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  ملخُص الرسالة

  ملخُص الرسالة

  ا بعد: بسم اهللا، احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على رسوله، أمَّ 

درجـــة املاجســـتري، يف قســـم: "الـــدعوة والثقافـــة اإلســـالميَّة"، شـــعبة: "الثقافـــة فهـــذه أطروحـــٌة علميَّـــة؛ لنيـــل 

  ). النيبِّ  اإلسالميَّة"، بعنوان: (مظاهُر الرَّمحة يف غزواتِ 

أثنـــاء غزواتـــه،  يف يف جـــزٍء مـــن حياتـــه، وذلـــك - -�ـــدف الدِّراَســـة إىل إظهـــار ُخلُـــق الرمحـــة عنـــد النـــيب

 امليادين، وعرب ِعدة مواقـف، ومـع أطيـاف ا�تمـع املختلفـة؛ ليقـف القـارئ شىتَّ وجتلية هذا اخلُُلق، الذي ظهر يف 

الكــرمي علــى شــيٍء مــن عظمــة هــذا النــيب الــرحيم؛ فيقتــدي بــه أتباعــه؛ ويتأســوا بأخالقــه؛ ويــدافعوا عنــه؛ ولــتعلم 

بأصــنافهم؛ بــل البشــريَّة مجعــاء كيــف كانــت أخالقــه؛ ومــا الــذي يــدعو إليــه، ومــدى رمحتــه بالعــاملني، مــن البشــر 

  وباحليوانات.

 -يف الدِّراَســة أمهيَّــة املوضــوع، وأســباب الدِّراَســة، وأهــدافها، ومعــاين الرمحــة، وحتــدثت عــن غزواتــه وبيَّنــتُ 

-  ُمجلة من مظاهر رمحته باختصار، مث عدَّدت- -  ُعليها. يف غزواته، وعلَّقت  

   بعد الغزو.أثناء الغزو، مثيف مبظاهر رمحته قبل الغزو، مث  فابتدأتُ  

  وختمت هذه الدِّراَسة باحلديث عما يستفاد من هذه الدِّراَسة يف عصرنا احلاضر. 

  

  الدكتور إشراف األستاذ    الطالب إعداد

  عبدالرحمن قصاص بن جميل بن عبدالرحمن    صالح بن محمد بن إبراهيم اليحيى
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  ملخُص الرسالة

Abstract 

In the name of Allah, praise is to God, and peace and blessings be upon 

His Messenger, after: 

This scientific thesis to obtainMaster's degree, in “The Islamic Advocacy 

and culture” entitled “Manifestations of merci in the invasions of the Prophet, 

peace be upon him” 

The study aims to demonstrate the manner of Mercy at the Prophet - 

peace be upon him - in a part of his life, during his battles, and to shed light 

on this manner, which appeared in various fields, and through various 

occasions, and with the different categories of the society, so that the reader 

can recognize part of the greatness of this merciful prophet, so that his 

followers would take him as a role model; follow the example of morals; and 

defend him. So that the whole humanity would learn about his morals; his 

advocacy and his mercy to the worlds, humans kinds and even animals. 

The study showed the importance of the subject and the reasons for 

conducting the study andits objectives, as well as the meanings of mercy. The 

study also narrated brieflyabout his battles- peace be upon him - then listed a 

series of mercy aspects - peace be upon him in his battles, and commented on 

them. 

The study started with the manifestations of the Prophet’s mercy before 

the battle, during the battle and after the battle. 

The study concluded by talking about how can weutilize this study in our 

present time. 

Prepared By: Supervision of Prof. 
Saleh bin Mohammed bin Ibrahim Al-Yahya Dr. Abdul Rahman Jamil Abdul Rahman Al-Kasas 
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  شكــــر

  شكر

  نَّة.ِـ العاملني، فله احلمد، والفضل وامل أوًال وآخرًا، وظاهرًا وباطًنا، هللا ربِّ احلمد هللا وحده، والشكر 

  ا.ارمحهما كما َربَّياين صغريً  مث الشكر واالمتنان لوالديَّ العزيزين، فاللهمَّ  

  مث الشكر لزوجيت، وأوالدي، على صربهم وحتملهم وتقديرهم لظروف دراسيت وبعدي عنهم.

ســهموا بــه مــن َعــوٍن، أعلــى مــا  ؛مث الشــكر إلخــواين وأخــوايت، وزمالئــي يف دراســة املاجســتري، وأصــدقائي 

  ورأٍي، ومشورة، واهتمام، ودعاء.

علـى   ؛الـرمحن قصـاص الـرمحن مجيـل عبـد والشكر خاصٌّ لشيخي وأستاذي، الشيخ األسـتاذ الـدكتور عبـد

  يت، وَصْربٍ عليَّ، حيوط ذلك دماثة ُخُلقه وُحسن َمْعشره.كلِّ ما قدَّمه يل من: إرشاٍد، وإشراٍف على رسال

قسم الدعوة وأصول الدين، ابتداًء بعميدها الفاضـل الـدكتور يف جلامعة أم القرى، ممثلًة  والشكر موصولٌ  

اهلـادي، وأعضـاء هيئــة  حممـد السـرحاين، ورئـيس قسـم الـدعوة والثقافـة اإلســالميَّة الـدكتور حسـن عـائض آل عبـد

 بالدِّراَسة على يديه... تُ ريس فيها، خصوًصا من َشرُفْ التَّد
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  المقدمة

  المقدمة

الم علـى مـن أُرسـل رمحـًة للعـاملني، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن تـبعهم الة والسَّ احلمد هللا الرمحن الرحيم، والصَّ 

  :أما بعدُ  ،بإحساٍن إىل يوم الدين

لهـم بأحســن صــورة، وهيــأهم ليعيشــوا علــى األرض، خلــق اخللــق أمجعــني، ومجَّ  -ســبحانه وتعــاىل -اهللا فـإنَّ 

جنتـه  -سـبحانه -هم بعقلهـم علـى سـائر املخلوقـات، وخلـق ليستدلوا به على ما ينفعهم، وفضلَّ وجعل هلم عقًال 

ط ا ملـن فـرَّ ا شـديدً لهـا وعيـدً النـار وجع -سـبحانه -لعباده املؤمنني الذين وحدوا اهللا وأقاموا شرعه يف أرضه، وخلق

نــوا هلـم صــراطه املســتقيم ودينــه القــومي عبوديتـه وضــيع شــرعه، فأرســل رســله للنـاس ليــدلوهم إىل ديــن احلــق، ويبيِّ يف 

ـــنْ (: -تعـــاىل -قـــال ،وشـــرعه احلكـــيم، فمـــن أطـــاعهم فقـــد جنـــا، ومـــن عصـــاهم فقـــد أىب وهلـــك وخســـر  يُِطـــعِ  مَّ

)َحِفيظًا َعَلْيِهمْ  أَْرَسْلَناكَ  َفَما تـََوىلَّ  َمنوَ  اللَّهَ  أَطَاعَ  فـََقدْ  الرَُّسولَ 
وأعلـى مقـام رسـله فجعلهـم  -سبحانه -، ورفع)١(

 اْلَمَالِئَكـةِ  ِمـنَ  َيْصـطَِفي اللَّـهُ ( :-سبحانه -فقال ،من بني اخللق -سبحانه وتعاىل -حيث اصطفاهم ،خري اخللق

 َفضَّـْلَنا الرُُّسـلُ  تِْلـكَ ( :-تعـاىل - بـني الرسـل حيـث قـالهنـاك تفاضـًال  -سـبحانه -، وجعـل)٢()النَّاسِ  َوِمنَ  ُرُسًال 

) بـَْعـــضٍ  َعَلـــى بـَْعَضـــُهمْ 
 أفضـــل الرســـل، حيـــث جعـــل اهللا فيـــه صـــفاتٍ  ا حممـــدً  -ســـبحانه وتعـــاىل -، وجعـــل)٣(

  الربيَّة، وصار �ا أفضل اخللق والبشريَّة.  عظيمة من خري الصفات وخري اخلصال، ففاق �ا وخصاًال 

يعلم أنه أمام شخصيَّة فذة مل ميـر علـى التَّـاريخ مثلهـا، وإن ممـا خيطـف قلبـك لَ  لع على سريته املطِّ إنَّ و  

 ُخلُـــقٍ  َلَعلـــى َوِإنَّـــكَ ( :-تعـــاىل -ا يف قولـــها وجلي�ـــهـــو جانـــب األخـــالق الـــذي ظهـــر واضـــحً  وأنـــت تقـــرأ ســـريته 

ا بـــالعظيم فلـــك أن بـــالعظيم، وإذا وصـــف العظـــيم شـــيئً  خلـــق نبيـــه  -ســـبحانه -، فقـــد وصـــف اهللا)٤( )َعِظـــيمٍ 

تتصور ما بلغه هذا املوصوف من العظمة وغاية احلسن ومنتهى اجلمال، هذا وإنه حلـري باملسـلم أن يتتبـع سـريته 

ومـــع  -ســـبحانه -ها يف تعاملـــه مـــع ربِّـــليطلـــع علـــى أخالقـــه ويســـرب أغوارهـــا ويقتفـــي آثارهـــا ويتخـــذها منهًجـــ ؛

  �ا. يسموَ لريقى و ؛ الناس

أال وهـو خلـق (الرمحـة)، ذلـك اخللـق  ،خري امتثـال يربز له خلق عظيم امتثله لَ  وإن املتتبع ألخالقه  

عديدة شىت يصـعب علـى وظهر جلي�ا يف كل معامالته، وإن جوانب هذا اخللق لَ  ،الذي مشل مجيع جوانب حياته

  لتمددها يف كل جانب ويف كل معاملة. ؛هاؤ املرء إحصا

                                                           

  ٨٠) سورة النساء آية ١(

 ٧٥) سورة احلج آية ٢(

 ٢٥٣) سورة البقرة آية ٣(

 ٤القلم آية ) سورة ٤(
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  المقدمة

مل يتنــازل عــن  فوجــدت أنــه  ،ا ألجعــل رســاليت فيــهي أجــد جانًبــلعلِّــ؛ حبثــت يف هــذا اخللــق العظــيموإين 

وظهـر  أال وهو احلرب والغزو، فقـد بـدا جانـب الرمحـة حـىت يف غزواتـه  ،اهذا اخللق حىت يف أشد املواقف حزمً 

فـآثرت أن أجعـل رسـاليت  ،نبوشهادا�م بذلك ال حتصى، فشدين هذا اجلا ،جلي�ا حىت لألعداء قبل األصحاب

ـ(مظاهر الرمحة يف غـزوات النـيب  :للماجستري يف هذا الشأن بعنوان داد يف )، وأسـأل اهللا اإلعانـة والتَّوفيـق والسَّ

  إنه ويل ذلك والقادر عليه. ،هذا املوضوع

  أهميَّة الموضوع: -

س ممـــنهج مـــن أعـــداء اإلســـالم احلاقـــدين، مـــن هجـــوم شـــرِ  ال خيفــى علـــى مســـلم مـــا يتعـــرض لـــه مقامـــه 

  بغري الصورة اليت هو عليها يف احلقيقة. وحياولون تصويره  حيث ما انفكوا يقللون من قدره 

 ،القتـل وسـفك الـدماء ار حيـبُّ هـو بأنـه جبَّـ وإن من أعظم ما يرتدد اآلن من أعداء اإلسالم لشخصه 

مـن   لذا رأيـت أنـه مـن األمهيَّـة مبكـان إبـراز رمحتـه  ؛ياذ باهللابل وصل �م األمر إىل وصفه بأبشع من ذلك والع

ملـــا هلـــا مـــن أثـــر كبـــري يف تقـــومي ســـلوك النـــاس، وتصـــحيح أفكـــارهم، وتزكيـــة  ؛ا واقتـــداءً كـــل جانـــب دراســـة وتعليًمـــ

  وتطهري قلو�م. ،نفوسهم

  ملا يلي: واخرتت احلديث عن مظاهر الرمحة يف غزواته 

كـــان رمحـــة   ة الرمحـــة، ولكنـــه جلانـــب الشـــدة والقـــوة وليســـت مظنَّـــ ألن احلـــروب والغـــزوات حتتـــاج -١

 حىت يف احلروب والغزوات، فكان من األمهيَّة مبكان إبراز هذا اجلانب. ،للعاملني يف كل أمورهم

ومـع  ،ومـع الكفـار ،يف غزواتـه، كتعاملـه مـع أصـحابه �ـا النـيب  لكثرة األحوال واملواقـف الـيت مـرَّ  -٢

 ،ومع احليوانـات م،ونساء الكفار وصبيا� ،واألسرى من الكفار ،والشهداء ،اجلرحى من املسلمني

 وغريها الكثري.

  ملا للجهاد من أثر يف دراسات وعنايات للمستشرقني وأمثاهلم. -٣

  للتأسي والتَّحلي به.؛ وإبراز مظاهر خلق الرمحة فيه فجاءت أمهيَّة اختيار غزواته  

  أسباب اختيار الموضوع: -

مـــن خـــالل خلـــق  ،ومنهجـــه يف العبـــادة والســـلوك واملعاملـــة إبـــراز جـــزٍء مـــن أخـــالق النـــيب الكـــرمي  -١

 الرمحة يف الغزو وتطبيقاته؛ ليكون نرباًسا لتقومي األخالق والسلوك.

 اعتدال الفكر وتقومي املنهج. يفملا خللق الرمحة وتطبيقاته من األثر البالغ  -٢
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  المقدمة

ا مـــبعـــض املســـلمني مـــن أن اجلهـــاد والغـــزو لـــيس للرمحـــة فيهق يف أذهـــان َلـــدفـــع الـــوهم الـــذي قـــد يعْ  -٣

 موضع أو اعتبار.

 وعنايته بأمته يف خمتلف امليادين. بيان مشوليَّة خلق الرمحة يف حياة النيب الكرمي  -٤

ـــه، مـــن خـــالل مظـــاهر رمحـــة النـــيب  -٥ ـــه، وواقعيت حـــىت يف  اوتطبيقا�ـــ بيـــان مشوليَّـــة اإلســـالم، وكمال

 غزواته.

يف  وبيــان حقوقــه ورمحتــه بــه مــن خــالل مظــاهر رمحــة النــيب الكــرمي  ، لإلنســانإظهــار تكــرمي اهللا -٦

 جهاده وغزواته.

 يف جهاده على دخول الناس يف دين اهللا. جتلية مظاهر وأثر رمحته  -٧

حــىت لــو مل يكونــوا مــن أهــل  ،يف الغــزو علــى تكــرمي اإلســالم لبــين آدم جتليــة مظــاهر وأثــر رمحتــه  -٨

  .اإلسالم

  المصطلحات: -

  الرمحة): الرَّاُء َواْحلَاُء َواْلِميُم َأْصٌل َواِحٌد يَُدلُّ َعَلى الرِّقَِّة واْلَعْطِف َوالرَّأَْفِة. ( -١

الرَّْمحَـُة ِيف بَـِين يـَُقاُل ِمْن َذِلَك َرِمحَُه يـَْرَمحُُه،ِإَذا َرقَّ لَـُه َوتـََعطـَّفَ َعَلْيـِه، وتَـراَحَم القـوُم: َرِحـَم بـَْعُضـُهْم بـَْعًضـا. و 

  )١(َم ِعْنَد اْلَعَرِب: رِقَُّة اْلَقْلِب َوَعْطُفُه.آدَ 

ْغِفرَُة، والتـََّعطُُّف، والرأْفة: الرَّْمحَُة، َوِقيَل: َأشد الرَّْمحَِة ؛ واحلَنـانُ 
َ
، بِـالتَّْخِفيِف: ومن مرادفات الرَّْمحَُة:الرِقَُّة، وامل

الرَّْمحَُة.
)٢(  

ْغزَاة: موضــــع َـ اة، ومجــــع الغــــازي: ُغــــزاة، وُغــــز�ى وِغــــزِيٌّ، واملــــ(الغــــزوة): املــــرّة مــــن الغَــــْزو، واالســــم: الَغــــزَ  -٢

  )٣(الغزو.

: (املغـــــازي مجـــــع مغـــــزى، يُقـــــال: غـــــزا يغـــــزو غـــــزًوا، وأصـــــل الغـــــزو -رمحـــــه اهللا -وقـــــال احلـــــافظ بـــــن حجـــــر

  )٤(القصد).

                                                           

 ) مادة: رحم.١٢/٢٣٠)، لسان العرب (٢/٤٩٨مقاييس اللغة البن فارس ( )١(

 ) مادة: رحم-٢٣٠-١٢٩-١٢/١١٢)، لسان العرب (١/٨٨٧القاموس احمليط ( )٢(

 .٣/٣٦٦ثري، النهاية البن األ )٣(

 . ٦/٢٧٩فتح الباري،  )٤(
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  المقدمة

بنفســه  - -أ�ــا: (كــل عســكر حضــره النــيبّ جــاء يف كتــاب (املواهــب اللدنيــة)  أمــا يف االصــطالح فقــد

ى غزوةً    )١(، وما مل حيضره بل أرسل بعًضا من أصحابه إىل العدو ُيسمَّى سريَّة أو بعثًا).ُيسمّٰ

أثنـــاء غزواتـــه، وتطبيقا�ـــا يف  واملـــراد هنـــا: إبـــراز الصـــور وامليـــادين الـــيت ظهـــرت وجتلَّـــت فيهـــا رمحـــة النـــيب 

  ني.من املسلم والعوامِّ  التَّأسي به لدى اخلواصِّ  يفاملعاصرة، وأثر ذلك 

  حدود الدِّراَسة: -

كانــت هــذه الصــور أ ، ســواءً ســتكون الدِّراَســة يف ميــادين وتطبيقــات ُخلُــِق الرمحــة عنــد النــيب حممــد  -١

 .-تعاىل -ُخُلًقا جبلي�ا أو تشريًعا من اهللا

فــني والعجــزة مــن حــني مهــه بــالغزو وحــىت عودتــه ومقابلتــه املخلَّ  سأقتصــر علــى مظــاهر خلــق رمحتــه  -٢

 وأهل الشهداء.

 ع عند العلماء.بَ ا على التَّعريف املتَّ جريً  - -سأقتصر على الغزوات اليت حضرها النيب -٣

  مشكلة البحث: -

قد ال خيفى كثٌري منها على مسلم، لكـن جتليـة هـذه األخـالق ببيـان مظاهرهـا وتطبيقا�ـا  أخالق النيب 

ور والتَّقصـري عنـد خاصـة املسـلمني اليـوم على أرض الواقع مـن األمهيَّـة مبكـان، وهـو مـا قـد خيفـى، ويقـع فيـه القصـ

يف خلـق الرمحـة، ويف مـواطن وأحـوال تنكشـف فيهـا األخـالق والسـجايا كالقتـال  -ماال سـيَّ  –فضًال عن عـامتهم

وتطبيقا�ــا؛ لتكــون  والغــزو، فجــاءت هــذه الدِّراَســة لتلقــي الضــوء علــى شــيٍء مــن مظــاهر وصــور رمحــة النــيب 

اجلهــاد يف ســبيل اهللا، ونرباًســا لكــل مســلم يقــوِّم مــن خاللــه فكــره وتعاملــه، ولكــي  يتــوىل شــعرية نْ منهًجــا لكــل َمــ

  يتجلى فيها شيٌء من عظمة هذه النيب الكرمي، ومشول هذا الدين احلنيف ومساحته.

  تساؤالت الدِّراَسة: -

 يف اجلهاد والغزو؟ ما امليادين اليت مشلتها رمحته  -

 سلوك الفرد وا�تمع واألمة؟ يفما أثر هذا اخللق  -

 أثناء الغزو يف ميدان احلقوق؟يف  ما مظاهر وتطبيقات الرمحة عند النيب  -

 أثناء اجلهاد يف ميدان التَّعليم؟يف  ما مظاهر وتطبيقات الرمحة عند النيب  -

 اجلهاد والغزو؟ - -ما املبادئ اليت من أجلها أقام النيب -

                                                           

 .١/٣٨٧شرح املواهب اللدنيَّة،  )١(
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  المقدمة

 عن اإلسالم، وبيان مساحته حىت مع األعداء؟ تَّطبيقات يف الذبِّ كيف ُيستفاد من هذه املظاهر وال -

 ؟ي به أسِّ كيف تكون هذه املظاهر جماًال للتَّ  -

  الدِّراَسات السابقة: -

مل أقف على دراسٍة مستقلٍة خمتصـة يف هـذا املوضـوع، وغايـة مـا وقفـت عليـه بعـض الرسـائل والكتـب الـيت 

  يف حياته كلها. رمحته  عموًما، أو خلق تكلمت عن أخالق النيب

 :وأقــرب مــا وقفــت عليــه هــي رســالة ماجســتري يف جامعــة أم القــرى يف قســم التَّفســري وعلــوم القــرآن بعنــوان

ـــ ة) للطالـــب متعـــب خلـــف متعـــب نَّ (العـــدل والرمحـــة يف اجلهـــاد اإلســـالمي يف عصـــر النبـــوة يف ضـــوء الكتـــاب والسُّ

  هـ١٤٢٠السلمي، عام 

  ا عن دراسيت هذه من خالل:اختالفً وهذه الدِّراَسة وجدت فيها 

 ومها العدل والرمحة يف اجلهـاد، وهـذا يشـري إىل أنـه مل يفـرد رسـالته نيطرق الباحث يف رسالته موضوع -١

ا ملزامحــة موضــوع ا وســربً ض لــه أقــل تعمًقــمت التَّعــرُّ الــذي يف موضــوع الرمحــة فقــط، ممــا يبــني أن املوضــوع 

 آخر له وهو العدل.

ه يف قسم التَّفسري وعلوم القرآن، ممـا يظهـر جلي�ـا أنـه تعمـق يف جانـب األلفـاظ أن الباحث قدم رسالت -٢

ا جلي�ـا، وجيعـل البحـث ا، ممـا جيعـل البحـث يضـيق عـن بيـان املظـاهر بيانًـا كبـريً القرآنيَّة وتفسريها تعمًقـ

 رية النبويَّة.ي مظاهر الرمحة يف السِّ يضيق عن تقصِّ 

والعدل واملرادف هلما واملضاد هلمـا مـن القـرآن الكـرمي، وبيـان   استغراق البحث يف حصر ألفاظ الرمحة -٣

ممــا يظهــر أن البحــث ضــاق عــن جتليــة املظــاهر  ؛اا كبــريً كــالم املفســرين فيهــا، أخــذ مــن البحــث شــيئً 

 وتبيينها وربطها بالواقع.

؛ أطـــال الباحـــث يف جانـــب ســـبب النـــزول، والناســـخ واملنســـوخ، وشـــرح املـــبهم والغـــامض، إطالـــة بينـــة -٤

ه التَّـام عـن عـدَ ك لطبيعة القسـم الـذي يشـرف عليـه، وهـو قسـم التَّفسـري وعلـوم القـرآن، ممـا يبـني بُ وذل

 رساليت.

تكلم الباحث عن بواعـث اجلهـاد، وأنـه شـرع إلحقـاق احلـق وإبطـال الباطـل، وركـز علـى هـذه اجلزئيَّـة  -٥

  ذري بينه وبني دراسيت.طويال، مما زامحه يف جتلية املظاهر للرمحة والعدل، مما يبني االختالف اجل

ا، وإمنـا كـان ل إليه باحلاضر، وما يستفاد منه اآلن مل يكن تركيزا كبـريً تركيز الباحث على ربط ما توصَّ  -٦

ــتعريًضــ  عمــا يســتفاد مــن دراســيت يف  كــامًال ا، خبــالف دراســيت الــيت أفــردت فيهــا فصــًال ا مــوجزً ا وتبييًن

  ا.العصر احلاضر علمي�ا وعمليَّ 
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لطبيعــة  ؛ نظــرًاامــبينهفيمــا ، ومقارنــة اخلطــاب وتغــريه واملــدينِّ  يف التَّفريــق بــني املكــيِّ انشــغال الباحــث  -٧

  قسمه، وهذا لن يكون له حضور يف دراسيت، إذ سأكتفي بذكر املظاهر وجتليتها.

ــــني الكليَّــــ -٨ ات يف العــــدل والرمحــــة يف اجلهــــاد وعــــدم اخلــــوض يف اجلزئيــــات اقتصــــار الباحــــث علــــى تبي

بـني دراسـته ودراسـيت الـيت سـأجلي فيهـا مجلـة مـن  ا جلي�ا الفرق اجلـوهريَّ ا واضحً بيانً  والتَّطبيقات يبني

  مظاهر الرمحة من خالل السرية النبويَّة الشريفة.

دراســيت ســتكون يف مظــاهر الرمحــة وتطبيقا�ــا وجتليتهــا ونقــل النصــوص والســري فيهــا، مث اســتخالص  -٩

أو السـرية، مث ربطهـا بواقعنـا املعاصـر، وهـذا يظهـر ات هـذا الـنص أو هـذه القصـة خلق الرمحـة مـن طيَّـ

كـان يف طريقـة طـرق املوضـوع أو يف طبيعـة املصـادر أ مدى اختالف دراسيت عن هذه الدِّراَسة، سواءً 

  واملراجع بني البحثني.

ــ - ١٠ ا، يركــز علــى دراســيت ســتكون يف ختصــص الثقافــة اإلســالميَّة، ممــا ينحــى ببحثــي أن يكــون ثقافي�ــا حبًت

الرمحـــة فقـــط مـــن غـــري اخلـــوض واإلطالـــة يف جوانـــب التَّفســـري وعلـــوم القـــرآن، كالتَّفســـري  جانـــب خلـــق

التَّحليلــــي لآليــــات، أو ذكــــر ســــبب النــــزول، أو الناســــخ واملنســــوخ، أو االســــتغراق يف ذكــــر خــــالف 

  املفسرين، مما جيلي اختالف املادة املقدمة يف البحثني.

واســتخالص هــذا اخللــق منهــا وإظهــاره بشــكل  أغفــل الباحــث ذكــر جوانــب ومظــاهر ومواقــف الرمحــة - ١١

ا، مـع حصـره لآليـات واضح وجلي، واكتفى بالتَّأصيل الشرعي خللـق الرمحـة والعـدل يف اجلهـاد عموًمـ

العـــدل والرمحـــة يف اجلهـــاد، وذكـــر أقـــوال املفســـرين فيهـــا، مـــع ذكـــره لـــبعض  يْ الـــيت تتحـــدث عـــن خلَقـــ

  النصوص النبويَّة يف ذلك.

احلــديث  ث عـن هــذا اجلانــب، لكـن هــذه املؤلفـات مل ختــصّ ؤلفــات الـيت تتحــدَّ علـى بعــض امل كمـا وقفــتُ 

  -يف نظـري -ولذلك جاءت فيهـا إشـارات يسـرية حـول املوضـوع وأغفلـت ؛ايف غزواته حتديدً  عن خلق رمحته 

  كثريًا مما ميكن تسليط الضوء عليه وجتدر العناية به..

ـــ أمـــا هـــذه الدِّراَســـة فخصصـــتها خللـــق رمحتـــه  ي بـــه، وعملـــت يف غزواتـــه فقـــط، مظـــاهره، وأثـــره يف التَّأسِّ

  جاهًدا الستيعاب كل ما يدخل حتت هذا املوضوع، وعملت على ربطه بواقع األمة اليوم..

  رب، وأقار�ا مبا سأكتبه:ي أشري إىل أبرز الدِّراَسات والبحوث اليت حتدثت عن هذا املوضوع عن قُ ولعلِّ 

  :بحوث ومقاالت

جمموعة من البحوث العلميَّة القصـرية املنشـورة يف ا�ـالت العلميَّـة لـبعض اجلامعـات العربيَّـة،  لعت علىاطَّ 

  منها: وأشري إىل بعضٍ 
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 -مقصد الرمحة وعالقته بأحكام احلرب يف اإلسالم، لصخري خرفية، جملة احلقـوق والعلـوم اإلنسـانيَّة -١

 ٣٥٣ -٣٤٨)، ص ٢٠١٣، (١٦اجلزائر،ع  -جامعة زيان عاشور باجللفة

بيـة (جامعـة  - -مظاهر رمحة رسول اهللا -٢ بقريش يف غزوة احلديبيَّة، خلالد بن حممد الغيث، كليَّـة الرتَّ

 ٤١٣ -٣٧٩ص ص  )،٢٠١٠، (٢، ج ١٤٤مصر، ع  -األزهر)

قتـــل الرمحـــة وآثـــاره يف الفقـــه اإلســـالمي، حملمـــود صـــديق رشـــوان، جملـــة الدِّراَســـات العربيَّـــة (كليَّـــة دار  -٣

 ٨٩٠ -٧٤٧)،ص ص ٢٠٠٩، (٢، مج٢٠مصر، ع  -ة املنيا)جامع -العلوم

وســــراياه، ســــامل أمحــــد، كليَّــــة اآلداب  - -االســــتخبارات النبويَّــــة وأثرهــــا يف أهــــم غــــزوات الرســــول -٤

  ٢٢٢ -٢٠٣)،ص ص ٢٠١٠، (٥٦، ع ٣٩الرافدين (العراق)، مج 

   :الوصف والمقارنة

جمـــالت علميَّـــة، ومـــن الطبيعـــي أن هـــذه شـــرت يف تتصـــف هـــذه البحـــوث املـــذكورة بأ�ـــا حبـــوث قصـــرية، نُ 

ــ ا جوهري�ــا مــن ناحيــة الشــمول، فالبحــث الــذي ســأقدمه أمشــل مــن البحــوث ختتلــف عــن الرســائل العلميَّــة اختالًف

  .طرح الذي يتسم بالتَّوسع والشمولناحية املوضوعات، وأمشل من ناحية القضايا واملظاهر وأسلوب ال

ف اجلـــــوهري يف املواضـــــيع الدقيقـــــة املطروحـــــة، فبعضـــــها كـــــذلك يالحـــــظ علـــــى هـــــذه املواضـــــيع االخـــــتال  

يتخصــــص يف غــــزوة معينــــة، وبعضــــها يتعلــــق جبانــــب الرمحــــة يف األحكــــام الفقهيَّــــة، وبعضــــها عــــن جانــــب معــــني  

يف مجيـع غزواتـه، ويف  كاالستخبارات، وبعضها عن جانب واحد كالقتل، أما حبثي فهو شامل ملظـاهر رمحتـه 

  جوانب الثقافة اإلسالميَّة كالنظم واحلقوق وميادين التَّعليم والوعظ والفتوى.

  أما الدِّراَسات العلميَّة املطولة فهناك جمموعة نشري إىل بعضها: 

، للدكتور: راغب احلنفي السرجاين، وهو حبـث حـائز "الرمحة يف حياة الرسول " الدِّراَسة األوىل:كتاب

 ى جــائزة املركــز األول مناصــفًة يف مســابقة معــايل الســيد حســن عبــاس شــربتلي العامليَّــة للتعريــف بنــيب الرمحــة علــ

 ونصرته التَّابع لرابطة العامل اإلسالمي. هـ، ضمن برامج املركز العاملي للتعريف بالرسول ١٤٢٨عام 

ث فيـه املؤلـف عـن خلـق الرمحـة صفحة من القطع املتوسط، حتدَّ  ٤٨٧توصيف ومقارنة: الكتاب يقع يف 

جوانـب الرمحـة  -يف نظـري -فالكتـاب جممـل يف موضـوعه لكنـه غـري مسـتقص ؛ومشـويلٍّ  بشكل عامٍّ  عند النيب 

رســالة علميَّــة كاملــة تستقصــي مجيـــع  وفهــ –بــإذن اهللا –، أمــا مــا ســأكتبه يف حبثــيوتطبيقا�ــا يف حيــاة النــيب 

  يف غزواته. جوانب رمحته 
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  المقدمة

يف حبثــي الــنظم اإلســالميَّة الــيت مل يشــر إليهــا املؤلــف، كــذلك األمــور املتعلقــة بتقــومي الفكــر كمــا ســأتناول 

بأمتـه ونصـحه هلـم  ووعظه وإرشاده، وكال األمرين إمنا جاء من رمحة النـيب   النيب والتَّوسط من خالل تعليم

  عليهم.  وشفقته

متـــه اجلمعيَّـــة العلميَّـــة الســـعوديَّة للســـنة وعلومهـــا والـــذي نظَّ  ،الدِّراَســـة الثانيـــة: مـــؤمتر نـــيب الرمحـــة حممـــد 

وهـذا  هــ.٢٥/١٠/١٤٣١ــ٢٣يف املـدة مـن:  جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميَّة باململكة العربيَّة السعوديَّة،

  والدفاع عنه.. املؤمتر يأيت امتداًدا للجهود املبذولة يف نشر سنة النيب 

  أموٌر، منها: -رغم البحوث اليت ُعرضت يف هذا املؤمتر -ةومما جعلين أكتب عن موضوع الرمح

وال تقـارن  ،أن طبيعة املشاركة يف املؤمترات ُتطرح كأوراق عمل وحبوث صغرية ال تفي بـالغرض املـراد -١

 بالدِّراَسة يف الرسائل العلميَّة اليت تستويف املوضوع جوانبه.

ونشــــرها، ومنهــــا  وســــع يف أحــــوال النــــيب أن مــــن توصــــيات هــــذا املــــؤمتر احلــــث علــــى الكتابــــة والتَّ  -٢

مــن ضــمنها  موضــوع الرمحــة، وأوصــى البــاحثون بتغطيــة اجلوانــب الــيت مل ُختــدم يف هــذا ا�ــال، ولعــلَّ 

 الرتَّكيز والتَّوسع يف موضوع الرمحة يف الغزو.

فكـــان  ،وهـــي اهلجمـــات الشرســـة علـــى النـــيب  ،حبـــوث املـــؤمتر ظهـــر عليهـــا أثـــر أســـباب انعقـــاده -٣

بينمــا الــذي ســأكتبه ســيكون الــدفاع فيــه  وعــن اإلســالم.. الــدفاعي عــن شخصــيَّة النــيب طابعهــا 

ويأيت ضـمًنا للرسـالة كلها.كمـا أن حبـوث املـؤمتر مل تتطـرق جلوانـب  ،جزًءا من الكتابة عن النيب 

ة..)، وبعــض الرمحــة املتعلقــة مبواضــيع الثقافــة اإلســالميَّة، كــالنظم (االجتماعيَّــة واإلداريَّــة واالقتصــاديَّ 

 احلقوق التَّفصيليَّة (كحقوق الغنائم.. وامليت.....والعمال..)

  

  منهج الباحث: -

 عزو اآليات إىل موضعها من القرآن الكرمي. -١

عــزو األحاديــث إىل الصــحيحني أو أحــدمها واالســتغناء بــذلك، فــإن مل يكــن فيهمــا أو يف أحــدمها  -٢

ونقلــــت رأي بعــــض أهــــل الفــــن قــــدر ذكــــرت بعــــض مــــن خرَّجــــه مــــن أصــــحاب الســــنن واملســــانيد 

 املستطاع.

 أترجم لألعالم حسب احلاجة. -٣

أعنــون لكــل ميــدان ســيتم احلــديث عنــه، مث أذكــر بعــض النصــوص الدالــة علــى املقصــود، مث أعلَّــق  -٤

 ومتعلقات ذلك. ،عليه بتجلية مظهر الرمحة وأثره
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  المقدمة

ذي اختـــاره مجـــٌع مـــن إن كـــان األمـــر يتعلـــق حبكـــٍم فقهـــي فأختـــار الـــرأي الـــذي عليـــه اجلمهـــور أو الـــ -٥

 ،احملققني من أهـل العلـم وأجعلـه العمـدة يف املـنت الـذي أعتـين بـه، أمـا اخلـالف ونسـبة القـول لقائلـه

 فأشري إليهما يف احلاشية عند احلاجة.

  منهج البحث: -

ســأعتمد يف هــذه الدِّراَســة علــى املــنهج (التَّــوثيقي) والــذي يعــين: مجــع أطــراف أو أجــزاء جســم علمــي مــا، 

  )١(اث، وإعادة تركيبها، تركيًبا علمي�ا متناسًقا.ثرة يف أحشاء الرتُّ متنا

علــى  ويـدخل فيــه املــنهج االســتنتاجي والتَّحليلــي، فسأســلط الضــوء علــى جمموعــة مــن النصــوص الــيت تــدلُّ 

ا يف غزواته، مث أعيـد تركيبهـا حسـب مـا خيـدم املوضـوع وأقسـمها وأرتبهـا، وأحلِّـل الـنص وأسـتنتج منـه مـ رمحته 

  ومن مث أثبته وأربطه بالواقع. ،يدل على املراد

  تقسيمات الدِّراَسة:

  وتشتمل على: متهيد، وأربعة فصول، وخامتة 

  :التَّمهيد - 

  التَّعريف مبفردات البحث. –أ 

  .- -ب ـ التَّعريف بغزوات النيب 

 

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات: -

  الغزوات. وأزمنة املبحث األول: اختيار أمكنة

  املبحث الثاين: ترتيبات السفر واإلقامة للغزو.

  .--املبحث الثالث: مراعاة أحوال الصحابة

  املبحث الرابع: التَّخيري بني اإلسالم أو القتال. 

  أثناء الغزوات:في الفصل الثاني: مظاهر الرحمة   -

  املبحث األول: مراعاة أحوال ا�اهدين ومشاور�م.

  الوعظ وحتفيز ا�اهدين.املبحث الثاين: 

                                                           

 .٧٤هـ الدار البيضاء، ص١٤١٧العلوم الشرعيَّة، فريد األنصاري، الطبعة األوىل: ) أجبديات البحث يف١(
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  المقدمة

  املبحث الثالث: �يه عن قتل األطفال والنساء والشيوخ.

  املبحث الرابع: �يه عن املثلى واإلجهاز على اجلرحى.

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات: -

  املبحث األول: مراعاة حقوق األسرى.

  ين.املبحث الثاين: مراعاة حقوق الشهداء واملصابني من ا�اهد

  املبحث الثالث: مراعاة حقوق قتلى األعداء.

  املطلب الرابع: املراعاة يف تقسيم الغنائم واألنفال. 

  الفصل الرابع: ما يستفاد من الدِّراَسة في العصر الحاضر:  -

  ا.املبحث األول: ما يستفاد من الدِّراَسة علمي� 

  ا.املبحث الثاين: ما يستفاد من الدِّراَسة عملي� 

  وفيها أبرز النتائج، والتَّوصيات :الخاتمة - 

  الفهارس: -

  فهرس اآليات. -

  فهرس األحاديث. -

  فهرس األعالم -

 فهرس املصادر واملراجع. -

 فهرس املوضوعات. -
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  التمهيد

  

  

  

  

  

  

  

  التمهيد 

  ويشتمل على مبحثين:  

 المبحث األول/ التعريف بمفردات البحث. 

  .المبحث الثاني/ التعريف بغزوات النبي  
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  التمهيد

  المبحث األول/ التَّعريف بمفردات البحث

  وهي: ،يشتمل تعريف عنوان البحث على ثالث مفردات

 ومن تعريفات هذه املفردة: مظاهر: -١

َ"ورد  -  .)١(يف خمتار الصحاح "(َظَهَر) الشَّْيُء تـَبَـنيَّ

 .)٢(أيضا "َوأَْظَهَر الشَّْيَء بـَيـََّنُه" جاءو  -

ــــْيَء: بـَيـَّْنتــــه.  )لســــان العــــربوذكــــر صــــاحب ( - . وأَْظَهــــْرُت الشَّ ــــنيَّ ــــر الشــــيُء بِــــاْلَفْتِح، ظُُهــــورًا: تـَبَـ "وَظَه

"  .)٣(والظُّهور: بُُدّو الشَّْيِء اْخلَِفيِّ

عهــا مظــاهر: شــكل خــارجّي، "َمْظهــر (مفــرد): مج )معجــم اللغــة العربيَّــة املعاصــرةقــال صــاحب كتــاب (و  -

  .)٤(صورة يبدو عليها الّشيء"

أيضـــا " ظَهـــَر ميظِهـــر، َمْظَهـــرًة، فهـــو ُممظِهـــر، واملفعـــول ُممظَهـــر، ومظَهـــر فكـــرَة املـــوت يف الرِّوايـــة:  ذكـــرو  -

 .)٥(أظهرها فيها ووضَّحها "

مــا حتمــل فكـــرة  روايــةً ا معــني أو  مــن هــذه التَّعريفــات أن كلمــة مظــاهر تعــين صــورة معينــة أو موقًفــويتبــنيَّ 

  ا.ا حمددً معينة ومظهرً 

  .)٦("مشتقة من ر ح م: (الرَّْمحَُة) الرِّقَُّة َوالتـََّعطُُّف" جاء يف خمتار الصحاح :الرحمة -٢

قال صاحب تاج العروس "الرَّْمحَة بالَفْتح، (وُحيَرَّك)، َحَكاُه ِسيبَـَوْيٍه: (الرِّقَـة). قَـاَل الرَاِغـب: "الرَّْمحـة: رِقـَّة  -

ْرُحــوم، َوقــد ُيْســتَـْعَمل تــارًَة ِيف الرِّقَّــة املــتَـ 
َ
ْحَســان ِإَىل امل ْحَســان املــُـ ْقَتِضــي اْإلِ َجرَّد َوتــارَة ِيف ُـ جرَّدة وتَــارًة ِيف اْإلِ

ْحَســان املــ ــْيَس يـُــرَاد بِــِه ِإالَّ ُـ اْإلِ ْحَســان  َجرَّد َعــن الرِّقَّــة، َحنْــو: َرِحــم اهللا ُفالنًــا. َوِإذا ُوِصــف بِــِه الَبــاري فـََل اْإلِ

ـــني رِقَّـــة وتـََعطّـــف، ُـ املـــ ـــَذا ُرِوي أّن الرَّْمحـــة مـــن اهللا إْنعـــام وإْفضـــال، َومـــن اآلَدِمّي َجرَّد ُدون الرِّقَّـــَة، وَعلـــى َه

                                                           

 -العصـريَّة الناشـر: املكتبـة-حتقيـق يوسـف الشـيخ حممـد-حملمد بـن أيب بكـر بـن عبـد القـادر احلنفـي الـرازي-خمتار الصحاح )١(

 ).١٩٧(ص -م١٩٩٩هـ/١٤٢٠الطبعة: اخلامسة، -صيدا –الدار النموذجيَّة، بريوت

  ).١٩٧( املرجع السابق )٢(

 ).٤/٥٢٧(-هـ ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة-بريوت –دار صادر-حملمد بن مكرم بن علي األنصاري-لسان العرب )٣(

م  ٢٠٠٨ -هـــ ١٤٢٩الطبعــة: األوىل، -دار عــامل الكتــب-د أمحــد خمتــار عبــد احلميــد عمــر-معجــم اللغــة العربيَّــة املعاصــرة )٤(

)٢/١٤٤٥.( 

 ).٣/٢١٠٩( السابق املرجع )٥(

 ).١٢٠ص( ، مرجع سابق،خمتار الصحاح حملمد الرازي )٦(
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١٨  

  التمهيد

ــــــز ِيف طَبــــــائِع النَّــــــاس الرِّقَّــــــة، وتَفــــــرَّد  -تَعــــــاَىل  -والرَّْمحَــــــة ُمْنَطِويَّــــــة علــــــى َمْعنَـيَـــــــْني: الرِّقَّــــــة واِإلحســــــان، فـَرَكَّ

 .)١(ِإلحسان"با

، وقـــد ورد يف القـــرآن الكـــرمي مجلـــة مـــن اآليـــات - -والرمحـــة املقصـــودة يف هـــذا البحـــث هـــي رمحـــة النـــيب

  ، منها:- -الكرمية يف وصف رمحة النيب

  )٢)(َحْوِلكَ  ِمنْ  َالنـَْفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظ�ا ُكْنتَ  َوَلوْ  َهلُمْ  لِْنتَ  اللَّهِ  ِمنَ  َرْمحَةٍ  فَِبَما( تعاىل قوله -١

بَّاعـك "فربمحة اهللا، يا حممد، ورأفته بك ومبن آمن بك مـن أصـحابك "لنـت هلـم"، لتُ  :يف تفسري اآليةقيل 

وأصحابك، فُسهلت هلم خالئقك، وحسنت هلم أخالقك، حـىت احتملـت أذى مـن نالـك مـنهم أذاه، وعفـوت 

عليـه لرتكـك ففارقـك ومل يتَّبعـك وال عن ذي اجلرم منهم جرَمه، وأغضـيت عـن كثـري ممـن لـو جفـوت بـه وأغلظـت 

  .)٣(ما بُعثت به من الرمحة، ولكن اهللا رمحهم ورمحك معهم، فربمحة من اهللا لنت هلم "

  والقرآن شاهد على ذلك. ،ظاهرة مع أصحابه - -فكانت رمحته

  )٤)(لِْلَعاَلِمنيَ  َرْمحَةً  ِإالَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما( :-تعاىل -قوله -٢

ق بـه سـعد، ومـن مل فمـن آمـن بـه وصـدَّ  ،رمحـة جلميـع النـاس - -كان حممد: اآلية تفسري يفومما جاء 

  .)٥(يؤمن به حلقه مما حلق األمم من اخلسف والغرق

  ا للناس اخلري.ا إىل دين اهللا، وباغيً ا وداعيً غً رسل رمحة للعاملني كافة، ومبلِّ أُ  - -فالنيب

مــن أبــرز احلــاالت الــيت  الت والظــروف، ولعــلَّ مــع أصــحابه يف مجيــع احلــا - -ولقــد جتلــت رمحــة النــيب

تتبــني فيهــا الرمحــة يف أ�ــى صــورها هــي حالــة القتــال والغــزو، فــرغم مــا تقتضــيه احلــروب والغــزوات مــن شــدة وقــوة 

"إن القائـــد الـــذى جـــاء يف كتــاب (خـــامت النبيــني)  ت وبانــت يف خضـــمها،جتلَّـــ - -وقتــال وجلـــد إال أن رمحتــه

، هـــو القائـــد لٍ ِجـــوال وَ  ابٍ روحـــه بـــني يديـــه، ويقـــدم معـــه علـــى مواقـــع الـــردى غـــري هيَّـــ يســـري وراءه اجلـــيش، ويقـــدم

اجلنـــد مـــن ورائـــه بـــأن حينـــو علـــيهم كمـــا حينـــو األب علـــى أبنائـــه، فـــإذا قـــدمهم لالستشـــهاد  يالـــرحيم الـــذى حيمـــ

                                                           

 ).٢٢٦-٣٢/٢٢٥(-دار اهلداية-تاج العروس من جواهر القاموس حملّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين )١(

 ).١٥٩سورة آل عمران ( )٢(

-الطبعـــة: األوىل-مؤسســـة الرســـالة-رحتقيـــق: أمحـــد حممـــد شـــاك-جـــامع البيـــان يف تأويـــل القـــرآن حملمـــد بـــن جريـــر الطـــربي )٣(

)٧/٣٤١.( 

 ).١٠٧سورة األنبياء ( )٤(

 –دار الكتـب املصـريَّة-حتقيـق: أمحـد الـربدوين وإبـراهيم أطفـيش-حممـد مشـس الـدين القـرطيب-انظر: اجلـامع ألحكـام القـرآن )٥(

 ).١١/٣٥٠(-الطبعة: الثانية-القاهرة
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١٩  

  التمهيد

م كمــا يقــدِّ   م جيشــه إىل امليــدان،فلمقصــد أمســى، يقــدم نفســه فيــه أمــامهم، ولــيس القائــد املظفــر هــو الــذى يقــدِّ 

  )٢(.)١(أدوات احلرب، ومعدات القتال، من غري قلب يرحم"

  وهلا عدة تعريفات يف اللغة واالصطالح: :غزوات -٣

  .)٣(جاء يف العني "غزو: َغَزْوُت أَْغُزو َغْزًوا، والواحدة َغْزوٌة ": لغةً 

مبـا تقـول، وأَْغزَيـْتُـه أي: بعثتـه إىل  ا "ومجع الَغْزوِة َغَزواٌت، وتقول للرجل: ما َغْزَوُتَك أي مـا تعـينأيضً  وردو 

  .)٤(الَغْزِو"

وجاء يف املعجم الوسيط "وغزي الشَّْيء غزوا: طلبه وقصده، َويـَُقال عرفت َما يغـزى مـن َهـَذا اْلَكـَالم: َمـا 

يـُرَاد َوُفَالن بفالن اختصه من َبني َأْصَحابه "
)٥(. 

 .)٦(حارب فيها أم مل حيارب غزوة) سواءً اه املؤرخون (فيه مسَّ  - -كل ما خرج النيب  اصطالحا:

  الفرق بين الغزوة والسريَّة والبعث: -

ــ  بنفســه. وأمــا  - -ري، أن الغــزوة: هــي احلــرب الــيت حيضــرها رســول اللَّــهاصــطلح الــرواة وأصــحاب السِّ

  .)٧(- -: فإنه يرسل فيها طائفة من أصحابهأو السريَّةُ  البعثُ 

                                                           

مد بن أمحد بن مصطفى املعروف بأيب زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، عام حمل -صلى اهللا عليه وآله وسلم -خامت النبيني )١(

 ).٦٣٦-٦٣٥-٢/٦٣٤(-هـ ١٤٢٥النشر: 

 واحلكمة املصلحة رعاية، وكتاب  سالمة ثائرل وسلم وآله عليه اهللا صلى الرمحة بنيب التعريفلالستزادة الرجوع إىل (كتاب  )٢(

 )الصاحلي طولون البن والرامحني الرمحة فضل يف األربعني، وكتاب  حكيم طاهر مدحمل  الرمحة نيب تشريع يف

 ).٤/٤٣٣(-دار ومكتبة اهلالل-حتقيق د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي-العني للخليل بن أمحد الفراهيدي )٣(

 ).٤/٤٣٤(املرجع السابق  )٤(

- دار الدعوة-/أمحد الزيات/حامد عبد القادر/حممد النجار)(إبراهيم مصطفى جممع اللغة العربيَّة بالقاهرة-املعجم الوسيط )٥(

)٢/٦٥٢.( 

 ).١٤ص (-بريوت –دار ومكتبة اهلالل-للسيد اجلميلى -صلى اهللا عليه وآله وسلم -غزوات النيب )٦(

دار -النميسـي حتقـق: حممـد عبـد احلميـد-إمتاع األمساع مبا للنيب من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع لتقي الـدين املقريـزي )٧(

 ).٨/٣٣٠(-بريوت –الكتب العلميَّة
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٢٠  

  التمهيد

   النبي بغزوات التعريف الثاني:  المبحث

  ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 

  .املطلب األول/ عدد غزوات النيب  

  وبعض املعلومات عنها. املطلب الثاين/ أمساء غزوات النيب 
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٢١  

  التمهيد

  - -المطلب األول/ عدد غزوات النبي

  اليت حضرها بنفسه على أقوال، منها:  - -لف يف عدد مغازي النيباختُ  

  ) غزوة.١٩أن عددها ( -١

  ) غزوة.٢٧عددها (أن  -٢

  ) غزوة.٢٦أن عددها (  -٣

  وتفصيل ذلك:

 ) مســـلم ) غـــزوة، فقـــد ذهـــب إىل مـــا رواه١٩أمـــا مـــن قـــال بأ�ـــا 
)١(

يف صـــحيحه، أن عبـــد اهللا بـــن   

يزيد
)٢(

 ى ركعتـني، مث استسـقى، قـال: فلقيـت يومئـذ زيـد بـن أرقـمخرج يستسقي بالناس، فصلَّ ،  
)٣(

 

؟ - -قال: فقلت له: كم غـزا رسـول اهللا -بيين وبينه رجلأو  -، وقال: ليس بيين وبينه غري رجل

، قــال: فقلــت: فمــا »ســبع عشــرة غــزوة«غــزوت أنــت معــه؟ قــال:  ، فقلــت: كــمْ »تســع عشــرة«قــال: 

  .)٤(»ذات العسري أو العشري«أول غزوة غزاها؟ قال: 

 وروى مسلم عن َعْبِد اِهللا ْبِن بـَُريْـَدةَ 
)٥(

تسـع عشـرة غـزوة، قاتـل  - -غـزا رسـول اهللا«قـال:  ، َعـْن أَبِيـِه،

 .)٦(»"يف مثان منهن

 
 
 

                                                           

 هــ، ٢٠٤لم بن احلجاج بن مسلم القشـريى النيسـابوري، أبـو احلسـني: حـافظ، مـن أئمـة احملـدثني. ولـد بنيسـابور سـنة مس )١(

هـ. أشهر كتبه صحيح مسلم مجع فيه اثين عشر ٢٦١ورحل إىل احلجاز ومصر والشام والعراق، وتويف بظاهر نيسابور سنة 

ألف حديث، كتبها يف مخسة عشر سنة، وهو أحد الصحيحني املعـول عليهمـا عنـد أهـل السـنة، يف احلـديث، وقـد شـرحه  

. ٢٣٢ص  ١٢. معجـم املـؤلفني جـــ ١٩٤ص  ٥عيـان جـــ . وفيـات األ٢٢١ص  ٧كثـريون. يراجـع: األعـالم للزركلــي جــ 

 .١٤٤ص  ٢شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 

 َعبد اهللا بن يزيد القرشي، العدوي ، أبو عبد الرمحن املقرئ القصري ، موىل آل ُعَمر بن اخلطاب. أصله من ناحية البصرة ، )٢(

 ماعة.مات مبكة سنة اثنيت عشرة أو ثالث عشرة ومئتني . روى له اجل

 علي، مع صفني وشهد غزوة، عشرة سبع وسلم عليه اهللا صلى النيب مع غزا. صحايب: االنصاري اخلررجي أرقم بن هو زيد)٣(

 .)٥٦/  ٣( - للزركلي حديثا.. األعالم ٧٠ احلديث كتب يف له .بالكوفة ومات

 احلسن أبو احلجاج بن مسلملإلمام -(صحيح مسلم)  اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند )٤(

كتــاب اجلهــاد -بــريوت-العــريب الــرتاث إحيــاء دار-البــاقي عبــد فــؤاد حممــدحتقيــق -)هـــ٢٦١: املتــوىف( النيســابوري القشــريي

 ).٣/١٤٤٧)، (١٢٥٤، ح (- -والسري، باب عدد غزوات النيب

   التابعني من بريدة بن سليمان أخو ، مرو قاضى  ، املروزى سهل أبو ، األسلمى احلصيب بن بريدة بن اهللا عبد هو )٥(

 .٥/٥٠ النبالء أعالم سري: انظر: ، هـ ١١٥ قيل و ١٠٥ سنة تويف

 ).٣/١٤٤٨) (١٨١٤، ح (- -) صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب عدد غزوات النيب٦(
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٢٢  

  التمهيد

  غـزوة، فمـنهم ابـن إسـحاق ٢٧بأ�ـا ( رجـحأما من (
)١(

 "وكـان مجيـع مـا غـزا رسـول اهللا حيـث قـال  

- -  ً٢(ا وعشرين غزوة"بنفسه سبع(.  

ا ســبعً  ا بنفســهالــيت غــزا فيهــ - -عــدد مغــازي رســول اهللا رجــح صــاحب كتــاب (الطبقــات الكــربى) أنو 

ا وأربعـني سـريَّة، وكـان مـا قاتـل فيهـا مـن املغـازي تسـع غـزوات: بـدر وعشرين، وكانت سراياه اليت بعـث �ـا: سـبعً 

  )٣(.فهذا ما اجتمع لنا عليه ،حد، واملريسيع، واخلندق، وقريظة، وخيرب، وفتح مكة وحنني والطائفالقتال، وأُ 

 ) كــان  ة)، حيــث قــال صــاحب الكتــابدالئــل النبــو  () غــزوة، مــاورد يف كتــاب ٢٦وممــا جــاء بأ�ــا"

ا وكــان مجيــع مــا غــزا بنفســه ســت�  ،تبــوك هــي غــزوة حــىت قبضــه اهللا - -آخــر غــزوة غزاهــا رســول اهللا

  .)٤(وعشرين غزوة "

ـــ ، وكـــان الخـــتالفهم ســـبب يرجـــع لطريقـــة كـــل - - يف تعـــداد غزواتـــهَري وقـــد اختلـــف أهـــل املغـــازي والسِّ

تاب (شرف املصـطفى) بعـض أقـوال العلمـاء يف سـبب اخـتالف تعـداد الغـزوات الـيت يف كجاء  واحد منهم، فقد

دون  وذكــرهم لــألوىل ،ويرجــع سـبب ذلــك إىل إغفــال بعضــهم للغــزوات املتقاربـة، بنفســه - -قاتـل فيهــا النــيب

ذكـر أن بعضـهم حـني  كما فعـل  -أو اخلندق -الثانية منهما، حنو إغفاهلم لبين قريظة اليت كانت يف إثر األحزاب

  )٥(.بنفسه مثان غزوات، فذكر األحزاب دون قريظة - -ما قاتل فيه

      مــن خــالل هــذا الكــالم أن اخــتالف أهــل املغــازي والســري يف تعــداد الغــزوات الــيت قاتــل فيهــا النــيبفيتبــنيَّ 

-- .بنفسه إمنا نشأ بسبب إغفال بعضهم للغزوات املتقاربة وذكرهم لألوىل وسكو�م عن الثانية  

  

                                                           

، أبو بكر. ويُقال : أبو عبد اهللا القرشي املطليب ، موىل )حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار ، ويُقال : ابن كوثان ، املدين ١(

قيس بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف ، وكان جده يسار من سيب عني التمر.رأى أنس بن مالك ، وسامل بن َعبد اهللا 

َسـيَّب. قـال الـذهيب : اإلمـام كـان صـدوقا مـن حبـور العلـم، وقـال يف التـذهيب: 
ُ
لـيس بـذاك املـتقن، بن ُعَمر ، وَسِعيد بن امل

فاحنط حديثه عن رتبة الصحة، وهو صدوق يف نفسه مرضي، وكـان أحـد األئمـة األعـالم رأي أنسـا وسـعيد بـن املسـيب ، 

بـذاك ،  عن حيىي بن َمِعني: كان ثقة ، وكان حسن احلديث ، ويف موضـع آخـر حممـد بـن إسـحاق لـيس بـه بـأس. أو لـيس

وقيـل مـات سـنة إحـدى ومخسـني ومئـة. َوقَيـل: مـات سـنة اثنتـني ومخسـني ضعيف. من اخلامسة، مات سنة مخسـني ومئـة. 

 ٢٤/٥٠٥٧وروى له اجلماعة �ذيب الكمال للمزي  ومئة.

الناشـر: شـركة مكتبـة -حتقيق: مصطفى السقا وإبـراهيم األبيـاري وعبـد احلفـيظ الشـليب-السرية النبويَّة لعبد امللك بن هشام )٢(

 )٢/٦٠٨(-الطبعة: الثانية-ده مبصرومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوال

حتقيـق: حممــد -انظـر: الطبقـات الكـربى حملمـد بــن سـعد بـن منيـع اهلــامشي بـالوالء، البصـري، البغـدادي املعــروف بـابن سـعد )٣(

 )٢/٣(-الطبعة األوىل-بريوت –دار الكتب العلميَّة-عبد القادر عطا

الطبعــة: -بـريوت -دار الكتـب العلميَّـة-احلسـني بـن علــي البيهقـيدالئـل النبـوة ومعرفـة أحـوال صـاحب الشــريعة ألمحـد بـن  )٤(

 ).٥/٤٦٥(-األوىل

 ).٣/١٠الطبعة: األوىل (-مكة –دار البشائر اإلسالميَّة-انظر: كتاب شرف املصطفى لعبد امللك النيسابوري )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 

٢٣  

  التمهيد

  :- -القول الراجح في عدد غزواته -

ن غـــزوة، وممـــا زاد قـــوهلم قـــوة أ�ـــم و وعشـــر  ســـبعٌ  - -ذهـــب كثـــري مـــن أهـــل الســـري إىل أن عـــدد غزواتـــه 

ـــن ا عـــددوها غـــزوة غـــزوة، وذكـــروا مـــا حـــدث يف كـــل غـــزوة مـــن تفاصـــيل وأحـــداث، ومـــن هـــؤالء اإلمـــام حممـــد ب

إسحاق، فقد روى عنه ابن هشام 
)١(

  .)٢(ا وعشرين غزوة"بنفسه سبعً  - -" وكان مجيع ما غزا رسول اهللا 

ا الواقدي ذهب إليه أيضً  وهو ما
)٣(

الـيت غـزا  - -حيـث قـال "فكانـت مغـازي النـيب ،يف كتابه املغـازي 

  .)٤(ا وعشرين غزوة"بنفسه سبعً 

وذكـر اإلمــام تقــي الـدين املقريــزي 
)٥(

غــزا بنفســه  --اللَّــهفقــال "اعلــم أن رسـول  --تعــداد غزواتـه 

ا وأربعــني ســريَّة، وكــان مــا قاتــل فيــه مــن املغــازي تســع ا وعشــرين غــزوة، وكانــت ســراياه الــيت بعــث فيهــا، ســبعً ســبعً 

  .)٦("غزوات

البالغــة  - -"وغــزوة وّدان أّول غــزوة مــن مغازيــه )إنــارة الــدجى يف مغــازي خــري الــورى( كتــاب  جــاء يفو 

  )٨(.)٧(به"هو الصحيح ا�زوم و  ا وعشرين،سبعً 

                                                           

 وأخبــار واللغــة باألنســاب ملــاعا كــان مــؤرخ،: الــدين مجــال حممــد، أبــو املعــافري، احلمــريي أيــوب بــن هشــام بــن امللــك عبــد )١(

 خلت ليلة عشرة لثالث هشام،تويف ابن بسرية املعروف"  ط - النبوية السرية"  كتبه أشهر  البصرة، يف ونشأ ولد. العرب

 .٤/١٦٦ للزركلي واألعالم ،٣/١٧٧ األعيان وفيات انظر:.مبصر ومائتني عشرة مثاين سنة اآلخر ربيع شهر من

 ).٢/٦٠٨، (سابق مرجعسرية ابن هشام،  )٢(

 ولد. عليه املتفق ضعفه على العلم أوعية أحد اهللا، عبد أبو العالمة واملغازي، التصانيف ،صاحب الواقدي عمر بن حممد )٣(

 .)٤١٣/  ٩( امليزان لسان: انظر:. وأربعني بضعة عام العلم وطلب ومائة العشرين بعد

-الطبعــة: الثالثـــة-بــريوت -دار األعلمــي-املغــازي حملمــد بــن عمــر بــن واقــد الســهمي األســـلمي، حتقيــق مارســدن جــونس )٤(

)١/٧.( 

 سـت سـنة ولـد العبيـدي، احلسـيين الـدين تقـي العبـاس أبـو القـادر عبد بن علي بن أمحد املؤرخ اإلمام: املقريزي الدين تقي )٥(

 - ٢٥٤/ ٧( الـــذهب شــذرات:وعلم،انظــر: وفضــل صــنة صــاحب كـــان/ حســنة نشــأة نشــأ. بالقــاهرة وســبعمائة وســتني

 )٧٩/ ١( الطالع والبدر) ٢٥٥

 ). ٨/٣٣٠، (سابق مرجعإمتاع األمساع لتقي الدين املقريزي،  )٦(

 جــدة -دار املنهــاج-حلســن بــن حممــد املشــاط املــالكي -صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم -إنــارة الــدجى يف مغــازي خــري الــورى )٧(

 ).٩٦(ص: -: الثانيَّةالطبعة

 » النــيب ســرية، وكتــاب  العمــري دحممــ بــن ربيــكل ومكــة املدينــة حــول النبويــة والبعــوث الســرايالــال ســتزادة الرجــوع إىل( )٨(

 ).الندوي سليمان السيد للعالمة وتكملته النعماين شبلي للعالمة
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٢٤  

  التمهيد

  وبعض المعلومات عنها -  -المطلب الثاني/ أسماء غزوات النبي

" وكـان مجيـع مـا غـزا  :مث شـرع يف عـد أمسائهـا فقـال - -ذكر ابن هشام يف السرية تعداد غزوات النيب 

حيــة ان، وهــي غــزوة األبــواء، مث غــزوة بــواط، مــن نادَّ ا وعشــرين غــزوة، منهــا غــزوة وَ بنفســه ســبعً  - -رســول اهللا

رضوى، مث غزوة العشـرية، مـن بطـن ينبـع، مث غـزوة بـدر األوىل، مث غـزوة بـدر الكـربى، الـيت قتـل اهللا فيهـا صـناديد 

قــريش، مث غــزوة بــين ســليم، حــىت بلــغ الكــدر، مث غــزوة الســويق، مث غــزوة غطفــان، وهــي غــزوة ذي أمــر، مث غــزوة 

مث غـزوة بـين النضـري، مث غـزوة ذات الرقـاع مـن خنـل،  حد، مث غزوة محـراء األسـد،حبران، معدن باحلجاز، مث غزوة أُ 

مث غزوة بدر اآلخرة، مث غزوة دومة اجلندل، مث غزوة اخلندق، مث غزوة بين قريظة، مث غزوة بـين حليـان، مـن هـذيل، 

 ، فصــده املشــركون، مث غــزوةمث غــزوة ذي قــرد، مث غــزوة بــين املصــطلق مــن خزاعــة، مث غــزوة احلديبيَّــة، ال يريــد قتــاًال 

نــني، مث غــزوة الطــائف، مث غــزوة تبــوك. قاتــل منهــا يف تســع خيــرب، مث عمــرة القضــاء، مث غــزوة الفــتح، مث غــزوة حُ 

  .)١(نني، والطائف"حد، واخلندق، وقريظة، واملصطلق، وخيرب، والفتح، وحُ غزوات: بدر، وأُ 

  هي: - -وغزوات النبي

 فقـــد كـــان صـــفر مـــن الســـنة الثانيـــة للهجـــرة،، وكانـــت يف شـــهر - -وهـــي أول غـــزوة غزاهـــا ان:دَّ غـــزوة وَ  -١

الشـهر الـذي قـدم فيــه  ،ا ممـا علمـه اهللا بـاقي شـهر ربيـع األولا باملدينـة إىل اهللا ومعلًمـداعيًـ - -رسـول اهللا

ا يف صـــفر املـــؤرخ، حـــىت بلـــغ وبـــاقي العـــام كلـــه إىل صـــفر مـــن ســـنة اثنتـــني مـــن اهلجـــرة، مث خـــرج غازيـًــ ،املدينـــة

  )٣(.)٢(اندَّ وَ 

ا وبـين ضـمرة، فوادعتـه فيهـا بنـو ضـمرة، ان، وهي غزوة األبواء، يريد قريًشـدَّ حىت بلغ وَ "إسحاق: قال ابن 

ا مـن شـهر ربيـع األول، قـال ابـن ا، فأقام �ا بقيَّة صـفر، وصـدرً كيدً   إىل املدينة، ومل يلقَ  - -مث رجع رسول اهللا

  .)٤(هشام: وهي أول غزوة غزاها "

مث غــزا بـواط ـ وبــواط  يف شـهر صــفر أقــام باملدينــة حـىت ربيــع األول، مــن ودان - -ملــا رجــع غـزوة بــواط: -٢

ا، يعـرتض لعـري قـريش، مث رجـع حيال ضبة من ناحية ذي خشب ـ يف ربيع األول على رأس ثالثة عشر شهرً 

 )٥(.اكيدً   ومل يلقَ 

                                                           

 ).٦٠٩-٢/٦٠٨، (سابق مرجعسرية ابن هشام،  )١(

 ).١/٥٩١سرية ابن هشام ( الفرع، عمل من القرى أمهات من جامعة قرية): فنون فألف املهملة وشد الواو بفتح( َودَّان )٢(

 –دار املعـــارف-حتقيـــق الـــدكتور شـــوقي ضـــيف-الـــدرر يف اختصـــار املغـــازي والســـري للحـــافظ يوســـف بـــن عبـــد الـــربانظـــر:  )٣(

 ).٩٥الطبعة الثانية (ص: -القاهرة

 ).١/٥٩١(، سابق مرجعسرية ابن هشام،  )٤(

  ).١/١٢، (سابق مرجعاملغازي للواقدي،  انظر: )٥(
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  التمهيد

اجتـه للعشـرية، مث  ا مـن مجـادى األوىلباملدينـة بعـد بـواط بقيَّـة ربيـع اآلخـر وبعًضـ - -أقـام غزوة العشـيرة: -٣

ا، فلبـث �ـا بقيَّـة شـهر قال ابن إسحاق" حىت بلغ بواط، من ناحية رضوى، مث رجع إىل املدينـة ومل يلـق كيـدً 

  .)١(ربيع اآلخر وبعض مجادى األوىل "

 ،اعتــدل بــه الطريــق، حــىت نــزل العشــرية مــن بطــن ينبــع ، فســار حــىتاوكــان يقصــد يف غــزوة العشــرية قريًشــ

ىل وليــايل مــن مجــادى اآلخــرة، وادع فيهــا بــين مــدجل وحلفــاءهم مــن بــين ضــمرة، مث رجــع إىل فأقــام �ــا مجــادى األو 

  )٢(.ااملدينة، ومل يلق كيدً 

مل يقــم رســول حــني  قليلــة، (غــزوة صــفوان)، وكانــت بعــد غــزوة العشــرية بليــالٍ  وتســمى غــزوة بــدر األولــى: -٤

علـــى ســـرح  اعتـــدي تبلـــغ العشـــر، حـــىت باملدينـــة حـــني قـــدم مـــن غـــزوة العشـــرية إال ليـــايل قالئـــل ال - -اهللا

ا، يقـــال لــه: ســفوان، مـــن ناحيــة بـــدر، حـــىت بلــغ واديًــ ،املعتــدي يف طلــب - -املدينــة، فخــرج رســـول اهللا

إىل املدينــة، فأقــام �ــا  - -، فلــم يدركــه، وهــي غــزوة بــدر األوىل. مث رجــع رســول اهللاذلــك املعتــدي وفاتــه

 )٣(.ا وشعبانبقيَّة مجادى اآلخرة ورجبً 

مســع  حــني كانــت يف شــهر رمضــان مــن الســنة الثانيــة للهجــرة، أ�ــاورد يف ســرية ابــن هشــام  ر الكبــرى:بــد -٥

وقـال هـذه عــري قـريش فيهـا أمــواهلم  ، مـن الشــام، نـدب املسـلمني إلــيهمبـأيب ســفيان مقـبًال  - -رسـول اهللا

 مكـــة، وأمـــره أن يـــأيت ، فبعثـــه إىلجر رجـــالاســـتأفلمـــا علـــم أبـــو ســـفيان  اهللا ينفلكموهـــا، فــاخرجوا إليهـــا لعـــلَّ 

مكـة، جتهـز ، فلمـا بلـغ اخلـرب أهـل ا قد عرض هلا يف أصـحابها فيستنفرهم إىل أمواهلم، وخيربهم أن حممدً قريشً 

من شهر رمضان يف أصحابه، مث تزاحف النـاس ودنـا  مضتْ  يف ليالٍ  - -وخرج رسول اهللا ا،الناس سراعً 

  )٤(.سبع عشرة من شهر رمضان بعضهم من بعض، فكانت وقعة بدر يوم اجلمعة صبيحة

بعــد  - -لنــيبا  يــتم، إذ مل: وكانــت يف أواخــر شــهر رمضــان مــن الســنة الثانيــة للهجــرةغــزوة بنــي ســليم -٦

يقـال لـه: الكـدر، فأقـام عليـه ثالثـة  منصرفه من بدر إال سبعة أيام، مث خرج بنفسه يريد بين سليم، فبلغ مـاءً 

  )٥(.حربًا أيام، مث انصرف ومل يلقَ 

                                                           

 ).١/٥٩٨، (سابق مرجعسرية ابن هشام،  )١(

 ).٥٩٩-١/٥٩٨، (سابقال رجعامل انظر: )٢(

 ).١/٦٠١، (سابقال رجعامل انظر: )٣(

 ).٦٢٦-٦٢٥-٦١٣-٦١٢-٦١٠-٦٠٩-٦٠٧-١/٦٠٦، (سابقال رجعامل انظر: )٤(

حتقيق: -جوامع السرية ومخس رسائل أخرى البن حزم لعلي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري انظر: )٥(

 ).١٥٢(ص: -الطبعة األوىل-مصر –دار املعارف-إحسان عباس
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مـن ذي  يف املدينة بعد غزوة بين سـليم شـهر ذي القعـدة ومخـس ليـالٍ  - -مكث النيب :)١(السويقغزوة  -٧

خلــون مــن  يـوم األحــد خلمــس ليـالٍ  ،ايف ذي احلجــة، علــى رأس اثنـني وعشــرين شــهرً  فخــرج للسـويق ،احلجـة

  )٢(.ذي احلجة، فغاب مخسة أيام

 جـاء يف كتـاب (دالئـل النبـوة) أنـه حـني اهلجرة،وكانت يف أوائل السنة الثالثة من  غزوة غطفان (ذي أمر): -٨

ا يريــد مث غــزا جنــدً  ،أقــام باملدينــة بقيَّــة ذي احلجــة واحملــرم أو عامتــه ،مــن غــزوة الســويق - -رجــع رســول اهللا

مث رجـع  ،ا مـن ذلـككلـه أو قريبًـ  افأقـام بنجـد صـفرً  ،موضـع بناحيـة النخيـلوهـو  غطفان وهـي غـزوة ذي أمـر

  )٣(.فلبث �ا شهر ربيع كله ،اكيدً   إىل املدينة فلم يلقَ 

ا باملدينـة ربيًعـ - -أقـام رسـول اهللاحيث  يف أول شهر ربيع اآلخر من السنة الثالثة، قعتو  غزوة بحران: -٩

ا اآلخـر ومجـادى ا، فأقـام هنالـك ربيًعـا، فبلـغ حبـران ـ معـدنا باحلجـاز ـ ومل يلـق حربًـاألول، مث غـزا يريـد قريًشـ

  )٤(.، مث انصرف إىل املدينةاألوىل من السنة الثالثة

مـن حبـران أقـام يف املدينـة مـن مجـادى  - -ملـا رجـع ذكر صـاحب كتـاب (جوامـع السـرية) أنـه غزوة أحد: - ١٠

باملدينـة بعـد قدومـه مـن  - -أقـام رسـول اهللاحيـث  حـد،اآلخرة حىت شهر شوال الذي وقعـت فيـه غـزوة أُ 

  )٥(من اهلجرة. كفار قريش يف شوال سنة ثالث  حبران، مجادى اآلخرة، ورجًبا، وشعبان، ورمضان، فغزته

كانت وقعـة أحـد يـوم السـبت، النصـف مـن شـوال حيث   بعد غزوة أحد بيوم، كانت غزوة حمراء األسد: - ١١

مــن الســنة الثالثــة مــن اهلجــرة، فلمــا كــان مــن الغــد يــوم األحــد لســت عشــرة ليلــة خلــت لشــوال، أذن مــؤذن 

أال خيــرج معــه أحــد إال مــن حضــر املعركــة يــوم  - -ىف الطلــب للعــدو، وعهــد رســول اهللا - -رســول اهللا

ا، ا للعــدو ومتجلــدً ، مرهًبــ- -أحــد، فخــرج املســلمون علــى مــا �ــم مــن اجلهــد واجلــراح، وخــرج رســول اهللا

اء، مث رجــع إىل فبلــغ محــراء األســد، وهــي علــى مثانيــة أميــال مــن املدينــة، فأقــام �ــا االثنــني، والثالثــاء، واألربعــ

  )٦(.املدينة

بنفســه إىل بــين  - -�ــض رســول اهللاحــني  أوائــل الســنة الرابعــة للهجــرة، يف حــدثت غــزوة بنــي النضــير: - ١٢

مـع أيب  - -، فلمـا كلمهـم قـالوا: نعـم. فقعـد رسـول اهللامـن املسـلمني قتيلـني ا �م يف ديةالنضري، مستعينً 
                                                           

: ص( اســحاق ابــن ســرية .ومســن بعســل وتــارة بســمن وتــارة مبــاء، تــارة ليســف يطحــن مث يقلــى وشــعري قمــح هــو: الســويق )١(

٣١٢(. 

