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ABSTRACT 

The Leader, Prophet Muhammad, may God’s prayers and peace be upon him, applied different 

strategies, set multiple military plans, and dealt with in strict political methods to maintain security 

and peace among people to convey the call of Islam, which is the real factor in consolidating 

stability in this land. These plans and strategies were appropriate for each stage of the da'wah, so 

Muslims achieved success, and Islam spread across the earth. The Holy Qur’an and the Sunnah of 

the Prophet have recorded many examples of these plans and strategies that was distinguished by 

its ease of implementation in reality, and its superiority over other human plans in the military and 

political field. This research aims to revive these instructions, spread them among people, and 

apply them. It also aims to analyze the causes and explain the course of events according to the 

military laws and contemporary political plans, clarify the advantages that Islam enjoys, spread 

the culture of coexistence among people, achieve justice between all sects, and secure societies 

from turmoil and wars. The importance of the research lies in the importance of the teachings of 

the Noble Qur’an, and through the axes it deals with, and the plans that it drew to achieve peace 

and spread security and safety on the earth. The researcher expects to reach important results 

regarding the strategy adopted by the Noble Qur’an to establish peace between the various sects, 

most notably, fulfillment of covenants, tolerance between different sects, spreading knowledge 

and awareness among people, and warning against infiltrators among Muslims. 

Key words: strategy, political and military, Islamic legislation, the Qur’an and Sunnah. 

 

 
 املةلخص

عامل بطرق خططا عسكرية متعددة، وتطبق النيب القائد حممد صلى هللا عليه وسلم اسرتاتيجات خمتلفة، ووضع 
كمة، للحفاظ على األمن والسالم بني الناس لتبليغ دعوة اإلسالم، الذي يعترب العامل احلقيقي على  سياسية حمح
توطيد االستقرار يف هذه األرض، وكانت هذه اخلطط واالسرتتيجيات تتناسب مع كل مرحلة من مراحل الدعوة، 

ال مناذجًا  كثرية من فتحقق للمسلمني النجاح، وانت شر اإلسالم يف األرض، فالقرآن الكرمي والسنة النبوية قد سجَّ
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 هذه اخلطط ورمسا اسرتاجيية متيزت بسهولة تطبيقها يف الواقع، وتفوقها على سائر اخلطط البشرية يف امليدان العسكري
دف إىل الناس وتطبيقها، كما هنوالسياسي. وحنن هندف من خالل البحث إىل إحياء هذه التعليمات ونشرها بني 

حتليل األسباب وتفسري جمرايت األحداث حسب القوانني العسكرية واخلطط الساسية املعاصرة، وتوضيح املميزات 
اليت يتمتع هبا اإلسالم، ونشر ثقافة التعايش بني الناس، وحتقيق العدالة بني مجيع الطوائف، وأتمني اجملتمعات من 

من أمهية البحث من خالل أمهية تعاليم القرآن الكرمي، ومن خالل احملاور اليت يتناوهلا، االضطراب واحلروب. وتك
واخلطط اليت رمسها لتحقيق السالم ونشر األمن واألمان يف األرض، وقد سلك الباحث وانتهج مناهجًا خمتلفة 

االستنباط املناهج االستقراء و  لتحقيق األهداف املطلوبة، والتوصل إىل النتائج املتوقعة املرجوئة، كان أهم هذه
والتحليل. ويتوقع الباحث الوصول إىل نتائج مهمة خبصوص االسرتاتيجية اليت اعتمدها القرآن الكرمي إلرساء السالم 
بني الطوائف املختلفة، أبرزها، الوفاء ابلعهود، التسامح بني الطوائف املختلفة، ونشر العلم والوعي بني الناس، 

 ندسني يف صفوف املسلمني.والتحذير من امل
 االسرتاتيجية، السياسية والعسكرية، التشريع اإلسالمي، القرآن والسنة. الكةلمات املفتاحي :

 املقدم :
شهد العامل تغريا جذرايً حني بزغ نور اإلسالم يف املعمورة، وأضائت تعاليمه األقطار، وتفجرت ينابيعه عدال وإنصافا 

ناس، مل يكن ذلك التغيري جمرد صدفة، أو عارض ساقته األحداث الكونية، وإمنا هو شيء وسالما وحمبة ووداداً بني ال
رسم له معامله وحدد له جوانبه، ووضع له خطط حمكمة واسرتاجتيات متقنة مل يشهد هلا الكون مثيال، ومل يعرف هلا 

هات الرابنية اليت  التعاليم مساوية والتوجياإلنسان سابقة عرب التاريخ؛ وقد كان القرآن الكرمي واهلدي النبوي وّثَق هذه 
كانت هلا الفضل يف التغيري، وحنن بصدد عرض هذه اخلطط العسكرية، واالسرتاتيجية السياسية املستوحاة من القرآن 
الكرمي والسنة النبوي، اليت سامهت يف تغري اجملتمعات البشرية، وقضت على األعراف اجلاهلية وواجهت اآللة احلربية 

مثلة يف القبيلة العربية، وكسرت شوكة األمرباطورية الرومانية والفارسية املتحكمة ابلساحة العسكرية والسياسية ذاك املت
احلني، ومن خالل هذا البحث سنتعرف على الكثري من املميزات واخلصائص اليت متيز هبا القرآن الكرمي واهلدي 

البحث اخلطط واالسرتاتيجية اليت  ستحكمة ونشاهد من خالل هذاالنبوي يف معاجلة القضااي املستعصية واملشاكل امل
ام اإلسالمي وكيف كان يتعامل النظ سامهت يف متكن اإلسالم من بسط نفوذه بقدرات متواضعة وامكانيات بسيطة، 

مع كل من حياول إعاقة هذه اخلطط، ويقف أمام أهداف اإلسالم النبيلة، وكيف انتصر يف األخري على مجيع 
 املعوقات، وكيف استطاع القضاء على مجيع املؤامرات اليت كان ينسجها األعداء. 
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 اهلدف من البحث:
اليم القرآنية الكرمي والسنة النبوية خبصوص اخلطط والطرق العسكرية هندف من خالل هذا البحث إىل إحياء تع. 1

 والسياسية الفاعلة يف القضاء على االضطراابت اجملتمعية وحتسني الوضع األمين بني الناس.
 .نشر الفكر العسكري اإلسالمي والوقوف على أهم املنجزات اليت حتحقت يف زمن ازدهار اإلسالم.2
الدعوة اإلسالمية  ومدى حرص اإلسالم على نشر ثقافة التعايش بني الناس، وحتقيق العدل بني مجيع . إبراز مميزات 3

 الطوائف.
. أتمني اجملتمعات من االضطراب واحلروب اليت تعصف بعاملنا املعاصر، وردم اهلوة وتسوية الفجوة بني العامل اإلسالمي 4

 وغريه.
ف الذي يعشونه ما هو إال بسبب بعدهم عن دينهم، وأن ال خمرج هلم من . رفع مكانة املسلمني وتذكريهم أبن الضع5

 هذا اهلوان والشتات إال ابلتمسك بتعاليم اإلسالم وتطبيقه يف الواقع وال يكفي قراءته يف املصاحف، وتدوينه يف األوراق.
 أمهي  البحث

ة قضااي من جتارب احلياة من خالل  مناقش تربز أمهية البحث من خالل العرض التحليلي لألحداث املاضية واالستفادة
األمن والسالم واالستقرار، وهتتم الدراسة بنشر الوعي بني الناس، وتوضح العوامل واخلطط املستوحاة من القرآن الكرمي 
والسنة النبوية، فيتحقق بناء جمتمع آمن، ويقضي على مجيع أشكال العنف واإلرهاب، املتمثل خارج نطاق تعاليم الدين 

 احلنيف.
 الدراسات السابق 

صلى هللا عليه وسلم ابهتمام كبري بني العلماء واملؤرخني واملصنفني، وسجلت املكتبات واملراكز حضيت حياة النيب 
العلمية سجالت عديدة وكتباً فريدة أوسعت وأشبعت وأثرت احلياة العسكرية والسياسية من حياة النيب صلى هللا عليه 

حداث وجمرايت احلياة اليومية. وكان يف الرتاث اإلسالمي النصيب األوفر إال أنه مشل كل األحداث وسلم، وتعامله مع األ
 والوقائع. 

 أبرز املصنفات الرتاثي :
. املغازي، للواقدي، حممد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي ، الذي نقل فيه أهم الوقائع، أكثر األحداث اليت 1

 يه وسلم.حدثت يف عهد النيب صلى هللا عل
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. السرية النبوية، البن هشام، عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، وهي تعد مرجعاً أساسياً ملغازي النيب 2
 وسراايه صلى هللا عليه وسلم،

 .دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي اخلراساين، أبو بكر البيهقي 3
البداية والنهاية البن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر، وهذه الكتب وغريها من الكتب تعترب من املطوالت . 4

واملفصالت، مل يكن يقصد منها بيان مدى قدرة النيب صلى هللا عليه وسلم، على التخطيط العسكري، بل  هي عبارة 
 عن تدوين لكل  األحلداث التارخية.

 الكتب املعاصرة:
ل القائد، حممود شيت خطاب. أثر التخطيط االسرتاتيجي العسكري عند النيب صلى هللا عليه وعلى أله وسلم، الرسو 

 نزار حممود قاسم الشيخ، السرية النبوية. عرض وقائع وحتليل أحداث ، الصاليب، حممد علي الصاليب.
لعقيدة حممد مجال الدين، حمفوظ، املدخل إىل اسعيد حوى، الرسول. عبد هللا العتوم، مبادئ االسرتاتيجية اإلسالمية، 

 واالسرتاتيجية العسكرية يف اإلسالم.
وتناولت مجيع هذه الكتب، اجلانب العسكري للنيب صلى هللا عليه وسلم وقدرته على التكتيك القتايل واملواجهات 

لية العسكرية لت األحداث وبينت العقالعسكرية، وتعترب الكتب املعاصرة ما هي إال مدد من الكتب الرتاثية، إال أهنا حل
جي اإلسالمية املتمثلة يف النيب صلى هللا عليه وسلم. والذي مييز حبثنا عما سبقه، هو الرتكيز والتخصيص للجانب االسرتاتي

العسكري والسياسي الذي قام به النيب صلى هللا عليه وسلم يف مسريته الدعوية، واملنهجية اليت سلكها حسب كل 
 .1ن مراحل دعوته، حىت قام بتأسيس دولة اإلسالم الضاربة يف املعمورةمرحلة م

 املبحث األول: مصطةلحات البحث
 املطةلب األول: االسرتاتيجي 

وتعين اجليش أو احلشود  Strato مصطلح االسرتاتيجية يعد من املصطلحات القدمية املأخوذ من الكلمة اإلغريقية
وتعين فن إدارة وقيادة  Strategos اليواننية القدمية مصطلحالعسكرية، ومن تلك الكلمة اشتقت 

تعين أصول القيادة الذي ال اعوجاج فيه، فهي ختطيط عايل املستوى، فمن ذلك االسرتاتيجية  االسرتاتيجية.احلروب
 العسكرية أو السياسية اليت تضمن لإلنسان حتقيق األهداف من خالل استخدامه وسائل معينة، تعين الطريق أو

االسرتاتيجية، فهي علم وفن التخطيط والتكتيك والعمليات، مث استعملت هذه الكلمة يف اجملاالت املتعددة يف شىت 
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مناح احلياة العامة،يعود أصل الكلمة إىل التعبري العسكري ولكنها اآلن تستخدم بكثرة يف سياقات خمتلفة مثل 
 .2اسرتاتيجيات العمل اسرتاتيجيات التسويق

 اين: السياس  يف الةلغ املطةلب الث
 تعّرف السياسة يف اللغةً أبهنا عبارة عن معاجلة األمور، وهي مأخوذة من الفعل ساَس ويسوس، وهي على مصدر فعالة. 

