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 اهللا الرمحن الرحيمبسم 
 عليه توكلت وإليه أنيب, وهو رب العرش العظيم

 
له  أمحد اهللا سبحانه وتعاىل عىل ما أوالين من نعم ال حتىص, ومهام قلت فلست بموفٍ 

, ده, وقولة املخلوق بني يدي خالقهمن شكر عىل ما تفضل ويرس, ولكنها حيلة العبد لد سي
ة, وجلد, هاملنة والفضل عىل ما حباين من قوّ للّ ـ, فال يملك سواها, وال يقدر عىل غريها

فإن أصبت فمن اهللا, وإن  ,نجاز هذه الرسالة عىل هذا الشكلإوبحث, وفكر يف سبيل 
 أخطأت فمن عند نفيس, واهللا عىل كل يشء قدير.

وبالتايل أتقدم بالشكر اجلزيل إىل فضيلة األستاذ الشيخ الدكتور حممد أنيس عبادة 
 دراستها وتوجيهها, وأشكر كلّ  ل متابعتها ومشاقّ رشاف عىل هذه الرسالة وحتمّ لتفضله باإل

, أو موجّ  , أو منبّ من ساهم من قريب أو بعيد ناصحاً , واهللا هيدي إىل سواء السبيل.هاً معيناً  هاً
 

 خرض صربي أمحد عبد النبيّ 
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 مقدمة
 

األمني حممد بن عبداهللا الرسول احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل القائد 
 الكريم, وعىل آله وصحبه أمجعني, أما بعد:

قيادة اجليش عىل مدار التاريخ اإلنساين كانت من األمهية يف املكان األول,  فإنّ 
والتاريخ  ,معركة رص يف كلِّ القائد الناجح الصالح هلذه القيادة هو بداية النّ  بحيث كان اختيارُ 

ق انتصارات باهرة جعلت حقّ  امً لقائد عسكريٍّ عرص اسْ  حفظ لنا يف كلِّ  عىل طوله وتراميه قد
 .أمته متلك املساحات الشاسعة من أرايض الغري وتسيطر عليهم

وقد كان جلة زعامء العامل القديم واألوسط إنام هم قادة عسكريون خيوضون املعارك 
بة ومصاحلها أو يف سبيل مصلحة الطاحنة فيحققون النرص بأية وسيلة بال نظر إىل األمم املغلو

 أو عقيدة يراد محلهم عليها.
ولة وقائد اجليش, وأصبح اختيار قائد اجليش ثم بدأ هناك نوع من الفرق بني قائد الدّ 

ة إىل أخر, ولكن يكاد مجيعها يتفق ـخيضع لرشوط واعتبارات ختتلف عىل مر التاريخ من أمّ 
  ر وخاصة يف مساحة احلربيف معاجلة األموعىل تفتح الذهن, ورسعة البدهية, واحلزم 

باإلضافة إىل سجل عسكري نظيف يعطي القناعة بخربة القائد وانتصاراته املتالحقة −
 رشوطاً الختيار قائد اجليش.  −الساحقة

واألمة اإلسالمية بتارخيها الطويل قد قاست وعاشت ردحاً طويالً من الزمان عىل 
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تعيش إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها, وقد مارست حتركات  وجه األرض, وستظلّ 
ما يتعلق بشؤون احلرب,  اجليش وقياداهتا, حتركات الدفاع عن اإلنسان يف األرض, وكلّ 

وكان هلا من زمان األرض قروناً متطاولة (استحوذت) فيها عىل احلياة العسكرية القيادية يف 
 العامل املعروف حينذاك.

دة العسكرية كانت بوحي من اهللا, وإرشاد من الرسول وختطيط من هذه القيا إنّ 
عن  )2(بناء عىل ذلك وضع قواعد, وأسس ختتلف يف جوهرها خلفائه الراشدين, وقد تمّ 

مما ترتب عليه بالتايل أن تكون احلروب  ,اعتبارات األرض التي يبنى عليها اختيار قادة اجليش
وبالتايل  ,تاريخ بإنسانيتها ورسالتها ونتائجها العامةاإلسالمية بقادهتا صفحة متميزة يف ال
 .لتشكل مدرسة إسالمية عسكرية مستقلة

وهذا التمييز الذي ال يوجد إال يف اإلسالم دين اهللا ورشيعته, وعند املسلمني عباد 
اهللا, هو الذي دعاين ألن أحاول الكتابة يف هذا البحث الذي هو إمارة اجليش يف اإلسالم, هذا 

ستاذ املرشف وكنت يومها تبته يوم أن استجمعت فكري لكتابة هذه الرسالة, وقدمته لألما ك
األمر من السهولة بحيث ال يكلفني من العناء سو اجللوس إىل املكتب, وتلقى  أعتقد أنّ 

 .الوحي يف هذا األمر
األمر أصعب جداً مما فكرت وختيلت,  ولكن ما إن جلست وبدأت حتى رأيت أنّ 

من الوعورة بحيث ال يطاق عىل إنسان مثيل مل يامرس شيئاً من اإلمارة وشؤوهنا,  وإن األمر
فأنا مل أمارس يف  ,وخاصةً إن كانت عسكرية هلا رشوط ومؤهالت أنا خايل الوفاض منها متاماً 

حيايت شيئاً من األمور العسكرية قليلةً كانت أو كثرية عىل أي وجه من الوجوه, وخضت هذا 
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زد عىل ذلك أن هذا املوضوع  ,عي من أسلحته سو ما أرجوه من اهللا من عونالغامر وليس م
, وأنّى ملثيل أن  قد كتب عن بعض جوانبه الكثري من العسكريني الذين مارسوا هذا الفنّ  فعالً

 جيارهيم يف هذا.
ولكن مايل وهلذا, فلعل اهللا أن يعينني بفضله, وبام أطلع عليه من كتاباهتم يف القديم 

 يث من تقديم بحث يلقى القبول لد القائمني عىل األمر, ولن أقف أردد مع الشاعر:                    واحلد
 أم هل عرفت الدار بعد توهم? هل غادر الشعراء من مرتدم?     

وأنا اآلن بكل ما ذكرت أحاول أن أقيم من هذه الفكرة منهج رسالة بدأهتا بمقدمة 
وقسمت البحث كله إىل ثالثة أبوابٍ وخامتة, فالباب األول وهو  ,تارخيية عن إمارة اجليش

بعنوان: إمارة اجليش عرب التاريخ, فيه ثالثة فصول: الفصل األول: وهو التعريف بإمارة 
, والفصل الثاين: ويشتمل عىل بحثني أوهلام إمارة اجليش يف األمم قبل  اجليش لغةً واصطالحاً

وهو بعنوان  :التاريخ اإلسالمي, والفصل الثالث )3(يف بدايةوثانيهام إمارة اجليش  ,اإلسالم
 :موازنة وتقدير لقواعد إمارة اجليش فيام قبل اإلسالم وبعده, ويتضمن أربعة مباحث أوالها

القبلية  :وثالثها ,االعتبارات يف االختيار ومد نجاحها :وثانيها ,رشوط اختيار القائد
من هم قادة اجليش يف اجلاهلية التي جاء عليها  :رابعهاو ,والعشائرية يف اختيار قادة اجليش

 اإلسالم.
وهو بعنوان إمارة اجليش يف عهد الرسول واخللفاء الراشدين,  ,أما يف الباب الثاين

أوالمها إمارته  :فيه أربعة فصول, أوالها: إمارة النبي صىل اهللا عليه وسلم, وفيها بحثانف
إمارته الدينية للجيش, أما ثاين الفصول فهو إمارة اخللفاء الراشدين  :الدينية للجيش, وثانيهام
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من بعد الرسول للجيش, وأما ثالث الفصول فهو صالحيات أمري اجليش اإلسالمي كام 
أصبحت واضحة خالل هذه الفرتة, وأما رابع فصول هذا الباب فهو عن مواقف الرسول 

 مراء اجليش.عليه الصالة والسالم واخللفاء الراشدين من أ
وهو بعنوان املدرسة العسكرية اإلسالمية ففيه مخسة فصول,  ,وأما الباب الثالث

أوالها ما أضافته العسكرية اإلسالمية للتاريخ العسكري يف موضوع القيادة, وثانيهام: بحث 
تارخيي يف كيفية اختيار القادة وما يتعلق بكافة شؤوهنا, وثالثها أمراء اجليش اإلسالمي يف 

فهو  :لسلم واحلرب, ورابعها أمراء اجليش اإلسالمي وعالقتهم باجلند, أما الفصل اخلامسا
 صفحات مشوقة وشخصيات نادرة من قادة اجليش اإلسالمي.

ض ما عوأخرياً هناك اخلامتة التي تتضمن تلخيصاً قصرياً هلذا البحث أسجل فيه ب
وما أراه من إمكانيات يف أمتنا يف عهدها  ,هذا املوضوع ظات حولحخيطر بذهني من مال

ن لرسالة  احلارضتستطيع هبا أن تواصل محل موكب املجد الذي بناه األوائل سرياً حثيثاً يمكّ
(لتخرج الناس من الظلامت إىل النور بإذن رهبم إىل رصاط اهللا هلذه األمة يف أن تأخذ طريقها 

ا يف األرض وويل للكافرين من عذاب العزيز احلميد اهللا الذي له ما يف الساموات وم
 .)1(شديد)

(كنتم خري أمة وهبذا تكون أمتنا قد حققت وعد اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله: 

                                                            

  .3− 2) سورة إبراهيم: 1(
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هذا اإليامن حيتاج  , ألنّ )1(أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا)
هللا أسأل أن جيعله جهداً خالصاً إىل محلة عسكريني وقادة فاحتني يرجون وجه اهللا ال غري, وا

مصداقاً لقوله  ,لوجهه نافعاً خللقه, وأن يبقى هذا العمل يل بعد انقطاع عميل يف حيايت هذه
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية, وعلم ( :عليه الصالة والسالم

 .ينتفع به, وولد صالح يدعو له) إنه سميع جميب
   

                                                            

 .110) سورة آل عمران: 1(
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 عن إمارة اجليشمقدمة تارخيية 
 

القيادة املتميزة ترفع املعنويات والقيادة الضعيفة حتطم املعنويات وال تقترص القيادة 
بل تشمل القيادة  ,عىل الناحية العسكرية فقط, ولو أن هذه القيادة هلا (القدح املعىل) يف احلرب

قيادة الفكرية والقيادة باإلضافة إىل القيادة العسكرية القيادة السياسية والقيادة الصناعية وال
العائلية, فإذا كان كل أولئك الرعاة موضع ثقة رعيتهم, فإن معنويات تلك الرعايا بخري, وإال 

 فاقرأ عىل املعنويات الفاحتة.
 ولكن كيف يصبح القائد موضع ثقة رجاله?

جيب أن ينسى نفسه ألجلهم, وجيب أن يفعل ما يقول, وينفذ أوامره عىل نفسه, قبل 
لب غريه بتنفيذها, وجيب أن يكون عاملاً بواجباته, نزهياً كل النزاهة, متمسكاً بأهداب أن يطا

اخللق الرفيع, حريصاً عىل أداء أعامله كل احلرص بأمانة ورشف, حريصاً عىل مصري الذين هم 
حتت قيادته, رسيع القرار, صائبه, يتحمل املسؤولية, وال نحاول إلقاء تبعاهتا عىل اآلخرين, 

الرجل املناسب العمل املناسب, دون  ل رجاله حباً بحب وثقة بثقة, يعرف مزاياهم فيويليباد
حتيز أو أو انحراف, له مبادئ معروفة سليمة, يؤمن هبا كل اإليامن, ليست له شخصية 

وال  مزدوجة يضحي بمصاحله من أجل رجاله, وال يضحي برجاله من أجل مصاحله, ال يكلّ 
فسه برجاله يف حياته الشخصية وال يستأثر دوهنم بالغنم ويلقي من العمل, يساوي ن يملّ 

مرشف جميد, مثل هذا  بالغرم عليهم, له شخصية قوية نافذة, ورأي واضح سليم, وله ماضٍ 
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د, ومثل هذا القائد يرفع القائد يسري رجاله معه حتى املوت عن طيبة خاطر ودون تردّ 
 رس. النرص بسهولة ويُ املعنويات إىل عنان السامء, ويقود رجاله إىل

كان رجال خالد بن الوليد يفعلون األعاجيب يف ميدان القتال حتت رايته, ذلك ألنه 
باإلضافة إىل مزاياه القيادية األخر وصدق اهللا العظيم: (ولينرصن  ,"ال ينام وال ينيم"كان 

زكاة, وأمروا أقاموا الصالة وآتوا ال اهللا من ينرصه إن اهللا لقوي عزيز, الذين إن مكناهم
 صدق اهللا العظيم. )1(باملعروف وهنوا عن املنكر, وهللا عاقبة األمور)

يف هذه اآلية الكريمة صفات القائد املنترص, بأسلوب رائع معجز, ولكنه شامل 
كامل, وأشهد أنني مل أقرأ حتى يف الكتب املعتمدة احلديثة بحثاً عن صفات القائد املنترص فيه 

 .)2(والدقة واإلجياز والشمولكل هذه الروعة 
هذه الصفات األساسية اجلامعة التي جيب أن تتوفر يف أمري اجليش يف كل زمان 
ومكان والتي ال غنى عنها لقائد يريد أن يكون السجل األول للفخر والنرص ألمته ولنفسه ما 

أن بدأ اإلنسان مد توافقها وانطباقها عىل أمراهء اجليش عرب عصور التاريخ املتطاولة من يوم 
يسجل لنفسه ويؤرخ ويبني دولة ونظاماً ويؤسس مدارس عسكرية هلا ميزاهتا النوعية التي 
متيزها عن غريها من لدن الرومان يف القديم واليونان يف سحيق األزمان إىل الفرس 
وأكارسهتم والروم وقيارصهتم إىل املرصيني القدماء وأرسهم بل إىل ذي القرنني الذي يذكره 

                                                            

  41− 40) احلج:1(

  .1972, الطبعة األوىل, دار الفكر23− 22) حممود شيت خطاب, االسالم والنرص, ص2(
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تاب اهللا الكريم وإىل قادة بني إرسائيل يف دولتهم حني طلبوا من رهبم أن يكون هلم ملك يف ك
قتاهلم إىل أن كان العرب قبائل شتى اجتمعت عىل احلروب واملنافرة إىل أن أذن اهللا للذين 

إىل أن تم قيام دولة اإلسالم الزاهرة .. يقاتلون بأهنم ظلموا وأن اهللا عىل نرصهم لقدير
اهتا البيض التي ال تزال ترشق عىل دنيا الناس اليوم بنورها ونظمها وسمعتها واتصاهلا بصفح

فرق الناس اليوم يف ضالالهتم فيتيهون يف وديان جمهولة ال يعودون تباهللا رب العاملني حني ي
 بعدها إىل الضياء.

القادرون عىل محل السالح  ام قبائل يدافع عنههنلقد كان الناس يف أوائل أدوار متد
ثم ينال كل  ,فإذا هتدد القبيلة خطر عسكري اجتمع رجاهلا بال ترتيب وال نظام ,من رجاهلا

فلام حترض الناس  ,واحد من الغنيمة ما يستطيع احلصول عليه بنسبة شجاعته وقوة شكيمته
 .ةوتقاسموا األعامل ونشأت الدول كان من أقدم املهن عندهم الكهانة واجلندي

وأول دولة نظمت اجلند هي الدولة الفرعونية يف مرص, فقد جندت جنداً من الزنوج 
ثم  ,واألحباش حوايل القرن العرشين قبل امليالد, أخضعت هبم سكان سواحل البحر األمحر

انترش أمر التجنيد يف الدول القديمة: األشورية, والبابلية, والفينيقية, واليونانية, والرومانية, 
 سية وغريهم.والفار

لقد كان الفراعنة أسبق األمم إىل تنظيم اجلند, وكان نظامه عندهم هو نظام الصفوف 
ة, واملشهور أن رمسيس الثاين هو منظم اجلند املرصي عىل النظام املعروف, أما املتعاقبة املرتاصّ 

اجلنود  وهو أن ترتاصّ  ,فأنشأوا الكتائب ,ام اجلند املرصي ونوعوهظاليونان فقد اقتبسوا ن
صفوفاً متعاقبة, وكانت الكتيبة تتألف من أربعة آالف رجل يصطف رجاهلا الواحد بجانب 
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فجعلها (فيليب املقدوين)  ,اآلخر عىل عىل بضعة أقدام يف صفوف متعاقبة الواحد وراء اآلخر
وقارب ما بني الرجال حتى كادت  ,ثم جعلها ابنه األسكندر أربعة أضعاف ,ضعفي ذلك

أكتافهم وترتابط تروسهم, واصطنع هلم رماحاً طول بعضها أربعة وعرشون قدماً ويف  تتامسّ 
األمامي قصرية ورماح ما ورائهم أطول فأطول حتى تربز  هذا النظام تكون رماح الصفّ 

وكان فيليب قد نظم فرقة من الفرسان,  ,رماح الصف اخلامس ثالثة أقدام نحو األمام
الت احلرب ومن مجلتها املنجنيق, وهبذا النظام تغلب اإلسكندر فأضاف ابنه اإلسكندر إليها آ

 .)1(عىل العامل يف القرن الرابع قبل امليالد
ويقال له (فيلبس) أيضاَ وكان اليونان  ,واإلسكندر هذا كان أبوه أحد ملوك اليونان

 طوائف فلام ملك اإلسكندر غزاهم واجتمع له ملكهم ثم غزا (دارا) ملك الفرس وقتله ثم
ثم انرصف اإلسكندر يريد اإلسكندرية وهو الذي بناها  ,غزا اهلند وتناول أطراف العني

فهلك يف ناحية السداد, وقيل بشهرزور وكان عمره ستاً وثالثني سنة, وقد قيل عنه أنه 
انرصف من املرشق إىل جهة الشامل وبنى السد عىل يأجوج ومأجوج, والصحيح أن 

بل ذو القرنني الذي ذكره اهللا يف القرآن الكريم وهو ملك  ,ذلك اإلسكندر املذكور مل يكن منه
وقد غلط من  ,وقيل غريه ,نه أفريذونإقيل  ,قديم كان عىل زمن ابراهيم اخلليل عليه السالم

وكذلك قد استفاض عىل ألسنة الناس أن لقب  ,ظن أن باين السد هو اإلسكندر الرومي
غلط فإن لفظة ذو لفظة عربية حمضة وذو القرنني من  وهو أبضاً  ,اإلسكندر املذكور ذو القرنني

                                                            

  .21− 20الشام ومرص, حممود شيت خطاب, دار الفكر, ص) قادة فتح 1(
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وكان منهم ذو جدن وذو كالع وذو نواس وذو شناتر وذو  ,ألقاب احلرب ملوك اليمن
 ,القرنني الصعب ابن الرائش واسم الرائش احلرث بن ذي سجج بن عاد ابن املاطاطا ابن سبأ

له يف األرض وعظم ملكه وبنى  ن ذا القرنني الصعب املذكور هو الذي مكن اهللاإوقد قيل 
وما نقله ابن سعيد املغريب أن ابن عباس ريض اهللا عنهام سئل عن  ,عىل يأجوج ومأجوج السدّ 

 .)1(ذي القرنني الذي ذكره اهللا يف كتابه العزيز, فقال: هو من محري
وكان  ,وملا نشأت دولة الروم اقتبست نظام الكتائب عن اليونان وأدخلته يف جندها

 اجليش الروماين يف إبان الدولة مؤلفاً من فرق عدد رجال كل منها ستة آالف رجل تتألف من
 ,ومنهم يتألف الصف األول من الكتيبة يف احلرب ,ثالث طبقات من املقاتلني: الشباب

 .والكهول يف الصف الثاين, وأهل الدربة واحلنكة ويتألف منهم الصف الثالث
جنود الروم يقود كل عرشة آالف منها قائد يغلب أن يكون  وملا ظهر اإلسالم كانت

 كل ويأمر جندي, آالف مخسة قيادة يتوىل (طومرخان) يسمى ضابطان البطريق وبإمرة ,بطريقاً 

 ضابط كل وبإمرة رجل ألف يقود واحد كل (طرنجاريه) مرؤوسني ضباط مخسة (طومرخان)

 وبإمرة جندي مئتي ةدقيا منهم واحد لك يتوىل (قومس) أيضاً  مرؤوس ضباط مخسة هؤالء من

 رجال. عرشة منهم واحد كل وبإمرة (قمطرح) صفّ  ضباط هؤالء من ضابط كل
 (نبيل) بطريق كل أن وذلك اإلقطاعي, احلكم عىل مرتكزاً  الروماين اجليش كان ولقد

 إعاشةب للقيام الشاسعة والعقارات األرايض يمنحون النبالء الءؤه وكان ,جلامعته قائداً  يعد

                                                            

  , طبعة دار املعرفة بريوت.45) تاريخ أيب الفداء, املخترص يف أخبار البرش, اجلزء األول, ص1(
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 رسالة من ويؤخذ اجليش, قادة هم الذين النبالء بني داخلية حروب إىل ذلك أد وقد ,أتباعهم

 اخللل تعاوره قد كان والرشق الغرب يف الرماين اجليش نظام أن احلرب علم يف (فيجيتيوس)

 ويذكر ,"واضمحل وهن قد الروماين اجليش نإ" :قال فقد ,قرنني من بأكثر اإلسالم ظهور قبل

 أن بعد والصنيعة للمحاباة متنح أصبحت الكرب مناصبه أن" واضمحالله وهنه أسباب من

 ."الطويلة واخلدمة الكفاءة عىل وقفاً  كانت
 كانت القائد هذا سيطرة ولكن ,واحد عام لقائد خاضعاً  اجليش كان فقد ,فارس يف اأمّ 

 وزارة ثالثة: أعباء ملتش وظيفته كانت دفق ,احلديث باملعنى اجليش قائد سيطرة من أوسع

 يدخلوا أن القواد مزايا من وكان الصلح, بمفاوضات والقيام العليا, اجليش وقيادة احلرب

 الطبل. صوت عىل املعسكرات
 وأن ,املالكة األرسة يف وراثياً  (أرجبذ) لقب وهو العسكرية األلقاب أكرب كان ولقد

 يف وراثتني كذلك كانتا ,الفرسان ئدوقا اجليش شؤون رئيس ومها ,أخريني عسكريتني وظيفتني
 الكبرية. األرس من أرستني

 فإنه املعركة يتوىل الذي هو اجليش قاد وكان ,حارضاً  امللك يكن مل إذا املعركة ويف

 اجلند من وفرقة واحلاشية اخلدم العرش حول ويلتف اجليش وسط ويوضع العرش عىل جيلس

 والرجل, الرماة من حرس يقف األعالم هذه وخلف العرش أركان يف األعالم رفعت وقد

 القادسية. معركة رستم قاد كهذا عرش فوق ومن
 عىل والقدرة القتال إلدارة الرضورية املزايا فيه تتوفر أن القائد يف يشرتط كان ولقد

 مزايا يعرف أن وعليه ,سلوكه ودقة جيشه بحالة واإلملام السليمة والنظرة اخلطط وضع
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 عمالً  يتخذ وال املعركة, يوم غضبه يبدي أال وعليه منها, واحدة لك وقابلية جيشه, وحدات

 يطيع أن وجيب املحبة, بميثاق بأخيه اجلندي يرتبط أن وجيب جنده, نفوس يف اخلوف يوقع

 وعىل باملوت يبالوا ال حتى املعركة يوم جنده يشجع أن القائد وعىل عمياء, طاعة قائدهم اجلنود

 يدعو وأن زرادشت, بدين يؤمن وأن  للشاهنشاه خيضع بأن ملعركةا قبل عدوه ينصح أن القائد

 .ورجل رجل بني باملبارزة اللحرب
 املرازبة فكان اإلقطاعي احلكم عىل مرتكزاً  اجليش هذا كان فقد حال كل عىل

 رجاهلم بإعاشة للقيام الشاسعة والعقارات األرايض يف يتحكمون قيادته يتولون والدهاقني

 لد وحظوهتم ونسبهم حسبهم عىل يعتمدون قادته وكان ,غالباً  اثيةور قيادته وكانت

 .)1(القتال يف وكفائتهم العسكرية مواهبهم عىل ال األكارسة
 قيادة أن عىل هكلّ  يشهد وأزمانه جهاته اختالف عىل هكلّ  القديم التاريخ فإنّ  ,وهكذا

 كانت بل ,نوالعامل هدهيا عىل يسري مرسومة تةثاب قاعدة بذات تكن مل األزمان كلّ  يف اجليوش

 كي وذلك ,بالفعل القادة  هم يكونوا مل إذا والرؤساء امللوك لتدخل األحيان أكثر يف خاضعة

 جمال يف خدمة هلم يقدمون من أو أقربائهم أشخاص يف الشخصية أهدافهم من هدفاً  حيققوا

 معني.
 عىل معاركها يف اداتالقي اعتامد تؤكد اإلسالم قبل قامت التي الكثرية احلروب نإو

 قيادته حتت له غزوة أول يف بالده من خرج املكدوين فاإلسكندر والعتاد, اجلند يف الكثافة

                                                            

  .50, ص1974) قادة فتح بالد فارس, حممود شيت خطاب, دار الفكر, الطبعة الثالثة 1(
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 مسلحني وكانوا (فالنكس) ةاملسامّ  ةاملرتاصّ  الكتائب ويشكلون املقاتلني, من ألفاً  أربعون

 من حراب وسهارؤ ويف ,قدماً  عرش ستة الواحد طول رماحاً  وحيملون أذرعهم, عىل والدروع

 وأربعني الرجال من ألفاً  مخسني إىل جيشه وصل روما إىل الزحف هانيبال قرر وحني حديد,

,  نإ حتى ,كجيش الزاحفة اجلموع هذه واحد بصعيد فيه جتتمع مرة أول هي هذه وكانت فيالً
 وأ يرسحها فلم بقواته حمتفظاً  عاماً  عرش ستة ظل لقد قائلني: جيشه بعظمة اعرتفوا خصومه
 اجليش هذا عىل يسيطر أن يف وفق فقد القوات هلذه جتميعه من وبالرغم (...), عن يبعدها

 شعوب من املقاتلني من عدد أكرب حشد جداً  كثرياً  جيشه يكون أن أجل ومن العرمرم, اللجب

 نيطوفو كانوا هانيبال ضباط أن المب) (هارولد املؤرخ ذكر وقد ,خمتلفة وأجناس متعددة
 اجليش هذا يف تشرتك التي العشائر كافة ستحصل فيها: يقول الناس عىل يقرؤوهنا منه برسالة

 سادهتم يصحبون الذين العبيد وسيسرتد ,القرطاجيون هبا ينعم التي نفسها زاتيامل عىل

 لسادهتم. احلرية هذه ثمن هانيبال وسيدفع ,حريتهم
 حشد هو األكرب بل األول مههم فكان ,األزمنة مجيع يف القادة سار الدرب هذا وعىل

 .)1(أعداءهم هبم ويواجهون املعارك, عامر هبم خيوضون املقاتلني من عدد أكرب
 بالنسبة التكاليف سهلة كانت الغابرة العصور يف القيادة أن األذهان إىل يتبادر وربام

 لحتهاأس وكثرة عددها ضخامة إىل بالنسبة حينذاك القوات عدد لقلة احلديثة احلرب يف للقيادة

 الصحيح. هو العكس ولكن ,احلديثة اجليوش يف ووسائلها

                                                            

  .32دار االفكر العريب, ص) املدرسة العسكرية, اإلسالمية, حممد فرد, 1(
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 العرص يف مهمته من أصعب كانت (الغابرة) السابقة العصور يف القائد مهمة إنّ 

 بينام ,القديمة احلروب يف احلاسم العامل كانت الشخصية ومزاياه القائد سيطرة ألن ,احلديث

 الذين الركن ضباط من ضخم عدد بمعاونة بريةالك قواته عىل احلديثة احلرب يف القائد يسيطر

 عىل القائد يسيطر كام املطلوبني, واملكان الوقت يف أوامره تنفيذ ويراقبون مهمته يف يعاونونه

 وطائرات, ورادار سلكية,و السلكية أجهزة من الدقيقة الداخلية املواصالت بوسائل  قواته

 قبل القتال خطط هتيئة عن حتى مسؤولة الركن هيئات إن بل آلية, ووسائل صناعية وأقامر

 احلديثة احلرب يف القائد إن التنفيذ, عىل اإلرشاف بمهمة إال القائد يقوم وال املناسب,  الوقت

 .)1(والشجاعة العقل حيتاج القديمة احلرب يف والقائد وحده, العقل إىل حيتاج
 الكثرة عىل عاركهام يف اعتامدها يف وقياداته القديمة اجليوش يف احلال ظلّ  ولقد

 وجاء ,جديدة نظرة احلرب إىل فنظرت ,اإلسالمية العسكرية املدرسة قامت حتى العددية

 اجلديدة النظرية قامت هذا ومن كمحارب بالفرد فاهتم والسالم الصالة عليه الرسول القائد

 عددهم. عىل ال الرجال نوع عىل أعني ,الكمّ  دون الكيف عىل تعتمد التي
 وتراثه اإلنسان بطبيعة تتصل عميقة جذور ذات اجتامعية ظاهرة يادةالق نإ وحيث

 من نوعاً  خيلق أكثر أو لشخصني املشرتك فالوجود جمتمعه, يف حوله ملن ومشاركته الثقايف

 ير وهكذا القيادة أحدهم يتوىل احلالة هذه ويف بينهم القائمة العالقات ينظم من إىل احلاجة

 إال مجاعة تكون ال وأنه ,منه بد ال أمراً  قادة إىل حاجتها من جتعل احلياة طبيعة أن النفس علم

                                                            

  .11− 10) الرسول القائد, حممود شيت خطاب, دار الفكر, الطبعة اخلامسة, ص1(
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 قائد. هلا يكون أن وجيب
 حمدداً  املبدأ هذا قرر قد األول اإلسالم جيش قائد وسلم عليه اهللا صىل اهللا ورسول

 الصالة عليه فقال ,جداً  صغرية كانت ولو حتى للجامعة قائد وجود رضورة قرر حني واضحاً 

 ."أحدهم فليؤمروا سفر يف ثالثة خرج إذا" :والسالم
 فيه يتجادل ال أمر وجوهبا فإن ,عدمه أو اإلمارة وجوب يف اً بحث هنا األمر وليس

 هي التي اإلمامة يف فصيحاً  واسعاً  فصالً  املاوردي اإلمام عقد وقد ,عنزان فيه تتناطح وال ,ثنانا

 واجب األمة يف هبا يقوم ملن وعقدها ,الدنيا وسياسة الدين حراسة يف النبوة خلالفة موضوعة

 أو بالعقل وجبت هل وجوهبا يف اوواختلف :فيقول يستطرد ثم ,األصم عنهم شذّ  وإن ,باإلمجاع

 التظامل من يمنعهم لزعيم التسليم من العقالء طباع يف ملا بالعقل وجبت :طائفة فقالت بالرشع?

 وقد ,مضاعني ومهجاً  مهملني فوىض نوالكا الوالة ولوال والتخاصم, التنازع يف بينهم ويفصل

 :)البسيط من( جاهيل شاعر وهو األودي األفوه قال
 سادوا جهلوا إذا رساة وال هلم رساة ال فوىض الناس يصلح ال

 قد رشعية بأمور يقوم اإلمام ألن العقل, دون بالرشع وجبت بل أخر: طائفة وقالت

 يمنع أن العقل أوجب وإنام هلا, موجباً  العقل يكن فلم ,هبا التعبد اليرد أن العقل يف جموزاً  كان

 والتواصل التناصف يف العدل بمقتىض ويأخذ والتقاطع التظامل عن العقالء من نفسه واحد كل

 وجل: عز اهللا قال الدين يف وليه إىل األمر بتفويض الرشع جاء ولكن غريه, بعقل ال بعقله فيتدبر
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 .)1("منكم األمر وأويل الرسول وأطيعوا اهللا أطيعوا آمنوا الذين أهيا يا"
 بن هشام ورو علينا, املتأمرون األئمة وهم فينا األمر أويل طاعة علينا اهللا ففرض

 والة بعدي سيليكم" قال: وسلم عليه اهللا صىل اهللا رسول أن هريرة أيب عن صالح أيب عن عروة

 فإن احلق, وافق ما كل يف يعواوأط هلم فاسمعوا بفجوره, الفاجر ويليكم بربه الرب فيليكم

 .)2("وعليهم فلكم أساءوا وإن وهلم فلكم أحسنوا
د ما وصفناه من أحكام اإلمامة وعموم نظرها يف يعقد فصالً يقول فيه: وإذا متهّ  ثمّ 

عقدها لإلمام انقسم ما صدر عنه من واليات خلفائه  مصالح امللة وتدبري األمة, فإذا استقرّ 
ألهنم  ,أربعة أقسام, فالقسم األول من تكون واليته عامة يف األعامل العامة وهم الوزراء

والقسم الثاين من تكون واليته عامة يف أعامل , يستنابون يف مجيع األمور من غري ختصيص
فيام خصوا به من األعامل علم يف مجيع األمور, ألن النظر  ,خاصة وهم أمراء األقاليم والبلدان

والقسم الثالث من تكون واليته خاصة يف االعامل العمة وهم كقايض القضاة ونقيب 
ألن كل واحد منهم مقصور  ,وحامي الثغور ومستويف اخلراج وجايب الصدقات, )3(اجليوش

فيه موضوعنا إمارة وهذا القسم الثالث هو الذي يدخل  ,يف مجيع األعامل عىل نظر خاصّ 
 اجليش.

والتاريخ يتحدث لنا يف كل صفحاته عن  ,فال جمال للمشاحنة يف أمر وجوهبا ن,إذ
                                                            

  .59) النساء, 1(

  .5احللبي, ص − الطبعة الثالثة − ) األحكام السلطانية والواليات الدينية للاموردي2(

  .21) ااألحكام السلطانية للاموردي, ص3(
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اجليوش املحاربة واملدافعة يف أشخاص قادهتا فقط فكأهنم هم اجليش بكليته وكأهنم هم سبب 
الثانية  فإن ونستون ترششل رئيس وزراء بريطانيا يف احلرب العاملية لذلك ,النرص واهلزيمة

ن شخصية القائد يف نظري هي كل يشء يف احلرب وهي الروح التي حتارب هبا إ"كان يقول: 
اجلنود, وهي السالح الذي يرضبون به, وهي املنهج الذي يستمدون منه قوهتم وإيامهنم 

 .)1("بالنرص
وإنام  ,فتاريخ احلرب يف العامل هو سرية لقادة احلرب يف كل النواحي ,وعىل ذلك كله

مقدار مترسهم عىل التطبيق اجليد والذي تغري هو الكثري من الصفات املؤهلة للقادة وأنواعهم 
للعقيدة اإلسالمية التي غدت هداهم الذي به هيتدون يف تعاملهم مع األمم املغلوبة ومع 

 مصالح أنفسهم ومع من حتت إمرهتم من اجلنود.
كان عليه الرومان من نظرهتم إىل وبقي احلال يف الغرب األورويب عىل نسق ما 

فقد كتب إيريك موريز يف كتابه مدخل إىل التاريخ العسكري تعريب آدم ديري  ,القيادة
إن احلرب هي استمرار ": "كتب كالوز فيتز يقول"واملقدم اهليتم األيويب كتب يقول: 

أن احلرب ال تغدو عمالً فحسب, بل إ ,للسياسة بوسائل أخر هنا تغدو وهبذا الشكل نر
وإن هذه السياسة باستعانتها هبذه األداة عىل الدوام ال تفعل شيئاً سو  ,أداة الساسة ذاهتا

متابعة أهدافها بوسائل أخر, وبام أنه يف هذه الرشوط, ال حتتفظ احلرب أبداً إال بالوسائل 

                                                            

البيئة املرصية  − اتيجية العسكرية اإلسالمية, اللواء حممد مجال الدين حمفوظ) املدخل إىل العقيدة واإلسرت1(
  .288,هامش ص 1976العامة للكتاب سنة 
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ة يملكان العسكري والقيادة العامة يف كل حالة خاص اخلاصة هبا من طابعها الغريب. فالفنّ 
احلق يف مطالبة السياسة بأن ال تناقض االجتاه الذي تتبعه والنتائج التي تستهدف احلصول 

 عليها مع وسائل األداة التي تستخدمها.
وهذه املبادئ البسيطة تثري عدة جمموعات من املعضالت العسكرية السياسية 

سرتاتيجية تيك واالومعضالت خاصة بالظروف وتستند املعضلة العسكرية عىل تقسيم التك
العام بأمر من وزير أو أمري بعيد عن  دال يمكن تغطية القائ :وحيل نابليون هذه املعضلة كام ييل

 ال يعرف آخر وضع لقوات قائده. ساحات العمليات ويعرف بصورة سيئة أو
فكل قائد  عام أخذ عىل عاتقه تنفيذ خطة ير أهنا خطة سيئة أو تؤدي إىل نكبة من  .1

تنفيذاً ألوامر عليا تلقاها, عبارة عن جمرم من املجرمني, فعليه أن يسعى بكل النكبات 
الوسائل وبمزيد من اإلحلاح واإلرصار لتبديلها, فإن تعذر ذلك كان عليه يف هناية األمر 

 أن يقدم استقالته بدالً من أن يكون أداة لتدمري رجاله.
لعسكري, فالوزير واألمري إن القائد العام هو الضابط األول يف سلم التسلسل ا .2

, إال أن هذه التعليامت ال تشكل  يعطيان تعليامت يرتتب عيه التقيد هبا روحاً وضمرياً
أبداً أوامر عسكرية وال تتطلب طاعة سلبية إال عندما تعطى من ضابط أعىل اطلع عىل 

ستطيع بالتايل أن يسمع يثم أعطاها وهو يعيش حلظات هذا األمر, و ,نهالوضع الرا
وأن يعطي التفسريات الرضورية ملن أوكلت إليهم مهمة تنفيذ هذا  ,العرتاضات عليها

 األمر.
فاملسألة إذن هي معرفة الفرق ما بني التعليامت املخصصة إلدارة احلرب 
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ويف حالة هذه التعليامت معرفة ما جيعل املعرفة بالوضع الراهن  ,واألوامر العسكرية
إن احلرب أمر " ن نفهم معنى سخرية كليمنصو:أمطلوبة من السياسة, وجيب يف النهاية 

ال ويقول روقد علق اجلن ,"اجلدية بشكل ال يسمح لنا بأن نرتكه للعسكريني وحدهم كثري
 :  اجلدية بشكل ال يسمح لنا بأن نرتكه إن احلرب يشء كثري"عىل هذه الكلمة قائالً

 .)1("للسياسيني وحدهم
وهكذا كانت إمارة اجليش عىل مدار التاريخ موضوعاً خاضعاً لتقلبات الزمان 
والسلطان ترتفع أحياناً وتسفل يف األخر عندما خترج عن حقائقها إىل حقائق الناس 

 اآلخرين.
 

   

                                                            

  رترمجة ديري وأيويب.− ايريك موريز –) مدخل إىل التاريخ العسكري 1(
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 الباب األول
 إمارة اجليش عرب التاريخ

  
 
 

.  الفصل األول: التعريف بإمارة اجليش لغةً واصطالحاً
 الفصل الثاين: إمارة اجليش يف األمم قبل اإلسالم ويف بداية التاريخ اإلسالمي.

 الفصل الثالث: موازنة وتقدير لقواعد إمارة اجليش فيام قبل اإلسالم وحده.
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 الباب األول
 التاريخمارة اجليش عرب إ

 
تاريخ البرش عىل هذه األرض من لدن آدم عليه السالم إىل يومنا هذا مل يسجل  إنّ 

كثرياً ومل يكرتث بتقييد سو حوادث قليلة وصغرية خترج عن صحفتي التاريخ املعروفتني 
فالصفحة األوىل كلها سجالت زعامة دنيوية (تبغي) فرض السلطان بالقوة عىل من حوهلا من 

هكذا  "ما علمت لكم من إله غريي"هي الرئاسة األوىل التي ير فيه فرعون أنه  وهذه ,البرش
فكأن قول الفالسفة القديم هو أن مشكلة اإلنسان  ,عملنا جهاراً هناراً بال مواربة وال دوران

عىل ظهر هذه األرض هو أن يقتنع ويعرتف بأنه يف املرتبة الثانية يف الوجود, لكأن هذه املشكلة 
يحة وواقعية من حيث تصديق التاريخ هلا, فكم خرج لنا من بني صفحات التاريخ تبدو صح

تى وإن حاول بعضهم أن ح ,دونه يف املرتبة من يدعي أنه يف املرتبة األوىل وأن أمثاله من الرشّ 
خيفف من غلوائه فيدعي أن الدم اإلهلي يرسي يف عروقه أو أنه من نسل اآلهلة ليثبت أمام 

 ب احلق الذي ال يناقش يف أن يكون متعبداً له يف األرض.الرعاع أنه صاح
هذه الصفحة التي تشغل نصف التاريخ كانت تستعمل كل األدوات إلثبات حقها 

وكانت أهم هذه األدوات األداة العسكرية التي كانت الفيصل النهائي يف مناقشة  ,ورشعيته
 نع.اخلصوم لرتيح نفسها من عناء الناقشة وإظهار الدليل املق

اهتا بكل ما فيها من دفكانت العسكرية وقيا ,اريختأما الصفحة الثانية من صفحات ال
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(علوم) ودماء وعلو وهبوط والتزام باإلنسانية أو انعتاق من قيودها, فلقد كانت العسكرية 
البحتة تثري جدالً دموياً يف األحيان الكثرية من غري هدف معلوم او مصلحة يكون من آثارها 

فعندما اجتاح  ,ستمرار يف متتعها بمباهج احلياةاإلنسانية أو تقديم معونة هلا عىل االنفع 
اإلسكندر بجحافله العامل املعروف حينذاك كان شاباً يافعاً مل يسرتح ومل يرح ومل يغنم من 

بل رسعان ما انطو علمه وأفل نجمه  ,انتصاراته راحة لبدنه أو مصلحة لشخصه حيققها
وكذلك التتار حينام  ,السنني الطوال يتمطى متمتعاً بام حتقق له من جمد دون أن (يميض)

ثم  ,اجتاحوا الدولة اإلسالمية فلست أتصورهم إال لصوص ليل مههم حتصيل يشء يف عتمة
ال يمهلهم الليل حتى الصباح إال وقد فاجأهم مفاجئ فوأدهم وما مجعوا ومل يبق من 

طاة بالدماء املهراقة عىل أصنام غمن التاريخ ممزقة م سو صفحات –كام يدعوهنا  −بطوالهتم 
 الشيطان.

من هذا يبدو أن إمارة  اجليش عرب التاريخ كانت متثل هذا النصف بكامله ونصف 
فال غرو إذن أن ياملئ التاريخ زبانيته فيهبهم صفحاته يسجلون  ,النصف األول عىل أقل تقدير

لون صفحاته ونوع كتاباته بعيداً عن احلق بل يفرضون نوع التاريخ و ,فيها ما يشاؤون
 ثباهتا.إالصحيح أو احلقيقة املطلقة التي ضاعت منذ بدأ التاريخ يدعي أنه يسعى إلظهارها و

ملتأمل التواريخ القديمة أن  غينه ينبإويقول أبو الفداء يف املخترص يف أخبار البرش: 
ن إيح: سن األثري يف ذكر والدة املباقال  ,ختالف فيها بني املؤرخني كثري جداً يعلم أن اال

والدته عليه السالم كانت بعد مخس وستني سنة من غلبة اإلسكندر عند املجوس, وأما عند 
وهذا تفاوت فاحش,  ,النصار فكانت والدته بعد ثالثامئة وثالث سنني من غلبة اإلسكندر
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واهلجرة ثالثة آالف  وكذلك عند أيب معرش وكوشيار وغريمها من املنجمني, إن بني الطوفان
 .وهو الثابت يف الزجيات مثل الزيج املأموين وغريه ,وسبعامئة ومخساً وعرشين سنة

ن بني الطوفان وبني اهلجرة ثالثة آالف إوأما املحققون من املؤرخني فيقولون 
وسبب هذا  ,فيكون التفاوت بينهام مائتني وتسعاً وأربعني سنة ,ربعاً وسبعني سنةوأوتسعامئة 

والتوراة خمتلفة عىل ثالث  ,موسى ال يعلم إال من التوراة آدم إىل وفاة طختالف أن من هبواال
ذلك إن شاء اهللا تعاىل, وأما ما بني وفاة موسى عليه السالم إىل ابتداء ملك عىل نسخ, سنقف 

وأما ما يؤرخ عن املؤرخني قبل  :ثم يقول ,فيعلم من املنجمني إىل آخر ما ذكر ,رصنبخت
 ,ألهنم كانوا يؤرخون من ابتداء ملك كل من يتملك منهم ,اإلسالم فهو أيضاً مضطرب
وفسدت توارخيهم بسبب ذلك فساداً ال  :قال محزة األصفهاين ,فكثرت ابتداءات توارخيهم

 .مطمع يف إصالحه
 ,املؤلفة يف هذا الفنّ  مع ما انضم إىل ذلك من بعد العهد وتغري اللغات كقدم الكتب

 فصار حتقيق التواريخ القديمة بسبب ذلك متعذراً أو يف غاية التعرس.
إنني وأنا أرجتف إجالالً ملا كتب أبو الفداء أكرب فيه هذه الرباءة التامة واحلياد 

فام يعرفهام سالك وال  ,وعميت فيه الدروب ,املوضوعي إزاء موضوع كثرت فيه األراجيف
فأقول: إن التاريخ الذي تذكر من علل فساده ما ذكرت هو غري التاريخ  ,يميزها طارق

األريض الذي كتب صفحاته الظاملون باحلقد والدماء والعذاب واألمل والقسوة والفظاعة يف 
كل صورها اهلابطة, إن التاريخ القديم والوسيط واحلديث وتاريخ األمس القريب هو تزوير 

 اإلنسان. يبسيطة واحلقوق األصلية لبنوحتريف وتقتيل لكل احلقائق ال
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ولكم يستطيع الباحثون أن جيدوا يف األول  ,وعلل فساد هذا غري علل فساد ذاك
ين) هيهات أن اولكن يف (الث ,مراغامً كثرياً وسعة قد يستطيعون من خالهلا إظهار بعض النور

يشء إنه مؤامرة  ؤرخ أو أديب أو إنسان عىل إطالقه أن يفعل إزاءه أيميستطيع كاتب أو 
هذه العقول قد  ,حماكة مدبرة بكل خيوطها بعقول من حديد ال تعرف إال التآكل والصدأ

فام انساحت يف األرض حتى أتت عىل  ,طمست إنسانيتها وانبحثت من بني جوانحها هبيميتها
 خريها وبراءاهتا وإنساهنا من اجلذور العميقة.