 ).١/١٨١، (سابق مرجعاملغازي للواقدي،  انظر: )٢(

 ).٣/١٦٧، (سابق مرجعدالئل النبوة للبيهقي،  انظر: )٣(

 ).١٤١، (ص: سابق مرجعالدرر يف اختصار املغازي والسري البن عبد الرب،  انظر: )٤(

 ).١٥٦، (ص: سابق مرجعجوامع السرية البن حزم،  انظر: )٥(

 ).١٧٥(ص:  سابقال رجعامل انظر: )٦(
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بكــر 
)١(

وعمــر  
)٢(

وعلــي  
)٣(

 جــدار مــن جــدرهم، فــاجتمع بنــو النضــري، وقــالوا: مــن ونفــر مــن أصــحابه إىل 

بــذلك  -تعــاىل -رجـل يصــعد علـى ظهــر البيــت، فيلقـي علــى حممـد صــخرة، فيقتلــه، فريحينـا منــه، فـأوحى اهللا

 - -شـــعر بـــذلك أحـــدا مـــن أصـــحابه ممـــن معـــه، فلمـــا اســـتلبثه أصـــحابه، فقـــام ومل يُ - -إىل رســـول اهللا

إليــه ممــا أرادتــه اليهــود،  -تعــاىل -، فــأخربهم مبــا أوحــى اهللا- -قــاموا فرجعــوا إىل املدينــة، وأتــوا رســول اهللا

وأمـــر أصـــحابه بـــالتَّهيؤ حلـــر�م، و�ـــض إىل بـــين النضـــري يف أول الســـنة الرابعـــة مـــن اهلجـــرة، فحاصـــرهم ســـت 

  )٤(.ليالٍ 

بعـد بـين  - -أقـام رسـول اهللا حيث الرابعة، من السنة ةمجادى اآلخر  شهريف  وقعت غزوة ذات الرقاع: - ١٣

جنـًدا،  النضـري باملدينـة شـهر ربيـع اآلخـر، وبعـض مجـادى األوىل، يف صـدر السـنة الرابعـة بعـد اهلجـرة، مث غـزا

 الصـحابة ألن أقـدام ؛يريد بين حمـارب وبـين ثعلبـة بـن سـعد بـن غطفـان، وإمنـا مسيـت هـذه الغـزوة ذات الرقـاع

 )٥(.ها اخلرق، فلذلك مسيت ذات الرقاعنقبت، وكانوا يلفون علي

ملـا قـدم ، وقد ذكر ابن هشام أنه يف شعبان من السنة الرابعة للهجرة قد دارت أحداثهاو  غزوة بدر اآلخرة: - ١٤

ا، مث خــرج يف املدينــة مــن غــزوة الرقــاع، أقــام �ــا بقيَّــة مجــادى األوىل ومجــادى اآلخــرة ورجًبــ - -رســول اهللا

                                                           

مـن  هو عبـد اهللا بـن أيب قحافـة عثمـان بـن عـامر. مـن متـيم قـريش، أول اخللفـاء الراشـدين، وأول مـن آمـن برسـول اهللا   )١(

يف هجرته، وكان له معه  أعاظم الرجال، خري هذه األمة بعد نبيها. ولد مبكة، ونشأ يف قريش سيداً. صحب رسول اهللا 

مببايعة الصحابة له. فحارب املرتدين، ورسخ قواعد اإلسالم. وجه اجليوش إىل الشام والعراق  املواقف املشهورة. ويل اخلالفة

 ).٣/١١٨)، ومنهاج السنة (٤/٣٥ففتح قسم منها يف أيامه.اإلصابة (

، وأمري املؤمنني ثـاين اخللفـاء الراشـدين. كـان هو عمر بن اخلطاب بن نفيل، أبو حفص، الفاروق. صاحب رسول اهللا  )٢(

يدعو اهللا أن يعز اإلسالم بأحد العمـرين، فأسـلم هـو. وكـان إسـالمه قبـل اهلجـرة خبمـس سـنني، فـأظهر املسـلمون  لنيب ا

، وكــان أحــد وزيريــه وشــهد معــه املشــاهد. بايعــه املســلمون خليفــة بعــد أيب بكــر، ففــتح اهللا يف عهــده ديــنهم. والزم النــيب 

هده اثنا عشر ألف منرب. وضع التاريخ اهلجري. ودوَّن الدواوين. قتله أبو الفتوح، ونشر اإلسالم حىت قيل أنه انتصب يف ع

 ).٥/٢٠٤األعالم للزركلي ( )،٤/٥٨٨)، واإلصابة (٢١٤/ ٢انظر:: أسد الغابة ( لؤلؤة ا�وسي وهو يصلي الصبح.

هو علي بن أيب طالب، واسم أيب طالب: عبـد منـاف بـن عبـد املطلـب. مـن بـين هاشـم، مـن قـريش. أمـري املـؤمنني. ورابـع  )٣(

بنتـه فاطمـة. ويل اخلالفـة بعـد مقتـل أمـري املـؤمنني عثمـان،  اخللفاء الراشدين، وأحد العشرة املبشـرين باجلنـة، زوَّجـه النـيب 

ره اخلوارج وغال فيه الشيعة حىت قدموه علـى اخللفـاء الثالثـة، وبعضـهم غـال حـىت فلم يستقم له األمر حىت قتل بالكوفة. كفَّ 

رفعــه إىل مقــام األلوهيــة. ينســب إليــه �ــج البالغــة وهــو جمموعــة خطــب وحكــم، أظهــره الشــيعة يف القــرن اخلــامس اهلجــري 

) ومـا ٢/١٥٣الريـاض النضـرة() وما بعدها، ٣/٢)، منهاج السنة (٥/١٠٨ويشك يف صحة نسبته إليه. األعالم للزركلي (

 بعدها.

 ).١٨١(ص:  جوامع السرية البن حزم، مرجع سابق انظر: )٤(

 ).١٨٢، (ص: سابقال رجعاملانظر:  )٥(
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ينتظـر أبـا سـفيان، وخـرج أبـو سـفيان يف أهـل مكـة   سفيان، فأقام عليه مثـاين ليـالٍ شعبان إىل بدر، مليعاد أيب

  )١(.بلغ عسفان، مث بدا له يف الرجوع حىت

 -نصــرف رســول اهللاحــني ا وكانــت يف ربيــع األول مــن الســنة اخلامســة مــن اهلجــرة :)٢(غــزوة دومــة الجنــدل - ١٥

-  الســنة الرابعــة مــن اهلجــرة، مث غــزاإىل املدينــة، فأقــام �ــا إىل أن انســلخ ذو احلجــة مــن- -  إىل دومــة

 )٣(.ااجلندل يف شهر ربيع األول، ابتداء العام اخلامس من اهلجرة، ومل يلق حربً 

يـي بـن أخطـب ن حُ حيـث أ ،)٤(يف شهر شوال من السنة اخلامسة للهجرة وقد دار رحاها غزوة الخندق: - ١٦

، فأقبـل معـه - -ا علـى رسـول اهللايؤلـب قريًشـخـرج هـو إىل مكـة  - -اليهودي ملا أجالهـم رسـول اهللا

 )٥(.، فخرج إليهم- -ومسع �م رسول اهللا أبو سفيان مليعاده،

وقــد ذكــر صــاحب كتـــاب  يف ذي احلجــة مــن الســـنة اخلامســة مــن اهلجــرة، قــد وقعــتو  غــزوة بنــي قريظــة: - ١٧

ء لســبع خلــون مــن ذي إىل غــزاة بــىن قريظــة مــن اليهــود، يــوم األربعــا خــرج - -(إمتــاع األمســاع) أن النــيب

ا، حىت نزلوا، فقتـل ا، وقيل: شهرً ا وعشرين ليلة، وقيل: مخسة عشر يومً صرهم مخسً ااحلجة، سنة مخس، فح

 )٦(.املقاتلة، وسىب النساء والّذريَّة

 - -أقــام رســول اهللاحيــث  لقريظــة بســتة أشــهر، - -بعــد غــزو النــيب قــد حــدثتو  غــزوة بنــي لحيــان: - ١٨

ا وشهري ربيع، وخرج يف مجادى األوىل على رأس ستة أشهر من فـتح قريظـة، واحملرم وصفرً باملدينة ذا احلجة 

 )٩(.)٨(، وأظهر أنه يريد الشام، ليصيب من القوم غرة)٧(إىل بين حليان يطلب بأصحاب الرجيع

عــن بــين  - -ملــا انصــرف رســول اهللاألنــه  بعــد غــزوة بــين حليــان بأيــام قالئــل، هــيو  :)١٠(غــزوة ذي قــرد - ١٩

مجـع لقحـة وهـي الناقـة  ،اغطفـان، فاكتسـحوا لقاًحـقـوم مـن  قالئـل حـىت أغـار ن مل يبق باملدينة إال ليايلَ حليا

، فصــاح ســرقوا اللقــاح، و فقتلــوا الراعــي بالغابــة، - -كانــت لرســول اهللا  ،ذات اللــنب القريبــة العهــد بــالوالدة

                                                           

 ).٢/٢٠٩، (سابق مرجعسرية ابن هشام،  انظر: )١(

 .)١/١١٨( حجر البن الباري تبوك. فتح من قريبة قرية هي وفتحها الدال دومة اجلندل: بضم )٢(

 ).١٨٤، (ص: سابق مرجعجوامع السرية البن حزم،  نظر:ا )٣(

 ).٢/٢١٤، (سابق مرجعسرية ابن هشام،  انظر: )٤(

 ).٣/٤٦، (سابق مرجعانظر: شرف املصطفى لعبد امللك النيسابوري،  )٥(

 ).٨/٣٧٦، (سابق مرجعإمتاع األمساع لتقي الدين املقريزي،  انظر: )٦(

 .)١٤/٣١٠( القاري وأصحابه.عمدة األفلح أيب بن عاصم قتلوا (بأصحاب الرجيع): الذين )٧(

 .)٢/٢٧٩( هشام ابن سرية .(غرة): الغرة: الغفلة )٨(

 ).٢/٢٧٩، (سابق مرجعسرية ابن هشام،  انظر: )٩(

 .املدينــة مــن يــومني علــى وخيــرب املدينــة بــني هــو ويقــال غطفــان، يلــي ممــا املدينــة مــن يــوم حنــو علــى: قــرد (ذي قــرد): ذو )١٠(

 .)٢/٥٤١( الواقدي مغازي
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٢٩  

  التمهيد

 ســـلمة بـــن األكـــوع
)١(

، فخرجـــوا يف - -فوقعـــت صـــيحته يف املدينـــة، فـــاجتمع الصـــحابة إىل رســـول اهللا  

 )٢(.طلبهم

 جـاء يف كتـاب (جوامـع السـرية) أن كانت يف شعبان من السنة السادسة مـن اهلجـرة،  غزوة بني المصطلق: - ٢٠

ن خزاعــة ا، وبــاقي العــام، مث غــزا بــين املصــطلق مــباملدينــة بعــض مجــادى اآلخــرة، ورجًبــ أقــام - -رســول اهللا

علـــى بـــين املصـــطلق، فقتـــل مـــن قتـــل  - -يف شـــعبان مـــن الســـنة السادســـة مـــن اهلجـــرة، وأغـــار رســـول اهللا

 )٣(.منهم، وسىب النساء والذريَّة

يف ذي  - -جتّهـز رسـول اهللاحيـث  ة للهجـرة،سـيف ذي القعـدة مـن السـنة الساد ووقتهـا غزوة الحديبيَّة: - ٢١

، حــىت إذا كــان باحلديبيَّــة بعــث عثمــان بــن عفــان يســتأذن لــه تــاًال القعــدة، فخــرج إىل العمــرة، وهــو ال يريــد ق

، فظــن رســـول -÷ -ا، فـــأبوا أن يرتكــوه، واحتــبس عثمــان بــن عفــانعلــى أهــل مكــة علــى أن يــدخل معتمــرً 

: تبــايعوين علــى املــوت، فبــايعوه حتــت الشــجرة، فتلــك بيعــة الرضــوان، مث - -أ�ــم قتلــوه، فقــال - -اهللا

 -ينصرف عنهم، ويرجع من العام املقبل فيحّلوا �ا ثالثة أيـام، فصـاحلهم رسـول اهللا إ�م اصطلحوا على أن

- ً٤(.ا، وكتب بينهم كتاب( 

فعمـى اهللا  يريـد يهـود خيـرب، - -يف شهر صفر من السـنة السـابعة للهجـرة وكـان قد كانتو  غزوة خيبر: - ٢٢

بــأن يعســكروا أحــدهم  فأشــار علــيهم، بســاحا�م لــيًال  - -حــىت نــزل رســول اهللا علــيهم خمرجــه إال بــالظنِّ 

ا مــن حصــو�م ويــربزوا، فقــالوا: لــه إن حصــوننا هــذه ليســت مثــل تلــك، هــذه حصــون منيعــة ىف ذرى خارًجــ

 )٥(.وعاينوه أيقنوا باهللكة - -حهم رسول اهللاجلبال، فخالفوه وثبتوا يف حصو�م، فلما صبَّ 

 - -رجـع رسـول اهللا ر ابـن هشـام أنـه حـنيفقـد ذكـ ،السـنة السـابعة يف قـد وقعـتو  غزوة عمرة القضـاء: - ٢٣

، يبعـث فيمـا بـني ذلـك ا وشـعبان ورمضـان وشـواًال إىل املدينة مـن خيـرب، أقـام �ـا شـهري ربيـع ومجـادين ورجبًـ

ضـاء، ا عمـرة القه فيـه املشـركون معتمـرً ، مث خرج يف ذي القعدة يف الشهر الذي صدَّ - -من غزوه وسراياه

                                                           

) شــهد بيعــة ٧٤ســلمة بــن األكــوع ، هــو  أبــو مســلم ســلمة بــن عمــرو بــن ســنان ( األكــوع ) بــن عبــد اهللا األســلمي (ت/ )١(

ـــة ، ينظـــر : �ـــذيب األمســـاء واللغـــات  .وهـــو ابـــن مثـــانني ســـنة ، قـــال ابنـــه إيـــاس مـــا كـــذب أيب قـــطتـــويف  الرضـــوان باحلديبي

 . )١/٦٦(واإلصابة  ، )١/٢٢٩(

 ).١٨٦، (ص: سابق مرجعالدرر يف اختصار املغازي والسري البن عبد الرب،  انظر: )٢(

 ).٢٠٤-٢٠٣، (ص: سابق مرجعجوامع السرية البن حزم ،  انظر: )٣(

 ).٣/٥٥، (سابق مرجعشرف املصطفى لعبد امللك النيسابوري،  انظر: )٤(

 ).٦٣٨-٦٣٧-٢/٦٣٤(، سابق مرجعمغازي الواقدي،  انظر:لالستزادة  )٥(
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٣٠  

  التمهيد

مــن  الصــحابة إىل مؤتــة - -، مث تــال ذلــك بعــث النــيب)١(هــي ســنة ســبع، و مكــان عمرتــه الــيت صــدوه عنهــا

  .)٢(أرض الشام

 - -رسـول اهللا أقـام، حيـث وكـان الفـتح يف شـهر رمضـان مـن السـنة الثامنـة مـن اهلجـرة غزوة فـتح مكـة: - ٢٤

ا، مث حدث األمر الذي أوجب نقض عهد قريش املعقود يوم احلديبيَّـة، فخـرج رسـول بعد مؤتة مجادى ورجبً 

 )٣(.إىل مكة يف عشرة آالف، وذلك لعشر خلون من رمضان - -اهللا

مبكـــة بقيَّـــة شـــهر رمضـــان  - -أقـــام رســـول اهللاحـــني  بعـــد فـــتح مكـــة بشـــهر، وقـــد حـــدثت غـــزوة حنـــين: - ٢٥

 - -قـد سـاروا إليـه بـأمواهلم وذراريهـم، فاسـتنفر رســول اهللاا والنصـف مـن شـوال، مث بلغـه أن هـوازن وثقيًفـ

 .)٤(وخرج معه اثنا عشر ألف رجل - -إليهم الناس، مث خرج

إىل أحـد أصـحابه  ا، بعثملا فتح حنينً  - -أن رسول اللَّه جاء يف كتاب (إمتاع األمساع) غزوة الطائف: - ٢٦

 --الطــائف، وواىف معــه بأربعمائــة، بعــد مــا قــدميهدمــه، وأمــره أن يســتمّد قومــه ويوافيــه بل )٥(ذي الكّفــني

 .)٦(ا من حصن الطائف وعسكر بهالطائف بأربعة أيام، مث نزل قريبً 

- -يف شهر رجب من السنة التَّاسعة للهجـرة، وهـي آخـر غـزوة غزاهـا النـيب قد دار رحاهاو  غزوة تبوك: - ٢٧

 - -بغــريه، إال غــزوة تبــوك، فإنــهال يكــاد يغــزو إىل وجــه إال ورى  - -، وكــان يريــد غــزو الــروم، وكــان

   )٧(.بينها للناس، ملشقة احلال فيها

  )٨(.- -وبغزوة تبوك تنتهي غزوات النيب 

                                                           

 ).٢/٣٧٠، (سابق مرجعسرية ابن هشام،  انظر: )١(

 ).٣/٦٨، (سابق مرجعشرف املصطفى لعبد امللك النيسابوري ،  انظر: )٢(

 ).٢٢٦-٢٢٣، (ص: سابق مرجعانظر: جوامع السرية البن حزم،  )٣(

 ).٣/٨١، (سابق مرجعشرف املصطفى لعبد امللك النيسابوري،  انظر: )٤(

 ).٢٢-٢/٢١( املقريزي الدين لتقي األمساع إمتاع .محه بن عمرول صنم) ٥(

 ).٢٢-٢/٢١، (سابق مرجعإمتاع األمساع لتقي الدين املقريزي،  انظر: )٦(

 ).٢٤٩، (ص: سابق مرجعجوامع السرية البن حزم،  انظر: )٧(

، وكتـاب  الفـزاري إسـحاق أليب لسـري ، وكتـاب )واملغـازي السـري كتـاب( إسـحاق ابـن سـريةلالستزادة الرجوع إىل (كتـاب  )٨(

  البن كثري). السرية يف الفصول
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٣١  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  الفصل األول

  مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  : أربعة مباحثويشتمل على  

  الغزوات. وأزمنة المبحث األول: اختيار أمكنة

  المبحث الثاني: ترتيبات السفر واإلقامة للغزو.

  .- -المبحث الثالث: مراعاة أحوال الصحابة

  المبحث الرابع: التخيير بين اإلسالم أو القتال. 
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٣٢  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

حــىت قبــل بــدء املعركــة والقتــال، فقــد اجنلــى هــذا  - -بــدأ انطــالق خلــق الرمحــة مــن هــذا النــيب الكــرمي 

املكان والزمان املناسبني للغـزو وحتـرى األخـف  - -منذ أن بدأ يهم بالغزو، فقد ختري - -اخللق الكرمي منه

شـديد احلـرص علـى ترتيـب سـفره  - -رمحـة وشـفقة �ـم، وكـان -رضـوان اِهللا علـيهم -واألسهل على أصـحابه

 -ى أال ينطلق للغزو إال وقد هيأ للجيش ما حيتاجه من طعام وعدة وعتـاد وغـريه، وراعـىوجتهيز إقامته، فقد سع

- فقــــد عــــذر املــــريض واألعمــــى واألعــــرج، واصــــطفى للغــــزو أقــــوى -رضــــوان اهللا علــــيهم -أحــــوال الصــــحابة ،

، وكــان ال يقاتــل - -الصــحابة ووضــعهم يف مقدمــة اجلــيش، أمــا الضــعفاء فكــان يــدر�م ويشــجعهم ويعلمهــم

  .�م ا حىت يعرض عليهم اإلسالم رمحة وشفقةقومً 

  وتحت هذا الفصل أربعة مباحث: 

  الغزوات. وأزمنة املبحث األول: اختيار أمكنة

  املبحث الثاين: ترتيبات السفر واإلقامة للغزو.

  .- -املبحث الثالث: مراعاة أحوال الصحابة

  املبحث الرابع: التَّخيري بني اإلسالم أو القتال. 
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٣٣  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  الغزوات وأزمنة أمكنةالمبحث األول: اختيار 

ا علـــى محايتهـــا وحفظهـــا، فكـــان يـــويل ا حريًصـــا حبيـــاة أصـــحابه، بـــل كـــان مهتًمـــمســـتهينً  - -مل يكـــن 

ا علــى حيــاة أصــحابه ومراعــاة ألحــواهلم، أو مراعــاة للمدينــة وأهلهــا ا، إمــا حفاظًــا كبــريً أمكنــة وأزمنــة الغــزو اهتماًمــ

حـىت األعـداء الـذين سـيغري علـيهم، وسـيتبني مـن خـالل  - -ووصل حرصه وعطفـهمن أن يستبيحهم العدو، 

هــو تغليــب  - -مــن حــرص وشــفقة ورمحــة بأصــحابه وأعدائــه، فقــد كــان دأبــه - -عــرض املظــاهر مــا كــان

، وحتــت هــذا املبحــث جانــب الرمحــة يف اختيــار أمكنــة وأزمنــة الغــزو وحتــري املكــان والوقــت املناســبني لكــل حــالٍ 

  مطلبان:

  املطلب األول: اختيار أمكنة الغزوات.

  املطلب الثاين: اختيار أزمنة الغزوات.
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٣٤  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  المطلب األول: اختيار أمكنة الغزوات

، - -كل احلرص على حتري اختيار األمكنة املناسبة للغزو، وهـذا مـن فـيض رمحتـه  - -لقد حرص 

يراعـــي  - -اق املشـــقة �ـــم، وكـــانوحـــرص علـــيهم كـــل احلـــرص خشـــية إحلـــ ،اا كبـــريً فقـــد أوىل أصـــحابه اهتماًمـــ

ا حرًصـ؛ أصحابه حىت يف اختياره ألماكن الغزو، وكان يراعي األمـاكن الـيت ينـزل �ـا هـو وأصـحابه للراحـة والتَّـزود

  بأصحابه، وحتت هذا املطلب أربعة مظاهر: - -على مراعا�م ورمحة منه - -منه

  يش.املظهر األول/ اختيار املكان املناسب حلماية ظهر اجل

  املظهر الثاين/ اختيار املكان األكثر محاية للمدينة.

  املظهر الثالث/ اختيار مكان اإلقامة املناسب للقائلة.

  املظهر الرابع/ النزول عند أماكن املاء.
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٣٥  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  المظهر األول/ اختيار المكان المناسب لحماية ظهر الجيش

دم اإللقــاء �ــم للتهلكــة، وجتلــى ا كــل احلــرص علــى احلفــاظ علــى حيــاة الصــحابة وعــحريًصــ - -كــان  

مبكـان الغـزو، فقـد وضـع علـى جبـل الرمـاة جمموعـة مـن  - -هذا املعىن العظـيم يف غـزوة أحـد، فقـد اهـتم النـيب

يريــد أن حيمـي مــؤخرة جــيش  - -حلمايــة ظهـر املســلمني مـن أن يــدمههم العــدو مـن خلفهــم، وكـان ؛الصـحابة

قتـل والتَّنكيـل واألسـر، فقـد روى البخـاري املسلمني رمحة منه وشفقة على أصحابه من ال
)١(

يف بـاب غـزوة أحـد  

بـــن عـــازب  عــن الـــرباء
)٢(

 - -قــال: لقينـــا املشـــركني يومئـــذ، وأجلـــس النــيب ،- - ا مـــن الرمـــاة، وأمـــر جيًشـــ

، إن رأيتمونـــا ظهرنـــا علـــيهم فـــال تربحـــوا، وإن رأيتمـــوهم ظهـــروا علينـــا فـــال )٣(ال تربحـــوا«علـــيهم عبـــد اهللا، وقـــال: 

فلما لقينا هربوا حىت رأيت النساء يشتددن يف اجلبل، رفعن عن سوقهن، قد بـدت خالخلهـن، فأخـذوا » تعينونا

وجـوههم،  أن ال تربحـوا، فـأبوا، فلمـا أبـوا صـرف - -يقولون: الغنيمـة الغنيمـة، فقـال عبـد اهللا: عهـد إيل النـيب

يقــص علينــا  - -أن الــرباء بــن عــازب :يف معــىن احلــديثجــاء يف (منــار القــاري)  ،)٤(»فأصــيب ســبعون قتــيال

أقـام مجاعـة مـن الرمـاة علـى اجلبـل املعـروف جببـل الرمـاة،  - -بعض ما وقـع يف غـزوة أحـد، فيـذكر لنـا أن النـيب

ــ قــد أراد مــن ذلــك أن حيمــي �ــم مــؤخرة  - -ا حتــت إمــارة عبــد اهللا بــن جبــري وكــانيبلــغ عــددهم مخســني رامًي

 - -، ويتبــني معــىن الرمحــة عنــد النــيب)٥(اجلــيش، وأمــرهم أن ال يرتكــوا أمــاكنهم مهمــا كانــت األحــوال والظــروف

                                                           

، حممـــد بـــن إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم بـــن املغـــرية البخــاري، أبـــو عبـــد اهللا: حـــرب اإلســـالم، واحلـــافظ حلـــديث رســـول اهللا هــو   )١(

برحلــة طويلــة يف هـــ، ونشــأ يتيمــا، وقــام  ١٩٤صــاحب اجلــامع الصــحيح املعــروف بصــحيح البخــاري، ولــد يف خبــارى ســنة 

طلب احلديث، فزار خراسان والعراق ومصـر والشـام، ومسـع مـن حنـو ألـف شـيخ، ومجـع حنـو سـت مئـة ألـف حـديث اختـار 

منهــا يف صــحيحه مــا وثــق برواتــه.وهو أول مــن وضــع يف اإلســالم كتابــا علــى هــذا النحــو. وأقــام يف خبــارى، فتعصــب عليــه 

 ٤. وفيات األعيان ٣٤/  ٦هـ. يراجع: األعالم للزركلي ٢٥٦فيها سنة مجاعة، فأخرج إىل خرتنك من قرى مسرقند فمات 

 . ٣٩١/  ١٢. سري أعالم النبالء ٣٧٥/  ٢، املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد ١٨٨/ 

هو الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي، أبو عمـارة اخلزرجـي األنصـاري قائـد صـحايب مـن أصـحاب الفتـوح أسـلم صـغرياً  )٢(

وعـن أيب بكـر وعثمـان وعمـر وعلـي وبـالل وغـريهم رضـي اهللا  مخس عشرة غزوة روى عن النـيب  ا مع رسول اهللا وغز 

عنهم وروى عنه عبد اهللا بن زيد اخلطمي وأبو جحيفة وابن أيب ليلى وغريهم، وملا ويل عثمان اخلالفة جعله أمرياً على الري 

ـــه البخـــاري  ٢٤(بفـــارس) ســـنة  )، و�ـــذيب التهـــذيب ١/١٧١)، وأســـد الغابـــة (١/١٤٢ابة (أحاديث.اإلصـــ ٣٠٥روى ل

 ).٢/١٤)، واألعالم (١/٤٢٥(

 ).٤/٢٦٣( العباد خري سرية يف والرشاد اهلدى سبل. تفارقوا ال: تربحوا ال) تربحوا ال( )٣(

 أبـو إمساعيـل بـن حممـدلإلمـام -)البخـاري صـحيح( وأيامـه وسـننه  اهللا رسـول أمـور من املختصر الصحيح املسند اجلامع )٤(

كتـاب املغـازي، -هــ١٤٢٢ األوىل، الطبعـة-النجـاة طـوق دار-الناصـر ناصر بن زهري حممدحتقيق -اجلعفي البخاري عبداهللا

 ).٥/٩٤(-)٤٠٤٣باب غزوة أحد، ح (

عين بتصحيحه -راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط-منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري حلمزة حممد قاسم انظر: )٥(

 ).٤/٣٣٦دار البيان، دمشق (-نشره: بشري حممد عيونو 
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

كانــت الــدائرة   - -حــني خــالف الرمــاة أمــره فحــدثت املذحبــة يف املســلمني، لكــنهم حينمــا كــانوا ملتــزمني بــأمره

ا التقـى اجليشـان ا�ـزم املشـركون حـىت أسـرع النسـاء هاربـات مـن أرض املعركـة، فعنـد ذلـك ملـألنـه  هلم والغلبة هلـم،

اسـتجابة ألمـر رسـول ـ  اجلبـل ينزلـوا مـن هلم أن ال - -طمع الرماة يف الغنيمة، وذكرهم أمريهم بأمر رسول اهللا

  نظـر خالـد بـن الوليـد، ففلـم يلتفتـوا إليـه، وذهبـوا جلمـع الغنـائم ـ 
)١(

ا، خرة اجلـيش، فـرأى اجلبـل خاليًـإىل مـؤ   

خبيلــه علــيهم، وهــاجم مــؤخرة اجلــيش فارتبــك املســلمون، وصــار يضــرب بعضــهم  ومل يبــق عليــه ســوى القليــل فكــرَّ 

  )٢(.ا، ووقعت اهلزمية فيهم، فأصيب منهم سبعون قتيًال بعضً 

  

  المظهر الثاني/ اختيار المكان األكثر حماية للمدينة

حبفـر اخلنــدق،  - -بأمكنـة الغــزو مـا يتجلـى يف غـزوة األحــزاب مـن أمـره - -ومـن مظـاهر اهتمامـه 

ا أمـام دخــول املشـركني للمدينــة، وقــد  ا منيًعــأن جيلـس يف املدينــة وحيفــر اخلنـدق كــي جيعلـه ســد�  - -فقـد اختــار

 كي ال يصل العدو فيقـتحم املدينـة، فقـد روى البخـاري يف  - - منهيشاركهم يف حفره استعجاًال  - -كان

 بــاب غــزوة اخلنــدق عــن ســهل بــن ســعد
)٣(

 - -قــال: كنــا مــع رســول اهللا ،- -  يف اخلنــدق، وهــم حيفــرون

ـــــرتُّ  ـــــاوحنـــــن ننقـــــل ال اللهـــــم ال عـــــيش إال عـــــيش اآلخـــــرة، فـــــاغفر « - -، فقـــــال رســـــول اهللا)٤(اب علـــــى أكتادن

                                                           

خالد بن الوليد بن املغرية بن َعبد اهللا بن ُعَمر بن خمزوم القرشـي املخزومـي ، أبـو ُسـَلْيمان احلجـازي، سـيف اهللا. وأمـه هو  )١(

لم ، َوقَال احلاكم أبو لبابة الصغري بنت احلارث ابن حزن اهلاللية أخت ميمونة بنت احلارث زوج النيب صلى اهللا عليه وس

ــال هلــا عصــماء. أســلم بعــد احلديبيــة وقبــل الفــتح أول يــوم مــن صــفر ســنة مثــان فيمــا قالــه  أمحــد : أمــه لبابــة الكــربى ، ويُق

الواقدي. وشهد مؤتة ، ويومئذ مساه رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم سـيف اهللا وشـهد الفـتح وحنينـا ، واختلـف يف شـهود 

نيب صلى اهللا عليه وسلم . َرَوى َعنه : طارق بن شهاب، عبد اهللا بن عباس ، املقدام بن َمْعِدي َكِرب خيرب. َرَوى َعن : ال

واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعض مغازيه. واسـتعمله أبـو بكـر الصـديق علـى قتـال مسـيلمة الكـذاب ، وأهـل 

، وأمره على أمراء الشام ، وهو أحد أمراء االجنـاد الـذين ولـوا الردة من االعراب بنجد ، مث وجهه إىل العراق مث إىل الشام 

فتح دمشق ، وفضائله ومناقبه كثرية جدا. َوقَـال حممـد بـن سـعد : مـات حبمـص سـنة إحـدى وعشـرين ، وأوصـى إىل ُعَمـر 

وى له اجلماعة بن اخلطاب ، ودفن يف قرية على ميل من محص. َوقَال غري واحد : مات باملدينة ، سنة اثنتني وعشرين . ر 

 .١٦٣/  ٣، االستيعاب :  ٩٣/  ٢، أسد الغابة :  ١٦٥٩/  ٨سوى التـِّْرِمِذّي. ـ �ذيب الكمال للمزي 

 ).٣٣٧-٤/٣٣٦( منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، مرجع سابق انظر: )٢(

سهل بن سعد بن مالك بن خالد، أبو العباس، اخلزرجي السـاعدي، األنصـاري، صـحايب، مـن مشـاهريهم. روى عـن  هو )٣(

وعــن أيب وعاصــم بــن عــدي وعمــرو بــن عنبســة، وروى عنــه ابنــه العبــاس وأبــو حــازم والزهــري وغــريهم. وقيــل: هــو  النــيب 

أيب حازم، قال: مسعت سهل بن سعد يقول: لو ، حكى ابن عيينة، عن آخر من بقي باملدينة من أصحاب رسول اهللا 

)، �ــــذيب ٢/٨٨حديثاً.اإلصــــابة ( ١٨٨، ولــــه يف كتــــب احلــــديث مــــّت مل تســــمعوا أحــــداً يقــــول: مسعــــت رســــول اهللا 

 .)٢/٦٦٤)، االستيعاب (٤/٢٥٢التهذيب (

 .)٣/١٨٤( كثري البن النبوية السرية .الظهر إىل الكاهل بني ما وهو كتد، مجع: األكتاد )٤(
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أخــذ يف حفــر اخلنــدق و  مجعهــم - -ملــا بلــغ النــيبأن أمــر احلــرب  ابــن حجــر ذكــر ،)١(»للمهــاجرين واألنصــار

، فحفــر اخلنــدق جنــب املســلمني )٢(حــول املدينــة ووضــع يــده يف العمــل معهــم مســتعجلني يبــادرون قــدوم العــدو

أن حيمــي أصــحابه بــل وحيمــي النســاء واألطفــال والعجــزة مــن  - -ا كــان ســيلحق �ــم، فقــد اســتطاعى كبــريً أذً 

  ام جيش املسلمني.أهل املدينة من أن يستبيح املشركون املدينة يف حال ا�ز 

  

  المظهر الثالث/ اختيار مكان اإلقامة المناسب للقائلة

 - -الشـمس ركـن رسـول اهللا يشفق على أصحابه، فكان إذا أدركتهم القائلة واشتد حرُّ  - -وكان 

صــيبهم مشــقة أو يلحقهــم أذى أو ضــرر، فعــن جــابر بــن ترمحــة بأصــحابه مــن أن  ؛إىل مكــان يتــوفر فيــه الظــالل

 عبــــد اهللا
)٣(

 - - قـــــال: غزونـــــا مـــــع رســـــول اهللا- -  ٍكثـــــري   قبـــــل جنــــد، فلمـــــا أدركتـــــه القائلـــــة، وهـــــو يف واد

�ا وعلـق سـيفه، فتفـرق النـاس يف الشـجر يسـتظلون، وبينـا حنـن كـذلك إذ  ، فنزل حتت شجرة واستظلَّ )٤(هِ اضَ العِ 

سـيفي،  )٥(تـاين وأنـا نـائم، فـاخرتطهـذا أ إنَّ «فجئنا، فإذا أعرايب قاعد بني يديـه، فقـال:  - -دعانا رسول اهللا

مث قعــد، فهــو  )٧(، قــال: مــن مينعــك مــين؟ قلــت: اهللا، فشــامه)٦(فاســتيقظت وهــو قــائم علــى رأســي، خمــرتط صــلتا

ملكـــــان تتـــــوفر فيـــــه األشـــــجار ليســـــتظل �ـــــا  - -اختيـــــارهإنَّ ، و )٨(- -قـــــال: ومل يعاقبـــــه رســـــول اهللا» هــــذا 

  بأصحابه. - -الصحابة هلو من أبرز ما يدل على رمحته

 

  

  

                                                           

صــحيح مســلم، كتــاب -)٥/١٠٧) (٤٠٩٨صــحيح البخــاري، كتــاب املغــازي، بــاب غــزوة اخلنــدق وهــي األحــزاب، ح( )١(

 )، واللفظ للبخاري.٣/١٤٣١) (١٨٠٤اجلهاد والسري، باب غزوة األحزاب وهي اخلندق، ح(

 ).٧/٣٩٤، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  انظر: )٢(

 عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن غنم بن اخلزرج األنصاري اخلزرجي السلمي أَبُو َعْبد اللَّهِ جابر بن َعْبِد اللَِّه بن هو  )٣(

 ).٤٣٤/ ١. انظر: اإلصابة (ويَقاُل: أَبُو عبد الرمحن، ويَقاُل: أَبُو ُحمَمَّد املدين صاحب َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَسلَّمَ 

 ).٣/١٦٢( كثري البن النبوية لسريةا. شوك له عظيم شجر: العضاه )٤(

 .)١/٦٨١( املصطفى حقوق بتعريف الشفا .غمده من سيفه سل: اخرتط )٥(

 .)١/٣٠٤( الواقدي مغازي .جمردا أى: صلتا )٦(

 .)٥٨٨: ص( الندوي احلسن أليب النبوية إليه. السرية ونظر سله مبعىن هو: وقيل غمده، إىل رّده فشامه: أي )٧(

)، صـحيح مسـلم، كتـاب الفضـائل، ٥/١١٦(-)٤١٣٩صحيح البخاري، كتاب املغازي، بـاب غـزوة بـين املصـطلق، ح ( )٨(

 ).٤/١٧٨٦) (٨٤٣له من الناس، ح( -تعاىل -وعصمة اهللا -تعاىل -باب توكله على اهللا
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٣٨  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  المظهر الرابع/ النزول عند أماكن الماء

من رمحته وشفقته على أصحابه يتحني النزول على بئر لريتوي الصـحابة ويـرووا ركـا�م، فقـد  - -كان

يــوم احلديبيَّــة ألفــا وأربــع مائــة أو  - -كــانوا مــع رســول اهللا  ، أ�ــم- -روى البخــاري عــن الــرباء بــن عــازب

ائتـوين بـدلو «، فـأتى البئـر وقعـد علـى شـفريها، مث قـال: - -، فأتوا رسول اهللا)١(أكثر، فنزلوا على بئر فنزحوها

نزولـه  ، ومـا)٢(فـأرووا أنفسـهم وركـا�م حـىت ارحتلـوا». دعوهـا سـاعة«يت به، فبصق فدعا، مث قـال: ، فأُ »من مائها

 .على بئر، إال دليل على رمحته بأصحابه وشفقته �م  

                                                           

 .)٤/١١١( خمرجا للبيهقي النبوة قطرة. دالئل فيها يدعوا نزحوها: مل )١(

 ).٥/١٢٢(-)٤١٥١كتاب املغازي، باب غزوة احلديبيَّة، ح(صحيح البخاري،   )٢(
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٣٩  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  المطلب الثاني: اختيار أزمنة الغزو

 إمــا رمحــةً  ؛ا، فقــد كــان يتحــرى األوقــات املناســبة للغــزوا خاص�ــيــويل أزمنــة الغــزو اهتماًمــ - -وقــد كــان 

ن رمحتـه يف إحيـث  - -مبن سـيغري علـيهم، وهـذا مـن عظـيم رمحتـه ا حلاهلم، وإما شفقةً ا وتقديرً بأصحابه ونظرً 

 عــن مشوهلــا ألصــحابه مــن بــاب أوىل، والروايــات اختيــار زمــان ووقــت الغــزو مشلــت حــىت مــن ســيغري علــيهم فضــًال 

  ، وحتت هذا املطلب أربعة مظاهر:فرة ومرويةواملظاهر يف هذا الباب وا

  .املظهر األول/ اختيار الوقت املناسب للمسري

  املظهر الثاين/ حتري أفضل األوقات للقتال.

  املظهر الثالث/ حتري الدقة يف اختيار وقت اهلجوم على العدو وتبني حاهلم.

  الوقت. املظهر الرابع/ النزول املباشر على أمر اهللا حىت وإن شقَّ 
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٤٠  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  المظهر األول/ اختيار الوقت المناسب للمسير

كـــان يـــأذن لـــبعض الصـــحابة أن ينشـــدوا الشـــعر ليســـلي بـــه ، و يســـري يف بعـــض غزواتـــه لـــيًال  - -كـــان  

، قـال: خرجنـا مـع رسـول - -علـى الـنفس، فعـن سـلمة بـن األكـوع ، واملسري يف الليـل أخـفِّ - -أصحابه

، وكـان )١(إىل خيرب، فتسرينا ليال، فقال رجـل مـن القـوم لعـامر بـن األكـوع: أال تسـمعنا مـن هنيهاتـك - -اهللا

  زل حيدو بالقوم، يقول:ا، فن شاعرً عامر رجًال 

اللهم لوال أنت ما اهتـدينا ،،، وال تصـدقنا وال صـلينا ،،، فـاغفر فـداء لـك مـا اقتفينـا ،،، وثبـت األقـدام  

   سكينة علينا ،،،، إنا إذا صيح بنا أتينا ،،، وبالصياح عولوا علينا،،،إن القينا ،،، وألقَني 

، فقــال رجــل مــن القــوم: »يرمحــه اهللا«مر، قــال: قــالوا: عــا» مــن هــذا الســائق؟: «- -فقــال رســول اهللا 

 تعــاىل اهللا إن مث شــديدة، خممصــة أصــابتنا حــىت فحاصــرناهم خيــرب فأتينــا ؟وجبــت يــا رســول اهللا، لــوال أمتعتنــا بــه

 مــا: « النــيب فقــال كثــرية، نريانــا أوقــدوا علــيهم، فتحــت الــذي اليــوم مســاء النــاس أمســى فلمــا علــيهم، فتحهــا

 قــال اإلنســية، محــر حلــم: قــالوا »حلــم؟ أي علــى: «قــال حلــم، علــى: قــالوا »توقــدون؟ شــيء أي علــى النــريان هــذه

 فلمــــا. »ذاك أو: «قــــال ونغســــلها؟ �ريقهــــا أو اهللا، رســــول يـــا: رجــــل فقــــال ،»واكســــروها أهريقوهــــا: « النـــيب

 ركبـة عـني فأصـاب سـيفه، ذبـاب ويرجـع ليضـربه، يهودي ساق به فتناول قصريا، عامر سيف كان القوم تصاف

: لـه قلـت »لـك مـا: «قـال بيـدي، آخـذ وهـو  اهللا رسـول رآين: سـلمة قـال قفلـوا فلمـا: قـال منه، فمات عامر

 بــني ومجــع - ألجــرين لــه إن قالــه، مــن كــذب: « النــيب قــال عملــه؟ حــبط عــامرا أن زعمــوا وأمــي، أيب فــداك

كـان يسـري يف بعـض غزواتـه لـيال، وهـذا   ، وقولـه (فتسـرينا لـيال) يـدل علـى أنـه )٢(»جماهـد جلاهد إنه - إصبعيه

  من حسن اختياره للوقت، وختفيفه على الصحابة، حيث أن سري الليل أخف على النفس.

  

  المظهر الثاني/ تحري أفضل األوقات للقتال

حيــث نشــاط  ،أول النهــار - -أن خيتــار الوقــت املناســب للقــاء العــدو، فتحــني - -كــان مــن شــأنه  

يرتيــث حــىت تــزول الشــمس رمحــة بأصــحابه، فقــد روى  - -الــنفس مــع الصــبح، فــإذا مل يقاتــل أول النهــار فإنــه

كان يف بعض أيامه اليت لقـي فيهـا العـدو، ينتظـر حـىت إذا مالـت الشـمس قـام فـيهم،   - -مسلم أن رسول اهللا

العافية، فإذا لقيتمـوهم فاصـربوا، واعلمـوا أن اجلنـة حتـت  ها الناس، ال تتمنوا لقاء العدو، واسألوا اهللايا أيُّ «فقال: 

                                                           

 .)٥/١٥٧( العباد خري سرية يف والرشاد اهلدى وأشعارك. سبل أخبارك أي: من هنة، (هنيهاتك) مجع )١(

)، صحيح مسلم، كتـاب اجلهـاد والسـري، بـاب ٥/١٣٠) (٤١٩٦صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، ح( )٢(

 ).١٤٢٨-٣/١٤٢٧(-)١٨٠٢( غزوة خيرب، ح
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٤١  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

كــان إذا مل يقاتــل أول النهــار   - -جــاء يف غــري هــذا احلــديث أنــه أنــه النــوويوقــد ذكــر  ،)١(»ظــالل الســيوف

وكلمـا  ،فإنـه وقـت هبـوب الـريح ونشـاط النفـوس ،للقتـال قال العلماء سببه أنـه أمكـنُ  ،انتظر حىت تزول الشمس

وقــــد جــــاء يف صــــحيح البخــــاري أخــــر حــــىت �ــــب األرواح وحتضــــر  ،ا علــــى عــــدوهما وإقــــدامً طــــال ازدادوا نشــــاطً 

ـ ألفضــل  وهــذا مــن شــدة حتــري النــيب ـ  )٢(.قــالوا وســببه فضــيلة أوقــات الصــلوات والــدعاء عنــدها ،الصــالة

  األوقات للجهاد.

  

  العدو وتبين حالهم المظهر الثالث/ تحري الدقة في اختيار وقت الهجوم على

أنه يتحرى الدقة يف اختيـار وقـت اهلجـوم علـى مـن أراد أن يغـري علـيهم، فقـد   - -كان من عادة النيب  

 الوقــت ويتحــرى الدقــة يف اختيــار الوقــت قبــل أن يهــم بــاهلجوم علــيهم، وهــذا مــن شــأنه أن يتحــنيَّ  - -كــان

، أن رسـول - -إلسالم دون علم منه، فعـن أنـسمن حال القوم، فلعلهم قد دخلوا ا - - رسول اهللايتبنيَّ 

مل يغــــر �ــــم حــــىت يصــــبح، فلمــــا أصــــبح خرجــــت اليهــــود  ا بليــــلٍ ، وكــــان إذا أتــــى قوًمــــأتــــى خيــــرب لــــيًال  - -اهللا

: "خربـت خيـرب، إنـا إذا - -فلما رأوه قالوا: حممد واهللا، حممد واخلميس، فقال النيب ،)٣(ومكاتلهم مبساحيهم

إذا غـزا مل  - -"كـان :ا علـى احلـديث، قال ابن حجر معلقً )٥(")٤( )اْلُمْنَذرِينَ  َصَباحُ  اءَ َفسَ ( نزلنا بساحة قوم 

، وهـذا وجـه مـن األوجـه - -، وهـذا مـن سـعة رمحتـه �ـم)٦(ا كف عنهم "يغر حىت يصبح وينظر فإن مسع أذانً 

هـو إخـراج  - -وأنـه إمنـا أرسـل رمحـة للعـاملني ال لقـتلهم أو لـرتويعهم، فكـان هدفـه ،علـى سـعة رمحتـه اليت تدلُّ 

 للوقـت املناسـب لإلغـارة علـى العـدو إال دليـلٌ  - -العباد مـن عبـادة العبـاد إىل عبـادة رب العبـاد، ومـا اختيـاره

 أال وهو معىن الرمحة والشفقة على العاملني. ،على هذا املعىن العظيم

                                                           

صحيح مسلم، كتـاب اجلهـاد والسـري، -)٤/٦٣) (٣٠٢٤صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب ال متنوا لقاء العدو، ح( )١(

 ).٣/١٣٦٢(-)١٧٤٢( باب كراهة متين لقاء العدو واألمر بالصرب عند اللقاء، ح

اث العــريب-ن شــرف النـوويحمليـي الــدين حيـىي بــ-انظـر: املنهــاج شـرح صــحيح مسـلم بــن احلجــاج )٢( -بــريوت -دار إحيــاء الـرتَّ

 ).٤٧-١٢/٤٦(-الطبعة: الثانيَّة

 ابن سرية .كبرية قفة وهي مكتل، مجع: واملكاتل. احلديد من ا�رفة وهي مسحاة، مجع: (مبساحيهم ومكاتلهم) املساحي )٣(

 .)٢/٣٢٩( السقا ت هشام

 ].١٧٧[الصافات:  )٤(

)، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة ٥/١٣١(-)٤١٩٧صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، ح( )٥(

 ). واللفظ للبخاري٢/١٠٤٣) (١٣٦٥إعتاقه أمته مث يتزوجها، ح(

 ).٧/٤٦٨، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٦(
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  الوقت ع/ النزول المباشر على أمر اهللا حتى وإن شقَّ المظهر الراب

، ومــن ذلــك نزولــه ءيف كــل شــي -ســبحانه وتعــاىل -النــزول واالســتجابة ألمــر اهللا - -كــان مــن دأبــه  

، ومــن ذلــك مــا رواه - -ا عليــهحــىت وإن كــان ذلــك شــاق�  ،ألمــر اهللا يف حتديــد زمــن الغــزو - -واســتجابته

ــ - -: أن رســول اهللا-عنهــارضــي اهللا  -الشــيخان عــن عائشــة الح، واغتســل ملــا رجــع يــوم اخلنــدق ووضــع السِّ

ـــار، فقـــال: وضـــعت الســـالح فـــواهللا مـــا وضـــعته، فقـــال رســـول اهللا : - -فأتـــاه جربيـــل وقـــد عصـــب رأســـه الغب

علـى أمــر  - -، فنزولــه)١(- -قــال، هـا هنــا، وأومـأ إىل بــين قريظـة، قالــت: فخـرج إلــيهم رسـول اهللا» فـأين«

هو العليم الذي يعلم ما يصلح بـه شـأن هـذا  -سبحانه -واستجابته املباشرة إمنا جاء ليقينه الصادق بأن اهللاهللا 

  .، وأنه أرحم بعباده حىت من أنفسهمالدين

                                                           

صـحيح مسـلم، كتـاب -)٤/٢١) (٢٨١٣الغبـار، ح(صحيح البخاري، كتاب اجلهـاد والسـري، بـاب الغسـل بعـد احلـرب و  )١(

ـــزال أهـــل احلصـــن علـــى حكـــم حـــاكم عـــدل أهـــل للحكـــم،  اجلهـــاد والســـري، بـــاب جـــواز قتـــال مـــن نقـــض العهـــد وجـــواز إن

 ).٣/١٣٨٩) (١٧٦٩ح(
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٤٣  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

 المبحث الثاني: ترتيبات السفر واإلقامة للغزو

 -بالصـحابة داد رمحـةً بأمور سفره وإقامته، فكان مـن شـأنه االسـتعداد هلـا أشـد االسـتع - -اهتم النيب 

النســاء لتمــريض اجلرحــى وجتهيــز وطــبخ الطعــام،  - -�ــم، فمــن ذلــك اصــطحابه وشــفقةً  -رضــوان اِهللا علــيهم

 -وحثــه املتواصــل للصــحابة لــتعلم فنــون القتــال واحلــرب، وحرصــه الشــديد علــى انتقــاء القــوي للحــرب، واهتمامــه

- اخلـــدم للخدمـــة والتيســـري علـــى الصـــحابة، وحـــثَّ  بأخـــذ مـــا قـــد حيتاجـــه يف غزوتـــه كالطعـــام والعـــدة وأخـــذ 

، وإن - -ع بطعـام أو عـدة جلـيش النـيبالصحابة على النفقة والصدقة يف سـبيل اهللا، والـدعاء بالربكـة ملـن تطـوَّ 

  ا: السنة ملليئة مبثل هذه املظاهر اليت تفيض بالرمحة والشفقة، وحتت هذا املبحث أحد عشر مظهرً 

  صلح واألقوى من الصحابة للقتال.املظهر األول/ اختيار األ

   الفرص إلطعام اجليش وتقويته بالطعام.املظهر الثاين/ حتنيُّ 

  املظهر الثالث/ تقسيم اجليش على اإلمكانات املتوفرة.

  املظهر الرابع/ االهتمام بالنساء وعدم إحلاق املشقة �ن.

  املظهر اخلامس/ مجع الزاد وادخاره لوقت احلاجة.

تيب ملن يريد بعثهم. املظهر السادس/   التَّخطيط والرتَّ

  املظهر السابع/ الرتَّخص بالرخص اليت من شأ�ا رفع قوة اجليش.

  املظهر الثامن/ توجيه الصحابة وإخبارهم خبصوصيات املوقع.

  املظهر التَّاسع/ تعليم الصحابة ترتيب أمورهم باحملاولة واخلطأ.

  اجليش. املظهر العاشر/ اصطحاب النساء واخلدم خلدمة

  املظهر احلادي عشر/ احلث على اإلنفاق لتجهيز اجليش.
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٤٤  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  المظهر األول/ اختيار األصلح واألقوى من الصحابة للقتال

ا مــن الصــحابة يف دخل معــه أحــدً شــديد احلــرص علــى تفقــد اجلــيش، وكــان مــن شــأنه أال يُــ - -كــان  

يسـتعرض اجلـيش ويتفقـده لكـيال يصـطحب  - -جيشه حىت جييزه ويعلم قدرته وصربه على القتـال، فقـد كـان

معـــه الصـــغري الـــذي ال يقـــدر علـــى القتـــال، أو الضـــعيف الـــذي ال يقـــوى، أو املـــريض الـــذي ال يصـــرب، فعـــن ابـــن 

عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم جيزه، وعرضه يـوم اخلنـدق، وهـو : «- -، أن النيب- -عمر

عيـين ال وقـد عـرف ،)١(»ابن مخس عشرة سـنة، فأجـازه
)٢(

قولـه: (عرضـه) مـن: عـرض اجلـيش إذا اختـرب أحـواهلم   

  .- -على رمحته وشفقته ، وهذا دليلٌ )٣(قبل مباشرة القتال للنظر يف هيئتهم وترتيب منازهلم وغري ذلك

  

  المظهر الثاني/ تحين الفرص إلطعام الجيش وتقويته بالطعام

 الفــرص ليــوفر هلــم مــا حيتاجونــه مــن كــان يتحــنيَّ   ا، فقــدا كبــريً ورمحتــه بأصــحابه مبلغًــ - -بلــغ حرصــه 

يــوم اخلنــدق، فقــد روى  - -مــع جــابر بــن عبــد اهللا - -الطعــام ليتقــووا بــه علــى اجلهــاد، ومــن هــذا موقفــه

 -، فجــاءوا النــيب)٤(، قــال: إنــا يــوم اخلنــدق حنفــر، فعرضــت كديــة شــديدة- -االبخــاري يف صــحيحه أن جــابرً 

- أيـام  مث قـام وبطنـه معصـوب حبجـر، ولبثنـا ثالثـةَ ». أنـا نـازل«اخلندق، فقال:  فقالوا: هذه كدية عرضت يف

، أو أهيم، فقلـت: يـا رسـول اهللا، ائـذن يل )٥(املعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل - -ا، فأخذ النيبال نذوق ذواقً 

ا مـا كـان يف ذلـك صـرب، فعنـدك شـيء؟ قالـت: عنـدي شـعري شـيئً  - -إىل البيت، فقلت المرأيت: رأيت بالنيب

والعجـــني قـــد  - -وعنـــاق، فـــذحبت العنـــاق، وطحنـــت الشـــعري حـــىت جعلنـــا اللحـــم يف الربمـــة، مث جئـــت النـــيب

                                                           

 ).٥/١٠٧(-)٤٠٩٧( صحيح البخاري، كتاب املغازي،، باب غزوة اخلندق وهي األحزاب، ح )١(

) فقيه أصويل ، مفسر حمـدث  ٨٥٥-٧٦٢: أبو الثناء بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى العينتايب احلنفي العيين ( هو )٢(

، مــؤرخ ، ولــد مبصــر ودخــل القــاهرة وتفقــه واشــتغل ، ورحــل إىل حلــب والقــدس ، وغريهــا ؛ وويل عــدة تــداريس مث قضــاء 

: عمدة القاري شرح البخاري ؛ و عقد اجلمان يف تـاريخ أهـل  احلنفية يف مصر ، وأفىت ودّرس ، وله تصانيف حسنة منها

و الفوائـد البهيـة يف تـراجم احلنفيـة ، للكنـوي  ) ٢/٢٩٤(الزمان ؛ و البنايـة شـرح اهلدايـة ؛ وغريهـا . ينظـر : البـدر الطـالع 

)٢٠٧.( 

احلنفــى بــدر الــدين العيــىن  عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري حملمــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن حســني الغيتــاىب )٣(

 ).١٧/١٧٧بريوت ( -اث العريبدار إحياء الرتُّ -هـ)٨٥٥(املتوىف: 

 بــاملنح اللدنيــة الصــلبة. املواهــب القطعــة وهــى التحتانيــة، علــى املهملــة الــدال وتقــدمي الكــاف بضــم (كديــة شــديدة) وهــى )٤(

 .)١/٢٨٥( احملمدية

 .)١٠٣: ص( للماوردي النبوة أعالم .ناعم خفيف رمل من صغريا تال: أهيل كثيبا )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  
 

٤٥  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

قد كادت أن تنضج، فقلت: طعيم يل، فقم أنت يـا رسـول اهللا ورجـل أو رجـالن،  )١(انكسر، والربمة بني األثايف

، قــال: " كثــري طيــب، قــال: قــل هلــا: ال تنــزع الربمــة، وال اخلبــز مــن التَّنــور حــىت آيت، فــذكرت لــه» كــم هــو«قــال: 

باملهـــاجرين  - -فقـــال: قومـــوا" فقـــام املهـــاجرون، واألنصـــار، فلمـــا دخـــل علـــى امرأتـــه قـــال: وحيـــك جـــاء النـــيب

بــز، فجعــل يكســر اخل» ادخلــوا وال تضــاغطوا«واألنصــار ومــن معهــم، قالــت: هــل ســألك؟ قلــت: نعــم، فقــال: 

وجيعـــل عليـــه اللحـــم، وخيمـــر الربمـــة والتَّنـــور إذا أخـــذ منـــه، ويقـــرب إىل أصـــحابه مث ينـــزع، فلـــم يـــزل يكســـر اخلبـــز، 

ابــن  وقــد ورد عــن ،)٢(»كلــي هــذا وأهــدي، فــإن النــاس أصــابتهم جماعــة«ويغــرف حــىت شــبعوا وبقــي بقيَّــة، قــال: 

 حجـر
)٣(

علــى أنــه مل خيــص  األحاديــث تــدلُّ  فــإنَّ  ،ضــحوهــي أو  ،ا قومــواقــال للمســلمني مجيًعــ ـ أن النــيب ـ   

 - -إشـــراكهإن ، و )٤(وخصـــهم بالـــذكر لشـــرفهم ،فكـــأن املـــراد فقـــام املهـــاجرون ومـــن معهـــم ،املهـــاجرين بـــذلك

  لدليل على رمحته وشفقته بأصحابه. -رغم أنه دعي وحده ورجالن -للصحابة معه

  

  المظهر الثالث/ تقسيم الجيش على اإلمكانات المتوفرة

رمحـة �ـم مـن التَّعـب الـذي قـد يصـيبهم إذا  ؛ألصـحابه للركـوب عليهـا على تـوفري الـدوابِّ  - -صحر  

ــــه ــــيت يعيشــــها املســــلمون إال أن ــــى أقــــدامهم، فــــرغم الفاقــــة ال ــــى البعــــري   - -مشــــوا عل ــــوزع الصــــحابة عل كــــان ي

فإنه قد يصل عدد املتعـاقبني علـى ركـوب البعـري الواحـد  ، من اإلبلا قليًال إال عددً  - -بالتَّساوي، فإذا مل جيد

يف غـزوة وحنـن سـتة نفـر، بيننـا بعـري  - -خرجنـا مـع النـيب«، قـال: - -إىل ستة، فعن أيب موسـى األشـعري

علــى أرجلنــا اخلــرق، فســميت غــزوة  ، ونقبــت قــدماي، وســقطت أظفــاري، وكنــا نلــفُّ )٥(نعتقبــه، فنقبــت أقــدامنا

، وحدث أبـو موسـى �ـذا مث كـره ذاك، قـال: مـا كنـت أصـنع »ا نعصب من اخلرق على أرجلناذات الرقاع، ملا كنَّ 

                                                           

 .)٣/١٨٧( كثري البن النبوية السرية .القدر عليها توضع ثالثة حجارة: الربمة: القدر ، واألثايف )١(

 ).٥/١٠٨) (٤١٠١صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة اخلندق وهي األحزاب، ح( )٢(

الكناين العسقالين، املصري املولد واملنشأ والوفاة، الشهري بابن أمحد بن علي بن حممد، شهاب الدين، أبو الفضل ھو  )٣(

حجر، من كبار الشافعية، كان حمدثًا فقيًها مؤرًخا، انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة العايل والنازل، وعلل 

طالعة وإقراء وتصنيًفا األحاديث وغري ذلك، ارحتل إىل بالد الشام وغريها، تصدى لنشر احلديث وقصر نفسه عليه م

وإفتاء، وتفرد بذلك حىت صار إطالق لفظ احلافظ عليه كلمة إمجاع، درس يف عدة أماكن وويل مشيخة البيربسية ونظرها 

واإلفتاء بدار العدل، واخلطابة جبامع األزهر، وتوىل القضاء، زادت تصانيفه على مائة ومخسني مصنًفا، من تصانيفه: فتح 

لبخاري، والدراية يف منتخب ختريج أحاديث اهلداية، وتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الباري شرح صحيح ا

 .٢٠/  ٢. معجم املؤلفني ١٧٨/ ١هـ. يراجع: األعالم للزركلي  ٨٥٢الكبري، تويف سنة 

 ).٧/٣٩٨، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  انظر: )٤(

 .)٨٢: ص( احلديبية غزوة مرويات .املشي من جلودها رقت أقدامنا: أي نقبت )٥(
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

وهـو  ، أي نركبـه عقبـة عقبـة )بيننـا بعـري نعتقبـه(قولـه و  ،)١(بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عملـه أفشـاه.

، وهـذا مــن مظـاهر تقســيم )٢(حـىت يــأيت علـى ســائرهم مــرتبني، أن يركـب هــذا قلـيال مث ينــزل فريكـب اآلخــر بالنوبـة

  ـ إلمكانات اجليش، واستغالهلا قدر اإلمكان. النيب ـ 

  

  المظهر الرابع/ االهتمام بالنساء وعدم إلحاق المشقة بهن

ما كان يعمله مع نسائه، حيث كان يقرع بيـنهن إذا أراد السـفر  - -ومما كان من حسن ترتيبه وتدبريه

 ا هلـا، فعـن عائشـةا سـاترً ا مناسـبً وجته اليت وقـع عليهـا السـهم مركبًـلز  حيرص أن يعدَّ  - -أو الغزو، وكان
)٣(

 – 

- قالـت: كـان رســول اهللا- -  ًا أقــرع بـني أزواجــه، فـأيهن خــرج سـهمها خــرج �ـا رســول اهللاإذا أراد سـفر- 

- معــه، قالــت: فــأقرع بيننــا يف غــزوة غزاهــا فخــرج فيهــا ســهمي، فخرجــت مــع رســول اهللا- -  بعــد مــا أنــزل

 دنونــا وقفــل، تلــك غزوتـه مــن  اهللا رســول فــرغ إذا حـىت فســرنا ،احلجـاب، فكنــت أمحــل يف هـودجي وأنــزل فيــه

 قضـيت فلمـا اجلـيش، جـاوزت حـىت فمشـيت بالرحيـل، آذنـوا حـني فقمـت بالرحيـل، ليلة آذن قافلني، املدينة من

 عقــدي فالتمسـت فرجعـت انقطـع، قـد ظفـار جـزع مـن يل عقـد فـإذا صـدري، فلمسـت رحلـي، إىل أقبلـت شـأين

 كنـت الـذي بعـريي علـى فرحلـوه هـودجي فـاحتملوا يرحلـوين، كـانوا الـذين الـرهط وأقبل: قالت ابتغاؤه، فحبسين

 العلقـة يـأكلن إمنـا اللحـم، يغشـهن ومل يهـبلن، مل خفافـا ذاك إذ النسـاء وكـان فيـه، أين حيسـبون وهـم عليه، أركب

 اجلمـــل فبعثـــوا الســـن، حديثـــة جاريـــة وكنـــت ومحلـــوه، رفعـــوه حـــني اهلـــودج خفـــة القـــوم يســـتنكر فلـــم الطعـــام، مـــن

 منـزيل فتيممـت جميـب، وال داع مـنهم �ـا ولـيس منـازهلم فجئـت اجلـيش، استمر ما بعد عقدي ووجدت فساروا،

 وكــان فنمــت، عيــين غلبتــين منــزيل، يف جالســة أنــا فبينــا إيل، فريجعــون ســيفقدوين أ�ــم وظننــت بــه، كنــت الــذي
                                                           

صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسـري، -)٥/١١٣) (٤١٢٨صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ح( )١(

 ).٣/١٤٤٩) (١٨١٦باب غزوة ذات الرقاع، ح(

 ).٧/٤٢١، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر، انظر:  )٢(

بكر الصديق أم املؤمنني، تكىن أم َعبد اهللا، وأمها أم رومان بنت عامر. تزوجها رسول اهللا عائشة بنت أيب هي أم املؤمنني  )٣(

صلى اهللا عليه وسلم مبكة قبل اهلجرة وهي بنت ست سنني وبىن �ا باملدينة وهي بنت تسع سنني، روت َعن: النيب صلى 

روى عنها: ابن أختها عروة بن الـزبري، وإسـحاق  اهللا عليه وسلم الكثري الطيب، وسعد بن َأيب وقاص، وُعَمر بن اخلطاب،

بــن ُعَمــر، واألســود بــن يزيــد النخعــي، فضــل عائشــة علــى النســاء كفضــل الثريــد علــى ســائر الطعــام، وهــي أحــب النــاس إىل 

الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم ولــو مجــع علــم عائشــة إىل علــم مجيــع أزواج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وعلــم مجيــع النســاء، 

علم عائشة أفضل، مناقبها وفضائلها كثرية جدا رضي اهللا عنها وأرضاها. تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي بنت  لكان

مثاين عشرة سنة. توفيت عائشة سـنة سـبع ومخسـني وقيـل توفيـت يف شـوال سـنة مثـان ومخسـني، وقيـل: توفيـت ليلـة الثالثـاء 

أن تــدفن لــيال، فــدفنت بعــد الــوتر بــالبقيع، روى هلــا اجلماعــة. لســبع عشــرة خلــت مــن رمضــان ســنة مثــان ومخســني، وأمــرت 

 .٢٢٧/ �٣٥ذيب الكمال 
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 الذكواين مث السلمي املعطل بن صفوان
)١(

 فعـرفين نـائم إنسـان سـواد فـرأى منـزيل، عنـد فأصـبح اجلـيش، وراء مـن 

 مـــا وواهللا جبلبـــايب، وجهــي فخمـــرت عــرفين، حـــني باســـرتجاعه فاســتيقظت احلجـــاب، قبــل رآين وكـــان رآين، حــني

 إليهـا فقمـت يـدها، علـى فـوطئ راحلتـه، أنـاخ حـىت وهـوى اسـرتجاعه، غـري كلمة منه مسعت وال بكلمة، تكلمنا

 ة"ولفظـ :، قال ابن حجـر)٢(نزول وهم الظهرية حنر يف موغرين اجليش أتينا حىت الراحلة يب يقود فانطلق فركبتها،

أي بعدما نزل احلجاب أي بعدما نزل األمر باحلجـاب واملـراد حجـاب النسـاء عـن رؤيـة الرجـال  )فخرج سهمي(

حـىت أفضـى ذلـك  ،كالتَّوطئة للسبب يف كو�ا كانـت مسـترتة يف اهلـودجوهذا قالته   ،وكن قبل ذلك ال مينعن ،هلن

فلعـل النسـاء حينئـذ كـن يـركنب  ،خبـالف مـا كـان قبـل احلجـاب ،وهم يظنون أ�ا فيه ،إىل حتميله وهي ليست فيه

للمـرأة حيرص �يئـة املركـب السـاتر  - -، فكان)٣(أو يركنب اهلوادج غري مسترتات" ،ظهور الرواحل بغري هوادج

  ا هلا من رؤية الرجال هلا.ا هلا وصونً حفظً 

  المظهر الخامس/ جمع الزاد وادخاره لوقت الحاجة

وهـذا مـن  ،بالزاد الذي يأخذه معه للغزو، فقد كان حيرص أن جيمع الزاد والطعام ألصـحابه - -اهتم 

، فعــن ســويد بــن النعمــان - -ســعة رمحتــه بأصــحابه
)٤(

خيــرب، حــىت إذا كنــا عــام  - -أنــه خــرج مــع النــيب 

صــلى العصــر، مث دعــا بــاألزواد فلــم يــؤت إال بالســويق، فــأمر بــه فثــري، فأكــل «بالصــهباء، وهــي مــن أدىن خيــرب، 

فيــه داللــة علــى  ـ وفعــل النــيب ـ  ،)٥(»وأكلنــا، مث قــام إىل املغــرب، فمضــمض ومضمضــنا، مث صــلى ومل يتوضــأ

                                                           

 مث الّسلمي ذكوان بن فاجل بن مرة بن حمارب ابن الّنسب، بلفظ خزاعيّ  ابن بالّتصغري، ،  ربيعة بن املعطّل بن صفوانھو  )١(

 .املؤمل خزاعيّ  وبني بينه وزاد ربيعة، بدل رحضة الكليب ابن عند لكن عمر، أبو نسبه هكذا. الذّكواينّ 

 يف ذكرها جرى املريسيع مشاهدة أول: ويقال الواقدّي، قول يف واملشاهد اخلندق صفوان وشهد املدينة، سكن: البغويّ  قال

 ستني سنة وقيل. عشرة تسع سنة: إسحاق ابن وقال. ومخسني مثان سنة الّصحيحني،ذلك يف املشهور اإلفك حديث

 ).٣/٣٥٦انظر: اإلصابة (بسميساط. 

