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 م اهلل الرمحن الرحيمبس
يَب أَيُّيَب انَّرِيهَ آمَنٌُاْ مَب نَكُمْ إِذَا قِيمَ نَكُمُ :}قبل اهلل تعبىل 

اوفِسًُاْ فِي سَبِيمِ انهّوِ اثَّبقَهْتُمْ إِنَى األَزْضِ أَزَضِيتُم بِبنْحَيَبةِ اندُّوْيَب مِهَ 

إِالَّ تَنفِسًُاْ  83إِالَّ قَهِيمٌ  اآلخِسَةِ فَمَب مَتَبعُ انْحَيَبةِ اندُّوْيَب فِي اآلخِسَةِ

يُعَرِّبْكُمْ عَرَابًب أَنِيمًب ًَيَسْتَبْدِلْ قٌَْمًب غَيْسَكُمْ ًَالَ تَضُسًُّهُ شَيْئًب ًَانهّوُ 

إِالَّ تَنصُسًُهُ فَقَدْ وَصَسَهُ انهّوُ إِذْ أَخْسَجَوُ  83عَهَى كُمِّ شَيْءٍ قَدِيسٌ 

نَيْهِ إِذْ ىُمَب فِي انْغَبزِ إِذْ يَقٌُلُ نِصَبحِبِوِ الَ تَحْزَنْ انَّرِيهَ كَفَسًُاْ ثَبوِيَ اثْ

إِنَّ انهّوَ مَعَنَب فَأَوزَلَ انهّوُ سَكِينَتَوُ عَهَيْوِ ًَأَيَّدَهُ بِجُنٌُدٍ نَّمْ تَسًَْىَب ًَجَعَمَ 

عَزِيزٌ حَكِيمٌ  كَهِمَتَ انَّرِيهَ كَفَسًُاْ انسُّفْهَى ًَكَهِمَتُ انهّوِ ىِيَ انْعُهْيَب ًَانهّوُ

اوْفِسًُاْ خِفَبفًب ًَثِقَبالً ًَجَبىِدًُاْ بِأَمٌَْانِكُمْ ًَأَوفُسِكُمْ فِي سَبِيمِ  04

 ]التوبة[. {04انهّوِ ذَنِكُمْ خَيْسٌ نَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْهَمٌُنَ 
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 دعاء

 ًاالننساز هِّاىييٌ ببابل أًقفنا زمائب اىرُّ

 فتقازًجبنابل أخننا جنائب اىعجص ًاال

 ًىعطائل ٍددنا يد اىفاقت ً االضطساز

 فى ىديلىْاىصُّ بِتَاىييٌ ازشقنا شيادة نناه هبا أعيى زُ

 ًتسٌدُّ ًجٌه ًجٌهٌتبيضُّ ض ًجٌىنا يًٌ ًبيِّ

 اىفضو اىعَيٌٌه اىعظيٌ  ًفأنت ذً اىطَّ

 ٌة إال بل يا اهللًال حٌه ًال قُّ 

ا قدزاً عيى سيدنا حمَد ًأشسفي ًأمَييا ٍنصىتً أفضو صالةٍ اىييٌ ًصوِّ

سك باجتياده، ًأزْىَبْتَ أٌٍَُ اإلفل جبياده، ًعيى ٌَ اىشِّيْاىري أذْىَبْتَ ظُ

 زضٌاُ اهلل عيييٌ مجيعاً، آىو األعياُ األجماد، ًصحبو اىشجعاُ األجناد،

 ًسيٌ تسييَاً مثرياً دائَاً أبداً.

 
 

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ٓ 

 

 
 

 مقذمت
 للى هللا علهو كعلى للو على منهج رسوؿ هللاا١بهاد  مى الذم عظ  ا٢بمد هلل 

مىا كىافى ًِلىٍىًل اٍلمىًدينىًة كىمىٍن حىٍو٥بىيم مًٌنى اِلىٍعرىاًب أىف يػىتىخىل فيوٍا عىن }: ٓت قولوكسلم 
 ]التوبة[.{ ُُِ..نفيًسًهٍم عىن نػ ٍفًسًو ذىًلكى ر سيوًؿ اّللًٌ كىالى يػىٍرغىبيواٍ بًى 

كخّب ٦باىد, ما عرؼ  كالصالة كالسالـ على سهدان دمحم أفضل قائد,
 .رسوؿي ا٤برٞبة كنيٌب ا٤بلحمةمنو,  ؼى أى رٍ التاريخ فاٙبان أرحم منو, كال غازاين أى 

النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت القهادة  مواقفكبعد فلقد بلغت 
اف ة ٓت أمر ا٢برب إال ككقضهة مهم   نٍ ما مً , فأحده إلهها  يرؽى  ة الٍب لٍ العسكرية القم  

ٓت ٝبهع  إىل ا٤بعرفة فهها, كرائدان اقان سب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  هللا سوؿر 
 .ةكاإلنسانه   ةمع أعلى القهم ا٢بضاري   ,تفصهالهتا
فا١بهاد عنده لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى لهس مقصودان لذاتو, بل  

للى هللا علهو كعلى للو كسلم  ل يبدأٍ لغاايت عظمى أعالىا تبلهغ دين هللا تعاىل, ك 
االعتداء على و على إذا علم عزم يشرع بقتاؿ عدكهكاف بل  , علهو أحدان ابلعدكاف

 أك على بالد ا٤بسلمْب. ,الدين
ا٤بعركة, فإذا عـز للى هللا علهو كعلى للو كسلم على القتاؿ, خطط ٣بوض 

للى هللا ا٢بسباف, بل كاف  ٓت كضعهاة كال كبّبة ٓت أمور ا٢برب إال فلم يَبؾ لغّب 
ط للخسارة ٓت ا٤بعركة على احتماؿ كقوعها, كيضع ٱبطًٌ  علهو كعلى للو كسلم



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ٔ 

 

 .ا٣بطط البديلة ٓت حاؿ تغّب ٦برايت ا٢برب
كجوب اتباع منهج النيب للى هللا  علىىذا كاآلية السابقة من أعظم اِلدلة 

ا٤بنهج النبوم عن  ىذا علهو كعلى للو كسلم ٓت ا١بهاد, حهث غاب ٓت ىذا العصر
 
ي
 آلدابً ابِلحكاـ الشرعهة, كا , دكف معرفةو س للقتاؿمًٌ حى تى فكر كثّب من الشباب ا٤ب
ال يعرؼ مىٍن يقاتل, كًلى يقاتل, ككهف  من جن د نفسوا١بهادية النبوية, فبعض 

 !؟يقاتل, كٓت سبهل مىٍن يقاتل
ظن ك العربهة, مع بداية الثورات  اِلخطاء ا١بهادية عظمت ِلجل ما سبقى 

ًلمىا , جملاىدين, كىم بفعا٥بم أبعد الناس عن ربًٌ العا٤بْببعض الثوار أهنم من ا
هللا بذلك إىل دماء ا٤بسلمْب كأموا٥بم كأعراضهم, كظنوا أهنم يتقربوف  استباحوه من

 .ا٤بسلمْب عنو كىم أبعدى  تعاىل
 اد ىو كأحدً ا عصاه, كا١بهكأ٭ب    على جهلو  هللاى  عبدى  نٍ مى  إف  عزيزم.. 

, قبل أف يبدأ ا٣بوض فهوأف يتعلم أحكامو, علهو على ا٤بؤمن ٯبب  الفركضً 
للى هللا علهو كعلى للو كسلم قبل أف يبعث أم كاحد ٓت النيب كاف فقد  

مهمة دعوية أك جهادية يفقهو ٓت الدين, كأيمر الصحابة بتعلهمو, كما فعل 
هػٍرى مع  ا أسلم كأراد أف يرجع إىل مكة لهدعو  ٤ب  هنع هللا يضر ًحيٌ كىٍىبو ا١ٍبيمى  ٍبنً  عيمى

اؿى رىسيوؿي هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم: فػىقًٌهيوا قفقومو لدين هللا تعاىل, 
 .(ُ)..كىأىٍقرًئيوهي اٍلقيٍرلفى  ,أىخىاكيٍم ٓت ًديًنوً 

 

                                           
 .ِٖٔ/ ٦ٖبمع الزكائد كمنبع الفوائد , ٖٓ/ ُٕا٤بعجم الكبّب للطرباين  (ُ)
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 لزوم الطاعة والتزام اجلماعة..
, الس ًقهم منى  الصحهح ١بهادا بهاف  ٓتا٤بعال كاضحى  لذا جاء ا٥بدم النبوم  

٩بن كجبت  فكاف من أكرب حدكده لزـك الطاعة لويل اِلمر ٓت غّب معصهة هللا تعاىل
, كمن أكضح قدر االستطاعة , كالتزاـ ا١بماعة, كالعمل بشرع هللا تعاىلطاعتهم

وؿى كىأىًطهعيوٍا الر سي  ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوٍا أىًطهعيوٍا اّلٌلى }اِلدلة على ذلك قوؿ هللا تعاىل: 
 [.النساء{ ]ٗٓ.. كىأيٍكيل اِلىٍمًر ًمنكيمٍ 

 للى هللا علهو كعلى للو كسلمعن النيب  هنع هللا يضر عن أيب ىيرىيٍػرىةى ركل مسلم ك  
تىلى كىمىٍن قىا ,مىاتى ًمهتىةن جىاًىًله ةن  ,خىرىجى من الط اعىًة كىفىارىؽى ا١بٍىمىاعىةى فىمىاتى  نٍ مى : أىن وي قاؿ

ه ةو يػىٍغضىبي ًلعىصىبىةو أك يىٍدعيو إىل عىصىبىةو أك يػىٍنصيري عىصىبىةن فػىقيًتلى فىًقتػٍلىةه  ٙبىٍتى رىايىةو ًعمًٌ
كال  ,من ميٍؤًمًنهىا ىكىمىٍن خىرىجى على أيم ًٍب يىٍضًربي بػىر ىىا كىفىاًجرىىىا كال يتحاش ,جىاًىًله ةه 

هي فػىلىٍهسى   .(ُ)ًمِبًٌ كىلىٍستي منويىًفي ًلًذم عىٍهدو عىٍهدى
للى هللا علهو ٓت منهج النيب عمدت إىل ٝبع مئة قاعدة  ِلجل ما سبق

ٓت التخطهط العسكرم, ميتىضىٌمنة بعض اآلداب النبوية ٓت جهاده كعلى للو كسلم 
 ػػكك٠بت الكتاب بػ, كقسمتها كفق ٟبسة منطلقات, للى هللا علهو كعلى للو كسلم

لعسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه مئة قاعدة يف التخطيط ا"

 ."وعلى آله وسلم
 :عن غريه مميزات ىذا البحث
ٗبجموعها ل يسبقِب إىل مثلها ٩بن كتب  هزات كثّبةمامتاز ىذا البحث ٗب

                                           
 .ُْٖٖلحهح مسلم رقم( ُ)
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 كمن أٮبها: ٓت ىذا ا٤بوضوع,
كفق  للى هللا علهو كعلى للو كسلم_ ىهكلة القواعد العسكرية عند النيب ُ

 ل على أم مطالع ٥با حفظها كفهمها.قواعد يسه
 _ االستدالؿ لتلك القواعد ابلقرلف الكرمي كالسنة ا٤بطهرة.ِ
_ أكثر ىذه القواعد تناكلت ا١بانب اِلخالقي ٓت سّبة النيب للى هللا ّ

 علهو كعلى للو كسلم العسكرية. 
 _ لغة البساطة ٓت الكتابة كي تكوف مقدكرة الفهم لكل لغّب ككبّبْ

 ّب مثقف.كمثقف كغ
ببعض ا٤بصورات لعدد من  كمن ٝبهل ىذا البحث أين زكدت ٓت لخره_ ٓ

الغزكات الٍب لارت فهها مواجهة, كاقتصرت على أخذ الصورة من جوجل إيرث, 
 .ّت الشرح علهها

 عن طريق الباركود )كهو تزكيد ا٤بصورات السابقة ابإلحداثهات _ٔ
, النقاؿ الغزكة عن طريق ىاتفو لردريود(, ٕبهث يستطهع ا٤بطالع الولوؿ ٤بوقع

  .Qr Droid بواسطة برانمج

 ىذا ىو شكل الباركودك 
كمن أراد االستزادة ٓت مطالعة ا٤بزيد من الصور الواقعهة ٤بواقع الغزكات فعلهو 

"مصور غزوات النيب صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم وطريق مراجعة كتايب 
 اذلجرة".
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ا١بغرافهة من مدف أك غّبىا يف ٔبمهع ا٤بواقع التعر  ك٩با ل أسبق لو أيضان  _ٕ
  ٓت البحث كفق الطريقة السابقة. ت٩با كرد

 خطوات عمل )كيو آردريود(
 كللولوؿ إىل ا٤بوقع عن طريق ىذا الباركود اتبع ا٣بطوات التالهة:

على من ا٤بتجر عن طريق خانة البحث _ إنزاؿ برانمج قارئ الباركودات ُ
 Qr Droid    : ا٥باتف كا٠بو

    كىذا ىو شكل الربانمج 

قراءة بعد إىل أماـ الباركود, ك  ا٥باتف كتقريب الربانمج ح_ تقـو بفتِ
د جوجل إيرث, كأحهاانن ال يقرأ الباركو بواسطة  ,سهنقلك إىل مكاف الغزكةالباركود 

 .MAPSفهنا تضغط على زر 

 
 وهبمسة..

يف ال تتحدد ة شخصية النيب صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم العسكريف
ىذه ادلئة، بل ما ذكرتو ىو قطرة يف حبر ادلعرفة العسكرية عند النيب صلى هللا 

  ،عليو وعلى آلو وسلم
ي
قل, كأرجو من هللا القبوؿ يل ك٤بن قرأ لكن ىذا ىو جهد ا٤ب



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

َُ 

 

 .ىذا الكتاب, ك٤بن ساىم ابلزايدة علهها
هها, كمن تسمهة القاعدة, مع شرح بسهط علاعد و كقد راعهت ٓت ىذه الق

كالسّبة النبوية ا٤بطهرة االستدالؿ علهها من القرلف الكرمي, كمن كتب السنة  ّتى  
 ., ٩با كقفت علهو ككجدتو مناسبان العطرة

 :ىي كالتايلو  مقدمة وستة فصولعلى فجاء ىذا البحث قد احتوى 
 قدمة: ادل

كتناكلت ٓت ىذه ا٤بقدمة بعض العناكين ا٥بامة للدخوؿ ٓت للب البحث, 
غزكات أٮبهة التعرؼ على مواقع , ك االسَباتهجي العسكرمتعريف التخطهط كىي 

اِلقساـ ا١بهادية ٓت التخطهط النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم, ّت بهاف 
, كأٮبهة التعرؼ على فضل ا١بهاد كالرابط, كختمت التمههد ببهاف االسَباتهجي

 مى العسكرية.شخصهة النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل  
ّت بدأت ببهاف منطلقات التخطهط االسَباتهجي ٓت قهادة النيب لل ى هللاي 

 علهًو كعلى للًو كسل مى العسكرية, كىي كالتايل:

 .يف احلرب منطلق التعامل مع غري ادلسلمنيالفصل األول: 
غري ادلسلمني من وىذا الفصل يبنيِّ ادلنهج احلضاري يف معاملة 

 وىي: قاً ن منطلعشريخالل 

 الدعوة اب٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة. .ُ

نىاف .ِ  .حوار اِلدايف قبل التحاـ السًٌ

 .لغة التأثّب ٓت العدك .ّ
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 كسب العدك ابلطرائق الودية. .ْ

 رعاية أسرل ا٢برب. .ٓ

 كفاء النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ِلعدائو. .ٔ

 إعالـ العدك اب٢برب عند نقض العهد. .ٕ

 الصفح كالسماحة مع ا٤بغلوب. العفو ك  .ٖ

 منع التمثهل ٔبثث اِلعداء أك تعذيب جرحاىم. .ٗ

 حرمة االعتداء على اِلعداء بغّب حق.  .َُ

 النهي عن قتل غّب ا٤بقاتلْب. .ُُ

يٍستىٍأمىًنْب.  .ُِ
 الوفاء بتأمْب احملاربْب كا٤ب

 االستجابة للسلم, كالتمسك ابلثوابت.  .ُّ

 م.قبوؿ جوار غّب ا٤بسل .ُْ

 حرمة الغدر ابلكافر بعد إعطائو اِلماف.  .ُٓ

 الرفق ابلعدك إٍف حصلت النًٌكاية ٗبا يرد ه عن كهده. .ُٔ

 عرض اإلسالـ العملي على اِلسّب. .ُٕ

 رعاية حق الر ًحم. .ُٖ

 تعويض ا٣بطأ ٓت دماء ا٤بشركْب ٓت ا٢برب. .ُٗ

 حرمة االعتداء على البهئة ٓت ا٢برب بغّب حق. .َِ
 .منطلق اجمللس العسكريالثاين:  الفصل
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من خالل ث عن مهام اجمللس العسكري وىذا الفصل يتحد  
 ن منطلقًا:عشري

 الشورل. .ُِ

 رسم ا٣بطة ا٢بربهة. .ِِ

 ا١بمع بْب العبقرية العسكرية كالسهاسة ا٢بربهة. .ِّ

 القهم ا٢بضارية.تعزيز  .ِْ

 اختهار القادة. .ِٓ

 ه.لغة احملبة بْب القائد كجند .ِٔ

 .العسكريةبْب ا٤بركزية كالالمركزية ٓت القهادة  .ِٕ

 لالحهة كيل اِلمر ٓت اِلسرل. .ِٖ

 السمو اِلخالقي مع ا١بند. .ِٗ

 العناية بيسًر الشهداء. .َّ

 رعاية ا٢بالة النفسهة عند ا١بنود. .ُّ

 ا٤بكافأة ا٤بادية للجند. .ِّ

 ا٤بكافأة ا٤بعنوية للجند. .ّّ

 .كجوب طاعة القائد .ّْ

 تعويض ا٢بقوؽ ا٤بعنوية للجند. .ّٓ

 االىتماـ بفك أسرل ا٤بسلمْب. .ّٔ
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 الَببهة البدنهة للجنود. .ّٕ

 أتمْب رسل العدك. .ّٖ

ّٗ. .  ا٤بوازنة بْب ا٤بركنة كا٢بـز

 العدؿ بْب جند ا٤بسلمْب. .َْ
 .يف احلرب منطلق الًتبية األخالقيةالفصل الثالث: 

قد م وما َتََخ ر من أمور ىذا الفصل ىو األساس يف كل ما تو 
 مخسة عشر منطلقاً وىي: احلرب، وبيانو يف

 ٙبديد ا٤بنطلق إىل هللا تعاىل. .ُْ

 التعبئة اإلٲبانهة.  .ِْ

 شجاعة القائد كأثرىا ٓت توجهو ا١بند. .ّْ

 استنهاض ا٥بمم كٝبع الشمل. .ْْ

 االنتصار على ا٥بزٲبة كٙبرمي الفرار. .ْٓ

 كسرعة حل ا٣بالفات الداخلهة. تعزيز الوالء للدين .ْٔ

 الَببهة الركحهة كاِلخالقهة للجنود. .ْٕ

 جهاد النساء كالكهوؿ كالصبهاف. .ْٖ

 التماس الرخص. .ْٗ

 الصرب. .َٓ

 التحرم ٓت دماء ا٤بسلمْب عند اختالطهم بىل الكفر. .ُٓ
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 ا٣بطأ ٓت دماء ا٤بسلمْب ٓت ا٢برب. .ِٓ

 اإلخالص هلل تعاىل. .ّٓ

  تعاىل كالهقْب بنصره.الشكر هلل .ْٓ

 معا١بة حاالت الضعف ٓت ا١بيٍند. .ٓٓ
 .منطلق االستعداد العسكريالفصل الرابع: 

، وبيانو يف ىي القواعد األساس قُبيل البدء أبي عمل عسكريو 
 عشرين منطلقاً، وىي كالتايل:

 اإلعداد ا٤بادم الشامل. .ٔٓ

 ا٤ببادرة بغزك العدك إف ىم  اب٢برب. .ٕٓ

 ذيل بْب اِلعداء.التخ .ٖٓ

 التجسس على اِلعداء. .ٗٓ

 أفضل ا١بهات ٓت ا٢برب. .َٔ

 ا٤بعرفة التامة بعتاد العدك كعيد تو كمكانو.  .ُٔ

 استغالؿ الظركؼ ا١بوية. .ِٔ

 السرية التامة ٓت التخطهط العسكرم. .ّٔ

 ٙبضّب ًفرىًؽ اإلنقاذ كالفرؽ الطبهة. .ْٔ

 أتمْب ا١ببهات الداخلهة. .ٓٔ

 لة ا١بهش.ىهك .ٔٔ
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 ٙبصْب ا١بند. .ٕٔ

 اختبار  كفاءة ا١بند. .ٖٔ

 تفقد ا٤بوارد الطبهعهة. .ٗٔ

 ٙبسس اِلحواؿ ا١بوية كاالستعداد لكوارثها. .َٕ

ساندين ٓت أرض ا٤بشركْب. .ُٕ
ي
 اٚباذ ا٤ب

 لزـك تضافر ٝبهع أنواع ا١بهاد. .ِٕ

 العدد اِلكمل ٓت تعداد ا١بهش. .ّٕ

 بهة.تعلهم ا١بند الفنوف ا٢بر  .ْٕ

 تصنهع اِلجهزة ا٢بربهة كإتقاف لناعتها. .ٕٓ

 الدعاية ا٢بربهة. .ٕٔ

 اإلعالـ ا٢بريب. .ٕٕ

 رفع الكفاءة ا٢بربهة. .ٖٕ

 اسَباتهجهة اإلنفاؽ ٓت ا٤بؤسسة العسكرية.  .ٕٗ

 تعريب اِلجهزة ا٢بربهة كاالستقالؿ ا٢بريب ٔبمهع أشكالو. .َٖ

 رية.تضافر العلـو الكونهة مع العلـو العسك .ُٖ

اسَباتهجهة االستثمار ٓت ا٤بؤسسة العسكرية, كاحملافظة على  .ِٖ
 أموا٥با.

 تعلم العلـو الشرعهة, كا٢بفاظ على الكفاءات العلمهة. .ّٖ
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 دعم ا٤بؤسسة العىٍسكىري ة ابلعلـو النفسهة. .ْٖ

 ٞباية ا٢بدكد كٙبصهنها. .ٖٓ
 .العسكريةمنطلق اخلطط الفصل اخلامس: 

 لإلدارة ادليدانية ألي معركة، وىي: سيةالقواعد األساوىي 
 ا١باىزية القتالهة. .ٖٔ

 التورية ا٤بكانهة. .ٕٖ

 اختهار ا٤بواقهت الزمانهة. .ٖٖ

 اختهار ا٤بواقع االسَباتهجهة. .ٖٗ

 استخداـ عنصرم ا٤بفاجأة كا٤بداٮبة ٓت ا٢برب. .َٗ

 قطع اإلمداد عن اِلعداء. .ُٗ

 حرب العصاابت ٓت أرض اِلعداء. .ِٗ

 الَبشهد ٓت استخداـ اِلسلحة. .ّٗ

 السهاسة ا٢بربهة ٓت إدخاؿ الرىبة كا٣بوؼ ٓت قلب العدك. .ْٗ

 ٘بنب ا٤بواجهة القتالهة. .ٓٗ

 مواجهة ا٤بواقف الصعبة ابلتدابّب ا٤بناسبة ٥با. .ٔٗ

 . نقل ا٢برب إىل أرض العدك .ٕٗ

 تبههت الغارات. .ٖٗ

 .العسكريةا٤براسالت ٓت ا٤بهمات  .ٗٗ

 .حهد لفوؼ ا٤بسلمْبتو  .ََُ
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 الفصل السادس: التخطيط العسكري ادلستقبلي.
يتحدث عن ٚبطهط اإلدارة العسكرية ٓت ا٤بستقبل,   اِلخّب الفصل كىذا

 من خالؿ ٧بورين:
احملور األول: وضع تصور عن آلية حتقيق ادلنظور العسكري يف 

 التخطيط ادلستقبلي.

 ري.أواًل: آلية حتقيق التخطيط ادلستقبلي العسك

 اثنياً: اذليكلة التنظيمية للمؤسسات العسكرية.

 اثلثاً: آلية استمرار التخطيط العسكري.

 احملور الثاين: بيان مسات التخطيط العسكري ادلستقبلي.
كجوب اتباع شخصهة النيب أىم ما يؤخذ من البحث كعن  كفهها :اخلادتة

 للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٓت القهادة العسكرية.

صلى هللا عليو وعلى آلو  احلبيب األعظم : يف صيغة الصالة علىتنبيو
 وسلم:

رؼ الذم درج علهو أكثر ا٤بؤلفْب ىو ذكر الصالة على النيب للى العي  إف  
سلم دكف ذكر الصالة على اآلؿ, فأحببت ذكر الصالة على على للو ك هللا علهو ك 

سلم هبم, سواء على للو ك اآلؿ لولهة هللا تعاىل ككلهة رسوؿ هللا للى هللا علهو ك 
للى هللا علهو كىم قرابة النيب  ؛كاف تفسّب مفهـو اآلؿ حسب ا٤بعُب ا٣باصأ

للى هللا  لؿ بهتو من حسب ا٤بفهـو العاـ, كىو أف كل تقي ـ, أكعلى للو كسلم
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 .علهو كعلى للو كسلم

  أبلغ ٓت اِلجر كهللا أعلم.لعلو هة أخي الكرمي تشمل اِلمرين, ففاجعل الن

حرؼ "على" قبل اآلؿ, فهذه تتوافق مع أكثر ركاايت أيضان ضفت كأ
للى هللا علهو كعلى للو البخارم عند ذكره لصهغة الصالة على لؿ بهت النيب 

الصالة علههم  بح, فمع كجودىا تصأكرب بالغةن  من الناحهة البالغهةىي , ك كسلم
 .هماؿ حقًٌ , كىذا أبلغ ٓت كمة, ككأنك أفردهتم ابلصالة علههمأى دى تى بػٍ مي 

ىل عند ذكر الصالة على النيب للى هللا علهو كعلى للو كٍ كأخّبان إف اِلى 
 كال تلهق ؛  ترتهبها هبذا الشكلدكف  على السطركسلم أف تكوف مكتوبة 

 اإلشارة إلهها برمز )ص(, تعظهمان ٢بق النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم علهنا,
كماؿ , حٌب أيخذ  فمو كحاؿ قلبو سافلهقف قلب القارئ عندىا, كيرددىا بلك 

, كيستفهد من بركاهتا للى هللا علهو كعلى للو كسلمالصالة على النيب  ٓت جراِل
 .ك٘بلهاهتا كأنوارىا

تصلي  فحقهقة الصالة على النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ىي أنك 
ىذا النيب  تطلب من هللا تعاىل أف يصلي كيسلم علىك  على النيب بصالة هللا علهو,

نه ة  العظهم بف يعطهو هللا ٝبهع الكماالت من رٞبات كمقامات ك٘بلهات كًمنىحو راب 
 .إال هللا تعاىل قدارىاٗبال يعلم لهس ٥با حدٌّ كال انقطاعه ك 

فإذا للهت على ىذا النيب الكرمي تىشىر ٍفت ٓت الدخوؿ ٓت حزب هللا 
تىوي ييصىل وفى عىلىى } كمالئكتو الذين يصلوف علهو؛ قاؿ هللا تعاىل: ًئكى ًإف  اّلل ى كىمىالى

 

http://www.marefa.org/images/e/e2/Mohamed_peace_be_upon_him.png
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 { ] اِلحزاب[.ٔٓالن يبًٌ ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوا لىل وا عىلىٍهًو كىسىلًٌميوا تىٍسًلهمنا 

كاعلم أخي الكرمي أف الصالة على النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم 
فكهف  ايء, تعاىل كلو كانت مع الرًٌ هللا نى ٛبتاز عن ابقي ٝبهع اِلذكار ٓت قبو٥با مً 

 ا٢ببهب ِلهنا من حقوؽ ا٤بصطفى إذا كانت مع اإلخالص كحضور القلب؟!
قدر ما تستطهع؛  الصالة كالسالـ علهو منى  رٍ للى هللا علهو كعلى للو كسلم, فأكثً 

ب افى عن  حسنركل الطرباين كغّبه إبسناد خّبمًٌ الدنها كاآلخرة, فقد  ٤با فهو من حى
؟ هنع هللا يضراِلنصارم  ًن ميٍنًقذو بٍ  ِت عىلىٍهكى : ايى رىسيوؿى هللًا أىٍجعىلي ثػيليثى لىالى  أىف  رىجيالن قىاؿى

]أم ٯبعل الثلث من الوقت غّب الوقت ا٤بشغوؿ ابلفرائض, ك٩با ٛبس لو ا٢باجة  
.]  كالنـو

: نػىعىٍم ًإٍف ًشٍئتى   .قىاؿى

: الثػ ليثػىٍْبً؟  قىاؿى

: نػىعىمٍ    .قىاؿى

ِت كيل هىا؟قى  : فىصىالى  اؿى

: ًإذىٍف يىٍكًفهكى هللاي مىا أىٮبى كى للى هللا علهو كعلى للو كسلمقىاؿى رىسيوؿي هللًا  
       .(ُ)ًمٍن أىٍمًر دينٍػهىاؾى كىلًخرىًتكى 

كل   أرجو من هللا عز كجل أف تكوف ىذه الرسالة منارة يهتدم هباختامان ك 

                                           
 .ّْٕٓرقما٤بعجم الكبّب للطرباين   (ُ)
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دىم, كالقادة ٓت إدارهتم, كا٤بفكركف ٓت اجملاىدكف ٓت جها ا٤بسلمْب, كخالة
 تفكّبىم, كا٤بسلموف ٓت تعاملهم مع إخواهنم كمع خصومهم.

 كهللا كيل التوفهق.
 ككتبو د. نزار قاسم ٧بمود الشهخ                                  

       
@gmail.comdr.nezar.alshiekh  

 
 nezar.alshiekh@gmail.com 

 
 موقع صيد الفوائد :يراجعكتب ا٤بؤلف راجعة  ك٤ب
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 .تعريف التخطهط االسَباتهجي 
 .أٮبهة التعرؼ على مواقع الغزكات كأزمنتها ٓت التخطهط االسَباتهجي 
 ٓت التخطهط االسَباتهجي. اِلقساـ ا١بهادية 
 .فضل ا١بهاد كالرابط كفضل الشهادة ٓت سبهل هللا 
  البعد الركحي ٓت التعرؼ على شخصهة النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو

 كسل مى العسكرية.
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 .انؼغكش٘ رؼشٚف انزخغٛظ االعرتارٛجٙ
من الكلمة من ا٤بصطلحات القدٲبة ا٤بأخوذ  عد  إف مصطلح االسَباتهجهة يي 

ت ق  كمن تلك الكلمة اشتػي كتعِب ا١بهش أك ا٢بشود العسكرية,  Stratoاإلغريقهة 
 .ا٢بركب كقهادهتاإدارة  كتعِب فن   Strategosالهواننهة القدٲبة مصطلح 

 ألوؿ القهادة الذم ال اعوجاج فهو, فهي ٚبطهط عايلفاالسَباتهجهة تعِب 
أك السهاسهة الٍب تضمن لإلنساف  ا٤بستول, كمن ذلك االسَباتهجهة العسكرية

ٙبقهق اِلىداؼ من خالؿ استخدامو كسائل معهنة, ّت استعملت ىذه الكلمة ٓت 
 ا٢بهاة العامة. شؤكفاجملاالت ا٤بتعددة ٓت شٌب 

فألل الكلمة يعود إىل التعبّب العسكرم, كلكنها اآلف تستخدـ بكثرة ٓت 
فلذا  ,..كالتصنهع جهات التسويقاسَباتهك  ,سهاقات ٨بتلفة مثل اسَباتهجهات العمل

 .من إضافات اقَبف هبتػيعىر ؼي االسَباتهجهة حسب ما ي
وضع ُخطط احلرب فن  :العسكرم سَباتهجياال التخطهط كيصّب معُب

 .(ُ)وإدارة العملي ات احلربي ة هبا، لمِ عِ الو 
العسكرية لدل النيب للى هللا علهو االسَباتهجهة كإف الناظر ٓت القهادة 

فهو ى للو كسلم لّبل مشولهة التخطهط ا٢بريب عنده من حهث االبتداء اب٢برب كعل
, كمن حهث ْبلً اتى اتًًلْب كا٤بقي حسب مواءمة الزماف كا٤بكاف, كحسب مالءمة ا٤بقي 

ف ىذا ا١بانب ٓت العناكين حسب كضع اِلىداؼ كالولوؿ إلهها, كبهافهو االنتهاء 
 .   اآلتهة

                                           
 يراجع كيكهبهداي مصطلح اسَباتهجهة.  (ُ)
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يف انزخغٛظ  ٔاد ٔأصيُزٓبأًْٛخ انزؼشف ػهٗ يٕالغ انغض
 .االعرتارٛجٙ

لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  الن يبًٌ  غىزىكاتً  أماًكنً  على التػ عىر ؼى  إف 
ةً  الوىساًئلً  أىىمًٌ  ٤بًنٍ  الهىوـى, ا١بيٍغرافه ةً  ا٤بٍعطىهاتً  حىٍسبى  كأزمنتها فهدى

ي
 على التػ عىر ؼً  ٓت ا٤ب

 علهًو كعلى للًو كسل مى العىٍسكىري ًة, فإذا عرفت التخطهط لل ى هللاي  الن يبًٌ  شىٍخصه ةً 
العسكرم الذم عملو النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى حسب الزماف كا٤بكاف 

النيب لل ى هللاي علهًو  أعدىاأسباب النصر الٍب على فت عر  ت ,قاتل فههما نً يٍ ذى ال  
 .ائجتحٌب حصل على تلك الن كعلى للًو كسل مى ٓت تلك ا٤بواقع

ا١بباؿ كالودايف كاآلابر كمن أسالهب التعرؼ على مواقع الغزكات معرفة  
أك ا٤بساجد الٍب بناىا النيب لل ى  هبا النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم, الٍب مر  

 لوؿً ى فهها, فهي شواىد على كي هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت تلك اِلماكن كلل  
 .لنيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى إىل تلك اِلماكنا

كقد ارتبطت كثّب من ا٤بساجد بماكن الغزكات, فقد كاف من أعماؿ  
فهو  رى كى سٍ كعى  أنو إذا انتهى إىل مكافو  وزكاتغالنيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت 

كبُب  ,(ُ)كعلى للًو كسل مى ٓت خهرب ابتُب بو مسجدان, كما فعل النيب لل ى هللاي علهوً 
كثّبة ٫بو ستة   بْب تبوؾ كا٤بدينة مساجدى لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى رسوؿ هللا 

                                           
 .ُّٕ/ِالسّبة ا٢بلبهة ( ُ)

 .تبوؾطريق على ا٤بنورة كم مشاؿ ا٤بدينة َُٓعلى بعد  نةكخهرب مدي

  "ٖٔ.ْ'ُٔ°ّٗ "ِٗ.ْٗ'ّْ°ِٓ  االحداثهات: 
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  .(ِ)بشي كلخرىا بذم خي  (ُ)تبوؾٓت  أك٥با ,عشر مسجدان 
 ا٤بساجد الٍب تػىتػىب عً  ٓت كغىّبيىيمٍ  الص حابىةً  ًمنى  الٌصاًلحي  لذا اىتم الس لىفي  

 فهها, لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت غزكاتو كأسفاره فصلوا بناىا الن يب  
 بسنده البخارم رٞبو هللا , فقد ركلعىنػٍهيما هللاي  رىًضيى  عيمىرى  ابني  فػىعىلى  كىما

ب اٍلمىسىاًجًد الٍب على طيريًؽ اٍلمىًدينىًة كىاٍلمىوىاًضًع الٍب للى فهها النيب  ٓت_ ابى
سىاًلى بن  رأيتي  :قاؿ أنو ميوسىى بن عيٍقبىةى  إىل _ علهًو كعلى للًو كسل مى لل ى هللاي 
 ,يػىتىحىر ل أىمىاًكنى من الط رًيًق فػىهيصىلًٌي فهها]بن عمر رضي هللا عنهما[ عبد اّللً  

هي كاف ييصىلًٌي فهها ى للًو لل ى هللاي علهًو كعل كىأىن وي رىأىل النيب   ,كىٰبيىدًٌثي أىف  أىابى
ييصىلًٌي ٓت تًٍلكى اٍِلىٍمًكنىةً كسل مى 

(ّ). 
ف عدد غزكات الرسوؿ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى الٍب غزاىا ككا

 :منها اتل ٓت تسع غزكاتق بنفسو الكرٲبة سبعان كعشرين غزكة,

                                           
للى هللا  النيب فهو كقد للى التوبة أك مسجد الرسوؿ, ا٤بسجد ٓت تبوؾ ٗبسجد كيسمى (ُ)

 .كمٖٕٕا٤بنورة  مدينة تبعد عن ا٤بدينةتبوؾ, كىي  ٓت إقامتو أثناء علهو كعلى للو كسلم

  "ٓٓ.ِّ'ّّ°ّٔ"ٕٔ.ٖٓ'ِِ°ِٖ االحداثهات: 
 .ِِْ/ُاختصار ا٤بغازم كالسّب أتلهف ابن عبد الرب ٓتالدرر ( ِ)
 كم عن ا٤بدينة.ّٓك))ذم خيشيب(( ىي ا٤بندسة على طريق ا٤بدينة ا٤بنورة/تبوؾ ٫بو  

  "ُٗ.ّّ'ُِ°ّٗ "ُٕ.ِٕ'ّٓ°ِْاالحداثهات للمنطقة: 
 .ِْٖلحهح البخارم رقم ( ّ)
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, (ٔ), كخهرب(ٓ)ا٤بصطلقبِب , ك (ْ), كقريظة(ّ), كا٣بندؽ(ِ), كأحد(ُ)بدر 
 .(ٗ)كالطائف (ٖ), كحنْب(ٕ)مكة فتحك 

                                           

 . "ُّ.ِٖ'ْٕ°ّٖ "ْٔ.َِ'ْٔ°ِّاالحداثهات:  (ُ)

(ِ)ِْ°َّ'ُّ.ُْ" ّٗ°ّٔ'ْٓ.ٕٓ" . 
 "ُْ.ْْ'ّٔ°ّٗ"ِٔ.ُّ'ِٗ°ِْ: أطمي الشهخْب عندأكؿ ا٣بندؽ  (ّ)

 .. "ُٓ.ِّ'ّٓ°ّٗ"ُِ.ِِ'ِٖ°ِْ: ا٤بزاد ملخر ا٣بندؽ عند أط

 . "ْٕ.ُْ'ّٖ°ّٗ"ّٕ.ْْ'ِٔ°ِْاالحداثهات:  (ْ)

 .  "َْ.َُ'ّٗ°ّٗ "ْٕ.ِّ'ّّ°ِِاالحداثهات:  (ٓ)

 .   "3..5'93°24 "54.34'52°34االحداثهات: (ٔ)

 . "91.41'43°24"29.45'33°39االحداثهات:  (ٕ)

 . "5.41'3 °53 "1.14'25°39االحداثهات:  (ٖ)

 . "99.49'32°53 "32.41'94°39االحداثهات:  (ٗ)
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ٓت لخر لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى اب١بهاد  منذ أف أيمر النيب  ك  
ل يَبكو إىل لخر ٢بظة من عمره ا٤ببارؾ, فال ٛبر بضعة السنة اِلكىل للهجرة 

 .(ُ)غزكة أك سرية فههاشهور إال كللنيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى 
ل العسكرم ىو أحد أقساـ ا١بهاد كىناؾ أقساـ أخرل ك٤با كاف العم

٘بتمع كلها لتكوف اِلساس اِلكؿ للتخطهط العسكرم, لـز بهاهنا على كجو 
 االختصار.

 األلغبو اجلٓبدٚخ يف انزخغٛظ االعرتارٛجٙ.
ٓت ا٤بدينة ا٤بنورة, كأنو  ضى رً ٩با ال خالؼ فهو بْب أىل العلم أف ا١بهاد في 

ة, بل كانوا مأمورين الدعوي  ا٤بكهة فَبة الللمسلمْب القتاؿ ٓت  هللا تعاىل حً بً ل يي 
 كالربىاف, لقرلف كا٢بجةابالدعوة,  جهادجهاد النفس, ك ابلصرب كالعفو كالصفح, ك 

قلة عددىم, كمن أجل هتهئة نفوسهم ابإلٲباف  كذلك ِلمور عدة كمنها
 .(ِ)الراسخ

كا٤بعُب  (ا١بهاد)فهها  رى كً كردت ثالث لايت ٓت القرلف ا٤بكي ذي لكن 
فىالى تيًطًع اٍلكىاًفرًينى } , قاؿ هللا تعاىل:ابلسهف فهها منصرؼ إىل غّب القتاؿ

كىمىن جىاىىدى فىًإ٭ب ىا }{ ]الفرقاف[, كقاؿ تعاىل: ِٓكىجىاًىٍدىيم بًًو ًجهىادنا كىًبّبنا 
 تعاىل: اؿقكبوت[, ك { ]العنٔٯبيىاًىدي لًنػىٍفًسًو ًإف  اّلل ى لىغىًِبٌّ عىًن اٍلعىالىًمْبى 

                                           
علهًو كعلى للًو كسلمى بنفسو  ٠بى العلماء العمل العسكرم الذم خرج فهو النيب للى هللاي ( ُ)

غزكة, سواء حارب فهو أك ل ٰبارب, كما أىخرج فهو أحد قادتو دكف أف ٱبرج ىو للى هللا علهو 
 كعلى للو كسلم ٠بيًٌي سىرًي ة.

 .ّٗٓ/ِيراجع تفسّب ابن كثّب ( ِ)

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ِٕ 

 

{ ٗٔ كىال ًذينى جىاىىديكا ًفهنىا لىنػىٍهًديػىنػ هيٍم سيبػيلىنىا كىًإف  اّلل ى لىمىعى اٍلميٍحًسًنْبى }
  ]العنكبوت[.

د أمرين اثنْب؛ اِلكؿ كجوب تزكهة فوركد ا١بهاد ٓت القرلف ا٤بكي يؤكًٌ 
ما سهأِت _كأف أنواع ا١بهاد اِلخرل الثاين النفس كاالستعداد للجهاد, ك 

   عن جهاد القتاؿ.ٓت لزـك االعتناء هبا  ال تقل أٮبهةذكرىا_ 
 هاد ٓت ٝبهع مهادينو العسكرية ىوا٤بعهار ا٢بقهقي للنصر ٓت ا١ب لذا كاف

ابمتثاؿ أكامر هللا تعاىل كاجتناب نواىهو, مع التوكل على هللا تعاىل حق 
أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوا ًإف  ايى بسباب النصر؛ لقوؿ هللا تعاىل: } التوكل ٓت اِلخذ

امىكيمٍ  ًإف } تعاىل: ]دمحم[, كلقوؿ هللا{ ٕتىنصيريكا اّلل ى يىنصيرٍكيٍم كىيػيثػىبًٌٍت أىٍقدى
يىنصيرٍكيمي اّلٌلي فىالى غىاًلبى لىكيٍم كىًإف ٱبىٍذيٍلكيٍم فىمىن ذىا ال ًذم يىنصيريكيم مًٌن بػىٍعًدًه 

 ]لؿ عمراف[. {َُٔميٍؤًمنيوفى فػىٍلهػىتػىوىكًًٌل الٍ  كىعىلىى اّللًٌ 
ٓت اِلخذ بسباب  كعلى ىذا دأب الصحابة رضواف هللا تعاىل علههم

 , كمن شواىد ذلك مابوتعاىل ل هللا , كالباقي يتكف  ا يستطهعونوم رى النصر قدٍ 
 ,(ُ): شىًهٍدتي اٍلهػىٍرميوؾى ًعهىاض اٍِلىٍشعىرًم, قىاؿى اإلماـ أٞبد رٞبو هللا عن  اهرك 

نى  ةى ٍبني ا١بٍىر احً : أى ا ٟبىٍسىةي أيمىرىاءى كىعىلىهػٍ حىسىنىةى, , كىاٍبني كىيىزًيدي ٍبني أىيب سيٍفهىافى  ,بيو عيبػىٍهدى

                                           
ٓت )اإلمرباطورية البهزنطهة(  كالرـك ا٤بسلمْببْب  ـّٔٔىػ _ُٓ كقعت عاـمعركة الّبموؾ  (ُ)

 , عند بلدة سحم الكفارات.ربدإمشاؿ اِلردف قرب هنر الّبموؾ ٓت ٧بافظة 

   "25.39'53°24"53.13'59°23االحداثهات: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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 ., كىًعهىاضه كىخىاًلدي ٍبني اٍلوىلًهدً 
ةى  : ًإذىا كىافى ًقتىاؿه : كىقىاؿى عيمىري قىاؿى    . فػىعىلىٍهكيٍم أىبيو عيبػىٍهدى

نىا إًلىٍهوً قىاؿى  تػىبػٍ هي ق[ ]أم تدف  وي قىٍد جىاشى ًإن   ,: فىكى ٍدانى , كىاٍستىٍمدى نىا اٍلمىٍوتي  إًلىهػٍ
 .ان ٗبزيد من ا١بنود[]أم طلبنا منو أف ٲبد  

نىا  , كىًإيٌنً أىديل كيٍم عىلىى مىٍن ين ًكتىابيكيٍم تىٍستىًمد كين : ًإن وي قىٍد جىاءى فىكىتىبى إًلىهػٍ
ا: هللاي  ا لل ى هللاي ز  كىجىل , فىاٍستػىٍنًصريكهي  عى ىيوى أىعىز  نىٍصرنا كىأىٍحضىري جيٍندن , فىًإف  ٧بيىم دن

كيٍم ًكتىايب رو ٓت أىقىل  ًمٍن ًعد ًتكيمٍ علهًو كعلى للًو كسل مى قىٍد نيًصرى يػىٍوـى بىدٍ  , فىًإذىا أىَتى
ا فػىقىاتًليوىيٍم, كىال تػيرىاجً   .عيوين ىىذى

 . (ُ): فػىقىاتػىٍلنىاىيٍم فػىهىزىٍمنىاىيمٍ قىاؿى 
ىذا كإف من أكرب طامات الفكر ا١بهادم لدل بعض الشباب ىو 

ألناؼ ا١بهاد ٓت , مع أف كا١بهل بحكامو قصر ا١بهاد على جهاد القتاؿ
ـ ا١بهاد ٓت أقسآت كجوب اِلخذ هبا, كإلهك بهاف  القرلف جاءت متساكية
 التخطهط االسَباتهجي:

ـ الشرعهة خالة, كيكوف بتعلمنا كتعلهمنا اِلحكا _ جهاد العلم:1
الكونهة كالطب كالفهزايء كالرايضهات كىذه على الكفاية,  كغّبىا من العلـو

؛ قاؿ هللا كال ٚبفى أٮبهتها على بصّب ٓت التخطهط االسَباتهجي العسكرم
نػٍهيٍم } :تعاىل طىآئًفىةه كىمىا كىافى اٍلميٍؤًمنيوفى لًهىنًفريكٍا كىآف ةن فػىلىٍوالى نػىفىرى ًمن كيلًٌ ًفٍرقىةو مًٌ

{ ُِِلًٌهػىتػىفىق هيوٍا ٓت الدًٌيًن كىلًهينًذريكٍا قػىٍومىهيٍم ًإذىا رىجىعيوٍا إًلىٍهًهٍم لىعىل هيٍم ٰبىٍذىريكفى 
                                           

 .ِّٔمسند اإلماـ أٞبد ( ُ)
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  ]التوبة[.
كمن ىذا القبهل ا١بهاد ابلقرلف الكرمي, كيكوف بتعلم القرلف الكرمي كتعلهمو 

  .(ُ)]الفرقاف[{ ٍِٓدىيم بًًو ًجهىادنا كىًبّبنا فىالى تيًطًع اٍلكىاًفرًينى كىجىاىً } :قاؿ هللا تعاىل
, كمعرفة الراية الٍب ا١بهاد كأحكاموكمن جهاد العلم ىنا ا٤بعرفة ٗبشركعهة 

كإال كاف جهاده كابالن  ,ٯباىد ٙبتها, ككهفهة إخالص النهة هلل تعاىل ٓت ا١بهاد
٠بعت رىسيوؿى اّللً   لل ى هللاي قاؿ: هنع هللا يضر أنو عن أيب ىيرىيٍػرىةى  مسلم كغّبه٤با ركاه علهو؛ 

رىجيله  ؛ف أىك ؿى الناس يػيٍقضىى فهو يـو اٍلًقهىامىًة ثىالىثىةه إ :علهًو كعلى للًو كسل مى  يقوؿ
 ؟كما عىًمٍلتى فهها :فقاؿ ,فػىعىر فىوي نًعىمىوي فػىعىرىفػىهىا ,بًوً  اٍستيٍشًهدى فىأيِت 

 .قىاتػىٍلتي ًفهكى حٌب قيًتٍلتي  :قاؿ 
ّتي  أىمىرى بًًو  ,فػىقىٍد ًقهلى  جرمءكىلىًكن كى قىاتػىٍلتى لًهػيقىاؿى ىو  ,كىذىٍبتى   :قاؿ 

 . (ِ)..ٓت الن ارً  يى فػىهيٍسحىبي على كىٍجًهًو حٌب أيٍلقً 
العلـو الشرعهة,  كأيِت ابلدرجة الثانهة بعد أف نتعلم :اللسان جهاد_ 2

يٍختػىلىف فهها
مع مراعاة  نهى عن ا٤بنكرنركؼ ك مر اب٤بعأنف كذلك ب ؛كاِلحكاـ ا٤ب

أك ابلدعوة إىل اإلسالـ كشرائعو, أك إبقامة ا٢بجة  ,ا٣بالؼ ٓت ا٤بذاىب الفقههة
على الباطل, أك ببهاف ا٢بق كإزالة الشبهات, أك بتحريض ا٤بؤمنْب على القتاؿ, أك 

ال  نػىٍفسىكى كىحىرًًٌض فػىقىاًتٍل ٓت سىًبهًل اّللًٌ الى تيكىل في إً } :؛ قاؿ هللا تعاىل..الدعاء ٥بم
 {ْٖاٍلميٍؤًمًنْبى عىسىى اّلٌلي أىف يىكيف  بىٍسى ال ًذينى كىفىريكٍا كىاّلٌلي أىشىد  بىٍسنا كىأىشىد  تىنًكهالن 

                                           
 .ُٓ/ُٖفسّب الطربم ت(  ُ)

 .َِّٓ( لحهح مسلم رقم ِ)
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َّ 

 

أف رسوؿ هللا   ,هنع هللا يضر عن أنسو ]النساء[, ك٤با ركاه أبو داكد كغّبه رٞبو هللا تعاىل 
 مٍ كي كم كأنفسً بموالً  كا ا٤بشركْبى اىدي جى  :سل مى  قاؿلل ى هللاي علهًو كعلى للًو ك 

  .(ُ)كمكألسنتً 
ٗبثل ما سبق ٓت لفحات كالدعائي كمن أنواع ا١بهاد العمل اإلعالمي 

 التوالل االجتماعي كا٤برئي كا٤بنتدايت كلفحات اإلنَبنت كغّبىا؛ ٤با  ركل مسلم
اٍىجيوا  :سىل مى قىاؿى على للو ك هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كى  أىف  رىسيوؿى  اهنع هللا يضرعىٍن عىاًئشىةى  رٞبو هللا

: اٍىجيهيٍم  ,قػيرىٍيشنا, فىًإن وي أىشىد  عىلىهػٍهىا ًمٍن رىٍشقو اًبلنػ ٍبلً  فىأىٍرسىلى ًإىلى اٍبًن رىكىاحىةى فػىقىاؿى
, ّتي  أىرٍ  , فػىهىجىاىيٍم فػىلىٍم يػيٍرًض, فىأىٍرسىلى ًإىلى كىٍعًب ٍبًن مىاًلكو ًبتو سىلى ًإىلى حىس افى ٍبًن َثى

ا اِلىسىًد الض اًرًب  فػىلىم ا دىخىلى عىلىٍهًو, قىاؿى حىس افي: قىٍد لفى لىكيٍم أىٍف تػيٍرًسليوا ًإىلى ىىذى
: كىال ًذم بػىعىثىكى اًب٢بٍىقًٌ ِلىٍفرًيػىنػ هيٍم  نىًبًو, ّتي  أىٍدلىعى ًلسىانىوي فىجىعىلى ٰبيىرًٌكيوي, فػىقىاؿى بًًلسىاين ًبذى

 .فػىٍرمى اِلىًدميً 
: الى تػىٍعجىٍل, فىًإف  أىابى بىٍكرو للى هللا علهو كعلى للو كسلمفػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا  

هي حىس افي  صى لىكى نىسىيب فىأىَتى  .أىٍعلىمي قػيرىٍيشو بًىٍنسىاهًبىا, كىًإف  يل ًفهًهٍم نىسىبنا, حىٌب  يػيلىخًٌ
: ايى   , كىال ًذم بػىعىثىكى اًب٢بٍىقًٌ  !رىسيوؿى هللاً ّتي  رىجىعى فػىقىاؿى قىٍد ٣بى صى يل نىسىبىكى

 ِلىسيل ن كى ًمنػٍهيٍم كىمىا تيسىل  الش ٍعرىةي ًمنى اٍلعىًجًْب.
, يػىقيوؿي للى هللا علهو كعلى للو كسلمقىالىٍت عىاًئشىةي: فىسىًمٍعتي رىسيوؿى هللًا 

فىٍحتى عىًن هللًا كىرىسيولًوً  ٢ًبىس افى: ًإف  ريكحى اٍلقيديًس الى  , مىا انى  .يػىزىاؿي يػيؤىيًٌديؾى

                                           
ا٤بستدرؾ , كأخرجو ا٢باكم ٓت َّْْرقم سنن النسائي الكربل ,َِْٓرقم سنن أيب داكد( ُ)

 .ُٖ/ِعلى الصحهحْب 
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ٍعتي رىسيوؿى هللًا كىقىالىتٍ   : ىىجىاىيٍم  للى هللا علهو كعلى للو كسلم: ٠بًى يػىقيوؿي
 .حىس افي فىشىفىى كىاٍشتػىفىى

 قىاؿى حىس افي:
ا فىأىجىٍبتي عىٍنوي ... كىًعٍندى هللًا ٓت ذىاؾى ا١بٍى   زىاءي ىىجىٍوتى ٧بيىم دن
ًنهفنا ... رىسيوؿى هللًا ًشهمىتيوي اٍلوىفىاءي  ا بػىرًّا حى  ىىجىٍوتى ٧بيىم دن
هي كىًعٍرًضي ... ًلًعٍرًض ٧بيىم دو ًمٍنكيٍم ًكقىاءي   فىًإف  أىيب كىكىاًلدى

اءً  نػىفىٍي كىدى  ثىًكٍلتي بػينػىه ًٍب ًإٍف لٍى تػىرىٍكىىا ... تيًثّبي النػ ٍقعى ًمٍن كى
 ِلىًعن ةى ميٍصًعدىاتو ... عىلىى أىٍكتىاًفهىا اِلىسىلي الظًٌمىاءي يػيبىارًينى ا

 تىظىل  ًجهىاديانى ميتىمىطًٌرىاتو ... تػيلىطًٌميهين  اًب٣ٍبيميًر النًٌسىاءي 
 فىًإٍف أىٍعرىٍضتيميو عىن ا اٍعتىمىٍرانى ... كىكىافى اٍلفىٍتحي كىاٍنكىشىفى اٍلًغطىاءي 

 ًب يػىٍوـو ... ييًعز  اّلل ي ًفهًو مىٍن يىشىاءي كىًإال  فىاٍلربيكا ًلًضرىا
ا ... يػىقيوؿي ا٢بٍىق  لىٍهسى بًًو خىفىاءي كىقىاؿى اّلل ي   : قىٍد أىٍرسىٍلتي عىٍبدن

ا ... ىيمي اِلىٍنصىاري عيٍرضىتػيهىا اللًٌقىاءي   كىقىاؿى اّلل ي : قىٍد يىس ٍرتي جيٍندن
 ًسبىابه أىٍك ًقتىاؿه أىٍك ًىجىاءي لىنىا ٓت كيلًٌ يػىٍوـو ًمٍن مىعىدٌو ... 

ٍدىحيوي كىيػىٍنصيريهي سىوىاءي   فىمىٍن يػىٍهجيو رىسيوؿى هللًا ًمٍنكيٍم ... كىٲبى
كىًجرٍبًيله رىسيوؿي هللًا ًفهنىا ... كىريكحي اٍلقيديًس لىٍهسى لىوي ًكفىاءي 

(ُ). 

                                           
 .ْٖٕٔ( لحهح مسلم رقمُ)

اِلعنة: ٝبع عناف كىو سّب اللجاـ , الظماء: الرقاؽ العطشى لدماء اِلعداء, اِلسل: الرماح
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اىد الشهطاف كالنفس عن الشهوات ٪بف ب والنفس: جهاد القلب _3
ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيواٍ } :ك٪باىد أنفسنا ابلصرب على الطاعات, قاؿ هللا تعاىل, ةاحملرم

   .]لؿ عمراف[{ ََِاٍلربيكاٍ كىلىاًبريكٍا كىرىاًبطيواٍ كىاتػ قيواٍ اّلٌلى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى 
 {َُكىقىٍد خىابى مىن دىس اىىا  ٗقىٍد أىفٍػلىحى مىن زىك اىىا } كقاؿ هللا تعاىل:

   .]الشمس[

ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوا ًإف تىنصيريكا اّلل ى يىنصيرٍكيٍم كىيػيثػىبًٌٍت } كقاؿ هللا تعاىل:
امىكيٍم   ]دمحم[. {ٕأىٍقدى
هنع هللا يضر.. أنو قاؿ: عيبٍهدو  ضىالىةى بنً في عن  كغّبه كركل الَبمذم رٞبو هللا تعاىل 

ٍعتي رسوؿى هللا لل ى هللاي علهوً  يجىاًىدي مىٍن جىاىىدى  ٠بًى
كعلى للًو كسل مى يقوؿ: ا٤ب

 .(ُ)نػىٍفسىوي 
ّت  ,ها على تعلم أمور الدينلي ٞبٍ ىا كالى أي  :أربع مراتبعلى وجهاد النفس  

من أىل اإلسالـ  ال يعلم نٍ ّت ٞبلها على تعلهم مى  ,ٞبلها على العمل بذلك
هم على التمسك ابلدين,  سلم.يي  لٍ  نٍ  حق مى ٓت إىل توحهد هللا وةّت الدع كحضًٌ

                                                                                                         
الن قع: ١بلد, : أمزؽ أعراضهم اب٥بجاء كما ٲبزؽ امأفر , سك بو الدابة كا٤بقصود ا٣بهلالذل ٛب

 .الغبار
قبل  أيب سفهاف بن ا٢بارث ٓتقاؿ حساف ( : ّْٓ/ُكقاؿ ٓت هناية اِلرب ٓت فنوف اِلدب )

 :إسالمو
 ٪بهب غّبى  ا٢برافً  أبوؾ أبه حره كأمك حرةه ... كقد يلدي 

 فضةو بعجهب ا ... فما خبثه منفال تعجنب الناس منك كمنهم
 . "ضىالىةى حديثه حسنه لحهحه حديثي في :"..قاؿ أبو عهسى, ك ُُِٔرقم:  ( سنن الَبمذمُ)
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أىل  زجركيتجلى إبنفاؽ اِلمواؿ ٓت سبهل هللا تعاىل, كب :جهاد اليد_ 4
 :تعاىل هللا لقوؿ كلالحهاتو؛ على حسب استطاعة الناىي عن ا٤بنكر, ا٤بنكر

هػٍره ل كيٍم ًإف  اٍنًفريكٍا ًخفىافنا كىثًقىاالن كىجىاًىديكٍا بًىٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم ٓت سىًبهًل اّللًٌ ذىًلكي } ٍم خى
 .[التوبة] {ُْكينتيٍم تػىٍعلىميوفى 

ٍعتي رىسيوؿى هللًا لل ى ك٤با ركاه مسلم عن أيب سعهد ا٣بدرم هنع هللا يضر أنو قاؿ:  ٠بًى
ٍهي بًهىًدًه, فىًإٍف لٍى يىٍستىطً  : مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا فػىٍلهػيغىّبًٌ ٍع هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػىقيوؿي

 .(ُ)فىًبًلسىانًًو, فىًإٍف لٍى يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلًبًو, كىذىًلكى أىٍضعىفي اإًلٲبىافً 
عٍن أيب ىيرىيٍػرىةى رضي هللا تعاىل عنو أف  رسوؿى هللا  لل ى ك٤با ركاه الشهخاف 

كعىلى رىجيلو  ,كًلرىجيلو ًستػٍره  ,ًلرىجيلو أٍجره  :ا٣بىٍهلي لًثىالىثىةو  :هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى قاؿ
فىمىا  ,فػىرىجيله ربىطىهىا ٓت سىًبهًل هللا فأطاؿى ٓت مىرٍجو أٍك رىٍكضىةو  ؛فأم ا ال ذم لىوي أٍجره  ؛كٍزره 

رًٍج أك الر ٍكضىًة كانىٍت لىوي حىسىناتو 
ى
ا قىطىعىٍت  ,ألابىٍت ٓت ًطهىًلها ذىًلكى ًمنى ا٤ب كلىٍو أهن 

ريىىا حىسىناتو لىوي   ,فػىٍْبً أٍك شىرى  ًطهػىلىها فاٍستػىن ت شىرىفىان  ا مىر ٍت  ,كانىٍت أٍركىاثػيهىا كلَثى كلىٍو أهن 
ًلكى أىٍجره, , كافى ذىلىكى حىسناتو لىوي   ,كٍل ييرٍد أٍف يىٍسًقهػىهىا ,بًنػىٍهرو فشىرىبىٍت ًمٍنوي  فىًهيى ًلذى

 رًقىاهًبىا, كىالى ظيهيورًىىا, فىًهيى ًلذىًلكى كىرىجيله رىبىطىهىا تػىغىنًٌهنا كىتػىعىف فنا, ّتي  لٍى يػىٍنسى حىق  هللًا ٓت 
. , فىًهيى عىلىى ذىًلكى ًكٍزره ءن كىنًوىاءن ِلىٍىًل اإًلٍسالىـً , كىرىجيله رىبىطىهىا فىٍخرنا كىرايى  ًستػٍره

: مىا أيٍنزًؿى  للى هللا علهو كعلى للو كسلمكىسيًئلى رىسيوؿي هللًا  عىًن ا٢بيميًر, فػىقىاؿى
هػٍرنا يػىرىهي ٍيءه ًإال  ىىًذًه اآليىةي ا١بىاًمعىةي الفىاذ ةي: }عىلىي  ًفههىا شى   ٕفىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىر ةو خى

                                           
 .ٖٔ( لحهح مسلم رقمُ)
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 .(ُ)]الزلزلة[{ٖكىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىر ةو شىرًّا يػىرىهي 
ابلسالح من أجل اإلسالـ؛ دفاعان ل ا٤بشركْب تقاأف ن القتال:جهاد  _5

لقولو  ؛ريق دعوتو؛ حٌب يسلم الكفار أك يسا٤بواعنو, أك نقاتل من كقف ٓت ط
اٍنًفريكٍا ًخفىافنا كىثًقىاالن كىجىاًىديكٍا بًىٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم ٓت سىًبهًل اّللًٌ ذىًلكيٍم } تعاىل:

هػٍره ل كيٍم ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى   .[التوبة] {ُْخى
قاؿ رسوؿي هللا كركل الشهخاف عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنو قاؿ: 

ان رسوؿي : ملسو هلآو هيلع هللا ىلص م دى أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى الناسى حٌب يشهدكا أف ال إًلىوي إال هللاي كأىف  ٧بي
قًٌها هللا, كييًقهميوا الص الةى, كيػيٍؤتيوا الزكاةى, فإف فػىعىليوا عىصىميوا ًدمىاءىىيم كأىٍموىا٥بىيٍم إال ًٕبى 

 .(ِ)كًحسىابػيهيٍم على هللاً 
هللا تعاىل _ إبسناد حسن _ عىٍن أىيب  ماأبو داكد كابن ماجو رٞبه اهرك ك٤با 

 ,مىٍن ًلٍ يػىٍغزي  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: هللا رسوؿ قاؿ :قىاؿأنو هنع هللا يضر  أيمىامىةى 
ٍز غىازاين  بىوي هللاي سيٍبحىانىوي كىتػىعىاىل ًبقىارًعةو أىٍك ٱبليٍف غىازاين ٓت أىٍىًلًو ًٖبىٍّبو, أىلىا ,أىٍك ٯبيىهًٌ

 . (ّ)قػىٍبلى يػىٍوـً اٍلًقهىامىة

                                           
 .ٕٖٗ رقم لحهح مسلم ,ّٕٔٓ رقم ( لحهح البخارم ُ)

ٚبلى ا٤برج اِلرض الواسعة ذات نبات كثّب ٛبرج فهها الدكاب أم  ((ٓت مرج أك ركضة: ))قولو
كىو ا٢ببل  ((لهاهى طً : ))قولو ,تسرح ٨بتلطة كهف شاءت كالركضة ا٤بوضع الذم يستنقع فهو ا٤باء

 ((الشرؼ))ك ,كي من االستناف كىو العدٍ  ((فاستنت: ))قولو ى,لَبع الذم ترتبط بو كيطوؿ ٥با 
 .ُّٓ/ْ, النهاية البن اِلثّب ُُٓ/ُْعمدة القارم  .الشوط

 .ِِرقم  , كمسلمِٓالبخارم رقم  (ِ)
 .ِْٕ/ُرايض الصا٢بْب (. كانظر ِِٕٔرقم ) ماجو ابن سننك  ,َِّٓأبو داكد رقم  (ّ)

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ّٓ 

 

 ٦باىده  مرابطو  كل    الرابط ىو قسهم جهاد السالح, إذٍ _ جهاد الرابط: 6
 كلهس العكس.

ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوٍا اٍلربيكٍا كىلىاًبريكٍا كىرىاًبطيوٍا }كقد أمر هللا تعاىل بو ٓت قولو:  
 .]لؿ عمراف[ {ََِكىاتػ قيواٍ اّلٌلى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى 

عن ابن الطرباين رٞبو هللا تعاىل من اِلدلة على فضل الرابط ما ركاه ك  
قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو رضي هللا تعاىل عنهما أنو عباس 
ّت  ,لكان كرٞبةن مي  ّت يكوفي  ,كرٞبةه  ةه خالف ّت يكوفي  ,كرٞبةه  نبوةه  ىذا اِلمرً  أكؿي  كسل مى:
ـى  موفى ّت يتكادى  ,كرٞبةه  إمارةه  يكوفي   كإف أفضلى  ,فعلهكم اب١بهادً  ,ا٢بمّبً  علهها تكاد
 .(ُ)قالفسٍ كم عى رابطً  كإف أفضلى  ,كم الرابطي جهادً 

ابن عمر رضي هللا  هللا تعاىل عن مارٞبهكغّبٮبا ا٢باكم الن سىائي  ك كركل 
 نبئكم بلهلةو أال أي  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى:قاؿ رسوؿ هللا  عنهما أنو قاؿ:

                                                                                                         
 . ُُُكمشارع اِلنوار ص

 قضاء ٓت عنو كانئبان  لو خلهفة يصّب بف أىلو, ةخدم ٓت بعده يقم ل أم( لفٱب أك) قولو
 ع.قوار  كٝبعها ,جأةف أَته إذا أمر, وقرع: يقاؿ ,مهلكة بداىهةو, قولو ) بقارعة( أم: حوائج

 .ْٖٔٗرقم ٦بمع الزكائد , كرجاؿ ا٢بديث ثقات. انظر ُُُّٖمعجم الطرباين رقم( ُ)
, كا٤براد أهنم يتنافسوف على أخذىا كقبضها كما    كقولو ))يتكادموف علهها((: الكدـ: العض 

 يعض ا٢بمار على عشبو.
وبيت ِجْْبين ويقال ذلا بني غزة األبيض فلسطني على ساحل البحر  يفمدينة : عسقالنو 

 .ُِِ/ْينظر معجم البلداف  .أيضاً عسقالن ويقال لدمشق  ،عروس الشام

  "51.99'23°25 "55.43'24°29االحداثهات: 
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 .(ُ)إىل أىلو لعلو أف ال يرجعى  خوؼو  ٓت أرضً  سى رى حى  حارسه  !؟القدر من لهلةً  أفضلى 
كىجىاًىديكا ٓت اّللً  حىق  ًجهىاًدًه } :كتدخل ىذه اِلقساـ ٝبهعها ٓت قولو تعاىل

ل ةى أىبًهكيٍم ًإبٍػرىاًىهمى ىيوى ٠بى اكيمي ىيوى اٍجتػىبىاكيٍم كىمىا جى  عىلى عىلىٍهكيٍم ٓت الدًٌيًن ًمٍن حىرىجو مًٌ
اء عىلىى  ا عىلىٍهكيٍم كىتىكيونيوا شيهىدى ا لًهىكيوفى الر سيوؿي شىًههدن اٍلميٍسًلمْبى ًمن قػىٍبلي كىٓت ىىذى

ةى كىلتيوا الز كىاةى كىاٍعتىًصمي  كيٍم فىًنٍعمى اٍلمىٍوىلى كىنًٍعمى الن اًس فىأىًقهميوا الص الى وا اًبّللً  ىيوى مىٍوالى
فقد جاىد ٓت  تعاىل فكل من أتعب نفسو ٓت ذات هللا ,ا٢بج[]{ ٖٕالن ًصّبي 

 لسالح. ال يقع إال على ٦باىدة الكفار اب قى لً طٍ إال أف ا١بهاد إذا أي  ,سبهلو
ف ل يستطع فمن كجب علهو ا١بهاد كجبت علهو ا٤بشاركة فهو بنفسو, فإ 

كعلى  ,فهجب على ا٤بوسرين النفقة ٓت سبهل هللافعلهو دفع ا٤باؿ لتجههز الغزاة, 
ككذلك ٓت أمواؿ  ,ىذا فهجب على النساء ا١بهاد ٓت أموا٥بن إف كاف فهها فضل

أك ٯباىد بتعلهم الناس ا٣بّب, كيكف عنهم أذاه, أك ٱبلف  ,الصغار إذا احتهج إلهها
 فإف ل يستطع فعلهو ابلدعاء.الغازين ٓت أىلهم ٖبّب, 

ٝبهع لار ا١بهاد فرض عْب على  ,على بلد مسلم فأما إذا ىجم العدك 
ّت تتوسع دائرة فرض  كاف أك أنثى؛ ذكران  القاًدرىين بّب كالصغّبالكأىل ىذا البلد 

العْب على من حو٥بم من ا٤بسلمْب شهئان فشهئان حٌب يتم دفع العدك, أك يشمل 
عن  العدك ع ضررف دفٍ ِل لى كل مسلم على كجو اِلرض؛ا١بهاد فرض عْب ع
 .كاجب إٝباعان  اتالدين كالنفس كا٢برم

 
                                           

 .ِِْْ رقم ا٤بستدرؾ على الصحهحْب, ٖٖٖٔرقم  سنن النسائي الكربل  (ُ)
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 .رؼبىل فضم اجلٓبد ٔانشثبط ٔفضم انشٓبدح يف عجٛم اهلل
من أفضل اِلعماؿ بعد اإلٲباف ابهلل تعاىل ا١بهاد كالرابط, ٤با فههما  إف  

صرة ا٤بؤمنْب كإعزاز  كن ,تعاىل كإعالء كلمتو من بذؿ الركح ٓت سبهل هللا
 كلمتهم.

كالرابط كالشهادة ٓت سبهل هللا  لعلم كالهقْب بفضل ا١بهادكلقد كاف ا
ٓت التخطهط االسَباتهجي ٓت ا٤بعارؾ ا١بهادية,  اِلكؿ ىو اِلساس الركحي

ت مقابل اِلشهاء السابقة, ٠بت ابلتفكّب العقلي ٓت تدبّب صى خي فالركح إذا رى 
 كالشهادة كمنها:كالرابط ِلدلة على فضل ا١بهاد إدارة ا٤بعارؾ, لذا كثرت ا

ًإف  اّلٌلى اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى أىنفيسىهيٍم كىأىٍموىا٥بىيم بًىف  ٥بىيمي } :قاؿ هللا تعاىل
ا عىلىٍهًو حىقًّا ٓت التػ ٍورىاةً   ا١بىن ةى يػيقىاتًليوفى ٓت سىًبهًل اّللًٌ فػىهػىٍقتػيليوفى كىيػيٍقتػىليوفى كىٍعدن

يػىٍعتيم بًًو  كىاإًل٪ًبهًل كىاٍلقيٍرلًف كىمىٍن أىٍكْتى ًبعىٍهًدًه ًمنى اّللًٌ فىاٍستػىٍبًشريكٍا بًبػىٍهًعكيمي ال ًذم ابى
 [.التوبة]{ ُُُكىذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظهمي 

علهًو  : قىاؿى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي قىاؿى  هنع هللا يضر أنوعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى كركل مسلم 
وي ًإال  ًجهىادنا ًٓت , الى ٱبيٍرًجي  ًلمىٍن خىرىجى ٓت سىًبهًلوً كعلى للًو كسل مى: تىضىم نى اّلل ي 

, أىٍك ًمنه أىٍف أيٍدًخلىوي ا١بٍىن ةى , فػىهيوى عىلىي  ضىا يب, كىتىٍصًديقنا ًبريسيًلي, كىًإٲبىاانن سىًبهًلي
ًنًو ال ًذم خىرىجى أىٍرًجعىوي ًإىلى مى  ًئالن مىا انىؿى ًمٍن أىٍجرو, أىٍك غىًنهمىةو  ,ًمٍنوي  ٍسكى , كىال ًذم انى

ئىًتًو , ًإال  جىاءى يػىٍوـى اٍلًقهى ٍلمو ييٍكلىمي ٓت سىًبهًل هللاً , مىا ًمٍن كى ٍفسي ٧بيىم دو بًهىًدهً نػى  هػٍ امىًة كىهى
, كىرٰبيوي ًمٍسكه  , لىٍوالى أىٍف يىشيق  ٧بيىم دو بًهىًدهً ًذم نػىٍفسي , كىال  ًحْبى كيًلمى, لىٍونيوي لىٍوفي دىـو

اعىلىى اٍلميٍسًلًمْبى مىا قػىعىٍدتي ًخالىؼى سىرًي ةو تػى   , كىلىًكٍن الى ٍغزيك ٓت سىًبهًل هللًا أىبىدن
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ديكفى سىعىةن  لىهيٍم, كىالى ٯبًى ًذم , كىال  ًهٍم أىٍف يػىتىخىل فيوا عىِبًٌ , كىيىشيق  عىلىهٍ أىًجدي سىعىةن فىأىٞبًٍ
, ّتي  ًل هللًا فىأيقٍػتىلي, ّتي  أىٍغزيك فىأيقٍػتىلي , لىوىًدٍدتي أىيٌنً أىٍغزيك ٓت سىًبهسي ٧بيىم دو بًهىًدهً نػىفٍ 

 .(ُ) أىٍغزيك فىأيقٍػتىلي 
ٍعتي أىنىسى ٍبنى مىاًلكو  هنع هللا يضر أنو عىٍن قػىتىادىةى ك  : ٠بًى , ٰبيىدًٌثي عىًن الن يبًٌ هنع هللا يضر قىاؿى

ب  قىاؿى أنو علهًو كعلى للًو كسل مى,  لل ى هللاي  أىٍف  : مىا ًمٍن أىحىدو يىٍدخيلي ا١بٍىن ةى ٰبًي
نٍػهىا ن وي يػىتىمىُب  , فىإً غىهػٍري الش ًههدً  مىا عىلىى اِلىٍرًض ًمٍن شىٍيءو  , كىأىف  لىوي يػىٍرًجعى ًإىلى الد 

 .(ِ)اٍلكىرىامىةً  , ًلمىا يػىرىل ًمنى أىٍف يػىٍرًجعى, فػىهػيٍقتىلى عىٍشرى مىر اتو 
: ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى : ًقهلى لًلن يبًٌ لل  قىاؿى  هنع هللا يضر أنوعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى ك 

 ؟ ٓت سىًبهًل هللًا عىز  كىجىل  مىا يػىٍعًدؿي ا١بًٍهىادى 
 .قىاؿى : الى تىٍستىًطهعيونىوي 

وي, : الى تىٍستىًطهعيونى ثىالىَثن كيل  ذىًلكى يػىقيوؿي  , أىكٍ أىعىاديكا عىلىٍهًو مىر تػىٍْبً قىاؿى : فى  
ثىًل الص ائًًم اٍلقى كىقىاؿى ٓت الث الًثىةً  ائًًم اٍلقىاًنًت : مىثىلي اٍلميجىاًىًد ٓت سىًبهًل هللًا كىمى

, كىالى لىالىةو  ًت هللًا, الى يػىٍفتػيري ًمٍن ًلهىاـو هللًا  , حىٌب  يػىٍرًجعى اٍلميجىاًىدي ٓت سىًبهلً ًِبايى
تػىعىاىلى 

(ّ). 
ًو كعلى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهقىاؿى  هنع هللا يضر أنو عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو ك 

                                           
 . ِْٖٗ( لحهح مسلم رقم ُ)

 . َِْٗ( لحهح مسلم رقم ِ)

 . َّْٗرقم ( لحهح مسلم ّ)
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نٍػهىا كىمىا ًفههىاللًو كسل مى  هػٍره ًمنى الد   .(ُ): لىغىٍدكىةه ٓت سىًبهًل هللًا , أىٍك رىٍكحىةه, خى
أىف  رىسيوؿى هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو   أنوهنع هللا يضر عىٍن أىيب سىًعهدو ا٣ٍبيٍدرًمًٌ ك 

: ايى أىابى سىًعهدو, مىٍن رىًضيى اًبّللً  رىابًّ  نىًبهًّا, , كىٗبيحىم دو , كىاًبإًلٍسالىـً ًدينناكسل مى قىاؿى
 .كىجىبىٍت لىوي ا١بٍىن ةي 

 .رىسيوؿى هللًا, فػىفىعىلى ٍدىىا عىلىي  ايى : أىعً فػىعىًجبى ٥بىىا أىبيو سىًعهدو, فػىقىاؿى  
تػىٍْبً  ًمئىةى دىرىجىةو ٓت ا١بٍىن ةً  : كىأيٍخرىل يػيٍرفىعي هًبىا اٍلعىٍبدي ّتي  قىاؿى   , مىا بػىٍْبى كيلًٌ دىرىجى
 .ٍْبى الس مىاًء كىاِلىٍرضً كىمىا بػى 

 ؟ كىمىا ًىيى ايى رىسيوؿى هللاً  :قىاؿى  
: ا١بًٍهىادي ٓت سىًبهًل هللًا, ا١بًٍهىا   .(ِ)دي ٓت سىًبهًل اّلل ً قىاؿى

رىسيوًؿ هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو  أىف  قاؿ: أىن وي  هنع هللا يضرعىٍن أىيب قػىتىادىةى ك 
, كىاإًلٲبىافى اًبّللً  أىٍفضىلي ا١بًٍهىادى ٓت سىًبهًل هللاً  فىذىكىرى ٥بىيٍم أىف   :ًفهًهمٍ قاـ كسل مى 
ـى رىجيله اِلىٍعمى  ًبهًل هللًا, أىرىأىٍيتى  !: ايى رىسيوؿى هللاً , فػىقىاؿى اًؿ, فػىقىا ًإٍف قيًتٍلتي ٓت سى

مى   ؟ تيكىف ري عىِبًٌ خىطىاايى
ًإٍف قيًتٍلتى ٓت , ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: نػىعىمٍ فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي هللًا لل  

, ميٍقًبله غىهػٍري مي   .ٍدًبرو سىًبهًل هللًا, كىأىٍنتى لىاًبره ٧بيٍتىًسبه
 ؟ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: كىٍهفى قػيٍلتى ّتي  قىاؿى رىسيوؿي هللًا لل  

                                           
 . َْٕٗ( لحهح مسلم رقم ُ)

 . ُّْٗ( لحهح مسلم رقم ِ)
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مى  : أىرىأىٍيتى ًإٍف قيًتٍلتي ٓت سىًبهًل هللاً قىاؿى    ؟ أىتيكىف ري عىِبًٌ خىطىاايى
, كىأىٍنتى لىاًبره : نػىعىمٍ ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا لل  

, ميٍقًبله غىهػٍ ٧بيٍ  , ًإال  الد ٍينى, فىًإف  ًجرٍبًيلى عىلىٍهًو الس الىـي قىاؿى يل ري ميٍدًبرو تىًسبه
  .(ُ)ذىًلكى 

عىٍن ىىًذًه مسعود  بنى ٍبدى هللًا : سىأىٍلنىا عى قىاؿى  أنو رٞبو هللاعىٍن مىٍسريكؽو ك 
ّللًٌ أىٍموىاَتن بىٍل أىٍحهىاء ًعندى رىهبًًٌٍم كىالى ٙبىٍسىنبى  ال ًذينى قيًتليوٍا ٓت سىًبهًل ا}: اآليىةً 

  .[لؿ عمراف] {ُْٕيػيٍرزىقيوفى 
: أىٍركىاحيهيٍم ٓت جىٍوًؼ طىٍّبو خيٍضرو,  , فػىقىاؿى : أىمىا ًإان  قىٍد سىأىٍلنىا عىٍن ذىًلكى قىاؿى

ًكم ًإىلى تًٍلكى ّتي  أتىٍ ٥بىىا قػىنىاًديلي ميعىل قىةه اًبٍلعىٍرًش, تىٍسرىحي ًمنى ا١بٍىن ًة حىٍهثي شىاءىٍت, 
ئنااٍلقىنىاًديلً  : ىىٍل تىٍشتػىهيوفى شىهػٍ  ؟, فىاط لىعى إًلىٍهًهٍم رىبػ هيمي اطًٌالىعىةن, فػىقىاؿى
نىا, فػىفىعىلى ذىًلكى قىاليوا  : أىم  شىٍيءو نىٍشتىًهي كى٫بىٍني نىٍسرىحي ًمنى ا١بٍىن ًة حىٍهثي ًشئػٍ

, فػىلىم ا رى  , نيرًيدي : ايى رىب  ٍسأىليوا, قىاليواأىٍكا أىنػ هيٍم لىٍن يػيتػٍرىكيوا ًمٍن أىٍف يي هًبًٍم ثىالىثى مىر اتو
نىا ٓت أىٍجسىاًدانى حىٌب  نػيٍقتىلى ٓت سىًبهًلكى مىر ةن أيٍخرىل, فػىلىم ا رىأىل أىٍف  أىٍف تػىريد  أىٍركىاحى

  .(ِ)لىٍهسى ٥بىيٍم حىاجىةه تيرًكيوا

هللا فهو كثري وكبري، واألدلة على وأما عن فضل الرابط يف سبيل 
 ذلك كثرية ومنها: 

 هللا رضي مٌ دً اعً الس   سعد بن سهلالبخارم رٞبو هللا تعاىل عن  ما ركاه
                                           

 . ُْْٗ( لحهح مسلم رقمُ)

 . ُْٗٗ( لحهح مسلم رقمِ)
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 سبهلً  ٓت يوـو  رابطي : لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى قاؿ هللا رسوؿ أف :عنو
 الدنها منى  خّبه  ةً ا١بن منى  أحدكم سوطً  كموضعي  علهها, كما الدنها من خّبه  هللاً 
 كما الدنها منى  خّبه  ,الغدكةي  أكً  هللاً  سبهلً  ٓت العبدي  هايركحي  كالركحةي  علهها, كما

 .(ُ)علهها
أف رسوؿ هللا لل ى هللاي  اهنع هللا يضر, الدرداء ـعن أرٞبو هللا تعاىل أخرج أٞبد ك 

 أايـو  ثالثةى  سلمْبى ا٤ب من سواحلً  ٓت شيءو  طى ابى رى  نٍ علهًو كعلى للًو كسل مى قاؿ: مى 
 .(ِ)سنةو  عنو رابطي  تٍ أأجز 

الطرباين عن أيب الدرداء عن رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى  ركلك   
مرابطان ٓت  ماتى  كمنٍ  ,دىرو  من لهاـً  خّبه  شهرو  رابطي  قاؿ:أنو للًو كسل مى 

كٯبرم  ,ا١بنةً  منى  كريحى  ,وً برزقً  كغدا علهوً  ,اِلكربً  زعً الفى  نى مً  نى أمً  هللاً  سبهلً 
 .(ّ)كجل عز   هللاي  وي ثى حٌب يبعى  اجملاىدً  علهو أجري 

 أنو قاؿ: قاؿ هنع هللا يضرعيبٍهدو  ضىالىةى بنً في كركل الَبمذم رٞبو هللا تعاىل عن 
ًلًو إالٌ مىهًٌ  رسوًؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: كيل   تو ٱبيٍتىمي على عىمى

كأيىٍمىني  ,ي لىوي عىمىلىوي إىل يػىٍوـً القهامىةً فإنٌوي يػيٍنمًٌ  ,ان ٓت سبهًل هللااٌلًذم مىاتى ميرىاًبط
نىة اٍلقىرٍبً   .(ْ)..من ًفتػٍ

                                           
موضع سوط ٓت ا١بنة يريد ما لغر ٓت ا١بنة من  :ك قولو  .ِّٕٓلحهح البخارم رقم( ُ)

  .ا٤بواضع كلها من بساتهنها كأرضها
 .َِٖٕٓمسند اإلماـ أٞبد رقم( ِ)
 .َْٓٗرقم مع الزكائد( ٦بّ)

ضىالىةى حديثه حسنه حديثي في الَبمذم رٞبو هللا: ))قاؿ , ُُِٔا٢بديث رقم( سنن الَبمذم ْ)
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 ػهِّٛ جؼذ انشٔحٙ يف انزؼشف ػهٗ شخظٛخ ان
ُ
ٗ اهلل

َّ
انُجٙ طه

 انؼغكشٚخ
َ
ى

َّ
 .ٔػهٗ آنِّ ٔعه

إف التعرؼ على جوانب التخطهط العسكرم عند سهدان دمحم لل ى هللاي 
لهًو كعلى للًو كسل مى يعِب التعرؼ على اِلرض الٍب كلل إلهها النيب لل ى ع

 هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت غزكاتو, كالطرؽ الٍب سلكها.
كيعِب التعرؼ على الزماف الذم قاتل فهو رسوؿ هللا للى هللا علهو 

 كعلى للو كسلم.
لنيب لل ى هللاي كيعِب التعرؼ على الوسائل كا٣بطط الٍب استخدمها ا

 علهًو كعلى للًو كسل مى أثناء غزكاتو.
ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوا اذٍكيريكا } :رة للمسلمْبصٍ ني  أتيهد هللاكيعِب استشعار 

اّلل ي  نًٍعمىةى اّللً  عىلىٍهكيٍم ًإٍذ جىاءٍتكيٍم جينيوده فىأىٍرسىٍلنىا عىلىٍهًهٍم رٰبنا كىجينيودنا لٍ  تػىرىٍكىىا كىكىافى 
 { ]اِلحزاب[.ٗٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبنا 

كحضور ا٤بالئكة فزعة  بل يعِب اتصاؿ مدد السماء ٗبدد اِلرض
د كيٍم رىب كيم بًثىالىثىًة لالىؼو مًٌنى : }للمسلمْب ًإٍذ تػىقيوؿي لًٍلميٍؤًمًنْبى أىلىن يىٍكًفهكيٍم أىف ٲبًي

ًٍددٍكيٍم بػىلىى ًإف تى  ُِْاٍلمىآلًئكىًة مينزىًلْبى  ا ٲبي ػذى ٍتيوكيم مًٌن فػىٍورًًىٍم ىى أيى ٍصربيكٍا كىتػىتػ قيوٍا كى
ًة ميسىوًًٌمْبى  كىمىا جىعىلىوي اّلٌلي ًإال  بيٍشرىل لىكيٍم  ُِٓرىب كيم ًٖبىٍمسىًة لالؼو مًٌنى اٍلمىآلًئكى

ًئن  قػيليوبيكيم بًًو كىمىا الن ٍصري ًإال  ًمٍن ًعنًد اّللًٌ اٍلعى  { ]لؿ ُِٔزًيًز ا٢بٍىًكهًم كىلًتىٍطمى
 عمراف[.

                                                                                                         
 .ِّٕٗٗ , رقم. مسند أٞبد بن حنبل((لحهحه 
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الرٞبات هبا ة كفكرية تستشعر لك من كقفة ركحه   د  ال بي عندىا 
الرابنهة الٍب ىبطت على النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم 

لًهػىٍغًفرى  ًُإان  فػىتىٍحنىا لىكى فػىٍتحنا م ًبهننا كالصحابة الكراـ كإكرامهم ابلنصر: }
ـى ًمن ذىنًبكى كىمىا أتىىخ رى كىييًتم  نًٍعمىتىوي عىلىٍهكى كىيػىٍهًديىكى ًلرىاطنا م ٍستىًقهمنا لىكى اّلل ي مىا  تػىقىد 

ىيوى ال ًذم أىنزىؿى الس ًكهنىةى ٓت قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنْبى لًهػىٍزدىاديكا  ّكىيىنصيرىؾى اّلل ي نىٍصرنا عىزًيزنا  ِ
ّللً ً  ا ًإٲبىاانن م عى ًإٲبىاهًنًٍم كى لًهيٍدًخلى  ْ جينيودي الس مىاكىاًت كىاٍِلىٍرًض كىكىافى اّلل ي عىًلهمنا حىًكهمن

اًلًدينى ًفههىا كىييكىفًٌرى عىنػٍهيٍم  ا اٍِلىنٍػهىاري خى اٍلميٍؤًمًنْبى كىاٍلميٍؤًمنىاًت جىن اتو ٘بىٍرًم ًمن ٙبىًٍتهى
هًٌئىاهًتًٍم كىكىافى ذىًلكى ًعندى اّللً  فػىٍوزنا عىًظه ًإف  ال ًذينى يػيبىاًيعيونىكى ًإ٭ب ىا يػيبىاًيعيوفى اّلل ى  ...ٓمنا سى

يىدي اّللً  فػىٍوؽى أىٍيًديًهٍم فىمىن ن كىثى فىًإ٭ب ىا يىنكيثي عىلىى نػىٍفًسًو كىمىٍن أىٍكْتى ٗبىا عىاىىدى عىلىٍهوي 
هػيٍؤتًهًو أىٍجرنا عىًظهمنا   { ]الفتح[.َُاّلل ى فىسى

لل ى هللاي علهًو كعلى  النيب هد الذم بذلومدل ا١بكتستشعر  
ككهف  للًو كسل مى ككذا جهد لحابتو الكراـ ٓت تبلهغ دين هللا تعاىل,

 النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى لغزكاتو كانتصر فهها. طى خط  
النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كالصحابة  كهف قطعكتنظر  

راجلْب كراكبْب, كأكرب ٮبهم تبلهغ الدين,  تلك ا٤بسافات ههمرضواف هللا عل
 ككهف أنو كانت عقو٥بم كقلوهبم متهقظة للتخطهط كالتدبّب لألمور العسكرية.

قطع شوطان كبّبان ٓت ٧ببة النيب للى هللا علهو كعلى للو تكٓت احملصلة س
انت السبب موه لنا كللبشرية من ىداية ككسلم ك٧ببة لحابتو الكراـ, ٤با قد  

اِلكؿ لسعادتنا, كنسأؿ هللا تعاىل أف يتمم ىذه السعادة بف ٰبشران مع النيب 
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 كلحابتو الكراـ ٓت أعلى جنات ا٣بلد. للى هللا علهو كعلى للو كسلم 
ح ىو ا٥بجرة سل  كغّب مي  طو ط  أعظم عمل عسكرم ٨بيى  كٓت ا٢بقهقة فإف   

لوالىا ٤با ابتدأت دكلة  إذٍ علههم, ة, كىجرة الصحابة رضواف هللا تعاىل النبوي  
ٲبىافى ًمن } هللا من شأهنا ٓت قولو: مى اإلسالـ, لذا عظ   ارى كىاإٍلً كىال ًذينى تػىبػىو ؤيكا الد 

ديكفى ٓت ليديكرًًىٍم حىاجىةن ٩بًٌ ا أيكتيوا كىيػيٍؤثًريكفى  ب وفى مىٍن ىىاجىرى إًلىٍهًهٍم كىالى ٯبًى قػىٍبًلًهٍم ٰبًي
ًسًهٍم كىلىٍو كىافى هًبًٍم خىصىالىةه كىمىن ييوؽى شيح  نػىٍفًسًو فىأيٍكلىًئكى ىيمي عىلىى أىنفي 

ٍخوىانًنىا ال ًذينى  ٗاٍلميٍفًلحيوفى  كىال ًذينى جىاؤيكا ًمن بػىٍعًدًىٍم يػىقيوليوفى رىبػ نىا اٍغًفٍر لىنىا كىإلًً
ٲبىاًف كىالى ٘بىٍعىٍل ٓت قػيليوبًنىا ًغالًّ  لًٌل ًذينى لمىنيوا رىبػ نىا ًإن كى رىؤيكؼه  سىبػىقيوانى اًبإٍلً

 ]ا٢بشر[. {َُر ًحهمه 
ّت إف هللا تعاىل عظم من شأف جهاد الصحابة اب٤باؿ كالنفس ٓت كل 

مىا كىافى ًِلىٍىًل اٍلمىًدينىًة }قاؿ تعاىل: فمكاف يصلوف إلهو كيغهظ الكفار فهو, 
وٍا عىن ر سيوًؿ اّللًٌ كىالى يػىٍرغىبيوٍا بًىنفيًسًهٍم عىن كىمىٍن حىٍو٥بىيم مًٌنى اِلىٍعرىاًب أىف يػىتىخىل في 

نػ ٍفًسًو ذىًلكى بًىنػ هيٍم الى ييًصهبػيهيٍم ظىمىأه كىالى نىصىبه كىالى ٨بىٍمىصىةه ٓت سىًبهًل اّللًٌ كىالى 
ًتبى ٥بىيم بًًو عىمىله يىطىؤيكفى مىٍوًطئنا يىًغهظي اٍلكيف ارى كىالى يػىنىاليوفى ًمٍن عىديكٌو نػ ٍهالن ًإال  كي 

كىالى يينًفقيوفى نػىفىقىةن لىًغّبىةن كىالى   َُِلىاًلحه ًإف  اّلٌلى الى ييًضهعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنْبى 
 {كىًبّبىةن كىالى يػىٍقطىعيوفى كىاًداين ًإال  كيًتبى ٥بىيٍم لًهىٍجزًيػىهيمي اّلٌلي أىٍحسىنى مىا كىانيوٍا يػىٍعمىليوفى 

 ]التوبة[.
لل ى هللاي ماذج على جهد الصحابة كحبهم ا١بهاد قوؿ النيب كمن الن

كىالى  ,ًسٍرُتيٍ من مىًسّبو  رًجىاالن مالقد تػىرىٍكتيٍم اًبٍلمىًدينىًة  على للًو كسل مى:علهًو ك 
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 !اي رىسيوؿى اّلل ً  :قالوا ,ال كىىيٍم مىعىكيٍم فهوإ ,كىالى قىطىٍعتيٍم من كىادو  ,أىنٍػفىٍقتيٍم من نػىفىقىةو 
 حىبىسىهيمي اٍلعيٍذري  :قاؿ ؟كىٍهفى يىكيونيوفى مىعىنىا كىىيٍم اًبٍلمىًدينىةً كى 

(ُ). 
ي مًٌ عى  هنع هللا يضر أنو قاؿ: نسرٞبهما هللا تعاىل عن أمسلم كما ركاه البخارم ك 

قاؿ  يشهد مع رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى بدران  بو لٍ  هتي الذم ٠بي 
رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  هي شهدى  : أكؿ مشهدو قاؿ ,علهو فشق  

مع رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى  مشهدان  تعاىل عنو, كلئن أشهدين هللا تي بٍ هًٌ غي 
 .غّبىا أف يقوؿى  فهابى  :قاؿ ,هللا ما ألنع ن  يى رى هػى للًو كسل مى لى 
 :قاؿ ,حدان ى للًو كسل مى أي فشهد مع رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعل :قاؿ

  !اي أاب عمرك أين؟ :فقاؿ لو أنس ,معاذو  بني  كاستقبلو سعدي 
 .أحدو  ه دكفى أجدي  ,ا١بنةً  لريحً  كاىان  :قاؿ

 .لتً هم حٌب قي فقاتلى  :قاؿ 
 .كرمهةو  كطعنةو  ضربةو  ما بْبى  كٜبانوفى  عه ضٍ بً  د ٓت جسدهً جً فوي  :قاؿ 
و, انً نى بػى فما عرفت أخي إال بً  :رً ضً الن   بهع بنتي : كقالت أختو عمٍب الر  قاؿ 

قيوا مىا عىاىىديكا اّلل ى عىلىٍهًو فىًمنػٍهيم م ن : }ًمنى  كنزلت ىذه اآلية اٍلميٍؤًمًنْبى رًجىاؿه لىدى
ليوا تػىٍبًديالن  قاؿ فكانوا  [اِلحزاب]  {ِّقىضىى ٫بىٍبىوي كىًمنػٍهيم م ن يىنتىًظري كىمىا بىد 

 .(ِ) ألحابويركف أهنا نزلت فهو, كٓت

                                           
 .َُِٓٔمسند اإلماـ أٞبد رقم( ُ)

 .َُّٗرقملحهح مسلم  ,ِِّٖرقم لحهح البخارم (ِ)
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 ,عن أيب بكر بن عبد هللا بن قهس عن أبهوكركل مسلم رٞبو هللا تعاىل 
قاؿ رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى  :, كىو ٕبضرة العدك يقوؿقاؿ ٠بعت أيب

 .السهوؼً  ظالؿً  ٙبتى  ا١بنةً  للًو كسل مى: إف أبوابى 
لل ى  هللاً  سوؿى ر  ٠بعتى  أأنتى  !اي أاب موسى :ا٥بهئة فقاؿ فقاـ رجل رث   

 ؟ىذا هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يقوؿي 
 .قاؿ: نعم 
 وً هفً سى  نى فٍ جى  ّت كسرى  ,السالـى  علهكمي  : أقرأي و فقاؿإىل ألحابً  فرجعى  :قاؿ 

 .(ُ)تلبو حٌب قي  ربى ضى فى  ّت مشى بسهفو إىل العدكًٌ  ,كألقاه مد السهف[]غً 
ف النيب لل ى هللاي علهًو أرضي هللا عنهما:  عن ابن عمر كأخرج البههقي

اِلعرايب  الغزك, فرفعى  أعرايب كىو ٓت ألحابو يريدكفى  باءً ٖبً  كعلى للًو كسل مى مر  
 ؟ القوـي  نً فقاؿ: مى  ,من ا٣بباءً  انحهةن 

, الغزكى  هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كألحابو يريدكفى  : رسوؿي فقهلى 
 .معهم فسارى 

 إنوي  ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: كالذم نفسي بهدهً فقاؿ رسوؿ هللا لل   
 .ا١بنةً  ملوؾً  ٤بنٍ 

بذلك رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو  خربى أي ك  فاستشهدى  فلقوا العدك   
فقلنا: اي رسوؿ  ,عنو ّت أعرضى  يضحكي  مستبشران  رأسوً  عندى  فقعدى  كسل مى, فأَتهي 

 عنو؟! ّت أعرضتى  ,تضحكي  مستبشران  هللا رأيناؾى 

                                           
 .َُِٗرقملحهح مسلم  (ُ)
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على هللا,  ركحوً  كرامةً   منٍ  ا رأيتي مى لً من استبشارم فى  فقاؿ: أما ما رأيتمٍ  
 .(ُ)اآلف عند رأسو العْبً  ا٢بورً  منى  زكجتوي  كأما إعراضي عنو فإف  

: لىم ا كىافى يػىٍوـي أنو مىاًلك ٍبن ًدينىارو, كأخرج البههقي رٞبو هللا عن  قىاؿى
ىرىل أىٍمرنا مىا يل عىلىٍهًو لىبػٍره  , قىاؿى (ِ)الز اًكيىةً  : ًإيٌنً ِلى ريكحيوا بًنىا ًإىلى  ,عىٍبدي هللًا بني غىاًلبو
: كىكىافى يػيٍؤخىذي ًمٍن ا١بٍىن ةً  ـى فػىقىاتىلى حىٌب  قيًتلى, قىاؿى : فىكيًسرى جىٍفني سىٍهًفًو, كىتػىقىد  , قىاؿى

: فىاٍنطىلى  ٍمتيوي, قػىرٍبًًه رًيحي اٍلًمٍسًك, قىاؿى مىاًلكه ٍقتي ًإىلى قػىرٍبًًه فىأىخىٍذتي ًمٍنوي تػيرىاابن فىشىمى
 .(ّ)فػىوىجىٍدتي ًمٍنوي رًيحى اٍلًمٍسكً 

أف ا١بنة بنعهمها كحورىا تقَبب على كيستدؿ من اِلحاديث السابقة 
من اجملاىدين حهث يصّب قتا٥بم, اقَباابن ال ٙبهط بو عقولنا, كأهنم ينتقلوف إلهها 

أمكنة  ٓت الشهداء دفنك جاءت السنة ابستحباب فور استشهادىم, لذل

                                           
رقم  ,ُِْ/ِ, كإسناد ا٢بديث حسن. انظر الَبغهب كالَبىهبُّْٕرقم افشعب اإلٲب (ُ)

َّٕ. 
معركة كبّبة بْب جهش التابعي الفقهو عبد الرٞبن بن اِلشعث كجهش ا٢بجاج معركة الزاكية:  (ِ)

ـ( التقى الفريقاف َُٕىػ/ِٖٓت أكائل سنة), بن يوسف الثقفي, ٓت كالية عبد ا٤بلك بن مركاف
 جهش ابن اِلشعث اهنـز ٓت النهاية, ٓت انحهة البصرة جنوب العراؽ اكية(ٓت مكاف يدعى )الز 

النجـو , َِِٖتريخ خلهفة بن خهاط ص. انظر كفر  ابن اِلشعث, ككانت الغلبة للحجاج
 .َِّ/ ُالزاىرة ْت ملوؾ مصر كالقاىرة 

  "44.33'59°51 "2.33'32°23االحداثهات:   
 .َُْْرقمشعب اإلٲباف  (ّ)
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 يوـي  ٤با كافى  :قاؿهنع هللا يضر أنو عن جابر , فقد ركل الَبمذم رٞبو هللا تعاىل (ُ)قتلهم
فنادل منادم رسوؿ هللا  لل ى هللاي  ,ٓت مقابران وي نى حد جاءت عمٍب بيب لتدفً أي 

 .(ِ)مكا القتلى إىل مضاجعهد  علهًو كعلى للًو كسل مى  ري 
كا٢بكمة ٓت ذلك _كهللا أعلم_ أف مكاف استشهادىم ىو ٧بل تشريف 

_ بل ىو ٧بل مدد هللا تعاىل كرٞبتو كتػىنػىز ؿ اقَببت ا١بنة إلهو _كما مر  
كىذا تشريف عظهم للشهداء  مالئكتو.. فألبح ٥بذا ا٤بكاف مزية على غّبه,

فأ٢بق هبم  ,م مات فهوالنيب ٓت ا٤بكاف الذ دفني يي  حهثي  ؛ابِلنبهاء مٍ هً هً لشبى 
 .(ّ)الشهداء

كمن اِلدلة على ترحم النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى على من  
ّت غزكة  ابن سعد رٞبو هللا تعاىل: دفن من الصحابة ٓت أرض ا٤بعركة ما قالو

, ككانوا بناحهة افى هى رسوؿ هللا  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى بِب ٢بًٍ 
ٓت شهر ربهع اِلكؿ سنة ست من مهاجره, قالوا كجد رسوؿ هللا  (ْ)سفافعي 

                                           
كييستحب ٝبع اِلقارب ]أم  ُّّ: قاؿ البهوِت ا٢بنبلي رٞبو اّلٌل ٓت الركض ا٤بربع صفائدة (ُ)

قريبان من الشهداء كالصا٢بْب لهنتفع ٗبجاكرهتم ٓت البقاع  ,لتسههل زايرهتم؛ ا٤بوتى[ ٓت بقعة
كانظر  ,ُِْ/ُك٫بو ىذا الكالـ ٓت الشرح الكبّب , ِٕٕ_ِٕٔ/ِ الشريفة كانظر ا٤ببدع 

 .ُّّٗث راجع لحهح البخارم, رقم ا٢بدي, ِّ/ْفهض القدير 
 .حسن لحهح ا٢بديثىذا  :قاؿ أبو عهسى, ُُٕٕ رقمسنن الَبمذم  (ِ)
 . ِّ/ ْفهض القدير  (ّ)
 "ِٖ.ُّ'ُِ°ّٗ"ِٓ.ّٔ'ٕٓ°ُِإحداثهات موقع غزكة بِب ٢بهاف ٓت عسفاف:  (ْ)
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لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  على عالم بن َثبت كألحابو كجدان 
اـ, كعسكر ٓت مائٍب رجل كمعهم عشركف فرسان, شديدان, فأظهر أنو يريد الش  
, ّت أسرع السّب أًـٌ  هللا بنً  كاستخلف على ا٤بدينة عبدى   حٌب انتهى إىل مكتـو

م علههم كدعا ٥بم, فسمعت ألحابو, فَبح   , حهث كاف مصابي (ُ)افو رى غي  بطنً 
 .اف, فهربوا ٓت رؤكس ا١بباؿ, فلم يقدر منهم على أحدهى هبم بنو ٢بًٍ 

فأقاـ يومان أك يومْب فبعث السرااي ٓت كل انحهةو, فلم يقدركا على  
عشرة فوارس؛ لتسمع بو  سفاف, فبعث أاب بكر ٓتأحد, ّت خرج حٌب أتى عي 

 رسوؿي  , ّت رجعوا كل يلقوا أحدان, ّت انصرؼى (ِ)قريش فهذعرىم, فأتوا الغمهم

                                           
سرية سرية الر ًجهع كىي  مهنع هللا يضر عالم بن َثبت كألحابواسم الس ري ة الٍب ذىب فهها  (ُ)

استطالع, لهجمعوا لو ا٤بعلومات عن ٙبركات قريش التجارية كالعسكرية, حٌب إذا كانوا ٓت منطقة 
لرجهع ماء كيعرؼ الهـو ابسم , كاالرجهع أغار علههم بنو ٢ًبٍهاف فقتلوا بعضهم, كأسركا البعض

ا إىل عيسفاف مشاؿ غرب قرية كم على الهمْب للمتجو منهَٕالوطهة, كيبعد عن مكة ٫بو
 .الشامهة

  "ٖٔ.ّٓ'ِٔ°ّٗ"ّٖ.ِّ'ّٓ°ُِإحداثهات سرية الرجهع: 
بْب ا١بمـو كعسفاف, على الطريق  كمُٔبػ كيراع الغمهم: يقع جنوب عسفاف الغمهم أم   (ِ)

من مكة, كتعرؼ الهـو بربقاء الغمهم. معجم ا٤بعال ا١بغرافهة  كمْٔعلى بعد  ا٤بتجهة ٤بكة
 كمن قراه الشامهة. .ِّٔ/ُ

 .  "ٔٔ.ُٕ'ِٕ°ّٗ"ٓٓ.ّٖ'ْٗ°ُِ االحداثهات:  
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 َتئبوفى  هللا  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  إىل ا٤بدينة, كىو يقوؿ: ليبوفى 
 .  (ُ), كغاب عن ا٤بدينة أربع عشرة لهلةلربنا حامدكفى  عابدكفى 

أنو قاؿ: إف النيب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص خىرىجى يومان, هنع هللا يضر بن عامرو  كركل الشهخاف عن عقبة
هًٌتً 

ى
إين فػىرىطه , ّت انصرؼ إىل ا٤بنرًب, فقاؿ: فىصىل ى على أىٍىًل أىحيدو لالتىوي على ا٤ب

هتي , كأان شىًههده عىلىٍهكيٍم, كإين كهللًا ِلىٍنظيري إىل حىٍوًضي اآلفى, كإيٌنً أيٍعطً (ِ)لكيمٍ 
مفاتهحى خىزىاًئًن اِلرًض, أك مفاتهحى اِلرًض, كإين كهللًا ما أخىاؼي علهكيٍم أىٍف تيٍشرًكوا 

 .(ّ)ؼي علهكيٍم أف تػىنىافىسيوا فههابعًدم, كلكٍن أىخا
بعد ا١بولة ٓت بهاف اِلقساـ ا١بهادية ٓت االسَباتهجي العسكرية, كبهاف ك 

ل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى البعد الركحي ٓت التعرؼ على شخصهة  النيب ل
 العسكرية إلهك معال قهادتو الكرٲبة.

 
 
 
 
 

                                           
 .ٖٕ/ِالطبقات الكربل ( ُ)
دى ٥بم ا٤باءى, ( ِ) ـى القوـى لًهػىٍرَتى قولو: فػىرىطه لكم أم ميتػىقىدًٌميكيٍم إلهو, ييقاؿ: فػىرىطى يػىٍفرًطي, إذا تػىقىد 

 .ّْْ/ّكيػيهىيء ٥بم الدًٌالءى. انظر النهاية 
 .ِِٔٗ, كمسلم رقمُّْْلبخارم رقمأخرجو ا( ّ)
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  منطلقاث
ُ
ى اهلل

َّ
التخطيط االسرتاتيجي يف قيادة النبي صل

 العسكريت
َ
م

َّ
 عليهِ وعلى آلهِ وسل

لقد بلغت مواقف النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت القهادة 
ا٢برب إال  ة ٓت أمرً ة مهم  إلهها أحد, فما من قضه   يرؽى  العسكرية القمة الٍب ل

اقان إىل ا٤بعرفة فهها, كرائدان هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى سب   ككاف رسوؿ
من عفو عن اِلعداء كالرٞبة  ٓت ٝبهع تفصهالهتا, مع أعلى القهم ا٢بضارية,

سالمة العباد  ا٢برص علىهبم, كلدؽ ٓت ا٤بواثهق كالعهود, ككـر كشجاعة, ك 
 كالبالد.
فا١بهاد عنده لل ى هللاي علهًو ٓت قائد,  ا توجدي مى ل  كىذه الصفات قػى  

كعلى للًو كسل مى لهس مقصودان لذاتو, بل لغاايت عظمى أعالىا تبلهغ دين 
كاف ال يبدأ أحدان ابلعدكاف, كلكنو إذا علم بعـز ف, إىل الناس كاف ةن  هللا تعاىل

 .قتا٥بم إىل لى قتالو, ابدراِلعداء ع
صل ى هللُا عليِو القيادة العسكرية عند النيب ىذا وتعددت مسات 

 ، وإليك بياهنابيان مئة قاعدة منهاُوفِّْقُت إىل وقد وعلى آلِو وسل َم، 
 :اآلتية الفصول عناوينحسب 
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 يف احلرب. منطلق التعامل مع غري ادلسلمنيالفصل األول: 

 كمة كا٤بوعظة ا٢بسنة.الدعوة اب٢ب .ُ

نىاف .ِ  .حوار اِلدايف قبل التحاـ السًٌ

 .لغة التأثّب ٓت العدك .ّ

 كسب العدك ابلطرائق الودية. .ْ

 رعاية أسرل ا٢برب. .ٓ

 كفاء النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ِلعدائو. .ٔ

 إعالـ العدك اب٢برب عند نقض العهد. .ٕ

 وب.العفو كالصفح كالسماحة مع ا٤بغل .ٖ

 منع التمثهل ٔبثث اِلعداء أك تعذيب جرحاىم. .ٗ

 حرمة االعتداء على اِلعداء بغّب حق. .َُ

 النهي عن قتل غّب ا٤بقاتلْب. .ُُ

يٍستىٍأمىًنْب. .ُِ
 الوفاء بتأمْب احملاربْب كا٤ب

 االستجابة للسلم, كالتمسك ابلثوابت. .ُّ

 قبوؿ جوار غّب ا٤بسلم. .ُْ

 عد إعطائو اِلماف.حرمة الغدر ابلكافر ب .ُٓ
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 الرفق ابلعدك إٍف حصلت النًٌكاية ٗبا يرد ه عن كهده. .ُٔ

 عرض اإلسالـ العملي على اِلسّب. .ُٕ

 رعاية حق الر ًحم. .ُٖ

 تعويض ا٣بطأ ٓت دماء ا٤بشركْب ٓت ا٢برب. .ُٗ

 حرمة االعتداء على البهئة ٓت ا٢برب بغّب حق. .َِ
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 .ٕػظخ احلغُخ.انذػٕح ثبحلكًخ ٔادل1
 [.ا٤بدثر{ ]ِقيٍم فىأىنًذٍر  قاؿ هللا تعاىل: }

تعاىل: }ادٍعي ًإىًل سىًبهًل رىبًٌكى اًب٢بًٍٍكمىًة كىاٍلمىٍوًعظىًة ا٢بٍىسىنىًة كىجىاًد٥ٍبيم  قاؿك 
 [.النحل{ ]ُِٓ.. اًبل ًٍب ًىيى أىٍحسىني 

ًلكى فىادٍعي كىاٍستىًقٍم كىمىا أيًمٍرتى كى  كقاؿ تعاىل: } الى تػىت ًبٍع أىٍىوىاءىيٍم كىقيٍل فىًلذى
نىكيمي   { ]الشورل[.ُٓ.. لمىنتي ٗبىا أىنزىؿى اّلل ي ًمن ًكتىابو كىأيًمٍرتي ًِلىٍعًدؿى بػىهػٍ

٩با ال شك فهو أف اإلسالـ انتشر بصدؽ الكلمة كحسن ا٤بعاملة, 
كٕبجة اإلقناع ال بسلطة اإلخضاع, كبلساف العدؿ ال بسهف الظلم, فلم 

ريخ فاٙبْب رٞباء داعْب إىل هللا أرحم من ا٤بسلمْب, عمالن بقوؿ هللا يشهد التا
 تعاىل السابق, كهبذا شهد القالي كالداين, كا٤بستشرؽ كا٤بستغرب.

كمن الشواىد على ذلك أيضان أتىىخ ر فػىرىيضة ا١بهاد إىل أكاخر السنة  
سلمْب من اِلكىل من ا٥بجرة, إذ لوال ا٢باجة إلهو ٤با فيرض, كىو ما حل اب٤ب

أيًذفى لًل ًذينى يػيقىاتػىليوفى بًىنػ هيٍم ظيًلميوا كىًإف  الظلم كاالضطهاد كالتشريد كالتغريب: }
رًًىٍم ًبغىٍّبً حىقٌو ًإال  أىف يػىقيوليوا رىبػ نىا  ّٗاّلل ى عىلىى نىٍصرًًىٍم لىقىًديره  ال ًذينى أيٍخرًجيوا ًمن ًدايى

الن اسى بػىٍعضىهيم بًبػىٍعضو ٥ب يدًٌمىٍت لىوىاًمعي كىبًهىعه كىلىلىوىاته كىمىسىاًجدي  اّلل ي كىلىٍوالى دىٍفعي اّلل ً 
ًثّبنا كىلىهىنصيرىف  اّلل ي مىن يىنصيريهي ًإف  اّلل ى لىقىًومٌّ عىزًيزه  { ]ا٢بج[ َْييٍذكىري ًفههىا اٍسمي اّللً  كى

سهخ اإلٲباف ٓت نفوس كٓت ا٤بقابل كاف أتخ ر فرض ا١بهاد لو دكر كبّب ٓت تر 
 الناس, كانتشاره اب٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة.

