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  :الفصل األول

   النبي العسكري  
             أهداف اجلهاد  - أ

                            ً               املادي لبعض الوقت، وذلك متـشياً مـع                                         لقد سد اهللا أمامه أبواب اجلهاد     
  .                                                                             طبيعة األشياء، وألن لكل شيء وقته املرهون به، ودام هذا لسنوات طويلـة            

                                                                      ي أذن اهللا تعاىل بالنضال املشروع، ومسح هلم باستعمال القوة والدخول                 ْ  وبعد ألْ 
  .                                               لقد آن لكم أن تدافعوا عن أنفسكم وعـن حقـوقكم    :             ً    يف احلروب قائالً هلم 

                                                                             وقبل الدخول إىل هذا املوضوع العريض والعميق أود أن أقوم بـشرح بعـض              
   .        ض األذهان                    ً                                 األمور اليت تكون أساساً إلثارة بعض األسئلة أو الشبهات يف بع

                                     يف إدارة اجليوش وتعبئتها وسوقها                                             وقبل الدخول إىل موضوع فطنة الرسول       
            فمن املهـم     .                               ً                                       وإدارا، فمن املفيد التوقف قليالً حول العهد الذي شرع فيه اجلهاد          

   ً                                                                          جداً معرفة املعىن العام للجهاد من جهة، مث معرفة تاريخ بدء اجلهاد املادي أي األمر    
                                                        ذلك ألن أعداء الدين يقومون بتشويه معىن اجلهاد، كما           .                   تال من جهة أخرى       بالق

                                                                                   أن بعض األصدقاء اجلاحدين يقومون خبلط التواريخ، وبالتايل ببلبلة األذهان، لـذا            
   .          ً                                      فال أرى بداً من القيام بتوضيح بعض األمور لكال اجلانبني

       فحياته                                               طوال حياته قيد شعرة عن مبادئ اإلسالم،                           مل ينحرف الرسول    
  .                                                                               كلها كانت عبارة عن قيامه بتطبيق اإلسالم يف احلياة وصبه يف الواقع العملي            
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                                                                            وهذا ينطبق على موضوع احلرب واجلهاد مثلما ينطبق على سـائر املواضـيع             
  .            وااالت األخرى

           الدفاع  . ١

                                                                         لقد أباح اإلسالم لألفراد ولألمم حق الدفاع عن النفس ضد مـن يهـدد              
  .                                                    قوى املعادية هلا، بل حث على ذلك يف بعض األحيان                               كياا ووجودها ضد ال   

                                                                         فإن أراد أحدهم التعرض لك وملالك وحلياتك ولدينك ولعرضك تصديت لـه            
         ً                           لنفرض مثالً أن أي دولة من الدول         .     ً                                  وجهاً لوجه، ودخلت معه يف صراع مرير      

                                                                            جتاوزت احلدود الفاصلة بينك وبينها ودخلت أراضيك، فمـاذا تعمـل؟ وإذا            
                                                           بعضهم يف بلدك وأطلقتهم عليك فماذا سيخطر على بالـك؟                        قامت بتحريض   

                                                                           وإذا تعرض أبناء دينك يف مكان ما إىل ظلم وإىل غدر فكيـف ستتـصرف؟               
   " .                   ً ال شيء، لن أعمل شيئاً "                        الشك أنك لن تكتفي بالقول 

                           كيفية استعمال القـوة            ً                                       وانطالقاً من هذه النقطة فقد وضع رسول اهللا         
                              فأشار إىل ضـرورة اسـتعمال        .           ً   ة عشر قرناً                                    داخل إطار من االنضباط قبل أربع     

                                                                            القوة إن اقتضى األمر جبانب احلكمة، واستعمال التهديد جبانب اإلرشـاد إن            
                       ً        على املسلم أن يكون قوياً،            أجل  .                                              أراد املسلم أن حييا حياة كرمية وحياة عزيزة       

                                                                             وأن يستعمل القوة يف سبيل احلق، وأن يـسمع صـوته للعـامل، وأن يقطـع               
   .                  ً              رة، فيكون بذلك ممثالً للتوازن الدويل           األصوات املنك

              ردع الظلم  . ٢

           وحنن نظـن     .                                                             هناك الكثريون ممن حلقهم الظلم واحليف والغدر يف هذا العامل         
                                               ، أو عندما نسجل بعض النجاح على املـستوى                 عليهم          محايتنا     نبسط              بأننا عندما   
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    ً عقوالً                         ً        صحيح أنه قد يعد هذا أمراً م        .                                         السياسي لصاحلهم نكون قد حللنا املوضوع     
                                                                     أجل، إننا نفتح صدورنا إلخوتنا يف القومية ويف الدين وحنـاول أن               ..             بنسبة معينة 

                                                                            حنل بتضحياتنا بعض مشاكلهم، ولكن ال أدري أي جزء من هذه املشكلة ننجح             
       ً                               مليوناً من الذين تعرضوا للظلـم        ٢-   ١,٥                               فبالقرب منا هناك ما يقارب        .       يف حله 

                                         م اإلسـالمية ومـن اسـتعمال أمسـائهم                          ِ                      والقهر والذين مِنعوا من أداء شعائره     
                                                     ً                    فإن استطعنا أن نفتح صدورنا لنصف مليون منهم فإن مليوناً أو أكثر               ..        اإلسالمية

                                                فإذا كنا عاجزين عن حل مشكلة صغرية أمام          )١ ( .                             سيبقون هناك حتت وطأة الظلم    
                                                                                  دولة صغرية فكيف نستطيع التصرف إذن، أمام املشاكل العديدة للدنيا واملتعلقـة            

         قريب؟      بنا عن

                                                                   إذن، جيب أن تكون هناك دولة إسالمية حبيث حيسب الكـل حـساا،             
                                      ً                                    وعندما تقطب حاجبيها أو عندما تغضب قليالً يرجع اآلخـرون إىل صـوام             

                                                       وهذه القوة اليت ترهب اآلخرين جيب أن تكون متـوفرة            .                ويعرفون حدودهم 
                                                                         وموجودة على الدوام لكي يتسىن اإلسراع لنجـدة املظلـومني وامللـهوفني           

                                                                  ً             وإلحقاق احلق وإزهاق الباطل، وهذا يكون بإظهار هذه القوة الكبرية أحيانـاً            
                                                         وقد مت هذا يف املاضي ذه الصورة، فعندما كنا نقـوم             .                   كلما استوجب األمر  

           أن األسطول   "                                                                   مبهمة متثيل هذه الوظيفة يف التوازن الدويل، كان يكفي أن نعلن            
                    ً           كان هذا اإلعالن كافياً لكي       " .   ندي                       توجه اآلن حنو احمليط اهل     م                  العثماين السلطاين   

  .                     تنكص على عقبيها        جيعلها                                         اليت كانت تبيت النية الحتالل اهلند و                 إنكلترة   يف خي
                وبفضل هذا الثقل   .                        ً                                       أجل، لقد كان ثقلنا كبرياً يف التوازن الدويل يف تلك العهود          

                                                 
  . ضد املسلمني١٩٨٩إشارة إىل األحداث املؤسفة اليت وقعت يف بلغاريا عام   )١(
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                                     به كان املظلومون والـذين أصـام                                               الكبري، وبفضل دور احلكم الذي كنا نلع      
                                                                                احليف أو الغدر يهرعون إلينا إلحقاق احلق وإبطال الباطل يف عامل واسع ميتـد              

   .         إىل اهلند        من فرنسا

                                                                  أجل، لقد شرعت احلرب يف اإلسالم من أجل جندة املظلومني واملستضعفني           
                                  من غريهم يسرع إذن؟ لقد أنـاط                                                 واملساكني، فإن مل يسرع املؤمنون للنجدة ف      

                                           لذا، علينا أن نفهم أن احتالل مثل هذا          .                              مهمة إحقاق احلق يف العامل              بنا اهللا   
                                                                             املوقع هو هدف وجودنا، وأن نفهم هذا وحناول الوصول إليه وحتقيقـه، وإال             

   .                   فإن الظلم سوف يستمر

                حرية الدعوة  . ٣

                        لفضيلة واالستقامة، فإن                                                        إن حيل بيننا وبني حريتنا يف نشر احلق واحلقيقة وا         
       يرجـى    .                                                                    اإلسالم يبيح لنا احلرب من أجل احلفاظ على تلك احلرية وتأمينـها           

                                                      حنن ال نقول بأن احلرب تكون مـن أجـل نـشر احلـق               ..                   االنتباه هنا رجاء  
                                                                              واحلقيقة، بل نقول إن متت احليلولة دون حرية نشر احلق واحلقيقة عند ذلـك              

                                     لنشر رسالة اإلسالم يف أرجاء الدنيا                           فإن كانت لك جيوش       .                يتم إعالن احلرب  
  .                                                                           كلها، فإن رجال اإلرشاد عندك سيقومون بإيصال رسالة اإلسالم إىل كل فرد           

                                                                              فإن قام اآلخرون باحليلولة دون هذا، عند ذلك جيب عليك رفع هذه احلوائـل              
  .                                                                           والعوائق، ذلك ألم حيولون دون سلوك اآلخرين طريق اجلنة بإرادم احلـرة           

                                                                  وظيفة احملافظة على حرية التفكر وإزالة املوانع وكل أشـكال                          لذا، تقع عليك  
                                                  وبنسبة جناحك يف تأمني هذه احلرية تكـون نـسبة            .                        املقاومة ضد هذه احلرية   
    .                جناحك يف نشر دينك
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                أسس إنسانية  . ٤

                                             ّ                            فإذا ما قمت ذه احلرب للحفاظ على احلرية عليك أالّ جتـرح الكرامـة              
                                            تتعرض لألطفال وللنـساء وال للمعابـد وال                                  ّ     اإلنسانية والشرف اإلنساين وأالّ     

  .                                                   ّ                             للرهبان أو للذين نذروا أنفسهم للعبادة والطاعة، وأالّ تتعرض لغري احملـاربني           
                                                                             ومعلوم لدى اجلميع كيف أن الوضع احلايل يف هذا اال مل يصل بعد إىل هذا               

          يف وصف    "         حتته بكثري  "                           وال أدري هل يكفي قولنا        .                           املستوى، بل هو حتته بكثري    
   ..                                                                             أسقطوا القنابل النووية على رؤوس املدن اآلهلة بالسكان؟ ال أظن هـذا              من

          هريوشـيما   "                                                                 أجل، فباألمس القريب فجروا القنابل النوويـة فـوق مدينـة            
) Hiroshima( "  ناغازاكي   "    و          ) Nagasaki( "         فقتلوا يف كل منها أكثر من مثانني                                       

    ً                     ّ                                                ألفاً من السكان املدنيني وخلّفوا عشرات اآلالف مـن املـصابني واملعـوقني             
   .                                 هذا هو ما عمله مدعو املدنية احلالية  .        واملشوهني

                                           وكل خليفة يوصي القائد الذي يرسـله                       كان رسول اهللا       ..                 مث انظروا إلينا  
           ن نـذروا                           ً       ً             ّ                                 للقتال بأن ال يقتلوا شيخاً وال طفالً وال امرأة وأالّ يتعرضوا للرهبان الذي            
  )١ ( .                   ّ             ً                                  أنفسهم للعبادة، وأالّ يهدموا معبداً وال يقطعوا شجرة وأال يبذروا الثروات

                                                                       وال أدري أمن املمكن للذين فجروا القنابل بكل وحـشية علـى رؤوس             
                                                                               املدنيني اآلمنني أن يراعوا هذه الوصايا وأن يطبقوها؟ إن احلسرة متـأل قلـب              

                                  التوازن الدويل نتيجة لعدم وجود                                                  اإلنسان وهو يشاهد الفراغ الكبري احلاصل يف        
                                                                        الناس املؤمنني ضمن هذا التوازن، ولو كنا حنن إحدى القوى الكربى ملا كـان       

                                                 
  ١/٣٠٠لإلمام أمحد » املسند«؛  ٨٢، ، اجلهادأبو داود  )١(
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                                         وأنا أسألكم اآلن أال تربر هذه النتيجة         .                                     هناك كل هذه املظامل وكل هذه اآلالم      
     يف               ً                                                 وجتعله ضرورياً؟ أجل، إن هذه الغاية تربر اخلروج للجهـاد                      وحدها اجلهاد 

   .                                 سبيل اهللا، وهذا هو ما فعله رسول اهللا 

                                                                      وألنين قمت بتحليل هذا املوضوع العميق والواسع يف كتاب سابق، فـإنين          
   )١ ( .                                              أكتفي هنا ذا القدر وأحيل القراء إىل ذلك الكتاب

                                                         طوال العهد املكي بأي مقاومة مادية وبـأي نـضال                           مل يقم الرسول    
                                         دوام بالتزام اهلدوء والسكينة وبالـصرب                                               مادي، إذ كان ينصح من حواليه على ال       

                     ، وصرف جهوده طوال        اسية     امل      لقرآن ا                         فقط باستعمال دساتري      ى   كتف ا و  .        والثبات
                         أجل، فطوال ثالث عـشرة       .              ً                                  ثالثة عشر عاماً يف خماطبة القلوب وأسر النفوس       

       بـارك                                                                        سنة حصر جهوده كلها يف التبليغ مبنطقه وبكالمه وخبطابه الـساحر امل           
                                      فلم يقابل األذى باألذى وال الـسباب         .                     ً             ً      الذي يقلب الفحم ماساً والتراب ذهباً     

                     كان املؤمنون يعذبون     .                                                    بالسباب، بل خاض أودية اآلالم واألذى بصرب ال ينفد        
                                                                     أمام عينيه ويقتلون، فكان يعتصم بالصرب ويتحمل هذه اآلالم إضافة إىل حتمـل   

                                 واملشركون يصبون عليهم ألوان            ياسر     ً                     فمثالً عندما كان مير بآل      .            آالمه اخلاصة 
  )٢ ( » .                 ، فإن موعدكم اجلنة   ً        صرباً آل ياسر «  :                          ً العذاب كان يقول هلم مواسياً

                                                                        كان هذا مبلغ صربه وحتمله، ومع ذلك فلم يكن لغيظ الكفار وحقـدهم             
                                     سوى التخطيط إلبعاد املسلمني عـن                                 فما كان أمام رسول اهللا        .          ية وحدا   ا

                                                 
  .            ومل ي ترجم بعد» اجلهاد أو إعالء كلمة اهللا«هو   )١(
  ٩/٢٩٣للهيثمي » جممع الزوائد«؛ ١/٣٤٢البن هشام » السرية النبوية«  )٢(
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                                            ومفارقة بيوم اليت ترعرعوا وعاشـوا فيهـا                                وإصدار األمر إليهم باهلجرة      مكة
  .    ً                                                          ردحاً من الزمن بكل أمن، ومفارقة أحبائهم من األوالد واألهل واألقرباء

                      ضمن هؤالء، ولكـن                وكان عمر    ..             وائل باهلجرة                        وهكذا بدأ املسلمون األ   
             كان يهـاجر      ..                                                أليمة، إذ مل يكن معه ال أوالده وال زوجته                          هجرته كانت هجرة  

     مل                              وعندما هاجر أبـو بكـر       .                                         إذ كان هذا هو اخليار الوحيد لديه        )١ (     ً وحيداً،

                                                الذي كان خياطبها بعد زواجها من رسول اهللا         -   ا                         يصحب معه ابنته عائشة   
                                     إذن، أين كانت؟ ال ندري، ذلـك        -                                    مع أا كانت صبية يافعة آنذاك       "        يا أمنا  "  بـ

   .                                             كانت تتحقق ذه الصورة، ومل يكن هناك خيار آخر        ألن اهلجرة

        ويف أحد    .                                        يتركون أوطام وبيوم ويضطرون للهجرة                      أجل، كان اجلميع    
                      بن هشام على دار                 وأبو جهل                            والعباس بن عبد املطلب                              األيام مر عتبة بن ربيعة    

                            ِ                 ، فنظر إليها عتبة بن ربيعة ختِفق أبواا                    أعلى مكة                    وهم مصعدون إىل          بين جحش 
   :                   ّ                فلما رآها كذالك تنفّس الصعداء، مث قال  .                     يبابا، ليس فيها ساكن

   )٢ (                       ْ               يوما ستدركها النكْباء واحلوب                       وكل دار وإن طالت سالمتها

           فقال أبـو    !                 خالء من أهلها                     أصبحت دار بين جحش     :                        مث قال عتبة بن ربيعة    
   )٤ ( . )٣ (                  ُ ّ     ُ ّ وما تبكي عليه من قُلّ بن قُلّ  :    جهل

                                                 
» جممع الزوائد«؛ ٩/١٣للبيهقي » السنن الكربى«؛ ٢/١١٨البن هشام » السرية النبوية«  )١(

  ٦/٦١للهيثمي 
   التوجع:احلوب  )٢(
   الواحد:   ُ ّالق ل   )٣(
  ١١٥-٢/١١٤البن هشام » السرية النبوية« )٤(
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      ً                                              مسؤوالً عن هذا، بل كان وزر هذا يقـع علـى                                 كال، مل يكن الرسول     
          م الـيت                                                                         كاهل الظاملني والغدارين الذين أخرجوا هؤالء من مساكنهم ومن بيـو         

                       إذن، فحىت الكافر كان      .                                                     ولدوا وترعرعوا فيها وسرى ظلمهم حىت إىل حيوانام       
  .                            يذرف الدموع على ظلمهم أنفسهم

                                                   ً                        اضطر املسلمون إىل قطع طريق يبلغ طوله مخسمائة كم تقريباً دون زاد وال             
                                     كان قطع هذه املسافة آنذاك يستغرق         ..                                  معني ويف وسط اجلو الالهب للصحراء     

                                                               وكان عليهم أن يقطعوا هذه املسافة، وليس عليهم يف سـفرهم             .     ً     ً  شهراً كامالً 
                      ليس هذا فحـسب، إذ       .                                                 وقيامهم ومنامهم سوى مالبسهم اليت على أجسادهم      

     اضطر   .                                                                       ما كان أحد منهم يعرف ماذا يأكل أو يشرب طوال هذا السفر املضين            
      أن  -                 بعـد بكرامتـهم                    املنورة فيما                           الذين عاشوا يف املدينة   -                هؤالء املهاجرون   

                ً                                     ، وكان هذا عذاباً آخر بالنسبة هلم، غري أن ذلك اتمـع     "      األنصار "            يلجأوا إىل   
                               ً                                              الطاهر من األنصار فتح صدره مرحباً م دون أن تبدر منه كلمـة شـكوى               

  .                                             كان يقول هلم اصربوا وصابروا فاجلنة موعـدكم                    ملاذا؟ ألن النيب       ..      واحدة
                             ومل يكن هلواه أو ملـشاعره أي                            يتصرف حسب أوامر اهللا                 كان الرسول   
   .         دخل يف هذا

                                                                    ومع كل هذه اآلالم اليت جترعها املـسلمون حيـث هجـروا أوطـام              
                    ّ                                                   ومساكنهم وأوالدهم وعذّب قسم منهم حىت فارق احلياة مل تكن كل هـذه             
                                                                               اآلالم كافية يف نظر املشركني الظاملني، أو كافية لتهدئة حقـدهم، إذ اختـذوا              

                                                             ام أن يضعوا أيديهم على أموال املسلمني وأمالكهم وأراضيهم              ً             قراراً يف أحد األي   
           عنـدما                              بن زيد سأل رسول اهللا                                                 ويقسموها فيما بينهم إىل درجة أن أسامة      
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                         ً                 يا رسول اهللا، أين تنـزل غداً؟ فأجابـه          :        ً                   منتصراً بعد مثاين سنوات            دخل مكة 
  )١ ( » .   ً ـزالً؟                   وهل ترك لنا عقيل من «  :        الرسول 

     ً                                        بيتاً يستطيع أن يسكن فيه وجيـد فيـه                                         أي أم مل يتركوا لرسول اهللا       
                  حىت يوم إسالمه                      ، وعادى الرسول                                  كان عقيل أكرب أوالد أيب طالب       .      راحته

    عور                              وكأنه وارثه، فقد كان ش                                                الذي تأخر، ووضع يده على أمالك الرسول        
  .                                كما مت تقسيم أمالك اجلميع بعد اهلجرة  .                  ً الوفاء عنده ضعيفاً

    وقد انتهز املنافق ابن أيب                                وأخذ                                    من هذا األمر فجاء إىل املدينة                        ما جرى يف مكة        
                                    السون هنا وأموالكم يف مكة ـب،              أنتم ج   !                 يا معشر املسلمني    :               يصيح يف سوقها  

  .                                                             ً يتقامسون أموالكم يف األسواق، سيأيت يوم ال متلكون ال هنا وال هناك شيئاً

                        ً                       وكأن كل هذا مل يكن كافياً، لذا نرى أن           )٢ ( .            ً                كان هذا ظلماً من نوع آخر     
   ة                         ومتر بالقرب من املدين                                                        قافلة للمشركني حتمل أموال املسلمني تتوجه إىل الشام       

                     ومل يكتفوا ـذا      " .                         انظروا وموتوا من الغيظ    "                               عن قصد وكأا تقول للمسلمني      
  .                                      هكذا كانت طبيعة النهب عند الكفار       .                                       بل ساقوا أمامهم إبل وأغنام املسلمني     

                                                                                  واحلقيقة أن ما جرى وجيري يف عاملنا اليوم ال يقل عن هذا، لذا نرى الـشاعر                
   :      يقول )٣ (        حممد عاكف

                                           أكان التاريخ يكرر نفسه لو اعتربنا به؟                           يقولون إن التاريخ يكرر نفسه
                                                 

البن » فتح الباري«؛ ١٠، الفرائض، أبو داود ؛٤٣٩، احلج، مسلم؛ ١٨٠، اجلهاد، البخاري  )١(
  ٣/٥٢٨حجر 

  .سنتناول هذا اجلانب فيما بعد عند تناول احلكم يف سرية الرسول   )٢(
  .شاعر تركي، صاحب النشيد الوطين التركي) ١٩٣٦-١٨٧٣ (حممد عاكف أرسوي  )٣(
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                                                                           فها هم املؤمنون يتعرضون اآلن ملختلف أنواع الظلـم والقهـر، والـذين             
                                                                         يساندوم يتعرضون أيضا ملختلف أنواع املضايقات واحملن بل حيرمـون مـن            

  .                                     أوطام ومساكنهم بل حىت من حقهم يف احلياة

                                    لو كنتم يف مكام فمـاذا كنـتم          :                                     واآلن امسحوا يل بأن أسأل مرة أخرى      
                  ً                                                   ؟ وال تنسوا أن آالفاً من الصحابة كانوا مشبعني باإلحـساس نفـسه              ني    صانع

          ولـو أن     .                                                                   ونفوسهم جمروحة، ففي كل يوم كانوا يتلقون طعنة مسددة إلـيهم          
                                                          ة ومل تسمح هلم برد العدوان ألحسوا باالنكسار يف قلوم،                             السماء أطالت املهل  

ِ  َ  ِ َّ ِ    َ    ُ  َ   أُِذنَ ِللَِّذين يقَاتلُونَ     :                    ّ                              ولكن الرمحة اإلهلية هلّت وتكلمت وأسرعت إىل جندم        ُ 
ِ      علَى نصِرِهم      ُِ     َ  ِ  ِ  َّ   َ    ِبأَنهم ظُِلموا وِإنَّ اهللاَ     ِ     َ       لَقَِدير    ِ َ َ        ـِريِبغ اِرِهموا ِمن ِديِرجأُخ الَِّذين          ِ    ِ   ِ  ِ   ِ    ِ     ِ  ُ    ِ َّ   

   . )  ٤٠-  ٣٩  :    احلج (        ُ  ُ      ُ يقُولُوا ربنا اُهللا    َ  أَن َّ الَّ  ِ  ِإ  ٍّ حقٍّ

                                                                       أجل، لقد تعرضوا ملختلف أصناف الظلم، بل حرموا حىت من حق احلياة،            
                           أعطي هلم حق الدفاع عـن         ..                                ّ      ُ          واآلن أعطي هلؤالء الذين لوحقوا وعذّبوا وقُتلوا      

                    ُ                           وكان مناط احلكم أم أُخرجوا من ديارهم بغري          .                           أنفسهم وحق حماسبة األعداء   
                                                                                   حق إال أن يقولوا ربنا اهللا، أي أم تعرضوا ملختلف أنواع احلرمان، فقد فارقوا              
                                                                          زوجام وأطفاهلم حيث وقعوا يف األسر ويف الظلم، فقد كان هناك من قضى             

                 ً                     إذن، فقد صدر أخرياً اإلذن بالقتـال         .                               سنوات وهم مقيدون بالسالسل     ٨- ٧
      م ظلم كـبري وحيـف                                                      حلفظ حقوق هؤالء املظلومني واملغدورين الذين أصا                      

   .             يؤمر باجلهاد                                   شديد، ويف الوقت نفسه فقد كان الرسول 

  .                                                                  مل يكن اإلسالم دين سيف ودماء كما ادعى بعض املنـافقني واجلـاهلني         
                        بصفته هذه من قبل،                                         استعمل السيف، فقد أخرب األنبياء                       صحيح أن الرسول    
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                                صاحب التاج واملعراج واللـواء      "  :                           عندما يتكلم عنه يقول                   فالسيد املسيح 
  :              ويقول أيـضا    .                                                   فعندما يستلزم األمر سيقاتل من يستحق القتال        )١ ( ، "       والقضيب

   )٢ ( " .                                     معه قضيب من حديد يقاتل به، وأمته كذلك "

                                                                     ذلك ألن رايام ستخفق يف أرجاء املعمورة كلـها وسينـضوى حتتـها             
                               أجل، إن هذا الروح املبـارك        .                              ضلون من أجل احلق ويف سبيله                   الكثريون وسينا 

                          َ                                                  الذي تسرب حىت إىل رايتكم وعلَمكم، وهذا املعىن املقدس تبلور يف أيديهم يف             
    .                                       ذلك العهد، فكان مشعلة أضاءت أرجاء األرض

       كأنـه    .                           باجلهاد والنضال ضد أعدائه                                حتت هذه الظروف أمر رسول اهللا       
                                              ليس بوسعكم منع حرية الفكر، ولن تستطيعوا        "  :    دين                         كان يقول ملعاصريه املعان   

                                              وحنن ال نـزال نصفق للثـورة الفرنـسية،          " .                               سد الطرق املؤدية إىل اإلنسانية    
           ً       ً                                                            ونعدها باباً مفتوحاً للحرية مع أا حفلت بآالف من مشاهد القتل والوحشية            
                                                                      وذحبت آالف األشخاص بسكني املقصلة، وبدا وكأن الثورة تأكل نفسها إىل           

   إىل   ) Danton   ( "      دانتون "             عندما أرسل     ) Robespierre   ( "        روبسبيار "       أن       درجة
                        ليست لدي أمنيـة، ألن      "  :  "      دانتون "           فأجابه    "                ما آخر أمنيتك؟   "  :             املقصلة سأله 

  " .                      ً             رأسك ورأسي سيكونان معاً يف سلة املقصلة

                                              ليت قيل إا فتحت أبواب احلرية، وهذه هـي                                          هذا هو الوجه احلقيقي للثورة ا     
             ً              قتلت امللك أوالً مث أنصاره        ..                           مل يتخلص أحد من وحشيتها       ..                   وحشيتها وبربريتها 

  .        مث اآلخرين
                                                 

  ١/٢٣٤للقاضي عياض » الشفاء«  )١(
  ١/٢٣٥للقاضي عياض » الشفاء«  )٢(
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                   ً                                     قبل أربعة عشر قرناً بتمزيق حجب الظالم وبإزالـة                              بينما قام الرسول    
         عـاونوا                علـيكم أن ت     .                                                        االستبداد والظلم وبتقدمي احلرية وإهدائها إىل اإلنسانية      

                                                                             املظلوم واملغدور، الميكن أن تسترحيوا أو يهدأ بالكم وأنتم تـسمعون أنـني             
                                                                     فإن كان ال بد من استعمال القوة إلحقاق احلـق وإزالـة الظلـم                .        املظلومني

       ولكـن    .                                        ولكننا ال نستطيع ذلك يف هذه األيـام         .                          والباطل فعليك باستعماهلا  
                           املناسبة له استعمل القوة                                                  عندما جاء أوان استعمال القوة والظروف                الرسول  

                                               ولكي تتصوروا هذا نقول إن جمموع من استشهد          .                        بعد حساب دقيق ومنطقي   
        بينمـا    .                                                                       يف جبهة اإلسالم يف العهد النبوي كان مائة ونيفا من الشهداء فقـط            

                             من القتلى نتيجة الصراع                  ً    أربعني مليوناً                                          جتاوز عدد ضحايا احلرب العاملية الثانية     
  ُ                        قُتل ما يقارب مائـة                                       ولكي يستقر نظام باطل يف روسيا       .                   الوحشي بني الطرفني  

                                                                    كان من املمكن إحبار سفن على الدماء املراقة هناك وبناء بنايات             .             مليون إنسان 
                                                            كل هذه الوحشية اليت ال مثيل هلا كان من أجل توطيـد نظـام          .          من مجامجهم 
   . "        الشيوعية "          جديد امسه

              وهي قد خسفت     !  ِ                                                      ِليلعن اهللا مثل هذه النظم، ولتنخسف إىل أسفل السافلني        
                          وكل نظام غري طبيعـي ال        .    ً                                             فعالً إىل أسفل سافلني ألا مغايرة لفطرة اإلنسان       

                                                                               يراعي الفطرة وال يستند إىل احلق وال يعطي احلرية لألفكار وللمبادئ اليت متثل             
   .           ه إىل الزوال           احلق فإن مصري

                                                 مبناوشة أعدائه طوال عشرة أعوام لكي يـضع                                 أجل، لقد قام الرسول     
                               ويف مجيع حروبه هذه ال يعطـي         .                 حقائق ملء األرض     ..                  أسس حقائق عديدة  

                   هذا مـن اجلانـب       .                                                     سوى مائة ونيف من الشهداء فقط من اجلانب اإلسالمي        
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                   ا كان عدد الذين        بينم  .                                                       اإلسالمي، أما عدد من قتل من اجلانب اآلخر فال أعلمه         
           وال يـشمل     .              ً                  ً       أربعني مليوناً حسبما ذكرنا سابقاً                                     قتلوا يف احلرب العاملية الثانية    

                   لذا، فإن العهـد      .                                                             هذا الرقم اجلرحى واملشوهني واملعوقني الذين ماتوا فيما بعد        
          ومل تـصل     .                    ام أفكاره ومشاعره                                                  النبوي يعد عهد احترام إنسانية اإلنسان واحتر      

                                                إىل هذا املستوى، وليس من املنتظر أن تصله          " )Humanizm (          اإلنسانية   "      دعوة  
      حـسب  -        واملؤمن    .                        هو صاحب ذلك العهد                      ً     ذلك ألن الرسول حممداً       .     ً أبداً

ـ            -        تعليماته    يم                               ً                                       يقاتل وحيارب، ولكنه ال يسد أبداً أبواب الصلح، وال يزيف الق
                                                                             اإلنسانية وال يهينها، وال يقتل أي إنسان دون سبب ودون حـق، وال حيتـل               

   .                                    البلدان األخرى وال ميتص خريات األمم األخرى

                           السلم هو األساس يف اإلسالم  . ٥

                               القيم اإلهلية، لـذا قـام       -                         ال يف املاضي وال يف احلاضر     -                مل يعرف الغرب    
                              ما ظهر منها وما بطـن،                                                           باحتالل البلدان ووضع يده على ثروات تلك البلدان       

                               حارب يف هذا الـسبيل، وأراق        .                                          واستعبد أهاليها وسكاا وشكل املستعمرات    
                                                  لقد كان هذا هو اهلدف احلقيقي حلروب البلقـان          .                             الدماء يف سبيل هذه الغاية    

      أمـا    .            والصومال                              وحلرب واحتالل بلدان اخلليج               والثانية                      وللحرب العاملية األوىل  
                                                                          احلرب يف اإلسالم فتكون من أجل غاية سامية ومن أجل حرية الفكر واالعتقاد          

               ّ            ومع ذلك فيجب أالّ يهمـل        .                                      ح الطرق املؤدية إىل القيم اإلنسانية                 ومن أجل فت  
                                                                          اإلجتاه حنو السلم كلما استوجب األمر، ذلك ألن السلم هو األسـاس وهـو              

ِ   َ    ْ َّ       َ     َ        ِللسلِْم فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى             ِ   وِإن جنحوا   .                                 األصل، أما احلرب فأمر استثنائي     ْ   ِ  
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ِ   ِ  ْ     ِ          ِ     اِهللا ِإنه هو السِميع الْعِلي      م    ) و  )  ٦١  :       األنفال        ا الَِّذينها أَيي      ِ َّ      َ    لُوا  ٰ ٰاخوا ادنم   ُ           ِّلِْم  ِ      ِّ    ِفي الس  ِ ْ 
ِبنيم ودع لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتالَ تكَآفَّةً و   ِ       ُ َ    ِ   ِ  َ       ِ   ُ       ِ   َ   ً َّ  َ   ) ٢٠٨  :       البقرة   ( .   

                                                                             هذه اآليات وأمثاهلا تدعو املسلمني إىل السلم وإىل الصلح، فـإن كـانوا يف              
                             أما النظم األخـرى فـاحلرب        .                               هم إىل االعتدال وإىل االستقامة                   احلرب فهي تدعو  

  .                                                       ً             عندها ميدان وحشية، بل إن فترات الصلح عندها ال ختتلف كثرياً عن فترة احلرب
                                                                               ومهما اختلفت أمساء هذه النظم فهي ليست سوى نظم لتضليل البشرية، ونظـم             

                ظم وجيعلـها يف                            فالشيطان يزين هذه الن     .                                      شيطانية مهها إشعال الفنت واالضطرابات    
                                                                                صور براقة خلداع أنصارها، ذلك ألنه عدو مبني لإلنسان، لذا فسيحاول إبعـادك             

   .                                                   عن ذاتك وعن نظرتك لتارخيك ولفلسفة هذا التاريخ ومعناه

  .                                                                    أجل، جيب أن يكون السلم والصلح نصب عني املؤمن حىت وهو يقاتـل            
ِ  ِ          طَاِئفَتـاِن ِمـن      ِ  ْ وِإنْ  :                                                        وقد يقاتل املؤمن املؤمن، وهنا أيضا البد من الـصلح            َ  ِ َ  

ُ      َ َ  ِ ُ     َِّ               الْمؤِمِنني اقْتتلُوا فَأَصِلحوا بينهما فَِإن بغت ِإحداهما علَى اُْألخرى فَقَاِتلُوا الَِّتـي             ْ   َ          ِ       َِ             ِ َ َ    ُ   ْ     ِِ   ْ  
َ               تبِغي حتى تِفيَء ِإلَى أَمِر اِهللا فَِإن فَاَءت فَأَصِلحوا بينهما ِبالْعدِل وأَقِْسطُوا ِإنَّ اَهللا                 َّ  ِ   ُ  ِ ْ َ    ِ   ْ  ِ             ِ َ َ    َ َ    َِ   ِ    ِ  َ   َ ِ   َ  ِ        ِ   

ِ   ب الْمقِْسِطني  ِ يِح  ِ ْ  ْ      ) ٩  :       احلجرات ( .   

                                                                      فإن اشتبكت طائفتان من املؤمنني وتعرض الوطن وتعرضت األمة إىل خطر           
                يف هذه احلالـة       ..                                                           االنشقاق والتمزق، وبدأ االضطراب الداخلي ينتشر يف البلد       

                                                                  جيب حماسبة املقاتلني حىت وإن كانوا مؤمنني، وبذل كل اجلهود لتأمني وحـدة    
             ، ولكن أين                             هذا هو ما يريده القرآن      .                       ووحدة الوطن واألمة                 اإلسالم واملسلمني 

               إن اليأس مينع    "      يقال     ..                                                        حنن من هذا؟ إن ماضينا القريب ليس مما يشرح الصدور         
                                          ً                             والذي يقع يف اليأس ال يستطيع أن ينتصب واقفاً على قدميه، وهو              "        كل كمال 
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                    ً          ن يكون اإلنسان متفائالً مـع                        ولكن من الصعب أ     .                           مستنقع يغرق من يقع فيه    
                                            أجل، إن املؤمنني هم شـهداء اهللا يف األرض،           .                             وجود كل أسباب الفرقة هذه    

                                                                              وعنصر توازن بني األمم، وضمان للتناسق العام، لذا فلهم حق التدخل يف كل             
                          فإن اضطربت األمور يف بلدنا    .                                               شيء ولدى اجلميع يف سبيل تأمني احلق والعدالة       

                                                     ة استدعت التدخل وكنا منلك القدرة على التـدخل،                                 أو يف بلد آخر إىل درج     
                            فإن تقرر التدخل وتقـررت       .                                                 فإن من واجبنا التدخل لتأمني اهلدوء واالستقرار      

                                                                         احلرب مت التوكل على اهللا والسري يف الطريق الذي نعرف أنه الطريق احلـق، إذ        
ـ                                                    ُ           أال يقول اهللا تبارك وتعاىل حول النهاية احلزينة ملعركة أُحد          ـ   ز     ا ع   َ إذَ َ  فَ م   ت  

   . )   ١٥٩  :         آل عمران (      ِ ى اِهللا َ لَ َّ ْ   كَّلْ ع  و  ت َ فَ

                    املـادي، أي إن                                                      أجل، إن كانت املالبسات والظروف تشدك حنو اجلهاد       
      ظلـم                                                                          حيل بينك وبني حريتك يف نشر دينك، أو إن مل يكن هناك من يوقف ال              

                                                                             الواقع على املظلومني وعلى املغدورين، ومل يكن هناك مـن ينـهي أنينـهم              
                                                                               وشكاواهم، أو لو كان هناك من يستعمل القوة ملنعك من نشر احلق، أو لـو               

                                   عند ذلك آن لك أن تربز مليـدان           ..                                       اعتدوا على حرمة وطنك وهددوا حياتك     
   .                                        القتال وأن تشمر عن ساعديك للقتال وللجهاد

    يد         التهيؤ اجل  - ب

                                                                    عندما تستوجب الظروف اخلروج إىل ساحة القتال، يكون من الواجـب           
                                           وأول ما جيب االهتمام بـه هـو القـوة            .                                   التهيؤ لذلك األمر على أفضل وجه     

                                     ً                              واملتخصصون يف العلم العسكري يعلمون جيداً الدور املهـم للقـوة             .        املعنوية
                     اإلميان هو منبـع               وال شك أن    .                                   ً      ً          املعنوية يف احلروب، لذا يبدون اهتماماً فائقاً ا       
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                                                                                  ومستند القوة املعنوية، وال ميكن أن تتوقع الشيء الكثري يف ميدان القتال مـن              
   .                ً                امرئ ال ميلك نصيباً من اإلميان يف قلبه

                  القوة املعنوية  . ١

  :                                                                          إليكم بعض اآليات اليت تقوي الروح املعنوية للمـؤمن ويئـه للقتـال            
   ِِبيِل اهللاقَاِتلْ ِفي سفَلْي    ِ    ِ  ِ     ِ ْ  ِ َ  ْ َ    الَِّذين      ِ َّ      ْا ِبايناةَ الديونَ الْحرشي    ْ ِ         َ    ْ   َ     ِبيِل      ٰ ٰالقَاِتلْ ِفي سن يمِة وِخر      ِ  ِ     ِ ْ  ِ َ        ِ  ِ
   ِ       َ       يا أَيها النِبـي      ،   )  ٧٤  :         النـساء  (    ً   َ   ِ ِ       َ    ِ    َ  ْ  ْ  َ   ِ   ً         فَيقْتلْ أَو يغِلب فَسوف نؤِتيِه أَجراً عِظيماً         ِ اِهللا
ِ  ِ  ْ     ِض الْمؤِمِنني علَى الِْقتاِل ِإنْ      ِّ حرِّ   ِ ْ    َ     ِِ   ْ    ِ  ِكُن مي    ِ   ُ     نكُم   ُ  اِبرونَ صرِعش   ِ   َ     ِ  ِإنِن وـيوا ِمئَتِلبغونَ ي     ِ   ِ   َ ِ     ِ    َ  

  :         األنفـال  (   َ ْ     َ     يفْقَهـونَ    َ    َ    قَوم الَ      َ  ِ ْ   َ َ    ِ َّ       ن الَِّذين كَفَرواْ ِبأَنهم ِ    ٌ َ ِ   ُ  ِ   ُ       ْ  َ ْ  ً  ِ      يكُن ِمنكُم ِمئَةٌ يغِلبواْ أَلْفاً مِ     

٦٥  (   ،      َِفئٍَة ق ِمن كَم    َ   ٍَ ِ    ِ  َ ِفئَةً كَ    ٍ ٍة  َ يلَ ِ ِل تغَلَب     َ  ً َ ِ    َ َ  ِث ِ ري   ِاهللاِ  ِ ِن  ْ إذْ ً  ِ  ةً ب   ِ     ) ٢٤٩  :       البقرة   (   ،   و  َوا   َ الِهنت      ِ   
و  َوا  َ النزحت          و     أنت    م   ْنَ إنْ كُ    ْ   الَوَألع   ُ  ْ   َ  َ   َنت   م   م     ِن  ِ ؤِم ِ ني    )   ١٣٩  :            آل عمـران   (   ،   و  ْال ْ  ع  ـ   ِ اِق ب   ُة ُ   
  . )   ١٢٨  :     عراف  األ (    ني ِ ِق  ت  م ْ لْ ِ ِل

   " .                           احلق يعلو وال يعلى عليـه      "                                             واملبدأ الذي يترشح من هذه اآليات هو أن         
                                                                                 هذا هو الشعور الذي ميأل قلب املؤمن وهو مقبل على القتال، إذ يكـون قـد                

        ينفث                     هكذا كان الرسول      .                                            حتصن بقلعة من اإلميان ال ميكن ختطي أسوارها       
                               قلوب جنوده وأبطاله وهـو                                                      مثل هذا اإلميان ومثل هذا الشعور باالطمئنان يف       

  .                    يعدهم ويهيئهم للقتال

                                                                    كان هؤالء هم األبطال الذين حيرصون على املوت حرص أعدائهم علـى            
                                                                              احلياة، ويفتشون عنه ألم يعلمون أنه املفتاح السحري الذي يفتح هلم أبواب            

                  يتساءلون هكذا    "                                          ترى أين سأتوضأ بدم الشهادة وألقى ريب؟       "                  اجلنة، ويتساءلون   
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                                  كان قلب كل بطـل مـن هـؤالء            ..                                   ون عن الشهادة يف ميادين القتال          ويفتش
                                                  إذن، فهل من املمكن أن يقف أحد أمام أمثـال             ..                          األبطال يفور ذا الشعور   

                                                   املوت؟ لقد كان األعداء يرون هذا فال ميلكون سوى          ب    ون    خف                هؤالء الذين يست  
   .                الفرار من أمامهم

                     تكوين قوة رادعة . ٢

                                     على جعل أمته قوة يرهب جانبها                       ي عزم الرسول                               والناحية املهمة الثانية ه   
                                                                              يف التوازن بني الدول، وقوة حيسب حساا، ذلك ألنك إن مل تصل إىل مثل هذه               
                                                                             القوة مل يبال بك اآلخرون، بل رمبا تدخلوا يف شؤونك وسخروا منك، واختذوا             

   رج                            ً                             ً                    القرارات دون أن حيسبوا حساباً لك، بل رمبا اختذوا قرارات رغماً عنك وخا            
                               ويرجع سبب هذا إىل عدم متلكك        .                                          إرادتك وأجربوك على تطبيق هذه القرارات     

  :         ً      ً                                                                     قوة وثقالً كافياً يف التوازن الدويل أمام القوى الكربى، بينما يقـول اهللا تعـاىل              
و  َل َ ن  ي    ج  ع  َِر  ِ اِف َ كَ ْ لْ  ِ  ِل   ُ  اُهللا َ ل ِ ين   ع    َى الْ َ ل ْ    م  ِن  ِ ؤِم ِ ني  س    يالً ِ ِب ً    ) ١٤١  :       النساء   .(    

           أي جيب أال     .                                                            أي ال يوجد هناك سبيل لكي يكون الكافر أعلى من املؤمن          
         شـيوعي                    أو ملحـد أو                                                         حيكم أي جمتمع نصراين أو يهودي أو وثين أو رأمسايل         

      ن اهللا                                                     ويف احلقيقة مل يستطيعوا حكم املسلمني احلقيقـيني، أل          .             جمتمع املسلمني 
         واملـؤمن    .                                            فكأنه يقول لقد سددت أمامهم هذا السبيل        .                     تعاىل لن يسمح بذلك   

                                                             ً            ال يستطيع العيش حتت حتكم وتعنت اآلخرين، وهو ال يستطيع العيش مستنداً            
                                                                                 إىل غري اهللا تعاىل، إذ ال يليق به ذلك، وال يرضى أن يكـون يف يـد الظلـم                   

   .                  كالفأرة يف يدي القط

                                               مستوى الفـرد أو يف مـستوى اتمـع أو يف                                      أجل، إن املؤمنني سواء يف      
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           وقد رسـم     .                                                                مستوى األمة هم أصحاب مزايا عالية، وجيب أن يبقوا يف األعايل          
       فإن مل    .                                                          ألمته هذا اهلدف وكأنه يقول هلم ليس لعلوكم حد معني                  الرسول  

                                                                       تكونوا أصحاب قوة يف األرض مت سحقكم، أو كما جاء يف احلديث الـذي              
               كما تـداعى                               يوشك األمم أن تداعى عليكم     «  :                  وأمحد بن حنبل                   يرويه أبو داود  

َ  َ َ اَألكَلَة                                                             أي يتداعون عليكم وعلى النعم اليت أنعمها اهللا تعـاىل            )١ ( » .             إىل قصعتها   
  .                                 عليكم كما تتداعى األكلة على قصعتها

                                                                             أو تستطيعون أن تقولوا بالتعبري احلايل إم ال يتداعون عليكم يف كركـوك            
                        وعلى الثروات األخرى                   على البترول            ويف مصر              ويف ليبيا              ويف سورية             ويف داغستان 
  .          من كل جانب

                          ، حىت لو أن دولة فتحت               وطمعهم                  حمط أنظار األجانب                     لقد أصبحت نعمنا    
                                                                              مدرسة يف مكان ما، أثار هذا شهية اآلخرين ودفعتهم إىل فتح مـدارس هلـم               

                                                          علينا أن نفتح مدارسنا هناك باسم مصلحتنا، فمن يدري          "             وهم يقولون     .     ً أيضاً
                                                                  إىل درجة أنه كانت هناك ثالثة مدارس أجنبية خمتلفة حـىت يف              "           ماذا سيحصل 

                                                                        ينة تقوم بالتدريس باللغات األجنبية، وكانت هناك أكثر من ثالمثائـة                   أصغر مد 
                                  صد للجهات األجنبية ومبثابة رواد      ا ر م                     هي مبثابة عيون و                           مدرسة أجنبية يف تركيا   

                                                              وإال فماذا كانوا يعملون يف تركيا وماذا كانت غايتهم؟ أمل            .                 لالستعمار الثقايف 
                                              نفسنا؟ وماذا كان السبب احلقيقي لوجود هذه                                          نكن قادرين على إدارة أنفسنا بأ     

                                                                              الفريوسات يف دمنا وانتشارهم يف عروقنا وإعالم النفري العام الثقايف ضـدنا            
             كال، بل لكي      ..                                                               وتوغلهم يف مفاصل إدارتنا؟ مل يكن ذلك حبا يف سواد عيوننا          

                                                 
  ٥/٢٧٨لإلمام أمحد » املسند«؛ ٥، املالحم، أبو داود  )١(
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ـ         ان                                                                       يقرضوا بأنيام عاملنا الروحي ويربدوه مبباردهم احلادة، ويف كثري من األحي
  .                                                                 فقد اتفقوا ضدنا يف أثناء حرب البلقان ورمونا عن قوس واحد            .             جنحوا يف هذا  

                             ، وحاولوا أن يقحمونـا يف                                                         وفتحوا أبواب البالء علينا يف احلرب العاملية األوىل       
  .                                                     ، ولكن اهللا سلم هذه األمة وأوصلها إىل هذا العهد                                     أتون احلرب العاملية الثانية   

                                                                            ملاذا كانت كل هذه املصائب؟ ذلك ألننا كأمة فرطنا يف وصايا الرسـول              
ِ    وأَِعدوا  :        يقول                                                         ومل نصل إىل املستوى الذي أرادنا أن نصل إليه، واهللا            َ    ملَه     َ  

ِ    ْ   ِ ما استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخيِل   ِ    ِ   ٍ ُ    ِ    َ         ) ٦٠  :       األنفال  ( .   

               وهو حيلل حياة               ِ ِ  يقول موالنا الِشبِلي  .                                     ً لقد فهم املسلمون األوائل هذا األمر جيداً
     بهات                                                           بأنه بينما كانت احلروب قائمة مع األعداء يف مجيع اجل                        بن اخلطاب       عمر

                                                                                كان هناك عدد كبري من اخليول غري املشتركة يف احلرب إضافة إىل األعداد الكبرية              
    ً                     ً                فمثالً كان هناك أربعون ألفاً من اخليول         .                                    املشتركة يف احلرب من اخليول واجلمال     

   .                             املنورة مل تشترك بعد يف أي حرب                         اجليدة يف مزرعة خارج املدينة

           هذه اخليول    .           كاحتياط   ً                       فاً من اخليول قرب سورية                              كما كان هناك أربعون أل    
                                                                        مل تكن تشترك يف احلرب، بل كانت ترىب من أجل الطـوارئ وكاحتيـاطي              

                                                                           إذن، فقد يأوا مثل هذا التهيؤ ضمن اإلمكانيات الـيت أنعمهـا اهللا               )١ ( .   فقط
                                                                               عليهم آنذاك، واحلقيقة أن من املمكن فهم وجوب اختاذ أمثال تلـك احليطـة             

                            ذلك ألن الرباط يف معنـاه        .  ة                          الواردة يف اآلية الكرمي     "      الرباط "                   والتهيؤ من كلمة    
          ورصدها                                                           كل العناصر الضرورية من حيوان أو إنسان أو أدوات                   هو وضع     عام  ال

                                يشري إلينا بالوصول إىل هذا             والقرآن  .                                        ووقفها للحفاظ على أمن األمة اإلسالمية     
                                                 

  ٢/١٤٤  ِ            لش ب لي النعماين » جوانبه املختلفة وإدارته للدولة: عمر بن اخلطاب«  )١(
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                                                  احفظوا دينكم ولغتكم وشرفكم وعرضكم وكـرامتكم         :                دف وكأنه يقول    اهل
  .                                                                           ووطنكم وكل مقدساتكم من األعداء الذين ينظرون إليها نظرة خيانة وطمع          

                                                                                وأعدوا هلم كل ما يلزمكم من القوة لتحقيق هذا، وال تقصروا يف هذا األمـر               
             ل هذا اال       ً                                                                أبداً، وال تعطوا أعداءكم أي فرصة أو جمال، ال تعطوا أعداءكم مث           

   .                              لكي ال تكونوا لعبة بأيدي اآلخرين

                             استعمال السيف حني الضرورة  . ٣

                                                          الكرمي باستعمال القوة إلسناد احلق واحلكمة يف التوازن                          كما يوصي القرآن  
                                                       رسول جاء بشرعة احلرب، فقد جاءت صفته يف اإلجنيل                         ً    العاملي، فإن حممداً    

                                                       فهو يقوم بنشر احلق، إال أنـه يـستعمل القـوة             )١ ( ، "            صاحب القضيب  "   ه     بأن
                                                                         ويستعمل السيف إن مت الوقوف يف وجه نشر احلق واحلقيقة، فهـو رسـول              

         تكتيك                                                         وألنه رسول السيف أيضا فقد علمه اهللا تعاىل يف القرآن           .           ً  السيف أيضاً 
ِ      ِ َّ    َ  ِ ُ  َ     ِإنَّ اَهللا يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ       :                         خياطبه يف إحدى اآليات             ً           احلرب أيضاً، فالقرآن      َ   َّ  ِ

وصصرانٌ منيم بهفّاً كَأَنِبيِلِه صِفي س       ٌ         َ َ  ً ّ    ِ ِ ِ     ِ  ) الصف      :  ٤ ( .  

       حبيث ال    .                                                              أي لتكن صفوفكم متراصة وملتحمة بعضها ببعض ومرتبطة بقوة        
          ب للصفوف                                   وقد كان هذا التراص أفضل ترتي       .                                يستطيع العدو النفاذ من خالهلا    

                                                                             يف القتال آنذاك، ذلك ألا كانت ترهب العدو وتلقي يف قلوم الرعب، وقد             
   .                            هذا التكتيك يف حروبه وانتصر              استعمل الرسول 

              أي القتال يف   -                                                الكرمي والسنة النبوية الشريفة هذا األمر                        وقد أوىل القرآن  

                                                 
  ٢٣٥-١/٢٣٤ض، للقاضي عيا» الشفاء«  )١(
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                                     إن أبدى بعضهم بعـض التثاقـل                ً     ً                   اهتماماً كبرياً، حبيث أنه ما     -          سبيل احلق 
      ما  ٰ     ٰامنوا   ِ َّ      َ       يا أَيها الَِّذين      :                          حىت جاء الزجر الشديد      مر                       وبعض الكسل يف هذا األ    

ِ    َّ  َ ْ    ِ َ   ْ        ِفي سِبيِل اِهللا اثَّاقَلْتم ِإلَى اْ       َ ُ   ِ      لَكُم انِفروا  َ ُ  ِ  َ   ِ  َ    لَكُم ِإذَا ِقيلَ        ِ  ِ     ِ    مِضيتِض أَرَألر      ِ  َ   ِ   َ  ايناِة الديِبالْح          ِ   ْ  ِ 
  ُ  بكُم       ِ   َّ  ِ   ِّ       ِإالَّ تنِفروا يعـذِّ      ِِ  ِ  َّ  َ ِ  ٌ    ِخرِة ِإالَّ قَِليلٌ            ِ   ْ     ِ    ْ ٰ     ع الْحياِة الدنيا ِفي اْالٰ    ِ       َ   ِ   ِخرِة فَما متا  ِ    ْ ٰ  ِمن اْالٰ 

ِ    عذَاباً أَِليماً ويستبِدل         ً   ِ َ  ً   َ          اُهللائاً ويش وهرضالَ تو كُمرماً غَيقَو          ُ    ً           َ    ُ   َ  ً   َ   ِّلَى كُلع  ِّ ُ   َ      ٍء قَِديريش       ِ َ   ٍ     
      هجراُهللا ِإذْ أَخ هرصن فَقَد وهرنصِإالَّ ت           َ  ْ  ِ  ُ         َ َ         َّ  ِ      ْاِر ِإذا ِفي الْغمِن ِإذْ هياثْن واْ ثَاِنيكَفَر الَِّذين       ْ  ِ  ِ   ْ     ِ     ْ  ِ  ِ   ْ     ِ َ  ْ   َ َ    ِ َّ   

       ا فَأَنـزنعنْ ِإنَّ اَهللا مزحاِحِبِه الَ تقُولُ ِلصي           َ َ        َ   َّ  ِ ْ     َ   ِ ِِ    ِ ُ  ُ          وٍد لَـمنِبج هدأَيِه ولَيع هتِكينلَ اُهللا س          َ   ٍ     ِ    َ    ِ َ       ِ    ُ   َ 
 عجا وهورت              واكَفَر ةَ الَِّذينلَ كَِلم      َ َ    ِ َّ   َ   َِ  َ     ُةكَِلمفْلَى والس     ُ   َِ    َ ْ         ِزيـزاُهللا عـا ولْيالْع اِهللا ِهـي          ِ    ُ      ْ  ْ     ِ   ِ  

ِكيمح   ِ    ) ٤٠-   ٣٨  :       التوبة  ( .   

                                                                         أجل، فكما أنه نصر رسوله يف وقت مل تقوموا أنتم بنصرته، وعاونه يف وجـه        
  .                                                           مجيع القوى الشريرة، فكذلك سينصركم على قدر إخالصكم وبقدر صدقكم

                              يرشد على الدوام أمتـه إىل                               الكرمي كان الرسول                         ويف ضوء نور القرآن   
                                                                   لذا، فما كان من املتوقع أن تغلب مثل هـذه اجلماعـة وال أن                .            هذا الطريق 

                                                          ومل تغلب يف احلقيقة ومل تدس، إذن، جيب على املسلمني لكي             .               تدوسها األقدام 
                                                               ُ                   يكونوا منظمي التوازن يف العامل أن يكونوا متهيئني على الدوام وعلـى أُهبـة              

  .                 األمر إىل ذلك    ا                                   يكونوا يف جبهة القتال مىت ما دع              وأن                       االستعداد يف كل آن،   
      وهاكم   .                           ً     ً                                       وأي تصرف مضاد هلذا يعد ذنباً وإمثاً جيب االستغفار منه والتوبة عنه           

ِ         فُواْ حتى ِإذَا ضاقَت علَـيِهم    ِ َّ    َِ َ َّ     َ        ِّ    لَى الثَّالَثَِة الَِّذين خلِّ      وع  :                         املثال من العهد النبوي     َ    َ     َ  ِ     ْ  ُ 
ِ   َ      ُ  َ      َ   َ     لَيِهم أَنفُسهم وظَنوا أَن الَ         ت ع           ِ    َ   َ    َألرض ِبما رحبت وضاقَ    ْ اْ  َ        ـِهاِهللا ِإالَّ ِإلَي أَ ِمنلْجم          ِ  َ ِ  َّ  ِ  ِ     ِ َ  ْ   

ت ثُم    ُ  ـواْ ِإنَّ اَهللا هوبتِلي ِهملَيع اب    َ   َّ  ِ ْ      ِ    ِ  َ      ـالت و       ِحيـالر ابو ِ         ـم    ) ١١٨  :       التوبة   ( .  
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             شعور الطاعة  - ج

            تمع                ً                                                          الطاعة مهمة جداً، واألهم منها هو تنمية شعور الطاعة يف مثل ذلك ا    
                                                                 أجل، ففي ذلك اتمع اجلاهلي مل يكن أحد يصيخ مسعه ألحـد وال               .       البدوي

                             ً       تدرج معهم وعلمهم الطاعة شيئاً                    ولكن الرسول     .             ً           ً    يعريه اهتماماً وال التفاتاً   
     ً                           ً      ً                        ً                     فشيئاً إىل درجة أنه عندما جعل شاباً يافعاً بعمر مثاين عشرة سنة قائداً يف محلة               

                                           وغريهم من كبار الصحابة مل يـصدر أي                  وعلي        وعمر                     يوجد فيها أبو بكر   
   َ          يـا أَيهـا      :                      إذ يقول اهللا تعاىل     )١ ( .                                  اعتراض عدا اعتراض شخص أو شخصني     

  الَِّذين    ِ َّ  وانٰام     ٰ َوا     ِ  َ   ِإذاذْكُروا وتِفئَةً فَاثْب ما لَِقيت       ُ ْ        ْ  َ  ً َ ِ     ِ َ    َلَّ  َِ   ً  َ    كَِثرياً لَ     َ   اهللاع َّ     َونفْلَحت كُم   َ   َ ْ    ُ   ـواأَِطيعو        ِ َ     
ِ            تـذْهب ِرحيكُـم واصـِبروا          و ْ  َ          َ    َ        ُ       ورسولَه والَ تنازعوا فَتفْشلُوا      َ اَهللا      ُ   ِ    ْ       ـعِإنَّ اَهللا م           َ   َّ  ِ 

اِبِرينالص   ِ  ِ      ) ٤٦-  ٤٥  :       األنفال  (   ،       ا الَِّذينها أَيي      ِ َّ      َ    ولَ      ٰ ٰاسوا الرأَِطيعوا اَهللا ووا أَِطيعنم     َ           ِ َ    َ       ِ َ      
ِ  وأُوِلي اَألمِر    َ     ِ ُ  ِمنكُم  ُ  ِ   ) ٥٩  :       النساء  ( .  