صــحيح مســلم، كتــاب التَّوبــة، -)١١٧-٥/١١٦) (٤١٤١صــحيح البخــاري، كتــاب املغــازي، بــاب حــديث اإلفــك، ح( )٢(

 ).٤/٢١٢٩) (٢٧٧٠باب يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف، ح(

 ).٨/٤٥٨، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٣(

 بـن مالـك بـن عمـرو بـن اخلـزرج بـن احلـارث بـن حارثـة بـن جشـم بـن جمدعـة بـن عـامر بـن مالـك بـن الّنعمان بن سويدهو  )٤(

 ).١٩٠/ ٣( اإلصابة:انظر. نظر وفيه بالقادسية، استشهد عقبة، أبا يكىن. األنصاريّ  األوس

 ).٥/١٣٠) (٤١٩٥صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، ح( )٥(
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حيــث كــان  - -، فكــان هــذا مــن شــأنه)١(ة وفــيهم الربكــةمجــع الرفقــاء علــى الــزاد يف الســفر، ألن اجلماعــة رمحــ

  �م ولتعم الربكة هلم. يتزود بالطعام الكايف قدر املستطاع وجيمع الصحابة على املائدة الواحدة رمحةً 

 -رضــوان اِهللا علــيهم -وممـا يــدل علــى هــذا املعــىن العظــيم للرمحــة والشـفقة والتَّــزود بــالزاد وإطعــام الصــحابة 

 ري يف شـأن غــزوة خيـرب عــن أنــسمـا رواه البخــا
)٢(

 - -  :أقــام النـيب«قـال- -  بــني خيـرب، واملدينــة ثــالث

، فــدعوت املســلمني إىل وليمتــه، ومــا كــان فيهــا مــن خبــز وال حلــم، ومــا كــان فيهــا إال أن »يبــىن عليــه بصــفيَّة ليــالٍ 

فبسطت، فـألقى عليهـا التَّمـر واألقـط والسـمن، فقـال املسـلمون: إحـدى أمهـات املـؤمنني،  )٣( باألنطاعأمر بالًال 

أو ما ملكت ميينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحـدى أمهـات املـؤمنني، وإن مل حيجبهـا فهـي ممـا ملكـت ميينـه، فلمـا 

  رمحته �م. على إطعام الصحابة هلو شاهد على - -حرصهإن ، ف)٤(ارحتل وطأ هلا خلفه، ومد احلجاب.

  

  المظهر السادس/ التَّخطيط والتَّرتيب لمن يريد بعثهم

يبعث سراياه ويرتكهم خبط عشواء، بل كان يرتب أمرهم ويـدهلم ويـوجههم فيمـا يصـلح  - -مل يكن 

أمورهم، فقد كان حيدد قائد اجليش ونائبه ونائب نائبه، وهذا مـن شـدة حرصـه علـى مجـع كلمـتهم وعزميـة أمـرهم 

 وفهم، فعن عبد اهللا بن عمروتقوية صف
)٥(

 - -قال: أمر رسول اهللا ،- -  ،يف غـزوة مؤتـة زيـد بـن حارثـة

قـال عبـد اهللا: كنـت فـيهم » إن قتـل زيـد فجعفـر، وإن قتـل جعفـر فعبـد اهللا بـن رواحـة: «- -فقال رسـول اهللا

سـده بضـعا وتسـعني، مـن يف تلك الغـزوة، فالتمسـنا جعفـر بـن أيب طالـب، فوجـدناه يف القتلـى، ووجـدنا مـا يف ج

، قـــال ابـــن بطـــال " فبـــان �ـــذا احلـــديث أن جعفـــرًا وعبـــد اهللا إمنـــا تقـــدما إىل أخـــذ الرايـــة بتقـــدمي )٦(طعنـــة ورميـــة "

                                                           

 ).٣/١٠٧، (سابق مرجع، عيينعمدة القاري لل )١(

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غـنم بـن عـدي بـن النجـار األَْنصـارِّي، هو  )٢(

النجاري، أبو محزة املدين، نزيل البصرة. َرَوى َعن: النيب ع صلى اهللا عليـه وسـلم، وَعـن أيب بـن كعـب، وأسـيد ابـن حضـري 

بن ميسرة، ومكحول الشامي، تويف سنة ثالث وتسعني وعمره مائة سنة وثالث  َرَوى َعنه:، وأبان بن َأيب عياش، وإبراهيم

 .٣٢٩/ ١، �ذيب التهذيب ٣٥٣/ ٣، �ذيب الكمال ١٢٦/ ١سنني روى له اجلماعة اإلصابة 

 .)٢/٧٠٨( الواقدي مغازي .األدمي من بساط وهو] النون بكسر[ نطع األنطاع: مجع )٣(

 ).٥/١٣٥) (٤٢١٣صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، ح( )٤(

. نشأ يف اإلسالم  وهاجر مـع هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، أبو عبد الرمحن. قريشي عدوي. صاحب رسول اهللا  )٥(

حابة. وهو أحد املكثرين تويف مبكة من الص، أبيه إىل اهللا ورسوله، شهد اخلندق وما بعدها، ومل يشهد بدراً وال أحد لصغره

 )٢/١٩٥)، واإلصابة (٤/٢٤٦.األعالم للزركلي (من احلديث عن رسول اهللا 

 ).٥/١٤٣) (٤٢٦١صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام، ح( )٦(
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، وتوليتـه )١(ففى هـذا مـن الفقـه أن اإلمـام جيـوز لـه أن جيعـل واليـة العهـد بعـده لرجـل" ،الرسول هلما وتوليته إيامها

  ع الكلمة ونبذ التَّفرق واالختالف.لنائب لزيد إمنا كان من أجل مج

 مــا رواه الشــيخان مــن حــديث ســلمة بــن األكــوع ،ومــن األحاديــث الــيت تتجلــى فيهــا هــذه الرمحــة 
)٢(

 - 

-  :غــزوت مــع النــيب«حيــث قــال- -  ســبع غــزوات، وخرجــت فيمــا يبعــث مــن البعــوث تســع غــزوات مــرة

 علينا أبو بكر، ومرة علينـا أسـامة
)٣(

علـى تسـمية األمـري، وهـذا مـن شـأنه  ، واحلـديث يبـني حـرص النـيب )٤(» 

  مجع كلمتهم، وقلة اختالفهم.

  المظهر السابع/ التَّرخص بالرخص التي من شأنها رفع قوة الجيش

على الفطر إذا غزا يف رمضـان لكـيال يشـق  وحسن ترتيبه لغزواته أنه كان حيثُّ  - -ومن مظاهر رمحته 

 - -قال: "خـرج النـيب - -الصحابة أقوى وأشد قوة ألجسامهم، فعن ابن عباسعلى الصحابة، وليكون 

يف رمضــان إىل حنــني، والنــاس خمتلفــون، فصــائم ومفطــر، فلمــا اســتوى علــى راحلتــه، دعــا بإنــاء مــن لــنب أو مــاء، 

تـــاب جـــاء يف ك ،)٥(فوضـــعه علـــى راحتـــه، أو علـــى راحلتـــه، مث نظـــر إىل النـــاس فقـــال املفطـــرون للصـــوام: أفطـــروا"

                                                           

-ياسر بن إبراهيمحتقيق: -هـ)٤٤٩أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك (املتوىف: -بن بطالال شرح صحيح البخارى )١(

 ).٥/٢٢٣الطبعة الثانية (-السعوديَّة، الرياض -دار مكتبة الرشد

) شـهد بيعـة الرضـوان باحلديبيـة ، ٧٤هو  أبو مسلم سلمة بن عمـرو بـن سـنان ( األكـوع ) بـن عبـد اهللا األسـلمي (ت/   )٢(

جاعا راميـاً حمسـنا خـرياً فاضـال ؛ يومئـذ ثـالث مـرات ، يف أول النـاس ، ووسـطهم وآخـرهم ؛ وكـان شـ وبايع رسـول اهللا 

خــرج إىل  ســبع غــزوات ، ويقــال شــهد غــزوة مؤتــة  ؛ وكــان يســكن املدينــة ، فلمــا قتــل عثمــان  غــزا مــع رســول اهللا 

الربذة ، فسكنها وتزوج هناك وولد له ، فلم يزل �ا حىت كان قبل وفاته بليال عـاٍد إىل املدينـة فتـويف �ـا ، وهـو ابـن مثـانني 

قال : (( خرب رجالتنا سلمة بن األكوع ))  ل ابنه إياس ما كذب أيب قط ؛ وثبت يف الصحيح أّن رسول اهللا سنة ، قا

مـن العـدو الـذين أغـاروا عليهـا وهـزمهم وحـده . ينظـر : �ـذيب  ، قاله يف غزوة ذي قـرد ، ملـا اسـتنقذ لقـاح رسـول اهللا 

 . )١/٦٦(واإلصابة  ، )١/٢٢٩(األمساء واللغات 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل أبو حممد، صحايب جليل، ولد مبكة ونشأ على اإلسالم (ألن أباه كان من أول هو   )٣(

حيبه حباً مجاً وينظر إليه نظره إىل سبطيه: احلسن واحلسني، قال ابن سعد: مات النيب  الناس إسالماً) وكان رسول اهللا 

 يم فمـات النـيب وله عشرون سـنة وكـان أمَّـره علـى جـيش عظـ   قبـل أن يتوجـه فأنفـذه أبـو بكـر وكـان عمـر  جيلـه

ويكرمه، وقد روى عن أسامة من الصحابة أبو هريرة وابن عباس ومن كبار التابعني أبو عثمان النهدي وأبو وائل وآخـرون 

 )١/٦٤)، وأسد الغابة (١/٣١وفضائله كثرية وأحاديثه شهرية. اإلصابة (

صــحيح مســلم، كتــاب اجلهــاد -)٥/١٤٤) (٤٢٧٠املغــازي، بــاب بعــث أســامة بــن زيــد، ح ( صــحيح البخــاري، كتــاب )٤(

 ).٣/١٤٤٨) (١٨١٥، ح(- -والسري، باب عدد غزوات النيب

 ).٥/١٤٦) (٤٢٧٧صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة الفتح يف رمضان، ح( )٥(
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

مفطـرا يف تلـك الواقعــة مـن أول النهـار، وإمنــا أراد اآلن أن يعلمهـم أنـه لــيس كــان   - -النـيب (فـيض البـاري) أن

  .)١(ويتأهبوا للقتال ليكون أقوى هلم، ا، مث أفطر ليفطروا،، فإنه كان صائمً بصائم. خبالف ما مرَّ 

  

  المظهر الثامن/ توجيه الصحابة وإخبارهم بخصوصيات الموقع

ا، بــل كــان يــوجههم يوجــه الصــحابة إذا أقــاموا يف بلــد بعــد فتحــه، ومل يكــن يــرتكهم ســد�  - -كــانوقــد   

: "إن مكـة حرمهـا اهللا قـال - -أن النـيب  ألمر اهللا وكان حيمد اهللا على كل فتح ويثين عليه، فقد روى مسلم 

 أحـدٌ  �ا شـجرة، فـإنْ  )٢(ا، وال يعضدمً المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك �ا د ومل حيرمها الناس، فال حيلُّ 

فيهــا، فقولــوا لــه: إن اهللا أذن لرســوله، ومل يــأذن لكــم، وإمنــا أذن يل فيهــا ســاعة  - -تــرخص بقتــال رســول اهللا

، وإخبـــار النـــيب للصـــحابة )٣("الغائـــبَ  مـــن �ـــار، وقـــد عـــادت حرمتهـــا اليـــوم كحرمتهـــا بـــاألمس، وليبلـــغ الشـــاهدُ 

  وتوجيههم هلم خبصوصيات مكة جلانب من رمحته �م وحسن توجيههم وتعليمهم. 

 

  

  المظهر التَّاسع/ تعليم الصحابة ترتيب أمورهم بالمحاولة والخطأ

يبـــــدو لــــه مـــــن األمـــــر مــــا مل يدركـــــه الصــــحابة، فكـــــان يرتـــــب ســــفره وإقامتـــــه علــــى مـــــا فيـــــه  - -كــــان  

يأمرهم بأمره وال يرجع هلم، وتارة يأمرهم بـأمره فيسـتثقلون ذلـك فريجـع لـرأيهم ليتبـني هلـم مصلحتهم، فكان تارة 

 خطـأ رأيهـم هم، وهذا من فـيض رمحتـه وشـفقته �ـم، فقـد كـان يعلمهـم خبطـئهم باحملاولـة واخلطـأ، فـإذا تبـنيَّ ؤ خط

الطــائف، فلــم  - -، قــال: ملــا حاصــر رســول اهللا- -مطمئنــني، فعــن عبــد اهللا بــن عمــر - -عــادوا لرأيــه

». نقفـل«فثقل علـيهم، وقـالوا: نـذهب وال نفتحـه، وقـال مـرة: ». إنا قافلون إن شاء اهللا«ا، قال: ينل منهم شيئً 

فـأعجبهم، فضـحك ». ا إن شـاء اهللاإنا قـافلون غـدً «فغدوا فأصا�م جراح، فقال: ». اغدوا على القتال«فقال: 

                                                           

-هــ)١٣٥٣كتاب فيض الباري على صحيح البخاري حملمد أنور شاه بن معظم شـاه الكشـمريي اهلنـدي (املتـوىف:   انظر: )١(

 ).٥/١٠٢(-الطبعة األوىل-لبنان –دار الكتب العلميَّة بريوت-حتقيق حممد بدر عامل املري�ي

 .)٢/٨٣٦( الواقدي مغازي .يقطع أي: يعضد )٢(

صــحيح مســلم، كتــاب -)٥/١٤٩) (٤٢٩٥يــوم الفــتح، ح( - -ب منــزل النــيبصــحيح البخــاري، كتــاب املغــازي، بــا )٣(

)، واللفـــظ ٢/٩٨٧) (١٣٥٤احلـــج، بـــاب حتـــرمي مكـــة وصـــيدها وخالهـــا وشـــجرها ولقطتهـــا، إال ملنشـــد علـــى الـــدوام، ح (

 ملسلم.
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

بــني ســبب  )فثقــل علــيهم(قولــه  ،أي راجعــون إىل املدينــة )فلونإنــا قــا("قولــه  :، قــال ابــن حجــر)١(.- -النــيب

فلمـا رأى ذلـك  ،وحاصل اخلرب أ�م ملا أخربهم بـالرجوع بغـري فـتح مل يعجـبهم )،نذهب وال نفتحه(ذلك بقوهلم 

فكـانوا ينـالون مـنهم بسـهامهم  ،أل�م رموا عليهم من أعلـى السـور ؛أمرهم بالقتال فلم يفتح هلم فأصيبوا باجلراح

فلمـا أعـاد علـيهم القـول بـالرجوع  ،هام إىل من على السور فلما رأوا ذلك تبني هلم تصويب الرجوعوال تصل السِّ 

بـرأي الصـحابة إمنـا كـان تعليمـا وتـدريبا هلـم، وهـذا مـن  ، وأخـذ النـيب )٢(وهلذا قـال فضـحك" ،أعجبهم حينئذ

  رمحته �م.

  

  

  الجيشالمظهر العاشر/ اصطحاب النساء والخدم لخدمة 

وجتهيــزه للغــزو أنــه كــان يصــطحب معــه النســاء والغلمــان ليتفــرغ الصــحابة  - -كــان مــن حســن ترتيبــه  

للقتال والتَّقوي على احلرب، فكانت النسـاء والغلمـان تصـنع هلـم الطعـام، وحتضـر املـاء، وتـداوي اجلرحـى، وتقـوم 

 ة األنصـــاريَّةعلــى املرضـــى، ويــردون القتلـــى إىل املدينـــة، فقــد روى مســـلم عــن أم عطيَّـــ
)٣(

غـــزوت مـــع «، قالــت:  

ـــــوم علـــــى  - -رســـــول اهللا ســـــبع غـــــزوات، أخلفهـــــم يف رحـــــاهلم، فأصـــــنع هلـــــم الطعـــــام، وأداوي اجلرحـــــى، وأق

نســـقي  - -ا مـــع النــيبكنَّــ«ا مـــا رواه البخــاري عـــن الربيــع بنـــت معــوذ، قالـــت: ، ومــن ذلـــك أيًضــ)٤(»املرضــى

  .)٥(»ونداوي اجلرحى، ونرد القتلى إىل املدينة

  

  : أن النـيب- -يدل على اختاذه الغلمـان يف احلـرب للخدمـة، فعـن أنـس بـن مالـك ومن األحاديث ما 

- -قال أليب طلحة ، - - 
)٦(

فخـرج يب » ا مـن غلمـانكم خيـدمين حـىت أخـرج إىل خيـربالـتمس غالًمـ: « 

                                                           

ســري، صــحيح مسـلم، كتــاب اجلهـاد وال-)٥/١٥٦) (٤٣٢٥( صـحيح البخـاري، كتــاب املغـازي، بــاب غـزوة الطـائف، ح )١(

 ).٣/١٤٠٢) (١٧٧٨( باب غزوة الطائف، ح

 ).٨/٤٥، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٢(

 مــع وتغــزو املــوتى، تغســل وكانــت الصــحابة، نســاء كبــار مــن وكانــت احلــارث، بنــت نســيبة امسهــا األنصــارية عطيــة أمهــي  )٣(

 ) ٤٥٣/ ٣( الغابة أسد و)   ٢٦١/ ٨( اإلصابة: انظر. وسّلم عليه اهللا صّلى اهللا رسول

صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب النسـاء الغازيـات يرضـخ هلـن وال يسـهم، والنهـي عـن قتـل صـبيان أهـل احلـرب،  )٤(

 ).٣/١٤٤٧) (١٨١٢ح(

 ).٤/٣٤) (٢٨٨٢صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب مداواة النساء اجلرحى يف الغزو، ح( )٥(

 واملسـلمون وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول هـاجر وملـا النجـاري، األنصاري سهيل بن زيدُ  امسه ري،األَنَصا طلَحةَ  أَبوهو  )٦(

 الّلــه رســول مــع كلهــا املشــاهد وشــهد اجلــراح، بــن ُعَبيــدة َأيب وبــني بينــه وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول آخــى. املدينــة ِإىل
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

ا فكنــت أمسعــه كثــريً  ، إذا نــزل،- -، وأنــا غــالم راهقــت احللــم، فكنــت أخــدم رســول اهللا)١(أبــو طلحــة مــرديف

اللهــــم إين أعــــوذ بـــــك مــــن اهلــــم واحلـــــزن، والعجــــز والكســــل، والبخــــل واجلـــــنب، وضــــلع الــــدين، وغلبـــــة «يقــــول: 

علــى تفريــغ نفســه وتفريــغ أصــحابه للقتــال، وتــرك اخلدمــة  ، وقولــه (الــتمس غالمــا) يظهــر حرصــه )٢(»الرجــال

  للنساء والغلمان.

  

  تجهيز الجيشالمظهر الحادي عشر/ الحث على اإلنفاق ل

 - -الصـحابة علـى اإلنفـاق يف سـبيل اهللا وجتهيـز اجلـيش، وكـان هـذا رمحـة منـه حيـثُّ  - -ما انفكَّ  

قـال:  - -، عـن النـيب- -لرتتيب أمور اجليش وجتهيز الطعام والزاد والدواب خلدمة اجليش، فعن أيب هريـرة

"، قــال أبــو بكــر: يــا رســول )٣(: أي فــل هلــمَّ "مــن أنفــق زوجــني يف ســبيل اهللا، دعــاه خزنــة اجلنــة، كــل خزنــة بــاب

قـال النـووي يف معـىن كلمـة  ،)٤(»إين ألرجـو أن تكـون مـنهم: «- -اهللا، ذاك الذي ال تقوى عليه، فقال النيب

تيـب وممـا ورد يف السـنة أيًضـ )٥(.فرسـان أو عبـدان أو بعـريانأي:  )نازوجـ( ا مـن احلـث علـى التَّجهيـز للقتـال والرتَّ

ا يف ا يف ســبيل اهللا فقــد غــزا، ومــن خلــف غازيًــمــن جهــز غازيًــ«قــال:  - -اهللا شــيخان: أن رســوللــه مــا رواه ال

  ، وهذا حث ظاهر على اإلنفاق يف سبيل اهللا، وترتيب أعظم األجور عليه.)٦(»سبيل اهللا خبري فقد غزا

                                                                                                                                                                                

 مشـهود، مقـام ُأحـد يـوم ولـه املذكورين، الشجعان من وهو الصحابة، من املذكورين الرماة من وكان. وسلم عليه اهللا صلى

 وسـلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ليقي بصدره ويتطاول يديه، بني ويرمي بنفسه، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يقي كان

 ِيف  طَلَحــةَ  َأِيب  صــوتُ : " يقــول وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول وكــان. نفســك دون ونفســي حنــرك، دون حنــرِي: " ويقــول

 .٣/٢٠٢ الغابة أسد: انظر ومخسني ِإحدى سنة طلحة أَبو مات" . رجل مائة من خري اجليش

 .)٨٢: ص( ألصبهاين إلمساعيل النبوة بعريه. دالئل على خلفه غريه الرجل (مرديف) من اإلرداف وهو: أن يردف )١(

 ).٤/٣٦) (٢٨٩٣صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب من غزا بصيب للخدمة، ح( )٢(

 .)١٧/٤٧٧( الصحيح اجلامع لشرح فالن. التوضيح أي: يا هلم (فل هلم) فل )٣(

صــحيح مسـلم، كتــاب -)٤/٢٦) (٢٨٤١صـحيح البخـاري، كتــاب اجلهـاد والســري، بـاب فضـل النفقــة يف سـبيل اهللا، ح( )٤(

 ).٢/٧١٢) (١٠٢٧الزكاة، باب من مجع الصدقة، وأعمال الرب، ح (

 ).٧/١١٦، (سابق مرجعشرح النووي على مسلم،  )٥(

صحيح مسلم،  -)٤/٢٧) (٢٨٤٣ا أو خلفه خبري، ح(صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فضل من جهز غازيً  )٦(

 ).٣/١٥٠٦) (١٨٩٥كتاب اإلمارة، باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا مبركوب وغريه، وخالفته يف أهله خبري، ح(
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  -  -المبحث الثالث: مراعاة أحوال الصحابة

جيعــــل مراعــــاة أصــــحابه نصــــب عينيــــه، وقــــد تعــــددت صــــور مراعاتــــه ألصــــحابه قبــــل الغــــزو  - -كــــان

وتنوعــت، فمــرة يســتغفر للمتخلفــني عــن الغــزو، ومــرة يــدعو ألصــحابه، ومــرة يبشــرهم ببشــارة خــري، ومــرة يقــدم 

العفــو علــى العقوبــة ملــن حــدث منــه خطــأ أو جهــل، ومــرة يشــفع ألحــد عنــد أحــد، ومــرة يــؤانس اجلــائع ويــذكره 

ا، ومــرة يــرخص ألحــدهم حلاجــة وقعــت بــه، وغــري ذلــك ممــا  ا ومــذكرً ا وناصــحً موجًهــ - -بــاألجر، ومــرة يقــف

  ، وحتت هذا املبحث تسعة مظاهر:- -كان من شأنه ودأبه

  املظهر األول/ عدم معاتبة من ختلف عن بعض الغزوات.

  املظهر الثاين/ عدم إشراك الصغري خشية عليه.

  ا جلهادهم.�م حفظا لقدرهم وتكرميً املظهر الثالث/ جتاوز زال

  املظهر الرابع/ احلرص على إدخال السرور عليهم.

  املظهر اخلامس/ تعليمهم أمر دينهم وداللتهم للخري.

  املظهر السادس/ وعدهم باخلري واألجر من اهللا جلهادهم وبذهلم.

خيص للمضطر ليخفف عنه ضرره.   املظهر السابع/ الرتَّ

  على ما جيعلهم على أهبة االستعداد. املظهر الثامن/ احلرص

  الربكة هلم. ا لتحلَّ املظهر التَّاسع/ مجع الزاد إذا قل وأكله مجيعً 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  
 

٥٤  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  ن تخلف عن بعض الغزواتالمظهر األول/ عدم معاتبة مَ 

من شدة مراعاته ألحوال أصحابه ورمحته �م أنه كان ال يعاتـب مـن ختلـف عـن الغـزو مـنهم  - -كان  

املشـاركة فيمـا سـيأيت مـن علـى ا هلـم ا لقلـو�م حنـوه، وحثـ�ا لقلـو�م ومجًعـذلك رمحة �م وتأليًفـيف بعض الغزوات، و 

 جتاه من ختلفوا يف غـزوة بـدر، فعـن كعـب بـن مالـك - -غزوات وحروب، ومما يدل على ذلك ما فعله
)١(

 - 

- َّف عن رسول اهللا، قال: مل أختل- -  أين ختلفـت عـن غـزوة بـدر، يف غـزوة غزاهـا إال يف غـزوة تبـوك، غـري

يريــد عــري قــريش، حــىت مجــع اهللا بيــنهم وبــني عــدوهم  - -ختلــف عنهــا، إمنــا خــرج رســول اهللا اومل يعاتــب أحــدً 

  .)٢(على غري ميعاد

ا إن أقواًمــ«كــان يف غــزاة، فقــال:   - -: أن النــيب- -رواه البخــاري عــن أنــس ا مــاومــن ذلــك أيًضــ

 هــو العـذر أن ابــن حجـر ذكـر ،)٣(»ا إال وهــم معنـا فيـه، حبســهم العـذرواديًـ ا والباملدينـة خلفنـا، مـا ســلكنا شـعبً 

فلـه أجـر الغـازي إذا صـدقت  :وتقـديره ،ومل يـذكر اجلـواب ،الوصف الطارئ على املكلف املناسب للتسهيل عليه

ني من ختلف لعذر وصدقت نيته، وهـذا مـن مراعاتـه حـىت ألحـوال املتخلفـ باألجر كلَّ  - -، فقد أشرك)٤(نيته

  .لعذر 

 

  المظهر الثاني/ عدم إشراك الصغير خشية عليه

يسـتعرض اجلـيش،  - -املراعاة، فكان يشفق عليهم، ومـن ذلـك أنـه يراعي أصحابه أشدَّ  - -كان  

ا ال يقدر على الغـزو رده وأرجعـه رمحـة بـه مـن أن يلحقـه إذا رأى صغريً  - -ويعرض عليه من سيقاتلون، وكان

استصــــغرت أنــــا وابــــن عمــــر يــــوم بــــدر، وكــــان «، قــــال: - -عــــه لصــــغره، فعــــن الــــرباءى غــــري قــــادر علــــى دفأذً 

 ميف شـــرحه وقـــد ذكـــر غـــري واحـــد  ،)٥(»ا وأربعـــني ومـــائتنيا علـــى ســـتني، واألنصـــار نيًفـــاملهـــاجرون يـــوم بـــدر نيًفـــ

اهللاُ رِضــَي  -ها عنـاستصـغر يــوم بـدر مث استصـغر يـوم أحـد، بـل جـاء ذلـك صـرحيً  ــ، ابـن عمـر ـ  للحـديث أن

أنــه عــرض يــوم بــدر وهــو ابــن ثــالث عشــرة ســنة فاستصــغر، وعــرض يــوم أحــد وهــو ابــن أربــع عشــرة  ،-تعــاىل عْنــه

  .)٦(اه صغريً استصغره أي: عدَّ  ومعىن سنة فاستصغر،

                                                           

 ســكن: وقيــل الشــام، أهــل يف وعــداده. عمــرو مالــك أيب اســم: وقيــل مالــك، أبــو كنيتــه. األشــعري عاصــم بــن كعــبهــو   )١(

 )٢/٤٣٦( الغابة أسد: انظر.األشعري مالك أبو هو: يقال السقيفة، أصحاب من وكان. مصر

 ).٥/٧٢) (٣٩٥١( صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب قصة غزوة بدر، ح )٢(

 ).٤/٢٦) (٢٨٣٩( صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب من حبسه العذر عن الغزو، ح )٣(

 ).٦/٤٧، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  انظر: )٤(

 ).٥/٧٣) (٣٩٥٦صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب عدة أصحاب بدر، ح( )٥(

 ).١٧/٨٢، (سابق مرجع، للعيين عمدة القاري انظر: )٦(
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٥٥  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  ا لجهادهما لقدرهم وتكريمً المظهر الثالث/ تجاوز زالتهم حفظً 

ـــ اوكـــان يـــوليهم اهتماًمـــ يتجـــاوز عـــن خطـــأ أصـــحابه حـــىت وإن عظـــم اخلطـــأ مـــنهم، - -كـــان    ،اخاص�

وهجـرهم قبيلـتهم،  ،ا جلهـادهم وصـربهم علـى فـراق أهلهـموتعظيًمـ ،ا لفضلهموحفظً  ،ا جلميلهمرد�  ،ورعاية فائقة

 بلتعةأيب مع حاطب بن  - -ومن ذلك موقفه
)١(

 - -وعفـوه وصـفحه ،- - رغـم إصـرار بعـض  ،عنـه

وأبـا مرثـد  - -، قـال: بعثـين رسـول اهللا- -الصحابة على إيقاع العقوبـة بـه، فقـد روى الشـيخان عـن علـي

، فــإن �ــا امــرأة مــن املشــركني، )٢(انطلقــوا حــىت تــأتوا روضــة خــاخ«الغنــوي، والــزبري بــن العــوام، وكلنــا فــارس، قــال: 

- -فأدركناها تسري علـى بعـري هلـا، حيـث قـال رسـول اهللا» معها كتاب من حاطب بن أيب بلتعة إىل املشركني

- -فالتمسنا فلم نر كتابـا، فقلنـا: مـا كـذب رسـول اهللا )٣(، فقلنا: الكتاب، فقالت: ما معنا كتاب، فأخنناها

، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، فلما رأت اجلد أهوت اىل حجز�ا، وهـي حمتجـزة بكسـاء، فأخرجتـه، فانطلقنـا 

، فقــال عمــر: يــا رســول اهللا، قــد خــان اهللا ورســوله واملــؤمنني، فــدعين فألضــرب عنقــه، - -ل اهللا�ــا إىل رســو 

ــ» مــا محلــك علــى مــا صــنعت: «- -فقــال النــيب  -ا بــاهللا ورســولهقــال حاطــب: واهللا مــا يب أن ال أكــون مؤمًن

-ك إال لـه هنـاك ، أردت أن يكون يل عنـد القـوم يـد يـدفع اهللا �ـا عـن أهلـي ومـايل، ولـيس أحـد مـن أصـحاب

فقـال عمـر: إنـه » اصدق وال تقولوا له إال خريً : «- -من عشريته من يدفع اهللا به عن أهله وماله، فقال النيب

لـع إىل اهللا اطَّ  فقـال: "لعـلَّ » أليس من أهـل بـدر؟«قد خان اهللا ورسوله واملؤمنني، فدعين فألضرب عنقه، فقال: 

ت لكم اجلنة، أو: فقد غفرت لكم" فـدمعت عينـا عمـر، وقـال: اهللا أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم، فقد وجب

وهـي بشـارة عظيمـة مل تقـع لغـريهم ووقـع اخلـرب  ،واملراد منه هنا االستدالل على فضـل أهـل بـدر .)٤(ورسوله أعلم

املبشـرات ، وغـري ذلـك مـن اهللا اطلـع لعـلَّ  :ومنهـا ،فقد وجبت لكم اجلنـة :ومنها ،فقد غفرت لكم :منها بألفاظٍ 

 ؛ألصــحابه، وعــدم أخــذهم بكــل خطــأ، والعفــو عــن أخطــائهم - -، وهــذا يــدل علــى حســن مراعاتــه)٥(هلــم

  ا لفضلهم وجهادهم.رمحة �م ورد� 

  

  

                                                           

 ســورة فيــه نزلــت.خلــم مــن بطــن خالفــة، بــين مــن ســلمة، بــن عمــري بــن عمــرو بلتعــة أيب واســم بلتعــة، أيب بــن حاطــبهــو  )١(

 )١/٢٢٩( الغابة أسد: انظر. سنة وستني مخساً  عمره وكان عثمان، عليه وصلى ثالثني، ةسن حاطب وتويف املمتحنة،

 .)٥/١٧( حمققا للبيهقي النبوة دالئل املدينة. من بريد ألف: على بينهما معجمتني (روضة خاخ) خباءين )٢(

 .)١٧/٩٦( البخاري صحيح شرح القاري بعريها. عمدة (فأخنناها) أي: فأخننا )٣(

صـحيح مسـلم، كتـاب فضـائل -)٧٨-٥/٧٧) (٣٩٨٣ا، ح(صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب فضل من شهد بدرً  )٤(

 ).٤/١٩٤١) (٢٤٩٤، باب من فضائل أهل بدر، (-رضي اهللا تعاىل عنهم -الصحابة

 ).٧/٣٠٥، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  انظر: )٥(
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٥٦  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  المظهر الرابع/ الحرص على إدخال السرور عليهم

علــــى إدخــــال الســــرور علــــى أصــــحابه، فكــــان يســــليهم مبــــا يــــذهب بــــه عــــنهم  - -حــــرص رســــول اهللا 

ليدخل على قلو�م السرور، وعلى أنفسـهم النشـاط، فعـن  - -تعبهم ونصبهم، فكان ينشد عليهمجوعهم و 

إىل اخلندق، فـإذا املهـاجرون، واألنصـار حيفـرون يف غـداة بـاردة، فلـم  - -، قال: خرج رسول اهللا- -أنس

لعـيش عـيش اآلخـرة، اللهـم إن ا«يكن هلم عبيد يعملون ذلك هلم، فلمـا رأى مـا �ـم مـن النصـب واجلـوع، قـال: 

  فقالوا جميبني له:» فاغفر لألنصار واملهاجرة

  .)١(حنن الذين بايعوا حممدا... على اجلهاد ما بقينا أبدا

وأكثـر مـا  ،ا يف العمـل وبـذلك جـرت عـاد�م يف احلـرب"وفيه أن يف إنشاد الشـعر تنشـيطً  :قال ابن حجر

  .÷ور إىل أنفس الصحابة ، وهذا من شأنه إدخال السر )٢(يستعملون يف ذلك الرجز "

  

  المظهر الخامس/ تعليمهم أمر دينهم وداللتهم للخير

 ،ويعـــرفهم بفضـــل ر�ـــم ،مـــن رمحتـــه بأصـــحابه ومراعاتـــه ألحـــواهلم أنـــه يعلمهـــم أمـــور ديـــنهم - -كـــان  

ويرجعهم إليه حىت يف أحلك الظروف، وهذا من فيض رمحتـه علـيهم وشـفقته علـيهم وحبـه هلـدايتهم إىل الصـراط 

عــام احلديبيَّــة، فأصــابنا مطــر  - -، قــال: خرجنــا مــع رســول اهللا- -بــن خالــد القــومي املســتقيم، فعــن زيــدٍ 

قلنـــا: اهللا ». كـــم؟ون مـــاذا قـــال ربُّ أتـــدر «الصـــبح، مث أقبـــل علينـــا فقـــال:  - -ذات ليلـــة، فصـــلى لنـــا رســـول اهللا

طرنـا برمحـة اهللا وبـرزق اهللا ا مـن قـال: مُ ورسوله أعلم، فقال: "قال اهللا: أصبح من عبادي مؤمن يب وكـافر يب، فأمَّـ

وبفضـــل اهللا، فهـــو مـــؤمن يب، كـــافر بالكوكـــب، وأمـــا مـــن قـــال: مطرنـــا بـــنجم كـــذا، فهـــو مـــؤمن بالكوكـــب كـــافر 

  ألصحابه إال دليل رمحته �م، وحب داللتهم على اخلري. - -، وما تعليم النيب )٣(يب"

  

  

  

                                                           

صــحيح مســلم،  -)١٠٨-٥/١٠٧) (٤٠٩٩( نــدق وهــي األحــزاب، حصــحيح البخــاري، كتــاب املغــازي، بــاب غــزوة اخل )١(

 )، واللفظ للبخاري.٣/١٤٣١) (١٨٠٥كتاب اجلهاد والسري، باب غزوة األحزاب وهي اخلندق، ح(

 ).٧/٣٩٥، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٢(

، كتاب اإلميان، باب بيان صحيح مسلم-)٥/١٢١) (٤١٤٧( صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة احلديبيَّة، ح )٣(

 ).١/٨٣) (٧١كفر من قال مطرنا بالنوء (
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٥٧  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  المظهر السادس/ وعدهم بالخير واألجر من اهللا لجهادهم وبذلهم

هو تبشري أصحابه الغازين وا�اهـدين معـه، ووعيـدهم بفضـل اهللا هلـم  - -ومما حرص عليه رسول اهللا 

، قــال: - -عل الـدائرة هلـم، فعــن جـابر بـن عبـد اهللاهم وسـيجيف الـدنيا واآلخـرة، وأن اهللا فضـلهم وسـوف يعــزُّ 

ا وأربــع مائــة، ولــو كنــت أبصــر اليــوم وكنــا ألًفــ» أنــتم خــري أهــل األرض«يــوم احلديبيَّــة:  - -قــال لنــا رســول اهللا

 
ً
  .)١(ا وأربع مائةا ألفً ا، مسع جابرً ألريتكم مكان الشجرة تابعه األعمش، مسع سامل

- -، قـال: قـال رسـول اهللا-÷ -ا رواه البخاري عن أيب هريـرةم - -ومما يدل على ذلك من سنته

ا علــى اهللا أن يدخلــه اجلنــة، جاهــد يف ســبيل مــن آمــن بــاهللا وبرســوله، وأقــام الصــالة، وصــام رمضــان كــان حق�ــ: «

 إن يف اجلنـة مائـة درجـة،«، فقـالوا: يـا رسـول اهللا، أفـال نبشـر النـاس؟ قـال: »اهللا أو جلس يف أرضه اليت ولد فيها

لتم اهللا، فاســـألوه أأعـــدها اهللا للمجاهـــدين يف ســـبيل اهللا، مـــا بـــني الـــدرجتني كمـــا بـــني الســـماء واألرض، فـــإذا ســـ

، ومـا وعـد النـيب )٢(»فوقـه عـرش الـرمحن، ومنـه تفجـر أ�ـار اجلنـة -أراه -الفردوس، فإنه أوسط اجلنـة وأعلـى اجلنـة

 .هلم باجلنة إال مظهر من مظاهر رمحته بالصحابة، ومظهر من مظاهر حفظ بذهلم وجهادهم  

  

  المظهر السابع/ التَّرخيص للمضطر ليخفف عنه ضرره

ألصـــحابه أنـــه كـــان خيفـــف عـــن املضـــطر إذا احتـــاج ويوجهـــه لفعـــل كفـــارة مـــا  - -ومـــن صـــور مراعاتـــه 

لــه بفعــل مــا خيفــف عنــه ممــا هــو حــرام فعلــه، وذلــك رمحــة فعــل، فقــد كــان إذا رأى ضــررا علــى أحــد أصــحابه أذن 

 بأصحابه ومراعاة ألحواهلم، فعن كعب بن عجرة - -منه
)٣(

رآه وقملـه يسـقط علـى  - -، أن رسول اهللا 

أن حيلــق، وهــو باحلديبيَّــة، مل يبــني هلــم  - -قــال: نعــم، فــأمره رســول اهللا» أيؤذيــك هوامــك؟«وجهــه، فقــال: 

ا أن يطعــم فرقًــ: «- -علــى طمــع أن يــدخلوا مكــة، فــأنزل اهللا الفديــة، فــأمره رســول اهللاأ�ــم حيلــون �ــا، وهــم 

بأصــحابه ا�اهــدين، وحرصــه  ، وهــذا مــن رمحتــه )٤(»بـني ســتة مســاكني، أو يهــدي شــاة، أو يصــوم ثالثــة أيــام

  على التخفيف عنهم.

                                                           
صــحيح مســلم، كتــاب اإلمــارة، بــاب -)٥/١٢٣) (٤١٥٤( صــحيح البخــاري، كتــاب املغــازي، بــاب غــزوة احلديبيَّــة، ح )١(

 ).٣/١٤٨٤) (١٨٥٦( استحباب مبايعة اإلمام اجليش عند إرادة القتال، ح
 ).٤/١٦) (٢٧٩٠( والسري، باب درجات ا�اهدين يف سبيل اهللا، حصحيح البخاري، كتاب اجلهاد  )٢(
كعب بن عجرة األنصاري أبو حممد وقيل أبو عبد اهللا وقيل أبو إسحاق املدين صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم من ھو  )٣(

بين سامل بن عوف وقال أبو عمر بن عبد الرب من بين سامل بن بلي بن احلاف بن قضاعة حليف لبين حارثة بن احلارث 
تأخر إسالمه مث أسلم وشهد املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه بن اخلزرج شهد بيعة الرضوان وقال الواقدي كان قد اس

وسلم وهو الذي نزلت فيه باحلديبية الرخصة يف فدية احملرم إذا مسه األذى قوله تعاىل فمن كان منكم مريضا أو به أذى 
ر بن اخلطاب ، روى من رأسه ففديه من صيام اآلية ، روى عن : النيب صلى اهللا عليه وسلم ،وعن بالل بن رباح ، وعم

، عنه : ثابت بن عبيد ، جابر بن عبد اهللا األنصاري، عاصم العدوي . مات سنة إحدى ومخسني أو سنة ثنتني ومخسني 
 .)٤٣٦/ ٢انظر: أسد الغابة (

صحيح مسلم، كتاب احلج، باب جواز -)٥/١٢٣) (٤١٥٩صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة احلديبيَّة، ح ( )٤(
 ).٢/٨٦١) (١٢٠١رأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية حللقه وبيان مقدارها، ح(حلق ال
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٥٨  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  المظهر الثامن/ الحرص على ما يجعلهم على أهبة االستعداد

ــــه كــــان يبحــــث حبثًــــ - -ومــــن رمحتــــه  ا عمــــا يقــــوي ا حثيثًــــبأصــــحابه ومراعاتــــه ألحــــواهلم يف الغــــزو أن

 وحيـثُّ  ،ا يف رمضان، فكـان حيـرص علـى الفطـرخيرج للغزو أحيانً  - -ط أجسادهم، فقد كانأجسامهم وينشِّ 

 - -بـاسا لعـوده وزيـادة لنشـاطه، فعـن ابـن عوذلك ألن الفطر واألكل تقوية للمجاهد وتثبيتًـ ؛الصحابة عليه

خـــرج يف رمضـــان مـــن املدينـــة ومعـــه عشـــرة آالف، وذلـــك علـــى رأس مثـــان ســـنني ونصـــف مـــن « - -أن النـــيب

مـه املدينــة، فســار هــو ومــن معـه مــن املســلمني إىل مكــة، يصــوم ويصــومون، حـىت بلــغ الكديــد، وهــو مــاء بــني مقدِ 

  يبني حرصه على جعل اجليش على أهبة االستعداد. ، وإفطاره )١(»عسفان، وقديد فأفطر وأفطروا

  البركة لهم ا لتحلَّ وأكله جميعً  المظهر التَّاسع/ جمع الزاد إذا قلَّ 

الــــزاد مجــــع كــــل الطعــــام الــــذي معــــه  أنــــه إذا جــــاع أصــــحابه وقــــلَّ  - -مــــن حســــن مراعاتــــه ألصــــحابه 

املــاء، وهــذا مــن شــأنه أن  احــد إذا شــحَّ ا إذا حــان الوضــوء يف قــدح و ا، وكــان جيمعهــم أيًضــوأجلســهم عليــه مجيًعــ

هم فيكفــي أغلــبهم، ألن االجتمــاع واملشــاركة رمحــة ئحــاجتهم، ويبــارك هلــم يف وضــو  يبــارك هلــم يف طعــامهم فيســدُّ 

 وبركــة، فعــن إيــاس بــن ســلمة
)٢(

يف غــزوة، فأصــابنا جهــد حــىت  - -، عــن أبيــه، قــال: خرجنــا مــع رســول اهللا 

، فـاجتمع زاد القـوم علـى )٣(افجمعنـا مزاودنـا، فبسـطنا لـه نطًعـ - -نـيب اهللامهمنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر 

، وحنن أربع عشـرة مائـة، قـال: فأكلنـا حـىت شـبعنا )٤(النطع، قال: فتطاولت ألحزره كم هو؟ فحزرته كربضة العنز

، )٥(نطفــة قــال: فجــاء رجــل بــإداوة لــه فيهــا» فهــل مــن وضــوء؟: «- -ا، مث حشــونا جربنــا، فقــال نــيب اهللامجيًعــ

أربــع عشــرة مائــة، قــال: مث جــاء بعــد ذلــك مثانيــة، فقــالوا: هــل  )٦(فأفرغهــا يف قــدح، فتوضــأنا كلنــا ندغفقــه دغفقــة

"ويف هـذا احلـديث اسـتحباب املواســاة يف  :، قـال النـووي)٧(»فـرغ الوضــوء: «- -مـن طهـور؟ فقـال رسـول اهللا

علـى مجـع الـزاد لتحـل  ، وحـرص النـيب )٨(الزاد ومجعه عند قلتـه وجـواز أكـل بعضـهم مـع بعـض يف هـذه احلالـة"

  به الربكة هلو جانب عظيم من جوانب رمحته بأصحابه يف حال الغزو.

                                                           

صـحيح مسـلم، كتـاب الصـيام، بــاب -)٥/١٤٦) (٤٢٧٦صـحيح البخـاري، كتـاب املغـازي، بـاب غــزوة يف رمضـان، ح( )١(

 ).٢/٧٨٤) (١١١٣جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية، ح(

 هـ.١١٩األكوع األسلمي، تويف عام  هو سلمة بن )٢(

 .)١/١٩٦( حجر البن الباري اجللود. فتح من يفرتش الذي (نطعا) وهو )٣(

 .)١٢/٣٤( مسلم على النووي رابضة. شرح وهي كقدرها أو كمربكها (فحزرته كربضة العنز) أي )٤(

 .)١٢/٣٤( مسلم على النووي (بإداوة له فيها نطفة) إناء للوضوء فيه ماء قليل. شرح )٥(

 .)١٢/٣٤( مسلم على النووي شديدا. شرح صبا نصبه أي) دغفقة ندغفقه( )٦(

 ).٣/١٣٥٤) (١٧٢٩( صحيح مسلم، كتاب املغازي، باب استحباب خلط األزواد إذا قلت واملؤاساة فيها، ح )٧(

 ).١٢/٣٥، (سابق مرجعشرح النووي على مسلم،  )٨(
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

 المبحث الرابع: التَّخيير بين اإلسالم أو القتال

ليبلـــغ رســـالته للعـــاملني أمجعـــني، وليخـــرج العبـــاد مـــن  - -ارســـوله حممـــدً  -نه وتعـــاىلســـبحا -بعـــث اهللا 

عبـادة العبـاد إىل عبـادة رب العبـاد، وهـذا اجلانــب إمنـا هـو جانـب تفـيض منــه الرمحـة، وتتفجـر منـه أ�ـار الشــفقة، 

تـه، فكـان إذا غـزا هـذا الـنهج حـىت يف غزوا - -وتتجلى فيه معاين حب هداية الناس للخـري، فقـد انـتهج النـيب

هلم بذلك إمنا نبـع مـن قلـب حمـب  - -اإلسالم أو القتال، وختيريهبني هم قبل أن تدور الدائرة بينهم ا خريَّ قومً 

مــن الغــزو إمنــا كــان لنشــر اإلســالم وإلقامــة  - -هلــم إىل اخلــري، وفيــه داللــة علــى أن هدفــه هلدايــة النــاس ودالٍّ 

ا حـــىت بأعدائـــه الـــذين يهـــم بقتـــاهلم، وحتـــت هـــذا املعـــىن العظـــيم رحيًمـــ شـــعائره وإلظهـــار علـــوه وعزتـــه، فقـــد كـــان

  مطلبان:

  ـ املطلب األول: بيان التَّخيري بني اإلسالم والقتال للصحابة ولألمة.

  .أو اجلزية ـ املطلب الثاين: ختيري من يريد قتاهلم بني اإلسالم والقتال
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  للصحابة ولألمةالمطلب األول: بيان التَّخيير بين اإلسالم والقتال 

 -وهــــذا املقصــــد املهــــم مــــن مقاصــــد الشــــريعة إىل أصــــحابه ،أن يبــــني هــــذا املعــــىن العظــــيم - -حــــرص 

د ، فكان يوجـه بـه اجليـوش والسـرايا الـيت يبعثهـا، وكـان خيـرب بـه أفـراد الصـحابة، بـل كـان يشـدِّ -رضوان اِهللا عليهم

  ، وحتت هذا املطلب أربعة مظاهر:-ليهمرضوان اِهللا ع -على من خالف هذا املعىن العظيم من أصحابه

  املظهر األول/ توجيه الصحابة حبرمة قتل من نطق الشهادة.

  املظهر الثاين/ لوم من قتل من قال ال إله إال اهللا.

  املظهر الثالث/ توجيه السرايا والبعوث بعرض اإلسالم على األعداء قبل قتاهلم.

  أجله شرع اجلهاد.املظهر الرابع/ توضيح اهلدف األمسى الذي من 
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  المظهر األول/ توجيه الصحابة بحرمة قتل من نطق الشهادة

 -وحدانيَّـــة اهللا علـــى أل�ـــا كلمـــة عظيمـــة تـــدل ؛كلمـــة (ال إلـــه إال اهللا)  ىشـــديد احلـــرص علـــ - -كـــان  

، و�ـا قامـت السـماوات واألرض، وفيهـا مـن التَّعظـيم - -، ومقصد عظيم من مقاصـد بعثتـه-سبحانه وتعاىل

قتـل على كلمة التَّوحيد أنه �ى عـن أن يُ  - -الكثري الظاهر، ومن عظم حرصه ءالشي -سبحانه وتعاىل -هللا

ا مـن القتـل أو السـيف، وهـذا أحد من املشركني إذا نطق �ذه الكلمة، حـىت وإن ظـن أهـل اإلسـالم أنـه قاهلـا هربًـ

 لكنديبالناس، فقد روى الشيخان عن املقداد بن عمرو ا - -من عظيم رمحته
)١(

ا لبـين زهـرة، ، وكان حليًفـ 

 مـن الكفـار : أرأيـت إن لقيـت رجـًال - -أخـربه أنـه قـال لرسـول اهللا - -ا مع رسـول اهللاوكان ممن شهد بدرً 

مين بشجرة، فقال: أسلمت هللا، أأقتلـه يـا رسـول اهللا بعـد  فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، مث الذَ 

فقـال: يـا رسـول اهللا إنـه قطـع إحـدى يـدي، مث قـال ذلـك بعـد مـا » ال تقتلـه: «- -أن قاهلا؟ فقال رسـول اهللا

ال تقتلــه، فــإن قتلتــه فإنــه مبنزلتــك قبــل أن تقتلــه، وإنــك مبنزلتــه قبــل أن يقــول  : «- -قطعهــا؟ فقــال رســول اهللا

قولـه ال إلـه إال  بعـد ،معصـوم الـدم حمـرم قتلـه احملـارب نيف معـىن احلـديث أ النـوويوقد ذكر  ،)٢(»كلمته اليت قال

كمـا كـان هـو قبـل قولـه ال   ،وإنـك بعـد قتلـه غـري معصـوم الـدم وال حمـرم القتـل ،كما كنت أنت قبـل أن تقتلـه  ،اهللا

  )٣(.إله اال اهللا

  

  المظهر الثاني/ لوم من قتل من قال ال إله إال اهللا

ــ ،قــال ال إلــه إال اهللا نْ بــالنهي عــن قتــل َمــ - -مل يكتــف  ا مــن الســيف، بــل حــىت وإن كــان قالــه خوًف

 حبرمـة قتـل مـن قـال ال أن يلوم ويشدد اللـوم علـى مـن فعلـه مـن الصـحابة حـىت وإن كـان جـاهًال  - -وصل به

وهــو إفــراد اهللا  ،بالنــاس وحبــه هلــدايتهم وحرصــه علــى حتقيــق هدفــه - -ظهــر عظــيم رمحتــهإلــه إال اهللا، وهــذا يُ 

علــى ذلــك مــا ورد يف الصــحيحني عــن أســامة بــن زيــد أنــه قــال:  هلــه، وممــا يــدلُّ بالعبــادة واخللــوص مــن الشــرك وأ

 فقــال: ال إلــه إال اهللا، فطعنتــه ، فأدركــت رجــًال )٤(يف ســريَّة، فصــبحنا احلرقــات مــن جهينــة - -بعثنــا رســول اهللا

                                                           

 فلـم مكة، إىل عاد مث. احلبشة أرض إىل وهاجر السابقني، من اإلسالم قدمي وهو مالك بن ثعلبة بن عمرو بن املقدادهو  )١(

 الرســول مــع شــجاعة مواقــف ولــه بــدرا وسلم،شــهد عليــه اهللا صــلى اهللا رســول إليهــا هــاجر ملــا املدينــة إىل اهلجــرة علــى يقــدر

 ).٤١/ ٣( الغابة أسد: انظر. وسلم عليه اهللا صلى

صـحيح مسـلم، كتـاب اإلميـان، بـاب -)٥/٨٥) (٤٠١٩صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب شهود املالئكة بدرا، ح( )٢(

 ).١/٩٥) (٩٥( حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا، ح

 ).٢/١٠٦، (سابق مرجعشرح النووي على مسلم،  انظر: )٣(

 .)١/١٠٤( حجر البن يالبار  من جهينة. فتح (احلرقات من جهينة) قبائل )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  
 

٦٢  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

قــال: » ه؟أقــال ال إلــه إال اهللا وقتلتــ: «- -، فقــال رســول اهللا- -فوقــع يف نفســي مــن ذلــك، فذكرتــه للنــيب

فمـا زال » أفال شققت عن قلبـه حـىت تعلـم أقاهلـا أم ال؟«ا من السالح، قال: قلت: يا رسول اهللا، إمنا قاهلا خوفً 

معنــاه أنــك إمنــا كلفـــت يف احلــديث، أن  ابــن حجــر وقــد ذكـــر ،)١(يــت أين أســلمت يومئــذحــىت متنَّ  يكررهــا علــيَّ 

فـأنكر عليـه تـرك العمـل مبـا ظهـر  ،س لك طريـق إىل مـا فيـهوأما القلب فلي ،بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان

واملعـىن أنـك إذا كنـت  ،فقال أفال شققت عن قلبـه لتنظـر هـل كانـت فيـه حـني قاهلـا واعتقـدها أو ال ،من اللسان

  الكثري. ء، وهذا فيه من حب هداية الناس للخري واإلسالم الشي)٢(ا على ذلك فاكتف منه باللسانلست قادرً 

  

  ثالث/ توجيه السرايا والبعوث بعرض اإلسالم على األعداء قبل قتالهمالمظهر ال

مـــا  - -البعثـــات والســـرايا واجليـــوش لنشـــر اإلســـالم وقتـــال املشـــركني، ولكنـــه - -بعـــث رســـول اهللا 

ســراياه  - -انفــك يــوجههم ويــدهلم علــى التَّعامــل الصــحيح مــع مــن أرادوا قتــاهلم، وإن مــن أشــد مــا أوصــى بــه

ا ا غليظًـًضـأمـراء اجليـوش والبعـوث والسـرايا حتري ضجانـب الـدعوة لإلسـالم قبـل القتـال، فقـد كـان حيـر وبعوثه هـو 

مــن القتــال هــو هدايــة  - -بالنــاس، وليبــني للنــاس أن هدفــه - -علــى هــذا األمــر، وهــذا مــن فــيض رمحتــه

 -ل: كــان رســول اهللالنــاس إىل احلــق والطريــق املســتقيم، فقــد روى مســلم عــن ســليمان بــن بريــدة، عــن أبيــه، قــا

- ا، مث قــال: ا علــى جــيش، أو ســريَّة، أوصــاه يف خاصــته بتقــوى اهللا، ومــن معــه مــن املســلمني خــريً ر أمــريً إذا أمَّــ

ا، وإذا اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا، قاتلوا من كفر باهللا، اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا، وال متثلـوا، وال تقتلـوا وليـدً «

فــأيتهن مــا أجــابوك فاقبــل مــنهم، وكـــف  -أو خــالل -ني، فــادعهم إىل ثــالث خصـــاللقيــت عــدوك مــن املشــرك

عــنهم، مث ادعهــم إىل اإلســالم، فــإن أجــابوك، فاقبــل مــنهم، وكــف عــنهم، مث ادعهــم إىل التَّحــول مــن دارهــم إىل 

وا أن دار املهـــاجرين، وأخـــربهم أ�ـــم إن فعلـــوا ذلـــك فلهـــم مـــا للمهـــاجرين، وعلـــيهم مـــا علـــى املهـــاجرين، فـــإن أبـــ

يتحولوا منها، فأخربهم أ�ـم يكونـون كـأعراب املسـلمني، جيـري علـيهم حكـم اهللا الـذي جيـري علـى املـؤمنني، وال 

يكـون هلـم يف الغنيمـة والفـيء شـيء إال أن جياهـدوا مـع املسـلمني، فـإن هـم أبـوا فسـلهم اجلزيـة، فـإن هـم أجـابوك 

لهم، وإذا حاصـرت أهـل حصـن فـأرادوك أن جتعـل هلـم عنهم، فإن هم أبـوا فاسـتعن بـاهللا وقـات فاقبل منهم، وكفّ 

ذمتـك وذمـة أصـحابك، فـإنكم أن  ذمة اهللا، وذمة نبيه، فـال جتعـل هلـم ذمـة اهللا، وال ذمـة نبيـه، ولكـن اجعـل هلـم

ذمـة اهللا وذمـة رسـوله، وإذا حاصـرت أهـل حصـن فـأرادوك  )٣(ختفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن ختفروا

                                                           

صحيح مسلم، كتاب -)٩/٤) (٦٨٧٢( {ومن أحياها}، ح :-تعاىل -صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول اهللا )١(

 ).١/٩٦) (٩٦( اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا، ح

 ).١٢/١٩٦، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  انظر: )٢(

 .)٣/٥٨( رجب البن الباري تغدروا. فتح ختفروا) أي: أن(أن  )٣(
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

اهللا، فـــال تنـــزهلم علـــى حكـــم اهللا، ولكـــن أنـــزهلم علـــى حكمـــك، فإنـــك ال تـــدري أتصـــيب أن تنـــزهلم علـــى حكـــم 

، وحــب (مث ادعهــم إىل اإلســالم) إمنــا هــو قــول تفــيض منــه رمحتــه  ، وقــول النــيب )١(»حكــم اهللا فــيهم أم ال

  داللته الناس للخري واإلسالم.

  

  المظهر الرابع/ توضيح الهدف األسمى الذي من أجله شرع الجهاد

عدة وقفات خيرب �ـا أصـحابه سـعة رمحـة اهللا بالنـاس وبالـدعوة، ويعلمهـم فيهـا أصـول  - -وقف النيب 

اجلهاد ووقته وحقوق األعداء قبل قتاهلم، ويبني هلم شـرع اهللا يف تبليـغ الـدعوة للنـاس وضـوابط قتـاهلم واسـتحالل 

ا رســـول اهللا حــىت وإن قالوهـــا بعـــد حممــدً أنــه ال جيـــوز مقاتلــة مـــن شــهد أال إلـــه إال اهللا وأن  - -دمــائهم، فبـــني

أمـــرت أن أقاتـــل النـــاس حـــىت «قـــال:  - -، أن رســـول اهللا- -قتـــاهلم، فقـــد روى الشـــيخان عـــن ابـــن عمـــر

ا رســول اهللا، ويقيمــوا الصــالة، ويؤتــوا الزكــاة، فــإذا فعلــوا ذلــك عصــموا مــين يشــهدوا أن ال إلــه إال اهللا، وأن حممــدً 

مــا عصــم مــن احلــديث أن  ابــن رجــبوقــد اســتنبط  ،)٢(»الم، وحســا�م علــى اهللادمــاءهم وأمــواهلم إال حبــق اإلســ

بعــث ليخــرج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إىل  - -، وهــذا دليــل صــريح علــى أنــه)٣(الـدم واملــال هــو حقيقــة التَّوحيــد

  العباد. عبادة ربِّ 

  

                                                           

) ١٧٣١صحيح مسلم، كتـاب اجلهـاد والسـري، بـاب تـأمري اإلمـام األمـراء علـى البعـوث ووصـيته إيـاهم بـآداب الغـزو، ح ( )١(

)٣/١٣٥٧.( 

صـحيح -)١/١٤) (٢٥( صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب فـإن تـابوا وأقـاموا الصـالة وآتـوا الزكـاة فخلـوا سـبيلهم، ح )٢(

). واللفــظ ١/٥٢) (٢١( مســلم، كتــاب اإلميــان، بــاب األمــر بقتــال النــاس حــىت يقولــوا ال إلــه إال اهللا حممــد رســول اهللا، ح

 للبخاري.

-)هـ٧٩٥: املتوىف( احلنبلي احلسن بن رجب بن أمحد بن الرمحن عبدل-البخاري صحيح شرح الباري تحف انظر: لالستزادة )٣(

 عــزت الســيدو  القاضــي إمساعيــل بــن إبــراهيمو  الشــافعي اخلــالق عبــد بــن جمــديو  املقصــود عبــد بــن شــعبان بــن حممــود :حتقيــق

-الشـافعي اخلالق عبد بن صربيو  مهام بن مصطفى بن عالءو  املصرايت سامل بن صالحو  املنقوش عوض بن حممدو  املرسي

 ).٧/٢٣٢. (النبوية املدينة-األثرية الغرباء مكتبة
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  أو الجزية المطلب الثاني: تخيير من يريد قتالهم بين اإلسالم والقتال

أنه كـان خيـري بعـض مـن يغـري علـيهم ويريـد قتـاهلم بـني اإلسـالم والسـالمة  - -كان من أشد اهتماماته  

  عليه أرضهم ودمائهم وأمواهلم، وحتت هذا املطلب أربعة مظاهر: من احلرب، أو أن يبقوا على دينهم وحتلّ 

  املظهر األول/ ختيري العدو بني اإلسالم والسلم أو احلرب.

حيب مبن أراد اإلسالم وتأمينه يف ديار املسلمني. املظهر الثاين/   الرتَّ

  املظهر الثالث/ مراسلة امللوك ودعو�م لإلسالم.

  املظهر الرابع/ تأخري اهلجوم على األعداء خشية أن يكونوا قد أسلموا.

  ل.القتا وقف مقابل اجلزية أخذ/  اخلامس املطلب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  
 

٦٥  

  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

  أو الحرب المظهر األول/ تخيير العدو بين اإلسالم والسلم

 ةوأنـه إمنـا بعـث إلخـراج النـاس مـن عبـاد ،أروع أمثلة الرمحة وحـب هدايـة النـاس - -ضرب رسول اهللا 

غري اهللا إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له، ومن هذا أنه كان يدعو اليهود قبـل إجالئهـم لإلسـالم، بـل كـان يبـني 

مبجرد إسالمهم وقوهلم كلمة التَّوحيـد ونـزوهلم علـى هلم أ�م إذا أسلموا فإنه سيحميهم وسيسعى جلعلهم ساملني 

، قــال: بينمــا حنــن يف املســجد إذ خــرج علينــا رســول - -ديــن اهللا، فقــد روى البخــاري ومســلم عــن أيب هريــرة

فنــاداهم:  - -، فقــام النــيب)١(فخرجنــا معــه حــىت جئنــا بيــت املــدراس» انطلقــوا إىل يهــود«، فقــال: - -اهللا

مث قاهلـا الثانيـة، فقـالوا: » ذلـك أريـد«فقالوا: قـد بلغـت يـا أبـا القاسـم، فقـال: » أسلموا تسلموايا معشر يهود، «

اعلمـــوا أن األرض هللا ورســـوله، وإين أريـــد أن أجلـــيكم، فمـــن «قـــد بلغـــت يـــا أبـــا القاســـم، مث قـــال الثالثـــة، فقـــال: 

عيـين علـى أن السـالمة ال وقـد نـص اإلمـام ،)٢(»ا فليبعه، وإال فاعلموا أمنـا األرض هللا ورسـولهوجد منكم مباله شيئً 

، )٣(تسلموا يف الدنيا من القتـل واجلزيـة، ويف اآلخـرة مـن العقـاب واخللـود يف النـار املذكورة يف احلديث هي: أنكم

اإلسـالم بالسـالمة ليجلـي جانـب رمحتـه، وأنـه مل يغـز ألجـل القتـل فقـط، وإمنـا لداللـة النـاس علـى  وربط النيب 

  اخلري.

  

  الثاني/ التَّرحيب بمن أراد اإلسالم وتأمينه في ديار المسلمينالمظهر 

وبـذل نفسـه ومالــه يف سـبيل اهللا مـن أجـل نشــر الـدين القـومي والصـراط املســتقيم،  - -قاتـل رسـول اهللا 

ا وحـار�م وجـاءه مـنهم مـن ، وكان من حرصه على حتقيـق هدفـه أنـه إذا غـزا قوًمـ- -يف ذلك الكثري وقد بذلَ 

وحبـــه اخلـــري  - -وأعلـــن أنـــه آمـــن يف ديـــار اإلســـالم، وهـــذا مـــن رمحتـــه - -ول يف الـــدين فـــرحيطلـــب الـــدخ

 -أن يهـــود بــين النضــري، وقريظـــة، حــاربوا رســـول اهللا«، - -للنــاس، فقــد جـــاء يف الصــحيحني عــن ابـــن عمــر

-فـــأجلى رســـول اهللا ،- - ل بـــين النضـــري، وأقـــر قريظـــة ومـــن علـــيهم، حـــىت حاربـــت قريظـــة بعـــد ذلـــك، فقتـــ

، فـــآمنهم - -رجـــاهلم، وقســـم نســـاءهم وأوالدهـــم وأمـــواهلم بـــني املســـلمني، إال أن بعضـــهم حلقـــوا برســـول اهللا

                                                           

 حجــر البــن البــاري دراســة. فــتح صــاحب كــان الــذي هــو ألنــه إليــه البيــت ونســب اليهــود كبــري بــه املــدارس) واملــراد(بيــت  )١(

)١٢/٣١٨(. 

صـحيح مسـلم، كتـاب -)٩/٢٠) (٦٩٤٤صحيح البخاري، كتاب اإلكراه، باب يف بيع املكره وحنوه يف احلـق وغـريه، ح( )٢(

 ).٣/١٣٨٧) (١٧٦٥اجلهاد والسري، باب إجالء اليهود من احلجاز، ح(

 ).١٤/٣٠٣، (سابق مرجع، للعيين عمدة القاري )٣(
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

 يهود املدينة كلهم، بين قينقاع، وهم قوم عبـد اهللا بـن سـالم - -وأسلموا، وأجلى رسول اهللا
)١(

، ويهـود بـين  

 - -، ومـا تأمينــه)٣(منــنيآهم) أي: جعلهـم (فـأمنقــال العيـين يف معــىن  ،)٢(»حارثـة، وكـل يهــودي كـان باملدينـة

  هلم إال جانب من جوانب رمحته وشفقته بالناس ووضوح هدفه وصدق بغية هدايته للناس.

  

  المظهر الثالث/ مراسلة الملوك ودعوتهم لإلسالم

بالنــاس أنـــه كــان يراســل امللـــوك يــدعوهم إىل اإلســالم وإىل ديــن احلـــق، وهــذا مــن متـــام  - -مــن رمحتــه 

أن يعرض الدين احلق عليهم، وكان يعرفهم بـدين اهللا وشـعائره، ويبـني  - -تبليغه دعوته للناس، فكان يهدف

خلــوا يف أخــوة هلــم بطــالن مــا هــم عليــه مــن الشــرك والكفــر، ويقــيم احلجــة علــيهم، ويــبلغهم بــأ�م إن أســلموا د

�ــم  - -اإلســالم، وإن أبــوا اإلســالم فقــد قامــت علــيهم احلجــة وحــل علــيهم القتــال، وهــذا جانــب مــن رمحتــه

أن أبــا ســفيان بــن حــرب أخــربه: أن هرقــل أرســل إليــه يف  - -وإقامــة احلجــة علــيهم، فعــن عبــد اهللا بــن عبــاس

ماد فيهـا أبـا سـفيان وكفـار قـريش، فـأتوه  - -هللا بالشام يف املدة اليت كان رسول اركب من قريش، وكانوا جتارً 

ا �ـذا ، فدعاهم يف جملسه، وحوله عظماء الروم، مث دعاهم ودعا برتمجانه، فقال: أيكـم أقـرب نسـبً )٤(وهم بإيلياء

ا، فقـــال: أدنـــوه مــــين، وقربـــوا أصــــحابه الرجـــل الـــذي يــــزعم أنـــه نـــيب؟ فقــــال أبـــو ســـفيان: فقلــــت أنـــا أقـــر�م نســــبً 

ظهـره، مث قـال لرتمجانـه: قـل هلـم إين سـائل هـذا عـن هـذا الرجـل، فـإن كـذبين فكـذبوه. فـواهللا لـوال فـاجعلوهم عنـد 

ا لكـذبت عنـه. مث كـان أول مـا سـألين عنـه أن قـال: كيـف نسـبه فـيكم؟ قلـت: هـو كـذبً   احلياء من أن يـأثروا علـيَّ 

كـان مـن آبائـه مـن ملـك؟   فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قـط قبلـه؟ قلـت: ال. قـال: فهـل

قلــت: ال قــال: فأشــراف النــاس يتبعونــه أم ضــعفاؤهم؟ فقلــت بــل ضــعفاؤهم. قــال: أيزيــدون أم ينقصــون؟ قلــت: 

أحــد مــنهم ســخطة لدينــه بعــد أن يــدخل فيــه؟ قلــت: ال. قــال: فهــل كنــتم تتهمونــه  بــل يزيــدون. قــال: فهــل يرتــدُّ 

در؟ قلت: ال، وحنـن منـه يف مـدة ال نـدري مـا هـو فاعـل بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: ال. قال: فهل يغ

فيهـا، قــال: ومل متكـين كلمــة أدخــل فيهـا شــيئا غــري هـذه الكلمــة، قــال: فهـل قــاتلتموه؟ قلــت: نعـم. قــال: فكيــف  

                                                           

 بــن يوســف ولــد مــن وهــو قينقــاع، بــين مــن هلــم حليفــاً  كــان. األنصــاري مث اإلســرائيلي، احلــارث بــن ســالم بــن اهللا عبــدهــو  )١(

 وكان. اهللا عبد أسلم حني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فسماه احلصني، اجلاهلية يف امسه وكان. السالم عليهما يعقوب

ـــه اهللا صـــلى النـــيب قـــدم ملـــا إســـالمه  أســـد: انظـــر. وأربعـــني ثـــالث ســـنة ســـالم بـــن اهللا عبـــد مهـــاجراً،تويف املدينـــة وســـلم علي

 ).١١٩/ ٢:(الغابة

صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، -)٥/٨٨) (٤٠٢٨صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب حديث بين النضري، ح( )٢(

 ).٣/١٣٨٧) (١٧٦٦باب إجالء اليهود من احلجاز، ح(

 ).١٧/١٢٧، (سابق مرجع، ري للعيينعمدة القا )٣(

 .)١٣/١٨١( مسلم على النووي املقدس. شرح بيت (بإيلياء) هو )٤(
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  الفصل األول: مظاهر الرحمة قبل الغزوات

كان قتالكم إياه؟ قلت: احلرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يـأمركم؟ قلـت: يقـول: اعبـدوا 

ا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصـالة والزكـاة والصـدق والعفـاف والصـلة. فقـال وال تشركوا به شيئً اهللا وحده 

لتك عـــن نســـبه فـــذكرت أنـــه فـــيكم ذو نســـب، فكـــذلك الرســـل تبعـــث يف نســـب قومهـــا. أللرتمجـــان: قـــل لـــه: ســـ

قـول قبلـه، لقلـت رجـل لتك هل قال أحد منكم هذا القول، فذكرت أن ال، فقلت: لو كان أحد قال هذا الأوس

لتك هل كـان مـن آبائـه مـن ملـك، فـذكرت أن ال، قلـت فلـو كـان مـن آبائـه مـن ملـك، أيأيت بقول قيل قبله. وس

لتك، هـل كنـتم تتهمونـه بالكـذب قبـل أن يقـول مـا قـال، فـذكرت أن ال، فقـد أقلت رجل يطلب ملك أبيـه، وسـ

لتك أشــراف النــاس اتبعــوه أم ضــعفاؤهم، أوســأعــرف أنــه مل يكــن ليــذر الكــذب علــى النــاس ويكــذب علــى اهللا. 