فالقتاؿ جاء ٓت اإلسالـ ٗبثابة الدكاء اِلخّب, كىو ِلحد أمرين؛ إما  
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للدفاع عن حرمة الدين كأىلو, أك لتبلهغ دعوة الدين, فمن كقف ٓت كجو 
ىو ا٢بل   الدعوة اإلسالمهة حيوًربى حٌب يصل الدًٌين إىل مىٍن كراءه, فالقتاؿ

 اِلخّب, أك كما يقولوف لخر الدكاء الكي.
وحىت بعد فرض اجلهاد ال جيوز البدء ابلقتال قبل وصول دعوة 

ك٩با يدؿ على ىذا الكتبي كالرسائلي الٍب بعثها النيب لل ى هللاي علهًو  اإلسالم،
قبل كعلى للًو كسل مى إىل ا٤بلوؾ كالرؤساء, ككذا اسَباتهجهة إرساؿ السرااي من 

النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم, فأكؿ ما يػيٍبدأ مع غّب ا٤بسلمْب ىو 
الدعوة, ككٍم ًمٍن بالدو غّب مسلمةو ٙبولت إىل بالد مسلمة بسبب الدعوة إىل 

 هللا تعاىل. 
كمن الشواىد على كجوب تبلهغ دين هللا تعاىل قبل إعالف أم قتاؿ ما 

ةى ركاه مسلم رٞبو هللا  كىافى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو : قىاؿى أنو  هنع هللا يضر عىٍن بػيرىٍيدى
كعلى للًو كسل مى ًإذىا أىم رى أىًمّبنا عىلىى جىٍهشو أىٍك سىرًي ةو أىٍكلىاهي ٓت خىال ًتًو بًتػىٍقوىل 

هػٍرنا ؾى ًمٍن اٍلميٍشرًًكْبى ًإذىا لىًقهتى عىديك  :.. ّتي  قىاؿى  ,اّللً  كىمىٍن مىعىوي ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى خى
ؿو  ًث ًخصىاؿو أىٍك ًخالى فىأىيػ تػيهين  مىا أىجىابيوؾى فىاقٍػبىٍل ًمنػٍهيٍم كىكيف   :فىاٍدعيهيٍم ًإىلى ثىالى

 .عىنػٍهيمٍ 
ـً   ٍسالى  .فىًإٍف أىجىابيوؾى فىاقٍػبىٍل ًمنػٍهيٍم كىكيف  عىنػٍهيمٍ  ,ّتي  اٍدعيهيٍم ًإىلى اإٍلً
كىأىٍخربٍىيٍم أىنػ هيٍم ًإٍف  ,حىو ًؿ ًمٍن دىارًًىٍم ًإىلى دىاًر اٍلميهىاًجرًينى ّتي  اٍدعيهيٍم ًإىلى الت   

 .فػىعىليوا ذىًلكى فػىلىهيٍم مىا لًٍلميهىاًجرًينى كىعىلىٍهًهٍم مىا عىلىى اٍلميهىاًجرًينى 
ا فىأىٍخربٍىيٍم أىنػ هيٍم يىكيونيوفى كىأىٍعرى   ؛اًب اٍلميٍسًلًمْبى فىًإٍف أىبػىٍوا أىٍف يػىتىحىو ليوا ًمنػٍهى
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كىالى يىكيوفي ٥بىيٍم ٓت اٍلغىًنهمىًة  ,ٯبىٍرًم عىلىٍهًهٍم حيٍكمي اّللً  ال ًذم ٯبىٍرًم عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى 
 .ًإال  أىٍف ٯبيىاًىديكا مىعى اٍلميٍسًلًمْبى  ,كىاٍلفىٍيًء شىٍيءه 

 .كىكيف  عىنػٍهيمٍ  ,بيوؾى فىاقٍػبىٍل ًمنػٍهيمٍ فىًإٍف ىيٍم أىجىا ,فىًإٍف ىيٍم أىبػىٍوا فىسىٍلهيم ا١بًٍٍزيىةى  
 .(ُ)..فىًإٍف ىيٍم أىبػىٍوا فىاٍستىًعٍن اًبّللً  كىقىاتًٍلهيمٍ  

ما  ومن شواىد السلف الصاحل على تقدمي الدعوة على اجلهاد
كعمر بن عبد العزيز رٞبو هللا تعاىل ٤با توىل زماـ  (ِ)حدث بْب أىل ٠برقند

, كقد مباغتة ة ظلمنا كغدر بنا, كأخذ بالدانبى هػٍ تػى قػي  فأ: ا٣بالفة فقد بعثوا لو
منا كفده على أمّب ا٤بؤمنْب,  لنا فلهقدـٍ  فٍأذفٍ  ,أظهر هللا العدؿ كاإلنصاؼ

 كذكركا مظلىمىتىهم من قػيتػىٍهبة. فأذف ٥بم, فوجهوا كفدان إىل عمر
 أىلى  : إف  كايل ٠بىىٍرقند إىل سلهمافعمر بن عبد العزيز رٞبو هللا فكتب  

علههم حٌب أخرجهم من أرضهم, فإذا  ةى بى هػٍ تػى ٠برقند شكوا ظلمان كٙبامالن من قػي 
 القاضي فلهنظر ٓت أمرىم, فإف قضى ٥بم فأخرجً  ٥بمي  أَتؾ كتايب فأجلسٍ 

 ة.بى هػٍ تػى علههم قػي  ظهرى إىل معسكرىم كما كانوا قبل أف يى  العربى 

                                           
 .ُِّٔركاه مسلم رقم  (ُ)
ُت , "سم "قلعة اِلرضكمعُب اال أكزبكستاف, ٓت بالد لسها الوسطىٓت  تقع مدينة ٠بىىٍرقػىٍندي  (ِ)

ٓت سنة رٞبو هللا  ة بن مسلم الباىليبى هػٍ تػى قػي  الفتح اإلسالمي ٤بدينة ٠برقند على يد القائد ا٤بسلم
 , كيكهبهداي.(ِْٖ/ ّمعجم البلداف ) .ـ( َٕٓىػ ػ ٕٖ)

   "23.23'.4°33"91.95'24°24االحداثهات: 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A
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 كبعد انتهاء جلسةهع بن حاضر القاضي, ٝبي  فأجلس ٥بم سلهمافي 
إىل معسكرىم كينابذكىم على سواء, فهكوف  العربي  رجى قضى أف ٚبى القضاء, 

)اسم ٤با يضم ٠برقند كغّبىا  دغٍ فقاؿ أىل الص  , جديدان أك ظفران عنوةن  للحان 
, كدخل (ُ)شهئان كتوالوا بذلك كال ٫بدثي  ,: نرضى ٗبا كافى من تلك الناحهة(

 .الكثّب منهم ٓت دين هللا تعاىل بسبب ىذا العدؿ
بٌ..2

َ
ُ
ِّ
 حٕاس األدٚبٌ لجم انزحبو انغ

قاؿ هللا تعاىل: }كىًإٍف أىحىده مًٌنى اٍلميٍشرًًكْبى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىٌب  يىٍسمىعى  
 [.التوبة{ ]ٔكىالىـى اّللًٌ ّتي  أىبًٍلٍغوي مىٍأمىنىوي ذىًلكى بًىنػ هيٍم قػىٍوـه ال  يػىٍعلىميوفى 

ا الدًٌين ا٢بنهف أنو انتشر بسلطاف العدؿ, إف من أعظم ما ٛبه ز بو ىذ
ال بسلطاف الظلم, بل أكجب اإلسالـ تبلهغ الدعوة قبل إحداث أمًٌ قتاؿ  
كما مر  ٓت مقدمة القواعد, كأكجب إمهاؿ مىٍن ندعوىم, ك٠باع حجتهم, 

قاؿ هللا تعاىل: }ادٍعي ًإىًل سىًبهًل رىبًٌكى اًب٢بًٍٍكمىًة كحوارىم ابلٍب ىي أحسن, 
اًد٥ٍبيم اًبل ًٍب ًىيى أىٍحسىني ًإف  رىب كى ىيوى أىٍعلىمي ٗبىن ضىل  عىن كى  اٍلمىٍوًعظىًة ا٢بٍىسىنىًة كىجى

 [.النحل{ ]ُِٓسىًبهًلًو كىىيوى أىٍعلىمي اًبٍلميٍهتىًدينى 
بػىعىثى  :قاؿابن عمر رضي هللا عنهما أنو ن كركل البخارم رٞبو هللا ع
 (ِ)و كسلم خىاًلدى بن اٍلوىلًهًد إىل بىًِب جىًذٲبىةى النيب للى هللا علهو كعلى لل

                                           
 .ٔٗ/ٔب ٓت فنوف اِلدب هناية اِلر  (ُ)
بنو جذٲبة ٓت انحهة , ككاف ىػٖ سنة شواؿسرية خالد بن الولهد إىل بِب جىًذٲبة, ككانت ٓت  (ِ)

 كم.َٔاٍلغيمىٍهصىاء كٓت تقديرم أنو قبهل مهقات يلملم كىو ٓت جنوب مكة بنحو 
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ـً  ٍسالى فىجىعىليوا يػىقيوليوفى لىبىٍأانى  ,فلم ٰبيًٍسنيوا أىٍف يػىقيوليوا أىٍسلىٍمنىا ,فىدىعىاىيٍم إىل اإٍلً
أيىًٍسري كىدىفىعى إىل كل رىجيلو ًمن ا أىًسّبىهي حٌب إذ ,لىبىٍأانى  ا  فىجىعىلى خىاًلده يػىٍقتيلي منهم كى

 .أىمىرى خىاًلده أىٍف يػىٍقتيلى كيل  رىجيلو ًمن ا أىًسّبىهي  ,كاف يػىٍوـه 
حٌب  ,كهللا الى أىقٍػتيلي أىًسًّبم كال يػىٍقتيلي رىجيله من أىٍلحىايب أىًسّبىهي  :فقلت

هي  فػىرىفىعى النيب للى هللا  ,قىًدٍمنىا على النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم فىذىكىٍرانى
 ,اللهم إين أىبٍػرىأي إًلىٍهكى ٩ب ا لىنىعى خىاًلده  :و كسلم يديو فقاؿعلهو كعلى لل

مىر تػىٍْب 
(ُ).  

  قاعدة: اخلطأ يف العفو خري من اخلطأ يف القتل.
 .نغخ انزأثري يف انؼذٔ.3
٧ب ىم ده ر سيوؿي اّللً  كىال ًذينى مىعىوي أىًشد اء عىلىى اٍلكيف اًر قاؿ هللا تعاىل: }

نػىهيمٍ  ريٞبىىاء  { ]الفتح[.ِٗ..بػىهػٍ
إف من أعظم ما كاف بْب النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى 
كبْب لحابتو الكراـ ىو ذاؾ ا٢بب الذم ٘بسدت معانهو ٓت ألعب 
الساعات كأحلك الظركؼ كىي ساعات الشدة ٓت ا٢برب, فقد لثركه 

ف على أنفسهم, كجعلوا أجسادىم دكف جسده ستار, كأركاحهم دك 
فداء, حٌب انعكست لَثر ىذه ركحو لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى 

                                                                                                         

 .  "ُْ.ٗٓ'ْٓ°ّٗ"ّّ.ُٕ'ٓٓ°َِاالحداثهات: 
 .َْْٖرقم  لحهح البخارم (ُ)
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احملبة على غّب ا٤بسلمْب, ىهبة منو لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, 
 كخوفنا منو, كرغبة ٓت الدخوؿ ٓت ىذا الدين, أك مسا٤بتو.

قبل كمن أمثلة ىذا ما حصل مع عيٍركةى بًن مسعودو هنع هللا يضر ]كذلك 
إسالمو[ ٓت قصة ا٢بديبهة, فقد ركل البخارم رٞبو هللا تعاىل ٓت قصة 

عيٍركىةى جىعىلى يػىٍرميقي أىٍلحىابى النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للح ا٢بديبهة أف  
نػىٍهوً   .للًو كسل مى  ًبعىهػٍ

  فػىوىاّللً  ما تػىنىخ مى رسوؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  :قاؿ 
هي  ,٬بيىامىةن إال كىقػىعىٍت ٓت كىفًٌ رىجيلو منهم لىكى هبا كىٍجهىوي كىًجٍلدى كإذا  ,فىدى

ريكا أىٍمرىهي  كإذا تىكىل مى  ,كإذا تػىوىض أى كىاديكا يػىٍقتىًتليوفى على كىضيوئًوً  ,أىمىرىىيٍم ابٍػتىدى
هي  د كفى إلهو الن ظىرى تػىٍعظً  ,خىفىضيوا أىٍلوىاتػىهيٍم ًعٍندى  .همنا لوكما ٰبًي

أىٍم قػىٍوـً كهللا لقد كىفىٍدتي على  :فػىرىجىعى عيٍركىةي إىل أىٍلحىابًًو فقاؿ 
رأيت مىًلكنا  كهللا إفٍ  ,كىكىفىٍدتي على قػىٍهصىرى كىًكٍسرىل كىالن جىاًشيًٌ  ,اٍلميليوؾً 

ى للًو قىط  يػيعىظًٌميوي أىٍلحىابيوي ما يػيعىظًٌمي أىٍلحىابي ٧بيىم دو  لل ى هللاي علهًو كعل
ا كىًإن وي قد عىرىضى عىلىٍهكيٍم خيط ةى ريٍشدو فىاقٍػبػىليوىىا ...كسل مى  ٧بيىم دن

(1). 
س بنفسو دكف تر   يـو أحد حهث بو دجانةكمن مظاىر الفداء ما فعلو أ

رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, فكانت النبل تقع ٓت ظهره كىو 
 . (ِ)النبلينحِب علهو حٌب كثرت فهو 

                                           
 .ُِٖٓرقم حهح البخارمل (ُ)
 .ُِٖ/ُالسّبة النبوية البن حباف  (ِ)
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بىٍكرو  أىيب كمن شواىد ذلك أيضان ما ذكره الواقدم ٓت مغازيو عن
ًجٍئت إىلى الٌنيبٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو أنو قاؿ: الٌصٌديق رىًضيى اّلٌلي عىٍنوي 

]رغم ما حل برسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى من  كسل مى يػىٍوـى أيحيدو 
ـي  ,فىأىتىى طىٍلحىةى ٍبنى عيبػىٍهًد اّللًٌ  ,عىلىٍهك اًبٍبًن عىٌمك :فػىقىاؿى  جراح[  ,كىقىٍد نػىزىؼى الٌد

مىا فػىعىلى  :فػىقىاؿى  ,ّتيٌ أىفىاؽى  ,كىىيوى مىٍغًشٌي عىلىٍهوً  ,أىٍنضىحي ٓت كىٍجًهًو اٍلمىاءى  فىجىعىٍلتي 
هػٍرنا, ىيوى أىٍرسىلىًِب إلىٍهك هي ا٢بٍى  :قىاؿى  ,رىسيوؿي اّللًٌ؟ فػىقيٍلت: خى ٍمدي ّلًلًٌ كيٌل ميًصهبىةو بػىٍعدى

 .(ُ)[أم قلهلة] جىلىله 
 .كغت انؼذٔ ثبنغشائك انٕدٚخ.4
ئنا قاؿ هللا تعاىل: } هػٍ ًإال  ال ًذينى عىاىىدُت  مًٌنى اٍلميٍشرًًكْبى ّتي  لٍى يىنقيصيوكيٍم شى

ا فىأىٛب وٍا إًلىٍهًهٍم عىٍهدى  ب  كىلٍى ييظىاًىريكٍا عىلىٍهكيٍم أىحىدن هًتًٍم ًإف  اّلٌلى ٰبًي ىيٍم ًإىلى ميد 
 { ]التوبة[.اٍلميت ًقْبى 

لم,  اِللل ٓت شخصهة النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ا٢بربهة السًٌ
كال ٯبنح إىل القتاؿ إال بعد استنفاذ كسائل الدعوة اِلخرل, فكاف النيب 

كسب العدك بَبغهبو بشهاء مادية   لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يعمل على
أك معنوية, أك إجراء الصلح معو ما أمكن إىل ذلك سبهالن كما يفهم من 
اآلية السابقة, فإذا كسب عدكه كضعو ٓت ا٤بكاف الصحهح لو, كاستخدمو 

 فهما ىو أىل لو.
كاِلمثلة على كسب العدك كترغهبو ٓت اإلسالـ كاستخدامو كدرع  

                                           
 .ِٓٓ/ُمغازم الواقدم ( ُ)
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لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كفار ما قالو ابن ىشاـ أنو عسكرم ٤با كراءه من ال
 مىا فػىعىلى؟  :ىىوىازًفى عىٍن مىاًلًك ٍبًن عىٍوؼو  كىٍفدى سأؿ كسل مى 

 .فػىقىاليوا : ىيوى اًبلطٌاًئًف مىعى ثىًقهفو 
 أىنٌوي إفٍ  :فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: أىٍخربيكا مىاًلكنا 

تي  ,أىَتىين ميٍسًلمنا رىدىٍدت عىلىٍهًو أىٍىلىوي كىمىالىوي  ًبلً كىأىٍعطىهػٍ  .و ًمئىةن ًمٍن اإٍلً
كىقىٍد كىافى مىاًلكه خىاؼى  ,فىخىرىجى إلىٍهًو ًمٍن الطٌاًئفً  ,مىاًلكه ًبذىًلكى  ِتى فىأي  

هًو كعلى للًو كسل مى قىاؿى ثىًقهفنا عىلىى نػىٍفًسًو أىٍف يػىٍعلىميوا أىٌف رىسيوؿى اّللًٌ لل ى هللاي عل
فػىهيهٌػئىٍت لىوي كىأىمىرى ًبفىرىًس لىوي فىأيِتى بًًو إىلى  ,فىأىمىرى ًبرىاًحلىًتوً  ,فػىهىٍحًبسيوهي  ,لىوي مىا قىاؿى 

, فىجىلىسى عىلىى فػىرىًسًو فػىرىكىضىوي حىٌٌب أىتىى رىاًحلىتىوي  حىٍهثي أىمىرى  ,الطٌاًئًف, فىخىرىجى لىٍهالن
بىسى فػىرىًكبػىهىا, فػىلىًحقى ًبرىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى فىأىٍدرىكىوي هًبىا أىٍف ٙبيٍ 
ًبلً  ,أىٍك ٗبىٌكةى  (ُ)اًب١بًٍٍعرىانىةً  كىأىٍسلىمى  ,فػىرىٌد عىلىٍهًو أىٍىلىوي كىمىالىوي كىأىٍعطىاهي ًمئىةن ًمٍن اإٍلً

ميوي   .فىحىسينى إٍسالى
 ٍوؼو ًحْبى أىٍسلىمى :فػىقىاؿى مىاًلكي ٍبني عى  

ٍعتي ٗبًٍثًلًو ... ٓت الٌناًس كيٌلًهٍم ٗبًٍثًل ٧بيىٌمدً   مىا إٍف رىأىٍيتي كىالى ٠بًى

                                           
النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٤با قسم غنائم ىوازف  ابْب مكة كالطائف, نز٥ب بلدةكىي  (ُ)

للعمرة, حهث ٲبر منها حد ا٢بـر من ا١بهة الشمالهة  مرجعو من غزاة حنْب, كأحـر منها
 .َٗا٤بعال اِلثّبة ٓت السنة كالسّبة ص راجع . هةالشرق

 ."َْ.ْ'ٕٓ°ّٗ "ّٖ.ٓ'ّْ°ُِ   االحداثهات: 
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 أىٍكْتى كىأىٍعطىى لًٍلجىزًيًل إذىا ايٍجتيًدم ... كىمىٌبى تىشىٍأ ٱبيٍربٍؾى عىٌما ٓت غىدً 
ا ... اًبلٌسٍمهى  ًتهبىةي عىٌردىٍت أىنٍػهىابػيهى  رًٌم كىضىٍرًب كيٌل ميهىٌندً كىًإذىا اٍلكى

 فىكىأىنٌوي لىٍهثه عىلىى أىٍشبىالًًو ... كىٍسطى ا٥ٍبىبىاءىًة خىاًدره ٓت مىٍرلىدً 
فىاٍستػىٍعمىلىوي رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى عىلىى مىٍن أىٍسلىمى ًمٍن 

فىكىافى يػيقىاًتلي هًبًٍم ثىًقهفنا, الى ٱبىٍريجي ٥بىيٍم  ,ٍهمه قػىٍوًمًو كىتًٍلكى اٍلقىبىاًئلي ٜبيىالىةي كىسىًلمىةي كىفػى 
سىرٍحه إاٌل أىغىارى عىلىٍهًو حىٌٌب ضىٌهقى عىلىٍهًهمٍ 

(ُ). 
كهبذا أم ن النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ا١ببهة ا١بنوبهة للمدينة 

  ا٤بنورة, كي يتوجو للجبهة الشمالهة منها.
 سػبٚخ أعشٖ احلشة..5

تعاىل: }ايى أىيػ هىا الن يب  قيل لًٌمىن ٓت أىٍيًديكيم مًٌنى اِلىٍسرىل ًإف يػىٍعلىًم  هللاقاؿ 
هػٍرنا ٩بًٌ ا أيًخذى ًمنكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم كىاّلٌلي غىفيوره  هػٍرنا يػيٍؤًتكيٍم خى اّلٌلي ٓت قػيليوًبكيٍم خى

 [.اِلنفاؿ{ ]َٕر ًحهمه 
ل كاإلحساف إلههم, فمن عظهم ىذه اآلية ألله عظهمه ٓت رعاية اِلسر 

رٞبتو لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ابِلسرل أنو كاف يطعمهم, كيسقههم, 
كيبعد عنهم ما يؤذيهم, فال ٯبوز قتلهم لربان, كال تعذيبهم, كٯبوز العفو 
عنهم أك قبوؿ الفداء منهم, ككاف ىذا ا٣بلق أىم اِلسباب ٓت دخو٥بم 

عن أيب ا حديث لحهح ركاه البخارم كغّبه اإلسالـ, حٌب جاء ٓت ىذ

                                           
 .َْٗ/ِسّبة ابن ىشاـ  (ُ)
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عىًجبى هللا من : قاؿ للى هللا علهو كعلى للو كسلم أنوىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر عن النيب 
ًسلً   .(ُ)قػىٍوـو يىٍدخيليوفى ا١بٍىن ةى ٓت الس الى

 معناه: يػيٍؤسىريكفى كىيػيقىه ديكفى ّتي  ييٍسًلميوفى فػىهىٍدخيليوفى ا١بىن ةى.
ـى عىلىى } ح هللا تعاىل اإلحساف لألسّب فقاؿ:كقد مد  كىييٍطًعميوفى الط عىا

 { ]اإلنساف[.ٖكىأىًسّبنا  حيبًًٌو ًمٍسًكهننا كىيىًتهمنا
فىًإذا لىًقهتيمي ال ًذينى  } كقاؿ هللا تعاىل ٓت قضهة إطالؽ اِلسّب كالعفو عنو: 

فىشيد كا اٍلوىَثىؽى فىًإم ا مىنًّا بػىٍعدي كىًإم ا  كىفىريكا فىضىٍربى الٌرًقىاًب حىٌب  ًإذىا أىٍثخىنتيميوىيمٍ 
اء حىٌب   اًفدى  { ]دمحم[.ْ..  تىضىعى ا٢بٍىٍربي أىٍكزىارىىى

: حىٌدثىًِب نيًبٌهوي  وقىالى كمن الشواىد على اإلحساف لألسّب ما  اٍبني إٍسحىاؽى
 علهًو كعلى للًو كسل مى ٍبني كىٍىبو أىخيو بىًِب عىٍبًد الٌداًر أىٌف رىسيوؿى اّللًٌ لل ى هللاي 

هػٍرنا :كىقىاؿى  ,ًحْبى أىقٍػبىلى اًبٍِليسىارىل فػىٌرقػىهيٍم بػىٍْبى أىٍلحىابًوً   .اٍستػىٍوليوا اًبٍِليسىارىل خى
, أىخيو ميٍصعىًب ٍبًن عيمىٍّبو ًِلىبًهًو  :قىاؿى   كىكىافى أىبيو عىزًيزو ٍبني عيمىٍّبً ٍبًن ىىاًشمو

 .كىأيٌمًو ٓت اٍِليسىارىل
مىٌر يب أىًخي ميٍصعىبي ٍبني عيمىٍّبو كىرىجيله ًمٍن  :فػىقىاؿى أىبيو عىزًيزو  :اؿى قى  

فىًإٌف أيٌموي ذىاتي مىتىاعو لىعىٌلهىا تػىٍفًديًو  ,شيٌد يىدىٍيك بًوً  :اٍِلىٍنصىاًر أيىًٍسريين, فػىقىاؿى 
 .ًمٍنك

فىكىانيوا إذىا  ,ًمٍن بىٍدرو  اٍِلىٍنصىاًر ًحْبى أىقٍػبػىليوا يب  كىكيٍنتي ٓت رىٍىطو ًمنى  :قىاؿى  

                                           
 .ََُّرقم  لحهح البخارم( ُ)
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اءىىيٍم كىعىشىاءىىيٍم خىص   ًلوىًلٌهًة رىسيوًؿ اّللًٌ  ؛كىأىكىليوا الٌتٍمرى  ,وين اًب٣ٍبيٍبزً قىٌدميوا غىدى
لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى إاٌيىيٍم بًنىا, مىا تػىقىعي ًٓت يىًد رىجيلو ًمنػٍهيٍم ًكٍسرىةي 

فىأىٍستىٍحًهيى فىأىريٌدىىا عىلىى أىحىًدًىٍم فػىهػىريٌدىىا عىلىٌي ما  :قىاؿى  ,اخيٍبزو إاٌل نػىفىحىًِب هًبى 
 .(ُ)ٲبىىٌسهىا

كذكر الواقدم رٞبو هللا تعاىل أف رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو 
أىٍحًسنيوا إسىارىىيٍم كىقػىهٌػليوىيٍم كىأىٍسقيوىيٍم حىٌٌب يػيرٍبًديكا  كسل مى قاؿ ٓت بِب قريظة:

حً  ,تػىٍقتػيليوا مىٍن بىًقيى فػى  ٌر الٌسالى ٌر الٌشٍمًس كىحى كىكىافى يػىٍومنا  ,الى ٘بىٍمىعيوا عىلىٍهًهٍم حى
 ..لىائًفنا

إىلى سىٍلمىى بًٍنًت  -لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  -كىنىظىرى رىسيوؿي اّللًٌ 
تًًو كىكىانىٍت قىٍد لىٌلٍت اٍلقً  يػىعىٍتوي كىكىافى رًفىاعىةي قػىٍهسو , كىكىانىٍت إٍحدىل خىاالى لىتػىٍْبً كىابى بػٍ

ًلهًط ٍبًن قػىٍهسو كىأىٍىًل الٌدارً  كىكىافى  ,ٍبني ٠بىىٍوأىؿو لىوي اٍنًقطىاعه إلىهػٍهىا كىًإىلى أىًخههىا سى
ا ٓت تػىرًٍكي, فىًإٌف يل ًبكيٍم حيٍرمىةن كىأىٍنًت  ًحْبى حيًبسى أىٍرسىلى إلىهػٍهىا أىٍف كىٌلًمي ٧بيىٌمدن

ا إىلى يػىٍوـً اٍلًقهىامىًة.إٍحدى   ل أيٌمهىاتًًو فػىتىكيوفى لىكيٍم ًعٍنًدم يىدن
 فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى مىا لىك ايى أيـٌ اٍلميٍنًذًر؟ 
هىٍبوي رًفىاعىةي ٍبني ٠بىىٍوأىؿو كىافى يػىٍغشىاانى كىلىوي بًنىا حيٍرمىةه فػى  !قىالىٍت ايى رىسيوؿى اّللًٌ  

 يل.
كىقىٍد رىلهي رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػىليوذي هًبىا, فػىقىاؿى  

 .رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: نػىعىٍم ىيوى لىكً 
                                           

 .ْٓٔ/ُ سّبة ابن ىشاـ (ُ)
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ٌ قىالىتٍ   مى ا١بٍىمىلً  !ايى رىسيوؿى اّللًٌ  :ّتي أيىٍكيلي ٢بٍى ٌسمى الٌنيبٌ فػىتػىبى  ,إنٌوي سىهيصىٌلي كى
ٌ قىاؿى  هػٍره لىوي  :لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ّتي كىًإٍف يػىثٍػبيٍت  ,إٍف ييصىٌل فػىهيوى خى

 .(ُ)عىلىى ًديًنًو فػىهيوى شىٌر لىوي 

 ٔفبء انُجٙ طهٗ اهلل ػهّٛ ٔػهٗ آنّ ٔعهى ألػذائّ..6
يػيقىاتًليوكيٍم ٓت الدًٌيًن كىلٍى قاؿ هللا تعاىل: }الى يػىنػٍهىاكيمي اّلل ي عىًن ال ًذينى لٍى 

ب  اٍلميٍقًسًطْبى  رًكيٍم أىف تػىبػىر كىيٍم كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍهًهٍم ًإف  اّلل ى ٰبًي { ٖٱبيٍرًجيوكيم مًٌن ًدايى
 [.ا٤بمتحنة]

إف اإلحساف من أكرب كسائل أسر اإلنساف, كيزيد اِلمر ٝباالن إذا كاف 
ٍحسىني إلهو عدكان مساًلمىان, 

ي
فجمهلي ا٤بعاملة معو من أفضل الوسائل لَبغهبو ا٤ب

ٓت الدخوؿ ٓت دين هللا تعاىل, كهبذا أمر هللا تعاىل كشهدت السنة ا٤بطهرة بو 
 كدرج علهو عمل السلف الصاحل. 

فكاف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ييغلًٌب جانب الصفح على 
 االنتقاـ, بل كييٍسدم اب٤بعركؼ على أعدائو. 

أًف انتصرى النيب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت حنْب على فبعد 
ـى ىوازف كثقهف, كأسر منهمي الكثّب  أىٍربػىعىةى عىشىرى رىجيالن  كىم ,كىٍفدي ىىوىازًفى  إلهو قىًد

ـً مىٍن كىرىاءىىيٍم ًمٍن قػىٍوًمًهٍم فىكىافى رىٍأسى اٍلقىٍوـً كىاٍلميتىكىلٌ ؤ كىجىا أسلموا مى أىبيو كا إبًًٍسالى
هػٍري ٍبني ليرىدو عىم    .الٌنيبٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ًمٍن الٌرضىاعىةً  ليرىدو زيىى

إ٭ٌبىا ٓت ىىًذًه ا٢بٍىظىائًًر مىٍن كىافى يىٍكفيليك ًمٍن  !ايى رىسيوؿى اّللًٌ  :قىاؿى يػىٍومىًئذو  
                                           

 .ُٓٓ/ٓمغازم الواقدم  (ُ)
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ًتك كىحىوىاًضًنك, كىقىٍد حىضىٌناؾ ٓت  , كىأىٍرضىٍعنىاؾ بًثيًديٌػنىا, عىٌماًتك كىخىاالى  حيجيورانى
هػٍرنا ًمٍنك, كىرىأىيٍػتيك فىًطهمنا فىمىا رىأىٍيتي   كىلىقىٍد رىأىيٍػتيك ميٍرضىعنا فىمىا رىأىٍيت ميٍرضىعنا خى

هػٍرنا ًمٍنك, ّتيٌ رىأىيٍػتيك شىااٌب فىمىا رىأىٍيتي  هػٍرنا ًمٍنك, كىقىٍد تىكىامىلىٍت  فىًطهمنا خى شىااٌب خى
نىا مىٌن اّلٌلي ًفهك ًخالى  ؿي ا٣بٍىٍّبً كى٫بىٍني مىعى ذىًلكى أىٍىليك كىعىًشّبىتيك, فىاٍمنيٍن عىلىهػٍ

 .عىلىٍهك
ٍم حىٌٌب هبً  رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى قىٍد اٍستىٍأنى  ككاف 

 مىافي.هٍ مى الٌسيٍبي كىجىرىٍت ًفهًهم الس  سًٌ قي فػى  ,ميوفى ٍقدي يٍم الى أىهنٌ  ظىن  
فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: إٌف أىٍحسىنى ا٢بٍىًديًث 
قيوي كىًعٍنًدم مىٍن تػىرىٍكفى ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى فىأىبٍػنىاؤيكيٍم كىًنسىاؤيكيٍم أىحىٌب إلىٍهكيٍم أىـٍ  أىٍلدى

 أىٍموىاليكيٍم؟
هٌػٍرتنىا بػىٍْبى    أىٍحسىابًنىا كىبػىٍْبى أىٍموىالًنىا, كىمىا كيٌنا نػىٍعًدؿي قىاليوا: ايى رىسيوؿى اّللًٌ خى

نىا أىبٍػنىاءىانى كىًنسىاءىانى  ئنا, فػىريٌد عىلىهػٍ  .اًبٍِلىٍحسىاًب شىهػٍ
فػىقىاؿى الٌنيبٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: أىٌما مىا يل كىلًبىًِب عىٍبًد  

 .الٌناسى  مي كىأىٍسأىؿي لىكي  ,اٍلميطًٌلًب فػىهيوى لىكيمٍ 
الظٌٍهرى اًبلٌناًس فػىقيوليوا: إاٌن لىنىٍستىٍشًفعي ًبرىسيوًؿ اّللًٌ إىلى  كىًإذىا لىٌلٍهتي  

مىا كىافى يل كىلًبىًِب  :فىًإيٌن سىأىقيوؿي لىكيمٍ  ,اٍلميٍسًلًمْبى كىاًبٍلميٍسًلًمْبى إىلى رىسيوًؿ اّللًٌ 
 كيٍم إىلى الٌناًس.عىٍبًد اٍلميطًٌلًب فػىهيوى لىكيٍم كىسىأىٍطليبي لى 

فػىلىٌما لىٌلى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى الٌظٍهرى اًبلٌناًس  
  قىاميوا فػىتىكىٌلميوا اًبىٌلًذم أىمىرىىيٍم رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى,
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  .ًلًمْبى كىاًبٍلميٍسًلًمْبى إىلى رىسيوًؿ اّللًٌ فػىقىاليوا: إاٌن نىٍستىٍشًفعي ًبرىسيوًؿ اّللًٌ إىلى اٍلميسٍ 
فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: أىٌما مىا كىافى يل كىلًبىًِب 

 عىٍبًد اٍلميطًٌلًب فػىهيوى لىكيٍم. 
: مىا  قىالىٍت اٍِلى ك  ,فػىقىاؿى اٍلميهىاًجريكفى: فىمىا كىافى لىنىا فػىهيوى ًلرىسيوًؿ اّللًٌ  ٍنصىاري

., كىافى لىنىا فػىهيوى ًلرىسيوًؿ اّللًٌ  ًهم فىالى  كىقىاؿى اٍِلىقٍػرىع ٍبن حىاًبس: أىم ا أىانى كىبػىنيو ٛبى
 . نىةي: أىم ا أىانى كىبػىنيو فػىزىارىة فىالى  كىقىاؿى عيهػىهػٍ
 .كىقىاؿى اٍلعىب اس ٍبن ًمٍردىاس: أىم ا أىانى كىبػىنيو سىًلهم فىالى  
.فػىقىالىٍت بػى    نيو سىًلهم: بىٍل مىا كىافى لىنىا فػىهيوى ًلرىسيوًؿ اّلل 
ـى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت الٌناًس خىًطهبنا   ,ّتيٌ قىا

ًء اٍلقىٍوـً جىا :فػىقىاؿى  هٌػٍرهتٍم  ,كا ميٍسًلًمْبى ؤ إٌف كيٌل ىىؤيالى كىقىٍد كيٍنت اٍستىٍأنػىٍهت هًبًٍم فىخى
هي  ,لٌنسىاًء كىاٍِلىبٍػنىاًء كىاٍِلىٍموىاؿً بػىٍْبى ا فػىلىٍم يػىٍعًدليوا اًبلٌنسىاًء كىاٍِلىبٍػنىاًء فىمىٍن كىافى ًعٍندى

كىمىٍن أىَبى ًمٍنكيٍم كىٛبىىٌسكى ًٕبىٌقًو , ًمنػٍهيٌن شىٍيءه فىطىابىٍت نػىٍفسيوي أىٍف يػىريٌدهي فػىٍلهػيٍرًسلٍ 
نىا ًسٌت فػىرىاًئضى كىٍلهىكيٍن فػىٍرضنا عى  ,فػىٍلهػىريٌد عىلىٍهًهمٍ  ًمٍن أىٌكًؿ مىا يىًفيءي اّلٌلي ]اإلبل[ لىهػٍ

نىا  [.كالفرائض ىي اإلبل. ]بًًو عىلىهػٍ
 (ُ) ..قىاليوا : ايى رىسيوؿى اّللًٌ رىًضهنىا كىسىٌلٍمنىا 

ة أبههم, فعادت فواضلو علهو السالـ رى كٍ فكاف ىذا سبب إعتاقهم عن بى 
 .كعمومان  كخصولان  كحديثان  علههم قدٲبان 

                                           
 .َٓٗ/ُمغازم الواقدم  (ُ)
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 إػالو انؼذٔ ثبحلشة ػُذ َمغ انؼٓذ..7
كىًإم ا ٚبىىافىن  ًمن قػىٍوـو ًخهىانىةن فىانًبٍذ إًلىٍهًهٍم عىلىى سىوىاء ًإف  } :قاؿ هللا تعاىل

ب  ا٣بىائًًنْبى   .]اِلنفاؿ[ {ٖٓاّلٌلى الى ٰبًي
للعهود كا٤بواثهق ٓت ا٤بعركة, فأنزًٍؿ هبم  انقضْبى أقوامان  إف كاجهتى أم: 

, كيشتت ٝبوعهم؛ لعلهم يذٌكركف, مٓت قلوهب عبى العذاب ما ييٍدخل الر  من 
 أيها الرسوؿ-كإف خفت , فال ٯبَبئوف على مثل الذم أقدـ علهو السابقوف

إلههم  ظهرت بوادرىا فألقً  من قوـو خهانةن  -للى هللا علهو كعلى للو كسلم
 بهنكم, الهـو عهدىم, كي يكوف الطرفاف مستويْب ٓت العلم بنو ال عهد بعد

 ا٣بائنْب ٓت عهودىم الناقضْب للعهد كا٤بهثاؽ. إف هللا ال ٰبب  
كُت  الصلحي بهنهم كبْب ا٤بسلمْب  غدر كخهانة كإف ل يكن اب٤بشركْب

كفق معاىدة ذات شركط, إىل مدة ٧بددة, كجبى على ا٤بسلمْب الوفاء بتلك 
 الغدر.ٰبـر ابلتايل ا٤بعاىدة, كال ٯبوز نقضها من غّب علم الطرؼ اآلخر, ك 

من الشواىد على كجوب إعالـ العدك اب٢برب عند نقض العهد ما ك 
الَبمذم رٞبو هللا تعاىل عن سيلىٍهم بن عىاًمرو أنو قاؿ: كاف بػىٍْبى ميعىاًكيىةى  ركاه

أغىارى  كبػىٍْبى أىًل الٌركـً عىٍهده, ككافى يىًسّبي ٓت ًبالىًدىم, حٌب إذا انٍػقىضىى العىٍهدي 
أٍكبػىري كىفىاءه الى غىٍدره,  هللاي  :ة أك على فػىرىسو كىو يقوؿي , فإذا رىجيله على دىاب  علههمٍ 

ٍعتي رسوؿى هللا  , فقاؿى ٠بًى كإذا ىيوى عىٍمرك بن عىبىسىةى, فىسىأىلىوي ميعىاًكيىةي عن ذلكى
نىوي كبػىٍْبى قػىٍوـو عىهٍ  : مىٍن كافى بػىهػٍ  ده فال ٰبىيٌلن  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػىقيوؿي

 .أك يػىٍنًبذى إلهًهم عىلىى سىوىاء ,أمىديهي  عىٍهدان كال يىشيٌدنٌوي حٌٌب ٲبىًٍضيى 
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 .(ُ)قاؿ: فػىرىجىعى ميعىاًكيىةي هنع هللا يضر ابلناسً  

 انؼفٕ ٔانظفح ٔانغًبحخ يغ ادلغهٕة..8
اًبل ًٍب ًىيى أىٍحسىني كىالى تىٍستىًوم ا٢بٍىسىنىةي كىالى الس هًٌئىةي اٍدفىٍع } قاؿ هللا تعاىل:

اكىةه كىأىن وي  نىوي عىدى همه  فىًإذىا ال ًذم بػىهػٍنىكى كىبػىهػٍ  .[فصلت] {ّْكىيلٌّ ٞبًى
العفو كالصفح مع ا٤بغلوب لىًمٍن أكرب اِلسباب الٍب استخدمها النيب 
لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى مع أعدائو حْب الظفر هبم لتألهف قلوهبم 

 ىذا الدين, ككانت مواقفو لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت كترغهبهم ٓت
الصفح مع ا٤بغلوب أكثر ٩با ٙبصى, كهبذا أمر القرلف الكرمي كما ٓت اآلية 

 السابقة.
كمن شواىد العفو ٓت ا٢بديث الشريف ما أخرجو أٞبد كغّبه عن جىاًبًر 

اّللً   لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى   بن عبد اّللً  هنع هللا يضر أنو قاؿ: قىاتىلى رسوؿ
, فػىرىأىٍكا ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى ًغر ةن, فىجىاءى رىجيله منهم يػيقىاؿي لو (ِ)بًنىٍخلو  ٧بيىاًربى خىصىفىةى 

                                           
 .ىذا حديثه حسنه لحهحه  :قاؿ أبو عهسىك , ُّٖٓنن  الَبمذم  رقمس (ُ)
كانت بعد غزكة خهرب أم ٓت ىذه الغزكة ىي غزكة  ٪ٍبد أك ذاًت الٌرًقاع أك غزكة اِلعاجهب, ك  (ِ)

 .السنة السابعة للهجرة
حدثت ٓت كادم الشيٍقرة قريبان من قرية النيخهل التابعة حملافظة ا٢بناكهة, حهث نزؿ فهو للى هللا ك 

يزاؿ هبذا االسم, كىو كاد ٲبر من الطرؼ ا١بنويب الغريب من علهو كعلى للو كسلم, كىو ما 
 كم.ُُٓالن خهل, كينزؿ ٓت قرية الشقرة, كيبعد عن ا٤بدينة 

 .  "ّْ.َّ'ُٔ°َْ"ٖٔ.ُِ'ْٕ°ِْاالحداثهات: 
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رث, حٌب قاـ على رىٍأًس رسوؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو ابن ا٢ب غىٍورىثي 
ٍنػىعيكى مِب؟ كسل مى اًبلس ٍهًف, فقاؿ:   من ٲبى

هي رسوؿ اّللً  لل ى  قاؿ: هللا عز كجل, فىسىقىطى الس ٍهفي من يىًدًه, فىأىخىذى
 .هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى 

ٍنػىعيكى مِب؟    فقاؿ: من ٲبى
 .قاؿ: كيٍن كىخىٍّبً لًخذو  
 قاؿ: أىتىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإال  هللا؟ 
 ,أىٍف الى أيقىاتًلىكى كىالى أىكيوفى مع قػىٍوـو يػيقىاتًليونىكى  كلكِب أيعىاًىديؾى  ,قاؿ: الى  

 .فىخىل ى سىًبهلىوي 
 .(ُ)قاؿ: فىذىىىبى إىل أىٍلحىاًبًو قاؿ: قد ًجئػٍتيكيٍم من ًعٍنًد خىٍّبً الناس! 

 اّلل ً  رسوؿ قىسىمى  لىم ا قالت: اٍلميٍؤًمًنْبى اهنع هللا يضر أهنا أيًٌـ  عىاًئشىةى  كركل أيضان عن
 بًٍنتي  جيوىٍيرًيىةي  كىقػىعىتٍ  اٍلميٍصطىًلقً  بىًُب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى سىبىاايى 

م اسً  بن قػىٍهسً  بن لًثىاًبتً  الس ٍهمً  ٓت ا٢بارث اتػىبػىٍتوي  لو, عىمٌو  اًلٍبنً  أك الشًٌ  على كىكى
ىحىةن  حيٍلوىةن  اٍمرىأىةن  كىكىانىتً  نػىٍفًسهىا  فىأىتىتٍ  بًنػىٍفًسًو, أىخىذىتٍ  ده إالأح يػىرىاىىا الى  ميال 
 ًكتىابىًتهىا. ٓت تىٍستىًعهنيوي  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى   اّلل ً  رىسيوؿى 

بً  على رىأىيٍػتػيهىا أفٍ  إال ىو ما فػىوىاّلل ً  قالت:   فىكىرًٍىتػيهىا, حيجرِت ابى
, ما منها سىهػىرىل أىن وي  كىعىرىٍفتي   أان اّلل ً  رىسيوؿى  اي فقالت: ,علهو فىدىخىلىتٍ  رأيتي

                                           
, كا٢بديث أخرجو البخارم أيضان لحهح البخارم رقم َُُْْمسند اإلماـ أٞبد رقم  (ُ)

ُّْٔ. 

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ُٕ 

 

 ل ما اٍلبىالىءً  ًمنى  ألابِب كقد قػىٍوًمًو, سىهًٌدً  ًضرىارو؛ أىيب  بن ا٢بارث بًٍنتي  جيوىٍيرًيىةي 
, ٱبىٍفى  م اسً  بن قػىٍهسً  بن لًثىاًبتً  الس ٍهمً  ٓت فػىوىقػىٍعتي  عىلىٍهكى  لو, عىمٌو  اًلٍبنً  أك الشًٌ

تيوي  تي  نفسي, على فىكىاتػىبػٍ  كتابٍب. على أىٍستىًعهنيكى  كى فىًجئػٍ
 ذلك؟ من خىٍّبو  ٓت لىكً  فػىهىلٍ  قاؿ: 
؟ رىسيوؿى  اي ىو كما قالت:   اّللً 
 كىأىتػىزىك جيًك. ًكتىابػىتىكً  أقضي قاؿ: 
. رىسيوؿى  اي نعم قالت:   اّللً 
. قد قاؿ:   فػىعىٍلتي
هللاي علهًو  لل ى اّلل ً  رىسيوؿى  أف الناس إىل ا٣بٍىبػىري  كىخىرىجى  قالت عائشة: 

  اّلل ً  رسوؿ أىٍلهىاري  الناس: فقاؿ ا٢بارث, بًٍنتى  جيوىٍيرًيىةى  كعلى للًو كسل مى تػىزىك جى 
 أىٍعتىقى  فػىلىقىدٍ  قالت: بًىٍيًديًهٍم, ما فىأىٍرسىليوا  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى,

ىىا بًتػىٍزًكٯًبوً   أىٍعظىمى  كانت اٍمرىأىةن  أىٍعلىمي  فما ميٍصطىًلًق,الٍ  بىًُب  من بػىٍهتو  أىٍىلً  ًمائىةى  ًإاي 
 .(ُ)منها قػىٍوًمهىا على بػىرىكىةن 

 لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى   النيب   أف قالبة أيب كقاؿ ابن سعد: عن
لل ى هللاي علهًو كعلى للًو  النيب إىل أبوىا فجاءى  ا٢بارثً  بنتً  جويريةى  سىب

قاؿ  سبهلها, فخلًٌ  ذاؾ, من أكرـي  فأان مثلها, ييسىب ال ابنىًٍب  إف فقاؿ: كسل مى,
انىا إفٍ  أرأيتى  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: النيب  أحسن ا؟ قد ألهسى  خّب 

                                           
 .ُُِٔٓرقم  مسند اإلماـ أٞبد (ُ)
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 علهك. ما كأد يتى  بلى قاؿ: 
 أبوىا. فأَتىا قاؿ: 
ؾً  قد الرجل ىذا إف   فقاؿ:   تٍفضىًحهنا. فال خىّب 
 لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى. هللا رسوؿى  اخَبتي  قد فإين فقالت: 
نىا كهللاً  قد قاؿ:  تػٍ  .(ُ)فىضىحى

 يُغ انزًثٛم جبثث األػذاء أٔ رؼزٚت جشحبْى..9
تيم بًًو كىلىًئن لىبػىٍرُتيٍ ٥بىيوى قاؿ هللا تعاىل: } تيٍم فػىعىاًقبيوٍا ٗبًٍثًل مىا عيوًقبػٍ كىًإٍف عىاقػىبػٍ

هػٍره لًٌلص اًبرينى   ]النحل[. {ُِٔخى
كىالى تػىٍقتػيليوٍا النػ ٍفسى ال ًٍب حىر ـى اّلٌلي ًإال  اًب٢بىقًٌ كىمىن قيًتلى قاؿ هللا تعاىل: }

{ ّّمىٍظليومنا فػىقىٍد جىعىٍلنىا ًلوىلًهًًٌو سيٍلطىاانن فىالى ييٍسًرؼ ٌٓتً اٍلقىٍتًل ًإن وي كىافى مىٍنصيورنا 
 ]اإلسراء[.

سبب من اِلسباب إال م ب كز ٓت القتلىذه اآلية اِلخّبة ٙبـر التجا
 ان, كمن التجاكز التمثهل كالتعذيب إال إبذف من الشارع ا٢بكهم.حقأف يكوف 

عم  النيب قيًتلى ٞبىٍزىةي  كيوضح ىذا سبب نزكؿ اآلية اِلكىل كىو أنو ٤با
و كىميثًٌلى بًًو, فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهللى هللا علهو كعلى للو كسلم 

ًثْبى رىجيالن ًمنػٍهيمٍ  ثًٌلىن  بًثىالى ٍرانى عىلىٍهًهٍم لىنيمى  .كعلى للو كسلم: لىًئٍن ظىهى
ٍرانى عىلىٍهًهٍم لىنيمىثًٌلىن  هًبًٍم   , قىاليوا: كىاّللً  لىًئٍن ظىهى ًلكى عى اٍلميٍسًلميوفى ًبذى فػىلىم ا ٠بًى

                                           
 .ُُٖ/ٖالكربل  الطبقات (ُ)
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تيٍم فػىعىاًقبيوا ميثٍػلىةن لٍى ٲبيىثًٌٍلهىا أىحىده ًمنى اٍلعىرىًب بًىحى  دو قىط , فىأىنٍػزىؿى اّلل ي: }كىًإٍف عىاقػىبػٍ
تيٍم بًًو{  .(ُ)ٗبًٍثًل مىا عيوًقبػٍ

ِلنو ال فائدة منو, كقد كـر هللا تعاىل بِب فالتمثهل ٓت اإلسالـ حراـ 
لدـ, فال ٯبوز تقطهع ا٤بهت أك جزء منو للتمثهل بو, إال إذا كانت ىناؾ 

 اِلمر. ضركرة, فهجوز بمًر كيلًٌ 
ةى كمن الشواىد على ذلك أبضان ما ركاه مسلم  كىافى : قىاؿى  هنع هللا يضرعىٍن بػيرىٍيدى

رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ًإذىا أىم رى أىًمّبنا عىلىى جىٍهشو أىٍك سىرًي ةو 
هػٍرناأىٍكلىاهي ٓت خىال ًتًو بًتػىٍقوىل اّللً  كىمىٍن مىعىوي ًمٍن الٍ  اٍغزيكا : ّتي  قىاؿى  ,ميٍسًلًمْبى خى

قىاتًليوا مىٍن كىفىرى اًبّللً  اٍغزيكا كىالى تػىغيل وا كىالى تػىٍغًدريكا كىالى  ,اًبٍسًم اّللً  ًٓت سىًبهًل اّلل ً 
ا ٍثػيليوا كىالى تػىٍقتػيليوا كىلًهدن  .(ِ)..ٛبى

علهًو كعلى للًو  كذكر الواقدم رٞبو هللا تعاىل أف رسوؿ هللا لل ى هللاي  
أىٍحًسنيوا إسىارىىيٍم كىقػىهٌػليوىيٍم كىأىٍسقيوىيٍم حىٌٌب يػيرٍبًديكا  كسل مى قاؿ ٓت بِب قريظة:

حً  ,فػىتػىٍقتػيليوا مىٍن بىًقيى  ٌر الٌسالى ٌر الٌشٍمًس كىحى كىكىافى يػىٍومنا  ,الى ٘بىٍمىعيوا عىلىٍهًهٍم حى
 .(ّ)..لىائًفنا

 ري حك.حشيخ االػزذاء ػهٗ األػذاء ثغ.11
كىالى ٯبىٍرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو أىف لىد ككيٍم عىًن اٍلمىٍسًجًد قاؿ هللا تعاىل: }..

                                           
 .َّْ/ ُْ( جامع البهاف)تفسّب الطربم  (ُ)
 .ُِّٔركاه مسلم رقم  (ِ)
 .ُٓٓ/ٓمغازم الواقدم  (ّ)
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ا٢بٍىرىاـً أىف تػىٍعتىديكٍا كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلربًٌ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلّتًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف 
 { ]ا٤بائدة[.ًِعقىاًب كىاتػ قيواٍ اّلٌلى ًإف  اّلٌلى شىًديدي الٍ 

منعوكم  مأهن ا٤بشركْب بسبب أىل مكة كىمكم بغض قـو كال ٰبملن  أم 
على الناس القالدين بهت هللا ا٤بسجد ا٢براـ عاـ ا٢بديبهة أف تعتدكا  من

 دماءىم.فتستحلوا 
كٍا ًإف  اّلٌلى كىقىاتًليوٍا ٓت سىًبهًل اّللًٌ ال ًذينى يػيقىاتًليونىكيٍم كىالى تػىٍعتىدي } كقاؿ تعاىل: 

بًٌ اٍلميٍعتىًدينى  ٍن حىٍهثي  َُٗالى ٰبًي كىاقٍػتػيليوىيٍم حىٍهثي ثىًقٍفتيميوىيٍم كىأىٍخرًجيوىيم مًٌ
نىةي أىشىد  ًمنى اٍلقىٍتًل كىالى تػيقىاتًليوىيٍم ًعندى اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً حىٌب   أىٍخرىجيوكيٍم كىاٍلًفتػٍ

فىًإًف انتػىهىٍوٍا  ُُٗوكيٍم فىاقٍػتػيليوىيٍم كىذىًلكى جىزىاء اٍلكىاًفرًينى يػيقىاتًليوكيٍم ًفهًو فىًإف قىاتػىلي 
 . [البقرة]{ ُِٗفىًإف  اّلٌلى غىفيوره ر ًحهمه 

حـر اإلسالـ االعتداء على كل ما لهس لو عالقة اب٢برب, كتخريب 
 البهوت كا٤بعامل كا٤بصانع كا٤بزارع, كهنب ا٤بمتلكات, ا٣بالة كالعامة.

 ٓت ىذا من السنة ا٤بطهرة كثّبة كمنها:كاِلدلة 
فى مىٍوىلى رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو ما ركاه اإلماـ أٞبد رٞبو هللا  عىٍن ثػىٍوابى

عى رىسيوؿى اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػىقيوؿي  كعلى للًو كسل مى أىن وي  مىٍن  :٠بًى
ًبّبنا أىكٍ  ىىاهًبىا قػىتىلى لىًغّبنا أىٍك كى  ,أىٍحرىؽى ٬بىٍالن أىٍك قىطىعى شىجىرىةن ميٍثًمرىةن أىٍك ذىبىحى شىاةن إًلً

لٍى يػىٍرًجٍع كىفىافنا
(ُ). 

 تػىٍقتػيلىن   الى  ًبعىٍشرو؛ ميوًلهكى  هنع هللا يضر مولهنا أحد قادتو: ًإيٌنً  بىٍكرو  أبو كقاؿ
                                           

 .ُِّّْمسند اإلماـ أٞبد رقم (ُ)

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ٕٓ 

 

ًبّبنا كىالى  لىًبهًّا كىالى  اٍمرىأىةن   كىالى  عىاًمرنا ٚبيىرًٌبىن   الى ك  ميٍثًمرنا شىجىرنا طىعىن  تػىقٍ  كىالى  ىىرًمنا كى
 كىالى  تػىٍغليلٍ  كىالى  تغٌرًقنو كىالى  ٬بالن  ٙبىٍرًقىن   كىالى  ًلمىٍأكيلىةو  ًإال   بىًعّبنا كىالى  شىاةن  تػىٍعًقرىف  
 ٍ  .(ُ)٘بىٍنبي

 انُٓٙ ػٍ لزم غري ادلمبرهني..11
ًل اّللًٌ ال ًذينى يػيقىاتًليونىكيٍم كىالى تػىٍعتىديكٍا ًإف  كىقىاتًليوٍا ٓت سىًبه} قاؿ هللا تعاىل:
بًٌ اٍلميٍعتىًدينى   . [البقرة]{ َُٗاّلٌلى الى ٰبًي

حر ـ اإلسالـ  إزىاؽ اِلركاح ٩بن لهس لو عالقة اب٢برب, كقتل النساء 
كالصبهاف, ككبار السن, كالعباد, ككذا قتل اِلسّب ٩بن ل يثبت علهو جـر 

 من قسم االعتداء بغّب حق. القتل؛ كجعلو
 كاِلدلة ٓت ىذا كثّبة كمنها:

 اٍمرىأىةه  كيًجدىتٍ  أنو قاؿ: عنهما هللا رضي عيمىرى  ابن ركل الشهخاف عن
 فػىنػىهىى  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, اّلل ً  رسوؿ مىغىازًم بػىٍعضً  ٓت مىٍقتيولىةن 
هىافً  النًٌسىاءً  قػىٍتلً  ل مى عنلل ى هللاي علهًو كعلى للًو كس اّلل ً  رسوؿ بػٍ كىالصًٌ

(ِ). 
ُنِي..12

َ
ْأي

َ
ز
ْ
غ

ُ
 انٕفبء ثزأيني احملبسثني ٔادل

}كىًإٍف أىحىده مًٌنى اٍلميٍشرًًكْبى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىٌب  يىٍسمىعى  قاؿ هللا تعاىل: 
 [.التوبة{ ]ٔيػىٍعلىميوفى  كىالىـى اّللًٌ ّتي  أىبًٍلٍغوي مىٍأمىنىوي ذىًلكى بًىنػ هيٍم قػىٍوـه ال  

لم كالسالـ, كىو دين الدعوة إىل هللا اب٢بكمة  إف اإلسالـ دين السًٌ
                                           

 .َُركاه مالك رقم (ُ)
 .ُْْٕ, كمسلم رقم َُّْركاه البخارم رقم  (ِ)
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كا٤بوعظة ا٢بسنة, فإذا طلب أحد احملارىبْب من غّب ا٤بسلمْب اِلماف فإن و 
ييعطى اِلماف من أجل أف يفهمى ىذا الدين, إف ٍل يكٍن ىناؾ ضرر 

نة النيب العدانف للى هللا علهو كعلى للو ابستئمانو, لهتعر ؼ على القرلف كس
 كسلم.

ككذلك الشأف ٓت كل من دخل دار اإلسالـ بماف من غّب ا٤بسلمْب 
ٰبـر االعتداء علههم, أك الغدر هبم بعد أخذه اِلماف, كما دلت علهو اآلية 

 السابقة.
 كمن الشواىد على ذلك:

  اّلل ً  رسوؿ ة أفعن بعض الصحاب سيلىٍهمو  بن ركل أبو داكد عن لىٍفوىافى 
ا ظىلىمى  مىنٍ  قاؿ: أال لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى   أك انٍػتػىقىصىوي  أك ميعىاًىدن

؛ ًطهبً  ًبغىٍّبً  شهئان  منو أىخىذى  أك طىاقىًتوً  فػىٍوؽى  كىل فىوي   يـو حىًجهجيوي  فىأىانى  نػىٍفسو
اٍلًقهىامىةً 

(ُ). 
كإعطائو اِلماف لغّب  كمن ٝبهل لفحو للى هللا علهو كعلى للو كسلم

 ٍبنً  زىٍيدً ا٤بسلمْب رغم اإلساءة منهم لو, ما أخرجو ابن ًحب اف ٓت قصة إسالـ 
ـو  اّللً  ٍبنً  عىٍبدً عن  سىٍعنىةى  : ًإف  اّلل ى تػىبىارىؾى كىتػىعىاىلى لىم ا أىرىادى ىيدىل زىٍيًد أنو قاؿ سىال 

مىاًت النػ بػيو ًة شيءه ٍبًن سىٍعنىةى قىاؿى زىٍيدي ٍبني سىٍعنىةى: ًإن   ًإال  كىقىٍد  وي لٍى يػىٍبقى ًمٍن عىالى
ًإال   ,سىل مى ًحْبى نىظىٍرتي إًلىٍهوً على للو ك عىرىفٍػتػيهىا ٓت كىٍجًو ٧بيىم دو لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كى 

د ةي ا١بٍىٍهًل عىلىٍهًو ًإال  كىالى يىزًيديهي شً  ,يىٍسًبقي ًحٍلميوي جىٍهلىوي  ؛اثٍػنػىتػىٍْبً لٍى أىٍخبػيٍرٮبيىا ًمٍنوي 
                                           

 .َِّٓركاه أبو داكد رقم (ُ)
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 .ًحٍلمنا
 .فىكيٍنتي أىتػىلىط في لىوي ًِلىٍف أيخىاًلطىوي فىأىٍعًرؼى ًحٍلمىوي كىجىٍهلىوي  

سىل مى ًمنى ا٢ٍبيجيرىاًت على لًلو فىخىرىجى رىسيوؿي اّللً  لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كى  :قىاؿى 
: ايى رىسيوؿى  ,هي رىجيله عىلىى رىاًحلىًتًو كىاٍلبىدىًكمًٌ كىمىعىوي عىًلي  ٍبني أىيب طىاًلبو فىأىَتى  فػىقىاؿى

ـً  !اّلل ً  ٍسالى فو قىٍد أىٍسلىميوا كىدىخىليوا ٓت اإٍلً كىكيٍنتي أىٍخبػىٍرتػيهيٍم أىنػ هيٍم ًإٍف  ,قػىٍريىةي بىًِب فيالى
ا كىقىٍد أىلىابػىهيٍم ًشد ةه كىقىٍحطه  ىيمي الٌرًٍزؽي رىغىدن كىأىانى أىٍخشىى  ,ًمنى اٍلغىٍهثً أىٍسلىميوا أىَتى

ـً طىمىعنا كىمىا دىخىليوا ًفهًو طىمىعنا ٍسالى فىًإٍف رىأىٍيتى  ,ايى رىسيوؿى اّللً  أىٍف ٱبىٍريجيوا ًمنى اإٍلً
 .أىٍف تػيٍرًسلى إًلىٍهًهٍم مىٍن ييًغهثػيهيٍم بًًو فػىعىٍلتى 

ًإىلى رىجيلو جىانًبىوي  فػىنىظىرى رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم :قىاؿى 
 ؟ ]كأنو يسألو ىل بقي من ماؿ لنبعث ٥بم؟[أيرىاهي عيمىري 
 !مىا بىًقيى ًمٍنوي شىٍيءه ايى رىسيوؿى اّلل ً  :فػىقىاؿى  
نػىٍوتي إًلىٍهًو فػىقيٍلتي لىوي   ىىٍل لىكى أىٍف تىًبهعىًِب  !ايى ٧بيىم دي  :قىاؿى زىٍيدي ٍبني سىٍعنىةى فىدى

ٍرنا مىٍعليومنا ا ٛبى ا كىكىذى فو ًإىلى أىٍجًل كىذى  ؟ًمٍن حىاًئًط بىًِب فيالى
: الى ايى يػىهيوًدم    ا كىالى  !فػىقىاؿى ا كىكىذى ٍرنا مىٍعليومنا ًإىلى أىٍجًل كىذى كىلىًكٍن أىبًهعيكى ٛبى

فو   .أي٠بىًٌي حىاًئطى بىًِب فيالى
: نػىعىمٍ    تي ٮًبٍهىاين فػىبىايػىعىًِب للى هللا علهو كعلى للو كسلم فىأىٍطلىقٍ  ,قػيٍلتي

ٍرو  [كهس للنفقة ييشد  ٓت الوسط] تيوي ٜبىىاًنْبى ًمثٍػقىاالن ًمٍن ذىىىبو ٓت ٛبى فىأىٍعطىهػٍ
ا ا كىكىذى  .مىٍعليوـو ًإىلى أىٍجًل كىذى

: اٍعجىٍل عىلىٍهًهٍم كأىًغثٍػهيٍم هًبىا ,فىأىٍعطىاىىا الر جيلى  :قىاؿى    .كىقىاؿى
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ثىةو خىرىجى قىاؿى زىٍيدي ٍبني سىٍعنىةى: فػىلىم    ا كىافى قػىٍبلى ٧بىىلًٌ اٍِلىجىًل بًهػىٍومىٍْبً أىٍك ثىالى
نىازىةً على للًو ك رىسيوؿي اّللً  لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كى  كىمىعىوي  ,رىجيلو ًمنى اٍِلىٍنصىارً  سىل مى ٓت جى

لىى ا١بٍىنىازىًة دىانى ًمٍن فػىلىم ا لىل ى عى  ,أىبيو بىٍكرو كىعيمىري كىعيٍثمىافي كىنػىفىره ًمٍن أىٍلحىابًوً 
ارو فىجىلىسى ًإلىٍهوً  ّتي   ,كىنىظىٍرتي إًلىٍهًو ًبوىٍجوو غىًلهظو  ,فىأىخىٍذتي ٗبىجىاًمًع قىًمهًصوً  ,ًجدى

 ,حىقًٌي فػىوىاّللً  مىا عىًلٍمتيكيٍم بىًِب عىٍبدى اٍلميط ًلًب ٗبىٍطلو  !أىالى تػىٍقًضهًِب ايى ٧بيىم دي  :قػيٍلتي 
 ؟!افى يل ٗبيخىالىطىًتكيٍم ًعٍلمه كىلىقىٍد كى 
نىاهي تىديكرىاًف ٓت كىٍجًهًو كىاٍلفىلىًك  :قىاؿى   كىنىظىٍرتي ًإىلى عيمىرى ٍبًن ا٣بٍىط اًب كىعىهػٍ

: أىٍم عىديك  اّللً  أىتػىقيوؿي ًلرىسيوًؿ اّللً  لىل ى اّلل ي  ,اٍلميٍستىًديرً  ّتي  رىمىاين بًبىصىرًًه كىقىاؿى
فػىوىال ًذم بػىعىثىوي اًب٢بٍىقًٌ لىٍوالى  !كىتػىٍفعىلي بًًو مىا أىرىل؟ ,سىل مى مىا أى٠ٍبىعي على للو ك كى  عىلىٍهوً 

]كىو الد ين الذم على رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو  مىا أيحىاًذري فػىٍوتىوي 
ا عينػيقىكى  كسلم[ عيمىرى ٓت سيكيوفو كىرىسيوؿي اّللً  يػىٍنظيري ًإىلى  ,لىضىرىٍبتي ًبسىٍهًفي ىىذى
 .كىتػيؤىدىةو 

ا ًمٍنكى على للو ك لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كى  ّتي  قىاؿى  سىل مى: ًإان  كين ا أىٍحوىجى ًإىلى غىٍّبً ىىذى
أتىٍميرىهي ًٕبيٍسًن التًٌبىاعىةً  ؛ايى عيمىري  اٍذىىٍب  [,ينطلب الد  ] أىٍف أتىٍميرىين ًٕبيٍسًن اٍِلىدىاًء كى

 .ري فىاٍقًضًو حىق وي كىزًٍدهي ًعٍشرًينى لىاعنا ًمٍن غىٍّبًًه مىكىافى مىا ريٍعتىوي بًًو ايى عيمى 
ٍرو   .قىاؿى زىٍيده: فىذىىىبى يب عيمىري فػىقىضىاين حىقًٌي كىزىادىين ًعٍشرًينى لىاعنا ًمٍن ٛبى

دىةي  : مىا ىىًذًه الٌزايى  ؟!فػىقيٍلتي
: أىمىرىين رىسيوؿي اّللً  للى هللا عل هو كعلى للو كسلم أىٍف أىزًيدىؾى مىكىافى قىاؿى

 .مىا ريٍعتيكى 
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؟   : أىتػىٍعرًفيًِب ايى عيمىري  فػىقيٍلتي
: الى  ؟  ,قىاؿى  فىمىٍن أىٍنتى

: أىانى زىٍيدي ٍبني سىٍعنىةى   .قػيٍلتي
: ا٢بٍىبػٍري   ؟!قىاؿى

: نػىعىٍم ا٢بٍىبػٍري   .قػيٍلتي
: فىمىا دىعىاؾى أىٍف تػىقيوؿى ًلرىسيوًؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم مىا  قىاؿى

؟  قػيٍلتى كىتػىٍفعىلي بًًو مىا فػىعىٍلتى
مىاًت النػ بػيو ًة قىٍد عىرىفٍػتػيهىا ٓت كىٍجًو رىسيوًؿ اّللً    : ايى عيمىري كيل  عىالى فػىقيٍلتي

 لٍى أىٍختىربٮبيىا ًمٍنوي: للى هللا علهو كعلى للو كسلم ًحْبى نىظىٍرتي إًلىٍهًو ًإال  اثنتْب
 ,فػىقىًد اٍختػىبػىٍرتػيهيمىا ,كىالى يىزًيديهي ًشد ةي ا١بٍىٍهًل عىلىٍهًو ًإال  ًحٍلمنا ,يىٍسًبقي ًحٍلميوي جىٍهلىوي 

ـً ًديننا كىٗبيحىم دو للى هللا  فىأيٍشًهديؾى ايى عيمىري أىيٌنً قىٍد رىًضهتي اًبّللً  رىابًّ كىاًبإٍلًٍسالى
قىةه  -فىًإيٌنً أىٍكثػىريىىا مىاالن -ًهديؾى أىف  شىٍطرى مىايل كىأيشٍ  ,علهو كعلى للو كسلم نىًبهًّا لىدى

 .عىلىى أيم ًة ٧بيىم دو للى هللا علهو كعلى للو كسلم
: أىٍك عىلىى بػىٍعًضًهٍم فىًإن كى الى تىسىعيهيٍم كيل هيمٍ   .فػىقىاؿى عيمىري

: أىٍك عىلىى بػىٍعًضًهٍم فػىرىجىعى عيمىري كىزىٍيده ًإىلى رىسي  وًؿ اّللً  للى هللا علهو قػيٍلتي
ا عىٍبديهي كىرىسيوليوي  كعلى للو كسلم فقاؿ زىٍيده: أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإال  اّلل ي كىأىف  ٧بيىم دن

قىوي  ,للى هللا علهو كعلى للو كسلم كىشىًهدى مىعى رىسيوًؿ اّللً  للى  ,فىآمىنى بًًو كىلىد 
ى ٓت غىٍزكىًة تػىبيوؾى ميٍقًبالن غىهػٍرى  ,كىًثّبىةن   هللا علهو كعلى للو كسلم مىشىاًىدى  ّتي  تػيويٌٓتً
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 .(ُ)امدبرن 
كمن شواىد كجوب الوفاء مع احملاربْب إذا أعطوا اِلماف من فعل 

هنع هللا يضر أمر ابلقصاص ٩بن قتلى ٧بارابن  أىف  عيمىرى ٍبنى ا٣بٍىط ابً  السلف ما سهأِت من
 .(ِ)قد أعطي اِلماف

 خ نهغهى، ٔانزًغك ثبنثٕاثذ.االعزجبث.13
كىًإف جىنىحيوٍا لًلس ٍلًم فىاٍجنىٍح ٥بىىا كىتػىوىك ٍل عىلىى اّللًٌ ًإن وي ىيوى } قاؿ هللا تعاىل:

 .[اِلنفاؿ] {ُٔالس ًمهعي اٍلعىًلهمي 
غاية ا١بهاد ىو ىداية الناس إىل هللا تعاىل, فا١بهاد يعمل على إزالة 

 تعاىل, فإذا كجدت كسهلة أخرل لتبلهغ دين ا٢بواجز البشرية لتبلهغ دين هللا
هللا تعاىل قيدًٌمىت على ا١بهاد, كىذه الوسهلة كالصلح مع العدك مقابل نشر 
الدعوة ٓت بالده مثالن, كما أشارت إىل ذلك اآلية السابقة, كبعدىا سهتعرؼ 
 الكافر على الدين سلًمه ان بدؿ أف أيتهو ا١بهاد فهتعرؼ على اإلسالـ بواسطة

 القهر كالغلبة. 
كىأىٍكفيوٍا ًبعىٍهًد اّللًٌ ًإذىا عىاىىدُت ٍ فإذا ُت العهد حىرـي نقضو, قاؿ هللا تعاىل: }

كىالى تىنقيضيوٍا اِلىٲٍبىافى بػىٍعدى تػىوًٍكهًدىىا كىقىٍد جىعىٍلتيمي اّلٌلى عىلىٍهكيٍم كىًفهالن ًإف  اّلٌلى يػىٍعلىمي مىا 
 .[النحل] {ُٗتػىٍفعىليوفى 

ىد من السنة على كجوب االلتزاـ ابلعهود كا٤بواثهق مع العدك, كالشوا
                                           

 .ِٖٖح ابن حباف رقم لحه (ُ)
 .َُّٔراجع موطأ اإلماـ مالك رقم (ِ)
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عىًن ا٤بًٍسوىًر ٍبًن بل كمد يد ا٤بسالنة لو كثّبة, كمنها ما ركاه البخارم رٞبو هللا 
قىاؿى رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي .. :ٓت قصة للح ا٢بديبهة قىاالى  أهنما٨بىٍرىمىةى, كىمىٍركىافى, 

مى: كىال ًذم نػىٍفًسي بًهىًدًه, الى يىٍسأىليوين خيط ةن يػيعىظًٌميوفى ًفههىا علهًو كعلى للًو كسل  
ىىا تػيهيٍم ًإاي   ..حيريمىاًت اّللً  ًإال  أىٍعطىهػٍ

تػٍهيمي   كى نىا ميٍعتىًمرًينى, كىًإف  قػيرىٍيشنا قىٍد هنًى ٍئ ًلًقتىاًؿ أىحىدو, كىلىًكن ا ًجئػٍ ًإان  لٍى ٪بًى
, كىأىضىر   كا مىادىٍدتػيهيٍم ميد ةن, كىٱبيىل وا بػىٍهًِب كىبػىٍْبى الن اًس, فىًإٍف ؤ ٍت هًبًٍم, فىًإٍف شىاا٢بىٍربي

]أم  أىٍظهىٍر: فىًإٍف شىاءيكا أىٍف يىٍدخيليوا ًفهمىا دىخىلى ًفهًو الن اسي فػىعىليوا, كىًإال  فػىقىٍد ٝبى وا
يقىاتًلىنػ هيٍم , كىًإٍف ىيٍم أىبػىٍوا, فػىوىال ذً [اسَباحوا من جهد ا٢برب م نػىٍفًسي بًهىًدًه ِلى

ا حىٌب  تػىنػٍفىرًدى سىاًلفىًٍب   .., كىلىهػيٍنًفذىف  اّلل ي أىٍمرىهي ]ميقىد ـ العنق[ عىلىى أىٍمرًم ىىذى
: ىىاًت اٍكتيٍب   ٍهلي ٍبني عىٍمروك فػىقىاؿى قىاؿى الز ٍىرًم  ٓت حىًديًثًو: فىجىاءى سيهى

نػىنىا كىبػىهػٍنىكيٍم ًكتى  , فػىقىاؿى بػىهػٍ عىا الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى الكىاًتبى اابن فىدى
 .الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: ًبٍسًم اّللً  الر ٍٞبىًن الر ًحهمً 

٠بًٍكى قىاؿى سيهىٍهله: أىم ا الر ٍٞبىني, فػىوىاّللً  مىا أىٍدرًم مىا ىيوى كىلىًكًن اٍكتيٍب ابً  
 .الل هيم  كىمىا كيٍنتى تىٍكتيبي 

 .ًلميوفى: كىاّللً  الى نىٍكتػيبػيهىا ًإال  ًبٍسًم اّللً  الر ٍٞبىًن الر ًحهمً سٍ فػىقىاؿى ا٤ب 
 .اٍكتيٍب اًب٠بًٍكى الل هيم   فػىقىاؿى الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: 
ا مىا قىاضىى عى   : ىىذى  .لىٍهًو ٧بيىم ده رىسيوؿي اّلل ً ّتي  قىاؿى
ٍدانىؾى عىًن   فػىقىاؿى سيهىٍهله: كىاّللً  لىٍو كين ا نػىٍعلىمي أىن كى رىسيوؿي اّللً  مىا لىدى

, كىلىًكًن اٍكتيٍب ٧بيىم دي ٍبني عىٍبًد اّلل ً   .البػىٍهًت, كىالى قىاتػىٍلنىاؾى
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, كىًإٍف  فػىقىاؿى الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو ك   سل مى: كىاّللً  ًإيٌنً لىرىسيوؿي اّللً 
بٍػتيميوين, اٍكتيٍب ٧بيىم دي ٍبني عىٍبًد اّلل ً    .كىذ 

قىاؿى الز ٍىرًم : كىذىًلكى ًلقىٍوًلًو: الى يىٍسأىليوين خيط ةن يػيعىظًٌميوفى ًفههىا حيريمىاًت اّللً   
ىىا تػيهيٍم ًإاي   ًإال  أىٍعطىهػٍ

نػىنىا كىبػىٍْبى  فػىقىاؿى لىوي  الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: عىلىى أىٍف ٚبيىل وا بػىهػٍ
 .البػىٍهًت, فػىنىطيوؼى بًوً 

كىاّللً  الى تػىتىحىد ثي العىرىبي أىان  أيًخٍذانى ضيٍغطىةن, كىلىًكٍن ذىًلكى  :فػىقىاؿى سيهىٍهله  
ٍقًبًل, فىكىتىبى 

ي
 .ًمنى العىاـً ا٤ب

ٍتًهكى ًمن ا رىجيله كىًإٍف كىافى عىلىى ًديًنكى ًإال   فػىقىاؿى   سيهىٍهله: كىعىلىى أىن وي الى أيى
نىا  .رىدىٍدتىوي إًلىهػٍ

ٍشرًًكْبى كىقىٍد جىاءى  
ي
, كىٍهفى يػيرىد  ًإىلى ا٤ب ٍسًلميوفى: سيٍبحىافى اّللً 

ي
قىاؿى ا٤ب

 .(ُ)..ميٍسًلمنا؟
لىاحلىى رىسيوؿي اّللً   :قاؿا رضي هللا عنهمبن عباس ا كركل أبو داكد عن

لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى أىٍىلى ٪بىٍرىافى عىلىى أىٍلفىٍي حيل ةو, النًٌٍصفي ٓت لىفىرو, 
ًثْبى  ًثْبى ًدٍرعنا, كىثىالى , يػيؤىد كنػىهىا ًإىلى اٍلميٍسًلًمْبى, كىعىارًيىةو ثىالى كىالنًٌٍصفي ٓت رىجىبو

ًثْبى  ًح يػىٍغزيكفى هًبىا  فػىرىسنا, كىثىالى الى ًثْبى ًمٍن كيلًٌ ًلٍنفو ًمٍن أىٍلنىاًؼ السًٌ بىًعّبنا, كىثىالى
ـى ٥بىيٍم  ضىاًمنيوفى ٥بىىا حىٌب  يػىريد كىىا عىلىٍهًهٍم ًإٍف كىافى اًبٍلهىمىًن كىٍهده, عىلىى أىٍف الى تػيٍهدى

, كىالى يػيٍفتػىنيوفى عىٍن دً  مىا لٍى ٰبيًٍدثيوا حىدىَثن أىٍك أيىٍكيليوا  ,يًنًهمٍ بػىهػٍعىةه, كىالى ٱبيٍرىجي ٥بىيٍم قىسٌّ
                                           

 .ُِّٕركاه البخارم رقم (ُ)
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 .(ُ)الٌرابى 
 لجٕل جٕاس غري ادلغهى..14

كىًإٍف أىحىده مًٌنى اٍلميٍشرًًكْبى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىٌب  يىٍسمىعى  } قاؿ هللا تعاىل:
 [.التوبة] {ٔيػىٍعلىميوفى  كىالىـى اّللًٌ ّتي  أىبًٍلٍغوي مىٍأمىنىوي ذىًلكى بًىنػ هيٍم قػىٍوـه ال  

ٗبوجب اِلمر اإل٥بي السابق أنو إذا طلب غّب ا٤بسلمْب اِلماف منهم 
للدخوؿ ٓت بالد ا٤بسلمْب, فإنو جوز أف يعطههم كيل أمر ا٤بسلمْب أك أحد 
من ا٤بسلمْب ىذا اِلماف؛ ٤با ٓت إعطائو اِلماف من تعلمو للدين, كترغهبان لو 

 ٓت الدخوؿ فهو.
ق الدعوم لو أمثلة كثّبة ٓت السّبة النبوية كٓت حهاة السلف كىذا ا٣بيلي 

أهنا  اهنع هللا يضر أيـ  ىىاًنئو بًٍنتى أىيب طىاًلبو الصاحل, كمن ذلك ما ركاه الشهخاف عن 
ـى الفىٍتًح, قالت : ذىىىٍبتي ًإىلى رىسيوًؿ هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى عىا

 ., كىفىاًطمىةي ابٍػنػىتيوي تىٍستػيريهي فػىوىجىٍدتيوي يػىٍغتىًسلي 
: مىٍن ىىًذًه؟    قىالىٍت: فىسىل ٍمتي عىلىٍهًو, فػىقىاؿى

: أىانى أيـ  ىىاًنئو بًٍنتي أىيب طىاًلبو   .فػىقيٍلتي
 , ـى فىصىل ى ٜبىىاينى رىكىعىاتو , فػىلىم ا فػىرىغى ًمٍن غيٍسًلًو, قىا : مىٍرحىبنا ًبيٌـً ىىاًنئو فػىقىاؿى

 .ا ٓت ثػىٍوبو كىاًحدو, فػىلىم ا اٍنصىرىؼى ميٍلتىًحفن 
: ايى رىسيوؿى هللًا, زىعىمى اٍبني أيمًٌي  أىن وي قىاًتله رىجيالن ]علي بن أيب طالب[ قػيٍلتي

                                           
 .َُّْ رقم ( سنن أيب داكدُ)
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ٍرتيوي, فيالىفى اٍبنى ىيبػىهػٍرىةى   .قىٍد أىجى
جىٍرًت فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: قىٍد أىجىٍرانى مىٍن أى  

 .ايى أيـ  ىىاًنئو 
: كىذىاؾى ضيحنى   .(ُ)قىالىٍت أيـ  ىىاًنئو

 حشيخ انغذس ثبنكبفش ثؼذ إػغبئّ األيبٌ..15
هللا تعاىل: }كىأىٍكفيوٍا ًبعىٍهًد اّللًٌ ًإذىا عىاىىدُت ٍ كىالى تىنقيضيوٍا اِلىٲٍبىافى بػىٍعدى  قاؿ

{ ُٗكىًفهالن ًإف  اّلٌلى يػىٍعلىمي مىا تػىٍفعىليوفى   تػىوًٍكهًدىىا كىقىٍد جىعىٍلتيمي اّلٌلى عىلىٍهكيمٍ 
 ]النحل[.

ىذه اآلية تدؿ على أنو ال ٯبوز التعر ض للكافر بقتل أك سلبو أك 
 سبٌو أك غدرو إذا حصلى على أمافو ًمٍن أحد ا٤بسلمْب.

كينوب عن ىذا الهـو أخذ أتشّبة الدخوؿ إىل البالد ا٤بسلمة فإنو  
 ن كيلًٌ اِلمر.ٗبثابة أخذ اِلماف م

ةى كدلهل ذلك أيضان ما ركاه مسلم   كىافى رىسيوؿي : قىاؿى أنو  هنع هللا يضرعىٍن بػيرىٍيدى
اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ًإذىا أىم رى أىًمّبنا عىلىى جىٍهشو أىٍك سىرًي ةو أىٍكلىاهي 

هػٍرنآت خىال ًتًو بًتػىٍقوىل اّللً  كىمىٍن مىعىوي ًمٍن  اٍغزيكا اًبٍسًم اّللً  : ّتي  قىاؿى  ,اٍلميٍسًلًمْبى خى
ٍثػيليوا كىالى  ,ٓت سىًبهًل اّلل ً  قىاتًليوا مىٍن كىفىرى اًبّللً  اٍغزيكا كىالى تػىغيل وا كىالى تػىٍغًدريكا كىالى ٛبى
ا  . (ِ)..تػىٍقتػيليوا كىلًهدن

                                           
 .ُُٕٗ, كمسلم رقمُُّٕركاه البخارم رقم (ُ)
 .ُِّٔركاه مسلم رقم (ِ)

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ٖٓ 

 

كىتىبى ًإىلى عىاًمًل هنع هللا يضر   اًب أىف  عيمىرى ٍبنى ا٣بٍىط   كركل مالك رٞبو هللا تعاىل
, كىافى بػىعىثىوي: ًإن وي بػىلىغىًِب أىف  رًجىاالن ًمٍنكيٍم يىٍطليبيوفى اٍلًعٍلجى  ]ا٤بشرؾ غّب  جىٍهشو

: الى ٚبىىٍف(  ,حىٌب  ًإذىا أىٍسنىدى ًٓت ا١بٍىبىًل كىاٍمتػىنىعى  العريب[, قىاؿى رىجيله: مىٍطرىٍس )يػىقيوؿي
,  ,كىوي قػىتػىلىوي فىًإذىا أىٍدرى  كىًإيٌنً كىال ًذم نػىٍفًسي بًهىًدًه, الى أىٍعلىمي مىكىافى كىاًحدو فػىعىلى ذىًلكى

 .(ُ)ًإال  ضىرىٍبتي عينػيقىوي 
الَبمذم رٞبو  كمن اِلدلة على حرمة الغدر ما تقدـ معنا أيضان ٩با ركاه

كبػىٍْبى أىًل الٌركـً عىٍهده,  هللا تعاىل عن سيلىٍهم بن عىاًمرو أنو قاؿ: كاف بػىٍْبى ميعىاًكيىةى 
ككافى يىًسّبي ٓت ًبالىًدىم, حٌب إذا انٍػقىضىى العىٍهدى أغىارى علههٍم, فإذا رىجيله على 

, كإذا ىيوى عىٍمرك بن  :دىابة أك على فػىرىسو كىو يقوؿي  هللا أٍكبػىري كىفىاءه الى غىٍدره
 .عىبىسىةى 

ٍعتي   , فقاؿى ٠بًى رسوؿى هللا لل ى هللاي علهًو كعلى  فىسىأىلىوي ميعىاًكيىةي عن ذلكى
نىوي كبػىٍْبى قػىٍوـو عىٍهده فال ٰبىيٌلٌن عىٍهدان كال يىشيٌدنٌوي حٌٌب  : مىٍن كافى بػىهػٍ للًو كسل مى يػىقيوؿي

 .أمىديهي أك يػىٍنًبذى إلهًهم عىلىى سىوىاء ٲبىًٍضيى 
 .(ِ)قاؿ: فػىرىجىعى ميعىاًكيىةي هنع هللا يضر ابلناسً 

ِ ػٍ كٛذِ. انشفك ثبنؼذٔ.16
ُّ
كبٚخ مبب ٚشد

ِّ
 حظهذ انُ

ْ
 إٌ

ٍلنىاؾى ًإال  رىٍٞبىةن لًٌٍلعىالىًمْبى قاؿ هللا تعاىل: }  { ]اِلنبهاء[.َُٕكىمىا أىٍرسى

قبل أف يكوف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم قائدا عسكراين ال 
                                           

 .َُّٔموطأ اإلماـ مالك رقم (ُ)
 .ُّٖٓنن  الَبمذم  رقمس (ِ)
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هة كاف نبهان مثهلى لو بْب قادة العال ٓت اإلدارة العسكري ة, ذات اِلبعاد اإلنسان
مرسالن, فهو للى هللا علهو كعلى للو كسلم الرٞبة ا٤بهداة؛ رٞبة اب٤بسلم كغّب 

 ا٤بسلم, كرٞبة ابلبهئة ٗبا فهها من حهواف كشجر كحجر.
فا٢برب عنده للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٥با بعد إنساين, كىو 

 : تعاىلهللا كما قاؿا٢بفاظ على النفس البشرية ما أمكن إىل ذلك سبهال,  
اء}..  ]دمحم[. {ْ ..فىًإم ا مىنًّا بػىٍعدي كىًإم ا ًفدى

كا٥بدؼ منها ىو نشر دين هللا تعاىل, فلعل  هللا يهدم النفس غّب 
 ا٤بسلمة إف تقادـ هبا العهد. 

بن اِلٍكوًع  عىٍن سىلىمىةى  كمن شواىد ذلك ما أخرجو البخارم كمسلم  
: خىرىٍجتي مً  هنع هللا يضر أنو ىًدينىًة ذىاًىبنا ٫بىٍوى الغىابىًة, حىٌب  ًإذىا كيٍنتي بًثىًنه ًة الغىابىًة, قىاؿى

نى ا٤ب
؟  : كىٍٰبىكى مىا ًبكى , قػيٍلتي  لىًقهىًِب غيالىـه ًلعىٍبًد الر ٍٞبىًن ٍبًن عىٍوؼو

: أيًخذىٍت ًلقىاحي   .(ِ)الن يبًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  (ُ)قىاؿى

                                           
 .ذات اللنب قريبة العهد ابلوالدةالالـ كفتحها( اللقاح ٝبع لًقحة )بكسر  (ُ)

ىدؼ الغزكة مالحقة عيههنة بن ًحٍصن الفزارم, الذم أغار على لقاح )الناقة الٍب ٥با 
 لنب( النيب  للى هللا علهو كعلى للو كسلم الٍب ابلغابة, فاستاقها كقتل راعهها.

 ,من ا٥بجرة ٔربهع اِلكؿ سنة نت ىذه الغزكة ىي غزكة ذم قرىدو كتسمى غزكة الغابة, ككا (ِ) 
كم, ِٓمكاف الغزكة ٓت منطقة الغابة, مشاؿ غرب ا٤بدينة كالٍب تبعد عن ا٤بدينة ا٤بنورة ٫بو ك 

 كم.ُمقابل مفرؽ أيب الدكد كقبهل سد الغابة بػ
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: مىٍن   أىخىذىىىا؟قػيٍلتي
: غىطىفىافي, كىفػىزىارىةي  فىصىرىٍختي ثىالىثى لىرىخىاتو أى٠ٍبىٍعتي مىا بػىٍْبى  (ُ)قىاؿى

الىبػىتػىهػٍهىا
اهٍ (ِ) فػىٍعتي حىٌب  أىٍلقىاىيٍم, كىقىٍد أىخىذيكىىا, (ّ): ايى لىبىاحىاٍه ايى لىبىاحى , ّتي  اٍندى

:  فىجىعىٍلتي أىٍرًمهًهٍم, كىأىقيوؿي
وىًع ... كىالهػىٍوـي يػىٍوـي الر ض عٍ أىانى اٍبني اِلىكٍ  

(ْ). 
ًمنػٍهيٍم قػىٍبلى أىٍف يىٍشرىبيوا, فىأىقٍػبػىٍلتي هًبىا أىسيوقػيهىا, فػىلىًقهىًِب الن يب   (ٓ)فىاٍستػىنػٍقىٍذتػيهىا

, كىًإيٌنً  : ايى رىسيوؿى اّللً  ًإف  القىٍوـى ًعطىاشه لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, فػىقيٍلتي
ٍلتػيهيٍم أىعٍ   ؟أىٍف يىٍشرىبيوا ًسٍقهػىهيٍم, فىابٍػعىٍث ٓت ًإٍثرًًىمٍ ]أم منعتهم[ جى

, فىأىٍسًجٍح ًإف  القىٍوـى يػيٍقرىٍكفى ٓت   : ايى اٍبنى اِلىٍكوىًع: مىلىٍكتى فػىقىاؿى

                                                                                                         

 ِْ°ّٕ'َٓ.ُْ" ّٗ°ُّ'ُٖ.ُِ" االحداثهات:    

ههنة بن حصن بن حذيفة بن بدر عي ٮبا قبهلتاف من العرب ككاف رأس القـو الذين أغاركا  (ُ)
 .ِٖٓ/ُْعمدة القارم  الفزارم, ككاف ٓت خهل من غطفاف.

خاللة . كا٤بغرب ؽكا٤بدينة بهنهما كىو حد للحـر من ا٤بشر  ,حرتهها الشرقهة كالغربهةأم  (ِ)
 .ِِ/ُالوفا بخبار دار ا٤بصطفى 

ككأنو اندل الناس  ,سكتكا٥باء لل ,لف لالستغاثةىو منادل مستغاث كاِل :اي لباحاه (ّ)
 .ُْٔ/ٔفتح البارم . استغاثة هبم ٓت كقت الصباح

 .ِٖٔ/ُْعمدة القارم  يعِب: يـو ىالؾ اللئاـ. (ْ)

 استخلصتها منهم.أم  (ٓ)
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 .(ُ)قػىٍوًمًهمٍ 
أم ال أتخذ  :السهولة :كالسجاحة ,)فأسجح( معناه فأحسن كارفق

 .النكاية ٓت العدك بل ارفق فقد حصلت ,ابلشدة
 ػشع اإلعالو انؼًهٙ ػهٗ األعري..17

ٓت كثّب من اِلحهاف يكوف ا١بداؿ ٓت سبهل الدعوة غّب ٦بدو, حٌب 
يَبافق معو العمل, لذا ندب هللا تعاىل اإلحساف إىل اِلسّب ابإلطعاـ 
كالشراب كا٤بعاملة ا٢بسنة, كحهنئذ سّبل النموذج العملي ٓت ىداية الناس, 

ـى عىلىى حيبًًٌو ًمٍسًكهننا كىيىًتهمنا كىأىًسّبناقاؿ هللا  { ٖتعاىل: }كىييٍطًعميوفى الط عىا
 , كهبذا يعلم اِلسّب مدل حرص اإلسالـ على ىدايتو.[اإلنساف]

كمن عظهم فضل هللا تعاىل على اِلسرل غّب ا٤بسلمْب أنو فتح ٥بم ابب 
ىم لمنوا ابهلل تعاىل, ا٣بّبية ٓت الدنها كاآلخرة, كأنو سهعوضهم ما فقدكه إٍف 

: }ايى أىيػ هىا الن يب  قيل لًٌمىن ٓت أىٍيًديكيم مًٌنى اِلىٍسرىل ًإف يػىٍعلىًم اّلٌلي أيضان  قاؿ تعاىل
هػٍرنا ٩بًٌ ا أيًخذى ًمنكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم كىاّلٌلي غىفيوره ر ًحهمه  هػٍرنا يػيٍؤًتكيٍم خى ٓت قػيليوًبكيٍم خى

 [.اِلنفاؿ{ ]َٕ
واىد إحساف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم  كإكراـ كمن ش

بػىعىثى النيب  للى هللا  :قاؿأنو ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر  اِلسرل ما ركاه الشهخاف عن أيب
ًنهفىةى يػيقىاؿي لو  :علهو كعلى للو كسلم خىٍهالن ًقبىلى ٪بىٍدو فىجىاءىٍت ًبرىجيلو من بىًِب حى

                                           
 .َُّٔ, كمسلم رقم َُّْالبخارم رقم (ُ)
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ؿو  ٜبيىامىةي بن أيَثى
 .رىبىطيوهي ًبسىارًيىةو من سىوىارًم اٍلمىٍسًجدً فػى  (ُ)

ما ًعٍندىؾى اي  :فىخىرىجى إلهو النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم فقاؿ
 ؟ٜبيىامىةي 

هػٍره اي دمحم :فقاؿ كىًإٍف تػيٍنًعٍم تػيٍنًعٍم على  ,إف تػىٍقتػيٍلًِب تػىٍقتيٍل ذىا دىـو  ؛ًعٍنًدم خى
 .اؿى فىسىٍل منو ما ًشٍئتى كىًإٍف كيٍنتى تيرًيدي اٍلمى  ,شىاًكرو 

 ؟ما ًعٍندىؾى اي ٜبيىامىةي  :ّتي  قاؿ لو ,فػىَبيًؾى حٌب كاف اٍلغىدي 
فػىتػىرىكىوي حٌب كاف بػىٍعدى  ,إف تػيٍنًعٍم تػيٍنًعٍم على شىاًكرو  :ما قلت لك :قاؿ

 ؟ما ًعٍندىؾى اي ٜبيىامىةي  :فقاؿ ,اٍلغىدً 
 ؟ًعٍنًدم ما قلت لك :فقاؿ
ّتي   ,فىاٍنطىلىقى إىل ٬بل قىرًيبو من اٍلمىٍسًجًد فىاٍغتىسىلى  ,مىةى أىٍطًلقيوا ٜبيىا :فقاؿ

ا رسوؿ اّلل ً  :فقاؿ ,دخل اٍلمىٍسًجدى   ,أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى إال هللا كىأىٍشهىدي أىف  ٧بيىم دن

                                           
 .ىػٔاحملـر ٓت  اسم السرية الٍب أيًسر فهها ٜبيىامة سرية دمحم بن مىٍسلىمة إىل القيرىطاء, ككانت  (ُ)
بطوف من بِب بكر من قهس عهالف( ككانوا ينزلوف البكرات بناحهة ضرية, شرؽ  مطاء )ىرى القي ك  

كم, عند ىضبات البكرم,   ِٔشرؽ جنوب الضرية بنحو كىم ٓت كم,   َٓٓا٤بدينة بنحو 
 قرية حدٯبة كحلهوه.  قريبة من

ريشان على حرب رسوؿ هللا للى هللا علهو كاف بنو القيرىطاء من القبائل النجدية الٍب أعانت قك   
 .كعلى للو كسلم ٓت اِلحزاب, كىم ٩بن ال يَبؾ أم فرلة ٯبدكهنا للكهد اب٤بسلمْب

 .  "ٗٔ.ّٓ'ُِ°ّْ "ٖٓ.ّٓ'ّٓ°ِْاالحداثهات: 
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فػىقىٍد أىٍلبىحى  ,كهللا ما كاف على اِلرض كىٍجوه أىبٍػغىضى إيل من كىٍجًهكى  !اي دمحم
 ,من ًديًنكى  كهللا ما كاف من ًدينو أىبٍػغىضى إيل   ,أىحىب  اٍلويجيوًه إيل   كىٍجهيكى 

 ,من بػىلىًدؾى  كهللا ما كاف من بػىلىدو أىبٍػغىضي إيل   ,فىأىٍلبىحى ًدينيكى أىحىب  الدًٌيًن إيل  
ًد إيل ٍتًِب كأان أيرًيدي  ,فىأىٍلبىحى بػىلىديؾى أىحىب  اٍلًبالى هػٍلىكى أىخىذى فىمىاذىا  ,اٍلعيٍمرىةى كىًإف  خى

 ؟تػىرىل
 .فػىبىش رىهي رسوؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم كىأىمىرىهي أىٍف يػىٍعتىًمرى 

ـى مىك ةى قاؿ لو قىاًئله   ؟!لىبػىٍوتى  :فلما قىًد
للى هللا علهو كعلى للو  كىلىًكٍن أىٍسلىٍمتي مع ٧بيىم دو رسوؿ اّلل ً  ,الى  :قاؿ

ٍتًهكيٍم من اٍلهىمىامىةً كال كهللا الى  ,كسلم أيى
حٌب أيىٍذىفى فهها النيب   ,حىب ةي ًحٍنطىةو  (ُ)

 .(ِ)للى هللا علهو كعلى للو كسلم

حِى..18
َّ
 سػبٚخ حك انش

كىًإف جىاىىدىاؾى عىلى أىف تيٍشرًؾى يب مىا لىٍهسى لىكى بًًو ًعٍلمه فىالى قاؿ هللا تعاىل: }
نػٍ  هىا مىٍعريكفنا كىات ًبٍع سىًبهلى مىٍن أىانىبى ًإيلى  ّتي  ًإيلى  مىٍرًجعيكيٍم تيًطٍعهيمىا كىلىاًحبػٍهيمىا ٓت الد 

 { ]لقماف[.ُٓفىأينػىبًٌئيكيم ٗبىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى 

                                           
ٓت  ٓت منطقة ا٣برج "الهمامةما زالت معركفة ابسم "بلدة الهمامة كاف إقلهما كبّبان , كلو  (ُ)

 السعودية.

   "َُ.ِِ'ُٗ°ْٕ "ّٕ.ْٓ'َُ°ِْالحداثهات: ا 
 .ُْٕٔ, لحهح مسلم رقمُُْْرقم  (لحهح البخارمِ)
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ىذه اآلية ألل عظهم ٓت اإلحساف للوالدين, كما يلوذ هبما من 
ٍلًم كا٢برب ٍنشىًط اِلرحاـ, كىي عامة ٓت ٝبهع اِلحواؿ كاِلزماف, ٓت السًٌ

ى
, كا٤ب

ٍكرىه.
ى
 كا٤ب

لذا كاف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم يبعث ٓت سراايه مىٍن ىم 
أدرل اب٤بنطقة ا٤ببعوث إلهها, ك٩ب ٍن ٥بم قراابت هبم, فهم أدرل هبم؛ لدعوهتم 
إىل اإلسالـ ابلدرجة اِلكىل, كأرأؼ هبم من درجة َثنهة, كللخربة القتالهة 

 معهم إف لـز اِلمر.
ؼ بن وٍ هاف بن عى فٍ اؾ بن سي ح  الض   بقهادة بعث جهشان كمن ذلك أنو   

كمعو اِلىٍلهىدي بن سلمة بن قػيرىط, فلقوىم  (ُ)إىل بِب كالباليب, أيب بكر الكً 
فدعوىم إىل اإلسالـ فأبوا, فقاتلوىم فهـز ا٤بسلموف ا٤بشركْب, فلحق اِلىٍلهىدي 

 بحّبةالو إىل غدير ا٤باء )أابه سىلىمىة ككاف مشركان, كسلمة على فرس ل
(, فدعا أابه إىل اإلسالـ كأعطاه اِلماف, فسبو كسب  دينو, فضرب الصغّبة

)طرؼ اِلرجل( أبهو, فلما كقع الفرس على عرقوبهو  اِلىٍلهىدي عرقويب فرس
ارتكز سلمة على ر٧بو ٓت ا٤باء, كي يبقى أابه ٓت مكانو, حٌب جاءه أحدىم 

                                           
, ىػٗ سنةربهع اِلكؿ سرية الضح اؾ بن سفهاف إىل القيرىطاء إىل بِب كالب, ككانت ٓت (ُ)

 كم.َٓٓمنطقة القيرىطاء تقع ٓت نواحي قرية ضىرًي ة, كىي ٓت شرؽ  ا٤بدينة بنحو ككانت 

 .  "ٗٔ.ّٓ'ُِ°ّْ "ٖٓ.ّٓ'ّٓ°ِْثهات: االحدا
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 .(ُ)سلمة ؛هىدي أابهفقتل أابه, كل يقتل اِلىلٍ 
كبناء على ذلك يكره للرجل ا٤بؤمن أف يقتل أابه الكافر إف حدث بْب 

 أىل اإلٲباف كالكفر قتاؿ, بل يتجنبو إكرامان ٢بق اِليبػيو ة.  
 رؼٕٚغ اخلغأ يف ديبء ادلششكني يف احلشة..19

أكجب هللا تعاىل اإلحساف إىل ا٤بشركْب الذين ما ل ينالبوان العداء 
قاؿ هللا تعاىل: }الى يػىنػٍهىاكيمي يذاء, كمن ٝبلة اإلحساف رد  ا٢بقوؽ إلههم, كاإل

رًكيٍم أىف تػىبػىر كىيٍم  اّلل ي عىًن ال ًذينى لٍى يػيقىاتًليوكيٍم ٓت الدًٌيًن كىلٍى ٱبيٍرًجيوكيم مًٌن ًدايى
ب  اٍلميٍقًسًطْبى   [.نةا٤بمتح{ ]ٖكىتػيٍقًسطيوا إًلىٍهًهٍم ًإف  اّلل ى ٰبًي

ّت أكجب هللا تعاىل الدية على ا٤بسلمْب إف قتلوا أحدان من ا٤بشركْب 
خطأ أداء الدية ٥بم, فال يػيٍهدر دـه ٓت اإلسالـ ًبظيٍلم, كلو كاف لاحب الدـ 

فىًإف كىافى ًمن قػىٍوـو عىديكٌو ل كيٍم كىىيوى ٍمٍؤًمنه فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو مشركان,  قاؿ تعاىل: }..
هثىاؽه فىًديىةه م سىل مىةه ًإىلى أىٍىًلًو كىٙبىٍرًيري م ٍؤًمنىةو كى  نػىهيٍم مًٌ ًإف كىافى ًمن قػىٍوـو بػىهػٍنىكيٍم كىبػىهػٍ

ا  ـي شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍْبً تػىٍوبىةن مًٌنى اّللًٌ كىكىافى اّلٌلي عىًلهمن ٍد فىًصهىا رىقػىبىةو م ٍؤًمنىةن فىمىن لٍ  ٯبًى
 { ]النساء[.ِٗحىًكهمنا 

تصر اِلمر على أداء الدية إٍف ترتب ٥بم حقٌّ هبا, بل يشمل ٝبهع كال يق
ا٢بقوؽ ا٤بادية كا٤بعنوية, كقد مر  معنا ما يشهد ٥بذا من ركاية أيب داككد 

لل ى هللاي   اّلل ً  رسوؿ عن بعض الصحابة أف سيلىٍهمو  بنً  السابقة عن لىٍفوىافً 
امي  ظىلىمى  من قاؿ: أال علهًو كعلى للًو كسل مى   فػىٍوؽى  كىل فىوي  أك انٍػتػىقىصىوي  أك عىاًىدن

                                           
 .ُِٔ/ِالطبقات الكربل  (ُ)
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؛ ًطهبً  ًبغىٍّبً  شهئان  منو أىخىذى  أك طىاقىًتوً  اٍلًقهىامىةً  يـو حىًجهجيوي  فىأىانى  نػىٍفسو
(ُ) . 

ًمٍن بًٍئًر  الًضٍمرًم أقبل عمرك بن أيمىٌهةى كركل الواقدم  رٞبو هللا كغّبه أنو 
مىعيونىةى 

حىٌٌب كىافى ًبقىنىاةو  (ِ)
بػىهيمىا فىانٍػتىسىبىا, , فػى (ّ) لىًقيى رىجيلىٍْبً ًمٍن بىًِب عىاًمرو فػىنىسى

                                           
 .َِّٓركاه أبو داكد رقم (ُ)
 ىػ.ْلفر  , ٓتا٤بنذر بن عمرك الساعدم هنع هللا يضركانت بقهادة  سرية بئر مىعيونة, (ِ)

كم َٕو يقع بئر معونة بْب أرض بِب عامر كحىر ة بِب سيلىٍهم, كلعلو ٓت جنوب ا٢بناكهة بػنحك     
 .للمتجو ٤بهد الذىب, غرب قرية أـ شكاعا

جاء أبو براء عامر بن مالك ا٤بدعو ٗبيالىًعب اِلًسن ة إىل رسوؿ هللا للى كملخصها:   
هللا علهو كعلى للو كسلم ٓت ا٤بدينة ا٤بنورة, فدعاه إىل اإلسالـ فلم ييٍسًلم كل يظهر 

اي رسوؿ هللا, لو   : ْب, فقاؿعداكة لإلسالـ, بل بدت منو شيء من ا٤بودة للمسلم
هبوىم, فقاؿ إين  )  )  : بعثت ألحابك إىل أىل ٪بىٍد يدعوهنم إىل دينك لرجوتي أٍف ٯبي

أان جىاره ٥بم ]أٞبههم[, فبعث معو أربعْب   , فقاؿ أبو بػىرىاء: (( أخاؼ علههم أىل ٪بد
ن خهار ا٤بسلمْب أك سبعْب رجالن, كأىم ر علههم ا٤بنذر بن عمرك الس اعدم, ككانوا م

استنفر عدك هللا عامر بن الط فىٍهل بِب ف كفضالئهم كقرائهم, فساركا حٌب نزلوا بئر مىعيونة,
سيلهم لقتل القراء, فأجابتو قبهلة عيصىه ة كرًٍعل كذىٍكواف, فجاءكا حٌب أحاطوا بلحاب رسوؿ 

ال كعب بن زيد بن هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم, فقاتلوىم حٌب قتلوا عن لخرىم إ
 . النجار, فإنو ألابتو جراح كثّبة من بْب القتلي, لكن ل يقتل, فعاش حٌب قيًتل يـو ا٣بندؽ

 .  "ّْ.ِّ'ِْ°َْ"َّ.ٕٓ'ُٖ°ِْاالحداثهات:    
, كىًإىلى (كىىيوى كىادو فىٍحله يىٍستىًسهلي مىنىاًطقى شىاًسعىةن ًمٍن شىٍرًؽ ا٢بًٍجىاًز, تىًصلي إىلى مىٍهًد الذ ىىًب ّ) جىنيوابن

بػىرى اٍلهػىٍوـى »أىكىاًسًط حىر ًة الن اًر  هػٍ نػىهيمىا قػىرىابىةي « حىر ًة خى , كىبػىهػٍ , أىم ا ًمٍن الش ٍرًؽ فىًإن وي أيىٍخيذي كمََِمشىىاالن
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مىا كىثىبى عىلىٍهًهمىا فػىقىتػىلىهيمىا. ,فػىقىابػىلىهيمىا  حىٌٌب إذىا انى
كىرىدى عىلىى رىسيوًؿ هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كىعلىى للًًو كسىل مى ًمٍن  ّت خرج حٌب 

بػىرىٮبيىاسىاعىًتًو ٓت قىٍدًر حىٍلًب شىاةو   ., فىأىٍخبػىرىهي خى
فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كىعلىى للًًو كسىل مى: بًٍئسى مىا لىنػىٍعت, قىٍد   

 كىافى ٥بىيمىا ًمٌنا أىمىافه كىعىٍهده!
: مىا شىعىٍرتي  ليوا مً فػىقىاؿى ٌنا , كيٍنت أىرىاٮبيىا عىلىى ًشرًٍكًهمىا, كىكىافى قػىٍوميهيمىا قىٍد انى
ليوا ًمٍن اٍلغىٍدًر بًنىا.  مىا انى

كىجىاءى ًبسىلىًبًهمىا, فىأىمىرى رىسيوؿي هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كىعلىى للًًو كسىل مى فػىعيزًؿى  
 سىلىبػيهيمىا حىٌٌب بيًعثى بًًو مع ديتهما.

ٍهًو كىعلىى فىٍهًل بػىعىثى إىلى رىسيوًؿ هللًا لىل ى اّلل ي عىلى كذلك أٌف عامر بن الط   
ٌف رىجيالن ًمٍن أىٍلحىاًبك قػىتىلى رىجيلىٍْبً ًمٍن قػىٍوًمي, كى٥بىيمىا ًمٍنك أىمىافه أللًًو كسىل مى: 

نىا.  كىعىٍهده, فىابٍػعىٍث ًبًديىًتًهمىا إلىهػٍ
فىسىارى رىسيوؿي هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كىعلىى للًًو كسىل مى إىلى بىًِب الٌنًضًّب  
 ٓت ًديىًتًهمىا, كىكىانىٍت بػىنيو الٌنًضًّب حيلىفىاءى لًبىًِب عىاًمرو. يىٍستىًعْبي 
فىخىرىجى رىسيوؿي هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كىعلىى للًًو كسىل مى يػىٍوـى الٌسٍبًت فىصىٌلى ٓت  

الٌنًضًّب  مىٍسًجًد قػيبىاءو كىمىعىوي رىٍىطه ًمٍن اٍلميهىاًجرًينى كىاٍِلىٍنصىاًر, ّتيٌ جىاءى بىًِب 

                                                                                                         
ًة كىرىٍحرىحىافى كىالش ٍقرىاًف, عىلىى قػىرىابىًة  كىاًفدي ًكبىاره, ًمنػٍهىا: كىاًدم ًمٍن اٍلمىًدينىًة, كىلىوي رى كم, ًَُٓمهىاهى الر بىذى

, كىأىٍكًديىةه فيحيوؿه غىهػٍريىىا, كىٲبىير  قػىنىاةي بػىٍْبى اٍلمىًدينىةً  .. أيحيدو جبل كى  ٬بىٍلو كىكىاًدم الش ٍعبىًة, كىاٍلعىًقهًق الش ٍرًقيًٌ
 .ّٖٓا٤بعال ا١بغرافهة الواردة ٓت السّبة النبوية ص 
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ًديًهٍم, فىجىلىسى رىسيوؿي هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كىعلىى للًًو كسىل مى  فػىهىًجديىيٍم ٓت انى
كىأىٍلحىابيوي, فىكىٌلمىهيٍم رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم  أف ييًعهنيوهي ٓت 

ٍيًن قػىتػىلىهيمىا عىٍمريك ٍبني أي  بًهٌػٍْبً الٌلذى  مىٌهةى.ًديىًة اٍلًكالى
 .فػىقىاليوا: نػىٍفعىلي, ايى أىابى اٍلقىاًسًم, مىا أىٍحبػىٍبت 
ّت آتمركا على قتل النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم بطرح حجر  

ّب  .(ِ)كإجالئهم عن ا٤بدينة ا٤بنورة (ُ)علهو, فكاف ىذا سببان ٓت غزكة بِب الن ضًٌ
 حشيخ االػزذاء ػهٗ انجٛئخ يف احلشة ثغري حك..21

كىالى ٯبىٍرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو أىف لىد ككيٍم عىًن اٍلمىٍسًجًد ؿ هللا تعاىل: }..قا
ا٢بٍىرىاـً أىف تػىٍعتىديكٍا كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلربًٌ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلّتًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف 

 { ]ا٤بائدة[.ِكىاتػ قيواٍ اّلٌلى ًإف  اّلٌلى شىًديدي اٍلًعقىاًب 
حر ـ اإلسالـ االعتداء على البهئة كعلى البشر بكل أنواع االعتداء, من 
إتالؼ للزركع كالثمار كٚبريب اِلرض كقتل ا٢بهواف, ِلف ىذه اِلمور سبب 

كىًإذىا لنماء البشر, كأكعد على من فعل ذلك بنار جهنم, قاؿ هللا تعاىل: }..

                                           
كاف يسكن بنو النضّب حسب ٚبطهط , ك قْربهع اِلكؿ سنة  غزكة بِب الن ًضّب كانت ٓت (ُ)

الهـو ٓت أكاخر منطقة القرابف, ما بْب مسجد الشمس إىل قصر كعب بن اِلشرؼ, كمسجد 
 ـ.ََٖالشمس أك مسجد الفضهخ, يقع شرقي مسجد قباء, كيبعد عنو ٫بو 

 .    "ّٖ.ِٔ'ّٕ°ّٗ"ٗٗ.ُٕ'ِٔ°ِْاالحداثهات:    
 .ْْٗ/ٕ, سبل ا٥بدل كالرشاد ّّٔ /ُ مغازم الواقدم (ِ)



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ٗٔ 

 

ب  تػىوىىل  سىعىى ٓت اِلىٍرًض لًهػيٍفسً  دى ًفًههىا كىيػيٍهًلكى ا٢بٍىٍرثى كىالن ٍسلى كىاّلٌلي الى ٰبًي
 { ]البقرة[.َِٓالفىسىادى 

: قاؿ رسوؿي هنع هللا يضر أنو قاؿ عن عبًد هللا بًن حيٍبًشيٌو كركل أبو داكد كغّبه 
هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم: مىٍن قىطىعى ًسٍدرىةى لىو ب هللاي رأسىوي ٓت 

 .(ُ)النارً 
ٍدري شىجىري الن ًبًق, الواحدة: ًسٍدرىة, كقهل: ىو الس ميرك   .السًٌ
قىطىع سدرةن ٓت فالةو يىستًظل هبا ابني السبهًل  مىنٍ  أفمعُب ىذا ا٢بديًث, ك 

 يكوفي لو فهها, لو بى هللاي رأسىو ٓت النار. لمان بغّب حىقو كالبهائمي, عىبىثان كظي 
ا٢بهواانت من السّبة العطرة ما كمن الشواىد على حرمة االعتداء على 

للى -كن ا مع رسوًؿ هللا ابن مسعود هنع هللا يضر أنو قاؿ:  عن ركاه أبو داكد كغّبه 
]الطائر  ٓت سىفىرو, فانطلقى ٢ًباجىًتو, فرأينا ٞبي رىةن  -هللا علهو كعلى للو كسلم

هػٍهىا, فجاءًت ا٢بيم رىةي, فج الصغّب[  علت تػيعىرًٌشي معها فػىٍرخىاًف, فأخذان فػىٍرخى
 ]ترفرؼ فوقهم[.

مىٍن فىجىعى ىذًه  سلم فقاؿ:على للو ك فجاء النيب  للى هللا علهو ك  
ىا إلهها. !بولًدىا؟  ريد كا كلدى
ٌرقٍػنىاىىا    !فقاؿ: من حىر ؽى ىذه؟ ,كرأل قػىٍريىةى ٭بلو قد حى
 .قلنا: ٫بن 

                                           
 .ِّٗٓداكد رقم سنن أيب (ُ)
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 .(ُ)قاؿ: إنوي ال ينبًغي أف ييعذ بى ابلنار إال رىب  النارً  
كال تتوقف حدكد العمل هبذه القاعدة ٓت ٝبهع أحوؿ ا٤بسلمْب, ال من 
حهث الزماف كال ا٤بكاف, كحٌب ٓت كقت ا٢برب, ىذا ىو اِللل العاـ الذم 

 ٯبب أف يتخل ق بو كل مسلم.
كقد أابح اإلسالـ قطع اِلشجار للعدك ٓت حدكد ضهقة؛ ٤بصلحة 

تيم مًٌن لًٌهنىةو أىٍك تػىرىٍكتيميوىىا قىاًئمىةن عىلىى مىا قىطىعٍ التغلب علهو, قاؿ هللا تعاىل: }
 { ]ا٢بشر[.ٓأيليو٥ًبىا فىًبًإٍذًف اّللً  كىلًهيٍخزًمى اٍلفىاًسًقْبى 

كقد نزلت ىذه اآلية ٓت بِب الن ضّب, حهث أمر النيب للى هللا علهو 
 كعلى للو كسلم قطع أشجار النخهل عندىم.