السياسة: هي استصالح اخللق إبرشادهم إىل الطريق املنجي يف العاجل واآلجل، وهي من األنبياء  ويف االصطالح:
 .3على اخلاصة والعامة

 املطةلب الثالث: الفرق بني السياس  والتدبري
ْيَس كل اْلفرق َبني السياسة َوالتَّْدِبري أَن السياسة يف التدبر املستمر َواَل ي حَقال للتدبري الوحد سياسة َفكل سياسة َتْدِبري َولَ 

ِقيق من أحمحور املسوس على َما ذكراَن قبل َفاَل   .4َعاىَل هبَا لَذِلك يحوصف هللا ت َ َتْدِبري سياسة والسياسة أَْيضا يف الدَّ
 املطةلب الرابع: العسكري 

  . 5العسكري هي الشدة، قال طرفة:ظل يف عسكرة من حبها ... وأنت شحط مزار املدكر
وقال غريه: عسكر الليل إذا تراكمت ظلمه. وعساكر اهلم: ما ركب بعضه بعضا وتتابع. وإذا كان الرجل قليل املاشية 

 .5العسكر. قال: والعسكر: جمتمع اجليش. وعسكر مكرم: اسم بلد معروف وكأنه معرب قيل: إنه لقليل
فاالسرتاجتية العسكرية يف اإلسالم هي تدبريات مكتملة األركان، حتتوي على املبادئ والنظرايت اليت تقوم عليها أية 

وعلى  ذه املدرسة ومعلمها األول،مدرسة عسكرية يف الشرق، أو الغرب. وقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم قائد ه
يديه تعلم أجدادان األوائل من قادة وجنود جيش اإلسالم، وقامت اإلسرتاتيجية العسكرية اإلسالمية اليت طبقها املسلمون 
يف معاركهم اليت خاضوها إعالء لكلمة هللا، واليت واجهوا هبا أعداء يفوقوهنم عدًدا وعدة فانتصروا عليهم إبذن هللا، 

حوا ظاهرين، وسجل التاريخ أن اجملاهدين الصادقني قوم ال يقهرون"، وقد حققوا اهلدف املنشود، وهو أتمني تبليغ وأصب
 .6الدعوة اإلسالمية، وقيام دولة املسلمني آمنة مستقرة تؤدي رسالتها خلري الناس أمجعني
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 املبحث الثاين
 االسرتاجتي  السياسي  واخلطط السةلمي  جملاهب  قريش

 املطةلب األول: أمهي  السالم يف اإلسالم 
كل   همل يعرف اإلسالم العنف يف مسريته التارخيية؛ بل أيت مببادئ السالم ونشر األمن وتوطيد االستقرار وهذا يعرف

منصف تتبع تعاليمه وأطلع على تشريعاته وأحكامه، وتوجيهاته وأرشاداته. فاإلسالم مشتق من السالم واجلنة هي دار 
ْم  مالسالوحتية املؤمنني ىف االخرة يوم لقائهم هللا تعاىل هى السالم وحتية املسلمني توحي ابلسالم،  ت حهح قال تعاىل:}حتَِي َّ

َهيْ هللا ىف القرآن"السالم" قال تعاىل: من امساء[.و 23ِفيَها َساَلٌم{ ]إبراهيم: ْؤِمنح اْلمح اَلمح اْلمح وسح السَّ ِمنح اْلَعزِيزح }اْلَمِلكح اْلقحدُّ
وَن{ ]احلشر: ا يحْشرِكح ْبَحاَن اَّللَِّ َعمَّ ح سح َتَكربِّ . ومن هنا كثر ىف املسلمني اسم "عبد السالم" وهى ظاهرة ال [23اجْلَبَّارح اْلمح

 املسلمني. وأحد ابواب املسجد احلرام ىف مكة وأحد أبواب املسجد النبوى ىف املدينة يسمى "ابب السالم" توجد ىف غري 
َو َولِي ُّ  اَلِم ِعْنَد َرهبِِّْم َوهح ْم مبَا  هح ودار اجلنة هى مثوى الطائعني ىف احلياة االخرة تسمى السالم، قال تعاىل: }هَلحْم َدارح السَّ

يَها إبِِْذِن : }َخاِلِديَن فِ  [، وحتية املؤمنني ىف االخرة يوم لقائهم هللا تعاىل هى السالم127ألنعام: َكانحوا يَ ْعَملحوَن{ ]ا
ْم ِفيَها َساَلٌم{ ]إبراهيم: هح ت ح [ .ومن تتبع آايت القران وجد ان لفظ "السلم" وما اشتق منه ورد فيما يزيد 23َرهبِِّْم، حتَِي َّ

حلرب" ىف القران كله اال ىف ست اايت فقط، ونستطيع ان نؤكد ان فكرة " السالم" آية، بينما مل يرد لفظ " ا 133على 
حتتل املقام الرئيسى بني أهداف االسالم العامة، بل يصرح القرآن أبن الثمرة املرجوة من إتباع االسالم هى االهتداء إىل 

ح َلكح  ولحنا ي حَبنيِّ ْم َرسح وَن ِمَن اْلكِ طرق السالم والنور قال تعاىل: } َقْد جاءَكح تحْم ختحْفح ن ْ وا َعْن َكِثرٍي َقْد ْم َكِثريًا ممَّا كح تاِب َويَ ْعفح
ْم ِمَن اَّللَِّ نحوٌر وَِكتاٌب محِبنٌي ) الِم{.]املائدة:15جاءَكح بحَل السَّ الذي خاضه  [. والنَّزال15( يَ ْهِدي ِبِه اَّللَّح َمِن ات ََّبَع ِرْضوانَهح سح

مر معنا كيف وسي دفاع عن حرية األفراد الختيار داينتهم أو لنشر ملبادئ اإلنسانية العادلة.مع أعداء السالم ما هو إال 
تعامل النيب حممد صلى هللا عليه وسلم مع قريش وحاول إقناعهم ابلطرق العلمية واحلجج الثابته والرباهني اليقينية، وكيف 

 .7ن واالستقرار يف اجملتمع القرشيصرب على األذاء والسخرية واإلهاانت يف سبيل احلفاظ على األم
 املطةلب الثاين: النظام السياسي يف قريش

مل يكن يف قريش نظام ملك قمعي مستبد كما هو موجود عند الفرس والروم، ويف نفس الوقت مل يتصف ابجملتمع 
ة ومميزاته خصائص ، بل كان جمتمع قبلي له أعرافه وعداته املعروفة، وله8املضطرب الفوضوي كما هو حال عبس وذبيان

املشهورة، وكانت مكة املكرمة قبلة القرى العربية وأمها الروحي فهي أم القرى ونوهتا، }لِت حْنِذَر أحمَّ اْلقحرى َوَمْن َحْوهَلا{ 
[. وفيها بيت هللا احلرام املعظم عند سائر القبائل العربية، وكانت مكة ملتقى الشعراء، ومركز األدابء، وساحة 7]الشورى
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عالم، وواجة العباد، وكانت مكة مستقر التجار واألغنياء من العرب، ويف قريش زعامة العرب وفيها الرايدة والسيادة، اإل
وهلذا كان اجملتمع القرشي جمتمع آمن ينعم ابلرخاء واالستقرار، وقد حتدثت كثري من اآلايت القرآنية عن الوضع األمين 

[ وقال تعاىل:}َأَومَلْ 67انَّ َجَعْلنا َحَرماً آِمنًا َوي حَتَخطَّفح النَّاسح ِمْن َحْوهلِِْم{ ]العنكبوت:يف مكة، قال تعاىل: }أََوملَْ يَ َرْوا أَ 
{ ]القصص: انَّ لِّ َشْيٍء رِْزًقا ِمْن َلدح َكِّْن هَلحْم َحَرًما آِمًنا جيحََْب إِلَْيِه ََثَرَاتح كح وٍع 57منح ْم ِمْن جح [. وقال تعال: }الَِّذي أَْطَعَمهح

ْم ِمْن َخْوٍف{ ]قريش: [. وكان يف مكة نوع من احلرية لألفراد 3[. ووقال تعاىل: }َوَهَذا اْلبَ َلِد اأْلَِمنِي{ ]التني:4َوآَمنَ هح
يف ممارساة حياهتم الشخصية حتت محاية العرف القبلي. ومن الوقائع الذي سجلها التاريخ أن الروم أرادوا أن يرمسوا 

، فرفضت قريش ذلك، وذلك حني قدم عليهم عثمان بن احلويرث بن أسد بن عبد العزى للعرب حكما ملكياً مستبداً 
نفت له صكا حيوي أمرًا لقريش أن يصبح عليهم ملكاً، فلما قدم عليهم، احني تنصر، فتوجه قيصر بتاج امللوك، ومحّ 

 أن قريش حي  :ان فقال لهقريش أن يكون فيهم نظام ملكي فقام األسود بن أسد بن عبد العزى أقرب الناس إىل عثم
. طبعا قيصر هدد وتوعد ومنع قريش من 9لقاح ال تدين مللك، ورفضوه مث أخرجوه من مكة ومات ابلشام مسموماً 

الشام وحبس بعض رجاهلا ومات بعضهم يف السجن ومع هذا رفضوا النظام امللكي الذي أستقبحته شرائع األرض 
لحوكَ 9والسماء وَها{ ]النمل: . قال تعاىل: }ِإنَّ اْلمح قريش كانت ال متارس  وهذا ال يعين أن[. 34ِإَذا َدَخلحوا قَ ْريًَة أَْفَسدح

الظلم واالضطهاد وإمنا نقصد بذلك أن هناك عرف قبلي ينبذ االستبداد والظلم، وقد أسس حلفان يف قريش حلف 
لم عن كل ن مهامهما رفع الظاملطيبني و بعده بزمان حلف الفضول الذي حضره النيب صلى هللا عليه وسلم، وكا

 . 10مظلوم
ويسمح  ،ابلتحاور ويؤمن ابلرأي اآلخر ابملعارص ويرضى جواً مالئماً يقبلوهلذا وجد النيب صلى هللا عليه وسلم، 

بتنقل السيادة، وأما النظام امللكي فهو نظام سلطوي قمعي فردي ومستبد يكتم األفواة وخينق احلرية ويدمر العقول 
لحوَك إِ قال تعاىل يف ذم امللوك وامللك: }واألفكار وأيكل مقدرات األفراد ويتحكم إبرادة الشعوب.  ذا َدَخلحوا قَ ْريًَة ِإنَّ اْلمح

وها َوَجَعلح  وهلذا جند أن النيب صلى هللا عليه وسلم حني [. 34{]سورة النمل:وا أَِعزََّة أَْهِلها أَِذلًَّة وََكذِلَك يَ ْفَعلحونَ أَْفَسدح
يريد النساء، فلم يكن عندهم مانع من ذلك؛ بل  وأقدم على قريش هبذا الدين ظنوا أنه يريد امللك أو يريد املال 

 . 11عرضوا له ذلك ولكنه رفضه
النيب صلى هللا عليه وسلم من هذا اجلو الدميقراطي ووظف العرف القبلي حلماية دعوته، وجعل من فاستفاد 