لتك أيزيــدون أم ينقصــون، فــذكرت أ�ــم يزيــدون، وكــذلك أفــذكرت أن ضــعفاءهم اتبعــوه، وهــم أتبــاع الرســل. وســ

أمر اإلميان حىت يتم. وسالتَّك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن ال، وكـذلك اإلميـان حـني 

لتك مبـــا يـــأمركم، أك هـــل يغـــدر، فـــذكرت أن ال، وكـــذلك الرســـل ال تغـــدر. وســـلتأختـــالط بشاشـــته القلـــوب. وســـ

فــذكرت أنــه يــأمركم أن تعبــدوا اهللا وال تشــركوا بــه شــيئا، وينهــاكم عــن عبــادة األوثــان، ويــأمركم بالصــالة والصــدق 

ه ا فسـيملك موضـع قـدمي هـاتني، وقـد كنـت أعلـم أنـه خـارج، مل أكـن أظـن أنـوالعفاف، فـإن كـان مـا تقـول حق�ـ

مــنكم، فلــو أين أعلـــم أين أخلــص إليـــه لتجشــمت لقــاءه، ولـــو كنــت عنـــده لغســلت عــن قدمـــه. مث دعــا بكتـــاب 

الــذي بعــث بــه دحيــة إىل عظــيم بصــرى، فدفعــه إىل هرقــل، فقــرأه فــإذا فيــه "بســم اهللا الــرمحن  - -رســول اهللا

دى، أمــا بعــد، فــإين أدعــوك الــرحيم، مــن حممــد عبــد اهللا ورســوله إىل هرقــل عظــيم الــروم: ســالم علــى مــن اتبــع اهلــ

 يأهــل قــلو (  ،)١(م تســلم، يؤتــك اهللا أجــرك مــرتني، فــإن توليــت فــإن عليــك إمث األريســينيبدعايــة اإلســالم، أســلِ 

مـن القواعـد  يف هـذا احلـديث مجـال النـووي وقد عـدد اإلمـام ،)٣(.)٢( )وبينكم بيننا سواء كلمة إىل تعالوا الكتاب

إن مل  ،والقتـال قبلـه حـرام ،وهـذا الـدعاء واجـب ،منهـا دعـاء الكفـار إىل اإلسـالم قبـل قتـاهلم ،من الفوائد اوأنواع

  .)٤( وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب ،تكن بلغتهم دعوة اإلسالم

  

  

  

  

                                                           

 .)١/٤٨( بطال البن البخارى صحيح الكفر. شرح على املتبوعني الرؤساء يريد (األريسيني) )١(

 . ٦٤سورة آل عمران  )٢(

إىل هرقــل  - -) صــحيح مســلم، كتــاب اجلهــاد والســري، بــاب كتــاب النــيب٩-١/٨) (٧( ح صــحيح البخــاري، بــاب بــدء الــوحي، )٣(

 ).٣/١٣٩٣) (١٧٧٣( يدعوه إىل اإلسالم، ح

  ).١٢/١٠٧، (سابق مرجعشرح النووي على مسلم،  :انظر )٤(
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  المظهر الرابع/ تأخير الهجوم على األعداء خشية أن يكونوا قد أسلموا

ض اإلســالم علــيهم، نشــر الــدين وهدايــة النــاس وعــرْ  هــو هــمُّ  - -كــان اهلــم الــذي يشــغل حيــاة النــيب  

ا بليــل مل يغــر ، وكــان إذا أتــى قوًمــأتــى خيــرب لــيًال  - -، فعــن أنــس، أن رســول اهللا- -وكــان هــذا هــو هدفــه

�م حىت يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود مبساحيهم، ومكاتلهم فلما رأوه قالوا: حممد واهللا، حممـد واخلمـيس، 

ابــن  وقــد جــاء عــن ،)١(")َفَســاَء َصــَباُح اْلُمْنــَذرِينَ  (: "خربــت خيــرب، إنــا إذا نزلنــا بســاحة قــوم - -فقــال النــيب

 -، فكــان انتظــاره)٢(ا كــف عــنهممل يغــر حــىت يصــبح وينظــر فــإن مســع أذانًــ ،إذا غــزا كــان  - -أن النــيب حجــر

- إمنا كان من زيادة حرصه- -  َعلـى رمحتـه ا جانـب يـدلُّ ن دخلوا يف اإلسـالم، وهـذعلى عدم مقاتلة م- 

- .وحب هدايته للناس  

  

  القتال وقف مقابل الجزية أخذ/  الخامس المطلب

 من: طوائف ثالث من وسلم عليه اهللا صلى أخذها اجلزية، آية نزلت ملاومن أوجه الرمحة يف الغزوات أنه  

 ومن هؤالء، غري كافر من أخذها جيوز ال: فقيل. األصنام عباد من يأخذها ومل والنصارى، واليهود، ا�وس،

 من األصنام كعبدة الكفار من وغريهم الكتاب أهل من تؤخذ بل وقيل. وتركه بأخذه اقتداء بدينهم، دان

 نقاتلكم أن نبينا أمرنا: كسرى لعامل املغرية، ومما جيلي ظهور معىن الرمحة يف اجلزية قول العرب دون العجم

  .٣ويف هذا بيان بأ�م إذا دفعوا اجلزية توقف القتال ،اجلزية تؤدوا أو اهللا، تعبدوا حىت

  

  

                                                           

)، صــحيح مسـلم، كتــاب النكـاح، بــاب فضـيلة إعتاقــه ٥/١٣١(-)٤١٩٧( صـحيح البخــاري، كتـاب املغــازي، بـاب غــزوة خيـرب، ح )١(

 ). واللفظ للبخاري.٢/١٠٤٣) (١٣٦٥( أمته مث يتزوجها، ح

 ).٧/٤٦٨، (سابق مرجعانظر: فتح الباري البن حجر،  )٢(

: الناشر)، هـ٧٥١: املتوىف( اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حملمد، العباد خري هدي يف املعاد زاد )٣(

 .)١٣٩/ ٣( الرسالة مؤسسة
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٦٩  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  الفصل الثاني: 

 مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  ويشتمل على أربعة مباحث:  

  المجاهدين ومراعاة أحوالهم.مشاورة المبحث األول:  

  المبحث الثاني: الوعظ وتحفيز المجاهدين. 

  المبحث الثالث: نهيه عن قتل األطفال والنساء والشيوخ.

  المبحث الرابع: نهيه عن المثلى واإلجهاز على الجرحى.
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٧٠  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  أثناء الغزواتفي الفصل الثاني: مظاهر الرحمة 

 - -أثنـاء الغـزو والقتـال، فكـانيف قبل الغزو فقط، بل استمرت وجتلت حـىت  - -مل تقتصر رمحته 

، - -ا علـــى مشـــور�م رغـــم اختالفهـــا عـــن رأيـــهوكـــان ينـــزل أحيانًـــ ،يراعـــي أحـــوال ا�اهـــدين ويأخـــذ مشـــور�م

؛ اهللاعن حتفيز ا�اهـدين وتـذكريهم بـاهللا ووعظهـم وتـذكريهم بـأجر الشـهادة وفضـلها عنـد  ال ينفكُّ  - -وكان

دائــم التَّوجيــه  - -وحــث نفوســهم للجهــاد والقتــال، وكــان ،لشــحذ مهمهــم وتفجــري طاقــا�م - -ا منــهســعيً 

، كمــا  - -عــن قتــل األطفــال والنســاء والشــيوخ إال مثــال مــن أمثلــة رمحتــه - -والتَّــذكري للصــحابة، ومــا �يــه

وينـــدرج حتـــت هـــذا الفصـــل أربعـــة  ينهـــى عـــن التَّمثيـــل بقتلـــى املشـــركني واإلجهـــاز علـــى جرحـــاهم، - -كـــان

  مباحث:

  .مشاورة ا�اهدين ومراعاة أحواهلم املبحث األول:

  املبحث الثاين: الوعظ وحتفيز ا�اهدين.

  املبحث الثالث: �يه عن قتل األطفال والنساء والشيوخ.

  املبحث الرابع: �يه عن املثلى واإلجهاز على اجلرحى.
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٧١  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  أحوالهم ومراعاة المجاهدين مشاورةالمبحث األول: 

علـيهم يف  ا، فكـان يـراعيهم يف كـل أحـواهلم، وال يشـقُّ ا كبـريً ا بلغ حد� بأصحابه اهتمامً  - -النيب اهتمَّ  

 - -ا لـــــرأيهم، ومل يكتـــــفيشـــــاورهم يف كثـــــري مـــــن األحيـــــان مراعـــــاة ملشـــــاعرهم وطلبًـــــ - -أي أمـــــر، وكـــــان

يتنـازل عـن رأيـه مقابـل رأيهـم، وهـذا مـن  - -بـل كـان ا كثـرية،رأيهم أحيانً على  مبشاور�م فقط، بل كان ينزل

ا برأيـه، بـل كـان يـؤثر أصـحابه علـى ا مسـتبد� ومن عظـم رمحتـه وجتلـي شـفقته، فلـم يكـن قائـدً  - -حسن خلقه

  نفسه، ويتنازل عن رأيه ألجل أصحابه، وحتت هذا املبحث مطلبان:

  ألصحابه ا�اهدين. - -املطلب األول: مشاورة النيب 

  ألصحابه ا�اهدين. - -طلب الثاين: مراعاة النيبامل 
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  ألصحابه المجاهدين - -المطلب األول: مشاورة النبي

بأصـحابه أنــه كــان يشـاورهم ويســمع رأيهــم ويأخـذ مــا عنــدهم، وكـان يف كثــري مــن  - -مـن ســعة رمحتــه

 -ت مواقفـهأصـحابه، بـل دلـَّ رأيـه أو إقصـاء ملشـورةإصـرار علـى  - -عهـد عليـهاألحيان ينزل عند رأيهـم، ومل يُ 

-  خالف ذلك، وحتت هذا املطلب أربعة مظاهر:على  

  املظهر األول/ تنزيل أهل العقل واحلكمة منازهلم.

  .-رضوان اِهللا عليهم -املظهر الثاين/ النزول على مشورة الصحابة

  املظهر الثالث/ استشارة الصحابة والنزول على رأيهم حىت وإن تنازلوا عنه.

  الرابع/ مشاورة صاحب احلق وترك الرأي له. املظهر
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  المظهر األول/ تنزيل أهل العقل والحكمة منازلهم

منزلتـه ويعاملـه مبـا هـو أهلـه، فكـان حيفـظ لسـيد القـوم مـن الصـحابة مكانـه  إنسـانٍ  نـزل كـلَّ يُ  - -كان  

يطلــب الــرأي مــن  - -، وكــان لــه ملكانتــهلــه وإنــزاًال  مراعــاةً ؛ وحيــثهم علــى ذلــك ،أن يعطــوه منزلتــهبــويــأمر قومــه 

يـرتك احلكـم  - -بل كـان ينـزل عنـد رأيهـم إذا رأى رجحانـه، وكـان ،أهل الرأي واحلكمة، وليس هذا فحسب

وممــا يــربز هــذا املعــىن  ،ا لفضــله وجهــادهوالفصــل فيــه ألحــد أصــحابه ملــا يــرى مــن حكمتــه ورجحــان عقلــه وحفظًــ

، قـال: نـزل أهـل قريظـة علـى حكـم سـعد بـن - -اخلـدري ا هو ما رواه الشيخان عـن أيب سـعيدجلي�ا وواضحً 

قومـوا إىل سـيدكم، «إىل سعد فـأتى علـى محـار، فلمـا دنـا مـن املسـجد قـال لألنصـار:  - -معاذ، فأرسل النيب

قضـيت حبكـم «فقال: تقتل مقاتلتهم، وتسـيب ذراريهـم، قـال: ». هؤالء نزلوا على حكمك«فقال: ». أو خريكم

فيــه إكــرام  أن قومــوا إىل ســيدكم أو خــريكم)يف قولــه ( النــوويوقــد جــاء عــن  ،)١(»م امللــكحبكــ«ورمبــا قــال: » اهللا

مــن  لــيس هــذا، و احــتج بــه مجــاهري العلمــاء الســتحباب القيــام، وقــد أهــل الفضــل وتلقــيهم بالقيــام هلــم إذا أقبلــوا

 ، ومـا أمـر النـيب )٢(ا طـول جلوسـهوإمنـا ذلـك فـيمن يقومـون عليـه وهـو جـالس وميثلـون قياًمـ ،القيـام املنهـي عنـه

  لألنصار القيام لسعد  إال إكراما له، وحفظا لفضله ومنزلته.

  

  - -المظهر الثاني/ النزول على مشورة الصحابة

 ،ا ملشــور�ما ألصــحابه ا�اهــدين طالًبــمراعًيــ - -ا بــه، بــل كــانا برأيــه أو مســتبد� معتــد�  - -مل يكــن 

يستشـري أصـحابه حـىت يف أحلـك الظـروف وأشـدها، وكـان إذا  - - عنـدها إذا رأى صـحتها، وكـانوكان نازًال 

ا مــنهم املشــورة والــرأي فيمــا ســيقدم عليــه، فكــانوا يف ألصــحابه طالًبــ - -حزبــه أمــر واحتــار بــني أمــرين التفــت

على رأيهـم، فعـن املسـور بـن خمرمـة، ومـروان  - -بعض األحيان يعطونه رأيهم ويرجعون األمر إليه، وكان ينزل

عــام احلديبيَّـة يف بضــع عشـرة مائــة مـن أصــحابه،  - -كـم، يزيــد أحـدمها علــى صـاحبه قــاال: خـرج النـيببـن احل

حـىت   - -فلما أتى ذا احلليفة، قلد اهلـدي وأشـعره وأحـرم منهـا بعمـرة، وبعـث عينـا لـه مـن خزاعـة، وسـار النـيب

، وهـــم )٤(مجعـــوا لـــك األحـــابيشا، وقـــد ا مجعـــوا لـــك مجوًعـــأتـــاه عينـــه، قـــال: إن قريًشـــ )٣(كـــان بغـــدير األشـــطاط

                                                           

صحيح مسلم، كتاب -)٥/١١٢) (٤١٢١( من األحزاب، ح - -صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب مرجع النيب )١(

 جـواز قتـال مــن نقـض العهــد، وجـواز إنـزال أهــل احلصـن علــى حكـم حـاكم عــدل أهـل للحكــم، حاجلهـاد والسـري، بــاب 

)٣/١٣٨٨) (١٧٦٨.( 

 ).١٢/٩٣، (سابق مرجعشرح النووي على مسلم،  )٢(

 .)٢/٣٢١( السنن ُعسفان.معامل من (بغدير األشطاط) موضع قريب )٣(

 حجــر البــن البــاري التجميــع. فــتح والتحبــيش قريشــا حمــاربتهم يف ليــث بــين إىل انضــموا القــارة مــن أحيــاء (األحــابيش) هــم )٤(

)١/٧٥(. 
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٧٤  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

، أتــرون أن أميــل إىل عيــاهلم وذراري أشــريوا أيهــا النــاس علــيَّ «مقــاتلوك، وصــادوك عــن البيــت، ومــانعوك، فقــال: 

ـــ ا مـــن املشـــركني، وإال تركنـــاهم هـــؤالء الـــذين يريـــدون أن يصـــدونا عـــن البيـــت، فـــإن يأتونـــا كـــان اهللا قـــد قطـــع عيًن

ا هلذا البيت، ال تريد قتل أحـد، وال حـرب أحـد، فتوجـه اهللا، خرجت عامدً  ، قال أبو بكر: يا رسول»)١(حمروبني

كثـري املشـاورة ألصـحابه، فقـد روي عـن   وكـان  ،)٢(»امضـوا علـى اسـم اهللا«له، فمن صدنا عنه قاتلنـاه. قـال: 

  .)٣( - -ا قط كان أكثر مشاورة ألصحابه من رسول اهللاما رأيت أحدً  :يقول أنه كان ÷ هريرة أيب

  

  المظهر الثالث/ استشارة الصحابة والنزول على رأيهم حتى وإن تنازلوا عنه

يستشـريهم حـىت يف اخلـروج  - -أصحابه حىت يف أحلك األمور وأشدها، فكـان - -استشار النيب 

 - -ا إذا نـزل النـيبأو املكوث يف املدينة، وكانوا يشريون عليه فينزل على رأيهم، فكان بعضهم يضيق بـه ذرًعـ

قد نزل على رأيه وهو كاره لذلك، فكانوا يعتـذرون منـه ويبينـون لـه أ�ـم  - -خشية أن يكون النيب ؛ى رأيهعل

ا أروع ، فكــان يــرد علــيهم بأنــه لــن يرجــع لرأيــه وإمنــا سيمضــي علــى رأيهــم، ضــاربً - -تنــازلوا عــن رأيهــم لرأيــه

رى والنــزول علــى رأي اجلماعــة، فقــد قــال ا ألصــحابه أعظــم مــنهج يف الشــو األمثلــة يف الشــورى واملشــاورة، وراًمســ

وعــزم  )٤(أصــحابه يـوم أحـد يف املقـام واخلــروج، فـرأوا لـه اخلـروج، فلمــا لـبس ألمتـه - -"وشـاور النـيب :البخـاري

ا، وشـاور علي�ـ» ال ينبغـي لنـيب يلـبس ألمتـه فيضـعها حـىت حيكـم اهللا«قالوا: أقم، فلم ميل إليهم بعـد العـزم، وقـال: 

به أهل اإلفك عائشة فسـمع منهمـا حـىت نـزل القـرآن، فجلـد الـرامني، ومل يلتفـت إىل تنـازعهم،  وأسامة فيما رمى

يستشــريون األمنــاء مــن أهــل العلــم يف األمــور املباحــة  - -وكانــت األئمــة بعــد النــيب ،ولكــن حكــم مبــا أمــره اهللا

  .)٥(نيب بال ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة مل يتعدوه إىل غريه، اقتداءً 

  

  المظهر الرابع/ مشاورة صاحب الحق وترك الرأي له

ا ا بــــذلك حقـــوقهم مــــن االســـتباحة، ومراعيًــــا، حافظًـــا مســــتمرً علـــى استشـــارة أصــــحابه دأبًـــ - -دأب 

ا، فكــان ال يأخــذ مــن أحــد حقــه حــىت يستشــريه ويطيــب ا الفضاضــة ومنحيهــا جانًبــنفوســهم مــن الضــيق، ورافًضــ

املـأخوذ منـه حـىت يتبـني لـه الرضـا التَّـام الـذي ال  ايف التَّأكـد مـن رضـ رصحيـ - -نفسه بأجر مـن اهللا، بـل كـان

                                                           

 .)١/١٠٤( حجر البن الباري ماله. فتح أي حريبته سلب إذا الرجل حرب يقال مسلوبني (حمروبني) أي )١(

 ).٥/١٢٦) (٤١٧٨صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة احلديبيَّة، ح( )٢(

 ).٥/٣٣٤، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  انظر:لالستزادة  )٣(

 .)١٧/٢٢٩( البخاري صحيح شرح القاري عمدة .يعين: الدرع السالح، وهي باهلمز ألمته (يلبس ألمته) لبس )٤(

 ).١١٣-٩/١١٢صحيح البخاري ( )٥(
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

ا هو ما رواه البخـاري يف صـحيحه أن ليً جا ومترجعة فيه ممن أخذ منه أو شفع فيه، ومما جيلي هذا املظهر واضحً 

قـام حـني جـاءه وفـد هـوازن مسـلمني، فسـألوه أن يـرد إلـيهم أمـواهلم وسـبيهم، فقـال هلـم رسـول  - -رسول اهللا

: "معــي مــن تــرون، وأحــب احلــديث إيل أصــدقه، فاختــاروا إحــدى الطــائفتني: إمــا الســيب، وإمــا املــال، - -اهللا

 ا تبـنيَّ الطـائف، فلمَّـبضع عشرة ليلة حني قفـل مـن  - -وكان أنظرهم رسول اهللا، )١(وقد كنت استأنيت بكم

يف  - -غري راد إليهم إال إحدى الطائفتني، قالوا: فإنـا خنتـار سـبينا، فقـام رسـول اهللا - -هلم أن رسول اهللا

أما بعد، فإن إخـوانكم قـد جاءونـا تـائبني، وإين قـد رأيـت أن أرد «املسلمني، فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث قال: 

ن يطيــب ذلــك فليفعــل، ومــن أحــب مــنكم أن يكــون علــى حظــه حــىت نعطيــه إلــيهم ســبيهم، فمــن أحــب مــنكم أ

: - -فقــال النـاس: قــد طيبنــا ذلــك يـا رســول اهللا، فقــال رســول اهللا ،»إيـاه مــن أول مــا يفـيء اهللا علينــا فليفعــل

فرجـــع النـــاس، » إنـــا ال نـــدري مـــن أذن مـــنكم يف ذلـــك ممـــن مل يـــأذن، فـــارجعوا حـــىت يرفـــع إلينـــا عرفـــاؤكم أمـــركم«

فـــأخربوه أ�ـــم قـــد طيبـــوا وأذنـــوا هـــذا الـــذي بلغـــين عـــن ســـيب  - -هـــم عرفـــاؤهم، مث رجعـــوا إىل رســـول اهللافكلم

يعطيــه عــن طيــب نفــس منــه مــن غــري  :أي )ب ذلــكيِّــفمــن أحــب أن يطَ (قولــه وقــد قــال ابــن حجــر:  ،)٢(هــوازن

فمــن أحـب مـنكم أن يعطــي  يف روايـةو  ،أي بـأن يــرد السـيب بشـرط أن يعطــى عوضـه )علــى حظـه(وقولـه  ،عـوض

 -خيــريهم ويراعــي حــاهلم، فكــان يتعهــد - -، فكــان)٣(فــداؤهم ومــن كــره أن يعطــي فعلــيَّ  ،غــري مكــره فليفعــل

- .ملن أعطى يريد العوض بأنه فداؤهم، وهذا من حسن مشورته ومن رمحته وشفقته �م  

                                                           

 .)١/٨٢( حجر البن الباري انتظرتكم. فتح (استأنيت بكم) أي )١(

 ). ٥/١٥٣) (٤٣١٨صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم، ح( )٢(

 ).٨/٣٤، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٣(
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  ألصحابه المجاهدين -  -المطلب الثاني: مراعاة النبي

ب ا، فكــان حيفــظ حقهــم ويطيِّــا بالًغــعلــى مراعــاة أحــوال أصــحابه ا�اهــدين حرًصــ - -حــرص النــيب 

�ــم أنــه كــان يشــرف علــى توزيــع صــفوفهم وأمــاكنهم  - -خــاطرهم، وال يهضــمهم حقــوقهم، وكــان مــن رمحتــه

كـــل   احلـــرص يف أال يشـــق علـــيهم يف بـــاجليش، وكـــان يواســـي جرحـــاهم ويـــدعو اهللا هلـــم بالشـــفاء، وحيـــرص أشـــدَّ 

  هم، وحتت هذا املطلب أربعة مظاهر:أمور 

  املظهر األول/ تطييب خاطر ا�اهدين.

  املظهر الثاين/ احلرص على توازن اجليش وعدم مجع الصغار جوار بعضهم.

  املظهر الثالث/ تسلية املصابني واحلرص على شفائهم.

  املظهر الرابع/ التَّخفيف عن ا�اهدين بتطبيق الرخص يف العبادة.
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  ول/ تطييب خاطر المجاهدينالمظهر األ

أصــحابه وأحســن مراعــا�م، فكــان يطيــب خــاطرهم، وحيفــظ فضــلهم، ويصــدق  - -راعــى رســول اهللا 

خلــاطره، فقــد جــاء يف  ا لفضــله وجهــاده ومراعـاةً حفظًـ ؛قـائلهم، ويتحــرى كــل التَّحـري يف أال يهضــم حــق أحــدهم

 البخــاري عــن أيب قتــادة
)١(

 - - مــن نظــرت إىل رجــل مــن املســلمني يقاتــل رجــًال ، قــال: ملــا كــان يــوم حنــني 

املشـركني، وآخـر مـن املشـركني خيتلـه مـن ورائـه ليقتلـه، فأسـرعت إىل الـذي خيتلـه، فرفـع يـده ليضـربين وأضـرب يــده 

ا، حـــىت ختوفـــت، مث تـــرك، فتحلـــل، ودفعتـــه مث قتلتـــه، وا�ـــزم املســـلمون ا شـــديدً فقطعتهـــا، مث أخـــذين فضـــمين ضـــم� 

بعمر بن اخلطاب يف الناس، فقلت له: ما شـأن النـاس؟ قـال: أمـر اهللا، مث تراجـع النـاس إىل وا�زمت معهم، فإذا 

لـتمس بينـة علـى فقمـت أل» من أقام بينة على قتيـل قتلـه فلـه سـلبه: «- -، فقال رسول اهللا- -رسول اهللا

مــن جلســائه:  ، فقــال رجــل- -ا يشــهد يل فجلســت، مث بــدا يل فــذكرت أمــره لرســول اهللاقتيلــي، فلــم أر أحــدً 

مــن قــريش ويــدع  )٢(ســالح هــذا القتيــل الــذي يــذكر عنــدي، فأرضــه منــه، فقــال أبــو بكــر: كــال ال يعطيــه أصــيبغ

ا، اه إيل، فاشـرتيت منـه خرافًـفـأدَّ  - -، قال: فقـام رسـول اهللا- -ا من أسد اهللا، يقاتل عن اهللا ورسولهأسدً 

  أليب قتادة إال تطييبا خلاطره وحفظا حلقه.  ، وما تأدية النيب)٣(فكان أول مال تأثلته يف اإلسالم

  

  المظهر الثاني/ الحرص على توازن الجيش وعدم جمع الصغار جوار بعضهم

ال يضـع الكبـار الـذين ضـعفت  - -يتفقد اجليش وميـر عليـه ويتحـني مـا ينفعـه، فقـد كـان - -كان  

ي�ــا لكــي ال ينفــرد بــه املشــركون فيهــون  قو �ــم احلــال جبــوار بعضــهم، بــل كــان حيــرص أن يضــع جبــوار أحــدهم رجــًال 

�ـم أنـه كـان يضـعهم جبـوار صـحايب قـوي  - -عليهم قتله، وكان ذلك فعله حىت مع الصغار، فكان مـن رفقـه

ل علـى املشـركني االسـتفراد وشـفقته �ـم مـن أن يسـهُ  - -اشتهر عنه اجلهاد والشجاعة، وهذا من فيض رمحته

مـا جـاء يف  - -�م فيهون عليهم أسرهم أو قتلهم، ومما جيلي هذا املعـىن العظـيم والرمحـة البينـة مـن رسـول اهللا

 يـوم بـدر إذ التفـتُّ  حيث قال: "إين لفي الصفِّ  - -الصحيحني عن الصحايب اجلليل عبد الرمحن بن عوف

ا مـن صـاحبه: يـا ا السن، فكأين مل آمن مبكا�مـا، إذ قـال يل أحـدمها سـر� يان حديثتَ فإذا عن مييين وعن يساري فَـ 

عم أرين أبا جهل، فقلت: يابن أخي، وما تصنع به؟ قال: عاهدت اهللا إن رأيتـه أن أقتلـه أو أمـوت دونـه، فقـال 

ا عليــه مثــل هلمــا إليــه، فشــدَّ  ا مــن صــاحبه مثلــه، قــال: فمــا ســرين أين بــني رجلــني مكا�مــا، فأشــرتُ يل اآلخــر ســر� 

بـل جعـل بيــنهم  ،الصـغريين جبـوار بعــض - -، فلـم جيعـل رســول اهللا)٤(الصـقرين حـىت ضــرباه، ومهـا ابنـا عفــراء"

  .-  -صحابي�ا قوي�ا خشية أن يستسهلهم العدو، وهذا من رمحته وشفقته بصحابته

                                                           
 ، شـهد) اهللا رسـول فـارس( لـه يقـال وكـان. بكنيتـه قتـادة) اشـتهر (أبـو السـلمي، اخلزرجي االنصاري ربعي ابن هو احلارث )١(

 لرييــه إليــه أرســل املدينــة، إمــرة مــروان بــن امللــك عبــد ويل وملــا. أحــد وقعــة مــن ابتــداء وســلم عليــه اهللا صــلى النــيب مــع الوقــائع
 ومـات. معـه صـفني وشـهد. مكـة واله علـي، إىل اخلالفـة صـارت وملا. وأراه معه فانطلق وسلم عليه اهللا صلى النيب مواقف

 .)١٥٤/  ٢( - للزركلي باملدينة.. األعالم
 .)١٧/٣٠١( البخاري صحيح شرح القاري لعجزه. عمدة به شبهه ضعيف الطري من (أصيبغ) نوع )٢(
 ).٥/١٥٥) (٤٣٢٢( صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم، ح )٣(
صـــحيح مســـلم، كتـــاب اجلهـــاد -)٥/٧٨) (٣٩٨٨ا، ح(صـــحيح البخـــاري، كتـــاب املغـــازي، بـــاب فضـــل مـــن شـــهد بـــدرً  )٤(

 )، واللفظ للبخاري.٣/١٣٧٠) (١٧٥١( ستحقاق القاتل سلب القتيل، حوالسري، باب ا
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  المظهر الثالث/ تسلية المصابين والحرص على شفائهم

مــــرور الكــــرام، بــــل كــــانوا يصــــابون ويصــــيبهم  - -علــــى صــــحابة رســــول اهللاملعــــارك والغــــزوات  مل متــــرّ  

حـد أطرافـه، ومـنهم غـري ذلـك أطـع ا، ومـنهم مـن قُ ا بليغًـا، ومـنهم اجلـريح جرًحـا يسريً األذى، فمنهم اجلريح جرحً 

ا، وكـــان مـــن ا كبـــريً حيســـب هلـــذا األمـــر حســـابً  - -اء احلـــرب، وكـــانمـــن األذى الـــذي يصـــيب املقاتـــل مـــن جـــرَّ 

يفعــل هلـــم مــا يســتطيع فعلـــه، ويبــذل قصـــارى  - -مراعــاة خـــواطرهم، ومعايشــة آالمهــم، فكـــان - -نهشــأ

ا جلـروحهم ا بـأجر عظـيم، ومـرة ماسـحً ا هلم بالشـفاء، ومـرة مبشـرً جهده ليخفف عليهم مصا�م، فمرة جتده داعيً 

املعىن الكبري مـا رواه البخـاري عـن يزيـد ا اهللا عليها رجاء أن ينزل اهللا الشفاء، ومما جيلي هذا املظهر العظيم و ذاكرً 

بن أيب عبيد
)١(

، قال: رأيت أثر ضربة يف سـاق سـلمة، فقلـت يـا أبـا مسـلم، مـا هـذه الضـربة؟ فقـال: هـذه ضـربة 

فنفــث فيـه ثــالث نفثـات، فمــا اشــتكيتها « - -أصـابتين يــوم خيـرب، فقــال النــاس: أصـيب ســلمة، فأتيـت النــيب

فمــا  :قــال ،)٣(فقــال اللهــم أذهــب عنــه احلــر والقــر لــه دعــا أن النــيب  حجــربــن وقــد ذكــر ا ،)٢(»حــىت الســاعة

حيــث كـــان يــراعيهم أشـــد  ،بأصــحابه - -، وهــذا مـــن املعــاين العظيمــة لرمحتـــه)٤(اشــتكيتهما حــىت يـــومي هــذا

   هلم كل خري، ويدعو هلم حىت ينشر اهللا عليهم عافيته.املراعاة، وكان يتمىنَّ 

 ن المجاهدين بتطبيق الرخص في العبادةالمظهر الرابع/ التَّخفيف ع

خيفـف عـنهم ويسـهل علـيهم، فقـد  ا، بل كان يبحث عن كل مـاعلى أصحابه بتاتً  يشقُّ  - -مل يكن 

ا أنه كان يف غزو وجهـاد، فكـان مظنـة التَّخفيـف والتيسـري إىل التيسري على ا�اهدين معه، خصوصً  - -دأب

فقـــد روى  ؟!- -أكثـــر مـــن غـــريه، كيـــف ال وهـــو الـــرحيم بالنـــاس كافـــة فكيـــف بأصـــحابه - -واملراعــاة منـــه

مبكـة تسـعة عشـر  - -أقـام النـيب«، قال: - -البخاري يف كتاب املغازي يف باب فتح مكة عن ابن عباس

 -ف علــيهمحيــث خفَّــ ،بأصــحابه ا�اهــدين - -ويف هــذا احلــديث بيــان رمحــة النــيب ،)٥(»ا يصــلي ركعتــنييوًمــ

-  ًا عليهم.بالقصر يف الصالة مراعاة حلاهلم وتيسري  

                                                           

 النــبالء أعـالم سـري: انظـر. هــ١٤٧ سـنة األكوع،تــويف بـن سـلمة مـوىل الثقـات، التـابعني مــن املـدين، عبيـد أيب بـن يزيـدهـو  )١(

)٢٠٦/ ٦.( 

 ).٥/١٣٣) (٤٢٠٦صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، ح( )٢(

 .)٧/٢٧٤٠( املصابيح مشكاة شرح املفاتيح بالشتاء. مرقاة وخيص بالضم والقر أجلهما من والقر) أي (احلر )٣(

 ).٧/٤٧٧، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  انظر: )٤(

 ).٥/١٥٠) (٤٢٩٨مبكة زمن الفتح، ح ( - -صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب مقام النيب )٥(
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٧٩  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

 المبحث الثاني: الوعظ وتحفيز المجاهدين

عن وعظهم وتذكريهم بفضـل اجلهـاد وا�اهـد  - -قفتو فز ا�اهدين للجهاد، ومل يحي - -تأمل يف 

م ويشـوق قلـو�م للجنـة وثـواب يف سبيل اهللا، وكان هذا من شأنه أن يشد مهمهم ويقوي عزائمهم ويـربطهم بـر�

مــا مــن شــأنه تقويــة العزميــة  كــلَّ   - -حيــث اســتخدم ،- -اهللا، وهنــا تكمــن الرمحــة الــيت بعــث اهللا �ــا نبيــه

وتظهر عزة اإلسـالم وظهـوره علـى مجيـع  ،لكي حيقق املسلمون النصر وينتشر دين اهللا يف األرجاء ،وشد اإلصرار

 لبان:امللل الباطلة، وحتت هذا املبحث مط

  للمجاهدين. - -ـ املطلب األول: وعظ النيب 

  للمجاهدين. - -ـ املطلب الثاين: حتفيز النيب
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  للمجاهدين - -المطلب األول: وعظ النبي

أسـلوب الـوعظ والتَّـذكري للمجاهـدين بـذكره لفضـل اجلهـاد ومـا أعـده اهللا للمجاهـد  - -استخدم النيب

وتـارة يبـني عليـه الصـالة واألعمـال  ،بأفضل األعمال كالصالة وبر الوالدين يف سبيل اهللا، فكان تارة يقرن اجلهاد

علـى  - -فيحصـل النـيب ،أنه أفضل األعمال، وهذا مـن شـأنه أن يـذكي النفـوس ويـدفعها للبحـث عـن األجـر

  جيش جاهز معنوي�ا وجسدي�ا للقتال واجلهاد، وحتت هذا املطلب ستة مظاهر:

  اجلهاد وفضله. املظهر األول/ حث السائل على

  املظهر الثاين/ قرن اجلهاد بأفضل األعمال.

  املظهر الثالث/ تفضيل ا�اهد وبيان علو منزلته.

  املظهر الرابع/ تشبيه ا�اهد بالصائم القائم.

  املظهر اخلامس/ دوام التَّذكري بفضل هللا ومنته.

  املظهر السادس/ التَّبيني املستمر للهدف من اجلهاد.
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٨١  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  السائل على الجهاد وفضله ل/ حثُّ المظهر األو 

 من شدة حثه على اجلهاد وترغيب الناس به أنه كان يعـده مـن أفضـل األعمـال، فكـان يـدلُّ  - -كان

الســـائلني عـــن أفاضـــل األعمـــال إىل اجلهـــاد والقتـــال يف ســـبيل اهللا، وممـــا جيلـــي ذلـــك مـــا رواه اإلمـــام البخـــاري يف 

لـين علــى عمـل يعـدل اجلهــاد؟ ، فقـال: دُ - -ىل رســول اهللا، قــال: جـاء رجـل إ- -هريـرة صـحيحه عـن أيب

هــــل تســــتطيع إذا خــــرج ا�اهــــد أن تــــدخل مســــجدك فتقــــوم وال تفــــرت، وتصــــوم وال «قــــال: » ال أجــــده«قــــال: 

ـــــو هريـــــرة: »تفطـــــر؟ ـــــك؟، قـــــال أب ـــــه «، قـــــال: ومـــــن يســـــتطيع ذل إن فـــــرس ا�اهـــــد ليســـــنت يف طولـــــه، فيكتـــــب ل

"ومعـىن احلـديث أن الصـالة املفروضـة وبـر الوالـدين واجلهـاد ىف سـبيل  :عـن الطـربي أنـه قـال ، وروي)١(»حسنات

  .)٢(اهللا أفضل األعمال بعد اإلميان باهللا ورسوله" 

  

  المظهر الثاني/ قرن الجهاد بأفضل األعمال

اجلهــاد بأفضــل األعمــال كالصــالة وبــر الوالــدين، فقــد روى الشــيخان عــن عبــد اهللا بــن  - -قــرن النــيب 

الصـــالة علـــى «قلـــت: يـــا رســـول اهللا، أي العمـــل أفضـــل؟ قـــال:  - -لت رســـول اهللاأقـــال: ســـ، -÷ -مســـعود

ـــر الوالـــدين«، قلـــت: مث أي؟ قـــال: »ميقا�ـــا فســـكت عـــن » اجلهـــاد يف ســـبيل اهللا«، قلـــت: مث أي؟ قـــال: »مث ب

ة وبــر اجلهــاد بأفضــل األعمــال كالصــال - -، ومبجــرد أن قــرن النــيب)٣(، ولــو اســتزدته لــزادين- -رســول اهللا

ليجتهـــدوا ويبـــادروا إىل  ،وتـــذكري النـــاس بـــه ،عليـــه - -النـــيب وحـــثّ  ،الوالـــدين هلـــو دليـــل صـــريح علـــى خرييتـــه

  املشاركة فيه.

  

  المظهر الثالث/ تفضيل المجاهد وبيان علو منزلته

 -من شـدة حضـه وحثـه علـى اجلهـاد جيعـل أفضـل النـاس هـم ا�اهـدون يف سـبيل اهللا، وكـان - -كان  

- لســائل الــذي يســأل عــن أفضــليَّة النــاس أن يدلــهيبــني ل- -  علــى اجلهــاد وأهلــه، وهــذا مــن إنــزاهلم املنــزل

، قـــال: قيـــل: يـــا رســـول اهللا أي النـــاس أفضـــل؟ فقـــال - -الرفيـــع وأ�ـــم خـــري النـــاس، فعـــن أيب ســـعيد اخلـــدري

ن يف شــــعب مــــن مــــؤم«، قــــالوا: مث مــــن؟ قــــال: »مــــؤمن جياهــــد يف ســــبيل اهللا بنفســــه ومالــــه: «- -رســــول اهللا

                                                           

 ).٤/١٥) (٢٧٨٥( صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فضل اجلهاد والسري، ح )١(

 ).٥/٦، (سابق مرجعشرح صحيح البخارى البن بطال،  )٢(

صـحيح مسـلم، كتـاب -)١٥-٤/١٤) (٢٧٨٢( صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، بـاب فضـل اجلهـاد والسـري، ح )٣(

 ).١/٩٠) (٨٥األعمال هللا تعاىل، ح(اإلميان، باب بيان كون اإلميان أفضل 
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٨٢  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

قولـه: (مـؤمن جماهـد) أي: أفضـل النـاس وقـد نـص العيـين علـى أن  ،)١(»الشعاب يتقي اهللا، ويدع الناس من شـره

  .)٢(قالوا: هذا عام خمصوص تقديره: هذا من أفضل الناسو  مؤمن جماهد،

  

  المظهر الرابع/ تشبيه المجاهد بالصائم القائم

ســــبحانه  -ري الصــــيام وبالقــــائم كثــــري القيــــام، وبــــأن اهللاللمجاهــــد بالصــــائم كثــــ - -كثــــر تشــــبيه النــــيب  

ب رجـاء ا�اهــد فإمــا نصـر وعــزة، أو شـهادة وجنــة، فقــد روى الشـيخان يف صــحيحيهما عــن أيب ال خييِّــ -وتعـاىل

مثـــل ا�اهــــد يف ســــبيل اهللا، واهللا أعلـــم مبــــن جياهــــد يف «يقــــول:  - -، قــــال: مسعـــت رســــول اهللا- -هريـــرة

ا مــع ًـ القــائم، وتوكــل اهللا للمجاهــد يف ســبيله، بــأن يتوفــاه أن يدخلــه اجلنــة، أو يرجعــه ساملــ ســبيله، كمثــل الصــائم

 كلهــا  قولــه: (كمثــل الصــائم القــائم) أن حركــات ا�اهــد ونومــه ويقظتــهيف  ابــن بطــالذكــر  ،)٣(»أجــر أو غنيمــة

اهــد ممســك لنفســه حســنات، وإمنــا مثلــه بالصــائم؛ ألن الصــائم ممســك لنفســه عــن األكــل واللــذات، وكــذلك ا�

  )٤(.على حمارسة العدو، وحابس نفسه على مراعاته ومقابلته

  

  المظهر الخامس/ دوام التَّذكير بفضل اهللا ومنته

ا، وكـــان ال يــرتك التَّـــذكري بــاهللا حـــىت يف أحلــك الظـــروف، بـــاهللا دائًمــ - -ر الصــحابةيـــذكِّ  - -كــان

فكان يذكرهم حىت وهم يف زمن احلرب والقتال والتَّجهيز واإلعداد، ومن هذا حديث الصحايب اجلليـل الـرباء بـن 

، رأيتــه ينقــل مــن تــراب اخلنــدق، - -، حيــث قــال: ملــا كــان يــوم األحــزاب، وخنــدق رســول اهللا- -عــازب

اب بار جلدة بطنه، وكان كثري الشعر، فسمعته يرجتز بكلمـات ابـن رواحـة، وهـو ينقـل مـن الـرتُّ حىت وارى عين الغ

  يقول:

  اللهم لوال أنت ما اهتدينا... وال تصدقنا وال صلينا،

  فأنزلن سكينة علينا... وثبت األقدام إن القينا،

                                                           

) ٢٧٨٦صــــحيح البخــــاري، كتــــاب اجلهــــاد والســــري، بــــاب أفضــــل النــــاس مــــؤمن جماهــــد بنفســــه ومالــــه يف ســــبيل اهللا، ح ( )١(

 ).٣/١٥٠٣) (١٨٨٨( صحيح مسلم، كتاب اإلمارة (اجلهاد)، باب فضل اجلهاد والرباط، ح-)٤/١٥(

 ).١٤/٨٣، (سابق مرجع، للعيين عمدة القاري )٢(

) ٢٧٨٧صـــحيح البخـــاري ، كتـــاب اجلهـــاد والســـري، بـــاب أفضـــل النـــاس مـــؤمن جماهـــد بنفســـه ومالـــه يف ســـبيل اهللا، ح ( )٣(

 ).٣/١٤٩٨) (١٨٧٨( صحيح مسلم، كتاب اإلمارة (اجلهاد)، باب فضل الشهادة يف سبيل اهللا، ح-)١٦-٤/١٥(

 ).٥/٨، (سابق مرجعشرح صحيح البخارى البن بطال،  انظر: )٤(
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٨٣  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  إن األىل قد بغوا علينا... وإن أرادوا فتنة أبينا"

، وهـذا مـن شـدة ثنـاءه علـى اهللا ـ سـبحانه وتعـاىل ـ، ودوام ذكـره، والتـذكري )١(رهـاقـال: مث ميـد صـوته بآخ

  بفضله ومنته. 

  

  المظهر السادس/ التَّبيين المستمر للهدف من الجهاد

ا يــذكرهم دائًمــ - -علــى إيصــال اهلــدف للصــحابة مــن اجلهــاد وملــاذا أقامــه اهللا، فكــان - -حــرص 

دة العبــاد إىل عبــادة رب العبــاد، وكــان يعــظ ويــذكر ويلــوم مــن جــاوز هــذا بــأن هــدفهم هــو إخــراج العبــاد مــن عبــا

إىل احلرقـة،  - -، قـال: بعثنـا رسـول اهللا- -، فعن أسامة بن زيد-رضوان اِهللا عليهم -املعىن من الصحابة

 فكـف  مـنهم، فلمـا غشـيناه، قـال: ال إلـه إال اهللاأنـا ورجـل مـن األنصـار رجـًال  فصبحنا القـوم فهزمنـاهم، وحلقـتُ 

يـا أسـامة، أقتلتـه بعـدما قـال ال إلـه إال «، فقال: - -األنصاري فطعنته برحمي حىت قتلته، فلما قدمنا بلغ النيب

، وهــذا مــن دوام )٢(قبــل ذلــك اليــوم ا، فمــا زال يكررهــا، حــىت متنيــت أين مل أكــن أســلمتُ قلــت: كــان متعــوذً » اهللا

  باهلدف األمسى من اجلهاد والغزو. تذكري النيب 

                                                           

صــحيح مســلم، كتــاب -)٥/١١٠) (٤١٠٦صــحيح البخــاري، كتــاب املغــازي، بــاب غــزوة اخلنــدق وهــي األحــزاب، ح( )١(

 ).٣/١٤٣٠) (١٨٠٣اجلهاد والسري، باب غزوة األحزاب وهي اخلندق،ح (

صحيح مسلم، كتاب -)٥/١٤٤) (٤٢٦٩( أسامة بن زيد، ح - -صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب بعث النيب )٢(

 ).١/٩٧) (٩٦( اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا، ح
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٨٤  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

 للمجاهدين -  -المطلب الثاني: تحفيز النبي

، فقـــد - -بتحفيـــزه للصـــحابة أن يســـتنفر قـــواهم هلزميـــة العـــدو ونصـــرة ديـــن اهللا - -اســـتطاع النـــيب

ـــذلوا قصـــارى جهـــدهم، فتجـــده تـــارة يف مقدمـــة اجلـــيش  - -دأب ـــزهم وإخـــراج الطاقـــات مـــنهم ليب علـــى حتفي

ا هلمــة صــحايب ا علــى الرمــي، وتــارة شــاحذً ، وجتــده تــارة حمفــزً ا مــن الصــحابةإذا رأى تقهقــرً  - -ينطلــق بســيفه

  استشهد باجلنة لشحذ مهم السامعني، وحتت هذا املطلب ستة مظاهر: بوعده باجلنة، وتارة بوصف صحايبٍّ 

  املظهر األول/ شحذ مهم الصحابة بذكر منزلة الشهيد.

  املظهر الثاين/ ربط اجلهاد وكل ما يتعلق به باجلنة.

  ثالث/ شحذ مهم ا�اهدين بذكر معاونة املالئكة هلم.املظهر ال

  املظهر الرابع/ الوعد باجلنة ملن سأله عند بدء القتال.

  ا له.املظهر اخلامس/ إمداد ا�اهد بآلة احلرب وختصيصه باللقب حتفيزً 

  املظهر السادس/ التَّقدم إذا تقهقر ا�اهدون ليقتدوا به.
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  بذكر منزلة الشهيد المظهر األول/ شحذ همم الصحابة

الفرص لشحذ مهم الصحابة وحتفيزهم باجلنة وبوعـد اهللا، فتجـده إذا جـاءه أحـد  كلَّ   - -استغل النيب 

بـل ويبـني هلـم أكثـر مـن ذلـك أنـه يف جنـان  ،أهل الصحابة املستشهدين يف الغزو يبني هلـم أن شـهيدهم يف اجلنـة

ا يبـني هـذا املعـىن العظـيم مـا رواه البخـاري عـن ممـمتعددة وليسـت جنـة واحـدة، وأن اهللا رزقـه الفـردوس األعلـى، و 

، فقالـت: يـا نـيب اهللا، - -، أن أم الربيع بنت الرباء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النيب- -أنس بن مالك

، فإن كـان يف اجلنـة صـربت، وإن كـان غـري ذلـك، )١(، وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غربأال حتدثين عن حارثة

، ومـن )٢(»يا أم حارثة إ�ا جنان يف اجلنة، وإن ابنك أصـاب الفـردوس األعلـى«اجتهدت عليه يف البكاء، قال: 

  عند اهللا. شأن هذا احلديث العظيم شحذ مهم الصحابة للجهاد، ملا فيه من ذكر لفضل الشهيد ومنزلته

  

  المظهر الثاني/ ربط الجهاد وكل ما يتعلق به بالجنة

كثري الربط بني كل ما يتعلـق باجلهـاد وبـني اجلنـة، فتـارة يـربط اجلهـاد كلـه باجلنـة، وتـارة يـربط   - -كان  

ا هلـم يف للصـحابة وحثـ� - -ا منـهوهكـذا حتفيـزً  ،غبار اجلهاد باجلنة، وتارة يربط العني احلارسة يف اجلهاد باجلنة

 -، أن رســول اهللا- -املســابقة إىل منــادي اجلهــاد، ومــن ذلــك مــا جــاء يف البخــاري عــن عبــد الــرمحن بــن جــرب

-  :ويف  :ا علــى احلـــديث، قــال ابــن حجــر معلًقــ)٣(»مــا اغــربت قــدما عبــد يف ســبيل اهللا فتمســه النــار«قــال"

س الغبـار للقـدم حيـرم عليهـا النـار فكيـف مبـن فإذا كان جمرد مـ ،ذلك إشارة إىل عظيم قدر التَّصرف يف سبيل اهللا

  .)٤("؟!سعى وبذل جهده واستنفد وسعه

  

  المظهر الثالث/ شحذ همم المجاهدين بذكر معاونة المالئكة لهم

يشـحذ مهمهـم بـأن يبـني للصـحابة أن  - -ا، حيـث كـانبتحفيز الصحابة معىن كبـريً  - -بلغ النيب 

 الئكــة بصـــورة يعقلهــا الصـــحابة ليشــحذ اهلمــم ويقـــوي النفــوس ويشـــدَّ املالئكــة تقاتــل معهـــم، بــل كـــان يصــور امل

هـــذا جربيـــل، آخـــذ بـــرأس فرســـه، عليـــه أداة «قـــال يـــوم بـــدر:  - -، أن النـــيب- -العــزائم، فعـــن ابـــن عبـــاس

قــال: تــارة يــأمر أحــد الصــحابة بــأمر ويبشــره بــأن معــه ملــك يعاونــه، فعــن الــرباء بــن عــازب   ، وكــان)٥(»احلــرب

                                                           

 البــن البخــارى صــحيح شــرح .رمــاه، أو مــن أي جهــة رمــي مــن يعلــم ال كــان غــرب: إذا ســهم (سـهم غــرب) يقــال أصــابه )١(

 .)٥/٢٥( بطال

 ).٤/٢٠) (٢٨٠٩( صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب من أتاه سهم غرب فقتله، ح )٢(

 ).٢١-٤/٢٠) (٢٨١١( صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب من اغربت قدماه يف سبيل اهللا، ح )٣(

 ).٦/٣٠، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٤(

 ).٥/٨١) (٣٩٩٥صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب شهود املالئكة بدرا، ح ( )٥(
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

(فــإن  ، وقولــه )١(»اهــج املشــركني، فــإن جربيــل معــك«يــوم قريظــة حلســان بــن ثابــت:  - -قــال رســول اهللا

  جربيل معك): فيه شحذ هلمة الصحايب إلتقان عمله والقيام به خري قيام.

  

  المظهر الرابع/ الوعد بالجنة لمن سأله عند بدء القتال

ا مـا يبشـر باجلنـة مـن سـأله مـن الصـحابة عـن كـان كثـريً اجليشـان وحانـت الـدائرة   إذا اصطفَّ  - -كان  

كــالوقود هلــذا الســائل، فكــان يشــتاق ويكــاد يطــري مــن الشــوق للجنــة ولقــاء   - -أجــر الشــهادة، فكــان تبشــريه

ا قوي�ا يظهر فيه كل قواه، ويدخل للمعركة وهـو ال يهـاب املـوت بـل يطلبـه ويبتغيـه ويكـون  شرسً اهللا، فيقاتل قتاًال 

 - - ، قال: قـال رجـل للنـيب- -راده، ومما يؤيد هذا املعىن ما رواه مسلم عن جابر بن عبد اهللاهو غاية م

، قــال النــووي )٢(»يف اجلنــة فــألقى متــرات يف يــده، مث قاتــل حــىت قتــل«يــوم أحــد أرأيــت إن قتلــت فــأين أنــا؟ قــال: 

عـن حـظ  - -فانصرف الصـحايب ،)٣(وأنه اليشتغل عنه حبظوظ النفوس" ،"وفيه املبادرة باخلري: عن احلديث

  وحتفيزه له. - -النيب نفسه من الطعام مبجرد مساع اجلنة، وهذا بسبب حثِّ 

  

  ا لهالمظهر الخامس/ إمداد المجاهد بآلة الحرب وتخصيصه باللقب تحفيزً 

لشـــحذ مهـــم أصـــحابه أن يعطـــي أحـــد الصـــحابة أداة  - -مــن األســـاليب التَّحفيزيَّـــة الـــيت اختـــذها النـــيب 

ا ا لـه، وحثـ�ا وتنشـيطً بذلك بل يدعو له وجيمع لـه أبويـه ويـأمره مبباشـرة القتـال حتفيـزً  رب ويقاتل �ا، ومل يكتفِ حيا

 لــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــى املضــــــــــــــــــــــي ومضــــــــــــــــــــــاعفة اجلهــــــــــــــــــــــد، فعــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــــــن أيب وقــــــــــــــــــــــاص
)٤(

 - -                                        

                                                           

صحيح مسلم، كتاب -)٥/١١٣) (٤١٢٤( من األحزاب، ح - -صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب مرجع النيب )١(

 ).٤/١٩٣٣) (٢٤٨٦( ، ح-، باب فضائل حسان بن ثابتفضائل الصحابة

(اجلهاد)، باب  صحيح مسلم، كتاب اإلمارة-)٥/٩٥) (٤٠٤٦( صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة أحد، ح )٢(

 ).٣/١٥٠٩) (١٨٩٩اجلنة للشهيد، ح( ثبوت

 ).١٣/٤٤، (سابق مرجعشرح النووي على مسلم،  )٣(

 بن زهرة بن مناف عبد بن أهيب: وقيل وهيب بن مالك: وقاص أيب واسم وقاص، أيب بن سعد وهو مالك، بن سعد)٤(

 وأمه إسحاق، أبا يكىن الزهري، القرشي كنانة بن النضر بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كالب

 .أمية بن سفيان أيب بنت محنة: وقيل مشس، عبد بن أمية بن سفيان بنت محنة

 وهو الصالة، تفرض أن قبل أسلمت: قال أنه عنه روى. سنة عشرة سبع أسلم ملا عمره وكان أربعة، بعد وقيل ستة، بعد أسلم

 الشورى، أصحاب الستة وأحد الصحابة، سادات العشرة وأحد باجلنة، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول هلم شهد الذين أحد

 وأحداً، بدراً  شهد.راض عنهم وهم تويف وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن عنه، اهللا رضي اخلطاب، بن عمر أخرب الذين

 سبيل يف دماً  أراق من أول وهو عظيماً، بالء أحد يوم وأبلى وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول مع كلها واملشاهد واخلندق،

 .)٧٣/ ٣ واإلصابة( )،١/٤٨الغابة( أسد:انظر.اهللا سبيل يف بسهم رمي من وأول اهللا،
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

ــ ــ)٣(»ارم فــداك أيب وأمــي«يــوم أحــد، فقــال  )٢(كنانتــه  - -النــيب )١(يل لقــال: نث ا علــى ، قــال ابــن حجــر معلًق

سهمي أعرفه حىت واليت بـني مثانيـة أو تسـعة كـل ذلـك  - -النيب عليَّ  "قال سعد رميت بسهم فردَّ  :احلديث

  .)٤(فقلت هذا سهم دم فجعلته يف كنانيت ال يفارقين " يرده عليَّ 

، - -ا هلمتـــه، فعـــن جـــابرا، حتفيـــزا لـــه وشـــحذً ا خاص�ـــبًـــيطلـــق علـــى الصـــحايب املبـــادر لق - -وكـــان 

مــن يأتينــا خبــرب «فقــال الــزبري: أنــا، مث قــال: » مــن يأتينــا خبــرب القــوم«يــوم األحــزاب:  - -قــال: قــال رســول اهللا

وإن ، اإن لكـل نـيب حواريـ�«فقـال الـزبري: أنـا، مث قـال: » مـن يأتينـا خبـرب القـوم«فقال الـزبري: أنـا، مث قـال: ». القوم

  للصحابة، وشحذ مهمهم. ، وهذا من مظاهر حتفيزه )٦(اخلاصة :الناصر وقيل :، واحلواري)٥(»الزبري حواريَّ 

  المظهر السادس/ التَّقدم إذا تقهقر المجاهدون ليقتدوا به

 -كـــان  ،باملســـلمني تراجـــع وتقهقـــر علـــى تثبيـــت الصـــحابة وشـــحذ مهمهـــم، إذا حـــلَّ  - -حـــرص النـــيب

-  ًا ومل يكــن مــن املتقهقــرين، فكــان تــارة يهــب ويتقــدم لــرياه الصــحابة فيتقــدموا ويكســروا شــوكة ا ومتقــدمً مبــادر

الصـحابة ويبشـر باجلنـة مـن يتقـدم للمشـركني، وممـا يـدل علـى هـذين املعنيـني العظيمـني  الكفار، وتارة جتـده حيـثُّ 

بــا عمــارة أتوليــت يــوم ، وجــاءه رجــل، فقــال: يــا أ- -مــا يف الصــحيحني عــن أيب إســحاق، قــال: مسعــت الــرباء

أنـه مل يـول، ولكــن عجـل سـرعان القــوم، فرشـقتهم هـوازن، وأبــو  - -حنـني؟ فقـال: أمـا أنــا فأشـهد علـى النــيب

 -قولــهو  ،)٧(»أنــا النــيب ال كــذب، أنــا ابــن عبــد املطلــب«ســفيان بــن احلــارث آخــذ بــرأس بغلتــه البيضــاء، يقــول: 

- )ـــ :أي )أنـــا النـــيب ال كـــذب ويف هـــذا دليـــل علـــى جـــواز قـــول اإلنســـان يف  ،أفـــر وال أزولا فـــال أنـــا النـــيب حق�

  .)٨(، ألن فيه تثبيت للجيشاحلرب أنا فالن وأنا بن فالن

                                                           

 الصـــحيحني حـــديث مـــن املشـــكل كشـــف  .بعـــض خلـــف بعضـــه فتتـــابع ذلـــك، صـــب كنانتـــه: أي يف مـــا (نثـــل يل) نثـــل )١(

)١/١١٦(. 

 .)٢/١٢٤( مسلم على النووي تسرتها. شرح أي السهام تكن أل�ا كنانة مسيت النشاب جعبة (كنانته) هي )٢(

 ).٥/٩٧) (٤٠٥٥صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال، ح( )٣(

 ).٧/٣٥٩، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٤(

، كتـاب فضـائل صـحيح مسـلم-)٥/١١١) (٤١١٣صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب اخلنـدق وهـي األحـزاب، ح ( )٥(

 ).٤/١٨٧٩) (٢٤١٥، ح(لصحابة، باب فضائل طلحة والزبريا

 ).١٥/١٨٩شرح النووي على مسلم ( )٦(

صحيح مسلم، كتاب -)٥/١٥٣) (٤٣١٥( صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم، ح )٧(

 للبخاري.)، واللفظ ٣/١٤٠٠) (١٧٧٦( اجلهاد والسري، باب يف غزوة حنني، ح

 ).١٢/١٢٠، (سابق مرجعشرح النووي على مسلم،  )٨(
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٨٨  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

أفــرد يــوم  - -وممــا يظهــر هــذا املعــىن العظــيم مــا رواه اإلمــام مســلم عــن أنــس بــن مالــك، أن رســول اهللا 

هــو «أو  -»ا ولــه اجلنــة؟ن يــردهم عنَّــمــ«، قــال: )١(أحــد يف ســبعة مــن األنصــار ورجلــني مــن قــريش، فلمــا رهقــوه

مــن يــردهم عنــا ولــه «ا، فقــال: ، فتقــدم رجــل مــن األنصــار، فقاتــل حــىت قتــل، مث رهقــوه أيًضــ-»رفيقــي يف اجلنــة

، فتقــدم رجــل مــن األنصــار، فقاتــل حــىت قتــل، فلــم يــزل كــذلك حــىت قتــل -»هــو رفيقــي يف اجلنــة«أو  -»اجلنــة؟

يف املعــــارك إال رســــالة  ، ومــــا ثباتــــه )٢(»مــــا أنصــــفنا أصــــحابنا« لصــــاحبيه: - -الســــبعة، فقــــال رســــول اهللا

  يوجهها للصحابة ليقتدوا به، ويثبتوا على دينهم ودفاعهم عنه.

                                                           

 .)٣/٣٠٥( الصحيحني حديث من املشكل منه. كشف (رهقوه) قربوا )١(

 ).٣/١٤١٥) (١٧٨٩( صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب غزوة أحد، ح )٢(
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٨٩  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  المبحث الثالث: نهيه عن قتل األطفال والنساء والشيوخ

 -أنــه كــان ال يقتــل األبريــاء، حــىت لــو كــانوا مــن معســكر األعــداء، بــل كــان - -مــن مظــاهر رمحــة النــيب

-  َّهللا ولرســوله يقتــل احملــارب واملعتــدي واملقاتــل واحملــاد- -فكــان ،- -  ال يقتــل النســاء وال األطفــال وال

ينهـــى يف بعـــض األحيـــان عـــن قتـــل غـــري حامـــل الســـيف واملقاتـــل، وحتـــت هـــذا املبحـــث  - -الشـــيوخ، وكـــان

  مطلبان:

  ـ املطلب األول: �يه عن قتل غري املقاتلة.

  صيصه يف النهي عن قتل النساء والصبيان.ـ املطلب الثاين: خت
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٩٠  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  المطلب األول: نهيه عن قتل غير المقاتلة

علــى األبريــاء واالكتفــاء بقتــل املقاتلــة واحملــاربني  - -مجلــة مــن األحاديــث تفيــد حرصــه - -عنــه وردَّ 

جبريـرة املعتـدين، ال يؤاخـذ األبريـاء  - -، حيث كان- -رمحته وكرمي عدله ورافعي السيوف، وهذا من سعةِ 

  وحتت هذا املطلب أربعة مظاهر:

  املظهر األول/ إقرار الصحابة على حفظهم للنفوس.

  املظهر الثاين/ حفظ نفوس األبرياء رجاء إسالمهم.

  املظهر الثالث/ تغليب العفو على العقاب رجاء صالح الذريَّة.

  املظهر الرابع/ توجيه أمراء البعوث والسرايا حبرمة الدم.
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٩١  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  ظهر األول/ إقرار الصحابة على حفظهم للنفوسالم

علـــى  -رضـــوان اِهللا علـــيهم -الصـــحابة مـــن شـــدة حرصـــه علــى أنفـــس األبريـــاء أنـــه كـــان يقــرُّ  - -كــان  

حفــــاظهم علــــى النفــــوس وعلــــى االقتصــــار بالقتــــل والتَّنكيــــل باملقــــاتلني واحملــــاربني ورافعــــي الســــيوف فقــــط، روى 

 - -ل: نزل أهل قريظة علـى حكـم سـعد بـن معـاذ، فأرسـل النـيب، قا- -الشيخان عن أيب سعيد اخلدري

هـؤالء «فقـال: ». قوموا إىل سـيدكم، أو خـريكم«إىل سعد فأتى على محار، فلما دنا من املسجد قال لألنصار: 

حبكــم «ورمبــا قــال: » قضــيت حبكــم اهللا«فقــال: تقتــل مقــاتلتهم، وتســيب ذراريهــم، قــال: ». نزلــوا علــى حكمــك

، )٢(مجـع الذريـَّة أي: النسـاء والصـبيان وله: (مقاتلتهم) أي: الطائفة املقاتلة من الرجال، والذراري،قو  ،)١(»امللك

علـى حفـظ النفـوس، وإقـرار مـن قـال بـذلك  لسعد بعدم قتل غري املقاتلة، ليظهر حرص النـيب  وإقرار النيب 

  من الصحابة.

  

  المظهر الثاني/ حفظ نفوس األبرياء رجاء إسالمهم

أثنـاء االنتصـار واالنتقـام، يف الرمحة والشفقة باألبرياء حىت يف أحلك الظروف و  - -ع رسول اهللامل يد  

يقـــيض هـــذه النفـــوس الـــيت  -ســـبحانه وتعـــاىل -احلـــرص علـــى حفـــظ النفـــوس لعـــل اهللا حيـــرص كـــلَّ  - -وكـــان

 -حفظهــا للحــق وجيعلهــا مــن أهــل اإلســالم ومــن خدمــة ديــن اهللا، ومــن فضــائل هــذا اخللــق ونتائجــه الطيبــة أنــه

- تزوج إحدى النساء الاليت كان- -  أغار على قومهن، فربمحته ظهـرت لنـا أم للمـؤمنني وإحـدى زوجاتـه

ا مــن خيــرب بغلــس، مث قــال: "اهللا الصــبح قريًبــ - -، قــال: صــلى النــيب- -الطــاهرات العفيفــات، فعــن أنــس

" فخرجــوا يســعون يف الســكك، فقتــل  )٣()اْلُمْنــَذرِينَ  َصــَباحُ  َفَســاءَ ( أكــرب خربــت خيــرب، إنــا إذا نزلنــا بســاحة قــوم 

 -املقاتلـــة، وســـىب الذريَّـــة، وكـــان يف الســـيب صـــفيَّة، فصـــارت إىل دحيـــة الكلـــيب، مث صـــارت إىل النـــيب - -النـــيب

-فقـــال عبـــد العزيـــز بـــن صـــهيب لثابـــت: يـــا أبـــا حممـــد، آنـــت قلـــت ألنـــس: مـــا  ،)٤(عـــل عتقهـــا صـــداقها، فج

فيـه  )قاتلـة وسـىب الذريـَّةامل - -قتـل النـيبوقولـه ( ، قـال ابـن حجـر ")٥(ا لهأصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقً 

                                                           

صحيح مسلم، كتاب -)٥/١١٢) (٤١٢١من األحزاب، ح ( - -صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب مرجع النيب )١(

 اجلهــاد والســري، بــاب جــواز قتــال مــن نقــض العهــد وجــواز إنــزال أهــل احلصــن علــى حكــم حــاكم عــدل أهــل للحكــم، ح

)٣/١٣٨٨) (١٧٦٨.( 

 ).٢٢/٢٥١، (سابق مرجع، للعيين عمدة القاري )٢(

 .١٧٧سورة الصافات:  )٣(

 .)٥/٤٣٠( نكاحها. االستذكار عقد (صداقها) صداقها )٤(

صـــحيح مســـلم، كتـــاب النكـــاح،، بـــاب -)٥/١٣٢) (٤٢٠٠صـــحيح البخـــاري، كتـــاب املغـــازي، بـــاب غـــزوة خيـــرب، ح ( )٥(

 )، واللفظ للبخاري.٢/١٠٤٣) (١٣٦٥( فضيلة إعتاقه أمته مث يتزوجها، ح
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٩٢  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

 -إســحاق أن النــيب بــنا فقــد ذكــر ،ألنــه يــوهم أن ذلــك وقــع عقــب اإلغــارة علــيهم ولــيس كــذلك ،اختصــار كبــري

- ويؤيـــده قولـــه يف احلـــديث الـــذي قبلـــه إ�ـــم  ،وقيـــل أكثـــر مـــن ذلـــك ،أقـــام علـــى حماصـــر�م بضـــع عشـــرة ليلـــة

، )١(أصــابتهم خممصــة شــديدة فإنــه دال علــى طــول مــدة احلصــار إذ لــو وقــع الفــتح مــن يــومهم مل يقــع هلــم ذلــك"

للتنكيـــــل  - -ومل يدفعـــــه غضـــــبه ،األبريـــــاء يقتـــــل إال أنـــــه مل وأصـــــحابه - -ورغـــــم املخمصـــــة الـــــيت أصـــــابته

  بالضعفة.

  

  المظهر الثالث/ تغليب العفو على العقاب رجاء صالح الذريَّة

أحلــك الظــروف وعــاىن أشــد املعانــاة، فكــان القــوم يطردونــه مــن مــدينتهم إذا دعــاهم  - -عــاش النــيب 

عـــن هـــذا  - -م ذلـــك مل يتنــازلإىل احلــق، بـــل كــانوا يقذفونـــه باحلصــى لكـــي ال يعــود إلـــيهم مــرة أخـــرى، ورغــ

لعــل اهللا يهــدي مــن أصــال�م ؛ أال وهــو الرمحــة املســداة للعــاملني، فكــان حيــرص علــى حفــظ األرواح ،اخللــق الكــرمي

 يرتعرعــون وينشــرون ديــن اهللا للربايــا، وممـا جيلــي هــذا املعــىن مــا ورد يف الصـحيحني عــن عــروة بــن الــزبري، أن أطفـاًال 

: يـــا رســـول اهللا، هـــل أتـــى - -حدثتـــه، أ�ـــا قالـــت لرســـول اهللا - -ج النـــيب، زو -رضـــي اهللا عنهـــا -عائشـــة

حــد؟ فقــال: " لقــد لقيــت مــن قومــك وكــان أشــد مــا لقيــت مــنهم يــوم العقبــة، إذ عليــك يــوم كــان أشــد مــن يــوم أُ 

بـــن عبـــد كـــالل فلـــم جيبـــين إىل مـــا أردت، فانطلقـــت وأنـــا مهمـــوم علـــى  )٢(عرضـــت نفســـي علـــى ابـــن عبـــد ياليـــل

، فرفعــت رأســي فــإذا أنــا بســحابة قــد أظلتــين فنظــرت فــإذا فيهــا جربيــل، )٣(أســتفق إال بقــرن الثعالــب وجهــي، فلــم

قد مسع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقـد بعـث إليـك ملـك اجلبـال لتـأمره مبـا  - -فناداين، فقال: إن اهللا

اهللا قـد مسـع قـول قومـك لـك، وأنـا ، مث قـال: يـا حممـد، إن م علـيَّ شئت فيهم"، قال: " فناداين ملك اجلبال وسـلَّ 

"، فقـال لـه )٤(ملك اجلبال وقد بعثين ربك إليك لتأمرين بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم األخشـبني

، قــال ابــن )٥(»ابــل أرجــو أن خيــرج اهللا مــن أصــال�م مــن يعبــد اهللا وحــده ال يشــرك بــه شــيئً : «- -رســول اهللا

ويسـتخرج مـن أصـال�م نـاس يسـلمون  ،سـيدخل يف اإلسـالم خلـق مـنهم أنه -تعاىل -"سبق يف علم اهللا :حجر

  .، وهذا يبني أنه حتقق مبتغى املصطفى )٦(وجياهدون"

                                                           

 ).٧/٤٦٩، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )١(

 .)٦/٣١٥( حجر البن الباري ثقيف. فتح من الطائف أهل أكابر (عبد ياليل) من )٢(

 .)١٢/١٥٥( مسلم على النووي جند. شرح أهل ميقات وهو املنازل قرن (قرن الثعالب) هو )٣(

 .)٤/٢٨٣( الصحيحني حديث من املشكل اجلبل. كشف: (األخشبني) األخشب )٤(

صـحيح مسـلم، كتـاب اجلهـاد -)٤/١١٥) (٣٢٣١صحيح البخاري، كتاب بدء اخللق، باب إذا قـال أحـدكم آمـني، ح( )٥(

 ).٣/١٤٢٠) (١٧٩٥من أذى املنافقني واملشركني، ح( - -والسري، باب ما لقي النيب

 ).٥/٣٣٦، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٦(
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٩٣  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  المظهر الرابع/ توجيه أمراء البعوث والسرايا بحرمة الدم

وحرصــه علــى احلفــاظ علــى أرواح األبريــاء أنــه كــان يوصــي أصــحابه ومراســيله ومــن  - -مــن تشــديده 

يؤمرهم بـأن حيفظـوا دمـاء األبريـاء ويشـدد علـيهم يف ذلـك، وأن حيفظـوا للضـعفاء قـدرهم وال يقتلـوهم أو يتجنـون 

أو ســـريَّة، ا علــى جـــيش، ر أمـــريً إذا أمَّــ - -علــيهم، فعـــن ســليمان بـــن بريـــدة، عــن أبيـــه، قــال: كـــان رســـول اهللا

اغــزوا باســم اهللا يف ســبيل اهللا، قــاتلوا مــن  «ا، مث قــال: أوصــاه يف خاصــته بتقــوى اهللا، ومــن معــه مــن املســلمني خــريً 

ا، وإذا لقيـت عـدوك مـن املشـركني، فـادعهم إىل كفر باهللا، اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا، وال متثلوا، وال تقتلـوا وليـدً 

ابوك فاقبل منهم، وكف عـنهم، مث ادعهـم إىل اإلسـالم، فـإن أجـابوك، فأيتهن ما أج -أو خالل -ثالث خصال

فاقبــل مــنهم، وكــف عــنهم، مث ادعهــم إىل التَّحــول مــن دارهــم إىل دار املهــاجرين، وأخــربهم أ�ــم إن فعلــوا ذلــك 

فلهــم مــا للمهــاجرين، وعلــيهم مــا علــى املهــاجرين، فــإن أبــوا أن يتحولــوا منهــا، فــأخربهم أ�ــم يكونــون كــأعراب 

املســـلمني، جيـــري علـــيهم حكـــم اهللا الـــذي جيـــري علـــى املـــؤمنني، وال يكـــون هلـــم يف الغنيمـــة والفـــيء شـــيء إال أن 

جياهــدوا مــع املســلمني، فــإن هــم أبــوا فســلهم اجلزيــة، فــإن هــم أجــابوك فاقبــل مــنهم، وكــف عــنهم، فــإن هــم أبــوا 

اهللا، وذمـة نبيـه، فـال جتعـل هلـم ذمـة فاستعن باهللا وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصـن فـأرادوك أن جتعـل هلـم ذمـة 

اهللا، وال ذمة نبيه، ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن ختفروا ذممكم وذمـم أصـحابكم أهـون مـن 

أن ختفــروا ذمــة اهللا وذمــة رســوله، وإذا حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تنــزهلم علــى حكــم اهللا، فــال تنــزهلم علــى 

 وقــد عــدد اإلمــام ،)١(»، فإنــك ال تــدري أتصــيب حكــم اهللا فــيهم أم الحكــم اهللا، ولكــن أنــزهلم علــى حكمــك

وكراهــة  ،وحتــرمي قتــل الصــبيان إذا مل يقــاتلوا ،وحتــرمي الغلــول ،حتــرمي الغــدر ، منهــا:احلــديث فوائــد مــنمجلــة  النــووي

مـا حيتـاجون يف  وتعـريفهم ،والرفـق بأتبـاعهم ،-تعـاىل -واستحباب وصيَّة اإلمام أمراءه وجيوشه بتقـوى اهللا ،املثلة

  )٢(.وما يستحب ،وما يكره ،وما حيرم عليهم ،وما حيل هلم ،وما جيب عليهم ،غزوهم

                                                           

 ري اإلمــام األمــراء علــى البعــوث، ووصــيته إيــاهم بــآداب الغــزو وغريهــا، حصــحيح مســلم، كتــاب اجلهــاد والســري، بــاب تــأم )١(

)٣/١٣٥٧) (١٧٣١.( 

 ).١٢/٣٧شرح النووي على مسلم ( انظر:لالستزادة  )٢(
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٩٤  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

 المطلب الثاني: تخصيصه في النهي عن قتل النساء والصبيان

 -بــاألمر بقتــل املقاتلــة والســكوت عــن غــريهم مــن النســاء والصــبيان واملواليــد، بــل كــان - -مل يكتــف 

-  حية حلرمــة قتــل النســاء والصــبيان الــذين مل يقــاتلوا أو يرفعــوا الســالح، وهــذا جانــب يشــري إشــارة واضــحة صــر

 - -بـالنفوس الربيئـة وعـدم أخـذها جبريـرة غريهـا، وهـذا مـن فـيض رمحتـه - -عظيم يشري إىل شـدة اهتمامـه

  ، وحتت هذا املطلب أربعة مظاهر:- -بالناس وشفقته �م

  رأة املخطئة.املظهر األول/ عدم احلث على تعنيف امل

  املظهر الثاين/ استنكاره قتل النساء والصبيان.