من ٬بلة أك تركتموىا قائمة على  -منوفأيها ا٤بؤ -ما قطعتم كمعُب اآلية 
بذلك ا٣بارجْب  هللا  ساقها, من غّب أف تتعرضوا ٥با, فبإذف هللا كأمره؛ كلهيذؿ  

 عن طاعتو ا٤بخالفْب أمره كهنهو, حهث سل طكم على قطع ٬بهلهم كٙبريقها
 .كٓت ذ٥بم كسره لشوكتهم, كاالنتصار علههم

لو كسلم أيضان ٓت غزكة خهرب كفعل ىذا النيب للى هللا علهو كعلى ل 
كغزكة الطائف, كقد انشدكه ٓت تركها إما هلل أك للرحم, فَبؾ قطعها للة 

 .(ِ)للرحم
 

                                           
 .ِٖٔٓمداكد رق سنن أيب (ُ)
 .ِٖٗ/ ّ مغازم الواقدم (ِ)
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 منطلق اجمللس العسكريالفصل الثاين: 

 الشورل. .ُِ

 رسم ا٣بطة ا٢بربهة. .ِِ

 ا١بمع بْب العبقرية العسكرية كالسهاسة ا٢بربهة. .ِّ

 القهم ا٢بضارية.تعزيز  .ِْ

 اختهار القادة. .ِٓ

 لغة احملبة بْب القائد كجنده. .ِٔ

 .العسكريةبْب ا٤بركزية كالالمركزية ٓت القهادة  .ِٕ

 لالحهة كيل اِلمر ٓت اِلسرل. .ِٖ

 السمو اِلخالقي مع ا١بند. .ِٗ

 العناية بيسًر الشهداء. .َّ

 رعاية ا٢بالة النفسهة عند ا١بنود. .ُّ

 ا٤بكافأة ا٤بادية للجند. .ِّ

 ا٤بكافأة ا٤بعنوية للجند. .ّّ

 كجوب طاعة القائد. .ّْ
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 تعويض ا٢بقوؽ ا٤بعنوية للجند. .ّٓ

 االىتماـ بفك أسرل ا٤بسلمْب. .ّٔ

 الَببهة البدنهة للجنود. .ّٕ

 أتمْب رسل العدك. .ّٖ

ّٗ. .  ا٤بوازنة بْب ا٤بركنة كا٢بـز

 العدؿ بْب جند ا٤بسلمْب. .َْ
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 .انشٕسٖ.21
 [.لؿ عمراف] {ُٗٓ..كىشىاًكٍرىيٍم ٓت اِلىٍمرً }.. :تعاىل هللا قاؿ 

كانت ا٤بشورة عند النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كثّبة جدان  لقد
ٓت ٚبطهطو االسَباتهجي ٓت قهادة ا٤بعارؾ, عمالن بقوؿ هللا تعاىل السابق؛ ٤با 

ل, كاالستهثاؽ فهها من ٝبع الرأم على كلمة كاحدة, كاستخالص ا٢بل اِلمث
 ..من اإلقداـ ٓت القتاؿ

ومن األمثلة على استنهاض اذلمم يف ادلشورة ما حدث يف بداية  
: خىرىجى الن يب   هنع هللا يضر أنو عىٍن أىنىسو  كما أخرجو ابن حباف رٞبو هللا   غزوة بدر قىاؿى

, لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, يػىٍوـى سىارى ًإىلى بىٍدرو, فىجى  عىلى يىٍستىًشّبي الن اسى
فىأىشىارى عىلىٍهًو أىبيو بىٍكرو رًٍضوىافي اّللً  عىلىٍهًو, ّتي  اٍستىشىارىىيٍم, فىأىشىارى عىلىٍهًو عيمىري ًرٍضوىافي 
 : اّللً  عىلىٍهًو, فىجىعىلى يىٍستىًشّبي لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, فػىقىالىًت اٍِلىٍنصىاري

, كىاّللً  مى  , فػىقىاؿى رىجيله ًمنى اٍِلىٍنصىاًر: أىرىاؾى تىٍستىًشّبي, فػىهيًشّبيكفى عىلىٍهكى ا ييرًيدي غىهػٍرىانى
{, كىلىًكٍن,  كىالى نػىقيوؿي كىمىا قىاؿى بػىنيو ًإٍسرىائًهلى: }اٍذىىٍب أىٍنتى كىرىب كى فػىقىاًتالى

, لىٍو ضىرىٍبتى أىٍكبىادىىىا , حىٌب  تػىبػٍليغى بػىٍرؾى سرت ابإلبل[ ]أم كىال ًذم بػىعىثىكى اًب٢بٍىقًٌ
 .(ُ)اٍلًغمىاًد كين ا مىعىكى 

                                           
 .ُِْٕلحهح ابن حباف رقم  (ُ)

فقالوا: إنو موضع كراء مكة ٖبمس لهاؿ ٩با يلي البحر, كقهل: بلد « الغماد»كاختلفوا ٓت     
 ابلهمن.

ا٤بعال . نطبق علهها كلف كاحد, إما الوعورة, كإما البعد كالوعورةكيبدك أهنا أمكنة متعددة ي
 .(ْٕاِلثّبة ٓت السنة كالسّبة )ص: 
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ومن مشورة النيب صل ى هللُا عليِو وعلى آلِو وسل َم يف اختيار ادلكان 
أىٌف ا٢ٍبيبىابى ٍبنى اٍلميٍنًذًر ٍبًن ما ذكره ابن ىشاـ كغّبه ٓت غزكة بدر  األنسب
ا اٍلمىٍنزًؿى أىمىٍنزالن أىنٍػزىلىكىوي اّلٌلي لىٍهسى لىنىا  !اّللًٌ  ايى رىسيوؿى  :قىاؿى هنع هللا يضر ا١بٍىميوًح  أىرىأىٍيتى ىىذى

ةي؟ ,أىٍف نػىتػىقىٌدمىوي كىالى نػىتىأىٌخرى عىٍنوي   أىـٍ ىيوى الرٌٍأمي كىا٢بٍىٍربي كىاٍلمىًكهدى
ةي؟ :قىاؿى    بىٍل ىيوى الرٌٍأمي كىا٢بٍىٍربي كىاٍلمىًكهدى
ا لىٍهسى ٗبىٍنزًًؿ فىانٍػهىٍض اًبلٌناًس حىٌٌب أنىٍِتى  ,ايى رىسيوؿى اّللًٌ  :فػىقىاؿى   فىًإٌف ىىذى

, فػىنػىٍنزًلىوي ّتيٌ نػيغىٌوري مىا كىرىاءىهي ًمٍن اٍلقيليًب ّتيٌ نػىٍبًِب عىلىٍهًو حىٍوضنا  أىٍدنى مىاءو ًمٍن اٍلقىٍوـً
ٌ نػيقىاًتلي اٍلقىٍوـى فػىنىٍشرىبي كىالى يىٍشرىبيوفى   .فػىنىٍملىؤيهي مىاءن ّتي

فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: لىقىٍد أىشىٍرتى  
 .(ُ)اًبلرٌٍأمً 

ما أخرجو أٞبد رٞبو  (ِ)ومن الشواىد على ادلشورة يف غزوة احلديبية
ا عىًن اٍلًمٍسوىًر ٍبًن ٨بىٍرىمىةى, كىمىٍركىافى بىًن ا٢بٍىكىًم, ييصىدًٌؽي كيل  كىاًحدو ًمنػٍهيمى هللا 

: خىرىجى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى زىمىافى  حىًديثى لىاًحًبًو قىاالى

                                           
 .َِٔ/ ُسّبة ابن ىشاـ ( ُ)
يًٍبهىة كانت ٓت  (ِ) يبهة قرية تبعد عن مكة ٫بو  ,ىػٔذم القعدة سنة غزكة ا٢بيدى كم, ِِكا٢بيدى

ها اب٢بـر كبعضها خارجو, كتعرؼ ا٢بديبهة على طريق مكة جدة القدمي, ٠بهت ببئر فهها, بعض
 الهـو ابسم الش مهسي.

 .  "ُِ.ِّ'ّٕ°ّٗ"ْٗ.َّ'ِٔ°ُِاالحداثهات:  
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ٍيًبهىًة ٓت ًبٍضعى عىٍشرىةى ًمائىةن ًمٍن أىٍلحىابًًو, حىٌب  ًإذىا كىانيوا ًبًذم ا٢ٍبيلىهػٍفىًة, قػىل دى  ا٢ٍبيدى
ـى اًبٍلعيٍمرىًة, رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  ا٥ٍبىٍدمى كىأىٍشعىرىهي, كىأىٍحرى

, كىسىارى رىسيوؿي هللًا لل ى  ننا لىوي ًمٍن خيزىاعىةى ٱبيٍربيهي عىٍن قػيرىٍيشو ٍيًو عىهػٍ كىبػىعىثى بػىٍْبى يىدى
هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى حىٌب  ًإذىا كىافى ًبغىًديًر اٍِلىٍشطىاطً 

قىرًيبه ًمٍن  (ُ)
نيوي ا٣ٍبيزىاًعي  (ِ)عيٍسفىافى  هي عىهػٍ : ًإيٌنً قىٍد تػىرىٍكتي كىٍعبى ٍبنى ليؤىمٌو كىعىاًمرى (ّ), أىَتى , فػىقىاؿى

كىىيٍم ميقىاتًليوؾى  ,اٍِلىحىابًهشى كىٝبىىعيوا لىكى ٝبييوعنا.. ٍبنى ليؤىمٌو قىٍد ٝبىىعيوا لىكى 
كعلى للًو كسل مى: أىًشّبيكا  كىلىاد كؾى عىًن اٍلبػىٍهًت, فػىقىاؿى الن يب  لل ى هللاي علهوً 

ًء ال ًذينى أىعىانيوىيٍم فػىنيًصهبػىهيٍم, فىًإٍف قػىعىديكا  ًهلى ًإىلى ذىرىارًمًٌ ىىؤيالى , أىتػىرىٍكفى أىٍف ٭بى عىلىي 
, فىمىٍن لىد انى عىٍنوي قىاتػىٍلنىاهي .. قػىعىديكا مىٍوتيورًينى ٧بىٍريكًبْبى  ـ  اٍلبػىٍهتى  .أىٍك تػىرىٍكفى أىٍف نػىؤي

                                           
غدير اِلشطاط لعلو ما يعرؼ الهـو ابسم الوطهة حسبما تولل إلهو اِلستاذ عبد الشايع, ( ُ)

سفاف مشاؿ كم على الهمْب للمتجو منها إىل عي َٕكيبعد عن مكة ٫بو]موقع أشراؼ ا٢بجاز[ 
 كم.ُْغرب قرية الشامهة, كقبهل عيسفاف )أك بئر التفلة( بنحو

 .   "ٖٔ.ّٓ'ِٔ°ّٗ"ّٖ.ِّ'ّٓ°ُِاالحداثهات: 
, كمن جدة ٫بو ا٤بنورة ا٤بدينة طريقمشاالن على  مكةمن  كم َٖعلى  عيسفاف قرية (ِ)

 كم, كمن أشهر ما فهها بئر التفلة.َٓ

    39°44'33.33"24°39'9.43"  . 
 .بيٍسري ٍبني سيٍفهىافى ٍبًن عىٍمرًك ٍبًن عيمىٍّبو ا٣بٍيزىاًعيٌ كا٠بو (  ّ)

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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نىا ميٍعتىًمرًينى, كىلٍى  فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو: هللاي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي, ايى نىيب  هللًا, ًإ٭ب ىا ًجئػٍ
نػىنىا كىبػىٍْبى اٍلبػىٍهًت قىاتػىٍلنىاهي. ا, كىلىًكٍن مىٍن حىاؿى بػىهػٍ ٍئ نػيقىاًتلي أىحىدن  ٪بًى

 ريكحيوا ًإذنا. فػىقىاؿى الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: فػى  
ا قىط  كىافى أىٍكثػىرى  هنع هللا يضر قىاؿى الز ٍىرًم : كىكىافى أىبيو ىيرىيٍػرىةى  : مىا رىأىٍيتي أىحىدن يػىقيوؿي

ابًًو ًمنٍ   .(ُ)مرىسيوًؿ هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسل   مىشيورىةن ًِلىٍلحى
لنيب للى ىذا كمن أٝبل ما ٓت ٛبهز بو اجمللس العسكرم الشورم عند ا

هللا علهو كعلى للو كسلم أنو متعدد اال٘باىات كالتخصصات, كٰبتوم ٓت 
بعض أحهانو على خصـو حقهقْب, يقـو النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم 
على أخذ رأيهم, كالعربة ٓت ذلك كشف الستار عن نواايىم علنان, كمعرفة 

الستفادة من رأيهم, الدكر الذم سهأخذكنو ٓت قابل اِلايـ, كال مانع من ا
 فقد يقوؿ ا٣بصم كلمة سوء تكوف خّبان ٓت حقك.

كمن ذلك أف اجمللس الشورم العسكرم قبهل غزكة أحد كاف يضم 
زعهم ا٤بنافقْب عبد هللا بن أيب ابن سىليوؿ, كال ٱبفى على مسلم مدل عداكتو 

و للنيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم كللمسلمْب, لكن النيب للى هللا عله
 كعلى للو كسلم كاف يعاملو ٕبسب الظاىر.

كالالفت لالنتباه أف رأم ابن سلوؿ كاف يتطابق مع رأم النيب للى 
هللا علهو كعلى للو كسلم, ٓت أف ال ٱبرج ا٤بسلموف لقتاؿ ا٤بشركْب, بل 
يقاتلوهنم اب٤بدينة نفسها, لكن النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ترؾ رأيو 

                                           
 .ُِٖٖٗد اإلماـ أٞبد رقم مسن (ُ)
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ن سلوؿ لقوؿ اِلكثرية كىو ا٣بركج ٤بالقاة ا٤بشركْب خارج الشخصي, كرأم اب
 ا٤بدينة.

ككاف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم يتوقع منو ا٣بذالف, 
كاالنسحاب, كفعالن انسحب بثلث ا١بهش؛ ًلمىا لو من مكانة كبّبة بْب 
قومو, كل يضر  النيب  للى هللا علهو كعلى للو كسلم ىذا االنسحاب, بل 

 .(ُ)ذم غّب موازين معركة أحد ىو ترؾ الرماة أماكنهم على جبل الرماةال
 .سعى اخلغخ احلشثٛخ.22

اٍلميٍؤًمًنْبى مىقىاًعدى لًٍلًقتىاًؿ  ئي كىًإٍذ غىدىٍكتى ًمٍن أىٍىًلكى تػيبػىوًٌ قاؿ هللا تعاىل: }
هعه عىًلهمه   { ]لؿ عمراف[.ُُِكىاّلٌلي ٠بًى

على للًو كسل مى ما يبدأ حرابن إال كيرسم كاف رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو ك 
٥با خطة, فهضع ا٣بطة العسكرية القتالهة, كا٤بهزانهة االقتصادية ٥با, كٰبدد 
الوقت الزماين, كالوجهة ا٤بكانهة, كيستشّب ألحابو, كٱبتار منهم مىٍن ىو 
اِلعرؼ ٓت ٚبصصو, كٰبدد مهمة كل شخص, كٱبطط للنصر, كٱبطط 

درت, كيتعرؼ على مواقع العدك كيتوخى ا٢بهطة كا٢بذر, لتالٓت ا٥بزٲبة لو قي 
كيعمل على تقدير عدة العدك كعتاده, كٱبتار أنسب  الظركؼ ا١بوية من 
اعتداؿ ا١بو كغّبه, كيبعث ا١بواسهس إىل عدكه, كيتابع اِلخبار الصادرة 
كالواردة عن ا١بهش, كيرسم خطة لقطع ا٤بدد عن اِلعداء, كيعْبًٌ القادة ٓت 

ش, كٰبدد حامل اللواء, كيضع السالح ا٤بناسب ٓت ا٤بكاف ا٤بناسب ا١به
                                           

 .ِّْ/ّيراجع الركض اِلنف ( ُ)
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 كالوقت ا٤بناسب, كيستنهض ا٥بمم..
كمن الشواىد على ذلك ما حدث ٓت بداية غزكة أحد عندما جاءت قريش 

نػىٍْبً ًٔبىبىلك  ميقىاًبلى اٍلمىًدينىةً  نػىزىليوا ًبعىهػٍ
(ُ). 

للًو كسل مى: إيٌن قىٍد رىأىٍيت كىاىّللًٌ قىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى ف
ًب سىٍهًفي هػٍرنا, رىأىٍيت بػىقىرنا, كىرىأىٍيت ٓت ذيابى ثػيٍلمنا, كىرىأىٍيت أىيٌن أىٍدخىٍلت  ]حده[خى

ًدينىةى   ..يىًدم ٓت ًدرٍعو حىًصهنىةو فىأىٌكٍلتهىا: اٍلمى

ًدينىًة كىتىدى  حىٍهثي نػىزىليوا, فىًإٍف أىقىاميوا أىقىاميوا عيوىيٍم فىًإٍف رىأىيٍػتيٍم أىٍف تيًقهميوا اًبٍلمى
نىا قىاتػىٍلنىاىيٍم ًفههىا ,مىقىاـو  ًبشىرًٌ  كىكىافى رىٍأمي عىٍبًد اّللًٌ ٍبًن أييبىٌ  ,كىًإٍف ىيٍم دىخىليوا عىلىهػٍ

اٍبًن سىليوؿى مىعى رىٍأًم رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػىرىل رىأٍيىوي ٓت 
كىكىافى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يىٍكرىهي  ,كىأىاٌل ٱبىٍريجى إلىٍهًهمٍ  ,كى ذىلً 

 .ا٣ٍبيريكجى 
فػىقىاؿى رًجىاؿه ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى ٩بٌٍن أىٍكرىـى اّلٌلي اًبلٌشهىادىًة يػىٍوـى أيحيدو كىغىٍّبًًه  

                                           
أك اسم مكاف قريب منو, كمكاف نزكؿ أيب اسم من أ٠باء جبل أحد,  ,تثنهة عْب: نْبهٍ عى  (ُ)

ٲبر من جنويب )كالبعض يقوؿ السبخة( من طرؼ كادم قناة, كىو كاد  الص ٍمغىةسفهاف ٓت بطن 
رؼ الهـو ابلعهوف, كىي أرض كانت كثّبة العهوف تع, قاؿ بعضهم ك جبل أحد اب٘باه الغرب

لسّبة , أُِا٤بعال اِلثّبة ٓت السنة كالسّبة ص, ِْْ/ ّ معجم البلدافيراجع  كالنخل.
 .ِّٔالنبوية كالدعوة ٓت العهد ا٤بدين ص 

 "94.95'24°24 "51.33'23°35احملل التقرييب ٤بكاف نزكؿ أيب سفهاف: 
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بػيٌنا  رىسيوؿى اّللًٌ  ايى  :٩بٌٍن كىافى فىاتىوي بٍدره  ائًنىا, الى يػىرىٍكفى أىاٌن جى ايٍخريٍج بًنىا إىلى أىٍعدى
 .عىنػٍهيٍم كىضىعيٍفنىا

:افػىقىاؿى   ايى رىسيوؿى اّللًٌ أىًقٍم اًبٍلمىًدينىًة الى ٚبىٍريٍج إلىٍهًهٍم قىٌط  ٍبني أييبىٌ اٍبني سىليوؿى
نىا ًمنٍ  إاٌل أىلىابى ًمٌنا, نىا إاٌل أىلىبػٍ ٍعهيٍم ايى رىسيوؿى اّللًٌ فىًإٍف  ,وي كىالى دىخىلىهىا عىلىهػٍ فىدى

كىرىمىاىيٍم  ,كىًإٍف دىخىليوا قىاتػىلىهيٍم الٌرجىاؿي ٓت كىٍجًهًهمٍ  ,أىقىاميوا أىقىاميوا ًبشىٌر ٧بىًٍبسو 
هىافي اًب٢بًٍجىارىًة ًمٍن فػىٍوًقًهمٍ   كا.ؤ كىًإٍف رىجىعيوا رىجىعيوا خىائًًبْبى كىمىا جىا ,الٌنسىاءي كىالٌصبػٍ

الٌناسي ًبرىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى اٌلًذينى كىافى  يػىزىؿً  فػىلىمٍ  
ًمٍن أىٍمرًًىٍم حيٌب ًلقىاًء اٍلقىٍوـً حىٌٌب دىخىلى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو 

تىوي  ٍمىتىوي كىذىًلكى يػىٍوـي ا١ٍبيميعىًة ًحْبى فػىرى  ,كسل مى بػىهػٍ ةً فػىلىًبسى ِلى  ..غى ًمٍن الٌصالى
ـى الٌناسي كىقىاليوا: اٍستىٍكرىٍىنىا رىسيوؿى اّللًٌ لل ى هللاي   ّتيٌ خىرىجى عىلىٍهًهٍم كىقىٍد نىًد

قىاليوا: ايى رىسيوؿى اّللًٌ اٍستىٍكرىٍىنىاؾ كىلٍى , علهًو كعلى للًو كسل مى كىلٍى يىكيٍن لىنىا ذىًلكى 
 .فىاقٍػعيٍد لىٌلى اّلٌلي عىلىٍهكيىكيٍن ذىًلكى لىنىا, فىًإٍف ًشٍئت 

بىًغي لًنىيبٌو  :فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى   إذىا  مىا يػىنػٍ
ٍمىتىوي   .أىٍف يىضىعىهىا حىٌٌب يػيقىاًتلى  ]الدرع[ لىًبسى ِلى

 .أىٍلحىابًوً فىخىرىجى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت أىٍلفو ًمٍن 
حىٌٌب إذىا كىانيوا اًبلٌشٍوطً 

ًدينىًة كىأيحيدو, ا٬ٍبىزىؿى عىٍنوي عىٍبدي اّللًٌ ٍبني  (ُ) بػىٍْبى اٍلمى

                                           
اًدم قػىنىاةى كىبػىٍْبى اٍلمىًدينىًة ًمٍن شىٍرًقيًٌ الس ٍبخىًة, كىًمٍن أىٍسفىًل ا٢بٍىر ًة الش ٍرًقه ًة, مىكىاف بػىٍْبى كى الشوط:  (ُ)

قىةه ًبوً  ا ااًلٍسًم ًعالى ا٤بعال . كىلٍى يػىعيٍد ااًلٍسمي مىٍعريكفنا اٍلهػىٍوـى. ,كىىينىاؾى كىافى ٯبىٍرًم ًسبىاؽي ا٣بٍىٍهًل, كىلىعىل  ٥ًبىذى
 .َُِالواردة ٓت السّبة النبوية صا١بغرافهة 
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ـى نػىٍقتيلي  :كىقىاؿى  ,أييبىٌ اٍبني سىليوؿى بًثػيليًث الٌناسً  أىطىاعىهيٍم كىعىصىاين, مىا نىٍدرًم عىالى
ا الٌناسي   .ٗبىٍن اتٌػبػىعىوي ًمٍن قػىٍوًمًو ًمٍن أىٍىًل النٌػفىاًؽ كىالرٌٍيبً  عفػىرىجى  ,أىنٍػفيسىنىا ىىاىينىا أىيٌػهى

, أىخيو بىًِب سىًلمىةى, يػىقيوؿي ك   ايى قػىٍوـً  :اتٌػبػىعىهيٍم عىٍبدي اّللًٌ ٍبني عىٍمرًك ٍبًن حىرىاـو
 !مٍ حىضىرى عىديٌكىي  عندما أيذىٌكريكيٍم اّلٌلى أىاٌل ٚبىٍذيليوا قػىٍومىكيٍم كىنىبٌهكيمٍ 

كىلىًكٌنا الى نػىرىل أىنٌوي يىكيوفي  ,ليوا: لىٍو نػىٍعلىمي أىٌنكيٍم تػيقىاتًليوفى لىمىا أىٍسلىٍمنىاكيمٍ فػىقىا 
 .ًقتىاؿه 

أىبػىٍعدىكيٍم اّلٌلي  :فػىلىٌما اٍستػىٍعصىٍوا عىلىٍهًو كىأىبػىٍوا إاٌل ااًلٍنًصرىاؼى عىنػٍهيٍم قىاؿى  :قىاؿى  
اءى اّللًٌ فىسىهػيٍغًِب اّلٌلي عىٍنكيمٍ  نىًبٌهوي  أىٍعدى

(ُ). 
قاؿ ابن ىشاـ أيضان أثناء حديثو عن غزكة أيحد: ..كمضى رسوؿ هللا ك 

, ٓت عدكة حدو أي  منٍ  (ِ)الًشعب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى حٌب نزؿى 
                                                                                                         

قلت: لعل الشوط يعرؼ الهـو ابلشهخْب, كىو على منتصف الطريق بْب ا٤بسجد النبوم 
كأحد, كللنيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم مسجد للى فهو يسمى مسجد الدرع كموجود 

, ككاف النيب إىل اآلف, كمن قريب ىذا ا٤بكاف بدأ حفر ا٣بندؽ, كىذا الطريق حافظ على بقائو
 للى هللا علهو كعلى للو كسلم يسلكو. كيراجع موقع طهبة نت.

 "3..29'23°24 "...39'34°35  االحداثهات:

 .ِّْ/ّالركض اِلنف ( ُ)
 الشعب ٓت جبل أحد (ِ)

 .   "53.43'23°24 "53.93'23°35االحداثهات: 
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 أحده  , كقاؿ: ال يقاتلن  إىل أحدو  ظهره كعسكرهي  إىل ا١ببل, فجعلى  (ُ)الوادم
 مرىه ابلقتاؿ.حٌب أنى  منكمٍ 

, بهضو  , كىو ميٍعلىمه يومئذ بثهابو جيبّبو  بنى  هللاً  عبدى  ر على الرماةً كأم   
نا إف فً وان من خلٍ , ال أيتي ا ابلنبلً عن   ا٣بهلى  رجالن, فقاؿ: انضحً  ٟبسوفى  كالرماةي 
 .(ِ)ك ال نػيٍؤتػىْبى  من ًقبىًلكى مكانى  لنا أك علهنا, فاثبتٍ  كانتٍ 

جبل أحد على ٲبهنو كمن فالنيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم جعل 
خلفو, كجبل الرماة على يساره كيوجد خلف جبل الرماة كادم , كاستطاع 
خالد بن الولهد )قبل إسالمو( بعد قتل ما بقي من الرماة_ االستدارة من 
خلف جبل الرماة؛ لضرب ا٤بسلمْب من ا٣بلف, كٲبكن مراجعة بعض الصور 

النيب للى هللا علهو كعلى للو الواقعهة لغزكة أحد من كتايب "مصور غزكات 
كسلم كطريق ا٥بجرة" ككذا مراجعة الصورة ا٣بالة بغزكة أحد ٓت لخر 

 الكتاب.
كسهأِت ا٤بزيد من الشرح على ىذا عند ا٢بديث عن قاعدة "التخطهط 

 لتالٓت ا٥بزٲبة إف حصلت كا٢برص على أركاح ا٤بقاتلْب".
 ٛخ.اجلًغ ثني انؼجمشٚخ انؼغكشٚخ ٔانغٛبعخ احلشث.23

كىٍهفى يىكيوفي لًٍلميٍشرًًكْبى عىٍهده ًعندى اّللًٌ كىًعندى رىسيولًًو ًإال  قاؿ هللا تعاىل: }

                                           
 ( أم جانب الوادم.ُ)
لعسكرية ٓت عهد الرسوؿ للى هللاي علهًو كعلى للًو يراجع القهادة ا ,ُِ/ْ( سّبة ابن ىشاـ  ِ)

 .ِْْكسلمى للدكتور عبد هللا دمحم الرشهد ص
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ال ًذينى عىاىىدُت ٍ ًعندى اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً فىمىا اٍستػىقىاميوٍا لىكيٍم فىاٍستىًقهميوٍا ٥بىيٍم ًإف  اّلٌلى 
ب  اٍلميت ًقْبى   { ]التوبة[. ٰٕبًي

ا٢بربهة تعِب القدرة على تسهّب اِلمور القتالهة ٓت مسارىا العبقرية 
الصحهح بعد خركجها عن مسارىا ا٤بتوقع, مع مراعاة ٝبهع القدرات الذاتهة 
كا٤بعادية, كالقدرة على ٙبقهق النصر ابطنان كإف ل يتحقق ظاىران, كاِلمثلة على 

ة ا٢بربهة مع جهشو  استخداـ النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى السهاس
كثّبة, منها ما كاف ٓت للح ا٢بديبهة كما تشّب إلهو اآلية السابقة, كمنها ما 

: رضي هللا عنهما عىٍن عىٍبًد اّللً  ٍبًن عيمىرى ركاه الشهخاف رٞبهما هللا تعاىل  , قىاؿى
 , فػىلىٍم يػىنىٍل ًمنػٍهيٍم لىم ا حىالىرى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى الط اًئفى

: ًإان  قىاًفليوفى ًإٍف شىاءى اّلل ي  ئنا, قىاؿى فػىثػىقيلى عىلىٍهًهٍم, كىقىاليوا: نىٍذىىبي كىالى نػىٍفتىحيوي,  ,شىهػٍ
: اٍغديكا عىلىى الًقتىاًؿ. ,كىقىاؿى مىر ةن: نػىٍقفيلي   فػىقىاؿى

: ًإان  قىاًفليوفى   ٍكا فىأىلىابػىهيٍم ًجرىاحه, فػىقىاؿى ا ًإٍف شىاءى اّلل ي  فػىغىدى بػىهيٍم,  ,غىدن فىأىٍعجى
 .(ُ)فىضىًحكى الن يب  للى هللا علهو كعلى للو كسلم

كىذىكىرى أىٍىل اٍلمىغىازًم أىف  الن يبٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى لىم ا 
كىرىموا  ,ٍم ٢ًبًصىاًر سىنىةكىكىانيوا قىٍد أىعىد كا ًفهًو مىا يىٍكًفههً  ,اٍستػىٍعصىى عىلىٍهًو ا٢بًٍٍصن

, كىرىمىٍوىيٍم اًبلنػ ٍبًل فىأىلىابيوا قػىٍومان  ,اةعىلىى اٍلميٍسًلًمْبى ًسكىك ا٢بٍىًديد اٍلميحىم  
 نػىٍوفىل ٍبن ميعىاًكيىة الدًٌيًلٌي فػىقىاؿى النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  فىاٍستىشىارى 

ًإٍف أىقىٍمت عىلىٍهًو  ,ٓت جيٍحر ىيٍم ثػىٍعلىبه  كسل مى:للنيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو 

                                           
 .ُٖٕٕ, لحهح مسلم رقمِّْٓلحهح البخارم رقم  (ُ)



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

َُُ 

 

تى  النيب لل ى هللاي علهًو  قىاؿى أىٍلحىاب, ك وي كىًإٍف تػىرىٍكتو لٍى يىضيٌرؾ, فػىرىحىلى عىنػٍهيمٍ أىخىذى
نىا نًبىاؿي  ايى رىسيوؿى  كعلى للًو كسل مى: : ثىًقهف فىادٍعي اّلل  عىلىٍهًهٍم, فػىقىاؿى  اّلل  أىٍحرىقػىتػٍ

 .(ُ)الل هيم  اٍىًد ثىًقهفنا
ىذا كل يتذكر رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى إذايتهم لو ٤ب ا 
أَتىم قبل ا٥بجرة, ككهف سل طوا علهو لبهاهنم ك٦بانهنهم, بل دعا ٥بم اب٥بداية 

 كىذا أرقى أنواع العطف.
 انمٛى احلضبسٚخ.رؼضٚض .24

كىالى ٯبىٍرًمىن كيٍم شىنىآفي قػىٍوـو أىف لىد ككيٍم عىًن ..قاؿ هللا تعاىل أيضان: }
اٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً أىف تػىٍعتىديكٍا كىتػىعىاكىنيوٍا عىلىى اٍلربًٌ كىالتػ ٍقوىل كىالى تػىعىاكىنيوٍا عىلىى اإًلّتًٍ 

 { ]ا٤بائدة[.ِكىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػ قيواٍ اّلٌلى ًإف  اّلٌلى شىًديدي اٍلًعقىاًب 
الى يػىنػٍهىاكيمي اّلل ي عىًن ال ًذينى لٍى يػيقىاتًليوكيٍم ٓت الدًٌيًن كىلٍى اؿ تعاىل: }كق

ب  اٍلميٍقًسًطْبى  رًكيٍم أىف تػىبػىر كىيٍم كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍهًهٍم ًإف  اّلل ى ٰبًي { ٖٱبيٍرًجيوكيم مًٌن ًدايى
 ]ا٤بمتحنة[.

مع  كا٣بيلق ا١بمهل سنالسلوؾ ا٢ب تألل من اآلايت الٍب ىذه اآلايت
 .غّب ا٤بسلمْب

فقد كاف رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى من أرفق الناس 
بعدكه إذا قدر علهو, كأكؿ ا٤بواقف الٍب يعرفها الناس من النيب لل ى هللاي علهًو 

 ه عن نزعة االنتقاـ عندما عفا عن كفار قريش.دي عٍ كعلى للًو كسل مى ىي بػي 
                                           

 .ُّٓ/ُِفتح البارم  (ُ)
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: فىحىٌدثىًِب بػىٍعضي أىٍىًل اٍلًعٍلًم أىٌف رىسيوؿى اّللًٌ لل ى هللاي قىاؿى   اٍبني إٍسحىاؽى
ٍعبىةً  ًب اٍلكى ـى عىلىى ابى , فػىقىاؿى الى إلىوى إاٌل ]يـو فتح مكة[ علهًو كعلى للًو كسل مى قىا

ـى اٍِلى  هي كىىىزى هي , كىنىصىرى عىٍبدى هي الى شىرًيكى لىوي لىدىؽى كىٍعدى هي اّلٌلي كىٍحدى أىالى   ,ٍحزىابى كىٍحدى
أىٍك دىـو أىٍك [ مىا يػيٍؤثػىري كىييٍذكىري ًمٍن مىكىارًـً أىٍىًل ا١بٍىاًىًله ة كىمىفىاًخرًًىمٍ ]كيٌل مىٍأثػيرىةو 

مىٌي ىىاتػىٍْبً  انىةى اٍلبػىٍهًت كىًسقىايىةى ا٢بٍىاجٌ  ,مىاؿو ييدىٌعى فػىهيوى ٙبىٍتى قىدى أىالى  ,(ُ)إاٌل ًسدى
ًبًل قىًتهلى ا٣بٍى إف   طىًأ ًشٍبًو اٍلعىٍمًد اًبلٌسٍوًط كىاٍلعىصىا, فىًفهًو الٌديىةي ميغىٌلظىةن ًمائىةه ًمٍن اإٍلً

ديىىا.  أىٍربػىعيوفى ًمنػٍهىا ٓت بيطيوهًنىا أىٍكالى
ا  ,ايى مىٍعشىرى قػيرىٍيشو   إٌف اّلٌلى قىٍد أىٍذىىبى عىٍنكيٍم ٬بىٍوىةى ا١بٍىاًىًلٌهًة كىتػىعىٌظمىهى
ءً  ـي ًمٍن تػيرىابو  ,اًبآٍلابى ـى كىلدى ايى أىيػ هىا الن اسي ًإان  : }ّتيٌ تىالى ىىًذًه اآٍليىةى  ,الٌناسي ًمٍن لدى

خىلىٍقنىاكيم مًٌن ذىكىرو كىأينثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوابن كىقػىبىاًئلى لًتػىعىارىفيوا ًإف  أىٍكرىمىكيٍم ًعندى 
 ..ا٢ٍبيجيرىاًت[ { ]ُّّبه اّللً  أىتٍػقىاكيٍم ًإف  اّلل ى عىًلهمه خىبً 

ٌ قىاؿى    مىا تػىرىٍكفى أىيٌن فىاًعله ًفهكيٍم؟  !ايى مىٍعشىرى قػيرىٍيشو  :ّتي
هػٍرنا, أىخه كىرميه كىاٍبني أىخو كىرميو   .قىاليوا: خى

 .(ِ)اٍذىىبيوا فىأىنٍػتيٍم الطٌلىقىاءي  :قىاؿى  
 . اخزٛبس انمبدح.25

إًل ًمن بىًِب ًإٍسرىائًهلى ًمن بػىٍعًد ميوسىى ًإٍذ قىاليوٍا أىلٍى تػىرى ًإىلى اٍلمى قاؿ هللا تعاىل: }

                                           
كالسقاية: إسقاء ا٢بجهج كلهم ا٤باء  ,تولهة مفتاح بهت هللا تعاىل مسدانة البهت الشريف, أ (ُ)

 جابة.ذا من ا٢ب, كىالعذب

 .ُِّ/ٕالركض اِلنف ( ِ)
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تيٍم ًإف كيًتبى عىلىٍهكيمي  هػٍ ًبهًل اّللًٌ قىاؿى ىىٍل عىسى ا نػ قىاًتٍل ٓت سى لًنىيبٌو ٥ب يمي ابٍػعىٍث لىنىا مىًلكن
ًبهًل اّللًٌ  رانى اٍلًقتىاؿي أىال  تػيقىاتًليوٍا قىاليوٍا كىمىا لىنىا أىال  نػيقىاًتلى ٓت سى  كىقىٍد أيٍخرًٍجنىا ًمن ًدايى

نػٍهيٍم كىاّلٌلي عىًلهمه اًبلظ اًلًمْبى   ِْٔكىأىبٍػنىآئًنىا فػىلىم ا كيًتبى عىلىٍهًهمي اٍلًقتىاؿي تػىوىل ٍوٍا ًإال  قىًلهالن مًٌ
ا قىاليوىٍا أىن    يىكيوفي لىوي اٍلميٍلكي كىقىاؿى ٥بىيٍم نىًبهػ هيٍم ًإف  اّلٌلى قىٍد بػىعىثى لىكيٍم طىاليوتى مىًلكن

نىا كى٫بىٍني أىحىق  اًبٍلميٍلًك ًمٍنوي كىلٍى يػيٍؤتى سىعىةن مًٌنى اٍلمىاًؿ قىاؿى ًإف  اّلٌلى اٍلطىفىاهي عىلىٍهكيٍم  عىلىهػٍ
{ ِْٕ كىزىادىهي بىٍسطىةن ٓت اٍلًعٍلًم كىا١بًٍٍسًم كىاّلٌلي يػيٍؤِت ميٍلكىوي مىن يىشىاء كىاّلٌلي كىاًسعه عىًلهمه 

 ]البقرة[.
ىذه اآلايت من أعظم اآلايت الٍب تدؿ على كجوب اختهار القادة, كما 

لم ابِلمور العسكرية, فال ٯبوز ٲبتازكف بو من شجاعة كإقداـ كحسن تدبّب, كعً 
 اختهار ا١ببناء كال ا١بهالء.

القادة من ألعب ا٤بهمات العسكري ة ٓت إدارة ا٤بهاـ  عد اختهاركيي 
 لو دكر ٓت ٪باح ا٤بعارؾ.القتالهة؛ ٤با 

ككاف النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يتخّب  ًمٍن ألحابو من ىو  
أكفؤىم للمهمات ا٢بربهة, إذ لكل مهمة حربهة عنده ٥با نوعهة من القادة ال 

 يصلح ٥با قائد لخر, لذا كثرت القادة عندىم كتنوعت مواىبهم القتالهة.
كعلى للًو كسل مى يقبل ا٤بشورة ٩بن لو ا٣بربة اب٤بواقع  ككاف لل ى هللاي علهوً  

ٍنًذر هنع هللا يضر, كٱبتار السفراء ٩ب ن ٥بم خربة 
ي
االسَباتهجهة ٓت ا٢برب كا٢بيبىاب بن ا٤ب

ٓت ٨باطبة ا٤بلوؾ؛ كا٢بارث بن عمّب اِلزدم هنع هللا يضر, فهضع الشخص ا٤بناسب 
 ٓت ا٤بكاف ا٤بناسب كالوقت ا٤بناسب.

عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عيمىرى رىًضيى ن شواىد ذلك ما ركاه البخارم رٞبو هللا كم
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: أىم رى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ًٓت غىٍزكىًة  هللاي عىنػٍهيمىا, قىاؿى
ميٍؤتىةى 

سل مى: ًإٍف زىٍيدى ٍبنى حىارًثىةى, فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو ك  (ُ)
, كىًإٍف قيًتلى جىٍعفىره فػىعىٍبدي هللًا ٍبني رىكىاحىةى   .قيًتلى زىٍيده فىجىٍعفىره

قىاؿى عىٍبدي هللًا: كيٍنتي ًفهًهٍم ٓت تًٍلكى الغىٍزكىًة, فىاٍلتىمىٍسنىا جىٍعفىرى ٍبنى أىيب 

                                           
كتبعد عن مدينة الكرؾ  ٓت اِلردف ( بلدة مؤتة تقع ضمن لواء ا٤بزار ا١بنويب ٓت ٧بافظة الكرؾُ)

 كم.  ُِمسافة 

ُّ° ّ'ٕٓ.ٔٗ"ّٓ°ُْ'ْْ.َٓ"  . 
 ىػ.ٖٝبادل اِلكىل ككانت سرية مؤتة ٓت 

كسلم ا٢بارث بن عمّب اِلزدم بكتاب  بعث رسوؿ هللا  للى هللا علهو كعلى للوكملخصها: أنو 
إىل ىرقل عظهم الرـك ابلشاـ, فلما نزؿ ٗبؤتة قتلو شيرحبهل بن عمرك الغساين, ككاف من أمراء 
ىرقل على الشاـ, فلما بلغ رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم ذلك جهز جهشان كعدتو 

زيد بن حارثة, كقاؿ: إف أيلهب زيد  ثالثة لالؼ, كبعثهم إىل مقاتلة ملك الرـك كأم ر علههم
فجعفر بن أيب طالب على الناس, كإف ألهب جعفر, فعبد هللا بن ركاحة على الناس, فمضوا 
, كانضم إلهو من  حٌب نزلوا من أرض الشاـ, فبلغ أف ىرقل ملك الرـك جهز مائة ألف من الرـك

فالتقى ا١بمعاف عند مؤتة, قبائل العرب ا٤بتنصرة من بِب بكر ك٣بم كجذاـ مائة ألف أخرل, 
كاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة رضي هللا تعاىل عنو كمعو راية رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو 
كسلم حٌب قيًتل رضي هللا تعاىل عنو, فأخذ الراية جعفر رضي هللا تعاىل عنو كقاتل حٌب قطعت 

حٌب قيتل رضي هللا تعاىل عنو,  ٲبهنو, فأخذ الراية بهساره فقيطعت يساره, فاحتضن الرايةى,
فأخذىا عبد هللا بن ركاحة رضي هللا تعاىل عنو كقاتل حٌب قتل, ّت أخذىا خالد رضي هللا 
تعاىل عنو كثبت جهش ا٤بسلمْب, ّت ا٫باز كل من الفريقْب عن اآلخر من غّب ىزٲبة على 

 .أحدٮبا, كاستطاع خالد هنع هللا يضر أف ينسحب اب١بهش بذكاء ابرع
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لىى, كىكىجىٍدانى مىا ٓت جىسىًدًه ًبضٍ  هي ٓت القىتػٍ , فػىوىجىٍدانى عنا كىًتٍسًعْبى, ًمٍن طىٍعنىةو طىاًلبو
كىرىٍمهىةو 

(ُ). 
ف  كركل ركاه مسلم رٞبو هللا عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنو قاؿ: إ

 الناسى  و أف  غى لى سلم حْب أم ر أيسامة بػى على للو ك هللا علهو ك  ىرسوؿ هللا لل
لو رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى ل وف ٓت إمارتو, فقاـنكيىطع يعهبوف أسامةى 

ذلك ٓت  -مٍ و, كقد فعلتي كتىطعنيوف ٓت إمارتً  وف أيسامةى هبي عً فقاؿ: إنكم تى كسلم 
, كإٌف ِلحب  الناًس كلًٌهم إيل   , كإٍف كافى , كإٍف كاف ٣بىىلهقان لإلمارةً لي بٍ من قػى  أبهوً 
ه من أحٌب الناسً  وي ابنى   .(ِ)مٍ كي ًخهاًر  نٍ ّبان, فإنو مً خى  وً إيل , فاستوليوا بً  ىذا بعدى

كاف عدد قادة النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم يزيد عن سبعة ك 
 كأربعْب قائدان؛ كتوز عت مهماهتم ٓت السرااي على سبعْب سرية, كىم: 

أابف بن , ك علي بن أيب طالب, ك عمر بن ا٣بطابالصديق, ك بكر  وأب
مىةي ٍبني  ا٠ٍبيوي )اٍِلىٍسلىًمي   حىٍدرىد وأب, ك العىٍوجاء الس لىمي أيب, كابن سعهد سىالى
عامر  وأب, ك سلمة بن عبد اِلسد ا٤بخزكمي وأب, ك سفهاف وأب(, ك عيمىٍّبو 

ا٢بارث بن  قتادة وأبك  عامر بن عبد هللا بن ا١بر اح, عيبىهدة كأبو ,اِلشعرم
جىرير بن عبد هللا , ك بشّب بن سعدك  ,أسامة بن زيدربعي اِلنصارم, ك 

 ,خالد بن الولهد, ك عبد ا٤بطلب ٞبزة بن, ك جعفر بن أيب طالبك  ,البىجىلي
سعد بن أيب ك  ,سال بن عيمىّبك  ,زيد بن حارثة, ك خالد بن سعهد بن العاصك 

                                           
 .ُِْٔلحهح البخارم رقم  (ُ)
 .َّٔٓ, مسند أٞبد رقمِِْٔلحهح مسلم رقم  (ِ)

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ُُٓ 

 

الضح اؾ بن ك  ,شجاع بن كىٍىب اِلسدم, ك سعد بن زيد اِلىٍشهىليك  ,كقاص
عالم بن َثبت , ك طىٍلحىة بن عيبىهد هللاك  ,الط فىهل بن عمرك الد ٍكسيك  ,سفهاف
عبد هللا بن , ك عبد هللا بن أينىهسك  ,الرٞبن بن عوؼ عبدك  ,لحفبن اِل
 ,عيبىهدة بن ا٢بارث, ك عبد هللا بن عىًتهكك  ,عبد هللا بن رىكىاحة, ك جحش

عمرك بن , ك ةمه  عمرك بن أيب أي ك  ,علقمة بن ٦بيىٌزًز, ك عيك اشة بن ٧ًبٍصىنك 
د هللا غالب بن عبك  ,عيهػىٍهنة بن ًحٍصنك  ,عيمّب بن عىًدم بن خىرىشىة, ك العاص
كعب , ك كيٍرز بن جابرك  ,قهس بن سعد بن عيبىادةك  ,قيٍطبة بن عامرك  ,اللهثي

 , ك دمحم بن مىٍسلىمة, كبن عيمىّب الًغفىارم
ي
ٍنًذري بن عمرك عبةة بن شي ّبى غً ا٤ب

ي
, كا٤ب

 الس اًعًدٌم مهنع هللا يضر أٝبعْب. 

كمن مواقفو هنع هللا يضر,  بشّب بن سعد ٭باذج القادة ٓت الذكاء كالدىاء كمن
أف رسوؿ هللا  للى هللا علهو كعلى  ة ٓت الذكاء كالصربأىل السّب  الٍب ذكرىا

ًثْبى رىجيالن ًإىلى بىًِب مير ةى بًفىدىؾو  وللو كسلم  بػىعىثى  فىخىرىجى فػىلىًقيى رًعىاءى  ,(ُ)ٓت ثىالى
]ا٤بشركوف  فىأىٍدرىكىوي الط لىبي الش اًء فىاٍستىاؽى الش اءى كىالنػ عىمى ميٍنحىًدرنا ًإىلى اٍلمىًدينىًة, 

ًعٍندى الل ٍهًل, فػىبىاتيوا يػىٍرميونػىهيٍم اًبلنػ ٍبًل, حىٌب  فىًنهىٍت نػىٍبلي أىٍلحىاًب بىًشّبو,  احملاربوف[

                                           
فدؾ: كفدؾ ىي , كمكاهنم عند قٕشعباف كانت سرية بشّب بن سعد هنع هللا يضر إىل بِب مير ة ٓت   (ُ)

كم عنها, كتبعد عن خهرب ََّتقع ٓت مشاؿ شرؽ ا٤بدينة ا٤بنورة كتبعد ٫بو الٍب بلدة حائط 
 كم.٫َُّبو 

 .  "ِّ.ُّ'ِٖ°َْ "َٕ.ِٓ'ٗٓ°ِٓحداثهات:  اال
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هيٍم مىٍن كىىل    .فىأىلىابيوا أىٍلحىابىوي كىكىىل  ًمنػٍ
ٍعبىاهي   ا حىٌب  ضيًربى كى , كىرىجىعيوا  كىقىاتىلى بىًشّبه ًقتىاالن شىًديدن كىًقهلى: قىٍد مىاتى

ـى ًعٍندى يػىهيوًدمٌو حىٌب   ,بًنػىعىًمًهٍم كىشىائًًهمٍ  , فىأىقىا كىٙبىىامىلى بىًشّبه حىٌب  انٍػتػىهىى ًإىلى فىدىؾى
 .(ُ)اٍرتػىفىعى ًمنى ا١بًٍرىاًح, ّتي  رىجىعى ًإىلى اٍلمىًدينىةً 

 نغخ احملجخ ثني انمبئذ ٔجُذِ..26
ة إنساف أحبو ألحابو حبان حقهقهان  كحبًٌ ل أيت على البشري

الصحابة لرسوؿ هللا للى الو علهو كعلى للو كسلم, فقد اختار هللا تعاىل دمحمان 
أفضل ا٣بلق ِلعظم الرساالت, كاختار أعظم الصحابة ٢بمل تلك الرسالة 
مع النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم, فكانوا خّب ألحاب ٣بّب رسوؿ, 

 كسالمو علهو كعلى للو كعلى ٝبهع لحبو.للوات هللا 
: }٧ب ىم ده ر سيوؿي اّللً  كىال ًذينى مىعىوي كقد كلف هللا تعاىل ىذه احملبة فقاؿ 

تػىغيوفى فىٍضالن مًٌنى اّللً   ا يػىبػٍ نػىهيٍم تػىرىاىيٍم ريك عنا سيج دن أىًشد اء عىلىى اٍلكيف اًر ريٞبىىاء بػىهػٍ
ٍن أىثىًر الس جيوًد ذىًلكى مىثػىليهيٍم ٓت التػ ٍورىاًة كىمىثػىليهيٍم كىرًٍضوىاانن ًسهمىاىيٍم  ٓت كيجيوًىًهم مًٌ

٪ًبهًل كىزىرٍعو أىٍخرىجى شىٍطأىهي فىآزىرىهي فىاٍستػىٍغلىظى فىاٍستػىوىل عىلىى سيوًقًو يػيٍعًجبي  ٓت اإٍلً
نيوا كىعىًمليوا الص ا٢ًبىاًت ًمنػٍهيم م ٍغًفرىةن الز ر اعى لًهىًغهظى هًبًمي اٍلكيف ارى كىعىدى اّلل ي ال ًذينى لمى 

 [.الفتح{ ]ِٗكىأىٍجرنا عىًظهمنا 

كمن شواىد ذلك ما ذكره ابن ىشاـ كغّبه أنو ٤با أيًسر خيبهب بن 

                                           
 .ُِٗ/ّالسّبة ا٢بلبهة , ِٓٗ/ ْ دالئل النبوة للبههقي (ُ)
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قىاؿى لىوي كأٝبعت قريش على قتلهما  (ُ)ٓت غزكة الر جهع ةن  ثً ٍبن الد   زيدي عىًدمٌو ك 
ا ًعٍندىانى اآٍلفى  :ـى لًهػيٍقتىلى دًٌ قي  ًحْبى ِلحدٮبا أىبيو سيٍفهىافى  ٌب أىٌف ٧بيىٌمدن أىٍنشيديؾى اّلٌلى أىٙبًي

 ٓت مىكىاًنك نىٍضًربي عينػيقىوي كىأىٌنك ٓت أىٍىًلك؟
ةه  :قىاؿى  ا اآٍلفى ٓت مىكىانًًو اٌلًذم ىيوى ًفهًو تيًصهبيوي شىوٍكى كىاىّللًٌ مىا أيًحٌب أىٌف ٧بيىٌمدن

 سه ٓت أىٍىًلي.تػيٍؤًذيًو كىأىانى جىالً 
ا كىحيٌب  :قىاؿى يػىقيوؿي أىبيو سيٍفهىافى  ٌب أىحىدن ا ٰبًي مىا رىأىٍيت ًمٍن الٌناًس أىحىدن

ا  .(ِ)أىٍلحىاًب ٧بيىٌمدو ٧بيىٌمدن
كمن لور احملبة بْب النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم كبْب لحابتو 

قالت: ٠بعت أاب بىٍكرو أهنا عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى هللاي عىنػٍهىا, ما ركاه أىل السّبة 
: لىٌما كىافى يػىٍوـي أيحيدو كىريًميى رىسيوؿي هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى  رىًضيى هللاي عىٍنوي يػىقيوؿي

 جي سى نٍ يػي  ده رى زى ] للًًو كىسىل مى ٓت كىٍجًهًو حىٌٌب دىخىلىٍت ٓت كىٍجنػىتػىٍهًو حىلىقىتىاًف ًمٍن اٍلًمٍغفىرً 
أىٍسعىى إىلى رىسيوًؿ هللًا  , فىأىقٍػبػىٍلتي غطاء الرأس[لبس ٙبت س يي الرأ على قدرً 

                                           
سرية سرية الر ًجهع كىي  مهنع هللا يضر عالم بن َثبت كألحابواسم الس ري ة الٍب ذىب فهها  (ُ)

إذا كانوا ٓت منطقة استطالع, لهجمعوا لو ا٤بعلومات عن ٙبركات قريش التجارية كالعسكرية, حٌب 
لرجهع ماء كيعرؼ الهـو ابسم , كاالرجهع أغار علههم بنو ٢ًبٍهاف فقتلوا بعضهم, كأسركا البعض

 .كم على الهمْب للمتجو منها إىل عيسفافَٕالوطهة, كيبعد عن مكة ٫بو

  "ٖٔ.ّٓ'ِٔ°ّٗ"ّٖ.ِّ'ّٓ°ُِإحداثهات سرية الرجهع: 
 .ُِٕ/ِيراجع سّبة ابن ىشاـ  (ِ)



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ُُٖ 

 

لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى لًلًو كىسىل مى, كىًإٍنسىافه قىٍد أىقٍػبىلى ًمٍن ًقبىًل اٍلمىٍشرًًؽ يىًطّبي 
, فقلت: اللهٌم اجعلو نىا إىلى  طىهػىرىاانن رسوؿ هللا طىٍلحىةى ٍبنى عيبػىٍهًد هللًا! حىٌٌب تػىوىافػىهػٍ

 : ةي ٍبني ا١بٍىرٌاًح, فػىبىدىرىين فػىقىاؿى للى هللا علهو كعلى للو كسلم فإذا أىبيو عيبػىٍهدى
أىٍسأىليك ابهلل اي أاب بىٍكر أىاٌل تػىرىٍكتًِب, فىأىٍنزًعيوي ًمٍن كىٍجًو رىسيوًؿ هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو 

 ..كعىلىى للًًو كىسىل مى 
ةى بًثى  حىلىقىةى اٍلًمٍغفىًر فػىنػىزىعىهىا, ]اِلسناف ٓت مقدمة الفم[ ًنٌهًتًو فأخذ أبو عيبػىٍهدى

ةى, ّتيٌ أىخىذى ا٢بٍىلىقىةى اٍِليٍخرىل بًثىًنٌهًتًو  كىسىقىطى عىلىى ظهره كسقطت ثنٌهة أيب عيبػىٍهدى
ةى ٓت الٌناًس أىثٍػرىـى ]  [.ساقط الثنهةاٍِليٍخرىل, فىكىافى أىبيو عيبػىٍهدى

دو ا٣ٍبيٍدرًٌم ٰبيىٌدثي أىٌف رىسيوؿى هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى لًلًو كىكىافى أىبيو سىًعه
كىسىل مى أيًلهبى كىٍجهيوي يػىٍوـى أيحيدو فىدىخىلىٍت ا٢بٍىلىقىتىاًف ًمٍن اٍلًمٍغفىًر ٓت كىٍجنػىتػىٍهًو, فػىلىٌما 

ـي يىٍسريبي كىمىا يىٍسريبي الٌشٌن ] [ , فىجىعىلى مىاًلكي بن إانء للشربنيزًعىتىا جىعىلى الٌد
ٍليجي ]نى سً  ـى ًبًفهًو ّتيٌ اٍزدىرىدىهي يرضعاف ٲبى , فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا لىل ى اّلل ي ]بػىلىعىو[ [ الٌد

عىلىٍهًو كعىلىى للًًو كىسىل مى: مىٍن أىحىٌب أىٍف يػىٍنظيرى إىلى مىٍن خىالىطى دىميوي دىًمي فلهنظر 
 اف.نى إىل مالك بن سً 

النٌػهىاًر كىبػىلىغىنىا ميصىابى رىسيوًؿ هللًا  فػىلىٌما كىافى من :هنع هللا يضر سىًعهدو  قىاؿى أىبيو 
مىعى ًغٍلمىافو ًمٍن بىًِب  الٌناًس عىٍنوي, ًجٍئتي  ؽً لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى للًًو كىسىل مى كىتػىفىر  

مىًتوً خىًدرىةى نػىٍعَبىًضي ًلرىسيوًؿ هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كعىلى   ,ى للًًو كىسىل مى كىنػىٍنظيري إىلى سىالى
ًلكى إىلى أىٍىًلنىا, فػىلىًقهنىا الٌناسى ميٍنصىرًًفْبى بًبىٍطًن قػىنىاةو  فػىلىٍم يىكيٍن لىنىا ٮًبٌةه  (ُ)فػىنػىٍرًجعي ًبذى

                                           

 .ن قناة أىحىدي أكدية ا٤بدينة جنوب جبل أيحد, كا٤بكاف قريب من جبل الرماةبط (ُ)

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ُُٗ 

 

: سىٍعدي  إاٌل الٌنيبٌ لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى للًًو كىسىل مى نػىٍنظيري إلىٍهًو, فػىلىٌما نىظىرى  إيلىٌ قىاؿى
؟   ٍبني مىاًلكو

نػىٍوت ًمٍنوي فػىقىبٌػٍلت ريٍكبػىتىوي كىىيوى عىلىى فػىرىًسًو.  قػيٍلت: نػىعىٍم, بًىيب كىأيٌمي! فىدى
: لجىرىؾ هللاي ٓت أىبًهك!  ٌ قىاؿى  ّتي

ةو, كىًإذىا إىلى كىٍجًهًو فىًإذىا ٓت كىٍجنػىتػىٍهًو مىٍوًضعي الٌدٍرىىًم ٓت كيٌل كىٍجنى  ّتيٌ نىظىٍرتي 
ًعهػىتيوي  ًتًو ًعٍندى أيليوًؿ الٌشٍعًر, كىًإذىا شىفىتيوي الٌسٍفلىى تىٍدمىى, كىًإذىا رىابى بػٍهى شىٌجةه ٓت جى

 اٍلهيٍمُبى شىًظٌهةه, فىًإذىا عىلىى جيٍرًحًو شىٍيءه أىٍسوىدي.
ا عىلىى كىٍجًهًو؟   فىسىأىٍلت: مىا ىىذى

.  فػىقىاليوا: حىًصّبه ٧بيىٌرؽه
 مىٍن دىٌمى كىٍجنػىتػىٍهًو؟كىسىأىٍلت: 

كىلىقىٍد مىكىثى رىسيوؿي هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى لًلًو ] فىًقهلى: اٍبني قىًمهئىةى. 
دي كىىىنى ضىٍربىًة اٍبًن قىًمهئىةى عىلىى عىاتًًقًو شىٍهرنا أىٍك أىٍكثػىرى ًمٍن شىٍهرو   [.كىسىل مى ٯبًى

ًتوً   بػٍهى  ؟فػىقيٍلت: مىٍن شىٌجوي ٓت جى
.  فىًقهلى: اٍبني ًشهىابو

 فػىقيٍلت: مىٍن أىلىابى شىفىتىوي؟  
بىةي.   فىًقهلى: عيتػٍ

, كىأىرىل  ٍيًو حىٌٌب نػىزىؿى بًبىابًًو, فىمىا نػىزىؿى إاٌل ٞبىٍالن فىجىعىٍلت أىٍعديك بػىٍْبى يىدى
تػىٍْبً  ٍينً ]٨بدكشتْب[ ريٍكبػىتػىٍهًو ٦بىٍحيوشى عيبىادىةى سىٍعًد ٍبًن  -, يػىٌتًكئي عىلىى الٌسٍعدى
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تىوي. -كىسىٍعًد ٍبًن ميعىاذو   حىٌٌب دىخىلى بػىهػٍ
ًة خىرىجى رىسيوؿي هللًا لىل ى اّلل ي  ؿه اًبلٌصالى فػىلىٌما غىرىبىٍت الٌشٍمسي كىأىٌذفى بىالى
ٍيًن, ّتيٌ اٍنصىرىؼى  عىلىٍهًو كعىلىى للًًو كىسىل مى عىلىى ًمٍثًل تًٍلكى ا٢بٍىاًؿ يػىتػىوىٌكأي عىلىى الٌسٍعدى

  بػىٍهًتًو, كىالٌناسي ٓت اٍلمىٍسًجًد ييوًقديكفى الٌنّبىافى ييكىٌمديكفى هًبىا ا١بًٍرىاحى. إىلى 
ؿه اًبٍلًعشىاًء ًحْبى غىابى الٌشفىقي, فػىلىٍم ٱبىٍريٍج رىسيوؿي هللًا لىل ى اّلل ي  ّتيٌ أىٌذفى ًبالى

بًوً  ؿه ًعٍندى ابى ٌ  ,حىٌٌب ذىىىبى ثػيليثي الٌلٍهلً  ,عىلىٍهًو كعىلىى لًلًو كىسىل مى كىجىلىسى ًبالى ّتي
ةى, ايى رىسيوؿى هللًا! فىخىرىجى رىسيوؿي هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى للًًو كىسىل مى  دىاهي: الٌصالى انى

ًئمنا.  كىقىٍد كىافى انى
تىوي, فىصى   : فػىرىمىٍقتو فىًإذىا ىيوى أىخىٌف ًٓت ًمٍشهىًتًو ًمٍنوي ًحْبى دىخىلى بػىهػٍ ٌلٍهت قىاؿى

لىوي الٌرجىاؿي مىا بػىٍْبى بػىٍهًتًو إىلى ميصىاٌلهي,  مىعىوي اٍلًعشىاءى ّت رجع إىل بهتو, كقد لف  
مىًة رىسيوًؿ هللًا لىل ى  ٲبىًٍشي كىٍحدىهي حىٌٌب دىخىلى, كىرىجىٍعتي  بٌػٍرهتٍم ًبسىالى إىلى أىٍىًلي فىخى

ميوا, كىكىانىٍت كيجيوهي اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى للًًو كىسىل مى, فىحىًمديكا هللاى   عىلىى ذىًلكى كىانى
ًب الٌنيبٌ لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى للًًو كىسىل مى  ا٣بٍىٍزرىًج كىاٍِلىٍكًس ٓت اٍلمىٍسًجًد عىلىى ابى

 .(ُ)ٰبىٍريسيونىوي فػىرىقنا ًمٍن قػيرىٍيشو أىٍف تىًكر  
ف ٤با قابل كمن لور احملبة ما جاء ٓت كلفها على لساف أيب سفها

قهصر أثناء ٘بارتو ٓت الشاـ, كىا أان أسوقها كاملة كما أكردىا البخارم رٞبو 
, رىًضيى هللاي عىنػٍهيمىا, أىن وي أىٍخبػىرىهي, أىف  رىسيوؿى هللًا هللا تعاىل  عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عىب اسو

, كىبػىعىثى للى هللا علهو كعلى للو كسلم كىتىبى ًإىلى قػىٍهصىرى يىٍدعيوهي ًإىلى   اإًلٍسالىـً
                                           

 .ِْٔ/ُ ا٤بواىب اللدنهة اب٤بنح احملمدية, ِْٔ/ُمغازم الواقدم  (ُ)
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, كىأىمىرىهي رىسيوؿي هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم  ًبًكتىابًًو إًلىٍهًو مىعى ًدٍحهىةى الكىٍليبًٌ
, كىكىافى قػىٍهصىري لىم ا كىشىفى هللاي  أىٍف يىٍدفػىعىوي ًإىلى عىًظهًم بيٍصرىل, لًهىٍدفػىعىوي ًإىلى قػىٍهصىرى

, مى  شيٍكرنا ًلمىا أىٍبالىهي هللاي, فػىلىم ا  (ِ)ًإىلى ًإيًلهىاءى  (ُ)شىى ًمٍن ًٞبٍصى عىٍنوي جينيودى فىاًرسى
جىاءى قػىٍهصىرى ًكتىابي رىسيوًؿ هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم, قىاؿى ًحْبى قػىرىأىهي: 

ا ًمٍن قػىٍوًمًو, ِلىٍسأى٥بىيٍم عىٍن رىسيوًؿ هللًا   علهو للى هللا_ التىًمسيوا يل ىىاىينىا أىحىدن
 كعلى للو كسلم.

, أىن وي كىافى اًبلش اـً ٓت  , فىأىٍخبػىرىين أىبيو سيٍفهىافى ٍبني حىٍربو قىاؿى اٍبني عىب اسو
ًة ال ًٍب كىانىٍت بػىٍْبى رىسيوًؿ هللًا للى هللا علهو  د 

ي
رًجىاؿو ًمٍن قػيرىٍيشو قىًدميوا ً٘بىارنا ٓت ا٤ب

 .ٍيشو كعلى للو كسلم كىبػىٍْبى كيف اًر قػيرى 
, فىاٍنطيًلقى يب   قىاؿى أىبيو سيٍفهىافى: فػىوىجىدىانى رىسيوؿي قػىٍهصىرى بًبػىٍعًض الش اـً

بًىٍلحىايب, حىٌب  قىًدٍمنىا ًإيًلهىاءى, فىأيٍدًخٍلنىا عىلىٍهًو, فىًإذىا ىيوى جىاًلسه ٓت ٦بىًٍلًس  كى
 .الر كـً ميٍلًكًو, كىعىلىٍهًو الت اجي, كىًإذىا حىٍولىوي عيظىمىاءي 

ا الر جيًل, ال ًذم يػىٍزعيمي أىن وي   فػىقىاؿى لًتػىٍرٝبيىانًًو: سىٍلهيٍم أىيػ هيٍم أىقٍػرىبي نىسىبنا ًإىلى ىىذى
                                           

 ها, كفهها مات الصحايب ا١بلهل خالد بن الولهد هنع هللا يضر.قع ٓت كسطسورية ت٧بافظة ٞبص  (ُ)

  "ٓٓ.ٓٓ'ِْ°ّٔ "ِٓ.ُِ'ْْ°ّْاالحداثهات: 
 إيلهاء ىي بهت ا٤بقدس ٓت فلسطْب احملتلة. (ِ)

 .  "1.59'95°24 "59.33'53°29االحداثهات: 
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: أىانى أىقٍػرىبػيهيٍم إًلىٍهًو نىسىبنا  .نىيبٌّ, قىاؿى أىبيو سيٍفهىافى: فػىقيٍلتي
نىوي؟  : مىا قػىرىابىةي مىا بػىهػٍنىكى كىبػىهػٍ  قىاؿى

 : ىيوى اٍبني عىمًٌي, كىلىٍهسى ٓت الر ٍكًب يػىٍومىًئذو أىحىده ًمٍن بىًِب عىٍبًد مىنىاؼو فػىقيٍلتي
 .غىٍّبًم

: أىٍدنيوهي, كىأىمىرى بًىٍلحىايب, فىجيًعليوا خىٍلفى ظىٍهرًم ًعٍندى كىًتًفي,  فػىقىاؿى قػىٍهصىري
ا الر جيلى عىًن ال ًذم يػىٍزعيمي أىن وي نىيبٌّ, ّتي  قىاؿى لًتػىٍرٝبيىانًًو: قيٍل ِلىٍلحىابًًو: ًإيٌنً سىاًئله ىىذى 

, فىكىذًٌبيوهي   .فىًإٍف كىذىبى
ٍثػيرى أىٍلحىايب عىِبًٌ  هللًا لىٍوالى ا٢بىهىاءي يػىٍومىًئذو, ًمٍن أىٍف أيى قىاؿى أىبيو سيٍفهىافى: كى

بٍػتيوي ًحْبى سىأىلىًِب عىٍنوي, كىلىًكِبًٌ اٍستىٍحهػىٍهتي أىٍف أيىٍ  , لىكىذى , الكىًذبى ثػيريكا الكىًذبى عىِبًٌ
قٍػتيوي   .فىصىدى

ا الر جيًل ًفهكيٍم؟   ّتي  قىاؿى لًتػىٍرٝبيىانًًو: قيٍل لىوي: كىٍهفى نىسىبي ىىذى
: ىيوى ًفهنىا ذيك نىسىبو   .قػيٍلتي

ا القىٍوؿى أىحىده ًمٍنكيٍم قػىبػٍلىوي؟  : فػىهىٍل قىاؿى ىىذى  قىاؿى
: الى   .قػيٍلتي

تيٍم تػىت ًهميو  : كينػٍ ؟ فػىقىاؿى  نىوي عىلىى الكىًذًب قػىٍبلى أىٍف يػىقيوؿى مىا قىاؿى
: الى   .قػيٍلتي

؟  ئًًو ًمٍن مىًلكو : فػىهىٍل كىافى ًمٍن لابى  قىاؿى
: الى    .قػيٍلتي

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ُِّ 

 

: فىأىٍشرىاؼي الن اًس يػىت ًبعيونىوي أىـٍ ضيعىفىاؤيىيٍم؟   قىاؿى
: بىٍل ضيعىفىاؤيىيمٍ   .قػيٍلتي

: فػىهىزًيديكفى أىـٍ يػىنػٍقيصيوفى؟   قىاؿى
: بىٍل يىزًيديكفى   .قػيٍلتي

: فػىهىٍل يػىٍرتىد  أىحىده سىٍخطىةن ًلًديًنًو بػىٍعدى أىٍف يىٍدخيلى ًفهًو؟   قىاؿى
: الى    .قػيٍلتي

؟  : فػىهىٍل يػىٍغًدري  قىاؿى
: الى  ,, قػيٍلتي قىاؿى أىبيو  كى٫بىٍني اآلفى ًمٍنوي ٓت ميد ةو, ٫بىٍني ٬بىىاؼي أىٍف يػىٍغًدرى

ئنا أىنٍػتىًقصيوي ًبًو, الى أىخىاؼي أىٍف تػيٍؤثػىرى عىِبًٌ ٲبيٍ   سيٍفهىافى: كىلىٍ  هػٍ ًكِبًٌ كىًلمىةه أيٍدًخلي ًفههىا شى
 .غىهػٍريىىا

: فػىهىٍل قىاتػىٍلتيميوهي أىٍك قىاتػىلىكيٍم؟   قىاؿى
: نػىعىمٍ    .قػيٍلتي

ٍربيكيٍم؟  ٍربيوي كىحى : فىكىٍهفى كىانىٍت حى  قىاؿى
: ديكىالن كىًسجىاالن  اؿي (ُ)قػيٍلتي اؿي عىلىٍهًو اِليٍخرىل , ييدى ىر ةى, كىنيدى

نىا ا٤ب  .(ِ)عىلىهػٍ
: فىمىاذىا أيىٍميريكيٍم بًًو؟   قىاؿى

                                           
 تناكب الٌنصر كا٥بزٲبة (ُ)

يٍستىًقهػىٍْبً بسىٍجلىًْب من اٍلًبٍئر يكوفي لكلًٌ كىاًحد ًمنػٍهيمىا سىٍجله أىم دىلوه مألل مىاء))   
((.   كىأىللو أىف ا٤ب
 .َُّ/ َُهتذيب اللغة 

 .ُُْ/ ِأىٍم نغلبوي مىر ةن كيغلبينا أيٍخرىل. النهاية ٓت غريب ا٢بديث كاِلثر  (ِ)
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ئنا, كىيػىنػٍهىاانى عىم ا كىافى  هي الى نيٍشرًؾي بًًو شىهػٍ : أيىٍميريانى أىٍف نػىٍعبيدى هللاى كىٍحدى قىاؿى
قىًة, كى  أيىٍميريانى اًبلص الىًة, كىالص دى , كى ؤيانى العىفىاًؼ, كىالوىفىاًء اًبلعىٍهًد, كىأىدىاًء يػىٍعبيدي لابى

 .اِلىمىانىةً 
 ,فػىقىاؿى لًتػىٍرٝبيىانًًو ًحْبى قػيٍلتي ذىًلكى لىوي: قيٍل لىوي: ًإيٌنً سىأىٍلتيكى عىٍن نىسىًبًو ًفهكيمٍ 

, كىكىذىًلكى الر سيلي تػيبػٍعىثي ٓت نىسىًب قػىٍوًمهىا  .فػىزىعىٍمتى أىن وي ذيك نىسىبو
لىوي كىسىأىٍلتيكى   ا القىٍوؿى قػىبػٍ فػىزىعىٍمتى أىٍف الى,  ,: ىىٍل قىاؿى أىحىده ًمٍنكيٍم ىىذى

: رىجيله أيىٍُتى  ًبقىٍوؿو قىٍد  لىوي, قػيٍلتي ا القىٍوؿى قػىبػٍ : لىٍو كىافى أىحىده ًمٍنكيٍم قىاؿى ىىذى فػىقيٍلتي
لىوي   .ًقهلى قػىبػٍ
تيٍم تػىت ًهميونىوي اًبلكىًذًب قػى   : ىىٍل كينػٍ فػىزىعىٍمتى  ,ٍبلى أىٍف يػىقيوؿى مىا قىاؿى كىسىأىٍلتيكى

 .أىٍف الى, فػىعىرىٍفتي أىن وي لٍى يىكيٍن لًهىدىعى الكىًذبى عىلىى الن اًس كىيىٍكًذبى عىلىى هللاً 
ئًًو ًمٍن مىًلكو  : ىىٍل كىافى ًمٍن لابى : لىٍو كىافى  ,كىسىأىٍلتيكى فػىزىعىٍمتى أىٍف الى, فػىقيٍلتي

, قػي  ئًًو مىًلكه ئًوً ًمٍن لابى : يىٍطليبي ميٍلكى لابى  .ٍلتي
: أىٍشرىاؼي الن اًس يػىت ًبعيونىوي أىـٍ ضيعىفىاؤيىيمٍ  فػىزىعىٍمتى أىف  ضيعىفىاءىىيمي  ,كىسىأىٍلتيكى

 .اتػ بػىعيوهي, كىىيٍم أىتٍػبىاعي الر سيلً 
: ىىٍل يىزًيديكفى أىٍك يػىنػٍقيصيوفى  ًلكى فػىزىعىٍمتى أىنػ هيٍم يىزًيديكفى, كىكى  ,كىسىأىٍلتيكى ذى

 .اإًلٲبىافي حىٌب  يىًتم  
فػىزىعىٍمتى أىٍف  ,كىسىأىٍلتيكى ىىٍل يػىٍرتىد  أىحىده سىٍخطىةن ًلًديًنًو بػىٍعدى أىٍف يىٍدخيلى ًفهوً 

, الى يىٍسخىطيوي أىحىده   .الى, فىكىذىًلكى اإًلٲبىافي ًحْبى ٚبىًٍلطي بىشىاشىتيوي القيليوبى
, فػىزىعى  : ىىٍل يػىٍغًدري  .ٍمتى أىٍف الى, كىكىذىًلكى الر سيلي الى يػىٍغًدريكفى كىسىأىٍلتيكى
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ٍل قىاتػىٍلتيميوهي كىقىاتػىلىكيمٍ  : ىى ٍربىكيٍم  ,كىسىأىٍلتيكى فػىزىعىٍمتى أىٍف قىٍد فػىعىلى, كىأىف  حى
اليوفى عىلىٍهًو اِليٍخرىل, كىكىذىًلكى ال ىر ةى, كىتيدى

اؿي عىلىٍهكيمي ا٤ب ٍربىوي تىكيوفي ديكىالن, كىييدى ر سيلي كىحى
تػىلىى, كىتىكيوفي ٥بىىا العىاًقبىةي   .تػيبػٍ

ٍميريكيٍم أىٍف تػىٍعبيديكا هللاى, كىالى تيٍشرًكيوا  : أىن وي أيى : ٗبىاذىا أيىٍميريكيٍم, فػىزىعىٍمتى كىسىأىٍلتيكى
أيىٍميريكيٍم اًبلص الىًة, كىالصًٌ  ؤيكيٍم, كى ئنا, كىيػىنػٍهىاكيٍم عىم ا كىافى يػىٍعبيدي لابى ٍدًؽ, بًًو شىهػٍ

, قىٍد كيٍنتي أىٍعلىمي  : كىىىًذًه ًلفىةي نىيبٌو كىالعىفىاًؼ, كىالوىفىاًء اًبلعىٍهًد, كىأىدىاًء اِلىمىانىًة, قىاؿى
أىن وي خىارًجه, كىلىًكٍن لٍى أىٍعلىٍم أىن وي ًمٍنكيٍم, كىًإٍف يىكي مىا قػيٍلتى حىقًّا, فػىهيوًشكي أىٍف 

اتػى  ًٍلكى مىٍوًضعى قىدىمىي  ىى , كىلىٍو أىٍرجيو أىٍف أىٍخليصى إًلىٍهًو, لىتىجىش ٍمتي ًلقىاءىهي, كىلىٍو  ٲبى ٍْبً
مىٍهوً  هي لىغىسىٍلتي قىدى  .كيٍنتي ًعٍندى

قىاؿى أىبيو سيٍفهىافى: ّتي  دىعىا ًبًكتىاًب رىسيوًؿ هللًا للى هللا علهو كعلى للو 
ر ًحهًم, ًمٍن ٧بيىم دو عىٍبًد هللًا كىرىسيولًًو, كسلم, فػىقيرًئى, فىًإذىا ًفهًو: ًبٍسًم هللًا الر ٍٞبىًن ال

, سىالىـه عىلىى مىًن اتػ بىعى ا٥بيدىل, أىم ا بػىٍعدي: فىًإيٌنً أىٍدعيوؾى  ًإىلى ًىرىٍقلى عىًظهًم الر كـً
, أىٍسًلٍم تىٍسلىٍم, كىأىٍسًلٍم يػيٍؤًتكى هللاي أىٍجرىؾى مىر تػىٍْبً, فىًإٍف تػى  , ًبًدعىايىًة اإًلٍسالىـً وىل ٍهتى

نػىنىا  فػىعىلىٍهكى ًإٍّتي اِلىرًيًسهًٌْبى: }قيٍل ايى أىٍىلى الًكتىاًب تػىعىالىٍوا ًإىلى كىًلمىةو سىوىاءو بػىهػٍ
ابن ًمٍن  ئنا كىالى يػىت ًخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضنا أىٍرابى كىبػىهػٍنىكيٍم أىال  نػىٍعبيدى ًإال  هللاى كىالى نيٍشرًؾى بًًو شىهػٍ

 ]لؿ عمراف[. {ْٔتػىوىل ٍوا فػىقيوليوا اٍشهىديكا بًىان  ميٍسًلميوفى ديكًف هللًا فىًإٍف 
قىاؿى أىبيو سيٍفهىافى: فػىلىم ا أىٍف قىضىى مىقىالىتىوي, عىلىٍت أىٍلوىاتي ال ًذينى حىٍولىوي ًمٍن  

ثػيرى لىغىطيهيٍم, فىالى أىٍدرًم مىاذىا قىاليوا, كىأيًمرى بًنىا, فىأي  , كىكى ٍخرًٍجنىا, فػىلىم ا أىٍف عيظىمىاًء الر كـً
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, (ُ)خىرىٍجتي مىعى أىٍلحىايب, كىخىلىٍوتي هًبًٍم, قػيٍلتي ٥بىيٍم: لىقىٍد أيًمرى أىٍمري اٍبًن أىيب كىٍبشىةى 
ا مىًلكي بىًِب اِلىٍلفىًر ٱبىىافيوي   .ىىذى

هللًا مىا زًٍلتي ذىلًهالن ميٍستػىٍهًقننا بًىف  أىٍمرىهي سى  , حىٌب  قىاؿى أىبيو سيٍفهىافى: كى هىٍظهىري
 .(ِ)أىٍدخىلى هللاي قػىٍليب اإًلٍسالىـى كىأىانى كىارًهه 

 .ؼغكشٚخثني ادلشكضٚخ ٔاناليشكضٚخ يف انمٛبدح ان.27
كىمىن جىاىىدى فىًإ٭ب ىا ٯبيىاًىدي لًنػىٍفًسًو ًإف  اّلل ى لىغىًِبٌّ عىًن }قاؿ هللا تعاىل: 

 { ]العنكبوت[.ٔاٍلعىالىًمْبى 
د أنو قائم على مراقبة هللا تعاىل كالقهاـ بكامره كاالنتهاء اِللل ٓت ا١بها

عن نواىهو, كما دؿ على ىذا اآلية السابقة, كأيِت السمع كالطاعة لويل 
اِلمر تبع لألمر السابق, كىذا ٩با خىف فى على كيل اِلمر الكثّب من اِلعباء 

 ٓت متابعة القادة ا٤بوكل ٥بم أمور تسهّب ا٤بعارؾ.
ن قبل أف عدد قادة النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم كقد ذكرت م

يزيد عن سبعة كأربعْب قائدان؛ كتوزعت مهماهتم ٓت السرااي الٍب بعثهم هبا النيب 
للى هللا علهو كعلى للو كسلم  على ٫بو سبعْب سىرًي ة, ككاف من عادة النيب 

دتو, بل للى هللا علهو كعلى للو كسلم أنو كاف يولي بعض الولااي لقا
                                           

اسم مر٘بل لهس ٗبؤنث الكبش, ِلف مؤنث الكبش من  :شأنو, ككبشة كرب  أم( أيًمرى أىٍمري ) (ُ)
أهنا كنهة أبهو من الرضاعة ا٢بارث بن  -للى هللا علهو كعلى للو كسلم-غّب لفظو يريد النيب 

نو أسلم ككانت لو بنت تسمى كبشة, فكِب هبا أك ىو قاؿ بعض أىل العلم: إالعزل, ك  عبد
 .ُٖ/ ُ( إرشاد السارم لشرح لحهح البخارم)كالد حلهمة مرضعتو. شرح القسطالين 

 .ُِْٗ, َِْٗلحهح البخارم رقم  (ِ)
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كأكثر كلاايه ٥بم ىو اإلحساف كعرض اإلسالـ, كقل  أف يضع ٥بم تفالهل 
ا٣بطة ا٢بربهة, بل ٰبدد ٥بم الوجهة, كا٥بدؼى ا٤بطلوب, كيَبؾ ٥بم حرية 

 االختهار ٓت إدارة ا٤بعارؾ.
ّب ٓت  عىٍبًد الر ٍٞبىًن ٍبًن عىٍوؼو  سىرًي ةً كمن الشواىد لذلك ما ذكره أىل السًٌ

كمىًة ا١بٍىٍندىؿً ًإىلى دي 
قىاليوا: دىعىا رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم عىٍبدى  (ُ)

: اٍغزي ًبٍسًم اّللً  كىٓت  ٍيًو كىعىم مىوي بًهىًدًه, كىقىاؿى هي بػىٍْبى يىدى الر ٍٞبىًن ٍبنى عىٍوؼو فىأىقٍػعىدى
ا سىًبهًل اّللً  فػىقىاًتٍل مىٍن كىفىرى اًبّللً  الى تػىغيل    .كىالى تػىٍغًدٍر كىالى تػىٍقتيٍل كىلًهدن

ابيوا لىكى فػىتػىزىك ًج ابٍػنىةى  ,كىبػىعىثىوي ًإىلى كىٍلبو ًبديكمىًة ا١بٍىٍندىؿً   : ًإًف اٍستىجى كىقىاؿى
 .مىًلًكًهمٍ 
ـى ديكمىةى ا١بٍىٍندىؿً   ـو يىٍدعيوىيمٍ  ,فىسىارى عىٍبدي الر ٍٞبىًن حىٌب  قىًد ثىةى أىاي   فىمىكىثى ثىالى

ـً  ٍسالى فىأىٍسلىمى اٍِلىٍلبىغي ٍبني عىٍمروك اٍلكىٍليب , كىكىافى نىٍصرىانًهًّا كىكىافى رىٍأسىهيٍم,  ,ًإىلى اإٍلً
ـى  ـى مىٍن أىقىا  ]أم مىٍن بقيى على الن صرىانهة[ كىأىٍسلىمى مىعىوي انىسه كىًثّبه ًمٍن قػىٍوًمًو كىأىقىا

ـى هًبىا ًإىلى  ,عىٍبدي الر ٍٞبىًن ٛبيىاًضرى بًٍنتى اٍِلىٍلبىغً كىتػىزىك جى  ,عىلىى ًإٍعطىاًء ا١بًٍٍزيىةً  كىقىًد
 .(ِ)اٍلمىًدينىةً 

                                           
ا١بندؿ تبعد عن دكمة , ك ىػٔشعباف سرية عبد الرٞبن بن عوؼ إىل ديكمىة ا١بىٍندىؿ, كانت ٓت  (ُ)

 .اب٘باه الشماؿ الغرب كم  ََٗحوايل  العالمة السعودية الرايض

 .   "َُ.ُ'ِٓ°ّٗ"ٕٔ.ّٖ'ْٖ°ِٗاالحداثهات:   
 .ِٖٗ/ِالطبقات الكربل (  ِ)
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ككاف من عظهم القهادة العسكرية عند النيب للى هللا علهو كعلى للو 
كسلم أنو فتح ابب التوسعة ٓت اِلمور االجتهادية سواء أكانت ٓت العبادات 

ارعوا ٓت جهاد بِب قػيرىيظىة اختلفوا أـ ٓت إدراؾ اِلىداؼ, فالصحابة الذين س
ٓت أتكيل حديث رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٓت أداء لالة 
العصر, فلم يرجح للى هللا علهو كعلى للو كسلم أم  رأمو على لخر, على 
الرغم ًمٍن أف  بعضهم قد للى العصر بعد مغهب الشمس, فقد ركل 

: قىاؿى الن يًب   رضي هللا عنهما أنو اٍبًن عيمىرى  عىنً البخارم كمسلم رٞبهما هللا  قىاؿى
سىلمى لىنىا لىم ا رىجىعى ًمنى اِلىٍحزىاًب: الى ييصىلًٌْبى  أىحىده على لًلو ك لىلى هللا عىلىهًو ك 

 .العىٍصرى ًإال  ٓت بىًِب قػيرىٍيظىةى 
ٍتًهػىهىا, فىأىٍدرىؾى بػىٍعضىهيمي العىٍصري ٓت الط رًيًق, فػىقىاؿى بػىٍعضيهيمٍ  : الى نيصىلًٌي حىٌب  أنى

, فىذيًكرى لًلن يبًٌ للى هللا علهو كعلى  كىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم: بىٍل نيصىلًٌي, لٍى يػيرىٍد ًمن ا ذىًلكى
ا ًمنػٍهيمٍ      .(ُ)للو كسلم, فػىلىٍم يػيعىنًٌٍف كىاًحدن

 طالحٛخ ٔيل األيش يف األعشٖ..28
ل ًذينى كىفىريكا فىضىٍربى الٌرًقىاًب حىٌب  ًإذىا فىًإذا لىًقهتيمي ا} :هللا تعاىل قوؿ

اء حىٌب  تىضىعى ا٢بٍىٍربي أىٍكزىارىىىا .. أىٍثخىنتيميوىيٍم فىشيد كا اٍلوىَثىؽى فىًإم ا مىنًّا بػىٍعدي كىًإم ا ًفدى
 ]دمحم[. {ْ

من عظهم رٞبتو لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  ف  ذكرت من قبل أ
, كأكثر حالو عنهم ما يؤذيهم م, كيسقههم, كيبعدي هي مي عً طٍ كاف يي   ابِلسرل أنو

 للى هللا علهو كعلى للو كسلم العفو.
                                           

 .َُْٕ, لحهح مسلم رقمْٔٗلحهح البخارم رقم(  ُ)
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أك  بدكف مقابل فال ٯبوز قتلهم لربان, كال تعذيبهم, كٯبوز العفو عنهم 
, كىو إطالؽ سراحهم مقابل ماؿ يدفعونو, كىذا اِلخّب قبوؿ الفداء منهم

اىل, حهث أابح لويل اِلمر إطالؽ سراح اِلسّب ىو أعظم من ةو ًمنى هللا تع
ٗبقابل كبدكف مقابل؛ أك لقاء تبادؿ, ِلف ا٥بدؼ اِلعظم من اِلسر ىو 
ٙبقهق ىداية هللا تعاىل ٓت نفس اِلسّب, كمن الشواىد ما مٌر ٓت اآلية 

 السابقة.
كمسألة إطالؽ سراح اِلسّب خال ة بويل اِلمر, فلو ا٤بن  بف ييطلقى 

ؿو كف مقابل, كما مر  معنا ٓت قصة سراحو بد , أك أف ييطلق ٜبيىامىةي بن أيَثى
سراحو مقابل الًفداء, كما حدث ٓت أسرل بدر, أك أف يقتلو, كىذا اِلخّب  
كاف قلهالن ٓت سهاسهة النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ا٢بربه ة, كىؤالء 

فكاف قتلهم لكفًٌ الذين قتلهم كانت ٥بم سوابق تسيء لإلسالـ كا٤بسلمْب, 
 شٌرًىم ا٤بتوقع مستقبالن.

ا٤بشرؾ فقد كاف شاعران يهجو  عزٌة ا١ٍبيمىًحيٌ  وأبكمن ٭باذج ذلك 
عىٍن ا٤بسلمْب, كيػيؤىلًٌب القبائلى على قتا٥بم, كٛباـ ذلك ما ركاه الواقدم كغّبه 

: أىٌمنى رىسيوؿي هللًا لىل ىأنو , رٞبو هللا سىًعهًد ٍبًن اٍلميسىٌهبً  اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى  قىاؿى
للًًو كىسىل مى ًمٍن اٍِلىٍسرىل يـو بدر أاب عزٌة عمرك بن عىٍبًد هللًا ٍبًن عيمىٍّبو ا١ٍبيمىًحٌي, 

: يل على للو ك عىلىٍهًو كى  كىكىافى شىاًعرنا, فأعتقو رسوؿ هللا لٌلى هللا سىل مى, كىقىاؿى
فػىفىعىلى رىسيوؿي هللًا  ,يب عىلىٍهًهٌن ايى ٧بيىٌمدي  ٟبىٍسي بػىنىاتو لىٍهسى ٥بىيٌن شىٍيءه, فػىتىصىٌدؽٍ 

 .لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى للًًو كىسىل مى 
ا.   كىقىاؿى أىبيو عىزٌةى: أيٍعًطهك مىٍوثًقنا الى أيقىاتًليك كىالى أيٍكًثري عىلىٍهك أىبىدن
سىل مى, فػىلىٌما خىرىجىٍت قػيرىٍيشه فىأىٍرسىلىوي رىسيوؿي هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى للًًو كى  

: ايٍخريٍج مىعىنىا!  إىلى أيحيدو جىاءىهي لىٍفوىافي ٍبني أيمىٌهةى فػىقىاؿى
: إيٌن قىٍد أىٍعطىٍهتي   ا, كىقىٍد  فػىقىاؿى ا مىٍوثًقنا أىاٌل أيقىاتًلىوي كىالى أيٍكًثرى عىلىٍهًو أىبىدن ٧بيىٌمدن
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اءى.مىٌن عىلىٌي كىلٍى ٲبىيٌن عىلىى غىٍّبًم   حىٌٌب قػىتػىلىوي أىٍك أىخىذى ًمٍنوي اٍلًفدى
و مىعى بػىنىاتًًو إٍف قيًتلى, كىًإٍف عىاشى أىٍعطىاهي مىاالن  فىضىًمنى لىٍفوىافي أىٍف ٯبىٍعىلى بػىنىاتً  

 كىًثّبنا الى أيىٍكيليوي ًعهىاليوي.
ٍيشو يػىٍوـى أيحيدو, فىخىرىجى أىبيو عىزٌةى يىٍدعيو اٍلعىرىبى كىٰبىٍشيريىىا, ّتيٌ خىرىجى مىعى قػيرى 

 .سىٍر غىهػٍريهي ًمٍن قػيرىٍيشو ؤ فىأيًسرى كىلٍى يي 
: ايى ٧بيىٌمدي, إ٭ٌبىا خىرىٍجتي    ميٍكرىىنا, كىيل بػىنىاته فىاٍمنيٍن عىلىٌي!  فػىقىاؿى

فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى للًًو كىسىل مى: أىٍينى مىا أىٍعطىٍهتًِب ًمٍن 
: ٗبىٌكةى تػىقيوؿي  ]جانبا الوجو[ الى كىاىهلًل, الى ٛبىٍسىٍح عىاًرضىٍهك !ٍهًد كىاٍلًمهثىاًؽ؟اٍلعى 

إف ا٤بؤمن ال يػيٍلدىغي ًمٍن جيٍحرو مىرٌتػىٍْبً, ايى عىاًلمي ٍبنى  ..ٗبيحىٌمدو مىرٌتػىٍْبً! سىًخٍرتي 
, قىٌدٍموي فىاٍضًرٍب عينػيقىوي! فػىقىٌدمىوي عىاًلمه فىضىرىبى عي  ًبتو  .(ُ)نػيقىوي َثى

 انغًٕ األخاللٙ يغ اجلُذ..29
 [.قلم]ال {ْكىًإن كى لىعىلى خيليقو عىًظهمو } :قاؿ هللا تعاىل

كىعىلىى الث الىثىًة ال ًذينى خيلًٌفيوٍا حىٌب  ًإذىا ضىاقىٍت عىلىٍهًهمي اِلىٍرضي } :قاؿ تعاىلك 
أىف ال  مىٍلجىأى ًمنى اّللًٌ ًإال  إًلىٍهًو ّتي  َتىبى ٗبىا رىحيبىٍت كىضىاقىٍت عىلىٍهًهٍم أىنفيسيهيٍم كىظىن وٍا 

 [.التوبة] {ُُٖعىلىٍهًهٍم لًهػىتيوبيواٍ ًإف  اّلٌلى ىيوى التػ و ابي الر ًحهمي 
فىًبمىا رىٍٞبىةو مًٌنى اّللًٌ لًنتى ٥بىيٍم كىلىٍو كينتى فىظًّا غىًلهظى اٍلقىٍلًب } :قاؿ تعاىلك 

 {ُٗٓ.. كى فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر ٥بىيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ٓت اِلىٍمرً الىنفىض وٍا ًمٍن حىٍولً 
  [. لؿ عمراف]

ٓت القرلف الكرمي ٭باذج كثّبة تبْبًٌ مدل البعد اِلخالقي السلوكي ٓت 
                                           

 .ُُُ/ُمغازم الواقدم  (ُ)
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التعامل بْب هللا كجند ا٤بسلمْب, كبْب رسولو للى هللا علهو كعلى للو كسلم 
 هم.كبهنهم, بل كحٌب بْب ا١بند أنفس

فقد بلغت أخالؽ النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى الكرٲبة ٓت  
التعامل مع ا١بند الدرجة  الٍب ل يصل إلهها أحد من القادة قط, لْبه من غّب 
, كحيٍكمه من غّب جىور, بعده  ضعف, كحزـه من غّب ظلم, كرائسةه من غّب تكىرب 

دؿ فاؽ حب اآلابء لألبناء بل كالنفس ٓت الن ظر, كدقةه ٓت الرأم, كحبه متبا
 يضان.

ومن شواىد تواضعو صلوات هللا وسالمو عليو وعلى آلو وحتملو 
رضي هللا عىٍن عىٍبًد اّللً  ٍبًن مىٍسعيودو ما ركاه أٞبد  ادلشاق مع صحابتو الكرام

ثىةو عىلىى بىًعّبو : قىاؿى عنو أنو  ليبىابىةى كىعىًلي  ٍبني أىيب  كىافى أىبيو  ,كين ا يػىٍوـى بىٍدرو كيل  ثىالى
 كىكىانىٍت عيٍقبىةي  :طىاًلبو زىًمهلىٍي رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, قىاؿى 

٫بىٍني ٭بىًٍشي  :فػىقىاالى  :رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, قىاؿى  ]أم دكر[
كىالى أىانى بًىٍغُبى عىٍن اٍِلىٍجًر ًمٍنكيمىا ,قٍػوىل ًمِبًٌ مىا أىنٍػتيمىا بًى  :فػىقىاؿى  ,عىٍنكى 

(ُ). 
ركاه البخارم ومن شواىد حتملو اإليذاء من اجلند ومسازلتو ذلم ما 

: لىم ا قىسىمى الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى مسعود هنع هللا يضر أنو  عىٍن عىٍبًد هللاً كمسلم  قىاؿى
ٍْبو, قىاؿى رىجيله ًمنى اِلىٍنصىاًر: مىا أىرىادى هًبىا كىٍجوى هللًا, فىأىتػىٍهتي للًو كسل مى ًقٍسمىةى حينػى 

: رىٍٞبىةي هللًا  الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى فىأىٍخبػىٍرتيوي, فػىتػىغىهػ رى كىٍجهيوي, ّتي  قىاؿى

                                           
 .َّٕٔمسند اإلماـ أٞبد رقم  (ُ)
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ا فىصىبػىرى   .(ُ)عىلىى ميوسىى, لىقىٍد أيكًذمى بًىٍكثػىرى ًمٍن ىىذى
كمن شواىد تعلهم النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى جنده الصرب ما 

ىك ؿي العىرىًب رىمىى ًبسىٍهمو بن أيب كقاص هنع هللا يضر قاؿ:  سىٍعدركاه الشهخاف أف  ًإيٌنً ِلى
لىًة,  ـه ًإال  كىرىؽي ا٢بيبػٍ , كىرىأىيٍػتػينىا نػىٍغزيك كىمىا لىنىا طىعىا , كىًإف  ٓت سىًبهًل اّللً  ا الس ميري كىىىذى

أىحىدىانى لىهىضىعي كىمىا تىضىعي الش اةي, مىا لىوي ًخٍلطه, ّتي  أىٍلبىحىٍت بػىنيو أىسىدو تػيعىٌزًريين 
, ًخٍبتي ًإذنا كىضىل  سىٍعًهي  .(ِ)عىلىى اإًلٍسالىـً

 انؼُبٚخ ثُأعشِ انشٓذاء..31
نٍػهىا كىاآلًخرىًة كىيى قاؿ هللا تعاىل: } ٍسأىليونىكى عىًن اٍلهػىتىامىى قيٍل ًإٍلالىحه ٥ب يٍم ٓت الد 

هػٍره كىًإٍف ٚبيىاًلطيوىيٍم فىًإٍخوىانيكيٍم كىاّلٌلي يػىٍعلىمي اٍلميٍفًسدى ًمنى اٍلميٍصًلًح كىلىٍو شىاء اّلٌلي  خى
 { ]البقرة[.َِِِلٍعنػىتىكيٍم ًإف  اّلٌلى عىزًيزه حىًكهمه 

ا غىًنٍمتيم مًٌن شىٍيءو فىأىف  ّلًلًٌ ٟبييسىوي كىلًلر سيوًؿ كىاٍعلىميوٍا أى٭ب ى قاؿ هللا تعاىل: }
 { ]اِلنفاؿ[.ُْ.. سىاًكًْب كىاٍبًن الس ًبهلً كىًلًذم اٍلقيٍرَبى كىاٍلهػىتىامىى كىاٍلمى 

ىذه اآلايت السابقة من أعظم اآلايت ٓت رعاية اِليتاـ, كاإلحساف 
ىل ابلعقاب ٤بن أساء إلههم, ك٨بالطتهم, كرعاية شؤكهنم, كتوعد هللا تعا

للهتامى, حٌب جعل هللا ٥بم نصهبان من غنائم ا٢برب, فإذا عظ مى هللا من شأف 
اإلحساف للهتهم لًًهٍتًمًو فإف الهتهم الذم استيٍشهدى كالده ٓت ساحة ا٤بعركة ٥بو 
أشد عظمة من اِلكؿ, فهذا قد ٝبع لهتمو كرامة الشهداء, فصارت لو مزية 

                                           
 .َُْ, لحهح مسلم رقمّّْٓخارم رقملحهح الب (ُ)
 .ِٕٔٓ, لحهح مسلم رقم ّْٓٔلحهح البخارم رقم (ِ)
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 دلت السنة ا٤بطهرة.  على اِلكؿ, كعلى ىذا
كال تقتصر العناية هبذا الشههد بل تشمل ٝبهع أسرتو؛ بكفالتهم 

 كتعلهمهم كرعايتهم بكل ما ٰبتاجونو من مسكن كلباس كلطف معاملة.
كالسؤاؿ الذم قد يتبادر للذىن كهف يكوف للعناية بسر الشهداء دكر 

 ٓت ٪باح القهادة العسكرية. 
ركتو ٓت ا١بهاد إذا الحظ عناية بكالد كا١بواب: إف الرجل قبل مشا

الشهداء كاف أكثر إقدامان ٓت ا٤بعارؾ, ًلعلمًو ٗبصّب أكالده من بعده, فال 
 يدخل علهو الشهطاف بقولو أين تذىب كتَبؾ عهالك؟

كالعناية  ابىتماـ القهادة بو كسالمتو كبمنو, شعرا١بندم حْب يف 
 .يعطي أقصى العطاءك  ,يَبدد ٓت أف يبذؿ غاية البذؿ نل بسرتو

اٍبني  وقىالى كمن اِلمثلة من السّبة ا٤بطهرة على العناية ًبيسىًر الشهداء ما 
تػىلىٌقاىيٍم  (ُ)من ميٍؤتىة قافلْبًمن اٍلمىًدينىًة  جهش مؤتة لىٌما دىانى  رٞبو هللا: ٍسحىاؽى ا

هىافي كىلى  ,رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىاٍلميٍسًلميوفى  ًقهػىهيٍم الٌصبػٍ
يىٍشتىٌدكفى كىرىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ميٍقًبله مىعى اٍلقىٍوـً عىلىى 

ليوىيٍم, كىأىٍعطيوين اٍبنى جىٍعفىرو  :فػىقىاؿى  ,دىابٌةو  هىافى فىاٞبًٍ فىأىتىى ًبعىٍبًد اّللًٌ  ,خيذيكا الٌصبػٍ
هي فىحىمىلىوي بػىٍْبى يىدى   :كىيػىقيوليوفى  ,كىجىعىلى الٌناسي ٰبىٍثيوفى عىلىى ا١بٍىٍهًش التٌػرىابى  ,ٍيوً فىأىخىذى

  !فػىرىٍرُتيٍ ٓت سىًبهًل اّللًٌ  !ايى فػيرٌاري 
 ,فػىهػىقيوؿي رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: لىٍهسيوا اًبٍلفيرٌارً  :قىاؿى 

                                           
 .تقدـ ا٢بديث عنها كعن موقعها, ٙبت عنواف: اختهار القادة (ُ)
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 .(ُ)اىلى كىلىًكنٌػهيٍم اٍلكيرٌاري إٍف شىاءى اّلٌلي تػىعى 
جىاًبر ٍبن عىٍبًد اّللً  اِلىٍنصىارًم  رىًضيى كركل البخارم رٞبو هللا تعاىل عن 

هي اٍستيٍشًهدى يػىٍوـى أيحيدو كىتػىرىؾى ًست  بػىنىاتو كىتػىرىؾى عىلىٍهًو دىيٍػننا,  اّلل ي عىنػٍهيمىا: أىف  أىابى
ادي الن ٍخًل أىتػىٍهتي رىسيوؿى اّلل ً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى,  فػىلىم ا حىضىرى ًجدى

: ايى رىسيوؿى اّللً  قىٍد عىًلٍمتى أىف  كىاًلًدم اٍستيٍشًهدى يػىٍوـى أيحيدو, كىتػىرىؾى عىلىٍهًو  فػىقيٍلتي
ًثّبنا, كىًإيٌنً أيًحب  أىٍف يػىرىاؾى الغيرىمىاءي  ]من أجل أف يتساىلوا معو ٓت دين  دىيٍػننا كى

 أبهو[.
: اٍذىىٍب   ًحهىًتًو, فػىفىعىٍلتي ّتي  دىعىٍوتيوي, فػىلىم ا نىظىريكا قىاؿى ٍرو عىلىى انى فػىبػىٍهًدٍر كيل  ٛبى

رنا  إًلىٍهًو أيٍغريكا يب تًٍلكى الس اعىةى, فػىلىم ا رىأىل مىا يىٍصنػىعيوفى أىطىاؼى حىٍوؿى أىٍعظىًمهىا بػىٍهدى
, ّتي  جىلىسى عىلىٍهوً   .ثىالىثى مىر اتو

: ادٍ  , فىمىا زىاؿى يىًكهلي ٥بىيٍم حىٌب  أىد ل اّلل ي أىمىانىةى كىاًلًدم, ّتي  قىاؿى عي أىٍلحىابىكى
كىأىانى كىاّللً  رىاضو أىٍف يػيؤىدًٌمى اّلل ي أىمىانىةى كىاًلًدم, كىالى أىٍرًجعى ًإىلى أىخىوىاِت بًتىٍمرىةو, فىسىًلمى 

ًر ال ًذم عىلىٍهًو رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي كىاّللً  البػىهىاًدري كيل هىا حىٌب  أىيٌنً أىٍنظي  ري ًإىلى البػىٍهدى
ٍرىةن   .(2)علهًو كعلى للًو كسل مى, كىأىن وي لٍى يػىنػٍقيٍص ٛبى

 سػبٚخ احلبنخ انُفغٛخ ػُذ اجلُٕد..31
ٍنوي كىيػينػىٌزًؿي عىلىٍهكيم مًٌن الس  قاؿ هللا تعاىل: } هكيمي النػ عىاسى أىمىنىةن مًٌ مىاء ًإٍذ يػيغىشًٌ

رىكيم ًبًو كىييٍذًىبى عىنكيٍم رًٍجزى الش ٍهطىاًف كىلًهػىٍرًبطى عىلىى قػيليوًبكيٍم كىيػيثػىبًٌتى ًبًو  مىاء لًٌهيطىهًٌ

                                           
 .ِّٖ/ِ النبوية السّبة, ِّٖ/ِسّبة ابن ىشاـ  (ُ)
 .ُِٖٕالبخارم رقم (ِ)
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ـى  ا ًة أىيٌنً مىعىكيٍم فػىثػىبًٌتيوٍا ال ًذينى لمىنيوٍا سىأيٍلًقي ٓت  ُُاِلىٍقدى ًإٍذ ييوًحي رىب كى ًإىلى اٍلمىآلًئكى
{ ُِفىريكٍا الر ٍعبى فىاٍضرًبيوٍا فػىٍوؽى اِلىٍعنىاًؽ كىاٍضرًبيوٍا ًمنػٍهيٍم كيل  بػىنىافو قػيليوًب ال ًذينى كى 

 ]اِلنفاؿ[.
هللا  من عظهم فضل هللا تعاىل على ا٤بؤمنْب لهلة معركة بدر أف ألقى 

نهمالنعاس ى نفوسهمعل , من عدكىم كىم كفار قريشوؼ ا٣بمن  , لهؤمًٌ
من ا٢بدث اِلكرب  م بوىسحاب, لهطهر م ماء طهورنا من الهنزؿ علهأك 

عند القتاؿ,  كيصربىا, من قلوهبمم كساكس الشهطاف هعن بو , كيزيلكاِللغر
, حٌب ال أقداـ ا٤بؤمنْب بتلبهد اِلرض الرملهة اب٤بطر ٤بطر النازؿكيثبت اب

 ., ّت أيدىم هللا اب٤بالئكة تقاتل معهمال تنزلق فههاف تطمس اِلقداـ ٓت الرمل,
 القرلف الكرمي الٍب تيعُب اب٢بالة الركحهة كالنفسهة اب١بنود  كاآلايت ٓت

 كثّبة, كعلى ىذا دلت السنة ا٤بطهرة.  
فقد كاف رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ًمٍن أشدًٌ القادة 
متابعة ٤با ٯبوؿ ٓت خواطر جنوده, ٩با قد يؤثًٌر على حالة ا١بندم كقدراتو 

ك مرض أك كسوسة شهطاف أك مشكلة مادية أك معنوية العسكرية من فقر أ
 كما أشبو ذلك.

: قىاؿى أنو  هنع هللا يضر عىٍن أىيب سىًعهدو ا٣ٍبيٍدرًمًٌ كمثاؿ ذلك ما ركاه اإلماـ أٞبد 
لىم ا أىٍعطىى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى مىا أىٍعطىى ًمٍن تًٍلكى 

هىا ]يـو حنْب[  ,ٍيشو كىقػىبىاًئًل اٍلعىرىبً اٍلعىطىاايى ٓت قػيرى  كىلٍى يىكيٍن ٓت اٍِلىٍنصىاًر ًمنػٍ
ثػيرىٍت ًفهًهٍم اٍلقىالىةي  ,شىٍيءه  ا ا٢بٍىي  ًمٍن اٍِلىٍنصىاًر ٓت أىنٍػفيًسًهٍم حىٌب  كى حىٌب   ,كىجىدى ىىذى
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 .كسل مى قػىٍومىوي  لىًقيى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للوً  :قىاؿى قىائًليهيمٍ 
ا ا٢بٍىي  قىٍد  !ايى رىسيوؿى اّلل ً  :فػىقىاؿى  ,فىدىخىلى عىلىٍهًو سىٍعدي ٍبني عيبىادىةى   ًإف  ىىذى

ا اٍلفىٍيًء ال ًذم أىلىٍبتى  ؛كىجىديكا عىلىٍهكى ٓت أىنٍػفيًسًهمٍ  قىسىٍمتى  ,ًلمىا لىنػىٍعتى ٓت ىىذى
ا ا٢بٍىيًٌ ًمٍن  ,ا ٓت قػىبىاًئًل اٍلعىرىبً ٓت قػىٍوًمكى كىأىٍعطىٍهتى عىطىاايى ًعظىامن  كىلٍى يىكيٍن ٓت ىىذى

 .اٍِلىٍنصىاًر شىٍيءه 
 ؟فىأىٍينى أىٍنتى ًمٍن ذىًلكى ايى سىٍعدي  :قىاؿى  
 ؟!كىمىا أىانى  ,مىا أىانى ًإال  اٍمريؤه ًمٍن قػىٍوًمي !ايى رىسيوؿى اّلل ً  :قىاؿى  
 .ًه ا٢بٍىًظّبىةً فىاٍٝبىٍع يل قػىٍومىكى ٓت ىىذً  :قىاؿى  
 .فىخىرىجى سىٍعده فىجىمىعى الن اسى ٓت تًٍلكى ا٢بٍىًظّبىةً  :قىاؿى  
كىجىاءى لخىريكفى  ,فىجىاءى رًجىاؿه ًمٍن اٍلميهىاًجرًينى فػىتػىرىكىهيٍم فىدىخىليوا :قىاؿى  
هي سىٍعده  ,فػىرىد ىيمٍ   .فػىلىم ا اٍجتىمىعيوا أىَتى

ا :فػىقىاؿى    .ا٢بٍىي  ًمٍن اٍِلىٍنصىارً  قىٍد اٍجتىمىعى لىكى ىىذى
ىيٍم رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, فىحىًمدى اّلل ى  :قىاؿى   فىأىَتى

 .كىأىثٍػُبى عىلىٍهًو اًبل ًذم ىيوى لىوي أىٍىله 
ةه كىجىٍدٛبيي  ,ايى مىٍعشىرى اٍِلىٍنصىاًر مىا قىالىةه بػىلىغىٍتًِب عىٍنكيمٍ  :ّتي  قىاؿى   وىىا ٓت كىًجدى

اكيمي  ,أىنٍػفيًسكيمٍ  الن فػىهىدى اءن فىأىل فى اّلل ي  ,اّلل ي  كىعىالىةن فىأىٍغنىاكيمي  ,اّلل ي  أىلٍى لًتكيٍم ضيال  كىأىٍعدى
 .بػىٍْبى قػيليوًبكيمٍ 

 .بىل اّلل ي كىرىسيوليوي أىمىن  كىأىٍفضىلي  :قىاليوا 
هبيونىًِب ايى مىٍعشىرى اٍِلىنٍ  :قىاؿى    ؟صىارً أىالى ٘بًي
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هبيكى ايى رىسيوؿى اّلل ً  :قىاليوا  ّللًً  كىًلرىسيولًًو اٍلمىن  كىاٍلفىٍضلي  ؟كىٗبىاذىا ٪بًي  .كى
قٍػتيٍم كىليدًٌقٍػتيمٍ  :قىاؿى   تيٍم لىقيٍلتيٍم فػىلىصىدى تػىنىا ميكىذ ابن  ؛أىمىا كىاّللً  لىٍو ًشئػٍ أىتػىهػٍ

قٍػنىاؾى  ؾى  ,فىصىد  ا فىآكىيٍػنىاؾى كىطى  ,كى٨بىٍذيكالن فػىنىصىٍرانى أىكىجىٍدُتيٍ ٓت  ,كىعىاًئالن فىأىٍغنػىهػٍنىاؾى  ,رًيدن
نٍػهىا أتىىل ٍفتي هًبىا قػىٍومنا لًهيٍسًلميوا ٓت ليعىاعىةو ًمنى  !أىنٍػفيًسكيٍم ايى مىٍعشىرى اٍِلىٍنصىارً   ,الد 

ًمكيمٍ  ٍلتيكيٍم ًإىلى ًإٍسالى أىٍف يىٍذىىبى الن اسي  !أىفىالى تػىٍرضىٍوفى ايى مىٍعشىرى اٍِلىٍنصىارً  ,كىكىكى
كىتػىٍرًجعيوفى ًبرىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت  ,اًبلش اًة كىاٍلبىًعّبً 

كىلىٍو  ,فػىوىال ًذم نػىٍفسي ٧بيىم دو بًهىًدًه لىٍوالى ا٥بًٍٍجرىةي لىكيٍنتي اٍمرىأن ًمٍن اٍِلىٍنصىارً  ,رًحىاًلكيمٍ 
الل هيم   ,اٍِلىٍنصىاري ًشٍعبنا لىسىلىٍكتي ًشٍعبى اٍِلىٍنصىارً  بنا كىسىلىكىتً سىلىكى الن اسي ًشعٍ 

 .اٍرحىم اٍِلىٍنصىارى كىأىبٍػنىاءى اٍِلىٍنصىاًر كىأىبٍػنىاءى أىبٍػنىاًء اٍِلىٍنصىارً 
منا رىًضهنىا ًبرىسيوًؿ اّللً  ًقسٍ  :كىقىاليوا ,فػىبىكىى اٍلقىٍوـي حىٌب  أىٍخضىليوا ٢ًبىاىيمٍ  :قىاؿى  
 .(ُ)ّتي  اٍنصىرىؼى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىتػىفىر قٍػنىا ,كىحىظًّا

 ادلكبفأح ادلبدٚخ نهجُذ..32
قاؿ هللا تعاىل: }كىاٍعلىميوٍا أى٭ب ىا غىًنٍمتيم مًٌن شىٍيءو فىأىف  ّلًلًٌ ٟبييسىوي كىلًلر سيوًؿ 

 [.اِلنفاؿ{ ]ُْ.. ٍلمىسىاًكًْب كىاٍبًن الس ًبهلً امىى كىاكىًلًذم اٍلقيٍرَبى كىاٍلهػىتى 
إف الكـر بال مقابل من أعظم أخالؽ النيب للى هللا علهو كعلى للو 
كسلم, فكهف إذا كيًجدى ا٤بقابل للنيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم  كمن 
أىدل لو ىدية أك أبلى بالءن حسننا ٓت ساعات ا٢برب, فإنك لن ٘بد مثل 

                                           
 .َُُّٓمسند اإلماـ أٞبد رقم  (ُ)
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ؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٓت ردًٌ ا١بمهل كٓت عطائو ككرمو فقد  رسو 
 .كما كلفو الوالفوف  كاف كالريح ا٤برسلة

ككاف من عظهم فضل هللا تعاىل أنو أابح ١بهش ا٤بسلمْب االستفادة من 
غنائم أىل الكفر, كتوزيعها بعضها علههم, ككفق ىذه اآلية السابقة كز عى النيب  

 علهو كعلى للو كسلم الغنائم على جنده, بل كزاد ٓت ا٤بكافأة ِلفراد للى هللا
 أبلوا بالءن حسنان ٓت القتاؿ, فكاف يكافئهم على حسن أدائهم.

