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   صلى ا عليه وسلمول ا قال رس
  ) )بنا وحنبه حي، جبل  هذه طابة، وهذا أحد(:(

   ) ٤/١٦١٠) ( ٤١٦(برقم : رواه البخاري 
  

 جيمع بني رجلني من صلى ا عليه وسلمكان النيب :(( 
 فإن أشري له "أيهم أكثر أخذاً للقرآن": قتلى أحد ثم يقول

لى يد عأنا شه": على أحدمها قدمه يف اللحد فقال
   ))  فأمر بدفنهم بدمائهم ومل يغسلهم"هؤالء يوم القيامة

   ) ١/٤٥٤) ( ١٢٨٨(برقم : رواه البخاري 
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Abstract  
 

Researcher Name : Abu Bakur Abdul Rahman Ahmad B. Al-Amoudi  

Title of The Study : The educational significances that are derived from Ohoud invasion & its 

educational applications .  

Aim of The Study : Clarifying the educational significances which embodied in Ohoud 

invasion & its application in the faithfully , morality , military and political aspects .  

Methodology of The Study : The researcher adopted the deductive & historical methodology .  

Chapters of The Study :  

The Prefatory chapter : The general frame of the study  

The first chapter : The events of Ohoud invasion and its results  

The second chapter : The educational significances that are derived from Ohoud invasion in 

the faithfully , morality , military and political aspects .  

The third chapter : The educational applications from Ohoud invasion in the faithfully , 

morality , military and political aspects . 

The epilogue : It has the most important findings and recommendations . 

The most Important Findings of The Study :  

١. Ohoud invasion is one from the greatest invasions . It has a great effect in education by 

events , purification Muslims and showing the hypocrites .  

٢. This invasion has a group of educational significances in the faithfully aspect which 

classifies the importance of faithfully education . Moreover , it has several 

significances which clarify the position of morality in Islam , and how Muslims 

adhered to their moralities , even in hard times .  

٣. This invasion clarified the high military , political and security abilities with which our 

prophet enjoyed. The leaders should make use of it .   

٤. This invasion clarified high-ranking samples of the truthfulness love of the 

companions to our prophet .  

Recommendations :  

١. The students of colleges of education should be guided to study all aspects of 

Prophetic biography , in order to provide the Islamic nation with the these topics 

educationally  , in order to make use of it at present and in the future .  

٢. The Holly Quran & Prophetic Suna will not diminish throughout time . So , we should 

make use of what they have from educational treasures . 

٣. The researcher recommends that there should be coordination and integration between 

Shariah colleges & College of education in order to make mutual benefit . 
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  إهـــــــداء 
نه يطيب يل إهداء هذه الثمرة إىل من هلما وبعد إمتام هذا العمل فإ

   ، صلى ا عليه وسلمأعظم احلق علي بعد حق ا ورسوله 
  ،إىل والدي الكرميني أهديهما هذه الثمرة 

  .رب ارمحهما كما ربياني صغريا : وأقول
  ..سائال ا تعاىل أن يتقبله وأن جيعله خالصاً لوجهه ، وأن ينفع به 

  



 ح  

  شكر وتقدير
اللهم لك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيـه ، كمـا حتـب وترضـى، مـلء الـسموات ومـلء األرض ومـا بينـهما             
وملء ما شئت من شيء بعد، أمحدك اللهم على معونتك وتوفيقك إلمتام هذا العمل، وصلِِّّ اللهم وسـلم علـى      

  . )١()) ال يشكر الناس ال يشكر ا من:((  القائل صلى ا عليه وسلمعبدك ورسولك حممد 
ــشكر والتقــدير ملعــايل مــدير جامعــة أم القــرى األســتاذ      وإنــي بعــد محــد ا تعــاىل وشــكره أتقــدم بال

زايـد بـن عجـري احلـارثي،     / وليد بن حسني أبو الفرج ، وسعادة عميد كليـة الرتبيـة األسـتاذ الـدكتور        / الدكتور
  . نايف بن حامد الشريف/ تورورئيس قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة سعادة الدك

وإىل أساتذتي الكرام األفاضل أعضاء هيئة التدريس بالقسم على ما منحوني إيـاه مـن كـريم مشائلـهم وحـسن         
تعلـيمهم وأخالقهـم ، فلـهم مـين جزيـل الـشكر والــدعاء بـأن يـوفقهم ا خلـريي الـدارين وأن ينفـع هبـم اإلســالم             

  .واملسلمني 
ظيم االمتنان إىل املربي الفاضل واألب احلاني ذي اخللق والعلم أسـتاذي     كما أتقدم جبزيل الشكر وع    

الـذي غمرنـي بكـريم    ) املـشرف علـى الرسـالة   (حممد مجيل بـن علـي خيـاط         / القدير سعادة األستاذ الدكتور   
أخالقه ومسو سجاياه ، حيث كان له عظيم األثر يف اإلثراء واإلفـادة والتـصويب واإلجـادة ؛ فجـزاه ا عـين              

  .خري اجلزاء وأوفاه ومتعه بلباس العافية يف الدنيا واآلخرة 
ــتاذ الـــدكتور    ــشكري وامتنـــاني لكـــل مـــن ســـعادة األسـ   حامـــد بـــن ســـامل احلربـــي ،  / كمـــا أتقـــدم بـ

حممد مطلـق الـشمري ، علـى قبوهلمـا حتكـيم خطـة هـذا البحـث وإبـداء املالحظـات الـيت               / وسعادة الدكتور 
  .اجلزاء أفدت منها فجزامها ا عين خري 

حامـد بـن سـامل احلربـي، وسـعادة      / والشكر موصول لعضوي جلنة املناقشة سـعادة األسـتاذ الـدكتور        
جنم الدين بن عبدالغفور األندجياني، واللذان أثريا هذه الرسـالة بتوجيهاهتمـا ومالحظاهتمـا العلميـة،             / الدكتور

  .فجزامها ا عين خري اجلزاء وأوفاه 
فان إىل الزوجة الكرمية الوفيـة الـيت مل تـأل جهـداً يف اإلعانـة علـى إمتـام هـذا           كما أتقدم بالشكر والعر   

لقـد كنـت مثـال الزوجـة الوفيـة      : البحث بالدعاء وهتيئـة اجلـو املناسـب يل إلمتـام دراسـيت وحبثـي، وأقـول هلـا         
  .الناصحة الصاحلة فجزاكِ ا عين خرياً 

نـصحاً أو رأيـاً ، ومعينـاً مبرجـع أو داعيـاً يل      وأشكر كل من ساعدني يف إمتام هذه الدراسـة مقـدماً    
  . بظهر الغيب؛ فجزاهم ا مجيعاً عين خرياً 

  وأسأل ا الكريم أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يتقبله بقبول حسن ،
  ..إن ربي كريم جميب

                                                
هـ، سنن أيب داود ، كتاب األدب، باب يف شكر املعروف، حـديث             ١٤١٩سليمان بن األشعث،    : أبو داود    )١(
  ) .٢٥٥/ ٤ ( ٤٨١١: قمر



 ط  

 
  الصفحة  

  أ   صفحة العنوان -
  هـ  )عريب( ملخص الدراسة -
  و  )باللغة اإلجنليزية( ملخص الدراسة -
  ز   اإلهداء-
  ح   الشكر-
  ط   قائمة احملتويات-

  ١  اإلطار العام للدراسة:   الفصل التمهيدي -
  ٢   مقدمة -
  ٥   موضوع الدراسة -
  ٥   أسئلة الدراسة -
  ٥   أهداف الدراسة -
  ٥   أمهية الدراسة -
  ٦   منهج الدراسة -
  ٦   حدود الدراسة -
  ٧   مصطلحات الدراسة -
  ٧   الدراسات السابقة -

  ١٣   : ونتائجهاأحداث غزوة أحد: الفصل األول  -
  ١٤  :أسباب الغزوة وبدايتها وفيه ستة مطالب : املبحث األول 
  ١٥   سبب تسميتها بغزوة أحد :املطلب األول

  ١٥   السبب الرئيس للغزوة -
  ١٧   ى اهللا عليه وسلمصل قريش تؤلب من استطاعت حلرب النيب -

  ١٨   عدد وعدة جيش املشركني :املطلب الثاين
  ١٨   رضي اهللا عنه التحريض على اغتيال محزة -

  ١٩  العباس رضي اهللا عنه  خيرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مبسري املشركني حلربه :املطلب الثالث



 ي  

  الصفحة  

  ٢١  ته أصحابه ه وسلم ومشاور رؤيا رسول اهللا صلى اهللا علي:املطلب الرابع
  ٢١  ش وأتباعها من املشركني تصل أحد  قري-
  ٢٢   الوضع العام باملدينة -

 استعداد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ملالقاة عدوهم والتخطيط           :املطلب اخلامس 
  لذلك 

٢٤  

  ٢٥   عقد األلوية -
  ٢٥   عدد وعدة املسلمني -
  ٢٥   أحد وما كان من خيانة ابن أيب  إىل وأصحابهصلى اهللا عليه وسلم خروج النيب -
  ٢٨   للمكان الذي سيعسكر فيه صلى اهللا عليه وسلم اختيار النيب -
  ٢٩  ات األخرية ورفع الروح املعنوية  التعليم-

  ٣٣  أصحابه وبداية القتال باملبارزة  خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف :املطلب السادس
  ٣٤  حماوالت سياسية بائسة  -
  ٣٥   توجيه نبوي يف املراحل األخرية -

  ٣٧  : ونتائجها، وفيه ستة مطالب  أحدأحداث غزوة: املبحث الثاين 
  ٣٨   احتدام القتال حول لواء املشركني وازامهم وجناح اخلطة النبوية:املطلب األول
  ٤١   اغتيال محزة وارتكاب الرماة للخطأ الذي غري سري املعركة :املطلب الثاين

  ٤٣   تغري سري املعركة -
  ٤٥   صلى اهللا عليه وسلم قصد املشركني رسول اهللا وثباته -

  ٤٧  مناذج عظيمة من بطوالت أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنهم  :املطلب الثالث
  ٥٤   حنكة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف االحنياز إىل اجلبل :املطلب الرابع

  ٥٦  عالن اية القتال جوم األخري وإ اهل-
  ٥٦  ئب النية وأثرها يف هذه املعركة  من عجا-
  ٥٨   مهم عالية وأماٍن سامقة -
  ٥٨   رضي اهللا عنه مناظرة بني أيب سفيان وعمر -
  ٥٩   احتراز أمين -



 ك  

  الصفحة  

  ٦٠   مواقف إميانية رائعة بعد اية القتال :املطلب اخلامس
  ٦١   دفن الشهداء -
  ٦٢  تعاىل ومحده سبحانه على كل حال  الثناء على اهللا -
  ٦٢   مواساة -
  ٦٤   احتراز أمين -

  ٦٥   حصاد املعركة :املطلب السادس
  ٦٥  شهداء املسلمني :  أوالً-
  ٦٦   قتلى املشركني :  ثانياً-
  ٦٦  أسرى املشركني :  ثالثاً-
  ٦٧  فقني واليهود ما يف صدورهم إظهار املنا:  رابعاً-
  ٦٨  اب مبحاولة اإلغارة على املدينة ء قريش وغريها من األعراجترا:  خامساً-

    

ين  يف اجلانـب اإلميـا   ستنبطة من غزوة أحـد    املتربوية  الضامني   امل :الفصل الثاين    -
  واألخالقي والسياسي والعسكري 

٧٣  

  ٧٤  . يف اجلانب اإلمياين ستنبطة من غزوة أحداملتربوية الضامني امل: املبحث األول 
  ٧٥  .التربية اإلميانية معىن ومفهوم  : األول املطلب

  ٧٧  :املضامني التربوية املستنبطة من غزوة أحد يف اجلانب اإلمياين  :املطلب الثاين 
  ٧٧  . ابتالء اهللا تعاىل للمؤمنني يف أحد :أوالً

  ٧٨  . مثار االبتالء الذي أصاب املؤمنني يف أحد -
  ٨٠  .بتها احلذر من املعصية وبيان عاق :ثانياً 

  : من أضرار الذنوب واملعاصي -
  .حرمان العلم ) ١
  .حرمان الرزق ) ٢
  .أا حتدث يف األرض أنواعاً من الفساد ) ٣
  .أا سبب يف زوال النعم وحلول النقم ) ٤

٨٣  
٨٣  
٨٣  
٨٣  
٨٤  

  ٨٥   .التوافق مع السنن اإلهلية  :ثالثاً



 ل  

  الصفحة  

  ٨٦  املراد بالسنن اإلهلية ؟) ١
  ٨٦  ة السنن اإلهلية طريقة معرف) ٢
  ٨٨  خصائص السنن اإلهلية ) ٣
  ٩٠   مناذج للسنن اإلهلية -
  ٩٢  وأثره  الصدق مع اهللا تعاىل  :رابعاً
  ٩٥   النية وأثرها على صاحبها  :خامساً

  ٩٨  : يف اجلانب األخالقي ستنبطة من غزوة أحداملتربوية الضامني امل: املبحث الثاين 
  ٩٩  ق ومكانتها من التربية اإلسالمية  األخال:املطلب األول 
  ١٠١  :املضامني التربوية املستنبطة من غزوة أحد يف اجلانب األخالقي  :املطلب الثاين

  ١٠١  العفو والصفح : أوالً  
  ١٠٦  حفظ السر  : ثانياً  
  ١٠٨  رعاية حق الطفولة  : ثالثاً  
  ١١٠  املواساة  : رابعاً  
  ١١٤  العدل واإلنصاف  : خامساً  

    
  ١١٧  . يف اجلانب السياسي ستنبطة من غزوة أحداملتربوية الضامني  امل: الثالث املبحث

  ١١٨   .معىن ومفهوم التربية السياسية يف اإلسالم  :طلب األولامل
  ١٢٠   : ة أحد يف اجلانب السياسيستنبطة من غزواملتربوية الضامني  امل:الثايناملطلب 

  ١٢٠  الشورى  : أوالً
  ١٢٠  ورى يف غزوة أحد  الش-
  ١٢١   للشورى صلى اهللا عليه وسلم التطبيق الرائع من النيب -

  ١٢٣   وضوح اهلدف  :ثانياً
  ١٢٤   أمهية حتديد اهلدف من القتال -
  ١٢٤   أهداف غزوة أحد -
  ١٢٦  لدى الصحابة يف غزوة أحد  ومن أمثلة وضوح اهلدف -



 م  

  الصفحة  

  ١٢٧   التحفيز والتشجيع  :ثالثاً
  ١٢٨  فيز والتشجيع يف غزوة أحد  التح-
  ١٢٩  ستخدمون التحفيز والتشجيع أيضاً  املشركون ي-
  ١٣٣   احلرب النفسية واإلعالمية  :رابعاً

  ١٣٤   تعريف احلرب النفسية -
  ١٣٤   احلرب النفسية يف غزوة أحد -
  ١٣٦  ن يستخدمون احلرب النفسية أيضاً  املشركو-
  ١٣٨   احلذر من املنافقني  :خامساً

  ١٣٨  " غزوة أحد"افقني يف هذه الغزوة  مواقف املن-
  ١٤٠  ن موقفني للمنافقني يف غزوة أحد  الدروس والفوائد التربوية م-

  ١٤٢   يف اجلانب العسكري ستنبطة من غزوة أحداملتربوية الضامني  امل :الرابعاملبحث 
  ١٤٣  يف اإلسالم  معىن ومفهوم التربية العسكرية :املطلب األول 
  ١٤٥   :ستنبطة من غزوة أحد يف اجلانب العسكرياملتربوية الضامني امل  :ثايناملطلب ال
  ١٤٥   التخطيط  :أوالً

  ١٤٦    يف غزوة أحدصلى اهللا عليه وسلم ختطيط الرسول -
  ١٥٣   الثبات  :ثانياً

  ١٥٤   يف غزوة أحد صلى اهللا عليه وسلم مواقف من ثبات وشجاعة النيب -
  ١٥٦   السرية والكتمان  :ثالثاً
  ١٦٠   الصرب واملباغتة  :رابعاً

  ١٦١   املباغتة يف غزوة أحد -
  ١٦٢  الطاعة   :اًخامس

  ١٦٣   الطاعة يف غزوة أحد -

 يف اجلانـب اإلميـاين واألخالقـي        تطبيقات تربوية من غزوة أحد     :ثالثالفصل ال 
   والسياسي والعسكري

١٦٧  

  ١٦٨  :اإلمياين من غزوة أحد يف اجلانب تطبيقات تربوية : املبحث األول 



 ن  

  الصفحة  

  ١٦٩  دور القائد يف تطبيق مضمون الصرب على البالء  :املطلب األول
  ١٦٩  ب تطبيق مضمون الصرب على البالء  أسالي-
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      .. احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني

فإن اهللا عز وجل من رمحته بعباده أرسل إليهم رسالً يبشروم وينذروم ويهدوم بعـد               
الرسل وأمر بطاعتهم وختمهم بسيد ولد      وعصم هؤالء   ، ويبصروم بعد العمى    ، الضالل  

آدم نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وأكرم به هذه األمة وأوجب طاعته واتباعه واالقتداء به         
@ö [:فقال تعاىل    è% (#q ãèãÏÛ r& ©!$# ö^q ßô§ç9$#ur []  [:وقال تعـاىل     ]٣٢ :آل عمران ` ¨B Æì ÏÜãÉ 

tAq ßô§ç9$# ôâ s)sù tí$ sÛ r& ©!$# ( ` tBur 4í ¯<uq s? !$ yJsù y7» oY ù=yôöë r& öN Îgøän=tæ $ ZàäÏÿym []  ٨٠:النساء[ .  
وقد كان الصحابة الكرام رضوان اهللا تعاىل عليهم أشد األمة له حباً وأصدقهم 
اتباعاً فعزروه ونصروه وبايعوه على الطاعة يف العسر واليسر واملنشط واملكره حىت أدهشت 

لثقفي يف غزوة احلديبية أنه صلى اهللا عليه حمبتهم له أعداءه كما رأى عروة بن مسعود ا
وال يبصق بصاقاً ، ال يتوضأ إال ابتدروا وضوءه (( وسلم بني أصحابه رضوان اهللا عليهم 

يا معشر : فقال ، فرجع إىل قريش ، وال يسقط من شعره شيء إال أخذوه ، إال ابتدروه 
وإين واهللا ما ،  ملكه والنجاشي يف، وقيصر يف ملكه ، إين جئت كسرى يف ملكه ، قريش 

ولقد رأيت قوماً ال يسلمونه لشيء أبداً ، رأيت ملكاً يف قوم قط مثل حممد يف أصحابه 
  ) ١())فروا رأيكم 

ومن دالئل احلب الصادق جهادهم رضي اهللا عنهم معه صلى اهللا عليـه وسـلم                 
ريته صلى اهللا   وحرصهم أالَّ يتخلف منهم أحد عنه وقد صاروا بعد وفاته يعلمون أبناءهم س            

  .عليه وسلم وحيفظوم إياها 
مر اهللا تعاىل بالتأسي واالقتداء به، ويكون ذلك بعد وفاته صلى اهللا            أل وذلك امتثاالً   

عليه وسلم إالَّ بدراسة سريته وسنته، ولذا دأب السلف على العناية بسرية النيب صـلى اهللا                
صلى اهللا عليـه   لية، حيث كانت حياته عليه وسلم ملا فيها من اخلري والربكة والدروس العم        

ولذا يقول سعد بن هشام أنه حني سأل عائـشة       وسلم التطبيق العملي ملا يف القرآن الكرمي        

                                                

  ) .٣/١٨٠(، بريوت ، دار الكتب العلمية  ، ٢:ط ، السرية النبوية، عبدامللك بن هشام ، ابن هشام ) ١(



 ٣ 

: قلت  ، ألست تقرأ القرآن  : ((  قالت له  صلى اهللا عليه وسلم   رضي اهللا عنها عن خلق النيب       
   .)١ ())ن فإن خلق نيب اهللا  صلى اهللا عليه وسلم كان القرآ: قالت ، بلى 

 االهتمام مبغازي رسول اهللا      صلى اهللا عليه وسلم   جوانب االهتمام بسرية النيب     ومن    
صلى اهللا عليه وسلم ملا اشتملت عليه من الدروس والعرب، فقد جتلت فيها حكمته صلى اهللا                
عليه وسلم ، وحسن سياسته وفطنته لألمور احلربية، ومهارته فيها ما أعجز وأعيـا دهـاة        

كما جتلى حـىت يف حروبـه       ،  وغريه رضي اهللا عنه  يف احلروب، كخالد بن الوليد      العرب  
مع األخذ  ، عدالته ورمحته صلى اهللا عليه وسلم ، واعتماده وتعلق قلبه بربه سبحانه وتعاىل            

وغري ذلك من الفوائد والدروس التربوية العظيمة ولذا فقد حظي كل جانـب             ، باألسباب
 باحلفظ والتأليف وهذا من حفظ اهللا تعاىل لدينه فإن السرية           من حياته صلى اهللا عليه وسلم     

قد تناوهلا الباحثون من ناحية املرويات فدرسوها دراسة دقيقة فوثقوا أسـانيدها             ((النبوية  
وتناوهلا املؤرخون من الناحيـة     . ونقوها من األحاديث الضعيفة واملوضوعة      ، وصححوها  

ا تارخيياً ودرسها التربويون فقدموا لنا تفسرياً تربوياً        التارخيية فدرسوها دراسة دقيقة ووثقوه    
  .)٢ ())للسرية النبوية فقعدوا القواعد ووضعوا أصول التربية اإلسالمية من السرية النبوية 

 دراسة سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الستنباط           وأعظم الفائدة من   فما أمجل   
السرية النبوية احملمدية تتميز من بني       ((ذات أن   الدروس والعرب من تلك السرية العطرة وبال      

سري أفراد البشر وفيهم األنبياء وغري األنبياء بدقتها ومشوهلـا واسـتيعاا لـدقائق احليـاة         
ولذلك مل يكن األمر يف تأليف السرية النبوية من الصعوبة          .  وتفاصيلها ومالحمها وقسماا    

وأن سريته صلى اهللا عليه  ،  العظماء األبطال    والغموض واالفتراض والقياس كما هو يف سري      
   .)٣ ())وسلم أكمل السري كما كانت أمجلها 

                                                

باب جـامع    ، ١:ط  ، الرياض  ، مكتبة الرشد   ، هـ  ١٤٢٥ ، صحيح مسلم ، مسلم بن احلجاج    ، القشريي  ) ١(
  ) .٣/٢٦٣( ، ٧٤٦حديث رقم ، صالة الليل ومن ناب عنه أو مريض 

رسالة ماجستري غري منـشورة جامعـة    ، دراسة دعوية: غزوة أحد  ، هـ  ١٤١٦. حممد بن عيظة    ، بامدحج  ) ٢(
   .٣ص، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الدعوة واإلعالم 

   .١٥ص، سوريا ، دمشق ، دار القلم  ، ١:ط ، السرية النبوية، هـ ١٤٢٢، علي احلسين ، الندوي ) ٣(



 ٤ 

ولقد توافرت مهم الصحابة ومن بعدهم من علماء األمة وصاحليها إىل يومنا هـذا              
 للعناية بسرية النيب صلى اهللا عليه وسلم بكل تفاصيلها ودقائقها ونقلها من جيـل آلخـر               

  .بوية والعرب من تلكم السرية العطرة على صاحبها أمت الصالة والسالمواستلهام الدروس التر
  :موضوع الدراسة 

إن السرية النبوية هي التطبيق العملي للقرآن الكرمي كما يريده اهللا عز وجل وحيب   
ôâ [:ولذا أُمرنا بالتأسي بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال تعاىل  s)©9 tb% x. öN ä3s9 í Îû ÉAq ßôuë «!$# 

îouq óôé& ×p uZ |¡ ym ` yJÏj9 tb% x. (#q ã_ öçtÉ ©!$# tPöq uãø9$#ur tçÅz Fy$# tçx.såur ©!$# #Zéç ÏVx. []  ٢١: األحزابسورة [
وإن سريته صلى اهللا عليه وسلم من أشرف وأجل ما تصرف له اهلمم وتبذل فيه األوقات 

  : ولذا رغب الباحث أن يشرف بأن يكون موضوع رسالته 
  ))التربوية ية املستنبطة من غزوة أحد وتطبيقاا املضامني التربو(( 

وذلك ملا اشتملت عليه مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من دروس وعرب وقد كانت 
 غزوة أحد من أهم تلك املغازي املليئة باملواقف التربوية حىت إن اهللا عز وجل ذكرها يف

(øåÎ  [:تعاىل من قوله ابتداًء آل عمران تسع ومخسني آية من سورة  ur |N ÷r yâ xî ô Ï̀B öÅÎ=÷dr& 

äóÈhq t7è? tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# yâ Ïè» s)tB ÉA$tF É)ù=Ï9 3 ª!$#ur ììäÏÿ xú îLì Î=tæ []  إىل قوله تعاىل ] ١٢١:آل عمران سورة
:] $ ¨B tb% x. ª!$# uë xã uäÏ9 tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# 4í n? tã !$ tB öNçFRr& Ïm øãn=tã 4Ó®L ym uîç ÏJtÉ y]äÎ7sÉø:$# z̀ ÏB É= Íhã©Ü9$# 3 $ tBur tb% x. ª!$# 

öN ä3yèÎ=ôÜãäÏ9 í n? tã É= øãtóø9$# £` Å3» s9ur ©!$# ÓÉ<tGøg sÜ ` ÏB ¾Ï&Î#ßôïë ` tB âä!$ t± oÑ ( (#q ãY ÏB$ t«sù «!$$ Î/ ¾Ï&Î#ßôâë ur 4 bÎ) ur 

(#q ãY ÏB÷sè? (#q à)Gs?ur öN ä3n=sù íçô_ r& ÒOäÏà tã []   ١٧٩:آل عمران سورة. [  
   إمنا كانت معركـة كـذلك يف        (( امليدان وحده     مل تكن معركة يف     غزوة أحد  إن  
ألن ميدان القتال فيها مل يكن إالَّ جانبـاً         . كانت معركة ميداا أوسع امليادين      .. الضمري  

، وتـصوراا ومـشاعرها   ، واحداً من ميداا اهلائل الذي دارت فيه ميدان النفس البشرية         
يعاجل . وكـان القرآن هناك    .. موم  ودوافعها وكواحبهـا على الع   ، وشهواا، وأطماعها

   .)١ ( ))وبأفعل وأمشل ما يعاجل احملاربون أقرام يف النـزال، هذه النفس بألطف وأعمق 

                                                

  ).١/٤٥٧(، بريوت ، دار الشروق  ، ١٥:ط ، يف ظالل القرآن، هـ ١٤٠٨، سيد ،   قطب )١(



 ٥ 

 جعلت الباحث يتجه إىل حماولـة        اليت حفلت ا غزوة أحد     فهذه اجلوانب التربوية    
 أن تسهم هذه الدراسة وجل من اهللا عز    استنباط املضامني التربوية املتعلقة ذه الغزوة راجياً      

يف اإلفادة من هذه الغزوة تمع ينشد تنشئة أبنائه تنشئة قائمة على املبـادئ اإلسـالمية                
  .املستمدة من كتاب اهللا تعاىل وسنة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  :أسئلة الدراسة 
  :السؤال الرئيس الذي تطرحه هذه الدراسة هو 

  املستنبطة من غزوة أحد ؟ما املضامني التربوية 
  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية 

 ما أحداث غزوة أحد ؟ -١
 ما املضامني التربوية املستنبطة من غزوة أحد يف اجلانب اإلميـاين واألخالقـي             -٢

  ؟ والسياسي والعسكري
  اإلميانية واألخالقيـة   ما التطبيقات التربوية املستنبطة من غزوة أحد يف اجلوانب         -٣

 ؟والعسكرية اسية والسي
  :أهداف الدراسة 

  :هلذه الدراسة عدة أهداف سعى الباحث إىل حتقيقها وهي 
 استنباط املضامني التربوية من غزوة أحـد يف اجلانـب اإلميـاين واألخالقـي        -١

   .والسياسي والعسكري
اإلميانيـة واألخالقيـة    التطبيقات التربوية من غزوة أحـد يف اجلوانـب          ذكر -٢

 .عسكرية  والوالسياسية
  :أمهية الدراسة 

  :أا تظهر أمهية هذه الدراسة من وجهة نظر الباحث   
   التربوية من غزوة أحد من اآليات اليت نزلـت يف الغـزوة             استنباط للمضامني  -١

  .أو روايات السرية النبوية هلذه الغزوة 
 دراسة لسرية سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي أمرنا اهللا عز وجـل               -٢

 .باالقتداء به 



 ٦ 

ذات أمهية تربوية لكل مسلم من القائد العسكري إىل رب األسرة يف بيتـه إىل               -٣
 يف  حبـول اهللا تعـاىل     اإلمام يف مسجده واملعلم يف مدرسته فالكل يستفيد منها        

 .اجلانب املتعلق به 
   : الباحث يف دراسته اعتمد: منهج الدراسة 

  :املنهج االستنباطي ) ١
واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه البـاطن       .  االستخراج   ((:  اللغة   واالستنباط يف   

: قـال الزجـاج    ]لَعِلمه الَِّذين يستنِبطُونه ِمنهم      [: قال اهللا عز وجل     . باجتهاده وفهمه   
وأصله من النبط وهو املاء الذي خيرج من البئر أول          ، معىن يستنبطونه يف اللغة يستخرجونه      

  .)١())أنبط يف غضراء أي استنبط املاء من طني حر : يقال من ذلك ما حتفر و
الطريقة اليت يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهـد         (( : واالستنباط يف االصطالح      

عقلي ونفسي عند دراسة النصوص دف استخراج مبـادئ تربويـة مدعمـة باألدلـة               
  .)٢())الواضحة
م ببـذل   ا كتب السرية املعتمدة ومن مث ق      وطبقه الباحث بقراءة نصوص الغزوة من       

  .اجلهد يف استنباط املضامني التربوية من روايات الغزوة وتطبيقاا 
واألسلوب التارخيي يدرس الظاهرة القدمية من خالل الرجوع إىل         (( : املنهج التارخيي   ) ٢

   )٣())أصلها فيصنفها ويسجل تطوراا وحيلل ويفسر هذه التطورات 
  .ث لسرد أحداث الغزوة ونتائجها من مصادرها األصلية وطبقه الباح

  :حدود الدراسة 
 تربويـة   وتطبيقاتقصر الباحث دراسته على غزوة أحد وبيان ما فيها من مضامني     

  .يف اجلوانب اإلميانية واألخالقية والسياسية والعسكرية بغية اإلفادة منها 

                                                

لبنان ، بريوت  ، دار صادر للطباعة والنشر     ، ) ٤ط( ، لسان العرب ، م  ٢٠٠٥، حممد بن مكرم    ، ابن منظور   ) ١(
)١٤/١٧٦.(  

، جـدة   ، دار الشروق    ، لتربويةاملرشد يف كتابة األحباث ا    ، هـ  ١٤١٢،عبدالرمحن  ، حلمي  ، صاحل  ، فوده  ) ٢(
   .٤٢ص

 .  جدة - ، إشراقات للنشر والتوزيع البحث العلميهـ ، ١٤٢٤ذوقان ، : عبيدات ) ٣(



 ٧ 

  :مصطلحات الدراسة 
ضاد وامليم والنون أصل صحيح وهو جعل الـشيء يف          ال: ضمن  (املضامني  : أوالً  
  .)١ ()إذا جعلته يف وعائه ، ] الشيء[ضمنت : من ذلك قوهلم ، شيء حيويه 

فأقصد ا جمموعة القيم واألفكار واملبادئ التربوية املبثوثة يف ثنايـا           : أما التعريف اإلجرائي  
  .روايات كتب السرية هلذه الغزوة 

  غزا الشيء غزواً إذا أراده وطلبه     : ده رمحه اهللا تعاىل يف احملكم       قال ابن ِسي   : (غزوة  
واملراد باملغازي هنا ما وقع من قصد النيب صلى اهللا          .. السري إىل القتال مع العدو      :  والغزو  

أو إىل  ، وقصدهم أعم من أن يكـون إىل بالدهـم          ، عليه وسلم بنفسه أو جبيش من قبله        
  .)٢ () مثل أحد واخلندق األماكن اليت حلوها حىت دخل

وهـو  ، بضم اهلمزة واملهملة جبل معروف بينه وبني املدينة أقل من فرسخ           : (أحد  
  .)٣())جبل حيبنا وحنبه(( الذي قال فيه صلى اهللا عليه وسلم 

 تلك الغزوة اليت وقعت بني املسلمني واملشركني يف شوال مـن         بغزوة أحد  وأقصد  
  .بل أحد يف املدينة املنورة السنة الثالثة من اهلجرة عند ج

  :الدراسات السابقة 
حسب اطالع الباحث وبالرجوع إىل معهد البحوث العلميـة وإحيـاء التـراث               

ومكتبة ، ومركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية       ، اإلسالمي جبامعة أم القرى     
ولكن هناك بعـض    ، وة  مل يقف الباحث على دراسة تربوية هلذه الغز       ، امللك فهد الوطنية    

الدراسات تناولت الغزوة من جوانب أخرى ميكن اإلفادة منها يف جوانـب مـن هـذا                
  :املوضوع وهذه الدراسات هي

                                                

دار إحياء التراث العريب للطباعـة      ، ١ : ، ط  معجم مقاييس اللغة  ، هـ  ١٤٢٢، أمحد بن فارس    ، ابن فارس   )  ١(
   . ٥٧٩ص ، لبنان ، بريوت ، والنشر والتوزيع 

بريوت ، دار الكتب العلمية     ، ٢:ط   ، سبل اهلدى والرشاد يف هدي خري العباد      ، حممد بن يوسف    ،   الشامي    )٢(
  ). ٤/١٢(لبنان ، 

دار طيبـة  ، هــ   ١٤٢٦ ، ١:ط   ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ، أمحد بن علي حجر     ، العسقالين  )  ٣(
  ).٩/١٠٨(، الرياض ، للنشر والتوزيع 



 ٨ 

   . )١()التدابري األمنية من خالل غزويت بدر وأحد : (دراسة بعنوان ) ١
من خـالل   إبراز بعض التدابري األمنية يف غزويت بدر وأحد         : ودف الدراسة إىل      

  .دراسة الغزوة والعوامل اليت تؤدي إىل النصر بإذن اهللا تعاىل 
  :منهج الدراسة 

  :استعمل الباحث 
  .املنهج التحليلي ) ب    .املنهج التارخيي ) أ

  :أبرز النتائج اليت توصل إليها الباحث 
 .أمهية التدابري األمنية يف كل زمان  )١
ية مل جتعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يـركن          التدابري األمنية واإلعداد بالعدد املاد     )٢

 .إليها بل كان متعلقاً باهللا تعاىل يسأله النصر 
حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم على تأمني قاعدة اإلسالم يف بداية الدعوة باألمر            )٣

 .باهلجرة إىل احلبشة ويف املدينة بتأمينها من األعداء 
 بعض الطاقات الفردية املتميزة لـبعض       أبرزت غزوات الرسول صلى اهللا عليه وسلم       )٤

الصحابة كحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت ومحزة بن عبداملطلب وغريهم رضي اهللا             
 تعاىل عنهم أمجعني 

 .أمهية السر ية يف غزوات الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويف كل عمل يهم املسلمني  )٥
 إليضاح بعض النقاط بـشكل      ضرورة العناية بالسرية النبوية بصورة وقراءة جديدة       )٦

 .واضح وجلي واستخالص النتائج منها 
تلتقي هذه الدراسة مع دراسة الباحث السابقة يف أمهيـة دراسـة             : الفرق بني الدراستني  

  . واإلفادة منها يف احلياة باختالف األحوال  النبويةالسرية
تربوية من أحـداث    أما اجلديد الذي تضيفه هذه الدراسة فهو استنباط املضامني ال           

هذه الغزوة وإبراز اجلوانب التربوية لكثري من أحداث هذه الغزوة وأحوال رسول اهللا صلى              
  .اهللا عليه وسلم فيها 

                                                
، رسالة ماجستري غري منـشورة ، قـسم      التدابري األمنية من خالل غزويت بدر وأحد       عبدالعزيز،   حممد: احلواس) ١(

 .الدعوة، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، الرياض 



 ٩ 

  .  )١()مرويات غزوة أحد: (دراسة بعنوان ) ٢
  :أهداف الدراسة 

 مجع املرويات املتعلقة بغزوة أحد يف الكتب الستة واملسانيد وكتب السرية والتفسري            )١
 .املعتمدة وكتب التاريخ 

 .حتقيق املرويات  )٢
 .عرض الروايات حسب التسلسل الزمين أو الوحدة املوضوعية  )٣

  :منهج الدراسة 
حتقيق املرويات فإذا كان احلديث خمرجاً يف الصحيحني        (( قال الباحث إن منهجه       

من أخرج احلـديث     بالعزو إليهما أو إىل أحدمها مع اإلشارة إىل          يفقد كفينا املؤونة فأكتف   
وإذا كان احلديث خمرجاً يف كتب من ال يلتزم         .  سوامها وقد أترجم لبعض رجاهلما أحياناً       

فإنين قمت بالنظر إىل رجـال  ، أو كان ملتزماً لكنه متساهل يف تصحيح األخبار   ، الصحة  
، تضعيفاًالسند ملعرفة أحواهلم بالرجوع إىل أقوال أهل هذا الشأن وما قالوه فيه تصحيحاً أو       

فالقصد إخراج نصوص هـذه     . ومن هنا حكمت عليه مبا يستحقه بعد الفحص والتدقيق          
  . ))الغزوة حمققة ليطمئن القارئ إىل صحتها 

  
  :أبرز النتائج اليت توصل إليها الباحث 

 .يذكر الباحث أنه أول من كتب عن الغزوة على طريقة أهل احلديث  )١
وكثري من الروايات تبلغ . عيف والشاذ واملنكر    أن السرية النبوية فيها الصحيح والض      )٢

الصحة التارخيية وإن قصرت عن الصحة احلديثية وإمنا يشتد العلماء فيما له تعلـق              
 .بالعقيدة والشريعة أما تصوير املعارك والبطوالت فال يشترط فيه الصحة احلديثية 

 الدراستني حتاوالن إبراز    تلتقي هذه الدراسة مع دراسة الباحث أن       : الفرق بني الدراستني  
 تركز علـى اسـتنباط   هذه الدراسةأمهية دراسة السرية وما فيها من الفوائد والعرب غري أن       

                                                
  ، رسالة ماجستري غري منشورة ، قسم الدراسات العليـا، شـعبة            مرويات غزوة أحد  حسني أمحد،   : الباكري  ) ١(

 .السنة املشرفة، اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة 



 ١٠ 

اجلوانب التربوية من غزوة أحد واليت مل يتعرض هلا الباحث يف الدراسة السابقة وإمنا كـان      
  .جلَّ مهه حتقيق وتنقيح الروايات 

  
    )١()دراسة دعوية: د غزوة أح: (دراسة بعنوان  ) ٣

الكشف عن الدروس الدعوية ومنهج الرسول صلى اهللا عليه وسـلم   : اهلدف من الدراسة  
وكذلك الوسائل واألساليب الدعوية اليت استعملها      ، يف دعوته إىل اهللا تعاىل يف غزوة أحد         

ـ             دعوة يف  صلى اهللا عليه وسلم وحماولة التعرف على الصعوبات واملعوقات اليت اعترضت ال
  .املاضي وحماولة ربطها بواقع الدعوة يف العصر احلاضر 

  .املنهج التارخيي :  منهج الدراسة 
  :النتائج والتوصيات 

 .التخطيط مسة بارزة من مسات الدعوة اهتم به النيب صلى اهللا عليه وسلم  )١
 يرد فيها   الشورى مبدأ طبقه الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف العديد من املواقف اليت مل              )٢

 .نص شرعي حمدد 
 .الوصية للباحثني مبزيد من االهتمام بسرية النيب صلى اهللا عليه وسلم  )٣
 .الوصية لكل قارئ بالتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل  )٤

  :الفرق بني الدراستني 
الدراسة السابقة بذل الباحث فيها جهده للعناية بإبراز جانب الدعوة يف حياة النيب               

  . اهللا عليه وسلم من خالل غزوة أحد صلى
أما هذه الدراسة فإا تتناول الغزوة من الناحية التربوية لإلفادة منها عملياً سواء يف                

 فيما خيـصه    اجلانب اإلمياين أو األخالقي أو السياسي والعسكري ليستفيد منها تربوياً كلٌّ          
  . ويتعلق حبياته مع التطبيقات التربوية

                                                
، رسالة ماجستري غري منـشورة ،       دراسة دعوية : غزوة أحد هـ ،   ١٤١٦حممد بن عيضة بن سعيد،      : بامدحج  ) ١(

 .قسم الدعوة ، كلية الدعوة واإلعالم ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، الرياض 



 ١١ 

  : )١()اجلوانب التربوية املستنبطة من غزوة األحزاب: (بعنواندراسة ) ٤
  :  ذكر الباحث أن دراسته دف إىل :اهلدف من الدراسة

  .  استنباط اجلوانب التربوية من غزوة األحزاب يف اجلانب اإلمياين -١
  . استنباط اجلوانب التربوية من غزوة األحزاب يف اجلانب األخالقي -٢
  .نب التربوية من غزوة األحزاب يف اجلانب االجتماعي  استنباط اجلوا-٣
 استنباط اجلوانب التربوية املستنبطة مـن غـزوة األحـزاب يف اجلانـب الـسياسي          -٤

  .والعسكري
  . اعتمد الباحث املنهج التارخيي واملنهج االستنباطي :منهج الدراسة

   : خلص الباحث من دراسته إىل النتائج التالية:النتائج والتوصيات 
 إن أكثر املؤرخني واحملدثني اعتمدوا يف احلديث عن الغزوات النبوية على سرد الوقائع              -١

  . واألحداث، دون تفسري وحتليل 
  . إن غزوة األحزاب هي الغزوة الوحيدة اليت جتمعت فيها عناصر الشر والفساد -٢
  . إبراز صفات املؤمنني واليهود واملنافقني -٣
يف سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقعوا يف أغالط كبرية فقد      إن بعض الذين كتبوا      -٤

نسبوا إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم كثري من الوقائع واألحداث اليت مل يفعلها صلى اهللا                
  .عليه وسلم 

  :الفرق بني الدراستني 
يل الدراسة السابقة تناولت غزوة األحزاب أما هذه الدراسة فقد تناولت غزوة أحد وبالتـا             

فقد اختلفت املبادئ التربوية املستنبطة من كل غزوة حيث مل حيصل تقريباً االلتقاء إال على               
مبدأ الشورى، كما أن هذه الدراسة متيزت عن الدراسة السابقة بزيادة املبـادئ التربويـة           
املستنبطة يف كل جانب عدم االقتصار على ثالث مبادئ فقط تقريباً يف كل جانب، كمـا     

دراسة أفردت كالً من اجلانب السياسي واجلانب العسكري مببحث مستقل حني           أن هذه ال  
  . اقتصرت الدراسة السابقة على دجمهما 

                                                
 ، رسالة ماجستري غـري      اجلوانب التربوية املستنبطة من غزوة األحزاب     هـ ،   ١٤١٨ أمحد بن علي ،   : حناس  ) ١(

 .منشورة ، قسم التربية اإلسالمية واملقارنة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 



 ١٢ 

 من الدراسات السابقة سواء يف استنباط بعض الدروس من        وقد استفاد الباحث  هذا  
هللا غزوة أحد يف اجلانب أو السياسي والعسكري أو األمين إال أن هذه الدراسة تتميز بإذن ا               

تعاىل يف استنباط اجلوانب التربوية من هذه الغزوة والتركيز عليها إمياناً من الباحث بأمهيـة             
سـيما وهـو    ، هذا اجلانب التربوي واحلرص على االستفادة من أحداث هذه الغزوة فيه            

اجلانب الذي عىن به القرآن الكرمي وركز عليه يف ذكر أحداث الغزوة وكذلك التطبيقات              
  .التربوية 

  



 ١٣ 
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 ١٥ 

 
سبب تسمية غزوة أحد ذا االسم هو وقوعها عند هذا اجلبل العظيم من جبـال املدينـة                 

   .)١())اتفاق اجلمهور وكانت عنده الوقعة املشهورة يف شوال سنة ثالث ب(( املنورة 
صـلى اهللا  وهذا اجلبل العظيم قد ورد فيه أحاديث تبني فضله وحبه للمؤمنني فمنها قولـه    

 وهذا احلديث قد تكرر من الـنيب     )٢()هذه طابة وهذا أحد جبل حيبنا وحنبه         :( عليه وسلم 
  . أكثر من مرة صلى اهللا عليه وسلم

مسي أحد لتوحده وانقطاعه عـن      (( ا  ويف تسمية أحد لطيفة مجيلة وهي أنه قيل إمن        
جبال أخر هناك، أو ملا وقع من أهله من نصرة التوحيد، وال أحسن من اسم مـشتق مـن      
األحدية، وقد مسى اهللا تعاىل هذا اجلبل ذا االسم تقدمة ملا أراده سـبحانه وتعـاىل مـن           

ين التوحيد عنـده    مشاكلة امسه ملعناه، إذ أهله وهم األنصار نصروا التوحيد، واملبعوث بد          
  أن يستعمل الوتر، وحيبه يف شـأنه  صلى اهللا عليه وسلماستقر حياً وميتاً، وكان من عادته       

 ، ومقاصـده يف     صلى اهللا عليه وسلم   إشعاراً لألحدية، فقد وافق اسم هذا اجلبل ألغراضه         
اس، فاسم هـذا  األمساء، فقد بدل كثرياً من األمساء، استقباحاً هلا من أمساء البقاع وأمساء الن    

اجلبل من أوفق األمساء له، ومع أنه مشتق من األحدية، فحركات حروفه الرفـع، وذلـك             
 امسـاً   صـلى اهللا عليـه وسـلم      يشعر بارتفاع دين األحد وعلوه، فتعلق احلب من النيب          

   .)٣())ومسمى
  
  :السبب الرئيس للغزوة  ¥

النتصار هلزميتها يف بـدر     كان السبب الرئيس هلذه الغزوة حرص قريش على أخذ الثأر وا          
  .فإا قد شعرت أن كربيائها قد كسرت وفقدت فلذات أكبادها 

إن :(( والسبب اآلخر هو أن جتارا إىل الشام صارت مهددة كما قال صفوان بن أميـة                
  حممداً وصحبه عوروا علينا متجرنا فما ندري كيف نصنع بأصـحابه وهـم ال يربحـون             

                                                
   ) . ١٠٩ / ٩( ، كتاب املغازي ، باب غزوة أحد ، مرجع سابق: العسقالين)  ١(
، ابن كثري ، بريوت ، كتاب املغازي ، دار   ٣ ، ط  صحيح البخاري هـ ،   ١٤٠٧حممد بن إمساعيل ،     : البخاري ) ٢(

  .١٦١٠/ ٤ ،  ٤١٦٠:   احلجر ، حديث رقمصلى اهللا عليه وسلمباب نزول النيب 
   .٢٤٣/ ٤،  مرجع سابق: الشامي ) ٣(



 ١٦ 

أول ما فعلوه ذا الـصدد   (( الرئيس هو األول ولذلك كان       غري أن السبب     )١())الساحل  
أم احتجزوا العري اليت كان قد جنا ا أبو سفيان واليت كانت سبباً ملعركة بـدر وقـالوا                  

 وقتل خياركم، فأعينونا ذا ∗للذين كانت فيها أمواهلم يا معشر قريش إن حممداً قد وتركم     
   .)٢())أراً، فأجابوا لذلك فباعوها املال على حربه، لعلنا أن ندرك منه ث

مشى عبداهللا بن أيب ربيعة، وعكرمة بن       (( وكان أبو سفيان أول من أجاب إىل ذلك فقد          
وأسلموا بعـد  -أيب جهل، واحلارث بن هشام، وحويطب بن عبدالعزى، وصفوان بن أمية   

يان ومـن     يف رجال ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوام يوم بدر فكلموا أبا سف             -ذلك
إن حممداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا       : كانت له يف تلك العري جتارة من قريش فقالوا        

إنا أول مـن    : ذا املال على حربه، لعلنا ندرك منه ثأرنا مبن أصاب منا، فقال أبو سفيان             
  .أجاب إىل ذلك 

، وكانت ألـف    بل مشى أبو سفيان إىل هؤالء الذين مسوا، فباعوها        : ويقال: قال البالذري 
بعري ومخسني ألف دينار، فسلموا إىل أهل العري رؤوس أمواهلم وأخرجوا أرباحهم، وكانوا             
يرحبون يف جتارام لكل دينار ديناراً، فأخرجوا مخسة وعشرين ألف دينار ألجل مـسريهم      

 إن الـذين كفـروا      [: فأنزل اهللا تبارك وتعاىل      صلى اهللا عليه وسلم   إىل حرب رسول اهللا     
ون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا فسينفقوا مث تكون عليهم حسرة مث يغلبون والـذين               ينفق

   .)٣( ] ))٣٦: سورة األنفال []كفروا إىل جهنم حيشرون 
  

                                                
 ص، جدة ،     ، مطابع رابطة العامل اإلسالمي       ٣ ، ط  الرحيق املختوم هـ،  ١٤٠٦صفي الرمحن ،    : املباركفوري ) ١(

٢٧٤.  
ابـن  .  ( كل من أدركته مبكروه فقد وترته، واملوتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمـه                :  قال يف لسان العرب     ∗

  ) .٢٧٤/ ٥( ، ) وتر(منظور ، مرجع سابق، مادة 
 . املرجع السابق  ) ٢(
  ) . ١٨٢/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٣(



 ١٧ 

   :صلى اهللا عليه وسلم قريش تؤلب من استطاعت حلرب النيب ¥
وبعد أن مجعت قريش ما استطاعت من مال لتتقوى به على حرب سيدنا رسـول              

فتحوا باب التطوع لكل من أحب املسامهة يف غزو املـسلمني            (( صلى اهللا عليه وسلم    اهللا
وبعثوا  (( )١())من األحابيش وكنانة وأهل امة، وأخذوا لذلك أنواعاً من طرق التحريض            

وهو بكسر الزاي املوحدة وسكون املهملة فـراء        -عمرو بن العاص وعبداهللا بن الزبعرى       
 ابـن  -بسني مهملـة - وهبرية بن أيب وهب ومسافع -ما بعد ذلك  وأسل-فألف مقصورة   

صلى  الذي من عليه رسول اهللا  -عمرو بن عبداهللا اجلمحي   -عبد مناف، وأبا عزة اجلمحي      
 صلى اهللا عليـه وسـلم     إىل العرب يستنفروا حلرب رسول اهللا       - يوم بدر    اهللا عليه وسلم  

وأسلم بعـد  -ن حرب، لذهاب أكابرهم ورأس فيهم أبو سفيان ب. فألبوا العرب ومجعوها   
 وجيمع اجلموع قريباً من ثالثـة       صلى اهللا عليه وسلم     فأخذ يؤلب على رسول اهللا        -ذلك

   .)٣()) فيهم سبعمائة دارع ومائتا فارس )٢(آالف من قريش واحللفاء واألحابيش
  

                                                
  .٢٧٦ صمرجع سابق ، : املباركفوري ) ١(
سعد بن عمرو، وبنو اهلون بن خزمية وبنو احلـارث بـن         : وهم بنو املصطلق    : الذين حالفوا قريشاً  : األحابيش ) ٢(

     ِشيبوهو حباء مهملة مضمومة فموحدة ساكنة فشني معجمة مكسورة فتحتية مشددة           -عبدمناف، اجتمعوا بذنبة ح
إنا يد على غرينا ما سجا ليل ووضح ار وما رئي      : خالفواوهو جبل بأسفل مكة، فت    -كما يف معجم البلدان لياقوت      

والتجمـع  . مسوا أحابيش الجتماعهم    : بل هو واد مبكة، وقيل    : حبشي مكانه، فسموا األحابيش، باسم اجلبل، وقيل      
 .  اجلماعة ليسوا من قبيلة واحدة وكذلك األحبوش واألحـابيش           -بالضم-واحلُباشة  . يف كالم العرب هو التحبش      

  ) .٢٥٧/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي
  .٤/١٨٢مرجع سابق ، : الشامي ) ٣(



 ١٨ 

 
واجتمع إليها مـن    (( ثة من اهلجرة النبوية الشريفة      خرجت قريش يف شوال من السنة الثال      

املشركني ثالثة آالف مقاتل من قريش واحللفـاء واألحـابيش، ورأى قـادة قـريش أن            
يستصحبوا معهم النساء حىت يكون ذلك أبلغ يف استماتة الرجال دون أن تصاب حرمام              

  .وأعراضهم وكان عدد هذه النسوة مخس عشرة امرأة 
قليات يف هذا اجليش ثالثة آالف بعري، ومن سالح الفرسان مائتا فـارس،             وكان سالح الن  

  .جنبوها طول الطريق، وكان من سالح الوقاية سبعمائة درع 
وكانت القيادة العامة إىل أيب سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إىل خالد بن الوليد يعاونه               

   .)١())أما اللواء فكان إىل بين عبدالدار . عكرمة بن أيب جهل 
  
   :رضي اهللا عنه التحريض على اغتيال محزة ¥

   ملا فعله م يف غزوة بدر فقـد         رضي اهللا عنه  لقد عظم حنق املشركني على محزة       
وكان يقذف حبربة له قذف احلبشة،      ) وحشي(دعا جبري بن مطعم غالماً له حبشياً امسه         (( 

نه أن يترصـد محـزة بـن    قلما خيطئ ا، دعاه وطلب منه أن خيرج مع اجليش، وطلب م 
إن أنت قتلت محزة عم حممد بعمي طعيمة بن عـدي           : عبداملطلب ويغتاله باحلربة وقال له    

وكانت هند بـن     (( )٢())فأنت عتيق فأوعده ذلك     ) وكان محزة هو الذي قتله يوم بدر      (
   .)٣() )) أباد مسة، أشف واستشف∗ويهاً:(عتبة كلما مرت بوحشي أو مر ا تقول 

  

                                                
  .٢٧٧ صمرجع سابق ، : املباركفوري) ١(
 ٧٠، ص ، جامعة أم القرى مبكة املكرمة، مكتبة امللك عبداهللا املركزيةغزوة أحدت، .حممد بامشيل، د: بامشيل) ٢(
ابن منظور، مرجع سابق،    .  ( ريض، كما يقال دونك يا فالن       إذا أغراه بالشيء يقال ويها يافالن وهو حت       ) وي ه ( ∗

   ) .٣٠٨/ ١( ، ) وي ه ( مادة 
  ) .١٨٣/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي) ٣(



 ١٩ 

 
 عيناً  صلى اهللا عليه وسلم   ملا أمجعت قريش السري إىل املدينة كان البد أن يكون للرسول            (( 

تراقب حتركات قريش وتبلغه كل ما حيدث وهنا كان املراقب لتلك التحركات هو العباس              
 والذي الزال حينها على كفـره ولكـن         صلى اهللا عليه وسلم   ب عم الرسول    بن عبداملطل 

الروابط والصالت ال ميكن أن تنقطع بني من ذهب ليستوثق البن أخيه ليلة العقبة وبـني                
ويف - وهنا يرسل العباس رسالة مع رجل من بين غفار           صلى اهللا عليه وسلم   الرسول الكرمي   

:  أن يصل املدينة يف خالل ثالثة أيام وكتب يقـول   وشرط عليه  -رواية اليعقويب من جهينة   
إن قريشاً قد أمجعت السري إليك فاصنع ما كنت صانعاً إذا قدموا عليك وتقدم يف استعداد                

فقدم عليه وهو بقباء، فقرأه عليه أيب بن كعب،          .  (( )١())التأهب وذكر عددهم وعدم     
بن الربيع فأخربه بكتـاب العبـاس،        على سعد    صلى اهللا عليه وسلم   واستكتم أبياً، ونزل    

صلى اهللا عليه   واهللا إين ألرجو أن يكون خرياً، فاستكتمه إياه، فلما خرج رسول اهللا             : فقال
:  ؟ قال  صلى اهللا عليه وسلم   ما قال لك رسول اهللا      :  من عند سعد أتته امرأته، فقالت      وسلم

اً مبا مسعت، فاسترجع قد كنت أمسع عليكم وأخربت سعد    : ما أنت وذاك، ال أم لك، قالت      
 ، فأدركه   صلى اهللا عليه وسلم   أراك كنت تسمعني علينا، وانطلق ا إىل رسول اهللا          : وقال

يا رسول اهللا إن خفت أن يفشو اخلرب فترى أين املفشي لـه، وقـد               : فأخربه خربها، وقال  
   .)٢())خلِّ عنها  : صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا : استكتمتين إياه، فقال

إن رسالة العباس هذه ال تعد داخلة ضـمن نـشاط االسـتخبارات             : قد يقول قائل  و(( 
إن : فيقال لـه  . اإلسالمية، حيث كانت من العباس ابتداًء، والذي مل يزل على دين قومه             

 كان قد أسلم قبـل  رضي اهللا عنه أنه -كما ذكر ابن عبدالرب وابن حجر-التحقيق يف هذا   
 عن قتله   صلى اهللا عليه وسلم   اً، فلذلك ى رسول اهللا      بدر وخرج مع قومه يوم بدر مكره      

ويف شأن إسالم العباس يروي ابن إسحاق . كما روى ذلك ابن إسحاق بسنده عن العباس      
وقال العباس . بعثت قريش يف فداء أسراهم   :  قال -رضي اهللا عنهما  -بسنده عن ابن عباس     

                                                
، رسالة ماجستري غري منشورة شـعبة       مرويات غزوة أحد  : هـ، بعنوان ١٣٩٩حسني أمحد ،    : الباكري: دراسة) ١(

  .٥٣ صمعة اإلسالمية، املدينة املنورة ، السنة املشرفة، قسم الدراسات العليا، اجلا
  ) .١٨٣/ ٤(مرجع سابق ، : الشامي) ٢(



 ٢٠ 

bÎ) ÄN [إين كنت مسلماً فرتل فيه      :  n=÷ètÉ ª!$# í Îû öN ä3Î/q è=è% #Zéöç yz öN ä3Ï?÷sãÉ #Zéöç yz !$ £JÏiB xã Ï{é& öN à6Z ÏB 

öçÏÿøótÉ ur öN ä3s9 []  فأعطاين اهللا مكان العشرين أوقية عشرين      : قال العباس ] ٧٠:سورة األنفال
ومما يدل علـى أن هـذه       .  عبداً، كلهم يف يده مال يضرب به، مع ما أرجو من املغفرة             

خبارات اإلسالمية، ويدل يف الوقت نفسه علـى النظـر          الرسالة حمسوبة من أعمال االست    
 أن العبـاس بـن      صلى اهللا عليه وسـلم    الثاقب، واحلنكة القيادية، اليت أوتيها رسول اهللا        

 كان بعد أن أسلم حيب أن يهاجر ويقدم علـى رسـول اهللا            -رضي اهللا عنه  –عبداملطلب  
" إن مقامك مبكة خري      :" لمصلى اهللا عليه وس    فكتب إليه رسول اهللا      صلى اهللا عليه وسلم   

 من ذلك أن جيعل له مبكة مركزاً ثابتـاً لنقـل            صلى اهللا عليه وسلم   حيث أراد رسول اهللا     
   .)١())أخبار القوم ونواياهم، وغري ذلك من احلكم 

 مبعرفة أمر القـوم     صلى اهللا عليه وسلم   والذي يزيد األمر تأكيداً وهو اهتمام النيب        
أرسل احلباب بن املنذر بن اجلمـوح        (( صلى اهللا عليه وسلم   أنه  وحتركام وجتهيزام هو    

 فقال صلى اهللا عليه وسلم   إىل قريش يستطلع أخبارهم، فدخل فيهم فخرج مث جاء إىل النيب            
  رأيت يا رسول اهللا عدداً، حزرم ثالث آالف، يزيـدون قلـيالً            : ما رأيت ؟ قال   :( له  

...     أيت دروعاً ظاهرة، حزرا سـبعمائة درع          أو ينقصون قليالً، واخليل مائيت فرس، ور      
 رصد أخبار اجليش، وحتركاته ونواياه، فأرسل أنس        صلى اهللا عليه وسلم   مث تابع رسول اهللا     

 خيـرباه  صلى اهللا عليه وسلمومؤنس ابين فضالة الظفريني، ليأتياه باألخبار، فأتيا رسول اهللا        
 إذاً  )٢())العريض حىت تركوه ليس به خضراء       أم قد خلوا إبلهم وخيلهم يف الزرع الذي ب        

 مـع   صلى اهللا عليه وسـلم    كان هذا احلس األمين والنشاط االستخبارايت ظاهراً يف حربه          
صلى اهللا  أعدائه ومن يتتبع ذلك جيد له أمثلة يف بدر واخلندق وغريها من غزوات الرسول               

   .عليه وسلم
  

                                                
   .٣٨ صمرجع سابق ، : اجلريوي ) ١(
   .٣٩ صسابق ، الرجع امل ) ٢(



 ٢١ 

 
أن رسـول اهللا     : رضي اهللا عنه  روى اإلمام أمحد والطرباين واحلاكم والبيهقي عن أنس         (( 

سـيفي   ∗رأيت فيما يرى النائم كأين مردف كبشاً، وكأن ظُبة   :" قال   صلى اهللا عليه وسلم   
 ظبة سيفي قتل رجل     انكسرت، فأولت إرداف الكبش أننا نقتل كبش القوم، وأولت كسر         

  .فقتل محزة، وقتل طلحة بن أيب طلحة وكان صاحب اللواء " من عتريت
وروى اإلمام أمحد والنسائي والدارمي والضياء املقدسي بسند صحيح عن جابر بن عبداهللا             

رأيت أين يف درع حصينة، :" قال   صلى اهللا عليه وسلم   رضي اهللا تعاىل عنهما أن رسول اهللا        
، وهذه  )١(" ))، واهللا خري∗فأولت الدرع احلصينة املدينة، وأن البقَر بقْر  . حر  ورأيت بقراً تن  

الرؤيا بدون شك أا يف غزوة أحد فقد ذكرا كتب السرية حني ذكرت أحداث غـزوة                
فتح الباري يف باب مـن      : أحد وكذلك ذكرها احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف كتابه          

وهي من دالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم حيث أخـرب بقتـل             قتل من املسلمني يوم أحد      
كبش القوم وأنه صلى اهللا عليه وسلم سيصاب يف رجل من أهل بيته فكان األمر كما ذكر                 

  .صلى اهللا عليه وسلم حيث أصيب يف عمه وحبيبه محزة بن عبداملطلب رضي اهللا عنه 
  :قريش وأتباعها من املشركني تصل أحد  ¥

 تؤزهم  صلى اهللا عليه وسلم   ركني زحفه إىل طيبة الطيبة مدينة رسول اهللا         واصل جيش املش  
تابع جيش مكة سريه على الطريق الغربيـة الرئيـسية          (( شياطينهم أزاً لقتال املؤمنني فقد      

 بنـبش قـرب أم      -زوج أيب سفيان  -املعتادة، وملا وصل إىل األبواء اقترحت هند بنت عتبة          
 بيد أن قادة اجليش رفضوا هذا الطلـب، وحـذروا مـن           صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

مث واصل جيش مكة سريه حىت اقترب       . العواقب الوخيمة اليت تلحقهم لو فتحو هذا الباب         
من املدينة، فسلك وادي العقيق، مث احنرف فيه إىل ذات اليمني حىت نزل قريباً جببل أحد يف                 

                                                
  ) .٢٢/ ١٥( ، )ظبا(، مادة مرجع سابق : ابن منظور.  أي حده ، وهو ما يلي طرف السيف : ظبة السيف  ∗
: قال.  تأولت البقر اليت رأيت بقراً يكون فينا        :" قد وقع يف حديث ابن عباس ومرسل عروة         و.  (( الشق  : البقر   ∗

هو بسكون القاف وهو شق البطن، وهـذا أحـد          )) بقْر  :(( وقوله  . انتهى  )) فكان ذلك من أصيب من املسلمني       
   ) .١٥٨/ ٩(مرجع سابق ، : ابن حجر)) .  وجوه التعبري أن يشتق من االسم معىن مناسب 

  ) . ١٨٤/ ٤( مرجع سابق  : الشامي ) ١(



 ٢٢ 

 -الذي يقع مشايل املدينة   -فري الوادي   مكان يقال له عينني يف بطن السبخة من قناة على ش          
   .)١())فعسكر هناك يوم اجلمعة السادس من شهر شوال سنة ثالث من اهلجرة 

  : الوضع العام باملدينة ¥
لقد صار من شبه املؤكد نشوب احلرب بني جند اهللا وجند الشيطان ولذا أخذ املؤمنـون                

فار عام علـى رجاهلـا الـسالح ال    ظلت املدينة يف حالة استن(( يستعدون هلذا األمر فقد  
وانتشر جنـد اإلسـالم حـول    . يفارقهم حىت وهم يف أوقات الصالة استعداداً للطورائ   
وانتخبت مفرزة مـن األنـصار      . مداخل املدينة حيرسوا خوفاً من أن يؤخذوا على غرة          

مـن   يف بيته، وقد كان ضمن هذه املفرزة ثالثـة           صلى اهللا عليه وسلم   حلراسة رسول اهللا    
بـاتوا وعلـيهم    " سعد بن معاذ وأسيد بن حضري وسعد بن عبـادة         "سادات األنصار هم    

   .)٢()) حيرسونه صلى اهللا عليه وسلمالسالح يف املسجد على باب رسول اهللا 
 صلى اهللا عليه وسـلم    وأمام هذا الوضع الذي حيتاج إىل قرار مصريي مل ينفرد رسول اهللا             

مسعنا وأطعنا لكنه    : رضي اهللا عنهم  ر أصحابه بأمر لقالوا     وهو املؤيد بالوحي بالرأي ولو أم     
((  يعلم األمة فيعقد  جملساً يشاور فيه أصحابه يف هذا األمر ويقـول               صلى اهللا عليه وسلم   

إن رأيتم أن تقيموا باملدينة وجنعل النساء والذراري يف اآلطام، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام          :"
األزقة فنحن أعلم ا منهم، ورموا مـن فـوق الـصياصي            وإن دخلوا علينا قاتلناهم يف      

وكانوا قد شبكوا املدينة بالبنيان من كل ناحية فهي كاحلصن، وكان هذا الـذي         " واآلطام
 رأي األكابر من املهاجرين واألنصار، وكان عبداهللا        صلى اهللا عليه وسلم   ذكره رسول اهللا    

فقال مجاعة مـن املـسلمني غالبـهم         . صلى اهللا عليه وسلم   بن أيب يرى رأي رسول اهللا       
أحداث مل يشهدوا بدراً، وطلبوا الشهادة وأحبوا لقاء العدو، وأكرمهم اهللا تعاىل بالشهادة             

: يا رسول اهللا أخرج بنا إىل أعدائنا، ال يرون أنا جبنا عنهم، فقال عبداهللا بن أيب               : يوم أحد 
منها إىل عدو لنا قط إال أصاب منا،        يا رسول اهللا أقم باملدينة وال خترج، فو اهللا ما خرجنا            

وال دخلها علينا إال أصبنا منه، فدعهم يا رسول اهللا فإن أقاموا بشر جملـس، وإن دخلـوا              
قاتلهم الرجال يف وجوههم، ورماهم الصبيان باحلجارة من فوقهم، وإن رجعـوا رجعـوا              

                                                
  .٢٧٨ صمرجع سابق ، : املباركفوري ) ١(
  .٧٤ صمرجع سابق ، : بامشيل ) ٢(



 ٢٣ 

 بن مالـك يف     فقال محزة بن عبداملطلب، وسعد بن عبادة، والنعمان       . خائبني كما جاءوا    
إنا خنشى يا رسول اهللا أن يظن عدونا أنا كرهنا اخلروج إليهم جبناً عن           : طائفة من األنصار  

لقائهم، فيكون هذا جرأة منهم علينا، وقد كنت يوم بدر يف ثالمثائة رجـل، فظفـرك اهللا           
اقه اهللا  تعاىل عليهم، وحنن اليوم بشر كثري، قد كنا نتمىن هذا اليوم وندعو اهللا تعاىل به، فس               

 ملا يرى من إحلاحهم كاره، وقـد        صلى اهللا عليه وسلم   تعاىل إلينا يف ساحتنا، ورسول اهللا       
   .)١()) السالح البسو

وأمام هذا احلماس واإلصرار من شباب الصحابة واملتحمسني للقتال والطـالبني للـشهادة      
حابة شـعروا    عن رأيه لرأي األغلبية ولكن الـص       صلى اهللا عليه وسلم   يرتل سيد ولد آدم     

دخل رسول ((  باخلروج فبعد أن     صلى اهللا عليه وسلم   بالندم على إحلاحهم على رسول اهللا       
 بيته ومعه أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما، فعمماه وألبساه، وقـد          صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  

 فجاء صلى اهللا عليه وسلمصف الناس له بني حجرته إىل منربه، ينتظرون خروج رسول اهللا         
بـضم احلـاء   -  ابن حـضري  -بضم اهلمزة وفتح السني املهملة- وأسيد )٢(يد بن معاذ سع

 وقلتم صلى اهللا عليه وسلماستكرهتم رسول اهللا  :  فقاال للناس  -املهملة وفتح الضاد املعجمة   
له ما قلتم، والوحي يرتل عليه من السماء، فردوا األمر إليه، فما أمركم به فافعلوه، ومـا                 

صلى اهللا عليه   فبينما هم على ذلك إذ خرج رسول اهللا         . وى ورأياً فأطيعوه    رأيتم له فيه ه   
 وقد لبس الدرع فأظهرها، وحزم وسطه مبنطقة من محائل سيف مـن أدم واعـتم،                وسلم

يا رسول اهللا استكرهناك ومل يكـن لنـا         : وتقلد السيف، وندم الناس على إكراهه فقالوا      
قـد دعـوتكم إىل هـذا     :" ى اهللا عليه وسلم صلذلك، فإن شئت فاقعد فقال رسول اهللا        

-احلديث فأبيتم، وال ينبغي لنيب إذا لبس المته أن يضعها، حىت حيكم اهللا بينه وبني أعدائه                 
 انظروا ما أمركم به فاتبعوه، امضوا على اسم اهللا تعاىل، فلكم النصر    -ويف رواية حىت يقاتل   