  املظهر الثالث/ عدم التَّغليظ يف االنتقام.

  املظهر الرابع/ تقرير مبدأ حفظ نفوس األبرياء عند الصحابة.
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٩٥  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  المظهر األول/ عدم الحث على تعنيف المرأة المخطئة

إشــارة لـــه بـــالعنف يف أمـــره، بــل كـــان خيفـــف ويـــأمر  ةا لغـــرض ال يبـــدي أيَّـــحـــني يبعـــث أحــدً  - -كــان  

ا إن كانــت احلاجــة املطلوبــة عنــد ضــعيف كــاملرأة أو شــيخ كبــري أو حنــو ذلــك، بالتَّهدئــة وعــدم االعتــداء، خصوًصــ

حاطــب بــن بلتعــة،  مبعوثــة قــداد إلحضــار الكتــاب الــذي مــععلــي بــن أيب طالــب والــزبري وامل - -فقــد أرســل

 الكتــاب مل يــأمرهم بضــر�ا أو قتلهــا أو تعنيفهــا، وممــا يؤكــد ذلــك هــو تعــاملهمحــني أمــرهم بأخــذ  - -وكــان

فلمــا أبــت اكتفــوا بتهديــدها فقــط دون مــد اليــد حــىت  ،يقومــوا بضــر�ا أو تعنيفهــا وإمنــا كلموهــا فقــطفلــم معهــا، 

، قـال: - -هلـم، فقـد جـاء يف الصـحيحن عـن علـي - -حصل هلم مـا أرادوا، وهـذا مـن حسـن تربيـة النـيب

معهــا   )١(انطلقــوا حــىت تــأتوا روضــة خــاخ، فــإن �ــا ظعينــة«أنــا والــزبري، واملقــداد، فقــال:  - -بعثــين رســول اهللا

قــال: فانطلقنـا تعـادى بنــا خيلنـا حـىت أتينـا الروضــة، فـإذا حنـن بالظعينــة، قلنـا هلـا: أخرجــي » كتـاب، فخـذوا منهـا

، )٢(قــني الثيــاب، قــال: فأخرجتــه مــن عقاصــهاالكتــاب، قالــت: مــا معــي كتــاب، فقلنــا: لتخــرجن الكتــاب، أو لنل

، فإذا فيه: من حاطب بن أيب بلتعـة، إىل نـاس مبكـة مـن املشـركني، خيـربهم بـبعض أمـر - -فأتينا به رسول اهللا

قــال: يــا رســول اهللا، ال تعجــل علــي، إين  » يــا حاطــب، مــا هــذا؟: «- -. فقــال رســول اهللا- -رســول اهللا

ا، ومل أكـن مـن أنفسـها، وكـان مـن معـك مـن املهـاجرين مـن هلـم ل: كنـت حليًفـا يف قـريش، يقـو كنت امـرأ ملصـقً 

ا حيمــون قــرابيت، قرابـات حيمــون أهلـيهم وأمــواهلم، فأحببــت إذ فـاتين ذلــك مـن النســب فــيهم، أن أختـذ عنــدهم يـدً 

، »مأمــا إنــه قــد صــدقك: «- -ا عــن ديــين، وال رضــا بــالكفر بعــد اإلســالم، فقــال رســول اهللاومل أفعلــه ارتــدادً 

اهللا اطلـع  ا، ومـا يـدريك لعـلَّ فقال عمر: يا رسول اهللا، دعين أضرب عنق هـذا املنـافق، فقـال: "إنـه قـد شـهد بـدرً 

مل يـأمرهم  ، ورغـم شـناعة فعلهـا، إال أن النـيب )٣(ا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"على من شهد بدرً 

  بتعنيفها أو ضر�ا.

  

  النساء والصبيانالمظهر الثاني/ استنكاره قتل 

  يبـــني فيـــه معـــىن الرمحـــة والشـــفقة واحلفـــاظ علـــى األبريـــاء إال واختـــذ منـــه ســـبيًال ال يـــرتك جمـــاًال  - -كـــان  

ينكر على من تعدت يده إىل قتل األبرياء، وكـان ال يسـكت علـى ذلـك رغـم مـا  - -لتعليم الصحابة، فكان

، قـال: أن امـرأة وجـدت - -بـد اهللا بـن عمـرهم فيه من احلـرب والقتـال، ومـن ذلـك مـا رواه الشـيخان عـن ع

                                                           

 .)١/٥٤( السنن بانتقاله. معامل وتنتقل الزوج مع تظعن أل�ا ظعينة ومسيت املرأة هي (ظعينة) الظعينة )١(

 .)١٦/٥٦( مسلم على النووي املضفور. شرح شعرها أي العني (عقاصها) كسر )٢(

صـحيح مسـلم، كتـاب فضـائل -)٥/١٤٥) (٤٢٧٤صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غـزوة الفـتح يف رمضـان، ح ( )٣(

 ).٤/١٩٤١) (٢٤٩٤( وقصة حاطب بن بلتعة، ح -÷ -، باب من فضائل أهل بدر-÷ -الصحابة
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٩٦  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

 النـووي وقـد حكـى ،)١(»قتـل النسـاء والصـبيان - -فـأنكر رسـول اهللا«مقتولـة،  - -يف بعض مغـازي النـيب

فـــإن قـــاتلوا قـــال مجـــاهري  ،وحتـــرمي قتـــل النســـاء والصـــبيان إذا مل يقـــاتلوا ،ع العلمـــاء علـــى العمـــل �ـــذا احلـــديثا مجـــإ

  .)٢(وإال ففيهم ويف الرهبان خالف ،يوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلواوأما ش ،يقتلون :العلماء

  المظهر الثالث/ عدم التَّغليظ في االنتقام

 -مهمــا بلــغ اعتــداء املعتــدي وبــان نقضــه للعهــد وكشــف عــن ســوءته وحقــده علــى املســلمني إال أن النــيب 

- ضـــري وقريظـــة مـــبلغهم مـــن اخليانـــة للعهـــد مل يتنـــازل عـــن مبدئـــه يف الرمحـــة وحفـــظ النفـــوس، فقـــد بلـــغ بنـــو الن

مل يقتـــل  - -معهـــم باحلســـىن، ورغـــم كـــل هـــذا ملـــا قـــاتلهم النـــيب - -والغـــدر باملســـلمني رغـــم تعامـــل النـــيب

اهللا خيـــرج مـــنهم مـــن ينصـــر بـــه الـــدين واإلســـالم ويعـــز بـــه  نســـاءهم وال صـــبيا�م ألنـــه حيفـــظ الـــدم والـــنفس، ولعـــلَّ 

 -، فأجلى رسـول اهللا- -يهود بين النضري، وقريظة، حاربوا رسول اهللاأن «، - -املسلمني، فعن ابن عمر

-  بـــين النضـــري، وأقـــر قريظـــة ومـــن علـــيهم، حـــىت حاربـــت قريظـــة بعـــد ذلـــك، فقتـــل رجـــاهلم، وقســـم نســـاءهم

 -منهم وأسـلموا، وأجلـى رسـول اهللاأ، فـ- -وأوالدهم وأمواهلم بني املسلمني، إال أن بعضهم حلقوا برسـول اهللا

- قــوم عبــد اهللا بــن ســالم د املدينــة، بــين قينقــاعو يهــ 
)٣(

، )٤(»، ويهــود بــين حارثــة، وكــل يهــودي كــان باملدينــة

  .قتلهم، جلانب عظيم تشع منه رمحته لنساءهم وأوالدهم وعدم  وتقسيم النيب 

  

  المظهر الرابع/ تقرير مبدأ حفظ نفوس األبرياء عند الصحابة

ا، فكـان أصـحابه ا عظيًمـالروح والنفس الربيئة يف نفوس أصحابه تقريـرً مبدأ احلفاظ على  - -قرر النيب

علـى احلفـاظ علـى  - -يف احلرب وجيلون معاين الرمحـة فيهـا، ويظهـرون حرصـه - -نون للناس فعل النيبيبيِّ 

الــدماء والنفــوس، وممــا يــدل علــى ذلــك مــا رواه مســلم يف صــحيحه عــن يزيــد بــن هرمــز، أن جنــدة، كتــب إىل ابــن 

ا ما كتبت إليه، كتب إليه جنـدة: أمـا بعـد، س يسأله، عن مخس خالل، فقال: ابن عباس: لوال أن أكتم علمً عبا

                                                           

صـحيح مسـلم،  -)٤/٦١) (٣٠١٤( اب قتـل النسـاء والصـبيان يف احلـرب، حصـحيح البخـاري، كتـاب اجلهـاد والسـري، بـ )١(

 ).٣/١٣٦٤) (١٧٤٤( كتاب اجلهاد والسري، باب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب، ح

 ).١٢/٤٨، (سابق مرجعشرح النووي على مسلم،  انظر:لالستزادة  )٢(

 بــن يوســف ولــد مــن وهــو قينقــاع، بــين مــن هلــم حليفــاً  كــان. األنصــاري مث اإلســرائيلي، احلــارث بــن ســالم بــن اهللا عبــدهــو  )٣(

 وكان. اهللا عبد أسلم حني وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فسماه احلصني، اجلاهلية يف امسه وكان. السالم عليهما يعقوب

ـــه اهللا صـــلى النـــيب قـــدم ملـــا إســـالمه  أســـد: انظـــر. وأربعـــني ثـــالث ســـنة ســـالم بـــن اهللا عبـــد مهـــاجراً،تويف املدينـــة وســـلم علي

 ).١١٩/ ٢:(الغابة

 ).٣/١٣٨٧) (١٧٦٦( صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب إجالء اليهود من احلجاز، ح )٤(
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب هلن بسهم؟ وهل كـان يقتـل الصـبيان؟ ومـىت  - -فأخربين هل كان رسول اهللا

يغـزو  - -هل كان رسول اهللاينقضي يتم اليتيم؟ وعن اخلمس ملن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألين 

بالنساء؟ " وقد كان يغزو �ن، فيداوين اجلرحى، وحيـذين مـن الغنيمـة، وأمـا بسـهم فلـم يضـرب هلـن، وإن رسـول 

مل يكـــن يقتـــل الصـــبيان، فـــال تقتـــل الصـــبيان، وكتبـــت تســـألين مـــىت ينقضـــي يـــتم اليتـــيم؟ فلعمـــري، إن  - -اهللا

ه، ضــعيف العطــاء منهــا، فــإذا أخــذ لنفســه مــن صــاحل مــا يأخــذ الرجــل لتنبــت حليتــه وإنــه لضــعيف األخــذ لنفســ

النــاس فقــد ذهــب عنــه اليــتم، وكتبــت تســألين عــن اخلمــس ملــن هــو؟ وإنــا كنــا نقــول: هــو لنــا، فــأىب علينــا قومنــا 

) إمنــا يظهــر لنــا أن الصــحابة الصــبيان تقتــل فــال الصــبيان، يقتــل يكــن مل - -اهللا رســول وإنوقولــه ( ،)١(ذاك"

  عليهم تقرر عندهم هذا املبدأ، ومت زرعه واستقراره يف نفوسهم.رضوان اهللا 

                                                           

 صحيح مسلم، كتاب اجلهاد السري، باب النساء الغازيات يرضخ هلن وال يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل احلـرب، ح )١(

)٣/١٤٤٤) (١٨١٢.( 
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  المبحث الرابع: نهيه عن المثلى واإلجهاز على الجرحى

ــــى اجلرحــــى، واملثلــــة بالضــــم مث  - -ا جلانــــب رمحتــــهامتــــدادً   ــــه كــــان ينهــــى عــــن املثلــــى وأن جيهــــز عل أن

"واملثلــة بضــم املــيم،  :يف املثلــة عيــينوقــال ال، )١(قطــع األنــف واألذن ،واملثــل بفــتح أولــه وســكون ثانيــه ،الســكون

يقال: مثلت باحليوان أمثل به مـثال إذا قطعـت أطرافـه وشـوهت بـه، ومثلـت بالقتيـل إذا جـدعت أنفـه أو أذنـه أو 

، ومـا )٣(أمـا احلـي فـال جيـوز ،ن التَّمثيل إمنا جيوز بامليتإ :، وقال مجلة من العلماء)٢(ا من أطرافه"مذاكريه أو شيئً 

للمثلة باألحياء واإلجهـاز علـى اجلرحـى إال دليـل علـى رمحتـه وشـفقته بالنـاس، وحتـت هـذا املبحـث  - -هحترمي

  سبعة مظاهر:

  ا لتمثيله.ا لفعله واستنكارً التَّمثيل مبن مثل تشنيعً  املظهر األول/

  املظهر الثاين/ وصيته ألمراء اجليوش بعدم التَّمثيل.

  من األعمال.املظهر الثالث/ قرنه للمثلة بالسيئ 

   عن اإلنسان.املظهر الرابع/ �يه عن املثلة باحليوان فضًال 

  .)٤(املظهر اخلامس/ �يه عن صرب البهائم

  املظهر السادس/ شناعة إجهاز اجلريح على نفسه.

  املظهر السابع/ حرمة اإلجهاز على األسرى وقتلهم.

                                                           

 ).١/١٨٥، (سابق مرجعالبن حجر، فتح الباري  )١(

 ).١٧/٢٣١، (سابق مرجع، للعيين عمدة القاري )٢(

 ).٥/٣٦٨، (سابق مرجعشرح صحيح البخارى البن بطال،  )٣(

 .)٢/٥٦٤( الصحيحني حديث من املشكل للنبل والتمثيل. كشف حتبس البهائم: أن صرب )٤(
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

  لتمثيله اا لفعله واستنكارً التَّمثيل بمن مثل تشنيعً  المظهر األول/

ا لعظـم ا بـه وبيانًـبالتَّمثيل باألحياء أنه كان جييز التَّمثيـل مبـن قـام بالتَّمثيـل تشـنيعً  - -من شدة كراهته 

بالتَّمثيـل باألحيـاء إال أنـه  - -جرم ما قام به من التَّمثيل، ومن باب أن اجلزاء من جـنس العمـل، فـرغم حترميـه

ا مـــن عكـــل ن ناًســـإ، قـــال: - -اا جبرمـــه، فقـــد روى البخـــاري أن أنًســـا لفعلـــه وتشـــنيعً ل اســـتنكارً ل مبـــن مثَّـــمثَّـــ

، ومل نكـن أهـل )١(وتكلموا باإلسالم، فقالوا يا نـيب اهللا: إنـا كنـا أهـل ضـرع - -وعرينة قدموا املدينة على النيب

مــن ألبا�ــا  بــذود وراع، وأمــرهم أن خيرجــوا فيــه فيشــربوا - -فــأمر هلــم رســول اهللا«، )٢(ريــف، واســتومخوا املدينــة

، واسـتاقوا الـذود، - -، فانطلقوا حـىت إذا كـانوا ناحيـة احلـرة، كفـروا بعـد إسـالمهم، وقتلـوا راعـي النـيب»وأبواهلا

، وقطعــوا أيــديهم، وتركــوا يف ناحيـــة )٣(فبعــث الطلــب يف آثــارهم، فــأمر �ـــم فســمروا أعيــنهم - -فبلــغ النــيب«

بعــد ذلــك كــان حيــث علــى الصــدقة وينهــى عــن  - -قــال قتــادة: بلغنــا أن النــيب» احلــرة حــىت مــاتوا علــى حــاهلم

  )٥(.ا؛ أل�م فعلوا بالرعاء مثل ذلك�م ما فعل قصاصً  إمنا فعل - -النىب ، أنالسري أهل ذكر، )٤(املثلة

  

  جيوش بعدم التَّمثيلالمظهر الثاني/ وصيته ألمراء ال

التَّحرمي عن التَّمثيل حىت يف وصاياه لألمـراء علـى اجليـوش والبعـوث والسـرايا، فكـان  - -مل يرتك النيب 

 -حيرص على تذكريهم بأال ميثلوا ويشد بالتَّذكري عليهم، فعن سليمان بن بريـدة، عـن أبيـه، قـال: كـان رسـول اهللا

- ا، مث قــال: ة، أوصــاه يف خاصــته بتقــوى اهللا، ومــن معــه مــن املســلمني خــريً ا علــى جــيش، أو ســريَّ ر أمــريً إذا أمَّــ

ا، وإذا اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا، قاتلوا من كفر باهللا، اغزوا وال تغلوا، وال تغدروا، وال متثلـوا، وال تقتلـوا وليـدً «

قبــل مــنهم، وكـــف فــأيتهن مــا أجــابوك فا -أو خــالل -لقيــت عــدوك مــن املشــركني، فــادعهم إىل ثــالث خصـــال

عــنهم، مث ادعهــم إىل اإلســالم، فــإن أجــابوك، فاقبــل مــنهم، وكــف عــنهم، مث ادعهــم إىل التَّحــول مــن دارهــم إىل 

دار املهـــاجرين، وأخـــربهم أ�ـــم إن فعلـــوا ذلـــك فلهـــم مـــا للمهـــاجرين، وعلـــيهم مـــا علـــى املهـــاجرين، فـــإن أبـــوا أن 

، جيـري علـيهم حكـم اهللا الـذي جيـري علـى املـؤمنني، وال يتحولوا منها، فأخربهم أ�ـم يكونـون كـأعراب املسـلمني

يكـون هلـم يف الغنيمـة والفـيء شـيء إال أن جياهـدوا مـع املسـلمني، فـإن هـم أبـوا فسـلهم اجلزيـة، فـإن هـم أجـابوك 

فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم أبـوا فاسـتعن بـاهللا وقـاتلهم، وإذا حاصـرت أهـل حصـن فـأرادوك أن جتعـل هلـم 

                                                           

 .)٥/١٢١( ا�تىب شرح يف العقىب املدن. ذخرية أهل من ال البادية، أهل من إنا (كنا أهل ضرع) أي )١(

 .)١٧/٢٣١( البخاري صحيح شرح القاري عمدة .ساكنها توافق مل وخيمة: إذا قوهلم: أرض (واستومخوا املدينة) من )٢(

 .)١٧/٢٣١( البخاري صحيح شرح القاري عمدة.أعينهم �ا ففقؤا املسامري محوا: (فسمروا أعينهم) أي )٣(

 ).٥/١٢٩) (٤١٩٢( صحيح البخاري، كناب املغازي، باب قصة عكل وعرينة، ح )٤(

 ).٨/٤٢٢، (سابق مرجعانظر: شرح صحيح البخارى البن بطال، لالستزادة  )٥(
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

ذمة نبيه، فـال جتعـل هلـم ذمـة اهللا، وال ذمـة نبيـه، ولكـن اجعـل هلـم ذمتـك وذمـة أصـحابك، فـإنكم أن ذمة اهللا، و 

ختفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن ختفروا ذمة اهللا وذمة رسوله، وإذا حاصـرت أهـل حصـن فـأرادوك أن 

ال تــدري أتصــيب حكــم تنــزهلم علــى حكــم اهللا، فــال تنــزهلم علــى حكــم اهللا، ولكــن أنــزهلم علــى حكمــك، فإنــك 

اســتحباب وصــيَّة اإلمــام عــن التمثيــل، وفيــه  أن احلــديث فيــه �ــي النــيب النــووي وقــد ذكــر  ،)١(»اهللا فــيهم أم ال

ومـا  ،ومـا جيـب علـيهم ،وتعـريفهم مـا حيتـاجون يف غـزوهم ،والرفـق بأتبـاعهم ،-تعاىل -أمراءه وجيوشه بتقوى اهللا

  )٢(.يستحبوما يكره وما  ،حيل هلم وما حيرم عليهم

  

  المظهر الثالث/ قرنه للمثلة بالسيئ من األعمال

هلــذا الفعــل،  - -للتمثيــل أنــه قرنــه بأحــد األعمــال الســيئة، وهــذا مــن كراهتــه - -ومــن مظــاهر �يــه 

    ،)٣(»عن النهىب واملثلة - -�ى النيب«فقد روى البخاري يف صحيحه عن عبد اهللا بن يزيد األنصاري، قال: 

بــني  - -جمــرد قــرن النــيبإن ، و )٤(امــن النهــب وهــو أخــذ املــرء مــا لــيس لــه جهــارً  :النــونوالنهــىب بضــم 

  هلا. - -ىل التَّشنيع باملثلة وحترميهإالنهىب واملثلة هلو إشارة 

   عن اإلنسانالمظهر الرابع/ نهيه عن المثلة بالحيوان فضًال 

إىل النهــــي عــــن املثلــــة  - -يــــهعــــن املثلــــة باإلنســــان فقــــط، بــــل تعــــدى � - -مل يقتصــــر �ــــي النــــيب 

�ــى عــن املثلــة بــاحليوان فمــن بــاب أوىل أن تكــون املثلــة باإلنســان أكثــر حرمــة  - -بــاحليوان، وإذا كــان النــيب

 ا، فقــد روى البخــاري عــن ســعيد بــن جبــريوأعظــم جترميـًـ
)٥(

، قــال: كنــت عنــد ابــن عمــر، فمــروا بفتيــة، أو بنفــر،  

لعـن  - -إن النـيب» مـن فعـل هـذا؟«ن عمـر تفرقـوا عنهـا، وقـال ابـن عمـر: نصبوا دجاجة يرمو�ا، فلما رأوا ابـ

                                                           

 صــحيح مســلم، كتــاب اجلهــاد والســري، بــاب تــأمري اإلمــام األمــراء علــى البعــوث، ووصــيته إيــاهم بــآداب الغــزو وغريهــا، ح )١(

)٣/١٣٥٧() ١٧٣١.( 

 ).١٢/٣٧، (سابق مرجعشرح النووي على مسلم، لالستزادة انظر:  )٢(

 ).٣/١٣٥) (٢٤٧٤( صحيح البخاري، كتاب املظامل، باب النهىب بغري إذن صاحبه، ح )٣(

 ).٥/١٢٠، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٤(

عن : الضحاك بن قيس الفهري ،عبد اهللا بن الزبري سعيد بن جبري بن هشام األسدي الواليب موالهم أبو حممد روى ھو  )٥(

 ).٣٥٥/ ٧. أنظر: سري أعالم النبالء (،وعبد اهللا بن عباس .قتل يف شعبان سنة مخس وتسعني وهو ابن تسع أربعني سنة
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  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

ا ا فيـه الـروح غرًضـلعن من اختذ شـيئً  ه دليل علىفي )لعن من فعل هذا - -ن النيب(إقوله و  ،)١(من فعل هذا "

  )٢(.للرمي

  

  )٣(المظهر الخامس/ نهيه عن صبر البهائم

ا عــن صــرب البهــائم، وهــذا التَّحــرمي إمنــا جــاء تأكيــدً  عــن تعــذيب األحيــاء �يــه - -ومــن مظــاهر حترميــه 

علـــى ذلـــك مـــا جـــاء يف  وجعلـــه يتجـــرع مـــرارة العـــذاب قبـــل املـــوت، وممـــا يـــدلُّ  ،حلرمـــة تعـــذيب احلـــي والتَّمثيـــل بـــه

 الصــحيحني عــن هشــام بــن زيــد، قــال: دخلــت مــع أنــس علــى احلكــم بــن أيــوب
)٤(

ا، ا، أو فتيانًــ، فــرأى غلمانًــ 

ال  احلـديث: معـىن ذكر النـووي أن،، )٥(»أن تصرب البهائم - -�ى النيب«ا، فقال أنس: نصبوا دجاجة يرمو�

وهـذا  ،ا ترمـون إليـه كـالغرض مـن اجللـود وغريهـاأي ال تتخـذوا احليـوان احلـي غرًضـ ،اا فيه الروح غرًضـتتخذوا شيئً 

  )٦(.النهي للتحرمي

  

  المظهر السادس/ شناعة إجهاز الجريح على نفسه

يف اإلجهاز على اجلريح أنه قضى بالنار ألحد املشاركني معـه يف احلـرب والقتـال، حيـث  - -بلغ �يه 

ا، وأثنـوا علـى جهـاده وقتالـه وبذلـه، ولكـن هـذا مل يغـن الصحابة أن هذا املقاتل هو من أعظم الصحابة أجـرً  ظنَّ 

ا هاش، حـــىت أن واحـــدً فانـــدهش الصـــحابة أشـــد االنـــد ،بالنـــار - -ا، فقـــد حكـــم عليـــه النـــيبعنـــه مـــن اهللا شـــيئً 

حني رآه جيهز على نفسـه ألنـه مل يتحمـل آالم جرحـه،  - -منهم تبعه ليتبني أمره، فتبني له صدق كالم النيب

 - -التقـى هـو واملشـركون، فـاقتتلوا، فلمـا مـال رسـول اهللا - -فعن سهل بن سعد السـاعدي أن رسـول اهللا

إال اتبعهـا  )٧(رجل ال يـدع هلـم شـاذة - -رسول اهللاإىل عسكره، ومال اآلخرون إىل عسكرهم، ويف أصحاب 

أمـــا إنـــه مـــن أهـــل : «- -يضـــر�ا بســـيفه، فقـــالوا: مـــا أجـــزأ منـــا اليـــوم أحـــد كمـــا أجـــزأ فـــالن، فقـــال رســـول اهللا

                                                           

 ).٧/٩٤) (٥٥١٥( صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من املثلة واملصبورة وا�ثمة، ح )١(

 ).٩/٦٤٤، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٢(

 .)٢/٥٦٤( الصحيحني حديث من املشكل للنبل والتمثيل. كشف حتبس البهائم: أن صرب) ٣(

 مـع غـزا صـحبة، لـه احلـارث بـن احلكم حامت أيب وابن البخاري قال أيوب بن احلكم ويقال السلمي احلارث بن هو احلكم )٤(

 )٨/ ٢:(اإلصابة: انظر. غزوات ثالث سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول

 صــحيح-)٧/٩٤) (٥٥١٣) صــحيح البخــاري، كتــاب الــذبائح والصــيد، بــاب مــا يكــره مــن املثلــة واملصــبورة وا�ثمــة، ح (٥(

 ).٣/١٥٤٩) (١٩٥٦( مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان، باب النهي عن صرب البهائم، ح

 ).١٣/١٠٨، (سابق مرجعشرح النووي على مسلم،  )٦(

 .)٢/١٢٣( مسلم على النووي اجلماعة. شرح عن واخلارجة (شاذة) اخلارج )٧(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 

١٠٢  

  الفصل الثاني: مظاهر الرحمة في أثناء الغزوات

ا، قال: فخـرج معـه، كلمـا وقـف وقـف معـه، وإذا أسـرع أسـرع معـه، ، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدً »النار

ا، فاســتعجل املــوت، فوضــع نصــل ســيفه بــاألرض وذبابــه بــني ثدييــه، مث حتامــل ا شــديدً جرًحــقــال: فجــرح الرجــل 

» ومـا ذاك؟«، فقـال: أشـهد أنـك رسـول اهللا، قـال: - -على سيفه، فقتل نفسه، فخرج الرجل إىل رسول اهللا

جــت يف ، فــأعظم النــاس ذلــك، فقلــت: أنــا لكــم بــه، فخر »أنــه مــن أهــل النــار«ا: قــال: الرجــل الــذي ذكــرت آنًفــ

، مث حتامـل عليـه )١(طلبه حىت جرح جرحا شديدا، فاستعجل املوت فوضع نصل سيفه باألرض وذبابـه بـني ثدييـه

إن الرجل ليعمـل عمـل أهـل اجلنـة فيمـا يبـدو للنـاس، وهـو مـن «عند ذلك:  - -فقتل نفسه، فقال رسول اهللا

، ويف احلــديث بيــان )٢(»مــن أهــل اجلنــةأهــل النــار، وإن الرجــل ليعمــل عمــل أهــل النــار فيمــا يبــدو للنــاس، وهــو 

  شناعة اإلجهاز على النفس، ووصف من فعل هذا بأنه من أهل النار.

  

  المظهر السابع/ حرمة اإلجهاز على األسرى وقتلهم

يتـربأ مـن كـل مـن قـتلهم،  - -من رمحتـه ينهـى عـن اإلجهـاز علـى األسـرى وقـتلهم، وكـان - -وكان

خالــد بــن الوليــد إىل بــين جذميــة،  - -امل، عــن أبيــه، قــال: بعــث النــيبفقــد روى البخــاري عــن الزهــري، عــن ســ

، فجعـل خالـد يقتـل مـنهم )٣(فدعاهم إىل اإلسالم، فلم حيسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا

واهللا ال  ا أسريه، حىت إذا كان يوم أمر خالـد أن يقتـل كـل رجـل منـا أسـريه، فقلـت:ويأسر، ودفع إىل كل رجل منَّ 

يـده  - -فـذكرناه، فرفـع النـيب - -أقتل أسريي، وال يقتـل رجـل مـن أصـحايب أسـريه، حـىت قـدمنا علـى النـيب

اللهـم إين أبـرأ إليـك ممـا ( - -قولـه يف ابـن حجـر ذكـر ،)٤(»اللهم إين أبرأ إليك ممـا صـنع خالـد مـرتني«فقال: 

فيـــه إشـــارة إىل ، و يعـــين مـــن قتلـــه الـــذين قـــالوا صـــبأنا قبــل أن يستفســـرهم عـــن مـــرادهم بـــذلك القـــول )صــنع خالـــد

 -هِ ئـحلكمـة يف تربُّ قيـل أن او  ،بن عمر ومن تبعه يف تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهما تصويب فعل

- مل يـأذن لـه يف ذلـك خشـية أن  أنـه لـمأن يع، و الكونـه جمتهـدً  ،مع كونه مل يعاقبه على ذلك ،من فعل خالد

  )٥(.أنه كان بإذنه ولينزجر غري خالد بعد ذلك عن مثل فعله يعتقد أحدٌ 

                                                           

 .)١/١١٨( حجر البن الباري سيفه. فتح طرف (ذبابه بني ثدييه) أي )١(

صـحيح مسـلم، كتـاب اإلميـان، بـاب غلــظ -)٥/١٣٣) (٤٢٠٧صـحيح البخـاري، كتـاب املغـازي، بـاب غـزوة خيـرب، ح( )٢(

) ١١٢حترمي قتل اإلنسان نفسه، وأن من قتـل نفسـه بشـيء عـذب بـه يف النـار، وأنـه ال يـدخل اجلنـة إال نفـس مسـلمة، ح(

 )، واللفظ ملسلم.١/١٠٦(

 .)٢/٥٧٢( الصحيحني حديث من املشكل كشف .ديننا من خرجنا (صبأنا صبأنا) أي )٣(

-٥/١٦٠) (٤٣٣٩خالـــد بـــن الوليـــد إىل بـــين جذميـــة، ح ( - -صـــحيح البخـــاري، كتـــاب املغـــازي، بـــاب بعـــث النـــيب )٤(

١٦١.( 

 ).١٣/١٨٢، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر، انظر:  )٥(
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١٠٣  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  الفصل الثالث

  مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  ويشتمل على أربعة مباحث:  

  مراعاة حقوق األسرى.المبحث األول:  

المبحـــــث الثـــــاني: مراعـــــاة حقــــــوق الشـــــهداء والمصـــــابين مــــــن 

  المجاهدين. 

  المبحث الثالث: مراعاة حقوق قتلى األعداء. 

  المطلب الرابع: المراعاة في تقسيم الغنائم واألنفال.  
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١٠٤  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  الفصل الثالث/ مظاهر الرحمة بعد الغزوات

يدعـــه يف أي حـــال مـــن  - -بعـــد الغـــزو، فلـــم يكـــنحـــىت  - -لـــق الرمحـــة مـــن رســـول اهللاســـتمر خُ  

 ا كـلَّ حريًصـ - -عـن هـذه الرمحـة الـيت أنزهلـا اهللا عليـه ليبلـغ �ـا ديـن اهللا، فكـان أحوال غزواته، فكان ال ينفكُّ 

وكـــذلك  ،احلــرص علـــى مراعـــاة حــال أصـــحابه ا�اهـــدين، فكـــان يراعــي حقـــوق األســـرى املســلمني لـــدى الكفـــار

ا ويشـدد علـى ذلـك حرًصـ ،األسرى الكفار لدى املسـلمني، وكـان حيفـظ حقـوق الشـهيد واملصـاب مـن املسـلمني

يتحــــرى املراعــــاة يف تقســــيمه للغنــــائم واألنفــــال بــــني  --حلفــــظ فضــــلهم وتقــــدير جهــــادهم، وكــــان - -منــــه

أصـحابه فقـط بـل جتـاوزت ذلـك، ى بعـد الغـزوة علـ - -الصحابة جلرب قلو�م ومراعاة حاهلم، ومل تقتصر رمحته

حيفـظ لألسـرى مـن األعـداء حقـوقهم وال يظلمهـم، وكـان يراعـي  - -رمحتـه حـىت علـى أعدائـه، فكـان كانتف

  حقوق قتلى األعداء فيحفظ إنسانيتهم، وحتت هذا الفصل أربعة مباحث:

  املبحث األول: مراعاة حقوق األسرى.

   من ا�اهدين.املبحث الثاين: مراعاة حقوق الشهداء واملصابني

  املبحث الثالث: مراعاة حقوق قتلى األعداء.

  املبحث الرابع: املراعاة يف تقسيم الغنائم واألنفال.
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١٠٥  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

 المبحث األول: مراعاة حقوق األسرى

ا، أمــا ا تام�ـأنــه كـان يراعــي حقـوق األسـرى مــن املسـلمني ومــن الكفـار وحيفظهـا حفظًــ - -ومـن رمحتـه 

يراعـي حقوقـه يف الـدعوة لإلسـالم وتـأليف القلـب وكـذلك  - -األسري الكافر الذي بني يدي املسلمني فكان

مــا، وتــارة ينهــى عــن قتــل األســري إذا  عنــه، وتــارة يعطيــه أجــره إذا قــام بعمــلٍ  - -حقوقــه الدنيويَّــة، فتــارة يعفــو

ص كـــل احلـــرص علـــى دعـــوة األســـرى لـــدين اهللا يتحـــرى كـــل التَّحـــري وحيـــر  - -أبـــدى قبولـــه لـــدين اهللا، وكـــان

ويتحــني كــل وقــت ليــدعوهم لــدين اهللا، وهــذا مــن رمحتــه �ــم وحفــظ حــق دعــو�م لــدين اهللا، أمــا األســري املســلم 

ب يف ذلــك وحيــث عليــه، وهنــا ســنتحدث ويرغِّــ ،حيــرص علــى فكاكــه واســتنقاذه مــن أيــدي الكفــار - -فكــان

لســبايا وغــريهم ممــن يقعــون يف يــد املســلمني مــن الكفــار، وحتــت باألســرى ومــن يف حكمهــم كا - -عــن رمحتــه

  هذا املبحث مطلبان:

  املطلب األول: مراعاة حق األسري ألجل اإلسالم وتأليف القلب. 

  املطلب الثاين: مراعاة حقوق األسري الدنيويَّة. 
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١٠٦  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  المطلب األول: مراعاة حق األسير ألجل اإلسالم وتأليف القلب

 - -يف جهــاده وقتالــه هــو الــدعوة إىل اإلســالم وتبيــني احلــق للنــاس، فكــان - -كــان هــدف النــيب  

ا جلهــادهم ومكــانتهم وفضــلهم وتضــحيا�م ويرغــب حيــرص علــى األســرى مــن املســلمني ويســعى لفكــاكهم حفظًــ

ال يــرتك تــأليف قلــوب األســرى مــن الكفــار، فمــرة يعفــو عمــن أخطــأ عليــه وتعــدى علــى  - -يف ذلــك، وكــان

ا بــدا منـه قبــول اإلسـالم، فكــان هدفــه مــرة حيسـن إليــه ويسـعى لفكاكــه، ومــرة يتـربأ ممــن يقتـل أســريً ، و - -هحقِّـ

  ، وحتت هذا املطلب أربعة مظاهر:- -ودعوته وتأليفه لقلوب األسرى ال ينفك عنه

  املظهر األول/ االهتمام باملأسورين من املسلمني واحلرص على فكاكهم.

  ا لقلبه.سري وإطالقه رجاء إسالمه وتأليفً املظهر الثاين/ اإلحسان إىل األ

  املظهر الثالث/ العفو عن األسري وعدم معاقبته تأليفا لقلبه.

  املظهر الرابع/ الرباءة ممن يقتل األسري إذا أبدى قبوال لإلسالم. 
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١٠٧  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  المظهر األول/ االهتمام بالمأسورين من المسلمين والحرص على فكاكهم

 -ب يف ذلـك، وهــذا مـن حفظــها علــى فكـاك األســري مـن املسـلمني ورغَّــا شـديدً ض�ــح - -النـيب حـضَّ  

- حلقوق أصحابه واهتمامه �م، فعن أيب موسى- -قال: قال رسول اهللا ،- - :فكوا العـاين، يعـين" :

 ، وروى البخــاري عــن أيب جحيفـة)١(األسـري، وأطعمــوا اجلــائع، وعـودوا املــريض"
)٢(

 - -قــال: قلــت لعلــي ،- 

- :ال والـذي فلــق احلبـة، وبـرأ النســمة، مـا أعلمــه «: هـل عنـدكم شــيء مـن الــوحي إال مـا يف كتـاب اهللا؟ قــال

العقــل، وفكــاك «، قلــت: ومــا يف الصــحيفة؟ قــال: » يف القــرآن، ومــا يف هــذه الصــحيفةإال فهمــا يعطيــه اهللا رجــًال 

- -سـري فـرض علـى الكفايـة؛ لقولـهفكـاك األأن  ابن بطالوقد ذكر  ،)٣(»األسري، وأن ال يقتل مسلم بكافر

  )٤(.وعلى هذا كافة العلماء ،: فكوا العاين

  

  

  ا لقلبهالمظهر الثاني/ اإلحسان إلى األسير وإطالقه رجاء إسالمه وتأليفً 

حيسن إىل األسرى ويألف قلو�م، وكان يزيـد يف إحسـا�م وقـد يصـل بـه األمـر إىل إطالقهـم  - -كان  

ــــبًال  ،وفــــك أســــرهم مــــن دون فــــداء ــــومهم طمًعــــ وعقــــًال إذا رأى مــــنهم ن ــــد ق ــــة عن ــــرأي ومكان ا يف  ورجاحــــة يف ال

ومن هذا قصـة الصـحايب اجلليـل مثامـة بـن أثـال  قومهم على الدخول يف دين اهللا، وحثَّ  ،إسالمهم
)٥(

،  فقـد

 قبــل جنــد، فجــاءت برجــل مــن بــين خــيًال  - -: بعــث رســول اهللاقــال هريــرةأيب روى مســلم يف صــحيحه عــن 

 -ة يقال له: مثامـة بـن أثـال، سـيد أهـل اليمامـة، فربطـوه بسـارية مـن سـواري املسـجد، فخـرج إليـه رسـول اهللاحنيف

- :فقــال: عنــدي يــا حممــد خــري، إن تقتــل تقتــل ذا دم، وإن تــنعم تــنعم علــى » مــاذا عنــدك يــا مثامــة؟«، فقــال

مـا «حـىت كـان بعـد الغـد، فقـال:  - -منـه مـا شـئت، فرتكـه رسـول اهللا شاكر، وإن كنت تريد املال فسل تعـطَ 

قــال: مــا قلــت لــك، إن تــنعم تــنعم علــى شــاكر، وإن تقتــل تقتــل ذا دم، وإن كنــت تريــد املــال » عنــدك يــا مثامــة؟

فقــال: » مــاذا عنــدك يــا مثامــة؟«حــىت كــان مــن الغــد، فقــال:  - -فســل تعــط منــه مــا شــئت، فرتكــه رســول اهللا

                                                           

 ).٦٩-٤/٦٨() ٣٠٤٦( ) صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فكاك األسري، ح١(

 أربع واألصح موقته، يف اختلف وسلم، عليه اهللا صلى النيب صاحب ، اهللا عبد بن وهب الكويف، السوائي جحيفة هو أبو )٢(

 .١٩٨/  ٥ النبالء أعالم سري: انظر. وسبعني

 ).٤/٦٩) (٣٠٤٧( ) صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فكاك األسري، ح٣(

 ).٥/٢١٠، (سابق مرجعشرح صحيح البخارى البن بطال، لالستزادة انظر:  )٤(

 ،)١٥٦/ ١( الغابـة أسـد/ انظـر مشـهورة، األسـر يف قصـته قومـه، سـيد احلنفـي، مسـلمة بـن النعمـان بـن أثال بن مثامةهو  )٥(

 ).٣٠/ ١( واإلصابة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 

١٠٨  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

إن تقتـل تقتـل ذا دم، وإن كنـت تريـد املـال فسـل تعـط منـه مـا عندي ما قلت لـك، إن تـنعم تـنعم علـى شـاكر، و 

، فــــانطلق إىل خنــــل قريــــب مــــن املســــجد، فاغتســــل، مث دخــــل »أطلقــــوا مثامــــة: «- -شــــئت، فقــــال رســــول اهللا

ا عبـده ورســوله، يـا حممــد، واهللا، مـا كــان علــى األرض املسـجد، فقــال: أشـهد أن ال إلــه إال اهللا، وأشـهد أن حممــدً 

مـن  ، واهللا، مـا كـان مـن ديـن أبغـض إيلَّ من وجهك، فقـد أصـبح وجهـك أحـب الوجـوه كلهـا إيلَّ  وجه أبغض إيلَّ 

، واهللا، مــا كــان مــن بلــد أبغــض إيل مــن بلــدك، فأصــبح بلــدك أحــب دينــك، فأصــبح دينــك أحــب الــدين كلــه إيلَّ 

وأمـره أن يعتمـر، فلمـا  - -، وإن خيلك أخذتين وأنا أريد العمرة فماذا تـرى؟ فبشـره رسـول اهللالبالد كلها إيلَّ 

، وال واهللا، ال يــأتيكم مـــن - -قــدم مكــة قــال لــه قائــل: أصــبوت، فقــال: ال، ولكــين أســلمت مــع رســول اهللا

، مـا أراد، حيـث أسـلم مثامـة  ، وقـد حصـل للنـيب )١( - -اليمامة حبة حنطة حىت يأذن فيها رسول اهللا

  وحسن إسالمه.

  

  معاقبته تأليفا لقلبه المظهر الثالث/ العفو عن األسير وعدم

ـــ  - -كـــان   ه اخلـــاص، ومل يقتصـــر ذلـــك العفـــو جتـــاه املســـلمني فقـــط، بـــل كثـــري العفـــو والصـــفح عـــن حقِّ

حــىت صــار يتنــازل عــن األســرى الــذين  - -ى ذلــك العفــو إىل غــري املســلمني، وبلــغ هــذا العفــو الكــرمي منــهتعــدَّ 

ب ودعو�ـا لإلسـالم وهـو أحـرى أن يتقبـل املعفـو ، وهذا من شـأنه تـأليف القلـو - -حتت يديه من حماولة قتله

قبــل  - -، أخــربه: أنــه غــزا مــع رســول اهللا- -عنــه لــدين اهللا، فقــد روى الشــيخان عــن جــابر بــن عبــد اهللا

وتفـرق  - -، فنـزل رسـول اهللااهِ ضَ قفل معه، فأدركتهم القائلة يف واد كثري العِ  - -جند، فلما قفل رسول اهللا

حتـــت مســـرة فعلـــق �ـــا ســـيفه. قـــال جـــابر: فنمنـــا  - -ســـتظلون بالشـــجر، ونـــزل رســـول اهللاضـــاه، يالنـــاس يف العِ 

: "إن هـــذا - -يـــدعونا فجئنـــاه، فـــإذا عنـــده أعـــرايب جـــالس، فقـــال رســـول اهللا - -نومـــة، مث إذا رســـول اهللا

ذا اخـــرتط ســـيفي وأنـــا نـــائم، فاســـتيقظت وهـــو يف يـــده صـــلتا، فقـــال يل: مـــن مينعـــك مـــين؟ قلـــت: اهللا، فهـــا هـــو 

 - -شـدة رغبـة النـيبأن هـذا احلـديث يبـني  ابـن حجـروقـد ذكـر  ،)٢( - -جالس " مث مل يعاقبـه رسـول اهللا

وقد ذكر الواقـدي يف حنـو هـذه  ،بل عفا عنه ،يؤاخذه مبا صنع، ألنه مل يف استئالف الكفار ليدخلوا يف اإلسالم

وقــد وصــل رســول اهللا إىل مبتغــاه وهدفــه �ــذه ، )٣(وأنــه رجــع إىل قومــه فاهتــدى بــه خلــق كثــري ،القصــة أنــه أســلم

  الرمحة وهذا العفو.

                                                           

صـحيح مسـلم،  -)٥/١٧٠) (٤٣٧٢صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب وفد بين حنيفة، وحـديث مثامـة بـن أثـال ح( )١(

 ).٣/١٣٨٦) (١٧٦٤( كتاب اجلهاد والسري، باب ربط األسري وحبسه وجواز املن عليه، ح

بــاب توكلــه صــحيح مســلم، -)١١٥-٥/١١٤) (٤١٣٥صــحيح البخــاري، كتــاب املغــازي، بــاب غــزوة ذات الرقــاع، ح( )٢(

 ).٤/١٧٨٦) (٨٤٣على اهللا تعاىل، كتاب الفضائل، وعصمة اهللا تعاىل له من الناس، ح(

 ).٤٢٨-٧/٤٢٧، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  انظر: )٣(
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١٠٩  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

   لإلسالمالمظهر الرابع/ البراءة ممن يقتل األسير إذا أبدى قبوًال 

 ،ويـــدعوهم إىل اإلســــالم ،يقــــودهم إىل املدينـــة - -قتــــل األســـري، بـــل كـــان - -مل يكـــن مـــن دأبـــه 

ا إذا بـدا مـنهم مـا على حيـاة األسـرى خصوًصـا أشد حرصً  - -وحيرص على هدايتهم وحفظ حقوقهم، وكان

، -رضـوان اِهللا علـيهم -بل يتربأ ممن خيالف هذا املبدأ من الصحابة ،بيوحي بقبوهلم لإلسالم، وكان يشدد ويثرِّ 

خالــد بــن الوليــد إىل بــين جذميــة، فــدعاهم إىل  - -قــال: بعــث النــيب --ابــن عمــرفقــد روى البخــاري عــن 

قولوا: أسـلمنا، فجعلـوا يقولـون: صـبأنا صـبأنا، فجعـل خالـد يقتـل مـنهم ويأسـر، ودفـع اإلسالم، فلم حيسنوا أن ي

إىل كل رجل منا أسريه، حىت إذا كان يوم أمر خالـد أن يقتـل كـل رجـل منـا أسـريه، فقلـت: واهللا ال أقتـل أسـريي، 

اللهـم «فقـال:  يـده - -فـذكرناه، فرفـع النـيب - -وال يقتل رجل من أصحايب أسريه، حىت قـدمنا علـى النـيب

ا فقــالوا قوًمــ - -أن خالــد بــن الوليــد غــزا بــأمر النــيب قصــة احلــديثو  ،)١(»إين أبــرأ إليــك ممــا صــنع خالــد مــرتني

ذلـك فـأنكره  - -فبلغ النـيب ،فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ ،صبأنا وأرادوا أسلمنا

 ؛خالــد بــن الوليــد يف اجتهــاده - -وقــد عــذر النــيب ،لغــتهمفــدل علــى أنــه يكتفــى مــن كــل قــوم مبــا يعــرف مــن 

علـــى حقـــوق األســـرى ودعـــو�م لإلســـالم  - -، ويف هـــذا بيـــان حـــرص النـــيب صـــلى اهللا)٢(د منـــهيفـــ ولـــذلك مل

  وتأليف قلو�م والتَّثريب على من خالف ذلك من الصحابة رضوان اِهللا عليهم.

                                                           

-٥/١٦٠) (٤٣٣٩خالـــد بـــن الوليـــد إىل بـــين جذميـــة، ح ( - -صـــحيح البخـــاري، كتـــاب املغـــازي، بـــاب بعـــث النـــيب )١(

١٦١.( 

 ).٦/٢٧٤، (سابق مرجعح الباري البن حجر، فت انظر: )٢(
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١١٠  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  ةالمطلب الثاني: مراعاة حقوق األسير الدنيويَّ 

يراعــي حقـــوقهم  - -يظلــم األســرى رغـــم وقــوعهم بــني يــدي املســـلمني، ولكنــه كــان - -مل يكــن 

 يعطـي األسـرى حقهـم إذا قـاموا بعمـل ينفـع املسـلمني، وكـان يـردُّ  - -الدنيويَّة وحيرص على أدائها هلم، فكان

 - -دم قـتلهم، وكـانكثري امليل حلفظ حياة األسرى وع  - -اجلميل لألسري وحيرص على سرت عورته، وكان

يف حفظــــه حلقــــوق األســــرى  - -يعتــــق الســــبايا ويســــمي صــــداقها إذا أراد الــــزواج منهــــا، وهكــــذا كــــان ديدنــــه

  الدنيويَّة، وحتت هذا املطلب أربعة مظاهر:

  املظهر األول/ إعطاء األسري أجره إذا قام بعمل.

  اجلميل له. املظهر الثاين/ احلرص على سرت عورة األسري وردِّ 

  إىل حفظ حياة األسرى وعدم قتلهم. - -ظهر الثالث/ ميل النيبامل

  املظهر الرابع/ احلرص على عتق السبايا والزواج منهن وتسمية الصداق هلن.
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١١١  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  المظهر األول/ إعطاء األسير أجره إذا قام بعمل

-وييسـر هلـم وال يعسـر علـيهم، وكـان ،حيسن إلـيهم - -يهضم حق األسرى، بل كان - -مل يكن

- رغــم أنــه ظهــر علــيهم وجــاءوا حتــت حكمــه  ،ال ميــانع أن يكلفهــم بأعمــال وصــنائع ويعطــيهم مقابــل ذلــك

، أن عمـــر بـــن اخلطـــاب، - -حلقـــوقهم وإعطـــائهم أجـــرهم، فعـــن ابـــن عمـــر - -ولوائـــه، وهـــذا مـــن حفظـــه

ملــا ظهــر علــى خيــرب أراد إخــراج اليهــود منهــا،  - -أجلــى اليهــود والنصــارى مــن أرض احلجــاز، وأن رســول اهللا

 -لت اليهـود رسـول اهللاأوكانت األرض حني ظهر عليها هللا ولرسـوله وللمسـلمني، فـأراد إخـراج اليهـود منهـا، فسـ

- أن يقــرهم �ــا، علــى أن يكفــوا عملهــا وهلــم نصــف الثمــر، فقــال هلــم رســول اهللا- -» : نقــركم �ــا علــى

رواه الشــيخان  ا مــا، وممــا جــاء يف الســنة أيًضــ)١(حــىت أجالهــم عمــر إىل تيمــاء وأرحيــاء ، فقــروا �ــا»ذلــك مــا شــئنا

خيــرب اليهــود: أن يعملوهــا ويزرعوهــا، وهلــم شــطر مــا  - -، قــال: "أعطــى النــيب- -عــن عبــد اهللا بــن عمــر

وأعطـاهم  - -ولكنـه اسـتأجرهم ، عنـده بـال أجـرأن جيعلهم عمـاًال  - -، وكان بإمكان النيب)٢(خيرج منها"

  �م. ، وهذا من رمحته ا كأجرة على عملهمنصيبً 

  

  الجميل له المظهر الثاني/ الحرص على ستر عورة األسير وردِّ 

اجلميـل  يـردُّ  - -حيرص على حفظ حقوق األسـرى حبفـظ كـرامتهم وسـرت عـور�م، وكـان - -كان  

اجلميـل حـىت ملـن جـاءه  ن يـردَّ أ - -يف كل حال وكل وقت مىت استطاع ذلك وحيض على ذلـك، وقـد بلـغ بـه

، قـــال: ملـــا كـــان يـــوم بـــدر أيت بأســـارى، وأيت - -مـــن األســـرى بعـــد احلـــرب والغـــزو، فعـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا

ا، فوجـــدوا قمـــيص عبـــد اهللا بـــن أيب يقـــدر عليـــه، لـــه قميًصـــ - -فنظـــر النـــيب«بالعبـــاس ومل يكـــن عليـــه ثـــوب، 

 -قــال ابــن عيينــة كانــت لــه عنــد النــيب» يصــه الــذي ألبســهقم - -إيــاه، فلــذلك نــزع النــيب - -فكســاه النــيب

- وفيــه كســوة األســارى واإلحســان إلــيهم، وال يرتكــوا " يف احلــديث ، قــال ابــن بطــال)٣(يــد فأحــب أن يكافئــه

وفيـــه وجــوب املكافـــأة علـــى اليــد تســـدى إىل قريـــب  ،وال جيـــوز النظـــر إىل عــورات املشـــركني ،عــراة فتبـــدوا عــورا�م

ا لــه ىف قريبـه ومل يطلبهـا القريـب، إذا كانـت بســبب السـرت مـن أهلـه، وفيـه أن املكافــأة الرجـل إذا كـان ذلـك إكراًمـ

                                                           

 ).٣/١١٨٧) (١٥٥١( صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع، ح )١(

صـحيح مسـلم، كتـاب -)٥/١٤٠) (٤٢٤٨( أهـل خيـرب، ح - -صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب معاملة النـيب )٢(

 ).٣/١١٨٦) (١٥٥١( واملعاملة جبزء من الثمر والزرع، حاملساقاة، باب املساقاة 

 ).٤/٦٠) (٣٠٠٨( صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب الكسوة لألسارى، ح )٣(
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١١٢  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

علـــى ســـرت عـــورة األســـري هـــو دليـــل ظـــاهر علـــى حفـــظ  - -، وحـــرص النـــيب)١("تكـــون ىف احليـــاة وبعـــد املمـــات

  هم وحفظ كرامتهم.حقوقهم ومراعاة إنسانيت

  

  إلى حفظ حياة األسرى وعدم قتلهم - -المظهر الثالث/ ميل النبي

إذا  - -احلرص على حفظ نفوس األسرى وعدم قتلهم والقضـاء علـيهم، وكـان - -كان من شأنه  

ا حليــــا�م، فعــــن عمــــر بــــن ا لعــــدم ظلمهــــم وحفظًــــا منــــه وحتريًــــحرًصــــ ؛جــــاءه رأيــــان يف األســــرى مييــــل إىل ألينهمــــا

إىل املشــركني وهــم ألــف، وأصــحابه ثــالث مائــة وتســعة  - -خلطــاب، قــال: ملــا كــان يــوم بــدر نظــر رســول اهللا

اللهـم أجنـز يل مـا وعـدتين، اللهـم «يديه، فجعـل يهتـف بربـه:  القبلة، مث مدَّ  - -، فاستقبل نيب اهللاعشر رجًال 

ا ، فمـا زال يهتـف بربـه، مـاد� »يف األرض آت ما وعدتين، اللهم إن �لك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبـد

يديــه مســتقبل القبلــة، حــىت ســقط رداؤه عــن منكبيــه، فأتــاه أبــو بكــر فأخــذ رداءه، فألقــاه علــى منكبيــه، مث التزمــه 

 َتْسـَتِغيثُونَ  ذْ إ(ِ : من ورائه، وقال: يـا نـيب اهللا، كفـاك مناشـدتك ربـك، فإنـه سـينجز لـك مـا وعـدك، فـأنزل اهللا 

ه اهللا باملالئكـة، قـال أبـو زميـل: فحـدثين ، فأمـدَّ )٢()ُمـْرِدِفنيَ  اْلَمَالِئَكـةِ  ِمـنَ  بِـأَْلفٍ  ُممِـدُُّكمْ  َأينِّ  َلُكمْ  فَاْسَتَجابَ  َربَُّكمْ 

ابن عباس، قال: بينما رجـل مـن املسـلمني يومئـذ يشـتد يف أثـر رجـل مـن املشـركني أمامـه، إذ مسـع ضـربة بالسـوط 

ا، فنظـر إليـه فـإذا هـو قـد خطـم ، فنظر إىل املشرك أمامه فخر مسـتلقيً )٣(يزومفوقه وصوت الفارس يقول: أقدم ح

، - -وجهــه، كضــربة الســوط فاخضــر ذلــك أمجــع، فجــاء األنصــاري، فحــدث بــذلك رســول اهللا أنفــه، وشــقَّ 

، فقتلوا يومئـذ سـبعني، وأسـروا سـبعني، قـال أبـو زميـل، قـال ابـن »صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة«فقال: 

فقــال » مــا تــرون يف هــؤالء األســارى؟«أليب بكــر، وعمــر:  - -س: فلمــا أســروا األســارى، قــال رســول اهللاعبــا

أبو بكر: يا نـيب اهللا، هـم بنـو العـم والعشـرية، أرى أن تأخـذ مـنهم فديـَّة فتكـون لنـا قـوة علـى الكفـار، فعسـى اهللا 

قلـت: ال واهللا يـا رسـول اهللا، مـا أرى » مـا تـرى يـا بـن اخلطـاب؟: «- -أن يهديهم لإلسالم، فقال رسول اهللا

ين مـن ن علي�ـا مـن عقيـل فيضـرب عنقـه، ومتكِّـمكِّ ا فنضـرب أعنـاقهم، فـتُ الذي رأى أبو بكر، ولكـين أرى أن متكنَّـ

ما قال أبـو بكـر،  - -ا لعمر، فأضرب عنقه، فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول اهللافالن نسيبً 

وأبـو بكـر قاعـدين يبكيـان، قلـت: يـا رسـول  - -ان مـن الغـد جئـت، فـإذا رسـول اهللاومل يهو ما قلت، فلما ك

تباكيــــت  بكيــــت، وإن مل أجــــد بكــــاءً  اهللا، أخــــربين مــــن أي شــــيء تبكــــي أنــــت وصــــاحبك؟ فــــإن وجــــدت بكــــاءً 

 أصــحابك مــن أخــذهم الفــداء، لقــد عــرض علــيَّ  : "أبكــي للــذي عــرض علــيَّ - -لبكائكمــا، فقــال رســول اهللا

                                                           

 ).٥/١٦٦، (سابق مرجعشرح صحيح البخارى البن بطال،  )١(

 . ٩سورة األنفال:  )٢(

 .)١/١٣٨( الصحيحني حديث من املشكل كشف  .الفرس اسم: وحيزوم. لفرسه امللك خطاب (حيزوم) وهو )٣(
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١١٣  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

 لَــهُ  َيُكــونَ  أَنْ  لِنَـِيبٍّ  َكــانَ  َمــا(: - -وأنـزل اهللا - -شــجرة قريبـة مــن نــيب اهللا - مــن هـذه الشــجرةعـذا�م أدىن

، وميـل )٣(اهللا الغنيمـة هلـم ، فأحـلَّ )٢(فكلوا مما غنمتم حالال طيبـا ) ( :إىل قوله )١()اْألَْرضِ  ِيف  يـُْثِخنَ  َحىتَّ  َأْسَرى

ـــرأي أيب بكـــر أول األمـــر لي - -النـــيب ـــاة األســـرى وعـــدم احلـــرص علـــى  - -حرصـــه ظهـــرل علـــى حفـــظ حي

  قتلهم.

  

  المظهر الرابع/ الحرص على عتق السبايا والزواج منهن وتسمية الصداق لهن

يعتـق  - -باألسرى وحفظ حقـوقهم وحقـوق مـن يف حكمهـم هـو أنـه كـان - -ومن مظاهر رمحته 

ويســمي الصــداق حفظــا لكرامــة املــرأة وصــيانة هلــا، فعــن  - -الســبايا وحيــرص علــى ذلــك، بــل ويتــزوج مــنهن

ا مــن خيــرب بغلــس، مث قــال: "اهللا أكــرب خربــت خيــرب، إنــا إذا الصــبح قريًبــ - -، قــال: صــلى النــيب- -أنــس

املقاتلــة، وســىب  - -فخرجــوا يســعون يف الســكك، فقتــل النــيب )٤)(اْلُمْنــَذرِينَ  َصــَباحُ  َفَســاءَ  (نزلنــا بســاحة قــوم 

 ة، وكــــان يف الســــيب صــــفيَّة، فصــــارت إىل دحيــــة الكلــــيبالذريَّــــ
)٥(

، فجعــــل عتقهــــا - -، مث صــــارت إىل النــــيب 

صـداقها فقــال عبـد العزيــز بــن صـهيب لثابــت: يـا أبــا حممــد، آنـت قلــت ألنـس: مــا أصــدقها؟ فحـرك ثابــت رأســه 

فيَّة فأعتقهــا صــ - -ســىب النــيب«، قــال: - -ا عــن أنــس بــن مالــك. وجــاء يف البخــاري أيًضــ)٦(ا لــهتصــديقً 

مـن صـفية ـ  ، ومـازواج النـيب )٧(»أصـدقها نفسـها فأعتقهــا«فقـال ثابـت ألنـس مـا أصـدقها؟ قـال: » وتزوجهـا

 رضي اهللا عنها ـ إال دليل ظاهر على حب هدايته لألسرى، وتوجيههم، وإكرام من أسلم منهم.

                                                           

 . ٦٧سورة األنفال:  )١(

 . ٦٩سورة األنفال:  )٢(

-٣/١٣٨٣) (١٧٦٣صــحيح مســلم، كتــاب اجلهــاد والســري، بــاب اإلمــداد باملالئكــة يف غــزوة بــدر وإباحــة الغنــائم، ح ( )٣(

١٣٨٥-١٣٨٤.( 

 . ١٧٧سورة الصافات:  )٤(

 عـاش اخلنـدق، مشـاهده أول صورته، على ينزل جربيل كان جليل صحايب لكليب،ا فضالة بن فروة بن خليفة بن دحيةهو  )٥(

 ).٤٨١/ ٣( النبالء أعالم سري و) ٣٨٥/ ٢( اإلصابة: انظر. عنه اهللا رضي معاوية خالفة أواخر حىت

صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة -)٥/١٣٢) (٤٢٠٠( صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، ح )٦(

 ).٢/١٠٤٥) (١٣٦٥( إعتاقه أمته مث يتزوجها، ح

 ).٥/١٣٢) (٤٢٠١( صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، ح )٧(
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١١٤  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  المبحث الثاني: مراعاة حقوق الشهداء والمصابين من المجاهدين

علــى ضــمان حقــوقهم ومراعا�ــا، وذلــك نظــري  - -أصــحابه أشــد املراعــاة، وحــرص - -راعــى النــيب

 -ومل يبخســـهم ،مكـــانتهم وأنـــزهلم منـــازهلم - -، فحفـــظ رســـول اهللا- -فضـــلهم وجهـــادهم مـــع رســـول اهللا

- اهللا حقهـــم، وبـــالرغم مـــن أن املعركـــة إذا انتهـــت انشـــغل كـــل واحـــد بنفســـه وجراحـــه وتعبـــه، إال أن رســـول- 

- بـل حـرص علـى مواسـاة وتعزيـة أهـل الشـهيد والـدعاء واحلـرص علـى  ،مل ينس أصحابه ا�اهـدين واملصـابني

 املصاب، وحتت هذا املبحث مطلبان: ءشفا

  املطلب األول: مراعاة حقوق الشهداء من ا�اهدين. 

 املطلب الثاين: مراعاة حقوق املصابني من ا�اهدين. 
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١١٥  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  اة حقوق الشهداء من المجاهدينالمطلب األول: مراع

عن الشهداء من أصحابه ا�اهدين، بل راعى حقوقهم وحرص على أدائهـا، فتـارة  - -مل يغفل النيب 

حـىت ولـو بعـد حـني مـن دفـنهم، وتـارة حيضـر جتهيـزهم للـدفن وحيـرص علـى سـرت  ،قبورهم ويصلي عليهمعلى مير 

تــارة يبــني فضــل الشــهداء بأنــه يشــهد هلــم يــوم القيامــة علــى عــور�م، وتــارة جتــده يســعى يف أداء ديــن الشــهيد، و 

    جهادهم، وتارة يواسي أهل الشهيد وتارة يدعو على قاتل الشهيد، وحتت هذا املطلب ستة مظاهر:

  املظهر األول/ املرور على مقابر الشهداء والصالة عليهم وتوديعهم.

  ى تغطيَّة عورته.املظهر الثاين/ احلضور عند جتهيز الشهيد للدفن واحلرص عل

  املظهر الثالث/ احلرص على أداء دين الشهيد.

  املظهر الرابع/ التَّكفل بالشهادة للشهداء يوم القيامة.

  املظهر اخلامس/ مواساة أهل الشهيد.

  املظهر السادس/ الدعاء على قاتل الشهيد.
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١١٦  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  المظهر األول/ المرور على مقابر الشهداء والصالة عليهم وتوديعهم

ويصـــلي علـــيهم حـــىت لـــو طـــال األمـــد  ،وميـــر علـــيهم يف مقـــابرهم ،يراعـــي حقـــوق الشـــهداء - -كـــان  

، - -علــى قتلــى أحــد ويصــلي علــيهم ويــودعهم أنــه كــان ميــرُّ  - -وتطاولــت الســنون، فقــد جــاء يف ســريته

 فعـــن عقبـــة بـــن عـــامر
)١(

حـــد بعـــد مثـــاين ســـنني، كـــاملودع لألحيـــاء علـــى قتلـــى أُ  - -، قـــال: صـــلى رســـول اهللا 

، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم احلـوض، وإين ألنظـر )٢(إين بني أيديكم فرط«واألموات، مث طلع املنرب فقال: 

، قـال: »إليه مـن مقـامي هـذا، وإين لسـت أخشـى علـيكم أن تشـركوا، ولكـين أخشـى علـيكم الـدنيا أن تنافسـوها

 ابـن رجـبوجـاء عـن  ،)٣(- -فكانت آخر نظرة نظر�ـا إىل رسـول اهللا
)٤(

لألحيـاء واألمـوات:   توديعـهأن  

هو أنه صلى علـى املـوتى واسـتغفر هلـم وهنـأهم مبـا هـم فيـه مـن سـبقهم للفـنت، وتوديعـه لألحيـاء: هـو نصـيحتهم 

وحتــــذيرهم مــــن االغــــرتار بالــــدنيا، وإميــــاؤه إىل أنــــه منتقــــل عــــنهم إىل اآلخــــرة، وأنــــه ســــابق هلــــم إىل احلــــوض، فهــــو 

حد بالنهار فاسـتغفر هلـم، قيع بالليل فاستغفر هلم، مث ذهب إىل شهداء أُ أتى أهل الب - -موعدهم، وقد كان

للشهداء هلو دليل ظاهر على حفظـه حلقهـم  - -توديعهإن ، و )٥(مث رجع فخطب هذه اخلطبة، وودع األحياء

  وفضلهم وجهادهم.

  

  

                                                           

عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدى بن غنم بن الربعة بن رشدان بن ھو  )١(

سعاد، و يقال: أبو عامر، و يقال: أبو عمرو، و يقال: أبو عبس، ويقال: أبو قيس بن جهينة اجلهين، أبو محاد، و يقال: أبو 

أسد، و يقال: أبو األسود، صاحب النىب صلى اهللا عليه وسلم. روى عن، النيب صلى اهللا عليه وسلم، عمر بن اخلطاب ، قال 

)، ٥٢٠/ ٤انظر: اإلصابة ( ة .ابن حجر: صحايب قال الذهيب: صحايب مات يف قرب سنة ستني هـ بـ مصر روى له اجلماع

 ).٤٠٩/ ٣سري أعالم النبالء (

 املصـابيح مشـكاة شـرح املفـاتيح هلـم. مرقـاة ويسـقي والدالء الرشاء هلم فيهيء الواردة يتقدم الذي (بني أيديكم فرط) وهو )٢(

)٩/٣٨٤٤(. 

صحيح مسلم، كتاب الفضـائل، بـاب إثبـات -)٥/٩٤) (٤٠٤٢( صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة أحد، ح )٣(

 ).٤/١٧٩٥) (٢٢٩٦وصفاته، ح ( - -حوض نبينا

هو عبد الرمحن بن أمحد بن رجـب احلنبلـي، أبـو الفـرج، زيـن الـدين، ومجـال الـدين أيضـاً، ولـد ببغـداد، وتـويف بدمشـق. هو  )٤(

رخــاً. أتقــن فــن احلــديث وصــار أعــرف أهــل عصــره بالعلــل، وتتبــع مــن علمــاء احلنابلــة، كــان حمــدثاً حافظــاً فقيهــاً أصــولياً ومؤ 

الطرق. خترّج به غالب أصحابه احلنابلة.من تصانيفه تقريـر القواعـد وحتريـر الفوائـد املشـهور بقواعـد ابـن رجـب يف الفقـه، و 

وذيـــل طبقـــات جـــامع العلـــوم واحلكـــم وهـــو شـــرح األربعـــني النوويـــة و شـــرح ســـنن الرتمـــذي ومعـــه شـــرح العلـــل، آخـــر أبوابـــه  

 ).٥/١١٨)، معجم املؤلفني    (٣/٣٣٩)، شـذرات الذهب (٢/٢٢١احلنابلة. الدرر الكامنة (

 ).٣/٣٧٨، (سابق مرجعفتح الباري البن رجب، انظر:  )٥(
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١١٧  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  المظهر الثاني/ الحضور عند تجهيز الشهيد للدفن والحرص على تغطيَّة عورته

وهــو قائــد للجــيش حيضــر  - -ا، فكــانا عظيًمــبالشــهداء مــن الصــحابة مبلًغــ - -مــام النــيببلــغ اهت 

 - -ويرشـد الصـحابة لتجهيـزهم، وحيـرص ،ويودعهم وحيـرص علـى جتهيـزهم التَّجهيـز الصـحيح ،عند الشهداء

فوجـب نبتغـي وجـه اهللا،  - -، قـال: هاجرنـا مـع رسـول اهللا- -على سرت عـور�م، فعـن خبـاب بـن األرت

ا، كــان مــنهم مصــعب بــن عمــري، قتــل يــوم أجرنــا علــى اهللا، ومنــا مــن مضــى، أو ذهــب، مل يأكــل مــن أجــره شــيئً 

، كنــا إذا غطينــا �ــا رأســه خرجــت رجــاله، وإذا غطــي �ــا رجــاله خــرج رأســه، فقــال لنــا )١(أحــد، مل يــرتك إال منــرة

ا ومنَّــ» ألقـوا علـى رجلـه مـن اإلذخـر«ل: ، أو قـا»)٢(غطـوا �ـا رأسـه، واجعلـوا علـى رجلـه اإلذخـر: «- -النـيب

وهــذا مظهــر مــن مظــاهر رمحتــه صــلة اهللا عليــه وســلم بالشــهداء، وحفــظ  ،)٣(مــن قــد أينعــت لــه مثرتــه فهــو يهــد�ا

  حقهم، واحلضور عند جتهيزهم للدفن.