عن أيب قػىتىادىةى كمن شواىد ذلك ما ركاه البخارم كمسلم رٞبهما هللا  
ـى حينػىٍْبو هنع هللا يضر قاؿ خىرىٍجنىا مع رسوؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى للو   ,كسلم عىا

نىا كانت لًٍلميٍسًلًمْبى جىٍولىةه  فػىرىأىٍيتي رىجيالن من اٍلميٍشرًًكْبى عىالى رىجيالن  ,فلما اٍلتػىقىهػٍ
ٍرتي حٌب أىتػىهػٍتيوي من كىرىائًًو حٌب ضىرىبٍػتيوي اًبلس ٍهًف على  ,من اٍلميٍسًلًمْبى  فىاٍستىدى

ٍبًل عىاتًًقوً  ّتي  أىٍدرىكىوي  ,ًِب ضىم ةن كىجىٍدتي منها رًيحى اٍلمىٍوتً فىأىقٍػبىلى عىلىي  فىضىم   ,حى
ؿي الناس :فػىلىًحٍقتي عيمىرى بن ا٣بٍىط اًب فقلت ,اٍلمىٍوتي فىأىٍرسىلىًِب   ؟ما ابى

 !أىٍمري اّلل ً  :قاؿ
]ٗبعُب أف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٝبع ّتي  ًإف  الناس رىجىعيوا  

كىجىلىسى النيب للى هللا علهو كانتصركا على ثقهف كىوازف[ الناس بعد فرارىم, 
 .فػىلىوي سىلىبيوي  ةنقػىتىلى قىًتهالن لو علهو بهًٌ  نٍ مى  :فقاؿ كعلى للو كسلم

 .ّتي  جىلىٍستي  ؟ن يىٍشهىدي يلمى  :فػىقيٍمتي فقلت 
ن يىٍشهىدي مى  :فقلت ,فػىلىوي سىلىبيوي فػىقيٍمتي  ةنمن قػىتىلى قىًتهالن لو علهو بهًٌ  :ّتي  قاؿ

 .ّتي  جىلىٍستي  ؟يل
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فقاؿ رسوؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى للو  ,فػىقيٍمتي  ,الث الًثىةى مثلو :ّتي  قاؿ
لىدىؽى اي  :فقاؿ رىجيله  ,فىاقٍػتىصىٍصتي علهو اٍلًقص ةى  !اي أىابى قػىتىادىةى  ؟ما لك :كسلم

 .فىأىٍرًضًو عىِبًٌ  ,رىسيوؿى اّللً  كىسىلىبيوي ًعٍنًدم
دًٌيقي هنع هللا يضرفق ًإذنا الى يػىٍعًمدي إىل أىسىدو من أيٍسًد  ,الىا اّلل ً  :اؿ أبو بىٍكرو الصًٌ

 !.اّللً  يػيقىاًتلي عن اّللً  كىرىسيولًًو للى هللا علهو كعلى للو كسلم يػيٍعًطهكى سىلىبىوي 
فىًبٍعتي  ,فىأىٍعطىاهي  ,لىدىؽى  :فقاؿ النيب  للى هللا علهو كعلى للو كسلم

ـً  ,ٓت بىًِب سىًلمىةى  لدًٌرٍعى فىابٍػتػىٍعتي بًًو ٨بىٍرىفناا ٍسالى ىك ؿي مىاؿو أتىىثػ ٍلتيوي ٓت اإٍلً  .(ُ)فإنو ِلى
 ادلكبفأح ادلؼُٕٚخ نهجُذ..33
فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر ٥بىيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ٓت اِلىٍمًر }..قاؿ هللا تعاىل: 

ب  اٍلميتػىوىكًًٌلْبى  فىًإذىا عىزىٍمتى فػىتػىوىك ٍل عىلىى لؿ ] {ُٗٓاّللًٌ ًإف  اّلٌلى ٰبًي
 [.عمراف

جل ًت ا٤بكافآت ا٤بعنوية من النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم عن 
صى ١بنده على ما قدموه, كقد تنوعت ىذه ا٤بكافآت فقد تكوف  أٍف ٙبي

وف دعاءةن كما تشّب اآلية السابق, فتكوف سعادة ن أبدية لصاحبها, كقد يك
 أمران ماداي ن ٰبمل قهمة معنوية, كقد ٰبمل االثنْب معان أك غّب ذلك..

                                           
 .ُُٕٓمسلم رقم لحهح , ِّٕٗ ملحهح البخارم رق (ُ)

من ثًهابو كسالحو  ى ا٤بقتوؿ ٓت ا٢بربلسلب: ما يكوفي عل, االبهنة: الدلهل كالربىاف الواضح
الىا: تتكوف من )ال( النافهة ك)ىا( التنبهو الٍب حلت ٧بل كاك القسم, ك)الىا هللا( , كداب ةو 

 .: اقتُب كٝبع(لأتث, ): بستاف النخل ا٤بثمر(ا٤بخرؼ, )أللها )ال كهللًا(
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عىٍن عىًليٌو رىًضيى كمن الشواىد على ذلك ما ركاه أٞبد كالَبمذم كغّبٮبا 
ٍعتي رىسيوؿى اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػيفىدًٌم : اّلل ي عىٍنوي قىاؿى  مىا ٠بًى
ا بًىبػىوىٍيوً  ٍعتيوي يػىقيوؿي لىوي يػىٍوـى أيحيدو  ,ًإال  سىٍعدى ٍبنى مىاًلكو  أىحىدن  ,اٍرـً سىٍعدي  :فىًإيٌنً ٠بًى

اؾى أىيب كىأيمًٌي  . (ُ)ًفدى
 عىًن عىٍبًد اّللً  ٍبًن أينػىٍهسو كمن ذلك ما ركاه أٞبد كابن حب اف كغّبٮبا 

ًإن وي قىٍد  :كعلى للو كسلم فػىقىاؿى  دىعىاهي رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو :قىاؿى أنو  هنع هللا يضر
زيكىين كىىيوى بًنىٍخلىةى غٍبنى سيٍفهىافى ٍبنى نػيبػىٍهحو ا٥ٍبيذىيل  ٝبىىعى يلى الن اسى لًهى خالد بػىلىغىًِب أىف  

أىٍك ًبعيرىنىةى 
 .فىٍأتًوً  (ِ)

 ؟انٍػعىٍتوي يل حىٌب  أىٍعرًفىوي  !ايى رىسيوؿى اّلل ً  :قػيٍلتي  :قىاؿى 
نىوي  :قىاؿى   .أىن كى ًإذىا رىأىيٍػتىوي كىجىٍدتى لىوي قيشىٍعرًيرىةن  ؛ليىةي مىا بػىهػٍنىكى كىبػىهػٍ
حنا ًبسىٍهًفي حىٌب  ديًفٍعتي إًلىٍهوً  :قىاؿى  دي  ,فىخىرىٍجتي ميتػىوىشًٌ كىىيوى ٓت ظيعينو يػىٍرَتى
مىا كىلىفى يل رىسيوؿي اّللً   فػىلىم ا رىأىيٍػتيوي كىجىٍدتي  ,ًحْبى كىافى كىٍقتي اٍلعىٍصرً  ٥بىين  مىٍنزالن 

 .اٍلقيشىٍعرًيرىةً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم ًمنى 
نىوي ٧بيىاكىلىةه تىٍشغىليًِب عىًن  فىأىخىٍذتي ٫بىٍوىهي كىخىًشهتي أىٍف يىكيوفى بػىٍهًِب كىبػىهػٍ

٩ب ًن  :تػىهىٍهتي إًلىٍهًو قىاؿى فػىلىم ا انػٍ  ,فىصىل ٍهتي كىأىانى أىٍمًشي ٫بىٍوىهي كىأيكًمئي ًبرىٍأًسي ,الص الةً 
 ؟الر جيلي 

ًلكى  ,رىجيله ًمنى اٍلعىرىبً  :قػيٍلتي  ا الر جيًل فىجىاءى ًلذى عى ًبكى كىًٔبىٍمًعكى ٥ًبىذى  .٠بًى
                                           

 .ّٖٖٔ, سنن الَبمذم ٖٔٗرقم  مسند اإلماـ أٞبد( ُ)

 سهأِت ا٢بديث عن ىذه ا٤بناطق ٙبت عنواف التجسس على اِلعداء. (ِ)
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 .فػىقىاؿى أىانى ٓت ذىًلكى  :قىاؿى 
ئنا حىٌب  ًإذىا أىٍمكىنىًِب ٞبىىٍلتي عىلىٍهًو اًبلس ٍهًف حىٌب   ّتي   ,قػىتػىٍلتيوي  فىمىشىٍهتي مىعىوي شىهػٍ

 .خىرىٍجتي كىتػىرىٍكتي ظىعىائًنىوي ميٍنكىب اتو عىلىٍهوً 
 :فػىلىم ا قىًدٍمتي عىلىى رىسيوًؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم كىرىلين قىاؿى 

 .قىٍد أىفٍػلىحى اٍلوىٍجوي 
 !قػىتػىٍلتيوي ايى رىسيوؿى اّلل ً  :قػيٍلتي 
 .لىدىٍقتى  :قىاؿى 
ـى مىًعي رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم فىأىٍدخىلىًِب ّتي  قىا :قىاؿى 

تىوي كىأىٍعطىاين عىصنا  .بػىهػٍ
 .أىٍمًسٍك ىىًذًه اٍلعىصىا ًعٍندىؾى ايى عىٍبدى اّللً  ٍبنى أينػىٍهسو  :فػىقىاؿى 
ًذًه اٍلعىصىا :فػىقىاليوا ,فىخىرىٍجتي هًبىا عىلىى الن اسً  :قىاؿى   ؟مىا ىى

كىأىمىرىين أىٍف  ,طىانًههىا رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلمأىعٍ  :قػيٍلتي 
 .أيٍمًسكىهىا

أىفىال تػىٍرًجعي ًإىلى رىسيوًؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم فػىتىٍسأىلىوي  :قىاليوا
 ؟!ًلى ذىًلكى 

 .فػىرىجىٍعتي ًإىلى رىسيوًؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم :قىاؿى 
ًذًه اٍلعىصىا :فػىقيٍلتي   ؟ايى رىسيوؿى اّللً  لىى أىٍعطىهػٍتىًِب ىى
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ريكفى  ,ليىةه بػىٍهًِب كىبػىهػٍنىكى يػىٍوـى اٍلًقهىامىةً  :قىاؿى   (ُ)ًإف  أىقىل  الن اًس اٍلميتىخىصًٌ
مىرى هًبىا فىضيم ٍت فػىلىٍم تػىزىٍؿ مىعىوي حىٌب  ًإذىا مىاتى أى  ,فػىقىرىنػىهىا عىٍبدي اّللً  ًبسىٍهًفوً  ,يػىٍومىًئذو 

هعنا ,مىعىوي ٓت كىفىًنوً   .(ِ)ّتي  ديًفنىا ٝبًى
 ٔجٕة عبػخ انمبئذ..34

ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوٍا أىًطهعيوٍا اّلٌلى كىأىًطهعيوٍا الر سيوؿى كىأيٍكيل قاؿ هللا تعاىل: }
  [.النساء{ ]ٗٓ..اِلىٍمرً 

ىم الفرائض, ٤با ٓت أكجب اإلسالـ الطاعة للقائد, كجعلها من أ
طاعتو من توحهد الكلمة, كىذا أحوج ما ٙبتاجو الدكؿ ٓت ا٢بركب, لكن 

 جعلها ٓت حدكد الشرع؛ حهث ال طاعة للمخلوؽ ٓت معصهة ا٣بالق.
كمن اِلدلة على كجوب الطاعة ٓت حدكد الشرع ما ركاه البخارم رٞبو 

 (ّ) علهو كعلى للو كسلم سىرًي ةن عن عىًليٌو هنع هللا يضر قاؿ بػىعىثى النيب للى هللاهللا 
                                           

 .مأخوذه من اٍلًمٍخصىرىةً _ اٍلقهامة كمعهم أٍعماؿ يت ًكئيوف علهها أهنم أيتيوفى _ يـو: ا٤بتخصركف (ُ)
 .َٔ/ٕهتذيب اللغة 

 . َُٕٔرقم  لحهح ابن حباف,  ََُٗٔ رقم بن حنبل مسند أٞبد (ِ)
ربهع اآلخر  اسم ىذه السرية سرية علقمة بن ٦بيىٌزًز إىل اِلحباش ٔبيد ة, ككانت ٓت شهر (ّ)

كم, َٕكقعت ٓت البحر اِلٞبر مقابل قرية الشعهبة, كىذه جنوب جدة بنحو  ,ىػٗسنة 
 دة ا٤بشهورة.كلهست ٓت مدينة جً 

 من رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم أف انسان  بار إىلإذ كللت اِلخ      
يريدكف غزك  عهبة ٓت ساحل جدة بناحهة مكة ٓت مراكبأىل الش   رلىما٢ببشة  بالد

فبعث رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم إلههم عىٍلقىمىة ٍبن ٦بيىٌزًز رضي هللا تعاىل  الساحل,
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 .فىاٍستػىٍعمىلى علهها رىجيالن من اٍِلىٍنصىاًر كىأىمىرىىيٍم أىٍف ييًطهعيوهي 
النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم أىٍف  أىلىٍهسى أىمىرىكيمي  :فػىغىًضبى فقاؿ

 ؟تيًطهعيوين 
  . بػىلىى :قالوا
  . فىجىمىعيوا ,فىاٍٝبىعيوا يل حىطىبنا :قاؿ
رنا :اؿفق  .فىأىٍكقىديكىىا ,أىٍكًقديكا انى

فػىرىٍرانى  :كىجىعىلى بػىٍعضيهيٍم ٲبيًٍسكي بػىٍعضنا كىيػىقيوليوفى  ,فػىهىم وا ,اٍدخيليوىىا :فقاؿ
 فما زىاليوا حٌب ٟبىىدىتً  ,إىل النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم من الن ارً 

 .فىسىكىنى غىضىبيوي  ,الن اري 
لو دىخىليوىىا ما خىرىجيوا  : علهو كعلى للو كسلم فقاؿفػىبػىلىغى النيب للى هللا

 .(ُ)الط اعىةي ٓت اٍلمىٍعريكؼً  ,منها إىل يػىٍوـً اٍلًقهىامىةً 
 

                                                                                                         
هشو البحر حٌب أتوا إىل ا١بزيرة الٍب كاف عندىا اِلحباش ٓت عنو ٓت ثالٜبائة لحايب فخاض ٔب

علقمة بن ٦بيىٌزًز أذف  , كٓت بعض طريق الرجعةالبحر اِلٞبر فهربوا, ّت رجع ا١بهش كل يلق حرابن 
 كاستعمل علههم عبد هللا بن حذافة السهميٌ ٓت أف تتعجل الرجعة للمدينة لطائفة من ا١بهش 

 .حابو لهوقدكا انران لهدخلوا فههااِلنصارم, كىو الذم أمر أل

 .  "ٕٔ.ّٓ'ُٕ°ّٗ "ِٖ.ُْ'ْٔ°َِاالحداثهات: 
 .َْٖٓلحهح البخارم  (ُ)
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 رؼٕٚغ احلمٕق ادلؼُٕٚخ نهجُذ..35
فىمىٍن عيًفيى لىوي ًمٍن أىًخهًو شىٍيءه فىاتًٌبىاعه اًبٍلمىٍعريكًؼ كىأىدىاء قاؿ هللا تعاىل: }..

 { ]البقرة[.ُٖٕ..سىافو ذىًلكى ٚبىًٍفهفه مًٌن ر بًٌكيٍم كىرىٍٞبىةه إًلىٍهًو إبًًحٍ 
هىاةه ايىٍ أيكيلٍ اِلىٍلبىاًب لىعىل كيٍم تػىتػ قيوفى كقاؿ تعاىل: } كىلىكيٍم ٓت اٍلًقصىاًص حى

 { ]البقرة[.ُٕٗ
اء ّلًلًٌ كىلىٍو ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوٍا كيونيوٍا قػىو اًمْبى اًبٍلًقٍسًط شيهى كقاؿ تعاىل: } دى

ٍيًن كىاِلىقٍػرىًبْبى   { ]النساء[.ُّٓ ..عىلىى أىنفيًسكيٍم أىًك اٍلوىاًلدى
ل يقتصر استهفاء ا٢بقوؽ عند النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم 
على أخذ القىوىد, كما أمر هللا تعاىل بو ٓت اآلية الثانهة.. بل أخذ شكالن لخر 

ة ابِليعطهات إف كقعت بقصد أك بدكف ٓت التعويض عن ا٢بقوؽ ا٤بعنوي
 قصد, كىذا أحد ا٤بعاين الواردة ٓت اآلية اِلكىل.

ك٥بذا أمثلة كثّبة ٓت السنة ا٤بطهرة, كمنها ما قالو ابن سعد رٞبو هللا:  
نىا رىسيوؿي اّللً  لٌلى هللا علهو ك  ]أم غزكة  سلم يىًسّبي ًمنى الط اًئفً على للو ك بػىهػٍ

ًإىلى جىٍنًب رىسيوًؿ اّللً  للى هللا  (ِ), كىأىبيو ريٍىمو اٍلًغفىارًم  (ُ)ٍعرىانىةً ًإىلى ا١بًٍ  الطائف[
ًف لىوي غىًلهظىتىافً  قىةو لىوي, كىٓت رًٍجلىٍهًو نػىٍعالى ًإٍذ زىٞبىىٍت  ,علهو كعلى للو كسلم عىلىى انى

                                           
 تقدـ ا٢بديث عن موقعها ٙبت عنواف كسب العدك ابلطرائق الودية. (ُ)

على للو أسلم بعد قدـك رسوؿ هللا للى هللا علهو ك  هنع هللا يضر, ا٠بو كلثـو بن ا٢بصْب بن خلف (ِ)
فجاء إىل رسوؿ هللا للى  ,كرمي يومئذ بسهم فوقع ٓت ٫بره ,ادن حي كشهد معو أي  ,لم ا٤بدينةسك 

الطبقات الكربل . ق علهو فربأ, فكاف أبو رىم يسمى ا٤بنحورصهللا علهو كعلى للو كسلم, فب
 .ِْْ/ ْالبن سعد 
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قىةى رىسيوًؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم , قىاؿى أىبي  قػىتيوي انى : فػىوىقىعى انى و ريٍىمو
 .حىٍرؼي نػىٍعًلي عىلىى سىاًقًو, فىأىٍكجىعىوي 

ٍر   ٍعتىًِب أىخًٌ فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم : أىٍكجى
, كىقػىرىعى رًٍجًلي اًبلس ٍوطً   .رًٍجلىكى

: فىأىخىذىين   [ قىاؿى ـى ًمٍن أىٍمرًم كىمىا أتىىخ   ]أم منى ا٥بىمًٌ , كىخىًشهتي مىا تػىقىد  رى
, فػىلىم ا أىٍلبىٍحنىا اًب١بًٍٍعرىانىًة خىرىٍجتي أىٍرعىى  أىٍف يػىٍنزًؿى ٓت  قػيٍرلفه لىعىًظهًم مىا لىنػىٍعتي

ـي ]حزانن[ كىمىا ىيوى يػىٍوًمي فػىرىقنا  ]أم اإلبل[ الظ ٍهرى  أىٍف أيىٍِتى لًلن يبًٌ عىلىٍهًو الس الى
: فػىقىاليوا: طىلىبىكى الن يب  للى هللا رىسيوؿه يىٍطليبيًِب, فػىلىم ا رى  , سىأىٍلتي ك ٍحتي الرًٌكىابى

اىين  كىاّلل ً  : ًإٍحدى , ]أم إما العقاب أك العفو[ علهو كعلى للو كسلم , فػىقيٍلتي
: ًإن كى أىٍكجىعىٍتًِب ًبرًٍجًلكى فػىقىرىٍعتيكى اًبلس ٍوًط,  , فػىقىاؿى تيوي كىأىانى أىتػىرىق بي فىًجئػٍ

, فىخيٍذ ىىًذًه اٍلغىنىمى ًعوىضنا ًمٍن ضىٍربىًٍب كىأىكٍ   .جىٍعتيكى
نٍػهىا كىمىا ًفههىا  : فىًرضىاهي عىِبًٌ كىافى أىحىب  ًإيلى  ًمنى الد   .(ُ)قىاؿى أىبيو ريٍىمو

 االْزًبو ثفك أعشٖ ادلغهًني..36
ال هتدأ للنيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم عْبه كلو ٓت أيد ا٤بشركْب 

كىذا من كماؿ الرٞبة الٍب أيرسل هبا النيب للى هللا علهو كعلى للو أسّب, 
 كسلم.

كقد جعل القرلف نصهبان من أمواؿ الصدقة ٓت فكًٌ اِلسرل من عدكىم؛ 
كىلىػًكن  اٍلرب  مىٍن لمىنى اًبّللًٌ كىاٍلهػىٍوـً اآلًخًر كىاٍلمىآلًئكىًة فقاؿ هللا تعاىل: }..

                                           
 .ِْْ/ْالطبقات الكربل  (ُ)
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حيبًًٌو ذىًكم اٍلقيٍرَبى كىاٍلهػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكْبى كىاٍبنى  كىلتىى اٍلمىاؿى عىلىى كىاٍلًكتىاًب كىالن ًبهًٌْبى 
 { ]البقرة[.ُٕٕ..الس ًبهًل كىالس آئًًلْبى كىٓت الٌرًقىابً 

ٓت  هللا لتى ا٤باؿ على حب ك٧بل الشاىد قولو ]كٓت الرقاب[ أم:
بشرائهم  العدك بفدائهم, كٚبلهص اِلرقاءم ٚبلهص اِلسرل من أيد

 .  كإعتاقهم
كمن اِلدلة على اىتماـ اإلسالـ بفك اِلسرل ما ركاه مسلم رٞبو هللا 

ب ٓت لحهحو ٓت  اًء اٍلميٍسًلًمْبى اًبٍِلىسىارىل"ابى هنع هللا يضر أنو سىلىمىةى " عن التػ ٍنًفهًل كىًفدى
نىا أبو بىٍكرو  (ُ)غىزىٍكانى فػىزىارىةى  :قاؿ   للى هللا علهو كعلى للو أىم رىهي رسوؿ اّلل ً  ؛كىعىلىهػٍ

نىا نػىنىا كىبػىٍْبى اٍلمىاًء سىاعىةه أىمىرىانى أبو بىٍكرو فػىعىر ٍسنىا ,كسلم عىلىهػٍ ّتي  شىن   ,فلما كاف بػىهػٍ
كىأىٍنظيري إىل عينيقو من الناس ًفهًهٍم  ,اٍلغىارىةى فػىوىرىدى اٍلمىاءى فػىقىتىلى من قػىتىلى علهو كىسىىبى 

 ,ًشهتي أىٍف يىٍسًبقيوين إىل ا١بٍىبىًل فػىرىمىٍهتي ًبسىٍهمو بػىٍهنهيٍم كىبػىٍْبى ا١بٍىبىلً فىخى  ,الذ رىارًم  
فىًجٍئتي هًبًٍم أىسيوقػيهيٍم كىًفهًهٍم اٍمرىأىةه من بىًِب فػىزىارىةى علهها  ,فلما رىأىٍكا الس ٍهمى كىقػىفيوا

ا ابٍػنىةه ٥با من مىعىهى  ]غطاء من ا١بلد[, اٍلقىٍشعي النًٌطىعي  :قاؿ ,قىٍشعه من لدـ
أبو بىٍكرو ]أعطاين[ فىسيٍقتػيهيٍم حٌب أىتػىٍهتي هًبًٍم أىابى بىٍكرو فػىنػىف لىًِب  ,أىٍحسىًن اٍلعىرىبً 

                                           
رسوؿ هللا  وبعث , حهثقٕ سنة شعبافب ٓت كانت سرية أيب بكر إىل بِب فػىزىارة أك بِب كال  (ُ)

للى هللا علهو كعلى للو كسلم سرية أتديب إىل ٪بد ًلمىا كاف ٥بم من دكر ٓت الكهد لإلسالـ 
 .كا٤بسلمْب كقت فتح خهرب كما تاله

 .    "َٔ.ُٓ'ٓٓ°ِْ"ُٔ.ْٕ'ّْ°ِْاالحداثهات: 
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ا  .ابٍػنػىتػىهى
ًدينىةى كما كىشىٍفتي ٥با ثػىٍوابن  فػىلىًقهىًِب رسوؿ اّللً  للى هللا علهو  ,فػىقىًدٍمنىا اٍلمى

ٍرأىةى  ىىٍب يلى  !لىمىةي اي سى  :كعلى للو كسلم ٓت الس وًؽ فقاؿ  .اٍلمى
بػىٍتًِب كما كىشىٍفتي ٥با ثػىٍوابن  !اي رىسيوؿى اّلل ً  :فقلت  .كهللا لقد أىٍعجى

ّتي  لىًقهىًِب رسوؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم من اٍلغىًد ٓت الس وًؽ 
ٍرأىةى ّللًً  أىبيوؾى  !اي سىلىمىةي  :فقاؿ يل  .ىىٍب يل اٍلمى

 .فػىوىاّللً  ما كىشىٍفتي ٥با ثػىٍوابن  ,لك اي رىسيوؿى اّلل ً ًىيى  :فقلت
 ,فػىبػىعىثى هبا رسوؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم إىل أىٍىًل مىك ةى 

سنا من اٍلميٍسًلًمْبى كىانيوا أيًسريكا ٗبىك ةى   .(ُ)فػىفىدىل هبا انى
 انرتثٛخ انجذَٛخ نهجُٕد..37

 { ]اِلنفاؿ[.َٔ..اٍ ٥بىيم م ا اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيو ةو }كىأىًعد ك قاؿ هللا تعاىل: 
إف الكماؿ ا١بسمي ٓت اإلعداد ا٢بريب ٤بن أىم االستعداد ٤بواجهة 

 اِلعداء, كما يفهم من اآلية السابقة.
كلقد تعددت أسالهب النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت الَببهة 

ند, كا٤بسابقة بْب ا٣بهل, كٞبل اِلثقاؿ, ا١بسدية ١بنده, كا٤بصارعة بْب ا١ب
 كالرمي.

 عىٍن عىٍبًد اّللً  ٍبًن عيمىرى كمن ذلك ما أخرجو البخارم كمسلم رٞبهما هللا 

                                           
 .ُٕٓٓرقم لحهح مسلم (ُ)
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, أىف  رىسيوؿى اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى سىابىقى بػىٍْبى رضي الو عنهما
, كىسىابىقى بػىٍْبى ا٣بىٍهًل (ِ), كىأىمىديىىا ثىًنه ةي الوىدىاعً (ُ)ا٣بىٍهًل ال ًٍب أيٍضًمرىٍت ًمنى ا٢بىٍفهىاءً 

, كىأىف  عىٍبدى اّللً  ٍبنى عيمىرى كىافى (ّ)ال ًٍب لٍى تيٍضمىٍر ًمنى الث ًنه ًة ًإىلى مىٍسًجًد بىًِب زيرىٍيقو 

                                           
نة, كبهنها كبْب ا٤بدينة ٫بو ستة أمهاؿ. كفاء الوفاء بخبار دار ابلغابة ٓت شامي ا٤بديا٢بفهاء  (ُ)

 .ّٖ/ ُا٤بصطفى 
 كم اب٘باه سد الغابة, بعد جبل أحد.ُِأم على ٫بو     

 . "ّٖ.ُٓ'ّٓ°ّٗ"ُٔ.ْٔ'ّْ°ِْ  االحداثهات التقريبهة: 
مي ا٤بدينة عند أكؿ ا٤بشهورة ٓت ا٤بدينة النبوية ىي الثنهة الشامهة, الواقعة ٓت شاثنهة الوداع  (ِ)

. كىناؾ ثنهة ّٖ. ا٤بعال اِلثّبة ٓت السنة كالسّبة ص هنع هللا يضر أيب بكر الصديق "سلطانة"طريق 
أخرل قريبة من مسجد ا١بمعة عندىا استقبل أىل ا٤بدينة رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو 

 كسلم يـو ىجرتو.

 .   "َٔ.ُٗ'ّٔ°ّٗ"ُٖ.ّّ'ِٖ°ِْ   االحداثهات:
ا٤بنورة أايـ النيب ٤بدينة ٓت قبلة مصلى اتقع مساكنهم ككانت , قبهلة من اِلنصاربنو زريق  (ّ)

 .ٖٓ/ ّكفاء الوفاء بخبار دار ا٤بصطفى للى هللا علهو كعلى للو كسلم. 
 مَب من ابب السالـ. َٓٓأم جنوب مسجد الغمامة على ٫بو  

 .   ".34.4'23°24"43.11'31°35االحداثهات التقريبهة:
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 .(ُ)ًفهمىٍن سىابىقى هًبىا
مل نوعهة كال تقتصر الَببهة البدنهة على الرايضات فحسب, بل تش

 التغذية ا١بهدة للجنود, ككذلك تعلهم الفنوف القتالهة ا٢بركهة.
 رأيني سعم انؼذٔ..38

هللا تعاىل: }كىأىٍكفيوٍا ًبعىٍهًد اّللًٌ ًإذىا عىاىىدُت ٍ كىالى تىنقيضيوٍا اِلىٲٍبىافى بػىٍعدى  قاؿ
{ ُٗ يػىٍعلىمي مىا تػىٍفعىليوفى تػىوًٍكهًدىىا كىقىٍد جىعىٍلتيمي اّلٌلى عىلىٍهكيٍم كىًفهالن ًإف  اّلٌلى 

 ]النحل[.
ال يقتصر الوفاء ابلعهد على الصلح احملدكد بزمن ٧بدد, بل يشمل 
اِلشخاص كالسفراء كالرسل كاجملموعات الدبلوماسهة فهؤالء ٘بب ٞبايتهم 
عدـ التعرض ٥بم ابِلذل؛ ِلهنم لهسوا ٗبحاربْب, ك٤با ٓت ذلك من فوائد كثّبة 

, كتسهّب مصاحل الدكؿ, كحل ا٣بالفات الدكلهة, كىذا من كمنها تبلهغ الدين
لم بْب الدكؿ, كمن موجبات الوفاء اب٤بعاىدات.  موجبات السًٌ

كمن اِلدلة من السنة ا٤بطهرة على ما سبق ما ركاه اإلماـ أٞبد رٞبو هللا 
  لنيبا إىل ميسىٍهًلمىةى  رىسيوالى  جاء رضي هللا عنهما قاؿ: مىٍسعيودو  بن اّلل ً  عبد عن

افً  ٥بىيمىا: فقاؿ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  ؟ رسوؿ أين أىتىٍشهىدى  قىاالى: اّللً 
                                           

 .َُٕٖ, لحهح مسلم رقم َِْلحهح البخارم رقم ( ُ)
 ,)سابق( من ا٤بسابقة كىي السبق الذم يشَبؾ فهو اثناف فأكثر على جائزة أك بدكهناقولو: 

كا٣بهل ا٤بضمرة ىي الٍب ذىب رىلها فقوم  ,)اضمرت( من اإلضمار كالضمور كىو ا٥بزاؿ
)بِب زريق( أضهف  ,فة الٍب تسابق إلهها)أمدىا( غايتها كهناية ا٤بسا ,٢بمها كاشتد جريها

 .٤بسجد إلههم إضافة ٛبههز ال ملكا
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, رسوؿ ميسىٍهًلمىةى  أىف   نىٍشهىدي  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى:  النيب فقاؿ اّللً 
 ا.لىقىتػىٍلتيكيمى  رىسيوالن  قىاًتالن  كنت لو كىريسيًلًو, اًبّلل ً  لمىٍنتي 

 . (ُ)تػيٍقتىلي  الى  الر سيلى  أىف   الس ن ةي  فىمىضىتً  
 ..ادلٕاصَخ ثني ادلشَٔخ ٔاحلضو39

ًنيوٍا ٓت ابًٍتغىاء بْب اِلل كاِلمل كبْب اِلمر كالرجاء قاؿ هللا تعاىل: } كىالى هتى
ٍلىموفى  ٍلىميوفى كىمىا أتى ٍلىميوفى فىًإنػ هيٍم أيى جيوفى ًمنى اّللًٌ مىا الى كىتػىرٍ  اٍلقىٍوـً ًإف تىكيونيوٍا أتى

 { ]النساء[.َُْ.. يػىٍرجيوفى 
ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوٍا ًإذىا لىًقهتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبػيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا اّلٌلى كىًثّبنا } كقاؿ تعاىل:

  { ]اِلنفاؿ[.ْٓل عىل كيٍم تػيٍفلىحيوفى 
 معاملتو ١بنده كأخ كاف رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت

٥بم, يتفق د أحوا٥بم كيساعدىم ٓت شؤكهنم, كيرشدىم إىل مصا٢بهم, كيثمًٌن 
عيهم, كٓت ا٤بقابل ال يدعي ٦باال للت سه ب ٓت أفعا٥بم, كال  جهودىم, كيشجًٌ
للتػ فىل ت من كاجباهتم ككل ذلك ٓت ا٤بنشط كا٤بكره كالعسر كالهسر كا٥بزٲبة 

 كالنصر.
اًبًر ٍبًن على ذلك ما ركاه البخارم كمسلم رٞبهما هللا كمن الشواىد  عىٍن جى

خىرىٍجتي مىعى رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى : قىاؿى هنع هللا يضر أنو عىٍبًد اّللً  
للًو  فىأىتىى عىلىي  رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى ,فىأىٍبطىأى يب ٝبىىًلي ,ٓت غىزىاةو 

 !ايى جىاًبري  :كسل مى, فػىقىاؿى يل 
                                           

 .ّّٕٓركاه أٞبد رقم  (ُ)
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 .نػىعىمٍ  :قػيٍلتي  
 ؟مىا شىٍأنيكى  :قىاؿى  
ًنوً  ,كىأىٍعهىا فػىتىخىل ٍفتي  ,أىٍبطىأى يب ٝبىىًلي :قػيٍلتي    :ّتي  قىاؿى  ,(ُ)فػىنػىزىؿى فىحىجىنىوي ٗبًٍحجى

 للى هللا علهو كعلى للو فػىلىقىٍد رىأىيٍػتيًِب أىكيف وي عىٍن رىسيوًؿ اّلل ً  ,فػىرىًكٍبتي  ,ارٍكىبٍ 
 .كسلم

 ؟أىتػىزىك ٍجتى  :فػىقىاؿى  
 .نػىعىمٍ  :فػىقيٍلتي  
 ؟أىًبٍكرنا أىـٍ ثػىهًٌبنا :فػىقىاؿى  
 .بىٍل ثػىهًٌبه  :فػىقيٍلتي  
ًعبيكى  :قىاؿى   ًعبػيهىا كىتيالى  ؟فػىهىال  جىارًيىةن تيالى
كىتػىقيوـي  ,ةن ٘بىٍمىعيهين  كىٛبىٍشيطيهين  ًإف  يل أىخىوىاتو فىأىٍحبػىٍبتي أىٍف أىتػىزىك جى اٍمرىأى  :قػيٍلتي  

 .عىلىٍهًهن  
ـه فىًإذىا قىًدٍمتى فىاٍلكىٍهسى اٍلكىٍهسى  :قىاؿى    .أىمىا ًإن كى قىاًد
 ؟أىتىًبهعي ٝبىىلىكى  :ّتي  قىاؿى  
ـى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي عل ,فىاٍشتػىرىاهي ًمِبًٌ ًبيكًقه ةو  ,نػىعىمٍ  :قػيٍلتي   هًو كعلى للًو ّتي  قىًد

اةً  ًب اٍلمىٍسًجدً  ,كسل مى كىقىًدٍمتي اًبٍلغىدى ٍدتيوي عىلىى ابى  :فػىقىاؿى  ,فىًجٍئتي اٍلمىٍسًجدى فػىوىجى
 ؟اآٍلفى ًحْبى قىًدٍمتى 

                                           
, كا٤بعُب أف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم جذب هبا عصا منعطفة الرأس :احملجن (ُ)

 ا١بمل.
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 .نػىعىمٍ  :قػيٍلتي  
 .فىدىٍع ٝبىىلىكى كىاٍدخيٍل فىصىلًٌ رىٍكعىتػىٍْبً  :قىاؿى  
الن أىٍف يىزًفى يل أيكًقه ةن  ,فىدىخىٍلتي فىصىل ٍهتي ّتي  رىجىٍعتي  :قىاؿى   فػىوىزىفى يل  ,فىأىمىرى ًبالى

ؿه فىأىٍرجىحى ٓت اٍلًمهزىافً   .ًبالى
اًبرنا :قىاؿى  ,فػىلىم ا كىل ٍهتي  ,فىاٍنطىلىٍقتي  :قىاؿى  اآٍلفى يػىريد   :فػىقيٍلتي  ,فىديًعهتي  ,ادٍعي يل جى

 .(ُ)خيٍذ ٝبىىلىكى كىلىكى ٜبىىنيوي  :فػىقىاؿى  ,ًمٍنوي  كىلٍى يىكيٍن شىٍيءه أىبٍػغىضى ًإيلى   ,عىلىي  ا١بٍىمىلى 
ما ركاه  ومن مواقف احلزم منو صل ى هللُا عليِو وعلى آلِو وسل مَ  

بػىعىثػىنىا رىسيوؿي  أنو قاؿ أيسىامىةى ٍبن زىٍيدو رىًضيى اّلل ي عىنػٍهيمىا,البخارم رٞبو هللا  عن 
نىةى  (ِ)ا٢ٍبيرىقىاتً  ٓت سىرًي ةو فىصىب ٍحنىا اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  هػٍ ًمٍن جيهى

ٍرتيوي  ,الى إًلىوى ًإال  اّلل ي  :فىأىٍدرىٍكتي رىجيالن فػىقىاؿى  تيوي فػىوىقىعى ٓت نػىٍفًسي ًمٍن ذىًلكى فىذىكى فىطىعىنػٍ
هللاي علهًو كعلى لًلن يبًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللً  لل ى 

 ؟!للًو كسل مى: أىقىاؿى الى إًلىوى ًإال  اّلل ي كىقػىتػىٍلتىوي 
حً  :قىاؿى   الى  .قػيٍلتي ايى رىسيوؿى اّللً  ًإ٭ب ىا قىا٥بىىا خىٍوفنا ًمٍن السًٌ

ٌرًريىى  ,أىفىالى شىقىٍقتى عىٍن قػىٍلًبًو حىٌب  تػىٍعلىمى أىقىا٥بىىا أىـٍ الى  :قىاؿى  ا فىمىا زىاؿى ييكى

                                           
 .ِٔٔٔ, لحهح مسلم رقمَِْٓلحهح البخارم رقم  (ُ)
قبهلة من جيهىهنىة, كتقع مساكنهم ٓت نواحي أملج على البحر اِلٞبر كىي  ا٢بيرىقات أك ا٢بيرىقة, (ِ)

 كم.ََّكتبعد عن ا٤بدينة ٫بو 

 .   "ٔٔ.ٓٓ'ُٓ°ّٕ "ُّ.َ'ِ °ِٓ االحداثهات: 
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  .(ُ)..حىٌب  ٛبىىنػ ٍهتي أىيٌنً أىٍسلىٍمتي يػىٍومىًئذو  ,عىلىي  
 انؼذل ثني جُذ ادلغهًني..41
فىالى تػىت ًبعيوٍا ا٥ٍبىوىل أىف تػىٍعًدليوٍا كىًإف تػىٍلويكٍا أىٍك تػيٍعرًضيوٍا فىًإف  قاؿ هللا تعاىل: }..
ًبّبنا   { ]النساء[.ُّٓاّلٌلى كىافى ٗبىا تػىٍعمىليوفى خى

ن أعظم ما امتاز بو جهش النيب للى هللا للى هللا علهو كعلى للو إف م
كسلم ىو العدالة كإنصاؼ لاحب ا٢بق ٩ب ن علهو ا٢بق كلو كاف قائدان, فمن 
شواىد عدلو ٓت نفسو لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى مع جنده ٓت ا٢برب ما 

كعلى للًو كسل مى عىٌدؿى ليفيوؼى  أىٌف رىسيوؿى اّللًٌ لل ى هللاي علهوً ذكره ابن إسحاؽ 
ٌر ًبسىٌواًد ٍبًن غىزًيٌةى  ]سهم[ أىٍلحىابًًو يػىٍوـى بىٍدرو كىٓت يىًدًه قىدىحه  يػيعىٌدؿي بًًو اٍلقىٍوـى فىمى

ًلهًف بىًِب عىًدٌم ٍبًن الٌنٌجارً  اٍستىًو ايى  :كىقىاؿى  ,له ًمٍن الٌصفٌ صكىىيوى ميٍستػىنٍ , حى
 .سىٌوادي 

ٍعتًِب  !سيوؿى اّللًٌ ايى رى  :فػىقىاؿى    .كىقىٍد بػىعىثىك اّلٌلي اًب٢بٍىٌق كىاٍلعىٍدؿً  ,أىٍكجى
فىكىشىفى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى عىٍن  ,فىأىًقٍدين  :قىاؿى  

 .بىٍطًنوً 
 .اٍستىًقدٍ  :كىقىاؿى  
 .فػىقىٌبلى بىٍطنىوي  ,فىاٍعتػىنػىقىوي  :قىاؿى  
ا ايى سىٌوادي؟مىا ٞبىىلىك عى  :فػىقىاؿى    لىى ىىذى

                                           
 .َُْرقم لحهح البخارم رقم لحهح مسلم( ُ)
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حىضىرى مىا تػىرىل, فىأىرىٍدت أىٍف يىكيوفى لًخرى اٍلعىٍهًد ًبك  !ايى رىسيوؿى اّللًٌ  :قىاؿى  
 .أىٍف ٲبىىٌس ًجٍلًدم ًجٍلدىؾ

 .(ُ)فىدىعىا لىوي رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ًٖبىٍّبً  
قد كاف للى هللا علهو كعلى كإذا كاف العدؿ ىو رد  ا٢بقوؽ فحسب ف

للو كسلم أعظم خيليقان من ذلك, كىو مكافأة العدك على ٝبهلو قد أسداه لو 
 .من قبلي 
, فقد ركل البخارم رٞبو هللا عن   أىف  الن يب  لىلى  هنع هللا يضرجيبػىٍّبً ٍبًن ميٍطًعمو

ٍطًعمي ٍبني عىًدمٌو حىهًّا, مى قىاؿى ٓت أيسىارىل بىٍدرو: لىٍو  سىل  على للو ك هللا عىلىهًو ك 
ي
كىافى ا٤ب

, لىتػىرىٍكتػيهيٍم لىوي   .(ِ)ّتي  كىل مىًِب ٓت ىىؤيالىًء النػ تػٍُبى
ٓت قبوؿ الشفاعة ٓت طعم اٍلمي للى هللا علهو كعلى للو كسلم كىًإ٭ب ىا خص 

ي رض و أىبيو طىالب كماتىٍت خىدٯبىةي ًِلىن وي ٤با مىاتى عىم  أسارل بدر كإطالقهم لو؛ 
ـى هبىا شهرن  خرج إىل الط اًئف كمعوي زيدي هللا عنها  ا ّت  رىجىعى ًإىلى بن حىارًثىة, فىأىقىا

 .(ّ)مٌو دً بن عى  مً عً طٍ وىار اٍلمي ٓت جً  كدخلها مىك ة
ٓت نقض الصحهفة الٍب علقتها قريش على  قبل ذلك الذم سعىكىو  

النيب للى هللا علهو الكعبة كفهها مقاطعة بِب ىاشم كبِب ا٤بطلب ِلهنم نصركا 
                                           

 .ٕٔ/ّالركض اِلنف  (ُ)
 .َِْْلحهح البخارم رقم(ِ)

أطلقهم. )النتُب( ٝبع نًب كىو ذك الرائحة الكريهة كا٤براد )كلمِب( طلب مِب كتشفع أف قولو: 
 .ىنا النًب ا٤بعنوم كىو كفرىم كضال٥بم

 .ْٔ/ ْ(كشف ا٤بشكل من حديث الصحهحْب ّ)
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 .(ُ)مكافأتو لىو أمكن فىأحب   ,كعلى للو كسلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
 .َُٓ/ٗ (التمههد ٤با ٓت ا٤بوطأ من ا٤بعاين كاِلسانهدُ)
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 .يف احلرب منطلق الًتبية األخالقيةالفصل الثالث: 

 ٙبديد ا٤بنطلق إىل هللا تعاىل. .ُْ

 التعبئة اإلٲبانهة.  .ِْ

 شجاعة القائد كأثرىا ٓت توجهو ا١بند. .ّْ

 استنهاض ا٥بمم كٝبع الشمل. .ْْ

 االنتصار على ا٥بزٲبة كٙبرمي الفرار. .ْٓ

 تعزيز الوالء للدين كسرعة حل ا٣بالفات الداخلهة. .ْٔ

 الَببهة الركحهة كاِلخالقهة للجنود. .ْٕ

 جهاد النساء كالكهوؿ كالصبهاف. .ْٖ

 التماس الرخص. .ْٗ

 الصرب. .َٓ

 التحرم ٓت دماء ا٤بسلمْب عند اختالطهم بىل الكفر. .ُٓ

 ٓت دماء ا٤بسلمْب ٓت ا٢برب.ا٣بطأ  .ِٓ

 اإلخالص هلل تعاىل. .ّٓ

 الشكر هلل تعاىل كالهقْب بنصره. .ْٓ

 معا١بة حاالت الضعف ٓت ا١بيٍند. .ٓٓ
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 .حتذٚذ ادلُغهك إىل اهلل رؼبىل.41
د كيم بًىٍلفو قاؿ هللا تعاىل: } ًإٍذ تىٍستىًغهثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم أىيٌنً ٩بًي

 [.اِلنفاؿ{ ]ٗمىآلًئكىًة ميٍرًدًفْبى مًٌنى الٍ 
ٓت  إف  ا٤بنطلق اِلكؿ ٓت أم عمل عسكرم يكوف ابللجوء إىل هللا تعاىل

بطلب ا٤بدد منو كالعوف, مع الهقْب بف  الن الر ا٢بقهقي ىو هللا  فهو,التخطهط 
تعاىل, ككلما كاف القائد كا١بند أقرب إىل هللا تعاىل ٓت ذ٥بم كخضوعهم كانوا 

 رب إىل هللا تعاىل ٓت أف يستجهب دعاىم كينصرىم.أق
فإذا لدؽ اجملاىد مع هللا تعاىل سد د هللا رأيو كرمهتو كأحكم ضربتو,  

كأما إذا اعتمد على اِلسباب دكف تقول هللا تعاىل كىكىلىو هللا إىل أسبابو, كما 
 قالوا: إذا انعدمت الت قول فالن صر لألقول.

ن غزكة حنْبو درسان حهنما اغَب  بعضيهم بكثرة ىذا كقد تعلم الصحابة م
عددىم, فغيلبوا ٓت أكؿ ا٤بعركة بسبب إعجاهبم, ّت أيدىم هللا تعاىل بنصره, 

ثٍػرىتيكيٍم :}قاؿ تعاىل بػىٍتكيٍم كى لىقىٍد نىصىرىكيمي اّلٌلي ٓت مىوىاًطنى كىًثّبىةو كىيػىٍوـى حينػىٍْبو ًإٍذ أىٍعجى
ئنا تيم م ٍدًبرًينى  فػىلىٍم تػيٍغًن عىنكيٍم شىهػٍ  ِٓكىضىاقىٍت عىلىٍهكيمي اِلىٍرضي ٗبىا رىحيبىٍت ّتي  كىل هػٍ

ّتي  أىنىزؿى اّلٌلي سىًكهنػىتىوي عىلىى رىسيولًًو كىعىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى كىأىنزىؿى جينيودنالٍ  تػىرىٍكىىا كىعذ بى 
 .]التوبة[ {ِٔال ًذينى كىفىريكاٍ كىذىًلكى جىزىاء اٍلكىاًفرًينى 

 ػاليخ انهجٕء إىل اهلل رؼبىل.

إف من عالمات اللجوء إىل هللا تعاىل ٧ببة هللا تعاىل ك٧ببة رسولو لل ى هللاي 
علهًو كعلى للًو كسل مى, ك٧ببة ا١بهاد بف يكوف حبهم أكرب من ٧ببة النفس 
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ؤيكيٍم كىأىبٍػنىآؤيكيٍم كىًإٍخوىاني كاِلمواؿ, قاؿ هللا تعاىل: } كيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم قيٍل ًإف كىافى لابى
ا أىحىب   كىعىًشّبىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىفٍػتيميوىىا كىً٘بىارىةه ٚبىٍشىٍوفى كىسىادىىىا كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهى

ًبهًلًو فػىتػىرىب صيوٍا حىٌب  أيىٍِتى اّلٌلي بًىٍمرًًه كىاّلٌلي الى  يػىٍهًدم  إًلىٍهكيم مًٌنى اّللًٌ كىرىسيولًًو كىًجهىادو ٓت سى
ب  ال ًذينى يػيقىاتًليوفى ًٓت { ]التوبة[ كقاؿ هللا تعاىل: }ِْاٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقْبى  ًإف  اّلل ى ٰبًي

 { ]الصف[.ْسىًبهًلًو لىفًّا كىأىنػ هيم بينهىافه م ٍرليوصه 
فقد دل ت اآليتاف السابقتاف على أف حب ا١بهاد من الفركض الٍب أمر هللا 

اطو ٗبحبة هللا تعاىل, كللتهديد ابلعذاب ٓت تركو ٓت اآلية اِلكىل تعاىل هبا, الرتب
 أيضان.

كا٢بب ٓت هللا كابهلل كهلل أعلى معُبن ٞبلو ا٤بسلموف ٓت جهادىم العظهم 
حهنما فتحوا اِلمصار, كالشوؽ إىل لقاء هللا تعاىل ابستشهادىم جعلهم أسودان ٓت 

كا١بهادي لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ليو النهار كعبادان ٓت اللهل, فقد كاف هللاي كرسو 
 أحب  إلههم من كل شيء.

كمن أٮبها: الدعاء كالذكر, فهما الزاد  وللجوء إىل هللا تعاىل وسائل
ا٢بقهقي للمجاىدين؛ لتقوية أركاحهم كأبداهنم, كتسديد لرائهم كإحكاـ خططهم,  

مىنيوٍا ٱبيٍرًجيهيم مًٌنى الظ ليمىاًت ًإىلى النػ ويًر كىال ًذينى  اّلٌلي كىيل  ال ًذينى لكما قاؿ هللا تعاىل: }
كىفىريكٍا أىٍكلًهىآؤيىيمي الط اغيوتي ٱبيٍرًجيونػىهيم مًٌنى الن وًر ًإىلى الظ ليمىاًت أيٍكلىػًئكى أىٍلحىابي الن اًر 

 ]البقرة[. {ِٕٓىيٍم ًفههىا خىاًلديكفى 
 لتضرع إىل هللا تعاىل عند اللقاء:  ومن اآلايت اليت ندبت إىل الذكر وا

ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوٍا ًإذىا لىًقهتيٍم ًفئىةن فىاثٍػبػيتيوٍا كىاذٍكيريكٍا اّلٌلى كىًثّبنا } قولو تعاىل:
  { ]اِلنفاؿ[.ْٓل عىل كيٍم تػيٍفلىحيوفى 
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ُٓٗ 

 

نىا لىبػٍرنا كىلىم ا بػىرىزيكٍا ١ًبىاليوتى كىجينيوًدًه قىاليوٍا رى } كقاؿ هللا تعاىل: بػ نىا أىٍفرًٍغ عىلىهػٍ
امىنىا كىانصيٍرانى عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكىاًفرًينى   ]البقرة[. {َِٓكىثػىبًٌٍت أىٍقدى

كىمىا كىافى قػىٍو٥بىيٍم ًإال  أىف قىاليوٍا ربػ نىا اٍغًفٍر لىنىا ذينيوبػىنىا كىًإٍسرىافػىنىا } كقاؿ هللا تعاىل:
امى  اًفرًينى ٓت أىٍمرانى كىثػىبًٌٍت أىٍقدى  ]لؿ عمراف[. {ُْٕنىا كانصيٍرانى عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكى

كاللجوء إىل هللا تعاىل ىو أكؿ الركائز ٓت اِلعماؿ العسكرية, كىو فعل نيب 
هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم قيبهل معركة بدر, كما ركل مسلم رٞبو هللا تعاىل 

نىظىرى رسوؿ اّللً   لل ى هللاي  لىم ا كاف يػىٍوـي بىٍدرو  :ؿقاأنو  هنع هللا يضر عيمىر بن ا٣بٍىط ابً  عن
علهًو كعلى للًو كسل مى  إىل اٍلميٍشرًًكْبى كىىيٍم أىٍلفه كىأىٍلحىابيوي ثالٜبائة كىًتٍسعىةى عىشىرى 

ٍيًو فىجىعىلى فىاٍستػىٍقبىلى نىيب  اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى اٍلًقبػٍلىةى ّتي  مى  ,رىجيالن  د  يىدى
ٍز يل ما كىعىٍدتىًِب  :يػىٍهًتفي ًبرىبًٌوً  اللهم إف تػيٍهًلٍك ىذه  ,اللهم لًت ما كىعىٍدتىًِب  ,اللهم أى٪بًٍ

ـً ال تػيٍعبىدي  ٍيًو  ,ٓت اِلرض اٍلًعصىابىةى من أىٍىًل اإًلٍسالى فما زىاؿى يػىٍهًتفي ًبرىبًًٌو مىادًّا يىدى
لىًة حٌب   .سىقىطى رًدىاؤيهي عن مىٍنًكبػىٍهوً ميٍستػىٍقًبلى اٍلًقبػٍ

هي أبو بىٍكرو فىأىخىذى رًدىاءىهي فىأىٍلقىاهي على مىٍنًكبػىٍهًو ّتي  اٍلتػىزىمىوي من كىرىائًوً   اي  :كقاؿ ,فىأىَتى
 :فىأىنٍػزىؿى هللا عز كجل ,فإنو سىهػيٍنًجزي لك ما كىعىدىؾى  ,كىفىاؾى مينىاشىدىتيكى رىب كى   !نىيب  اّلل ً 

د كيم بًىٍلفو مًٌنى اٍلمىآلًئكىًة ميٍرًدًفْبى ًإٍذ تى } { ٍٗستىًغهثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم أىيٌنً ٩بًي
 .(ُ)..فىأىمىد هي هللا اًبٍلمىالًئكىةً  [اِلنفاؿ]

رٞبو الَبمذم كمن اِلدلة على استحباب الدعاء ٓت ساعة ا١بهاد ما ركاه 
٠بعت رىسيوؿى اّللً    :قاؿرضي هللا تعاىل عنو أنو ةى عن عيمىارىةى بن زىٍعكىرى  هللا تعاىل

                                           
 .ُّٕٔرقم ( لحهح مسلم ُ)
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َُٔ 

 

ًإف  عىٍبًدم كيل  عىٍبًدمى  :ًإف  اّلل ى عز كجل يقوؿ :لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يقوؿ
 . الذم يىٍذكيريين كىو ميالؽو ًقٍرنىوي يػىٍعًِب ًعٍندى اٍلًقتىاؿً 

٭با يػىٍعًِب ًعٍندى اٍلًقتىاًؿ يػىٍعًِب أىٍف يىٍذكيرى اّلل ى ٓت تًٍلكى كىمىٍعُبى قػىٍولًًو كىو ميالؽو ًقٍرنىوي إ
   .(ُ)الس اعىةً 

 استجابة الدعاء يف أرض ادلعركة
كقد جعل هللا تعاىل أرض ا٤بعركة كقتئذو ٧بالن الستجابة الدعاء؛ ٤با ركاه أبو 

 :لهًو كعلى للًو كسل مى قاؿ رسوؿ هللا  لل ى هللاي ع :عن سهل بن سعد هنع هللا يضر قاؿ داكد
 .(ِ)هم بعضان بعضي  مي حيل حْبى  ؛البأسً  كعندى  النداءً  عندى  الدعاءي  ؛دافً رى ال تػي  ثنتافً 

 األذكار اليت تستحب يف ادلعركة
ر بػ نىا }.. كيستحب أف يقوؿ إذا خاؼ عدكان بعض اآلايت كقولو تعاىل:

نىا كىإًلىٍهكى  ٍلنىا كىإًلىٍهكى أىنػىبػٍ نىةن لًٌل ًذينى كىفىريكا كىاٍغًفٍر  ْاٍلمىًصّبي  عىلىٍهكى تػىوىك  رىبػ نىا الى ٘بىٍعىٍلنىا ًفتػٍ
 { ]ا٤بمتحنة[.ٓلىنىا رىبػ نىا ًإن كى أىنتى اٍلعىزًيزي ا٢بٍىًكهمي 

كىقىاؿى ميوسىى ايى قػىٍوـً ًإف كينتيٍم لمىنتيم اًبّللًٌ فػىعىلىٍهًو تػىوىك ليوٍا ًإف  } كقوؿ هللا تعاىل: 
نىةن لًٌٍلقىٍوـً الظ اًلًمْبى  ٍْٖسًلًمْبى كينتيم م    ٖٓفػىقىاليوٍا عىلىى اّللًٌ تػىوىك ٍلنىا رىبػ نىا الى ٘بىٍعىٍلنىا ًفتػٍ

نىا ًبرىٍٞبىًتكى ًمنى اٍلقىٍوـً اٍلكىاًفرًينى     ]يونس[. {ٖٔكى٪بىًٌ

                                           
ثه غىرًيبه ال نػىٍعرًفيوي إال من ىذا اٍلوىٍجًو, , قاؿ الَبمذم: ىذا حىًديَّٖٓسنن الَبمذم رقم ( ُ)

..  لهس ًإٍسنىاديهي اًبٍلقىًومًٌ

 .ُٕٔ/ُاِلذكار  ,ِّْٓرقما٤بستدرؾ على الصحهحْب   ,َِْٓرقم( سنن أيب داكد ِ)
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قاؿ النوكم رٞبو هللا تعاىل كيستحب استحباابن متأكدان أف يقرأ ما تهسر لو  
القرلف, كأف يقوؿ دعاء الكرب الذم ٓت الصحهحْب: ال إلوى إال هللاي العظهمي من 

ا٢بلهمي, ال إلوى إال هللاي رب  العرًش العظهًم, ال إلوى إال هللاي رب  السمواًت كرب  اِلرًض 
 . (ُ)كرب  العرًش الكرميً 

سبحافى هللًا  كيقوؿ كما كرد ٓت ا٢بديث اآلخر: ال إلوى إال هللاي ا٢بلهمي الكرميي,
ربًٌ السمواًت السبًع كربًٌ العرًش العظهًم, ال إلوى إال أنتى عز  جاريؾى كجل  

 .(ِ)ثناؤيؾ

 .(ّ)الوكهلً  كنعمى  ا هللاي نى حسبػي  :ا٢بديث اآلخركما ٓت كيقوؿ  
 ,إال ابهللً  ال قوةى  هللاي  ما شاءى  ,العظهمً  إال ابهلل العليًٌ  كال قوةى  ال حوؿى  :كيقوؿ

 .لنا على هللاً توك   ا ابهللً استعن   ,هللً اعتصمنا اب
الدنها  اي مالكى  ,إحسافو  كلًٌ   و فوؽى إحساني  اي منٍ  ,اإلحسافً  اي قدميى  :كيقوؿ

كال  ,شيءه  عجزهي ال يي  اي منٍ  ,كاإلكراـً  اي ذا ا١بالؿً  ,اي قهوـي  اي حي   ,كاآلخرة
  علههم ٓت عافهةو انى رٍ كأظه ,ىمكغّبً  ا ىؤالءً نى ان على أعدائً انصرٍ  ,و شيءه تعاظمي يى 

  .عاجالن  عامةو  كسالمةو 
كل ىذه ا٤بذكورات جاء فهها حث أكهد كىي قاؿ النوكم رٞبو هللا تعاىل: ف

  .(ُ)٦بربة

                                           
 .َٕٕٗرقممسلم , ُّْٕالبخارم رقم( لحهح ُ)

ربو عز كجل كمعاشرتو مع عمل الهـو كاللهلة سلوؾ النيب مع أخرجو ابن السِب رٞبو هللا ٓت  (ِ)
 .ّْٓرقم العباد

 .ّْٔٓلحهح البخارم رقم (ّ)
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قاؿ  هنع هللا يضر: عن أىنىًس بن مىاًلكو رٞبهما هللا  كركل أبو داكد كالَبمذم كغّبٮبا
اللهم أنت عىضيًدم  :مى إذا غىزىا قاؿكاف رسوؿ اّللً   لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل  

كىنىًصًّبم ًبكى أىحيوؿي كىًبكى أىليوؿي كىًبكى أيقىاًتلي 
(ِ). 

عن أيب موسى كغّبٮبا إبسناد لحهح  رٞبهما هللا داكد كالنسائيل أبو رك ك 
 :قاؿ اِلشعرم هنع هللا يضر أف النيب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  كاف إذا خاؼ قومان 

  .(ّ)كرىمٍ شري  نٍ مً  بكى  كنعوذي  ىمٍ ٓت ٫بورً  كى إان ٪بعلي  لهم  ال
كنا مع النيب  لل ى   :قاؿ أنو عن أنس هنع هللا يضر كختامان ركل الطرباين رٞبو هللا

 الدينً  يوًـ  اي مالكى  :فلقي العدك فسمعتو يقوؿ ,هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  ٓت غزكة
بْب أيديها  منٍ  ضرهبا ا٤بالئكةي تى  ,رعي صٍ تي  الرجاؿى  فلقد رأيتي  ,نستعْبي  ؾى كإاي   نعبدي  ؾى إاي  

 .(ْ)هافً كمن خلٍ 
 

                                                                                                         
 .ُٕٔ/ ُاِلذكار  ( ُ)

 ,قاؿ ىذا حىًديثه حىسىنه غىرًيبه , ّْٖٓرقم  سنن الَبمذم ,ِِّٔرقم( سنن أيب داكد ِ)
 . عىٍوين : كىمىٍعُبى قػىٍولًًو عىضيًدم, ُِِّٗرقممسند أٞبد 

 ا٤بستدرؾ على الصحهحْب, َُّْٕرقم نسائي الكربل سنن ال , ُّٕٓرقم( سنن أيب داكد ّ)
 .ِِٗٔرقم

ركاه الطرباين ٓت  ِّٖ/٦ٓبمع الزكائد قاؿ ٓت  ,ُّٖٔ, رقم ُِّ/ٖ( ا٤بعجم اِلكسط ْ)
 . اِلكسط كفهو عبد السالـ بن ىاشم كىو ضعهف

جهاد ٓت ملحظ: للدكتور الشههد عبد هللا عزاـ رٞبو هللا تعاىل كتاب بعنواف: "ًعبػىره كبصائر لل
العصر ا٢باضر", كفهو ذكر ٝبلة من الكرامات مبهنان أٮبهة الذكر ٓت ساعة القتاؿ, كأٮبهة 

 االلتجاء إىل هللا تعاىل ٓت ساعة الشدة, كأٮبهة الدعاء كقت القتاؿ..
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 انزؼجئخ اإلميبَٛخ..42
فػىقىاًتٍل أمر هللا تعاىل نبهو بتحريض ا٤بؤمنْب على القتاؿ فقاؿ تعاىل: }

أىف يىكيف   ٓت سىًبهًل اّللًٌ الى تيكىل في ًإال  نػىٍفسىكى كىحىرًًٌض اٍلميٍؤًمًنْبى عىسىى اّلٌلي 
  .[نساء]ال {ْٖبىٍسى ال ًذينى كىفىريكاٍ كىاّلٌلي أىشىد  بىٍسنا كىأىشىد  تىنًكهالن 

كأما مواقف النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت رفع الركح ا٤بعنوية 
فهي كثّبة جدان, فال يدخل حرابن إال كيشجع لحابتو الكراـ على ا١بهاد, 

 هللا على اجملاىدين الصابرين, كبكـر هللا على الشهداء.كيذكرىم بفضل 
عن اٍلبػىرىاًء بن كمن الشواىد على ذلك ما راكه البخارم رٞبو هللا   
ًؽ  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  قاؿ رأيت النيبهنع هللا يضر أنو عىاًزبو  يـو ا٣بٍىٍندى

  :يػىنػٍقيلي مىعىنىا التػ رىابى كىو يقوؿ
يٍػنى         ا ػػػػػػػػػػكهللا لىٍوالى هللا ما اٍىتىدى

نى   ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال ليٍمنىا كال لىل هػٍ

نى   ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىأىٍنزًلىٍن سىًكهنىةن عىلىهػٍ

نى  كىثػىبًٌتً  قػىهػٍ ـى إف الى ا  ا ػػػػػاٍِلىٍقدى

نىا  كىاٍلميٍشرًكيوفى قد بػىغىٍوا عىلىهػٍ

نىةن أى  نى إذا أىرىاديكا ًفتػٍ  .(ُ)اػػػػػػػػػػػبػىهػٍ
                                           

 .َِٔٔرقم لحهح البخارم (ُ)
رضي هللا   بًن ركاحةى عبًد هللاً كالر جىزي الذم قالو النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ىو من رجز 

 عنو.
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اٍبني  وقىالى ما  ومن األمثلة على التحريض والتشجيع ابلعطااي ادلادية
: ّتي  خىرىجى رىسيوؿي اّلل ً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  ًإىلى الن اًس, يػىٍعًِب  ًإٍسحىاؽى

 .رًئو مىا أىلىابى يػىٍوـى بىٍدرو, فىحىر ضىهيٍم عىلىى اٍلًقتىاًؿ, كىنػىفىلى كيل  امٍ 
: كىال ًذم نػىٍفًسي بًهىًدًه, الى يػيقىاتًليهيمي اٍلهػىٍوـى رىجيله, فػىهػيٍقتىلي لىاًبرنا ٧بيٍتىًسبنا,   قىاؿى

 ميٍقًبالن غىهػٍرى ميٍدًبرو, ًإال  أىٍدخىلىوي اّلل ي ا١بٍىن ةى.
هػٍري ٍبني ا٢ٍبيمىاـً أىحىدي بىًِب سىلىمىةى كىٓت يىًدًه ٛبىى  رىاته أيىٍكيليهين : بىٍخ بىٍخ, فىمىا قىاؿى عيمى

ًء, ّتي  قىذىؼى الت مىرىاًت ًمٍن يىًدًه,  بػىٍهًِب كىبػىٍْبى أىٍف أىٍدخيلى ا١بٍىن ةى ًإال  أىٍف يػىٍقتػيلىًِب ىىؤيالى
 .كىأىخىذى سىهػٍفىوي, كىقىاتىلى حىٌب  قيًتلى 

:  كىىيوى يػىقيوؿي
 رىٍكضنا ًإىلى اّللً  ًبغىٍّبً زىادً 

  التػ قىى كىعىمىًل اٍلمىعىاًد ًإال  
 كىالص رٍبً ٓت اّللً  عىلىى ا١بًٍهىادً 

  لنػ فىادً ا كىكيل  زىادو عيٍرضىةي 
 .(ُ)غىهػٍرى التػ قىى كىاٍلربًٌ كىالر شىادً 

 شجبػخ انمبئذ ٔأثشْب يف رٕجّٛ اجلُذ..43
ًمًنْبى مىقىاًعدى اٍلميؤٍ  ئي كىًإٍذ غىدىٍكتى ًمٍن أىٍىًلكى تػيبػىوًٌ قاؿ هللا تعاىل: }

 { ]لؿ عمراف[.ُُِ.. لًٍلًقتىاؿً 
كىمىا رىمىٍهتى ًإٍذ رىمىٍهتى كىلىػًكن  اّلٌلى رىمىى كىلًهػيٍبًليى اٍلميٍؤًمًنْبى }..قاؿ هللا تعاىل: 

                                           
 .ََِْٖاالستذكار البن عبد الرب  (ُ)
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هعه عىًلهمه  ًمٍنوي بىالءن   { ]اِلنفاؿ[.ُٕحىسىنان ًإف  اّلٌلى ٠بًى
اِلسباب ٓت ٙبقهق النصر, إف الشخصهة العسكري ة الشيجاعة ٤بن أكرب 

لقد بلغت شجاعتو لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت كتثبهت اجملاىدين, ف
غزكاتو كمواقفو الًقم ة الٍب ل يرؽى إلهها قائد قط, إقداـ من غّب هتور, كجرأة 
من غّب شطط, كقوة ال ٚبرج عن مسارىا اإلنساين, يقـو على تنظهم جهشو 

نهم كىو بهنهم كمعهم, كما أشارت اآلية القرلنهة اِلكىل, بل كترتهبهم ٓت أماك
 كيباشر قتاؿ العدك بكل شجاعة كما أشارت اآلية الثانهة.

وكان لشجاعتو صل ى هللُا عليِو وعلى آلِو وسل َم دور يف توجيو 
ككذلك ٓت لًٌ مشلهم إذا  سلوك الصحابة حنو اإلقدام على عدوىم،

تفرقوا, كما حدث ٓت غزكة حنْب, فقد أخرج  تباعدكا, كتوحهد لفهم إذا
تيٍم فػىرىٍرُتيٍ ايى أىابى عيمىارىةى يػىٍوـى حينػىٍْبو؟ :سىأىلىوي رىجيله أنو , هنع هللا يضر البػىرىاءً البخارم عن   أىكينػٍ

, مىا كىىل  رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىلىًكن وي   : الى كىاّللً  قىاؿى
, فىأىتػىٍوا قػىٍومنا ريمىاةن, ٝبىٍعى خىرى  جى شيب افي أىٍلحىابًًو, كىأىًخف اؤيىيٍم حيس رنا لىٍهسى ًبًسالىحو

ىىوىازًفى, كىبىًِب نىٍصرو, مىا يىكىادي يىٍسقيطي ٥بىيٍم سىٍهمه, فػىرىشىقيوىيٍم رىٍشقنا مىا يىكىاديكفى 
لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىىيوى عىلىى  ٱبيًٍطئيوفى, فىأىقٍػبػىليوا ىينىاًلكى ًإىلى الن يبًٌ 

ط ًلًب يػىقيودي بًًو, 
ي
ًو أىبيو سيٍفهىافى ٍبني ا٢بىاًرًث ٍبًن عىٍبًد ا٤ب بػىٍغلىًتًو البػىٍهضىاًء, كىاٍبني عىمًٌ

ط ًلٍب,
ي
: أىانى الن يب  الى كىًذٍب, أىانى اٍبني عىٍبًد ا٤ب , ّتي  قىاؿى ّتي  لىف   فػىنػىزىؿى كىاٍستػىٍنصىرى

(ُ)أىٍلحىابىوي 
. 

                                           
 .َِّٗرقم  لحهح البخارم( ُ)
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ك٩با أنشده كعب بن زىّب ٓت شجاعة ا٢ببهب النيب لل ى هللاي علهًو 
 كعلى للًو كسل مى:

 وؿي ػػػػػػػػكىاٍلعىٍفوي ًعٍندى رىسيوًؿ هللًا مىٍأمي          أينًٍبٍئتي أىف  رىسيوؿى هللًا أىٍكعىدىين 
ًفلىةى  ىداؾى مىٍهالن   لي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىوىاًعهظه كىتػىٍفًصه افػيٍرقىاًف ًفههً ػ    الٍ  ال ًذم أىٍعطىاؾى انى

ثػيرىٍت عىِبًٌ اٍِلىقىاًكي    اًة كىلٍى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى أتىٍخيذىف  بًىقٍػوىاًؿ اٍلويشى   لي ػػػػػػػػػػػػػػػأيٍجًرـٍ كىلىٍو كى
 ولُ ــــــــــــــــَوَصارٌِم ِمْن ُسُيوِف هللِا َمْسلُ     اُء ِبِو ــِإن  الر ُسوَل لَُنوٌر ُيْسَتضَ 

هىةو ًمٍن قػيرىيٍ  بًبىٍطًن مىك ةى لىم ا أىٍسلىميوا: زيكليوا    شو قىاؿى قىائًليهيٍم ػػػػػػػػػػػػػػػػػٓت ًفتػٍ
(ُ)  

ومن الشواىد على سبق شجاعتو صل ى هللُا عليِو وعلى آلِو وسل َم 
قاؿ كاف رسوؿ هنع هللا يضر عن أىنىًس بن مىاًلكو شهخاف ما ركاه ال شجاعَة أصحابو

ككاف أىٍشجىعى  ,ككاف أىٍجوىدى الناس ,أىٍحسىنى الناساّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى 
لىةو  ,الناس ًدينىًة ذىاتى لىهػٍ رسوؿ  فػىتػىلىق اىيمٍ  ,فىاٍنطىلىقى انىسه ًقبىلى الص ٍوتً  ,كىلىقىٍد فىزًعى أىٍىلي اٍلمى

بػىقىهيٍم إىل الص ٍوًت كىو على فػىرىسو  ,رىاًجعنالل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى اّلل ً  كقد سى
هي ٕبىٍرنا :قاؿ ,ل تػيرىاعيوا ل تػيرىاعيوا :كىو يقوؿ ,ًِلىيب طىٍلحىةى عيٍرمو ٓت عينيًقًو الس ٍهفي   كىجىٍدانى

سنا يػيبىط أي ككاف فػىرى  :قاؿ ,أك إنو لىبىٍحره  ]أم الفرس[
(ِ). 

                                           
 .ُُِِْالسنن الكربل للبههقي رقم ( ُ)

 .َِّٕ, لحهح مسلم رقم ٖٔٔٓرقم لحهح البخارم (ِ)
لى هللا كقولو:  ككاف فرسنا يػيبىط أ؛ أم : يينسب البطء إلهو , كيعرؼ بو, فلما ركبو رسوؿ هللا ل

ا٤بفهم ٤با أشكل من . علهو كعلى للو كسلم  أدركتو بركتو؛ فسابق ا١بهاد, كلار نعم العتاد
 .ّّ/ُٗ تلخهص كتاب مسلم
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, كىلىًقيى اٍلقىٍوـي هنع هللا يضر عىٍن عىًليٌو كركل ا٢باكم  يى اٍلبىٍأسي : كين ا ًإذىا ٞبًى قىاؿى
نىا ًبرىسيوًؿ هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى فى  ,اٍلقىٍوـى  يىكيوفي ًمن ا أىحىده  الاتػ قىهػٍ

 .(ُ)أىٍدنى ًإىلى اٍلقىٍوـً ًمٍنوي 
لىٌما أىٍسنىدى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي ابن إسحاؽ ٓت هناية غزكة أحد: كقاؿ  

أىٍم  :أىٍدرىكىوي أييبىٌ ٍبني خىلىفو كىىيوى يػىقيوؿي  (ِ)ٍعبً علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت الشًٌ 
رىجيله  أىيػىٍعًطفي عىلىٍهوً  !ايى رىسيوؿى اّللًٌ  :, فػىقىاؿى اٍلقىٍوـي إٍف ٪بىىٍوتى  ٧بيىٌمدي الى ٪بىىٍوتي 

 ًمٌنا؟
,  ,فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: دىعيوهي   فػىلىٌما دىانى

تػىنىاكىؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ا٢بٍىٍربىةى ًمٍن ا٢بٍىاًرًث ٍبًن 
ا أىخىذىىىا رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي يػىقيوؿي بػىٍعضي اٍلقىٍوـً ًفهمىا ذيًكرى يل: فػىلىمٌ  ,ٌمةً الص  

علهًو كعلى للًو كسل مى ًمٍنوي انٍػتػىفىضى هًبىا انًٍتفىاضىةن تىطىايػىٍرانى عىٍنوي تىطىايػيرى الٌشٍعرىاًء 
به لىوي لىٍدغه ] ّتيٌ اٍستػىٍقبػىلىوي فىطىعىنىوي ًٓت  ,عىٍن ظىٍهًر اٍلبىًعًّب إذىا انٍػتػىفىضى هًبىا [الٌشٍعرىاءي ذيابى
ٍأدىأى عي   .ًمنػٍهىا عىٍن فػىرىًسًو ًمرىارنا]تدحرج[ نيًقًو طىٍعنىةن تىدى

يػىٍلقىى رىسيوؿى اّللًٌ لل ى هللاي علهًو  قىاؿى اٍبني إٍسحىاؽى : كىكىافى أييبىٌ ٍبني خىلىفو 
ٍوـو ايى ٧بيىٌمدي إٌف ًعٍنًدم اٍلعىٍوذى فػىرىسنا أىٍعًلفيوي كيٌل يػى  :كعلى للًو كسل مى ٗبىٌكةى فػىهػىقيوؿي 

                                           
 .ِْٖٓرقم ا٤بستدرؾ (ُ)
 الشعب ٓت جبل أحد (ِ)

 .   "53.43'23°24 "53.93'23°35االحداثهات: 
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 .فػىرىقنا ًمٍن ذرةو أىقٍػتػيليك عىلىٍهوً 
فػىهػىقيوؿي رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: بىٍل أىانى أىقٍػتػيليك إٍف  
 .شىاءى اّلٌلي 
فػىلىٌما رىجىعى إىلى قػيرىٍيشو كىقىٍد خىدىشىوي ٓت عينيًقًو خىٍدشنا غىهػٍرى كىًبّبو فىاٍحتػىقىنى  

ـي   !قػىتػىلىًِب كىاىّللًٌ ٧بيىٌمده  :فػىقىاؿى  ,الٌد
إنٌوي قىٍد كىافى  :قىاؿى  !كىاىّللًٌ إف ًبك ًمٍن بىٍسو  ,ذىىىبى كىاىّللًٌ فػيؤىاديؾ :قىاليوا لىوي  

فىمىاتى عىديٌك اّللًٌ  ,أىانى أىقٍػتػيليك, فػىوىاىّللًٌ لىٍو بىصىقى عىلىٌي لىقىتػىلىًِب  :قىاؿى يل ٗبىٌكةى 
 .(ِ)وفى بًًو إىلى مىٌكةى كىىيٍم قىاًفلي  (ُ)ًبسىًرؼً 

 اعزُٓبع اذلًى ٔمجغ انشًم..44
ًنيوا كىالى ٙبىٍزىنيوا كىأىنتيمي اِلىٍعلىٍوفى ًإف كينتيم م ٍؤًمًنْبى قاؿ هللا تعاىل: } كىالى هتى

 { ]لؿ عمراف[.ُّٗ
: انٍػهىزىـى أىٍلحىابي رسوؿ اّلل  للى هللا رضي هللا عنهما قىاؿى اٍبني عىب اسو 

اًلدي ٍبني اٍلوىلًهًد ًٖبىٍهًل علهو كعلى ل ًلكى ًإٍذ أىقٍػبىلى خى لو كسلم يـو أحد, فبهناىم كىذى

                                           
 رس رسوؿ هللا ٗبهمونة أـ ا٤بؤمنْبأعكم, كٓت سرؼ ُٓسىًرؼ كادو قبهل مكة ا٤بكرمة, بنحو (  ُ)

معجم ما  ىػ. ّٖ, كىناؾ ماتت كدفنت سنة ا٢بجقضى  مامرجعو من مكة حهن اهنع هللا يضر كقت
 .ُّٗا٤بعال اِلثّبة ٓت السنة كالسّبة ص , ّٕٓ/ ٠ّباء البالد كا٤بواضع أاستعجم من 

 .   "94.29'53°24 "3.39'25°39 االحداثهات: 

 .ِّْ/ّ( الركض اِلنف ِ)
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اٍلميٍشرًًكْبى ييرًيدي أىٍف يػىٍعليوى عىلىٍهًهمي ا١بٍىبىلى, فقاؿ النيب للى هللا علهو كعلى للو 
نىا, الل هيم  الى قػيو ةى لىنىا ًإال  ًبكى  , الل هيم  لىٍهسى يػىٍعبيديؾى كسلم: الل هيم  الى يػىٍعليوفى عىلىهػٍ

ًء النػ فىرً  ًة غىهػٍري ىىؤيالى ًت, كىَثىبى نػىفىره ًمنى  ,هًبىًذًه اٍلبػىٍلدى فىأىنٍػزىؿى اّلل ي تػىعىاىلى ىىًذًه اآٍلايى
ًلكى  اٍلميٍسًلًمْبى ريمىاةه, فىصىًعديكا ا١بٍىبىلى كىرىمىٍوا خىٍهلى اٍلميٍشرًًكْبى حىٌب  ىىزىميوىيٍم, فىذى

 .(ُ){كىأىنٍػتيمي اٍِلىٍعلىٍوفى } تعاىل: قولو
كاف النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٰبيىفًٌزي ا٥بمم, كيرفع من شأف 
العزائم قيبهل ا٤بعركة كأثناءىا, كٱباطب جنده بٝبل العبارات التشجهعهة لرفع 

 ٮبمهم كتقوية عزائمهم.
 كمن الشواىد على ذلك :

ٍعتي رىسيوؿى : عىٍن عىًليٌو رىًضيى اّلل ي عىٍنوي قىاؿى غّبٮبا ما ركاه أٞبد كالَبمذم ك  مىا ٠بًى
ا بًىبػىوىٍيًو ًإال  سىٍعدى ٍبنى مىاًلكو   ,اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػيفىدًٌم أىحىدن

ٍعتيوي يػىقيوؿي لىوي يػىٍوـى أيحيدو  اؾى أىيب كىأيمًٌي :فىًإيٌنً ٠بًى  .(ِ)اٍرـً سىٍعدي ًفدى
شىًهٍدتي مىعى رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي هنع هللا يضر قاؿ:  عىب اسه العىٍن ج مسلم أخر ك 

فػىلىزًٍمتي أىانى كىأىبيو سيٍفهىافى ٍبني ا٢بٍىاًرًث ٍبًن عىٍبًد  ,علهًو كعلى للًو كسل مى يػىٍوـى حينػىٍْبو 
كىرىسيوؿي اّللً   ,مى, فػىلىٍم نػيفىارًٍقوي اٍلميط ًلًب رىسيوؿى اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل  
 ..لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى عىلىى بػىٍغلىةو لىوي بػىٍهضىاءى 

فىطىًفقى رىسيوؿي  ,فػىلىم ا اٍلتػىقىى اٍلميٍسًلميوفى كىاٍلكيف اري كىىل  اٍلميٍسًلميوفى ميٍدًبرًينى  

                                           
 .ُِٖ(أسباب النزكؿ ص ُ)

 .ّٖٖٔ, سنن الَبمذم رقمٖٔٗرقم مسند اإلماـ أٞبد( ِ)
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كىأىانى لًخذه .. رٍكيضي بػىٍغلىتىوي ًقبىلى اٍلكيف ارً اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػى 
بًًلجىاـً بػىٍغلىًة رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى أىكيف هىا ًإرىادىةى أىٍف الى 

كىأىبيو سيٍفهىافى لًخذه ًبرًكىاًب رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى,  ,تيٍسرًعى 
ًد أىٍلحىابى  !اؿى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: أىٍم عىب اسي فػىقى  انى

بًىٍعلىى لىٍوِت أىٍينى أىٍلحىابي  :فػىقىاؿى عىب اسه كىكىافى رىجيالن لىهًٌتنا فػىقيٍلتي  ,الس ميرىةً 
 ؟!الس ميرىةً 
عي  :قىاؿى   وا لىٍوِت عىٍطفىةي اٍلبػىقىًر عىلىى فػىوىاّللً  لىكىأىف  عىٍطفىتػىهيٍم ًحْبى ٠بًى
ًدىىا  .ايى لىبػ ٍهكى ايى لىبػ ٍهكى  :فػىقىاليوا ,أىٍكالى
ٍعوىةي ٓت اٍِلىٍنصىاًر يػىقيوليوفى  :قىاؿى   ايى مىٍعشىرى  :فىاقٍػتػىتػىليوا كىاٍلكيف ارى كىالد 
ٍعوىةي  ّتي  قيًصرىتً  :قىاؿى  !ايى مىٍعشىرى اٍِلىٍنصىارً  !اٍِلىٍنصىارً  عىلىى بىًِب ا٢بٍىاًرًث ٍبًن  الد 

فػىنىظىرى  ,ايى بىًِب ا٢بٍىاًرًث ٍبًن ا٣بٍىٍزرىًج ايى بىًِب ا٢بٍىاًرًث ٍبًن ا٣بٍىٍزرىجً  :فػىقىاليوا ,ا٣بٍىٍزرىجً 
هىا  اٍلميتىطىاًكًؿ عىلىهػٍ رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىىيوى عىلىى بػىٍغلىًتًو كى

يى  ,مٍ ًإىلى ًقتىا٥بًً  ا ًحْبى ٞبًى فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ىىذى
 .اٍلوىًطهسي 
ّتي  أىخىذى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى حىصىهىاتو  :قىاؿى  

فىذىىىٍبتي أىٍنظيري  :قىاؿى  ,دو انٍػهىزىميوا كىرىبًٌ ٧بيىم   :ّتي  قىاؿى  ,فػىرىمىى هًبًن  كيجيوهى اٍلكيف ارً 
ئىًتًو ًفهمىا أىرىل هػٍ فػىوىاّللً  مىا ىيوى ًإال  أىٍف رىمىاىيٍم ًٕبىصىهىاتًًو  :قىاؿى  ,فىًإذىا اٍلًقتىاؿي عىلىى ىى

 .(ُ)..فىمىا زًٍلتي أىرىل حىد ىيٍم كىًلهالن كىأىٍمرىىيٍم ميٍدًبرنا

                                           
 .ِّّْلحهح مسلم رقم (ُ)
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 مىوىاًطنى كىًثّبىةو كىيػىٍوـى حينػىٍْبو ًإٍذ لىقىٍد نىصىرىكيمي اّلٌلي ٓت قاؿ هللا تعاىل:}
ئنا كىضىاقىٍت عىلىٍهكيمي اِلىٍرضي ٗبىا رىحيبىٍت ّتي   ثٍػرىتيكيٍم فػىلىٍم تػيٍغًن عىنكيٍم شىهػٍ بػىٍتكيٍم كى أىٍعجى

نزىؿى ّتي  أىنىزؿى اّلٌلي سىًكهنػىتىوي عىلىى رىسيولًًو كىعىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى كىأى  ِٓكىل هػٍتيم م ٍدًبرًينى 
 ]التوبة[. {ِٔ.. جينيودنا لٍ  تػىرىٍكىىا

 االَزظبس ػهٗ اذلضميخ ٔحتشٚى انفشاس..45
ا ال ًذينى لمىنيوٍا ًإذىا لىًقهتيمي ال ًذينى كىفىريكٍا زىٍحفان فىالى قاؿ هللا تعاىل: } ايى أىيػ هى

رى  ًٍم يػىٍومىًئذو ديبػيرىهي ًإال   ُٓتػيوىل وىيمي اِلىٍدابى ٌرًفان لًًٌقتىاؿو أىٍك ميتىحىهًٌزان ًإىلى ًفئىةو  كىمىن يػيوى٥بًٌ ميتىحى
ء ًبغىضىبو مًٌنى اّللًٌ كىمىٍأكىاهي جىهىن مي كىبًٍئسى اٍلمىًصّبي   [.اِلنفاؿ{ ]ُٔفػىقىٍد ابى

ىذه اآلية تتحدث عن ا٤بصابرة أماـ العدك, كحرمة الفرار منو كأنو كبّبة 
, كأنو ٯبوز الًفرار للتدىور كا٣بطرض جهش ا٤بسلمْب رًٌ عى ِلنو يػي من الكبائر, 

من فػىر  من من القتاؿ لتالٓت النتائج الوخهمة من ا٥بزٲبة, أك لكسب ا٤بعركة, ك
 .القتاؿ ٣بداع العدك, أك لالنضماـ إىل فئة مؤمنة لهتقو ل هبم على العدك

ٍلىمي كقاؿ تعاىل: }  ًنيواٍ ٓت ابًٍتغىاء اٍلقىٍوـً ًإف تىكيونيوٍا أتى ٍلىميوفى  كىالى هتى وفى فىًإنػ هيٍم أيى
ٍلىموفى كىتػىٍرجيوفى ًمنى اّللًٌ مىا الى يػىٍرجيوفى كىكىافى اّلٌلي عىًلهمنا حىًكهمنا  { َُْكىمىا أتى

 ]النساء[.
 ٮب واكىأىٍلحىابىوي لىم ا  قبل إسالمو[ هنع هللا يضر]أىف  أىابى سيٍفهىافى  اآليةً  سىبىبي نػيزيكؿً ك 

رىسيوؿي اّللً  للى هللا  بػىعىثى  أيحيدو  ٤بعركة يػىٍوـى ٓت َثين  ابلرجوع لقتاؿ ا٤بسلمْب
رًًىمٍ  فىشىكىٍوا أىلىى ا١بًٍرىاحىاًت, فػىقىاؿى اّلل ي  ,علهو كعلى للو كسلم طىائًفىةن ٓت لَثى

ًنيوا ٓت اٍبًتغاًء اٍلقىٍوـً }تعاىل:  , ًإٍف شركْبتىٍضعيفيوا ٓت طلب ا٤ب أىٍم: الى  {كىال هتى
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تتوجعوف أنتم, تػىتػىوىج عيوفى ًمنى ا١بًٍرىاًح, فىًإنػ هيٍم يػىتػىوىج عيوفى كىما ك  لىميوفى تىكيونيوا أتىٍ 
 .(ُ)ٓت اآٍلًخرىًة مىا الى يػىٍرجيوفى  كىالثػ وىابً النصر ابلدنها  نى هللامً  ٍرجيوفى كلكنكم تػى 

كىكذا كاف النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى من أكحد القادة الذين 
سبوف للهزٲبة كما ٰبسبوف للنصر, كٱبططوف مهداف ا٤بعركة لتالٓت ا٥بزٲبة إف ٰب

 كقعت؛ لتأمْب سالمة اِلركاح, كما ٱبططوف مهداف ا٤بعركة للنصر.
 :حدأي كمن ٭باذج ذلك ما قالو ابن ىشاـ أيضان أثناء حديثو عن غزكة 

عب من لشً كمضى رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى حٌب نزؿ ا..
 :إىل ا١ببل, فجعل ظهره كعسكره إىل أحد, كقاؿ (ِ)أحد, ٓت عدكة الوادم

 .ه ابلقتاؿمنكم حٌب أنمرى  أحده  ن  قاتلى ال يي 
, بهضو  يومئذ بثهابو  مه لى بّب, كىو ميعٍ هللا بن جي  كأم ر على الرماة عبد

  ا إفٍ نى لفً خ ا٣بهل عنا ابلنبل, ال أيتوان منٍ  انضحً  :فقاؿ ,رجالن  ٟبسوفى  كالرماةي 
 .(ّ)كى لً بى قً  منٍ  ْبى  تػى ؤٍ ال نػي  كى مكانى  تٍ لنا أك علهنا, فاثبي  كانتٍ 

فقد ٞبى رسوؿ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ظهره كٲبهنو ابرتفاعات 
ا١ببل, كاختار ٤بعسكره موضعان مرتفعان ٰبتمي بو إذا نزلت ا٥بزٲبة اب٤بسلمْب 

ض للوقوع ٓت قبضة اِلعداء ا٤بطارًدين كال يلتجئ إىل الفرار, حٌب ال يتعر 

                                           
 .ٕٗٔ/ ُتفسّب البغوم  (ُ)
 أم جانب الوادم.(  ِ)

يراجع القهادة العسكرية ٓت عهد الرسوؿ للى هللاي علهًو كعلى للًو  ُِ/ْسّبة ابن ىشاـ  (  ّ)
 .ِْْ دمحم الرشهد ص كسلمى للدكتور عبد هللا
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كأسرىم, كييلًحق مع ذلك خسائر فادحة إىل أعدائو إف أرادكا احتالؿ 
معسكره كتقدموا إلهو, كأ١بأ أعداءه إىل قىبوؿ موضع منخفض يصعب علههم 
جدان أف ٰبصلوا على شيء من فوائد الفتح إف كانت الغلبة ٥بم, كيصعب 

 .(ُ)٤بطارًدين ٥بم إف كانت الغلبة للمسلمْبعلههم اإلفالت من ا٤بسلمْب ا
ككاف الختهار الرسوؿ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى جبلى أحد دكر 
ىاـ ٓت ٪باة الرسوؿ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كلحابتو من ا٥بالؾ ٓت 
ىذه ا٢برب, إذ ١بأكا إىل شعب ٓت جبل أحد احتضنهم, كٙبصنوا بو, فلم 

جهش قريش متابعة ىجومو على ا٤بسلمْب, فهذا االنسحاب من  يستطع
رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى إىل شعب ا١ببل جعل ا٢برب مع 
قريش ظاىرىا ا٣بسارة , كحقهقتها متكافئة إىل حد ما, إذ ل يستطع جهش 

يء قريش احتالؿ معسكر ا٤بسلمْب, كال أسر كاحد منهم, كل ٰبصلوا على ش
من أمواؿ ا٤بسلمْب, ككاف القتلى من الفريقْب: من ا٤بسلمْب سبعْب, كمن 

 .(2)ا٤بشركْب ٫بو سبعة كثالثْب
كأخّبان لقد لدقت مقولة الرسوؿ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت 
أيحيدو, ٓت تبادلو لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ا٢بب مع ا١ببل كفاءن ٤با 

 . (ّ)فقد ركل الشهخاف عن أنس هنع هللا يضر: ىذا جبله ٰبب نا ك٫بب وحصل فهو, 

                                           
 .ِْْالرحهق ا٤بختـو ص (  ُ)
 .ِِٕ, كيراجع الرحهق ا٤بختـو صِٓيراجع اِلحكاـ السلطانهة للماكردم ص( ِ)
 .ُّّٗ, رقم لحهح مسلم,  ّٖٓٓ, رقملحهح البخارم (ّ)
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ىذا كفاء ا٢ببهب للى هللا علهو كعلى للو كسلم مع ا١بمادات فكهف 
 بوفائو للى هللا علهو كعلى للو كسلم مع البشر؟!

 رؼضٚض انٕالء نهذٍٚ ٔعشػخ حم اخلالفبد انذاخهٛخ..46
ؤيكيٍم كىأىبٍػنىآؤيكيٍم كىًإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم قيٍل ًإف كىافى قاؿ هللا تعاىل: } لابى

كىعىًشّبىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىفٍػتيميوىىا كىً٘بىارىةه ٚبىٍشىٍوفى كىسىادىىىا كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهىا 
ًبهًلًو فػىتػىرىب صيوٍا حىٌب  أيىٍ  ِتى اّلٌلي بًىٍمرًًه أىحىب  إًلىٍهكيم مًٌنى اّللًٌ كىرىسيولًًو كىًجهىادو ٓت سى

 { ]التوبة[.ِْكىاّلٌلي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقْبى 
لقد كاف كالء الصحابة رضواف هللا علههم هلل تعاىل كلرسولو لل ى هللاي 

ا٢بفاظ على للقبهلة كال لغّبىا؛ لتحقهق علهًو كعلى للًو كسل مى كل يكًن الوالءي 
, كالقضاء على الفًب ًإٍف حدثت, لصف الداخلهةالسهاسهة ككحدة ا الل حمة

كحلًٌ ا٣بالفات إف كقعت, كىذا من كماؿ احملبة هلل تعاىل كلرسولو للى هللا 
 علهو كعلى للو كسلم كللجهاد ٓت سبهل هللا كما يفهم من اآلية السابقة.

عىوي ٧ب ىم ده ر سيوؿي اّللً  كىال ًذينى مى } كقد كلف هللا ىذا الوالء ٓت قولو:
نػىهيمٍ   { ]الفتح[.ِٗ.. أىًشد اء عىلىى اٍلكيف اًر ريٞبىىاء بػىهػٍ

ومن ادلواقف اليت جتل ت فيها حكمة النيب صل ى هللُا عليِو وعلى  
, بل كٙبقهق لدؽ آلِو وسل َم القائد الفذِّ احلكيم يف متابعة شؤون جيشو

كللجهاد ما حدث ٓت غزكة  احملبة هلل كلرسولو لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى 
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, فقد كانت ىذه الغزكة من أعظم الدركس الٍب تلقى فهها (ُ)بِب ا٤بصطلق
 ا٤بسلموف الفوائد العلمهة كالعملهة, ككشفت معادف الناس ٓت لدؽ احملبة.

بػىلىغى رىسيوؿى اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى أىٌف بىًِب اٍلميٍصطىًلًق فقد  
لىوي كىقىاًئديىيٍم ا٢بٍىاًرثي ٍبني أىيب ًضرىارو أىبيو جيوىٍيرًيىةى بًٍنًت ا٢بٍىاًرًث, زىٍكًج  ٯبىٍمىعيوفى 

عى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي  ,رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  فػىلىٌما ٠بًى
لىى مىاءو ٥بىيٍم يػيقىاؿي لىوي علهًو كعلى للًو كسل مى هًبًٍم خىرىجى إلىٍهًهٍم حىٌٌب لىًقهػىهيٍم عى 

ـى اّلٌلي بىًِب  ٍيدو إىلى الٌساًحًل, فػىتػىزىاحىفى الٌناسي فػىهىزى ًحهىًة قيدى اٍلميرىٍيًسهعي, ًمٍن انى
كىنػىفىلى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو  ,اٍلميٍصطىًلًق كىقيًتلى مىٍن قيًتلى ًمنػٍهيمٍ 

 ىيٍم كىأىٍموىا٥بىيٍم فىٍأفىاءىىيٍم عىلىٍهًو.كسل مى أىبٍػنىاءىىيٍم كىًنسىاءى 
نىا رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى عىلىى ذىًلكى اٍلمىاًء   فػىبػىهػٍ

كىرىدىٍت كىارًدىةي الٌناًس كىمىعى عيمىرى ٍبًن ا٣بٍىطٌاًب أىًجّبه لىوي ًمٍن بىًِب ًغفىارو, يػيقىاؿي لىوي 
يػىقيودي فػىرىسىوي فىاٍزدىحىمى جىٍهجىاهه كىًسنىافي ٍبني كىبىرو ا١ٍبيهىًِبٌ حىًلهفي  جىٍهجىاهي ٍبني مىٍسعيودو 

, فىصىرى  بىًِب عىٍوًؼ ٍبًن ا٣بٍىٍزرىًج عىلىى ا١ٍبيهىًِبٌ ايى مىٍعشىرى اٍِلىٍنصىاًر,  خى اٍلمىاًء فىاقٍػتػىتىالى
 .كىلىرىخى جىٍهجىاهه ايى مىٍعشىرى اٍلميهىاًجرًينى 

هي رىٍىطه ًمٍن قػىٍوًمًو فػىغىًضبى عىٍبدي   ًفهًهٍم زىٍيدي _اّللًٌ ٍبني أييبىٌ ٍبني سىليوؿى كىًعٍندى
ـه حىدىثه  ,  _ٍبني أىٍرقىمى غيالى ًدانى اثػىريكانى ٓت ًبالى فػىريكانى كىكى فػىقىاؿى أىكىقىٍد فػىعىليوىىا, قىٍد انى

بًهبى قػيرىٍيشو إاٌل كىمىا قىاؿى اٍِلىكٌ  ٠بىٌٍن كىٍلبىك أيىٍكيٍلك, أىمىا  :ؿي كىاىّللًٌ مىا أىعيٌدانى كىجىالى

                                           
أٮبهة التعرؼ على مواقع الغزكات كأزمنتها تقدـ ذكر مكاف غزكة بِب ا٤بصطلق ٙبت عنواف " (ُ)

 ."التخطهط االسَباتهجي ٓت
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ٍعنىا إىلى اٍلمىًدينىًة لىهيٍخرًجىٌن اٍِلىعىٌز ًمنػٍهىا اٍِلىذىٌؿ.   كىاىّللًٌ لىًئٍن رىجى
ا مىا فػىعىٍلتيٍم بًىنٍػفيًسكيٍم  :ّتيٌ أىقٍػبىلى عىلىى مىٍن حىضىرىهي ًمٍن قػىٍوًمًو فػىقىاؿى ٥بىيمٍ  ىىذى

دىكيٍم كى  أىمىا كىاىّللًٌ لىٍو أىٍمسىٍكتيٍم عىنػٍهيٍم مىا  ,قىا٠بىٍتيميوىيٍم أىٍموىالىكيمٍ أىٍحلىٍلتيميوىيٍم ًبالى
فىسىًمعى ذىًلكى زىٍيدي ٍبني أىٍرقىمى فىمىشىى بًًو إىلى  ,بًىٍيًديكيٍم لىتىحىٌوليوا إىلى غىٍّبً دىارًكيمٍ 

ًغ رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىذىًلكى ًعٍندى فػىرىا 
هي عيمىري ٍبني ا٣بٍىطٌاًب,  , كىًعٍندى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ًمٍن عىديٌكًه فىأىٍخبػىرىهي ا٣بٍىبػىرى

 .ميٍر بًًو عىٌبادى ٍبنى ًبٍشرو فػىٍلهػىٍقتػيٍلوي  :فػىقىاؿى 
ايى عيمىري إذىا فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: فىكىٍهفى 

ا يػىٍقتيلي أىٍلحىابىوي  كىذىًلكى ًٓت  ,كىلىًكٍن أىٌذٍف اًبلٌرًحهلً  ,الى  ,ٙبىىٌدثى الٌناسي أىٌف ٧بيىٌمدن
لي ًفههىا, فىاٍرٙبىىلى  سىاعىةو لٍى يىكيٍن رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػىٍرٙبًى

 .الٌناسي 
ني أييبىٌ اٍبني سىليوؿى إىلى رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كىقىٍد مىشىى عىٍبدي اّللًٌ بٍ 

عى ًمٍنوي   :فىحىلىفى اًبىّللًٌ  ,كعلى للًو كسل مى ًحْبى بػىلىغىوي أىٌف زىٍيدى ٍبنى أىٍرقىمى قىٍد بػىلىغىوي مىا ٠بًى
 .اكىكىافى ٓت قػىٍوًمًو شىرًيفنا عىًظهمن  ,بًوً  مىا قىاؿى كىالى تىكىٌلٍمتي  مىا قػيٍلتي 

فػىقىاؿى مىٍن حىضىرى رىسيوؿى اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ًمٍن اٍِلىٍنصىاًر 
ـي قىٍد أىٍكىىمى ًٓت حىًديًثوً  !ايى رىسيوؿى اّللًٌ  :ًمٍن أىٍلحىابًوً  كىلٍى  ,عىسىى أىٍف يىكيوفى اٍلغيالى

ابن  ؛ٰبىٍفىٍظ مىا قىاؿى الٌرجيلي   أييبىٌ اٍبًن سىليوؿى كىدىفٍػعنا عىٍنوي. عىلىى اٍبًن ]تعط فان[ حىدى
راكبان على رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  فػىلىٌما اٍستػىقىلٌ  
ٌهاهي بًتىًحٌهًة النٌػبػيٌوًة كىسىٌلمى عىلىٍهوً  راحلتو ايى  :ّتيٌ قىاؿى  ,كىسىارى لىًقهىوي أيسىٍهد ٍبني حيضىٍّبو فىحى
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 ؟ٓت سىاعىةو ميٍنكىرىةو مىا كيٍنت تػىريكحي ٓت ًمٍثًلهىا  لىقىٍد ريٍحتى كىاىّللًٌ  !نىيبٌ اّللًٌ 
فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: أىكىمىا بػىلىغىك مىا قىاؿى  

 لىاًحبيكيٍم؟ 
 قىاؿى كىأىٌم لىاًحبو ايى رىسيوؿى اّللًٌ؟ 

 عىٍبدي اّللًٌ ٍبني أييبىٌ. :قىاؿى 
؟  :قىاؿى    كىمىا قىاؿى

  .زىعىمى أىنٌوي إٍف رىجىعى إىلى اٍلمىًدينىًة لىهيٍخرًجىٌن اٍِلىعىٌز ًمنػٍهىا اٍِلىذىؿٌ  :قىاؿى 
فىأىٍنتى ايى رىسيوؿى اّللًٌ كىاىّللًٌ ٚبيٍرًجيوي ًمنػٍهىا إٍف ًشٍئت, ىيوى كىاىّللًٌ الٌذلًهلي  :قىاؿى 

 .كىأىٍنت اٍلعىزًيزي 
ايٍرفيٍق بًًو فػىوىاىّللًٌ لىقىٍد جىاءىانى اّلٌلي ًبك, كىًإٌف قػىٍومىوي  !ؿى اّللًٌ ايى رىسيو  :ّتيٌ قىاؿى  

 فىًإنٌوي لىهػىرىل أىٌنك قىٍد اٍستػىلىٍبتو ميٍلكنا.  ؛لًهػيتػىٌوجيوهي  رىزى لىهػىٍنًظميوفى لىوي ا٣بٍى 
ذىًلكى  ّتيٌ مىشىى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى اًبلٌناًس يػىٍومىهيمٍ 

لىتػىهيٍم حىٌٌب أىٍلبىحى كىلىٍدرى يػىٍوًمًهٍم ذىًلكى حىٌٌب لذىتٍػهيٍم الٌشٍمسي   ,حىٌٌب أىٍمسىى, كىلىهػٍ
ٌ نػىزىؿى اًبلٌناًس فػىلىٍم يػىٍلبػىثيوا أىٍف كىجىديكا مىٌس اٍِلىٍرًض فػىوىقػىعيوا نًهىامنا  .ّتي

على للًو كسل مى لًهىٍشغىلى كىًإ٭ٌبىا فػىعىلى ذىًلكى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو ك  
 ..الٌناسى عىٍن ا٢بٍىًديًث اٌلًذم كىافى اًبٍِلىٍمًس ًمٍن حىًديًث عىٍبًد اّللًٌ ٍبًن أييبىٌ 

كىنػىزىلىٍت الٌسورىةي اٌلًٍب ذىكىرى اّلٌلي ًفههىا اٍلمينىاًفًقْبى ٓت اٍبًن أييبىٌ كىمىٍن كىافى عىلىى 
ذى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ًبيذيًف فػىلىٌما نػىزىلىٍت أىخى  ,ًمٍثًل أىٍمرًهً 

ا اٌلًذم أىٍكْتى اّلٌلي ًبيذينًوً  :زىٍيًد ٍبًن أىٍرقىمى ّتيٌ قىاؿى  . ]أم أنزؿ هللا قرلان تصديقان ىىذى
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 لكالـ زيد كتكذيبان لكالـ ا٤بنافقْب[.
أىتىى .. فاٌلًذم كىافى ًمٍن أىٍمًر أىبًهوً  كىبػىلىغى عىٍبدى اّللًٌ ٍبنى عىٍبًد اّللًٌ ٍبًن أييبىٌ  

إنٌوي بػىلىغىًِب أىٌنك  !ايى رىسيوؿى اّللًٌ  :رىسيوؿى اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى فػىقىاؿى 
 ,فىًإٍف كيٍنت الى بيٌد فىاًعالن فىميٍرين بًوً ؛ أييبىٌ ًفهمىا بػىلىغىك عىٍنوي  اّللًٌ ٍبنً  تيرًيدي قػىٍتلى عىٍبدى 

ا٣بٍىٍزرىجي مىا كىافى ٥بىىا ًمٍن رىجيلو أىبػىٌر  فػىوىاىّللًٌ لىقىٍد عىًلمىتً  ,فىأىانى أىٞبًٍلي إلىٍهك رىٍأسىوي 
فىالى تىٍدعيًِب نػىٍفًسي أىٍنظيري  ,ًبوىاًلًدًه ًمٌِب, كىًإيٌن أىٍخشىى أىٍف أتىٍميرى بًًو غىٍّبًم فػىهػىٍقتػيليوي 

( ميٍؤًمننا ًبكىاًفًر  ,ٲبىًٍشي ًٓت الٌناسً  إىلى قىاًتًل عىٍبًد اّللًٌ ٍبًن أييبىٌ  فىأىقٍػتػيليوي فىأىقٍػتيلي )رىجيالن
 .فىأىٍدخيلي الٌنارى 

فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: بىٍل نػىتػىرىٌفقي بًًو كى٫بيًٍسني  
 ليٍحبػىتىوي مىا بىًقيى مىعىنىا.

: كٓت لفظ عند الَبمذم  , دىٍعًِب أىٍضًرٍب عينيقى فػىقىاؿى عيمىري ايى رىسيوؿى اّللً 
ينىاًفقً 

ا ا٤ب  ؟ىىذى
َدْعُو اَل يـََتَحد ُث الن اُس فػىقىاؿى الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى:  

 ..َأن  زُلَم ًدا يـَْقُتُل َأْصَحابَوُ 
: كىاّلل ً كى   : لىوي ابٍػنيوي عىٍبدي اّللً  ٍبني عىٍبًد اّللً   الى تػىنػٍقىًلبي حىٌب  تيًقر  أىن كى قىاؿى

, فػىفىعىلى  لًهلي, كىرىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى العىزًيزي  .(ُ)الذ 
اٌلًذينى  ا٢بٍىدىثى كىافى قػىٍوميوي ىيمي ابن سلوؿ كىجىعىلى بػىٍعدى ذىًلكى إذىا أىٍحدىثى  

أيىٍخيذيكنىوي كىيػيعى   .نٌػفيونىوي يػيعىاتًبيونىوي كى
                                           

 .ِّّٕسنن الَبمذم رقم (ُ)
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فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ًلعيمىًر ٍبًن ا٣بٍىطٌاب  
و يػىٍوـى قػيٍلت أىمىا كىاىّللًٌ لىٍو قػىتػىٍلتي  ؟!كىٍهفى تػىرىل ايى عيمىري   :ًحْبى بػىلىغىوي ذىًلكى ًمٍن شىٍأهًنًمٍ 
ٍت لىوي لنيفه  يٍرًعدى  لو[ اضطربت أنوفهم ٞبهة كعصبهةأم انتفخت ك ] يل ايقٍػتػيٍلوي ِلى

 .بًهػىٍثًربى كىًثّبىةه لىٍو أىمىٍرهتىا اٍلهػىٍوـى ًبقىٍتًلًو لىقىتػىٍلتو
ىٍمري رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى  :قىاؿى عيمىري  :قىاؿى   قىٍد كىاىّللًٌ عىًلٍمت ِلى

 .(ُ)للًو كسل مى أىٍعظىمي بػىرىكىةن ًمٍن أىٍمرًم
 ٛخ ٔاألخاللٛخ نهجُٕد.انرتثٛخ انشٔح.47
{ ِٓفىالى تيًطًع اٍلكىاًفرًينى كىجىاًىٍدىيم ًبًو ًجهىادنا كىًبّبنا} قاؿ هللا تعاىل:

 ]الفرقاف[.
كىمىن جىاىىدى فىًإ٭ب ىا ٯبيىاًىدي لًنػىٍفًسًو ًإف  اّلل ى لىغىًِبٌّ عىًن }كقاؿ تعاىل:  
 { ]العنكبوت[.ٔاٍلعىالىًمْبى 
نى جىاىىديكا ًفهنىا لىنػىٍهًديػىنػ هيٍم سيبػيلىنىا كىًإف  اّلل ى لىمىعى كىال ًذي} تعاىل: اؿقك  

 { ]العنكبوت[.ٗٔاٍلميٍحًسًنْبى 
٩با مر  معنا ٓت مقدمة الكتاب أف ا١بهاد فيًرضى ٓت ا٤بدينة ا٤بنورة, كأنو  

ل ييًبًح هللا تعاىل للمسلمْب القتاؿ ٓت الفَبة ا٤بكهة الدعوي ة, بل كانوا مأمورين 
 لقرلف كا٢بجةابالدعوة,  جهادجهاد النفس, ك ابلصرب كالعفو كالصفح, ك 

 .(ِ)من أجل هتهئة نفوسهم ابإلٲباف الراسخ كالربىاف,
                                           

 .َُّ/ّ, سّبة ابن ىشاـ ُْ/ْالركض اِلنف  (ُ)

 .ّٗٓ/ِيراجع تفسّب ابن كثّب ( ِ)
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فهها  رى كً ذي ك ا٤بكي  كدلهل ذلك أف اآلايت السابقة كانت ٓت العهد
.. ال جهاد السهف.ك  (ا١بهاد)  ا٤براد هبا جهاد كالعلم كما مر 

ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى جنده على معايل اِلمور, لذا رَب  النيب  لل  
, كالشجاعة, كاإليثار,  كعلى ٝبهل الصفات, رابىم على عف ًة النفس, كالكـر

 كالٌرًفق, كالتواضع, كاإلخالص هلل تعاىل ٓت جهادىم..
كمن شواىد ٝبهل أخالقو مع لحابتو الكراـ ما ركاه أٞبد رٞبو هللا 

ثىةو عىلىى بىًعّبو : قىاؿى هنع هللا يضر أنو ٍبًن مىٍسعيودو  عىٍن عىٍبًد اّلل ً  كىافى   ,كين ا يػىٍوـى بىٍدرو كيل  ثىالى
أىبيو ليبىابىةى كىعىًلي  ٍبني أىيب طىاًلبو زىًمهلىٍي رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو 

 . علهًو كعلى للًو كسل مى كىكىانىٍت عيٍقبىةي رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي  :كسل مى, قىاؿى 
 .٫بىٍني ٭بىًٍشي عىٍنكى  :فػىقىاالى  :قىاؿى 

كىالى أىانى بًىٍغُبى عىٍن اٍِلىٍجًر ًمٍنكيمىا ,مىا أىنٍػتيمىا بًىقٍػوىل ًمِبًٌ  :فػىقىاؿى 
(ُ). 

اًبرى ٍبنً كمن ٝبهل لطفو بلحابو ما ركاه اإلماـ أٞبد ٓت مسنده عن   جى
: كين ا مىعى الن يبًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت غىٍزكىةو نو قاؿهنع هللا يضر أ عىٍبًد هللاً 

ـى رىجيله ًمٍن أىٍلحىاًب الن يبًٌ لل ى هللاي علهًو  غىزىاىىا, كىذىًلكى ٓت رىمىضىافى, فىصىا
ا, كىكىادى اٍلعىطىشي أىٍف يػىٍقتػيلىوي, كى  جىعىلىٍت كعلى للًو كسل مى, فىضىعيفى ضىٍعفنا شىًديدن

قػىتيوي تىٍدخيلي ٙبىٍتى اٍلًعضىاهً  انى
, فىأيٍخربى بًًو الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, (ِ)

ًبهًل هللًا, كىمىعى رىسيوًؿ هللًا للى  : أىلىٍستى ٓت سى : ائٍػتيوين بًًو, فىأيِتى بًًو, فػىقىاؿى فػىقىاؿى

                                           
 .َّٕٔمسند اإلماـ أٞبد رقم  (ُ)
 كل شجر ذم شوؾ. (ِ)
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طىرى هللا علهو كعلى للو كسلم؟ أىٍفًطٍر, فىأىفٍ 
(ُ). 

ةى كركل مسلم  كىافى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى : قىاؿى  هنع هللا يضرعىٍن بػيرىٍيدى
للًو كسل مى ًإذىا أىم رى أىًمّبنا عىلىى جىٍهشو أىٍك سىرًي ةو أىٍكلىاهي ٓت خىال ًتًو بًتػىٍقوىل اّللً  كىمىٍن 

هػٍرنا قىاتًليوا مىٍن   ,اٍغزيكا اًبٍسًم اّللً  ٓت سىًبهًل اّلل ً : قىاؿى  ّتي   ,مىعىوي ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى خى
ا ٍثػيليوا كىالى تػىٍقتػيليوا كىلًهدن  .(ِ)..كىفىرى اًبّللً  اٍغزيكا كىالى تػىغيل وا كىالى تػىٍغًدريكا كىالى ٛبى

بكرو  أاب كمن سّبة السلف الصاحل ما ركاه ابن عساكر كغّبه أف 
أسامةى بنى زىٍيدو رضي هللا عنهما قائدى جهًشو إىل بالًد  ا كجو٤ب الصٌديق هنع هللا يضر

, كأسامة راكب كعبد الرٞبن بن عوؼ يقود دابة  ,عهم كىو ماشيشه   الشاـً
هللا )للى هللا علهو كعلى للو  رسوؿً  اي خلهفةى  :فقاؿ لو أسامة ,أيب بكر
  ؟!نزلن  أك ِلى  نبى  كى ٍر تػى كسلم ( لى 

ٓت  ساعةن  قدمي   رى أف أغبػٌ  كما علي   ,ككهللا ال أركبي  ,ال تنزؿي  كهللاً  :فقاؿ
 ,ب لوتى كٍ ٱبطوىا سبع مائة حسنة تي  خطوةو  للغازم بكلًٌ  فإفٌ  ,هللاً  سبهلً 

: أي ها الناسي ! ّت قاؿحى عنو سبع مائة خطهئة كٛبي  ,كسبع مائة درجة ترفع لو
ثًٌلوا, كال ًقفيوا أيٍكًلكيٍم بعىٍشرو, فاٍحفىظيوىا عٌِب: ال ٚبونيوا,  كال تػىغيل وا, كال ٛبي

تقتػيليوا طفالن لغّبان, كال شهخان كبّبان, كال امرأة, كال تػىٍعًقركا ٬بالن كال ٙبيٍرًقيوه, كال 
 تػىٍقطىعوا شىجىرىةن ميٍثًمرىةن, كال تىٍذٕبىيوا شاةن كال بقرةن كال بعّبان إال لىمأكىلىةو. 

م ٓت الص وامًع, فدعوىٍم كما فٌرغيوا كسوؼى ٛبر كفى بقواـو قد فر غيوا أنفسىه

                                           
 .ُِْٗٓمسند اإلماـ أٞبد رقم ( ُ)

 .ُِّٔركاه مسلم رقم  (ِ)
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, فإذا  أنفسىهم لو, كسوؼ تػىٍقدميوف على قوـو أيتونكم ِبنهةو فهها ألوافي الطعاـً
 .(ُ)أكٍلتيٍم منها شهئان بعدى شيءو, فاذكيركا اسمى هللًا علهها..