احلرية اليت يتمتع هبا اجملتمع املكي وسيلة لنشر اإلسالم، واستفاد من األمن واالستقرار وحافظ عليه، كان كلما طلب 
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ني العنف والفوضى ومل حيدث تصادم مجاعي ب منه أتباعة القتال وعظهم وزجرهم عن ذلك املطلب، ومل يسلك طريق
 االستقرار. األمن املسلمني واملشركني إال بعض املنواشات اليت سرعان ما تنتهي وتعود مكة إىل

 املطةلب الثالث: التكتم والتمويه
الفقرة األوىل: دار األرقم بن أيب األرقم مركز اللقاء والتعليم، كان يستقبل النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه يف بيت 
خدجية بنت خويلد زوجه، ولكن زاد عدد املسلمني وتكاثر أصحابه وبدأ ينتشر خربه اإلسالم، وكانت قريش حتس 

ر سرتة وأبعد عن بيته ملراقبة قريش له، فبدأ يبحث عن مكان أكث بشيء جيري يف مكة فلم يكن بوسعه أن يلتقي هبم يف
أعني قريش، فكان  دار األرقم بن أيب األرقم هو املكان املناسب لالجتماع، ألن  النيب صلى هللا عليه وسلم كان يعمل 

رقم مدرسة ومركزا  ألبتكتم وسرية يف نشر الدعوة، وكان حيذر ويستخفي من عيون  قريش فأختذ من دار األرقم بن أيب ا
علميًا يعلم  فيه النيب أصحابه صلى هللا عليه وسلم شرائع اإلسالم ملن التحق ابإلسالم، وكان بعيدًا عن أعني قريش 
لبعدها عن أحياء مكة السكنية وقرهبا من الصفاء، وألن األرقم مل يكن معروًفا إبسالمه، فما كان خيطر ببال قريش أن 

 رب  عليه وسلم وأصحابه بدار األرقم بن أيب األرقم من بين خمزوم، وقبيلته حتمل لواء التنافس واحليتم لقاء حممد صلى هللا
ضد بين هاشم، فلو كان األرقم معروًفا إبسالمه فال خيطر يف البال أن يكون اللقاء يف داره، ألن هذا يعين أنه يتم يف 

ن النيب صلى أ تفكر قريشفلم تكن ادسة عشرة من عمره، يف حدود السكان صغرياً ن األرقم  أ امقلب صفوف العدو،ك
هم إىل بيوت كبار ، بل يتجه نظرهم وحبثهصغار من أصحاب اءفتهللا عليه وسلم  يتخذ مركز جتمع املسلمني يف بيت 

 .12نفسه صلى هللا عليه وسلمأصحابه، أو بيته هو 
من  الشك أن الناس يتفاوتون عقواًل وخيتلفون فهمًا وإدراكًا وميوال فمنهم، الفقرة الثانية: انتقاء األشخاص يف الدعوة

يتأثر ابللهو واللعب، ومنهم من يستجيب للمال ومتاع الدنيا ومنهم من يسعى للجاه والسلطة، ومنهم من يبحث فقط 
جتذرت يف نفوسهم،  م اليتعن النساء، وكان صلى هللا عليه وسلم يدرك هذا التنوع الفطري، ويعرف معادن الناس وصفاهت

 بني صفوف قريش خمالطًا هلم يف أنديتهم، ويف أسواقهم، وسافر معهم يف جتاراهتم إىل صلى هللا عليه وسلموقد عاش 
الشام وخالط األغنياء منهم وابع على الفقري املسكني ورعى األغنام مع العبيد، فمحمد صلى هللا عليه وسلم دارسا 

ادهتم، فكان صلى هللا عليه وسلم  ال يتحدث عن موضوع الدعوة إال مع من يثق به، وأيمن ألحوال الناس وعارف مبع
شره ويعرف عقله، وقد كسب يف هذه املرحلة أتباعاً عظاماً، كان أوهلم زوجه خدجية رضي هللا عنها، مث ابن عمه علي 

من أسلم من  يق رضي هللا عنه، وكان أولرضي هللا عنه وهو ابن عشر سنني، مث مواله زيد بن حارثة، مث أبو بكر الصد
العبيد بالل بن رابح احلبشي، كانت هذه الثلة مبثابة األساس القومي هلذا البناء اإلسالمي واملشروع العمالق، الذي ال 
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زال يرفرف ظالله وختضر أغصانه وتتدىل َثاره لكل من رجح عقله وهلم رشده، واستمرت هذه املرحلة ثالث سنوات 
 . 13ف بني الؤرخني على اختال

طبعاً مل يكن يف هذه املرحلة صدام بني املسلمني واملشركني، ومل تكن هناك مواجهة عنف من قبل الكفار، وقد اختار 
النيب صلى هللا عليه وسلم، هذه الطريقة السرية لتكوين البذرة األوىل من األمة اإلسالمية، وهذه تعترب أفضل إسرتاتيجية 

حات عظيمة، استمرت يف النمو ومل يدرك املشركون اخلطر ومل يفكروا يف إستأصال املسلمني، دعوية حيث حققت جنا
 لعدم معرفتهم مبا جيريي يف مكة، وكانت خطة حكيمة جبميع املقاييس الدعوية والعسكرية والسياسية.

أصحابه على اإلميان والعقيدة  ةصلى هللا عليه وسلم على تربيالفقرة الثالثة: اسرتاتيجية الرتبية والتعليم، حرص النيب 
السليمة، وغرس يف نفوسهم املفاهيم الصحيحة والقيم النبيلة، وسقاهم من وحي السماء علمًا حييي النفوس ويغذي 

 العقول ويزيد اإلنسان قرابً إىل هللا عز وجل، ويساعده على جتاوز الصعاب واحملن .
قومية  ليه وسلم، يف تربية أتباعه على القرآن وما حيمل من مفاهيمفكان هذا املنهج الذي سار عليه النيب صلى هللا ع

 وشاملة للعقيدة والعبادات واألخالق، له أثر يف تربية  الرعيل األول ونتج منهم رجال هلم خصوصية اندرة تفردوا هبا 
على النجاح  ن واإلصراروهي معرفة أمهية اإللتزام أبوامر القيادة، واستشعار أمهية التكتم والسرية، والصرب على احمل

 .14والتفوق
 املطةلب الرابع: اجلهر ابلدعوة

، مجيعهم تلقوا التعليم يف املركز التعليمي الذي أسسه النيب هللا عليه 15فبعد أن بلغ عدد املسلمني ما يزيد عن أربعني فرداً 
درس أمتهن الكون، وأحسن م وسلم يف دار األرقم بن أيب األرقم وقد توىل التدريس بنفسه، فكان أفضل معلم شهده

التدريس، وأرقى مدرب صنع األبطال، فاكتسبوا علماً أانر عقوهلم وانتعشت نفوسهم ابإلميان وارتوت أرواحهم ابلقرآن 
فزادوا يقيناً ابهلل تعاىل وهان عليهم كل ما يالقونه من أصناف العذاب يف سبيل دينهم ودعوهتم، وحني نزل جربيل عليه 

[. 94جهات رابنية فحوها اجلهر ابلدعوة قال تعاىل: }َفاْصدَْع مبَا ت حْؤَمرح َوأَْعِرْض َعِن اْلمحْشرِِكنَي{ ]احلجر:السالم حيمل تو 
رَِبنَي ) ( َواْخِفْض 214وكانت الدعوة حمصورة يف قومه صلى هللا عليه وسلم فقط، قال تعاىل: }َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اأْلَق ْ

ْؤِمِننَي{ ]الشعراء:  َجناَحَك ِلَمِن ات َّبَ َعكَ  {]احلجر:215 -214ِمَن اْلمح ِبنيح  [.89[ ، }َوقحْل ِإيّنِ أاََن النَِّذيرح اْلمح
ذه صيحة معروفة ، وكانت ه« اي صباحاه»صعد النيب صلى هللا عليه وسلم حني ذاك على الصفا واندى أبعلى صوته: 

لة، فينادى: مه أو رأى عدوا يريد يغري على بلده على غفلدى قريش وهي تقال عندما حيّس فرد من اجملتمع خبطر على قو 
فما كان من قريش إال تلبية هذا النداء ومن مل يستطع احلضور بعث عنه شخصا يسمع ما األمر، وبعد « 16اي صباحاه»
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م لو ! أرأيتاي بين عبد املطلب، اي بين فهر، اي بين كعب»أن اجتمعت قريش اندى النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: 
إهّنم رأوا رجال  كان العرب واقعّيني عملّيني،«.أخربتكم أّن خيال بسفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم، صّدقتموين؟!

جرّبوا عليه الّصدق واألمانة والنصيحة، قد وقف على جبل يرى ما أمامه، وينظر إىل ما وراءه، وهم ال يرون إاّل ما هو 
ىل تصديق هذا املخرب األمني الّصادق، فقالوا: نعم. وملّا مّتت هذه املرحلة الطبيعية أمامهم، فهداهم ذكاؤهم وإنصافهم إ

 «. 16عذاب شديد فإيّن نذير لكم بني يدي»البدائية، وحتققت شهادة املستمعني، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
مث انطلق النيب صلى هللا عليه وسلم يف النوادي واألسواق والتجمعات والبيوت يدعو إىل اإلسالم وحيث الناس على 
اإلميان ابهلل تعاىل وترك عبادة األصنام واألواثن، وترك املنكرات ووأد البنات، فكان هناك استاجبة من قريش ومن 

ملكي ويف  صلى هللا عليه وسلم يلتقي ابلقبائل العربية يف احلرم اخارجها؛ ألن مكة كانت مركز جتمع العرب فكان النيب
األسواق التجارية والنوادي األدبية، والتجمعات الشعبية، وكان يعرض عليهم اإلسالم، وكان بعضهم يستجيب له 

  وبعضهم له بعض االعرتاضات، وبعضهم لديه بعض التسائالت، وبعضهم ال يستجيب وال يرفض؛ )وكان متحفظاً 
حريااًن مما يسمع(، وقليل من يقابل هذه الدعوة ابلعنف والقساوة اوالسفاهة والسفالة، إال إن مكانت النيب صلى هللا 

 . 17عليه وسلم القبلية ومركزه االجتماعي يف قريش منع السفهاء من النيل منه أو التجرؤ عليه
 املطةلب اخلامس: تقدمي احلجج  والرباهني

يف مكة حيمل سيفًا لتبليغ اإلسالم ومل ينوي مواجة العدو وجهًا لوجه، وإمنا اعتمد  صلى هللا عليه وسلم مل يكن حممد
على خطط حتمل حقائقا وحجا وبراهينا وأدلة على صدق الرسالة وبطرق سلمية، فحقق انتصارت عن طريق  السلم 

ني األمم، ق اجملتمع العريب، وينتشر يف األرض بأكثر من االنتصارت عن طريق السالح، وهذا جعله ميد جذوره يف أعما
 وسجل هللا له البقاء بني اخللق إىل يومنا هذا.  