            مع كونه                                                                   لقد استقر مفهوم الطاعة بني الصحابة إىل درجة أن أبا بكر          
                بن اخلطاب                   السماح لعمر                                               خليفة للمسلمني طلب من القائد الشاب أسامة      

   )٢ ( .                               ً   ليكون جبانبه ليستشريه ويكون وزيراً له

      ً           قائداً، لـذا                عني أسامة                                                 ملاذا كان اخلليفة يستأذن؟ ذلك ألن رسول اهللا         
                                             على موضوع الطاعة حىت وفاته، ألنه يعلم                          وقد ركز الرسول      .           جيب إطاعته 

              وجنح يف ذلـك      .                                                          أن عدم الطاعة سيفتح الباب على االضطرابات وعلى الفنت        
-                                         ىل درجة أن عبد اهللا بن حذافة السهمي           ً                              جناحاً مل يكن من نصيب أحد قط إ       

                                                 
  ٦/٣٣٦البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٦٣، فضائل الصحابة، مسلم؛ ٣٣األحكام، البخاري،   )١(
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                                                 عندما أمر أتباعه أن يرموا أنفسهم يف نار         -                               وكان على رأس محلة من املسلمني     
                     ً               بينما كان هذا انتحاراً، لذا قال        .                                 ً               أوقدها حاول بعضهم إلقاء نفسه فعالً يف النار       

   لو    « :                 وقال الرسول     "                    النار، أفندخلها؟        ً      فراراً من                    إمنا تبعنا النيب     "  :      بعضهم
   )١ ( » .                   إمنا الطاعة يف املعروف  .                          ً دخلوها ما خرجوا منها أبداً

                        كانت ضـربات الـسيوف       .                                           أجل، كانت الطاعة عميقة إىل هذا املستوى      
           صدر بعـد                                                                        تنهال على الرؤوس فال يفكر أحد بالتراجع ألن األمر بالتراجع مل ي           

                              ً                                                 من القائد، ولو كان العكس وارداً وتصرف كل مقاتل حسب رأيه ملا بقي أثر              
          الكـرمي           والقـرآن   .                                  ً                 ً    للوحدة وللتضامن، فيكون الرأس قدماً وتكون القدم رأساً   

     ين ِ ِر  ِ اِب         الـص    ع     م    َ   اهللاَ      َّ  وا إنَّ   ر   ِ اصِب     و   م ُ كُ  حي  ِ   رِ   ب  ه ذ  ت     و   وا ُ لُ  ش ْ فْ  ت    َ  وا فَ   ع   از  ن     ت  َ الَ  و  :     يقول
   . )  ٤٦  :       األنفال (

                            النيب العسكري واخلطط املختلفة  - د

           واخلطة اليت    .                                           كأي عسكري جيد يغري خططه على الدوام                    كان الرسول   
                            لذا، كان خصومه يتخبطـون       .                                               يستعملها مرة ال يطبقها مرة أخرى يف العادة       

                                               الذي يستعمل يف أيامنا بكثرة، ولكنـه مل          "     والفر      الكر   "             وكان أسلوب     .      أمامه
          ً                                                                 يكن معروفاً آنذاك، أي اهلجوم مث االنسحاب، مث اهلجوم من موضع ال يتوقعه             

   .                                العدو قد أوقع االضطراب بني القرشيني

                                    ، ومل يدر املشركون ماذا أصـام،                        هللا أعداءه يف بدر    ا                    هكذا استقبل رسول    
                                                   األوىل رغم كل ما هيأوا للحرب مـن مقـاتلني                                        لذا فقد تضعضعوا من الوهلة    

                                                 
  ٤٠، اجلهاد، ابن ماجه ؛٣٩، اإلمارة، مسلم؛ ٤، األحكام، البخاري  )١(
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                غري فرسني أو    -          حسب علمنا -                                             وخيول ومجال، بينما مل يكن املسلمون ميلكون        
                                               من أدوات القتال يزيد عن رمـح وبـضعة                                        ثالثة، ومل يكن نصيب كل مسلم     

        ألعـداء              ولكـن ا    )٢ ( .                                                 ذلك ألم أتوا إىل بدر بنية أخرى وقصد آخر          )١ ( .    سهام
        وبـدأت     ..                                                                  عندما جووا بشيء مل يعتادوه حىت ذلك اليوم اضطربوا وذعـروا          

                                                                         األسباب املوجودة يف القدر اإلهلي تطاردهم وتكيل هلـم الـصفعات جـزاء             
   .         شركهم باهللا

                                             اجلماعية يف جبهة القتال، وهي تنشر روح                    فهناك الصالة    ..            وتكتيك آخر 
                                           ثقة واالطمئنان للمؤمنني، ولكن كـان مـن                                   االستخفاف باألعداء، وروح ال   
                                       ولكن الوضع مل يكن على اإلطالق كمـا          .                               املمكن أن يعدها الكفار فرصة    
                                           الكرمي كان يعطي التعليمات التالية حول هذه                          طمع األعداء، ذلك ألن القرآن

ِ        َ    َ َ َ   َ َ  َ ْ       وِإذَا كُنت ِفيِهم فَأَقَمت لَهم الصالَةَ فَلْ        :      الصالة  ِ    ُ   َ  ِ ُقت ُ         ـكعم مهطَآِئفَـةٌ ِمـن م                  ِ ٌ َ  ِ َ   
ـ    ْ    ُ  ِ      ِ     ُ     لْيكُونوا ِمن ورآِئكُم ول        َ  دوا فَ   جـ ِ     َ  َِ        ِلحتهم فَِإذَا س  ـ   َ    ُ  ْ   يأْخذُوا أَس   ول ِ   َ ِ  َ     تـأِْت طَآِئفَ ْ   ٌة ٌ 

ِ  ْ   ِ َ        يأْخذُوا ِحذْرهم وأَسِلح        ُّ    َ    ُّ     َ     ُ         أُخرى لَم يصلُّوا فَليصلُّوا معك ول         ُ  ْ     واكَفَر الَِّذين دو مهت      َ َ    ِ َّ           
ِ       َ   ً           ِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً والَ جنـاح         ـ    َ       عن أَس    َ    ُ ُ  َ  لَو تغفُلُونَ     ً َ     ُ  َ   َ  ُ  ِ  َ   ُ  ِ  ِ َ    ُ  ِ  ِ

         ضرم مكُنت طٍَر أَوأَذًى ِمن م ِإن كَانَ ِبكُم كُملَيع                 ُ   َ   ٍ َ     ِ  ً َ   ُ  ِ َ  َ    ِ  ُ  َ   ـ   ـ ى أَن ت       َ      كُمتـِلحوا أَسعض     ُ    ِ  َ      
َ   َ   ِحذْركُم ِإنَّ اَهللا أَع   ُ  وخذُوا   َّ  ِ  ُ  ْ  ِ    . )   ١٠٢  :       النساء (   ِ   ً ِهيناً   ً   َ    ن عذَاباً مـ    ِ ْ َ ِ  ِ د ِللْكَاِفِريـ  

              ولتقف مجاعـة     .                                                     أي عندما تقف للصالة فلتقم مجاعة خلفك للصالة معك        

                                                 
البن » البداية والنهاية«؛ ٢/٢٦٤البن هشام » السرية النبوية«ىل حول معركة بدر انظر إ  )١(
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                                                                           أخرى على أهبة االستعداد ألي طارئ، وعندما تنتهي اجلماعة األوىل من صالة            
                                                                                ركعة تتبادل الفئتان موضعيهما، فتقف الفئة األوىل للحراسة وتـأيت الثانيـة            

   . هللا ا               وتصلي خلف رسول 
       يـرون     ..                                            ً             ء الذين يراقبون املسلمني عن بعد فهم يـرون عجبـاً                    أما األعدا 

                                                                          املسلمني يصلون ومعهم سيوفهم ودروعهم ونباهلم، وعندما ينوون اهلجوم إذا          
            إىل صـف                                                                 م يرون الفئة األخرى ويرون املسلمني ينتقلون من صف الصالة         

       بـأمر  -        كان                  إذن، فالرسول     .                                       احلراسة ومن صف احلراسة إىل صف الصالة      
   )١ ( .                                   خيطط للقتال وللدفاع حىت وهو يف الصالة-           من ربه تعاىل

                 التصرف بتكتم  . ١

                    لقد كنت أول مـن      "  :                            وهو يصف سلوكه العسكري     " )Hitler (      هتلر   "     قال  
                   ، إذ مل يكـن يف                     بصورته املثالية                      غري أن الرسول      " .                       اكتشف التكتم يف األمور   

                                                     سواء يف اهلجـوم أو يف الـدفاع وال أن يعـرف                                     وسع أحد أن يعرف خططه    
   .                                                             ً       استراتيجيته وأهدافه، إذ مل يكن يصرح بوجهته إال بعد أن يقطع شوطاً يف محلته

                                                     مل يعرف أحد ال من املسلمني وال من املشركني هدفه                                وعندما توجه إىل مكة   
         وعنـدما    .  ة                                                                     بشكل واضح وجلي إال بعد أن مل تبق بينه وبني مكة إال مسافة قصري             

  ،                                                                        أشعل يف عشرة آالف موضع عشرة آالف شعلة دخل الرعب إىل قلوب قـريش             
                    ً    ً                                                           ولكن األمر كان متأخراً جداً بالنسبة إليهم، إذ كان املسلمون قريبني منـهم إىل              

   )٢ ( .                                درجة مل يكن باستطاعتهم عمل أي شيء
                                                 

  ١٢، السفر، أبو داود؛ ٣١٢-٣٠٥، صالة املسافرين، مسلم؛ ٣-١، صالة اخلوف، البخاري  )١(
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                     شبكة االستخبارات . ٢

                                                 مل يسمع ا أحد من قبل، حبيث أن األخبـار                     االستخبارات            ووضع شبكة   
           ومل يـسجل     .                                             ّ     ً           كانت تصل إىل املركز يف وقتها، حيث كانت تقيم وحتلّل حاالً          

                    وقد ارتكب حاطـب     .                         كانت تصل إىل أعدائه                                  التاريخ أن أخبار رسول اهللا      
       ً                            رسوالً خيربهم مبقدم رسـول اهللا                          أرسل إىل أهل مكة                  ً       بن أيب بلتعة خطأً، ف    
            ومل يؤاخـذ     .                           قبض عليها يف الطريـق     -            وكانت امرأة -                     إليهم، ولكن رسوله    

                    وقد اعترف حاطب    .                                             من قبل أحد، السيما وأن املوضوع مت حله            حاطب
                      ، ولكن بدر منه مع                                      هذا الصحايب اشترك يف معركة بدر               صحيح أن     .       ه هذا  ئ  خبط

   )١ ( .                                            هذا هذه اهلفوة اليت عفا عنها صاحب من ال هفوة له

                      ، ولكن مل يعط فرصة                               حلسابه شبكة االستخبارات                      أجل، شكل الرسول    
ـ        .                                      ألحد أن حيصل على أي خرب من أخباره          د                                 هكذا كانت درجة التكـتم عن

                              هو الذي علمه ربه هـذا                                           ومهما قيل عن التكتم فالرسول        )٢ ( .        الرسول  
               وكان يـستطيع     .                                                        ً           األمر، مث تعلمت منه اإلنسانية هذا املبدأ قبل أربعة عشر قرناً          

                                                                            أن يوصل األخبار إىل موضع على مسافة حتتاج إىل مثان وأربعني ساعة من مجل              
                        بوقت أقصر، ذلك ألنـه                                                          يعدو بأقصى سرعته، ولكنه كان يوصل األخبار إليه         

     وكان   .                                       فإن جيوشه كانت على مشارف الشام                  يف املدينة                      بينما كان الرسول    
                                                                                قطع هذه املسافة الطويلة حتتاج إىل عشرة أيام من السفر املتواصل، ولكن رسل             

ـ                   النيب      دى                                                                         كانوا يقطعون هذه املسافة يف مثانية أيام فقط، وهذا يدل على م
                                                 

  ٩٨اجلهاد، أبو داود، ؛ ١٦١فضائل الصحابة، مسلم، ؛ ١٤١اجلهاد والسري، البخاري،   )١(
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                          وال عجب يف هذا فقد كان        .                                               قوة شبكة املخابرة اليت أرسى أسسها الرسول        
                                              فاحلامل األول للخرب أو الرسـول األول كـان           .                            يطبق ما يرشده إليه اهللا      

               ً     ً                                                          يسرع جبواده يوماً كامالً وبعد أن يقطع مسافة يوم كامل ينـزل عن جـواده              
             ً     ً       لق جبواده يوماً كامالً مث                                                             ويرتاح بعد أن يعطي اخلرب إىل الرسول الثاين الذي ينط         

                            وهكذا حىت تصل الرسالة أو يصل     ...                                          يعطي الرسالة أو اخلرب إىل الرسول الثالث     
                                                                          اخلرب إىل موضعه، وهكذا يتم نقل األخبار والرسائل بوساطة رسل مرتـاحني            
                                                                           وخبيول مرتاحة يف أقصر وقت، ومل يكن هناك حل آخر، إذ أكان من املمكن              

             ذه الطريقة؟ـ        بغري ه          إىل فيزان   مكة     ا بني ـ                  أن تنتقل األخبار م

               األفئـدة يف     ا                                      العظيمة يرسم لوحات ملونة تسر هل                            كان صاحب هذه الفطنة   
                                                                           كل ناحية من نواحي احلياة حتت تلك الظروف وتلك الشروط يف ذلك العهد،             

                    ذا فقد كان كـأي                     وإىل جانب كل ه     .                                       فيضطرنا إىل االعتراف بنبوته وبرسالته    
      وقـد    .                                                                عسكري ممتاز يهرع إىل الصلح وإىل السلم مىت ما اقتضى األمر ذلـك       

              الكرمي كان                                                                      تطرقنا إىل هذا فيما سبق باختصار، ونضيف هنا فنقول إن القرآن          
   . )  ٦١  :       األنفال (      ِ ى اِهللا َ لَ    ع ْ لْ َّ كَّ  و  ت    ا و  ه  َ  لَ  ح  ن   اج  َ  فَ   ْ ِ لسلِْم        ِ  جنحوا ِل  ْ إنْ  و  :        يقول له

                                                                       أي خذ باألسباب ولكن ال تقصر يف التوكل على اهللا، ذلك ألن التوكـل              
                                                                              دون القيام برعاية األسباب إمنا هو عنوان للكـسل ولعـدم اإلدراك وعـدم              

         لتـسليم                                                  ً                      اإلحساس، بينما التوكل بعد رعاية األسباب يعد عنواناً لالنقيـاد ول          
  ،             ومبادئـه                                                                     واالرتباط مع اهللا تعاىل، ومع شريعته الفطرية وآيات النظام الكوين         

   .       ً          وإدراكاً ورعاية هلا
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                  مراحل التبليغ  . ٣

ـ        ـ       ُ اُ  :                                            يف إحدى مراحل التبليغ أمره اهللا تعاىل ب ِ    ِّ        دع ِإِلـى سـِبيِل ربِّ  ِ     ِِ     ك  
ِ  َِ    ْ  ْ ِ      ِ     ِ  َِّ        ِبالِْحكْمِة والْموِعظَِة الْحسنِة وجاِدلْهم ِبالَِّتي         ْ     ِ ْ  ِ ِ    ِ  َ  َ         َّ  ِ    َ          ِهي أَحسن ِإنَّ ربك هو أَعلَم ِبمن        ِ  ْ

     ِدينتهِبالْم لَمأَع وهِبيِلِه ون سلَّ عض        ِ    ْ  ِ   َ  َ       ِ ِ ِ      َّ    ) إن اهللا تعاىل يعلم الضالني       .  )   ١٢٥  :      النحل                           
  .                                                                                ويعلم املهتدين، أما أنت فقم بواجبك يف الدعوة وال تتدخل فيما وراء ذلـك             

                          مث جاءت مرحلة أخرى أمر       .   ته                                              كانت هذه اآلية تقوم بشحن إميانه وإميان مجاع       
                                                               بإعالن دعوته وبلهجة حادة إن اقتضى األمر وبإنذار عشريته                        فيها الرسول   

ِ      أَنِذر ع   و  :       األقربني  َ ِش ِ ري   ْا كت  ْ    قْ َ َأل ْ ر  ِب ِ ني    ) ٢١٤-       الشعراء   (   ،   َف َ اص   د  ع   ِـ   ِ   ب م     ـ ا ت      ؤ  م  ر    
و  أع   ِر ِ ض  ع    الْ ِ ِن  ْ   م  ش  ِك ِ ِر ِ ني    ) ٩٤  :     احلجر  ( .   

                     مقاطع صغرية من حياته  - ه

                                                                      عندما مت إعالن اإلسالم زادت الضغوط وسقط بعض الشهداء أمثال سمية          
                                                              استشهد البعض نتيجة التعذيب أو التجويع أو من ضـربة يف             .         وغريمها      وياسر
                      مث العودة منها مث                 إىل احلبشة       اهلجرة   ..                                    حبربة أو بنبل، مث بدأت اهلجرات          صدره

            ووفـاة                  رضي اهللا عنها                                                وقبلها عام احلزن بوفاة أم املؤمنني خدجية                        اهلجرة إىل املدينة  
  -                                 من الناحية املاديـة أو الظاهريـة  -                     ان يعين بقاء الرسول       ، مما ك        أيب طالب 

    ً       ٍ                                                                  أعزالً دون حاٍم، واحلقيقة أن اهللا تعاىل كان يقطع كل األسباب الظاهرية وكل             
      ذلـك    .                                                                    الركائز اليت كان يستند إليها لكي يتوجه حنو مسبب األسباب وحده          
         يف عـامل                                                                         ألن من قوانني الفطرة أن التوجه التام حنو مسبب األسباب ال يـتم              

                                   إذن، جيب أن تسقط كافة األسـباب         .                                    املقربني إال بعد سقوط كافة األسباب     
                                      أسرار نور التوحيد بامليل الفطري             استقراء                                      وتنهدم ليتم التوجه حنو اهللا وحده، و      
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    ً             متاماً كما حـدث       ..                                                    وباالضطرار اجلربي لكي يتبلور يف وجدانه سر األحدية       
                                                         لكي يوصله فيما بعد إىل شاطئ السالمة وينبت له شجرة             ..             للنيب يونس 
   .                                    ولرييه ما جيب أن يراه من نوره العظيم       من يقطني

                                          ً      ً                              أجل، فعندما أخذ منه أباطالب أخذ منه مستنداً وعوناً، وعندما أخذ منـه             
              ً     ً        ولكي يعطي درساً قيماً إىل       .  ر               ً      ً         أخذ منه مستنداً وعوناً آخ                  رضي اهللا عنها        خدجية

                                                                            األجيال املقبلة كان يهدم كل األسباب املادية الظاهرية ويوجهه إىل مـسبب            
                                        أنت شخص مرشح لكي تنطـق باسـم اهللا           :                              األسباب وحده وكأنه يقول له    

                                                                            فقط، أال ترى أنين أخذت أباك قبل والدتك، مث أمك بعد الوالدة مث جـدك؟               
    ً                                 احداً إثر آخر لكي ال يقتحم خيالك                                            أجل، لقد أخذت كل من كان حيميك و       

         أحد غريي، احبث عين كل وقت وكل حني، وأقبل علي                                                        وتوجـه إيل فقـط                      
   .                                            وحاول أن تسمعين وراء كل باب تطرقه يف هذا الكون

                                                        ً     ً             صحيح أن هذا الطريق الذي أجربه اهللا تعاىل على سلوكه كان طريقاً صعباً             
                                                        مل يكن بالعبء الذي ال يستطيع محله الرسول املصطفى              ً                  حافالً باملشقات إال أنه   

                                  ً     ً                               ، ذلك ألنه كان بعون من اهللا تعاىل شخصاً قوياً ال يغلب، قد جعـل                    حممد  
   .                     العجز والفقر جناحني له

                 ً              ، وشاهد فيها مثاالً للجحـود                                               من احلوادث األليمة اليت تعرض هلا النيب        
                                               توجه إليه وهو يأمل أن يلقى فيه بعـض                 الذي                               والرفض ما جرى له يف الطائف     

                                                                               القلوب الرضية، ولكنه رجع منه والدماء تنـزف منه من رأسه حىت قدميه، مث             
             ً          الثين عشر شخـصاً يف              يت بعدها                 ، ويف السنة ال                                 مقابلته لستة أشخاص من يثرب    
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            ورجعـوا                    بايعوا النيب     )١ ( . ه                                             ، هؤالء هم أبو اهليثم بن التيهان وأصدقاؤ           َ  العقَبة
       منـهم  -                                               ً            لكي يرجعوا يف السنة القادمة وهم مخسة وسبعون شخصاً                     إىل املدينة 
                                           كانت نسيبة املازنية إحدى املرأتني، وهـي         .                          لكي يبايعوا الرسول     -       امرأتان

  .                                                                            املرأة اليت سيذكرها التاريخ اإلسالمي بكل فخر وتوقري حتت اسم أم عمـارة            
                                              ومل تفارق هاتان املرأتان العظيمتان رسول        )٢ ( .                        ت األخرى أمساء بنت عمر        وكان
                                                                      ال يف سفر وال يف حضر، بل إن أم عمارة شاركت يف حروب الـردة                    اهللا  

  .                                         ُ            وبيدها السيف وببطولة كبطولتها يف معركة أُحـد                                 فقاتلت يف معركة اليمامة   
ِ                                       ستشهد ابنها حبيب يف هذا املكان من ِقبِل مسيلمة الكذاب عندما أرسله                  وقد ا   ِ                                 

                                       إىل املدينة، لقد أصبح القائد على                            مث دعي رسول اهللا       )٣ ( .                إليه رسول اهللا    
   .        رأس جيشه

                      بل إنه عندما كـان       .                                     ً       ً            مل يقم حىت ذلك احلني بإيذاء أحد قط ال قوالً وال فعالً           
           ً                      ً        احلاد متوجهاً إىل نفسه واملقبض متوجهـاً            صله   ن          ً                      يعطي سكيناً إىل أحد كان جيعل       

                                         أجل، لقد كان يراعي كل هذه الدقة         )٤ ( .                                   لذلك الشخص لكي ال يرتعب أو خياف      
             ولكن كانـت     .                         ذى طوال حياته أي شخص     آ                                 يف سلوكه ومعامالته، مل يكن قد       

                            فقامت حتاول منع انتشار                     ودعوة القرآن                                           هناك خفافيش أزعجها انتشار نور القرآن     
ـ                                        أن يستل سيفه يف وجه هـؤالء         "            صاحب القضيب  "                              هذا النور، لذا كان البد ل

                                                 
  ١٨٣-٣/١٨٢البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٧٥-٢/٧٠البن هشام » السرية النبوية«  )١(
  ١٩٧-٣/١٩٢البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٨٥-٢/٨١البن هشام » لنبويةالسرية ا«  )٢(
  ١/٤٤٣البن األثري، » أسد الغابة«؛ ٤/٤١٨البن حجر » اإلصابة«  )٣(
-٦/٢٥٣للهيثمي » جممع الزوائد«؛ ٥-٣، الفنت، الترمذي؛ ٨٥، األدب، أبو داود: وانظر  )٤(

٢٥٤  
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               ستعيشون أنتم يف    ..                              لن تستطيعوا بعد اآلن حجب النور  !                يا خفافيش الظالم "  :     ً قائالً
   " .                                                   إذن، فابتعدوا عن ضوء النهار وابتعدوا عن فرسان النور   ..      الظالم

  .                             ً                      باعه وينسجم معهم، وكان قائداً على رأس جيـشه                 ً            كان زعيماً خيتلط بأت   
                                                                            قام حبل املسائل االجتماعية أول األمر فآخى بني أصحابه الكرام، وجذب أهل            
                                                                           الكتاب إىل صفه ووضع دستور أمان ووطد الصلح معهم، ونشر الثقة واألمن            

   .         لدى اجلميع

ـ                    سرايا                                                                        مث توجه إىل اجليش فكون يف البداية سرايا صغرية، مث بدأ بإرسال ال
                                                    والسرايا اليت كان عدد أفرادها يقل عن العـشرة           .                            وعيون اإلرصاد فيما حواليه   

   .                                                            كانت وظيفتها استقصاء األخبار ومجع املعلومات وإيصاهلا إىل رسول اهللا 

                          ً                                             مث كانت هناك سرايا أكرب عدداً وكانت مسلحة ومتدربة وعلـى أهبـة             
          الـسرايا   "              يـوم اسـم                                                             االستعداد على الدوام، حيث نستطيع أن نطلق عليها ال        

                                             ً                     كانت هذه السرايا تستقصي املعلومات واألخبار أيضاً، ولكن ال بد            .  "       الضاربة
                                                                                 هلا من خوض املعارك عند اقتضاء األمر، وقد قاد بنفسه هذه الـسرايا أربـع               

                                   ً                                     وكان عدد أفراد السرية يتجاوز أحياناً مئيت مسلح، وكانت وظيفة مثل             .     مرات
   .               الرعب يف قلوم                              هذه السرايا إرهاب العدو وإلقاء

               أهداف السرايا  - و

                  وكـان املـشركون      .                                                    كان املسلمون متهيئني لكافة أنواع النضال والكفاح      
                      كان الوحي قد بـدأ       .                                                           يضطروم بكل ما أوتوا من قوة إىل هذا الكفاح والنضال         

       وكـان    .                                     ً                                بالنـزول قبل ثالث عشرة سنة، وكان داخالً إىل السنة الرابعة عشرة          
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                                                       يسعون جاهدين إلطفائه فيتعرضون يف كل مكان للـدعوة                               الذين يزعجهم النور    
  .                               سرعان ما كانوا يقتلونـه                                                         القرآنية، وعندما يتمكنون من القبض على أي مسلم       

                   نذكر هذه املظـامل      .                                                            وحنن نذكر اليوم مظامل البلغار ومظامل الروس ومظامل اهلنود        
                       ملظامل اليت كانت ترتكب                                                          وجند يف األقل من يشجب هذه املظامل ويستنكرها، أما ا         

                                                                                 آنذاك يف حق املسلمني فلم يكن هناك من يستنكرها أو يشجبها أو يرفع صـوته               
          ً                                          كان مقبوالً من قبل اآلخرين حـىت وإن كـان يف                                   ضدها، فكل تصرف لقريش   

         ، لـذا               ً                   ذلك ألن قريشاً كانت سيدة مكة       .                                     الدركات السفلى من الظلم والوحشية    
                           على عاتقه مهمة هـدم                      وقد أخذ النيب      .                          م عمل أي شيء يشتهونه             ففي إمكا 

                                مجيع اجلهات، وكانت الغايـة             ثها إىل                                               هذه الدكتاتورية، لذا هيأ هذه السرايا وبع      
   :                                                        من هذه السرايا الضاربة الوصول إىل بعض األهداف املعينة ومنها

                          اإلشعار بالكيان اإلسالمي  . ١

                              إلسالمي، وأن املشركني وإن طـردوا                                       أي إشعار اجلميع بوجوده وبالكيان ا     
ِ      يِريدونَ ِليطِْفؤوا    .                                           إال أم مل يستطيعوا إطفاء نور اإلسالم                      املسلمني عن مكة   ْ  ِ  َ    ِ  

ِ    ِ َ ْ     َ نور اِهللا ِبأَفْواِهِهم واُهللا مِتم نوِرِه ولَو كَِره الْكَاِفرونَ َ   َ    ِ ِ      ِ   ُ      ِ  ِ   ْ َ  ِ  ِ        ) الصف      :  ٨ ( .   

                               أن ظالم اجلاهليـة األوىل يف                                 كان يريد أن يظهر هلم                      إذن، فرسول اهللا    
   .                                                تلك الصحراء املوحشة املظلمة لن يستطيع إطفاء نور اهللا

                         إظهار أن اهليمنة للحق  . ٢

        فقط،           ولقريش                                                            مث إنه كان يريد أن يربهن على أن احلكم ليس ملشركي مكة           
                وة بكل ما لديها                               ً                               بل إن ملمثلي احلق حصة منه ونصيباً، وسيأيت يوم ختضع فيه الق        
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ٍ                                          من أسلحة إىل احلق وتستسلم له، وحينئٍذ ستكون الكلمة يف األرض بيد احلق                                               
   .                          وحده، ويسود القانون يف األرض

                        ً                                    يعلم علم اليقني أن قريشاً ليست على حق ولكنها كانت                        كان الرسول   
                          ً                                                       تستطيع إحراز الغلبة أحياناً على احلق وبصورة مؤقتة لكوا متلك أسباب القوة            

                                       إعالن قوة احلق، فكان تشكيل هـذه                                  لذا، كان على رسول اهللا        .     ديها    يف ي 
             ً        ً                                                           السرايا إعالناً وإظهاراً هلذا لكل األطراف حواليه، أي إعـالن أن أمثـال أيب              

               ال ميلكـون أي        ...      اخل           والوليد                  وابن أيب معيط           وشيبة         وعتبة            وأيب جهل       سفيان
                                                                              حق هلم على اإلنسانية، بل إم على العكس من ذلك اغتصبوا من اإلنـسانية              

   .              حقها واستغلوها

                     يئة أساس لإلرشاد  . ٣

       أجـل،    .                                                                       كان من وظائف هذه السرايا إزالة العقبات من أمام طريق الـدعوة           
                                                                             ضل هذه السرايا اليت كانت تتجول هنا وهناك استطاع أن ميـسك بالنظـام                 فبف

                                                                                  واالنتظام يف يده، وأن يرسل الدعاة واملبلغني واملرشدين إىل كل مكان، وأن يؤمن             
                                                ً      ً                         جتوهلم بني املدن والقرى دون خوف أو وجل، ويهيء هلم جواً هادئاً لكي يقوموا              

                              كل مستمر للمنـاطق احمليطـة                          يرسل السرايا بش                      لذا، كان الرسول      .       مبهمام
                                         وحىت اصطدامه بأعدائه يف معركة بدر                                                  باملدينة من أجل هذه الغايات، وبعد اهلجرة      

                                                                                  كان قد أرسل سرايا عديدة ضاربة، ففي بضعة أشهر كانت هذه السرايا تظهر يف              
                  مبقربة من مكـة                                                                     أماكن بعيدة مل يكونوا يقطعوا آنذاك إال خالل شهر، أو تظهر            

                                                                            وكأم أشباح أو مالئكة ظهرت مث اختفت بسرعة، خملفة وراءها الرعب عنـد             
   .                                                        العدو الذي بدا وكأنه يسحب إىل معركة بدر وهو مشلول من اخلوف
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                 إقرار األمن  . ٤

      ، ومل         للقـوة       فاحلق    .                       ً                              كان النهب والسلب سائداً يف تلك األيام يف الصحراء        
                                                     م حق احلياة، فالذي ميلك القوة كان يستطيع سـحق                              يكن للضعيف وللمظلو  

                  جيـب أن تتجـول       :            خيطط اآليت                                 وأمام هذا األمر كان الرسول        .       اآلخرين
                                                                             السرايا واملفارز يف كل مكان دون أن متد يدها بأي سوء ألي شخص ال ملاله               

                                                     أجل، سيمر أناس مسلحون من أمام البيوت واملساكن،          .                   وال لعرضه واللشرفه  
                 إذن، رأى اجلميع     .                                        من ولالطمئنان دون أن ميس أحدهم بسوء                    ولكن كرمز لأل  

                                                                           أن الصحراء ميكن أن تكون شاهدة لشيء أخر غري السلب والنهب، ومن كان             
                                     ؟ وهكذا عرف اجلميع بشكل جيد بأن                                              يستطيع أن يقوم ذا األمر غري النيب        
    ً        صيباً وحـصة     ن                   وحدهم، بل إن حملمد                   ً              الصحراء مل تعد ملكاً ملشركي قريش   

    ً                                                                             وحقاً، وسيزداد هذا احلق على مر األيام ويكرب كلما انتشر النور حىت يكون له              
   .                      يف كل بيت ويف كل قلب أثر

   اـ    رايـ    الس  - ز

                        السرية األوىل ومحزة . ١

      بقليل            املنورة                        بعد وصوله املدينة                                            من أجل حتقيق هذه األهداف قام الرسول        
                           قيادا إىل عمه محـزة        سند                                 ىل اليت ألفها من مائة شخص، وأ                         بتشكيل السرية األو  

 .     وأسس الرسول                   واسعة حبيث لو طـار                                       يف تلك األيام شبكة استخبارات                         
   .                       طائر يف الصحراء ألتاه خربه

                  مرت هذه القافلة     .                     كثري من املهاجرين                                         يف تلك األيام مرت قافلة فيها أموال      
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                            وهنا تعرض هلا سيدنا محزة      .                                        وأمام أنظار املسلمني وكأا تتحداهم                قرب املدينة 
       ،ًومع أنه مل يلحق أذى ألي منهم إال أن األعداء ارتعبـوا رعبـاً كـبريا ،           ً     ً                                                      

                ولنرجـع إىل     ا                 لندعهم يفـرو    )١ ( .      وراءهم                                        وأسرعوا بالفرار دون أن يلقوا نظرة       
           لقد تأكـد    .                                                            الذين شاهدوا هذا األمر من سكان املدينة أو سكان القرى القريبة 

                                  ونرى من نافلة القول احلديث عن        .                                          لديهم وجود قوة أخرى غري قوة أهل مكة       
   .                                                 األثر النفسي الذي تركته هذه احلادثة يف نفوس مشاهديها

                                                               يفرون على الدوام يف أثناء هذه احلركات، وعندما يفـرون                        كان أهل مكة  
   .                                                     واملسلمون يف أثرهم، كان املشاهدون يبقون يف حرية وعجب ودهشة

                                              كأي قائد استراتيجي يطارد أعداءه ويسحر                               أجل، كان الرسول حممد     
                                                              اجلميع ويأخذهم حتت تأثريه، فكانت القلوب تلني لإلسالم على          -         ذا املعىن -

        أصـبحت    .                                                               أليام، وتقبل أفواج مث أفواج من القبائل لتدخل إىل اإلسـالم               مر ا 
                                                                               الطرق أمينة، فقد أظهر اإلسالم قوته وبأسه، فعندما أصبح اإلسالم ميثل احلـق             
                                                                          أظهر القوة اليت حتفظ هذا احلق، وبدأ اجلميع يفكرون بشكل خمتلـف عـن              

   .      السابق

                   السرية الثانية  . ٢

         ومل يتأذ    .                      ّ         لى رأسها سعد بن أيب وقّاص                                          مث ما لبث أن شكل سرية ثانية ع       
                      ً                                                            أحد من هذه السرية أيضاً، ألن الغاية كانت إرسال القوة وإنـزاهلا يف املوضـع              

                                                             اليت كانت القوة دينها الوحيد أن القـوة إن أظهـرت                                  املعني، لكي تعلم قريش   

                                                 
  ٣/٢٨٦البن كثري » داية والنهايةالب«؛ ٢/٢٤٥البن هشام » السرية النبوية«  )١(
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                                      ن اهلدف أيضا هو مقابلة هذه القوة          وكا  .                                      فائدا يف شيء فلن تفيد يف كل شيء       
                                                           أي القوة اليت ال تنـزلق إىل اجلرب وإىل الظلم وإىل اجلربوت             .                      بالقوة اليت متثل احلق   

                                                                                   وإىل الغدر وإىل الباطل، بل القوة اليت تبقى جبانب العدل وجبانـب الرمحـة، إىل               
      أو                                                         شعروا ببعض احلاجة إىل احلليب استأذنوا صاحب الغنم                            درجة أن املسلمني لو   

                             ً          كان هذا التصرف من املـسلمني شـيئاً          .                                         راعيها ودفعوا له من املال مقابل ذلك      
     ً       ً                                                                      جديداً وغريباً على البدو مل يشاهدوه ومل يعرفوه من قبل، فكانوا يشاهدون هذه             

                    النيب إبـراهيم    م           حتدث عنه     ذين     ال                  أهؤالء هم املالئكة    :                       التصرفات وهم يف ذهول   
                               وقد نـزلوا من السماء أم ماذا؟

                          سرية عبيدة بن احلارث  . ٣

                                                                           مث شكل سرية وضع على رأسها عبيدة بن احلارث، وهو ابن عمه احلارث بن              
                   ، وعندما جيء به                                                  هذا الشخص الذي سيكون من أوائل شهداء بدر         .           عبد املطلب 

                                               والدماء تنـزف من يده املقطوعة مل يكن قـد                           يف معركة بدر                   إىل رسول اهللا    
       فقال  "          ً            ألست شهيداً يا رسول اهللا؟ "  :                        ً              مات بعد، ولكنه كان قلقاً، فقال للرسول 

 :  » هذه السرية اليت قادها عبيدة بن احلارث          )١ ( »   بلى                                                   وصلت إىل بطن رابغ                       
                                    وكان هذا مفاجأة قاسية لقريش      )٢ ( .                   لوب األعداء مث رجع                         حيث أوقع الرعب يف ق    
   .                               ، مل يتخلصوا من تأثريها مدة طويلة                وألدالء قوافل قريش

                                                 
البن » البداية والنهاية«؛ ٦٨-١/٦٩للواقدي، » املغازي«؛ ٣/١٨٨للحاكم » املستدرك«  )١(

  ٣/٣٣٤كثري 
  ١/١٠للواقدي، » املغازي«؛ ٢/٢٤١البن هشام » السرية النبوية«  )٢(
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                    كان هو القائد  . ٤

                                     وبعد هذه السرايا شكل الرسـول         .                                      كانت السرايا السريعة الضاربة تترى    
                                     نفسه، وخرج يهدد ا قافلة لقريش                                                       سرية تتألف من قوة قوامها مئتا مسلح قادها ب        

                                                      وخطط كل شيء بدقة وجعل الطرق كلها حتت رقابتـه،            .                    كانت متوجهة للشام  
              ً     وكان هذا ديـداً      .                            باملرور ملا استطاعت ذلك                                       حبيث أنه لو مل يسمح لقافلة قريش      

   )١ ( .               ً      دون أن ميس أحداً بأذى          ً                       أرعب قريشاً وأفزعها، مث رجع الرسول 

         وأرهبت  )٢ (                                                    مث رتب سرية أخرى بقوة أصغر وللهدف نفسه، فوصلت إىل بواط
                                           ّ                   وقابل أعداءه بالطريقة نفسها يف العشرية، ليذكّر اجلميـع           )٣ ( .                  أعداء اهللا مث رجعت   
   )٤ ( .             مان يف الصحراء                        أنه أصبح ينظم األمن واأل                   قبل عودته إىل املدينة

                        سرية عبد اهللا بن جحش . ٥

   )٥ ( .                                                                        والسرية األخرية عقدها حتت قيادة عبد اهللا بن جحش الذي كان ابن عمته            
  .                                                                                  كان خيتار القريبني منه ملثل هذه املهمات، وكان يرسخ قرابة العقيدة بقرابة الـدم        

                                         أعداءهم، وكان قتال األقرباء وقتلهم                                               ذلك ألن املسلمني مل يقاتلوا حىت ذلك احلني       
               الكربى مهمة                             ً     ً                                     خمالفا لقانون الصحراء ونقضاً كبرياً له، لذا فقد كانت معركة بدر          

                                                 
  ١/١٢للواقدي، » املغازي«؛ ٢/٢٤١البن هشام » السرية النبوية«  )١(
بينها وبني املدينة حنو أربعة برد، وهي قريب من . جبال من جبال جهينة، بقرب ينبع: ط   ب و ا  )٢(

  .ذي خشب مما يلي طريق الشام
  ٣/٣٠١البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٢/٢٤٨البن هشام » السرية النبوية«  )٣(
  ٣/٣٠٢البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٢٤٩-٢/٢٤٨البن هشام » السرية النبوية«  )٤(
  ٣٠٥-٣/٣٠٤البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٢/٢٥٢البن هشام » السرية النبوية«  )٥(
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                                وقد عني على رأس هذه السرايا        .    ً                                              جداً، وكان الطريق إىل بدر مير من هذه السرايا        
  ،                     وعبيدة بن احلارث                                                              اليت كانت املمر إىل بدر الكربى أقرباءه مثل سيدنا محزة         

                                          ، ألنه أراد أن حيمـل أقربـاءه هـذه                              ، وعبد اهللا بن جحش                 ّ     وسعد بن أيب وقّاص   
                                                                                  املسؤولية الثقيلة واملهمة الصعبة اليت كانت تتناقض مع قـانون البـداوة وقـانون       

   .     سرايا  ال   ً   اً من         أو أربع ً اً                          الصحراء، كما قاد بنفسه ثالث

                                وأصبح فيما بعد البطل املغوار       .                      ابن عمة الرسول                          كان عبد اهللا بن جحش    
                                                                 ، ولكنه كان ضعيف البصر يشكو من قصر نظر حاد، فال يستطيع                     ُ    يف معركة أُحد  

                                         فلم يتخلف عن أي معركـة، وقاتـل يف                                               أن يرى سوى بعض السواد، ومع ذلك        
                                                ُ                   بكل شجاعة، وعندما رأى اهلزمية يف صفوف املسلمني يوم أُحـد مل                       معركة بدر 

                     إن عبد اهللا بـن                         ّ      يقول سعد بن أيب وقّاص      .                                يتحمل وبادر يقاتل بكل ضراوة    
  :                                                    أيت ندعو اهللا؟ فخليا يف ناحية فدعا سـعد فقـال               أال ت   :              ُ       قال له يوم أُحد       جحش

                 فأقتله فيـك     )١ (    ً      ً            ً           رجالً شديداً بأسه، شديداً حرده                          ً    ّ      هم إذا لقيت العدو غداً فلقّين        ّ اللّ "
    ً    ً    غداً رجالً            هم ارزقين    ّ اللّ "  :                                            فأمن عبد اهللا بن جحش، مث قال عبد اهللا          " .          وآخذ سلبه 

                                                  ، أقاتله فيك ويقاتلين، مث يقتلين ويأخذين فيجدع أنفـي       ً            ً      شديداً بأسه، شديداً حرده 
   وأذينّ، فإذا لقيتك قلت                    ّ     :    دع أنفك وأذناك؟ فأقول      !            يا عبد اهللافيم ج                               :     فيـك ويف          

                    ً                      كانت دعوة عبد اهللا خرياً من دعويت، فلقد          :            قال سعد   " .        صدقت  :     فيقول  .      رسولك
   )٢ ( .                                             رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنيه معلقان يف خيط

                                                 
  الغضب:   ْ   ال ح ر د  )١(
» جممع الزوائد«؛ ٢٨٧-٢/٢٨٦البن حجر » اإلصابة«؛ ٣/١٩٥البن األثري » أسد الغابة«  )٢(

  ٩/٣٠١للهيثمي 
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    حيث   .                                  الذي كان على رأس سرية نخل                                      إذن، فهذا هو عبد اهللا بن جحش      
            يقع علـى           يدعى نخل                                         مع إثين عشر من أصدقائه إىل موضع                        أرسله الرسول   

                 كان على السرية     .                       ً             ، وكان هذا املوضع قريباً من مكة                       كم من املدينة      ٥٠٠     بعد  
                   ومل يكن يف اإلمكان      .                                                        أن تذهب إىل هناك مث ترجع بعد ترصد أحوال أهل مكة          

  .               عدة مـرات                                                                  القيام مبثل هذه املهمة دون أن يأخذ اإلنسان املوت يف حسبانه          
                                                          فطنته يف االختيار املناسب، إذ وضع علـى رأس هـذه                                لذا، أبدى الرسول    

                                                              ً            السرية الشخص املناسب، فقد كان من الضروري أن يكون هذا الشخص فرداً            
   .                                                احلياة وال يهاب املوت، وكان عبد اهللا بن جحش هذا الشخص ب    خف   يست

                 ومهمتها، على         ً                                        كتاباً فيه أوامره حول وظيفة هذه السرية                      أعطاه الرسول   
                 كمـا أوصـاه أال     .                                                  أن ال يفض هذا الكتاب ويقرأ إال بعد الوصول إىل اهلدف  

         ً                                                                     يكره أحداً على االشتراك معه يف هذه السرية، بل جيب أن يكون اجلميع مـن               
                                            ً                        وقد اعتذر أحدهم من الذين قبلوا االشتراك سـابقاً وختلـى عـن               .        املتطوعني

           بلغـوا                             ألوامر وواصلوا سريهم حـىت               نفذوا ا                                   االشتراك معهم، أما الباقون فقد    
     ولكن   .                                   وقرأوها، وطبقوا ما جاء فيها                               ، وفتحوا رسالة الرسول           نخل     موضع

                                                                        حدث حادث عارض مل يكن يف احلسبان قتل نتيجته أحد املشركني، واستولوا            
                         وقد حدث هـذا احلـادث        .                                               على أموال الفارين، وجاءوا ا إىل الرسول        

       هذه                                          قد أمرهم بالقتال، واستغل أهل مكة                                     بشكل فجائي، ومل يكن الرسول      
                                               لقد استحل حممد وأصحابه الشهر احلرام وسفكوا        "  :                              احلادثة وبالغوا فيها وقالوا   

  :                                   فلما أكثـروا نــزلت اآليـة        " .                                          فيه الدم، وأخذوا األموال وأسروا الرجال     
 ِنع كأَلُونسي  ِ      ُ َ                 ـِبيِل اِهللان سع دصو الٌ ِفيِه كَِبرياٍل ِفيِه قُلْ ِقتاِم ِقترِر الْحهالش                 ِ    ِ  ِ            َِ   ِ ِ  ٌ   ِ  ْ ُ   ِ ِ   ٍ   ِ   ِ   ْ    ِ      
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               ِمـن ـرةُ أَكْبنالِْفتاِهللا و ِعند رأَكْب هِلِه ِمنأَه اجرِإخاِم ورِجِد الْحسالْمِبِه و كُفْرو                   ِ   ْ َ  ُ   ِ ْ     ِ     ِ    ْ َ    ِ   ِ ِ َ       ِ   ِ   ْ    ِ  ِ   ْ     ِ ِ  ْ ُ  
   )١ ( . )   ٢١٧  :       البقرة (   َ ْ   ِ الْقَتِل

   اـ             نتائج السراي  - ح

               حتقيق السيادة    . ١

                                         حىت بدأ بترتيب احلركـات التعرضـية                    يف املدينة                         ما إن استقر الرسول     
                                                                         السريعة، حىت خنس أعداؤه، وشاع بينهم الرعب والفزع، وهـدد حيـام            
                                                                           االقتصادية وجرهم إىل األزمات املالية، وساق احلوادث حنـو معركـة بـدر            

                    ً            واسعة، حبيث أن قريشاً كانت                     شبكة استخبارات                         الكربى، وأسس خالل ذلك     
             وكان املوضوع    .                                   على علم مبا جيري حىت يف بيوم                              ختشى أن يكون الرسول     

                                                                            الذي يتحدث به اجلميع يف كل مكان هو أن من يقوم بعمـل مثـل هـذه                 
     ً    ً  مقلقاً جداً               ً    وكان هذا أمراً      .                                                     االستخبارات، ال بد أن يعلم بكل ما يعمله أعداؤه        

   .          بالنسبة هلم

     فإذا   .                                                                           كان يقال لنا عندما كنا يف اخلدمة العسكرية بأن التحارب يعين التخابر           
                                    ً     ً                                  كنت متلك مؤسسة استخبارية جيدة، ونظاماً جيداً للمواصالت، تكون قد أمنت           

                                                           هذا إن كانت أخبارك ال تصل إىل عدوك، وكنت حتصل علـى              .           نصف النصر 
          ومـع أن     .                ً             ً          كز القيادة علماً بأخبارهم أوالً بأول                                    أخبارهم على الدوام، وحتيط مر    

                      ً                                                         التكنولوجيا تقدمت كثرياً يف هذا العصر إال أن من الصعب أن توصل األخبـار              
                        أن ينـشئ يف تلـك                              بينما استطاع الرسول      .                                 دون أن يعلم ا الطرف املقابل     

                                                 
  ٣/٣٠٦ثري البن ك» البداية والنهاية«؛ ٢/٢٥٢البن هشام » السرية النبوية«  )١(
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                    ً    توصل األخبار إليه أوالً                           جيدة، استطاعت أن                                      الظروف البدائية شبكة استخبارات   
                                                                                 بأول، وبسرعة فائقة، وضمن جو من األمن والثقة، فكما كان الوحي يأتيه بكل             
ٍ   َ   َِ                                      أمان وثقة بوساطة ملك رفيع املنـزلة مطاٍع ثَم أَِمني، كانت شبكة اسـتخباراته                                                   
                                                                                    متده باألخبار بنفس الثقة والدقة، وكان على ارتباط دائم ذه األخبار، مل تكـن              

   .                                           ً      إىل أعدائه بينما كانت أخبار أعدائه تصله أوالً بأول          أخباره تصل

   )César (                  أمثال قيـصر                                                         هناك قادة يعتربهم الغرب من الدهاة ومن العباقرة       
نيبوه        ل   ) Hannibal(  وهتلر               ونابوليون          ) Hitler(  .       ولكن التاريخ يشهد أن أي                            

                        باملستوى الذي أسـسها            جيدة                                            أحد من هوالء مل يؤسسوا شبكة استخبارات      
              ولـيس هنـاك     .                                           ، ومل يضعوا أعداءهم حتت مراقبتهم كما فعل            الرسول  

             داء، وإال مل                                                                   شاهد واحد يف التاريخ على تسرب خرب واحد من أخباره إىل األع           
       فعناية   .                                                                   يكن مبقدور حفنة من املؤمنني االنتصار على كل أولئك الكفار والفجار      

                                                                                اهللا وتوفيقه تكون بنسبة األخذ باألسباب وبالتدابري، ولكونه قدوة لنا وأسـوة            
   .                                     حسنة، فإنه كان يتصرف ضمن دائرة األسباب

              ئ بلـد مـا،                                        لقد رأينا يف احلروب العاملية أن وضع موان  :                لنرجع إىل الصدد 
                                                                           ووضع جتارته حتت التهديد وضرب مقاطعة اقتصادية عليه، سيضيق اخلناق على           

               أجل، فعنـدما     .                                                              إنسان ذلك البلد، وجيعله غري واثق من غده، وهذا شيء مهم          
                                                                              تبدأ بالنضال مع أعدائك الذين يرومون شرب دمائك، ال بد أن تسعى لـشل              

                       عدائه بإرسـال هـذه                         يروم شل حركة أ                      هلذا كان الرسول      .           ً  حركتهم أوالً 
                           ، وبدأ األعراب والبدو يف                                 مل يعد هناك أمان ألهل مكة       .                        السرايا السريعة احلركة  

                                                                               الصحراء يقولون يف أنفسهم مل يعد باستطاعة أهل مكة أن حيافظوا علينا، ومل             
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                                                                                 يعودوا مبعث أمن لنا، والظاهر أن مصري الناس انتقل إيل أيد أخرى، لذا فمـن            
                                              أجل، بدأوا بالتفكري على هذا النحـو، لـذا         .                    أن نتقرب إىل هؤالء               األفضل لنا   

   .       ً       ً                أفواجاً أفواجاً ويعلنون إسالمهم                    بدأوا يأتون إىل النيب 

                                                                         كانت القوافل حتت التهديد على الدوام على الرغم من عدم إيـذاء أحـد          
      بائسني                     حيث مات أحد ال                          ً      ً                       منهم، هذا عدا استثناءاً واحداً حدث يف موضع نخل        

   .            بسهام املسلمني

              ذيوع األمن  . ٢

                                                               حيقق مجيع أهدافه من إرساله هذه السرايا، فقد ظهرت قوة                        بدأ الرسول   
                               الظاملة كان هناك حممـد                  فأمام قريش   .                                 جديدة يف الصحراء أثبتت وجودها    

                                                                        ومع أنه بدأ ميثل القوة، ويطارد اللـصوص والنـاهبني، إال أنـه مل                .       ومجاعته
               ً                                                                ف إىل الظلم أبداً، بينما كانت القوة يف اجلبهة املقابلـة عنـوان الظلـم                   ينحر

                      ً                                                        واالعتداء، إذ يغريون ليالً، فينهبون ويقتلون الضعيف، دون االلتفات إىل أنـني           
   .             الضعيف وآهاته

                                                                         كانت هذه القوة من طراز آخر، فكأا قوة نـزلت من السماء، فعلـى             
                          ط احلق والعدل وحتترم احلقوق،                                        الرغم من توفر القوة عندها فهي تقف عند خ

                                                                             وكان التاريخ يشاهد للمرة األوىل مثل هـذه الرعايـة واالحتـرام للحـق              
                                       ، بينما كان غريه يضع كل يوم مـا                                   وكان هذا يتم بيد حممد        .        وللحقوق

    ً          علمـاً بـأن      .  "     احلقوق "                                                       يناسبه من القوانني، ويقدمها على أا هي اليت متثل          
   ..                                     وانني واحلقوق اليت وضعها اهللا تعـاىل                                   كان يؤمن بسمو وعلو الق         ً  حممداً  



 49

                                                                             احترم هذه القوانني وهذه احلقوق، ومل ميد إصبعه إيل أي حـرام أو إيل أي               
     كانت   .                                                                 حمذور، وقد شاهد هذا إنسان الصحراء وكل إنسان، وشهده البدو         

                                                                                   هذه السرايا املسلحة متر أمام اخليام، ولكنها ال تتعرض ال إىل أي امرأة أو إىل               
           لقد كـان     .                                       ً           ألي مال، وال ترتكب أي ظلم مهما كان ضئيالً                     أي شابة وال  

                                              ً      ً                  يهدف أن يرى الناس هذا، وبدأت الثقة تنتقل شيئاً فشيئاً مـن                     الرسول  
   ..  "    األمني "               مل تعرف مكة قدر   .           كان هناك "    األمني "         ، ذلك ألن            إىل املدينة   مكة

            لقد كـان   " .                لصادق الوعد األمني               حممد رسول اهللا ا   "                       األمني الذي ندعوه حنن     
                               هذا ما كان يفكـر بـه البـدو      .                                         اآلن يف املدينة، وكان األمن واألمان عنده     

                                                                               واألعراب ورجال القبائل، لذا بدأوا يتوجهون حنو املدينة، بينما فقدت قريش          
                                         مل تكن عاجزة عن إعطاء األمن والثقـة          .                                ً      كل مظاهر الثقة املعقودة هلا سابقاً     

                                                          ين فقط، بل كانت عاجزة عن تأمني قوافلها هي، إذ كانت حتت ديد     لآلخر
        وكلمـا    .                                                   وكان هذا األمر يؤدي إىل حتلل دائم يف صفوف املـشركني       .     دائم

   .                                 شاهد هذا أهل مكة ركبهم الغضب واهلم

                           سرعة السيطرة على األمور  . ٣

   رد                                                                           إن إثارة العدو ومضايقته ودفعه إىل احلركة قبل األوان مسألة مهمة، ألس           
ِ        هناك حركات يف ترِكستان    "  :                                              عليكم حادثة جديدة، لقد سألوين مرات عديدة                        

                                ، كما أن هناك حركة مـا يف                   وداغستان  )Georgia (            وجورجيا             وأوزبكستان
                                 واألولياء، واليت قالوا أـا                             دة اليت وعدها األنبياء                         أهذه هي األيام السعي     .   ِ   الِقرم

                                                                                   ستكون قبيل يوم القيامة؟ أيتم التوجه إىل مثل هذه األيام؟ أي هـل تـستطيع               
                                                                      األمم األسرية احلصول على حريتها وعلى حقوقها املـشروعة؟ صـحيح أن            
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      بعـض              ً                                                           التوجه حالياً هو هذا التوجه، ولكن األعداء هـم الـذين يـضعون              
          أجـل، إن    .                                                            سيناريوهات هذه احلوادث، ويهيئوا لوضعها على املسرح الدويل     

                                                                              األعداء هم الذين يقومون بتخطيط احلركات يف بلدان إخوتنا يف الدين والدم،            
                           ً                                                ذلك ألننا ال نـزال هناك ضعافاً، كالفراخ داخل البيض، أو كالبيض حتـت             

                       وبـاش ويـدفعوم إىل                                                فهم يقومون بإثارة حفنة من املشردين واأل        .       الدجاج
                                                                            التظاهر يف الشوارع، مث يدفعون بالوحدات املسلحة علينا ليحطموا رؤوسـنا           
                         ً                                               وحنن بعد ضعاف، ذلك ألن بعضاً من رؤوس هوالء ذهبـوا مـن جورجيـا               

) Georgia(   ـومن                  إىل بلغارياوظهروا يف ش                    ) (                ويف صـوفيا      )١ Sofia(    حيـث         
                                           واستطعنا انتزاع بعض حقوقنا، ثـوروا                              لقد ثرنا حنن يف روسيا      :            صرحوا هناك 

                                                     هذه مسألة مهمة، وهي جهود لسحبنا إىل جهة معينة           .                       أنتم وانتزعوا حقوقكم  
                        احلق يعلـو وال يعلـى       "                                                         للقضاء علينا، ولكنهم ال يعرفون أن العاقبة للمتقني و        

ـ   م  ِ      ْ    يِحيق الْ   َ الَ  و   )٢ ( .                                               ونتمىن من اهللا تعاىل أن جيعل كيدهم يف حنرهم          " .    عليه   ر  ْ  كْ
الس    ِّأَ  ِ  ِب َّ الَّ  ِ  ِإ ُ ئُ ِّ ي َ ه  ِه ِ ِل ِ   ) ٤٣  :     فاطر  ( .   

                                             يهدف من حتركاته هذه إثارة أعدائه الـذين                               أجل، لقد كان رسول اهللا      
                                                          فلنا يف خطر وحياتنا االقتصادية حتت التهديـد، وبـدأت                                بدأوا يقولون إن قوا   

          أجل، كان    .      حسابه                              ً                          الصحراء تدخل يف حكمه شيئا فشيئاً، لذا جيب أن حنسب           
         قـال                                                                     يقول هلم هذا، وعندما أراد بعضهم الرجوع عن القتال يف بدر                   أبو جهل 

     ً                           مومساً من مواسم العرب جتتمع               وكان بدر -                      ً         واهللا ال نرجع حىت نرد بدراً          "  :   هلم

                                                 
  .وصوفيا هي عاصمة بلغاريا. مدينة يف بلغاريا:     ش ومن  )١(
  )املترجم. ( عندما بدأت احلوادث يف االحتاد السوفييت١٩٨٩قال املؤلف هذا الكالم يف   )٢(
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                ً          ُ                                  فنقيم عليه ثالثاً، فننحر اجلُزر، ونطعم الطعام ونـسقي          -                    هلم به سوق كل عام    
                                                                          ، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب ومبسرينا ومجعنا، فال يزالـون                اخلمر

   )١ ( " .      فامضوا  .              ً      يهابوننا أبداً بعدها

 ْ ذْ   ِ وِإ  :                  يعلمـه هـذا          قـرآن            ، وكان ال                               كان هذا هو هدف رسول اهللا       
ِ    ْ  َ   يِريكُموهم ِإِذ الْتقَي    ِ     ُ  ِ    ُِنكيِفي أَع مت   ُ  ِ  َ    ِ     ِّقَليم قَِليالً و   ِّ َ    ً  ِ َ          َراً كَاناُهللا أَم قِْضيِلي ِنِهميِفي أَع لُكُم       َ  َ  ً   َ   ُ     ِ ْ  ِ    ِ  ِ  َ    ِ  ُ ُ 

ِ        ْ مفْعوالً وِإلَى اِهللا ترجع اْ    َ ِ   ً   ْ  ُأل ُ ورم      ) ٤٤  :       األنفال  ( .   