كمن ٝبهل تربهة النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم للصحابة التواضع 
, عىًن الن يبًٌ لىلى هنع هللا يضر عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى  قد ركل البخارم رٞبو هللاكعدـ الًكرب, ف

: أنو سىلمى على للو ك هللا عىلىهًو ك  طيوَبى ًلعىٍبدو لًخذو ًبًعنىاًف فػىرىًسًو ٓت سىًبهًل ..قىاؿى
مىاهي, ًإٍف كىافى ٓت ا٢ًبرىاسىًة, كى  افى ًٓت ا٢ًبرىاسىًة, كىًإٍف  هللًا, أىٍشعىثو رىٍأسيوي, ميٍغبػىر ةو قىدى

كىافى ٓت الس اقىًة كىافى ٓت الس اقىًة, ًإًف اٍستىٍأذىفى لٍى يػيٍؤذىٍف لىوي, كىًإٍف شىفىعى لٍى 
ييشىف عٍ 

(ِ). 
كمن ٝبهل اِلخالؽ حفظ اِلماانت, فإف تضههعها ال ييكىفًٌريىا 

عىٍن زىاذىافى  فشعب اإلٲباالشهادة, كمن اِلدلة على ذلك ما ركاه البههقي ٓت 
نيوبى كيل هىا  هنع هللا يضر أنو عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن مىٍسعيودو  ًبهًل هللًا ييكىفًٌري الذ  : اٍلقىٍتلي ٓت سى قىاؿى

 .ًإال  اٍِلىمىانىةى 
: أىدًٌ  : يػيٍؤتىى اًبٍلعىٍبًد يػىٍوـى اٍلًقهىامىًة, كىًإٍف قيًتلى ٓت سىًبهًل هللًا فػىهػيقىاؿي قىاؿى

نٍػهىا؟ أىمىانػى  , كىٍهفى كىقىٍد ذىىىبىًت الد  : أىٍم رىبًٌ , فػىهػىقيوؿي  تىكى
: اٍنطىًلقيوا بًًو ًإىلى ا٥ٍبىاًكيىًة, فػىهػيٍنطىلىقي بًًو ًإىلى ا٥ٍبىاًكيىًة, كىٲبيىث لي لىوي  : فػىهػيقىاؿي قىاؿى

ئىًتهىا يػىٍوـى ديًفعىٍت إًلىٍهًو, فػىهػىرىاىىا فػىهػىٍعرًفػي  هػٍ ٍهًوم ٓت أىثىرًىىا حىٌب  ييٍدرًكىهىا, هىا فػىهػى أىمىانػىتيوي كىهى
هىا عىلىى مىٍنًكبػىٍهًو حىٌب  ًإذىا ظىن  أىن وي خىارًجه زىل ٍت عىٍن مىٍنًكبػىٍهًو, فػىهيوى يػىٍهًوم فػىهىٍحًملي 

                                           
 .َٓ/َِتريخ مدينة دمشق  (ُ)
 .ِٕٖٖلحهح البخارم رقم (ِ)
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 .ٓت أىثىرًىىا أىبىدى اآٍلًبًدينى 
ةي أىمىانىةه, كىاٍلويضيوءي أىمىانىةه, كىاٍلوىٍزفي أى  : الص الى ٍهلي أىمىانىةه, ّتي  قىاؿى مىانىةه, كىاٍلكى

 .كىأىٍشهىاءي عىد دىىىا, كىأىٍعظىمي ذىًلكى اٍلوىًداًئعي 
: أىالى تػىرىل ًإىلى مىا قىاؿى اٍبني  [زىاذىافى ]قاؿ  فىأىتػىٍهتي اٍلبػىرىاءى ٍبنى عىاًزبو فػىقيٍلتي

ا !مىٍسعيودو  : كىذى ا, قىاؿى  ؟قىاؿى كىذى
ٍعتى يػىقي  ,لىدىؽى : قىاؿى   ًت أىمىا ٠بًى ٍميريكيٍم أىٍف تػيؤىد كا اٍِلىمىاانى وؿي هللاي: }ًإف  هللاى أيى

   .(ُ){ ]النساء[ًٖٓإىلى أىٍىًلهىا

 جٓبد انُغبء ٔانكٕٓل ٔانظجٛبٌ..48
لىٍهسى عىلىى اٍِلىٍعمىى حىرىجه كىالى عىلىى اٍِلىٍعرىًج حىرىجه كىالى قاؿ هللا تعاىل: }

ّلل ى كىرىسيولىوي ييٍدًخٍلوي جىن اتو ٘بىٍرًم ًمن ٙبىًٍتهىا عىلىى اٍلمىرًيًض حىرىجه كىمىن ييًطًع ا
اابن أىلًهمنا   { ]الفتح[.ُٕاٍِلىنٍػهىاري كىمىن يػىتػىوىؿ  يػيعىذًٌٍبوي عىذى

, (ِ)فرض هللا ا١بهاد على ا٤بسلم الذكر البالغ القادر الصحهح ا١بسم
ِلعرج كغّبىم كل يكلف الشهخ الفاين كال ا٤برأة كال الصيب كال ا٤بريض كال ا

                                           
 .ْٖٖٓشعب اإلٲباف رقم (ُ)
لوجوب ا١بهاد ست شرائط ال ٯبب إال هبا مٌب ا٬بـر كاحد منها سقط كجوبو قاؿ ا٤بالكهة:  (ِ)

كىي: اإلسالـ كا٢برية كالذكورية كالبلوغ كالعقل كاالستطاعة بصحة البدف كما ٰبتاج إلهو من 
لضعفاء{. كقاؿ للى هللا علهو كعلى للو كسلم: رفع ا٤باؿ. قاؿ هللا سبحانو: }لهس على ا

 .{ كالعبد ال ٯبد ما ينفقن  كي وتً هي ٓت بػي  فى رٍ القلم عن ثالث كقاؿ سبحانو: }كقػى 
, ِِٗ/ٓ, ٨بتصر خلهل مع ا٣برشي ّّٔ,ِّٔ/ُ, كانظر ٦بمع اِلهنرّٖٓ/ِالتاج كاإلكلهل  

 .ََٓ/ِمطالب أكيل النهى 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ُْٖ 

 

 من الضعفاء اب١بهاد. 
فكاف من إكراـ اإلسالـ للمرأة كالرفق هبا أنو ل يفرض علهها القتاؿ؛ 

: ايى رىسيوؿى هللًا, ىىٍل عىلىى النًٌسىاًء ًمٍن ٢بديث عائشة اهنع هللا يضر أهنا  قىالىٍت: قػيٍلتي
 ًجهىادو؟ 

: نػىعىٍم, عىلىٍهًهن  ًجهىاده الى ًقتىاؿى ًفهوً   .(ُ): ا٢بٍىج  كىاٍلعيٍمرىةي قىاؿى
كأما الصبهاف فكاف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٲبنعهم منى 
ا١بهاد, كال يقدمهم إال بعد اختبارىم ٓت قدرهتم القتالهة, كمن ذلك ما 

: أىتىٍت يب  أنو عىٍن ٠بىيرىةى ٍبًن جيٍنديبو رىًضيى هللاي عىٍنوي أخرجو البههقي  كغّبه  قىاؿى
فػىقىالىٍت: الى أىتػىزىك جي ًإال  ًبرىجيلو يىٍكفيلي يل  ,ي فػىقىًدمىًت اٍلمىًدينىةى فىخىطىبػىهىا الن اسي أيمًٌ 

ا اٍلهىًتهمى, فػىتػىزىك جىهىا رىجيله ًمنى اٍِلىٍنصىارً   .ىىذى
كىكىافى رىسيوؿي هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم يػىٍعًرضي ًغٍلمىافى اٍِلىٍنصىاًر  
 عىاـو فػىهػيٍلًحقي مىٍن أىٍدرىؾى ًمنػٍهيٍم.ٓت كيلًٌ 
: ايى رىسيوؿى هللاً   منا كىرىد ين, فػىقيٍلتي : كىعيرًٍضتي عىامنا فىأى٢بٍىقى غيالى لىقىٍد  !قىاؿى

 .أى٢بٍىٍقتىوي كىرىدىٍدتىًِب, كىلىٍو لىارىٍعتيوي لىصىرىٍعتيوي 
: فىصىارًٍعوي, فىصىارىٍعتيوي فىصىرىٍعتيوي؛ فىأى٢بٍىقىًِب    .(ِ)قىاؿى

عىرىضىًِب رىسيوؿي كركل الشهخاف عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنو قاؿ: 

                                           
 .ِِّّٓمسند اإلماـ أٞبد رقم (  ُ)

ا٤بعجم , َُُٖٕرقم  سنن البههقي الكربل, ِّٔٓ رقم ( ا٤بستدرؾ على الصحهحْب ِ)
 .ْٕٗٔ رقم الكبّب

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ُٖٓ 

 

للى هللا علهو كعلى للو كسلم يوـى أيحيدو ٓت القتاًؿ, كأان ابني أربعى عىٍشرىة هللا 
ًؽ كأىانى ابني ٟبىٍسى عىٍشرىةى سىنىةن كىأىجىازىين ٍزين, كىعىرىضىًِب يوـى ا٣بىٍندى سىنىةن, فلٍم ٯبًي

(ُ). 
فا٢بد  ٓت كجوب ا١بهاد ىو البلوغ؛ فال ٯبب ا١بهاد على الصيب حٌب 
يػىبػٍليغى, كلكنو يؤمر ٗبا دكف القتاؿ إف كانت بو قػيو ة, كأف يكوف ٓت ا٢براسة, 

للى أك ينقل الطعاـ أك الشراب أك الدكاء للمجاىدين, كما كاف يفعل النيب 
 ا٤بدينة. حهث أيمر الفتهاف ٕبراسة هللا علهو كعلى للو كسلم

كىذا ٓت ا٢باالت العادية, كأما ٓت ا٢باالت ا٣بالة كأف داىم العدك 
دار ا٤بسلمْب فهكوف ا١بهاد فرض عْب؛ على كل كبّب كلغّب كذكر كأنثى 

تاج إىل ٰبي  نٍ إال مى  كال ٯبوز ِلحد التخلفي  ٩بن يقدر على ٞبل السالح,
من ا٣بركج, أك من ال من ٲبنعو اِلمّب  كأٚبلفو ٢بفظ ا٤بكاف كاِلىل كا٤باؿ, 

اٍنًفريكاٍ , كقد جاء ٓت أحد ا٤بعاين لقولو تعاىل: }على ا٣بركج أك القتاؿ قدرة لو
هػٍره ل كيٍم ًإف   ًخفىافنا كىثًقىاالن كىجىاًىديكٍا بًىٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم ٓت سىًبهًل اّللًٌ ذىًلكيٍم خى

 قاؿ ىم الشباب كالكهوؿ., أف ا٣بفاؼ كالث[التوبة] {ُْكينتيٍم تػىٍعلىميوفى 
عىٍن أىنىسو رىًضيى هللاي عىٍنوي أىف  أىابى طىٍلحىةى رىًضيى هللاي ركل البههقي رٞبو هللا 

{ ]التوبة:  : أىرىل رىبػ نىا ف[, ُْعىٍنوي قػىرىأى ىىًذًه اآٍليىةى: }اٍنًفريكا ًخفىافنا كىثًقىاالن قىاؿى
زيكين.يىٍستػىٍنًفريانى شيهيوخنا كىشىبىاابن جىهًٌزيكين   , أىٍم بىًِب  جىهًٌ

فػىقىاؿى بػىنيوهي: قىٍد شىًهٍدتى مىعى رىسيوًؿ هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم  
 كىأىيب بىٍكرو كىعيمىرى رىًضيى هللاي عىنػٍهيمىا فػىنىٍحني نػىٍغزيك.

                                           
 (.ُٖٖٔرقم ) -كاللفظ لو-(, كلحهح مسلم ِْٔٔلحهح البخارم رقم ) (ُ)
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زيكين   : جىهًٌ ديكا لىوي جىزًيرىةن  ,فػىقىاؿى , فىمىاتى فػىلىٍم ٯبًى ًإال  بػىٍعدى فػىرىًكبى اٍلبىٍحرى
ـو   .(ُ)فػىقيربى هًبىا كىلٍى يػىتػىغىهػ رٍ  ,سىبػٍعىًة أىاي 

 كمن ٭باذج مشاركة الصحابهات ٓت القتاؿ عندما لـز اِلمر ٥بن, ما قالو
بىةي بًٍنتي كىٍعبو اٍلمىازًنًٌهةي يػىٍوـى أيحيدو اٍبني ًىشىاـو : قىاتػىلىٍت أيـٌ عيمىارىةى نى  فىذىكىرى  ,سهػٍ

ٍعًد ٍبًن الرٌبًهًع كىانىٍت تػىقيوؿي  أىٌف أيـٌ سىٍعدو بًٍنتً  :يب زىٍيدو اٍِلىٍنصىارًمٌ أى  ٍبني  سىًعهدي   :سى
بػىرىؾ, فػىقىالىتٍ  خىرىٍجت  :دىخىٍلت عىلىى أيـٌ عيمىارىةى فػىقيٍلت ٥بىىا: ايى خىالىةي أىٍخربًيًِب خى

فىانٍػتػىهىٍهت إىلى  ,ءه ًفهًو مىاءه كىمىًعي ًسقىا ,أىٌكؿى النٌػهىاًر كىأىانى أىٍنظيري مىا يىٍصنىعي الٌناسي 
رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىىيوى ٓت أىٍلحىابًًو كىالٌدٍكلىةي كىالٌريحي 

 لًٍلميٍسًلًمْبى.
ـى اٍلميٍسًلميوفى ا٫ٍبىٍزتي   إىلى رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو  فػىلىٌما انٍػهىزى

ًشري اٍلًقتىاؿى  كسل مى فػىقيٍمتي  اٍلقىٍوًس حىٌٌب  كىأىذيٌب عىٍنوي اًبلٌسٍهًف كىأىٍرًمي عىنً  ,أيابى
 ا١بًٍرىاحي إيلىٌ.  خىلىصىتً 

, فػىقيٍلت: مىٍن أىلىابىك  :قىالىتٍ  فػىرىأىٍيت عىلىى عىاتًًقهىا جيٍرحنا أىجىٍوؼى لىوي غىٍوره
ا؟   هًبىذى

الٌناسي عىٍن رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو  كىىل  لىٌما  ,قىالىٍت اٍبني قىًمئىةى أىٍقمىأىهي اّلٌلي 
 إٍف ٪بىىا, فىاٍعتػىرىٍضتي  كعلى للًو كسل مى أىقٍػبىلى يػىقيوؿي ديٌلوين عىلىى ٧بيىٌمدو, فىالى ٪بىىٍوتي 

لىوي أىانى كىمىٍصعىبي ٍبني عيمىٍّبو, كىأيانىسه ٩بٌٍن ثػىبىتى مىعى رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو 
تو كىلىًكٍن فػىلىقىٍد ضىرىبٍػتي  ,للًو كسل مى فىضىرىبىًِب ىىًذًه الٌضٍربىةى  كعلى و عىلىى ذىًلكى ضىٍرابى

                                           
 .َُُٖٕرقم( السنن الكربل للبههقي  ُ)
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 .(ُ)اّللًٌ كىافى عىلىٍهًو ًدٍرعىافً  كىلىًكٍن عىديك  
كمن ٭باذج جهاد ذكم االحتهاجات ا٣بالة مع النيب للى هللا علهو 

فى عىٍمريك ٍبني ا١بٍىميوًح أىٍعرىجى كىاعلى للو كسلم  ما ركاه البههقي رٞبو هللا أنو  
شىًديدى اٍلعىرىًج كىكىافى لىوي أىٍربػىعىةي بػىنيوفى شىبىابه يػىٍغزيكفى مىعى رىسيوًؿ اّللً  للى هللا علهو 

 فػىلىم ا أىرىادى رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم ,كعلى للو كسلم ًإذىا غىزىا
فػىلىو  ,ًإف  اّلل ى عىز  كىجىل  قىٍد جىعىلى لىكى ريٍخصىةن  :اؿى لىوي بػىنيوهي ًإىلى أيحيدو قى  يػىتػىوىج وى  أف

 .فػىقىٍد كىضىعى اّلل ي عىٍنكى ا١بًٍهىادى  ,قػىعىٍدتى فػىنىٍحني نىٍكًفهكى 
فىأىتىى عىٍمريك ٍبني ا١بٍىميوًح رىسيوؿى اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم فػىقىاؿى  

ٍنػىعيوين  ًإف  بىًِب   : ايى رىسيوؿى اّلل ً  ِلىٍرجيو أىٍف  كىاّللً  ًإيٌنً  ,أىٍف أىٍخريجى مىعىكى  ىىؤيالىًء ٲبى
 ؟ا١بٍىن ةً  ىىًذًه ٓت  ٍرجىًٍب فىأىطىأى ًبعى  ,أيسىتىٍشهىدى 

أىم ا أىٍنتى فػىقىٍد كىضىعى  :فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم
 ادى.اّلل ي عىٍنكى ا١بًٍهى 

 !كىقىاؿى لًبىًنهًو: كىمىا عىلىٍهكيٍم أىٍف تىٍدعيوهي لىعىل  اّلل ى عىز  كىجىل  يػىٍرزيقيوي الش هىادىةى 
فىخىرىجى مىعى رىسيوًؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم فػىقيًتلى يػىٍوـى أيحيدو 

ا   .(ِ)شىًههدن
 انزًبط انشخض..49

ٍم ٓت اِلىٍرًض فػىلىٍهسى عىلىٍهكيٍم جينىاحه أىف تػىٍقصيريكاٍ كىًإذىا ضىرىبٍػتي قاؿ هللا تعاىل: }
                                           

 .ِّْ/ّالركض اِلنف (  ُ)

 .ُِٕٕٖالسنن الكربل رقم(  ِ)
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ًمنى الص الىًة ًإٍف ًخٍفتيٍم أىف يػىٍفًتنىكيمي ال ًذينى كىفىريكٍا ًإف  اٍلكىاًفرًينى كىانيوٍا لىكيٍم عىديكًّا 
نػٍهيم م عىكى كىًإذىا كينتى ًفهًهٍم فىأىقىٍمتى ٥بىيمي الص الىةى فػىٍلتػىقيٍم طىآئًفى  َُُم ًبهننا  ةه مًٌ

تػىهيٍم فىًإذىا سىجىديكٍا فػىٍلهىكيونيوٍا ًمن كىرىلًئكيٍم كىٍلتىٍأًت طىآئًفىةه أيٍخرىل لٍى  كىٍلهىٍأخيذيكٍا أىٍسًلحى
تػىهيٍم كىد  ال ًذينى كىفىريكٍا لىٍو تػىٍغفيليوفى  ييصىل وٍا فػىٍلهيصىل وٍا مىعىكى كىٍلهىٍأخيذيكٍا ًحٍذرىىيٍم كىأىٍسًلحى

ةن كىالى جينىاحى عىلىٍهكيٍم ًإف  عى  ٍن أىٍسًلحىًتكيٍم كىأىٍمًتعىًتكيٍم فػىهىًمهليوفى عىلىٍهكيم م هػٍلىةن كىاًحدى
كىافى ًبكيٍم أىذنل مًٌن م طىرو أىٍك كينتيم م ٍرضىى أىف تىضىعيوٍا أىٍسًلحىتىكيٍم كىخيذيكٍا ًحٍذرىكيٍم 

اابن م    { ]النساء[.ًَُِههننا ًإف  اّلٌلى أىعىد  لًٍلكىاًفرًينى عىذى
إف من عظهم رٞبة هللا تعاىل أف شرع أحكامان خالة بىل اِلعذار, 
كمن ٥بم ظركؼ استثنائهة, كمنهم أىل ا١بهاد, كىذه الرخص ٚبفف عنهم ما 
ىم علهو من الشدة أك البأس كا٣بوؼ من العدك, أك مرض ٓت ا١بسم, ك٫بو 

 ذلك.
سح على ا١ببّبًة, أك ا١برح, كمن ذلك قىٍصري الصالة كالتهمم, كا٤ب 

كلالة ا٣بوؼ ٓت ا١بهاد, كالطهارة للصالة, كغّب ذلك من اِلحكاـ 
 الكثّبة, كما أشارت اآلية البقة إىل بعض ىذه اِلحكاـ.

 :قاؿهنع هللا يضر أنو عن جىاًبرو كمن شواىد التخفهف ما ركاه أبو داكد كغّبه  
فىسىأىؿى  ,ّتي  اٍحتػىلىمى  ,فىشىج وي ٓت رىٍأًسوً  ,ن ا حىجىره فىأىلىابى رىجيالن مً  ,خىرىٍجنىا ٓت سىفىرو 
ديكفى يل ريٍخصىةن ٓت التػ هىم مً  :أىٍلحىابىوي فقاؿ  ؟ىل ٘بًى

دي لك ريٍخصىةن كىأىٍنتى تػىٍقًدري على اٍلمىاءً  :فػىقىاليوا   .فىاٍغتىسىلى فىمىاتى  ,ما ٪بًى
ًلكى  و كسلمللى هللا علهو كعلى للفلما قىًدٍمنىا على النيب    ,أيٍخربى ًبذى
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إ٭با   ,فىًإ٭ب ىا ًشفىاءي اٍلًعيًٌ الس ؤىاؿي  ,أال سىأىليوا ًإٍذ ل يػىٍعلىميوا !قػىتػىلىهيٍم هللا ,قػىتػىليوهي  :فقاؿ
ّتي  ٲبىٍسىحى علهها كىيػىٍغًسلى  ,كاف يىٍكًفهًو أىٍف يػىتػىهىم مى كىيػىٍعًصبى على جيٍرًحًو ًخٍرقىةن 

سىائًرى جىسىًدهً 
(ُ). 

 :قاؿ رضي هللا عنهما أنو بن عىب اسو كركل اإلماـ أٞبد رٞبو هللا عن ا
ـى رسوؿ اّللً   حٌب أتى  ,يـو فػىٍتًح مىك ةى  للى هللا علهو كعلى للو كسلملىا

ٍيدان  و فىأىٍفطىرى  فىأيِتى  (ِ)قيدى كىأىمىرى الناس أىٍف يػيٍفًطريكا ,ًبقىدىحو من لىنبى
(ّ). 

: بػىعىثىًِب أنو  عىًن عىٍبًد اّللً  ٍبًن أينػىٍهسو د كتقدـ معنا ما ركاه أبو داك  قىاؿى
, كىكىافى  رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, ًإىلى خىاًلًد ٍبًن سيٍفهىافى ا٥ٍبيذىيلًٌ

: اٍذىىٍب فىاقٍػتػيٍلوي  , فػىقىاؿى  .٫بىٍوى عيرىنىةى كىعىرىفىاتو
: فػىرىأىيٍػتيوي كىحىضىرىٍت لىالى   : ًإيٌنً أىخىاؼي أىٍف يىكيوفى بػىٍهًِب قىاؿى ةي اٍلعىٍصًر, فػىقيٍلتي

ةى, فىاٍنطىلىٍقتي أىٍمًشي كىأىانى أيلىلًٌي أيكًمئي ًإٲبىاءن,  ًر الص الى نىوي مىا ًإٍف أيؤىخًٌ كىبػىهػٍ

                                           
 .ّّٔم داككد رق( سنن أيبُ)

, «ذرة»من أكدية ا٢بجاز التهامهة, أيخذ أعلى مساقط مهاىو من حرٌة  كبّباد  ك  يد:دى قي  (ِ)
ا, يقطعو الطريق من مكة إىل ا٤بدينة على مسافة مائة فهسمى أعاله ستارة, كأسفلو قديدن 

 .ُْٕكعشرين كهال. ا٤بعال اِلثّبة ٓت السنة كالسّبة ص 
كمن عالماهتا  كمٕغرب قرية قديد بػ, بطرؼ كادم قديد من الشماؿ اٮبخهمتا أـ معبد: ىذا ك 

 .٧بطة قديد

 .  "ِّ.ٕٓ'ُْ°ّٗ"ْٕ.ٖ'َِ°ِِاالحداثهات: 

 .ِّٕٗمسند اإلماـ أٞبد رقم( ّ)
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 .(ُ)..٫بىٍوىهي 
 انظرب..51

ٍا كىرىاًبطيوٍا كىاتػ قيوٍا اّلٌلى ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوٍا اٍلربيكٍا كىلىابًريك قاؿ هللا تعاىل: }
 { ]لؿ عمراف[.ََِلىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى 

, ٓت قػىٍولًًو: }اٍلربيكا كىلىاًبريكا رٞبو هللا عىٍن زىٍيًد ٍبًن أىٍسلىمى ركل الطربم 
: اٍلربيكا عىلىى ا١بًٍهىاًد, كىلىاًبريكا عىديك كيٍم, كىرىاًبطيوا عىلىى أنو كىرىاًبطيوا{  قىاؿى

 .(ِ)عىديكًٌكيمٍ 
إف الصرب ٓت مواطن ا٤بوت ٤بن أعظم البالء على ا٤بسلم؛ لذلك ختم 
هللا بو لية لفات أىل الرب من أىل اإلٲباف, فبعد أف ذكر أف لفات أىل 
اإلٲباف الصادقْب ىي اإلٲباف ابهلل تعاىل كمالئكتو كالكتاب كالنبهْب, 

كاة, بعد كلًٌ ذلك ذكر الصرب ٓت كالت صد ؽ منى ا٤باًؿ كإقاـ الصالة كإيتاء الز 
ل ٍهسى اٍلرب  أىف تػيوىل وٍا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى مواطن الشدة يـو ا٢برب, قاؿ هللا تعاىل: }

ٍغًرًب كىلىػًكن  اٍلرب  مىٍن لمىنى اًبّللًٌ كىاٍلهػىٍوـً اآلًخًر كىاٍلمىآلًئكىًة كىاٍلًكتىاًب  اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى
تىى اٍلمىاؿى عىلىى حيبًًٌو ذىًكم اٍلقيٍرَبى كىاٍلهػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكْبى كىاٍبنى الس ًبهًل كىالن ًبهًٌْبى كىل

ـى الص الةى كىلتىى الز كىاةى كىاٍلميوفيوفى ًبعىٍهًدًىٍم ًإذىا عىاىىديكاٍ  كىالس آئًًلْبى كىٓت الٌرًقىاًب كىأىقىا
قيوا كىأيكلىػًئكى ىيمي كىالص اًبرًينى ٓت اٍلبىٍأسىاء كالض ر اء كىحً  ْبى اٍلبىٍأًس أيكلىػًئكى ال ًذينى لىدى

 { ]البقرة[.ُٕٕاٍلميتػ قيوفى 

                                           
 .ُِْٗسنن أيب داكد رقم  (ُ)
 .ّّْ/ٔتفسّب الطربم  (ِ)
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 ك٧بل الشاىد: }كحْب البأس{
 ٓت حىاًؿ اٍلفىٍقًر كىىيوى اٍلبىٍأسىاءي, كى  الصابرين أىمقاؿ ابن كثّب رٞبو هللا: 

أىٍم  :ًحْبى اٍلبىٍأسً كالصابرين  ,اءي ٓت حىاًؿ اٍلمىرىًض كىاٍِلىٍسقىاـً كىىيوى الض ر  الصابرين 
اءً    .(ُ)ٓت حىاًؿ اٍلًقتىاًؿ كىاٍلًتقىاًء اٍِلىٍعدى

كمن أعجب مواقف الصحابة رضواف هللا علههم ٓت البأس ىو لرب دمحم 
, (ِ)ٓت ذم القىص ةبِب معاكية كبِب عيوىاؿ هنع هللا يضر ٓت سريتو إىل قبهلة  مةمىٍسلى بن 

  علهو كعلى للو كسلم ٠بع ٗبكرىم للكهد اب٤بسلمْب.كذلك أف النيب للى هللا
مة دمحم بن مىٍسلى إلههم بعث رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم ف 

 ٤بشركوفاكانتبو  ٓت سرية أتديب إلههم, فجاؤكىم لهالن, من الصحابةٓت عشرة 
ائة حملمد بن مسلمة كألحابو حٌب انموا, فأحدقوا هبم كىم مجملهئهم, فكمنوا 

حاطهم, فوثب دمحم بن مسلمة كمعو أال ابلنبل قد إرجل, فما شعر ا٤بسلموف 
 .اللهل , فوثبوا فَباموا ساعة منى السالحى  :قوس فصاح ٓت ألحابو

                                           
 .َُِ/ُتفسّب ابن كثّب  (ُ)
٠بع النيب للى  ىػ, حهثٔسنة ربهع اآلخر  القىص ة ٓتكانت سرية دمحم بن مىٍسلمة إىل ذم   (ِ)

فبعث رسوؿ هللا  ,هللا علهو كعلى للو كسلم ٗبكر قبهلة بِب معاكية كبِب عيوىاؿ ٓت ذم القىصة
للى هللا علهو كعلى للو كسلم إلههم دمحم بن مىٍسلىمة ٓت عشرة من الصحابة ٓت سرية أتديب 

كم منها, َٓلعلو بْب ا٤بدينة ا٤بنورة كا٢بناكهة بنحو ذك القصة على طريق الربذة, ك ك  إلههم,
 كم.ُٓقيبهل الصيوٍيًدرة بنحو 

 .   "ِٕ.ِّ'ٓ °َْ "ُّ.ُّ'ّْ°ِْاإلحداثهات
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ٝبهع فقتلوا  ىجمة رجل كاحد, علههم ابلرماح ىجم اِلعرابّت  
 عبوك  واضربكقد , ككقع جرٰبان رضواف هللا علههم,  ألحاب دمحم بن مىٍسلىمىة,

الثهاب من , كجردكىم إيهامان ٥بم بنو مهًٌت يتحرؾ مفل اختباران ٢بهاتو,
 .كانطلقوا
بن  فلما ٠بعو ٧بمدي  ,رجل من ا٤بسلمْب على القتلى فاسَبجع فمر   

كعوٓت  ,بو ا٤بدينة كٞبلو حٌب كردى  كشراابن  ؾ لو, فعرض علهو طعامان ة ٙبر  مى لى سٍ مى 
هدة بن ا١براح بى هو كعلى للو كسلم أاب عي فبعث رسوؿ هللا للى هللا علفهها, 

من اِلعراب, فغىًنمى بعض  إىل مصارعهم فلم ٯبد أحدان رٌدان على فعلتهم, 
 .(ُ)الغنائم كرجع ا٤بدينة

 انزحش٘ يف ديبء ادلغهًني ػُذ اخزالعٓى ثأْم انكفش..51
٢بٍىرىاـً كىا٥ٍبىٍدمى ىيمي ال ًذينى كىفىريكا كىلىد ككيٍم عىًن اٍلمىٍسًجًد اقاؿ هللا تعاىل: }

ل وي  [٧ببوسان ] مىٍعكيوفنا ليغى ٧بًى كىلىٍوالى رًجىاؿه م ٍؤًمنيوفى كىًنسىاء  ]مكاف ٫ٍبرًه[ أىف يػىبػٍ
نػٍهيم م عىر ةه ًبغىٍّبً ًعٍلمو لًهيٍدًخلى اّلل ي ًٓت  م ٍؤًمنىاته  لٍ  تػىٍعلىميوىيٍم أىف تىطىؤيكىيٍم فػىتيًصهبىكيم مًٌ

بٍػنىا ال ًذينى   ]لو ٛبىىهػ زى أىل اإلٲباف عن أىل الكفر[ يىشىاء لىٍو تػىزىيػ ليوارىٍٞبىًتًو مىن  لىعىذ 
اابن أىلًهمنا   { ]الفتح[.ِٓكىفىريكا ًمنػٍهيٍم عىذى

ـى لىٍستى ميٍؤًمننا ..} كقاؿ تعاىل: كىالى تػىقيوليوا ًلمىٍن أىٍلقىى إًلىٍهكيمي الس الى
تػىغيوفى عىرىضى ا٢بٍىهىاًة الد    .{ ]النساء[ْٗ.. نٍػهىاتػىبػٍ

عىٍبًد اّللً  ٍبًن  ٓت أسباب نزكؿ ىذه اآلية ركل اإلماـ أٞبد رٞبو هللا عن
                                           

 .َُْ/ُُسبل ا٥بدل كالرشاد  (ُ)
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: بػىعىثػىنىا رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم ًإىلى هنع هللا يضر أنو أىيب حىٍدرىدو  قىاؿى
, فىخىرىٍجتي ًٓت نػىفىرو ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى ًفهًهٍم أى  ,(ُ)ًإضىمى  بيو قػىتىادىةى ا٢بٍىاًرثي ٍبني رًٍبًعيٌو

, فىخىرىٍجنىا حىٌب  ًإذىا كين ا بًبىٍطًن ًإضىمى مىر  بًنىا عىاًمره  ث امىةى ٍبًن قػىٍهسو كى٧بيىل مي ٍبني جى
و   , فػىلىم ا مىر  بًنىا, سىل مى (ِ)اٍِلىٍشجىًعي  عىلىى قػىعيودو لىوي مىعىوي ميتػىهًٌعه كىكىٍطبه ًمٍن لىنبى

نىوي  نىا, فىأىٍمسىٍكنىا عىٍنوي, كىٞبىىلى عىلىٍهًو ٧بيىل مي ٍبني جىث امىةى, فػىقىتػىلىوي ًبشىٍيءو كىافى بػىهػٍ عىلىهػٍ
نىوي, كىأىخىذى بىًعّبىهي كىميتػىهًٌعىوي, فػىلىم ا قىًدٍمنىا عىلىى رىسيوًؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى  كىبػىهػٍ

, هي ا٣بٍىبػىرى نػىزىؿى ًفهنىا اٍلقيٍرلفي: }ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوا ًإذىا ضىرىبٍػتيٍم  للو كسلم, كىأىٍخبػىٍرانى
ـى لىٍستى ميٍؤًمننا  .(ّ){..ٓت سىًبهًل اّللً  فػىتػىبػىهػ نيوا كىالى تػىقيوليوا ًلمىٍن أىٍلقىى إًلىٍهكيمي الس الى

إف أعظم ا٢برمات عند هللا تعاىل ىي الدماء, فأكجب اإلسالـ التحرم 
ماء عند االقتتاؿ مع غّب ا٤بسلمْب, سواء أكاف مسلمان ٩بن أضمر ٓت الد

اإلسالـ كا٤بسلموف ال يعرفونو, أك غّب مسلم ٩بن ال ٯبوز قتلو, كغّب احملاربْب  
 كالنساء كاِلطفاؿ. 

كقد أمر هللا ابلتحرم ٓت الدماء, كما ٓت اآلية اِلكىل, كأمر بَبؾ بعض 
كما حدث ىذا ٓت غزكة ا٢بديبهة فقد    القتاؿ خشهة قتل من ال ٯبوزي قػىٍتلو,

كادى ينشبي القتاؿ بْب ا٤بسلمْب كمشركي مكة, كأف هللا لرؼ ا٤بسلمْب عن 
قتاؿ مشركي مكة؛ خشهة أف يقتلوا ا٤بؤمنْب من أىل مكة الذين أخفوا 

                                           
 كم.ٕٔكيقدر بعد ا٤بكاف عن ا٤بدينة ا٤بنورة/تبوؾ  ( بطن إضم: كيسمى بوادم إضم,ُ)

 ديث عن: التورية ا٤بكانهة عند اختهار ا١بهة ا٤بقصودة للجهاد.كتقدـ ا٢بديث عنو عند ا٢ب    
 كيصنع من ا١بلد. سقاء اللنب (ِ)
 .ُِّٖٖمسند اإلماـ أٞبد رقم (ّ)
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من الكافرين إٲباهنم, فلوال ىذا لوقع ا٤بسلموف ٓت اإلّت, أك العار, أك العهب 
 .أىل دينهميقولوف قتلوا حهث 

كمن اِلدلة على كجوب حرمة دـ ا٤بسلم عند االشتباه ما ركاه البخارم 
بػىعىثػىنىا رسوؿ  :قاؿ أنوأيسىامىةى بن زىٍيًد بن حىارًثىة رضي هللا عنهما كمسلم عن 

نىةى  هػٍ  .(ُ)اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم إىل ا٢ٍبيرىقىًة من جيهى
 .زىٍمنىاىيمٍ فىصىب ٍحنىا اٍلقىٍوـى فػىهى  :قاؿ
ٍقتي أان كىرىجيله من اٍِلىٍنصىاًر رىجيالن منهم :قاؿ  .كى٢بًى
 .الى إًلىوى إال هللا :فلما غىًشهنىاهي قاؿ :قاؿ
تيوي ًبري٧بًٍي حٌب قػىتػىٍلتيوي  :قاؿ  .فىكىف  عنو اٍِلىٍنصىارًم  فىطىعىنػٍ
 .كسلمللى هللا علهو كعلى للو  ا قىًدٍمنىا بػىلىغى ذلك النيب  فلم   :قاؿ
 .الى إًلىوى إال هللا :أىقػىتػىٍلتىوي بػىٍعدى ما قاؿ :فقاؿ يل اي أيسىامىةي  :قاؿ
 .إ٭با كاف ميتػىعىوًٌذنا !قلت اي رىسيوؿى اّلل ً  :قاؿ
 ؟!أىقػىتػىٍلتىوي بػىٍعدى ما قاؿ الى إًلىوى إال هللا :قاؿ
ٌرًريىىا عىلىي  حٌب ٛبىىنػ ٍهتي أىيٌنً ل أىكينٍ  :قاؿ أىٍسلىٍمتي قبل ذلك  فما زىاؿى ييكى

اٍلهػىٍوـً 
(ِ). 

 

                                           
(ُ) .  تقدـ ا٢بديث عن موقع ا٢برقة ٙبت عنواف ا٤بوازنة بْب ا٤بركنة كا٢بـز

 .ٔٗ, لحهح مسلم رقمْٖٕٔرقم  لحهح البخارم (ِ)
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 اخلغأ يف ديبء ادلغهًني يف احلشة..52
كىمىا كىافى ًلميٍؤًمنو أىف يػىٍقتيلى ميٍؤًمننا ًإال  خىطىئنا كىمىن قػىتىلى قاؿ هللا تعاىل: }

{ ِٗ.. أىف يىص د قيواٍ ميٍؤًمننا خىطىئنا فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو م ٍؤًمنىةو كىًديىةه م سىل مىةه ًإىلى أىٍىًلًو ًإال  
 ]النساء[. 

 احملاربْب تقدـ أف ذكرت كجوب التأين ٓت ٠باع حجة اآلخرين
االقتتاؿ, لالستخبار عن لحة إسالـ اآلخرين, فإذا حدث ٓت  كاالحتهاطً 

قتل للمسلم بطريق ا٣بطأ ٓت ا١بهاد, كجب أداء الدًٌية ِلىلو, كال يقتصري حق  
ٝبهع ا٢بقوؽ اِلخرل, كقد حدث مثل ىذا  التعويض على الدًٌية بل يشمل

ٓت بعض سرااي النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم, فوْت  ٥بمي النيب  للى هللا 
علهو كعلى للو كسلم حقوقىهم, فقد ركل البخارم رٞبو هللا طرفان من ا٢بديث 

ل ظنان منو أهنم  جىًذٲبىةى ابن عمر رضي هللا عنهما أف خالدان قتل بعض بِب ن ع
 يسلموا..

دىعىا رىسيوؿي اّللًٌ للى هللا علهو كعلى للو ّت قاؿ أىل السّبة بعد ذلك: 
ًء اٍلقىٍوـً  :فػىقىاؿى  هنع هللا يضركسلم عىًلٌي ٍبنى أىيب طىاًلبو  فىاٍنظيٍر  ,ايى عىًلٌي, ايٍخريٍج إىلى ىىؤيالى

مىهٍ  ,ٓت أىٍمرًًىمٍ   .ككىاٍجعىٍل أىٍمرى ا١بٍىاًىًلٌهًة ٙبىٍتى قىدى
فىخىرىجى عىًلٌي حىٌٌب جىاءىىيٍم كىمىعىوي مىاؿه قىٍد بػىعىثى بًًو رىسيوؿي اّللًٌ للى هللا 

كىمىا  ,الٌدمىاءى  ٥بىيمي ]أم أعطى دية ا٤بقتولْب[ فػىوىدىل  ,علهو كعلى للو كسلم
إذىا لٍى يػىٍبقى  حىٌٌب  ,حىٌٌب إنٌوي لىهيٍدين ٥بىيٍم ًمهلىغىةى اٍلكىٍلبً  ,أيًلهبى ٥بىيٍم ًمٍن اٍِلىٍموىاؿً 

 فػىقىاؿى ٥بىيٍم عىًلٌي  ,شىٍيءه ًمٍن دىـو كىالى مىاؿو إاٌل كىدىاهي بىًقهىٍت مىعىوي بىًقٌهةه ًمٍن اٍلمىاؿً 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ُٗٔ 

 

 ىىٍل بىًقيى لىكيٍم بىًقٌهةه ًمٍن دىـو أىٍك مىاؿو لٍى ييودى لىكيٍم؟ :ًحْبى فػىرىغى مىعىهيمٍ  هنع هللا يضر
.  قىاليوا: الى

ا اٍلمىاًؿ اٍحًتهىاطنا ًلرىسيوًؿ اّللًٌ للى فىًإيٌن  :قىاؿى  أيٍعًطهكيٍم ىىًذًه اٍلبىًقٌهةى ًمٍن ىىذى
 هللا علهو كعلى للو كسلم ٩بٌا يػىٍعلىمي كىالى تػىٍعلىميوفى فػىفىعىلى.

 ,ّتيٌ رىجىعى إىلى رىسيوًؿ اّللًٌ للى هللا علهو كعلى للو كسلم فىأىٍخبػىرىهي ا٣بٍىبػىرى 
 .(ُ)ٍحسىٍنتأىلىٍبت كىأى  :فػىقىاؿى 

كمن اِلمور ا٤بادية ا٥بام ة لو تعلقت ذمة اجملاىد ٕبقوؽ ال عالقة 
اب١بهاد نفسو, كالد يًن مثال, فهذا ال يغفره الشهادة ٓت سبهل هللا ٤با ركاه 

عىوي, ٰبيىدًٌثي عىٍن رىسيوًؿ هللًا لل ى هللاي علهًو  هنع هللا يضرعىٍن أىيب قػىتىادىةى مسلم  أىن وي ٠بًى
ـى ًفهًهٍم فىذىكىرى ٥بىيٍم أىف  ا١بًٍهىادى ٓت سىًبهًل هللًا, كىاإًلٲبىافى اًبّللً  كع لى للًو كسل مى, أىن وي قىا

: ايى رىسيوؿى هللًا, أىرىأىٍيتى ًإٍف قيًتٍلتي ٓت سىًبهًل  ـى رىجيله, فػىقىاؿى أىٍفضىلي اِلىٍعمىاًؿ, فػىقىا
مى؟   هللًا, تيكىف ري عىِبًٌ خىطىاايى

قىاؿى لىوي رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: نػىعىٍم, ًإٍف قيًتٍلتى ٓت فػى 
, ميٍقًبله غىهػٍري ميٍدًبرو   .سىًبهًل هللًا, كىأىٍنتى لىاًبره ٧بيٍتىًسبه

؟  ّتي  قىاؿى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: كىٍهفى قػيٍلتى
: أىرىأىٍيتى إً   مى؟ قىاؿى  ٍف قيًتٍلتي ٓت سىًبهًل هللًا أىتيكىف ري عىِبًٌ خىطىاايى

فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: نػىعىٍم, كىأىٍنتى لىاًبره 

                                           
 .ُٓٗ/ْالركض اِلنف  (ُ)
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, ميٍقًبله غىهػٍري ميٍدًبرو, ًإال  الد ٍينى, فىًإف  ًجرٍبًيلى عىلىٍهًو الس الىـي قىاؿى يل  ٧بيٍتىًسبه
  .(ُ)ذىًلكى 

 اإلخالص هلل رؼبىل..53
كىال ًذينى جىاىىديكا ًفهنىا لىنػىٍهًديػىنػ هيٍم سيبػيلىنىا كىًإف  اّلل ى لىمىعى }قاؿ هللا تعاىل: 

 { ]العنكبوت[.ٗٔاٍلميٍحًسًنْبى 
 { ]العنكبوت[.ّٕ..كىلىًكن يػىنىاليوي التػ ٍقوىل ًمنكيمٍ ..}قاؿ هللا تعاىل: 

اؿ ىو العالمة الوحهدة على إفراد هللا اإلخالص هلل تعاىل ٓت اِلعم
تعاىل ابلعبودية, كىو سبب ٪باح كل عمل ٓت الدنها, كالقبوؿ من هللا تعاىل 
ٓت اآلخرة, كما دؿ على ىذا اآلايت السابقة, ك٤با أخلص ا٤بسلموف هلل 
تعاىل ٓت جهادىم نصرىم هللا تعاىل علهو بقل اِلسباب, ككاف نصرىم 

 ن نصرىم ابلسناف.اب٢بجة كالبهاف أكرب م
كاإلخالص هلل ٓت ا١بهاد ىو أكؿ ما أيمر بو النيب للى هللا علهو كعلى 

ةى للو كسلم حْب توجهو السرااي, كمن ذلك ما ركاه مسلم  : قىاؿى  هنع هللا يضرعىٍن بػيرىٍيدى
ٍهشو أىٍك كىافى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ًإذىا أىم رى أىًمّبنا عىلىى جى 

هػٍرنا : ّتي  قىاؿى  ,سىرًي ةو أىٍكلىاهي ٓت خىال ًتًو بًتػىٍقوىل اّللً  كىمىٍن مىعىوي ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى خى
كىالى , اٍغزيكا كىالى تػىغيل وا ,قىاتًليوا مىٍن كىفىرى اًبّلل ً  ,اٍغزيكا اًبٍسًم اّللً  ًٓت سىًبهًل اّلل ً 

ٍثػيليو , تػىٍغًدريكا ا, اكىالى ٛبى  .(ِ)..كىالى تػىٍقتػيليوا كىلًهدن

                                           
 . ُْْٗ( لحهح مسلم رقمُ)

 .ُِّٔركاه مسلم رقم  (ِ)
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للى هللا علهو كعلى للو  النيب هنع هللا يضر أف ىيرىيٍػرىةى  كركل الشهخاف عن أيب
 يب  ًإٲبىافه  إال ٱبيٍرًجيوي  الى  سىًبهًلوً  ٓت خىرىجى  ًلمىنٍ  كجل عز هللا انٍػتىدىبى )) قاؿ: كسلم

ؿى  ٗبىا أيٍرًجعىوي  أىفٍ  ًبريسيًلي كىتىٍصًديقه   كىلىٍوالى  ,ا١بٍىن ةى  أيٍدًخلىوي  أك غىًنهمىةو  أك أىٍجرو  من انى
 ّتي   اّلل ً  سىًبهلً  ٓت أيقٍػتىلي  أىيٌنً  كىلىوىًدٍدتي  ,سىرًي ةو  خىٍلفى  قػىعىٍدتي  ما أيم ًٍب  على أىشيق   أىفٍ 

 .(ُ)((أيقٍػتىلي  ّتي   أيٍحهىا ّتي   أيقٍػتىلي  ّتي   أيٍحهىا
إلخالص هلل تعاىل, بل مصّب لاحبو إىل كال يقبل جهاد ٓت اإلسالـ بغّب ا

٠بعت رىسيوؿى اّللً   هنع هللا يضر أنو قاؿ: عن أيب ىيرىيٍػرىةى  النار؛ ٤با ركاه اإلماـ أٞبد كغّبه
 ؛ف أىك ؿى الناس يػيٍقضىى فهو يـو اٍلًقهىامىًة ثىالىثىةه إ :لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  يقوؿ

  ؟كما عىًمٍلتى فهها :فقاؿ ,فػىعىر فىوي نًعىمىوي فػىعىرىفػىهىا ,بًوً  رىجيله اٍستيٍشًهدى فىأيِت 
 .قىاتػىٍلتي ًفهكى حٌب قيًتٍلتي  :قاؿ
ٍبتى   :قاؿ ّتي  أىمىرى بًًو  ,فػىقىٍد ًقهلى  جرمءكىلىًكن كى قىاتػىٍلتى لًهػيقىاؿى ىو  ,كىذى

 . (ِ)..ٓت الن ارً  يى فػىهيٍسحىبي على كىٍجًهًو حٌب أيٍلقً 
: جىاءى رىجيله ًإىلى الن يبًٌ  اِلشعرم هنع هللا يضر أنو عىٍن أىيب ميوسىىارم كركل البخ قىاؿى

ه ةن  : الر جيلي يػيقىاًتلي ٞبًى , كىيػيقىاًتلي ]عصبهة[ للى هللا علهو كعلى للو كسلم, فػىقىاؿى
ءن, فىأىم  ذىًلكى ٓت سىًبهًل هللًا؟  شىجىاعىةن, كىيػيقىاًتلي رايى

                                           
 .ُٕٖٔ, كلحهح مسلم رقم ّٔرقم  البخارم لحهح (ُ)

 فتح ..جزائو كحسن بثوابو سارع م(( أهللا انتدب)) :للى هللا علهو كعلى للو كسلم قولوك 
 .ّٗ/ُ البارم

 .ِٕٕٖ( مسند اإلماـ أٞبد رقم ِ)
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: مىٍن قىاتى   ًلمىةي هللًا ًىيى العيٍلهىا, فػىهيوى ٓت سىًبهًل هللاً قىاؿى لى لًتىكيوفى كى
(ُ). 

 .انشكش هلل رؼبىل ٔانٛمني ثُظشِ.54
كىرىأىٍيتى الن اسى يىٍدخيليوفى ٓت  ًُإذىا جىاء نىٍصري اّللً  كىاٍلفىٍتحي قاؿ هللا تعاىل: }

 { ]النصر[.ّاٍستػىٍغًفٍرهي ًإن وي كىافى تػىو اابن فىسىبًٌٍح ًٕبىٍمًد رىبًٌكى كى  ًِديًن اّللً  أىفػٍوىاجنا 
إف النالر ا٢بقهقي ىو هللا تعاىل, كمن اعتمد على اِلسباب كىكىلىو هللا 

 إىل أسبابو, كما قالوا: إذا انعدمت التقول فالنصر لألقول.
كقد تعلم الصحابة من غزكة حنْب درسان حهنما اغَب  بعضهم بكثرة  

لىقىٍد نىصىرىكيمي اّلٌلي ٓت مىوىاًطنى كىًثّبىةو إعجاهبم, قاؿ تعاىل:} عددىم, فغيلبوا بسبب
ئنا كىضىاقىٍت عىلىٍهكيمي  ثٍػرىتيكيٍم فػىلىٍم تػيٍغًن عىنكيٍم شىهػٍ بػىٍتكيٍم كى كىيػىٍوـى حينػىٍْبو ًإٍذ أىٍعجى

تيم م ٍدًبرًينى  تىوي عىلىى رىسيولًًو كىعىلىى ّتي  أىنىزؿى اّلٌلي سىًكهنػى  ِٓاِلىٍرضي ٗبىا رىحيبىٍت ّتي  كىل هػٍ
اًفرًينى  اٍلميٍؤًمًنْبى كىأىنزىؿى جينيودنا لٍ  تػىرىٍكىىا كىعذ بى ال ًذينى كىفىريكٍا كىذىًلكى جىزىاء اٍلكى

 ]التوبة[. {ِٔ
د كيٍم رىب كيم كقاؿ هللا تعاىل: } ًإٍذ تػىقيوؿي لًٍلميٍؤًمًنْبى أىلىن يىٍكًفهكيٍم أىف ٲبًي

ًة مينزىًلْبى بًثىالىثىًة ل ٍتيوكيم مًٌن  ُِْالىؼو مًٌنى اٍلمىآلًئكى أيى بػىلىى ًإف تىٍصربيكٍا كىتػىتػ قيوٍا كى
ًٍددٍكيٍم رىب كيم ًٖبىٍمسىًة لالؼو مًٌنى اٍلمىآلًئكىًة ميسىوًًٌمْبى  ا ٲبي ػذى كىمىا  ُِٓفػىٍورًًىٍم ىى

ًئن  قػيليوبيكي  م بًًو كىمىا الن ٍصري ًإال  ًمٍن ًعنًد اّللًٌ جىعىلىوي اّلٌلي ًإال  بيٍشرىل لىكيٍم كىلًتىٍطمى
 [.لؿ عمراف{ ]ُِٔاٍلعىزًيًز ا٢بٍىًكهًم 

ّت يلـز من ىذه البشرل كىي نصر هللا تعاىل أف تقابل اب٣بضوع 
                                           

 .ِْٕٓ( لحهح البخارم رقم ُ)
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كالشكر هلل تعاىل, كأال تقابل ابلتكرب كاإلعجاب ابلنفس, ىكذا فعل النيب 
 تح مكة.لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يـو ف

أىٍعطىى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى قاؿ الواقدم رٞبو هللا: 
ًتهبىًة, فػىلىٌما مىٌر سىٍعده ًبرىايىًة الٌنيبٌ لل ى هللاي  ـى اٍلكى رىايػىتىوي سىٍعدى ٍبنى عيبىادىةى كىىيوى أىمىا

دىل: ايى أىابى سيٍفهىافى الٍ  ًة اٍلهػىٍوـى تيٍستىحىٌل علهًو كعلى للًو كسل مى انى هػىٍوـى يػىٍوـي اٍلمىٍلحىمى
فىأىقٍػبىلى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  ,ا٢ٍبيٍرمىةي اٍلهػىٍوـى أىذىٌؿ اّلٌلي قػيرىٍيشنا

دىاهي ايى رىسيوؿى اّللًٌ أيًمٍرتى  سىٍعده زىعىمى  !ًبقىٍتًل قػىٍوًمك؟ حىٌٌب إذىا حىاذىل أىابى سيٍفهىافى انى
]أم قاؿ سعد ِليب سفهاف كما يركم أبو  قىاؿى  ,كىمىٍن مىعىوي ًحْبى مىٌر بًنىا

ًة اٍلهػىٍوـى تيٍستىحىٌل ا٢ٍبيٍرمىةي اٍلهػىٍوـى أىذىٌؿ اّلٌلي سفهاف[:  ايى أىابى سيٍفهىافى اٍلهػىٍوـى يػىٍوـي اٍلمىٍلحىمى
بػىٌر الٌناًس كىأىٍرحىمي الٌناًس كىأىٍكلىلي كىًإيٌن أىٍنشيديؾ اّلٌلى ٓت قػىٍوًمك, فىأىٍنتى أى  ,قػيرىٍيشنا

 الٌناًس.
قىاؿى عىٍبدي الٌرٍٞبىًن ٍبني عىٍوؼو كىعيٍثمىافي ٍبني عىٌفافى: ايى رىسيوؿى اّللًٌ مىا أنىٍمىني 

ا أىٍف يىكيوفى ًمٍنوي ًٓت قػيرىٍيشو لىٍولىةه  فـََقاَل َرُسوُل اّللِّ صل ى هللُا عليِو وعلى  ,سىٍعدن
كىأىٍرسىلى  :قىاؿى  ،: اْليَـْوَم يـَْوُم اْلَمْرََحَِة اْليَـْوَم َأَعّز اّلّلُ ِفيِو قـَُرْيًشاآلِو وسل مَ 

كىجىعىلى الٌلوىاءى إىلى  ,رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى إىلى سىٍعدو فػىعىزىلىوي 
للًو كسل مى أىٌف الٌلوىاءى لٍى  قػىٍهًس ٍبًن سىٍعدو, كىرىأىل رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى

 ..ٱبىٍريٍج ًمٍن سىٍعدو ًحْبى لىارى اًلبًٍنوً 
فػىلىٌما أىٍشرىؼى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى عىلىى الٌناًس كىقىٍد 

. ٍعبىًة فػىهيٍم جيليوسه  لًهطى هًبًٍم حىٍوؿى اٍلكى
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، ْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوَىَزَم اأْلَْحَزاَب َوْحَدهُ احْلَْمُد ّلِلِّ اّلِذي َصَدَق وَ  :قىاؿى  
 ؟ َماَذا تـَُقوُلوَن َوَماَذا َتظُّنونَ 

هػٍرنا, أىخه كىرميه كىاٍبني أىخو كىرميو  هػٍرنا كىنىظيٌن خى  .كىقىٍد قىدىٍرت ,قىاليوا: نػىقيوؿي خى
يّن َأُقوُل َكَما قَاَل فَإِ  فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: 

يـَْغِفُر اّلّلُ َلُكْم َوُىَو َأْرَحُم الّراَِحِنيَ  ،اَل تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْومَ  :َأِخي يُوُسفُ 
(ُ). 

ذ..55
ْ
ُ
ُ
 يؼبجلخ حبالد انضؼف يف اجل

إف ٩با ينبغي على القائد فعلو مباشرة متابعة أمور ا١بند ابلنفس, دكف 
ا كلف هللا تعاىل نبهو ٤با أراد القتاؿ يـو غزكة التوكهل قدر ما أمكن, كهبذ

اٍلميٍؤًمًنْبى مىقىاًعدى لًٍلًقتىاًؿ  ئي كىًإٍذ غىدىٍكتى ًمٍن أىٍىًلكى تػيبػىوًٌ أحد, حهث قاؿ: }
هعه عىًلهمه  ٓت ك٘بعلهم  أماكنهم, ٥بم ْبًٌ بػى أم تػي  { ]لؿ عمراف[,ُُِكىاّلٌلي ٠بًى

 ا٤بكاف ا٤بناسب ٥بم ٓت ا١بهش.
االت العادية, فكهف إذا كاف ىناؾ اب١بهش ضعف أك كىذا ٓت ا٢ب

 جراح, فهكوف متابعة ا١بند من ابب أكىل.
حه ة ابلصحابة الكراـ كمعا١بة  كمن النماذج على الرعاية النبوية الصًٌ

اّللً   بن عبدً  جىرًيرً حاالت الضعف ما ركاه البخارم كمسلم رٞبهما هللا عن 
أال تيرٰبيًِب  :وؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلمقاؿ يل رسأنو قاؿ: هنع هللا يضر 

ثٍػعىمي  ,من ًذم ا٣بىلىصىة تنا فهو خى انًهىةً  ؛ككاف بػىهػٍ ٍعبىةى اٍلهىمى ييسىم ى كى
(ِ). 

                                           
 .ِٖٗ/ُغازم الواقدم م(  ُ)

 سنة رمضافاسم السرية سرية جىرير بن عبد هللا البىجىًلي ٥بدـ ذم ا٣بىلىصىة, ككانت ٓت   (ِ)
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كىكىانيوا أىٍلحىابى خىٍهلو فىأىٍخبػىٍرتي  ,فىاٍنطىلىٍقتي ٓت ٟبىًٍسْبى كىًمائىةو من أىٍٞبىسى 
فىضىرىبى ٓت  ,كسلم أىيٌنً الى أىثٍػبيتي على ا٣بٍىٍهلً النيب للى هللا علهو كعلى للو 

 .أىثػىرى أىلىاًبًعًو ٓت لىٍدرًم لىٍدرًم حٌب رأيتي 
فىكىسىرىىىا كىحىر قػىهىا  ,فىاٍنطىلىقى إًلىهػٍهىا ,اللهم ثػىبًٌٍتوي كىاٍجعىٍلوي ىىاًداين مىٍهًدايًّ  :فقاؿ

ريهي فىأىٍرسىلى إىل النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم يػيبى   .شًٌ
كىال ًذم بػىعىثىكى اًب٢بٍىقًٌ ما ًجئػٍتيكى حٌب  :جىرًيرو اي رىسيوؿى اّلل ً  فقاؿ رسوؿي 

 .تػىرىٍكتػيهىا كىأىنػ هىا ٝبىىله أىٍجرىبي 
ا٥ًبىا  النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم فػىبىارىؾى  ٍهًل أىٍٞبىسى كىرًجى على خى
 .(ُ)ٟبىٍسى مىر اتو 

لضعف على ا٢باالت ا١بسمهة, بل تشمل كال تقتصر معا١بة حاالت ا
ٍلىميوفى فىًإنػ هيٍم ..النفسهة, كما ٓت قولو تعاىل: كقاؿ تعاىل: } ًإف تىكيونيوٍا أتى

ا  ٍلىموفى كىتػىٍرجيوفى ًمنى اّللًٌ مىا الى يػىٍرجيوفى كىكىافى اّلٌلي عىًلهمنا حىًكهمن ٍلىميوفى كىمىا أتى أيى
 { ]النساء[.َُْ

                                                                                                         
 ىػ. َُ

ٓت تبالة من بالد خثعم, كىي قرية ٓت جنوب شرؽ مكة كاف مكاف لنم ذم ا٣بىلىصىة  ك     
 كم.ََْبنحو 

 .    "َٖ.ُٔ'ِٕ°ُْ "ِٔ.ٕ'ُ °َِاالحداثهات: 
 .ِْٕٔ, لحهح مسلم رقم ُِٖٓالبخارم رقم  لحهح (ُ)
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 .اإلػذاد ادلبد٘ انشبيم.56
ًط قاؿ هللا تعاىل : }كىأىًعد كٍا ٥بىيم م ا اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيو ةو كىًمن ٌرابى

 { ]اِلنفاؿ[.َٔ..ا٣بٍىٍهلً 
ى هللاي علهًو كعلى أمر هللا تعاىل ابالستعداد للجهاد, كرغب النيب  لل  

للًو كسل مى ٓت التههؤ للجهاد من ٝبهع جوانبو من لناعة كتطوير كتوريد, فكل 
من شارؾ ٓت جزء االستعداد من التزكيد اب٤باؿ إىل كلوؿ السالح إىل يد 
اجملاىد كاف لو أجر اجملاىد, ّت رىغ بى النيب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت 

 ل السالح كأعظمو فتكان ابِلعداء كىو سالح الرمي.  اختهار أفض
ٍعتي رىسيوؿى هللًا هنع هللا يضر أنو قاؿ عىٍن عيٍقبىةى ٍبن عىاًمرو ففي لحهح مسلم  : ٠بًى

كىأىًعد كٍا ٥بىيم م ا } :لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىىيوى عىلىى اٍلًمنػٍربىً, يػىقيوؿي 
ًط ا٣بٍىٍهًل تػيٍرًىبيوفى بًًو عىٍدك  اّللًٌ كىعىديك كيمٍ اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيو ةو   {َٔ..كىًمن ٌرابى

 .(ُ)]اِلنفاؿ[, أىالى ًإف  اٍلقيو ةى الر ٍميي, أىالى ًإف  اٍلقيو ةى الر ٍميي, أىالى ًإف  اٍلقيو ةى الر ٍميي 
: أىف  رىسيوؿى هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كٓت سنن الَبمذم  كسل مى قىاؿى

ًإف  اّلل ى لىهيٍدًخلي اًبلس ٍهًم الوىاًحًد ثىالىثىةن ا١بىن ةى: لىانًعىوي ٰبىٍتىًسبي ٓت لىنػٍعىًتًو ا٣بىهػٍرى 
: اٍرميوا كىارٍكىبيوا, كىِلىٍف تػىٍرميوا أىحىب  ًإيلى  ًمٍن أىٍف  ًمد  بًًو, كىقىاؿى

ي
كىالر اًميى بًًو كىا٤ب

  .(ِ)تػىرٍكىبيوا
لل ى هللاي علهًو اِلمثلة على تطوير اآللة العسكرية ما فعلو النيب  كمن

                                           
 .َٓٓٓرقم لحهح مسلم (ُ)
 .ُّٕٔسنن الَبمذم  (ِ)
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سلماف  أمرى حهث  على أىل الطائف, ا٤بنجنهق نصبمن  كعلى للًو كسل مى 
كأتى بعض  كنصبو على حصن الطائف, ا٤بنجنهق بصناعة الفارسي هنع هللا يضر

 .(ُ)الصحابة من جيرىش  بداببتْب كمنجنهق منها
من جلود البقر, ّت ييزحف هبا إىل جدار ا٢بصن  الداببةكتصنع 

 حوؿ ا٢بصنكنثر رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى لهحفركه, 
تْب على شكل ا٢بسك, كىو من كسائل الدفاع الثابتة, كيعمل من خشب

 ٓت اِلرض بقهت شعبةه  ية, كإذا رمبى بػ  دى مي  بو عى , حٌب تتألف منهما أربع شي زائد
 .(ِ)تتعثر هبا أقداـ ا٣بهل كا٤بشاة زةه منو ابر 

كىشىاكىرى رىسيوؿي هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم قاؿ الواقدم: ))
ًنهقى  أىٍلحىابىوي, فػىقىاؿى لىوي سىٍلمىافي اٍلفىارًًسٌي: ايى رىسيوؿى هللًا, أىرىل أىٍف تػىٍنًصبى اٍلمىٍنجى

ًنهقىاًت عىلىى ا٢ٍبيصيوًف  عىلىى ًحٍصًنًهٍم, فىًإاٌن كيٌنا بًىٍرًض فىاًرسى  نػىٍنًصبي اٍلمىٍنجى

                                           
 .ِٕٗ/ ّ مغازم الواقدم (ُ)

تنبهو: ذكر بعض الباحثْب أف الرسوؿ للى هللا علهو كعلى للو كسلم أرسل اثنْب من الصحابة     
فى ٍبنى سىلى إىل جيرىش ٮبا  لكي يتعلموا لناعة الداببة.. كقد قدـ ىذاف  مىةى عيٍركىةى ٍبنى مىٍسعيودو كىغىٍهالى

الصحابهاف ٓت أثناء حصار الطائف. )انظر ا٢بًرىؼ كالصناعات ٓت ا٢بجاز ٓت عصر الرسوؿ 
 (.ِِٖللى هللا علهو كعلى للو كسلم  ص
فى ٍبنى سىلىمىةى  عيٍركىةى ٍبنى مىٍسعيودو كىذا الكالـ غّب لحهح, فقد كاف   إف عركة غّب مسلمْب, ّت كىغىٍهالى

هنع هللا يضر أسلم ٤با رجع النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ا٤بدينة بعد حصار الطائف. يراجع 
 .َٔٗ/ّ مغازم الواقدم

ّبةي الٌنبوية , , ّٖٓ/ٓ سبل ا٥بدل كالرشاد (ِ)  الص اليب يعىل, لعرضي كقائع كىٙبلهل أحدىاث_السًٌ
ُ/ٕٖٓ. 
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ًنهًق, كىًإٍف لٍى يىكيٍن  نىا, فػىنيًصهبي ًمٍن عىديٌكانى كىييًصهبي ًمٌنا اًبٍلمىٍنجى كىتػيٍنصىبي عىلىهػٍ
فىأىمىرىهي رىسيوؿي هللًا للى هللا علهو كعلى للو  ,[اإلقامةاٍلمىٍنجىًنهقي طىاؿى الثٌػوىاءي ]

ـى كسلم فػىعىًملى مىٍنجى  : قىًد ًنهقنا بًهىًدًه, فػىنىصىبىوي عىلىى ًحٍصًن الطٌاًئًف. كىيػيقىاؿي
: : الطٌفىٍهلي ٍبني عىٍمروك, كىيػيقىاؿي ًنهًق يىزًيدي ٍبني زىٍمعىةى كىدىاٌببػىتػىٍْبً, كىيػيقىاؿي خىاًلدي  اًبٍلمىٍنجى

ـى ًمٍن جيرىشى ٗبىٍنجىًنهقو كىدىاٌببػىتػىٍْبً   .(ُ)((ٍبني سىًعهدو قىًد
 ثبحلشة..ادلج57

َّ
 بدسح ثغضٔ انؼذٔ إٌ ْى

كىًإف ييرًيديكٍا أىف ٱبىٍدىعيوؾى فىًإف  حىٍسبىكى اّلٌلي ىيوى ال ًذمى قاؿ هللا تعاىل: }
 { ]اِلنفاؿ[.ِٔأىي دىؾى بًنىٍصرًًه كىاًبٍلميٍؤًمًنْبى 

ًإىل السلم ظىاىرنا,  ٱبرب هللا تعاىل ا٤بسلمْب بف ا٤بشركْب الذين جنحوا
من ًإبطاهنم ا٤بكر كا٣بديعة, فًإف هللا  وافاٚبد اب٤بسلمْب, أف ال كأرادكا الكه
 مكرىم كخديعتهم, كمن توىل هللا كفايتو كحفظو ال يضره شيء. سهكفهكم

ثيوٍا أىٲٍبىانػىهيٍم كمن شواىد ما سبق قوؿ هللا تعاىل: } أىالى تػيقىاتًليوفى قػىٍومنا ن كى
ٍونػىهيٍم فىاّلٌلي أىحىق  أىف ٚبىٍشىٍوهي ًإف كينتيم كىٮبى واٍ إبًًٍخرىاًج الر سيوًؿ كىىيم بى  دىؤيككيٍم أىك ؿى مىر ةو أىٚبىٍشى

قىاتًليوىيٍم يػيعىذًٌبٍػهيمي اّلٌلي بًىٍيًديكيٍم كىٱبيٍزًًىٍم كىيىنصيرٍكيٍم عىلىٍهًهٍم كىيىٍشًف ليديكرى  ُّم ؤيًمًنْبى 
 { ]التوبة[.ُْقػىٍوـو م ٍؤًمًنْبى 

ليق رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى لذا كاف من عظهم خي 
كرٞبتو أنو ال يبدأ كافران ٕبرب, إال إذا انلب العداء للدعوة اإلسالمهة, فإذا 
بلغو أف أحدان ٯبمع لو ا١بموع لقتالو, أك خاف العهد معو, بىدىره كخرج إىل 

                                           
 .ِٕٗ/ ّ مغازم الواقدم (ُ)
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لل ى هللاي علهًو كعلى  فقد بػىلىغى رىسيوؿى اّللًٌ , (ُ)قتالو, كما ٓت غزكة بِب ا٤بصطلق
للًو كسل مى أىٌف بىًِب اٍلميٍصطىًلًق ٯبىٍمىعيوفى لىوي كىقىاًئديىيٍم ا٢بٍىاًرثي ٍبني أىيب ًضرىارو أىبيو 
جيوىٍيرًيىةى بًٍنًت ا٢بٍىاًرًث, زىٍكًج رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, فػىلىٌما 

عى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى هًبًٍم خىرىجى إلىٍهًهٍم حىٌٌب لىًقهػىهيٍم  ٠بًى
ٍيدو إىلى الٌساًحًل, فػىتػىزىاحىفى  ًحهىًة قيدى عىلىى مىاءو ٥بىيٍم يػيقىاؿي لىوي اٍلميرىٍيًسهعي, ًمٍن انى

ـى اّلٌلي بىًِب اٍلميٍصطىًلًق كىقيًتلى مىٍن قيًتلى ًمنػٍهيٍم, كىنػىفىلى  رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي الٌناسي فػىهىزى
 .(ِ)علهًو كعلى للًو كسل مى أىبٍػنىاءىىيٍم كىًنسىاءىىيٍم كىأىٍموىا٥بىيٍم فىٍأفىاءىىيٍم عىلىٍهوً 

كمن شواىد ذلك أيضان ما ذكره ابن سعد رٞبو هللا ٓت بداية حديثو عن 
رـك قد بلغ رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى أف الغزكة تبوؾ: أنو 

, كأجلبت معو زؽ ألحابو لسنةو كأف ىرقل قد رى  ,كثّبة ابلشاـ  ٝبعت ٝبوعان 
, فندب رسوؿ (ّ)كقدموا مقدماهتم إىل البلقاء ,٣بم كجذاـ كعاملة كغساف

كأعلمهم ا٤بكاف الذم  ,هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى الناس إىل ا٣بركج

                                           
أٮبهة التعرؼ على مواقع الغزكات كأزمنتها ـ ذكر مكاف غزكة بِب ا٤بصطلق ٙبت عنواف "تقد (ُ)

 ."ٓت التخطهط االسَباتهجي
 .َُّ/ّ, سّبة ابن ىشاـ ُْ/ْالركض اِلنف  (ِ)

 كمأداب كالسلط عٌماف: مدنو أشهر كمن مدينة عٌماف تتوسطو اِلردف, ٓت البلقاء إقلهم كبّب (ّ)
 , البلدافّٓ ص كالسّبة السنة ٓت اِلثّبة غرابن. ا٤بعال اِلردين لغورا على كيشرؼ كالزرقاء,
 .ُْٔ ص للهعقويب

 .   "ِّ.ٖٓ'ِْ°ّٓ "َٔ.ّٕ'ٕٓ°ُّاالحداثهات: 

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

َِٗ 

 

 .(ُ)لهتأىبوا لذلك )كىو تبوؾ( يريد
 .انزخزٚم ثني األػذاء.58

فىًإم ا تػىثٍػقىفىنػ هيٍم ٓت ا٢بٍىٍرًب فىشىٌرًٍد هًبًم م ٍن خىٍلفىهيٍم لىعىل هيٍم قاؿ هللا تعاىل: }
 { ]اِلنفاؿ[.ٕٓيىذ ك ريكفى 

التخذيل بْب اِلعداء كخداعهم يعِب إيقاع الفرقة بهنهم إلضعافهم, من 
رمي الفتنة بهنهم, كىذا اِلمر  خالؿ أسالهب كثّبة, كمنها خداعهم علههم, ك 

 كاف من إحدل سهاسات النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ا٢بربه ة.
 اًٍبن ًإٍسحىاؽ ٓت سىبىًب رىًحهلً  هذىكىرى كمن الشواىد على ذلك ما 

هللاي  أىتىى الن يبٌ لل ى هنع هللا يضر أىف  نػيعىٍهمى ٍبنى مىٍسعيودو اٍِلىٍشجىًعي   اِلحزاب عن ا٤بدينة
خذًٌٍؿ عنا فإف كىلٍى يػىٍعلىم بًًو قػىٍومو, فػىقىاؿى لىوي:  ,علهًو كعلى للًو كسل مى ميٍسًلمنا

 .ا٢بربى خىٍدعىةه 
: قىٍد عىرىفٍػتيٍم ٧بىىب ًٍب  -كىكىافى نىًدٲبنا ٥بىيٍم  -فىمىضىى ًإىلى بىًِب قػيرىٍيظىة   .فػىقىاؿى

 قىاليوا: نػىعىٍم.
: ًإف  قػيرىٍيشنا كى   ديىيٍم, كىًإنػ هيٍم ًإٍف رىأىٍكا فػيٍرلىةن فػىقىاؿى غىطىفىافى لىٍهسىٍت ىىًذًه ًبالى

ًء مىعى ٧بيىم دو , كىالى طىاقىةى لىكيٍم  ًدًىٍم كىتػىرىكيوكيٍم ٓت اٍلبىالى اًنٍػتػىهىزيكىىا كىًإال  رىجىعيوا ًإىلى ًبالى
 بًًو. 

 قىاليوا : فىمىا تػىرىل؟ 

                                           
 .ُٓٔ/ِطبقات ابن سعد  (ُ)
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 .فػىقىًبليوا رىأٍيىوي  ,ٌب  أتىٍخيذيكا رىٍىننا ًمنػٍهيمٍ قىاؿى : الى تػيقىاتًليوا مىعىهيٍم حى 
فػىتػىوىج وى ًإىلى قػيرىٍيشو فػىقىاؿى ٥بىيٍم : ًإف  اٍلهػىهيود نىًدميوا عىلىى اٍلغىٍدًر ٗبيحىم دو 

شو فػىرىاسىليوهي ٓت الر جيوًع إًلىٍهًو, فػىرىاسىلىهيٍم بًىان  الى نػىٍرضىى حىٌب  تػىبػٍعىثيوا ًإىلى قػيرىيٍ 
 فػىتىٍأخيذيكا ًمنػٍهيٍم رىٍىننا فىاقٍػتػيليوىيٍم. 

: فػىلىم ا أىٍلبىحى أىبيو سيٍفهىافى بػىعىثى ًعٍكرًمىةى  ,ّتي  جىاءى غىطىفىافى بًنىٍحًو ذىًلكى  قىاؿى
دى مىٍرعىى, فىاٍخري  جيوا ٍبن أىيب جىٍهلو ًإىلى بىًِب قػيرىٍيظىةى بًىان  قىٍد ضىاؽى بًنىا اٍلمىٍنزًؿي كىلٍى ٪بًى

ا.  بًنىا حىٌب  نػينىاًجزى ٧بيىم دن
ئنا, كىالى بيد  لىنىا ًمٍن   فىأىجىابيوىيٍم: ًإف  اٍلهػىٍوـى يػىٍوـي الس ٍبًت كىالى نػىٍعمىلي ًفهًو شىهػٍ

ا مىا حىذ رىكيٍم نػيعىٍهم, فػىرىاًسليوىيٍم  الر ٍىًن ًمٍنكيٍم لًئىال  تػىٍغًدريكا بًنىا. فػىقىالىٍت قػيرىٍيش: ىىذى
تيٍم أىٍف ٚبىٍريجيوا فىافٍػعىليوا. َثى   نًهنا أىٍف الى نػيٍعًطهىكيٍم رىٍىننا, فىًإٍف ًشئػٍ

ا مىا أىٍخبػىرىانى نػيعىٍهم  .فػىقىالىٍت قػيرىٍيظىةي: ىىذى
هًنًٍم كىرىًحهًلًهمٍ    .(ُ)قىاؿى اًٍبن ًإٍسحىاؽ: فىكىافى ذىًلكى سىبىبى ًخٍذالى

 .انزجغظ ػهٗ األػذاء.59
ًإٍذ ٲبىٍكيري ًبكى ال ًذينى كىفىريكٍا لًهػيٍثًبتيوؾى أىٍك يػىٍقتػيليوؾى أىٍك كى  : }قاؿ هللا تعاىل

هػٍري اٍلمىاًكرًينى   { ]اِلنفاؿ[.َّٱبيٍرًجيوؾى كىٲبىٍكيريكفى كىٲبىٍكيري اّلٌلي كىاّلٌلي خى
 { ]اِلنفاؿ[.َٔ..: }كىأىًعد كاٍ ٥بىيم م ا اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيو ةو قاؿ هللا تعاىل
عِب معرفة ا٣بطط العسكرية عند العدك, كٙبركاتو ا٤بكانهة التجسس ي

                                           
 .ّْٖ/ِ, فتح البارم ِِٗ/ِيراجع سّبة ابن ىشاـ  (ُ)
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كالزمانهة, كمعرفة عدده كعدتو بطريقة خفهة ال يشعر هبا, كىذا العنصر 
اِلساس كاف ٓت ٝبهع غزكات النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, لكشف 

داد حقهقة العدك ٤بقابلة عدتو كعتاده كخططو, كىذا نوع من أنواع االستع
ا٤بأمور بو ٓت اآلية السابقة, كلعلو أحد ا٤بعاين من مكر هللا تعاىل ابلكافرين  

 كما ٓت اآلية اِلكىل.
كمن الشواىد على ذلك ما ذكره الواقدم رٞبو هللا  ٓت غزكة أحد أف 

اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى بػىعىثى ا٢ٍبيبىابى ٍبنى اٍلميٍنًذًر ٍبًن  رىسيوؿى 
هًع مىا ييرًيدي كىبػىعىثىوي ًسرٌان ا١بٍى  , فىدىخىلى ًفهًهٍم كىحىزىرى كىنىظىرى إىلى ٝبًى  ,ميوًح إىلى اٍلقىٍوـً

فػىرىجىعى إلىٍهًو  ,كىقىاؿى لًٍلحيبىاًب الى ٚبيٍربٍين بػىٍْبى أىحىدو ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى إاٌل أىٍف تػىرىل ًقٌلةن 
 .فىأىٍخبػىرىهي خىالًهنا

 مىا رىأىٍيت؟ :ؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى فػىقىاؿى لىوي رىسيو  
ؼو يىزًيديكفى قىًلهالن أىٍك  :قىاؿى   ثىةى لالى ٍزرىتػيهيٍم ثىالى دنا, حى رىأىٍيت ايى رىسيوؿى اّللًٌ عىدى

, كىا٣بٍىٍهلي ًمائػىٍبىٍ فػىرىسو كىرىأىٍيت ديريكعنا ظىاًىرىةن حىزىٍرهتىا سىٍبعمً  .يػىنػٍقيصيوفى قىًلهالن  ائىةو ًدرٍعو
 قىاؿى ىىٍل رىأىٍيت ظيعيننا؟ 
 . [الطٌبيوؿى ] رىأىٍيت الٌنسىاءى مىعىهيٌن الٌدفىاؼي كىاٍِلىٍكبىاري  :قىاؿى  

فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: أىرىٍدفى أىٍف ٰبيىٌرٍضنى اٍلقىٍوـى 
ا جى  ٍرفنا, حىٍسبػينىا كىييذىٌكٍرنػىهيٍم قػىتػٍلىى بىٍدرو, ىىكىذى بػىريىيٍم الى تىٍذكيٍر ًمٍن شىٍأهًنًٍم حى اءىين خى
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 .(ُ)اّلٌلي كىنًٍعمى اٍلوىًكهلي, الٌلهيٌم ًبك أىجيوؿي كىًبك أىليوؿي 
كمن شواىد ذلك عندما كجو رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم 

سىامىةي ًسٍر عىلىى اٍسًم ايى أي  لو: قىاؿى  (ِ)أىل أيبٍػُبى غزك أسامة بن زيد بن حارثة إىل 
ًتًو حىٌٌب تػىنػٍتىًهيى إىلى مىٍقتىًل أىبًهك, فىأىٍكًطئػٍهيمي  فػىقىٍد كىلٌهػٍتيك عىلىى  ,ا٣بٍىٍهلى  اّللًٌ كىبػىرىكى

ا ا١بٍىٍهشً  ا عىلىى أىٍىًل أيبٍػُبى كىحىٌرؽٍ  ,ىىذى  الٌسهػٍرى تىٍسًبقً  عىلىٍهًهٍم كىأىٍسرًعً  ,فىأىًغٍر لىبىاحن
, فىًإفٍ  اٍلعيهيوفى  كىقىٌدـً  ,كىخيٍذ مىعىك اٍِلىًداٌلءى  ,الٌلٍبثى ًفهًهمٍ  أىٍظفىرىؾ اّلٌلي فىأىٍقًللً  ا٣بٍىبػىرى

ًئعى  أىمىامىك كىالٌطالى
(ّ). 

عىًن عىٍبًد كمن اِلمثلة على ذلك أيضان ما ركاه أٞبد كابن حباف كغّبٮبا 
 :علهو كعلى للو كسلم فػىقىاؿى دىعىاهي رىسيوؿي اّللً  للى هللا  :قىاؿى أنو اّللً  ٍبًن أينػىٍهسو 

زيكىين كىىيوى غٍبنى سيٍفهىافى ٍبنى نػيبػىٍهحو ا٥ٍبيذىيل  ٝبىىعى يلى الن اسى لًهى خالد ًإن وي قىٍد بػىلىغىًِب أىف  

                                           
 .َِٖ/ُمغازم الواقدم  (ُ)
النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم, كل يستطع أسامة  ىذه السرية كانت ٓت لخر حهاة (ِ)

ا٣بركج هبا مباشرة الشتداد ا٤برض على النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ّت كفاتو, ّت خرج 
 أسامة هنع هللا يضر بمر أيب بكر هنع هللا يضر.

بُب كىي قرية عند كا٤بكاف الذم كلل إلهو أسامة ىو انحهة مقتل أبهو زيد رضي هللا عنهما ٓت أي 
 .ُُٓ/ ٕالركض اِلنف مؤتة. 

   "َٓ.ْْ'ُْ°ّٓ"ٗٔ.ٕٓ'ّ °ُّاالحداثهات
 .ُُُٕ/ُمغازم الواقدم  (ّ)
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أىٍك ًبعيرىنىةى  (ُ)بًنىٍخلىةى 
 .فىٍأتًوً  (ِ)

 ؟انٍػعىٍتوي يل حىٌب  أىٍعرًفىوي  !ايى رىسيوؿى اّلل ً  :قػيٍلتي  :قىاؿى 
نىوي  :قىاؿى   .أىن كى ًإذىا رىأىيٍػتىوي كىجىٍدتى لىوي قيشىٍعرًيرىةن  ؛ليىةي مىا بػىهػٍنىكى كىبػىهػٍ
حنا ًبسىٍهًفي حىٌب  ديًفٍعتي إًلىٍهوً  :قىاؿى  دي  ,فىخىرىٍجتي ميتػىوىشًٌ كىىيوى ٓت ظيعينو يػىٍرَتى
كىجىٍدتي مىا كىلىفى يل رىسيوؿي اّللً  فػىلىم ا رىأىيٍػتيوي  ,ًحْبى كىافى كىٍقتي اٍلعىٍصرً  ٥بىين  مىٍنزالن 

 .(ّ)..اٍلقيشىٍعرًيرىةً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم ًمنى 
 .أفضم اجلٓبد يف احلشة.61

ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوٍا قىاتًليوٍا ال ًذينى يػىليونىكيم مًٌنى } :قاؿ هللا عز كجل  
 ]التوبة[. {ُِّ..اٍلكيف ارً 

                                           

, كم٫ٗبو )السهل الكبّب( قبل مهقات قرف ا٤بنازؿ كتقع الهمانهة لعلها النخلة ة لى ٬بىٍ  (ُ)
 كم.ّٓعلى طريق مكة الطائف, قبهل الطائف بنحو 

 .  "ْٓ.ٔٓ'َِ°َْ"ِْ.ُّ'ّٖ°ُِاالحداثهات: 
 , جنوب مكة ا٤بكرمة.كادم عرنة ٲبر بطرؼ عرفة من الغرب عند مسجد ٭برة (ِ)

  "ْٕ.ْٓ'ٔٓ°ّٗ"ُْ.ّٖ'َِ°ُِ االحداثهات: 

 
رقم  لحهح ابن حباف, ََُٗٔ رقم مسند أٞبد بن حنبلالقصة تقدـ ذكرىا كىي ٓت  (ّ)

َُٕٔ. 
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, كبْب  أف أكىل جهاد ا٤بشركْب ىل على ا٤بسلمْبتعا فرض هللالقد  
 ا٤بسلمْب؛ىو قتاؿ ا٤بشركْب اِلقربْب إىل داير هاد ٓت ا١ب ا١بهات كأٮبها
 لسببْب اثنْب:
ف ا٤بسلمْب إذا قوكا على جهادىم كجهاد غّبىم كانوا على إ اِلكؿ:
 .ب منهم أقولري جهاد من قػى 
, دعي أكثر من نكاية من بػى  ممن ا٤بسلمْب هب بري نكاية من قػى  إف  الثاين:

 . فكاف جهاد ىؤالء أكىل من غّبىم
أمر هللا تعاىل قاؿ ابن كثّب رٞبو هللا تعاىل عند شرح اآلية السابقة: 

فاِلقرب إىل حوزة  ,ا٤بؤمنْب أف يقاتلوا الكفار أكالن فأكالن اِلقرب فاِلقرب
سل مى بقتاؿ ا٤بشركْب اإلسالـ, ك٥بذا بدأ رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو ك 

شرع ٓت قتاؿ أىل الكتاب, فتجهز لغزك الرـك الذين ىم ّت ٓت جزيرة العرب 
أكىل الناس ابلدعوة إىل اإلسالـ لكوهنم ىم ك  ,أقرب الناس إىل جزيرة العرب

 .(ُ)أىل الكتاب, فبلغ تبوؾ ككاف ذلك سنة تسع من ىجرتو علهو السالـ
كعلى للًو كسل مى ٰبدد ا١بهة ا٤بقصودة ٓت  ككاف رسوؿ هللا لل ى هللاي علهوً 

جهاده, كٱبتار ٥با الطريق اِلنسب, كيصل إىل عدكه ٓت كقت ال يشعر 
العدك بولولو كاللهل مثالن, فال يعلم عدكه بتوجهو إلهو, كال بوقت كلولو, 
كال ٗبكاف ٛبركزه أكؿ ما يتمركز؛ حٌب ال يسبقو عدكه إىل ا٤بكاف, كبذلك 

اغتة, كىذا ما حدث ٓت فتح مكة ا٤بكرمة, فقد استغرؽ معو ٰبقق عنصر ا٤بب
                                           

 .َِٖ/ْتفسّب ابن كثّب (  ُ)
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الطريق بضعة أايـ, كخالؿ كل تلك الفَبة ل يصل إىل قريش خرب كاحد ٓت 
توجو النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم إلههم, كمن الشواىد على ذلك 
أيضان ما حدث ٓت فتح خهرب, فلم يشعر الههود إال كالنيب للى هللا علهو 

للو كسلم قد نزؿ دايرىم, على الرغم من أف ا٤بسافة بْب ا٤بدينة كخهرب  كعلى
 كم, كٰبتاج ا١بهش من ا٤بدة لقطع ىذه ا٤بسافة ٫بو أربعة أايـ.َُٓ

كمن عظهم ٚبطهطو للى هللا علهو كعلى للو كسلم أنو كاف يسوؽ 
 عدكه إىل اِلرض الٍب ٱبتارىا ىو لهقاتلو علهها, كما لار ٓت غزكة أحد.

 قاؿ:أنو الشهخاف عن أنس هنع هللا يضر  ن الشواىد على ما سبق ما ركاهكم 
أىف  الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىافى ًإذىا غىزىا بًنىا قػىٍومنا, لٍى يىكيٍن يػىٍغزيك 

عى أىذىاانن كىف  عىنػٍهيٍم, كىًإٍف لىٍ  , فىًإٍف ٠بًى يىٍسمىٍع أىذىاانن أىغىارى  بًنىا حىٌب  ييٍصًبحى كىيػىٍنظيرى
ٍع  نىا إًلىٍهًهٍم لىٍهالن, فػىلىم ا أىٍلبىحى كىلٍى يىٍسمى هػٍ , فىانٍػتػىهى بػىرى هػٍ : فىخىرىٍجنىا ًإىلى خى عىلىٍهًهٍم, قىاؿى
ـى الن يبًٌ لل ى هللاي  ًمي لىتىمىس  قىدى , كىرىًكٍبتي خىٍلفى أىيب طىٍلحىةى, كىًإف  قىدى أىذىاانن رىًكبى

 .كعلى للًو كسل مى علهًو 
اتًًلًهٍم كىمىسىاًحهًهٍم, فػىلىم ا رىأىكيا الن يب  لل ى هللاي علهًو   نىا ٗبىكى : فىخىرىجيوا إًلىهػٍ قىاؿى

هللًا, ٧بيىم ده  (ُ)كعلى للًو كسل مى, قىاليوا: ٧بيىم ده  كى
 .كىا٣بىًمهسي  (ِ)

: فػىلىم ا رىلىيٍم رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهوً  : هللاي  قىاؿى كعلى للًو كسل مى قىاؿى
ًة قػىٍوـو  , ًإان  ًإذىا نػىزىٍلنىا ًبسىاحى بػىري هػٍ , خىرًبىٍت خى , هللاي أىٍكبػىري فىسىاء لىبىاحي }أىٍكبػىري

                                           
  للو كسلم.على و ك هللا عله للى (ُ)
  للو كسلم.على هللا علهو ك  للى (ِ)
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رًينى   .(ُ){ ]الصافات[ُٕٕ اٍلمينذى
رّ ٔيكبَّ..61

َّ
ذ

ُ
 ادلؼشفخ انزبيخ ثؼزبد انؼذٔ ٔػ

نٍػهىا كىىيم اًبٍلعيٍدكىًة اٍلقيٍصوىل ًإٍذ أىنتيم اًبٍلعيدٍ قاؿ هللا تعاىل فقاؿ: } كىًة الد 
كىالر ٍكبي أىٍسفىلى ًمنكيٍم كىلىٍو تػىوىاعىدُت ٍ الىٍختػىلىٍفتيٍم ٓت اٍلًمهعىاًد كىلىػًكن لًٌهػىٍقًضيى اّلٌلي أىٍمران كىافى 

 { ]اِلنفاؿ[.ْ.. مىٍفعيوالن 
ة كاف رسوؿ هللا للى هللا علهو يدرس مواقع العدك كيتوخى ا٢بهط

كا٢بذر كيقدر عدة العدك كعتاده, كٓت بعض اِلحهاف يباشر بنفسو الكرٲبة 
العمله ة االستخباراتهة, فهػيٍلًجئي عدك ه إىل أسوأ ا٤بناطق, إليقاع الكهد بو 

 كإحالؿ ال تشىرذيـ فهو.
رٞبو هللا تعاىل أثناء حديثو  ابن ىشاـ وقالكمن اِلمثلة على ذلك ما 

 ,من بدر قريبان هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى رسوؿ  نزؿ عن غزكة بدر:
حىٌٌب كىقىفى عىلىى شىٍهخو ًمٍن اٍلعىرىًب , فىسىأىلىوي هنع هللا يضر  ديقبو بكر الصًٌ كأ ىو فركب

, كىعىٍن ٧بيىٌمدو كىأىٍلحىابًًو كىمىا بػىلىغىوي عىنػٍهيمٍ   .عىٍن قػيرىٍيشو
 حىٌٌب ٚبيٍربىاين ٩بٌٍن أىنٍػتيمىا؟الى أيٍخربيكيمىا  :فػىقىاؿى الٌشٍهخي  
 .فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: إذىا أىٍخبػىٍرتنىا أىٍخبػىٍرانىؾ 

                                           
 .ُّٓٔ رقم لحهح مسلم, ٖٓٓرقم (لحهح البخارمُ)

كا٤بكاتل ٝبع مكتل, كىو الزنبهل كالقفة, كا٤بساحي اجملارؼ من ( مساحههمك  )مكاتلهم قولو:
يقىٌدمة: أقساـ ٖبىٍمسة مىٍقسـو ِلنو بو ٠بيٌي ا١بهش,: ا٣بمهسي  كقولو: حديد.

 كالس اقة, ,ا٤ب
ٍهسرة, كا٤بٍهمنىة,

ى
 .كالقىٍلب كا٤ب
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؟  :قىاؿى  اؾى  أىذىاؾى ًبذى
 .نػىعىمٍ  :قىاؿى 

ا  :قىاؿى الٌشٍهخي  ا كىأىٍلحىابىوي خىرىجيوا يػىٍوـى كىذى ا, فىًإٍف  فىًإنٌوي بػىلىغىًِب أىٌف ٧بيىٌمدن كىكىذى
ا, لًٍلمىكىاًف اٌلًذم ًبًو  كىافى لىدىؽى اٌلًذم أىٍخبػىرىين, فػىهيمي  ا كىكىذى اٍلهػىٍوـى ٗبىكىاًف كىذى

ا  رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىبػىلىغىًِب أىٌف قػيرىٍيشنا خىرىجيوا يػىٍوـى كىذى
ا, فىًإٍف كىافى اٌلًذم أىٍخبػىرىين  قىًِب فػىهيمي كىكىذى ا لًٍلمىكىاًف  لىدى ا كىكىذى اٍلهػىٍوـى ٗبىكىاًف كىذى

ًًه قىاؿى  ,اٌلًذم ًفهًو قػيرىٍيشه   ٩بٌٍن أىنٍػتيمىا؟ :فػىلىٌما فػىرىغى ًمٍن خىربى
ٌ  ,فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: ٫بىٍني ًمٍن مىاءو   ّتي

 .اٍنصىرىؼى عىٍنوي 
  !مىا ًمٍن مىاءو أىًمٍن مىاًء اٍلًعرىاًؽ؟ :ؿي الٌشٍهخي يػىقيو  :قىاؿى  

ّتيٌ رىجىعى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى إىلى أىٍلحىابًًو فػىلىٌما 
, ٓت  أىٍمسىى بػىعىثى عىًلي   , كىسىٍعدى ٍبنى أىيب كىقٌاصو , كىالٌزبػىهػٍرى ٍبنى اٍلعىٌواـً ٍبنى أىيب طىاًلبو

]مىٍن  فىأىلىابيوا رىاًكيىةن  ..يػىٍلتىًمسيوفى ا٣بٍىبػىرى لىوي عىلىٍهوً  ,ًمٍن أىٍلحىابًًو إىلى مىاًء بىٍدرو نػىفىرو 
ـي بىًِب ا٢بٍىٌجاًج كىعىرًيضه أىبيو  ؛ًلقيرىٍيًش ًفههىا أىٍسلىمي أيِت اب٤باء لسقاية الناس[  غيالى

ـي بىًِب اٍلعىاًص ٍبًن سىًعهدو فىأىتػىٍوا هبًً  مىا فىسىأىليوٮبيىا, كىرىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي يىسىارو, غيالى
, بػىعىثيوانى نىٍسًقهًهٍم , علهًو كعلى للًو كسل مى قىائًمه ييصىٌلي : ٫بىٍني سيقىاةي قػيرىٍيشو فػىقىاالى

بػىرىٮبيىا, كىرىجٍوا أىٍف يىكيوانى ًِلىيب سيٍفهىافى فىضىرىبيوٮبيىا ًمنى  ٌما فػىلى  ,اٍلمىاًء فىكىرًهى اٍلقىٍوـي خى
: ٫بىٍني ًِلىيب سيٍفهىافى فػىتػىرىكيوٮبيىا.]ا١بهد كالقلق[ أىٍذلىقيوٮبيىا   قىاالى
تػىٍهوً    ّتيٌ  ,كىرىكىعى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىسىجىدى سىٍجدى



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ُِٖ 

 

كيمٍ  :قىاؿى ٤با انتهى ًمٍن لالتًو  قىاكيٍم ضىرىبٍػتيميوٮبيىا, كىًإذىا كىذىابى تػىرىٍكتيميوٮبيىا,  إذىا لىدى
قىا كىاىّللًٌ إنٌػهيمىا ًلقيرىٍيشً   .لىدى

؟   أىٍخبػىرىاين عىٍن قػيرىٍيشو
ًثهًب اٌلًذم تػىرىل اًبٍلعيٍدكىًة اٍلقيٍصوىل   ا اٍلكى : ىيٍم كىاىّللًٌ كىرىاءى ىىذى قىاالى

 [.الرمل الكثّب ا٤بَباكم] اٍلعىقىنػٍقىلي  :كىاٍلكىًثهبً 
 اٍلقىٍوـي؟ كىمً   :لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  فػىقىاؿى ٥بىيمىا رىسيوؿي اّللًٌ 

: كىًثّبه    .قىاالى
 مىا ًعٌدتػيهيٍم؟ :قىاؿى  
: الى نىٍدرًم   .قىاالى
؟  :قىاؿى    كىٍم يػىٍنحىريكفى كيٌل يػىٍوـو
: يػىٍومنا ًتٍسعنا, كىيػىٍومنا عىٍشرنا   .قىاالى
ل مى: اٍلقىٍوـي ًفهمىا بػىٍْبى فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كس 

 الٌتٍسًعًمائىًة كىاٍِلىٍلًف.
؟  ٌ قىاؿى ٥بىيمىا: فىمىٍن ًفهًهٍم ًمٍن أىٍشرىاًؼ قػيرىٍيشو  ّتي
بىةي ٍبني رىبًهعىةى, كىأىبيو اٍلبىٍخَبىًٌم ٍبني ًىشىاـو كىحىًكهمي   بىةي ٍبني رىبًهعىةى, كىشىهػٍ : عيتػٍ قىاالى

, كىنػىٍوفىلي ٍبني  , كىطيعىٍهمىةي ٍبني عىًدٌم  ٍبني ًحزىاـو خيوىٍيًلدو, كىا٢بٍىاًرثي ٍبني عىاًمًر ٍبًن نػىٍوفىلو
, كىالٌنٍضري ٍبني ا٢بٍىاًرًث كىزىمىعىةي ٍبني اٍِلىٍسوىًد, كىأىبيو جىٍهًل ٍبني ًىشىاـو كىأيمىٌهةي  ٍبًن نػىٍوفىلو

ٍهلي بٍ  , كىنػيبػىٍهوه كىمينػىٌبوه ابٍػنىا ا٢بٍىٌجاًج, كىسيهى  ني عىٍمروك, كىعىٍمريك ٍبني عىٍبًد كيٌد. ٍبني خىلىفو
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ىىًذًه  :فىأىقٍػبىلى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى عىلىى الٌناًس فػىقىاؿى 
ًبًدىىا ذ كى مىٌكةي قىٍد أىٍلقىٍت إلىٍهكيٍم أىٍفالى

(ُ). 
ومما يستفاد من ىذا احلديث: شجاعة النيب صل ى هللُا عليِو وعلى 

ل َم، والتمويو عن النفس، وجواز التعريض، والشحن ادلعنوي آلِو وس
 للمقاتلني.

 اعزغالل انظشٔف اجلٕٚخ..62
انيوا قاؿ هللا تعاىل: }.. ن مى أىشىد  حىرًّا ل ٍو كى ري جىهى كىقىاليوٍا الى تىنًفريكٍا ٓت ا٢بٍىرًٌ قيٍل انى

 { ]التوبة[.ُٖيػىٍفقىهيوفى 
٤بعركة يعِب إجراء القتاؿ ٓت كقت استغالؿ الظركؼ ا١بوية ٓت أرض ا

يتناسب مع الطقس من حرٌو أك بركدة أك ىبوب رايح, أك مع اال٘باىات 
الغربهة أك الشرقهة, كاستقباؿ مشس كاستدابرىا, كاستغالؿ كجود غهم كما 

 أشبو ذلك.
اّللً  ٍبن  عىٍبدً كمن الشواىد على ذلك ما ركاه الشهخاف رٞبهما هللا عن 

ف  رىسيوؿى اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت أرىًضيى اّلل ي عىنػٍهيمىا: أىيب أىٍكْتى 
, ًمًو ال ًٍب لىًقيى ًفههىا, انٍػتىظىرى حىٌب  مىالىًت الش ٍمسي ـى ٓت الن اًس  بػىٍعًض أىاي  ّتي  قىا

نػ ٍوا ًلقىاءى العىديكًٌ  , الى تػىتىمى ا الن اسي : أىيػ هى , كىسىليوا اّلل ى العىاًفهىةى, فىًإذىا خىًطهبنا قىاؿى
 .لىًقهتيميوىيٍم فىاٍلربيكا, كىاٍعلىميوا أىف  ا١بىن ةى ٙبىٍتى ًظالىًؿ الس هيوؼً 

                                           
 .ُٔٔ/ُ  سّبة ابن ىشاـ (ُ)

 .يريد أشرافها يعِب معظمهم كأكثرىم ((أفالذ كبدىاكقولو : ))
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اًزـى اِلىٍحزىاًب,   : الل هيم  ميٍنزًؿى الًكتىاًب, كى٦بيٍرًمى الس حىاًب, كىىى ّتي  قىاؿى
 .(ُ)اٍىزًٍمهيٍم كىاٍنصيٍرانى عىلىٍهًهمٍ 

كاف لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى إذا ل يقاتل أكؿ النهار انتظر ف
حٌب تزكؿ الشمس, كا٤بعركؼ أف النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كاف 

ر القتاؿ أحهاانن حٌب تزكؿ معظم قتالو بعد لالة الصبح, لكنو كاف يؤخًٌ 
رضواف هللا  لصحابةأك ١بهد ألحابو حٌب أيخذ ا ,الشمس ٢باجة ا٢برب

فإنو كقت  ,أمكن للقتاؿ, كيكوف قسطان من الراحة أك غّب ذلك علههم
ازدادكا نشاطان كإقدامان على  ما طاؿى ىبوب الريح كنشاط النفوس, ككل  

, كقد يكوف القتاؿ بعد الز كاؿ أضعف ٓت حق عدكىم, ٤با فهو ًمٍن عدكىم
كىافى ًإذىا أنو  لحهح البخارم:  كقد جاء ٓت شد ة ا٢برًٌ مقارنة بوقت الصباح,

اًر, انٍػتىظىرى حىٌب  تػىهيب  اِلىٍركىاحي, كىٙبىٍضيرى الص لىوىاتي  ، (2)لٍى يػيقىاًتٍل ٓت أىك ًؿ النػ هى
 .(ّ)كسببو: فضهلة أكقات الصلوات كالدعاء عندىا

من الظركؼ الطبهعهة أثناء  يستفهدلل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كاف ك 
اؿ العدك, ٤بصلحة جهشو, كمن اِلمثلة على ذلك ما فعلو لل ى هللاي علهًو قت

قبل أف تنزؿ  فقد ألبح ببدركعلى للًو كسل مى قبل بدء القتاؿ يـو بدر, 
م فاستقبل ا٤بغرب كجعل الشمس خلفو هي ف  صً قريش, فطلعت الشمس كىو يى 

                                           
 .َْْٔرقم , لحهح مسلمِٓٔٗلحهح البخارم رقم  (ُ)
 .َُّٔلحهح البخارم رقم  (ِ)
 .ُْٖ/ٔللنوكم  شرح لحهح مسلم (ّ)

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ُِِ 

 

 .فصارت ٓت كجوىهم الشمسا٤بشركوف فاستقبل 
 خ يف انزخغٛظ انؼغكش٘.انغشٚخ انزبي.63

 { ]النساء[.َُِ ..كىخيذيكٍا ًحٍذرىكيٍم قاؿ هللا تعاىل: }..
رًٌي ة تعِب إخفاء ا٣بطط العسكرية, كالتحركات ا٤بكانهة كالزمانهة عن  السًٌ
العدك, ككذا إخفاء العدة كالعتاد عن العدك, لتحقهق عنصر ا٤بباغتة ٓت حق 

 مور بو ٓت اآلية السبقة.العدك, كىذا من أنواع أخذ ا٢بذر ا٤بأ
رًٌي ة ٓت ا١بهاد ما قالو ابن ىشاـ رٞبو هللا تعاىل  كمن الشواىد على السًٌ

رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى  رى مى أثناء حديثو عن االستعداد لفتح مكة: كأى 
زكه, فدخل أبو بكر هنع هللا يضر على ابنتو للًو كسل مى اب١بهاز, كأمر أىلو أف ٯبهًٌ 

شة اهنع هللا يضر, كىي ٙبرؾ بعض جهاز رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو عائ
كسلم, فقاؿ: أٍم بينٌهةي: أىأىمىرىكيٍم رسوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى أٍف 

 ٘بهزكه؟
 قالت: نعم, فتجهز. 
 قاؿ: فأينى تريٍػنىوي يريدي؟ 
  قالت: ال كهللا ما أدرم. 
 أنو سائره  الناسى  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى أعلمى  ّت إف رسوؿ هللا 

ؤ, كقاؿ: اللهم  خًذ العهوفى كاِلخبارى عن قريشو كالتهه   دًٌ ىم اب١بً إىل مكة كأمرى 
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 . (ُ)فتجٌهز الناس ,حٌب نػىبػٍغىتػىهىا ٓت بالًدىا
كرغم كل االحتهاطات ٓت التعمهة عن قريش ٓت أف ال يصلى ا٣برب إلهها 

زك النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٥بم يـو فتح مكة, إال أف أحد خرب غ
الصحابة رضواف هللا تعاىل علههم أٝبعْب كتب اب٣برب إىل قريش كىو حاطبي 
بن أيب بػىٍلتػىعىة هنع هللا يضر ٱبربىم ٗبجهئو, لكن النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى 

 عفا عنو ِلنو كاف بدراين.
عىٍن عىًليٌو كإلهكم القصة كما ركاىا البخارم كمسلم رٞبهما هللا تعاىل: 

: بػىعىثىًِب رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى,  أنو رىًضيى هللاي عىٍنوي  قىاؿى
: اٍنطى  , فػىقىاؿى , كىأىابى مىٍرثىدو الغىنىًوم , كىكيل نىا فىاًرسه ٍتيوا كىالز بػىهػٍرى ٍبنى العىو اـً ًلقيوا حىٌب  أتى

رىٍكضىةى خىاخو 
ٍشرًًكْبى, مىعىهىا لىًحهفىةه ًمٍن حىاًطًب ٍبًن أىيب (ِ)

ي
, فىًإف  هًبىا اٍمرىأىةن ًمنى ا٤ب

: فىأىٍدرىٍكنىاىىا تىًسّبي عىلىى ٝبىىلو ٥بىىا حىٍهثي قىاؿى لىنىا رىسيوؿي شبػىٍلتػىعىةى ًإىلى ا٤ب رًًكْبى, قىاؿى
 .كعلى للو كسلم هللًا للى هللا علهو

                                           
 .ُٓٓ/ِ, َتريخ الطربم ِٓ /ٓالسّبة النبوية  (ُ)
بعد ذم ا٢بلهفة للمتجو من ٞبراء اِلسد من ا٤بدينة ا٤بنورة,  جبل خاخ موضع قربركضة  (ِ)

 .ا٤بدينة ا٤بنورة إىل ينبع

 .   "ّٔ.َ'ُّ°ّٗ "َٖ.ِٗ'ِِ°ِْاالحداثهات:  
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 : قػيٍلنىا: أىٍينى الًكتىابي ال ًذم مىعىًك؟علي هنع هللا يضر قىاؿى  
نىا ٓت رىٍحًلهىا, فىمىا كىجىٍدانى   , فىأى٬بىٍنىا هًبىا, فىابٍػتػىغىهػٍ قىالىٍت: مىا مىًعي ًكتىابه

ئنا, قىاؿى لىاًحبىامى: مىا نػىرىل ًكتىاابن   .شىهػٍ
: لىقىٍد عىًلمٍ علي قىاؿى  تي مىا كىذىبى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى : قػيٍلتي

ٌرًدىن كً   .للًو كسل مى, كىال ًذم ٰبيٍلىفي ًبًو, لىتيٍخرًًجن  الًكتىابى أىٍك ِليجى
, أىٍىوىٍت بًهىًدىىا ًإىلى حيٍجزىهًتىا, كىًىيى ٧بيٍتىًجزىةه   : فػىلىم ا رىأىًت ا١ًبد  ًمِبًٌ قىاؿى

 .الًكتىابى  ًبًكسىاءو, فىأىٍخرىجىتً 
: فىاٍنطىلىٍقنىا بًًو ًإىلى رىسيوًؿ هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى    .قىاؿى
؟  : مىا ٞبىىلىكى ايى حىاًطبي عىلىى مىا لىنػىٍعتى  !فػىقىاؿى
  , , كىالى بىد ٍلتي : مىا يب ًإال  أىٍف أىكيوفى ميٍؤًمننا اًبهلًل كىرىسيولًًو, كىمىا غىهػ ٍرتي قىاؿى

رىٍدتي أىٍف تىكيوفى يل ًعٍندى القىٍوـً يىده يىٍدفىعي هللاي هًبىا عىٍن أىٍىًلي كىمىايل, كىلىٍهسى ًمٍن أى 
 .أىٍلحىاًبكى ىينىاؾى ًإال  كىلىوي مىٍن يىٍدفىعي هللاي بًًو عىٍن أىٍىًلًو كىمىالًوً 

, فىالى تػىقيوليوا لىوي ًإال  خىّبٍ   : لىدىؽى  ان.قىاؿى
: فػىقىاؿى   ,  قىاؿى عيمىري ٍبني ا٣بىط اًب: ًإن وي قىٍد خىافى هللاى كىرىسيولىوي كىا٤بٍؤًمًنْبى

ٍعًِب فىأىٍضًربى عينػيقىوي   ؟فىدى
, لىعىل  هللاى قىًد اط لىعى عىلىى أىٍىًل بىٍدرو,   , كىمىا ييٍدرًيكى : ايى عيمىري : فػىقىاؿى قىاؿى

تيٍم, فػىقىٍد كىجىبىٍت لىكي  : اٍعمىليوا مىا ًشئػٍ  .مي ا١بىن ةي فػىقىاؿى



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ِِْ 

 

: هللاي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي   , كىقىاؿى نىا عيمىرى مىعىٍت عىهػٍ : فىدى  .(ُ)قىاؿى
قِ اإلَمبر ٔانفشق انغجٛخ..64

َ
 حتضري فِش

 { ]اِلنفاؿ[.َٔ..: }كىأىًعد كاٍ ٥بىيم م ا اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيو ةو قاؿ هللا تعاىل
فػىقيو كقاؿ تعاىل: } ًبهًل اّللًٌ أىًك كىٍلهػىٍعلىمى ال ًذينى انى ٍا كىًقهلى ٥بىيٍم تػىعىالىٍوٍا قىاتًليوٍا ٓت سى

وفى اٍدفػىعيوٍا قىاليوٍا لىٍو نػىٍعلىمي ًقتىاالن ال تػ بػىٍعنىاكيٍم ىيٍم لًٍلكيٍفًر يػىٍومىًئذو أىقػٍرىبي ًمنػٍهيٍم ًلإًلٲبىاًف يػىقيولي 
 { ]لؿ عمراف[.ُٕٔٗبىا يىٍكتيميوفى بًىفػٍوىاًىًهم م ا لىٍهسى ٓت قػيليوهًبًٍم كىاّلٌلي أىٍعلىمي 

إف من كماؿ اإلعداد ٓت سبهل هللا ٙبضّب كل ما يلـز ا١بهش ٓت مسّبه 
غّب العتاد كالسالح, فقد كاف يسّب مع جهش رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو 
كعلى للًو كسل مى ًفرىؽ تقـو على خدمة ا١بهش من نواح عدة كتجههز الطعاـ, 

د جعل هللا التقصّب ٓت مساعدة ا١بهش بم مساعدة كمداكاة ا١برحى, كق
 ٩بكنة من عالمات النفاؽ كما ٓت اآلية الثانهة.

كل تقتصر ىذه الفرؽ على جنس الرجاؿ, بل شاركت ٓت ذلك  
 الصحابهات ا١بلهالت.

عىٍن ريبػىهًٌعى بًٍنًت كمن اِلمثلة على ذلك ما ركاه البخارم رٞبو هللا تعاىل 
ٍفرىاءى, قىالىٍت: كين ا نػىٍغزيك مىعى رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو ميعىوًًٌذ اٍبًن عى 

ىًدينىةً 
 .(ِ)كسل مى: نىٍسًقي القىٍوـى كى٬بىٍديميهيٍم, كىنػىريد  القىتػٍلىى كىا١بىٍرحىى ًإىلى ا٤ب

مىعى  عىٍن أيٌـً عىًطه ةى اٍِلىٍنصىارًي ًة, قىالىٍت: غىزىٍكتي كركل مسلم رٞبو هللا  
                                           

 .ٕٓٓٔ, لحهح مسلم ّّٖٗلحهح البخارم رقم  (ُ)
 .ٕٗٔٓلحهح البخارم رقم  (ِ)
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ا٥ًبًٍم,  , أىٍخليفيهيٍم ٓت رًحى رىسيوًؿ هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى سىٍبعى غىزىكىاتو
ـى, كىأيدىاًكم ا١بٍىٍرحىى, كىأىقيوـي عىلىى اٍلمىٍرضىى   .(ُ)فىأىٍلنىعي ٥بىيمي الط عىا

وقد كان للنيب صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم طبٌّ خاصٌّ ُيطَبِّب 
ابتو الكرام، إنو الطب النبوي، إما مبسحة يده الشريفة، أو بتفلتو بو صح

سىٍهله بن سىٍعدو كمن ذلك ما أخرجو البخارم رٞبو هللا عن  الشريفة..،
بػىرى  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى قاؿ النيب  :هنع هللا يضر قاؿ هػٍ يٍعًطْبى   :يـو خى ِلى

ا رىجيالن يػيٍفتىحي ع ٍيوً الر ايىةى غىدن ب  اّلل ى كىرىسيولىوي  ,لى يىدى ب وي هللاي  ,ٰبًي  .كىرىسيوليوي  كىٰبًي
لىتػىهيٍم أىيػ هيٍم يعطي  ٍكا كلهم يرجونو ,فػىبىاتى الناس لىهػٍ  .فػىغىدى
 ؟أىٍينى عىًليٌّ  :فقاؿ 
نػىٍهوً  :فىًقهلى   نػىٍهًو كىدىعىا لو ,يىٍشتىًكي عىهػٍ بًًو  كىأىٍف ل يىكينٍ   ,فػىبػىرىأى  ,فػىبىصىقى ٓت عىهػٍ

 .فىأىٍعطىاهي  ,كىجىعه 
 ؟أيقىاتًليهيٍم حٌب يىكيونيوا ًمثٍػلىنىا :فقاؿ

ـً  :فقاؿ  ٍسالى ًتًهٍم ّتي  اٍدعيهيٍم إىل اإٍلً انٍػفيٍذ على رًٍسًلكى حٌب تػىٍنزًؿى ًبسىاحى
بي علههم هػٍره لك من أى  ,كىأىٍخربٍىيٍم ٗبىا ٯبًى ىٍف يػىٍهًدمى هللا ًبكى رىجيالن خى ٍف فػىوىاّللً  ِلى

يىكيوفى لك ٞبيٍري النػ عىمً 
(ِ). 