املفرتين وفساد املفسدين ودمار العاملني ونسج فرتاء اهذا التاريخ هو إفك األفاكني و
 الشياطني.
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 الفصل األول
 التعريف بإمارة اجليش لغةً واصطالحاً 

 
 جاء يف القاموس املحيط للفريوزابادي ما ييل:

 ,مر: ضد النهي كاإلمارة واإليامر بكرسمها واآلمرة عىل فاعلة: أمره به وآمره فأمتراأل
وقول اجلوهري  ,واالسم اإلمرة بالكرس ,وصدر أمر علينا مثلثة إذا وىل ,واحلادثة مجع أمور

وهي هباء بني اإلمارة  ,واألمري امللك ,مصدر (وهم), وله عىل أمره مطاعة بالفتح للمرة منه
 ,وبفتح مجع أمراء, وقائد األعمى واجلار واملشاور واملؤمر كمعظم امللك واملحدد واملوسوم

 وأولو األمر: الرؤساء والعلامء. ,سناناً واملسلط والقناة إذا جعلت فيها
 وجاء يف أساس البالغة للزخمرشي: 

نكر, وأمرت فالناً أمره: أي أمرته بام ينبغي له من نه ألمور باملعروف هنو عن املإأمر: 
 قال برش بن سلوه: ,اخلري

 ولقد أمرت أخاك عمراً أمره                    مفىص وضيعة بذات العجرم
 وقال دريد بن الصمة: 

 أمرهتمو أمري بمنعرج اللو                   فلم يستبينوا الرشد إال يف ضحى الغد
أي ما ينبغي يل أن أقوله, وأمر أمر أي عجيب, وأمترت ما أمرتني به: امتثلت وفالن 

دو عىل قال: ويع ,أي ال يأيت برشد من ذات نفسه ,مؤمتر أي مستند, يقال فالن ال يأمتر رشداً 
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 املرء ما يأمتر.
مثل  ,ومل يمتثل, وبآمر القوم وائتمروا ي استبدّ أ ,وتقول: أمرته فأمتر وأبى أن يأمتر
 , قال بعض فتاكهم:تشاوروا واشتوروا. ومرين بمعنى أرش عيلّ 
 إذا قال مرين ائت ما شئت فافعلب         ـأال تر أين ال أقول لصاح

 فيصل ه من الشكّ ــــببزالء تنجيه        ـــــفأرحيري له ـــولكنني أف            
وهو املشورة مفعل من املؤامرة, واملئرب  ,وتقول: فالن بعيد من املئمر قريب من املئرب

وهو أمريي: أي مؤامري, وفالنة مطيعة ألمريها: أي لزوجها ورجل أمره يقول لكل  ,النميمة
 ويتأمر علينا فحسنت إمرته. أحد مرين بأمرك, وأمر علينا فالن فنعم املؤمر

 خمتار الصحاح للرازي:وجاء يف 
, واألنثى أمرية باهلاء  األمري ذو األمر, وقد أمر بأمر بالضم إمرة بالكرس: صار أمرياً
, وتأمر عليهم  وأمر أيضاً يأمر بضم امليم فيهام إمارة بالكرس أيضاَ وأمره تأمرياً جعله أمرياً

 تسلط.
منه وبني عليه يتضمن معنى التسلط  أصل الفعل وما اشتقّ  فإنّ  ,ويف اجلملة

وهكذا اإلمارة فإن فيها زيادة  ,واخلروج عن املعنى البسيط املادي ملا سواه من األفعال
مؤهالت ومواهب من لدن خالق الناس لبعضهم يغذوها هذا البعض بيشء من العلم واحللم 

 هذا املوضع الرشيف. واحلكمة فإذا هو يشء فريد نسيج وحده يستحق مثل
وفيام زور  ,هلم ذلك فاإلمارة امتياز لنوع من الناس يستحقونه بجهد وموهبة وحقّ  

املؤرخون الكثري من األمراء ممن ال كفاءة هلم وال أهلية يف رشع أو قانون ولكن غياب الرشع 
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 وهذا من مقدمات ,والقانون واختالل املوازين حكم بأن يكون للغمر استعالء وظهور
 الساعة وأرشاطها, واهللا أعلم.

 وهبذا يكون معنى اإلمارة يف اللغة: االستيالء والتسلط والرئاسة.
 صطالحي إلمارة اجليش:أما املعنى اال

 بقوله: واإلمارة عىل اجلهاد خمتصة بقتال املرشكني. )1(عرف املاوردي
 ,بصورة عىل سياسة اجليش وتدبري احلرقوهي عىل رضبني: أحدمها أن تكون م

فيعترب فيها رشوط اإلمارة اخلاصة. والرضب الثاين: أن يفوض إىل األمري فيه مجيع أحكامها 
فيعترب فيها رشوط اإلمارة العامة, وهي أكرب الواليات اخلاصة  ,من قسم الغنائم وعقد الصلح

فاقترصنا  ,تيف حكمها إذا عمّ  أحكاماً وأوفرها فصوالً وأقساماً وحكمها إذا خصت داخل
والذي يتعلق هبا من األحكام إذا عمت ستة أقسام سيجري ذكرها يف موضعها  ,إجيازاً  عليه

 من البحث إن شاء اهللا.
 ,وهذه الوالية هي إحد الواليات املساعدة التي يعقدها اإلمام ملن يراه أهالً هلا

 فال بدّ  ,)2(باستنابةل إىل اإلمام من تدبري األمة ال يقدر عىل مبارشة مجيعه إال ما وكّ  وذلك ألنّ 
هلم من أعوان ومساعدين حيملون معهم أعباء احلكم ويديرون معهم شؤون البالد كالوزراء 
واألمراء وقادة اجليوش والعامل وأصحاب الدواوين ووالة القضاء من من املظامل واحلسبة 

                                                            

  .35) األحكام السلطانية للاموردي, ص1(

  .22) املرجع السابق, ص2(



38 
 

صص ودراية سيام أن مهام احلكم حتتاج إىل خت ,"املوظفون"وغري هؤالء كثري وهم بلغة اليوم 
 من توزيعها عىل أهلها األكفاء للقيام هبا عىل وجهها الصحيح. بدّ  وال

ولكن العلامء  ,وفكرة حاجة اإلمام إىل األعوان واملساعدين ال حتتاج إىل برهان
فال  ,السلطان يف نفسه ضعيف حيمل أمراً ثقيالً  : اعلم أنّ )1(فقال ابن خلدون ,هاواملؤلفني بحث

فام ظنك  ,نة بأبناء جنسه, وإذا كان يستعني هبم يف رضورة معاشه وسائر مهنهله من االستعا بدّ 
وهو حمتاج إىل محاية الكافة من عدوهم  ,بسياسة نوعه ومن اسرتعاه اهللا من خلقه وعباده

باملدافعة عنهم وإىل كف عدوان بعضهم عىل بعض يف أنفسهم, بإمضاء األحكام الوازعة فيهم 
مواهلم بإصالح سابلتهم ومحلهم عىل مصاحلهم وما تعمهم به وكف العدوان عليهم يف أ

 البلو يف معاشهم ومعامالهتم.
فقال: وال يتصور بل  ,)2(وقد ورد مثل هذا القول عىل لسان حممد ضياء الدين الريس

فال معد  ,إن هذا من املستحيل عملياً أن يبارش اإلمام ويترصف يف كل تلك الشؤون بنفسه
بد له من أعوان وعامل يتعهد إليهم بتأدية الوظائف املتعددة التي  وال ,بةله إذن عن اإلنا

.أقيمت الدول من أجل أن تؤد 
والتاريخ عن  : املسؤول األول أمام اهللا واألمة)3(ومثل ذلك قال حممد يوسف موسى

شؤون األمة هو اخلليفة باعتباره رئيس الدولة, ولكنه طبعاً ليس من املمكن أن يتوىل بنفسه 
                                                            

  عبد الرمحن حممد., مطبعة 167) املقدمة, ص1(

  .210) النظريات السياسية اإلسالمية, ص2(

  دار احلاممي للطباعة بالقاهرة.2/1964,ط128) نظام احلكم يف اإلسالم, ص3(
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كل أمر من أمورها, بل من الرضوري أن يكون له نواب ووالة وقواد للجيش وقضاة إىل غري 
 ذلك يعينونه عىل ما هو بسبيله من إدارة أمور الدولة واألمة عىل خري حال.

ملا كان امللك ال يستطيع إقامة هذه املصالح كلها "بقوله:  )1(الدهلويوأكد ذلك 
بنفسه وجب أن يكون له بإزاء كل حاجة أعوان ومن رشط األعوان األمانة والقدرة عل إقامة 
ما أمروا به وانقيادهم للملك والنصح له ظاهراً وباطناً وكل من خالف هذه الرشيطة فقد 

عزله فقد خان املدينة وأفسد عىل نفسه أمره, وليس لألعوان  فإن أمهل امللك ,استحق العزل
لكنه يدور عىل دوران حاجات املدينة, فربام تقع احلاجة إىل اختاذ عونني يف  ,حرص يف عدد
غري أن رؤوس األعوان مخسة: القايض, وأمري  ,وربام كفى عون حلاجتني ,حاجة واحدة

 ."الغزاة, وسائس املدينة, والعامل, والوكيل
 ,وقد دلت بعض آيات القرآن الكريم عىل رضورة األعوان ومرشوعية احلاجة إليهم

(واجعل يل وزيراً من أهيل, هارون أخي اشدد  :فقال اهللا تعاىل عىل لسان موسى عليه السالم
, قال قد  , إنك كنت بنا بصرياً به أزري وأرشكه يف أمري, كي نسبحك كثرياً ونذكرك كثرياً

وقال سبحانه: (ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه  )2()أوتيت سؤلك يا موسى
(  .)3( هارون وزيراً

أن مروان بن "وكذلك جاء يف احلديث الرشيف عن عروة بن الزبري بن العوام: 
                                                            

  , طبعة دار الكتب.96,ص1) حجة اهللا البالغة, ج1(

  .37−  29) سورة طه,2(

  .35) الفرقان, 3(
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حني أذن له  − احلكم واملسور بن خمرمة أخرباه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال 
فارجعوا حتى يرفع  ,إين ال أدري من أذن منكم ممن مل يأذن –املسلمون يف عتق سبي هوازن 

ويف رشحه يقول القسطالين: وفيه كام قال ابن بطال مرشوعية إقامة  ,)1("إلينا عرفاؤكم أمركم
فيحتاج إىل إقامة من يعاونه ليكفيه  ,العرفاء, ألن اإلمام ال يمكنه أن يبارش مجيع األمور بنفسه

 .ما يقيمه فيه
   

                                                            

  إرشاد الساري. –) رواه البخاري 1(
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 الثاينالفصل 
 إمارة اجليش يف األمم قبل اإلسالم

 
واضحاً عن مفهوم إمارة اجليوش منفصلة  إن التاريخ القديم يف مجلته مل يذكر لنا شيئاً 

ن قائد اجليش يف التاريخ القديم هو اإلمرباطور أو امللك أو احلاكم إأي  ,عن امللكية واحلكم
مليزة املنفردة التي جتعل من سلوكه ن ليس هلم يف صفحة التاريخ هذه اويعاونه أناس آخر

 تارخياً منفصالً عن احلاكم.
فيه أن كل قائد أو ملك أو إمرباطور يف القديم سجله التاريخ وذكر لنا   ال شكّ فمامّ 

أطرافاً من حياته كان يستعني بقادة يعينونه عىل حتمل مسؤولية قيادة املعارك الصغرية أو 
يف هذا أن هؤالء القادة مل يكونوا سواء  ولكن املهمّ  ,الكبريةيتولون قيادة الكتائب يف املعارك 

وذلك ألنه عنه وحده  ,يف قياداهتم أو أفكارهم أو إيامهنم العسكري بمنفصلني عن رأي امللك
وإذا ما نجحت تلك احلملة العسكرية فله وحده يسجل  ,تصدر األوامر وبرأيه وحده تنفذ

 منح ما يشاء.يثم هو يوزع ما يشاء و ,م واألموالانتصارها وخلزينته وحدها جتبى الغنائ
ولقد كان قادهتم , رسائيل وحروهبم وفتوحهم البلدانإففي التاريخ القديم ذكر لبني 

أما قادة اجليش انفصاالً عن امللكية فهو مقطوع الذكر وال  ,هم األنبياء املرسلني أو ملوكهم
.  يعرف يف التاريخ إال قليالً

مري يف تارخيه الكامل أخبار بني إرسائيل كان األنبياء وامللوك هم وعندما عدد ابن األ
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الذين يقودون اجليش ويعز هلم النرص أو اهلزيمة ومل يذكر قائد جيش واحد بتاريخ منفصل 
 :وليس أدل عىل ذلك من قول اهللا تعاىل يف سورة البقرة ,له مقومات القيادة فقط دون امللك

إرسائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي هلم ابعث لنا ملكاً نقاتل يف سبيل أمل تر إىل املأل من بني "
 اهللا, قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا, قالوا وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا وقد

أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلام كتب عليهم القتال تولوا إال قليالً منهم واهللا عليم 
 .)1("بالظاملني

ييل: أمل تر إىل  وقد ورد يف تفسري القاسمي املسمى حماسن التأويل يف تفسريه لذلك ما
إنام " :هلم إذ قالوا لنبيّ  ,من بني إرسائيل من بعد موسى "الشارة والتجمع"املأل وهم القوم 

أر أقم لنا أمرياً  "ابعث لنا ملكاً "نكر لعدم مقتض لتعريفه, وزعم الكتابيون أنه صموئيل 
وذلك حني ظهرت العاملقة قوم جالوت عىل كثري "يف سبيل اهللا "أي معه عن أمره  "تلنقا"

 .)2("من أرضهم
ثم رو عن بعض مفرسي الزيدية أن من ثمرات هذه اآلية الكريمة أهنا دلت عىل 

 ,)3(أحكام األول: وجوب اجلهاد, والثاين: أن األمري حيتاج إليه يف أمر اجلهاد لتدبري أمورهم
والثالث وجوب طاعة األمري يف  ,وقد كان صىل اهللا عليه وسلم إذا بعث رسية أمر عليها أمرياً 

                                                            

  .246, ) سورة البقرة1(

  .642− 641ص − طبع حممد فؤاد وعبد الباقي –) حماسن التأويل للقاسمي 2(

ويف هذا احلديث وصيته  2162باب يف دين املرشكني حديث 82:كتاب اجلهاد, 15) أخرجه أبو داود يف 3(
  عليه السالم القيمة ألمري.
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 أمرالسياسة وتدبري احلرب. 
مل يفرس معنى   )1(أما اإلمام القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن ففي تفسريه هلذه اآلية

ل بن علقمة ويعرف بابن قيل هو شمويل بن با ,"ملكاً "بل قال  ,قوله ملكاً باألمري رصاحة
ويقال فيه شمعون قاله السدي, وقال مقاتل هو من نسل هارون عليه السالم, وقال  ,العجوز

قتادة هو يوشع بن نون: قال ابن عطية. وهذا ضعيف ألن مدة داود هي من بعد موسى بقرون 
هم ذلة من الناس, ويوشع هو فتى موسى, وهذه اآلية هي خرب عن قوم من بني إرسائيل نالت

وغلبة عدو فطلبوا اإلذن يف اجلهاد وأن يؤمروا به, فلام أمروا كع أكثرهم وصرب األقل 
 فنرصهم اهللا, ويف  اخلربان هؤالء املذكورين هم الذين أميتوا ثم أحيوا واهللا أعلم.

حد عرش إقال إن فيها  ,"فلام فصل طالوت باجلنود... "وملا فرس اآلية الثانية 
ن اهللا إو "إن اهللا مبتليكم" :ن طالوت كان نبياً بقولهإمسألة: أما الثانية منها: استدل من قال 

أوحى إليه بذلك وأهلمه وجعل اإلهلام ابتالء من اهللا هلم, ومن قال مل يكن نبياً قال: أخربه 
الصادق من  بتالء ليتميزوإنام وقع اال ,نبيهم شمويل بالوحي حني أخرب طالوت قومه هبذا

وذلك أن  ,)2(سامه امللك بقوله "وقتل داود جالوت" :الكاذب. ثم وىف تفسريه لقوله تعاىل
 طالوت امللك اختار من بني قومه لقتال جالوت ورو يف ذلك قصة طويلة. 

أي أمرياً نرجع  "ابعث لنا ملكاً  "فيقول يف تفسري هذه اآلية  )3(أما اإلمام الشوكاين
                                                            

  .243,ص3,ج196والنرش ) اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي طبعة دار الكاتب العريب للطباعة 1(

  .256) صفحة 2(

  .264) فتح القدير للشوكاين, اجلزء األول نرش دار املعرفة بريوت, صفر 3(
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 ."رأيهإليه ونعمل عىل 
ويذكر هذه  ,أما سيد قطب يف تفسريه يف ظالل القرآن فيتحدث طويالً عن ذلك

وا وذلّ  ,وهنبت مقدساهتم ,رسائيل من بعد موسى بعدما ضاع ملكهمإبني   )1(التجربة يف حياة
ضت نفوسهم فثم انت ,وذاقوا الويل بسبب انحرافهم عن هد رهبم وتعاليم نبيهم ,ألعدائهم

لنبي "فقالوا  ,لقتال يف سبيل اهللالواشتاقوا  ,واستيقظت يف قلوهبم العقيدة ,اضة جديدةفانت
رسائيل من إلقد اجتمع املأل من بني  )2(ثم يقول ,"هلم ابعث لنا ملكاً نقاتل يف سبيل اهللا

ألنه ليس املقصود  ,كربائهم وأهل الرأي منهم إىل نبي هلم, ومل يرد يف السياق ذكر اسمه
ال يزيد شيئاً يف إحياء القصة, وقد كان لبني إرسائيل كثرة من األنبياء  بالقصة, وذكره هذه

.. لقد اجتمعوا إىل نبي هلم وطلبوا إليه أن يعني هلم ملكاً يقاتلون ليتتابعون يف تارخيهم الطوي
 حتت إمرته يف سبيل اهللا...

 ,ولكن كان ينقصهم اإليامن ,فإن بني إرسائيل مل يكن ينقصهم القائد ,وهكذا كان
ألنه بعد طلبهم لألمري ووجود األمري أخذوا يعرتضون عىل شخصه ومؤهالته حسب 

ولكن اهللا  ,ومل يكن من أرسة مرموقة هلا يف امللك قدم ,فلم يكن ذا سعة من املال ,اعتقادهم
أعظم وأعىل  فاألمر ,واهللا يؤيت ملكه من يشاء ,كان قد اختاره وزاده بسطة يف العلم واجلسم
وما أصعب أن حيصل املرء من أهل األرض  ,من أن خيضع لرأي أهل األرض أو موافقتهم

                                                            

  .383) صفحة 1(

  .389) صفحة 2(
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 وقديامً وحتى اآلن رضا الناس غاية ال تدرك. ,عىل رضاهم وموافقتهم ولو كان من أفضلهم
 ,مما أراده اهللا يف القائد ئاً إذن فرشوط بني إرسائيل التي يطلبوهنا للقائد ال تتفق وشي

وقيل كان  ,)1(فبينام كانوا يريدونه من سبط اململكة كان من عامة الناس وكان عىل ما قيل دباغاً 
محاره فانطلق يطلبه فلام اجتاز باملكان الذي فيه شمويل دخل  فضلّ  ,سقاء يسقي املاء ويبيعه

انوا فقاسوه بالعصا فكان مثله, وك يسأله أن يدعو له لريد اهللا محاره فلام دخل فنش الدهن
سعة من املال وكان رقيق احلال من ناحية املال فكانت معجزة اهللا فيه أنه زاده بسطة  ايريدونه ذ

ثم طلبوا حتى بعد ذلك كله آية عىل ملكه فكان أن يأتيكم التابوت فيه  ,يف العلم واجلسم
 سكينة من ربكم وبقية مما ترك يل موسى وآل هارون حتمله املالئكة.

كانت األمة عندهم طبقات ولكل طبقة من هذه الطبقات رئيس  أما عند الفرس فقد
واتباعاً للتقاليد القديمة لدهيم ويف أيام الساسانيني فإن بعض املناصب العامة كانت تورث 

 مالحظة مع املدنية اإلدارات تتوارث ريهاغو احلرب شؤون تتوارث كانت األرسعض ب نإف
فليس  ,إال أهنا مل تكن أعىل وظائف الدولة وأمهها ,الوراثية كانت مهمة جداً  الوظائف هذه أن

مثل وظائف رياسة الوزراء وقيادة اجليش  ,من املعقول أنت تكون الوظائف األوىل يف الدولة
ال يكون للملك ن كذلك ليس معقوالً أ ,وغريها خاضعة ألن تنقل باملرياث من رجل آلخر

أن يتخلص من موظف كبري أن يقتله لكي بل أن يكون له إذا أراد  ,حق اخليار بني مستشاريه
وهذه الوظائف كانت وظائف رشف تبني مكانة شاغليها, وقد بقي هلذه  ,بنه األكرباخيلفه 

                                                            

  .1, جزء122) الكامل يف التاريخ البن األثري, ص1(
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, وأصبحوا يسمون أهل  ,األرس مع مر التاريخ ذكر وبقيت هذه البيوت تتساند زمناً طويالً
رو بعضه يف تاريخ  البيوتات أو العظامء أو األرشاف ونجد يف تاريخ الساسانيني الذي

واألرشاف فكلام ذكر ارتقاء ملك جديد للعرش قيل: إن  الطربي ذكراً الصطالح العظامء
العظامء وأهل البيوتات اجتمعوا ليقدموا له فروض الوالء وليستمعوا إىل احلديث الذي يتقدم 
 به إىل الشعب وأحياناً نجد اإلصطالح املركب, العظامء واألرشاف, واإلصطالح أهل

البيوتات والعظامء واألرشاف, وليس هناك أدنى شك يف معرفة أي فريق من الناس يشار 
وعند الفرس  )1(إليهم هبذا التعبري أهنم: الضباط الكبار للدولة وأعىل ممثيل اإلدارة والوزراء

وكان اجليش خاضعاً لقائد عام  ,أيضاً كان رئيس الوزراء حيصل عىل قيادة اجليش أحياناً 
فقد كانت  ,وكانت سيطرة هذا القائد أوسع من سيطرة قائد اجليش باملعنى احلديث ,واحد

وظيفته تشمل أعباءً ثالثة, وزارة احلرب وقيادة اجليش, والقيام بمفاوضات الصلح وبذلك 
نه كان بني أعضاء جملس الشور إإذ  ,كان ألمري اجليش هذا سلطة ساسية كبرية

هذا ويعترب ارتقاء كرس األول , كان حيدد سلطة امللك األرستقراطي (جملس الشيوخ) الذي
وهو املعروف بلقب أنو رشوان افتتاحاً ألزهى عرص من عصور الدولة  –عرش إيران 

فقد كان أنو رشوان قائداً عسكرياً ناجحاً فقد أدخل عىل النظام العسكري  ,الساسانية
تكون منها نواة اجليش وكانوا إصالحات جديدة, فقد كانت أرس النبالء الفقرية هي التي ت

ولكن كرس هذا تفقدهم وأعان الضعيف منهم  ,جمربين عىل القيام باجلندية بال أجر

                                                            

  .20) قادة فتح بالد فارس, ص1(
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وأجر هلم ما يقوهيم من مال وكان طابع اإلصالح العسكري أيام أنو  ,بالدواب والعدة
 األمم رشوان هو حتصني مدن احلدود واختاذه منها مسالح هلا حاميات خاصة مؤلفة من مقاتيل

 املغلوبة عىل أمرها األشداء.
فألغى أنو رشوان وظيفة  ,واستتبع النظام العسكري اجلديد تغيرياً يف القيادة العليا

ففرق كرس سلطة هذا املنصب بني أربع  ,القائد العام إليران, وكانت له الرياسة عىل اجلنود
اق حتى حدود الدولة قادة منهم واحد للمرشق وخراسان وما واالها والثاين من العر

لقد أجر كرس  ان وما واالها وهو بالد اجلزيرةجية والثالث لليمن والرابع ألذربيالبيزنط
فأعاد هبذا  ,فجعل منه أداة عظيمة يف احلرب ويف حفظ األمن ,إصالحات عظيمة يف اجليش

. اهلياطلةاجليش دولة   وحارب دولة الروم وعقد معها صلحاً
ألهنم سخطوا عىل  ,بعده ثار القواد الفرس عىل كرس الثاينويف زمن األكارسة 

وهكذا بدأت قيادة اجليش تتدخل تدخالً فعلياً يف أمور  ,إرصاره عىل حرب ال أمل فيها
 السياسة مما خيرجها عن حقيقتها وجيعلها بعيدة كل البعد عن الشؤون العسكرية اخلاصة.

فرس تسلط القادة العسكريني ولعل من أسباب انتصار العرب املسلمني عىل ال
قطاع وراثي إوحماوالهتم اغتصاب العرش وتسلط حكام الواليات واعتبارهم والياهتم كأهنا 

 فكانوا شبه مستقلني عن الدولة املركزية.
فإن املرازبة والدهاقني الذين كانوا يتولون قيادة اجليش ويتحكمون يف  ,وأخرياً 

ذوي مواهب عسكرية وكفاءة قيادية حتى يكونوا يف  األرايض والعقارات الشاسعة مل يكونوا
بل يكفيهم نسبهم وحسبهم وحظوهتم لد امللوك ليتولوا هذه املراكز مما ترتب  ,هذه املراكز
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 لقضية بالده. هعليه تردي معنويات اجليش وضعف  تدريبه وضبطه ففقد بذلك إخالص
الفاريس بقيادة رستم م التقى اجليش 636يف مثل هذا احلال الذي وصفنا ويف سنة 

واستمر  ,بجيش املسلمني بقيادة سعد بن أيب وقاص الزهري يف القادسية غري بعيد عن اجليزة
 وانتهى هبزيمة الفرس وقتل رستم. ,القتال ثالثة أيام

أما لد الروم فلم يكن األمر ليختلف كثرياَ عام ذكرنا عام كان متبعاً لد الفرس 
حيث حتدث طويالً وعقد فصالً  )1(سحق عبيدإما أورده الدكتور  ويكفينا يف الداللة عىل ذلك

خاصاً عن اإلمرباطور الروماين يوليانوس العايص وهذا اإلمرباطور هو الذي قاد جيشه عرب 
آسيا الصغر ملحاربة الفرس حتى وصل إىل الدجلة وهناك اهنزم اهنزاماً منكراً أمام سابور 

 وجيوشه.
 ,يف أسلوب يفيض روعة وسخرية "القيارصة"رواية بعنوان ف هذا القيرص وقد ألّ 

إليها أيضاً  اففي هذه الرواية نجد أن روميلوس قد أقام وليمة ألحبائه من آهلة (األولب), ودع
, وجلس اخلالدون يف نظام عروشهم السامئية, يف حني أن مائدة  حكام روما الذين خلفوه تباعاً

الطغاة الذين كانت زمرهتم تثري اشمئزاز اآلهلة والبرش القيارصة قد بسطت حتت القمر, أما 
 فقد ألقى هبم إىل نيمييز ليقبعوا يف اهلاوية.

بعد هذا تقدم القيارصة كل إىل مقعده املعد له, وفيام هم يتقدمون إىل أماكنهم كان 
 يرصد كل عىل سوءاته ورذائله. − ذاك األخالقي الضاحك الثمل –سيلينيوس العجوز 

                                                            

  .70دار املعارف, ص) اإلمرباطورية الرومانية بني الدين والرببرية, 1(
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اء الوليمة انطلق صوت مريكوري ليعلن إرادة جوبيرت يف عقد حتكيم بني وبعد انته
, ونوديت أسامء  القيارصة الختيار سيد املكرمات من بينهم ليمنح من اآلهلة تاجاً سامئياً
يوليوس قيرص وأغسطس وتراجان وماركوس انطونيوس, ومل حيرم قنسطنطني املخنث من 

ام دعي اإلسكندر ذو القرنني ليشارك السادة الرومان يف ك ,رشف الرتشيح هلذه اجلائزة العلوية
مسابقة اخللود هاتيك, وسمحت اآلهلة لكل من هؤالء القيارصة بأن يعدد مكرماته, فتحدثوا 
تباعاً وراح كل منهم يعدد انتصاراته الرائعة, وكانت كلامهتم ترن فخاراً وبطولة, غري أن جممع 

, إذ رأوا يف ص مت ماركوس أنطونيوس وتأمالته حكمة تضاءلت أمامها اآلهلة كان مستعظامً
 بالغة القيارصة مجيعاً وأجمادهم العسكرية.

وملا حان الوقت للقضاة من اآلهلة ليعلنوا قرارهم كان اإلكليل الساموي من نصيب 
 وس اإلمرباطور الفيلسوف الروائي.ماركوس انطوني

وهنا فاق إسكندر وقيرص وأغسطس وتراجان وقنسطنطني من غفلة املجد احلريب, 
واعرتفوا يف خجل زائد بأن السلطان والشهرة واملتعة كانت متثل هدفهم األعىل, وأيقنوا وقتها 

يف جهد  –أنه ال يصبوا ملثال الرىض يف عيني اآلهلة سو الفضيلة والوقار وحب احلكمة 
 اخللقية لألرباب ذاهتم.جهيد للتحيل بالسامت 

يوش روما حلرب الفرس قد خدعه أحد نبالء الفرس جإن يوليان هذا الذي قاد 
ونجح هذا يف  ,وأقنعه أنه متمرد عىل امللك سابور وأنه سريشده وجيشه إىل طريق النرص

ثم أقدم يوليان عىل حرق سفن جيشه مجيعاً ليقنع جنده أنه ماضٍ إلذالل  ,التغرير بيوليان
رس يف عقر دارهم, وبعد أن ضل يوليان الطريق بفعل خيانة النبيل الفاريس أشعل الف
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فانقض  ,وهنا مل جيد يوليان بداً من الرتاجع ,األهلون النار يف احلرث والزرع وهربوا إىل اجلبال
 ,سابور عليه فقتل خرية ضباط يوليان وأحداً بعد اآلخر, ولكن يوليان لقن جنده درساً بطولياً 

فكانت مهته سبباً يف حتويل اهلزيمة والعار إىل ما يشبه  ,إذ كان يقال بجوارهم يف بسالة فائقة
 ولكن سهامً انسل ليستقر يف كبده وينهى بذلك حياته. ,بوادر الصمود

ويف أيام هرقل يف مستهل القرن السابع امليالدي نشب الرصاع العنيف بني أعظم 
فرس ودولة الروم وبلغ هذا الرصاع ذروته بسبب أطامع قوتني يف العامل يومذاك, دولة ال

فأوغلت جيوش الفرس يف بعض أقاليم آسيا الصغر حتى  ,أكارسة الفرس التوسعية
كام وصلت قوات فارسية أخر إىل  ,وصلت إىل مشارف القسطنطينية عىل الشاطئ اآلسيوي

 أجهزة جيوشه قبل أرجاء الشام, وعندها رأ هرقل أن األمر حيتاج إىل إعداد وتطهري
وأخذ يعد  ,مواجهة الفرس, فأدخل تغيرياً جذرياً يف قادة جيوش الروم يف امليدان الفاريس

اجليوش ملالقاة الفرس يف جبهتني إذا بعث جيشاً إىل أرمينية عىل حني نصب نفسه قائداً عاماً 
 جليوش امليدان الثاين يف أرض الشام..

ه واليات الروم وهتديده للعاصمة أثار شعور ولكن اتساع اخلطر الفاريس وابتالع
ووقفت الكنيسة عىل رأس هذه احلركة تشد أزر اإلمرباطور لتخليص األرايض  ,الروم

املقدسة من الفرس وأضفت عىل مرشوعات هرقل صبغة دينية, وانكب هرقل عىل إعداد 
حتى اضطر ميالدية, وحارب الفرس ثالث سنني  621خطته احلربية التي انتهى منها سنة 

إبرديز لسحب جنده للدفاع عن قلب مملكته, ومما ال شك فيه أن جيش الروم قد تطور 
ولكن هذا  ,بالتدريج أسوة باجليوش العاملية األخر سواء بأنظمته احلربية أو تشكيل قياداته
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بزوال اإلمرباطور القائد األعىل للجيش  فإنه ,التطور وهذا التنظيم مل يكن ليستمر طويالً 
ول أكثر األنظمة ومتابعتها وعظمة هذا اجليش إنام تبقى بعظمة املنظم والقائد وبمجرد أن تز

ينتهي هذا فإن ما بناه مجيعه يتسلل إليه اإلهنيار ويصيبه الفساد ذلك أهنم كانوا يتخذون بعضاً 
.  أرباباً من دون اهللا ويعبد بعضهم بعضاً

وصفنا وارتكازها عىل احلكم فإن مثل هذا اجليش بقيادته التي  ,وعىل كل حال
اإلقطاعي وتوارث قيادته بال مؤهالت سو احلسب والنسب أد كل ذلك إىل حروب 
داخلية بني هؤالء الوارثني وخاصة عندما يضعف سلطان القيادة املركزية يف القسطنطينية, 

دة إدامة ت احلرب الفارسية قو اجليش الروماين يف املال والسالح كام أمهل القادولقد استنف
احلصون وتعزيز القوات وجتديدها وأبطلوا اجلراية التي كانت توزع عىل قبائل احلدود كام 
تضعضع الضبط داخل ضفوف اجليش, وكذلك اشرتك قادة اجليش يف اجلدل البيزنطي الذي 
رضب به املثل يف التاريخ القديم واحلديث من جراء اخلالف عىل املذاهب الدينية يف الدولة 

نية الرشقية, وكان رد الفعل يف حمنة العقيدة واجلدل فيها وحمنة اختالل امللك والسلطان الروما
فارتبكت هذه واضطربت أهدافها وفسدت  ,ظاهراً غاية الظهور يف اجليش الروماين وقادته

 قضاياها فام عادت تصلح للعسكرية النقية.
المية بالكتب التي عىل مثل هذه األوضاع التي وصفنا أخذ يفوح شذ الدعوة اإلس

بعثها الرسول صىل اهللا عليه وسلم إىل هرقل واملقوقس وغريمها من قادة العامل فلم تقدر دولة 
تزلزل  فالروم تلك الدعوة التي وصلتها ومل تدرك ما انطوت عليه من عقيدة جديدة سو

العرب سوف  ألهنا مل تتصور أن بالد ,أركانه, كام مل تعر موطن العقيدة اإلسالمية اهتامماً 
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 تصبح بفضل هذه العقيدة وحدة هلا خطرها ونفوذها.
هذه أشهر األمم قبل اإلسالم التي كانت تتعاقب اجللوس عىل عاملية القيادة كلها 

نتباه إىل أمم أخر يف الرشق والغرب كرمسيس فلم يكن يف التاريخ املعروف ما يثري اال
وأما بعد ذلك  ,يف معارك جمدد وغريهاوحتتمس اللذين قادا اجليوش واحتال بالد الشام 

هذين فقد بقيت بالد مرص بال تاريخ عسكري ختضع تارة للروم وتارة للفرس ويتميز  وزوال
تارخيها العسكري بطابع املحتلني حتى جاء اإلسالم فأصبحت مرص حصناً إسالمياً له يف 

 .العصور رّ تاريخ اإلسالم وقيادة جيوشه تاريخ حافل ال ينسى عىل مر الدهور وك
فلقد كانت هلم حقبة غري مذكورة وحروب  ,وهناك يف التاريخ القديم اليوناين

طروادة وحصنها اخلشبي وما سجلت املالحم والقصص احلربية يف يونان تذكر حتى اليوم 
 وأشدها ذكراً اإللياذة واألود يسه.

وقد جعل هومريوس واضع اإللياذة موضوع ملحمته هو جمريات احلرب 
وكانوا يسكنون  ,خالف الرزق يف أرضهمأادية, وذلك أن نفراً من اليونان جفت عليهم الطرو

وجزءاً من اليونان الوسطى فنزحوا قبل اثني عرش قرناً من امليالد عن ديارهم  "بيلوبونيز"
فنزلوا عىل  ,هاربني من جور الوطن, فكانت وجهتهم الشامل الرشقي من آسيا الوسطى

فحارصوه وراء  "الطرواديون"أو  "الدرونيون"شعب قوي الشكيمة صعب املراس هو 
أسوار مدينته العصامء طروادة لقد جعل هومريوس موضوع ملحمته هؤالء الفاحتني ومن 
نزلوا بساحتهم وأدار حوادث هذه احلرب بني أبطال أقدام من كال اجلانبني, فكان من الدهاة 

ريق اليونان أغاممنون وآشيل وعولس وديوميد وأجاكس وهيلني ويف أبطال املناجيد يف ف
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 الطرواديني بريام وولده هكتور وباريس وهيكوب وأندروماك.
واصطرع هؤالء أيام رصاع وتساقط الكثري من القادة املشهورين ويف هناية اإللياذة 

واد هيكل هائل من يروي هومريوس كيف اختذ اليونان اخلديعة وسيلة إىل فتح احلصون بج
ثم أحرقوها وانكفؤوا إىل  ,(مغصب) فقتلوا بريام ملك طروادة واسرتقوا زوجته وهنبوا البلد

 بالدهم ضالني تائهني يف عرض البحر.
إذن فهذه األمة اليونانية كان هلا قادة مؤهالهتم احلسب والنسب الرفيع فيقومون يف 

هدف سام وال رسالة مقدسة الصالح اإلنسان  فورة من فوراهتم يقتلون اإلنسان وينهبونه بال
 ورعاية واقعة املر.

هذا التاريخ املؤمل الذي يقوم عىل الرصاع املتوحش بني وحشني ال هدف هلام إال 
الولوغ يف الدماء واقتناص الفرائس وحوز الغنائم أما كان له أن ينتهي? وأن تقف هذه األهنار 

 ال فائدة.املتدفقة من نجيع اإلنسان بغري طائل و
نعم لقد آن هلا أن تنتهي وبالفعل قد انتهت بظهور اإلسالم وتعاليه إىل قياداته بأن 
تكون عىل مستو يرفق باإلنسان ويسعى الستخراجه من وهدة للفساد والتعبد إىل فسحة 
العبادة هللا وحده وفسحة املساواة يف العيش الكريم مع خلق اهللا مجيعهم بال نقص وال 

 استعباد.
جود وما مد و ,خرياً ماذا كان العرب يف جاهليتهم قبل اإلسالم من هذا البحثوأ

وما مد النظام القيادي للعسكر واجليش  ,هذه األمور بني قبائلهم املتفرقة يف صحراء اجلزيرة
 ?يف غزواهتم التي ما تكاد تنقطع عىل مر األيام فيام بينهم وفيام بني جرياهنم
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ر اجلاهيل يف مجلته وتفصيله وبخاصة ما كان يف الفخر فلو نظر الناظر عىل الشع
 ,فإننا نجده قد ارتبط بام سمي يف التاريخ بأيام العرب يف اجلاهلية ,واحلامسة والرثاء واهلجاء

فبينام كان الفوارس يناضلون بسيوفهم ورماحهم وجيودون بنفوسهم رخيصة يف سبيل 
حساب بقصائدهم ويطلقون ألسنتهم يف أقوامهم كان الشعراء من ورائهم يدفعون عن األ

خصومهم وأعدائهم, ويندبون بقوانينهم رصعاهم والقتىل من أرشافهم وزعامئهم, وما 
حتدث به الرواة من أخبار مساعري احلرب وما امتألت به الكتب من ذكر املغاوير من أبطال 

م بن قيس الوقائع هذه األيام هي مورد قصصهم, وساحة بطولتهم ورسد حوادثهم فبسطا
شيبان, وربيعة بن مكدم فارس كنانة ودريد بن الصمة قائد جشم, وجساس بن مرة قاتل 

الس اخليل حكليب, وهاشم بن حرملة صاحب الشامء, هؤالء وغريهم من قروم احلرب وأ
.  قد سجلوا يف هذه األيام مواقف ومغاورات متأل القلوب دهشة وإعجاباً

قبائل ورؤساء عشائر كانوا يف زعامتهم وقيادهتم ومل ختل هذه احلروب من زعامء 
مثالً علياً يف فصاحة الرأي وإصابة (العجز) والتهدي إىل مواطن الصواب كأكثم بن صيفي 

 وقيس بن عاصم املنقري, واحلرث بن عباد البكري وعبداهللا بن جدعان القريش.
 قبل اإلسالم إنام ن تاريخ العرب العسكري فيامإفإنه من اجلائز أن نقول:  ,وعىل هذه

وقتل وسفك للدماء  كان هو هذه األيام احلربية التي خلدها لنا الشعراء بكل ما فيها من فتك
ثم ارتفاع باألخالق العربية إىل مستو  ,وصهيل للخيل وهرير للكالب وعويل للنساء

 التسامح واجلود والعفو والكرم واإليثار.
يف األول أخذت ; ما الصفقة وذي قارلقد كان للعرب قبل اإلسالم مع الفرس يو
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ويف الثاين كان اليوم املشهود هلانئ بن مسعود الشيباين وكان سيداً منيعاً , العرب كيداً وحيلة
 فأجار النعامن بن املنذر ثم استودع هذا هانئاَ حلقته وأهله وولده  وألف شكة وقد أراد كرس

املشهورة وكان نرصاً هلانئ وبكر بن وائل استعادهتا من هانئ فأبى هذا فكانت وقعة ذي قار  
.  مجيعاً

رب حرب البسوس وحوكذلك كانت هناك أيام للعرب بني بعضهم البعض ك
 ويوم بعاث. ةبلوجداحس والغرباء وكحروب الفجار وشعب 

ولعل أبا عبيدة  ,"يوم جبلة أعظم أيام العرب"ويقول أبو عبيدة معمر بن املثنى: 
كاد فيها جانب من اخلصمني وما لقي فيها من اهلول اجلانب  يقصد واقعة ذلك اليوم وما

ألن من أيام العرب ما دام سنني متطاولة, وكان أروع من هذا اليوم بأساً وأفدح خطباً  ,اآلخر
ولكن ما اختذ يف هذا اليوم من احلنكة واحلكمة وسداد الرأي واحليلة وحسن التنفيذ كان ال 

األيام اجلاهلية وكان حدوثه قبل أربعني سنة من  نظري له عىل قرب مأخذه بني سائر
 .)1(اإلسالم

أفكان هذا التاريخ خيلو من  ,وما دام هذا هو التاريخ العسكري للعرب يف جاهليتهم
 النظم الدقيقة التي كان يقوم هبا أهل اجليوش املجيشة عن سابق تدبري وتنظيم?

كان هلم جيش منظم تنطبق عليه إن املتتبع أليامهم وحياهتم يف جزيرهتم ال ير أنه 
أنظمة اجليوش من قيادة موحدة مسلطة هلا مؤهالهتا القيادية وخططها املوضوعة وترتيباهتا 

                                                            

  .35) شعر احلرب يف أدب العرب, الدكتور زكي املحاسني, دار املعارف, ص1(
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بل كان كل أفراد القبيلة مقاتلة جيتمعون إذا دعى داعي القتال وينرصفون إىل  ,العسكرية
عىل جانب عظيم من ومع ذلك فإن قادهتم ورؤساء القبائل كانوا دوماً  ,أعامهلم بعد ذلك

املعرفة بشؤون احلرب وفنوهنا وممارستها فليس فيهم من مل يامرسها فعالً ومل تسجل له 
بذلك هذا املنزل الذي  واستحق ,انتصارات يف اإلغارات واأليام حتى اكتسب هذه الشهرة

 أكرمه به أهله وعشريته.
لوا اخلالف عىل : صف لنا العمل يف احلرب, فقال: أق)1(فقد قيل ألكثم بن صيفي

أمرائكم فال مجاعة ملن اختلف عليه, واعلموا أن كثرة الصياح من الفشل فتثبتوا, فإن أحزم 
 الفريقني: الركني ورب عجلة هتب رثياً وادرعوا العمل فإنه أخفى للويل وحتفظوا من البيات.

وإعداد وسئل بعض امللوك عن دقائق احلزم يف القتال فقال: خماتلة العدو عن الريف, 
العيون عىل الرصد, وإعطاء املباغني عىل الصدق, ومعاقبة املتوصلني بالكذب, وأال حترج 

 هارباً إىل قتال وال تضيق أماناً عىل مستأمن وال تشدهنك الغنيمة عن املحاذرة.
ولقد كان فرس العرب يف اجلاهلية ربيعة بن مكدم من بني فراس بن غنم بن مالك 

  قربه يف اجلاهلية ومل يعقر عىل قرب أحد غريه.بن كنانة وكان يعقر عىل
ومن فرساهنم يف اجلاهلية أيضاً عنرتة الفوارس وعتيبة بن احلارث بن شهاب وأبو 
براء عامر بن مالك مالعب األسنة, وزيد اخليل, وبسطام بن قيس, واألحيمر السعدي, 

 وعامر بن الطفيل وعمرة بن عبد ود, وعمرو بن معد يكرب.

                                                            

  .97, ص1) العقد الفريد, البن عبد ربه األندليس, ج1(



57 
 

الرجال الذين كانوا مساعري حرب يف اجلاهلية خيوضوهنا بكل أوجاعها  من هؤالء
دون خوف أو وجل كان قادة الفتح اإلسالمي فيام بعد, فأهل اجلاهلية من العرب مل يعدموا 

ثم جاء اإلسالم فهذب عقائدهم وأبدهلم بدل  ,بل مارسوه فعالً قيادة وتنفيذاً  ,فن احلرب
فوزهم بجنة الرضوان وأبدهلم بدل مطامع الدنيا من حرث النوح عىل قتلهم الدعاء هلم ب

وأنعام بجنة عرضها الساموات واألرض, ومل تعد هناك يف قاموسهم اإلسالمي أي مكان 
 ملعاين اإلهنزام فعىل كل حال هو الكاسب وهو الغالب وما عند اهللا خري لألبرار.