   .)٣())ما صربمت 

                                                
  ) .١٨٦/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
  .٢٨٠ صمرجع سابق، : سعد بن معاذ كما ذكر املباركفوري: لعل الصواب ) ٢(
  ) .١٨٦/ ٤( مرجع سابق : الشامي  ) ٣(



 ٢٤ 


 

 أي  صلى اهللا عليه وسـلم    وبعد املشورة واالستقرار على اخلروج قطع رسول اهللا         
فلم يبق إالّ اخلروج ملالقـاة      . حماولة للعدول عن هذا الرأي أو حماولة إلشاعة االضطراب          

 حاجة من يف املدينة من الضعفة والـصبيان  صلى اهللا عليه وسلم العدو وال يغفل رسول اهللا      
استخلف على املدينة ابن (( والنساء إىل ترتيب وتأمني وضعهم فمن ناحية الترتيب اإلداري    

   .)١())أم مكتوم 
 بـاخلروج،   صلى اهللا عليه وسـلم    ملا هم رسول اهللا     (( أما من الناحية األمنية فإنه      

 من النساء والصبيان، فـأمر أن جيعلـوا يف     خشي غدر وخيانة يهود، مبن سيترك يف املدينة       
صـلى اهللا    من آطام املدينة، حلفظهن من كيد األعداء، وبالفعل مل خيب ظن الرسول              ∗أطم

 يف أهل الغدر واخليانة، حيث جاءوا يريـدون إيـذاء املـسلمني يف أهلـهم                عليه وسلم 
صلى اهللا  سول اهللا   إن ر :" وذراريهم، فعن صفية بنت عبداملطلب رضي اهللا عنها أا قالت           

فجاء نـاس مـن     "  "  فارع" ملا خرج إىل أحد، جعل نساءه يف أطم يقال له            عليه وسلم 
اليهود فبقي أحدهم يف احلصن حىت أطل علينا، فضربت صفية رأسه حىت قطعته، مث أخذت             

قد علمنا أن حممداً مل يكن يترك أهله خلوفاً لـيس معهـم           : رأسه فرمت به عليهم، فقالوا    
   .)٢())تفرقوا أحد، ف

                                                
 ) .١٨٦/ ٤(مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
حصن مبىن حبجارة، وقيل هو كل بيت مربع مسطح وقيل األطم مثل األجـم، خيفـف ويثقـل،            .  األطم  : أطم ∗

  ) .١١٩/ ١( ، )أطم(، مادة ابن منظور. والكثري أطوم، وهي حصون ألهل املدينة ....  واجلمع القليل آطام وآجام 
   .٥٠ صق ، مرجع ساب: اجلريوي  ) ٢(



 ٢٥ 

  :  ∗ عقد األلوية¥
لواء األوس من األنصار ودفعة إىل أسيد       :  ثالثة ألوية  صلى اهللا عليه وسلم   وعقد رسول اهللا    

بن حضري ولواء اخلزرج أيضاً من األنصار ودفعه إىل احلباب بن املنذر ولواء املهاجرين دفعه            
مع بني الروايات كما قال ابن  إىل مصعب بن عمري ويف روايات إىل علي بن أيب طالب واجل           

 يوم بدر ويوم أحد  صلى اهللا عليه وسلم   مل خيتلف أهل السري أن راية رسول اهللا         : (( عبدالرب
   . )١())كانت بيد مصعب بن عمري فلما قتل يوم أحد أخذها علي بن أيب طالب 

  : عدد وعدة املسلمني ¥
 ألف مقاتل كمـا  -مرد املنافقونقبل أن يت- صلى اهللا عليه وسلمبلغت قوة جيش النيب     (( 

تقدم، يقابلهم من جانب املشركني ثالثة آالف مقاتل، وبعد أن مترد املنافقون، صار جيش              
  . سبعمائة مقاتل فقط صلى اهللا عليه وسلمالرسول 

ومل يكن مع املسلمني من سالح الوقاية سوى مائة درع، بينما يوجد يف جيش املـشركني              
ملسلمني ليس هلم من سالح املطاردة أكثر من فرس واحد، بينما           كما أن ا  . سبعمائة دارع   

   .)٢())يوجد يف جيش مكة من هذا السالح املهم مائتا فرس 
إذاً ليس هناك تقارب بني اجليشني من حيث العدد والعدة ومع هذا خيرج هـذا اجلـيش                 

نـه سـيظفر    اإلسالمي صابراً حمتسباً رابط اجلأش بل حريصاً على مالقاة عدوه إلدراكه أ           
  .بإحدى احلسنيني 

  : وأصحابه إىل أحد وما كان من خيانة ابن أيب صلى اهللا عليه وسلم خروج النيب ¥
 وأصحابه مل يبق    صلى اهللا عليه وسلم   هنا وقد اكتمل اإلعداد الذي يف استطاعة رسول اهللا          

ـ صلى اهللا عليه وسلم ركب رسول اهللا    (( إال التحرك ملالقاة عدوهم ولذا       سكْب،  فرسه ال
وتقلد القوس، وأخذ قناة بيده، واملسلمون عليهم السالح، منـهم مائـة دارع، وخـرج               

سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، كل منهما دارع، والناس عن ميينه            : السعدان أمامه يعدوان  

                                                
اللواء علم اجليش وهو دون الراية، ألنه شقة ثـوب يلـوى           : مجع لواء بكسر الالم واملد، قال يف املغرب       : األلوية   ∗

حممد بن عبـدالرمحن،    : املباركفوري.  ويشد إىل عود الرمح ، والراية علم اجليش ويكىن أم احلرب وهو فوق اللواء               
 ) .٢٦٥/ ٥(حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي 

  .٦٧ صمرجع سابق ، : الباكري  ) ١(
  .٨٠ صمرجع سابق ، : بامشيل  ) ٢(



 ٢٦ 

: ما هذا ؟  قـالوا     : ومشاله، حىت إذا انتهى إىل رأس الثنية رأى كتيبة خشناء هلا زجل فقال            
إنـا ال نستنـصر   : ال ، فقال: أسلموا ؟  فقيل: ء عبداهللا بن أيب من يهود فقالهؤالء حلفا 

   .)١())بأهل الشرك على أهل الشرك 
 وهو الواثق بربه املطمئن إىل نصره ووعـده         صلى اهللا عليه وسلم   ويأىب رسول اهللا    

  .االستعانة باليهود يف هذا املوطن احلرج 
إىل مقام يقال   ((  طريقه إىل أحد وعندما وصل        يف صلى اهللا عليه وسلم   مث مضى رسول اهللا     

 استعرض جيشه، فرد من استصغره ومل يره مطيقاً للقتال، وكـان منـهم              ∗"الشيخان"له  
عبداهللا بن عمر بن اخلطاب، وأسامة بن زيد، وأسيد بن ظهري، وزيد بن ثابت، وزيد بـن                 

 حارثة األنـصاري،  أرقم، وعرابة بن أوس، وعمرو بن حزم، وأبو سعيد اخلدري وزيد بن          
وسعد بن حبة ويذكر يف هؤالء الرباء بن عازب، لكن حديثاً يف البخاري يدل على شهوده             

   .)٢())القتال ذلك اليوم 
 للرجال لكـن الرمحـة      صلى اهللا عليه وسلم   وهذه تصفية ثانية للجيش مع حاجته       

وا راغبني غـري    النبوية تشفق على هؤالء األطفال من حتميلهم ما ال يطيقون مع أم خرج            
 أجاز يومئذ رافع بني خديج ألنه       صلى اهللا عليه وسلم   مكرهني والذي يدل لذلك أن النيب       

أنا أقوى من رافع، أنا أصرعه، فلما أخرب رسـول اهللا           : فقال مسرة (( كان ماهراً يف الرماية     
أجازه  بذلك أمرمها أن يتصارعا أمامه، فتصارعا، فصرع مسرة رافعاً، ف          صلى اهللا عليه وسلم   

 أن يشهدوا مع رسول     رضي اهللا عنهم   فهذا املوقف يدل على حرصهم ورغبتهم        )٣())أيضاً  
  . القتال صلى اهللا عليه وسلماهللا 

أدركهـم  ((  فيه الغلمان    صلى اهللا عليه وسلم    الذي رد النيب     -الشيخني-ويف هذا املكان    
صـحابه، مث أذن بالعـشاء       بأ صلى اهللا عليه وسلم   املساء، فأذن بالل باملغرب فصلى النيب       

وقد انتخب مفرزة حلراسة . فصلى م، وبات بذلك املوضع القريب من معسكر املشركني      

                                                
   ) .١٨٦/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي  ) ١(
.  أُطُمان مسيا بشيخ وشيخة، كانا هناك على الطريق الشرقية إىل أحـد مـع احلـرة                 : الشيخان بلفط تثنية شيخ    ∗

 ) .٢٦١/ ٤( مرجع سابق : الشامي

  .٢٨١ صمرجع سابق ، : ري املباركفو ) ٢(
  .٢٨٢ صاملرجع السابق ،  ) ٣(



 ٢٧ 

املعسكر قوامها مخسون رجالً، باتوا يقومون بأعمال الدورية طائفني حول املعسكر، وقـد       
.  ري هذه إىل حممد بن مسلمة األنصا       قيادة قوة احلراسة   صلى اهللا عليه وسلم   أعطى الرسول   

   . )١())وتوىل ذكوان بن عبد قيس تلك الليلة حراسة الذات النبوية الكرمية 
أيـن  :(( "مبن معـه مث قـال        صلى اهللا عليه وسلم   وقبل طلوع الفجر حترك النيب      

أنـا  : فقال أبو خيثمة  " ......   ؟  من رجل خيرج بنا من كثب ال مير بنا عليهم ؟              األدالء
بكـسر  - بين حارثة وبني أمواهلم، حىت سلك يف ماء مربع           يا رسول اهللا فسلك به يف حرة      

 وكـان   -بفتح القاف فمثناة حتتية فطاء معجمة مـشالة       – ابن قيظي    -امليم وفتح املوحدة  
 ومن معه من املسلمني     صلى اهللا عليه وسلم   منافقاً ضرير البصر، فلما مسع حس رسول اهللا         

اهللا فإين ال أحل لـك أن تـدخل         إن كنت رسول    : قام حيثو التراب يف وجوههم، ويقول     
واهللا لو أعلم أين ال أصيب غـريك  : حائطي، وذكر أنه أخذ حفنة من تراب يف يده، مث قال  

ال  : "صلى اهللا عليـه وسـلم     فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول اهللا       . فضربت ا وجهك    
   .)٢(" ))تقتلوه فهذا األعمى أعمى القلب أعمى البصر

 فقام رأس النفاق عبداهللا بن أيب حبركة        ∗ه حىت بلغ الشوط   واستمر اجليش يف مسري   
أطاعهم وعصاين، مـا نـدري   : وقال(( ماكرة خبيثة وهي أنه اخنذل ورجع بثلث اجليش        

فرجع مبن اتبعه من قومه من أهل النفـاق والريـب،           . عالم نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس       
يا قوم أذكركم اهللا    : ر بن عبداهللا فقال   واتبعهم عبداهللا بن عمرو بن حرام السلمي والد جاب        

أالّ ختذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر عدوهم، يا قوم تعـالوا فقـاتلوا يف سـبيل اهللا أو                 
لو نعلم قتاالً ما أسلمناكم، ال نرى أن يكون قتال، ولئن أطعتنا لتـرجعن              : ادفعوا، فقالوا 

م اهللا، أعداء اهللا، فـسيغين اهللا       أبعدك: فلما استعصوا عليه وأبوا إال االنصراف قال      . معنا  
   .)٣())تعاىل نبيه عنكم 

  

                                                
  .٨٤ صمرجع سابق ، : بامشيل ) ١(
  ) .١٨٨/ ٤( مرجع سابق : الشامي  ) ٢(
هـ ، السرية النبوية يف ضـوء املـصادر         ١٤٢٤مهدي رزق اهللا ،     : أمحد.  هو مكان ملعب التعليم باملدينة اآلن        ∗

  ) .٤٦٦ ص/ ١: ج(  الرياض ،  ، دار إمام الدعوة ،٢األصلية ، ط

  ) .١٨٨/ ٤( مرجع سابق : الشامي  ) ٣(



 ٢٨ 

وقد كادت هذه احلركة من هذا املنافق أن حتدث خلالً يف اجليش اإلسالمي لـوال               
عناية اهللا تعاىل مث احلكمة النبوية يف معاجلة مثل هذا التصرف من هذا املنافق وذلك أنه نتج                 

  :عن فعلته هذه أمران 
فقد رأى فريق من قادة   (( تالف يف الرأي حيال هذا التصرف الغادر         شيء من االخ   :األول

 تأديب هؤالء املتمردين والقضاء عليهم للتخلص منهم قبل         صلى اهللا عليه وسلم   جيش النيب   
صلى اهللا  وعلى رأسهم النيب القائد األعلى      (االشتباك مع جيش املشركني ولكن فريقاً آخر        

   .)١())رأوا ترك هؤالء املتمردين وشأم اآلن : رأوا غري الرأي األول ) عليه وسلم
وال شك أن هذا هو الرأي الصحيح يف مثل هذا الظرف ألن قتـاهلم سيـشتت اجلـيش                  

  .ويضعف قوته ويفتح عليهم أكثر من جبهة 
 كادت ومهت طائفتان من املؤمنني أن تفشال متأثرة ذا املوقف من هـذا املنـافق                :الثاين

عروة بن موسى بن عقبة أن بين سلمة وبين حارثة ملا رجع عبداهللا بن              ذكر  (( فقد  . اخلائن  
øåÎ) M [:أيب وأصحابه مهتا أن تفشال فثبتهما اهللا تعاىل، وهلـذا قـال تعـاىل              £Jyd Èb$ tGxÿÍ¬!$ ©Û 

öN à6Y ÏB br& üxt± øÿs? ª!$#ur $ uKåkëéÏ9ur 3 í n? tãur «!$# È@ ©.uq tGuäù=sù tbq ãY ÏB÷sßJø9$# []   ١٢٢: سورة آل عمران  [
 ] واهللا وليهمـا  [:ما أحب أا مل ترتل واهللا يقول : قال جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما     

   .)٢( ))رضي اهللا عنهكما ثبت يف الصحيحني عنه 
  : للمكان الذي سيعسكر فيه صلى اهللا عليه وسلم اختيار النيب ¥

ب فقد اختار    وحسن درايته بأمر احلر    صلى اهللا عليه وسلم   وهنا جتلت حكمة النيب     
مكاناً أحسن ما يكون مع أن العدو قد سبقه إىل أرض املعركة ولكن جتلت حكمة الـنيب                 

كانت خطة حكيمة ودقيقة جداً، تتجلـى       ((  يف اختيار املكان حيث      صلى اهللا عليه وسلم   
وإنه ال ميكن ألي قائـد مهمـا        - العسكرية     صلى اهللا عليه وسلم   فيها عبقرية قيادة النيب     

  فقد احتل أفضل موضٍع من ميـدان    -ءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا       تقدمت كفا 
املعركة، مع أنه نزل فيه بعد العدو، فقد محى ظهره وميينه بارتفاعات اجلبل، ومحى ميسرته               

 بسد الثلمة الوحيدة اليت كانت توجـد يف جانـب اجلـيش     -حني حيتدم القتال  -وظهره  
                                                

  .٩٠ صمرجع سابق ، : بامشيل ) ١(
  ) . ١٥/ ٤(  ، دار الكتب العلمية ، بريوت ٢ ، طالبداية والنهايةهـ، ١٤٢٦إمساعيل ، : ابن كثري ) ٢(



 ٢٩ 

 وال  -إذا نزلت اهلزميـة باملـسلمني     -اً حيتمى به    اإلسالمي واختار ملعسكره موضعاً مرتفع    
ويلحق مـع   . يلتجئ إىل الفرار، حىت يتعرض للوقوع يف قبضة األعداء املطاردين وأسرهم            

ذلك خسائر فادحة إىل أعدائه إن أرادوا احتالل معسكره وتقدموا إليه، وأجلأ أعـداءه إىل               
من فوائد الفتح إن كانت     قبول موضع منخفض يصعب عليهم جداً أن حيصلوا على شيء           

   .)١())الغلبة هلم 
  : التعليمات األخرية ورفع الروح املعنوية ¥

أما وقد صار االشتباك بني جند اهللا تعاىل وجند الشيطان قاب قوسني أو أدىن قـام            
  : بعدة خطوات ميكن حتديدها بـ صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
همة املطلوبة منهم حتديداً واضحاً وقد      وحدد هلم امل  : ∗)عينني( وضع الرماة على جبل      -١

 وكان مما   رضي اهللا عنه  كانوا مخسني من أمهر رماة املسلمني وأمر عليهم عبداهللا بن جبري            
  انضح اخليل عنا بالنبل ال يأتونا من خلفنا إن كانـت لنـا            :"  هلم صلى اهللا عليه وسلم   قاله  

 لنا ظهورنا ال يأتونا مـن خلفنـا         امحوا  ")٢("أو علينا، فاثبت مكانك ال نؤتني من قبلك         
إن ... وارشقوهم بالنبل، فإن اخليل ال تقدم على النبل، إنا ال نزال غالبني ما ثبتم مكانكم                

رأيتمونا تتخطفنا الطري فال تربحوا مكانكم، حىت أرسل إليكم، وإن رأيتمونا نقتـل فـال               
يف عسكرهم فـال تفـارقوا      وإذا رأيتمونا زمهم حىت ندخل       ")٣("تغيثونا وال تدفعوا عنا   

مكانكم، وإن رأيتمونا ختطفنا الطري فال تربحوا، حىت أرسل إليكم، وإن رأيتمونا نقتل فال              
   .)٤("تعينونا وال تدفعوا عنا

 هذه األوامر احملددة الواضحة الصرحية مرة إىل القائـد          صلى اهللا عليه وسلم   وخيتم  
   .)٥("ماللهم إين أشهدك عليه:" ومرة إىل اجلنود بقوله 

                                                
  .٢٨٥ صمرجع سابق ، : املباركفوري ) ١(
إن حممداً قد قتل، ويسمى اليوم جبـل   : د بينهما واد ، قيل إن إبليس قام عليه ونادى           جبيل من جبال أح   : عينني   ∗

:  اجلريوي.   ، ويفصل بينهما وادي قناة       tويغلب على لونه االمحرار، يقع جنويب ضريح سيد الشهداء          ...   الرماة  
   .٦٩ صمرجع سابق ، 

  ) .٣٧/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام ) ٢(
  .٩٨ صرجع سابق ، م: بامشيل ) ٣(
  ) . ١٩٠/ ٤( مرجع سابق : الشامي  ) ٤(
 .املرجع السابق  ) ٥(



 ٣٠ 

فأي تعليمات أوضح وأصرح من هذه يف حتديد املهمة املطلوبة من الرماة وعـدم               
  !! .ترك اجلبل بأي حال 

  :  مساندة الرماة -٢
املسافة بـني   (( مل يكن مبقدور الرماة سد مجيع الثغرة بني موضعهم وجبل أحد وذلك أن              

 أن حيميهـا   اهللا عليه وسلمصلىوهي املنطقة اليت أراد رسول اهللا     -جبل الرماة وجبل أحد     
 أقول ستجد املسافة تقدر مبا يقارب ثالمثائة ومخسون ذراعاً وهي مسافة ليـست              -الرماة

بالقصرية، وإذا رأيت فإن السالح الذي متتلكه كتيبة الرماة من أجل احملافظة علـى هـذه                
ملـسافة،  املنطقة هو الرماح والسهام، وال ميكن من خالل هذا السالح تغطية مجيع تلـك ا     

حيث إن مدى فعالية السهم تتراوح ما بني مخسني إىل سبعني ذراعاً، وهنا سـيكون مـن        
قد : وإن عدنا إىل اجلواب فيقال    .... السهولة اختراق ذلك املضيق بعيداً عن سهام الرماة         

 قـد  صلى اهللا عليه وسلم  يف كتابه الكامل يف التاريخ أن النيب       -رمحه اهللا -ذكر ابن األثري    
د إىل كتيبة من املسلمني بقيادة الزبري بن العوام ويسانده املقداد بـن األسـود مهمـة              أسن

الصمود يف وجه فرسان خالد بن الوليد بالتعاون مع كتيبة الرماة، وذكر أيضاً أن خالـداً                
وذا التصرف احلكيم أغلـق   . )١())وعكرمة أقبال فلقيهما الزبري واملقداد فهزما املشركني      

  . يف وجه خالد التسلل إىل ظهر معسكر املسلمني اهللا عليه وسلمصلى النيب 
  : التعبئة القتالية -٣

  صف اجلنود يف مـواقعهم، وتوزيـع املهـام، وعقـد األلويـة، وتكتيـب            (( ويراد ا   
لواء األوس وأسنده إىل أسيد بن      :  ثالثة ألوية  صلى اهللا عليه وسلم    فقد عقد    )٢())الكتائب  

وأسنده إىل احلباب بن املنذر، ولواء املهاجرين وأسنده إىل مـصعب           حضري، ولواء اخلزرج    
  .مث إىل علي بن أيب طالب 

 للجيش ميمنة وجعل عليها املنذر بن عمرو، وميسرة وجعـل           صلى اهللا عليه وسلم   وجعل  
  .وجعل كتيبة الرماة على جبل عينني .  عليها الزبري بن العوام ويسانده املقداد بن األسود 

                                                
  .٧٦ صمرجع سابق ، : اجلريوي  ) ١(
  .٧١ صاملرجع السابق ،  ) ٢(



 ٣١ 

ميشي على رجليه، يسوي تلك الـصفوف       ((  أصحابه فكان    هللا عليه وسلم  صلى ا وصف  
تقدم يا فالن وتأخر يا فالن حىت إنه يرى منكب الرجـل            : ويبويء أصحابه للقتال يقول   

   .)١())خارجاً فيؤخره، فهو يقومهم كأمنا يقوم م القداح 
  : وأصحابه وكلمة السر صلى اهللا عليه وسلم شعار النيب -٤

  : ومن احلكمة يف اختيار هذا الشعار" أِمت أِمت : " الشعار يف هذه الغزوة هولقد كان 
 رفع الروح املعنوية للمسلمني والتفاؤل بالنصر والزيادة من محاس املؤمنني يف قتـال       -١(( 

  .املشركني 
 إرهاب املشركني املقاتلني فإن املشرك حني يسمع املسلم يقول ألخيه املسلم وقد أقبال              -٢

  .أمت أمت  أي اقتل اقتل تطري نفسه شعاعاً من أبطال أصحاب الشعار : هعلي
 أن الشعار حبد ذاته كلمة سر الليل عند العسكريني به يتعارف املقاتلون بعضهم علـى      -٣

   )٢(. ))بعض ويتميز املؤمنني من الكافرين 
  : بث احلماس ورفع الروح املعنوية للجند -٥

 ما  صلى اهللا عليه وسلم   يف سري املعركة فقد أواله النيب       وملا هلذا األمر من أثر عظيم       
يستحقه من اهتمام فعرض وسام الشرف وهو سيفه الشريف بأسلوب مشوق جعل الكل             

 ملن يأخذه فتشوف لـه رجـال        صلى اهللا عليه وسلم   يتشوف له، وذلك بأن عرض سيفه       
صـلى  طى رسول اهللا    ملا أع (( فأمسكه عنهم ومنهم علي وعمر والزبري حىت أن الزبري قال           

 السيف أليب دجانة وجدت يف نفسي حني سألته فمـنعين وأعطـاه إيـاه،       اهللا عليه وسلم  
 وقد قمت إليه وسألته إياه قبله،       صلى اهللا عليه وسلم   أنا ابن صفية عمة رسول اهللا       : وقلت

  : فأعطاه إياه وتركين، واهللا ألنظرن ما يصنع به، فاتبعته فخرج وهو يقول
ــذي عاهــ ــا ال ــيأن   دين خليل

  

  وحنن بالـسفح لـدى النخيـل        
  

ــول هر يف الكَيــد ــوم ال   ∗أالّ أق
  

  أضرب بـسيف اهللا والرسـول       
  

فجعل ال مير بشيء إالّ أفراه وفتكه، وفلق به هام املشركني، وكان إذا كَلَّ شـحذه                : قال
 باحلجارة، مث يضرب به العدو كأنه منجل، وكان يف املشركني رجل ال يدع لنا جرحياً إالّ               

                                                
  .٧٢ ص مرجع سابق ، اجلريوي ، ) ١(
  .١٣٩ ص، احلواس ، مرجع سابق  ) ٢(
   ) .٢٦٥/ ٤( رجع سابق م: الشامي.  آخر القوم، أو آخر الصفوف : الكَيول ∗



 ٣٢ 

 عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت اهللا تعاىل أن جيمع بينهما،               ∗ذفف
  فالتقيا فاختلفا ضربتني، فضرب املشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بـسيفه، وضـربه              

مث رأيته محل على مفرق رأس هند بنت عتبة، مث عدل السيف        : قال الزبري  .أبو دجانة فقتله    
: إـا نـادت   : كل سعيك رأيته فأعجبين غري أنك مل تقتل املرأة، قـال          : عنها، فقلت له  

رأيت إنساناً حيمش الناس محشاً شديداً فصمدت إليه،        : فلم جيبها أحد ويف لفظ    ! يالصخر  
صلى اهللا  فإذا امرأة فكرهت أن أضرب بسيف رسول اهللا         . فلما محلت عليه السيف ولول      

  . )١()) امرأة ال ناصر هلا عليه وسلم
صلى  يتبختر يف مشيته وهو حامل سيف رسول اهللا          رضي اهللا عنه  وكان أبو دجانة    

  . فأخرب عليه الصالة والسالم أا مشية يبغضها اهللا إالّ يف مثل ذلك املوطن اهللا عليه وسلم
  

                                                
مرجـع سـابق    الـشامي،  .  أي أسرع إىل قتلـه  : بذال معجمة ومل ففاءين األوىل مشددة مفتوحات     : ذفف ∗
)٤/٢٦٦(.   
  .١٩٢ ص مرجع سابق ، احلواس ، ) ١(



 ٣٣ 

 
 خطيباً يف أصحابه يـشحذ عـزائمهم ويقويهـا        صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   وهنا قام   

أيها الناس أوصيكم مبا أوصاين  (( ويذكرهم بفضل ما هم عليه وكان مما قاله يف ذلك اليوم            
اهللا تعاىل به يف كتابه، من العمل بطاعته، والتناهي عن حمارمه، مث أنكم اليوم مبـرتل أجـر        

ه، مث وطن نفسه له على الصرب واليقني، واجلد والنـشاط، فـإن             وذخر ملن ذكر الذي علي    
جهاد العدو شديد كريه، قليل من يصرب عليه إالّ من عزم اهللا تعاىل رشده، فإن اهللا تعـاىل                  
مع من أطاعه، وإن الشيطان مع من عصاه، فافتتحوا أعمالكم بالصرب على اجلهاد، التمسوا              

الذي آمركم به، فإين حريص على رشـدكم، وإن    ب] وعليكم[بذلك ما وعدكم اهللا تعاىل      
االختالف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف، مما ال حيب اهللا تعاىل، وال يعطي عليه            

من كان على حرام فرق اهللا تعـاىل        ] جدد يف صدري أن   [النصر وال الظفر، يا أيها الناس       
علـي صـالة صـلى اهللا عليـه     بينه وبينه ومن رغب له عنه غفر اهللا له ذنبه، ومن صلى      

ومالئكته عشراً، ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على اهللا، يف عاجل دنياه وآجل                
أخرته، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فعليه اجلمعة إال صبياً أو امرأة أو مريضاً أو عبداً                 

 من عمل يقربكم إىل اهللا      مملوكاً ومن استغىن عنها استغىن اهللا عنه، واهللا غين محيد، ما أعلم           
تعاىل إالّ وقد أمرتكم به، وال أعلم من عمل يقربكم إىل النار إالّ وقد يتكم عنه، وأنه قد                  
نفث يف روعي الروح األمني أنه لن متوت نفس حىت تستويف أقصى رزقها، ال ينقص منـه                 

كم استبطاؤه أن   شيء، وإن أبطأ عنها، فاتقوا اهللا ربكم وأمجلوا يف طلب الرزق، وال حيملن            
تطلبوه مبعصية اهللا تعاىل، فإنه ال يقدر على ما عنده إالّ بطاعته قد بني لكم احلالل واحلرام                 
غري أن بينهما شبهاً من األمر، مل يعلمها كثري من الناس إالّ من عصم اهللا تعاىل فمن تركها                  

ـ               ع فيـه،   حفظ عرضه ودينه، ومن وقع فيها كان كالراعي إىل جنب احلمى أوشك أن يق
وليس ملك إالّ وله محى، أال وإن محى اهللا تعاىل حمارمه، واملؤمن من املؤمنني كالرأس مـن           

   .)١("))اجلسد، إذا اشتكى تداعى عليه سائر جسده والسالم عليكم
ومبثل هذه الكلمات الصادقة املؤثرة يدخل املسلمون إىل املعركة وهم أصدق عزمية            

سوله وألمهية هذا األمر وأثره يف نفوس اجلند فقد قام يف           وأكثر تصميماً على نصرة اهللا ور     

                                                
  .١٩٠ صمرجع سابق ، : احلواس ) ١(



 ٣٤ 

اجليش املشرك من حيرضهم أيضاً وحيفزهم ومن ذلك ما صنعه أبو سفيان بن حرب القائد               
يا بين عبدالدار قد وليـتم      : (( العام جليش املشركني حيث حرض بين عبدالدار بقوله هلم        

ى الناس من قبل رايام، إذا زالت زالوا، فإما         لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإمنا يؤت        
فغضب بنو عبدالـدار لقـول أيب       . أن تكفونا لواءنا وإما أن ختلوا بيننا وبينه فنكفيكموه          

حنن نسلم إليك لواءنا ؟؟  ستعلم :"سفيان هذا أشد الغضب، ومهوا به وتواعدوه، وقالوا له        
ده أبو سفيان، وقد أثـر اسـتفزاز أيب         ، وكان ذلك الذي أرا    " غداً إذا التقينا كيف نصنع    

سفيان يف محلة اللواء أشد األثر، مما محلهم على الثبات ساعة احتدام املعركة، فلم يـسقط                
 ومل يقتصر التحريض على الرجال بل )١())لواء مكة من أيديهم حىت أبيدوا عن بكرة أبيهم         

ه زوجها من التحـريض      مبا قام ب   -زوج أيب سفيان  -حىت يف النساء قامت هند بنت عتبة        
  :فتارة خياطنب أهل اللواء فيقلن (( فكانت تضرب بالدف هي وبعض النسوة معها 

  ويهاً محاة األدبار  ويهاً بين عبدالدار 
  ضرباً بكل بتار

  :وتارة يأززن قومهن على القتال وينشدن 
  ونفرش النمارق   إن تقتلوا نعانق

  )٢())فراق غري وامق   أو تدبروا نفارق 
شتان بني من يعلق القلب باهللا والدار واآلخرة وانتظار موعود اهللا وبني مـن        ولكن  

  .، أو يثري احلمية اجلاهلية يف النفوس ) نعانق، منارق، وامق(يعلق القلب بشهوات الدنيا 
  : حماوالت سياسية بائسة ¥

ويف هذه اللحظات احلرجة وقد كادت ساعة الصفر تدق تقوم قـريش مبنـاورة              
 وأصحابه مـن    صلى اهللا عليه وسلم   ة عسى أن خيلي األنصار بينهم وبني النيب         سياسية بائس 

يـا معـشر   (( : " فإن أبا سفيان أرسل إىل األنصار خاصة يقول هلم :األوىلاملهاجرين أما  
فننصرف عنكم، فال    ) صلى اهللا عليه وسلم   يعين النيب   (األنصار، خلوا بيننا وبني ابن عمنا       

                                                
  .١٠٥ صمرجع سابق ، : بامشيل ) ١(
   .٢٨٨ صمرجع سابق ، : املباركفوري  ) ٢(



 ٣٥ 

 ردوا عليـه رداً عنيفـاً، ورفـضوا        رضي اهللا عنهم  ولكن األنصار   ) حاجة لنا إىل قتالكم     
   .)١(" ))عرضه، بعد أن أمسعوه ما يكره

 فكانت عن طريق عميل خائن من أهل املدينة وهو أبو عـامر الفاسـق         :الثانيةأما احملاولة   
قبل اإلسالم مث مسي بالفاسق بعد أن شرق باإلسالم وذهب          ) الراهب(والذي كان يسمى    

 وجاء مع أهل مكة وظن      صلى اهللا عليه وسلم   هل مكة حيرضهم على قتال رسول اهللا        إىل أ 
فوقف بني  (( إن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه        : أن قومه سيطيعونه كما قال ألهل مكة      

يا معشر األوس أنـا أبـو   : "الصفوف، ونادى قومه من األوس يف معسكر املسلمني قائالً       
ولكن قومه األوس مبجرد " ر رأس األوس وسيدهم قبل اإلسالم    عامر الراهب، وكان املذكو   

ال :( أن مسعوا صوته، مل يتركوا له فرصة ليسترسل يف الكالم، بل أجابوه بصوت واحـد                
  لقد أصاب قـومي بعـدي      : "فلما مسع اخلائن ردهم قال      ) مرحباً بك وال أهالً يا فاسق       

   .)٢(" ))شر
  : توجيه نبوي يف املراحل األخرية ¥

 أمره ألصحابه بأن يتركوا املشركني يبـدؤون  صلى اهللا عليه وسلموهنا يصدر النيب الكرمي  
ال يقاتلن أحـد     : "صلى اهللا عليه وسلم   القتال فإنه على الباغي تدور الدوائر ولذلك قال         

   .)٣("حىت نأمره بالقتال
وحزبه وبـني جنـد     وهنا مل يبق إال أن تعلن احلرب عن بدايتها ويبدأ الرتال بني جند اهللا               

«Èb#xã [:الشيطان وصدق اهللا العظيم  yd Èb$ yJóÁ yz (#q ßJ|Á tG÷z $# í Îû öN ÍkÍh5uë [] ١٩: سورة احلج[  
وقد كان من عادم أن تبدأ احلرب باملبارزة بني الفرسان وهذا الذي حصل فإن طلحة بن                

، فـأحجم عنـه     دعا إىل الرباز  (( أيب طلحة العبدري وهو كبش الكتيبة وقائد محلة اللواء          
الناس حىت دعا ثالثاً وهو على مجل له، فقام إليه الزبري بن العوام فوثب حىت استوى معـه                  

الذي يلـي   : "صلى اهللا عليه وسلمعلى بعريه، فعانقه، فاقتتال فوق البعري، فقال رسول اهللا      
 وقال ، فوقع املشرك، ووقع عليه الزبري فذحبه، فأثىن عليه رسول اهللا"حضيض األرض مقتول  

                                                
  .١٠٧ صمرجع سابق ، : بامشيل  ) ١(
  .١٠٨ صاملرجع السابق ،  ) ٢(
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 )١(" ))لو مل يربز إليه الزبري لربزت إليه      :"وقال  " إن لكل نيب حوارياً، وإن حواري الزبري      : "
 بذلك سروراً عظيماً، ورفع صوته بـالتكبري، فكـرب   صلى اهللا عليه وسلمسر النيب (( وقد  

   .)٢())املسلمون لتكبريه 
وح املعنوية للمـؤمنني    وال شك أنه كان هلذا املوقف الرائع عظيم األثر يف رفع الر           

كما أنه قد أدخل الرعب واهللع يف صفوف املشركني وهم يفقدون أحد أبـرز فرسـام               
  .وقائد كتيبة محلة اللواء 

طلحة بـن عثمـان     (( واستمرت املبارزة بني أولياء اهللا وأولياء الشيطان فقد قام          
ىل النار ويعجلكـم    إنكم تزعمون أن اهللا يعجلنا بسيوفكم إ      : صاحب لواء املشركني فقال   

بسيوفنا إىل اجلنة فهل منكم أحد يعجله اهللا بسيفي إىل اجلنة أو يعجلين بسيفه إىل النـار ؟                  
والذي نفسي بيده ال أفارقك حىت يعجلك اهللا بـسيفي          : فقام إليه علي بن أيب طالب فقال      

 إىل النار أو يعجلين بسيفك إىل اجلنة فضربه علي فقطع رجله فسقط فانكـشفت عورتـه             
 وقـال  صلى اهللا عليه وسـلم  فتركه فكرب رسول اهللا     !  أنشدك اهللا والرحم ابن عم      : فقال

إن ابن عمي ناشدين الرحم حني انكـشفت        : ما منعك أن جتهز عليه؟ قال     : لعلي أصحابه 
 وكان من أفذاذ قريش وفرسام سباع بن عبدالعزى وقد ناداه           )٣())عورته فاستحييت منه    

هلُم إيل فأسرع إليه سباع يكت كتيت الفحل اهلائج،   ): يف سخرية ( له   محزة للرباز قائالً  (( 
وقد كان ملقتل سباع هـذا أثـر      . فالتقاه محزة بضربة هامشية مسلمة جعلته كأمس الدابر         

   .)٤())سيء يف نفوس املشركني ألنه من أبطاهلم املعتمد عليهم ساعة الشدة 
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 ٣٨ 

 

بعد تفوق املسلمني يف املبارزة شدوا على محلة لواء املشركني من بـين عبدالـدار               
  .فكان مدار املعركة حوله وذلك أن سقوط اللواء بالذات يف ذلك العصر يعين بداية اهلزمية 

 كتائب متفرقة فحاسوا العدو ضرباً حىت       صلى اهللا عليه وسلم   وصار أصحاب رسول اهللا     (( 
إثقاهلم، فحمل لواءهم أبو شيبة عثمان بن أيب طلحة، فحمل عليه محزة بن             أجهضوهم عن   

فقطع يده ورجله حىت انتهى إىل مؤتزره وبـدا         ] فضربه بالسيف على كاهله   [عبداملطلب  
سحره فقتله، فحمله أبو سعد بن أيب طلحة، فرماه سعد بن أيب وقاص، فأصاب حنجرته،               

فرماه عاصم بن ثابت بـن أيب       ] بن أيب طلحة   [فدلع لسانه فقتله، فحمله مسافع بن طلحة      
 فقتله، فحمله احلارث بن طلحة فرماه عاصم بن ثابت فقتله، كالمهـا             -بالقاف–األقلح  

: يا بين من أصابك ؟  فيقول      : يشعره سهماً فيأيت أمه سالفة فيضع رأسه يف حجرها فتقول         
ها اهللا من رأس عاصم أن      خذها وأنا ابن األقلح، فنذرت إن أمكن      : مسعت رجالً رماين يقول   

تشرب فيه اخلمر، وجعلت ملن جاء به مائة من اإلبل، فحمل اللواء كالب بن طلحة بن أيب       
وهـو  -قزمان، فحمله اجلالس بن طلحة بن أيب طلحة : طلحة فقتله الزبري بن العوام، وقيل   

بـن   فقتله طلحة بن عبيداهللا، فحمله أرطـاة         -بضم اجليم وختفيف الالم ويف آخره سني      
وهو بضم الشني املعجمة وفتح –شرحبيل، فقتله علي بن أيب طالب فحمله شريح بن قارظ       

الراء فمثناه حتتية ساكنة فحاء مهملة، وأبوه بقاف فألف فراء مكـسورة فظـاء معجمـة          
 فليس يدري من قتله، فحمله أبو زيد بن عمري بن عبدمناف بن هاشم بن عبدالدار           -مشالة

سط بن شرحبيل بن هاشم بن عبدالدار فقتله قزمان أيضاً، فحملـه            فقتله قزمان، فحمله قا   
ال نؤتني من قبلك فقطعت ميينه، فأخذ اللواء بـشماله          :  فقالوا -غالم هلم حبشي  -صواب  

نعم ، فرماه قزمـان   : اللهم هل أعززت ؟ فقالوا    : فقطعت فالتزم القناة بصدره وعنقه وقال     
   .)١(]ن فقتله، وهو أثبت األقاويل، فتفرق املشركو

وبدا بعد معركة اللواء هذه رجحان الكفة للمسلمني واندحار املشركني واحنسارهم فصار 
ôâ [:املسلمون كما قال اهللا عز وجل  s)s9ur ãN à6s% yâ |¹ ª!$# ÿ¼çnyâ ôãur øåÎ) NßgtRq è¡ ßs s? ¾Ïm ÏRøåÎ*Î/ ( 
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 التقهقر وأبلى أبو دجانة األنصاري، وطلحة بن عبيداهللا،         وأخذ جيش املشركني يف   
وأسد اهللا وأسد رسوله محزة بن عبداملطلب، وعلي بن أيب طالب، وأنس بن النضر، وسعد               

 بالء شديداً وصـدقوا القتـال    رضي اهللا عنهم  بن الربيع، وغريهم من املهاجرين واألنصار       
هم قتالً وازم املشركون بنـسائهم      فحشوا املشركني حىت كشفوهم عن املعسكر، وكو      

 : رضي اهللا عنه  حىت بدت سوقهن وخالخلهن مشمرات هوارب كما قال الرباء بن عازب            
لقد رأيتنا ننظر إىل خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب يرفعن عن سوقهن              (( 

ال شك  حىت بدت خالخلهن، وازم القوم ما دون أخذهن قليل وال كثري، وكانت اهلزمية              
   .)١())فيها، ودخل املسلمون عسكر املشركني فانتهبوه 

   :جناح اخلطة النبوية  ¥
إىل هنا املوقف لصاحل املسلمني وقد بدا جناح اخلطة النبوية فقد حاولت قـوة املـشركني                
بقيادة أيب عامر ومساندة عكرمة بن أيب جهل ومن معه من الفرسان التـسلل إىل داخـل                 

ولكن مواقع اجليش اإلسالمي اليت اختارها الرسول       ((  من اخللف    الشعب لضرب املسلمني  
 ملرابطة جيشه قبل املعركة واحتالل هذا اجليش املواقع التعبوية اهلامة يف      صلى اهللا عليه وسلم   

جبل الرماة عند مدخل الشعب أحبط هذه احملاولة إحباطاً كامالً، حيث قوبل هذا اهلجوم              
بقيادة (همر من نبال الرماة يف اجلبل، كما تصدى املشاة         بسيل من ) وخاصة هجوم الفرسان  (

للمهامجني وقاوموهم مقاومة عنيفة، مما أجرب املهامجني على االرتداد وقـد           ) الزبري واملقداد 
رجال رابطوا يف مواقع خمتارة من جبـل أحـد   ) على ما يظهر(ساعد يف تشتيت املهامجني  

قطعاً كبرية دحرجوهـا حنـوهم      ) ن الصخور م(رمجوا املهامجني باحلجارة وسلطوا عليهم      
  .فأحدثت االرتباك يف تشكيالم وأجربم على االبتعاد من سفح اجلبل 

وقد عاود فرسان مكة اهلجوم ثالث مرات، ولكنهم فشلوا فيها مجيعها، وذلـك بـسبب             
وكان فشل املشركني يف هجومهم األول هذا أوىل مثـرات          .......  يقظة الرماة يف اجلبل     
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 ٤٠ 

طة احلكيمة الدقيقة اليت رمسها الرسول القائد إلدارة دفة املعركـة، واختـار مبوجبـها               اخل
   .)١())املرابطة يف ذلك املكان التعبوي احلصني من الشعب 

صلى اهللا عليـه  وذه اخلطة املوفقة احلكيمة بعد تقدير اهللا ونصره ألوليائه تبني حنكة النيب          
اليت رمبا ينفذ منها املشركون وحصل ما توقعـه الـنيب     يف اختيار املكان وسد الثلمة       وسلم

 حبنكته احلربية من حماولة املشركني االلتفاف على املسلمني لكن يقظة           صلى اهللا عليه وسلم   
  .رماة املسلمني وفرسام ردم على أعقام خاسرين 
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ويف خضم املعركة واملسلمون ينهكون العدو قتالً وجرحاً حصل اغتيال لئيم حلمزة            
إن محزة قتل طعيمة بن عدي بن اخليـار         ((  وذلك كما يقول قاتله وحشي       رضي اهللا عنه  

فلمـا أن   : قال" .  إن قتلت محزة بعمي فأنت حر     : "ببدر، فقال يل موالي جبري بن مطعم      
 خرجت مـع النـاس إىل   -وعينني جبل حبيال أحد بينه وبينه واٍد– عينني  خرج الناس عام  

هل من مبارز ؟  فخرج إليه محزة بـن          : القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال       
مث شـد   : يا سباع، يا ابن أم أمنار مقَطِّعةَ البظور أحتاد اهللا ورسوله ؟ قال            : عبداملطلب فقال 

وكمنت حلمزة حتت صخرة فلما دنا مين رميته حبـربيت       : قال. عليه فكان كأمس الذاهب     
فكان ذاك العهد به، فلما رجع النـاس  : فأضعها يف ثنته، حىت خرجت من بني وركيه، قال 

رجعت معهم، فأقمت مبكة حىت فشا فيها اإلسالم، مث خرجت إىل الطائف، فأرسـلوا إىل               
فخرجت معهم  : قال . يهيج الرسل    إنه ال :  رسوالً فقيل يل   صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

: قلـت ) أنت وحشي ؟:(  فلما رآين قال صلى اهللا عليه وسلمحىت قدمت على رسول اهللا  
فهل تستطيع  :( قال  . قد كان من األمر ما بلغك       : قلت) . أنت قتلت محزة    :( قال. نعم  

 سـلم صلى اهللا عليه و   فخرجت ، فلما قبض رسول اهللا       : قال) . أن تغيب وجهك عين ؟      
: قـال . ألخرجن إىل مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به محـزة         : فخرج مسيلمة الكذاب قلت   

فإذا رجل قائم يف ثلمة جدار كأنه مجل        : فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، قال        
: فرميته حبربيت فأضعها بني ثدييه حىت خرجت من بني كتفيه، قال          : أورق ثائر الرأس، قال   
   .)١())ألنصار فضربه بالسيف على هامته ووثب إليه رجل من ا

 بقريش األفاعيل يف بدر ولذلك كانوا يتشوفون لقتله         رضي اهللا عنه  وقد فعل محزة    
ومع ذلك مل جيرؤ أحد على مواجهته ولذلك عمدوا إىل حتريض وحشي على قتله غيلـة                

  .ووعدوه على ذلك حريته اليت هي أعظم ما يكافأ به العبد 
صلى اهللا عليه    وحنقها على بطل األبطال وأسد اهللا ورسوله         ومن مبلغ حقد قريش   

وحشياً ملا قتل محـزة شـق بطنـه        ((  أم مثلوا به أشنع متثيل بعد مقتله وذلك أن           وسلم
هذه كبد محزة، فمضغتها مث لفظتـها،       : وأخرج كبده، فجاء ا إىل هند بنت عتبة، فقال        

                                                
 .)١٤٣/ ٩)  ( ٤٠٧٢(طلب حديث رقم مرجع سابق ، كتاب املغازي ، باب قتل محزة بن عبدامل: البخاري  ) ١(



 ٤٢ 

ذا جاء مكة أن تعطيه عـشرة دنـانري،         ونزعت ثياا وحليتها، فأعطته لوحشي، ووعدته إ      
وقامت معه حىت أراها مصرع محزة، فقطعت من كبده وجدعت أنفه وقطعـت أذنيـه مث     

  .جعلت مسكتني ومعضدين وخدمتني حىت قدمت بذلك مكة 
 وهو يومئذ   -بزاي فموحدة مشددة  – ابن زبان    -وهو باحلاء املهملة مصغراً   -ومر احلليس   

 بزج الـرمح، وهـو   رضي اهللا عنهو يضرب يف شدق محزة سيد األحابيش بأيب سفيان وه  
يا بين كنانة، هذا سيد قريش يصنع بابن عمه مـا تـرون          : ذق عقق، فقال احلليس   : يقول

   .)١())وحيك، اكتمها علي، فإا كانت زلة : حلماً، فقال
ن أصاب ل:"  ملقتل محزة تأملاً عظيماً حىت قال   صلى اهللا عليه وسلم   وقد تأمل قلب رسول اهللا      

عليـه  أبشرا أتاين جربيل    (( : "مث قال لفاطمة ولعمته صفية رضي اهللا عنهما         " مبثلك أبداً   
محزة بن عبداملطلب أسد اهللا وأسـد       :  فأخربين أن محزة مكتوب يف أهل السموات       السالم
   .)٢(" ))رسوله

ر  أن ترى عمته صفية ما أصاب أخاها محزة فـأم          صلى اهللا عليه وسلم   وخشي رسول اهللا    
يا أمه إن رسول اهللا يأمرك أن ترجعي،   : ارجعها ، وأن الزبري قال هلا     (( ابنها الزبري بقوله له     

ومل ؟  وقد بلغين أن قد مثل بأخي وذلك يف اهللا فما أرضانا مبا كان مـن ذلـك                     : قالت
، ) خلِّ سـبيلها    :( قال  . فأخرب الزبري رسول اهللا بذلك      . ألحتسنب وألصربن إن شاء اهللا      

صـلى اهللا    وذكر أن النيب     )٣())ه فنظرت إليه فصلت عليه واسترجعت واستغفرت له         فأتت
رمحة اهللا عليك، لقـد كنـت وصـوالً         (( :"  حني رأى محزة قد مثل به قال         عليه وسلم 

"  للرحم، فعوالً للخري، ولوال حزن من بعدك لسرين أن أدعك حىت حتشر من أجواف شىت              
   ولكن حني نزل قـول اهللا عـز وجـل          )٤(" )) منهم ألمثلن بسبعني "مث حلف وهو مبكانه     

:] ÷bÎ) ur óO çGö6 s%% tæ (#q ç7Ï%$ yèsù È@ ÷VÏJÎ/ $ tB O çF ö6 Ï%q ãã ¾Ïm Î/ ( ûÈõs9ur ÷Län ÷éy9 |¹ uq ßgs9 ×éöç yz öúïÎéÉ9» ¢Á=Ïj9 [ ]  سورة

                                                
  ) .٢١٨/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
  .١١٧ صمرجع سابق ، : الباكري  ) ٢(
  .١٢٣ صاملرجع السابق ،  ) ٣(
   ) .١٥٠/ ٩( مرجع سابق ، : ابن حجر ) ٤(



 ٤٣ 

عدل عن عزمه بالتمثيل بقتلى املشركني، مث عفا وصرب بل وى عـن              ]  (( ١٢٦: النحل
   .)١())كانت املثلة أياً 

 يأىب عليـه الـصالة      صلى اهللا عليه وسلم   ومع هذا احلزن على فقد أسد اهللا وأسد رسوله          
ملا قدم وحشي املدينة قال     (( والسالم على أصحابه أن مينعوا وحشياً من اإلسالم وذلك أنه           

دعوه، فإلسالم رجل واحد أحب إيلّ من قتل ألف         : يا رسول اهللا هذا وحشي فقال     : الناس
   .)٢())ل كافر رج

 وحسن خلقه مع ما أصاب قلبه الشريف        صلى اهللا عليه وسلم   وهذا من كمال ومتام رمحته      
  !!من حزن على عمه مل ينسه مع طول السنني 

   : تغري سري املعركة ¥
 كان خسارة كبرية حلـسن بالئـه    رضي اهللا عنه  وبالرغم من أن فقد محزة بن عبداملطلب        

داء اهللا حىت قد رأينا فرحهم وشدة حتريضهم على قتلـه إالّ أن   ونكايته يف أع رضي اهللا عنه  
مسار املعركة كان مستمراً يف صاحل املسلمني إىل أن رأى الرماة من فوق جبل عينني سـري      
املعركة وكيف صدق اهللا تعاىل املؤمنني وعده وقد سقط لواء املشركني وصرع محلته مجيعاً              

  .عه وأخذ املسلمون يقتلون يف املشركني ويأسرونحىت بقي يف األرض مل جيرؤ أحد على رف
ملا رأى أصحاب عبداهللا بن (( عندئذ تغري جمرى األمور وانعكس سري املعركة وذلك أنه 

أي قوم الغنيمة الغنيمة، مل تقيمون هاهنا يف : جبري وهم الرماة ما حصل للمشركني قالوا
د ظهروا، وهم ينتهبون عسكرهم، غري شيء، قد هزم اهللا تعاىل العدو، وهؤالء إخوانكم ق

رضي اهللا فادخلوا عسكر املشركني فاغنموا مع إخوانكم، فقال عبداهللا بن جبري ومن وافقه 
امحوا ظهورنا وال تربحوا : " قال لكم صلى اهللا عليه وسلمأمل تعلموا أن رسول اهللا : عنهم

" كونا، امحوا ظهورنامن مكانكم، وإذا رأيتمونا نقتل، فال تنصرونا، وإن غنمنا فال تشر
وانطلقوا فلم يبق مع أمريهم .  هذا صلى اهللا عليه وسلممل يرد رسول اهللا : فقال اآلخرون

عبداهللا بن جبري إالّ دون العشرة، وذهب الباقون إىل عسكر املشركني ينتبهون، فلما أتوهم 
فكر باخليل صرفت وجوههم فاقبلوا منهزمني، ونظر خالد بن الوليد إىل اجلبل وقلة أهله 

                                                
   .١٢١ صمرجع سابق ، : الباكري  ) ١(
  ) .٢١٧/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٢(



 ٤٤ 

 فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم، -وأسلما بعد ذلك–وتبعه عكرمة بن أيب جهل 
وثبت أمريهم عبداهللا فقاتل حىت قتل، فجردوه ومثلوا به أقبح مثلة، وكانت الرماح قد 
شرعت يف بطنه، حىت خرقت ما بني سرته إىل خاصرته إىل عانته، وخرجت حشوته، 

  فبينما املسلمون قد شغلوا بالنهب والغنائم إذ دخلت اخليول تنادى .وأحاطوا باملسلمني 
يا للعزى ، ياهلبل ، ووضعوا السيوف يف املسلمني وهم آمنون، وكلٌ يف : فرساا بشعارهم

وملا رأى املشركون خيلهم ظاهرة رجعوا فشدوا على .  يده أو حضنه شيء قد انتهبه 
 ذريعاً، وتفرق املسلمون يف كل وجه، وتركوا ما املسلمني فهزموهم، فقتلوا فيهم قتالً

انتهبوا وخلوا من أسروا، وانتفضت صفوف املسلمني، واستدارت رحاهم وكانت الريح 
: أول النهار صباً فصارت دبوراً، وكر الناس منهزمني حيطم بعضهم بعضاً، فصاروا ثالثاً

أي عباد اهللا  : -نه اهللالع-ن ثلثاً جرحياً، وثلثاً منهزماً وثلثاً مقتوالً، وصرخ الشيطا
وكان . فرجعت أوالهم، فاجتدلت هي وأخراهم، وهم يظنون أم من العدو.  إخوانكم

وكان أول النهار للمسلمني على . غرض إبليس بذلك أن يقتل املسلمون بعضهم بعضاً 
ôâ [:الكفار كما قال تعاىل  s)s9ur ãN à6s% yâ |¹ ª!$# ÿ¼çnyâ ôãur øåÎ) N ßgtRq è¡ ßs s? ¾Ïm ÏRøåÎ*Î/ ( #_̈L ym #såÎ) 
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r èå @@ ôÒ sù í n? tã tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# [] كانت دولة أسرع من دولة فما ] .  ١٥٢: سورة آل عمران
رضي وصرخ الشيطان عند جبل عينني وقد تصور يف صورة جعال بن سراقة . املشركني

ثالث صرخات، ومل يشك فيه أنه حق وكان جعال إىل جنب " إن حممداً قد قتل : "اهللا عنه
إن كان رسول اهللا : مسعوا ذلكأيب بردة يقاتل أشد القتال، فقال مجاعة من املسلمني ملا 

 قد قتل أفال تقاتلون على دينكم، وعلى ما كان عليه نبيكم، حىت صلى اهللا عليه وسلم
ليت لنا رسوالً إىل عبداهللا بن أيب لنا أماناً من أيب : وقال مجاعة!  تلقوا اهللا تعاىل شهداء ؟

توكم فيقتلوكم، واختلط سفيان، يا قوم إن حممداً قد قتل فارجعوا إىل قومكم، قبل أن يأ
املسلمون، فصاروا يقتلون على غري شعار، ويضرب بعضهم بعضاً من العجلة والدهش وما 

وتفرق املسلمون يف كل وجه، وازمت طائفة منهم حىت دخلت املدينة فلقيتهم أم  .يدري 
 ملغزل فاغزل به، وهلُمهاك ا: "أمين فجعلت حتثو يف وجوههم التراب وتقول لبعضهم 



 ٤٥ 

 ومل يبق منهم إالّ نفر صلى اهللا عليه وسلموملا انكشف املسلمون عن رسول اهللا  ."سيفك
يسري مل يبق للمسلمني لواء قائم وال فئة، وإن كانت خيل املشركني لتجوسهم مقبلة مدبرة 
يف الوادي، يلتقون وال يفترقون، ما يرون أحداً من الناس يردهم، حىت رجعوا إىل 

بعض املسلمني يف اجلبل، واستشهد منهم من أكرمه اهللا تعاىل معسكرهم، وأصعد 
هذا إزب : " ما صرخ به الشيطان قالصلى اهللا عليه وسلمبالشهادة، وملا بلغ رسول اهللا 

   .)١(" ))العقبة
إذاً قد ظهر أن تلك الثغرة اليت كان عليها الرماة كان هلا أثـر عظـيم يف إعاقـة                   

 النبوي عليهم بأن ال يربحوا مكام بأي حال وخـتم          املشركني ولذلك كان ذلك التأكيد    
  " .اللهم إين أشهدك عليهم : "صلى اهللا عليه وسلمذلك بقوله 

ورأينا تكرار خالد للمحاولة هو وعكرمة مرات ومرات ولكن نبل الرماة فعل م األفاعيل              
  .أبلغه وصدهم ولذلك حنقوا على أمريهم أشد احلنق ومثلوا به كما تقدم أشنع متثيل و

ومع هذا فإم رضوان اهللا عليهم إمنا نزلوا عن اجلبل عن اجتهاد منهم فإنه ملا اهم أمريهم                 
صلى مل يرد رسول اهللا     : "عبداهللا بن جبري عن الرتول من على اجلبل وترك أماكنهم قالوا له           

  ". هذااهللا عليه وسلم
ôâ [:وأيضاً فقد عفا اهللا عنهم كما قال سبحانه  s)s9ur ãN à6s% yâ |¹ ª!$# ÿ¼çnyâ ôã ur øåÎ) N ßgtRq è¡ ßs s? 
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  .فيهم بعد هذا إالّ من أعمى احلقد قلبه 

   :صلى اهللا عليه وسلم قصد املشركني رسول اهللا وثباته ¥
وحني دارت رحى احلرب على املسلمني وصارت عليهم الدولة كثف املشركون محالـم       

صلى اهللا  ك وهو الثابت البطل      وأىن هلم ذل   صلى اهللا عليه وسلم   وشدوا يريدون رسول اهللا     
 مكانـه مـا   صلى اهللا عليه وسلمثبت رسول اهللا  : "قال حممد بن عمر   ((  كما   عليه وسلم 

                                                
   ) .١٩٦/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(



 ٤٦ 

...  يزول قدماً واحداً، بل وقف يف وجه العدو، وما يزال يرمي عن قوسه حىت تقطع وتره                 
   .)١(" ))ورمى رسول اهللا باحلجارة، وكان أقرب الناس إىل العدو

 يف مأمن دون أصحابه بل كـان أقـرم إىل           صلى اهللا عليه وسلم   اً رسول اهللا    فلم يكن إذ  
شهدت أحداً فنظرت إىل النبل من كل ناحية، ورسول اهللا          :(( العدو وكما يقول أحدهم     

 وسطها، كل ذلك يصرف عنه ولقد رأيت عبداهللا بن شهاب الزهري            صلى اهللا عليه وسلم   
 إىل  صلى اهللا عليه وسلم   ورسول اهللا   " .  وت إن جنا  دلوين على حممد، ال جن    : "يقول يومئذ   

واهللا ما رأيته، أحلـف     : "جنبه ما معه أحد، مث جاوزه فعاتبه صفوان بن أمية يف ذلك فقال            
" باهللا إنه منا ممنوع، أما واهللا خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله، فلم خنلـص إليـه                

ملا اجنلى الناس عـن  :  قالرضي اهللا عنهي وروى أبو يعلى بسند حسن، عن عل .........  
صلى اهللا عليه  يوم أحد نظرت يف القتلى، فلم أر رسول اهللا          صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

واهللا ما كان ليفر وما أراه يف القتلى، ولكن أرى اهللا تعاىل غضب علينا مبا           : " ، فقلت  وسلم
من أن أقاتل حىت أقتل، فكسرت جفـن   فما يل خري صلى اهللا عليه وسلم   صنعنا، فرفع نبيه    

 بينهم، أي صلى اهللا عليه وسلم يل، فإذا أنا برسول اهللا   اسيفي، مث محلت على القوم فأفرجو     
   .)٢( " ))صلى اهللا عليه وسلميقاتلهم 
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 ٤٧ 

 

 املخبوء وتكشف النفوس على حقيقتها      إن ساعات الشدائد واملكاره هي اليت تظهر      
 رضي اهللا عنهمولقد أظهرت أحرج ساعات املعركة مناذج فريدة ومواقف عجيبة للصحابة           

 ومن  صلى اهللا عليه وسلم    وإظهار صادق احلب له      صلى اهللا عليه وسلم   يف الذود عن نبيهم     
  : ذلك مثالً

 السهام بـوجهي دون وجـه     كنت أتقي :(( " قال   رضي اهللا عنه   أن قتادة بن النعمان      -١
 فكان آخرها سهماً ندرت منه حـدقيت فأخـذا بيـدي    صلى اهللا عليه وسلم  رسول اهللا   

: فقـال "  فلما رآها يف كفي دمعت عينـاه صلى اهللا عليه وسلموسعيت ا إىل رسول اهللا   
فكانت أحـسن  " اللهم ِق قتادة كما وقى وجه نبيك فاجعلها أحسن عينيه وأحدمها نظراً          "

من أنـت ؟   : وهلذا ملا وفد ولده على عمر بن عبدالعزيز قال له         ....  ه وأحدمها نظراً    عيني
  :فقال مرجتالً 

  أنا ابن الذي سالت على اخلد عينه      
  

  فردت بكف املصطفى أحسن الرد      
  

  فعادت كما كانت ألول أمرهـا     
  

  فيا حسنها عيناً ويا حسن ما خد        
  

  :فقال عمر بن عبدالعزيز عند ذلك 
  ملكارم ال قعبان مـن لـنب      تلك ا 

  

   ))١(شيبا مباء فعادا بعـد أبـواال        
  

أرأيت إن قتلت فـأين  ((  يوم أحد   صلى اهللا عليه وسلم    ومنهم الرجل الذي قال للنيب       -٢
   .)٢())يف اجلنة فألقى مترات يف يده مث قاتل حىت قتل : أنا ؟  قال

صلى اهللا   وقد سأل عنه النيب      هرضي اهللا عن   ومن هؤالء األبطال األفذاذ سعد بن الربيع         -٣
من رجـل   :(( "صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى من كثرة السهام اليت أصابته فقال       عليه وسلم 

: فقال رجل من األنصار" ينظر يل ما فعل سعد بن الربيع ؟ أيف األحياء هو أم يف األموات ؟        
: فقلت له. لى وبه رمق   أنا أنظر لك يا رسول اهللا ما فعل سعد، فنظر فوجده جرحياً يف القت             

:  أمرين أن أنظر، أيف األحياء أنت أم يف األموات ؟  قال            صلى اهللا عليه وسلم   إن رسول اهللا    
إنه ال عذر : إن سعد بن الربيع يقول لكم : أنا يف األموات، أبلغ قومك عين السالم وقل هلم        

                                                
  .٢٢٥ صمرجع سابق ، : الباكري  ) ١(
  .٢٢٩ صاملرجع السابق ،  ) ٢(



 ٤٨ 

مث مل  :   قـال   . ومنكم عني تطرف     صلى اهللا عليه وسلم   لكم عند اهللا إن خلص إىل نبيكم        
   .)١()) فأخربته خربه صلى اهللا عليه وسلمفجئت رسول اهللا : أبرح حىت مات، قال

يـدافع  ((  فقد كان    رضي اهللا عنه   ومن هؤالء األبطال حامل اللواء مصعب بن عمري          -٤
فضربوه على  .   هجوم ابن قمئة وأصحابه وكان اللواء بيده         صلى اهللا عليه وسلم   عن النيب   

ىت قطعت فأخذ اللواء بيده اليسرى، وصمد يف وجوه الكفار حىت قطعت يده             يده اليمىن ح  
اليسرى، مث برك عليه بصدره وعنقه حىت قتل، وكان الذي قتله هو ابن قمئة، وهو يظنـه                 

 فانصرف ابن قمئة إىل املشركني، وصـاح إن  -لشبهه به- صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
   .)٢())حممداً قد قتل 

ملا كان   :(( رضي اهللا عنه   أليب طلحة األنصاري بالء مشهود كما قال أنس           أيضاً كان  -٥
 ، وأبو طلحة بني يدي رسول اهللا        صلى اهللا عليه وسلم   يوم أحد ازم الناس عن رسول اهللا        

 وكان أبو طلحـة  -ويف لفظ جيوب عليه حبجفته - جيوب عنه حبجفته     صلى اهللا عليه وسلم   
صلى اهللا عليه    فنثر كنانته بني يدي رسول اهللا        -الرتع: فظويف ل -رجالً رامياً شديد الرمي     

 ، فلم يزل يرمي ا، وكسر يومئذ قوسني أو ثالثة، وكان الرجل مير باجلعبـة مـن            وسلم
  " .انثرها أليب طلحة : "صلى اهللا عليه وسلمالنبل، فيقول 

ا نيب اهللا بـأيب  ي:  ينظر إىل القوم، فيقول أبو طلحةصلى اهللا عليه وسلم ويشرف رسول اهللا    
((  وكـان    )٣())أنت وأمي، ال تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، حنري دون حنـرك              

إين جلد يـا رسـول اهللا،       :  ويقول   صلى اهللا عليه وسلم   يسور نفسه بني يدي رسول اهللا       
  .)٤())فوجهي يف حوائجك ومرين مبا شئت 

بني شـيب الـصحابة    يف ذلك اليوم   رضي اهللا عنهم   لقد تنوعت بطوالت األصحاب      -٦
صلى وشبام ونسائهم فأخذ كل منهم بنصيب من املفاخر يف الذب عن دينهم وعن نبيهم               

 ومن هؤالء األشياخ الذين تاقوا إىل اجلنة حسيل بن جابر وهو اليمان والد              اهللا عليه وسلم  
 صـلى اهللا حذيفة بن اليمان، وثابت بن وقش فقد كانا شيخني كبريين رفعهما رسول اهللا              

                                                
  ) .٤٧٨/ ١( مرجع سابق ، : أمحد ) ١(
  .٣٠٤ صمرجع سابق ، : املباركفوري ) ٢(
  ) .٢٠٤/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٣(
  ) .٣٠/ ٤( هـ، مرجع سابق ، ١٤٢٦: ابن كثري ) ٤(



 ٤٩ 

" ومها شيخان كـبريان "فقال أحدمها لصاحبه ((  يف اآلطام مع النساء والصبيان عليه وسلم 
ال أبا لك، ما ننتظر، فواهللا إن بقي لواحد منا من عمره إالّ ظمء محار، إمنا حنن هامة اليوم                   

دة  لعل اهللا يرزقنا الشها    صلى اهللا عليه وسلم   أو غداً، أفال نأخذ أسيافنا مث نلحق برسول اهللا          
، فأخذا أسيافهما مث خرجا حىت دخال يف النـاس، ومل           صلى اهللا عليه وسلم   مع رسول اهللا    

يعلم ما، فأما ثابت بن وقش فقتله املشركون، وأما حسيل بن جـابر فاختلفـت عليـه          
واهللا إن عرفنـاه،    : أيب، واهللا أيب، قالوا   : أسياف املسلمني فقتلوه وال يعرفونه، فقال حذيفة      

صلى اهللا عليـه    يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني فأراد رسول اهللا          : حذيفةوصدقوا فقال   
صلى اهللا عليـه     أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على املسلمني، فزاده عند رسول اهللا             وسلم
   .)١())  خرياًوسلم

رضي  فقد كان ذلك اليوم كما يقول أبو بكر          رضي اهللا عنه   ومنهم طلحة بن عبيداهللا      -٧
  . كلُّه لطلحة :اهللا عنه

صلى ازم الناس عن رسول اهللا      (( وقد تعددت مواقفه يف ذلك اليوم فمنها أنه ملا          
 يوم أحد، وبقي معه أحد عشر رجالً من األنصار وطلحة بن عبيداهللا، وهو              اهللا عليه وسلم  

أنـا يـا    : فقال طلحة   )  أال أحد هلؤالء ؟     :( يصعد يف اجلبل، فلحقهم املشركون، فقال       
فقال رجل مـن    " كما أنت يا طلحة    :"صلى اهللا عليه وسلم   فقال رسول اهللا    . اهللا  ول  رس

 ومن بقي معه صلى اهللا عليه وسلمفأنا يا رسول اهللا فقاتل عنه، وصعد رسول اهللا          : األنصار
فقال طلحة مثل قولـه،     ) أال رجل هلؤالء؟  :( من أصحابه، مث قتل األنصاري فلحقوه فقال        

، فأنا يا رسول اهللا   : ل من األنصار   مثل قوله، فقال رج     عليه وسلم  صلى اهللا فقال رسول اهللا    
فقاتل وأصحابه يصعدون يف اجلبل، مث قتل األنصاري فلحقوه، فلم يزل يقول مثـل قولـه       

أنا يا رسول اهللا فيحبسه، ويستأذنه رجل من األنصار للقتال، فيأذن           : األول، ويقول طلحة  
صلى اهللا  يبق معه إالّ طلحة فغشومها، فقال رسول اهللا         له، فيقاتل مثل من كان قبله حىت مل         

أنا، فقاتل مثل قتال مجيع من كـان قبلـه،          : فقال) من هلؤالء يا طلحة ؟       :( عليه وسلم 

                                                
 ، دار العلـم ،  ١ ، طعيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والـسري هـ ، ١٤١٤حممد ، : اس  ابن سيد الن   ) ١(

  ) .٢٥/ ٢( بريوت ، 



 ٥٠ 

لو قلـت بـسم اهللا لرفعتـك         :( صلى اهللا عليه وسلم   ِحس فقال   : وأصيبت أنامله، فقال  
   .  )١() ))اءاملالئكة، والناس ينظرون إليك حىت تلج بك يف جو السم