                                             أنه قلل عدد املشركني يف أعني املسلمني، وقلل                                     أي أن اهللا تعاىل يقول هلم ب      
                                        ً          ً                       عدد املسلمني يف أعني املشركني لكي يقضي اهللا أمراً كان مفعوالً، ويـسوقهم             

                                           فاهللا تعاىل كان قد أصدر حكمه وال بد من           .                                 إىل مقابلة غري حمسوبة من قبلهم     
                                                                               تنفيذه، أي إن العاقبة كانت مؤكدة ال ميكن اهلروب منها، وكان اهللا يستدرج            

                                                                 ً            أعداء اإلسالم إىل هذه النتيجة، لذا سيجد هؤالء األعداء أنفسهم فجأة وجهاً            
                                                     الكربى يف وقت مل حيسبوا حسابه ومل يتوقعوه مـن                                   لوجه مع املسلمني يف بدر    

ـ      لقد    .                                                             قبل، إذ مل يكونوا يعرفون استرياتيجية احلرب لدى الرسول               دوه      أبع
                  كان يرتب السرايا    .                   أمامه وهم يرجتفون                                          وأخرجوه من بلده وها هم اآلن يقفون        

  مل   .                                                                          منذ سنة واحدة ليحق احلق، وليسترد منهم ما أخذوه وليحطم معنويـام           
                                                                       يكونوا يعرفون عنه ناحيته احلربية والعسكرية، بعد ساعات سـيعلمون هـذا،    

                                                       أجل، كان أمامهم قائد حريب مل يعرفوه بعـد، كمـا             .                      ولكن لن يفيدهم هذا   
   .                                     يعرفوها من قبل، فسقطوا كأوراق اخلريف                   قابلتهم خطة حربية مل

                                                 
  ٣/٣٢٤البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٢/٢٧٠البن هشام » السرية النبوية«  )١(
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                       يئة احلوادث لبدر  . ٤

                               قد انتهى إىل بدر مثل أي                       مل يكن الرسول       ..         الكربى                    ها هم اآلن يف بدر    
                     ً               ذلك ألنه كان يعلم جيداً فيما هو         .                                              إنسان عادي آخر أو مثل أي قائد حريب آخر        
                                   ساعة احلساب مع أعدائـه قـد          أن                                                مقبل عليه، كان قد أتى إىل هناك وهو يعلم          

                   ً                       ، وأنه حىت جميئه بدراً كان قـد رتـب                                          ً       أزفت وأن صراعه معهم قد بات وشيكاً      
                                                                                سرايا عدة قامت حبركاا ومناوراا السريعة بإلقاء الرعب يف قلوب األعـداء،            
                                                                          وشل روحهم املعنوية يف كل مكان ويف كل ناحية ويف كل بيـت، وجعلـهم               

                        مل يعد هناك أمـان يف       "                         رجة أنه جعلهم يقولون                                  يشكون يف قوم وقدرم إىل د     
           لقد انتقل    .                                                       وهكذا أصبح الرأي العام للعرب يف البادية جبانبه         " .              وما جاورها     مكة

                         أمل يكونوا يلقبونـه يف       .                            هذا ما بدا اجلميع بقبوله      .  "    األمني "                    صمام األمن إىل يد     
                   ً           مانة؟ لقد كـان أمينـاً يف                                    ، ويعدونه املمثل الوحيد لأل     "         حممد األمني  "            اجلاهية بـ   

  :                           ً                      وقد قال يف أحد األيام متحدثاً بنعمة اهللا عليه          .            ً                  األرض وأميناً يف السماء كذلك    
   )١ ( » .                              أال تأمنوين وأنا أمني من يف السماء «

                     أجـل، لقـد كـان         ..                           ً                          لقد بدأت البادية تعرف جيداً من األمني وأين األمن        
   ..                               إىل السيد القرشي يف املدينـة        ..                           كانت السيادة تنتقل إليه      ..             يف املدينة   "    األمني "

                                           ، بل سيد اإلنسانية كلها وسيد الوجـود                               أيضا وسيد بين هاشم                  كان سيد قريش  
              لوالك لـوالك   «  :                                                         كان هو سبب الوجود وعلته وغايته فهو الذي قيل فيه             ...    كله

                                                           صحيح أن هذا ليس حديثا صحيحا إن نظرنا إليه مـن             )٢ ( » .               ما خلقت األفالك  
                                                 

  ١٤٤كاة، ، الزمسلم؛ ٦١، املغازي، البخاري  )١(
  ٢/١٦٤للعجلوين » كشف اخلفاء«  )٢(
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                                                                                     ناحية علم احلديث، إال أن معناه من ناحية مطابقته للواقع ميكن أن يـرد علـى                
                                                                            أجل، لواله ملا ظهر معىن للكون وملا فهم هذا املعىن، وملا مت النفـوذ إىل                 .       الدوام

                                                          عرف معىن الدنيا وال معىن اآلخرة، وال معىن الضمري ومعـىن                               حقائق األشياء، ملا    
                                                                       لواله لكانت الدنيا شبيهة مبأمت، كان كل ميت سيغرقنا يف احلزن، وكل              .       اإلنسان

                                                                                  حادث مؤمل يكتم انفاسنا، لقد تعلمنا منه كيف ننقذ أنفسنا من الظالم، ونسرع             
                             ملطلة على ذاـا رأيناهـا                                                 هذه الدنيا اليت إن نظرنا إىل جوانبها ا         .                 إىل ميدان النور  

                                                                                    قطعة من جهنم ولكنها أصبحت بفضله جنة لنا، فقد تعلمنا من بيانه املضيئ أن               
                                                                                   اإلميان حييل حىت الدنيا إىل جنة، وتعلمنا منه أن كل مؤمن حيمل نواة من نـوى                

                             تعلمنا هذا منه فوصلنا إىل       .                                                       اجلنة، حبيث جتعل هذه احلياة الدنيا شبيهة حبياة اجلنة        
   َ الَ َ أَ                                                                     مأنينة والسكينة، تعلمنا منه أن اطمئنان القلوب يكون بذكر اهللا                    شاطئ الط 

   . )  ٢٨  :      الرعد (     وب ُ لُ ُ قُ   ْ  الْ  ن ِ ِئ  م ْ طْ    ت   ِ  اِهللا ِ ِر ْ كْ ِ ِذ ِ ِب

                                                                               أجل، إن السعادة ال تتحقق فقط بالرفاه املادي وبوفرة املال وبامتالك الدور            
                                                                العطل الصيفية، بل باإلميان وبالسعادة القلبيـة والتمـسك                          والعمارات وبيوت 

                                                                             بالقيم اإلنسانية، حيث ترسو القلوب إىل شواطئ االطمئنان وـدأ الرغبـات            
                                                             وإال فلو أعطيت الدنيا بكاملها إلنسان واحد ملـا انتـهت             .                وتنتهي الطلبات 

  ل                                                 وكان هو معلمنا يف كل هذه املسائل، وكما يقو          .                          رغباته وما سكنت شهواته   
   :                     الشاعر الشهري حممد عاكف

   . هـ              والفرد مدين ل   ..  هـ             اتمع مدين ل

   .             ة لذلك املعصوم           ة مجعاء مدينـ        والبشري

   .                              احشرنا يوم القيامة ذه الشهادة  !     يارب
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                            مملوءة بالشوق إىل اجلنة،                                                    كانت قلوب أصحابه الذين توجهوا معه إىل بدر       
                   ً                 كانوا قد يأوا جيداً، ووصلوا إىل        .                      يرون تالهلا وجباهلا                         إىل درجة كانوا وكأم   

                          لقـد أصـبحت الـضمائر         ..                                           بدر وهم يف أفضل درجات الرضى واالطمئنان      
                                               لقد وجدت اإلنسانية ضالتها يف حممد املصطفى           ..                           متوجهة إليه ومقبلة عليه   

   .      د األمني          لقد بدأ عه   ..           أم يف مكة                  سواء أكان يف املدينة

ِ         هل رأيـت اِحلـرية      !        يا عدي  «  :                                       مث سيأيت يوم يقول فيه لعدي بن حامت          »  ؟         
                    لترين الظعينـة                       فإن طالت بك حياة    «  :      فيقول  .                          مل أرها وقد أنبئت عنها      :      فيقول

   )١ ( » .           ً       ال ختاف أحداً إال اهللا                 ة حىت تطوف بالكعبة           ترحتل من احلري
                                                     ً                          لقد كان هذا العهد الذي تكلم عنه وأشار إليه قد بدأ فعالً منـذ ذلـك                
                                                       ً                  الوقت، فاحلركات العسكرية الكثرية اليت أجراها وطدت األمن أوالً مث أرست           

   .             أسس معركة بدر
                                             دة ومل يفقد أحد أمنه واطمئنانه، فمع أن                                            مل يتأذ أحد من هذه احلركات العدي      

                                                                                هذه السرايا كانت تظهر هنا وهناك بسرعة الربق وتؤكد على وجودها، إال أا             
                                         كن أفراد هذه السرايا مجاعة ب وسلب،        ي                                     كانت تزرع األمن واالطمئنان، إذ مل       

                                                  ، أي فريق األمن واألمان، وضد مجاعـات النـهب                                  بل اجلنود األمناء حملمد     
                                                                       وضد األشقياء والشقاوة، فهم ال خيلفون وراءهم سوى آثار االطمئنان                  والسلب،

                                                    من أين أتت هذه الرمحة؟ كانت هذه الرمحة آتيـة            :                          واألمن، حىت يتساءل اجلميع   
                                                       الذي أرسل رمحة للعاملني، وكانت هذه السرايا هـي                             من سحب رمحة حممد     

   .                                                رعوده وبروقه، وكانت األنوار املنتشرة منها تكتب امسه

                                                 
  ٣٧٨، ٤/٢٥٧لإلمام أمحد » املسند«، ٢٥، املناقب، البخاري  )١(
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   :          لفصل الثاين ا

   نبينا والمعارك التي خاضها
           وأسباا         معركة بدر  - أ

                   ، لقد جاء الوقت                                                            حتت هذه الظروف اليت رعتها السماء مت اإلقبال على بدر         
                                                                              املناسب إلنـزال الضربة النهائية على رؤوس الذين يعرقلون ومينعون الـدعوة           

   لن   :                                          ىل إعالء كلمة اهللا، ولكي يقال ألعداء اهللا                                        املخلصة الصافية إىل اهللا تعاىل وإ     
                                                                             تستطيعوا بعد اآلن منع ذكر اسم اهللا تعاىل يف أرجاء األرض ولن تـستطيعوا              

                        أجل، فـدعوة اهللا جيـب أال     .                                              إدامة الضغوط على النفوس املنفتحة على دعوته    
                                                                           تبقى منحصرة يف مكان حمدد، بل جيب أن تدخل إىل النفوس مجيعها لتطمـئن              

                                                                         ع القلوب، وجيب أن تزال مجيع العقبات من أمام إعالء كلمة اهللا لكـي                    ا مجي 
                                                                                 ال تبقى هذه الكلمة يف نطاق األسر، بل لتنتشر يف آفـاق اإلنـسانية كلـها،                

                                     بإنـزال الـضربة االخـرية علـى                            ولكي يقوم الرسول      .              ً   وتكون هلا مبدأً  
                            يف مكة، فكـان عليـه أن                                                    الذين مل يعترفوا له حبق احلياة الكرمية                   مشركي مكة 

   .                                                                يفتح الطرق املؤدية إىل حرية الفكر وحيطم كل ما يعوق أو مينع هذه احلرية

                                                                         مث إن املسلمني كانوا قد فقدوا مجيع أمواهلم اليت اكتسبوها حـىت ذلـك              
                     مل يـستطيعوا أن                                           واملهاجرين عندما هاجروا من مكـة                  ألن الرسول     .    احلني

                                                      القليل، وتركوا كل أمواهلم وأمالكهم يف مكة املكرمة،                                يأخذو معهم إال الشيء     
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                                                                             وكان أهل مكة حيملون هذه األموال على اجلمال ويذهبون ا أمـام أنظـار              
                                             كانت األموال احململة على القافلـة املـارة          .             أو اليمن                          املسلمني لبيعها يف الشام   

   .                            وال املسلمني وكان جيب استردادها    أم                بالقرب من املدينة

                                                                     مث كان من الواجب معاقبة بعض األشخاص الـذين كـانوا يطـاردون             
                                                                        املسلمني، ويهددوم ويضيقون اخلناق عليهم ويعذبوم، كان بعضهم يقتلون         

                                         خترق صدور املسلمني ويطردوم من أوطام       ت                              املسلمني حبرام اليت يصوبوا ل    
                                               معاقبة هؤالء وإيقافهم عند حـدهم، وإلقـاء                          كان من الضروري      .         ومساكنهم

   إن   :                                                        كان عليه أن يسدد إليهم ضربة أخرية لكي يقول هلـم            .                الرعب يف قلوم  
                                                                               القوة ليست بأيديهم بل يف يد احلق، وإن اهللا تعاىل سيهب القوة ملـن سـلك                
                                                        ً                       طريق احلق، وستكون القوة كلها يف يد احلق إن مل يكن اليوم فغداً، وسـيأيت               

                                                                كلمة فيه للحق، حيث سيسود احلق يف القلوب واألفئدة، وسـيتم                        يوم تكون ال  
      كـان     ..                                                                    إظهار االحترام لإلنسان وللحقيقة السامية اليت أتت بواسطة اإلنسان        

   .                            هذا ما يقاتل من أجله الرسول 

                                                                           وكان هناك أناس من بعض األقوام والقبائل لفتهم احلرية، فبقوا يف الوسط            
                                          ن قسم منهم يرغب يف الدخول إىل اإلسالم،                                       ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء، وكا      
                                                واضطهادها، فبقوا حمتارين ومترددين، يرفعون                                    إال أم كانو خيشون ظلم قريش     

   .                                      أرجلهم ولكنهم ال يستطيعون اخلطو إىل األمام

              ، وأن توازن                                                              ولكن بعد أن رأى هؤالء أن القوة أصبحت بيد رسول اهللا            
                                                       اطمأنوا واستطاعوا أن خيطوا تلـك اخلطـوة وهـم                                   القوى تغري لصاحل املدينة   

                                    ال ختافوا وال حتزنـوا، سـيجعل اهللا         "  :            يقول هلم                          مطمئنون، فكأن الرسول    
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             ً      ً                                                        تعاىل لكم فرجاً وخمرجاً إن كنتم مؤمنني، وسيفتح لكم األبواب والـشبابيك            
         ا كـان         هكذ  "                                                             على مصاريعها، لكي تصلوا إىل السعادة وإىل األمن واالطمئنان        

                                                                                 الرسول خياطبهم، ولكن املترددين مل يتأكدوا من هذا إال يف اية معركة بـدر             
            مل يعـد                                                                            الكربى، إذ رأوا كيف أن ميزان القوة قد تغري مكانه، وأن كفار مكة            

                                                                                يف إمكام أن ميدوا هلم يد األذى، فتوجهوا إىل املدينة، إىل مركز املدينـة وإىل             
   .                       ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا  :            ، وإىل حقيقة               لعظيم فيها حممد        الرجل ا

                 القوى يف بدر . ١

      من     ٣٠٥       مع                  ذهب إىل بدر                                            جاء يف كتب السرية واملغازي أن الرسول        
           ويقـول    )١ (                   مـن املقـاتلني،       ٣١٣                                             أتباعه، وبعض الكتب يرتفع ذا العدد إىل        

        ضـد                                              د اجلنود الذين قاتلوا مع الـنيب داود                                    بعضهم إن هذا العدد هو عد     
                                                                أجل، كانت عمليات حتويل قدر اإلنسان وتارخيه يـتم يف هـذين              .      جالوت

                                                                            العهدين، فجيش النور كان يقاتل جيش الظالم، وكانت قمتـا وذروتـا آل             
                                                          تمثالن حقيقة احلنيفية املوحدة، وكان العـدد يف كـال                         وآل إمساعيل       إسحاق

   .   ٣١٣         اجليشني هو 

ِ  َ  فصوص اِحلكَم  "      يف                                       أجل، فكما قال حميي الدين بن عريب                        ، فقد كان على     "      
                                       ثل للخالفة، وعلى رأس الثـاين ممثـل              املم                              رأس أحد اجليشني النيب داود      

   .                                             العظمى وممثل مقام الفردية، الفرد الفريد حممد        الشفاعة

     ً                                 بعرياً، ويف مقابل هذه اإلمكانيـات         ٤٠-  ٣٠            فارسان و                  كان يف جيش بدر   
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                       ذين كانوا ميلكومـا،     ل                                                       القليلة اليت كان ميلكها املسلمون، ومقابل اجلوادين ال       
                                               من اخليول، أي أن مقابل كل فرس للمسلمني            ٢٠٠                      أن املشركني ميلكون        نرى

                                     كان هناك مائة مـن الفرسـان،                                    فرس، أي مقابل كل فارس        ١٠٠           كان هناك   
                                                     من احملاربني املسلمني كان لدى املشركني ما يقارب األلف مـن     ٣١٠        ومقابل  

       قـد            وكانت قريش  .           من املشركني    ٤- ٣               كان يقاتل                            احملاربني أي أن كل مسلم    
    ال،                                                                        أتت جبيش جمهز بكل ما عرف من قبلهم حىت ذلك احلني من التجهيز للقت             

                     ، بينما جاء جـيش               وأسلحته                        اجليش املعروفة آنذاك                           أي جبيش جمهز بكل أدوات    
                                                                    وهم يتعاقبون الركوب على عدد قليل من اجلمال ليقطعوا مـسافة                  الرسول  
                                                          د معرفة هذه املعلومات، معرفة تلك الظروف من صـحراء                  من املفي   .      كم    ٢٠٠

          ، وكـان                            ً                                   وحر وصيف، وكون اجليش صائماً، ألن الشهر كان شهر رمـضان          
                                                       كم يف ذلك احلر الشديد، مث أتدرون ما الـصحراء؟              ٢٠٠                   عليهم قطع مسافة    

              ة، توجد على                             يعرفون ذلك بعض املعرف                                          وأين بدر؟ بعض الذين ذهبوا إىل احلج      
                                                                             الطرق هناك اآلن حمطات بنـزين، فإذا ختيلت خلو هذه املنطقة، هذه الطـرق             

                   فال يبقى أمامك    -          وهي حديثة -                                طات ومن بعض الواحات الصغرية               من هذه احمل  
                                                                          سوى الرمال املمتدة على مد البصر يف كل اجتاه، وستسمع أصوات العواصف            

   .                                 الرملية وهي ب من هنا وهناك وددك

        ، ولكن                                                              اآلخر من املوضوع هو أن املسلمني خرجوا لتهديد قافلة قريش                 والشيء  
     يقول   .                                                                          إرادة اهللا كانت متوجهة ألمر آخر، إذ ساق املسلمني إىل مالقاة جيش قريش            

ِ   َ        وِإذْ يِعدكُم اُهللا ِإحدى الطَّاِئفَِتيِن أَنه       :                          اهللا تعاىل يف سورة األنفال      ِ َ  ِ َّ        ِ  ُ    ُ   ِ  ْ  ِ     َّونَ أَندوتو ا لَكُم    َّ َ  َ        ُ َ   
              الْكَاِفِرين اِبرد قْطَعياِتِه وِبكَِلم احلَق ِحقاُهللا أَن ي ِريديو كُونُ لَكُمكَِة توذَاِت الش رغَي                ِ  ِ َ ْ     ِ    َ ْ     ِ ِ   َِ  ِ  َ     ِ    َ   ُ     ِ     ُ َ  ُ  ُ    َِ       ِ  َ    َ 

َونِرمجالْم كَِره لَواِطلَ وِطلَ الْببيو قالْح ِحقِلي  َ    ِ  ْ     َِ   َ   َ  ِ   ْ   َ  ِ       ْ     ِ  ِ    ) ٨- ٧  :       األنفال ( .   



 59

            املواجهة  . ٢

                       رغم أن نيتهم كانـت     -                                                ن اهللا تعاىل كان يريد هذا فإنه ساق املسلمني            وأل
                     كان املسلمون يرغبون     .                                          لكي يالقوا جيش املشركني وليس قافلتهم      -         شيئا آخر 

                                                                                   يف تعقب القافلة مث االيقاع ا، واسترداد أمواهلم منها، بينما كـان اهللا تعـاىل              
              أجـل، كـان      .    اهلم                                                         يفتح أبواب عهد جديد، ينغلق فيه عهد ظلمهم وب أمو         

                                                                            على املسلمني أن يوقعوا ضربة قاضية على املشركني، جتعلهم يترحنون حتتها وال            
                فاحلق جيب أن     "                         احلق يعلو وال يعلى عليه     "                 لقد انفتح عهد      .                  يثوبون إىل رشدهم  

                 ما شاء اهللا كان     "  :                         كانت هذه هي مشيئة اهللا      .                                 يغلب ويعلو وال يعلو عليه شيء     
   . )  ٢٩  :        التكوير (     ُ  اُهللا  َ اَء  ش    ي ْ نْ  َ  أَ َّ الَّ  ِ  ِإ  َ ونَ   اؤ  ش    ت ا  م  و   " .               وما مل يشأ مل يكن

  ،                                                                            لذا، فال يهم مشيئة أي إنسان آخر، كانت مشيئة اهللا هي التوجه إىل بدر             
                                                                             وكان رسوله حيدس هذا، وكانت السماء تتطلع بنظرها إىل ذلك اليوم املبارك            

         وعنـدما    .                            ً      ً               املبارك الذي كان يقترب شيئاً فشيئاً من ليلة القدر             ن شهر رمضان   م
ِ                                                           وصلوا إىل هناك أُمِطر املسلمون مطر السكينة، وكان هذا حيمل هلـم معـىن                ُ               

                         ، وامتألت اآلبار بامليـاه،                     ومتاسكت به رمال األرض    ً                      خاصاً، فقد أطفأ به الغبار  
                            واحلقيقة أن املالئكـة نــزلت     .                              نـزلت مع قطرات ماء املطر     ة           وكأن املالئك 

                                                                        واختذت هيئة املسلمني وشارم لكي يتشبهوا م، وكان شعار املـسلمني يف            
                     وسـيزأرون ـذه      "       اهللا أحد  "                 سيهتف اجلميع     )١ ( " !         أحد، أحد  "                ذلك اليوم هو    

                        عندما خرجوا مل يكونوا                                               كانت عباءام بيضاء وكأا األكفان، ألم         .       الكلمة
                                                                             يعرفون مىت وأين سيقابلون أعداءهم، لذا كانوا مستعدين للموت والسـتقبال           
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                                                                           احلوريات هلم، لذا لبسوا عباءات بيضاء مثل مالبس احلجاج على عرفة، كان            
   .                           ً منظرهم شيئا يستحق النظر حقاً

                                                                            كان هناك من غمره األمل لعدم استطاعته املشاركة يف هذا السفر املبـارك،             
         حىت يف                                                 الذي مل يكن يفكر مبفارقة الرسول األكرم                                  من بينهم أنس بن النضر    

                                                                        فاته االشتراك يف هذه املعركة فتقلب على آالم هـذا الفـراق وعـدم                .      منامه
                                                          وإذا أحببتم قمت بالدعاء لكم أن يرزقكم اهللا مثل هذا            .             ً     ً   املشاركة عاماً كامالً  

                هم اشغل قلوم      ّ اللّ "  :                                قة مع ما سوى اهللا تعاىل ألقول                        الدعاء بقطع العال     ..    األمل
                                    أجل، إن العـيش يف آالم هـذه          " .                                           وعقوهلم ذا األمل، واطرد النوم من أعينهم      

                                                                                األمة املنكوبة البائسة، والتفكر يف أحواهلا، والتأمل آلالمها، دعاء عظيم وتضرع           
                  املكرمة، وأفضل            ىت يف مكة      ح                                               كبري قد يفوق أجره أجر ألف ركعة من الصالة        

                                              أجل، قد ال تكون فتحت كفيك وتضرعت إىل اهللا           .                        من الطواف حول الكعبة   
                                                     ولكنك أرقت وتقلبت يف الفـراش حـىت الـصباح،            " !      يا رب  "  :          ً  تعاىل قائالً 

                 آه يا إخواين يف     "  :                                                         وحرمت عيناك النوم وأنت تفكر يف أحوال األمة اإلسالمية        
                                  من يدري أي يد امتدت إىل حجاب           ...                           آه يا إخويت يف أفغانستان        ...     ستان   ِ ترِك

ٍ                                                                        أخٍت من أخوايت هناك؟ من يدري أي أخت أو أم مـن أخـوايت أو أمهـايت                 
      ويف   "        كملوجـه  "       ويف    "          مجعة بـاال   "                                        يتعرضن اآلن لالعتداء عليهن؟ إخواين يف       

                 الـيت زينـها               املدينـة   )١ ( "     قواله "              ، وإخواين يف     "    اسكج "       ويف    " )Sofia (       صوفيا   "
                                                                             السالطني العظماء باجلوامع اليت مل يعد هلا أي أثـر، وإخـواين يف فلـسطني              

   " .            ن أخرى عديدة         ويف أماك     وكشمري

                                                 
  .دن يف بلغاريا واليونانهذه امل  )١(



 61

                                ً       ً      ً                                 أجل، إن جترع مثل هذه اآلالم يعد دعاًء عظيماً وكبرياً، وعند التوجه إىل اهللا              
                                                       ، وهي حلظة يصل فيها املؤمن بآالمه هذه إىل مرتبـة            "   آمني "  :                  يقول أهل السماء  

                           تلك اللحظة اليت حيس فيها        ..                                                      سامية، وتتزين هذه املرتبة أكثر إن صحبتها األدعية       
                                                          ه، ويضع يده على خاصرته وهو يتلوى مـن األمل، ألنـه                                املؤمن بصداع يف رأس   

                                                                                    يكون آنذاك مع إخوانه الذين يقلق من أجلهم، ومع إخوانه الذين يفكرون مثله،             
                                                                               مث إننا موجودون هلذا الغرض، فإذا كنا ال نستطيع عمل شيء، فبطن األرض خري              

             يف يـدنا                                                              فإذا مت االعتداء على إخواننا وعلى أمتنا دون أن يكون           .               لنا من ظهرها  
   .                                                   عمل أي شيء لرفع هذا الذل، فبطن األرض خري لنا من ظهرها

                                  بكل شوق، ذلك ألن اجلنة كانت                                             ذهب الصحابة مبثل هذا الفهم إىل بدر      
                                                            وكانت هناك حياة أبدية، واألهم كان هناك رضا اهللا تعاىل،            .                 أمامهم وتنتظرهم 
       أحـد،   "  :                                    ليوم باملسلمني الذين كانوا يهتفون                      فرحة يف ذلك ا                 وكانت املالئكة 

               املسلمني بالنصر                                                            وتتنـزل من السماء طوابري طوابري، وكأا تريد نئة           " !   أحد
                                         كان هناك من يستطيع أن يراهم وعلـى          .                                    يف بدر قبل وقوعه وحتتفل به معهم      

                                                                           رؤوسهم عمامات بيضاء وعليهم عباءات بيضاء، ملاذا؟ ألن الـصحابة كـان            
                                                                   قدموا إىل بدر عباءات بيضاء، وكان الشعار الذي يرددونه علـى                         عليهم عندما   
                                                   أجل، كانت املالئكة تستقبل ذه الكلمات بينما         " !         أحد، أحد  "  :            ألسنتهم هو 

   .                                                  وشيوخ الكفر فيها آتني وعليهم مالبس سوداء مثل قلوم             كان مشركو مكة

                               وجة كان هناك صحايب جالس             بفرح                                      من بني الصحابة الذين أتوا إىل بدر      
        والـذي   «  :                          وهو يبشرهم ويقول هلم                                        حتت شجرة يأكل التمر، فسمع النيب       

                ً      ً      ً                     رجل فيقتل صابراً حمتسباً، مقبالً غري مدبر إال                                          نفس حممد بيده ال يقاتلهم اليوم     
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                                        ين وبني أن أدخل اجلنة إال أن يقـتلين                 أفما بي   !       بخ بخ  "  :     فقال  »  .               أدخله اهللا اجلنة  
   )١ ( .                                                   مث قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حىت قتل "     هؤالء؟

                                                                               كانت هذه هي الرغبة العامة واملشتركة لديهم يف ذلك اليوم، لذا قدموا إىل             
                                                                           يف شوق ويف هلفة، وهذه حالة روحية ديناميكية ال ميكـن ألي قـوة أن                   بدر

                       ُ                                                 ذه الروح كان هؤالء قد أُعدوا، إذ ال ميكن مقاتلة مثل هؤالء اجلنود               .       تغلبها
   ون   خف                 ذلك ألـم يـست      .                                                    الذين يقبلون على القتال وكأم يقبلون على عرس       

                                                                                 احلياة الدنيا وال يرجون يف اآلخرة إال رضا اهللا تعاىل، لذا ال ميكن مناجزة مثل               
   .                          هذا القوم وال الوقوف أمامهم

                 اجليش النظامي  . ٣

                        ً       ً                       أن عامل البداوة شهد جيشاً نظامياً للمـرة األوىل                             كان من حسنات بدر   
                                                                   فلم يعد هناك مكان لغارات النهب والسلب، ذلك ألن على رأس هذا اجليش     

     َّ   أالَّ     َ انَ   يز ِ ِم   ْ   الْ   ع  ض  و  و  .                                                كان هناك شخص أتى بالنظام لإلنسانية وبالقسط      
ت  ْط ْ غ   ِِم    ْ  ي الْ     ِ  وا ف ِ يز   اِن ِ     و     َِق َ أ ِ يم    ْوا ال  ْ     و  ز  َِق  ْ الْ  ِ   بِ  َ ن ِ س  ِط ِ  و     َال َ  ت     خ  ِس ِ ر   ِْم     ْ  وا ال ِ يز   َان َ    ) الرمحن      :  

                                                                         تتكرر كلمة امليزان يف هذه اآلية ثالث مرات، إذن، فهل هناك أمـر               ) ٩-  ٧
                  ً                                            من أن يندب اهللا حممداً عليه الصالة والسالم كرجل نظام ودقة                 أكثر       طبيعي

        بدر؟                           وتوازن ليكون على رأس اجليش يف

                                                                          كانت هناك مفارز استكشاف، ومل يكن عرب اجلاهلية يعرفون هذا من قبل،            
                                                                                     وكان أفراد هذه املفارز من األفراد الذين أنضجتهم احلياة واكتسبوا فيهـا خـربة              

                                                 
  ١٤٥، اإلمارة، مسلم؛ ١٧، املغازي، البخاري  )١(
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ٍ              رجال حرٍب يف مستواهم                  الصعب مشاهدة                         ودراية حبيث كان من                  قامت هـذه     .        
                                                                                املفارز مبا يقارب من عشرين طلعة اكتشاف جابت فيها كـل أحنـاء البـوادي               

                                                                   ومل تكن هذه الطلعات جمرد تطبيقات، بل كانت مفـارز أنـضجتها              .        واملناطق
                                          ً                                     احلوادث وصقلتها التجارب وقابلوا األعداء وجهاً لوجه مرات ودخلوا معهـم يف            

           الرعـب    م ً                                اً إىل أماكن جتمعهم فأثاروا فيه               ً                 خنة أحياناً، ووصلوا أحيان             صدامات سا 
  .                                                            ً                   واخلوف، ومل يكن باستطاعة من مل مير بتجارم وتدريبام أن يقف نداً أمامهم            

                                                                                      كانوا على علم جيد مبواقع العدو ومن أين متر القوافل وأين يوجد من يوصل أخبار              
                                         تتشكل فيها هذه املفـارز الـسريعة                                      كانت هذه هي املرة األوىل اليت       .             العدو إليهم 

  ،                                                                               احلركة يف تاريخ البداوة، ورمبا يف تاريخ اإلنسانية، وكل ذلك بفضل الرسول             
                                    الذي مل تكن له جتارب يف األمور                                     كيف؟ أقول لكم إن الرسول        :           هل تقولون 

                                                                     العسكرية واالستخبارية قام بتشكيل جيش وطد به أمن الطرق، فأصبح يف اإلمكان 
                               على البعري دون مقابلة أي              ً                       ً         ً        رء طريقاً طوله مئتا كيلومتر راجالً أو راكباً                   أن يقطع امل  

        عـشرين      من                                                         ذلك ألن املفارز والسرايا اليت شكلها قامت مبا يقرب            .               مانع أو عائق  
                               لذا، كان يف اإلمكان قوهلم إن        .                                             دورية استكشاف يف هذه املناطق حىت ذلك احلني       

          يف أمن                                    لذا استطاعوا الوصول إىل بدر                                                 املسري من هنا، وإن الطريق هو هنا وهناك،       
   .        ألة مهمةـ                   وسالم، وكانت هذه مس

                         التوجه إىل موضع اآلبار  . ٤

                                                          هي األماكن اليت حيط اجليش فيها رحاله ويستريح، وكان                         كانت آبار بدر  
                                                                             العدو حياول أيضا احتالل هذه املواضع، يسرع حنوها بفرسانه البالغ عـددهم            

  يف                                                                ، ولكن فراسة املؤمنني وسرعتهم الفائقة جعلتـهم يـسبقوم                  فارس     مائيت
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                                                      كان موضع بدر هو املوضع الوحيد هناك الذي توجـد            .                   احتالل تلك املواضع  
                                        وكانت مفارز االستكشاف تتعقب القافلة،       .                                    فيه املياه، واحتل من قبل املسلمني     

              ً                     ع القافلة أيضاً، ألن أمواهلم اليت                                                         فبعدما ينهون عملهم هنا كانوا ينوون التعامل م       
  .                                                              كانت موجودة فيها وكان عليهم أن يستردوها من الغاصبني                       تركوها يف مكة  

                                                                           كان املؤمنون خيططون هلذا، ولكن إرادة اهللا تعاىل كانت تقضي شيئا آخـر،             
                                                                              جيب أن يتلقى الكفر ضربة قوية تفقدهم توازم فال يستطيعون بعد ذلك رفع             

   .      رؤوسهم

                                                        جيشه إىل وحدات يف اليسار واليمني والوسط، ومل يكن                         قسم رسول اهللا    
               ً                                              كان الوسط مؤلفاً من املهاجرين ومن رؤساء األنصار الـذين            .           ً        هذا معروفاً آنذاك  

                                                                     على املوت، فلو بقوا هم وحدهم يف امليدان ملا رجعوا عن الوعد                             بايعوا الرسول   
   .                      شغلوا وسط اجليش وقلبه                                        الذي قطعوه على أنفسهم، كان هؤالء هم الذين

                       الذي أثبت رشده يف                      بن أيب طالب                                  وضع على رأس قلب اجليش علي     
                               كان أحدمها على رأس املهاجرين       .                                     مواضع كثرية، وكذلك سعد بن معاذ     

   )١ ( .                    واآلخر على رأس األنصار

                     ومع أن هناك قناعة      .                                  لصحابة من زاوية فضله اخلاص به               أعظم ا            كان علي 
                                        ن الذين سبقوه كانوا أفضل منه مـن         ي       ً     ً                                  واتفاقاً عاماً على أن اخللفاء الثالثة الراشد      

                     وعلمه بأسرار آل                                                                  ناحية الفضائل العامة، ولكن وضعه اخلاص وقرابته من النيب          
                                  وكونه تاج مجيع األولياء وقرة       )٢ (           من قبله                                     ذلك البيت واستمرار نسل الرسول      

                                                 
  ٣/٣١٨البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٢/٢٦٤البن هشام » السرية النبوية«  )١(
                                                           إن اهللا تعاىل جعل ذرية كل نيب يف ص لبه وجعل ذرييت يف صلب علي بن أيب «: يف احلديث  )٢(
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                                                                           من هذه الزاوية مل يكن له مثيل آخر، كان قد أسلم وعمره سبع سنوات                .       أعينهم
                          أكابر بين عبد املطلب                           وعندما سأل رسول اهللا       .                               فلم يصبه غبار الشرك والكفر    

                فأيكم يبـايعين    «  :                                                                بعد أن شرح هلم أنه بعث إليهم خاصة وإىل الناس عامة قائال           
                وكان أصـغر                                     فلم يقم إليه أحد، فقام علي       »                           على أن يكون أخي وصاحيب؟    

                                               وكرر الرسول دعوته ثالثا ويف كل مرة يقـوم           »      أجلس «  :                        القوم فقال له الرسول   
   )١ ( .                                       ، ويف الثالثة ضرب رسول اهللا يده يف يد علي          إليه علي

     يف                          أن يبيت ليلة اهلجرة                                                      وعندما أصبح عمره سبع عشرة سنة كلفه الرسول         
                   يف مثـل هـذه                              أجل، مل يتردد علي     )٢ ( .                        قترح عليه املوت، فقبله                فراشه، أي ا  

          ً                                                                         األمور أبداً، لذا فقد كان هذا الشاب اململوء رجولة وشجاعة على رأس املهاجرين             
   !            ً                كم كنت مصيباً يف اختيار الرجال  !      ول اهللاـ                فداك نفسي يا رس  .      يف بدر

                                                      فكان أيضا مثال الفضيلة واالستقامة، وكان إخالصه                            أما سعد بن معاذ   
                                                                               معلوما من قبل اجلميع، وعندما جرح جرح املوت يف املعركة كان ما قاله وهو              
                                                                              على فراش املوت أبلغ شاهد ودليل على إميانه، إذ قال وقد شخص ببصره إىل              

                               شيئا فأبقين هلا، فإنـه ال                                               اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش        "  :       السماء
    وإن   .                                                                     قوم أحب إيل أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكـذبوه وأخرجـوه            

                                                                               كنت قد وضعت احلرب بيننا وبينهم فاجعل ما أصابين اليوم طريقا للـشهادة،             

                                                                                                
تاريخ «؛ ٢/٢٢٣ للمناوي »فيض القدير«؛ ٩/١٧٢  للهيثمي»جممع الزوائد«(» .طالب
  )١/٣١٧ للبغدادي »بغداد

  ١/١٥٩لإلمام أمحد » املسند«  )١(
  ٣/٢١٦البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٢/١٢٧البن هشام » السرية النبوية«  )٢(
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               ً                         وقد تويف متأثراً جبراحه تلك وعندما        )١ ( "                                    وال متتين حىت تقر عيين من بين قريظة       
   )٢ ( »                    اهتز هلا عرش الرمحن    «  :                                    ملثواه األخري قال عن جنازة سعد             لرسول         شيعه ا 

   !                                         فما أصوب هذا االنتخاب وما أعظم هذا االختيار

                                                                           كان هؤالء هم الذين يسيطرون على قلب اجليش ووسطه، فإذا كان القائـد             
                   لقائد برأسـه أال                                                                  يفضل املوت على العيش بذل فهل يفر جنوده؟ وعندما يضحي ا          

                                                                                يضحي اجلنود برؤوسهم؟ مث إن اجلنود أتوا إىل هناك وهم يبحثون عن الـشهادة              
                                             يوجد يف هذا القلـب أي يف املركـز ويف                           وكان رسول اهللا      .              ويفتشون عنها 

          ً                                    ً                                     الوسط حماطاً مبثل هؤالء اجلنود الذين أصبحوا له درعاً ال يصل إليه أحد، كال لن               
   .                   جثث كل هؤالء اجلنود                          يصل إليه أحد حىت يدوسوا على

     بن                                                                 كان إذن، على رأس مثل هذا القلب، وكان قد أعطى الراية إىل مصعب     
                             قطعت اليد اليمىن ملـصعب               ُ    يف معركة أُحد    !                           فما أروع هذا االختيار     )٣ (    عمري،

      ِ  َ     خلَت ِمن    د  َ   قَ   ٌ ولٌ  س     ر  َّ الَّ  ِ   إِ   د  م  ح     ا م   م  و  :                                         فأخذ الراية بيسراه فقطعت يسراه فقال     
   . )٤ (                            وحافظ على الراية حىت استشهد )   ١٤٤  :         آل عمران (    ُ سلُ      الر ِ ِه َ  ِ قَبِل

               كانت امليمنـة      ..                                            يقف يف الوسط وراية بيضاء ختفق يف يده                 كان مصعب 
                                    قوة األمامية جاهزة تنتظر األوامر،                                                   وامليسرة قد أخذتا مكاما بانتظام، كانت ال      

                        ، فلـو قمـت بقلـع                                                        والرديف يف اخللف وعلى رأسهم قيس بن أيب سعد        

                                                 
  ٢٩، السري، الترمذي؛ ٦٥، اجلهاد، مسلم؛ ٣٠مغازي، البخاري، ال  )١(
  ٥٠، مناقب، الترمذي؛ ١٢٣، فضائل الصحابة، مسلم؛ ١٢صار، ، مناقب األنالبخاري  )٢(
  ٣/٣١٨البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٢/٢٦٤البن هشام » السرية النبوية«  )٣(
  ٣/١٢٠البن سعد » الطبقات الكربى«  )٤(
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   .            ً     ً                                                 أظافرهم ظفراً ظفراً ملا تأوه أحدهم، كانوا ذا التصميم والقوة واملقاومة

  مل                         ً                                               كان جيش املسلمني ميثل نظاماً مل يشاهده أرباب القتال حىت ذلك احلني و            
              كان الرسـول     .                                                                يعرفه أحد من قبل، وكان هذا هو األمر الذي قصم ظهر قريش           

             ا دون فائدةقد أتى بنظام جديد ليعلن هلم موت األنظمة القدمية العفنة وأ                                                                                  ..   
                                                                       قد أتى بنظام جديد، أما هم فكانوا مقيدين بالنظـام القـدمي،                          كان الرسول   

                     كـان علـى رأس                     مث إن الرسول      .  م                                  حيث كانت الفوضى سائدة يف صفوفه     
           لقد سـبق      ..                                                                     جنده مما أعطى املسلمني قوة معنوية إضافية وقوة ديناميكية إضافية         

   )١ ( " .                                    ُ    والذي بعثك باحلق لنمنعنك مما مننع منه أُزرنا "  :                 وأن عاهدوه قائلني

             ً                                                           إن املهم جداً قيام اإلمام بنفث األمن والثقة يف نفوس رعيته، وكان الرسول     
   )٢ ( » . َ ْ                        اَلْمحيا محياكم واملمات مماتكم «  :                           ا على أحسن وجه، لقد قال هلم       يقوم ذ

     يف       قـوم                                                               كانت كلماته هذه ترن يف أمساعهم، وكان يتجـول بينـهم وي           
      ويـح   (                                                                    وسطهم، مث إم جاءوا إىل هناك وهم يتعاقبون الركوب على اجلمال            

                         ، وركب معه اثنان على      )   رابـ                             على وجهي ومل يدس على الت                      نفسي ليته داس    
                اركب حىت منـشي     "  :                        كانا حزينني ويقوالن له      ..   درـ                      مجله حىت وصوهلم إىل ب    

ـ                       ما أنتما بأقوى مين    «  :                  كان يقول هلما       ول  ـ              ولكن الرس   "   عنك   ا ـ            ، وال أن
                 إنه إنسان بـني       ..   ذاـ                   ري األمراء يقول ه             كان أم   )٣ ( »        ر منكما ـ              بأغىن عن األج  

                                   جيلس معهم ويأكل من الطعام نفسه         ..                                      الناس، يقوم وجيلس معهم وال يفارقهم     
                                                 

   أي نساءنا: ُ    أ ز ر نا  )١(
  ٢/٥٣٨لإلمام أمحد » املسند«؛ ٨٦، اجلهاد، مسلم  )٢(
  ٤٢٤، ٤٢٢، ٤١٨، ١/٤١١أمحد لإلمام » املسند«  )٣(
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   .                يء وال يتميز عنهمـ             اركهم يف كل شـ               ذي يأكلونه ويشـ   ال

           ً                                              تتردد كثرياً على ألسنة الناس بعد قيـام الثـورة            "       املساواة "             أصبحت كلمة   
                                         ليوم مساواة؟ مل يعرف هـذه املـساواة                                               الفرنسية، فهل رأى الناس منذ ذلك ا      

          وذلـك                                                                      سوى اإلنسان الذي عاش يف عهد النبوة ويف عهد اخللفاء الراشـدين           
   .                بفضل الرسول حممد 

  ،                                                                          لقد فتحت السماء أبواا له يف أحلك أيامه واحتضنته وحفت به املالئكة           
   : )١   ( "     نظامي "               وكما قال الشاعر

                            حدوات حتت حوافر جواده                       لقد أصبحت أنصاف األهلة

       يـذكر    .                              ولكنه رجع إىل وسط الناس      "  نا                ال تذهب، ابق ه    "  :               قالت له اجلنة  
            إىل مقام                   وصل النيب حممد     "  :                      هذه احلادثة فيقول    "           عبد القدوس  "             الويل الكبري 

                                                                                مل يصله أحد، وأنا أقسم باهللا لو أنين صعدت إىل تلك املقامات ملا رجعت منها               
                   ه هي املسافة اليت      هذ "  :                                          ، ويعلق على هذا الكالم ويل آخر فيقول        "              ً   إىل الدنيا أبداً  

                       كيف ميكن قطـع هـذه         ..  "                                       ً        تفصل بني النيب والويل واليت الميكن قطعها أبداً       
   .                       املسافة؟ إنه الرسول حممد 

                    ً          فهو يرى نفسه إنساناً بني                                                     أجل، فمع انه يف مثل هذه املنـزلة لدى اهللا          
                                               لقد شاهدت اإلنسانية املساواة بواسطته، ولـو         .                            الناس وحيب أن يكون بينهم    

                                                                      إلنسانية إليها مرة أخرى فسيكون أيضا بفضله، وهذا االنتظار حقيقة                 وصلت ا 

                                                 
ة خمزن رمن كبار شعراء الفرس، من آثاره املشهو): ١٢٠٣- ١١٤٠(نظامي كنجوي   )١(

  .األسرار وخسرو وشريين وليلى وجمنون
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                                            هكذا كانت بادية العرب تنظـر إىل هـذا           .                                   نابعة من طبيعة علم احلقوق نفسه     
   .                                ً     ً                اجليش من جانبه هذا، وكان هذا شرفاً كبرياً بالنسبة للبادية

                                             ً                   بتنظيم اجليش بنفسه وعني له مواضعه مث حفر بئراً كبرية يف                        قام الرسول   
                                                                           وسط املوضع حيث ملئت مباء يكفي اجليش حىت انتهاء املعركة، مث قام بـسد              

                                ً                          إذن، فسيأيت العدو دون يؤ معتمداً على وجود اآلبار           )١ (                  مجيع اآلبار األخرى،  
                                                                              هناك، وعندما يرون ما حل باآلبار سيحسون بأن ظهرهم قد انقصم، وهذا ما             

   .       ً حصل فعالً

                   ً     ً          ب حركته وقتاله جيـداً أيـضاً،                              ً                وكما كان نظام اجليش جيداً، كان أسلو      
                        ً                                                         فاجلنود كانوا يعرفون جيداً أين يستعملون النبال وأين يستعلمون الرماح وأين           

             ومىت تتـدخل     .                                                          يستعملون السيوف ومىت تدخل ميمنة اجليش وميسرته املعركة       
   .                              ً      ً كل هذه األمور كانت مؤقتة توقيتاً ممتازاً   ..                     القوة املوجودة يف اخللف

                                           خيمته أو عريشه فقد اختري بدقة كبرية                     فيه الرسول                           أما املكان الذي أقام     
                                         إذ كان هذا املوضع يشرف علـى سـاحة           .                                 تليق بقائد عظيم مثل الرسول      

             ً     ً                                                        املعركة إشرافاً جيداً، وكان يشرف منه على اجلناحني األمين واأليسر وعلـى            
                                   االتصال باجلند وإيصال األوامـر                       من هذا املكان        مكانه إ       وكان ب   .              القوة خلفهما 

   .                                       م بسرعة للسيطرة التامة على جمريات القتال    إليه

                                                                        كان كل شيء قد مت وستبدأ احلرب بعد قليل وسينتصر املـسلمون علـى              
                                 م هزمية نكراء خبسائر قليلة       ن                                              أعدائهم الذين يفوقوم بـثالثة أضعاف ويلحقو     
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      ملسلمني  ا                      ً                      ً                            تبلغ أربعة عشر شهيداً فقط، وكما ذكرنا سابقاً فقد أعطى الرسول            
                               ، وأحد اسم من أمساء اهللا احلـسىن ال   "        أحد، أحد "                    ملعركة وهو اهلتاف بـ         شعار ا 

ـ                                                              جيوز تسمية أي شخص ذا اإلسم، واألحد هو الواحد يف ذاته             ـ   ْ لْ ُ  قُ ه      و   ُاهللا   ُ     
أح   د    ) وإىل توحيد الربوبية                                           ، فاألحد هنا إشارة إىل توحيد األلوهية       ) ١  :      اإلخالص                         

                                                                       فمثىن الواحد هو اثنان، ولكن ال يوجد مثىن لألحد فاألحد رقم فريـد               .     كذلك
   .                                                           بني األرقام ال يوجد له ثان أو ثالث، أي إن اهللا واحد أحد ال ثاين له

                                  ، وكلما هتفوا ذا الشعار كأن       "        أحد أحد  "                                كان الشعار يف ذلك اليوم هو       
                         فإذا كان هذا هو حكمة       .             لبيكم عبادي   :                               يهم من وراء الغيب يقول هلم         ً     صوتاً يأت 

                           كانوا جيهلون حىت ذلـك                                                            اختيار هذا الشعار فاحلكمة الثانية هي أن أهل مكة        
                                                   وكان املؤمنون بفضل هتافهم ذا الشعار يـشعرون          .                    احلني إطالق الشعارات  

                  لرعـب يف قلـوب                                                              برابطة أقوى من جانب ومن جانب آخر كانوا يلقـون ا          
                                                                         املشركني وهم يسمعون هذا اهلتاف املدوي من أناس عليهم مالبـس بيـضاء             

                                                           كان املؤمنون يبحثون عن املوت وعن االستـشهاد يف سـبيل             .             كأا األكفان 
   .                         كان هذا هو غايتهم الوحيدة   ..   اهللا

                 املبارزة األوىل  . ٥

             قرارات كانت                                                                  ومع بقاء التنظيم العام، واالسترياتيجية العامة حمفوظة فإن ال        
   .          ً                                    تصدر تباعاً حول كل تكتيك جديد، وكانت كلها موفقة

                                              ثالثة مبارزين، كان كلهم من األنصار ومن                                    يف البداية أخرج رسول اهللا      
            ملا تردد              أو هرقل                                                             األفراد املهمني واملشتاقني إىل الشهادة، فلو تصدى هلم عنترة        

     أخرج   :                                        ولكن قريشا أبت بغرور وبكربياء وقالت       .        مقاتلته                    أحدهم يف مبارزته و   
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    كان                                               كان هذا هو الغرور املهلك بعينه، وهو ما           .                                 لنا يا حممد أكفاءنا من قومنا     
                                                        ، ومع أننا ال ندري، فقد يكون هذا هـو تكتيكـه؛                   منهم            الرسول         يتوقعه

                        األشخاص البارزين كانوا       أن                                                   فكتب السري ال تذكر هذا، ولكن مما ال شك فيه           
              كـان هـؤالء      »  !                              ، قم يا عبيدة، قم يا علي                 قم يا محزة   «  :              يف ذهنه فقال        معيني  

                                      كان اثنان منهما ابـين عـم لـه،            ..                                 ً      األشخاص الثالثة يعادل كل منهم جيشاً     
                                          ليدق أبواب املوت كان أقرب الناس إليه                                              والثالث عمه، أي إن أول من أرسله        

           والوليد          وشيبة                                                وخرج ثالثة مبارزين من بني الطرف اآلخر، عتبة         .    ً      ً  رمحاً ونسباً 
                                                                   كان العدو على أعتاب هزة كبرية، كان هؤالء من أقـوى رؤسـاء               .         بن عتبة 
        هبطت                                                       ندما سقط األخوان وابنهما صرعى بالسيف يف وسط بدر          وع   ..        القبائل

  .                                         وكان هذا أوىل عالمات اجنراره إىل اهلزمية        .                                 الروح املعنوية لدى صفوف العدو    
                   أخلي مـن سـاحة      ف                                               فقد نال من أجل هذه املبارزة جراحا شديدة                   أما عبيدة   

                     أبواب اجلنـة حيـث                   املرشد إىل                                                 املبارزة وذهبوا به إىل ابن عمه رسول اهللا         
   )١ ( .                ً    أسلم الروح قريباً منه

            ، فقد كان             والوليد         وشيبة                                                  هبطت الروح املعنوية لدى األعداء بعد قتل عتبة       
                    فكان مـوت هـؤالء       .                                                       هناك أناس قدموا إىل املعركة بإحلاح من هؤالء الثالثة        

   .                            سبب رعب وغيظ وفوضى لدى العدو       الثالثة 

                  غايات متباينة  . ٦

                                                                         بدأ كل واحد ينعق بشيء خمتلف، إذ اختل النظام وسادت الفوضى، وهذا            
        قـد                    كان رسـول اهللا       .              مث لسيوفهم            ورماحهم           ً                جعلهم هدفاً لنبال املسلمني   

                                                 
  ٣/٣٣٣البن كثري » ة والنهايةالبداي«؛ ٢/٢٧٧البن هشام » السرية النبوية«  )١(



 72 

                                                                               وجه إليهم ضربة أطارت صوام فلم يعودوا يعرفون ماذا يفعلـون، مث إـم              
                                                                   مل يأتوا إليه يف سبيل مبدأ أو فكر أو مثل معينة، بل جـاءوا                ىل بدر               عندما أتوا إ  

                                 إىل بدر يف سبيل فكرة سامية                                                 حيدوهم احلقد والغضب، بينما جاء الرسول       
                     ً             أجل، إن املبدأ مهـم جـداً، مل          .                                           وهدف نبيل، كان هدفه هو إعالء كلمة اهللا       

                    يعرفـون ملـاذا        ُ         َ       وأُمية بن خلَـف                     وابن أيب معيط           وعتبة         وشيبة              يكن أبو جهل  
                                                                                    يقاتلون، لقد جاءوا بدافع احلقد والغيظ ليقتلوا الناس هناك، وكانوا يعتقـدون            

                                      ويزيدون من منـزلتهم ومكانتهم يف                                              أم بعملهم هذا يعلون من شرف الكعبة      
                                                                             أعني الناس، مل يكن هلم أي مكسب بالنسبة للماضي، وما كان باإلمكـان أن              

   .                                                   يكون، ذلك ألم أتوا إىل هناك بدافع احلقد والغيظ والغضب

                                             ٍ                                 أما املؤمنون فقد كانوا هناك من أجل حتقيق هدف ساٍم، وهو إعالء كلمة اهللا              
                                               كانت القلوب ختفق ذه املشاعر وترى أن املوت          .   رض                          تعاىل ونشرها يف أرجاء األ    

                                                                                 يهون من أجل حتقيق هذه الغاية، وذلك ألم كانوا يستشهدون يف سبيل اهللا، لذا              
                                                        ً                           كانوا ذاهبني للقائه، ومن يلق اهللا تعاىل ويصل إليه ال خيسر شيئاً، بـل يكـسب                

                   ذه العقيـدة،                                                      كان كل مؤمن يقاتل ذه العقيدة ويستهني باحلياة         .             الشيء الكثري 
   .                                                           بينما كان الطرف املعادي يرى أن احلياة أهم شيء ومعقد مجيع آماهلم

                   لقام أبو جهل                             ولو حتقق انتصارهم يف بدر      .                              كل مههم أن تطول حيام هذه     
           بينمـا    )١ (                                 ويرقص الراقصات ويلهو ويطرب،                          وهو أن يشرب اخلمر              يوىف بنذره 

                                                                            ى املسلمون هناك ودعوا اهللا وتضرعوا إليه وحبثوا عن الوسائل والطرق اليت              صل
   .                تقرم إىل اهللا تعاىل
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                                       فأحدمها كان وكأنه حيلـق يف الـسماء          .                               كان هذا هو الفرق بني اجلمعني     
                                                                             واالطمئنان يلفه، واآلخر قد هوى إىل أخفض قعر يف الدنيا وهو يتلوى مـن              

   .              الضيق واالضطراب

              األمة يصرع        فرعون . ٧

                      يف الصف فنظرت عن                        إين لواقف يوم بدر     :                            يقول عبد الرمحن بن عوف    
                                                                              مييين ومشايل فإذا أنا بني غالمني من األنصار حديثة أسناما، فتمنيت أن أكون             

  :         ؟ قلـت                         يا عم أتعرف أبا جهل      :                              منهما، فغمزين أحدمها فقال        ٍ   أحدٍ         بني أضلع 
                 ، والذي نفـسي       ُ                       أُخربت أنه يسب رسول اهللا     "  :                            نعم وما حاجتك إليه؟ قال    

             فتعجبـت،    "                                                               بيده لئن رأيته ال يفارق سوادي سواده حىت ميوت األعجل منـا           
                        نظرت إىل أيب جهـل                                                            لذلك فعمزين اآلخر فقال يل أيضا مثلها، فلم أنشب أن         

                                                 أال تريان؟ هذا صاحبكم الـذي تـسأالن عنـه،            :                         وهو جيول يف الناس فقلت    
  :                    فـأخرباه فقـال                                                               فابتدراه بسيفيهما فضرباه حىت قتاله مث انصرفا إىل النيب          

  :    قاال  »                     هل مسحتما سيفيكما؟   «  :                أنا قتلته قال    :               قال كل منهما    »             أيكما قتله؟  «
                      وهكذا سقط فرعون    )١ ( »          كالمها قتله  «  :                   يف السيفني فقال                        ال، قال فنظر النيب     

                   واآلخر معاذ بن                                                 أما الغالمان فهما معاذ بن عمرو بن اجلموح         .              ً   هذه األمة قتيالً  
   .           رضي اهللا عنها                        ويف رواية مها إبنا عفراء  .      عفراء

                        لقوا ما صبوا إليه                                                  ُ          لقد اجتازوا مرحلة اجلاهلية إىل الطرف اآلخر، ويف أُحد        
                                  أتوا لتحقيق مثل هذه الغاية                                        واحلقيقة أم عندما أتوا إىل بدر       .                   إذ لقوا اهللا تعاىل   

                                           كان يعلن احلرب على الـذين ناصـبوه                             خلالصة أن رسول اهللا       وا  .        السامية
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                                                                             العداء طوال دعوته، ومدوا يد اإلساءة وخاصموا احلـق واحلقيقـة والعلـم             
                    ولكنـه يف أثنـاء       .                                                      والعرفان، واألهم من ذلك أم خاصموا اإلميان واإلسالم       

                              ً                                         نضاله معهم كان حيسب خطواته جيداً فال خيطو اال حبساب وبتوازن وحبكمة            
                                                                             ال يقع يف أي هفوة أو خطأ، فكأنه جاء إىل بدر مخسني مرة وحارب العـدو                 ف

                                                                           هناك مخسني مرة، وكأنه طبق خطته واستراتيجيته هناك مخسني مرة، ألنـه مل             
                                                                           يظهر هناك أي خطأ وال أي هفوة، وكأنه ذهب إىل هناك يف نـزهة، وهناك              