م عىل أكتافها بناء الدولة هذه الفئة املتفاعلة مع هذه التيارات بجميعها هي التي قا
إسالمياً واحداً منهجه  اإلسالمية وهدمت إيوان كرس عرش قيرص وأقامت مكاهنام جمتمعاً 

يف احلياة أن تبقى كلمة التوحيد مشعالً ييضء الطريق لإلنسانية إذا ضلت وتطاولت عليها 
العزيز احلميد اهللا  شياطني اإلنس واجلن, فتخرجها من الظلامت إىل النور بإذن رهبا إىل رصاط

 الذي له ما يف الساموات وما يف األرض.
 

 إمارة اجليش يف بداية التاريخ اإلسالمي
فيه أحد أن الشؤون العسكرية وقيادة املقاتلني عىل فن دقيق ومعرفة  يمما ال يامر

مدروسة كانت عند العرب يف جاهليتهم, فحروهبم الصغرية فيام بينهم كانت ميدان التدريب 
عىل ذلك من يوم  وال أدلّ  ,الذي يامرس فيه كل واحد فنه ويمتحن قدراته ويطبق قواعده

فعندما استشار  ,يم ملعركة يطلب فيها النرصوما حصل فيه من ختطيط سل ةشعب جبل
: ما تر يف هذا األمر? قال: فإذ قد رجعتم إىل  األحوص بن جعفر قيس بن زهري العبيس قائالً
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ثم أظمؤها عرشة أيام وال توردوها املاء, فإذا جاء القوم  ة,رأيي فأدخلوا نعمكم شعب جبل
, فتشغلهم وتفرق أخرجوا عليهم اإلبل وانخسوها بالسيوف والرماح فتخ رج مذاعري عطاشاً

مجعهم واخرجوا أنتم يف آثارها واعفوا نفوسكم, ففعلوا ما أشار به فخرجت اإلبل مذاعري 
ومن معها وقطمتهم وكانوا يف الشعب  خبطاً عطاشاً وهم يف أعراضها وأدبارها فخبطت 

ومحلت عليهم عبس جتامع إىل ألويتهم, وأبرزهتم إىل الصحراء عىل غري تعبية وشغلوا عن اال
 وعامر فاقتتلوا قتاالً شديداً وكثرت القتىل يف متيم.

وأنا أسائل التاريخ أليس هذا احلرب? أليست هذه هي اخلطط احلربية? أليست هذه 
 ?هي القيادة احلكيمة التي حتسن اختيار موقع املعركة والتخطيط هلا ثم تنفيذها تنفيذاً دقيقاً 

نقضاض والرضبة ة واخلطط التعبوية واحلرب الدفاعية واالسرتاتيجيتر ما هي معاين اال
, إن هذه األلفاظ احلربية عىل ماهلا من جرس ةالصاعقة إذا مل تكن كام حصل يف يوم شعب جبل

يف أبسط  ةموسيقي وما حتمل يف طياهتا من هتويل وتدجيل وتضليل كانت يف يوم شعب جبل
سرتاتيجية وتم وضع اال ,ة بني مستشار وأمريفام هي إال جلسة بسيط ,قواعدها وأيرس خطوهبا

غري هتويل وال دعاية وال إعالن وال جمالس أركان وغري ذلك.  واخلطط احلربية وتنفيذها من
 .)1(مجلة من أعظم أيام العرب وأشدها وكان قبل اإلسالم بسبع ومخسني سنة

م ودخلوا فيه وال شك يف أن الكثري ممن اشرتكوا يف مثل هذا اليوم قد أدركوا اإلسال

                                                            

) أيام العرب يف احلاهلية, حممد أمحد جاد املوىل وعيل حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم هامش 1(
  .349ص
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 وهم من هم يف حذقهم وفنهم ومعرفتهم باحلروب وقيادهتا.
وكان من أخريات أيام العرب أيام الفجار وقد كانت بني كنانة وقيس وقد سميت 
الفجار ألهنا كانت يف األشهر احلرم وهي الشهور التي حيرموهنا ففجروا فيها وهي فجارات 

 مخسة أيام يف أربع سنني, وقد حرض النبي صىل اهللا الفجار األول ثالثة أيام والفجار الثاين
م وقد كانت بعثته 589علية وسلم يوم عكاظ مع أعاممه وكان يناوهلم النبل وانتهت سنة 

 للميالد وسنة يومئذ أربعون سنة. 610صىل اهللا عليه وسلم سنة 
كون به وبعد أن جهر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بالدعوة إىل اإلسالم أنزل املرش

وبأصحابه أشد األذ واضطهدوهم أمر االضطهاد فكان املؤمنون يشكون لنبيهم ما يلقون 
كفوا أيديكم "ويسألونه الرتخيص هلم برد العدوان ورسول اهللا ال يزيد عن أن يقول هلم 

 ."وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة
إىل  − منذ أول غزوة غزاها –نس احلاجة آمن ريب يف أن الرسول الكريم قد  وما

جنود حيمون الدعوة املباركة ويردون عنها كيد املعتدين, بيد أن وقائع سريته الطاهرة ال تشري 
 فقد كان يكتفي بحض املؤمنني عىل القتال. ,إىل إلزامه نفراً من أصحابه بالتجنيد

التجنيد إمارة اجليش قد أصابت حظاً من التنظيم الرسمي أكرب من حظ  أنّ  وال شكّ 
, فقد كان عليه الصالة والسالم يؤمر الرجل عىل )1(يف زمن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

وهبذا نفرس اختياره محزة بن  ,ألنه أيقظ عيناً وأبرص باحلرب ,القوم وفيهم من هو خري منه

                                                            

  .487ة, الدكتور صبحي الصالح, دار العلم للماليني, ص) النظم اإلسالمي1(
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لوقت عبداملطلب وسعد بن أيب وقاص وخالد بن الوليد وأمثاهلم لقيادة الرسايا, كام نفرس يف ا
التي خاضها املسلمون يف حياة الرسول صىل اهللا  املعارك نفسه رساً من أرسار الفوز يف جلّ 

 عليه وسلم.
ى أبو بكر برسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بندب الناس إىل القتال عند وقد تأسّ 

 يستنفر الراغبني وال يكره املتخلفني. وظلّ  ,احلاجة إليه
هذه الفرتة املكية من حياة القائد حممد صىل اهللا عليه أن أحتدث فيه هو  ما أحبّ  إنّ 

وهذه الفرتة امتدت ثالثة عرش عاماً متوالية لقي فيها عليه الصالة والسالم وأصحابه  ,وسلم
من األذ ما ال قبل ألحد بتحمله ممن يرتبطون بأسباب األرض والرتاب ويف خالل هذه 

من املعارك وجلبتها وقعقعة السالح وصهيل الفرتة بطوهلا مل حتدثنا كتب السرية عن يشء 
اخليل ومل يقد عليه الصالة والسالم رسية أو غزوة ال هو وال أحد من  أصحابه حتى إذا ما 
انقضت هذه املدة بطوهلا وهاجر عليه الصالة والسالم إىل املدينة املنورة كان هناك اإلذن 

 باجلهاد والقتال.
سلم من املرشكني يف مكة كثري األذ وعظيم لقد رأ رسول اهللا صىل اهللا عليه و

خصوصاً إذا ذهب إىل الصالة عند البيت, وكان من أعظم أذ الرسول صىل اهللا  ,)1(الشدة
عليه وسلم مجاعة سموا لكثرة أذاهم باملستهزئني وأشدهم أبو جهل عمرو بن هشام بن املغرية 

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, وعقبة بن أيب معيط  املخزومي وأبو هلب بن عبد املطلب عمّ 

                                                            

  .39) نور اليقني يف سرية سيد املرسلني, اخلرضي, ص1(
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والعاص بن وائل السهمي واألسود بن عبد يغوث الزهري واألسود بن عبد املطلب األسدي 
والوليد بن املغرية والنرض بن احلارث العبدري, وكان أذاهم له أهنم أغروا برسول اهللا صىل 

 بالشعر والسحر والكهانة واجلنون. فكذبوه وآذوه ورموه )1(اهللا عليه وسلم سفهائهم
سحاق: فحدثني حييى بن عروة بن الزبري عن أبيه عن عبداهللا بن عمرو بن إقال ابن 

العايص قال: قلت له ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابوا من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فيام 
حلجر, فذكروا رسول كانوا يظهرون من عداوة قال: حرضهتم وقد اجتمع أرشافهم يوماً يف ا

ه اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صربنا عليه من أمر هذا الرجل قط سفّ 
آهلتنا, لقد صربنا منه عىل أمر  وسبّ  ,ق مجاعتناأحالمنا, وشتم آباءنا, وعاب ديننا, وفرّ 

 ,ى استلم الركنعظيم, أو كام قالوا فبينام هم يف ذلك إذ طلع الرسول الكريم فأقبل يميش حت
ثم مر هبم طائفاً بالبيت فلام مر هبم غمزوه ببعض القول, قال: عرفت ذلك يف وجه رسول اهللا 

مر هبم الثالثة فغمزوه بمثلها, فوقف ثم قال: أتسمعون يا معرش  صىل اهللا عليه وسلم, ثمّ 
نهم رجل قريش أما والذي نفيس بيده لقد جئتكم بالذبح, قال فأخذت القوم كلمته حتى ما م

ن أشدهم فيه وصاةً قبل ذلك لريفؤه بأحسن ما جيد من إإال كأنام عىل رأسه طري واقع حتى 
انرصف أبا القاسم فواهللا ما كنت جهوالً, قال: فانرصف رسول اهللا  :القول حتى إنه ليقول

 :صىل اهللا عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا يف احلجر وأنا معهم فقال بعضهم لبعض
م ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بام تكرهون تركتموه, فبينام هم يف ذلك ذكرت

                                                            

  , حتقيق ابراهيم األبياري ورفاقه.308) السرية النبوية البن هشام, ص1(
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أنت الذي  :طلع عليهم عليه الصالة والسالم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون
نعم أنا  :فيقول عليه الصالة والسالم ,ملا كان يقول من عيب آهلتهم ودينهم ?تقول كذا وكذا

الذي أقول ذلك, قال: فلقد رأيت رجالً منهم أخذ بمجمع ردائه قال: فقام أبو بكر ريض اهللا 
 ذلك ألشدّ  ثم انرصفوا عنه, فإنّ  ?عنه دونه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا

 ما رأيت قريشاً نالوا منه قط.
قي رسول اهللا صىل اهللا عليه ما ل قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن أشدّ 

, فرجع وال عبدّ  وسلم من قريش أنه رجع يوماً فلم يلقه أحد من الناس إال كذبه وآذاه, ال حرّ 
 .)1(رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إىل منزله فتدثر من شدة ما أصابه

: ذكر ابن اسحق والواقدي والتيمي وابن عقبة وغريهم يف هذا )2(يقول السهييل
أموراً كثرية تتقارب ألفاظها ومعانيها, وبعضهم يزيد عىل بعض, فمنها حثو سفهائهم الباب 

الرتاب عىل رأسه, ومنها أهنم كانوا ينضدون الفرث واألفحاث والدماء عىل بابه ويطرحون 
عقبة بن أيب معيط عىل  ءوط ومنها بصق أمية بن خلف يف وجهه, ومنها ,رحم الشاة برمته

الكعبة حتى كادت عيناه تربزان ومنها أخذهم بمخنقه حني اجتمعوا له رقبته وهو ساجد عند 
وقام أبو بكر دونه  ,سحق وزاد عليه اخلرب أهنم خنقوه خنقاً شديداً إعند احلجر وقد ذكره ابن 

واهلجر والتلقيب وتعذيب أصحابه  وأما السبّ  ,فجبذوا رأسه وحليته حتى سقط أكثر شعره

                                                            

  .310) السرية النبوية البن هشام, ص1(

  .48) الروض األنف للسهييل, طبع عباس شقرون, ص2(
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سحق يف الكتاب, وقد قال أبو جهل لسمية أم عامر إن ذلك ابن وأحبائه وهو ينظر, فقد ذكر م
بن يارس: ما آمنت بمحمد إال ألنك عشقته جلامله, ثم طعنها باحلربة يف قبلها حتى قتلها 

 واألخبار يف هذا املعنى كثرية.
سحق: ثم إهنم عدوا عىل من أسلم واتبع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إقال ابن 
ت كل قبيلة عىل من فيها من املسلمني فجعلوا حيبسوهنم, ويعذبوهنم من أصحابه فوثب

من استضعفوا منهم يفتنوهنم عن  احلرّ  بالرضب واجلوع والعطش برمضاء مكة إذا اشتدّ 
 دينهم, فمنهم من يفتن من شدة البالء الذي يصيبه ومنهم من يصلب هلم ويعصمه اهللا منهم.

من أمية بن خلف وعامر بن يارس وأمه وأبيه وكان أشدهم يف العذاب بالل بن رباح 
من بني خمزوم حتى اضطر ذلك رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إىل أن يقول ألصحابه, لو 
خرجتم إىل أرض احلبشة فإن هبا ملكاً ال يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى جيعل اهللا 

 لكم فرجاً مما أنتم فيه.
هذا التعذيب والتنكيل الذي كان يالقيه عليه الصالة والسالم هو وأصحابه كان  إنّ 

وكثرياً ما  "فاصرب كام صرب أولوا العزم من الرسل وال تستعجل هلم" :رب العاملني يقول له
 كان يقص اهللا عليه أنباء إخوانه من املرسلني قبله ليثبت فؤاده.

ة أن يقود مجعاً يقاتل أئمة الكفر الذين ال أيامن تر ملاذا مل حياول القائد ولو مرة واحد
هلم يف العهد املكي, ملاذا تأخر كل ذلك إىل ما بعد اهلجرة? ملاذا كان ينهى عليه الصالة 
والسالم أصحابه عن القتال يف أشد حلظات التعذيب ورغبة املؤمن منهم تكاد تكون كاملة يف 

 أن يدفع عن نفسه األذ وهو يستطيع?
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خاري عن خباب بن األرت ريض اهللا عنه قال: شكونا إىل رسول اهللا صىل رو الب
أال تدعو لنا? فقال:  فقلنا: أال تستنرص لنا? ,د بردة له يف ظل الكعبةاهللا عليه وسلم وهو يتوسّ 

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل فيها, ثم يؤتى باملنشار, فيوضع "
, ويمشط بأمشاط بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه وما يصده عىل رأسه فيجعل نصفني

ذلك عن دينه, واهللا ليتمن هذا األمر حتى يسري الراكب من صنعاء إىل حرضموت ال خياف إال 
 ."اهللا والذئب عىل غنمه, ولكنكم تستعجلون

إنه عليه الصالة والسالم هو القائد الرسول وهو صاحب األمر وهؤالء الصحابة 
يقلقلهم ما يقع هبم وما يرون, يتحاشدون حوله عليه السالم يطلبون منه حالً هلذا  الذين

األمر أو إذناً بدفع األذ عىل األقل, أليس بينهم من هو أهل للحرب? أليس فيهم من تأبى 
عليه عزته وكرامته أن يسكت إلهانة توجه إليه من أي خملوق آخر أليس فيهم من حيسن قيادة 

تلني, أليس فيهم من تتوق نفسه إىل أن تشفى من هؤالء الفجرة, ولكنه عليه العسكر واملقا
الصالة والسالم يقول: ولكنكم تستعجلون هذه الفرتة التزم املسلمون بأمر القائد التزاماً 
, احتسب كل واحد منهم ما القاه عند اهللا يرجو به الثواب وهو نعم املثيب, وبقيت  كامالً

اليوم الذي يؤذن هلم فيه بالقتال ويتقدمهم ذلك القائد الرسول حتى تتحفز نفوسهم إىل ذلك 
 يكونوا يف جنان اهللا أرسع.

إن القائد كان خيطط ألمر عظيم, وشتان بني فكر القائد املخطط وفكر اجلندي املنفذ 
لذلك  ,فهذا بعيد النظرة واسع الفكرة عميق الغور وذاك ير عمله يف سيفه ورحمه ليس إال

ء الصحابة يتقلبون عىل مجر الصرب والتصرب إىل أن حانت الفرصة فانطلقوا من بقي هؤال
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عقاهلم فدكوا عروش القيارصة وإيوان األكارسة وهزموا مجوع األرض بام مجعت حتت قيادة 
فام مىض نصف قرن من  ,صحابة أمرهم عىل هذا جهدهم وجهادهم وتقواهم وحبهم هللا

نارشين بذلك  ,طئ األطليس غرباً وختوم الصني رشقاً الزمان حتى كانت خيوهلم تقف عىل شا
 دين اهللا يف املعمورة حينذاك.

أمر احلرب والقتال وقيادة اجليوش حتتاج إىل نوع معني من  فيه أنّ  ومما ال شكّ 
الرجال يتميز بقدرات خاصة تأيت نتيجة إعداد خاص من ناحية البدن والفن ورسول اهللا صىل 

أمته املسلمة ويوجهها نحو اهللا كان يقوم باإلعداد ليوم ستقوم فيه  اهللا عليه وسلم وهو يبني
وهم ال يدرون عنها شيئاً  املعركة وسيخوض هؤالء غامرها, فهل من املمكن أن خيوضوها

نتصارات العظيمة التي حققها وإنني ألشهد أن اال ,وليست لدهيم أهبة هلا أو استعداد
وتلك الرسايا والغزوات التي كان يقود بعضها ويويل  املسلمون بقيادته عليه الصالة والسالم

 بعض الصحابة بعضها اآلخر هلي خري دليل عىل متيز القادة واجلند بقدرات عجيبة.
أليسوا هم الذين عاشوا حياهتم األوىل يف البيئة العربية التي كانت ذات ميزات 

د كانوا أقوياء جداً هلم وخصائص أثرت تأثرياً مبارشاً عىل سلوكهم وعاداهتم وصفاهتم فلق
بنية سليمة عندهم من املروءة وكرم األخالق ما يسع كل سفاسف األمور ولقد نشأوا عىل 
متجيد الرشف والوفاء بالوعد ومحاية الضعيف وإغاثة امللهوف كام عرفت عنهم صفات محيدة 

 كالعفو واإلتزان وقوة االحتامل واحللم.
ا فيها فرضت عليهم أخالقاً خاصة وألزمتهم هذه البيئة الصحراوية التي عاشو إنّ 
 السنني جبلة وطبيعة وفطرة وصارت عنواناً هلم يف العاملني. دة أصبحت عىل مرّ بتقاليد حمدّ 
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فالصحراء متثل نوعاً من الطبيعة اخلشنة, رمال خمتلفة األلوان وجبال جرداء 
وشمس قوية حمرقة ورياح هوج دائمة وسيول متدفقة كل هذه انعكست عىل  وصخور صمّ 

فأصبح ال خيشى الليل وال يفزع من سفر وال يزعجه  ,نفس العريب قوة وصالبة وجلداً 
عصف الريح أو بخل السامء, ولقد أفادته الصحراء حدة ظاهرة يف البرص وقوة يف السمع 

 اخلطر قبل وقوعه. مّ كانت موضع فخاره فهو يش وقدرة عىل الشمّ 
وهذا البدوي الذي ال توجد دولة أو حكومة أو رشطة تؤمن له احلامية واألمان 

قويت وجيرفها السيل إذا تدفق مل  اوالذي يعيش دائامَ يف بيوت من الشعر والوبر هتزها الريح إذ
يكن له من حارس إال مقابض السيوف وأسنة الرماح ومل يكن له محى إال ظهور اخليل 

 شجاعة القلب وعظمة النفس.و
ولقد تدرب شباب هذه القبائل عىل أعامل البطولة واإلقدام, وكان األب يوحي إىل 

ه وترحاله وحتى يف معاركه القاسية عندما ال أبنائه معاين القوة والشدة ويصطحبهم معه يف حلّ 
بل  ,هميكون بد من اصطحاهبم, وكانت األم كذلك ال تدلل أوالدها دالالً يضعف شخصيت

حتذاء آثار األبطال وهذا النوع من الرتبية كانت هي األخر تدفع هبم إىل طريق الرشف واال
العملية أوجد شخصيات عظيمة بارزة اشتهرت يف اإلسالم يوم انفلتت اجلحافل تدك العامل 

 بدوي التوحيد.
وظهرت عىل مرسح التاريخ شخصيات فاقت يف قيادة اجليوش والقضاء واخلالفة 

ة أما يربيه التدريب الطويل والتمرين املتواصل إلجياد أمثاهلم, وال شك أن هذه النشكل 
 لة البناء وإعداد القادة.ماألوىل هي األرضية الصاحلة التي يتم من فوقها تك
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إن الصالت القبلية يف كل اجلزيرة العربية قد أسست عىل احلروب والغزوات 
ت نفوسهم مجيعاً للحرب والنزال, فقد كانوا يتنازعون املتوالية وعىل املحالفة والنرصة فتأهل

وعىل اليشء اهلني  ,وعىل كلمة صغرية ال تساوي شيئاً  ,وعىل الرئاسة ,وعىل املاء ,عىل املرعى
وقد تكون املنازعات رغبة يف السلب واإلغارة أو نرص الغريب ظاملاً كان  ,ال يلقي له أحد باالً 

, ويستتبع هذا أخذ با  لثارات املتبادلة املتطاولة.أو مظلوماً
 ,ألن الذكر يغني حيث ال تغني األنثى ,ناثولذلك كانوا يفضلون الذكور عىل اإل

مثل أسد وفهد وثور  ,فكانوا خيتارون للذكور األسامء التي حتمل معنى القوة والرهبة والشدة
ذئب مل تسمون أبناءكم برش األسامء نحو كلب و" :وسئل يف ذلك أبو العرفيش ,وصخر

فأجاب: إننا نسمي أبناءنا ألعدائنا وعبيدنا  ,وعببيدكم بأحسنها نحو مرزوق ورباح
 ."ألنفسنا

هذه الطبيعة البدوية داءها اإلسالم ليوجهها ويربيها ويتعهدها ويعدها لرسالة جليلة 
هي هداية العامل والدفاع عن الدين الكريم واملبدأ الرشيف فألف بني هذه القلوب املتباعدة 

لو أنفقت ما يف األرض مجيعاً ما  "وجعلها وحدة قوية متحدة اجلهة والغرض فقال تعاىل: 
 .)1("ألفت بني قلوهبم, ولكن اهللا ألف بينهم

عىل هذه اجلموع التي وصفت وقف أمري اجليش حممد صىل اهللا عليه وسلم خيرج 
يمة أمانة تبليغ اإلسالم منهم اجلنود والقادة واخللفاء ومن يستمرون يف محل هذه األمانة العظ

                                                            

 .63ة األنفال, اآلية ) سور1(
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.  ألهل األرض مجيعاً
 فكيف عمل عليه السالم لتدريب جنده وإعداد قادته وتسليمهم الزمام?

 هذا ما سنبدأ يف بحثه تالياً إن شاء اهللا وهو املعني.
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 الفصل الثالث
 موازنة وتقدير لقواعد إمارة اجليش فيام قبل اإلسالم وبعده

 
 

 التالية:ويتضمن املباحث 
 املبحث األول: رشوط اختيار القائد.

 املبحث الثاين: االعتبارات يف االختيار ومد نجاحها.
 املبحث الثالث: القبلية والعشائرية يف اختيار قادة اجليش.

 هلية التي جاء عليها اإلسالم.املبحث الرابع: من هم قادة اجليش يف اجلا
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 املبحث األول
 رشوط اختيار القائد

 
إن الفرق شاسع وبعيد جداً بني رشوط اختيار القائد يف عرص ما قبل اإلسالم ويف 
عرص اإلسالم, فعندما كانت إمارة اجليش فيام قبل اإلسالم تقوم عىل االعتبارات الشخصية 
والرغبات الفردية التي يريدها ملك أو إمرباطور أو حاكم معني جاء اإلسالم ليهدم هذه 

 القاعدة من أساسها.
اإلسالم مل جيعل القيادة وقفاً عىل أشخاص, وال خاصة بقبائل معينة, وإنام كان ف

الرسول عليه السالم أول األمر هو القائد األعىل, يقود قواته بنفسه إذا خرج معهم ويؤمر من 
فقد سلم عليه  يراه صاحلاً لإلمارة إذا غاب عنهم, غري متقيد يف ذلك بعامل األقدمية يف السنّ 

ثم سلمها له يف غزوة  ,من عمره )1(أيه املهاجرين يف بدر إىل عيل وهو يف العرشينالسالم ر
محراء األسد وغزوة خيرب ومن الصحابة من هو أسن منه ومن أصحابة من فعل كذلك فعل 

فقد رو ابن سيد الناس يف عيون األثر أنه يف يوم اإلثنني ألربع  ,مع أسامة بن زيد بن حارثة
حد عرشة من مهاجره أمر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم الناس إليالٍ بقني من صفر سنة 

رس إىل موضع مقتل أبيك  :فقال ,لغزو الروم فلام كان من الغد دعا أسامة بن زيد ؤبالتهي
يش فأغر صباحاً عىل أهل ابني وحرق عليهم وأرسع السري فأوطئهم اخليل فقد وليتك هذا اجل

                                                            

 بريوت. − , طبعة دار اجليل246) عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري البن سيد الناس,ص1(
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تسبق األخبار, فإن ظفرك اهللا فأقلل اللبث فيهم, وخذ معك األدالء وقدم العيون والطالئع 
فلام  ,معك فلام كان يوم األربعاء بدأ برسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وجعه فحم وصدع

ال: أغز باسم اهللا ويف سبيل اهللا فقتل من كفر ثم ق ,أصبح يوم اخلميس عقد ألسامة لواء بيده
باهللا, فخرج بلوائه معقوداً فدفعه إىل بريده بن احلصيب األسلمي وعسكرا باجلرف فلم يبق 

منهم أبو بكر وعمر بن  ,أحد من وجوه املهاجرين األولني واألنصار إال انتدب يف تلك الغزوة
وسعيد بن يزيد وقتادة بن النعامن وسلمة  اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح وسعد بن أيب وقاص

بن أسلم ابن حريس فتكلم قوم وقالوا: يستعمل هذا الغالم عىل املهاجرين األولني واألنصار 
فغضب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم غضبأً شديداً فخرج  وقد عصب عىل رأسه عصابة 

عد: أهيا الناس فمقالة بلغتني عن وعليه قطيفة فصعد املنرب ومحد اهللا وأثنى عليه ثم قال أما ب
وأيم  ,ه من قبلهيولئن طعنتم إمارة أسامة, لقد طعنتم يف إمارة أب, بعضكم يف تأمريي أسامة

ن ابنه من بعده خللق لإلمارة, وإن كان ملن أحب الناس إيل وإهنام إاهللا إنه كان خلليقاً لإلمارة و
 ,ثم نزل ,فإنه من خياركم ,ه خرياً فاستوصوا ب − أي ملظنة لكل خري –ملخيالن لكل خري 

 حد عرشة.إفدخل بيته وذلك يف يوم السبت لعرش خلون من شهر ربيع األول سنة 
هذا القول من املنافقني واالعرتاض عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف أهم  إنّ 

املنافقني  بل هو كيد ,شأن من شؤونه وهو توليته إمارة اجليش مل يكن له وجه من الرشع يؤيده
ولكنه عليه الصالة والسالم رصف أصحابه عن تقدير عامل  ,فقط حيتجون بعامل السنّ 

 ,عنه خلفاؤه ذلك أخذالسن يف اإلمارة إىل تقدير الذكاء, وحسن قيادة اجلند يف كل قائد, و
فعملوا به وقدموا اخلربة احلربية عىل كل اعتبار, فأبو بكر رفض عزل أسامة عن القيادة عندما 
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إن هؤالء جل " :فقالوا يوجهون الكالم إىل أيب بكر ,جتدد الكالم فيه عقب وفاة الرسول
 ,املسلمني والعرب عىل ما تر قد انتقضت بك, فليس ينبغي لك أن تفرق مجاعة املسلمني

والذي نفس أيب بكر بيده, لو ظننت أن السباع ختطفني ألنفذت بعث أسامة كام  :كرقال أبو ب
وقيل أن أسامة  ,)1("أمر به رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ولو مل يبق يف القر غريي ألنفذته

ملا رأ ما عليه الناس طلب إىل عمر بن اخلطاب أن يرجع إىل أيب بكر فيستأذنه يف أن يعود 
فإن أبى " :وقالت األنصار لعمر ,ون عونه عىل املرشكني فال يتخطفون املسلمنيباجليش ليك

وأبلغ ابن  ,"أمرنا رجالً أقدم سناً من أسامة إال أن نميض, فأبلغه عنا واطلب إليه أن يويل
وقال: لو خطفتني  ته,ثائر تاخلطاب أبا بكر رسالة أسامة, فلم يلبث حني سمعها أن ثار

رد قضاء قىض به رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, أما رسالة األنصار أن الكالب والذئاب مل أ
يويل عليهم رجالً أقدم سناً من أسامة فقد وثب له أبو بكر وكان جالساً فأخذ بلحية عمر 

ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن اخلطاب: استعمله رسول اهللا صىل اهللا عليه " :وقال مغضباً 
امضوا ثكلتكم ": ر إىل الناس فسألوه عام صنع فقالورجع عم ,وسلم وتأمرين أن أنزعه

وكذلك فإن أبا بكر الصديق ويل يزيد  ,رسول اهللا )2(أمهاتكم ما لقيت يف سبيلكم من خليفة
منه من الصحابة ومل يعبأ بنقد  ابن أيب سفيان قيادة جيش موجه إىل الشام, وفيه من هو أسنّ 

 الناقدين.

                                                            

 .89) الصديق أبو بكر, حممد حسني هيكل, طبعة دار املعارف, ص1(

 ) املصدر السابق.2(
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 عى يف القائد:إذن فام هي الرشوط التي كانت ترا
يقول عبد الرؤوف عون يف كتابه الفن احلريب يف صدر اإلسالم طبع دار املعارف 

جيمل رشوطها يف التقو  −يف كتابه حضارة العرب –بمرص أن املؤرخ جوستاف لوبون 
والشجاعة. ورقة الشامئل والقرحية الشعرية, والفصاحة, والقوة واملهارة يف ركوب اخليل, 
والقدرة عىل استعامل السيف والرمح والنشاب, ومعنى هذا أن يكون القائد مستوفياً كل 

 خالل الفروسية والزعامة, وما هذا بميسور لكل إنسان.
فيقول يف كتابه الرسول القائد: مزايا القائد الشخصية  ;ت خطابيأما حممود ش

وهو كتاب عسكري رسمي وهو  ,كام ينص عليها كتاب (نظامات اخلدمة السفرية) ,املثالية
ولكي  ,من أوثق املصادر العسكرية احلربية: (ينحرص أهم واجب للقائد يف إصدار القرارات)

يه الشجاعة الشخصية وال اإلرادة القوية الثابتة وال حتمل تكون قراراته صحيحة ال تكف
بل فضالً عن ذلك عليه أن يكون واقفاً وقوفاً تاماً عىل مبادئ احلرب  ,املسؤولية بال تردد

وقادراً عىل إبداء احلكم الرسيع الواضح, وذا خميلة بمزاج ال تأخذه نشوة الفوز وال تثبط 
براً غور الطبع البرشي, ويتمكن القائد من املحافظة عىل سا نعزيمته كارثة اخليبة, وأن يكو

معنويات قوته وتنفيذ أوامره بالثقة والوالء اللذين يبعثهام يف نفوس رجاله بقدر ما متكن من 
ذلك بوساطة الضبط فالشخصية القوية, ومعرفة الطبع البرشي, وأصالة الرأي املوزون, 

ة يف تنشئة الكفاية العسكرية, فعىل القائد أن والتفاهم مع املرؤوسني عوامل أدبية جوهري
عاته للوقوف عىل صفاهتم وما ايغتنم كل فرصة سانحة لالتصال بمرؤوسيه اآلخرين وقط

 فيهم من جدارة.
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وتضيف إىل كل ذلك بعض املصادر العسكرية احلديثة رضورة حتىل القائد بالقابلية 
ل, وهناك من يضيف إىل كل تلك املزايا البدنية ليستطيع مشاركة قواته يف حتمل مشاق القتا

املايض الناصع املجيد, وهذه الصفات املذكورة هي نتيجة لدراسة شخصيات أبرز القادة يف 
فليس من املمكن  ,التاريخ لذلك فهي جمموعة من مزايا شخصيات كثرية ال شخصية واحدة

 أن تتوفر يف شخص واحد كام هو معروف.
: ولكن كل هذه الصفات املثالية قليلة جداً بالنسبة لصفات الرسول  ثم يضيف قائالً

إذ هناك صفات أخر يتحىل هبا عليه السالم مل تتطرق إليها الكتب  ,صىل اهللا عليه وسلم
بل هي فوق طاقة البرش  ,ألهنا صفات يصعب عىل القادة اإلعتياديني التحيل هبا ,العسكرية

 بصورة خاصة.
بالقتال قاد خالل حياته بنفسه سبعاً وعرشين الرسول القائد بعد أن أذن له  إنّ 

ويقول حممود شبت خطاب: قاد الرسول صىل اهللا عليه وسلم ثامنياً وعرشين غزوة  ,)1(غزوة
خالل سبع سنني بعد هجرته إىل املدينة ويف سرية ابن هشام مل يذكر غزوة بني قينقاع مع 

 غزواته.
 اً وثالثني.وكانت بعوثه صىل اهللا عليه وسلم ورساياه ثامني

 :وبعد هذا يمكن إمجال رشوط القيادة أو اختيارالقائد عند املسلمني فيام ييل
السبق يف اإلسالم والفناء يف العقيدة, وال يستطيع أحد أن يامري يف وزن هذا  .1

                                                            

 , طبعة دار إحياء الرتاث العريب.4, ج256) سرية ابن هشام, ص1(
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السابقني يف اإلسالم هم أهل  وذلك ألنّ  ,الرشط يف اختيار القادة عند املسلمني
وقد تربت  ,اجلهاد والعمل الطويل يف سبيل اهللا, وهم الذين أوذوا وحتملوا األذ

ن اهللا ورسوله صىل اهللا عليه وسلم إنفوسهم عىل حب اهللا والفناء يف خدمة دينه حتى 
واهللا سبحانه  ,اء اهللا ورسولهبفهم أهل الفضل وأح ,مها أحب إليهام مما سوامها

(والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم  :تعاىل يقول فيهمو
بإحسان ريض اهللا عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري من حتتها األهنارخالدين 

(وما لكم أال تنفقوا يف  :ويقول جل وعال أيضاً  ,)1( فيها أبداً ذلك الفوز العظيم)
األرض ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح سبيل اهللا, وهللا مرياث الساموات و

وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكالً وعد اهللا احلسنى 
هذا إذا توافرت يف السابق الشجاعة واخلربة واحلربية التي  ,)2( واهللا بام تعملون خبري)

عليه وسلم يؤمر عىل ولذا كان رسول اهللا صىل اهللا  ,منها يف مثل هذا األمر البدّ 
رساياه السابقني يف اإلسالم من أصحابه كعيل بن أيب طالب وجعفر بن أيب طالب 

 .وعبداهللا بن رواحة وزيد بن ثابت أبطال مؤتة وقادهتا
عون يف كتابه الفن احلريب يف صدر اإلسالم أن الرسول صىل اهللا  الرؤوفويظن عبد 

وألنه كان  ,عليه وسلم مل يؤمر خالد بن الوليد يوم مؤتة مع درايته احلربية مراعاة هلذا العامل

                                                            

 .101سورة التوبة, آية ) 1(

 .10) سورة احلديد, آية 2(
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أحدث عهداً باإلسالم من زيد وصاحبيه ولو قد كان سابقاً مثلهم لكان أوىل هبا منهم من 
 . )1(الوجهة الفنية

وليس لنا أن نقف من اختيار الرسول صىل اهللا  ,ل فليس املجال جمال ظنوعىل ك
السالم  ن درايته عليهإولكننا نقول  ,عليه وسلم لقادته ما وقفه قوم من اختياره ألسامة بن زيد
ولكن ما دام األمر مطلقاً فليبحث  ,بالرجال كانت أكرب من أن نعلق عليها أو نطعن فيها

 .اً صواباً فلعل فيه خريالباحث وليقل ما يراه 
ن مجيعهم قد أنفقوا أمواهلم يف سبيل اهللا ومن أنفق ماله يف سبيل اهللا فام عليه ووالسابق

ويرتتب  ,فاملال قرين الروح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفائزون ,أن ينفق نفسه أيضاً 
 عليه أن يكون بذوالً بروحه يف سبيل اهللا من غري تردد أو مراجعة.

فلم يفرض  ,بن اخلطاب عندما دون الدواوين وفرض العطاء نظر هذا األمروعمر 
ال أجعل من قاتل رسول " :وقال قولته املشهورة ,للسابقني يف اإلسالم كام فرض للمتأخرين

 عظيم ال يناله إال من رضيه اهللا لذلك. فالسابقة يف اإلسالم خطّ  ,"اهللا كمن قاتل معه
ئد إىل سابقته وعمق إيامنه وقوة روحه املعنوية التي وكام نظر عليه السالم يف القا

يفيض منها عىل جنده, قدر ذلك أيضاً أصحابه فكانت القيادة يف عهودهم للمهاجرين 
ولذا حرم  ,فكان املسلمون يؤلفون اجليش وهؤالء السابقون هم ضباطه ,السابقني واألنصار

بكر عدم  اد كان من رأ أبرشف اإلمارة كل من مسته شائبة من شوائب الردة حتى لق

                                                            

 .77) الفن احلريب يف صدر اإلسالم, عبد الرؤوف عون, ص1(



78 
 

.اال  ستعانة هبم يف احلروب اإلسالمية إطالقاً
ولكن نظروا يف سابقته  ,وقد سار من بعدهم من اخللفاء األمويني عىل هذا املنهج

 خلدمة دولتهم او أرسهتم, وسار كذلك عىل هذا النهج العباسيون وغريهم.
 ,لمني احلنكة احلربية واملامرسةويمكن أن يكون رشطاً ثانياً يف اختيار القادة املس .2

فالسابقون  ,فإن الزمن قصري بني هدوء حروب اجلاهلية وبداية احلروب اإلسالمية
 ,من املسلمني قد تدربوا يف ميادين اجلاهلية عىل خوض املعارك وذاقوا نرياهنا
 ,والالحقون كانوا ال يزالون يف استمرار يف حرب املسلمني أنفسهم قبل أن يسلموا

وكثري غريه  ,خالد بن الوليد عىل ما كان منه يف معركة أحد وما هي ببعيدة فهذا
فهذه امليزة ال بد منظور إليها عند تعيني , خاضوا هذا الغامر وعرفوه حق املعرفة

ألهنا فيه من البدهييات املطلوبة حتى يستطيع أن يقدم جهداُ نافعاً وغري ضار  ,القائد
ولذا وجب  ,يقول الرسول عليه الصالة والسالمواحلرب خدعة كام  ,لقومه ودينه

إين ألؤمر الرجل  :والرسول عليه الصالة والسالم يقول ,أن خيتار إليها مساعريها
وقد طبق الرسول  ,)1(عىل القوم فيهم من هو خري منه, ألنه أيقظ عيناً وأبرص باحلرب

هذا كثرياً وبخاصة فيام يتعلق بخالد وعمرو, وقد بعث عمراً عىل رسية فيها أبو بكر 
فنهاه أبو  ,وعمر, فلام وصلوا إىل مكان احلرب هناهم أن يوقدوا ناراً فغضب عمر

فهدأ عنه واقتنع  ,بكر وأفهمه أن الرسول عليه السالم مل يستعمله إال لعلمه باحلرب

                                                            

 , طبعة مرص.41) تاريخ اخللفاء للسيوطي, ص1(
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وتاريخ الفتح اإلسالمي احلافل خري شاهد عىل براعة القادة املسلمني  ,بوجهة نظره
 وخربهتم بمكائد احلروب.

 ,فالرسول القائد عليه الصالة والسالم خرب احلرب يوم الفجار يوم كان ينبل ألعاممه
 ولقد اكتسب منذ صغره دراية وخربة ناهيك عن باقي الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني.

وهذا يرتتب عليه أن  ,عني هبذه الكلمة تقو اهللا واخلوف منه وحدهالتدين, وأ .3
, وأن القادة الناجحني يف التاريخ كله كانوا ممن عرفوا بجرأة  يكون شجاعاً مقداماً

, وقوة اندفاعهم جتر  ,اجلنان والشجاعة فإن ذلك منهم جيعل اجلندي اجلبان شجاعاً
فام  ,ي ال خياف إال اهللا وال يعمل إال لهاجلند وراءه فيأتون باألعاجيب واملؤمن التق

فسيان مها  ,أهون عليه أمر الدنيا كلها يف جانب أمر اهللا وما دام حييا هللا ويموت هللا
غري أن املوت هللا فيه غفران كامل وجنة عرضها الساموات واألرض أعدت للمتقني 

. يدخلوهنا برفقة األنبياء والصديقني  والصاحني وحسن أولئك رفيقاً
ليس خيفى عىل أحد ما كان يويص به الرسول عليه السالم وخلفاؤه قادهتم عىل و

وقد كانوا ال  ,اجليوش وجندهم من تقو اهللا ورضورة التمسك الشديد بأهداب الدين
خيافون عليهم كثرة األعداء كام كانوا خيافون عليهم كثرة الذنوب أي أن تقل تقو اهللا يف 

 قلوهبم.
ء األتقياء أيام الرسول القائد عليه أفضل الصالة والسالم ويف لقد كان انتصار هؤال

وقد كان أعداؤهم  ,فلم ينترصوا بكثرة العدد ,أيام الفتح اإلسالمي انتصار عقيدة ألمراء
متفوقني عليهم بالعدة والعدد, ولكنهم انترصوا بالعقيدة والتدين والتقو مع اإلعداد 
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ىل أن العدة والعدد مل تكن يف يوم ما يف جانب املسلمني السليم ومعارك اإلسالم مجيعها تتفق ع
 بل كان العكس دائامً هو الصحيح. ,أكثر مما كانت يف جانب حماربيهم

ويتحد حممود شيت خطاب كل من يستطيع أن يذكر قائداً عربياً واحداً منترصاً مل 
ميم تعاليم الدين يكن يتحىل بالتدين العميق, ومل يكن يؤمن باملثل العليا النابعة من ص

 احلنيف.
لن يستطيع أحد أن يذكر قائداً عربياً واحداً كان له يف ميدان النرص تاريخ إال وهو 
متدين إىل أبعد احلدود سيد القادات وقائد السادات الرسول القائد عليه أفضل الصالة 

بة رسول والسالم وهو نبي اإلسالم وال أزيد, وقادة الفتح اإلسالمي العظيم كلهم من صحا
اهللا صىل اهللا عليه وسلم ومن التابعني عليهم رضوان اهللا, لقد أحصيت عدد القادة الفاحتني 

) من التابعني عليهم 40) من الصحابة و (216) قائداً عربيا مسلامً منهم (256فكانوا (
 الرضوان.

وتوقف الفتح اإلسالمي العظيم عام اثنني وتسعني للهجرة, وكانت خطط املسلمني 
العسكرية قبل هذا التاريخ هجومية, فأصبحت بعده دفاعية, تصد هجوم املعتدين وتدافع 

ومع ذلك فكل القادة الذين نجحوا يف صد املعتدين كانوا متدينني إىل أبعد  ,عن دار اإلسالم
وكانوا أمثلة شخصية لرجاهلم يف التدين والعمل الصالح يكفي أن أذكر منهم نور  ,احلدود

عن  )1(كتفاء بام أورده لنا اهلرثمي يف كتابهويصح اال ,وصالح الدين األيويب الدين الشهيد

                                                            

 ) خمترص يف سياسة احلروب, للهرثمي.1(
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فضائل الرئيس, فإن كالمه يعد تلخيصاً ملؤهالت القيادة, قال يف الباب الثالث: قالوا أفضل 
, وأبرصهم  مالرؤساء يف احلرب أيمنهم نقيبة وأكملهم عقالً وأطوهلم جتربة, وأبعده صوتاً

يف  هاضعها ومواضع الفرص واحليل واملكايد, وأحسنهم تعبئة ألصحاببتدبري احلرب ومو
أحوال التعبئة, وتسيريهم أوان املسري, وإنزاهلم أوان النزول, وإدخال األمن عليهم, واخلوف 

وأن يكون حسن السرية عفيفاً  ,عىل عدوهم, مع طلب السالمة لنفسه وأصحابه من العدو
.  صارماً متيقظاً شجاعاً سخياً

ومما جاء  ,تعرض اهلرثمي لتقو اهللا يف احلرب وأفرد له الباب األول من كتابه وقد
فينبغي لصاحب احلرب أن جيعل رأس سالحه يف حربه تقو اهللا وحده, وكثرة " :فيه قوله
 ."ستعانة به والتوكل عليه والفزع إليه ومسألته التأييد والنرص والسالمة والظفرذكره واال

إن اهللا اصطفاه عليكم وزاده " :ل اهللا تعاىل لبني إرسائيلأليس يف قو ;وأخرياً  .4
ما يوحي بوجوب هذه الرشوط يف القائد فإن اإلمام  "بسطة يف العلم واجلسم

, وبني هلم مع ذلك تعليل "القرطبي يقول: أي أن اهللا اختاره وهو احلجة القاطعة
م الذي هو اصطفاء طالوت وهو بسطته يف العلم الذي هو مالك اإلنسان, واجلس

وأهنا  ,معينة يف احلروب وعدته عند اللقاء فتضمنت بني صفة اإلمام وأحوال اإلمامة
حظ للنسب فيه مع العلم وفضائل  فال ,علم والدين والقوة ال بالنسبمستحقة بال

وإن  ,اهللا تعاىل أخرب أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته النفس وأهنا متقدمة عليه, ألنّ 
كانوا أرشف منتسباً قال ابن عباس: كان طالوت يومئذ أعلم رجل يف بني إرسائيل 
وأمجله وأمته وزيادة اجلسم مما هييب العدو ويف حماسن التأويل: بأن مالك األمر هو 
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منكم, وثانياً بأن العمدة  وقد اختاره عليكم وهو أعلم باملصالح ,اصطفاء اهللا تعاىل
به من معرفة أمور السياسة وجسامة البدن ليعظم خطره يف  فيه وفور العلم ليتمكن

 .)1(القلوب ويقدر عىل مقاومة األعداء ومكابدة احلروب
وجامع كل ما ذكرنا هو قول املاوردي يف أحكامه السلطانية, فهو يقول: واإلمارة 

ة أن تكون مقصورة عىل سياس :أحدها :وهي عىل رضبني ,عىل اجلهاد خمتصة بقتال املرشكني
أن يفوض إىل  :اجليش وتدبري احلرب فيعترب فيها رشوط اإلمارة اخلاصة, والرضب الثاين

 األمري فيها مجع أحكامهامن قسمة الغنائم وعقد الصلح فيعترب فيها رشوط اإلمارة العامة.
 ,أن إمارة اجليش يف بحثنا هذا مقصورة عىل سياسة اجليش وتدبري احلرب وال شكّ 

 ,وما دام حكمها إذا خصت داخل يف حكمها إذا عمت ,مارة اخلاصةفيعترب فيها رشوط اإل
فلنذكر هذه الرشوط كام ذكرها املاوردي بنفسه ورشوط اإلمارة العامة عنده هي الرشوط 

ألن الفرق بينهام خصوص الوالية يف اإلمارة وعمومها يف الوزارة  ,املعتربة يف وزارة التفويض
 وليس بني عموم الوالية وخصوصها فرق يف الرشوط املعتربة فيها.