رأيت يد طلحة شالء وقى ـا الـنيب    : عن قيس قال  : (( وروى اإلمام البخاري رمحه اهللا    
   .)٢()) يوم أحد صلى اهللا عليه وسلم

 صلى اهللا عليه وسلم مع ما به من تعب وإعياء رأى رسول اهللا           رضي اهللا عنه  بل إنه   
 ))         صلى اهللا عليـه    ن رسول اهللا    ذهب لينهضن إىل الصخرة من اجلبل ليعلوها وقد كان بد

 وظاهر بني درعني، فلما ذهب لينهض مل يستطع، فجلس حتته طلحة بـن عبيـداهللا      وسلم
أوجب طلحـة   (( "صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا )) فنهض به حىت استوى عليها    

  فهنيئاً لك يا صاحب رسول اهللا      )٣(" )) ما صنع  صلى اهللا عليه وسلم   حني صنع برسول اهللا     
  . وتعلي مقامهم يف الدنيا واآلخرة ذه املواقف اليت يشرف ا الرجالصلى اهللا عليه وسلم

صلى  وهو الذي أخذ سيف رسول اهللا        رضي اهللا عنه   ومن أبطال ذلك اليوم أبو دجانة        -٨
 حبقه، وقد كان حقه ليس باألمر اهلني السهل، فإنه سيف أشـجع النـاس               اهللا عليه وسلم  

 وال ينبغي أن حيمله إالّ كرمي شجاع ومع هذا فقد اسـتعد          هللا عليه وسلم  صلى ا رسول اهللا   
أن تـضرب بـه يف   :" قال " يا رسول اهللا وما حقه   : "رضي اهللا عنه  ألخذه بأي مثن فقال     

لعلك إن أعطيتكه تقاتـل  : "فقال .  أنا آخذه يا رسول اهللا حبقه       : قال"  العدو حىت ينحين  
ان أبو دجانة رجالً شجاعاً خيتال عند احلرب، وكـان لـه            فأعطاه إياه، وك  "  يف الكيول 

عصابة محراء يعلم ا عند احلرب، يعتصب ا، فإذا اعتصب ا علم الناس أنه سـيقاتل،                
 أخرج عصابته تلك، فعصب ـا      صلى اهللا عليه وسلم   فلما أخذ السيف من يد رسول اهللا        

  وهكذا كانت تقول إذا اعتصب       .أخرج أبو دجانة عصابة املوت      : رأسه، فقالت األنصار  
:"  حني رآه يتبختـر    صلى اهللا عليه وسلم   ا، مث جعل يتبختر بني الصفني فقال رسول اهللا          

   .)٤(" ))إا ملشية يبغضها اهللا إالّ يف مثل هذا املوطن

                                                
  ) .٢٠٢/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
إذا مهت طائفتان منكم أن تفشال واهللا وليهما وعلـى اهللا           :( مرجع سابق ، كتاب املغازي ، باب        : البخاري   ) ٢(

  ) .١٣١/ ٩(  ، ٤٠٦٣: ، حديث رقم)نون فليتوكل املؤم
  ) .٢١٠/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٣(
  ) .١٩٢/ ٤( املرجع السابق ،  ) ٤(



 ٥١ 

رضي  كذلك من أبطال ذلك اليوم وهو صاحب سابقة يف اإلسالم سعد بن أيب وقاص                -٩
رضي اهللا   و كان    صلى اهللا عليه وسلم   ن النفر الذين ثبتوا مع رسول اهللا         فقد كان م   اهللا عنه 

  ".ارم فداك أيب وأمي : "صلى اهللا عليه وسلم رامياً يقول له عنه
وقد رمى أحد املشركني وامسه حبان أم أمين رضي اهللا عنها وكانـت تـسقي اجلرحـى،        

صلى اهللا على رسول اهللا فشق ذلك  (( فانكشف عنها ثوا فاستغرب عدو اهللا يف الضحك         
فوقع السهم  "  ارم به : "ال نصل له فقال     ] بن أيب وقاص سهماً   [ فدفع إىل سعد     عليه وسلم 

 صلى اهللا عليه وسـلم    يف ثغرة حنر حبان، فوقع مستلقياً وبدت عورته، فضحك رسول اهللا            
   .)١(" ))استقاد هلا سعد، أجاب اهللا دعوتك وسدد رميتك: "حىت بدت نواجذه، مث قال 

فإنه كـان لـه    : رضي اهللا عنه ومن أبطال ذلك اليوم ورجاله أبو عبيدة بن اجلراح           -١٠
صـلى اهللا   موقف مشهود وذلك حني دخلت حلقتان من حلق املغفر يف وجنة رسول اهللا              

صلى اهللا عليـه    ذهبت ألنزع ذاك من وجهه       :(( رضي اهللا عنه   يقول أبو بكر     عليه وسلم 
صلى ي ملا تركتين، فتركته فكره تناوهلا بيده فيؤذي رسول اهللا   أقسم عليك حبق  :  فقال وسلم

 فأزم عليها بفيه فاستخرج إحدى احللقتني، ووقعت ثنيته مع احللقة، وذهبت       اهللا عليه وسلم  
ففعل مثل ما فعـل يف املـرة        : أقسمت عليك حبقي ملا تركتين، قال     : ألصنع ما صنع فقال   

 من أحسن النـاس     رضي اهللا عنه   فكان أبو عبيدة     األوىل فوقعت ثنيته األخرى مع احللقة،     
  .)٢())هتماً
رضي اهللا  فقد روى عنه ابن أخيه أنس بن مالك          : رضي اهللا عنه   أما أنس بن النضر      -١١
صـلى اهللا عليـه     غبت عن أول قتال قاتله النيب       : عمه غاب عن قتال بدر فقال     ((  أن   عنه

 لريين ما أصنع فلما كان يـوم أحـد           للمشركني، لئن اهللا أشهدين قتاالً للمشركني      وسلم
وأبرأ إليك . اللهم إين أعتذر إليك عما صنع هؤالء يعين أصحابه : انكشف املسلمون، فقال  

أنـا  : مث تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون أحد فقال سعد         . يعين املشركني . مما جاء به هؤالء     
 من بـني ضـربة      فلم أستطع أصنع ما صنع، فوجد فيه بضع ومثانون        : قال سعد .  معك  

                                                
  ) .٢٠١/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
 .، وانقالعها هي مقدم األسنان، وانكسار الثنايا: واهلتم ) .  ٣٢ /٤ ( هـ، مرجع سابق،١٤٢٦: ابن كثري  ) ٢(



 ٥٢ 

 فمنهم من   [:فيه ويف أصحابه نزلت     : فكنا نقول : بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، قال     
   .)١( ))]قضى حنبه ومنهم من يينتظر 

وإن تعجب من هذه البطوالت واملواقف فاعجب من مواقف النساء الاليت وقفن يف           
 كانت هند بنـت     أصعب اللحظات تلك املواقف اليت يتقاصر عنها كثري من الرجال فحني          

عتبة حترض املشركني على القتال رأيناها هي وصواحباا حني جد اجلد مشمرات هوارب             
ما دون أخذهن قليل وال كثري، أما الصحابيات رضي اهللا عنهن فإن            : كما يقول الصحايب  

قمن مبا يستطعن فهذه أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي اهللا عنها قد جندت كـل بيتـها             
ملا ازم املـسلمون احنـازت إىل       ((  وذلك أنه    صلى اهللا عليه وسلم   سول اهللا   دفاعاً عن ر  
 وباشرت القتال وجعلت تذب عنه بالسيف، وترمي عـن          صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

 اعترضت له ومصعب بن عمري،   صلى اهللا عليه وسلم   القوس، وملا قصد ابن قمئة رسول اهللا        
 كان عليه درعان، وضـرا هـو بالـسيف          وضربت ابن قمئة ضربات، ولكن عدو اهللا      

   صـلى اهللا عليـه وسـلم      فجرحها جرحاً عظيماً صار له فيما بعد غور، فقال رسول اهللا            
ما التفت مييناً و ال     : "وقال  " ملقام نسيبة بنت كعب اليوم خري من مقام فالن وفالن         (( : "

بارك اهللا تعاىل   : " زيد بن عاصم     ، وقال البنها عبداهللا بن    " مشاالً إالّ وأنا أراها تقاتل دوين     
عليكم أهل بيت، مقام أمكم خري من مقام فالن وفالن، ومقام زوج أمك غزية بن عمرو                

ادع اهللا تعـاىل أن     : "قالت أم عمـارة     " خري من مقام فالن وفالن، رمحكم اهللا أهل بيت        
يل ما أصابين مـن     ما أبا : "قالت  "  اللهم اجعلهم رفقائي يف اجلنة    : "قال  " نرافقك يف اجلنة  

   . )٢(" ))أمر الدنيا
فاطمة رضـي  [ومن النساء الاليت كان هلن قدم صدق يف ذلك اليوم البضعة النبوية       

فلمـا لقيـت    ((  فإا كانت فيمن خرج      صلى اهللا عليه وسلم   بنت رسول اهللا    ] اهللا عنها 
اء بان،   اعتنقته، وجعلت تغسل جراحته وعلي يسكب امل       صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

فتزايد الدم، فلما رأت ذلك أخذت شيئاً من حصري، فأحرقته بالنار حىت صـار رمـاداً،                
   .)٣())فأخذت ذلك الرماد وكمدته حىت لصق باجلرح، فاستمسك الدم 

                                                
  ) .٣٤/ ٤( مرجع سابق ، هـ، ١٤٢٦: ن كثرياب ) ١(
   ) .٢٠٢ -٢٠١/ ٤( مرجع سابق ، :  الشامي   )٢(
   ) .٢١٠/ ٤(  املرجع السابق ،   )٣(



 ٥٣ 

  .كذلك أم أمين كما تقدم كانت تسقي اجلرحى وأصاا عدو اهللا حبان بن العرقة بسهم 
لقد رأيت عائشة وأم     :(( رضي اهللا عنه   يقول أنس    وكذلك خرجت عائشة وأم سليم كما     

على متوما، تفرغان املاء يف أفواه القوم       ) قرب املاء ( القرب   ∗سليم وإما ملشمرتان تنقزان   
   .)١())مث ترجعان فتمآلا مث جتيئان فتفرغانه يف أفواه القوم 

ذكرت إن بطوالت األصحاب يف ذلك اليوم ال حتصر يف صفحات فهناك غري من              
بفرقة فيها عكرمة بن أيب جهل فدخل وسطهم        (( قصصهم علي بن أيب طالب الذي انفرد        

بالسيف يضرب به وقد اشتملوا عليه، حىت أفضى إىل آخرهم، مث كرهم ثانياً حىت رجع من      
وكان احلباب بن املنذر جيوس املشركني كما جتاس الغنم مث اشتملوا عليه حىت             .  حيث جاء 

   .)٢())رز والسيف يف يده وافترقوا عنه قيل قد قتل، مث ب
مثانيـة مـن     (( صلى اهللا عليـه وسـلم     وذكر يف عدة الذين ثبتوا مع رسول اهللا         

أبو بكر، وعمر، وعلي، وطلحة، والزبري، وعبدالرمحن بن عوف، وسعد بن أيب            : املهاجرين
انة، وعاصم  احلباب بن املنذر، وأبو دج    : وقاص، وأبو عبيدة بن اجلرح، وسبعة من األنصار       

بن ثابت، واحلارث بن الصمة، وسهل بن حنيف، وسعد بن معاذ، وقيل سعد بن عبـادة،               
وجهـي دون  : ويقال ثبت بني يديه يومئذ ثالثون رجالً كلهم يقـول . وحممد بن مسلمة  

وبايعه يومئذ على املوت    ........ وجهك، ونفسي دون نفسك وعليك السالم غري مودع         
أبو دجانـة،   : علي، والزبري، وطلحة، ومخسة من األنصار     : جرين وهم مثانية ثالثة من املها   

واحلارث بن الصمة، واحلباب بن املنذر، وعاصم بن ثابت، وسهل بن حنيف، فلم يقتـل               
   .)٣())منهم أحد 

                                                
تنقزان القرب على متوما أي حتمالا      : ومنه احلديث ...... كالوثبان صعداً يف مكان واحد      : التنقز والنقزان : نقز ∗

   ) .٤١٩/ ٥( ، ) نقز(م، مرجع سابق ، مادة ٢٠٠٥: نظورابن م.  وتتقفزان ا وثباً 
   .١٧٧ صمرجع سابق ، :  بامشيل  )١(
   ) .٢٠٤-٢٠٣/ ٤( مرجع سابق ، :  الشامي  )٢(
   ) .١٩٨-١٩٧/ ٤(  املرجع السابق    )٣(



 ٥٤ 


 

  يف اختيار املكـان     صلى اهللا عليه وسلم   لقد ظهر يف أول املعركة حنكة رسول اهللا         
 يف اختيار املكان يف آخر املعركة بأن جعل جبل          صلى اهللا عليه وسلم   كما ظهرت حكمته    

 صلى اهللا عليه وسـلم    أحد خلفه ليتحصنوا به إن دارت الدائرة عليهم وفعالً جلأ إليه النيب             
قال أحد كبار القادة العـسكريني يف إحـدى         (( ات احلرجة ولذلك    وأصحابه يف اللحظ  

الدول اإلسالمية والذي جاء بنفسه حىت وقف على موقع املعركة مث رأى وتفكـر ومتعـن        
ويتميز املوقـع  . يستحيل أن يستطيع قائد عسكري أن خيتار مثل هذا املوقع           : ونظر مث قال  

ه مبيزة عظيمة ونادرة، حيث يسمح جليشه        جليش صلى اهللا عليه وسلم   الذي اختاره الرسول    
يف حالة انتصاره مبطاردة عدوه، ويف الوقت نفسه لو حصل العكـس وحـصلت اهلزميـة        
فسوف تكون حمدودة ومقصورة، ال يستطيع العدو معها القضاء على اجليش قضاًء ائيـاً              

 حالة اهلزمية   حيث لن يكون اال أمامه مفتوحاً للمطاردة، بل يستطيع اجليش اإلسالمي يف           
إذ إن صعودهم يف اجلبل ميكنهم من عدوهم وال ميكن عدوهم منهم،            !!  أن خيرج منتصراً    

وقد برهنت احلوادث أن اختيار هذا املكان هو الذي جنب اجليش اإلسالمي خطر الفنـاء               
   .)١())الكامل

كني  احنيازه إىل شعب اجلبل اشتد هجوم املشر       صلى اهللا عليه وسلم   وحني بدأ النيب    
  .ليعرقلوا هذا االنسحاب إالّ أم فشلوا ومل يبلغوا ذلك 

 من االنسحاب إىل فم الشعب اندفع املشركون        صلى اهللا عليه وسلم   وملا متكن النيب    
  :  حياولون قتله وممن اجترأ وحاول ذلكصلى اهللا عليه وسلمصوب رسول اهللا 

. حممد، ال جنـوت إن جنـا        دلوين على   ((  فإنه كان يقول     عبداهللا بن شهاب الزهري   ) أ
   .)٢())  إىل جنبه ما معه أحد صلى اهللا عليه وسلمورسول اهللا 

  بأربعة أحجار فكـسر      صلى اهللا عليه وسلم    فإنه رمى رسول اهللا      عتبة بن أيب وقاص   ) ب
 صلى اهللا عليه وسـلم    رباعيته اليمىن السفلى وجرح شفته السفلى وأدمى وجهه الشريف          

                                                
   .٧٠ - ٦٩ صمرجع سابق ، : اجلريوي  ) ١(
   ) .١٩٧/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٢(



 ٥٥ 

يـا  : ((  يقول قلـت   صلى اهللا عليه وسلم   بلتعة ما برسول اهللا     وحني رأى حاطب بن أيب      
أين توجه؟ فأشار إيلّ حيـث     : قلت"  عتبة بن أيب وقاص   : "رسول اهللا من فعل بك ؟ قال        

توجه فمضيت حىت ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه، فأخذت رأسـه وفرسـه،       
رضـي اهللا   : "عا يل فقال    ذلك إيلّ ود  ] فسلم [صلى اهللا عليه وسلم   وجئت إىل رسول اهللا     

ومل يولد من نسل عتبة ولد يبلغ احللم إالّ وهو أهتم           : قال السهيلي ........  مرتني  " عنك
   .)١())أخبر، يعرف ذلك يف عقبه 

صلى اهللا عليـه    ملا رمى رسول اهللا     ((  وكان من أشرهم وأخبثهم فإنه       عبداهللا بن قمئة  ) ج
" أقمـأك اهللا    : "صلى اهللا عليه وسـلم    ول اهللا   خذها وأنا ابن قمئة، فقال رس     :  قال وسلم

   .)٢())فسلط اهللا تعاىل عليه تيس جبل، فلم يزل ينطحه حىت قطعه قطعة قطعة 
! أين حممد، ال جنوت إن جنا       ((  فإنه كان يقول أيضاً      أيب بن خلف   كذلك من األشقياء     )د

  : صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا أيعطف عليه رجل منا ؟  فقال رسول اهللا          : فقال القوم 
  احلربة مـن احلـارث بـن         صلى اهللا عليه وسلم   ، فلما دنا منه تناول رسول اهللا        " دعوه"

الصمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عـن ظهـر الـبعري إذا                 
نـة  انتفض، مث استقبله، وأبصر ترقوته من فرجة بني سابغة الدرع والبيضة فطعنه فيها طع              

فلما رجع إىل قريش وقد خدشه يف عنقه خدشاً         .   منها عن فرسه مراراً      -تدحرج-تدأدأ  
ذهب واهللا فؤادك، واهللا إن بك من       : قتلين واهللا حممد، قالوا له    : غري كبري، فاحتقن الدم قال    

فواهللا لو بصق علي لقتلين، فمات عدو       .  أنا أقتلك   : إنه قد كان قال يل مبكة     : بأس ، قال  
أنه كان خيور خـوار     : بسرف وهم قافلون به إىل مكة ويف رواية أيب األسود عن عروة           اهللا  

   .)٣())والذي نفسي بيده لو كان الذي يب بأهل ذي ااز ملاتوا أمجعون : الثور ويقول
لقد كانت هذه حماوالت مستميتة من هؤالء وغريهم يف تلك الساعات العصيبة من املعركة             

 من االحنياز إىل صلى اهللا عليه وسلم  عندما متكن  صلى اهللا عليه وسلم   لينالوا من رسول اهللا     
رضـي  فم الشعب من اجلبل ومعه ثلة من أصحابه لن يسلموه مادامت منهم عني تطرف ف              

  . وأرضاهم اهللا عنهم
                                                

  ) .١٩٩-١٩٨/ ٤(  مرجع سابق ، :الشامي ) ١(
   .١٩٩/ ٤املرجع السابق ،   ) ٢(
   .٣٠٨-٣٠٧ صمرجع سابق ، : املباركفوري  ) ٣(



 ٥٦ 

  : اهلجوم األخري وإعالن اية القتال ¥
نال من رسـول اهللا     اغتر أبو سفيان مبا حل باملسلمني ففكر يف حماولة أخرية لعله ي           

- وهو على تلك احلال فقام مبساعدة قائد سالح الفرسان يف جيـشه     صلى اهللا عليه وسلم   
 والذي كان قد حتصن     صلى اهللا عليه وسلم    جمة أخرية يريد رسول اهللا       -خالد بن الوليد  

  .يف اجلبل 
   بالـشعب،   صلى اهللا عليه وسلم   فبينا رسول اهللا    :(( ويف هذا يقول  ابن إسحاق       

صلى اهللا فقال رسول اهللا .  ومعه أولئك النفر من الصحابة، إذ علت عالية من قريش اجلبل      
فقاتل عمر بن اخلطاب ورهط معـه مـن         ) اللهم ال ينبغي هلم أن يعلونا         :( عليه وسلم 

  .املهاجرين حىت أهبطوهم من اجلبل 
سعد بن أيب   وقد تكبد املشركون من جراء هذه الغارة الفاشلة ثالثة قتلى صرعهم            

وعندما رأى أبو سفيان هذا علم أنه لن حيـرز          ..  بنباله اليت ال ختطئ      رضي اهللا عنه  وقاص  
   .)١())تقدماً مادامت احلال هذه، فأعطى جنده األوامر بإاء القتال واالستعداد للرحيل 

  : من عجائب النية وأثرها يف هذه املعركة ¥
ن شتان بينهما يف األجر مبا يف قلـب         إن العمل يعمله الرجالن صورته واحدة ولك      

كل واحد منهما من اإلخالص وحسن النية وغري ذلك مما يعلمه اهللا تعاىل وخيفـى عـن                 
الناس، وقد ظهر يف هذه املعركة ثالثة مواقف لثالثة رجال كلهم قتلوا يف املعركـة وهـم        

ده صف اجليش اإلسالمي ومع ذلك اختلفت مصائرهم بسبب نية كل واحد منهم ومقـص  
  :من اجلهاد وهؤالء الثالثة هم 

يا معشر  :((  وهو يهودي كان على يهوديته حىت إذا كانت غزوة أحد قال             : خمرييق   -١
ال سـبت   : إن اليوم سبت، قال   : يهود، واهللا لقد علمتم أن نصر حممد عليكم حلق، قالوا         

 غـدا إىل    إن أصبت فمايل حملمد يصنع فيه ما شـاء، مث         : فأخذ سيفه وعدته، وقال   .  لكم
  صلى اهللا عليه وسلم     فقاتل معه حىت قتل، فقال رسول اهللا          صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

   .)٢(" ))خمرييق خري يهود : "-فيما بلغنا-

                                                
  .١٠٦ صمرجع سابق ، : اجلريوي  ) ١(
  .٥٢/ ٣مرجع سابق ،  : ابن هشام  ) ٢(



 ٥٧ 

   وكان الصحابة يعجبون مـن بأسـه وشـجاعته    )قزمان (  الرجل الثاين رجل امسه     -٢
: ، قـال  " إنه ملن أهل النار   : "ر له     يقول إذا ذك    صلى اهللا عليه وسلم   وكان رسول اهللا    (( 

فلما كان يوم أحد قاتل قتاالً شديداً، فقتل وحده مثانية أو سبعة من املشركني، وكـان ذا                 
واهللا لقد أبليت   : بأس، فاحتمل إىل دار بين ظفر، قال فجعل رجال من املسلمني يقولون له            

الّ عن أحساب قومي، ولوال ذلك مباذا أبشر؟ فواهللا إن قاتلت إ: اليوم يا قزمان، فأبشر، قال
   .)١())فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهماً من كنانته فقتل به نفسه : قال.  ما قاتلت 

حدثوين عن رجل دخـل     ((  يقول عنه    رضي اهللا عنه  الذي كان أبو هريرة      األصريم   -٣
ألشـهل،  أصريم بن عبدا  : من هو ؟  فيقول    : اجلنة مل يصل قط، فإذا مل يعرفه الناس سألوه        

؟  كيف كان شأن األصريم: مود بن أسد  فقلت حمل : قال احلصني .  عمرو بن ثابت بن وقش      
  صلى اهللا عليه وسـلم    كان يأىب اإلسالم على قومه، فلما كان يوم خرج رسول اهللا            : قال

إىل أحد بدا له يف اإلسالم فأسلم، مث أخذ سيفه، فعدا حىت دخل يف عرض الناس فقاتـل                  
فبينا رجال من بين عبداألشهل يلتمسون قتالهم يف املعركة إذا          : قال.  احة  حىت أثبتته اجلر  

واهللا إن هذا لألصريم، ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه ملنكر هلذا احلـديث،               : فقالوا.  هم به   
ما جاء بك يا عمرو؟ أحدب على قومك أم رغبة يف اإلسالم ؟              : فسألوه ما جاء به، فقالوا    

سالم آمنت باهللا وبرسوله وأسلمت، مث أخذت سيفي، فغدوت مـع           بل رغبة يف اإل   : قال
  مث قاتلت حىت أصابين ما أصابين، مث مل يلبث أن مـات يف         صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

   .)٢()) "إنه ملن أهل اجلنة: " فقال صلى اهللا عليه وسلمفذكروه لرسول اهللا .  أيديهم 
 صف املسلمني أما اثنني فأسـعدهم اهللا        فهذه ثالثة مصارع لرجال كلهم كانوا يف      

بدخول املعركة نصرة هللا ورسوله فكانا شهداء سعداء وأما الثالث فقاتل عصبية لقومه كما              
من قتل حتت راية عميـة ،         (( : "صلى اهللا عليه وسلم   ذكر فأبعده اهللا وصدق رسول اهللا       

   .)٣(" ))ينصر العصبية ، ويغضب للعصبية فقتلته جاهلية

                                                
  ) .٥٢/ ٣( مرجع سابق ، ابن هشام ،  ) ١(
  ) .٥٣/ ٣( سابق ،  الرجع امل ) ٢(
 ، املكتـب اإلسـالمي ،   ٣تـه ، ط صحيح اجلامع الصغري وزياد   هـ ،   ١٤٠٨حممد ناصر الدين ،     : أللباين  ا ) ٣(

   ) .١١٠٠/ ٢( ،  ) ٦٤٤٢:( ، حديث رقم بريوت



 ٥٨ 

اختلف هؤالء يف مصائرهم باختالفهم يف نيام ومقاصدهم مـن القتـال يف             وإمنا  
  .نسأل اهللا حسن اخلامتة وصالح النية .  صفوف املسلمني 

  : مهم عالية وأماٍن سامقة ¥
كم من أمنية متناها اإلنسان أو دعوة دعا ا فبلغها ولكن شتان بني من أمانيه حول              

هي منتهى أمانيه والقصة اليت سأذكرها تـبني حـال          الدنيا وحطامها، وآخر مهه اآلخرة و     
  وما كانت أمانيهم فعن سعد بـن أيب وقـاص            صلى اهللا عليه وسلم   أصحاب رسول اهللا    

أال تأيت نـدعو اهللا     :  قال له يوم أحد    رضي اهللا عنه  أن عبداهللا بن جحش      (( رضي اهللا عنه  
 فلقين رجالً شـديداً بأسـه       يا رب إذا لقيت العدو غداً     : تعاىل يف ناحية، فدعا سعد فقال     

شديداً حرده، أقاتله فيك ويقاتلين، مث ارزقين الظفر عليه حىت أقتله، وآخذ سـلبه، فـأمن                
اللهم ارزقين رجالً شديداً بأسه، شديداً حرده، أقاتلـه فيـك           : عبداهللا بن جحش، مث قال    

ي فـيم جـدع     يا عبد : ويقاتلين، فيقتلين مث يأخذين فيجدع أنفي وأذين، فإذا لقيتك قلت         
كانت واهللا : صدقت، قال سعد: فيك ويف رسولك، فيقول اهللا تعاىل     : أنفك وأذنك؟ فأقول  

دعوة عبداهللا بن جحش خرياً من دعويت ولقد رأيته آخر النهار وإن أذنيه وأنفه معلقات يف                
   .)١())خيط 
   :رضي اهللا عنه مناظرة بني أيب سفيان وعمر ¥

صلى اهللا عليـه     من أيب سفيان وخالد على النيب        وبعد تلك الكرة اخلاسرة األخرية    
 وأصحابه يف الشعب واليت أفقدهم سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه فيها ثالثة مـن           وسلم

أشرف على اجلبل، مث صـرخ      (( رجاهلم نادى أبو سفيان بالرحيل ولكن قبل أن ينصرف          
عل هبل، أي أظهر    أنعمت فعال، وإن احلرب سجال، يوم بيوم بدر، أ        : بأعلى صوته فقال  

اهللا أعلى وأجل، ال : قم يا عمر فأجبه، فقل : "صلى اهللا عليه وسلم  دينك، فقال رسول اهللا     
: فلما أجاب عمر أبا سفيان قال له أبو سـفيان         " سواء، قتالنا يف اجلنة، وقتالكم يف النار      

فجاءه، " شأنهائته فانظر ما : " لعمر صلى اهللا عليه وسلم   فقال رسول اهللا    . هلم إيل يا عمر     
اللهم ال، وإنه ليـسمع     : أنشدك اهللا يا عمر، أقتلنا حممداً ؟  قال عمر         : فقال له أبو سفيان   
إين قد قتلت : أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر، لقول ابن قمئة هلم         : كالمك اآلن، قال  

                                                
  ) .٢١٩/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(



 ٥٩ 

ـ           : مث نادى أبو سفيان   ........  حممداً   ا إنه قد كان يف قتالكم مثل، واهللا ما رضـيت وم
إن موعـدكم   : وملا انصرف أبو سفيان ومن معه، نادى       .سخطت، وما يت، وما أمرت      

نعم ، هو : قل: " لرجل من أصحابه  صلى اهللا عليه وسلم   بدر للعام القابل، فقال رسول اهللا       
   .)١(" ))بيننا وبينكم موعد

  : احتراز أمين ¥
 بإجراء أمين لـئال     لمصلى اهللا عليه وس   وحني أذن أبو سفيان بالرحيل احترز النيب        

فأمر علي بن أيب طالب     .  تأخذ قريش نشوة النصر وزهوه فيفكروا يف اإلغارة على املدينة           
اخرج يف آثار القوم، فانظر ماذا يصنعون، وما يريدون فإن كانوا           : "فقال   (( رضي اهللا عنه  

ا اإلبل، فـإم  قد جنبوا اخليل، وامتطوا اإلبل، فإم يريدون مكة، وإن ركبوا اخليل وساقو   
قـال  " يريدون املدينة، والذي نفسي بيده، لئن أرادوها ألسرين إليهم فيها، مث ألنـاجزم            

فخرجت يف آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا اخليل، وامتطوا اإلبل، ووجهوا على            : علي
   .)٢())مكة 

  

                                                
  ) . ٥٥/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام  ) ١(
 .املرجع السابق، نفس الصفحة  ) ٢(



 ٦٠ 

 

 أمثلة رائعة من احلب الصادق يف تفديته رضي اهللا عنهم ن رجال الصحابة    قد رأينا م  
ما كان من طلحة بن عبيداهللا وأيب طلحة األنصاري وأيب   :  بالنفس مثل  صلى اهللا عليه وسلم   

عبيدة بن اجلراح وأيب بكر وعمر وعلي وغريهم من املهاجرين واألنصار الذين بايعوه على              
إالّ أن هذه النمـاذج مل تقتـصر علـى            . ساعات املعركة املوت والتفوا حوله يف أحرج      

الرجال بل كان للنساء أيضاً فيها نصيب مثل ما كان من أم عمارة رضي اهللا عنها وابنـة                  
  فاطمة رضي اهللا عنها ومن األمثلة الصادقة للحب ما كان            صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

 بامرأة من بين دينار قـد أصـيب         ه وسلم صلى اهللا علي  مر رسول اهللا    (( بعد املعركة حني    
ما :   بأحد، فلما نعوا إليها قالت صلى اهللا عليه وسلم   أبوها وزوجها وأخوها مع رسول اهللا       

خرياً يا أم فالن، هو حبمد اهللا كما حتـبني،          :  ؟ قالوا  صلى اهللا عليه وسلم   فعل رسول اهللا    
كل مصيبة بعدك   : ىت إذا رأته قالت   فأشري هلا إليه، ح   : أرونيه حىت أنظر إليه ؟  قال        : قالت
   .)١())تريد صغرية !  جلل 

وقد تكرر هذا املوقف مع أكثر من امرأة من الصحابيات رضي اهللا عنهن الـاليت               
  أعظم النعم واملغامن فهذه امرأة أخرى من         صلى اهللا عليه وسلم   كن يرين سالمة رسول اهللا      

 قد قتل فلما خرجـت      ى اهللا عليه وسلم   صلاألنصار خرجت حني أشيع يف املدينة أن النيب         
استقبلت بأبيها وابنها   :((  كما يقول الراوي     صلى اهللا عليه وسلم   لتطمئن على رسول اهللا     

أبـوك،  : وزوجها وأخيها ال أدري أيهم استقبلت به أوالً، فلما مرت على آخرهم قـالوا             
أمامك، حـىت   : ن  ؟ يقولو   صلى اهللا عليه وسلم   ما فعل رسول اهللا     : زوجك، ابنك، فتقول  
بأيب أنت وأمـي  :  فأخذت بناحية ثوبه، مث قالتصلى اهللا عليه وسلمدفعت إىل رسول اهللا    

   .)٢(! ))يا رسول اهللا، ال أبايل إذا سلمت من عطب 
كذلك كان ألم سعد بن معاذ رضي اهللا عنها موقف مماثل يدلك علـى صـدق                

ثار سالمته على كل أحد فإا قـد         وإي صلى اهللا عليه وسلم    لنبيهم   رضي اهللا عنهم  حمبتهم  
 ، وقد وقف على فرسه، وسعد بـن         صلى اهللا عليه وسلم   تعدو حنو رسول اهللا     (( جاءت  

                                                
  ) .٥٩/ ٣( مرجع سابق ،  : ابن هشام ) ١(
  ) .٢٢٨/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٢(



 ٦١ 

، فـدنت   " مرحباً ا : "، فقال   ! أمي: يا رسول اهللا    : معاذ آخذ بعنان فرسه، فقال سعد     
 أشـوت   أما إذ رأيتك ساملاً فقـد     :  ، وقالت  صلى اهللا عليه وسلم   حىت تأملت رسول اهللا     

   .)١())املصيبة 
حىت اطمأنـت  ) تأملت(وهي امرأة، مث إا ) تعدو(فهذه املرأة الصاحلة أوالً جاءت  

 صلى اهللا عليه وسلم     مث قالت إن املصيبة بعد سالمته         صلى اهللا عليه وسلم   على رسول اهللا    
   .وسلمصلى اهللا عليه نعم إنه اإلميان وصدق احملبة لرسول اهللا ! خفيفة وليست بالعظيمة

  : دفن الشهداء ¥
صـلى   إىل املدينة أمر بدفن الشهداء وأمر     صلى اهللا عليه وسلم   وقبل أن يرجع النيب     

   : عند دفنهم بـاهللا عليه وسلم
قد احتمل ناس مـن     ((  أن يدفنوا يف مصارعهم وى عن نقلهم إىل املدينة وذلك أنه             -١

 عن ذلك،   صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   املسلمني قتالهم إىل املدينة، فدفنوهم ا، مث ى         
   .)٢(" ))ادفنوهم حيث صرعوا: "وقال 

   صـلى اهللا عليـه وسـلم       نزع اجللود واحلديد مث دفنهم بثيام ودمائهم وذلك لقوله           -٢
   .)٣(" ))ادفنوهم بدمائهم وثيام(( : "

اجعلوا  (( : "سلمصلى اهللا عليه و    دفن الرجلني والثالثة يف القرب الواحد، وذلك لقوله          -٣
   .)٤(" ))الرجلني والثالثة يف القرب الواحد

انظروا أكثر هؤالء مجعاً للقرآن،      (( : "صلى اهللا عليه وسلم    تقدمي أكثرهم قرآناً لقوله      -٤
   .)٥(" ))فاجعلوه أمام أصحابه يف القرب

انظـروا إىل   (( : "صلى اهللا عليه وسلم مجع املتصافيني يف الدنيا يف قرب واحد كما قال          -٥
عمرو بن اجلموح، وعبداهللا بن عمرو بن حرام، فإما كانا متصافيني يف الدنيا، فاجعلومها              

  .)٦(" ))يف قرب واحد
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 ٦٢ 

  : الثناء على اهللا تعاىل ومحده سبحانه على كل حال ¥
  من أحد إىل املدينة بعد فراغه من صلى اهللا عليه وسلم  وقبل أن ينصرف رسولُ اهللا      

ركب فرسه، وخرج املسلمون حوله، عامتهم جرحى، وال مثل لبين سلمة           ( (دفن الشهداء   
اصطفوا حىت أثين   : "وبين عبداألشهل، ومعه أربع عشرة امرأة، فلما كانوا بأصل أحد قال            

اللهم لـك   : "، فاصطف الرجال خلفه صفوفاً، خلفهم النساء، فقال         " على ريب عز وجل   
 باسط ملا قبضت، وال هادي ملن أضـللت، وال  احلمد كله، اللهم ال قابض ملا بسطت، وال  

مضل ملن هديت، وال معطي ملا منعت، وال مانع ملا أعطيت، وال مقرب ملا باعـدت، وال                 
مباعد ملا قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك، ورمحتك، وفضلك، ورزقك، اللهم إنـا              

عيم يوم العيلة، اللهم إنـا  نسألك النعيم املقيم الذي ال حيول وال يزول، اللهم إنا نسألك الن         
، اللهم إين عائذ بك من شر ما أعطيتنـا،          ]والغىن يوم الفاقة    [ نسألك األمن يوم اخلوف     

ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفـر والفـسوق    
، وأحلقنـا  اللهم توفنا مـسلمني، وأحينـا مـسلمني   .  والعصيان، واجعلنا من الراشدين     

اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، ويصدون       .  بالصاحلني، غري خزايا وال مفتونني      
اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، إله       .  عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك       

   .)١(" ))آمني. احلق 
  :  مواساة ¥

ـ       يكد يسلم بيت من بيوت املؤمنني من شه        مل صاب يف غـال    يد أو جـريح أو م
 أصيب يف جـسده الـشريف       صلى اهللا عليه وسلم   وعلى رأسهم بيت النبوة فإنه      .  وعزيز

 أسد اهللا وأسد رسوله، وقد كان مصاباً شديداً علـى           رضي اهللا عنه  وأصيب يف عمه محزة     
   .صلى اهللا عليه وسلمنفسه 

احـد  كذلك بيوت أصحابه من املهاجرين واألنصار، ومبا أن املؤمنني كاجلسد الو          
صلى فقد شرع كل منهم يصرب ويعزي اآلخر يف مصابه وكان إمامهم يف ذلك رسول اهللا                

أنا شهيد على هؤالء،    : "ملا أشرف على القتلى يوم أحد، قال        ((   حيث إنه     اهللا عليه وسلم  

                                                
  ) . ٢٢٧/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(



 ٦٣ 

إنه ما من جريح جيرح يف اهللا، إال واهللا يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لـون الـدم،           
   .)١(..." )) مسك والريح ريح

 مبا لقـي أبـوه مـن     رضي اهللا عنهما    جابر بن عبداهللا   صلى اهللا عليه وسلم   وبشر  
إن أبـاك حيـث   : "بلى، قال  : قلت"  أال أبشرك يا جابر؟   (( : "الكرامة والرضوان فقال    

أي : "قال"  ما حتب يا عبداهللا ما حتب أن أفعل بك ؟         : "مث قال له  " أصيب بأحد أحياه اهللا   
   . )٢(" ))ب أن تردين إىل الدنيا فأقاتل فيك، فأقتل مرة أخرىرب أح

صلى اهللا عليه   وحني خرجت أم سعد بن معاذ رضي اهللا عنها لالطمئنان على النيب             
يـا أم   : "  بعمرو بن معاذ ابنها، مث قـال          صلى اهللا عليه وسلم   عزاها رسول اهللا     (( وسلم

"  يف اجلنة مجيعاً، وقد شفعوا يف أهلـيهم        أن قتالهم ترافقوا  : سعد، أبشري وبشري أهليهم   
يا رسول اهللا ادع ملـن      : رضينا يا رسول اهللا ، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ مث قالت           : قالت

اللهم أذهب حزن قلوم، واجرب مصيبتهم، وأحسن اخللف علـى مـن            : "فقال  . خلّفوا  
   .)٣(" ))خلفوا

 رأى ما أصام قال لسعد بـن         رمحة منه بأصحابه وقد    صلى اهللا عليه وسلم   مث إنه   
، فخلى سعد الفرس، فتبعه الناس،      " الدابة -يعين سعد بن معاذ   -خل يا أبا عمرو     (( "معاذ  
أبا عمرو إن اجلراح يف أهل دارك فاشية، وليس منهم جمروح إال يأيت يوم القيامـة          : "فقال  

حاً فليقـر يف    جرحه كأغزر ما كان، اللون لون الدم، والريح ريح املسك، فمن كان جمرو            
عزمية من رسول   : فنادى فيهم سعد  " .  داره وليداو جرحه، وال يبلغ معي بييت، عزمية مين        

  جـريح مـن بـين    صلى اهللا عليـه وسـلم   أال يتبع رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  
   .)٤())عبداألشهل، فتخلف كل جمروح، فباتوا يوقدون النريان، ويداوون اجلرحى 

وقف املشرف أيضاً لسعد بن معاذ وأسيد بن حضري رضي اهللا عنهما            وخنتم ذا امل  
  بـدار مـن دور   صلى اهللا عليه وسـلم مر رسول اهللا (( من بين عبداألشهل وذلك حني     

األنصار من بين عبداألشهل وظفر، فسمع البكاء والنوائح على قتالهم، فذرفت عينا رسول       
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 ٦٤ 

فلما رجع سعد بـن  !" ن محزة ال بواكي له   لك: "  فبكى، مث قال      صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  
معاذ وأسيد بن حضري، إىل بين عبداألشهل أمرا نسائهم أن يتحزمن، مث يذهنب فيبكني على               

   .)١(  ))صلى اهللا عليه وسلمعم رسول اهللا 
فيا هلا من درجة عالية من احلب الصادق واملواساة ألحب الناس إليهم نبيهم احلبيب        

 بكاءهن على محزة    صلى اهللا عليه وسلم   مسع رسول اهللا    (( ولكن حني    صلى اهللا عليه وسلم   
ارجعن يرمحكن اهللا، فقد آسينت   : "خرج عليهن وهن على باب مسجده يبكني عليه، فقال          

   .)٢(" ))فإن املواساة منهم ما عتمت لقدمية! رحم اهللا األنصار"  "بأنفسكن
  : احتراز أمين ¥

 حباً له وحدباً عليه     صلى اهللا عليه وسلم   ون بالنيب   لقد كان الصحابة كما رأينا حييط     
 رمحة ـم أال يتبعـه       صلى اهللا عليه وسلم   مع ما م من التعب واجلراح حىت عزم عليهم          
رضـي  –سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة : جريح وبقي معه اآلخرون يف مقدمتهم السعدان     

 حني صلى   صلى اهللا عليه وسلم   ه   حىت وصل بيته وقاموا حيرسونه خوفاً عليه فإن        -اهللا عنهما 
رجع إىل بيته وقد صف له الرجال ما بني بيته إىل مصاله ميشي وحـده حـىت                 (( العشاء  

  د حيرسونه، فرقـاً مـن قـريش        دخل، وباتت وجوه األوس واخلزرج على بابه يف املسج        
   .)٣())أن تكر 

                                                
  ) . ٥٩/ ٣(  مرجع سابق ، :ابن هشام  ) ١(
  ) .٣/٥٩( املرجع السابق ،  ) ٢(
  ) .٢٣٠/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ٣(



 ٦٥ 

 

  :شهداء املسلمني : أوالً
   .وعددهم سبعون شهيداًصطفى اهللا عز وجل من املؤمنني شهداء يف هذه املعركة لقد ا

  على فقد هؤالء األبطال املؤمنني وكان يذكرهم    صلى اهللا عليه وسلم   وقد حزن رسول اهللا     
صلى " حممد"أودع " يثرب"اجلبل الداكن اجلامث حول (( إىل آخر عهده بالدنيا، وعند ذلك   

فالصفوة النقية اليت محلت أعباء الدعوة،      .  اس عليه وأقرم إىل قلبه       أعز الن  اهللا عليه وسلم  
وعادت يف سبيل اهللا األقربني واألبعدين، واغتربت بعقائدها قبل اهلجرة وبعدها، وأنفقـت   
وقاتلت، وصربت وصابرت، هذه الصفوة اختط هلا القدر مثواها األخري يف هـذا اجلبـل               

 وكان رسول اهللا يتذكر سـري أولئـك األبطـال           .األشم، فتوسدت ثراه راضية مرضية      
فلما حانت وفاته، كـان آخـر عهـده          " .أحد، جبل حيبنا وحنبه   : "ومصائرهم فيقول   

  !! .وأن يدعو اهللا هلم وأن يعظ الناس م " أحد"بذكريات البطولة، أن يزور قتلى 
 بعـد مثـان   "أحد" على قتلى صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا    صلى عن عقبة بن عامر قال    

بني أيديكم فرط، وأنا عليكم     إين  : "سنني كاملودع لألحياء واألموات، مث طلع املنرب فقال         
إن موعدكم احلوض وإين ألنظر إليه من مقامي هذا، وإين لست أخشى عليكم أن              . شهيد

فكان آخر نظرة نظرا    : قال عقبة " !! .  تشركوا ولكين أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها      
  .)١(  ))صلى اهللا عليه وسلمول اهللا إىل رس

 يذكر هؤالء األبطال حىت آخر حياته ويدعوا اهللا         صلى اهللا عليه وسلم   إذاً ظل النيب    
عز وجل هلم فالشهادة يف سبيل اهللا اصطفاء واختيار من اهللا عز وجل مينحـه ملـن حيبـه                   

ال (( ان بأن    أبا سفي  رضي اهللا عنه  ويرضى عنه وليست برزية أو هوان ولذلك أجاب عمر          
  .)٢())سواء قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار

                                                
  . ٢٣٦ ص ، دار الدعوة ، اإلسكندرية ، ٨، طفقه السريةهـ، ١٤٢٨حممد ، : الغزايل  ) ١(
  ) . ٥٥/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام  ) ٢(
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  :قتلى املشركني : ثانياً
وكما خسر املسلمون من رجاهلم صفوة أكرمهم اهللا تعاىل بالشهادة فقـد سـقط مـن                
املشركني هلكى وجرحى بأيدي املؤمنني ولكن شتان بني من يساقون إىل اجلنة زمراً مـن               

  .لنار زمراً من املشركني املؤمنني ومن يساقون إىل ا
فجميع من قتل اهللا تبارك وتعاىل يوم أحد مـن املـشركني، اثنـان              : قال ابن إسحاق  (( 

   .)١())وعشرون رجالً 
  :أسرى املشركني : ثالثاً

وقـد  ) أبو عزة اجلمحي  ( مل يؤسر يف هذه املعركة للمشركني إالّ شقي واحد هو           
در فأطلقه بال  فداء لفقره على أالّ يقاتـل الـنيب             يوم ب  صلى اهللا عليه وسلم   من عليه النيب    

 مرة أخرى لكنه نقض عهده وأصر على الشقوة كما ذكر ابن هشام             صلى اهللا عليه وسلم   
  أسره ببدر، مث من      صلى اهللا عليه وسلم   أبا عزة اجلمحي وكان رسول اهللا       (( رمحه اهللا أن    

واهللا ال متـسح      : "اهللا عليه وسلم  صلى  يا رسول اهللا أقلين، فقال رسول اهللا        : عليه، فقال 
  .فضرب عنقه " خدعت حممداً مرتني، اضرب عنقه يا زبري: عارضيك مبكة بعدها وتقول

صـلى اهللا عليـه     قال له رسول اهللا     : وبلغين عن سعيد بن املسيب أنه قال      : قال ابن هشام  
رب اضرب عنقه يا عاصم بن ثابـت، فـض  " إن املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني       : "وسلم
   .)٢())عنقه 

أيضاً ممن مل يرع عهداً ومل يثمر فيه معروف معاوية بن املغرية وقد ندب النيب                :شقي آخر   
جلأ إىل عثمان بن عفـان   ((  لقتله زيد بن حارثة وعمار بن ياسر ألنه          صلى اهللا عليه وسلم   

ـ صلى اهللا عليه وسلم فاستأمن له رسول اهللا  رضي اهللا عنه   د بعـد    فأمنه، على أنه إن وج
إنكمـا  : " وقـال    صلى اهللا عليه وسلم   ثالث قتل، فأقام بعد ثالث وتوارى فبعثهما النيب         

   .)٣())فوجداه فقتاله " ستجدانه مبوضع كذا وكذا

                                                
  . )٧٩/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام  ) ١(
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 ٦٧ 

  :إظهار املنافقني واليهود ما يف صدورهم : رابعاً
 ونفـوس   صلى اهللا عليه وسلم   لقد كان يوم أحد يوماً شديداً وقعه على نفس النيب           

به ملا فقدوا فيه من إخوام املؤمنني وما أصام فيه مما آمل قلوم وأبدام حىت سألت          أصحا
هل مر عليك يوم كان أشـد        (( : "صلى اهللا عليه وسلم   عائشة رضي اهللا عنها رسول اهللا       

   . )١(" ))عليك من يوم أحد ؟
من ((  إذ إن    ومع ذلك فقد كان فيه من اخلري للجماعة املسلمة ما ال يعلمه إالّ اهللا             

مصلحة الدعوة أن تصاب برجات عنيفة تعزل اخلبث عنها، وقد اقتضت حكمة اهللا أن يقع        
   .)٢())هذا التمحيص يف أحد 

ومن هذا اخلري يف هذه احملنة أن متايزت الصفوف فتبني املؤمن الصادق من املنـافق               
  .الكاذب
هللا به املـؤمنني، وحمـن بـه    كان يوم أحد يوم بالء ومصيبة ومتحيص، اخترب ا    (( نعم لقد   

املنافقني، ممن كان يظهر اإلميان بلسانه، وهو مستخف بالكفر يف قلبه، ويوماً أكرم اهللا فيه               
   .)٣())من أراد كرامته بالشهادة من أهل واليته 

إذاً كان من أهم نتائج غزوة أحد ظهور غش املنافقني واليهود وحقدهم فإم مشتوا             
 وأصحابه وفارت املدينة بالنفاق فور املرجل فهذا زعيم املنافقني          سلمصلى اهللا عليه و   بالنيب  

مـا كـان   :(( عبداهللا بن أيب يقول البنه عبداهللا وهو جريح قد بات يكوي اجلراحة بالنار    
خروجك معه إىل هذا الوجه برأي، عصاين حممد وأطاع الولدان، واهللا لكأين كنت أنظـر               

 صـلى اهللا عليـه وسـلم    الذي صنع اهللا تعاىل لرسوله :رضي اهللا عنه فقال ابنه   . إىل هذا   
ما حممد إالّ طالب ملك، ما أصيب  : وأظهر اليهود القول السيء، فقالوا    .  وللمسلمني خري   

وجعل املنافقون خيذلون عن رسـول  . هكذا نيب قط، أصيب يف بدنه، وأصيب يف أصحابه   
لو كان من قتل منكم     : نه ويقولون  وأصحابه، ويأمروم بالتفرق ع    صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  

 ذلك يف أماكن، فمشى إىل رسول اهللا        رضي اهللا عنه  ومسع عمر بن اخلطاب     : عندنا ما قتل  
                                                

كتاب بدء اخللق ، باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء فوافقت إحدامها األخرى غفر له                 : البخاري   ) ١(
  ) .١١٨٠/ ٣(  ، ٣٠٥٩ما تقدم من ذنبه ، حديث 

  .٢٢٨ صهـ، مرجع سابق ، ١٤٢٨: الغزايل  ) ٢(
  ) .٦٣/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام  ) ٣(



 ٦٨ 

صـلى   ليستأذنه يف قتل من مسع ذلك منه، من اليهود واملنافقني، فقال          صلى اهللا عليه وسلم   
"  يهود ذمة فـال أقتلـهم    يا عمر إن اهللا تعاىل مظهر دينه، ومعز نبيه، ولل          : "اهللا عليه وسلم  

"  أليس يظهرون شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسـول اهللا ؟            : "فهؤالء املنافقون؟ قال    : قال
بلى يا رسول اهللا وإمنا يفعلون ذلك تعوذاً من السيف، فقد بان لنا أمرهم، وأبدى اهللا                : قال

 إله إال اهللا وأن حممداً      إين يت عن قتل من قال ال      : "تعاىل أضغام عند هذه النكبة، فقال       
  .)١(" ))رسول اهللا، يا ابن اخلطاب إن قريشاً لن ينالوا منا مثل هذا اليوم، حىت نستلم الركن

üw çnq [:وصدق اهللا عز وجل      ç7|¡ øtrB #uéü° N ä3©9 ( ö@ t/ uq èd ×éöç yz ö/ä3©9 4 []   إذ ] ١١: سورة النـور
مقام يقومه كـل    (( يب بن سلول كان له      انكشف املنافقون واجنلى أمرهم فإن عبداهللا بن أ       

صلى مجعة ال ينكر، شرفاً له يف نفسه ويف قومه، وكان فيهم شريفاً، إذا جلس رسول اهللا                 
صـلى  أيها الناس، هذا رسول اهللا :  يوم اجلمعة وهو خيطب الناس، قام فقال  اهللا عليه وسلم  
ه وعزروه، وامسعـوا لـه        بني أظهركم، أكرمكم اهللا وأعزكم به، فانصرو        اهللا عليه وسلم  

وأطيعوا، مث جيلس حىت إذا صنع يوم أحد ما صنع، ورجع بالناس قام يفعل ذلك كما كان                 
اجلس، أي عدو اهللا، لست لذلك بأهل،       : يفعله، فأخذ املسلمون بثيابه من نواحيه، وقالوا      

واهللا لكأمنا قلت جبـراً أن    : وقد صنعت ما صنعت، فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول         
: قـال !  مالك ؟ ويلك    : فلقيه رجل من األنصار بباب املسجد، فقال      .  قمت أشدد أمره    

قمت أشدد أمره، فوثب علي رجال من أصحابه جيذبونين ويعنفونين، لكأمنا قلت جبـراً أن        
: ، قـال صلى اهللا عليه وسلم ارجع يستغفر لك رسول اهللا      ! ويلك  : قمت أشدد أمره، قال   
   .)٢())ر يل واهللا ما أبتغي أن يستغف

  :اجتراء قريش وغريها من األعراب مبحاولة اإلغارة على املدينة : خامساً
لقد كان من نتائج وآثار غزوة أحد أن مهت قريش وبعض من األعراب أن يشنوا هجوماً                

 وأصحابه قد أصام الوهن والـضعف       صلى اهللا عليه وسلم   على املدينة ظناً منهم أن النيب       
  :ة والفرصة مواتية للقضاء عليهم وأول هؤالء وأنه مل تعد م قو

                                                
  ) .٢٣١-٢٣٠/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
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 ٦٩ 

وذلك أا يف طريق عودا تالوم بعضهم أم مل يتوجوا نصرهم العـسكري              قريش   -١
صـلى اهللا   الظاهري بالقضاء على املؤمنني عن آخرهم ولكن أىن هلم ذلك فقد خرج النيب              

معبد بـن أيب معبـد      ( ( بأصحابه ملالقام يف محراء األسد حني بلغه ذلك فإن           عليه وسلم 
، صلى اهللا عليه وسلم اخلزاعي، وكانت خزاعة، مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول اهللا          

يا حممد، أما   : بتهامة، صفقتهم معه، ال خيفون عنه شيئاً كان ا، ومعبد يومئذ مشرك فقال            
ى اهللا  صـل واهللا لقد عز علينا ما أصابك ولوددنا أن اهللا عافاك فيهم، مث خرج ورسول اهللا                

 حبمراء األسد، حىت لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أمجعـوا               عليه وسلم 
أصبنا حد أصحابه وأشرافهم    :  وأصحابه، وقالوا  صلى اهللا عليه وسلم   الرجعة إىل رسول اهللا     

لنكرن على بقيتهم، فلنفرغن منهم، فلما رأى أبو        !  وقادم، مث نرجع قبل أن نستأصلهم       
حممد قد خرج يف أصحابه يطلبكم يف مجع مل         : ما وراءك يا معبد؟ قال    : بداً، قال سفيان مع 

أر مثله قط، يتحرقون عليكم حترقاً، قد اجتمع معه من كان ختلف عنه يف يومكم ونـدموا          
: وحيك ما تقول ؟ قـال     : على ما صنعوا، فيهم من احلنق عليكم شيء مل أر مثله قط، قال            

فواهللا لقد أمجعنـا الكـرة علـيهم،        : أرى نواصي اخليل، قال   واهللا ما أرى أن ترحتل حىت       
ال : فقال هلم صفوان بن أمية بن خلـف       .... فإين أاك عن ذلك     : قال.  لنستأصل بقيتهم 

تفعلوا فإن القوم قد حربوا، وقد خشينا أن يكون هلم قتال غري الذي كـان، فـارجعوا،                 
   .)١())فرجعوا
  : بنو أسد -٢

ضاً أن هم بنو أسد القيام جوم الستباحة املدينـة النبويـة      وكان من نتائج أحد أي    
  صلى اهللا عليه وسلم   بلغ رسول اهللا    (( وكان ذلك بقيادة طليحة وسلمة ابين خويلد وحني         

أن طلحة وسلمة ابين خويلد قد سارا يف قومهما ومن أطاعهما يدعوام إىل حرب رسول               
 أبا سلمة، وعقد له لـواء،  لى اهللا عليه وسلم ص ، فدعا رسول اهللا      صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  

سر حىت ترتل أرض بـين  : "وبعث معه مائة ومخسني رجالً من املهاجرين واألنصار، وقال         
فخرج فأغذ السري، ونكب عن سـنن       " .  أسد، فأغر عليهم قبل أن تالقي عليك مجوعهم       

فضمه رعـاء هلـم     الطريق، وسبق األخبار، وانتهى إىل أدىن قطن، فأغار على سرح هلم،            

                                                
  ) .٦٢-٦١/ ٣( مرجع سابق ، : ابن هشام  ) ١(
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مماليك ثالثة، وأفلت سائرهم، فجاءوا مجيعهم فحذروهم، فتفرقوا يف كل ناحية، ففرق أبو             
سلمة أصحابه ثالث فرق يف طلب النعم والشاء، فآبوا إليه ساملني، قد أصابوا إبالً وشـاًء،      

   .)١())ومل يلقوا أحداً، فاحندر أبو سلمة بذلك كله إىل املدينة 
  هذه الفتنة وشرد م     صلى اهللا عليه وسلم   ستباقية أمخد رسول اهللا     وذه الضربة اال  

من خلفهم ممن يفكر تفكريهم فإنه حني يرى ما حل ؤالء سيفكر ملياً قبـل أن يتخـذ                  
  .خطوة كهذه قد تكلفه مثناً باهظاً 

  : خالد بن سفيان اهلذيل -٣
ار حول مكـة    يبدو أن صدى االنتصار العسكري الظاهري لقريش يف أحد قد ط          

 صلى اهللا عليه وسـلم فقام أحد األشرار وهو خالد اهلذيل جيمع األشقياء حلرب رسول اهللا            
  عبداهللا بن أنيس صلى اهللا عليه وسلمفكان ال بد له من تأديب ولذلك ندب له رسول اهللا            

 إنه قد بلغين أن خالد بن سفيان بن نبيح اهلذيل جيمع يل الناس ليغزوين، وهـو               (( وقال له   
إذا رأيته وجدت   : "قال  .  يا رسول اهللا انعته يل حىت أعرفه        : قلت: قال"  بعرنة فأته فاقتله  

فخرجت متوشحاً سيفي حىت وقعت عليه، وهو بعرنة مع ظعن يرتاد           : قال" .  له قشعريرة 
صـلى اهللا  هلن مرتالً، وحني كان وقت العصر، فلما رأيته وجدت ما وصف يل رسول اهللا              

القشعريرة، فأقبلت حنوه، وخشيت أن يكون بيين وبينه حماولة تشغلين عن             من    عليه وسلم 
: الصالة، فصليت وأنا أمشي حنوه، أومئ برأسي للركوع والسجود، فلما انتهيت إليه قال            

: قـال . رجل من العرب مسع بك وجبمعك هلذا الرجل فجاءك لذلك           : من الرجل؟  قلت   
 إذا أمكنين، محلت عليه السيف حىت قتلتـه،  فمشيت معه شيئاً حىت: أجل أنا يف ذلك، قال 

  صلى اهللا عليه وسلم   مث خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه، فلما قدمت على رسول اهللا            
مث قـام  : ،  قال"صدقت: "قتلته يا رسول اهللا، قال : قلت: قال"  أفلح الوجه : "فرآين قال   

أمسك هـذه   : " عصا فقال      فدخل يف بيته، فأعطاين     صلى اهللا عليه وسلم   معي رسول اهللا    
: ما هذه العصا؟ قـال    : فخرجت ا على الناس، فقالوا    : قال" .  عندك يا عبداهللا بن أنيس    
أوال ترجـع إىل  :   وأمرين أن أمسكها، قالوا     صلى اهللا عليه وسلم   قلت أعطانيها رسول اهللا     

صلى اهللا  فرجعت إىل رسول اهللا     : قال.   فتسأله عن ذلك      صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

                                                
  ) .٥٥/ ٢( مرجع سابق ، : ابن سيد الناس ) ١(
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آية بيين وبينـك يـوم      : "يا رسول اهللا مل أعطيتين هذه العصا ؟ قال          :   فقلت  عليه وسلم 
فقرا عبداهللا بسيفه، فلم تزل معه حـىت   : قال" .  القيامة، إن أقل الناس املتخصرون يومئذ     

  .)١())إذا مات أمر ا فضمت يف كفنه، مث دفنا مجيعاً
كني وغريهم أن املسلمني مل يهنوا وأم قادرون  وذه الضربات املوجعة تبني للمشر    

 وأن أحداً مل تكن إال دولة للمشركني لكنها صلى اهللا عليه وسلم على محاية دولتهم ونبيهم     
ليست األصل وال القاضية وإمنا كان ذلك من قبل املسلمني أنفسهم حني خـالفوا أمـر                

  .وراً  وكان أمر اهللا قدراً مقدصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
كذلك أظهرت هذه البطوالت احلكمة النبوية يف حفظ مكانة املسلمني ومسعتـهم            

كان ملأساة أحد أثر سيء على مسعة املؤمنني، فقد ذهبـت           (( واستعادة هيبتهم وذلك أنه     
رحيهم، وزالت هيبتهم عن النفوس، وزادت املتاعب الداخلية واخلارجية علـى املـؤمنني،             

 من كل جانب، وكاشف اليهود واملنافقون واألعراب بالعـداء          وأحاطت األخطار باملدينة  
السافر، ومهت كل طائفة منهم أن تنال من املؤمنني، بل طمعت يف أن تقـضي علـيهم،                 

فلم ميض على هذه املعركة شهران حىت يأت بنو أسد لإلغارة علـى      .وتستأصل شأفتهم   
ـ مبكيدة تسببت يف قتل عشرة      ه٤مث قامت قبائل عضل وقارة يف شهر صفر سنة          . املدينة  

من الصحابة، ويف نفس الشهر قامت بنو عامر مبكيدة مثلها سببت يف قتل سـبعني مـن                 
الصحابة، وتعرف هذه الوقعة بوقعة بئر معونة ، ومل تزل بنو نضري خالل هذه املدة جتـاهر     

 عليـه   صلى اهللا هـ مبكيدة دف إىل قتل النيب       ٤بالعداوة حىت قامت يف ربيع األول سنة        
 .هـ٤دينة يف مجادى األوىل من سنة    ، وجترأت بنو غطفان حىت مهت بالغزو على امل         وسلم

 يهددون  -إىل حني -فريح املسلمني اليت كانت قد ذهبت يف معركة أحد تركت املسلمني            
 اليت صرفت وجوه التيـارات      صلى اهللا عليه وسلم   باألخطار ولكن تلك هي حكمة حممد       

هم املفقودة وأكسبت هلم العلو واد من جديد، وأول مـا أقـدم   وأعادت للمسلمني هيبت  
عليه ذا الصدد هي حركة املطاردة اليت قام ا إىل محراء األسد، فقد حفظ ـا مقـداراً           

                                                
  . ١٥٢/ ٤هـ ، مرجع سابق ، ١٤٢٦: ابن كثري  ) ١(
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كبرياً من مسعة جيشه، واستعاد ا من هيبتهم ومكانتهم ما ألقـى اليهـود واملنـافقني يف              
   .)١())دت للمسلمني هيبتهم بل زادت فيها الدهش والذهول، مث قام مبناورات أعا

إىل هنا أكون قد انتهيت من سرد أحداث هذه الغزوة اليت كان هلا أثـر عظـيم                 
  .وذكرها اهللا سبحانه يف حوايل ستني آية من سورة آل عمران 
 وثباتـه   صلى اهللا عليه وسلم   وقد اشتملت هذه العزوة على مناذج رائعة من بطوالت النيب           

 أمر احلرب وتدبريه فيها ذلك التدبري الدقيق الذي تبني وجتلى يف مواقـف              وحسن رأيه يف  
  .كثرية من هذه العزوة 

 .  رضي اهللا عنهم  كذلك اشتملت الغزوة على مناذج رائعة من بطوالت األصحاب          
 مـن رجـاهلم     صلى اهللا عليه وسـلم    وكان فيها مواقف جتلى فيها حبهم الصادق لنبيهم         

  .ونسائهم وولدام 
 املواقف التربوية يف هذه الغزوة كثرية جداً يف جوانب متفرقة وهذا ما سيتطرق              إن

  .له الباحث يف الفصول التالية من هذه الدراسة 
  

                                                
  .٣٢٥ صمرجع سابق ، : املباركفوري ) ١(
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اإلميان باهللا تعاىل هو املنة العظمى اليت مينت اهللا عز وجل ا على من يـشاء مـن                  

آمنا بك من غري قتال، مينـون        : صلى اهللا عليه وسلم   عباده، وحني قال بعض الناس للنيب       
@ [:   وجل هلم     قال اهللا عز   صلى اهللا عليه وسلم   بذلك على النيب     è% ûw (#q ñY ßJs? ¥í n? tã /ä3yJ» n=óôÎ) 

( È@ t/ ª!$# ê` ßJtÉ ö/ä3øãn=tæ ÷br& ö/ä31 yâ yd Ç`» yJÉ M~Ï9 bÎ) óO çFZ ä. tûüÏ% Ïâ» ] . ١٧: سورة احلجـرات   [] ¹|
فاهللا تعاىل هو الذي له املن والفضل أن هدى عبداً لإلميان حني صرف غريه عن هذا اخلـري    

q#) [ه عنه   العظيم الذي قال سبحان    ãZ ÏB$ t«sù #Zéöç yz öN ä3©9 []  ومل حيدد اهللا    ]١٧٠: سورة النساء ،
اإلميان خري للمؤمنني يف أبدام، وقلوم وأرواحهم، ودنياهم   (( تعاىل ما هو هذا اخلري ألن       

وأخراهم، وذلك ملا يترتب عليه من املصاحل والفوائد فكل ثواب عاجل وآجل فمن مثرات              
هلدى والعلم والعمل الصاحل والسرور واألفراح واجلنة وما اشتملت عليه          اإلميان، فالنصر وا  

  . )١())من النعيم، كل ذلك سبب عن اإلميان
  . )٢())التصديق بالقلب : ((  هوتعريف اإلميان يف اللغة
  . )٣())قول باللسان وعمل باألركان وعقد باجلنان : (( واإلميان اصطالحاً

  :املراد بالتربية اإلميانية 
التربية اإلميانية هي اليت تعمق اإلميان باهللا يف قلب العبد، وتسمو ا روحه، وهـي التربيـة     

زيادة اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل، والتقرب إليه وحمبتـه وخـشيته،           (( الروحية اليت تعين    
والتعرف عليه بآالئه وفضله، والطمع يف رمحته، واخلوف من عقابه، واإلميان بكتبه ورسله،             

  . )٤())اليوم اآلخر، وبالقدر خريه وشره وب
  :هذا وقد ظهرت آثار التـربية اإلميانية يف غزوة أحد يف عدة مواطن منها

                                                
، مؤسـسة الرسـالة،     تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان      هـ،  ١٤٢١السعدي، عبدالرمحن بن ناصر،      ) ١(

  .٢١٦ صبريوت، 
، )أمـن (، دار الكتب العلمية، بـريوت، مـادة         ١ ، ط  كتاب العني هـ،  ١٤٢٤الفراهيدي، اخليل بن أمحد،      ) ٢(
)١/٩٠. ( 
  .٩٨ ص، مكتبة طربية، الرياض، ٣ ، طملعة االعتقادهـ، ١٤١٥عبداهللا بن أمحد، : ابن قدامة ) ٣(
، دار القبلة، جدة،    ٢ ، ط  اإلعداد الروحي واخللقي للمعلم واملعلمة    هـ،  ١٤١٦حممد مجيل بن علي،     : خياط ) ٤(

  .٦٢ ص
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صلى اهللا عليـه   يف الدفاع عن النيب رضي اهللا عنهمالنماذج الرائعة اليت قدمها الصحابة    )١
اهللا عليه  صلى   وتقدميه على النفس يف أحرج حلظات املعركة وأصعبها، ومبايعته           وسلم
  . على املوت وسلم

الصرب على ما أصام والرضا مبا قدره اهللا عز وجل وعدم السخط واجلزع، كما يظهر                )٢
ذلك بوضوح يف احلوار الذي دار بني عبداهللا ابن أيب املنافق وابنه املؤمن عبداهللا حيـث      

أطاع ما كان خروجك معه إىل هذا الوجه برأي، عصاين حممد و          : (( قال ابن أيب البنه   
الـذي صـنع اهللا    : رضي اهللا عنهفقال ابنه . الولدان، واهللا لكأين كنت أنظر إىل هذا       

 .)١()) وللمسلمني خري صلى اهللا عليه وسلمتعاىل برسوله 
صلى اهللا عليـه     يف اليوم التايل للغزوة مباشرة مع النيب         مرضي اهللا عنه  خروج الصحابة    )٣

 .وقرح  إىل محراء األسد مع ما م من جراح وسلم
وهذا يبني أمهية العناية بالتربية اإلميانية حيث ظهرت مثارها وآثارها يف أحرج 

 فهي رضي اهللا عنهاللحظات وأدق الظروف من مثل هذه املواقف اليت كانت من الصحابة 
إن النصوص اهلادية إىل (( تدفع إىل العمل الذي يصدق ذلك اإلميان املستقر يف القلب، 

لعمل كثرية يزخر ا القرآن، وتستفيض ا السنة، وتقر احلق يف نصابه تالزم اإلميان وا
@È [وترسم لكل مسلم غايته، وختط له مكانته، وتقرع اآلذان بذلكم األمر احلاسم  è% ur 

(#q è=yJôã$# ì uézç |¡ sù ª!$# ö/ä3n=uHxå ¼ã&è!q ßôuë ur tbq ãZ ÏB÷sßJø9$#ur ( öcr ñäuéäI yôur 4í n< Î) ÉO Î=» tã É= øãtóø9$# Íoyâ» pk¤¶9$#ur 

/ä3ã¥Îm7t ã̂ãsù $ yJÎ/ ÷LäêZ ä. tbq è=yJ÷ès? [] ٢(] ))١٠٥: سورة التوبة( .  