فبعد أن جهر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلدعوة وجد مجع من املشركني لديهم شبه وأسئلة واستفسارات ترسبت يف 
ا أيهم  أفضل أنت أن يحلتفت إليها لسخافتها! منه نفوسهم وتربوا عليها يف جمتمعاهتم؛ إال أن من هذه الشبه ال تستحق

وليس له عالقة إلثبات الرسالة احملمدية، فقد طلبوا منه صلى هللا عليه وسلم تفجري  أم عبد املطلب؟ ومنها ما هو تعجيز
هم، ياألرض ينابيع، وأن يكون له جنة من خنيل أوعناب، وأن جتري األهنار خالهلا، وطلبو منه أن يسقط السماء عل

وأن أيت ي ابهلل واملالئكة إليهم، وأن يكون له بيت مزخرف، وأن يصعد إىل السماء. وقد سجل هللا هذه اإلعرتاضات 
بحوعاً ) َر لَنا ِمَن اأْلَْرِض يَ ن ْ وَن َلَك َجنٌَّة ِمْن خنَِيٍل َوِعَنٍب 90فقال عز من قائل: }َوقالحوا َلْن ن حْؤِمَن َلَك َحىتَّ تَ ْفجح ( َأْو َتكح

َر اأْلَهْناَر ِخالهَلا تَ ْفِجرياً ) َفجِّ ماَء َكما َزَعْمَت َعَلْينا ِكَسفاً َأْو أَتْيتَ اِبَّللَِّ َواْلَمالِئَكِة قَِبياًل )91فَ ت ح ( أَْو 92( َأْو تحْسِقَط السَّ
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ماِء َوَلْن ن حْؤِمَن ِلرحِقيَِّك َحىتَّ  وَن َلَك بَ ْيٌت ِمْن زحْخرحٍف َأْو تَ ْرقى يف السَّ ْنتح  ت حنَ ّزَِل َعَلْينَيكح ْبحاَن َريبِّ َهْل كح ا ِكتاابً نَ ْقَرؤحهح قحْل سح
واًل{. اإلسراء: [. وكل هذه الطلبات تعنت وجحود؛ بل هي أشبه مبطالب اليهود 93-92-91-90ِإالَّ َبَشرًا َرسح

  .14[55َجْهرًَة{]البقرة: الذين قال هللا عنهم على لساهنم: }اَي محوسى َلْن ن حْؤِمَن َلَك َحىتَّ نَ َرى اَّللََّ 
لِنَ  ونح لََنا ِعيًدا أِلَوَّ َماِء َتكح َنا َمائَِدًة ِمَن السَّ  اومطالب النصارى الذين قال هللا عنهم على لساهنم: }أَْنزِْل َعَلي ْ

ذا أعطاهم إ [ ومن رمحة هللا سبحانه وتعاىل أنه مل يستجيب ملطالبهم، ألن من السنن اإلهلية أنه114َوآِخراَِن{،]املائدة: 
ما طلبوه مث كفروا بعد ذلك نزل سخط هللا عليهم وغضبه. وقد قال جماهد أن قريش طلبت من حممد صلى هللا عليه 

. وهلذا قال تعاىل: }أَْم 18فأبوا ورجعوا"« نعم وهو لكم كاملائدة لبين إسرائيل»وسلم، أن جيعلهم الصفا ذهبًا فقال 
وَلكح  وَن أَْن َتْسأَلحوا َرسح ِئَل محوَسى ِمْن قَ ْبلح{ ]البقرة: تحرِيدح  [.108ْم َكَما سح

البعث والنشور: وكان أعظم إشكال لدى قريش هو مسألة البعث والنشور، وهذا اإلشكال انبعا من ثقافة حقيقية يف 
 اجملتمع الكافر الذي كان يعتقد أن الدهر هو سبب موهتم وهالكهم فقط قال تعاىل عنهم: }َوقَالحوا َما ِهَي ِإالَّ َحَيات حَنا 

نْ َيا مَنحوتح َوحَنَْيا َوَما  ْم ِإالَّ َيظحنُّوَن{ ]اجلاثية: الدُّ ْهرح َوَما هَلحْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن هح َنا ِإالَّ الدَّ [ وقال تعاىل عن 24ي حْهِلكح
وَن ) ْم خمحَْرجح تحْم تحراابً َوِعظاماً أَنَّكح ن ْ ْم ِإذا ِمتُّْم وَكح ْم أَنَّكح وَن)35لساهنم: }أَيَِعدحكح (ِإْن ِهَي ِإالَّ 36( َهْيهاَت َهْيهاَت ِلما تحوَعدح

عحوِثنَي{. ]املؤمنون: نْيا مَنحوتح َوحَنْيا َوما حَنْنح مبَب ْ نَّا ِعظَاًما َورحفَاًًت  [.35،36،37َحيات حَنا الدُّ وقال هللا على لساهنم: }أَئَِذا كح
عحوثحوَن َخْلًقا َجِديًدا{ ]اإلسراء:  أنه هو الذي خلقهم أول مرة وأنه [.وكان ليس هلم خلفية عن هللا وقدرته، و 49أَِإانَّ َلَمب ْ

قادر على أن يعيدهم، وقد سجل القرآن هذا التسائل وضع له جوااب منطقيا يتناغم مع العقل والعاطفة والواقع املشاهد. 
ْل حيحِْييَها الَِّذي أَْنَشَأها ( قح 78َوَضَرَب لَنا َمَثاًل َوَنِسَي َخْلَقهح قاَل َمْن حيحِْي اْلِعظاَم َوِهَي َرِميٌم )قال هللا تعاىل رداً عليهم: }

لِّ َخْلٍق َعِليمٌ  َو ِبكح َل َمرٍَّة َوهح  . [79-78]يس: {َأوَّ
وكل ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقدم جواابً على أسئلتهم ويدحظ حججهم  زادوا عتوا وجلاجاً حىت وصل هبم 

ا أهنم مغلوبون ات أخرى وشبه أكثر تعقيداً، ولكنهم أدركو األمر أن يبعثوا وفداً إىل اليهود يستعينون هبم لطرح استفسار 
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان أيتيه الوحي من السماء حيمل اجلواب الشايف الكايف على أسئلتهم واستفساراهتم، 

 .17فعند ذلك سلكوا طريق العنف والبطش واالضطهاد فنكلوا ابلكثري من املسلمني، وعذبوا الضعفاء واملساكني
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 ابلعنفاملطةلب السادس: عدم مواجه  العنف 
كان النيب صلى هللا عليه وسلم يدرك أن اجلهر ابإلسالم يتطلب حكمة وحذر شديد يف التعامل مع عربدة قريش 
وعتاولة اإلحلاد، وكان يدرك أن قريش سوف تستخدم مجيع الوسائل املتاحة لديها لكسر شوكة املسلمني، وتفريق 

 لتشويه صورهتم أمام القبائل العربية.  مجوعهم وحجب حججهم، ونشر الشائعات املظللة واألراجيف الكاذبة
ريش االستجابة للدين أن على القأنه نذير بني يديه عذاب شديد، و  فبعد جهر النيب صلى هللا عليه وسلم ابلدعوة وبني

 ماجلديد وااللتزام بتعاليم هللا وأوامره، اثرت قريش وجن جنوهنا وهاهلا أن يسفه الرسول أحالمهم، ويعيب آهلتهم، وأيتيه
بدين جديد يدعو إىل إله واحد ال تدركه العيون واألبصار، وال يستطيع أن يراه أحد، فاستخدمت أصناف العذاب 

تزعزع قيد ا اصددمت جبيل مؤمن اثبت على إميانه مل يهوأشد التنكيل ابملستضعفني من أتباع الدعوة اإلسالمية؛ ولكن
قررت قريش مل تتوقع هذا املوقف الصلب ومل تعمل له حساب. ف أمنلة عن عقيدته وال يتهاون يف الدفاع عنها، وكانت

قريش أن تدخل مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف حوار ومفاوضة وأن تعطيه من املال ما يشاء، أو متلكه عليها، أو 
ها تقبل، فشعرت هناك قريش خبطر اإلسالم على مس19تزوجه أفضل النساء وأمجلها، فأىب ذلك كله صلى هللا عليه وسلم

 وجتارهتا وسيادهتا بني العرب، فعقدت اجتماع يف دار الندوة.
 املطةلب السابع: اجتماع طارئ يف دار الندوة

عند ما صار للنيب صلى هللا عليه وسلم أتباع يف الداخل واخلارج وبدأ الصحابة يتسللون من مكة إىل املدينة واستوطنوها 
ىل النيب صلى هللا عليه وسلم خارج إليهم وملتحق جبمعهم،  فتداعت قريش إوأصابوا فيها منعة، هناك أدركت قريش أن 

اجتماع طارئ يف دار الندوة يتشاورون ما يصنعون يف أمر حممد صلى هللا عليه وسلم،  وشاركهم يف ذلك االجتماع 
ن قال: احبسوه مالشيطان على شكل شيخ جندي، وبدأوا يتداولون األراء حول املوقف الذي سيتخذوه يف حقه فمنهم 

يف احلديد، وأغلقوا الباب عليه، ومنهم من قال: اخرجه من بني أظهران، فننفيه من بالدان، فإذا أخرج عنا فو هللا ما 
نبايل أين ذهب، وال حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه، فأصلحنا أمران وألفتنا كما كانت. واعرتض على هذين 

 .17القولني الشيخ النجدي )إبليس(

وكان أليب جهل رأي آخر يتناسب مع رغبات وميول شيخ جند، هو أن أيخذوا من كل قبيلة فىت شااب، مث يعطى كل 
فىت منهم سيفا صارما، فيضربوه هبا ضربة رجل واحد، فيقتلوه فال يقدر بنو عبد مناف على حرب مجيع القبائل العربية 

م جل، هذا الرأي الذي ال رأي غريه، فتفرق القوم على ذلك وهفريضون ابلدية، فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الر 
 14 جممعون له
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 املطةلب الثامن: تدابري اخلروج من مك  
أوحى هللا إىل نبيه صلى هللا عليه وسلم أن قريش تعد خطة، وتربم أمراً خطرياً يقتضي منه القضاء على رأس الدعوة حممد 

ور اإلسالم، وتتخلص من أمر املسلمني، وأنه قد أذن له ابهلجرة، عند ذلك تشاصلى هللا عليه وسلم وتريد تنهي مسرية 
مع صديقه ورفيقه أيب بكر الصديق لوضع خطة يلزم منها التخلص من مكيدة قريش وينجو من االغتيال اليت تسعى له 

ضع اخلطة للخروج إىل و  قريش وختطط لتنفيذه، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يدرك خماطر هذا التأمر فتوىل بنفسه
يثرب، وهي تشمل عدة خطوات، اخلطوة األوىل السرية التامة حىت من أقرب املقربني فعندما ذهب إىل أيب بكر ذهب 
يف الظهرية حني تربد قريش وكان ملثماً ومل يكن يفعله من قبل، فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم على أيب بكر وعنده 

مث خرج من بيت أيب بكر من فتحة عرض  9لى هللا عليه وسلم على أيب بكر أن خيرجهماعائشة وأمساء أشار النيب ص
البيت ومل خيرج من الباب كما هو املعتاد، وهذا يعترب أكثر سرية وأجنح متويه، الثاين: اختار عبد هللا بن أريقط أن يكون 

. 20ى قريش، وقد سلك طريق الساحل ففلت علهو الدليل وكان دليال ماهراً يعرف الطرق ويفهم املخابئ وجييد التمويه
  الثالث: جعل  عبد هللا بن أيب بكر خيالط قريش يف النهار ليعرف ما يقولونه فينقله إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم  يف

س م. الرابع ندب عامر بن فهرية أن يرعي حول الغار الذي خيتيب فيه النيب صلى هللا عليه وسلم وأوكل إليه ط14املساء
اخلامس: مل يرحل مباشرة إىل املدينة حىت ال يدركه الكفار وسط الطريق؛ بل مكث  . 19أثر عبد هللا بن أيب بكر وأمساء

. السادس: أّمن الطعام والشراب 21يف غار ثور مدة زمنية كافية مقدارها ثالثة أايم حىت تسكن قريش وتفرت عن البحث
السابع: جهز الراحلة اليت تنقلهما من مكة إىل  . 19أمساء بنت أيب بكرخالل فرتة وجوده يف الغار وقد تكفلت بذلك 