  

  المظهر الثالث/ الحرص على أداء دين الشهيد

د ديـنهم وقضـائه، وكـان يضـع يـده الشـريفة أصحابه الشـهداء، فكـان يسـعى يف سـدا - -مل ينس النيب

جـابر عـن حـد، فقـد روى البخـاري لدين والد جابر بن عبد اهللا الذي استشهد يوم أُ ا يف التَّمر ليبارك اهللا به أداءً 

 )٤(ا، وتـرك سـت بنـات، فلمـا حضـر جـداد النخـل، أن أبـاه استشـهد يـوم أحـد وتـرك عليـه دينًـ-÷ -بن عبد اهللا

ا، وإين أحـب ا كثـريً فقلـت: قـد علمـت أن والـدي قـد استشـهد يـوم أحـد وتـرك دينًـ - -قـال: أتيـت رسـول اهللا

، ففعلـت مث دعوتـه، فلمـا نظـروا إليـه كـأ�م أغـروا »كـل متـر علـى ناحيـة  )٥(اذهـب فبيـدر«أن يراك الغرماء، فقال: 

ادع «مث قـال: ا ثـالث مـرات، مث جلـس عليـه، يب تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حـول أعظمهـا بيـدرً 

فمــا زال يكيــل هلــم حــىت أدى اهللا عــن والــدي أمانتــه، وأنــا أرضــى أن يــؤدي اهللا أمانــة والــدي، وال » يل أصــحابك

كأ�ـا مل   - -أرجع إىل أخوايت بتمرة، فسلم اهللا البيادر كلها، وحىت إين أنظر إىل البيـدر الـذي كـان عليـه النـيب

نفسه الشريفة علـى أداء ديـن والـد جـابر بـن عبـد اهللا إال دليـل علـى ب - -، وما قيام النيب)٦(تنقص مترة واحدة

ا لبذلــه وجهــاده وبذلــه لنفســه يف ســبيل اهللا رغــم حلقــه وتقــديرً  رعايــةً  ،حرصــه علــى أداء ديــن الشــهيد يف ســبيل اهللا

اهللا إذا كـان يقــدر مثـل هـذه التَّضــحيات مـن الصــحابة ا�اهـدين يف ســبيل   - -احتيـاج أبنائـه لــه، ولكـن النــيب

  هلم. فكان يقف مع عياهلم ويواسيهم ويكون مبكانة األبِ  ،استشهدوا يف الغزو

                                                           

 .)٧/٦( مسلم على النووي األعراب.شرح تلبسها صوف من بردة أو وسود بيض خطوط فيها مشلة (إال منرة) النمرة )١(

 .)٧/٦( مسلم على النووي الرائحة. شرح طيب حشيش (اإلذخر) هو )٢(

صحيح مسـلم، كتـاب اجلنـائز، بـاب يف كفـن -)٥/٩٥) (٤٠٤٧صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة أحد، ح ( )٣(

 ).٢/٦٤٩) (٩٤٠امليت، ح(

 .)١/٩٧( حجر البن الباري مثرها. فتح وقطع صرامها (جداد النخل) أي )٤(
 .)٥/٤١٤( حجر البن الباري خيصه. فتح أي: جرين بيدر يف صنف كل اجعل (فبيدر) )٥(
 ).٥/٩٦) (٤٠٥٣صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال، ح( )٦(
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١١٨  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  

  ل بالشهادة للشهداء يوم القيامةالمظهر الرابع/ التَّكفُّ 

لفضلهم وجهـادهم وبـذهلم لـدمائهم ؛ احيضر جتهيز الشهداء للدفن، وكان يهتم بدفنهم كثريً  - -كان  

ا للقـرآن يف اللحـد، وكـان يطلـق عبـارات تـدل علـى حسـن خامتـة األكثر حفظًـ يف سبيل اهللا، فكان يقدم الشهيد

كـــان جيمـــع بـــني   - -الشـــهداء، وكـــان يتكفـــل بالشـــهادة هلـــم يـــوم القيامـــة، فقـــد روى البخـــاري أن رســـول اهللا

فــإذا أشــري لــه إىل أحــد قدمــه يف » ا للقــرآنأيهــم أكثــر أخــذً «الــرجلني مــن قتلــى أحــد يف ثــوب واحــد، مث يقــول: 

وقـد  ،)١(علـيهم ومل يغسـلوا وأمـر بـدفنهم بـدمائهم، ومل يصـلِّ » أنا شهيد علـى هـؤالء يـوم القيامـة«لحد، وقال: ال

عيــين الذكــر 
)٢(

، وهــذا مــن )٣(أنــا شــهيد علــى هــؤالء)، أي: أشــهد هلــم بــأ�م بــذلوا أرواحهــم هللا تعــاىل(قولــه:يف   

اعـاة لفضـلهم وبـذهلم وحتملهـم مشـاق اجلهـاد للشهداء وحقهم وبذهلم لدمائهم يف سـبيل اهللا، ومر  - -حفظه

  ألجل اهللا سبحانه وتعاىل.

  

  المظهر الخامس/ مواساة أهل الشهيد

يبشـرهم بقبـول  - -يواسي أهل الشهيد ويصربهم على فاجعتهم بفقدهم له، وكـان - -كان النيب  

، قـال: ملـا قتـل -÷ -له، وأن اهللا قبل شهادته وأعلى منزلته عنده، فعن جابر بن عبد اهللا -سبحانه وتعاىل -اهللا

مل ينـه، وقـال  - -ينهـوين والنـيب - -أيب جعلت أبكي، وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النـيب

ابــن وجــاء يف شــرح  ،)٤(مــا زالــت املالئكــة تظلــه بأجنحتهــا حــىت رفــع" -أو: مــا تبكيــه -هِ : "ال تبِكــ- -النــيب

لــذوي الشــهيد بفضــله  - -، وتبشــريه)٥(، وحفظــا لفضــلهرمحــة لــه للشــهيد وضــع املالئكــة أجنحتهــا أن بطــال

وأرضــى بقضــاء  وأصــربَ  ،ا بوعــد اهللايقينًــ ومكانتــه عنــد اهللا لينــزل علــى قلــو�م الســكينة والطمأنينــة، وجيعلهــم أكثــرَ 

  اهللا.

                                                           

 ).٥/١٠٢) (٤٠٧٩صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب من قتل من املسلمني يوم أحد، ح ( )١(
) فقيه أصويل ، مفسر حمدث  ٨٥٥-٧٦٢الدين حممود بن أمحد بن موسى العينتايب احلنفي العيين ( هو : أبو الثناء بدر  )٢(

، مــؤرخ ، ولــد مبصــر ودخــل القــاهرة وتفقــه واشــتغل ، ورحــل إىل حلــب والقــدس ، وغريهــا ؛ وويل عــدة تــداريس مث قضــاء 
ح البخاري ؛ و عقد اجلمان يف تـاريخ أهـل احلنفية يف مصر ، وأفىت ودّرس ، وله تصانيف حسنة منها : عمدة القاري شر 

؛ و الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ،  ٢/٢٩٤الزمان ؛ و البناية شرح اهلداية ؛ وغريها . ينظر : البدر الطالع ، للشوكاين :
 ٣/٧٩٧؛ و معجم املؤلفني ، لعمر كحالة : ٢٠٧للكنوي :

 ).٨/١٥٣، (سابق مرجع، للعيين عمدة القاري )٣(

صـحيح مسـلم، كتـاب -)٥/١٠٢) (٤٠٨٠يح البخاري، كتاب املغازي، باب من قتل من املسلمني يوم أحـد، ح (صح )٤(

) ٢٤٧١( ، بـــاب مــــن فضــــائل عبـــد اهللا بــــن عمـــرو بــــن حــــرام والـــد جــــابر رضـــي اهللا تعــــاىل عنهمــــا، ح-فضـــائل الصــــحابة

)٤/١٩١٨.( 

 ).٥/٢٩، (سابق مرجعشرح صحيح البخارى البن بطال،  )٥(
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١١٩  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  

  دالمظهر السادس/ الدعاء على قاتل الشهي

يكثــر  - -وق الشــهداء أنــه كــان يــدعو علــى مــن قتــل الشــهيد، وكــانقــومراعاتــه حل - -مــن حرصــه 

، ÷ -ا جلهــاده ومراعــاة حلقــه، فقــد روى الشــيخان عــن أنــس بــن مالــكويلــح بالــدعاء علــى قاتــل الشــهيد حفظًــ

رعـل، وذكـوان،   حلاجة، يقال هلـم القـراء، فعـرض هلـم حيـان مـن بـين سـليم،سبعني رجًال  - -قال: بعث النيب

، فقتلـوهم - -عند بئر يقال هلا بئر معونة، فقال القوم: واهللا ما إياكم أردنا، إمنا حنن جمتـازون يف حاجـة للنـيب

قـال عبـد العزيـز وسـأل » ا يف صـالة الغـداة، وذلـك بـدء القنـوت، ومـا كنـا نقنـتعلـيهم شـهرً  - -فدعا النيب«

، وهـذا مـن  )١(»ال بـل عنـد فـراغ مـن القـراءة«اغ مـن القـراءة؟ قـال: ا عن القنوت أبعد الركـوع أو عنـد فـر رجل أنسً 

  مع الشهيد وعدم نسيانه والدعاء على قاتله. - -كرمي تعامل النيب

                                                           

صـحيح -)١٠٥-٥/١٠٤) (٤٠٨٨البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونـة، ح (صحيح  )١(

) ٦٧٧مســلم، كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة، بــاب اســتحباب القنــوت يف مجيــع الصــالة إذا نزلــت باملســلمني نازلــة، ح(

 )، واللفظ للبخاري.١/٤٦٨(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 

١٢٠  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  المطلب الثاني: مراعاة حقوق المصابين من المجاهدين

حيـرص  - -، فقـد كـان- -املصابني من ا�اهـدين مراعـاة ظـاهرة جليَّـة يف سـنته - -راعى النيب 

ويـدعو اهللا لـه  ،يسـعى يف شـفاء املصـاب يف اجلهـاد - -ا، وكـانا بالغً على عيادة املصاب من ا�اهدين حرصً 

يســـلي املصـــابني مـــن ا�اهـــدين بـــذكر فضـــلهم ومنـــزلتهم يـــوم القيامـــة، وكـــان يصـــطحب  - -بالشـــفاء، وكـــان

مراعاتــه ألصــحابه ا�اهــدين يف ســبيل اهللا النســاء معــه للغــزو ليقومــوا برعايــة املصــابني وتطبيــبهم، وهــذا مــن كــرمي 

  وحفظه حلقوقهم، وحتت هذا املطلب أربعة مظاهر:

  املظهر األول/ احلرص على زيارة املصاب من ا�اهدين. 

  املظهر الثاين/ احلرص على شفاء املصاب يف اجلهاد. 

  املظهر الثالث/ تسلية املصاب يف سبيل اهللا بذكر منزلته يوم القيامة.

  الرابع/ اصطحاب النساء للغزو ملداواة املصابني واجلرحى. املظهر
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١٢١  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  المظهر األول/ الحرص على زيارة المصاب من المجاهدين

يعـودهم ويقـر�م إليـه، وبلـغ مـن  - -ا، فكـانا كبـريً باملصـابني مـن ا�اهـدين اهتماًمـ - -اهتم النـيب 

، قالـت: أصـيب  قريب، فعن عائشـة ده منيعو �م أنه ضرب خيمة لسعد بن معاذ يف املسجد ل - -اهتمامه

سعد يوم اخلندق، رماه رجل من قريش، يقال له حبان بن العرقة وهو حبان بن قيس، مـن بـين معـيص بـن عـامر 

 -خيمــة يف املســجد ليعــوده مــن قريــب، فلمــا رجــع رســول اهللا - -بــن لــؤي رمــاه يف األكحــل، فضــرب النــيب

-  وهو ينفض رأسه من الغبـار، فقـال: "قـد  -عليه السالم -جربيلمن اخلندق وضع السالح واغتسل، فأتاه

: فــأين فأشــار إىل بــين قريظــة" فأتــاهم رســول - -وضــعت الســالح، واهللا مــا وضــعته، اخــرج إلــيهم، قــال النــيب

احلكـــم إىل ســـعد، قـــال: فـــإين أحكـــم فـــيهم: أن تقتـــل املقاتلـــة، وأن تســـىب  فنزلـــوا علـــى حكمـــه، فـــردَّ  - -اهللا

قـال هشــام، فـأخربين أيب، عــن عائشـة: أن ســعدا قـال: اللهــم إنـك تعلــم أنــه  ،يَّــة، وأن تقسـم أمــواهلمالنسـاء والذر 

وأخرجــوه، اللهــم فــإين أظــن أنــك قــد  - -أن أجاهــدهم فيــك، مــن قــوم كــذبوا رســولك لــيس أحــد أحــب إيلَّ 

، وإن كنـت وضعت احلرب بيننا وبينهم، فـإن كـان بقـي مـن حـرب قـريش شـيء فـأبقين لـه، حـىت أجاهـدهم فيـك

، ويف املســجد خيمــة مــن بــين )٢(فلــم يــرعهم )١(وضــعت احلــرب فافجرهــا واجعــل مــوتيت فيهــا، فــانفجرت مــن لبتــه

غفــار، إال الــدم يســيل إلــيهم، فقــالوا: يــا أهــل اخليمــة، مــا هــذا الــذي يأتينــا مــن قــبلكم؟ فــإذا ســعد يغــذو جرحــه 

عليـه النهـوض  أن السـلطان أو العـامل إذا شـقَّ  :احلـديث مـن ابن بطال وقد استنبط ،)٣(- -ا، فمات منهادمً 

، وهــذا )٤(إىل عيــادة مــريض يــزوره ممــن يهمــه أمــره، أن ينقــل املــريض إىل املوضــع خيــف عليــه فيــه زيارتــه ويقــرب منــه

  للمصابني من ا�اهدين. - -من شدة مراعاته

  

  المظهر الثاني/ الحرص على شفاء المصاب في الجهاد

ى لشـفائهم، فكــان يرقـي مـن يأتيـه مــن املصـابني يف اجلهـاد بغيــة املصــابني وسـعَ علـى  - -النـيب صَ رَ َحـ 

، فقلـت يـا أبـا مسـلم،  شفائهم، فقد روى البخاري عن يزيد بن أيب عبيد، قال: رأيت أثر ضربة يف سـاق سـلمة

    - -مــــا هــــذه الضــــربة؟ فقــــال: هــــذه ضــــربة أصــــابتين يــــوم خيــــرب، فقــــال النــــاس: أصــــيب ســــلمة، فأتيــــت النــــيب

                                                           

 .)٦/١٠٧( مسلم بفوائد املعلم (من لبته) اللبة: املنحر. إكمال )١(

 .)١٢/٩٦( مسلم على النووي بغتة. شرح ويأتيهم يفجأهم مل يرعهم) أي (فلم )٢(

صحيح مسلم،  -)١١٣-٥/١١٢) (٤١٢٢من األحزاب، ح( - -صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب مرجع النيب )٣(

على حكم حاكم عدل أهل للحكم، ح  كتاب اجلهاد والسري، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل احلصن

 )، واللفظ للبخاري.٣/١٣٨٨) (١٧٦٨(

 ).٢/١١١، (سابق مرجعشرح صحيح البخارى البن بطال،  )٤(
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١٢٢  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

علــى ا�اهــدين، والســعي يف  وهــذا مــن حرصــه  ،)١(»اعةفنفــث فيــه ثــالث نفثــات، فمــا اشــتكيتها حــىت السَّــ«

 شفائهم، واستعمال أسباب الشفاء معهم، كالرقية والنفث وغريمها.

  

  المظهر الثالث/ تسلية المصاب في سبيل اهللا بذكر منزلته يوم القيامة

ذكر أجــرهم ومنــزلتهم علــى مصــا�م يــوم القيامــة، وهــذا مــن يســلي املصــابني يف ســبيل اهللا بــ - -كــان  

: أن رسـول - -شأنه تسليتهم وتفريج بعض اهلم عنهم وختفيف بعض األمل الذي يلحق �م، فعـن أيب هريـرة

والــذي نفســي بيــده ال يكلــم أحــد يف ســبيل اهللا، واهللا أعلــم مبــن يكلــم يف ســبيله إال جــاء يــوم «قــال:  - -اهللا

ال جيـرح،  :قولـه (ال يكلـم) يعـىنوقد ذكـر ابـن بطـال يف معـىن  ،)٢(»ن لون الدم، والريح ريح املسكالقيامة، واللو 

سبيل اهللا) املراد به اجلهاد، ويدخل فيه باملعىن كل من جرح ىف سـبيل بـر أو وجـه ممـا  والكلوم اجلراح. وقوله: (يف

، وهـذا مـن سـعة )٣(كقتال أهل البغى واخلوارج واللصوص، أو أمر مبعروف أو �ـى عـن منكـر  -تعاىل -أباحه اهللا

  وتكرميه ملن يصاب يف سبيل اهللا بتبشريه �ذه املنزلة العالية والشريفة يوم القيامة. -سبحانه وتعاىل -فضل اهللا

  

  المظهر الرابع/ اصطحاب النساء للغزو لمداواة المصابين والجرحى

للمصـــابني مـــن ا�اهـــدين وحفظـــه حلقـــوقهم أنـــه كـــان يصـــطحب معـــه النســـاء  - -ومـــن مراعـــاة النـــيب 

 ليـــداوين اجلرحـــى واملصـــابني مـــن ا�اهـــدين، فقـــد روى البخـــاري عـــن الربيـــع بنـــت معـــوذ
)٤(

كنـــا مـــع «، قالـــت:  

 بطال ابن قال ،)٥(»نسقي ونداوي اجلرحى، ونرد القتلى إىل املدينة - -النيب
)٦(

فيـه مباشـرة و  " :احلـديث يف 

حمرم منها ىف املداواة وما شاكلها من إلطاف املرضى ونقل املوتى، فـإن قيـل: كيـف جـاز أن يباشـر  ياملرأة غري ذ

                                                           

 ).٥/١٣٣) (٤٢٠٦) صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، ح(١(

صــحيح مســلم،  -)٤/١٨) (٢٨٠٣، ح(عــز وجــل) صـحيح البخــاري، كتــاب اجلهــاد والسـري، بــاب مــن جيــرح يف سـبيل اهللا ٢(

 ).٣/١٤٩٦) (١٨٧٦كتاب اإلمارة (اجلهاد)، باب فضل اخلروج يف سبيل اهللا، ح (

 ).٥/٢٠، (سابق مرجعشرح صحيح البخاري البن بطال،  )٣(

 ســنة مــروان، بــن امللــك عبـد خالفــة يف توفيــت جليلــة، النجار،صـحابية بــين مــن األنصــارية، عفــراء بـن معــوذ بــن الربيــعهـي  )٤(

 ).١٩٨/ ٣( النبالء أعالم سري:انظر.وسبعني بضع

 ).٤/٣٤) (٢٨٨٢صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب مداواة النساء اجلرحى يف الغزو، ح( )٥(

: انظـر. للهجـرة ٤٤٠ سـنة تـويف واملعرفـة، العلـم أهـل مـن البخاري، صحيح شارح القرطيب، بطال بن خلف بن علي: هو )٦(

 ).٤٧/ ١٨( النبالء أعالم سري
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١٢٣  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

مـنهن؛ ألن موضـع اجلـرح ال  )١(حمارم منهن؟ فاجلواب: أنه جيوز ذلـك للمتجـاالت يالنساء اجلرحى وهم غري ذو 

ابه النفوس، وملسه عـذاب لالمـس وامللمـوس، وأمـا غـري املتجـاالت مـنهن يلتذ بلمسه، بل تقشعر منه اجللود، و�

فيعــاجلن اجلرحــى بغــري مباشــرة مــنهن هلــم، بــأن يصــنعن الــدواء ويضــعه غــريهن علــى اجلــرح، وال ميسســن شــيئا مــن 

نـــه مل يـــرتكهم بـــال مـــداٍو أو إألصـــحابه املصـــابني يف املعركـــة، حيـــث  - -، وهـــذا مـــن حســـن رعايتـــه)٢(جســـده

بأصـحابه، وكــذلك  - -معـاجل، وكـذلك اصـطحابه للنسـاء ليتفـرغن ملـداواة اجلرحـى وتطبيـبهم يـوحي باهتمامـه

  باملصابني من ا�اهدين. - -للنساء بلمس جروح الرجال غري احملارم اضطرارا هو بيان لرمحته - -جتويزه

                                                           

 .)٩/٣٩٤( بطال البن البخارى صحيح من قبلهن الفتنة. شرح ختشى ال (للمتجاالت) الاليت )١(

 ).٨٠-٥/٧٩، (سابق مرجعشرح صحيح البخارى البن بطال، لالستزادة انظر:  )٢(
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١٢٤  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  ءالمبحث الثالث: مراعاة حقوق قتلى األعدا

راعـى حقـوق قتلـى األعـداء  - -ا، حىت وصلت إىل أنـها عظيمً يف الغزو مبلغً  - -بلغت رمحة النيب 

قتلــــى  ال ينســــى حقـــوقهم رغـــم مقــــاتلتهم وحمـــاد�م هللا ورســـوله، فكــــان يراعـــي حـــقَّ  - -مـــن الكفـــار، فكـــان

كـــافر يف الـــدعوة يراعـــي حـــق ال - -األعـــداء يف الـــدفن، وكـــان يثـــرب علـــى مـــن قتـــل فئـــة معينـــة مـــنهم، وكـــان

، وحتــت -رضـوان اِهللا علــيهم -ويلــوم ويثـرب علــى مـن خــالف ذلــك مـن الصــحابة ،ويشــدد علـى ذلــك ،لإلسـالم

  هذا املبحث مطلبان:

  األعداء يف الدفن والتَّثريب على قتل فئة معينة منهم. ىمراعاة حق قتل :املطلب األول 

  سالم قبل القتل.مراعاة حق قتلى األعداء يف الدعوة لإل :املطلب الثاين 
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١٢٥  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  األعداء في الدفن والتَّثريب  ىالمطلب األول/ مراعاة حق قتل

  على قتل فئة معينة منهم

يـــأمر تـــارة  - -التَّفـــريط بـــه، فكـــان مقتلـــى األعـــداء وعـــد قعلـــى حفـــظ حـــ - -حـــرص رســـول اهللا 

، وتـارة ينهـى الصـحابة بئرلا هلم، وتارة يتجنب إلقاء من تقطعـت أوصـاله بـابسحب األعداء وإلقائهم يف بئر دفنً 

وتوجيهـه للصـحابة حبفـظ  - -عن قتل النساء والصبيان إذا رأى امرأة مقتولـة مـن األعـداء، ومـن شـدة حرصـه

ا، وحتـــت هـــذا حـــق األبريـــاء مـــن املشـــركني وعـــدم قـــتلهم فـــإن الصـــحابة بـــاتوا يســـألونه عـــن القتـــل وأحكامـــه دائًمـــ

  املطلب أربعة مظاهر:

  ا هلم.قتلى األعداء يف البئر دفنً املظهر األول/ إلقاء 

  املظهر الثاين/ جتنب إلقاء من تقطعت أوصاله من قتلى األعداء يف البئر.

  املظهر الثالث/ �ي الصحابة عن قتل النساء والصبيان.

  .املظهر الرابع/ حترز الصحابة يف القتل وسؤاهلم للنيب 
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١٢٦  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  ا لهمئر دفنً المظهر األول/ إلقاء قتلى األعداء في الب

يف  - -حلقوق قتلى األعداء هو عدم تـرك جثـثهم بـالعراء، وثبـت أنـه ألقاهـا - -وكان من مراعاته 

 مــن أمــر يــوم بــدر بأربعــة وعشــرين رجــًال  - -، عــن أيب طلحــة، أن نــيب اهللا- -البئــر، فعــن أنــس بــن مالــك

ثـالث  )٢(من أطواء بدر خبيث خمبث، وكان إذا ظهر على قـوم أقـام بالعرصـة )١(صناديد قريش، فقذفوا يف طوي

ليــال، فلمــا كــان ببــدر اليــوم الثالــث أمــر براحلتــه فشــد عليهــا رحلهــا، مث مشــى واتبعــه أصــحابه، وقــالوا: مــا نــرى 

الن بــن يـا فـ«، فجعـل ينـاديهم بأمسـائهم وأمسـاء آبـائهم: )٣(ينطلـق إال لـبعض حاجتـه، حـىت قـام علـى شـفة الركـي

ا، فهـل وجـدمت مـا فالن، ويا فالن بن فالن، أيسركم أنكم أطعتم اهللا ورسـوله، فإنـا قـد وجـدنا مـا وعـدنا ربنـا حق�ـ

: - -قال: فقال عمـر: يـا رسـول اهللا، مـا تكلـم مـن أجسـاد ال أرواح هلـا؟ فقـال رسـول اهللا» ا؟وعد ربكم حق� 

جبيفـة إنسـان أمـر  يف مغازيه إذا مرَّ  - -، وقد كان)٤(»والذي نفس حممد بيده، ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم«

يف إلقــاء صــناديد  - -، واختلــف شــراح احلــديث يف فعــل النــيب)٥(اا كــان أو كــافرً بدفنــه، وال يســأل عنــه مؤمنًــ

ن إلقــاءهم يف البئــر ) أعمـدة القــاري(يف كتابــه  عيــينال رجــح أم ال؟ وقـد ودفــن هلــم، قـريش يف البئــر هــل هـو إكــرام

 - -ا هلــم ليــدل علــى رعايتــهلصــناديد قــريش يف البئــر دفنًــ - -، وعلــى قــول القــائلني بــأن إلقــاءه)٦(هلــم ادفنــ

  قتلى األعداء، وهذا من سعة ومشول رمحته صلى اهللا عليع وسلم. حلق

  

  المظهر الثاني/ تجنب إلقاء من تقطعت أوصاله من قتلى األعداء في البئر

ــئــيلقــي يف البئــر مــن تســمح حالــه بإلقا - -اهلم، فكــانيراعــي قتلــى األعــداء وأحــو  - -كــان   ا ه جتنًب

ال يلقـي مـن تقطعـت أوصـاله بـالبئر، بـل كـان يـدفن وال يلقـى يف البئـر، فعـن عبـد  - -ا له، وكانلرائحته ودفنً 

ســاجد، وحولــه نــاس مــن قــريش، جــاء عقبــة بــن أيب معــيط بســلى  - -، قــال: بينــا النــيب- -اهللا بــن عمــر

فأخذتــه مــن ظهــره،  -رضــي اهللا عنهــا -، فلــم يرفــع رأســه، فجــاءت فاطمــة- -علــى ظهــر النــيبجــزور، فقذفــه 

ملأل من قريش: أبا جهل بن هشام، وعتبـة بـن ربيعـة، با : "اللهم عليك- -ودعت على من صنع، فقال النيب

لقوا يف بئـر، غـري فـرأيتهم قتلـوا يـوم بـدر، فـأ« -شـعبة الشـاك -وشيبة بن ربيعة، وأميَّة بن خلف أو أيب بن خلـف

                                                           

 .)١٧/٢٠٧( مسلم على النووي باحلجارة. شرح املطوية (طوي) البئر )١(

 .)١/١٥٥( حجر البن الباري ساحتها. فتح الدار وعرصة البلد وسط (بالعرصة) أي )٢(

 .)١/١٢٥( حجر البن الباري البئر. فتح (شفة الركي) أي )٣(

 ).٥/٧٦) (٣٩٧٦صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب قتل أيب جهل، ح( )٤(

 ).٣/١٧٦، (سابق مرجع، للعيين عمدة القاريانظر:  )٥(

 ).٣/١٧٦( لالستزادة انظر: املرجع السابق )٦(
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١٢٧  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

ملـن تقطعـت أوصـاله بـالبئر،  ، وعـدم إلقـاء النـيب )١(»أميَّة بن خلف أو أيب تقطعت أوصاله، فلـم يلـق يف البئـر

  ملظهر من مظاهر مراعاته لقتلى األعداء وحاهلم.

  

  المظهر الثالث/ نهي الصحابة عن قتل النساء والصبيان

كــل وقــت وحــال وموقــف، فكــان إذا رأى مــن قتلــى ه أصــحابه ويرشــدهم ويــوجههم يف  ينبِّــ - -كــان  

امـرأة مقتولـة  - -األعداء من ينهى عن قتلـه وجـه الصـحابة وذكـرهم و�ـاهم عـن العـودة ملثـل ذلـك، فقـد رأى

، قــال: - -ا حلقهــا، فقــد روى الشــيخان عــن ابــن عمــريف إحــدى الغــزوات فنهــى الصــحابة عــن هــذا حفظًــ

عـــــــن قتـــــــل النســـــــاء  - -فنهـــــــى رســــــول اهللا«، - -وجــــــدت امـــــــرأة مقتولـــــــة يف بعــــــض مغـــــــازي رســـــــول اهللا

ال جيـوز قتـل النسـاء والصـبيان حبـال حـىت لـو تـرتس أهـل  عن اإلمام مالـك أنـه ابن حجروقد نقل  ،)٢(»والصبيان

بيان مل جيـــــز رمـــــيهم وال احلـــــرب بالنســـــاء والصـــــبيان أو حتصـــــنوا حبصـــــن أو ســـــفينة وجعلـــــوا معهـــــم النســـــاء والصـــــ

  .، ويف هذا املعىن تتجلى أخالق الرمحة يف هذا النيب الكرمي )٣(حتريقهم

  المظهر الرابع/ تحرز الصحابة في القتل وسؤالهم للنبي 

ا قتـــل النســاء والصـــبيان مـــن األعـــداء، ومـــا جـــاء هـــذا وخصوًصـــ ،التَّحـــرز يف القتـــل يكــان الصـــحابة كثـــري   

عــن  يعلــى حفــظ حــق القتلــى يف الغــزو، فقــد رو  - -حبــرص النــيب -ضــوان اِهللا علــيهمر  -التَّحــرز إال لعلمهــم

عــن الــذراري مــن املشــركني؟ يبيتــون فيصــيبون مــن نســائهم  - -، قــال: ســئل النــيب- -الصــعب بــن جثامــة

ألن أحكـــام آبـــائهم جاريـــة ؛ ال بـــأس بـــذلك :أي هم)هـــم مـــن(  قولـــهو  ،)٤(»هـــم مـــنهم«وذراريهـــم "، فقـــال: 

وأمـا  ،واملراد إذا مل يتعمدوا من غري ضـرورة ،وغري ذلك ،والديات ،ويف القصاص ،ويف النكاح ،يف املرياثعليهم 

رضــوان اِهللا  -حــرص الصــحابة ، ومــا)٥(احلــديث الســابق يف النهــي عــن قتــل النســاء والصــبيان فــاملراد بــه إذا متيــزوا

  الربيئة وعدم قتلها.حبفظ األنفس  - -يف السؤال إال لعلمهم بتوجيه النيب -عليهم

                                                           

ــــاب مــــا لقــــي النــــيب )١( ــــاب مناقــــب األنصــــار، ب ) ٣٨٥٤وأصــــحابه مــــن املشــــركني مبكــــة، ح ( - -صــــحيح البخــــاري، كت

) ١٧٩٤( مــن أذى املشــركني واملنـــافقني، ح - -صــحيح مســلم، كتــاب اجلهــاد والســري، بــاب مــا لقــي النــيب-)٥/٤٥(

 )، واللفظ للبخاري.٣/١٤١٩(

صــحيح مســلم، كتــاب اجلهــاد -)٤/٦١) (٣٠١٥( صــحيح البخــاري، كتــاب اجلهــاد والســري، قتــل النســاء يف احلــرب، ح )٢(

 ).٣/١٣٦٤) (١٧٤٤( والسري، باب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب، ح

 ).٦/١٤٧، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر، لالستزادة انظر:  )٣(

) ١٧٤٥( ، باب جواز قتل النساء والصبيان يف البيات من غري تعمد، حصحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري )٤(

)٣/١٣٦٤.( 

 ).١٢/٤٩، (سابق مرجعشرح النووي على مسلم،  لالستزادة انظر: )٥(
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١٢٨  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  المطلب الثاني/ مراعاة حق قتلى األعداء في الدعوة لإلسالم قبل القتل

أنـه أرسـل  - -حقوق قتلـى األعـداء يف الـدعوة لإلسـالم، ومل يغـب عـن ذهنـه - -راعى رسول اهللا 

تَّبليـــغ لألمـــة ا كـــل احلـــرص علـــى رعايــة حـــق اللـــدين اإلســـالم، فكـــان حريًصــ -ســـبحانه وتعــاىل -لتبليــغ دعـــوة اهللا

يثــرب  - -علــى هــذا املبــدأ وهــذا املنطلــق العظــيم، فكــان -رضــوان اهللا علــيهم -مجعــاء، وكــان يــريب أصــحابه

ا مـن قتل عدوا من املشـركني يرجـى إسـالمه أو أبـدى دخـوال يف ديـن اإلسـالم حـىت لـو كـان إسـالمه هربًـمن  على

بـدأ القتـال وينهـى عـن التَّمثيـل بقتلـى العـدو، وحتـت  القتل والسيف، وكان يـأمر وفـوده بالـدعوة إىل اإلسـالم قبـل

  هذا املطلب ثالثة مظاهر:

  ا من القتل.ا حىت لو كان خوفً ا أبدى إسالمً املظهر األول/ التَّثريب على من قتل عدوً 

  املظهر الثاين/ النهي عن التَّمثيل بقتلى األعداء واألمر بدعوة العدو لإلسالم قبل قتاله.

  لرباءة من قاتل األسري املبدي قبوال لإلسالم.املظهر الثالث/ ا

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 

١٢٩  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  ا من القتلا حتى لو كان خوفً ا أبدى إسالمً المظهر األول/ التَّثريب على من قتل عدوً 

 -على تبليغ الـدعوة للنـاس وفرحـه بـدخول أحـد مـن األعـداء لإلسـالم فإنـه كـان - -من شدة حرصه 

-  ِّا قاهلـا خوفًـ مـن أبـدى اإلسـالم بغـض النظـر عـن دوافعـه، سـواءً ب ويلوم الصحابة إذا بدا مـنهم مـن قتـل يثر

علــى حفــظ حــق األمــة مجعــاء يف تبليــغ ديــن اهللا،  - -مــن الســيف أو القتــل أو غــري ذلــك، وهــذا مــن حرصــه

، فصــبحنا القــوم فهزمنــاهم، وحلقــت أنــا )١(إىل احلرقــة - -نــا رســول اهللا، قــال: بعثَ - -فعــن أســامة بــن زيــد

األنصــاري فطعنتــه برحمــي حــىت قتلتــه،   مــنهم، فلمــا غشــيناه، قــال: ال إلــه إال اهللا فكــفَّ رجــًال ورجــل مــن األنصــار 

ا، فمـا زال قلـت: كـان متعـوذً » يـا أسـامة، أقتلتـه بعـد مـا قـال ال إلـه إال اهللا«، فقـال: - -فلما قدمنا بلغ النـيب

علــى إال دليــل حرصــه علــى   ، ومــا تثريــب النــيب)٢(يكررهــا، حــىت متنيــت أين مل أكــن أســلمت قبــل ذلــك اليــوم

  داللة الناس للخري، وفرحه بإسالمهم.

  

  المظهر الثاني/ النهي عن التَّمثيل بقتلى األعداء واألمر بدعوة العدو لإلسالم قبل قتاله

مـن دعـو�م لإلسـالم قبـل  دائم التَّوجيه للسرايا الـيت يبعثهـا للغـزو برعايـة حـق األعـداء ابتـداءً  - -كان  

برعايـة حـق القتلـى مـن األعـداء بعـدم التَّمثيـل �ـم وحفـظ كـرامتهم، فقـد روى مسـلم عـن سـليمان  هـاءً قتاهلم وانت

ا علـى جـيش، أو سـريَّة، أوصـاه يف خاصـته بتقـوى ر أمـريً إذا أمَّـ - -بن بريـدة، عـن أبيـه، قـال: كـان رسـول اهللا

هللا، قـاتلوا مـن كفـر بـاهللا، اغـزوا وال تغلـوا، اغـزوا باسـم اهللا يف سـبيل ا«ا، مث قـال: اهللا، ومن معه من املسلمني خريً 

ــــدً  ــــوا ولي ــــوا، وال تقتل ــــالث خصــــالوال تغــــدروا، وال متثل ــــادعهم إىل ث ــــت عــــدوك مــــن املشــــركني، ف أو  -ا، وإذا لقي

فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، فـإن أجـابوك، فاقبـل مـنهم، وكـف  -خالل

حــول مــن دارهــم إىل دار املهــاجرين، وأخــربهم أ�ــم إن فعلــوا ذلــك فلهــم مــا للمهــاجرين، عـنهم، مث ادعهــم إىل التَّ 

وعلـيهم مــا علــى املهـاجرين، فــإن أبــوا أن يتحولـوا منهــا، فــأخربهم أ�ـم يكونــون كــأعراب املسـلمني، جيــري علــيهم 

هـدوا مـع املسـلمني، فـإن حكم اهللا الـذي جيـري علـى املـؤمنني، وال يكـون هلـم يف الغنيمـة والفـيء شـيء إال أن جيا

هــم أبــوا فســلهم اجلزيــة، فــإن هــم أجــابوك فاقبــل مــنهم، وكــف عــنهم، فــإن هــم أبــوا فاســتعن بــاهللا وقــاتلهم، وإذا 

حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن جتعــل هلــم ذمــة اهللا، وذمــة نبيــه، فــال جتعــل هلــم ذمــة اهللا، وال ذمــة نبيــه، ولكــن 

مـن أن ختفـروا ذمـة اهللا وذمـة  وا ذممكـم وذمـم أصـحابكم أهـونُ اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك، فـإنكم أن ختفـر 

رسـوله، وإذا حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تنــزهلم علــى حكـم اهللا، فــال تنــزهلم علــى حكــم اهللا، ولكــن أنــزهلم 

                                                           

 .)٤/٢٠( الصحيحني حديث من املشكل كشف  .جهينة من قبيلة (احلرقة) اسم )١(

صحيح مسلم، كتاب -)٥/١٤٤) (٤٢٦٩أسامة بن زيد، ح( - -صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب بعث النيب )٢(

 ).١/٩٦) (٩٦( اإلميان، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا، ح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 

١٣٠  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

أن  اســتحبوا العلمــاء أن ابــن بطـال وقـد ذكــر ،)١(»علـى حكمــك، فإنـك ال تــدري أتصــيب حكـم اهللا فــيهم أم ال

ا فـــال يـــدعون؛ لعلمهـــم بالـــدعوة ولتـــأمني : أمـــا مـــن قربـــت داره منَّـــوقيـــلىل اإلســـالم قبـــل القتـــال، يـــدعى الكـــافر إ

عــن عمــر بــن عبــد العزيــز أنــه كتــب إىل روي غــر�م، ومــن بعــدت داره وخيــف أال تبلغــه فالــدعوة أقطــع للشــك. و 

قبـل أن يـدعوا؛ أل�ـم قـد جعونة وأمره على الدروب أن يـدعوهم قبـل أن يقـاتلهم، وأبـاح أكثـر أهـل العلـم قتـاهلم 

  )٢(.: ويدعون أحسنوقيل بلغهم الدعوة،

  

  المظهر الثالث/ البراءة من قاتل األسير المبدي قبوال لإلسالم

بقتلــى األعــداء أنــه تــربأ مــن الصــحايب الــذي يقتــل مــن األعــداء مــن أبــدى  - -بلــغ حفــظ حــق النــيب 

خالـد بـن  - -قبوال لإلسالم، ومن هـذا مـا رواه البخـاري عـن الزهـري، عـن سـامل، عـن أبيـه، قـال: بعـث النـيب

نا، الوليـــد إىل بـــين جذميـــة، فـــدعاهم إىل اإلســـالم، فلـــم حيســـنوا أن يقولـــوا: أســـلمنا، فجعلـــوا يقولـــون: صـــبأنا صـــبأ

ا أسـريه، حـىت إذا كـان يـوم أمـر خالـد أن يقتـل كـل رجـل رجـل منَّـ فجعل خالد يقتـل مـنهم ويأسـر، ودفـع إىل كـلِّ 

 - -منـــا أســـريه، فقلـــت: واهللا ال أقتـــل أســـريي، وال يقتـــل رجـــل مـــن أصـــحايب أســـريه، حـــىت قـــدمنا علـــى النـــيب

، ورغـــم أن خالـــد أمـــر )٣(»خالـــد مـــرتني اللهـــم إين أبـــرأ إليـــك ممـــا صـــنع«يـــده فقـــال:  - -فـــذكرناه، فرفـــع النـــيب

مل جيعــل األمــر ميــر هكــذا دون توجيــه وتــذكري باهلــدف  - -إال أن رســول اهللا ءبقـتلهم وانتهــى األمــر وكــل شــي

�ـذا، بـل  - -ومل يكتـف ًأ،خلالد أن الذين مت قتلهم إمنـا قتلـوا خطـ - -األمسى الذي بعثه اهللا به، فقد بنيَّ 

، وكـذلك مل - -ا لشـناعة هـذا الفعـل مـن خالـدا وتوضـيحً ا وتوجيًهـبيانًـ - -ليـدتربأ من فعل خالد بـن الو 

، رغم أ�م يف احلقيقة عصـوا أمـر األمـري والقائـد، ورغـم أن - -الذين مل يتبعوا خالد بن الوليد - -يعاتب

ا ذهـب بعضــهم شـدد يف أمـر السـمع والطاعـة للقائـد واألمــري يف املنشـط واملكـره، إال أن الصـحابة ملـ - -النـيب

، وعـدم - -إمنا علموا بـأن هـذا األمـر الـذي هـو القتـل ال يرضـي النـيب - -إىل عدم طاعة خالد بن الوليد

إمنـا هـو  - -ا، ومعاتبتـه خلالـدهلم إمنا هـو إقـرار حلفـظ الـنفس وحـق األسـري ومـن أبـدى إسـالمً  - -معاتبته

 حفظ حلق األنفس اليت قتلت ورعاية هلا.

                                                           

ـــأمري اإلمـــام األمـــراء علـــى البعـــوث ووصـــيته إيـــاهم بـــآداب الغـــزو وغريهـــا،  )١( صـــحيح مســـلم، كتـــاب اجلهـــاد والســـري، بـــاب ت

 ).٣/١٣٥٧) (١٧٣١ح(

 ).٥/١١٧، (سابق مرجعبخارى البن بطال، شرح صحيح ال )٢(

-٥/١٦٠) (٤٣٣٩لـــد بـــن الوليـــد إىل بـــين جذميـــة، ح (اخ - -صـــحيح البخـــاري، كتـــاب املغـــازي، بـــاب بعـــث النـــيب )٣(

١٦١.( 
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  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

 : المراعاة في تقسيم الغنائم واألنفالالمبحث الرابع

الصـــحابة يف الغنــائم واألنفــال، والغنـــائم مجيــع غنيمـــة، وهــي مــال حصـــل مــن الكفـــار  - -راعــى النــيب

، ومظـاهر املراعـاة يف )٢(، واألنفال هي العطايا من الغنيمة غري السـهم املسـتحق بالقسـمة)١(بإجياف خيل وركاب

أهل بيته، وتارة يضاعف للفارس الغنيمـة، وتـارة حيـرص  - -، فتارة يراعي- -هذا اجلانب ظاهرة من النيب

حيــرص علــى تطييــب نفــس الصــحايب إذا أخــذ  - -ا، وكــانعلــى إشــباع الصــحابة مــن الغنيمــة إذا كانــت طعاًمــ

وكان يعطي القاتـل سـلب القتيـل مراعـاة لـه، وكـان ال ينسـى مـن مل يصـبه شـيء مـن الفـيء  ا من الغنيمة،منه شيئً 

يعــدل وكــان  بتطييــب اخلــاطر بــالقول احلســن والوعــد بــاخللف، وكــان حيــرص علــى تطييــب قلــوب املؤلفــة قلــو�م،

، وحتــت هــذا - -ا يف قســمة الغنــائم علــى الصــحابة حــىت بلــغ بالصــحابة إبــداء إعجــا�م بقســمته شــديدً عــدًال 

  ا:املطلب أحد عشر مظهرً 

 يف الفيء. - -املظهر األول/ مراعاة أهل بيته

   ظهر الثاين/ إعطاء صاحب الفرس ضعف عطيَّة الراجل.امل

  يف الغنيمة. - -املظهر الثالث/ إعجاب الصحابة بقسمة النيب

  املظهر الرابع/ إشباع الصحابة من طعام الغنائم.

  املظهر اخلامس/ احلرص على طيب نفس من أخذ منه شيء من الغنيمة.

  قتله يف الغزو.املظهر السادس/ إعطاء الصحايب سلب القتيل إذا 

  املظهر السابع/ تطييب خاطر من مل يصبه شيء من الفيء.

  املظهر الثامن/ مراعاة املؤلفة قلو�م يف الغنيمة والصرب على أذى من طعن يف ذلك.

  املظهر التَّاسع/ إعطاء أهل السريَّة مجيع ما غنموه.

  املظهر العاشر/ حث الصحابة على اجلهاد بقسمة الغنائم.

  ادي عشر/ العدل يف القسمة بني الصحابة.املظهر احل

                                                           

 ). ٤/٩، (سابق مرجع، للعيين عمدة القاري )١(

 ).١٢/٥٥، (سابق مرجعشرح النووي على مسلم،  )٢(
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  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  في الفيء - - المظهر األول/ مراعاة أهل بيته

يراعي أهل بيته وال يرتك نصـيبهم مـن الفـيء، فقـد جـاء يف الصـحيحني عـن مالـك بـن أوس  - -كان  

 بـــن احلـــدثان النصـــري
)١(

، فقـــال: هـــل لـــك يف )٢(دعـــاه، إذ جـــاءه حاجبـــه يرفـــا - -، أن عمـــر بـــن اخلطـــاب 

عثمان، وعبـد الـرمحن، والـزبري، وسـعد يسـتأذنون؟ فقـال: نعـم فـأدخلهم، فلبـث قلـيال مث جـاء فقـال: هـل لـك يف 

عباس وعلي يستأذنان؟ قال: نعم، فلما دخال قال عباس: يا أمري املؤمنني اقض بيـين وبـني هـذا، ومهـا خيتصـمان 

، فاستب علي وعبـاس، فقـال الـرهط: يـا أمـري املـؤمنني اقـض من بين النضري - -يف الذي أفاء اهللا على رسوله

أنشــدكم بــاهللا الــذي بإذنــه تقــوم الســماء واألرض، هــل  )٣(بينهمــا، وأرح أحــدمها مــن اآلخــر، فقــال عمــر: اتئــدوا

يريـد بـذلك نفسـه؟ قـالوا: قـد قـال ذلـك، فأقبـل » ال نورث ما تركنـا صـدقة«، قال: - -تعلمون أن رسول اهللا

قد قـال ذلـك؟ قـاال: نعـم، قـال:  - -س وعلي فقال: أنشدكما باهللا، هل تعلمان أن رسول اهللاعمر على عبا

ا يف هـذا الفـيء بشـيء مل يعطـه أحـدً  - -كان خـص رسـوله  -سبحانه -فإين أحدثكم عن هذا األمر، إن اهللا

ُهمْ  َرُسـولِهِ  َعلَـى اللَّـهُ  أَفَـاءَ  َوَما(: -ذكره جلَّ  -غريه، فقال ، فكانـت )٤()رَِكـاب َوَال  َخْيـلٍ  ِمـنْ  َعَلْيـهِ  َجْفـُتمْ أَوْ  َفَمـا ِمـنـْ

، مث واهللا مـــا احتازهـــا دونكـــم، وال اســـتأثرها علـــيكم، لقـــد أعطاكموهـــا وقســـمها - -هـــذه خالصـــة لرســـول اهللا

ينفـق علـى أهلـه نفقـة سـنتهم مـن هـذا املـال، مث يأخـذ  - -فيكم حىت بقـي هـذا املـال منهـا، فكـان رسـول اهللا

، فقـال أبـو بكـر: فأنـا - -ه، مث تـويف النـيبحياتَـ - -ما بقي فيجعله جمعل مال اهللا، فعمل ذلك رسـول اهللا

، وأنـتم حينئـذ، فأقبـل علـى علـي - -، فقبضه أبو بكر فعمل فيه مبا عمل به رسول اهللا- -ويل رسول اهللا

كران أن أبا بكر فيه كما تقوالن، واهللا يعلم: إنه فيه لصادق بـار راشـد تـابع للحـق؟ مث تـوىف اهللا وعباس وقال: تذ 

، وأيب بكر، فقبضـته سـنتني مـن إمـاريت أعمـل فيـه مبـا عمـل فيـه رسـول - -أبا بكر، فقلت: أنا ويل رسول اهللا

جئتمـاين كالكمـا، وكلمتكمـا واحـدة ، وأبو بكر، واهللا يعلم: أين فيه صادق بار راشد تـابع للحـق؟ مث - -اهللا

» ال نــورث مــا تركنــا صــدقة«، قــال: - -فقلــت لكمــا: إن رســول اهللا -ايعــين عباًســ -وأمركمــا مجيــع، فجئتــين

فلما بدا يل أن أدفعه إليكما قلت: إن شئتما دفعته إليكما، على أن عليكما عهد اهللا وميثاقـه: لـتعمالن فيـه مبـا 

كـر ومـا عملـت فيـه منـذ وليـت، وإال فـال تكلمـاين، فقلتمـا ادفعـه إلينـا بـذلك، وأبـو ب - -عمل فيه رسول اهللا

فدفعته إليكما، أفتلتمسان مين قضاء غري ذلـك، فـواهللا الـذي بإذنـه تقـوم السـماء واألرض، ال أقضـي فيـه بقضـاء 

                                                           

. هــــ٩٢ ســـنة تـــويف صـــحبة، لـــه تصـــح ال: البخـــاري وقـــال صـــحابته، يف خمتلـــف املـــدين، احلـــدثان بـــن أوس بـــن مالـــكهـــو  )١(

 ).٩٢/ ٦( النبالء أعالم سري:انظر

 .)٦/٢٠٥( حجر البن الباري عمر. فتح موايل من كان (حاجبه يرفا) يرفا )٢(

 .)١/٩١( حجر البن الباري والرزانة. فتح التأين (اتئدوا) املراد )٣(

 . ٦سورة احلشر آية  )٤(
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ن عمــر بــن ، وقــد جــاء يف مســلم عــ)١(فأنــا أكفيكمــاه غــري ذلــك حــىت تقــوم الســاعة، فــإن عجزمتــا عنــه فادفعــا إيلَّ 

 كانـت أمــوال بـين النضـري ممـا أفــاء اهللا علـى رسـوله، ممـا مل يوجــف عليـه املسـلمون خبيــلٍ «، قـال: - -اخلطـاب

خاصة، فكان ينفق علـى أهلـه نفقـة سـنة، ومـا بقـي جيعلـه يف الكـراع والسـالح،  - -وال ركاب، فكانت للنيب

  ألهل بيته. - -، وهذا من مراعاته)٢(»عدة يف سبيل اهللا

  

  مظهر الثاني/ إعطاء صاحب الفرس ضعف عطيَّة الراجلال

وحيـض علـى اختـاذ مـا مـن شـأنه تقويـة املسـلمني وإظهـار  ،حيرص علـى إظهـار القـوة والشـوكة - -كان  

، قــال: - -شــوكتهم، فكــان يعطــي ملــن معــه فــرس أكثــر مــن الراجــل الــذي لــيس معــه فــرس، فعــن ابــن عمــر

إذا كـــان مـــع «قـــال: فســـره نـــافع فقـــال: » اســـهمني، وللراجـــل ســـهمً يـــوم خيـــرب للفـــرس  - -قســـم رســـول اهللا«

 قسـم رسـول اهللا ويتبـني مـن هـذا احلـديث أن ،)٣(»الرجل فرس فلـه ثالثـة أسـهم، فـإن مل يكـن لـه فـرس فلـه سـهم

ا له، وسهمني لفرسه، وفرض علينا اتباعه وطاعتـه. وجـاء عـن عمـر بـن اخلطـاب (أنـه للفارس ثالثة أسهم: سهمً 

بـن أىب طالـب مثلـه، وال خمـالف هلمـا ىف الصـحابة، وهـو قـول  يا) وعـن علـسهمني ولصاحبه سـهمً فرض للفرس 

علـــى اكتســـاب اخليـــل  ، وقـــال ابـــن حجـــر يف احلـــديث" ويف احلـــديث حـــضٌّ )٤(عامـــة العلمـــاء ىف القـــدمي واحلـــديث

لصــاحب الفــرس  - -، وإعطــاء النــيب)٥(واختاذهــا للغــزو ملــا فيهــا مــن الربكــة وإعــالء الكلمــة وإعظــام الشــوكة"

  ألصحابه يف العطيَّة من الغنائم واألنفال. - -مراعاته هلو جانب من سهمني

  

  في الغنيمة -  -المظهر الثالث/ إعجاب الصحابة بقسمة النبي

 ؛علـى مراعـاة الصـحابة يف قسـمة الغنـائم - -مدى حرص النـيب -رضوان اِهللا عليهم -يعلم الصحابة 

يف قســمته للغنــائم، فقــد روى البخــاري عــن  - -لــذا فيخــرج مــن بعضــهم ألفــاظ تــدل علــى إعجــا�م حبنكتــه

                                                           

صـحيح مسـلم، كتـاب اجلهـاد -)٩٠-٥/٨٩) (٤٠٣٣( صحيح البخاري، كتاب املغـازي، بـاب حـديث بـين النضـري، ح )١(

 ).٣/١٣٧٧) (١٧٥٧، ح(يءالفيوالسري، باب حكم 

 ).٣/١٣٧٦) (١٧٥٧صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب حكم الفيئ، ح( )٢(

صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، بـاب  -)٥/١٣٦) (٤٢٢٨صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، ح ( )٣(

 ).٣/١٣٨٣) (١٧٦٢كيفيَّة قسمة الغنيمة بني احلاضرين، ح (

 ).٦٨-٥/٦٧، (سابق مرجعشرح صحيح البخارى البن بطال، لالستزادة انظر:  )٤(

 ).٦/٦٩(، سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٥(
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 -، مـا فتحـت علـيهم قريـة إال قسـمتها، كمـا قسـم النـيب)١(لـوال آخـر املسـلمني«، قال: - -عمر بن اخلطاب

- ســاوين يف الفقــر، ويقــال: : لــوال أن أتــركهم فقــراء معــدمني ال شــيء هلــم، أي: متاحلــديث معــىنو ، )٢(»خيــرب

ين يف الفقر لقسمت أراضي القـرى املفتوحـة بـني الغـامنني، لكـين وِ امعناه لوال أترك الذين هم من بعدنا فقراء متس

وغرضـــه أين ال  ،ا تركتهـــا كاخلزانـــة هلـــم يقتســـمو�ا كـــل وقـــت إىل يـــوم القيامـــةا مؤبـــدً مـــا قســـمتها بـــل جعلتهـــا وقًفـــ

ا إىل املصــــلحة العامــــة للمســــلمني، وذلــــك كــــان بعــــد نظــــرً  ؛- -ســــول اهللاأقســــمها علــــى الغــــامنني كمــــا قســــم ر 

بقسـمة  ، ويف احلديث إعجاب عمر بن اخلطـاب )٣(اسرتضائه هلم، كما فعل عمر بن اخلطاب بأرض العراق

  .النيب 

  

  المظهر الرابع/ إشباع الصحابة من طعام الغنائم

هلـم فيهـا يف عـدة مواضـع، وكـان مـن  - -ومراعاة النيبعن الغنائم  -رضوان اِهللا عليهم -عرب الصحابة

أ�ـم يـذكرون أ�ـم مل يشـبعوا مـن طعـام معـني إال بعـد فـتح كـذا وكـذا، وهـذا يـدل  -رضـوان اِهللا علـيهم -تعبـريا�م

علــى إعطــائهم مــن الغنــائم وإشــباعهم منهــا، فقــد روى البخــاري عــن عائشــة، قالــت:  - -علــى حــرص النــيب

مــا شــبعنا «، قــال: -÷ -ا عــن ابــن عمــر، وروى البخــاري أيًضــ)٤(»ا اآلن نشــبع مــن التَّمــرملــا فتحــت خيــرب قلنــ«

واسـتمر شـبعهم وابتـداؤه مـن فـتح  ،شـبع حـني شـبعوا - -املـراد أنـهأن  ابـن حجـر ذكـر ،)٥(»حىت فتحنا خيـرب

ر خاصـة دون ومراد عائشة مبا أشارت إليـه مـن الشـبع هـو مـن التَّمـ ،بثالث سنني - -وذلك قبل موته ،خيرب

فكـأن الـواو فيـه مبعـىن مـع ال أن املـاء وحـده يوجـد  ،لكن قرنته به إشارة إىل أن متـام الشـبع حصـل جبمعهمـا ،املاء

  )٦(.وملا عربت عن التَّمر بوصف واحد وهو السواد عربت عن الشبع والري بفعل واحد وهو الشبع ،الشبع منه

  

  

  

                                                           

 املســلمني. عمــدة مــن بعــدهم جيــيء ملــن شــيء بقــي ملــا الفــاحتني علــى قريــة كــل قســمت (لــوال آخــر املســلمني) املعــىن: لــو )١(

 .)١٥/٤٤( البخاري صحيح شرح القاري

 ).٥/١٣٨) (٤٢٣٦( صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، ح )٢(

 ).١٧/٢٥٥(، سابق مرجع، للعيين عمدة القاري انظر: )٣(

 ).٥/١٤٠) (٤٢٤٢( صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، ح )٤(

 ).٥/١٤٠) (٤٢٤٣( صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيرب، ح )٥(

 ).٥٢٨-٩/٥٢٧، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر، انظر:  )٦(
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  منه شيء من الغنيمةخذ المظهر الخامس/ الحرص على طيب نفس من أُ 

ــــف - -حــــرص النــــيب  بــــذلك، بــــل كــــان  - -أن يســــتطيب خــــاطر الصــــحابة يف الغنــــائم، ومل يكت

إذا أراد أن يأخــذ مــن أحــد مــن  - -يتقصــى أشــد التَّقصــي ويتحــرى أشــد التَّحــري يف مراعــاة نفوســهم، فكــان

ضــية طيبــة منــه، ومــن ذلــك مــا رواه ممــا غنمــه املســلمون كــان يراعيــه وال يأخــذه منــه إال بــنفس را ًئاالصــحابة شــي

قام حني جاءه وفد هوازن مسلمني، فسـألوه أن يـرد إلـيهم أمـواهلم وسـبيهم، فقـال  - -البخاري أن رسول اهللا

أصــدقه، فاختــاروا إحــدى الطــائفتني: إمــا الســيب،  احلــديث إيلَّ  : "معــي مــن تــرون، وأحــبُّ - -هلــم رســول اهللا

بضـع عشـرة ليلـة حـني قفـل مـن الطـائف،  - -وكان أنظرهم رسول اهللا وإما املال، وقد كنت استأنيت بكم".

غــري راد إلــيهم إال إحــدى الطــائفتني، قــالوا: فإنــا خنتــار ســبينا، فقــام رســول  - -فلمــا تبــني هلــم أن رســول اهللا

ني، وإين ، فــإن إخــوانكم قــد جاءونــا تــائبا بعــدُ أمَّــ«يف املســلمني، فــأثىن علــى اهللا مبــا هــو أهلــه مث قــال:  - -اهللا

قــد رأيــت أن أرد إلــيهم ســبيهم، فمــن أحــب مــنكم أن يطيــب ذلــك فليفعــل، ومــن أحــب مــنكم أن يكــون علــى 

فقــال النــاس: قــد طيبنــا ذلــك يــا رســول اهللا، فقــال » حظــه حــىت نعطيــه إيــاه مــن أول مــا يفــيء اهللا علينــا فليفعــل

» عوا حـىت يرفـع إلينـا عرفـاؤكم أمـركمإنا ال ندري من أذن منكم يف ذلك ممـن مل يـأذن، فـارج: «- -رسول اهللا

هـذا الـذي بلغـين  ،بـوا وأذنـوافأخربوه أ�ـم قـد طيَّ  - -فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، مث رجعوا إىل رسول اهللا

إمنـا خـريهم ىف إحـدى الطـائفتني لـئال جيحـف باملسـلمني ىف  أن رسول اهللا  ابن بطال ذكر ،)١(عن سيب هوازن

 - -قولـه: (مـن أحـب أن يطيـب بـذلك)، فـأراد، و  ، وخييـبهم ممـا غنمـوه وتعبـوا فيـهمغامنهم فيخلـيهم منـه كلـه

، لريفــع الشــحناء والعــداوة، وال تبقــى إحنــة الغلبــة هلــم ىف هــل هــوازن مبــا أخــذ مــنهمأن يطيــب نفــوس املســلمني أل

  )٢(.انتزاع السىب منهم ىف قلو�م، فيولد ذلك اختالف الكلمة

  ي سلب القتيل إذا قتله في الغزوالمظهر السادس/ إعطاء الصحاب

يف الغنــائم أنــه يعطــي الصــحايب ســلب القتيــل إذا قتلــه، والســلب بفــتح املهملــة  - -وكــان مــن مراعاتــه 

، فعـن أيب قتـادة، قـال: خرجنـا )٣(والالم بعدها موحدة هو مـا يوجـد مـع احملـارب مـن ملبـوس وغـريه عنـد اجلمهـور

 مــن  مــن املشــركني قــد عــال رجــًال انــت للمســلمني جولــة، فرأيــت رجــًال عــام حنــني، فلمــا التقينــا ك - -مــع النــيب

فضـمين ضـمة وجـدت منهـا  املسلمني، فضـربته مـن ورائـه علـى حبـل عاتقـه بالسـيف فقطعـت الـدرع، وأقبـل علـيَّ 

، - -ريح املوت، مث أدركـه املـوت فأرسـلين، فلحقـت عمـر بـن اخلطـاب فقلـت: مـا بـال النـاس؟ قـال: أمـر اهللا

فقلــــت: مــــن يشــــهد يل، مث » مــــن قتــــل قتــــيال لــــه عليــــه بينــــة فلــــه ســــلبه«فقــــال:  - -مث رجعــــوا، وجلــــس النــــيب

                                                           

 ).٥/١٥٤) (٤٣١٨(ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم)، ح( :-تعاىل -صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب قول اهللا )١(

 ).٦/٤٤٣، (سابق مرجعشرح صحيح البخارى البن بطال، انظر:  )٢(

 ).٦/٢٤٧، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٣(
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 - -مثله، فقمت، فقلت: مـن يشـهد يل، مث جلسـت، قـال: مث قـال النـيب - -جلست، قال: مث قال النيب

فأرضـه مـين، فقـال  فأخربتـه، فقـال رجـل: صـدق، وسـلبه عنـدي،». مـا لـك يـا أبـا قتـادة؟«مثله، فقمت، فقـال: 

فيعطيـــك ســـلبه، فقـــال  - -أبــو بكـــر: الهـــا اهللا إذا، ال يعمـــد إىل أســد مـــن أســـد اهللا، يقاتـــل عــن اهللا ورســـوله

ـــــيب ـــــ». صـــــدق، فأعطـــــه: «- -الن ا يف بـــــين ســـــلمة، فإنـــــه ألول مـــــال تأثلتـــــه يف فأعطانيـــــه، فابتعـــــت بـــــه خمرًف

فقتــل أبــو طلحــة يومئــذ  ،ا فلــه ســلبهقتــل كــافرً يومئــذ مــن  - -"وقــال رســول اهللا :، قــال ابــن حجــر)١(اإلســالم

 علـى حبـل العـاتق وعليـه درع فأعجلـت عنـه فقـام  وأخذ أسال�م وقال أبو قتادة إين ضـربت رجـًال عشرين راجًال 

إمنــا  - -، وفعــل النــيب)٢(ا إال أعطــاه"ســأل شــيئً ال يُ  - -وكــان رســول اهللا ،رجــل فقــال أخــذ�ا فأرضــه منهــا

  حلقه يف هذه الغنائم. خلاطرهم وحفظٌ  لنفوسهم وتطييبٌ  جلهدهم ومراعاةٌ  ديرٌ للصحابة وتق هو إرضاءٌ 

  سابع/ تطييب خاطر من لم يصبه شيء من الفيءالالمظهر 

ى يتحـرَّ  - -يرتك من وقع يف نفسه شيء مـن قسـمة الفـيء مـن عـدم الرضـا، بـل كـان - -مل يكن 

 ن عبـد اهللا بـن زيـد بـن عاصـمتطييب خاطره ومراعاة نفسـيته، فقـد روى البخـاري ومسـلم عـ
)٣(

 - - :قـال ،

ا، فكــأ�م يــوم حنــني، قســم يف النــاس يف املؤلفــة قلــو�م، ومل يعــط األنصــار شــيئً  - -ملــا أفــاء اهللا علــى رســوله

 فهـداكم اهللا يب، يا معشر األنصـار، أمل أجـدكم ضـالًال «وجدوا إذ مل يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: 

مـا ميـنعكم «ا قالوا: اهللا ورسوله أمن، قـال: كلما قال شيئً » فألفكم اهللا يب، وعالة فأغناكم اهللا يبوكنتم متفرقني 

، قـال: "لـو شـئتم قلـتم: جئتنـا كـذا )٤(ا، قالوا: اهللا ورسوله أمـنقال: كلما قال شيئً ». - -أن جتيبوا رسول اهللا

مـن  إىل رحالكم، لوال اهلجـرة لكنـت امـرأً  - -وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعري، وتذهبون بالنيب

، إنكـم )٥(ا لسـلكت وادي األنصـار وشـعبها، األنصـار شـعار والنـاس دثـارا وشعبً األنصار، ولو سلك الناس واديً 

، قــال: - -، ويف البخــاري عــن أنــس بــن مالــك)٦(ســتلقون بعــدي أثــرة، فاصــربوا حــىت تلقــوين علــى احلــوض"

ا حــديث عهــد جباهليَّــة ومصــيبة، وإين أردت أن أجــربهم إن قريًشــ«صــار فقــال: ا مــن األنناًســ - -مجــع النــيب

لــو «قـالوا: بلـى، قـال: » إىل بيـوتكم - -وأتـألفهم، أمـا ترضـون أن يرجـع النـاس بالـدنيا، وترجعـون برسـول اهللا

                                                           

ـــتكم كثـــرتكم)، ح( )١( -٥/١٥٤) (٤٣٢١صـــحيح البخـــاري، كتـــاب املغـــازي، بـــاب قـــول اهللا تعـــاىل (ويـــوم حنـــني إذ أعجب

 ).٣/١٣٧١) (١٧٥١( يح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، حصح-)١٥٥

 ).٨/٤٠، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٢(

 قتـل الـذي وهـو عمارة، أم بأبن يعرف جليل، صحايب املدين، املازين األنصاري كعب بن عاصم بن زيد بن اهللا عبد: هو )٣(

 ،)٣٨٧/ ٢النبالء أعالم سري: انظر. هـ٦٣ سنة تويف حبربته، له وحشي رمية  مع بالسيف مسيلمة

 .)٨/٥٠( حجر البن الباري والفضل. فتح املن ولرسوله (اهللا ورسوله أمن) أي: هللا )٤(

 .)١/٣٨٥( األحكام عمدة شرح األحكام فوقه. إحكام الذي الثوب"  الدثارو"  اجلسد، يلي الذي الثوب"  الشعار )٥(

صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب -)١٥٨-٥/١٥٧) (٤٣٣٠صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة الطائف، ح( )٦(

 ).٢/٧٣٨) (١٠٦١إعطاء املؤلفة قلو�م على اإلسالم وتصرب من قوي إميانه، ح (
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قولـــــه: و ، ")١(»ا، لســـــلكت وادي األنصـــــار، أو شـــــعب األنصـــــارا، وســـــلكت األنصـــــار شــــعبً ســــلك النـــــاس واديًـــــ

سـلكت) أراد بـذلك حســن موافقتـه إيـاهم وتــرجيحهم يف ذلـك علـى غــريهم ملـا شـاهد مــنهم مـن حسـن اجلــوار (ل

واملتابعـــة لـــه واجبـــة علـــى كـــل مـــؤمن  ،ألنـــه هـــو املتبـــوع املطـــاع املفـــرتض الطاعـــة ؛والوفـــاء بالعهـــد، ال متابعـــة هلـــم

  هلم من أن يبقى يف نفوسهم شيء. ا خلاطرهم ومراعاةً إال تطييبً  - -، وما قال ذلك)٢(ومؤمنة"

  

  المظهر الثامن/ مراعاة المؤلفة قلوبهم في الغنيمة والصبر على أذى من طعن في ذلك

أنــه يراعــي املؤلفــة قلــو�م يف الغنيمــة، واملــراد باملؤلفــة نــاس مــن قــريش أســلموا يــوم  - -كــان مــن شــأنه  

ا لقلـو�م، وكـان يصـرب علـى مـن طعـن يف ذل يمـة تأليًفـ، وكـان يزيـدهم عـن غـريهم يف الغن)٣(اا ضـعيفً الفتح إسـالمً 

 - -، قــال: ملــا كــان يــوم حنــني آثــر النــيب- -، فعــن عبــد اهللا بــن عمــر- -ا مــن قســمتهوأبــدى امتعاًضــ

 ا، أعطــى األقــرعناًســ
)٤(

ا، فقــال رجــل: مــا أريــد �ــذه مائــة مــن اإلبــل، وأعطــى عيينــة مثــل ذلــك، وأعطــى ناًســ  

، )٥(»رحــم اهللا موســى، قــد أوذي بــأكثر مــن هــذا فصــرب«، قــال: - -ألخــربن النــيب القســمة وجــه اهللا، فقلــت:

ويف احلديث جواز املفاضلة يف القسمة واإلعراض عـن اجلاهـل والصـفح عـن األذى والتَّأسـي مبـن " قال ابن حجر

عمــن  - -لقلــو�م، وقــد صــرب رســول اهللا ههلــم وتأليفــ - -، وهــذا مــن حســن مراعاتــه)٦(مضــى مــن النظــراء"

ا علـى اجلهـال، وقـد وصـربً  ،للحال ومل يعاقبه على ذلك مراعاةً  ،وكظم غيظه ،�ا قسمة ما أريد �ا وجه اهللاإقال 

 قــد يعــز علــيهم مــا يقــال فــيهم مــن الباطــل ويكــرب ري"وفيــه مــن الفقــه: أن أهــل الفضــل واخلــ :يف ذلــك عيــينقــال ال

مبـن   أن أهـل الفضـل يتلقـون ذلـك بالصـرب اجلميـل اقتـداءً إال ،عليهم، فإن ذلك جبلة يف البشر فطرهم اهللا عليهـا

، ومـن -صـلوات اهللا وسـالمه عليـه -قـد اقتـدى يف ذلـك بصـرب موسـى - -تقدمهم من املؤمنني، أال يـرى أنـه

ا فوضـــع ثوبـــه علـــى احلجـــر فتبعـــه ففـــر احلجـــر فجـــاز علـــى بـــين صـــربه أ�ـــم قـــالوا لـــه: هـــو آدر، فمـــر يغتســـل عريانـًــ

  .)٧(قالوا" إسرائيل فربأه مما

 
                                                           

 ).٥/١٥٩) (٤٣٣٤صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة الطائف، ح( )١(

 ).١٦/٢٥٥، (سابق مرجع، ي للعيينعمدة القار  )٢(

 ).٨/٤٨، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٣(

/ ٢( اإلسـالم تـاريخ: انظـر هــ،٢٣ سـنة تـويف األشـراف، وأحـد قلوبـة املؤلفـة أحد ا�اشعي، التميمي حابس بن األقرعهو  )٤(

١٦٠.( 

 ).١٦٠-٥/١٥٩) (٤٣٣٦صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة الطائف، ح( )٥(

 ).٥٦-٨/٥٥، (سابق مرجعفتح الباري البن حجر،  )٦(

 ).٢٢/١٣٢، (سابق مرجع، للعيين عمدة القاري )٧(
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  المظهر التَّاسع/ إعطاء أهل السريَّة جميع ما غنموه

مراعـــاة خلـــاطرهم  ؛إذا أرســـل ســـريَّة وجـــاءوا بغنيمـــة كـــان يعطـــيهم الغنيمـــة ويقســـمها علـــيهم - -كـــان  

سـريَّة  - -بعـث رسـول اهللا«، قـال: - -ا بفضل جهادهم ومكافأة هلم على بـذهلم، فعـن ابـن عمـرواعرتافً 

ا، ونفلنــا رســول ا، اثــين عشــر بعــريً ا، فبلغــت ســهماننا اثــين عشــر بعــريً  وغنًمــرجــت فيهــا، فأصــبنا إبــًال إىل جنــد، فخ

ا كانــت يف احلــديث أن اجلــيش إذا انفــرد منــه قطعــة فغنمــوا شــيئً  ابــن حجــر وقــد ذكــر ،)١(»ا بعــريابعــريً  - -اهللا

خـــرج اجلـــيش مجيعـــه مث انفـــردت منـــه ال خيتلـــف الفقهـــاء يف ذلـــك أي إذا : بـــن عبـــد الـــرباقـــال ، و الغنيمــة للجميـــع

إن ، وقيـل فإنه ال يشارك اجليش اخلـارج إىل بـالد العـدو ؛قطعة انتهى وليس املراد اجليش القاعد يف بالد اإلسالم

  )٢(.به على أن املنقطع من اجليش عن اجليش الذي فيه اإلمام ينفرد مبا يغنمه ستدلُّ احلديث يُ 

  

  لجهاد بقسمة الغنائمالصحابة على ا المظهر العاشر/ حثُّ 

الصــحابة علــى اجلهــاد ومراعــا�م فيهــا، وهــذا ممــا يــدفع  يســتخدم الغنيمــة كأســلوب يف حــثِّ  - -كــان  

الدنيا واآلخرة، فخـري الـدنيا  اوقوة البذل يف اجلهاد يف سبيل اهللا، وذلك أنه سيجتمع هلم خري  ةيف النفس احلماس

رواه  �ــا، وخــري اآلخــرة هــو أجــر ا�اهــد يف ســبيل اهللا، ومــن ذلــك مــا - -هــو الغنيمــة الــيت وعــدهم رســول اهللا

أميــا قريــة أتيتموهــا، وأقمــتم فيهــا، فســهمكم فيهــا، : «- -قــال: قــال رســول اهللا - -مســلم عــن أيب هريــرة

علــى البــذل  ، ويف هــذه القســمة حــثٌّ )٣(»ســها هللا ولرســوله، مث هــي لكــموأميــا قريــة عصــت اهللا ورســوله، فــإن مخُ 

  عطاء ومراعاة للمجاهدين وتقدير لبذهلم وتضحيتهم وجهادهم.وال

  

  

  

  

                                                           

صحيح مسلم، كتـاب اجلهـاد والسـري، -)٥/١٦٠) (٤٣٣٨صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب السريَّة قبل جند، ح ( )١(

 ).٣/١٣٦٨) (١٧٤٩( باب األنفال، ح

 ).٦/٢٤٠، (سابق مرجعبن حجر، فتح الباري اللالستزادة انظر:  )٢(

 ).٣/١٣٧٦) (١٧٥٦( صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب حكم الفيئ، ح )٣(
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١٣٩  

  الفصل الثالث: مظاهر الرحمة بعد الغزوات

  المظهر الحادي عشر/ العدل في القسمة بين الصحابة

، فكـــان يقســـم لكـــل -رضـــوان اِهللا علـــيهم -بالعـــدل يف القســـمة بـــني الصـــحابة - -اهـــتم رســـول اهللا 

 -وى الشـيخان عــن ابـن عمــروهكـذا، وقــد ر  ،جمتهـد علـى أجــر جهـده وبذلــه، فالفـارس يعطيــه أكثـر مـن الراجــل

- أن يهود بين النضري وقريظة، حـاربوا رسـول اهللا- -فـأجلى رسـول اهللا ،- -  بـين النضـري، وأقـر قريظـة

عليهم، حىت حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجاهلم، وقسـم نسـاءهم وأوالدهـم وأمـواهلم بـني املسـلمني، إال  نَّ ومَ 

يهود املدينة كلهم، بـين قينقـاع،  - -منهم وأسلموا، وأجلى رسول اهللاأ، ف- -أن بعضهم حلقوا برسول اهللا

قولــه (فقتــل عيــين يف قــال الوقــد  ،)١(»وهــم قــوم عبــد اهللا بــن ســالم، ويهــود بــين حارثــة، وكــل يهــودي كــان باملدينــة

م: رجــاهلم وقســم نســاءهم وأوالدهــم وأمــواهلم بــني املســلمني) بعــدما أخــرج اخلمــس، فــأعطى للفــارس ثالثــة أســه

 - -، وهــذا مــن متــام عدلــه)٢(ا للراجــل، وكانــت اخليــل: ســتة وثالثــنيا لفارســه، وســهمً ســهمني للفــرس، وســهمً 

  جمتهد على قدر اجتهاده. يف قسمة الغنيمة بني الصحابة وإعطاء كلِّ 

  

                                                           

إلـيهم يف ديـة الـرجلني، ومـا أرادوا مـن  - -صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب حديث بين النضري وخمـرج رسـول اهللا )١(

ب اجلهاد والسري، باب إجالء اليهود من احلجاز، ح صحيح مسلم، كتا-)٥/٨٨) (٤٠٢٨، ح(- -الغدر برسول اهللا

 )، واللفظ ملسلم.٣/١٣٨٧) (١٧٦٦(

 ).١٧/١٢٧، (سابق مرجع، للعيين عمدة القاري )٢(
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١٤٠  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  الفصل الرابع:

  ما يستفاد من الدراسة في العصر الحاضر:  

  ويشتمل على مبحثين:  

  المبحث األول: ما يستفاد من الدراسة علميا.  