                                                
  .٦٧ صتقدمت القصة ) ١(
  . ١٣٣ ص ، دار الدعوة ، اإلسكندرية ، ٥، طسلمعقيدة املهـ، ١٤٢٩حممد ، : الغزايل) ٢(
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  :ابتالء اهللا تعاىل للمؤمنني يف أحد : أوالً

 وفقها، فمنها ما يتعلق بـالكون  خلق اهللا عز وجل هذا الكون وجعل له سبحانه سنناً يسري   
وحركته ومنها ما يتعلق باإلنسان وحركته يف هذا الدار ومن مجلة السنن اإلهلية يف اإلنسان               

N [:سنة االبتالء وهي ابتالء اهللا عز وجل لعباده باخلري والشر كما قال سـبحانه                ä.qè=ö7tRur 

Îhé¤³9$$ Î/ Îéöç sÉø:$#ur Zp uZ ÷F Ïù ( $ uZ øäs9Î) ur tbq ãèy_ öçè? []  وهو يصيب املؤمن وغري املؤمن     ] ٣٥: سورة األنبياء
إالّ أن املؤمن يتميز بأن له من دينه هدياً وتوجيهاً يف التعامل مع االبتالء سواء كان خرياً أم                  

عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله خـري         :" صلى اهللا عليه وسلم   شراً فعن الصادق املصدوق     
صابته سراء شكر فكان خرياً له، وإن أصابته ضراء صـرب  وليس ذاك ألحد إال للمؤمن إن أ      

   .)١("فكان خرياً له 
امتحنه، واالسم البلوى والبلية والبلية والـبالء، وبلـي         : ابتاله اهللا ((  من قولك    واالبتالء

ابتليته بالء حسناً وبالء سـيئاً،      : يقال  . بالشيء بالء وابتلي والبالء يكون يف اخلري والشر         
  . )٢()) يبلي العبد بالء حسناً ويبليه بالء سيئاً، نسأل اهللا تعاىل العفو والعافية واهللا تعاىل

وكم من منحة هللا تعاىل طويت يف حمنة، فاالبتالء سنة اهللا تعاىل يف عباده ولذلك قال تعاىل                 
:] öN ä3̄Ruq è=ö7uZ s9ur 4Ó®L ym zO n=÷ètR tûïÏâ Îg» yf ßJø9$# óO ä3Z ÏB tûïÎéÉ9» ¢Á9$#ur (#uq è=ö7tRur ö/ä.uë$ t6 ÷z r& []   سورة حممـد :

N [:، وقال تعاىل     ]٣١ ä.qè=ö7tRur Îhé¤³9$$ Î/ Îéöç sÉø:$#ur Zp uZ ÷F Ïù ( $ uZ øäs9Î) ur tbq ãèy_ öçè? []  ٣٥: سورة األنبياء[ ،
يا أبا عبداهللا أميا أفضل للرجل أن ميكن أو         (( وقد سأل رجل الشافعي رمحه اهللا تعاىل فقال         

ال ميكن حىت يبتلى فإن اهللا تعاىل ابتلـى نوحـاً وإبـراهيم             : اهللايبتلى فقال الشافعي رمحه     
  . )٣())وموسى وعيسى وحممداً صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني فلما صربوا مكنهم 

وقد ظهر يف غزوة أحد هذا الدرس التربوي جبالء وهو أن االبتالء سنة اهللا تعاىل يف خلقـه    
أن رمحة اهللا وسنته يف رسله وأتبعاهم جـرت بـان           (( كما قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل        

يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى لكن تكون هلم العاقبة فإم لو انتصروا دائماً دخل معهـم                
                                                

  ) .١٣٦٤/ ٢(  ، ٢٩٩٩: مسلم، مرجع سابق، كتاب الزهد، باب املؤمن أمره كله خري، حديث ) ١(
  ) .٨٤/ ١٤(  ابن منظور، مرجع سابق،  )٢(
  ) .٢٠٨ /١( ، دار الكتب العملية، بريوت، ٢ ، طالفوائدهـ، ١٣٩٣حممد بن أيب بكر، : ابن القيم ) ٣(
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املؤمنون وغريهم ومل يتميز الصادق من غريه، ولو انتصر عليهم دائماً مل حيصل املقصود من               
 األمرين ليتميز من يتـبعهم ويطـيعهم      البعثة والرسالة فاقتضت حكمة اهللا أن مجع هلم بني        

  . )١())للحق وماجاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة 
.  ء عبادات مل تكن حتصل هلم لواله      وحني يبتلي اهللا تعاىل عباده املؤمنني حيصل هلم ذا البال         

م أشد النـاس    وأشد الناس بالًء أعظمهم إمياناً ولذا كان األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليه           
 يف  صلى اهللا عليه وسـلم    بالًء مث األمثل فاألمثل، ومن أشد البالء البالء الذي أصاب النيب            
 مـن   صلى اهللا عليه وسلم   أحد حىت أن عائشة رضي اهللا عنها ظنت أنه أشد ما لقيه النيب              

لقد لقيت من قومك ما     : هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد ؟  قال          : (( البالء فقالت له  
صلى ، ومن االبتالء الذي أصيب به النيب        )٢())قيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة         ل

 مـن   صلى اهللا عليه وسلم    يف أحد، ما حصل له       رضي اهللا عنهم   وأصحابه   اهللا عليه وسلم  
كسر رباعيته وشج وجهه الشريف وفقد سبعني من أصحابه ويف مقدمتهم عمه احلبيب إىل              

  يكـد   وكذلك إصابة كثري منهم جبراح، حيث مل       رضي اهللا عنه   قلبه محزة بن عبداملطلب   
  .يسلم أحد منهم 

  :مثار االبتالء الذي أصاب املؤمنني يف أحد 
  : متييز املؤمن الصادق من املنافق الكاذب ) ١

وهذا من أجل وأعظم الفوائد حىت ال يغتر املؤمنون ؤالء املنـافقني وينخـدعوا              
     م ذلك إىل اطالعهم على بعض أسرار املؤمنني ولكن حـني         مبعسول كالمهم ولرمبا أدى

أظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول وعـاد          (( وقع هذا االبتالء يف هذه الغزوة       
  .)٣())التلويح تصرحياً وعرف املسلمون أن هلم عدواً يف دورهم فاستعدوا هلم وحترزوا منهم 

 متحيص الصفوف ولذلك فإن عبداهللا بن أيب الذي         إذاً كان من الثمار العظيمة هلذا االبتالء      
 رياًء ونفاقاً منعه    صلى اهللا عليه وسلم   كان يقوم كل مجعة حيض الناس ويأمرهم باتباع النيب          

                                                
  ) .٢١٩/ ٣( ، مؤسسة الرسالة، بريوت، ١٤ ، طزاد املعادهـ، ١٤٠٧حممد بن أيب بكر، : ابن القيم ) ١(
 البخاري، مرجع سابق، ) ٢(
  ) .٣٤٧/ ٧( مرجع سابق، :  ابن حجر ) ٣(



 ٧٩ 

اجلس أي عدو اهللا،    :((  بعد غزوة أحد النكشاف أمره وقالوا له         رضي اهللا عنهم  الصحابة  
    .)١())لست لذلك بأهل 

مل هي اليت جتعل ما يف الصدور واقعاً ملموساً وإالّ فإن اهللا            فالشدة على ما فيها من أ     
ولكن األحداث ومداولة األيـام بـني النـاس         (( عز وجل يعلم ما تنطوي عليه الصدور        

تكشف املخبوء، وجتعله واقعاً يف حياة الناس، وحتول اإلميان إىل عمل ظاهر، وحتول النفاق              
فاهللا سـبحانه ال حياسـب      . ساب واجلزاء   كذلك إىل تصرف ظاهر، ومن مث يتعلق به احل        

  . )٢())الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن حياسبهم على وقوعه منهم 
  :يبلغ املؤمن باالبتالء منازل ال يبلغها بعمله ) ٢

وذلك أنه تعاىل يريد لعبده املؤمن مرتلة يف اجلنة يتقاصر عنها عمله فيبتليه اهللا حمبـة     
حممد بن خالـد    (( يت مل يكن ليبلغها بدون ذلك االبتالء فقد روى          فيه ليبلغ تلك املرتلة ال    

 - صلى اهللا عليـه وسـلم  وكانت له صحبة من رسول اهللا   –السلمي، عن أبيه، عن جده      
إن العبد إذا سبقت له من اهللا مرتلة مل        :"  يقول   صلى اهللا عليه وسلم   مسعت رسول اهللا    : قال

 ماله، أو يف ولده، مث صربه على ذلك حىت يبلغـه            يبلغها بعمله، ابتاله اهللا يف جسده أو يف       
وكان البالء الذي أصاب املـؤمنني يف       .  )٣(" ))املرتلة اليت سبقت له من اهللا تبارك وتعاىل         

  .أحد سبب يف بلوغهم منازل الشهداء وتلك كرامة يصطفي اهللا هلا من حيب من عباده 
  : تالتعبد والتقرب إىل اهللا عز وجل بعبوديات وقربا) ٣

عبودية أوليائـه وحزبـه يف      (( إن من مثرات البالء التربوية أن يرى اهللا عز وجل           
السراء والضراء وفيما حيبون وما يكرهون ويف حال ظفرهم وظفر أعدائهم م فإذا ثبتـوا               
على الطاعة والعبودية فيما حيبون وما يكرهون فهم عبيده حقاً وليسوا كمن يعبد اهللا على               

  . )٤())راء والنعمة والعافية حرف واحد من الس

                                                
  ) . ٢٣١/ ٤( مرجع سابق ، : الشامي ) ١(
  ) .٤٨١/ ١( مرجع سابق، : قطب ) ٢(
، مؤسسة الريان، بريوت، كتاب اجلنـائز،       ١ ، ط  سنن أيب داود  هـ،  ١٤١٩ليمان بن األشعث،    س: أبو داود  ) ٣(

 .وصححه األلباين  ) . ١٨٣/ ٣(  ، ٣٠٩٠: باب األمراض املكفرة للذنوب، حديث
  ) .٢٢٠/ ٣( هـ، مرجع سابق، ١٤٠٧ابن القيم ،  ) ٤(



 ٨٠ 

 قبل أن ينصرف من أحد إىل املدينة بعد فراغه صلى اهللا عليه وسلمولذلك جند النيب    
 فيثين على اهللا )١(...... ))اصطفوا حىت أثين على ريب عز وجل       :(( من دفن الشهداء يقول     

  .عز وجل وحيمده بذلك الدعاء البليغ املؤثر 
ية للبالء أن يرتع من النفس ما قد يعتريها وقت العافية من            كذلك من الفوائد التربو   ) ٤

   :البطر واملبالغة يف حسن الظن بالنفس
لو نصرهم دائماً وأظفرهم بعدوهم يف كل موطن وجعل هلـم الـتمكني             (( فإنه سبحانه   

والقهر ألعدائهم أبداً لطغت نفوسهم ومشخت وارتفعت، فلو بسط هلم النـصر والظفـر،     
ل اليت يكونون فيها لو بسط هلم الرزق فال يصلح عباده إالّ السراء والـضراء       لكانوا يف احلا  

والشدة والرخاء والقبض والبسط فهو املدبر ألمر عباده كما يليق حبكمته إنه ـم خـبري                
  . )٢())بصري 

ومع هذه الفوائد التربوية لالبتالء فإن اإلسالم يعلم املسلم أالّ يتطلع لالبـتالء وال              
يف عافيته قد يتصور األمور سهلة مبسطة، وقد يتأدى به          (( ذلك أن اإلنسان    يتشوف له و  

فليحذر املؤمن هذا املوقف، وليستمع إىل تأنيب اهللا ملن متنـوا           . ذلك إىل اازفة واخلداع     
 فعلى املسلم أن يسأل اهللا العافية وال يتطلع للبالء ألنه ال            )٣())املوت مث حادوا عنه ملا جاء       

  .يكون حاله فيه إذا نزل يدري ماذا 
  :احلذر من املعصية وبيان عاقبتها :  ثانياً

خلق اهللا عز وجل اإلنسان وكرمه وزينه بالعقل ليسلك فيما ينفعه ويبتعـد عمـا               
  .يؤذيه ويضره 

ومع هذا فقد أكرم اهللا تعاىل هذا اإلنسان بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليبينوا 
ادته يف دنياه وآخرته، وكان كل نيب يبني ألمته ما فيه لإلنسان الطريق اليت ا تكون سع

صالحهم وخريهم وحيذرهم خمالفة أمر اهللا وعصيانه ويذكرهم ما أصاب من قبلهم حني 
   لقومه فقال تعاىل عليه السالمخالفوا أمر اهللا تعاىل كما حكى اهللا تعاىل قول شعيب 

                                                
  .٦٢ صتقدم ) ١(
  ) .٢٠٢ /٣( هـ ، مرجع سابق، ١٤٠٧: ابن القيم  ) ٢(
  .٢٣٢ صهـ ، مرجع سابق ، ١٤٢٨الغزايل، ) ٣(
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:] ÏQöq s)» tÉ ur üw öN ä3̈Y tBÌçøgsÜ þí Í'$ s)Ï© br& N à6t7äÅÁ ãÉ ã@÷WÏiB !$ tB z>$|¹r& tPöq s% ?yq çR ÷r r& tPöq s% >äq èd ÷r r& tPöq s% 

8xÎ=» |¹ 4 $ tBur ãPöq s% 7Þq ä9 Nà6Z ÏiB 7âãÏèt7Î/ [] ٨٩: سورة هود. [  
فمعصية اهللا تعاىل وخمالفة أمره من أعظم أسباب النقم والبالء على العبد يف دنيـاه               

األبدان على اختالف درجاا يف الـضرر،  وآخرته وضررها يف القلوب كضرر السموم يف        
وهل يف الدنيا واآلخرة شر وداء إال سببه الذنوب واملعاصي، فما الذي أخرج األبـوين               (( 

من اجلنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إىل دار اآلالم واألحزان واملصائب، وما الذي        
وباطنه فجعلت صورته أقبح   أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه، ومسخ ظاهره          

صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعـدا، وبالرمحـة لعنـة،               
عصى .  العصيان خالف الطاعة    ((  واملعصية أو     )١())وباجلمال قبحاً، وباجلنة ناراً تلظى      

 يطعـه،  العبد ربه إذا خالف أمره، وعصى فالن أمريه يعصيه عصيا وعصياناً ومعصية إذا مل    
  . )٢())فهو عاص وعاصي 

والذنوب واملعاصي من عظيم شؤمها أن ضررها ال يقتصر على العاصي بل يتعداه              
$tçygsß ßä [:قال تعاىل   . لغريه   |¡ xÿø9$# í Îû Îhéy9 ø9$# Ìçós t7ø9$#ur $ yJÎ/ ôM t6 |¡ x. ì Ïâ ÷É r& Ä¨$ ¨Z9$# N ßgs)É Éã ããÏ9 uÙ÷èt/ 

ì Ï%©!$# (#q è=ÏHxå öN ßḡ=yès9 tbq ãèÅ_ öçtÉ [] ٤١: سورة الروم. [  
` [ طاعة هللا تعاىل لقول اهللا عز وجـل          صلى اهللا عليه وسلم   وكما أن طاعة النيب      ¨B Æì ÏÜãÉ 

tAq ßô§ç9$# ôâ s)sù tí$ sÛ r& ©!$# .... []  صلى اهللا عليه   ، فكذلك معصية النيب     ] ٨٠: سورة النساء
` [ هي معصية هللا عز وجل فقد قـال سـبحانه            وسلم tBur ÄÈ÷ètÉ ©!$# ¼ã&s!q ßôuë ur ¨bÎ*sù ¼çm s9 uë$ tR 

zO ¨Y ygy_ tûïÏ$Î#» yz !$ pkéÏù #́â t/ r& []  [، وقال عز وجل     ] ٢٣: سورة اجلن ` tBur ÄÈ÷ètÉ ©!$# ¼ã&s!q ßôuë ur 

ôâ s)sù ¨@ |Ê Wx» n=|Ê $ YZè Î7ïB [] ٣٦: سورة األحزاب. [  
ان مبعصيتهم  أن ما أصام إمنا كصلى اهللا عليه وسلموقد بني اهللا عز وجل ألصحاب نبيه 

ôâ [: وذلك يف قوله تعاىل صلى اهللا عليه وسلمأمر النيب  s)s9ur ãN à6s% yâ |¹ ª!$# ÿ¼çnyâ ôãur øåÎ) 

                                                
  .٢٧ ، دار الكتب العلمية، بريوت ، ص ٣ ، طالداء والدواءهـ، ١٤١١حممد بن أيب بكر، : ابن القيم ) ١(
  ) . ١٨٠/ ١٠( ، )عصا(ابن منظور ، مرجع سابق، مادة  ) ٢(



 ٨٢ 

N ßgtRq è¡ ßs s? ¾Ïm ÏRøåÎ*Î/ ( #_̈L ym #såÎ) óO çF ù=Ï± sù öN çF ôãtì» oY s?ur í Îû ÌçøBF{ $# MçGøä|Á tãur .` ÏiB Ïâ ÷èt/ !$ tB N ä31 uë r& $ ¨B 

öcq ô6 Ås è? [] ١٥٢:سورة آل عمران.[  
$! [وقال اهللا تعاىل يف حديثه عن غزوة أحد          £Js9ur r& N ä3÷Gu;» |¹r& ×p t7äÅÁ ïB ôâ s% Läê ö6 |¹r& $ pköén=÷VÏiB ÷Läê ù=è% 4í ¯Tr& 

#xã» yd ( ö@ è% uq èd ô` ÏB ÏâY Ïã öN ä3Å¡ àÿRr& 3 ¨bÎ) ©!$# 4í n? tã Èe@ ä. &äóÓx« ÖçÉ Ïâ s% []   ١٦٥: سورة آل عمران . [
 حني  صلى اهللا عليه وسلم   أي سبب عصيانكم لرسول اهللا       (( قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل     

  . )١())أمركم أن ال تربحوا من مكانكم فعصيتم يعين بذلك الرماة 
فبني اهللا عز وجل أثر املعصية وشؤمها ورأوا رضي اهللا عنهم بأعينهم ما حل م وحببيبـهم       

  .عصوا أمره  من املصائب حني خالفوا توجيهه وصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
  ولذا قال اإلمام ابن القيم يف معرض تعليقه على بعض احلكم اليت كانت يف وقعه أحد 

فمنها تعريفهم سوء عاقبة املعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصام إمنا هو بشؤم (( 
ôâ [ذلك كما قال تعاىل  s)s9ur ãN à6s% yâ |¹ ª!$# ÿ¼çnyâ ôãur øåÎ) N ßgtRq è¡ ßs s? ¾Ïm ÏRøåÎ*Î/ ( #_̈L ym #såÎ) 

óO çF ù=Ï± sù öN çF ôãtì» oY s?ur í Îû ÌçøBF{ $# MçGøä|Á tãur . Ï̀iB Ïâ ÷èt/ !$ tB Nä31 uë r& $ ¨B öcq ô6 Ås è? 4 Nà6Y ÏB `̈B ßâÉ ÌçãÉ 

$ uã÷Rëâ9$# N à6Y ÏBur ` ¨B ßâÉÌçãÉ notçÅz Fy$# 4 §N èO öNà6sùtç|¹ öN åk÷]tã öN ä3uäÎ=tF ö; uäÏ9 ( ôâ s)s9ur $ xÿtã öN à6Y tã [ فلما 
قبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذراً ويقظة وحترزاً ذاقوا عا

  . )٢())من أسباب اخلذالن 
  بعد قـول اهللا      صلى اهللا عليه وسلم   ومع هذا فليس ملغرض مطعن يف أصحاب رسول اهللا          

ôâ [تعاىل هلم    s)s9ur $ xÿtã öN à6Y tã [          ا أصابوا   وإمنا كان ما وقع منهم إمنا هو اجتهاد مل يكونو
  بعدم تـرك أماكنـهم   صلى اهللا عليه وسلمفيه فإم حني ذكرهم أمريهم بأمر رسول اهللا   

  . )٣())  هذاصلى اهللا عليه وسلممل يرد رسول اهللا ((قالوا له 
وإن كان ما حصل يف غزوة أحد كان بسبب املعصية فإنه درس ينبغي الوقـوف عنـده                 

كل نقص وبالء وشـر يف الـدنيا   (( ة الذنب فإن واالستفادة منه لبيان شؤم املعصية وعاقب   
                                                

  ) .٤٢٦/ ١( ابن كثري ، مرجع سابق ،  ) ١(
  ) .٢١٩/ ٣( هـ، مرجع سابق ، ١٤٠٧م ، ابن القي ) ٢(
  ) .١٩٤/ ٤( الشامي، مرجع سابق،  ) ٣(



 ٨٣ 

. واآلخرة فسببه الذنوب وخمالفة أمر الرب فليس يف العامل شر قط إال الذنوب وموجباـا         
وآثار احلسنات والسيئات يف القلوب واألبدان واألموال أمر مشهود يف العامل، ال ينكره ذو              

، وشهود العبد هذا يف نفسه ويف غريه،        عقل سليم، بل يعرفه املؤمن والكافر، والرب والفاجر       
وتأمله ومطالعته، مما يقوي إميانه مبا جاءت به الرسل وبالثواب والعقاب فإن هـذا عـدل                

  . )١())مشهود حمسوس يف هذا العامل 
  :ومن أضرار الذنوب واملعاصي وشؤمها على الفرد واتمع 

  : حرمان العلم -١
اصي ألا سبب حرمان العلم وذهابه فعن ابن مسعود         ولذا كان العلماء حيذرون طالم املع     

  . )٢())إين ألحسب أن العبد ينسى العلم بالذنب يصيبه  (( رضي اهللا عنه
إن اهللا عز وجل قد ألقى على       : (( ولذا قال اإلمام مالك لإلمام الشافعي رمحهما اهللا تعاىل          

  . )٣())قلبك نوراً فال تطفئه باملعصية 
  : حرمان الرزق -٢
`ô [ذلك أن اهللا تعاىل يقـول      و tBur uÚtçôãr& ` tã ì Ìçò2Ïå ¨bÎ*sù ¼ã&s! Zp t±äÏètB % Z3Y |Ê ¼çnãçà± øtwU ur uQöq tÉ 

Ïp yJ» uäÉ)ø9$# 4ëyJôãr& [] ١٢٤: سورة طه. [  
وبعض املفسرين، يرى أن املعيشة الضنك عامة يف دار الدنيا مبا يصيب املعرض عن ذكر               (( 

م، اليت هي عذاب معجـل، ويف دار الـربزخ، ويف الـدار             ربه، من اهلموم والغموم واآلال    
  . )٤())اآلخرة، إلطالق املعيشة الضنك وعدم تقييدها 

  : أن الذنوب حتدث يف األرض أنواعاً من الفساد -٣
 tçygsß [:وهذا املعىن واألثر السيء للذنوب قد ذكره اهللا تعاىل يف كتابه بقوله سبحانه 

ßä$ |¡ xÿø9$# í Îû Îhéy9 ø9$# Ìçós t7ø9$#ur $ yJÎ/ ôM t6 |¡ x. ì Ïâ ÷Ér& Ä¨$ ¨Z9$# N ßgs)É Éã ããÏ9 uÙ÷èt/ ì Ï%©!$# (#q è=ÏHxå öNßḡ=yès9 

tbq ãèÅ_ öçtÉ [] ٤١: سورة الروم [   
                                                

 ) .٤٢٤/ ١(، دار الكتاب العريب، بريوت، ٢ ، طمدارج السالكنيهـ، ١٣٩٣حممد بن أيب بكر، : ابن القيم ) ١(
  ) . ١/٣١١ (، دار الكتب العلمية، بريوت،٢، طقوت القلوبهـ، ١٤٢٦حممد بن علي، : أبو طالب املكي ) ٢(
  ) . ٧٨/ ١( ، دار الفكر، بريوت، ١، طذيب األمساء واللغاتم، ١٩٩٦حيىي، : النووي ) ٣(
   .٥١٦ صالسعدي ، مرجع سابق  ) ٤(



 ٨٤ 

وأخربين مجاعة من شيوخ الصحراء أم كـانوا        :(( يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل        
ات اليت تصيبها مل يكونوا يعرفوا وإمنا  يعهدون الثمار أكرب مما هي اآلن وكثري من هذه اآلف         

  . ∗ )١())حدثت من قرب 
q#) [:ومع هذا فما يعفو اهللا عز وجل عنه أكثر مما يعاقب عليه لقوله تعاىل                àÿ÷ètÉ ur ` tã 9éç ÏWx.[ 

   ] .٣٠: سورة الشورى[
  : أن املعاصي سبب يف زوال النعم وحلول النقم -٤

على العبد، فإا من أعظم أسباب زوال نعم اهللا تعاىل          وهذا أيضاً من شؤم املعصية ونقمتها       
y7 [:عن العبد كما قـال تعـاىل         Ï9º så  cr' Î/ ©!$# öN s9 à7 tÉ #ZéÉiç tóãB ºp yJ÷èÏoR $ ygyJyè÷Rr& 4í n? tã BQöq s% 4Ó®L ym 

(#r çéÉiç tóãÉ $ tB öN ÍkÅ¦àÿRr' Î/   ûcr&ur ©!$# ììãÏJyô ÒOäÎ=tæ []  لذنوب ، فقد تتسبب ا   ] ٥٣: سورة األنفال
قال سفيان الثوري رمحـه اهللا      (( يف نقصان حظ العبد من حالوة الطاعة واإلقبال على اهللا           

فما حفظت نعم الدين والدنيا     .   )٢())حرمت قيام الليل بذنب أحدثته مخسة أشهر        : تعاىل
وباجلملة فأضرار املعاصي والذنوب وشؤمها علـى الفـرد         . مبثل طاعة اهللا تعاىل وشكره      

كثرية وأختم بسرد مجلة منها ذكرها اإلمام ابن القيم رمحه اهللا فقال أا سبب يف               واجلماعة  
قلة التوفيق، وفساد الرأي، وخفاء احلق، وفساد القلب، ومخـول الـذكر، وإضـاعة           :(( 

الوقت، ونفرة اخللق، والوحشة بني العبد وبني ربه، ومنع إجابة الدعاء، وقسوة القلـب،              
عمر، وحرمان العلم، ولباس الذل، وإهانة العدو، وضيق الصدر،         وحمق الربكة يف الرزق وال    

واالبتالء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب، ويضيعون الوقت، وطول اهلم والغم، وضنك            
  . )٣())املعيشة، وكسف البال 

                                                
  ) .٤٣/ ١( ابن القيم، مرجع سابق،  ) ١(
  :  املثالوحنن يف هذه األزمان املتأخرة نرى كم أحدثت الذنوب للعباد من أضرار وبالء ومنها على سبيل ∗
كثرة الزالزل  ) هـ.    إنفلونزا اخلنازير   ) د.    األزمة املالية العاملية    ) ج.    جنون البقر   ) ب.   إنفلونزا الطيور   ) أ

 .وغري ذلك مما خيوف اهللا تعاىل به عباده ولكن أكثر الناس ال يعلمون .  األمراض املستعصية ) و.   والرباكني 
، دار الكتاب العريب، بريوت،     ٤هـ، حلية األولياء وطبقات األصفياء ، ط      ١٤٠٥بداهللا،  أمحد بن ع  : األصبهاين ) ٢(
 )١٧/ ٧. (  
  .٣٣هـ، مرجع سابق ، ص ١٣٩٣ابن القيم،  ) ٣(



 ٨٥ 

  :التوافق مع السنن اإلهلية :  ثالثاً
وفقه، وجعل سبحانه   خلق اهللا عز وجل هذا الكون وجعل له نظاماً حيكمه، ويسري            

للحياة اإلنسانية كذلك سنناً تسري وفقها، فمن عرف هذه السنن، وتوافق معها، نعـم يف               
حياته واطمأن، ومن جهلها، أو علمها مث تنكبها وخالفها، ضل وشقي يف الدارين، وجعل              

نرى اهللا تعاىل هذه السنن مبثوثة ومتاحة لكل الناس، فلم خيتص ا أحداً من خلقه، بل حنن          
اليوم كثرياً من األمم الكافرة تقدمت يف العلوم الدنيوية وسادت ا، ذلك أا توافقت مع               
سنة اهللا تعاىل يف احلياة الطبيعية فحصل هلا ما تريد من التقدم، وأما الذين أمهلوا هذه السنن                 

 تعاىل،  وعطلوها، فإم صاروا على هامش احلياة يف جانبها املادي، ومما متيزت به سنن اهللا             
، درس عملـي    ويف غزوة أحد، اليت تعين ا هذه الدراسة       أا ال حتايب أحداً مهما كان،       

لألمة كلها يف هذا اجلانب، وذلك أم ملا خالفوا شرطاً من شروط النصر، وهو طاعة النيب                
 ، ختلف عنهم النصر، فإن من سنن اهللا تعاىل نصره ألوليائه املـؤمنني              صلى اهللا عليه وسلم   

ولكنه علق هذا النصر بكمال حقيقة اإلميان يف قلوم،         . (( لة رايته، وأصحاب عقيدته     مح
وباستيفاء مقتضيات اإلميان يف تنظيمهم وسلوكهم، وباستكمال العدة الـيت يف طاقتـهم،             
وبذل اجلهد الذي يف وسعهم، فهذه سنة اهللا، وسنة اهللا ال حتايب أحداً، فأما حني يقصرون                

ور، فإن عليهم أن يتحملوا نتيجة التقصري، فإن كوم مسلمني، ال يقتضي     يف أحد هذه األم   
فإمنا هم مسلمون، ألم يطابقون حيام كلها علـى   .  خرق السنن هلم، وإبطال الناموس      

السنن، ويصطلحون بفطرم كلها مع الناموس ولكن كوم مسلمني ال يـذهب هـدراً              
، ومحلهم لرايته، وعزمهم على طاعته، والتزام       كذلك، وال يضيع هباء، فإن استسالمهم هللا      

  . )١())منهجه، من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصريهم، خرياً وبركة يف النهاية 
وكلما كان اإلنسان أكثر بصرية بالسنن اإلهلية وأكثر توافقاً معها كلما حقق لنفسه    

  .مرادها ومبتغاها من سعادة الدارين 
  املراد بالسنن اإلهلية ؟ ) ١

                                                
  ) .٥١٣/ ١( قطب، مرجع سابق،  ) ١(



 ٨٦ 

منهج اهللا تعاىل يف تسيري هذا الكون، وعمارته، وحكمه، وعادة اهللا           (( املراد بالسنن اإلهلية    
تعاىل يف سري احلياة اإلنسانية، وعادته يف إثابة الطائعني، وعقاب املخالفني طبـق قـضائه               

  . )١())األزيل، على مقتضى حكمته وعدله 
  :طريقة معرفة السنن اإلهلية ) ٢

تعاىل يف الكون أو يف احلياة اإلنسانية عدة طرق وصيغ، اسـتنبطها            ملعرفة سنن اهللا    
  :وعرفها العلماء باالستقراء والتتبع ومن هذه الطرق 

 وذلك بأن يذكر اهللا تعاىل السنة بلفظها الصريح، ومن ذلك تعقيب : الصيغة الصرحية-١
باً على أحداث هذه اهللا تعاىل على غزوة أحد موضوع هذه الدراسة، فإن اهللا تعاىل قال معق

ôâ [الغزوة  s% ôM n=yz ` ÏB öNä3Î=ö6 s% ×ûsößô (#r çéç Å¡ sù í Îû ÇÚöë F{ $# (#r ãçÝàR$$ sù y# øãx. tb% x. èp t6É)» tã tûüÎ/ Éjã s3ßJø9$# [ 
  ] .١٣٧: سورة آل عمران[

فبينت هذه اآلية سنة اهللا تعاىل يف استدراجه املكذبني وإمهاهلم مث نصره سـبحانه              
   .)٢(ألنبيائه وأوليائه

 وهذا النوع الذي ال يصرح فيه بلفظ السنة لكنه يفهم من اآليـات              : األلفاظ العامة    -٢
  :وله أمثلة كثرية يف القرآن منها 

üwur ö/ä3ãèxÿZ [ :عليه السالم قوله تعاىل عن نوح     ) أ tÉ ûÓÅÕóÁ çR ÷bÎ) ëNäuë r& ÷br& yx|ÁRr& öN ä3s9 bÎ) tb% x. 

ª!$# ßâÉ ÌçãÉ br& öN ä3tÉ Èq øóãÉ 4 uq èd öN ä3ö/ uë Ïm øãs9Î) ur öcq ãèy_ öçè? []   فهـذه اآليـة    ] . ٣٤: سورة هـود
أن من حلت به سنة الضالل إلعراضه وتنكبه طريق         : تضمنت سنة من سنن اهللا تعاىل وهي      
  . )٣(احلق، فلن جتدي فيه موعظة الواعظني

ôâ [:قوله سـبحانه    ) ب s)s9ur $ oY ö; tF ü2 í Îû Íëq ç/ ¨ì9$# .` ÏB Ïâ ÷èt/ Ìçø.Ïe%!$# ûcr& uÚöë F{ $# $ ygèO ÌçtÉ yì Ïä$ t6 Ïã 

öcq ßs Î=» ¢Á9$# []  فهذه أيضاً سنة مل ترد باللفظ الصريح، لكنها        ] .  ١٠٥: سورة األنبياء

                                                
  ، الريـاض،  ، مكتبة الرشد١ ، طالسنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية    هـ،  ١٤٢٥شريف الشيخ صاحل،    : اخلطيب ) ١(
 )٢٧/ ١. (  
،  )٩٩/ ٤(  ، دار الفكر، بـريوت،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنهـ، ١٤٠٥حممد بن جرير،  : الطربي ) ٢(

 .بتصرف 
 .بتصرف  ) ٣٥/ ١.  ( اخلطيب،  مرجع سابق  ) ٣(



 ٨٧ 

بينت أن سنة اهللا تعاىل بأن وراثة األرض للمؤمنني، الذين جيمعون بني اإلميان والعمل أم               
  .يرثون األرض وتكون هلم العاقبة 

îPº [:قوله تعاىل   ) ج tçym ur 4í n? tã >p tÉ öçs% !$ yg» oY õ3n=÷dr& öN ßḡRr& üw öcqãèÅ_ öçtÉ []  ٩٥: سورة األنبياء  .[
فهذه اآلية تفصح عن سنة اهللا تعاىل أنه إذا أهلك أهل قرية فإم ال يرجعون إىل الدنيا إىل                  

  .يوم القيامة 
الشرط حتقـق    وهي تعين أنه مىت حتقق       : اإلخبار عن سنة اهللا تعاىل بالصيغ الشرطية         -٣

  .اجلزاء 
  :والصيغ الشرطية تقع على ضربني 

$ [:ومثاهلا ما جاء يف قوله تعاىل       : صيغة شرطية صرحية  ) أ pköâr' ¯» tÉ z̀ É Ï%©!$# (#þq ãZ tB#uä bÎ) (#r çéÝÇZ s? ©!$# 

öN ä.÷éÝÇZ tÉ ôM Îm6 s[ãÉ ur ö/ä3tB#yâ ø% r& []  فهذه اآلية أفصحت عن سنة اهللا تعاىل يف        ] .  ٧: سورة حممد
  .ر أوليائه وتثبيتهم إذا هم نصروا اهللا حقيقة، وقاموا بالعبودية احلقة هللا تعاىل نص
وهي اليت تكون عبارة عن وعد أو وعيـد يتحقـق إذا حتقـق            : صيغة شرطية ضمنية  ) ب

Íë [:موجبه، ومثاهلـا قولـه سـبحانه         xã ós uäù=sù tûïÏ%©!$# tbq àÿÏ9$ sÉäÜ ô` tã ÿ¾ÍnÍê öDr& br& öN åkz:äÅÁ è? îp uZ ÷F Ïù   

÷r r& öN åkz:è ÅÁ ãÉ ë>#xã tã íOäÏ9r& []  فهذه اآلية تبني أن جـزاء خمالفـة أمـر          ] .  ٦٣: سورة النور
   العذاب األليم، الذي قد يصيب املخالف يف الدنيا واآلخـرة           صلى اهللا عليه وسلم   الرسول  

  . )١(أو أحدمها
  امليقـات   بـدل    صلى اهللا عليه وسلم   ولذلك ملا أراد رجل أن حيرم من مسجد رسول اهللا           

وما يف هذه مـن  : فال تفعل فإين أخاف عليك الفتنة، قال: قال له اإلمام مالك رمحه اهللا (( 
Íë [:إن اهللا تعـاىل يقـول   : الفتنة، فقال له مالـك رمحـه اهللا      xã ós uäù=sù tûïÏ%©!$# tbq àÿÏ9$ sÉäÜ ô` tã   

ÿ¾ÍnÍê öDr& [ (()٢( .  

                                                
 .بتصرف  ) ٤٢/ ١( اخلطيب، مرجع سابق،  ) ١(
( ، مؤسسة الرسالة، بـريوت،      ٢ ، ط  اب الشرعية واملنح املرعية   اآلدهـ،  ١٤١٧حممد بن مفلح،    : ابن مفلح  ) ٢(
١٨٩/ ٣. (  



 ٨٨ 

النسخ إالّ يف األمر والنهي، ولـو بلفـظ   ال يقع  (( من املعلوم أنه    :  الصيغ اإلخبارية    -٤
  . )١())اخلرب، أما اخلرب الذي ليس مبعىن الطلب فال يدخله النسخ، ومنه الوعد والوعيد 
$ [:ومن أمثلة األخبار اإلهلية اليت تقرر سنة من سنن اهللا تعاىل قولـه سـبحانه                 ¯RÎ) $ oY ø)n=yz 

z̀ » |¡SM}$# ` ÏB >p xÿôÜúR 8l$ t± øBr& ÏmãÎ=tGö6 ¯R çm» oY ù=yèyf sù $ JèãÏJyô #·éç ÅÁ t/ []  فـأخرب  ] .  ٢: سورة اإلنسان
فهذه بعض أساليب القرآن يف الكـشف  .  اهللا تعاىل يف هذه اآلية عن سنة االبتالء لإلنسان     

  .عن سنن اهللا تعاىل يف الكون أو يف طبيعة احلياة اإلنسانية 
  
  :خصائص السنن اإلهلية ) ٣
` [:ة ال تتبدل وال تتغري، واهللا تعاىل يقول        وذلك يعين أا ثابت   :  الثبات   -١ n=sù yâ ÅgrB ÏM ¨Y Ý¡ Ï9 

«!$# WxÉ Ïâ ö7s? ( ` s9ur yâ ÅgrB ÏM ¨Y Ý¡ Ï9 «!$# ¸xÉ Èq øtrB []  [:ويقول تعاىل   ] . ٤٣: سورة فاطر ` s9ur yâ ÅgrB 

Ïp ¨Z Ý¡ Ï9 «!$# WxÉ Ïâ ö7s? [] ٦٢: سورة األحزاب. [  
ابقني، إذ لوال ثبات السنة لكان مـا  ولوال هذا األمر ملا حصل االتعاظ مبا حل بالس       

سـنة اهللا تعـاىل، ثابتـة     (( حصل للسابقني ال يعين أن حيصل لآلخرين، ولكن حيث إن           
ومطردة، وعامة غري مقتصرة على فرد دون فرد، وال على قوم دون قـوم ولـوال ثباـا                  

ر مبا حل   واطرادها وعمومها، ملا كان معىن يف قصص وأخبار األمم السابقة، وطلب االعتبا           
م، ولكن ملا كان ما جرى هلم وعليهم جيري على غريهم إذا فعلوا فعلهم، حسن ذكـر                 

  . ∗ )٢())قصصهم، وطلب االعتبار واالتعاظ ا 
                                                

، دار الكتب العلمية ، بريوت،      ١ ، ط  اإلتقان يف علوم القرآن   هـ،  ١٤٢١عبدالرمحن بن أيب بكر،     : السيوطي ) ١(
)٤١/ ٢. ( 
، ٣ ، ط  ريعة اإلسـالمية  السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد يف الش       هـ،  ١٤١٧عبدالكرمي،  : زيدان ) ٢(

  .١٥ صمؤسسة الرسالة، بريوت، 
 ، وخلق  صلى اهللا عليه وسلم   قد خيرق اهللا تعاىل السنن الكونية، حلكمة يقدرها سبحانه كما شق القمر لنبينا حممد                ∗

ء مـن  عيسى عليه الصالة والسالم من غري أب، وأنطق بعض من يف املهد، وأحيا املوتى، وجعل العصا حية، وأنبع املا  
 ، وغري ذلك من األمور اليت قد جيريهـا اهللا تعـاىل             u ، وحبس الشمس ليوشع      صلى اهللا عليه وسلم   أصابع النيب   

كرامة ألوليائه، أو حلكمة أخرى لكن هذا ليس األصل، بل هو حاالت نادرة، ويبقى األصل يف سننه سبحانه وتعاىل                   
  .هو الثبات 



 ٨٩ 

وبذا صار ما وقع يف أحد درساً عاماً لألمة يف وجوب طاعة القائد وعدم خمالفته، 
ت الشخصية، فإنه اهلزمية ال شك فهو من أعظم أسباب النصر، فإذا كثر التنازع واالجتهادا

$ [:نازلة ولذا يقول اهللا عز وجل  ygïÉ r' ¯» tÉ öúïÏ%©!$# (#þq ãZ tB#uä #såÎ) óO çGäÉ)s9 Zp t¤Ïù (#q çF ç6 øO $$ sù (#r ãçà2øå$#ur 

©!$# #Zéç ÏWü2 öNä3̄=yè©9 öcq ßs Î=øÿè? ÇÍÎÈ (#q ãèãÏÛ r&ur ©!$# ¼ã&s!q ßôuë ur üwur (#q ããtì» uZ s? (#q è=t± øÿ tGsù |= ydõã s?ur 

ö/ä3çtÜÍë ( (#ÿr çéÉ9 ô¹$#ur 4 ¨bÎ) ©!$# yì tB öúïÎéÉ9» ¢Á9$# [] ٤٦-٤٥: سورة األنفال. [  
 واملراد بذلك أا عامة شاملة لكل البشر، فال فرد وال أمة يستثنون      : الشمول والعموم  -٢

صـلى  من سنته تعاىل، ويف الغزوة موضوع الدراسة تبني هذا األمر فمع وجود رسول اهللا               
 ، لكن ملا خالفوا سـنة اهللا تعـاىل يف           رضي اهللا عنهم   ، ومع إميان أصحابه       عليه وسلم  اهللا

وقد جاءت نصوص كثرية تؤكـد طـابع        (( النصر، حل م ما حل من القرح واألذى،         
االستمرار واالطراد يف سنن اهللا تعاىل، وتستنكر أن يكون هناك استثناء ألحد، فـسنة  اهللا               

  . )١())له اجلزاء مطردة، من التزمها حتقق 
 أي أن هذه السنن تترتب وفق أعمال البشر، فسنة اهللا تعاىل يف العباد أنه من                : الواقعية -٣

عدله ورمحته ال يعاقب البشر بعلمه سبحانه فيهم، بل مبا يصدر منهم من أفعال وتصرفات               
ûcÎ) ©!$# üw çéÉiç [:قال تعاىل    tóãÉ $ tB BQöq s)Î/ 4Ó®L ym (#r çéÉiç tóãÉ $ tB öN ÍkÅ¦àÿRr' Î/ []  ١١: سورة الرعد . [

فاهللا عز وجل يعلم من قبل الغزوة ما الذي سيحصل من الرماة لكن مل حيـصل هلـم األمل             
 فرتلوا من اجلبل فعندئذ تغـري       صلى اهللا عليه وسلم   والقرح إالّ حني خالف الرماة أمر النيب        

  . احلال ودارت عليهم الدائرة بعد أن كانت هلم يف أول النهار
 فسنة اهللا تعاىل قاهرة ملن يتعرض هلا، وال حيول دون وقوعهـا             : النفاذ وعدم التخلف   -٤

قوة أمة من األمم، لكن اخلطأ من املؤمنني قد يرفع عنهم اإلمث واحلرج كالذي حصل مـن                 
 يف غزوة أحد، فإم قد القوا نتيجة تصرفهم لكن اهللا جتاوز عنهم برمحته كما            yالصحابة  

ôâ [:قال تعاىل    s)s9ur $ xÿtã öN à6Y tã 3 ª!$#ur r èå @@ ôÒ sù í n? tã tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# []     سـورة آل عمـران :
، لكن سنة اهللا مضت ونفذت فتخلف عنهم النصر آخراً عندما خالفوا أمر الـنيب               ] ١٥٢

   . صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 ) .٥٠/ ١(اخلطيب، مرجع سابق،  ) ١(



 ٩٠ 

  :مناذج للسنن اإلهلية 
 حيكم احلياة البشرية، ويف غـزوة       السنن اإلهلية كثرية جداً، منها ما حيكم الكون، ومنها ما         

 ، ختلف عنهم النصر الـذي كـان         صلى اهللا عليه وسلم   أحد حني خالف الرماة أمر النيب       
ظاهراً هلم يف بداية املعركة، فمن عرف السنن اإلهلية وجاراها ومل يصادمها سعد ونعم ومن           

  :هذه السنن اإلهلية يف احلياة البشرية
  : سنة التدافع -١

أي الصراع، والقتال بني الناس، بني أمة وأمة، بني احلق والباطل، بني            :  التدافع  بسنة املراد
  .اخلري والشر 

والصراع أو التدافع الذي يعنيه القرآن، ليس هذا الذي يقع بني الناس، من التكالب على (( 
 العليا  أعراض الدنيا، وشهواا التافهة، سواء يف املستويات الدنيا بني األفراد، أو املستويات           

  .بني اجلماعات والدول واملعسكرات 
إن التدافع الذي يعنيه القرآن، من خالل هذه السنة هو الذي يكون خلري البشرية، وذلـك                
  بتحقيق العبودية هللا وحده، وإزالة كل طاغوت يعبد من دون اهللا، إنه كمـا قـال تعـاىل     

:] öN èdq è=ÏG» s% ur 4Ó®L ym üw öcq ä3s? ×p uZ ÷GÏù tbq à6tÉ ur ß`É Ïe$!$# ¼ã&ó#à2 ¬! [     فالصراع احملمود، هـو 
الذي يطرد الفتنة بكل أشكاهلا وصورها من األرض، وحيرر البشرية من عبـادة غـري اهللا،      

ومن صور سنة التدافع هذه ما كان يوم أحد بني          .   )١())وخيرجهم من الظلمات إىل النور      
  .املؤمنني والكافرين 

  :دين  سنة اهللا يف املتشاني واملتضا-٢
مضت سنة اهللا تعاىل، أالّ يفرق بني متماثلني، وال يساوي بني متضادين، ومن أدلة وشواهد 

@ôQr& ã [:هذه السنة يف القرآن الكرمي قوله تعاىل  yèøgwU tûïÏ%©!$# (#q ãZ tB#uä (#q è=ÏJtãur ÏM» ys Î=» ¢Á9$# 

tûïÏâ Å¡ øÿßJø9$% x. í Îû ÇÚöë F{ $# ôQr& ã@yèøgwU tûüÉ)GßJø9$# Íë$ ¤f àÿø9$% x. [] قال ابن القيم ] .  ٢٨: سورة ص

                                                
، دار الرسـالة العلميـة، مكـة    ٢ ، طمنهج كتاب التاريخ اإلسالميهـ، ١٤١٨حممد بن صامل،   : السلمي  )١(

  .٧٧ صاملكرمة، 



 ٩١ 

ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسام وإخالصهم ويسوي :(( رمحه اهللا تعاىل 
  .   )١())بينهم وبني أعدائه فقد ظن به ظن السوء 

يتـساوون أو خيتلفـون يف    ((فتبني من هذا أن سنة اهللا تعاىل يف املتساويني واملختلفني أم            
األحكام يف الدنيا واآلخرة، لتساويهم أو اختالفهم يف املعاين واألوصـاف الـيت             النتائج و 

  . )٢())نيطت ا هذه النتائج واألحكام أو استوجبتها 
أي "اليوم بيوم بدر، أعل هبـل       :(( ولذا حني نادى أبو سفيان يوم أحد بعد اية املعركة           

اهللا أعلـى   : م يا عمر فأجبه فقل    ق :" صلى اهللا عليه وسلم   ، فقال رسول اهللا     "أظهر دينك 
 أن  صلى اهللا عليه وسلم    فبني النيب    )٣(" ))وأجل، ال سواء، قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار        

  . اهللا تعاىل لن يسوي بني من يقتل يف سبيله سبحانه ومن يقتل يف سبيل الطاغوت 
  : سنة اهللا تعاىل يف املكر واملاكرين -٣

يكيـده  (( ملكر والكيد احملرم أن يعاقب اهللا هذا العبد املاكر بـأن    وسنة اهللا تعاىل يف أهل ا     
ويعامله بنقيض قصده، ومبثل عمله، وهذه سنة اهللا يف أرباب احليل احملرمة، أنه ال يبارك هلم                
فيما نالوه ذه احليل احملرمة، ويهيء هلم كيداً على يد من يشاء من خلقه جيزون بـه مـن         

  . )٤())جنس كيدهم وحيلهم 
وال شك أن معرفة السنن اإلهلية والتوافق معها طريق لوصول اإلنسان إىل النتـائج الـيت                

  .يرجوها، كما أن اجلهل ا وتنكبها جيلب لإلنسان املصاعب واملشاق 
  :الصدق مع اهللا تعاىل وأثره :  رابعاً

yì [:الصدق شعار املؤمن وسيماه ومما يفرق بينه وبني املنافق، قال اهللا عز وجل  Ììôf uãÏj9 ª!$# 

tûüÏ% Ïâ» ¢Á9$# öN ÎgÏ% ôâ ÅÁ Î/ z>Éjã yèãÉ ur öúüÉ)Ïÿ» oY ßJø9$# bÎ) uä!$ x© ÷r r& z>q çGtÉ öNÎgøän=tæ 4 ¨bÎ) ©!$# tb% x. #Yëq àÿxî 

$ VJäÏm §ë [] فجعل اهللا تعاىل مقابل الصادقني املنافقني إشعاراً  ] . ٢٤: سورة األحزاب

                                                
  ) .٢٣٠/ ٣(هـ، مرجع سابق، ١٤٠٧ابن القيم،  ) ١(
   .١٦٣ صزيدان، مرجع سابق،  ) ٢(
  .٥٩ صتقدم يف ) ٣(
 ) .٣/٢٢٠(، دار اجليل، بريوت، عني عن رب العاملنيإعالم املوقم،١٩٧٣حممد بن أيب بكر أيوب، : ابن القيم ) ٤(



 ٩٢ 

إذا حدث (( "ذكر أن املنافق  عليه وسلمصلى اهللا للمؤمن بأمهية هذا األمر والنيب 
   .)١())"كذب

فما أمجل أن جيعل املؤمن الصدق شعاره الذي به يعرف ويذكر، وكفى أن أعلـى               
اليت ال يناهلا إالّ من كان الصدق ديدم ومالزماً هلـم يف            ) الصديقية(مقامات املؤمنني هي    

  .كل أحواهلم
رضي اهللا   هو أبو بكر، وال يذكر امسه        صلى اهللا عليه وسلم   وأفضل األمة بعد نبيها     

وسعداء البشر وصفوم ال خيرجـون عـن   " . الصديق" إالّ ويتبع ذه الصفة العظيمة    عنه
  :أربع مراتب هي 

أعال هذه املراتب النبوة والرسـالة ويليهـا        (( النبوة مث الصديقية مث الشهادة مث الوالية  و          
 ودرجتهم أعال الدرجات بعد النبوة فإن جرى        الصديقية فالصديقون هم أئمة أتباع الرسل     

قلم العامل بالصديقية وسال مداده ا كان أفضل من دم الشهيد الذي مل يلحقـه يف رتبـة         
الصديقية وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العامل الذي قصر   

   . )٢()) املرتبة واهللا أعلم عنها فأفضلهما صديقهما فإن استويا يف الصديقية استويا يف
ذه املرتلة اليت هي أعال ما ميكن أن تصل         " مرمي بنت عمران  "وقد نعت اهللا املرأة الصاحلة      

$! [إليها امرأة ألن النبوة قال تعـاىل فيهـا           tBur $ uZ ù=yôöë r& öÅn=ö6 s% ûwÎ) Zw% ỳ Íë ûÓÇrq úR öN Íköés9Î)  ...[ 
 عليه الـسالم  مرمي بالصديقة يف قوله تعاىل عن عيسى فمدح اهللا تعاىل  ]  ٧: سورة األنبياء [
] ¼çm ïBé&ur ×p s)É Ïdâ Ï¹ .... [] ٧٥: سورة املائدة. [  

` [:قال تعاىل فالصديقية إذاً أعلى املقامات بعد النبوة كما  tBur Æì ÏÜãÉ ©!$# tAqßô§ç9$#ur 

y7 Í´̄» s9'r é' sù yì tB tûïÏ%©!$# zNyè÷Rr& ª!$# N Íköén=tã z̀ ÏiB z̀ ¿ÍhäÎ; ¨Y9$# tûüÉ)É Ïdâ Å_Á9$#ur Ïä!#yâ pkí¶9$#ur tûüÅs Î=» ¢Á9$#ur 4 z̀ Ý¡ ym ur 

y7 Í´̄» s9'r é& $ Z)äÏùuë [] ٦٩: سورة النساء. [  

                                                
  ) .٨٠/ ١ ( ٣٣، كتاب اإلميان، باب عالمة املنافق، حديث مرجع سابق : البخاري  ) ١(
  ) .١/٢٩٨( ، دار ابن عفان، اخلرب ١ ، طمفتاح دار السعادةهـ، ١٤١٦حممد بن أيب بكر ، : ابن القيم ) ٢(



 ٩٣ 

. الصدق نقيض الكذب، صدق يصدق صـدقاً وصـدقاً وتـصداقاً           :(( الصدق يف اللغة  
  . )١())وصدقه قبل قوله 

يل الصدق هو ضد الكـذب      وق...... مطابقة احلكم للواقع    : (( والصدق يف االصطالح  
   .)٢())وهو اإلبانة عما خيرب به على ما كان 

  : وقد ظهر يف هذه الغزوة أثر الصدق يف عدة مواقف تبني صدق اهللا عز وجل ملن صدقه
 صدق اهللا تعاىل املؤمنني وعده إياهم أن ينصرهم على أعدائهم، وهو الذي كان :فأوهلا

 وختلفوا عن شرط النصر فتخلف النصر ليه وسلمصلى اهللا عحىت خالف الرماة أمر النيب 
ôâ [: عنهم حينئذ ولذلك قال اهللا تعاىل هلم  s)s9ur ãN à6s% yâ |¹ ª!$# ÿ¼çnyâ ôãur øåÎ) N ßgtRq è¡ ßs s? 

¾Ïm ÏRøåÎ*Î/ ( #_̈L ym #såÎ) óO çF ù=Ï± sù öN çF ôãtì» oY s?ur í Îû ÌçøBF{ $# MçGøä|Á tãur .` ÏiB Ïâ ÷èt/ !$ tB N ä31 uër& $ ¨B öcq ô6 Ås è? 4 
N à6Y ÏB `̈B ßâÉ ÌçãÉ $ uã÷Rëâ9$# Nà6Y ÏBur ` ¨B ßâÉÌçãÉ notçÅz Fy$# 4 §N èO öN à6sùtç|¹ öN åk÷]tã öNä3uäÎ= tF ö; uäÏ9 ( ôâ s)s9ur 

$ xÿtã öN à6Y tã 3 ª!$#ur r èå @@ ôÒ sù í n? tã tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# [] ١٥٢: سورة آل عمران. [  
اىل على صـدق القتـال،       حني عاهد اهللا تع    رضي اهللا عنه   موقف أنس بن النضر      :ثانيهما

فـواهللا مـا    : رضي اهللا عنـه وبالفعل قاتل قتاالً شديداً، حىت قال الشجاع سعد بن معاذ       
z̀ [:فأثىن اهللا تعاىل عليه ومدحه بالصدق فقال تعاىل         ! .  استطعت يا رسول اهللا ما صنع      ÏiB 

tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# ×A% ỳ Íë (#q è% yâ |¹ $ tB (#r ßâ yg» tã ©!$# Ïm øãn=tã  ...[]  عن أنـس   ]  (( ٢٣: سورة األحزاب
z̀ [:نرى هذه اآلية نزلت يف أنس بـن النـضر   :  قال رضي اهللا عنه  بن مالك    ÏiB tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# 

×A% ỳ Íë (#q è% yâ |¹ $ tB (#r ßâ yg» tã ©!$# Ïm øãn=tã [(( )فصدق اهللا عز وجل هذا الرجل الصادق بأن        .   )٣
  . القيامة أكرمه بالشهادة وأنزل بشأنه آيات تتلى إىل يوم

 الذي كان شديد العرج فمنعه أبناؤه من القتـال،          رضي اهللا عنه   عمرو بن اجلموح     :ثالثها
 ، فشفع لـه     صلى اهللا عليه وسلم   ألن اهللا قد عذره، لكنه مل يطق القعود خلف رسول اهللا            

                                                
  ) .١٩٣/ ١٠( ، )صدق (ابن منظور، مرجع سابق، مادة) ١(
  .١٧٤ صاجلرجاين ، مرجع سابق ، ) ٢(
 ، ] فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبـديالً          [باب  : البخاري ، مرجع سابق ، كتاب التفسري      ) ٣(

  ) . ١٧٩٥/ ٣(  ، ٤٥٠٥حديث 



 ٩٤ 

 عز   عند أبنائه ليأذنوا له يف القتال، فأذنوا له، وبالفعل أكرمه اهللا           صلى اهللا عليه وسلم   النيب  
فبلغـه اهللا عـز وجـل       . نة  إين ألطمع أن أطأ بعرجيت هذه اجل      : وجل وصدقه حني قال   

  : فهنيئاً لك يا عمرو بن اجلموح أيها الصادق. الشهادة
  متشي رويداً وجتي يف األول  من يل مبثل سريك املدلل 

 يف هـذه     الذي نذر أالّ ميسه مشرك أبداً، فإنه قَتل        رضي اهللا عنه   عاصم بن ثابت     :رابعها
الغزوة مسافع واحلارث ابين طلحة وكُلّ ما أصاب واحداً منهما بـسهم ذهـب إىل أمـه     

خذها وأنا ابن األقلـح،     : مسعت رجالً رماين يقول   : يا بين من أصابك ؟  فيقول      (( فتسأله  
   . )١())فنذرت إن أمكنها اهللا من رأس عاصم أن تشرب فيه اخلمر 

 يف يوم الرجيع، وأرادوا محل رأسـه إىل سـالفة    عنهرضي اهللا وقد قتل املشركون عاصماً     
دعوه حىت ميسي فتذهب عنه فنأخذه، فبعث اهللا الوادي         : فقالوا *لتويف بنذرها، فمنعته الدبر   

فلما صدق هذا الرجل مع اهللا تعاىل صدقه اهللا عز وجـل فلـم خيلـص إليـه        )٢(فاحتمله
  .املشركون 
فـإن الـنيب     : رضي اهللا عنهم  وأبو دجانة   علي بن أيب طالب وسهل بن حنيف        : خامسها

:((  بعد املعركة أعطى سيفه البنته فاطمة رضي اهللا عنها وقـال هلـا          صلى اهللا عليه وسلم   
 سـيفه  رضي اهللا عنهوأعطاها علي   )) اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فواهللا لقد صدقين اليوم           

لئن كنت صدقت القتال، لقد     :"  صلى اهللا عليه وسلم   إنه صدقه فقال له النيب      : وقال أيضاً 
  .)٣("صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة 

  :النية وأثرها على صاحبها:  خامساً
 صلى اهللا عليه وسـلم    إن هذه الغزوة املباركة مع ما محلت من مآس وجراح للنيب            

 إالّ أا مع ذلك اشتملت على مواقف ودروس تربوية عظيمـة            رضي اهللا عنهم  وأصحابه  
üw çnq [ وصدق اهللا تعاىل هلذه األمة ç7|¡ øtrB #uéü° N ä3©9 ( ö@ t/ uq èd ×éöç yz ö/ä3©9 [] ١١: رة النورسو[  .  