يثرب، الثامن، خرب علي فقد أمرة النيب أن صلى هللا عليه وسلم أن ، يتوشح بربد له أخضر ينام على فراشه ميوه على 
م ما وضعه النيب صلى . ومل تفلح قريش أما19من كان يرتقب خروج النيب صلى هللا عليه وسلم وأيدي األماانت لقريش

هللا عليه وسلم من خطط حمكمة وترتيب مل يكن خيطر بباهلم رغم حرصهم على اإلمساك به ورصدوا ملن ميسك به جائزة 
َثينة؛ ولكن خابت أمانيهم وتكسرت مساعيهم. ووملا كاد سراقة أن ميسك به صلى هللا عليه وسلم كانت عناية هللا هي 

م ما بذله النيب صلى هللا عليه وسلم من خطط وأسباب، إال إن ثقة النيب صلى هللا عليه وسلاحلامية واملانعة، فبعد كل 
ابهلل العظيم كانت هي املعتمد عليها وليس على اخلطط،  وهلذا عندما وقف كفار قريش على فم الغار خاف أبو بكر 

جل القرآن هذا ثنني هللا اثلثهما وقد سرضي هللا عنه فكان اجلواب من النيب صلى هللا عليه وسلم واضحا أن ماظنك اب
َا   اْلَغاِر ِإْذ يَ قحولح ِلَصاِحِبِه اَل يف احلدث قال تعاىل: }ِإالَّ تَ ْنصحرحوهح فَ َقْد َنَصرَهح اَّللَّح ِإْذ َأْخَرَجهح الَِّذيَن َكَفرحوا اَثينَ اثْ َننْيِ ِإْذ مهح

َ َمَعَنا{ ]التوبة: علمنا أن بذل األسباب سنة كونية ميتثل هلا حىت األنبياء رغم مكانتهم عند هللا، [. وهذا ي40حَتَْزْن ِإنَّ اَّللَّ
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وأن هذه األسباب ليست هي اليت تنجي املرء وإمنا هللا الذي يتكفل بتدبري األشياء وحفظها. فإذا عمل العبد ما عليه 
 .22يته وحفظهمن بذل األسباب ومل يعتمد عليها؛ مث حدث نقص أو ثلمة سدها هللا بقدرته ورعا

 تغيري وضع اخلطط السياسي  حسب متطةلبات الزمان واملكان: بحث الثالثامل
 املطةلب األول: احتفال يثرب بقدومه

حل النيب صلى هللا عليه وسلم ضيفاً كرمياً على أهل يثرب واستبشر به أهلها حىت أهنم قالو األهازيج واألانشيد، واألشعار 
وتفرق األطفال يف الطرقات وهم يلبسو املالبس اجلديدة وكأنه يوم عيد، وحقًا أنه عيد يستحق االحتفاء والرتحيب 

 ن أهل يثرب يرغب أن ينزل النيب صلى هللا عليه وسلم عليه ضيفًا يفأبفضل خملوق شهده الكون، وكان كل واحد م
بيته فتدافع الناس، ومن حكمة هللا سبحانه وتعاىل أن جعل انقته صلى هللا عليه وسلم هي اليت حتل اخلالف وتزيل 

 ن اهلحرة النبوية أالتنافس، فقال صلى هللا عليه وسلم: دعوها فإهنا مأمورة! فنزل على أيب أيوب األنصاري. وال شك 
من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة حدث عظيم غري جمرى التاريخ، ورسم طريقاً فريداً لألمة اإلسالمية، ومنهجاً جديداً 

 . 23للحياة يف املدينة املنورة
 املطةلب الثاين: أتسيس بناء دول  اإلسالم

نتقل النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة وتغريت ظروف احلياة يف املدينة واستتب األمن، وزالت املضايقات اليت كانوا اوملا 
جيدوهنا يف مكة املكرمة، وأصبحت الغلبة ألهل اإلسالم يف املدينة، هنالك شرع النيب صلى هللا عليه وسلم  يف إقامة 

 حلداثة والتطوير مل تعهدها العرب من قبل، ومل يعرفها الفرس والروم.  دعائم الدولة اجلديدة  وأسس نظاما يتسم اب
 املطةلب الثالث:  بناء املسجد النبوي

 صلى هللا عليه وسلم هو بناء املسجد النبوي،وعني صلى هللا عليه وسلم بالل يكون له موذانً. وجعلهأول ما قام به النيب 
يعقد فيه فيه ابملسلمني ويستقبل فيه الوفود، ويتحاور فيه مع القبائل. و مقر للعبادة والعلم واملعرفة، ومركز يلتقي 

االتفاقيات، وهلذا لعب املسجد دوراً ابرزاً يف إحياء ضمري األمة اإلسالمية، وتغيري فهمها للحياة، والقضاء على نعرات 
 جد، وكان هو اإلمام واخلطيباجلاهلية ونشر احملبة واألمن والسالم. وكان هو الذي يشرف مباشرة على أعمال املس

والواعظ واملعلم صلى هللا عليه وسلم، وال شك أن املسجد النبوي لعب دورا كبريا يف بناء الدولة اإلسالمية، وساهم يف 
إنشاء جمتمع له القدرة على التعامل مع احلوادث واألحداث الطارئة واملواقف الصعبة، وكان شعلة تنطلق منها  كتائب 

من منربه يعلن اجلهاد ضد الفساد والظلم والظلمة، من حمرابه أتخذ القيم واآلداب وتدرس الرجولة والنبل اجملاهدين، و 
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والفكرم والشجاعة. ومنه خترج أفضل البشر، وأكرب القادة، وأحسن األمراء واحلكام، وأفضل الفقهاء وأجود املفسرين، 
 .21تعرفت البشرية على خالقها واملصري الذي ينتظرها منه تعلم الناس اإلنسانية والرمحة والعطف واحلنان، منه

 املطةلب الرابع: أهل الصف 
نسى الفقراء تباعه الذين يتوافدون عليه من كل مكان ومل يمل يغفل النيب صلى هللا عليه وسلم عن االهتمام والرعاية أب 

دين، فبىن ملحقا ة العلم ومحاة اإلسالم من اجملاهواملساكني الذين فارقوا بيوهتم وتركوا أهلهم ومل يغفل عن أمهية رعاية طلب
قدر ب سكنيا يسمى )ابلصفة( يؤي كل هؤالء اجملاميع ويرعاهم، وتكفل النيب صلى هللا عليه وسلم برعايتهم ومواساهتم

 ة، وحث  الصحابة امليسورين من األنصار على ذلك،  وكان األنصار رضي هللا عنهم هلم اهتمام برعايما أويت من سعة
أهل الصفة وتقدمي املساعدات هلم. ومل يغفل النيب صلى هللا عليه وسلم يف ترتيب أهل الصفة وتنظيمهم فقد جعل أيب 

عاذ بن مهريرة عرّيفًا أي املسؤول عليهم فكان إذا أراد دعوهتم على طعام تواصل مع أيب هريرة فجمعهم له، وكان 
 هم درضي هللا عنه يقوم على حراسة الطعام، وقد كان يزيد عددهم ًترة وينقص ًترة ولكن يف األغلب كان عد جبل

لغ رأيت سبعني من أهل الصفة يصلون يف ثوب، فمنهم من يب»سبعني فرداً  كما روى اإلمام أمحد عن أيب هريرة قال: 
وكان النيب صلى هللا عليه « 24ركبتيه، ومنهم من هو أسفل من ذلك، فإذا ركع أحدهم قبض عليه خمافة أن تبدو عورته

 يعود مرضاهم، كما كان يكثر جمالستهم ويرشدهم ويواسيهم ويذكرهموسلم يرتدد عليهم، فيزورهم ويتفقد أحواهلم و 
ويقص عليهم ويوجههم إىل قراءة القرآن الكرمي ومدارسته وذكر هللا والتطلع إىل اآلخرة ويشجعهم على احتقار الدنيا 

ه هدية أرسل إليهم تتوعدم متين احلصول على متاعها، وكان إذا أتته صدقة بعث هبا إليهم ومل يتناول منها شيئا وإذا أ
 .16وأصاب منها وأشركهم فيها، وكثريًا ما كان يدعوهم إىل تناول الطعام يف إحدى حجرات أزواجه رضي هللا عن

 املطةلب اخلامس: املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار
عرق القبلي ن إال يف المجع اإلسالم أفرادا من قبائل شىت ومن مناطق متعدده وكانت عادة العرب أن الوالء والرباء ال يك

أو اإلنتماء املناطقي أو األسري، وعندما قدم النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة وقدم معه الكثري من القبائل املختلفة،  
كان البد من وضع  نظام يتكفل بتأليف قلوب املؤمنني ويقرهبم من بعض وجيعل روابط احملبة واملودة متعلق ابألخوة 

 اإلسالمية.
بلوا  ر األنصار أروع اإلخوة واحلب والكرم، فقد استقمل يعرف التاريخ البشري حداث مثل هذا احلدث العظيم فقد سطّ 

املهاجرين بكل سخاء وشاركوهم يف األموال وأعطوهم من البساتني واملزارع، وجرى بينهم املرياث دون حقوق القرابة 
 ة حساً ومعىن وواقعا ال كالما وشعارا.واألرحام من أهل الشرك، فتجّلت اإلخوة اإلسالمي

https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D9%84
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وقصد النيب صلى هللا عليه وسلم، من ذلك ذهاب وحشة الغربة وبعد األحبة، ومفارقة األهل والعشرية، وأراد النيب صلى 
هللا عليه وسلم، أن يشد أزر بعضهم ببعض فلما عز اإلسالم واجتمع الشمل وذهبت الوحشة وتعرف املهاجرون على 

اخل الرزق وأجتمعوا مع أقارهبم وأهلهم، عند ذلك رجع التوارث على مكانه الطبيعي وأنزل هللا سبحانه: األسواق ومد
[، مث جعل املؤمنني كلهم إخوة فقال: }إمنا املؤمنون 75}وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب هللا{ ]األنفال: 

 . 9ة [ يعين يف التواد ومشول الدعوة والنصر 10إخوة{ ]احلجرات: 
 املطةلب السادس: وضع الدستور اإلسالمي

عندما قدم النيب صلى هللا عليه وسلم يثرب أصبحت متجمعا للقبائل العربية ومركزا للوفود، ومستقرا للمسلمني اجلدد، 
 لى هللاص وقبلة  للقادة والسادة، وحتولت مركزاً جتاراي بسبب توجه الناس إليها، وبفضل هلل عزوجل من حني حل النيب

ر وخبث أن يف يثرب الكثري من اليهود وهم أهل غد عليه وسلم يف يثرب أصبحت اهتمام العرب والعجم،  وال خيفى 
 ومكر، وكانوا هلم سطوة ومكانة جتارية ومالية وهلم أحالف وأتباع وعندهم السالح وهلم القدرة على مواجهة املسلمني 

كانوا طرفا يف   صلى هللا عليه وسلم من هم اليهود فهم، وكان يدرك النيب لكثرهتم ومكانتهم الدينية، والعسكرية، واملالية
حني كان يف مكة، فقد اصدروا فتوى أن كفار قريش هم خري من حممد، وأن الذي  صلى هللا عليه وسلم العداوة للنيب

اِب ي حْؤِمنحوَن أفضل مما أتى به حممد صلى هللا عليه وسلم  قال تعاىل:}أمََلْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن أحوتحوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكتَ عليه قريش هو 
بد من وضع [. فكان ال51اِبجْلِْبِت َوالطَّاغحوِت َويَ قحولحوَن لِلَِّذيَن َكَفرحوا َهؤحاَلِء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمنحوا َسِبياًل{، ]النساء:

نظام دستوري يلتزم به كل من سكن يف يثرب ويومن به وحيافظ عليه، وكان البد من قيادة تشرف على هذا الدستور 
وتطبق مواده على اجلميع وتنفذ أحكامه. وقد أحكم النيب صلى هللا عليه وسلم بنود الدستور اإلسالمي وسوى بني 

لوثيقة، وكان ، وأطلع عليه اليهود ومت املوافقه عليه، وأقره مجيع املعنيني ابمجيع املواطنني واألفراد يف احلقوق والواجبات
 الدستور عداًل للجميع.  