كلئن حرمنا مسحةن من يده الشريفة للى هللا علهو كعلى للو كسلم, أك 

                                           
 .ُِْم هح مسلم رق( لحُ)

 .َِْ, كمسلم رقمِّٖٕرقم  (لحهح البخارمِ)
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تفلة من فمو الشريف للى هللا علهو كعلى للو كسلم, فلقد أكـر هللا ىذه 
اِلمة بطبٌو غّب متوقف إىل يـو القهامة, فقد أنزؿ هللا تعاىل الشفاء ٓت أمور 

كىنػينػىٌزًؿي ا القرلف كالرقهة الشرعهة ابلدعاء, قاؿ هللا تعاىل: }متعددة, كمن أٮبه
{ ]اإلسراء[, كقاؿ أيضان: ِٖ.. ًمنى اٍلقيٍرلًف مىا ىيوى ًشفىاء كىرىٍٞبىةه لًٌٍلميٍؤًمًنْبى 

كىقىاؿى رىب كيمي اٍدعيوين أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإف  ال ًذينى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىِت }
ن مى دىاًخرًينى سىهىٍدخيلي   { ]غافر[.َٔوفى جىهى
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ا ًضرىارنا كىكيٍفرنا كىتػىٍفرًيقنا بػىٍْبى اٍلميٍؤًمًنْبى قاؿ هللا تعاىل: } كىال ًذينى اٚب ىذيكٍا مىٍسًجدن

 ًإال  ا٢ٍبيٍسُبى كىاّلٌلي كىًإٍرلىادنا لًٌمىٍن حىارىبى اّلٌلى كىرىسيولىوي ًمن قػىٍبلي كىلىهىٍحًلفىن  ًإٍف أىرىٍدانى 
اًذبيوفى  سى عىلىى التػ ٍقوىل ًمٍن أىك ًؿ  َُٕيىٍشهىدي ًإنػ هيٍم لىكى ا ل مىٍسًجده أيسًٌ الى تػىقيٍم ًفهًو أىبىدن

رًينى  ب  اٍلميط هًٌ ب وفى أىف يػىتىطىه ريكٍا كىاّلٌلي ٰبًي  {َُٖيػىٍوـو أىحىق  أىف تػىقيوـى ًفهًو ًفهًو رًجىاؿه ٰبًي
 ]التوبة[.

ل هتدٍأ للنيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم عْبه ميٍذ دخل ا٤بدينة 
ا٤بنورة, ككاف بس أعدائو من الداخل أشد  علهو من أعدائو من ا٣بارج, إًذ 
اجتمع على عدائو أشد  الناس كفران كىمي الههود, كأكثر الناس إذاية كخديعة 

 ب.كىم ا٤بنافقوف, كأجهل الناس كىم اِلعرا
ا كريكم ٓت أسباب نزكؿ قوؿ هللا تعاىل السابق : }كىال ًذينى اٚب ىذيكا مىٍسًجدن

ا, فػىقىاؿى ٥بىيٍم أىبيو عىاًمرو أف  أانسان منى ا٤بنافقْبى  {..ًضرىارنا  الفاسق: , ابٍػتػىنػىٍوا مىٍسًجدن
ا كىاٍستىًعد كا ٗبىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيو ةو كىًمٍن ًسالى  , فىًإيٌنً ذىاًىبه ًإىلى ابٍػنيوا مىٍسًجدن حو

ا كىأىٍلحىابىوي  , فىآِت ًٔبيٍندو ًمنى الر كـً كىأيٍخرًجي ٧بيىم دن كانوا , فقػىٍهصىرى مىًلًك الر كـً
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لهنتصر على  للى فهو الركـً  منى  قهصرى  عندً  منٍ  يقولوف: إذا رجع أبو عامرو 
 رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم.

 ًمٍن مىٍسًجًدًىٍم أىتػىويا الن يب  للى هللا علهو كعلى للو كسلم فػىلىم ا فػىرىغيوا 
, فػىنيًحب  أىٍف تيصىًليى ًفهوً  ٱبيىاًدعيونىو كىتىٍدعيوى  ,فػىقىاليوا: قىٍد فػىرىٍغنىا ًمٍن بًنىاًء مىٍسًجًدانى

ا لىمىٍسًجده  نٍػزىؿى اّلل ي عىز  كىجىل : }الى تػىقيٍم ًفهوً كأفضحهم هللا ى ف ,لىنىا اًبٍلبػىرىكىةً  أىبىدن
{ ًإىلى }كىاّلل ي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظ اًلًمْبى{ سى عىلىى التػ ٍقوىل ًمٍن أىك ًؿ يػىٍوـو , ّت أيسًٌ

بعث النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم رجلْب لًههدما علههم ا٤بسجد 
 .(ُ)ًكٰبىرًقاه

تهقظان لكل ما يدكر لذا كاف النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى م
حولو من مكائد الههود كا٤بنافقْب كاِلعراب, ككاف أشد  التهقظ ٤ب ا يكوف ٓت 
ا١بهاد, خوفان على ا١بهش من اخَباقو, ففي كل مسّب كاف النيب لىب هللا 
علهو كسلم يوكل من الصحابة من يقوموف ٕبراسة ا١بهش, كىكذا اِلمر ٓت 

 تباح من الههود أك من ا٤بنافقْب أك غّبىم.حراسة ا٤بدينة ا٤بنورة من أف تيس
عىٍن ا٢بٍىاًرًث ٍبًن كمن الشواىد على ذلك ما قالو الواقدم رٞبو هللا 

, فىأىٍرسىليوا ّب ٮبىٌٍت بػىنيو قػيرىٍيظىةى أىٍف ييغ :اٍلفيضىٍهًل قىاؿى  ًدينىًة لىٍهالن كا عىلىى بػىٍهضىًة اٍلمى
تًهػىهيٍم ًمنػٍهيٍم أىٍلفي رىجيلو كىًمٍن غىطىفىافى أىٍلفه حيهىٌي ٍبنى أىٍخطىبى إىلى قػيرىٍيشو أىٍف أيىٍ 

ًلكى  ,فػىهيًغّبيكا هًبًمٍ  فىجىاءى رىسيوؿى اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ا٣بٍىبػىري ًبذى
ءي  فىكىافى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػىبػٍعىثي سىلىمىةى  ,فػىعىظيمى اٍلبىالى

                                           
 .(ُُِ/ ْ(تفسّب ابن كثّب ت سالمة )ُ)
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ٜبًائىةو بٍ  نى أىٍسلىمى ٍبًن حىرًيشو اٍِلىٍشهىًلٌي ٓت ًمائػىٍبىٍ رىجيلو كىزىٍيدي ٍبني حىارًثىةى ٓت ثىالى
 .كىييٍظًهريكفى الٌتٍكًبّبى كىمىعىهيٍم خىٍهلي اٍلميٍسًلًمْبى فىًإذىا أىٍلبىحيوا أىٌمنيوا ,ٰبىٍرىسيوفى اٍلمىًدينىةى 

لىقىٍد ًخٍفنىا عىلىى الٌذرىارًٌم  :ّلٌلي عىٍنوي يػىقيوؿي فىكىافى أىبيو بىٍكرو الٌصٌديقي رىًضيى ا
اًبٍلمىًدينىًة ًمٍن بىًِب قػيرىٍيظىةى أىشىٌد ًمٍن خىٍوًفنىا ًمٍن قػيرىٍيشو كىغىطىفىافى, كىلىقىٍد كيٍنت أيكٓت 

ٍدتي  (ُ)عىلىى سىٍلعو   عىٌز اّلٌلى  فىأىٍنظيري إىلى بػيهيوًت اٍلمىًدينىًة, فىًإذىا رىأىٍيتهٍم ىىاًدينى ٞبًى
ًدينىةى كىانىٍت ٙبيٍرىسي  ,كىجىلٌ   .(ِ)فىكىافى ٩بٌا رىٌد اّلٌلي بًًو قػيرىٍيظىةى عىٌما أىرىاديكا أىٌف اٍلمى
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ب  ال ًذينى يػيقىاتًليوفى ٓت سىًبهًلوً قاؿ هللا تعاىل: } لىفًّا كىأىنػ هيم  ًإف  اّلل ى ٰبًي

 { ]الصف[.ْبينهىافه م ٍرليوصه 
ىذه اآلية تدؿ على لزـك تنظهم ا١بهش ٓت ٝبهع حاالتو؛ أثناء ا٤بعارؾ 
كٓت غّبىا, كالتنظهم يعِب ترتهب اِلكلوايت, كا٤بوازنة بْب كحدات ا١بهش, 

 كالتقدير الزماين كا٤بكاين لكل ما لو عالقة اب١بهش.
, فكاف النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يعْب العيرفاء على الكتائب

أثناء مسّبىم كأثناء قتا٥بم, كيعْبًٌ موقع كل كتهبة ٓت أرض ا٤بعركة, كينظًٌم 
لفوؼ القتاؿ كتنظهمو لصفوؼ ا٤بصلْب ٓت الصالة, كيقدـ الكتائب 

                                           
 ىو جبل سلع, كىو ا٤بطل على ا٤بساجد السبعة. (ُ)

    "ْٔ.ْٓ'ّٓ°ّٗ "َٗ.ّٔ'ِٖ°ِْاالحداثهات:  
 .َْٔ/ُمغازم الواقدم ( ِ)
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 االستطالعهة, كيقـو على تعهْب كل شخص ٓت مكانو ا٤بالئم لو.
 أيبكمن ٭باذج الَبتهب ٓت تنظهم ا٤بسّب ما ركاه أبو داكد كغّبه 

للى هللا علهو كاف الناس إذا نػىزىؿى رسوؿ اّللً    :قاؿأنو لىبىةى ا٣بٍيشىًِبٌ ثػىعٍ 
عىاًب كىاٍِلىٍكًديىةً  ]لالسَباحة[ مىٍنزالن  كعلى للو كسلم  .تػىفىر قيوا ٓت الشًٌ

ًإف  تػىفىر قىكيٍم ٓت  للى هللا علهو كعلى للو كسلمفقاؿ رسوؿ اّللً   
عىاًب كىاٍِلىٍكًديىةً  فلم يػىٍنزًٍؿ بػىٍعدى ذلك  ,إ٭با ذىًلكيٍم من الش ٍهطىافً  ىذه الشًٌ

حٌب يػيقىاؿى لو بيًسطى علههم ثػىٍوبه  ,مىٍنزالن إال اٍنضىم  بػىٍعضيهيٍم إىل بػىٍعضو 
لىعىم هيمٍ 

(ُ). 
للى هللا غىزىٍكتي مع نىيبًٌ اّللً   :قاؿأنو ميعىاًذ بن أىنىسو ا١ٍبيهىًِبًٌ كعن 

ا كىكىذىاغىزٍ  علهو كعلى للو كسلم نىازًؿى  ,كىةى كىذى كىقىطىعيوا  ,فىضىه قى الناس اٍلمى
مينىاًداين يػينىاًدم ٓت  للى الو علهو كعلى للو كسلمفػىبػىعىثى نىيب  اّللً   ,الط رًيقى 

 .(ِ)الناس أىف  من ضىه قى مىٍنزالن أك قىطىعى طىرًيقنا فال ًجهىادى لو
و كعلى للو كسلم, فكاف كأما عن تقسهم جهش النيب للى هللا عله

 ييقسم إىل ٟبسة أقساـ, على النحو التايل:
كىي الٍب تكوف أماـ ا١بهش كتكوف ٓت طلهعة _ ادلقدمة: 1

القلب, كيكوف فهها الفرساف كالرج الة, كيكوف معهم الراية كالشعار, 
                                           

 .ِِٖٔسنن أيب داككد رقم(  ُ)

 .ِِٗٔمسنن أيب داككد رق(  ِ)
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 كييبدأ هبمي القتاؿ, بعد أف يقـو الن ش ابة برشق اِلعداء ابلسهاـ.
: قىاؿى لىنىا  أنو عىٍن أىيب أيسىٍهدو رىًضيى اّلل ي عىٍنوي رٞبو هللا  ركل البخارم قىاؿى

يػىٍعًِب  -رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػىٍوـى بىٍدرو: ًإذىا أىٍكثػىبيوكيٍم 
ثػىريككيمٍ  قيوا نػىبػٍلىكيمٍ  -كى  .(ُ)فىاٍرميوىيٍم, كىاٍستػىبػٍ

سط ا١بهش, كيكوف قائد كىو الذم يكوف ٓت ك _ القلب: 2
 ا١بهش فهو كمعو ا٤بستشاركف كالوزراء, كيكوف ا٢بماة من حولو ٢بمايتو,

ٍهمىنًة 
ى
كمهمتو اإلشراؼ على ٝبهع ٙبركات ا١بهش كتوجههها, كمساعدة ا٤ب

ٍهسىرة, كال يتحرؾ ٓت اتباع العدك إال إذا ىرب, أك يتحرؾ لدفع عدكه 
ى
كا٤ب

 إذا أقبل علهو.
لٍب تكوف على ٲبْب القلب, كمهمتها أف يبدؤكا كىي ا_ ادليمنة: 3

اب٢بملة على مهسرة عدكىم, لهزيلوىم عن مراكزىم إلحداث ا٣بلل ٓت 
 جهش العدك, كيكوف أكثرىم من الفرساف.

كىي الٍب تكوف على يسار القلب, كمهمتها الثبات  _ ادليسرة:4
 ٓت أماكن ٛبركزىم, كمنع اِلعداء من اخَباؽ ا١بهش, كلهس مهمتهم

 ا٥بجـو إال إذا اضطركا إىل ذلك اضطراران ملزمان.
كىم الذين يكونوف ٓت مؤخرة ا١بهش, كمهمتهم  _ الساقة:5

اِلساسهة ٞباية ا١بهش من ا٣بلف حٌب ال تتزعزع لفوفو اِلمامهة, 
                                           

 .ّٖٓٗلحهح البخارم رقم  (ُ)
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كيقوموف ٔبمع ما ٱبسره العدك, كيكوف معهم مؤف ا١بهش كما ٰبتاجو 
 .(ُ)من عتاد

للجهش كقد تكوف ىناؾ فرؽ أخرل  ىذه ىي اِلقساـ اِلساسهة
ك٥با مهمات كاالستطالع كالتقدـ أماـ ا١بهش لكشف اِلخبار كاِلحوؿ 
عن ٙبركات العدك, أك ٞباية ا١بهش من مىنػٍفىذو قد أيِت العدك منو, كفرقة 
الرماة الذين كضعهم النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم على جبل 

 الرماة يـو غزكة أحد. 
كمضى رسوؿ :.. حدأي رٞبو هللا أثناء حديثو عن غزكة  قاؿ ابن ىشاـ

عب من أحد, ٓت عدكة هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى حٌب نزؿ الشً 
 أحده  ال يقاتلن   :إىل ا١ببل, فجعل ظهره كعسكره إىل أحد, كقاؿ (ِ)الوادم

 .ه ابلقتاؿً منكم حٌب أنمرى 
يومئذ بثهاب  مه لى , كىو ميعٍ هنع هللا يضر بّبهللا بن جي  كأم ر على الرماة عبد 

وان من تي , ال أيٍ ا ابلنبلً عن   ا٣بهلى  انضحً  :فقاؿ ,بهض, كالرماة ٟبسوف رجالن 
 .(ّ)كى لً بى من قً  ْبى  تػى ؤٍ ك ال نػي مكانى  لنا أك علهنا, فاثبتٍ  كانتٍ   إفٍ  ,نافً خلٍ 

                                           
لهد الذاكرة البالرة من لَثر الوطن ا٢ببهب: قائمة أك داثرة. د. تنضهب الفايدم (  ُ)

 .ُْٖص

 أم جانب الوادم.( ِ)

يراجع القهادة العسكرية ٓت عهد الرسوؿ للى هللاي علهًو كعلى للًو  ُِ/ْسّبة ابن ىشاـ ( ّ)
 .ِْْرشهد صكسلمى للدكتور عبد هللا دمحم ال
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 حتظني اجلُذ..67
قى ًظالىالن كىجىعىلى لىكيم مًٌنى ا١ٍبًبىاًؿ كىاّلٌلي جىعىلى لىكيم ٩بًٌ ا خىلى قاؿ هللا تعاىل: }

أىٍكنىاانن كىجىعىلى لىكيٍم سىرىابًهلى تىًقهكيمي ا٢بٍىر  كىسىرىابًهلى تىًقهكيم بىٍسىكيٍم كىذىًلكى ييًتم  نًٍعمىتىوي 
 { ]النحل[.ُٖعىلىٍهكيٍم لىعىل كيٍم تيٍسًلميوفى 

نده ىو ٙبصْب إف  من أكرب مهمات القائد ٓت ا٢بفاظ على حهاة ج
من أذية اِلعداء, كىذا لو أشكاؿ متعددة  ٓت لباسهم كسالحهم جنوده

بعضها يتعلق اب١بندم كلباسو, كبعضها خارجة عنو كالستائر الَبابهة أك 
 ا٢بديدية.

كقد يكوف بصناعة اِلكناف أك ا٤بخابئ ٓت ا١بباؿ حهث ٰبتمي هبا  
العدك, كما توحي بذلك  ا١بنود, كما ٲبلكونو من عتاد, فال تصهبهم نّباف

 اآلية السابقة.
فهلـز أف يكوف لباس ا١بند من دركع كغّبىا مانعان من أف يصل ضرر 
سالح العدك إلهو ٓت ا٢برب, كىذا ما امًب  هللا بو على عباده ٓت اآلية 

 السابقة؛ ِلنو ىو الذم علم اإلنساف كأ٥بمو كهف يتحص ن من عدكه.
عاىل كًمن ًتو على داكد عندما علمو كلقد جاء التصريح بفضل هللا ت

لناعة اللباس الذم ٰبمي ا٤بقاتل من ضرر سالح العدك, كىذه الصنعة 
كىعىل ٍمنىاهي لىنػٍعىةى لىبيوسو ل كيٍم لًتيٍحًصنىكيم مًٌن استفادت منها البشرية فقاؿ تعاىل: }

 { ]اِلنبهاء[.َٖبىًٍسكيٍم فػىهىٍل أىنتيٍم شىاًكريكفى 
ب ٙبصْب الصحابة يـو غزكة اِلحزاب ٓت مواجهة ككاف من أساله 
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ضرابهتم, أف جعل النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم الَباب الن اًتجى عن 
حفًر ا٣بندًؽ إىل جهة ا٤بدينة؛ لهحقق ارتفاعان أكربى لو, كيكوف ساتران طبهعهان 

 ٰبمههم من ضرابت ا٤بشركْب.
عم ابلدركع كا٢بًلىق كأما عن مظاىر ٞباية اِلجساد ابللباس ا٤بد

ا٢بديدية فحىدًٌث كال حرج, فكاف النيب للى هللا علهو كعلى للو سلم أحهاانن 
يلبس ًدٍرعْب, لتأمْب ٞباية أكرب ١بسده الشريف كما فعل ٓت غزكًة أيحيد, 
كقد جاء كلف لباس النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم  كلحابتو ٓت 

  عنهما يـو فتح مكة.. حديث العباس مع أيب سفهاف رضي هللا
ٍد أىٍف ال إًلىوى ًإال اّلل ي, هنع هللا يضر قىاؿى حهث  : كىٍٰبىكى ايى أىابى سيٍفهىافى, أىٍسًلٍم, كىاٍشهى

ا رىسيوؿي اّلل ً  : فىشىًهدى ًبشىهىادىًة ا٢بٍىقًٌ  ,كىأىف  ٧بيىم دن , قىاؿى قػىٍبلى أىٍف تيٍضرىبى عينػيقيكى
 .كىأىٍسلىمى 

: ايى رى   , فىاٍجعىٍل لىوي قػيٍلتي ا اٍلفىٍخرى ب  ىىذى , ًإف  أىابى سيٍفهىافى رىجيله ٰبًي سيوؿى اّللً 
 .شىهػٍئنا

 : بىوي فػىهيوى  ؛نػىعىمٍ  قىاؿى مىٍن دىخىلى دىارى أىيب سيٍفهىافى فػىهيوى لًمنه, كىمىٍن أىٍغلىقى ابى
, قىاؿى رىسيوؿي اّللً  لًمنه, كىمىٍن دىخىلى اٍلمىٍسًجدى فػىهيوى لًمنه, فػىلىم ا ذىىىبى لًهػى  ٍنصىًرؼى

, اٍحًبٍسوي ٗبىًضهًق اٍلوىاًدم ًعٍندى خىٍطًم  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: ايى عىب اسي
ا(ُ)ا١بٍىبىلً   ., حىٌب  ٛبىير  بًًو جينيودي اّللً  فػىهػىرىاىى

                                           
تقدـ بهاف ىذا ا٤بكاف ٙبت عنواف: السهاسة ا٢بربهة ٓت إدخاؿ الرىبة كا٣بوؼ ٓت قلب  (ُ)

 العدك.
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: فىخىرىٍجتي بًًو حىٌب  حىبىٍستي   اّللً  لل ى هللاي علهًو وي حىٍهثي أىمىرىين رىسيوؿي قىاؿى
هًتىا, كيل مىا مىر ٍت  : كىمىر ٍت بًًو اٍلقىبىاًئلي عىلىى رىاايى كعلى للًو كسل مى أىٍف أىٍحًبسىوي قىاؿى
: ّتي  ٛبىير   ؟ قىاؿى : مىايل كىًلسيلىٍهمو : سيلىٍهمه, فػىهػىقيوؿي : مىٍن ىىؤيالًء؟ فىأىقيوؿي قىًبهلىةه, قىاؿى

: مىا يل كىًلميزىيٍناٍلقىًبهلىةي, قىاؿى  : ميزىيٍػنىةي, فػىهػىقيوؿي ةى؟ حىٌب  تػىعىد ًت  ى : مىٍن ىىؤيالًء؟ فىأىقيوؿي
: مىايل كىلًبىًِب قاؿاٍلقىبىاًئلي ال ٛبىير  قىًبهلىةه ًإال  , فػىهػىقيوؿي : بنو فيالفو : مىٍن ىىؤيالًء؟ فىأىقيوؿي

, ًتهبىةه   ؛ًو كعلى للًو كسل مى ٓت ا٣بٍىٍضرىاءً حىٌب  مىر  رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي عله فيالفو كى
: ]أم العهوف[ ال يػىرىل ًمنػٍهيٍم ًإال ا٢بٍىدىؽى  ًفههىا اٍلميهىاًجريكفى كىاِلىٍنصىاري  , قىاؿى

ا رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى  : ىىذى ؟ قػيٍلتي , مىٍن ىىؤيالًء ايى عىب اسي سيٍبحىافى اّللً 
: مىا ًِلى للًو كسل مى ٓت  حىدو هًبىؤيالًء ًقبىله كىال طىاقىةه, كىاّللً  اٍلميهىاًجرًينى كىاِلىٍنصىاًر, قىاؿى

: ايى أىابى  ايى أىابى اٍلفىٍضًل, لىقىٍد أىٍلبىحى ًمٍلكي  اةى عىًظهمنا, قػيٍلتي اٍبًن أىًخهكى اٍلغىدى
: فػىنػىعىٍم ًإذىفٍ  سيٍفهىافى, ًإنػ هىا النػ بػيو ةي, قىاؿى

(ُ).  
 خزجبس  كفبءح اجلُذ.ا.68

تىًلهكيم بًنػىهىرو قاؿ هللا تعاىل: } فػىلىم ا فىصىلى طىاليوتي اًب١ٍبينيوًد قىاؿى ًإف  اّلٌلى ميبػٍ
فىمىن شىًربى ًمٍنوي فػىلىٍهسى ًمِبًٌ كىمىن لٍ  يىٍطعىٍموي فىًإن وي ًمِبًٌ ًإال  مىًن اٍغتػىرىؼى غيٍرفىةن بًهىًدًه 

نػٍهيٍم فػىلىم ا جىاكىزىهي ىيوى كىال ًذينى لمىنيوٍا مىعىوي قىاليوٍا الى طىاقىةى لىنىا اٍلهػىٍوـى  فىشىرًبيوٍا ًمٍنوي ًإال   قىًلهالن مًٌ
ًٔبىاليوتى كىجينوًدًه قىاؿى ال ًذينى يىظين وفى أىنػ هيم م الىقيو اّللًٌ كىم مًٌن ًفئىةو قىًلهلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن  

 { ]البقرة[.ِّْٗلٌلي مىعى الص اًبرًينى كىًثّبىةن إبًًٍذًف اّللًٌ كىا
الكفاءة ا٢بربهة للجند تعِب التجههز ا٤بادم كا٤بعنوم من سالح كعتاد 

                                           
 .ُُٕٓا٤بعجم الكبّب للطرباين رقم  (ُ)
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كمعنوايت, كمعرفة مدل قدراهتم القتالهة الفورية كا٤بستقبلهة, كقد كاف من 
دأب النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم قبل خوض أم معركة أف يقـو 

جهشو, ينظم الصفوؼ, كيعدؿ القول ٓت موازنة ا١بهش,  على تفق ًد جاىزية
كيتفقد اِلقوايء كيضعهم ٓت مكاهنم الصحهح, كيتفقد الضعفاء كيرتب 
أحوا٥بم للحفاظ على أركاحهم, كإف ل يكن اب٤بقاتل قدرة على القتاؿ رد ه, 

 كل يسمح لو ٖبوض ا٤بعركة.
انتقاء ا٤بقاتلْب كمن أسالهب النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٓت 

 ٩بن ييشىك  ٓت قدراهتم ىو إجراء االختبار ا٢بريب علههم, كا٤بصارعة كالرماية.
: ٓت معرض غزكة أيحيد اٍبني ًىشىاـو  كمن الشواىد على ذلك ما ذكره

كىأىجىازى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػىٍومًئذو ٠بىيرىةى ٍبنى جيٍنديبو 
, أىخىا بىًِب حىارًثىةى كىٮبيىا ابٍػنىا ٟبىٍسى عىٍشرىةى سىنىةن كىكىافى قىٍد اٍلفىزىا رًٌم كىرىاًفعى ٍبنى خىًديجو

, فىأىجىازىهي فػىلىٌما أىجىازى رىاًفعنا, ًقهلى لىوي  ايى  :رىٌدٮبيىا, فىًقهلى لىوي ايى رىسيوؿى اّللًٌ إٌف رىاًفعنا رىاـو
كىرىٌد رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى  ,عي رىاًفعنا, فىأىجىازىهي رىسيوؿى اّللًٌ فىًإٌف ٠بىيرىةى يىٍصرى 

, أىحىدى  ًبتو للًو كسل مى أيسىامىةى ٍبنى زىٍيدو كىعىٍبدى اّللًٌ ٍبنى عيمىرى ٍبًن ا٣بٍىطٌاًب كىزىٍيدى ٍبنى َثى
, أىحىدى بىًِب حىارًثى  , أىحىدى بىًِب مىاًلًك ٍبًن الٌنٌجاًر كىاٍلبػىرىاءى ٍبنى عىاًزبو ٍزـو ةى كىعىٍمرىك ٍبنى حى

بىًِب مىاًلًك ٍبًن الٌنٌجاًر كىأيسىٍهدى ٍبنى ظيهىٍّبو, أىحىدى بىًِب حىارًثىةى ّتيٌ أىجىازىىيٍم يػىٍوـى 
ًؽ, كىىيٍم أىبٍػنىاءي ٟبىٍسى عىٍشرىةى سىنىةن   .(ُ)ا٣بٍىٍندى

 رفمذ ادلٕاسد انغجٛؼٛخ..69
                                           

 .ِْٗ/ّالركض اِلنف (  ُ)
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هكيمي النػ  قاؿ هللا تعاىل: } ٍنوي كىيػينػىٌزًؿي عىلىٍهكيم مًٌن الس مىاء ًإٍذ يػيغىشًٌ عىاسى أىمىنىةن مًٌ
رىكيم بًًو كىييٍذًىبى عىنكيٍم رًٍجزى الش ٍهطىاًف كىلًهػىٍرًبطى عىلىى قػيليوًبكيٍم كىيػيثػىبًٌتى بًًو  مىاء لًٌهيطىهًٌ

ـى  ا  { ]اِلنفاؿ[.ُُاِلىٍقدى
 ا٤باء كالطعاـ للجند كالكأل للدكاب من أىم حاجات ا١بهش ٓت

ساحات الوغى, كىذا ما امًب  هللا بو على ا٤بسلمْب يـو معركة بدر, حهث 
أنزؿ علههم ا٤بطر لهطهرىم بو, كما يفهم من اآلية السابقة, ّت  ٛبم فضلو 
علههم بف ىداىم لهأخذكا أفضل ا٤بواقع ٓت معركة بدر, ابالستهالء على لابر 

 بدر.
لى للو كسلم  ٓت إدارة فكاف من أعظم سهاسة النيب للى هللا علهو كع

ا٤بعارؾ ىو دراسة اِلرض الٍب ٰبارب علهها, بكل ما ٙبويو من موارد طبهعهة  
كمهاه اآلابر كالهنابهع, أك تضاريسهة كمعرفة مواقع ا١بباؿ كالودايف, كماذا 

 عسى أف يستفهد منها.
كقد مر  معنا كهف قاـ النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم كمعو أبو 

ديق هنع هللا يضر, ٔبولة استطالعه ة ٤بهداًف معركة بدر ٤بعرفة مكاف نزكؿ بكر الص
ا٤بشركْب, ّت اختار مكاف ا٤بعسكر عند لابر بدر ٕبهث يشرب ا٤بسلموف 

 منها, كال يشرب ا٤بشركوف.
رسوؿ  نزؿ رٞبو هللا تعاىل أثناء حديثو عن غزكة بدر: قاؿ ابن ىشاـ

بو بكر كأ ىو فركب ,من بدر قريبان كسل مى هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو 
, كىعىٍن ٧بيىٌمدو هنع هللا يضر  الصديق حىٌٌب كىقىفى عىلىى شىٍهخو ًمٍن اٍلعىرىًب, فىسىأىلىوي عىٍن قػيرىٍيشو
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 .كىأىٍلحىابًًو كىمىا بػىلىغىوي عىنػٍهيمٍ 
 الى أيٍخربيكيمىا حىٌٌب ٚبيٍربىاين ٩بٌٍن أىنٍػتيمىا؟ :فػىقىاؿى الٌشٍهخي  
فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: إذىا أىٍخبػىٍرتنىا  

ؾ  .(ُ) ..أىٍخبػىٍرانى
ّت أخذ منو النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٝبهع ا٤بعلومات عن 

 موطن نزكؿ قريش, كل يعطو معلومة كاحدة.
ٍلميٍنًذًر ٍبًن ا١بٍىميوًح أىٌف ا٢ٍبيبىابى ٍبنى اكذكر ابن ىشاـ كغّبه ٓت غزكة بدر 

ا اٍلمىٍنزًؿى أىمىٍنزالن أىنٍػزىلىكىوي اّلٌلي لىٍهسى لىنىا أىٍف  !ايى رىسيوؿى اّللًٌ  :قىاؿى هنع هللا يضر  أىرىأىٍيتى ىىذى
ةي ؟ ,نػىتػىقىٌدمىوي كىالى نػىتىأىٌخرى عىٍنوي   أىـٍ ىيوى الرٌٍأمي كىا٢بٍىٍربي كىاٍلمىًكهدى

ةي؟ بىٍل ىيوى الرٌٍأمي  :قىاؿى   كىا٢بٍىٍربي كىاٍلمىًكهدى
ا لىٍهسى ٗبىٍنزًًؿ فىانٍػهىٍض اًبلٌناًس حىٌٌب أنىٍِتى  ,ايى رىسيوؿى اّللًٌ  :فػىقىاؿى  فىًإٌف ىىذى

, فػىنػىٍنزًلىوي ّتيٌ نػيغىٌوري مىا كىرىاءىهي ًمٍن اٍلقيليًب ّتيٌ نػىٍبًِب عىلىٍهًو حىٍوضنا  أىٍدنى مىاءو ًمٍن اٍلقىٍوـً
فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي  ,اءن ّتيٌ نػيقىاًتلي اٍلقىٍوـى فػىنىٍشرىبي كىالى يىٍشرىبيوفى فػىنىٍملىؤيهي مى 

 .(ِ)علهًو كعلى للًو كسل مى: لىقىٍد أىشىٍرتى اًبلرٌٍأمً 
يقـو النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم كفضالن عن ذلك كاف  

د من ا١بند اب٤باء,  ابإلشراؼ الصحي على موارد ا٤بهاه, حٌب ال يتضرر أح
كأف يكوف اب٤باء ضرر؛ من تلوث أك غّبه, كقد عيًرضى علهو للى هللا علهو 

                                           
 .ُٔٔ/ُ  سّبة ابن ىشاـ (ُ)
 .َِٔ/ ُسّبة ابن ىشاـ ( ِ)
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 كعلى للو كسلم يـو أحدو ماءه قد تغىّب  طعمو فلم يشرب منو.
هنع هللا يضر  بن جىبىلو  ميعىاذً  كمن الشواىد على ذلك ما ركاه مسلم رٞبو هللا عن

للى هللا علهو كعلى للو  قاؿ :اؿق ٓت معرض ا٢بديث عن غزكة تبوؾ, أنو
ا إف شىاءى هللاي  كسلم: ٍتيوىىا حٌب  ,(ُ)عىٍْبى تػىبيوؾى  ًإن كيٍم سىتىٍأتيوفى غىدن كىًإن كيٍم لىٍن أتى

 .حٌب لِتى  فىمىٍن جىاءىىىا ًمٍنكيٍم فال ٲبىىس  من مىائًهىا شهئان  ,ييٍضًحيى النػ هىاري 
بػىقىنىا إًلىهػٍهىا   نىاىىا كقد سى رىاؾً فىًجئػٍ ًف كىاٍلعىٍْبي ًمٍثلي الشًٌ ]أم الشريط  رىجيالى

 ]أم قلهل[. تىًبض  ًبشىٍيءو من مىاءو  ا١بلدم فوؽ النعل[
ىل  للى هللا علهو كعلى للو كسلم:فىسىأى٥بىيمىا رسوؿ اّللً   :قاؿ

 ؟مىسىٍستيمىا من مىائًهىا شهئا
كقاؿ ٥بىيمىا  ,كسلمللى هللا علهو كعلى للو  فىسىبػ هيمىا النيب   ,نعم :قاال 

 .ما شىاءى هللا أىٍف يػىقيوؿى 
 .ّتي  غىرىفيوا بًىٍيًديًهٍم من اٍلعىٍْبً قىًلهالن قىًلهالن حٌب اٍجتىمىعى ٓت شىٍيءو  :قاؿ 
ٍيًو  للى هللا علهو كعلى للو كسلمكىغىسىلى رسوؿ اّللً   :قاؿ  فهو يىدى

حٌب  _..غىزًيرو  :أك قاؿ_ , ٗبىاءو مينػٍهىًمرو فىجىرىٍت اٍلعىٍْبي  ,كىكىٍجهىوي ّتي  أىعىادىهي فهها

                                           
مَب  ََِانبها قلعة لغّبة, كعندىا على ٫بو عْب تبوؾ ٓت مدينة تبوؾ كتسمى الربكة, كٔب( ُ)

 مسجد للرسوؿ للى هللا علهو كعلى للو كسلم للى فهو مدة إقامتو ٓت تبوؾ.

 .   ".33.2'22°23 "33..4'33°.3االحداثيات:   
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 .اٍستػىقىى الناس
ييوًشكي اي ميعىاذي  أم رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم: ّتي  قاؿ 

 .(1)إف طىالىٍت ًبكى حىهىاةه أىٍف تػىرىل ما ىا ىنا قد ميًلئى ًجنىاانن 
م منع أم  كالشاىد من ا٢بديث أف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسل

كاحد من مسًٌ ا٤باء ما ل أيت النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم, كىذا 
ا٤بنع كاف ٤بصلحة ا١بند, كل ٰبدًٌد ٓت ا٢بديث سبب ا٤بنع, فهحمل على 
كجود ضرر اب٤باء قد يلحق ا١بهش, أك على أف ا٤باء قلهل كأراد النيب للى هللا 

من هللا تعاىل كي يفيى ا٤باء للعدد علهو على للو كسلم تكثّب ا٤باء, معجزة 
الكبّب من ا١بهش, كا٤بهم أف مسؤكلهة حفظ موارد الطاقة من أكل كشرب 

 ىي منوطة بقائد ا١بهش.
مل السب  الوارد ٓت ا٢بديث على التوبهخ الشديد, كلهس   ملحظ: ٰبي
كما يتبادر للذىن من اللعن كالشتم, إذ لهس من أخالقو للى هللا علهو 

 سلم ىذا. كعلى للو ك 
 حتغظ األحٕال اجلٕٚخ ٔاالعزؼذاد نكٕاسثٓب..71

ًت ضىٍبحنا قاؿ هللا تعاىل: } { ّفىاٍلميًغّبىاًت ليٍبحنا  .. ُكىاٍلعىاًدايى
 ]العادايت[.

أشارت اآلية السابقة إىل أف  ا٣بهل من أفضل سالح ا٢برب ٤با ٥با من 
ى هللا  أف  أفضل اِلزمنة ٓت جرأة ٓت اإلغارة كما تتمهز بو من السرعة, ّت بْب 

                                           
 . َٕٔلحهح مسلم رقم (ُ)
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َِْ 

 

 نشاطها القتايلًٌ ىو الصبح.
تار ٥با أفضل اِلكقات ًلعىٍدًكىا, فمن ابب أكىل أف  فإذا كانت ا٣بهل ٱبي

تار أفضل اِلحواؿ ا١بوية لقتاؿ ا١بند.  ٱبي
كتقدـ أف ذكرت أف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم  كاف يعمد 

القتاؿ؛ كأف يتناسب مع الطقس من إىل استغالؿ الظركؼ ا١بوية عند إجراء 
حرٌو كبركدة كىبوب رايح, كمع اال٘باىات الغربهة كالشرقهة, كاستقباؿ مشس 

كقد جاء ٓت لحهح  كاستدابرىا, كاستغالؿ كجود غهم كما أشبو ذلك؛
اًر, انٍػتىظىرى حىٌب  تػىهيب  اِلىٍركى أنو   البخارم: احي, كىافى ًإذىا لٍى يػيقىاًتٍل ٓت أىك ًؿ النػ هى

كىٙبىٍضيرى الص لىوىاتي 
(ُ). 

بعد الزكاؿ فهحصل هبا تربيد حدة السالح  ِلف الرايح هتب غالبان 
 .(ِ)كا٢برب كزايدة ٓت النشاط

وزايدة على ذلك فقد كان النيب صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم  
؛ سواء كاف بوحي من هللا تعاىل, أـ ابجتهاد منو يـََتَحّسُس األحوال اجلوية

 علهو كعلى للو كسلم, كيينًذر ابالستعداد ٥با, كما قد يالقهو ا١بيندي للى هللا
 بسببها من كوارثى كمتاعب.

عن أيب ٞبيىٍهدو سىٍهًل بن سىٍعدو كمن اِلمثلة على ذلك ما ركاه مسلم 

                                           
 .َُّٔلحهح البخارم رقم  (ُ)
 .َُِ/ٔفتح البارم  (ِ)
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للى هللا خىرىٍجنىا مع رسوؿ اّللً  أنو قاؿ:  ٓت أحداث غزكة تبوؾ الس اًعًدمًٌ 
للى فقاؿ رسوؿ اّللً   ,حٌب قىًدٍمنىا تػىبيوؾى  ..غىٍزكىةى تػىبيوؾى  علهو كعلى للو كسلم

ةه  سىتػىهيب  عىلىٍهكيمي  هللا علهو كعلى للو كسلم فال يػىقيٍم فهها  ,الل هػٍلىةى رًيحه شىًديدى
ةه  ,فىمىٍن كاف لو بىًعّبه فػىٍلهىشيد  ًعقىالىوي  ؛أىحىده ًمٍنكيمٍ  ـى رىجي  ,فػىهىب ٍت رًيحه شىًديدى  ,له فػىقىا

 .(1)..فىحىمىلىٍتوي الرًٌيحي حٌب أىٍلقىٍتوي ًٔبىبػىلىٍي طيء
غبَذٍٚ يف أسع ادلششكني..71

ُ
 اختبر ادل

كاف من عظهم خطط النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم اٚباذ 
اِلنصار ٓت أرض اِلعداء, سواء كانوا مسلمْب أـ غّب مسلمْب, ك٥بؤالء 

ل اِلخبار للنيب للى هللا علهو كعلى ا٤بساندين مهم ات متعددة أعالىا توله
للو كسلم, كمن مهماهتم تشكهل دركع قتالهة أك دفاعهة حربهة للفصل بْب 
دكلة النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم كبْب دكلة ا٤بشركْب, كمن مهماهتم 
حرب العصاابت على ا٤بشركْب, كمن مهماهتم مساعدة ا٤بسلمْب الضعفاء 

 ك.ٓت أرض الكفر, كغّب ذل
                                           

 . ُِّٗلحهح مسلم رقم (ُ)
 . كسلمى أأجطيء ٮبا من جباؿ حائل, كا٠بهما  كجبلي

   "ٖٗ.ُٕ'ِٕ°ِْ "ٕٓ.ِٓ'ٗ °ِٕجبل سلمى:

 .    "43.35'32°59 "5.95'.3°31 جبل أجا: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D8%A7_%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89
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كمن الشواىد على ذلك من القرلف ما ذكره عن رجلْب كاان مساندين 
٤بوسى علهو السالـ, أك٥بما كاف من لؿ فرعوف من داخل القصر الفرعوين, 

 كالثاين من شهعة موسى علهو السالـ. 
ٍن لًؿ ًفٍرعىٍوفى يىٍكتيمي ًإٲبىانىوي أىتػىٍقتػيلي قاؿ هللا تعاىل: } وفى كىقىاؿى رىجيله م ٍؤًمنه مًٌ

ى اّلل ي كىقىٍد جىاءكيم اًبٍلبػىهًٌنىاًت ًمن ر بًٌكيٍم كىًإف يىكي كىاًذابن فػىعىلىٍهًو   رىجيالن أىف يػىقيوؿى رىيبًٌ
كىًذبيوي كىًإف يىكي لىاًدقنا ييًصٍبكيم بػىٍعضي ال ًذم يىًعديكيٍم ًإف  اّلل ى الى يػىٍهًدم مىٍن ىيوى 

 { ]غافر[.ِٖميٍسًرؼه كىذ ابه 
واىد على ذلك من السّبة النبوية ما مر  معنا ٩با ذكره ابن كمن الش

بعد غزكة الطائف كىٍفد ىىوىازًفى سأؿ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ىشاـ أنو 
 مىا فػىعىلى؟  :عىٍن مىاًلًك ٍبًن عىٍوؼو 

 .فػىقىاليوا : ىيوى اًبلطٌاًئًف مىعى ثىًقهفو 
أىنٌوي إٍف  :علهًو كعلى للًو كسل مى: أىٍخربيكا مىاًلكنافػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي  

ًبلً  ,أىَتىين ميٍسًلمنا رىدىٍدت عىلىٍهًو أىٍىلىوي كىمىالىوي   .كىأىٍعطىٍهتو ًمئىةن ًمٍن اإٍلً
كىقىٍد كىافى مىاًلكه خىاؼى  ,فىخىرىجى إلىٍهًو ًمٍن الطٌاًئفً  ,مىاًلكه ًبذىًلكى  ِتى فىأي  

ًو أىٍف يػىٍعلىميوا أىٌف رىسيوؿى اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى قىاؿى ثىًقهفنا عىلىى نػىٍفسً 
فػىهيهٌػئىٍت لىوي كىأىمىرى ًبفىرىًس لىوي فىأيِتى بًًو إىلى  ,فىأىمىرى ًبرىاًحلىًتوً  ,فػىهىٍحًبسيوهي  ,لىوي مىا قىاؿى 

, فىجىلىسى عىلىى فػىرىًسًو فػىرىكىضى  حىٍهثي أىمىرى  ,وي حىٌٌب أىتىى رىاًحلىتىوي الطٌاًئًف, فىخىرىجى لىٍهالن
هًبىا أىٍف ٙبيٍبىسى فػىرىًكبػىهىا, فػىلىًحقى ًبرىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى فىأىٍدرىكىوي 
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ًبلً  ,أىٍك ٗبىٌكةى  (ُ)اًب١بًٍٍعرىانىةً  أىٍسلىمى كى  ,فػىرىٌد عىلىٍهًو أىٍىلىوي كىمىالىوي كىأىٍعطىاهي ًمئىةن ًمٍن اإٍلً
ميوي   ..فىحىسينى إٍسالى

فىاٍستػىٍعمىلىوي رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى عىلىى مىٍن أىٍسلىمى ًمٍن 
فىكىافى يػيقىاًتلي هًبًٍم ثىًقهفنا, الى ٱبىٍريجي ٥بىيٍم  ,قػىٍوًمًو كىتًٍلكى اٍلقىبىاًئلي ٜبيىالىةي كىسىًلمىةي كىفػىٍهمه 

 .(ِ)ارى عىلىٍهًو حىٌٌب ضىٌهقى عىلىٍهًهمٍ سىرٍحه إاٌل أىغى 
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ال  يىٍستىًوم اٍلقىاًعديكفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى غىهػٍري أيٍكيل الض رىًر قاؿ هللا تعاىل: }
ًىًدينى بًىٍموىا٥ًبًٍم كىاٍلميجىاًىديكفى ٓت سىًبهًل اّللًٌ بًىٍموىا٥ًبًٍم كىأىنفيًسًهٍم فىض لى اّلٌلي اٍلميجىا

 { ]النساء[.ٓٗ.. ٍم عىلىى اٍلقىاًعًدينى دىرىجىةن كىأىنفيًسهً 
لىػًكًن الر سيوؿي كىال ًذينى لمىنيوٍا مىعىوي جىاىىديكٍا بًىٍموىا٥ًبًٍم كىأىنفيًسًهٍم كقاؿ تعاىل: }

 ]التوبة[.{ ٖٖلىػًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى كىأيٍكلىػًئكى ٥بىيمي ا٣بٍىهػٍرىاتي كىأيكٍ 
تقد ـ أف ذكرت ٓت ا٤بقدمة أف ا١بهاد ينقسم إىل عدة أقساـ كىي: 

, كىذه اِلنواع تكمل الرابطك القتاؿ ك الهد ك القلب ك اللساف ك جهاد العلم 
بعضها اآلخر, لكن أعالىا ٓت ا١بهاد من ٝبع بْب ٝبهع تلك اِلنواع, كقد 

من أنواع ا١بهاد, كٮبا مدح هللا تعاىل ٓت اآلية السابقة مىٍن ٝبع بْب نوعْب 
جهاد القتاؿ كا٤باؿ, فكهف ٗبىٍن ٝبع بْب ٝبهع أنواع ا١بهاد, فال شك  ٓت 

 ًعظىًم مكانتو عند هللا تعاىل كتكوف منزلتو أكرب من السابق.

                                           
 ها ٙبت عنواف كسب العدك ابلطرائق الودية.تقدـ ا٢بديث عن موقع (ُ)

 .َْٗ/ِسّبة ابن ىشاـ  (ِ)



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ِْْ 

 

كمن اِلدلة على تضافر جهاد ا٤باؿ مع النفس ما ركاه أبو داكد كغّبه 
اؿ رسوؿ اّللً   للى هللا علهو ق :قاؿرضي هللا عنهما أنو بن عىب اسو اعن 

ـو اٍلعىمىلي الص اًلحي فهها أىحىب  إىل اّللً  من ىذه  نٍ ما مً  :كعلى للو كسلم أىاي 
ـً  ـى اٍلعىٍشرً  ؛اٍِلىاي    ؟اي رىسيوؿى اّللً  كال ا١بًٍهىادي ٓت سىًبهًل اّلل ً  :قالوا ,يػىٍعًِب أىاي 

إال رىجيله خىرىجى بًنػىٍفًسًو كىمىالًًو فلم يػىٍرًجٍع  ,كال ا١بًٍهىادي ٓت سىًبهًل اّلل ً  :قاؿ
 .(ُ)من ذلك ًبشىٍيءو 

كمن عظهم فضل هللا تعاىل على بعض الناس أنو كتبهم ٓت اجملاىدين كأعطاىم 
مثل أجورىم, كإف ل يسّبكا مع جهش ا٤بسلمْب, كىؤالء كانوا أشبو ٗبىٍن 

فهما ركاه الشهخاف عن  جاىد ٗبالو كحبسو العيذر أف ٯباىد بنفسو, كذلك
اًلدو ا١ٍبيهىًِبًٌ  ٍبنً  زىٍيدً  رىًضيى هللاي عىٍنوي أىف  رىسيوؿى هللًا للى هللا علهو كعلى للو  خى

: مىٍن جىه زى غىازاين ٓت سىًبهًل هللًا فػىقىٍد غىزىا, كىمىٍن خىلىفى غىازاين ٓت سىًبهًل  كسلم قىاؿى
 .(ِ)هللًا ًٖبىٍّبو فػىقىٍد غىزىا

 ؼذد األكًم يف رؼذاد اجلٛش.ان.73
إف الغالب على حركب النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم  كالٍب 
حصل فهها قتاؿ ل يكن ىناؾ تكافؤ ٓت عدد ا١بند بْب جهش ا٤بسلمْب 
كا٤بشركْب, بل الغالب كثرة عدد ا٤بشركْب عن ا٤بسلمْب, ككثرة العدد أك 

حدًٌ االنتصار, بل ىو كما قاؿ التكافؤ ٓت القتاؿ لهس ابلقهمة اِلساس ٓت 

                                           
 .ٕٕٓ, سنن الَبمذم رقم ِّْٖسنن أيب داكد رقم  (ُ)
 .َُُٓ, كمسلم رقمِّْٖلحهح البخارم رقم( ِ)

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ِْٓ 

 

امىكيٍم هللا تعاىل: } { ٕايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوا ًإف تىنصيريكا اّلل ى يىنصيرٍكيٍم كىيػيثػىبًٌٍت أىٍقدى
 ]دمحم[.

}كىأىًعد كٍا ٥بىيم م ا اٍستىطىٍعتيم مًٌن كا٤بعهار الثاين ا٤بأمور بو ىو قولو تعاىل: 
ًط ا٣بٍى    { ]اِلنفاؿ[.َٔ..ٍهًل تػيٍرًىبيوفى بًًو عىٍدك  اّللًٌ كىعىديك كيمٍ قػيو ةو كىًمن ٌرابى

لذا كاف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم  ٯبهز العدد الذم يقدر 
علهو, كال ييضير ه نقص العدد ٓت تغهّب مسار ا٤بعركة, فقد سبق أف أشرت أف 

ـ أيحيدو بثلث جهش زعهم ا٤بنافقْب عبد هللا بن أييبى ابن سىليوؿ انسحب يو 
ا٤بسلمْب, فلم يكن ىذا االنسحاب ىو السبب ٓت خسارة ا٤بسلمْب ٓت 
الغزكة, بل لَبؾ الرماة أمر النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت الثبات 

 على ا١ببل ٢بماية ظهر ا٤بسلمْب.
كحالل ما ٓت اِلمر أف اِلمر ٓت ا٢برب إعداد القدر الكآت منى ا١بند, 

ع اِلخذ ٗبفهـو اآلايت السابقة, ففي أكائل غزكات النيب للى هللا علهو م
كعلى للو كسلم الٍب غزاىا كاف عدد جنوده ٫بو مائتْب, كأما لخر غزكة 

 ثالثوف ألف مقاتل. ََََّغزاىا كىي غزكة تبوؾ, فقد كاف تعداد ا١بهش 
كعلى ىذا درج الصحابة رضواف هللا تعاىل علههم, فهم يعدكف ما 

قدركف علهو, كالباقي يتكفل هللا تعاىل بو, إف عملوا بكل ما استطاعوه, فقد ي
: شىًهٍدتي اٍلهػىٍرميوؾى ركل اإلماـ أٞبد رٞبو هللا عن  ًعهىاض اٍِلىٍشعىرًم, قىاؿى

(ُ) ,
ةى ٍبني ا١بٍىر اًح, كىيىزًيدي ٍبني أىيب سيٍفهىافى, كىا نىا ٟبىٍسىةي أيمىرىاءى: أىبيو عيبػىٍهدى ٍبني حىسىنىةى, كىعىلىهػٍ

                                           
 .اِلقساـ ا١بهادية ٓت التخطهط االسَباتهجيتقدـ ا٢بديث عنها ٙبت عنواف:  (ُ)



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ِْٔ 

 

 .كىخىاًلدي ٍبني اٍلوىلًهًد, كىًعهىاضه 
ةى.  : ًإذىا كىافى ًقتىاؿه فػىعىلىٍهكيٍم أىبيو عيبػىٍهدى : كىقىاؿى عيمىري  قىاؿى

نىا إًلىٍهوً  تػىبػٍ : فىكى هي ]أم تدف ق[ ًإن وي قىٍد جىاشى  ,قىاؿى ٍدانى , كىاٍستىٍمدى نىا اٍلمىٍوتي  .إًلىهػٍ
نىا: ًإن وي   قىٍد جىاءىين ًكتىابيكيٍم تىٍستىًمد كين, كىًإيٌنً أىديل كيٍم عىلىى مىٍن  فىكىتىبى إًلىهػٍ

ا ا لل ى هللاي  ؛ىيوى أىعىز  نىٍصرنا كىأىٍحضىري جيٍندن هللاي عىز  كىجىل , فىاٍستػىٍنًصريكهي, فىًإف  ٧بيىم دن
كيٍم ًكتىايب علهًو كعلى للًو كسل مى قىٍد نيًصرى يػىٍوـى بىٍدرو ٓت أىقىل  ًمٍن عً  د ًتكيٍم, فىًإذىا أىَتى

ا فػىقىاتًليوىيٍم, كىال تػيرىاًجعيوين.  ىىذى
: فػىقىاتػىٍلنىاىيٍم فػىهىزىٍمنىاىيمٍ   .(ُ)قىاؿى

لكن جاءت البشرل من النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم  ٓت أف  
اديه إىل اثِب عشر ألفى مقاتل, كال  عدد جهش ا٤بسلمْب لو كلل تعدى

ف الزايدة علهو, فهؤالء لن ييغلبوا بسبب الًقل ة, مهما بلغ تعداد يستطهعو 
عدكىم, بل بسبب لخر من تقصّب مع هللا, أك تقصّب ٓت االستعداد 

عن ا٤بطلوب للمعركة, كىم قادركف على استكمالو, فقد ركل الَبمذم كغّبه 
و كعلى للو قاؿ رسوؿ اّللً  للى هللا عله :قاؿرضي هللا عنهما أنو بن عىب اسو ا

هػٍري الص حىابىًة أىٍربػىعىةه  :كسلم هػٍري الس رىاايى أربعمائة ,خى هػٍري ا١ٍبيهيوًش أىٍربػىعىةي  ,كىخى كىخى
ؼو   .(ِ)كال يػيٍغلىبي اثٍػنىا عىشىرى أىٍلفنا من ًقل ةو  ,لالى

ًإف  ايى أىيػ هىا الن يب  حىرًًٌض اٍلميٍؤًمًنْبى عىلىى اٍلًقتىاؿً تنبهو: قاؿ هللا تعاىل: }
                                           

 .ِّٔمسند اإلماـ أٞبد ( ُ)

 .ِْٖٗ, ا٤بستدرؾ رقمُُِٔ, سنن أيب داكد رقم ُٓٓٓسنن الَبمذم رقم (ِ)
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ِْٕ 

 

ئىةه يػىٍغًلبيوٍا أىٍلفنا مًٌنى  نكيٍم ًعٍشريكفى لىاًبريكفى يػىٍغًلبيوٍا ًمئػىتػىٍْبً كىًإف يىكين مًٌنكيم مًٌ يىكين مًٌ
اآلفى خىف فى اّلٌلي عىنكيٍم كىعىًلمى أىف  ًفهكيٍم  ٓٔال ًذينى كىفىريكٍا بًىنػ هيٍم قػىٍوـه ال  يػىٍفقىهيوفى 

نكيٍم أىٍلفه يػىٍغًلبيوٍا  ضىٍعفنا فىًإف يىكين مًٌنكيم ئىةه لىاًبرىةه يػىٍغًلبيوٍا ًمئػىتػىٍْبً كىًإف يىكين مًٌ مًٌ
 { ]اِلنفاؿ[.ٔٔأىٍلفىٍْبً إبًًٍذًف اّللًٌ كىاّلٌلي مىعى الص اًبرًينى 

ىذه اآلية تتحدث عن ا٤بصابرة أماـ العدك كمٌب ٯبوز الًفرار منو, كأنو 
عدد ا٤بسلمْب,  ضعفلكفار على ٯبوز الفرار من العدك عندما يزيد عدد ا

ف النيب للى أ رضي هللا عنهماابن عباس  ركل الطرباين رٞبو هللا تعاىل عن
 لٍ  ثالثةو  نٍ مً  ر  فػى  نٍ كمى  ,فر   فقدٍ  اثنْبً  نٍ مً  ر  فػى  نٍ مى  :هللا علهو كعلى للو كسلم قاؿ

 .(ُ)ر  فً يى 
ل  ان نو لو كاف خرب ِلكاآلية جاءت بلفظ ا٣برب لكن مفهومها اِلمر, 

 
ي
على أنو أمر ا٤بائة ٗبصابرة ا٤بائتْب كأمر  فدؿ  عنو,  ربى خٍ يقع ا٣برب ٖبالؼ ا٤ب

 .اِللف ٗبصابرة اِللفْب
 رؼهٛى اجلُذ انفٌُٕ احلشثٛخ..74

ًإٍذ ييوًحي رىب كى ًإىلى اٍلمىآلًئكىًة أىيٌنً مىعىكيٍم فػىثػىبًٌتيوٍا ال ًذينى لمىنيواٍ قاؿ هللا تعاىل: }
 قػيليوًب ال ًذينى كىفىريكٍا الر ٍعبى فىاٍضرًبيوٍا فػىٍوؽى اِلىٍعنىاًؽ كىاٍضرًبيوٍا ًمنػٍهيٍم كيل  سىأيٍلًقي ٓت 

 { ]اِلنفاؿ[.ُِبػىنىافو 
ىذه اآلية ألل عظهم ٓت تعلهم الفنوف القتالهة, إذ أمرىم هللا تعاىل 
ابلضرب على اِلعناؽ كىي مكمن القتل ٓت اإلنساف, كىذه ا٤بهارة ال أتِت 

                                           

 .ِّٖ/٦ٓبمع الزكائد . ثقات ا٢بديث كرجاؿ, ُُُُٓرقم( ا٤بعجم الكبّب  ُ)



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ِْٖ 

 

  بتعلهم الفنوف القتالهة.إال
من ىنا تعددت أسالهب النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت الَببهة 
العلمهة كالعملهة القتالهة ١بنده, كتعلهم ا٤بصارعة بْب ا١بند, كا٤بسابقة بْب 

 ا٣بهل كرفع اِلثقاؿ.
رضي الو  عىٍن عىٍبًد اّللً  ٍبًن عيمىرى كمن ذلك ما أخرجو البخارم كمسلم 

, أىف  رىسيوؿى اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى سىابىقى بػىٍْبى ا٣بىٍهًل ال ًٍب عنهما
أيٍضًمرىٍت ًمنى ا٢بىٍفهىاًء, كىأىمىديىىا ثىًنه ةي الوىدىاًع, كىسىابىقى بػىٍْبى ا٣بىٍهًل ال ًٍب لٍى تيٍضمىٍر ًمنى 

, كىأىف  عىٍبدى اّللً  ٍبنى عيمىرى كىافى ًفهمىٍن سىابىقى هًبىاالث ًنه ًة ًإىلى مىٍسًجًد بىًِب زي  رىٍيقو
(ُ). 

مىر  الن يب  لىل ى اّلل ي : قىاؿى رضي هللا عنهما أنو اٍبًن عىب اسو  عىنً كركل ابن ماجو كغّبه 
كيٍم كىافى رىاًمهنا عىلىٍهًو كىعلىى للًًو كسىل مى بًنػىفىرو يػىٍرميوفى فػىقىاؿى رىٍمهنا بىًِب ًإ٠ٍبىًعهلى   .(ِ)فىًإف  أىابى

: قىاؿى رىسيوؿي هللًا للى هللا  هنع هللا يضر أنو عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى كركل البههقي أيضان  قىاؿى
اًفرو أىٍك نىٍصلو   .(ّ)علهو كعلى للو كسلم: الى سىبىقى ًإال  ٓت خيفٌو أىٍك حى

 رظُٛغ األجٓضح احلشثٛخ ٔإرمبٌ طُبػزٓب..75
داخل ٓت اِلمر اإل٥بي:  هع اِلجهزة ا٢بربهة كاتقاف لناعتهاصنت إف

ًط ا٣بٍىٍهًل تػيٍرًىبيوفى بًًو عىٍدك  اّللًٌ  }كىأىًعد كٍا ٥بىيم م ا اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيو ةو كىًمن ٌرابى

                                           
 .َُٕٖ, لحهح مسلم رقم َِْلحهح البخارم رقم ( ُ)

 كا٤بواقع الواردة ٓت ا٢بديث تقدـ ا٢بديث عنها ٙبت عنواف: الَببهة البدنهة للجنود.

 .َِٖٓسنن ابن ماجة رقم (ِ)

 .ُْٕٕٗالسنن الكربل للبههقي رقم (ّ)
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ِْٗ 

 

 { ]اِلنفاؿ[.َٔ..كىعىديك كيٍم 
هو عل كلقد جاء اِلمر بتصنهع اِلجهزة ا٢بربهة كاتقاف لناعتها لداكد

نىا دىاكيكدى ًمن ا فىٍضالن ايى ًجبىاؿي أىكًٌيب مىعىوي }السالـ؛ قاؿ هللا تعاىل:  كىلىقىٍد لتػىهػٍ
أىًف اٍعمىٍل سىاًبغىاتو كىقىدًٌٍر ٓت الس ٍرًد كىاٍعمىليوا لىا٢ًبنا  َُكىالط هػٍرى كىأىلىن ا لىوي ا٢بٍىًديدى 
 { ]سبأ[.ًُُإيٌنً ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه 

كىعىل ٍمنىاهي لىنػٍعىةى لىبيوسو ل كيٍم لًتيٍحًصنىكيم مًٌن بىًٍسكيٍم ؿ تعاىل أيضان: }كقا
 { ]اِلنبهاء[.َٖفػىهىٍل أىنتيٍم شىاًكريكفى 

فهذا أمره منى هللا تعاىل لداكد كامتناف علهو بف يػيٍتًقنى لناعة الدركع, 
هث ال تكوف  كٯبعل الس ٍرد كىو نسج ا٢بلقات ا٢بديدية بشكل مينػٍتىظم, ٕب

 كبّبة فتؤذم مىٍن يلبسها, كال تكوف لغّبة فال تؤدم ٓت ا٢بماية كظهفتها.
كلقد كانت اآلية اِلكىل ًنرباسان للمؤمنْب ٓت إعداد السالح ك٘بههزه 

, فكانت الصناعات ا٢بربهة (1)كتصنهعو؛ ِلنو من مقتضهات اإلعداد للجهاد
 طلبات حاضرىم.اإلسالمهة ٓت عصور العز للمسلمْب تَبافق مع مت

بة  كيبدأ اإلعداد للسالح من إعداد ا٣بهل كيقابلو كل مركوب من طىه ارةو كداب 
عٍن أيب كسهارة إىل غّب ذلك, كدلهل االعتناء بكل للة حرب ما ركاه الشهخاف 
 ا٣بىٍهلي  :ىيرىيٍػرىةى رضي هللا تعاىل عنو أف  رسوؿى هللا  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى قاؿ

فػىرىجيله ربىطىهىا  ؛فأم ا ال ذم لىوي أٍجره  ؛كعىلى رىجيلو كٍزره  ,كًلرىجيلو ًستػٍره  ,ًلرىجيلو أٍجره  :لًثىالىثىةو 
رًٍج أك  ,ٓت سىًبهًل هللا فأطاؿى ٓت مىرٍجو أٍك رىٍكضىةو 

ى
فىمىا ألابىٍت ٓت ًطهىًلها ذىًلكى ًمنى ا٤ب

ا ,الر ٍكضىًة كانىٍت لىوي حىسىناتو  كانىٍت   ,أٍك شىرىفػىٍْبً  قىطىعىٍت ًطهػىلىها فاٍستػىن ت شىرىفىان  كلىٍو أهن 
                                           

  .َُِا٢برؼ كالصناعات ٓت ا٢بجاز ص( ُ)
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ريىىا حىسىناتو لىوي  ا مىر ٍت بًنػىٍهرو فشىرىبىٍت ًمٍنوي  ,أٍركىاثػيهىا كلَثى   ,كٍل ييرٍد أٍف يىٍسًقهػىهىا ,كلىٍو أهن 
, كىرىجيله رىبىطىهىا تػىغىنًٌهنا , كافى ذىلىكى حىسناتو لىوي  ًلكى أىٍجره كىتػىعىف فنا, ّتي  لٍى يػىٍنسى فىًهيى ًلذى

ءن كىنًوىاءن  , كىرىجيله رىبىطىهىا فىٍخرنا كىرايى ًلكى ًستػٍره حىق  هللًا ٓت رًقىاهًبىا, كىالى ظيهيورًىىا, فىًهيى ًلذى
, فىًهيى عىلىى ذىًلكى ًكٍزره.  ِلىٍىًل اإًلٍسالىـً

: مىا أيٍنزًؿى كىسيًئلى رىسيوؿي هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم عىًن ا٢بي  ميًر, فػىقىاؿى
هػٍرنا يػىرىهي عىلىي  ًفههىا شىٍيءه ًإال  ىىًذًه اآليىةي ا١بىاًمعىةي الفىاذ ةي: }  ٕفىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىر ةو خى

 .(ُ)]الزلزلة[{ٖكىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىر ةو شىرًّا يػىرىهي 
ئل الذم سأؿ عن فالنيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم أجاب السا

اقتناء ا٢بمّب للجهاد بف فهها اِلجر, بسبب النهة الٍب نواىا ٓت ا٣بّب, كبناء 
على ذلك فإف  كل  للة تعد  للركوب لو هبا أجر إف نول هبا خدمة دين هللا 

 تعاىل. 
بعض  أمرالنيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  كلقد ذكرت من قبلي أف

كنصبو على حصن  ا٤بنجنهق بصناعة الفارسي هنع هللا يضركسلماف   الصحابة
 الطائف.

                                           
 .ٕٖٗ رقم لحهح مسلم ,ّٕٔٓ رقم ( لحهح البخارم ُ)

ا٤برج اِلرض الواسعة ذات نبات كثّب ٛبرج فهها الدكاب أم ٚبلى  "ٓت مرج أك ركضة: "قولو
بكسر الطاء  "طهلها: "قولو ,ا٤بوضع الذم يستنقع فهو ا٤باءتسرح ٨بتلطة كهف شاءت كالركضة 

: قولو ى,لَبع ا٤بهملة كفتح الهاء لخر ا٢بركؼ بعدىا الـ كىو ا٢ببل الذم ترتبط بو كيطوؿ ٥با 
, النهاية ُُٓ/ُْعمدة القارم  .الشوط "الشرؼ"ك ,كمن االستناف كىو العدٍ  "فاستنت"

 .ُّٓ/ْالبن اِلثّب 
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ـً قد جاء ٓت الصحهح الَبغهبي بصناعة اِلسلحة فكى  ا بًن  عىًن ا٤بًٍقدى
: أنو مىٍعًدم كىًربو رىًضيى هللاي عىٍنوي عىًن الن يبًٌ لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كعىلىى للًًو كىسىل مى  قىاؿى

هػٍرنا ًمٍن أىٍف أيىٍكيلى ًمٍن عىمىًل يىًدًه, كىًإف  نىيب  هللًا دىاكيدى مىا أىكىلى أىحىده طىعىا منا قىط  خى
 .(ُ)عىلىٍهًو الس الىـي, كىافى أيىٍكيلي ًمٍن عىمىًل يىًدهً 
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لىٍو خىرىجيوٍا ًفهكيم م ا زىاديككيٍم ًإال  قاؿ هللا تعاىل كالفان حاؿ ا٤بنافقْب: }

بىاالن  نىةى كىًفهكيٍم ٠بى اعيوفى ٥بىيٍم كىاّلٌلي عىًلهمه اًبلظ اًلًمْبى  خى كِلىٍكضىعيوٍا ًخالىلىكيٍم يػىبػٍغيونىكيمي اٍلًفتػٍ
 { ]التوبة[.ْٕ

إف الدعاية ا٢بربهة ىي من أجلًٌ العملهات ا٢بربهة النفسهة كىي من أىمًٌ 
أيضان,  اِلسباب أتثّبان, كال تقتصر على العدك بل تشمل ا١بند كالشعب

كغالب ٚبطهطها للمستقبل, ٥بدؼ ينشده القائد ٓت نفس ا٤بدعو, كمن 
أٮبها زرع الثقة ٓت نفوس اجملاىدين كطرد كساكس الشهاطْب, كىذا من 

 مفهـو اآلية السابقة.
ٍصطىًلق كما قالو زعهم ا٤بنافقْب 

ي
كقد مر  معنا من قبل ٓت ًقص ة غزكة بِب ا٤ب

بن سلوؿ من قوؿ لّت ٓت حق النيب للى هللا علهو كعلى للو ا اّللًٌ ٍبًن أييبىٌ  عىٍبدي 
ًدينىًة لىهيٍخرًجىٌن اٍِلىعىٌز ًمنػٍهىا اٍِلىذىؿٌ  نىاٍن رىجىعٍ كسلم: لئ   .إىلى اٍلمى

..  عىٍبدى اّللًٌ ٍبنى عىٍبًد اّللًٌ ٍبًن أييبىٌ اٌلًذم كىافى ًمٍن أىٍمًر أىبًهوً  كلده بػىلىغى فلما 
إنٌوي بػىلىغىًِب  !ايى رىسيوؿى اّللًٌ  :ل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى فػىقىاؿى أىتىى رىسيوؿى اّللًٌ ل

                                           
 .َِِٕرقملحهح البخارم ( ُ)
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فىًإٍف كيٍنت الى بيٌد فىاًعالن فىميٍرين ؛ أييبىٌ ًفهمىا بػىلىغىك عىٍنوي  اّللًٌ ٍبنً  أىٌنك تيرًيدي قػىٍتلى عىٍبدً 
 ٍت ا٣بٍىٍزرىجي مىا كىافى ٥بىىا ًمٍن رىجيلو أىبػىر  فػىوىاىّللًٌ لىقىٍد عىًلمى  ,فىأىانى أىٞبًٍلي إلىٍهك رىٍأسىوي  ,بًوً 

فىالى تىٍدعيًِب نػىٍفًسي أىٍنظيري  ,ًبوىاًلًدًه ًمٌِب, كىًإيٌن أىٍخشىى أىٍف أتىٍميرى بًًو غىٍّبًم فػىهػىٍقتػيليوي 
( مي  ,إىلى قىاًتًل عىٍبًد اّللًٌ ٍبًن أييبىٌ ٲبىًٍشي ٓت الٌناسً  اًفًر  ,ٍؤًمننافىأىقٍػتػيليوي فىأىقٍػتيلي )رىجيالن ًبكى

 .فىأىٍدخيلي الٌنارى 
فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: بىٍل نػىتػىرىٌفقي بًًو كى٫بيًٍسني  

 ليٍحبػىتىوي مىا بىًقيى مىعىنىا.
, دىٍعًِب أىٍضًرٍب عينيقى كٓت لفظ عند الَبمذم  : ايى رىسيوؿى اّللً  فػىقىاؿى عيمىري

ينى 
ا ا٤ب َدْعُو اَل يـََتَحد ُث اًفًق, فػىقىاؿى الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: ىىذى

 .. الن اُس َأن  زُلَم ًدا يـَْقُتُل َأْصَحابَوُ 
: كىاّللً  الى تػىنػٍقىًلبي حىٌب  تيًقر  أىن كى كى  : لىوي ابٍػنيوي عىٍبدي اّللً  ٍبني عىٍبًد اّللً  قىاؿى

لًهلي, كى  , فػىفىعىلى الذ   .رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى العىزًيزي
اٌلًذينى  ا٢بٍىدىثى كىافى قػىٍوميوي ىيمي ابن سلوؿ كىجىعىلى بػىٍعدى ذىًلكى إذىا أىٍحدىثى  

أيىٍخيذيكنىوي كىيػيعىنٌػفيونىوي   .يػيعىاتًبيونىوي كى
ًو كسل مى ًلعيمىًر ٍبًن ا٣بٍىطٌاب, فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى لل 

يػىٍوـى  وي أىمىا كىاىّللًٌ لىٍو قػىتػىٍلتي  !؟كىٍهفى تػىرىل ايى عيمىري : ًمٍن شىٍأهًنًمٍ عنهم ًحْبى بػىلىغىوي ذىًلكى 
ٍت لىوي لنيفه  قػيٍلتى  يٍرًعدى  ةن أم انتفخت كاضطربت أنوفهم ٞبه  ] يل ايقٍػتػيٍلوي ِلى

 .ٍلهػىٍوـى ًبقىٍتًلًو لىقىتػىٍلتوهىا الىٍو أىمىٍرتػي لو[  ةكعصبه  
ىٍمري رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى  قىٍد كىاىّللًٌ عىًلٍمتي  :اؿى عيمىري فى ق :قىاؿى  ِلى
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 .(ُ)للًو كسل مى أىٍعظىمي بػىرىكىةن ًمٍن أىٍمرًم
كمن ٭باذج الدعاية ا٢بربهة إنشاد الشعر فهو ٗبثابة القنوات الفضائهة, 

 ا١بهاد العمل اإلعالمي. كمن أقول  أنواع 
أىف  رىسيوؿى اّللً  للى هللا  اهنع هللا يضر عىٍن عىاًئشىةى كمن الشواىد ما  ركل مسلم  

  ..علهو كعلى للو كسلم قىاؿى اٍىجيوا قػيرىٍيشنا فىًإن وي أىشىد  عىلىهػٍهىا ًمٍن رىٍشقو اًبلنػ ٍبلً 
ؿى اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم فىسىًمٍعتي رىسيو  اهنع هللا يضر قىالىٍت عىاًئشىةي 

فىٍحتى عىًن اّللً  كىرىسيولًوً  :يػىقيوؿي ٢ًبىس افى   .(ِ)ًإف  ريكحى اٍلقيديًس الى يػىزىاؿي يػيؤىيًٌديؾى مىا انى
 

 اإلػالو احلشثٙ..77
ا الر سيوؿي الى ٰبىٍزينكى ال ًذينى ييسىارًعيوفى ٓت اٍلكيفٍ قاؿ هللا تعاىل: } ًر ًمنى ايى أىيػ هى

ال ًذينى قىاليوٍا لمىن ا بًىفػٍوىاًىًهٍم كىلٍى تػيٍؤًمن قػيليوبػيهيٍم كىًمنى ال ًذينى ًىاديكٍا ٠بى اعيوفى لًٍلكىًذًب 
ٍتيوؾى ٰبيىرًٌفيوفى اٍلكىًلمى ًمن بػىٍعًد مىوىاًضًعًو يػىقيوليوفى ًإٍف أيكتًهتيٍم  ٠بى اعيوفى لًقىٍوـو لخىرًينى لٍى أيى

ا فىخي  ػذى ئنا ىى هػٍ ًٍلكى لىوي ًمنى اّللًٌ شى نػىتىوي فػىلىن ٛبى ذيكهي كىًإف لٍ  تػيٍؤتػىٍوهي فىاٍحذىريكٍا كىمىن ييرًًد اّلٌلي ًفتػٍ
نٍػهىا ًخٍزمه كى٥بىيٍم ٓت اآلًخرىًة  رى قػيليوبػىهيٍم ٥بىيٍم ٓت الد  أيٍكلىػًئكى ال ًذينى لٍى ييرًًد اّلٌلي أىف ييطىهًٌ

                                           
 .َُّ/ّ, سّبة ابن ىشاـ ُْ/ْالركض اِلنف  (ُ)

 .ْٖٕٔ( لحهح مسلم رقمِ)
 أيب سفهاف بن ا٢بارث ٓتقاؿ حساف ( : ّْٓ/ُكقاؿ ٓت هناية اِلرب ٓت فنوف اِلدب )

 :قبل إسالمو
 ٪بهب غّبى  ا٢برافً  أبوؾ أبه حره كأمك حرةه ... كقد يلدي 

 فضةو بعجهب من فال تعجنب الناس منك كمنهما ... فما خبثه 
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  ائدة[.{ ]ا٤بُْعىذىابه عىًظهمه 
إف ٓت مقابل الدعاية ا٢بربه ة اإلعالـ ا٢بريب كىو من أجلًٌ الوسائل 
العملهة ٓت نشر ثقافة ا١بهاد الصحهحة, كٓت توجههو ٓت ا٤بسار الصحهح, 

 كتطهّبه من كل ما يشوبو أفكار سهئة كىدامة.
كمن جانب لخر ال يقتصر اإلعالـ ا٢بريب على ا١بند كا٤بسلمْب, بل 

للعمل على إيصاؿ الدعوة ًبطيريؽ ًسٍلمه ة قبل القهاـ بم عمل يشمل العدك, 
حريب, كيشمل أيضان الوسائل كالطرائق النفسهة ٓت إدخاؿ الرعب على قلوب 
اِلعداء, أك إدخاؿ اإلسالـ ابلطرائق الودية, كىذا من مفهـو قوؿ هللا تعاىل 

 السابق.
ٍبني جىٍعفىًر ٍبًن  م دً ٧بيى كمن اِلمثلة على ذلك ما ركاه الطرباين كغّبه عن 

هػٍري ٍبني كىٍىبو ا١ٍبيمىًحي  مىعى لىٍفوىافى ٍبًن أيمىه ةى بػىٍعدى  أنو الز بػىٍّبً  : جىلىسى عيمى قىاؿى
بًهىًسّبو,  ]ًحجر إ٠باعهل عتد الكعبة[ ميصىاًب أىٍىًل بىٍدرو ًمٍن قػيرىٍيشو ٓت ا٢بًٍٍجرً 

 ,هللا علهو كعلى للو كسلم  كىأىٍلحىابىوي كىكىافى ٩ب ٍن يػيٍؤًذم رىسيوؿى هللًا للى 
كىيػىٍلقىٍوفى ًمنػٍهيٍم عىنػىتنا ًإٍذ ىيٍم ٗبىك ةى, كىكىافى ابٍػنيوي كىٍىبي ٍبني عيمىٍّبو ٓت أيسىارىل 

 .أىٍلحىاًب بىٍدرو 
: فىذىكىريكا أىٍلحىابى اٍلقىًلهبً    .ٗبىىصىائًًبًهمٍ  ]بئر بدر[ قىاؿى
هللاً    .بػىٍعدىىيمٍ خّبه ٓت اٍلعىٍهًش  ما فػىقىاؿى لىٍفوىافي: كى
: لىدىٍقتى   هػٍري ٍبني كىٍىبو هللًا لىٍوالى دىٍينه عىلىي  لىٍهسى ًعٍنًدم  ,كىقىاؿى عيمى كى
 ,لىرىًكٍبتي ًإىلى ٧بيىم دو حىٌب  أىقٍػتػيلىوي  ,كىًعهىاؿه أىٍخشىى عىلىٍهًهمي الض هػٍعىةى بػىٍعًدم ,قىضىاؤيهي 
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 .ٍبًِب ًعٍندىىيٍم أىًسّبه ٓت أىٍيًديًهمٍ ا ؛فىًإف  يل ًفهًهٍم ًعل ةن 
: عىلىي  دىيٍػنيكى أىانى أىٍقًضهًو عىٍنكى   كىًعهىاليكى مىعى  ,فىاٍغتػىنىمىهىا لىٍفوىافي فػىقىاؿى

 .ًعهىايل أيٍسوىتػيهيٍم مىا بػىقيوا الى يىسىعىهيٍم شىٍيءه نػىٍعًجزي عىنػٍهيمٍ 
: اٍكتيٍم عىلىي  شىٍأين كىشىأٍ   هػٍره  .نىكى قىاؿى عيمى

: أىفٍػعىلي   .قىاؿى
نىا   هػٍره ًبسىٍهًفًو فىشيًحذى كىسيم , ّتي  اٍنطىلىقى ًإىلى اٍلمىًدينىًة, فػىبػىهػٍ : ّتي  أىمىرى عيمى قىاؿى

اكىريكفى يػىٍوـى بىٍدرو, كىمىا  عيمىري ٍبني ا٣بٍىط اًب اًبٍلمىًدينىًة ٓت نػىفىرو ًمنى اٍلميٍسًلًمْبى يػىتىذى
, كىمىا أىرىاىيٍم ًمٍن عىديكًًٌىٍم, ًإٍذ نىظىرى ًإىلى عيمىٍّبً ٍبًن كىٍىبو قىٍد أىانىخى أىٍكرىمىهيمي هللاي بًوً 

هػٍري ٍبني كىٍىبو  ا اٍلكىٍلبي عىديك  هللًا عيمى : ىىذى حى الس ٍهًف فػىقىاؿى بًبىاًب اٍلمىٍسًجًد ميتػىوىشًٌ
نػىنىا كىحى  ا ال ًذم حىر شى بػىهػٍ  . لًٍلقىٍوـً يػىٍوـى بىٍدرو رىانى ذمىا جىاءى إال  ًلشىرٌو, ىىذى

  : ّتي  دىخىلى عيمىري عىلىى رىسيوًؿ هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم  فػىقىاؿى
حنا الس ٍهفى  هػٍري ٍبني كىٍىبو قىٍد جىاءى ميتػىوىشًٌ ا عىديك  هللًا عيمى  .ايى رىسيوؿى هللًا, ىىذى

: فىأىٍدًخٍلوي    .قىاؿى
كىقىاؿى عيمىري  ,ًٕبًمىالىًة سىٍهًفًو ٓت عينيًقًو فػىلىبػ بىوي هًبىا فىأىقٍػبىلى عيمىري حىٌب  أىخىذى 

ًلرًجىاؿو ٩ب ٍن كىافى مىعىوي ًمنى اٍِلىٍنصىاًر: اٍدخيليوا عىلىى رىسيوًؿ هللًا للى هللا علهو 
ا اٍلكىٍلبى عىلىٍهًو, فىًإن وي غىهػٍري مىأٍ  ريكا ىىذى هي كىاٍحذى  .ميوفو كعلى للو كسلم  فاٍجًلسيوا ًعٍندى

ّتي  دىخىلى بًًو عىلىى رىسيوًؿ هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم  كىعيمىري  
 .لًخذه ًٕبًمىالىًة سىٍهًفوً 

, اٍدفي رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم فػىقىاؿى   : أىٍرًسٍلوي ايى عيمىري
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, فىدىانى  هػٍري  .ايى عيمى
: أىٍنًعميوا لىبىاحنا   نػىهيمٍ كىكىانىٍت ٙبىً _فػىقىاؿى  .ه ةى أىٍىًل ا١بٍىاًىًله ًة بػىهػٍ
فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم: قىٍد أٍكرىمىنىا هللاي بًتىًحه ةو  

ه ةي أىٍىًل ا١بٍىن ةً  ـي ٙبًى , الس الى هػٍري ه ًتكى ايى عيمى  .خىٍّبو ًمٍن ٙبًى
هللًا ايى ٧بيىم دي ًإٍف كيٍنتى   : أىمىا كى  .٢بىىًديثى اٍلعىٍهًد هًبىا فػىقىاؿى
: فىمىا جىاءى ًبكى    ؟قىاؿى
ا اٍِلىًسًّب ال ًذم ٓت أىٍيًديكيٍم فىأىٍحًسنيوا إًلىٍهوً   : ًجٍئتي ٥ًبىذى  .قىاؿى
؟  ؿي الس ٍهًف ٓت عينيًقكى : فىمىا ابى  قىاؿى
ئنا  : قػىب حىهىا هللاي ًمٍن سيهيوؼو فػىهىٍل أىٍغنىٍت شىهػٍ  .قىاؿى
: اٍلديقٍ    ًِب مىا ال ًذم ًجٍئتى لىوي؟قىاؿى
ا  : مىا ًجٍئتي ًإال  ٥ًبىذى  .قىاؿى
ا أىٍلحىابى   اكىٍرٛبي : بىٍل قػىعىٍدتى أىٍنتى كىلىٍفوىافي ٍبني أيمىه ةى ًٓت ا٢بًٍٍجًر فػىتىذى قىاؿى

: لىٍوالى دىٍينه عىلىي  كىًعهىايل ٣بىىرىٍجتي حىٌب  أىقٍػتيلى  ا,  اٍلقىًلهًب ًمٍن قػيرىٍيشو فػىقيٍلتى ٧بيىم دن
هللاي حىاًئله بػىهػٍنىكى كىبػىٍْبى  ٍيًنكى كىًعهىاًلكى عىلىى أىٍف تػىٍقتػيلىًِب, كى فػىتىحىم لى لىٍفوىافي لىكى ًبدى

 .ذىًلكى 
: أىٍشهىدي أىن كى رىسيوؿي هللًا قىٍد كين ا ايى رىسيوؿى هللًا, نيكىذًٌبيكى ٗبىا    هػٍره قىاؿى عيمى

ٍتًهنىا بًًو ًمٍن خى  ا أىٍمره لٍى  ,كىمىا يػىٍنزًؿي عىلىٍهكى ًمنى اٍلوىٍحيً  ,ربىً الس مىاءً كيٍنتى أتى كىىىذى
ىٍعلىمي مىا أىنٍػبىأىؾى ًبًو ًإال  هللاي, فىا٢بٍىٍمدي ّللًً  ال ًذم  ,ٰبىٍضيٍرهي ًإال  أىانى كىلىٍفوىافي  هللًا ًإيٌنً ِلى فػىوى

, ّتي   ا اٍلمىساؽى ـً كىسىاقىًِب ىىذى ادىةى ا٢بٍىقًٌ ىىدىاين ًلإٍلًٍسالى  . شىًهدى شىهى
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فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم : فػىقًٌهيوا أىخىاكيٍم ًٓت  
 .ًديًنًو كىأىٍقرًئيوهي اٍلقيٍرلفى كىأىٍطًلقيوا لىوي أًسّبىهي 

ا عىلىى ًإٍطفىاًء نيوًر هللاً   : ايى رىسيوؿى هللًا, ًإيٌنً كيٍنتي جىاًىدن ًديدى شى  ,ّتي  قىاؿى
ـى مىك ةى اٍِلىذىل عىلىى مىٍن كىافى عىلىى ًديًن هللًا, كىًإيٌنً أيًحب  أىٍف أتىٍذىفى يل فىأىٍقدي 

ـً لىعىل  هللاى يػىٍهًديًهٍم, كىًإال  لذىيٍػتػيهيٍم كىمىا كيٍنتي  ,فىأىٍدعيوىىيٍم ًإىلى هللاً  ٍسالى كىًإىلى اإٍلً
 .أيٍؤًذم أىٍلحىابىكى ٓت ًديًنًهمٍ 

ًذفى لىوي رىسيوؿي هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم فػىلىًحقى ٗبىك ةى, كىكىافى فىأى  
ٍتًهكيمي اآٍلفى  : أىٍبًشريكا ًبوىاًقعىةو أتى هػٍري ٍبني كىٍىبو قىاؿى ًلقيرىٍيشو لىٍفوىافي ًحْبى خىرىجى عيمى

ـى رىاًكبه فىأىٍخبػىرىهي تػيٍنًسهكيٍم كىقٍػعىةى بىٍدرو, كىكىافى لىٍفوىافي يىٍسأىؿي عىٍنوي الر ٍكبى  افى حىٌب  قىًد
ا ا كىالى يػىنػٍفىعىوي بًنػىٍفعو أىبىدن ًمًو, فىحىلىفى أىٍف الى ييكىلًٌمىوي أىبىدن  .عىٍن ًإٍسالى

ـً   ٍسالى ـى هًبىا يىٍدعيو ًإىلى اإٍلً هػٍره مىك ةى أىقىا ـى عيمى كيػيٍؤًذم مىٍن ٱبيىاًلفيوي  ,فػىلىم ا قىًد
ا, فىأىٍسلى  ٍيًو انىسه كىًثّبه أىذنل شىًديدن مى عىلىى يىدى

(ُ). 
كمن ٭باذج ذلك أيضان رسائل النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٓت 

 .بعث السفراء للرؤساء كا٤بلوؾ, ككذلك مقابلة الوفود كخطاهبم

 سفغ انكفبءح احلشثٛخ..78
 نفاؿ[.{ ]اِلَٔ..: }كىأىًعد كاٍ ٥بىيم م ا اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيو ةو قاؿ هللا تعاىل

 ىذا أمر من هللا تعاىل بوجوب االستعداد ا٢بريب للحاضر كا٤بستقبل.

                                           
 .ِٖٔ/ ٦ٖبمع الزكائد كمنبع الفوائد , ٖٓ/ ُٕا٤بعجم الكبّب للطرباين  (ُ)
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كرفع الكفاءة القتاله ة على ٝبهع ا٤بستوايت سواء كاف ٓت التخطهط, أـ 
ٓت التدريبات كفق اِلمر اإل٥بي السابق.. كاف من أكىل مهاـ الرسوؿ للى 

 هللا علهو كعلى للو كسلم ٓت التخطهط العسكرم. 
ائل الغزكات قد ال ٯبد اجملند من جند رسوؿ هللا للى هللا علهو ففي أك 

كعلى للو كسلم ما يسَب جسمو ٩با يىًقهًو من بس ا٢برب, كالدرع مثالن, بهنما 
ٓت غزكة فتح مكة كانت كتهبة النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم كلها ٓت 

عنهما حهث  لباس من ا٢بديد, كما مر  معنا ٓت كلف ابن عباس رضي هللا
ا   ؛مىر  رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ًٓت ا٣بٍىٍضرىاءً قاؿ:  ًتهبىةه ًفههى كى

: سيٍبحىافى ]أم العهوف[ ال يػىرىل ًمنػٍهيٍم ًإال ا٢بٍىدىؽى  اٍلميهىاًجريكفى كىاِلىٍنصىاري  , قىاؿى
؟  , مىٍن ىىؤيالًء ايى عىب اسي  اّللً 

ا رى  : ىىذى سيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت اٍلميهىاًجرًينى قػيٍلتي
 .كىاِلىٍنصىارً 

: مىا ِلىحىدو هًبىؤيالًء ًقبىله كىال طىاقىةه, كىاّللً  ايى أىابى اٍلفىٍضًل, لىقىٍد أىٍلبىحى  قىاؿى
اةى عىًظهمنا   .ًمٍلكى اٍبًن أىًخهكى اٍلغىدى

: ايى أىابى سيٍفهىافى, إً  : فػىنػىعىٍم ًإذىفٍ قػيٍلتي  .(ُ)نػ هىا النػ بػيو ةي, قىاؿى
كٓت الغزكات اِلكىل قد يوجد الفرس الواحد أك االثنْب فقط, بهنما عدد 

 عشرة لالؼ أفراس. ََََُاِلفراس ٓت غزكة تبوؾ 
كٓت الغزكات اِلكىل كانت أكثر للة القتاؿ ىي السهف كالرمح, بهنما 

                                           
 .ُُٕٓا٤بعجم الكبّب للطرباين رقم  (ُ)
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ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى النيب لل   نصبٓت غزكة الطائف استخدـ 
ك, سى ا٢بى  حوؿ ا٢بصنكنثر الداببة,  كاستعمل على أىل الطائف, ا٤بنجنهق

 .كىو من كسائل الدفاع الثابتة
ٓت أكائل الغزكات كاف التكتهك العسكرم ٯبنحي إىل ا٤بواجهة العسكرية 

كات ا٥بدؼ العىلنه ة, فقد قاـ النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم  بعدة غز 
منها التضههق االقتصادم على قريش ٓت ٘بارهتا بسبب اِلمواؿ الٍب  سلبتها 

كغزكة بدر الكربل, كل  (ّ)كالعشّبة (ِ)كبواط (ُ)منهم؛ مثل غزكة اِلبواء
ينجح رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٓت أم كاحدة منها ٓت 

                                           
 (ٓت اِلبواء أك كداف كىو كاد كقرية شرؽ مستورة, كتعرؼ الهـو ابسم ا٣بريبةُ)

   "َُ.ٕ'ْ °ّٗ "ٕٗ.ُِ'ٔ °ِّاالحداثهات:    

 قابل جباؿ رضول, ككانت ٛبر فهو القوافل.ٓت كادم بواط م (ِ)

  "ٖٖ.َُ'َّ°ّٖ "ٕٓ.ٔ'ّْ°ِْ   االحداثهات:   
 .العشّبة قرية اندثرت ٓت أكؿ ينبع النخل (ّ)

    "ٖٔ.ّٓ'ِِ°ّٖ "ِٔ.ِِ'ُٔ°ِْاالحداثهات:     
ملحظ: كيراجع تفالهل الغزكات من كتايب مصور غزكات النيب للى هللا علهو كعلى للو     

 م كطريق ا٥بجرة.كسل



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

َِٔ 

 

ِلخّبة كالسرااي اعتمد االستهالء االقتصادم علهها, بهنما ٓت الغزكات ا
 أسلوب التخفي كالكرًٌ كالفىرًٌ, كسرعة النكاية كاالنسحاب.
النيب للى هللا  بعثكما مر معنا ٓت غزكة فتح مكة كالتههؤ ٥با عندما 

 نً طٍ ٓت ٜبانهة نفر سرية إىل بى  هنع هللا يضر عيبٍ ة بن رً ادى تى أاب قػى  علهو كعلى للو كسلم
هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم توجو إىل تلك  أف رسوؿ ظافٌّ  , لهظن  مو ضى إً 

 .(ُ)إىل مىك ة بذلك اِلخباري  تذىبى  فٍ كًِل  ؛احهةالن  
كمن ذلك أيضان ما مٌر معنا عندما كجو رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى 

ايى أيسىامىةي ًسٍر  لو: أىل أيبٍػُبى قىاؿى غزك أسامة بن زيد بن حارثة إىل للو كسلم 
ٌٌب تػىنػٍتىًهيى إىلى مىٍقتىًل أىبًهك, فىأىٍكًطئػٍهيمي  عىلىى اٍسمً  ًتًو حى فػىقىٍد  ,ا٣بٍىٍهلى  اّللًٌ كىبػىرىكى

ا ا١بٍىٍهشً   كىأىٍسرًعً  ,ٍؽ عىلىٍهًهمٍ كىحىرًٌ  ,فىأىًغٍر لىبىاحنا عىلىى أىٍىًل أيبٍػُبى  ,كىلٌهػٍتيك عىلىى ىىذى
, فىًإٍف أىٍظفىرىؾ اّلٌلي فىأى  الٌسهػٍرى تىٍسًبقً  كىخيٍذ مىعىك اٍِلىًداٌلءى  ,الٌلٍبثى ًفهًهمٍ  ٍقًللً ا٣بٍىبػىرى

ًئعى  كىقىٌدـً  اٍلعيهيوفى أىمىامىك كىالٌطالى
(ِ). 

}كىأىًعد كٍا ككل ذلك يتماشى مع ا٤ببدأ القرلين الذم أمر هللا تعاىل بو:  
ًط ا٣بٍىٍهًل تػيٍرًىبيوفى بًًو عىٍدك   اّللًٌ كىعىديك كيٍم  ٥بىيم م ا اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيو ةو كىًمن ٌرابى

 ]اِلنفاؿ[. {َٔ..

                                           
 .ُّّ/ِالطبقات البن سعد  (ُ)

 مر التعريف اب٤بوقع ٙبت عنواف: التورية ا٤بكانهة عند اختهار ا١بهة ا٤بقصودة للجهاد.     
 .ُُُٕ/ُمغازم الواقدم  (ِ)

 مر التعريف اب٤بوقع ٙبت عنواف: التورية ا٤بكانهة عند اختهار ا١بهة ا٤بقصودة للجهاد.    
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 فهلـز أف يَبافق ىذا اإلعداد مع تطو ًر الزماف كمناسبة ا٤بكاف.
 اعرتارٛجٛخ اإلَفبق يف ادلؤعغخ انؼغكشٚخ..79

ًبهًل اّللًٌ كىالى تػيٍلقيوٍا بًىٍيًديكيٍم ًإىلى التػ ٍهليكىًة قاؿ هللا تعاىل: } كىأىنًفقيوٍا ٓت سى
ب  اٍلميٍحًسًنْبى  كىأىٍحًسنػيوىاٍ   { ]البقرة[.ًُٓٗإف  اّلٌلى ٰبًي

ىو بهتي ماًؿ  كتسلهحها كاإلنفاؽ علههاإٌف اِلللى ٓت ٛبويل ا١بهوش 
ا٤بسلمْب, ِلنو من مهمات كيلًٌ أمر ا٤بسلمْب, كموارد بهت ا٤باؿ كثّبة,  

كموارد ابطن  [ كالزكاة,ًقتىاؿو  كٌل مىاؿو أيًخذى ًمنى اٍلكيف اًر ًبغىٍّبً كالفيء ]كىو  
 اِلرض, كالضرائب, كا١بمارؾ..

ا قاؿ هللا تعاىل: } هى قىاتي لًٍلفيقىرىاء كىاٍلمىسىاًكًْب كىاٍلعىاًمًلْبى عىلىهػٍ ًإ٭ب ىا الص دى
كىاٍلميؤىل فىًة قػيليوبػيهيٍم كىٓت الٌرًقىاًب كىاٍلغىارًًمْبى كىٓت سىًبهًل اّللًٌ كىاٍبًن الس ًبهًل فىرًيضىةن مًٌنى 

  { ]التوبة[. َٔ كىاّلٌلي عىًلهمه حىًكهمه اّللًٌ 
م ا أىفىاء اّلل ي عىلىى رىسيولًًو ًمٍن أىٍىًل اٍلقيرىل فىًلل ًو  كقاؿ تعاىل أيضان: }

كىلًلر سيوًؿ كىًلًذم اٍلقيٍرَبى كىاٍلهػىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًْب كىاٍبًن الس ًبهًل كىٍي الى يىكيوفى ديكلىةن 
 { ]ا٢بشر[.ٕ.. اء ًمنكيمٍ بػىٍْبى اٍِلىٍغًنهى 

كقد مر  على بهت ماؿ ا٤بسلمْب فَباتو ال ماؿى فهو لإلنفاؽ على 
ا١بهش, فكاف من عظهم التخطهط االسَباتهجي عند النيب للى هللا علهو 
كعلى للو كسلم أف ىه أ جهشان يعتمد على نفسو ٓت تسديد نفقاتو, فكاف 

رج ًمٍن مالو لتجههز ا١بهش, فقد النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم أك الن   ٱبي
ًإف  أىٍموىاؿى بىًِب الن ًضًّب كىانىٍت ركل اإلماـ أٞبد كغّبه عن عمر ضي هللا عنو: 

, كىال رًكىابو  , (ُ)٩ب ا أىفىاءى اّلل ي عىلىى رىسيولًًو, ٩ب ا لٍى ييوًجٍف عىلىٍهًو اٍلميٍسًلميوفى ًٖبىٍهلو
                                           

 ل تؤخذ بواسطة ا٢برب على ا٣بهوؿ كا١بماؿ, فكانت خالصة لرسوؿ هللا للى الغنائم الٍب( ُ)
 .هللا علهو كعلى للو كسلم
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ًح فىكىافى يػيٍنًفقي عىلىى أى  الى ٍىًلًو ًمنػٍهىا نػىفىقىةى سىنىًتًو, كىمىا بىًقيى جىعىلىوي ًٓت اٍلكيرىاًع كىالسًٌ
 . (ُ)عيد ةن ٓت سىًبهًل اّللً  عىز  كىجىل  

ككاف للصحابة جيهد كبّبه ٓت ٛبويل ا١بهوش أيضان, ككلٌّ على قدر 
استطاعتو, فبعضهم ال يستطهع غّب ٘بههز نفسو, كبعضهم يستطهع ٘بههز 

مىٍن ًلٍ  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: هللا رسوؿالثنْب كالثالثة, عمالن بقوؿ ا
ٍز غىازاين أىٍك ٱبليٍف غىازاين ٓت أىٍىًلًو ًٖبىٍّبو, أىلىابىوي هللاي سيٍبحىانىوي كىتػىعىاىل  يػىٍغزي أىٍك ٯبيىهًٌ

 . (ِ)ًبقىارًعةو, قػىٍبلى يػىٍوـً اٍلًقهىامىة
ى ا٤بؤمنْب من أىل ا٤بدينة الذين أنفقوا أموا٥بم ككانوا كقد أثُب هللا عل

مىا كىافى ًِلىٍىًل اٍلمىًدينىًة مع رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم فقاؿ: }
كىالى يينًفقيوفى  َُِ ..كىمىٍن حىٍو٥بىيم مًٌنى اِلىٍعرىاًب أىف يػىتىخىل فيوٍا عىن ر سيوًؿ اّللًٌ 

كىًبّبىةن كىالى يػىٍقطىعيوفى كىاًداين ًإال  كيًتبى ٥بىيٍم لًهىٍجزًيػىهيمي اّلٌلي أىٍحسىنى مىا    نػىفىقىةن لىًغّبىةن كىالى 
 ]التوبة[. {كىانيواٍ يػىٍعمىليوفى 

رضي هللا بن عىب اسو اعن الذم ركاه أبو داكد كغّبه كجاء ٓت ا٢بديث 
ـو ما  :قاؿ رسوؿ اّللً   للى هللا علهو كعلى للو كسلم :قاؿعنهما أنو  من أىاي 

ـً  ـى اٍلعىٍشرً  ؛اٍلعىمىلي الص اًلحي فهها أىحىب  إىل اّللً  من ىذه اٍِلىاي  اي  :قالوا ,يػىٍعًِب أىاي 
  ؟رىسيوؿى اّللً  كال ا١بًٍهىادي ٓت سىًبهًل اّلل ً 

                                           
 .ّّٕمسند اإلماـ أٞبد رقم( ُ)

رايض (. كإسناد ا٢بديث لحهح,  ِِٕٔرقم ) ماجو ابن سننك  ,َِّٓأبو داكد رقم  (ِ)
 يقم ل أم( لفٱب أك) و. قولُُُ, كينظر مشارع اِلنوار البن النحاس صِْٕ/ُالصا٢بْب 

و.  قولو )بقارعة( أم: حوائج قضاء ٓت عنو كانئبان  لو خلهفة يصّب بف أىلو, ةخدم ٓت بعده
 ع.قوار  كٝبعها. فجأة أَته إذا أمر, وقرع: يقاؿ ,مهلكة بداىهة
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ٍع إال رىجيله خىرىجى بًنػىٍفًسًو كىمىالًًو فلم يػىٍرجً  ,كال ا١بًٍهىادي ٓت سىًبهًل اّلل ً  :قاؿ
 .(ُ)من ذلك ًبشىٍيءو 

كاستطاع عثماف بن عفاف هنع هللا يضر ٘بههز جهشو بكملو, ىو جهش 
حيصىٍْبو, أىن وي شىًهدى عيٍثمىافى ٍبنى  ٍبنى  ًعٍمرىافى العيٍسرة, فقد ركل الطرباين كغّبه عن 

ـى غىٍزكىًة تػىبيوؾو ٓت جىٍهًش اٍلعيٍسرىًة, فىأىمىرى رىسيوؿي هللاً  للى هللا علهو كعلى  عىف افو أىاي 
تػىبيوا ًإىلى ًىرىٍقلى:  ي, كىكىانىٍت نىصىارىل اٍلعىرىًب كى قىًة, كىاٍلقيو ًة كىالت أىسًٌ للو كسلم  اًبلص دى
ا الر جيلي ال ًذم خىرىجى يػىنػٍتىًحلي النػ بػيو ةى قىٍد ىىلىكى كىأىلىابػىتػٍهيٍم سينيوفى فػىهىلىكىٍت  ًإف  ىىذى

 .كيٍنتى تيرًيدي أىٍف تػىٍلحىقى ًدينىكى فىاآٍلفى   أىٍموىا٥بييٍم, فىًإفٍ 
فػىبػىعىثى رىجيالن ًمٍن عيظىمىائًًهٍم يػيقىاؿي لىوي: الض نىادي كىجىه زى مىعىوي أىٍربىًعْبى أىٍلفنا,  

كىكىافى  ,فػىلىم ا بػىلىغى ذىًلكى نىيب  هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم كىتىبى ٓت اٍلعىرىبً 
ًذًه اٍلًعصىابىةي  ٯبىًٍلسي كيل   : اللهيم  ًإٍف تػىٍهلىكى ىى اٍلهػىٍوـً عىلىى اٍلًمنػٍربىً فػىهىٍدعيو هللاى كىيػىقيوؿي

فػىلىٍم يىكيٍن لًلن اًس قػيو ةه, كىكىافى عيٍثمىافي ٍبني عىف افى قىٍد جىه زى  ,فػىلىٍن تػيٍعبىدى ٓت اٍِلىٍرضً 
ٍتىارى عى  : ايى رىسيوؿى هللًا, ىىًذًه  ]أم للتجارة[, لىهػٍهىاًعّبنا ًإىلى الش اـً ييرًيدي أىٍف ٲبى فػىقىاؿى

ًسهىا, كىًمئػىتىا أيكًقه ةو, فىحىًمدى هللاى رىسيوؿي هللًا للى هللا علهو  ًمئػىتىا بىًعّبو بًىقٍػتىاهًبىا كىأىٍحالى
قىًة, فػى  ـى مىقىامنا لخىرى كىأىمىرى اًبلص دى , ّتي  قىا بػ رى الن اسي ـى عيٍثمىافي كعلى للو كسلم كىكى قىا

بػ رى  بػ رى هللاى كىكى : ايى رىسيوؿى هللًا, كىىىاَتى ًمئػىتىاًف كىًمئػىتىا أيكًقه ةو, فىكى ٍبني عىف افى فػىقىاؿى
: الى  ٍيًو فىسىًمٍعتيوي يػىقيوؿي ًبًل, كىأىتىى اًبٍلمىاًؿ, فىصىب وي بػىٍْبى يىدى , كىأىتىى عيٍثمىافي اًبإٍلً الن اسي

مىا عىًملى بػىٍعدى اٍلهػىٍوـً  يىضير  عيٍثمىافى 
(ِ) . 

 
 

                                           
 .ٕٕٓ, سنن الَبمذم رقم ِّْٖسنن أيب داكد رقم  (ُ)
 .َُُّّرقممع الزكائد كمنبع الفوائد ٦ب, كانظر ٕٕٓرقما٤بعجم الكبّب للطرباين  (ِ)
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رؼشٚت األجٓضح احلشثٛخ ٔاالعزمالل احلشثٙ جبًٛغ .81
 أشكبنّ.

 { ]يوسف[.ًِإان  أىنزىٍلنىاهي قػيٍرلانن عىرىبًهًّا ل عىل كيٍم تػىٍعًقليوفى قاؿ هللا تعاىل: }
اللغة العربهة معجزة إ٥بهة كضعها هللا ٓت خلقو, كحفظها بقرلنو الكرمي, 

  القرلف الكرمي ٤با انلت أفضل درجة بْب لغات اِلمم.كلوال
ك٤با كانت اِلمة اإلسالمهة رائدة على اِلمم فىرضىت لغتها, ال ابلقىٍسر 
بل ابحملبة كالرغبة ٓت أخذ ٝبهع العلـو الطبهعهة منهم عن طريق اللغة العربهة, 

 كهبذا تشهد كتب التاريخ.
ىذا العصر ىو عجمهة ٝبهع  كإف من أسوأ ما ابتلهت بو ىذه اِلمة ٓت 

العلـو الكونهة من طب كلهدلة كىندسة كعلـو كغّبىا كمثلها دفاتر التعريف 
ابِلجهزة اإللكَبكنهة كىذا ٓت أكثر البالد العربهة, كىذا ما أخر التصنهع 

 احمللي ٓت البالد العربهة خالة.
ة كيالحظ أف كل البالد الٍب تفوقت بصناعاهتا قد اعتزت بلغتها, كلغ

العلـو ٓت ىذه البالد ىي لغة بلدىم مثل تركها كالهاابف كالصْب كفرنسا 
 كغّبىم.

كأما العلـو العسكرية ٗبا فهها التعريف ابِلجهزة ا٢بربهة من طائرات 
كدابابت كأجهزة اتصاؿ كتػىنىص ت فكلها من العيٍجمة ٗبكاف, إال ما ندر 

معرفة ٝبهع فوائدىا ما  منها, كٓت الغالب ال يستطهع ا١بندم استخدامها كال
ل يتعلم لغتها, فما الفائدة أف ٛبتلك أفضل اِلجهزة العسكرية أك الطبهة أك 
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 غّبىا كال يوجد مىٍن يفهمي علهها بلغتو؟!
كلقد دعا القرلف الكرمي ا٤بسلمْب إىل الصناعات ا٢بربهة, كمن ذلك 

نىا دىاكيكدى ًمن ا فىٍضالن }قوؿ هللا تعاىل:  ايى ًجبىاؿي أىكًٌيب مىعىوي كىالط هػٍرى كىأىلىن ا كىلىقىٍد لتػىهػٍ
أىًف اٍعمىٍل سىاًبغىاتو كىقىدًٌٍر ٓت الس ٍرًد كىاٍعمىليوا لىا٢ًبنا ًإيٌنً ٗبىا  َُلىوي ا٢بٍىًديدى 

 { ]سبأ[.ُُتػىٍعمىليوفى بىًصّبه 
نزىٍلنىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى لىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ريسيلىنىا اًبٍلبػىهًٌنىاًت كىأى كقاؿ هللا تعاىل أيضان: }

كىاٍلًمهزىافى لًهػىقيوـى الن اسي اًبٍلًقٍسًط كىأىنزىٍلنىا ا٢بٍىًديدى ًفهًو بىٍسه شىًديده كىمىنىاًفعي لًلن اًس 
 { ]ا٢بديد[. ِٓكىلًهػىٍعلىمى اّلل ي مىن يىنصيريهي كىريسيلىوي اًبٍلغىٍهًب ًإف  اّلل ى قىًومٌّ عىزًيزه 

من أعظم اآلايت الٍب تقرف بْب قوة الدين كقوة ا٢بديد ٓت فهذه اآلايت 
تصنهعو ا٤بعدات ا٢بربهة, ِلف الًعد ة ا٢بربهة إذا تصن عت على يد أم إنساف 

 أخذت لغة ا٤بصنع أك لغة ا٤بصنعْب.
: قاؿ ابن كثّب رٞبو هللا تعاىل ٓت تفسّب اآلية اِلخّبة:  يػىقيوؿي تػىعىاىلى

ًئًل }لىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ريسيلى  نىا اًبٍلبػىهًٌنىاًت{ أىٍم: اًبٍلميٍعًجزىاًت, كىا٢ٍبيجىًج اٍلبىاًىرىاًت, كىالد الى
 : : النػ ٍقلي اٍلميصىدًٌؽي }كىاٍلًمهزىافى{ كىىيوى { كىىيوى اٍلقىاًطعىاًت, }كىأىنزٍلنىا مىعىهيمي اٍلًكتىابى

ًحهحىةي اٍلميٍستىًقهمىةي اٍلميخىاًلفىةي كىىيوى ا٢بٍىق  ال ًذم تىٍشهىدي بًًو اٍلعيقيوؿي الص  , اٍلعىٍدؿي 
ا قىاؿى ٓت ىىًذًه اآٍليىًة: }لًهػىقيوـى الن اسي اًبٍلًقٍسًط{ أىٍم:  ًلآٍلرىاًء الس ًقهمىًة؛ كى٥ًبىذى

: اتًٌبىاعي الر سيًل ًفهمىا أىٍخبػىريكا بًًو, كىطىاعىتػيهيٍم ًفهمىا أىمً  ف  ريكا بًًو, فىإً اًب٢بٍىقًٌ كىاٍلعىٍدًؿ كىىيوى
 .الذم جاؤكا بًًو ىيوى ا٢بٍىق  ال ًذم لىٍهسى كىرىاءىهي حىقٌّ 

كىقػىٍوليوي: }كىأىنزٍلنىا ا٢بٍىًديدى ًفهًو بىٍسه شىًديده{ أىٍم: كىجىعىٍلنىا ا٢بٍىًديدى رىاًدعنا ًلمىٍن 
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ـى رىسيو  ا أىقىا هي بػىٍعدى ًقهىاـً ا٢ٍبيج ًة عىلىٍهًو؛ كى٥ًبىذى ؿي اّللً  للى هللا علهو أىَبى ا٢بٍىق  كىعىانىدى
ثى عىٍشرىةى سىنىةن تيوحىى إًلىٍهًو الس وىري اٍلمىكًٌه ةي,  كعلى للو كسلم  ٗبىك ةى بػىٍعدى النػ بػيو ًة ثىالى
ًئلي, فػىلىم ا  اؿه مىعى اٍلميٍشرًًكْبى, كىبػىهىافه كىًإيضىاحه لًلتػ ٍوًحهًد, كىتًبػٍهىافه كىدىالى كىكيل هىا ًجدى

خىالىفى شىرىعى اّلل ي ا٥بًٍٍجرىةى, أىمىرىىيٍم اًبٍلًقتىاًؿ اًبلس هيوًؼ ًلمىٍن  ج ةي عىلىى مىنٍ قىامىًت ا٢ٍبي 
هي.  خىالىفى اٍلقيٍرلفى كىكىذ بى بًًو كىعىانىدى

حى كىالس هيوًؼ,  الى : }ًفهًو بىٍسه شىًديده{ يػىٍعًِب: السًٌ ا قىاؿى تػىعىاىلى كى٥ًبىذى
نىاًف, , كىالد ريكًع, كى٫بىًٍوىىا. }كىمىنىاًفعي لًلن اًس{ أىٍم: ٓت  كىا٢بًٍرىاًب, كىالسًٌ كىالنًٌصىاؿى

. ك ًة كىاٍلفىٍأًس كىاٍلقىديكـً كىغىٍّبً ذىًلكى  مىعىاًيًشًهٍم كىالسًٌ
كىقػىٍوليوي: }كىلًهػىٍعلىمى اّلل ي مىٍن يػىٍنصيريهي كىريسيلىوي اًبٍلغىٍهًب{ أىٍم: مىٍن نًهػ تيوي ٓت ٞبىًٍل 

, يػىٍنصيري السًٌ  ًح نيٍصرىةي اّللً  كىريسيًلًو, }ًإف  اّلل ى قىًومٌّ عىزًيزه{ أىٍم: ىيوى قىًومٌّ عىزًيزه الى
ليوى بػىٍعضىكيٍم  مىٍن نىصىرىهي ًمٍن غىٍّبً اٍحًتهىاجو ًمٍنوي ًإىلى الن اًس, كىًإ٭ب ىا شىرىعى ا١بًٍهىادى لًهػىبػٍ

بًبػىٍعضو 
(ُ).  

كعلى للو كسلم عن استعماؿ اِلجهزة  كقد هنى النيب للى هللا علهو
عىٍن عىًليٌو رىًضيى اِلجنبهة مع كجود اِلجهزة العربهة, فقد ركل ابن ماجة كغّبه 

كىانىٍت بًهىًد رىسيوًؿ اّللً  لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كىعلىى للًًو كسىل مى قػىٍوسه : قىاؿى أنو اّلل ي عىٍنوي 
ًذهً  :فػىقىاؿى  ,ًه قػىٍوسه فىارًًسه ةه فػىرىأىل رىجيالن بًهىدً  ,عىرىبًه ةه  أىٍلًقهىا كىعىلىٍهكيٍم هًبىًذًه  ؟!مىا ىى

ا كىرًمىاًح اٍلقىنىا فىًإنػ هيمىا يىزًيدي اّلل ي لىكيٍم هًبًمىا ٓت الدًٌيًن كىٲبيىكًٌني لىكيٍم ًٓت  ,كىأىٍشبىاًىهى

                                           
 .ِٕ/ ٖ تفسّب ابن كثّب (ُ)
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دً   .(ُ)اٍلًبالى
ع االستعانة, من كلقد جاء النهي عن االستعانة اب٤بشركْب بكافة أنوا 

سالح كقوة كغّبٮبا, إال ما كاف من ضركرة أك كجود معاىدة, كدلهل ذلك ما 
للى هللا علهو كعلى للو  عىٍن عىاًئشىةى زىٍكًج الن يبًٌ ركاه مسلم كغّبه رٞبو هللا 

بىلى سلم قً على للو ك خىرىجى رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو ك  :أىنػ هىا قىالىتٍ  كاهنع هللا يضر كسلم
ةه  (ِ)فػىلىم ا كىافى ًٕبىر ًة اٍلوىبػىرىةً  ,بىٍدرو   ,أىٍدرىكىوي رىجيله قىٍد كىافى ييٍذكىري ًمٍنوي جيٍرأىةه كى٪بىٍدى

فػىلىم ا  ,سلم ًحْبى رىأىٍكهي على كللو ك فػىفىرًحى أىٍلحىابي رىسيوًؿ اّللً  للى هللا علهو ك 
ًجٍئتي ِلىت ًبعىكى كىأيًلهبى  :سلمعلى للو ك و ك أىٍدرىكىوي قىاؿى ًلرىسيوًؿ اّللً  للى هللا عله

 .مىعىكى 
 ؟تػيٍؤًمني اًبّللً  كىرىسيولًوً  :سلمعلى للو ك قىاؿى لىوي رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو ك  
 .الى  :قىاؿى  
. :قىاؿى    فىاٍرًجٍع فػىلىٍن أىٍستىًعْبى ٗبيٍشرًؾو
رىةً ّتي  مىضىى حىٌب  ًإذىا كين ا اًبلش جى  :قىالىتٍ  

فػىقىاؿى لىوي كىمىا  ,أىٍدرىكىوي الر جيلي  (ّ)
كىمىا قىاؿى أىك ؿى  سلمعلى للو ك للى هللا علهو ك  فػىقىاؿى لىوي الن يبًٌ  ,قىاؿى أىك ؿى مىر ةو 

. :قىاؿى  ؛مىر ةو   فىاٍرًجٍع فػىلىٍن أىٍستىًعْبى ٗبيٍشرًؾو

                                           
 .َُِٖسنن ابن ماجة رقم  (ُ)
 .تطل على كادم العقهقا٤بدينة ا٤بنورة, ك  ٓت غرب على امتداد كبّب حرة الوبرة (ِ)
, أىل ا٤بدينة كمن جاء من انحهتهمكا٢بلهفة: مهقات الشجرة ٓت مسجد ذم ا٢بيلىهفة,  (ّ)

 , كقد ذكران االحداثهات ٙبت عنواف: ٘بنب ا٤بواجهة القتالهة.«لابر علي»ـ كيعرؼ الهو 
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اءً  :قىاؿى   تػيٍؤًمني  :قىاؿى لىوي كىمىا قىاؿى أىك ؿى مىر ةو فػى  ,(ُ)ّتي  رىجىعى فىأىٍدرىكىوي اًبٍلبػىٍهدى
 ؟اًبّللً  كىرىسيولًوً 

 نػىعىٍم. :قىاؿى  
 . (ِ)فىاٍنطىًلقٍ : فػىقىاؿى لىوي رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم 

 رضبفش انؼهٕو انكَٕٛخ يغ انؼهٕو انؼغكشٚخ..81
 ]اِلنفاؿ[. {َٔ ..ٍعتيم مًٌن قػيو ةو }كىأىًعد كاٍ ٥بىيم م ا اٍستىطى  قاؿ هللا تعلى:

إف  ا٤بؤسسة العسكرية ىي ا٤بؤسسة الوحهدة الٍب ىي ٕباجة ١بمهع 
ا٤بؤسسات, ككذلك ٙبتاجها ٝبهع ا٤بؤسسات, كىذه ا٤بؤسسات تنطوم على 
علماء ٓت الطب كالرايضهات كالفهزايء كالعلـو كا١بغرافها كعلم الطوائف كالًفرىًؽ 

الطبخ كعلم النفس كغّب ذلك, ككل ىذه اِلمور  كعلم اللغات حٌب علم
ٙبتاجها ا٤بؤسسة العسكرية, فال ٲبكن لناعة سالح بدكف علم الرايضهات 

 كالفهزايء مثالن, كال ٲبكن ١بهش أف ٰبارب بدكف أطباء, كطباخْب..
كىكذا كانت ا٤بؤسسة العسكرية عند النيب للى هللا علهو كعلى للو 

صات, من ٚبصص الدعاية كاإلعالـ, كسلم تنطوم على ٝبهع التخص
كالطب كا١بغرافها كالصناعة كالن ظيًم الدًٌفىاعهة.., كل ذلك عمالن بقولو تعاىل: 

ب  اٍلميتػىوىكًًٌلْبى }.. كىشىاًكٍرىيٍم ٓت اِلىٍمًر فىًإذىا عىزىٍمتى فػىتػىوىك ٍل عىلىى اّللًٌ ًإف  اّلٌلى ٰبًي
اؾ ٝبهع أىل التخص صىات, , فا٤بشاكرة تقتضي إشر [لؿ عمراف] {ُٗٓ

                                           
 .طريق مكةاب٘باه الذم قداـ ا٢بلهفة,  الفسحة الكبّبةىو  (ُ)
 .َّْٖرقم  لحهح مسلم (ِ)
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{, فهذه عامة ٓت كل أمر نستطهع قػيو ةو كىذا من مقتضهات قوه تعاىل السابق}
 القهاـ بو كجب علهنا معرفتو. 