أما رشوط وزارة التفويض فهي رشوط اإلمامة إال النسب وحده, ورشوط اإلمامة 
يف النوازل واألحكام, جتهاد هي: العدالة عىل رشوطها اجلامعة, والثاين العلم املؤدي إىل اال
معها مبارشة ما يدرك هبا,  والثالث سالمة احلواس من السمع والبرص وواللسان ليصحّ 

والرابع: سالمة األعضاء من نقص يمنع عن استيفاء احلركة ورسعة النهوض, واخلامس: 

                                                            

 .645ص) 1(



83 
 

 الرأي املفيض إىل سياسة الرعية وتدبري املصالح, والسادس: الشجاعة والنجدة املؤدية إىل
 محاية البيضة وجهاد العدو.

رشط زائد عىل رشوط  −أي وزارة التفويض –ثم يقول اإلمام املاوردي وحيتاج فيها 
وهو أن يكون من أهل الكفاية فيام وكل إليه من أمر احلرب واخلراج خربة هبام  ,اإلمامة

ابة الكفاة إال ومعرفة بتفصيلهام فإنه مبارش هلام تارة ويستنيب فيهام أخر, فال يصل إىل استن
أن يكون منهم, كام ال يقدر عىل املبارشة إذا قرص عنهم, وعىل هذا الرشط مدار الوزارة وبه 

 تنتظم السياسة.
وعىل هذا تبقى الرشوط سبعة, ذهب النسب منها وأضيف أن يكون من أهل الكفاية 

ية هذه اإلمارة ت فتعترب فيها رشوط اإلمارة اخلاصة ويعترب يف والهذا إذا عمت أما إذا خصّ 
الرشوط املعربة يف وزارة التنفيذ التي هي: األول: األمانة حتى ال خيون فيام قد أؤمتن عليه وال 

صدق اللهجة حتى يوثق بخربه فيام يؤديه ويعمل عىل قوله  :فيام قد استنصح فيه, والثاين يغشّ 
أن يسلم  :يتساهل, والرابعقلة الطمع حتى ال يرتيش فيام ييل وال ينخدع ف :فيام ينهيه, والثالث

عن التناصف ومتنع من التعاطف  فيام بينه وبني الناس من عداوة وشحناء فإن العداوة تصدّ 
 واخلامس: أن يكون ذكوراً ملا يؤديه إىل اخلليفة وعنه ألنه شاهد له وعليه.
 ,وال متوه عليه فتلتبس ,والسادس الذكاء والفطنة حتى ال تدلس عليه األمور فتشتبه

وال يصح مع التباسها حزم, وقد أفصح هبذا الوصف وزير  ,ال يصح مع اشتباهها عزمف
 حيث يقول من الطويل: ,املأمون حممد بن يزداد

 فإن أخطأ املعنى فذاك موات إصابة معنى املرء روح كالمه
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 فيقظته للعاملني سباتإذا غاب قلب املرء عن حفظ لفظه
فيخرجه اهلو من احلق إىل الباطل ويتدلس والسابع: أال يكون من أهل األهواء 

ولذلك قال النبي  ,فإن اهلو خادع األلباب وصارف له عن الصواب ,عليه املحق من املبطل
وإن كان هذا الوزير مشاركاً يف الرأي  ,"حبك اليشء يعمي ويصم" :صىل اهللا عليه وسلم

 وصواب التدبري, وال يعترب يف املؤهل هلا احلرية وال العلم.
ومها: اإلسالم واحلرية ملا  ,فيضاف إىل هذه الرشوط رشطان ,أما يف الوالية اخلاصة

تضمنتها من الوالية أمور دينية ال تصح مع الكفر والرق وال يعترب فيها العلم والفقه, وأن 
 كان فزيادة فضل.

 ,ورشوط اإلمارة اخلاصة تقرص عن رشوط اإلمارة العامة برشط واحد وهو العلم
 .عمت إمارته أن حيكم وليس ذلك ملن خصت إمارتهألن ملن 

وهي عىل كل حال قلام جتتمع مرة واحدة  ,هذه هي الرشوط املعتربة يف اختيار القائد
وهذه الرشوط عىل وجه اإللزام ال يمكن تكملتها  ,ألن الكامل هللا وحده ,يف شخص واحد

وهذه  كثري من هذه الرشوطبل من املمكن أن يكون له نصيب وافر أو متفاوت يف ال ,ملخلوق
 .الصفات

الذي أوجد هذه الرشوط  وفيام قبل اإلسالم مل تكن هذه الرشوط مدار بحث, ألنّ 
يدعه  ثمّ  ,هو اإلسالم, ألنه يريب اإلنسان املؤمن من يوم مولده عىل الكثري من هذه الصفات

 س عليها حتى يأخذ منها بنصيب كبري.يف قابل أيامه يكملها ويتمرّ 
لذلك مل يكن هذا الرشط موجوداً يف  ,ن الصحيح مل يكن موجوداً قبل اإلسالموالتديّ 
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فام هو إال مظهر  ,وإن كان له ذكر عند بعضهم ,قواميس القادة مجيعهم الذين ذكرهم التاريخ
يربقعون به عىل جنودهم وأتباعهم, وإال فلو كانوا مع اهللا يف سالم وخري فام هذه املجازر 

وما هذه املباذل واملفاسد التي كانت تستعلن فيهم ويف معسكرهم أينام  ,الرهيبة التي ارتكبوها
 ?حلوا وقعدوا

ألن  ,ة ورشوط غريهإذن فال جمال للموازنة بني رشوط اإلسالم يف اختيار القاد
األساس اجلامع هلام مفقود فكيف يقاس عليه, سو ما يكون من دراية وخربة باحلرب 

 يكتسبها القائد بطول املامرسة واملران للشؤون احلربية العسكرية.
: قالوا: سياسة الرياسة أشد من الرياسة, كام أن سياسة اخلدمة )1(يقول ابن الطقطقي

التوقي بعد رشب الدواء أشد من رشب الدواء, كذلك رب الصنيعة أشد من اخلدمة, وكام أن 
الرياسة, وقد قال بعض حكامء الرتك, نغص أشد من الصنيعة, وعىل الرئيس أن يصرب عىل 

ينبغي أن يكون يف قائد اجليش عرش خصال من أخالق احليوان: جرأة األسد, ومحلة اخلنزير, 
غارة الذئب, وحراسة الكركي, وسخاء وروغان الثعلب, وصرب الكلب عىل اجلراح, و

وشفقة الدجاجة عىل الفراريج, وحذر الغراب, وسمن تعرو: وهي دابة تكون  الديك,
 بخراسان تسمن عىل السفر والكد.

ومن تزيد عىل ذلك , فإن جامع الرشوط هي ما ذكره اإلمام املاوردي ;وعىل كل حال
ولو أنصف الكاتبون ملا زادوا  ,درجة فيهامن بدّ  فكلها ال ,و أكثر أو جاء بيشء غري مذكورأ

                                                            

 .58− 57) الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية, دار محادة, 1(
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فيعجب به  ,واحد شيئاً يراه من صنع نفسه عليها وأكثروا, ولكنه سنة يف الناس أن يقول كلّ 
 فيحسبه فتحاً ال يعرفه الناس.

   



87 
 

 املبحث الثاين
 عتبارات يف االختيار ومد نجاحهااال

 
كام قررهتا املراجع العلمية تنحرص  ,إن جممل االعتبارات يف االختيار إلمارة اجليش

 يف رشطني رئيسيني مها:
كفاءته كقائد من حيث توفر صفات القيادة فيه وتوفر قدرته عىل التأثري يف  .1

 مرؤوسيه.
ولقد انعكس هذان الرشطان انعكاساً تاماً عىل  ,)1(متتعه بحب مرؤوسيه له .2

هي فن "حيث تعرف بأهنا  ,تعريف القيادة العسكرية يف علم النفس العسكري
التأثري عىل الرجال وتوجيههم نحو هدف معني بطريقة تضمن هبا طاعتهم 

نوع أن الحظ يفمن هذا التعريف , "وثقتهم واحرتامهم ووالءهم وتعاوهنم
حرتام والوالء والتعاون, وهذا الطاعة املقصود, وهو الطاعة املقرتنة بالثقة واال

 لكفاءة والذي ال حيبه مرؤوسوه.ال يتأتى للقائد الذي تنقصه ا
واملدرسة اإلسالمية تقرر املعيار األمثل الختيار القائد وهو الكفاءة واحلب, وهذا ما 

أيام رجل استعمل رجالً عىل " :ضح من حتليل قول الرسول القائد عليه الصالة والسالميتّ 
مجاعة  رسوله وغشّ  اهللا وغشّ  يف العرشة أفضل ممن استعمل, فقد غشّ  عرشة أنفس علم أنّ 

                                                            

 م.1976) املدخل يف العقيدة واإلسرتاتيجية العسكرية اإلسالمية, حممد مجال الدين حمفوظ 1(
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 .أي مل تتعدّ  "وأيام رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون مل جتز صالته أذنيه ,املسلمني
 ومها الكفاءة واحلب. ,الرشطني الرئيسيني للقائد فهذا احلديث يضمّ 

وقد أورده شيخ اإلسالم ابن تيمية يف السياسة  ,وقد ورد هذا احلديث بألفاظ خمتلفة
وقال رواة احلاكم يف صحيحه, ورو بعضهم أنه من قول عمر  ,تلفةالرشعية بألفاظه املخ

 .)1(البن عمر رو ذلك عنه
ألنه من غري املمكن أن تكون مجيع  ,فهذه االعتبارات يف االختيار تتفاوت ;وعىل هذا
فعليه أن خيتار األمثل فاألمثل يف كل منصب بحسبه, وإذا فعل ذلك بعد  ,الرشوط متوفرة

وصار يف هذا , وأخذه للوالية بحقها فقد أد األمانة وقام بالواجب يف هذا جتهاد التاماال
بعض األمور بسبب من غريه إذا مل  ن اختلّ إاملوضع من أئمة العدل واملقسطني عند اهللا, و

ال يكلف اهللا نفساً إال " :ويقول ,)2("فاتقوا اهللا ما استطعتم" :فإن اهللا يقول ,يمكن إال ذلك
 ,)4("فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك وحرض املؤمنني"يف اجلهاد:  وقال ,)3("وسعها

إذا أمرتكم " :فمن أد الواجب املقدور عليه فقد اهتد, وقال النبي صىل اهللا عليه وسلم
أخرجاه يف الصحيحني. إذن فهذه االعتبارات وجب أن تكون يف  "بأمر فأتوا منه ما استطعتم

البحث عن املستحقني للواليات من نوابه عىل األمصار من  ألن من واجبه ,ذهن اإلمام
                                                            

 ) السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية, لشيخ اإلسالم ابن تيمية, نرشها تقي حمب الدين اخلطيب.1(

 .16) سورة التغابن, آية 2(

 .286) سورة البقرة, آية 3(

 .84) سورة النساء, آية 4(
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األمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاء, ومن أمراء األجناد ومقدمي العساكر الصغار 
والكبار ووالة األموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة عىل اخلراج والصدقات وغري 

واحد من هؤالء أن يستنيب ويستعمل أصلح من ذلك من األموال التي للمسلمني, وعىل كل 
جيده وينتهي ذلك إىل كل من يكون له عمل عام أو خاص من أعامل املسلمني كحراس 

احلصون واحلدادين ونقباء العساكر الكبار وعرفاء القبائل فيجب عىل كل من ويل شيئاً من  
ضوع أصلح من يقدر أمر املسلمني من هؤالء وغريهم أن يستعمل فيام حتت يده يف كل مو

 عليه.
بل ذلك سبب املنع, فإن يف  ,وال يقدم الرجل لكونه طلب الوالية أو سبق يف الطلب

فقال: إنا ال  ,الصحيحني عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أن قوماً دخلوا عليه فسألوه والية
فإنك  ,مارةيا عبدالرمحن ال تسأل اإل" :نويل أمرنا هذا من طلبه, وقال لعبد الرمحن بن سمرة

أخرجاه يف  "وكلت إليها إن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة
فإن عدل عن األحق واألصلح إىل غريه ألجل قرابة بينهام أو والء عتاقه أو  , الصحيحني

صداقه أو موافقة يف بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والرتكية والرومية 
أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غري ذلك من األسباب أو لضغن يف قلبه عىل األحق 

أهيا  يا" :قد خان اهللا ورسوله واملؤمنني ودخل فيام هنى عنه يف قوله تعاىلف ,أو عداوة بينهام
 .)1("الذين آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

                                                            

 .27) سورة األنفال, آية 1(
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فقد  ,ت سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عىل أن الوالية أمانة جيب أداؤهاوقد دلّ 
إهنا أمانة وإهنا يوم القيامة خزي " :اهللا عنه يف اإلمارةقال عليه الصالة والسالم أليب ذر ريض 

 رواه مسلم. "وندامة, إال من أخذها بحقها وأد الذي عليها
ورو البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا عليه 

ال: إذا يا رسول اهللا وما إضاعتها? ق :إذا ضيعت األمانة, انتظر الساعة, قيل" :وسلم قال
 ."وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة

الوالية هلا ركنان:  يقول ابن تيمية: وينبغي أن يعرف األصلح يف كل منصب, فإنّ 
وقال صاحب مرص , )1("إن خري من استأجرت القوي األمني" :القوة واألمانة. كام قال تعاىل

إنه لقول "وقال تعاىل يف صفة جربيل:  ,)2("إنك اليوم لدنيا مكني أمني" :ليوسف عليه السالم
 ,والقوة يف كل والية بحسبها, )3("رسول كريم, ذي قوة عند ذي العرش مكني, مطاع ثم أمني

فالقوة يف إمارة احلرب ترجع إىل شجاعة القلب وإىل اخلربة باحلروب واملخادعة فيها, فإن 
ونحو  ,ب وركوب وكر وفراحلرب خدعة وإىل القدرة عىل أنواع القتال من رمى وطعن ورض

وقال النبي صىل  ,)4("وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل"كام قال تعاىل:  ,ذلك
ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا, ومن تعلم الرمي ثم نسيه " :اهللا عليه وسلم

                                                            

 .26) سورة القصص, آية 1(

 .54) سورة يوسف, آية 2(

 .21− 19) اإلنفطار, آية3(

 .60) سورة األنفال, 4(
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 رواه مسلم. "فهي نعمة جحدها −ويف رواية –فليس منا 
وهلذا كان عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه  ,واألمانة يف الناس قليلواجتامع القوة 

يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة, فإذا تعني رجالن أحدمها أعظم أمانة 
واآلخر أعظم قوة قدم أنفعهام لتلك الوالية وأقلهام رضراً فيها, فيقدم يف إمارة احلروب 

, كام  −فجورالشجاع وإن كان فيه  –الرجل القوي  عىل الرجل الضعيف العاجز وإن كان أميناً
واآلخر صالح  ,وأحدمها قوي فاجر ,سئل اإلمام أمحد عن الرجلني يكونان أمريين يف الغزو

مع أهيام يغز? فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمني وفجوره عىل نفسه, وأما  ,ضعيف
وقد قال  ,, فيغز مع القوي الفاجرالصالح الضعيف فصالحه لنفسه وضعفه عىل املسلمني

بأقوام ال "ورو:  ,"إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" :النبي صىل اهللا عليه وسلم
فإذا مل يكن فاجراً كان أوىل بإمارة احلرب ممن هو أصلح منه يف الدين إذا مل يسد  ,"خالق هلم

 ."مسده
خالد بن الوليد عىل احلرب منذ أسلم وهلذا كان النبي صىل اهللا عليه وسلم يستعمل 

مع أنه احياناً كان يعمل ما ينكره النبي صىل  ,"إن خالداً سيف سله اهللا عىل املرشكني" :وقال
ملا  "اللهم إين أبرأ إليك مما فعل خالد "وقال  ,اهللا عليه وسلم حتى أنه مرة رفع يديه إىل السامء
نوع شبهة, ومل يكن جيوز ذلك, وأنكره عليه أرسله إىل بني جذيمة فقتلهم وأخذ أمواهلم ب

ومع هذا  ,بعض من معه من الصحابة حتى وداهم النبي صىل اهللا عليه وسلم وضمن أمواهلم
ألنه كان أصلح يف هذا الباب من غريه وفعل ما فعل بنوع  , زال يقدمه يف إمارة احلربامف

ومع هذا فقال له النبي صىل  ,صدقر ريض اهللا عنه أصلح منه يف األمانة والذتأويل, وكان أبو 
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فيس ال تأمرن عىل اثنني, نيا أبا ذر, إين أراك ضعيفاً وإين أحب لك ما أحب ل"اهللا عليه وسلم 
, مع أنه قد رو  ,"يتيم لما وال تولني ما أظلت "هناه عن اإلمارة والوالية ألنه رآه ضعيفاً

النبي صىل اهللا عليه وسلم عمرو بن  وأمر ,"اخلرضاء وال أقلت الغرباء أصدق هلجة من أيب ذر
العايص يف غزوة ذات السالسل استعطافاً ألقاربه الذين بعثه إليهم عىل من هم أفضل منه 

مع  ,وأمر أسامة بن زيد ألجل طلب ثأر أبيه, وكذلك كان يستعمل الرجل ملصلحة راجحة
 أنه قد كان يكون مع األمري من هو أفضل منه يف العلم واإليامن. 

ذا أبو بكر خليفة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ريض اهللا عنه ما زال يستعمل وهك
خالداً يف حرب أهل الردة ويف فتوح العراق والشام, وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل, 

بل عاتبه عليها لرجحان املصلحة  ,وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هو فلم يعزله من أجلها
ألن املتويل الكبري إذا كان خلقه يميل إىل  ,وأن غريه مل يكن يقوم مقامه ,قائهعىل املفسدة يف ب

وهلذا كان أبو بكر يؤثر  ,والعكس بالعكس, اللني فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إىل الشدة
وهذه االعتبارات ثبت نجاحها قطعاً  ,وعمر يؤثر استنابة أيب عبيدة بن اجلراح ,استنابة خالد
فأخرجت لنا القادة األتقياء الذين ال  , تاريخ املسلمني يف صدر الدولة اإلسالميةبال جدال يف

وذلك ألن من والهم هذه الوالية كان عىل علم تام بمقصود الوالية  ,يعرف التاريخ أمثاهلم
وبمعرفة أكيدة بطريق املقصود, ألنه إذا عرفت املقاصد والوسائل تم األمر, وأولئك األولون 

ون اآلخرة وما عند اهللا فكانت من هنا موازينهم واعتباراهتم فوضحت أمامهم كانوا يقصد
 الطريق فسلكوها فكانوا من أهل النجاة يف الدنيا واآلخرة.

ن اهلزائم املتكررة التي كانت تلحق الكثري من اجليوش أيبدو واضحاً  ;ذاهفعىل 
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م النقي الطاهر إنام كان سببها وحتى فيام بعده عندما ضيع اإلسال ,والقادة فيام قبل اإلسالم
وأهم ذلك  ,ن تأخذ مكاهنا وثبوهتاأوهو ختلف الكثري من هذه االعتبارات من  ,واضحاً جلياً 

وأهل الدنيا  ,فال يعني عىل هذه إال أهل الدنيا ,أن يكون القصد يف ذلك هو الدنيا وزخرفها
وال يذر وجير الويل  يصدام ال يبقيف  إنام يعينون ملآرهبم ومصاحلهم وما أرسع ما تتالىف هذه

 عىل العباد أينام كانوا.
وهلذا ملا غلب عىل أكثر امللوك قصد الدنيا دون الدين قدموا يف واليتهم من يعينهم 

قد كانت السنة ولك املقاصد, وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم من يقيم رئاسته, تعىل 
وخيطب فيهم هم أمراء احلرب الذين هم نواب ذي أن الذي يصيل باملسلمني اجلمعة واجلامعة 

السلطان عىل اجلند, وهلذا ملا قدم النبي صىل اهللا عليه وسلم أبا بكر يف الصالة قدمه املسلمون 
وكان النبي صىل اهللا عليه وسلم إذا بعث أمرياً عىل حرب كان هو  ,يف إمارة احلرب وغريها

عمل رجالً نائباً عىل مدينة كام استعمل عتاب الذي يؤمره للصالة بأصحابه, وكذلك إذا است
بن أسيد عىل مكة وعثامن بن أيب العاص عىل الطائف وعلياً ومعاذاً وأبا موسى عىل اليمن 
وعمرو بن حزم عىل نجران, كان نائبه هو الذي يصيل هبم ويقيم فيهم احلدود وغريها مما 

امللوك األمويني وبعض  يفعله أمري احلرب, وذلك كان خلفاؤه بعده ومن بعدهم من
وهلذا كانت أكثر األحاديث عن  ,العباسيني, وذلك ألن أهم أمر يف الدين الصالة واجلهاد

اللهم اشف عبدك " :وكان إذا عاد مريضاً يقول ,النبي صىل اهللا عليه وسلم يف الصالة واجلهاد
ن قال: يا معاذ إن وملا بعث عليه السالم معاذاً إىل اليم ,"يشهد لك صالة, وينكأ لك عدواً 

إن " :أمرك عندي الصالة, وكذلك كان عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه يكتب إىل عامله أهمّ 
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أهم أموركم عندي الصالة, فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه, ومن ضيعها كان ملا سواها 
 ."إضاعة من عمله أشدّ 

هنم خرسوا واملقصود الواجب بالواليات: إصالح دين اخللق الذي إن ضاع فإ
إنام بعثت  " :وهلذا كان عمر بن اخلطاب يقول, ينفعهم ما نعموا به,  يف الدنيا خرساناً مبيناً ومل

 ."عاميل إليكم ليعلموكم كتاب اهللا وسنة نبيكم
وابن قيم اجلوزية يقول: ومجيع الوالية اإلسالمية مقصودها األمر باملعروف والنهي 

ومها قرينان يف  ,ىل الصدق يف األخبار والعدل يف اإلنشاءعن املنكر, ومدار الواليات كلها ع
 ."ومتت كلمة ربك صدقاً وعدالً " :كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله, قال تعاىل

جيب عىل كل ويل أمر أن يستعني يف واليته بأهل الصدق والعدل واألمثل  وهلذا
الفاجر وبأقوام ال خالق فاألمثل وإن كان فيه كذب وفجور, فإن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل 

هلم. قال عمر ريض اهللا عنه من قلد رجالً عىل عصابة وهو جيد يف تلك العصابة من هو أرىض 
والغالب أنه ال يوجد الكامل يف ذلك فيجب  ,"هللا منه فقد خان اهللا ورسوله ومجاعة املؤمنني 

 .)1("حتري خري اخلريين ودفع رش الرشين
سجلت نجاحها الباهر فلامذا ال يكون هلا اليوم أثر وما دامت هذه االعتبارات قد 

 واضح يف توجيه سياسة األمة وسريها عىل املنهاج السوي الذي أراده اهللا هلا.
فإن هذه االعتبارات كانت يف األمة اإلسالمية العاملة  ,ولكن ما يل أذهب بعيداً 

                                                            

 م.1971) الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية, البن قيم اجلوزية, نرش املكتبة العلمية باملدينة املنورة 1(
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أما أمة اليوم فليس هلا هم  بإسالمها واملجاهدة يف سبيله والتي كان مهها اآلخرة دون الدنيا.
وهي ليست من اإلسالم الصحيح يف كثري أو قليل, لذلك فقد تالحقت اهلزائم  ,إال الدنيا

وال يعلم إال اهللا متى تعود هذه األمة خري أمة أخرجت  ,وانحدرت األمة من ذلة إىل ذلة
 للناس تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر وتؤمن باهللا وهللا عاقبة األمور.
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 املبحث الثالث
 القبلية والعشائرية يف اختيار قادة اجليش

 
وذلك  ,ال نستطيع أن نقول شيئاً عن هذا املوضوع عن األمة العربية قبل اإلسالم

وهي بحاجة إىل ذلك اجليش وأنظمته وقادته التي يقوم  ,ألنه مل تكن هلا دولة واحدة جتمعها
بل كانت اجلزيرة العربية بأكملها قبائل متحررة مستقلة  ,عليها حفظ كياهنا واستمرار بقائها

كل فرد فيها جندي منذ والدته ويقودهم رئيس القوم أو شيخ القبيلة يف معاركهم والذي 
 جيب أن يكون عىل قدر من البطولة والشجاعة والسخاء والنخوة.

ألنه خروج  ,ذاهتا بحكومتها وعامهلا نوع من التقدم يف مضامر احلياة والدولة يف حدّ 
من طور بدوي بدائي تغلب يف عنارص االنفرادية والعشائرية إىل دور أعىل وأكمل من ذلك 
حني تتخذ هذه العشائر يف شكل دولة بحيث تتنازل كل عشرية عن بعض عنارص االنفراد 

 بينها لتكون مع األخر دولة.
ا عىل املاشية ورعايتها واحلياة البدوية يف اجلزيرة العربية التي كانت تقوم احلياة فيه

وحراسة التجارة ونقلها مل يكن من شأهنا أن تساعد عىل االستقرار واملكث الذي يرتتب عليه 
 قيام الدولة, لذلك بقيت هذه الفرقة ديناً يدين به اجلميع ويتعاملون به.

لقد تأخر العرب عمن حوهلم يف احلضارة وغلبت عليهم الرباءة وعاش أكثرهم 
حل ال يقرون يف مكان وال يتصلون باألرايض التي يسكنوهنا اتصاالً وثيقاً كام عيشة قبائل ر
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يفعل الزراع, بل هم يرتبصون مواسم الغيث, فيخرجون بكل ما هلم من نساء وإبل يتطلبون 
املرعى, ال يبذلون جهداً عقلياً يف تنظيم بيئتهم الطبيعية كام يفعل أهل احلرض, إنام يعتمدون 

رض والسامء فإن أمطروا رعوا, وإال ارتقبوا القدر, وليس هذا النوع من عىل ما تفعل األ
وإنام يسلم إىل احلضارة عيشة القرار , املعيشة بالذي يرقى قومه ويسلمهم إىل احلضارة

واستخدام العقل يف تنظيم شؤون احلياة هذه املعيشة البدوية هي التي كانت سائدة يف جزيرة 
 .)1(ع متمدنة كصقع اليمنالعرب, وإن كانت هناك أصقا

إنام يعيشون و ,فكانوا بناء عىل ذلك حيتقرون الصناعة والزراعة والتجارة واملالحة
عىل ما تنتجه ماشيتهم يأكلون حلومها بعد عالج بسيط ويرشبون ألباهنا, ويلبسون أصوافها 

هبم الضيق أكلوا الضب والريبوع والوبر ويتعاملون من  ويتخذون منها مساكنهم وإذا اشتدّ 
 طريق البدل باملاشية ملا ليس عندهم وحيتاجونه كالتمر واللباس وغريه.

ونوع آخر اختذوه أيضاً وسيلة للعيش وهو الغارة والسلب فيأخذون نعمهم ويسبون 
جيدوا عدواً من غريهم نساءهم وأوالدهم, وتبادهلم القبيلة األخر نفس الغزو بل هو إذا مل 

 قاتلوا أنفسهم, ولعل خري ما يمثل ذلك قول القطامي:
 اـــة ترانــفأي رجال بادي هـفمن تكن احلضارة أعجبت

 اً حساناً ــقنا سلباً وأفراس ومن ربط اجلحاش فإن فينا 
 فأوعزهن هنب حيث كانا لـىل قبيـن إذا أغرن عــوك

                                                            

 دار الكتاب العريب, بريوت., 4) فجر اإلسالم, أمحد أمني, ص1(
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 من حان حاناوضبة إنه أغرن من الضباب عىل حالل
 اـــد إال أخانــإذا مل نج ا ــاناً عىل بكر أخينـــــوأحي

 ,كسبتها صفاءأهذه احلياة الصحراوية القاسية أثرت عىل نفوسهم فمألهتا روعة و
قيد دينهم الوثني وما يتطلبه من شعائر وتكاليف,  فتحررت نفوسهم من قيود حكومة ونظام

شد إخالصاً أوقيد تقاليد القبيلة وما يستلزمه من واجبات شاقة, وقد كانوا لتقاليد قبيلتهم 
.  وأقو إيامناً

مل تزل األمم كلها من األعاجم يف " :العرب فيقول وقد أفاض بعض الشعوبية يف ذمّ 
ائن تضمها وأحكام تدين هبا وفلسفة تنتجها, كل شق من األرض هلا ملوك حتميها ومد

ورمانة القبان, ومثل  وبدائع تفتقها يف األدوات والصناعة مثل صنعة الديباج ولعب الشطرنج
فلسفة الروم يف ذات اخللق والقانون واإلصطرالب, ومل يكن للعرب ملك جيمع سوادهم 

وال كان هلا قط نتيجة يف صناعة وال أثر يف  ,ويضم قواصيها, ويقمع ظاملها وينهى سفيهها
وذلك أن للروم أشعاراً عجيبة قائمة  ,فلسفة إال ما كان من الشعر, وقد شاركتها فيه العجم

هم إذا تغلبوا عىل أوطان عمران و" :)2(ويقول ابن خلدون يف تارخيه ,)1("األوزان والعروض
من املباين وخيربوهنا لينصبوه أثايف  ألهنم أمة وحشية فينقلون احلجر ,أرسع إليه اخلراب

ر دْ وخيربون السقف ليعمروا به خيامهم ويتخذوا األوتاد منه لبيوهتم, وليس عندهم يف , )3(للقِ
                                                            

 , جلنة الرتمجة والتأليف والنرش.195, طبعة 405,ص3) العقد الفريد,ج1(

 .125) ص2(

 .للطهي )3(
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ينتهون إليه, وليست هلم عناية باألحكام وزجر الناس عن املفاسد إنام  أخذ أموال الناس حدّ 
 , لوا إىل ذلك أعرضوا عام بعده من فإذا توصّ مههم ما يأخذونه من أموال الناس هنباً أو مغرماً

تسديد أحواهلم والنظر يف مصاحلهم, وهم متنافسون يف الرياسة وقبل أن يسلم واحد منهم 
األمر لغريه ولو كان أباه أو أخاه أو كبري عشريته إال يف األقل, فيتعدد احلكام منهم واألمراء, 

وهم أصعب األمم  ,فيفسد العمران وينتقضوختتلف األيدي عىل الرغبة يف اجلباية واألحكام 
انقياداً وبعضهم لبعض للغلظة واألنفة وبعد اهلمة واملنافسة يف الرياسة فقلام جتتمع أهواؤهم: 
من أجل ذلك ال حيصل هلم امللك, ال بصبغة دينية من نبوة أو والية أو أثر عظيم من الدين 

 ."عىل اجلملة
يح ترتب اجليش وتعني قادته ثم تضع إذن مل تكن هناك دولة بمفهومها الصح

القواعد لذلك, بل هناك قبائل متفرقة احلرب ديدهنا وقادة حرهبا كثري وال شك يف ذلك 
ولكنهم حمليون الهنم ليسوا قادة جيوش يبغون اخلروج عن حدود قبيلتهم أو جزيرهتم 

 الحتالل أرض أخر وإقامة ممالك أو دول.
وهذه وصية أكثم بن صيفي يف احلرب يقول  اًـفإن هلم يف احلرب رأي ;ومع ذلك 

ال حترضوا النساء الصفوف: فإن نجاة اللئيم يف نفسه ترك احلريم, وأقلوا اخلالف " :)1(فيها
عىل أمرائكم, ودعوا كثرة الصياح يف احلرب فإنه من الفشل, واملرء يعجز ال حمالة, فإن أمحق 
احلمق الفجور, وأكيس الكيس التقى, كونوا مجيعاً يف الرأي, فإن اجلميع معزز للجميع, 

                                                            

 .1,ج380بن األثري, ص  الكامل يف التاريخ ال )1(



100 
 

ف فإنه ال مجاعة ملن اختلف, وال تلبثوا وال ترسعوا, فإن أحزم الفريقني وإياكم واخلال
, البسوا جلود النمور وابرزوا للحرب,  نْ , وإذا عز أخوك فهُ الركني, ورب عجلة هتب ريثاً
وادرعوا الليل واختذوه محالً فإن الليل أخفى للويل, والثبات أفضل من القوة وأهنأ الظفر 

وال تكرهوا املوت عند احلرب, فإن املوت من ورائكم,  ,يمة املالكثرة األرس, وخري الغن
وحب احلياة لد احلرب زلل, ومن خري أمرائكم النعامن بن مالك بن حارث بن جساس 

 ."وهو من بني متيم بن عبد مناة بن أد فاقبلوا مشورته
 فقد قلنا بأنه كانت هناك عند الفرس ;أما يف األمم األخر التي قبل اإلسالم

عىل تلك الدولة سقوط املستو  والرومان أمم أي أرس تتوارث قيادة العسكر وراثة مما جرّ 
 بل تقوم عىل احلسب والنسب. ,ألن قياداته ال تقوم عىل الكفاءة ,العسكري يف جيوشهم

املعايري قد تغريت يف اختيار القادة وأصبحت الكفاءة هي  فإنّ  ;ا يف اإلسالمأمّ 
وما ال  ,هذه األمور, وقد جاء اإلسالم ليحارب كل األخالق الذميمةاملقياس األول لتويل 

يكون منسجامً مع منهجه يف املساواة بني الناس, فقد هدم اإلسالم الوحدة القبلية والوحدة 
اجلنسية, وكره التفاضل برشف القبيلة أو رشف اجلنس. وعلم أن معتنقي اإلسالم كلهم كتلة 

ويف  "إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم "إال بطاعة اهللا وتنفيذ أوامره واحدة, ال تفاضل بني أفرادها 
 ."ىل عصبية أو قاتل عىل عصبيةليس منا من دعا إ"احلديث 

فأصبح من غري املمكن يف ظل اإلسالم أن يبقى للعصبية او العشائرية أثر يف تويل 
والكم وأوالدكم فتنة, علموا أنام أما" :ألن اهللا سبحانه وتعاىل يقول ,الواليات أو اإلمارات

الرجل حلبه لولده أو لعتيقه أو لقريبه قد يؤثره يف بعض  فإنّ  ,"وأن اهللا عنده أجر عظيم
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الواليات أويعطيه ما ال يستحقه فيكون قد خان أمانته, وكذلك قد يؤثره زيادة يف ماله أو 
ن اهللا ورسوله حظه بأخذ ما ال يستحقه أو حماباة من يداهنه يف بعض الواليات فيكون قد خا

املؤدي لألمانة, مع خمالفة هواه يثبته اهللا فيحفظه يف أهله وماله ويعده,  إنّ  وخان أمته, ثمّ 
ويف ذلك احلكاية املشهورة أن  ,واملطيع هلواه يعاقبه اهللا بنقيض قصده, فيذل أهله ويذهب ماله

كت عمر بن عبد بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلامء أن حيدثه عام أدرك, فقال: أدر
أفقرت أفواه بنيك من هذا املال وتركتهم فقراء ال يشء هلم,  ,العزيز قيل له: يا أمري املؤمنني

وكان يف مرض موته فقال: أدخلوهم عيل فأدخلوهم وهم بضعة عرش ذكراً ليس فيهم بالغ 
اموال رآهم ذرفت عيناه ثم قال يا بني واهللا ما منعتكم حقا هو لكم, ومل أكن بالذي أخذ 

إما صالح فاهللا يتوىل الصاحلني, وإما غري صالح  ;الناس فأدفعها إليكم وإنام أنتم أحد رجلني
فلقد رأيت بعض ولده محل عىل مائة  :فال أترك له ما يستعني عىل معصية اهللا. قوموا عني. قال

 فرس يف سبيل اهللا يعني أعطاها ملن يغزو عليها.
فقد فرض ألسامة بن زيد  ,العطاء للمسلمنيوهذا عمر بن اخلطاب عندما فرض 

وفرضت ألسامة أربعة  ,فرضت يل ثالثة آالف" :فقال عبداهللا بن عمر ,أربعة آالف درهم
إىل رسول اهللا صىل اهللا  وقد شهدت ما مل يشهد أسامة وأجابه عمر: زدته ألنه كان أحبّ  ,آالف

 .)1("ليه وسلم من أبيكحب إىل رسول اهللا صىل اهللا عأوكان أبوه  ,عليه وسلم منك
وقد قال صىل اهللا عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, واملرأة راعية يف 

                                                            

 .5الفاروق عمر: حممد حسني هيكل, دار املعارف, ط )1(
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بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها, والولد راع يف مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته, 
والعبد راع يف مال سيده وهو مسؤول عن رعيته أال فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 

 ه يف الصحيحني.أخرجا
ما من راع يسرتعيه اهللا رعية يموت يوم يموت وهو "وقال صىل اهللا عليه وسلم: 
 رواه مسلم. "غاش هلا إال حرم اهللا عليه رائحة اجلنة
وهو حياول إهناء أمر اخلالفة بعد مقتل عمر بن اخلطاب  ,وهذا عبد الرمحن بن عوف

 :ىل أن يوليها أفضلكم, ولكن عبد الرحن قالأيكم خيرج منها نفسه ويتقلدها ع :يقول للباقني
أما عىل بن أيب  ,رضينا :وقال سعيد والزبري ,فأنا أول من ريض :فأنا أنخلع منها, قال عثامن

قي ساكتاً فسأله عبد الرمحن: ما تقول يا أبا احلسن, وأجابه عيل أعطني موثقاً لنؤثرن بطالب ف
 لو األمة نصحاً إىل آخر الرواية.احلق وال تتبع اهلو وال ختص ذا رحم وال تأ

: إن عبد الرمحن قال لعيل: أبايعك عىل رشط عمران )1(أما ابن قتيبة الدينوري فيقول
مالك وهلذا إذا قطعتها يف  :ال جتعل أحداً من بني هاشم عىل رقاب الناس. فقال عيل عند ذلك

االجتهاد ألمة حممد حيث علمت القوة واألمانة استعنت هبا كان يف بني هاشم  عنقي, فإن عيل
قال عيل: واهللا ال أعطيكه أبداً  ,ال واهللا حتى تعطيني هذا الرشط :قال عبد الرمحن ,أو غريهم

اً وهذا عمر قبل أن يموت قالوا له: يا أمري املؤمنني إن يف ابنك عبداهللا للخالفة موضع فرتكه.
فقال: حسب آل اخلطاب حتمل رجل منهم اخلالفة, ليس له من  ,فإنا راضون به فاستخلفه

                                                            

 ,طه الزيني.30اإلمامة والسياسة البن قتيبة, ص )1(
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 األمر يشء.
هؤالء األخيار األطهار من تالميذ مدرسة حممد عليه السالم الذين تربوا عىل أسمى 
ما يف الوجود من معاين الوالء هللا والعمل ملرضاته وهم يسمعون رسوهلم الكريم عليه السالم 

صبية (دعوها فإهنا منتنة) ما كان هلم أي يفكروا يف حلظة من حلظات حياهتم يقول هلم عن الع
يذكر يف حتميل األمانة ألهلها من رقاهبم إىل رقاب اآلخرين,  اً أن للقبيلة أو العشائرية وزن

ري التوقي وخمافة اهللا ومصلحة السلمني كان هلا وزن يف غيف أن  شكّ  ىولست أشك أدن
ه التاريخ من ذلك اليوم الذي انتقل فيه عليه الصالة والسالم إىل بارئه إذن لتغري وج ;ختياراال

وترك أمته من بعده, نعم من ذلك اليوم لثارت العصبيات والقبليات والعشائريات ومجيع 
نسان لبني اإلنسان بدون سبب تقار اإلححتمل من معان سو ا هذه األسامء املرتادفة التي ال
يخ صفحات مشؤومة ال تدانيها صفحات داحس والغرباء وأيام مرشوع, ولكان لنا يف التار

 الفجار وأيام العرب مجيعها يف جاهليتهم. 
اسمعوا وأطيعوا ولو ويل عليكم عبد " :إن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول

ق الصحيح, وهذا هو دين اهللا املستقيم وبغريه نطالإذن من هنا اال, "حبيش كأن رأسه زبيبة
 .ساديكون الف

 وال يستقيم إذا قومته اخلشب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت
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 املبحث الرابع
 من هم قادة اجليش يف اجلاهلية التي جاء عليه اإلسالم

 
: إن قصياً هو زيد وسمي قصياً لبعد داره عن دار قومه, )1(يقول الطربي يف تارخيه

ربيعة بن حرام ال ينتمي فيام فبينام قيص به كالب بأرض قضاعة, وهي أرض زوج أمه 
وقد بلغ قيص وكان  ,يزعمون إال إىل ربيعة بن حرام إذا كان بينه وبني رجل من قضاعة يشء

رجالً شاباً فأنبه القضاعي بالغربة: وقال له أال تلحق بقومك ونسبك فإنك لست منا, فرجع 
ه ذلك الرجل فقالت له: قيص إىل أمه وقد وجد يف نفسه مما قال له القضاعي فسأهلا عام قال ل

أنت واهللا يا بني أكرم منه نفساً ووالداً أنت ابن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النرض ابن كنانة القريش وقومك بمكة عند البيت احلرام وفيام حوله فأمجع 

ته حبي فزوجه قيص اخلروج إىل قومه فخرج ويف مكة خطب إىل حليل بن حبشية اخلزاعي ابن
 وحليل يومئذ فيام يزعمون ييل الكعبة وأمر مكة.

فأما ابن اسحاق, فإنه قال يف خربه, فأقام قيص معه يعني مع حليل وولدت له ولده 
فلام انترش ولده وكثر ماله وعظم رشفه  ,عبد الدار وعبد مناف وعبد العز وعبد بني قيص

هلك حليل بن حبشية فرأ قيص أنه أوىل بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبني كنانة ودعاهم 
إىل إخراج خزاعة وبني بكر من مكة فلام قبلوا منه ما دعاهم إليه وبايعوه عليه كتب إىل أخيه 

                                                            

 , دار إحياء الرتاث العريب.182تاريخ األمم وامللوك, الطربي, املجلد األول, اجلزء الثاين, ص )1(
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 نرصته والقيام معه وقد قام زراح من أمه زراح بن ربيعة بن حرام وهو ببالد قومة بدعوه إىل
 قومه بالنرصة وأخرجوا خزاعة من مكة.

وعىل كل فإنه يف النهاية ويل قيص البيت وأمر مكة واحلكم هبا ومجع قبائل قريش 
 فأنزهلم أبطح مكة وكان  بعضهم يف أشعاب ورؤوس اجلبال.

لنفر يف إحد ويف رواية أخر أن صوفة كانت تيل الرمي والنفر فلام أراد احلاج ا
السنوات أخذت صوفة بناحيتي العقبة فحبسوا الناس وقالوا أجيزي صوفة فلم جيز أحد من 
الناس حتى ينفروا فإذا نفرت صوفة ومضت خيل سبيل الناس فانطلقوا بعدهم فلام كان ذلك 
العام فعلت ذلك صوفة كام كانت تفعل قد عرفت هلا ذلك العرب وهو دين يف أنفسهم يف 

م وخزاعة وواليتهم أتاهم قيص بن كالب بمن معه من قومه من قريش وكنانة عهد جره
فقاتلوه فاقتتل الناس  ,نحن أوىل هبذا منكم فناكروه فناكرهم :فقالوا ,وقضاعة عند العقبة

ثم اهنزمت صوفة وغلبهم قيص عىل ما كان بأيدهيم من ذلك, ويف رواية أن ذلك  ,قتاالً شديداً 
ا يعمر بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر بن عبد مناة من كنانة فقيض وأهنم حكمو ,تم صلحاً 

فكان قيص أول ولد كعب بن لؤي أصاب  ,اعةياً أوىل بالكعبة وأمر مكة من خزبينهم بأن قص
فجاز رشف  ,فكانت إليه احلجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء ,ملكاً أطاعة له به قومه

قوم من غريهم إال يف دارة يعقدها هلم ليعقدون لواء حلرب بعد ذلك ال  افكانو ,مكة كله
 بعض ولده.

ثم يروون أن قصياً جعل احلجابة واللواء والندوة والسقاية والرفادة لولده عبد الدار 
 من بعده.
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 .)1(وهذه الروايات وردت كذلك يف سرية ابن هشام عىل هذا النسق تقريباً 
وهاشامً واملطلب ونوفالً أمجعوا عىل أن ن بني عبد مناف بن قيص: عبد شمس إ ثمّ 

يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قيص مما كان قيص جعل إىل عبد الدار من احلجابة واللواء 
ورأوا أهنم أوىل بذلك منهم لرشفهم عليهم وفضلهم يف قومهم, فتفرقت  ,والسقاية والرفادة
م, يرون أهنم أحق, من بني عبد فكانت طائفة مع بني عبد مناف عىل رأهي ,عند ذلك قريش

الدار ملكانتهم من قومهم وكانت طائفة مع بني عبد الدار يرون أن ال ينزع منهم ما كان قيص 
 جعل إليهم.