                                                
  .٣٨ ص تقدمت القصة) ١(

) دبر(ابن منظور، مرجع سابق، مادة      .  ، ويقال للزنابري أيضاً دبر    النحل ال واحد هلا من لفظها     : بفتح الدال : الدبور* 
)٢٦٨/ ٤. ( 
  ) .٩٨/ ٣( ابن هشام ، مرجع سابق ، ) ٢(
 ) . ٣/٦٠(املرجع السابق ) ٣(



 ٩٥ 

ومن هذه الدروس التربوية اليت ضمنت يف طيات هذه الغزوة أن األعمال خبواتيمها             
ومن كتب اهللا له السعادة فسيصري إليها ومن حقت عليه الشقوة بـسوء نيتـه ومقـصده        

 السيئة وهذا له آثار تربوية على اإلنسان املسلم يف جماهدة النفس على حسن              أدركته اخلامتة 
صلى اهللا خرج علينا رسول اهللا     (( رضي اهللا عنهم  يقول عبداهللا بن عمرو بن العاص        .النية  

ال يا رسول اهللا إالّ     : أتدرون ما هذان الكتابان ؟  فقلنا      :  ويف يده كتابان، فقال    عليه وسلم 
قال للذي يف يده اليمىن، هذا كتاب من رب العاملني، فيه أمساء أهـل اجلنـة      ف.  أن ختربنا   

مث قـال   . وأمساء آبائهم وقبائلهم مث أمجل على آخرهم فال يزاد فيهم وال ينقص منهم أبداً               
للذي يف مشاله، هذا كتاب من رب العاملني، فيه أمساء أهل النار، وأمساء آبائهم وقبائلهم، مث              

ففيم العمـل يـا     :  فال يزاد فيهم وال ينقص منهم أبداً، فقال أصحابه         أمجل على آخرهم،  
فإن صاحب اجلنة خيتم لـه      سددوا وقاربوا   : فقال.  رسول اهللا إن كان أمر قد فرغ منه         
 وإن صاحب النار خيتم له بعمل أهل النار وإن عمـل  بعمل أهل اجلنة وإن عمل أي عمل    

  . )١())أي عمل 
ه الغزوة يف ثالثة مصارع، أما اثنان فكانا علـى غـري            وقد ظهر هذا األمر يف هذ     

اإلسالم حىت كانت غزوة أحد فكتب اهللا هلما السعادة فأسلما ودخال يف صفوف املسلمني              
  : فختم هلما بالسعادة ومها

  . )٢( األصريم بن عبداألشهل-١
  . )٣( خمرييق-٢

ن نيته مل تكن نـصرة  وأما الثالث فكان شقياً مع أنه قاتل يف صفوف املسلمني إالّ أ  
فقد قتل نفسه    )٤( أنه من أهل النار وهو قزمان      صلى اهللا عليه وسلم   هللا ورسوله فأخرب النيب     

  .ومن هنا يتبني أثر النية وأمهية سؤال اهللا تعاىل حسن اخلامتة . يف آخر املعركة 

                                                
 ، دار الفكر بريوت، كتاب القدر، باب ما جـاء أن اهللا       سنن الترمذي هـ،  ١٤٢٤حممد بن عيسى،    : الترمذي) ١(

 .وصححه األلباين ) ٤٤٩/ ٤(، ٢١٤١: هل اجلنة وأهل النار، حديثتعاىل كتب كتاباً أل
  .٥٨ صتقدمت قصته ) ٢(
  .٥٧ صتقدمت قصته ) ٣(
  .٥٧ صتقدمت قصته  )٤(



 ٩٦ 

ت العبد متلبساً    أن يقبض اهللا تعاىل العبد املؤمن على دينه، أو أن ميو           :واملراد حبسن اخلامتة    
  .بعمل صاحل يغبط عليه 
: فقيـل " إذا أراد اهللا بعبد خرياً استعمله     (( :" صلى اهللا عليه وسلم   ويدل لذلك قول النيب     

صـلى اهللا  وقـال   . )١("يوفقه لعمل صاحل قبل املوت     :" كيف يستعمله يا رسول اهللا قال       
:" وما طهور العبد ؟ قال      : قالوا .  "إذا أراد اهللا بعبد خرياً طهره قبل موته          :" عليه وسلم 

  . )٢(" ))عمل صاحل يلهمه إياه حىت يقبضه عليه
أما األصريم وخمرييق فقد كانا يأبيان الدخول يف اإلسالم حىت كانت غزوة أحـد              
وأراد ما اهللا عز وجل الكرامة والسعادة فأسلم كل منهما ودخـل يقاتـل يف صـفوف         

   بالشهادة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم عـن األصـريم           املسلمني فأكرمهما اهللا عز وجل    
، فختم هلـذين خبامتـة       ))خمرييق خري يهود    (( ، وقال عن خمرييق      ))إنه ملن أهل اجلنة     (( 

فمع أنه قاتل يف صفوف املسلمني لكن ملا كانت نيتـه           ) قزمان(السعادة، وأما الثالث وهو     
 أنه من أهل النار فمات     صلى اهللا عليه وسلم   لنيب  ليست هللا، مل ينفعه قتاله وشجاعته فأخرب ا       

  )) . ملا اشتدت عليه جراحته أخذ سهماً من كنانته فقتل به نفسه (( منتحراً حيث إنه 
ففي هذه املواقف الثالثة عربة للمسلم ليسأل اهللا حسن اخلامتة ويأخـذ بأسـباا              

  .املوصلة إليها بعد فضل اهللا تعاىل ورمحته 
  

                                                
 ،  ٢١٢٤: الترمذي، مرجع سابق، كتاب القدر، باب ما جاء أن اهللا كتب كتاباً ألهل اجلنة أهل النار، حديث                ) ١(
  .وصححه األلباين  ) .  ٤٥٠/ ٤( 
  ) .١١٧/ ١( ، ٣٠٦:  األلباين، مرجع سابق، حديث )٢(



 ٩٧ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

  
  



 ٩٨ 

 
امنت اهللا تعاىل على اإلنسان بأن كرمه على كثري ممن خلق وفضله عليهم تفـضيالً،           
وفطره اهللا عز وجل فطرة سوية مستقيمة، تستحسن احلسن وتستقبح القبيح، ما مل تفـسد      

علـى  -هذه الفطرة مبؤثرات خارجية، ومن األمور اليت جبل البشر على استحساا وقبوهلا    
 حماسن األخالق، كالصدق، والكـرم، والوفـاء        -ختالف أجناسهم، وأوطام وديانام   ا

صـلى  بالعهد والوعد، وأداء األمانة، وغريها من حماسن األخالق، ويصدق هذا قول النيب             
  .  )١("إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق  :" اهللا عليه وسلم

  :  إىل أمرين يف هذا احلديثصلى اهللا عليه وسلمفأشار النيب 
أن هناك أخالقاً حسنة موجودة يف اتمع اجلاهلي كصدق احلديث والكرم وحنوها            : األول

  .مما هو أمر اتفاق بني أسوياء البشر 
 حصر بعثته يف أمر األخالق، وذلك باسـتخدام أداة        صلى اهللا عليه وسلم   كأن النيب   : الثاين

  .سالم وهذا يبني عظم مرتلة اخللق من اإل" إمنا: "احلصر
الدين والطبع والسجية، وحقيقته أنه لصورة اإلنسان الباطنة، وهي نفـسه            (( :اخللق لغة 

وأوصافها ومعانيها املختصة ا، مبرتلة اخللق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيهـا، وهلـا             
  . )٢())أوصاف حسنة وقبيحة 

ال بسهولة ويسر، من    عبارة عن هيئة للنفس راسخة، تصدر عنها األفع        :(( ويف االصطالح 
غري حاجة إىل فكر روية، فإن كانت اهليئة حبيث تصدر عنها األفعال اجلميلة عقالً وشرعاً               
بسهولة، مسيت اهليئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة، مسيت اهليئة خلقاً             

  . )٣())سيئاً 
ملسلم ويف غزوة أحد تبني ختلق      وال شك أن اخللق يف اإلسالم ال ينفك عن سلوك اإلنسان ا           

 وأصحابه بأعلى مقامات اخللق الرفيع حىت وهم يف حال حـرب         صلى اهللا عليه وسلم   النيب  
  :مع عدوهم ومن هذه املواقف

                                                
، دار الكتب العلمية، بريوت، كتـاب تـواريخ         ١ ، ط  املستدرك على الصحيحني  حممد بن عبداهللا،    : احلاكم ) ١(

/ ٢. (  ، وقال صحيح على شرط مسلم        ٤٢٢١: املتقدمني من األنبياء واملرسلني، ذكر أخبار سيد املرسلني، حديث        
٦٧٠ . (  

  ) .٨٦/ ١٠( ، )خلق(ابن منظور، مرجع سابق، مادة  ) ٢(
  .١٣٦ صاجلرجاين، مرجع سابق،  ) ٣(



 ٩٩ 

 بأن يعفو عن زوجته حـني  رضي اهللا عنه سعد بن الربيع صلى اهللا عليه وسلم أمر النيب   ) ١
 تتسمع حلديث زوجها مـع       كانت زوجته وأخربه أن    رضي اهللا عنه  جاءه سعد بن الربيع     

   .)١("خلِّ عنها :"صلى اهللا عليه وسلم فقال له صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
عدم متثيل الصحابة بقتلى املشركني مع أن الدائرة كانت هلم يف أول النهار بل وحـىت                ) ٢

 رضي اهللا عنهزة  على التمثيل بقتلى املشركني انتقاماً حلمرضي اهللا عنهم حني عزم الصحابة    
(bÎ÷ [:  فرتل قوله تعـاىل       صلى اهللا عليه وسلم   عم النيب    ur óO çGö6 s%% tæ (#q ç7Ï%$ yèsù È@ ÷VÏJÎ/ $ tB O çF ö6 Ï%q ãã 

¾Ïm Î/ ( ûÈõs9ur ÷Län ÷éy9 |¹ uq ßgs9 ×éöç yz öúïÎéÉ9» ¢Á=Ïj9 []  صلى ، فكان موقف النيب     ] ١٢٦: سورة النحل
تمثيل بقتلى املشركني، مث عفا وصرب بل وى عـن  عدل عن عزمه بال((  أن   اهللا عليه وسلم  

   . )٢())املثلة أياً كانت 
 أخذ يضرب به الكفار ويف      صلى اهللا عليه وسلم   حني أخذ أبو دجانة سيف رسول اهللا        ) ٣

   رضـي اهللا عنـه  يا الصخر فيقول  : أثناء املعركة رفع السيف فإذا ا هند بنت عتبة تصيح         
 )٣()) امرأة ال ناصـر هلـا        صلى اهللا عليه وسلم   ل اهللا   فكرهت أن أضرب بسيف رسو    :(( 

 الترفع والتخلق باخللق الكرمي حـىت  رضي اهللا عنه فكان من شهامته ومروءته وحسن خلقه       
  .يف ذلك املوطن، فلم يقتل هند مع متكنه منها ألا كما ذكر ال ناصر هلا 

ن عثمان ضـربه علـي       ملبارزة طلحة ب   رضي اهللا عنه  يف أول املعركة حني خرج علي       ) ٤
رضـي   بالسيف فقطع رجله فسقط طلحة وانكشفت عورته فكف عنه علي رضي اهللا عنه  

إن ابن عمي ناشدين الرحم حني انكشفت عورته        :  فلما سئل عن سبب تركه قال      اهللا عنه 
  . فاستحييت منه 

فهذه مستويات عالية من األخالق ال يتخلق ا إال من ترىب على منهج اإلسـالم               
  .وقد تبني منها ارتباط اخللق بسلوك املسلم حىت يف حال احلرب فضالً عن حال السلم 

  

                                                
  .١٩ صتقدم ) ١(
  .٤٣ صتقدم ) ٢(
  .٣٢ صتقدم ) ٣(



 ١٠٠ 

 
  :العفو والصفح : أوالً

احلروب واملعارك يف اإلسالم، ال تعين جترد املسلم من خلقـه الكـرمي، خبـالف               
ات اليت ترى يف احلروب إباحة هلك احلرث والنسل بالفعل وإن كانت أقواهلم تنكر              اجلاهلي
 وتعليماته جلنده حني    صلى اهللا عليه وسلم   ، أما اإلسالم فقد ظهر من خالل أوامره          ∗ذلك

اغزوا باسم  " يرسلهم فكان يوصي أمريهم بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني خرياً مث يقول              
 قاتلوا من كفر باهللا، اغزوا وال تغلّوا وال تغدروا وال متثلـوا وال تقتلـوا          اهللا، يف سبيل اهللا،   

 يف قتل بين جذمية حني مل حيسنوا أن         رضي اهللا عنه  ، وحني أخطأ خالد بن الوليد       )١("وليداً  
اللهم إين أبـرأ     :" صلى اهللا عليه وسلم   قال النيب   (( صبونا صبونا   : يقولوا أسلمنا بل قالوا   

، فلـيس يف  )٢())، مث أرسل علياً لتصحيح اخلطأ فدفع هلـم ديـام   "ع خالد إليك مما صن 
  ) !!.الغاية تربر الوسيلة ( اإلسالم 

ولئن كانت هذه األخالق يؤدب ا اإلسالم أتباعه يف احلرب، فإنه يف حال السلم              
) العفو والصفح (عو إليها اإلسالم    يكون األمر آكد وأوجب ومن األخالق العظيمة اليت يد        

، وقـد  )٣("العفو ترك املؤاخذة بالذنب، والصفح إزالة أثره من النفس    "  أن   والفرق بينهما 
  :ورد األمر ما يف القرآن يف آيات عدة، ومنها 

(bÎ [: قوله تعاىل -١ ur £ è̀dq ßJçF ø)̄=sÛ ` ÏB È@ ö6s% br& £ è̀dq è¡ yJs? ôâ s% ur óO çF ôÊtçsù £` çl m; Zp üÒÉ Ìçsù ß# óÁ ÏY sù 

$ tB ÷Läê ôÊtçsù HwÎ) br& öcq àÿ÷ètÉ ÷r r& (#uq àÿ÷ètÉ ì Ï%©!$# ¾ÍnÏâ uãÎ/ äoyâ ø)ãã Çy% s3ÏiZ9$# 4 br&ur (#þq àÿ÷ès? ÛU tçø% r& 

3î uq ø)G=Ï9 [] فبني اهللا تعاىل أن املطلقة اليت مل ميسها زوجها هلا نصف ] ٢٣٧: سورة البقرة

                                                
أما قدمياً فقد تبني من متثيل املشركني بقتلى املسلمني وتشويههم وهم أموات، وأما يف احلاضر فيظهر من خـالل                     ∗

لنوويتني على هريوشيما وجنازاكي وما أحدثته من أضرار بليغة على أجيال من البـشر، وإضـرارها      إسقاط القنبلتني ا  
بالبيئة ضرراً بالغاً، وكذلك استخدام األسلحة احملرمة دولياً كما حصل أخرياً يف هجوم إسرائيل الرببري علـى غـزة      

 .هـ ١٤٣٠ام اهلجري وإسقاط القنابل احملرمة دولياً على رؤوس األهايل العزل يف مطلع الع
مرجع سابق، كتاب اجلهاد والسري، باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغـزو    : مسلم   ) ١(

  ) .١٣٥٧/ ٣ ( ١٧٣١: وغريها، حديث رقم
  ) .٤٧/ ٤( ابن هشام، مرجع سابق،  ) ٢(
  ) .١٢٨/ ١( ث، القاهرة،  ، دار احلديفتح القديرهـ، ١٤٢٣حممد بن علي، : الشوكاين ) ٣(



 ١٠١ 

اهللا عز وجل االثنني إىل املهر، إالّ أن تتنازل عنه، أو يترك هلا الزوج املهر كامالً، مث رغب 
br&ur (#þq [الفوز بالفضل  àÿ÷ès? ÛU tçø% r& 3î uq ø)G=Ï9 [ فالذي يبادر بالعفو والتنازل لآلخر هو 

  . األقرب للتقوى اليت حيب اهللا أهلها
#ß [ :صلى اهللا عليـه وسـلم    قال اهللا تعاىل لنبيه      -٢ ôã$$ sù öN åk÷]tã öçÏÿøótGóô$#ur öN çl m; öN èdöë Ír$ x©ur í Îû 

Íê öDF{ وقد وردت هذه اآلية يف سياق التعقيب على غـزوة          ] ١٥٩: سورة آل عمران   [] #$
 صلى اهللا عليه وسلم   أحد، فمع ما صدر منهم رضي اهللا عنهم من خطأ يأمر اهللا تعاىل نبيه               

  .  )١( ))صلى اهللا عليه وسلمبأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصري يف حقه (( 
$ [: قوله تعـاىل     -٣ tBur $ oY ø)n=yz ÏNº uq» yJ¡¡9$# uÚöë F{ $#ur $ tBur !$ yJåks]øät/ ûwÎ) Èd,ys ø9$$ Î/ 3 ûcÎ) ur sp tã$ ¡¡9$# 

×p uãÏ?Uy ( Ëxxÿô¹$$ sù yxøÿ¢Á9$# ü@äÏJpgø:$# []  صلى اهللا عليه   فاهللا تعاىل يأمر نبيه     ] ٨٥: سورة احلجر
لم من احلقد   احلسن الذي قد س   ((  يف هذه اآلية بالصفح اجلميل عن املشركني وهو          وسلم

  . )٢())واألذية القولية والفعلية، دون الصفح الذي ليس جبميل وهو الصفح يف غري حمله 
  :وقد ظهر هذا اخللق يف هذه الغزوة يف عدة مواطن وهي 

 رضي اهللا عنه إىل سعد بن الربيع صلى اهللا عليه وسلم حني أسر النيب : املوقف األول-١
ريد غزو املدينة، فاطّلعت امرأة سعد ومسعت حديثهما بأمر قريش، وأا خرجت من مكة ت

 خيربه بأمرها، وأنه مل صلى اهللا عليه وسلمدون أن يشعرا ا، فأخذها سعد وأتى ا النيب 
، فلم "خلِّ عنها :"  بكرمه املعهود، وحسن خلقه صلى اهللا عليه وسلميكن يعلم، فقال له 

ها مبفارقتها أو ما هو أقل من ذلك، واكتفى  ، ومل يأمر زوجصلى اهللا عليه وسلميقرعها 
$ [:واهللا تعاىل يقول " خلّ عنها"بقوله  pköâr' ¯» tÉ öúïÏ%©!$# (#þq ãZ tB#uä ûcÎ) ô Ï̀B öN ä3Å_º ur øór& 

öN à2Ïâ» s9÷r r&ur #xr ßâ tã öN à6©9 öNèdr âë xã ÷n$$ sù 4 bÎ) ur (#q àÿ÷ès? (#q ßs xÿóÁ s?ur (#r ãçÏÿøós?ur  cÎ*sù ©!$# Öëqàÿxî 

íOãÏm §ë [] م، (( ، وملا كان أول اآلية ]١٤: سورة التغابنقد يوهم الغلظة عليهم وعقا
أمر تعاىل باحلذر منهم، والصفح عنهم والعفو، فإن يف ذلك من املصاحل ما ال ميكن حصره 

                                                
  .١٥٤ صالسعدي، مرجع سابق،  ) ١(
  .٤٣٤ صاملرجع السابق،  ) ٢(



 ١٠٢ 

(bÎ [:فقال  ur (#q àÿ÷ès? (#q ßs xÿóÁ s?ur (#r ãçÏÿøós?ur  cÎ*sù ©!$# Öëq àÿxî íOãÏm §ë [ ألن اجلزاء من جنس 
  . )١())العمل، فمن عفا، عفا اهللا عنه، ومن صفح، صفح عنه 

 عن الصحابة حني قتلوا أباه      رضي اهللا عنه  عفو حذيفة   :  املوقف الثاين يف هذه الغزوة     -٢
 صلى اهللا عليه وسـلم    باخلطأ حني اختلطت الصفوف فقتلوه ومل يعرفوه، وحينئذ أمر النيب           

صلى اهللا   وعفا عنهم، فزاده ذلك عند رسول اهللا         حلذيفة بالدية، فتصدق ا على املسلمني،     
  . )٢( خرياً عليه وسلم

ويف هذا درس تربوي عملي للمسلم بالعفو عن أخيه املسلم حني خيطئ يف حقه 
صلى فزاده عند رسول اهللا : فاألوىل واألكرم هو العفو والصفح، ولذا كما يقول الراوي

$ [: خرياً، ويف هذا يقول تعاىل اهللا عليه وسلم oY ö; tF x.ur öNÍköén=tã !$ pkéÏù ¨br& }§øÿ̈Z9$# Ä§ øÿ̈Z9$$ Î/ 

öú ÷üyèø9$#ur Èû÷üyèø9$$ Î/ y#RF{ $#ur É#RF{ $$ Î/ öcèåW{ $#ur ÈbèåW{ $$ Î/ £` Åb¡9$#ur Çd Å̀b¡9$$ Î/ yyr ãçàf ø9$#ur ÒÉ$ |Á Ï% 4 ` yJsù 

öX£â |Á s? ¾Ïm Î/ uq ßgsù ×ouë$ ¤ÿü2 ¼ã&©! 4 ` tBur óO ©9 N à6øtsÜ !$ yJÎ/ tA tìRr& ª!$# y7 Í´̄» s9'r é' sù ãNèd tbq ßJÎ=» ©à9$# [ 
من تصدق من املستحقني للقصاص (( فندب سبحانه للعفو وبني أن ] ٤٥: سورة املائدة[

  .)٣())بأن عفا عن اجلاين فهو كفارة للمتصدق يكفر اهللا عنه ا ذنوبه 
 الذي يدل على درس تربوي يف العفو وهو أعظـم           : املوقف الثالث يف هذه الغزوة       -٣

 عـن   صلى اهللا عليه وسـلم     تعاىل وعفو نبيه     درس عملي يف الغزوة يف العفو، هو عفو اهللا        
 من تغيري جمرى املعركـة، وإحلـاق   رضي اهللا عنهمالرماة، مع ما سببه هذا التصرف منهم     

  . وأصحابه صلى اهللا عليه وسلماألذى بالنيب 
 ، فلم يعقد هلم جملساً      صلى اهللا عليه وسلم   وإنه لعجب من أخالق هذا النيب الكرمي        

 أو يسب أو يشتم أحداً منهم، أو يدعو عليهم، بل مل يذكر يف كتب               عسكرياً للمحاكمة، 
 وجه هلم عتاباً أو تأنيباً، وإمنا عفا عنهم وصفح فـصلى اهللا            صلى اهللا عليه وسلم   السرية أنه   

  صـلى اهللا عليـه    وسلم على هذا النيب الكرمي، وما أعظمه من درس لكل مسلم اختذ النيب              
  

                                                
  .٨٦٨ صالسعدي، مرجع سابق،  ) ١(
  .٤٩ صتقدمت القصة يف  ) ٢(
  ) .٤٧/ ٢( الشوكاين، مرجع سابق،  ) ٣(



 ١٠٣ 

 حاجة إىل كنف رحيم، وإىل رعاية فائقـة، وإىل بـشاشة            الناس يف (( ن   قدوة له أل   وسلم
مسحة، وإىل ود يسعهم، وحلم ال يضيق جبهلهم وضعفهم ونقصهم، يف حاجة إىل قلـب                
كبري يعطيهم وال حيتاج منهم إىل عطاء، وحيمل مهومهم وال يعنيهم مه، وجيدون عنـده               

هكذا كان قلب رسـول اهللا      دائماً االهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضا، و       
 ، وهكذا كانت حياته مع الناس، ما غضب لنفسه قـط، وال ضـاق   صلى اهللا عليه وسلم  

  . )١())صدره بضعفهم البشري 
 عن أصـحابه الـذين تركـوا أرض         صلى اهللا عليه وسلم    هو عفوه    : املوقف الرابع    -٤

صلى اهللا عليـه    املعركة، حني اختلطت الصفوف ومع ذلك ويف ذلك املوقف احلرج يقول            
 هو ومـن معـه مـن        صلى اهللا عليه وسلم   حيث أفردوه   "  أصحابنا   ∗ما أنصفَنا  " وسلم

 اتني الكلمتني، ومل يظل يالحقهم ـذه اخلطيئـة       صلى اهللا عليه وسلم   املؤمنني، فاكتفى   
طوال أعمارهم، بل خيرج يف اليوم التايل إىل محراء األسد، ويأذن هلم يف اخلـروج معـه،                 

  .ن شيئاً مل يكن وكأ
 تقِْسم زوجته اليت هي أكثر الناس له صلى اهللا عليه وسلمإا أخالق النبوة، فهو 

واهللا ما انتقم لنفسه يف شيء يؤتى إليه :( معاشرة وبه معرفة فتقول عائشة رضي اهللا عنها 
  يقولرضي اهللا عنهم، ويف هؤالء األصحاب )٢()قط حىت تنتهك حرمات اهللا فينتقم هللا 

bÎ) tûïÏ%©!$# (#öq¨ [:اهللا تعاىل  ©9uq s? öNä3Z ÏB tPöq tÉ ës)tGø9$# Èb$ yèôJpgø:$# $ yJ̄RÎ) ãNßg©9uîtIóô$# ß`»sÜøã¤±9$# ÇÙ÷èt7Î/ $ tB 

(#q ç7|¡ x. ( ôâ s)s9ur $ xÿtã ª!$# öNåk÷]tã 3 ¨bÎ) ©!$# îëq àÿxî ÒOäÎ=ym [] فبني اهللا ] . ١٥٥: سورة آل عمران
   .رضي اهللا عنهمصدر منهم عز وجل أنه عفا عنهم ما 

 عن املثلة حني عـزم علـى   صلى اهللا عليه وسلم  هو عفوه   :  املوقف اخلامس يف العفو    -٥
 ، فإن   رضي اهللا عنه  التمثيل بسبعني من قتلى املشركني، انتقاماً وغضباً ملا فعلوه بعمه محزة            

(bÎ÷ [:منظر محزة آمل قلبه أملاً شديداً، ولكن حني نزل قوله تعاىل             ur óO çGö6 s%% tæ (#q ç7Ï%$ yèsù È@ ÷VÏJÎ/ $ tB 

                                                
  ) .٥٠٠/ ١( قطب، مرجع سابق،  ) ١(
  .  سبعة يقتلون واحداً تلو اآلخر املراد القرشيني اللذين تركا األنصار ال ∗
/ ٦(  ، ٦٤٠٤: البخاري، مرجع سابق، كتاب احلدود، باب إقامة احلدود واالنتقام حلرمـات اهللا ، حـديث              ) ٢(

٢٤٩١ . (  



 ١٠٤ 

O çF ö6 Ï%q ãã ¾Ïm Î/ ( ûÈõs9ur ÷Län ÷éy9 |¹ uq ßgs9 ×éöç yz öúïÎéÉ9» ¢Á=Ïj9 []  عـدل عـن    (( ،  ]١٢٦: سورة النحل
، بل كما    )١())عزمه بالتمثيل بقتلى املشركني، مث عفا وصرب، بل وى عن املثلة أياً كانت              

صلى اهللا عليـه    ما قام رسول اهللا     :"  حيث يقول    رضي اهللا عنه  يروي عنه مسرة بن جندب      
  .  )٢(" يف مقام قط ففارقه حىت يأمرنا بالصدقة وينهانا عن املثلةوسلم
 صلى اهللا عليه وسـلم    هو عفوه   :  من هذه الغزوة يف العفو     : املوقف السادس واألخري   -٦

بـة الـنيب     ، ِلما يعلمون من شدة حم      رضي اهللا عنهم  عن وحشي قاتل محزة، فإن الصحابة       
 ، واألثر الذي تركه مقتله يف نفـس الـنيب           رضي اهللا عنه   لعمه محزٍة    صلى اهللا عليه وسلم   
ينتظرون أمره  !!  يا رسول اهللا هذا وحشي      :  ، حني رأوا وحشياً قالوا     صلى اهللا عليه وسلم   
 يقول  صلى اهللا عليه وسلم    ولكنه الرمحة املهداة صاحب القلب العظيم        صلى اهللا عليه وسلم   

  . )٣("دعوه، فإلسالم رجل واحد، أحب إيلّ من قتل ألف رجل كافر :" 
 أروع األمثلة والـدروس العمليـة يف        صلى اهللا عليه وسلم   وذه الكلمات الرائعة يضرب     

ôâ [:العفو، لكل مسلم يتمثل أمر اهللا تعـاىل          s)©9 tb% x. öN ä3s9 í Îû ÉAqßôuë «!$# îouq óôé& ×p uZ |¡ ym ` yJÏj9 

tb% x. (#q ã_ öçtÉ ©!$# tPöq uãø9$#ur tçÅz Fy$# tçx.såur ©!$# #Zéç ÏVx. [] ٢١: سورة األحزاب . [  
  : وحيسن التنبيه حول موضوع العفو إىل أمرين

 بل إمنا يكون عفواً إذا كان اإلنسان قادراً على          أن العفو ال يعين الضعف والذلة،      :األول
 من كظم غيظاً وهو قادر علـى أن   :"صلى اهللا عليه وسلماالنتقام مث تركه هللا، وفيه يقول     

ينفذه دعاه اهللا عز وجل على رؤوس اخلالئق يوم القيامة حىت خيريه اهللا من احلور العني مـا          
  . )٤("شاء 
صـلى اهللا  ، وهذه هي احلكمة، ولذا فإن النيب أن العفو ينبغي أن يوضع يف موضعه      : الثاين

ني، أبا عزة اجلمحي، وذلك أنه  مع رمحته وسعة حلمه، ضرب عنق أسري املشرك   عليه وسلم 

                                                
  .٤٣ صتقدم يف  ) ١(
  ) .٤٦/ ٤( ابن هشام، مرجع سابق،  ) ٢(
  .٤٣ صتقدمت القصة  ) ٣(
، وصـححه   ) ٢٤٨/ ٤(  ، ٤٧٧٧: دب، باب من كظم غيظاً ، حـديث     أبو داود، مرجع سابق، كتاب األ      ) ٤(

 . األلباين 



 ١٠٥ 

 من غري فداء لفقره، على أنه ال يعود         صلى اهللا عليه وسلم   قد أسره يف بدر مث من عليه النيب         
 مرة أخرى، لكنه حني نقض العهد مل يستحق العفو ولـذا        صلى اهللا عليه وسلم   لقتال النيب   

خدعت حممداً  :  وتقول واهللا ال متسح عارضيك مبكة بعدها      :" صلى اهللا عليه وسلم   قال له   
إن املـؤمن ال     :" صلى اهللا عليه وسلم   مرتني، اضرب عنقه يا زبري، وأيضاً قال رسول اهللا          

  . )١("يلدغ من جحر مرتني 
  :حفظ السر : ثانياً

اشتملت غزوة أحد على دروس يف جماالت عدة، ومنها اجلانب األخالقي الذي كان النيب              
يه بقوله وعمله، ومن ذلك حفظ السر، الذي يعد من           يريب أصحابه عل   صلى اهللا عليه وسلم   

صدور األحرار قبور األسرار، وقيل إن قلب األمحق يف فيه،          (( كرائم األخالق وكما قيل     
، وال يكاد خيلو كتاب من كتب األخالق واآلداب، إالّ ويذكر           )٢())ولسان العاقل يف قلبه     
به على هذا اخللق الكرمي، وممـا ورد       يريب أصحا  صلى اهللا عليه وسلم   فيه هذا األمر، وكان     

  : وأصحابه صلى اهللا عليه وسلميف األمر حبفظ السر وتطبيقاته من حياة النيب 
 اثنني من أصحابه على مسري قـريش،        صلى اهللا عليه وسلم   يف هذه الغزوة ائتمن النيب      ) ١

  : وهذان الصحابيان صلى اهللا عليه وسلموأا قد أمجعت أمرها حلرب النيب 
 كتاب العبـاس    صلى اهللا عليه وسلم    حيث قرأ على النيب      رضي اهللا عنه   أيب بن كعب     -١

  . الذي خيربه فيه مبسري قريش واستكتم أبياً 
 واستكتمه أيضاً خرب مسري قريش إىل املدينة وعزمها على          رضي اهللا عنه   سعد بن الربيع     -٢

  .احلرب 
يته ألصحابه على حفظ األسـرار، أن        وترب صلى اهللا عليه وسلم   ومما يدل على اهتمام النيب      

استكتمهما على اخلرب فلم يفشياه رضي اهللا عنهما، بل إن سعد بن الربيع حـني أخربتـه                 
    مـن احلـديث      صلى اهللا عليه وسلم   زوجته بسماعها ما دار بني زوجها وبني رسول اهللا          

هللا عليـه   صـلى ا  أراك كنت تسمعني علينا، وانطلق ا إىل رسول اهللا          : استرجع وقال (( 

                                                
  .٦٦ صتقدمت قصته،  ) ١(
  ) . ١٧٩/ ٢( الغزايل، مرجع سابق،  ) ٢(



 ١٠٦ 

يا رسول اهللا إين خفت أن يفشو اخلرب، فتـرى أين           :  ، فأدركه فأخربه خربها، وقال     وسلم
  .  ))خلِّ عنها   : صلى اهللا عليه وسلماملفشي له، وقد استكتمتين إياه، فقال رسول اهللا 
 ذا األمر، وكان منـه  صلى اهللا عليه وسلم فسعد كان يظن أنه الوحيد الذي أسر له النيب          

صـلى   ذلك املوقف احلازم مع زوجته خشية أن يكون إفشاء سر رسول اهللا              ضي اهللا عنه  ر
 رضي اهللا عنها، وقد صدقته حني أخربته        ∗  إمنا كان من جهته مع أا مؤمنة        اهللا عليه وسلم  

 رأى لزاماً عليه إخبـار رسـول اهللا   رضي اهللا عنهبسماعها حديثهما وإالّ ملا أخربته، لكنه   
  .  باألمر، استشعاراً ألمهية حفظ السر ه وسلمصلى اهللا علي

 حبفـظ  صلى اهللا عليـه وسـلم  وال شك أن هذين املوقفني يشريان إىل عناية النيب   
األسرار وصيانتها عن االنتشار وبالذات يف شأن احلرب، ذلك أن انتشار خرب مسري قريش              

ختالق األكاذيـب    قد يكون فرصة للمنافقني واليهود ال      صلى اهللا عليه وسلم   حلرب النيب   
إلثارة الرعب واهللع يف املدينة مبا يزيدون فيها، كما أنه ميكنهم من إخبار قريش مببلغ قوة                

  .املسلمني واستعدادهم 
  على كتم اخلـرب يف  صلى اهللا عليه وسلموهلذه األسباب وغريها حرص رسول اهللا   

حابه فـشاورهم يف    أول األمر حىت يشاور فيه خاصته من أصحابه، مث خرج على عامة أص            
، )١("استعينوا على إجناح احلوائج بالكتمـان       :"  يقول   صلى اهللا عليه وسلم   والنيب  . األمر  

  :  أنه أنشدرضي اهللا عنهوروى علي بن أيب طالب 
  ميوت الفىت من عثْرة مـن لـسانه       (( 

  

  وليس ميوت املرء من عثرة الرجـل        
  

  فعثرتــه مــن فيــه ترمــي برأســه
  

  )٢())ى على مهل    وعثرته بالرجل ترب    
  

وكل قائد عسكري حمنك حيرص على إخفاء أسراره العسكرية حىت عـن أقـرب             
  .الناس إليه ما مل يكن هناك حاجة كاستشارة األمناء من القادة وحنوهم 

                                                
 .فرضي اهللا عنها وأرضاها  ) ٤٦٧/ ٧( انظر ترمجتها يف كتب تراجم الصحابة كأسد الغابة  ∗
 ) .٢٢٣/ ١(،  ٩٤٣هـ، مرجع سابق، حديث ١٤٠٨األلباين، ) ١(
، دار الكتـب العلميـة،   ٢ ، طغذاء األلباب شرع منظومـة اآلداب  هـ،  ١٤٢٣حممد بن أمحد،    : السفاريين) ٢(

 ) .١/٥٦(بريوت، 



 ١٠٧ 

  :رعاية حق الطفولة:  ثالثاً
من أعظم خصائص التشريع اإلسالمي، متيزه بالتوازن والشمول، واملراد بالتوازن أالّ 

طغى جانب على آخر، فتجد التوازن بني إشباع حاجات اجلسد، دون إغفـال جانـب               ي
الروح، ومن أعظم الشقاء الذي يواجهه الغربيون اليوم يف حضارم املادية، هو افتقـارهم              
للروحانيات وهذا حال اإلنسان حني يعرض عن منهج اهللا، ويظن أنه يستطيع أن يـستقل               

  .لم ويستغىن عن ربه، وتلك فتنة الع
ويف املقابل فالذين أعرضوا وتنكروا حلاجات اجلسد حبجة اإلقبال علـى الـروح             
قادهم ذلك إىل احنرافات وظلمات، ولن جتد هذا يف منهج اإلسالم املتوازن الذي يعطـي               
لكل شيء قدره، ويشمل اإلسالم بتوجيهاته وتعاليمه حياة اإلنسان وآخرته، كما قال اهللا             

`Ç [:عز وجل    yJsù yì t7©?$# yì#yâ èd üxsù ë@ ÅÒ tÉ üwur 4í s+ô± oÑ ÇÊËÌÈ ô` tBur uÚtçôãr& ` tã ì Ìçò2Ïå ¨bÎ*sù ¼ã&s! 

Zp t±äÏètB % Z3Y |Ê ¼çnãçà± øtwU ur uQöq tÉ Ïp yJ» uäÉ)ø9$# 4ëyJôãr& []  وقـال سـبحانه    ] ١٢٤-١٢٣: سورة طه  
:] üwr& ãN n=÷ètÉ ô` tB t,n=y{ uq èdur ß#ãÏǕ=9$# çéç Î7sÉø:$# []  وقال سـبحانه يف اآليـة    ]١٤: سورة امللك ،

sp [:األخرى   tóö7Ï¹ «!$# ( ô` tBur ß` |¡ ôm r& öÆ ÏB «!$# Zp tóö7Ï¹ ( ß` øtwU ur ¼ã&s! tbr ßâ Î7» tã []  سورة البقرة :
وإذا أردت أن تعرف منوذجاً يبني لك الفرق بني صبغة اهللا، وبني غريها مـن               (( ،  ] ١٣٨

يف عبد آمن بربه إمياناً صحيحاً، أثّر معه خضوع         الصبغ، فقس الشيء بضده، فكيف ترى       
القلب، وانقياد اجلوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن، وفعل مجيل، وخلق كامـل              

فقسه بعبد كفر بربـه     ........ ونعت جليل، وختلى من كل وصف قبيح، ورذيلة وعيب          
لكفر والـشرك  وشرد عنه، وأقبل على غريه من املخلوقني، فاتصف بالصفات القبيحة من ا           

، ومما أواله اإلسالم     )١())والكذب واخليانة واملكر واخلداع وعدم العفة واإلساءة إىل اخللق          
، فشرع له حقوقاً من قبل أن خيلق مث حقوقاً إذا صـار             "الطفل"حقه من الرعاية واالهتمام     

قـى اهللا  طفالً إىل أن جياوز هذه املرحلة، مث تشريعاً إذا شب وإذا صـار كهـالً إىل أن يل               
  .ولإلسالم يف حياته هدي يهتدي به 

                                                
  .٦٩ صالسعدي، مرجع سابق،  ) ١(



 ١٠٨ 

 توجيهات وتطبيقات، لكيفيـة التعامـل مـع    صلى اهللا عليه وسلمويف سرية النيب   
  .الطفل، حىت جياوز هذه املرحلة، إىل مرحلة أخرى من حياته، وهو بأحسن حال 

عليـه  صلى اهللا   ويف غزوة أحد، اليت هي موضوع هذه الدراسة ظهر شيء من عناية النيب              
  : ذه املرحلة، وصيانتها واحلفاظ عليها، يتبني ذلك يف املوقف التايل وسلم
 من أحد، استعرض جيشه، فرد من استـصغره         صلى اهللا عليه وسلم    عندما اقترب النيب     ¥

 يومئذ، مسرة بن جندب الفزاري، ورافـع بـن        صلى اهللا عليه وسلم   وأجاز رسول اهللا    :(( 
يا رسول اهللا  : بنا مخس عشرة سنة، وكان قد ردمها، فقيل له        خديج، أخا بين حارثة، ومها ا     

يا رسول اهللا، فإن مسرة يـصرع رافعـاً،         : إن رافعاً رام، فأجازه، فلما أجاز رافعاً، قيل له        
  أسامة بن زيد، وعبداهللا بـن عمـر بـن            صلى اهللا عليه وسلم   ورد رسول اهللا    . فأجازه  

لنجار، والرباء بن عازب، أحد بين حارثـة،        اخلطاب، وزيد بن ثابت، أحد بين مالك بن ا        
وعمرو بن حزم، أحد بين مالك بن النجار، وأسيد بن ظهري، أحد بين حارثة، مث أجـازهم     

  . )١())يوم اخلندق، وهم أبناء مخس عشرة سنة 
  : مشاركة هؤالء الغلمان، يف املعركة مع أنه صلى اهللا عليه وسلمفيأىب النيب 

فإن عدوه، ثالثة أضعاف جيشه، وتسليح عدوه أفضل من الناحية          يف حاجة إىل الرجال،     ) أ
  .العسكرية 

هؤالء الغلمان إمنا خرجوا، راغبني، غري مكرهني، بل إم يتشفعون بقرابام ليأذن هلم      ) ب
 يف القتال، كما حصل عندما أخربوه بأن رافعاً رام، وأن مسـرة             صلى اهللا عليه وسلم   النيب  

  .يصرع رافعاً 
ناهزوا االحتالم، لكن مع هذا كله تأىب الرمحة النبوية، والـشفقة احملمديـة، أن              أم  ) ج

  يشارك هؤالء يف هذه املعركة، فإم مازالوا دون التكليف الشرعي ذا األمـر العظـيم،               
  

                                                
  ) . ٣٧/ ٣( ابن هشام، مرجع سابق ،   ) ١(
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ـ (( حيث إم كانوا يف مرحلة التمييز اليت تبدأ          ة الـسنة الـسابعة حـىت يبـدأ     من بداي
  . ∗)١())البلوغ

إنه .  نقص باخنذال عبداهللا بن أيب بثلث اجليش        صلى اهللا عليه وسلم   صل يف جيشه    قد ح ) د
 مل  صلى اهللا عليـه وسـلم     درس من املدرسة احملمدية املتكاملة إذ إن الظرف الذي هو فيه            

جيعله يتخلى عن مبدأ يقره لتتعلم منه اإلنسانية، فمع إصرار الغلمان ورغبتهم يف املشاركة              
 مـشاركة الغلمـان     صلى اهللا عليه وسلم   اعات القرابات يأىب النيب     بل ومع وساطات وشف   

ويردهم ليعلم أتباعه والعامل كيف تصان حقوق هؤالء األطفال ويبعدون عـن احلـروب              
 صلى اهللا عليه وسلم   والصراعات من دون أن توجد هيئات حقوقية أو منظمات عاملية فهو            

  . احلقوق والواجبات الذي يعلم الناس أمجعني كيف تصان احلرمات وحتفظ
  :املواساة:  رابعاً

من املعلوم أن اإلنسان مدين بطبعه، فهو مييل إىل خمالطة الناس ومعاشرم، مبا أودع             
اهللا عز وجل يف طبيعة هذا اإلنسان، ولكن حني يفقد اإلنسان يف جمتمعه الذي يعيش فيـه                 

النطواء على ذاته، وال ينفك     معىن اجلماعة وغايتها، فإنه وال شك سيؤثر حينئذ االنعزال وا         
اإلنسان من خري حيب أن يشاركه فيه إخوانه ويفرحون لفرحه أو ضر يتأمل له، فيسري عنه              

  .ما جيده من مواساة إخوانه، ولذا ندب اإلسالم وأكد على هذا اخللق الكرمي 
   واواً املشاركة واملسامهة يف املعاش والرزق وأصلها اهلمـز فقلبـت   (( :واملواساة يف اللغة  

  أن يرتل غريه مرتلة نفسه، يف النفع لـه، والـدفع           :((  وقيل يف تعريفها أيضاً       )٢())ختفيفاً  
وهذا اخللق، من أخص أخالق املؤمنني، ويف أجواء املصائب احملـن والـضيق،      .  )٣())عنه  

  . تظهر قيمة هذا اخللق وأمهيته 

                                                
، دار عـامل الكتـب،      ١ ، ط   اإلسالمية مراحل النمو يف ضوء التربية    هـ،  ١٤٢٠خالد بن حامد،    : احلازمي ) ١(

  .٢٥ صالرياض، 
هذا املبدأ الذي   .  إلقرار حق الطفولة، وجتنيبهم ويالت احلروب        صلى اهللا عليه وسلم   ترينا هذه الغزوة، سبق النيب       ∗

حـىت يف  تتنادى إليه اليوم املنظمات العاملية، وتعترب إشراك األطفال يف احلروب جرمية يعاقب عليها، ولألسف تنتهك             
  .بعض البلدان اإلسالمية كما هو حاصل اليوم يف الصومال يف الرتاع الدائر بني املسلمني 

  ) .٣٤/ ١٤( ، ) أسا ( ابن منظور، مرجع سابق، مادة  ) ٢(
  . ٣٠٤ صاجلرجاين، مرجع سابق،  ) ٣(
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  :وللمواساة أنواع منها 
  . املواساة باملال ) أ
  .واساة باجلاه امل) ب
  .املواساة بالبدن ) ج
  .املواساة بالقلب ) د

مواساة باملـال، ومواسـاة باجلـاه،    :( وقد مجعها اإلمام ابن القيم رمحه اهللا بقوله    
ومواساة بالبدن واخلدمة، ومواساة بالنصيحة واإلرشاد، ومواساة بالدعاء واالستغفار هلـم،    

كون هذه املواساة، فكلما ضعف اإلميان، ضعفت   ومواساة بالتوجع هلم، وعلى قدر اإلميان ت      
 أعظم النـاس مواسـاة   صلى اهللا عليه وسلماملواساة وكلما قوي قويت، وكان رسول اهللا      

فال يفوت ذا علـى     .   )١()ألصحابه بذلك كله، فألتباعه من املواساة حبسب اتباعهم له          
أخيـك عليـك أن تكـره       من حق   (( املؤمن الصادق نوع مواساة إلخوانه املؤمنني، فإن        

. مضرته، وأن تبادر إىل دفعها، فإن مسه ما يتأذى به شاركته األمل وأحسست معه باحلزن                
أما أن تكون ميت العاطفة، قليل االكتراث، ألن املصيبة وقعت بعيداً عنـك، فـاألمر ال                

وس يعنيك، فهذا تصرف لئيم، وهو مبتوت الصلة مبشاعر األخوة الغامرة، اليت متزج بني نف             
والتأمل احلق هـو الـذي      .............. املسلمني، فتجعل الرجل يتأوه لألمل يرتل بأخيه        

يدفعك دفعاً إىل كشف ضوائق إخوانك، فال دأ حىت تزول غمتها، وتدبر ظلمتها، فـإذا               
  . )٢())جنحت يف ذلك، استنار وجهك، واستراح ضمريك 

 عدة صور هلذه املواساة   ويف هذه الغزوة اليت هي موضوع الدراسة هذه، ظهرت        
  :الرائعة بني املؤمنني ومنها 

 ألهل الشهداء عموماً بإخبارهم مبا هلم عند اهللا عز وجل،  صلى اهللا عليه وسلم    مواساته   -١
أنا شهيد على هؤالء، إنه ما من جريح جيرح يف      :"  قوله   صلى اهللا عليه وسلم   كما جاء عنه    

  . )٣("ي جرحه اللون لون الدم والريح ريح مسك اهللا إالّ واهللا يبعثه يوم القيامة يدم

                                                
  . ١٧١ صهـ، مرجع سابق، ١٣٩٣ابن القيم،  ) ١(
  . ١٧٣ ص هـ، مرجع سابق،١٤٢٨الغزايل،  ) ٢(
  . ٦٣ صتقدم  ) ٣(



 ١١١ 

 وهو من أرقى أمثلة املواساة، من ذلك اجليل الفريد، حني أتت صفية رضي اهللا عنها،                -٢
فجئنـا  :((  فيهما، يقول ابن عباس رضـي اهللا عنـهما    رضي اهللا عنه  بثوبني ليكفن محزة    

ِعل به مثل ما فُعل حبمزة، فوجـدنا  بالثوبني لنلفه فيهما، فإذا إىل جنبه رجلٌ من األنصار، فُ         
غضاضة حياًء أن نكفن محزة يف ثوبني، واألنصاري ال كفن لـه، فقلنـا حلمـزة ثـوب             

، فلم يكتفـوا بـأن   )١())ولألنصاري ثوب، فكان أحدمها أكرب من اآلخر، فأقرعنا بينهما        
  .يقسموا الثوبني حىت اقرعوا بينهما، فرضي اهللا عنهم مجيعاً 

قال :(  جلابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما كما يقول جابر           ى اهللا عليه وسلم   صل مواساته   -٣
إن أباك حيث   :" بلى، قال   : ؟ قلت " أال أبشرك يا جابر    :" صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

أي رب  : ما حتب يا عبداهللا ما حتب أن أفعل بك ؟ قال          : أصيب بأحد أحياه اهللا، مث قال له      
  . )٢()يا فأقاتل فيك، فأقتل مرة أخرى أحب أن تردين إىل الدن

 أيضاً من صور املواساة اجلميلة يف هذه الغزوة، عزم الصحابة علـى التمثيـل بقتلـى            -٤
 فإم حني   صلى اهللا عليه وسلم   املشركني، أشنع مثلة وأعظمها، مواساة وتطييباً لقلب النيب         

: عل بعمه ما فعل، قـالوا       وغيظه على من ف     صلى اهللا عليه وسلم   حزن رسول اهللا    (( رأوا  
  . )٣())واهللا لئن أظفرنا اهللا م يوماً من الدهر، لنمثلن م مثلة، مل ميثلها أحد من العرب 

 ولعل من أمجل صورة املواساة يف هذه الغزوة ما كان من سعد بن معاذ وأسـيد بـن                   -٥
دار من دور    ، ب  صلى اهللا عليه وسلم   مر رسول اهللا    (( حضري رضي اهللا عنهما، وذلك حني       

األنصار من بين عبد األشهل وظفر، فسمع بكاء النوائح على قتالهم، فذرفت عينا رسول              
، فلما رجع سعد بـن      "لكن محزة ال بواكي له      :"  فبكى، مث قال     صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  

معاذ وأسيد بن حضري، إىل بين عبداألشهل، أمرا نسائهم أن يتحزمن، مث يذهنب فيـبكني               
  . )٤(  ))صلى اهللا عليه وسلمول اهللا على عم رس

 رضي اهللا عنهم إا لدرجة عالية، لكنها ليست غريبة على أولئك الصحب األطهار           
 ذا اخللق الكرمي فقال حني مسع بكاءهن على         صلى اهللا عليه وسلم   ولذلك اثىن عليهم النيب     

                                                
  ) .٢٢٤/ ٤( الشامي، مرجع سابق،  ) ١(
  . ٦٣ صتقدم  ) ٢(
  ) . ٥٦/ ٣( ابن هشام، مرجع سابق،  ) ٣(
  ) . ٥٩/ ٣( ابن هشام ، مرجع سابق ،  ) ٤(



 ١١٢ 

" ينت بأنفسكن   ارجعن يرمحكن اهللا، فقد آس    :" محزة، وهن على باب مسجده يبكني عليه        
  . )١("رحم اهللا األنصار، فإن املواساة منهم ما عتمت لقدمية"
 ألم سعد بـن  صلى اهللا عليه وسلم من مواقف املواساة أيضاً يف هذه الغزوة، قول النيب        -٦

يا أم سعد، أبشري، وبـشري      :" معاذ رضي اهللا عنهما مواسياً هلا يف ابنها عمرو بن معاذ            
صـلى اهللا عليـه   مث دعا " قوا يف اجلنة مجيعاً، وقد شفعوا يف أهليهم  أهليهم أن قتالهم تراف   

اللهم أذهب حزن قلوم، واجرب مصيبتهم، وأحسن اخللف علـى        :"  ألهل الشهداء    وسلم
  . )٢("من خلفوا 

  صلى اهللا عليه وسلم   وهذه املواقف تدل على تأصل هذا اخللق يف نفس رسول اهللا            
إذ اجتمعت هذه املواقف كلـها       .  بشىت أنواع املواساة    ، رضي اهللا عنهم  ونفوس أصحابه   

 كان األنصاري يعرض علـى  رضي اهللا عنهميف هذه الغزوة، ولتأصل هذا اخللق يف حيام  
أخيه املهاجري أن يشاطره ماله، بل كانوا يتوارثون حىت نسخ اهللا تعاىل هذا األمر بقولـه                

ــبحانه  q#) [:سـ ä9'r é&ur ÏQ% tnöë F{ $# öN åkÝÕ ÷èt/ 4í n< ÷r r& <Ù÷èt7Î/ í Îû É=» tF Ï. «!$# 3 ¨bÎ) ©!$# Èe@ ä3Î/ >äóÓx« 7Lì Î=tæ [ 
ناسـخة  (( ، فقد نص ابن عباس رضي اهللا عنهما أن هذه اآليـة             ] ٧٥: سورة األنفال [

، وال شك أن تفعيـل هـذا   )٣())لإلرث باِحللف واإلخاء اللذين كانوا يتوارثون ما أوالً         
رب األثر إلشاعة روح اإلخاء واحملبة بينهم والتـضييق علـى           اخللق يف نفوس املسلمني له أك     

روح األثرة واألنانية، كما أن خلق املواساة يقرب الفجوة بني الفقراء واألغنياء على األقل              
@ª!$#ur ü [:وال يلغيها بطبيعة احلال إذ إن الغىن الفقر أمر قـدري واهللا تعـاىل يقـول                  ûÒ sù 

ö/ä3üÒ ÷èt/ 4í n? tã <Ù÷èt/ í Îû É- øóÌhç9$#  []  لكن تبقى هذه النماذج الرائعـة       ] .  ٧١: سورة النحل
 حافزاً للمسلم   رضي اهللا عنهم   وأصحابه   صلى اهللا عليه وسلم   والتطبيقات العملية من النيب     

  .حملاولة االقتداء م 

                                                
  . )٥٩/ ٣(ابن هشام ، مرجع سابق ،  ) ١(
  .٦٣ صتقدمت  ) ٢(
  ) .٣١٦/ ٢( هـ، مرجع سابق، ١٤١٥ابن كثري، ) ٣(



 ١١٣ 

  :العدل واإلنصاف :  خامساً 
لى نفسه مع أنه    خلق اهللا تعاىل السموات واألرض بالعدل، وأمر به، وحرم الظلم ع          

يا عبادي إين حرمـت     :" سبحانه مرته عنه، وحرمه على عباده كما يف احلديث القدسي           
، ومسى اهللا عز وجل أكرب الكبـائر،        )١("الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا         
ûcÎ) x8 [:وهو الشرك باهللا سبحانه ظلماً فقال عز وجـل           ÷éÅe³9$# íO ù=Ýà s9 ÒOäÏà tã []  ـ ورة س

 كان أعدل اخللق وأبعدهم عـن الظلـم،         صلى اهللا عليه وسلم   ، ورسول اهللا    ]١٣: لقمان
üwr& èp [:وذلك لقبحه ونفور النفوس السليمة منه، وتوعد اهللا الظاملني فقال سبحانه           uZ ÷ès9 «!$# 

í n? tã tûüÏJÎ=» ©à9$# []  واإلسالم يؤدب املسلم على أن يعامل النـاس مبـا           ] ١٨: سورة هود ،
أن يعامل به، وما من شك أن كل إنسان يكره أن يظلم، فعليه إذاً أالّ يظلم، ومـن                  حيب  

اللهم إين أعوذ بـك أن أَضـل أو       :" الذكر الذي يتحصن به اإلنسان حني خيرج من بيته          
  . )٢("أُضل أو أَزل أو أُزل أو أَظلم أو أُظلم 

رته نفسه عن الظلـم  فما أمجل أن يتصف املسلم بالعدل الذي حيبه اهللا تعاىل، وأن ي        
  .الذي نزه اهللا تعاىل نفسه عنه وحرمه بني العباد 

وأصل الظلم اجلور وجمـاوزة احلـد   ....... وضع الشيء يف غري موضعه  :((   هو   والظلم
  . )٣())والظلم امليل عن القصد ............. 

ولقد ظهر يف هذه الغزوة، كيف أن هذا الدين دين العدل واإلنصاف حىت مـع        
  :عداء ومن ذلك األ
 ، عزم على رضي اهللا عنه ما فعله املشركون حبمزة صلى اهللا عليه وسلم حني رأى النيب     -١

صلى اهللا   حلزن نبيهم    رضي اهللا عنهم  التمثيل بثالثني من قتلى املشركني، وغضب الصحابة        
 أحـد مـن   واهللا لئن أظهرنا اهللا عليهم، لنمثلن بقتالهم مثلة مل ميثلها         :  ، فقالوا  عليه وسلم 

(bÎ÷ [:العرب، ولكن حني نزل قولـه تعـاىل      ur óO çGö6 s%% tæ (#q ç7Ï%$ yèsù È@ ÷VÏJÎ/ $ tB O çF ö6 Ï%q ãã ¾Ïm Î/ ( ûÈõs9ur 

                                                
  ) .١٩٩٤/ ٤(  ، ٢٥٧٧: مسلم، مرجع سابق، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم، حديث ) ١(
.  )٣٢٥/ ٤( ،   ٥٠٩٤: ا يقول، حديث  أبو داود، مرجع سابق، كتاب األدب، باب ما جاء فيمن دخل بيته م             ) ٢(

 . وصححه األلباين
  ) .٣٧٣/ ١٢( ، )ظلم(ابن منظور، مرجع سابق، مادة  ) ٣(



 ١١٤ 

÷Län ÷éy9 |¹ uq ßgs9 ×éöç yz öúïÎéÉ9» ¢Á=Ïj9 []  صلى اهللا عليـه    عفا رسول اهللا    (( ،  ] ١٢٦: سورة النحل
 إىل ما هو أعلى من العدل       عليه وسلم صلى اهللا   ، فارتقى   )١())  وصرب وى عن املثلة       وسلم

صلى اهللا عليـه    ما قام رسول اهللا      (( رضي اهللا عنه  وهو العفو، كما يقول مسرة بن جندب        
، فـصارت املثلـة     )٢())  يف مقام قط ففارقه حىت يأمرنا بالصدقة، وينهانا عن املثلة             وسلم

  . عنهاصلى اهللا عليه وسلمحراماً يف اإلسالم بنهي النيب 
وقف الثاين يف هذه الغزوة، حني أظهر املنافقون واليهود الشماتة ملا أصاب املسلمني              امل -٢

صلى اهللا  فمشى إىل رسول اهللا     ((  ذلك فاراد تأديبهم     رضي اهللا عنه  يوم أحد، فسمع عمر     
صلى اهللا عليـه    ليستأذنه يف قتل من مسع ذلك منه، من اليهود واملنافقني، فقال          عليه وسلم 

: ، قـال  "ر، إن اهللا تعاىل مظهر دينه، ومعز نبيه، ولليهود ذمة فال أقتلـهم              يا عم  :" وسلم
: قال"  أليس يظهرون شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا            :" فهؤالء املنافقون ؟  قال      

بلى يا رسول اهللا، وإمنا يفعلون ذلك تعوذاً من السيف، فقد بان لنا أمـرهم، وأبـدى اهللا               
إين يت عن قتل من قال ال إله إال اهللا وأن حممداً            :"  هذه النكبة، فقال     تعاىل أضغام عند  

  أن   صلى اهللا عليه وسـلم    ، فمع ما أظهره هؤالء ارمون، يأىب رسول اهللا          )٣("رسول اهللا   
يضع فيهم السيف وهو قادر على ذلك، لكنه يعلم العالَم كيف يكون العدل والوفاء، حىت               

üwur öN [:وجـل يقـول     مع األعداء ألن اهللا عـز        ä3̈Z tBÌçøgsÜ ãb$ t«oY x© BQöq s% br& öN à2r ëâ |¹ Ç` tã 

Ïâ Éf ó¡ yJø9$# ÏQ#tçptø:$# br& (#r ßâ tG÷ès? ¢ (#q çRur$ yès?ur í n? tã ÎhéÉ9 ø9$# 3ì uq ø)G9$#ur ( üwur (#q çRur$ yès? í n? tã ÉO øO M}$# Èbº ur ôâ ãèø9$#ur 4 
(#q à)̈?$#ur ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# ßâÉ Ïâ x© É>$s)Ïèø9$# []  فهذه اآلية تعلم املسلم العدل حىت      ] ٢: سورة املائدة

مع عدوه وأن ظلم عدوه له ليس مربراً له أن يظلمه كما قال الشيخ الشنقيطي رمحـه اهللا                  
هذه اآلية دليل صريح على أن اإلنسان عليه أن يعامل من عصى اهللا فيه بأن يطيع                :((تعاىل  
وهذا دليل واضـح  "  من ائتمنك وال ختن من خانك أد األمانة إىل  :" ويف احلديث .  اهللا فيه 

                                                
  ) .٥٧/ ٣( ابن هشام، مرجع سابق،  ) ١(
 .نفس املرجع والصفحة  ) ٢(
  ) .٢٣١/ ٤( الشامي، مرجع سابق،  ) ٣(



 ١١٥ 

على كمال دين اإلسالم وحسن ما يدعو إليه من مكارم األخالق، مبيناً أنه دين مساوي ال                
   .)١())شك فيه 

 درساً تربوياً عملياً لكل مسلم بأن       صلى اهللا عليه وسلم   وذين املوقفني يعطي النيب     
  .رتبة العفو واإلحسان ال يرتل عن مرتبة العدل إن مل يستطع م

 إالّ أنه يعفـو  رضي اهللا عنه بعمه محزة   صلى اهللا عليه وسلم   فمع شدة مصاب النيب     
 يف رضـي اهللا عنـه   بل وينهى عن املثلة ويظل يؤكد النهي عنها مراراً  كما يقول مسـرة               

 صـلى اهللا   وحماورته للنيب    رضي اهللا عنه  احلديث املتقدم، ويف املوقف الثاين نرى غرية عمر         
 لكنـه  رضي اهللا عنه حبسن خلقه يتقبل مناقشة عمر صلى اهللا عليه وسلم  والنيب   عليه وسلم 

  .ال يطاوعه وال يوافقه على رأيه 
  
  

                                                
، دار ١ ، طأضواء البيان يف إيضاح القـرآن بـالقرآن  هـ،  ١٤٢٦حممد األمني بن حممد املختار،      : الشنقيطي) ١(

  ) .٨/ ٢( عامل الفوائد مكة املكرمة 



 ١١٦ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 
  
  



 ١١٧ 

 
تتبع التربية السياسية يف اإلسالم منهج اإلسالم الكامل الذي مشل حيـاة اإلنـسان         

tPöq [: قال اهللا تعاىل     كلها من غري فصل وال تعسف،      uãø9$# àM ù=yJø.r& öN ä3s9 öN ä3oYÉ Ïä àM ôJoÿ øC r&ur öN ä3øãn=tæ 

ÓÉL yJ÷èÏR àMäÅÊuë ur ãN ä3s9 zN» n=óôM}$# $ YYÉ Ïä  []  [:، وقال سـبحانه    ] ٣: سورة املائدة $ ¨B $ uZ ôÛ §çsù í Îû 

É=» tGÅ3ø9$# ` ÏB &äóÓx« 4 ¢O èO 4í n< Î) öN ÍkÍh5uë öcr çé|³ øtäÜ []  ومن هذا التكامـل يف   ] ٣٨: امسورة األنع ،
اإلسالم فإن التربية السياسية هي جزء من منظومة التربية اإلسالمية الشاملة حلياة اإلنـسان         
كلها، وال عجب أن نرى علماء املسلمني قد كتبوا كثرياً من الكتب يف هذا اال مما يبني                 

  :ثالوضوح هذا األمر لديهم، ومما كتب يف هذا اال على سبيل امل
  .البن قتيبة رمحه اهللا ) اإلمامة السياسية) (أ

  .للماوردي رمحه اهللا ) األحكام السلطانية) (ب
  .البن القيم رمحه اهللا ) الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية) (ج
  .للغزايل رمحه اهللا ) الترب املسبوك يف نصيحة امللوك) (د

  . وغريها كثري . مقدمة ابن خلدون ) هـ
صوص الشرعية اليت تبني للراعي والرعية ما لكل منهما من حقوق وما            ووردت الن 

عليه من واجبات فنجد يف اإلسالم نظام البيعة واألمر بالشورى والعدل والسمع والطاعـة              
 ومن بعده اخللفاء ميثلون أروع وأفضل تطبيق لذلك فلـم           صلى اهللا عليه وسلم   وكان النيب   

 مع أنه قد يأيت رأيهم      صلى اهللا عليه وسلم    اهللا   يكن أحد أكثر مشورة ألصحابه من رسول      
 باخلروج  رضي اهللا عنهم  مبا خيالف رأيه كما حصل يف غزوة أحد حني أشار عليه الصحابة             

صـلى   ، وكان صلى اهللا عليه وسلممن املدينة ملالقاة عدوهم فأخذ به مع أنه مل يكن رأيه          
 أن جنمل أسس النظرية السياسية يف وميكن.   أعدل الناس وأرمحهم بالناس    اهللا عليه وسلم  

  :اإلسالم يف اآليت
 أن اإلسالم عقيدة وشريعة ، دين ودنيا، إميان وعمل، أخالق وسلوك، وقـد حـدد    :أوالً

  .اإلسالم القواعد الكلية اليت تنظم حياة الناس يف مجيع ااالت 
 وبال قواعد تثبـت      مل يترك اإلسالم الدنيا سدى واتمع بال ضوابط حتكم مساره،          :ثانياً

أركانه، فقد أحكم تنظيم العالقات ابتداء من عالقة اإلنسان بربه مث جمتمعه الصغري وهـي               



 ١١٨ 

أسرته مث اتمع الذي يعيش فيه وأرسى قواعد تعامل اتمع املسلم أو الدولة املسلمة مـع                
  .غريها من الدول 

م مع الفطرة اإلنسانية ، فهو ليس  انطبع املنهج اإلسالمي للحياة باملرونة اليت تنسج:ثالثاً
نظاماً جامداً، ولذا استمر هذه القرون املتعاقبة وسيظل صاحلاً للتطبيق والعمل به يف كل 
  زمان ومكان بل إنه ال يصلح زمان وال مكان بغري اإلسالم، وصدق اهللا تعاىل إذ يقول 

:] uéöç tósùr& Ç`ÉÏä «!$# öcq äóö7tÉ ÿ¼ã&s!ur zN n=óôr& ` tB í Îû ÏNº uq» yJ¡¡9$# Äßöë F{ $#ur $ Yãöq sÛ $ \döçü2ur Ïm øãs9Î) ur 

öcq ãèy_ öçãÉ [] [:، وقال سبحانه ] ٨٣: سورة آل عمران zN õ3ßs sùr& Ïp ¨äÎ=Îg» yf ø9$# tbq äóö7tÉ 4 ô t̀Bur 

ß` |¡ ôm r& z̀ ÏB «!$# $ VJõ3ãm 5Qöq s)Ïj9 tbq ãZ Ï%q ãÉ [] ٥٠: سورة املائدة. [  
  



 ١١٩ 

 
  :الشورى : أوالً

ملا كان اإلنسان ال يستقل بعقله يف معرفة املصلحة واخلري يف كل أمر، احتاج إىل أن     
يضيف إىل عقله عقالً، و إىل رأيه رأياً، وتلك هي الشورى، اليت أخذ ا العقالء، وتنكبها                

  :اجلهالء
  اسـتعن إذا بلغ الرأي املـشورة ف     

  

  برأي نصيح أو نـصيحة حـازم        
  

  وال حتسب الشورى عليك غضاضة  
  

  مكان اخلـوايف رافـد للقـوادم        
  

  وأدن من القرىب املقـرب نفـسه      
  

  وال تشِهد الشورى امرأً غري كامت       
  

  .وأكد اإلسالم هذا األمر، ورغب يف األخذ به يف القرآن الكرمي، ويف السنة النبوية 
،  )١()طلب منه املشورة    : شاوره مشاورةً وشواراً واستشاره   :( قال  ي:  يف اللغة    والشورى

استخراج الرأي مبراجعـة الـبعض إىل       : التشاور واملشاورة واملشورة  :( وقيل يف تعريفها    
، وقد ورد األمر بالشورى يف القرآن الكرمي، وبني أا من صـفات املـؤمنني،           )٢()البعض  

 ، مع   صلى اهللا عليه وسلم   ، وطبقها عملياً يف حياته       صلى اهللا عليه وسلم   ورغب فيها النيب    
 أوىل الناس بـذلك     صلى اهللا عليه وسلم   أنه لو كان ألحد أن يستغين عن الشورى، لكان          

  .لكمال عقله وتأييده بالوحي 
  :الشورى يف غزوة أحد 

من أعظم دروس هذه الغزوة، اليت هي موضوع الدراسة، الدرس العملي من الـنيب        
 ألمر الشورى، ذلك التطبيق الرائع، الرفيع املستوى، حيث إن رأيـه            يه وسلم صلى اهللا عل  

 كان البقاء يف املدينة، وقتال املشركني فيها، يف الطرقات، ومن فـوق            صلى اهللا عليه وسلم   
 ، وكان األمـر حمـل       صلى اهللا عليه وسلم   الدور لكن ملا كان رأي األغلبية، خمالفاً لرأيه         

 عن رأيه لرأي األغلبية، وكان ذلك تطبيقاً رائعاً رفيـع           ليه وسلم صلى اهللا ع  اجتهاد، نزل   
  . ملبدأ الشورى صلى اهللا عليه وسلماملستوى منه 

  

                                                
 ) . ٤٣٤/ ٤(، )شور(نظور، مرجع سابق، مادة ابن م) ١(
  .٢٧٠ ص ، دار املعرفة، بريوت، املفردات يف غريب القرآنت، .احلسني بن حممد، د: األصفهاين ) ٢(



 ١٢٠ 

  : للشورى يف عدة أمور صلى اهللا عليه وسلمويتجلى هذا التطبيق الرائع من النيب 
  :  تغليب رأي األغلبية، مع خمالفتها لرأيه-١

 عليهم أي ضغط، حىت يرجعوا عن رأيهم إىل رأيه،          فلم ميارس عليه الصالة والسالم    
  .كما يفعل من يطبق صورة الشورى ال حقيقتها

  :  األسلوب الراقي، يف طرح األمر عليهم-٢
إن رأيتم، أن تقيموا باملدينـة، وجنعـل        :"  قال هلم    صلى اهللا عليه وسلم   حيث إنه   

وإن دخلوا علينـا قاتلنـاهم يف       النساء والذراري يف اآلطام، فإن أقاموا، أقاموا بشر مقام،          
صلى ، فلم يصرح هلم     )١("األزقة، فنحن أعلم ا منهم، ورموا من فوق الصياصي واآلطام           

 بأن رأيه البقاء يف املدينة، وإمنا فهموه من كالمه، ومل ميـارس علـيهم أي                اهللا عليه وسلم  
 قال هلم بأسـلوب     ضغط ليصريوا إىل رأيه، وفسح هلم اال ليتكلموا مبا يف نفوسهم، بل           

  !! )) .إن رأيتم :(( راٍق رفيع املستوى 
  :  عدم تعنيفهم -٣

أرأيتم عاقبة : وذلك بعد أن حصل ما حصل للمسلمني يف الغزوة، فلم يقل هلم مثالً         
 مل يتطرق أبداً هلذا املوضوع،  صلى اهللا عليه وسلم   خمالفة أمري، وعدم األخذ برأيي، بل إنه        

هذا املوقف مادة لالستبداد برأيه وعدم الرجوع لرأي غريه، ولكنه      ولو كان غريه الختذ من      
  . يعلم أمته كيف يكون التطبيق احلقيقي للشورى صلى اهللا عليه وسلمالصادق األمني 

  :  يف مزاولة هذا األمر صلى اهللا عليه وسلم االستمرار منه -٤
 لى اهللا عليه وسلم   صفبالرغم مما حصل يف غزوة أحد، مل يكن هذا سبباً ليلغي النيب             

ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد املعركة، أمام              (( هذا األمر   
ما أحدثته من انقسام يف الصفوف يف أحرج الظروف، وأمام النتائج املريرة اليت انتهت إليها               

وكان اهللا يعلم    .  ولكن اإلسالم كان ينشئ أمة ويربيها، ويعدها لقيادة البشرية        !  املعركة  
أن خري وسيلة لتربية األمم وإعدادها للقيادة الرشيدة، أن ترىب بالشورى، وأن تدرب على              

 لتعرف كيف تصحح    -مهما يكن اخلطأ جسيماً وذا نتائج مريرة      –محل التبعة، وأن ختطئ     
واختصار األخطاء والعثـرات    ........... خطأها، وكيف حتتمل تبعات رأيها وتصرفها       

                                                
  .٢٢ صتقدم ) ١(



 ١٢١ 

سائر يف حياة األمة ليس فيه شيء من الكسب هلا، إذا كانت نتيجته أن تظل هذه األمة           واخل
قاصرة كالطفل حتت الوصاية، إا يف هذه احلالة تتقي خسائر مادية وحتقق مكاسب مادية،              
ولكنها ختسر نفسها، وختسر وجودها، وختسر تربيتها، وختسر تدريبها على احلياة الواقعية            

، )١()) لتوفري العثرات واخلبطات أو توفري احلذاء-مثالً-ع من مزاولة املشي  كالطفل الذي مين  
 يف غزوة األحزاب وهي الغزوة اليت تلي أحـد، يـشاور    صلى اهللا عليه وسلم   بل جند النيب    

  . )٢())ألن إقرار املبدأ، وتعليم اجلماعة، وتربية األمة، أكرب من اخلسائر الوقتية (( أصحابه 
  :∗ى مع أن الرؤيا تشري خبالفها األخذ بالشور-٥

رأيت فيما يرى النـائم،     :"  قبل الغزوة كما يقول      صلى اهللا عليه وسلم   رأى النيب   
كأين مردف كبشاً، وكأن ظبة سيفي انكسرت، فأولت إرداف الكبش أننا نقتل كـبش              

، ومع هذه الرؤيا، ورؤيا األنبيـاء      )٣("القوم، وأولت كسر ظبة سيفي قتل رجل من عتريت          
 ميضي يف الشورى، بل ويأخذ برأي األغلبية حني خالفت          صلى اهللا عليه وسلم   ق، إالّ أنه    ح

  جيهل النتائج اخلطرية اليت تنتظر الـصف         صلى اهللا عليه وسلم   ومل يكن رسول اهللا     (( رأيه  
املسلم من جراء اخلروج، فقد كان لديه اإلرهاص من رؤياه الصادقة، اليت رآهـا، والـيت                

، وقد تأوهلا قتيالً من أهل بيته، وقتلى من صحابته، وتأول املدينة درعاً             يعرف مدى صدقها  
ولكنه أمـضاها   . وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه األمر نتيجة للشورى            ..  حصينة  

ألن إقرار املبدأ، وتعليم اجلماعة،     .  وهو يدرك ما وراءها من اآلالم واخلسائر والتضحيات         
  .  )٤())خلسائر الوقتيةوتربية األمة، أكرب من ا

                                                
  ) . ٥٠٢/ ١( قطب، مرجع سابق، ) ١(
  ) .٥٠١/ ١( املرجع السابق، ) ٢(
م، أو يرتلوا مرتلة الوحي القاطع، ورمبا تبنوا بسببها مواقف كـان   ويف هذا درس للذين تقيمهم الرؤى، أو تقعده        ∗

أدخلت إبراهيم احلصري على أيب عبـداهللا،       : هلا أثر أليم على األمة، من رفع السالح وتفرقة األمة، فعن املروذي قال            
ن سهل بن سـالمة  يا أخي إ: إن أمي رأت لك مناماً هو كذا وكذا، وذكرت اجلنة، فقال         : وكان رجالً صاحلاً فقال   

/ ١١( سري أعالم النبالء    ( الرؤيا تسر املؤمن وال تغره،      : كان الناس خيربونه مبثل هذا وخرج إىل سفك الدماء، وقال         
٢٢٧ ( ( 

  .٢١ صتقدم ) ٣(
  ) .٥٠١/ ١( قطب، مرجع سابق، ) ٤(



 ١٢٢ 

  :وضوح اهلدف :  ثانياً
اإلنسان املوفق العاقل هو من حيدد له هدفاً يسعى للوصول إليه، ومـن ال يكـن                
كذلك فإنه يظل سائراً يتخبط حىت خيرج من الدنيا وهو تائه مشتت كـل مـرة يف واد،                  

 احلقيقة إمنا يتمىن    وكذلك من حيدد هدفاً لكنه ال يسعى وال يأخذ بأسباب حتصيله، فإنه يف            
أماين، وهذا الكالم يصدق حىت على من حدد له هدفاً دنيوياً يسعى لتحقيقه فإنـه غالبـاً            
يصل إليه إذا سلك أسبابه املوصلة إليه، لكن املسلم يتميز بأن له هدفاً أعلى يطمح للوصول          

تة ومرحلية  إليه وهو رضوان اهللا تعاىل واجلنة، وكل األهداف األخرى إمنا هي أهداف مؤق            
لتوصله إىل ذلك اهلدف األمسى، فهو حني يعمر األرض إمنا يتمثل أمر اهللا عز وجل بذلك                 

إين ألحتسب نوميت كما أحتسب قوميت، يعـين أنـه    : رضي اهللا عنه  قال معاذ   (( ولذلك  
واملسلم يضع نصب عينيه هذا اهلدف      .   )١())ينوي بنومه التقوي على القيام يف آخر الليل         

  يف دنياه لتحقيقه، وال بأس بل البد أن يكون له يف دنياه هدف يـسعى لتحقيقـه          ويسعى  
ومن املعلوم أن كل سلوك إنساين هو سلوك منائي، أي يهدف لغاية معينـة، أو يـسري                 (( 

لتحقيق غاية ما، ويزيد من جناح اإلنسان للوصول إىل هذه الغايات وتلـك األهـداف،               
نسان سعيد يف احلياة، وبقـدر وضـوح ومعرفـة         وضوح الغايات واألهداف نفسها، فاإل    

كما أن اإلنسان الذي ال يعـرف أهدافـه وال          . وحتديد أهدافه تكون فرص جناحه أكرب       
فاإلنـسان  :" يستوضح غاياته يتعذر عليه حتقيق ما يصبو إىل حتقيقه وكما قال أفالطـون              

، ولذا ال   )٢(" ))ةالذي يسعى لتحقيق أهداف غريه فهو اجلدير بأن يوصف بالرق والعبودي          
فيـا ضـيعة   (( يليق باملسلم أن يصدق عليه أو يكون املعين بقول اإلمام الشاطيب رمحه اهللا        

  . )٣())األعمار متشي سبهلال 

                                                
  . ٢٩٥ صابن رجب ، مرجع سابق، ) ١(
، ، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة    ٢، ط  املناهج املعاصرة هـ،  ١٤٠٦فوزي طه، رجب أمحد،     : إبراهيم والكلزة   ) ٢(

  .٦٤ ص
 ص، دار الكتاب النفـيس، بـريوت،   ١ ، طحرز األماين ووجه التهاينهـ، ١٤٠٧القاسم بن فرية،   : الشاطيب) ٣(

٢٤ .  