   .                             انتصر بعون اهللا ورعايته وتوفيقه

        هذا ضد   (                                       ، أي كان قد دخل إىل دائرة مثمرة                                     كل نصر سيؤدي إىل نصر آخر     
                                                                هنا يؤدي اخلري إىل خري آخر، بينما يف الدائرة املفرغة يـؤدي              )                   تعبري دائرة مفرغة  

                                                                                 الشر إىل شر آخر، والتعقيد يؤدي إىل تعقيد آخر، واألخطاء تسلمك إىل أخطـاء              
                                              أجل، لقد هيئت األسلحة ومتت التعبئة بـشكل            ...                          أخرى، وهكذا يستمر األمر   

           إن اخلري ال    «  :                                                                   جيد، لذا فال بد أن حتصل على نتائج جيدة، وكما قال الرسول             
   ً           ً              خرياً للقلب وخرياً للفكر إذ        ..     ً      ً    خرياً خالصاً                      وكانت معركة بدر    )١ ( »             يأيت إال باخلري  

                   تلك املعركة فكأنه                                                                 فتح اهللا أبواب ألف خري للذين محلوا أرواحهم على أكفهم يف            
   .                                        اسلكوا أي طريق تشاؤن فسيكون النصر حليفكم  :       قال هلم

            مث اهلزمية  . ٨

          ، واستمر                                                                انقصم ظهر املشركني من هذه الضربة اليت تلقوها من الرسول           
                                                                           هذا الرعب عندهم مدة طويلة، ولوال أن بعض املشركني من أنصار أيب جهل            

                                                        وجيه دعاية مكثفة بينهم ملا جترأ أحد منهم للخـروج                                     وأمثاله قاموا بإثارم وت   
                                                 

  ١٨، ، فنتابن ماجه؛ ١٢٣-١٢١، الزكاة، مسلم ؛ ٧؛  الرقاق، ٣٧، اجلهاد، البخاري  )١(
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             ُ                للقتال يوم أُحد إال بباعث من                       ، وما كان خروج قريش                     ُ     لقتال املسلمني يوم أُحد   
                                           البد أن نقاتلهم مرة أخرى مهمـا يكـن           :                                    االنتقام واحلقد، لقد بدأوا يقولون    

                                            مثال جيد على هذا، إذ كانت تقول اليب                                            األمر، وحقد وإصرار هند بنت عتبة     
                                                         ً              لقد قتل أيب وعمي وأخي وليد وأنت قاعد يف البيت كالنساء، وبـدالً               :      سفيان

                       كانت النساء يبكني كل      .                                                       من البقاء مع امرأة فإين أفضل الذهاب إىل بيت أمي         
                        وهـذه إالثـارة الـيت        .                                                  يوم ويشققن ثيان ويلطمن وجوههن ويثرن الرجال      

  .         ً     ً                                       ُ       مرت عاماً كامالً دفعت املشركني إىل اخلروج ملقاتلة املـسلمني يف أُحـد      است
   .                             وسنعود إىل هذا املوضوع فيما بعد

                                         ضربة قوية على رؤوسهم حبيث أم ما                 يف بدر                            أجل، لقد أنـزل الرسول     
                                                                             عادوا يفكرون يف مواجهة املسلمني، ولكن مل يكن هناك شيء يستطيع أن يهدئ             

                                ً         قد أسدى إليهم بعد معركة بدر مجيالً                                      غيظ يف قلوم، وكان الرسول               احلقد وال 
       ً                                                                ومعروفاً ليداوي نفوسهم اروحة وكرامتهم املهدورة، فمثال كان مبقدوره أن يأمر 
                                                                                 بقطع رؤوس مجيع األسرى الذين اقتيدوا إليه والذين أساءوا إىل املسلمني إساءات            

                                   فضل أن مين عليهم وأن يعفـو           هللا                    ً      ً                   كبرية وآذوهم إيذاءاً شديداً، ولكن رسول ا      
                                 من بعضهم، وطلب من بعضهم القيام                          لنعف عن هؤالء، وأخذ الفدية  :     وقال  .     عنهم

   .                  القراءة والكتابة                               بتعليم عشرة من صبيان أهل املدينة

                         أهداف العفو عن األسرى  . ٩

                عـن هـؤالء                   فطلب الفديـة    .      هلم           اه النيب                  ً         كان هذا معروفاً أسد     :   ً أوالً
                                                                ً               األسرى ساقهم إىل قبول الفدية بكل سرور، مث إن ما أعطوه مل يكن إال جزءاً               

   .                    واليت اغتصبوها منهم                              من أموال املسلمني اليت بقيت يف مكة
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                          ذلك احلني نسبة واطئة،          حىت                                              كانت نسبة من يقرأون ويكتبون يف املدينة        :     ثانيا
                     ً     ً                                        مرشحني ألن يلعبوا دوراً مهماً يف تبليغ العلم والدين، لـذا                                   بينما كان أهل املدينة   

                         مث إن الفرق الثقايف بني       .                                                          كانت حاجتهم إىل تعلم القراءة والكتابة أكثر من غريهم        
   .                دينة ذه الوسيلة                                    وأهل املدينة كان سينقلب لصاحل أهل امل       أهل مكة

                                             لتعليم القراءة والكتابة سيجدون فرصـة                                      إن الذين سيبقون يف املدينة      :     ً ثالثاً
                       سيكون كـل واحـد                                                        للتعرف باإلسالم عن قرب، وعندما سيعودون إىل مكة       

                           استطاع مبكرمتـه هـذه                ً                                         منهم داعياً إىل اهللا ورسوله يف بيته، ألن الرسول          
   .                  معهم أن يفتح قلوم       وتساحمه 

                                    فإنه مل يشترك يف أي معركة ضد                            وهو أخو أيب جهل              ً            تأملوا مثالً ابن هشام   
                 معه وتـساحمه                                                   حىت إسالمه، ذلك ألنه رأى من كرم الرسول                  الرسول  

                                                             ً               ومروءته ما جعله خيجل من أشهار السالح يف وجهه، وكان هذا األمر عامـاً              
   .      ً               تقريباً بالنسبة للجميع

              حياة هؤالء    يف                                                        إن أهل هؤالء األسرى وأقرباءهم الذين قطعوا األمل           :     ً رابعاً
                                                                             األسرى عندما رأوهم والتقوا م وهم ساملون مل يتعرض أحد إليهم بأي أذى             
                                                    ً                        سرى إليهم شعور العرفان باجلميل، ألم كانوا يعرفون جيـداً مـدى األذى             

               يتصرف مـع                                       ني، ومع كل هذا فها هو الرسول                        ً          الذي أحلقوه سابقاً باملسلم   
                                          هذا اللني واملروءة اليت مل يكن يظهرهـا           ..                           ذا اللني وذه املروءة              كبار قريش 

             حنو األسرى                                               وقد أدت هذه املروءة اليت أبداها الرسول          .                املكي حىت ألوالده  
                           املتفقني معهم إىل درجة لو                    وجريام من                                        إىل فتح قلوب الكثريين من أهل مكة      

                                                                       مل يقتل يف املعركة ملا بقي حىت يف بيته أحد من الكفار غريه، ألن                           أن أبا جهل  
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                  وكان من أشد بين    -                                                      كل شخص حىت يف ذلك البيت الن قلبه حىت أبو سفيان          
                          ً              ولني على الرغم من كونه زوجاً للمرأة                             بدأ يتصرف مبرونة     -             على اإلسالم   ُ   أُمية

                     اآلخرة على الرغم                              هلذا نراه مل خيرج إىل بدر       .                                اليت فقدت أباها وعمها وأخاها    
                               فلوال حصول هذه املرونة واللني       .         ُ     معركة أُحد     بعد                              من إعطائه قرار اخلروج هذا      

    .                             لكان من احملتمل حدوث شرور كثرية

                                     إىل طريق خري، ألن من ملك القوة                     مبعركة بدر       سول                     أجل، لقد دخل الر   
                               وعندما يأت الفرصة هلند الكت       .                                         آنذاك كان يظلم ويفترس اآلخرين كالوحش     

   )١ (                                                                         وكأا من القبائل اآلكلة للحوم البشر، ولكنها مل تستطع أن تأكلها                   كبد محزة 
                    ولكن املسلمني عندما     .                              ا ترددت يف فعل الشيء نفسه                                  ولو تيسر هلا ذلك يف بدر مل      

       وبينما   .                                                                         تيسر هلم النصر يف بدر أعطوا أمثلة سامية حول كيفية التصرف اإلنساين           
                       ً                                                          كان الباقون يصبحون هدفاً للنقمة يف مثل هذه املواضع كان املسلمون يتـألفون             

   ري                                 ، وحنن نتناول اجلانـب العـسك                                      وكان هذا نتيجة فطنة الرسول        .       القلوب
   .                         كبعد من أبعاد فطنته هذه              املمتاز للرسول 

                أسباب النصر  .  ١٠

                                      من ناحية األسباب فإننا نـستطيع                يف بدر                                  إذا نظرنا إىل انتصار الرسول      
   :                               أن نقول بأا كانت مرتبطة مبا يأيت

                     جبيش مرتبط بقائد                                               بتعبئة عسكرية جيدة، فقد جاء إىل بدر                    قام الرسول   
                                                       ً                  احد يتحرك مبوجب أوامره وإرشاداته، وكان هذا اجليش ميلك روحاً معنوية            و

                                                 
  ١/٤٦٣لإلمام أمحد » املسند«  )١(
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                                             ذا اإلميان كانوا يشاهدون بساتني اجلنة وهم         .          ً       ً     ً       ً     عالية جداً وإمياناً قوياً وراسخاً    
                                                                          يف االرض، حىت أم مل يكونوا متأكدين وهم ميشون يف قمم تالل بدر أهـم               

  .                               ثل هذا اإلميان ذهبوا إىل بدر      مب   ..                                              يدوسون على تل يف بدر أم على تل يف اجلنة         
        طـيح                                                               ُ              مث إن اجلنود كانوا مشبعني بروح الطاعة لألوامر الصادرة إليهم، فلـو أُ            

                 فالكـل كـانوا      .  ً        اً بـذلك    مر أ                                                برؤوسهم ملا أقدموا على عمل دون أن يتلقوا         
                                  ً         وكان صدور األوامر من مركز واحد شـيئاً          .                              ينتظرون األوامر من الرسول     

                            ذا األمر فجعل صـالحية                                عركة، وقد اهتم الرسول         ً                    مهماً يف أثناء سياق امل    
                               مث إنه أنشأ شبكة استخبارات      .                                                إصدار األوامر مركزية وعلى أسس ثابتة ومتينة      

                                                                           جيدة، فمن موضع خيمته كان يستطيع أن يشرف على املنطقة كلها، وكـان             
                       أي ضعف أو خلل يف                  ً                                         ينـزل أحياناً إىل وسط اجلند يتفقدهم، وعندما يشاهد       

                   لقد رأيتنا يـوم     "  :                  بن أيب طالب              يقول علي   .                  ذهب إليه ليعاجله   ي          أي موضع   
                       صحيح أن الرسول      )١ ( "                         وهو أقربنا إىل العدو                               بدر وحنن نلوذ برسول اهللا    

   ً                                                                      يباً من العدو ولكن كان من يتجرأ لالقتراب منه من األعداء يتـهاوى                    كان قر 
   .                                    وكأنه اصطدم بسور قوي من اللحم والعظم

                                                            يتجول بني جنده ويشجعهم ويرفع روحهم املعنوية ويقـول                       كان الرسول   
                                   ذه الروح املعنوية العاليـة وـذه     .                                         هلم بأن اهللا تعاىل معهم وأنه سيؤيدهم بنصره  

   .                                                      واالنقياد الكامل كان اجلميع يتصرفون وكأم ذاهبون إىل اجلنة              الطاعة التامة 

                         ً                                              مث إن جيش املسلمني كان منظماً بالقياس إىل ظروف وأحوال ذلك اليوم،            
                                                   فهناك اجلناح األمين واجلناح األيسر ومركـز اجلـيش           .                   ً    فقد متت تعبئته جيداً   

                                                 
  ١/٨٦لإلمام أمحد » املسند«  )١(
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        هـي            كانـت                                          وكل هذه األمور اليت اهتم ا الرسول          .                  والقوة االحتياطية 
                         مجيـع هـذه األمـور                         وقد وجه الرسول      .                            خالصة العلم العسكري آنذاك   

    ً                              فمثالً موضوع الطاعة، فاجلندية هي       .                                       ووضعها واستعملها يف أماكنها الصحيحة    
                                                         ً                        الطاعة وهو أول ما يتعلمه اجلندي املبتدئ يف اجليش ألا مهمة جداً، فإذا قيل              

             قد علـم           لرسول         وكان ا   .    قام  !   قم  :                    زحف، وإذا قيل له     !     ازحف  :       للجندي
                                             ، مث نصب خيمة القيادة فوق تل من تـالل                                             جنوده الطاعة قبل قدومهم إىل بدر     

                                                                           بدر حيث يشرف منها على كل شيء، ويصدر منها األوامر اليت سرعان مـا              
                           ً                                    مث إنه نفث يف قلوب جنده إمياناً ال يتزعزع حبيـث أن هـذه                .              يطيعها اجلميع 

                                              يستهينون باحلياة وبني الذين يتـشبثون ـا                                        املعركة كانت معركة بني الذين      
                                                                 أحدمها يرغب يف قطف الورود من بستان الزهور، والثاين يرغب يف             .       وحيبوا

   :                                 سقي بستان الورود بدمه، يقول أحدمها

                                                                       يكفي محلي لعبء هذه احلياة، فمىت تفتح أبواب اجلنة ألدخلها وأجتول يف             "
                 عبا وأشـاهد                     لكي أعب اخلمر                 ً   ليتين أرجع ساملاً   "  :                    ، أما اآلخر فيقول    "      ربوعها

   ..                                  أجل، كانت املعركة بني فئـتني       " .                                         رقص الراقصات وأتلذذ بلذائذ هذه احلياة     
                                                                                فئة تستهني باحلياة، وفئة تعبد احلياة، كما كانت املعركة بني مجاعـة منظمـة              
                                                                         وبني جمموعة من األشخاص غري املنظمني، وكانت نتيجة املعركة معروفة منـذ            

                             ففي صف املسلمني ما إن حتدث        .                                         تها، إلا كانت بني النظام وبني الفوضى          بداي
                                    إليه ويقوي ذلك املوضـع، وكـان                                           ثغرة يف موضع ما حىت يسرع الرسول        

                                            بينهم تزيد شجاعتهم وتضحيتهم فال تلبث                                     املسلمون عندما يرون الرسول     
   .                   أن تنغلق تلك الثغرة
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                     يامهم بتطبيـق خطـط                                                 وال شك أن من صفات وميزات أصحاب الدعوات ق       
                   يهيئ خططـه يف                  كان الرسول     .                                     ً      خمتلفة تكون مالئمة للظروف املستجدة دوماً     

                                                                              فكره بأدق تفاصيلها دون أن ينسى أي تفصيل، ومل يكن يعرف أسلوب الرسول             
    بينما كان العـدو حيـارب        .                                      وكيفية تصرفه سوى أقرب قواده إليه            وخططه                            

                         يعرف ماذا يفعل بالضبط                  الذي كان                                      بأسلوب فوضوي بعكس جيش الرسول      
   .                            ً أجل، إن االسترياتيجية مهمة جداً  .                                   وأين يوجه نباله وإىل أين يرمي رماحه

                                ترك اجلبهة ليس من شيمة املؤمن  .  ١١

                                                                     وشيء آخر مهم وهو عدم قيام أي جندي بأي تصرف شخصي، بل عليه             
       حـىت                                                                     البقاء يف موضعه وإن كان ذلك يعين املوت إىل أن يأتيه أمر آخر منه        

     ِ  َ     منـوا ِإذَا    ٰ ٰا   ِ َّ      َ       يا أَيها الَِّذين      :               الكرمي يقول                                       ن كانت اهلزمية مقدرة عليه، فالقرآن       وإ
ارباَْألد ملُّوهوفاً فَالَ تحوا زكَفَر الَِّذين ملَِقيت      َ ْ     ُّ    َ َ  ً        َ َ    ِ َّ      ِ َ   ) ١٥  :       األنفال  ( .   

                                                                      أي جيب عدم الفرار وإن بقي يف اجليش شخص واحد فقط، وأنا كلمـا              
                                            أحسست بأمل حارق يف أضلعي وأقول لنفسي         " )Wien (       فيينا   "          رت هزمية      تذك

                                                 ماتوا هناك حىت آخر رجل فيهم ومل ينسحبوا،          "                قره مصطفى باشا   "           ليت جنود   
   )١ (                      سقط التفاحة احلمـراء    ت             إىل نصر و              كانت تنقلب    ..                       فمن يدري فلعل اهلزمية   

                                        ولكن عندما أصبحت احلياة حلوة يف أعني         .                 طوال التاريخ       قطفها               اليت مل نستطع    
                 ً      ً                                                           اجلنود، واملوت شيئاً مرعباً، وتراجع اإلميان والشوق إىل اجلنة إىل املرتبة الثانية            
                                                                               أو الثالثة عندهم، واألهم من ذلك عندما تكرب الدنيا يف عني املؤمن وتكـون              

                                                 
  .”فينا“املقصودة هي مدينة   )١(
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                                                     املهابة من املؤمنني، وعندما خيسر املؤمن مهابتـه                                    مهمة عنده، يسلب اهللا تعاىل    
   )١ ( .                                         يستطيع الكافر أن يغلبه وأن يسخر منه وخيدعه

                                     ً     ً                  روب من ساحة القتال، قد يقطع هناك إرباً إرباً ولكن ال                              ال يليق باملؤمن اهل   
                                                                               ميكن له وال يليق به اهلروب، والتاريخ مليئ بآالف األمثلة على هذا، وكـأن              

                     ً     ، ومعركة بدر مهمة جداً                                                        مجيع هؤالء تعلموا الشجاعة والرجولة من أسود بدر       
   .                       ً        ً         من ناحية أا أصبحت مثاالً وأمنوذجاً للمستقبل

  ،                           ألف من اجليش البيزنطي       ٢٠١                   ألف بطل أمام       ٢٠         حارب              ركة الريموك      يف مع 
                                                                                  كانت هذه معركة مشاة لبدر، وقد مت النصر بالروح وباملشاعر نفسها اليت كانت             

          ً                                     َ                    تأملوا مثالً حال بطل واحد من بني آالف األبطال، إنه قَباث بـن               .              سائدة يف بدر  
                                                                           ، قطعت رجل هذا البطل يف املعركة يف وقت الظهر بضربة سيف ولكنـه مل                َ   أَشيم

                                                                                  حيس بذلك، وعندما مت النصر للمؤمنني يف وقت العصر أراد هذا البطل الترجل عن              
                                                                               جواده، وعندما مد رجله كاملعتاد لينـزل وقع على األرض، وعندما حـاول أن             

                   وبعد سنوات عندما       ...                                كانت رجله قد سبقته إىل اجلنة        ..  ه                      ينهض أدرك ما جرى ل    
    إنين   !             أيها اخلليفة  "  :           قال له                                                            أراد حفيده أن يعرف نفسه للخليفة عمر بن عبد العزيز         

   " .       العصر  حىت       فقدها                                   حفيد الذي فقد رجله يف الظهرية ومل حيس ب

                                                 
َ              يوشك األمم أن ت داع ى عليكم كما ت داع ى األ كلة إىل قصعتها«: لعل املؤلف يشري إىل حديث  )١(                                      «

ء كغثاء السيل،                           ُ  بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غ ثا«:  ِ    ِ ّ               وم ن ق ل ة حنن يومئذ؟ قال: فقال قائل
ِ  َ                   ولينـزع ن  اهللا من صدور عدوكم املهابة منكم وليقذ ف ن  اهللا يف قلوبكم الوه ن                                           . «يا : فقال قائل

 »املسند«؛ ٥، املالحم، أبو داود(» .حب الدنيا وكراهية املوت«:                      رسول اهللا وما الو ه ن؟ قال
  )املترجم). (٥/٢٧٨لإلمام أمحد 
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-                               بنعيم اآلخرة، بل كـانوا                                                     كانوا يقاتلون وهم ال يهتمون ال بالدنيا وال       
  :                                    يقولون وقلوم متجهة هللا وحـده      -                                      مثلهم مثل الشاعر املتصوف يونس أمره     

   ” !   أنت    ...           أنت ضالتنا “

                                                       ً     ً             اهلرب يف أثناء احلرب جرمية كربى، وقد أعطى اهللا تعاىل هنا مقياساً حمدداً             
             ً      أن يكون جـائزاً،                                                             حيدد مبوجبه ويقيم به االنسحاب حنو اخللف وميكن به فقط           

                                            ً      ً       ً                وال يستطيع أحد أن يفسر االنسحاب والتراجع تفسرياً ذاتياً وشخصياً وحسب           
ٍ            ومن يولِِّهم يومِئٍذ دبـره       :                                                     هواه، واآلية التالية هي اليت رمست إطار هذا األمر          ِ      ِ ِّ       

     اٍل أَورِّفاً ِلِقتحتِإالَّ م      َ   ٍ   ِ  ِ ً  ِّ     َّ  ِ   يِّزاً ِإلَى ِفئٍَة فَقَدحتم    َ َ   ٍَ ِ   َ ِ  ً  ِّ        ٍبضاَء ِبغب      ٍ    ِ  َ        ِبئْسو منهج اهأْوماِهللا و ِمن      ْ ِ           ْ     ِ     ِ
ِصريالْم   ِ  ْ    ) ١٦  :       األنفال  ( .   

                                 مل يستطيعوا مواجهة الرسـول                   إىل املدينة                                 وعندما رجع أبطال معركة مؤتة    
              م هربـوا مـنم كانوا خجلني منه، إذ كانوا يعدون أنفسهم وكأأل ،                                                                          

               طيب خاطرهم                                   االختباء عنه، ولكن الرسول                                    املعركة لذا، كانوا يرغبون يف    
                       وعندما قال له بعـض       .                                                     واحتضنهم وسلى نفوسهم بتالوة اآلية الكرمية السابقة      

   )٢ ( » . )١ (              ّ    ال بل أنتم العكّارون «  :                             حنن الفرارون، أقبل إليهم وقال  :        الصحابة

                    يتم ذلك بأمر من                                                         أجل، إن كان وال بد من التراجع واالنسحاب فيجب أن         
   .                              القائد، وهذا ما مت يف معركة مؤتة

                                                                      وشيء آخر مهم يف هذا اخلصوص وهو أن يكون القائد بـني جنـوده،               
                                                                               والتاريخ يشهد بأنه مىت ما كان رأس الدولة املسلمة على رأس جيش انتـصر              

                                                 
  .             أي الكر ارون:    ّ    العك ارون  )١(
  ٨٦، ٢/٧٠لإلمام أمحد » املسند«؛ ٣٧، اجلهاد، الترمذي؛ ٩٦، اجلهاد، أبو داود  )٢(
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      كمـا  -                                                                   مثل هذا اجليش يف أغلب األحوال، ومىت ما قعد السالطني يف القصور             
                                          بدأ التحلل والتسيب والتراجع، وقـد       -                                   دث يف بعض عهود الدولة العثمانية      ح

                          سنة على ظهر جـواده        ٤٦                       مدة حكمه البالغة                                  قضى السلطان سليمان القانوين   
ـ                                                                            يتنقل من جبهة قتال إىل أخرى، وكان هذا من أهم أسباب احتفاظه بالدو               ة    ل

   .    له                         يف القمة بعد معونة اهللا تعاىل

                ويف غريها من                                                             لقد حاولنا حىت اآلن شرح أن االنتصارات اليت متت يف بدر          
                                                                             املعارك واحلروب إمنا متت باالتكال على اهللا والثقة به، واختاذ مجيع األسـباب             

       دعيـة                    جبميع أنواع األ                             أجل، فبعد قيام الرسول       .                            والعوامل اإلجيابية ورعايتها  
                            ً     ً                                     فتح كفيه وتضرع إىل ربه تضرعاً حاراً، وعندما احتدت هذه األدعية             )١ (       الفعلية

   .                        ً      ً وهب اهللا تعاىل للمؤمنني نصراً مؤزراً

      من               معركة بدر  -                              وإن مل يكن بشكل مفصل وعميق     -                       حاولنا أن ننقل لكم     
   .                كتب املغازي والسري

                       إذ استطاع حبفنة مـن             ً       ً      ً        كان رجالً عسكرياً رائعاً،                            وقد ظهر أن الرسول     
                                                                                   أبطاله املغاوير الوصول إىل األهداف اليت عينها له مواله وربه دون أن يقـع يف               
                                                                               أي هفوة أو تقصري أو خطأ، وعلى جبني جناحه وانتصاره نقرأ علـى الـدوام               

               ً              ً                   ملاذا كان منتصراً؟ ألنه كان رسوالً من عند اهللا           .  "             حممد رسول اهللا   "           حقيقة أن   
                         أجل، كان يتلقى تعليمه      .                             ألن اهللا تعاىل رباه وعلمه                     ً     ً    تعاىل، كان عسكرياً جيداً   

                                ً                                             ودروسه من اهللا تعاىل، ألنه كان مكلفاً بأداء مهمة خاصة، وكانـت فطنتـه              

                                                 
  .هو األخذ باألسباب واستخدام القوانني اليت وضعها اهللا تعاىل يف الكون: الدعاء الفعلي  )١(
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                                                                                     الكبرية من أكرب النعم اليت أنعمها اهللا تعاىل عليه، واليت كان يقيم ا ويفهم ا               
               هو العقـل                         والعقل الكبري واملذهل                وهذه الفطنة   .                             بكل دقة مجيع األوامر اإلهلية    

                أجل، إن فخـر      .                                     ً     ً                     الذي يفهم أوامر اهللا تعاىل ومشيئته فهماً كامالً ال قصور فيه          
                                                                          اإلنسانية هو الشخص الوحيد الذي فهم احلقائق املوجودة يف كتاب الكـون            

   .                         الذي هو كتاب اهللا وأوامره                   بشكل متسق مع القرآن

                                                             هو نفس ما يقوله كتاب الكون الذي ظهـر بقـدرة اهللا              ن                    فكل ما قاله القرآ   
                      يف التوفيق بني هـذين                                                         وإرادته وختطيطه ومشيئته، ومل يكن هناك مثيل للرسول        

   .                                                                     الكتابني، أو بتعبري أصح فهم هذا التوفيق والتناسق بينهما وتطبيقه يف احلياة

              املرتقى الصعب  :        ُ  معركة أُحد  - ب

                                          لنتابع ذلك القائد الرائع واإلنـسان                              ُ       رجع بعناية اهللا تعاىل إىل أُحد             واآلن لن 
                                           ُ                                         الكبري والنيب الذي ال مثيل له من زاوية معركة أُحد، والفطنة والفراسـة الـيت               

   .           أبداها هناك

                                                                      متيز املؤمن عن املنافق والويف عن اجلاحد والشجاع عن اللئيم وعن               ُ   يف أُحد 
   ..         ً       ً                            ارتباطاً حقيقياً عن الـذين يف قلـوم مـرض                   املرتبطون بالنيب           اجلبان، و 

   .       ُ                                         معركة أُحد هذه سيتم ذكرها على الدوام بنوع من األسى

          ُ                                     سفح جبل أُحد ألقى إليه نظرة طويلـة مث              عتلي ي                          األيام وبينما النيب       حد    يف أ 
                             ُ                       وكأن هذا القول دفاع عن جبل أُحد يهب علينا           )١ ( » ُ                   أُحد جبل حيبنا وحنبه    «  :    قال

  .                       ً                                     ُ                    من وراء أربعة عشر قرناً ملن حيمل يف قلبه أي شعور باألسى حنو جبـل أُحـد                
                                                 

  ١١، فضائل، مسلم؛  ٥٤، الزكاة، البخاري  )١(
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                                          ُ                       اليريد منا إسناد الشؤم أو عدم الوفاء جلبل أُحد، لذا قال هذا القول          فرسول اهللا 
           كرامـة                         للجرح الذي أصـاب         ا           ً      ً                          ليكون برداً وسالماً للقلوب اليت حييط احلزن      

  .                                                                             املسلمني يف هذه املعركة، وهو يريد منا البحث عن أسباب أخرى لتلك النتيجـة         
                                                                              أجل، مل جترح كرامة املسلمني يف العهد النبوي يف أي معركة مثلما جرحـت يف               
                                                 ُ                              تلك املعركة، هذا صحيح ولكن السبب يف هذا مل يكن جبل أُحد، بل إن جبـل                

                             الذهول واالضـطراب، احتمـى      ُ                                         أُحد حفظ املسلمني ومحاهم عندما أحاط م        
   .             ُ                                                املسلمون جببل أُحد وختلصوا بذلك من هزمية تامة، هذا من زاوية األسباب

                                                                        لقد كان السبب احلقيقي للهزة املؤقتة اليت أصابت املـسلمني يكمـن يف             
                                                                              انسحاب بعض املنافقني من اجليش منذ البداية، وما أدى إليه هذا االنـسحاب             

       األوامر  ب                 بعض الصحابة          إلتزام                 لمسلمني، مث عدم                 ح املعنوية ل                       من أثر سيء يف الرو    
                       حىت وإن كان هـذا                                                             باملستوى الالئق م، وظهور ميل عندهم إىل مجع الغنائم        

        ، ولكن                                           ُ           ومهما يكن فال شك أن هزة أصابت املسلمني يوم أُحد           .            ً  امليل مشروعاً 
                عن حبه جلبل     ً                    اً، لذا عرب الرسول                       ُ                    ربط هذه اهلزة جببل أُحد مل يكن صحيح       

   . ُ                               أُحد لكي يزيل هذا الوهم من األذهان

               ومـا هـي                                                 ُ           واآلن لنتناول موضوع ماذا حدث وكيف مت ايء إىل أُحد         
                                                                 ً             األسباب اليت أدت إىل هذه املعركة، وهل كان من املمكن اجتناا؟ لنبدأ أوالً             

          ً       ً             كان قائداً عسكرياً ال نظري                      ُ                               بتحليل معركة أُحد لكي تبني كيف أن الرسول       
   .                                                           له حىت يف هذه املعركة اليت بدت يف نتيجتها وكأا كانت معركة خاسرة

             وغـيظهم                                     إىل إثارة حقـد مـشركي مكـة                                  لقد أدت هزمية معركة بدر    
                     ُ                                                      يما عند أولئك الذين قُتل أقرباؤهم أو أبناؤهم، فهؤالء كانوا يـثريون            ـ    والس
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   .       ذ الثأرـ                                      لى الدوام وحيرضوم على االنتقام وعلى أخ         أهل مكة ع

                                 فقط، فقد كانت هناك جهـود                                            ومل تكن جهود اإلثارة منحصرة يف مكة      
               ، وكان هـذا                                                 أيضا يف هذا االجتاه بوساطة كعب بن أشرف                         مبذولة يف املدينة  

                                               ملؤمنني بأشعاره اليت يشبب ا بنساء املـسلمني              ً                            يهودياً حياول إلقاء الفتنة بني ا     
           نفـسه،                                                                        ويفتري عليهن، بل إنه مل يتورع من مد لسانه القذر إىل الرسول             

                                                                             ومع أن املسلمني كانوا حيسون بضيق شديد من هذا الوضع إال أـم كـانوا               
   .                      وحلمه ونظرته البعيدة    ً                    دائماً جيابهون بصرب الرسول 

                                                  لسرايا، فقد تعلموا هذا وبدأوا حياولون بترتيب                                    بدأ املشركون أيضا بترتيب ا    
                                                                             هذه السرايا اليت كانت تقوم بأعمال النهب والسلب وإضعاف الروح املعنوية           

             ً                                                   وكانوا أحياناً ينجحون يف هذا واستمر هذا طوال سـنة بعـد              .             ألهايل املدينة 
                                  مضايقه اجلراثيم للجسم، لـذا                                           ، وبدأ املكيون يضايقون أهل املدينة               معركة بدر 

             من مجيـع    -                   ً            املؤهلة ألن تكون مهداً للمدنية    -           املدينة                      كان من الضروري حفظ   
              ُ                     يف هذه الفترة قُتـل كعـب بـن           .                                           اجلراثيم الضارة، وهذا ما فعله الرسول       

                                                                           األشرف أعدى أعداء اإلسالم، ألنه كان على رأس شبكة خائنة، فكان قتلـه             
   )١ ( .           ذه املهمة               ام حممد بن مسلمة      ً   ضرورياً وق

                                                          بإثارة املتاعب، فقد حترشوا بامرأة مسلمة، ويف حادثة                               وبدأ يهود بين قينقاع   
                                                                                الشغب اليت أعقبت هذا التحرش قتل رجال من الطرفني، ومل يكتفوا ـذا بـل               

                         يا حممد ال يغرنك أنـك        :    ينة                               وهم مطمئنون إىل قالعهم احلص                    قالوا للرسول   
              نلقيت قوماً ال علم هلم باحلرب فأصبت منهم فرصة، أما واهللا لئن حاربناك لَتعلم                   َ                                                      ً         

                                                 
  ٣/٥٨البن هشام » السرية النبوية«؛ ١١٩، اجلهاد، مسلم؛ ١٦-١٥، املغازي، البخاري: انظر  )١(
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                                            ألم برهنوا أم أناس ال ميكن االطمئنان                              فتوجه إليهم الرسول      .    ّ           أناّ حنن الناس  
        علـى                  وقد ندم اليهـود   .                                                    إليهم وأم على استعداد دائم إلثارة الشغب واملشاكل    

            ألنـه مل                         أخرجهم من املدينة                                               فعلتهم واضطروا إىل االستسالم ولكن الرسول       
   .                                       ً  وخبروجهم أصبحت املدينة املنورة أكثر أماناً )١ ( .                يكن مطمئنا إليهم

     يـب                   أن ال ميس الط                                   تغلي، فقد أقسم أبو سفيان                              يف هذه األثناء كانت مكة    
                                                                                 حىت ينتقم من املسلمني، حىت أنه أتى مرة إىل املنطقة اليت يسكنها يهـود بـين                

   )٢ ( .                                                       وأشعل النار يف بيت أو بيتني من بيوت املسلمني مث هرب إىل مكة     النضري

                            متده على الدوام جبميـع                             اليت أسسها الرسول                           كانت شبكة االستخبارات  
        ً                         ً                                                 خبار أوالً بأول، ومنها علم أن قريشاً قادمة إليه بقضها وقضيـضها، برجاهلـا                األ

        كبار                فجمع الرسول     .                                                       ونسائها، وكذلك برجال من بعض القبائل احلليفة معها       
   .                             مستشاريه واستشارهم يف هذا األمر

              ً        ليمارسـوا حربـاً                                    أن يبقى املسلمون يف املدينة                           كان من رأى الرسول     
                                          استراتيجية مل تألفها، كـذلك كانـت                 يف بدر                         عية، فكما واجهت قريش      دفا

                                        ً                                      ستواجه هنا استراتيجية أخرى مل تألفها أيضاً، إذ هيأت قريش نفسها حلـرب             
                                                                                   ميدانية مستفيدة من جتربتها يف بدر، لذا فلو بقي املسلمون يف املدينة ليمارسوا             

                                           يش فرض حصار طويل على املدينة والضـطرت            ً                         حرباً دفاعية ملا استطاعت قر    
                        كـان رأي الرسـول        .                                  بعد انتظار يائس حول املدينة                        إىل الرجوع إىل مكة   

                                                 
  ٤/٤البن كثري، » البداية والنهاية«؛ ٥٣-٣/٥٠البن هشام » السرية النبوية«  )١(
  ٤١٦-٣/٤١٥البن كثري، » البداية والنهاية«؛ ٤٨-٣/٤٧البن هشام » السرية النبوية«  )٢(
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                فـإن دخـل      )١ (                                                                باختصار هو أن يبقوا يف املدينة وأن جيعلوا الذراري يف اآلطام          
   )٢ ( .                                               عليهم القوم قاتلوهم يف األزقة ورموا من فوق البيوت

   :                           ما يأيت من هذه االستراتيجية      يروم           كان الرسول 

                   ً                                                   إن احلرب مل تكن هدفاً من أهداف املسلمني، فهـم ممثلـون لألمـن                . أ
   .      وللسالم

                                                                           ولكن إن رام أحد الوقوف أمام نشر احلق فيجب إزالة هذا املانع وال               . ب
   .                                    يترددون يف هذا اخلصوص عن تقدمي أي تضحية

  ً              عاً عن الـدين                                                         عندما يتعرض املسلمون للهجوم فإم سيحاربون دفا        . ج
  .                                                                               والعرض والشرف، وإذا لزم األمر فإم يقتلون ويقتلون من أجل هذه الغاية           

   .                      وهذا من حقوقهم املشروعة

                                                                        كان من الضروري إعطاء مثل هذا االنطباع ومثل هـذه الـصورة عـن              
   .                                                          املسلمني للناس احليارى حوهلم الذين كانوا يراقبون األحداث اجلارية

           ُ   قبيل أُحد        الشورى . ١

                                                               يريد أن حيارب حرب دفاع، مث رأى رؤيا يف منامه، فقـال                          كان الرسول   
   )٣ (                    َ ْ  ً         ورأيت يف ذباب سيفي ثَلْمـاً                 ً   ، رأيت بقراً                    ً     إين قد رأيت واهللا خرياً     «  :       ألصحابه

                                                 
  .احلصون املبنية من احلجارة: اآلطام  )١(
  ٤/١٣البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٣/٦٧البن هشام » السرية النبوية«  )٢(
  . اخللل أو الكسر:   َّ ْ الث ل م  )٣(
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  :                          وكان تأويله هلذه الرؤيا     »                   ة فأولتها املدينة                                     ورأيت أين أدخلت يدي يف درع حصين      
                                     ، وأما الثلم الذي رأيت يف ذباب سـيفي                                     فأما البقر فهي ناس من أصحايب يقتلون  «

  .                             ينة، لذا رغب البقاء يف املدينة                  كما أول الدرع باملد  »  .      يقتل                      فهو رجل من أهل بييت    
                                                                ً                      إذن، فقد نبه اهللا تعاىل نبيه وأعطاه إشارة وإمياءة لكي تكون احلرب حرباً دفاعية،              

   )١ ( .                                             وأما الثلم فكان إشارة إىل استشهاد أسد اهللا محزة

                 يدعون من اهللا                 ، فكان هؤالء                                               مث كان هناك أناس مل يشتركوا يف معركة بدر        
                       كان أنس بن النـضر      :     ً فمثالً  .                                                 أن يرزقهم الشهادة، وقد قبل اهللا تعاىل دعاءهم       

  ُ                                      غُيبت عنه، وإن أراين اهللا مشهدا مع                                   أول مشهد شهده رسول اهللا     "  :     يقول
                                             ويدعو من اهللا حتقيق حلمه هنا ويـستعجل          "       ا أصنع   َ             لَيراين اهللا م             رسول اهللا   

                                                                                 لقاء اهللا وهو مضرج بدماء الشهادة، كان أمثال أنس حيملون هذه الرغبة الـيت              
                                                                                ال تقاوم طوال سنة كاملة ويدعون من اهللا حتقيق أمنيام يف الـشهادة، ومـا               

   )٢ ( .                                                          كانت مثل هذه األدعية أن ترد من قبل اهللا تعاىل، ومل ترد يف احلقيقة

            من هؤالء                        وسعد بن الربيع                    وعمرو بن مجوح                        كان عبد اهللا بن جحش    
   وال   .                                                                          الصحابة الذين ينتظرون الشهادة ويسعون إليها وحيلمون ا كـل ليلـة           

                         هؤالء هم الذين رجحـوا       .    ءها        وأبنا              رضي اهللا عنها                              ننسى هنا الصحابية سمرياء   
   .                       إىل جانبهم يف ذلك اليوم          كفة الشورى

                          وأن يترسخ هذا املبدأ فيه                                 يرغب أن يتبىن اتمع مبدأ الشورى           كان الرسول 
                                                      كان عليه أن يتصرف هكذا لكي حيس كل فـرد بـأن              .                        وأن حيل كل املسائل به    

                                                 
  ٦٧، ٣/٦٦البن هشام » السرية النبوية«  )١(
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  .                                                                           قضيته فيساندها بكل جهده ألنه اشترك يف مناقشتها وأبدى رأيـه فيهـا                    القضية  
          ً                                                 كان مؤيداً بوحي السماء، ولكنه مع هذا شاور أصحابه                              صحيح أن رسول اهللا     

      كان   ..                                                                    لكيال يقول أحد من املسلمني فيما بعد لو أننا فعلنا كذا لكانت النتيجة كذا
   .    شخصي                 هم مث يطرح رأيه ال ء                          يتشاور مع أصحابه ويأخذ آرا

            كنا نـتمىن     :                                              ً               ولكن املتحمسني من الشباب من الذين مل يشهدوا بدراً قالوا         
  :                      وقال رجل من األنصار     .                                                        هذا اليوم وندعو اهللا فقد ساقه اهللا إلينا وقرب املسري         

        والـذي    :                                                                     مىت نقاتلهم يا رسول اهللا إذا مل نقاتلهم عند شعبنا؟ وقال محزة           
                     يا نـيب اهللا ال حترمنـا     :                    وقال نعيم بن مالك    .         َ         الكتاب لَنجادلنهم              أنـزل عليك   

   )١ ( .                              اجلنة فو الذي نفسي بيده ألدخلنها

                                          ً                                           مل يكن يريد تكرار استراتيجية استعملها سابقاً يف املعركة الثانية، فعلى العـدو             
           الـرأى                                                                          أن جيابه يف كل مرة مفاجأة جديدة، غري أن الشباب كانوا مصرين على            

                                                      ولبس للحرب وتقلد سيفه، وعندما رأى رجال مـن                               اآلخر، ودخل الرسول    
     يـا   "  :                        فلما خرج عليهم قالوا      ..                     استكرهنا رسول اهللا      :                       ذوي الرأى ذلك قالوا   

   :                            القرار وجيب أال ينكص عنه ألنه    اختاذ             ولكن لقد مت  " .            إن شئت فاقعد  !        رسول اهللا

                            رين، وهذا يعين الدخول إىل                                             كان يعين إجراء ضغط على أفكار اآلخ        :   ً أوالً
                                                               مث إن الرجوع عن قرار متخذ حسب أفكار ومشاعر األفراد ليس             .             دائرة مفرغة 

         ؟ فمـن                                   ً     ً                            من شيمة أي قائد اعتيادي ويعد خطأً كبرياً فكيف برسـول اهللا             
   .                 عن مثل هذا اخلطأ                         الطبيعي أن يتنـزه الرسول 

                                                 
  ١٥-٤/١٤البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٦٨-٣/٦٧البن هشام » السرية النبوية«  )١(
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              ع، أو ضـرر                                                         لو مت الدخول يف حرب دفاعية وحدث شيء غري متوق           :     ً ثانياً
                                                                       غري منتظر الرتفعت أصوات بعض الذين عارضوا هذه احلرب، كـان هـذا             

   .      ً      ً           احتماالً وارداً على الدوام

                                            اليت تكتسب يف أي حرب دفاعية ال ميكـن                                      النجاح والسمعة والغنائم    :     ً ثالثاً
          تغالل هذا                                                                        قياسها مبا يتم احلصول عليه من احلرب امليدانية، وكان من املمكن اس           

  :                                                  لكل هذه األسباب وما يشاها فقد قال الرسول           .                          األمر من قبل غري الراضني    
ْ                            ال ينبغي لنيب يلبس ْألمته فيضعها حىت حيكم اهللا        «                          ذلك ألن اهللا تعاىل عنـدما   )١ ( »                 

                         إمنا يأمره بأن يكـون     )   ١٥٩  :          آل عمران  (      ِ  ى اهللاِ  َ لَ ْ    لْ ع  َّ كَّ  و  ت   َ  ت فَ   م  ز     ا ع  َ ذَ ِ ِإ َ فَ  :         يقول له 
                                            أجل، فأي تردد سيقذف يف قلـوب تابعيـه           .                               شخصا غري متردد، ثابت القرار    

                                                                          اخلوف والقلق والتردد، وكل حترك جديد سيؤدي إىل تـشتت اآلراء ويـسوق             
   .                                   خمتلفة، وهذا يؤدي إىل التحلل والتبعثر                اجلمهور إىل أفكار 

                       ، والـدخول يف حـرب                                    كان يود البقاء يف املدينة                         صحيح أن رسول اهللا     
         قـرر                                                                   ولكن عندما رجحت كفة احلرب امليدانية يف أثناء إجرائه الشورى           .       دفاعية

  تنفيذ ما استقر                      ن من املناسب الرجوع عن هذا القرار                                      عليه نتيجة املشورة، ومل يك                                       
          ً                  سبعني ألفاً وليس سـبعني                                     فلو كلفه تثبيت أسلوب الشورى      .                    مهما كانت النتائج  

   .    ً                          شخصاً ملا تردد يف سلوك هذا الطريق

     ً                 نصراً كنصر بدر يف          ً      ً               ُ        نصراً خالصاً، وكانت معركة أُحد                     كانت معركة بدر  
   .  قل  األ

                                                 
  ٣/٣٥١لإلمام أمحد » املسند«؛ ١٣، الؤيا، الدارمي؛ ٢٨، االعتصام، البخاري  )١(
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       ُ    حنو أُحد  . ٢

     ً      ً                                             أمراً فورياً بالتوجه حنو أحد، سيأخذ اجلنود مواضعهم يف                    أصدر الرسول   
                   وسيـضعون النـساء     .                                                وبذلك مينعون األعداء من اهلجوم علـى املدينـة      ُ  أُحد

                                                                             واألطفال يف أماكن آمنة، فإن دخل األعداء إىل املدينة فسيطوقون من اخللـف             
                                                        صحيح أن القرار صـدر آنيـا ولكـن كانـت هنـاك               .     كتهم         وستشل حر 

   .                 استراتيجيات بديلة

                                         أخذوا مواضع القتـال، كـان عـدد                                  ُ       عندما وصلوا إىل سفوح جبل أُحد     
ٍ                   ُ                     رجٍل، وكان عبد اهللا بن أُبي بن سـلول            ٧٠٠              املسلمني يبلغ                      بـالرغم مـن        

     ً   شخصاً     ٣٠٠                                           للحرب قرر الرجوع برجاله البالغ عددهم                          مشاركته يف اخلروج    
                                      كان عدد املسلمني الالبسني الـدروع        )١ (                                  حبجة أن املسلمني مل يأخذوا برأيه،     
       على                         والزبري بن العوام    )٢ (            بن عمري                                         يبلغ املائة، وكانت الراية مع مصعب     

   .   جلني ا             على رأس الر                   رأس الفرسان، ومحزة

                                                                       وضع الرماة يف مكان حساس ومهم، ليمنعوا األعداء من االلتفاف خلـف            
  :                       وقال له رسـول اهللا        .                                             املسلمني ووضع على رأسهم عبد اهللا بن جبري       

                                                            ، ال يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبـت                                اخليل عنا بالنبل    )٣ ( ِ   ِ ِانضِح «
   )٤ ( » .                    مكانك ال نؤتني من قبلك

                                                 
  ٤/١٦البن كثري، » البداية والنهاية«؛ ٣/٦٨البن هشام » السرية النبوية«  )١(
  ٤/١٨البن كثري، » البداية والنهاية«؛ ٣/٧٠البن هشام » السرية النبوية«  )٢(
  .           ً     ًأي أرم رميا  حسنا : انضح  )٣(
السرية «؛ ٤/٢٩٣لإلمام أمحد » املسند«؛ ١٠٦، اجلهاد، أبو داود؛ ١٦٤، اجلهاد، لبخاريا  )٤(
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                                   ففي هذه املرة مل يرتب جيشه على         .                           بكل ما جيب القيام به                  قام الرسول   
                                 على شكل قـوس لكـي حيـيط                                    ُ        شكل صفوف بل سحبهم إىل سفوح أُحد      

                                         مي وسط جيش العـدو بأسـود املـسلمني                                           باألعداء مث يهامجهم بالرماة مث ير     
                      وأيب دجانة وأسـد                                                          الظامئني إىل الشهادة أمثال ابن جحش ومصعب بن عمري        

   .                بن عبد املطلب         األسود محزة

          فكـان     ُ      أُحـد                أما يف يوم    " !         أحد، أحد  "       هو                              كان شعار املسلمني يوم بدر    
                                                  ري تكتيك املعركة وشعارها، هنا كـان املـسلمون          ي  تغ ّ  متّ      قد   ل   " ! َِ        أَِمت، أمت  "

                                                                               يرومون احملافظة على أنفسهم يف سبيل اهللا ورسوله أيضا مع حماولة إيقاع أقصى             
   .              اإلضرار باألعداء

     ً             سـيفاً بيـده                                                         يأوا للمعركة حسب اخلطة املوضوعة، وهز رسول اهللا         
                                             سرت موجة من احلماسة لدى املسلمني، كان كل          »  .              ن يأخذه حبقه؟   م «  :     ً قائالً

                    الذي كان يعرف كل                                                      واحد منهم يتمىن أن يأخذ السيف، ولكن رسول اهللا          
                                                                            واحد منهم أفضل من نفسه، كان يفتش بعينيه عن صاحب هذا السيف، فإذا             

         أن تضرب   «  :                  ؟ فقال الرسول                 ا رسول اهللا               وما حقه ي    :        يسأل           بأيب دجانة 
                                        أنا آخذه يا رسول اهللا حبقه، فأعطـاه          :                 فقال أبو دجانة    »  .                   به العدو حىت ينحين   

   .    إياه

                 ً      ً                                                     كان أبو دجانة رجالً شجاعاً خيتال عند احلرب، وكانت له عصابة محراء يعلم             
                                                 أنه سيقاتل، فلما أخذ السيف من يد رسول اهللا                                           ا عند احلرب يعتصب ا، فيعلم       

              ا، إذن، فمن يستطيع أن يقف أمامه، وفعالً مل أخرج عصابته تلك فاعتصب                 ً                                                              
                                                    وحنن نعلم أن احلوار املذكور أعاله جرى بني الرسول           .                           يستطع أحد أن يقف أمامه    
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     وبني أيب دجانة                   ) الكثريين مـن               نعلم أن                           ُ        ولكن عندما انتهت معركة أُحد      )١                 
   .                            جند احلق كانوا مثل أيب دجانة

                                                   يدعو من اهللا تعاىل أن ييسر له مقابلة عـدو                                  كان عبد اهللا بن جحش    
  !                                                         ما هذه الرغبة األخروية امللتهبة يف قلوب هؤالء األبطال          !                   يقتله، رمحاك يارب  

   .                                 فكان يدخل الرعب حىت يف قلوب األسود             أما زئري محزة

                                                                        كان إرسال فدائي املوت هؤالء إىل صدر العدو خطة غري متوقعة من قبـل            
                                                                         ، فأبو سفيان الذي كان يتوقع حصول شيء شبيه مبا حصل يـوم بـدر                 قريش

   "        أمـت      أمت، "                     وكانت صيحة املسلمني      .                                   فوجئ بشيء جديد مل يره يوم بدر      
                                 ه احلمى، وألن املشركني مل يكونوا       ت                                    جيعل املشركني يرجتفون ارجتاف من أصاب     

   .                                                            ُ  يتوقعون هذا فسرعان ما اندحروا، هذه هي الصفحة األوىل من معركة أُحد

                                  قد وزع جيشه بـني املدينـة                                            يف هذه الصفحة األوىل كان رسول اهللا        
                            ُ       ً                         أي وزع رجاله على سفوح جبل أُحد جاعالً هذا اجلبل يف ظهره،        ،      ُ   وجبل أُحد 

ِ                        ِانضِح اخليل عنـا بالنبـل      «  :                              ً              ووزع الرماة يف مكان مناسب قائالً لقائدهم         ِ   ال ،     
   »                                                                يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك ال نؤتني من قبلك

                           حيت أرسل إلـيكم، وإن                 فال تربحو                      أيتمونا ختطفنا الطري       إن ر  «  :          ويف رواية 
    مث  )٣ ( » .                          فال تربحوا حيت أرسل إلـيكم  )٢ (                                      رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم    

                                                 
البن » البداية والنهاية«؛ ٣/١٢٣لإلمام أمحد » املسند«؛ ١٢٨، فضائل الصحابة، مسلم  )١(

  ١٨-٤/١٧كثري، 
  .م وأهلكناهم وقتلناهمعلوناه: أوطأناهم  )٢(
السرية «؛ ٤/٢٩٣لإلمام أمحد » املسند«؛ ١٠٦، اجلهاد، أبو داود؛ ١٦٤، اجلهاد، البخاري  )٣(
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   .                    رعان ما اندحر وتقهقرـ                        وده إىل جيش العدو الذي سـ     ل أسـ    أرس

   ً      ً                                                اراً شنيعاً إىل درجة أم سرعان ما وجدوا أنفـسهم يف                             اندحر العدو اندح  
                                           أن يصل إىل قلب جيش العدو حيث كانت                                          خيم نسائهم، واستطاع أبو دجانة    

                   شاهد أبو دجانـة      .                              على أساس أنه موضع مصان         هناك                    زوجة أيب سفيان      هند
     ً      ً                                                حتميساً شديداً، فلما محل عليه السيف ولول فإذا امـرأة،              ً              شخصاً حيمس الناس    

   )١ ( "                                   فأكرمت سيف رسول اهللا أن أضرب به امرأة "  :               يقول أبو دجانة

       وجه                                                                         أدى الصحابة الدور املعهد إليهم بنجاح كبري وقاموا بواجبهم على أمت          
                               ما قام به هؤالء من نضال                             وشرحت سورة آل عمران     .                     فرضي اهللا عنهم أمجعني   

                      السابقني واألبطـال                                                          وكفاح ورمست لوحات البطولة فأعطت أمثلة عن األنبياء       
                 األبطال الذين                                                                     الذين أحاطوا م، ويف أثناء رسم هذه الصورة تقوم بإمياءات إىل          

  َ    َِ  َ   ِّ ِ      َ   َ  ٍّ  ِ    ِ  ِّ َ َ          وكَأَيِّن ِمن نِبيٍّ قَاتلَ معه ِربِّيونَ كَِثري فَما          :             حيث تقول                     أحاطوا برسول اهللا    
             اِبِرينالص ِحباُهللا يوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمِبيِل اِهللا وِفي س مهابا أَصوا ِلمنهو               ِ  ِ       ِ    ُ        َ           ُ         ِ    ِ  ِ     ِ      َ     ِ      

  َا كَانمو    َ  َ          َِإالَّ أَن ق ملَهقَو      َ   َ  َّ  ِ   َ  َ  الُوا  ُ            ثَبِّـتا وِرنا ِفي أَمافَنرِإسا ونوبا ذُنلَن ا اغِْفرنرب             ِّ َ     ِ  َ    ِ   َ     ِ       ُ    َ    ِ ْ        
      ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرانصا ونامأَقْد        ِ  ِ َ ْ    ِ  َ ْ    َ                ْ َ         اِبثَـو نسحا وينالد اباُهللا ثَو ماهفَآت           ِ   َ                 َ   ُ        َ  

ِسِننيحالْم ِحباُهللا يِة واآلِخر   ِِ   ْ     ِ    ُ     ِ  ِ     ) ١٤٨-   ١٤٦  :         آل عمران   ( .   