داً عىل أن ال يتخاذلوا وال يسلم قوم من هؤالء عىل أمرهم حلفاً مؤكّ  فعقد كلّ 
ة مملؤة طيباً فغمسوا أيدهيم فأما بنو عبد مناف فأخرجوا جفن ,بعضهم بعضاً ما بل بحر صوفة

وأما بنو عبد الدار فتعاهدوا عند الكعبة وحتالفوا حلفاً  ,فيها ومسحوا الكعبة فسموا املطيبني
 مؤكداً فسموا األحالف.

هم عىل ذلك قد أمجعوا للحرب إذ تداعوا إىل الصلح  وبينا ,القوم للقتال ثم تصافّ 
والرفادة, وأن تكون احلجابة واللواء والندوة لبني عبد عىل أن يعطوا بني عبد مناف السقاية 

الدار كام كانت, ففعلوا وريض كل واحد من الفريقني بذلك وحتاجز النادي عن احلرب, 
ل افلم يزالوا عىل ذلك حتى جاء اهللا تعاىل باإلسالم, فق ,فريق مع من حالفهم وثبت كلّ 

اإلسالم مل يزده إال   اجلاهلية فإنّ ما كان من حلف يف"رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: 

                                                            

 .136− 130, ص1سرية ابن هشام, ج )1(
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 .)1("ةشدّ 
: وأما اللواء فلم يزل يف ولده إىل أن جاء اإلسالم فقال بنو عبد  ,وزاد ابن األثري قائالً

 .)2(فقال: اإلسالم أوسع من ذلك فبطل ,اجعل اللواء فينا ,يا رسول اهللا :الدار
اصطلحوا عىل أن تكون السقاية : ثم )3(ويقول عيل بن برهان الدين احللبي الشافعي

والرفادة والقيادة لبني عبد مناف, واحلجابة واللواء لبني عبد الدار ودار الندوة بينهم 
وأما القيادة وهي إمارة الركب فقام هبا بعد  :باإلشرتاك وحتالفوا عىل ذلك. وبعد ذلك يقول

ثم البنه أيب  ,حربثم البنه  ,عبد مناف ولده عبد شمس, ثم كانت من بعده البنه أمية
ومن ثم ملا قال  ,فكان يقود الناس يف غزواهتم: قاد الناس يوم أحد ويوم األحزاب ,سفيان

الوليد بن عبد امللك خلالد بن يزيد بن معاوية: لست يف العري وال يف النفري قال له: وحيك: 
يان صاحب العري, أبو سف يألن العيبة ما جيعل يف الثياب, جد ,العري والنفري عيبتي أي وعائي

 عتبة ابن ربيعة صاحب النفري. يدجو
: ثم اصطلحوا عىل أن تكون )4(ويقول بمثل هذا القول السيد أمحد زيني دحالن

الرفادة والقيادة والسقاية لبني عبد مناف واحلجابة واللواء لبني عبد الدار ودار الندوة بينهم 
 ,الركب فقام هبا من أبناء عبد مناف عبد شمسشرتاك, ثم يقول: وأما القيادة وهي إمارة باال

                                                            

 .140السرية البن هشام, ص )1(

 .14الكامل يف التاريخ, ص )2(

 .14− 13السرية احللبية, ص )3(

 .16− 15السرية النبوية واآلثار املحمدية,ص )4(
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 ,فكان يقود الناس عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ,ابنه أبو سفيان ثمّ  ,م ابنه حربث ,ثم ابنه أمية
وأيضاً كان أبو سفيان مع العري ومل يكن حارضاً  ,أبيه إذ هو ابن عمّ  ,ألنه أكرب من أيب سفيان

 بمكة وقت خروج النفري.
فكانوا حيملون لواء قريش  −أي بني عبد الدار –اللواء فكان بيدهم  اثم يقول: وأمّ 

ولذلك قتل منهم مجاعة يوم أحد كلام قتل واحد أخذ اللواء بعده واحد آخر  ,يف حروهبا
 منهم.

وقد  ,هذا هو تاريخ قيادة اجليش يف قريش وهي أرشف العرب نسباً وأوسطهم حسباً 
ستعداد للقتال, وكان من شأن هذه اال ختالف إىل حدّ كان له شأن يذكر عندهم جيري عليه اال

ن كان أهالً هلا, وإال فأحد إبن األكرب عن والده الوالية عندهم أن تكون وراثية يتوارثها اال
 إخوته ممن يكون االستعداد بادياً عليه هلا.

الذي القبيلة أو رديفه  مفقد ظهر اإلسالم وقيادهتا إىل مشاخيها, فزعي ,ا بقية العربأمّ 
م اللواء عند احلرب لتوافر ينوب عنه يف غيابه, وجيلس عىل يمينه يف حضوره, هو الذي يتسلّ 

وسداد الرأي والشجاعة والنجدة والكرم والتضحية إىل  الت الرياسة فيه من كرب السنّ مؤهّ 
 غري ذلك من صفات الزعامة التي كانت انتخابية أكثر منها وراثية.

وأن رتب الرشف  ,ا كانت حتتكر اللواء كبني عبد الدارقبائل بذاهت إذا عرفنا أنّ 
والرياسة كانت موزعة عىل قبائل معينة, وأن اإلسالم ظهر واللواء يف آل حرب استطعنا أن 
ندرك أن اللواء كان يتوارثه بطون القبيلة الواحدة بحيث ال خيرج منها, أما صاحب اللواء من 

 وفياً رشوط الزعامة السابق ذكرها.البطن أو القبيلة, فكان ينتخب إليه مست
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 وقد وجدت يف كتاب حممد حسني هيكل: الفاروق عمر ما ييل:
وقد تزوج اخلطاب فيمن تزوج حنتمة بنت هاشم بن املغرية من بني خمزوم وهي 

, وكان املغرية فاملغرية بن عبداهللا بن عمرو بن خمزوم جدّ  ,خلالد بن الوليد ابنة عم خلالد مها معاً
وكانت له إمارة اجلند التي كانت لسيد  ,وبطالً من أبطاهلا ,خزومي سيداً من سادات قريشامل

 .لذلك يلقب, صاحب األعنة نوكا ,بني خمزوم
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 الباب الثاين
 إمارة اجليش يف عهد الرسول واخللفاء الراشدين

 
 ويتضمن الفصول التالية:

 الفصل األول: إمارة النبي صىل اهللا عليه وسلم:
 إمارته الدينية للجيش.  . أ

 إمارته الدنيوية للجيش.  . ب
 الفصل الثاين: إمارة اخللفاء الراشدين من بعد الرسول للجيش.

الفصل الثالث: صالحيات أمري اجليش اإلسالمي كام أصبحت واضحة خالل هذه 
 الفرتة.

 الفصل الرابع:مواقف الرسول عيه السالم واخللفاء الراشدين من أمراء اجليش.
 

   



112 
 

 ل األولالفص
 م للجيشصىل اهللا عليه وسلّ  إمارة النبيّ 

 
حممد عليه الصالة والسالم واحد من البرش دخل هذه الدنيا كام دخلتها أهلوه من 

 قبل ولكن إرادة اهللا كانت تعده لقيادة أهل األرض وفيهم أهلوه.
هذا اإلعداد الساموي عىل وجه األرض متيز بأشياء كثرية ظهرت له عليه السالم 
فجعلت عنده هذه امليزة التي ال يتحصل عليها باقي البرش, وهذا امليزة هي الرسالة وليس من 
احلق يف يشء أن تتعامل مع تاريخ حياة حممد عليه الصالة والسالم من الناحية العسكرية 

 والقيادية ونحن نغفل هذه اجلهة الكريمة الرصحية الواضحة التي ال يتجادل فيها اثنان.
ويف ذلك يقول اهللا  ,هللا نبيه وثبت قدمه ونرصه عىل أعدائه باملالئكة املنزلةلقد أيد ا

ولقد نرصكم اهللا ببدر وأنتم أذلة, فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنني ألن "تعاىل: 
يكفيكم أن يمدكم  ربكم بخمسة آالف من املالئكة مسومني, وما جعله اهللا إال برش لكم 

 .)1("وما النرص إال من عند اهللا العزيز احلكيمولتطمئن قلوبكم, 
أذن " :اً ملادية املعتدينووعده بالنرص حني أذن له يف القتال دفاعاً عن النفس وردّ 

ولكن اخلوارق وحدها مل تكن  ,)2("للذين يقاتلون بأهنم ظلموا, وإن اهللا عىل نرصهم لقدير
                                                            

 .126− 122سورة آل عمران,  )1(

 . 39سورة احلج, )2(
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الذين يذهبون هذا  عليه وسلم, ألنَّ أداة النرص والعامل الذي غلب به الرسول صىل اهللا 
املذهب إنام يسلبون الرسول الكريم قوته كقائد حريب, عنده فكره املستقل وملكاته املمتازة يف 

ولكم يف رسول اهللا أسوة "إدارة شؤون املعارك واحلرب, ثم أليس اهللا سبحانه وتعاىل يقول: 
األسوة به عليه الصالة  فكيف تتمّ  ,"اً حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثري

ومواهبه العسكرية النادرة وقيادته الصحيحة األثر , األصيل والسالم إذا مل يكن لفنه احلريبّ 
 .العظيم يف ظفره ونرصه

إن اخلوارق واملعجزات كانت إيذاناً للنبي صىل اهللا عليه وسلم بأن اهللا معه ال يتخىل 
ه وينبهه بكل ما فيه من حواس اليقظة واحلذر إىل أعدائه عنه حتى يشحذ مهته ويثري عزيمت

 املحاربني.
آخر غري القيادة  ئاً أال يوحي هذا يف أن يف حممد عليه الصالة والسالم شي ثمّ 

العسكرية املعزولة عن أي يشء آخر, سو األوامر الصارمة والتنفيذ األعمى واحلركة اآللية 
 وال بعدها. التي ال ارتباط هلا فيام قبل املعركة

فالقيادة  ,ني وإمارتنيإنني أريد من ذلك أن أجعل له عليه الصالة والسالم قيادت
األرض وكل املخلوقات هي قيادته كرسول ونبي هلذه األمة  العامة الواسعة التي تشمل كلّ 

وألهل األرض أمجع, وهناك قيادته العسكرية يف هذا املجال فقط اختصاصاً من املجاالت 
عامة ويف كل قيادة من هذه القيادات كانت له عليه السالم هداية ونور ووعظ األخر ال

فكان رساً من  ,وإرشاد وتوجيه وأمر, عرفه املسلمون األوائل فتعاملوا معه عىل هذا األساس
 أرسار نجاحهم ونرصهم من عند اهللا العزيز احلكيم.
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 إمارة الرسول الكريم عليه السالم الدينية للجيش
كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور قل إن "

 .)1("رحيم
متابعته عليه الصالة والسالم هي الفيصل  قاطع من كتاب اهللا نر فيه أنّ  هذا نصّ 

بني النجاح والفساد والفوز واخلرسان, كام أنه بحسب متابعته تكون اهلداية والصالح 
 علق سعادة الدارين يف متابعته, وجعل شقاوة الدارين يف والنجاح, فاهللا سبحانه وتعاىل

خمالفته, فألتباعه اهلد واألمن والفالح والعزة والكفاية والنرصة والوالية والتأييد وطيب 
واخلوف والضالل واخلذالن والشقاء يف  العيش يف الدنيا واآلخرة, وملخالفيه الذلة والصغار

 .الدنيا واآلخرة
 عليه وسلم: بأن ال يؤمن أحد حتى يكون هو أحب إليه من نفسه وقد أقسم صىل اهللا

وولده ووالده والناس أمجعني, وأقسم اهللا سبحانه بأن ال يؤمن من ال حيكمه يف كل ما تنازع 
. وينقاد  فيه هو وغريه ثم يرىض بحكمه وال جيد يف نفسه حرجاً مما حكم به ثم يسلم له تسليامً

وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم "وقال تعاىل:  ,له انقياداً 
فقطع سبحانه وتعاىل التخيري بعد أمره وأمر رسوله, فليس ملؤمن أن خيتار  ,"اخلرية من أمرهم

بل إذا أمر فأمره حتم, وإنام اخلرية يف قول غريه إذا أخفى  ,شيئاً بعد أمره صىل اهللا عليه وسلم
غريه سائغ االتباع  ري من أهل العلم به وبسنته, فبهذه الرشوط يكون قوالً أمره وكان ذلك الغ

                                                            

 .31سورة آل عمران,  )1(
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فال جيب عىل أحد اتباع قول أحد سواه بل غايته أن يسوغ له اتباعه ولو  ,)1(ال واجب االتباع
ترك األخذ بقول غريه مل يكن عاصياً هللا ولرسوله. فأين هذا ما جيب عىل مجيع املكلفني اتباعه, 

 خمالفته, وجيب ترك كل قول لقوله.وحيرم عليهم 
وإذا كانت سعادة الدارين معلقة هبدي النبي صىل اهللا عليه وسلم, فيجب عىل كل 

نجاهتا وسعادهتا أن يعرف من هديه وسريته وشأنه ما خيرج به عن  من نصح نفسه وأحبّ 
ع السرية عىل أن املسلم إذا تتب اجلاهلية, ويدخل به يف إعداد أتباعه وشيعته وحزبه, وال شكّ 

يف أن نبيه جاء بعامرة الدنيا والعمل لآلخرة ال خراب العامل  الوجه الصحيح مل يبق له شكّ 
 واالنقطاع عن العمل.
فإنه ال إشكال عىل اهتامم الرشيعة التي جاء هبا اهلادي بنظام احلياة  ;بناء عىل هذا

ن الشعوب قد مدّ  العريبّ  النبيّ ن إ": )2(الدنيا واآلخرة معاً يقول صاحب الرتاتيب اإلدارية
بك كثرياً أن  وأنه يمرّ  ,من نظامات التقدم ى األمم بام أسس هلا من مباين العمران وسنّ ورقّ 

النبي صىل اهللا عليه وسلم جاء هبذا الرقي والعمران بام أنزل اهللا عليه من آي ذلك وأساليبه, 
مان وحراس تلك التمشية الذين يف ذلك الز ولكن غفلوا عن ذكر كيفية متشية ذلك النظام

كانوا يسهلون عىل الشعب العمل بآداب ذلك وأساليبه ويسهرون عىل متسك األفراد هبا, وقد 
يقال لك أسأت األدب, وقرعت أبواب العطب بذكرك يف سمرك هذا املصطفى عليه الصالة 

                                                            

 م.1970, ط احللبي سنة 17زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية, ص )1(

 .18نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدارية, الكناين, دار إحياء الرتاث العريب, ص )2(
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رمي الفطن, هذا من ضيق العطن, و −قلت −والسالم نظامياً ملكاً وأصحابه قواداً ووالةً 
وإال فالبرش كلهم برش ولكن فيهم الصالح والطالح يف برشيتهم والكامل واألكمل والنبيه 
واألنبه والرذيل واألرذل, فأصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قائدهم ال كالقواد, 
وأمريهم ال كاألمراء ملكاهنم من القرب من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ولسامعهم الوحي 
الطري والعلم الصحيح, كام أن املصطفى برش ال كالبرش وملك ال كامللوك, وقد قال فيلسوف 
اإلسالم الغزايل يف اإلحياء: ومن خصائصه عليه السالم أنه مجع له بني النبوة والسلطنة, وإىل 
كالمه هذا أشار احلافظ األسيوطي يف أنموذج اللبيب حيث قال: ومجع له بني النبوة والسلطنة 

 مل جتمع لنبي قبله.و
وملا تكلم اإلمام السهييل يف الروض عىل قول أيب سفيان للعباس ملا حبسه يف حمتبس 
, ورد عليه العباس بقوله: أهنا النبوة, قال  الوادي يوم الفتح لقد أصبح ملك أخيك عظيامً

لنبوة مع أنه فنعم, قال القايض أيب بكر بن العريب إنام أنكر العباس ذكر ذلك امللك جمرداً عن ا
كان يف أول دخوله يف اإلسالم وإال فجائز أن يسمى مثله ملكاً وإن كان لنبي, فقد قال تعاىل: 

غري  "وهب يل ملكاً ال ينبغي ألحد من بعدي  "وقال سليامن عليه السالم:  "فشددنا ملكه  "
, ملا يف احلديث أنه خري بني أن ي كون نبياً عبداً أو نبياً أن الكراهة أظهر يف تسمية حال نبينا ملكاً

. , فقال: بل نبياً عبداً  ملكاً
وبقية خلق اهللا من القادة ليس هلم أن خيتاروا شيئاً من ذلك فهم ملوك وأمثاله هذا إذا 

 كانت العبودية هللا مما يقر هلم يف بال أو تسلم به نفوسهم.
نية التي كانت يعرفها فإمارته الدينية عليه الصالة والسالم إنام تظهر يف هذا امليزة الدي
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له أصحابه األطهار, فإذا ما نازعتهم نفوسهم إىل يشء ال يرونه يف رأهيم عىل ما حيبون وأرادوا 
 ) يف سبيل ذلك.82أن يعرفوا سألوه عنه وهم يعلمون مقدار ما يتحملون(

فعندما فاتتهم الغنيمة التي ندهبم الرسول هلا إىل ماء بدر, ويرس هلم مطراً أرسلته 
سامء سريهتم إليها فلام جاؤوا أدنى ماء فيها نزل حممد به, وكان احلباب بن املنذر بني اجلموع ال

عليامً باملكان فلام رأ حيث نزل النبي, قال: يا رسول اهللا , أرأيت هذا املنزل, أمنزالً أنزلكه 
ه الصالة اهللا فليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه, أم هو الرأي واحلرب واملكيدة, قال علي

والسالم بل هو الرأي واحلرب واملكيدة, فقال يا رسول اهللا فإن هذا ليس بمنزل فاهنض 
بالناس حتى نأيت أدنى ماء من القوم فننزل ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضاً 
فنمأله ماء ثم نقاتل القوم فنرشب وال يرشبون, ومل يلبث حممد عليه السالم حني رأ صواب 

فهذا الفصل الواضح بني إمارته عليه السالم الدينية  )1(ما أشار به احلباب أن قام واتبع رأيه
والعسكرية هو الذي خول هذا الصحايب اجلليل أن يسأل سؤاله, فإذا ما تعلق األمر بالوحي 

 وأمر الدين وأمر اهللا فال مشاحنة يف ذلك وال سؤال.
عليه السالم الناس فأدىل أبو بكر وعمر  ويف موقف األنصار قبل بدر عندما استشار

برأهيام ثم قام املقداد بن عمرو فقال: يا رسول اهللا امض ملا أراك اهللا فنحن معك, واهللا ال نقول 
لك كام قالت بنو ارسائيل ملوسى: اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون, ولكن اذهب 

قال الرسول أشريوا عيل أهيا الناس أنت وربك فقاتال إنا معكام مقاتلون, وسكت الناس ف

                                                            

 .261حياة حممد,  حممد حسني هيكل, ص )1(
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وكان يريد بكلمته هذه األنصار الذين بايعوه يوم العقبة عىل أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم 
وا بذلك قام سعد بن معاذ فقال: فلام أحسّ  ,عداء خارج مدينتهمأوأن يبايعوه عىل  ,ونساءهم

وأعطيناك عىل ذلك عهودنا ومواثيقنا لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو احلق 
عليه الصالة الرسول ف, إىل آخر قوله ..فنحن معك. ,عىل السمع والطاعة, فامض ملا أردت

 والسالم يريد إلمارته الدينية للجيش أن تكون هي األظهر.
تر لو كان عليه الصالة والسالم قائداً عسكرياً فقط أما كان بمقدوره أن يصدر 

والرضب باحلركة والرضب دون أن يلوي عىل يشء آخر, أليست هذه هي  أوامره باحلركة
صفات العسكرية املنفردة? وإذا ما حاول أحد أن يناقش أو جيادل أو يمتنع فجزاؤه معروف 

 ومصريه إىل اهللا.
فعندهم العادة األوىل يف  ,ونحن نسمع اآلن شيئاً من حكم العسكريني وقادهتم

أوالً ثم ناقش, فام رأيكم لو كان يف هذه األوامر معصية هللا  دساتيري العسكر نفذ األوامر
ال طاعة " :التي ختلو منها كتب العسكريني إن النبي القائد قال قولته املشهورة ,ولرسوله

 ."ملخلوق يف معصية اخلالق
إنه عليه الصالة والسالم هنا يستشري أصحابه, ال بل يطلب منهم أن يكونوا هم 

والسائرين إليها دون أن تكون هناك أحكام عرفية أو أوامر عسكرية أو الداعني إىل احلرب 
غري ذلك من ألقاب النفاق مصلحة البالد العليا أو أوامر القيادة امللهمة أو اخلالدة وما إىل 

 والكذب.
وألن اجلند يعرفون القائد نبياً ورسوالً من عند اهللا أحكم احلاكمني وخالق اإلنس 
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مره هلا عالقة منفصلة عن األوامر العسكرية, أال وهي طاعة اهللا أوالً ستجابة ألفاال ,واجلن
ن يطع وم"فاحلل سيان واألمر واحد  ,وقبل كل يشء يف املنشط واملكره وفيام حيبون ويكرهون

يا أهيا الذين آمنوا اتقوا ", "ا اهللا والرسول لعلكم ترمحونوأطيعو", "الرسول فقد أطاع اهللا 
ورسوله فقد فاز سديداً يصلح لكم أعاملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا اهللا وقولوا قوالً 

 ."فإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللا والرسول", "فوزاً عظيامً 
 ,فهذا األمر يف طاعة القائد خارج عن صالحياته كقائد عسكري وفوق حدود رتبه

عاملني هو حممد عليه الصالة هذا الثواب بأمجعه لن يكون إال لطاعة قائد واحد يف ال ألنّ 
ففي  ,والسالم. إن هذا األمر ملحوظ يف كل ترصفات اجلنود املؤمنني حتت قيادة النبي القائد

إذا نظرت إىل كتايب هذا "فإذا فيه  ,غزوة عبداهللا بن جحش فتح عبداهللا الكتاب بعد يومني
علم قائد الرسية جنده أف ,"حتى تنزل نخلة فرتصد هبا قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم فامض

شهادة فلينهض, ومن كره  بذلك, وقال: سمعاً وطاعة وبأنه ال يستكره أحداً فمن أحب
 .)1(املوت فلريجع وأما أنا فناهض فنهضوا كلهم

 وتم هلم ما أرادوا ورجعوا بأسريين مع عري لقريش.
اهللا األرض وأنا أتساءل: أيف القاموس العسكري من يوم أن قام العسكر إىل أن يرث 
 ?ومن عليه مثل هذه القولة: فمن أحب الشهادة فلينهض, ومن كره املوت فلريجع

إن حممداً عليه الصالة والسالم يف هذه الغزوة, قال للراجعني: ما أمرتكم بقتال يف 

                                                            

 .94زاد املعاد, ص )1(
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الشهر احلرام ووقف العري واألسريين, وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً وأسقط يف يد عبد اهللا 
وعنفهم إخواهنم من املسلمني بام صنعوا, وكانت حرب قريش الدعائية حتى وأصحابه, 

حسم ذلك رب العاملني عىل نبيه (يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه? قل قتال فيه كبري 
وصد عن سبيل اهللا وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا والفتنة أكرب من 

 .)1( القتل)
عن أخذ العري واألسريين وتعنيف املسلمني ألصحاب الرسية إنام هو  وهذا التوقف

ألن  ,ري غري موجود واألمر أكرب من ذلكانتظار القائد النبي لوحي اهللا, فترسع القائد العسك
بل هو مما يتفق مع األهداف العسكرية  ,عمل هذه الرسية من الناحية العسكرية ال غبار عليه

ضعاف معنوياته واقتصادياته التأثري عىل نفسياته ويوم حنني إيف ألي جيش حيارب جيشاً آخر 
حرم عليه الصالة والسالم األنصار من الغنائم, فقال بعضهم لبعض: لقي واهللا رسول اهللا 

أوجدتم يا معرش األنصار يف لعاعة من الدنيا "وقال:  ,قومه, فلام بلغته هذه املقالة مجعهم
م إىل إسالمكم, أال ترضون يا معرش األنصار أن يذهب تألفت هبا قوماً ليسلموا ووكلتك

الناس بالشاة والبعري, وترجعوا برسول اهللا إىل رحالكم, فوالذي نفس حممد بيده لوال اهلجرة 
ولو سلك الناس شعباً وسلكت األنصار شعباً لسلكت شعب  ,من األنصار ءاً مرالكنت 

 . "ناء أبناء األنصاراألنصار, اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار, وأب
 من احلب هلؤالء الذين بايعوه قال النبي هذه العبارات وكله تأثر, وكله فيض

                                                            

 .217سورة البقرة, آية  )1(
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رضينا برسول اهللا  ونرصوه واعتزوا به وأعزوه, حتى بلغ من تأثره أن بكى األنصار وقالوا:
.  قسامً وحظاً

هلم وهو خمتل واهللا إنه عليه الصالة والسالم ال حيدث أحبابه األنصار يف حديثه هذا 
هبم يف حظرية إال ألنه حيبهم, ومل خيطر بباله يف وقت من األوقات أن يوجه إليهم أوامره 

ستجابة هلا هلعاً وخوفاً أو دماءً تسيل عىل ظبا السيوف من دمائهم القيادية العسكرية فرت اال
لتي تشمل كل ولكنه عليه السالم يتحدث يف معزل عن العسكرية, يف الدائرة ا ,يفعلها غريهم

 الدنيا, دائرة النبوة, ودائرة املحبة املغروسة يف قلبه لكل املؤمنني أينام كانوا.
لقد كان جتاوب األنصار رسيعاً فام هم بالذين نرصوا حممداً ملال جيمعونه أو ملصلحة 
دنيا حيصلون عليها, ال إنام بايعوه ابتغاء مرضاة اهللا, وليس يرىض اهللا أكثر من أن يكونوا 

بل يأخذون كل اخلري وكل املحبة  ,جماهدين يف سبيله ال يأخذون من حطام الدنيا شيئاً يذكر
وكل الصدق, نعم لقد عادوا بمحمد عليه السالم وهو أحب خلق اهللا إىل اهللا ويف طاعته ما 

 م اهللا بأحسن ما كانوا يعملون.جيدون وسيجزهي
يه السالم يأتيه يوماً وقد نحل لقد بلغ من حبهم له أكثر من ذلك, فثوبان مواله عل

فقال: يا رسول اهللا ما يب من وجع  ,فسأله عن حاله ,جسمه وتغري وجهه وظهر احلزن عليه
حيث ال أراك هناك  ,غري أين إذا مل أرك اشتقتك واستوحشت وحشة عظيمة فذكرت اآلخرة

ومن يطع اهللا ": يني فال أراك فنزل قوله تعاىلألين إن دخلت اجلنة فأنت تكون يف درجات النب
ورسوله, فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

 ."وحسن أولئك رفيقاً 
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وقصة زيد بن الدثنة عندما أخرجته قريش من احلرم ليقتلوه فقال: واهللا ما أحب أن 
و سفيان: ما رأيت أحداً حممداً مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وإين جلالس يف أهيل, فقال أب

 .)1(من الناس حيب أحداً كحب أصحاب حممد حممداً 
 ,: يا معرش قريش إين جئت كرس يف ملكه)2(وقال أيضاً عروة بن مسعود الثقفي

وإين واهللا ما رأيت ملكاً يف مثل قوم حممد يف أصحابه, ال  ,وقيرص يف ملكه والنجايش يف ملكه
 ,وإهنم لن يسلموه ليشء أبداً  ,قط من شعره يشء إال أخذوهنتوضأ إال ابتدروا وضوءه وما يس

 فروا رأيكم.
لقد كان أصحاب الرسول صىل اهللا عليه وسلم حيبونه أكثر من حبهم ألنفسهم ألن 

, ألنه يستحق احلب والتقدير كله.  حبهم له دين ولو مل يكن ديناً ألحبوه أيضاً
يادته جليش ما عىل السلطات وإذا كان القائد يف أي زمان أو مكان يستند يف ق

والصالحيات التي خيوهلا له القانون, سواء قانون الدولة أو قانون األحكام العسكرية فإن 
القائد النبي عليه الصالة والسالم كان يستند يف قيادته إىل قانون ساموي من عند اهللا ال يأمر 

من يطع اهللا ورسوله فقد فاز و"بل جيعله مقروناً بطاعة اهللا أيضاً  ,بطاعة جند لقائد فحسب
 ."يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم", "فوزاً عظيامً 

ومن جمموع ما ذكرت أر أن قيادته عليه السالم الدينية للجيش مل يكن أحد يشاحنه 

                                                            

 حممد املثل الكامل, حممد أمحد جاد املوىل, الطبعة الرابعة, اإلستقامة. )1(

 .370حياة حممد, ص )2(
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ريدون مناقشته أو فيها بل كانت هي األحب إىل قلوهبم مجيعاً وكان هلا النظر األول يف كل ما ي
يطلبون جزاءه, فإن كان يف األخر فهو املراد وإن كان يف الدنيا فقد حصل الثواب بشقيه يف 

 الدنيا واآلخرة.
 

 إمارة النبي صىل اهللا عليه وسلم الدنيوية للجيش
مل يكن النبي صىل اهللا عليه وسلم رجالً مقاتالً يطلب احلرب للحرب أو يطلبها وله 

عنها, ولكنه مع هذا كان نعم القائد البصري إذا وجبت احلرب ودعته إليها مندوحة عن 
املصلحة الالزمة, يعلم من فنوهنا باإلهلام ما مل يعلمه غريه بالدرس واملران ويصيب يف اختيار 
وقته وتسيري جيشه وترسيم خططه إصابة التوفيق وإصابة احلساب وإصابة اإلستشارة, وقد 

 الصاحلة آية من آيات حسن القيادة تقرتن بآية االبتكار واإلنشاء, ألنّ يكون األخذ باملشورة 
القيادة احلسنة هي القيادة التي تستفيد من خربة اخلبري كام تستفيد من شجاعة الشجاع, وهي 
 اآلراء والقلوب واألجسام. وقد كانت غزوة بدر الكرب التي جتند كل ما بني يدهيا من قو

بي عليه السالم يف إدارة املعارك الكبرية, فلم يأنف أن يستمع فيه إىل هي التجربة األوىل للن
مشورة احلباب بن املنذر حني اقرتح عليه االنتقال إىل غري املكان الذي نزل فيه, ثم وعى من 

فلو تتبع حروبه عليه  ,جتربة واحدة ما قل أن يعيه القادة املنقطعون للحرب من جتارب شتى
أساطني فن احلرب يف العرص احلديث  ليقرتح وراءه خططه مقرتحاً  السالم ناقد عسكري من



124 
 

 .)1(أو منبهاً إىل خطأ ألعياه التعديل
ومل يتخذ النبي صىل اهللا عليه وسلم احلرب صناعته وال عمد إليها إال لدفع غارة 

فإذا كان مع هذا يتقن منها ما يتواله مدفوعاً إليه فله فضل السبق عىل جبابرة  ,واتقاء عداوة
احلروب احلديثة الذين تعلموها وعاشوا هلا ومل ينقطعوا عنها إىل آخر حياهتم. ولقد كانت 
خربته عليه السالم ببعوث االستطالع كخربته ببعوث القتال فكانت طريقته يف اختيار القائد 

يا واالتباع مثالً حيتذ يف مجيع العصور وال سيام العرص احلديث الذي كثرت وتزويده بالوصا
فيه ذرائع التخبئة واملراوغة وذرائع الكشف والدعوة فكثرت فيه من ثم حاجة املقاتلني إىل 

 استقصاء أحوال األعداء.
ه وليس من اجلائز لنا أن نعقد املقارنة بني املعارك التي جرت يف زمانه صىل اهللا علي

وسلم وهذ التي جرت يف هذا القرن وجتري اليوم بالنظر إىل ظواهر املعارك وإىل أشكاهلا أو 
ن من املقطوع به أن عرشة ماليني جيتمعون يف إالنظر إىل هذا خطأ فاحش, إذ  ألنّ  ,أحجامها

ميدان واحد أضخم من عرشة آالف, وأن حرباً تدار بالالسلكي واملذياع واهلاتف أعجب من 
حرب تدار بالفم واإلشارة وأن نقل اجلنود بالطائرات والدبابات أبرع من نقلهم عىل ظهور 

من السهم, إذن ففي موضوعنا  اخليل واإلبل, وأن املدفع أمىض من السيف والرصاصة أمىض
ال بد من النظر إىل فكرة القائد التي هبا نعرف كيف أن توجيه ألف رجل قد تدل عىل براعة يف 
القيادة وال نراها يف توجيه مليون بينهم الراجل والراكب ومنهم من يركبون كل ما يركب من 

                                                            

 عبقرية حممد, عباس حممود العقاد, نرش دار الكتب احلديثة. )1(
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 خملوقات حية وآالت خمرتعة.
ه السالم قائداً حربياً بني أهل زمانه بغري نظري يف وهذه الفكرة التي ترينا حممداً علي

رأيه ويف االنتفاع بمشورة أصحابه, وتربز لنا قدرته النادرة بني قادة العصور املختلفة يف توجيه 
 كل ما يتوجه عىل يدي قائد من قوة الرأي والسالح والكالم, وهذه القدرة هي شهادة كرب

د اخلبري بفنون القتال فمن كانت عنده هذه األداء النافذة للرسول تأيت من طريقة الشهادة للقائ
فذلك هو الرسول الذي  ,فاقترص هبا عىل الدفاع واكتفى منها بالرضوري الذي ال حميص عنه

تغلب الرسالة فيه عىل القيادة العسكرية وال يلجأ إىل هذه القيادة إال حني توجبها رسالة 
لرجل جيتنب القتال يف غري رضورة رجل شجاع غري اهلداية ويزيد هذه الشهادة عظامً أن ا

 .)1(هياب
فإهنا عىل قرصها بعد اهلجرة تكون  ,وإذا أردنا أن نؤرخ حلياته العسكرية عليه السالم

فلقد أمر اهللا عز  سجالً كامالً حلياة حافلة تشمل تارخياً ال أملع منه يف سامء الوجود اإلنساين.
اهلجرة وفرض عليه اجلهاد وذلك يف سنة إحد من سني وجل رسوله عليه الصالة والسالم ب

, وكان ابن عباس )2(اهلجرة ويف السنة التي نزل فيها األذان وكانت سنة أربع عرشة من املبعث
يقول: بعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وهو ابن أربعني سنة وأقام بمكة ثالث عرشة 

, وقبض وهو ابن ثالث وستني س  نة.سنة, وهاجر عرشاً

                                                            

 .54) املصدر السابق, ص1(

 .285, ص2مروج الذهب ومعادن اجلوهر للمسعودي, ج)2(
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حياته العسكرية عليه الصالة والسالم هي حياة  نّ إباإلمكان أن نقول  فإنّ  ;إذن
ويف هذه السنوات العرش كانت كل غزواته وفتوحه عليه  ,وهي عرش سنوات فقط ,اهلجرة

 السالم.
 ,يف هذه السنوات العرش فقط بلغت غزواته بنفسه عليه السالم سبعاً وعرشين غزوة

هشام يقول: حدثنا أبو حممد عبد امللك بن هشام قال حدثنا زياد بن كام ورد يف سرية ابن 
عبداهللا البكائي, عن حممد بن عباس املطلبي: وكان مجيع ما غزا رسول اهللا صىل اهللا عليه 
وسلم بنفسه سبعاً وعرشين غزوة منها غزوة ودان وهي غزوة األبواء ثم غزوة بواط من 

ينبع ثم غزوة بدر األوىل يطلب كرز بن جابر, ثم ناحية رضو ثم غزوة العشرية من بطن 
غزوة بدر الكرب التي قتل اهللا فيها صناديد قريش ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكدر, ثم 
غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب, ثم غزوة محراء األسد, ثم غزوة بني النضري, ثم 

ة دومة اجلندل, ثم غزوة اخلندق, غزوة ذات الرقاع من نخل, ثم غزوة بدر اآلخرة, ثم غزو
ثم غزوة بني قريضة, ثم غزوة بني حليان من هذيل, ثم غزوة ذي قرد, ثم غزوة بني املصطلق 
من خزاعة ثم غزوة بني حليان من هذيل, ثم غزوة ذي قرد, ثم غزوة بني املصطلق من 

ثم عمرة القضاء ثم خزاعة, ثم غزوة احلديبية ال يريد قتاالً فصده املرشكون, ثم غزوة خيرب, 
) قاتل عليه الصالة 90غزوة الفتح, ثم غزوة حنني, ثم غزوة الطائف, ثم غزوة تبوك.(

والسالم يف تسع غزوات هي: بدر, وأحد, واخلندق, وقريظة واملصطلق, وخيرب, والفتح, 
 وحنني, والطائف.

دي فإنه سحق, فأما ما ذهب إليه الواقإه: هذا قول حممد بن ويف مروج الذهب ما نصّ 



127 
 

سحاق يف قتال النبي صىل اهللا فليه وسلم يف هذه التسع غزوات, وزاد أن النبي صىل إوافق ابن 
رمى بسهم  "بمدعم"اهللا عليه وسلم قاتل يف غزوة وادي القر, وذلك أن غالمه املعروف 

ول ففي ق ة,فقتل, وقاتل يف يوم الغابة, فقتل من املرشكني ستة نفر, وقتل يومئذ حمرز بن نضل
ق يف تسع, فقتاله يف التسع اسحإويف قول البن  ,الواقدي أنه قاتل يف إحد عرشة غزوة
 باتفاق بينهام, وزاد الواقدي عىل ما ذكرنا.

 ن أول غزوة غزاها عليه السالم ذات العشرية.إوقد قيل 
فقال قوم: إن  ,وقد تنازع من سلف من أهل السري واألخبار يف عدة رساياه وبعوثه

, وذكر  عدة رساياه وبعوثه بني أن قدم املدينة وبني أن قبضه اهللا مخس وثالثون رسية وبعثاً
حممد بن جرير الطربي يف كتابه يف التاريخ قال: حدثني احلارث قال: حدثنا ابن سعد قال: قال 

وقيل إن  ,رسية حممد بن عمر الواقدي كانت رسايا النبي صىل اهللا عليه وسلم ثامنياً وأربعني
 رساياه صىل اهللا عليه وسلم وبعوثه كانت ستة وستني.

: قال يف االستيعاب أكثر ما قيل يف ذلك أن غزواته بنفسه )1(ويف الرتاتيب اإلدارية
كانت ستة وعرشين غزوة وكانت أرشف غزواته وأعظمها حرمة عند اهللا وعند رسوله وعند 

يد قريش وظهر دينه من يومئذ وقد زاد املؤلف املؤمنني غزوة بدر الكرب حيث قتل صناد
: هاهنا نكتة لطيفة لشاعر مرص أمحد بك شوقي يف سريته:  قائالً

 قالوا غزوت ورسل اهللا ما بعثت                       لقتل نفس وال جاءت لسفك دم

                                                            

 .1, ج313) صفحة, 1(
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 فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلموسفسطة                        جهل وتضليل أحالم 
 أتى لك عفواً كل ذي حسب                        تكفل السيف باجلهال والعمم ملا

 والرش أن تلقه باخلري ضقت به                        ذرعاً وإن تلقه بالرش ينحسم
 علمتهم كل يشء جيهلون به                           حتى القتال وما فيه من الذمم

 
و عمر بن عبد الرب يف االستيعاب, كانت بعوثه صىل اهللا أما عدد بعوثه فقال: قال أب

عليه وسلم ورساياه مخسة وثالثني من بني بعث ورسية وقال غريه بلغت ستاً ومخسني كام ذكر 
 احلافظ الدمياطي وقيل ثامنياً وأربعني وقيل سبعاً وأربعني, وقيل ستاً وثالثني.

 صىل اهللا عليه وسلم بنفسه غزوة وابن األثري يقول: كان آخر غزوة غزاها رسول اهللا
تبوك ومجيع غزواته بنفسه تسع عرشة غزوة, قال الواقدي: هكذا يرويه أهل العراق عن زيد 

ألن زيداً غزا مؤتة مع عبداهللا بن رواحة وهو رديفه عىل رحله ومل يغز مع  ,وهو خطأ ,بن أرقم
ا رسول اهللا صىل اهللا عليه النبي صىل اهللا عليه وسلم غري ثالث غزوات أو أربع, وقيل غز

وسلم ستاً وعرشين غزوة, وقيل سبعاً وعرشين غزوة فمن قال ستاً وعرشين جعل غزوة 
خيرب ووادي القر واحدة, ألنه مل يرجع من خيرب حني فرغ من أمرها إىل منزله, ولكنه مىض 

ووادي  منها إىل وادي القر ومن فرق بينهام جعل غزواته سبعاً وعرشين جعل خيرب غزوة
 .)1(القر غزوة

                                                            

 .206, ص2) ابن األثري, ج1(
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: أنه عليه الصالة والسالم قاد ثامنياً وعرشين غزوة خالل سبع )1(ويف الرسول القائد
وهي أول غزوة قادها عليه السالم  ,سنني بعد هجرته إىل املدينة, فقد خرج إىل غزوة ودان

بنفسه يف صفر من السنة الثانية للهجرة, وكانت غزوة تبوك آخر غزواته يف رجب من السنة 
الثامنة اهلجرية, وقد نشب القتال بني املسلمني الذين بقيادته وبني املرشكني أو هيود بتسع 

ثم يعلق  ,ة غزوة منها بدون قتالاملرشكون يف تسع عرش بينام فرّ  ,غزوات هي املتفق عليها آنفاً 
ن ابن هشام مل يدرج غزوة إما ورد يف سرية ابن هشام من أنه قاد سبعاً وعرشين غزوة فيقول 

 بني قينقاع مع غزواته.
هذه املدة القصرية جداً من عمر الزمن كانت كافية لتخرج  فإنّ  ;وعىل كل حال

وكانت كافية يف معاركها وغزواهتا وحروهبا وخمططاهتا  ,الناس من الظلامت إىل النور
العمياء إىل نور  ألن تكون النقطة اهلامة يف حتويل تاريخ البرشية من اجلاهلية ,وفتوحها

 اإلسالم وهداه.
سبعاً وعرشين غزوة يقودها قائد بنفسه خالل سبع سنوات أي بمعدل أربع  إنّ 

جهداً عظيامً لوضع اخلطط وترتيب اجليوش  غزوات يف العام الواحد كانت تكلف القائد
 واحتالل املواقع وإبرام معاهدات الصلح.

وكم كانت هذه الغزوات تأخذ من وقته الكريم وهو الرسول املأمور بتبليغ رسالة 
 رب العاملني إىل الناس أمجعني.

                                                            

 .431) حممود شيت خطاب, ص1(



130 
 

ولو مل تكن هذه الغزوات وهذه احلروب كلها من صميم تبليغ الرسالة أفكان هناك 
الوقت ما يكفي لتنظيم الدولة الناشئة وترتيب شؤوهنا ومن الترشيعات واألحكام فيها. من 

زد عىل ذلك حياته عليه السالم اخلاصة, متى كان يقعد مع أزواجه وأوالده وأقاربه وأصحابه 
ولكن  ,فيداعبهم ويامزحهم ويعطيهم حقاً كامالً وهو عليه السالم ما نقص أحداً حقه أبداً 

وبام أمكن له من العبقرية والقدرة استطاع أن جيمع هذا كله يف وقت  ,بام وهبه اهللاهذا النبي 
وهو النبي والقائد العسكري الناجح دائامً وهو األب واألخ والصاحب والصديق  ,واحد

ورجل الدولة والسيايس واملفاوض والبشري والنذير وهو رمحة رب العاملني للناس أمجعني, 
ولكنه من الصعب جداً أن يطبق  ,ن يسمو بفكره إىل درجة مثالية عاليةوقد يستطيع اإلنسان أ

املرء املثاليات تطبيقاً فعلياً يف كل شؤون حياته وأكثر من ذلك صعوبة أن يطبق املرء تلك 
 ,املثاليات يف األمور العسكرية واألعامل احلربية التي تتوقف عليها مطالب األمم والشعوب

بل هي حالة شاذة وال يستطيع اإلنسان فيها  ,احلاالت االعتياديةألن حالة احلرب ليست من 
 أن يسيطر عىل أعامله يف أغلب األحيان.

حممداً عليه السالم وهو القائد ألمته مل خيفق يف أية معركة خاضها  فإنّ  ,وعىل كل هذا
 واملسلمون معه, حتى غزوة أحد مل تكن اندحاراً للمسلمني من الناحية العسكرية.

 لو مل يكن الرسول عليه السالم هو قائد املسلمني يف معركة أحد فهل كانت تر
تكون نتائجها خالص املسلمني من املوقف اخلطري الذي أحاط هبم من كل مكان وكذلك لو 

فهل كان ينترص  ,مل يكن الرسول عليه السالم هو قائد املسلمني يف بدر واخلندق وحنني
الذي يدرس غزواته عليه السالم ومعاركه الكبرية بإمعان ن يف كل تلك الغزوات. إن واملسلم
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وبنظرة صدق ويطلع عىل مواقف املتحاربني ويدقق يف تطورات القتال جيد بوضوح األثر 
الشخيص الفعال لقيادة النبي صىل اهللا عليه وسلم للمسلمني, ذلك األثر الشخيص احلاسم 

دل وجه التاريخ اإلسالمي عام هو معروف الذي لو مل يكن املسيطر األول عىل سري القتال لتب
 به اآلن.

وليس من أحد يؤمن باحلق يستطيع أن ينكر ما لقيادته عليه السالم من أثر يف توجيه 
 املعارك زد عىل ذلك تأييد اهللا له تعاىل بالنرص املبني بعد أن يقدم أكثر ما يطيق يف املعركة.