 ١٢٣ 

هو الغاية اليت يتصورها اإلنسان ويضعها نصب عينيه،        ((  اهلدف مبعناه العام     :معىن اهلدف   
  . )١())مث ينظم استجاباته السلوكية من أجل حتقيقها 

معرفة القصد التام من    :(( أما املراد باهلدف العسكري الذي هو جمال الدراسة فهو          
  . )٢())العمليات القتالية من قبل القوة العسكرية اليت ختوض تلك العمليات 

  :أمهية حتديد اهلدف من القتال 
من اخلطأ اجلسيم يف احلروب غياب اهلدف أو عدم وضوحه عند اجلند، وقد أخرب              

قال : قال (( رضي اهللا عنه   عن وقوع هذا األمر، فعن أيب هريرة         صلى اهللا عليه وسلم   لنيب  ا
والذي نفسي بيده ليأتني على الناس زمان ال يدري القاتل يف            :" صلى اهللا عليه وسلم   النيب  

، فاملسلم ال حيارب إالّ واهلدف      )٣(" ))أي شيء قتل، وال يدري املقتول على أي شيء قُتل           
  .القتال واضح أمامه من هذا 

وهو أن نعرف هدفنا متاماً، ونفكـر       .  توخي اهلدف مبدأ من مبادئ احلرب املهمة        (( إنَّ  
بأحسن طريقة للوصول إليه، مث نقرر خطة مناسبة للحصول عليه، وننفـذ تلـك اخلطـة               
جاعلني هدفنا الرئيسي وحده نصب أعيننا دون أن تعيقنا أو تغري من خطتنـا األهـداف                

  . )٤())ية األخرى الثانو
  :أهداف غزوة أحد 

 كان هدف املشركني الرئيس من الغزوة هو الثأر ملا أصـام يف بـدر،               :هدف املشركني 
  : وسادات أصحابه ويظهر هذا اهلدف من خالل صلى اهللا عليه وسلموالقضاء على النيب 

 على املكان  ، وتركيز هجومهم صلى اهللا عليه وسلم    فرحهم الشديد بإشاعة مقتل النيب       -١
   .صلى اهللا عليه وسلمالذي كان فيه النيب 

                                                
دار ،  ٢، ط أصول التربيـة العامـة واإلسـالمية      هـ،  ١٤١٧صاحل سامل، عبداهللا حممود،     : باقارش والسبحي ) ١(

  .٢١ صاألندلس، حائل، 
  .٢٧ ص، دار الفرقان، عمان، ١ ، طمبادئ احلرب يف صدر اإلسالمم، ١٩٩٤غازي إمساعيل، : املهر) ٢(
مسلم، مرجع سابق، كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل فيـتمىن أن                   ) ٣(

  ) . ٢٢٣١/ ٤(  ، ٢٩٠٨: يكون مكان امليت من البالء ، حديث
  .١٨٥ ص، مكتبة احلياة، بريوت، ٢ ، طالرسول القائدم، ١٩٦٠حممود شيت، : خطاب) ٤(



 ١٢٤ 

 ومن معه صلى اهللا عليه وسلم   عرض أيب سفيان على األنصار أن خيلوا بينهم وبني النيب            -٢
  .من املهاجرين 

 عدم مهامجة املدينة، حيث مل يتجهوا أساساً إليها، وكذلك بعد أن دالت هلم الدولة مل                -٣
 وأصـحابه أثنـاء     صلى اهللا عليه وسلم   كانوا أقرب إليها من النيب      يهامجوا املدينة مع أم     

  .املعركة 
 الذي كما يقـول قاتلـه       رضي اهللا عنه   التحريض على قتل أبطال املهاجرين كحمزة        -٤

وحشي إنه مل يكن له مقصد إالّ قتل محزة ولذا مل يشارك يف القتال، وحىت بعد مقتله عـاد   
صلى اهللا  عد املعركة إمنا سأل أبو سفيان عن النيب         وجلس يف معسكر املشركني، وكذلك ب     

  . وعن أيب بكر وعن عمر هل هم أحياء أم أموات عليه وسلم
 وأكـابر   صلى اهللا عليـه وسـلم      تالوم قريش بعد املعركة أم مل جيهزوا على النيب           -٥

ه، أصبنا حد أصحاب  : وقالوا(( أصحابه، فقد شعروا هم أنفسهم أم مل حيققوا ما يريدون           
  . )١())وأشرافهم وقادم، مث نرجع قبل أن نستأصلهم 

صـلى اهللا   بل إن النيب    .  هو الدفاع عن دينهم وعن حرمام، وقيادم         :هدف املسلمني   
صلى اهللا عليه   كان على معرفة تامة دف عدوه، ولذا جند العدو كان بني النيب              عليه وسلم 

دو يف تغيري مساره مثالً قبل املعركة والزحف         وبني املدينة ومع ذلك مل يفكر هذا الع        وسلم
صلى اهللا  حنو املدينة، بل حىت بعد املعركة مل يفكر العدو يف هذا، ومع هذا فقد احتاط النيب                 

أخرج يف آثار القوم، فانظر ماذا يصنعون،        (( "رضي اهللا عنه   لذلك فقال لعلي     عليه وسلم 
اإلبل فإم يريدون مكة، وإن ركبوا اخليل       وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا اخليل وامتطوا         

وساقوا اإلبل، فإم يريدون املدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها ألسرين إليهم فيها، مث              
فخرجت يف آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا اخليـل، وامتطـوا           : قال علي " ألناجزم  

  . )٢())اإلبل، ووجهوا على مكة 

                                                
  .٦٩ صتقدم ) ١(
  .٥٩ صتقدمت القصة يف ) ٢(



 ١٢٥ 

  :دى الصحابة يف غزوة أحد ومن أمثلة وضوح اهلدف ل
قـال  ((  وأصاب الدهش بعض املـسلمني    صلى اهللا عليه وسلم    حني أشيع مقتل النيب      -١

 قد قتل، أفـال     صلى اهللا عليه وسلم   إن كان رسول اهللا     : مجاعة من املسلمني ملا مسعوا ذلك     
 كـان   فهذا يبني أنه ليس فرد وإمنـا       )١())تقاتلون على دينكم، وعلى ما كان عليه نبيكم         

  .موقف مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم هو حتقيق اهلدف بالدفاع عن الدين 
وقد كان هدف املسلمني من تركيز      ((  شد املسلمني يف بداية املعركة على محلة اللواء          -٢

) وخاصة يف ذلك العصر   (اهلجوم على محلة اللواء، اإلطاحة ذا اللواء، ألن اإلطاحة باللواء           
  . )٢())ن يسقط لواؤهم يعجل زمية م

 األصريم بن عبداألشهل، الذي كان يأىب اإلسالم على قومه، حىت كانت غزوة أحـد               -٣
رغب يف اإلسالم، فأسلم مث أخذ سيفه وأخذ يقاتل مع املسلمني، فأصيب فأدركه قومه وبه        

 :(( رضي اهللا عنـه هل خرج محية وعصبية لقومه أم رغبة يف اإلسالم فقال          : رمق، فسألوه 
بل رغبة يف اإلسالم، آمنت باهللا وبرسوله وأسلمت، مث أخذت سيفي، فغدوت مع رسول              

.   مث قاتلت حىت أصابين ما أصابين، مث مل يلبث أن مات يف أيديهم            صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  
فهذا الرجل  .   )٣(" ))إنه ملن أهل اجلنة     :"  فقال   صلى اهللا عليه وسلم   فذكروه لرسول اهللا    

هدفه بأنه الدفاع عن اإلسالم وليست احلمية والعصبية لقومه، فكان من أهل            عرف وحدد   
  .اجلنة 

 ،  صلى اهللا عليـه وسـلم      عن النيب    رضي اهللا عنهم   النماذج الرائعة يف دفاع الصحابة       -٤
واعتبار سالمته أكرب الغنائم، وأعظم هدف حىت من النساء رضي اهللا عنهن كما روي عن               

  . )٤())كل مصيبة بعدك جلل تريد صغرية ( :(أكثر من واحدة قوهلا 
  

 صلى اهللا عليـه وسـلم     فهذه املواقف والنماذج تبني وضوح اهلدف عند النيب         
وأصحابه، وهذا درس تربوي لكل مسلم بأن يعرف وحيدد هدفه ويـسعى لتحقيقـه،              

  .ويثبت على الوسائل املوصلة هلذا اهلدف مستعيناً باهللا تعاىل 

                                                
  .٤٤ صتقدمت القصة يف ) ١(
  .١١٥ صبامشيل، مرجع سابق، ) ٢(
  .٥٧ صتقدمت القصة يف ) ٣(
  .٦٠ صتقدمت القصة يف ) ٤(



 ١٢٦ 

  :تشجيع التحفيز وال:  ثالثاً
جبلت النفس البشرية أن تنشط وتتحمس للعمل الذي ترجو نفعه، وحتذر وتبتعد 

واهللا عز وجل حني أمر عباده بطاعته وعدهم وحفزهم على .  عما تعلم أو تظن خطره 
ذلك بأحسن اجلزاء وهو دخول اجلنة ورؤية وجهة الكرمي سبحانه، وحني ى اهللا عز وجل 

ى ذلك بأنواع من العذاب، فانطلق املوفقون إىل املسارعة يف عن الشرك واملعاصي توعد عل
اخلريات لينالوا أعظم نصيب من رضى الرمحن واالستقرار يف أعايل اجلنان كما قال سبحانه 

:] (#þq ããÍë$ yôur 4í n< Î) ;otçÏÿøótB Ï̀iB öN à6În/ §ë >p ¨Y y_ ur $ ygàÊóètã ßNº uq» yJ¡¡9$# ÞÚöë F{ $#ur ôN £â Ïãé& tûüÉ)GßJù=Ï9 

ÇÊÌÌÈ tûïÏ%©!$# tbq à)ÏÿZ ãÉ í Îû Ïä!#§éú£9$# Ïä!#§éúØ9$#ur tûüÏJÏà» x6ø9$#ur xá øãtóø9$# tûüÏù$yèø9$#ur Ç` tã Ä¨$ ¨Y9$# 3 ª!$#ur è= ÏtäÜ 

öúüÏZ Å¡ ós ßJø9$# [] [:، وقال سبحانه ]١٣٤-١٣٣: سورة آل عمران (#þq à)Î/$ yô 4í n< Î) ;otçÏÿøótB 

` ÏiB óO ä3În/ §ë >p ¨Y y_ ur $ pkÝÎöçtã ÇÚöçyèx. Ïä!$ yJ¡¡9$# ÇÚöë F{$#ur ôN £â Ïãé& öúïÏ%©#Ï9 (#q ãZ tB#uä «!$$ Î/ ¾Ï&Î#ßôâë ur 4 
y7 Ï9º så ã@ôÒ sù «!$# ÏmãÏ?÷sãÉ ` tB âä!$ t± oÑ 4 ª!$#ur r èå È@ ôÒ xÿø9$# ÉOãÏà yèø9$# [] وحذر ] ٢١: سورة احلديد ،

q#) [:عباده النار فقال سبحانه  à)̈?$$ sù uë$ ¨Z9$# ÓÉL ©9$# $ ydßäq è% ur â¨$ ¨Z9$# äouë$ yf Ås ø9$#ur ( ôN £â Ïãé&   

tûïÌçÏÿ» s3ù=Ï9 [] [:، وقال سبحانه للفريقني ]٢٤: سورة البقرة !$ ¯RÎ) $ tRôâ tF ôãr& öúïÌçÏÿ» s3ù=Ï9 

6xÅ¡» n=yô Wx» n=øîr&ur #·éç Ïèyôur ÇÍÈ ¨bÎ) uë#tçö/ F{ $# öcq ç/ uéô³ tÉ ` ÏB < ù̈( x. öc% x. $ ygã_#tìÏB #·ëq èù$ ü2 [ 
عد سبحانه وأوعد، وبعض النفوس حتركها الرغبة فتندفع إىل ، فو]٥-٤: سورة اإلنسان[

املطلوب ال تلتفت لغريه، وبعض النفوس يغلب تأثرها بالتخويف والتحذير فبه تكف عن 
 أحاديث كثرية حتفز صلى اهللا عليه وسلممشتهياا وغيها، وكذلك جند يف سرية النيب 

صلى اهللا عمل سيء خبيث، يقول املسلم للمسارعة يف عمل صاحل، أو أحاديث تنفر من 
أربعون خصلة أعالهن منيحة العرت، ما من عامل يعمل خبصلة منها رجاء  :(( " عليه وسلم

فعددنا ما دون منيحة العرت : قال حسان " ثواا وتصديق موعودها، إالّ أدخله اهللا ا اجلنة 
 استطعنا أن نبلغ من رد السالم وتشميت العاطس وإماطة األذى عن الطريق وحنوه، فما

  . )١())مخس عشرة خصلة 

                                                
  ) .٩٢٧/ ٢( ، ٢٤٨٨: ري، مرجع سابق، كتاب اهلبة وفضلها، باب فضل املنيحة، حديثالبخا) ١(



 ١٢٧ 

  :التحفيز والتشجيع يف غزوة أحد 
 هذا األسلوب يف مواطن كثرية، وذلك لعلمـه         صلى اهللا عليه وسلم   استعمل النيب   
 ما هلذا األسلوب من أثر بالغ على نفس اإلنسان، ومن املواطن الـيت              صلى اهللا عليه وسلم   

ها هذا األسلوب موضوع هذه الدراسة وهي غـزوة          في صلى اهللا عليه وسلم   استعمل النيب   
  : يف أكثر من موطن منها ومن هذه املواقف صلى اهللا عليه وسلمأحد، واستعمله 

  :  اختيار الشعار -١
" أمت أمت " اختار هلذه املعركة شعاراً، وكلمة سر للجند وهي          صلى اهللا عليه وسلم   فالنيب  

  :واحلكمة يف اختيار هذا الشعار للمؤمنني 
رفع الروح املعنوية للمسلمني، والتفاؤل بالنصر، وزيادة محـاس املـؤمنني، يف قتـال              ) أ

  .املشركني 
بث اخلوف والرعب يف نفوس املشركني حني يسمع أحدهم من الـصحابة هـاتني              ) ب

  .الكلمتني حيرض ا صاحبه على قتل املشرك 
  :  عرض وسام الشرف -٢

يفه على أصحابه، وشرط على من يأخذه        س صلى اهللا عليه وسلم   حيث عرض النيب    
) أنا آخذه حبقه يا رسول اهللا     :(ل   وقا رضي اهللا عنه  أن يأخذه حبقه، فازداد محاس أيب دجانة        

 السيف عن أناس وإعطائه أليب دجانة كـان  صلى اهللا عليه وسلموال شك أن إمساك النيب      
ًء حسناً، وأخرج عصابته     ، ولذلك أبلى بال    رضي اهللا عنه  له أبلغ األثر عل نفس أيب دجانة        

 يهد املـشركني    رضي اهللا عنه  احلمراء اليت تسمى عصابة املوت، فعصب ا رأسه وانطلق          
  .بسيفه هداً 

  :  التذكري بفضل اجلهاد -٣
 خطيباً يف أصحابه، يشحذ مهمهم،   صلى اهللا عليه وسلم   وقبل بدء املعركة، قام النيب      

 صلى اهللا عليه وسلم    سبيل اهللا تعاىل ومما قاله       ويقوي عزائمهم، ويذكرهم بفضل اجلهاد يف     
فافتتحوا أعمالكم  ...... إنكم اليوم مبرتلة أجر وذخر ملن ذكر الذي عليه          :" يف ذلك اليوم    

....... بالصرب على اجلهاد، التمسوا بذلك ما وعدكم اهللا تعاىل وعليكم بالذي آمركم به              



 ١٢٨ 

ت نفس حىت تستويف أقـصى رزقهـا، ال         وأنه قد نفث يف روعي الروح األمني أنه لن متو         
  . )١("ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها 

   يف هذا يتمثل أمر اهللا عز وجل إذ يقول سبحانه صلى اهللا عليه وسلمإن النيب 
:] ö@ÏF» s)sù í Îû È@ãÎ6yô «!$# üw ß# ¯=s3è? ûwÎ) y7 |¡ øÿtR 4 ÇÚÌhçym ur tûüÏZ ÏB÷sçRùQ $# ( Ó|¤ tã ª!$# br& £# ä3tÉ }̈ ù' t/ 

tûïÏ%©!$# (#r ãçxÿx. 4 ª!$#ur ëâ x©r& $ Uôù' t/ ëâ x©r&ur WxäÅ3Z s? [] صلى اهللا عليه ، ففعل ] ٨٤: سورة النساء
 يوم بدر وهو يسوي صلى اهللا عليه وسلمكما قال هلم ((  ما أمره اهللا عز وجل به وسلم

وقد وردت أحاديث كثرية يف " قوموا إىل جنة عرضها السموات واألرض :" الصفوف 
¤|Ó[وقوله ..... غيب يف ذلك التر tã ª!$# br& £# ä3tÉ }̈ ù' t/ tûïÏ%©!$# (#r ãçxÿx. [ أي بتحريضك 

إياهم على القتال تنبعث مهمهم على مناجزة األعداء ومدافعتهم عن حذوة اإلسالم وأهله 
يشمل كل أمر حيصل به نشاط املؤمنني، (( ، وهذا التحريض )٢())ومقاومتهم ومصابرم 

 ومن تقويتهم، واإلخبار بضعف األعداء وفشلهم، ومبا أعد للمقاتلني من وقوة قلوم،
 كله يدخل يف التحريض على الثواب، وما على املتخلفني من العقاب، فهذا وأمثاله،

$ [:وأكد اهللا عز وجل هذا األمر إذ أَمر به يف آية أخرى وهي قوله تعاىل  )٣())القتال pköâr' ¯» tÉ 

êÓÉ<̈Z9$# ÇÚÌhçym öúüÏZ ÏB÷sßJø9$# í n?tã ÉA$ tF É)ø9$# [] ٦٥: سورة األنفال . [  
  : املشركون يستخدمون التحفيز والتشجيع أيضاً 

ملا كان ذكر احملبوبات واحملفزات من األمور الطبيعية اليت تنشط هلا النفوس، وتنبعث به على       
ل ليقاتـل   ما يوصلها إىل هذا املطلوب بقوة، استخدم املشركون أيضاً هذا السالح الفعـا            

  :اجلند بضراوة وحقد على املؤمنني، ومن األمثلة على ذلك يف هذه الغزوة 
حيث سلك املـشركون سـبيلني       : صلى اهللا عليه وسلم    يف التجهيز حلرب النيب      -١

  :  ومهاصلى اهللا عليه وسلملتهيئة قريش وغريها حلرب النيب 

                                                
  .٣٣ صتقدم ) ١(
  ) .٥٣٢/ ١( هـ، مرجع سابق، ١٤١٥ابن كثري، ) ٢(
  .١٩٠ صالسعدي، مرجع سابق، ) ٣(



 ١٢٩ 

ر، يستحثوم على التربع بنصيبهم     ذهبوا ملن قُتل آباؤهم وأبناؤهم وإخوام يف غزوة بد        ) أ
فكلموا أبا سفيان، ومن كانت له يف تلك العري         ((يت جنا ا أبو سفيان يوم بدر        من القافلة ال  

إن حممداً قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا ذا املال على حربه،           : جتارة من قريش فقالوا   
 )١())ا أول من أجـاب إىل ذلـك      إن:  سفيان لعلنا ندرك منه ثأرنا مبن أصاب منا، فقال أبو        

  .صلى اهللا عليه وسلمفنجح هذا األسلوب يف مجع املال لتجهيز اجليش حلرب النيب 
فـألبوا  (( أرسلت قريش من يؤلب من قبائل العرب ومن حلفاء قريش هلذه احلـرب           ) ب

 -وأسلم بعد ذلك  -ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم         . العرب ومجعوها   
 وجيمع اجلموع قريباً من ثالثة آالف من        صلى اهللا عليه وسلم    على رسول اهللا     فأخذ يؤلب 

  .  )٢())قريش واحللفاء واألحابيش 
فالثالثة آالف مقاتل من املشركني، مل يكن كلهم من قريش وإمنا اسـتجاب هلـم        

  .بعض احللفاء واألحابيش 
   : رضي اهللا عنه يف التحريض على قتل محزة -٢

 من مكانة، وألنه قد فعل بقريش األفاعيل يوم بدر،          رضي اهللا عنه  وذلك ملا حلمزة    
رضـي  وقتل فيها عدة من أكابرهم، فاستخدم املشركون أسلوب التحفيز والتشجيع لقتله            

  : ، وممن فعل ذلكاهللا عنه
إن أنت قتلت محزة عم حممد، بعمـي        :(( جبري بن مطعم، حيث دعا وحشياً وقال له         ) أ

، فـأي حتفيـز     )٣())فأنت عتيـق    ) زة هو الذي قتله يوم بدر     وكان مح (طعيمة بن عدي    
  !!! وتشجيع يقدم لعبد أكثر من احلرية 

ويها أبا دمسـة    : كلما مرت بوحشي، أو مر ا تقول      (( هند بنت عتبة، فإا كانت      ) ب
، وقد أمثر ذلك حرص وحشي على قتل محزة، حىت متكن منه غدراً             )٤())أشف واستشف   

  .قدراً مقدوراً وكان أمر اهللا 

                                                
  .١٦ صتقدم ) ١(
  . ١٧ صتقدم ) ٢(
  .١٨ صتقدمت ) ٣(
  .١٨ صتقدم ) ٤(



 ١٣٠ 

  :   تشجيع محلة اللواء -٣
يـا بـين    :( وذلك أنه مشى أبو سفيان إىل محلة اللواء من بين عبدالدار فقال هلم              

عبدالدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإمنا يؤتى الناس من قبل رايام إذا                 
، فمـا الـذي     )١()نا وبينه فنكفيكمـوه     زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا، وإما ختلوا بين        

أثر استفزاز أيب سفيان يف محلة اللواء أشد األثر، مما محلهم علـى الثبـات               (( ؟ لقد   حصل
  . )٢())ساعة احتدام املعركة، فلم يسقط لواء مكة من أيديهم حىت أبيدوا عن بكرة أبيهم 

  :  تشجيع وحتفيز املقاتلني عموماً-٤
الرجال، بل حىت يف النساء قامت أيضاً هند بنت عتبة زوج أيب       مل يقتصر التحريض على     (( 

سفيان مبا قام به زوجها من التحريض فكانت تضرب بالدف هي وبعض النسوة معها فتارة      
  ويهاً محاة األدبار  ويهاً بين عبدالدار : خياطنب أهل اللواء فيقلن 

  ضرباً بكل بتار
  :وتارة يأززن قومهن على القتال وينشدن 

ــانق إن ت ــوا نعـ   قتلـ
  

ــارق   ــرش النمـ   ونفـ
  

ــارق ــدبروا نفـ   أو تـ
  

  )٣())فراق غـري وامـق        
  

ولكن شتان بني من يعلق القلوب برضوان اهللا تعاىل وجنته، وبني من يعلقها حبطام              
إن املقاتل املؤمن املتوكل على اهللا عز وجل، والواثـق          (( زائل، ويثري احلمية اجلاهلية، ألن      

 ميدان القتال عشرة من أفراد العدو، ألنه يتمتع حبالة معنويـة            من نصره تعاىل، يساوي يف    
عالية، وهي مبثابة سالح خفي غري ظاهر فال يتمكن األعداء من رصده، لذلك عـين بـه                 
اإلسالم أميا عناية، فزود املقاتل املسلم بأقوى الدوافع النفسية الـيت متـأل نفـسه محيـة                 

عداد لتلبية نداء الواجب العسكري ويكون حريصاً      واستبساالً، فيكون دائماً على أهبة االست     

                                                
  .٣٤ صتقدمت ) ١(
  .٣٤ صتقدمت ) ٢(
  .٣٤ صتقدمت )٣(



 ١٣١ 

إا القوة املعنوية اليت يستطيع ا اجليش       ....... كل احلرص على إحراز النصر على العدو        
  . )١())اإلسالمي رفع راية التوحيد فوق رىب العامل 

 هذا األمر ما يستحقه من العنايـة والتوجيـه،          صلى اهللا عليه وسلم   وقد أوىل النيب    
جع أصحابه قبل القتال وأثناءه، وقوى معنويام، حىت ال يكترثوا بتفوق قريش علـيهم          فش

ومل تكن معنويات الذين مارسوا احلرب وعرفوها من املسلمني عالية فحسب،           (( بالعدد،  
، )٢())إمنا كانت معنويات األحداث الصغار الذين مل ميارسوا حرباً وال قتاالً عالية أيـضاً               

أمر املعنويات هلا ما يربرها، إذ التسليح اجليد وحده ال يكفي، بل إن معظـم         وهذه العناية ب  
احلروب اليت خاضها املسلمون وانتصروا فيها، كانوا أقل عدداً مـن أعـدائهم، ولكنـها               
املعنويات العالية اليت كان يدخل ا املسلمون تلك احلروب باإلضافة ألخـذهم بـشروط           

لقد أثبتت كافة احلروب، يف كافة      (( هللا تعاىل النصر، بل     النصر األخرى، فتحقق هلم بإذن ا     
أدوار التاريخ، أن التسليح والتنظيم اجليدين، والقوة العددية غري كافية لنيل النصر، مـا مل               

  .  )٣())يتحل املقاتلون باملعنويات العالية باإلضافة إىل كل ذلك 
 والغرب، حىت قال أحد     وتلك ميزة متيزت ا اجليوش اإلسالمية وأذعن هلا الشرق        

أهم مميزات اجليوش اإلسالمية، مل تكن يف املعدات أو التسليح أو التنظيم،            :(( املستشرقني  
وهنـا  ....... بل كانت يف الروح املعنوية العالية، النابعة من قوة إميام بالدعوة اإلسالمية     

  يف احلفـاظ علـى       صلى اهللا عليه وسلم   يف هذه الغزوة اتضح جلياً كيف جنح رسول اهللا          
الروح املعنوية لدى جنده، حيث كانت الظروف عصيبة وحمرجة ومع ذلك حاول البعـد              
عن كل ما يضعف ويوهن عزائمهم، فبداية ملا جاءته رسالة عمه العبـاس، مـع الرجـل                 
الغفاري وقرأها أيب بن كعب، فلما مسع ما ا استكتم أبياً اخلرب، مت أخرب سـيد األنـصار              

يع، واستكتمه اخلرب أيضاً، وكل ذلك من أجل أن ال يفزع أهل املدينة ويدخل              سعد بن الرب  
   .)٤())الرعب يف قلوم 

                                                
:  ، جملة اجلندي املسلم، الرياض، العدد      أخالقيات احلرب يف اإلسالم   هـ،  ١٤٢٤ممدوح إبراهيم ،    : الطنطاوي) ١(

١١٢.  
  .٨٣ صم، مرجع سابق، ١٩٦٠خطاب، ) ٢(
  .٨٤ صاملرجع السابق، ) ٣(
  .٤٨ صهـ، مرجع سابق، ١٤١٩اجلريوي، ) ٤(



 ١٣٢ 

  :احلرب النفسية واإلعالمية :  رابعاً
خلق اهللا عز وجل اإلنسان وجعله جسداً وروحاً، يكمل أحدمها اآلخر، فإذا حتقق 

، وهذا الذي يدعو إليه لإلنسان التوازن بني رغبات جسده وروحه، سعد ونعم واطمأن
اإلسالم، وإذا طغى أحد اجلانبني على اآلخر شقي اإلنسان مبقدار هذا الطغيان، وهذا حال 
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 صلى اهللا عليه وسلمليت يعيشها اإلنسان تأثري على سلوكه وتصرفاته، ولذا كان النيب ا

 صلى اهللا عليه وسلمكان النيب :"  قال رضي اهللا عنهيتعوذ باهللا تعاىل من اهلم، فعن انس 
اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، والعجز والكسل، واجلنب والبخل، وضلع : يقول

 يعلم أمته التعوذ باهللا عز وجل من صلى اهللا عليه وسلم، فالنيب )١("جال الدين، وغلبة الر
  :اهلمم، ذلك أنه إذا تسلط على إنسان أقعده عن العمل وعطل طاقاته وإمكاناته، وكما قيل

  ويشيب ناصية الصيب ويهرم  واهلم خيترق اجلسيم حنافة
جيـدة مـن الـصحة      وكلما متكن اإلنسان من إشباع حاجاته الفطرية حقق درجات          (( 

النفسية تظهر يف شعوره بالرضا وقيامه بواجبه بشكل جيد، يف حني يؤدي عـدم إشـباع             
الشخص حلاجاته ألي سبب، إىل شعوره باإلحباط وتعرضه للقلق والتوتر مما ينـتج عنـه               
العديد من أشكال سوء التوافق، ذلك أن للحاجات دوراً مهماً يف سلوك الشخص وتوجيه              

، وملا كان للنفس البشرية ذلك األثر على سلوك اإلنسان وتصرفه، حرص            )٢())هذا السلوك 
كل جانب من املتحاربني أن جيعلها يف أحسن درجاا ومستوياا لدى جنده، وأن تكون              

 وهو القائـد    صلى اهللا عليه وسلم   يف أسوأ وأحط درجاا عند عدوه، ومل خيف على النيب           
صلى اهللا  عند أصحابه وسلطه على أعدائه، دون أن يرتل         احملنك أمهية هذا األمر، فاعتىن به       

                                                
 ) . ٩٢٧/ ٢( ، ٢٤٨٨: بق، كتاب الدعوات ، باب االستعاذة من اجلنب والكسل ، حديثالبخاري، مرجع سا) ١(
  .٨٩ ص، الدار السعودية، جدة، ٢ ، طاملساعدة اإلرشادية النفسيةهـ، ١٤٢٣حممد جعفر ، : مجل الليل) ٢(



 ١٣٣ 

 إىل مستوى ال يليق باملؤمنني من استخدام أساليب وضيعة تأباها طبيعته الكرمية،         عليه وسلم 
  .وتعاليم هذا الدين العظيم 
  :تعريف احلرب النفسية 

  ورد يف تعريف احلرب النفسية عدة تعاريف متقاربـة ومـضموا علـى أـا                
تخدام خمططٌ من جانب دولة، أو جمموعة من الدول يف وقت احلرب، أو يف وقـت               اس:(( 

السالم إلجراءات إعالمية، بقصد التأثري يف آراء وعواطف ومواقف وسلوك مجاعات أجنبية         
معادية، أو حمايدة، أو صديقة بطريقة تساعد على حتقيق سياسة، وأهداف الدولة او الدول              

  . )١())املستخدمة 
  : لنفسية يف غزوة أحد احلرب ا

  لقد كان للحرب النفسية نصيبها من غزوة أحد من كال الطرفني، فقد استخدمها             
  :، واستخدمها املشركون، ومن األمثلة على ذلكصلى اهللا عليه وسلمالنيب 
 أيب بن كعب وسعد بن الربيع رضي اهللا عنهما بـأن            صلى اهللا عليه وسلم   أمر النيب   ) ١

  : يكتما خرب القوم
 خيربه بعزم قـريش علـى       صلى اهللا عليه وسلم   حني أرسل العباس كتاباً إىل النيب       ف

 أبياً بأن يقرأ عليه الكتاب، مث استكتمه اخلرب، وأخـرب    صلى اهللا عليه وسلم   حربه، أمر النيب    
 ،  رضي اهللا عنـه    سيداً من سادات األنصار وهو سعد بن الربيع          صلى اهللا عليه وسلم   النيب  

  يكـتم اخلـرب، وذلـك حـىت ال يـشيع اخلـرب مـن غـري طريقـه                   وأمره أيضاً بأن    
 فيجد املنافقون، والذين يف قلوم مـرض فرصـتهم لإلرجـاف      صلى اهللا عليه وسلم   هو  

والتخويف، بل ورمبا ترتيب اخليانات مع اليهود ومشركي قريش، فإن احلرب النفسية تعين             
 صلى اهللا عليه وسـلم لنيب خفض معنويات العدو، ورفع معنويات اجلند، وهذا من حكمة ا     

  .وحسن تدبريه 
  : استخدام الشعارات ) ٢

كان الشعار من أسلحة احلرب النفسية اليت هلا دور كبري يف رفع معنويات اجلنـد،               
مارس املسلمون األوائل عدة شعارات وهتافـات أثنـاء        (( وحتطيم معنويات العدو، وهلذا     

                                                
  .٣٤ ص، دار الفرقان، عمان ، ٢ ، طاحلرب النفسيةهـ، ١٤٠٦أمحد ، : نوفل) ١(



 ١٣٤ 

ما بينهم أثناء االلتحام باألعداء، أو أثنـاء        حروم مع أعدائهم، وقد قصدوا ا التعارف في       
القتال يف ظالم الليل، كما قصدوا ا إثارة انفعاالت الشجاعة واحلماسة يف نفوس األعداء،           

ومن أمثلة تلك االصطالحات واهلتافـات      . مع ترويعهم، وبث الرهبة واخلوف يف قلوم        
يف غـزوة  ) أمت أمت. (غزوة بدريف ) أحد أحد(اليت استخدمها املسلمون يف عصر النبوة       

  . )١())أحد 
  : اختيار املبارزين ) ٣

كانت احلرب ال تبدأ حىت خيرج من كال الطرفني بعض الفرسان فيتبارزون حـىت              
يصرع كل واحد صاحبه، مث تبدأ احلرب الشاملة، وال شك أن هلذا األمر أثر عظيم جداً يف          

 اخلوف واهللع يف صفوف األعداء، حني       رفع معنويات املنتصرين، كما أنه بدون شك يثري       
 ـذا  صلى اهللا عليه وسـلم يرون فرسام يتساقطون، وهلذا فقد اهتم القائد العظيم، نبينا        

األمر أميا عناية، وكسب اجلولة يف بدر فقد صرع علي ومحزة وعبيدة بن احلارث من خرج         
ملبارزة فخرج إليه علي بن إليهم من املشركني، ويف أحد أيضاً دعا طلحة بن أيب طلحة إىل ا           

 فصرعه، وكان لذلك اثر سيء على نفوس املشركني حيـث إن            رضي اهللا عنه  أيب طالب   
  هلذا املنظر، وكرب معه      صلى اهللا عليه وسلم   وكرب رسول اهللا    . طلحة هذا من أبرز فرسام      

  .املسلمون، فارتفعت معنويام، ودخلوا املعركة وهم يف أحسن حال 
  : ى محلة اللواءالتركيز عل) ٤

كان اللواء هو الراية، اليت يتجمع حوهلا املقاتلون، وحيرصون أشـد احلـرص أالّ              
تسقط، ذلك أن سقوطه يعجل زمية أصحابه، وايار نفسيام، ولذلك شـد املـسلمون        

 يف هذه الغزوة على محلة اللواء يف بداية املعركة وركزوا هجومهم            رضي اهللا عنهم  األبطال  
يعجل زمية من يسقط لـواؤهم،      ) وخاصة يف ذلك العصر   ( ألن اإلطاحة باللواء     ((حوله  

وبالفعل  )٢())وهلذا كان ال يتحمل مسؤولية محل اللواء يف تلك املعارك إالّ األبطال املغاوير              
فإنه حني جنح املسلمون يف محلتهم تلك وأبادوا محلة اللواء عن بكرة أبيهم وبقـي لـواء                 

 األرض، مل جيرؤ أحد من رجاهلم على محله، عندئذ أخذت روحهـم             املشركني ساقطاً يف  
                                                

 ، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة        احلرب النفسية يف عصر النبوة    هـ،  ١٤٠٥ عبدالرمحن ناصر ،     :اهلزاع) ١(
  . ٦٥ صاإلمام كلية الدعوة، الرياض، 

  . ١١٥ صبامشيل، مرجع سابق، ) ٢(



 ١٣٥ 

وخاصة يف ذلك   (ألن سقوط اللواء    (( املعنوية يف االيار، وهذا طبيعي بعد سقوط لوائهم         
عندما سـلم   ) لبين عبدالدار (معناه بداية اهلزمية، وهذا الذي عناه أبو سفيان بقوله          ) العصر

  . )١() ))اس من قبل رايام يا بين عبدالدارإمنا يؤتى الن:( إليهم لواء مكة 
  :املشركون يستخدمون احلرب النفسية أيضاً، وهذا يظهر من خالل 

  :  رفع معنويات محلة اللواء -١
لرفع معنويات اجلند املقاتلني وحلفائهم، وحتطيم معنويات اخلصم، عمد أبو سفيان           

ؤتى الناس من قبل رايام فإن زالت زالوا،        يا بين عبدالدار إمنا ي    : فقال هلم : إىل محلة اللواء  
وقد محلتم لواءنا يف بدر فأصابنا ما أصابنا، فإما أن حتملوا اللواء وإما أن نكفيكموه، فكان                

حنن نسلم إليـك لواءنـا      : هلذه الكلمات تأثري عظيم على نفوسهم، حيث شتموه، وقالوا        
  . محلته عن آخرهم وحتمسوا أشد احلماس، ومل يسقط لواء املشركني حىت أبيد

  : حماولة اختراق الصف ومتزيق الوحدة-٢
متزيق وحدة األمة احملاربة، وإضعاف : كما تقدم فإن من أهداف احلرب النفسية هي     

  :جبهتها الداخلية، ولتحقيق هذا اهلدف عمد املشركون إىل حيلتني مها 
نصار، خلو بيننا وبني    يا معشر األ  :"  أرسل أبو سفيان إىل األنصار خاصة يقول هلم        :األوىل

" فننصرف عنكم، فال حاجة لنـا إىل قتـالكم        ) صلى اهللا عليه وسلم   يعين النيب   (ابن عمنا   
 ردوا عليه رداً عنيفاً، ورفضوا عرضه، بعد أن أمسعـوه مـا    رضي اهللا عنهم  ولكن األنصار   

  . )٢())يكره 
ه رفـض اإلسـالم،      كانت على يد أيب عامر الفاسق، وكان من أهل املدينة، لكن           :الثانية

إن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه،       : وانضم إىل املشركني، وقبل املعركة قال ألهل مكة       
ولكـن قومـه   ...... أنا أبو عامر الراهب : يا معشر األوس(( فوقف بني الصفوف وقال  

 ، مبجرد أن مسعوا صوته، مل يتركوا له فرصة ليسترسل يف الكـالم،     رضي اهللا عنهم  األوس  
، فهاتان حماولتان باءتا    )٣(" ))ال مرحباً بك وال أهالً يا فاسق        :"  أجابوه بصوت واحد     بل

                                                
  .١٢٠ صمرجع سابق، بامشيل ، ) ١(
  .٣٥ صتقدمت ) ٢(
  .٣٥ صتقدمت ) ٣(



 ١٣٦ 

بالفشل، أمام ذلك اتمع املؤمن الذي عنده من اإلميان واليقني ما يصد تلـك احلمـالت            
  .املغرضة 

   : صلى اهللا عليه وسلم إشاعة مقتل النيب -٣
دة اإلنسان، فقد مارسها املـشركون  ملا للحرب النفسية من أثر عظيم، يف كسر إرا   

   رضـي اهللا عنـه    حىت يف أثناء املعركة، وذلك أن ابن قمئة ارم، قتل مصعب بن عمـري               
 فانـصرف ابـن قمئـة إىل        -لشبهه بـه  - صلى اهللا عليه وسلم   وهو يظنه رسول اهللا     (( 

ـ     (( ، وزاد األمر أن     )١())املشركني، وصاح إن حممداً قد قتل        ل صرخ الشيطان عنـد جب
ثـالث  " إن حممداً قد قتل      :" رضي اهللا عنه  عينني، وقد تصور يف صورة جعال بن سراقة         

، فكان هلذه اإلشاعة أثر يف زيادة محالت املشركني على املسلمني، واارت            )٢())صرخات  
معنويات بعض املسلمني، فألقى سالحه، لكن مجاعة من املسلمني مل تؤثر فيه تلك اإلشاعة              

  قد قتل، أفال تقاتلون علـى ديـنكم،        صلى اهللا عليه وسلم   كان رسول اهللا    إن  :(( وقالوا  
  . )٣(! ))وعلى ما كان عليه نبيكم، حىت تلقوا اهللا تعاىل شهداء ؟

  : إرسال أيب سفيان ديداً للمسلمني -٤
إىل آخر حلظات املعركة، بل حىت بعد ايتها واحلرب النفسية مستمرة، حيث إن 

اه معبد بن أيب معبد اخلزاعي عن الرجوع لغزو املدينة، مر به ركب من أبا سفيان، حني أثن
 ، صلى اهللا عليه وسلمعبدالقيس يريدون املدينة، فطلب منهم أن ينقلوا عنه رسالة إىل النيب 

إليه وإىل أصحابه لنستأصل إذا وافيتموه، أخربوه أنا قد أمجعنا السري :((هلم  فقال
 الصادقني، ال تؤثر فيهم، وال ترهبهم مثل هذه األراجيف حيث ، ولكن املؤمنني)٤())بقيتهم
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  .٤٨ صتقدمت ) ١(
  .٤٤ صتقدمت ) ٢(
  .٤٤ صتقدمت ) ٣(
  ) . ٦٢/ ٣( ابن هشام، مرجع سابق ، ) ٤(



 ١٣٧ 

، فتبني من هذه املواقف، أمهية العناية ذا األمر، والعمل على حتصني اتمع ] ١٧٤-١٧٣
 اليت تستهدفه، وبالذات يف هذا العصر الذي صار املسلم ضد هذه اإلشاعات واألراجيف

لإلعالم سطوة وقوة مل تكن يف عصر قبله، وذلك بتأصيل القيم اإلسالمية الراسخة اليت ا 
  .دفع اتمع املسلم كما تقدم تلك األراجيف واإلشاعات 

  :احلذر من املنافقني :  خامساً
هم من بقي شاكراً هللا تعاىل بإميانه،       خلق اهللا تعاىل اخللق وفطرهم على احلنيفية، فمن       

ومنهم من جحد نعمة اهللا عليه فكفر، غري أن هناك فريقاً من الناس مذبذبني، ال إىل هؤالء                 
وال إىل هؤالء وإن كانوا يف حقيقتهم كفرة، بل هم شر الكـافرين، إالّ أـم جلبنـهم                  

 مسى اهللا تعاىل سـورة يف       وخبثهم، مل يعلنوا بكفرهم، وهؤالء هم من مسوا باملنافقني، وقد         
كتابه بامسهم، لبيان وصفهم وخطرهم، كما أن اهللا تعاىل ذكـر يف أول سـورة البقـرة                 
أوصاف املؤمنني يف أربع آيات، وذكر الكافرين يف آيتني، وتكلم عن املنافقني يف إحـدى               

ور عشرة آية يبني فسادهم، وشبههم، وذكرهم اهللا تعاىل يف سورة التوبة ويف غريها من س              
القرآن الكرمي، وما ذاك إالّ لسوء طويتهم وشدة ضررهم وخطرهم وخبـثهم ليحـذرهم              

 وما زالوا يكيدون هلـذا      صلى اهللا عليه وسلم   املؤمنون، وكانت هلم مواقف سوء مع النيب        
الدين وأهله إىل يومنا هذا، والقوى املتربصة باملؤمنني حترص على استقطاب هؤالء اخلونـة     

كم من اغتيال غادر ما مل يكونوا يصلوا إليه بدوم ف      م يصلوا أحياناً إىل     من العمالء فإم    
  .حصل لبعض قادة املؤمنني عن طريق هؤالء املنافقني اخلونة 

  " :غزوة أحد"مواقف املنافقني يف هذه الغزوة 
كانت هذه الغزوة فرصة للمنافقني، ليمكروا باملؤمنني، ويذيقوهم إحدى غدرام،          

 مل يأخذ برأي رأسهم، وهو عبداهللا بن أيب، فأختذها          صلى اهللا عليه وسلم   النيب  وبالذات أن   
 حني شاور أصحابه يف اخلروج      صلى اهللا عليه وسلم   عدو اهللا ذريعة لفعلته، وذلك أن النيب        

من املدينة للقاء عدوهم، أو البقاء فيها ومقاتلتهم داخلها، كان رأي عبداهللا بـن أيب هـو                 
صلى  ولكن نزل رسول اهللا      صلى اهللا عليه وسلم    موافقاً يف ذلك رأي النيب       البقاء يف املدينة،  
صـلى اهللا عليـه    عن رأيه لرأي األغلبية، ولو كان ابن أيب مؤمناً لتابع النيب اهللا عليه وسلم  

صـلى   بل ندموا حني شعروا أم أكرهوا النيب         رضي اهللا عنهم  ، كما تابعه الصحابة     وسلم



 ١٣٨ 

فكان له وملن تابعه على رأيه يف هذه الغـزوة           رأيه ولكنه منافق،      على غري  اهللا عليه وسلم  
  :موقفا خزي ومها 

 وأصـحابه وسـار     صلى اهللا عليه وسلم    رجوعه إىل املدينة بعد أن خرج مع النيب          :األول
أطاعهم وعـصاين،  :(( معهم حىت إذا بلغ مكاناً يقال له الشوط، فرجع بثلث اجليش وقال  

نا ههنا أيها الناس، فرجع مبن اتبعه من قومه من أهـل النفـاق              ما ندري عالم نقتل أنفس    
وهذا غاية يف املكر واخلبث، فإن هذه احلركة أسوأ مما لو مل خيرج أصالً من    .  )١())والريب  

  :املدينة فإنه نتج عن هذه احلركة 
 أن رأى بعض الصحابة رضوان اهللا عليهم، الرجوع إىل هؤالء اخلونة، لتأديبهم، لكن              -١
  . حبكمته حسم هذا األمر واستمر يف مسريه صلى اهللا عليه وسلملنيب ا

 كادت طائفتان من املؤمنني، أن جتبنا وترجعا، متأثرتني، حبركة ابن أيب هذه، لـوال أن   -٢
øåÎ) M [:ثبتهما اهللا تعـاىل      £Jyd Èb$ tGxÿÍ¬!$ ©Û öN à6Y ÏB br& üxt± øÿs? ª!$#ur $ uKåkëéÏ9ur 3 í n? tãur «!$# È@ ©.uq tGuäù=sù 

tbqãY ÏB÷sßJø9$# [] ١٢٢: سورة آل عمران. [   
أنه بعد أن انتهت الغزوة، وأصيب فيها املسلمون، مبا أصيبوا به، فرح بذلك : الثاين

املنافقون وإخوام يف الكفر من اليهود، حىت إن ابن أيب املنافق قال البنه وقد كان ابنه من 
ما كان خروجك معه إىل هذا الوجه " :، فقال له أبوه رضي اهللا عنهمخيار الصحابة 

، فهذا موقف )٢())برأي، عصاين حممد وأطاع الولدان، واهللا لكأين كنت أنظر إىل هذا 
املنافقني، الفرح والشماتة مبصاب املؤمنني، حىت ولو كانوا أقرب الناس إليهم، وصدق اهللا 

bÎ) öÅö7ÅÁ [:العظيم إذ يقول  è? ×p uZ |¡ ym öN èd÷sÝ¡ s? ( bÎ) ur öÅö7ÅÁ è? ×p t6äÅÁ ãB (#q ä9qà)tÉ ôâ s% !$ tRõã s{r& 

$ tRtçøBr& ` ÏB ã@ ö6s% (#q ©9uq tG tÉ ur öN èd̈r öcq ãm Ìçsù [] ولكن االبن املؤمن رضي اهللا ]٥٠:سورة التوبة ،
 وللمسلني صلى اهللا عليه وسلمالذي صنع اهللا تعاىل برسوله :(( عنه يرد على أبيه بقوله 

  . )٣())خري 

                                                
  .٢٩  صتقدم ) ١(
  .٦٧  صتقدمت القصة ) ٢(
  .٦٧ صتقدمت القصة ) ٣(



 ١٣٩ 

  : ميكن استخالص بعض الدروس والفوائد التربوية ومنهاومن هذين املوقفني 
 فال يقدم قول علـى       :صلى اهللا عليه وسلم   احلذر من التقدمي بني يدي اهللا ورسوله        ) ١

رضـي اهللا  ، وهذا األدب الذي تأدب به الـصحابة         صلى اهللا عليه وسلم   قول اهللا ورسوله    
م أشاروا برأيهم ألنه طلب منـهم   ، فإنه حني استشارهصلى اهللا عليه وسلم مع النيب  عنهم

  ندموا وقالوا    صلى اهللا عليه وسلم   الرأي، ومع ذلك حني شعروا أم استكرهوا رسول اهللا          
، أما عبداهللا بـن     )١())استكرهناك ومل يكن لنا ذلك، فإن شئت فاقعد         : يا رسول اهللا    :(( 

أسـرع  (( ئماً يكون   أيب ومن على شاكلته من املنافقني فإم استعظموا أنفسهم وهكذا دا          
الناس إىل الشغب والتمرد، من أقصوا من الرئاسة، وهم إليها طاحمون، وكان عبداهللا بـن               

  .)٢())أيب مثالً هلذه الفئة اليت تضحي مبستقبل األمة يف سبيل أطماعها اخلاصة 
 فإم قبل أحد مل يفتضحوا، ومل ينكشف نفـاقهم،       :فضح املنافقني وانكشاف أمرهم   ) ٢

املسلمني ملا أظهرهم اهللا تعاىل على أعدائهم يوم بدر، وطار هلـم   (( صورة حيث إن    ذه ال 
الصيت، دخل معهم يف اإلسالم ظاهراً من ليس معهم فيه باطناً، فاقتضت حكمة اهللا عـز                
وجل، أن سبب لعباده حمنة ميزت بني املؤمن واملنافق، فأطلع املنافقون رؤوسهم يف هـذه               

نوا يكتمونه، وظهرت خمبام وعاد تلوحيهم تصرحياً، وانقسم الناس         الغزوة، وتلكموا مبا كا   
إىل كافر ومؤمن ومنافق انقساماً ظاهراً، وعرف املؤمنون أن هلم عدواً يف نفـس دورهـم              

  . )٣())وهم معهم ال يفارقوم فاستعدوا هلم وحترزوا منهم 
كرة قبل الغزوة، إذ لـو      إذ كانت هذه احلركة املا    : فضل اهللا ورمحته سبحانه بأوليائه    ) ٣

بقي هؤالء يف صف املسلمني، لكانت النكبة م أعظم، واملصاب أشـد، ولكـن أراد اهللا    
الذين قد يكـون بقـاؤهم      ((تعاىل برمحته ختليص صفوف املؤمنني من هؤالء قبل املعركة          

د عامالً من عوامل حتطيم اجليش اإلسالمي، إذ ال يبع        ) ساعة القتال (داخل اجليش احملمدي    
وهذه نواياهم اخلبيثة إذا ما بقوا داخل اجليش احملمدي حىت النهاية، أن مييلوا على املسلمني               

، مث ينضمون إىل العدو، فكـأن اهللا        )ساعة احتدام املعركة  (وهم داخل اجليش فيضربوهم     
سبحانه وتعاىل كشف نواياهم اخلبيثة، وهم ال يزالوا يف منتصف الطريق، فكان رجـوعهم   

                                                
  .٢٣ صسبق ) ١(
  .٢٣٣ صهـ، مرجع سابق، ١٤٢٨الغزايل، ) ٢(
  ) .٢١٩/ ٣( هـ، مرجع سابق، ١٤٠٧ابن القيم، ) ٣(



 ١٤٠ 

كان مبثابة تصفية للجيش احملمدي، أراد اهللا ا تطهري هذا اجليش من عناصـر              من ذلك امل  
 وهم وحـدة متماسـكة، وكتلـة        التآمر واالزامية واخلذالن، ليلقى املسلمون عدوهم،     

  . )١())متراصة
  
  

                                                
  . ٨٩ صبامشيل، مرجع سابق، ) ١(
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 ١٤٢ 

 
عتقد الذي يهيمن على كل ختتلف الغايات من العسكرية من دولة ألخرى حسب امل    

دولة وعلى ضوء ذلك تتحدد االستراتيجية العسكرية لكل دولة وميكن أن نعرف بـصورة           
السياسة العسكرية اليت تنتهجها الدولة أو تكتل الدول فيما :(( عامة العقيدة العسكرية بأا     

ليت يتم إعـداد    يتعلق بإعداد قواا املسلحة، وطرق إدارا وتسليحها وتنظيمها، باألسس ا         
فاإلعداد ،  )١())البالد مبوجبها وبالقواعد واملسائل األساسية للصراع املسلح وطبيعة احلرب          

والتعبئة ختتلف باختالف املعتقد من دولة ألخرى وميكن أن جنمل الغرض من اجلندية يف              
  :اإلسالم يف اآليت 

ة ليست خاصة بأمة أو جنس      إذ إن اإلسالم رسالة عاملي    :  تأمني الدعوة إىل اهللا تعاىل       -١
$! [:دون غريه، بل هو رسالة اهللا إىل الناس كافة كما قال سبحانه              tBur y7» oY ù=yôöë r& ûwÎ) Zp ©ù!$ ü2 
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وهذا اخلري اإلهلي البد أن تعترضه بعض النفوس اخلبيثة اليت تكره وصول هذا اخلري للنـاس              
ألا تراه يصادم مصاحلها وأهواءها وحينئذ البد من إزاحة هذه العوائق من طريق الـدعوة         

ال لدى املسلمني هو إقامة منـهج اهللا تعـاىل يف األرض،         الغرض األساسي من القت   (( ألن  
بدعوة الناس إىل عبادة اهللا، والتحاكم إىل شرعه وهم مؤيدون بنـصره وتأييـده، ألـم               

بلوه ولريضوه دينـاً وعقيـدة ومنـهج    مكلفون من قبله بتقدمي هذا اخلري اإلهلي للناس فليق     
   .)٢())حياة
سالم يريب أتباعه على العزة والكرامة وعدم قبول وهذا أمر فطري واإل: رد العدوان  -٢

الضيم، بل إنه من احلاالت اليت يتعني فيها اجلهاد ويكون فرض عني إذا داهم العدو أرض 
  املسلمني فيجب حينئذ على من فيه أن يدافعوا عن دينهم وحرمام، واهللا تعاىل يقول 

:] Ç ỳJsù 3ì yâ tGôã$# öN ä3øãn=tæ (#r ßâ tF ôã$$ sù Ïm øãn=tã È@÷VÏJÎ/ $ tB 3ì yâ tGôã$# öNä3øãn=tæ 4 (#q à)̈?$#ur ©!$# (#þq ßJn=ôã$#ur ¨br& ©!$# 

                                                
: ، جملة اجلندي املـسلم، الريـاض، العـدد   العقيدة العسكرية اإلسالميةهـ، ١٤٢٥بندر بن عبداهللا ،    : النذير) ١(

١١٧. 
  . ٩٤ ص، مطابع املدينة ، الرياض ، ٢ ، طالقتال يف اإلسالمهـ ، ١٤٠٣حممد بن ناصر، : اجلعوان) ٢(



 ١٤٣ 

yì tB tûüÉ)F ßJø9$# [] إن اإلسالم حينما يدعو املسلمني إىل رد االعتداء ]  (( ١٩٤: سورة البقرة
ك ودفع األذى، ال يقصد من وراء ذلك اإليذاء أو الرغبة يف القتل وإراقة الدماء حبيث يتر

مقاتليه يعبثون بأموال الناس وممتلكام وأرواحهم بل إن موقفه حيتم عليه نصرة املسلمني، 
  .)١())ورد الظلم عنهم وإيقاف املعتدين عند حدهم 

فإن احلق إذا مل تكن له قوة مهابة اجترأ عليه أراذل :  محاية مقدرات األمة ومصاحلها-٣
 ومكتسباا البد هلا من قوة حتميها وإال الناس وشرارهم، وكذلك مصاحل األمة احليوية

r#) [:صارت باً لألعادي، واهللا جل شأنه يقول  ëâ Ïãr&ur Nßgs9 $ ¨B O çF ÷èsÜtGóô$# ` ÏiB ;o§q è% Æ ÏBur 
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، إن اإلسالم ال يتشوف إلراقة الدماء وإثارة الرتاعات، لكنه ال يريد أتباعه ] ٦٠: األنفال

 باهلداية إليه وصدق اهللا أن يعيشوا أذالء، أو أن جيبنوا عن نشر اخلري الذي أكرمهم اهللا تعاىل
ûcuéÝÇZ [:العظيم  uäs9ur ª!$# ` tB ÿ¼çnçéÝÇY tÉ 3 ûcÎ) ©!$# :î Èq s)s9 îìÉ Ììtã ÇÍÉÈ tûïÏ%©!$# bÎ) öNßg» ¨Y ©3̈B í Îû 
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  . ٩٧ صمرجع سابق ، اجلعوان ، ) ١(



 ١٤٤ 

 
  :التخطيط والتنظيم :  أوالً

 وأحواله، يعلم ويرى أن أموره وأحوالـه        صلى اهللا عليه وسلم   من يتتبع سرية النيب     
وترتيب وختطيط، وأا مل تكن تسري بعشوائية، وإال ملا       ، كانت بتدبري     صلى اهللا عليه وسلم   

 أن ينشر اإلسالم ذلـك االنتـشار   -بعد تقدير اهللا وتأييده- صلى اهللا عليه وسلم استطاع  
التخطيط مسة من مسات    (( الواسع السريع يف تلك املدة الزمنية اليسرية، وهذا يدلنا على أن            

سالم، ودعا إليه دعوة جادة وواعية، ومل يقتـصر         الدعوة اإلسالمية منذ نشأا، اهتم به اإل      
يف دعوته هذه على االفتراضية واجلوانب النظرية فقط، بل أبرز جانب التخطـيط إبـرازاً               
عملياً، واعتربه من اجلوانب العملية التطبيقية، ألن التطلع إىل أفضل النتائج بطرق منتظمة يف     

 على ختطيط منظم ليخـرج      -فيق اهللا سبحانه  بعد تو -الدعوة إىل اهللا تعاىل البد أن تعتمد        
العمل بعد ذلك يف أحسن صورة، ويعطي أطيب الثمار، والدعوة اإلسالمية منـذ نـشأا      

  . )١())وهي دعوة منظمة، ليس للعشوائية فيها جمال، وال للتخبط منها نصيب 
   ومن جماالت التخطيط، بل من أمهها، التخطيط لألمور احلربية، ومن يتتبع غزوات           

 يرى أن للتخطيط فيها جماالً واسعاً، وغزوة أحـد الـيت هـي              صلى اهللا عليه وسلم   النيب  
موضوع هذه الدراسة كان للتخطيط فيها أثر ظاهر، ومن آثاره تفـوق املـسلمني علـى         
املشركني يف بداية املعركة، وانكشاف معسكر املشركني، وسقوط لوائهم، حىت خـالف            

  فما هو التخطيط ؟.  ، فتغري الوضع وتبدلت احلالمصلى اهللا عليه وسلالرماة خطته 
عملية عقالنية، موعة من التدابري، ينطلق من الواقع يف اجتاه املـستقبل            ((  هو   :التخطيط

وفق نظم وأساليب وقياسات مدروسة، مستهدفاً معاجلة املشكالت اآلنية واملتوقعة، وتطوير        
  . )٢())تقبلية األوضاع تطويراً كلياً ينسجم مع احلالة املس

  
  

                                                
  .١٢٩ صمرجع سابق، : بامدحج) ١(
  .٥٢ ص، مكتب التربية العريب لدول اخلليج، التربية وأزمة التنمية البشرية،هـ١٤٢٣يعقوب أمحد، : الشراح) ٢(



 ١٤٥ 

  : يف غزوة أحد صلى اهللا عليه وسلمختطيط الرسول 
 صلى اهللا عليه وسلم   ظهر يف غزوة أحد، عدة مواقف تدل على حسن ختطيط النيب            

  :ودرايته باألمور احلربية وهذه املواقف هي 
  :  مجع املعلومات عن قريش -١

د والعـدة، يف    ال شك أن احلصول على معلومات عن جيش العدو من حيث العد           
 علـى مجـع املعلومـات    صلى اهللا عليه وسلمغاية األمهية لكل قائد، ولذلك حرص النيب   

  : لذلك عدة طرق منها صلى اهللا عليه وسلمالكافية عن عدوه، وسلك 
  احلصول على املعلومات عن قريش عن طريق عـني لـه مبكـة، وهـو العبـاس بـن                   ) أ

 يكتب بأخبار   رضي اهللا عنه  وكان  (( المه قبل بدر     فإنه  قيل إن إس     رضي اهللا عنه  عبداملطلب  
، وكان املسلمون يتقوون به مبكة، وكان حيب        صلى اهللا عليه وسلم   املشركني إىل رسول اهللا     
  صلى اهللا عليه وسـلم    ، فكتب إليه رسول اهللا      صلى اهللا عليه وسلم   أن يقدم على رسول اهللا      

مـن لقـي   :"   يوم بدر هللا عليه وسلمصلى ا، فلذلك قال رسول اهللا  "إن مقامك مبكة خري   "
، وهذا يدل على أنه كان يرصد أخبـار    )١(" ))منكم العباس فال يقتله فإنه إمنا أخرج كارهاً         

صلى اهللا عليه  خيربه بعزم قريش على حربه     صلى اهللا عليه وسلم   قريش ولذلك أرسل إىل النيب      
   .وسلم

يستطلع أخبارهم، فدخل فيهم فخرج     أرسل احلباب بن املنذر بن اجلموح إىل قريش         ) (( ب
رأيت يا رسول اهللا عـدداً      : قال" ما رأيت؟ :"  فقال له    صلى اهللا عليه وسلم   مث جاء إىل النيب     

حزرم ثالث آالف يزيدون قليالً أو ينقصون قليالً واخليل مائيت فرس، ورأيت دروعاً ظاهرة     
 بتتبـع أخبـار     اهللا عليه وسلم  صلى  وهذا يدل على عناية النيب       )٢())حزرا سبعمائة درع    

  .قريش، وزيادة التأكد من جتهيزاا 
 من التوثق من املعلومات، واستمرار املتابعة ملسري قريش         صلى اهللا عليه وسلم   مث زاد النيب    ) ج

صلى فأرسل أنساً ومؤنساً ابين فضالة الظفريني، ليأتياه باألخبار، فأتيا رسول اهللا            (( وأحواهلا  
 خيرباه أم قد خلوا إبلهم وخيلهم يف الزرع الذي بالعريض وتركوه ليس به               اهللا عليه وسلم  

                                                
  ) .٨١٢/ ٢( ابن عبد الرب، مرجع سابق، ) ١(
  .٢٠ صتقدم ) ٢(



 ١٤٦ 

 جبمع أخبار القوم مـن      صلى اهللا عليه وسلم   ، وهذا يدل على شدة عناية النيب        )١())خضراء  
 قـد  صلى اهللا عليـه وسـلم   حني خروجهم من مكة حىت وصلوا املدينة، وذا يكون النيب           

 فأخذ حذره، وسلم من مباغتة قريش له، فـاحترز مـن            معرفة قوة اجليش وعدده،   استطاع  
  .عدوه، واستطاع أن يستعد ويبذل ما يف طاقته ملالقاته مستعيناً يف ذلك كله بربه سبحانه 

  : الشورى -٢
ال شك أن الشورى من أكرب دعائم التخطيط اجليد، ولو كان ألحـد أن يـستقل    

  لكمـال عقلـه وتأييـده        ليه وسلم صلى اهللا ع  برأيه لكان أوىل الناس بذلك رسول اهللا        
 أصحابه يف البقاء يف املدينـة وقتـال   صلى اهللا عليه وسلمبالوحي، ومع ذلك فقد استشار    

خالل (( قريش من داخلها، أو اخلروج إليهم، فالشورى تعد جزًء كبرياً من التخطيط ألنه              
ل ملواجهة املشكلة،  انعقاد جملس الشورى يتم حتديد املشكلة القائمة، ويتم تقدمي أفضل السب          

والتشاور يف أجنع الوسائل واألساليب اليت تتناسب مع املوقف، وبالتايل يـتم التوصـل إىل       
  . )٢())أجود اآلراء واحللول 

  : اختيار الطريق -٣
صـلى اهللا عليـه     بعد أن استقر الرأي على اخلروج ملالقاة قريش، قال رسول اهللا            

 )٣(" )) رجل خيرج بنا من كثب ال مير بنا عليهم           أين األدالء ؟ من   :(( "   ألصحابه    وسلم
 حيث سلك طريقاً غري معروفة، وال       صلى اهللا عليه وسلم   ا يظهر حسن ختطيط النيب      مموهذا  

متكن العدو من رؤيته حىت خيتار هو املوقع الذي يريد، وال جيعل عدوه جيربه على موقع ال                 
  .يرتضيه 

  :  اختيار وقت التحرك باجليش -٤
 أالّ تشعر به قريش، سار جبيشه قبل طلوع الفجر، فكما           صلى اهللا عليه وسلم   نيب  حلرص ال 
 التخطيط يف اختيار الطريق، كذلك خطط للوقت فسار جبيشه          صلى اهللا عليه وسلم   أحسن  

  .قبل طلوع الفجر وقريش نيام مل تشعر به

                                                
  .١٣٢ صبامدحج، مرجع سابق، ) ١(
  .١٣٣ صاملرجع السابق، ) ٢(
  .٢٩ صتقدم ) ٣(



 ١٤٧ 

  : اختيار املوقع -٥
 ، حيث أحـسن يف     وسلمصلى اهللا عليه    وهذا من أعظم دالئل حسن ختطيط النيب        

لقد قال أحد كبار القادة العسكريني يف إحدى الدول         (( اختيار املوقع غاية اإلحسان حىت      
اإلسالمية، والذي جاء بنفسه حىت وقف على موقع املعركة، مث رأى وفكر ومتعن ونظر مث               

وـذا كـان    ........ يستحيل أن يستطيع قائد عسكري أن خيتار مثل هذا املوقع           : قال
 قد أجرب عدوه على املواجهة يف املوقـع الـذي أراده هـو،              صلى اهللا عليه وسلم   الرسول  

فاستطاع ذا أن يشل حركة سالح الفرسان، اليت كانت هي الورقة الراحبة عندهم، حيث              
إن اخليل يف هذا املكان الضيق احملصور اجلبلي ال تستطيع الكر والفر كما لو كانت األرض                

ث بالفعل إذ بقيت اخليل وخيالتها يف منأى عن املشاركة يف بدايـة             مفتوحة، وهذا ما حد   
 للحـرب   صلى اهللا عليه وسـلم    ، وهذه من أعظم دالئل حسن ختطيط النيب         )١())املعركة  
 جليـشه مبيـزة عظيمـة       صلى اهللا عليه وسلم   يتميز املوقع الذي اختاره الرسول      (( حيث  

دة عدوه، ويف الوقت نفسه لو حـصل        ونادرة، حيث يسمح جليشه يف حالة انتصاره مبطار       
العكس وحصلت اهلزمية فسوف تكون حمدودة ومقصورة، ال يستطيع العدو معها القـضاء           
على اجليش قضاء ائياً حيث لن يكون اال أمامه مفتوحاً للمطاردة، بل يستطيع اجليش               

ر هذا املكـان،  وقد برهنت احلوادث أن اختيا    ! اإلسالمي، يف حالة اهلزمية أن خيرج منتصراً      
  . )٢())هو الذي جنب اجليش اإلسالمي خطر الفناء الكامل 

وهذا الذي حصل حني تغري الوضع لغري صاحل املسلمني، ودارت علـيهم رحـى              
 أثر كبري حيث مكنهم وقت االحنياز إىل     -بعد فضل اهللا سبحانه   -احلرب، فكان هلذا املوقع     

وكان نتيجـة هـذا     . الذي كان منتصراً    أن يكونوا يف موقع يعلون به عدوهم        (( اجلبل  
من قواته من هالك % ٩٠ ختليص  صلى اهللا عليه وسلم   االنسحاب احلكيم أن استطاع النيب      

إن اخلطة العسكرية اليت وضعتها القيادة اإلسالمية       :(( ، وذا نستطيع أن نقول      )٣())حمقق  
  . )٤())قد آتت مثارها 

                                                
  .٧٠ صع سابق، اجلريوي، مرج) ١(
 .املرجع السابق، نفس الصفحة ) ٢(
  .١٠٤ صاملرجع السابق، ) ٣(
  .٨٦ صاملرجع السابق، ) ٤(



 ١٤٨ 

  : االستفادة من الطاقات -٦
جح الذي حيسن التخطيط هو الذي يستفيد من مجيع الطاقات واملواهب           القائد النا 

 يعرف أصحابه متام املعرفة فيضع      صلى اهللا عليه وسلم   اليت ميلكها من يقودهم، وكان النيب       
الرجل املناسب يف املكان املناسب، وحيسن االستفادة من طاقـات أصـحابه، ويف هـذه               

  :الغزوة، تبني هذا األمر بوضوح ومن ذلك 
 حيث أفسح اال ملن ميلك الرأي، بأن يديل بدلوه، ويعرض رأيه ومن مثل هذه :الشورى ) أ

  .املواقف يربز ويظهر أصحاب الرأي والنظر الثاقب 
 ممن عذره اهللا تعاىل رضي اهللا عنه حيث إن ابن أم مكتوم     :االستخالف على أهل املدينة   ) ب

 على املدينة، ويف هذا صلى اهللا عليه وسلملنيب عن اجلهاد، ألنه كان كفيف البصر، فاستعمله ا
بال شك إشعار هلذا الرجل بأن له دوراً عظيماً يؤديه ال يقل عن دور من خرج للجهاد مـع                  

من جهز غازياً يف سـبيل اهللا        :" صلى اهللا عليه وسلم    حيث يقول    صلى اهللا عليه وسلم   النيب  
  .)١("زا فقد غزا، ومن خلف غازياً يف سبيل اهللا خبري فقد غ

 أن حيمي ظهر املـسلمني عـن التفـاف          صلى اهللا عليه وسلم    أراد النيب    :اختيار الرماة ) ج
كـانوا  (( املشركني عليهم من اخللف، فاختار مخسني رجالً ووضعهم على جبل عيـنني، و            

، فكانوا من   )٢( ))رضي اهللا عنه  مخسني من أمهر رماة املسلمني، وأمر عليهم عبداهللا بن جبري           
 يف اختيار أمريهم حيث ثبت ومل يرتل        صلى اهللا عليه وسلم   رماة املسلمني، كما أحسن     أمهر  

   .رضي اهللا عنهمن على اجلبل مع من نزل، حىت استشهد على اجلبل 
 كانت املسافة بني جبل الرماة وجبل أحد تقدر بثالمثائة ومخسني ذراعاً،            :مساندة الرماة   ) د

ن فعالية السهم تتراوح ما بني مخسني إىل سبعني ذراعاً، وهي مسافة ال تبلغها السهام، حيث إ   
صلى اهللا  وحينئذ سيكون من السهل اختراق ذلك املضيق بعيداً عن سهام الرماة، ولكن النيب              

رضي أسند إىل كتيبة من املسلمني بقيادة الزبري بن العوام         ((  تدارك هذا األمر بأن      عليه وسلم 
 مهمة الصمود يف وجه فرسان خالد بـن   رضي اهللا عنه  سود   ، ويسانده املقداد بن األ     اهللا عنه 

                                                
( ،  ٢٦٨٨: البخاري، مرجع سابق، كتاب اجلهاد والسري ، باب فضل من جهز غازياً أو خلفه خبري ، حـديث                 ) ١(
١٠٤٥/ ٣ . (  
  .٣٠ صتقدم ) ٢(



 ١٤٩ 

صلى اهللا عليه   ، وذا التخطيط الدقيق من النيب الكرمي        )١())الوليد، بالتعاون مع كتيبة الرماة      
ويف .  ، باءت حماوالت خالد املتكررة للتسلل إىل ظهر معسكر املـسلمني بالفـشل               وسلم

قداد اللذان صدا هجوم خالد املتكرر يتبني بوضوح إىل  للزبري واملصلى اهللا عليه وسلماختياره 
  . برجاله وأين يضع كالً منهم صلى اهللا عليه وسلمأي درجة كانت معرفة النيب 