الوثيقة: مشلت الوثيقة الدستورية اإلسالمية ستة وأربعني مادة وبند اتسم ابلشمولية جلميع احلقوق والواجبات ووثق النيب 
نسب، وربط اجملتمع اإلسالمي بروابط الدين بدل روابط الدم والصلى هللا عليه وسلم عالقة املؤمنني بعضهم ببعض 

من الدستور وأنكم مهما  25(23وجعل نفسه صلى هللا عليه وسلم املرجع لفصل اخلالف بني الناس فقد نصت )املادة 
يكون س اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إىل هللا، وإىل حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(  وهذا يعين أن احلكم

إسالمي يف املدينة وأن السلطة واحدة وهذه املادة هتدف إىل حتقيق االستقرار واألمن، ومتنع التنازع والفوضى، ويف 
)تشري إىل أن ما كان من أصحاب هذه الصحيفة من شجار أو خالف أوفساد البني، فإن مرده إىل هللا،  25(42)مادة
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ذية بيد هبذه املادة اكتملت السلطات الثالث التشريعية والقضائية والتنفيوإىل حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( و 
النيب صلى هللا عليه وسلم. ومنح اليهود حق املواطنة وجعلهم جزء من اجملتمع املدين، هلم ما للمسلم من احلقوق العامة 

ري مظلومني وال متناصر ( من الدستور) وأن من تبعنا من اليهود فإن له النصرة واألسوة غ16حيث نصت مادة )
ويف املادة األخري تعهد النيب بتطبيق مجيع ما  (.25( نصت )إن يهود بين عوف أمة مع املؤمنني25( ويف مادة )26عليهم

يف الصحيفة وأنه ال حيول دون هذا الكتاب ظامل أو آمث، وأن من خرج من املدينة آمن ومن قعد فيها فهو آمن إال من 
يقة القضااي العامة من احلقوق أما ما خيص اليهود من أمر دينهم فال يلزم اليهود التحاكم إىل . ومشلت الوث27ظلم وأمث

( )أن لليهود 25النيب صلى هللا عليه وسلم أو الرجوع إليه، فحرية الداينة كفلها الدستور اإلسالمي. فقد نصت )مادة 
 (.28دينهم، وللمسلمني دينهم

 
 اخلطط العسكري  ودواعي املواجه : املبحث الرابع

 املطةلب األول: دوافع التبةليغ
سرتاتيجية عسكرية حازمة وحامسة لوال السنن الكونية اليت دأبت على إنتاج أفراد وشعوب امل يكن اإلسالم ليتخذ 

هد األنبياء والرسل عوجمتمعات ال يعرفون احلق وال يؤمنون ابلسالم إال عن طريق املواجهة العسكرية واآللة احلربية. وقد 
من قبل نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم أن املواجهة وجهًا لوجه بني احلق والباطل حتمي، وأن الكثري من الناس ال 

اد ليس إلزهاق ؛ وهلذا شرع هللا اجلهةيعرفون أمهية املنهج الذي أييت به األنبياء من عند هللا إال عن طريق القوة والشد
اظ على القيمة اإلنسانية ونشر العدل بني الناس، قد يظن بعض الناس أن اجلهاد يف سبيل هللا هو األنفس وإمنا للحف

تعدي على إراداة اآلخرين وحريتهم وإجبارهم على إالتباع  لإلسالم وتعاليمه فهذه القضية قد حسمها النص القرآين 
{]البقرة:أنه ال إكراه يف الدين، قال تعاىل: }اَل ِإْكرَاَه يف الدِّيِن  َ الرُّْشدح ِمَن اْلَغيِّ [. وقال تعاىل: }َوَما َعَلى 256َقْد تَ َبنيَّ

{ ]النور: ِبنيح وِل ِإال اْلَبالغح اْلمح [ ومل يكن حممد صلى هللا عليه وسلم يف مكة يلزم قريشاً على دخول اإلسالم، 54الرَّسح
دمت كل عه ونشر العدل بني الناس؛ لكن قريش أبت واستخوإمنا أراد أن يفسحوا له جمااًل لتبليغ دين هللا ملن أراد إتبا

صلى هللا عليه وسلم وما حيمل معه من اهلدى، ونكلوا أبتباعه وشنوا عليهم أصناف  وسائلها القذرة يف حماربة حممد
عوا عليه ضالعذاب حىت وصل هبم األمر إىل أن متتد أيديهم إىل قائد املنهج اإلسالمي، وحامل راية اإلسالم وتعاليمه، فو 

النجاسات والقاذورات وانلوا منه ومن أتباعه، حىت وصل األمر هبم إىل وضع خطة اغتيال وقتل قائد الدعوة صلى هللا 
وزوجه مسية بطريقة وحشية، ترقى إىل جرمية حرب يف مجيع األعراف البشرية. وعند ما  اعليه وسلم، وقد أعدموا ايسر 
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وصل املدينة مل يكره اليهود على دخول اإلسالم؛ بل نصت الوثيقة اليت وضعها الرسول ىل هللا عليه وسلم يف الدستور 
ض لو هلم هذا السلم بل سعوا إىل نقأن لليهود دينهم وللمسلمني دينهم ومل يكن اليهود حي 25اإلسالمي من املادة 

العهد وضربوا بكل املواثيق عرض احلائط، فحل هبم غضب هللا سبحانه وتعاىل، وغضب الرسول صلى هللا عليه وسلم، 
 .28وغضب املؤمنني

 املطةلب الثاين:  معارك النيب صةلى هللا عةليه وسةلم وسراايه
يع املراحله تايل الذي قام به النيب ىل هللا عليه وسلم، يف مجينبهر كل من اطلع على التكتيك العسكري والتخطيط الق

القتالية، ضد من يقف أمام مشروعه صلى هللا عليه وسلم الديين واإلنساين واألخالقي والعلمي، وتبني للمختصني أن 
 ن جمتمع ال علم م ما قام به النيب صلى هللا عليه وسلم اندرا يف علم االسرتاتيجيات العسكرية يف زمانه فقد صنع جيشا

القتال سوى الكر والفر حسب املوروث القبلي لديهم، ومل يكن هلم دراية ابلتخطيط العسكري  أبسلوبهلم وال خربة 
وبطرق تعويض نقص عدد اجليش، أو التفوق يف جانب التسلح، أو معرفة األرض اليت سوف جتري عليها املعركة، أو 

ليه حلالة النفسية، ألهنم كانوا أصحاب أبل وزراعة وجتارة ومل يكن هلم ملك يقاتلون عتفوق العدو يف اخلربة القتالية أو ا
سوى بعض النزاعات العشائرية والعشواية مع القبائل على العشب واملاء، ومن هذا اجملتمع صنع قوة ضاربة استطاعت 

صلى هللا  حربية قليلة، استمرت غزوات النيباالمرباطورايت يف العامل بقدرات مالية متواضعة، وآبالت  القضاء على أكرب
املواجهة   2729عليه وسلم سبع سنوات ومخسة أشهر إبتدأ من الشهر الثاين من السنة الثانية للهجرة، أخذ خالهلا 

معارك، بدر، وأحد،  9معارك. قاتل بنفسه يف  7معركة، وخسر معركة، وتعادل يف  19معركة، انتصر يف  11كانت يف 
معركة من  معاركه صلى هللا عليه  24، كانت 30ريظة، وبين املصطلق، وخيرب، وفتح مكة، وحنني، والطائفواخلندق، وق

جندي هلذه املعارك الصاخبة، مل خيسر من  81369، شارك معه ما يقرب من 31وسلم دفاعا عن دينه ونفسه ووطنه
يصا على صون الدماء حىت من الطرف ،  وكان صلى هللا عليه وسلم حر 31شهيد طول هذه املعارك 134اجلنود سوى 

سرية خالل  70جندي فقط، وله صلى هللا عليه وسلم   212املعادي، فقد قتل من املشركني الذين أخذ معهم احلرب 
تسع سنوات ومخسة أشهر، إبتدأ من شهر رمضان بعد وصول النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة بسبعة أشهر، عدد 

زيد بن حارثة، مث خالد بن الوليد حممد بن مسلمة رضي هللا  أبرزهم  47يادة هذه السرااي القادة الذين شاركوا يف ق
عنهم، على بن أيب طالب أبو بكر الصديق عمر بن اخلطاب عثمان بن عفان، وكان تعداد شهداء املسلمني مبا فيهم 

ذه الغزوات والسرااي إقامة دولة حقق النيب صلى هللا عليه وسلم هب545،31، وأما املشركني فكان 295القتل اخلطأ 
كيلومرت   32.000.000اإلسالم مرتبعة على أكثر مساحة الكرة األرضية ومتتد مساحة الدول اإلسالمية إىل حوايل 
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. العوامل اليت سامهت واخلطط اليت 33 2017. يبلغ عدد املسلمني مليار وَثن مئة مليون حسب إحصائيات32مربع
ساعدت النيب صلى هللا عليه وسلم يف جناح املهامات العسكرية، هي تصور النيب صلى هللا عليه وسلم خلارطة اجلزيرة 

األرضية اليت سوف جيري عليها القتال، وضع خطة مكتملة اجلوانب واألركان، إبتدأ من معرفته  العربية وابخلصوص
ابلعدو عدد وعدة وطبيعته النفسية، تعيني القيادة املناسبة للمواجهة، حتدي مسافة  املدة الزمنية اليت تستغرق إىل الوصول 

رية يف السري إىل العدإىل أرض املعركة، وضع يف احلسبان إمكانية مدِّ اجليش األو  و ل جبيش آخر لو لزم األمر، السَّ
فيباغته، توقع اخلسارة فيضع هلا حلوال للتقليل من اخلسارة، وضع أكثر من خطة، بعث العيون واجلواسيس من وسط 

ريب العدو قبل النزال والصدام املسلح، التفريق وزرع اخلالف والشقاق بني صفوف األعداء، واالستعانة ابإلعالم احل
 إلرهاب العدو وزعزعة صفوفهم. 

 املطةلب الثالث: تكتيك عسكري  يعزز من مكان  املسةلمني
سرية كان اهلدف منها مجيعاً إما دفاعا عن نفسة وأتباعه أو أتمينا لسري  70غزوة  27خاض النيب صلى هللا عليه وسلم 

الدعوة ونشرها، ومن خالل هذه الغزوات والسرااي جتلت حنكة النيب صلى هللا عليه وسلم العسكرية وخططه احملكمة 
ط بة جبذورها يف أعماق ًتريخ املشرق، جتلت أهداف املعارك يف بساليت حقق من خالهلا أتسيس الدولة اإلسالمية ضار 

نفوذ الدولة اإلسالمية على حميط اجلزيرة العربية؛ مث ما لبث إال قليالً حىت أمتدت جيوشه إىل أطراف بالد الفرس والروم 
احلفاظ على سيادة األمة، و  ، مما مكنه من أتمن حدود اجلزيرة العربية وتفرغه للدعوة وبناء جيش له القدرة على محاية

مؤسسات الدولة اإلسالمية، ومقدراهتا املالية، ومحاية أرضها من مطامع أو معتد، ونستطيع أن نستكشف ذلك من 
 خالل غزوة بدر الكربى اليت تعد أول معركة خاضها النيب صلى صلى هللا عليه وسلم. 