تتلخص يف أسباب رئيسية من  لقد كانت انتصارات الرسول القائد عليه السالم
قيادته العبقرية وجنوده املتميزين وحربه العادلة ألعدائه يف سبيل إسعاد البرشية وهدايتها 

 وأخرياً تردي األحوال العسكرية عند األمم التي التقى هبا املسلمون يف كل مكان.
 ,الناجح عليه الصالة والسالم بأكمل األوصاف املعتربة للقائد العسكري لقد حتىلّ 

بد تكون فوق طاقة البرش. ولقد  ألهنا ال ,بل زاد عىل ذلك بام مل ولن يستطيع قائد أن يتحىل به
 خلص اللواء حممود شيت خطاب يف كتابه الرسول القائد الصفات املثالية للقائد بام ييل:

القابلية عىل إعطاء القرار الرسيع الصحيح والشجاعة الشخصية واإلرادة القوية 
تة وحتمل املسؤولية بال تردد, ومعرفة مبادئ احلرب, ونفسية ال تتبدل يف حالتي النرص الثاب

واالندحار, وسبق النظر, ومعرفة نفسيات مرؤوسيه وقابلياهتم, ثقة قطاعاته به وثقته 
بقطاعاته, املحبة املتبادلة بينة وبني قواته, وشخصية قوية نافذة, وقابلية بدنية, وماضٍ ناصع 
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  .)1(جميد

أما اللواء مجال الدين حمفوظ يف كتابه املدخل إىل العقيدة واالسرتاتيجية العسكرية 
هناك صفات معينة يلزم توافرها يف القائد حتى يستطيع أداء مهمته  :)2(اإلسالمية فيقول

وأن ينجح يف قيادهتم نحو اهلدف املحدد ويف حتقيقه عىل  ,وأن يرفع معنويات رجاله ,بكفاءة
 .أكمل وجه

ولقد قام الباحثون بدراسة وحتليل حياة القادة العسكريني الستخالص هذه 
وأن النقص يف  ,واجلدير بالذكر أن أحداً من القادة مل جتتمع لديه كل الصفات ,الصفات

وير علامء النفس أن أهم صفات القيادة  ,بعضها كانت تعوضه دائامً قوة يف البعض اآلخر
وأن يكون دؤوباً عىل العمل وعىل بذل اجلهد  ,فؤاً يف عملههي: أن يكون القائد قادراً وك

وأن يكون قادراً عىل متالك نفسه وخاصة يف املواقف العصيبة, وأن يعمل عىل  ,املتواصل
تكامل شخصيته ومتاسكها, وأن تتوافر لديه القدرة عىل التعليم, وير علامء النفس أيضاً أن 

من املجتمع اإلنساين يعتربون أرقى الشخصيات  الذين يعملون عىل إفادة أكرب جزء ممكن
 تناسباً طردياً مع اتساع دائرة املجتمع الذي يرمي الفرد إىل إسعاده.

ومن جهة اليقظة, حسن املظهر, الشجاعة, احلسم, الثقة, قوة التحمل, احلامس, قوة 
, الوالء, املشاركة التأثري, التواضع, الروح املرحة, املبادأة, النزاهة, الذكاء, احلكمة, العدل

                                                            

 .434) الرسول القائد, ص1(

 .278) صفحة2(
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 الوجدانية, اللباقة, إنكار الذات, إجادة التعبري واخلطابة.
: إذا كانت الصفات املثالية للقائد قد جاءت نتيجة لدراسة شخصيات )1(ثم يقول

نه إأبرز القادة يف التاريخ وهي جمموعة من مزايا شخصيات كثرية ال شخصية واحدة حيث 
فإن كل هذه الصفات بل وصفات أخر  ,يف شخص واحدليس من املمكن أن جتتمع كلها 

غريها قد اجتمعت يف رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قائد اجليش اإلسالمي األول, لذلك 
لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة  "فهو املثل الكامل وهو القدوة املثىل كام يقول اهللا تعاىل 

 ."حسنة
ديه ما ييل: كامل األخالق, وكامل العقل ثم ذهب يعدد هذه الصفات املثىل فكانت ل

وحسن السياسة, واحرتام النفس والتواضع, والصرب وقوة االحتامل والثبات عىل املبدأ, 
والوفاء والشجاعة والنجدة, واللياقة البدنية, وحسن العرشة, والثقة املتبادلة, روح الدعابة, 

 التوازن النفيس, وبعد النظر والشخصية.
ثىل التي يذكرها العسكريون والتي يستوجبوهنا يف شخصية القائد هذه الصفات امل

حتى يكون ممتازاً ومثالً حيتذ, وهي كلها كانت من صفاته عليه السالم بل وأكثر من ذلك, 
ذلك أن ما متتع به عليه السالم من قدرات وختطيط وجماهدة وشجاعة مما مل يكن يف حسبان 

اجلفاة الذين ظهر بني ظهرانيهم وقد كانت غزواهتم أحد من البرش وخاصة أولئك األعراب 
أخرجتهم إىل الغلظة والشدة والفظاظة وإىل اسرتخاص روح البرشية إىل أبعد احلدود بحيث 

                                                            

 .279) املصدر السابق, ص1(
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 كانت حياة اإلنسان ال تساوي شيئاً فتقيض عليها نزوة طائشة أو كلمة هينة أو عرف سخيف.
قائد عليه السالم ينري بموهبته يف هذا العرص األعجف املائل عن طريق احلق كان ال

الطريق إىل الناس مجيعاً للقائد العسكري يف قيادته وللسيايس العمل يف دولته وللعسيف 
مل , واألجري يف زرعه وأرضه وللخادم لد سيده ولإلنسان حيث كان يف طريقه إىل خالقه

ملبعوث رمحة للعاملني أو تشغله املشاغل املتداخلة والكثرية عن أن ينسى يف يوم من األيام أنه ا
أنه الرسول املبلغ هلذا الدين أو أنه ذلك اإلنسان البرشي بام فيه من طبائع وأخالق وحاجات 
فطرية عليه أن يغذوها وأن يرعاها, بل كان مجاع ذلك كله يف توازن مستقيم مل خيرجه عن طور 

اإلنسان هو قدوة القادة  البرشية إىل املالئكية أو هيبط به إىل ما دون ذلك من منزلة. هذا
شعري ملاذا يدرس العسكريون حياة برش آخرين من دون حممد عليه  ومثلهم األعىل, وليت

السالم من الناحية العسكرية ليستفيدوا منها عظة وعربة وهم من الناس الذين ال يوحى 
كصلته, إليهم وال حيملون نفس حممد عليه السالم وليس هلم من صلة إيامنية برب العاملني 

وليس هلم من خلق عظيم كخلقه وليس فيهم من أدبه اهللا فأحسن تأديبه وعلمه فأحسن 
 تعليمه ورباه عىل عينه مثل حممد عليه السالم.

 ,االنزالق عن طريق احلق هيدي إىل سبل كثرية ومتشعبة يعقبها الضياع ال حمالة إنّ 
رج كل واحد برأي ومنهج يغاير ولذلك عندما كثر الدارسون واملتدارسون لغري منهج احلق خ

ما خرج به اآلخر فاجتمع لدينا ركام من الدراسات املتضاربة واملوغلة وأضلوا وضاعوا 
 ,وأضاعوا وما للدارس إال أن يتوجه إىل مدرسة اهللا يف شخصية حممد عليه السالم العسكرية

ثُل يف الوجود وأصدق مقياس يف احلياة وأعىل جندية ق يادية يف التاريخ فلقد كانت أنبل مُ
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 وأيرس وأسهل وأفضل طريق يوصل إىل رب العاملني بأمان.
هذه الصفات التي وضعها البرش بعقوهلم القارصة التي ران عليها ما كانت تكسب 
وتريد كانت يف رسول اهللا القائد دون أن يتعلمها منهم أو يدرسها يف كتبهم وفنوهنم ويامرسها 

أودعت فيه من اهللا خالقه وتعامل معها بقلبه يف ميدان الرسالة  يف ميادينهم وتدريباهتم, ألهنا
والتبليغ وتعلم مجيع فنوهنا من نظرته الثاقبة احلقة إىل احلرب ومتى تستعمل وملاذا يكون 

 القتال وملاذا تقاد اجليوش والعساكر.
قائداً يقود قوته لينترص فيها عىل عدو ال يكون باعث هذه احلرب سو القتل  إنّ 

لتدمري واالستيالء والسيطرة والغلب والنشوة ال يعدو أن يكون وحشاً من وحوش الفالة وا
وهو لذلك ال  ,يسعى الفرتاس فريسة يغذو هبا جوع بطنه ويطفئ شهوة حيوانيته املهتاجة

 يدخر وسعاً يف أن يستعمل كل يشء من فجور وقتل وتدمري ووحشية لبلوغ غايته.
م مل تكن بواعث احلرب عنده إال دفاعاً عن كرامة ولكن قائداً كمحمد عليه السال

جتامعية والسياسية وليهيئ له دوراً صافياً خالصاً بعيداً عن الضغوط اال ,وجد الذي اإلنسان
واالقتصادية ليحسن التفكري يف حاله وسبيله, وليعيش ما عاش هادئ البال مطمئن الضمري 

هو املثل الذي  −ولو مل يكن غريه يف الوجود –د إىل مركزه ووجوده يف الكون, إن هذا القائ
وأن يكون تارخيه العسكري هو قرآن العسكريني وهو سنتهم وإمجاعهم  ,جيب أن حيتذ

وبغري ذلك وعىل غري هذا اهلد فيظل العامل البرشي يقايس من ويالت احلروب  ,وقياسهم
 ستقيم عيش.ولن هتدأ له حياة أو ي ,والقادة والعسكر ما مل خيطر له ببال

ولو حاولنا أن نستقيص هذه الصفات املذكورة يف سريته عليه السالم لوجدنا عنده 
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 وتفصيل ذلك كام ييل: ,أكملها وأوفاها
القرار احلاسم والصحيح, وذلك أنه ال بد للقائد أن يصدر قراراً رسيعاً حاسامً  .1

ويعمل بموجب تلك اخلطة يف إدارة رحى  ,وصحيحاً ليبني خطة العسكرية استناداً إىل هذا القرار
القتال وهذا القرار يستند عىل عاملني أوهلام القابلية العقلية للقائد, وثانيهام: حصوله عىل معلومات 

 عن العدو وعن أرض املعركة.
 ,بل هي هي إن روجع فيها أو ال ,وقراراته عليه السالم مل تكن حتمل املراجعة أو املناقشة

ففي معركة أحد عندما شعر الناس أهنم قد استكرهوه عليه السالم يف اخلروج راجعوه يف ذلك بعد 
فقال هلم قراره: ما ينبغي لنبي إذا لبس ألمته  ,أن لبس ألمته وحاولوا إقناعه بالعدول عن اخلروج

ليه وسلم يف أن يضعها حتى يقاتل وبعد انتهاء املعركة بليلة واحدة أذن مؤذن الرسول صىل اهللا ع
وأال خيرج إال أحد حرض يوم األمس فكانت غزوة محراء األسد ويف غزوة بدر  ,الناس بطلب العدو

لكن  ,اآلخرة بدا للمسلمني أن جيتنبوا اخلطر فأظهر الكثريون الرغبة عن النهوض والسري لبدر
و ذهب غضب هلذا الضعف والرتاجع, وصاح هبم أنه ذاهب إىل بدر ول اً عليه السالمحممد

وليس هناك من ينكر القابلية العقلية التي كان يتميز هبا الرسول عليه السالم تلك , )1(لوحده
القابلية التي ال خيتلف فيها املسلمون وغري املسلمني فهو الذي برش وأنذر وخاطب وناقش عقليات 

صوله عىل وأما ح ,)2(كبرية ووحد أمة, فهل يمكن أن يتم ذلك إال لعقلية راجحة ومنطق سليم

                                                            

 .312) حياة حممد, حممد حسني هيكل, ص1(

 .435ص) الرسول القائد, حممود شيت خطاب, 2(
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فكل ذلك كان يتم له عن طريق دوريات القتال  ,املعلومات عن العدو وعن أرض املعركة
واالستطالع بالعيون واألرصاد واستنطاق األرس واالستطالع الشخيص واستشارة أصحابه 

 ذوي الرأي واخلربة يف هذا املوضوع. 
ا قبل غزوة بدر الكرب هو ولقد كانت أهدافه عليه السالم من غزواته ورساياه التي أرسله

احلصول عىل املعلومات عن املنطقة املحيطة باملدينة والطرق املؤدية إىل مكة والتعرف عىل سكاهنا 
 وعقد األحالف معهم.

ولن يكون هناك يف التاريخ كله قرار رسيع وحاسم وصحيح مثل قراره عليه السالم يف 
ذلك أهنم أمة مكر وخداع وحقد  ,القرب منهالتخلص من اليهود املوجودين يف املدينة حوله وب

وعداوة ال تندمل جراحاهتا أبد اآلبدين عىل كل خلق اهللا الذين يسعون ليكون هلم كيان مستقل أو 
 عىل األقل يسعون للخروج من استعبادهم هلم من ناحية املال أوالكسب أو غري ذلك.

, ولكنه يعلم أن العهود مع لقد وادعهم أول نزوله املدينة وأعطاهم بذلك عهداً مكتوب اً
فمن أين يمكن  ,فلن ترىض عنك اليهود وال النصار حتى تتبع ملتهم ,هؤالء القوم ال جتدي فتيالً 

وهم أعداء هذا كله ال تستقيم  ,أن يفوا بعهد أو يرعوا ذمة أو يرمحوا جواراً أو حيرتموا خلقاً إنسانياً 
لذلك ما أن قويت شوكته حتى كان قراره  ,انب غريهموالعدالة واخلري إىل ج حياهتم ما وجد احلقّ 

احلاسم الصحيح بإجالء بعضهم وتقتيل بعضهم والقضاء هنائياً عىل وجودهم األعوج يف األرض 
 املقدسة.

 ,"ال جيتمع يف اجلزيرة دينان" :فطبقوا قوله عليه السالم ,لقد سار عىل هديه هذا خلفاؤه
واستطاعوا أن جيدوا , فكان هلم بناء الدولة اإلسالمية عىل أسس صحيحة من أسسه عليه السالم
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ولو كان بقي  ,من اهلدوء واألمان يف جزيرهتم ما مكنهم من نرش دينهم واخلروج بعقيدهتم إىل العامل
اً أو اطمئناناً ما اليهود هنا فلست مبالغاً إذا قلت: لن خيرجوا من جزيرهتم ولن جيدوا أماناً أو هدوء

 غربت عليهم الشمس فيهم.
تر أال يعرف هذا القرار احلسم أحد ممن يتولون األمر يف أرض املسلمني والعرب? أمل 
يسمعوا? أمل يطلعهم عليه أحد? أال يقدرون مد نجاحه? أال يعرفون آثاره يف التاريخ القديم حتى 

 بداية هذا القرن األسود?
رنا املقدسة لتكمل ذلك املخطط الرهيب الذي ال يبغي سو لقد عادت هيود إىل ديا

القضاء عىل اإلسالم وأهله واستعبادهم واالستيالء عىل خرياهتم وإقامة اهليكل املزعوم عىل أنقاض 
 األقىص الرشيف.

لقد عادوا ولن هيدأ هلم بال حتى نكون محرياً يركبوننا كلام نفق منا محار ركبوا محاراً 
 تلمودهم فهل من مدكر?آخر..كام يقول 

أما عن الشجاعة الشخصية لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فحدث عنها وال حرج  .2
كل معاركه وغزواته عليه السالم مل يكن من يشء بارز فيها سو شجاعته النادرة وإال فكيف بربك 

مرشكني تفرس يل قراره بدخول معركة بدر الكرب واألمر كام علمت من كثرة العدو والعدة لل
 ونقيضه للمسلمني وهي أول معركة حاسمة يف تاريخ اإلسالم عليها يتوقف توجيه التاريخ.

لقد نزل يف هذه الغزوة بنفسه ليبارش القتال بنفسه ويف ذلك يقول عيل بن أيب طالب ريض 
بنا إىل كنا إذا اشتد اخلطب وامحرت احلدق اتقينا برسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وهو أقر " :اهللا عنه
. أما يف أحد فلو فلم يثبت عليه السالم ويتدافع املسلمون بالدفاع عنه لكانت فناء أكرب "العدو



139 
 

للمسلمني ويف حنني إذ أعجبت املسلمني كثرهتم ففاجأهتم هوازن وثقيف ففر من فر ال يلوي عىل 
عداء, وقد فزع يشء فثبت عليه السالم بشجاعته واجتمع عليه املسلمون فانقلبت املعركة عىل األ

أهل املدينة ليلة, فانطلق الناس قبل الصوت فتلقاهم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم راجعاً عىل 
 يكرر ذلك.  "مل تراعوا": فرس أليب طلحة عريب والسيف يف عنقه وهو يقول

ولقد حاولت  ,وأما إرادته القوية فهي معه من مبتدأ حياته ال يزحزحه عن احلق يشء .3
 ,بث بإرادته فعرضوا عليه ما عرضوا من امللك واألموال والنساء والطب وغري ذلكقريش أن تع

واهللا لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف يساري عىل أن " :فقال قولته املشهورة لعمه أيب طالب
 ."أترك هذا األمر ما تركته أو أهلك دونه

يف نفسه وأهل بيته وكذلك فقد حتمل مجيع أذ قريش بجميع أنواعه وشتى وسائله 
ولكنه  ,وبناته ويف أقاربه وأصحابه وأتباعه حمتسباً ذلك عند اهللا ال يغري ذلك من إرادته شيئاً 

 فإن موعدكم اجلنة. ,يقول آلل يارس: صرباً آل يارس
أما حتمل املسؤولية فلم يشاركه يف حياته كلها عىل ضخامتها وكثرة أحداثها مما تنهد  .4

ومل يكن يشاركه أحد فيها ويف حتمل مسؤولياهتا أن كل  ,ا النفوس الكبارهلا اجلبال وتتزعزع هل
الناس العاديني يتحملون مسؤولية أنفسهم فقط ومن يلوذ هبم ومن هم مسؤولون عنهم رشعاً 

ولكنه عليه السالم كان  ,فينوء كاهل الواحد منهم من ثقل ذلك ويدعو ربه يا ليت أمي مل تلدين
أعظم من ذلك, فقد كان حيمل هم أمته كله يف دنياهم وكذلك أخراهم. لقد كان يذوب حزناً 

فيقول من قلبه املحب هلم: اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون  ,وكمداً عليهم وهم يف غيهم الهون
ن رب العاملني يقول له: إوهم يرمونه باحلجارة ويطلقون عليه صبياهنم وأوباشهم وكالهبم حتى 
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فال " :ويقول يف موضع آخر ,"فلعلك باخع نفسك عىل آثارهم إن مل يؤمنوا هبذا احلديث آسفاً "
 ."تذهب نفسك عليهم حرسات

هذا التحمل للمسؤولية مل يكن ليطيقه غري رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فهو  إنّ 
ريد إال أن يسوقهم سوقاً إىل جنة عرضها وهو ال ي ,رسوهلم من عند ربه يبلغهم اهلد والدين

أال يتقي اهللا قادتنا العسكريون فيكون هلم يف رسول اهللا  الساموات واألرض أعدت للمتقني..
 أسوة حسنة.

ثم هو يشعر عليه السالم أنه مسؤول عن كل صغرية وكبرية حتصل عىل أرض 
 .ويعمل جاهداً عىل إصالحها املسلمني فهو يراعيها وينظر إليها

وأما نفسيته التي ال تتبدل يف حالتي النرص واإلخفاق, فلست أر أنه كان يف حياته  .5
إخفاق وإن كنا نر ذلك يف أحداث بسيطة ال نعرف حقائقها, فلقد كان عليه السالم حيسن 
السيطرة التامة عىل كل ترصفاته لتكون موافقة للحق ورضا اهللا فلقد سيطر عىل أعصابه يف أحلك 

عرسها يوم بدر وحنني, ويوم أن وقف أمام أهل مكة الذين طردوه وأخرجوه من بيته املواقف وأ
واهله وقف يقول هلم: ما ترون أين فاعل بكم فقالوا: خرياً أخ كريم وابن أخ كريم فقال عليه 
السالم: اذهبوا أنتم الطلقاء ويف يوم الفتح هذا رآه املسلمون وقد أحنى رأسه عىل رحله وبدا عليه 

.التو  اضع اجلم حتى كادت حليته متس واسطة راحلته تواضعاً هللا وخشوعاً
فوالذي نفس حممد بيده لوال اهلجرة لكنت أمرأ من  "أال تر معي يف قولته لألنصار 
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 إن والءه هلم وحبه هلم مل يتبدل بفتح مكة ولقائه ألهله. )1("األنصار
دث الصغري يف الزمن اليسري أما سبق النظر وهو بعده ونظره إىل ما هو أبعد من احلا .6

فذلك من أسباب دعوته ودينه, فلقد كان مهه األول يف معاركه كلها وغزواته ورساياه وبعوثه أن 
يوطد أركان دين اهللا أوالً ثم يأيت كل يشء بعد ذلك وما جمادلة عمر بن اخلطاب له وأليب بكر يف 

 :ول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقولصلح احلديبية وهو يقول فعالم نعطي الدنية يف ديننا? ورس
إال بعد نظر منه عليه السالم مل يكن  ")2(أنا عبد اهللا ورسوله لن أخالف أمره, ولن يضيعني"

 ما" :ليعلمه عمر يف يومه ذاك وهو الذي يقول بعد ذلك وبعد أن رأ نتيجة هذه املعاهدة يقول
خمالفة كالمي الذي تكلمت به, زلت أتصدق وأصوم وأصيل وأعتق من الذي صنعت يومئذ, 

 ."حتى رجوت أن يكون خرياً 
وكذلك موقفه من عبداهللا بن أيب يف غزوة بني املصطلق وقد ازدحم أجري عمر بن 
اخلطاب جهجاه وسنان بن وبر اجلهني حليف بني عوف بن اخلزرج عىل املاء فاقتتال فرصخ 

فقال عمر: مر به عباد بن برش  اجلهني يا معرش األنصار, ورصخ جهجاه يا معرش املهاجرين
فأبى ذلك عليه السالم وأمر الناس بالرحيل وأراد ابنه عبد اهللا أن يقتله فقال عليه  ,فيقتله
بل نرتفق به ونحسن صحبته ما بقي فينا, وجعل بعد ذلك إذا أحدث احلدث كان  :السالم

 عليه وسلم لعمر بن قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه فقال رسول اهللا صىل اهللا

                                                            

 .142, ص4) سرية ابن هشام, ج1(

 .331, ص3) املصدر السابق, ج2(
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اخلطاب حني بلغه ذلك من شأهنم: كيف تر يا عمر, أما واهللا لو قتلته يوم قلت يل اقتله 
قال عمر: قد واهللا علمت ألمر رسول اهللا  :ألرعدت له آنف لو أمرهتا اليوم بقتله لقتلته قال

 صىل اهللا عليه وسلم أعظم بركة من أمري.
فقد كان رسوالً عاش بني قومه وعرف  أما معرفته للنفسيات والقابليات .7

شأهنم ودخيلة أنفسهم وما حيبون وما يكرهون ودرس الرجال وعرف أقدارهم فكان 
ألن املادة  ,فلقد استامل قلوب املؤلفة قلوهبم باملال بعد حنني ,يعاملهم عىل هذا األساس

 صىل اهللا زال رسول اهللا ما" :كانت تطغى عىل جوانب تفكريهم حتى قال صفوان بن أمية
عليه وسلم يعطيني من غنائم حنني وهو أبغض اخللق إيل حتى ما خلق اهللا شيئاً أحب إيل 

وحرم يومها األنصار من الغنيمة ووكلهم إىل إيامهنم ولقد كان عليه الصالة السالم  ,"منه
يعرفان بني أصحابه من ال يقو قلبه عىل احلرب كحسان بن ثابت فرتكه مع النساء يوم 

وكان يعرف أن من بينهم صاحب الرأي واملشورة,  ,واخلندق واستفاد من شعره البليغأحد 
ومن بينهم من يستطيع قيادة غريه, ومن بينهم من ال يستطيع أن يكون أكثر من جندي 

 فكلف كل واحد من هؤالء بواجب يستطيع إنجازه. ,بسيط
ك مع عكرمة بن وكذل ,وقصته مع حاطب بن أيب بلتعة ال حتتاج إىل طويل برهان

 أيب جهل.
يثق به أو حتى يفكر يف ذلك  أما الثقة املتبادلة فليس يف جنده من ال .8
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سحق: فحدثني يزيد بن زياد عن حممد ابن كعب إقال ابن  )1(يف سرية ابن هشام
القرظي قال: قال رجل من أهل الكوفة حلذيفة بن اليامن: يا أبا عبداهللا رأيتم رسول 

فكيف كنتم  :قال ,نعم يا ابن أخي :وسلم وصحبتموه? قالاهللا صىل اهللا عليه 
واهللا لو أدركناه ما تركناه يميش عىل  :فقال :قال ,واهللا لقد كنا نجهد :تصنعون? قال

 .األرض وحلملناه عىل أعناقنا..الخ
ويف يوم احلديبية عىل ما يف األناس من خوف وأمل جيهدون منه من نصوص هذا 

ا معرش املسلمني أأرد إىل املرشكني يفتنوين يف ديني فزاد ذلك الصلح وأبو جندل يرصخ: ي
وملا انتهى األمر دخل عليه السالم عىل أم املؤمنني أم سلمة وقال هلا: هلك  ,الناس إىل ما هبم

فقالت: يا رسول اهللا اعذرهم فقد محلت نفسك أمراً عظيامً يف  ,املسلمون أمرهتم فلم يمتثلوا
ولكن اخرج يا رسول اهللا  ,فهم لذلك مكروبون ,غري فتح الصلح ورجع املسلمون من

ثم جلس  ,فقام عليه السالم إىل هديه فنحره ,)2(فإذا رأوك فعلت اتبعوك ,وابدأهم بام تريد
فلام رأ الناس أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قد نحر وحلق تواثبوا  ,فحلق رأسه

 ثقة بام يفعله عليه السالم. )3(ينحرون وحيلقون
وقال: من يأخذ هذا السيف  ,ففي أحد أمسك بسيف ,وكذلك كانت ثقته بأصحابه

بحقه? فقام إليه رجل فأمسكه عنهم حتى قام أبو دجانة, وسأل عن حقه فأخذه ولقد واهللا 
                                                            

 .242, ص3) سرية ابن هشام, ج1(

 .) نور اليقني2(

 .333, ص3) سرية ابن هشام,ج3(
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 أد حقه كامالً غري منقوص.
قال  ,هنزم الناسوا ,وبلغت القلوب احلناجر ,اخلطب ويف يوم حنني وقد اشتدّ 

فلم يلو الناس  رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم حني رأ ما رأ من الناس: أين أهيا الناس?
فأجابوا:  :قال ,يا عباس ارصخ: يا معرش األنصار يا معرش أصحاب السمرة :فقال ,عىل يشء

 لبيك لبيك لكامل ثقته يف أهل السابقة من املهاجرين واألنصار.
املتبادلة بني الرسول وصحبه فإن الكالم كله بشعره أما املحبة  .9

ونثره وبيانه وفصيحه ليقرص أن يصف حمبتهم له, فبامذا نصف أبو دجانة وهو يرتس 
وقد استشهد بعلها  ,وماذا نقول عن نسيبة اخلزرجية ,عن رسول اهللا يف أحد

يه وسلم. فلام أفاقت من جراحها مل تسأل إال عن رسول اهللا صىل اهللا عل ,هااوولد
أليس هو القائل: ال يؤمن أحدكم حتى يكون اهللا أحب إليه مما سوامها. وكذلك حبه 

وكان إذا  ,فلقد نعى شهداء مؤتة وعيناه تذرفان الدمع ,ألصحابه مل يكن له حدود
 سلم عليهم مل يكن البادئ بسحب يده ويلقاهم دائامً متهلالً منفرج األسارير معهم.

فيكفي يف القول فيها قول عروة بن  ,موأما شخصيته عليه السال .10
إين جئت كرس يف ملكه وقيرص يف ملكه.  ;يا معرش قريش" :مسعود الثقفي

وإين واهللا ما رأيت ملكاً يف قوم قط مثل حممد, ال يتوضأ إال  ,والنجايش يف ملكه
 "وإهنم لن يسلموه ليشء أبداً  ,روا وضوءه, وال يسقط من شعره يشء إال أخذوهدابت

قول رجل مل يكن أسلم بعد وأنت تر مقدار صدقه فليس من املمكن أن يسلمه هذا 
أصحابه فهو الوالد هلم مجيعاً واألخ هلم مجيعاً احلليم الرؤوف املتواضع الذي ال يميز 
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 نفسه عن أصحابه وهو رسول اهللا وأحب خلق اهللا إىل اهللا.
حابه به أما قابليته البدنية فيشهد هلا رصعه لركانة واستنجاد أص .11

 يوم اخلندق عند حفره كلام استعصت عليهم صخرة فيرسع إليها لتحطيمها.
أما ماضيه عليه السالم فليس ألحد من خلق اهللا أن يناله بسوء  .12

فلقد اختاره تبارك وتعاىل من قريش وهي أرشف العرب ومن بني هاشم أرشف 
ا يشيبها فلقد كان قريش وأفضلهم نسباً وسريته يف حياته قبل البعثة مل يكن فيها م

معروفاً عند القرشيني باألمني ومل يرتكب يف حياته ما يشينه وال سار يف دربه مع كثرة 
 غري حدود أو سدود.وجوده وإباحته من 

وأعرف الناس به زوجه خدجية تقول له عند نزول الوحي: أبرش يا ابن العم 
واهللا ال خيزيك اهللا فوالذي نفس خدجية بيده, إين ألرجو أن تكون نبي هذه األمة 

, إنك لتصل الرحم, وتصدق احلديث وتقري الضيف, وتعني عىل نوائب الدهر  أبداً
 .)1( واهللا سبحانه وتعاىل يقول (وإنك لعىل خلق عظيم)

وأخرياً معرفته وتطبيقه ملبادئ احلرب: لقد ولد عليه السالم  .13
كلية حربية يدرس فيها وعاش يف مكة ومل خيرج يف يوم من األيام يف بعثة عسكرية إىل 

 ,فنون القتال وأعامل اجليوش القيادة ومل يكن هذا موجوداً يف عرصه وعند قومه
ولكنه ما إن بعث األمر باجلهاد وامتشق احلسام وخرج يف سبيل اهللا حمارباً حتى كان 

                                                            

 .4) سورة القلم آية 1(
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ومن القادة الذين ال يعرف التاريخ غريهم صادقني  ,من أبرع املخططني للمعارك
 من اإلنسانية ما جيعلهم أبناء اإلنسان.خملصني فيهم 

ختربنا إال عن قيادة نظيفة دقيقة حمكمة  إن حياته العسكرية القصرية ال
فمبادئ احلرب  ,تراعي وراعت كل شؤون احلرب التي يتقول فيها العسكريون

وهي: اختيار املقصد وإدامته, والتعرض, واملباغتة وحشد  ,العرشة التي يذكروهنا
قتصاد باملجهود, واألمن, واملرونة, وإدامة املعنويات واألمور األدبية كل القوة, واال

بل كان يزيد عليها مما ال يعرفه  ,هذه كانت يف حسبان حممد عليه الصالة والسالم
 العسكريون إال من بعده عليه السالم.

ولقد أقام عىل هذا املقصد  ,فلقد كان مقصده عليه السالم هو نرش الدعوة
وعلمه ألصحابه وجنده من بعده وعلمهم أن احلرب هللا ال تكون إال هبذا  ومل يغريه
أما حروب العدوان والظلم من أجل متاع الدنيا  ,وهي احلرب املرشوعة ,السبيل

ومعنى ذلك أال  ,وعروش الظاملني وأساليب حكمهم فليست من رشع اهللا يف يشء
 يكون الفرد جندياً فيها أو غري ذلك.

ياة بالدولة اإلسالمية وقادهتا يوم أن كان هذا هو ولقد استمرت احل
) ويوم تغري املقصد تغريت عليهم احلياة بأمجعها فأصبحوا بعدها هنباً 106املقصد(

 لكل قوي وغنامً لكل غانم.
عىل هذا الطريق تعرض عليه السالم لقتال األعداء مبارشة إلبعادهم عن 

وة اهللا أن تنترش, وباغت هؤالء ألهنم كانوا يسدونه ويمنعون دع ,طريق الدعوة
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األعداء وهم ال يزالون يعدون العدة للهجوم عىل جند اهللا دون جريرة ارتكبوها 
سو أن يقولوا ربنا اهللا. لذلك كان من حنكته عليه السالم أنه إذا أراد السري لغزوة 

 بغريها رَّ عدوا وأ"ألن أمر اهللا هو هذا  ,ثم جيمع كل طاقته العسكرية وحيشدها ,وَ
وإذا كان  ,"هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم

األمر مما يمكن أن يقيض بواحد فال يرسل اثنني ولكنه يعد للغزوة ما تستحق من 
 ,رجال وعتاد ليحافظ بذلك عىل رجاله وما عنده وهو وسط جو مشحون بالعداء له

بل كان  ,يف اجتاه واحد ويرتك باقي النواحي فليس من املنطق أن جيعل قواته كلها
 ينظر إىل أمن قواته ومحاية خطوطها واملحافظة عىل أرسارها.

وحركة هذه القوات لديه عليه السالم كانت رسيعة جداً رغم بعد املسافات 
ومعاكسة األجواء وفقر احلال وبعدها عن مركز القيادة فلقد وصل عليه السالم 

دل وتبوك ومؤتة يف أقسى الظروف من ناحية اجلو والتجهيز بقواته إىل دومة اجلن
حتى لقد سميت غزوة تبوك بغزوة العرسة وقد كانت هذه الغزوات تنقسم إىل 

 غزوات فرعية تدل عىل اخلطة ومرونتها.
إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله  " :ويف باب التعاون كان قول اهللا تعاىل

 :يفعل فعله يف املقاتلني, وقوله عليه الصالة والسالم )1("صفاً كأهنم بنيان مرصوص
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى  منه "

                                                            

 .3) سورة الصف, آية 1(
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ولكنه  ,فاألمر ليس أمر تعاون فقط ,"عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر
 البناء ويطيح بام فيه. ترشيع جيعل الفرد مع الباقني لبنة يف بناء انخرامها قد هيدم

هذه الرتبية الصادقة جعلت معنويات املسلمني ال ينتهي هلا حد وال تقف 
بل هي موصولة احلبل مع اهللا ما دام الفرد موجوداً لذلك مل يكن من  ,عند حد

العسري عىل الفرد املسلم وقائده أن يضحي بكل ما يملك يف سبيل اهللا طلباً لرضاه 
زاء مقيم. ولذلك أيضاً كانت األمور اإلدارية عنده عليه ورغبة فيام عنده من ج

السالم من السهولة بحيث ال حتتاج إال إىل إشارة صغرية منه عليه السالم ليقدم كل 
 قادر ما عنده عن طيبة قلب للجهاد يف سبيل اهللا وإعالء كلمته.

مة إن صفات القيادة احلقة هي التي ختلق املعنويات وتديمها ورمحة اهللا لأل
 أن هييئ هلا قائداً يسري عىل درب حممد وجده.

ولست أعرف قائداً  " :وال عجب أن يقول حممود شيت خطاب بعد ذلك
ألمة قديامً أو حديثاً امتلك صفات القيادة احلقة كام امتلكها الرسول صىل اهللا عليه 

 .)1( "وسلم, إذ كان يف صفاته ومزاياه رجالً كام يقولون
 اهللا عليه وسلم وأصحابه من يريد التأيس هبم من لقد أتعب الرسول صىل

املسلمني بعدهم, لقد ضحوا بكل يشء حتى بأبسط رضوريات احلياة يف سبيل اهللا 
, فأين منها تضحيات زعامء الرشق والغرب يف  واملصلحة العامة قبل أربعة عرش قرناً

                                                            

 .458) الرسول القائد, ص1(
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ح يف الظاهر القرن العرشين ذلك الذين يتاجرون بالدفاع عن الفقري والعمل والفال
وبالكالم عىل حني يعيشون يف احلقيقة مرتفني يف رخاء عظيم عىل حساب املساكني 

.  ويف ضياع أعظم ألمتهم مجيعاً
عليه السالم لقد متيز  اً ن القائد حممدإوأنا أهني هذا القول أحب أن أقول 

نبوته كانت نوراً يسري عليه  بصفات فوق ما يذكره العسكريون لقادهتم فإنّ 
وهذه جعلت منه خادماً هلم فوق قيادته هلم فهو يشاركهم يف كل يشء وال  ,وأصحابه

يستأثر عنهم سو اخلطر الكبري ومضاعفة اجلهد وحتمل املسؤولية واحلرمان 
وهو أن يكون القادة مسخرون خلدمة  ,فوضع بذلك قاعدة ما أرشفها ,الشديد

فيحصل به التظامل وخروج األشياء عن  ,ذي عليه الناس اليومقواهتم ال العكس ال
 قصدها الذي خلقه اهللا هلا.

لقد كانت قيادته عليه السالم قيادة مثالية رائعة يف استعامل األساليب 
قتصادية واحلصار اجلديدة يف احلروب كحرب الصفوف وحفر اخلنادق واحلرب اال

املختومة وكل ما يمت للحرب بصلة من  واختيار املواقع ومراكز القيادة والرسائل
 قريب أو بعيد.

فتضمن ترشيعاً ما عرفه ولن  ,لقد وضع للحرب آداباً يف أحاديثه الكثرية
يعرفه أبناء الغاب الذين يرتبعون اليوم عىل أعىل كرسيني يف الرشق والغرب املاديني 

ن فكل هؤالء الوحوش الذين يغلو عندهم كل يشء مادي وال يرخص سو اإلنسا
مادة عندهم تغلو ويرتفع سعرها أما مادة اإلنسان فإهنا يف خرسان متناقص إىل 
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األدنى دائامً ولست أعتقد أن اجلاهلية األوىل كانت ترخص يف النفس البرشية بمثل 
 ما تبيعها به هذه اجلاهلية اجلديدة.

منهج ولن يغلو اإلنسان وتعود له قيمته احلقيقية إال عندما يعود القادة إىل 
 ."ا فكأنام قتل الناس مجيعاً ومن قتله" :اهللا القديم ويقرأوا قوله تعاىل
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 الفصل الثاين
 إمارة اخللفاء الراشدين من بعد الرسول للجيش

 
كان الرسول صىل اهللا عليه وسلم إماماً للمسلمني يف دنياهم وأخراهم يقوده يف 

وما أوحى إليه اهللا وهو يف هذ منهم يف األوىل بام وهبه اهللا من تفكري وما استفاد من جتربة 
املقدمة ويقودهم يف األخر ومبلغاً ومرشداً ومنذراً ورسوالً يتلو الوحي الذي ال يأتيه 
الباطل من بني يديه وال من خلفه, وهو يف هذه أيضاً ال يبلغ شأوه أحد وال جياريه إنسان وهو 

 كل يشء.هباتني قد ملك عىل الناس دنياهم وأخراهم فهو عندهم 
لذلك ما إن شاع خرب وفاته عليه السالم حتى فوجئ املسلمون بذلك وأرسع عمر 
إىل حيث كان جثامنه عليه السالم فكشف عن وجهه فألفاه ال حراك به فحسبه يف غيبوبة البد 
أن يفيق منها فلام ألح عليه املغرية وهو يقنعه باحلقيقة املؤملة قال له كذبت وخرج معه إىل 

إن رجاالً من املنافقني يزعمون أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم تويف  "هو يصيح املسجد و
وإنه واهللا ما مات ولكنه ذهب إىل ربه كام ذهب موسى بن عمران, فقد غاب عن قومه أربعني 
ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات واهللا لريجعن رسول اهللا كام رجع موسى فليقطعن 

 ."هم زعموا أنه ماتأيدي رجاالً وأرجل
هذا ما يقوله عمر بن اخلطاب العايت الشديد الفظ الغليظ الذي أرعب الدنيا 
بأكارسهتا وقيارصهتا, يف هذا املوقف توقف عمر كله بفكره ودهائه وشدته وقوته فإذا هو 
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 يتكلم بكالم ال يرضاه منه أدنى الناس ملخالفته لكل احلقائق والوقائع.
لمة وهي تسمع كالم عمر, ولكنه عليه السالم قد مات فأين واضطربت اجلموع املس

لرهبة املوقف! وهم مل حيسبوا هلذا اليوم أي حساب ولكأنه طبع عىل  احلل وأين املصري. يا
 :قلوهبم فام كانوا يفكرون أن حممداً عليه السالم سيلحقه املوت وهم يتلون كتاب اهللا يقول له

 ."إنك ميت وإهنم ميتون "
ذلك إذا أقبل أبو بكر بعد أن دمهه اخلرب الفادح وبرص باملسلمني وبعمر وإهنم لك

ما أطيبك حياً "وقال:  ,خيطبهم فأقبل عىل بيت النبي وتأكد بنفسه من وفاته عليه السالم فقبله
ثم إنه أخذ رأس النبي بني يديه وحدق يف معارف وجهه التي بقيت مل ينكرها  ,وما أطيبك ميتاً 

بأيب أنت وأمي! أما املوتة التي كتب اهللا عليك فقد ذقتها ثم لن  :ها وقالعدوان املوت علي
 .)1("تصيبك بعدها موتة أبداً 

ثم قال: أهيا الناس: إن من كان يعبد  ,فحمد اهللا وأثنى عليه ,ثم أقبل عىل الناس
وما " ثم تال قوله تعاىل: ,حممداً فإن حممداً قد مات ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال يموت

حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابكم ومن ينقلب 
 .)2("عىل عقبيه فلن يرض اهللا شيئاً وسيجزي اهللا الشاكرين

 وال ,ولكأن مجيع من أسلم يومئذ مل يكن يسمع هبذه اآليات دهشاً من هول احلادث

                                                            

 .506) حياة حممد, ص1(

 .144) سورة آل عمران, آية 2(
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وأنه مل يعد من جدال يف موضوع  ,احلقيقة املرة املؤملةبد أن املسلمني قد انتبهوا بعد وقت إىل 
وفاته عليه السالم, ولكن اجلدال يف كيفية استمرار احلياة بعد اليوم بدون حممد عليه السالم 
فكان ما كان من أمر سقيفة بني ساعدة ومتت البيعة أليب بكر الصديق خليفة لرسول اهللا صىل 

التفاتة شديدة وهزة عنيفة ألولئك النفر من أصحابه عليه اهللا عليه وسلم. وال شك أهنا كانت 
 السالم وال بد شعر كل واحد من املسلمني أنه قد أصبح بعد اليوم يتيامً من األبوين.

 وتوىل أبو بكر جتهيز النبي عليه السالم إىل قربه والناس يف دهشتهم تلك.
وسلم أن يرسله إىل  وكان جيش أسامة بن زيد الذي أراد رسول اهللا صىل اهللا عليه

الشام ال يزال يف املدينة مل يغادر ألسباب من مرض النبي عليه السالم ومن أسباب أخر ومل 
يكد املسلمون يفرغون من جهاز رسول اهللا ودفنه حتى أمر أبو بكر أن ينفذ جيش أسامة لغزو 

لمني من االعرتاض الشام تنفيذاً ملا كان قد أمر رسول اهللا عليه السالم, وقد أبد بعض املس
ورأ أال يشتت  ,عىل ذلك ما أبدوا أيام مرض النبي عليه السالم وانضم عمر إىل املعرتضني

لكن أبا بكر مل يرتدد حلظة يف تنفيذ  املسلمني وأن حيتفظ هبم يف املدينة خمافة أمر قد يدعو إليهم,
من أسامة وأكثر منه يف  ورفض أن يستمع إىل قول الذين أشاروا بتعيني قائد أسن ,أمر الرسول

وطلب من  ,احلرب دربة, وجتهز اجليش عند اجلرف وأسامة عىل رأسه وخرج أبو بكر يودعه
أسامة أن يعفي ابن اخلطاب من الذهاب معه ليبقى يف املدينة يشري عىل أيب بكر فأعفاه, وعاد 

.  اجليش بعد عرشين يوماً مل يلق سوءاً فعاد غانامً
 دون قيد أو رشط. يق خليفة رسول اهللالقد أصبح أبو بكر الصد

هذه اخلالفة العامة التي مل حتددها حدود ومل ترسم هلا خطوط ومل توضع هلا قواعد 
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وال سنت هلا قوانني حتكمها وال أوامر تنفذها وال شكليات تقوم عليها. شملت كل ما كان 
فليس يف مقدور أيب  ,فقطيف هذه احلياة الدنيا  يقوم به حممد عليه السالم من الشؤون املمكنة

فقد انتهت هذه املهمة بوفاته عليه السالم وانقطع  ,بكر أن يكون خليفته يف التبليغ والرسالة
 الوحي واكتمل الدين وقيض األمر قضاء ال مرد فيه.

إذن فقد انتهى أمر اآلخرة من دنيا الناس ومل يبق عليهم من مزيد وليس للناس إال أن 
 اإلسالم من قواعده وما وضع من ترشيعاته ألخراهم. يتبعوا ما أرسله عليه

فلم تبق إال الدنيا خيلفه عىل عمله فيه وكان عند رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من 
أهون العمل وأمره من أيرس األمور وما أكثر ما توجد احللول وبأشكال خمتلفة لكل مشاكله 

تي خلف عليه السالم إشارات واضحة وكانت إمارة اجليش إحد هذه الرتكة ال ,وتعقيداته
 بأقواله وإشاراته وبعوثه ورساياه فرتك الناس عىل املحجة البيضاء ال يزيغ عنها إال كل هالك.

لقد رأ أبو بكر الصديق خليفة رسول اهللا أن دربه عليه السالم هي درب اهللا وهو 
إليه فيه هذه املهام الثقال بد له من سلوكه عليها فعض عليها بنواجذه من أول ساعة ألقيت  ال

 التي ال يطلب العون عليها إال من اهللا وحده.
بعث  فأنفذ, فكان أن توىل إمارة املسلمني مجيعاً ومن ضمنها إمارة اجليش اإلسالمي

أسامة ومل يسمح ألحد أن يتلكأ أو يراجع ورأ أن إنفاذ أمره عليه السالم هو أوىل األعامل 
 فوراً ونفذت بالفعل.التي جيب عليه أن ينفذها 

فلقد كان خلفاً طيباً لسلف  ,أعان اهللا أبا بكر عىل ما توىل وجزاه خرياً عىل ما عمل
 .  أطيب ولو كان ملحمد عليه السالم أن يتخذ خليالً الختذ أبا بكر خليالً
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 إمارة اجليش زمن أيب بكر الصديق 
 :عة باخلالفة أن قاللقد كان أول أمر أصدره أبو بكر الصديق بعد أن متت له البي

 ."ليتم بعث أسامة, أال ال يبقني باملدينة أحد من جند أسامة إال خرج إىل عسكره باجلرف"
فلقد غضب وهو احلليم  ,هذا األمر العسكري أشغل أبا بكر أكثر من أي يشء غريه
:  ,واستولت عليه الدهشة وهو الوقور وهو يأخذ بلحية ابن اخلطاب ثكلتك "ويقول مغضباً

 ."لك وعدمتك يا ابن اخلطاب استعمله رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وتأمرين أن أنزعهأم
فلقد كان تصور الناس  ,هذا احلزم الواثق الصائب مل يكن هو املعهود عند أيب بكر إنّ 

عنه رقيق القلب وادع احلاشية مطمئن الفكر ال ترنو نفسه إىل شدة وال تأخذه الغضبة إىل هذا 
 احلد بحيث خييف ابن اخلطاب.