كان للنساء نصيب من املشاركة يف هذه الغـزوة مبـا           : مشاركة النساء مبا يناسبهن     ) هـ
 وأصحابه،  ى اهللا عليه وسلم   صليناسب طبيعتهن، ويف نفس الوقت ينلن شرف مشاركة النيب          
ملا (( ، فإا صلى اهللا عليه وسلمومن ذلك ما قامت به فاطمة رضي اهللا عنها بنت رسول اهللا       

  اعتنقته، وجعلت تغسل جراحته، وعلي يسكب املاء         صلى اهللا عليه وسلم   لقيت رسول اهللا    
ار حىت صار رمـاداً،   بان فتزايد الدم، فلما رأت ذلك أخذت شيئاً من حصري، فأحرقته بالن           

وكانت أم أمين رضي     ،)٢())دته حىت لصق باجلرح فاستمسك الدم     فأخذت ذلك الرماد وكم   
رضي خرجت عائشة وأم سليم رضي اهللا عنهما كما يقول أنس (( اهللا عنها تسقي اجلرحى و    

علـى  ) قرب املـاء  (لقد رأيت عائشة وأم سليم وإما ملشمرتان تنقزان القرب           :" اهللا عنه 
  وما، تفرغان املاء يف أفواه القوم، مث ترجعان فتمآلـا مث جتيئـان فتفرغانـه يف أفـواه                  مت

  . )٣(" ))القوم 
  : تأمني اجلبهة الداخلية -٧

من أهم األمور عند القادة أثناء احلروب تأمني اجلبهة الداخلية، وأن تكـون آمنـة         
ة ذا األمر يف كافة غزواته،        على عناي   صلى اهللا عليه وسلم   مستقرة، وقد كان رسول اهللا      

 أمر على املدينة عبداهللا بـن أم مكتـوم،          صلى اهللا عليه وسلم   ومن ذلك هذه الغزوة فإنه      
 يف املدينة من النساء والصبيان والضعفة، فأمر بأن جيعلوا يف أطم من آطام              على من وخشي  
جاء ناس  (( ث   حي اختراق احلصن وبالفعل حاول اليهود    ) . أي حصن من حصوا   (املدينة  

من اليهود فبقي أحدهم يف احلصن حىت أطلّ علينا، فضربت صفية رضي اهللا عنها رأسـه                

                                                
  . ٣٠ صتقدم ) ١(
 . ٥٢ صتقدم ) ٢(
  .٥٣ صتقدم ) ٣(



 ١٥٠ 

قد علمنا أن حممداً مل يكن يترك أهله خلوفاً ليس معهـم أحـد              : فرمت به عليهم، فقالوا   
  . )١())فتفرقوا 

  : تنظيم اجليش -٨
  :  وهي  عليه وسلمصلى اهللاوقد بدى هذا األمر يف عدة خطوات اختذها رسول اهللا 

  :  عقد ثالثة ألوية صلى اهللا عليه وسلمعقد األلوية، فإنه ) أ
   .رضي اهللا عنه لواء األوس من األنصار، ودفعه إىل أسيد بن حضري -١
   .رضي اهللا عنه لواء اخلزرج من األنصار، ودفعه إىل احلباب بن املنذر -٢
   فلما قتل أخذه علي بـن أيب        ي اهللا عنه  رض لواء املهاجرين، ودفعه إىل مصعب بن عمري         -٣

   .رضي اهللا عنهطالب 
 ابتكر أسلوباً يف القتـال مل    صلى اهللا عليه وسلم    حيث إن النيب     :ترتيب وتنظيم اجليش    ) ب

   صـلى اهللا عليـه وسـلم     تكن تعرفه العرب قبل ذلك، وهو قتال الصفوف، ويف أحد أخذ            
تقدم يـا فـالن     : أصحابه للقتال يقول  ميشي على رجليه، يسوي تلك الصفوف، ويبوء        (( 

وتأخر يا فالن، حىت إنه يرى منكب الرجل خارجاً فيؤخره، فهو يقومهم كأمنا يقـوم ـم         
   أعيا قـريش الـيت      صلى اهللا عليه وسلم   ، وبأسلوب الصفوف هذا يكون النيب       )٢())القداح  

 الذي هو يف    اضطرت أن تصف القوات الراجلة يف صفوف مساوية الطول جليش املدينة،          (( 
 قد حصر جبهة    صلى اهللا عليه وسلم   احلقيقة ال يعادل إالّ ربع قواا، ولكن ألن القائد احملنك           

القتال بني جبل أحد وجبل عينني، فكان البد لصفوف قريش أن تكون مثل صفوف قوتـه،         
ريشاً  ، ويدعو قصلى اهللا عليه وسلموهو أمر يدعوك إىل الدهشة واإلعجاب ذا النيب العظيم 

يف الوقت نفسه إىل أن أخذ منها الغيظ والغضب كل مأخذ، فها هي ترى نفسها وقد مكثت     
سنة كاملة وهي وجتمع اجلموع وتعد العدة، وتنفق األموال، مث ال يلبث هـذا كلـه إالّ أن                  

  . )٣())يتالشى ويضمحل 
مـا هـو    وهذا من أدعى األسباب لنجاح اخلطط، بأن يعرف اإلنـسان     :حتديد املهام   ) ج

  صلى اهللا عليه وسلم  مطلوب منه تقدميه، فيتكامل اجلميع يف إجناح اخلطة، وقد حرص رسول اهللا             

                                                
  .٢٤ صتقدم ) ١(
  . ٣١ صتقدم ) ٢(
  .٧٠ صاجلريوي، مرجع سابق، ) ٣(



 ١٥١ 

على ذلك حني بين للرماة املطلوب منهم غاية البيان، وأكّده أشد تأكيد حىت ختمه بإشـهاد       
ة منهما وهي اهللا تعاىل على ذلك، وكذلك عرف الزبري واملقداد رضي اهللا عنهما املهمة املطلوب

مساندة الرماة، ولذلك جنحت اخلطة وآتت مثارها حىت خالفها الرماة، وكذلك النساء عرفن             
  .الدور املطلوب منهن فقمن به، فكُن رضي اهللا عنهن يسقني اجلرحى 

 أصحابه أالّ يبدأ أحد بالقتال حىت يأمر صلى اهللا عليه وسلمفقد أمر : توحيد جهة القيادة ) د
وهذا األساس  (( ،  )١("ال يقاتلن أحد حىت نأمره بالقتال       :"  بذلك فقال    ه وسلم صلى اهللا علي  

 صلى اهللا عليه وسـلم    يف غاية األمهية، وذلك ملا فيه من توحيد جلهة القيادة واملسؤولية ألنه             
  . )٢())أدرى باملصلحة يف هذا املقام 

 يف غزواته، أن يضع مصلى اهللا عليه وسلكان من عادة النيب : وضع كلمة سر للجيش ) هـ
 بعناية لتؤدي الغـرض     صلى اهللا عليه وسلم   كلمة سر للجيش، يتعارفون ا، وكان خيتارها        

وهي بال شك هلا أثر يف رفع الروح املعنويـة          ) أمت أمت   :( منها وقد كانت يف غزوة أحد       
  . جلنده، وإثارة الرعب لدى عدوه

  :  معرفة هدف العدو-٩
 صلى اهللا عليه وسلم    ما دف إليه قريش، ولذا جنده         عليه وسلم  صلى اهللا مل يغب عن النيب     

قد أسند ظهره إىل أحد واستقبل املدينة، بينما كان عدوه مستقبالً أحداً وظهره إىل املدينة،               
 من حسن ختطيطه عـرف أن       صلى اهللا عليه وسلم   فالعدو كان أقرب إىل املدينة لكن النيب        
فلما خرجنا إىل أحد وأنا (( هم، وقد أسلم فيما بعد هدف عدوه ليس املدينة كما قال أحد     

إن أقاموا يف صياصيهم فهي منيعة، ال سبيل لنا إليهم، نقيم أياماً مث ننـصرف، وإن                : أقول
، وكذلك حني انتهت املعركة مل تفكر قريش        )٣())خرجوا إلينا من صياصيهم أصبنا منهم       

  .ر، ولكنها وجهت مباشرة إىل مكة يف مهامجة املدينة مع أا كانت تشعر بنشوة النص
 صلى اهللا عليه وسلم   الرباعة العسكرية اليت كانت تتصف ا قيادته        (( ويظهر من هذا كله     

يف احلروب، فقد كان يف مقدمة املخططني لفنون القتال وطرائقه، وال ريب أن اهللا تعاىل قد       
بقرية والرباعة إمنا يأيت كـل      إن هذه الع  : ولكننا نقول . جهزه بعبقرية نادرة يف هذا اال       

                                                
  .٣٥ صتقدم ) ١(
  .٨١ صاجلريوي، مرجع سابق، ) ٢(
  .٧٨ صاجلريوي، مرجع سابق، ) ٣(



 ١٥٢ 

صلى اهللا  منهما من وراء نبوته ورسالته السماوية، فمركز النبوة والرسالة هو الذي اقتضاه             
 أن يكون عبقرياً بارعاً يف فنون احلرب وغريها، كما اقتضاه أن يكون معصوماً              عليه وسلم 

  . )١())بعيداً عن كل احنراف وزلل 
  :الثبات :  ثانياً

م املسلم، على الثبات على احلق، والثبات على العمل الصاحل، والثبات يف ميدان            يريب اإلسال 
املعركة هو أحد صور الثبات اليت يريب اإلسالم املسلمني عليها، ذلك أا صفة تدل علـى                

  .قوة العزمية واإلرادة، واليقني باحلق، ولذا عد الفرار من الزحف من كبائر الذنوب 
كـان  :"  بقوهلـا    صلى اهللا عليه وسلم   شة رضي اهللا عنها تصف النيب       وجند أم املؤمنني عائ   

  إذا عمل عمالً أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
 على العمل أنه    صلى اهللا عليه وسلم   ، فمن شدة ثبات النيب      )٢("من النهار ثنيت عشرة ركعة      

" ليل يف النهار، وكما تقول عائشة رضي اهللا عنها أيضاً          حىت لو نام أو مرض قضى صالة ال       
 عبـداهللا بـن   صلى اهللا عليه وسلم، وينهى )٣("كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه       

يا عبداهللا ال تكن مثل فالن، كـان        :" عمر رضي اهللا عنهما، عن ترك قيام الليل فيقول له           
 املسلم أن يثبت على     صلى اهللا عليه وسلم   ا يعلم النيب    ، فهكذ )٤("يقوم الليل فترك قيام الليل      

  :             العمل الصاحل أياً كان، حىت تترسخ فيه هذه الصفة، وال يكون حاله كما قال ابن حطان
  )٥())وإن لقيت معدياً فعدنان  يوماً ميان إذا القيت ذا مين  (( 

                                                
  .١٧٩ صالبوطي، مرجع سابق، ) ١(
: ليل ومن نام عنه أو مرض، حـديث      مسلم، مرجع سابق، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب جامع صالة ال          ) ٢(

٥١٥/ ١(  ، ٧٤٦ . (  
مرجع سابق، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب أمر من نعس يف صالته أو استعجم عليه القـرآن أو                 : مسلم) ٣(

  ) .٥٤٢/ ١(  ، ٧٨٥: الذكر بأن يرقد أو يقعد حىت يذهب عنه ذلك، حديث
 التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل ملن كـان يقومـه،              البخاري، مرجع سابق، كتاب الكسوف، أبواب     ) ٤(

  ) . ٣٨٧/ ١(  ، ١١٠١: حديث
( ، دار إحياء التراث العريب، بريوت ،        ٣ ، ط  العقد الفريد هـ،  ١٤٢٠أمحد بن حممد،    : ابن عبد ربه األندلسي   ) ٥(
٣١١/ ٢. (  



 ١٥٣ 

ه، أو جماراة الناس، والثبات علـى       فاملؤمن له مبدأ يثبت عليه، وال يكون الذي يسريه هوا         
املبدأ، ال يعين التصلب يف الرأي، والعناد ولو كان اإلنسان خمطئاً أو على باطل، وإمنا املراد                

  .به ثبات املسلم على طاعة اهللا ورسوله واملداومة على العمل الصاحل ولو كان قليالً 
كة إذا التقى الـصفان، وتواجـه       ومن الثبات الذي أمر اهللا تعاىل به، الثبات يف أرض املعر          

  .اجلمعان 
  : ، وشجاعته يف أكثر من موقف منها صلى اهللا عليه وسلمويف غزوة أحد ظهر ثباته 

 حني لبس عدة احلرب وخرج على أصحابه وقد ندموا أم مل            صلى اهللا عليه وسلم    أنه   -١
 إذا لبس المته أن يضعها، ال ينبغي لنيب  :" يأخذوا برأيه يف البقاء يف املدينة، مل يتراجع وقال          

  . )١("حىت حيكم اهللا بينه وبني أعدائه 
  مكانه مـا    صلى اهللا عليه وسلم   ثبت رسول اهللا    ((  حني اشتد القتال، ومحي الوطيس       -٢

.... يزول قدماً واحداً، بل وقف يف وجه العدو، وما يزال يرمي عن قوسه حىت تقطع وتره           
  . )٢())  باحلجارة وكان أقرب الناس إىل العدو صلى اهللا عليه وسلمورمى رسول اهللا 

   : صلى اهللا عليه وسلم أن النيب رضي اهللا عنهفبني هذا الصحايب 
  .ثبت مكانه ) أ

  .أخذ يرمي بقوسه حىت تقطع وتره ) ب
  .كان أقرب الناس إىل العدو ) ج
ـ ملا اجنلى الناس عن رسـول اهللا   :(( رضي اهللا عنه يقول علي بن أيب طالب  -٣ لى اهللا ص

:   فقلـت   صلى اهللا عليه وسلم     يوم أحد، نظرت يف القتلى، فلم أر رسولَ اهللا            عليه وسلم 
واهللا ما كان ليفر، وما أراه يف القتلى، ولكن أرى اهللا تعاىل غضب علينا مبا صنعنا فرفع نبيه          

 ، فمايل خري من أن أقاتل حىت أقتل، فكسرت جفن سيفي، مث محلت              صلى اهللا عليه وسلم   
صـلى   بينهم، أي يقاتلهم     صلى اهللا عليه وسلم   لى القوم فأفرجوا يل، فإذا أنا برسول اهللا         ع

  . )٣( ))اهللا عليه وسلم

                                                
  .٢٣  صتقدم ) ١(
   .٤٦  صتقدم ) ٢(
  .٤٦ صتقدم ) ٣(



 ١٥٤ 

   علي وثباته جعلته يظن أن اهللا تعاىل       صلى اهللا عليه وسلم    بشجاعة النيب    رضي اهللا عنه  فَِعلم 
             وبالفعل حني توسط علي ،القوم،  رضي اهللا عنه    قد رفع نبيه ألنه ال ميكن أن يكون قد فر 

  .  وسطهم صلى اهللا عليه وسلمإذا هو برسول اهللا 
 يومئذ على   صلى اهللا عليه وسلم   بايعه  (( وهذه غاية الشجاعة فقد     :  املبايعة على املوت   -٤

أبـو  : علي والزبري وطلحة، ومخسة من األنـصار      : ثالثة من املهاجرين وهم     : املوت مثانية 
   ميف، فلم           دجانة، واحلارث بن الصنة، واحلباب بن املنذر، وعاصم بن ثابت، وسهل بن ح

  .)١())يقتل منهم أحد 
وذلك أن أيب بن خلف، أراد قتـل   :  قتل الشقي أيب بن خلف     صلى اهللا عليه وسلم    أنه   -٥

أين حممد ؟ ال جنوت إن جنا، فعرض الصحابة على          :  وكان يقول  صلى اهللا عليه وسلم   النيب  
  يـأىب    صلى اهللا عليه وسلم    أن يربز إليه أحدهم لكن رسول اهللا          وسلم صلى اهللا عليه  النيب  

  احلربة من احلارث     صلى اهللا عليه وسلم   ، فما دنا منه تناول رسول اهللا        "دعوه:(( "ويقول  
 ، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عـن             رضي اهللا عنه  بن الصمة   

بله، وأبصر ترقوته من فرجة بني سابغة الدرع والبيضة فطعنه        ظهر البعري إذا انتفض، مث استق     
، فهذه املواقف تبني كيـف ثبـت        )٢()) منها عن فرسه مراراً      -تدحرج-فيها طعنة تدأدأ    

صلى  يف أحرج حلظات املعركة، وتظهر شيئاً من شجاعته          صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
 يف ثبات جنودهم ببث روح الثقة فيهم،        للقادة دور كبري  ((  ، وال شك أن      اهللا عليه وسلم  

إن القادة على مجيـع  : ويقول اللواء شوقي بدران  ........ وحثهم على الشجاعة واإلقدام     
وعلى قدر كفاءة القائـد     .  املستويات هلم دور كبري يف ثبات قوام وقدرم على القتال           

، )٣())لذي حيرز النـصر     تكون كفاءة رجاله، وتاريخ احلروب يشهد بأن القائد اجليد هو ا          
 فيمـا  رضي اهللا عنهم أعظم األثر يف ثبات أصحابه       صلى اهللا عليه وسلم   ولذلك كان للنيب    

  .ضربوه من أمثلة رائعة يف الثبات 
   وشجاعته يوم أحد جتل عن الوصـف، فقـد          صلى اهللا عليه وسلم   إن ثبات النيب    

لمشركني يف معركة يائسة إىل استطاع أن يسيطر على املوقف احلريب جتاه تفوق ساحق ل    (( 
                                                

  .٥٣ صتقدم ) ١(
  .٥٥ صتقدمت القصة ) ٢(
 .الطنطاوي، مرجع سابق ) ٣(



 ١٥٥ 

أبعد احلدود، مث يعيد تنظيم رجاله ويعيد إليهم معنويـام ويـصد هجمـات مـضادة                
للمشركني، فيحيل اهلمزمية النكراء إىل نصر، ألنه اضطر قريشاً إىل اليأس من القضاء على              

 سـاحة   املسلمني، بعد أن كان فناء املسلمني أمراً حتمياً، مث اضطرهم إىل االنسحاب من            
ومل يكتف بذلك، بل خرج يف اليوم الثـاين مـن           .  املعركة بعد اليأس من إبادة املسلمني       

إنين مل أقرأ يف تاريخ احلروب، قائداً متيز مبثل هـذه           !! ....... املعركة ملطاردة املشركني    
هو من أعظم مواقفـه     ) أحد( يف   صلى اهللا عليه وسلم   الشجاعة اخلارقة، ولعل موقف النيب      

  . )١())يمة يف احلرب اليت تدل على شجاعته اليت ال تتكرر أبداً العظ
  :السرية والكتمان :  ثالثاً

 ،  صلى اهللا عليـه وسـلم     كانت غزوة أحد من املواطن اليت أظهرت حنكة النيب          
 القمة يف حسن تدبريه ألمور      صلى اهللا عليه وسلم   وحسن تدبريه ألمور احلرب، كما كان       

 يف أمر احلرب، هو احلرص علـى الـسرية          صلى اهللا عليه وسلم   لنيب  السلم، ومما اعتىن به ا    
والكتمان، وعدم إشاعة األخبار ملا يترتب على ذلك من أضرار يعرفها كل قائد حكـيم                

رضي اهللا   كما يقول كعب بن مالك       صلى اهللا عليه وسلم   جمرب ألمور احلرب، ولذا كان      
 يريد غزوة يغزوها إالّ ورى بغريها، حىت         قلّما صلى اهللا عليه وسلم   كان رسول اهللا     :(( عنه

  يف حر شديد، واستقبل سـفراً        صلى اهللا عليه وسلم   كانت غزوة تبوك فغزاها رسول اهللا       
بعيداً ومفازاً، واستقبل غَزو عدو كثري، فجلى للمسلمني أمرهم ليتأهبوا أهبـة عـدوهم              

 علـى   لى اهللا عليه وسـلم    صوقد جتلى حرص النيب     ،  )٢())وأخربهم بوجهه الذي يريد     
  : السرية والكتمان يف هذه الغزوة يف عدة مواطن وهي 

 كتاب عمه العباس، خيربه بعزم قـريش        صلى اهللا عليه وسلم    عندما وصل إىل النيب      :األول
، فهذا أول املواطن الـيت تـبني        )٣())قرأه عليه أيب بن كعب، واستكتم أبياً        (( على حربه   

  على مبدأ السرية والكتمان، حيث اسـتكتم أبيـاً   عليه وسلمصلى اهللا   حرص رسول اهللا    
كتمان أخبار اجليش، والتزام السرية يف األمور العسكرية، حيقق مبدأي األمن           (( اخلرب ألن   

                                                
  .١٥٦ صهـ، مرجع سابق، ١٣٩٢خطاب ، ) ١(
/ ٣( ، ٢٧٨٨: البخاري، مرجع سابق، كتاب اجلهاد والسري، باب من أراد غزوة فـورى بغريهـا ، حـديث        ) ٢(

١٠٧٨ . (  
  .١٩ صتقدمت القصة ) ٣(



 ١٥٦ 

واملباغتة ويعد الكتمان من أمسى أخالقيات احلرب اليت حيرص اإلسالم على تزويد اجلندي             
  . )١())املسلم ا 
صلى اهللا عليـه    نزل  (( ما ،   رضي اهللا عنه   أيب بن كعب كتاب العباس        بعد أن قرأ   :الثاين
واهللا إين ألرجو أن يكون خرياً،      :  على سعد ابن الربيع فأخربه بكتاب العباس، فقال        وسلم

 ، خيرب رجالً موثوقـاً مـن سـادات    صلى اهللا عليه وسلم  ، وهنا النيب    )٢())فاستكتمه إياه   
نصار أهل املدينة ويعنيهم هذا األمر، وهذا من حـسن        األنصار، كاملستشري له حيث إن األ     

 صلى اهللا عليه وسلم    وبعد نظره يف األمور، ويف أمر النيب         صلى اهللا عليه وسلم   سياسة النيب   
مشروعية الكتمان ملا خيشى من     (( أُبياً وسعد بن الربيع رضي اهللا عنهما بكتم اخلرب يستفاد           

  :" صلى اهللا عليـه وسـلم   احلديث عن رسول اهللا   عاقبة إفشائه، واطالع الغري عليه، ويف     
فإذا كان لشخص حاجة    " استعينوا على إجناح احلوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة حمسود         

أو لديه خرب يف اطالع الغري عليه ضرر، فإن من املصلحة أن يكتم وال يتحدث، فإن إخبار                 
 ومـسري  ى اهللا عليـه وسـلم  صل للرسول رضي اهللا عنه خبرب كتاب العباس   -مثالً-الناس  

قريش، فيه ما يسر اليهود واملنافقني، وحيزن الذين آمنوا، ويدخل اخلوف عليهم، والرسول             
 يريد أن يستعد هلذا األمر دون أن يعلم العدو أنه قد علم خبـروجهم               صلى اهللا عليه وسلم   

  . )٣())إليه 
إىل قريش يـستطلع  ((  أرسله صلى اهللا عليه وسلم مع احلباب بن املنذر، فإن النيب       :الثالث

ما رأيـت؟  :"  فقال له    صلى اهللا عليه وسلم   أخبارهم، فدخل فيهم فخرج مث جاء إىل النيب         
رأيت يا رسول اهللا عدداً حزرم ثالث آالف، يزيدون قليالً أو ينقـصون قلـيالً،               : قال

ره الـنيب   ، وهنا يـأم   )٤())واخليل مائيت فرس، ورأيت دروعاً ظاهرة حزرا سبعمائة درع          
ال تذكر من شأم حرفاً، حسبنا اهللا       :((  بالسرية والكتمان فيقول له      صلى اهللا عليه وسلم   

  صـلى اهللا  وهذا من متام حنكـة الـنيب    )٥())ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول       

                                                
 . الطنطاوي، مرجع سابق ) ١(
  .١٩ صقصة تقدمت ال) ٢(
  .٤٤٤ صالزيد، مرجع سابق، ) ٣(
  .٢٠ صتقدمت القصة ) ٤(
  ) .١٨٣/ ٤( الشامي، مرجع سابق، ) ٥(



 ١٥٧ 

، وـذه  )١())من أجل أن ال يفزع أهل املدينة، ويدخل الرعب يف قلـوم    (( عليه وسلم 
 أصحابه وأمته أمهية السرية والكتمان يف       صلى اهللا عليه وسلم   والكلمات يعلِّم النيب    املواقف  

ولقد أثبت تاريخ صدر اإلسالم أن من أسباب   (( أمر احلرب، وتضييق دائرة اخلرب ما أمكن        
 ، وأسـرار    صلى اهللا عليه وسـلم    انتصار املسلمني على أعدائهم الكثريين، أن أسرار النيب         

يف الوقت الذي كان النيب صلوات اهللا       . ت مصونة وبعيدة عن متناول األعداء       املسلمني كان 
وسالمه عليه، يطلع على نيات أعدائه العدوانية عن طريق عيونه وأرصاده ورجال خمابراته،             

نه لإلسـالم مـن غـدر وخيانـة         قبل وقت مبكر فيعمل من جانبه على إحباط ما يبيتو         
حلرب وخططها من خطر عظيم على اجليش فقـد         ، وملا النكشاف أسرار ا    )٢())ودسائس

 على إخفاء هذا    صلى اهللا عليه وسلم   حفظت لنا كتب السرية مناذج رائعة من حرص النيب          
األمر حىت عن بعض من هم أقرب الناس وأحبهم إليه يف بعض األحيان، حلكمة يقتـضيها                

 اهلزائم واملآسي واآلالم  والتاريخ العسكري يف القدمي واحلديث ينبئنا أن كثرياً من        (( املوقف  
قد حلت بكثري من األمم، نتيجة تسرب أسرار جيوشها إىل أعدائها عن طريق زوجة خائنة               

  . )٣())أو خائن يف ثوب صديق أو قريب يف الظاهر عدو يف احلقيقة والواقع 
 على إخفاء حتركه عـن      صلى اهللا عليه وسلم   فقد حرص النيب    :  طريق حترك اجليش   :الرابع

  :  بتدبريين يف غاية احلنكة ومهااملشركني
  .  التحرك ليالً -١
  . سلوك طريق قصرية وغري معروفة -٢

أيـن  :"  مبن معه مث قـال       صلى اهللا عليه وسلم   قبل طلوع الفجر حترك النيب      (( وذلك أنه   
أنا يا رسـول    : قال أبو خيثمة  ف" األدالّء ؟ من رجل خيرج بنا من كثب ال مير بنا عليهم ؟            

طرقاً غري مأهوالً بني األشجار، ويف سـاعة         (( صلى اهللا عليه وسلم    وسلك النيب    ،)٤())اهللا
الفجر، حىت يكون أضمن لسرية التحرك، وكذلك لسرية عدد اجليش وعتاده من عيـون              

ومما يستفاد من هذا التدبري األمين أن قريشاً مل تعـرف عـدد قـوات    ........ املشركني  
                                                

  .٤٩ صاجلريوي، مرجع سابق، ) ١(
  .١٢١ صاحلواس، مرجع سابق، ) ٢(
  .١٢٢ صاملرجع السابق، ) ٣(
  .٢٧ صتقدمت القصة ) ٤(



 ١٥٨ 

 واجليش قرب قريش لعـرف القرشـيون         عليه وسلم  صلى اهللا املسلمني، ولو مر الرسول     
 هذا  صلى اهللا عليه وسلم   إمكانيات وقلة عدد املسلمني، وإضافة لذلك فقد ضمن للرسول          

  . )١())الطريق سرعة الوصول إىل أحد مع الراحة التامة للجيش من قصر املسافة 
رضي اهللا   مالك    قد قتل، كان كعب بن     صلى اهللا عليه وسلم    حني أشيع أن النيب      :اخلامس

عرفت عينيه تزهران من حتـت      :"  كما يقول    صلى اهللا عليه وسلم    أول من أبصر النيب      عنه
صـلى اهللا عليـه     املغفر، فناديت بأعلى صويت، يا معشر املسلمني أبشروا هذا رسول اهللا            

صـلى اهللا   ويف أمر النيب     )٢("  أن أنصت   صلى اهللا عليه وسلم   ، فأشار إيلّ رسول اهللا      وسلم
 صلى اهللا عليه وسـلم    حكمة بالغة من الرسول     ((  كعب بن مالك بأن ينصت       يه وسلم عل

فإن شائعة قتله كان من شأا أن خيفف املشركون الوطأة على املسلمني، فإذا ما علموا أنه                
، وهـذا مـن   )٣( ))صلى اهللا عليه وسـلم ال يزال حياً عاودوا الكرة، وكرروا حماولة قتله      

صلى اهللا   بأن أمره بالصمت، مع أنه يف موضع آخر كان           عليه وسلم صلى اهللا   حكمة النيب   
إيلّ عباد اهللا، إيلّ عباد اهللا، إيل يا فالن، إيلّ يا فالن أنـا رسـول اهللا،                 :  ينادي عليه وسلم 

عندما بشر بسالمته كعب بن مالـك، أمـره         (( ولكن لكل مقام مقال ففي املرة األوىل        
شركون قتله فيه، لو علموا بـسالمته، ولـئال يـشتد    بالصمت ألنه يف مكان قد حياول امل  

صلى اهللا عليـه  أما يف الثانية فأراد النيب .   )٤())اهلجوم من جديد على املوقع الذي هو فيه         
  . جتميع أصحابه ورفع روحهم املعنوية، وإعادة ترتيب وضعهم وسلم

 مببـدأ  سـلم صلى اهللا عليه و فهذه مخسة مواطن يف غزوة واحدة تبني اهتمام النيب          
السرية والكتمان، ملا له من أثر عظيم يف أمر احلروب خاصة، ومن يتتبع السرية النبوية جيد                

 أمته هذا املبدأ املهـم مـن   صلى اهللا عليه وسلمهلذا األمر شواهد كثرية جداً يعلم ا النيب     
  . مبادئ احلرب 

                                                
  . ١٢٩ صاحلواس، مرجع سابق، ) ١(
  ) .٤٩/ ٣( ، مرجع سابق، ابن هشام) ٢(
  ) .١٩٨/ ٢(  ، دار القلم، دمشق، السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنةأبو شهبة، حممد حممد، ) ٣(
  .١٤٧ صاحلواس، مرجع سابق، ) ٤(



 ١٥٩ 

  :الصرب واملباغتة :  رابعاً
اً توصل إليه، فمن سلك األسباب وتوكـل        جعل اهللا عز وجل لكل مطلوب أسباب      

على اهللا عز وجل حصل له املطلوب بإذن اهللا، ومن ذلك النصر يف احلروب فإن اهللا عـز                  
وجل أمر املسلمني أن يتخذوا األسباب ويتوكلوا عليه سبحانه وتعاىل، وكانت غزوة أحد             

صلى اهللا عليـه   درساً عملياً يف ذلك، فحني ختلف سبب من أسباب النصر وهو طاعة النيب  
 ، ختلف عنهم النصر الذي كان هلم يف بدر، ومن مجلة أسباب النصر اليت نـص اهللا                  وسلم

يف مواجهة األعداء، ومن اآليات الدالة على       ) الصرب(تعاىل عليها صراحة يف القرآن الكرمي       
  : ذلك 

ــاىل -١ ــه تع $ [:  قول ygïÉ r' ¯» tÉ öúïÏ%©!$# (#q ãY tB#uä (#r çéÉ9 ô¹$# (#r ãçÎ/$ |¹ur (#q äÜÎ/#uë ur (#q à)̈?$#ur ©!$# öN ä3ª=yès9 

öcq ßs Î=øÿè? []   فسورة آل عمران وهي السورة اليت ذكـر اهللا    ] ٢٠٠: سورة آل عمران ،
ِبِوِصايٍة جامعة  (( تعاىل فيها غزوة أحد، خيتمها سبحانه ذه اآلية الكرمية، اليت فيها الوصية             

وام االستعداد للعدو، كي ال يثبطهم ما حصل        للمؤمنني، جتدد عزميتهم وتبعث اهلمم إىل د      
من اهلزمية، فأمرهم بالصرب الذي هو مجاع الفضائل وخصال الكمال، مث باملصابرة يف وجه              
الصابر، وهذا أشد الصرب ثباتاً يف النفس وأقربه إىل التزلزل، ذلك أن الصرب يف وجه صـابر         

له يف الصرب قد يساويه أو يفوقه، مث آخر شديد على نفس الصابر، ملا يالقيه من مقاومة قرن   
إن هذا املصابر إن مل يثبت على صربه حىت ميلّ قرنه فإنه ال جيتين من صربه شيئاً، ألن نتيجة            

  :الصرب تكون ألطول الصابرين صرباً، كما قال زفر بن احلارث يف اعتذاره عن االزام 
  رباولكنهم كانوا على املوت أص  سقيناهم كأساً سقونا مبثلها 

  . )١())فاملصابرة هي سبب جناح احلرب 
'ûÉiïr [: قوله تعاىل يف تعقيبه على هذه الغزوة -٢ x.ur ` ÏiB %cÓÉ<̄R ü@ tG» s% ¼çm yètB tbq ïãÎn/ Íë ×éç ÏWx. $ yJsù 

(#q ãZ ydur !$ yJÏ9 öNåku5$|¹r& í Îû È@ãÎ6 yô «!$# $ tBur (#q àÿãè|Ê $ tBur (#q çR% s3tGóô$# 3 ª!$#ur è= ÏtäÜ tûïÎéÉ9» ¢Á9$# [   
ما ضعفت (( فاهللا تعاىل يثين يف هذه اآلية على الربيني بأم ] ١٤٦: سورة آل عمران[

                                                
  ) .٢٠٨/ ٤( ابن عاشور، مرجع سابق، ) ١(



 ١٦٠ 

ذلوا لعدوهم بل صربوا وثبتوا وشجعوا : قلوم وال وهنت أبدام وال استكانوا أي
=ª!$#ur è [:أنفسهم وهلذا قال  ÏtäÜ tûïÎéÉ9» ¢Á9$# [(( )١( .  
إحداث موقف :(( ل وأسباب النصر واملراد ا     فهي أيضاً من أجنح وسائ     أما املباغتة 

ال يكون العدو مستعداً له، وكذلك تعرف بأا القيام بعمل معني ضد عدو غري مهيأ لـه                 
  . )٢())يئة كافية، وبإجياز أكثر تعرف باحلدث غري املتوقع 

  : املباغتة يف غزوة أحد 
ث مل يشعروا بـه، لكـن        قريشاً مبسريه ليالً، حي    صلى اهللا عليه وسلم   باغت النيب   

املباغتة يف هذه الغزوة كانت أشد على خالد بن الوليد الذي كان حريـصاً مـن بدايـة                  
صلى اهللا عليـه    املعركة، إتيان املسلمني من خلف ظهورهم وهم آمنون، لكن حنكة النيب            

 ، وحسن تدبريه بوضع الرماة فوق جبل عينني وشدة التأكيد عليهم بعدم مغادرتـه               وسلم
 رضي اهللا عنـه   تهم مبجموعة من خرية فرسان املسلمني يف مقدمتهم الزبري بن العوام            وإعان

كل هذا أفشل خلالد ما كان يفكر فيه بل وحاوله مراراً لكن دون جدوى، حىت ترك الرماة       
أماكنهم فحصل خلالد مطلوبه وباغت املسلمني وهم آمنون وحصل له مطلوبه الـذي مل              

 يظهر ما للمباغتة من أثر عظيم حيث اختلطـت صـفوف            ييأس منه حىت بلغه، ومن هنا     
رضـي اهللا   املسلمني، وأصام الدهش، حىت قتل بعضهم بعضاً، كما حصل لوالد حذيفة            

 حيث اختلفت عليه أسياف املسلمني فقتلوه وال يعرفونه، فنال خالد مبتغاه بعد تقدير              عنه
 آمنون يظنون احلرب قد وضعت      اهللا عز وجل هلذا األمر وهو مباغتة املسلمني جومه وهم         

  . رحاها 

                                                
  .١٥١ صالسعدي، مرجع سابق ، ) ١(
  . ٣٩ صاملهر، مرجع سابق، ) ٢(



 ١٦١ 

  :الطاعة :  خامساً
 ومعرفته التامة بأمور احلـرب،  صلى اهللا عليه وسلم   أظهرت غزوة أحد مهارة النيب      

وإا ال دراسة مستقل ينبغي أن يدرس، فقد أحكم اخلطة، وأحسن اختيـار املكـان،               
دوه قد سبقه إىل أرض املعركـة،       واختيار اجلند وسلوك الطريق، واختيار املكان، مع أن ع        

 يف هـذه  صلى اهللا عليه وسلم  كانت قيادة الرسول    :(( حىت إن أحد جنراالت احلرب قال       
حصل على املعلومات عـن عـدوه، وعقـد         : املعركة منوذجاً حياً للقيادة الواعية املثالية     

يقـة،  املؤمترات احلربية وأصدر قرارات سريعة جازمة ومتسك ا، ووضع خطة واضحة دق           
وأصدر أوامر حامسة صرحية، وسيطر على أعصابه يف أحلك الظروف، وتثبت بأسباب رفع             

 يف معركـة  صلى اهللا عليه وسـلم إن قيادة النيب الكرمي     . املعنويات وأبدى شجاعة خارقة     
  . )١())تبهر أنفاس كل مفكر عسكري وقائد، إعجاباً ا وتقديراً ملزاياها ) أحد(

صلى اليت ذكرها اهللا عز وجل يف كتابه، وأكد عليها النيب           ومن أهم أسباب النصر     
 ، هو الطاعة ومازالت الطاعة من أوجب الواجبات وآكـد التعليمـات يف          اهللا عليه وسلم  

  .اجلانب العسكري 
$ [:وحني ذكر اهللا عز وجل أسباب النصر بقوله سبحانه  ygïÉ r'̄» tÉ öúïÏ%©!$# (#þq ãZ tB#uä #såÎ) 

óO çGäÉ)s9 Zp t¤Ïù (#q çF ç6 øO$$ sù (#r ãçà2øå$#ur ©!$# #Zéç ÏWü2 öN ä3̄=yè©9 öcq ßs Î=øÿè? ÇÍÎÈ (#q ãèãÏÛ r&ur ©!$# ¼ã&s!q ßôuë ur üwur 

(#q ããtì» uZ s? (#q è=t± øÿtGsù |= ydõã s?ur ö/ä3çtÜÍë ( (#ÿr çéÉ9 ô¹$#ur 4 ¨bÎ) ©!$# yì tB öúïÎéÉ9» ¢Á9$# [] سورة األنفال :
فأما طاعة اهللا ورسوله فتشمل اتباع سائر ( (، ذكر اهللا تعاىل هنا أمر الطاعة ]٤٦-٤٥

صلى اهللا عليه أحكام القتال املشروعة بالتعيني، مثل الغنائم، وكذلك ما يأمرهم به الرسول 
" ال تربحوا من مكانكم ولو ختطفنا الطري"  من آراء احلرب، كقوله للرماة يوم أحد وسلم

 ملساوام ألمرائه الغائبني عليه وسلمصلى اهللا وتشمل طاعة أمراء اجليوش بعد وفاة الرسول 
  . )٢( ))صلى اهللا عليه وسلمعنه يف الغزوات والسرايا يف حكم الغيبة عن شخصه 

                                                
  .١١ صمشيل، مرجع سابق، با) ١(
  ) .٣٠/ ١٠( ابن عاشور، مرجع سابق، ) ٢(



 ١٦٢ 

  :الطاعة يف غزوة أحد 
ظهر يف هذه الغزوة أمهية هذا املبدأ املهم، بل يعد يف غاية األمهية يف األمور احلربية                

  : الرماة أمهية هذا األمر بعدة أساليب  أخذ يؤكد علىصلى اهللا عليه وسلمفإن النيب 
وغريها مـن األوامـر     " ال تربحوا مكانكم  " "امحوا ظهورنا  ": األمر الصريح املباشر   -١

  . الصرحية
" إن رأيتمونا نقتل فال تنـصرونا  " أياً كان مسار املعركة     :  أالّ يقوموا بغري هذا الدور     -٢
  " .إن رأيتمونا نغنم فال تشركونا"
ولكن كان أمر اهللا تعاىل قـدراً       " . اللهم إين أشهدك عليهم   ":  تعاىل عليهم   إشهاد اهللا  -٣

  .مقدوراً 
والشاهد أن مسار املعركة تغري، وأصيب املسلمون مبا أصيبوا به، حني خالفوا أمـر    

 وأخلوا ذا األمر املهم، وهو الطاعة للقائد، فكيف والقائد هـو          صلى اهللا عليه وسلم   النيب  
 ∗أخطأ رماة املسلمني خطأ ال يغتفر     (( ومن هنا فقد      !! .   عليه وسلم  صلى اهللا رسول اهللا   

 الصرحية اجلازمة، وانسحام من مواضعهم   صلى اهللا عليه وسلم   يف خمالفتهم ألوامر الرسول     
األصلية جلمع الغنائم، ولوال انسحام هذا ملا استطاع خالد بن الوليد ضـرب مـؤخرة               

  .تطويق املسلمني وتكبيدهم سبعني من الشهداء املسلمني، وملا استطاعت قريش 
درس ال ينسى عن نتائج كل خمالفـة عـسكرية لألوامـر يف             ) أحد(إن خمالفة األوامر يف     

  . )١())احلرب، وإن نتائجها املعروفة كافية لغرس هذا الدرس يف النفوس 
ولعل ما ترتب على عـصيان      (( لقد كان هذا األمر من أعظم دروس غزوة أحد          

فاجلماعـة الـيت    . امر يف هذه املوفقة، درس عميق يتعلم منه املسلمون قيمة الطاعـة             األو
حيكمها أمر واحد أو اليت تغلب على أفرادها وطوائفها الرتعات الفردية النافرة ال تنجح يف               

واألمم كلها، مؤمنها وكافرها، تعـرف       .صدام، بل ال تشرف نفسها يف حرب أو سالم          
                                                

املراد ذا الكالم أنه ال يغتفر يف ساحة املعركة، وهذا الذي حصل بالفعل فقد انقلب سري املعركة وجمراها، أما اهللا  ∗
`. MçGøä|Átãur  [:عز وجل فقد أخرب بصريح القرآن الكرمي أنه عفا عنهم، فقال سبحانه  ÏiB Ïâ÷èt/ !$tB Nä31uër& $̈B öcqô6Åsè? 4 

Nà6YÏB `̈B ßâÉÌçãÉ $ uã÷Rëâ9$# Nà6YÏBur `̈B ßâÉÌçãÉ no tçÅzFy$# 4 §NèO öNà6sùtç|¹ öNåk ÷]tã öNä3uäÎ=tF ö;uäÏ9 ( ôâs)s9ur $ xÿtã öNà6Ytã 3 ª!$#ur rèå @@ôÒsù í n?tã   

tûüÏZÏB ÷sßJ ø9$# [] ١٥٢: آل عمران. [  
  .١٤ ص بامشيل، مرجع سابق،) ١(



 ١٦٣ 

مت اجلندية على الطاعة التامة، وعندما تشتبك أمة يف حرب، جتعل           هذه احلقيقة، ولذلك قا   
  .أحزاا جبهة واحدة، وأهواءها رغبة واحدة، وختمد كل مترد أو شذوذ ينجم يف صفوفها 

فكما أن إصدار األوامر حيتاج إىل حكمة، فإن إنفاذها .. وإحسان اجلندية كإحسان القيادة    
  اعة يف هذه الشؤون تعود على اجلماعـة بـاخلري      حيتاج على كبح وكبت، ولكن عقىب الط      

  . )١())اجلزيل 
 يوم أحد، وإن كان عن اجتهاد منهم، أخطؤوا    -رضي اهللا عنهم  -إن معصية الرماة    

فيه، وقد غفره اهللا هلم، إالّ أنه بقي درساً عميقاً هلم، استفادوا منه مدة حيـام، فـاملؤمن        
  . لدغ من جحر مرتني ليس مبعصوم عن اخلطأ، لكنه كيس، ال ي

 وتـركهم   رضي اهللا عنه  يف معصية أغلب الرماة ألمر أمريهم عبداهللا بن جبري          (( إذاً كان   
للجبل، وما ترتب على ذلك من أضرار بالغة، نستفيد منها أمهية طاعة األمـري، ذلـك أن        

 الـذين    يأيها [:طاعة ويل األمر هلا اعتبارها ومكانتها وعظيم أثرها، واهللا جل شأنه يقول             
صـلى اهللا عليـه    ، ويقول الرسول     ]آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم         

من أطاعين فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا، ومن يطع األمـري فقـد                 :" وسلم
فينبغي أن يدرك اجلميع أمهية الطاعة لويل األمـر يف          " أطاعين ومن يعص األمري فقد عصاين     

اهللا جل ثناؤه، وأن مصلحة اتمع يف الطاعة، وكم جرت خمالفة بعض الرمـاة      غري معصية   
 من أسى وضرر على املسلمني يف أحد بسبب عـدم طاعتـهم   -رضوان اهللا تعاىل عليهم -

 ،  رضي اهللا عنـه    ، وعدم طاعتهم ألمريهم عبداهللا بن جبري         صلى اهللا عليه وسلم   للرسول  
  صلى اهللا عليه وسـلم    اجلبل، وذكر بأمر رسول اهللا      حينما أمرهم بالبقاء واهم عن ترك       

 ، أمهيـة  رضـي اهللا عنـهم    فهذا اخلطأ، تعلم منه الصحابة      .  )٢())واهللا أعلم بالصواب    
  .الطاعة 

 يؤكد حق السمع والطاعة لألمري أو القائد صلى اهللا عليه وسلمومن هنا جند النيب 
دث الفوضى واملنازعات اليت قد تؤدي بالسلطة يستقيم النظام وباخلروج عليها حت(( ألنه 

 من رأى من أمريه شيئاً يكرهه أن يصرب صلى اهللا عليه وسلملذلك أمر . إىل إراقة الدماء 

                                                
  .٢٣٣ صهـ، مرجع سابق، ١٤٢٨الغزايل ، ) ١(
  .٤٤٩ صالزيد، مرجع سابق، ) ٢(



 ١٦٤ 

 :" صلى اهللا عليه وسلمحفاظاً على النظام السائد، ولئال يشق عصا السلطة القائمة، فقال 
" . ة شرباً فمات فميتته جاهليةمن رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب، فإنه من فارق اجلماع

=bÎ) ©!$# è¨ [:ولقد مدح اهللا سبحانه وتعاىل العمل العسكري املنتظم، فقال تعاىل  ÏtäÜ 

öúïÏ%©!$# öcq è=ÏG» s)ãÉ í Îû ¾Ï&Î#ãÎ6 yô $ yÿ|¹ O ßḡRr( x. Ö`» uä÷Y ç/ ÒÉq ß¹öç̈B [] ويف ] ٤: سورة الصف
هو أوىل بالنجاح وأبعد عن ذلك توجيه منه تعاىل إىل األخذ بالنظام يف كل شيء ف

واألمة اإلسالمية أمة جماهدة، وال يصلح للجهاد إال أمة منتظمة يف . العشوائية والفوضى 
 يؤكد هذا األمر، غاية صلى اهللا عليه وسلم، وكان )١())مجيع جوانبها وجماالا املختلفة 

 عليهم ليس التأكيد فال يبعث سرية إالّ ويؤمر عليهم أحدهم، وقد يكون هذا األمري
 يضع الرجل املناسب يف املكان املناسب، وأيضاً يعلم، صلى اهللا عليه وسلمبأفضلهم، لكنه 

 يف صلى اهللا عليه وسلمأصحابه السمع والطاعة لألمري ولو مل يكن أفضلهم ومما ورد عنه 
  :ذلك

عوا امس  :" صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  قال رضي اهللا عنه   عن أنس بن مالك      -١
  . )٢("وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة 

من رأى   :" صلى اهللا عليه وسلم   قال النيب   :  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يرويه قال        -٢
من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب فإنه ليس أحد يفارق اجلماعة شرباً فيموت إالّ مـات ميتـة                 

  . )٣("جاهلية 
السمع والطاعة على املرء املسلم فيمـا أحـب         :"  قال    عليه وسلم  صلى اهللا  عن النيب    -٣

  . )٤("وكره ما مل يؤمر مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة 

                                                
 ص، مكتبة الرشد، الريـاض،  ١ ، طأهدافه وأسسه: إعداد اجلندي املسلم  هـ،  ١٤٢٣عبداهللا فريح ،    : العقال) ١(

٥٩٦.  
 ،  ٦٧١٨: معـصية، حـديث   البخاري، مرجع سابق، كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن             ) ٢(
)٦/٢٦١١ . (  
 ) .٢٦١٢/ ٦(  ، ٦٧٢٤: املرجع السابق، نفس الكتاب والباب، حديث) ٣(
  ) .٢٦١٢/ ٦(  ، ٦٧٢٥: املرجع السابق، نفس الكتاب والباب، حديث) ٤(



 ١٦٥ 

من أطـاعين   :"   قال    صلى اهللا عليه وسلم    أن رسول اهللا     رضي اهللا عنه   عن أيب هريرة     -٤
ي فقد أطاعين، ومـن عـصى   فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا، ومن أطاع أمري     

  . )١("أمريي فقد عصاين 
 ، وممن اقتفى    رضي اهللا عنهم  فهذه النصوص والتطبيقات العملية من حياة الصحابة        

أثرهم تؤصل عند املسلم السمع والطاعة لوىل األمر، ومن ذلك طاعة القائد يف املعركة فإن               
ألوامر العسكرية، أو التراخي طاعة القائد إحدى، عوامل النصر، إذ يترتب على تكسري ا       (( 

يف تنفيذها، أو إمهاهلا هلكة اجليش، وإننا جند مثاالً عظيماً يف صدر اإلسالم ملا ينبغـي، أن                 
 يتلقى أوامـر  رضي اهللا عنهفهذا خالد بن الوليد .. تكون عليه الطاعة التامة ألوامر القيادة      

يش يف معركة الريموك اليت كـان   بعزله من قيادة اجلرضي اهللا عنهاخلليفة عمر بن اخلطاب     
خيوضها املسلمون ضد جيوش الروم، ويرتل سيف اهللا عن القيادة، وينضوي حتت قيادة أيب              

  . )٢()) كجندي، طاعة هللا ولرسوله ولويل األمر رضي اهللا عنهعبيدة بن اجلراح 
  

                                                
 ،  ]مـنكم    أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمـر         [:املرجع السابق، كتاب األحكام، باب قول اهللا تعاىل         ) ١(

  ) . ٢٦١١/ ٦(  ، ٦٧١٨: حديث
 .الطنطاوي، مرجع سابق ) ٢(
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 ١٦٨ 

عدة مواقف متثل مبادئ تربوية يف اجلانب اإلمياين يـستفيد          ظهر يف هذه الغزوة     
ـّاً كان موقعه يف أن يستلهم منها تطبيقات تربوية يف اجلانب اإلمياين ومن                منها املسلم أي

  :هذه التطبيقات يف اجلانب اإلمياين 
 

 وأصحابه يف غزوة أحد ببالء شديد حىت النساء يه وسلمصلى اهللا علأصيب النيب 
رضي اهللا عنهن مل يسلمن من شر املشركني كما حصل ألم عمارة وأم أمين وغريهن من 
الصحابيات رضي اهللا عنهن، وقد ذكر اهللا تعاىل هذا املصاب يف أكثر من آية من سورة آل 

$! [:عمران، كما قال سبحانه  £Js9ur r& Nä3÷Gu;» |¹r& ×p t7äÅÁ ïB ôâ s% Läê ö6|¹r& $ pköén=÷VÏiB ÷Läê ù=è% 4í ¯Tr& #xã» yd ( ö@ è% uq èd 

ô` ÏB ÏâYÏã öNä3Å¡ àÿRr& 3 ¨bÎ) ©!$# 4í n?tã Èe@ä. &äóÓx« ÖçÉ Ïâ s% [] وقال سبحانه ] ١٦٥: سورة آل عمران ،
:] !$ tBur öN ä3t7» |¹r& tPöq tÉ ës)tGø9$# Èb$ yèôJpgø:$# ÈbøåÎ*Î6 sù «!$# zNn=÷èuãÏ9ur tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# [] سورة آل عمران :

bÎ) öN [:، وقال عز وجل ] ١٦٦ ä3ó¡ |¡ ôJtÉ Óy öçs% ôâ s)sù ¡§ tB tPöq s)ø9$# Óy öçs% ¼ã&é#÷VÏiB 4 y7 ù=Ï?ur ãP$ É F{$# 

$ ygä9Ír#yâ çR tû÷üt/ Ä¨$ ¨Y9$# zN n=÷èuãÏ9ur ª!$# öúïÏ%©!$# (#q ãZ tB#uä xã ÏÇ GtÉ ur öNä3Z ÏB uä!#yâ pkà 3 ª!$#ur üw è= ÏtäÜ   

tûüÉKÎ=» ©à9$# [] ١٤٠: سورة آل عمران. [  
ودور القائد أمام هذا البالء هو أن يصرب ويصبر أصحابه، ومن األساليب الـيت              

  :ميكن أن يسلكها يف تطبيق هذا األمر 
  :أن يكون هو قدوة حسنة ألصحابه يف هذا األمر ) ١

 يف غزوة أحـد      عليه وسلم  صلى اهللا وذلك بأن يصرب ويتجلد هلذا البالء وله يف رسول اهللا           
 صلى اهللا عليه وسلم    الصرب اجلميل فقد أوذي      صلى اهللا عليه وسلم   قدوة حسنة حيث صرب     

إيذاًء شديداً يف بدنه الشريف حيث سقط يف أحد احلفر اليت حفرها أبو عامر الفاسق وشج                
أذى  صلى اهللا عليه وسلم   وجهه الشريف ودخلت حلقتا املغفر يف وجنته الشريفة، وأوذي          

 ولكن مع هذا كله     رضي اهللا عنه  نفسياً بفقد عمه وأخاه من الرضاعة محزة بن عبداملطلب          
 بل حني عزم على أن ميثل بسبعني من املشركني انتقاماً حلمـزة             صلى اهللا عليه وسلم   صرب  

ــاىل  ــه تع ــزل قول (bÎ÷ [:ون ur óO çGö6 s%% tæ (#q ç7Ï%$ yèsù È@ ÷VÏJÎ/ $ tB O çF ö6 Ï%q ãã ¾Ïm Î/ ( ûÈõs9ur ÷Län ÷éy9 |¹ uq ßgs9 ×éöç yz 



 ١٦٩ 

öúïÎéÉ9» ¢Á=Ïj9 []  عدل عن عزمه بالتمثيل بقتلى املـشركني، مث        (( ،   ] ١٢٦: سورة النحل
   .)١())عفا وصرب بل وى عن املثلة أياً كانت 

 بأن يكون خري قـدوة  صلى اهللا عليه وسلمفعلى القائد أن يترسم خطى رسول اهللا     
صـلى اهللا   اره ومحد اهللا تعاىل على كل حال فإن النيب          ألتباعه يف التجلد والصرب على املك     

 بعد هذه الغزوة ورغم كل تلك اآلالم اليت حصلت فيها فإنه قبل التوجـه إىل                عليه وسلم 
   اصطفوا حىت أثـين علـى ريب عـز          :(( يقول ألصحابه    صلى اهللا عليه وسلم   املدينة جنده   

   .)٢())وجل 
  :التذكري بفضل الصرب ) ٢

$ [: وعد الصابرين حبسن اجلزاء كما قال سبحانه فإن اهللا تعاىل yJ̄RÎ) í ®û uq ãÉ tbr çéÉ9» ¢Á9$# N èdtçô_ r& 

Îéöç tóÎ/ 5>$|¡ Ïm [] [:، وقال تعاىل ] ١٠: سورة الزمر ÌçÏe± o0ur öúïÎéÉ9» ¢Á9$# ÇÊÎÎÈ tûïÏ%©!$# !#såÎ) 

N ßg÷F u;» |¹r& ×p t7äÅÁ ïB (#þq ä9$ s% $ ¯RÎ) ¬! !$ ¯RÎ) ur Ïm øãs9Î) tbq ãèÅ_º uë ÇÊÎÏÈ y7 Í´̄» s9'r é& öNÍköén= tæ ÔNº uq n=|¹ ` ÏiB öN ÎgÎn/ §ë ×p yJôm uë ur ( 
öÅÍ´̄» s9'r é&ur ãN èd tbr ßâ tGôgßJø9$# [] صلى اهللا عليه وسلم، ويقول ] ١٥٦-١٥٥: سورة البقرة ": 

اللهم أجرين يف مصيبيت وأخلف ) إنا هللا وإنا إليه راجعون: (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول
  .)٣("الّ أجره اهللا يف مصيبته وأخلف له خرياً منها يل خرياً منها إ

  .ن القلب ويهون املصاب عن اإلنسان فالتذكري مبثل هذه اآليات واألحاديث يسلي ع
  :املواساة ) ٣

صـلى اهللا  وهذا من أعظم األمور اليت ون املصاب عن اإلنسان، وكان رسول اهللا    
 ذوي  صلى اهللا عليـه وسـلم     اسى النيب    أعظم الناس مواساة ويف هذه الغزوة و       عليه وسلم 

صلى اهللا عليـه    القتلى أعظم املواساة بأن أخربهم بأنه شهيد عليهم عند رب العاملني فقال             
، وواسى عمته صفية وبنته فاطمة رضي اهللا عنهما بـأن           )٤("أنا شهيد على هؤالء    :" وسلم

بداملطلب أسـد اهللا  محزة بن ع" مكتوب يف أهل السموات      رضي اهللا عنه  أخربمها بأن محزة    
                                                

  .٤٣ صتقدم ) ١(
  . ٦٢ صتقدم ) ٢(
  ) .٢/٦٣١ ( ٩١٨: مسلم، مرجع سابق، كتاب اجلنائز ، باب ما يقال عند املصيبة ، حديث) ٣(
  . ٦٢ صتقدم ) ٤(



 ١٧٠ 

 ، وبشر جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما مبا لقي أبوه من كرامة اهللا تعاىل     )١("وأسد رسوله   
أبشري وبشري أهليهم   : يا أم سعد  :" وبشر بشارة عامة كما قال ألم سعد رضي اهللا عنها           

هللا، ومن يبكي   يا رسول ا  : قالت" أن قتالهم ترافقوا يف اجلنة مجيعاً، وقد شفعوا يف أهليهم           
   .)٢("عليهم بعد هذا 

فإن ! رحم اهللا األنصار    :" وأثىن صلى اهللا عليه وسلم على األنصار ذا األمر فقال           
، فالقائد الناجح الذي حيسن املواساة ملن حولـه حـىت           )٣("املواساة منهم ما عتمت لقدمية      

 هلم الغتنام األجـر     خيفف عنهم أمل املصاب ويذهب عنهم حزن املصيبة فيحيلها إىل فرصة          
  . من اهللا عز وجل حبسن الصرب وانتظار موعود اهللا تعاىل حبسن الثواب 

                                                
  .٤٢ صتقدم ) ١(
  . ٦٣ صتقدم ) ٢(
  . ٦٤ صتقدم ) ٣(



 ١٧١ 

 
ال شك أن الصدق من أشرف األخالق وأجلها، وال تلتزمه إال النفوس السوية 

ه يف أقواهلم وأحواهلم كلها أرفع املستقيمة، ولذا كان أهل الصدق الذين التزموه وعرفوا ب
t̀Bur Æì [:الناس مقاماً يف اجلنة بعد النبيني كما قال سبحانه  ÏÜãÉ ©!$# tAqßô§ç9$#ur y7 Í´̄» s9'r é' sù yì tB 

tûïÏ%©!$# zN yè÷Rr& ª!$# N Íköén=tã z̀ ÏiB z̀ ¿ÍhäÎ; ¨Y9$# tûüÉ)É Ïdâ Å_Á9$#ur Ïä!#yâ pkí¶9$#ur tûüÅs Î=» ¢Á9$#ur 4 z̀ Ý¡ ym ur y7 Í´̄» s9'r é&   

$ Z)äÏùuë [] ويف غزوة أحد ظهر أكثر من موقف من الصحابة رضي ] ٦٩: سورة النساء ،
اهللا تعاىل عنهم يدل على صدقهم اهللا تعاىل الذي صدقهم وعده فقد أثىن اهللا تعاىل ذا 

z̀ [:اخللق على قوم فقال سبحانه  ÏiB tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# ×A% ỳ Íë (#q è% yâ |¹ $ tB (#r ßâ yg» tã ©!$# Ïm øãn=tã ( N ßg÷Y ÏJsù 

` ¨B 4Ó|Ós% ¼çm t6 øtwU Nåk÷]ÏBur `̈B ãçÏà tF t̂É ( $ tBur (#q ä9£â t/ WxÉ Ïâ ö7s? [] وقد تقدم ] ٢٣: سورة األحزاب ،
 أم كانوا يرون هذه اآلية نزلت يف عمه أنس بن النضر يوم أحد رضي اهللا عنهقول أنس 

رضي اهللا  لعلي بن أيب طالب  يف ذلك اليومصلى اهللا عليه وسلمحيث صدق القتال وقال 
  .)١("لئن كنت صدقت القتال، لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة  :" عنه

فعلى القائد احلرص على غرس هذه اخللق فيمن هو مسؤول عنهم، ومن األساليب اليت              
  :تعني على تطبيق هذا اخللق 

  :  األمر املباشر به والنهي عن ضده -١
ن الكرمي والسنة النبوية يف األمر بالصدق والنهي عن الكـذب،           تكاثرت النصوص يف القرآ   
$tA [:ومن ذلك قول اهللا تعاىل       s% ª!$# #xã» yd ãPöq tÉ ßì xÿZ tÉ tûüÏ% Ïâ» ¢Á9$# öN ßgè% ôâ Ï¹ []  سورة املائدة :

ــاىل  ] ١١٩ ــال تع $ [:، وق pköâr' ¯» tÉ öúïÏ%©!$# (#q ãZ tB#uä (#q à)®?$# ©!$# (#q çRq ä.ur yì tB öúüÏ% Ïâ» ¢Á9$# [ 
مـرة ووردت كلمـة    ) ١٥٧(وذكر اهللا تعاىل الصدق ومـشتقاته       ] ١١٩: سورة التوبة [
مرة، مما يبني أمهية هذا اخللق، كما ذم اهللا تعاىل الكذب بقولـه             ) ٥٠(وحدها  ) صادقني(

@ [:سبحانه   yèôf uZ sù |M uZ ÷è©9 «!$# í n? tã öúüÎ/ Éã» x6ø9$# []    وقـال   ] ٦١: سورة آل عمـران ،
yJ̄RÎ) ì$ [:تعاىل   Îé tIøÿtÉ z>Éã s3ø9$# tûï Ï%©! $# üw öcqãZÏB÷sãÉ ÏM»tÉ$t« Î/ «!$# ( y7Í´ ¯»s9'ré& ur ãNèd öcqç/ Éã»x6ø9$# [ 

                                                
  ) . ٦٠/ ٣( شام ، مرجع سابق، ابن ه) ١(



 ١٧٢ 

إن الصدق بر، وإن الرب يهدي      :"  يقول   صلى اهللا عليه وسلم   والنيب  ] ١٠٥: سورة النحل [
وإن إىل اجلنة، وإن العبد ليتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقاً، وإن الكذب فجور،               

، ومع سعة صدر    )١("بد ليتحرى الكذب حىت يكتب كذاباً     الفجور يهدي إىل النار، وإن الع     
 وعظيم حلمه، إالّ أن الكذب كان أبغض خلق إليه كما تقـول             صلى اهللا عليه وسلم   النيب  

 مـن   صلى اهللا عليه وسـلم    ما كان خلق أبغض إىل رسول اهللا        :" عائشة رضي اهللا عنها     
 بالكذبة، فمـا يـزال يف     صلى اهللا عليه وسلم   ل حيدث عند النيب     الكذب، ولقد كان الرج   

، فعلى القائد املسلم أالّ يفتأ يذكر بالـصدق       )٢("نفسه، حىت يعلم أنه قد أحدث منها توبة         
وفضله ويذم الكذب وحيذر منه ويشعر من حوله حببه للصدق ونفوره مـن ضـده حـىت       

  .يتأصل فيهم التعامل بالصدق والنفور من الكذب 
  : أن يكون هو يف نفسه قدوة هلم -٢

وهذا أعظم ما يغرس يف نفوس املرؤوسني خلق الصدق فإنه مهما حدثهم القائد سواء كان               
أباً أو معلماً أو مديراً أو أياً كان عن الصدق وكان خيالفه بواقعه وفعله فإن ذلك احلـديث       

 قدوة فقد أعطى سيفه     سلمصلى اهللا عليه و   لن يؤثر فيهم حىت يؤثر فيه، وله يف رسول اهللا           
اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فواهللا لقد        :" البنته فاطمة رضي اهللا عنها بعد الغزوة مث قال هلا           

، فليحذر القائد أن خيالف قوله فعله فإن أعني الناس على أفعاله، وتأثرهم             )٣("صدقين اليوم   
  .ا أكثر من أقواله 

  :يهم ذه الصفة  تشجيع الصادقني وتكرميهم والثناء عل-٣
وذلك جيعل الصادق يزداد متسكاً ذا اخللق وحرصاً عليه، ويربزه قدوة لغريه ليقتدى بـه               

 لسهل بن حنيف وأبا دجانة بأمـا        صلى اهللا عليه وسلم   ويف هذه الغزوة تقدم مدح النيب       
 ه وسلم صلى اهللا علي   ، وأثىن النيب     رضي اهللا عنهم  صدقا القتال أيضاً مع علي بن أيب طالب         

إن اهللا بعثين إليكم فقلتم كذبت       :" صلى اهللا عليه وسلم   على أيب بكر الصديق بذلك فقال       

                                                
 ، ٢٦٠٧: مسلم، مرجع سابق، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ، حديث       ) ١(
)٤/٢٠١٣. ( 
، )٤/٣٤٨( ،   ١٩٧٣: الترمذي، مرجع سابق، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف الصدق والكذب، حـديث             ) ٢(

 . وصححه األلباين 
 ) . ٦٠/ ٣( ، مرجع سابق ، ابن هشام) ٣(



 ١٧٣ 

 على صهره أيب العاص بن الربيع       صلى اهللا عليه وسلم   ، وأثىن النيب    )١("وقال أبو بكر صدق     
، فهذا األسلوب من أمجـل      )٢("حدثين فصدقين ووعدين فوىف يل      :" ذه الصفة فقال عنه     

األساليب يف ترسيخ هذه الصفة يف اتمع حيث يأخذ كل إنسان مقامـه وحقـه               وأرقى  
وجيعل احملسن يزداد إحساناً ولعل املسيء أن يراجع ويستعتب حني يرى أن هـؤالء هـم                

  .القدوات الذين يشار إليهم يف اتمع الذي يعيش فيه 
  : القراءة املوجهة -٤

ليته قراءة قصص هؤالء الصادقني وأحواهلم      وذلك بأن يعود اإلنسان نفسه ومن حتت مسؤو       
وحياول األب أن يشجع أوالده على قراءة هذه القصص اليت تعلي مرتلة الصدق وأهله حىت               
تترسخ لديهم قيمة هذا اخللق وميكن أن يثيب على قراءة هذه القصص ويكافأ عليها مبا هو                

ساليب اليت تساعد على    مرغوب ومطلوب أو يعقد لذلك املسابقات املشوقة، وينوع يف األ         
  .تأصيل هذا اخللق النبيل الذي يعد أساساً ملكارم األخالق 

  
  

                                                
 كنت متخذاً خليالً ، لو : صلى اهللا عليه وسلم البخاري ، مرجع سابق، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النيب           ) ١(

 ) . ٣/١٣٣٩(، ٣٤٦١: حديث
: ، حـديث  صلى اهللا عليـه وسـلم     البخاري ، مرجع سابق، كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر أصهار النيب             ) ٢(

٣/١٣٦٤(، ٣٥٢٣. ( 



 ١٧٤ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
    

 

 
  

 
 

 



 ١٧٥ 

 
صلى اهللا عليه مل يزل العفو والصفح من أخالق الكبار وشيم النبالء، وقد كان النيب     

 يضرب أروع األمثلة يف هذا الباب ويف كل خلق كرمي، ويف غزوة أحد أيضاً يـأمر                 وسلم
 أن يعفو عن زوجته حـني       رضي اهللا عنه   صاحبه سعد بن الربيع       عليه وسلم  صلى اهللا النيب  

 مع زوجها سعد بغري إذما، وكان سعد على         صلى اهللا عليه وسلم   استمعت حلديث النيب    
 ، لكنه عليه الصالة والسالم يـأمره        صلى اهللا عليه وسلم   استعداد أن يتمثل فيها أمر النيب       

صلى اهللا   عن الرماة، وعفا     صلى اهللا عليه وسلم   ، وعفا   " عنها   خلِّ:" بالعفو عنها فيقول له     
 عن الذين فروا من أرض املعركة حني أصام الدهش، وعفا عن املثلة بل وى               عليه وسلم 

 يف  صلى اهللا عليه وسلم   ما قام رسول اهللا      :(( رضي اهللا عنه  عنها أشد ي كما يقول مسرة       
، والقائد املسلم له يف رسول اهللا       )١()) وينهانا عن املثلة     مقام قط ففارقه حىت يأمرنا بالصدقة     

ومن األساليب اليت ميكن أن يسلكها القائد إلشـاعة          قدوة حسنة،    صلى اهللا عليه وسلم   
   :هذا اخللق

  : التذكري بفضله والثناء على أهله ) ١
öçÏj.xã [:يقول اهللا تعاىل     sù bÎ) ÏM yèxÿ̄R 3ì tçø.Ïe%!$# []  [: ، ويقول    ]٩: سورة األعلى öçÏj.såur ¨bÎ*sù 

3ì tçø.Ïe%!$# ßì xÿZ s? öúüÏZ ÏB÷sßJø9$# []  ويقول اهللا تعاىل يف شأن العفـو        ] ٥٥: سورة الذاريات ،
:] tûüÏJÏà» x6ø9$#ur xá øãtóø9$# tûüÏù$yèø9$#ur Ç` tã Ä¨$ ¨Y9$# 3 ª!$#ur è= ÏtäÜ öúüÏZ Å¡ ós ßJø9$# []  ــورة آل سـ

q#) [:، ويقـول سـبحانه      ] ١٣٤: عمران àÿ÷èuãø9ur (#þq ßs xÿóÁ uãø9ur 3 üwr& tbq ô7ÏtéB br& tçÏÿøótÉ ª!$# óO ä3s9 3 
ª!$#ur Öëq àÿxî îLì Ïm §ë []  قال رسـول   :  قال رضي اهللا عنه  ، وعن أيب هريرة     ] ٢٢: سورة النور
" ثالث من كن فيه حاسبه اهللا حساباً يسرياً وأدخله اجلنة برمحته  :" صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  
  " تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك          :" يا رسول اهللا، قال     ملن  : قالوا