                                                                     اآلية تتحدث عن الربانيني، ولكن إن نظرنا إىل املوضوع من ناحيـة                 هذه  
                      ، فهذه اآليات نـزلت                                                    ُ           تكرار التاريخ لنفسه فإا تشري إىل الذين حاربوا يف أُحد         

   .              ُ  مبناسبة معركة أُحد

                                                 
  ٦/١٠٩للهيثمي » جممع الزوائد«  )١(
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          ُ    مراحل أُحد  . ٣

   .                  ُ  هناك ثالث لوحات يف أُحد

               اللوحة األوىل-  أ 

  ،                                                     تعكس جناح القرارات السريعة اليت اختذها رسول اهللا                           وهي اللوحة اليت    
                                                                            صحيح أنه مت إعطاء بعض الشهداء يف هذه املرحلة، غري أن أبطال املـسلمني              

                  ً        حصدوا املشركني حـصداً،                                       وأيب دجانة وعبد اهللا بن جحش                أمثال محزة 
   .                      زموا املشركني هزمية نكراء           ً      ً   ونالوا نصراً واضحاً وه

                                                                 حىت أن نساء املشركني حاولن إيقاف هروب املشركني صارخات فـيهم           
ِ                          ومتوسالت أال يهربوا، ألن اهلروب ال يليق م، ولكن مل جتِد هذه الصرخات                                                             

   .                     يف إيقاف هروب جنود مكة

      كـان                                                                       تذكر املصادر التارخيية املوثوقة بأن عدد املسلمني يف هذه املعركـة            
                                                                                سبعمائة مقاتل بعد انسحاب املنافقني، بينما كانت قوة األعداء تقرب من ثالثة            

       أي أن    .                                                                     آالف مقاتل، وهذا يعين أم كانوا أكثر من أربعة أضعاف املـسلمني           
  .                                                                          كان عليه أن مقاتلة أكثر من أربعة من األعداء يف تلـك املعركـة                      كل مسلم 

                                                     بت معها النساء واألطفال، وكان هؤالء يضربون الدف                 قد جل             وكانت قريش 
   .           ويثريون اجلند

                                                                         كانت عدة جيش املشركني كاملة، ولكنهم مع كل هذا التهيؤ واالسـتعداد            
                                  يف هذه األثناء وقع سهو كبري، وهو عدم   .                                    هزموا أمام املسلمني كما هزموا يوم بدر

                                  على هذا التـصرف، ذلـك ألن         "  لة ز "                 وحنن نطلق كلمة      .                       رعاية األوامر الصادرة  
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                                                                       أصحاا كانوا من املقربني إىل اهللا تعاىل إىل درجة كأم يرونه تعاىل، كانوا مؤمنني 
                                                                            ويعيشون اإلسالم بالعمق األخروي إىل درجة قد ال نستطيع حنن تصورها، كانوا            
                                                                             يتعبدون اهللا تعاىل وكأم يرونه، ويشاهدون كل شيء بشكل خمتلف عما نشاهده            

                                                                        وألم كانوا ذا القرب كانوا حماسبني ومؤاخذين حىت على األفكار الـيت              .  .  حنن
            أجل، لقـد     .                       ً            وكانت هذه اهلزة امتحاناً للمقربني      .                             ختطر على قلوم وعلى عقوهلم    

                   ُ                             وأنا ال أعد معركة أُحد هزمية مثلما يعدها               ً       ُ       موفقاً حىت يف أُحد                   كان رسول اهللا    
                                              كلمة ثقيلة وجارحة، وأفضل أن أقـول يف          "    هزمية "            وأعد كلمة     .            بعض املؤرخني 

   .                                     ُ  إا هزة حدثت يف مرحلة من مراحل معركة أُحد  :     حقها

                  اللوحة الثانية-   بـ 

                                                                     كانت اهلزمية قد حاقت بالعدو الذي بدأ باهلرب بشكل فوضوي، وكشيء           
                                             ، فقد هرب العدو يومذاك أيضا مثل هـذا                                         طبيعي تذكر املسلمون معركة بدر    

                                                                               رب، لذا فقد ظنوا أن األمر قد حسم لصاحلهم مثل ذلك اليوم، وأن الـدور                 اهل
                                                  فاجلمال واخليول كانت هناك تنتظرهم بعد أن هرب          .                          اآلن هو دور مجع الغنائم    

                                                                                العدو وترك كل أمواله، ومل يكن هناك يف الظاهر أي مانع مـن مجـع هـذه                 
                               ، ومع أن عبد اهللا بن جـبري                                                        ، لذا فقد اشترك الرماة أيضا يف مجع الغنائم               الغنائم
      ذكّرهم بأمر رسول اهللا                       ّ        ـم ملم مل يفهموا املعىن الدقيق لألمر ألإال أ                                              

   ..                                                                               يفسروا األمر أو يفهموه على أنه جيب البقاء يف أماكنهم حىت اية املعركـة             
                                                                   كة قد انتهت وازم األعداء، كان من احملال يف نظرهم أن يقـوم                          وها هي املعر  

                             هذه هي اللوحـة الثانيـة        .                                                   جيش مهزوم بلم صفوفه والرجوع ثانية إىل القتال       
   .       ُ  ملعركة أُحد
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                  اللوحة الثالثة-   ج

                                                                             كان ترك الرماة أماكنهم يعين إحداث ثغرة يف اجلبهة، ومـا كـان هنـاك               
         ، لقـد                                                    مر عن نظر قائد عبقري مثل خالد بن الوليـد                                  احتمال أن يفوت هذا األ    
   .                      سنحت له الفرصة املواتية

         ، كمـا                                                                     كان املسلمون آنذاك قد أغمدوا سيوفهم، وانشغلوا جبمع الغنـائم         
                      انقـض خالـد مثـل        .                                                  انسحب قسم منهم ألخذ قسط من الراحة يف خيامهم        

                                                                   بضعة أنفار من الرماة الذين بقوا يف أماكنهم ومل يربحوها والتـف                        الصاعقة وقتل   
    ً                  علماً بأم كانوا قد       ..                         ً     أخذ املسلمون على غرة متاماً       ..                      حول املسلمني من اخللف   

                                                      ً                            فقدوا التوتر النفسي الضروري جلو املعركة، وهذا أفاد خالداً وسهل له عملـه،             
   .                                       فاستغل هذه الفرصة وحقق هذا اهلجوم املباغت

                                                                    فيد هنا اإلشارة إىل نقطة أخرى، وهي أن املسلمني عندما توجهـوا                  من امل 
                                 كان يريد البقاء يف املدينـة                          ً                 توجهوا وهم حيملون شرخاً، فالرسول           ُ   إىل أُحد 

                          ً      ً                             اخلروج، وكان هذا يشكل شيئاً سلبياً بالنسبة هلم، مث إن              على                غري أم أصروا    
                                                     لتزام أماكنهم وعدم تركها ولكنهم تركوها، وهـذه                          أمر الرماة با           الرسول  

                                     ل هذا املوضوع فيقـول عـن هـذه                        الكرمي يتناو                           كانت زلة أخرى، والقرآن   
      ، أي   )   ١٥٥  :      عمران    آل   (    وا  ب  س   َ  ا كَ      م   ِ عِض  ب  ِ   بِ   ُ انُ  َ يطَ       الش   م َّ  لَّه  ز       ا است   م  ن ِ ِإ   ..   :  ت    َّ الزالَّ

                                                                                      قيل هلم يف البداية أن يبقوا يف املدينة فأصروا على اخلروج منها، وقيل للرماة يف               
      أو                                                                                 أثناء احلرب، ابقوا يف أماكنكم فلم يبقوا فيها، وتركوهـا جلمـع الغنـائم             

                                 ماعهم إىل النصيحة األوىل أدخـل               فعدم است   .                               ملساعدة اآلخرين يف مجع الغنائم    
                                                                                    املسلمني إىل دائرة مفرغة من األخطاء، وأدى إىل اخلطأ الثاين أو الزلة الثانيـة،              
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                                                                                  ولو مل مينع اهللا تعاىل دوام عمل هذه الدائرة املفرغة لتعاقبت األخطاء، ولكنـه              
   .                                                             أراهم أن رمحته سبقت غضبه، فنشر رمحته على تلك اجلماعة املقربة إليه

                                                   على وهم أن املعركة قد انتهت، واحلقيقـة أن                                  انشغلوا جبمع الغنائم         مث إم 
                    ً         ً                                               هذا العمل قد يعد عمالً اعتيادياً وال شائبة فيه، ولكنـه يعـد زلـة بالنـسبة       

                                   حىت أن اهللا تعاىل نبـه نبيـه         -          أي املقربني -                               لألشخاص القريبني من اهللا تعاىل      
               والصديق من                  فبكى النيب     )١ ( ،                من أسرى بدر       فدية                        على فعله يف أخذ ال           وحبيبه

                  مل يكن هـؤالء      )٢ ( .                                 على هذه احلال فبكى لبكائهما                              هذ التنبيه ورآمها عمر   
          إن أخـذ      ..                            بل كان عليهم أن ينبذوها      .                                           مييلون إىل الدنيا وما كان هلم أن مييلوا       

      من                                                                              بالنسبة ألمثالنا شيء ال غبار عليه، غري أن قيام املقربني جبمع الغنائم                   الغنائم
                       إىل إحساسهم بنـدم                                                          ذلك امليدان املضرج بدماء الشهداء سيؤدي يف املستقبل       

   .                                                               كبري، ولكن شاء اهللا تعاىل بتأديبه العاجل هلم أن يصوم من تلك العاقبة

                                           أجل، فكل مصيبة تنسي املصيبة الـسابقة،         .                             ولكن فتحت هناك ثغرة أخرى    
                                                                            فكأن املصائب بدأت تأيت وهي تتضاعف وتتزايد، فاملصيبة األخرى اليت كانـت            

            وانتـشار                     ار املشركني لرسول اهللا                                      أعظم من كل املصائب السابقة كانت حص    
           ولكـن اهللا     .                                                    وقع هذا النبأ كصاعقة أنست مجيع املصائب السابقة         .              نبأ استشهاده 

                                         جدار حصني من اللحم والعظم مـن املـسلمني                             سلم إذ التف حول الرسول    

                                                 
ِ   ِ ى ي ث خ ن  ف  ت    ى ح  ر     أس  ه   َ ل   َون  ُك    ي  ْن   َ أ  ٍي  ِب  ن  ِ  ل   َان    َا ك  م : قال تعاىل  )١( ْ     ر  َأل    ْي ا  ت  ِض    ريد    ع   َون    رض   الد      ني   ا و    اهللا ُ   

ِ آلخ   ْ ا   يد  ِر  ي  ُ اهللا    ة و  ر   ِ  ك  َال  و   َ ل    يم  ِك    ح   يز  ِز    ع   ِ  اهللا  ن  ِ  م   اب  ت      يم  ِظ    ع   اب  َذ    مت ع  ْذ  خ    َا أ    ي م   ِ م ف  ُك  س  م   َ ل  ق  ب    س   
  ).٦٨-٦٧: األنفال(

  ٣٢-١/٣١لإلمام أمحد » املسند«؛  ٥٨، اجلهاد، مسلم  )٢(
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                                    فكم من امرأة حتمل يف يدها قـرب          .                                           الذين مسعوا صوته قبل وصول األعداء إليه      
                                                      حى خرجت لسقي املسلمني ومداواة جرحاهم أسرعت لنجدة                           املاء أو ضماد اجلر   

                                    على رأس هؤالء النـسوة تـسقي                     رضي اهللا عنها          ُ         كانت أُم عمارة    .         الرسول  
      كـان     ..                                             كان املنظر الذي رأته جيمد الدم يف العروق         .                     املسلمني وتضمد اجلرحى  

                 ا فشيئا واأليدي                 يتساقط شيئ                                               احلصن املكون من اللحم والعظم حول الرسول        
         ً                                   كان واضحاً أن من املـستحيل الوصـول إىل           .                                اخلائنة تتقدم حنوه خطوة فخطوة    

        كان كل     ..                                          ً       ً            قبل أن يقطع هذا احلصن من اللحم والعظم أشالًء وقطعاً                  الرسول  
                                                                        سيف حاقد يسل من أجله، وكل سهم حانق يرمى وكل رمح يصوب حنـوه،              

                             ني احمليطني به، وجاءت حلظة مل                                                   ولكن مجيعها كان يصطدم جبسد مؤمن من املؤمن       
                                                                                يبق هناك ذراع مل تبتر أو رأس مل يقطع وبدأت مجاعة من املـشركني احلـانقني                

   »          من يل ؤالء؟ «  :                          يتقدمون حنوه، فقال الرسول 

   " !                 أنا يا رسول اهللا    "  :                                 ما بيدها وهرعت إليه قائلة                  رضي اهللا عنها               فرمت نسيبة 
                                                                           أخذت مكاا يف موقف الدفاع عنه وبدأت تذب عنه بـسيفها ذات الـيمني              
                                                                         وذات الشمال، كانت قد أتت ملداواة اجلرحى ولكن عندما اشـتد اخلطـب             

                      رأت ابنها وقد بترت                                                           انقلبت إىل لبؤة كاسرة، وبينما هي تقاتل عن الرسول          
            اذهب فقاتل   "  :                            ه وربطت جرحه مث قالت له                                  ذراعه بضربة سيف، أسرعت حنو    

      حىت                                                          مث رجعت إىل مكاا، كانت تقاتل قريبة من الرسول            "              أمام رسول اهللا  
                                                                  أا تسمع مهسه، مث أصيبت جبرح غائر وعميق يف ظهرها، كانت قد أرسـلت      

   من  «  :                      ، فقال هلا الرسول                                                        ابنها للقتال وها هي تقاتل بالقرب من الرسول       
          فـدعا    " !                                    ادع اهللا أن جيعلين معك يا رسول اهللا        "  :          فقالت له   »                 يطيق ما تطيقني؟  
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        هلـا                                فلما مسعت بدعاء الرسول       )١ (                                ربه أن جيعلها معه يف اجلنة،              الرسول  
   .                                       ا تستطيع أن تقاتل أمامه حىت يوم القيامة       قالت بأ

                                                                          كانت حياة هذه الصحابية سلسلة متصلة من املفاخر، فقد بايعت النيب            
            ً                        ً                   ، وكانت سبباً يف إسالم أفراد بيتها مجيعاً، وقاتلـت                              ودعته إىل املدينة         َ   يف العقَبة 

         وعنـدما     ..                                          ، وواجهت املوت يف سبيله مواجهة األبطال          ُ     يف أُحد              أمام النيب   
                                                                           نـزلت آية احلجاب حزنت ألا رأت أا لن تستطيع االشـتراك يف اجلهـاد             

                                          الكذبة اشتركت يف معركـة اليمامـة                                              الفعلي بعد ذلك، وعندما ظهر األنبياء     
                                     أجل، لقد عاشت مراحل صعبة تفـوق         .      وعادت                             وتركت هناك ذراعها وابنها     

   )٢ ( .             طاقة أي امرأة

                  ويصيح باملسلمني             ُ      يقاتل يف أُحد   -                 عم أنس بن مالك   -                     كان أنس بن النضر   
                                             فما تصنعون باحلياة بعده، قوموا فموتـوا       "  :           قد قتل                           الذين ظنوا أن الرسول     

                                          متت التحشيدات األوىل هنا، حيث رد هجوم       )٣ ( "                          على مات عليه رسول اهللا      
                                         يصدر أوامر جديدة إىل أصحابه الذين                                   انتهت اهلزة، وبدأ الرسول        ..       األعداء

     ل                                                                             مل يفهموا سر أوامره األوىل، ويتبع استراتيجية جديدة، وهنا أمر الرسـو           
                               ً                  ، فذهب رجل من األنصار فوجده جرحياً وبه رمق،                               عن سعد بن الربيع          بالبحث

  :             وقل لـه          سالمي  َ                ِ  ْ               أنا يف األموات، فأَبِلغْ رسول اهللا        "  :                     فسأل عن حاله فقال   
                          ً                  جزاك اهللا عنا خري ما جزى نبياً عن أمته، وأبلـغ    :      لك                          إن سعد بن الربيع يقول    

                                                 
  ٤/٤٧٩البن حجر » اإلصابة«؛ ٨٧-٣/٨٩البن هشام » السرية النبوية«  )١(
  ٤/٤٧٩البن حجر » اإلصابة«  )٢(
  ٤/٣٩البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٣/٨٨البن هشام » السرية النبوية«  )٣(
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                   إنه ال عذر لكـم       :             يقول لكم                     إن سعد بن الربيع     :                         قومك عين السالم وقل هلم    
                              وبقى األنصاري جبانبه حـىت       "                                            عند اهللا إن خلص إىل نبيكم وفيكم عني تطرف        

   )١ ( .                فبلغه حديث سعد                      جاد بروحه، مث جاء النيب 

                                                                       الطبيعي أن الذين دعوا اهللا لنيل شرف الشهادة قد أجيبت دعـوام،                من  
  ،                 بن عبد املطلـب             ودعا محزة                           ودعا عبد اهللا بن جحش                             فقد دعا أنس بن النضر    

                                          السماء شهداء، أما الذين بقـوا ومل                                               دعا هؤالء فاستجيبت دعوام وطاروا إىل     
           وكان هناك     ..       ً  كي دماً  ب    ت       ُ   كانت أُحد    ..                                        يسشتهدوا فقد غرقوا يف جلة من الدماء      

     فارت    ..      ُ     قد قُتل                                        بكاء القلوب اليت ظنت أن رسول اهللا           ..                   بكاء من نوع آخر   
   ة،                 ً                                                              القلوب أسى وحزناً من أثر هذه الشائعة إىل درجة اهتزت منه روحهم املعنوي            

  ،                      وجلبهم إىل املعركة                           لتهيئة مقاتلني آخرين                                     وفكر بعضهم يف الرجوع إىل املدينة     
                                                                      وكان لبعضهم آراء وخطط أخرى فأخذوا يتحركـون ذات الـيمني وذات            

                                                                وبينما كانوا يف أوج الذهول واالضطراب إذا م يسمعون صـوت              ..       الشمال
   : ل         وهو جيلج           كعب بن مالك

                              كانت هذه الصيحة مبثابـة       )٢ ( "                      أبشروا، هذا رسول اهللا     !                 يا معشر املسلمني   "
                                                         إذ اسرع املسلمون إليه، وهنا مت التحشد الثاين، أي                                ُ       البعث بعد املوت يف يوم أُحد     

                            هنا تكون سور آخـر مـن          ..    ً     وداً فيه       موج                                حول املكان الذي كان الرسول      
                                                                            اللحم والعظم، فبعضهم كانوا حيمونه بأجسادهم، وبعضهم كان حياول إخـراج           
                                                                           حلقيت املغفر من وجنتيه، وحياول بعضهم جتميع املسلمني هناك، ولكن اجلميـع            
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                       مل يكن هناك أحـد       )١ (                          كما يصون املرء عينيه،                                  كانوا حياولون صيانة الرسول     
                                         التفوا إذن، حوله مرة أخرى، أقـسموا          ..         حبياته            للرسول            ً      ً   اليفدي سناً واحدةً  

                                والقائد الكبري بزمام األمور                    وأمسك الرسول      ..                    ً             بأم لن يتركوه أبداً بعد اآلن     
                                                                                     بيده مرة أخرى، وليبدأ بتطبيق استراتيجية أخرى ال تؤثر فيها األخطاء الـسابقة             

          ُ           خلف جبـل أُحـد                                                             اليت وقعت، لذا انسحب دوء مع املسلمني احمليطني به إىل         
                                                                                 ليهيئ هناك خطة تشكيل قوة جديدة، أي بدأ بالتخطيط للمرحلـة أو اللوحـة              

   )٢ ( .                          الثالثة اليت ستنتهي بالنجاح

                     من اهلزة إىل النصر  . ٤

         ً                      كانت نصراً ألن العدو تراجـع         ..                             ً      ً      هذه اللوحة الثالثة كانت نصراً واضحاً     
                           نوى ترتيب هجوم آخـر                             واحلقيقة أن أبا سفيان      ..                         للوراء وطاردهم املسلمون  

  ال   :             قال لـه                           ، ولكن صفوان بن أمية                                            على املسلمني إذ نوى اهلجوم على املدينة      
                                                  وقد خشينا أن يكون هلم قتال غري الذي كان،           )٣ (                              تفعلوا، فإن القوم قد حربوا    

   )٤ ( .               فارجعوا، فرجعوا

              على نـصر                                   للمعركة، فقد حصل الرسول                                     إذن، فبعد ما ظهر أنه خسران     
             إن اهللا تعاىل     :                                                              وذا فكأن القدر كان يريد أن يلقن الصحابة الدرس التايل           .     واضح

                    ً       ً                                                      وهب نبيه وحبيبه نصراً مباشراً بفضله وكرمه وعنايته، أما سيوفكم فليست سوى            

                                                 
  ١٠١، اجلهاد، مسلم؛ ٢٤، املغازي، البخاري  )١(
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   .                                                             أسباب ظاهرية، وإال فإن اهللا تعاىل هوالذي ينقل رسوله من نصر إىل نصر

                        مث يف ايتها، بينما                                         ُ         ي االنتصارات اليت حتققت يف بداية معركة أُحد             هذه ه 
                            ولكن اهللا تعاىل مل يتخل عن         ..                                              كانت هناك هزة عنيفة ولكن مؤقتة يف وسطها       

                                      ً                                    رسوله حىت يف أصعب اللحظات ومل يتركه وحيداً بل أعطاه النـصر الـذي              
ُ       ِ  ْ     ولَقَد صدقَكُم اُهللا وعده ِإذْ       :  ع                                                 وعده، واآلية الكرمية التالية تتناول هذا املوضو          ُ َ     َ َ  

     تعازنتو مى ِإذَا فَِشلْتتم ِبِإذِْنِه حهونسحت                ْ ِ َ   َ  ِ      ِ ِْ  ِِ                 اكُما أَرِد معم ِمن بتيصعِر وِفي اَألم م         ُ   َ      ِ      ِ         ِ   َ     ِ  
م       الد ِريدن يونَ ِمنكُم مِحبا ت            ِ       ُ  ِ  َ   ِ        ٰاال ِريدن يِمنكُم ما وين     ٰ     ِ       ُ  ِ           ـنع فَكُمـرص ةَ ثُمِخر            ُ َ     ُ  َ   ِ مه   

           ِمِننيـؤلَى الْمٍل عاُهللا ذُو فَضو نكُمفَا عع لَقَدو كُمِليتبِلي              ِِ   ْ    َ    ٍ  َ   ُ   ُ     ُ     َ    َ َ    ُ  ِ    ِ      َالونَ وِعدـصِإذْ ت       َ   َ    ِ    ْ  ِ 
ٍ        َ  َ  ِ ٍّ   ِ ً  َ   ُ   َ َ َ   ُ    ُ    ِ  ُ      ُ        ْ            تلْوونَ علَى أحٍد والرسولُ يدعوكُم ِفي أُخراكُم فَأَثَابكُم غَماً ِبغمٍّ ِلكَيالَ تحزنواْ                 َ   َ   ْ  

ُ          ِ   ِ ُ  َ     صابكُم واُهللا خِبري ِبما تعملُونَ       َ    ُ   َ      َ    َ      علَى ما فَاتكُم والَ ما أَ          ُ    )  ١٥٣-   ١٥٢  :          آل عمران   (  ،  
ـ   ع َ  ُ    ِ    أَوفُـوا بِ    و  :                                                   هناك مقاولة بينكم وبني اهللا، فاهللا تعـاىل يقـول          ه   ي أُوِف   ِ ِد   ِ  ُ   

                  تم به أخـل اهللا                                                ولن خيل اهللا ذا العهد، ولكن إن أخلل         ) ٠ ٤  :       البقرة (    م ُ كُ ِ ِد  ه  ع ِ ِب
                             ُ                                               ويقول إن اهللا تعاىل حقق وعده يف أُحد إذ كنتم تقتلون الكافرين بإذنـه                .     ً أيضاً

                                                         ً                    ومبشيئته، ولكنكم فشلتم عندما تنازعتم يف األمر وعصيتم، فبدالً من الـصرب           
       كان                  ، فسيد األنبياء     أجل  .                       ومل تنتظروا األوامر       ً                             قليالً، فقد استعجلتم مجع الغنائم    

                                                                           يف خيمته وينتظر الوقت املناسب إلعطاء هذه األوامر، ولكـنكم اسـتعجلتم            
                                                                          ودخل النـزاع بينكم، فكل قرار جديد سيؤدي إىل تـشتت اآلراء وتظهـر             
                                     ً     ً                                خمتلف اآلراء حيث يسلك كل صاحب رأي طريقاً خاصاً به، فتنهار الوحـدة             

                                                      ما حتبون ظهر منكم العصيان، بينما ال يليق هذا                                     والتماسك وعندما أراكم اهللا   
                                                                           بكم ألنكم من املقربني وقد جيوز لآلخرين، ولكـن ال جيـوز لكـم وأنـتم                

                                                                          موجودون حول هالة الرسالة النبوية، وتأخذون دروسكم مـن الرسـول            
                                                                         مباشرة وحتضرون جمالسه وتسمعون إرشاداته، وقد سبق وأن اكتسبتم رضوان          

            ً                           كان هذا عرضاً من أعراض الدنيا وغري       -        ً             يتم شيئاً مما حتبون                         اهللا تعاىل وعندما رأ   
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                                                                       ملتم إليه ولكن اهللا أخذه من أيديكم وحرمكم منه، ولـو أنكـم              -        ذي أمهية 
                                      ً                                           استهدفتم اآلخرة ألقبلت إليكم الدنيا أيضاً، ولكنكم ملتم إىل الدنيا بوجه من            

       كانـت                                                                       الوجوه، كان عليكم أن تركزوا جهودكم لطلب اآلخرة، أما الدنيا ف          
                                                                               ستقبل عليكم كنتيجة طبيعية، أي لو أنكم طلبتم اآلخرة ألقبلت إليكم راكضة            

   .                                           وراءكم، ولكن ال تنسوا أن اهللا قد عفا وصفح عنكم

                            ً                                     قد أحرز ما ميكن أن نعده نصراً بعد تلك اهلزة العنيفـة،                          كان الرسول   
              يف قلـوم                            بعد أن ألقى النيب                  ً            وجنده سريعاً إىل مكة                         فقد توجه أبو سفيان   
   .                   فقد رجع إىل املدينة                  الرعب، أما الرسول 

              حنو محراء األسد  - ج

                    بأن أهل مكـة                            ، وصلته أخبار من مكة                 إىل املدينة                     بعد رجوع الرسول    
                                مل تصنعوا شيئا، أصبتم شـوكة        :                                    تالومون فيما بينهم حىت قال أحدهم             بدأوا ي 

                                                                         القوم وحدهم مث تركتموهم ومل تبتروهم، فقد بقي منـهم رؤوس جيمعـون             
   )١ ( .   لكم

                                          لتوه عندما جاءته األنباء بأن أبـا                              قد وصل إىل املدينة                   كان رسول اهللا    
                                ً                       وذلك قبل أن جيد اجلرحى وقتـا كافيـاً لتـضميد                                 مقبل على املدينة،        سفيان

            وكان قـسم     .                                                               جراحهم، وكان من املنتظر وفاة العديد منهم متأثرين جبراحهم        
                                                                           من اجلرحى يف وضع ال يستطيعون معه احلركة أو السري، ومع ذلـك قـاموا               

      ضد                  ن قبل الرسول                              كانت هذه خطوة ديدية م       ..                      بالسري حنو محراء األسد   
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                   ال ينطلقن معي إال     «  :                                           إلخافتهم وشل حركتهم، وأعلن يف املدينة                مشركي مكة 
   )١ ( »             من شهد القتال

                                                                         على إثر هذه الدعوة قام اجلرحى حىت أصحاب اإلصابات البليغة املنتظرين           
                                                            قاموا من الفراش وكأم أموات بعثوا من القبور، وجتمعوا            ..                 للمداواة والعالج 

         وهـو                                                 أجل، لقد بعثوا عندما مسعوا صـوت الـنيب             ..                   يف املكان املعني هلم   
   :                                       يناديهم وكأم يصدقون قول الشاعر البوصريي

ِ    لو ناسبت قدره آياته ِعظما                     ممدعى دارس الرأحيا امسه حني ي                                     

  ،                           ً      ً                                         وال يذكر التاريخ لنا أن رجالً واحداً بقي دون إجابة دعوة الرسـول              
                                                                 ً                كان من بني هؤالء من فقد يده أو رجله، فخرج وهو يعرج أو جير نفسه جراً               

      ُ   ً  شهدت أُحداً   "  :                                        ُ         يقول أحد الصحابة من الذين شهدوا معركة أُحد         .          بكل عناء 
                                 ّ                             أنا وأخ يل فرجعنا جرحيني، فلما أذّن مؤذن رسـول اهللا                           مع رسول اهللا    

  ؟                              أتفوتنا غزوة مع رسول اهللا        :                                         باخلروج يف طلب العدو قلت ألخي وقال يل       
ِ                                         واِهللا ما لنا من دابة نركبها، وما منا                                                  إال جريح ثقيل، فخرجنا مع رسـول اهللا          

             قبة ومشى عقبة، حىت انتهيناوكنت أيسر جرحاً، فكان إذا غلب محلته ع ،                                                           ً                
   )٢ ( " .                        إىل ما انتهى إليه املسلمون

                               ارتعبت، ومل يضيع أبو سـفيان                                     وعندما بلغت أخبار هذه املسرية إىل قريش 
                                                  لسالمة يف اهلرب، لذا فإن اجليش املسلم الذي خرج             ً                        وقتاً، إذ سرعان ما وجد ا     
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                                        وهو يطلق صيحات النصر، وبقي هناك                                              مما بدا أنه هزمية وصل إىل محراء األسد       
                                                                                   ثالثة أيام هي أيام االثنني والثالثاء واألربعاء، ارتاح هناك وضمد جراحه املادية            

   .                        واملعنوية مث رجع إىل املدينة

                        ً       مع ادعائه أنه أحرز نصراً                                                     يتضرر أحد يف هذه املسرية، ولكن أبا سفيان         مل
                                     متوجه إليه جبيشه حىت ذعر وأسرع                                               على املسلمني ما إن مسع بأن رسول اهللا         

   )١ ( .               ً                                             ، وكان هذا سبباً يف خيبة األمل عند مجيع أفراد األعـداء                         باهلرب إىل مكة  
           وأيهمـا                                     ُ        أي جانب يعد هو اجلانب املنتصر يف يـوم أُحـد      :                  وأنا أتساءل اآلن  

                                                     اهلاربة أم جيش املسلمني املهاجم؟ ليس هناك قائد                                  املغلوب؟ هل املنتصر قريش   
                                                                              عسكري آخر يستطيع قلب اهلزمية إىل مثل هذا االنتصار الواضح، إذ جند هنـا              

   . ه      وختم                             البصمة الواضحة لفطنة رسول اهللا 

              يف معركـة                                           لقد حاولت تقييم استراتيجية الرسول        !                    أيها القارئ الكرمي  
                                                             ، لقد حاولت ذلك وعربت عنه بلسان شخص غري خمتص يف هـذا                ُ    وأُحد    بدر

                                                     ً                    املوضوع، ألنين اضطررت إىل ذلك، فإن رأى القارئ يف كالمي عيباً، فـإنين             
   .            ح من اهللا تعاىل                                 أرجو املعذرة منه وأرجو العفو والصف

                                  االستراتيجية املتغرية على الدوام  . ١

                            الذي كانت بدايته وايتـه       ُ   ويف أُحد                             واآلن سأحاول عرض املوقف يف بدر  
   .    ً                               نصراً، وكان وسطه هزة، وذلك بشكل موجز

             ، وآخـر يف             ً        ُ        ، وتكتيكاً آخر يف أُحـد            ً          تكتيكاً يف بدر                   استعمل الرسول   
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                                                              ، ويف كل معركة خاضها كان له فيها تكتيك خـاص، وهـذا                         معركة اخلندق 
                                                                            األمر كان يقلب توقعات األعداء، وجيعلهم يف حرية من أمرهم، كما أدى هذا             
                                                                          إىل تقليل خسائر املسلمني، فمجموع عدد الشهداء املسلمني يف مجيع املعـارك            

             ً                     لقد كان زعيماً ال مثيـل لـه،          .       ً       ونيفاً فقط              كان مائة                      اليت خاضها الرسول    
            تصوروا أنه    .                                                                عاش املسلمون يف عهده يف عهد سعادة حقيقية ال ميكن أن تتكرر           

                        ً                                                        أعلن احلرب على اجلميع بدءاً من عمه إىل العرب وإىل العجم، وأنه على الرغم              
                                                                              من قيامه بكل تلك احلروب، وبإجناز كل تلك األعمال املهمة فإنه مل يعط إال              

   .            ً رة ضئيلة جداً   خسا

                   ، فقد اختـار يف                           ً                                   أجل، لقد استعمل تكتيكاً آخر غري الذي استعمله يف بدر         
         ً     ً               وعني موضعاً خاصـاً للرمـاة        .                                        فدائيني معينني أعطى هلم مهمات خاصة       ُ  أُحد

                                                                                  ليمنع هجوم العدو من الوراء، ونظم بنفسه وبيده الكرمية الصفوف، وأثار فيهم            
                        ً                                        ر املنافسة، أي تصرف تصرفاً أثار به شعور الغبطة يف نفـوس                        احلماسة وشعو 

     ً                           سيفاً ليستعمله حبقه، وعندما                           ً                       الصحابة حنو بعضهم، فمثالً أعطى أبا دجانة        
                                                                                 بدأ أبو دجانة يتبختر بني الصفني بعد أن اعتصب بعصابته احلمراء قال الرسول             

 :  » ا لَـِمشية يبغضها اهللا إالإ                 ِ    )١ ( » .                 يف مثل هذا املوطن     َ 

                                     إن من املـستحب أن يـريب اجلنـود           :        ً                            وانطالقاً من هذا قال بعض الفقهاء     
            إنه كلمـا     :                                                                    املقاتلون شوارم، لكي يكونوا أشد رهبة يف قلوب األعداء، وقالوا         

                                                                                  أظهر اجلنود عدم اكتراثهم باملوت يف جبهة القتال، وكلما تفـاخروا بـذلك أو              
   .                لما كان ذلك أفضل         تبختروا ك

                                                 
  ١٨-٤/١٧البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٣/٧١البن هشام » السرية النبوية«  )١(



 109

  ،                    ُ          ، ولكنه اسـتعمله يف أُحـد                             هذا التكتيك يف بدر                       مل يستعمل الرسول    
                                          كان اجلميع يتمنون أن يعطي الرسـول          .                                  ودفع الصحابة للمنافسة والتسابق   

                                                                             هلم ذلك السيف الذي أمسكه بيده، ولكنه أعطى هذا السيف إىل أيب دجانـة              
   يني اآلخرين يستقتلون يف احلرب، وأصبح كل منهم مثل                             ، وهذا جعل الفدائ                                                     

   .         أيب دجانة 

                         هو وجود النـساء يف                          ومل يطبقه يف بدر                             ُ       والشيء اآلخر الذي طبقه يف أُحد     
         وال نعرف    .              رضي اهللا عنها     ُ                                                     أُحد، وقد ذكرنا البطولة اليت أبدا الصحابية نسيبة       

                            قد اشتركت يف القتـال،                   رضي اهللا عنها                            عما إذا كانت فاطمة                   على وجه اليقني  
                                                                                     ولكننا نعلم من املصادر التارخيية املوثوقة أا قامت مبسح الدماء عن وجه أبيها،             
                                                                             وعندما رأت أن مسح وجهه باملاء يزيد من تدفق الدم أخذت قطعة من حصري              

                             إذن، فقد أحضر الرسـول       )١ ( .       الدم                                      فأحرقتها ووضعتها على اجلرح فاستمسك    
بعض النساء إىل أحد ملساعدة اجلرحى ولرفع الروح املعنوية عندهم                                                          .   

                           ُ    أسباب اهلزة املؤقتة يف أُحد . ٢

  ،                     ً                                ُ               جيب االعتراف بأن شروخاً حصلت يف الفترة بني لوحيت النصر يف أُحـد            
   :                  ونستطيع ذكر أسباا

            وتطبيـق                                         منذ بداية األمر البقاء يف املدينة                 الرسول         فضل  :           السبب األول 
                                                                               خطة دفاعية، ولكن محاسة الصحابة منعتهم من إدراك السر الدقيق يف إطاعـة             

  .                                                                           هذا األمر، بينما كان املفروض عليهم الطاعة املطلقة ألوامـر الرسـول             

                                                 
  ٨٠، اجلهاد، ٧٢، الوضوء، البخاري  )١(
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                  وهـذه املعارضـة                                                                  وميكن ذكر الشيء نفسه بالنسبة للرماة يف أثناء املعركـة،           
   .               كونت هذه اهلزة-              وإن كانت مؤقتة-       ألوامره 

                                                           دخل هؤالء الناس يف تناقض مع عاملهم الـداخلي ومـع             :            السبب الثاين 
                                                                                   فطرم، فامليل إىل الدنيا مل يكن من شيمتهم، وقد أثبتوا هذا عندما تركوا كل              

             وبـأموال                              وملا كان االنشغال بالغنيمة     .                       وهاجروا إىل املدينة                    ما ميلكون يف مكة   
                           آلخرة يعد غفلة بالنـسبة          من ا                                    الساعة اليت كانوا يف أقرب موقع                       الدنيا يف تلك    

  -                  بل أقرب املقـربني   -                                                        للمقربني، فإن اهللا تعاىل أراد أن يعاقب هؤالء املقربني          
     أجل،   .                   إىل مستوى الصحابة                ً     ً                  وكان هذا عقاباً خاصاً ألناس وصلوا         .      ً      ً  عقاباً بدنياً 

                          ً                         ً                                   فما ميكن أن يعد حسنة وثواباً بالنسبة ألمثالنا يعد ذنباً بالنسبة إليهم، وذلـك              
   " .                         حسنات األبرار سيئات املقربني "  :          على قاعدة

     يف                                                             وميكن أن نعد وجود عبقرية عسكرية كخالد بن الوليـد           :             السبب الثالث 
                                     فاهللا تعاىل حافظ على صفة االنتـصار          ..             تلك اهلزة                              الصف املقابل من أهم أسباب    

ـ                 ان                                                                                 الدائم خلالد بن الوليد، الذي قدم فيما بعد خدمات جليلة لإلسالم، وهذا ك
                                                  جلة، ذلك ألن الشجاعة واإلقدام الذي كان ينفثـه                                     يعين مكافأة عأجلة حلسناته اآل    

           سـينقض   -                                        عنوان سيف اهللا أو صفة االنتصار الدائم      -                              هذا العنوان أو هذه الصفة      
                           فلو هزم خالـد يف هـذه          ..                          والفرس انقضاض املطرقة                              فيما بعد على رؤوس الروم    

   )١ ( .                                                             املعركة، لكان من املمكن أال يستطيع خدمة اإلسالم بتلك الروح العالية

                                                             كانت هناك دعوات حارة وملتهبة مـن قبـل الـذين مل              :             السبب الرابع 
                                                ، كانوا يدعون من اهللا على الدوام أن مينحهم                                         يستطيعوا االشتراك يف معركة بدر    

                                                 
  ٤١ص)  اللمعة السابعة(لبديع الزمان سعيد النورسي » اللمعات«  )١(
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                                                                               الشهادة، وقد قبل اهللا تعاىل هذه األدعية واستجاب هلا، ومنحهم هذا الوسـام             
                                    عندما شاهد أنس بن النـضر                                 ُ        ففي أثناء اهلزة اليت حدثت يف أُحد        .       الرفيع

                         يا قوم، إن كان حممـد       "  :             اضطرام قال     و                                   الذين هزم شائعة وفاة الرسول      
           ، اللـهم                                         ، فقاتلوا على ما قاتل عليه حممد                  مل يقتل                         قد قتل فإن رب حممد      

                  مث شد بـسيفه      "                                                                إين أعتذر إليك مما يقول هؤالء، وأبرأ إليك مما جاء به هؤالء           
   )١ ( .                    الذي ظن أنه استشهد                                     ل حىت قتل، ألنه كان يستعجل لقاء الرسول     فقات

  أجل، لقد است               أدعية مجيع من طلب الشهادة تقريباً، مث من طلـب            ت   جيب                       ً                                
         ربـه                                                                           الشهادة حبق وحرم منها؟ إذ بعد عصور عديدة دعا السلطان مراد األول           

                                                هم اجعل أمة حممد عزيـزة اجلانـب، واجعلـين             ّ اللّ "  :  "     كوسفو "             قبيل معركة   
                                                                 ، واستجاب اهللا لدعائه، إذ حصل املسلمون على نصر ساحق حيـث             "     ً شهيداً

                                                                              استشهد السلطان وهو جيول بني القتلى يف ساحة املعركة بعد انتهائها خبنجـر             
  ،                                                           أي حتقق الشق الثاين من دعاء ذلك اإلنـسان العظـيم            )٢ ( "     ميلوش "       الصريب  

                                               فاهللا تعاىل يتقبل هذه األدعية الـصادرة مـن           .                            فاستشهد وذهب إىل رمحة ربه    
                        لكل هـذه األدعيـة                                   ُ        لذا، استجاب اهللا تعاىل يف موقعة أُحد        .              أعماق القلوب 

                                                                            املتكررة من قبل الصحابة باالستشهاد، وظهر من استشهاد كل هـذا اجلمـع             
   .                            منهم وكأنه انكسار جليش املسلمني

                                                 
، البخاري؛ ٣٦، ٤/٣٥البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٣/٨٨بن هشام ال» السرية النبوية«  )١(

  ١٢اجلهاد، 
ِ                                                                  أمريا  ص ربيا  وجرح يف املعركة جرحا خفيفا، وقال إنه يريد مقابلة السلطان لكي " ِ    م يلوش"كان   )٢(  ً     

.                                         ً                                    يعلن إسالمه أمامه، وكان خيفي يف مالبسه خنجرا  أغمده يف صدر السلطان عندما اقترب منه
  )رجماملت(
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                                   معركة بني صحابة احلاضر وصحابة                   ُ      كانت معركة أُحد    :   امس         السبب اخل 
                                                                         املستقبل، أي كانت معركة بني رجال أسلموا وأصبحوا صحابة الرسـول            

                                                      ً                    وبني رجال سيصبحون يف املستقبل من الصحابة، وسيلعبون أدواراً مهمـة يف            
                     وعمرو بن العاص                                                              الفتوحات اإلسالمية يف املستقبل، من أمثال خالد بن الوليد        

                                                      فلكي يتحول هؤالء الذين ما كانت فطرم وطبيعتـهم           .              وابن هشام        وعكرمة
                                                                         تتحمل اهلزمية إىل اإلسالم دون أن جترح كرامتهم كان ال بد من وقوع انكسار          

   .              ُ  مؤقت يف معركة أُحد

                                                         كان هناك درس يف التوحيد يف اهلزة الـيت حـدثت يف              :    سادس         السبب ال 
                                               كان من املمكن أن يزيد من حصة األسـباب                                    ، فاالنتصار يف معركة بدر     ُ  أُحد

                                                    صحيح أن اإلحساس بالفخر وبالعزة أمـام األعـداء           .                     الظاهرية لدى بعضهم  
                 ظة واحدة يعـد                                                            إحساس بريء، ولكن مثل هذا اإلحساس وإن خطر بباهلم حل         

                      فاهلزميـة أو النـصر       .                                                  ً           بالنسبة للمقربني من أمثاهلم سيئة كما قلنا هذا سـابقاً         
                                                                                 مرتبطان مبشيئة اهللا تعاىل، وهو الذي أهدى هلم النصر يف بدر، فإذا قام بعضهم              
                                                                 ً             بإسناد النصر إىل أنفسهم دون االلتفات إىل قضاء اهللا ومشيئته عد ذلك شركاً             

                                                   عيدين عن أخف شرك فراسخ عديدة، ومع أن اجلميع                            بينما كان هؤالء ب     .     ً خفياً
                                                                                كانوا مؤمنني ذا ويتقبلونه على املستوى الفكري، إال أن اهللا تعاىل أحـب أن              
                                                                           يصل بالصحابة يف هذا املوضوع إىل مستوى حق اليقني، فأحدث هزة عنيفة يف             
                                     ُ                                 صفوف املسلمني وهم يف أوج النصر يف معركة أُحد، وجعلـهم يف موقـف              

                                             ً       ً                      مث أهدى هلم النصر يف وقت مل يكونوا يتوقعونه أبداً، مذكراً إيـاهم                      املغلوبني،
ِ     ّٰ  قُِل اللّٰ   :                             بأن املشيئة واحلكم له وحده     ِ          ْ  ْ     ِ  ُ          هم ماِلك الْملِْك تؤِتي الْملْك من تـشاُء         ُ ْ  ْ     ِ     
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          ِدكاء ِبيشن تِذلُّ متاُء وشن تم ِعزتاُء وشن تِمم لْكالْم نـزعتو             ِ  ِ          ُّ  ِ     ُ         ِ    ُ       ِ  ْ  ْ          ِإ ـريالْخ    ِ     ْ     ـكن     
   . )  ٢٦  :         آل عمران (    ِ َ   ٍ     شيٍء قَِدير َ    ُ ِّ علَى كُلِّ

             ، إذ عـاش                                                     ُ              لقد ظهرت هلم معاين هذه اآليات بأجلى شكلها أمامهم يف أُحـد           
     صحيح   .                        ً                                                        املسلمون هذه املعاين عملياً، ورأوا مشيئة اهللا وإرادته وهي تطبق أمام أعينهم           

 ً                               اً، إال أن ما مت اكتـسابه يف                                                           أنه قد جرى وحصل هلم بعض األضرار البسيطة ظاهري        
                                                                                        ذلك اليوم من زاوية اإلميان، ومن زاوية نور التوحيد الذي يـضم يف ثنايـاه سـر                 

   .                                                       ما مت اكتسابه يف هذا املوضوع خفف وأزال تلك األضرار الظاهرية   ..       األحدية

                                                                          ال ينكر أحد أن للسيف حقه، وللتعبئة الصحيحة حقها، وأا من األسباب            
                                                             إال أن األساس هو إرادة اهللا ومشيئته، ذلك ألنه هو وحـده                                املؤدية إىل النصر،    

                                                        أجل، فكأن اهللا تعاىل كان يريد أن يقول للمـؤمنني يف             .                     القادر على كل شيء   
                                                      لن تستطيعوا الوصـول إىل شـيء إن مل تأخـذوا يف              :                         أثناء تلك اهلزة املؤقتة   

          لب النصر                                                                           حسبانكم قدرة اهللا تعاىل وقوته، فها أنتم ترون أنه من املمكن أن ينق            
                                                                             إىل هزمية، إذن، فكما أن قطف النصر حمال إن مل يشأ اهللا تعاىل ذلك، كذلك               

   .                             ال ميكن اخلالص من اهلزمية إال مبشيئته

                                                                          كل مؤمن حيتاج إىل أخذ مثل هذا الدرس العملي يف التوحيد، ومن احملتمل             
  ب                         مث إن مثل هذا العقـا       .                                                       أن الصحابة أصبحوا لنا ممثلني ملثل هذا الدرس الكبري        

                       ، قد نبـه املـؤمنني                                                         املؤقت الذي أعطى للمؤمنني جزاء خمالفتهم للرسول        
  ،                 ً                                                    وجعلهم أكثر حذراً وحساسية عند طرحهم آلرائهم يف حضرة الرسـول            

                                                  ً      ً      ً                  ومثل هذا األدب الرفيع الذي اكتسبه املؤمنون مل يكن رحباً وكسباً بـسيطاً أو              
  َ       ُ ِ         ْ   ْ ِ    ُ ْ ِ             قَرح ِمثْلُه وِتلْك اْأليام نداِولُها بـين  َ ْ       َ َ    َ   ُ        ِ              ِإن يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم       :     ً هيناً
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           الظَّاِلِمني ِحباُهللا الَ ياء ودهش ِخذَ ِمنكُمتيواْ ونآم اُهللا الَِّذين لَمعِلياِس والن              ِ  ِ َّ      ِ   َ   ُ           ُ  ِ  َ  ِ     ْ        ِ َّ    ُ    َ   ِ    ِ       )  آل   
    ).   ١٤٠  :      عمران

                                                                       ولكن األيام اليت داوهلا اهللا تعاىل كانت يف األغلب يف مصلحة املـؤمنني،             
ـ  ْ لْ  ِ   لِ  ُ ةُ  ب  ِ اِق  ع  ْ الْ  و  :               الكرمي يقول                                      ستكون كذلك يف املستقبل، ألن القرآن      و م   ت  ِق ِ ني    
                                                  الكرمي يبشرنا وحنن نعيش هذه الفوضى الشاملة                         أي أن القرآن    )   ١٢٨  :       األعراف (

     ً                                     أيضاً، ولكن النتيجة والعاقبة كانـت                ُ     ث هذا يف أُحد                         مبستقبل مشرق، وقد حد   
                          ُ                                  أجل، لقد كانت هناك هزة يف أُحد، هزة كانت هلا حكمهـا              .     ً         نصراً للمؤمنني 

                                                   ُ                      العديدة، ومل تكن هزمية على اإلطالق، كال فقد كانت معركة أُحد معركـة             
   .                       انتصار وذات جوانب عديدة

                      إزالة روح االنكسار  . ٣

  ،             ُ          عقب معركـة أُحـد                                    من هذه املناورة إىل املدينة        ل                  بعد رجوع الرسو  
                                                                             استطاع أن يعيد للمسلمني روحهم املعنوية السابقة، أصبح املـسلمون أكثـر            
                                                                                جتربة من السابق وأكثر حساسية وأكثر قابلية يف فهم ما ينطوي عليه كـالم               

   .              من دقة وحكمة       الرسول 

                                                      اليت تعرض هلا املسلمون يف املعركة سـرعان مـا ذاع                                 غري أن اهلزة املؤقتة     
                                                                 مما أدى إىل زيادة طمع بعض القبائل العربية وبعض اليهود                            خربها حوايل املدينة  

                                                          لذا، فقد أصبح من الضروري استعادة الكرامة اليت جرحت           .              وحتريك شهيتهم 
                                                ى قوة املسلمني وبأسهم احلقيقي، ومل يكن هـذا                      ، وإظهار مد           ُ    يف معركة أُحد  

   .                             العمل يتحمل أي تأخري على اإلطالق
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                      الذين تعاونوا مع                    حنو بين النضري                                            يف السنة الرابعة للهجرة توجه الرسول       
                                                                 ، وكانت هذه القبيلة اليهودية قد خرجت عن طور األدب جتـاه                      مشركي مكة 

                                                           لت اغتياله مرتني، وكانت هذه القبيلة قد اعتمدت علـى                 ، وحاو         الرسول  
  ،                                                ومشركي مكة، فأعلنت احلرب ضـد الرسـول                                مساعدة منافقي املدينة  

   .                                                             واعتقدت أا ستكون مبأمن من أيدي املسلمني خلف أسوار قلعتها احلصينة

                                     ً                              ولكنها اضطرت لالستسالم بعد مخسة عشر يوماً فقـط مـن احلـصار،             
                                                  على أن يأخذوا معهم ما يستطيعون محله مـن                                  ت على اجلالء عن املدينة         ووافق

                                                                                متاعهم، ومع هذا فقد كانوا سعداء إذ أم ختلصوا من املـوت، لـذا فـإن                
                                                      ً                              االحتفال الذي احتفلوا به قبيل تركهم املدينة كان احتفاالً مل ير أهل املدينـة             

                                                              نسان ليستغرب من ذلة هؤالء الناس، الذين حيتفلون وهم على              ً              مثيالً له، وإن اإل   
   )١ ( .                                 ً                      أعتاب مفارقة موطنهم ومساكنهم، بدالً من اإلحساس باحلزن واألسى

            بدر الصغرى  - د

        العـام                     إن موعدكم بـدر     :                        ُ         قد قال قبيل رجوعه من أُحد                     كان أبو سفيان  
                               قل نعم، هو بيننـا وبينـك        «  :                    لرجل من أصحابه                   فقال رسول اهللا      .      املقبل
                                         إىل بدر مع كامل جيـشه يف الوقـت                                     لذا، فقد حضر الرسول       )٢ ( » .    موعد

ـ                                                  احملدد وأقام هناك مثانية أيام ينتظر أبا سفيان       ر                                ولكـن مل يبـد هنـاك أي أث
                                          وانتقلت هذه احلادثة إىل التاريخ اإلسالمي حتـت    .                        للمشركني فرجع إىل املدينة 

                                                 
  . وما بعدها٣/١٩٠البن هشام » السرية النبوية«  )١(
  ٤/٤٣البن كثري » البداية والنهاية« وما بعدها؛ ٣/١٠٠البن هشام » السرية النبوية«  )٢(
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                                                               أو بدر اآلخرة، إذ حتدوا املشركني الذين خافوا وجبنوا عن                           اسم بدر الصغرى  
  .                                   ً                                         اللقاء، لذا فقد اكتسب املسلمون نصراً كنصر بدر وإن كان مبقياس أصـغر            

         هيـأ                                           قد أشاعت بني املسلمني أن أبا سفيان                               مجاعة من بين عبد القيس           وكانت  
    ً     ً                                                                   جيشاً ضخماً، وأنه توجه إىل بدر يريد بـذلك إضـعاف الـروح املعنويـة               

                    الكرمي يـشري إىل        ً          اناً، والقرآن                                                 للمسلمني، ولكن هذا اخلرب مل يزد املؤمنني إال إمي        
  َّ ِ       َ        َ   ُ َ  ْ       َ        َّ  ِ         َ  َ  َ             الَِّذين قَالَ لَهم الناس ِإنَّ الناس قَد جمعواْ لَكُم فَاخشوهم فَزادهم             :           هذا فيقول 

ُ    ْ      ِ ِ  ُ      ِإمياناً وقَالُواْ حسبنا اُهللا وِنعم الْوِكيلُ              ْ  ُ  َ   ً     ِ  )  ورجع املسلمون مـن      )   ١٧٣  :          آل عمران                       
                                                                      صغرى وهم يف غاية االطمئنان، لقد بدأ األمن يستتب يف الصحراء وبني                   بدر ال 

   .                القبائل مرة أخرى

    اع َ قَ            ِّ غزوة ذات الرِّ  - ه

                     يف هذه األثناء قررت      .                                                    استمرت هذه املناورات طوال السنة الرابعة للهجرة      
               وعندما وصـلت     .                      اهلجوم على املدينة        َ َ َ     من غَطَفَان               وبين محارب                   قبيلتا بين ثعلبة  

                                            خرج مع أربعمائة من املسلمني حىت وصـل                                         أخبار هذا القرار إىل الرسول      
                                                     ، غري أن هاتني القبيلتني عنـدما علمتـا بقـدوم                ً                       موضعاً يقال له ذات الرقاع    

               ولكن هـذه     )١ ( .                  فلم يقع أي قتال                                             املسلمني خنستا واختبأتا يف جحورمها، لذا       
   .                ً               الغزوة سجلت نصراً يف قائمة املسلمني

                                                 
الكامل يف «؛ ٩٦-٤/٩٥البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٣/٢١٣البن هشام » السرية النبوية«  )١(

  ٢/١٩٢ البن األثري، »التاريخ
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   )١ (      ُ   ِ   أو املُريِسيع                       غزوة بين املصطلق من خزاعة  - و

  ،                        ، أو غزوة بين املصطلق                            وقعت غزوة الـمريسيع                         ويف سنة مخس من اهلجرة    
                                         تسعة فراسخ، حيث انقـاد املـشركون                                             واملريسيع اسم ملوضع يبعد عن املدينة     

       لـذا،     ..                              وقرروا اهلجوم على املدينة                                           الساكنون هنا إىل إغراءات مشركي قريش     
     ً              ُ                                             جيشاً وخرج به حنو املُريسيع، وعندما بلغ بين املصطلق نبـأ                         رتب الرسول   
                                                                    هربوا ومل يبق يف امليدان سوى أهايل املريسيع الـذين قـاتلوا                         قدوم املسلمني 

                                               غلبهم، ومل حتدث خسائر يف صفوف املسلمني إال                                املسلمني، ولكن الرسول    
                                خطأ إذ حسبه من األعـداء،                                                       قيام أحد األنصار بقتل الصحايب هشام بن صبابة       
                                 ورجع املسلمون إىل املدينة مع       .                                              أما الطرف املعادي فقد قتل منهم عشرة رجال       

     ً     نـصراً                          وهكذا أضاف الرسـول       .       شاة     ٥٠٠٠         بعري و      ٢٠٠٠         أسري و     ٦٠٠
   )٢ ( .     ً                   جديداً إىل سلسلة انتصاراته

                                                                        عند العودة من هذه الغزوة تسلل بعض املنافقني إىل صفوف املسلمني لكي            
                  ، حـىت حـاولوا       ئم                                                            يزرعوا النفاق والشقاق بينهم، ولكي يستفيدوا من الغنـا        

ٍ                                             استغالل حادثة صغرية وخالٍف بني حليف ألحد األنـصار وأجـري ألحـد                                   
                                                                            املهاجرين حول أيهما أحق بسقي بعريه من بئر هناك، ولكنـهم مل ينجحـوا،            
                 ُ                                                                 فأسفر عبد اهللا بن أُبي بن سلول عن مدى نفاقه عند العودة من هذه الغـزوة                

ِ              لَيخِرجن األعـز                                    أما واهللا لئن رجعنا إىل املدينة       :               هذه الوقعة                    عندما قال مبناسبة     َ  
          بأنـه   -     حاشاه-           َّ                                                  منها األذلَّ، وكان يشري إىل نفسه بأنه األعز وإىل الرسول           

                                                 
  . ماء لبين خزاعة بينه وبني الفرع مسرية يوم:ريسيعامل  )١(
  ١/٤١٠ للواقدي، »كتاب املغازي«  )٢(
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                                                                                     األذل، وعندما بلغ هذا النبأ ابن هذا املنافق، وهو الصحايب الكبري عبد اهللا بـن               
يعبد اهللا بن أُب   ُ            جاء إىل الرسول                وقال له         :   

                                                                  إنه بلغين أنك تريد قتل عبد اهللا بن أيب فيما بلغك عنه، فإن               !             يا رسول اهللا   "
ِ                            كنت فاعالً فمر يل به فأنا أمحل إليك رأسه، فواِهللا لقد علمت اخلزرج                                              ً          ما كان            

                                                      َ                          ا من رجل أبر بوالده مين، وإين أخشى أن تأمر به غريي فيقتلَه فال تـدعين                
                                ُ                                                    نفسي أن أنظر إىل قاتل عبد اهللا بن أُبى ميشي يف الناس فأقتله فأقتـل مؤمنـا                 

                                     بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي        «  :                      فقال له الرسول      "                   بكافر فأدخل النار  
                     ُ                               وقف ألبيه عبد اهللا بن أُبي بن سلول عند مضيق                                 مث إن ابنه عبد اهللا        »  .    معنا
              فلمـا جـاء      .          يف ذلك                                       فواهللا ال تدخلها حىت يأذن رسول اهللا          :        فقال       املدينة

   )١ ( .                                             استأذنه يف ذلك، فأذن له فأرسله حىت دخل املدينة        رسول اهللا 

                     اليت كانـت عفتـها              رضي اهللا عنها                    حول أمنا عائشة                   وجرت حادثة اإلفك  
                                                                               كعفة حوريات اجلنة، واليت أكدت اآليات فيما بعد هذه العفة عند العودة من             

   )٢ ( .          هذه الغزوة

                     عامل الليل يف األسفار  - ز

          أال يوصيه                           ففي الليل سر آخر، مث         ..                             خيتار الليل جلميع أسفاره                 كان الرسول   
                 قاد املـؤمنني                             بذلك؟ والرسول موسى   -                      وإن كان من طرف خفي    -        القرآن

ـ  ً     الً إن   ي   َ  ي لَ   ِ اِد  ب ِ ِع  ِ   بِ  ِ ِر   أس َ فَ  :    ً                                     ليالً للهروب معه، ألن اهللا تعاىل قال له        ـ      م   م ُ  كُ عبت     َون َ    

                                                 
  ١٨٢-٤/١٧٨البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٣/٣٠٢البن هشام » السرية النبوية«  )١(
  ١٨٥-٤/١٨٢البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٣٢١-٣/٣٠٩البن هشام » السرية النبوية«  )٢(
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ـ  ِ  ْ ِقطْ  ِ   بِ   ك ِ ِل  ه َ أَ  ِ   بِ  ِ ِر  س َ أَ َ ف :  َ                                     ، وأصدر األمر نفسه إىل النيب لوط       )  ٢٣  :       الدخان (     نٍ  ِ    ٍع ِم
            ، مث بـدأ                        سري بسيد األنبيـاء               ، وعندما أ   )  ٨١  :    هود (   د  ح  َ   أَ   م ُ كُ  ن  ِ   مِ   ت ِ ِف  ت ْ لْ     ي  َ الَ     و  ِ ِل  ي َّ لَّ  ْ الْ

     َ سبحانَ   :     ً   ليالً                    ، كان هذا اإلسراء                                             بسياحته السماوية اليت جتاوز فيها جربيل     
َ  ْ     َّ           الَِّذي أَسرى ِبعبِدِه لَيالً ِمن الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمسِجِد اَألقْصى الَّ              ِ  ِ   ْ    َ ِ   ِ   ْ    ِ  ِ   ْ     ِ ً  َ   ِ ِ    ِ    َ    ِ ِ     ْ        ِذي باركْنـا     َّ

ِصريالب ِميعالس وه ها ِإناِتنآي ِمن هِريِلن لَهوح   ِ       ِ          ِ    ِ       ِ   ِ  ِ   َ     ) ١  :       اإلسراء ( .   

                            ً                                                  وهناك سفر ليلي لكل نيب تقريباً، فاملنازل تقطع بالليل وتصبح تلك الليايل            
                                                واهللا تعاىل يقسم بالليل يف كثري مـن آياتـه،            .                             ليايل الوصول والقرب إىل اهللا    

                                                                    خلري الوضيئة اليت تعمل يف ظالم الليل البهيم جتعل الليل أضوأ من                           فأعمال الرب وا  
   :          األرضرومي                              يقول الشاعر املتصوف إبراهيم حقي  .                      ً النهار وأكثر منه نوراً

     يايل                                        يا عني ما هـذا النوم؟ تعايل واستيقظي يف الل

   يـ     يـال               ري الكواكب يف اللـ        تأملي س   ..       وتأملي

                                          ويف الليل تبتل سجادته بالدموع عنـدما          ..                                  فالذي يقطع املسافات يقطعها ليال    
                والـذي تعـودت      ..      سافات                                 هنا يستطيع روحه أن يرتفع ويقطع امل   ..           خير للسجود 

   ..                                                                               جدران بيوته على مساع تأوهاته يستطيع التسلق إىل آفاق تقصر دوا املسافات           
                                والذين قطعوا هذه املسافات قطعوها    ..                                      أمثال هؤالء يقطعون هذه املسافات يف الليل

                        فـإن كنـتم تريـدون        .                                                              ليال، أما الذين ناموا يف الليايل فقد بقوا يف وسط الطريق          
                ال تـدعوها ألن       ..                                  ، فال تدعوا لياليكم دون جـد               اب الربزخ  ذـ            اخلالص من ع  

     ، يف        ُ       نة يف لُنـدن   ـ               بقيت عشرين س   "  :                 يقول حممد إقبال    .            مل يدعها      ول  ـ     الرس
   " .                      يف أي ليلة من لياليها                                        عامل الضباب، وال أتذكر أنين تركت صالة التهجد
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                      سيجدكل كالم يتلفظ    -                   حيث ينقطع كل صوت   -                         أجل، فمن يستغل الليل     
          يقطـع                   فكان الرسـول      .                                            به صدى يف وجدانه، وسيستطيع قطع املسافات      

                                                  ً            ً                   املسافات املادية واملعنوية يف الليل، لذا كان يسافر ليالً ويرتاح ـاراً وهكـذا           
ِ     فَإذَا نـزلَ ِبساحِتِهم                            ه أمامهم فجأة فيذهلون                                 يفاجأ األعداء به، إذ يرون      ِ    ِ َ      َ  َ   اَءفَس    َ  َ  

ذَِريننالْم احبص   ِ َ   ْ         ) ١٧٧  :      ّ  الصافّات   ( .   