ا لديهم مكة مستخفيني من كفار قريش، ًتركني فيها كل مخرج الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن معه من  بدر الكربى:
من األموال والعقارات، وعندما أذن هللا للمؤمنني يف الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأمواهلم، بعد أن كان حمضورا عليهم 

وا َوِإنَّ قَ محل السالح يف مواجة املعتدين من كفار قريش، أذن هللا هلم ابجلهاد، قال تعاىل: }أحِذَن لِلَِّذيَن ي ح  اتَ لحوَن أِبهنَّحْم ظحِلمح
[. عند ذلك قرر صلى هللا عليه وسلم أن يقوم مبدامهة عري قريش احململة 39اَّللََّ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر{ ]سورة احلج:

أخذته  اابلتجارة حني كانت قافلة من الشام بقيادة أيب سفيان، وكان صلى هللا عليه وسلم مل ينوي قتااًل بل تعويض م
قريش من مال املهاجرين، فلم يعد العدة ومل يستعد ويتجهز للقتال، وخارج معه بعض أصحابه كان يرتاوح عددهم 

. كانت غزوت بدر كأول لقاء مسلح بني احلق والباطل، جتلت 22ثالَثائة وَثانية عشر رجال من أصحابه، ولديهم فرسني
 هللا عليه وسلم القدرة على التعامل واملوجهة مع األعداء يف اجلانبفيه القيادة اإلسالمية وعلى رأسها النيب صلى 
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العسكري بقدرة مالية حمدودة، وآبلة  عسكرية متواضعة، وجيش أقل من جيوش الكفار بكثري، ولكن التكتيك املناسب 
امليدن وحقق  لألحداث والتخطيط املتزن وتنظيم األفراد قلص الفارق العددي وتوازن مع إمكانية العدو، فتفوق يف

 اإلنتصار.  
وة وكان أبو سفيان يشعر مبخاطر كبري ويتوجس شرا بعد أن بلغ املسلمون ق، الفقرة األوىل: أبو سفيان ينجو ابلعري

ضاربة يف اجلزير العربية، خيشاها األعداء ويهاهبا شيوخ وسادة العرب. فكان يرسل من يستطلع له ويبعث أعينا أمامه 
 ويتحسسون املخاطر ويطلعون على جمرايت األحداث ويعملون على أتمني طريق القافلة، وكان  يرتقبون املستجدات،

من شدة اخلوف هو بنفسه من يقوم ابالستطالع، وفعاًل حصل ما كان يتوقعوه فقد وجد بعرا يف نواه فستشف أن 
األموال والتجارة،  ابلقافلة وما فيها من اجليش اإلسالمي على مقربة منه، وكان قائداً حمنكاً استطاع أن ينجو بنفسه ويفر

فبعث عمرو بن ضمضم الغفاري إىل قريش يستنفرها إلنقاذ قافلتها وأمواهلا من حممد، ودخل ضمضم الغفاري على 
قريش مبنظره املفزع وشكله املثري يقصد من وراء ذلك أن يثري خنوة قريش ويلهب احلماس يف صدورهم، وحيرك الدماء يف 

ني وصل نثر األخبار املفزعة وقدم له رؤية خميفة تتضمن األموال يف خطر، وجتارة ال أمان عليه بعد اليوم، عروقهم، وح
وأن حممد صلى هللا عليه وسلم قد عازم على اسرتداد األموال املنهوبة يف مكة، وأن اجليش اإلسالمي له القدرة على 

ه صمود أمام كتائب اإلسالم، فال بد من إرسال مدد يعلم بالسيطرة على القافلة وال يستطيع أبو سفيان ومن معه ال
  .10الداين ويسمع به القاصي، وتتحدث عنه النساء يف جمالسها وهتاهبا العرب

حه، مجعت قريش قوة ضاربة قوامها مخسني وتسعمائة مقاتل بعتاده ونبله ورماالفقرة الثانية:  قريش تتجهز للخروج، 
جانبها اجلمال، ويف خميالهتم أهنم هبذا اجليش العرمرم يستطيعون القضاء به على اجليش وساقوا مهم مائة فرس، إىل 

اإلسالمي، وسار الركب من مكة حتدق به أبطال قريش من كل جانب، وتعلوهم األهازيج واألانشيد واألشعار، وكان 
ن اللحوم ويتغنون يشربون اخلمور وأيكلو للنساء دور كبري يف إشعال انر احلماسة والفتوة يف نفوس اجليش املشرك، وكانوا 

ابألحلان، ويرقصون األنغام، ويضربون ابلدفوف وأنواع املعزف واملزامري. ومل يكن يدرك كفار قريش مدى القدرة القتالية 
 .26للمسلمني، ومل يتوقعوا اخلطط العسكرية اليت سيضعها القائد العسكري حممد صلى هللا عليه وسلم يف مواجهتم

ني، عزم على املواجه، بلغ النيب صلى هللا عليه وسلم قدوم قريش ووصله خرب حنقهم على املسلمالقائد يالثالثة:  الفقرة
هنا أدرك صلى هللا عليه وسلم أن املواجه حتمية وأن الرجوع من أرض املعركة إىل املدينة املنورة جلمع من تبقى من 

فيحجمون  ملسلمني وهيبتهم يف اجلزيرة العربية، فتخشى قريشاملسلمني، سوف يرفع معنوايت قريش، ويضر بسمعة ا
عن دخوهلم يف اإلسالم. ولكن البد من املشاورة مع اجلند ومعرفة مدى استعدادهم للمواجه، وكان عدد األنصار مأتينت 
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سلم أن رحى و وأربعة وأربعني رجال هم األغلب واألكثر، وعدد املهاجرين أربعة وسبعون، وأدرك النيب صلى هللا عليه 
املعركة سوف يدور ثقلها على أزاند وأكف األنصار رضي هللا عنهم، وأن رماح األوس واخلزوج كفيلة هبدم جحافل 
الشركني وتدمري غطرسة قريش، وأن األنصار سيوفهم بتارة ال تقوى رقاهبم أهل الشرك على الصمود أمامها وأن اخلناجر 

ني أصناف األذى، وأن الضرب ابلسيف والرشق ابلنبل والطعن ابلرمح توارثوها  اليمانية ستشق صدور قوم أذاقوا املسلم
كابر عن كابر، ومن حسن تدبري القائد أن يتشاور مع اجلنود وخيربهم مبا ينوي فعله فيتخذوا موقفًا موحد! وابلذات 

 .22مثل هذه القضااي املهمة اليت يرتتب عليها إقامة دولة اإلسالم أو زواهلا
الرابعة: األنصار يلبوا رغبة القائد، وقف النيب صلى هللا عليه وسلم خماطبا اجلند بقوله أشريوا علي أيها القوم  الفقرة

فتحدث املهاجرون وسكت األنصار أداب وتوقريا هلذا ألخواهنم املهاجرين الصادقني، ولكن كأن النيب صلى هللا عليه 
ر أهنم هم املعنيون أواًل قام سعد بن معاذ: قال له وهللا لكأنك تريدان وسلم يريد رأي األنصار فعندما أدرك ذلك األنصا

اي رسول هللا؟ قال أجل، قال: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدان أن ما جئت به هو احلق، وأعطيناك على ذلك عهودان 
تعرضت بنا لو اس ومواثيقنا، على السمع والطاعة، فامض اي رسول هللا ملا أردت فنحن معك، فو الذي بعثك ابحلق،

هذا البحر فخضته خلضناه معك، ما ختلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوان غدا، إان لصرب يف احلرب، 
صدق يف اللقاء. لعل هللا يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة هللا. فعندما مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

ح الصدر، وقال: سريوا وأبشروا، فإن هللا تعاىل قد وعدين إحدى الطائفتني، وهللا لكأين هذا القول أطمئن قلبه وانشر 
 .14 اآلن أنظر إىل مصارع القوم، وبدأ يستعد للمواجهة

الفقرة اخلامسة: التعرف على قدرات العدو، بدأ النيب صلى هللا عليه وسلم يتعرف على طبيعة األعداء ويرسل 
االستطالعات ويسأل عن األعداد العسكرية للعدو ويتعرف عن األشخاص الذين سوف يشاركون يف القتال وعن نوع 

سعمائة صل إىل أهم املعلومات للجيش الذي قوامه تاآللة احلربية وحجم العتاد العسكري الذي سوف يستخدم، وفعال تو 
ومخسون مقاتل، حيمل مائة فرس ويسوق اجلمال، وتعرف على قيادة اجليش وأن أاب جهل فرعون األمة على رأسهم 
وسيقود املعركة بنفسه، فبدأت تتضح الصورة لديه صلى هللا عليه وسلم فوضع خطة تقلص الفارق العددي بني اجليشني، 

رضية اليت ستكن ساحة للنزال، بعد تشاره صلى هللا عليه وسلم مع جنده وتوصل أن أرض بدر هي أنسب وحدد األ
مكان للمواجهه، وأن السيطرة على املياه أهم عوامل النصر، وحرمان األعداء منه سيشكل ضربة تقسم ظهورهم وتربك 

قيادة يشرف على احلق بقريش اهلزمية. بناء مركز للصفوفهم، وفعال مت ذلك هلم وحتقق االنتصار للمسلمني قبل النزال، و 
أرض املعركة وانتدب فرسان أشداء للحراسة، وأعطى تعليماته العسكرية للجند وحثهم فيها على ضبط النفس وعدم 
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ملخول االتعجل، وأن الخيالطوا العدو يف املراحل األوىل من املعركة، وأن يبتعدوا عنهم مسافة حمددة، وأن فرقة املدفعية هي 
هلا يف دك اندفاع كفار قريش، والبدء ابلضرب المتصاص احلماسة الزائدة من صدورهم وكسر شوكتهم، ألن النيب صلى 
هللا عليه وسلم يعرف نفوس قريش وقد خالطهم وعاش معهم أكثر مراحل عمره وتكشف لديه الشجاعة املفرطة اليت 

لى ية مفرطة، ال يتناسب معه الإللتحام من أول وهله،  ويعرف صميتلكها اجليش القرشي، وما يتميزوا به من قوة بدن
 لها هللا عليه وسلم أن اجليش املشرك ينقصهم الرتتيب والتنظيم، وأن العشوائية اليت يتمتعوا هبا البد من االستفاد منها وحتوي

ن السهل شق عنهم، فليس مإىل أسباب النصر، ونظم صفوف اجلند وجعلها كالبينان املرصوص كما أخرب هللا عز وجل 
الصفوف املرصوصة، وأن الذي حياول أن يشق الصفوف أو يقرب منها فاملوت يف انتظاره، ومل ينس النيب صلى هللا عليه 
وسلم أن يتفقد أصحابة ويشحن نفوسهم ابإلميان، رفع من معنوايهتم، وذكرهم ابهلل العظيم وأخربهم مبكانتهم يف اآلخرة 

سب ووعدهم ابلنصر والتمكني. مث ابت ليلته يناجي ربه ويناشده النصر الذي وعده وأكثر من ملن صرب وقاتل واحت
الدعاء وابلغ حىت سقط رداؤه عن كتفه وهو مادٌّ يديه يستغيث ابهلل، فأشفق عليه الصديق رضي هللا عنه، فجمع صلى 