فكاف أبو بكر الصديق هنع هللا يضر من أىم الوزراء للنيب للى هللا علهو كعلى 
لعسكرية ٓت للو كسلم ٓت االستشارة ٓت ٝبهع شؤكف ا٢برب, كاستعاف اب٣بربة ا

هنع هللا يضر ٓت ٙبديد  اٍلميٍنًذرً  ٍبنً  ٢ٍبيبىابً حفر ا٣بندؽ بسلماف الفارسي هنع هللا يضر, كاب
مواقع ا١بهش, ككانت بعض الصحابهات كفاطمة الزىراء اهنع هللا يضر يعملن  

 زاعيًٌ ا٣بي  سيٍفهىافى  ٍبنً  بيٍسرً كممرضات ٓت معا١بة جرحى ا٤بسلمْب, كاستعاف ب
ةى ى قريش كقت ا٢بديبهة, ّت أخذ بداللة ابلتجسس عل  هبً صى ا٢ٍبي  ٍبنً  بػيرىٍيدى

لعلمو ابلطرؽ ٓت الداللة على الطريق إىل ا٢بديبهة حهنما أراد ٘بن بى ا٤بواجهة 
 مع خالد بن الولهد قبل إسالمو.

كأخّبان ٓت غزكة ا٢بديبهة أخذ برأم أٌـً سلمة اهنع هللا يضر بعد االنتهاء من  
د كاف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٓت ألعب الصلح فهو, كق

الظركؼ بسبب ما لقهو من كفار قريش من لده عن ا٤بسجد ا٢براـ, ّت ٤با 
أىمىرى النيب  للى هللا علهو كعلى للو كسلم الصحابة ابلتحل ل من العمرة ل 

 يستجب كاحد منهم لو, فكاف لرأيها دكر حاسم ٓت حل عقدة اِلمر.
م ا أنو لى  عىًن اٍلًمٍسوىًر ٍبًن ٨بىٍرىمىةى, كىمىٍركىافى ٍبًن ا٢بٍىكىمً  م كغّبهركل البخار 

ًمٍن قىًضه ًة الًكتىاًب, قىاؿى رىسيوؿي  _النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم_ فػىرىغى 
 .هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم ِلىٍلحىابًًو: قيوميوا, فىا٫ٍبىريكا, ّتي  اٍحًلقيوا

ـى ًمنػٍهيٍم رىجيله حىٌب  قىاؿى ذىًلكى ثىالىثى مىر اتو قىاؿى   هللًا مىا قىا  .: فػىوى
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فػىلىم ا لٍى يػىقيٍم ًمنػٍهيٍم أىحىده, دىخىلى عىلىى أيٌـً سىلىمىةى, فىذىكىرى ٥بىىا مىا لىًقيى ًمنى  
 .الن اسً 

, اٍخريجٍ   ب  ذىًلكى ا  فػىقىالىٍت أيـ  سىلىمىةى: ايى نىيب  هللًا, أىٙبًي لًٌٍم أىحىدن ّتي  الى تيكى
اًلقىكى فػىهىٍحًلقىكى  , كىتىٍدعيوى حى  .ًمنػٍهيٍم كىًلمىةن, حىٌب  تػىٍنحىرى بيٍدنىكى

ا ًمنػٍهيٍم, حىٌب  فػىعىلى ذىًلكى ٫بىىرى بيٍدنىوي, كىدىعىا حىاًلقىوي   لًٌٍم أىحىدن فىخىرىجى, فػىلىٍم ييكى
فػىنىحىريكا, كىجىعىلى بػىٍعضيهيٍم ٰبىًٍلقي بػىٍعضنا, حىٌب  كىادى فىحىلىقىوي, فػىلىم ا رىأىٍكا ذىًلكى قىاميوا, 

بػىٍعضيهيٍم يػىٍقتيلي بػىٍعضنا غىمًّا
(ُ). 

اعرتارٛجٛخ االعزثًبس يف ادلؤعغخ انؼغكشٚخ، .82
 ٔاحملبفظخ ػهٗ أيٕاذلب.

وءه كىاتػ بػىعيواٍ فىانقىلىبيوٍا بًًنٍعمىةو مًٌنى اّللًٌ كىفىٍضلو لٍ  ٲبىٍسىٍسهيٍم سي قاؿ هللا تعاىل: }
 { ]لؿ عمراف[.ًُْٕرٍضوىافى اّللًٌ كىاّلٌلي ذيك فىٍضلو عىًظهمو 

 اٍبنً ركل النسائي رٞبو هللا كغّبه ٓت أسباب نزكؿ اآلية السابقة عن 
: لىم ا اٍنصىرىؼى اٍلميٍشرًكيوفى عىٍن أيحيدو كىبػىلىغيوا رضي هللا عنهما أنو قاؿ عىب اسو 

ا قػىتػىٍلتيميوهي, كىالى اٍلكىوىاًعبى أىٍردىفٍػتيٍم, كىبًٍئسى مىا لىنػىٍعتيمي الر ٍكحىاءى, قىاليوا: الى   ٧بيىم دن
 .اٍرًجعيوا

فػىبػىلىغى ذىًلكى رىسيوؿي هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم فػىنىدىبى الن اسى  
بيوا حىٌب  بػىلىغيوا ٞبىٍرىاءى اٍِلىٍسدً  :(2)..فىانٍػتىدى ابيوٍا ّلًلًٌ  } , فىأىنٍػزىؿى هللاي تػىعىاىلى ال ًذينى اٍستىجى

                                           
 .ِِّٕكُِّٕلحهح البخارم رقم (ُ)
 هجهة.تقدـ التعريف ٗبوضع غزكة ٞبراء اِلسد عند قاعدة اختهار ا٤بواقع االسَبات( ِ)
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 .{ ]لؿ عمراف[ُِٕ ..كىالر سيوًؿ ًمن بػىٍعًد مىآ أىلىابػىهيمي اٍلقىرٍحي 
]ٓت هناية  كىقىٍد كىافى أىبيو سيٍفهىافى قىاؿى لًلن يبًٌ للى هللا علهو كعلى للو كسلم

ابػىنىاغزكة أحد[  .: مىٍوًعديؾى مىٍوًسمي بىٍدرو حىٍهثي قػىتػىٍلتيٍم أىٍلحى
فىأىم ا ا١بٍىبىافي فػىرىجىعى, كىأىم ا الش جىاعي فىأىخىذى أىىيب ةى اٍلًقتىاًؿ كىالتًٌجىارىًة, فػىلىٍم  

ا كىتىسىو قيوا, فىأىنٍػزىؿى هللاي تػىعىاىلى  ديكا بًًو أىحىدن }فىانٍػقىلىبيوا بًًنٍعمىةو ًمنى هللًا كىفىٍضلو لٍى  :ٯبًى
 .(1)ٲبىٍسىٍسهيٍم سيوءه{

ابتلهت بو ا٤بؤسسات العسكرية ٓت بعض الدكؿ ىو إف أسوأ ما 
اعتمادىا على ابقي الوزارات ٓت تغطهة نفقاهتا, ٕبهث تكوف عالة على كل 
الوزارات, كلهس ٥با دكر إال االستهالؾ, كاستنزاؼ أمواؿ الدكلة على 

 حساب الوزارات كنفقات الشعب.
الدكؿ  كىذا لهس من ا٢بكمة ٗبكاف؛ ِلف اقتصاد الوزارات ٓت كثّب

يتعرض لًنىكىبىات, هتوم بو إىل اِلسفل, كابلتايل ستتأثر ا٤بؤسسة العسكرية ٓت 
مد  نفقاهتا, كأتث رىا يعِب ضعفها, كىذا الضعف لو عواقب كخهمة ال ٙبي

 عقباىا.
لذا كاف من سهاسة النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم جعل ا٤بؤسسة 

القرلف الكرمي كالسنة ا٤بطهرة, كما مر  العسكرية مكتفهة ذاتهان, كعلى ىذا دؿ  
ٓت أسباب نزكؿ اآلية السابقة, فقد خرج ا٤بسلموف للقتاؿ ٤بهعاد أيب سفهاف 
كمعهم ٘بارهتم, فجنبى أبو سفهاف كخارت عزٲبتو عن ا٤بواجهة ككلل 

                                           
 .َُُُٕسنن النسائي الكربل رقم( ُ)
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ِِٕ 

 

ا٤بسلموف بدران, فلم ٯبدكا مواجهة بل ابشركا ٘بارهتم كرٕبوا الضعف حهث ال 
 منافس ٥بم.
أشرت من قبل ٓت معرض الَبغهب بصناعة اِلسلحة إىل ما جاء كقد 

اـً ٓت الصحهح  بًن مىٍعًدم كىًربو رىًضيى هللاي عىٍنوي عىًن الن يبًٌ لىل ى اّلل ي  عىًن ا٤بًٍقدى
هػٍرنا ًمٍن أىٍف أيىٍكيلى أنو عىلىٍهًو كعىلىى للًًو كىسىل مى  : مىا أىكىلى أىحىده طىعىامنا قىط  خى قىاؿى

 .(1)ٍن عىمىًل يىًدًه, كىًإف  نىيب  هللًا دىاكيدى, عىلىٍهًو الس الىـي, كىافى أيىٍكيلي ًمٍن عىمىًل يىًدهً مً 
هنع هللا يضر  عىٍن خىارًجىةى ٍبًن زىٍيدو  كمن ذلك أيضان ما ركاه ابن ماجة رٞبو هللا 

فػىهىٍشَبىًم كىيىًبهعي كىيػىت ًجري ًٓت رىأىٍيتي رىجيالن يىٍسأىؿي أىيب عىٍن الر جيًل يػىٍغزيك : قىاؿى أنو 
كين ا مىعى رىسيوًؿ اّللً  لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كىعلىى للًًو كسىل مى بًتػىبيوؾى   :فػىقىاؿى لىوي أىيب  ,غىٍزكىتًوً 

 .(ِ)نىٍشَبىًم كىنىًبهعي كىىيوى يػىرىاانى كىالى يػىنػٍهىاانى 
ذات إنتاج ذاِت  فهذه اِلحاديث ٙبض  على جعًل ا٤بؤسسة العسكرية

كمكتفهة بنفسها, بل كتقـو على مساعدة غّبىا, فقد كاف جيل  الصحابة 
رضواف هللا تعاىل علههم يقـو بتجههز نفسو من سالح كعتاد كمؤكنة للحرب, 
كىذا من عظهم التخطهط االسَباتهجي ٓت االكتفاء العسكرم للحرب, قاؿ 

ٍن عىذىابو أىلًهمو ايى أىيػ هىا ال ًذينى لىمىنيو هللا تعاىل: } ا ىىٍل أىديل كيٍم عىلىى ً٘بىارىةو تينًجهكيم مًٌ
ًبهًل اّللً   َُ هػٍره  بًىٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيمٍ تػيٍؤًمنيوفى اًبّللً  كىرىسيولًًو كى٘بيىاًىديكفى ٓت سى ذىًلكيٍم خى

 { ]الصف[.ُُل كيٍم ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى 

                                           
 .َِِٕلحهح البخارم رقم( ُ)
 .ُِّٖرقمسنن ابن ماجة  (ِ)
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أنواع ا١بهاد ىو ما اشَبؾ اإلنساف فهو فهذه اآلية تدؿ على أف أعظم 
كىذا ينطبق على من قاـ ابستثمار أمواؿ ا٤بؤسسة العسكرية, ٗبالو كجسده, 

سواء كاف من مالو ا٣باص بف ٱبصص جزءان من أرابح شركاتو لصا٢بها, أك 
يقـو ابستثمار أمواؿ ا٤بؤسسة العسكرية نفسها ٓت كافة الوجوه االقتصادية 

ة كزراعهة كأمنهة كعلمهة؛ كأف تستثمر أموا٥با ٓت التعلهم من لناعهة ك٘باري
 ا١بامعي كغّب ذلك. 

كٲبكن للمؤسسة العسكرية الهـو اال٬براط ٓت كل الوزارات كا٤بؤسسات 
ا٢بكومهة كغّب ا٢بكومهة, ٕبهث يكوف ٥با رأس ماؿ تعقد شراكات مع 

عات, الوزارات اِلخرل كغّبىا, كتقـو على توظهف ا١بند ٓت شٌب القطا
كتقـو مثالن على أخذ دكر ا٢بماية اِلمنهة للقطاع ا٢بكومي كا٣باص, كتكوف 
٥با أراض ٨بصصة ٥با تقـو بزراعتها, كٚبصص بعض الساعات للعمل ٓت 
اِلرض, كيكوف ٥با مصانع, كىكذا, كٲبكن أف تساىم ٓت ٞباية دكؿ أخرل 

..  مقابل أجر معلـو
سة العسكرية ىو ومن أىم األسباب يف العناية أبموال ادلؤس

االئتمان عليها، وعدم سرقتها، أو تبذيرىا، أو توكيل من ال ُُيسن 
 إدارهتا.

لذا جاء من أعظم الولااي من النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم 
اـً ٍبًن فهما يتعلق ابِلمر السابق كغّبه كىو ما ركاه أٞبد كغّبه  عىًن اٍلًمٍقدى

وي: جىلىسى مىعى عيبىادىةى ٍبًن الص اًمًت, كىأىيب الد ٍردىاًء, مىٍعًدم كىًربى اٍلًكٍنًدمًٌ أىن  
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اكىريكا حىًديثى رىسيوًؿ هللًا لىل ى هللاي )مهنع هللا يضر( كىا٢بٍىاًرًث ٍبًن ميعىاًكيىةى اٍلًكٍنًدمًٌ  , فػىتىذى
: أىبيو الد ٍردىاًء, ًلعيبىادىةى: ايى عيبىادى على للو ك عىلىٍهًو كى  ةي كىًلمىاتي رىسيوًؿ هللًا سىل مى فػىقىاؿى

ا, ٓت شىٍأًف اٍِلىٍٟبىاًس؟  للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٓت غىٍزكىًة كىذى
ًإف  رىسيوؿى هللًا للى هللا علهو كعلى للو كسلم لىل ى هًبًٍم ..: عيبىادىةي  فػىقىاؿى  

ـى رى  ٍقًسًم, فػىلىم ا سىل مى قىا سيوؿي هللًا للى هللا علهو ٓت غىٍزًكًىٍم ًإىلى بىًعّبو ًمنى اٍلمى
: ًإف  ىىًذًه ًمٍن غىنىاًئًمكيٍم, كىًإن وي  كعلى للو كسلم, فػىتػىنىاكىؿى كىبػىرىةن بػىٍْبى أي٭ٍبيلىتػىٍهًو فػىقىاؿى
, كىا٣ٍبيميسي مىٍرديكده عىلىٍهكيٍم, فىأىد كا  لىٍهسى يل ًفههىا ًإال  نىًصهيب مىعىكيٍم ًإال  ا٣ٍبيميسي

ره كىعىاره ا٣بٍىٍهطى كىالٍ  , كىالى تػىغيل وا؛ فىًإف  اٍلغيليوؿى انى مىًخهطى, كىأىٍكبػىرى ًمٍن ذىًلكى كىأىٍلغىرى
نٍػهىا كىاآٍلًخرىًة, كىجىاًىديكا الن اسى ٓت هللًا اٍلقىرًيبى كىاٍلبىًعهدى, كىالى  عىلىى أىٍلحىابًًو ٓت الد 

, كىأىًقهميوا حيدي  ئًمو كدى هللًا ٓت ا٢بٍىضىًر كىالس فىًر, كىجىاًىديكا ٓت تػيبىاليوا ٓت هللًا لىٍومىةى الى
ي هللاي بًًو ًمنى ا٥ٍبىمًٌ  به ًمٍن أىبٍػوىاًب ا١بٍىن ًة عىًظهمه يػينىجًٌ سىًبهًل هللًا؛ فىًإف  ا١بًٍهىادى ابى

كىاٍلغىمًٌ 
(ُ).   

 رؼهى انؼهٕو انششػٛخ، ٔاحلفبػ ػهٗ انكفبءاد انؼهًٛخ..83
 اُه.صَ ا عَ ّن َ أَ كَ فَ ٍل هْ جَ  ىلَ َمْن َعَبَد هللَا عَ 

إف ا١بهاد من أكجب العبادات الٍب يػيتػىقىر ب هبا إىل هللا تعاىل ٤با فهو من 
حفظ الدين كأىلو, كال يتحقق أداء ىذا الواجب لحهحان إال بتعلم أحكامو 
خالة, كتعلم ابقي أحكاـ الدين عامة, كإف من أكضح اِلدلة على كجوب 

نػٍهيٍم طىآئًفىةه لًٌهػىتػىفىق هيوٍا اىل: }تفقو ا١بندم قوؿ هللا تع فػىلىٍوالى نػىفىرى ًمن كيلًٌ ًفٍرقىةو مًٌ
                                           

 .ِِٗٗٔرقم مسند اإلماـ أٞبد (ُ)
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ريكفى    ]التوبة[. {ُِِ ٓت ٱلدًٌيًن كىلًهينًذريكاٍ قػىٍومىهيٍم ًإذىا رىجىعيۤواٍ إًلىٍهًهٍم لىعىل هيٍم ٰبىٍذى
 ففي ىذه اآلية عدة أمور:

 لم كجهاد السهف.اِلكؿ: ساكل بْب ا١بهادىين ٓت النفّب؛ جهاد الع
الثاين: أكجب على من نفركا إىل تعلم العلـو الشرعهة أف يػيعىلًٌموا غّبىم 

 من اجملاىدين كغّبىم, كأف يتعلم ىؤالء منهم.
الثالث: ٞباية أىل العلم؛ ِلف نفّبىم ٓت جهة غّب جهة القتاؿ, فدؿ 

 على أهنم ٗبنجىن عن ا٣بطر.
لهس ٥بم مشاركة ٓت ا١بهاد, بل كىذا ال يعِب أف العلماء, كأىل ا٤بشورة 

ف عبد ٥بم مشاركة لكن ينبغي االحتهاط على أركاحهم, ٤با ذكره أىل السّبة أ
دعا إىل الرباز,  ]كذلك قبل إسالمو[ يـو بدر الصديق ٓت الرٞبن بن أيب بكر

  للى هللا علهو كعلى للوقىاؿى لرىسيوؿ هللا, ك لهبارزه هنع هللا يضر فقاـ إلهو أبوه أبو بكر
سيوؿ هللا للى هللا ر قىاؿى ]طلهعة ا٣بهل[, ف دىٍعًِب أكن ٓت الر ٍعلىة اِلكىلى  كسلم

أىن ك ًعٍنًدم ٗبىٍنزًلىة  أما تعلمي  ,متعنىا بًنػىٍفًسك ايى أىابى بكر :علهو كعلى للو كسلم 
 .(ُ)٠بىًٍعي كبصرم

 ىذا كمن أىم اِلمور الٍب يلـز أف يتعلمها اجملاىد, الوضوء, كالتهمم,
كأحكاـ النجاسات, كلالة ا٣بوؼ, كلالة ا١بنائز, كا٤بسح على ا١ببائر 

 كغّبىا ٩با ٰبتاجو اجملاىد.

                                           
 .ُِّ/ِ (إنساف العهوف ٓت سّبة اِلمْب ا٤بأموف)السّبة ا٢بلبهة  (ُ)
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فتعلم ىذه اِلمور فهو تربًئة لذم ة ا٤بسلم بف تكوف عبادتو على الوجو 
الصحهح, كقد يكوف تعلم ىذه اِلمور سببان إلنقاذ حهاة مسلم,  أك يكوف 

عن جىاًبرو ر معنا من حديث أيب داكد ا١بهل هبا سبب ٤بوت مسلم, كما م
ّتي   ,فىشىج وي ٓت رىٍأًسوً  ,فىأىلىابى رىجيالن ًمن ا حىجىره  ,خىرىٍجنىا ٓت سىفىرو  :قاؿهنع هللا يضر أنو 

ديكفى يل ريٍخصىةن ٓت التػ هىم مً  :فىسىأىؿى أىٍلحىابىوي فقاؿ ,اٍحتػىلىمى   ؟ىل ٘بًى
دي لك ريٍخصىةن كى  :فػىقىاليوا   .فىاٍغتىسىلى فىمىاتى  ,أىٍنتى تػىٍقًدري على اٍلمىاءً ما ٪بًى
ًلكى  للى هللا علهو كعلى للو كسلما قىًدٍمنىا على النيب م  فلى    ,أيٍخربى ًبذى

إ٭با   ,فىًإ٭ب ىا ًشفىاءي اٍلًعيًٌ الس ؤىاؿي  ,أال سىأىليوا ًإٍذ ل يػىٍعلىميوا !قػىتػىلىهيٍم هللا ,قػىتػىليوهي  :فقاؿ
ّتي  ٲبىٍسىحى علهها كىيػىٍغًسلى  ,يػىتػىهىم مى كىيػىٍعًصبى على جيٍرًحًو ًخٍرقىةن  كاف يىٍكًفهًو أىفٍ 

سىائًرى جىسىًدهً 
(ُ). 

خ ثبنؼهٕو انُفغٛخ..84
َّ
شٚ

َ
ك
ْ
غ

َ
 دػى ادلؤعغخ انؼ

لىقىٍد نىصىرىكيمي اّلٌلي ٓت مىوىاًطنى كىًثّبىةو كىيػىٍوـى حينػىٍْبو ًإٍذ :}قاؿ هللا تعاىل
ثٍػرى  بػىٍتكيٍم كى ئنا كىضىاقىٍت عىلىٍهكيمي اِلىٍرضي ٗبىا رىحيبىٍت ّتي  أىٍعجى تيكيٍم فػىلىٍم تػيٍغًن عىنكيٍم شىهػٍ
 ]التوبة[. {ِٓكىل هػٍتيم م ٍدًبرًينى 

 {ٖفىأى٥ٍبىمىهىا فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىىا  ٕكىنػىٍفسو كىمىا سىو اىىا  :}قاؿ هللا تعاىل
 ]التوبة[.

اىل هبا, كٗبا أكدعو هللا تعاىل من عظهم تكوين النفس أنو أقسم هللا تع
فهها من قابلهتها للضالؿ أك ا٥بدل, ككل إنساف يعمل ٗبا تواطأت علهو 

                                           
 .ّّٔ( سنن أيب داككد رقمُ)
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 ك ىالكو.سو, فكانت السبب اِلكؿ ٓت ٪باتو أنف
كتبقى ميًهم ة علماء النفس ىي ٙبلهل ا٤بواقف اإلٯبابهة كالسلبهة, ّت 

لبهة, كىذا اِلمر يشمل تعزيز ا٤بواقف اإلٯبابهة, كتقدمي ا٢بلوؿ للمواقف الس
ٝبهع من يعمل ٓت ا٤بؤسسة العسكرية من القائد العاـ مركرنا اب١بندم إىل 
الطباخ, بل يقـو ىؤالء ا٤بختصوف على ٙبلهل نفسهة العدك ا٣بصم, كبهاف ما 

و, كا٢بهازة علهو, كٓت اآلية اِلكىل عنده من دكافع كرغبات, ككهفهة الولوؿ إله
حنْب كىو إعجاب النفوس بكثرة ا١بنود, فأراد هللا  بْب هللا سبب ا٥بزٲبة ٓت

أف يعلمهم أف الكثرة لهست من أسباب النصر, كأف النالر ا٢بقهقي ىو هللا 
 تعاىل.

ككاف رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم يستعْب بوزراء كأيب  
 ا.بكر هنع هللا يضر لتحلهل ا٤بواقف, كا٢بكم علهها, كمن ّت  تقدمي ا٢بلوؿ ٥ب

عىًن اٍلًمٍسوىًر ٍبًن ٨بىٍرىمىةى, كمن الشواىد على ذلك ما ركاه أٞبد كغّبه 
: خىرىجى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  ..كىمىٍركىافى بىًن ا٢بٍىكىمً  قىاالى

ٍيًبهىًة ٓت ًبٍضع عىٍشرىةى ًمائىةن ًمٍن أىٍلحىابًًو, حىٌب  ًإذىا كىا نيوا ًبًذم ا٢ٍبيلىهػٍفىًة, زىمىافى ا٢ٍبيدى
قػىل دى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ا٥ٍبىٍدمى كىأىٍشعىرىهي, كىأىٍحرىـى اًبٍلعيٍمرىًة, 

ننا لىوي ًمٍن خيزىاعىةى ٱبيٍربيهي عىٍن قػيرىٍيشو  ٍيًو عىهػٍ  .كىبػىعىثى بػىٍْبى يىدى
لى للًو كسل مى حىٌب  ًإذىا كىافى ًبغىًديًر كىسىارى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كع 

: ًإيٌنً قىٍد تػىرىٍكتي  (ُ)اٍِلىٍشطىاًط قىرًيبه ًمٍن عيٍسفىافى  , فػىقىاؿى نيوي ا٣ٍبيزىاًعي  هي عىهػٍ , أىَتى
                                           

 .تقدـ التعريف ابِلماكن ٙبت عنواف: الشورل( ُ)
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 ,اٍِلىحىابًهشى كىٝبىىعيوا لىكى ٝبييوعنا.. كىٍعبى ٍبنى ليؤىمٌو كىعىاًمرى ٍبنى ليؤىمٌو قىٍد ٝبىىعيوا لىكى 
 .ميقىاتًليوؾى كىلىاد كؾى عىًن اٍلبػىٍهتً  كىىيمٍ 

, أىتػىرىٍكفى أىٍف   فػىقىاؿى الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: أىًشّبيكا عىلىي 
ًء ال ًذينى أىعىانيوىيٍم فػىنيًصهبػىهيٍم, فىًإٍف قػىعىديكا قػىعىديكا مىٍوتيورًينى  ًهلى ًإىلى ذىرىارًمًٌ ىىؤيالى ٭بى

, فىمىٍن لىد انى عىٍنوي قىاتػىٍلنىاهي .. ٧بىٍريكًبْبى  ـ  اٍلبػىٍهتى  .أىٍك تػىرىٍكفى أىٍف نػىؤي
نىا ميٍعتىًمرًينى, كىلٍى  فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو: هللاي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي, ايى نىيب  هللًا, ًإ٭ب ىا ًجئػٍ

نػىنىا كىبػىٍْبى الٍ  ا, كىلىًكٍن مىٍن حىاؿى بػىهػٍ ٍئ نػيقىاًتلي أىحىدن  بػىٍهًت قىاتػىٍلنىاهي.٪بًى
 ..فػىقىاؿى الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: فػىريكحيوا ًإذنا

فػىرىاحيوا حىٌب  ًإذىا كىانيوا بًبػىٍعًض الط رًيًق, قىاؿى الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو 
لو ًلقيرىٍيشو طىًلهعىةن, فىخيذيكا ذىاتى ٓت خىهٍ  (ُ)كسل مى: ًإف  خىاًلدى ٍبنى اٍلوىلًهًد اًبٍلغىًمهمً 

هللًا مىا شىعىرى هًبًٍم خىاًلده حىٌب  ًإذىا ىيوى ًبقىتػىرىًة ا١بٍىٍهشً  اٍلهىًمًْب,  , فىاٍنطىلىقى يػىرٍكيضي (ِ)فػىوى
 ..نىًذيرنا ًلقيرىٍيشو 

: كىال ًذم نػىٍفًسي بًهىًدًه, رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم ّتي  قىاؿى  

                                           
بْب ا١بمـو كعسفاف, على الطريق  كمُٔبػ كيراع الغمهم: يقع جنوب عسفاف الغمهم أم   (ُ)

من مكة, كتعرؼ الهـو بربقاء الغمهم. معجم ا٤بعال ا١بغرافهة  كمْٔعلى بعد  ا٤بتجهة ٤بكة
 كقريبان منو قرية الشامهة. .ِّٔ/ُ

 .  "ٔٔ.ُٕ'ِٕ°ّٗ"ٓٓ.ّٖ'ْٗ°ُِ االحداثهات:  
 .سود الذم تثّبه حوافر الدكابالغبار اِل (ِ)
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ىىاالى  تػيهيٍم ًإاي  كىًإٍف ىيٍم أىبػىٍوا,  , يىٍسأىليوين خيط ةن يػيعىظًٌميوفى ًفههىا حيريمىاًت هللًا ًإال  أىٍعطىهػٍ
ا حىٌب  تػىنػٍفىرًدى سىاًلفىًٍب أىٍك لىهػيٍنًفذىف   يقىاتًلىنػ هيٍم عىلىى أىٍمرًم ىىذى فػىوىال ًذم نػىٍفًسي بًهىًدًه, ِلى

 ..هللاي أىٍمرىهي 
فػىلىم ا أىٍشرىؼى عىلىى  ,ًمٍن بىًِب ًكنىانىةى: دىعيوين لتًهًو, فػىقىاليوا: اٍئًتوً   جيله قىاؿى رى ك  

الن يبًٌ للى هللا علهو كعلى للو كسلم  كىأىٍلحىابًًو, قىاؿى الن يب  للى هللا علهو 
فه, كىىيوى ًمٍن قػىٍوـو يػيعىظًٌميوفى اٍلبيٍدفى, فىابٍػعى  ا فيالى  ,ثيوىىا لىوي كعلى للو كسلم : ىىذى

, مىا  : سيٍبحىافى اّللً  , قىاؿى فػىبيًعثىٍت لىوي, كىاٍستػىٍقبػىلىوي اٍلقىٍوـي يػيلىب وفى, فػىلىم ا رىأىل ذىًلكى
ًء أىٍف ييصىد كا عىًن اٍلبػىٍهًت. بىًغي ٥ًبىؤيالى  يػىنػٍ

: رىأىٍيتي اٍلبيٍدفى قىٍد قػيلًٌدى   : فػىلىم ا رىجىعى ًإىلى أىٍلحىابًًو, قىاؿى ٍت كىأيٍشًعرىٍت, قىاؿى
 فػىلىٍم أىرى أىٍف ييصىد كا عىًن اٍلبػىٍهًت.

: دىعيوين لتًًو.  , فػىقىاؿى ـى رىجيله ًمنػٍهيٍم يػيقىاؿي لىوي ًمٍكرىزي ٍبني حىٍفصو  فػىقىا
 فػىقىاليوا: اٍئًتًو. 
ا  للى هللا علهو كعلى للو كسلمفػىلىم ا أىٍشرىؼى عىلىٍهًهٍم, قىاؿى الن يب    : ىىذى

. ًمٍكرىزه   , كىىيوى رىجيله فىاًجره
نىا ىيوى ييكىلًٌميوي, ًإٍذ  للى هللا علهو كعلى للو كسلمفىجىعىلى ييكىلًٌمي الن يب   , فػىبػىهػٍ
قىاؿى الن يب  للى هللا علهو كعلى للو كسلم: سىهيلى ًمٍن , جىاءىهي سيهىٍهلي ٍبني عىٍمروك

 .أىٍمرًكيمٍ 
: ىىاًت اٍكتيٍب قىاؿى الز ٍىرًم  ٓت حىًديًثًو: فى  جىاءى سيهىٍهلي ٍبني عىٍمروك, فػىقىاؿى

نػىنىا كىبػىهػٍنىكيٍم ًكتىاابن  , فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو كعلى للو  ,بػىهػٍ عىا اٍلكىاًتبى فىدى
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 .(ُ)..كسلم: اٍكتيٍب ًبٍسًم اّللً  الر ٍٞبىًن الر ًحهمً 
 سهة الكثّبة, كمنها: كٓت ىذا ا٢بديث بتمامو من الفوائد الَببوية النف

_ استشارة النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم الصحابة بقولو: ُ
(( فهذا من أعظم مفاتهح استشراؼ النفوس كمعرفة ما أىًشّبيكا عىلىي  ))

 بداخلها, كمعرفة توجهاهتا, كمرامي قصدىا.
_ يالحظ من موقف قريش أهنا بعثت خالدان )قبل إسالمو( بكل ِ

 لصدًٌ رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم كالصحابة رضواف زيىيوٌو كتكرب
هللا علههم, ككهف استطاع النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٘بىىنػ بىوي, ال 
خوفان منو, بل إنو لهس من أىدافو, كهبذا أشار أبو بكر الصديق هنع هللا يضر عندما 

نىا ميٍعتىًمرًينى, كىلىٍ قاؿ:  ا ًإ٭ب ىا ًجئػٍ ٍئ نػيقىاًتلي أىحىدن  ..٪بًى
_ ٤با جاء الرجل الكنىاين أمرى النيب  للى هللا علهو كعلى للو كسلم ّ

الصحابة ابستقبالو اب١بماؿ الٍب أيٍشًعرت لنحرىا ٓت البهت ا٢براـ قربةن هلل 
تعاىل, فأدخل النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم إىل قلبو أف ىو رجل ًسٍلمو 

كانعكس ىذا على نفسو بف طلب من قريش ترؾ النيب  كلهس برجًل حرب,
 للى هللا علهو كعلى للو كسلم  كالصحابة زايرة البهت ا٢براـ.

قاؿ عنو النيب للى هللا علهو كعلى للو  ًمٍكرىزي ٍبني حىٍفصو _ ٤با جاء ْ
 كسلم بػأنو فاجر, ال ٰبَـب شعائر هللا, كال ٯبرم على يديو للح.

أخرب النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم  ني عىٍمروكسيهىٍهلي بٍ _ كبقدـك ٓ
                                           

 .ُِٖٖٗمسند اإلماـ أٞبد رقم  (ُ)
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بنو ستسهيل اِلمور, كىذا من خربة النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم 
 بحواؿ الرجاؿ كنفسهاهتم كمستول أخالقهم كًفراستو هبم.

ذكرىا معنا كالٍب تدؿ على خربة النيب للى هللا  كمن الشواىد الٍب مر  
ما بنفسهة عدكه, كما ٥با من طاقات تؤثر ٓت اآلخرين علهو كعلى للو كسلم 

دىعىاهي رىسيوؿي اّللً   :قىاؿى أنو عىًن عىٍبًد اّللً  ٍبًن أينػىٍهسو ركاه أٞبد كابن حباف كغّبٮبا 
ْبَن ُسْفَياَن ْبَن لَد اخِإن ُو َقْد بـََلَغِِن َأن   :فـََقالَ للى هللا علهو كعلى للو كسلم 

ََََع يلَ الن اَس لِيَ نـُبَـْيٍح اذْلَُذيل    .فَْأتِوِ  (ُ)ُزَوين َوُىَو بَِنْخَلَة َأْو ِبُعَرنَةَ غ 
 ؟انٍػعىٍتوي يل حىٌب  أىٍعرًفىوي  !ايى رىسيوؿى اّلل ً  :قػيٍلتي  :قىاؿى 
نىوي  :قىاؿى   .أىن كى ًإذىا رىأىيٍػتىوي كىجىٍدتى لىوي قيشىٍعرًيرىةن  ؛ليىةي مىا بػىهػٍنىكى كىبػىهػٍ
حنا ًبسىٍهًفي حىٌب  ديًفٍعتي إًلىٍهوً فىخى  :قىاؿى  دي  ,رىٍجتي ميتػىوىشًٌ كىىيوى ٓت ظيعينو يػىٍرَتى
فػىلىم ا رىأىيٍػتيوي كىجىٍدتي مىا كىلىفى يل رىسيوؿي اّللً   ,ًحْبى كىافى كىٍقتي اٍلعىٍصرً  ٥بىين  مىٍنزالن 

 .(ِ)..اٍلقيشىٍعرًيرىةً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم ًمنى 
 خ احلذٔد ٔحتظُٛٓب.محبٚ.85

قاؿ هللا تعاىل: }ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوٍا اٍلربيكٍا كىلىاًبريكٍا  :تعاىل قاؿ هللا 
 [.لؿ عمراف{ ]ََِكىرىاًبطيواٍ كىاتػ قيواٍ اّلٌلى لىعىل كيٍم تػيٍفًلحيوفى 

كاف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم من أشد القادة تهق ظان ٤با 
ؤه من كهد ًضد  دكلتو, كقد عمل على ٙبصْب الدكلة إبعداد ٰبهكو أعدا

                                           
 تقدـ ا٢بديث عن ىذه ا٤بناطق ٙبت عنواف التجسس على اِلعداء. (ُ)

 . َُٕٔرقم  لحهح ابن حباف,  ََُٗٔ رقم مسند أٞبد بن حنبل (ِ)
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ا٤برابطْب ٓت ٝبهع أطراؼ دكلة اإلسالـ, فكانت اِلخبار أتتهو مباشرة عن 
أم ٙبرؾ ىجومي ضد ا٤بسلمْب, لذا حث الرسوؿ للى هللا علهو كعلى للو 
كسلم _كما تقدـ معنا عند ا٢بديث عن فضل الرابط ٓت سبهل هللا كذكران 

 سهلاِلدلة_ على ذلك كمنها ما ركاه البخارم رٞبو هللا تعاىل, عن بعض 
لل ى هللاي علهًو كعلى للًو  هللا رسوؿ أف :عنو هللا رضي الساعدم سعد بن

 سوطً  كموضعي  علهها, كما الدنها من خّبه  هللاً  سبهلً  ٓت يوـو  رابطي : كسل مى قاؿ
 سبهلً  ٓت العبدي  هايركحي  ركحةي كال علهها, كما الدنها منى  خّبه  ا١بنةً  منى  أحدكم

 .(ُ)علهها كما الدنها منى  خّبه  ,الغدكةي  أكً  هللاً 
 مكان يتوقع ىجوم األعداء منو،  كل  ادلقام يف ىو طابوالر 

، وحراسة ادلسلمني إلعزاز الدين استعدادًا للجهاد، إذا احتيج إليو؛
  هم.ودفع شر ادلشركني عن

س علهها ٝبهع أنواع ا٤براكب من , كيقارابط ا٣بهلكمن أىم عدة الرابط 
}كىأىًعد كٍا  :اِللل فهو قولو تعاىلك  طهارات كسهارات كمدرعات كدابابت..

ًط ا٣بٍىٍهًل تػيٍرًىبيوفى بًًو عىٍدك  اّللًٌ كىعىديك كيٍم  ٥بىيم م ا اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيو ةو كىًمن ٌرابى
 يػىٍعلىميهيٍم كىمىا تينًفقيوٍا ًمن شىٍيءو ٓت سىًبهًل اّللًٌ كىلخىرًينى ًمن ديكهًنًٍم الى تػىٍعلىميونػىهيمي اّلٌلي 

 ]اِلنفاؿ[. {َٔيػيوىؼ  إًلىٍهكيٍم كىأىنتيٍم الى تيٍظلىميوفى 
أك ٓت  قرب العدك,سواء كاف ٓت  ٓت كل مكاًف,كرابط ا٣بهل يكوف  

                                           
من  موضع سوط ٓت ا١بنة يريد ما لغر ٓت ا١بنة :ك قولو  .ِّٕٓلحهح البخارم رقم (  ُ)

 ا٤بواضع كلها من بساتهنها كأرضها 
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فكل من اٚبذ خهال بنهة الرابط, لح ت نهتو كجوزم علهها  لبالد؛ا كسط
عٍن أيب ىيرىيٍػرىةى رضي هللا تعاىل عنو أف  ا ذكرانه من حديث الشهخْب خّبان؛ ٤ب

 ,ًلرىجيلو أٍجره  :ا٣بىٍهلي لًثىالىثىةو  :رسوؿى هللا  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى قاؿ
 فػىرىجيله ربىطىهىا ٓت سىًبهًل هللا ؛فأم ا ال ذم لىوي أٍجره  ,كعىلى رىجيلو كٍزره  ,كًلرىجيلو ًستػٍره 

رًٍج أك الر ٍكضىًة   ,فأطاؿى ٓت مىرٍجو أٍك رىٍكضىةو 
ى
فىمىا ألابىٍت ٓت ًطهىًلها ذىًلكى ًمنى ا٤ب

ا قىطىعىٍت ًطهػىلىها فاٍستػىن ت شىرىفىان  ,كانىٍت لىوي حىسىناتو  كانىٍت   ,أٍك شىرىفػىٍْبً  كلىٍو أهن 
ريىىا حىسىناتو لىوي  ا مىر ٍت بًنػىهٍ  ,أٍركىاثػيهىا كلَثى كٍل ييرٍد أٍف  ,رو فشىرىبىٍت ًمٍنوي كلىٍو أهن 

 .(ُ).. كافى ذىلىكى حىسناتو لىوي   ,يىٍسًقهػىهىا
من  , كعمارهتا بكل مستلزماهتاالرابط ٓت ثغور ا٤بسلمْب كحهاطتهاك 

؛ ٗبعُب أنو فرض كفائي عندما يكوف (ِ)كا١بهاد كاجبأجهزة ا٤براقبة 
رب الكفار أرض ا٤بسلموف متغلبْب على أعدائهم, كفرضه عهِبٌّ إذا قا

}ايى  اإلسالـ أك دخلوا بلدان مسلمان, كدلهل ذلك ما مر  من قولو تعاىل السابق
 .{ََِ ..أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيواٍ اٍلربيكاٍ كىلىاًبريكاٍ كىرىاًبطيواٍ 

                                           
 .ٕٖٗ رقم لحهح مسلم ,َِٕٓ رقم ( لحهح البخارمُ)

شك من الراكم كا٤برج موضع الكأل كأكثر ما يطلق على ا٤بوضع  "ٓت مرج أك ركضة: "قولو
ا٤برج اِلرض الواسعة  :كالركضة أكثر ما يطلق على ا٤بوضع ا٤برتفع كقاؿ ابن اِلثّب ,ا٤بطمئن

كثّب ٛبرج فهها الدكاب أم ٚبلى تسرح ٨بتلطة كهف شاءت كالركضة ا٤بوضع الذم   ذات نبات
بكسر الطاء ا٤بهملة كفتح الهاء لخر ا٢بركؼ بعدىا الـ كىو  "طهلها: "قولو ,يستنقع فهو ا٤باء

 "الشرؼ"ك ,كمن االستناف كىو العدٍ  "فاستنت: "قولو ى,لَبع ا٢ببل الذم ترتبط بو كيطوؿ ٥با 
 .ُّٓ/ْ, النهاية البن اِلثّب ُُٓ/ُْالقارم  عمدة .الشوط

 .َْٔ/ُالفواكو الدكاين ( ِ)
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}فىًإذىا ٱنسىلىخى ٱِلىٍشهيري ٱ٢ٍبيريـي فىٱقٍػتػيليوٍا ٱٍلميٍشرًًكْبى حىٍهثي  :تعاىل كقولو
بيوٍا كىأىقىاميواٍ كىجىدٛب ي  وىيٍم كىخيذيكىيٍم كىٱٍحصيريكىيٍم كىٱقٍػعيديكٍا ٥بىيٍم كيل  مىٍرلىدو فىًإف َتى

 ]التوبة[.{ٓ ٱلص الىةى كىلتػىوياٍ ٱلز كىاةى فىخىل وٍا سىًبهلىهيٍم ًإف  ٱّلل ى غىفيوره ر ًحهمه 
ىذا ك٧بل الشاىد على كجوب الرابط ىو قولو: }رابطوا{, كقولو 

 {.كىٱقٍػعيديكٍا ٥بىيٍم كيل  مىٍرلىدو اىل: }تع
كافي يػيٍرلىدي فهو العىديك  ك 

ى
  يػىٍرليدكف كا٢بىرىس, كالر لىدي: القـو, ا٤بًٍرلادي: ا٤ب

اقعدكا ٥بم ابلطلب لقتلهم أك أسرىم كٌل قاؿ الطربم رٞبو هللا تعاىل: معناىا: 
, ٗبعُب: ان أرليده رىٍلد طريق كمرقب, كىو من قوؿ القائل رلدت فالانن 

 .(ُ)وتي بػٍ رقػى 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 , لساف العرب مادة رلد.ٓٓ/َُتفسّب الطربم ( ُ)
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 .العسكريةمنطلق اخلطط الفصل اخلامس: 

 ا١باىزية القتالهة. .ٖٔ

 التورية ا٤بكانهة. .ٕٖ

 اختهار ا٤بواقهت الزمانهة. .ٖٖ

 اختهار ا٤بواقع االسَباتهجهة. .ٖٗ

 استخداـ عنصرم ا٤بفاجأة كا٤بداٮبة ٓت ا٢برب. .َٗ

 داء.قطع اإلمداد عن اِلع .ُٗ

 حرب العصاابت ٓت أرض اِلعداء. .ِٗ

 الَبشهد ٓت استخداـ اِلسلحة. .ّٗ

 السهاسة ا٢بربهة ٓت إدخاؿ الرىبة كا٣بوؼ ٓت قلب العدك. .ْٗ

 ٘بنب ا٤بواجهة القتالهة. .ٓٗ

 مواجهة ا٤بواقف الصعبة ابلتدابّب ا٤بناسبة ٥با. .ٔٗ

 . نقل ا٢برب إىل أرض العدك .ٕٗ

 تبههت الغارات. .ٖٗ

 .عسكريةا٤بهمات الا٤براسالت ٓت  .ٗٗ

 .توحهد لفوؼ ا٤بسلمْب .ََُ
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 .اجلبْضٚخ انمزبنٛخ.86
اابن م ًههننا }..قاؿ هللا تعاىل:  كىخيذيكٍا ًحٍذرىكيٍم ًإف  اّلٌلى أىعىد  لًٍلكىاًفرًينى عىذى

 { ]النساء[.َُِ
هة ٚبتلف عما ىو مىر  معنا أف  هللا تعاىل أابح ٓت ا٢برب الصالة بكهف

علهو ٓت الصالة العادية, كىي عبارة عن لالة ا٣بوؼ, كا٥بدؼ من ذلك ىو 
بقاء ا١بندم على أىبة االستعداد القتايل, كحٌب ال ٯبد العدك فرلة للغدر 
أك النهل من ا٤بسلمْب؛ كإف كانت ىناؾ ٜبة عبادة, فكاف من عظهم الشرع 

 .أف كازف بْب سالمة اِلبداف كلالح اِلدايف
الشهخاف عن أىنىًس بن مىاًلكو  كمن الشواىد على جاىزية القتاؿ ما ركاه

أىٍحسىنى الناس, ككاف أىٍجوىدى  للى هللا علهو كعلى للو كسلمهنع هللا يضر قاؿ كاف رسوؿ اّللً  
لىةو, فىاٍنطىلىقى انى  سه الناس, ككاف أىٍشجىعى الناس, كىلىقىٍد فىزًعى أىٍىلي اٍلمىًدينىًة ذىاتى لىهػٍ

رىاًجعنا, كقد  للى هللا علهو كعلى للو كسلمًقبىلى الص ٍوًت, فػىتػىلىق اىيٍم رسوؿ اّللً  
, كىو  سىبػىقىهيٍم إىل الص ٍوًت كىو على فػىرىسو ًِلىيب طىٍلحىةى عيٍرمو ٓت عينيًقًو الس ٍهفي

هي  ,يقوؿ: ل تػيرىاعيوا ل تػيرىاعيوا , قاؿ: ٕبىٍرنا أك إن ]أم الفرس[ قاؿ: كىجىٍدانى و لىبىٍحره
 .(ُ)ككاف فػىرىسنا يػيبىط أي 

 كىذه شجاعة النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ما ٥با مثهل!
 .انزٕسٚخ ادلكبَٛخ.87

 { ]النساء[.َُِ ..كىخيذيكٍا ًحٍذرىكيٍم قاؿ هللا تعاىل: }..
ال يقتصر ا٢بذر على تػىرىق ًب اِلموًر السلبهة كا٢بساب ٥با, بل يشمل 

طط كتوقع ا٤بخاطر, كتداركها قبل كقوعها, فمعرفة العدك كهفهة إعداد ا٣ب
                                           

 .َِّٕ, لحهح مسلم رقم ٖٔٔٓ( لحهح البخارم رقمُ)
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ٙبرؾ ا١بهش ىو من ا٤بخاطر الٍب توقعو ٓت شباؾ الصهد, كإخفاء التحركات 
عن العدك إبحدل الطرؽ كىي التورية ىو من أخذ ا٢بذر الذم أمر هللا تعاىل 

  بو, كما ٓت اآلية السابقة.
للجهاد أف تتكلم بكالـ يفهم  فالتورية عند اختهار ا١بهة ا٤بقصودة

السامع منك شهئان كتريد أنت شهئان لخر ٙباشهان للكذب, كىي من كسائل 
رضي هللا  جىاًبرالتمويو ٓت ا٢برب, كاِللل فهها ما ركاه البخارم كمسلم عن 

قىاؿى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: ا٢بٍىٍربي  أنو قاؿ: عنهما
 .(ُ)خىٍدعىةه 

ضمار خالفو كفهو التحريض على أخذ ا٢بذر ٓت إع إظهار أمر ك ا كا٣بد
س اعكانكأف من ل يتهقظ لذلك ل أيمن  ,ا٢برب كالندب إىل خداع الكفار

 .ك٫بو ذلك كالتزكير ابلتعريض كابلكمْب صّبيك  ,اِلمر علهو
كعب بن مالك رضي كمن الشواىد على ذلك ما ركاه الشهخاف عن  

قػىل مىا ييرًيدي كاف رسوؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى : أنو قاؿهللا عنو 
لل ى فػىغىزىاىىا رسوؿ اّللً   ,(ِ)حٌب كانت غىٍزكىةي تػىبيوؾى  ,ًبغىٍّبًىىاغىٍزكىةن يػىٍغزيكىىا إال كىر ل 

ا ,ٓت حىرٌو شىًديدو هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  كىاٍستػىٍقبىلى  ,مىفىازناكى  كىاٍستػىٍقبىلى سىفىرنا بىًعهدن
كىأىٍخبػىرىىيٍم ًبوىٍجًهًو  ,عىديكًًٌىمٍ  ةلًهػىتىأىى بيوا أىب ؛فىجىل ى لًٍلميٍسًلًمْبى أىٍمرىىيمٍ  ,غىٍزكى عىديكٌو كىًثّبو 

                                           
 .ّْٕٔرقم  لحهح مسلم ,ََّّرقم ( لحهح البخارم ُ)

تعرؼ على مواقع الغزكات كأزمنتها ٓت أٮبهة التقدـ ذكر احداثهات الغزكة ٙبت عنواف " (ِ)
 ".التخطهط االسَباتهجي



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ِٖٖ 

 

 .(ُ)الذم ييرًيدي 
لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كقد تكوف التورية ابلفعل, كما فعل النيب 

رًٍبًعيٌو  ٍبنً  قػىتىادىةى ا٢بٍىاًرثً  أىيب؛ إذ كج و سريةن بقهادة عندما أراد فتح مكةكسل مى 
, فظن الناس أنو (ْ)كذم ا٤بركة (ّ), بْب ذم خيشيب(ِ)إىل بطن ًإضىمو هنع هللا يضر 

                                           
 / ٖفتح البارم . كيراجع ِٕٗٔ, رقم لحهح مسلم ,ِٖٖٕرقم  ( لحهح البخارم ُ)

ُُٕ. 

, لتضاـ السهوؿ عنده, حهث ٘بتمع سهوؿ أكدية بطحاف, يسمى بوادم إضمك  :بطن إضم (ِ)
كادم "البحر اِلٞبر, كبعد ذلك يسٌمى ا, يصل إىل كاحدن  كقناة, كالعقهق, كتكٌوف مسهالن 

 .ِٗا٤بعال اِلثّبة ٓت السنة كالسّبة ص ".ا٢بمض
 كم.ٕٔكيقدر بعد ا٤بكاف عن ا٤بدينة ا٤بنورة/تبوؾ 

  "41..9'44°.2 "5..43'43°35االحداثهات: 
 كم عن ا٤بدينة.ّٓذم خشب سبق ذكرىا أهنا ا٤بندسة على طريق ا٤بدينة ا٤بنورة/تبوؾ ٫بو ( ّ)

  "ُٗ.ّّ'ُِ°ّٗ "ُٕ.ِٕ'ّٓ°ِْحداثهات: اال
كم. يراجع موقع َُٖذم ا٤بركة كتسمى الهـو أـ زرب, مشاؿ غرب ا٤بدينة ا٤بنورة على بعد  (ْ)

 فريق الصحراء.
لل ى هللاي علهًو كعلى كركم أف رسوؿ هللا : )) ُِٓا٤بعال اِلثّبة ٓت السنة كالسّبة ص قاؿ ٓت  

كتعٌد من كادم القرل, أك بْب خشب ككادم  ,كللى هبا الفجر نزؿ بذم ا٤بركة,للًو كسل مى 
 .((إىل تبوؾلل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى القرل, كىي من مراحل طريق رسوؿ هللا 

  "ٖٖ.ُٓ'ِٔ°ّٖ"ُٓ.ٕ'ّٖ°ِٓاالحداثهات: 
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 .(ُ)متوجو إىل غزك تلك الناحهة, حٌب تذىب بذلك اِلخبار إىل مكة
ابن  ف ما قالوكمن التورية الفعلهة _ما تقدـ ذكره_ عن غزكة بِب ٢ًبٍها

ّت غزكة رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو  :ٓت سّبتو سعد رٞبو هللا تعاىل
ٓت شهر ربهع اِلكؿ سنة ست من  (ِ)سفافكسل مى بِب ٢بهاف, ككانوا بناحهة عي 

مهاجره, قالوا كجد رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  على عالم 
شديدان, فأظهر أنو يريد الشاـ, كعسكر ٓت مائٍب  بن َثبت كألحابو كجدان 

, ّت  رجل كمعهم عشركف فرسان, كاستخلف على ا٤بدينة عبد هللا بن أـ مكتـو
أسرع السّب حٌب انتهى إىل بطن غراف, حهث كاف مصاب ألحابو, فَبحم 
علههم كدعا ٥بم, فسمعت هبم بنو ٢بهاف, فهربوا ٓت رؤكس ا١بباؿ, فلم يقدر 

 .(ّ)..دمنهم على أح
 .اخزٛبس ادلٕالٛذ انضيبَٛخ.88

ًت ضىٍبحنا قاؿ هللا تعاىل: } ًت قىٍدحنا  ُكىاٍلعىاًدايى فىاٍلميًغّبىاًت  ِ(ْ)فىاٍلميورايى
                                           

 .ّٖٓالرحهق ا٤بختـو ص ( ُ)
عرؼ على شخصهة النيب لل ى هللاي تقدـ ذكر االحداثهات ٙبت عنواف "البعد الركحي ٓت الت (ِ)

 علهًو كعلى للًو كسل مى العسكرية".
 .ٖٕ/ِالطبقات الكربل ( ّ)
: ٝبعي عىاًديىةو, كى  (ْ) تي ٣بهل أىٍقسىمى ابً , كا٤براد أف هللا تعاىل ا٤بسرًعىاتي ٓت مىًسّبًىىا ىي ا٣بهلي اٍلعىاًدايى

 اٍلميٍسرًعىاًت ٓت سىٍّبًىىا.
 عندى جىٍرًيهىا. هاأجوىافً من صىٍوتي ال ٕبهث ٱبرجا تىٍضبىحي ضىٍبحنا, أىنػ هى أم  ضىٍبحنا   

 ك     
ي
أضواء البهاف ٓت  .ىي ا٣بهلي حْب تيسرع فتضرب ا٢بجارةى ٕبوافرىا فتقدىحي الناري منها :ايتورً ا٤ب

 .ُٔ/ ٗإيضاح القرلف ابلقرلف 
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 { ]العادايت[.ليٍبحنا 
ٓت اآلية السابقة ٝبع هللا بْب أفضل اآلالت القتالهة ٓت ا٢برب كىي 

و من السرعة, كبْب اختهار أفضل ا٣بهل ٤با ٥با من جرأة ٓت اإلغارة كما تتمهز ب
 اِلزمنة ًلعىٍدًكىىا كىو الصبح.

فكاف رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ييًعد  العدة ٓت سبهل هللا 
تعاىل كٱبتار زمن ا٣بركج ككقت الولوؿ, فأما كقت الولوؿ فكاف ٩با ٱبتاره 

بْب إسالمهم ابِلذاف اللهل حهث يكوف الناس نهاـ, كينتظر طلوع الفجر لهت
أك ال, الحتماؿ دخو٥بم ٓت دين هللا تعاىل, مع علمو سابقان بهنم ابقوف على  
كفرىم, كأنو بلغتهم دعوة هللا تعاىل, كأهنم انلبوه العداء من قبل, كلتتحقق 
ا٤بباغتة من جانب لخر, كما ذكران من قبل ٓت اختهار ا٤بواقهت ا٤بكانهة, فقد 

 كبدأ ا٢بصار كا٤بباغتة ِلىل مكة لهالن.كلل إىل خهرب لهالن, 
ككاف لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٰبب ا٣بركج ٓت جهاده يـو  

كعب ا٣بمهس, كمن الشواىد على ذلك ما ركاه البخارم رٞبو هللا تعاىل عن  
ٓت  ا٣بمهسً  يوـى  بن مالك  هنع هللا يضر أف النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى خرجى 

  .(ُ)ا٣بمهسً  يوـى  ٱبرجى  أفٍ  ٰببي  تبوؾ ككافى  غزكةً 
قاؿ العز بن عبد السالـ رٞبو هللا تعاىل: ينبغي للمجاىد أف ٱبرج يـو 
ا٣بمهس اقتداءن برسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت أسفاره, ِلف 

 خرج اِلعماؿ تعرض على هللا تعاىل يـو ا٣بمهس, فهيعرىض علهو أف فالانن 

                                           
 .َِٕٗرقم ( لحهح البخارم  ُ)
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 .(ُ)٦باىدان ٓت سبهلك كابتغاء مرضاتك

 .اخزٛبس ادلٕالغ االعرتارٛجٛخ.89
اٍلميٍؤًمًنْبى مىقىاًعدى لًٍلًقتىاًؿ  ئي كىًإٍذ غىدىٍكتى ًمٍن أىٍىًلكى تػيبػىوًٌ قاؿ هللا تعاىل: }

هعه عىًلهمه   { ]لؿ عمراف[.ُُِكىاّلٌلي ٠بًى
مهداف القتاؿ, كٱبتار  فكاف لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يدرس

أفضل اِلمكنة ا٤بناسبة, ٕبهث تكوف ٓت لا٢بو عند قتاؿ عدكه, كأف ٱبتار 
جبالن لتأمْب عنصر ا٢بماية, أك تالن للمراقبة, كاختهاره لل ى هللاي علهًو كعلى 
للًو كسل مى مهداف القتاؿ ٓت بدر, كمهداف القتاؿ ٓت أحد, كمهداف ا٤برابطة ٓت 

كتبوؾ, كاختهار مكاف ا٣بندؽ يـو غزكة ا٣بندؽ, كإلهك  (ِ)دغزكة ٞبراء اِلس
 : (ّ)الشاىد من غزكة بدر

                                           
 .ٕٗالـ صأحكاـ ا١بهاد للعز بن عبد الس(  ُ)
ٞبراء اِلسد: جبل أٞبر جنوب غرب ا٤بدينة ا٤بنورة على طريق بدر على (  ِ)

كم, كيقع على ا١بانب اِلٲبن للطريق السريع, بعد أف تَبؾ َِمسافة 
ا٤بدينة( كتتجو اب٘باه طريق بدر كينبع, أيتهك ا١ببل  -طريق ا٥بجرة )مكة

 كم.ْعلى ٲبهنك بعد ا٤بفرؽ بنحو 

 . "ُْ.ِٔ'َّ°ّٗ"َُ.ُْ'ِِ°ِْاالحداثهات: 
 تقدـ بهاف إحداثهات ىذه ا٤بواقع. (  ّ)
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كىمىضىٍت  اٍنطىلىقى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىأىٍلحىابيوي  
ٍدرو ًٓت بًبى  ]اآلابر[ قػيرىٍيشه حىٌب  نػىزىليوا اًبٍلعيٍدكىًة اٍلقيٍصوىل ًمنى اٍلوىاًدم, كىاٍلقيليبي 

نٍػهىا ًمٍن بىٍطًن الت لًٌ ًإىلى اٍلمىًدينىًة, كىأىٍرسىلى اّلل ي الس مىاءى, كىكىافى اٍلوىاًدم  اٍلعيٍدكىًة الد 
فىأىلىابى رىسيوؿى اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو  ]تغهب اِلقداـ ٓت رمالو[ دىًىسنا

ٍنػىٍعهيٍم ًمنى اٍلمىًسًّب, كىأىلىابى  كسل مى كىأىٍلحىابىوي ًمنػٍهىا مىا لىب دى ٥بىيمي  اٍِلىٍرضى كىلٍى ٲبى
ليوا مىعىوي   .قػيرىٍيشنا ًمنػٍهىا مىا لٍى يػىٍقًدريكا أىٍف يػىٍرٙبًى

فىسىارى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػيبىاًدريىيٍم ًإىلى اٍلمىاًء   
 .لىٍهوً حىٌب  نػىزىؿى بىٍدرنا فىسىبىقى قػيرىٍيشنا إً 

فػىلىم ا جىاءى أىٍدنى مىاءو ًمٍن بىٍدرو نػىزىؿى عىلىٍهًو, فػىقىاؿى لىوي ا٢ٍبيبىابي ٍبني اٍلميٍنًذًر: ايى  
ري عىٍنوي, أىـٍ ىيوى الر ٍأمي  اهي كىالى نػيقىصًٌ , مىٍنزًؿه أىنٍػزىلىكىوي اّلل ي لىٍهسى لىنىا أىٍف نػىتػىعىد  رىسيوؿى اّللً 

ةي؟كىا٢بٍىٍربي كىاٍلمىكً   هدى
فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: بىٍل ىيوى الر ٍأمي كىا٢بٍىٍربي 

ةي   .كىاٍلمىًكهدى
, كىلىًكًن انٍػهىٍض حىٌب   ا لىٍهسى ٗبىٍنزًؿو , فىًإف  ىىذى : ايى رىسيوؿى اّللً  فػىقىاؿى ا٢ٍبيبىابي

, ّتي  غوًٌ ٘بىٍعىلى اٍلقيليبى كيل هىا ًمٍن كىرىاًء ظى  ا, ّتي    رٍ ٍهرًؾى كيل  قىًلهبو هًبىا ًإال  قىًلهبنا كىاًحدن
نػىنىا  اٍحًفٍر عىلىٍهًو حىٍوضنا, فػىنػيقىاًتلي اٍلقىٍوـى فػىنىٍشرىبي كىالى يىٍشرىبيوفى, حىٌب  ٰبىٍكيمى اّلل ي بػىهػٍ

نػىهيمٍ   .كىبػىهػٍ
, فػى   : قىٍد أىشىٍرتى اًبلر ٍأًم, فػىفىعىلى ذىًلكى , كىبػىُبى حىٍوضنا فػىقىاؿى غيٌوًرىًت اٍلقيليبي
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فيوا ًفهًو اآلنًهىةى   .(ُ)عىلىى اٍلقىًلهًب ال ًذم نػىزىؿى عىلىٍهًو فىميًلئى مىاءن, ّتي  قىذى
نٍػهىا كىىيم كقد ذكر هللا بعض مهادين ا٤بعركة فقاؿ: } ًإٍذ أىنتيم اًبٍلعيٍدكىًة الد 

ًمنكيٍم كىلىٍو تػىوىاعىدُت ٍ الىٍختػىلىٍفتيٍم ٓت اٍلًمهعىاًد كىلىػًكن  اًبٍلعيٍدكىًة اٍلقيٍصوىل كىالر ٍكبي أىٍسفىلى 
لًٌهػىٍقًضيى اّلٌلي أىٍمران كىافى مىٍفعيوالن لًٌهػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىن بػىهًٌنىةو كىٰبىٍٓبى مىٍن حىي  عىن بػىهًٌنىةو 

 { ]اِلنفاؿ[.ْكىًإف  اّلٌلى لىسىًمهعه عىًلهمه 
ر الواقعهة لغزكة بدر من كتايب "مصور كٲبكن مراجعة بعض الصو 

 غزكات النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم كطريق ا٥بجرة".
 .اعزخذاو ػُظش٘ ادلفبجأح ٔادلذاًْخ يف احلشة.91

{ ِٔ..كىًإف ييرًيديكٍا أىف ٱبىٍدىعيوؾى فىًإف  حىٍسبىكى اّلٌلي قاؿ هللا تعاىل: }
 ]اِلنفاؿ[.

{  ٓفػىوىسىٍطنى ًبًو ٝبىٍعنا  .. ًُت ضىٍبحنا كىاٍلعىاًدايى  كقاؿ تعاىل: }
 ]العادايت[.

ًط ا٣بٍىٍهًل قاؿ هللا تعاىل : }كىأىًعد كٍا ٥بىيم م ا اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيو ةو كىًمن ٌرابى
 { ]اِلنفاؿ[.َٔ..تػيٍرًىبيوفى بًًو عىٍدك  اّللًٌ كىعىديك كيمٍ 

 علهًو كعلى للًو تنوعت أسالهب ا٣بطط ا٥بجومهة عند النيب لل ى هللاي 
كسل مى كمنها استخداـ عنصر ا٤بباغتة, بف أيتهو ٓت كقت ال يتوقع العدك  
كلوؿى النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم, فال يكوف للعدك قدرة على 
التجه ز للمالقاة, كخالة ٤بن أضمر حربو, فهذا اِلسلوب كف ر جهد 

                                           
 .ّٖٓ/ٗ, ا١بامع الصحهح للسنن كا٤بسانهد لصههب عبد ا١ببار ُٖٔ/ ّسّبة ابن ىشاـ (ُ)
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أتيهد هللا تعاىل لنبهو للى هللا علهو ا٤بواجهة ا٤بباشرة مع أعدائو, كىذا من 
 كعلى للو كسلم فهو حسهبو ككفهلو ٓت رد خداع اِلعداء كمكرىم.

 ط ٝبع العدكٌ توس  ٓت ا٣بهل بفوارسها كقد أشارت اآلية الثانهة إىل قدرة 
 كمداٮبتهم, كىو نوع من اإلعداد ا٤بأمور بو كما ٓت اآلية الثالثة.

ا٤بفاجأة ما فعلو النيب لل ى هللاي  كمن اِلمثلة على استخداـ عنصر 
كم, َْٓعلهًو كعلى للًو كسل مى مع أىل مكة حْب فتحها مع أف ا٤بسافة ٫بو 

 فما كجدكا أنفسهم إال كىم ٧بالركف..
ًذ العهوفى اللهم  خي  كٓت ذلك قاؿ النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: 

 .(ُ)..بالًدىاكاِلخبارى عن قريشو حٌب نػىبػٍغىتػىهىا ٓت 
كم, كل يعلموا   َُٓكمثلو فتح خهرب, كىي تبعد عن ا٤بدينة ا٤بنورة 

ٗبجيء النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, إال عندما كللهم لباحان 
 عندما خرجوا إىل حقو٥بم للعمل فهها.

ى هللاي علهًو كعلى : أىف  الن يب  لل  هنع هللا يضر ركل الشهخاف عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  
عى  , فىًإٍف ٠بًى للًو كسل مى كىافى ًإذىا غىزىا بًنىا قػىٍومنا, لٍى يىكيٍن يػىٍغزيك بًنىا حىٌب  ييٍصًبحى كىيػىٍنظيرى

 .أىذىاانن كىف  عىنػٍهيٍم, كىًإٍف لٍى يىٍسمىٍع أىذىاانن أىغىارى عىلىٍهًهمٍ 
هػٍ   , فىانٍػتػىهى بػىرى هػٍ : فىخىرىٍجنىا ًإىلى خى ٍع قىاؿى , فػىلىم ا أىٍلبىحى كىلٍى يىٍسمى نىا إًلىٍهًهٍم لىٍهالن

ـى الن يبًٌ لل ى هللاي  ًمي لىتىمىس  قىدى , كىرىًكٍبتي خىٍلفى أىيب طىٍلحىةى, كىًإف  قىدى أىذىاانن رىًكبى
 .علهًو كعلى للًو كسل مى 

                                           
 .ُٓٓ/ِ, َتريخ الطربم ِٓ /ٓالسّبة النبوية  (ُ)

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ِٗٓ 

 

نىا ٗبىكىاتًًلًهٍم كىمىسىاًحهًهٍم, فػىلىم   : فىخىرىجيوا إًلىهػٍ ا رىأىكيا الن يب  لل ى هللاي علهًو قىاؿى
, ٧بيىم ده  (ُ)كعلى للًو كسل مى, قىاليوا: ٧بيىم ده  كىاّللً 

 .كىا٣بىًمهسي  (ِ)
: اّلل ي   : فػىلىم ا رىلىيٍم رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى قىاؿى قىاؿى

, بػىري هػٍ , خىرًبىٍت خى , اّلل ي أىٍكبػىري ًة قػىٍوـو  أىٍكبػىري فىسىاء لىبىاحي }ًإان  ًإذىا نػىزىٍلنىا ًبسىاحى
رًينى   . (ّ)]الصافات[{ ُٕٕاٍلمينذى

كبعض ما سبق بهانو ىو من عظهم رٞبة النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو 
كسل مى مع جنده كعظهم رٞبتو اب٤بغلوب أيضان, ٤با ٓت ذلك من تقلهل سفك 

علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت أف ييسلموا عند أسرىم,  الدماء, كحبان منو لل ى هللاي 
عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اّلل ي عىٍنوي, عىًن بدؿ قتلهم على الكفر, كما ركل البخارم 

: عىًجبى اّلل ي ًمٍن قػىٍوـو يىٍدخيليوفى أنو الن يبًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى,  قىاؿى
 .(ْ)ًسلً ا١بىن ةى ٓت الس ال

هبم أىل اإلسالـ ٓت اِلغالؿ كالقهود ّت بعد  ِتيعِب اِلسارل الذين أي 
 .(ٓ)كتصلح سرائرىم كأعما٥بم فهكونوف من أىل ا١بنة ,ذلك يسلموف

                                           
  للو كسلم.على هللا علهو ك  للى (ُ)
  للو كسلم.على هللا علهو ك  للى (ِ)
 . ُّٓٔ رقم لحهح مسلم, ٖٓٓ رقم (لحهح البخارمّ)

 ِلنو بو ٠بيٌي ا١بهش,: ا٣بمهسي  كقولو: ,كاجملارؼ من حديد الزنبهل( مساحههمك  )مكاتلهم قولو:
يقىٌدمة,: أقساـ ٖبىٍمسة مىٍقسـو

ٍهسرة, كا٤بٍهمنىة, كالس اقة, ا٤ب
ى
 .كالقىٍلب كا٤ب

 .ََُّرقم لحهح البخارم( ْ)

 .ِٔ/ٕ شرح لحهح البخارمإرشاد السارم ل (ٓ)
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 .لغغ اإليذاد ػٍ األػذاء.91
ل هيٍم فىًإم ا تػىثٍػقىفىنػ هيٍم ٓت ا٢بٍىٍرًب فىشىٌرًٍد هًبًم م ٍن خىٍلفىهيٍم لىعى قاؿ هللا تعاىل: }

 { ]اِلنفاؿ[.ٕٓيىذ ك ريكفى 
مىا قىطىٍعتيم مًٌن لًٌهنىةو أىٍك تػىرىٍكتيميوىىا قىاًئمىةن عىلىى أيليو٥ًبىا قاؿ هللا تعاىل: }

 { ]ا٢بشر[.ٓفىًبًإٍذًف اّللً  كىلًهيٍخزًمى اٍلفىاًسًقْبى 
قطع ا٤بدد عن اِلعداء يعِب منع كلوؿ ا٤بعونة ٥بم سواء أكانت مادية  

لوؿ قريش إىل ا٤باء ٓت غزكة بدر, أـ كانت بشرية مثلما فعل النيب كمنع ك 
لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت التفريق بْب يهود خهرب كمد غطفاف ٥بم 
اب٤بعونة كا٤بنالرة, كىذا من أنواع التنكهل كالتشريد ا٤بأمور بو ٓت اآلية 

 السابقة.
لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  رسوؿ هللا ككاف: قاؿ ابن إسحاؽ 

 :حٌب نزؿ بواد يقاؿ لو ٔبهشو أقبل ..حْب خرج من ا٤بدينة إىل خهرب
أىل  بهنهم كبْب أف ٲبدكا , لهحوؿى (ُ)كبْب غطفافى  بهنهمٍ  , فنزؿى (ُ)جهعالر  

                                           
كادم الر جهع يقع ٓت مشاؿ خهرب, كٲبر منو الطريق السريع ا٤بتجو لتبوؾ, كىو قبل خهرب للقادـ  (ُ)

 كم.َُمن تبوؾ بػ 
, كيرجعلقتاؿ منو يذىب جهش ا٤بسلمْب ل, ك النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلمعسكر كفهو 
 .ٕٗ/ ْالوفاء بخبار دار ا٤بصطفى  كفاء. كالنساء كا١برحى فهو بقي عتاد ا١بهشك 

 .   "2.14'91°24 "1.49'53°34 االحداثهات: 

 

http://www.burhanukum.com/article-topic-2.html
http://www.burhanukum.com/article-topic-2.html
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لل ى هللاي علهًو كعلى للًو  على رسوؿ هللا]مؤيدين[  ينرً اىً ظى , ككانوا ٥بم مي خهربى 
ّت خرجوا  ,رسوؿ هللا من خهرب ٝبعوا لو ٗبنزؿ لما ٠بعت غطفافي ف كسل مى,

٠بعوا خلفهم ٓت ]أم مرحلة[  ةن لى قى نػٍ علهو, حٌب إذا ساركا مى  لهظاىركا يهودى 
أعقاهبم  ا علىفرجعو  ,وا أف القـو قد خالفوا إلههمظن   ,ان س  أموا٥بم كأىلههم حً 

حصنان  كخلوا بْب رسوؿ هللا كبْب خهرب.. يفتحها ,فأقاموا ٓت أىالههم كأموا٥بم
  .(ِ)حصنان 

عىٍن كىذا ا٢بديث لو جانب التقاء مع ا٢بديث الوارد ٓت لحهح مسلم 
ًصٍرتي ني  :عىٍن رىسيوًؿ اّللً  للى هللا علهو كعلى للو كسلم أىن وي قىاؿى هنع هللا يضر ىيرىيٍػرىةى  أىيب 

 .(ّ)اًبلر ٍعًب عىلىى اٍلعىديكًٌ 
فالنصر ابلرعب جند من جنود هللا كاف معجزة للنيب لل ى هللاي علهًو 
كعلى للًو كسل مى, كىو اآلف كرامة للمجاىدين الصادقْب من أمتو, فمن 

                                                                                                         

ٓت ٪بد, كقد حاربوا النيب للى هللا علهو كعلى غطفاف قبهلة كبّبة ك٥با امتداد كاسع  (ُ)
, ككاف مكاهنم ىػّالسنة  من للو كسلم كثّبان, فغزاىم ٓت الثاين عشر من ربهع اِلكؿ

(كم, كتبعد ُٓكىي بلدة ككاد مشاؿ ا٢بناكهة تبعد عنها ٫بو )عند بلدة الن خهل, 
 .القدمي الرايضا٤بدينة ا٤بنورة كم, على طريق َُّالن خهل عن ا٤بدينة ا٤بنورة 

 .  "94..'33°53"95.92'5°34االحداثهات: 
 .ّْٓ/ّسّبة ابن ىشاـ (ِ)
 .ُْٖلحهح مسلم رقم  (ّ)
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ِٖٗ 

 

 خاؼ هللا تعاىل خافو كل شيء.
 .حشة انؼظبثبد يف أسع األػذاء.92
ال ًذينى يىظين وفى أىنػ هيم م الىقيو اّللًٌ كىم مًٌن ًفئىةو قىًلهلىةو  قىاؿى ..قاؿ هللا تعاىل: }

 { ]البقرة[ِْٗغىلىبىٍت ًفئىةن كىًثّبىةن إبًًٍذًف اّللًٌ كىاّلٌلي مىعى الص اًبرًينى 
حرب العصاابت أقل ا٢بركب تكلفة كأقدرىا على الفتك ابلدكؿ 

ٓت كثّب من أحوا٥با_ حيكم ا٤بعادية, كىذه ا٢برب جائزة ٓت الشرع ك٥با _
 ا٢برًب ا٤بعركفة ٓت اإلسالـ, إذ ال ٯبوز شىن ها على من أسلمى أك سال.

والعصابة احلربية على قسمني: فإما أن تكون موج هة من القائد أو 
كحرهبم ىنا ال ٘بوز إٍف كاف  بتكوين من شباب ُمسلم يف بلد غري مسلم،

دخلوا إلهو بتأشّبة, ]كا٤بسألة ىنا بهنهم كبْب البلد الذم يسكنونو عهد ك 
 ٙبتاج إىل مزيد ٕبث كقرارات من ٦بامع فقههة[.

: أنو  عىًن عىٍبًد اّللً  ٍبًن أينػىٍهسو ما ركاه أبو داكد ومثال القسم األول:  قىاؿى
, بػىعىثىًِب رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, ًإىلى خىاًلًد ٍبًن سيٍفهىافى ا٥ٍبي  ذىيلًٌ

: اٍذىىٍب فىاقٍػتػيٍلوي  , فػىقىاؿى  .كىكىافى ٫بىٍوى عيرىنىةى كىعىرىفىاتو
: ًإيٌنً أىخىاؼي أىٍف يىكيوفى بػىٍهًِب   ةي اٍلعىٍصًر, فػىقيٍلتي : فػىرىأىيٍػتيوي كىحىضىرىٍت لىالى قىاؿى

ةى, فىاٍنطىلىٍقتي أىٍمًشي كىأىانى أيلىلًٌي أي  ًر الص الى نىوي مىا ًإٍف أيؤىخًٌ كًمئي ًإٲبىاءن, ٫بىٍوىهي, كىبػىهػٍ
؟  فػىلىم ا دىنػىٍوتي ًمٍنوي, قىاؿى يل: مىٍن أىٍنتى

ا الر جيًل, فىًجئػٍتيكى ٓت ذىاؾى   : رىجيله ًمنى اٍلعىرىًب بػىلىغىًِب أىن كى ٘بىٍمىعي ٥ًبىذى  .قػيٍلتي
, فىمىشىٍهتي مىعىوي سىاعىةن حىٌب  ًإذىا أىٍمكىنىًِب عى   : ًإيٌنً لىًفي ذىاؾى لىٍوتيوي ًبسىٍهًفي قىاؿى
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ِٗٗ 

 

حىٌب  بػىرىدى 
(ُ). 

كىافى يػىٍهجيو الن يبٌ لل ى   فقد ومثال ذلك أيضا قتل كعب بن اأَلْشرف
 .هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىاٍلميٍسًلًمْبى كىٰبيىرًٌض قػيرىٍيشنا عىلىٍهًهمٍ 

: أنو قاؿ, جىاًبر ٍبن عىٍبًد اّللً  رىًضيى اّلل ي عىنػٍهيمىافقد ركل الشهخاف عن  
قىاؿى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: مىٍن ًلكىٍعًب ٍبًن اِلىٍشرىًؼ, فىًإن وي 

 ؟قىٍد لذىل اّلل ى كىرىسيولىوي لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى 
: أىرىٍدانى أىٍف تي  هي, فػىقىاؿى , فىأىَتى ٍسًلفىنىا, كىٍسقنا أىٍك فػىقىاؿى ٧بيىم دي ٍبني مىٍسلىمىةى: أىانى

: اٍرىىنيوين ًنسىاءىكيٍم, قىاليوا: كىٍهفى نػىٍرىىنيكى ًنسىاءىانى كىأىٍنتى أىٍٝبىلي  كىٍسقىٍْبً, فػىقىاؿى
 العىرىًب؟ 

: فىاٍرىىنيوين أىبٍػنىاءىكيمٍ   .قىاؿى
: ريًىنى ًبوى  , فػىهيسىب  أىحىديىيٍم, فػىهػيقىاؿي , أىٍك قىاليوا: كىٍهفى نػىٍرىىني أىبٍػنىاءىانى ٍسقو

ٍمىةى  نىا, كىلىًكن ا نػىٍرىىنيكى الأل  ا عىاره عىلىهػٍ الىحى -كىٍسقىٍْبً؟ ىىذى هي أىٍف  -يػىٍعًِب السًٌ فػىوىعىدى
ٍتًهىوي, فػىقىتػىليوهي, ّتي  أىتػىويا الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى فىأىٍخبػىريكهي  أيى

(ِ) . 
رم من قصة أيب بىًصّب بعدما ُت  ما ركاه البخا ومثال القسم الثاين:

ليلح ا٢بيديبهة, )حهث رد ه النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم مع مىبعيوثي 
قريش فرجع معهما, فقتل أحدٮبا أثناء رجوعو, ّت عاد للنيب للى هللا علهو 

, قىٍد كىاّلل ً كعلى للو كسلم(:  : ايى نىيب  اّللً  ,  فىجىاءى أىبيو بىًصّبو فػىقىاؿى أىٍكْتى اّلل ي ًذم تىكى
                                           

 .ُِْٗسنن أيب داكد رقم  (ُ)
 .ُُٗ, لحهح مسلم رقم َُِٓارم لحهح ا٣ب (ِ)
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ََّ 

 

 .قىٍد رىدىٍدتىًِب إًلىٍهًهٍم, ّتي  أى٪ٍبىاين اّلل ي ًمنػٍهيمٍ 
وً  , لىٍو   ,قىاؿى الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: كىٍيلي أيمًٌ ًمٍسعىرى حىٍربو

عى ذىًلكى عىرىؼى أىن وي سىهػىريد هي إًلى  ,كىافى لىوي أىحىده  ٍهًهٍم, فىخىرىجى حىٌب  أىتىى ًسهفى فػىلىم ا ٠بًى
البىٍحرً 

(ُ)
. 

, فػىلىًحقى بًىيب بىًصّبو, فىجىعىلى الى  ٍهلو ًؿ ٍبني سيهى : كىيػىنػٍفىًلتي ًمنػٍهيٍم أىبيو جىٍندى قىاؿى
قى بًىيب بىًصّبو, حىٌب  اٍجتىمىعىٍت ًمنػٍهيٍم  ٱبىٍريجي ًمٍن قػيرىٍيشو رىجيله قىٍد أىٍسلىمى ًإال  ٢بًى

 .(ِ)..بىةه ًعصىا
إال  عّبه  هبمٍ  ٲبر   ككانوا ال يظفركف برجل من قريش إال قتلوه, كال

على للو هللا لىل ى اّلل ي عىلىٍهًو كى  إىل رسوؿً  فههم قريشه  اقتطعوىا, حىٌب  كتبتٍ 
رسوؿ هللا للى  لنا هبم, ففعلى  و برحامهم ًلمىا لكاىم, فال حاجةى سىل مى يسألونى ك 

 .(ّ)كسلم فقدموا عىلىٍهًو ا٤بدينة هللا علهو كعلى للو

 

                                           
 كىو طريق قريش إىل الشاـ.اِلٞبر ساحل البحر أم جانب  (ُ)

 .ِّ/ ٔأسد الغابة  .من ستْب أكسبعْب ان قريب عددىمص, كىكىافى هٍ العً كا٤بكاف الذم نزلوه ىو 
 كم اب٘باه الشماؿ الغرب للمتجو إىل ينبع.  َِٓالًعهص بلدة تبعد عن ا٤بدينة ٫بو ك 

 .   "ْٕ.ّْ'ٔ °ّٖ "ِْ.ِّ'ّ °ِٓات: االحداثه

 .ُِّٕرقم  لحهح البخارم( ِ)

 .ِّ/ ٔأسد الغابة  (ّ)
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 .انرتشٛذ يف اعزخذاو األعهحخ.93
ب  اٍلميٍسرًًفْبى ..قاؿ هللا تعاىل: }  { ]اِلعراؼ[.ُّكىالى تيٍسرًفيواٍ ًإن وي الى ٰبًي

اإلسراؼ كالتبذير ٓت الشرع حراـ, كأشد ما يكوف ٓت كقت ا٢باجة, 
وؼ أك ما شابو ذلك, لكن قد أيِت كقت على بعض ا١بند يسهطر علهو ا٣ب

 فهعمد إىل تفريغ أسلحتو من غّب تركهز على ا٥بدؼ, كىذا ٩بنوع شرعان.
٥بذا كاف النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يعتمد سهاسة االقتصاد 
ٓت حركبو, مع كضع السالح ا٤بناسب ٓت ا٤بكاف ا٤بناسب كالوقت ا٤بناسب 

 كقتو ا٤بناسب, كال يبدأ برمي عدكه فال يستخدـ سالحان إال ٓت مكانو, كٓت
 إال إذا علم ٙبقق ىدفو.

عىٍن أىيب أيسىٍهدو رىًضيى كمن اِلمثلة على ذلك ما ركاه البخارم رٞبو هللا 
: قىاؿى لىنىا رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػىٍوـى بىٍدرو: ًإذىا  اّلل ي عىٍنوي, قىاؿى

ثػىريككيمٍ يػى ]أىٍكثػىبيوكيٍم   .(ُ)فىاٍرميوىيٍم, كىاٍستػىبػٍقيوا نػىبػٍلىكيمٍ  [ٍعًِب كى
فالرسوؿ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يقوؿ ٥بم: ال تطلقوا ىذه 

كا ٓت ؤ بعد ذلك ابدك  ,السهاـ إال عندما يقَببوف كيصبحوف ٓت مرمى السهاـ
ا نبلكم( أم: حافظوا )كاستبقو  كقولو لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى:ضرهبم, 

لل ى هللاي علهًو كعلى  على الذخّبة, كال تقوموا إبىدار ىذه السهاـ, ّت يقوؿ
كىالى تىسيل وا الس هيوؼى حىٌب   :للًو كسل مى ٓت حديث لخر عند أيب داكد

                                           
 .ّٖٓٗلحهح البخارم رقم  (ُ)
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َِّ 

 

يػىٍغشىوٍكيمٍ 
(ُ). 

 ال ترفعوا السهوؼ من أغمادىا إال بعد أف يقَبب ا١بهش ٛبامان. أم: 
عخ احلشثٛخ يف إدخبل انشْجخ ٔاخلٕف يف لهت .انغٛب94

 انؼذٔ.
ًط ا٣بٍىٍهًل قاؿ هللا تعاىل : }كىأىًعد كٍا ٥بىيم م ا اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيو ةو كىًمن ٌرابى

 { ]اِلنفاؿ[.َٔ..تػيٍرًىبيوفى بًًو عىٍدك  اّللًٌ كىعىديك كيمٍ 
ريكٍا الر ٍعبى فىاٍضرًبيوٍا فػىٍوؽى سىأيٍلًقي ٓت قػيليوًب ال ًذينى كىفى قاؿ هللا تعاىل: }..

 { ]اِلنفاؿ[.ُِاِلىٍعنىاًؽ كىاٍضرًبيواٍ ًمنػٍهيٍم كيل  بػىنىافو 
اشتملت اآلايت الكرٲبة على معهارين ٓت االستعداد ا٢بريب, اِلكؿ 
االستعداد ا٤بادم الكامل بكل عد ة كسالح ٕبهث ال ينقص مهدافي ا٤بعركة 

الستعداد ا٤بعنوم إبدخاؿ ا٣بوؼ كالرعب ٓت قلوب أي ةى ميتىطىل ب, كالثاين ا
اِلعداء بواسطة االستعداد اِلكؿ, كىذا لو شكل حقهقي كأٍف يكوفى 
, أك رسومات ٧بددة,  السالحي فت اكان, كشكل ظاىرم كأف يكوف بلوف معْب 

 ٕبهث ٱباؼ منها العدك.   
 ومن األمثلة على السياسة احلربية يف إدخال الرىبة واخلوف يف

قلب العدو مع ترغيبو يف الدخول يف اإلسالم ما حدث مع أيب سفيان يف 
 فتح مكة.

: مىضىى رىسيوؿي اّللً  فقد ركل الطرباين كأىل السّب  , قىاؿى عىًن اٍبًن عىب اسو
                                           

 .ِْٔٔرقم سنن أيب داكد( ُ)
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َّّ 

 

ٓت عىشىرىًة لالؼو ًمنى  (ُ)لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى حىٌب  نػىزىؿى مىر  الظ ٍهرىافً 
ده كىًإٍسالـه, كىأىٍكعىبى مىعى رىسيوًؿ اٍلميٍسلً  , كىٓت كيلًٌ اٍلقىبىاًئًل عىدى ًمْبى ًمٍن ميزىيٍػنىةى كىسيلىٍهمو

, فػىلىٍم يػىتىخىل ٍف ًمنػٍهيٍم  اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى اٍلميهىاًجريكفى كىاِلىٍنصىاري
 .أىحىده 

علهًو كعلى للًو كسل مى ٗبىرًٌ الظ ٍهرىاًف, كىقىٍد  فػىلىم ا نػىزىؿى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي 
, فػىلىٍم أيىٍهًتًٍم عىٍن رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو  عىًمهىًت اِلىٍخبىاري عىٍن قػيرىٍيشو
لىًة أىبيو سيٍفهىافى بن  , كىال يىٍدريكفى مىا ىيوى فىاًعله, خىرىجى ًٓت تًٍلكى الل هػٍ بػىره كسل مى خى
ديكفى  تىًظريكفى ىىٍل ٯبًى ٍيلي بن كىٍرقىاءى يػىتىحىس سيوفى كىيػىنػٍ , كىبيدى , كىحىًكهمي بن ًحزىاـو حىٍربو

بػىرنا, أىٍك يىٍسمىعيوفى بًوً   .. خى
, كىاّللً  لىًئٍن دىخىلى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو  : كىالىبىاحى قػيرىٍيشو قىاؿى اٍلعىب اسي

عىنػٍوىةن قػىٍبلى أىٍف يىٍستىٍأًمنيوهي, إًن وي ٥بىىالؾي قػيرىٍيشو ًإىلى لًخًر  كعلى للًو كسل مى مىك ةى 

                                           
 اِلٞبر , كيصب ٓت البحركمِِاد فحل من أكدية ا٢بجاز, كٲبٌر مشاؿ مكة على مسافة ك  (ُ)

, كٕبرة. كم ,جنوب جٌدة ن أقسامو: كادم فاطمة نسبة إىل فاطمة زكجة كمن قراه: ا١بمـو
ا٤بعال اِلثّبة ٓت السنة كالسّبة ص مكة. بركات بن أيب ٭بٌي, أحد اِلشراؼ الذين حكموا 

َِٓ. 
, كعنده بيِب مسجد  كا٤بكاف الذم عسكر فهو النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم كاف ٓت ا١بمـو

ي ٗبسجد الفتح, كىو من ا٤بساجد الٍب لل  ى فهها النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم.٠بي
 .ُِٕ/ ّكفاء الوفاء بخبار دار ا٤بصطفى يراجع 

 .  "ّٔ.َ'ِْ°ّٗ "ْْ.ّٕ'ّٕ°ُِاالحداثهات: 
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َّْ 

 

ٍىرً   .الد 
: فىجىلىٍستي عىلىى بػىٍغلىًة رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى   قىاؿى

اٍلبػىٍهضىاًء, فىخىرىٍجتي عىلىهػٍهىا حىٌب  ًجٍئتي اِلىرىاؾى 
: لىعىلًٌي(ُ) أىٍلقىى بػىٍعضى  , فػىقيٍلتي

, أىٍك ذىا حىاجىةو أيىٍِت مىك ةى, فػىهيٍخربيىيٍم ٗبىكىاًف رىسيوًؿ اّللً   ا٢بٍىط ابىًة, أىٍك لىاًحبى لىنبو
لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى لًهىٍخريجيوا إًلىٍهًو, فػىهىٍستىٍأًمنيوهي قػىٍبلى أىٍف يىٍدخيلىهىا 

: فػى  , ًإيٌنً ِلىًسّبي عىلىهػٍهىا, كأىٍلتىًمسي مىا خىرىٍجتي لىوي عىلىٍهًهٍم عىنػٍوىةن, قىاؿى ٍعتي   وىاّللً  ًإٍذ ٠بًى
 ..كىالـى أىيب سيٍفهىافى 

: فػىعىرىٍفتي لىٍوتىوي    .قىاؿى
: ايى أىابى حىٍنظىلىةى, فػىعىرىؼى لىٍوِت    .فػىقيٍلتي
 ؟أىبيو اٍلفىٍضلً  :فػىقىاؿى  
: نػىعىمٍ    .فػىقيٍلتي
: مىا  ا قىاؿى  ؟!ؾى أىيب كىأيمًٌيلىكى ًفدى
: كىٍٰبىكى ايى أىابى سيٍفهىافى   ا رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو  !فػىقيٍلتي ىىذى

                                           
اِلراؾ ىنا موضع من كادم مرًٌ الظهراف بهنو كبْب مكة, فهو شجر اِلراؾ, لقوؿ أىل السّبة:  (ُ)

بػىعىاهي فىخىرىجى مىعىهيمىا, فػىلىٌما فىخىرىجى أىبيو سيٍفهىافى كىحىًكهمي بٍ )) ٍيلى ٍبنى كىٍرقىاءى فىاٍستػىتػٍ , فػىلىًقهىا بيدى ني ًحزىاـو
, كدلهل ُْٖ/ ِمغازم الواقدم  ((بػىلىغيوا اٍِلىرىاؾى ًمٍن مىٌر الٌظٍهرىاًف رىأىٍكا اٍِلىبًٍنهىةى كىاٍلعىٍسكىرى كىالٌنّبىافى 

ِلراؾ لعلو ٯبد بعض ا٢بطابة, أك بعض ىذا أف العباس طلب ا٤بوضع الذم يكثر فهو شجر ا
 الرعاة, فهكوف ىذا ا٤بوضع ٓت كادم مر الظهراف أك قريبان منو.

٠باء البالد أمعجم ما استعجم من  .عرفة من انحهة الشاـكلهس ا٤بقصود بو الوادم الذم بقرب   
 .ُّْ/ ُكا٤بواضع 
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 .كسل مى ٓت الن اًس كىالىبىاحى قػيرىٍيشو كىاّلل ً 
اؾى أىيب كىأيمًٌي؟  : فىمىا ا٢ٍبًهلىةي, ًفدى  قىاؿى
: كىاّللً  لىًئٍن ظىفىرى ًبكى   : قػيٍلتي , فىارٍكىٍب مىًعي ىىًذًه  قىاؿى لىهىٍضرًبىن  عينػيقىكى

 .وي لىكى اٍلبػىٍغلىةى حىٌب  لِتى ًبكى رىسيوؿى اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى أىٍستىٍأًمني 
: فػىرىًكبى خىٍلًفي كىرىجىعى لىاًحبىاهي, فىحىر ٍكتي بًوً   كيل مىا مىرىٍرتي بنارو ًمٍن   ,قىاؿى
 .ميٍسًلًمْبى ًنّبىاًف الٍ 
ا؟ فىًإذىا رىأىٍكا بػىٍغلىةى رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو   قىاليوا: مىٍن ىىذى

حىٌب   ,كسل مى, قىاليوا: عىم  رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى عىلىى بػىٍغلىًتوً 
ـى ًإيلى , فػىلىم ا  مىرىٍرتي بناًر عيمىرى بن ا٣بٍىط اًب رىًضيى اّلل ي  ا؟ كىقىا : مىٍن ىىذى عىٍنوي, فػىقىاؿى

: أىبيو سيٍفهىافى, عىديك  اّلل ً  ا٢بٍىٍمدي ّللًً   ؟!رىأىل أىابى سيٍفهىافى عىلىى عىجيًز اٍلبػىٍغلىًة, قىاؿى
اّللً  لل ى هللاي ال ًذم أىٍمكىنى ًمٍنكى ًبغىٍّبً عىٍقدو كىال عىٍهدو, ّتي  خىرىجى يىٍشتىد  ٫بىٍوى رىسيوًؿ 

اب ةي اٍلبىًطيءي الر جيلى  علهًو كعلى للًو كسل مى, كىرىكىضىًت اٍلبػىٍغلىةي, بػىقىٍتوي ٗبىا تىٍسًبقي الد  فىسى
اٍلبىًطيءى, فىاقٍػتىحىٍمتي عىًن اٍلبػىٍغلىًة, فىدىخىٍلتي عىلىى رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو 

ا أىبيو سيٍفهىافى قىٍد كعلى للًو كسل مى, كىدىخىلى عيمى  , ىىذى : ايى رىسيوؿى اّللً  , فػىقىاؿى ري
ٍعًِب فىألىٍضًربى عينػيقىوي   .أىٍمكىنى اّلل ي ًمٍنوي ًبغىٍّبً عىٍقدو كىال عىٍهدو, فىدى

ٍرتيوي, ّتي  جىلىٍستي ًإىلى رىسيوًؿ اّللً  لل ى   , ًإيٌنً أىجى : ايى رىسيوؿى اّللً  : قػيٍلتي قىاؿى
لىةى  ,كعلى للًو كسل مى فىأىخىٍذتي بًرىٍأًسوً  هللاي علهوً  , ال يػينىاًجهًو الل هػٍ : ال كىاّللً  فػىقيٍلتي

, أىمىا كىاّللً  لىٍو كىافى  : مىٍهال ايى عيمىري ٍأنًًو, قػيٍلتي رىجيله ديكين, فػىلىم ا أىٍكثػىرى عيمىري ٓت شى
ا, كى  بن كىٍعبو مىا قػيٍلتى  ًمٍن رًجىاًؿ بِب عىًدمٌو  لىًكن كى عىرىٍفتى أىن وي رىجيله ًمٍن ىىذى
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 .رًجىاًؿ بِب عىٍبًد مىنىاؼو 
: مىٍهالن   ًمٍن  فػىوىاّللً  إًلًسالميكى يػىٍوـى أىٍسلىٍمتى كىافى أىحىب  ًإيلى   !ايى عىب اسي  قىاؿى

افى أىحىب  ًإٍسالـً ا٣بٍىط اًب لىٍو أىٍسلىمى, كىمىا يب ًإال أىيٌنً قىٍد عىرىٍفتي أىف  ًإٍسالمىكى كى 
  .ًإىلى رىسيوًؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ًمٍن ًإٍسالـً ا٣بٍىط ابً 

اٍذىىٍب بًًو ًإىلى رىٍحًلكى  فػىقىاؿى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى:
, فىًإذىا أىٍلبىحى فى   .ًتًِب بًوً أايى عىب اسي

رىٍحًلي فػىبىاتى ًعٍنًدم, فػىلىم ا أىٍلبىحى غىدىٍكتي بًًو ًإىلى رىسيوًؿ  فىذىىىٍبتي بًًو ًإىلى  
اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى, فػىلىم ا رىلهي رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى 

: كىٍٰبىكى ايى أىابى سيٍفهىافى, أىلٍى أيىًٍف لىكى أىٍف تػىٍعلىمى أى   ٍف ال إًلىوى ًإال اّلل ي؟للًو كسل مى, قىاؿى
, كىاّللً  لىقىٍد ظىنػىٍنتي أىٍف لىٍو   : بًىيب أىٍنتى كىأيمًٌي, مىا أىٍكرىمىكى كىأىٍكلىلىكى قىاؿى

ئنا كىافى مىعى اّلل ً    .غىهػٍريهي لىقىٍد أىٍغُبى عىِبًٌ شىهػٍ
: ؟كىٍٰبىكى ايى أىابى سيٍفهىافى, أىلٍى أيىًٍف لىكى أىٍف تػىٍعلىمى أى  قىاؿى  يٌنً رىسيوؿي اّللً 

: بًىيب أىٍنتى كىأيمًٌي, مىا أٍحلىمىكى كىأىٍكرىمىكى كىأىٍكلىلىكى  ىىًذًه كىاّللً  كىافى  ,قىاؿى
  .ٓت نػىٍفًسي ًمنػٍهىا شىٍيءي حىٌب  اآلفى 

: كىٍٰبىكى ايى أىابى سيٍفهىافى, أىٍسًلٍم, كىاٍشهىٍد أىٍف ال إًلىوى ًإال اّلل ي  , كىأىف  قىاؿى اٍلعىب اسي
ا رىسيوؿي اّللً  قػىٍبلى أىٍف تيٍضرىبى عينػيقيكى   .٧بيىم دن

: فىشىًهدى ًبشىهىادىًة ا٢بٍىقًٌ كىأىٍسلىمى    .قىاؿى
, فىاٍجعىٍل لىوي   ا اٍلفىٍخرى ب  ىىذى , ًإف  أىابى سيٍفهىافى رىجيله ٰبًي : ايى رىسيوؿى اّللً  قػيٍلتي

ئنا  .شىهػٍ
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 : بىوي فػىهيوى مىٍن دىخىلى دى  ؛نػىعىمٍ  قىاؿى ارى أىيب سيٍفهىافى فػىهيوى لًمنه, كىمىٍن أىٍغلىقى ابى
, قىاؿى رىسيوؿي اّللً   لًمنه, كىمىٍن دىخىلى اٍلمىٍسًجدى فػىهيوى لًمنه, فػىلىم ا ذىىىبى لًهػىٍنصىًرؼى

, اٍحًبٍسوي ٗبىًضهًق اٍلوىاًدم ًعٍندى خىطٍ  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: ًم ايى عىب اسي
ا(ُ)ا١بٍىبىلً   ., حىٌب  ٛبىير  بًًو جينيودي اّللً  فػىهػىرىاىى

: فىخىرىٍجتي بًًو حىٌب  حىبىٍستي  وي حىٍهثي أىمىرىين رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو قىاؿى
 .كعلى للًو كسل مى أىٍف أىٍحًبسىوي 

هًتىا, كيل مىا  : كىمىر ٍت بًًو اٍلقىبىاًئلي عىلىى رىاايى : مىٍن ىىؤيالًء؟  قىاؿى مىر ٍت قىًبهلىةه, قىاؿى
؟  : مىايل كىًلسيلىٍهمو : سيلىٍهمه, فػىهػىقيوؿي  فىأىقيوؿي

: مىا يل  : ميزىيٍػنىةي, فػىهػىقيوؿي : مىٍن ىىؤيالًء؟ فىأىقيوؿي : ّتي  ٛبىير  اٍلقىًبهلىةي, قىاؿى قىاؿى
 ةى؟  ى كىًلميزىيٍن

: بنو قاؿًبهلىةه ًإال, حىٌب  تػىعىد ًت اٍلقىبىاًئلي ال ٛبىير  قى  : مىٍن ىىؤيالًء؟ فىأىقيوؿي
, : مىايل كىلًبىًِب فيالفو , فػىهػىقيوؿي حىٌب  مىر  رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو  فيالفو

ًتهبىةه ًفههىا اٍلميهىاًجريكفى كىاِلىٍنصىاري   ؛كسل مى ٓت ا٣بٍىٍضرىاءً  , كى  ال يػىرىل ًمنػٍهيٍم ًإال ا٢بٍىدىؽى
ا رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو  : ىىذى ؟ قػيٍلتي , مىٍن ىىؤيالًء ايى عىب اسي : سيٍبحىافى اّللً  قىاؿى

                                           
أاب سفهاف لّبل جند هللا يسمى ا٤بوضع الذم حبس فهو النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم  (ُ)

 .كمّا٤بأزمْب؛ ِلنو بْب جبلْب, كيبعد عن مسجد الفتح ٫بو

االحداثهات:  "35..'24°52"25.32'39°23  .  
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: مىا ِلىحىدو هًبىؤيالًء ًقبىله كىال  كعلى للًو كسل مى ٓت اٍلميهىاًجرًينى كىاِلىٍنصىاًر, قىاؿى
:  ٍلكي طىاقىةه, كىاّللً  ايى أىابى اٍلفىٍضًل, لىقىٍد أىٍلبىحى مً  اةى عىًظهمنا, قػيٍلتي اٍبًن أىًخهكى اٍلغىدى

: فػىنػىعىٍم ًإذىفٍ    .ايى أىابى سيٍفهىافى, ًإنػ هىا النػ بػيو ةي, قىاؿى
: فىخىرىجى حىٌب  ًإذىا جىاءىىيٍم لىرىخى بًىٍعلىى   , قىاؿى : الن جىاءي ًإىلى قػىٍوًمكى قػيٍلتي

ا ٧بيىم ده  , ىىذى قىٍد جىاءىكيٍم ٗبىا ال ًقبىلى لىكيٍم بًًو, فىمىٍن دىخىلى  لىٍوتًًو ايى مىٍعشىرى قػيرىٍيشو
 .دىارى أىيب سيٍفهىافى فػىهيوى لًمنه 

بىةى, فىأىخىذىٍت ًبشىارًبًًو, فػىقىالىٍت: اقٍػتػيليوا  فػىقىامىٍت إًلىٍهًو اٍمرىأىتيوي ًىٍندي بنتي عيتػٍ
 ., فىًبٍئسى ًمٍن طىًلهعىًة قػىٍوـو (ُ)الد سىمى اِلىٍٞبىسى 

: كىٍٰبىكيٍم, ال تػىغير ن كيٍم ىىًذًه ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم, فىًإن وي قىٍد جىاءى مىا ال ًقبىلى  قىاؿى
 .لىكيٍم بًًو, مىٍن دىخىلى دىارى أىيب سيٍفهىافى, فػىهيوى لًمنه 

 .قىاليوا: كىيٍػلىكى كىمىا تػيٍغًِب عىن ا دىاريؾى  
بىوي فػىهيوى لًمنه, كىمىٍن   : كىمىٍن أىٍغلىقى ابى دىخىلى اٍلمىٍسًجدى فػىهيوى لًمنه, فػىتػىفىر ؽى قىاؿى

  .(ِ)الن اسي ًإىلى ديكرًًىٍم, كىًإىلى اٍلمىٍسًجدً 
 .جتُت ادلٕاجٓخ انمزبنٛخ.95

أىلٍى تػىرى ًإىلى ال ًذينى ًقهلى ٥بىيٍم كيف وٍا أىٍيًديىكيٍم كىأىًقهميوٍا الص الىةى قاؿ هللا تعاىل: }
نػٍهيٍم ٱبىٍشىٍوفى الن اسى كىخىٍشهىًة اّللًٌ أىٍك كىلتيوٍا الز كىاةى فػىلىم ا   كيًتبى عىلىٍهًهمي اٍلًقتىاؿي ًإذىا فىرًيقه مًٌ

                                           
هػٍرى ًعٍندىهي )) (ُ) بػىٍتوي إىلى الٌضٍخًم كىالٌسمىًن, كىاٍِلىٍٞبىسي أىٍيضنا اٌلًذم الى خى / ٕالركض اِلنف  ((.نىسى

 .ءالدين. تريد اِلسود ْٗ

 .ُُٕٓا٤بعجم الكبّب للطرباين رقم  (ِ)
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نىا اٍلًقتىاؿى لىٍوال أىخ ٍرتػىنىا ًإىلى أىجىلو قىرًيبو قيٍل مىتىاعي  تػىٍبتى عىلىهػٍ  أىشىد  خىٍشهىةن كىقىاليوٍا رىبػ نىا ًلى كى
هػٍ  نٍػهىا قىًلهله كىاآلًخرىةي خى  { ]النساء[.ٕٕره لًٌمىًن اتػ قىى كىالى تيٍظلىميوفى فىًتهالن الد 

نزلت ىذه اآلية ٓت ٝباعة من الصحابة رضواف هللا علههم ٝبهعان كانوا 
ىًدينىةً 

ٍشرًًكْب أذنل شىديدان, قػىٍبل أف يهاجركا إىل ا٤ب
ي
فػىهىٍشكيوف ذلك  ,يػىٍلقيوف من ا٤ب
كيقولوف: اٍئذىف لىنىا ٓت ًقتىا٥ًبًم,  ,للى هللا علهو كعلى للو كسلم إىل الر سيوؿ

كمىر : كيف وا أٍيًديىكيم, فإين لٍى أي للى هللا علهو كعلى للو كسلم كيقوؿ ٥بىيم الر سيوؿ
بقتا٥بًٍم, كاٍشتىًغليوا إبقىامىة دينكيم من الص الة كالز كىاة, فلم ا ىىاجىر رسيوؿ اّلل  

نىًة, كأيًمرى بقتا٥بم ٓت كىقٍػعىة بىٍدرو, كرىو للى هللا علهو كعلى للو كسلم ى إىل ا٤بدي
بػىٍعضيهم كشق  عىلىٍهو

(ُ). 
للقتاؿ كقتو كمكانو احملدد شرعان, كما خرج عن نطاؽ الشرع كاف 
٧برمان, كهبذا التـز النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم فلم يقاتل إال بعد اف 

 أيمر بو.
هاسة الكف عن االقتتاؿ ككاف للنيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم س

كىمىا حهث ال داعي لو, فهو كما كلفو هللا تعاىل أنو الرٞبة للعا٤بْب: }
{ ]اِلنبهاء[, رٞبة اب٤بسلم كغّب ا٤بسلم, َُٕأىٍرسىٍلنىاؾى ًإال  رىٍٞبىةن لًٌٍلعىالىًمْبى 

فكاف ٓت أحد أسالهبو العسكرية يتجنب ا٤بواجهة ا٤بباشرة ال خوفان منو لل ى 
علهًو كعلى للًو كسل مى, بل اتقاء لسفك دماء ا٤بسلمْب كغّب ا٤بسلمْب,  هللاي 

ككاف ٘بنب ا٤بواجهة بحد أمرين إما عن طريق الغارات ا٤بفاجئة؛ كما فعل 

                                           
 .ََٓ/ ٔ(اللباب ٓت علـو الكتاب ُ)
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ٓت غزكة بِب ا٤بصطلق, أك عن طريق تغهّب الطريق, كما فعل ٓت غزكة 
 ا٢بديبهة.

عاىدت قريش على فاِللل ٓت غزكة ا٢بديبهة أهنا كانت للعمرة, لكن ت
لدًٌ النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى عن البهت ا٢براـ, فػىتىجىن ب النيب 

 لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى قتا٥بم.
عىًن اٍلًمٍسوىًر ٍبًن ٨بىٍرىمىةى, كىمىٍركىافى كشاىد ذلك ما أخرجو أٞبد رٞبو هللا 

: خىرىجى رىسيوؿي هللًا بىًن ا٢بٍىكىًم, ييصىدًٌؽي كيل  كىاحً  دو ًمنػٍهيمىا حىًديثى لىاًحًبًو قىاالى
ٍيًبهىًة ٓت ًبٍضع عىٍشرىةى ًمائىةن ًمٍن  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى زىمىافى ا٢ٍبيدى

, قػىل دى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى (ُ)أىٍلحىابًًو, حىٌب  ًإذىا كىانيوا ًبًذم ا٢ٍبيلىهػٍفىةً 
                                           

ذك ا٢بلهفة: ذك ا٢بيلىهػٍفىة: موضع قريب من ا٤بدينة ا٤بنورة, ٰبيًٍرـي منو أىل ا٤بدينة كمن أتى عن  (ُ)
 طريقهم كأىل الشاـ.