                          أجل، كان إذا نــزل يف        .                     ً     ً                    وهذه اآلية تعرض مقطعاً صغرياً من هذا املنظر       
                ً             ألعداء يعد منتـهياً وسـاء                                                         ساحة قوم أعداء جبيشه فهذا يعين أن أمر هؤالء ا         

                            ففي السحر كانت تظهـر       )١ (  ..                  يهاجم يف السحر                كان الرسول     .       صباحهم
                برفـع األذان -           وعدم قيامهم-                                          معتقدات أهايل تلك املنطقة، وذلك عند قيامهم  

                                                               فالسحر هو الوقت الذي ب فيه نسائم التجلي، يقول الشاعر            .              وإقامة الصالة 
   :                ِّ ملتصوف إبراهيم حقِّي ا

                   استيقظا عند السحر  !               فيا عيين                           ب نسائم التجلي يف السحر

                 ً                                                        وقت السحر مهم جداً لدى املؤمن، فهو الوقت الذي ب فيه على املؤمن             
   .                       عاين ألنه يتهيأ فيه للصالة                                     نسائم التجلي، وفيه يتهيأ لولوج عامل امل

                                                               خيتار الفجر على الدوام، فبينما كان العدو ينـهض مـن                               لذا، كان الرسول    
                           كانت هذه هـي طريقتـه يف       .              ً                               ً              فراشه متثائباً، إذا به يرى املؤمن املتوثب نشاطاً أمامه        

         اهتزت   )٢ ( » !         خربت خيرب   !        اهللا أكرب  «  :                                             أغلب األحيان، فعندما هتف أمام أسوار خيرب      

                                                 
  ٩ة، الصالمسلم،   )١(
  ٤٨، اجلهاد، املوطأ؛ ١٢٠، اجلهاد، مسلم ؛ ٦، األذان، ١٢، الصالة، البخاري  )٢(
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         كـان                                                                         هذه األسوار، ولكن مل يدر أحد كيف وصل هذا اجليش إىل هناك، ألنه              
                                                                                يقوم بغزواته بسرعة الربق، وجيد يف سري متصل حبيث أن أسرع اجلمال ما كانـت               

         وعنـدما    .           السريعة                    من هذه الغزوات                                               تستطيع اللحاق به، وكانت غزوة بين املصطلق      
                                                                                           ذر النفاق بقرنه عند العودة من هذه الغزوة، رأى بفطنته الكبرية أن أفـضل وسـيلة                
  .                                                                                       للحيلولة دون انتشار آثار فتنة النفاق هو إصدار األمر بالسفر املتصل دون توقـف             

                  ومع أن عبـد      )١ (                                                                      وبفضل هذا السري املتصل مل جيد املنافقون الفرصة لزيادة نار الفتنة،          
                            ً                                     كان خيطط يف فكره أشياء وأموراً إال أنـه مل جيـد الوقـت                ُ            أُبي بن سلول          اهللا بن   

                             فاجلميع كانوا يف سري سـريع        .                                                  الضروري إلنضاج أفكاره أو وضعها موضع التننفيذ      
                ً                                                 ً                وكأم يعدون عدواً، لقد مت الذهاب واإلياب ذه السرعة، فتعب اجلميـع تعبـاً              

                                               ً                                لذا فما أن أعطى هلم اإلذن بالراحة حىت وقعوا نياماً حىت طلوع الشمس يف                    ً شديداً،
   )٢ ( .                                                              اليوم التايل، ولعله املرة األوىل اليت مت فيها أداء صالة الصبح يف الضحى

                                       لذا، علمت القبائل أن أيا منها لن         .                                      استمر هذا حىت السنة اخلامسة للهجرة     
                           رت توحيد قوا والوقـوف               ، لذا قر                                       تستطيع الوقوف وحدها أمام الرسول      

   .                                    ، وهكذا مجعوا قوام وتوجهوا إىل املدينة   ً             معاً أمام الرسول 

             أو األحزاب          وقعة اخلندق  - ح

           ذهبـوا                                      عندما أجلي بنو النضري عن املدينة       .                            يف شوال سنة مخس من اهلجرة     
                                                                      واستقروا هناك، ولكنهم بدأوا هناك بتحريض أهل خيرب ضد الرسول                 خيرب   إىل

                                                 
  ٣٠٥-٣/٣٠٢البن هشام » السرية النبوية«؛ ٤/١٨٠البن كثري، » البداية والنهاية«  )١(
  ٤/١٨٠البن كثري » البداية والنهاية«  )٢(
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     وكانـت هاتـان                 َ َ َ        وإىل قبيلة غَطَفَـان                                      وأرسلوا بعض زعمائهم إىل قريش ،                    
                                                                             القبيلتان تسعيان بكل جهدمها للقضاء على املسلمني وختططان هلذا، لذا كانتا           

  مث   .                                                       للترحيب بأي اقتراح يأيت من أي جهة حـول هـذا األمـر                    على استعداد   
         وبـين               وبين أشجع               وبين فزارة             وبين مرة             وبين أسد                               التحقت ما قبيلتا بين سليم    

                   اليت جلب إليها     "                               ملا جرى يف معركة شنق قلعة                         ً    أي أصبح الوضع مشااً     .    سعد
    إخل   ..               ً                                اإلنكليز أقواماً عديدة من هنود واستراليني وأفارقة

          وعلـى                                                          والقبائل العربية املشركة للقضاء علـى الرسـول                      اتفق اليهود 
                    جبيش قوامه عشرة                       ى السري حنو املدينة        ً                        وأخرياً اتفق هؤالء األعداء عل      .       املسلمني

                                               قد حصل مـن قبـل عـن طريـق شـبكته                          كان الرسول     .           آالف مقاتل 
                                                                             االستخبارية القوية على أنباء تلك احلشود، لذا مجع أصحابه واستشارهم حول           
                                                                             خطة احلرب املقبلة، واختار من بني االقتراحات املتعـددة اقتـراح سـلمان            

                                                                             الفارسي إذ أعجبه هذا االقتراح الذي كان يقضي حبفر خندق حول املدينة مث             
                      ً         وهذا التكتيك كان جديـداً مل        .                                        خوض معركة دفاعية من خلف هذا اخلندق      

                          وحلفاؤها ينتظرون خوض                                                يشهده أحد حىت ذلك احلني هناك، وكانت قريش       
                                            ، بينمـا كانـت يف انتظـارهم مفاجـأة               ُ     أو أُحد                          معركة شبيهة مبعركة بدر   

      ً                حراساً حول موضـع                   ووضع الرسول     .                                   واستراتيجية مل ختطر على باهلم قط     
                                                                         احلفر فمنع بذلك تسرب خرب أعمال اخلندق، فهؤالء احلـراس مـا كـانوا              

     فـر                                                                               ليسمحوا ألحد يف املدينة أو ملا حواليها بالتجول هناك، فتم االنتهاء من ح            
                                                                                اخلندق يف ظل من السر والكتمان، لذا عندما اقترب جيش الكفار من املدينـة              

   .                                                         فوجئوا عندما وجدوا هذا اخلندق أمامهم وذهلوا وأسقط يف أيديهم
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                  ، واشترك الرسول                                           مع ثالثة آالف من أصحابه حبفر اخلندق                    بدأ الرسول   
         ذراع من اخلندق، ومت                                                       يف احلفر، وكانت حصة كل رجل القيام حبفر طول                        

                   وبدأت املنافسة بني                                                            توزيع العاملني إىل جماميع، كل جمموعة تضم عشرة منهم،        
                  ً                                          كان عمق اخلندق معرياً حبيث أن الفارس إن سـقط يف ذلـك               .            هذه ااميع 

                                                                          اخلندق مل يستطع اخلروج منه مع فرسه، أما عرضه فكان حبيـث ال يـستطيع             
   .     بفرسه          ً  قطعه قفزاً          أمهر فارس

               ً                                                    مطمور اآلن متاماً، وكم كنا نتمىن لو بقي على حاله لنـشاهد                       هذا اخلندق 
                                          يف حفره ويف نقل ترابـه، وال نـدري                                            ذلك اخلندق الذي شارك رسول اهللا       

                                                                                 مدى الصحة يف اآلثار الباقية لذلك اخلندق، ولكن إن قام أحد املختصني بالعلوم             
       عند   "                                     أجل، من احملتمل أن يكون اخلندق هنا       "  :    قال                               العسكرية بتدقيق هذه اآلثار و    

   .                   ً           ذلك جيب االهتمام جدياً ذا املوضوع

              وحثهم على                     ترغيبا للمسلمني                       بأعمال حفر اخلندق               رك الرسول    ا       أجل، ش 
                                   عامل تشويق ومنبع إثارة هلـم                 تصرفه هذا                                 ألجر، فدأب فيه ودأبوا، وكان       ا     طلب
                      ويثين على املهـاجرين       ،         التسابق             املنافسة و     على    ً  ياناً          وقهم أح  ش                  العمل، وكان ي      على

   .   خرى أ                      تارة وعلى األنصار تارة 

                                               ً                           كان جنوده من الصحابة جائعني، قد ربط كل واحد حجراً على بطنه، أما             
                           لعطش أن ينال من عزميتهم      ل                                     فحجرين، ولكن مل يكن للجوع وال                الرسول  

   :                         ومن مهتهم، بل كانوا ينشدون

                ً  ما بقينا أبداً                     على اجلهاد                    ً حنن الذين بايعوا حممداً
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   :            وأجام النيب 

                                   فاغفر لألنصار واملهاجرة                     هم ال عيش إال عيش اآلخرة   ّ اللّ

   :              ً     لنشيد، وأحياناً يقول             ً              يشترك أحياناً معهم يف هذا ا            وكان الرسول 

                                   وال تـصدقنـا وال صلينـا                        اللهم لوال أنت ما اهتدينا

                        وثبت األقـدام إن القيـنا             ا               لـن سكينة علين َ    أَنـز  فـ

    ـا                                  وإن أرادوا فتنة أبـيـن اـ    يـن     ُ َ              إن اُأللَى قد بغوا عل

   )١ ( .           أبينا أبينا  :             ورفع ا صوته

         خلـف    )٢ (                            ْ ٍ        بتنظيم الصفوف جعل قمة تل سلْعٍ                                 عندما قام الرسول األكرم     
        ً       ً      لست رجالً عسكرياً،         إين  )٣ ( .                                              ظهره، وأرسل النساء واألطفال إىل مالجئ حصينة      

                                                صحيح من مجيع جوانبه والسيما قيامه بإسناد                                        ولكين أعتقد أن تكتيك الرسول      
                                ً                                    ، علما بأنه اختذ هذه القرارات تواً ودون أي تباطؤ أو تفكـري                           ْ ٍ    ظهره إىل جبل سلْعٍ   

   .                                    طويل، ومع ذلك كانت كلها قرارات صائبة

                       وضع يف احلساب احتمـال              اع عن املدينة                              عندما اختذت وسائل وتدابري الدف  
                               تلك اجلبهـة إىل مجاعـة مـن            عن        دفاع    ال                       باهلجوم، لذا أودع                    قيام بين قريظة  

                                                 
البداية «؛ ١٣٠، ١٢٥-١٢٣، اجلهاد، مسلم؛ ٢٩، املغازي، ٩، مناقب األنصار، البخاري  )١(

  ٢٣٠-٣/٢٢٦البن هشام » السرية النبوية«؛ ١١٤-٤/١٠٦البن كثري » والنهاية
  . اجلبل املعروف بسوق املدينة:  ْ س ل ع  )٢(
  ٣/٢٣١البن هشام » السرية النبوية«  )٣(
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                                     أجل، لقد أخذ مجيـع االحتمـاالت         )١ ( .                                   الصحابة على رأسهم سلمة بن أسلم     
   .                                 بنظر االعتبار ومل يترك أي أمر للصدف

                                        ، يستطيع الفارس املاهران كان فرسـه                                     كان هناك موضع ضيق يف اخلندق     
                                                        وقد يبدو هذا يف الوهلة األوىل إمهاال، ولكن األمـر            )٢ ( .    ً              ً    أصيالً أن يقطعه قفزاً   

               ، إذ أن أشـجع                    املذهلة للرسـول                                        ليس كذلك، فقد تبدت هنا أيضا الفطنة    
                               ً                يحاولون وسيجربون قطع اخلندق قفزاً من هـذا                                 فرسان املشركني وأفضلهم س   

                                                                      املوضع وسيجدون أنفسهم وسط املسلمني، ومل حيس أحد ذا يف أول األمر،            
                                                                          ولكن بعد مرور بعض الوقت وحدوث بعض التطورات وقع ما توقعه الرسول            

فقد بدأ أشجع احملاربني جتربة حظوظهم، وهلكوا واحداً إثر آخر ،        ً                                               .   

      ُ                              ود أحد بين عامر بـن لُـؤي                              منهم عمرو بن عبد                          مث إن فوارس من قريش    
ِ                 ِ         وِضرار بن اخلطاب بن ِمرداس                     بن أيب جهل            وعكرمة                           أحد بين محارب بن فهر      
                                                  تلبسوا للقتال مث خرجوا على خيلهم حىت مروا                                    وهبرية بن أيب وهب املخزومي    

                                                      يؤا يا بين كنانة للحرب فستعلمون مـن الفرسـان            :          فقالوا                 مبنازل بين كنانة  
          إـا   :                    ، فلما رأوه قالوا                                      م خيلهم حىت وقعوا على اخلندق                             اليوم؟ مث أقبلوا تعنق   

                                             مث تيمموا مكانا من اخلندق فضربوا خيلـهم          .                               ملكيدة ما كانت العرب تكيدها    
            بـن أيب                                                                   فاقتحمت منه فجالت م يف السبخة بني اخلندق وسلع، وخرج علي          

ـ                                  ىت أخذوا عليهم الثغرة اليت أقح                                     طالب يف نفر معه من املسلمني ح                  وا منـها      م

                                                 
  ٢/٤٦٠ للواققدي »كتاب املغازي«  )١(
؛ ١٢١-٤/١٢٠البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٣/٢٣٥البن هشام » السرية النبوية«  )٢(

  ٢/١٨١البن األثري » الكامل يف التاريخ«
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                                         كان عمرو بن عبد ود أول من عـرب           )١ ( .                                  خيلهم وأقبلت الفرسان تعنق حنوهم    
                        ً                                                  اخلدق، ومع أنه كان متقدماً يف العمر إال أنه كان يعد معادل مائـة حمـارب،        

                 زأ به، ونــزل                         ً                ، فلما رأى أمامه شاباً حدثا استه                ً                  طلب مبارزاً فخرج إليه علي    
                                                                                 عن فرسه ألنه مل ير من الالئق بسمعته أن يقاتله وهو على ظهر الفرس، وبعد               

                                ، وبدأت املبارزة حيـث قـام                                                   أن ضرب بسيفه فرسه وعقرها وقف أمام علي       
ـ               عمرو   ت                                                                         بالضربة األوىل اليت كانت ضربة شديدة، واستقبلها علي فقدها وأثب

                                                                             فيها السيف وأصاب رأسه فشجه، وقابله علي بضربة قوية على كتفـه مـع              
                                                                          تكبرية أعقبتها تكبرية املسلمني، ولو مل ميت عمرو من ضربة سيف علـي              

                                  ً       وهز موت عمرو املشركني، كما أحدث فرحاً         .                            ملات من شدة تكبرية املسلمني    
   )٢ ( .     ً                        غامراً بني املسلمني ورفع معنويام

ِ       جاء ِضرار            وبعد عمرو                                      ولكنهم مل يصمدوا أمام ضـربات               وهبرية          وعكرمة      
              وكان مـن          ً                                           وأخرياً أقبل نوفل بن عبد اهللا املغرية املخزومي         )٣ (          فهربوا،      علي

                    إىل اجلهة األخرى،                                                             أشهر املقاتلني والفرسان عند العرب واستطاع عبور اخلندق       
                                    ولكن نوفل سقط يف اخلندق وهـو        -                           أو يقال الزبري بن العوام    -               فاستقبله علي 

                                                           ، فبدأ املسلمون يقذفونه باحلجارة، وبدا لنوفل أن املوت                            حياول اهلرب من علي   
                                                     قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب، فنـزل إليـه            :                         باحلجارة اليليق به فصاح   

                                                 
كتاب «؛ ٣/٢٣٥ البن هشام »السرية النبوية«؛ ٤/١٢٠البن كثري » البداية والنهاية«  )١(

  ٤٧١- ٢/٤٧٠للواقدي » املغازي
؛ ١٢٢-٤/١٢١البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٢٣٦-٣/٢٣٥البن هشام » السرية النبوية«  )٢(

  ١٨٢-٢/١٨١ البن األثري »ل يف التاريخالكام«
  ٤/١٢٠البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٤٧٢-٢/٤٧٠للواقدي » كتاب املغازي«  )٣(
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                                                                    وكان هذا اليوم أشد أيام احلصار، ولكن عندما مر شهر فقـد              )١ ( .        فقتله    علي
                                                      عزائم، إذ مل يكن من اهلني إطعام عـشرة آالف مـن                                  احلصار قوته ووهنت ال   

   .                        املقاتلني وتلبية احتياجام

             ، وأن مـن                                             أن املشركني مل يستطيعوا اقتحام اخلندق                            عندما رأى بنو قريظة   
              ُ                                                              فعل هذا منهم قُتل قرروا اهلجوم على احلصن الذي وضـع املـسلمون فيـه               

         عمـة                                              م قبل اهلجوم ليتجسس هلم، وقد حملت صـفية                              نساءهم، وأرسلوا أحده  
                                                               هذا اليهودي وهو يتجول حول احلصن، فكمنت له مث هامجتـه                      رسول اهللا   

                     أن الرجل الـذي                                                              فجأة وقتلته وجلبت سالحه إىل احلصن، وعندما رأى اليهود        
   )٢ ( .                وا عن فكرة اهلجوم                                          أرسلوه قتل تومهوا وجود قوة عسكرية هناك فتخل

                                                                          كان أعداء اإلسالم قد جاءوا وهم واثقون من أنفسهم كل الثقة، سينهون            
                                                                            أمر املسلمني يف بضعة أيام مث يرجعون، ولكنهم أخطأوا يف حـسابام خطـأ              
    ً                                                                        كبرياً، وعندما أدركوا ذلك مل يبق أمامهم سوى الرجوع وهم جيرون أذيـال             

   .            الفشل واخليبة

                                                     ء احلصار ضد الكفار، فقد كان الشتاء على األبواب                              وجرت األقدار يف أثنا   
                                  ، مث إم مل يكونوا قد يـأوا                                     يتحملون برد شتاء املدينة                       وما كان سكان مكة   

                          ً                                               وبدأت الريح ب عليهم أياماً وليايل، مث انقلبت هذه الريح إىل إعصار              .       للشتاء
                                     ما كان بإمكان املشركني أن يتحملوا                                              قوي بدأ يقوض اخليام ويقلب القدور، و      
                                                 

  ١٣٣، ٤/١٢٣البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٢/٤٩٦ للواقدي »كتاب املغازي«  )١(
الكامل يف  «؛٤/١٢٤ البن كثري »البداية والنهاية«؛ ٣/٢٣٩البن هشام » السرية النبوية«  )٢(

  ٢/١٨٢البن األثري » التاريخ
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   )١ ( .                       أمره بالرجوع وهو كاره                                     أكثر، وهذا ما كان، لذا أصدر أبو سفيان

              يف القرآن           يوم اخلندق . ١

                            فإذا أحببتم فإننا نستطيع      .       ً   تفصيالً                           الكرمي عن معركة اخلندق                 يتحدث القرآن 
                                                                             متابعة تلك املعركة بني سطور اآليات، مث نشري إىل الدهاء العـسكري الـذي              

   .              يف هذه املعركة             أبداه الرسول 

    ِ    ُ ْ           ِ َّ      َ    َ   يا أَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا ِنعمـةَ    :                       الكرمي حول هذه املعركة            يقول القرآن 
ِ    ُ  َ   ِ   اِهللا علَيكُم إِ   ُ              ذْ جاءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيِهم ِرحياً وجنوداً لَم تروها وكَـانَ اُهللا                َ  َ          َ  ً       ً   ِ    ِ  َ     ْ   َ َ        ُ      ْ 

ِ   ً    ِبما تعملُونَ بِصرياً       َ  ُ        ِ      أَس ِمنو ِقكُموكُم ِمن فَواؤِإذْ ج         َ    ِ   ُ  ِ َ    ِ  ُ      ْ  ِ       اغَـِتِإذْ زو فَلَ ِمـنكُم         ِ َ    ْ  ِ   ُ   ِ َ َ 
ِ   ُ      َ  ِ  ِ      بصار وبلَغِت الْقُلُوب الْحناِجر وتظُنونَ ِباهللاِ       َ اَأل    ْ     ُ ُ ْ    ِ  َ            ـاونالظُّن          ُّ         ِلـيتاب اِلـكنه          ِ      ِ    

ِ              وِإذْ يقُولُ الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفـي قُلُـوِبِهم           ً   ْ ِ    ُ ِ ْ    َ   ِ   ْ   ِ   ً     الْمؤِمنونَ وزلِْزلُوا ِزلْزاالً شِديداً       ِ ُ ُ    ِ   ِ َّ    َ  ُ  ِ   ْ   ُ  ُ   ْ  ِ  
ُ    ُ  َّ  ِ  ُ       ً        مرض ما وعدنا اُهللا ورسولُه ِإالَّ غُروراً                              ثِْربلَ يا أَهي مهِإذْ قَالَت طَّاِئفَةٌ ِمنو           ِ ْ   َ  َ        ِ  ٌ َ  ِ َّ   َ  َ  ْ  ِ    

          ا ِهيمةٌ وروا عنوتيقُولُونَ ِإنَّ بي ِبيالن مهِمن أِْذنُ فَِريقتسيوا وِجعفَار لَكُم قَامالَ م            ِ      ٌ            َّ  ِ َ  ُ  ُ     ِ       ِ    ِ َ  ُ  ِ ْ          ِ   َ   ُ َ    َ   َ 
ِ    ِ ْ     ُ ِ    ُ    َ            ولَو دِخلَت علَيِهم ِمن أَقْطَاِرها ثُم سِئلُوا الِْفتنـةَ            ِ َّ  ِ َ    ِ     ِ  ٍ    ِ   ً      ِبعورٍة ِإن يِريدونَ ِإالَّ ِفراراً        َ ْ َ    ِ   ِ  َ    َ ِ    َ   

  ا تما وهوآلت                   ًِسرياا ِإالَّ يثُوا ِبهلَب     ً   ِ   َّ  ِ    ِ   ُ  َ           َلُّـونولُ الَ يوا اَهللا ِمن قَبداهوا عكَان لَقَدو            َ  ُّ    َ  ُ  َ    ِ  َ              َ   َ َ   
ِ       ً الْأَدبار وكَانَ عهد اِهللا مسؤوالً       َ  َ       َ ْ    ) ١٥- ٩  :       األحزاب  ( .   

َ         ولَما رأَى الْمؤِمنونَ اَْألحزاب     :                       إىل معنويات املؤمنني                وأشار القرآن  ْ  َ   ِ   ْ    َ     َ    قَالُوا     ُ  َ  
ُ       ً     ِ َّ  ِ            ُ     ِ   ً               هذَا ما وعدنا اُهللا ورسولُه وصدق اُهللا ورسولُه وما زادهم ِإالَّ ِإمياناً وتـسِليماً                      ُ       ُ             َ    

   . )  ٢٢  :       األحزاب (

                                                 
؛ ١٣٢، ١٢٩/ ٤البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٣/٢٤٣البن هشام » السرية النبوية«  )١(
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                                                                        وكقاعدة عامة فإننا لن ندخل إىل التفاصيل التارخيية املوجـودة يف كتـب         
                 سي إبراز ناحية                     عرض، وهدفنا األسا     بال                                       السري، بل نتعرض لبعض هذه التفاصيل       

                                                    وإظهارها، إذ كان صـاحب فطنـة ذات أبعـاد                             الة لسيدنا حممد    ـ     الرس
             فكما أوضحنا    .                              و بعده يف الناحية العسكرية    ـ              ذه األبعاد ه  ـ                 متعددة، وأحد ه  

      علـى  -     ُ      وأُحـد                 ً      ً                                        فقد أعطى أمنوذجاً رائعاً يف القيادة العسكرية يف معركيت بدر         
                 ولنـا كـالم     -                                       يف هذا املوضوع، ألنه خارج اختصاصنا                           الرغم من قصر باعنا   

       ً                  عسكرياً ال مثيل لـه                                 أيضا لتوضيح كيف كان                             موجز حول معركة اخلندق   
   .  ذاـ                  اهد ومصدق حلكمنا هـ               ً                ذه املعركة أيضاً، فمعركة اخلندق شـ    يف ه

          ف صـعبة                       اليت حدثت يف ظرو                                             لقد مت إحراز نصر مؤزر يف معركة اخلندق       
   ً                                                                        جداً، وتطورت الظروف اليت هيأت النصر فيما بعد حسب ما علمه اهللا تعاىل             

                                           بفطنته العظمى هذه الظـروف وأحـوال                             وقد استوعب الرسول      .       لرسوله
                                                                               املعركة اليت علمها اهللا تعاىل له بالوحي أو باإلهلام، مث تصرف علـى ضـوئها               

              لظروف فيهـا                                                              أفضل تصرف، وطبق ما علمه أفضل تطبيق يف معركة كانت ا          
        ً                                              ً                            صعبة جداً يف النطاق البشري، لذا كان الوصول إىل النصر أمراً بالغ الـصعوبة              
                                                                                بل كان قريبا من االستحالة، لذا فسنلقي نظرة على التكتيك الذي اسـتخدمه             

   . "           حممد رسول اهللا "                                    يف هذه املعركة اليت تعد شاهدة على أن        الرسول 

                       ما وراء معركة اخلندق . ٢

                                                                     كان عدد جنود العدو عشرة آالف مقاتل، بينما كان جيش املسلمني             ) ١
                                                                             عبارة عن ثالثة آالف مقاتل، أي أن العدو كان ثالثة أضعاف املسملني، وهذا             

                                                          مقاتلة ثالثة من املشركني، لذا كان حتويل هذه املعركة                                يعين أن على كل مسلم    



 130 

     وكما   .   ين      كبري                ً   عية فطنة وذكاءاً                       ً                         من معركة ميدانية وجهاً لوجه إىل معركة دفا       
        ، وهذا    تني                                         مل يكن يكرر أي تكتيك مع العدو مر                  ً                  قلنا سابقاً فإن رسول اهللا      

   .                 ما رأيناه يف اخلندق

                  ً     ً                                      يف تلك املعركة دوراً كبرياً يف إيقاف العدو، ألن قريـشا                         لعب اخلندق   ) ٢
                                          يلقون مثل هذه املفاجأة اليت أذهلتهم                                ً              وحلفاءها مل يدر خبلدهم أبداً أم سوف      

   .             وقلبت حسابام

     ً                                  ضيقاً بعض الشيء حبيث يـستطيع أن                                       إن جعل جزء صغري من اخلندق       ) ٣
                                                                                يعربه الفرسان املاهرون عالمة دهاء وفطنة، ألنه أمكن ذا اصطياد أمهر وأشجع            

                     العدو، وارتفـاع                                                                وأقوى فرسان العدو مما أدى إىل ضعضعة الروح املعنوية لدى         
   .                        الروح املعنوية عند املسلمني

                         ً      ً          بني املسلمني، وكان هذا دعماً وسـنداً                        يف حفر اخلندق                   عمل الرسول     ) ٤
  »          بـسم اهللا   «  :       ً                                                         معنوياً هلم، وعندما صادفهم حجر قوي مل يستطيعوا كسره قـال          

  ،           يح الـشام  ُ         أُعطيت مفات  !       اهللا أكرب «  :                                        وضرب ضربة، فلمع بريق حتت الضربة فقال    
                                       ، مث ضرب ضربة ثانية فلمع بريق من         »                                        واهللا إين ألبصر قصورها احلمر إن شاء اهللا       

                                   ، واهللا إين ألبصر قـصر املـدائن        ُ                  أُعطيت مفاتيح فارس    !        اهللا أكرب  «  :            ضربته فقال 
 ُ     أُعطيت   !        اهللا أكرب  «  :                                                      ، مث ضرب الثالثة فربق أيضا بريق حتت الضربة فقال          »     األبيض

   )١ ( » .                من مكاين الساعة                         ، واهللا إين ألبصر أبواب صنعاء            مفاتيح اليمن

                                                 
تاريخ األمم «؛ ٤/١١٦البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٣/٢٣٠البن هشام » السرية النبوية«  )١(

  ٢/١٧٩البن األثري » الكامل يف التاريخ«؛ ١٦٨-٣/١٦٧ربي  للط»وامللوك
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                                                                           وهذه الكلمات اليت قاهلا حينذاك أكسبتهم معنوية عالية حبيث لو اجتمـع            
   .                   ملا ترددوا يف قتاله-                 وليس عشرة آالف فقط-                عليهم العامل كله 

                                          ملقاتلة الفرسان الذين عربوا اخلنـدق               طالب            بن أيب                    إن اختيار علي    ) ٥
   .                                          ويدل على أنه كان يعرف من خيتار وأين خيتاره                          اختيار موفق يدل على الفطنة

                                                                         وضع املنافقني حتت مراقبة دقيقة حبيث مل ميكنهم من إحلاق أي أذى أو               ) ٦
                             ى فطنته يف اختاذ التـدابري                                                         سوء مع أم كانوا يرغبون يف ذلك، وهذا يدل عل         

   .                            الضرورية يف درء األضرار ومنعها

                                                         يسعى إىل إطالة أمد املعركة ما أمكنه ذلك، وجنح يف                           كان الرسول     ) ٧
   :                                                        ذلك، واستفاد من إطالتها فوائد عديدة نستطيع أن نعدد بعضها

     ا قد          وحلفاؤه              ً                                   كان الوقت مقبالً على موسم الشتاء، ومل تكن قريش        :     األوىل
                                                                               استعدوا للشتاء، فلو بقوا أكثر ألى الشتاء أمرهم، وعندما يفكون احلـصار            

   .                                     ويذهبون، يذهبون وقد ضعفت قواهم وتداعت

               ً                                                    كان العدو مضطراً إىل العناية بعشرة آالف من املقاتلني وإطعـامهم            :        الثانية
  ا                                                                                كل يوم، وكلما زادت املدة وتوالت األيام دخلوا إىل أزمة مالية أكرب، وعندم            

   .                                                    احتد اجلوع والظمأ والربد، أصبح الوضع غري حمتمل بالنسبة هلم

                                               ً                   مل يكن من املتوقع أن يستمر احللف يف جبهة العدو طويالً، هـذا               :        الثالثة
                  ً       ً                                                  احللف الذي كان حلفاً مصطنعاً قام على أساس واحد، وهـو اشـتراكهم يف              

ـ           .                  عداوة رسول اهللا       ت                                                    وكان مرور كل يوم يضعف هذا احللف، بينما كان
   .                                         ً      جبهة اإلسالم تقوى على مر األيام وتزداد تراصاً ووحدة
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                                                                كان هناك زعماء عديدون يف جبهة العدو، ومل يكن أي واحـد               :        الرابعة
          ً                                                                  منهم قادراً على أن يسمع كالمه لآلخرين وال أن جيعل اآلخـرين يطيعونـه،              

  -                           من الناحية النظرية فقـط    -     يان               ، كان أبو سف                                 كانوا يشبهون اجليوش الصليبية   
                                                                             هو قائد جبهة العدو وجيشه، ولكن هذا كان يف الظاهر فقط، وكلما مـرت              

   .                                                                    األيام بدأ الشقاق يدب بني هؤالء الزعماء واألنداد وتتزايد النـزاعات بينهم

           أن خيفي        سول              ً                  قد أسلم سراً، وأوصاه الر                              كان نعيم بن مسعود     ) ٨
   .                                                ً إسالمه مدة، حيث كلفه بالقيام مبهمات كبرية وخطرية جداً

                          كـذلك، وقـد أخـربه                 واليهود              ً                         كان نعيم شخصاً حتترمه وتثق به قريش      
                                                                    بأن احلرب خدعة وطلب منه أن خيذل الناس عنه، لذا ذهب نعيم                     الرسول  

                              يا بين قريظة، قـد عـرفتم        :                                    وكان ندميا هلم يف اجلاهلية وقال هلم                     إىل بين قريظة  
                               صدقت، لست عندنا مبتهم، فقال       :                                            ودي إياكم، وخاصة ما بيين وبينكم، قالوا      

        ً   َ َ َ                                                               إن قريشاً وغَطَفَان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أمـوالكم وأبنـاؤكم              :   هلم
        قـد      َ َ َ    وغَطَفَان                                                      ً           ونساؤكم ال تقدرون على أن تتحولوا منه إىل غريه، وإن قريشاً          

                                                                         جاءوا حلرب حممد وأصحابه، وقد ظاهرمتوهم عليه وبلدهم ونساؤهم وأمواهلم          
                                                                                 بغريه، فليسوا كأنتم، فإن رأوا زة أصابوها، وإن كان غري ذلك حلقوا ببالدهم             

   وا    ّ                                                                وخلّوا بينكم وبني الرجل ببلدكم، وال طاقة لكم به إن خال بكم، فال تقـاتل  
                            ً                                                   مع القوم حىت تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على             

   .               لقد أشرت بالرأى  :      قالوا  .                     ً           أن تقاتلوا معهم حممداً حىت تناجزوه

     قـد    :                 ً                                                مث ذهب وأتى قريشاً فقال أليب سفيان ومن معه من رجال قـريش            
    ً         حقـاً أن                رأيت علـي                           ً                                عرفتم ودي لكم وفراقي حممداً، وإنه قد بلغين أمر قد           
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                         تعلموا أن معشر يهـود      :   قال  .     نفعل  :              ً                            أبلغكموه نصحاً لكم، فاكتموا عين، قالوا     
                                                                                       قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبني حممد، وقد أرسلوا إليه أنا قد نـدمنا                
                                                         َ َ َ                   على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتني من قـريش وغَطَفَـان               

                                           هم فتضرب أعناقهم، مث نكون معك على من         ك            رافهم فنعطي ـ          من أش    ً االًـ   رج
                        إن بعثت إليكم يهـود     ـ                      ل إليهم أن نعم، ف    ـ                               بقي منهم حىت نستأصلهم؟ فأرس    

   .  ً داًـ  ً    الً واحـ                  ً                                  يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فال تدفعوا إليهم منكم رج

          منـهم              ب اليهـود                                     وحذرهم التحذير نفسه، فلما طل               َ َ َ     مث ذهب إىل غَطَفَان   
  .         حلـق                                         واهللا إن الذي حدثكم نعيم بن مـسعود         :    َ َ َ    وغَطَفَان                  الرهن قالت قريش  

                        ً      ً                           إنا واهللا ال ندفع إليكم رجالً واحداً من رجالنا، فـإن             :                       فأرسلوا إىل بين قريظة   
                     إن الذي ذكر لكـم       :                           قاتلوا، فقالت بنو قريظة                                   كنتم تريدون القتال فاخرجوا ف    

         ذلـك                                      َ َ َ        وأصروا على طلب الرهائن وأبت قريش وغَطَفَان        .       حلق                نعيم بن مسعود  
   )١ ( .             وخذل اهللا بينهم

      ا إىل                             سوى بضعة أيام، فانظرو                                               مل يكن قد مضى على إسالم نعيم بن مسعود        
                ً                                                   إذ عرف أن نعيماً سيستطيع القيام ذه املهمة الكبرية وأنـه                          فطنة الرسول   

   .            ً                                   أهل هلا، وفعالً قام نعيم بأداء تلك املهمة أفضل أداء

                                                             كانت الرياح والعواصف قد بدأت تضرب العدو ضـربات موجعـة،      ) ٩
                          العدو واختـاره ألداء                    ليعلم أحوال                        حذيفة بن اليمان                  فأرسل الرسول   

            ً                    وكان معروفاً بدقة تنفيـذه                                                    هذه املهمة، فقد كان مستودع أسرار الرسول        
                                                 

؛ ١٣٠-٤/١٢٨البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٢٤٢-٣/٢٤٠البن هشام » السرية النبوية«  )١(
  ٤٨٧-٢/٤٨٠للواقدي، » كتاب املغازي«
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                         اذهب فادخل يف القـوم      !          يا حذيفة  «  :                عندما أرسله                         لألوامر، وقال الرسول    
   » .                         ِ       ً          فانظر ماذا يفعلون، وال تحِدثن شيئاً حىت تأتينا

                                                                     ل حذيفة إىل القوم ودخل بينهم، وسنحت له فرصة كان يستطيع فيها               وتسل
                                                قد أدار ظهره له، وقد حدثته نفسه للحظة                               ، إذ كان أبو سفيان                  قتل أيب سفيان  

                        له بأال حيدث شـيئا                                                            أن يصيبه بسهم ويقتله، ولكنه تذكر توصية الرسول         
  :                                                    لنية، أما أبو سفيان فكان يهتف علـى الـدوام                                    حىت يرجع فتخلى عن تلك ا     

                      ً                                       كان من الواضح أن قريشاً وحلفاءها كانوا يتهيأون للرجوع           !       الرحيل  !       الرحيل
   .                    وهم جيرون أذيال الفشل

ُ    َّ ِ   َ َ          ورد اُهللا الَِّذين كَفَـروا       :                                   الكرمي حاهلم األليمة هذه فيقول                  ويشرح القرآن       
  ي لَم ِظِهميِبغ      َ    ِ  ِ    ِ            ًِزيـزاـاً عكَـانَ اُهللا قَِويالَ والِْقت ِمِننيؤكَفَى اُهللا الْمراً ويالُوا خن                ً    ِ   ً  ِ َ   ُ   َ  َ   َ   ِ ْ     ِِ   ْ    ُ    َ َ   ً       ُ     

   . )  ٢٥  :       األحزاب (

                                        ً                                    وعندما بدأ حذيفة بالرجوع رأى هناك فرساناً عليهم عمامات بيضاء ومالبس           
                       أخرب صاحبك أن اهللا قد      "  :                                            ُ           بيضاء، كانوا يتجولون بني الكفار فقال أحدهم حلُذيفة       

   )١ ( .                      خبربهم قال بأم املالئكة         الرسول               ندما أخرب حذيفة    وع "    كفاه

                                                      بالقيادة يف يده على الدوام، ومل يتـرك جبهـة                             احتفظ الرسول     )  ١٠
                                 تصرف كأي فرد منـهم، وشـارك          ..                                       القتال طوال أيام احلصار ساعة واحدة     

                                  ذا يشري كيف أن قيادته كانت يف                                              جيشه يف مجيع مشاكله وساعات ضيقه، وه      
   .                 الذروة على الدوام

                                                 
  ٢٤٢-٣/٢٤٣البن هشام » السرية النبوية«؛ ٤/١٣٢البن كثري » البداية والنهاية«  )١(
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                                                                    كان جمموع الشهداء من املسلمني يف مثل هذه احلرب الصعبة سـتة              )  ١١
   )١ ( .         شهداء فقط

                  اآلن نغـزوهم وال     «  :                            يف ختـام هـذه احلـرب                         قال الرسـول      )  ١٢
   .                         وقد صدقت األيام قوله هذا )٢ ( » .       يغزوننا

                                                جند أن هناك حادثتني مهمتني ال ميكن إمهاهلما،                           تذكر معركة اخلندق         عندما  
           واحلادثة   )٣ (                                                              إحدامها هي وفاة الصحايب اجلليل وسيد األنصار سعد بن معاذ         

   )٤ ( .                ً  أربع صلوات قضاًء                    الثانية أداء الرسول 

                                يف ذراعه، وبدأ اجلرح ينـزف                                           يف احلادثة األوىل جرح سعد بن معاذ      
                                                به فنصب له خيمة داخل املسجد، وكان يزوره                                   دون توقف، واهتم الرسول     

                                                                               على الدوام، كما كان اآلخرون يزورونه أيضا ويبقون جبانبه، ذلـك ألنـه مل              
          ً    يعده شخصاً                                                منذ أن اهتدى إىل اإلسالم، وكان الرسول                        يفارق الرسول   

                   به حمموال علـى         َ   جيءَ                                     تعيينه حكما يف موضوع بين قريظة          ً                مميزاً، لذا عندما مت   
   ومل   »  .             فأنــزلوه                  قوموا إىل سيدكم   «  :                                  مركب ألنه كان جرحيا قال النيب       

          ً     ً       ، عاش خملصاً وفيـاً،                                          يف اإلخالص والوفاء للرسول الكرمي                  يقصر سعد   
   :         يوم بدر             ي قال للرسول        هذا الذ   ..          ً     ً ومات خملصاً وفياً

ِ  ْ  ِ                                   فِصلْ ِحبال من شئت واقطع حبال من شئت          ... "        وعاِد من شئت وسـاِلم          ِ            ِ     
                                                 

  ٢/٤٩٦للواقدي، » كتاب املغازي«؛ ٣/٢٦٤البن هشام » ة النبويةالسري«  )١(
  ٤/٢٦٢لإلمام أمحد » املسند«؛ ٢٩، املغازي، البخاري  )٢(
  ٦٨-٦٥، جهاد، مسلم؛ ٣٠املغازي، لبخاري، ا  )٣(
  ١/٢٧٥لإلمام أمحد » املسند«  )٤(
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                                                                                من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذته منـا كـان                
ِ               وما أمرت به من أمر فأمرنا نتبع ألمرك، فواِهللا لئن                                        أحب إلينا مما تركت علينا،                                               

   )١ ( " .     ِ                   َ    ّ    سرت حىت تبلغ برك الِغماد لَنسرينّ معك

                                  هم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب          ّ اللّ "  :                              ً      ويف ساعاته األخرية كان يدعو قائالً     
                     اللهم فإين أظن أنك       ..                      كذبوا رسولك وأخرجوه                                أن أجاهدهم فيك من قوم         ّ إيلّ

               شيء فأبقين له                        فإن كان بقي من حرب قريش   ..                              قد وضعت احلرب بيننا وبينهم    
                                                    وإن كنت وضعت احلرب بيننا وببينـهم فاجعلـه يل             ..                 حىت أجاهدهم فيك  

   )٢ ( " .                                    شهادة، وال متتين حىت تقر عيين من بين قريظة

                                 إىل بيته، ولكنه ما أن خطا                                        عركة قد انتهت ورجع رسول اهللا               كانت امل 
                 أو قـد وضـعت      "  :                الذي سـأله                                           خطوة إىل داخل البيت حىت ظهر له جربيل       

           ما وضـعت    "  :           فقال جربيل   »  .   نعم «  :                 قال الرسول     "                    السالح يا رسول اهللا؟   
                                                  عت اآلن إال من طلب القوم، إن اهللا يأمرك يـا                                  السالح بعد، وما رج          املالئكة

                   باملسري إىل بـين                                    على إثر هذا أمر الرسول        )٣ ( " .                         حممد باملسري إىل بين قريظة    
                                                                       ، ولكي يعلمهم مبدى أمهية السفر ووجوب اإلسراع فيه فقد عزم عليهم                 قريظة

   )٤ ( .                      أال يصلوا العصر إال هناك

           وأرادوا  -                              والسيما يف أثناء معركة اخلندق    -                      قد خانوا املسلمني             قريظة         كان بنو 

                                                 
  ٣/١٠٧للبيهقي » دالئل النبوة«؛ ٣/٣٢٢البن كثري » البداية والنهاية«  )١(
  ٢٩، السري، الترمذي؛ ٣٠مغازي، البخاري، ال  )٢(
  ٦٥اجلهاد، مسلم، ؛ ٣٠، املغازي، ١٨، اجلهاد، البخاري  )٣(
  ٣/١٣٤البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٣/٢٤٥البن هشام » السرية النبوية«؛ ٣٠، املغازي، البخاري  )٤(
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                                                                            طعنهم من اخللف، وأرسلوا من يتجسس هلم حول حصن النساء لكـي يقومـوا              
                                                                                       باهلجوم عليه، ولكنهم مل جيدوا الفرصة املواتية لذلك، هذا مع العلم أم كانوا قد              

   .                                               مع رسول اهللا، نكثوا العهد وأعلنوا احلرب على املسلمني                اتفقوا وتعاهدوا 

                                                                      ومل يقف ذنبهم عند هذا احلد، بل فتحوا قالعهم وحـصوم السـتقبال             
                ُ                         الذين كان من املُبعدين السياسيني من       -                  مثل حيي بن أخطب   -               أعداء املسلمني   

   .     ً      تهاكاً للعهد                                           قبل املسلمني، مع أن مثل هذا التصرف كان يعد ان

                                عندما أقبل إليهم وطلبوا منـه                                           بالرغم من كل هذا فلو اعتذروا للرسول      
                                  عنهم، ذلك ألنه كان مييل على                                                 العفو لكان من املمكن أن يصفح الرسول        

                                               ً       ً                       الدوام إىل التعايش اجليد معهم، غري أم سلكوا سلوكاً معاديـاً للمـسلمني             
                        وعندما أسقط يف أيديهم      .  م                                    ، فقد عشعش السوء يف سويداء قلو               وللرسول  

               هو احلكم يف                                                               استسلموا، ولكن بشرط واحد وهو أن يكون سعد بن معاذ         
                مـن فـراش                                          شرطهم هذا، فقام سعد بن معاذ                      وقبل الرسول     .       قضيتهم

                                                                              املرض، وجاء إىل املوضع الذي ينتظرونه فيه وهو راكب على محار، فقال النيب             
 :  »   فقعد عند النيب      )             أو قال خريكم   (  »  !   دكم             قوموا إىل سي ،                        فقال له النيب                  
 :  »    عليهم وهو أن يقتل                           ، فأصدر حكم التوراة    »                       هؤالء نـزلوا على حكمك                        

   إال                                                                          الرجال وتقسم األموال وتسىب الذراري والنساء، ومل يكن أمـام الطـرفني           
                                   من فتنة أخرى وأصبحت هي وما                              وهكذا تطهرت املدينة    )١ ( .               قبول هذا احلكم  
   .            ً     ً حواليها بلداً آمناً

                                                 
  ٢٥١-٣/٢٤٩ هشام البن» السرية النبوية«؛ ٣٠، املغازي، ٢٦اإلستئذان، البخاري،   )١(
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                   وبعد فترة قـصرية       ..  ه َ َء            وقبل دعا                                           وهكذا حقق اهللا تعاىل رغبة سعد بن معاذ       
         احلرب،                            كان قد استعجل اخلروج إىل       ..                                    نـزف جرحه وتويف إىل رمحة اهللا تعاىل      

         ً                                                                        فلبس درعاً تبني أنه ضيق عليه، لذا بقيت كتفاه عاريتني، وهناك أصيب بـسهم              
   .                            سبب وفاته واستشهاده فيما بعد

               الغزوات األخرى  - ط

                                                                      ألقينا نظرة سريعة حىت اآلن على ثالث غزوات من غزوات الرسـول             
  .                                                    وحاولنا تدقيق الناحية العسكرية لدى الرسول       )١ (                         البالغة مثاين عشرة غزوة،   

                                                                           واآلن سنلقي نظرة سريعة وبشكل عناوين رئيسة على غزواته األخرى لنشاهد           
   .                      ألوانا من فطنته الكبرية

                    بإدارته املمتازة                                  رأينا كيف استطاع الرسول                        ُ        عندما دققنا صلح احلُديبية   
                                                 ُ                     حل مجيع املشاكل واملصاعب، كان من املؤكد وقوع حرب يف احلُديبية، غري            

                                                               استطاع جتنب الدخول يف حرب ال يوجد فيها أي توازن بـني                  سول         أن الر 
                ، على رأسـهم                                      دية كان هناك أضعاف عدد املسلمني                              القوتني، ففي اجلبهة املعا   

      ١٤٠٠                                    ، بينما كان عدد الصحابة يقارب                وعكرمة                              رجال أمثال خالد بن الوليد    
                        ، فاستطاع الرسـول                         يريدون أداء العمرة                 قد أحرموا     )٢ (             شخص غري مسلح  

                                                                          جتنيب أصحابه معركة قاسية وصعبة جدا، واستطاع بفضل من اهللا وعون منه            
   .                        أن ينهي هذه األزمة بالنصر

                                                 
  . وهنا أعطينا أرجحهاتذكر املصادر التارخيية أرقاما خمتلفة لغزوات الرسول   )١(
  .هناك روايات أخرى تعطي أرقاما خمتلفة لعدد الصحابة  )٢(
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                                                    يف السنة السادسة للهجرة، أي يف وقـت كانـت                        ُ       وقعت حادثة احلُديبية  
         وحىت أبو     ..                       على قلوب املهاجرين    ت            قد استول                              مشاعر الشوق واحلنني إىل مكة    

   :                       ً     ً       تأثر من فراق مكة تأثراً كبرياً وأنشد  ية                       وهو صاحب اإلرادة احلديد     بكر

                                    واملوت أدىن من شراك نعله                   كل امرئ مصبح يف أهله

                 عندما أقـام    -                بل من احلبشة                           مع أنه مل يكن من مكة     -          احلبشي            فمثال بالل 
                                 وأصابته احلمى هناك، بدأ حين                                                        مبكة أحبها إىل درجة أنه عندما هاجر إىل املدينة        

   :            إىل مكة ويقول

ِ                 أال ليت ِشعري هل أبينت ليلة ـِيـلُ            ـَل ـِر وج ِ      َ  ِ   ُ    بواٍد وحويل إذْخ  ْ         ٍ         

ِ   ْ        وهـل أَِردنْ يومـا م    )١ (                 ْ     ٌ   َ  ِ        وهـل يبدونْ يل شامةٌ وطَـِفيل   نة جم    ياه       َ

   :      فقال                  ُ             واشتكى عامر بن فُهري موىل أيب بكر

   )٢ (                    ُ               إن الـجبان حتفُه من فوقه                     إين وجدت املوت قبل ذوقه

      أم                الشوق إىل مكة     ..                                                   كان الشوق إىل الوطن قد استوىل على مجيع القلوب        
                      وا فيها الطواف حول                                                  كان قد مر على فراقها ست سنوات مل يستطيع           ..      القرى
ِ  َّ ِإنَّ   :                                   قد قام بإصالح الكعبة وتعمريها                                   ، بينما كان جدهم إبراهيم          الكعبة

الَِمنيى ِللْعدهكاً واربكَّةَ ماِس لَلَِّذي ِببِللن ِضعٍت ويلَ بأَو   ِ َ   ْ ِ       ً       َ َّ  ِ    ِ َّ َ   ِ    ِ    ِ    ٍ    َ  َ   ) ٩٦  :         آل عمران  ( .   

                                                                         اليت تشري إليها هذه اآلية كانت أول بناء على األرض بناهـا آدم                    والكعبة

                                                 
  ٠جبالن: شامة وطفيل. موضع كان سوقا يف اجلاهلية: جمنة. نبتتان: إذخر وجليل  )١(
  ٢٢٢، ٨٣، ٦/٦٥لإلمام أمحد، » املسند«؛ ١٤املدينة، ملوطأ، ا؛ ٤٦، مناقب األنصار، البخاري  )٢(
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      واآلن كان الكفار يبعدون عنها        ..                                        ، بناها أول نيب وأصلحها خليل الرمحن                                
                            ، ومتر ست سنوات كاملة ال                           وهو حممد املصطفى                          أفضل أوالد إبراهيم  

         مل يكـن      ..                                                       ا هذا النيب الكرمي املشتاق إيل زيارا والطواف حوهلا                   يستطيع فيه 
                                                               كل ما كان يطلبه هو أن يسمح له وألتباعه القيام بالطواف              ..               ً   يريد شيئا كثرياً  
   .                          بالكيفية اليت وضعها اإلسالم          حول الكعبة

              عديدة حول      نام                                              آنذاك مملوءة باألصنام، كما كانت هناك أص                   كانت الكعبة 
                                       ً                                    الكعبة، كان طواف املشركني حول الكعبة شيئاً يدعو إىل السخرية وخيلو من            

           كـانوا    )١ (                                     طوافهم هذا بأنه مكاء وتـصدية،                                    معىن الطواف، لذا وصف القرآن    
  -                    والسـيما يف الليـل    -                                        يديهم ويصفرون، وكانت النساء يطفـن                 يصفقون بأ 

                                                                       عاريات قد خلعن مالبسهن حبجة أنه ال جيوز الطواف باملالبس الـيت اقتـرفن         
          ً                     ً     ً       ً                      كان طوافاً للرجال والنساء خمتلفاً متاماً مـستنداً إىل أسـس             )٢ ( .            الذنوب فيها 

   .                                   أخرى لعهد آخر يصعب علينا فهمه وشرحه

       ، كان                                  يكون الطواف وكيف تؤدى العمرة                       يود بيان كيف                  كان الرسول   
          ً                ليست ملكاً للمكيني أو                                                                هذا هو غايته األوىل، أما الثانية فهي إظهار أن الكعبة         

        الذي                          واحلقيقة أن لرسول اهللا       .                                 ً           القرشيني فقط، وأن لآلخرين أيضا حقاً فيها      
            ً                ه املقدسة حقاً أكـرب مـن                                                      سيعيد إىل الكعبة شرفها وشهرا وجمدها وجلماعت      

                                                            كانت قد أصبحت منذ مدة طويلة مثل حمراب فارق منربه،                           اآلخرين، والكعبة 

                                                 
ِ الم ع    ص   َان    َا ك  م  و : قال تعاىل  )١( ِ يت  ب    ْ ال   ند      ِ صد  ت    و  ً اء    َ م ك    َّ إال       َرون   ُكف    م ت   نت    ُا ك  م  ِ  ب   اب  َذ  ع      ْوا ال   ُوق  ُذ   َ ف   ًية  

  ).٣٥: األنفال(
  ١٦١املناسك، النسائي، ؛ ٢٥، تفسري، مسلم  )٢(
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                من احملـراب،                                                  يريد أن يقرب املنرب الذي وضعه يف املدينة                        فكان رسول اهللا    
    وجه                         قبل أي أحد، وقد ت                                                      ذلك ألن الكعبة هي حمرابنا األبدي وحمراب النيب         

                    يف الكعبة، ولكن                    لوجود األصنام                                            فترة من الزمن يف صالته إىل املسجد األقصى       
                                                                           نظره كان يتقلب يف السماء إذ مل يكن يتحمل صرف وجهه عـن الكعبـة،               

ِ   ِ      قَد نرى تقَلُّب وجِهك ِفي      :                                          فأنـزل اهللا تعاىل إليه يسري عنه ويبشره           ُّ َ        َ   اءمالس          
   . )   ١٤٤  :       البقرة (        ً َ  ِ     ِ   َ َ  فَلَنوِلينك ِقبلَةً ترضاها

                فترة غربـة                                ً                               كانت الفترة اليت قضاها متوجهاً يف صالته إىل املسجد األقصى         
                    لـذا، كـان مـن         ..                        حمرابه واملدينة منربه               كانت الكعبة    ..                      وهجران بالنسبة إليه  
                    يعد اخلطوة األوىل                                              الكعبة يف يد املؤمنني، وكان أداء العمرة                         الضروري أن تكون    

                                                                         يف هذا السبيل، لذا كان خيطط ألداء عمرة على األسس اإلسـالمية وحـسب              
                                قد فرض بعد، لقد فرض احلج                  مل يكن احلج    .                                 العقيدة اإلسالمية وروحها وفكرها   

                الكرمي علـى                              مرة واحدة، وأطلق القرآن                          لذا، أدى فريضة احلج       !                يف أواخر حياته  
   . "         احلج األصغر "              وعلى العمرة  )١ ( "        احلج األكرب "            ذلك احلج اسم 

                                     األكرب هو احلج الذي يصادف يـوم                                          انتشر بني مجهور الناس أن احلج         وقد
                                                                         فيه يوم اجلمعة، ولكن اسم احلج األكرب يطلق على احلج الذي يؤدى يف                  عرفة

   .                  فيطلق على العمرة                             أثناء موسم احلج، أما احلج األصغر

                                                         كانت إظهار مجاعته املباركة للقبائل، وأا عندما متـر ال                      ية الثالثة له         والغا
                                                 

ِ  اهللا  ن  ِ  م   ٌان   َأذ  و : قال تعاىل  )١( ِ اس         إىل الن  ِه  ِ ول  س  ر    و    َ  اهللا  َّن   َ أ  ِر    ألكب   ْ ا  ِّج   ح    ْ ال   وم    ي   ِ شر  م    ْ ال  ن  ِ  م  ٌ يء  ِر    ب      ني  ِك  
ِ عج    م  ري   َ غ  م  ُك  ن     َوا أ  م    َاعل   َ ف  م   يت  َّل  و    ت   ْإن    و  م  ُك   َ ل  ري    خ  و  ه   َ ف  م   بت    ت  ْن  ِإ   َ ف  ه   ُول  س  ر  و  ِ ي اهللا  ِز   وا  ر  َف   َ ك   ين  ِذ    َ ال  ِر  ِّش   ب    و    
ٍ اب  َذ  ع  ِب  ٍ يم  ِل   َ أ    ) ٣: التوبة.(  
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                          فال تدخل بستان أحد، وال        ..                                                  تقوم بإيذاء أحد يف طريقها، وال متس أحدا بضرر        
                                                   سريى اجلميع أن هذا اجليش بعيد عن هذه األمـور،             ..          ً        ً        تنهب داراً أو ملكاً ألحد    

                                هذه القوة يقوم بأعمـال الـسلب                                                 بينما كان من املعتاد آنذاك أن أي جيش مبثل       
                    فهم كانوا ميثلـون       ..                                                        والنهب، بينما كان هذا اجليش جيش السكينة واالطمئنان       

                ً               ً     ً    ً       ً               أمام العرب مجيعاً، وكان هذا شيئاً مهماً جـداً وإيـصاالً                              اإلسالم يف هذا احلج   
                                                                             لرسالة اإلسالم إليهم، ألن الذين شاهدوهم كـانوا يقولـون يف أنفـسهم يف              

   " .                إم أشبه باملالئكة   ..                                      ما هذا؟ حنن مل نر حىت اآلن مثل هؤالء الناس "  :  ح    األرج

                    ، لذا فلم يأخـذ                              وهو يف طريقه إىل مكة                                 كانت هذه هي أهداف النيب      
                                                                     الصحابة معهم سوى السيوف يف القرب، ومل حيدث أي شيء حىت وصـوهلم             

                           ً                 ُ                     هنا جاء من يقول هلم أن قريشاً ستمنعكم بكل ما أُوتيت مـن                 ، و      ُ      إىل احلُديبية 
                                            ً        ً                          قوة ومن بأس، بينما مل يكن جيش السالم يريد حرباً وال قتاالً، ألم مل يـأتوا            

                                     وحزن من هذا املوقف، فقد وعـد                                               للحرب وال للقتال، لذا اغتم الرسول       
                         وهم يف شوق ألداء شعائر                         وجاء الصحابة معه       ..                             أصحابه بأم سيؤدون العمرة   

                                            ً           وعلى األسس والقواعد اإلسالمية، فما فعلوه سـابقاً                               العمرة مع رسول اهللا     
                    ً         ً                                                    يف جاهليتهم مل يكن حجاً وال طوافاً، واآلن هاهم قد اقتربوا مـن أداء هـذه                

   .                                                         الشعائر على أساس إسالمي وحتت إرشاد وحي السماء وخلف رسول اهللا 

                                   وأمر أصحابه بـالتوقف، أمـر        ُ     حلُديبية                   إىل التوقف يف ا                  اضطر الرسول   
                                                                                  بذلك على الرغم من إميانه بنفسه وبشجاعة أصحابه، كان يعلم أنه لو التجـأ              
                                                                               إىل اهللا تعاىل وتوكل عليه وقاتلهم فسيغلبهم، غري أنه مل يفعل ذلـك وفـضل               

        تبـايع     ..                                                                       االنتظار، وعندما وصل املنع والعرقلة مرحلة معينة تبايع مع أصحابه         
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                                       هذه البيعة اليت باركها اهللا تعاىل من          ..                                      على القتال حىت املوت يف سبيل اإلسالم      
ِ    ْ                ِ    ْ  ِ   ِِ  ِ            لَقَد رِضي اُهللا عِن الْمؤِمِنني ِإذْ يباِيعونك تحت الـشجرِة            :                فوق سبع مساوات      ُ     ِ    َ َ 

ِ      َ َ     َ         فَعِلم ما ِفي قُلُوِبِهم فَأَنـزلَ السِكينةَ علَيِهم وأَثَابهم فَ          َ   َ   ِ     َ    َ َ    ِ  ِ ُ ُ    ِ      ِ َ     ًحاً قَِريبـات     ً   ِ َ  ً      ـاِنمغمو       ِ     
ُ     ً   ِ  ِ   ً كَِثريةً يأْخذُونها وكَانَ اُهللا عِزيزاً حِكيماً   َ  َ       ُ  ْ   ً   َِ   ) ١٩-  ١٨  :      الفتح  ( .   