  المبحث الثاني: ما يستفاد من الدراسة عمليا. 
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١٤١  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  الفصل الرابع: ما يستفاد من الدِّراَسة في العصر الحاضر

هــــي النجــــاة يف امللمــــات  - -تههــــدي لكــــل مســــلم، وســــري  - -فيــــه أن هــــدي النــــيب ممــــا ال شــــكَّ 

 وحتليـل وقـائع عـرض -النبويـَّة السـرية( كتـابوقـد جـاء يف   والصراط املستقيم، واملدهلمات، وهي الطريق إىل احلقِّ 

فهــو حيقــق عــدة أهــداف مــن أمههــا: االقتــداء  ؛ن دراســة اهلــدي النبــوي أمــر لــه أمهيتــه لكــل مســلمأ )- أحــداث

 - -مــن خــالل معرفــة شخصــيته وأعمالــه وأقوالــه وتقريراتــه، وتكســب املســلم حمبــة الرســول - -برســول اهللا

ـــذين جاهـــدوا مـــع رســـول اهللا ، فتـــدعوه تلـــك - -وتنميهـــا وتباركهـــا، ويتعـــرف علـــى حيـــاة الصـــحابة الكـــرام ال

، - -حيـاة الرسـول الدِّراَسة حملبتهم والسري على �جهم واتباع سبيلهم، كما أن السرية النبويَّة توضـح للمسـلم

بـــدقائقها وتفاصـــيلها، منـــذ والدتـــه وحـــىت موتـــه، مـــرورًا بطفولتـــه وشـــبابه ودعوتـــه وجهـــاده وصـــربه، وانتصـــاره علـــى 

يف كـــل أمـــوره وشـــؤونه، ومـــن هـــذه الســـرية  - -، وهلـــذا فإنـــه مـــن األمهيَّـــة مبكـــان دراســـة ســـرية احلبيـــب)١(عـــدوه

جاء فيها من أخالق ومواقـف ودروس وعـرب، ومـىت مـا ختلفـت  وتعلم ما ،يف الغزو واجلهاد - -سريته ،العطرة

تــأخر املســلمني اليــوم عــن القيــادة العامليَّــة لشــعوب األرض  تــأخرت وتقهقــرت، وإنَّ  - -األمـة عــن اتبــاع هديــه

والتَّخـــبط ، ن هـــذا الضـــعف اإلميـــاينوختلـــوا عـــن أخالقهـــم، وال شـــك أ نتيجـــة منطقيَّـــة لقـــوم نســـوا رســـالتهم،هلـــو 

بســبب الفجــوة الكبــرية الــيت حــدثت بــني األمــة  ، إمنــا نشــأالــذي أصــاب املســلمني ،واالحنطــاط اخللقــي ،الفكــري

يف  - -، ويف هـذا الفصـل سـيكون احلـديث عمـا يسـتفاد مـن سـريته)٢(والقرآن الكرمي واهلـدي النبـوي الشـريف

  هذا الفصل مبحثان: الغزو واجلهاد يف عصرنا احلاضر من الناحية العلميَّة والناحية العمليَّة، وحتت

  ا.املبحث األول: ما يستفاد من الدِّراَسة علميَّ 

  ا.املبحث الثاين: ما يستفاد من الدِّراَسة عمليَّ 

                                                           

دار املعرفة للطباعة والنشـر -عرض وقائع وحتليل أحداث لعلي حممد حممد الصاليب -انظر: كتاب السرية النبويَّةلالستزادة  )١(

 ).٥-٦(ص-الطبعة السابعة-لبنان –والتَّوزيع بريوت

 ).٨(ص:  رجع السابقاملانظر:  )٢(
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١٤٢  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  االمبحث األول: ما يستفاد من الدِّراَسة علمي� 

يف غزواتـــــه لســـــرية عظيمـــــة حتـــــوي مـــــن األخـــــالق واآلداب واألحكـــــام ومعرفـــــة  - -إن ســـــرية احلبيـــــب 

مـن سـرب هـذه السـرية العظيمـة لكـي  واحلكمة ومراعاة األولويات الشيء الكثري والواضح واجللي، وال بدَّ األحوال 

، ويف هـذا - -لنبيـه -سـبحانه -يتحقق للمسلم االتباع الصحيح على املنهج القومي السـليم الـذي ارتضـاه اهللا

 - -للمسـلم بعـد قراءتـه لسـرية النــيب املبحـث سـيتم تسـليط الضـوء علـى مجلـة مـن الفوائـد العلميَّـة الـيت تتحقـق

هـــا وال ئأثنايف قبـــل املعركـــة وال  - -يف غزواتـــه، واطالعـــه علـــى جانـــب الرمحـــة الـــذي مـــا انفـــك عنـــه رســـول اهللا

  بعدها، وحتت هذا املبحث تسعة مطالب:

  املطلب األول/ حتقيق عبادة اهللا وحده ال شريك له.

  .الستطاعةعلى قدر ا املطلب الثاين/ وجوب نصرة املسلم

  .هاملطلب الثالث/ معرفة أحكام اجلهاد وأحوال

  املطلب الرابع/ معرفة آداب اجلهاد.

  املطلب اخلامس/ معرفة أهداف اجلهاد.

  املطلب السادس/ معرفة مراتب اجلهاد.

  املطلب السابع/ معرفة أسباب النصر.

  املطلب الثامن/ معرفة أحكام الوالء والرباء.

  يف كل األحوال. -سبحانه وتعاىل -علق باهللاملطلب التَّاسع/ التَّ 
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١٤٣  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  المطلب األول/ تحقيق عبادة اهللا وحده ال شريك له

فقــد مــر بنــا يف هــذه الدراســة مــرارا حرصــه علــى تعلــيم  ،- -وهــذا مــن أعظــم مــا يســتفاد مــن ســريته 

ادة العبــاد إىل نــه كــان هدفــه األمســى هــو إخــراج العبــاد مــن عبــإحيــث  الصــحابة هــذا املعــىن وغرســه يف نفوســهم،

الرمحـة والشـفقة بالنـاس وحـب داللـتهم إىل اخلـري واحلـق املبـني الـذي ال مريـة  ا يتجلـى معـىنوهن العباد، عبادة ربِّ 

قــد أكمــل  -عليــه أفضــل الصــالة والســالم -وقــد كــان الرســول القائــدوقــد جــاء يف كتــاب (الرســول القائــد) " فيــه،

  وقائد واحد، يستند إىل قاعدة أمينة واحدة.حشد جيش يؤمن بعقيدة واحدة، وله هدف واحد، 

ونشـــب القتـــال بـــني املســـلمني وقـــريش بعـــد إجنـــاز دور احلشـــد، فبـــدأ دور الـــدفاع عـــن العقيـــدة، وهـــو مـــن 

ويف هــذا الــدور ازداد  ،إرســال الســرايا األوىل للقتــال إىل انســحاب األحــزاب عــن املدينــة املنــورة بعــد غــزوة اخلنــدق

، فكانــت عقيــدة التوحيــد هــي اهلــدف )١("ا عــن عقيــد�م ضــد أعــدائهم األقويــاءعــدد املســلمني، فصــمدوا دفاًعــ

  لتحقيقه. األول واألمسى الذي سعى 

ويف زمننــا احلاضــر ومانعيشــه مــن واقــع األمــة اليــوم، نــرى كيــف أغفــل كثــري مــن النــاس هــذا اجلانــب العظــيم 

املســلمني أنفســهم حــىت صــار كــل  يب صــلى اهللا عليــه وســلم، حيــث أضــحى التنــاحر بــنيمــن جوانــب اهتمــام النــ

حـــزب يقاتـــل مـــن أجـــل نصـــرة حزبـــه بالدرجـــة األوىل، واشـــتغل املســـلمون بأنفســـهم ممـــا مكـــن العـــدو مـــنهم ومـــن 

السيطرة على خمططا�م وأفكارهم، حىت صار يوقد الفنت بينهم ويؤججهـا ويسـاعد علـى ذلـك، فكانـت النتيجـة 

  أن ضعفت شوكة املسلمني وتسلط عليهم أعداؤهم.

  

                                                           

 ).١٩-١٨الطبعة السادسة (ص: -بريوت –دار الفكر-هـ)١٤١٩حملمود شيت خطاب (املتوىف سنة -الرسول القائد )١(
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١٤٤  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  على قدر االستطاعة المطلب الثاني/ وجوب نصرة المسلم

علــى  و وجــوب نصــرة املســلم وعــدم خذالنــهيف غزواتــه وجهــاده هــ - -إن ممــا يســتفاد مــن ســرية النــيب 

ـــه هـــذه الدراســـة يف غـــري موضـــع منهـــا،  ،قـــدر االســـتطاعة احم بـــني وهـــذا اهلـــدف العظـــيم قـــد بينت ـــرتَّ وهـــذا مـــن ال

يف غـزوه وجهـاده، بـل كـان هـذا األمـر مـن أبـرز  - -ا، وهذا مما بـرز يف سـريتهضً املسلمني أن ينصر بعضهم بع

 يف اجلهاد، فقد روى الطربي - -مظاهر الرمحة اليت نشدها النيب
)١(

 - -"تـرك النـيب :عـن ابـن عبـاس قـال 

نصـره،  - -الناس يوم تويف على منازل: مؤمن مهاجر، واألنصار، وأعرايب مؤمن مل يهاجر؛ إن استنصره النـيب

ـــــيب ـــــه، وإن استنصـــــر الن ـــــ - -وإن تركـــــه فهـــــو إذن ـــــدين كـــــان حق� ـــــه: (وإن يف ال ـــــذلك قول ـــــه أن ينصـــــره، ف ا علي

القـرآن الكـرمي علـى هـذا املعـىن العظـيم يف غـري موضـع،  ، وقـد حـثَّ )٣(" )٢(استنصروكم يف الـدين فعلـيكم النصـر)

فعلــيكم النصــر إال علــى قــوم بيــنكم  (وإن استنصــروكم يف الــدين :-تعــاىل -فقــد جــاء يف تفســري القــرطيب يف قولــه

، يريــــد إن دعــــوا هــــؤالء املؤمنــــون الــــذين مل يهــــاجروا مــــن أرض احلــــرب عــــونكم بنفــــري أو مــــال )٤()وبيــــنهم ميثــــاق

فــذلك فــرض علــيكم فــال ختــذلوهم، إال أن يستنصــروكم علــى قــوم كفــار بيــنكم وبيــنهم  ؛الســتنقاذهم فــأعينوهم

، ونصــرة املســلم املستضــعف وغــري املستضــعف )٥(روهم علــيهم، وال تنقضــوا العهــد حــىت تــتم مدتــهميثــاق فــال تنصــ

واجبــة إذا طلــب النصــرة واعتــدى عليــه األعــداء، والنفــرة لــه واجبــة، فيجــب علــى املســلم أن ينصــر املســلمني إذا 

صـد عـدوا�م وجـب  اعتدى عليهم األعداء، فإذا اعتدى الكفار علـى بلـد مـن بـالد املسـلمني وعجـز أهلهـا عـن

كمــا جيــب علــى املســلم أن يــدافع عــن  ألنفــس،علــى مــن يلــيهم مــن املســلمني جنــد�م والــدفاع عــنهم بــاألموال وا

، وقــد )٦(املســلمني بلســانه أو قلمــه عنــدما يقــدح فــيهم أحــد يف كتــاب أو غــريه، وهــذا كلــه مــن فــروض الكفايــات

، -تعــاىل -ينفـق مالــه يف ســبيل اهللا - -و بكــر، فقــد كـان أبــ- -جتلـى معــىن النصــرة يف صـحابة رســول اهللا

                                                           

 ، الشــهري املــؤرخ ، الكبــري املفســر ، ا�تهــد العلــم اإلمــام) ٣١٠-٢٢٤( الطــربي يزيــد بــن جريــر بــن حممــد جعفــر أبــو:  هــو)١(

: "  الــذهيب قـال ، �ــا وتـويف ، بغــداد واسـتوطن ، بطربســتان آمـل يف ولــد ، البديعـة التصــانيف صـاحب ، املتحــري وا�تهـد

 كان ، فأىب واملظامل القضاء عليه عرض ،"  مثله العيون ترى أن قلّ  ، تصانيف وكثرة ، وذكاءً  ، علماً  الدهر أفراد من كان

 منهــا ، ماد�ــا يف أصــول كثــرية مصــنفات ولــه ؛ يــذكرون أتبــاع املــذهب هلــذا يعــد مل ولكــن بــاجلريريني مسّــوا يقلدونــه اتبــاع لــه

. وغريها ؛ الفقهاء اختالف و ؛)  الطربي تاريخ( وامللوك الرسل أخبار و ؛)  الطربي تفسري(  القرآن تأويل يف البيان جامع

 ).١٤/٢٦٧( النبالء أعالم وسري ) ٢/٤٦٨( املفسرين طبقات:  ينظر

 . ٧٢ األنفال) سورة ٢(

 ).١٤/٨٣(تفسري الطربي، مرجع سابق، ) ٣(

 . ٧٢ األنفال ) سورة٤(

 ).٨/٥٧(انظر: تفسري القرطيب، مرجع سابق،  )٥(

الطبعـة الثانيــة (ص: -دار العصـيمي للنشــر والتَّوزيـع-تسـهيل العقيـدة اإلســالميَّة لعبـد اهللا بـن عبــد العزيـز بـن محــادة اجلـربين )٦(

٥٥٦.( 
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، وكــان - -، وأثــىن اللَّــه عليــه يف ذلــك وأثــىن عليــه، رســوله-تعــاىل -ويف ســبيل نصــرة املســلمني ونشــر ديــن اهللا

يتَّجر بالكسب، يستغين به، فإذا كان اإلنسان عنده مال وعنده كسب جتـارة أو صـناعة، أو جنـارة أو حـدادة أو 

عليـه مـن املبيعـات وأراد أن يُنفـق املـال املوجـود ويكتفـي بالكسـب اليـومي أو الشـهري الــذي  شـبه ذلـك، ممـا يـدرُّ 

ــنة - -يغنيــه، فــال بــأس يف ســبيل اللَّــه كمــا فعــل الصــديق ، أمــا إذا كــان مــا لــه ســبب، مــا لــه كســب، فــإن السُّ

  .)١(واملشروع أن يُبقي له ما يعينه على نفقات األهل

لنصر أمر مهم ينبغي أن يكون نصب أعيننا، فلم يكن عليه الصالة والسالم يزج وال شك أن االستطاعة على ا

إنه من املعلوم أن األحكام الشرعية مناطة باالستطاعة فال يكلف  بأصحابه إال إذا علم باستطاعتهم وقدر�م،

ونفوذه اهللا نفسا إال وسعها، ولذلك يتفاوت حجم الواجبات من مسلم آلخر حبسب إمكاناته وطاقته، 

وسلطانه ودائرة تأثريه، وحنو ذلك، ولكن ال بد أن يكون هناك قدر مشرتك من حيث األصل ال يعذر أحد يف 

بذل الوسع يف صالح  ومن ذلك أيضا، فإنه من أقوى األسلحة وأمضاها، ك الدعاءالتقصري فيه، ومن ذل

مر كذلك، فإن أصل البالء إمنا النفس وإصالح الغري. وهذا قد يظنه البعض بعيدا عن موضوعنا، وليس األ

وإن مما ابتليت به األمة اليوم أن الشاب يظن أن وجوب النصرة متحتم عليه  ،٢ينزل بذنوب العباد وخطاياهم

حىت لو كان مفرطا يف العبادات قليل الزاد من العلم، فيذهب لنصرة املسلمني فيكون سهل االستغالل وسهل 

نهجا منحرفا فتزل به القدم والحول والقوة إال باهللا.االنقياد حىت يقع حتت راية حتمل م

                                                           

حتقيق د. سعيد بـن علـي بـن -هـ)١٤٢٠للشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز (املتوىف: -اإلفهام يف شرح عمدة األحكام )١(

 ).٧٣٦اجلريسي (ص:  توزيع مؤسسة-وهف القحطاين
٢

موقع مركز الفتوى   
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=117247&fromCat=1894 
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  هالمطلب الثالث/ معرفة أحكام الجهاد وأحوال

يف غزواته وجهاده، وإن مما يسـتفاد يف عصـرنا احلاضـر مـن  - -للجهاد أحكام وأحوال وضحها النيب 

م اجلهــاد املتعلقــة بــه، وأن يعــرف هــذا البحــث وهــذه الســرية النبويَّــة املــذكورة هــو التَّبــني والتَّبصــر يف بعــض أحكــا

م علـى اجلهـاد حـىت دِ ْقـيتبني أحوال أصحابه وال يُـ  - -الناس أحوال اجلهاد ومراتبه ومتعلقات ذلك، فقد كان

خيفـــف علـــى أصـــحابه بعـــض  - -يتبصـــر أحـــواهلم وأوضـــاعهم واســـتعدادهم رمحـــة وشـــفقة �ـــم، وكـــذلك كـــان

أن يسـتفيد مـن  - -ك على كل مسلم يسرب سرية احلبيبالعبادات ويرخص لبعضهم رمحة وشفقة �م، وكذل

جـاء  بأصحابه، ومن الفوائد معرفـة أحـوال مـن يريـد قتـاهلم وحكـم كـل حـال مـنهم، وقـد - -حكمته وشفقته

  يف أحوال اجلهاد أربعة أحوال: يف كتاب (خمتصر الفقه اإلسالمي)

رهم، ولنشـــر اإلســـالم بيـــنهم، جهــاد ضـــد الكفـــار واملشـــركني: وهـــو أمـــر الزم حلفــظ املســـلمني مـــن شـــ -١

تيب بني اإلسالم، أو دفع اجلزية، أو القتال.   وُخيريون فيه على الرتَّ

تيب بني العودة إىل اإلسالم، أو القتال. -٢   جهاد ضد املرتدين عن اإلسالم: وُخيريون على الرتَّ

  وإال قُتلوا.جهاد ضد البغاة: وهم الذين خيرجون على إمام املسلمني ويثريون الفتنة، فإن رجعوا  -٣

جهاد ضد قطاع الطريق: وخيري اإلمام فـيهم بـني قـتلهم، أو صـلبهم، أو تقطيـع أيـديهم وأرجلهـم مـن  -٤

  .)١(ِخالف، أو نفيهم من األرض، وعقوبتهم حسب جرميتهم، حسب ما يراه اإلمام

يف  وســـرية اخللفـــاء الراشـــدين - -وقـــد تكلـــم العلمـــاء يف أحـــوال وأحكـــام اجلهـــاد، وســـربوا ســـرية النـــيب

والـيت فيهـا كثـري مـن أحكـام اجلهـاد  إىل سعد بن أيب وقـاص ومـن معـه مـن األجنـاد  ذلك، ومن ذلك رسالة عمر

ــ :ولــوازم االســتعداد، ونصــها فــإن تقــوى اهللا أفضــل  ،ا بعــد فــإين آمــرك ومــن معــك بتقــوى اهللا علــى كــل حــال"أمَّ

ـــ ،العـــدة علـــى العـــدو وأقـــوى املكيـــدة يف احلـــرب ا مـــن املعاصـــي مـــن احرتاًســـ وا أشـــدَّ وآمـــرك ومـــن معـــك أن تكون

وإمنا ينصر املسلمون علـى عـدوهم مبعصـية  ،احرتاسكم من عدوكم فإن ذنوب اجليش أخوف عليهم من عدوهم

فـــإن اســـتوينا يف  ،ألن عـــددنا لـــيس كعـــددهم وال عـــدتنا كعـــد�م؛ ولـــوال ذاك مل يكـــن لنـــا �ـــم قـــوة ،عـــدوهم اهللا

إن مل ننصــر علــيهم بفضــلنا لــن نغلــبهم بقوتنــا، واعلمــوا أن علــيكم يف و  ،املعصــية كــان هلــم الفضــل علينــا والقــوة

 ،يعلمــون مـا تفعلــون فاسـتحيوا مــنهم وال تعملـوا مبعاصــي اهللا وأنـتم يف ســبيل اهللا -تعـاىل -سـريكم حفظـة مــن اهللا

بـين  منا فلن يسلطوا علينـا وإن أسـأنا فـرب قـوم سـلط علـيهم شـر مـنهم كمـا سـلط علـى ن عدونا شرٌّ إوال تقولوا 

                                                           

الطبعــة -دار أصــداء ا�تمــع-وجيريحملمــد بــن إبــراهيم التِّــ-خمتصــر الفقــه اإلســالمي يف ضــوء القــرآن والســنةلالســتزادة انظــر:  )١(

 ).١٠٣٦-١٠٣٥(ص -ةعشر احلادية 
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يَارِ  ِخَاللَ  َفَجاُسوا (إسرائيل ملا علموا مبعاصي اهللا كفرة ا�وس  ، فاسـألوا اهللا العـون )١())َمْفُعـوًال  َوْعـًدا وََكـانَ  الـدِّ

أسـأل اهللا ذلـك لنـا ولكـم، وترفـق باملسـلمني يف مسـريهم وال تسـري �ـم  ،على أنفسكم كما تسألونه على عدوكم

فـإ�م ســائرون إىل  ،منــزل الرفـق �ـم حـىت يبلغـوا عــدوهم والسـفر مل يـنقص قـو�ما يتعـبهم وال تقصـر �ـم عـن سـريً 

ا وليلــة يكــون ذلــك هلــم راحــة حيمــون �ــا وأقــم مبــن معــك يف كــل مجعــة يوًمــ ،عــدو مقــيم حاقــد األنفــس والكــراع

ق ونح منازهلم عـن قـرى أهـل الصـلح فـال يـدخلها مـن أصـحابك إال مـن تثـ ،أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم

فكمـا  ،ا فـإن هلـم حرمـة وذمـة ابتليـتم بالوفـاء �ـا كمـا ابتلـوا بالصـرب عليهـاا من أهلها شـيئً أحدً  أوال يرز  ،به وبدينه

 ذكِ أصــربوا لكــم فوفــوا هلــم، وال تستنصــروا علــى أهــل احلــرب بظلــم أهــل الصــلح وإذا وطئــت أدىن أرض العــدو فــ

مـن العـرب أو مـن أهـل األرض مـن تثـق بـه وتطمـئن العيون بينك وبيـنهم وال خيفـى عليـك أمـرهم، ولـيكن عنـدك 

ا لـك، ولـيكن عليـك لـيس عينًـ والغـاشُّ  ،فإن الكذوب ال ينفعك خـربه وإن صـدق يف بعضـه ،إىل نصحه وصدقه

منـــك عنـــد دنـــوك مـــن أرض العـــدو أن تكثـــر مـــن الطالئـــع وتبـــث الســـرايا بينـــك وبيـــنهم فتقطـــع الســـرايا أمـــدادهم 

فـإن  ،وختري هلم سوابق اخليـل ،وانتق للطالئع أهل الرأي والبأس من أصحابك ،موتتبع الطالئع عورا� ،ومرافقهم

لقوا عدوك كان أول مـن يلقـاهم أهـل القـوة، واجعـل أمـر السـرايا إىل أهـل االجتهـاد والصـرب واجللـد وال ختـص �ـا 

سـريَّة يف وال تبعـث طليعـة وال  ،ا من خاصتك فيضـيع مـن رأي مؤامرتـك أكثـر ممـا حابيـت بـه أهـل خاصـتكأحدً 

وامجــع  ،وجــه يتخــوف فيــه عليهــا ضــيعة ونكايــة فــإذا عانيــت العــدو فاضــمم إليــك أقاصــيك وطالئعــك وســراياك

وتعــرف األرض   ،حــىت تبصــر عـورة عــدوك ومقاتلــه ،مث تعــاجلهم املنـاجزة مــا مل يســتكرهك قتـال ،إليـك مكيــدتك

وحتفــظ مــن البيــات  ،ى عســكركمث أذك أحــرار أحراســك علــ ،كلهــا كمعرفتــك أهلهــا فتصــنع بعــدوك كصــنعه بــك

  وكل أسري أتيت به ليس له عهد فاضرب عنقه لرتهب به عدو اهللا وعدوك. ،جهدك

  .)٢(واهللا املستعان " ،وويل النصر لكم على عدوكم ،واهللا ويل أمرك ومن معك

د ويف هـــذه الرســـالة الكثـــري مـــن األحكـــام واألحـــوال والتَّوجيهـــات الـــيت ينبغـــي العمـــل �ـــا يف احلـــرب، وقـــ 

، وهـــذه األحكـــام واألحـــوال مـــىت مـــا التـــزم �ـــا املســـلمون حققـــوا - -مـــن مدرســـة املصـــطفىق تعلمهـــا الفـــارو 

، ومـانراه اليـوم يف واقـع بعـض مـن ينتمـون إىل األمـة اإلسـالمية هلـو رع اجلهـادغايا�م وأهدافهم اليت من أجلهـا ُشـ

التقيــد باألحكــام وااللتــزام بواقــع احلــال، فصــار خمــالف ملــا كــان عليــه رســولنا صــلى اهللا عليــه وســلم وأصــحابه مــن 

  بعض ا�اهدين ينزلون حكما يف غري حمله أو يف حال غري مناسب فتقع املصيبة وينحرف املسار.

                                                           

 . ٥سورة اإلسراء  )١(

بدائع السلك يف طبـائع امللـك، حملمـد بـن علـي بـن حممـد األصـبحي األندلسـي مشـس الـدين الغرنـاطي ابـن األزرق (املتـوىف:  )٢(

 ).٦٤-٦٣-٦٢-٢/٦١ (الطبعة األوىل-العراق -وزارة اإلعالم-حتقيق د. علي سامي النشار-هـ)٨٩٦
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١٤٨  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  المطلب الرابع/ معرفة آداب الجهاد

ـــيت ينبغـــي علـــى املســـلمني أن  - -وممـــا يســـتفاد يف هـــذه الدِّراَســـة مـــن ســـرية احلبيـــب  معرفـــة اآلداب ال

ت يف مواقفــه، فقــد  وجتلَّــ - -حلــوا �ــا يف غــزوهم ومعــاركهم، فللجهــاد آداب كثــرية ظهــرت يف ســرية احلبيــبيت

 إلسـالم ا وحتمل يف طيا�ا الرمحة والشـفقة، وكانـت هـذه اآلداب سـبيًال ا ونورً يف املعركة نرباسً  - -كانت آدابه

وتظهـــر علـــى الســـطح، فكـــان  - -النـــيببعـــض األعـــداء، فقـــد كـــانوا يـــرون الرمحـــة املهـــداة تتجلـــى يف أخـــالق 

عـدد صـاحب   يف ديـن اهللا، وقـد ا، فمـا يلبثـون حـىت يـدخلو - -يبهرهم ما رأوا مـن هـذه األخـالق الكرميـة منـه

واجتنــاب املعاصــي، والــدعاء  عــدم الغــدر،ومنهــا  ،ا مــن اآلداب يف الغــزوبعًضــكتــاب (خمتصــر الفقــه اإلســالمي) 

ه وأســلحته عنــد ، وجيــب علــى اإلمــام أو مــن ينــوب عنــه أن يتفقــد جيشــ-اىلتعــ -وطلــب النصــر والتَّأييــد مــن اهللا

  .)١(، وحيدثهم مبا يقوي نفوسهم ويرغبهم يف الشهادةاملسري إىل العدو

  ، منها:ا من اآلداببعضً  قد عدد غريه من العلماءو  

  التَّوكل على اهللا، وحسن تقواه، وطلب النصر منه وحده. -١

  يف العمل، وذكر اهللا وتكبريه.الدعاء والصرب واإلخالص هللا  -٢

  اجتناب املعاصي، فهي أعظم سبب لتسلط الكفار على املسلمني. -٣

  عرض اإلسالم على الكفار الذين مل تبلغهم الدعوة، فإن أبوا فاجلزية، فإن أبوا حل قتاهلم. -٤

  البعد عن الفخر والعجب والرياء. -٥

  ال.سؤال اهللا العافية، وعدم متين لقاء العدو، والصدق يف القت -٦

  عدم حتريق اآلدمي واحليوان بالنار. -٧

عدم الغدر، وعدم قتل النساء واألطفـال والشـيوخ الكبـار والرهبـان إذا مل يقـاتلوا، وكـل مـن اجتنـب  -٨

  .)٢(فإن قاتلوا، أو حرَّضوا، أو كان هلم رأي وتدبري يف احلرب قُتلوا، احلرب ال حيل قتله

ـــهوت مواقفـــه يف  ســـطرها الـــيت اآلداب مـــن ذلـــك وغـــري ـــذي وغزواتـــه معاركـــه يف عامالت ـــر ال ، والواقـــع املري

تشهده ساحات األمة اليوم هلو بعيد كل البعد عن هذه اآلداب، حيث اسـتباح بعـض مـن ال حيملـون مـن العلـم 

شــيئا كــل هــذه القــيم واملبــادئ الــيت امتثلهــا أفضــل اخللــق صــلى اهللا عليــه وســلم، فشــوهوا صــورة اجلهــاد، وفتحــوا 

   تسمية اإلسالم (دين اإلرهاب)، وهو واهللا بريئ كل الرباءة من هذا.لألعداء الطؤيق إىل

                                                           

 ).١٠٣٧، (ص: سابق مرجع، للتوجيري خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنةلالستزادة االطالع على  )١(

 ).٥/٤٧٠(-الطبعة األوىل-بيت األفكار الدوليَّة-وجيريحملمد بن إبراهيم التِّ -موسوعة الفقه اإلسالميلالستزادة انظر:  )٢(
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١٤٩  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  المطلب الخامس/ معرفة أهداف الجهاد

يف غزواتــه وجهــاده وختــتص  - -وممــا يســتفاد مــن هــذه الدِّراَســة الــيت تلقــي الضــوء علــى ســرية احلبيــب 

اهللا، ومعرفـة هـذه األهـداف جتعـل هو معرفة األهداف اليت من أجلها شرع اجلهـاد يف سـبيل  - -جبانب رمحته

ا، وأحرى التباع الوسائل الصحيحة يف اجلهاد، وأقرب لتحقيق الغايات الكـربى يف طريق املسلم ا�اهد أكثر نورً 

اهلــدف مــن القتــال يف اإلســالم إزالــة الكفــر )، أن اإلســالمي الفقــه موســوعةذكــر صــاحب كتــاب ( اإلســالم، وقــد

الكفر والشرك واجلهل إىل نور اإلميان والعلـم، وقمـع املعتـدين، وإزالـة الفـنت،  والشرك، وإخراج الناس من ظلمات

وإعــالء كلمــة اهللا، وإبــالغ ديــن اهللا، وإزاحــة مــن يقــوم يف وجــه تبليغــه ونشــره، فــإذا حصــل ذلــك بــدون قتــال مل 

وا أمـرهم اإلمـام بــدفع ُحيـتج إىل القتـال، وال يكــون قتـال مـن مل تبلغــه الـدعوة إال بعـد الــدعوة إىل اإلسـالم، فـإن أبــ

اجلزيـــة، فـــإن أبـــوا اســـتعان بـــاهللا وقـــاتلهم، فـــإن كـــانوا قـــد بلغـــتهم الـــدعوة جـــاز قتـــاهلم ابتـــداًء، فـــاهللا خلـــق بـــين آدم 

لعبادته، فال جيوز قتل أحد مـنهم إال مـن عانـد وأصـر علـى الكفـر، أو ارتـد، أو ظلـم، أو اعتـدى، أو منـع النـاس 

، )١(قوًمــا قــط إال دعــاهم إىل اإلســالم - -ســلمني، ومــا قاتــل رســول اهللامــن الــدخول يف اإلســالم، أو آذى امل

وهـو  ،وأقام اجلهاد من أجلـه - -واملطلع على أهداف اجلهاد يتبني له جانب الرمحة العظيم الذي نشده النيب

علــى الرمحــة الــيت بعــث مــن  إخــراج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إىل عبــادة رب العبــاد، ويف هــذا جانــب عظــيم يــدلُّ 

البعــوث والســرايا الــيت انطلقــت يف كـــل  - -، ولــذا شــرع اهللا جهــاد األعــداء، فبعــث- -أجلهــا رســول اهللا

ا هـو إخـراج النـاس مـن ظلمـات اجتاه تدك حصون الباغني، وتشيع الرعب يف قلوب املشركني، وكان هدفها مجيًعـ

بــاد إىل عبـادة رب العبــاد الواحـد القهــار املتفـرد بصــفات الكمــال، اجلهـل إىل نــور اإلميـان واليقــني، ومـن عبــادة الع

يف أرض اجلزيـرة العربيَّـة، وأصـبحت دار أمـن وأمـان ونـور وسـالم بعـد القضـاء علـى  )٢(حىت ضرب اإلسـالم جبرانـه

قــوى الشــرك والكفــر فيهــا، الــيت كانــت متنــع النــاس مــن حريــة العقيــدة، وتقــف حجــر عثــرة يف ســبيل نشــر العقيــدة 

إذا أراد أن يغـــزو أو  - -، فكـــان هـــذا اهلـــدف العظـــيم ال يفـــارق النـــيب)٣(صـــحيحة، عقيـــدة التَّوحيـــد الصـــافيةال

هـذا اهلـدف األمسـى نصـب عينيـه الشـريفتني، وهـذا مـن أظهـر مـا تتجلـى فيـه  جيعـلا، بـل كـان يرسـل سـريَّة أو بعثًـ

  اجلهاد يف سبيل اهللا. رعللناس كافة، ومن أعظم األهداف اليت من أجلها شُ  - -رمحة النيب

                                                           

 ).١٠٢٨، (ص: سابق مرجعخمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة للتوجيري، انظر:  )١(

 .)٢/٨٠٧( الواقدي مغازي .واستقام قراره (جبرانه) قر )٢(

عمــادة البحــث العلمـــي -بريــك بـــن حممــد بريــك أبــو مايلــة العمــري-غــزوة مؤتــة والســرايا والبعــوث النبويـَّـة الشــماليَّةانظــر:  )٣(

 ).١٣الطبعة األوىل (ص: -يَّة باملدينة املنورةباجلامعة اإلسالم
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١٥٠  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  المطلب السادس/ معرفة مراتب الجهاد

يف جهــاده وغزواتــه هــو معرفــة مراتــب اجلهــاد يف ســبيل اهللا، وتبــني  - -وممــا يســتفاد مــن ســرية احلبيــب 

وقـد حتـدثت هـذه الدراسـة عـن هـذه اجلانـب  كـيال يشـكل علـى املسـلم التَّفريـق بينهـا،؛ لالفروق بني هذه املراتـب

�ــا أربــع مراتــب: جهـــاد إالـــدكتور ســعيد بــن وهــف القحطــاين عــن مراتـــب اجلهــاد  وقــد ذكــر مظهــر، يف غــري مــا

يكـــون  جهـــاد الكفـــار واملنـــافقني، و الـــنفس، والشـــيطان، والكفـــار واملنـــافقني، وأصـــحاب الظلـــم والبـــدع واملنكـــرات

، واملتتبــع لســرية )١(اللســانب باليــد وجهــاد املنــافقني أخــصُّ  وجهــاد الكفــار أخــصُّ ، اليــدو  املــالن و اللســاو  بالقلــب

، وحســن ترتيبــه، وإن ألولوياتــه يف اجلهــاد والغــزو، وهــذا مــن فــيض حكمتــه  ليســتنبط منهــا ترتيبــه  النــيب 

ممــا تشــهده األمــة يف واقعنــا املعاصــر هــو إقــدام فئــام مــن أبنائهــا بــالقفز فــوق بعــض املراتــب والوقــوع يف مرتبــة قبــل 

املعاصــي ينبغــي عليـه جهــاد نفســه والشــيطان أوال، جتــده ينتقــل مباشــرة إىل  التـدرج يف الــيت قبلهــا، فتجــد صــاحب

جهــاد الكفــار ويســافر وحيمــل أمتعتــه متجهــا إىل منــاطق الصــراع مــن أجــل قتــال الكفــار، وهــو يف احلقيقــة جيهــل 

، متامـا أنــه جيــب عليــه جهــاد نفســه والشــيطان أوال كــي تزكــو نفســه وتتطهــر مــن الــدرن وتكــون مســتجيبة ألمــر اهللا

  و�ذا التصرف السريع حتدث املصائب يف األمة ويقع اخللل واخلطأ.

                                                           

(ص: -مطبعــة الســفري (الريــاض)-للــدكتور ســعيد بــن وهــف القحطــاين-انظــر: كتــاب اجلهــاد يف ســبيل اهللا تعــاىللالســتزادة  )١(

١٣.( 
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١٥١  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  المطلب السابع/ معرفة أسباب النصر

 -، فــإن اهللا-ســبحانه وتعــاىل -وممــا يســتفاد مــن هــذه الدِّراَســة هــو معرفــة األســباب الــيت جتلــب نصــر اهللا 

النصـر، ومـن مل يعملهـا كـان مـن اهلزميـة  ا للنصر والتَّمكني، فمن عمل �ا كان لـهقد جعل هناك أسبابً  -سبحانه

االجتمـاع واالئـتالف، والصـرب  إليهـا، اهللا أرشـد النصـر الـيت أسـبابومـن " :أقرب، قـال الشـيخ السـعدي يف ذلـك

  .)١(إىل غري ذلك من اإلرشادات احلكيمة" ،واالستعداد لألعداء بكل مستطاع من القوة

ليتحقـق  ؛ا وبعـد ذلـك تطبيقـا يف الواقـعا وحبثًـاج منا سـربً حتت - -فأسباب النصر اليت أرشدنا إليها النيب

مجلـة  )الكـربى بدر غزوة يف النصر سبيل العقيدة قوة( صاحب كتاب ، وقد عدد-سبحانه وتعاىل -لنا نصر اهللا

الصـرب عنـد ، و قـاء النـزاعاتِّ ، و طاعـة اهللا ورسـوله، و الثبات عند لقاء العدو ، فذكر منها:همن أسباب النصر وعوامل

، وغري ذلك كثري من األسـباب اجلالبـة للنصـر، والـيت يتبينهـا )٢(التَّوكل على اهللا، و اتقاء البطر والرياء، و لقاء العدو

  يف غزواته. املطلع على سريته 

ويأسف املسلم حينما يرى األمة وهي تتخلـى عـن أسـباب النصـر يف واقعنـا اليـوم وتبتعـد عنهـا، فقـد فشـا 

نتشــر وصــار كــل يبحـــث نصــرة شخصــه أو بيتــه أو قبيلتــه أو حزبــه أو مجاعتــه حـــىت االخــتالف بــني املســلمني وا

صــاروا أشــتاتا، ممــا أضــعف عــزميتهم وأوهــن قــو�م وســلط أعــداءهم علــيهم، وغــري هــذا مــن األســباب الــيت كانــت 

  نرباسا من النيب صلى اهللا عليه وسلم نستضيئ به لنحافظ على قوتنا وديننا ونشر دعوتنا.

                                                           

-سـعدي آل ناصـر بـن الـرمحن عبـد للشـيخ-األخبـار جوامـع شـرح يف األخيـار عيون وقرة األبرار قلوب �جة كتابانظر:   )١(

 ).٧٢(ص: -األوىل: الطبعة-والتَّوزيع للنشر الرشد مكتبة-الدريين رمسي بن الكرمي عبد حتقيق

 اإلســالمية اجلامعــة جملــة-اهللا جــاب املقصــود عبــد مــدحمل-قــوة العقيــدة ســبيل النصــر يف غــزوة بــدر الكــربىلالســتزادة انظــر:  )٢(

 ).١٨٦-١٨٥-١٨٤-٥٣/١٨٣( املنورة باملدينة
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١٥٢  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  ن/ معرفة أحكام الوالء والبراءالمطلب الثام

التَّبـني والتَّعـرف علـى أحكـام الــوالء  - -االطـالع علــى سـرية احلبيـبهـذه الدراسـة وفوائـد  ومـن فوائـد 

 -يضــرب أروع األمثلــة يف الــوالء والــرباء يف معاركــه وغــزوه، فكــان املقيــاس الوحيــد عنــده - -والــرباء، فقــد كــان

- املســـلمني يف جـــيش النـــيب هـــو اإلســـالم وال غـــريه، فكـــان بعـــض- -  يقـــابلهم يف جـــيش املشـــركني أحـــد

أقاربــه، وقــد ظهــرت عقيــدة الــوالء والــرباء بأوضــح صــورها، حيــث تقابــل أبنــاء القبيلــة الواحــدة، واألســرة الواحــدة، 

، - -ولرسـوله -سـبحانه وتعـاىل -بل اإلخوة واآلبـاء واألبنـاء، بأسـيافهم، ألن قـيم اإلميـان جعلـت والءهـم هللا

أصبحت رابطة العقيـدة بـني أفـراد ا�تمـع املسـلم تعلـو فـوق كـل الـروابط األخـرى، فهـي ليسـت معركـة اقتصـاديَّة و 

على مصاحل ماديَّة، وال معركة قوميَّة، وإمنا كانت معركة عقيدة، ويف هذا رد على الـذين يفسـرون تـاريخ املسـلمني 

  )١(.اا قومي�ا أو اقتصادي� تفسريً 

ا فاصـــًال بـــني احلـــق ألجيـــال األمـــة صـــورًا مشـــرقة يف الـــوالء والـــرباء، وجعلـــت خط�ـــ رمســـت غـــزوة بـــدر وقـــد 

والباطــل، فكانــت الفرقــان النفســي واملــادي واملفاصــلة التَّامــة بــني اإلســالم والكفــر، وفيهــا جتســدت هــذه املعــاين، 

، )٢(واألخ بأخيـه، ى االبـن بأبيـهفعاشها الصحابة واقًعا مادي�ا وحقيقة نفسيَّة، وفيها �ـاوت القـيم اجلاهليَّـة، فـالتق

فيهم، لذلك انتصـروا وتـآخوا  - -فكانت األخوة يف الدين هي الرابط الوحيد بني الصحابة، وهي اليت زرعها

  وحتابوا.

ومما يالحظه املتتبع حلال أمتنا اليوم ليشهد ابتعادا عن املنهج النبوي يف جانب الوالء والرباء، فقد شـباب 

�ــم يف كــل النــواحي، خبــالف مــا كــان يــريب عليــه صــلوات اهللا  عجــاب �ــم ولــبس مالبســهم واألمــة  الكفــار واإل

وســالمه شــباب الصــحابة وتعلــيمهم أمــور والئهــم وبــرائهم، وتوجيههــا التوجيــه الصــحيح، واصــطحابه للصــغار يف 

  املعارك، مما يدل على ترسيخه صلى اهللا عليه وسلم هلذا اجلانب عن الصحابة وأبنائهم.

                                                           

تأليف كل من الدكتور عبد الرمحن بن مجيل قصَّاص األستاذ  - -صحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البشرانظر:  )١(

املشارك يف قسـم الـدعوة، والـدكتور حممـد بـن صـامل السُّـَلميُّ أسـتاذ التَّـاريخ اإلسـالمي املشـارك، والـدكتور سـعد بـن موسـى 

مكتبـة روائـع -كتور خالـد بـن حممـد الغيـث أسـتاذ التَّـاريخ اإلسـالمي املسـاعداملوسى أستاذ التَّاريخ اإلسـالمي املشـارك، والـد 

 ).٢٠٤الطبعة األوىل (ص: -جدة-اململكة

 ).٤٤٥-٤٤٤، (ص: سابق مرجعالسرية النبويَّة عرض وقائع وحتليل أحداث للصاليب،  )٢(
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الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  في كل األحوال -  -لب التَّاسع/ التَّعلق باهللالمط

يف   -ســبحانه وتعــاىل -يف غزواتــه هــو تعلقــه بــاهللا - -مــن ســرية احلبيــب يف هــذه الدراســة وممــا يســتفاد 

كل أحوالـه وشـؤونه، ويف هـذا جانـب رمحـة عظـيم وهـو تعويـد الصـحابة علـى التَّعلـق بـاهللا وتـرك التَّعلـق مبـا سـواه، 

تـوطني الـنفس علـى التَّعلـق بـاهللا وحـده، يف أمـور معاشـه ومعـاده، فـال يسـأل إال  - -النيبوقد كان من وصايا 

اهللا، وال يطمـع إال يف فضــله. ويــوطن نفسـه علــى اليــأس ممــا يف أيـدي النــاس، فــإن اليــأس عصـمة، ومــن أيــس مــن 

ا مـن ًـ ى عبـًدا هللا حقيقـة، ساملـشيء استغىن عنه، فكما أنه ال يسأل بلسانه إال اهللا، فال يعلق قلبـه إال بـاهللا، فيبقـ

عبوديَّة اخللق، قد حتـرر مـن رقِّهـم، واكتسـب بـذلك العـز والشـرف، فـإن املتعلـق بـاخللق يكتسـب الـذل والسـقوط 

وحـده وزهـده  -سـبحانه وتعـاىل -هـو تعلقـه بـاهللا - -، وهلـذا كـان مـن أسـرار توفيـق النـيب)١(حبسب تعلقـه �ـم

 :يف ذلـك عيـينيف غزوه التَّعلق باهللا وحده والتَّضرع إليه، فقد قـال ال - -عن كل املخلوقني، وقد كان من دأبه

نظـر إىل املشـركني وهـم ألـف وإىل أصـحابه وهـم ثالمثائـة فاسـتقبل القبلـة ومـد يديـه  - -"ويروى أن رسـول اهللا

زال كــذلك حــىت ، فمــا )٢("اللهــم أجنــز يل مــا وعــدتين اللهــم إن �لــك هــذه العصــابة ال تعبــد يف األرض " :وقــال

وقــال يــا نــيب اهللا كفــاك مناشــدة ربــك فإنــه  ،ســقط رداؤه فأخــذه أبــو بكــر فألقــاه علــى منكبيــه والتزمــه مــن ورائــه

يقــال أحل  ،قولــه "أحلحــت" أي داومــت الــدعاء، و قولــه "حســبك" أي يكفيــك مــا قلــت، و ســينجز لــك مــا وعــدك

بربـــه وتوكلـــه  ، وهـــذا مـــن شـــدة تعلقـــه )٣(ويقـــال معنـــاه بالغـــت يف الـــدعاء وأطلـــت فيـــه" ،الســـحاب بـــاملطر دام

عليــه، ومــا نشــهده اليــوم يف واقعنــا هلــو ممــا يعتصــر لــه القلــب وتــدمع لــه العــني حيــث تعلــق النــاس األســباب وتركــوا 

مسببها، وقد أشرنا يف هذه الدراسة يف غري ما موضع ومظهر حرصه صلى اهللا عليـه وسـلم علـى تعليـق قلبـه بربـه 

  ذلك بر�م، مما نتج عنه حتقيق النصر على األعداد والظهور عليهم.وتعليق قلوب الصحابة ك

                                                           

 ).١٦٩(ص: ، مرجع سابق،سعديلل انظر: �جة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار )١(

 ).٣/١٣٦٣) (١٧٤٣صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، ح ( )٢(

 ).١٤/١٩٣( عيين، مرجع سابق،عمدة القاري لل )٣(
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الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  ايستفاد من الدِّراَسة عملي�  المبحث الثاني/ ما

 - -ليتجلـــى لـــه مجلـــة مـــن الفوائـــد العمليَّـــة الـــيت كـــان ،يف غـــزوه - -إن املطلـــع علـــى ســـرية احلبيـــب 

ا، ا جيـدً ا وترتيبًـتعد للغزو ويرتـب لـه اسـتعدادً يس - -، فكان-رضوان اِهللا عليهم -ميتثلها ويوصي �ا أصحابه

وكــان حيــرص علــى �يئــة الصــحابة �يئــة نفســيَّة حــىت تتقــوى نفوســهم علــى مواجهــة العــدو، وكــان كثــري املشــاورة 

، -رضــوان اِهللا علــيهم -آيــة يف العــدل يف قســمة الغنــائم بــني الصــحابة - -برأيــه، وكــان ألصــحابه غــري مســتبدٍّ 

 يف التَّعامل مع املواقف واملستجدات، وحتت هذا املبحث سبعة مطالب:وكان بالغ احلكمة 

  املطلب األول/ االستعداد اجليد للغزو.       

تيب للغزو.   املطلب الثاين/ التَّخطيط والرتَّ

  املطلب الثالث/ التَّهيئة النفسيَّة وشحذ اهلمم للمجاهدين.

  املطلب الرابع/ طلب املشورة يف الغزو.

  اخلامس/ العدل يف قسمة الغنائم بني املسلمني.املطلب 

  املطلب السادس/ وجوب السمع والطاعة للقائد.

  املطلب السابع/ التَّعامل مع املواقف باحلكمة.
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الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  المطلب األول/ االستعداد الجيد للغزو

 وقــد جتلــى هــذا املظهــر يف هــذه الدراســة كثــريا، شــديد االســتعداد للغــزو وإعــداد العــدة لــه، - -كــان  

، وقــد عــدد )١( )اْخلَْيــلِ  رِبَــاطِ  َوِمــنْ  قـُــوَّةٍ  ِمــنْ  اْســَتطَْعُتمْ  َمــا َهلـُـمْ  َوأَِعــدُّوا( :-ســبحانه وتعــاىل -وهــذا عمــال بقــول اهللا

  :املاوردي مجلة من األقوال يف معىن القوة الواردة يف اآلية

  أوالها: أن القوة ذكور اخليل، ورباط اخليل إناثها. 

  السالح.والثاين: القوة 

  والثالث: القوة التَّصايف واتفاق الكلمة.

  والرغبة إليه. -تعاىل -والرابع: القوة الثقة باهللا

  )٢(واخلامس: القوة الرمي.

ملــا أوجــب علـى رســوله أن يشــرد مـن صــدر منــه  -تعـاىل -يف اآليــة أنــه جـاء يف تفســري (مفــاتيح الغيـب) و

ض، أمره يف هذه اآلية باإلعداد هلـؤالء الكفـار. قيـل: إنـه ملـا نقض العهد، وأن ينبذ العهد إىل من خاف منه النق

يف قصــة بــدر أن قصــدوا الكفــار بــال آلــة وال عــدة أمــرهم اهللا أن ال يعــودوا ملثلــه وأن  - -اتفــق أصــحاب النــيب

  )٣(.ا حلصول القوةيعدوا للكفار ما ميكنهم من آلة وعدة وقوة، واملراد بالقوة ههنا: ما يكون سببً 

الســتعداد للغــزو فيــه إرهــاب لألعــداء وقــوة علــيهم، وهــو مــن أهــم األســباب املؤديــة للنصــر علــى وهلــذا فا

  .األعداء

ومـــن الواضـــح يف اآليـــة أن إعـــداد القـــوة، وجتهيـــز اجلـــيش ســـبب لتحقيـــق الســـالم، وضـــمان احلقـــوق؛ ألن 

احلضــارة احلديثــة أعـداء احلــق إذا رأوا يقظـة صــاحب احلـق خيــافون منــه، ويبتعـدون عــن مصـادمته، ومــن مسـلمات 

ا وجـود وزارات ومؤسسـات يف  ولـذا مل يكـن عجبًـ ؛أن األمم اجلادة جتهز جيشها، وتعده حلماية أمنها وسـالمتها

  �م من غري استعداد. بأصحابه، وعدم الزجِّ  - -، وكل هذا من رمحته)٤(كل دولة

                                                           

 . ٦٠سورة األنفال  )١(

باملـاوردي لعلي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغـدادي، الشـهري -تفسري املاوردي النكت والعيونلالستزادة انظر:  )٢(

 ).٢/٣٢٩(-بريوت  -دار الكتب العلميَّة-حتقيق السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم-هـ)٤٥٠(املتوىف:

سن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخـر الـدين حممد بن عمر بن احل-تفسري الرازي (مفاتيح الغيب) أو التَّفسري الكبري )٣(

 ).١٥/٤٩٩(-الطبعة الثالثة-بريوت –اث العريبدار إحياء الرتُّ -هـ)٦٠٦الرازي خطيب الري (املتوىف: 

 الطبعـة-مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتَّوزيـع-ألمحد أمحد غلوش-انظر: كتاب السرية النبويَّة والدعوة يف العهد املدين )٤(

 ).٦٤٥األوىل (ص: 
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١٥٦  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  المطلب الثاني/ التَّخطيط والتَّرتيب للغزو

يف غزواتـــه هـــو التَّخطـــيط  - -لمون يف عصـــرنا احلاضـــر مـــن ســـرية النـــيبومـــن أعظـــم مـــا يســـتفيده املســـ 

تيـــب للغـــزو وإنـــزال كـــل غـــزوة منزهلـــا، وهـــذا مـــن شـــدة  وقـــد حتـــدثت مظـــاهر هـــذا البحـــث عـــن هـــذا اجلانـــب، والرتَّ

ا، ففـي غـزوة لغزواتـه مجيًعـ - -بالناس، فكان يتجنب أن يلقيهم إىل التَّهلكة، فقط خطـط النـيب - -رمحته

  وأخذ موقع الغزوة برأي أصحابه. ،عرض األمر على األنصار، وعلى املهاجرينبدر 

 -وهكـــذا يف كـــل خطواتـــه، ويف غـــزوة أحـــد أخـــذ الـــرأي، وشـــاور الصـــحابة، وحـــدد لكـــل جمموعـــة مكا�ـــا

)١(.  

تيـب واضـحة جليَّـة، قـال - -واملتبصر يف سرية النيب   السـريةصـاحب كتـاب ( يرى دقته يف التَّنفيذ والرتَّ

نظاًمــا حمكًمــا، ومنهًجــا دقيًقــا يف  - -"وجيــد القائــد احملــارب يف ســريته )أحــداث وحتليــل وقــائع عــرض النبويَّــة

فنون قيادة اجليوش والقبائل والشعوب واألمة، فيجد منـاذج يف التَّخطـيط واضـحة، ودقـة يف التَّنفيـذ بينـة، وحرًصـا 

، وال شــك أن املتتبــع )٢(د واألمــراء والراعــي والرعيَّــة"علــى جتســيد مبــادئ العــدل وإقامــة قواعــد الشــورى بــني اجلنــ

هلـــذا الغــزو، وليتجلـــى لـــه التخطـــيط احملكـــم،  ليظهـــر لـــه املقــدار الكبـــري الـــذي أواله  الســتعداد املمصـــطفى 

  .والرتتيب احلسن الذي كان عليه 

ل حكمة حىت يفضح أمرهم ومما كان من ختطيطه وترتيبه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يتعامل مع املنافقني بك

 الكفر وأبطن اإلسالم أظهر الذي سلول ابن أيب بن اهللا عبد املنافقني رئيسللناس، ومن ذلك تعامله مع 

 رسول إىل تسيء اليت اإلشاعات وينشر املؤامرات، حيوك كان وكيف وسلم، عليه اهللا صلى اهللا لرسول والبغض

 وعلى عليه وصرب وسلم، عليه اهللا صلى عامله وكيف منه، الناس وتنفري إلضعافه وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 اهللا صلى النيب قيادة حول والتفوا وكرهوه له الناس أقرب حىت مجيًعا فنبذوه للناس حقيقته ظهرت حىت، حقده

  .٣وسلم عليه

الذب عن الدين أما ما نراه يف واقعنا اليوم من عدم ختطيط وترتيب وحكمة إما يف الغزو أو فضح املنافقني أو 

 هلو خمالف ملا �جه نبينا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم.

  

                                                           

 ).٧٠٤-٧٠٣(ص  ، مرجع سابق،السرية النبويَّة والدعوة يف العهد املدين ألمحد غلوشانظر:  )١(

 ).٦، (ص: سابق مرجعالسرية النبويَّة عرض وقائع وحتليل أحداث للصاليب،  )٢(

 ).٦: ص، (سابقال رجعامل )٣(
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١٥٧  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

 المطلب الثالث/ التَّهيئة النفسيَّة وشحذ الهمم للمجاهدين

يف غزواتــه هــو �يئتــه للمجاهــدين مــن الناحيــة  - -ســرية احلبيــب هــذه الدراســة مــن وممــا يســتفاد مــن 

وجعـــل مههـــم األول واألخـــري هـــو النصـــر أو الشـــهادة، ومـــن النفســـيَّة، وشـــحذ مهمهـــم وتـــذكريهم بفضـــل اجلهـــاد، 

التَّهيئــــة النفســــيَّة للمجاهــــدين، وتقويــــة اجلانــــب الروحــــي يف اإلنســــان، لينشــــأ املســــلم  اجلالبــــة للنصــــر، الضــــرورات

 ِإنْ  اْلِقتَـالِ  َعلَـى اْلُمـْؤِمِننيَ  َحـرِّضِ  النَِّيبُّ  أَيـَُّها يَا(: -تعاىل -، يقول اهللا-تعاىل -ا قوي�ا، ال خياف إال من اهللاشجاعً 

 َال  قـَـــْومٌ  بِــأَنـَُّهمْ  َكَفـــُروا الـَّـِذينَ  ِمــنَ  أَْلًفـــا يـَْغِلبُــوا ِماْئَــةٌ  ِمـــْنُكمْ  َيُكــنْ  َوِإنْ  ِمـــائـَتَـْنيِ  يـَْغِلبُــوا َصــاِبُرونَ  ِعْشـــُرونَ  ِمــْنُكمْ  َيُكــنْ 

  .)١( )يـَْفَقُهونَ 

واهلــوان، ولــذلك كــان  اخلــور والضــعف أمــام العــدو يولــد اهلزميــة، ويــورث الــوطن واألمــة الــذلَّ  وال شــك أن 

، هلــذا  )٢(ا تربيــة األمــة علــى التَّحمــل والصــرب، والقيــام بــبعض مــا يكرهــون يف إطــار متطلبــات األمــة، ونظامهــاواجبًــ

جهــاد، حــىت صــار الصــحابة الينفــك عــن �يئــة الصــحابة �يئــة نفســية عظيمــة، ويشــحذ مهمهــم لل كــان النــيب 

  .يقدمون أنفسهم وأرواحهم فداًء لدين اهللا، ونصرة لشريعة املصطفى 

منـــذ صـــغرهم وتوجيـــه أنفســـهم لنبـــذ ملـــذات الـــدنيا  كمـــا اهـــتم عليـــه الصـــالة والســـالم بتهيئـــة الصـــحابة

  واالنشغال �ا إىل االهتمام باآلخرة والعمل هلا.

يــاة الــدنيا واالجنــرار خلــف مظــاهر الــرتف ليضــعف عزميتهــا وقو�ــا ومـا متــر بــه األمــة اليــوم مــن انشــغال باحل 

أمــام أعــداء، وإن انتشــار مظــاهر الــدنيا وزخرفهــا بــني النــاس يف واقعنــا اليــوم لريســل صــورة معــربة عمــا وصــل إليــه 

 حالنــا مــن الرجــوع والتقهقــر للخلــف، والرتاجــع والتخــاذل أمــام األعــداء حــىت تســلطوا علينــا وجعلونــا مطيــة هلــم،

وسخروا بديننا وجهادنا وثقافتنا، وال شك أن هجر امللذات واألخذ من الدنيا ماتقوم به أحوالنـا وهجـر امللـذات 

والكماليـات واالنشـغال بإصـالح نفوسـنا وتعلقنـا بـاهللا هلـو الطريـق إىل التهيئـة النفسـية الصـحيحة الـيت كـان صــلى 

  اهللا عليه وسلم يريب عليها أصحابه.

 

                                                           

 . ٦٥سورة األنفال  )١(

 ).٦٤٦، (ص: سابق مرجعالسرية النبويَّة والدعوة يف العهد املدين ألمحد غلوش، انظر:  )٢(
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١٥٨  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  طلب المشورة في الغزوالمطلب الرابع/  

 كثري املشـاورة يف الغـزو، وكـان يف أغلـب أحيانـه ال يأخـذ رأيـه مـن دون أن يشـاور الصـحابة،  - -كان  

ن مـــن أهـــم القواعــد األساســـيَّة الـــيت يقــوم عليهـــا النظـــام فقــد جـــاء يف كتــاب (الشـــورى يف الشـــريعة اإلســالمية): أ

فهــي ضــرورة ؛ ومــن ذلــك الشــورى يف احلــرب ،ؤون العامــةالشــورى يف الشــ أالسياســي اإلســالمي هــو احــرتام مبــد

ســاق صــاحب  ، وقــد)١(الســتجماع الــرأي، فإشــراك األمــة يف أمــور احلــرب أدعــى إىل اجتماعهــا ووحــدة الكلمــة

  يف غزوة بدر، منها: - -مجلة من فوائد مشاورة النيب الكتاب أيضا

  واحدة وقوة وكتلة واحدة.استجابة املهاجرين واألنصار ومشاركتهم يف القتال يًدا ـ  

  أن رأي األغلبيَّة هو الذي ينبغي أن يؤخذ به اقتداًء باهلدي النبوي.ـ  

  )٢(.أن رأي اجلند أو رأي املتخصصني يف العلوم العسكريَّة جيب أن يؤخذ بهـ  

 اخللفاء كان وإمنا وسلم وآله عليه اهللا صلى الرسول أيام على مقصورة والسلم احلرب يف الشورى تكنومل   

 ورد فقد يتشاوروا، حىت أمراً  يربموا ال بأن وقادته أمراءه ينصح عنه اهللا رضي بكر أبو وكان ذلك، يف يستشريون

 من معك من واستشر: قوله املرتدين حلرب وجهه حني الوليد بن خالد إىل عنه اهللا رضي بكر أيب كتاب يف

  .٣مبشور�م موفقك وتعاىل تبارك اهللا فإن وسلم وآله عليه اهللا صلى الرسول أصحاب أكابر

وقد انتشر يف زمننا هذا االستفراد بالرأي من قبل أصحاب أمر الناس والقائمني على شؤو�م وعدم مشاورة 

أهل الرأي واحلكمة كما يفعله صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، مما سبب يف هذا الزمان أخطاءا وكوارث راح 

 اء.ضحيتها الكثري من الناس األبري

  

                                                           

سـجل هـذا -تقـدمي: د. عبـد العزيـز املقـاحل-للقاضي حسني بـن حممـد املهـدي-انظر: كتاب الشورى يف الشريعة اإلسالميَّة )١(

 ).١٤٧(ص: -م٤/٧/٢٠٠٦يف  ٣٦٣الكتاب بوزارة الثقافة بدار الكتاب برقم إيداع 

 ).١٥٠(ص:  لالستزادة انظر: املرجع السابق )٢(

 ).١٨٢املرجع السابق (ص:  )٣(
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١٥٩  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  المطلب الخامس/ العدل في قسمة الغنائم بين المسلمين

وقــد أفردنــا مبحثــا خاصــا يف هــذه  ،الغنــائم أنــه كــان يعــدل يف قســمة - -وممــا يســتفاد مــن ســرية النــيب 

يتحــرى العــدل ويعطــي كــل جماهــد نصــيبه مــن القســمة علــى  صــلى اهللا عليــه وســلم كــانالدراســة هلــذا األمــر، فقــد  

لفضــلهم وبــذهلم، قــال اإلمــام ابــن  هومراعاتــه ألصــحابه ا�اهــدين، وتقــدير  - -ن رمحتــهحســب حالــه، وهــذا مــ

قســم للراجــل ســهم، وللفــارس ذي الفــرس العــريب ثالثــة أســهم: ســهم "والعــدل يف القســمة: أن يُ  :تيميَّــة يف ذلــك

للمسـلمني قبـل ذلـك. قـد كـان  -وإذا كان املغنوم مـاال، عام خيرب - -له، وسهمان لفرسه، هكذا قسم النيب

فإنــه يــرد إليــه بإمجــاع املســلمني. وتفــاريع املغــامن وأحكامهــا:  -مــن عقــار أو منقــول، وعــرف صــاحبه قبــل القســمة

وطريقتــه  - -، فــتعلم ســرية النــيب)١(فيهــا آثــار وأقــوال اتفــق املســلمون علــى بعضــها، وتنــازعوا يف بعــض ذلــك "

مـــا يتعلمـــه املســـلم يف العـــدل بـــني النـــاس وإعطـــاء صـــاحب  يف العـــدل بـــني الصـــحابة يف قســـمة الغنـــائم هـــو خـــري

  الفضل فضله.

                                                           

تقــي الــدين أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد ابــن تيميَّــة احلــراين احلنبلــي الدمشــقي -السياســة الشــرعيَّة يف إصــالح الراعــي والرعيَّــة )١(

الطبعــة األوىل (ص: -اململكــة العربيَّــة الســعوديَّة -وزارة الشــئون اإلســالميَّة واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد-هـــ)٧٢٨(املتــوىف: 

٣٠.( 
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١٦٠  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  المطلب السادس/ وجوب السمع والطاعة للقائد

وعــدم  ،هـو وجـوب السـمع والطاعـة للقائـد - -مـن سـرية النـيب هـذه الدراسـة وممـا يسـتفيده املسـلم يف 

وتفـرق هلـم، وبـذلك يضـعفون ويهونـون أمـام املسـلمني  لصـفِّ  األن يف ذلـك شـق�  ؛خمالفته فيما ال خيـالف أمـر اهللا

مـىت متـت املبايعـة وجـب �ـا علـى املبـايعني جـاء يف كتـاب (اخلالفـة): أنـه  بأمتـه، - -األعداء، وهذا من رمحتـه

بـاألمر دونـه،   وسائر األمة بالتَّبع هلم الطاعة لإلمام يف غري معصية اهللا والنصرة له، وقتال من بغى عليه أو اسـتبدَّ 

علـيهم طاعـة مـن والهـم أمـر الـبالد مـن الـوالة السياسـيني والقضـاة وقـواد اجليـوش دون غـريهم، وجيـب كما جيب 

على هؤالء اخلضوع لـه فيمـا يقيـد بـه سـلطتهم ويف عزلـه إيـاهم إذا عـزهلم، والشـرط العـام يف الطاعـة أال تكـون يف 

وهلــذا فالطاعــة للقائــد مــن  ،)١(واألحاديــث الصــحيحة يف هــذا معروفــة وجممــع علــى معناهــا ،-تعــاىل -معصــية هللا

إذا أرســل ســريَّة أن يطيعــوا قائــدهم وال يعصــوه،  - -، وكانــت وصــيته- -عليهــا رســولنا األمــور الــيت حــثَّ 

  هو املنجاة يف كل األمور واألحوال. - -والتَّأسي بسنة النيب

 أدل وليسأئمة المسلمین ومعاداتھم وتكفیرھم،  وما تعیشھ األمة اإلسالمیة الیوم لھو ممایندى لھ الجبین، فقد كثر الخروج على

 باهللا والعياذ وهوان ذل من افرتقوا ملا املسلمني أصاب ما السيئة آثارها وعلى اإلمام على اخلروج حرمة على

  :أقرر ولذا تعاىل

 من واالهم ومن احلكام وتكفر الشريفني واحلرمني التوحيد وأرض العرب بالد يف ظهرت اليت اجلماعات أن

 قد اجلماعات هذه األمة أفراد بني والفزع والرعب والقتل واالغتياالت التفجريات وتنظم األمة وأفراد علماء

 ويقول رأيهم ير مل من وتكفري وتكفريه احلاكم على اخلروج وهو وأقبحه تعاىل اهللا حرمه جرم أعظم ارتكبت

  .اإلصالحية للدعوة وخراب دمار من جرت كم هالكة ضالة اجلماعات هذه تعاىل باهللا والعياذ مبذهبهم

 أو بكلمة يؤيدهم من كل وأن األحوال من حبال عنهم ويرضى يوافقهم أن ملؤمن حيل ال أنهلذا فمن املقرر  

 ودمار بالء من جرت ما فتنتهم على دليال وحسبنا مثلهم تعاىل اهللا سخط وعليه منهم فهو دينار أو درهم

  .٢ودين عقل ذو فيه يشك ال وظلم ورعب بريئة لدماء وسفك وقتل

  

                                                           

 ).٣٤(ص: -القاهرة -دار الزهراء لإلعالم العريب-حملمد رشيد بن علي رضا-اخلالفة )١(

 بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن املسلمني ، جلابر حاكم على اخلروج وحمرمة اهللا سبيل يف اجلهاد حقيقة )٢(

 .)٩: ص(األوىل ، : الرشد ، الطبعة مطابعاجلزائري ، 
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١٦١  

الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة في العصر 

  المطلب السابع/ التَّعامل مع المواقف بالحكمة

 عامـل حبكمـة ورويـَّة مـع املواقـف،التَّ  يف شـأن يف غزواتـه - -كان من هديه  و مما بينته هذه الدراسة ما 

م علِـيستعمل حكمته وفطنته يف الغزو، وتظهر حكمتـه يف أنـه يف كـل غـزوة يـوري بغريهـا وال يُ  - -كانحيث  

  ا وجهته، فال يعطي للعدو فرصة أن يتأهب ويستعد ملالقاته، ومن ّمث يفّوت، على العدو هذه امليزة.أحدً 

، ) حيــث بــني منــاذج كثــرية مــن حكمــة النــيب ومــن ذلــك مــا ذكــره صــاحب كتــاب (مشائــل الرســول  

ألن  ؛حيث أعلم الصحابة وجهته، ليأخـذوا اسـتعدادهم مـن كـل وجـه ،يف غزوة تبوك - -حكمتهومن ذلك 

الغــزو بعيــد، والعــدو كثــري العــدد والعــدة. فكــان مــن عظــيم حكمتــه أن يعلمهــم، ومــن هنــا ختلــف الكثــري مــن غــري 

أويل األعذار، ونتعلم مـن هـذا الـدرس النبـوي، أنـه لـيس هنـاك قواعـد ثابتـة، ميكـن أن نطبقهـا يف مجيـع األحـوال، 

مجيــع النــاس، ولكــن احلكمــة أن نضــع األمــور يف نصــا�ا، ونــوازن بــني مضــار كــل أمــر وفوائــده ونــرجح بــني  ومــع

وازن يف كـل غـزوة بـني مصـاحل التَّـوراة بغـزوة أخـرى، ومضـار  - -الكفتني، فأيهمـا غلـب حكمنـا بـه، فالرسـول

مصــاحل التَّصــريح علــى  - -ح لــهالتَّصــريح، فــرتجح لــه مصــاحل التَّــوراة علــى مضــارها، أمــا يف غــزوة تبــوك فــرتج

مـــع األحـــداث  ، وغـــري ذلـــك كثـــري ممـــا يـــدل علـــى حكمتـــه وحســـن تعاملـــه )١(مضـــاره، وهكـــذا يف كـــل األمـــور

  واملستجدات.