  

                                                
  ) .٤/٤٦( ابن هشام، مرجع سابق، ) ١(



 ١٧٦ 

أن حتاسب حساباً يسرياً ويـدخلك اهللا   :" فإذا فعلت ذلك فما يل يا رسول اهللا، قال          : قال
   .)١("اجلنة برمحته 

  :أن يكون القائد قدوة يف هذا الباب ) ٢
فواً حىت قال خادمه أنس رضي اهللا        كان أعظم الناس ع    صلى اهللا عليه وسلم   فإن رسول اهللا    

 تسع سنني فما أعلمه قال يل قط مل فعلت          صلى اهللا عليه وسلم   خدمت رسول اهللا    :( عنه  
صلى ، وتقول زوجه عائشة رضي اهللا عنها عن النيب          )٢()كذا وكذا وال عاب علي شيئاً قط      

ـ            :( اهللا عليه وسلم   هك حرمـات اهللا    واهللا ما انتقم لنفسه يف شيء يؤتى إليه قط حىت تنت
، فهذان ألصق الناس باإلنسان وأعرفهم به ومها زوجته وخادمه ويصفانه عليه        )٣()فينتقم هللا   

  . الصالة والسالم ذا الوصف، وال شك أن ختلق القائد ذا اخللق جيعله قدوة لألتباع 
  : التغاضي عن األخطاء والتغافل -٣

  ما استقصى كـرمي  :( عيينة رمحه اهللا تعاىل وهذا من شيم الكرماء فإنه كما قال سفيان بن        
$ [: بقولـه    صلى اهللا عليه وسلم   ، ومدح اهللا تعاىل نبيه      )٤()قط   £Jn=sù ôN r' ¬7tR ¾Ïm Î/ çntçygøßr&ur ª!$# 

Ïm øãn=tã t$ ¡ètã ¼çm üÒ ÷èt/ uÚ{èôãr&ur .` tã <Ù÷èt/  [] وقال الطائي ] ٣: سورة التحرمي ،:  
ــه((  ــسيد يف قوم ــيب ب ــيس الغ   ل

  

  )٥())ن ســيد قومــه املتغــايب لكــ  
  

العفو عن الزالت واهلنات واملظلمات ليس ضعفاً وال نقصاً، بل هـو            (( وليكن معلوماً أن    
 قال  صلى اهللا عليه وسلم    أن رسول اهللا     رضي اهللا عنه  رفعة لصاحبها وعزاً، روى أبو هريرة       

" اضع أحد هللا إالّ رفعه ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللا عبداً بعفو إال عزاً، وما تو      :" 
  . )٦(" ))وال عفا رجل عن مظلمة إالّ زاده اهللا عزاً :" ولفظ أمحد 

                                                
  ) .٥٦٣/ ٢(  ، ٣٩١٢: مرجع سابق، كتاب التفسري، تفسري سورة إذا السماء انشقت، حديث: احلاكم) ١(
:  أحسن الناس خلقاً ، حديثصلى اهللا عليه وسلم  مسلم ، مرجع سابق، كتاب الفضائل ، باب كان رسول اهللا            ) ٢(

٤/١٨٠٤( ، ٢٣٠٩ . ( 
 ، ٦٤٠٤: البخاري، مرجع سابق، كتاب احلدود ، باب إقامـة احلـدود واالنتقـام حلرمـات اهللا، حـديث         ) ٣(
)٦/٢٤٩١.( 
 ) .٣/٣١٠(مرجع سابق ، : ابن مفلح) ٤(
  . ٢٦٨ ص، دار إحياء العلوم ، بريوت، ١ ، طأدب الدنيا والدينهـ، ١٤٠٨علي بن حممد ، : املاوردي) ٥(
  . ٣٣٦ ص، دار القاسم ، الرياض، ١ ، طكتاب اآلدابهـ، ١٤٢٣يز، فؤاد بن عبدالعز: الشلهوب) ٦(



 ١٧٧ 

  : بذل اجلاه والشفاعة احلسنة ويف ذلك -٤
B ôì̈` [:واهللا عز وجل يقول يف ذلك  xÿô± oÑ ºp yè» xÿx© Zp uZ |¡ ym ` ä3tÉ ¼ã&©! Ò=äÅÁ tR $ pk÷]ÏiB ( t̀Bur ôì xÿô± oÑ 

Zp yè» xÿx© Zp y¥Íhäyô ä̀3tÉ ¼ã&©! ×@ øÿÏ. $ yg÷Y ÏiB [] فسعي اإلنسان يف الصلح بني املتنازعني ] ٨٥: النساء ،
ûw uéöç [:وترغيبه يف العفو من أعظم القربات وأجل الطاعات ويف ذلك يقول اهللا تعاىل  yz í Îû 

9éç ÏVü2 Ï̀iB öN ßg1uq ôf ¯R ûwÎ) ô t̀B tçtBr& >p s% yâ |Á Î/ ÷r r& >$r ãç÷ètB ÷r r& £x» n=ô¹Î) öú ÷üt/ Ä¨$ ¨Y9$# 4 ` tBur ö@ yèøÿtÉ 

öÅÏ9º så uä!$ tóÏF ö/ $# ÏN$ |Êóê sD «!$# t$ öq |¡ sù ÏmäÏ?÷sçR #·çô_ r& $ \KãÏà tã [] وعن أم الدرداء ] ١١٤: النساء ،
أال أخربكم  :" صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا :  قالرضي اهللا عنهعن أيب الدرداء 

صالح ذات البني فإن فساد : بلى، قال: بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا
، وال شك أن شفاعة اإلمام والقائد وصاحب اجلاه له أثر كبري )١("ذات البني هي احلالقة 

  .يف قبول شفاعته، وسنه بذلك طريقاً لألمة تقتدي به فيه 
  

                                                
  ) .٤/٦٦٣(  ، ٢٥٠٩:  ، حديث٥٦الترمذي ، مرجع سابق، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ) ١(



 ١٧٨ 

 
ك هو الذي حيرص على مجع أكرب قدر ممكن عن إمكانـات            القائد العسكري احملن  

عدوه وخططه، وحيرص يف نفس الوقت على أن خيفي عن عدوه مبلـغ قوتـه احلقيقيـة                 
  صلى اهللا عليه وسلم  وخططه العسكرية، وتروي كتب السرية النبوية كيف كان رسول اهللا           

قلما خرج   :  عنه رضي اهللا حيرص على هذا األمر، حىت أنه كما تقدم قول كعب بن مالك             
 صلى اهللا عليه وسـلم      لغزوة إالّ ورى بغريها، حرصاً منه         صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   

على مبدأ السرية والكتمان ملا له من أثر كبري يف الوصول إىل النتائج املرجوة، والسالمة من                
جـام  أن حيذر العسكريون، من إطالع زو     (( العطب وإفشال خطط العدو، ولذا ينبغي       

على أسرارهم العسكرية وخططهم وأوامرهم، وأالّ حيدثوا أحداً باألسرار اليت دد كيـان             
والتاريخ العسكري يف القدمي واحلديث ينبئنا أن كثرياً من اهلزائم واملآسي واآلالم             .الدولة  

قد حلت بكثري من األمم نتيجة تسرب أسرار جيوشها إىل أعدائها عن طريق زوجة خائنة،               
  . )١())خائن يف ثوب صديق، أو قريب يف الظاهر عدو يف احلقيقة والواقع أو 

 عدة أساليب يف تربية أصحابه علـى مبـدأ          صلى اهللا عليه وسلم   وقد سلك النيب    
 ومن األساليب اليت تعني القائد      السرية والكتمان، وحفظ األسرار ملا هلذا األمر من األمهية        

  : األسرار على تربية من هو مسؤول عنهم علي حفظ
  : األمر الصريح حبفظ السر -١

  :وهذا األمر له شواهد كثرية يف السرية النبوية ومن ذلك 
صلى اهللا   إىل النيب    رضي اهللا عنه   حني وصل كتاب العباس      -غزوة أحد -يف هذه الغزوة    ) أ

 الكتاب صلى اهللا عليه وسلم ، خيربه بعزم قريش وإمجاعها على حربه، دفع النيب          عليه وسلم 
صـلى اهللا    ليقرأه عليه مث استكتم أبياً اخلرب، مث ذهب النيب           رضي اهللا عنه  إىل أيب بن كعب     

 إىل أحد سادات األنصار وهو سعد بن الربيع وأخربه اخلرب مث استكتم سـعداً               عليه وسلم 
 أن زوجته مسعت احلديث الذي دار بينه وبني رضي اهللا عنهاخلرب وحني علم سعد بن الربيع    

 ليخربه اخلرب، وليأمره مبا     صلى اهللا عليه وسلم    ذهب ا إىل النيب      ى اهللا عليه وسلم   صلالنيب  
 يف نفوسـهم  -وبالذات العسكرية–مما يدل على استقرار مبدأ أمهية حفظ األسرار    . يشاء  

  . هلم على هذا األمر صلى اهللا عليه وسلممن تربية النيب 

                                                
  .١٢٢ صاحلواس، مرجع سابق،  ) ١(



 ١٧٩ 

  . )١(" باحلديث مث التفت فهي أمانة إذا حدث الرجل :" صلى اهللا عليه وسلمقوله ) ب
  : النهي عن إفشاء السر -٢

إذا حدث كـذب    : آية املنافق ثالث  :"  املنافق بقوله    صلى اهللا عليه وسلم   فقد وصف النيب    
، وال شك أن السر أمانة يودعه صاحبه عنـد مـن       )٢("وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان       

  .حيدثه به 
  : تدريب الصغار عليه -٣

بالقائد أن يتدرج يف ذلك بأن يودع بعض األسرار اليت ال يكون هلا كـبري شـان     فيحسن  
بعض من حوله، مث يتدرج يف هذا األمر، حىت يعرف ممن حوله أيهم أحفظ للسر وأكتم له                 

رضي اهللا  فيودع عنده ما حيتاج فيه إىل اإلسرار إليهم به، فقد روى اإلمام مسلم عن أنس                
  وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينـا         صلى اهللا عليه وسلم    اهللا   أتى علي رسول  :"  قال   عنه

بعثين رسول اهللا   : ما حبسك، قلت  : فبعثين إىل حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت        
ال حتـدثن بـسر     : قالت. إا ِسر   : ما حاجته قلت  :   حلاجة، قالت   صلى اهللا عليه وسلم   

واهللا لو حدثت به أحداً     : رضي اهللا عنه   أنس   قال.    أحداً    صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
  . )٣("حلدثتك يا ثابت 

    هذا السر منذ أن كـان غالمـاً إىل أن روى هـذا     رضي اهللا عنه  فقد حفظ أنس 
احلديث للتابعي ثابت البناين مث أقسم له أنه لو أخرب به أحداً ألخربه به لكنه مل حيدث ذا                  

ار حفظ األسرار من العالقات اليت متيز أصحاب         ، وص  رضي اهللا عنه  السر أحداً حىت مات     
      دحفظ السر إالّ حلاجة، خلق أولياء اهللا وخاصته،        (( األخالق الفاضلة والنفوس الكبرية وع

الذي حرصوا على أن يكون نطقهم ذكراً، وقوهلم هو النصحية هللا ورسوله وأئمة املسلمني              
   .)٤())وعامتهم 

  
  

                                                
، وصـححه  ) ٤/٢٦٧(،  ٤٨٦٨: أبو داود ، مرجع سابق، كتاب األدب ، باب يف نقل احلديث ، حـديث               ) ١(

 .األلباين 
  ) . ٢١/ ١( ، ٣٣: البخاري، مرجع سابق، كتاب اإلميان ، باب عالمة املنافق ، حديث ) ٢(
 ،  رضي اهللا عنه   ، باب من فضائل أنس بن مالك         رضي اهللا عنهم  مسلم، مرجع سابق، كتاب فضائل الصحابة        ) ٣(

  ) . ١٩٢٩/ ٤(  ، ٢٤٨٢: حديث
  . ١٤٢ ص، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، ١ ، طمن أخالق اإلسالمهـ، ١٤٢٦ ، رمضان: احملالوي) ٤(



 ١٨٠ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
    

 

 
  

 
 

  
  



 ١٨١ 

 
من أهم صفات القيادة القدرة على اختاذ القرار وعدم التردد، كما قال أبو جعفـر               

  :املنصور رمحه اهللا تعاىل 
  إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزميـة       

  

  فإن فـساد الـرأي أن تتـرددا         
  

  وال متهل األعـداء يومـاً بقـدرة    
  

   وبادرهم أن ميلكوا مثلـها غـدا        
  

 تفقد اجلنود ثقتهم يف القائد، وكذلك كل مسؤول         فكثرة التردد والتنقل بني اآلراء    
إذا كان كثري التردد والتقلب بني اآلراء فإن قراراته حينئذ تفقد املصداقية واالحترام بـني               

 درساً عملياً يف الثبـات علـى        صلى اهللا عليه وسلم   مرؤوسيه، ويف غزوة أحد يعطي النيب       
 ومال أكثرهم إىل اخلروج     ضي اهللا عنهم  رالرأي بعد املشورة، إذ إنه بعد أن شاور أصحابه          

للقاء العدو خارج املدينة، دخل بيته فلبس عدة احلرب مث خرج عليهم وقد ندموا وشعروا               
 على غري رأيه، فعرضوا عليه البقاء يف املدينة إن صلى اهللا عليه وسلم   أم أكرهوا رسول اهللا     

 وقت الشورى قـد انتـهى، ومت    يعطيهم درساً عملياً أن  صلى اهللا عليه وسلم   شاء، ولكنه   
اختاذ القرار فليس من احلكمة الرجوع عنه ألن الرجوع حينئذ  خارج عـن حـدود مـا       

 إىل قدر كـبري     -مع املشورة -يقتضيه مبدأ التشاور خصوصاً يف القضايا احلربية اليت حتتاج          
 عـن   سـلم صلى اهللا عليه و   مث إن املعىن الذي قد يتولد عن تقاعسه         . (( من احلزم والعزم    

اخلروج بعد أن طلع عليهم مستعداً لذلك، إمنا هو الضعف واالضطراب يف اإلرادة وهـو               
صـلى  ولذلك أجام النيب    .  كثرياً ما يكون نابعاً من اخلوف واحلذر اللذين ال معىن هلما            

 عن كالمهم بعبارة فيها كل احلزم والعزم، دون أن يلتفت إىل لغط القـوم               اهللا عليه وسلم  
، وـذا   )١("))ما ينبغي لنيب لبس ألمته أن يضعها حىت يقاتل        :" م فيما بينهم، قال     وتعاتبه

 كل قائد ومسؤول من أمته أن يكون صاحب قرار يثبـت            صلى اهللا عليه وسلم   يعلم النيب   
  عليه، إذ إن يف ذلك مصلحة عظيمة ألتباعه يف التربية على اختاذ القرار ولذا وقف صاحبه                

 ذلك املوقف من املرتدين وأصر على رأيه ومل يتراجع عـن            هللا عنه رضي ا أبو بكر الصديق    

                                                
  . ١٧٧ صالبوطي، مرجع سابق،  ) ١(



 ١٨٢ 

رضي فما هو إالّ أن رأيت أن اهللا شرح صدر أيب بكر             :(( رضي اهللا عنه  قراره فقال عمر    
  . )١()) بالقتال فعرفت أنه احلق اهللا عنه

صلى   قراره باخلروج ملالقاة عدوه، اختذ     صلى اهللا عليه وسلم   وكما اختذ رسول اهللا     
 قرارين آخرين رفض التراجع عنهما ألن املـصلحة يف إمـضائهما وعـدم          اهللا عليه وسلم  

  : التراجع عنهما، وهذين القرارين مها 
صلى  أبا عزة اجلمحي الذي أسره املسلمون يف بدر ومن عليه النيب             قتل أسري املشركني،  ) أ

صـلى اهللا عليـه   قتال النيب  فأطلقه بعد بدر بال فداء لفقره، على أالّ يعود ل          اهللا عليه وسلم  
 مرة أخرى، لكن عدو اهللا نكث بوعده، فحرض وخرج لقتال املسلمني، فلما أسره              وسلم

واهللا ال :"  قال صلى اهللا عليه وسلمامنن علي يا حممد، ولكن النيب       : املسلمون يف أحد، قال   
فـضرب  " خدعت حممداً مرتني، اضرب عنقه يا زبري      : متسح عارضيك مبكة بعدها وتقول    

قال له رسـول اهللا     : وبلغين عن سعيد بن املسيب رمحه اهللا أنه قال        : قال ابن هشام   .عنقه  
  . )٢("إن املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني   :" صلى اهللا عليه وسلم

يف صبيحة اليـوم التـايل       باخلروج إىل محراء األسد،      صلى اهللا عليه وسلم   حني أمر   ) ب
ج معه إليها إالّ من شهد معه القتال يوم أحد، ومل يـأذن             لغزوة أحد، أصدر قراره بأالّ خير     

.  إالّ جلابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما، ألن أباه أمره يوم أحد بالبقاء لرعاية أخواته السبع                 
 يف اخلروج معـه إىل محـراء   صلى اهللا عليه وسلم وجاء املنافق عبداهللا بن أيب يستأذن النيب        

  . األسد فلم يأذن له 
 من صـفات     أمته درساً  صلى اهللا عليه وسلم   ذه املواقف وغريها يعلم النيب      ومبثل ه 

عدم التردد بعد العزمية والشروع يف التنفيذ، فإن ذلـك يزعـزع   (( القيادة الناجحة، وهو   
: وهذا ما يتفق مع أحد التعاليم العسكرية املعتمدة       . الثقة به، ويغرس الفوضى بني األتباع       

، والقائد احملنك الناجح هو الذي يستطيع أن     )٣())يذه بعزم وإصرار    الثبات على القرار، وتنف   
ليبين خطته استناداً إىل قراره هذا، ويعمل مبوجب تلـك  . يصدر قراراً صحيحاً وسريعاً    (( 

  فكيف يكون القرار صحيحاً وسريعاً ؟ . اخلطة يف إدارة رحى القتال 
                                                

  ) . ٥٢٩/ ٢( ، ١٣٨٨: البخاري، مرجع سابق، كتاب الزكاة ، باب أخذ العناق يف الصدقة، حديث ) ١(
  .٦٦ صتقدمت القصة  ) ٢(
  .٤٥ صاجلريوي، مرجع سابق،  ) ٣(



 ١٨٣ 

لقابلية العقلية للقائد، واحلـصول     ا: يستند إصدار القرار الصحيح السريع إىل عاملني        
صـلى اهللا  وليس هناك من ينكر القابلية العقلية اليت كان ميتاز ا الرسول           على املعلومات،   

 ، تلك القابلية اليت ال خيتلف فيها املسلمون وغري املسلمني، فهو الـذي بـشر                عليه وسلم 
 ذلك إالّ لعقلية جبارة     وأنذر، وكافح وناقش عقليات كبرية، ووحد أمة، فهل ميكن أن يتم          

نافذة ؟ ، أما احلصول على املعلومات، فيكون بوساطة دوريـات القتـال واالسـتطالع               
  . )١())وبالعيون، واستنطاق األسرى، واالستطالع الشخصي، وباستشارة ذوي الرأي 

 ذلك يف غزوة أحد حيث بـث العيـون وأرسـل            صلى اهللا عليه وسلم   وقد فعل   
سداد الرأي يولد الثقـة     (( ب لعدوه ويتخذ القرار الصحيح ألن       يستطلع خرب القوم ليتأه   

، وحينئذ  )٢())لدى اجلند بالقائد، ويزيد من ثقة اجليش بنفسه، ويثق اجلند بقرارات القائد             
  .يندفعوا لتطبيق أوامره وقراراته بعزمية وثقة 

  
  

  

                                                
  .٣٠١ صم، مرجع سابق، ١٩٦٠خطاب، )  ١(
  . ٦٠٢ صالعقال، مرجع سابق،  ) ٢(



 ١٨٤ 

 
ن املطلوب من القائد املسلم إعداد العدة اليت يستطيعها متوكالً على اهللا عز وجـل،               كما أ 

كذلك عليه أن حيرص أشد احلرص على تامني وسالمة اجلبهة الداخلية، ولذا كان كل قائد        
صـلى اهللا   حمنك حيرص على هذا األمر ويوليه حقه من االهتمام، واملسلم له يف رسول اهللا               

 جيد عنايته ذا األمر،     صلى اهللا عليه وسلم   نة، ومن يتأمل سرية النيب        أسوة حس   عليه وسلم 
 إذا خرج لغزوة استخلف على املدينة من يقوم بشؤون من فيها            صلى اهللا عليه وسلم   فكان  

 عدة تـدابري    صلى اهللا عليه وسلم   من النساء والصبيان وأهل األعذار، ويف غزوة أحد اختذ          
  :هلذا األمر وهي

  . استخلف على املدينة ابن أم مكتوم  عليه وسلمصلى اهللا أنه -١
 النساء والصبيان يف أطم مـن       صلى اهللا عليه وسلم    من الناحية األمنية أيضاً مجع النيب        -٢

آطام املدينة خشية من غدر اليهود، وبالفعل حاول اليهود الغدر مبن يف احلصن لوال أن اهللا                
هللا عنها حني قتلت اليهودي الذي جـاء     تعاىل سلم بشجاعة صفية بنت عبداملطلب رضي ا       

ومن هنا يظهر أمهية عناية     ! فكيف لو كانوا متفرقني كل يف داره ؟       . إىل احلصن لينظر فيه     
القائد واهتمامه بسالمة وتأمني اجلبهة الداخلية لئال يؤتى من حيث ال حيتسب، وتفتح عليه              

  . أكثر من جبهة 
 علـي بـن أيب   صلى اهللا عليه وسلممر النيب  بعد أن انتهت الغزوة، وحتركت قريش، أ -٣

اخرج يف آثار القوم، فانظر ماذا يصنعون، وما        :"  أن يتبعهم وقال له      رضي اهللا عنه  طالب  
يريدون فإن كانوا قد جنبوا اخليل، وامتطوا اإلبل فإم يريدون مكة، وإن ركبـوا اخليـل          

ن أرادها ألسرين إليهم فيهـا مث       وساقوا اإلبل، فإم يريدون املدينة، والذي نفسي بيده لئ        
  . )١("ألناجزم 

  . حبماية اجلبهة الداخلية صلى اهللا عليه وسلمفهذه املواقف تبني اهتمام النيب 
  :أساليب محاية اجلبهة الداخلية 

 عدة أساليب حلماية اجلبهة الداخلية، ينبغي لكـل         صلى اهللا عليه وسلم   سلك النيب   
  :منها ويعتين ا ومن هذه األساليب قائد حريص على أمته أن يستفيد 

                                                
  .٥٩ صتقدم  ) ١(
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  :  إقامة العدل -١
:(( وهذا أساس قيام الدول واستقرارها، كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل               

: إن اهللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال يقيم الظاملة وإن كنت مسلمة، ويقـال               
، فالعدل من أعظم أسس     )١()) مع الظلم واإلسالم     الدنيا تدوم مع العدل والكفر، وال تدوم      

سالمة اجلبهة الداخلية وسالمتها، خبالف الظلم فإنه لن حتني للناس فرصـة إالّ اغتنموهـا               
  .للقصاص ورمبا زادوا وبالغوا يف االنتقام واستفراغ ما يف نفوسهم من حقد وضغائن 

  : إقناع اتمع بعدالة احلرب -٢
ة لتماسك اجلبهة الداخلية، فإن الناس إذا اقتنعـوا بعدالـة القـضية             وهذا من األمور املهم   

صـلى  وضرورة احلرب اليت ختوضها قيادم، تكاتفوا معها وآزروها مبا يستطيعون، والنيب            
من جهز غازياً يف سبيل اهللا فقد غزا، ومن خلف غازياً يف سـبيل              :"  يقول   اهللا عليه وسلم  

حثٌ للمسلمني على إعانة ااهدين مبا يستطيعون وال أقل         ، ويف هذا    )٢("اهللا خبري فقد غزا     
واهللا لقـد  :(( من أن خيلف اإلنسان أخاه ااهد يف أهله خبري، ولذا يقول احلسن رمحه اهللا         

، ومما يـدل    )٣())أدركت أقواماً كان أحدهم خيلف أخاه يف أهله أربعني عاماً ينفق عليهم             
((  أنه حني فر من فر يوم أحد ورجـع إىل املدينـة   على حسن تفاعل اتمع مع ااهدين 

هـاك  : لقيتهم أم أمين رضي اهللا عنها فجعلت حتثو يف وجوههم التراب وتقول لبعـضهم             
وخرج بعض النساء يشاركن مبا يستطعن، وحاول        .  )٤())املغزل فاغزل به، وهلم سيفك      

نعهم وهذا يـبني كيـف كـان     مصلى اهللا عليه وسلماألطفال املشاركة يف القتال إالّ أنه   
  .اجلميع حيرص على تقدمي ما يستطيع 

                                                
، ١، مطابع اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنـورة، ط ١ ، طاالستقامةهـ، ١٤٠٣أمحد بن عبداحلليم ،   : ابن تيمية  ) ١(
 )٢٤٧/ ٢. (  
( ،  ٢٦٨٨:  من جهز غازياً أو خلفه خبري، حـديث        البخاري، مرجع سابق، كتاب اجلهاد والسري ، باب فضل         ) ٢(
١٠٤٥/ ٣ . (  
 ) .٢٧٠/ ٦(األصبهاين، مرجع سابق، س ) ٣(
 ) .١٩٦/ ٢(الشامي، مرجع سابق،  ) ٤(
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  : غرس القيم اإلميانية واألخالق الفاضلة -٣
 سبباً يف حفظ األمن ومتاسـك اجلبهـة         -بإذن اهللا -وهذا من أعظم األساليب اليت تكون       

العهـد  الداخلية فاتمع الذي تغرس وتؤصل فيه القيم اإلسالمية كاألمانة والوفاء بالوعد و         
والعفة واملروءة واحلياء ومراعاة حق اجلار واستشعار مراقبة اهللا تعاىل ومعيته، وحنوها مـن              
القيم واألخالق اإلسالمية، لن يستغل مثل هذا اتمع أوقات احلروب ليخـل بـاألمن أو           

 صلى اهللا عليـه وسـلم     تنتشر فيه اجلرمية، بل سيكون حافظاً للعهد مراعياً لألمانة، والنيب           
الذي : ومن يا رسول اهللا، قال    : واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، و اهللا ال يؤمن، قيل          :" قول  ي

  . )١("ال يأمن جاره بوائقه 
  : االحتراز األمين -٤

من أعظم ما مييز اإلسالم أنه دين واقعي ال يتعامل باملثاليات فقط، فمع ما سبق من أمهيـة                  
هذا وحده ال يكفي، إذ البد أن يكون هنـاك يف           غرس القيم واألخالق اإلسالمية، إالّ أن       

اتمع ضعاف النفوس واإلميان، ولذا يشرع للقائد أن يأخذ أيضاً باالحترازات األمنية اليت             
 كـان إذا خـرج لغـزوة    صلى اهللا عليه وسـلم يستطيعها متوكالً على اهللا تعاىل، والنيب    

 حيث استخلف عبداهللا -وة أحدغز-استخلف أحداً على املدينة، كما صنع يف هذه الغزوة       
 وأحرز النساء يف أطم من آطام املدينة، فعلى القائد أال يغفـل             رضي اهللا عنه  بن أم مكتوم    

  .هذا اجلانب املهم يف تأمني اجلبهة الداخلية من الناحية اإلدارية والناحية األمنية وغريها 
  
  

                                                
  ) . ٢٢٤٠/ ٥( ، ٥٦٧٠: البخاري، مرجع سابق، كتاب األدب ، باب إمث من ال يأمن جاره بوائقه ، حديث ) ١(
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 صلى اهللا عليه وسـلم  عز وجل لنبيه    يكفي القائد املسلم يف أمهية الشورى قول اهللا       

:] öN èdöë Ír$ x©ur í Îû Íê öDF{  صلى اهللا عليـه وسـلم  ، مع أن النيب  ]١٥٩: سورة آل عمران   [] #$
$ [:كما ذكر اهللا عز وجل يف قوله تعاىل          tBur ß,ÏÜZ tÉ Ç` tã #ì uq ol ù;$# ÇÌÈ ÷bÎ) uq èd ûwÎ) ÖÓórur 4Óyrq ãÉ [ 

 وجل وأيده بالوحي، ومع ذلك مل يكن أحـد          وقد عصمه اهللا عز   ] ٤-٣: سورة النجم [
فقد شاور أصحابه يف مـواطن كـثرية    ، صلى اهللا عليه وسلمأكثر مشورة ألصحابه منه     

   :جداً ومنها
 يف غزوة بدر استشار أصحابه يف قتال املشركني وبالذات أراد رأي األنصار ألـم مل              -١

  .يكونوا بايعوه إالّ على منعه يف املدينة 
  يف بدر شاور يف شأن األسرى، هل يقتلهم أم يقبل فيهم الفداء ؟  أيضاً -٢
  . شاور أصحابه يوم أحد هل خيرج لقتال قريش خارج املدينة أم يقاتلهم داخلها -٣
 سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم األحزاب يف أن يعرض            صلى اهللا عليه وسلم    شاور   -٤

 بقومهما عـن قتـال املـسلمني ألن         على رئيسي غطفان ثلث مثار املدينة على أن يرجعا        
  .السعدين رضي اهللا عنهما سيدا األنصار واألرض أرضهم 

  . كما ذكر يف حفر اخلندق رضي اهللا عنه قبل مشورة سلمان الفارسي -٥
 أخذ برأي أم سلمة رضي اهللا عنها حني أشارت عليه يف صلح احلديبية أن خيـرج إىل                  -٦

  .حر هديه ليقتدوا به حني يرونه الناس وال يكلمهم حىت حيلق رأسه وين
   .رضي اهللا عنهم شاور يف حادثة اإلفك عمر وعلياً وأسامة بن زيد -٧

 يشاور أصحابه يف األمور العامة      صلى اهللا عليه وسلم   فهذه األمثلة تبني كيف كان      
 على منهجه فكانوا يستشريون بعضهم كما كان        رضي اهللا عنهم  واخلاصة، وسار أصحابه    

 رضي اهللا عنهم ، وكما كان القراء أصحاب مشورة عمر رضي اهللا عنه   بكر   ذلك حال أيب  
  .مجيعاً 

فالقائد املسلم جيعل من هذه السرية العطرة قدوة له حبيث يستشري يف أمور املسلمني              
ما خاب من استخار وال     : العامة وهذا أوجب وآكد، ويستشري يف األمور اخلاصة كما قيل         

  . اقتصد ندم من استشار، وال عال من
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  كيف يريب القائد من حوله على الشورى ؟
البد للقائد املسلم من جملس استشاري يستخرج به آرائهم ويستنري ا ومن األساليب اليت              

  :يستخرج ا آرائهم ونصحهم 
  :  الطلب املباشر -١

" .  أشريوا علي أيها الناس   :"  يقول يف أكثر من موطن       صلى اهللا عليه وسلم   كما كان النيب    
فيطلب القائد ممن يثق برأيه وعقله ودينه وأمانته املشورة، حىت يصل إىل قرار سـليم ورأي             
رشيد، وليس يف هذا غضاضة أو انتقاص، فقد كان أكمل الناس عقالً وأرشـدهم رأيـاً                

 ذا، بل إنه بذلك يطَيب خواطرهم، ويستخرج نصحهم،         صلى اهللا عليه وسلم   رسولُ اهللا   
 وجيعلهم يتحمسون للفعل، ألم شعروا أم شاركوا يف القـرار وإبـداء   ويعرف عقوهلم، 

 يف هذه الغزوة حني خرج      صلى اهللا عليه وسلم   الرأي وهذا الطلب املباشر فعله رسول اهللا        
  .على الناس وطلب رأيهم 

  :  عدم تعنيفهم إذا أخطؤوا -٢
 ذلك، ويف غزوة أحد     فإن غاية املطلوب منهم هو بذل النصح، وحتري احلق واالجتهاد يف          

 مل يعنف الصحابة الـذين أشـاروا        صلى اهللا عليه وسلم   مثال صادق على ذلك، فإن النيب       
ولقد كان مـن    (( باخلروج للقاء العدو خارج املدينة مع ما حصل هلم من اآلالم واجلراح             

م يف  حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد املعركة، أمام ما أحدثته من انقـسا               
ولكـن  !  الصفوف يف أحرج الظروف، وأمام النتائج املريرة اليت انتهت إليهـا املعركـة              

وكان اهللا يعلم أن خري وسـيلة       .  اإلسالم كان ينشئ أمة ويربيها، ويعدها لقيادة البشرية         
لتربية األمم وإعدادها للقيادة الرشيدة، أن ترىب بالشورى، وأن تدرب على محل التبعة، وأن 

 لتعرف كيف تصحح خطأها، وكيف      -مهما يكن اخلطأ جسيماً وذا نتائج مريرة      -ختطئ  
فهي ال تتعلم الصواب إالّ إذا زاولت اخلطأ، واخلـسائر ال         .  حتتمل تبعات رأيها وتصرفها     

، ولذا مل يعنـف     )١())م إذا كانت احلصيلة هي إنشاء األمة املدربة املدركة املقدرة للتبعة            
 أصحابه على رأيهم باخلروج إىل العدو خارج املدينـة،           عليه وسلم  صلى اهللا النيب احلكيم   

                                                
  ) .٥٠١/ ١( قطب، مرجع سابق،  ) ١(
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ألن غاية املطلوب من املستشار أن جيتهد رأيه وينصح، وليس عليه أن يوافق الصواب وإال               
  .ملا أبدى أحد رأيه 

  : االستمرار يف املشورة -٣
ارئـة، أو   ينبغي أن تكون الشورى للقائد املسلم ركيزة أساسية ومنهج، وليس رغبـة ط            

  أسوة حسنة، حيث إنه      صلى اهللا عليه وسلم   استجابة لضغوط وحنوه، بل له يف رسول اهللا         
 يف حفر اخلندق،    رضي اهللا عنه   كما ذكر أخذ برأي سلمان الفارسي        صلى اهللا عليه وسلم   

وشاور السعدين يف مصاحلة غطفان يف نفس الغزوة، وهي الغزوة اليت تلي غزوة أحد مع ما             
 يف األخذ ذا    صلى اهللا عليه وسلم    من نتائج يف غزوة أحد، ومع هذا يستمر          كان للشورى 

  .املبدأ املهم لكل قائد أال وهو الشورى 
  : األخذ برأي املستشار -٤

 جيده يف أكثر من موطن أخذ برأي غريه مع          صلى اهللا عليه وسلم   من ينظر يف سرية الرسول      
ع هذه الدراسة مثال بين على ذلك فإنـه         أنه خمالف لرأيه، ويف غزوة أحد اليت هي موضو        

صـلى اهللا عليـه      أخذ برأي جمموعة من أصحابه مع خمالفتهم لرأيه          صلى اهللا عليه وسلم   
 من  صلى اهللا عليه وسلم   ، ومع أنه مل يكن إمجاع منهم على ذلك، ومع ما كان لديه              وسلم

 ، ورؤيـا  سـلم صلى اهللا عليه وإرهاصات تدل على اآلالم اليت ستحصل من خالل رؤياه    
 أمته وكل قائـد، األخـذ    صلى اهللا عليه وسلم   األنبياء حق، ولكن مع هذا كله يعلم النيب         

صـلى اهللا  وال شك أن يف هذا تعليم منـه  . باملشورة فيما ليس فيه نص وإن خالفت رأيه    
 لكل قائد يف التجرد يف طلب احلق، وفيه تشجيع بدون شك ملن حوله إلبـداء                عليه وسلم 
 عود أصحابه على صلى اهللا عليه وسلممن الواضح أن الرسول    (( رية وأمان، فإنه    آرائهم حب 

التصريح بآرائهم عند مشاورته هلم، حىت لو خالفت رأيه، فهو إمنا يشاورهم فيما ال نـص           
فيه تعويداً هلم على التفكري يف األمور العامة ومعاجلة مشاكل األمة، فال فائدة من املـشورة            

 أحداً ألنـه  صلى اهللا عليه وسلمرية إبداء الرأي، ومل حيدث أن الم الرسول         إذا مل تقترن حب   
أخطأ يف اجتهاده ومل يوفق يف رأيه، وكذلك فإن األخذ بالشورى ملزم لإلمام، فالبـد أن                

öN [ التوجيـه القـرآين      صلى اهللا عليه وسلم   يطبق الرسول    èdöë Ír$ x©ur í Îû Íê öDF{ $# ( #såÎ*sù |M øBzïtã 

ö@ ©.uq tGsù í n? tã «!$# [            لتعتاد على ممارسة الشورى وهنا يظهر الوعي السياسي عند الـصحابة 
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رضوان اهللا عليهم، فرغم أن هلم إبداء الرأي إالّ أنه ليس هلم فرضه على القائد، فحـسبهم               
، ومبثل هـذه    )١())أن يبينوا رأيهم، ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجح لديه من اآلراء             

القائد فيمن حوله ويربيهم على الشورى وإبداء الرأي فإن يف ذلك مصلحة    األساليب يزرع   
 يف ذلـك،    صلى اهللا عليه وسلم   عظيمة لألمة، وعلى القائد املسلم التأسي واالقتداء بالنيب         

$! [:وأالّ يكون كفرعون الذي قال اهللا عز وجل فيه أنه قال لقومه        tB öN ä3É Íë é& ûwÎ) !$ tB 3ì uë r& !$ tBur 

ö/ä3É Ïâ ÷dr& ûwÎ) ü@ãÎ6 yô Ïä$ x©§ç9$# []  [:فكانت النتيجة أنـه     ] ٢٩: سورة غافر ãPßâ ø)tÉ ¼çm tBöq s% tPöq tÉ 

Ïp yJ» uäÉ)ø9$# ãN èdyäuë ÷r r' sù uë$ ¨Z9$# ( }§ ø© Î/ ur ßäöë Èq ø9$# ßär âë öq yJø9$# [] ٩٨: سورة هود. [  
  

                                                
 ص، مكتبة العلوم واحلكم ، املدينة املنورة،        ٦ ، ط  السرية النبوية الصحيحة  هـ،  ١٤١٥أكرم ضياء ،    : العمري) ١(

٣٨٠.  
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ال شك أن الرتفاع الروح املعنوية أثر عظيم يف أداء اجلند يف ميدان القتال، ولـذا                

 يف غزوة أحد ويف غريها من غزواته، ومن ذلك حبه           صلى اهللا عليه وسلم   حرص عليه النيب    
 للفأل احلسن، وكراهيته للتطري والتشاؤم، وعرف كل قائد حمنك أمهية        صلى اهللا عليه وسلم   

ة للجند فحاول رفعها يف جنده مبا يستطيع، وما أمهله أو فرط فيه قائد إالّ ندم                الروح املعنوي 
قيمة املعنويات بالنسبة   :" وقد كان نابليون بونابارت يقول      (( وخسر يف أحرج اللحظات،     

يف الناحية املعنوية % ٧٥أي أن اجليش تكون قيمته  " للقوى املادية تساوي ثالثة على واحد     
، ولئن كانت األسلحة الفتاكة احلديثة قد أثرت اليوم، إالّ          )١())املادية  يف الناحية   % ٢٥و  

لقد كان اجليش اإليطـايل يف      (( أن اعتبار املعنويات ما زال له األثر الكبري على أداء اجلند            
جمهزاً بأحسن التجهيـزات، ومـسلحاً بأفتـك        ) م١٩٤٥-١٩٣٩(احلرب العاملية الثانية    

 أساليب التنظيم، ومدرباً وفق أحدث أساليب التدريب، إالّ        األسلحة، ومنتظماً وفق أحدث   
أن معنوياته مل تكن عالية بالرغم من كل ذلك، هلذا كان احللفاء يعتربون املواضـع الـيت                 
حيتلها اجليش اإليطايل فراغاً عسكرياً، وكان هذا اجليش يستسلم بسهولة ويسر للحلفاء يف             

  . )٢())كل معركة خيوضها 
صلى ى القائد املسلم أن يويل هذا األمر ما يستحقه، وله يف رسول اهللا              إذاً ينبغي عل  

 به وبكل أمـر يـدخل   صلى اهللا عليه وسلم  أسوة حسنة حيث كان يعتين    اهللا عليه وسلم  
  . على نفس املسلم الفرح والسرور وجيعل حالته النفسية يف أحسن أحواهلا 

  فما املراد باملعنويات ؟ 
ى الكامنة يف صلب اإلنسان اليت تكسبه القابلية على االستمرار يف           القو :(( املعنويات هي 

  . )٣())العمل، والتفكري بعزم وشجاعة، مهما اختلفت الظروف احمليطة به 
  :أساليب القائد يف رفع الروح املعنوية 

 وهذا أقوى أساليب القائد املسلم يف رفع الروح املعنوية لدى جنده، فينبغي             : التذكري   -١
  :ز على هذا األمر والتذكري به ومما ميكن أن يذكر به اجلند لرفع الروح املعنوية لديهمالتركي
 وأنه لن متوت نفس حىت تستويف رزقها وأجلها وهذا الـذي        :التذكري بالقضاء والقدر    ) أ

 خطيبـاً يف  صلى اهللا عليه وسـلم  يف غزوة أحد حيث قام صلى اهللا عليه وسلم صنعه النيب   
                                                

  .١٣ صهـ، مرجع سابق، ١٣٩٢خطاب،  ) ١(
  .١٤ صاملرجع السابق،  ) ٢(
  .١٦ صهـ، مرجع سابق، ١٣٩٣خطاب،  ) ٣(



 ١٩٣ 

أنه لـن  : وأنه قد نفث يف روعي الروح األمني:(( قاله هلم يف ذلك اليوم أصحابه فكان مما    
  . )١())متوت نفس حىت تستويف أقصى رزقها، ال ينقص منه شيء، وإن أبطأ عنها 

 فهذا من أعظم احملفزات وهو مما ورد يف خطبة          :التذكري بفضل اجلهاد واالستشهاد     ) ب
فإن جهـاد العـدو    :" صلى اهللا عليه وسلم     يوم أحد حيث قال    صلى اهللا عليه وسلم   النيب  

شديد كريه، قلَّ من يصرب عليه إالّ من عزم اهللا تعاىل رشده، فإن اهللا تعاىل مع من أطاعـه،      
وإن الشيطان مع من عصاه، فافتتحوا أعمالكم بالصرب على اجلهاد، التمسوا بـذلك مـا               

   .)٢("وعدكم اهللا تعاىل 
 على أيب صلى اهللا عليه وسلم  كما اشترط النيب     :قدام  التذكري بالشجاعة والثبات واإل   ) ج

 عنه حني أعطاه سيفه قبل بدء معركة أحد واشترط عليه أالّ يقاتل به              رضي اهللا عنه  دجانة  
   :رضي اهللا عنهيف الكيول الذي هو مؤخرة الصفوف ولذا أنشد أبو دجانة 

أنا الـذي عاهـدين خليلـي      ((   
 

  وحنن بالـسفح لـدى النخيـل       
 

ــول أالّ ــدهر يف الكي ــوم ال    أق
  

  )٣())أضرب بسيف اهللا والرسول       
  

 أشجع الناس وأثبتهم قلباً حىت إن الشجاع كان الذي حيـاذي            صلى اهللا عليه وسلم   وكان  
 يف أحـرج   صلى اهللا عليه وسـلم     إذا محي الوطيس، كما ثبت       صلى اهللا عليه وسلم   بالنيب  

تركيز على مثل هذه املعاين اإلميانية الـيت        فعلى القائد املسلم ال   . اللحظات يف أحد وحنني     
  .تدفع اجلند للبذل والتضحية والصرب على مكاره اجلهاد 

  :  القيادة املتميزة -٢
ال شك أن للقائد تأثري عظيم على جنده، وكلما تكاملت فيه صفات القيادة كان تـأثريه                

يب على أصحابه الذين  ذلك التأثري العجصلى اهللا عليه وسلمأعظم وأعمق، ولذا كان للنيب   
 أعظم مثـال  صلى اهللا عليه وسلمافتتحوا األقاليم شرقاً وغرباً يف املدة اليسرية فقد رأوا فيه      

 الـذي  رضي اهللا عنـه للقائد الناجح املثايل يف كل جمال، وكان من رجاله خالد بن الوليد    
ال ينام وال :( ان يفعلون األعاجيب يف ميدان القتال حتت رايته، ذلك ألنه ك      (( كان رجاله   

 الـذين   رضي اهللا عنهم  ، فهذا أحد رجاله     )٤())باإلضافة إىل مزاياه القيادية األخرى      ) ينيم  

                                                
  .٣٣ صتقدم يف  ) ١(
  .٣٣ صتقدم يف  ) ٢(
  .٣١ صتقدم يف  ) ٣(
  .٢٤ صهـ، مرجع سابق، ١٣٩٣خطاب،  ) ٤(



 ١٩٤ 

تربوا على يديه وتأثروا به، فيجب على من تصدى للقيادة ليحظى بثقة رجاله واستبساهلم              
 عليـه  صلى اهللاأن يكون ذا تأثري فيهم وهذه واهللا وأضعافها متحققة يف شخص رسول اهللا         

، فعلى كل قائد مسلم يريد لنفسه التأثري يف جنوده والنجاح يف حتقيق أهدافه االقتداء               وسلم
  . ليحصل له مطلوبه صلى اهللا عليه وسلمبرسول اهللا 

 ففي هذا العصر بالذات صار لإلعالم تأثري عظيم يف : احلرب اإلعالمية والنفسية -٣
لى أنه الضحية أو العكس، فالقائد املسلم توجهات الناس وآرائهم فقد يصور اجلالّد ع

حيرص على العناية بتحفيز اجلنود والناس عموماً ورفع معنويام عن طريق اإلعالم 
وإضعاف تأثري اإلعالم املضاد لئال يؤثر يف معنويات الناس سلباً، وقد صارت احلرب 

ثرية ملا له من تأثري يف اإلعالمية والنفسية اليوم فناً وعلماً يدرس وتنفق عليه األموال الك
 مل صلى اهللا عليه وسلمتوجيه الرأي العام وحفز اهلمم جتاه اهلدف املراد الوصول إليه والنيب 

يغفل هذا اجلانب بالوسائل املتاحة يف ذلك العصر كما خذّل معبد اخلزاعي قريشاً عن 
 طلب من ركب تفكريها يف العودة إىل املدينة بعد غزوة أحد، وصنع ذلك أبو سفيان حيث

عبدالقيس تبليغ رسالة يريد أن خيوف ا املؤمنني أن قريشاً أمجعت العزم على الرجوع 
   بقوهلم رضي اهللا عنهم وأصحابه صلى اهللا عليه وسلمإليهم الستئصاهلم، لكن قابلها النيب 
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بالقائد املسلم بعد هذا التفريط يف العناية بالناحية اإلعالمية والنفسية وبالذات يف هذا 

  .العصر 
  



 ١٩٥ 

 
    ا وأحداثها ونتائجها، مث         تناول الباحث يف هذه الدراسة غزوة أحد من حيث أسبا

استنبط املضامني التربوية يف اجلانب اإلمياين واجلانب األخالقي واجلانب السياسي واجلانب           
العسكري، مث ذكر الباحث التطبيقات التربوية للقائد املسلم يف اجلوانب اإلميانية واألخالقية           

ملنهج العلمي يف البحث واالستنباط، داعياً اهللا عز وجل أن          والسياسية والعسكرية، ملتزماً ا   
يكون قد وفق للصواب وما كان من خطأ أو تقصري فأسأل اهللا عز وجل أن يستره ويغفره،         

  .إن ريب مسيع جميب 
وقد توصل الباحث بفضل اهللا عز وجل إىل جمموعة من النتـائج والتوصـيات              

  : واملقترحات وهي
  :نتائج الدراسة 

أن هذه الغزوة من أعظم املغازي اليت كان هلا اثر كبري يف التربية باألحـداث وتنقيـة               -١
  .الصف املسلم، وانكشاف املنافقني على حقيقتهم 

 ظهر من خالل غزوة أحد أمهية اإلخالص هللا وتنقية النية يف اخلروج للجهاد يف سبيل                -٢
ا اهللا وهذه بال شك تبني أمهية التربية اإلميانية ومثر.  

 أظهرت غزوة أحد مناذج عالية من حسن خلق النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصـحابه                -٣
وهذا . حىت يف حال احلرب متثلت يف عدة أمثلة للعفو والصفح واملواساة والترفع عما يشني          

  .يبني مرتلة اخللق من اإلسالم ويوجب العناية بتأصيل مكارم األخالق 
 يف حسن سياسـته  صلى اهللا عليه وسلم متيز به النيب  أظهرت غزوة أحد جبالء بعض ما -٤

ألمور احلرب والسلم كما يف التطبيق الراقي منه صلى اهللا عليه وسلم ملبدأ الشورى وتأمني               
  .من يف املدينة من النساء والضعفة وغري ذلك مما ظهر يف هذه الغزوة 

 يف  صلى اهللا عليه وسلم      تبني من خالل غزوة أحد القدرات العالية اليت اتصف ا النيب           -٥
صـلى اهللا   اجلانب العسكري كما يف حسن اختياره ملكان معسكره وإحكام خطته وثباته            

  . وغريها من القدرات العسكرية العالية اليت أظهرا هذه الغزوة عليه وسلم



 ١٩٦ 

 يف هذه الغزوة تطبيقات ميكن أن يستفيد منها القائد التربوي أو السياسي أو العسكري       -٦
 يف جماله كما يف تطبيق الشورى والصدق والسرية والكتمان واختاذ القـرار الـشجاع    كلٌّ

  .والسليم يف الوقت املناسب 
صلى اهللا عليه    اشتملت هذه الغزوة على مناذج سامقة من حب الصحابة الصادق للنيب             -٧

  . جتلت يف مواطن كثرية من بداية الغزوة إىل منتهاها وسلم
ن السنن الربانية ال حتايب أحداً، فحني خالف الرماة أمـر الـنيب              أظهرت هذه الغزوة أ    -٨

صـلى   ختلف عنهم النصر الذي وعدوا به ألن من شروطه طاعة النيب           صلى اهللا عليه وسلم   
   .اهللا عليه وسلم

صـلى اهللا    أظهرت هذه الغزوة الصفات والقدرات القيادية العالية اليت يتمتع ا النيب             -٩
غي أن تدرس ويستفاد منها يف تربية القادة ، سواء كانوا قادة تربـويني     واليت ينب  عليه وسلم 

  .أو سياسيني أو عسكريني 
 واملـؤمنني  صلى اهللا عليه وسـلم  أظهرت هذه الغزوة احلقد الذي يكنه اليهود للنيب        -١٠

  .وفرحهم مبا يصيب املؤمنني من نكبات ومصائب 
م على اإلسالم حيث خذلوا الـنيب        كما أظهرت هذه الغزوة حقد املنافقني وخطره       -١١

 وأصحابه يف أحرج اللحظات، فهم اخلطر احلقيقي لألمة قدمياً وحديثاً           صلى اهللا عليه وسلم   
ç/èf ñr [:وصدق اهللا تعاىل إذ يقـول        ßâ yèø9$# ÷Lèeöë xã ÷n$$ sù 4 ÞO ßgn=tG» s% ª!$# ( 4í ¯Tr& tbq ä3sù÷sãÉ []   سـورة

  ] . ٤: املنافقون
  

  :التوصيات 
  : هذه الدراسة يوصي الباحث مبجموعة من التوصيات يف اية

أن تضاف لطالب قسم التربية اإلسالمية ممن ليسوا من الكليات الـشرعية مقـررات              ) ١
إضافية من الكليات الشرعية لتثري ثقافتهم الشرعية حىت يتمكنوا من اسـتلهام الـدروس              

  .التربوية من املوضوعات الشرعية 
اإلسالمية لدراسة السرية النبوية وغريها من املوضوعات الشرعية أن يوجه طالب التربية  ) ٢

  .دراسة تربوية ليقدموا لألمة تلك املوضوعات تربوياً مبا يفيد األمة من حاضرها ومستقبلها 



 ١٩٧ 

القرآن الكرمي والسنة املطهرة ال ينضبان على مر الزمان فحبذا االستفادة مما فيهما مـن        ) ٣
  .ة كنوز يف النواحي التربوي

ينبغي دراسة النواحي التربوية يف السرية النبوية يف املناهج الدراسية وأالّ يكتفى مبجـرد         ) ٤
  .سرد األحداث والوقائع 

االهتمام بالتربية على املبادئ التربوية كالشورى وغريه ابتداء من البيـت مث يف كافـة               ) ٥
  .عملياً مؤسساتنا وتأصيل هذه املبادئ وتربية الناشئة عليها وتفعليها 

 صلى اهللا عليه وسلماالهتمام بدراسة النواحي القيادية واإلدارية اليت كان يتمتع ا النيب      ) ٦
 القـدوة   صلى اهللا عليه وسلم   يف كافة مؤسساتنا وتأصيل ذلك تأصيالً شرعياً وتربوياً فإنه          

  .الكاملة وقد أظهرت هذه الغزوة شيئاً من ذلك 
نسيق وتكامل بني الكليات الشرعية وكليات التربيـة        يوصي الباحث بأن يكون هناك ت     ) ٧

  .ليستفيد كل منهما من اآلخر 
يوصي الباحث بتدريس مادة السرية النبوية ذا املسمى يف مراحل التعليم العـام مـن               ) ٩

  . إىل وفاته صلى اهللا عليه وسلممولد النيب 
  

  : املقترحات 
 الـيت مل تـدرس      ى اهللا عليه وسلم   صل يقترح الباحث إجراء دراسة عن غزوات النيب         -١

  .دراسة تربوية حسب علم الباحث مثل حنني وفتح خيرب وغريها من أحداث السرية 
 مع املخالفني له مـن  صلى اهللا عليه وسلم يقترح الباحث إجراء دراسة عن تعامل النيب  -٢

  .الكفار واملنافقني واليهود وغريهم ودالالت ذلك التربوية 
  
  



 ١٩٨ 

: املالحق 

  
   ، دار الفكر ، دمشق ٤هـ ، أطلس السرية النبوية ،  ط١٤٢٥شوقي ، : و خليلأب



 ١٩٩ 

  املرجع السابق
  



 ٢٠٠ 

 
  :القرآن الكرمي وعلومه :  أوالً

  .القرآن الكرمي  -١
هـ ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم        ١٤٢١عبدالرمحن بن ناصر ،     : السعدي -٢

 .ت ، لبنان املنان، مؤسسة الرسالة ، بريو
 ، دار   ١هـ ، اإلتقان يف علوم القرآن، ط      ١٤٢١عبدالرمحن بن أيب بكر،     : السيوطي -٣

 .الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان 
هـ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ١٤٢٦حممد األمني بن حممد املختار،  : الشنقيطي -٤

 . ، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة ، السعودية ١بالقرآن، ط
هـ، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدرايـة         ١٤٢٣حممد بن علي،    : ينالشوكا -٥

 .من علم التفسري، دار احلديث، القاهرة، مصر 
هـ، جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن ، دار           ١٤٠٥حممد بن جرير،    : الطربي -٦

 .الفكر، بريوت، لبنان 
 .ون، تونس م، التحرير والتنوير، دار سحن١٩٩٧حممد الطاهر، : ابن عاشور -٧
 .، بريوت ، لبنان  ، دار الشروق١٥هـ، يف ظالل القرآن، ط١٤٠٨سيد، : طبق -٨
  

 :السنة النبوية : ثانياً
 ، دار ١هـ، املستدرك علـى الـصحيحني، ط  ١٤٠٨حممد ناصر الدين ،    : األلباين -٩

 . الكتب العلمية، بريوت ، لبنان 
 ، دار ابن كثري ،      ٣هـ، صحيح البخاري ، ط    ١٤٠٧حممد بن إمساعيل ،     : البخاري -١٠

 .بريوت ، لبنان 
هـ، سنن الترمذي ، دار إحياء التراث العريب ،         ١٤٢٤حممد بن عيسى ،     : الترمذي -١١

 .بريوت ، لبنان 
، دار  ١هـ، املستدرك علـى الـصحيحني ، ط       ١٤١١حممد بن عبداهللا ،     : احلاكم -١٢

 .الكتب العلمية، بريوت ، لبنان 



 ٢٠١ 

 ،  ١باري بشرح صحيح البخاري، ط    هـ، فتح ال  ١٤٢٦أمحد بن علي ،     : ابن حجر  -١٣
 .دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية 

،  ، مؤسسة الريان١نن أيب داود ، طهـ، س١٤١٩سليمان بن األشعث ،   : أبو داود  -١٤
 .بريوت ، لبنان 

 ، دار طيبة للنـشر      ١هـ، صحيح مسلم، ط   ١٤٢٧مسلم بن احلجاج ،     : القشريي -١٥
 .والتوزيع، الرياض، السعودية 

هـ، حتفة األحوذي بـشرح     ١٤٢٤حممد عبدالرمحن ابن عبدالرحيم،     : باركفوريامل -١٦
 .جامع الترمذي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ، لبنان 

  

 :السرية النبوية : ثالثاً 
، ١هـ، السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية، ط       ١٤٢٤مهدي رزق اهللا ،     : أمحد -١٧

 . ، السعودية دار إمام الدعوة، الرياض
ت، غزوة أحد، مكتبة امللك عبداهللا املركزيـة ، جامعـة أم   .حممد أمحد ، د   : بامشيل -١٨

 .القرى، مكة املكرمة ، السعودية 
 .، دار الفكر، دمشق ، سورية ١هـ، فقه السرية النبوية، ط١٤٢٨، حممد سعيد: البوطي -١٩
خري العبـاد   هـ ، سبل اهلدى والرشاد يف سرية        ١٤٢٨حممد بن يوسف ،     : الشامي -٢٠

rدار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان ٢ ، ط ، . 
 .، سورية ة النبوية يف ضوء القرآن والسنة، دار القلم، دمشق، السريحممد حممد: أبو شهبة -٢١
، مكتبة العلـوم    ٦هـ، السرية النبوية الصحيحة ، ط     ١٤١٥أكرم ضياء ،    : العمري -٢٢

 .واحلكم، املدينة املنورة ، السعودية 
 . ، دار الدعوة ، اإلسكندرية ، مصر ٨هـ، فقه السرية ، ط١٤٢٨حممد ، : الغزايل -٢٣
، ٤هـ، زاد املعاد يف هدي خري العبـاد ، ط         ١٤٠٧حممد بن أيب بكر ،      : ابن القيم  -٢٤

 .مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان 
، دار الكتـب    ٢هـ، البداية والنهايـة ، ط     ١٤٢٦أبو الفداء إمساعيل ،     : ابن كثري  -٢٥

 .  ، لبنان العلمية ، بريوت



 ٢٠٢ 

 ، مطابع رابطـة     ٣هـ، الرحيق املختوم ، ط    ١٤٠٦صفي الرمحن ،    : املباركفوري -٢٦
 .العامل اإلسالمي ، جدة ، السعودية 

، دار القلـم، دمـشق ،       ١هـ، السرية النبوية ، ط    ١٤٢٢علي احلسين ،    : الندوي -٢٧
 .سورية 

، دار  ٢هـ ، السرية النبويـة ، ط      ١٤٢٤عبدامللك بن هشام بن أيوب ،       : ابن هشام  -٢٨
 .الكتب العلمية، بريوت ، لبنان 

  

 :املعاجم واللغة : رابعاً 
ت، املفردات يف غريـب القـرآن، دار املعرفـة،        .احلسني بن حممد ، د    : األصفهاين -٢٩

 .بريوت، لبنان 
، ريوت، دار الكتاب العريب ، ب١ه، التعريفات ، ط  ١٤٠٥علي بن حممد ،     : اجلرجاين -٣٠

 .لبنان 
، دار  ١هـ، معجم مقاييس اللغة ، ط     ١٤٢٢ن زكريا،   أمحد بن فارس ب   : ابن فارس  -٣١

 .إحياء التراث العريب ، بريوت ، لبنان 
، دار الكتب العلميـة،  ١هـ، كتاب العني، ط  ١٤٢٤اخلليل بن أمحد ،     : الفراهيدي -٣٢

 .بريوت ، لبنان 
، دار صادر ، بريوت ،      ٤م ، لسان العرب ، ط     ٢٠٠٥حممد بن مكرم ،     : ابن منظور  -٣٣

 .لبنان 
، دار الفكـر ،  ١م، ذيب األمساء واللغـات ، ط ١٩٩٦حيىي بن شرف ،   : النووي -٣٤

 . بريوت ، لبنان 
  

 :املراجع العامة : خامساً 
، ٢هـ ، املناهج املعاصرة ، ط     ١٤٠٦فوزي طه ، رجب أمحد ،       : إبراهيم والكلزة    -٣٥

 .مكتبة الطالب اجلامعي ، مكة املكرمة ، السعودية 
هـ ، أصول التربية العامـة   ١٤١٧هللا حممود ،    صاحل سامل ، عبدا   : باقارش والسبحي  -٣٦

 .، دار األندلس ، حائل ، السعودية ٢واإلسالمية ، ط



 ٢٠٣ 

هـ، االستقامة ، مطابع اجلامعة اإلسـالمية،       ١٤٠٣أمحد بن عبداحلليم،    : ابن تيمية  -٣٧
 .املدينة املنورة ، السعودية 

املدينـة،  ، مطـابع    ٢هـ، القتال يف اإلسالم ، ط     ١٤٠٣حممد بن ناصر ،     : اجلعوان -٣٨
 .الرياض، السعودية 

، الـدار   ٢هـ ، املساعدة اإلرشادية النفسية، ط     ١٤٢٣حممد جعفر ،    : مجل الليل    -٣٩
 .السعودية ، جدة ، السعودية 

، ١هـ، مراحل النمو يف ضوء التربية اإلسالمية، ط ١٤٢٠خالد بن حامد،    : احلازمي -٤٠
 .دار عامل الكتب ، الرياض، السعودية 

، مكتبة احلياة ، بـريوت ،       ٢م ، الرسول القائد، ط    ١٩٦٠حممود شيت ،    : خطاب -٤١
 .لبنان

، دار الفكر، بـريوت ،      ١هـ، اإلسالم والنصر، ط   ١٣٩٢حممود شيت،   : خطاب -٤٢
 .لبنان 

، ١هـ، السنن اإلهلية يف احلياة اإلنسانية، ط      ١٤٢٥شريف الشيخ صاحل ،     : اخلطيب -٤٣
 .مكتبة الرشد ، الرياض، السعودية 

 ، دار الفكر ، دمشق ،       ٤، أطلس السرية النبوية ، ط     هـ١٤٢٥شوقي ،   : أبو خليل  -٤٤
 .سورية 

،  الروحي واخللقي للمعلم واملعلمة    هـ، اإلعداد ١٤١٦حممد مجيل بن علي ،      : خياط -٤٥
 .، دار القبلة ، جدة ، السعودية ٢ط

هـ ، السنن اإلهلية يف األمم واجلماعـات واألفـراد يف           ١٤١٧عبدالكرمي،  : زيدان -٤٦
 .، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ٣الشريعة اإلسالمية ، ط

، ٢هـ، غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب ، ط       ١٤٢٣حممد بن أمحد ،     : السفاريين -٤٧
 .دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان 

، دار  ٢هـ ، منهج كتابة التاريخ اإلسـالمي، ط       ١٤١٨حممد بن صامل،    : السلمي -٤٨
 .الرسالة العلمية، مكة املكرمة، السعودية 

، دار ١هـ، حرز األمـاين ووجـه التـهاين ، ط   ١٤٠٧القاسم بن فرية،   : الشاطيب -٤٩
 .الكتاب النفيس ، بريوت ، لبنان 



 ٢٠٤ 

هـ ، التربية وأزمة التنمية البشرية ، مكتب التربيـة  ١٤٢٣يعقوب أمحد ،  : الشراح -٥٠
 .العريب لدول اخلليج العربية 

 القاسـم ،    ، دار ١هـ، كتاب اآلداب ، ط    ١٤٢٣فؤاد بن عبدالعزيز ،     : الشلهوب -٥١
 .الرياض، السعودية 

، دار الكتـب    ٢هـ، قوت القلوب ، ط    ١٤٢٦حممد بن علي ،     : أبو طالب املكي   -٥٢
 .العلمية، بريوت ، لبنان 

هـ ، االستيعاب يف معرفة األصـحاب ،        ١٤١٢يوسف بن عبداهللا ،     : ابن عبدالرب    -٥٣
 .، دار اجليل ، بريوت ، لبنان ١ط

، دار إحياء التـراث     ٣ العقد الفريد ، ط    هـ ، ١٤٢٠أمحد بن حممد ،     : ابن عبدربه  -٥٤
 .العريب، بريوت ، لبنان 

، ١أهدافه وأسـسه ، ط    : هـ ، إعداد اجلندي املسلم    ١٤٢٣عبداهللا فريح،   : العقال -٥٥
 .مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية 

هـ، البحث العلمي ، إشراقات للنشر والتوزيع ، جدة ،          ١٤٢٤ذوقان ،   : عبيدات   -٥٦
 .السعودية 

 .، دار الدعوة، اإلسكندرية ، مصر ٥هـ، عقيدة املسلم ، ط١٤٢٩ حممد ، :الغزايل -٥٧
هـ ، املرشـد يف كتابـة       ١٤١٢حلمي حممد، عبدالرمحن صاحل ،      : فودة وعبداهللا    -٥٨

 . ، دار الشروق ، جدة، السعودية ٦األحباث، ط
، مكتبـة طربيـة،     ٣هـ ، ملعة االعتقـاد، ط     ١٤١٥عبداهللا بن أمحد،    : ابن قدامة    -٥٩

 .السعودية الرياض، 
ـ ١٣٩٣حممد بن أيب بكر،   : ابن القيم  -٦٠ ، دار الكتـب العلميـة،   ٢د، طهـ ، الفوائ

 .، لبنان بريوت
، دار الكتب العلمية،    ٣هـ، الداء والدواء ، ط    ١٤١١حممد بن أيب بكر،     : ابن القيم  -٦١

 .بريوت ، لبنان 
، دار الكتـاب    ٢هـ، مدارج الـسالكني، ط    ١٣٩٣حممد بن أيب بكر،     : ابن القيم  -٦٢

 .ريب، بريوت، لبنان الع



 ٢٠٥ 

م ، إعالم املوقعني عن رب العاملني، دار اجليل،         ١٩٧٣حممد بن أيب بكر،     : ابن القيم  -٦٣
 .بريوت، لبنان 

هـ ، مفتاح دار السعادة ومنثور والية أهـل         ١٤١٦حممد بن أيب بكر،     : ابن القيم  -٦٤
 .، دار عفان ، اخلرب ، السعودية ١العلم واإلرادة، ط

، دار إحياء العلوم،    ١هـ ، أدب الدنيا والدين، ط     ١٤٠٨ ،   علي بن حممد  : املاوردي -٦٥
 .بريوت، لبنان 

، مركز الكتاب للنشر،    ١هـ، من أخالق اإلسالم ، ط     ١٤٢٦رمضان ،   : احملالوي -٦٦
 .القاهرة ، مصر 

، ٢هـ ، اآلداب الشرعية واملـنح املرعيـة، ط        ١٤١٧حممد بن مفلح ،     : ابن مفلح  -٦٧
 .مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان 

، دار  ١م ، مبادئ احلـرب يف صـدر اإلسـالم، ط          ١٩٩٤غازي إمساعيل ،    : هرامل -٦٨
 .الفرقان، عمان ، األردن 

 .، دار الفرقان ، عمان ، األردن ٢هـ ، احلرب النفسية ، ط١٤٠٦أمحد ، : نوفل  -٦٩
  

 :الرسائل العلمية والدوريات : سادساً 
ـ      ١٣٩٩حسني أمحد ،    : الباكري -٧٠ ستري غـري   هـ، مرويات غزوة أحد، رسالة ماج

منشورة، قسم الدراسات العليا، قسم السنة املشرفة، اجلامعة اإلسـالمية ، املدينـة             
 .املنورة ، السعودية 

دراسة دعوية، رسالة ماجستري غري     : هـ، غزوة أحد  ١٤١٦حممد عيظة ،    : بامدحج -٧١
منشورة، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، الرياض ،             

 .ودية السع
هـ، السياسية العسكرية يف غزوة أحد،      ١٤١٩عبدالرمحن بن عبدالعزيز،    : اجلريوي -٧٢

رسالة ماجستري غري منشورة، املعهد العايل للقضاء، قسم السياسة الشرعية، جامعـة            
 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، الرياض ، السعودية 



 ٢٠٦ 

غزويت بدر وأحـد ، رسـالة       حممد عبدالعزيز ، التدابري األمنية من خالل        : احلواس -٧٣
ماجستري غري منشورة من قسم الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود       

 .اإلسالمية ، الرياض ، السعودية 
هـ، املضامني التربوية املستنطبة من سورة      ١٤٢٥أمحد بن علي بن عمر ،       : الزيلعي -٧٤

م التربيـة اإلسـالمية     الفاحتة وتطبيقاا التربوية ، رسالة ماجستري غري منشورة، قس        
 .واملقارنة، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، السعودية 

هـ، أخالقيات احلـرب يف اإلسـالم ، جملـة    ١٤٢٤ممدوح إبراهيم ،    : الطنطاوي -٧٥
 . ، الرياض ، السعودية ١١٢: اجلندي املسلم ، العدد

ن غزوة بدر وأحـد  هـ، حديث القرآن ع ١٤٠٩حممد بن بكر بن إبراهيم ،       : عابد -٧٦
واحلديبية وفتح مكة وحنني وتبوك، رسالة دكتوراه غري منشورة ، قـسم التفـسري،       

 .اجلامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة، السعودية 
هـ، العقيدة العسكرية اإلسالمية، جملـة اجلنـدي     ١٤٢٥بندر بن عبداهللا ،     : النذير -٧٧

 . ، الرياض السعودية ١١٧: املسلم، العدد
هـ، احلرب النفسية يف عـصر النبـوة، رسـالة    ١٤٠٥ عبدالرمحن ناصر ،   :اهلزاع -٧٨

ماجستري غري منشورة ، كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود               
 .اإلسالمية، الرياض، السعودية 

 
  