                              موتوا، ملاتوا، ولو قـال                                                          علم اهللا تعاىل ما يف قلوم، فلو قال هلم الرسول           
                أمرهم ولـو مل                   ، لفعلوا ما                                                         ابقوا، لبقوا، ولو قال هلم قوموا، وطوفوا بالكعبة         :   هلم

   .                 ميلكوا السالح الكايف

     ً      ً     فتحاً قريباً،   -                  جزاء شهامتهم هذه  -            فقد وعدهم      ..                          وأنـزل اهللا سكينته عليهم   
            يتوقـع،                                          شيء واحد مل يتحقق كما كان الرسول          .                              وهذا ما قاله هلم يف القرآن     

                    حـسب الـشعائر                                                                ولكنه حتقق بعد سنة واحدة، حيث جاءوا وطافوا بالكعبـة         
                                             ، أما ما سوي ذلك فقد حتقق مجيعه، وشهدت                                       اإلسالمية واستلموا احلجر األسود   

     فهذا    ..                                                                             البادية وتأكدت أن هذا اجليش يزرع األمن والطمأنينة يف كل مكان مير فيه            
                                   مر بالكثري من القرى وخيام البـدو    كة       ً        متوجهاً إىل م                             اجليش الذي خرج من املدينة    

                                                                                   والتقى بالكثري من الناس، وهذا االنطباع اجليد الذي زرعه يف القلـوب سـيثمر،              
                                                                           وسيلحق الكثري منهم باملسلمني بعد سنتني أو ثالث، وسيتوجهون معهم لفـتح            

            ً          ليست ملكاً لقريش                                                        مث إن قريشا ومجيع املشركني اآلخرين عرفوا أن الكعبة          .    مكة
   .         وصحابته                       ً                              وحدها، بل إن للجميع حقاً فيها ويف مقدمتهم فخر اإلنسانية 

                                                                          واحلقيقة أن قريشا اضطرت إىل قبول هذه احلقيقة يف معاهدة الصلح الـيت             
             وإنك ترجـع    "  :                      إذ قالت للرسول                                           وقعت عليها كما وقع عليها الرسول       

                                                   ، وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها فدخلتها                                        عامك هذا فال تدخل علينا مكة     
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                     ً                            ِ                      بأصحابك فأقمت ا ثالثاً معك سالح الراكـب، الـسيوف يف الِقـرب ال              
   )١ ( " .            تدخلها بغريها

               ً                                                        كان هذا اعترافاً باملسلمني كجماعة هلا كيان خاص، بينما كان املفهوم           
           ، واقنعوا                                ملك للمشركني والسيما لقريش              والكعبة                           السائد حىت آنذاك أن مكة    

                                                                          اجلميع ذا، وكان على اجلميع االنقياد إىل الشعائر اليت وضعها املـشركون،          
                                                                        وما كان ألحد أن يضع شعائر خاصة وخمتلفة، بينما كان من ضمن شروط             

                               والطـواف حـول الكعبـة                                     حرية املسلمني يف أداء احلـج               ُ       معاهدة احلُديبية 
                                على مثل هذا النصر مع أن                           وهكذا حصل الرسول      .                    بشعائرهم اخلاصة م  

       ً                             صحابياً أمام جيش أكـرب منـهم            ١٤٠٠                                 عدد أصحابه كانوا ال يتجاوزون      
   .                                                   النصر والنجاح يف فتح قلوب اآلخرين وفرض نفسه على اجلميع   ..     بكثري

              بالتفاوض مع                  ممثلني عن قريش                     وسهيل بن عمرو       ً                      فمثالً قام عروة بن مسعود    
         وحبهم                                                        ولكن عندما شاهدا مدى ارتباط الصحابة بالرسول                   رسول اهللا   

                                                 وشخصيته املهيبة وإميانه القوي العميق بـاهللا                                   له، وشاهدا تصرف الرسول     
                                           ً      ً                ه منه وأحوال النبوة عليه تأثرا من ذلك تأثراً عميقاً وذاب                              تعاىل وخشيته وخمافت  

                                                                         اجلليد املتراكم يف قلوما وتغريت زاوية نظرمها وأصبحا مرشـحني لقبـول            
                           أزاال املوقـف املتعنـت                             وعندما رجعا إىل مكـة      .                       اإلسالم يف مستقبل قريب   

                            ية حنوهم، وهكذا فإن جـو                                       جتاه املسلمني وخففا جو الكراه                  والصلب لقريش 
             دى املـشركني   ـ      اد ل ـ  نـ                       الم، وجو التعنت والع   ـ                        التسامح املوجود يف اإلس   

                                                 
؛ ٦٣٢-٢/٥٧١للواقدي » كتاب املغازي«؛ ١٩٣-٤/١٩٢البن كثري » البداية والنهاية«  )١(

  ٢٠٦-٢/٢٠٠ البن األثري »الكامل يف التاريخ«
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   )١ ( .                                                            كان يؤدي إىل تغيري يف مواقف البعض، وكانت هناك أمثلة حية على هذا

          وقد تكون    .       ً            واحداً إثر آخر                                             أجل، فاحلائرون كانو يلتحقون بصف النيب       
                                                    ً            التراجع إىل اخللف يف الظاهر، ولكنها كانت يف احلقيقة نصراً                ً      نوعاً من    ُ     احلُديبية

ِ               له مثرات عديدة، مث كان هناك أمر أمِن جانِب قريش               ِ ِ                    وأمِن هجومها وشـيء                                          
                     مع قريش وحتـالف               ِ                                        فقد تكون ِحلف يف هذا الصلح، إذ حتالف بنو بكر           :    آخر

                                                                 مع املسلمني، وكان من مقتضى الـصلح أال يهـاجم أي طـرف                        بنو خزاعة 
                          إذن، فقد كانت هناك عـشر      ..     ً   جداً                                     الطرف اآلخر، وهذا أفرح رسول اهللا       

                                                                          سنوات من السالم يف البادية يستطيع خالهلا إمساع صوت اإلسالم وإيصاله إىل            
   .           قبائل عديدة

                   خيرب رأس الفتنة  . ١

                      اليت كانت مبثابـة                         حىت توجه حنو خيرب         ديبية      ُ    من احلُ                         ما إن رجع رسول اهللا      
      أو                                ً                             كانوا يغلون الفنت هنا، فأحياناً يتفقون مع بين النضري                                   دملة ورأس فتنة، فاليهود   

                                 م حييكون املؤآمرات والفنت ضد املسلمني                  ، كانوا على الدوا            أو مع قريش    َ َ َ  مع غَطَفَان
                                                   ً                          ويضعون خطط القضاء عليهم، كانوا هم الذين حرضوا قريشاً، فأصابعهم كانت           

   .        واخلندق                ُ  موجودة يف معارك أُحد

                            غزوة فجائيـة وسـريعة                                                    لقد آن وقت تأديب هؤالء، لذا هيأ الرسول         
                                                   هم الصحابة الذين مل يتمكنوا مـن أداء شـعائر                                   ضدهم، والذين أتوا إىل خيرب    

   .                                          ، وكانوا يريدون أن يسدوا باجلهاد هذه الفجوة      العمرة

                                                 
  ١٩١-٤/١٨٩البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٣٢٧-٣/٣٢٥البن هشام » السرية النبوية«  )١(
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   )١ ( ،                      لكوا حليفة خليـرب         ً               َ َ َ        بعضاً من صحابته إىل غَطَفَان                   أرسل الرسول   
                            ذا فقد انشغلت مبـشكلتها،               َ َ َ                                 وقد حسبت غَطَفَان أا هي املقصودة باحلرب، ل       

                         كانت هي اهلـدف األصـلي                                              وانقطعت صلتها ومساعدا خليرب، غري أن خيرب      
    إذا   !                   مىت سيأتون إلينا؟    :                                             ، وبينما كان يهود خيرب يف قلق ويتساءلون               للرسول  
                  واملسلمون قـد                           ً                         يفاجئهم ويسري إليهم ليالً فأصبحوا والرسول                 بالرسول  

   .          أحاطوا خبيرب

                                                                       كان أهل خيرب يف ذلك الصباح ينوون الذهاب إىل حقـوهلم وبـساتينهم             
                                                                                مثلما يفعلون كل يوم، لذا محلوا معهم املساحي واملعاول وعدد الزراعة، ولكن            

          فقد رأوا     ..                                                    ً           ما إن نـزلوا من حصوم حىت جتمدوا يف أماكنهم دهشة وذهوالً          
                            د أن ختلـصوا مـن وقـع           وبع   ..            ً      ً                       أمامهم جيشاً مسلماً على رأسه الرسول       

                              يف أثناء ذلك كان الرسول         ..                                           املفاجاة بدأوا باهلروب والرجوع إىل احلصون     
                 أجـل، لقـد      )٢ ( » !         خربت خيرب   !        اهللا أكرب  «  :                               يهتف هتافات ترتج منها األرض    

         مـر إىل                                                      مل يكن هناك حل سوى االستسالم، مع هذا احتاج األ            ..           انتهت خيرب 
   )٣ ( .                                  حيدر كرار يفتح باب خيرب أمام املسلمني

      قد                   وكان الرسول                     بن أيب طالب                                     وهكذا مت فتح خيرب على يد علي      
                                                                           بشر بأنه سيعطي الراية إىل رجل حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله، وكان             

                                                 
  ٢٠٦-٤/٢٠٧البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٣٤٢-٣/٣٤٤البن هشام » السرية النبوية«  )١(
  ١٢٠اجلهاد، مسلم، ؛ ٦، األذان، ١٢، الصالة، البخاري  )٢(
  ٥٠٩-٢/٥٠٨البن حجر » اإلصابة«  )٣(
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                            وهكذا استـسلمت خيـرب      )١ ( .           اهللا وجهه     رم            املرتضى ك   ً اً                   هذا الرجل هو علي   
   .                               للمسلمني يف مدة قصرية وبأقل اخلسائر

                               من بني أسرى خيرب، وكانـت                    رضي اهللا عنها               بنت حيي                    كانت أمنا صفية  
                     وهلذه املرأة العظيمة     .                                                   حمظوظة إىل درجة أا أصبحت زوجة الرسول الكرمي         

                    واستعملت نفوذها    )٢ (                                              يف الدعوة اإلسالمية بني قومها بعد إسالمها،                 إسهام كبري 
   .                           ومكانتها السابقة يف هذا اال

                مفخرة مؤتة . ٢

  .     ً      ائباً عنها     غ                                                              وهذه الغزوة كانت غزوة مليئة بالبطولة وإن كان الرسول          
         ً         كانـت سـبباً يف                          ، وهي الغزوة اليت                                             أجل، فلن نستطيع إمهال ذكر غزوة مؤتة      

                                        هذه الغزوة اليت استشهد فيهـا أحـب          .                                  وصول اسم اإلسالم إىل أمساع العامل     
                               ومن بعده جعفـر بـن أيب                                        ودفنوا هناك، زيد بن حارثة                        الناس إىل الرسول    

                                   ستشهد هؤالء كلهم يف مؤتة وطاروا       ا  .      ً   مجيعاً                           مث عبد اهللا بن رواحة         طالب
                                                           وتعد مؤته غزوة ظهر فيها الدهاء العسكري خلالـد بـن             .                   من هناك إىل اجلنة   

   )٣ ( .                                              ، وكانت أول معركة له يف صف اإلسالم أثبت نفسه فيها        الوليد

                                         الرسائل إىل امللوك ورؤسـاء الـدول                                          أثناء فترة الصلح أرسل الرسول      
ـ                   يدعوهم في        لبية، ـ                                                          ها إىل اإلسالم، فكانت إجابة بعضهم إجيابية، وبعضهم س

                                                 
  ٢٠مناقب، الترمذي، ؛ ٤فضائل الصحابة، مسلم، ؛ ٣٨، املغازي، البخاري  )١(
  ٣٤٥-٣/٣٤٤ام البن هش» السرية النبوية«؛ ٣٤٧-٤/٣٤٦البن حجر » اإلصابة«  )٢(
  ٨، ١/٤ لإلمام أمحد »املسند«؛ ٤٤، املغازي، ٢٥فضائل أصحاب النيب، البخاري،   )٣(



 148 

   )١ ( .   اقةـ                    ً                         ورد بعضهم ردا قبيحاً جتاوز فيه حدود األدب واللي

                                              من هذا الصنف األخري، ومع أن شرحبيل بن                           ِ        كان رد شرحِبيل أمري بصرى    
                                              ولكي يبني مدى تعصبه لدينه أمر بقتل حارث                                       كان عربيا إال أنه تنصر،           عمرو

     ً     ذنبـاً                  رسـول اهللا          ِ   رسولِ                       إليه، ومل يكن قتل                   رسول النيب             بن عمري 
                        ً                                                   يغتفر، كما كان أمره خطرياً بالنسبة لتداعيات هذا العمل لدى رؤساء الـدول       

         لى رأسه       ً                                   جيشاً قوامه ثالثة آالف مقاتل جعل ع                                  اآلخرين، لذا جهز الرسول     
  -                                                                   طليقه مث ابنه بالتبين مث حرم اإلسالم فيما بعد أمثال هذا التبين           -                زيد بن حارثة  

                               بن أيب طالب، فـإن قتـل                          ، فإن قتل فجعفر                             زيد بن حارثة أمري الناس     «  :     وقال
                                                       ، فإن قتل عبد اهللا بن رواحة فلريتض املسلمون بينهم                                   جعفر فعبد اهللا بن رواحة    
   )٢ ( » .   ً               رجالً فليجعلوه عليهم

                                                                            عندما بلغ جيش املسلمني مؤته استقبلهم هناك جيش قوامه مائتا ألف رجل،            
                                      ثالثة آالف شخص أمـام مـائيت ألـف            ..                                 إذن، هناك فرق مذهل بني اجليشني     
                                                   الفرق اهلائل قرر املسلمون القتال وهم يقولون                                      شخص، وعلى الرغم من كل هذا     

   " .                            إما أن ننتصر أو ننال الشهادة "

                               ً                                                 استشهد القادة الثالثة األول واحداً إثر آخر، وانتقلت الراية من يد إىل يد             
                                                الذي انكسر يف يده يف ذلك اليـوم تـسعة                                         حىت وصلت إىل خالد بن الوليد     

                                                 
  ٢٥٠-٣/٢٣٧ للطربي »تاريخ األمم وامللوك«؛ ٣١١، ٤/٢٩٨البن كثري » البداية والنهاية«  )١(
؛ ٢١، ٤/١٥البن هشام » السرية النبوية«؛ ١٥٧- ٦/١٥٦للهيثمي » جممع الزوائد«  )٢(

  ٤/٢٩١البن كثري » ة والنهايةالبداي«
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                                                              ن الوليد الذي انتقلت إليه القيادة بعد استشهاد عبد اهللا                          وبدأ خالد ب    )١ (     سيوف،
                                                                   يقاتل من جهة ويناور مبهارة يبحث عن طريقـة لالنـسحاب إىل                      بن رواحة 

        ً     ً     حاب جناحاً كـبرياً    ـ         ذا االنس ـ                                           دون إعطاء املزيد من اخلسائر، وكان ه             املدينة
ـ    ـ                                    صحيح أن التراجع إىل الوراء ل        ..                        من ناحية التكتيك احلريب      ن ـ              م يكـن م

                                                                         يمة الصحابة، وكان الصحابة متأملني من هذا وحيز ذلك يف نفوسـهم، إال             ـ  ش
   .     ً رورياًـ         ذا كان ضـ                               أن املقاييس القرآنية تذكر بأن ه

         ً        نعـى زيـداً                  أن النيب                                     هذه الواقعة فيورد عن أنس                   وينقل البخاري 
                     أخذ الرايـة زيـد      «  :  ً                                                 اً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خربهم فقال           عفر  وج

  -              وعيناه تذرفان -                                      فأصيب، مث أخذ ابن رواحة فأصيب                           فأصيب مث أخذ جعفر   
   )٢ ( » .                                         حىت أخذ الراية سيف من سيوف اهللا فتح اهللا عليهم

              ، كل واحـد                                       مثلوا يل يف اجلنة يف خيمة من درة        «  :                  واية قال النيب         ويف ر 
               ً                     أعناقهما صـدوداً، إمـا حـني         ،                         ً                 منهم على سرير، فرأيت زيداً وابن رواحة      

        نـه مل        فإ                                                                  غشيهما املوت كأما أعرضا أو كأما صدا بوجوههما، وأما جعفر         
                                                                   إذن، فحىت الصحابة قد يكون عند بعضهم كراهية املوت، ولكـن             )٣ ( » .    يفعل

                                                          صل عند أي منهم إىل حد حمظور، وال شـك أن مـا رآه               ت                  هذه الكراهية مل    
   .            وعامل املثال                   يعود إىل عامل الربزخ       الرسول 

                         مني كان ال يتجاوز ثالثة                         مع أن عدد املسل                                 أخافت هذه املعركة بين األصفر    
                                                 

  ٤٤، املغازي، البخاري  )١(
  ٣/١١٣ لإلمام أمحد »املسند«؛ ٤٤، املغازي، البخاري  )٢(
  ٥/٢٦٦لعبد الرزاق بن مهام الصنعاين » املصنف«؛ ٦/١٦٠للهيثمي » جممع الزوائد«  )٣(
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                                                                          آالف مقاتل، واستطاع خالد أن ينسحب جبيش املسلمني دون إعطاء املزيد من            
                                                 فإن عدد الشهداء يف هذه املعركة بلغ اثـين                                         اخلسائر، وحسب رواية ابن هشام    

                                          للناس يف تلك النـواحي أن املـسلمني                              وآكدت معركة مؤتة    )١ ( .         ً  عشر شهيداً 
                  عن اإلسالم، وسواء      ..                                  يتحدثون عن هذا الدين اجلديد                          موجودون، وبدأ الروم  

   .                                                       أآمنوا أم مل يؤمنوا فقد بدأ الناس يتحدثون عن الرسول حممد 

         َ        رسولَه الرؤيا    َ َ        ُ   لَقَد صدق اهللاُ    :                                                بعد هذا التهيؤ العام جاء وقت حتقيق الرؤيا       
ِ      ِ     ْ    َ    ُ     سِجد الْحرام ِإن شاَء اهللاُ      َ  ْ    ُ       لَتدخلُن الْم ْ  ِ    ِّ ِبالْحقِّ      ِّقَصمو كُموسؤر لِِّقنيحم آِمِنني      ِّ َ     ُ        ِ ِّ      ِِ    ِرين   ِ 

ِ   َِ   َ    ً  َ ِ   ً             الَ تخافُونَ فَعِلم ما لَم تعلَموا فَجعلَ ِمن دوِن ذَِلك فَتحاً قَِريباً                   ِ َ   َ     َ     َ       ِ َ  َ  ُ     َ      الَّـِذي ـوه          ِ َّ      
       لَى الدع هظِْهرِلي قِديِن الْحى ودِبالْه ولَهسلَ رسأَر             َ      ِ ْ  ِ    ْ    ِ  ِ      ْ  ِ   َ     َ   َ     ًِهيداكَفَى ِباِهللا شيِن كُلِِّه و     ً   ِ    ِ  ِ   َ َ    ِِّ ُ   ِ    

   . )  ٢٨-  ٢٧  :      الفتح (

                حنو فتح مكة . ٣

             رضي اهللا عنها                                               يرى الرؤيا الصادقة، ويروى عن أمنا عائشة                 كان الرسول   
                     الصاحلة يف النوم،                        من الوحي الرؤيا                               أول ما بدئ به رسول اهللا        "  :          أا قالت 

   )٢ ( " .                                     فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح

    يف  ى                          يراها يف منامه، وقـد رأ                                            هكذا كانت الرؤيا اليت كان الرسول اهللا        
    ومع   .            ذلك وصدقته         الكرمية                        مثلما صورت اآلية                                   منامه أنه يدخل املسجد احلرام    

                                                         يراها يف منامه كانت ممتزجة بالوحي وقريبة منه إال                                      أن الرؤيا اليت كان النيب      
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                                 ً          ، أي فكما كان اهللا تعاىل يريه أحيانـاً          "      الرؤية "                 قد تأيت مبعىن      "      الرؤيا "          أن كلمة   
   ..               حىت يوم القيامة                                 ، ويريه بعض احلوادث املستقبلية                               اجلنة وجهنم واللوح احملفوظ   

     ً       ً                      آمناً مطمئناً وأداءه مراسـيم                                                        على غرار هذه فقد أراه دخوله إىل املسجد احلرام        
                                                                      ، قد تكون هذه رؤيا يف املنام وقد تكون رؤية عيانيـة، وسـواء                        والعمرة    احلج

                                أن احلوادث جرت مثلما رآها                                                        أكانت هذه أم تلك فالنتيجة ال تتغري، فاملهم هو        
                         ، وكانت احلوادث تـدفع                                                       بالضبط، وكان املنظر الذي رآه يشري إىل فتح مكة        

   .               املسلمني حنو الفتح

                           وحلفائها من القبائـل                بني قريش           ُ         صلح يف احلُديبية       َّ     ما متَّ من                  كنا قد ذكرنا    
                                                ائل، ولكن عندما قامت قبيلة بين بكر احلليفة                                       وبني املسلمني وحلفائهم من القب    

                                         والفتك م فقـد مت اإلخـالل بـصلح                                          باهلجوم على قبيلة بين خزاعة          لقريش
                  وخامة عاقبـة      ُ                                                                احلُديبية، ومل تعد بنود هذا الصلح سارية، وقد أدرك أبو سفيان          

     ً                                       حماوالً التأكيد على أن الصلح ال يـزال               املدينة                                هذا اهلجوم، فسارع بالسفر إىل      
   )١ ( .     ً                         سارياً، ولكن مل يوفق يف مسعاه هذا

                     ً          لمعركة، وكعادته دائماً كـان      ل          يتهيأ                                        لقد سبق السيف العذل، وبدأ النيب       
                                                                                   يكتم نيته وهدفه، وقد كتم نيته هذه حىت عن أقرب وزرائه ومستشاريه إىل درجة              

                 رأى الرسول                رضي اهللا عنها                                           عندما ذهب مرة ليزور ابنته عائشة                    أن أبا بكر  
   )٢ ( .             ال واهللا ما أدري  :                                           وهو يتهيأ للسفر، فسأل ابنته عن وجهته فقالت

      حىت       ، أي                             ً                                   أجل، كان التهيؤ للفتح سرياً إىل هذا احلد حىت عن أيب بكر           
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            ومـع ذلـك     .                                                        عن أقرب الناس إليه والذي اختاره لكي يكون رفيقه يف اهلجرة 
                                                                                     كتم عنه هدفه من التهيؤ للسفر، وهذا بعد آخر من أبعاد فطنته العسكرية، وقد              

    أحد                        ، لذا نراه يقول يف                                 هذا الدرس من الرسول                               أخذ السلطان حممد الفاتح   
          ً     ً                        هاكم فاحتاً كبرياً من أتباع الرسول        " .                              لو أن حلييت عرفت سري حللقتها      "  :      األيام
ومن مدرسته يف التكتم                     .   

                                                         عندما يقوم بعمل عسكري يوري بغريه ويتكـتم علـى                        كان الرسول   
                                                                            هدفه احلقيقي وحياول أن يقدم بعض القرائن اليت تشري إىل هدف آخـر غـري               

                                                 قواد احلاليني يفعلون الشيء نفسه، فإن كـانوا                                          هدفه احلقيقي، وأنا أعتقد أن ال     
                                                                           ينوون اهلجوم على موضع ماء فإم يقومون بعمليات متويه ويفتعلون ضـجة            
                                                                              كبرية يف موضع آخر، إذ خيفون نيام احلقيقة على الدوام فال يدري أحد أين              
                                                                           سيقومون بتوجيه ضربام، أيف موضع أ؟ أم يف موضع ب؟ أم يف موضـع ج؟               

                                 ً                            تطورت منذ أكثر من أربعة عشر قرنـاً، ولكـن املكتـشف                        وهذه تكتيكات 
                                 ً                       ، مع أنه مل ير مدرسة ومل يقرأ كتاباً، ولكنه تعلم                                    احلقيقي هلذا هو الرسول     
                                            أعلم العلماء إىل درجة أنك ال متلك إال         -         وهو األمي -                          ما تعلم من ربه فأصبح      

   .                 ً        وأن تشهد بأن حممداً رسول اهللا

                                      الوقت نفسه جيمع األخبار عن طريق                                           أجل، كان خيفي هدفه عن األعداء ويف      
  .                                                         اليت أسسها حبيث مل يكن حيدث شيء إال ويـصله خـربه                            شبكة االستخبارات 

                                                                                  وسواء أكان يتصرف هكذا بأمر من الوحي أم بسبب فطنته الكبرية فالنتيجـة ال              
   .                                                        تتغري وهي أنه كان يعرف ما حيدث يف البادية كما يعرف راحة يده

                                  ً                               قام أحد الصحابة الذين شهدوا بدراً بإرسال رسالة إىل مكـة            :          ً  ليكم مثاالً  إ
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                     مع امرأة خيـربهم     -                                   بعد أن علم أم متوجهون حنوها      -                  باجتهاد خاطئ منه  -
                                هذا من قبل الوحي فأرسـل                                إليها، وعلم الرسول                          فيها مبسري رسول اهللا     

                                           للقبض على املرأة وأخذ الرسالة منها،                        زبري بن العوام                      بن أيب طالب وال       علي
   )١ ( .                وهذا ما مت وبسرعة

                                                                   واستمر التكتم يف هذا األمر ومل يشعر أحد بقدوم هذا اجليش حىت أصـبح       
         ريق عمه          عن ط                     إليه أبا سفيان                           وعندما استدعى الرسول      .                على مشارف مكة  

                                         أي خيار أو سبيل آخر، فلو حاولوا                                          ، مل يكن قد بقي أمام أهل مكة               العباس  
   .                 لقد أسقط يف أيديهم   ..                              اهلرب بأسرع فرس أو ناقة ملا جنوا

                                             يتصرف حبذر، وحذره هذا كان مـن أجـل                                 ومع ذلك كان الرسول     
  ،                أهـل مكـة                                                                    الفريقني إذ مل يكن يريد أن يتأذى أحد ال من جيشه وال مـن             

                           العظيمة، ومل يسقط سوى                                                     وبسبب حذره هذا استطاع فتح مكة، تلك املدينة       
                                                                              ثالثة شهداء من جيش املسلمني، بينما كان ال يزال هناك الكثري من أهل مكة              

   .                                               من الذين ركبوا عقوهلم وقرروا القتال وليكن مايكون

                                                 يش قوامه عشرة آالف مقاتل، أجل، مـع عـشرة                  مع ج               أتى الرسول   
                                  نفر فقط من املـسلمني، وأراد           ١٦٠٠                                         آالف مقاتل مع أنه أتى قبل سنتني مع         

                                                         ً                إظهار القوة احلقيقية جليشه هذا فأمر بأن يوقد كل مقاتل نـاراً،                     الرسول  
                         وملا كـان أهـل مكـة         .                   لرياها أهل مكة                                وذلك يف مكان مشرف على مكة     

                                            لذا، فعندما رأوا عشرة آالف نار موقـدة          .                    ً     ن كل خيمة توقد ناراً              يتصورون أ 
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                                                                              قدروا أن اجليش الذي حاصرهم ال بد وإنه يزيد عن ثالثني ألف مقاتل، وهذا              
                    ً     ً                                                  أدى إىل شل حركتهم شلالً كلياً، وأدركـوا أن ال سـبيل أمـامهم سـوى                

                        إىل مكة، ألنه عندما                  عندما رجع                                              االستسالم، وهذا هو ما أوصى به أبو سفيان       
         كانت هذه    ..                                                                     رأى هذه النريان اليت مألت البطحاء فقد كل أثر من آثار املقاومة           

                                                                                  الليلة هي اللية األخرية للجاهلية إذ مل يبق بني املسلمني وبني ساعة الفتح سوى              
   )١ ( .          ليلة واحدة

                   مستمرة، وقـسم    -                     ذات البدائل املختلفة  -                            كانت استراتيجية الرسول    
         أذرع،   ة                                                إىل ستة أقسام حيث دخلوا إىل مكة من سـت                     خل إيل مكة            اجليش الدا 

                                                                   ومل جيد أي جيش مقاومة سوى اجليش الذي كان على رأسه خالد بن الوليـد   
        أما اجليـوش                  بن أيب جهل                                                  إذ اضطر إىل تشتيت القوة اليت مجعها عكرمة ،                
   )٢ ( .                        رى فقد دخلت مكة دون قتال   األخ

  ،                                                        هو الشخص الوحيد الذي ميكن أن خيلق مشاكل يف مكة                         كان أبو سفيان  
                 من دخل دار أيب     «  :                                            استطاع أن يلني قلبه جبملة واحدة فقال                     ولكن الرسول   

      ً     كافيـاً                                                       أجل، كان إعطاء هذا القدر واملكانة إىل أيب سفيان          »  .           فهو آمن       سفيان
                                                                                 لربط يديه ومنعه عن القيام بأي عمل طائش، بل أصبح أبو سفيان من أنـشط               
                                                                         من حث على االستسالم، وال شك أنه ما كان باستطاعة مجيع أهـل مكـة               

                            أوىل من بيت أيب سفيان      "      الكعبة "       ت اهللا            ، وكان بي                            اللجوء إىل بيت أيب سفيان    
                ، مث كان هناك     »                          ومن دخل الكعبة فهو آمن     «  :                                بالرعاية، لذا قال رسول اهللا      
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                                                                               قرار مفاجئ، وهو منع اخلروج من البيت ألول مرة يف التاريخ، وكـان هـذا               
    ً                                                                      ورياً من ناحية حتقيق األمن ومن ناحية تسهيل حركة اجليش، لـذا قـال                ضر

                               وهكذا مت القضاء علـى أي        )١ ( » .                               ومن أغلق عليه بابه فهو آمن      «  :         الرسول  
   .                              احتمال للمقاومة من قبل أهل مكة

     لـى                وركزناها ع                                                         ولو أننا صرفنا أنظارنا عن الغزوات األخرى للرسول         
                                                              ً           فقط واالستراتيجية السياسية والعسكرية اليت طبقها، لكان هذا كافياً                  فتح مكة 

                                             أجل، إن فتح مكة وحده يكفي ألن يدفع كل           .                               ملعرفة درجة عبقريته العسكرية   
   " .           حممد رسول اهللا "  :                منصف إىل أن يقول

             ً                                                             لقد كان واثقاً من كل خطوة خطاها يف كل مرحلة من مراحل حتقيق خطته              
                                                             مرات عديدة، فقد استطاع تطبيق خطته حىت أدق تفاصيلها                    َ         حىت لكأنه فَتح مكة   

                             فالعفو العام الذي أعلنـه        ..       ً      ً                                         تطبيقاً دقيقاً، كما عمل كل ما كان جيب عليه عمله         
                                                                                     بعيد الفتح، والشهامة وسعة الصدر اليت أبداها فتحت قلوب أهل مكة فأقبلوا على             

                                       ً             ما أرق هذه املكرمة اليت ساقت أهل مكة سوقاً إىل                                     إعالن إسالمهم، فما أعذب و    
   .                                                  واآلن أتى دور قلب هذه القوة الكامنة إىل حركة وإىل عمل  !      اإلسالم

                                 هؤالء الناس الذين كانوا باألمس       !                      ما أعظم هذا االنقالب       !..              يا سبحان اهللا  
                                                                            أعدى أعدائه، أصبحوا اليوم مستعدين للتضحية بأنفسهم يف سـبيل حماربـة            

     ولكن    ..                                 نظرة انقلب من فحم إىل ماس                                من ألقى عليه رسول اهللا       ف   ..       أعدائه
        لقـد   )٢ ( .                 أصحابه بالنجوم                                                   ما الداعي إىل أي تشبيهات أخرى، لقد شبه هو          

                                                 
  ٤/٤٧البن هشام »السرية النبوية«؛ ٣٣٢-٤/٣٣١البن كثري » البداية والنهاية«  )١(
  ١/١٤٧للعجلوين » كشف اخلفاء«  )٢(



 156 

                                                          يف يوم واحد أن يرفع األرواح املتلطخة هلؤالء القـوم                             استطاع رسول اهللا    
       فيهـا                                                      ً                   الذين كانوا يتدحرجون يف األوحال إىل السماء ليكونوا جنومـاً تـشع             

   .                            وليصبحوا قدوة حىت يوم القيامة

              هفوة حنني . ٤

                                                           كانت هناك قبائل تتعقب احلوادث لكي تنضم إىل اجلهـة                       حىت فتح مكة  
                                                                                     الغالبة، فلما مت فتح مكة بدأت هذه القبائل بالدخول إىل اإلسالم قبيلة قبيلـة،              

  ،                     وقبيلـة هـوازن                                   ذا النحو مل يعجب قبيلة ثقيف                               ولكن جريان األمور على ه    
                                                                                 ولكي ال تسمحا باملزيد من هذه التطورات السلبية بالنسبة إليهما فقد أسرعتا            
                                                                         إىل تشكيل جيش اشترك فيه كثري من النهاب والسالب أيضا حىت بلغ جمموع             

   )١ ( .     ً  ألفاً  ٣٠-  ٢٠       أفراده 

                      ليتسقط وجيمع لـه                       أيب حدرد األسلمي                  عبد اهللا بن                   أرسل الرسول   
      كل                                                      ّ                    األخبار من وسط هذه القبائل، وقام هذا الصحايب بعمله وبلّغ الرسول            

             ً       قد مجعتا جيـشاً              وهوازن                إن قبيليت ثقيف    :                                   ما مجعه من أخبار ومعلومات وقال     
   . ني    ً     كبرياً يف حن

                                                                               كانت كلتا القبيلتني معروفتني بالشجاعة وباملهارة يف رمي السهام، لذا كـان            
                                                                              جيب مقابلتهما جبيش شاب يشكل فيه املسلمون اجلدد غالبيته، وهكذا كان، فقد            

                                       دون أي تأخر، ألن األوضاع كان من                                 أوامره باملسري حنو حنني                  أصدر الرسول   
                                                                    نقلب ضد املسلمني، ذلك ألن جيش العدو إن تيسر له الوقت للتوجه                        املمكن أن ت  
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                                                                         لكان ذلك فرصة أمام بعض من كانوا يتحينون الفرص يف مكة لعمـل                     حنو مكة 
                                                                               شيء ما ضد املسلمني، ويف الوقت نفسه لو قام املسلمون اجلدد يف مكة الـذين               

                     ً    األعداء لكان ذلك باعثاً                                                          أحسوا أن كرامتهم قد أهينت باالشتراك يف احلرب ضد          
   .                                                    على تثبيت إميام باإلسالم وإحساسهم بوحدة املصري يف املستقبل

                                                           باثين عشر ألف من املقاتلني، كان من بينهم ألفان ممن                             مت الذهاب إىل حنني   
                                                                           مل يكونوا مسلمني عن صدق، أما الباقون فكـان معظمهـم مـن الـشباب               

  .                                                   القتال، وكان على رأسهم خالد بن الوليـد                                  وتنقصهم التجربة واخلربة يف   
                                                                        كان العدو قد أخذ موضعه على شكل حدوة احلصان، وبدأت طالئع اجلـيش             

                                            جيش العدو ولكن دون أن ينتبهوا لألمر                 القلب من                          اإلسالمي بشن اهلجوم على     
   .         أو عن قصد

                      بالنبال والـسهام، ألن                               إىل التراجع على أثر إمطارها             هذه الطالئع        مث اضطرت 
                                                                            أكثر اجلنود مل تكن لديهم دروع، وكانت السهام شـديدة علـيهم وتـصيب              
                                                                               أهدافها، فإن كان اهلجوم على وسط حدوة احلصان مت عن علم فـإن التراجـع               
                                                                                  والتقهقر كان خدعة حربية، ذلك ألن رماة السهام ما إن رأوا تراجع املـسلمني              

                                     صيحات الفرح وتركوا مواضعهم ومل                                             وهرم حىت انطلقوا وراءهم وهم يطلقون     
                                                                           يشعروا أم دخلوا داخل كماشة مما اضطرهم إىل التراجع، ومل متـض سـوى              

   )١ ( .                واحتموا بقالعها                           َ                   ساعات حىت قتل منهم من قتل وفَر الباقون إىل الطائف

ـ   -                                                 ظهرت بوادر هزمية ظاهرية يف بداية معركة حنني             ك يف                  مثلما حدث ذل
                                       استطاع بشجاعته الفطرية اليت كانت                         ولكن رسول اهللا     -           ُ    وسط معركة أُحد  
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                                                                           تالزمه حىت يف أحرج املواقف وأصعبها، وبفطنته الكبرية أن يغري وجهة احلرب            
   .                                            وحيوهلا بفضل اهللا تعاىل من هزمية مطلقة إىل نصر باهر

                   اندفع رسول اهللا                                                        عندما أحاط الذهول والذعر جبيش املسلمني وتقهقروا        
        قـد   -              بن احلـارث          ٍ              ويف روايٍة أبو سفيان   -                    كان عمه العباس     ..          إىل األمام 

                                                   ليمنعه عن االندفاع حنو العدو، بينمـا كـان                                     أمسك بلجام بغلة الرسول     
   :                  يصيح بصوته املهيب       الرسول 

   »                       أنا ابن عبد املطلب                أنا النيب ال كذب «

   ..     لبيك "  :           ، فأجابوه  »                  ناد أصحاب السمرة    !         أي عباس  «  :                     مث قال لعمه العباس   
                                                                        وجعلوا يسرعون إليه وسيوفهم مشهرة يف أيديهم، وهكذا انتهت فترة            " !    لبيك

                                وانتـهت املعركـة بالنـصر                                                     الذهول والتراجع القصرية وثابوا إىل الرسول       
   )١ ( .    املبني

     رك يف      اشت                                                           ال أملك نفسي هنا من اإلشارة إىل نقطة، وهي أن رسول اهللا          
           وحـنني                                                      ُ              مثانية عشر غزوة وانتصر يف مجيعها، ولكين أعتقد أن معركيت أُحـد           

                                                                           أفضل معاركه من ناحية إظهار عبقريته العسكرية، ذلك ألن األمور جرت يف            
                              ً                                                املعارك األخرى مثلما خطط هلا متاماً ووصل إىل النصر فيها بسهولة، أمـا يف              

                                                    قد ظهرت أمور وطرأت مشاكل غري حمسوبة حرفت خططه                         هاتني املعركتني ف  
                ً                                                          وغريا وأعطت فرصاً كبرية للعدو، ولكنه استطاع مع هـذا، الوصـول إىل             
                                                                                النصر ومل يكن له أي دخل يف تلك املستجدات، لذا كان قيامه بإنقاذ جيـشه               

                                                 
  ٤/٣٧٣البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٧٧-٧٦، اجلهاد، مسلم؛ ٥٢، اجلهاد، البخاري  )١(
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                                                                           من اهلزمية والوصول إىل النصر يف هاتني املعركتني أفضل وأوضح برهان علـى             
   .                       كرية لذلك القائد العظيم  عس    ال        العبقرية

         تبوك  . ٥

               ، فقد انتشرت                                               من املعارك السريعة اليت حققها الرسول                        تعد معركة تبوك  
          ً     ً                          هيأت جيشاً كبرياً وإن هذا اجليش بدأ                                                شائعة مفادها أن اإلمرباطورية البيزنطية    

                                                         ، وبينما أقلقت هذه الشائعات املسلمني فإـا أصـبحت                             بالتوجه حنو املدينة  
                                                                        مصدر أمل وسرور للقبائل املعادية للمسلمني، اجلميع كـانوا يتوقعـون مـن       

   .            ً        الغسانيني شراً باملسلمني

                                                          كان يستعني بالكتمان يف مجيع غزواته، إال أنه أعلـن                            ومع أن الرسول    
                             ل القريبـة يطلـب منـها                                        ً                  هذه املرة عن هذه الغزوة وأرسل رجاالً إىل القبائ        

                             ً         وما حواليها تعيش آنذاك ظروفـاً                   كانت املدينة   .                          مساعدته بالرجال وبالسالح  
                   ً    ً             ً                                        صعبة، فاجلو كان حاراً جداً واجلفاف سائداً، كما كان وقت قطاف الثمـار،             

        يطلب                                                                      ولكن يف هذا السفر ويف هذه الغزوة كم من فقري ذهب إىل الرسول              
                                                             حلة ليشترك يف هذه الغزوة، وعندما ال يستطيع الرسـول                                منه أن يوفر له را    

  :                               ّ                  الكرمي ذكر هذا املشهد املؤثر وخلّده يف قوله               والقرآن   ..                    ذلك رجع وهو يبكي   
            ام الَ أَِجد قُلْت مِملَهحِلت كوا أَتِإذَا م لَى الَِّذينالَ عو                 ِ َ  َ   ْ ُ    َ ِ   ِ     َ      َ  ِ   ِ َّ    َ   َ      لَّـواوـِه تلَيع ِملُكُمأَح        َّ     ِ  َ    ُ ُ ِ  َ   

ِ    دمِع حزناً أَالَّ يِجدوا   ِ   ِ        َ    وأَعينهم تِفيض ِمن ال   َّ َ  ً      ِ   َنِفقُونا يم  َ  ُ  ِ        ) ٩٢  :       التوبة  ( .   

                                                                      يف هذه األثناء مل يكن املنافقون واقفني مكتويف األيدي، بل بدأوا بنشاط حمموم    
  .                                                                                لتثبيط عزمية املسلمني وعرقلة سفرهم هذا، واستعانوا بكل حيلة يف هذا اـال            

                   ، وبقي يف تبـوك                                              جبيش قوامه ثالنني ألف مقاتل حنو تبوك             رسول      ً          أخرياً توجه ال  
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                                                   مل جيدوا يف أنفسهم الشجاعة ملواجهة هذا اجليش،                   ً                   عشرين يوماً، ولكن البيزنطيني   
                                                              ً                لذا مل تقع حرب يف تبوك، ولكن قدوم املسلمني حىت موضع تبوك أحدث تـأثرياً               

                     ً      ً     ً                        ذا النبأ، وكان ديداً وحتدياً كبرياً للعدو أثر على معنوياته     ً              كبرياً على كل من مسع 
                                                                                      تأثري أي هزمية كبرية يف ساحة القتال، وقد قبلت قبائل مسيحية عديدة أداء اجلزية             

                   لذا، ميكن عـد      )١ ( .                                                   وأعلنت انقيادها له، كما أعلنت بعضها إسالمها               للرسول  
   )٢ ( .               حققها الرسول                              محلة تبوك من ضمن االنتصارات اليت

  ،                                                                   لقد حاولنا بتقدمي بعض احلوادث إظهار اجلانب العسكري للرسـول           
                                                                          واآلن سنقوم بذكر اخلصائص العامة اليت جيب توفرها يف أي قائد عـسكري،             

                             وبفطنته الكبرية يف هـذا                                                            لكي يتسىن لنا معرفة أفضل بالعبقرية العسكرية له         
   .    اال

                                                 
  ٥٢، اجلهاد، اريالبخ  )١(
  . وما بعدها٥/١٣البن كثري » البداية والنهاية«  )٢(
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   :            الفصل الثالث

ي يجب توفرها في أي المؤهالت الت
  قائد

                                                                         جبانب املعلومات والقابليات العسكرية اليت جيب توفرها لـدي أي قائـد            
                                                                         عسكري جيب توفر كل صفات الزعامة فيه، ألن القائد العسكري زعـيم يف             

   :                                   الوقت نفسه وسنقوم بتلخيص هذه الصفات

             يعد إعطـاء     .                                                            على كل زعيم أن ميلك قابلية إعطاء القرارات الصحيحة          . ١
                                                                         ار مبثابة األسس لألعمال اليت جيب إجنازها، ولكن كما ميكن إعطاء قـرار                 القر

                                                                             غري صائب كذلك من احملتمل أن يكون القرار خاطئا مـن ناحيـة التوقيـت               
                                                                             كذلك، فالقرارات املتأخرة أو املتقدمة عن أوقاا الصحيحة تعـد قـرارات            

             قرار آخر                                                                         خاطئة، لذا فإن القرار الصائب الذي يتخذه أي زعيم يتميز عن أي           
   .                                              ً اعتيادي بأنه قرار صائب متخذ يف وقته املناسب متاماً

                                                                           هناك أوقات مهمة جيب فيها اختاذ قرار سريع، والزعيم يتميز عن اآلخرين            
                                                                                 يف مثل هذه األوقات بقابليته على اختاذ القرار السريع الذكي والصائب، هـذا             

               ئة ألن العجلة                                                                   مع أن القرارات املتخذة على عجل تكون يف الغالب قرارات خاط          
                                      ً                                     تكون عادة ضد الصواب ويصعب أن يوجدا معاً، والزعيم هو رجل مثل هذه             

   .                                            األوقات الصعبة حيث يستطيع اجلمع بني هذين الضدين
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              ً            من مل يكن شجاعاً ال ميكن         ..                                        على كل زعيم أن ميلك شجاعة فطرية        . ٢
  د              ً                           ً                                    أن يكون زعيماً، فعلى الزعيم أن يكون شجاعاً رابط اجلأش قوي القلب، فق            

                      ً                                                            يأيت يوم يبقى فيه وحيداً وشجاعته الفطرية تنقذه آنذاك من التذلل، يف مثـل              
                                                                           هذه األوقات اليت يضطر فيها الزعيم والقائد إىل حتمل تبعات دعوته وحده عليه       

   .                                                       أن يتصرف وكأن اآلالف خلفه، وذلك لكي يستطيع الوصول إىل هدفه

                  الذي خياف من كل     ف  .                                            ً         أجل، على القائد والزعيم أال خياف من املوت أبداً        
                                                  ً                          شيء وخيشى من كل خطوة ومن كل أمر ال ميكن أن يكون قائداً ينظم ويدير               

   .     مجاعته

                                                                             القائد رجل اإلرادة اليت ال تلني، فليس من املمكن له الرجوع عن قراره               . ٣
                                                                                وال تبديل إميانه وعقيدته وال إعطاء أي تنازل عنها، فاألمل صديقه الـذي ال              

                                                   لكبري الذي ال يقربه حىت يف األحـالم، فالعراقيـل                                       يفارقه، أما اليأس فعدوه ا    
                                                                              املوجودة أمامه مهما كانت كبرية ال تثنيه عن عزمه وال تضعف من إرادتـه،              
                                                                              فهو ميلك قوة معنوية وروحية يغلب ا اليأس، وإال فكيف يكون باسـتطاعته             

   .                                                         جذب اجلماهري خلفه؟ أجل، إن القائد شخص ذو إرادة فوالذية ال تلني

                         ً     ً                              شخص يدرك مسؤولياته إدراكاً جيداً، وشعور املسؤولية هـذا                    القائد    . ٤
                                                    ً                              جزء ال يتجزأ من كيانه، فلو تفرق عنه مجيع من حوله واحداً إثر واحد فهـو                

  .            ً                                                       ً               يبقى مستعداً لتحمل التبعات الثقيلة لدعوته حىت النهاية وإن أصـبح وحيـداً            
   يع                                                                             أجل، هذا هو مقدار شعوره باملسؤولية، وليس هناك أمر أو عـائق يـستط             

   .                                                     إضعاف هذا الشعور الذي يتحول عنده إىل قناعة فكرية ثابتة

                                     يتجاوز زمنـه، ويكتـشف مـسار                                             على الزعيم أن يكون بعيد النظر       . ٥
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                                                                             احلوادث املستقبلية حبدسه وبفكره الثاقب ويراها مثلما رأى األحداث املاضـية          
                                 ولكن إن كانت األيام تثبت على        .                                         ويعطي أحكامه وقراراته على هذا األساس     

                                                                               الدوام عكس ما أمله وما توقعه وتنقض حدسه فليس يف إمكانه إقنـاع مـن               
   .          سكة من عقل م      برأسه 

                                                                             على الزعيم أن يرى املستقبل لكي تكون قراراته ائيـة، وإال اضـطر إىل              
                                                                            تبديل قراراته على الدوام حسب تقلب األيام، وهذا سيولد اخلالف الفكـري            

                         فالقرارات املتغرية علـى      .          اجلماعة                                           والشقاق بني مجاعته، وهذا يؤدي إىل ادام      
  .                                                       ً     ً                 الدوام ستؤدي إىل تفتيت اجلماعة إىل أفراد كل منهم حيمل فكراً خاصاً بـه             

   .                                                  إذن، فعلى القائد أن يكون ذا بصرية نافذة وفراسة حادة

                          ً       ً                                                 على القائد أن يكون إنساناً مستقراً من الناحية النفسية ال يتأثر وال يغري               . ٦
                                              فال يغره أروع النجاحـات وال يغـريه أكـرب                                      وضعه حتت تأثري أي حادثة،      

   .      ة نفسه ب  اس ح                                     االنتصارات، وعندما يواجهه الفشل يقوم مب

                                                                            القائد هو الشخص الذي بعد عن وضاعة النفس واسـتمر يف طـرز حياتـه               
         الذي                                                                                البسطية املتقشفة، يعيش حياته بتناغم موسيقي هادئ، بل إن القائد اجليد هو           

                                                        داية اليت بدأها، وهذا ال يتم إال إذا كان القائـد                                            ينهي حياته مبستوى أعلى من الب     
   .         السابقنيَ  َءه        ً                                                   ميلك نفساً متواضعة متام التواضع لكي ال ينسى أيامه األوىل وال أصدقا

                                                                         القائد شخص يعرف التقييم اجليد لألفراد، ويعرف أكثر من غريه نوعية            . ٧
      م ويف                                                                       األفراد املوجودين حتت قيادته، ويعرف أين يستعمل ومن يستعمل منـه          

                                                      والشخص الذي ال يعرف توزيع األعمال حسب القابليات،          .              حتقيق أي هدف  
            ً                                          ً                       وال يسجل جناحاً يف هذا األمر ال يستطيع أن يكون ليس فقط قائداً بل حـىت                
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   .      ً     ً إدارياً جيداً

                                                                         على القائد أن يودع كل عمل إىل أليق األشخاص لذلك العمل وأكثـرهم             
                                     ن يقوم ذا التقييم ويقوم بتوظيف                      فالقائد أفضل م    .                            قابلية يف إجناز ذلك العمل    

                                     وهو عادة ال يضطر إىل الرجوع عـن          .                                        القابليات واالستفادة منها على الدوام    
                                                                                قراراته السابقة يف هذا اال ألنه ميلك بوصلة حساسة يف تقيـيم القابليـات              

   .                 ً                                               ووزن الرجال، طبعاً عدا استثناءات قليلة ال ميكن ألي إنسان التخلص منها

                                                         لشخص الذي حيب رعيته حبيث أن كل فرد منهم يشعر أنه                         القائد هوا   . ٨
   ..                                                                           أقرب إىل قلبه من اآلخرين، وهو الشخص الذي تقابله رعيته أيضا باحلـب            

   .                               ثقته بالرعية وثقة رعيته به تامة

                                                                      ال يوجد يف أي مرحلة من مراحل حياته شيء ميكن إشهاره يف وجهه               . ٩
                     ، ولو قـام أحـد                                                         كتهمة، فماضيه معروف كحاضره، وماضيه نقي كحاضره      

                                        ملا وجد فيه ما خيجل منـه، ولـو          -                          سواء بنية سيئة أو حسنة    -               بتدقيق ماضيه   
                                                                             أصبحت الدنيا بأمجعها خصما له ملا استطاعت إلقاء أي ظل من الشك علـى              

   .                              ومل يسلكوا سبل الكذب واالفتراء    ً                    طبعاً إن مت االلتزام بالصدق   ..           عفته ومسعته

                                            ب عديدة وميزات كثرية، واستطاع التميز يف                               القائد شخص له جوان     .  ١٠
                                                                         جمتمعه يف كل جانب من هذه اجلوانب، وال ميكن ألحد أن جيد أي عيـب يف                

   .                                                                 تصرفاته وسلوكه، وكلما دققت جوانبه املختلفة تبني هذا األمر أكثر فأكثر

                                                                             لقد حفل التاريخ اإلنساين بالعديد من هؤالء القادة العظام، ولكن ال يوجد            
                                                                     يف نفسه كل هذه الصفات اليت عددناها، أما القادة الذين مجعوا                        أي قائد مجع  
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   .                        ً بعض هذه الصفات فقلة أيضاً

  ،  " )Napoléon (            نـابوليون    "   ،   " )    ) Hannibal    هنيبعل   "   ،   "              اإلسكندر الكبري  "
  ،  "                       الـسلطان سـليم األول     "   ،   "             حممد الفـاتح   "  :               ، ومن تارخينا   " )Hitler (      هتلر   "
           صالح الدين   "   ،   "                     جالل الدين خرزم شاه    "                      وامللقب بالصاعقة،     "               السلطان بايزيد  "
                                   الذي حارب الروس مدة أربعـني        "           الشيخ شامل  "   ،   "              طارق بن زياد   "   ،   "   يويب  األ

                             ً                                          ال شك أن هؤالء كانوا قادة عظاماً، غري أننا إن قمنا بتقيـيمهم مـن               ...     ً عاماً
    ً                    أبداً بقائـد القـادة                                                                 زاوية الصفات اليت سردناها لوجدنا أنه ال ميكن مقارنتهم          

   .    حممد 

                                                                       أجل، هناك شخص واحد فقط يف العامل كله استطاع أن جيمع فيه مجيـع              
    ذلك    ..                                                                  صفات القيادة الناجحة دون أي نقص ويف أعلى الذرى وهو حممد            

                                                                             ألنه كان رسول اهللا، وكان حتت رعاية اهللا وتأييده وتوفيقه يف مجيع اإلجراءات             
   .                    اليت اختذها طوال حياته

                   ة سريعة على حياته   نظر  - أ

                                 ً                                           كانت مجيع قراراته سريعة وصائبة جداً، فلم ينتج الفشل واخلذالن عـن أي             
                                                                                   قرار اختذه، وقد سبق وأن أعطينا أمثلة مفصلة حول هذا األمر والسيما القرارات             

      ققـة                                    واليت أنقذت جيشه من هزائم حم             وحنني                            ُ       الصائبة اليت اختذها يف معركيت أُحد     
   .                         وأوصلته إىل انتصارات مبينة

        ً      ً                  ً     ً      ً                          كان شخصاً شجاعاً بفطرته، سلك طريقاً طويالً وصعباً حتدى به العـامل            
                                                                             أمجع، واستمر يف طريقه هذا دون خوف ال من أي فرد وال من أي مجاعة، بل                
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                                                                             كان عندما تبدو بوادر اهلزمية يف جيشه يسوق فرسه ويهجـم بنفـسه علـى               
                  بن أيب طالـب              ً                أن فارساً بشجاعة علي                                     األعداء دون أي خوف وال وجل حىت      

  نا يوم بدر    "  :             كان يقوللقد رأيت                         وحنن نلوذ برسول اهللا                             وهو أقربنـا إىل                    
   )١ ( " .                                   العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا

  ،   ِ         ِقبل نجد                             أنه غزا مع رسول اهللا                                 عن جابر بن عبد اهللا                رد البخاري   يو
                              ٍ                                قفل معه فأدركتهم القائلة يف واٍد كثري العضاة، فنــزل                                فلما قفل رسول اهللا     

    ٍ      سـمرٍة                                                         وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنـزل رسول اهللا حتت                  رسول اهللا   
  :                                      يدعونا، وإذا عنده أعرايب فقـال                            ً                       وعلق ا سيفه ومننا نومةً، فإذا رسول اهللا         

»    إن هذا اخترط علي                     وهو يف يده صلْتاً، فقال       سيفي وأنا نائم، فاستيقظت       ً  ْ                                  :    مـن     
                        هذه هي شجاعة رسول      )٢ ( .          اقبه وجلس          ، ومل يع   )    ً ثالثاً (  »   اهللا  :                مينعك مين؟ فقلت  

   .                                     ، وهذا هو مبلغ ثقته باهللا واعتماده عليه   اهللا 

     ً                ً      ً                               يوماً عندما مسعوا صوتاً عظيماً وخرجـوا إىل الـدروب                            وفزع أهل املدينة  
          كان النيب   "  :       قال             عن أنس                                               الستطالع اخلرب، دعونا نقرأ احلادثة يف البخاري      

    وأشجع الناس، ولقد فزع أهل املدينة ذات ليلة،                                     أحسن الناس وأجود الناس                                                     
                                قد سبق الناس إىل الـصوت،        ِ                                            فانطلق الناس ِقبل الصوت، فاستقبلهم النيب       

ٍ                  عرٍي مـا عليـه                             وهو على فرس أليب طلحة      »    عوا                 مل تراعوا مل ترا    «           وهو يقول       
   )٣ ( .               سرج، يف عنقه سيف

                                                 
  ١/٨٦لألمام أمحد » املسند«  )١(
  ٥٧، كتاب صالة املسافرين، مسلم؛ ٣١، املغازي، ٧٤، اجلهاد، البخاري  )٢(
  ٩، اجلهاد، ابن ماجه؛ ٣٩، األدب، البخاري  )٣(



 167

                                                          أول من مسع الصوت فامتطى فرس أيب طلحة وتوجـه إىل                         كان الرسول   
     إذن،   .                                                                  ناحية مصدر الصوت حىت اطمأن إىل عدم وجـود أي خطـر ورجـع             

                       يبني مدى الـشجاعة                           أفزع مجيع أهل املدينة                                 فاإلسراع وحده حنو مصدر صوت      
   .                            الفطرية اليت كانت موجودة لديه

                   وهو يف الغـار                                 وخاف على حياة الرسول                             وعندما خشى أبو بكر   
  »  !                              ما ظنك باثنني اهللا ثالثهمـا؟      «  :                                             معه بعد أن اقترب منهما املشركون قال له       

                                        مث أال يعد خروجه من داره واألعداء         )١ ( .           الصديق                           فهدأ بذلك روع أيب بكر    
                                                                          الذين أعماهم احلقد والغضب حييطون ا شجاعة كبرية؟ كـان ميلـك إرادة             