يا أهيا الناس إنام ": وقال ,لقد وقف بني املسلمني خطيباً بعد أن رد املعرتضني منهم
كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يطيق, إن ني ما نأنا مثلكم وإين ال أدري لعلكم ستكلفو

اهللا اصطفى حممداً عىل العاملني وعصمه من اآلفات, وإنام أنا متبع ولست بمبتدع, فإن 
استقمت فبايعوين, وإن زغت فقوموين, وإن رسول اهللا قبض وليس أحد من هذه األمة يطلبه 

 .")1(فإذا أتاين فاجتنبوين أال وإن يل شيطاناً يعرتيني, ,بمظلمة رضبة سوط فام دوهنا
ولقد قال ريض اهللا عنه لفاطمة ابنة رسول اهللا حني طالبته بمرياثها عن أبيها إين واهللا 

 ."ما أدع أمراً رأيت رسول اهللا يصنعه  إال صنعته

                                                            

 .90) الصديق أبو بكر, حممد حسني هيكل, ص1(
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فهذه اخلطوط العريضة التي وضعها أبو بكر لسياسته يف كل امليادين العسكرية منها 
وهو ال شك أهل هلذا االتباع  ,سة هي سياسة االتباع ال االبتداعوغري العسكرية هذه السيا

فهو مطلع عىل كل  ,فلقد صحبه منذ بعث إىل أن اختاره اهللا إليه ,لطول صحبته له عليه السالم
وهو أيضاً  ,ويعرف من حياته ما ال يعرف شخص آخر ,أرسار ودقائق حياته عليه السالم
وليس  اً متبع ئشة وما دام هو خليفة رسول اهللا وما دام هوصهر النبي عليه السالم يف ابنته عا

بمبتدع فلن يكون هناك اختالف كثري يف سياسة القيادة العسكرية عام كانت عليه يف أيام النبي 
بل بقيت رشوط القيادة كام تركزت ووضعت أيام الرسول دون أن يدخل عليها  ,عليه السالم

التي واجهت أبا بكر الصديق وأمىض مدة  سو تعديل طفيف أملته ظروف حرب الردة
 خالفته تقريباً وهو خيوض باملسلمني غامرها حتى أظهره اهللا عليهم أمجعني.

ولقد كانت القيادة تتمثل يف مستويني: مستو القيادة العامة العليا وهذه توالها 
ينة واختلف الرسول بنفسه طيلة حياته وتوالها اخللفاء من بعده وكان مركز القيادة يف املد

وضع القيادة بعد وفاة الرسول عليه السالم, ففي عهده كان يتوىل بنفسه قيادة اجليش ويواجه 
العدو ويضع اخلطط, وكان عند خروجه يويل أمر املدينة واحداً من املسلمني الذين ارتقوا إىل 

صالة مستو هذه املسؤولية, فمثالً عند اخلروج إىل بدر جعل عمرو بن أم مكتوم عىل ال
بالناس واستعمل أبا لبابة عىل املدينة واستعمل عليها نميلة بن عبداهللا الليثي وقت قتال هيود 

 خيرب.
إال أن هذا األمر مل يبق عىل عهده وحاله عند اخللفاء الراشدين ابتداء من أيب بكر 

رج مع الصديق ريض اهللا عنه, ألن اخلليفة ما كان يستطيع أن يرتك أمور الدولة الناشئة ليخ
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اخلارجني وخاصة أن اجليوش قد زادت عدداً وأن ميادين القتال قد تعددت, واستوجب 
األمر أن يكون القائد العام يف املدينة يف مكان القيادة العامة يصدر منها األوامر وحيرك منها 
اجليوش وجيهز منها اإلمدادات, كام استوجب األمر أن تتواجد يف أرض املعركة قيادة مستقلة 

تحمل وحدها عبء املعركة يف الشام أو العراق أو مرص أو شامل إفريقيا وهي املستو الثاين ت
 الذي متثلت فيه القيادة.

وألفت هذه املسؤوليات اجلديدة التساع ميادين القتال وتعدد جبهاته مهمة خطرية 
ن تنظيم عىل عاتق القائد العام, فأصبح مسؤوالً عن متابعة األحداث وعن إمداد اجليوش وع

 أمور البالد.
لقد توىل أبو بكر قيادة اجليوش بعد وفاة الرسول عليه السالم وتعرضت األمة 

ثم , اإلسالمية يف بداية حكمه لفتنة الردة فقام ملجاهبتها فأعد اجليوش وحركها للقضاء عليها
القتال أراد أن يرصف أذهان العرب إىل ما يعود عليهم وعىل اإلسالم باخلري, ووصلته أنباء 

فجهز  ,الصدام بني الديانتني واقع ال حمالة وأدرك أنّ  ,الدائر بني املثنى بن حارثة والفرس
فبحث بني املسلمني  ,اجليوش وحركها إىل العراق ومل يكن يف استطاعته أن يتوىل قيادهتا بنفسه

وعندما بعث باأللوية إىل بالد الشام اختار لكل جيش قائداً  ,عن القادة الصاحلني هلذه املهمة
اإلمدادات  هو يف مكان القيادة يرقب العمليات ويعدُّ  وظلّ  ,يثق به يؤمن بقدراته وإمكانياته

 قتصادية وباقي شؤوهنا.وينظم شؤون الفتح ويرعى أحوال الدولة يف أمورها السياسية واال
ق أثبت كفاءته القيادية للجيوش من أول حلظة أبا بكر الصدي فإنّ  ,وعىل كل حال

فلقد خرج يودع  ,وأثبت كذلك متابعته هلدي حممد عليه السالم يف ترصفاته مجيعها ,خلالفته
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وأسامة راكب, وكأنام غلب أسامة احلياء أن ير خليفة رسول اهللا  جيش أسامة وهو ماشٍ 
ن أو ألنزلن, فقال أبو بكر واهللا ال يا خليفة رسول اهللا, واهللا لرتكب"يميش وهو راكب فقال: 

 ."أن أغرب قدمي يف سبيل اهللا ساعة تنزل وواهللا ال أركب, وما عيلّ 
وقال: أهيا الناس, قفوا أوصكم بعرش فاحفظوها  ,وقف يف هذا اجليش خطيباً  ثمّ 

, وال شيخاً  , عني: ال ختونوا, وال تغلوا, وال تغدروا, وال متثلوا, وال تقتلوا طفالً صغرياً كبرياً
, وال حترقوه, وال تقطعوا شجرة مثمرة, وال تذبحوا شاة وال بقرة  وال امرأة, وال تعقروا نخالً

وسوف مترون بأقوام قد فرغوا نفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فرغوا  ة,وال بعرياً إال ملأكل
نها شيئاً أنفسهم له, وسوف تقدمون عىل قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام, فإذا أكلتم م

بعد يشء فاذكروا اسم اهللا عليه, وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حوهلا 
, اندفعوا باسم اهللا   قناكم اهللا بالطعن والطاعون.أمثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقاً

اصنع ما أمرك به نبي اهللا صىل اهللا " :وقال ألسامة وهو يوشك أن يتحرك باجليش
ابدأ ببالد قضاعة ثم ائت آبل وال تقرصن يف يشء من أمر رسول اهللا وال تعجلن ملا عليه وسلم 

 ."خلفت من عهده
ومىض هذا اجليش لشأنه وقصد وعاد ظافراً وبلغ ظاهر املدينة فتلقاه أبو بكر ومجاعة 

 من كبار املهاجرين واألنصار وتلقاه أهل املدينة أيضاً بالبرش والرسور.
اهللا عنه كام يذكر املؤرخون كالطربي وابن األثري سنتني  لقد كانت خالفته ريض

ومع هذا املدة القصرية  ,وثالثة أشهر وعرش ليال مع اختالف يف عدد الليايل غري الثالثة أشهر
جداً من عمر الزمان فقد خرج ريض اهللا عنه يقود اجليش مرتني بنفسه وأمىض باقي وقته ال 
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مور اإلدارية هلا والقضاء عىل الفتن التي أملت بجزيرة هم له إال تسيري اجليوش وترتيب األ
العرب بعد وفاة حممد عليه السالم. فلم يلبث أهل املدينة إال ثالثاً حتى زحف عليهم مانعوا 
الزكاة يريدون أن يضعضعوا من عزمتهم للقتال فيتجاوز اخلليفة عن هذا الفرض من فروض 

املدينة مأتى القوم, فنبهوا علياً والزبري وطلحة اإلسالم, وأحس العسس املقيمون عىل مداخل 
وابن مسعود ومن معهم من الرجال وأرسل هؤالء إىل أيب بكر باخلرب, فأجاهبم أن الزموا 
أماكنكم وخرج يف أهل املسجد عىل اإلبل حتى بلغهم ثم خرجوا مجيعاً يواجهون هؤالء 

بخواطر أهل هذه القبائل أن  الذين يريدون أن يلبسوا الليل للغدر هبم, ومل يكن يدور
سيقاومهم أحد بعد الذي عرفوا من أمر املدينة وأهلها, فلام فاجأهم أبو بكر ومن معه أخذوا 

وهناك دار بني الفريقني يف غسق الليل قتال  ,)1(فولوا األدبار فاتبعهم املسلمون حتى ذي حسا
 املدينة براكبيها.ف ألحد منهم أثره ونفرت إبل املسلمني عائدة إىل مل يتكشّ 

فاجتمع  ,املسلمني قد هزموا ت هذه القبائل من عبس وذبيان ومن نارصهم بأنّ وظنّ 
روا مجيعاً أال يذروا املدينة حتى يوادعهم أبو بكر عىل ما هلم مجع آخر من ذي القصة وقرّ 

 أرادوا.
كان أبو بكر القائد قد عقد جملس حربه, فلم ينم ليلته تلك مع  ,يف هذه األثناء

اهللا أن جيعل من بعد ضيق  علّ  ,بل بقي وبقوا يتدارسون األمر ,املسلمني الذين مل يناموا أيضاً 
.  فرجاً

                                                            

 .97) الصديق أبو بكر, ص1(
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احلرب  ويف الثلث األخري من الليل كان القائد قد عبأ جنده ورتبهم وصفهم صفّ 
فام طلع الفجر حتى كانوا مع العدو يف  ,وأغذوا مجيعاً السري, ةوجعل هلم ميمنة وميرسة وساق

صعيد واحد دون أن يسمع العدو هلم مهساً وال حساً فوضع املسلمون السيف يف رقاب القوم 
 فام طلعت الشمس إال وهذه األحزاب قد تفرقت وولت األدبار.

صىل اهللا عليه  : قال عبداهللا بن مسعود لقد قمنا بعد رسول اهللا)1(يقول ابن األثري
نَّ علينا بأيب بكر, أمجعنا عىل أن ال نقاتل عىل ابنة  وسلم مقاماً كدنا هنلك فيه, لوال أن اهللا مَ
خماض وابنة لبون وأن نأكل كل قر عربية وأن نعبد اهللا حتى يأتينا اليقني. فعزم اهللا أليب بكر 

املجلية, فأما اخلطة املخزية, فأن  عىل قتاهلم فواهللا ما ريض منهم إال باخلطة املخزية أو احلرب
وأن من قتل منا يف اجلنة وأن يدوا قتالنا, ونغنم ما أخذنا  ,من قتل منهم يف النار يقروا بأنّ 

 وأما احلرب املجلية فأن خيرجوا من ديارهم. ,منهم, وأن ما أخذوا منا مردود علينا
 و يف هذه الواقعة يقول زياد بن حنظلة التميمي:

 ى ملوتته حاللــا يسعــكم أبو بكر إليهمغداة سعى 
 ومج هلن من مهجته حبال ا عليا              ــأراح عىل نواهقه

:  وقال أيضاً
 كبكبة الغزي أناخوا عىل الوفر أقمنا هلم عرض الشامل فكبكبوا      

 صبيحة يسمو بالرجال أبو بكر فام صربوا للحرب عند قيامها        

                                                            

 .231) الكامل, ص1(
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 وذبيان هننهنا بقاصمة الظهرطرقنا بني عباس بأدنى نباجها      
ولقد كانت هذه أول غزوة غزاها أبو بكر بنفسه وكان النرص فيها حليفه بعون اهللا ومل 

 يكن جيش أسامة قد عاد بعد من معاركه.
وعندما عاد اجليش إىل املدينة رأ أبو بكر يف حصافته وتقديره لألمور أال يريح 

ثم  ,وأن يضاعف من ذلتهم فقال ألسامة وجنده اسرتحيوا وأرحيوا ظهوركم ,أعداءه
باخلروج معه إىل ذي القصة بقيادته  وناد يف رجاله األولني ,استخلف أسامة عىل املدينة

ويروي الطربي يف تارخيه هذه الغزوة فيقول: فقال له املسلمون: ننشدك اهللا يا  ,للمرة الثانية
 أن تعرف نفسك فإنك إن تصب مل يكن للناس نظام ومقامك أشد عىل خليفة رسول اهللا

وألواسينك بنفيس فخرج يف  ,ال واهللا :العدو, فابعث رجالً فإن أصيب أمرت آخر, فقال
والنعامن وعبداهللا وسويد عىل ما كانوا عليه حتى نزل عىل  ,وذي القصة اتعبيته إىل ذي حس

وأخذ احلطيئة أسرياً فطارت عبس وبنو  ,أهل الربذة باألبرق فاقتتلوا فهزم اهللا احلارث وعوفاً 
وقال حرام بني ذبيان أن  ,وقد غلب بني ذبيان عىل البالد ,وأقام أبو بكر عىل األبرق أياماً  ,بكر

 غنمناها اهللا وأجالهم عنها.يتملكوا هذه البالد إذ 
ولكن ما هذا إال بداية صغرية لسنتيه احلافلتني باألحداث اجلسام فلقد ارتدت 
العرب وترضمت األرض ناراً وارتدت كل قبيلة عامة أو خاصة إال قريشا وثقيفا, واستغلظ 
بن أمر مسيلمة وطليحة واجتمع عىل طليحة عوام طيء وأسد, وارتدت غطفان تبعاً لعيينة ا

حصن فإنه قال: نبي من احلليفني: يعني أسداً وغطفان أحب إلينا من نبي من قريش وقد مات 
وجاءت األخبار من كل صوت بانتقاض العرب  ,حممد وطليحة حي فاتبعته وتبعته غطفان
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 األمر جدّ  وال شك أن الصديق نظر حوله فوجد أنّ  ,عامة أو خاصة وتسلطهم عىل املسلمني
وا عن اإلسالم مل يكن هلم عذر يف الء األعراب الذين انتقضوا عليه وارتدّ وأن هؤ ,جدّ  وأيّ 
ولكنهم ما زالوا حديثي عهد باجلاهلية واإلسالم مل يأخذ بمجامع قلوهبم حتى يكون  ,ذلك

 هداه هو هداهم وطريقه هو طريقهم.
لذلك كان احلزم من لني الطبع, دمث اخللق, احلريص عىل تألف القلوب باحلسنى 

فري عمر أال يقاتلوا قوماً يؤمنون  ,هو يستشري الصحابة يف هذا األمر وأي غريب وها ,باً غري
باهللا ورسوله فيقول الصديق: واهللا لو منعوين عقال بعري كانوا يؤدونه لرسول اهللا صىل اهللا 

فواهللا ما هو إال أن رأيت اهللا رشح  :عمر أن يقول وما يعتمّ  ,عليه وسلم لقاتلتهم عىل منعه
 صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنه احلق.

ال  وبدراسة صادقة حلياة أيب بكر الصديق من ناحية قيادته العسكرية وكافة شؤوهنا
فالرشوط املطلوبة  ,نستطيع أن نجد فيها مغمزاً من قريب أو بعيد يطعن يف عسكريته وكفاءته

قوية يف إعطاء القرارات  قابلية ايف القائد كلها موجودة فيه فلقد أثبتت وقائعه أنه كان ذ
 الرسيعة والصحيحة يشهد له بذلك ما غزاه بنفسه رغم وجود جيش أسامة وفيه جلّ 

املسلمني من املهاجرين واألنصار يف ثغور الشام فتقدم متحدياً مجوع الغزاة حتى هزمها وال 
لذلك  يقدم عىل عمله هذا إال كل جريء بعيد النظر عامل هبو النفوس وطبائع الناس. وهو

ال تنقصه الشجاعة الشخصية فمن مستهل خالفته ركب اجلمل وخرج بليل يلقى األعداء 
ولكنه أبى وكان  ,ويف غزوته الثانية رجاه املسلمون وأحلوا يف الرجاء أال يعرض نفسه للعدو

ثم كان منه ما كان من األوامر الصارمة الشديدة التي ال حيتمل هلا غري تفسري واحد  ,يف املقدمة
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مما يدل عىل إرادته القوية الثابتة  ,يف حرب املرتدين من القتل والتحريق وتشديد النكري عليهم
بل جيابه من جيادلونه يف ذلك األمر بام يقطع ألسنتهم وجيعلهم  ,وحتملة املسؤولية بال تردد

ة ن سمع اجلاريأفام  ,وكذلك فإن نفسيته مل تتغري ومل تتبدل ,يذعنون له ويرون صواب رأيه
ْلَبُ لنا منائح دارنا حتى قال: بىل لعمري ألحلبنها لكم أن  وإين ألرجو ,تقول عنه: اآلن ال حيُ

 ال يغريين ما دخلت فيه.
بعد نظره يف اإلرصار عىل إنفاذ بعث أسامة رغم الظروف الطارئة التي حتيط  وإنّ 

 باملسلمني لدليل واضح عىل ذكائه وتوقد فكره ونفاذ بصريته إىل ما هو أبعد من حدود يومه.
هو  اويف تعيينه لقادة جيوشه وما جر بينه ويب عمر بن اخلطاب بخصوص خالد مم

فته لنفسياهتم وهم جنده وهو يعاملهم بام يكسبه جهدهم معروف يف التاريخ لدليل عىل معر
وإن يف تشبث املسلمني به وهو خيرج إىل الغزو ليبقى بينهم يدبر األمور لدليل أيضاً  ,وجهدهم

عىل مقدار ثهتهم به ثم إرساله البعوث والقيادات والوصايا آلخرين ثقة منه هبم كل هذا 
قوية نافذة هياهبا حتى عمر بن اخلطاب وحيسب هلا يوحي بأن أبا بكر الصديق كان ذا شخصية 

 ألف حساب وهو من هو يف ماضيه الناصع املجيد.
كل  فلقد كانت ,وليس خيفى عىل ذي عينني ما حتمله أبو بكر يف فتوح الشام والعراق

هذه املعارك عىل عاتقه توىل هو جتنيدها وتعيني قادهتا ووجهة كل جيش وأن يقف ويستمر 
بحوائجهم اإلدارية وأوصاهم بالوصايا القيمة التي تدل عىل معرفة أكيدة  وجهز اجلميع

بمبادئ احلرب وقد اتسعت وتطاولت وتكاثر فيها اجلند وانبنى عىل ذلك آثار طويلة وكثرية 
يف شؤون املال وتوزيعه  وشؤون البلدان املفتوحة وإدارهتا يضاف إىل ذلك شأن كل فرد من 
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 مذاك حيمل أبو بكر مهه.سالمية يوأفراد األمة اإل
بعد غزوته الثانية أقام أبو بكر باملدينة مل يربحها, وال شك أن ذلك مل يكن رغبة منه 
عن مشاركة املسلمني يف مواقعهم وجهادهم, ولكن ألن األمر تغري تغرياً جذرياً وعميقاً عام 

 .كان يألف املسلمون من قبل
 أيام الرسول الكريم ال تزيد عن فلقد اتسعت رقعة املعارك وتعددت وقد كانت يف

معركة واحدة يف الوقت الواحد, وكان من السهل جداً أن يقودها عليه السالم دون أن خيشى 
أما اآلن وبعد أن اسرتاح بعث أسامة وعاد هو من غزوته الثانية فقد خرج بالناس إىل  ,بأساً 

ثم أصدر إىل كل منهم أمره  ,وجعل عىل كل لواء أمرياً  ,ذي القصة وعقد هناك أحد عرش لواء
 أن يستنفر من يمر به من املسلمني أويل القوة وأن يسري لقتال املرتدين.

 وال بأس من ذكر هذه األولوية وقادهتا:
لواء خالد بن الوليد وأمره بطليحة فإذا فرغ منه سار إىل مالك بن نويرة  .1

 بالبطاح أن أقام هلم.
 يف بني حنيفة بالياممة.لواء عكرمة بن أيب جهل وأمره بمسيلمة  .2
لواء املهاجرين أيب أمية وأمره بجنود العنيس باليمن ومعونة األبناء عىل قيس  .3

بن مكشوح ومن أعانه من أهل اليمن ثم يميض إىل كندة بحرضموت ليقاتل 
 األشعث بن قيس واملرتدين معه.

 لواء عمرو بن العاص وأمره بقضاعة يف الشامل. .4
اين وأمره بأهل دبا لقتال ذي التاج لقيط بن مالك لواء حذيفة بن حمصن الغلف .5
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 األزذي املتنبي يف عامن.
وأمرمها أن جيتمعا وكل واحد منهام عىل  ,لواء عرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة .6

 صاحبه يف عمله.
لواء رشحبيل بن حسنة يف أثر عكرمة بن أيب جهل وقال: إذا فرغ من الياممة  .7

 تقاتل أهل الردة.فاحلق بقضاعة وأنت عىل خيلك 
 لواء معن بن حاجز السلمي وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن. .8
 لواء سويد بن مقرن وأمره بتهامة باليمن. .9

لواء العالء بن احلرضمي وأمره بالبحرين لقتال احلطم ابن ضبيعة أخي بني  .10
 قيس بن ثعلبة واملرتدين معه.

 الشام الستربائها. لواء خالد بن سعيد وبعثه إىل احلمقتني من مشارف .11
ومما ال شك فيه أن أبا بكر الصديق وزع هذه األلوية توزيعاً يتناسب فيه عددها 

 وإمارهتا مع قوة القبائل املتجهة إليها, ومبلغ إحلاح هذه القبائل يف الردة.
والسؤال اآلن هو: كم من الوقت استغرق ترتيب هذه اجليوش وتعيني مساراهتا 

اهتا وجتهيزاهتا? وكم كان علم أيب بكر يف الفنون اجلغرافية العسكرية ومعاركها وتأمني إعداد
حتى يوجه جيوشه هذه كلها عىل اجلزيرة العربية بكامل أجزائها. إذ أن ثالثة من هذه األلوية 

 .والرشق قد اجتهت إىل الشامل وما تبقى اجته إىل الشامل الرشقي واجلنوب
قيادة عامة تضمن هلا استمرار االتصاالت  أفليست هذه اجليوش بحاجة إىل ;وأخرياً 

وتوايل اإلمدادات إن احتاج األمر إىل إمداد وجتديد األوامر واالجتاهات إن حصل ما يوجب 
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ذلك. ال شك أن املدينة املنورة أصبحت مكان القيادة املركزية العامة للجند كله واملرجع 
بقي أبو بكر الصديق يف املدينة الذي تصدر منه األوامر بالتحرك من مكان إىل آخر لذلك 

وذلك إيامناً منه بأن وحدة القيادة يف احلرب بعض ما تقيض به  ,القيادة املركزية املنورة يف مقرّ 
 السياسة احلكيمة وما يكفل الغلب عىل األعداء والفوز عليهم.

 ,دةمر القياأ فهذه أول ناحية بدأ فيها التغاير عام كان يف أيام حممد عليه السالم من
فلقد أصبح القائد العام يقيم يف القيادة املركزية ويقوم بتعيني أمراء اجليوش بنفسه ويعقد هلم 

 ينه هلم يف هذا األمر.ياأللوية إشارة إىل تع
هذه األلوية األحد عرش كانت مجيعها للمهاجرين مل يشاركهم فيها أحد حتى من 

 أال يدلنا هذا عىل مقصد واضح يف اختيارهم من الصديق. ,األنصار
املهاجرين هم من أكثر  وقد رأ أنّ  ,أنه نظر نظرة ثاقبة يف هذا املوضوع ال شكّ 

وألهنم أولوا السابقة يف اجلهاد وأصحاب التضحية األوىل يف  ,لنرصة دين اهللا الناس اندفاعاً 
ة قليلة, ولكن هذا كله مل يفت يف عضدهم أو سبيل اهللا يوم أن كان اجلمع مستضعفاً واحليل

يمنعهم أن يكونوا جنوداً هللا. فهم هبذا أهل من ناحية السابقة يف اإلسالم, هذا باإلضافة إىل ما 
فلقد كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أمر بعضهم  ,كان يعرفه عنهم من معرفتهم باحلرب

اجلاهلية تاريخ كعكرمة بن أيب جهل  يف حياته كخالد وعمرو بن العاص وبعضهم له يف
 وباقيهم له فيهم خري صحيح.

هبذا تكون إمارة اجليش قد أصاهبا نوع من التنظيم الرسمي أكرب من حظ التجنيد عام 
كانت عليه يف السابق, فقد تأسى أبو بكر برسول اهللا عليه الصالة والسالم يف كل أعامله لذلك 
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 منهم ما حيب وأن يكونوا من أشد املخلصني لدين اهللا.مل يكن ليعني قادة للجيش حتى ير 
والقرآن الكريم يشيد بالذين أنفقوا أمواهلم وقاتلوا يف سبيل اهللا قبل الفتح, 
ويفضلهم عىل الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا, ولذلك فإن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم جعل 

يف اإلسالم حتى كان أكثر أمراء النبي عىل  ه وأمراء جيشه السابقةتمقياسه يف املوازنة بني قاد
رساياه من املهاجرين السابقني, ولقد حذا أبو بكر الصديق حذوه يف تعيني القادة مشرتطاً ما 

 جيب أن يكون فيه أيضاً من برص باحلرب وخربة بأساليب القتال.
أثناء وكان الرسول إذا اختار قائداً دعاه إليه فعقد له لواء عىل رمح طويل ينرشه 

مسريته إىل املعركة, وغالباً ما كان القائد يستلم اللواء من يد الرسول ثم يركزه يف املسجد 
النبوي, لينضوي حتته الراغبون يف اجلهاد وقد عد اخللفاء الراشدون عقد اللواء للقائد بمثابة 

 .)1(تعيينه ألمرة كتيبة من اجلنود
ادة اجليش, وملا تطورت األحوال واخللفاء الراشدون مجيعهم قد أسندت إليهم قي

وتعددت اجليوش املقاتلة يف البلدان املختلفة بعد وفاة حممد عليه الصالة والسالم أصبح من 
الصعب عىل اخلليفة أن يقوم هبذه املهمة بنفسه فأخذ خيتار أصلح الناس لقيادهتا ممن عرف 

نت طاعة القائد واجبة بالشجاعة والنجدة واإلقدام واشتهر بالذكاء وحسن التدبري, وكا
كطاعة اخلليفة نفسه ألنه يعبرت نائبه يف القيادة ويف إمامة الصالة وإذا اجتمع أكثر من قائد 

قائد "واحد يف مكان واحد عني اخلليفة أحدهم للصالة بالناس فيصبح هذا القائد بمثابة 

                                                            

 .495) النظم اإلسالمية, الدكتور صبحي الصالح, 1(
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رة عىل النظر يف وإذا انتهى الفتح وتوقف القتال أصبحت مهمة هؤالء القواد مقصو ,"القواد
أمر اجلند وتدريبهم وحتسني معداهتم وأسلحتهم كام هو املتبع يف عرصنا احلايل. وكان ديوان 
اجلند الذي استحدثه عمر بن اخلطاب أكرب مساعد عىل حتسني نظام اجلند وضبطه يف 

 .)1(اإلسالم
ثنى ابن وهكذا فكل أمرائه ريض اهللا عنه عىل جيوشه كانوا من املهاجرين ما عدا امل

 حارثة الشيباين.
: كانت القيادة من واجبات الرئيس ولذا كان الرسول )2(يقول عبد الرؤوف عون

واخللفاء خيرجون للمعارك بأنفسهم, ولكن أوقات اخلليفة كانت ال تسمح له بذلك وكانت 
حتتم عليه الظروف البقاء إلدارة دفة احلكم وتنظيم حركات اجليوش وإمدادها بحاجتها من 

ويف هذه احلالة كان يبعث مكانه قائداً مستوفياً مؤهالت القيادة, وذلك بأن  ,ند والعتاداجل
ثم يعقد له لواء عىل رمح طويل ينرشه أثناء السري للمعركة عىل نحو ما كان  ,يدعوه إليه

معروفاً عند اجلاهليني, وأول لواء عقد يف اإلسالم ما رواه اإلدرييس يف الرتاتيب اإلدارية من 
ال تدخل املدينة إال ومعك  :أن بريدة قد حلق بالرسول وأسلم فقال النبي صىل اهللا عليه وسلم

 .)3(فجعل عاممته ثم شدها يف رمح ثم مشى بني يديه ثم دخل املدينةقال  ,لواء
ثم كان بعد ذلك إذا بعث قائداً يعقد له اللواء وسلمه له بعد تسمية اهللا والنصح له 

                                                            

 .187) النظم اإلسالمية للدكتور حسن إبراهيم حسن وأخوه, ص1(

 .317, ص1) الرتاتيب اإلدارية, ج2(

 .231) الكامل, ص3(
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مام بيته ليجتمع عنده اخلارجون للغزو استعداداً للرحيل, أفريكزه هذا يف مسجد الرسول أو 
لواء القيادة العامة بمسجد الرسول وحوله اجتمعت وكذلك كان يفعل أبو بكر فقد ركز 

 القوات وهنالك سار إىل ذي القصة ووزع جنده وألويتهم عىل قادهتم.
: أخرج البيهقي يف الدالئل عن عبداهللا بن )1(وقد قرأت يف تاريخ اخللفاء للسيوطي

و بكر وعمر بريدة قال بعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عمرو بن العاص يف رسية منهم أب
مَّ أن يأتيه فنهاه أبو  حتى انتهوا إىل مكان احلرب أمرهم عمروا ال ينوروا ناراً فغضب عمرة فهَ

 وأخربه أنه مل يستعمله رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إال لعلمه باحلرب فهدأ عنه. ,بكر
ل اهللا صىل اهللا وأخرج البيهقي عن طريق أيب معرش عن بعض مشيختهم أن رسو

إين ألؤمر الرجل عىل القوم فيهم من هو خري منه ألنه أيقظ عيناً وأبرص " :وسلم قال عليه
 ."باحلرب

وأخرج أبو نعيم أن أبا بكر قيل له: يا خليفة رسول اهللا أال تستعمل أهل بدر? قال: 
 إين أر مكاهنم ولكني أكره أن أدنسهم بالدنيا.

اخلالفة: إنام أنا متبع ولست بمبتدع رحم اهللا أبا بكر فإن أصداء كلمته من يوم ويل 
يت رسول اهللا يصنعه إال صنعته. هذه سياسة اخلليفة األول والقائد الثاين بعد أولن أدع أمراً ر

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, وأليب بكر أكثر من كل إنسان أن يتخذها سياسته. فهو قد 
إىل الرفيق األعىل ثم إنه كان  صحب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم منذ بعث حتى انتقل

                                                            

 .106للسيوطي, ص) تاريخ اخللفاء 1(
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يؤمن باهللا ورسوله إيامناً ال يكبو وال يتزعزع وكان التصاله القلبي برسول اهللا يعرف من أمره 
إين ال أعلم أحداً كان "ثنني من وفاته: ما ال يعرفه غريه وهو وحده الذي قال فيه قبل يومني ا
,  تمن العباد خليالً الختذأفضل يف الصحبة عندي يداً منه, وإين لو كنت متخذاً  أبا بكر خليالً

إن صحبته وإيامنه وإخاءه للنبي عليه  ,"وإيامن حتى جيمع اهللا بيننا عندهولكن صحبة وإخاء 
صلة وقربى, فال  السالم بلغت ما مل يبلغه عمر وال عيل وال أحد غريمها من أمس املسلمني

أنه لن خيطئ ما اتبع  ن جعله مطمئناً إىلجرم كان اتباعه النبي صحيحاً سليامً صادراً عن إيام
 )1( جتعله يسلك الطريق التي ير أن الرسول كان ال ريب يسلكها. ةالرسول, وبين

 
 إمارة اجليش زمن عمر بن اخلطاب

مل يمت أبو بكر الصديق إال وقد اطمأن عىل املسلمني إذا وىل عليهم عمر بن اخلطاب 
إين ألرجو أن أموت من  ,أقول لك ثم اعمل به ,اسمع يا عمر" :فأوصاه وهو عىل فراش موته

وإن تأخرت إىل الليل فال  ,حتى تندب الناس مع املثنى فال متسنيّ  أنا متّ  يومي هذا, فإنْ 
أصحاب خالد إىل  حتى تندب الناس مع املثنى, وإن فتح اهللا عىل أمراء الشام فارددْ  تصبحنّ 
 ."ده, وهم أهل الرضاوة هبم واجلرأة عليهمفإهنم أهله ووالة أمره وح ,العراق

الصديق مل يكن هيمه أكثر يشء من أمور املسلمني إال قياداهتم العسكرية  لكأنّ 
وال غرو فلقد كان املسلمون يف ذلك الوقت ينترشون يف العراق ويف الشام رشقاً  ,واحلربية

                                                            

 .90) الصديق أبو بكر, ص1(
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ة ثم هؤالء جلّ  ,هذه املعاركأو أين تنتهي هبم  ,سع ال يعلم إال اهللا مداهوغرباً يف وضع متّ 
أفبعيد أن هيتم أبو بكر هبم ويويص خليفته أن يكون  ,الصحابة والعرب كلهم يف ميدان القتال

 ?أمره مع املجاهدين يف سبيل اهللا قبل كل يشء أشدّ 
لقد استخلفه أبو بكر ثقة منه بأنه أقدر املسلمني عىل متابعة سياسته, وال سبيل إىل 

وأن ينفذ وصية الصديق فيندب الناس مع  ,ة إال أن يأخذ األمر باحلزممتابعة هذه السياس
املثنى إىل العراق, فلام كان الظهر وازدحم الناس للصالة صعد عمر املنرب درجة دون الدرجة 

ثم  ,فحمد اهللا وأثنى عليه وصىل عىل النبي وذكر أبا بكر وفضله, التي كان أبو بكر يقوم عليها
أهيا الناس ما أنا إال رجل منكم, ولوال أين كرهت أن أرد أمر خليفة رسول اهللا ما " :قال

. ثم قال: إن اهللا ابتالكم يب وابتالين بكم وأبقاين فيكم بعد صاحبي, فواهللا ال "تقلدت أمركم 
حيرضين يشء من أمركم فيليه أحد دوين, وال يتغيب عني فآلو فيه عن اجلزء واألمانة, ولئن 

 ,ثم التفت إليهم ,ثم نزل فصىل بالناس ,"ا ألحسنن إليهم, ولئن أساءوا ألنكلن هبمأحسنو
 ,وتكرر هذا األمر يف اليوم الثاين فلم جيبه أحد أيضاً  ,فندهبم للذهاب مع املثنى فلم جيبه أحد

ويف اليوم الثالث قام فقال: إنام مثل العرب مثل مجل أنف اتبع قائده, فلينظر قائده أين يقوده 
 .)1(أما أنا فورب الكعبة ألمحلنهم عىل الطريق

ذلك فيقول: وذكر الواقدي يف كتابه يف فتوح األنصار أن عمر قام  )2(يروي املسعودي

                                                            

 .95) الفاروق عمر, حممد حسني هيكل, ص1(

 .315, ص2) مروج الذهب ومعادن اجلوهر للمسعودي, ج2(



172 
 

يف املسجد فحمد اهللا وأثنى عليه, ثم دعاهم إىل اجلهاد وحثهم عليه وقال إنكم قد أصبحتم يف 
يه وسلم فتح بالد كرس وقيرص, وقد وعدكم النبي صىل اهللا عل ,غري دار مقام باحلجاز

فسريوا إىل أرض فارس, فقام أبو عبيد عمرو بن مسعود الثقفي وقال يا أمري املؤمنني: أنا أول 
من انتدب من الناس, فلام انتدب أبو عبيد انتدب الناس, وقيل لعمر: أمر عىل الناس رجالً 

ب, فأمر أبا عبيد, ويف حديث من املهاجرين واألنصار فقال: ال أؤمر عليهم إال أول من انتد
آخر أنه قيل له: أتؤمر رجالً من ثقيف عىل املهاجرين واألنصار? فقال: كان أول من انتدب 
فوليته وقد أمرته أن ال يقطع أمراً دون مسلمة بن أسلم بن حريش, وسليط بن قيس, وأعلمته 

شه يف موقعة اجلرس بعد أن أهنام من أهل بدر ولكن أبا عبيد هذا قطع أمراً دوهنام فاهنزمت جيو
 استشهد هو وسليط, ولوال أن سليطاً يكره خالف الطاعة النحاز بالناس.

لقد كانت هذه أول خمالفة يف سياسة عمر العسكرية من ناحية القيادة عن سياسة 
 ,سلفه الصديق, فام كان أبو بكر ليويل غري املهاجرين رغم اعرتاضات املعرتضني ومهسهم

وعذره كام يرويه اإلمام الطربي بعد أن ختاذل  ,ذا القائد العام من عذرولكن قد يكون هل
الناس طويالً عن االستجابة لنداء القائد العام باالنتداب مع املثنى إىل العراق قال: فلام اجتمع 

ال واهللا  :قال ,أمر عليهم رجالً من السابقني من املهاجرين واألنصار :ذلك البعث قيل لعمر
ام اهللا رفعكم بسبقكم ورسعتكم إىل العدو فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء فأوىل إن ,ال أفعل

ثم  ,واهللا ال أؤمر عليهم إال أوهلم انتداباً  ,وأجاب إىل الدعاء بالرياسة منكم من سبق إىل الدفع
فقال: أما إنكام لو سبقتامه لوليتكام وألدركتام  ,دعا أبا عبيد وسليط وسعد ابن عبيد األنصاري

اسمع من أصحاب النبي  :وقال أليب عبيد ,فأمر أبا عبيد عىل اجليش ,ىل ما لكام من القدمةهبا إ
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فإهنا احلرب واحلرب ال  ,مرسعاً حتى تتبني صىل اهللا عليه وسلم وأرشكهم يف األمر وال جتتهد
يصلحها إال الرجل املكيث الذي يعرف الفرصة والكفء, وقال رجل من األنصار قال عمر 

نه مل يمنعني أن أؤمر سليطاً إال رسعته إىل احلرب ويف الترسع إىل إنه أليب عبيد ريض اهللا ع
 .)1(واهللا لوال رسعته ألمرته, ولكن احلرب ال يصلحها إال املكيث ,احلرب ضياع إال عن بيان

هذه أول إمارة للجيش يقوم عمر ريض اهللا عنه بإنفاذها كام رأ رغم إشارة أصحابه 
من كان ذا صحبة, ولكنه رأ أصحاب الصحبة قد تثاقلوا ونفر أبو عبيد له بأال يؤمر إال 

 خفيفاً فواله عمر هذا األمر, وأهل التواريخ كلهم يقولون إن أبا عبيد هذا هزم يف اجلرس.
إن عمر بن اخلطاب كان رجالً شجاعاً وقوياً ومصارعاً يف شبابه وقبل إسالمه وقد 

فيهابونه, ولكن كتب السري والتاريخ مل تذكر لنا أن عمر بن كان الناس يعرفون ذلك منه 
اخلطاب كان قائد جيش أو رسية أو غزوة سواء قبل اإلسالم أو بعده سو مرة واحدة رغم 

ولكنه كان  ,اشرتاكه يف املواقع كلها مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وقربه منه أيضاً 
من حقه شيئاً ومانعاً  اً أفكان هذا منقص ,كل يشء رأي مستقيم يف امستشاراً مسموع الكلمة ذ

 له أن يكون قائداً عاماً جليوش املسلمني? ال ليس هذا بصحيح.
وتاريخ ابن اخلطاب أيضاً ال يذكر لنا شيئاً عن خروجه قائداً عامالً إىل ميادين القتال 

 طيلة مدة خالفته التي زادت عىل عرش سنني.

                                                            

 .61, ص4) تاريخ األمم وامللوك, ج1(
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ذلك عىل عمر  قتل أبو عبيد الثقفي باجلرس شقّ : وملا )1(ولكن املسعودي يقول
فخطب عمر الناس وحثهم عىل اجلهاد, وأمرهم بالتأهب ألرض العراق وعسكر  ,واملسلمني

وقد استعمل عىل مقدمته طلحة يب عبيداهللا وعىل ميمنته  ,عمر برصار وهو يريد الشخوص
فاستشارهم فأشاروا عليه الناس  اودع ,الزبري بن العوام وعىل ميرسته عبدالرمحن بن عوف

بنفسك فإنه أهيب للعدو  قال لعيل: ما تر يا أبا احلسن? أسري أم أبعث? قال: رسْ  باملسري, ثمّ 
فقالوا: أقم  ,قريش وشاورهم فدعا العباس يف جلة من مشيخة ه,وأرهب له, فخرج من عند

وابعث غريك ليكون للمسلمني إن اهنزموا فئة, وخرجوا فدخل إليه عبد الرمحن بن عوف 
فإنه إن اهنزم جيشك فليس  ,أقم وابعث ,فديت بأيب وأمي :فاستشارهم فقال عبد الرمحن

 :قال ,ذلك كهزيمتك, وإنك إن هتزم أو تقتل يكفر املسلمون وال يشهدوا أن ال إله إال اهللا أبداً 
عيل من أبعث? قال: قلت سعد بن أيب وقاص قال عمر: اعلم أن سعداً رجل شجاع,  أرشْ 

ولكني أخشى أن ال يكون له معرفة بتدبري احلرب. قال عبد الرمحن هو عىل ما تصف من 
الشجاعة, وقد صحب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وشهد بدراً فاعهد إليه وشاورنا فيام 

إنه لن خيالف أمرك, ثم خرج فدخل عثامن عليه فقال له: يا أبا عبداهللا ف ,أردت أن حتدث إليه
عيل أسري أم أقيم. فقال عثامن: أقم يا أمري املؤمنني وابعث باجليوش فإنه ال آمن إن أتى  أرشْ 

ولكن ابعث باجليوش وداركها بعضها عىل بعض  ,عليك آت أن ترجع العرب عن اإلسالم
وبرص هبا قال عمر: ومن هو? قال عثامن: عيل بن أيب طالب  وابعث رجالً له جتربة باحلرب

                                                            

 .317, ص3) مروج الذهب للمسعودي, ج1(
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فخرج عثامن فلقي علياً فذاكره  ?فهل تراه مرسعاً إليه أو ال ,فالقه وكلمه وذاكره ذلك :قال
ومن تر? قال:  :فقال له عمر ,ذلك وكرهه. فعاد عثامن إىل عمر فأخربه فأبى عيلّ  ,ذلك

ليس بصاحب ذلك قال عثامن: طلحة بن عبيد اهللا  سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل: قال عمر:
ولكني أخشى أن ال  ,أين أنت من رجل شجاع رضوب بالسيف رامٍ بالنبل :قال له عمر

يكون له معرفة بتدبري احلرب. قال ومن هو يا أمري املؤمنني? قال: سعد بن أيب وقاص فقال 
 أين قلت رجل غائب يف وما منعني من ذكره إال ,عثامن: هو صاحب ذلك ولكنه رجل غائب

فقال عمر: أر أن أوجهه وأكتب إليه أن يسري من وجهه ذلك فقال عثامن: ومره  ,عمل
فليشاور قوماً من أهل التجربة والبرص باحلرب وال يقطع األمور حتى يشاورهم ففعل عمر 

 .)1( ذلك وكتب إىل سعد بالتوجه ونحو العراق
 .فقاد سعد القادسية وانترص فيها ,وكان اختياراً موفقاً 

وال شك أن عمر بن اخلطاب كان متبعاً لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وصاحبه 
ولكن األمر اآلن خال منهام واملسؤولية كلها  ,شأن من شؤون الدولة اإلسالمية أيب بكر يف كلّ 

احلرب أو دستور  وكان أكرم من محلها بعد صاحبيه فوضع لقواده دستور ,عىل عاتقه فعملها
, )2( الزحف من اجلزيرة العربية إىل ختوم أعدائها كأحسن ما يضعه رئيس دولة لقواده وأجناده

ة ويعهد يف تنفيذها إىل ذي خربة وأمانة, وال ـفكان دستوره يف احلرب أن يضع األسس العامّ 

                                                            

 .318, ص3) مروج الذهب, ج1(

 .99ص ) عبقرية عمر, عباس حممود العقاد,2(
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إذ ليس القائد  ,دهالتخيل اعتامداً عىل القائد وح يتخىل عن تبعته العظمى يف مصائر احلرب كلّ 
وحده هو املسؤول الوحيد عن مصري معاركه, فإذا رأ القائد رأياً وخالفه هذا يف رأيه أعانه 

يد القائد فيام  باملدد واملشورة ليقنعه بالرأي الذي دعاه إليه, وكان إىل جانب ذلك ال يغلّ 
احلصار  يادين وفكّ حيسن أن تنطلق فيه, فإذا جتاوز األمر سياسة احلرب العامة من فتح امل

وأن جيري يف  ,القائد عنده أن خيتار لنفسه وال ينتظر الرجوع إليه فمن حقّ  ,وانتظام اهلجوم
وهلذا استشاره أبو عبيدة يف دخول  ,إدارة املعركة عىل الوجه الذي متليه رضورة الساعة

ر الغائب أنت الشاهد وأنا الغائب, والشاهد ير ما ال ي" :فكتب له, الدروب خلف العدو
وأنت بحرضة عدوك وعيونك تأتيك باإلخبار, فإن رأيت الدخول إىل الدروب صواباً فابعث 

هم وإن طلبوا إليك الصلح إليهم الرسايا وادخل معهم بالدهم وضيق عليهم مسالك
 ."فصاحلهم

فهو يضع القواعد العامة للحملة كلها منذ بدايتها ويرافق حركاهتا ساعة بساعة 
وهو خيتار القائد الضليع بتسيري تلك احلملة وهو بعد هذا ال يعفي نفسه من التبعة ويوماً بيوم 

وال يعفي القائد من واجب الرجوع إليه يف املواقف احلاسمة, وهذه السياسة احلاسمة التي 
سار عليها عمر هي السياسة التي ال يستطيع حاكم أن جيري عىل غريها يف حرب قديمة أو 

أكل عمر "وجعلت رستم يقول:  ,النرص كام يكسبه القائد يف امليدان فجعلته كاسب ,حديثة
 .)1( "كبدي

                                                            

 .102) املصدر السابق, ص1(
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إن عمر وهو يواجه هذه احلركة العسكرية الضخمة للفتوح اإلسالمية والتي مل يشهد 
فجيوش املسلمني  ,هلا العرب مثيالً يف تارخيهم جعلته يبدو وكأنه يف مركبة دائرة ال تقف أبداً 

وس خالل الشام ووجد نفسه مقبالً عىل عمل ضخم هو مواجهة تطوي أمالك الفرس وجت
أكرب دولتني يف العامل املعروف حينذاك: الدولة الفارسية والدولة البيزنطية اللتني تنبهتا إىل 
خطر املسلمني فاختذتا العدة للقضاء عليهم أو ردهم إىل بالدهم, هذا األمر الباهظ حيتاج إىل 

يف ربيعة وال مرض  اوال تدعو" :رأيناه يشتد يف طلب اجلند فيقول ولذا ,كل ما يمكن ملساندته
 ."وه, فإن جاء طائعاً وإال حرشمتوهوال حلفائها أحداً من أهل النجدة وال فارساً إال جلبتم
 ومن أهم ما وضعه الديوان. ,فبدأ يضع القواعد األساسية للنظام العسكري

ط, فلقد قام عمر بأمرها كامالً من ولكن ما لنا ولذلك ونحن بصدد أمر القيادة فق
مركز قيادته يف املدينة واضطر بعد وقت ملوافقة قادته عىل إنشاء قواعد اسرتاتيجية تكون ملجأ 

عدة للحرب  )1( فكانت الكوفة والبرصة وكان لعمر أربعة آالف فرس يف الكوفة ,للمسلمني
وكان قيمه عليها سلامن بن ربيعة الباهيل وبالبرصة نحو منها ويف كل مرص من  ,والقتال

 األمصار الثامنية عىل قدرها.
التي أضفاها عمر عىل اجليش اإلسالمي وقادته كثرية وقد أخذها  )2( ومظاهر التنظيم

اع مجيعها عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مع تعديل يتالءم مع حاجة املسلمني بعد اتس

                                                            

 .196, ص4)تاريخ األمم وامللوك للطربي, ج1(

 .492) النظم اإلسالمية الدكتور صبحي الصالح, ص2(
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ولعلنا ال نخطئ إذا رددنا رتبتي النقيب والعريف إىل العرص  ,رقعة الدولة وكثرة الفتوح
فإن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم هو الذي اختار ليلة العقبة الثانية اثني عرش نقيباً  ,النبوي

ذي عىل الناس مرشفني عىل العرفاء, وهو ال ممن وفد إىل مكة من أهل املدينة وجعلهم كفالء
وقد ذكر ذلك الطربي خالل حديثه  ,قسم أصحابه عرافات وجعل عىل كل عرشة منهم عريفاً 

فجعل عىل كل عرشة عريفاً كام  ,موضحاً أن سعد بن أيب وقاص عرف العرفاء ,عن القادسية
 كانت العرافات أزمان النبي صىل اهللا عليه وسلم.