لتعامل مع املواقف والظروف ليجد التباين الكبري بينها وبني واملطلع على حال األمة اليوم مع احلكمة يف ا 

سريته صلى اهللا عليه وسلم، فقد انتشر تغليب العنف على العفو، مما سبب صورة ذهنية خاطئة عن اجلهاد 

وأنه عنف وقتل ودماء، مما نزع منه الرمحة  كانت مناط حبثنا ورسالتنا يف رمحة هذا النيب الكرمي الرحيم احلليم 

الذي مل يتنازل عن مبدأ الرمحة حىت يف غزواته وأعلب أموره.

                                                           

-دار القمـــة (اإلســـكندريَّة)-ألمحـــد بـــن عبـــد الفتـــاح زواوى-مشائـــل الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلملالســـتزادة انظـــر:  )١(

)١/٣٤٥.( 
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١٦٢  

  الخاتمة

 الخاتمة

  وحتتوي على:

  النتائج والتَّوصيات. -

ويف �اية املطاف، هذه بعض النتائج والتَّوصـيات، الـيت مت استخالصـها مـن هـذا املوضـوع (مظـاهر الرمحـة 

  ).يف غزوات النيب 

  أوال: النتائج

ـــادينالغـــزو مـــن أبـــرز اجلهـــاد و  -١ ، وذلـــك ألنـــه مظنـــة القـــوة والعنـــف --جتلـــي رمحـــة النـــيبالـــيت  املي

يف  ،--والـــبطش، ويف خضـــم هـــذه املعـــاين املتعـــارف عليهـــا يف الغـــزو تتجلـــى رمحـــة ســـيد البشـــر

 ومجيع ميادين احلرب.  ،وأخالقه ،مواقفه

ـــبل وتعـــدَّدت، يف ممار  - -كلمـــا تبحـــر الباحـــث يف جانـــب رمحـــة النـــيب -٢ ســـات، تشـــعَّبت بـــه السُّ

 يف مجيع نواحي احلياة.  - -ومعاين، وحملات، رمحته

ا، بينما يواجهها قلة يف الدِّراَسـات الـيت تـتكلم عـن كثرة الدِّراَسات اليت تتطرق جلانب الرمحة عمومً  -٣

 جانب الرمحة يف ميدان معني وحمدد.

ؤثر يف غــــري مــــن األمـــور الــــيت تـــ - -ا رمحــــة النـــيبالتَّطـــرق جلانــــب الرمحـــة يف اإلســــالم، وخصوًصـــ -٤

 املسلمني، وُتصحِّح لديهم بعض املفاهيم اليت يظنو�ا يف اإلسالم.

، ممـا - -ا يسـرب فيـه رمحـة النـيبا ويبذل جهـدً أن يعيش املرء وقتً  -سبحانه وتعاىل -من نعمة اهللا -٥

 .- -بالنيب ينعكس على خلقه ويزيده اقتداءً 

 جلميع امليادين واجلوانب. --مشوليَّة رمحة النيب -٦

 ، حيث وصلت حىت البهائم واحليوانات. --وميَّة رمحة النيبعم -٧

ا لكــل مــا فيــه صــالح للعبــاد يف مجيــع اجلوانــب ويف كــل امليــادين، وهــذا اقً جــاء اإلســالم بشــرائعه ســبَّ  -٨

 بالعباد. -سبحانه وتعاىل -من رمحة اهللا

كبـــري، واملـــرأة، ا يف التَّعامـــل مـــع مجيـــع أحـــوال البشـــر، كالصـــغري والا متميـــزً منهًجـــ --ســـن النـــيب -٩

 والقوي والضعيف، والرب والفاجر، وغري ذلك من أحوال الناس املتنوعة.

  منهج إقامة احلجة على البشر، فيقيم احلجة على املسلم وعلى الكافر كل حبسبه. - -�ج - ١٠

  على إيصال احلق بكل الوسائل والطرق املتاحة. - -حرص - ١١
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١٦٣  

  الخاتمة

  والتَّخفيف عنهم. ،وآالمهم ،ألصحابه، ومحله هلمومهم - -حب النيب - ١٢

  ا ملفسدة أكرب منها.أو دفعً  ،للفتنة ابعض املصاحل درء - -ترك النيب - ١٣

  حبق أهله، واحلرص على خدمتهم، واالطالع على أحواهلم. - -اهتمام النيب - ١٤

  مع مجيع الظروف واملواقف باحلكمة. - -تعامل النيب - ١٥

  نفسيا�م. يفللصحابة، وما قد يؤثر  - -مراعاة النيب - ١٦

 للصــحابة ومواســا�م واحلــرص علــى تعــويض مــن فاتــه شــيء مــن اخلــري، ســـواءً  - -ية النــيبتســل - ١٧

  الدنيوي أو األخروي.

 مراعـــاةً  ؛اا خاص�ـــ مـــن حيتـــاج رعايـــة خاصـــة كاملصـــابني وحـــديثي اإلســـالم اهتماًمـــِيل يـــوْ  - -كـــان - ١٨

  ا على نشر دين اهللا. ا حلقهم وحرصً حلاهلم وحفظً 

  وق إىل أهلها وإيصاهلا هلم.ا على تأدية احلقحريصً  - -كان - ١٩

  أسلوب الرمحة بالناس والرفق �م من أكثر الوسائل اليت تقر�م إىل قبول اخلري واحلق.  - ٢٠

  ا: التَّوصياتثانيً 

  احلرص على ترمجة املؤلفات اليت تتطرق جلانب رمحته إىل عدة لغات. -١

  يف كل مظهر وكل مبحث والزيادة يف ذلك. - -التَّوسع يف دراسة رمحته -٢

  دراسة حبثيَّة موسعة.  ،يف كل ميدان وجانب - -التَّوصية بالتَّطرق لدراسة رمحة النيب -٣

لــى ســبق اإلســالم يف تقريــر جانــب الرمحــة يف  عالتَّشــديد والتَّأكيــد يف كــل أطروحــة يف هــذا ا�ــال  -٤

  كل امليادين واجلوانب.

  تدور رحى احلرب فيها. نشر الدِّراَسات اليت تتحدث عن الرمحة يف الغزوات يف املناطق اليت -٥

  يف غزواته. - -استغالل موضوع احلروب يف الواقع احلايل لنشر منهج النيب -٦

أســأل أن يرزقنــا حســن العمــل وأصــوبه، وأن جيعــل أعمالنــا خالصــًة لوجهــه الكــرمي، علــى ســنة  واهللاَ  ،هــذا 

ا هــداة مهتــدين غــري ضــالني وال ، وأن يرزقنــا االقتــداء بــه وبأخالقــه الكرميــة، وأن جيعلنــ- -خــري املرســلني حممــد

ا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطًال ويرزقنا اجتنابه، وأن يغفر لنا زللنـا، وخطأنـا، وأن حق�  مضلني، وأن يرينا احلقَّ 

  .يعفو عنا، ويرمحنا، ووالدينا، وإخواننا، وزوجاتنا، وذرياتنا، ومشاخينا، ومجيع املسلمني.. إنه مسيٌع قريٌب جميبٌ 
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١٦٤  

  الفهارس

 الفهارس

 .فهرس اآليات  

 .فهرس األحاديث  

 .فهرس األعالم  

  .فهرس المصادر والمراجع  

 .فهرس الموضوعات 
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١٦٥  

  الفهارس

 فھرس اآلیات

  رقم الصفحة  رقمها  السورة  اآلية

  ٦  ٢٥٣  البقرة  )تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعضٍ (

َنُكمْ ُقْل ( نَـَنا َوبـَيـْ   ٦٧  ٦٤  آل عمران  )يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

فَِبَما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت َهلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب (

ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم  َوَشاِوْرُهْم َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

ِيف اْألَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ 

  )اْلُمتَـوَكِِّلنيَ 

  ١٨  ١٥٩  آل عمران

 أَْرَسْلَناكَ  َفَما تـََوىلَّ  َوَمن اللَّهَ  َأطَاعَ  فـََقدْ  الرَُّسولَ  يُِطعِ  مَّنْ (

  ٦  ٨٠  النساء  )َحِفيظًا َعَلْيِهمْ 

َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأينِّ ُممِدُُّكْم بِأَْلٍف ِإْذ (

  ١١٢  ٩  األنفال  )ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمْرِدِفنيَ 

  ١٥٥  ٦٠  األنفال  )َوأَِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة َوِمْن رِبَاِط اْخلَْيلِ (

ِنَني َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ َحرِِّض اْلُمْؤمِ (

ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـْنيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم 

  )ِماْئٌَة يـَْغِلُبوا أَْلًفا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا بِأَنـَُّهْم قـَْوٌم َال يـَْفَقُهونَ 

  ١٥٧  ٦٥  األنفال

  ١١٣  ٦٧ األنفال  ﴾َأْسَرى َحىتَّ يـُْثِخنَ َما َكاَن لَِنِيبٍّ َأْن َيُكوَن َلُه (

  ١١٣  ٦٩ األنفال  ﴾َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم َحَالًال طَيًِّبا(

يِن فـََعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قـَْوٍم  ﴿ َوِإِن اْستَـْنَصُروُكْم ِيف الدِّ

نَـُهْم ِميثَاقٌ  َنُكْم َوبـَيـْ   ١٤٤  ٧٢  نفالاأل  ﴾بـَيـْ

يَاِر وََكاَن َوْعًدا َمْفُعوًال  ﴿   ١٤٧  ٥  اإلسراء  )َفَجاُسوا ِخَالَل الدِّ
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١٦٦  

  الفهارس

  رقم الصفحة  رقمها  السورة  اآلية

  ١٨  ١٠٧ األنبياء  )َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمنيَ (

  ٦  ٧٥  احلج  )اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال َوِمَن النَّاسِ (

  ١١٣، ٩١  ١٧٧  الصافات  )َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذرِينَ  (

ُهْم َفَمــا أَْوَجْفــُتْم َعَلْيــِه ِمــْن ( ــا أَفَــاَء اللَّــُه َعلَــى َرُســولِِه ِمــنـْ َوَم

  )َخْيٍل َوَال رَِكاب
  ١٣٢  ٦  احلشر

  ٦  ٤  القلم  )َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ (
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١٦٧  

  الفهارس

 فهرس األحاديث

  رقم الصفحة  الحديث 

 فلقيـــت: قــال استســقى، مث ركعتــني، فصــلى بالنـــاس، يستســقي خــرج يزيــد، بــن اهللا عبــد أن

 فقلــت: قــال -رجــل وبينــه بيــين أو - رجــل غــري وبينــه بيــين لــيس: وقــال أرقــم، بــن زيــد يومئــذ

: قـــال معـــه؟ أنـــت غـــزوت كـــم: فقلـــت ،»عشـــرة تســـع: «قـــال ؟ اهللا رســـول غـــزا كـــم: لـــه

  »العشري أو العسري ذات: «قال غزاها؟ غزوة أول فما: فقلت: قال ،»غزوة عشرة سبع«

٢١  

  ٢١  منهن مثان يف قاتل غزوة، عشرة تسع  اهللا رسول غزا

 »تعينونـــا فــال علينـــا ظهــروا رأيتمـــوهم وإن تربحــوا، فـــال علــيهم ظهرنـــا رأيتمونــا إن تربحــوا، ال

 بــــدت قــــد ســــوقهن، عــــن رفعــــن اجلبــــل، يف يشــــتددن النســــاء رأيــــت حــــىت هربــــوا لقينــــا فلمــــا

 ال أن  النــــيب إيل عهــــد: اهللا عبــــد فقــــال الغنيمــــة، الغنيمــــة: يقولــــون فأخــــذوا خالخلهــــن،

  قتيال سبعون فأصيب وجوههم، صرف أبوا فلما فأبوا، تربحوا،

٣٥  

  ٣٧  واألنصار للمهاجرين فاغفر اآلخرة، عيش إال عيش ال اللهم

 صــلتا، خمــرتط رأســي، علــى قــائم وهــو فاســتيقظت ســيفي، فــاخرتط نــائم، وأنــا أتــاين هــذا إن

  هذا فهو قعد، مث فشامه اهللا،: قلت مين؟ مينعك من: قال
٣٧  

 أنفســهم فــأرووا. »ســاعة دعوهــا: «قــال مث فــدعا، فبصــق بــه، فــأيت ،»مائهــا مــن بــدلو ائتــوين

  ارحتلوا حىت وركا�م
٣٨  

 رسـول يـا وجبـت: القـوم مـن رجل فقال ،»اهللا يرمحه: «قال عامر،: قالوا »السائق؟ هذا من

  به... احلديث أمتعتنا لوال اهللا،
٤٠  

 أن واعلمـوا فاصربوا، لقيتموهم فإذا العافية، اهللا واسألوا العدو، لقاء تتمنوا ال الناس، أيها يا

  السيوف ظالل حتت اجلنة
٤٠  

  ٤١  قوم بساحة نزلنا إذا إنا خيرب، خربت

 عصــب وقــد جربيــل فأتــاه واغتســل الســالح، ووضــع اخلنــدق يــوم رجــع ملــا  اهللا رســول أن

 قـال، »فـأين: « اهللا رسـول فقـال وضـعته، مـا فـواهللا السـالح وضـعت: فقـال الغبار، رأسه

   اهللا رسول إليهم فخرج: قالت قريظة، بين إىل وأومأ هنا، ها

٤٢  

 مخـس ابـن وهـو اخلنـدق، يـوم وعرضـه جيـزه، فلـم سـنة، عشـرة أربـع ابـن وهـو أحـد يـوم عرضـه

  فأجازه سنة، عشرة
٤٤  

  ٤٥  جماعة أصابتهم الناس فإن وأهدي، هذا كلي
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١٦٨  

  الفهارس

  رقم الصفحة  الحديث 

 ونقبـــت أقـــدامنا، فنقبـــت نعتقبـــه، بعـــري بيننـــا نفـــر، ســـتة وحنـــن غـــزوة يف  النـــيب مـــع خرجنـــا

 ملــا الرقــاع، ذات غــزوة فســميت اخلــرق، أرجلنــا علــى نلــف وكنــا أظفــاري، وســقطت قــدماي،

  أرجلنا على اخلرق من نعصب كنا

٤٥  

 اهللا رسـول �ـا خـرج سـهمها خـرج فأيهن أزواجه، بني أقرع سفرا أراد إذا  اهللا رسول كان

 ،اهللا رسـول مـع فخرجـت سـهمي، فيهـا فخرج غزاها غزوة يف بيننا فأقرع: قالت معه  

  فيه... احلديث وأنزل هودجي يف أمحل فكنت احلجاب، أنزل ما بعد

٤٦  

 قـام مث وأكلنـا، فأكـل فثـري، بـه فـأمر بالسـويق، إال يـؤت فلـم بـاألزواد دعـا مث العصر، صلى

  يتوضأ ومل صلى مث ومضمضنا، فمضمض املغرب، إىل
٤٧  

  ٤٨  بصفية عليه يبىن ليال ثالث واملدينة خيرب، بني  النيب أقام

 فجعفـر، زيـد قتـل إن: « اهللا رسول فقال حارثة، بن زيد مؤتة غزوة يف  اهللا رسول أمر

 فالتمســنا الغــزوة، تلــك يف فــيهم كنــت: اهللا عبــد قــال »رواحــة بــن اهللا فعبــد جعفــر قتــل وإن

 طعنـة مـن وتسـعني، بضـعا جسـده يف مـا ووجـدنا القتلـى، يف فوجـدناه طالب، أيب بن جعفر

  ورمية

٤٩  

 علينـا مـرة غـزوات تسـع البعـوث مـن يبعـث فيمـا وخرجت غزوات، سبع  النيب مع غزوت

  أسامة علينا ومرة بكر، أبو
٤٩  

 علــى اســتوى فلمــا ومفطــر، فصــائم خمتلفــون، والنــاس حنــني، إىل رمضــان يف  النــيب خــرج

 النـاس إىل نظـر مث راحلتـه، علـى أو راحتـه، علـى فوضـعه مـاء، أو لـنب مـن بإنـاء دعـا راحلته،

  أفطروا: للصوام املفطرون فقال

٥٠  

 يســفك أن اآلخــر واليــوم بــاهللا يــؤمن المــرئ حيــل فــال النــاس، حيرمهــا ومل اهللا حرمهــا مكــة إن

 إن: لــه فقولــوا فيهــا،  اهللا رســول بقتــال تــرخص أحــد فــإن شــجرة، �ــا يعضــد وال دمــا، �ــا

 اليـوم حرمتهـا عـادت وقد �ار، من ساعة فيها يل أذن وإمنا لكم، يأذن ومل لرسوله، أذن اهللا

  الغائب الشاهد وليبلغ باألمس، كحرمتها

٥٠  

. »نقفـــل: «مـــرة وقـــال نفتحـــه، وال نـــذهب: وقـــالوا علـــيهم، فثقـــل. »اهللا شـــاء إن قـــافلون إنــا

. »اهللا شـاء إن غـدا قـافلون إنـا: «فقـال جراح، فأصا�م فغدوا. »القتال على اغدوا: «فقال

  . النيب فضحك فأعجبهم،

٥١  

 وأداوي الطعـــام، هلــم فأصــنع رحــاهلم، يف أخلفهــم غــزوات، ســبع  اهللا رســول مــع غــزوت

  املرضى. على وأقوم اجلرحى،
٥١  
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١٦٩  

  الفهارس

  رقم الصفحة  الحديث 

  ٥١  املدينة إىل القتلى ونرد اجلرحى، ونداوي نسقي  النيب مع كنا

 وغلبـة الدين، وضلع واجلنب، والبخل والكسل، والعجز واحلزن، اهلم من بك أعوذ إين اللهم

  الرجال
٥٢  

  ٥٢  منهم تكون أن ألرجو إين

  ٥٢  غزا فقد خبري اهللا سبيل يف غازيا خلف ومن غزا، فقد اهللا سبيل يف غازيا جهز من

  ٥٤  ميعاد غري على عدوهم وبني بينهم اهللا مجع حىت قريش، عري يريد  اهللا رسول خرج

  ٥٤  العذر حبسهم فيه، معنا وهم إال واديا وال شعبا سلكنا ما خلفنا، باملدينة أقواما إن

 نيفـا واألنصـار ستني، على نيفا بدر يوم املهاجرون وكان بدر، يوم عمر وابن أنا استصغرت

  ومائتني وأربعني
٥٤  

 مــا: « النــيب فقـال عنقــه، فألضــرب فـدعين واملــؤمنني، ورســوله اهللا خـان قــد اهللا، رســول يـا

 ، ورســـوله بـــاهللا مؤمنـــا أكـــون ال أن يب مـــا واهللا: حاطـــب قـــال »صـــنعت مـــا علـــى محلـــك

 أصـحابك مـن أحـد ولـيس ومـايل، أهلـي عـن �ـا اهللا يدفع يد القوم عند يل يكون أن أردت

 وال صـــدق: « النـــيب فقـــال ومالـــه، أهلـــه عـــن بـــه اهللا يـــدفع مـــن عشـــريته مـــن هنـــاك لـــه إال

 عنقـه، فألضـرب فـدعين واملـؤمنني، ورسـوله اهللا خـان قـد إنـه: عمـر فقـال »خـريا إال له تقولوا

 مـــا اعملـــوا: فقـــال بـــدر؟ أهـــل إىل اطلـــع اهللا لعـــل: " فقـــال »بـــدر؟ أهـــل مـــن ألـــيس: «فقـــال

ـــة، لكـــم وجبـــت فقـــد شـــئتم، ـــا فـــدمعت"  لكـــم غفـــرت فقـــد: أو اجلن  اهللا: وقـــال عمـــر، عين

  أعلم ورسوله

٥٥  

 فلـــم بـــاردة، غـــداة يف حيفـــرون واألنصـــار املهـــاجرون، فـــإذا اخلنـــدق، إىل  اهللا رســـول خـــرج

 إن اللهــم: «قــال واجلــوع، النصــب مــن �ــم مــا فلمــا رأى هلــم، ذلــك يعملــون عبيــد هلــم يكــن

 بــــايعوا الــــذين حنــــن :لــــه جميبــــني فقــــالوا »واملهــــاجرة لألنصــــار فــــاغفر اآلخــــرة، عــــيش العــــيش

  أبدا بقينا ما اجلهاد على... حممدا

٥٦  

  اهللا رســول لنــا فصــلى ليلــة، ذات مطــر فأصــابنا احلديبيــة، عــام  اهللا رســول مــع خرجنــا

: " فقـال أعلـم، ورسـوله اهللا: قلنـا. »ربكـم؟ قـال مـاذا أتدرون: «فقال علينا أقبل مث الصبح،

 اهللا وبــرزق اهللا برمحــة مطرنــا: قــال مــن فأمــا يب، وكــافر يب مــؤمن عبــادي مــن أصــبح: اهللا قــال

 مـؤمن فهـو كـذا، بـنجم مطرنـا: قـال مـن وأمـا بالكوكـب، كـافر يب، مؤمن فهو اهللا، وبفضل

  "يب كافر بالكوكب

٥٦  

  ٥٧ ولــو مائــة، وأربــع ألفــا وكنــا »األرض أهــل خــري أنــتم: «احلديبيــة يــوم  اهللا رســول لنــا قــال
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١٧٠  

  الفهارس

  رقم الصفحة  الحديث 

 وأربـع ألفـا جـابرا مسـع سـاملا، مسـع األعمـش، تابعـه الشـجرة مكان ألريتكم اليوم أبصر كنت

  مائة

 اجلنــة، يدخلــه أن اهللا علــى حقــا كــان رمضــان وصــام الصــالة، وأقــام وبرســوله، بــاهللا آمــن مــن

 نبشــر أفــال اهللا، رســول يــا: فقــالوا ،»فيهــا ولــد الــيت أرضــه يف جلــس أو اهللا ســبيل يف جاهــد

ــــال النــــاس؟ ــــة يف إن: «ق ــــني مــــا اهللا، ســــبيل يف للمجاهــــدين اهللا أعــــدها درجــــة، مائــــة اجلن  ب

 اجلنــة أوســط فإنــه الفــردوس، فاســألوه اهللا، ســألتم فــإذا واألرض، الســماء بــني كمــا الــدرجتني

  اجلنة أ�ار تفجر ومنه الرمحن، عرش فوقه - أراه - اجلنة وأعلى

٥٧  

  ٥٧  أيام ثالثة يصوم أو شاة، يهدي أو مساكني، ستة بني فرقا يطعم أن

 مــن ونصــف ســنني مثــان رأس علــى وذلــك آالف، عشــرة ومعــه املدينــة مــن رمضــان يف خــرج

 بلـــغ حـــىت ويصـــومون، يصـــوم مكـــة، إىل املســـلمني مـــن معـــه ومـــن هـــو فســـار املدينـــة، مقدمـــه

  وأفطروا وقديد فأفطر عسفان، بني ماء وهو الكديد،

٥٨  

 كلنـا فتوضـأنا قـدح، يف فأفرغهـا نطفـة، فيهـا لـه بإداوة رجل فجاء: قال »وضوء؟ من فهل«

 طهــور؟ مــن هــل: فقــالوا مثانيــة، ذلــك بعــد جــاء مث: قــال مائــة، عشــرة أربــع دغفقــة ندغفقــه

  »الوضوء فرغ: « اهللا رسول فقال

٥٨  

 الـــيت كلمتـــه يقـــول أن قبـــل مبنزلتـــه وإنـــك تقتلـــه، أن قبـــل مبنزلتـــك فإنـــه قتلتـــه فـــإن تقتلــه، ال«

  »قال
٦١  

: قــال الســالح، مــن خوفــا قاهلــا إمنــا اهللا، رســول يــا: قلــت: قــال »وقتلتــه؟ اهللا إال إلــه ال أقــال

ـــه عـــن شـــققت أفـــال«  أين متنيـــت حـــىت علـــي يكررهـــا زال فمـــا »ال؟ أم أقاهلـــا تعلـــم حـــىت قلب

  يومئذ. أسلمت

٦٢  

 متثلــوا، وال تغــدروا، وال تغلــوا، وال اغــزوا بــاهللا، كفــر مــن قــاتلوا اهللا، ســبيل يف اهللا باســم اغــزوا

 خــالل أو - خصــال ثــالث إىل فــادعهم املشــركني، مــن عــدوك لقيــت وإذا وليــدا، تقتلــوا وال

 أجـــابوك، فـــإن اإلســـالم، إىل ادعهـــم مث عـــنهم، وكـــف مـــنهم، فاقبـــل أجـــابوك مـــا فـــأيتهن -

 وأخــربهم املهــاجرين، دار إىل دارهــم مــن التحــول إىل ادعهــم مث عــنهم، وكــف مــنهم، فاقبــل

 يتحولــوا أن أبــوا فــإن املهــاجرين، علــى مــا وعلــيهم للمهــاجرين، مــا فلهــم ذلــك فعلــوا إن أ�ــم

 علــى جيـري الــذي اهللا حكـم علــيهم جيـري املسـلمني، كــأعراب يكونـون أ�ــم فـأخربهم منهـا،

٦٢  
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 أبـوا هـم فـإن املسـلمني، مـع جياهـدوا أن إال شـيء والفـيء الغنيمة يف هلم يكون وال املؤمنني،

 بـــاهللا فاســـتعن أبـــوا هـــم فـــإن عـــنهم، وكـــف مـــنهم، فاقبـــل أجـــابوك هـــم فـــإن اجلزيـــة، فســـلهم

 جتعــل فــال نبيــه، وذمــة اهللا، ذمــة هلــم جتعــل أن فــأرادوك حصــن أهــل حاصــرت وإذا وقــاتلهم،

 ختفـــروا أن فـــإنكم أصـــحابك، وذمـــة ذمتـــك هلـــم اجعـــل ولكـــن نبيـــه، ذمـــة وال اهللا، ذمـــة هلـــم

 أهـــل حاصـــرت وإذا رســـوله، وذمـــة اهللا ذمـــة ختفـــروا أن مـــن أهـــون أصـــحابكم وذمـــم ذممكـــم

 علــى أنــزهلم ولكــن اهللا، حكــم علــى تنــزهلم فــال اهللا، حكــم علــى تنــزهلم أن فــأرادوك حصــن

  ال أم فيهم اهللا حكم أتصيب تدري ال فإنك حكمك،

 ويقيمـــــوا اهللا، رســــول حممــــدا وأن اهللا، إال إلــــه ال أن يشــــهدوا حــــىت النــــاس أقاتــــل أن أمــــرت

 اإلســـالم، حبـــق إال وأمـــواهلم دمـــاءهم مـــين عصـــموا ذلـــك فعلـــوا فـــإذا الزكـــاة، ويؤتـــوا الصـــالة،

  »اهللا على وحسا�م

٦٣  

 معشـر يـا: «فناداهم  النيب فقام املدراس، بيت جئنا حىت معه فخرجنا »يهود إىل انطلقوا

ـــا يـــا بلغـــت قـــد: فقـــالوا »تســـلموا أســـلموا يهـــود، ـــد ذلـــك: «فقـــال القاســـم، أب  قاهلـــا مث »أري

 هللا األرض أن اعلمــــوا: «فقــــال الثالثــــة، قــــال مث القاســــم، أبــــا يــــا بلغــــت قــــد: فقــــالوا الثانيــــة،

 األرض أمنـا فـاعلموا وإال فليبعـه، شيئا مباله منكم وجد فمن أجليكم، أن أريد وإين ورسوله،

  ورسوله. هللا

٦٥  

 النضــري، بــين  اهللا رســول فــأجلى ، اهللا رســول حــاربوا وقريظــة، النضــري، بــين يهــود أن«

 نســـاءهم وقســـم رجـــاهلم، فقتـــل ذلـــك، بعـــد قريظـــة حاربـــت حـــىت علـــيهم، ومـــن قريظـــة وأقـــر

 وأســـلموا، فـــآمنهم ، اهللا برســول حلقـــوا بعضــهم أن إال املســـلمني، بــني وأمـــواهلم وأوالدهــم

 ويهـود سـالم، بـن اهللا عبـد قـوم وهـم قينقـاع، بـين كلهـم، املدينـة يهـود  اهللا رسول وأجلى

  »باملدينة كان يهودي وكل حارثة، بين

٦٥  

 فلمــا يصــبح، حــىت �ــم يغــر مل بليــل قومــا أتــى إذا وكــان لــيال، خيــرب أتــى  اهللا رســول أن

 واخلمــيس، حممــد واهللا، حممــد: قــالوا رأوه فلمــا ومكــاتلهم مبســاحيهم، اليهــود خرجــت أصــبح

  قوم بساحة نزلنا إذا إنا خيرب، خربت: "  النيب فقال

٦٨  

 لــه، فتوجــه أحــد، حــرب وال أحــد، قتــل تريــد ال البيــت، هلــذا عامــدا خرجــت اهللا، رســول يــا

  »اهللا اسم على امضوا: «قال. قاتلناه عنه صدنا فمن
٧٤  

  ٧٤ أهـل بـه رمـى فيمـا وأسـامة عليـا، وشـاور »اهللا حيكـم حىت فيضعها ألمته يلبس لنيب ينبغي ال
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 ولكـن تنـازعهم، إىل يلتفت ومل الرامني، فجلد القرآن، نزل حىت منهما فسمع عائشة اإلفك

 األمـور يف العلـم أهـل مـن األمنـاء يستشـريون  النـيب بعـد األئمـة وكانـت اهللا أمـره مبـا حكم

  بالنيب اقتداءا غريه، إىل يتعدوه مل السنة أو الكتاب وضح فإذا بأسهلها، ليأخذوا املباحة

 »أمـركم عرفـاؤكم إلينـا يرفـع حـىت فـارجعوا يـأذن، مل ممـن ذلـك يف مـنكم أذن من ندري ال إنا

 وأذنــوا طيبــوا قـد أ�ــم فــأخربوه  اهللا رسـول إىل رجعــوا مث عرفــاؤهم، فكلمهـم النــاس، فرجـع

  هوازن سيب عن بلغين الذي هذا

٧٥  

  ٧٧  سلبه فله قتله قتيل على بينة أقام من

  ٧٨  الساعة حىت اشتكيتها فما نفثات، ثالث فيه فنفث

  ٧٨  ركعتني يصلي يوما عشر تسعة مبكة  النيب أقام

  ٨١  إن فرس ا�اهد ليسنت يف طوله، فيكتب له حسنات

مث بـر «، قلـت: مث أي؟ قـال: »الصالة على ميقا�ـا«يا رسول اهللا، أي العمل أفضل؟ قال: 

، ولـــو فســـكت عـــن رســـول اهللا » اجلهـــاد يف ســبيل اهللا«، قلـــت: مث أي؟ قـــال: »الوالــدين

  استزدته لزادين

٨١  

مـــؤمن يف شـــعب مـــن «، قـــالوا: مث مـــن؟ قـــال: »مـــؤمن جياهـــد يف ســـبيل اهللا بنفســـه ومالـــه«

  »الشعاب يتقي اهللا، ويدع الناس من شره
٨١  

مثل ا�اهد يف سبيل اهللا، واهللا أعلم مبن جياهـد يف سـبيله، كمثـل الصـائم القـائم، وتوكـل اهللا 

  للمجاهد يف سبيله، بأن يتوفاه أن يدخله اجلنة، أو يرجعه ساملا مع أجر أو غنيمة
٨٢  

ت: كـــان متعـــوذا، فمـــا زال يكررهـــا، حـــىت قلـــ» يـــا أســـامة، أقتلتـــه بعـــد مـــا قـــال ال إلـــه إال اهللا

  متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم
٨٣  

  ٨٥  يا أم حارثة إ�ا جنان يف اجلنة، وإن ابنك أصاب الفردوس األعلى

  ٨٥  ما اغربت قدما عبد يف سبيل اهللا فتمسه النار

  ٨٥  هذا جربيل، آخذ برأس فرسه، عليه أداة احلرب

  ٨٦  معك جربيل فإن املشركني، اهج
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يف اجلنــة فــألقى متــرات يف «يــوم أحــد أرأيــت إن قتلــت فــأين أنــا؟ قــال:  قــال رجــل للنــيب 

  يده، مث قاتل حىت قتل
٨٦  

  ٨٧  الزبري حواري وإن حواري، نيب لكل إن: «قال مث أنا،: الزبري فقال »القوم خبرب يأتينا من

  ٨٧  أنا النيب ال كذب، أنا ابن عبد املطلب

 األنصــار، مــن رجــل فتقــدم ،- »اجلنــة يف رفيقــي هــو« أو - »اجلنــة؟ ولــه عنــا يــردهم مــن«

 يف رفيقـي هـو« أو» - اجلنـة؟ ولـه عنـا يـردهم مـن: «فقـال أيضـا، رهقوه مث قتل، حىت فقاتل

 الســبعة، قتــل حـىت كــذلك يـزل فلــم قتـل، حــىت فقاتــل األنصـار، مــن رجـل فتقــدم ،- »اجلنـة

  »أصحابنا أنصفنا ما: «لصاحبيه  اهللا رسول فقال

٨٨  

 تقتـــــل: فقـــــال. »حكمـــــك علـــــى نزلـــــوا هـــــؤالء: «فقـــــال. »خـــــريكم أو ســـــيدكم، إىل قومـــــوا

  »امللك حبكم: «قال ورمبا »اهللا حبكم قضيت: «قال ذراريهم، وتسيب مقاتلتهم،
٩١  

  ٩٢  شيئا به يشرك ال وحده اهللا يعبد من أصال�م من اهللا خيرج أن أرجو بل

 متثلــوا، وال تغــدروا، وال تغلــوا، وال اغــزوا بــاهللا، كفــر مــن قــاتلوا اهللا، ســبيل يف اهللا باســم اغــزوا

 خــالل أو - خصــال ثــالث إىل فــادعهم املشــركني، مــن عــدوك لقيــت وإذا وليــدا، تقتلــوا وال

 أجـــابوك، فـــإن اإلســـالم، إىل ادعهـــم مث عـــنهم، وكـــف مـــنهم، فاقبـــل أجـــابوك مـــا فـــأيتهن -

 وأخــربهم املهــاجرين، دار إىل دارهــم مــن التحــول إىل ادعهــم مث عــنهم، وكــف مــنهم، فاقبــل

 يتحولــوا أن أبــوا فــإن املهــاجرين، علــى مــا وعلــيهم للمهــاجرين، مــا فلهــم ذلــك فعلــوا إن أ�ــم

 علــى جيـري الــذي اهللا حكـم علــيهم جيـري املسـلمني، كــأعراب يكونـون أ�ــم فـأخربهم منهـا،

 أبـوا هـم فـإن املسـلمني، مـع جياهـدوا نأ إال شـيء والفـيء الغنيمة يف هلم يكون وال املؤمنني،

 بـــاهللا فاســـتعن أبـــوا هـــم فـــإن عـــنهم، وكـــف مـــنهم، فاقبـــل أجـــابوك هـــم فـــإن اجلزيـــة، فســـلهم

 جتعــل فــال نبيــه، وذمــة اهللا، ذمــة هلــم جتعــل أن فــأرادوك حصــن أهــل حاصــرت وإذا وقــاتلهم،

 ختفـــروا أن فـــإنكم أصـــحابك، وذمـــة ذمتـــك هلـــم اجعـــل ولكـــن نبيـــه، ذمـــة وال اهللا، ذمـــة هلـــم

 أهـــل حاصـــرت وإذا رســـوله، وذمـــة اهللا ذمـــة ختفـــروا أن مـــن أهـــون أصـــحابكم وذمـــم ذممكـــم

 علــى أنــزهلم ولكــن اهللا، حكــم علــى تنــزهلم فــال اهللا، حكــم علــى تنــزهلم أن فــأرادوك حصــن

  ال أم فيهم اهللا حكم أتصيب تدري ال فإنك حكمك،

٩٩، ٩٣  

  ٩٦  والصبيان النساء قتل  اهللا رسول فأنكر
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١٧٤  

  الفهارس

  رقم الصفحة  الحديث 

 وأقـر النضري، بين  اهللا رسول فأجلى ، اهللا رسول حاربوا وقريظة، النضري، بين يهود أن

 وأوالدهـم نسـاءهم وقسـم رجـاهلم، فقتـل ذلـك، بعـد قريظة حاربت حىت عليهم، ومن قريظة

 وأجلــــى وأســــلموا، فــــآمنهم ، اهللا برســــول حلقــــوا بعضــــهم أن إال املســــلمني، بــــني وأمــــواهلم

 بـــين ويهـــود ســـالم، بـــن اهللا عبـــد قـــوم وهـــم قينقـــاع، بـــين كلهـــم، املدينـــة يهـــود  اهللا رســـول

  باملدينة كان يهودي وكل حارثة،

٩٦  

 وتركــوا أيــديهم، وقطعـوا أعيــنهم، فســمروا �ـم فــأمر آثــارهم، يف الطلـب فبعــث  النــيب فبلـغ

 حيـث كـان ذلـك بعـد  النـيب أن بلغنـا: قتـادة قـال »حـاهلم علـى مـاتوا حىت احلرة ناحية يف

  املثلة عن وينهى الصدقة على

٩٩  

  ١٠٠  واملثلة النهىب عن  النيب �ى

  ١٠١  البهائم تصرب أن  النيب �ى

 أهــل مــن أنــه: «آنفــا ذكــرت الــذي الرجــل: قــال »ذاك؟ ومــا: «قــال اهللا، رســول أنــك أشــهد

  »النار
١٠٢  

 كلمـا معـه، فخـرج: قـال أبـدا، صـاحبه أنـا: القـوم مـن رجـل فقـال ،»النـار أهـل مـن إنـه أما«

 فاســـتعجل شـــديدا، جرحـــا الرجـــل فجـــرح: قـــال معـــه، أســـرع أســـرع وإذا معـــه، وقـــف وقـــف

 نفســه، فقتــل ســيفه، علــى حتامــل مث ثدييــه، بــني وذبابــه بــاألرض ســيفه نصــل فوضــع املــوت،

: قـــال »ذاك؟ ومــا: «قــال اهللا، رســول أنــك أشـــهد: فقــال ، اهللا رســول إىل الرجــل فخــرج

 بـه، لكـم أنـا: فقلـت ذلـك، النـاس فـأعظم ،»النـار أهـل مـن أنـه: «آنفـا ذكـرت الذي الرجل

 بــاألرض ســيفه نصــل فوضــع املــوت فاســتعجل شــديدا، جرحــا جــرح حــىت طلبــه يف فخرجــت

 الرجــل إن: «ذلــك عنــد  اهللا رســول فقــال نفســه، فقتــل عليــه حتامــل مث ثدييــه، بــني وذبابــه

 أهـل عمـل ليعمـل الرجـل وإن النـار، أهـل من وهو للناس، يبدو فيما اجلنة أهل عمل ليعمل

  .»اجلنة أهل من وهو للناس، يبدو فيما النار

١٠٢  

  ١٠٢  مرتني خالد صنع مما إليك أبرأ إين اللهم

  ١٠٧  املريض وعودوا اجلائع، وأطعموا األسري،: يعين العاين، فكوا

 مـين؟ مينعـك مـن: يل فقـال صـلتا، يـده يف وهـو فاسـتيقظت نائم، وأنا سيفي اخرتط هذا إن

   اهللا رسول يعاقبه مل مث" جالس ذا هو فها اهللا،: قلت
١٠٨  
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١٧٥  

  الفهارس

  رقم الصفحة  الحديث 

  ١٠٩  مرتني خالد صنع مما إليك أبرأ إين اللهم

  ١١١  وأرحياء تيماء إىل عمر أجالهم حىت �ا فقروا ،»شئنا ما ذلك على �ا نقركم

  ١١١  منها خيرج ما شطر وهلم ويزرعوها، يعملوها أن

 لــــه  النــــيب فنظــــر« ثــــوب، عليــــه يكــــن ومل بالعبــــاس وأيت بأســــارى، أيت بــــدر يــــوم كــــان ملــــا

 النـيب نـزع فلذلك إياه،  النيب فكساه عليه، يقدر أيب بن اهللا عبد قميص فوجدوا قميصا،

 النيب عند له كانت عيينة ابن قال »ألبسه الذي قميصه  يكافئه أن فأحب يد  

١١١  

 مــن أدىن عــذا�م علــي عــرض لقــد الفــداء، أخــذهم مــن أصــحابك علــي عــرض للــذي أبكــي

  ...  اهللا نيب من قريبة شجرة - الشجرة هذه
١١٢  

 أصــدقها: «قــال أصــدقها؟ مــا ألنــس ثابــت فقــال »وتزوجهــا فأعتقهــا صــفية  النــيب ســىب

  فأعتقها نفسها
١١٣  

 النــيب فقتــل الســكك، يف يســعون فخرجــوا" قــوم بســاحة نزلنــا إذا إنــا خيــرب، خربــت أكــرب اهللا

 ،إىل صـارت مث الكلـيب، دحيـة إىل فصـارت صـفية، السـيب يف وكـان الذرية، وسىب املقاتلة 

 آنــت حممــد، أبــا يــا: لثابــت صــهيب بــن العزيــز عبــد فقــال صــداقها عتقهــا فجعــل ، النــيب

  له تصديقا رأسه ثابت فحرك أصدقها؟ ما: ألنس قلت

١١٣  

 »اإلذخــر مــن رجلــه علــى ألقــوا: «قــال أو ،»اإلذخــر رجلــه علــى واجعلــوا رأســه، �ــا غطــوا«

  يهد�ا فهو مثرته له أينعت قد من ومنا
١١٧  

 أيهــم: «يقــول مث واحــد، ثــوب يف أحــد قتلــى مــن الــرجلني بــني جيمــع كــان  اهللا رســول أن

 هــؤالء علـى شــهيد أنـا: «وقــال اللحـد، يف قدمــه أحـد إىل لــه أشـري فــإذا »للقـرآن أخــذا أكثـر

  يغسلوا ومل عليهم يصل ومل بدمائهم، بدفنهم وأمر »القيامة يوم

١١٨  

 عبـد قال »نقنت كنا وما القنوت، بدء وذلك الغداة، صالة يف شهرا عليهم  النيب فدعا

 بــل ال: «قــال القــراءة؟ مــن فــراغ عنــد أو الركــوع أبعــد القنــوت عــن أنســا رجــل وســأل العزيــز

  »القراءة من فراغ عند

١١٩  

  ١٢٢  .الساعة حىت اشتكيتها فما نفثات، ثالث فيه فنفث

  ١٢٢ يـوم جـاء إال سـبيله يف يكلـم مبـن أعلـم واهللا اهللا، سـبيل يف أحـد يكلم ال بيده نفسي والذي
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١٧٦  

  الفهارس

  رقم الصفحة  الحديث 

  املسك ريح والريح الدم، لون واللون القيامة،

  ١٢٢  املدينة إىل القتلى ونرد اجلرحى، ونداوي نسقي  النيب مع كنا

  ١٢٦  منهم أقول ملا بأمسع أنتم ما بيده، حممد نفس والذي

 وأميـة ربيعـة، بـن وشـيبة ربيعـة، بـن وعتبـة هشـام، بـن جهـل أبـا: قـريش مـن املأل عليك اللهم

 غـري بئـر، يف فـألقوا بـدر، يـوم قتلـوا فـرأيتهم« - الشـاك شـعبة - خلـف بـن أيب أو خلـف بن

  البئر يف يلق فلم أوصاله، تقطعت أيب أو خلف بن أمية

  

١٢٦  

  ١٢٧  والصبيان النساء قتل عن  اهللا رسول فنهى

: فقــال ،"وذراريهــم نســائهم مــن فيصــيبون يبيتــون املشــركني؟ مــن الــذراري عــن  النــيب ســئل

  »منهم هم«
١٢٧  

 حـــىت يكررهــا، زال فمــا متعــوذا، كـــان: قلــت »اهللا إال إلــه ال قــال مـــا بعــد أقتلتــه أســامة، يــا

  اليوم ذلك قبل أسلمت أكن مل أين متنيت
١٢٩  

 متثلــوا، وال تغــدروا، وال تغلــوا، وال اغــزوا بــاهللا، كفــر مــن قــاتلوا اهللا، ســبيل يف اهللا باســم اغــزوا

 خــالل أو - خصــال ثــالث إىل فــادعهم املشــركني، مــن عــدوك لقيــت وإذا وليــدا، تقتلــوا وال

 أجـــابوك، فـــإن اإلســـالم، إىل ادعهـــم مث عـــنهم، وكـــف مـــنهم، فاقبـــل أجـــابوك مـــا فـــأيتهن -

 وأخــربهم املهــاجرين، دار إىل دارهــم مــن التحــول إىل ادعهــم مث عــنهم، وكــف مــنهم، فاقبــل

 يتحولــوا أن أبــوا فــإن املهــاجرين، علــى مــا وعلــيهم للمهــاجرين، مــا فلهــم ذلــك فعلــوا إن أ�ــم

 علــى جيـري الــذي اهللا حكـم علــيهم جيـري املسـلمني، كــأعراب يكونـون أ�ــم فـأخربهم منهـا،

 أبـوا هـم فـإن املسـلمني، مـع جياهـدوا أن إال شـيء والفـيء الغنيمة يف هلم يكون وال املؤمنني،

 بـــاهللا فاســـتعن أبـــوا هـــم فـــإن عـــنهم، وكـــف مـــنهم، فاقبـــل أجـــابوك هـــم فـــإن اجلزيـــة، فســـلهم

 جتعــل فــال نبيــه، وذمــة اهللا، ذمــة هلــم جتعــل أن فــأرادوك حصــن أهــل حاصــرت وإذا وقــاتلهم،

 ختفـــروا أن فـــإنكم أصـــحابك، وذمـــة ذمتـــك هلـــم اجعـــل ولكـــن نبيـــه، ذمـــة وال اهللا، ذمـــة هلـــم

 أهـــل حاصـــرت وإذا رســـوله، وذمـــة اهللا ذمـــة ختفـــروا أن مـــن أهـــون أصـــحابكم وذمـــم ذممكـــم

 علــى أنــزهلم ولكــن اهللا، حكــم علــى تنــزهلم فــال اهللا، حكــم علــى تنــزهلم أن فــأرادوك حصــن

  ال أم فيهم اهللا حكم أتصيب تدري ال فإنك حكمك،

١٢٩  

  ١٣٠  مرتني خالد صنع مما إليك أبرأ إين اللهم
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١٧٧  

  الفهارس

  رقم الصفحة  الحديث 

 إليكمــا، دفعتــه شــئتما إن: قلــت إليكمــا أدفعــه أن يل بــدا فلمــا »صــدقة تركنــا مــا نــورث ال«

 ومــا بكــر وأبــو  اهللا رســول فيــه عمــل مبــا فيــه لــتعمالن: وميثاقــه اهللا عهــد عليكمــا أن علــى

 إليكمــــا، فدفعتــــه بــــذلك، إلينــــا ادفعــــه فقلتمــــا تكلمــــاين، فــــال وإال وليــــت، منــــذ فيــــه عملــــت

 فيــه أقضــي ال واألرض، الســماء تقــوم بإذنــه الــذي فــواهللا ذلــك، غــري قضــاء مــين أفتلتمســان

  أكفيكماه فأنا إيل فادفعا عنه عجزمتا فإن الساعة، تقوم حىت ذلك غري بقضاء

١٣٢  

 وال خبيــل املســلمون عليــه يوجــف مل ممــا رســوله، علــى اهللا أفــاء ممــا النضــري بــين أمــوال كانــت

 يف جيعلـــه بقـــي ومـــا ســـنة، نفقـــة أهلـــه علـــى ينفـــق فكـــان خاصـــة،  للنـــيب فكانـــت ركـــاب،

  اهللا سبيل يف عدة والسالح، الكراع

١٣٣  

: فقـــال نــافع فســره: قـــال »ســهما وللراجــل ســـهمني، للفــرس خيــرب يـــوم  اهللا رســول قســم

  سهم فله فرس له يكن مل فإن أسهم، ثالثة فله فرس الرجل مع كان إذا«
١٣٣  

  ١٣٤  خيرب  النيب قسم كما قسمتها، إال قرية عليهم فتحت ما املسلمني، آخر لوال

  ١٣٤  التمر من نشبع اآلن قلنا خيرب فتحت ملا

  ١٣٤  خيرب فتحنا حىت شبعنا ما

 أحـب فمـن سـبيهم، إلـيهم أرد أن رأيـت قـد وإين تـائبني، جاءونـا قد إخوانكم فإن بعد، أما

 مـن إيـاه نعطيـه حـىت حظـه علـى يكـون أن منكم أحب ومن فليفعل، ذلك يطيب أن منكم

 اهللا رسـول فقـال اهللا، رسـول يـا ذلـك طيبنا قد: الناس فقال »فليفعل علينا اهللا يفيء ما أول

» :عرفــاؤكم إلينــا يرفــع حــىت فــارجعوا يــأذن، مل ممــن ذلــك يف مــنكم أذن مــن نــدري ال إنــا 

 طيبـوا قـد أ�ـم فـأخربوه  اهللا رسول إىل رجعوا مث عرفاؤهم، فكلمهم الناس، فرجع »أمركم

  هوازن سيب عن بلغين الذي هذا وأذنوا

١٣٥  

 يف تأثلتـــه مـــال ألول فإنـــه ســـلمة، بـــين يف خمرفـــا بـــه فابتعـــت فأعطانيـــه،. »فأعطـــه صـــدق،«

  اإلسالم
١٣٦  

 وإين ومصـــيبة، جباهليـــة عهـــد حـــديث قريشـــا إن: «فقـــال األنصـــار مـــن ناســـا  النـــيب مجـــع

  اهللا برســول وترجعــون بالــدنيا، النــاس يرجــع أن ترضــون أمــا وأتــألفهم، أجــربهم أن أردت

 لسـلكت شـعبا، األنصـار وسـلكت واديـا، النـاس سـلك لـو: «قـال بلـى،: قالوا »بيوتكم إىل

  األنصار شعب أو األنصار، وادي

١٣٧  
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١٧٨  

  الفهارس

  رقم الصفحة  الحديث 

  ١٣٧  فصرب هذا من بأكثر أوذي قد موسى، اهللا رحم

 اثـين نانسهما فبلغت وغنما، إبال فأصبنا فيها، فخرجت جند، إىل سرية  اهللا رسول بعث

  بعريا بعريا  اهللا رسول ونفلنا بعريا، عشر اثين بعريا، عشر
١٣٨  

 مخسـها فـإن ورسـوله، اهللا عصـت قريـة وأميـا فيهـا، فسـهمكم فيها، وأقمتم أتيتموها، قرية أميا

  لكم هي مث ولرسوله، هللا
١٣٨  
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١٧٩  

  الفهارس

 فهرس األعالم

  الصفحة  العلم

  ١٠٧  أبو جحيفة السوائي الكويف، وهب بن عبد اهللا

  ١٤٤  جرير بن يزيد الطربي أبو جعفر حممد بن

  ٤٥  أمحد بن علي بن حممد، شهاب الدين، أبو الفضل الكناين العسقالين

  ٤٩  أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل أبو حممد

  ١٣٧  األقرع بن حابس التميمي ا�اشعي

  ٤٨  أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام

  ٣٥  الرباء بن عازب بن احلارث بن عدي

  ٢٣  تقي الدين املقريزي

  ١٠٧  مثامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة احلنفي

  ٤٤  الثناء بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى العينتايب احلنفي العيين

  ٣٧  جابر بن َعْبِد اللَِّه بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن غنم بن اخلزرج األنصاري

  ٧٧  السلمي ( أبو قتادة )احلارث ابن ربعي االنصاري اخلزرجي 

  ٥٥  حاطب بن أيب بلتعة

  ١٠١  احلكم بن احلارث السلمي

  ٣٦  خالد بن الوليد بن املغرية بن َعبد اهللا بن ُعَمر بن خمزوم القرشي املخزومي

  ١١٣  دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكليب

  ١٢٢  الربيع بن معوذ بن عفراء األنصارية

  ٢١  االنصاريزيد بن أرقم اخلزرجي 

  ٥١  زيُد بن سهيل األنصاري النجاري

  ٨٦  سعد بن مالك، وهو سعد بن أيب وقاص

  ١٠٠  سعيد بن جبري بن هشام األسدي الواليب

  ٢٩  سلمة بن عمرو بن سنان ( األكوع ) بن عبد اهللا األسلمي

  ٣٦  سهل بن سعد بن مالك بن خالد، أبو العباس، اخلزرجي الساعدي

  ٤٧  الّنعمان بن مالك بن عامر بن جمدعة بن جشم بن حارثةسويد بن 

  ٤٧  صفوان بن املعّطل بن ربيعة  
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١٨٠  

  الفهارس

  الصفحة  العلم

  ٤٦  عائشة بنت أيب بكر الصديق أم املؤمنني

  ١١٦  عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي

  ٢٧  عبد اهللا بن أيب قحافة عثمان بن عامر

  ١٣٦  املدينعبد اهللا بن زيد بن عاصم بن كعب األنصاري املازين 

  ٦٦  عبد اهللا بن سالم بن احلارث اإلسرائيلي

  ٤٨  عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب

  ٢١  َعبد اهللا بن يزيد القرشي، العدوي

  ٢٣  عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري

  ١١٦  عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدى بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة

  ٢٧  علي بن أيب طالب

  ١٢٢  علي بن خلف بن بطال القرطيب

  ٢٧  عمر بن اخلطاب بن نفيل، أبو حفص، الفاروق

  ٥٤  كعب بن عاصم األشعري

  ٥٧  كعب بن عجرة األنصاري

  ١٣٢  مالك بن أوس بن احلدثان املدين

  ٢٢  حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار

  ٣٥  حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري

  ٢٣  الواقديحممد بن عمر 

  ٢١  .مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريى النيسابوري

  ٦١  املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك

  ٥١  نسيبة بنت احلارث

  ٢١  هو عبد اهللا بن بريدة بن احلصيب األسلمى

  ٧٨  يزيد بن أيب عبيد املدين
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١٨١  

  الفهارس

  المصادر والمراجع:

 

 .هـ الدار البيضاء١٤١٧األنصاري، الطبعة األوىل:أجبديات البحث يف العلوم الشرعيَّة، فريد  .١

 بن علي بن سعيد. د حتقيق ، باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد للشيخ ، األحكام عمدة شرح يف اإلفهام .٢

  اجلريسي. مؤسسة توزيع  ، القحطاين وهف

 عبد حممد: حتقق ، املقريزي الدين لتقي واملتاع، واحلفدة واألموال األحوال من للنيب مبا األمساع إمتاع .٣

  بريوت. ،العلميَّة الكتب دار ، النميسي احلميد

   الثانية.: جدة ، الطبعة، املنهاج دار ، املالكي املشاط حممد بن حلسن، الورى خري مغازي يف الدجى إنارة .٤

 ابن الغرناطي الدين مشس األندلسي األصبحي حممد بن علي بن حملمد، امللك طبائع يف السلك بدائع .٥

  األوىل . الطبعة ، العراق ،اإلعالم وزارة ، النشار سامي علي. د حتقيق األزرق،

 سعدي آل ناصر بن الرمحن عبد للشيخ ، األخبار جوامع شرح يف األخيار عيون وقرة األبرار قلوب �جة .٦

  األوىل.: الطبعة ، والتَّوزيع للنشر الرشد مكتبة ، الدريين رمسي بن الكرمي عبد حتقيق ،

  .اهلداية دار ، احلسيين الرزّاق عبد بن حمّمد بن حملّمد القاموس جواهر من العروس تاج .٧

 ، والتَّوزيع للنشر العصيمي دار ، اجلربين محادة بن العزيز عبد بن اهللا لعبد اإلسالميَّة العقيدة تسهيل .٨

  الثانية. الطبعة

 خطيب الرازي الدين بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد ، الكبري التَّفسري .٩

اث إحياء دار الري،   الثالثة. الطبعة ، بريوت ،العريب الرتُّ

 ، الرسالة مؤسسة ، شاكر حممد أمحد: حتقيق ، الطربي جرير بن حملمد القرآن تأويل يف البيان جامع .١٠

  .األوىل: الطبعة

 صحيح( وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع .١١

 الناصر ناصر بن زهري حممد حتقيق ، اجلعفي البخاري عبداهللا أبو إمساعيل بن حممد لإلمام ،) البخاري

  ه.١٤٢٢ األوىل، الطبعة ، النجاة طوق دار ،

 دار ، أطفيش وإبراهيم الربدوين أمحد: حتقيق ، القرطيب الدين مشس حممد ، القرآن ألحكام اجلامع .١٢

  الثانية.: الطبعة ، القاهرة ،املصريَّة الكتب

  .)الرياض( السفري مطبعة ، القحطاين وهف بن سعيد للدكتور ، تعاىل اهللا سبيل يف اجلهاد .١٣
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١٨٢  

  الفهارس

 القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن لعلي حزم البن أخرى رسائل ومخس السرية جوامع .١٤

  . األوىل الطبعة ، مصر ،املعارف دار ، عباس إحسان: حتقيق ، الظاهري

، العريب الفكر دار، زهرة بأيب املعروف مصطفى بن أمحد بن حملمد، وسلم عليه اهللا صلى، النبيني خامت .١٥

  ه. ١٤٢٥، القاهرة

  القاهرة.، العريب لإلعالم الزهراء دار ، رضا علي بن رشيد حملمد ، اخلالفة .١٦

 دار ، ضيف شوقي الدكتور حتقيق ، الرب عبد بن يوسف للحافظ والسري املغازي اختصار يف الدرر .١٧

  الثانية. الطبعة ، القاهرة  ،املعارف

، العلميَّة الكتب دار ، البيهقي علي بن احلسني بن ألمحد الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل .١٨

  األوىل.: الطبعة ، بريوت

  السادسة. الطبعة ، بريوت ،الفكر دار خطاب، شيت حملمود ، القائد الرسول .١٩

 احلراين تيميَّة ابن حممد بن أمحد العباس أبو الدين تقي ، والرعيَّة الراعي إصالح يف الشرعيَّة السياسة .٢٠

 ، السعوديَّة العربيَّة اململكة، واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالميَّة الشئون وزارة الدمشقي، احلنبلي

  األوىل. الطبعة

 ، الشليب احلفيظ وعبد األبياري وإبراهيم السقا مصطفى: حتقيق ، هشام بن امللك لعبد النبويَّة السرية .٢١

  الثانية.: الطبعة ، مبصر وأوالده احلليب البايب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: الناشر

 والتَّوزيع والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة ، غلوش أمحد ألمحد ، املدين العهد يف والدعوة النبويَّة السرية .٢٢

  األوىل. الطبعة ،

 والنشر للطباعة املعرفة دار ، الصاليب حممد حممد لعلي أحداث وحتليل وقائع عرض، النبويَّة السرية .٢٣

  السابعة. الطبعة ، لبنان ،بريوت والتَّوزيع

 إبراهيم بن ياسر: حتقيق امللك، عبد بن خلف بن علي احلسن أبو ، بطال البن البخارى صحيح شرح .٢٤

  الثانية. الطبعة ، الرياض السعوديَّة،، الرشد مكتبة دار ،

  األوىل .: الطبعة ، مكة ،اإلسالميَّة البشائر دار ، النيسابوري امللك لعبد املصطفى شرف .٢٥

 .)اإلسكندريَّة( القمة دار ، زواوى الفتاح عبد بن ألمحد ، وسلم عليه اهللا صلى الرسول مشائل .٢٦

  املقاحل. العزيز عبد. د: تقدمي ، املهدي حممد بن حسني للقاضي ، اإلسالميَّة الشريعة يف الشورى .٢٧
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١٨٣  

  الفهارس

 عبد الدكتور من كل تأليف ،، َوَسلَّمَ  َعَليهِ  اهللاُ  صلَّى، البشر خري سرية من العرب ومجيل األثر صحيح .٢٨

 أستاذ السَُّلميُّ  صامل بن حممد والدكتور، الدعوة قسم يف املشارك األستاذ قصَّاص مجيل بن الرمحن

، املشارك اإلسالمي التَّاريخ أستاذ املوسى موسى بن سعد والدكتور، املشارك اإلسالمي التَّاريخ

 ، جدة ، اململكة روائع مكتبة ، املساعد اإلسالمي التَّاريخ أستاذ الغيث حممد بن خالد والدكتور

  األوىل. الطبعة

 ، سعد بابن املعروف البغدادي البصري، بالوالء، اهلامشي منيع بن سعد بن حملمد الكربى الطبقات .٢٩

  األوىل. الطبعة ، بريوت ،العلميَّة الكتب دار ، عطا القادر عبد حممد: حتقيق

 احلنفى الغيتاىب حسني بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حملمود البخاري، صحيح شرح القاري عمدة .٣٠

اث إحياء دار ، العيىن الدين بدر   بريوت.، العريب الرتُّ

 ومكتبة دار ، السامرائي إبراهيم د املخزومي، مهدي د حتقيق ، الفراهيدي أمحد بن للخليل العني، .٣١

  اهلالل.

  بريوت. ،اهلالل ومكتبة دار ، اجلميلى للسيد، وسلم عليه اهللا صلى النيب غزوات .٣٢

 البحث عمادة ، العمري مايلة أبو بريك حممد بن بريك ، الشماليَّة النبويَّة والبعوث والسرايا مؤتة غزوة .٣٣

  األوىل . الطبعة ، املنورة باملدينة اإلسالميَّة باجلامعة العلمي

 حممود: حتقيق احلنبلي، احلسن بن رجب بن أمحد بن الرمحن لعبد ،  البخاري صحيح شرح الباري فتح .٣٤

 عزت والسيد القاضي إمساعيل بن وإبراهيم الشافعي اخلالق عبد بن وجمدي املقصود عبد بن شعبان بن

 بن وصربي مهام بن مصطفى بن وعالء املصرايت سامل بن وصالح املنقوش عوض بن وحممد املرسي

  .النبوية املدينة،  األثرية الغرباء مكتبة ، الشافعي اخلالق عبد

 حممد حتقيق اهلندي، الكشمريي شاه معظم بن شاه أنور البخاري، حملمد صحيح على الباري فيض .٣٥

  األوىل. الطبعة ، لبنان ،بريوت العلميَّة الكتب دار ، املري�ي عامل بدر

 اإلسالمية اجلامعة جملة ، اهللا جاب املقصود عبد حملمد ، الكربى بدر غزوة يف النصر سبيل العقيدة قوة .٣٦

  املنورة . باملدينة

  .ه ١٤١٤، الثالثة الطبعة : بريوت،  ،صادر دار األنصاري، علي بن مكرم بن حملمد ، العرب لسان .٣٧

 املكتبة حممد، الشيخ يوسف حتقيق الرازي، احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حملمد ، الصحاح خمتار .٣٨

  .م١٩٩٩ ه،١٤٢٠ اخلامسة،: الطبعة ، صيدا  ،بريوت النموذجيَّة، الدار، العصريَّة
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١٨٤  

  الفهارس

 ا�تمع، أصداء دار ، التِّوجيري إبراهيم بن حملمد ، والسنة القرآن ضوء يف اإلسالمي الفقه خمتصر .٣٩

  عشرة. احلادية الطبعة

) مسلم صحيح( وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند .٤٠

 إحياء دار ، الباقي عبد فؤاد حممد حتقيق ، النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلم لإلمام ،

  بريوت. ، العريب الرتاث

 األوىل،: الطبعة ، الكتب عامل دار ، عمر احلميد عبد خمتار أمحد د ، املعاصرة العربيَّة اللغة معجم .٤١

  .م٢٠٠٨، ه ١٤٢٩

 حممد/ القادر عبد حامد/ الزيات أمحد/ مصطفى إبراهيم( بالقاهرة العربيَّة اللغة جممع ، الوسيط املعجم .٤٢

  الدعوة. دار ،) النجار

 بريوت،، األعلمي دار ، جونس مارسدن حتقيق األسلمي، السهمي واقد بن عمر بن حملمد املغازي .٤٣

  الثالثة.: الطبعة

 ، األرناؤوط القادر عبد الشيخ: راجعه ، قاسم حممد حلمزة البخاري صحيح خمتصر شرح القاري منار .٤٤

  دمشق. البيان، دار ، عيون حممد بشري: ونشره بتصحيحه عين

اث إحياء دار ، النووي شرف بن حيىي الدين حمليي ، احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج .٤٥  الرتَّ

  الثانية.: الطبعة ، بريوت ،العريب

  األوىل. الطبعة ، الدوليَّة األفكار بيت ، التِّوجيري إبراهيم بن حملمد ، اإلسالمي الفقه موسوعة .٤٦

 حتقيق باملاوردي، الشهري البغدادي، البصري حبيب بن حممد بن حممد بن لعلي ، والعيون النكت .٤٧

 بريوت. ،العلميَّة الكتب دار ، الرحيم عبد بن املقصود عبد ابن السيد

، اجلوزية قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حملمد، العباد خري هدي يف املعاد زاد .٤٨

 .والعشرون السابعة: الطبعة، الرسالة مؤسسة

 بن القادر عبد بن موسى بن جلابر،  املسلمني حاكم على اخلروج وحمرمة اهللا سبيل يف اجلهاد حقيقة .٤٩

  .األوىل: الطبعة،  الرشد مطابع،  اجلزائري بكر أبو جابر
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١٨٥  

  الفهارس

 فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  الموضوع

  ٣  الرسالة. ملخصُ 

  ٥  شكر .

  ٦  املقدمة.

  ٧  .أمهية املوضوع 

  ٧  .أسباب اختيار املوضوع

  ٨  املصطلحات

  ٩  .حدود الدراسة

  ٩  .مشكلة البحث

  ٩  .تساؤالت الدراسة 

  ١٠  .الدراسات السابق

  ٣٠- ١٦  التمهيد

  ١٧  التعريف مبفردات البحث. -أ

  ٢٠  .التعريف بغزوات النيب  -ب

  ٦٨- ٣١  الفصل األول: مظاهر الرمحة قبل الغزوات: 

  ٣٣  املبحث األول: اختيار أزمنة وأمكنة الغزوا.

  ٣٤  الغزوات أمكنة اختيار: األول املطلب

  ٣٩  املطلب الثاين: اختيار أزمنة الغزو

  ٤٣  السفر واإلقامة للغزواملبحث الثاين: ترتيبات 

  ٥٣  املبحث الثالث: مراعاة أحوال الصحابة رضي اهللا عنهم.

  ٥٩  املبحث الرابع: التخيري بني اإلسالم أو القتال.

  ٦٠  املطلب األول: بيان التخيري بني اإلسالم والقتال للصحابة ولألمة.

  ٦٤  املطلب الثاين: ختيري من يريد قتاهلم بني اإلسالم والقتال.

  ١٠٢- ٦٩  الفصل الثاين: مظاهر الرمحة أثناء الغزوات:

  ٧١  .مشاورة ا�اهدين ومراعاة أحواهلماملبحث األول: 

  ٧٢  ألصحابه ا�اهدين. املطلب األول: مشاورة النيب 
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١٨٦  

  الفهارس

  رقم الصفحة  الموضوع

  ٧٦  ألصحابه ا�اهدين. املطلب الثاين: مراعاة النيب 

  ٧٩  املبحث الثاين: الوعظ وحتفيز ا�اهدين. 

  ٨٠  للمجاهدين. املطلب األول: وعظ النيب 

  ٨٤  للمجاهدين. املطلب الثاين: حتفيز النيب 

  ٨٩  املبحث الثالث: �يه عن قتل األطفال والنساء والشيوخ.

  ٩٠  املطلب األول: �يه عن قتل غري املقاتلة.

  ٩٤  املطلب الثاين: ختصيصه يف النهي عن قتل النساء والصبيان.

  ٩٨  الرابع: �يه عن املثلى واإلجهاز على اجلرحى.املبحث 

  ١٣٩-١٠٣  الفصل الثالث: مظاهر الرمحة بعد الغزوات: 

  ١٠٥  املبحث األول: مراعاة حقوق األسرى.

  ١٠٦  املطلب األول: مراعاة حق األسري ألجل اإلسالم وتأليف القلب.

  ١١٠  املطلب الثاين: مراعاة حقوق األسري الدنيوية.

  ١١٤  املبحث الثاين: مراعاة حقوق الشهداء واملصابني من ا�اهدين. 

  ١١٥  املطلب األول: مراعاة حقوق الشهداء من ا�اهدين.

  ١٢٠  املطلب الثاين: مراعاة حقوق املصابني من ا�اهدين.

  ١٢٤  املبحث الثالث: مراعاة حقوق قتلى األعداء. 

  ١٢٥  . األعداء ىقتل حق مراعاةاملطلب األول/

  ١٢٨  .القتل قبل لإلسالم الدعوة يف األعداء قتلى حق مراعاةاملطلب الثاين/ 

  ١٣١  الرابع: املراعاة يف تقسيم الغنائم واألنفال.  املبحث

  ١٦١-١٤٠  الفصل الرابع: ما يستفاد من الدراسة يف العصر احلاضر: 

  ١٤٢  املبحث األول: ما يستفاد من الدراسة علميا. 

  ١٤٣  األول/ حتقيق عبادة اهللا وحده ال شريك لهاملطلب 

  ١٤٤  املطلب الثاين/ وجوب نصرة املسلم

  ١٤٦  املطلب الثالث/ معرفة أحكام وأحوال اجلهاد

  ١٤٨  املطلب الرابع/ معرفة آداب اجلهاد

  ١٤٩  اجلهاد أهداف معرفة/ اخلامس املطلب
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١٨٧ 

 الفهارس

 رقم الصفحة الموضوع

 ١٥٠ اجلهاد مراتب معرفة/ السادس املطلب

 ١٥١ النصر أسباب معرفة/ السابع املطلب

 ١٥٢ املطلب الثامن/ معرفة أحكام الوالء والرباء

١٥٣ األحوال كل يف وتعاىل سبحانه باهللا التعلق/ التاسع املطلب

 ١٥٤املبحث الثاين: ما يستفاد من الدراسة عمليا. 

 ١٥٥ للغزو. اجليد االستعداد/ األول املطلب

 ١٥٦ للغزو. والرتتيب التخطيط/ الثاين املطلب

 ١٥٧ للمجاهدين. اهلمم وشحذ النفسية التهيئة/ الثالث املطلب

 ١٥٨ الغزو. يف املشورة طلب الرابع/ املطلب

 ١٥٩ املسلمني. بني الغنائم قسمة يف العدل/ اخلامس املطلب

 ١٦٠ للقائد. والطاعة السمع وجوب/ السادس املطلب

 ١٦١ باحلكمة. املواقف مع التعامل/ السابع املطلب

 ١٦٢ اخلامتة

 ١٦٤الفهارس: 

 .١٦٥ فهرس اآليات 

 .١٦٧ فهرس األحاديث 

 ١٧٩ فهرس األعالم 

  .١٨١فهرس املصادر واملراجع 

 ١٨٥ .فهرس املوضوعات 
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