   .   عاىل                                                  صلبة ال تز وال ميكن لويها ألا كانت مرتبطة مبشيئة اهللا ت

                         العظمة اليت ال ميكن بلوغها  - ب

                                      وهو يف بطن أمه، لذا مل يتعـود                                             ً        تويف والده قبل أن يولد، أي أصبح يتيماً       
                                                                                االعتماد على األب وانتظار العون واملساعدة منه وما قد يستتبع هذا االعتماد            

   .                                                            من ارختاء لدى اإلنسان، فدعوته كانت موجهة إىل تقوية إرادة اإلنسان

                                                                              وتوفيت أمه وعمره ست سنوات، بينما تعد األم أكرب سند للمرء، وليس هناك             
   ..                                                                ً                من يستطيع أخذ مكان األم يف القلب، إذن، فقد سحب منه هذا السند أيـضاً              

   .                                                                 كانت احلوادث يئه وتربيه، وكانت إرادة فخر الكائنات تقوى مبرور األيام

   ..               وألهل مكـة    ً     اً ملكة                                                     ويف سن الثامنة فقد جده، هذا اجلد الذي كان سند         
   .                 ولكنه أفل هو اآلخر

                                                 
  ١/٢م أمحد لألما» املسند«؛ ٢، فضائل أصحاب النيب، البخاري  )١(
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            ومـصدر         الثقـة                                        ذه احلوادث أن يوجهه إىل منبـع                          كان اهللا تعاىل يريد   
                    يديه كل شيء ميكـن      بني                                         إىل ذاته تعاىل، وأن يسحب من حوله ومن          ..      األمان

         يه هـو                                        أجل، سيعاونه هو، ويسانده هو وسريب        ..           ً                  أن يلقي ظالً على هذا األمر     
             كلما فقد                                                        صحيح أنه من احملتمل أن هزة كانت تصيب رسول اهللا              ..     تعاىل

    ً                                                       ً                   سنداً، وذلك حسب طبيعته اإلنسانية، غري أنه كان جيب أن يتهيأ متاماً حلمـل              
                                                                               عبء الوظيفة الكربى اليت بانتظاره وأن تشحذ إرادته أكثر فأكثر، وذلك لكي            

                     مجيعها يـدها منـه                      سحبت الدنيا                ً       ال يتردد أبداً وإن                       ً       ال يفقد من عزميته شيئاً و     
      ملا  -                      وهو مل حيدث يف احلقيقة    -                 ولوحدث له هذا      .           ً                  وبقي معلقاً يف الفراغ وحده    

                                  ولو مل يكن هذا أمره فكيف كان          ..                                          تغري شيء بالنسبة إليه والستمر يف طريقه      
                                                                         يستطيع مجع أصحابه بعد كل ما أصابه وأصام، ويأمرهم بتعقـب جـيش             

                                               ة إىل درجة أنه رغم كل اجلروح الـيت أصـابته                                     العدو؟ كان صاحب إرادة قوي    
                                                                            وأصابت أتباعه، ورغم التعب واإلرهاق فقد كان يف مقدمة جيشه وهو يتعقب            

   .         جيش العدو

                                                                            ال توجد يف حياته حلظة ذعر واحدة، ففي اللحظات اليت تفرق عنه أصـحابه              
                           ً      ً                                               الذين كان كل واحد منهم أسداً هصوراً ذات اليمني وذات الشمال ثبت هـو يف               

   .                                       أجل، لقد كانت إرادته إرادة فوالذية ال تلني   ..                         انه فلم يتأخر خطوة واحدة  مك

                      توفيت زوجتـه مث عمـه      ..               ، ولكنه مل يهتز                               مل يبق هناك أذى مل يصبه يف مكة    
   .                                                                     وكانا من أكرب مسانديه، ولكنه مل يصبه أي يأس ومل يظهر عليه أي تردد أو قلق

              وه إىل حائط،    أ                                   رموه باحلجارة فأدموا وجهه وأجل                           عندما ذهب إىل الطائف   
      إن                                          ً                                   وظهر له ملك وقال له إنه مستعد ألن حيمل جبالً ويطبقه على أهل الطائف             
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   )١ (  ..                                                                          أراد ذلك، ومع أن الدم كان يسيل على جسده الطاهر إال أنه رفض هذا             
             إذن، يستطيع     ..                      قيد شعرة عن قرارها                                           فما أعجب هذه اإلرادة اليت ال تتزحزح        

                            ديه بكل شيء، ألنه يعلـم       ف                                                     اإلنسان أن يتبع مثل هذا القائد حىت املوت، وأن ي         
                فكيف ميكن السري      ..                                                           جيدا أنه مع مثل هذا القائد لن يقف يف منتصف الطريق          

                                                                     وراء شخص ضعيف اإلرادة يغري رأيه بسرعة ويترك أصدقاءه يف وقت الـضيق       
                                                     رات ومبادئ سبق وأن مت التضحية يف سبيلها بـآالف                                والشدة ويرجع عن قرا   

                                                                           األشخاص، بينما كان املنتظر منه االشتراك بالتضحية نفسها؟ كيف ميكن ملثل           
                       ً       ً                                                هذا الشخص أن يكون قائداً وزعيماً؟ مث أليس أمثال هؤالء من مدعي الزعامة             

                                                         والقيادة هم السبب يف خيبة الرجاء اليت حيسها إنساننا اليوم؟

          الـذي                ً                                        مسؤولية وبطالً من أبطال اإلرادة الصلبة، فالقرآن               إنسان      كان  
  .                               لقد كان صاحب إرادة مدهـشة        ..                                        أنـزل عليه لو أنـزل على جبل لتصدع      

   ..            ً     ً       إنسان فرداً فـرداً     َّ لَّ ُ كُ          اهللا تعاىل    ب    ِّ  عرِّف                 كان عليه أن ي      ..  ُ ّ                كُلّف مبهمة التبليغ  
                                 يط بقشرة بيضة، ولكن رسول اهللا                                                  كانت مهمة صعبة مثل مهمة تفريغ مياه احمل       

       فتح القلوب وأدرك قابليات كـل         ..                                          أخذ هذه املهمة على عاتقه دون تردد                                  
   .             فرد من األفراد

                                            ً                          تبليغ دعوة اإلسالم كان هدف وجوده، فلم يكن قلقاً ال حول الـدنيا وال         
ِ                                                            حول اآلخرة، فلم ينِسه أي شيء هذا اهلدف وهذه املسؤولية، ال رؤيته اجلنات                               

                                          فمن ذلك املكان الذي رصفت النجوم حتـت           ..                     وصوله إىل قاب قوسني       وال  
                                                                             أقدامه كاحلصى رجع إىل هذه الدنيا اململوءة باآلالم وباملشقات وأصبح معنـا            

                                                 
  ٣/١٦٨البن كثري » البداية والنهاية«  )١(
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                                                                             وبيننا، ألنه كان يشعر مبسؤوليته وبوظيفته بكـل ذرة مـن ذرات وجـوده              
ِ   واِهللا   «  :            ذات يوم   ا                                         بلغ شعور املسؤولية عنده درجة قال معه         ..       وكيانه     ِددتلَـو      ِ  َ 

                                      ً              كان هذا هو إدراكه ملسؤولية كونه إنساناً حيمل          )٢ ( » )١ (                   أين كنت شجرة تعضد   
            امتـداد                     وحاله يوم احملـشر      ..                                               عبء مهمة ثقيلة ويئن حتت ثقل هذه املسؤولية       
    !..      أمـيت  «  :                   تعاىل وهو يقول                                                    ملسؤوليته هذه، لذا سيقع يوم القيامة ساجدا هللا       

                                                                    واحلقيقة أنه مل يكن هناك أحد غريه يستطيع محـل مثـل هـذه                )٣ ( »   !..   أميت
                                                                            املسؤولية، ألا كانت مسؤولية اإلنسانية كلها، أي متتد من اإلنـسان األول            

   .              حىت اإلنسان األخري

   ..              أهذا فحـسب؟    .  ن                                                       كان صاحب رؤية وفراسة تتجاوزان أبعاد الزمان واملكا       
                                                                                   كانت نظراته تصل إىل عامل الغيب وتبصره، إذ أمل يكن هو الذي شرح لنا وهـو                

                                  بكل تفاصيله؟ كان يرى ويشاهد هذا        واحملشر                               يف الدنيا عامل اجلنة وجهنم والصراط
            ل أقوالـه                           ً                            وكما أكدنا من قبل مراراً فإن احلوادث صدقت ك          )٤ (      لنا    صفه           العامل مث ي  

                                                                                 اليت قاهلا حول املستقبل ومل تكذبه، فكلما حان الوقت املالئم ظهرت احلادثة اليت             
                                          ولكي تدرك مدى بعد نظره انظـر إىل          )٥ ( .                                      تنبأ ا، وهناك حوادث تنتظر الظهور     

   .                               الذي سبق وأن فصلنا الكالم حوله      ُ     صلح احلُديبية

                                                 
  .      ّ أي ت قط ع:     ت عضد  )١(
  ٩، الزهد، الترمذي؛ ١٩، الزهد، ابن ماجه  )٢(
  ٣٢٦، اإلميان، مسلم؛ ٣٦، التوحيد، البخاري  )٣(
  ١/٤لألمام أمحد » املسند«؛ ٢٥-٢٢، الفنت، مسلم  )٤(
  .انظر إىل مباحث الفنت واملالحم يف كتب احلديث  )٥(
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                    اإلنسان الذي مل يتغري  - ج

                                                  أي سار فخر الكائنات على املنوال نفسه وضـمن            ..                ه مثلما بدأها           أى حيات 
-                       مثلما تصرف يف مكـة       ..                                                     املقاييس نفسها واملبادئ نفسها فلم يتغري ومل يتبدل       

             وهو خياطـب                     تصرف يف حجة الوداع-                                 وليس معه سوى امرأة وصيب وعبد وحر  
   .                                  عه زاد وهو يف أوج النصر والفتح املبني                            أكثر من مائة ألف، بل إن تواض

                 تأملوا كيـف مل       ..                                                          هو القائد الوحيد الذي مل يتغري ومل يتبدل طوال حياته         
                                                                              يغري سلوكه وتصرفه أمام الذين كانوا السبب يف األذى والشدائد اليت تعـرض             

                                                         وعندما توسعت حلقات أصدقائه وتعددت بتقـدم الـدعوة           .                هلا طوال حياته  
              ً         ه السابقني أبداً، بقي     َ َء                                  ذوي قابليات كبرية، مل ينس أصدقا                         والتحاق أناس جدد    

   .             ً كما كان سابقاً

                التواضع الرائع  - د

         ً                                                                      كان جالساً يف أحد األيام يأكل مع أصدقائه، فمرت به امرأة بذيئة اللسان،             
   " .                                                           انظروا إليه جيلس كما جيلس العبد ويأكل كما يأكل العبد          " :                فلما رأته قالت  

ٍ    وأي عبٍد    «  :             فقال النيب           قـال   " .                  ويأكل وال يطعمـين    "  :     قالت  »          أعبد مين؟         :  
           فأعطاها   "             مما يف فيك    ين م   أطع "  :                 فناوهلا فقالت   " !           ناولين بيدك  "  :     قالت  »  .    فكلي «

   )١ ( .                                 ً        فأكلت فغلبها احلياء فلم ترافث أحداً حىت ماتت

                   تقبلته رعـدة أي    ـ          يديه فاس            من بني     ً             الً أتى النيب    ـ          أن رج           وعن جرير 
       ، إمنا     ْ                ِ      هونْ عليك، فإين لست مبِلك     «  :                  فقال النيب                         ارجتف من مهابة النيب     

                                                 
  ٩/٢١للهيثمي » جممع الزوائد«  )١(
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   )١ ( » .             تأكل القديد                   ا ابن امرأة من قريشـ   أن

                     ملكا من املالئكة            ىل النيب                                    أنه كان حيدث أن اهللا أرسل إ                     وعن ابن عباس  
                                  ً         يا حممد، إن اهللا خييرك بني أن تكون نبياً          "  :              ، فقال امللك                  مع امللك جربيل  
                    كاملستشري فأومـأ                 إىل جربيل                         ، فالتفت رسول اهللا      "    ً        ً     ً    عبداً أو نبياً ملكاً   

   )٢ ( » .       ً يا عبداً     بل نب «  :                فقال رسول اهللا  "     تواضع "        إليه أن 

                                                        واهلدايا تأتيه من أرجاء الدنيا، ولكنه كان يوزع                                      يف هذه األثناء كانت الغنائم    
                                      ً                              واهلدايا على أصحابه وال يبقي لنفسه شيئاً منـها، ومل يـتغري                              مجيع هذه الغنائم  
       ً      ً                          منتصراً وفاحتاً دخل وذقنـه يكـاد                                   حياته، وعندما دخل مكة                    سلوكه هذا طوال  

   )٣ ( .                      ً يالمس ظهر راحلته تواضعاً

         ولكنه   )٤ ( » .             قوموا لسيدكم  «  :               قال جللسائه                                    عندما أقبل عليه سعد بن معاذ     
   )٥ ( » .           تقوم األعاجم             ال تقوموا كما  «  :                                   كان ينهى أصحابه عن القيام له ويقول

        إليه   ى                           غري أن هذا الفضل املهد      )٦ ( ،      ً                 إماماً جلميع األنبياء                       صلى يف ليلة املعراج   
              ً     ال أقـول إن أحـداً    «  :           وقال مرة )٧ ( » .                ال ختيروين على موسى «  :             مل يغريه وقال 

                                                 
  ٩/٢٠للهيثمي » جممع الزوائد«؛ ٣٠، االطعمة، ابن ماجه  )١(
  ٢٠-٩/١٩للهيثمي » جممع الزوائد«  )٢(
  ٤٨-٤/٤٧البن هشام » السرية النبوية«  )٣(
  ٢/٣٨البن حجر » اإلصابة«؛ ٢٦، االستئذان، البخاري  )٤(
  ٥/٢٥٣ أمحد لألمام» املسند«؛ ١٥٢، األدب، أبو داود  )٥(
  ١٥/٣للطربي » جامع البيان«؛ ٣/١٣٦البن كثري » البداية والنهاية«  )٦(
  ١٦٠-١٥٩، الفضائل، مسلم  )٧(
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   )١ ( » .         بن متى             أفضل من يونس

                                                                                ومع أن أستار الغيب رفعت مرات عديدة أمام عينيه إال أنه عندما دخل على              
                                                                        ه وعندها جويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر                     إحدى نسائ 

          ال تقـويل    «  :      هلا                                             وفينا نيب يعلم ما يف غد، قال رسول اهللا            :                حىت قالت جارية  
ِ           هكذا، وقويل الذي كنِت تقولني       ،          تقولوه              أما هذا، فال   «  :                   ويف رواية أخرى    )٢ ( ، »                  

   )٣ ( » .                     ما يعلم ما يف غد إال اهللا

                                                                           أجل، هناك إنسان واحد وقائد واحد مل يغري سلوكه وتصرفه املتناغم طوال            
   .                             حياته، وهو بال شك حممد رسول اهللا 

                   معرفته بالقابليات  - ه

ـ                  ررت                                                                       مل يكن له نظري وال مثيل يف اكتشاف قابليات أتباعه، فعنـدما تق
                                ليكون أمري املهاجرين، وقـد                                               إىل احلبشة اختار جعفر بن أيب طالب            اهلجرة

   )٤ ( .                       ً      ً  أن اختياره كان اختياراً صائباً                    يف حواره مع النجاشي           أثبت جعفر

                 ، وكان ما قام                       ً                 أول من أرسله مرشداً إىل املدينة         ري           بن عم           كان مصعب 
                                                                 يف املدينة من أعمال، وما قدم من خدمات للدعوة اإلسـالمية                      به مصعب 

                                   لقد كانت املدينة يف حاجة إىل رجل        .                                     أفضل وأصدق شاهد على حسن اختياره     

                                                 
  ١٦٧-١٦٦، الفضائل، مسلم  )١(
  ٤٨، النكاح، ١٢، مغازي، البخاري  )٢(
  ٢١، النكاح، ابن ماجه؛ ٦، النكاح، الترمذي  )٣(
  ٢٠٢-١/٢٠١لألمام أمحد » املسند«  )٤(
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   )١ ( .                              ، لذا اختاره الرسول لتلك املهمة                       رقيق ودمث اخللق مثل مصعب

                                                 كان ال بد من وجود أحدهم يف فراشه اليهاب املـشركني                  ويف ليلة اهلجرة  
  ،                                                                             إذ كان من احملتمل ومن املمكن أن تقع عليه الضربات املوجهة إىل الرسول              

   )٢ ( .                  للقيام ذه املهمة          أيب طالب     بن                                  لذا كان ال بد من اختيار بطل مثل علي

                                                                        مث من كان جيب أن يرافقه يف هجرته ويصاحبه يف سفره ويكون معـه يف               
                          معه؟ لقـد قـرر أن                                                              الغار؟ أي شخص كان من املفروض أن يراه أهل املدينة         

                                 على موقع الرجل الثـاين علـى                      الذي حافظ                                يكون هذا الشخص أبا بكر    
                                                              قد عينه يف هذا املقام واملوقع منذ بداية األمر، واستمر                                 الدوام، كان الرسول    

   .                                                       ً            أبوبكر يف هذا املوقع حىت النهاية، ذلك ألن اختياره كان موفقاً منذ البداية

        مـن                                                                            هذا، مع العلم أننا جند آثار بصماته يف اختيار مجيع اخللفاء الراشدين           
        هـو                      هو األول وعمر                                            أي كان من املفروض أن يكون أبو بكر          ..     بعده

                                             كرم اهللا وجهه هو الرابع، ذلك ألن حدود                            هو الثالث وعلي                  الثاين وعثمان 
                                                       ها يد القدركانت تقتضي هذا التسلسل، فالتصرف اإلهلي                             آجال هؤالء اليت عينت   
   .               ظاهر يف هذا األمر

   )٣ (                        ً                    ً                           كان موفقاً يف كل اختيار له بدءاً من تسليمه السيف إىل أيب دجانة            
                                  اليت أعطاها إىل نعـيم بـن                     وبني اليهود        ً                              وانتهاًء مبهمة زرع الشقاق بني قريش     

                                                 
  ٢/٧٦البن هشام » ة النبويةالسري«  )١(
  ١٢٧-٢/١٢٦البن هشام » السرية النبوية«  )٢(
  ١٢٨، فضائل الصحابة، مسلم  )٣(



 175

   .                ً                             كان يتصرف دائماً مببدأ إعطاء كل مهمة إىل أهلها )١ (       مسعود

             وكلف عمه    )٢ ( .  ْ                      فأْتمنه على بعض أسراره       ً                 أهالً حلفظ األسرار               كان حذيفة 
   )٣ ( .                   ه ذه املهمة خري قيام         ، وقام عم                      بأمور املخابرات يف مكة        العباس

   ..                                                                           اختياره للقواد واختياره للرسل الذين أرسـلهم إىل امللـوك والرؤسـاء           
                       اختياره لعمـال مجـع        ..  "    ّ الصفّة "                                           اختياره للطالب لكي يكونوا رجال علم يف        

   .                                              كل هذه االختيارات كانت صائبة كما أثتبتتها األيام  ،       الزكاة

                                         ً                                  أجل، إن من املهم جدا لكل قائد أن يعرف متاماً نوعية األشخاص الـذين              
                                                                                 يعهد إليهم القيام مبهمات معينة، والتاريخ يذكر األخطاء الكثرية والكبرية اليت           

              ه من قربـه                                                                           اقترفها الكثري من الزعماء والقادة يف هذا األمر، فكم من قائد خان           
   .                   إليه وجعله من خاصته

                                يف األمور املالية، واستمر يف                               األرقم بن أيب األرقم                    استخدم الرسول   
  ،                        ، أما يف عهد عثمان             وعمر                                            خدمته هذه للشؤون املالية يف عهد أيب بكر       

                                                                               الذي كان خيص من ماله اخلاص بعض أقربائه بالعطاء، ممـا أدى إىل انتـشار               
                                                      على سائر املسلمني، فقد جاء األرقم بن أيب األرقـم                                  شائعة بأنه يفضل بين أمية    

                 مثل هذه الظروف                                ً                                     إليه وسلمه مفاتيح اخلزينة قائالً له بأنه ال يستطيع العمل يف            
   )٤ ( .                 ويف ظل هذه اإلشاعات

                                                 
  ٣/٢٤٠البن هشام » السرية النبوية«  )١(
  ٢٠، املناقب، البخاري  )٢(
  ٢٩-١/٢٨البن حجر » اإلصابة«  )٣(
  ٢٩-١/٢٨البن حجر » اإلصابة«  )٤(
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             حمبوب القلوب  - و

         ً                                                                    كان قائداً حيب الناس وحيبه الناس، إىل درجة أن كل فرد كان حيس أنه هو               
   .                                      ً   األقرب إىل قلبه، كما حيس أنه هو األكثر حباً له

                                                              فكم من مرة التفت يف مسجده قبيل وفاته واسـتعرض وجـوه               ..        كان حيب 
                                                             كان يعرف جيدا أنه وإن التقى م بعد مدة إال أنـه                                       أصحابه ودمعت عيناه، ألنه   

                           لقد آن رحيله إىل الرفيق        ..               ً                                          سيفارقهم قريباً، ولن يراهم مرة أخرى يف عامل الشهادة        
                                                                              ، فأهل السماء كانوا ينتظرونه بشوق، غري أنه لكونه أمنوذج الوفاء، ذرف                  األعلى

                                          حبة، ولكن منظر أصحابه وهم يصلون كان                            مفارقة أصحابه األ      على           ً   الدموع حزناً   
   )١ ( .                                                       ميأل قلبه فرحا وحبورا وجتد البسمة طريقها إىل شفتيه املباركتني

                   ايب، فلو أن أحـدكم             ال تسبوا أصح «  :                             كان حيب أصحابه ويصوم ويقول  
  أنفق مثل أُح    ُ                 أحِدهم وال ن دباً ما بلغ مد ذَه                ِ              ً   َ   أصـحايب   «  :           ويقـول   )٢ ( ، » ِ  َ ِصيفَه        

                  ً          ً            وأحاديث أخرى أيضاً تشكل دليالً على        )٣ ( ، »                          ، بأيهم اقتديتم اهتديتم          كالنجوم
   .                    هذا احلب وهذه الصيانة

     ً                         حمبوباً حبب ال يوصف، حبب يـسري يف      ..                ً                    مث إنه كان حمبوباً من قبل اآلخرين      
              والـصحابة    )٤ (                       ى كمال إميان املـؤمن؟                     ً        مث أمل يكن حبه دليالً عل        ..             شغاف القلوب 

   .                                                       الذين وصلوا إىل ذروة اإلميان وصلوا كذلك إىل ذروة حب الرسول 

                                                 
  ٢٥-٩/٢٤للهيثمي » جممع الزوائد«؛ ٩٨ ، صالةمسلم؛ ٨٣، املغازي البخاري  )١(
  ٢٢٢-٢٢١، فضائل الصحابة، مسلم؛ ٥، صحايب النيب، فضائل االبخاري  )٢(
  ١/١٣٢للعجلوين » كشف اخلفاء«  )٣(
  ٦٩، اإلميان، مسلم؛ ٨، اإلميان، البخاري  )٤(
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                                الذي أسروه يف ماء الرجيع                       الصحايب خبـيب                         عندما أحضر كفار قريش   
                     ِ  ً        د مكانك، وتكون أنت آِمناً يف                          أتشتهي أن يكون حمم    "  :                        إىل موضع اإلعدام سألوه   

                      ال واهللا، ال أحـب أن       "  :                                                     فلو قال نعم، لرمبا أطلقوا سراحه ولكنه أجام         "     بيتك؟
   )١ ( " .                يشاك شوكة يف قدمه

                 د بن الربيـع                        رجال ليبحث عن سع                     أرسل الرسول                      ُ     بعد انتهاء معركة أُحد   
        ِلغْ      "  :             ً     ً      ً                            ، فوجده جرحياً جرحاً بالغاً، فسأله عن حاله فقالأنا يف األموات، فـأَب      ْ  ِ َ                

                      جزاك اهللا عنا خري ما       :                              إن سعد بن الربيع يقول لك       :           وقل له         سالمي           رسول اهللا   
          يقـول     َ ِ  ْ                                                 وأَبِلغْ قومك عين السالم وقل هلم إن سعد بن الربيـع            .       ً           ى نبياً عن أمته     جز
   )٢ ( " .                                                  إنه ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إىل نبيكم وفيكم عني تطرف  :    لكم

                        يف ميـدان املعركـة                               تبحث عن رسـول اهللا                            كانت الصحابية سمرياء  
  :                                                        وعندما أشاروا إىل مكانه ورأته بأم عينها قالـت          " ؟             أين رسول اهللا   "  :      وتسأل

                                                       أي هينة، هذا رغم استشهاد زوجها وابنها وأبيها          )٣ ( " !                َ    كل مصيبة بعدك جلَل    "
   .            يف تلك املعركة

                               بيدها السيف تـدافع عـن                    رضي اهللا عنها               األنصارية                      وبينما كانت نسيبة  
                                                   إىل ابنها اجلريح وطلب منها مساعدته وتـضميد                          أشار الرسول           لرسول   ا

                أسـرعت إليـه       ..                        ً      ً                   كانت قد نسيت أن هلا ابناً مقاتالً وأنه جـرح            ..      جراحه

                                                 
  ٤/٧٦البن كثري » البداية والنهاية«  )١(
  ٤/٤٤البن كثري » البداية والنهاية«  )٢(
  ٣/١٠٥البن هشام » السرية النبوية«  )٣(
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   )١ ( " .     ول اهللاـ        ع عن رسـ             ِ م يا بين وداِفـ  ق "  :                      وضمدت جراحه مث قالت له

                                               إىل الضرب حىت أغمي عليه، ألنه دافع عـن                     الصديق                  وتعرض أبو بكر  
                              يف ثوب حىت أدخلوه منـزله                 أبا بكر                ومحلت بنو تيم     ..              ودعا إليه          الرسول  

          و ال جييب        وه                                                                  وهم ال يشكون أنه ميت، وجعل أبوه وبنو تيم يكلمون أبا بكر           
  :                                                                                 حىت كاد النهار أن يويل، مث تكلم فكان أول ما قاله أنه سأل عن حبيبـه                 

                    ً    انظري أن تطعميه شيئاً      :                                      فقاموا عنه، وقالوا ألمه أم اخلري       "                  ما فعل رسول اهللا؟    "
                  ما فعل رسول اهللا     "  :               ّ                          فلما خلت به أحلّت عليه وجعل هو يقول         .                أو تسقيه إياه  

بصا     :         فقالت  " ؟ واهللا مايل علم                          لف أال يأكل شيئاً أو يشرب حىتحبك، وح                   ً                      
   )٢ ( .        يسمع عنه

                             كان حمبوب قلوب صـحابته                                                 هذه األمثلة ومئات غريها تبني أن الرسول        
  .                        ً     كما أصبح حمبوب أمته مجيعاً       ..                                                  الذين كانوا مستعدين للتضحية بأنفسهم يف سبيله      

         م علـى           ً                                                                  كان حماطاً ذه اهلالة من احملبة اخلالصة، لذا مل يكن هناك حرس أو خـد              
   .                                 كان اجلميع حيبونه، وكان هو حيب اجلميع  .                          ألنه كان يثق فيمن حواليه )٣ (    بابه

         ً             معصوماً منذ البداية    كان   - ز

   ..               ً      ً                                ً         ً               كان ماضيه نقياً طاهراً، فلم يقترف شيئا ميكن أن يعد عيباً أو قـصوراً             
            يـسارع إىل                                       ً                صديق طفولته وصباه، فلو رأى فيه عيباً أكان                         كان أبو بكر  

                                                 
  ٤/٤١٨البن حجر » اإلصابة«  )١(
  ٤/٤١٨البن كثري » البداية والنهاية«  )٢(
  ١٥، اجلنائز، مسلم؛ ٣٢، اجلنائز، البخاري  )٣(
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             بأخالقـه،                  رضي اهللا عنـها                                                        تصديقه أول ما أعلن نبوته؟ أمل تعجب أمنا خدجية        
  :                                                                                 فاختارته مع أن العديدين طلبوا الزواج منها؟ وكما تقـول اآليـة الكرميـة             

َّيِّ   َّ الط ِّ ب  ات    ِِب ِّ يِّ  َّ لطَّ  ِ   ل ِ ني   و     َّيِّ   َّ الط ِّ ب  َيِّ  َّ لطَّ  ِ   لِ   َ ون ِّ ب  اِت ِ    ) فالزوجة الطاهرة خدجيـة     )  ٢٦  :      النور ،                             
                                                            بذلت كل ما يف وسعها لتكون الزوجة الالئقة هلـذا الـشخص                     رضي اهللا عنها  

   .                             الطاهر، وبقيت كذلك طوال حياا

            حىت لقبه                                                                      كان خلقه الرفيع وخصاله احلميدة معروفة للجميع حىت قبل بعثته           
ـ         أهل مكة               كـان أبـو      .                                    ً              فاستقامته ووفاؤه بالعهد كان معروفاً للجميع       "    األمني "     ب

                                                                       يعرفان هذا ويعترفان به، وعداوما له واعتراضهما عليـه كـان                       وأبو هلب     جهل
   .        ما يقوله                                                       آخر، وإال فإن مجيع أعدائه كانوا يعترفون بأنه صادق يف كل    سبب

          ً       كان معصوماً على      ..                                                        كان الطهر والنقاء والبعد عن كل إمث صفة من صفاته         
   .                                    وسنرجع إىل صفته هذه فيما بعد بالتفصيل  .                             الدوام، لذا مل يقترف أي خطيئة

       ً               إن حممداً شخصية ممتـازة   "  :  " )Sir William Muir (              سري وليام موير  "     يقول 
   ..                        ً                                  مل يقترف طوال حياته أمراً يستنكف عنه أي رجل فاضـل             ..             ثال للفضيلة   وم

                                    ً                                              بينما استطاع هو أن يؤسس وأن يهدم دوالً، ويف أثناء معترك حياتـه احلافلـة               
   " .                                    حافظ على فضائله وعاش حياة نظيفة نقية

                     ذا قابليات عديـدة       ..           ً     ً                        ً           كان إنساناً مربءاً من الضعف اإلنساين ومنـزهاً عنه       
                                                                  لية، ومل يكن إال لنيب أن جيمع كل هذه القابليات السامية، ذلك                         واستعدادات عا 

                                                                            ألن وجود كل هذه القابليات وذه املستويات الرفيعـة مل تكـن ضـرورية              
                                                       فمثال قابليته يف التجارة كانت تؤهله ألن يكون أفضل           .                    ألشخاص عدا األنبياء  
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                             تبقى معطلة وغري مـستعملة،                                                       تاجر، ولكن قابلياته السياسية والعسكرية كانت       
        ً                        ً     ً           ً      ً        ً       ً              هذا علماً بأنه إىل جانب كونه تاجراً جيداً كان إدارياً ممتازاً وعسكرياً عبقرياً،             
                                                                         ولكن من اخلطأ حىت حصره يف مثل هذه املهن، ذلك ألنه خلق لكي يستوعب              

                                               ومثل هذه االستعدادات والقابليات ال توهب إال         .                          اإلنسانية بأمجعها وحيتضنها  
                                                 ً              وإال فإن وجود استعداداته األخرى كانت تعد آنذاك عبثاً واهللا                          لنيب أو رسول،    

   .                   تعاىل منـزه عن العبث

               ً                         وكان هذا ضرورياً له لكي يبقى فـوق           ..                             كان ذروة يف كل خري وفضيلة     
                 كان أبـوبكر      .                                         ً                كل قابليات واستعدادات أتباعه ويكون مرشداً وقدوة هلم       

                             ه، بل من أخلـص تابعيـه                                                   ً          يأيت بعده من ناحية القابليات، ولكنه كان تابعاً ل        
   .           واملرتبطني به

         النتيجة  - ح

                                                                              قمنا بشرح القابليات اليت جيب توفرها يف أي زعيم، مث نظرنا إىل الرسول              
                                                                                 من هذه الزاوية، وعلمنا أنه الشخص الوحيد الذي تـوفرت فيـه كـل هـذه                
                                                                ً            الصفات، وليس هناك أي شخص آخر استطاع االقتراب منه لكي نتخذه مقياساً            

            وصـفاته                                                       ونصل من هذا إىل نتيجة مفادها أن خصال الرسول            .   مر          يف هذا األ  
      أي مل     ..                                                                    كانت يف الذروة، فقد خلقه اهللا هكذا وزوده بصفات اخللق الـسامي           

   .                                        ً      ً يكن هذا السمو مسوا بالنسبة لآلخرين، بل مسواً ذاتياً

         ً       ً                                                           كان قائداً عسكرياً كبريا، حىت أنه من اخلطأ التعبري عن صـفته وفطنتـه              
                                                    ، وإن قصور اللغة وعدم كفايتها هي اليت تقودنا          "        العبقرية "           ذه بكلمة            الكبرية ه 
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                                                                               إىل ارتكاب مثل هذه األخطاء دون تعمد منا فنـسند إليـه صـفة العبقريـة              
                    ذه الكلمة، ألن                                                         العسكرية، ألنه ال ميكن شرح اجلانب العسكري للرسول         

            ما أردنـا                       ً                                              هذا اجلانب كان مرتبطاً بالوحي اإلهلي وبفطنته كرسول، وهذا هو           
                                                       أي التأكيد على أن جوانبه هذه أدلة على نبوتـه،             ..                           التأكيد عليه على الدوام   

                                 من هذا املنطلق سواء أذكرنا                                                    وحنن نقترب من مجيع املسائل املتعلقة بسيدنا        
   .              ذلك صراحة أم ال

          ً                                        ً                      كان عسكرياً بصفات مميزة ومستثناة، حبيث أنـه كـان متفوقـاً علـى              
                                                 أوا يف السلك العسكري منذ بداية حيام، إذن،                                   العسكريني احملترفني الذين نش   

                                              ً     ً          ً                  فلم يكن اجلانب العسكري فيه من نفسه ألنه كان شخصاً أمياً مل ير حرباً من               
                ً      ً                        اليت كانت نـزاعاً حمـدوداً، ومل يـشترك يف تلـك                  ِ      قبل سوى حرب الِفجار  

            اآلن يـدير                 ولكنه بـدأ      .                                                    احلرب بشكل فعلي بل قام بنقل السهام إىل أعمامه        
                                                      ً                            معارك هلا استراتيجياا وينتصر يف مجيعها ويتفوق فيها تفوقاً يعجز عنه كبـار             

   :                                                   القادة العسكريني احملترفني، وهذا من أدلة نبوته، ذلك ألنه

              ً       كان هدفـه واضـحاً        ..                                         رسم بأمر من اهللا تعاىل خط دعوة واضحة         :  ً الً  أو
                      عوائق أمامه، وصـرف         ً                                                     وبيناً، كان عليه أن ينشر احلق ويزيل مجيع العقبات وال         

                                                       ً                           كل حياته من أجل حتقيق هذه الغاية، واقترب هو وأتباعه يوماً فيوما من هذه              
                                                                           الغاية وحدثت تطورات كبرية ولكن اهلدف بقي هـو نفـسه ومل يـتغري ومل               

         والـذين    .                                                                       ينحرف عنه، فلم تكن الوصولية شيمة له وال ألتباعه النجباء امليامني          
                    ً                           مرت ثالثة وعشرين عاماً يعرفون أنه مل يغـري                                            دققوا تاريخ فترة نبوته اليت است     

   .    ً                                                         شيئاً مما قاله منذ بداية أمر نبوته بل استمر يقوله حىت اية حياته
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                                                                          مل تكن احلرب غاية من غاياته يف أي مرحلة من مراحل حياته، بل كانت              
                                                                               الوسيلة األخرية اليت يطرق باا، إذ كان يقدم البدائل للطرف اآلخـر علـى              

   )١ ( ،                                                            بديالن األوالن فكان إما الدخول إىل اإلسالم أو إعطاء اجلزية                         الدوام، أما ال  
   .       مقاتلته                                       فمن قبل أحد هذين البديلني ال جيوز يف اإلسالم 

    ّ                                                       يذكّر القواد واجلنود الذين أرسلهم إىل جهات عديدة بعـدم                 كان النيب   
                وعندما أخطأ    )٢ (           ً                                                التعرض أبداً للنساء واألطفال والشيوخ ومن ال حيمل السالح،        

                                           وقتال بعض من تومها أم أظهروا اإلسالم                    بن زيد             وأسامة                 خالد بن الوليد  
             أجل، لقد    )٣ ( .              ً    ً     عاتبهما عتاباً مراً       ً                                        خوفاً ووسيلة للنجاة بأنفسهم فإن الرسول       

                   وه مجيـع الـذين            ً      ً                                              عني هدفاً معيناً مل يسر هو وأصحابه فقط حنوه، بل سار حن           
   .                              ا بعده بعدة عصور والتزموا ديه  ءو  جا

     صحيح   .  "                 اهلجوم أحسن دفاع   "                      يتحرك وفق شعاره                  كان الرسول     :      ً ثانياً
                                                             ً             أنه اضطر للدخول يف بعض احلروب الدفاعية، ولكنها كانت مجيعها حروبـاً            

   .                                يء الفرصة واألرضية الصاحلة للهجوم

           ً                      لم يدع شيئاً للحظ بـل كـان                                           كانت تصرفاته مجيعها على بصرية، ف       :      ً ثالثاً
                                                    والدليل على هذا أنه مل خيط يف حياته خطوة حنـو             .                      حيسب لكل خطوة حساا   

            ً                                                                       الوراء، فمثالً أراد الصحابة مرة أن يعرفوا عـدد جـيش العـدو، ولكنـهم مل                
                                                                            يستطيعوا ذلك إىل أن قبضوا على شخص وأكرهوه على الكالم، غري أن الرجل             

                                                 
  ٤٨، السري، الترمذي  )١(
  ١٧، القضاة، النسائي؛ ٤٨، السري، الترمذي؛ ٣٥، أحكام، البخاري  )٢(
  ٩٥، اجلهاد، أبو داود؛ ١٥٨، اإلميان، مسلم  )٣(
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                              ً              يبدأون بضربه، وعندما يكذب إرضـاًء هلـم                                       عندما كان يصدق ال يصدقونه و     
                   ّ                                         أن يدعوا الرجل وأالّ يؤذوه، مث استدعاه إليه وسـأله                                  يدعونه، فأمر الرسول    

                             ج من هذا العـدد تعـداد        ت                                                     عن عدد اإلبل الذي ينحرونه كل يوم للطعام، واستن        
        إذن،   )١ (                                         ووضع استراتيجيته حسب هذه املعلومات،      ه                           جيش العدو، وأخذ أهبته ل    

                                                                 خيطو خطوة عشوائية، ويدقق أحوال وأوضاع عدده وعدد جيشه لكي                    فلم يكن   
   .                                                              يأخذ لكل أمر أهبته، وهذه هي إحدى اخلصال الضرورية لكل قائد عسكري

                                                                       كان يتبع مبادئ معينة يف حتركاته، ومل يدع هذه املبادئ، فقد كـان               :      ً رابعاً
                مثال واضـح                                                           الوقت الذي يقرره للهجوم على األعداء، وغزوة خيرب         ِّ  دِّد   ً   مثالً حي 

                         َ َ َ          ولكنه سار إىل خيرب، وظنت غَطَفَان                                       َ َ َ         على هذا، فقد أظهر أنه متوجه حنو غَطَفَان       
                                                                                 أنه سائر إليها فتحصنت خلف أسوارها، واعتقدت خيرب أن األمر ال يهمها وبعيد             
                                                                                     عنها، لذا مل تتخذ أي احتياط، وبينما كانت تفرك عينيها من أثـر النعـاس يف                

                                                                                   لصباح الباكر لذلك اليوم قام املسلمون الذين كانوا قـد أدوا صـالة الـصبح                ا
                                                                               ودخلوا إىل أجواء عامل روحي مبباغتتهم، وكان هذا نتيجة ختطيط رائع للرسول             

٢ ( .                                        ً           الذي كان حيل كل املشاكل وكأنه يشرب فنجاناً من القهوة(   

                      يعلم وجهة الرسول                                                باملبدأ نفسه، إذ مل يكن حىت أبو بكر                 ودخل مكة 
 .              ًوكانت مفاجأة أهل مكة كبرية، وعندما علموا باملوقف مل جيدوا جمـاال             ً                                                         

                                      ً                                   فقد التزم يف األمثلة اليت أعطيناها سابقاً ويف مجيع غزواته األخـرى              )٣ ( .     للهرب

                                                 
  ٢/٢٦٩البن هشام » السرية النبوية«  )١(
  . وما بعدها٣/٣٤٢البن هشام » السرية النبوية«؛ ١٢٠، اجلهاد، مسلم؛ ١٢، الصالة، البخاري  )٢(
  ٤/٤٢البن هشام » السرية النبوية«  )٣(
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   .            رية ذا املبدأـ                                 اليت مل نذكرها واليت وردت يف كتب الس

                        ام مع العدو حبيث يكـون    د                           الوقت املناسب للدخول يف ص               كان خيتار     :      ً خامساً
                                                                             وقت املعركة ومكاا يف صاحل املسلمني ويف غري صاحل العدو، ففي معركة بـدر             

   )١ ( .                                                               نـزل املسلمون يف موضع يتوفر فيه املاء بينما مت حرمان املشركني من املاء

                    أطال زمن معركة                                 ً     ً           كان يستعمل عامل الزمن استعماالً جيداً، فقد        :      ً سادساً
                                                                       حىت هجم الشتاء على األعداء فاضطروا إىل التراجع، كما كان موضع                 اخلندق

           ً      ً        كان توقيتاً رائعـاً،                                  كما أن توقيت معركة حنني      )٢ ( .                      املعركة يف صاحل املسلمني   
                                                                           فلو حصل هناك أي تأخري ملا وجد املسلمون فرصة للهجوم بل الضـطروا إىل              

                    ولكن رسـول اهللا       .                                                خول يف معركة دفاعية حتت ظروف غري مواتية هلم           الد
                                                                              أعطى أوامره للتوجه إىل األعداء يف الوقت املناسب، فجعل عامـل الـزمن يف              
                                                                         صاحل املسلمني، كما قام بسحب رماة العدو املتحصنني من أماكنهم إىل وسط            

              عهم الرمـاة                                                                  املعركة، فقد تظاهرت القوة املتقدمة للمسلمني باالنسحاب فتتـب        
                       ً                                                      الذين كانوا متحصنني جيداً وكانوا ميثلون أقوى قوة وسالح للعدو، ولكنـهم            
                                                                               عندما تركوا أماكنهم احملصنة وخرجوا إىل قلب املعركة فقدوا هذه امليـزة ومل             
                    ً                                                        تعد سهامهم تفيد كثرياً ألم دخلوا يف معركة مواجهة قريبة حيـث يكـون              

   .           ً      ً هلجوم توقيتاً موفقاً            وكان توقيت ا   ..                       العامل املهم فيها للسيف

                                                             ال شك أن تأمني األرزاق واملهمات للجيش من أهم الـضرورات             :      ً سابعاً
                           أن قام جيـشه بتـرك                                                   جليش حمارب، ومل حيدث يف مجيع غزوات الرسول         

                                                 
  ٢٧٢-٢/٢٧١البن هشام » السرية النبوية«  )١(
  ٤/١١٧البن كثري » البداية والنهاية«  )٢(
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         والقرآن  .                                                                القتال واالنسحاب منه بسبب نقص يف متوين هذه األرزاق واملهمات         
                                                          مئات من آياته لإلنفاق وإىل اجلـود وهيـأهم هلـذا،                                 الكرمي يدعو الناس يف   

                                                           تقييم هذا االستعداد عند املسلمني أفضل تقييم، فاجلهاد                          واستطاع الرسول   
   .                          يف اإلسالم يكون بالنفس وباملال

                             التالميذ الذين رباهم الرسول   - ط

               وبعض مسـات                                                       تناولنا حىت اآلن بعض مسات التكتيك احلريب للرسول         
                  ً                                             ى، غري أنه كون جيشاً ال مثيل له يف زمن قصري، هذا اجلـيش                            إجراءاته األخر 

                        لذا، فهو شخص ال مثيـل      .                                                  الذي استطاع ويف فترة قصرية فتح أرجاء املعمورة       
                                                                              له وال نظري يف جمال تكوين اجليوش، ويئة اجلنود واملقاتلني، ذلك ألنـه هـو               

             املبـارك،                                                                  املنشئ األول للجيش اإلسالمي، وعلى يده املباركة نشأ هذا اجليش         
                                    ً                                         أي أنه مل يأت على رأس جيش موجود سابقاً كما هي احلال لـدى القـواد                

   .               العسكريني اآلخرين

                   كان يتمتع ذه                                                             وأهم ما يسترعي االنتباه أن اجليش الذي أعده الرسول          
   :                  الصفات املهمة الثالث

   .           إعداد جيد . ١

   .                      خلق ممتاز وتربية جيدة . ٢

   .            لطاعة والوالء                                إميان يف الذروة، وشعور وإحساس با . ٣

                            فإنه كان يشري إىل الصناعة       »                     أال إن القوة الرمي    «  :                      وعندما قال الرسول    
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                    ً      وطبق كالمه هذا تطبيقـاً       .                          وهو من أقواله النرية     )١ (                           العسكرية حىت يوم القيامة،   
     ً                                                                         فعلياً يف عهده فاهتم بالرمي، وهناك أحاديث كثرية تشوق على الرمي وعلـى             

                                                                    ومن بني هذه األحاديث هناك حديث جيلب النظر وهو قوله لـسعد              )٢ ( .    قانه  إت
                      ذلك ألن الرسول      )٣ ( »ِ  ِ                 ِارِم فداك أيب وأمي    «  :                  يف أثناء احلرب           ّ    بن أيب وقّاص  
                                   ، ولكن مل يقل ألحد سـوى سـعد          "         فداك أمي  "       أو    "        فداك أيب  "              قال للكثريين   

   " .           داك أيب وأمي ف "

                                                       يهيء جيشه بنفسه، ويف أوقات السلم يشجعهم علـى                       كان الرسول   
                                                                             أداء الفعاليات الرياضية ويرتب بعض املسابقات بينهم، حىت أنه اشـترك يف            

                                                                         كما أن ترتيبه ملسابقات املصارعة بني الفتيان الذين مل يبلغوا بعد             )٤ (      بعضها،
                 كـان اجلـيش      )٥ ( .        الرياضية                                                 سن القتال دليل على مدى اهتمامه بالفعاليات        

                       ً                                                      اإلسالمي يف ذلك العهد قوياً من ناحية التدريب البدين ألفراده ومن ناحيـة             
   .                                        هذا عالوة على الروح املعنوية العالية جلنوده   ..                   التخطيط اجليد للحرب

                  ، إذ رىب الرسول                                                         كان اجليش اإلسالمي يتمتع بأخالق تغبطه عليها املالئكة       
  من واألمان لكل مكان وصلوا إليه، فلم حيدث أي                    بحوا مصدر األ        ً      جنوداً أص                                               

ِ                                                   حادث اعتداء على ِعرض أحد يف أي مكان مت فتحه من قبل الصحابة                  أجل،   .                 
   وال   .                                                                       كان هذا هو مقدار الوعي األخالقي والعفة اليت بلغها اجليش اإلسـالمي           

                                                 
  ١٩، اجلهاد، ابن ماجه؛ ٢٣، اجلهاد، أبو داود؛ ١٦٧، اإلمارة، مسلم  )١(
  ٢٣، اجلهاد، أبو داود؛ ١١، فضائل اجلهاد، الترمذي؛ ٤، املناقب، ٨٦، اجلهاد، البخاري  )٢(
  ٤١، فضائل الصحابة، مسلم؛ ٨٠، اجلهاد، البخاري  )٣(
  ٨، األدب، أبو داود؛ ١٦، اخليل، النسائي؛ ٩٥ة، ، االمارمسلم؛ ٥٧، اجلهاد، ٤١، الصالة، البخاري  )٤(
  ٣/٧٠البن هشام » السرية النبوية«؛ ٩٥، االمارة، مسلم؛ ٥٧، اجلهاد، ٤١، الصالة، البخاري  )٥(
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    يكن                                                                        شك أن هذه األخالق احلميدة وهذه العفة كانت نابعة من عقيدم، ومل             
                      ً       ً                                                هناك أي فرد يسلك سلوكاً مغايراً لعقيدته، ألن هذا من موجبـات اإلميـان              

ِ   ِ    ً   َ    َ   الَ تِجد قَوماً يؤِمنـونَ    :                        الكرمي يشرح هذا فيقول                             ونتيجة من نتائجه، والقرآن      َ 
ِ   ِباِهللا   ِ   ْ ٰ  والْيوِم اْالٰ  ِ    ْ          كَا لَوو ولَهسراَهللا و ادح نونَ مادوِخِر ي        َ   َ    َ       َ          َ        ِ   َ        َ   َ          باءهم أَو أَبناءهم أَو     ٰ ٰا     نوا  ِ 

              ـهوٍح ِمنم ِبـرهـدأَيانَ واِإلمي ِفي قُلُوِبِهم بكَت لَِئكأُو مهتِشريع أَو مهانوِإخ                   ِ   ٍ    ِ     َ   َ    ِ     ِ  ِ ُ ُ    ِ   َ    َِ  ُ       ِ    َ         ِ
ُ                        ويدِخلُهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها اَْألنهار خاِلِدين ِفيها رِضي اُهللا عنهم ورضوا                 ِ      ِ    ِ  ِ       َ ْ     ِ     ِ   ِ     ٍ       ُ ِ    

نع   َونفِْلحالْم ماِهللا ه باِهللا أَالَ ِإنَّ ِحز بِحز لَِئكأُو ه َ    ِْ  ْ       ِ      ِ  َّ  ِ َ َ   ِ      ِ    َِ  ُ     ) ادلة٢٢  :       ا  ( .   

                                                                        كانوا أصحاب إميان عميق ال متنعهم أي عقبة أو صـعوبة مـن بلـوغ               
              أو آبـاؤهم   )١ (                                                      أهدافهم، فقد وقف أمامهم يف أثناء بعض احلـروب إخـوام    

                               ها اإلنسان مل تستطع أن توقف                                          مثل هذه املواقف اليت ينشل أمام       )٢ ( .        وأعمامهم
                                                                               الصحابة وال أن تقذف يف قلوم التردد واإلحجام، بل قاموا بتنفيذ األوامـر             

          بتشكيل                     أجل، قام الرسول      .                                              الصادرة إليهم والتوجه إىل اهلدف املرسوم هلم      
                                                                             جيش مل يدر حىت ذلك اليوم خبلد العامل مثيل له، فسيوف جنود هذا اجلـيش               

                                                          ل آباءهم أو إخوام أو أقرباءهم، وكان من املمكن أن                                 كان من املمكن أن تقت    
                                                                           يؤدي أي تردد يف هذا اخلصوص إىل شل حركة اجليش كله، بينما مل يتـردد               

   .                                      ً جندي واحد يف جيش رسول اهللا حلظة واحدة أبداً

                نحى وحاد عنه،                    مع والده، فت                   يف معركة بدر                 بن اجلراح                     تقابل أبو عبيدة  
                                                                                 ولكن والده تعقبه حىت اضطره إىل منازلته وقتله، فلم يكن وقوف والده أمامه             

                                                 
  ٣/٤٧٥للحاكم » املستدرك«  )١(
  ٢٥٣-٢/٢٥٢ البن حجر »اإلصابة«  )٢(
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                                                                                يف املعركة ليحول بينه وبني املضي يف أداء مهمته، فالدعوة هي الدعوة، فمـن              
                                        هذا إذا استثنينا بعض احلـاالت الـيت        -                                     وقف أمامها جيب إزاحته عن الطريق       

                     ً                  هذا التصرف مقتصراً على أيب عبيدة                 ومل يكن    -                        تتطلب بعض الرمحة واللني   
   )١ ( .                  بل كان اآلخرون مثله

                      مع املـشركني ورأى                 ُ      شهد معركة أُحد                                  وهذا عبد الرمحن بن أيب بكر     
        فقال                ُ                  قد رأيتك يوم أُحد فصفحت عنك،       :                                        والده فتجنبه، وبعد أن أسلم قال له      

   )٢ ( " .                       لكين لو رأيتك مل أصفح عنك "  :          أبو بكر

        يكان الصحايب عبد اهللا بن عبد اهللا بن أُب           ُ                                         مغتماً أشد الغم مما فعله أبوه                              ً      
                                                              سلول ويعلم أنه استحق عقوبة املوت، غري أنه كان كـثري                       ُ         عبد اهللا بن أُبي بن    

   :                                    وهو يظن أنه أمر بقتل والده فقال له                            التوقري لوالده، فأتى رسول اهللا 

                                                                  إنه بلغين أنك تريد قتل عبد اهللا بن أيب فيما بلغك عنه، فإن               !             يا رسول اهللا   "
           يل به فأنا أمحل إليك رأسه، فواِهللا لقد علمت رفاعالً فم كنت                      ِ                                  ً            ما كان اخلزرج                  

                                                                                ا من رجل أبر بوالده مين، وإين أخشي أن تأمر به غريي فيقتله فال تـدعين                
                                                                ً                   نفسي أن أنظر إىل قاتل عبد اهللا بن أيب ميشي يف الناس فأقتله فأقتـل مؤمنـاً                 

   )٣ ( " .                 بكافر فأدخل النار

       يكان عبد اهللا بن عبد اهللا بن أُب          ُ                                   صحابياً جليالً، ولكن والـده كـان                           ً     ً       

                                                 
  ٢٥٣-٢/٢٥٢البن حجر » اإلصابة«  )١(
  ٣/٤٧٥للحاكم » املستدرك«  )٢(
السرية «؛ ١٨١-٤/١٧٩البن كثري » البداية والنهاية«؛ ٩/٣١٨للهيثمي » جممع الزوائد«  )٣(

  ٣٠٥-٣/٣٠٤البن هشام » النبوية
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                                                          مل يشأ قتل هذا املنافق، بل أمر ابنه أن يرب أباه                                         رأس املنافقني، ولكن الرسول     
                                                                     وقد سبق وأن ذكرنا أن هذا الصحايب قال ألبيه بأنه لن يسمح له               .           وحيسن إليه 

              ذلك ألن أباه      ،   "           هو األعز                         إنين أنا األذل، وحممد      "  :            حىت يقول               بدخول املدينة 
ِ                                       لئن رجعنا إىل املدينة لَيخِرجن األعز منها األذل، حيث وصـف             :             كان قد قال     َ                     

                        وكان ابنه يرغب أن      )١ (-     حاشاه-  .            هو األذل                                 نفسه بأنه هو األعز والرسول      
   .                       يربهن أن العكس هو الصحيح

   آل  (     ِ   اهللاِ  ِ ِن ْ ذْ ِ ِإ  ِ   بِ  َّ الَّ  ِ   إِ    وت  م     ت  ْ نْ  َ   أَ   ٍ فٍس  ن  ِ   لِ   َ انَ   َ  ا كَ   م  و         بأنه                      لقد آمن الصحابة    

                                                             ، لذا كانوا يتجولون يف ساحات القتال دون خوف أو وجـل،           )   ١٤٥  :        عمـران 
   )٢ (                يف ساحة القتال؟                                    وإال فكيف ميكن تفسري ال مباالة أيب دجانة

                                     ا ميرض، ولكنه كان يطمـئن أهلـه             ً     كثرياً م                   بن أيب طالب             كان علي 
                                                                ً                 وأصدقاءه القلقني عليه بأنه لن ميوت من مرضه هذا، ألنه كان يـؤمن إميانـاً               
     ً                                                                           عميقاً بأنه لن ميوت إال عندما تتخضب حليته من دم رأسه مثلما أخربه الرسول              

. ) ٣(   

ـ                                   قطعت أذن عمار بن ياسر        زف                                           يف إحدى املعارك وبدأت الـدماء تنـ
                                                                                    بغزارة، ولكنه كان يطمئن القلقني على حياته بأنه لن ميوت من هذا النـزيف ألن              

                            ، عمـار يـدعوهم إىل اهللا                                       ويح عمار تقتله الفئة الباغية     «  :           قال له            رسول اهللا   

                                                 
  ١، صفات املنافقني، ٦٣، الرب، مسلم؛ ٨، املناقب، البخاري  )١(
للهيثمي » جممع الزوائد«؛ ٣/١٢٣لإلمام أمحد » املسند«؛ ١٢٨، فضائل الصحابة، مسلم  )٢(

٦/١٠٩  
  ٣٥٩-٧/٣٥٨البن كثري » البداية والنهاية«؛ ١٠٢/ ١لإلمام أمحد » املسند«  )٣(
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   .  ذا           ً                             كان متأكداً من هذا ومل يكن يشك من مصريه ه )١ ( » .                ويدعونه إىل النار

  .                                                                   كان هذا اإلميان هو الذي يقلب مجيع حسابات األعداء ويفشل خططهم          
                                                      ً                         وهذا اإلميان هو الذي يفسر الشجاعة الكبرية اليت تدفع إنساناً إىل اخلـوض يف              

   )٢ ( .                          مياه احمليط ليجاهد يف سبيل اهللا

                   طاعتهم لـه مـن        ..  ؟                                           وال أدري أجيب ذكر طاعة الصحابة للرسول        
                                         حىت نتذكر معىن الطاعة الكاملة، وملا              صحابة                               البديهيات فما أن نتذكر ال    

                        أملمنا فيما سبق بعـض       .               ً      ً                           كان هذا موضوعاً مستقالً آخر فال خنوض فيه هنا        
                                       يوليها للتدريب العـسكري، ولكـي                                        اإلملام باألمهية اليت كان الرسول      

   .               ً                       يكون اخلتام مسكاً فسنورد هنا حديثني وآية

      ِ  من عِلم   «  :         ويقول  )٣ ( ، »    لرمي                           علموا أبناءكم السباحة وا    «  :               يقول الرسول   
ِ      َ  ْ        وأَِعدواْ لَهم مـا      :                 ويأمرنا ربنا   )٤ ( ، »       قد عصى   )   أو (   ،                           الرمي مث تركه فليس منا     َ  

ِ    ِ    َ       استطَعتم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخيِل ترِهبونَ         ْ    ِ   ِ    ِ   ٍ ُ    ِ    َ        ِمـن ِرينآخو كُمودعاِهللا و ودِبِه ع        ِ   ِ      ُ       ِ        ِ ِ 
              كُمِإلَي فوِبيِل اِهللا يٍء ِفي سينِفقُواْ ِمن شا تمو مهلَمعاُهللا ي مهونلَمعالَ ت وِنِهمد               ُ  َ ِ       ِ    ِ  ِ     ِ  ٍ     ِ ْ  ُ  ِ          َ     ُ        َ    َ    ِ  ِ  

   . )  ٦٠  :       األنفال (   َ ْ   َ     َ    َ وأَنتم الَ تظْلَمونَ

  
                                                 

للهندي » كنـز العمال«؛ ٣٤، املناقب، الترمدي؛ ٧٠، فنت، مسلم؛ ٦٣، الصالة، البخاري  )١(
٥٣٧-١٣/٥٣٦  

  ٤/١٠٦البن األثري، » الكامل يف التاريخ«  )٢(
  ٢/٦٨للعجلوين » كشف اخلفاء«؛ ١٦/٤٤٣للهندي » كنـز العمال«  )٣(
  ٢٣، اجلهاد، أبو داود؛ ١٦٩، اإلمارة، مسلم  )٤(
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