, على طريق مكة, كتيعرؼ ىذه ا٤بنطقة اآلف ابسم )أبهار علي(, كىي أبعد ا٤بواقهت عن مكة
كم تقريبان, كتبلغ ا٤بسافة من ضفة كادم ذم ا٢بلهفة إىل َِْكتبلغ ا٤بسافة بهنها كبْب مكة 

 كم.ُّا٤بسجد النبوم 

 . "َٗ.ّٓ'ِّ°ّٗ "ْٓ.ْٗ'ِْ°ِْ  االحداثهات:

اـ م: ما ييهدل من النعم إىل ا٢بـر تقرابن إىل هللا عٌز كجٌل, كيكوف ا٥بدم من هبهمة اِلنعدٍ ا٥بى  (ُ)
 .كىي اإلبل كالبقر كالغنم

هلل تعاىل علم أنو ؛ لهي أك نعل أك أم شيء لخر تعلهق قطعة من حبل ٓت عنقوكتقلهد ا٥بدم: يعِب 
 .طلبو ٓت بهع أك شراء أك هنب ؛ فهكٌف الناس عنٓت بهت هللا ا٢براـ

ها, , كتتلطخ بدمف يشق أحد جنيب سناـ البدنة حٌب يسهل دمهابلبدف فهو لشعار كأما اإل
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ننا لىوي ًمٍن (ُ)للًو كسل مى ا٥ٍبىٍدمى كىأىٍشعىرىهي  ٍيًو عىهػٍ ـى اًبٍلعيٍمرىًة, كىبػىعىثى بػىٍْبى يىدى , كىأىٍحرى
 .خيزىاعىةى ٱبيٍربيهي عىٍن قػيرىٍيشو 

كىسىارى رىسيوؿي هللًا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى حىٌب  ًإذىا كىافى ًبغىًديًر  
: ًإيٌنً قىٍد تػىرىٍكتي  (ِ)ٍن عيٍسفىافى قىرًيبه مً  اٍِلىٍشطىاطً  , فػىقىاؿى نيوي ا٣ٍبيزىاًعي  هي عىهػٍ , أىَتى

 ,اٍِلىحىابًهشى كىٝبىىعيوا لىكى ٝبييوعنا.. كىٍعبى ٍبنى ليؤىمٌو كىعىاًمرى ٍبنى ليؤىمٌو قىٍد ٝبىىعيوا لىكى 
 .كىىيٍم ميقىاتًليوؾى كىلىاد كؾى عىًن اٍلبػىٍهتً 

, أىتػىرىٍكفى أىٍف  فػىقىاؿى الن يب  لل ى  هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: أىًشّبيكا عىلىي 
ًء ال ًذينى أىعىانيوىيٍم فػىنيًصهبػىهيٍم, فىًإٍف قػىعىديكا قػىعىديكا مىٍوتيورًينى  ًهلى ًإىلى ذىرىارًمًٌ ىىؤيالى ٭بى

, فىمىٍن لىد انى عىٍنوي قى .. ٧بىٍريكًبْبى  ـ  اٍلبػىٍهتى  ؟اتػىٍلنىاهي أىٍك تػىرىٍكفى أىٍف نػىؤي
نىا ميٍعتىًمرًينى, كىلٍى  !فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو: هللاي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي, ايى نىيب  هللاً  ًإ٭ب ىا ًجئػٍ

نػىنىا كىبػىٍْبى اٍلبػىٍهًت قىاتػىٍلنىاهي. ا, كىلىًكٍن مىٍن حىاؿى بػىهػٍ ٍئ نػيقىاًتلي أىحىدن  ٪بًى
 ..كسل مى: فػىريكحيوا ًإذنا فػىقىاؿى الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للوً  

فػىرىاحيوا حىٌب  ًإذىا كىانيوا بًبػىٍعًض الط رًيًق, قىاؿى الن يب  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو 
ٓت خىٍهلو ًلقيرىٍيشو طىًلهعىةن, فىخيذيكا ذىاتى  (ّ)ًإف  خىاًلدى ٍبنى اٍلوىلًهًد اًبٍلغىًمهمً  كسل مى:

هللًا مىا شى  عىرى هًبًٍم خىاًلده حىٌب  ًإذىا ىيوى ًبقىتػىرىًة ا١بٍىٍهشً اٍلهىًمًْب, فػىوى
 , فىاٍنطىلىقى يػىرٍكيضي (ْ)

                                                                                                         
 .إشعاران بنو ىدم

 
 تقدـ التعريف بغدير اِلشطاط كعسفاف ٙبت عنواف الشورل. (ِ)
 دعم ا٤بؤسسة العىٍسكىري ة ابلعلـو النفسهة.تقدـ ا٢بديث عن ىذا ا٤بكاف ٙبت عنواف:  (ّ)
 .(الغبار اِلسود الذم تثّبه حوافر الدكابْ)
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 ..نىًذيرنا ًلقيرىٍيشو 
: كىال ًذم نػىٍفًسي بًهىًدًه, الى يىٍسأىليوين خيط ةن يػيعىظًٌميوفى ًفههىا حيريمىاًت  ّتي  قىاؿى

ىىا تػيهيٍم ًإاي  يقىاتًلىنػ هيٍم عىلىى كىًإٍف ىيٍم أىبػى  ,هللًا ًإال  أىٍعطىهػٍ ٍوا, فػىوىال ًذم نػىٍفًسي بًهىًدًه, ِلى
ا حىٌب  تػىنػٍفىرًدى سىاًلفىًٍب  أىٍك لىهػيٍنًفذىف  هللاي أىٍمرىهي  (ُ)أىٍمرًم ىىذى

(ِ). 
 .يٕاجٓخ ادلٕالف انظؼجخ ثبنزذاثري ادلُبعجخ ذلب.96

كلف هللا تعاىل أحد ا٤بواقف الصعبة على ا٤بسلمْب ٓت غزكة ا٣بندؽ 
أك اِلحزاب حهث بلغ هبم ا٣بوؼ مبلغان زاغت منو اِلبصار, كبلغت القلوب 

ايى أىيػ هىا ال ًذينى ا٢بناجر فزعان ٩با حل  هبم من أىل الكفر؛ قاؿ هللا تعاىل: }
ودنا لٍ  لمىنيوا اذٍكيريكا نًٍعمىةى اّللً  عىلىٍهكيٍم ًإٍذ جىاءٍتكيٍم جينيوده فىأىٍرسىٍلنىا عىلىٍهًهٍم رٰبنا كىجيني 

ًإٍذ جىاؤيككيم مًٌن فػىٍوًقكيٍم كىًمٍن أىٍسفىلى ًمنكيٍم  ٗتػىرىٍكىىا كىكىافى اّلل ي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبنا 
ىينىاًلكى  َُكىًإٍذ زىاغىٍت اٍِلىٍبصىاري كىبػىلىغىًت اٍلقيليوبي ا٢بٍىنىاًجرى كىتىظين وفى اًبّللً  الظ نيوانى 

ا  ابٍػتيًليى اٍلميٍؤًمنيوفى   { ]اِلحزاب[.ُُكىزيٍلزًليوا زًٍلزىاالن شىًديدن
فلم ٚبل مواجهة قتالهة للنيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم مع 
لحابتو من مواقف لعبة, ككاد من بعضها أف يودمى ٕبهاة ا٢ببهب 
ا٤بصطفى للى هللا علهو كعلى للو كسلم, كما ٓت معركة أحد, بل كانت 

ل جانب, فكاف قبالن يتوقع ىذه ا٤بصاعب ا٤بهالك ٙبهط بو كٔبهشو من ك
كٰبسب ٥با, كيضع ا٢بلوؿ ا٤بناسبة ٥با, كيعمل على سرعة إٯباد ا٢بل 

                                           
 .ميقىد ـ العنق (ُ)
 .ُِٖٖٗمسند اإلماـ أٞبد رقم  (ِ)
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 ا٤بناسب ٥با إف تفاجأ هبا.
كمن ا٤بواقف الصعبة الٍب كاجهها النيب للى هللا علهو كعلى للو   

, كسلم الغدر, كا٣بهانة, كترؾ بعض ا٤بسلمْب ما اٛبركا علهو, كنقل اِلخبار
 كالتجسس على ا٤بسلمْب.

فكاف للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٰبسب لتلك ا٤بواقف, بل  
 كٰبسب للخسارة كما ٰبسب للنصر.

كمن تلك ا٤بواقف مباغتة الكفار لو كتفرؽ الصحابة عنو كما لار ٓت 
غزكة حنْب, كترؾ اِلكامر كما لار للرماة ٓت غزكة أحد, كنقل اِلخبار 

فتح مكة مع حاطب بن أيب بػىٍلتػىعىة رضي هللا تعاىل  للمشركْب كما لار ٓت
عنو, كمنها قلة اِلكل كا١بوع كما لار ٓت غزكة اِلحزاب, كمنها الغدر كما 

 لار مع الههود ٓت غزكة اِلحزاب كغزكة بِب ٢بهاف.
فكاف من عظهم قدرة النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى العسكرية 

ها ا١براح, كال هتولو ا٤بخاكؼ, كال يهرب من مباغتة أنو لاحب عزٲبة ال تثنه
 اِلعداء, كٰبسب لغدر أعدائو كيواجههم قبل ٛباـ غدرهتم..

كمن الشواىد على ذلك أنو رغم ما حل بو _للوات هللا كسالمو علهو 
كعلى للو كسلم_ كابلصحابة الكراـ من جراح يـو أيحيدو فقد بلغو أف أاب 

ينة ا٤بنورة, لقتل النيب للى هللا علهو كعلى للو سفهاف نول الرجوع إىل ا٤بد
كسلم, فخرج النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت الهـو التايل إىل ٞبراًء 
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 لصدًٌ ىيجيوًمو إٍف حصلى رجوعو فعالن. (ُ)اِلسدً 
علهًو فػىلىٌما كىافى اٍلغىدي أىٌذفى ميؤىٌذفي رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي  ابن إسحاؽ: قىاؿى 

فىأىٌذفى ميؤىٌذنيوي أىٍف الى ٱبىٍريجىٌن مىعىنىا أىحىده  ,كعلى للًو كسل مى ٓت الٌناًس ًبطىلىًب اٍلعىديكٌ 
 إاٌل أىحىده حىضىرى يػىٍومىنىا اًبٍِلىٍمًس. 

كىًإ٭ٌبىا خىرىجى رىسيوؿي اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى ميٍرًىبنا لًٍلعىديٌك 
ٍم أىنٌوي خىرىجى ًٓت طىلىًبًهٍم لًهىظيٌنوا بًًو قػيٌوةن كىأىٌف اٌلًذم أىلىابػىهيٍم لٍى ييوًىنػٍهيٍم عىٍن كىلًهػيبػىٌلٍغهي 

 عىديٌكًىٍم.
مىٍعبىدي ٍبني أىيب مىٍعبىدو لنيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىقىٍد مىٌر ابً 

بىةى نيٍصحو ًلرىسيوًؿ اّللًٌ خيزىاعىةي ميٍسًلميهيٍم كىميٍشًر  تا٣ٍبيزىاًعٌي , كىكىانى  ]أم ٧بل كيهيٍم عىهػٍ
ئنا كىافى هًبىا, كىمىٍعبىده يػىٍومًئذو  ,بًًتهىامىةى لىٍفقىتػيهيٍم مىعىوي ًسرًٌه كأمانتو[  الى ٱبيٍفيوفى عىٍنوي شىهػٍ

نىا مىا أىلىابىك, كىلىوىًدٍدانى  أىمىا كىاىّللًٌ لىقىٍد عىز  ! ميٍشرًؾه فػىقىاؿى ايى ٧بيىٌمدي   أىٌف اّلٌلى عىلىهػٍ
 .عىافىاؾ ًفهًهمٍ 

حىٌٌب لىًقيى أىابى سيٍفهىافى ٍبنى حىٍربو كىمىٍن مىعىوي اًبلٌرٍكحىاءً مىٍعبىدي ّتيٌ خىرىجى  
(ِ) 

                                           
 تقدـ بهاف مكاف غزكة ٞبراء اِلسد ٙبت عنواف: اختهار ا٤بواقع االسَباتهجهة. (ُ)

كانت ٧بطة للقوافل كىي   ,على طريق مدينة بدر كهلو من ا٤بدينة ا٤بنورة  َٖتقع الركحاء على بعد  (ِ)
على الطريق السريع, كعندىا بئر يشرب منو ا٤بسافر, كىي من اآلابر النبوية, كٔبانبها مسجد 

 لى فهو النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم.ل

 .   "ُٓ.ُْ'ٗ °ّٗ"ٖٗ.ُْ'ْ °ِْاالحداثهات:  
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كىقىٍد أىٝبىىعيوا الٌرٍجعىةى إىلى رىسيوًؿ اّللًٌ لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى كىقىاليوا: 
نىا حىد   افػىهيٍم كىقىادىتػىهيٍم ّتيٌ نػىٍرًجعي قػىٍبلى أىٍف نىٍستىٍأًللىهيٍم لىنىكيٌرٌف أىٍلحىابًًو كىأىٍشرى  أىلىبػٍ

ا, قىاؿى مىا كىرىاءىؾ  ,عىلىى بىًقهًٌتًهٍم فػىٍلنػىٍفريغىٌن مىعىهيمٍ  فػىلىٌما رىأىل أىبيو سيٍفهىافى مىٍعبىدن
 ايى مىٍعبىدي؟ 
ابًًو يىٍطليبيكيٍم ٓت  :قىاؿى  ٝبىٍعو لٍى أىرى ًمثٍػلىوي قىٌط,  ٧بيىٌمده قىٍد خىرىجى ًٓت أىٍلحى

يػىتىحىٌرقيوفى عىلىٍهكيٍم ٙبىىٌرقنا, قىٍد اٍجتىمىعى مىعىوي مىٍن كىافى ٚبىىٌلفى عىٍنوي ٓت يػىٍوًمكيٍم 
 .كىنىًدميوا عىلىى مىا لىنػىعيوا ًفهًهٍم ًمٍن ا٢بٍىنىًق عىلىٍهكيٍم شىٍيءه لٍى أىرى ًمثٍػلىوي قىطٌ 

؟ :قىاؿى   كىٍٰبىك مىا تػىقيوؿي
لى حىٌٌب أىرىل نػىوىاًليى ا٣بٍىٍهلً  :قىاؿى    .كىاىّللًٌ مىا أىرىل أىٍف تػىٍرٙبًى

 فػىوىاىّللًٌ لىقىٍد أىٝبىىٍعنىا اٍلكىرٌةى عىلىٍهًهٍم لًنىٍستىٍأًللى بىًقهٌػتػىهيٍم. :قىاؿى 
  .فىًإيٌن أىنػىهىاؾ عىٍن ذىًلكى  :قىاؿى  
 ,أىٍف قػيٍلت ًفهًهٍم أىبٍػهىاَتن ًمٍن ًشٍعرو كىاىّللًٌ لىقىٍد ٞبىىلىًِب مىا رىأىٍيت عىلىى  :اؿى ق

 كىمىا قػيٍلت؟ :قىاؿى 
 قػيٍلت: :قىاؿى  

بًهلً    ٌد ًمٍن اٍِلىٍلوىاًت رىاًحلىًٍب ػػػػػػكىادىٍت تػيهى   إٍذ سىالىٍت اٍِلىٍرضي اًب١ٍبيٍرًد اٍِلىابى
 لً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعٍندى الٌلقىاًء كىالى ًمهلو مىعىازًي  نىابًلىةو ًد ًكرىاـو الى تػى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍرًدم ًبيسٍ 
 ذيكؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىٌما ٠بىىٍوا ًبرىئًهًس غىٍّبً ٨بىٍ     ٍدكنا أىظيٌن اٍِلىٍرضى مىائًلىةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىظىٌلٍت عى 
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 فػىقيٍلت:
 اءي اًب٣بٍىٍهلً ػػػػػػػػػػػػػػػإذىا تػىغىٍطمىطىٍت اٍلبىٍطحى       كىٍيلي اٍبًن حىٍربو ًمٍن ًلقىاًئكيمٍ  

 ًلكيٌل ًذم إٍربىةو ًمنػٍهيٍم كىمىٍعقيوؿً     اًحهىةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإيٌن نىًذيره ًِلىٍىًل اٍلبىٍسًل ضى 
 في مىا أىٍنذىٍرت اًبٍلًقهلً كىلىٍهسى ييولى   دى الى كىٍخًش تػىنىابًلىةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمٍن جىٍهًش أىٍٞبى 

 .(ُ)فػىثػىُبى ذىًلكى أىابى سيٍفهىافى كىمىٍن مىعىوي 
ىذا كمن عظهم قهادة النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى العسكرية ٓت 
تدارؾ ا٤بواقف الصعبة ما مر  معنا من أف زعهم ا٤بنافقْب عبد هللا بن أيبًٌ ابن 

جهش ا٤بسلمْب, فلم يكن ىذا االنسحاب  سىليوؿ انسحب يـو أيحيدو بثليث
ىو السبب ٓت خسارة ا٤بسلمْب ٓت الغزكة, بل لَبؾ الرماة أمر النيب لل ى هللاي 

 علهًو كعلى للًو كسل مى ٓت الثبات على ا١ببل.
 َمم احلشة إىل أسع انؼذٔ. .97

يقىد سىةى ال ًٍب  قاؿ هللا تعاىل: }  
كىتىبى اّلٌلي لىكيٍم كىالى ايى قػىٍوـً اٍدخيليوا اِلىٍرضى ا٤ب

رًكيٍم فػىتىنقىًلبيوا خىاًسرًينى  ب ارًينى كىًإان   ُِتػىٍرتىد كا عىلىى أىٍدابى قىاليوا ايى ميوسىى ًإف  ًفههىا قػىٍومنا جى
ًمنى  قىاؿى رىجيالىفً  ِِلىن ن ٍدخيلىهىا حىٌب ى ٱبىٍريجيوٍا ًمنػٍهىا فىًإف ٱبىٍريجيوٍا ًمنػٍهىا فىًإان  دىاًخليوفى 

ٍلتيميوهي فىًإن كيٍم غىالًبيوفى  ال ًذينى ٱبىىافيوفى أىنٍػعىمى اّلٌلي عىلىٍهًهمىا اٍدخيليوٍا عىلىٍهًهمي اٍلبىابى فىًإذىا دىخى
  { ]ا٤بائدة[.ِّكىعىلىى اّللًٌ فػىتػىوىك ليواٍ ًإف كينتيم م ٍؤًمًنْبى 

ليوٍا ال ًذينى يػىليونىكيم مًٌنى اٍلكيف اًر ايى أىيػ هىا ال ًذينى لمىنيوٍا قىاتً } :قاؿ هللا عز كجل
 ]التوبة[. {ُِّكىلًهىًجديكاٍ ًفهكيٍم ًغٍلظىةن كىاٍعلىميواٍ أىف  اّلٌلى مىعى اٍلميت ًقْبى 

                                           
 .ِّْ/ّ( الركض اِلنف  ُ)
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, كبْب  أف أكىل جهاد ا٤بشركْب تعاىل على ا٤بسلمْب فرض هللالقد  
, كهبذا ا٤بسلمْبر ىو قتاؿ ا٤بشركْب اِلقربْب إىل دايهاد ٓت ا١ب ا١بهات كأٮبها

 تكوف أرض ا٤بشركْب ٧بالن للقتاؿ.
كالدخوؿ على أرض ا٤بشركْب ٓت أرضهم كىي أرض القدس ىو ما 
أشار بو الرجالف الصا٢باف على بِب إسرائهل كما ٓت اآلية اِلكىل بف يدخلوا 
على ا١ببابرة من ابب ا٤بدينة مباغتة, ِلنو هبذا يدخل ا٣بوؼ كا١بنب إىل 

 رة, فهقدركف على االنتصار علههم.قلوب ا١بباب
فكاف من عظهم سهاسة النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم نقل 
ا٢برب إىل أرض العدك؛ كال ينتظر قدـك العدك إلهو, كىذا ىو اِلكثر ٓت 
سهاستو ا٢بربهة, إال إٍف كىجىدى أف  قػيو ة ا٤بسلمْب كقوة ا٤بشركْب غّب متكافئة فقد 

, كحٌب ٓت ىذه ىو من ٱبتار ٙبديد ا٤بكاف لتأمْب ٯبعل ا٢برب على أرضو
ا٢بماية للمسلمْب, كزايدة النكاية اب٤بشركْب, كما حدث ٓت غزكة ا٣بندؽ, 
فقد عرؼ للى هللا علهو كعلى للو كسلم مكاف ٦بهئ ا٤بشركْب, ّت حفره ٓت 
كجههم, ابلرغم من أف  ا٣بندؽ ال ٰبهط اب٤بدينة إال من ا١بهة الشمالهة, 

 ع لد  ىجومهم, كرجعوا خائبْب خاسرين.كاستطا 
كنقل ا٢برب ِلرض العدك فهو فوائد كبّبة كمن أعظمها ا٣بالص من 
الدمار البهئي كالقتل البشرم إف حصلت ا٢برب ٓت أرض اإلسالـ, بل يبقى 

 الدمار ٓت أرض العدك.
كمن الفوائد أف جهش ا٤بسلمْب لو فر  _ال ٠بح هللا_ لفر  إىل أرض 
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يقدر العدك على مالحقتو ٓت أرض لهست أرضو ٓت أغلب  أماف, فال
اِلحهاف, كٓت الوقت نفسو سهحصل ا٤بسلموف على مسافة زمنهة لتأمْب مدد 

 ٲبنع كلوؿ الكفار إلههم.
كمن شواىد ذلك ما ذكرانه سابقان عن ابن سعد رٞبو هللا ٓت بداية 

كعلى للًو كسل مى أف بلغ رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو حديثو عن غزكة تبوؾ: أنو 
, زؽ ألحابو لسنةو كأف ىرقل قد رى  ,كثّبة ابلشاـ  ٝبوعان  ٝبعتٍ  الرـك قدٍ 

ـي, كىغىٌسافي, كىعىاًملىةي قبائل كىأىٍجلىبىٍت مىعىوي  ا مه, كىجيذى كقدموا مقدماهتم إىل  ,٣بٍى
 ,ج, فندب رسوؿ هللا لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى الناس إىل ا٣برك قاءً لٍ البػى 

 .(ُ)لهتأىبوا لذلك ه )كىو تبوؾ(كأعلمهم ا٤بكاف الذم يريد
كمثل ذلك ما حصل أيضان ٓت غزكة مؤتة, فقد بعث النيب لل ى هللاي 
علهًو كعلى للًو كسل مى إىل حدكد أرض الرـك مىٍن يقاتلهم, فقاتلوىم ِلايـ, ّت 

كلرٗبا  ٤با انسحب جهش ا٤بسلمْب, ل ٯبرؤ الرـك على اللحاؽ اب٤بسلمْب, 
كاف ىىم  الرـك ٓت ابدئ اِلمر غزكى ا٤بدينة ا٤بنورة, ففي ٙبويل ا٤بعركة إىل 
أرضهم إدخاؿ الرعب إىل قلوهبم, ككفهم عن مرادىم, ٤با يتوقعو من تضاعف 

 القدرات العسكرية كا٢بربهة ٓت أرض اإلسالـ.  
 .رجٛٛذ انغبساد.98

لي رىبًٌكى لىن يىًصليوٍا إًلىٍهكى فىأىٍسًر بًىٍىًلكى قىاليوٍا ايى ليوطي ًإان  ريسي قاؿ هللا تعاىل: }
ًبًقٍطعو مًٌنى الل ٍهًل كىالى يػىٍلتىًفٍت ًمنكيٍم أىحىده ًإال  اٍمرىأىتىكى ًإن وي ميًصهبػيهىا مىا أىلىابػىهيٍم ًإف  

                                           
 .ُٓٔ/ِالطبقات  (ُ)
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نىا عىالًهػىهىا سىاًفلىهىا فػىلىم ا جىاء أىٍمريانى جىعىلٍ  ُٖمىٍوًعدىىيمي الص ٍبحي أىلىٍهسى الص ٍبحي ًبقىرًيبو 
ا هلو م نضيودو كىأىٍمطىٍرانى عىلىهػٍهىا ًحجى  { ]ىود[.ِٖرىةن مًٌن ًسجًٌ

واقهت الزمانهة, أف رسوؿ هللا لل ى هللاي اختهار ا٤بمر  معنا ٙبت عنواف: 
علهًو كعلى للًو كسل مى كاف ييًعد  العدة ٓت سبهل هللا تعاىل كٱبتار زمن ا٣بركج 

 وؿ, فاِللل أف القتاؿ لاحل ١بمهع اِلكقات من لهل أك هنار.ككقت الول
لكن كاف للنيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم أسالهب متعددة ٓت 
إحكاـ السهطرة على عدكه, كمن ذلك ا٥بجـو لهالن على ا٤بشركْب, بشرط أف 
يكوف قد كللتهم دعوة اإلسالـ, كىؤالء كانوا قد أضمركا الًعداء لإلسالـ 

مْب, كاستعدكا ٢برهبم, كىذا اِلسلوب يتوافق مع ظاىر اآلية السابقة كا٤بسل
لهتمكنوا من البعد عن ًمٍن أف قـو لوط كاف بدء مسّبىم ٓت بعض اللهل 

كي ال يصهبهم ما سهصهب قومهم من العذاب, ككاف موعد بدء   قريتهم
ىالؾ قـو لوط مع الفجر, كينتهي مع شركؽ الشمس؛ قاؿ هللا تعاىل عنهم 

تٍػهيمي الص ٍهحىةي ميٍشرًًقْبى سورة ا٢بجر } ٓت فىجىعىٍلنىا عىالًهػىهىا سىاًفلىهىا كىأىٍمطىٍرانى  ّٕفىأىخىذى
هلو   .{ْٕعىلىٍهًهٍم ًحجىارىةن مًٌن ًسجًٌ

يٍعلىنة.
 ىذا كا٥بجـو لهالن أكفر جهدان, كأقل  تىٍكليفىة منى ا٢برب ا٤ب

لو كسلم أسلوابن ٝبع لقد اٚبذت ا٤بباغتة منو للى هللا علهو كعلى لف
بْب عظمة الرٞبة, كذكاء العسكريْب, دل ت على عظهم شفقتو ابلناس 
يحىارىبْب؛ ٤با ٓت ذلك من أسرىم دكف قتلهم, كاِلسر ٕبد ذاتو ىي فرلة 

ا٤ب
أخرل للكافر لعرض اإلسالـ علهو, كمن بقي من ذرية ا٤بشركْب عاش ٓت 
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}ايى أىيػ هىا الن يب  قيل لًٌمىن ٓت عاىل: بهوت ا٤بسلمْب معززان مكرمان كما قاؿ هللا ت
هػٍرنا ٩بًٌ ا أيًخذى ًمنكيٍم  هػٍرنا يػيٍؤًتكيٍم خى أىٍيًديكيم مًٌنى اِلىٍسرىل ًإف يػىٍعلىًم اّلٌلي ٓت قػيليوًبكيٍم خى

  [.اِلنفاؿ{ ]َٕلىكيٍم كىاّلٌلي غىفيوره ر ًحهمه  كىيػىٍغًفرٍ 
للى النيب ن أيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر عن عكقد مر  معنا ما ركاه البخارم كغّبه 

عىًجبى هللا من قػىٍوـو يىٍدخيليوفى ا١بٍىن ةى ٓت : قاؿأنو  هللا علهو كعلى للو كسلم
ًسلً    .(ُ)الس الى

كأما مىٍن قيتلى من أىل الكفر ٓت حاؿ اللقاء فقد فاتت الفرلة علهو, 
 كىو إىل جهنم كبئس ا٤بصّب.

لغارات لهالن فتحي مك ة, فقد عسكر النيب كمن الشواىد على تبههت ا
]ٓت  (ِ)للى هللا علهو كعلى للو كسلم لهالن قيبهل دخولو مكة ٓت مرًٌ الظهراف

[ كأشعل هبا عشرة لالؼ انر, ففزعت قريش كما عادت تفكًٌر ٓت  ا١بمـو
ا٢برب, بل طلبوا اِلماف, كقيبهل ىذا ل تعلم قريش بتوجو ا١بهش اإلسالمي 

رم إلهها, رغم  بعد ا٤بسافة الكبّبة بْب مكة كا٤بدينة, بسبب التكتهك السًٌ
 الذم عمد إلهو النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٓت كتم اِلخبار.

 عىٍن جيٍنديًب ٍبًن مىًكهثو كمن الشواىد أيضان ما ركاه أبو داكد كغّبه  
للو كسلم عىٍبدى اّللً  ٍبنى : بػىعىثى رىسيوؿي اّللً  للى هللا علهو كعلى هنع هللا يضر أنو قاؿ

غىاًلبو الل ٍهًثي  ٓت سىرًي ةو كىكيٍنتي ًفهًهٍم, كىأىمىرىىيٍم أىٍف يىشين وا اٍلغىارىةى عىلىى بىًِب اٍلميلىٌوًًح 

                                           
 .ََُّرقم لحهح البخارم( ُ)

 تقدـ التعريف بو ٙبت عنواف: السهاسة ا٢بربهة ٓت إدخاؿ الرىبة كا٣بوؼ ٓت قلب العدك. (ِ)
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 .(ُ)اًبٍلكىًديدً 
 خ.ؼغكشٚ.ادلشاعالد يف ادلًٓبد ان99

ًدينىًة يى }: قاؿ هللا تعاىل ٍن أىٍقصىى اٍلمى ٍسعىى قىاؿى ايى ميوسىى ًإف  كىجىاء رىجيله مًٌ
ريكفى ًبكى لًهػىٍقتػيليوؾى فىاٍخريٍج ًإيٌنً لىكى ًمنى الن اًلًحْبى  ى أيىٍٛبًى ائًفنا  َِاٍلمىألى فىخىرىجى ًمنػٍهىا خى

ًِب ًمنى اٍلقىٍوـً الظ اًلًمْبى   { ]القصص[.ُِيػىتػىرىق بي قىاؿى رىبًٌ ٪بىًٌ
عوف, كانت لو ا٤بهمة ىذا الرجل كاف يكتم إٲبانو كىو من لؿ فر 

الربيدية بْب القصر الفرعوين كموسى علهو السالـ, فاستطاع أف يصل إىل 

                                           
 .ِٖٕٔرقم سنن أيب داكد (ُ)

يلىٌوًح, ككانت ٓت   
 ىػ.ٖ سنة لفر كسرية غالب بن عبد هللا اللهثي إىل بِب ا٤ب

كاد يقع بْب عيٍسفىاف كخلهص كيسمى كادم ا٢بمض, كيبعد عن مكة كىو الكىًديد  كمكاهنا ٓت   
 كم.٫َٔبو 

كعلى للو كسلم  كاف بنو ا٤بلىٌوًح من ا٤بشركْب الذين انلبوا العداء لرسوؿ هللا للى هللا علهو  
فبعث رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم  غالب بن عبد هللا  ,ابلكهد للمسلمْب

اللهثي ٓت مئة كثالثْب رجالن, كقهل بضعة عشر رجالن, كأمرىم أف يشنوا الغارة على بِب 
ادل ا٤بشركوف اٍلميلىٌوًًح اًبٍلكىًديًد فشنوا علههم الغارة كقتلوا من قاتلهم, كاستاقوا النعم, فتن

لقتا٥بم, فجاء من ا٤بشركْب ٗبا ال ًقبىلى ٥بذه السرية بقتا٥بم, فخرجوا من دايرىم, فأدركهم 
ا٤بشركوف كلهس بهنهم إال الوادم, فبعث هللا تعاىل سهالن ٲبأل جنبتهو ماء, كما كاف ٓت ذلك 

ئو, فوقفوا الهـو سحاب كال مطر, فلم يستطع أحد من ا٤بشركْب أف ٯبتاز الوادم لكثرة ما
 ينظركف إلههم كٛبأل قلبهم ا٢بسرة, ّت كللت السرية سا٤بة غا٭بة إىل ا٤بدينة ا٤بنورة.

 .   "ّْ.ٕٓ'ُٗ°ّٗ "َّ.ُٖ'ْ °ِِاالحداثهات:      
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ِِّ 

 

ر ية جمللس الشورل الفرعوين, كما لدر عنو من قرار ٓت قتل  معرفة اِلخبار السًٌ
موسى علهو السالـ, كاستطاع أيضان أف يصل ٤بوسى اب٣برب قبل أف يصلوا 

نهم بسرية, كيفلت من القتل الذم تقرر إلهو, كاستطاع موسى أٍف يهربى م
 علهو. 

رية كسريعة ٓت  فال بد للمهمات ا٢بربهة من ا٤براسالت كأف تكوف سًٌ
الوقت ا٤بناسب كا٤بكاف ا٤بناسب, فلقد مر  معنا أف النيب للى هللا علهو 
في ٓت كثّب من أحهانو مكاف توجهاتو ا٢بربهة, كمن  كعلى للو كسلم كاف ٱبي

دخل أبو بكر هنع هللا يضر على ابنتو عائشة اهنع هللا يضر, كىي ٙبرؾ ما شواىد ذلك  عند
فسأ٥با عن مكاف بعض جهاز رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم, 

 .(ُ)توجهو للى هللا علهو كعلى للو كسلم فلم تعرؼ
بل عمد النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم إىل أبعد من ذلك ٓت 

ا٤براسالت ٓت ا٣بط ة ا٢بربهة نفسها أكؿ البدء ابلقهاـ هبا, الكتماف كىو إخفاء 
قًٌق أقصى ٪باح للعملهة العسكرية.    حٌب ٰبي

ّبى عن رضي جىٍحشو  اّللًٌ ٍبنً  عىٍبدً  كالشاىد ٥بذه اِلمور ما ركاه أىل السًٌ
 ,ءى : دىعىاين رىسيوؿي اّللًٌ للى هللا علهو كعلى للو كسلم ًحْبى لىٌلى اٍلًعشىاهللا عنو

حيك؛ أىبٍػعىثيك كىٍجهناكىاًؼ مىعى الص   :فػىقىاؿى   .(ِ)ٍبًح مىعىك ًسالى

                                           
 .ُٓٓ/ِ, َتريخ الطربم  ِٓ/ٓالسّبة النبوية  (ُ)
٬بىٍلىة ىي ك  ,ىػِرجب  اسم ىذه السرية: سرية عبد هللا بن جحش إىل ٬بلة, ككانت ٓت (ِ)

كم, على طريق مكة ٗنحو بالنخلة الهمانهة كتقع قبل مهقات قرف ا٤بنازؿ )السهل الكبّب( 
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ِّّ 

 

ٍعبىًٍب  :قىاؿى  كىمىًعي دىرىقىًٍب  (ُ)فػىوىافػىٍهت الٌصٍبحى كىعىلىٌي سىٍهًفي كىقػىٍوًسي كىجى
(ِ) ,

فىصىٌلى الٌنيبٌ للى هللا علهو كعلى للو كسلم اًبلٌناًس الٌصٍبحى ّتيٌ اٍنصىرىؼى 
بًوً فػىهىًجديين قى  بػىٍقتو كىاًقفنا ًعٍندى ابى  .كىأىًجدي نػىفىرنا مىًعي ًمٍن قػيرىٍيشو  ,ٍد سى

فىدىعىا رىسيوؿي اّللًٌ للى هللا علهو كعلى للو كسلم أييبىٌ ٍبنى كىٍعبو فىدىخىلى 
ّتيٌ دىعىاين  ,فىأىمرىهي رىسيوؿي اّللًٌ للى هللا علهو كعلى للو كسلم كىكىتىبى ًكتىاابن  ,عىلىٍهوً 
ينٌ فىأىعٍ  ًء النٌػفىرً  :فػىقىاؿى  (ّ)طىاين لىًحهفىةن ًمٍن أىًدميو خىٍوالى , قىٍد اٍستػىٍعمىٍلتيك عىلىى ىىؤيالى

                                                                                                         
 كم.ّٓالطائف, قبهل الطائف بنحو 

َبلد قريشنا, فمرت هبم فافلة لقريش ٙبمل ألنافان من التجارة, ت ت السريةسار إلهها, كنزلحهث  
, فأ خذكا القافلة, كرجعوا ا٤بدينة بعدما قتلوا ككانوا ٓت لخر يـو من رجب من اِلشهر ا٢بـر

كاحدان كأسركا اثنْب, فقالت قريش: قد أحل  دمحم كألحابو الشهر ا٢براـ.., فلما قدموا على 
رسوؿ هللا للى هللا علهو كعلى للو كسلم  ا٤بدينة قاؿ: ما أمرتكم بقتاؿ ٓت الشهر ا٢براـ, ّت 

ًبهًل نزؿ قوؿ هللا تعاىل: }يىٍسأىليونىكى عىًن ا لش ٍهًر ا٢بٍىرىاـً ًقتىاؿو ًفهًو قيٍل ًقتىاؿه ًفهًو كىًبّبه كىلىدٌّ عىن سى
نىةي أىٍكبػىري ًمنى ا ٍلقىٍتًل..{ ]البقرة اّللًٌ كىكيٍفره بًًو كىاٍلمىٍسًجًد ا٢بٍىرىاـً كىًإٍخرىاجي أىٍىًلًو ًمٍنوي أىٍكبػىري ًعندى اّللًٌ كىاٍلًفتػٍ

ُِٕ.] 

و كعلى للو كسلم أطلق سراح اِلسّبين, فأسلم أحدٮبا كىو ا٢بكم بن  ّت إف النيب للى هللا عله
 ساف هنع هللا يضر, كرجع اآلخر إىل مكة كمات هبا كافران.هٍ كى 

 .   "ْٓ.ٔٓ'َِ°َْ"ِْ.ُّ'ّٖ°ُِاالحداثهات: 
 .ا١بعبة ما يوضع فهو السهاـ (ُ)
 .الدرقة: ترس من جلد. (ِ)
 .ي الهمنرسالة مكتوبة على جلد مصنوع ٓت نواح (ّ)
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ِّْ 

 

ٌ اٍمًض ًلمىا ًفهًو. لىتػىٍْبً فىاٍنشيٍر ًكتىايب, ّتي  فىاٍمًض حىٌٌب إذىا ًسٍرت لىهػٍ
٬بىٍلىةى عىلىى اٍسًم اّللًٌ ًسٍر حىٌٌب أتىٍِتى بىٍطنى  :فػىقىرىأىهي فىًإذىا ًفهوً  ..فىاٍنطىلىقى  :قىاؿى 

ا ًمٍن أىٍلحىاًبك عىلىى اٍلمىًسًّب مىعىك, كىاٍمًض ًِلىٍمرًم  كىالى تيٍكرًىىن   ,كىبػىرىكىاتًوً  أىحىدن
 .هًبىا ًعّبى قػيرىٍيشو  ًفهمىٍن تىًبعىك حىٌٌب أتىٍِتى بىٍطنى ٬بىٍلىةى فػىتػىرىٌلدى 

ا, فىمىٍن كىافى  لىٍست :اٍلًكتىابى قىاؿى  فػىلىٌما قػىرىأى عىلىٍهًهمي  ميٍستىٍكرًىنا ًمٍنكيٍم أىحىدن
كىمىٍن  ,ييرًيدي الٌشهىادىةى فػىٍلهىٍمًض ًِلىٍمًر رىسيوًؿ اّللًٌ للى هللا علهو كعلى للو كسلم

٫بىٍني سىاًمعيوفى كىميًطهعيوفى ّلًلًٌ كىًلرىسيوًلًو  :فػىقىاليوا أىٍٝبىعيوفى  ,أىرىادى الٌرٍجعىةى فىًمٍن اآٍلفً 
 .(ُ)ٍر عىلىى بػىرىكىًة اّللًٌ حىٍهثي ًشٍئتكىلىك, فىسً 

 رٕحٛذ طفٕف ادلغهًني. .111
اٍلميٍؤًمًنْبى مىقىاًعدى لًٍلًقتىاًؿ  ئي كىًإٍذ غىدىٍكتى ًمٍن أىٍىًلكى تػيبػىوًٌ قاؿ هللا تعاىل: }

هعه عىًلهمه   { ]لؿ عمراف[.ُُِكىاّلٌلي ٠بًى
ب  ال ًذينى  يػيقىاتًليوفى ٓت سىًبهًلًو لىفًّا كىأىنػ هيم كقاؿ هللا تعاىل: }ًإف  اّلل ى ٰبًي

 { ]الصف[.ْبينهىافه م ٍرليوصه 
إف  من أعظم الصفات احملبػ بىة هلل تعاىل كالٍب كلفها هللا تعاىل ا٤بسلمْب 
حالة القتاؿ ىو انتظاـ الصفوؼ كتكاملها مع بعضها, كأساسو انتظاـ 

 ف. اِلبداف كلفاء ا١بىنىاف ]القلب[ للملك الد اي  
كأساس ىذا االٙباد انتج عن احملبة بْب الصحابة كبْب النيب للى هللا  

                                           
 .ُْ/ُمغازم الواقدم  (ُ)
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ِّٓ 

 

٧ب ىم ده ر سيوؿي علهو كعلى للو كسلم كبْب الصحابة أنفسهم, قاؿ هللا تعاىل: }
نػىهيمٍ   { ]الفتح[.ِٗ.. اّللً  كىال ًذينى مىعىوي أىًشد اء عىلىى اٍلكيف اًر ريٞبىىاء بػىهػٍ

علهو كعلى للو كسلم ييسوًٌم لفوؼ القتاؿ كما  ككاف النيب للى هللا
يسوم الصفوؼ للصالة؛ ِلف ٓت استواء اِلبداف استواء القلوب, كما مر ٓت 

 .(ُ)قصة سىو اد هنع هللا يضر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .كما مر  ٙبت قاعدة: العدؿ بْب جند ا٤بسلمْب(  ُ)
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ِّٔ 

 

 
 .الفصل السادس: التخطيط العسكري ادلستقبلي

 :وفيو زلوران
 األول: وضع تصور عن آلية حتقيق ادلنظور العسكري يفاحملور 

 التخطيط ادلستقبلي.
 للهة ٙبقهق التخطهط ا٤بستقبلي العسكرم.أكالن: 
 ا٥بهكلة التنظهمهة للمؤسسات العسكرية.َثنهان: 
 للهة استمرار التخطهط العسكرم.َثلثان: 

 ادلستقبلي. عسكريمسات التخطيط الالثاين: بيان احملور 
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 يمذيخ
االعتناء ا١بهاد ة بفريضة ا٤بستلزمات اِلساسهة ا٤بتصل نى مً إف  

تطبهقاتو على كاقع الدعوة كذا االعتناء بك  ٥با, ابلتخطهط ا٤بستقبلي
, جاء اِلمر ابلتخطهط اب١بهاد, فكما جاء اِلمر ااإلسالمهة كمستقبله

لو, ففي القرلف الكرمي كالسنة ا٤بطهرة كثّب من اإلضاءات الٍب تؤسس 
 همو قبل البدء بو.ة ترتهبو كتنظ, كتنوه بٮبها١بهادمللفكر 

ابلنظر ٤با للجهاد كتزداد أٮبهة البحث ٓت التخطهط ا٤بستقبلي 
امتدت بعض فقد كهد عظهم, من  اِلمة اإلسالمهة من أعدائها  وتواجه

من أجل القضاء على ىذه  خططهم كأىدافهم إىل عشرات السنْب
 الفريضة, كأيَب هللا إال أف يتم نوره هبذه الفريضة, قاؿ هللا تعاىل:

أيىٍَبى اّلٌلي ًإال  أىف ييًتم  نيورىهي كىلىٍو كىرًهى } ييرًيديكفى أىف ييٍطًفؤيكٍا نيورى اّللًٌ بًىفٍػوىاًىًهٍم كى
 [.التوبة] {ِّاٍلكىاًفريكفى 

ا عن سبهل هللا تعاىل,   كإذا كاف اِلعداء يقوموف هبذه ا١بهود لدن
مْب أف يقوموا ابلتصدم كىل اب٤بسلاِل, فلدين هللا كإمعاانن ٓت ا٤بكر كالكهد

كالعمل على كضع ما بوسعهم من دراسات كٕبوث,  طات,٥بذه ا٤بخط  
ًإف  اّلٌلى اٍشتػىرىل ًمنى هللا تعاىل: } تطبهقنا لقوؿ ؛ؿى بعدىا إىل أعماؿ ككاقعلًتيحو  

هًل اّللًٌ فػىهػىٍقتػيليوفى اٍلميٍؤًمًنْبى أىنفيسىهيٍم كىأىٍموىا٥بىيم بًىف  ٥بىيمي ا١بىن ةى يػيقىاتًليوفى ٓت سىبً 
ا عىلىٍهًو حىقًّا ٓت التػ ٍورىاًة كىاإًل٪ًبهًل كىاٍلقيٍرلًف كىمىٍن أىٍكْتى ًبعىٍهًدًه ًمنى اّللًٌ  كىيػيٍقتػىليوفى كىٍعدن

يػىٍعتيم بًًو كىذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظهمي   [.التوبة] {ُُُفىاٍستػىٍبًشريكاٍ بًبػىٍهًعكيمي ال ًذم ابى
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ِّٖ 

 

بايعة من هللا تعاىل ٙبتاج إىل ٚبطهط حٌب تتم على الوجو ا٤بطلوب  فهذه ا٤ب
 كما أمر هللا تعاىل, ك٥با ٠بات تدؿ علهها, كإلهك بهاهنا.

ن إذا اكتملت ا٤بعارؼ ا١بهادية لدل اجملاىد من معرفتو بسنف
لو من للهة للتخطهط فهو,  كراتو, فال بد  ا١بهاد كلدابو ككاجباتو ك٧بذ

 من أٮبها:ك  ,ـ طريقو, كتتثمل ىذه اآللهة بعدة أموريسّب علهها إلحكا
 .العسكريأواًل: آلية حتقيق التخطيط ادلستقبلي 
 .عسكريةاثنًيا: اذليكلة التنظيمية للمؤسسات ال

 .العسكرياثلثًا: آلية استمرار التخطيط 
 فوائد ىامة ومنها:  فيواآلليات ىذه  حتقيقو 

 
ي
كمتخذ القرار, لهكوف  طً طًٌ خى اِلكىل: تضيء الطريق أماـ ا٤ب

ٚبطهطو أحكم, كقراره ألوب, ك٥بذا أتثّب إٯبابػي على ا٤بستقبل 
 ا٤بتوقع.

التخطهط للجهاد كسهلة تطوير ككقاية, فهو من أىم  الثانهة: يعد  
, كىو الوسائل لَبقهة الدعوة كللحفاظ على كاقع الدعوة من الضعف

لصناعهة كالتجارية من أىم الوسائل للحفاظ على ا٤بوارد االقتصادية كا
 .كاالجتماعهة.

الثالثة: ابلتخطهط ا٤بستقبلي للجهاد نكتشف اِلخطاء الٍب مرت 
, البعض معنا ٓت ماضي ا١بهاد كحاضره, ٗبقارنة اِلحداث مع بعضها

كبو ٲبكننا ٘بنب كثّب من اِلخطاء كالعقبات ٓت مستقبل اِلمة 
 ا١بهادم.
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بّب ٓت اكتشاؼ الرابعة: للتخطهط ا٤بستقبلي ا١بهادم دكر ك
الطرؽ كاِلسالهب ا٢بديثة, الٍب تساىم ٓت رفع مستول ا١بهاد ا٤بادم 

 )الوسائل كا٤بعدات( كا٤بعنوم )الركح ا٤بعنوية ٓت ا١بهاد(.
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َّّ 

 

األول: وضع تصور عن آلية حتقيق ادلنظور العسكري يف احملور 
 التخطيط ادلستقبلي.

 :(1)انؼغكش٘ أٔالً: آنٛخ حتمٛك انزخغٛظ ادلغزمجهٙ
ا١بهادم,  العسكرم إف ٙبقهق النقلة النوعهة ٓت التخطهط ا٤بستقبلي

كترٝبة ىذا التخطهط إىل نشاطات ٕبثهة ىادفة, ال بد من للهة يسّب علهها, 
 كأىم اِلمور الٍب تتحقق هبا للهة التخطهط ٓت ا١بهاد ىي:

 _ العمل على توضيح أىداف اجلهاد:1
ا٤بستقبلي ٓت ا١بهاد, كمعرفة ا٥بدؼ من إف كضوح ا٤بقصود ابلتخطهط 

القهاـ بو, ٓت أذىاف القادة السهاسهْب, كرجاؿ الفكر كالدعوة كغّبىم, يعد 
أىم حافز للبدء فهو, كٙبويلو من أماين إىل مشاريع ٕبثهة ىادفة, تساىم 
نتائجها ٓت توفّب ا٤بعطهات الضركرية للقرارات الٍب تصدر عن السهاسهْب, 

 رية الٍب يقررىا رجاؿ الفكر كالدعوة.كالنشاطات الفك
 _  عمل الكفاءات العلمية ادلتخصصة:2

١بهاد ال بد من هتهئة العدد هة ٤بستقبل ادراسات التخطهطلللقهاـ ابك  
, كتوفّب صْب ٓت ٦باؿ الدراسات ا٤بستقبلهةا٤بناسب من الدعاة ا٤بتخص

مْب الفرص ا٤بناسبة ٥بم للتدريب على ىذا النوع من الدراسات, كأت
اإلمكاانت لالحتكاؾ ابلقادة كالعلماء كا٤بتخصصْب ٓت ىذا اجملاؿ, كأخذ 

                                           
ٓت دعوة غّب ا٤بسلمْب لإلسالـ ٓت ضوء السنة النبوية للدكتور  أثر التخطهط ا٤بستقبلييراجع  (ُ)

 نزار الشهخ.
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 خرباهتم ك٘بارهبم.
كا٥بدؼ ىو بناء قاعدة عريضة من ا٤بتخصصْب اِلكفاء ٓت ٝبهع  

اختصالات الدراسات ا٤بستقبلهة ٓت ا١بهاد, فبعضهم يتخصص ابلدراسات 
ص ٓت ا١بهاد ا٥بجومي, جهاد كقتاؿ غّب ا٤بسلمْب, أك يتخصا٤بستقبلهة ٓت 

أك يتخصص ٓت ا١بهاد الدفاعي, أك يتخصص ٓت جهاد العصاابت, أك 
 يتخصص ٓت ا١بهاد اإلعالمي.. خصص ٓت ا١بهاد اإللكَبكين, أكيت

فهذه التخصصات ٲبكن تقسهمها من حهث نوع العمل كما سبق, 
, أك كمن حهث نوع اجملاىىد )كالكفار اِلللهْب, كا٤بسلم ا٤بوايل ِلىل الكفر

غّب مسلم )كالعلمانهْب كبعض الشهعة الكفرة, كاِلٞبديْب كالقرلنهْب..(, 
 كمن حهث ا٤بستول الثقآت, كمن حهث التنوع ا١بغرآت كىكذا.

 _ تضامن األحباث العلمية اجلماعية ادلتنوعة:3
ال يقتصر على علماء الشريعة, العسكرم التخطهط ا٤بستقبلي للجهاد 

هود مسلمْب من علماء مسلمْب ٓت مقارنة فهو ٰبتاج إىل انضماـ ج
اِلدايف, كعلماء مسلمْب مستشرقْب كمستغربْب, كعلماء ٓت االجتماع 
كاإلحصاء كالسهاسة كاالقتصاد كالعلـو الطبهعهة, كالعلـو ا٢بربهة, كالعسكرية 
كغّبىم, فكل كاحد منهم يستطهع أف يديل بدلوه ٓت لهاغة البحث 

ا٤بستقبلهة للجهاد, ككضع ا٣بطط العسكرية..  كالدراسة, كاقَباح اِلسالهب
 كمن ّتى  ٘بتمع ىذه اِلفكار لتتكامل مع بعضها.

كنتهجة ىذا االنضماـ أننا سنخرج بدراسة مستقبلهة كخطط اسَباتهجهة 
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على غّب ا٤بسلمْب عسكرية نستطهع هبا مواجهة ٝبهع اِللناؼ من 
كرية, كيكوف ىذا العمل اختالؼ أقالهمهم كعقائدىم كقدراهتم العقلهة كالعس

ٗبثابة ا١بهاد العقلي ا٤بنظم, لفتح قلوب كعقوؿ غّب ا٤بسلمْب, كتطهّبىا من 
 دنس الشرؾ ابهلل تعاىل.

 _ العمل ادلؤسسي يف رلال الدراسات ادلستقبلية للجهاد:4
ٙبتاج الدراسات ا٤بستقبلهة إىل العمل ا٤بؤسسي ا٤بنظم كا٤بتخصص, 

 د من أمور, كمن أٮبها:فا٤بؤسسات ىنا ٙبتاج إىل عد
 .التنظهم اإلدارم ا٤بتقن 
 .الدعم ا٤بايل للنشاطات البحثهة 
 .توفّب البهاانت كا٤بعلومات الضركرية لتلك الدراسة 
  اِلدكات ا٤بناسبة ٤بعا١بة تلك البهاانت, كأجهزة ا٢باسب

 اآليل كتوابعها, ككسائل االتصاؿ ا٢بديثة كمتطلباهتا.

ب: اذلٛكهخ انزُظًٛٛخ 
ً
 .انؼغكشٚخنهًؤعغبد ثبَٛ

فىًبمىا رىٍٞبىةو مًٌنى اّللًٌ لًنتى ٥بىيٍم كىلىٍو كينتى فىظًّا غىًلهظى } قاؿ هللا تعاىل:
اٍلقىٍلًب الىنفىض وٍا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىنػٍهيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر ٥بىيٍم كىشىاًكٍرىيٍم ٓت 

ب  اٍلميتػىوىكًًٌلْبى  اِلىٍمًر فىًإذىا عىزىٍمتى فػىتػىوىك ٍل عىلىى اّللًٌ ًإف   لؿ ] {ُٗٓاّلٌلى ٰبًي
 [.عمراف

ىذه اآلية الكرٲبة من أعظم اآلايت ٓت تدبّب سهاسة ا٢بكم, كسهاسة 
ا٢برب, فا٤بدير كا٢باكم ككل مسؤكؿ ٓت التنظهم ا١بهادم ىو من ٲبتلئ قلبو 
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لق, بل يشاكرىم فهما يتعلق ابلرٞبة للمؤمنْب, كال يعامل ا٤بتبوعْب بسوء ا٣بي 
جموعهم, كأيخذ ٖبربة الدراسات ا١بهادية, ّت يتوج عملو ىذا ٕبسن ٗب

كىذه ىي أىم موالفات القائد  ما أراد,إمضاء التوكل على هللا تعاىل ٓت 
 اجح.العسكرم الن  

كبعد أف يتوفر ٓت ا٤بؤسسة التنظهمهة ا٤بتخصصة ٓت ٦باؿ الدراسات 
عة تلك الدراسات, كتتوفر ا٤بستقبلهة ٓت ا١بهاد التهاري الفكرم للتوعهة بطبه

متطلبات القهاـ هبا, كيتوفر ٥بم الباع الكبّب ٓت ا١بهاد, ٲبكن البدء بتنظهم 
 كىهكلة ا٤بؤسسة ا١بهادية على النحو التايل:

تتكوف  _ تشرف على ىذه ادلؤسسة ىيئة َتسيسية عليا،1
من ٦بموعة متمهزة من العلماء ٓت التخصصات ا٤بختلفة, ا٤بشهود ٥بم 

دة كاإلسهاـ اِللهل ٓت ٦باؿ الدراسات ا٤بستقبلهة ٓت ا١بهاد, ابلراي
 ٕبهث تتوفر فههم موالفات القائد ا٤بولوؼ ٓت اآلية السابقة.

 _  تتوىل اذليئة العليا للمؤسسة القيام مبا يلي:2
 .اإلشراؼ على إعداد اِلطر التنظهمهة كاإلدارية للمؤسسة 
 لمؤسسة.العامة لتحقهق اِلىداؼ ل ةكضع االسَباتهجه 
 .رسم السهاسات الٍب ٙبكم خططها كبرا٦بها 
  سَباتهجهة ٛبويل نشاطات ا٤بؤسسة كالسهاسات ا٤بالهة اكضع

 ٥با.
  ٙبديد ا٤بشاريع البحثهة ا٤بطلوبة ٓت الدراسات ا٤بستقبلهة مع
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 أكلوايهتا كمراحلها.
  إقرار الدعم كالتشجهع للمشاريع البحثهة ا٤بقَبحة من خارج

 ا٤بؤسسة.

  ا٢بوار عن طريق ا٤بؤٛبرات كالندكات, مع ألحاب فتح ابب
ا١بهاد من مناطق بعهدة, بغهة معرفة الواقع الذم ىم علهو, كمعرفة 
أسالهب أعدائهم القتالهة, كمن ّت  االنطالؽ من ذلك الواقع لرسم 

 التخطهط ا٤بستقبلي ا١بهادم لكل من ينشده. 

 انت على متابعة ا٣بطط ا١بهادية ا٤بستقبلهة السابقة سواء ك
 مستول اِلفراد أك ا١بماعات, أك ا٢بكومات.

 ،عمل الًتتيبات الالزمة لضمان استقاللية ادلؤسسة_ 3    
التأثريات والضغوط  والعمل على حتصينها من الوقوع حتت

 والتدخالت ادلختلفة وذلك عن طريق:
  التأكهد على الطابع العلمي كاِلكادٲبي للمؤسسة كااللتزاـ
 بذلك.
 تقلهل إىل ا٢بد اِلدن من االعتماد على مصادر ٧باكلة ال

 التمويل ا٣بارجهة.
  ا كمؤسسات ٓت ٛبويل مشاريع تشجهع أبناء اِلمة أفرادن

 ا٤بؤسسة كدعم نشاطاهتا ا٤بختلفة.
  فتح كافة اجملاالت أماـ ا٤بفكرين كا٤بتخصصْب ا٤بسلمْب

 .ؤسسةالقادرين على خدمة أىداؼ ا٤ب
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ٓت كل دكلة مٌب ما توفرت ذلا  تقوم ادلؤسسة بفتح فروع _4  
 .فهها الشركط الضركرية لذلك

واالستفادة من العلماء واخلْباء ومصادر ادلعلومات ادلتاحة يف تلك       
 الدول.

ب: آنٛخ اعزًشاس انزخغٛظ 
ً
 .انؼغكش٘ثبنث

كتوفّب متطلبات القهاـ  لقضهة ا١بهادإف ٙبقهق الدراسات ا٤بستقبلهة 
 ا فههّبٰبتاج استمرار الس ة,الرئهسة على طريق طويلا٣بطوة اِلكىل  يعد ,بو

إىل لرب كعـز ككضوح رؤية, ابإلضافة إىل عوامل كشركط تعزز ىذا الصرب, 
, كتساعد على استمرار ك   ضوح الرؤية.ك كتؤكد ىذا العـز

 النشاطات العملهة الٍب ترسخ الفكر ا٤بستقبلي ىنا أىمكنذكر 
 ٓت ىذه ا٤بؤسسة:, كتدعم للهة استمرار البحث ا١بهادم

 اجلهادية: التعريف ابلدراسات ادلستقبلية _1
ا١بهادية عن  التعريف ابلدراسات ا٤بستقبلهةكيكوف         

 طريق:
 ا١بهادية إلدار دكرايت متخصصة ابلدراسات ا٤بستقبلهة. 
  ا كترٝبة.نشر الكتب ا٤بتخصصة أتلهفن 
   صحف هة لعمـو القراء ٓت النشر ا٤بقاالت التعريفهة ا٤بوج

 واسعة االنتشار.الكاجملالت 
  استخداـ كسائل اإلعالـ ا٤برئهة كا٤بسموعة ٓت التوعهة ٗبوضوع
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 .ٓت معُب ا١بهاد ٓت اإلسالـ الدراسات ا٤بستقبلهة
 ضمن الربامج  ا١بهادية إدخاؿ التعريف ابلدراسات ا٤بستقبلهة

 الدراسهة ٓت ٝبهع ا٤بستوايت.

 رين الٍب ٙبدثت عن نصًٌ ترٝبة كتب ا٤بستشرقْب كا٤بستغربْب كا٤ب
 مهالك. نٍ ا١بهاد بلغات أخرل إىل اللغة العربهة, كبهاف ما فهها مً 

   ._ تنفيذ الدراسات ادلستقبلية للجهاد2   
 وذلك عن طريق:

  تكوين فرؽ ٕبث للدراسات ا٤بستقبلهة للجهاد ٓت جوانبها
 ا٤بختلفة, كتكلهفها ابلقهاـ بدراسات ٧بددة.

 لعا٤بهْب لالشَباؾ ٓت فرؽ البحث دعوة بعض ا١بهاديْب ا
 ا٤بكونة للتدرب كاكتساب ا٣بربة العا٤بهة.

  إَتحة الفرلة ِلعضاء فرؽ البحث ٢بضور ا٤بؤٛبرات ا١بهادية
 لتبادؿ ا٣بربة كا٤بعرفة, كاالطالع على ا٤بستجدات.

 فتح فرع متخصص اب١بهاد ٓت بعض ا١بامعات. 

  مراكز تشجهع بعض ا١بهات كا٤بؤسسات ا٤بتخصصة إلنشاء
للدراسات ا٤بستقبلهة ا١بهادية َتبعة ٥با, مثل مراكز البحوث العلمهة, 
كبعض الوزارات كوزارة العدؿ, كاالقتصاد, كا٤بنظمات ا٤بهنهة, 

 كاِلحزاب السهاسهة.

  االىتماـ ببناء مراكز للمعلومات, ك٘بههزىا بكل نظم
 ا٤بعلومات, كتتضمن:
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 ة._ مشوؿ كعمق ا٤بعلومات كالبهاانت ا٤بتوفر 
 _ دقة ا٤بعلومات كحسن تنظهمها كٚبزينها.

_ سهولة اسَبجاع ىذه ا٤بعلومات كالولوؿ إلهها كمالءمتها 
 للدراسات ا٤بستقبلهة.

 العناية اب١بهاديْب ا١بدد, كتتضمن:
 ا٣بطط ا٤بستقبلهة ٓت تثقهفهم. _ 

 _الدعم ا٤بادم كغّبه ا٤بتتايل كا٤بنظم. 
كاِلخالقي  ة ا٤بستول اإلٲباين_ كضع برامج للَببهة الركحهة ٤بتابع

 .للجنود
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 مسبد انزخغٛظ اجلٓبد٘ ادلغزمجهٙاحملٕس انثبَٙ: 
إف من أكثر ما ٲبهز التخطهط االسَباتهجي عند النيب للى هللا علهو كعلى 
للو كسلم ىو البعد الزماين كا٤بكاين ا٤بستقبلي, فقد ٛبهز ابشَباكهما ابِلىداؼ 

دية كاالجتماعهة, كِلجل ىدؼ كاحد ىو لالح الدين الدينهة كالسهاسهة كاالقتصا
 كالدنها كالنجاة يـو القهامة. 

الدين ىذا ببلوغ النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى بش ر  لذا
فقد ركل اإلماـ  إبحدل كسائل الدعوة كىي ا١بهاد, اِلرضأىل ٝبهع 
ًهمو الدارم كما ذكران سابقان   أٞبد قاؿ ٠بعت رىسيوؿى اّللً    أنوهنع هللا يضر عن ٛبى

لىهػىبػٍليغىن  ىذا اِلىٍمري ما بػىلىغى الل ٍهلي : لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يقوؿ
ًبًعزًٌ  ,ال أىٍدخىلىوي هللا ىذا الدًٌينى إكىالى يػىتػٍريؾي هللا بػىٍهتى مىدىرو كىالى كىبىرو  ,كىالنػ هىاري 

 .كىذيالًّ ييًذؿ  هللا بًًو اٍلكيٍفرى  ,ا ييًعز  هللا بًًو اإًلٍسالىـى ًعزًّ  ,عىزًيزو أك ًبذيؿًٌ ذىلًهلو 
ًهمه الدارم يقوؿ  لقد  ؛قد عىرىٍفتي ذلك ٓت أىٍىًل بهٍب :ككاف ٛبى

كاف   نٍ كىلىقىٍد أىلىابى مى  ,أىلىابى من أىٍسلىمى ًمنػٍهيمي ا٣بٍىهػٍري كىالش رىؼي كىاٍلًعز  
ري كىا١بًٍٍزيىةي منهم كىاًفران الذ ؿ  كىالص غىا

(ُ). 
 الدين اب١بهاد كبغّبه من الوسائل ا١بهادية الدعوية ىذا هبلغسك 

مشارؽ اِلرض كمغارهبا, كما أشار ٓت ا٢بديث الشريف, كأيِت ىذا 
ٓت ٝبهع أطراؼ اِلرض كٓت  على ٦بموع اِلمة ان كاجبا١بهاد ن كوف مً 

                                           
اؿ أٞبد رجاؿ جر ك  ,َُِٖرقما٤بعجم الكبّب  ,ُٖٗٗٔرقم مسند أٞبد بن حنبل  (ُ)

 .ُْ/٦ٔبمع الزكائد  . انظرالصحهح
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, , بف ٱبصصوا من أشخالهم, كأموا٥بم كقدراهتمٝبهع اِلزمنة
كخرباهتم, ككسائلهم ا٤بختلفة للقهاـ بواجب ىذه الفريضة, لقولو 

اٍنًفريكٍا ًخفىافنا كىثًقىاالن كىجىاًىديكٍا بًىٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم ٓت سىًبهًل اّللًٌ }تعاىل
هػٍره ل كيٍم ًإف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى     [.التوبة] {ُْذىًلكيٍم خى

رٞبو هللا عٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رضي  كدلهل ذلك من السنة ما ركاه أٞبد
: كىعىدىانى رىسيوؿي اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى غىٍزكىةى  هللا عنو أنو قىاؿى
ا٥ٍبًٍنًد, فىإٍف أىٍدرىٍكتػيهىا أيٍنًفٍق ًفههىا نػىٍفًسي كىمىايل, فىإٍف أيقٍػتىٍل كيٍنتي ًمٍن أىٍفضىًل 

اًء, كىإٍف أىٍرًجعٍ   .(ُ)فىأىانى أىبيو ىيرىيٍػرىةى اٍلميحىر ري  الش هىدى
: قىاؿى رىسيوؿي هنع هللا يضر أنو عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو كركل أبو داكد أيضان  قىاؿى

ٲبىاًف: اٍلكىف   ثه ًمٍن أىٍلًل اإٍلً اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: ثىالى
: الى إًلىوى ًإال  اّلل ي, كى  ـً عىم ٍن قىاؿى ٍسالى , كىالى ٬بيٍرًجيوي ًمنى اإٍلً الى نيكىفًٌريهي ًبذىٍنبو

, كىا١بًٍهىادي مىاضو ميٍنذي بػىعىثىًِب اّلل ي ًإىلى أىٍف يػيقىاًتلى لًخري أيم ًٍب الد ج اؿى   ,ًبعىمىلو
ارً  ٲبىافي اًبٍِلىٍقدى , كىاإٍلً   .(ِ)الى يػيٍبًطليوي جىٍوري جىائًرو, كىالى عىٍدؿي عىاًدؿو

إف لكل ٚبطهط مظاىر تدؿ على ٪باحو أك فشلو, كهللا تعاىل ل ك ىذا 
يعطنا علم الغهب ٓت النتائج لكن أرشدان إىل التمسك ٗبظاىر التخطهط ا٤بنهجي 

 للجهاد للنجاح فهو, لذا تعددت السمات ا٤بستقبلهة للجهاد كإلهك أٮبها:

                                           
إسناده قاؿ احملقق: " ,ِّْٖ( كالنسائي رقمُِٖٕ, )َُٖٕ( ركاه أٞبد ٓت مسنده رقم ُ)

  ".حسن لغّبه

 -احملقق: شعىهب اِلرنؤكط , كا٢بديث حسن لغّبه. انظر كالـ ِِّٓداكد رقم  أيب( سنن   ِ)
 ٧بىم د كاًمل قره بللي. 
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 _ مسو اذلدف:1
لتهم على هللا للظفر ا١بهاد ٓت اإلسالـ غاية ما فهو ىداية الناس كدال

عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اّلل ي عىٍنوي, عىًن الن يبًٌ لل ى هللاي بدخوؿ ا١بنة, ٤با ركاه البخارم 
: عىًجبى اّلل ي ًمٍن قػىٍوـو يىٍدخيليوفى ا١بىن ةى ٓت الس الًسلً أنو علهًو كعلى للًو كسل مى,   .(ُ)قىاؿى

 نية._ الشمولية الزمانية وادلكا2
ال يتحدد ا١بهاد بزماف كال ٗبكاف, فهو قائم من لدف عصر النبوة إىل أف 

رضي عدم بن حىاُتًو يرث هللا اِلرض كمن علهها, ٤با ركاه أٞبد رٞبو هللا كغّبه عن 
دىخىٍلتي على رسوؿ اّللً  لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى فقاؿ .. :قاؿهللا عنو أنو 

 .ُتًو أىٍسًلٍم تىٍسلىٍم ثىالىَثن بن حىا اي عدم   :يل
 .إين على ًدينو  :قلتي  :قاؿ 
 .أان أىٍعلىمي ًبًديًنكى ًمٍنكى  :قاؿ  
 !؟أنت أىٍعلىمي بديِب مِب :فقلت 

عى قػىٍوًمكى  ,أىلىٍستى ًمنى الر كيوًسه ةً  ,نعم :قاؿ  ؟كىأىٍنتى أتىٍكيلي ًمٍرابى
 .بػىلىى :قلت
ل  لك ٓت دً  فإف   :قاؿ  .يًنكى ىذا الى ٰبًى
 .فلم يػىٍعدي أىٍف قىا٥بىىا فػىتػىوىاضىٍعتي ٥با :قاؿ

ٍنػىعيكى ًمنى اإًلٍسالىـً  قاؿ: إ٭با اتػ بػىعىوي ضىعىفىةي  :تػىقيوؿي  ,أىمىا إين أىٍعلىمي ما الذم ٲبى

                                           
 .ََُّرقم  لحهح البخارم( ُ)
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 ؟أىتػىٍعًرؼي ا٢بًٍّبىةى  !كقد رىمىتػٍهيمي اٍلعىرىبي  ,كىمىٍن الى قػيو ةى لو ,الناس
 .ال أىرىىىا كقد ٠بعت هب :قلت
حٌب ٚبىٍريجى الظ ًعهنىةي ًمنى ا٢بًٍّبىًة  ,ىذا اِلىٍمرى  فوالذم نفسي بهده لىهيًتم ن  هللاي  :قاؿ

 .كىلىهػىٍفتىحىن  كينيوزى ًكٍسرىل بن ىيٍرميزى  ,حٌب تىطيوؼى اًبٍلبػىٍهًت ٓت غىٍّبً ًجوىاًر أىحىدو 
 !؟ًكٍسرىل بن ىيٍرميزى   :قلت :قاؿ
لىن  اٍلمىاؿي حٌب الى يػىٍقبػىلىوي أىحىده  ,نعم ًكٍسرىل بن ىيٍرميزى  :قاؿ  .كىلىهػيٍبذى

ًذًه الظ ًعهنىةي ٚبىٍريجي ًمنى ا٢بًٍّبىةً  :قاؿ عدم بن حىاُتًو   فػىتىطيوؼي اًبٍلبػىٍهًت ٓت  ,(ُ)فػىهى
كالذم نفسي بهده  ,كىلىقىٍد كنت ًفهمىٍن فػىتىحى كينيوزى ًكٍسرىل بن ىيٍرميزى  ,غىٍّبً ًجوىارو 
 .(ِ)ِلىف  رىسيوؿى اّللً   لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى قد قىا٥بىىا ؛الًثىةي لىتىكيونىن  الث  

 _ مشولية األشخاص:3
فا١بهاد شامل لكل شخص مؤمنان  كاف أك غّب مؤمن, فإما علهو فعل 

                                           
, تقع ا٤بناذرةكىي عالمة  العراؽا٢بّبة ىي مدينة َترٱبهة قدٲبة تقع ٓت جنوب كسط  (ُ)

 ..إىل ا١بنوب الشرقي من مدينٍب النجف كالكوفة كمٕأنقاضها على مسافة 

 .   "ٕٔ.ّّ'ِٕ°ْْ "ّٗ.ّْ'ّٓ°ُّ االحداثهات: 
ا٤بستدرؾ على , كا٢بديث لحهح. انظر َُِٖٔه رقممسندرٞبو هللا ٓت أٞبد أخرجو  (ِ)

 .ْٔٓ/ْالصحهحْب 
 قولو: من الر كوسهة, كىم النصارل.

: كاف الرئهس ٓت ا١باىلهة أيخذ ربع ماؿ الرعهة, كيسمي ذلك الربع: ا٤بًٍرابع.ًمرٍ   ابع القـو
 تواضعتي ٥بذه ا٤بقالة. حٌبفلم يػىٍعدي, من عدا يعدك, أم: فما ٘باكز قوؿى ىذه ا٤بقالة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A9
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ا١بهاد أك كاقع علهو, كذلك حسب مفهـو ا١بهاد العاـ الذم تقدـ ٓت بهاف أقساـ 
 ا١بهاد.

كىي  لى ا٤بؤمن أف يعمل بحد أنواع ا١بهاد الٍب مرت معنافالواجب ع
 .كجهاد الرابط, كجهاد القتاؿ, كجهاد الهد, جهاد القلب كالنفس, ك جهاد اللساف

كأما الكافر فا١بهاد كاقع علهو بحد أقساـ ا١بهاد حٌب يسلم أك ييسال,  
 حٌب ييؤمن شره, كتصل دعوة هللا تعاىل إىل ٝبهع غّب ا٤بسلمْب.

كقد قىصىرى بعض جهلة اجملاىدين ا١بهاد على جهاد القتاؿ لقصور فهمهم  
كقلة فقههم, فغر رىكا ابلكثّب من شباب ا٤بسلمْب كساقوىم إىل ساحات ا٤بوت, 
فهؤالء ٝبهعان من القسهم ا١باىلي الذم يقاتل ٙبت راية عمهة قاؿ عنهم النيب للى 

ه ةو يػىٍغضىبي ًلعىصىبىةو أك يىٍدعيو إىل مىٍن قىاتىلى ٙبىٍ هللا علهو كعلى للو كسلم: .. تى رىايىةو ًعمًٌ
كىمىٍن خىرىجى على أيم ًٍب يىٍضًربي بػىر ىىا  ,عىصىبىةو أك يػىٍنصيري عىصىبىةن فػىقيًتلى فىًقتػٍلىةه جىاًىًله ةه 

هي فػىلىٍهسى ًمِبًٌ كى  ,كىفىاًجرىىىا كال يتحاش من ميٍؤًمًنهىا لىٍستي كال يىًفي ًلًذم عىٍهدو عىٍهدى
 .(ُ)منو

 :جلوانب الدينية والدنيوية مًعاااستيعاب _ 4
غاية ا١بهاد الرقي ا٢بضارم بكافة جوانبو االقتصادية كاالجتماعهة  

كاِلخالقهة كا٤بدنهة.., فا٤بسلموف ٤با فتحوا البالد عمركىا أفضل ٩با كانت علهو, 
 م كغّب ا٤بسلم.كرقوا اب٤بستول االقتصادم كاالجتماعي كا٣بلقي.. الشامل للمسل

نىةه كىيىكيوفى الدًٌيني ّلًلًٌ فىًإًف انتػىهىوٍا } قاؿ هللا تعاىل: كىقىاتًليوىيٍم حىٌب  الى تىكيوفى ًفتػٍ
                                           

 .ُْٖٖلحهح مسلم رقم( ُ)
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 ]البقرة[. {ُّٗفىالى عيٍدكىافى ًإال  عىلىى الظ اًلًمْبى 
 رضي هللا عنهما اّللً  بن عىب اسو  عىٍبدً  كركل الشهخاف ٓت حديث طويل عن

سألو عن النيب لل ى هللاي علهًو كعلى للًو ف  ًىرىٍقلى إ قاؿ: سيٍفهىافى بن حىٍربو أىف  أىابى 
تيٍم تػىت ًهميونىوي اًبٍلكىًذًب قبل أىٍف يػىقيوؿى ما قاؿكسل مى:   ؟ىىٍل كينػٍ

 ال ]أم أبو سفهاف[: قلت 
 ؟فػىهىٍل يػىٍغًدري  :قاؿ 
  .فىاًعله فهها كى٫بىٍني منو ٓت ميد ةو ال نىٍدرًم ما ىو ,ال :قلت 

 ؟مىاذىا أيىٍميريكيمٍ  :قاؿ
هي كال تيٍشرًكيوا بًًو شهئن  :يقوؿ :قلت  ؤيكيمٍ اٍعبيديكا اّلل ى كىٍحدى  ,ا كىاتٍػريكيوا ما يقوؿ لابى

لىةً  ٍدًؽ كىاٍلعىفىاًؼ كىالصًٌ أيىٍميريانى اًبلص الًة كىالصًٌ  .كى
تيمٍ  :قيٍل لو :فقاؿ لًلتػ ٍرٝبيىافً   تػىت ًهميونىوي اًبٍلكىًذًب قبل أىٍف يػىقيوؿى  سىأىٍلتيكى ىل كينػٍ

رى اٍلكىًذبى على الناس ,فىذىكىٍرتى أىٍف ال ,ما قاؿ كىيىٍكًذبى  ,فػىقىٍد أىٍعًرؼي أىن وي ل يىكيٍن لًهىذى
  .على اّلل ً 
 .كىكىذىًلكى الر سيلي ال تػىٍغًدري  ,فىذىكىٍرتى أىٍف ال ,كىسىأىٍلتيكى ىل يػىٍغًدري  
 ,اكال تيٍشرًكيوا بًًو شهئن  ,فىذىكىٍرتى أىن وي أيىٍميريكيٍم أىٍف تػىٍعبيديكا اّلل ى  ,ًِبى أيىٍميريكيمٍ  كىسىأىٍلتيكى  

فً  ٍدًؽ كىاٍلعىفىاؼً  ,كىيػىنػٍهىاكيٍم عن ًعبىادىًة اِلىٍكَثى أيىٍميريكيٍم اًبلص الًة كىالصًٌ فىًإٍف كاف ما  ,كى
ل أىكيٍن أىظين  ,كقد كنت أىٍعلىمي أىن وي خىارًجه  ,ىىاتػىٍْبً  تػىقيوؿي حىقًّا فىسىهىٍمًلكي مىٍوًضعى قىدىمىي  
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هي  ,ًلقىاءىهي  (1)فػىلىٍو أىيٌنً أىٍعلىمي أىيٌنً أىٍخليصي إلهو لىتىجىش ٍمتي  ,أىن وي ًمٍنكيمٍ  كىلىٍو كنت ًعٍندى
ًموً   .(2)لىغىسىٍلتي عن قىدى

ارات علمهة, فا٤بسلموف ٤با فتحوا دمشق كاِلندلس كغّبىا حولوىا إىل من
كمعال اقتصادية.., يقصدىا القالي كالداين, ٖبالؼ الدكؿ غّب ا٤بسلمة ٤با دخلوا 
بعض البالد اإلسالمهة أك غّب اإلسالمهة حرابن تعد ت ا٣بسائر االقتصادية بسببهم 
مئات ا٤بلهارات, كخسرت الكثّب من البالد من اِلركاح ما يتعدل ا٤بلهوف كنصف 

 الن كتشريدان. ا٤بلهوف من الناس قت
لذا لو كاف للمسلمْب مٍن قبلي جهاده حقهقيه ٤با كلل أعداؤىم إلههم, كما 

فػىقىاًتٍل ٓت سىًبهًل اّللًٌ الى تيكىل في ًإال  نػىٍفسىكى كىحىرًًٌض اٍلميٍؤًمًنْبى عىسىى قاؿ هللا تعاىل: }
 [. النساء] {ْٖسنا كىأىشىد  تىنًكهالن اّلٌلي أىف يىكيف  بىٍسى ال ًذينى كىفىريكاٍ كىاّلٌلي أىشىد  بىٍ 

ٓت سبهل هللا  -لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى  أيها النيب-فجاىد أم 
إلعالء كلمتو, كحيض  ا٤بؤمنْب على القتاؿ كا١بهاد, كرغًٌبهم فهو, لعل هللا ٲبنع بك 

وة كأعظم كهللا تعاىل أشد ق كأطماعهم, كطغهاهنم كشدهتم ة الكافرينكهبم لول
 عقوبة للكافرين.

هللا تعاىل _ إبسناد حسن _ عىٍن أىيب  ماأبو داكد كابن ماجو رٞبه ركلك
ٍز  لٍ  مىن لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى: هللا رسوؿ قاؿ :قىاؿهنع هللا يضر  أيمىامىةى  يػىٍغزي أىٍك ٯبيىهًٌ

لىابىوي هللاي سيٍبحىانىوي كىتػىعىاىل ًبقىارًعةو, قػىٍبلى يػىٍوـً غىازاين أىٍك ٱبليٍف غىازاين ٓت أىٍىًلًو ًٖبىٍّبو, أى 

                                           
 . ذىًلكى لىتىكىل ٍفت اٍلويليوؿ ًإلىٍهًو كىاٍرتىكىٍبت اٍلمىشىق ة ًٓت أم:  (ُ)
 .ُّٕٕرقملحهح مسلم , ٕرقم لحهح البخارم (ِ)
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اٍلًقهىامىة
(ُ). 

ٍعتي رىسيوؿى اّللً  رضي هللا عنهما عىًن اٍبًن عيمىرى كركل أبو داكد أيضا  : ٠بًى , قىاؿى
: ًإذىا تػىبىايػىٍعتيٍم اًبٍلًعهنىًة كىأىخىٍذُتيٍ أى  ٍذانىبى اٍلبػىقىًر, لل ى هللاي علهًو كعلى للًو كسل مى يػىقيوؿي

كىرىًضهتيٍم اًبلز رًٍع, كىتػىرىٍكتيمي ا١بًٍهىادى, سىل طى اّلل ي عىلىٍهكيٍم ذيالًّ الى يػىٍنزًعيوي حىٌب  تػىٍرًجعيوا ًإىلى 
 .(ِ)ًديًنكيمٍ 

كمعُب ىذا ا٢بديث أف ا٤بؤمنْب لو انشغلوا ابلتجارة كالصناعة كالزراعة مع 
لههم عدك ىم؛ كيسلبهم أموا٥بم ككرامتهم ٮباؿ ا١بهاد, فإف هللا سهسلط عإ

كأركاحهم.., كال سبهل ٥بم ٓت العزة كالكرامة إال اب٤بوازنة بْب اِلمور الدينهة 
 كالدنهوية.  

 
 
 
 
 
 

                                           
 (. كإسناده لحهح. ِِٕٔرقم ) ماجو ابن سننك  ,َِّٓأبو داكد رقم  (ُ)
 قضاء ٓت عنو كانئبان  لو خلهفة يصّب بف أىلو, ةخدم ٓت بعده يقم ل أم( لفٱب أك) كقولو 

 ع.قوار  كٝبعها ,فجأة أَته إذا ,أمر وقرع: يقاؿ ,مهلكة بداىهةو, كقولو ) بقارعة( أم: حوائج

 .ِّْٔأبو داكد رقم  (ِ)
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 اخلامتت
وجىب اتباع شخصيت النبي صلى اهلل عليه  ها أيضا  فيو

 .العسكريتيف القيادة وعلى آله وسلم 
العسكرية عند الرسوؿ للى هللا علهو كعلى للو ة شخصهالكبعد فإف 

ٓت أقوالو  هو نيب مؤيد كمسدد من هللا تعاىلفجزء من نبوتو,  ي٥ب كسلم
فػىلىٍم تػىٍقتػيليوىيٍم كىلىػًكن  اّلٌلى قػىتػىلىهيٍم كىمىا رىمىٍهتى } :, قاؿ هللا تعاىلالعسكرية كأفعالو

هعه عىًلهمه  ًليى اٍلميٍؤًمًنْبى ًمٍنوي بىالءن ًإٍذ رىمىٍهتى كىلىػًكن  اّلٌلى رىمىى كىلًهػيبٍ  حىسىنان ًإف  اّلٌلى ٠بًى
 { ]اِلنفاؿ[.ُٕ

كىمىا رىمىٍهتى ًإٍذ رىمىٍهتى )قولو لنبهو علهو السالـ: )قاؿ الطربم رٞبو هللا تعاىل: ))
إىل نيب هللا, ّت نفاه عنو, كأخرب عن نفسو  ( فأضاؼ الرميى (كىلىػًكن  اّلٌلى رىمىى

 اؤي نى ثػى  ل  ىو الرامي, إذ كاف جى أنو 
ي
إىل  ]كىو الَباب[ ا٤برمي  بو وللي ه ىو ا٤ب

 .(ُ)((..الذين ريميوا بو من ا٤بشركْب, كا٤بسبًٌب الرمهة لرسولو
ه الشخصهة العسكرية للى هللا كلقد جاء اِلمر اإل٥بي ابالقتداء هبذ

ركؼ الٍب علهو كعلى للو كسلم, عندما أمر ا٤بؤمنْب ابتباعو ٓت ألعب الظ
ٰبىٍسىبيوفى اٍِلىٍحزىابى لٍى يىٍذىىبيوا كىًإف قاؿ هللا تعاىل: } مرت علههم ٓت معركة ا٣بندؽ,
                                           

 .ِْْ/ ُّ "جامع البهاف"تفسّب الطربم  (ُ)
كقولو: )كىلًهػيٍبًليى اٍلميٍؤًمًنْبى ًمٍنوي بىالءن حىسىنان( معناه: كي ينعم على ا٤بؤمنْب ابهلل كرسولو ابلظفر 

دىم مع رسوؿ هللا للى هللا بعدائهم, كيغٌنمهم ما معهم, كيكتب ٥بم أجور أعما٥بم كجها
علهو كعلى للو كسلم, كذلك "البالء ا٢بسن", ىو رمي هللا ىؤالء ا٤بشركْب, كيعِب ب"البالء 

 .ا٢بسن", النعمة ا٢بسنة ا١بمهلة
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انيوا  ديكفى ٓت اٍِلىٍعرىاًب يىٍسأىليوفى عىٍن أىنبىاًئكيٍم كىلىٍو كى أيىًٍت اٍِلىٍحزىابي يػىوىد كا لىٍو أىنػ هيم ابى
لىقىٍد كىافى لىكيٍم ٓت رىسيوًؿ اّللً  أيٍسوىةه حىسىنىةه لًٌمىن كىافى  ًَِفهكيم م ا قىاتػىليوا ًإال  قىًلهالن 

ًثّبنا ا  ُِ يػىٍرجيو اّلل ى كىاٍلهػىٍوـى اآٍلًخرى كىذىكىرى اّلل ى كى كىلىم ا رىأىل اٍلميٍؤًمنيوفى اٍِلىٍحزىابى قىاليوا ىىذى
{ ِِكىمىا زىادىىيٍم ًإال  ًإٲبىاانن كىتىٍسًلهمنا  مىا كىعىدىانى اّلل ي كىرىسيوليوي كىلىدىؽى اّلل ي كىرىسيوليوي 

 ]اِلحزاب[.
لقد جعل هللا تعاىل ٓت اآلية السابقة عالمة القبوؿ من هللا تعاىل ف

كطلب رضاه كاإلكثار من ذكره ىو اتباع الرسوؿ للى هللا علهو كعلى للو 
 كسلم

 مبو للى هللا علهو كعلى للو كسل من نواتج االقتداء أيضان  كجعل 
لىقىد َت بى هللا عىلىى الن يبًٌ كىاٍلميهىاًجرًينى قاؿ هللا تعاىل: }, من هللا تعاىلالتوبة 

كىاِلىنصىاًر ال ًذينى اتػ بػىعيوهي ٓت سىاعىًة اٍلعيٍسرىًة ًمن بػىٍعًد مىا كىادى يىزًيغي قػيليوبي فىرًيقو 
نػٍهيٍم ّتي  َتىبى عىلىٍهًهٍم ًإن وي هًبًٍم رىؤيكؼه ر    { ]التوبة[ًُُٕحهمه مًٌ

للى هللا علهو كعلى للو الرسوؿ  وامال ٯبعلكال لتابع فال ٪باح لقائد 
 .٧بل اقتدائهمكسلم 

 قد ,ةٓت القهادة االسَباتهجه دً دى س  الإىل أعلى  تٍ الشخصهة الٍب رقى فهي 
 .البشرية القهادة اإلنسانهة ٓت ا٢بركب تً مى ل  عى 

 .عة كالتواضعبْب الشجا شخصهتو الكرٲبة ٝبعت بل
  .القتالهة كازنت بْب القدرات العسكرية كما ىو مطلوب لربح ا٤بعركةك  

 كيتوقع ا٣بسارة كٱبطط لتالفهها إف حصلت.
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 .اِلعداءىو نيب الرٞبة مشلت رٞبتو حٌب 
دعاىم إىل هللا بل ٓت بىطىرو, كال انتقامان لنفسو,  منهم ل يقتل أحدان  
 ., كأعذب اِللفاظغ الكالـقبل أم قتاؿ, كحاكرىم ببلتعاىل 

من أكؿ  لغزكاتوفكاف النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ٱبطط 
 ابتدائها إىل كقت انتهائها.

 .على بصّبة بعقلهة مىن يقودىم
 ٰبارهبم.بل على بصّبة بعقلهة من 

 .ا٤بناسب ٓت ا٤بكاف ا٤بناسب ا١بندم مع كضعً 
 .سّب فهوالزماف الذم يٰبدد 

 ستغرقو للولوؿ للعدك.يالذم  ر الزمنى دًٌ كيقى 
 مع أعلى مقايهس السرعة ابالتصاؿ بْب القائد كجنده.

 ., كيستفهد من تضاريسوسلكوا٤بكاف الذم يكٰبدد 
 و.١بهشر العتاد كالعدة كيقدًٌ 

كال يدع سببان للنصر إال كيعمل ر العتاد كالعدة ١بهش عدكه, بل كيقدًٌ 
 علهو.

 .ا أقرب الناس إلهوٓت مواطن فال يدرم هبكيكتم اِلخبار 
 ا٢برب.يضع ا٣بطط البديلة لو تبدلت ٦برايت أحداث ك 

 فلم يكن أسرع منو لتدارؾ أم خطر ٧بتمل.
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 .كيدرس طبهعة العدك النفسهة
لكن ضمن كقت ال أيتهو ضرره, كإال كاف علهو   وكال يهمل العدك هلي ٲبي 

 .كالشهاب الثاقب
 كٰبسب للصغّبة كالكبّبة.

 .واسهس( لعدكه قبل غزكهييسىبًٌق العهوف )ا١ب
 .كيعرؼ أرض عدكه كمكاًمن ٙبصهنو

 .ك ه مٌب سهأتهوال يعرؼ عدي ك 
 .كأكثر حالو العفو اب٤بثلً  بل رد   ,عدكان  ما ظلمى 

 كيقدـ الرٞبة على االنتقاـ من عدكه.
 إذا ضرب عدكه ألابو ٓت الصمهم.

 ٞبهم. كيلٌّ كإف عفا عن عدكه لار كأنو 
 هنع هللا يضر: كعب بن زىّبوطن ٗبثل بهت  ل ٲبدح ٓت مثل ىذا ا٤ب

 .(ُ)ًإف  الر سيوؿى لىسىٍهفه ييٍستىضىاءي بًًو ... ميهىن ده ًمٍن سيهيوًؼ هللًا مىٍسليوؿي 
كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى عز  كلف الوالفْب فهو فلم يكن أبلغ من مدح هللا فهو }

 .{ ]اِلنبهاء[ًَُٕإال  رىٍٞبىةن لًٌٍلعىالىًمْبى 
ابلكبّب  ابلكافر رٞبةن  اب٤بسلم رٞبةن  ٓت ا٢برب رٞبةن  لم رٞبةن ٓت السًٌ  رٞبةن  

وىال..  للى هللا علهو كعلى للو عى ٔبمهع ال كالصغّب رٞبةن ابلرجل كا٤برأة رٞبةن 

                                           
 .ْٕٗٔرقم ا٤بستدرؾ على الصحهحْب  (ُ)
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 .كسلم
 فداؾ أيب كأمي

 من مربٌو 
 كانلحو 

 كأمْبو 
 كعفوو 
 ككرميو 

 ..كرحهمو 
هجهة ٓت التخطهط هذا الكتاب قد مشل على مئة قاعدة اسَباتبعد فك 

ٓت القهادة  بعض ا١بوانب اإلنسانهة كا٢بضاريةفهها  العسكرم, بهنتي 
ككهفهة إدارة ا٤بعارؾ من  ,عند النيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم العسكرية

أكؿ التفكّب هبا إىل االنتهاء منها, ككهفهة التعامل مع ا٤بسلم كغّب ا٤بسلم, 
, مع حسن التوكل على هللا تعاىل رؾلكسب ا٤بعا ككهفهة اِلخذ ابِلسباب

 .كلدؽ اإلخالص لو
للى هللا علهو سَباتهجي عند النيب سلكت ٓت بهاف التخطهط االقد لك 

ا٤بسلك الوسطي, فلم  كفق قواعد, شرحتها من خالؿ كعلى للو كسلم
 أقصر.أسهب ٓت الشرح, كل 

كل فأرجو من هللا تعاىل أف يكوف ىذا الكتاب لىًبنىةن لكل قائد, كل
َتبع, كي يقتدم ابلنيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم حق االقتداء  جندمٌو 
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ٓت التخطهط العسكرم, فال يبقى ِلحد عذر ٓت ا١بهل ٓت اِلخالقهات 
 احملمدية ٓت القهادة العسكرية.
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صلى اهلل غزواث النبي  أهم ملىاقعالتفصيليت بعض الصىر 
 عليه وعلى آله وسلم

 غزوة بدر
      

  
 
 
 

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ّّٓ 

 

 أحد غزوة

 
 غزوة اخلندق
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 غزوة فتح مكة
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 يف اجلموم مسجد الفتح
ليلة  صلى هللا عليو وعلى آلو وسلموعنده كان معسكر النيب  

 يف وادي مر الظهران الفتح
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 غزوة فتح خيْب

 
 غزكة الطائف
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وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 
 .العاملني

وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله 
 لم.وصحبه وس
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 (1)ادلظبدس ٔادلشاجغ

عبد العزيز, العز بن عبد السالـ , ٙبقهق نزيو ٞباد ,  ,أحكاـ ا١بهاد
 دار الوفاء جدة.

 علي بن دمحم ا٤باكردم , دار الكتب العلمهة. ,اِلحكاـ السلطانهة
دمحم بن حباف بن أٞبد بن , اإلحساف ٓت تقريب لحهح ابن حباف

ترتهب: , أبو حاُت, الدارمي, البيسٍب حباف بن معاذ بن مىٍعبدى, التمهمي,
حققو كخرج , ىػ( ّٕٗاِلمّب عالء الدين علي بن بلباف الفارسي )ا٤بتوْت: 

ىػ َُْٖ, مؤسسة الرسالة, بّبكت, أحاديثو كعلق علهو: شعهب اِلرنؤكط
 .ـُٖٖٗ -

حلهة اِلبرار كشعار اِلخهار ٓت تلخهص الدعوات "اِلذكار النوكية أك 
أبو زكراي ٧بهي الدين ٰبٓب بن شرؼ ", ة ٓت اللهل كالنهاركاِلذكار ا٤بستحب

الطبعة: , بّبكت ,دار ابن كثّب, دمشق, احملقق: ٧بهي الدين مستو, النوكم
 .ـَُٗٗ -ىػ َُُْالثانهة,

أٞبد بن دمحم بن أَب بكر بن , إرشاد السارم لشرح لحهح البخارم
ا٤بطبعة , ب الدينعبد ا٤بلك القسطالين القتهيب ا٤بصرم, أبو العباس, شها

 ىػ.ُِّّالطبعة: السابعة, , الكربل اِلمّبية, مصر
أبو ا٢بسن علي بن أٞبد بن دمحم بن علي , أسباب نزكؿ القرلف

                                           
ن ملحظ بعض ا٤براجع ىنا ال تتوافق مع ا٤بصدر احملاؿ ٓت داخل البحث, لوجود أكثر م (ُ)

 .طبعة مستخدمة ٓت ىذا البحث من ا٤بكتبة الشاملة كغّبىا

 



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ّٓٗ 

 

دار الكتب  ,قق: كماؿ بسهوين زغلوؿ, احملالواحدم, النهسابورم, الشافعي
 .ىػُُُْ ,بّبكت –العلمهة 

بن عبد الرب بن أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم االستذكار, 
دار الكتب , ٙبقهق: سال دمحم عطا, دمحم علي معوض ,عالم النمرم القرطيب

 .بّبكت ,العلمهة
دمحم اِلمْب بن دمحم ا٤بختار بن , أضواء البهاف ٓت إيضاح القرلف ابلقرلف

دار الفكر للطباعة ك , ىػ(ُّّٗعبد القادر ا١بكِب الشنقهطي )ا٤بتوْت : 
 ػـ ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ, لبناف – النشر ك التوزيع بّبكت

ا٤بؤلف: أٞبد بن إسحاؽ )أيب يعقوب( بن جعفر بن كىب , البلداف
 .ىػُِِْ ,دار الكتب العلمهة, بّبكت, بن كاضح الهعقويب

أبو عمرك خلهفة بن خهاط بن خلهفة الشهباين , َتريخ خلهفة بن خهاط
, مرماحملقق: د. أكـر ضهاء الع, ىػ(َِْالعصفرم البصرم )ا٤بتوْت: 

الطبعة: الثانهة, , دمشق, بّبكت -الناشر: دار القلم, مؤسسة الرسالة 
 ق.ُّٕٗ

٧بهي السنة أبو دمحم (, معال التنزيل ٓت تفسّب القرلف)تفسّب البغوم 
احملقق : عبد الرزاؽ , ا٢بسْب بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوم الشافعي

 .ىػَُِْبّبكت, -دار إحهاء الَباث العريب  , ا٤بهدم
دمحم بن جرير بن يزيد  ",جامع البهاف ٓت أتكيل القرلفتفسّب الطربم "

, احملقق: أٞبد دمحم شاكر, بن كثّب بن غالب اآلملي, أبو جعفر الطربم
 .ـَََِ -ىػ َُِْالطبعة: اِلكىل, , الناشر: مؤسسة الرسالة
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أبو عمر يوسف بن عبد , التمههد ٤با ٓت ا٤بوطأ من ا٤بعاين كاِلسانهد
مصطفى بن أٞبد , ٙبقهق  بن دمحم بن عبد الرب بن عالم النمرم القرطيبهللا

 بة.مؤسسة القرطم, العلول ك دمحم عبد الكبّب البكر 
َتريخ النشر: ا١بامع الصحهح للسنن كا٤بسانهد, لههب عبد ا١ببار, 

 .[كما ذكر ٓت ا٤بكتبة الشاملة  ]الكتاب غّب مطبوعـ َُِْ
للى هللا علهو كعلى ٓت عصر الرسوؿ  زؼ كالصناعات ٓت ا٢بجارى ا٢بً 
, د. عبد العزيز بن إبراىهم العمرم, دار إشبهلها, ا٤بملكة العربهة للو كسلم

  ـ.َََِىػ, َُِْالسعودية, الطبعة الثالثة
علي بن عبد هللا بن أٞبد ا٢بسِب , خاللة الوفا بخبار دار ا٤بصطفى

 اِلمْب دمحم ٧بمود دمحم .دراسة كٙبقهق: د, ىػ(ُُٗالسمهودم )ا٤بتوْت: 
 .أٞبد ا١بكهِب

منصور بن يوسف  ,الركض ا٤بربع شرح زاد ا٤بستقنع ٓت اختصار ا٤بقنع
 البهوِت, ٙبقهق سعهد دمحم اللحاـ, ا٤بكتبة التجارية مكة ا٤بكرمة.

ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيِب, ٙبقهق:  سنن ابن ماجو,
 .فهصل عهسى البايب ا٢بليب ,ء الكتب العربهةدار إحها, دمحم فؤاد عبد الباقي

 سنن أيب داكد, سلهماف بن اِلشعث أبو داكد السجستاين اِلزدم,
, الناشر: دار الرسالة العا٤بهة, ٧بىم د كاًمل قره بللي ,احملقق: شعىهب اِلرنؤكط

 .ـََِٗ -ىػ َُّْالطبعة: اِلكىل, 
ٍورة بن موسى بن دمحم بن عهسى بن سى  "ا١بامع الكبّبسنن الَبمذم "

الناشر: دار , احملقق: بشار عواد معركؼ, الضحاؾ, الَبمذم, أبو عهسى
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 .ـُٖٗٗسنة , بّبكت ,الغرب اإلسالمي
السنن الكربل, أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم 

الكتب العلمهة, , احملقق: دمحم عبد القادر عطا, ا٣براساين, أبو بكر البههقي
 .ـََِّ -ىػ ُِْْالطبعة: الثالثة, ف, نالب –بّبكت 

لي بن إبراىهم " عإنساف العهوف ٓت سّبة اِلمْب ا٤بأموف السّبة ا٢بلبهة
 ,دار الكتب العلمهة, بن أٞبد ا٢بليب, أبو الفرج, نور الدين ابن برىاف الدين

 ػ.قُِْٕ ,الطبعة: الثانهة, بّبكت

ّبةي   دمحم دمحم عىلي: ا٤بؤلف, أحدىاث كىٙبلهل كقائع عرضي _  الٌنبوية السًٌ
 .لبناف ,بّبكت كالتوزيع, كالنشر للطباعة ا٤بعرفة دار: الناشر, الص ال يب

السّبة النبوية البن ىشاـ, أتلهف: عبد ا٤بلك بن ىشاـ بن أيوب 
, الطبعة: ُُُْ ,بّبكت, ا٢بمّبم ا٤بعافرم أبو دمحم, دار النشر: دار ا١بهل

 .عدكؼ سؤ اِلكىل, ٙبقهق: طو عبد الر 

دمحم بن حباف بن أٞبد بن حباف بن , السّبة النبوية كأخبار ا٣بلفاء
, التمهمي, أبو حاُت, الدارمي, البيسٍب لٌححو, كعلق علهو , معاذ بن مىٍعبدى

 –الناشر: الكتب الثقافهة , ا٢بافظ السهد عزيز بك كٝباعة من العلماء
 .قُُْٕ –الطبعة: الثالثة , بّبكت

, ا٤بؤلف: أٞبد أٞبد غلوش, ة ٓت العهد ا٤بدينالسّبة النبوية كالدعو 
 .ـََِْ -ىػُِْْ, الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع

أٞبد بن دمحم بن أٞبد العدكم, أبو الربكات , الشرح الكبّب للدردير
 , دار إحهاء الكتب العربهة.الشهّب ابلدردير
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ن ا٤بنهاج شرح لحهح مسلم بللنوكم, " شرح لحهح مسلم
دار إحهاء الَباث , أبو زكراي ٧بهي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم ",ا٢بجاج

 ىػ.ُِّٗالطبعة الثانهة, , بّبكت ,العريب
أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم  ,شعب اإلٲباف

, حققو: الدكتور عبد العلي عبد ا٢بمهد حامد, ا٣براساين, أبو بكر البههقي
 .ا٥بند ,مالدار السلفهة ببومبا

لحهح ابن حباف بَبتهب ابن بلباف, أتلهف: دمحم بن حباف بن أٞبد 
, ـُّٗٗ - ىػػُُْْ ,بّبكت ,أبو حاُت التمهمي البسٍب, مؤسسة الرسالة

 .الطبعة: الثانهة, ٙبقهق: شعهب اِلرنؤكط
للى ا١بامع ا٤بسند الصحهح ا٤بختصر من أمور رسوؿ هللا  ,لحهح البخارم

دمحم بن إ٠باعهل أبو عبدهللا البخارم  ,كسننو كأايمو كسلم هللا علهو كعلى للو
 ,الناشر: دار طوؽ النجاة, احملقق: دمحم زىّب بن انلر النالر, ا١بعفي

الطبعة: اِلكىل, , مصورة عن السلطانهة إبضافة ترقهم دمحم فؤاد عبد الباقي
 .ىػُِِْ

 ا٤بسند الصحهح ا٤بختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىللحهح مسلم "
أبو ا٢بسْب مسلم بن ا٢بجاج  "للى هللا علهو كعلى للو كسلمرسوؿ هللا 

 .ار ا١بهل بّبت, دالقشّبم النهسابورم
لهد الذاكرة البالرة من لَثر الوطن ا٢ببهب: قائمة أك داثرة. د. 

 تنضهب الفايدم
 .ـ ََِٖ - ىػ ُِْٗ السابعة,: الطبعة
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منهع ا٥بامشي ابلوالء, أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن الطبقات الكربل, 
 ,دار لادر, احملقق: إحساف عباس, البصرم, البغدادم ا٤بعركؼ اببن سعد

 ـ.ُٖٔٗالطبعة: اِلكىل, , بّبكت
أبو دمحم ٧بمود بن أٞبد بن , عمدة القارم شرح لحهح البخارم

دار إحهاء , بدر الدين العهِب يا٢بنف موسى بن أٞبد بن حسْب الغهتايب
 . كتبّب  ,الَباث العريب

, عمل الهـو كاللهلة سلوؾ النيب مع ربو عز كجل كمعاشرتو مع العباد
أٞبد بن دمحم بن إسحاؽ بن إبراىهم بن أسباط بن عبد هللا بن إبراىهم بن 

ٍيح, الدًٌيٍػنػىوىرم , ا٤بعركؼ بػ  دار القبلة , احملقق: كوثر الربين« ابن الس ِبًٌ »بيدى
 .بّبكت _ جدة ,فللثقافة اإلسالمهة كمؤسسة علـو القرل

أٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل , فتح البارم شرح لحهح البخارم
قاـ , رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: دمحم فؤاد عبد الباقي, العسقالين الشافعي

 ,دار ا٤بعرفة ,إبخراجو كلححو كأشرؼ على طبعو: ٧بب الدين ا٣بطهب
 ـ.ُّٕٗبّبكت, 

 لدين دمحم ا٤بدعو بعبد الرؤكؼزين ا, فهض القدير شرح ا١بامع الصغّب
 .مصر ,ا٤بكتبة التجارية الكربل, ا٢بدادم ّت ا٤بناكم القاىرم

ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد , كشف ا٤بشكل من حديث الصحهحْب
علي حسْب  ٙبقهق ,ىػ(ٕٗٓالرٞبن بن علي بن دمحم ا١بوزم )ا٤بتوْت: 

 .الرايض_ الناشر: دار الوطن , البواب

قنع, إبراىهم بن دمحم بن عبد هللا بن مفلح ا٢بنبلي أبو ا٤ببدع ٓت شرح ا٤ب
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 ىػ.ََُْ ,بّبكت ,إسحاؽ,  ا٤بكتب اإلسالمي
أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن , اللباب ٓت علـو الكتاب

الشهخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود  , ٙبقهقعادؿ ا٢بنبلي الدمشقي النعماين
 .لبناف _ّبكتب, دار الكتب العلمهة, كالشهخ علي دمحم معوض

هللا ا٢باكم  ا٤بستدرؾ على الصحهحْب, أتلهف: دمحم بن عبدهللا أبو عبد
 ,بّبكت, دار الكتب العلمهة ,النهسابورم, ٙبقهق: مصطفى عبد القادر عطا

 .ـَُٗٗ -ىػ ُُُْ
مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل, أبو عبد هللا أٞبد بن دمحم بن حنبل بن 

, عادؿ مرشد, كلخركف -عهب اِلرنؤكط احملقق: ش, ىالؿ بن أسد الشهباين
الطبعة: , الناشر: مؤسسة الرسالة, إشراؼ: د عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي

 .ـََُِ -ىػ ُُِْاِلكىل, 
الناشر: دار , دمحم بن دمحم حسن شير اب, ٤بعال اِلثّبة ٓت السنة كالسّبةا

 .ىػ ُُُْ ,الطبعة: اِلكىل, بّبكت _دمشق ,القلم, الدار الشامهة

شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الركمي معجم البلداف, 
 .ـُٓٗٗالطبعة: الثانهة, , دار لادر, بّبكت ,ا٢بموم

أبو عبهد عبد هللا بن , معجم ما استعجم من أ٠باء البالد كا٤بواضع
الطبعة: الثالثة, , عال الكتب, بّبكت, عبد العزيز بن دمحم البكرم اِلندلسي

 .ػىَُّْ

أٞبد بن دمحم بن أَب بكر بن عبد , ا٤بواىب اللدنهة اب٤بنح احملمدية
الناشر: , ا٤بلك القسطالين القتهيب ا٤بصرم, أبو العباس, شهاب الدين
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 .مصر -ا٤بكتبة التوفهقهة, القاىرة
موطأ اإلماـ مالك, أتلهف: مالك بن أنس أبو عبدهللا اِللبحي, دار 

 .ٙبقهق: دمحم فؤاد عبد الباقي ,مصر ,النشر: دار إحهاء الَباث العريب
ا٤بؤلف: يوسف بن تغرم بردم , النجـو الزاىرة ٓت ملوؾ مصر كالقاىرة

الناشر: كزارة الثقافة , بن عبد هللا الظاىرم ا٢بنفي, أبو احملاسن, ٝباؿ الدين
 .كاإلرشاد القومي, دار الكتب, مصر

ادات ا٤ببارؾ بن ٦بد الدين أبو السع, النهاية ٓت غريب ا٢بديث كاِلثر
ٙبقهق: طاىر , دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكرمي الشهباين ا١بزرم ابن اِلثّب

 -ىػ ُّٗٗبّبكت,  ,ا٤بكتبة العلمهة ,٧بمود دمحم الطناحي _ مأٞبد الزاك 
 .ـُٕٗٗ
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 الفهرس
 الصفحة العنواف

 5 مقدمة: 
 تعريف التخطهط االسَباتهجي ِِ 
 زكات كأزمنتها ٓت التخطهط أٮبهة التعرؼ على مواقع الغ

 االسَباتهجي.
ِّ 

 .اِلقساـ ا١بهادية ٓت التخطهط االسَباتهجي ِٔ 
 فضل ا١بهاد كالرابط كفضل الشهادة ٓت سبهل هللا ّٕ 
  البعد الركحي ٓت التعرؼ على شخصهة النيب لل ى هللاي علهًو

 كعلى للًو كسل مى العسكرية.
ِْ 

نيب صل ى هللُا عليِو منطلقات التخطيط االسًتاتيجي يف قيادة ال
 وعلى آلِو وسل َم العسكرية

51 

 52 يف احلرب. منطلق التعامل مع غري ادلسلمنيالفصل األول: 
 ْٓ الدعوة اب٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة. .ُ
نىاف .ِ  ٕٓ .حوار اِلدايف قبل التحاـ السًٌ
 ٖٓ .لغة التأثّب ٓت العدك .ّ
 َٔ كسب العدك ابلطرائق الودية. .ْ
 ِٔ رعاية أسرل ا٢برب. .ٓ
 ٓٔ لنيب للى هللا علهو كعلى للو كسلم ِلعدائو.كفاء ا .ٔ
 ٖٔ إعالـ العدك اب٢برب عند نقض العهد. .ٕ
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 ٗٔ العفو كالصفح كالسماحة مع ا٤بغلوب.  .ٖ
 ِٕ منع التمثهل ٔبثث اِلعداء أك تعذيب جرحاىم. .ٗ

 ّٕ حرمة االعتداء على اِلعداء بغّب حق.  .َُ
 ٕٓ النهي عن قتل غّب ا٤بقاتلْب. .ُُ
ُِ.  

ي
 ٕٓ ٍستىٍأمىًنْب. الوفاء بتأمْب احملاربْب كا٤ب

 َٖ االستجابة للسلم, كالتمسك ابلثوابت.  .ُّ
 ّٖ قبوؿ جوار غّب ا٤بسلم. .ُْ
 ْٖ حرمة الغدر ابلكافر بعد إعطائو اِلماف.  .ُٓ
 ٖٓ الرفق ابلعدك إٍف حصلت النًٌكاية ٗبا يرد ه عن كهده. .ُٔ
 ٖٖ عرض اإلسالـ العملي على اِلسّب. .ُٕ
 َٗ رعاية حق الر ًحم. .ُٖ
 ِٗ ْب ٓت ا٢برب.تعويض ا٣بطأ ٓت دماء ا٤بشرك .ُٗ
 ٓٗ حرمة االعتداء على البهئة ٓت ا٢برب بغّب حق. .َِ

 ٖٗ .منطلق اجمللس العسكريالفصل الثاين: 
 ََُ الشورل. .ُِ
 َُْ رسم ا٣بطة ا٢بربهة. .ِِ
 َُٖ ا١بمع بْب العبقرية العسكرية كالسهاسة ا٢بربهة. .ِّ
 َُُ القهم ا٢بضارية.تعزيز  .ِْ
 ُُُ اختهار القادة. .ِٓ
 ُُٔ لغة احملبة بْب القائد كجنده. .ِٔ



 مئة قاعدة يف التخطيط العسكري االسرتاتيجي عند النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ّٖٔ 

 

 ُِٔ .العسكريةركزية كالالمركزية ٓت القهادة بْب ا٤ب .ِٕ
 ُِٖ لالحهة كيل اِلمر ٓت اِلسرل. .ِٖ
 َُّ السمو اِلخالقي مع ا١بند. .ِٗ
 ُِّ العناية بيسًر الشهداء. .َّ
 ُّْ رعاية ا٢بالة النفسهة عند ا١بنود. .ُّ
 ُّٕ ا٤بكافأة ا٤بادية للجند. .ِّ
 ُّٗ ا٤بكافأة ا٤بعنوية للجند. .ّّ
 ُِْ كجوب طاعة القائد. .ّْ
 ُْْ جند.تعويض ا٢بقوؽ ا٤بعنوية لل .ّٓ
 ُْٓ االىتماـ بفك أسرل ا٤بسلمْب. .ّٔ
 ُْٕ الَببهة البدنهة للجنود. .ّٕ
 ُْٗ أتمْب رسل العدك. .ّٖ
ّٗ. .  َُٓ ا٤بوازنة بْب ا٤بركنة كا٢بـز
 ُّٓ العدؿ بْب جند ا٤بسلمْب. .َْ

 ُٔٓ .يف احلرب منطلق الًتبية األخالقيةالفصل الثالث: 
 ُٕٓ ٙبديد ا٤بنطلق إىل هللا تعاىل. .ُْ
 ُّٔ التعبئة اإلٲبانهة.  .ِْ
 ُْٔ كأثرىا ٓت توجهو ا١بند.شجاعة القائد  .ّْ
 ُٖٔ استنهاض ا٥بمم كٝبع الشمل. .ْْ
 ُُٕ االنتصار على ا٥بزٲبة كٙبرمي الفرار. .ْٓ
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ّٔٗ 

 

 ُْٕ تعزيز الوالء للدين كسرعة حل ا٣بالفات الداخلهة. .ْٔ
 ُٕٗ الَببهة الركحهة كاِلخالقهة للجنود. .ْٕ
 ُّٖ جهاد النساء كالكهوؿ كالصبهاف. .ْٖ
 ُٕٖ التماس الرخص. .ْٗ
 َُٗ الصرب. .َٓ
 ُِٗ  عند اختالطهم بىل الكفر.التحرم ٓت دماء ا٤بسلمْب .ُٓ
 ُٓٗ ا٣بطأ ٓت دماء ا٤بسلمْب ٓت ا٢برب. .ِٓ
 ُٕٗ اإلخالص هلل تعاىل. .ّٓ
 ُٗٗ الشكر هلل تعاىل كالهقْب بنصره. .ْٓ
 َُِ معا١بة حاالت الضعف ٓت ا١بيٍند. .ٓٓ

 َِّ .منطلق االستعداد العسكريالفصل الرابع: 
 َِٓ اإلعداد ا٤بادم الشامل. .ٔٓ
 َِٕ ا٤ببادرة بغزك العدك إف ىم  اب٢برب. .ٕٓ
 َِٗ لتخذيل بْب اِلعداء.ا .ٖٓ
 َُِ التجسس على اِلعداء. .ٗٓ
 ُِّ أفضل ا١بهات ٓت ا٢برب. .َٔ
 ُِٔ ا٤بعرفة التامة بعتاد العدك كعيد تو كمكانو.  .ُٔ
 ُِٗ استغالؿ الظركؼ ا١بوية. .ِٔ
 ُِِ السرية التامة ٓت التخطهط العسكرم. .ّٔ
 ِِْ ٙبضّب ًفرىًؽ اإلنقاذ كالفرؽ الطبهة. .ْٔ
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 ِِٔ أتمْب ا١ببهات الداخلهة. .ٓٔ
 ِِٖ ىهكلة ا١بهش. .ٔٔ
 ِِّ صْب ا١بند.ٙب .ٕٔ
 ِّْ اختبار  كفاءة ا١بند. .ٖٔ
 ِّٓ تفقد ا٤بوارد الطبهعهة. .ٗٔ
 ِّٗ ٙبسس اِلحواؿ ا١بوية كاالستعداد لكوارثها. .َٕ
ساندين ٓت أرض ا٤بشركْب. .ُٕ

ي
 ُِْ اٚباذ ا٤ب

 ِّْ لزـك تضافر ٝبهع أنواع ا١بهاد. .ِٕ
 ِْْ العدد اِلكمل ٓت تعداد ا١بهش. .ّٕ
 ِْٕ تعلهم ا١بند الفنوف ا٢بربهة. .ْٕ
 ِْٖ كإتقاف لناعتها.تصنهع اِلجهزة ا٢بربهة  .ٕٓ
 ُِٓ الدعاية ا٢بربهة. .ٕٔ
 ِّٓ اإلعالـ ا٢بريب. .ٕٕ
 ِٕٓ رفع الكفاءة ا٢بربهة. .ٖٕ
 ُِٔ اسَباتهجهة اإلنفاؽ ٓت ا٤بؤسسة العسكرية.  .ٕٗ
 ِْٔ تعريب اِلجهزة ا٢بربهة كاالستقالؿ ا٢بريب ٔبمهع أشكالو. .َٖ
 ِٖٔ تضافر العلـو الكونهة مع العلـو العسكرية. .ُٖ
كرية, كاحملافظة على اسَباتهجهة االستثمار ٓت ا٤بؤسسة العس .ِٖ

 أموا٥با.
َِٕ 

 ِْٕ تعلم العلـو الشرعهة, كا٢بفاظ على الكفاءات العلمهة. .ّٖ
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 ِٕٔ دعم ا٤بؤسسة العىٍسكىري ة ابلعلـو النفسهة. .ْٖ
 ُِٖ ٞباية ا٢بدكد كٙبصهنها. .ٖٓ

 ِْٖ .عسكريةمنطلق اخلطط الالفصل اخلامس: 
 ِٖٔ ا١باىزية القتالهة. .ٖٔ
 ِٖٔ التورية ا٤بكانهة. .ٕٖ
 ِٖٗ ة.اختهار ا٤بواقهت الزمانه .ٖٖ
 ُِٗ اختهار ا٤بواقع االسَباتهجهة. .ٖٗ
 ِّٗ استخداـ عنصرم ا٤بفاجأة كا٤بداٮبة ٓت ا٢برب. .َٗ
 ِٔٗ قطع اإلمداد عن اِلعداء. .ُٗ
 ِٖٗ حرب العصاابت ٓت أرض اِلعداء. .ِٗ
 َُّ الَبشهد ٓت استخداـ اِلسلحة. .ّٗ
 َِّ السهاسة ا٢بربهة ٓت إدخاؿ الرىبة كا٣بوؼ ٓت قلب العدك. .ْٗ
 َّٖ ٘بنب ا٤بواجهة القتالهة. .ٓٗ
 ُِّ ا٤بواقف الصعبة ابلتدابّب ا٤بناسبة ٥با.مواجهة  .ٔٗ
 ُّٔ . نقل ا٢برب إىل أرض العدك .ٕٗ
 ُّٖ تبههت الغارات. .ٖٗ
 ُِّ .عسكريةا٤براسالت ٓت ا٤بهمات ال .ٗٗ

 ِّْ .توحهد لفوؼ ا٤بسلمْب .ََُ
 ِّٔ .الفصل السادس: التخطيط العسكري ادلستقبلي

 َّّاحملور اِلكؿ: كضع تصور عن للهة ٙبقهق ا٤بنظور العسكرم ٓت 
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 لي.التخطهط ا٤بستقب
 َّّ للهة ٙبقهق التخطهط ا٤بستقبلي العسكرم.أكالن: 
 ِّّ ا٥بهكلة التنظهمهة للمؤسسات العسكرية.َثنهان: 
 ّّٓ للهة استمرار التخطهط العسكرم.َثلثان: 

 ّّٖ ا٤بستقبلي. عسكرم٠بات التخطهط الاحملور الثاين: بهاف 
 ّْٔ اخلادتة

علهو بعض الصور التفصهلهة ٤بواقع أىم غزكات النيب للى هللا 
 كعلى للو كسلم.

ِّٓ 

 ّٖٓ ا٤بصادر كا٤براجع
 ّٔٔ الفهرس

 
 

 