ْم فَ هللا عليه وسلم بني األسباب واالستعانه والتوكل على هللا. قال تعاىل: } ْم ِإْذ َتْسَتِغيثحوَن رَبَّكح ِدُّكح ْم َأيّنِ ممح اْسَتجاَب َلكح
 .10[9أِبَْلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة محْرِدِفنَي{]األنفال 

الفقرة السادسة: املواجهة بني الفريقني، تفاجأ جيش املشركني من استيالء املسلمني على اآلابر، ومتكنهم من أرض 
عزائمهم، وتبددت أحالمهم. وقد كان غشىي املسلمني النعاس فاطمئنت نفوسهم،  املعركة، فهتزت نفوسهم وتقلصت

وارًتحت أبداهنم من تعب السفر فناموا قبل املواجهة وقاموا وهم يتوقدون قوة ومحاسا، وكان بداية املعركة نزال كما اعتاد 
كان ميتلك فرسان هلم ريش خبيئة،  و عليه العرب، فكانت الفاجعة للمشركني، حيث كان النيب صلى هللا عليه خييب لق

 خربة ابلقتال ودراية ابلنزال، وعلم بضرب الرقاب، فاندفع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، يلوون سيوفهم يف السماء طالبني
من حممد صلى هللا عليه وسلم أن ينتدب من أصحابه من يقوى على نزاهلم، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم  يدرك 

احلظة احلرجة ومدى مفعوهلا وأتثريها على األنفس، فاختار أفضل ما عنده من الفرسان وكانوا من األنصار  خماطر هذه
فاهتزت فرائص قريش، فقالوا البد من أبناء عمومتنا، فاستجاب هلم لكن مل يكن خيطر بباهلم أن يكونوا هم أقرب الناس 

النيب   م أبعد الناس عن املخاطر، وأقرهبم للمغامن واملناصب، فانتدبإىل القائد حيث اعتاد القادة أن جيعلوا أهلهم وأقارهب
صلى هللا عليه وسلم هلم ما هو أشد عليهم  وأنكى  من األنصار، إنه محزة أسد هللا وعلى بن أيب طالب، وعبيدة فنزلوا 

ايقنت أن اجلولة  علي وعبيدة إىل أرض املعركة، فعندما رأت قريش أن املرشحني للنزال هم عمه محزة وابن عمه وزوج بنته
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األوىل ليس لصاحلهم، ما لبث عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، إال قلياًل حىت تناولوهم جند الرمحن ابألسنة ومل ميهلوهم 
 ساعة.

بها قريش ختسر املعركة، مل تكن قريش تتوقع نتيجة النزال يف بدر؛ بل كانت تتيقن أن اجلولة ستكس نتائج معركة بدر: 
هذه املرة ومل تكن تعمل حساب اهلزمية، إال أن الواقع فاجئها ومنت خبسارة حقيقية يف األنفس بالغ سبعني قتيل يف 

من الشركني، وسبعني أسري، وخسرت ما جلبته من األموال والعتاد معها من مكة املكرمة وصارت غنيمة للمسلمني، 
 تناقلها تالس، ند القبائل العربية، وأصبح هزميتها حديث اجملرثتها عن اآلابء، وذابت هيبتها عتوامسعتها اليت  توخسر 

، من تعزيز أبو جهل ، مل حتقق ما كان يهدف إليه فرعون قريشومنازهلم أحياء العرب ا بني األخبار هب الركبان وجتري
ان، فنقيم ثالاث على ري تسمع بنا العرب ومبسو وهللا، ال نرجع حىت نرد بدرا  مكانتهم وهيبتهم بني العرب والعجم فقد قال:

 .10دهرال بدر ننحر اجلزر، ونطعم الطعام، ونشرب اخلمر، وتعزف القيان علينا، فلن تزال العرب هتابنا أبدا
 عليه وسلم، صلى هللا وأما أهل اإلسالم فقد انلوا ما وعدهم هللا أحدى احلسنني وهو النصر، وأمت هللا نعمته على رسوله

وطار أخبار النصر يف األفق ففرح به أهل اإلميان وغاض به أهل النفاق واليهود والكفار، وكانت غزوة بدر هي نقطة 
حتول الدعوة اإلسالمية، وبداية مرحلة العز والتمكني، فهاهبا العرب وخشيها العجم، وأصبح القبائل العربية ال تتجرأ أو 

املسلمني أو الوقوف أمام املشرع اإلسالمي، ورغب بعض األفراد من القبائل العربية الدخول يف حىت تفكر يف إيذاء 
 اإلسالم، فزاد نفوذ املسلمني يف اجلزيرة العربية.

عوامل النصر واهلزمية: لو حبثنا عن أسباب هزمية قريش لوجدانها تكمن يف أربعة عوامل، األول: الغرور والتكرب فهم مل 
مية ومل يعملوا هلا حسااب بل خرجوا لكي تسمع هبم العرب وقد مسعت هبم لكن على غري الغرار اليت كانت يتوقعو اهلز 

تريد، اثنيها: عدم معرفتهم نقطة قوة أو ضعف أعدائهم من املسلمني. اثلثها: عدم ترتيب وتنظيم جيش املشركني مما 
فوسهم نزال )املبارزة( فأهنارت قواهم ودب الرعب يف نساعد املسلمني على أخرتاقهم وتسديد ضرابت موجعة من بدية ال

رغم كثرة عددهم وعتادهم. الرابع: الظلم واالستبداد، هو أكرب أسباب اهلزمية ألن السنن اإلهلية اليت جعلها هللا يف هذا 
 الكون زوال كل ظامل وهزمية كل معتدي.

 ىل: معرفة قدرات العدو عدد وعدة، وهذا ساهم يفوأما عوامل نصر املسلمني فهي تتجلى يف أربع نقط كذلك، األو  
وضع خططا تقلص الفارق العددي بني  املسلمني والكفار، حيث جعل النيب صلى هللا عليه وسلم اجلند على شكل 

بُّ الَِّذيَن ي حَقاتِلحوَن يف  َسِبيِلِه  صفوف مرصوصة متماسكة، يصعب على العدو جتاوزه أو اختارقه قال تعاىل: }ِإنَّ اَّللََّ حيِح
َياٌن َمْرصحوٌص{ ]الصف:  ا َكَأهنَّحْم ب حن ْ [. اثنيا: الرتتيب والتنظيم واإلرشاد والتعليم، فقد عمل النيب صلى هللا عليه 4َصفًّ

وسلم، على تنظيم جيشه وترتيبة وأعطاهم تعليمات تتعلق بتعزيز القدرات العسكرية ورسم خطة واضحة، وسيطر على 
املكان املناسب وبىن مركزا للقيادة مرتفعا يشاهد جمرايت النزال، وتوقع اهلزمية وحسب هلا حساهبا، املياة واختار األرض و 

وأخربهم أبمهية الصدام األول ودور الصرب يف النصر وأشار أن الرماة هم من يفتتحون املعركة إذا أقرتب العدو، مث تتلقفهم 
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ابآلخرة  ب ابلسيوف. الثالث ربط النيب صلى هللا عليه وسلم النزالأرماح إذا أقرتبوا، فإذا توواجهو وجه لوجه يكون أضر 
 كل عليه، بعد بذل و مما عزز عزميتهم وتفانيهم ورغبتهم يف لقاء هللا. الرابع: وهو األهم االستعانة ابهلل سبحانه وتعاىل والت

يه طالبًا من مواله ماوعدة لليل ويرفع يداألسباب فالنيب صلى هللا عليه وسلم مل ينم ليلة املعركة مسر يناجي ربه يصلي ا
 .10 من النصر والتمكني، وكان له ما طلب

 خامت  البحث:
قد أنعم هللا علي حني وفقين أن اخرتت هذاملوضوع الذي تناولت من خالله مسرية النيب صلى هللا عليه وسلم الدعوية  

وما فيها من معلومات عسكرية وخططا قتالية، وتعامال سياسي تكلل ابلنجاح وأتسست على أنقاضه دولة اإلسالم، 
رة وخمتصرة من بداية الدعوة إىل أتسيس الدولة، بطريقة سهلة وميس عرضنا املراحل اليت شهدها النيب صلى هللا عليه وسلم

 لعل  هللا ينفع هبذا اجلهد املتواضع طلبة العلم، ويستفيد من هذه االسرتاتيجية محلة هم الدعوة.
 نتائج البحث:

 اإلسالم دين رمحة وسالم وتعايش ووائم..1
 اليهود أهل غدر ومكر وخبث على مدى التاريخ. .2
 إلسالم يدعو إىل التسامح مع مجيع الدايانت األخرى، وحيرتم املواثيق والعهود ويفي هبا.ا.3
 اإلسالم ساد يف األرض عن طريق الدعوة السلمية واحلقائق العلمية..4
 العنف يف اإلسالم منبوذ، والكراهية مبغوضة، والقتال هو فقط حلماية احلق والعدل واألمن والسالم. .5
األمة اإلسالمية حممد صلى هللا عليه وسلم بقدراته العالية يف وضع اخلطط السياسية، وعلى التكتيك  متيز قائد.6

 العسكري والقتايل.
غزوة بدر الكربى منوذجاً حياً على أهم االسرتاتيجات العسكرية اليت يتميز هبا النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلانب .7

 العسكري.
 لنيب صلى هللا عليه وسلم، يف املدينة متيزت ابلشمولية والعدالة واإلنصاف.الوثيقة اليت وضعها ا .8
تضمنت الوثيقة اليت صاغها النيب صلى هللا عليه وسلم أن السلطات الثالث، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، .9

 .ون إسالميالسلطة التنفيذية، هي من خصوصية النيب صلى هللا عليه وسلم وهذا يعين أن احلكم سيك
 املصادر واملراجع:

 

alquran alkarim 

1. waykibidia 

2. al'iistratijiat alduwaliat - almawsueat alsiyasiutu, political-encyclopedia.. 

3.  alkuliyat muejam fi almustalahat walfuruq allaghawiat, 'ayuwb bin musaa alhusayni alqarimiu 

alkifwi, 'abu albaqa' alhinfi, tahqyq: eadnan darwish - muhmid, almisri, muasasat alrisalat - bayrut. 
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muhamad zahir bin nasir alnaasir, dar tuq alnaja (msurat ean alsultaniat bi'iidafat tarqim tarqim 

muhamad fuad eabd albaqi), t1, 1422h. 

17. sirat abn 'iishaq (ktab alsayr walmghazy), abn 'iishaq, muhamad bin 'iishaq bin yasar almutalabi 

bialwla', almadni, thqyq: sahil zukar, dar alfikr - bayrut, t1, 1398h /1978m. 

18. tafsir majahida, majahid, 'abu alhujaj majahid bin jbr alttabieii almakii alqarshii almakhzumi, 

almhqq: alduktur muhamad eabd alsalam 'ubu, alnayl, dar alfikr al'iislamiu alhadithit, misr,t1, 

1410 h / 1989 m. 

19. dalayil alnubuat wamaerifat 'ahwal sahib alshryet, albayhiqi, 'ahmad bin alhusayn bin eali bin 

musaa alkhusrawjirdy alkharasani, 'abu bakr albayhqi, dar alkutub aleilmiat - byrwt, t1, 1405 h. 

20. aldarar fi aikhtisar almaghazi walsiyr, aibn eabd albir, alhafiz yusif bin albar, thqyq: alduktur 
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alhalbi, 'abu alfurj, nur aldiyn abn burhan aldiyn, dar alkutub aleilmiat - bayrut, t2 ,1427h. 
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