ل العرافات صدراً من خالفته كام عوّ ل عىل هذا النظام النبوي يف ويبدو أن عمر عوّ 
كتب عىل سعد بن أيب وقاص قبيل وقيعة القادسية يقول: إذا جاءك  إذ ,عىل ذلك قبله أبو بكر

وأمر عىل أجنادهم وعبهم ومر رؤوس القوم  , الناس وعرف عليهمكتايب هذا فعرشّ 
 .واجعل عىل الرايات رجاالً من أهل السابقة ,وقدرهم وهم شهود ,فليشهدوا

الرتب الباقية من كتب التاريخ املوثوقة لوجدنا أن اجليش  أهمّ  ولو ذهبنا نستقيص
وأمري الكردوس عىل  ,والقائد عىل مئة ,عرف عىل عهد عمر رتبة اخلليفة عىل مخسني جندياً 

وكان عمر بنفسه أرشف عىل تدريب اجلند يف   ,وأمري اجليش عىل عرشة آالف أو تزيد ,ألف
وصحب معه نعات اخليل اخلرباء فيها, فللفاروق عمر يرجع  ,املدينةاحلمى القريب من 

 الفضل يف إنشاء اجليش اإلسالمي وتنظيمه للدفاع عن دين اهللا احلنيف.
تر هل غري عمر شيئاً مذكوراً من خطة تعيني أمراء اجليش عام كان عليه أبو بكر من 

 اختيار أهل اهلجرة والسابقة يف اإلسالم?
ويدلنا عىل هذا ما حدث مع القائد عتبة بن غزوان قائد معركة  , ذلكإن عمر مل يغري
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فبعد أن انترص فيها عرب النهر عىل أثر جيش الفرس املنهزم وتعقبه واستوىل عىل دست  ,األبلة
ميسان وأخذ مرزباهنا أسرياً وبعث بمنطقته إىل املدينة, وعرف عمر ممن محل املنطقة إليه أن 

بأنعم الدنيا حباً فخيش مغبة ذلك عليهم ودعا إليه عتبة يسأله عام العرب بالعراق شغفوا 
أصاهبم واستخلف عتبة جماشع بن مسعود عىل اجليش واملغرية بن شعبة عىل الصالة, فلام 
عرف عمر استخالفه جماشعاً أظهر الغضب منه وقال له: تستعمل رجالً من أهل الوبرعىل 

املغرية بن شعبة هزم الفرس باملرغاب, وأنه برغم  أهل املدر, أتدري ما حيدث? وذكر له أن
املغرية, حتى ال يكون لبدوي إمارة عىل قريش أو  انتصار جماشع بالفرات قد أسند أمر اجلند إىل

عىل رجل من أصحاب رسول اهللا إذن فهذه هي خطته واضحة كل الوضوح وما حصل من 
 ها.عتذر به ومل يعد لغرياتعيينه أليب عبيد فهو ذاك الذي 

من مجاع ما ذكرنا نر أن عمر بن اخلطاب يف اختياره للقادة قد وضع أسساً واضحة 
وفعله مع  ,فمن رشوطه األول: أن يكون القائد صحابياً  ,يسري عليها من خلفه أن اتقوا اهللا
ألن الصحابة بصورة عامة كان هلم جتارب طويلة ومفيدة يف  ,صحابته أوضح دليل عىل ذلك

ثم إن إيامهنم العميق كان  ,حتت لواء الرسول صىل اهللا عليه وسلم وبعده ميادين القتال
لذلك كان القتل فيهم أكثر من غريهم  ,جيعلهم يقدمون عىل املعركة ببسالة منقطعة النظري

وتشهد له بذلك معركة الياممة فقد قتل من املهاجرين واألنصار فيها ثالثامئة وستون شهيداً 
 ل.ومن غريهم ثالثامئة رج

وليقني املثنى هبذا األمر فلقد غضب عندما استأثر خالد بن الوليد بالصحابة الذين 
كانوا مع املثنى بنفسه بعد أن أعطى املثنى مثل عددهم ممن مل يكن له صحبة مع رسول اهللا 
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صىل اهللا عليه وسلم, واستأثر لنفسه أيضاً بمن كان قدم عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم وافداً 
للمثنى أيضاً مثل عددهم من أهل القناعة فقال املثنى واهللا ال أقيم إال عىل إنفاذ أمر أيب  تاركاً 

فلام رأ خالد منه ذلك  ,بكر وباهللا ما أرجو النرص إال بأصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم
 أرضاه.

ن قرص إإال  ,عمر كان يفضل السابقني األولني من الصحابة عىل غريهم والثاين أنّ 
فكان يفضل عليهم حينذاك من برز بأعامله وفرضه للعطاء ويتضمن صورة  ,م عملهمهب

 واضحة من ذلك.
عمر كان يضع اخلرب بشؤون احلرب وإدارهتا موضعاً مالزماً للصحبة  والثالث أنّ 

فقد أوىص أبا عبيد أن يكون مكيثاً غري متهور, وامتنع عن تأمري سليط لعجلته وأعجبه  ,تقريباً 
 .ن أيب وقاص أنه شجاع راميف سعد اب

 اعمر كان ينظر إىل شخصية القائد ويريده دائامً أن يكون مسيطراً ذ والرابعة أنّ 
: دلوين عىل رجل استعمله  ,شخصية نافذة عىل كل من حوله فقد سأل يوما ً أصحابه قائالً

وإذا كان  ,قال: إذا كان يف القوم وليس أمريهم كان كأنه أمريهم ?فسألوه: ما رشطك فيه
ولذلك فقد عزل رشحبيل بن حسنة عن إمارته وقام بعذره يف  ,أمريهم كان كأنه رجل منهم

: إين مل أعزله عن سخطة, ولكني أريد رجالً أقو من رجل. وكان يقول إين  الناس قائالً
 ألحترج أن أستعمل الرجل وأنا أجد أقو منه.

يف التاريخ بأنصع صفحة حرب هلذه كله نجحت قيادة عمر ونجح قادة عمر وقاموا 
 سجلوها بدمائهم يف سبيل إعالء كلمة احلق ونرصة دينه.
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اجليش اإلسالمي األول ومؤسسه وقائده  القد كان الرسول عليه السالم هو أب
وتابعه يف  ,ورائده ومنظمه ومصلحه وباعث كيانه وموطد أركانه وراسم أهدافه وخمططها

فسار عىل النهج واشتد  ء عمر بن اخلطاب القائد الفذّ ثم جا ,ذلك خليفته أبو بكر الصديق
 فكان مثالً أعىل ملن يريدون أن حيكموا باسم اهللا ودين اهللا. ,فيه

يع يف إعطاء قراره إن مزايا القائد العسكري الفذ كلها كان متوفرة يف عمر فهو رس
له املسلمون قبل بكل ما حتمل الكلمة من معنى وذو إرادة قوية ثابتة عرفها  الصحيح وشجاع

بيعته وحسبوا هلا ألف حساب بعدها ولقد راجعوا أبا بكر فيها, ثم حتمل مسؤولية جسيمة 
فأثبت بجدارة ناصعة أنه عىل علم بمبادئ احلرب بام كان يرسمه  ,من أول يوم وكان هلا أهالً 

مع كل هذا وخيططه لقادته يف امليادين وهو يف مركزه وبام يزودهم من نصائح وأوامر احلرب, و
ولقد  ,فلم تتغري له نفسية وبقي هو عمر ينام يف زاوية املسجد حتى ليعجب من ذلك اهلرمزان

اعرتف قادته مجيعهم ببعد نظره وسبقه يف منعهم من مالحقة الفرس يف جباهلم وأمره هلم بفتح 
م فهو ألهنا رأس الشام ويف تعيينه ألمراء جيشه كان يعرف نفسية كل واحد منه ,دمشق أوالً 

حياسبهم عليها ويعطيهم حقوقهم كاملة ثقة منه هبم وثقة منهم به, فهو إنام يتوىل أمر املسلمني 
 افحيثام وجد الربح باع واشرت فأحبوه حباً جعل أب ,ال أمره هو وهو إنام يتاجر للمسلمني

ما من أهل بيت من العرب حارض وال باد إال قد دخل عليهم  :يقول ملا أصيب عمر طلحة
قالت  :الطربي أخرج عن طارق بن شهاب قال ولقد أورد السيوطي أنّ  ,)1( بقتل عمر نقص

                                                            

 ) الفاروق القائد, حممود شيت اخلطاب..1(
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ى اإلسالم هَ  .)1( أم أيمن يوم قتل عمر: اليوم وَ
 .لقد كان ذا شخصية نفاذة قوية يف كل جوانبها وهوصاحب املايض املجيد

نظم الفتوح وسعى يف توسيعه ما وسعه هذا هو عمر بن اخلطاب القائد املغوار الذي 
وإنام بقي جلداً صابراً حمتسباً كل عمله يف سبيل  ,فام قرص وال استكان يف يوم من أيامه ,اجلهد
كان إسالم عمر فتحاً وكانت هجرته " :وصدق ابن مسعود حني قال ,فلقد وصل واهللا ,اهللا

 ."نرصاً وكانت  إمارته رمحة
أخرج يف املصنف عن حكيم بن عمري قال: كتب  ةبأورد السيوطي أن ابن أيب شي

حتى يطلع الدرب لئال حتمله  عمر بن اخلطاب: أال ال جيلدن أمري جيش وال رسية أحداً احلدّ 
 محية الشيطان أن يلحق بالكفار.

موسى األشعري ألحد جنده يقتص منه يف رضبه أسواطاً وحلق  اولقد أقعد أب
 يرمحك اهللا يا عمر. ,)2(هشعر

إن قواعد اإلمارة  :أراين مغالياً أو جمانباً للحقيقة بعد كل هذا إذا قلت ولست
فال جديد  ,عىل درب واضحة وخطة مسلوكة معروفة العسكرية بعد عمر ما كانت تسري إال

يضاف إىل سجالهتا وال حديث يعهد منها سو خروجها عىل درب تقو اهللا خلدمة مصالح 
 .أو غريه د عثامن أو عيلّ فال جديد يف األمر يف عه ,العباد

                                                            

 .136) تاريخ اخللفاء للسيوطي, ص1(

 .114) القضايا الكرب يف اإلسالم, عبد املتعال الصعيدي, ص2(
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 الفصل الثالث
 صالحيات أمري اجليش اإلسالمي كام أصبحت واضحة خالل هذه الفرتة

 
فلقد  ,مل يأذن اهللا ألحد بأن يكون أسوة خللقه إال خلريهم حممد صىل اهللا عليه وسلم

قام بام ارتضاه له من إمارة حيرسه بعينه وال يقره عىل خمالفة بسيطة يف أي شأن من شؤون 
ن يسلكوه أفاختار أمراء رساياه ومغازيه وأوصاهم وبني هلم الطريق الذي جيب  ,املسلمني

ولذلك كان  ,وحدود املعارك التي عليهم أن خيوضوها ونوع األعامل التي جيب أن يقوموا هبا
سبهم عىل الصغرية والكبرية ففي رسية عبداهللا بن جحش بعد حصول املعركة قدموا عىل حيا

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم املدينة فقال عليه السالم, ما أمرتكم بقتال يف الشهر احلرام, 
, فسقط يف أيدي القوم وظنوا أهنم  ,فوقف العري واألسريين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً

 هلكوا.
ل غنيمة غنمها املسلمون. وكانت أول الغزوات التي قام فيها بن هشام: وهي أوّ قال ا

أمريها باستعامل صالحياته يف قسمة الغنائم. ومل يزد األمر عن ذلك يف عهد رسول اهللا صىل 
وأما  ,فكل معاركه الكبرية كان هو قائدها ويترصف كام ير يف كل شؤوهنا ,اهللا عليه وسلم

ثم  ,خترج عن أن يكون هناك يشء من الفيء والغنائم يتوىل األمري قسمتها رساياه األخر فلم
 يعودون مجيعاً إىل مدينة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم.

ويف عام الوفود, قدم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم رصد بن عبداهللا األزدي 
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عليه وسلم عىل من أسلم  فأسلم وحسن إسالمه يف وفد من األزد, فأمره رسول اهللا صىل اهللا
فخرج  ,)1(من قومه وأمره أن جياهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الرشك من قبل اليمن

رصد بن عبداهللا حتى نزل بجرش وهي يومئذ مدينة مغلقة وهبا قبائل من قبائل اليمن وقد 
قريباً فيها  فحارصوهم ,ضوت إليهم خثعم فدخلوها معهم حني سمعوا بسري املسلمني إليهم

من شهر وامتنعوا فيها منه, ثم إنه رجع عنهم قافالً حتى إذا كان إىل جبل له يقال له شكر, ظن 
أهل جرش أنه إنام وىل عنهم منهزماً فخرجوا يف طلبه, حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم 

.  قتالً شديداً
رسوهلم  كوقدم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كتاب ملوك محري مقدمة من تبو

وأمره أن ييرس وال  ,وأن أمريهم معاذ بن جبل إليه بإسالمهم فأرسل عليه السالم رسله إليهم
إن اهللا قد هداكم هبداه إن أصلحتم وأطعتم اهللا  أو :وقال يف كتابه إليهم عليه السالم ,يعرس

ورسوله وأقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من الغنائم مخس اهللا وسهم الرسول 
 الخ كتابه الكريم. وصفيه...

ثم بعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد يف شهر ربيع اآلخر أو 
مجاد األوىل سنة عرش إىل بني حارث بن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم إىل اإلسالم قبل 

ى قدم فإن استجابوا فاقبل منهم وإن مل يفعلوا فقاتلهم فخرج خالد حت ,أن يقاتلهم ثالثاً 
عليهم فبعث الركبان يرضبون يف كل وجه ويدعون إىل اإلسالم ويقولون أهيا الناس أسلموا 

                                                            

 .233,ص4ة ابن هشام,ج) سري1(
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القوم قد أسلموا ومل  تسلموا فأسلم الناس. فكتب خالد إىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أنّ 
لمهم معامل يقاتلوا وإنه مقيم بني أظهرهم يأمرهم بام أمره اهللا به وينهاهم عام هناهم اهللا عنه وع

فكتب إليها الرسول عليه السالم أن برشهم وأنذرهم  ,اإلسالم وسنة النبي عليه السالم
 وأقبل وليقبل معك وفدهم والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته.

وقد كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قد بعث إليهم بعد أن وىل وفدهم عمرو بن 
ومعامل اإلسالم ويأخذ منهم صدقاهتم, وينهى إذا كان حزم ليفقههم يف الدين ويعلمهم السنة 

بني الناس هيج عن الدعاء إىل القبائل والعشائر وليكن دعواهم إىل اهللا عز وجل وحده ال 
إىل القبائل والعشائر فليقطفوا بالسيف حتى تكون  افمن مل يدع إىل اهللا ودع ,رشيك له

 د يف كتاب النبي عليه السالم إىل عمرو.دعواهم إىل اهللا وحده ال رشيك له إىل آخر ما ور
وعامله عىل  اءهقال ابن اسحق, وكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قد بعث امر

 ,فبعث املهاجرين أيب أمية بن املغرية إىل صنعاء ,إىل كل ما أوطأ اإلسالم من البلدان الصدقات
ضة األنصاري إىل حرضموت وبعث زياد بن لبيد أخا بني بيا ,فخرج عليه العنيس وهو فيها

وعىل صدقاهتا وبعث عدي بن حاتم عىل طيء وصدقاهتا وعىل بني أسد وبعث مالك بن 
عىل صدقات بني حنظلة, وفرق صدقة بني سعد عىل  − قال ابن هشام: الريبوش –نويرة 

وكان قد  ,رجلني منهم, فبعث الزبرقان بن بدر عىل ناحية منها, وقيس بن عاصم عىل ناحية
لعالء بن احلرضمي عىل البحرين, وبعث عيل بن أيب طالب رضوان اهللا عليه إىل أهل بعث ا

 نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم.
ويف غزوة عمرو بن العاص ذات السالسل عندما بعث عمرو إىل الرسول يستمده 
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األولني فيهم أبو فبعث إليه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أبا عبيدة بن اجلراح يف املهاجرين 
بكر وعمر وقال أليب عبيدة حني وجهه: ال ختتلف, فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له 

 ,ال ولكني عىل ما أنا عليه وأنت عىل ما أنت عليه :قال أبو عبيدة ,عمرو: إنام جئت مدداً يل
: بل أنت مدد يل, فقال له فقال له عمرو ,وكان أبو عبيدة رجالً ليناً سهالً هيناً عليه أمر الدنيا

عبيدة ياعمرو: إن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال يل: ال ختتلفا وإنك إن عصيتني أطعتك, 
 فصىل عمرو بالناس. ,فإين األمري عليك وأنت مدد يل: قال فدونك :قال

من مجاع ما ذكرت من سرية رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم تظهر لنا بجالء 
 اجليش لعهده عليه السالم فهي إنام تنحرص يف األشياء التالية:صالحيات أمري 

 إمامة الصالة وهي أوالً قبل كل يشء وهي داللة اإلمارة وإشارهتا.  .1
 قسمة الفيء والغنائم عىل ما أشار إليه القرآن الكريم. .2
ذلك أن رسالة اهللا وتبليغها من أهم  ,مقاتلة من يليه من أهل الرشك .3

 الواجبات وأوالها.
 لدعوة لدين اإلسالم وتبليغ رسالة رسوله إىل الناس.ا .4
إقامة احلدود وشعائر اإلسالم وتنفيذ أحكامه يف املخالفني وهذا أمور  .5

 القضاء.
 مجع الصدقات واستالم اجلزية ورصفها يف سبيلها املرشوع. .6
هذه األمور الستة هي التي يمكن أن تكون صالحيات أمري اجليش يف عهد  .7

ليه وسلم قد وصلت إليها وليس أحد يستطيع أن يشكك يف أن الرسول صىل اهللا ع



189 
 

هذا األمري إنام كان يتوىل كل صالحياته هذه نيابة عن الرسول يف شؤون الدين 
فاألمور اإلدارية بمعناها املتعارف عليه يف عرصنا احلارض مل تكن بالوضوح  ,والدنيا

فيه إن كان يستطيع ذلك ولكن األمري كان يقوم بكل شأن ويفصل  ,الذي نعرفه اآلن
وإال أرسل إىل حممد عليه الصالة والسالم يسأله رأيه فيام زاد عن ذلك وجهل  ,فوراً 
وهذا معاذ بن جبل حني سأله عليه الصالة والسالم إىل اليمن يسأله بم حيكم  ,أمره

 فيقول بكتاب اهللا ثم بسنة رسوله ثم جيتهد رأيه.
تكن حكومة دينية فحسب بل كانت حكومة  وحكومة النبي صىل اهللا عليه وسلم مل

, فقد كان يقود اجليوش ويفصل يف اخلصومات وجيبي األموال, ومن ثم كان  سياسية أيضاً
والسلطة  ,والسلطة الدينية هنا بمعنى النبوة والرسالة ,جيمع يف يده السلطتني الدينية والدنيوية

إذ كان الفرض األول الذي بعث  ,يةواملنفذ واحلفظ لتلك السلطة الثان سالدنيوية هي احلار
 الرسول الكريم من أجله هو نرش الدعوة اإلسالمية إىل العاملني.

, فقد كان يبعث إىل القبائل التي دخلت يف )1(وقد وضع الرسول نواة النظام اإلداري
اإلسالم من يقرئها القرآن, وملا هاجر إىل املدينة وضع نظام الدولة اإلسالمية عىل ما تقدم, 
فكان ينيب عنه عامالً عىل القبائل وعىل املدن, وكان عىل كل مدينة كبرية باحلجاز واليمن وعىل 
 كل قبيلة كبرية عامل من قبله وكانت وظيفة هؤالء العامل اإلمامة يف الصالة ومجع الصدقات.

فلام تويف عليه الصالة والسالم وقام أبو بكر باألمر من بعده كانت خطته وأهدافه 

                                                            

 .152) النظم اإلسالمية تأليف حسن وعىل إبراهيم, ص1(
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.حتقيق   سنة الرسول عليه الصالة والسالم والسري عىل منهاجها سرياً دقيقاً
فقد كان يويص أمراءه أوالً وقبل كل يشء بتقو اهللا وإقامة الصالة والتمسك بسنة  

 ثم يوصيهم بأشياء تنفعهم يف جماهبة العدو ولقياه. ,حممد عليه السالم
يف أن يكون مهاجراً ومن وأبو بكر ريض اهللا عنه هو واضع رشوط اإلمارة للجيش 

 وهو الذي منع االستعانة باملرتدين من العرب بعد حروب الردة يف الفتوح. ,السابقني
ولنرضب عىل ذلك  ,وال يسمع فيهم كالماً  ,وهو الذي كان يتخري قادته أيام اختيار

رعاً بل قال عندما ضاق ذ ,مثالً بخالد بن الوليد الذي مل يستمع فيه أقوال عمر وأيب قتادة
 كنت ألشيم سيفاً سله اهللا عىل الكافرين. بإحلاح عمر ال يا عمر: ما
صالحيات أمراء اجليش يف أيام أيب بكر مل تزد شيئاً عام كانت  فإنّ  ;وبناء عىل ذلك

وذلك النشغال األمراء مجيعاً يف اجلهاد وتبليغ  ,عليه يف عهد الرسول صىل اهللا عليه وسلم
فكانوا إذا فتحوا بلداً انتقلوا إىل غريه دون أن يتمركزوا  ,ملجاورةرسالة اإلسالم إىل األمم ا

بل كان ينحرص عملهم يف اجلهاد والقتال وما  ,فيضطرون إىل إقامة األعامل اإلدارية وغريها
 يتبع ذلك من تبعات األرس والغنائم وقسمتها ومراءاة أمر اجلنود واملحافظة عليها.

ت يف عهده الفتوح يف العراق والشام ومرص ثم جاء عمر بن اخلطاب وقد اتسع
بد من وجود مشاكل اإلدارة يف البالد املفتوحة وظهور صالحيات أمري اجلند  فكان ال ,وإيران

 واضحة كل الوضوح حتى يستطيع كل أمري من القيام بمهامه دون تداخل مع مهام أمري آخر.
فهو اإلمام يف  ,اريفكان أمري اجليش يف عهد عمر يتوىل احلكم السيايس واإلد

الصالة واحلاكم اإلداري املنفذ ملصالح املسلمني فيام بينهم ويف األرايض املفتوحة وهو القايض 
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الذي يفصل يف خالفات الناس حيثام انتهوا إليه. لذلك فطاعة القادة كانت واجبة كطاعة 
مع أكثر من قائد يف مكان وإذا اجت ,ألنه يعترب نائبه يف القيادة ويف إمامة الصالة ,اخلليفة نفسه

 واحد عني اخلليفة أحدهم للصالة بالناس فيصبح هذا قائد القواد.
وإذا انتهى الفتح وتوقف القتال أصبحت مهمة هؤالء القواد مقصورة عىل النظر يف 

 .أمر اجلند وتدريبهم وحتسني معداهتم وأسلحتهم وكافة شؤوهنم
 ,أول عهد عمر ما يليه هو باملدينةعىل كل حال فقد كان هؤالء األمراء يلون يف 

عىل أن عمر ألفى نفسه بعد قليل من  ,فيجمعون بني سلطان القضاء والتنفيذ وإمارة اجلند
ل يوم بويع عىل أن واليته قد شغلته شؤون الدولة العامة وسياستها العليا عام كان قد عوّ 

وذلك لكثرة ما  ,اإلذن ألحد بأن ييل منه شيئاً  وعدّ  ,يضطلع هو به من تفرده باألمر كله وحده
يرده عن أمر اجلند ومواقفهم ومعاركهم يف العراق ومثلها وأكثر منها يف بالد الشام ومرص 

زد عىل هذا أن مصالح الناس باملدينة املنورة كانت تزداد تشابكاً وتعقيداً بازدياد  ,وغري ذلك
فكان تقدم الفتح وما يقتضيه من تنظيم لشؤون  عدد ساكنيها وكثرة املال الذي يرد عليها,

له من آراء يف هذا  البالد التي تم االستيالء عليها يدعوه أن يكتب إىل أمراء جنده بام يعنّ 
من أن يويل أعواناً له يقضون مصالح األفراد فيام ال تتأثر به مصلحة  التنظيم, لذلك مل يكن بدّ 

صل قضاء املدينة عن سلطته وأقام أبا الدرداء عليه وكان أول ما صنعه من ذلك أن ف ,الدولة
 وجعل له اسم القايض.

وعىل هذا املقياس كان أمراء اجلند يف العراق والشام, تشابكت املصالح وكثرت 
, فلم يبق املشاكل وأخذ اجلهاد وترتيب اجلند عندهم ما يكفي من  منهم كل وقتهم تقريباً
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 .اكلهم والتفرغ لرتتيب شؤوهنم اإلدارية واملاليةمش الوقت للنظر يف خالفات الناس وفضّ 
ولقناعة القائد األعىل بذلك وبعد أن تم متصري الكوفة والبرصة وأقام  بناء عليه

وقضاء البرصة أليب  ,العرب فيهام وكثرت املنازعات بني أفرادمها جعل قضاء الكوفة لرشيح
لمني لقيس بن أيب العاص وملا فتحت مرص جعل القضاء فيها بني املس ,موسى األشعري

 .)1(السهمي
فكان فصل السلطة القضائية عن أمراء األجناد يف البالء املفتوحة أول الصالحيات 

بل أعفوا منها حتى يتم هلم التفرغ ملا هم فيه من أمر اجلهاد وتبليغ رسالة  ,التي أخذت منهم
 اإلسالم.

مصالح الناس وشؤوهنم ال تنتهي عند أمر القضاء  فإنّ  ,ومل يقف األمر عند هذا احلدّ 
بل هناك أمور كثرية أوجدهتا الفتوح كمسح األرايض واإلرشاف عىل بيوت مال  ,واجلهاد

مرص من األمصار وهذه األمور أيضاً جعلت عمر يفكر فيها فرأ أن يفصلها  املسلمني يف كلّ 
سم بن سالم قال: حدثنا األنصاري فقد رو أبو عبيد القا ,عن أمراء األجناد وعني غريهم
وال أعلم إسامعيل بن إبراهيم إال قد حدثناه أيضاً عن سعيد بن  :حممد بن عبداهللا قال أبو عبيد

أن عمر بن اخلطاب بعث عامر بن يارس إىل  − بن محيد –أيب عروبة عن قتادة عن أيب جملز الحق 
قضائهم وبيت ماهلم وعثامن بن أهل الكوفة عىل صالته وجيوشه وعبد اهللا بن مسعود عىل 

                                                            

 .223, ص2) الفاروق عمر, حممد حسني هيكل, ج1(
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 .)1(ثم فرض هلم يف كل يوم شاة بينهم ,حنيف عىل مساحة األرض
فإن عمر بن اخلطاب التساع رقعة الدولة قسم أرجاءها إىل واليات وجعل  ;وهكذا

بل هو تابع  ,ومعنى عامل يفيد أن صاحبه ليس مطلق السلطة ,أمري كل والية يسمى عامالً 
حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال:  :)2(ك يقول الطربيويف ذل ,ملن استعمله

سمعت أبا حصني قال: كان عمر إذا استعمل العامل خرج معهم يشيعهم فيقول إين مل 
أستعملكم عىل أمة حممد صىل اهللا عليه وسلم عىل أشعارهم وال عىل أبشارهم إنام استعملتكم 

وإين مل أسلطكم عىل  ,نهم باحلق وتقسموا بينهم بالعدلعليهم لتقيموا هبم الصالة وتقضوا بي
 أبشارهم وال عىل أشعارهم.

فإن هذه السلطة املطلقة التي كان يتمتع هبا أمري اجليش قد أخذت تنقص من  ;وهكذا
فة يأفرادها شيئاً فشيئاً فبعد أن كان عتبة بن غزوان يويل جماشع بن مسعود عىل اجليش خل

الصالة وهو راجع إىل عمر أصبح مع مرور الزمن ال يملك هذه واملغرية بن شعبة عىل 
.  السلطات أبداً
هؤالء األمراء الذين كانوا يقيمون بإمامة الناس يف الصالة والفصل يف  فإنّ  ;وهكذا

اخلصومات بينهم وقيادة اجلند يف احلرب ومجع األموال من مواردها املرشوعة وما إىل ذلك 
 من مهام الدولة أخذت صالحياهتم هذه تتقلص بتعيني عامل عىل شؤون كانت من صميم

                                                            

 .096) كتاب األموال أليب عبيد قاسم بن سالم حتقيق حممد خليل هراس, ص1(

 .19, ص5) الطربي تاريخ األمم وامللوك, ج2(
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وأنه يتوىل الشؤون املالية وكان بمثابة الرقيب  ,الء العاملهؤ وكان عامل اخلراج أهمّ  ,أعامهلم
 مما أد بعد وقف غري بعيد إىل تنازع السلطة والتنافس بني الرجلني. ,عىل أعامل األمري

وقد كانت هيبته  ,ولكن قوة عمر يف شخصيته كانت تقف حائالً دون وقوع أي نزاع
وأن تسلك سبيالً ال يريض اهللا  ,اجلادةيف الصدور تزع كل نفس عن أن تفكر يف اخلروج عن 

 بحال.
قد "ل ما كتبه إىل أمراء األجناد وكان أوّ  ,وملا ويل عثامن اخلالفة سار عىل سياسة عمر

وال يبلغني عن أحد منكم تغيري وال  ,بل كان عىل مأل منا ,وضع لكم عمر ما مل يغب عنا
فإن صالحيات أمري اجليش بدأت ذا كوه ," اهللا ما بكم ويستبدل بكم غريكمتبديل فيغري

فام انقىض عهد عثامن وهو مل يزد يف  ,تتقلص نحو االختصاص يف امليدان العسكري
فالحقته الفتن  ,الصالحيات أو ينقص منها شيئاً مذكوراً حتى جاء عيل بن أيب طالب

جيشه بل ترك مدينته وقاعدته وقاد  ,اهتاممه واملشاكل الداخلية عن أن يويل هذا األمر جلّ 
وخرج يقاتل اخلارجني عىل خالفته يف العراق فاتسع عليه اخلرق ومتاألت عليه خصومات 

 .كانت كامنة فام تركت له وقتاً وال أعطته فرصة. وهو من هو يف احلروب وقيادهتا
فقد  ,ن إمارة اجلند كانت إمارة عامة هلؤالء األمراء يف العهد األولإوأخرياً وحيث 
فقد قال اإلمام  ,ية واضحة عامة تبني فيها ما خيتصون به من أعاملصاغ الفقهاء هلا نظر

املاوردي يف األحكام السلطانية: وإذا قلد اخلليفة أمرياً عىل إقليم أو بلد كانت إمارته عىل 
 .رضبني عامة وخاصة
فقال إن صالحية األمري العام سبعة أمور  ,إمارة منهام :فعىل رضبني أيضاً  ;فأما العامة
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 هي: 
أحدها النظر يف ترتيب اجليوش وترتيبهم يف النواحي وتقدير أرزاقهم إال أن  .1

 يكون اخلليفة قدرها فيذرها عليهم.
 الثاين: النظر يف األحكام وتقليد القضاة واحلكام.  .2
يهام وتفريق ما الثالث: جباية اخلراج وقبض الصدقات وتقليد العامل ف .3

 استحق منهام.
 ن احلريم ومراعاة الدين من تغيري أو تبديل.الرابع: محاية الدين والذب ع .4
 اخلامس: إقامة احلدود يف حق اهللا وحقوق اآلدميني. .5
 السادس: اإلمامة يف اجلمع واجلامعات حتى يؤم هبا. .6
تسيري احلجيج من عمله ومن سلكه من غري أهله حتى يتوجهوا معانني  .7
 .فإن كان هذا اإلقليم ثغراً متامخاً للعدو ,عليه

 ,وقسم غنائمهم يف املقاتلة ,ثامن هو جهاد من يليه من األعداء واقرتن هبا .8
 وأخذ مخسها ألهل اخلمس.

وأما إذا كانت اإلمارة خاصة وهو ما صار بعد وقت من اتساع الدولة اإلسالمية 
فيقول يف ذلك املاوردي: فأما اإلمارة اخلاصة فهو أن يكون األمري مقصور اإلمارة عىل تدبري 

وليس له أن يتعرض للقضاء  ,لرعية وحكاية البيضة والذب عن احلريماجليوش وسياسة ا
 واألحكام وجلباية اخلراج والصدقات.

 ةفإن افتقر أمرها إىل اختيار الختالف الفقهاء واحتاج إلقامة بين ;وأما إقامة احلدود
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ان وأما إن ك ,إال إذا عدل إليه طالب احلق ,فليس له التعرض له إن كان يف حقوق اآلدميني
غري ذلك وكان من حقوق اهللا املحضة كحد الزنا جلداً أو رمجاً فاألمري أحق باستيفائه من 

وألن تتبع املصالح  ,احلاكم لدخوله يف قوانني السياسة وموجبات احلامية والذب عن امللة
موكول إىل األمراء املندوبني إىل البحث عنها دون احلكام املرصدين لفصل التنازع بني 

 .)1(فدخل يف حقوق اإلمارة وال خيرج منها إال بنص ,اخلصوم
وأما نظره يف املظامل مما نفذت فيه األحكام وأمضاه القضاة جاز له النظر يف استيفائه 

 ألهنا من عمله وإن كانت غري ذلك ردها ألهل القضاء. ,معونة للمحق عىل املبطل
من مجلة املعونات التي وأما تسيري احلجيج من عمله فداخل يف أحكام إمارته, ألنه 

وهو بمذهب  ,ن القضاة هبا أخصّ إفقد قيل  ,وأما إقامة الصالة يف اجلمع واألعياد ,هلا يذبّ 
ن األمراء هبا أحق وهو بمذهب أيب حنيفة أشبه. فإن تامخت والية هذا إالشافعي أشبه, وقيل 

عليه حرهبم ودفعهم إن وكان  ,األمري ثغراً مل يكن له أن يبتدئ جهاد أهله إال بإذن اخلليفة
 هجموا عليه فقط.

وهكذا يبدو لنا ما طرأ عىل صالحيات أمراء اجليوش من تطور اقتضاه الزمن وتطور 
فخرجت عن أن يكون إمارة عامة إىل إمارة  ,الدولة اإلسالمية يف االتساع وتشابه احلاجات

عمر بن اخلطاب  ولكن بعد قليل عني ,بن العاص عىل مرص كانت عامة وفإمارة عمر ,خاصة
ثم زاد عىل ذلك  ,وبذلك ختصصت إمارة عمرو ,ح جلباية اخلراجرسعبداهللا بن سعد بن أيب 

                                                            

 .33− 30) االحكام السلطانية, للاموردي, ص1(
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فصارت سلطة هذا األمري مقصورة عىل قيادة اجليش  ,اخلصومات لفضّ  عمر بتعيني قاضٍ 
 وإمامة الصالة.

ات يف يعىل حممد بن احلسني الفراء احلنبيل مثل هذه الصالحي ووقد أورد القايض أب
 كتابه األحكام السلطانية.
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 الفصل الرابع
 من أمراء اجليش مواقف الرسول عليه السالم واخللفاء الراشدين

 
عىل  إن إمارة اجليش فرع هام جداً من فروع الدولة يف القديم واحلديث, وال أدلّ 

أمهيتها من أن مجيع األباطرة وامللوك واحلكام يف العصور اخلالية إنام كانوا أوالً وقبل كل يشء 
أمراء جيش حيسنون قيادته وخوض املعارك به, وقد ظل هذا األمر حتى يف هذا العرص 
ار احلديث فإن كل رئيس دولة يعترب هو القائد األعىل جليش بالده سواء أكان األمر متعلقاً بقر

 سيايس أو غري سيايس.
برسالة حممد عليه السالم حني أصبحت  تواللفتة السامية يف تاريخ اإلنسانية إنام بدأ

القيادة العسكرية حتت سلطانه قيادة مبدأ وفكرة ودعوة إىل احلق فحرب عىل الباطل يف أي 
يق احلسن أشكاله كان, فأعطي املعاين العسكرية كلها من أدنى رتبها إىل أعالها ذلك الرب

الذي جيعل منهم رسل إنسانية وحضارة ومصلحة الناس ال رسل وحشية وتدمري احلضارة 
 والقضاء عىل اإلنسانية من عىل وجه هذه األرض.

حممد عليه الصالة والسالم قائد اجليوش وقائد القادة هو الرسول األمني املبلغ 
القادة واألمراء يف أنه ال يبني لنفسه  لدعوة اهللا إىل الناس كافة فهو هبذه الصفة يفرتق عن كلّ 

جمداً شخصياً وال مكانة مذكورة عىل مجاجم البرش وويالت اإلنسانية ودمارها, وإنام له الشأن 
إنه ربه الذي خلقه يقول , الكبري عند رب العاملني وخلقه بدون أن يكون سفاحاً قاتالً قاهراً 
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غليظ القلب النفضوا من حولك, فاعف عنهم  فبام رمحة من اهللا لنت هلم, ولو كنت فظاً "فيه: 
, فجعله بذلك معلم اإلنسانية "األمر, وإذا عزمت فتوكل عىل اهللاواستغفر هلم وشاورهم يف 

وخمرجها من طور الوحشية إىل طور اإلنسانية املتسامي نحو الكامل والوصول عىل درب اهللا 
وكانت مواقفه لذلك أيضاً  ,درهبمإليه, فكانت بذلك قيادته شمساً تيضء للقادة من بعده 

ألنه املعلم األول للقادة ومنشئهم فهو يف كل موقف من مواقفه مع  ,هدياً واجب االتباع
قف اقادته وأمرائه إنام ينفذ معهم رسالة اهللا التي أمر بتبليغها فهو يتحمل مسؤولية هذه املو

ة لألعرص مجيعاً إىل أن وإنام يتحمل هذه املسؤولي ,وحده ليس لعرصه وحده وليس لشخصه
 يرث اهللا األرض ومن عليها وللناس كافة حتى يردوا عىل رهبم فيسأهلم.

النجاح الذي حققته  هذا املوقف املتطاول املتكاتف الذي يشمل الدنيا بأرسها هو رسّ 
 وهو ما جعل مبادئه ترشيعاً هيتد هبديه إىل أخر الناس. ,قيادة الرسول القائد

مواقفه عليه السالم من قادته وأمرائه إنام نتحدث عن الدرس  فعندما نتحدث عن
 األول والصحيح الذي علم اإلنسانية كيف يكون قائد القادة وقائد اجليش مع قادته وجنوده.

وذلك ألن احلرب يف  ,ونبدأ بذكر يشء من آيات الذكر احلكيم تتعلق هبذا املوضوع
وقاتلوهم حتى ال " :يقول اهللا تعاىل ,كريمهاإلسالم هي حرب عادلة تبغي حترير اإلنسان وت

 .)1("تكون فتنة ويكون الدين هللا فإن انتهوا فإن اهللا بام يعملون بصري
إن رش الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون, الذين عاهدت "ويقول تعاىل:  

                                                            

 .39) سورة األنفال, آية 1(
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هبم من منهم ثم ينقضون عهدهم يف كل مرة وهم ال يتقون, فإما تثقفنهم يف احلرب فرشد 
خلفهم لعلهم يذكرون, وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عىل سواء إن اهللا ال حيب 
اخلائنني, وال حيسبن الذين كفروا سبقوا أهنم ال يعجزون, وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم اهللا يعلمهم 

نفقوا من يشء يف سبيل اهللا يوف إليكم وأنتم ال تعلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا, وما ت
 .)1("وتوكل عىل اهللا إنه هو السميع العليم

ما كان لنبي أن يكون به أرس حتي يثخن يف األرض تريدون عرض "ويقول تعاىل: 
 . )2("الدنيا واهللا يريد اآلخرة واهللا عزيز حكيم

أهيا النبي قل ملن يف أيديكم من األرس إن يعلم اهللا يف قلوبكم يا "ويقول تعاىل: 
 .)3("خرياً يؤتكم خرياً مما أخذ منكم ويغفر لكم واهللا غفور رحيم

وإن استنرصوكم يف الدين فعليكم النرص إال عىل قوم بينكم وبينهم "ويقول تعاىل: 
 .)4("ميثاق

وإن نكثوا إيامهنم من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة "ويقول تعاىل: 

                                                            

 .61−55) سورة األنفال, آية 1(

 .67) سورة األنفال, آية 2(

 .70) سورة األنفال,آية3(

 .72) سورة األنفال, آية 4(
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 .)1("الكفر إهنم ال أيامن هلم لعلهم ينتهون
قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا "ويقول تعاىل: 

د وهم ورسوله, وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن ي
 .)2("صاغرون

يا أهيا النبي جاهدالكفار واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم "يقول تعاىل: 
 .)3("وبئس املصري

فرح املخلفون بمقعدهم خالف رسول اهللا وكرهوا أن جياهدوا "ويقول تعاىل: 
كانوا  بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا وقالوا ال تنفروا يف احلر, قل نار جهنم أشد حراً لو

يفقهون. فليضحكوا قليالً وليبكوا كثرياً جزاء بام كانوا يكسبون فإن رجعك اهللا إىل طائفة 
لن خترجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم  منهم فاستأذنوك للخروج فقل

بالقعود أول مرة فاقعدوا مع اخلالفني, وال تصل عىل أحد منهم مات أبداً وال تقم عىل قربه 
 .)4(إهنم كفروا باهللا ورسوله وماتوا وهم فاسقون

إنام السبيل عىل الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع "ويقول تعاىل: 

                                                            

 .73) سورة التوبة, آية 1(

 .29) سورة التوبة, آية 2(

 .73) سورة التوبة, آية 3(

 .84− 81) سورة التوبة, آية 4(
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 .)1("اخلوالف
وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب "ويقول تعاىل: 

 .)2("املعتدين
شهر احلرام واحلرمات قصاص, فمن اعتد عليكم الشهر احلرام بال"ويقول تعاىل: 

 .)3("فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد عليكم واتقوا اهللا واعلموا إن اهللا مع املتقني
وعسى أن تكرهوا يشء وهو خري  كتب عليكم القتال وهو كره لكم"ويقول تعاىل: 

 .)4("لكم
الدنيا باآلخرة ومن يقاتل يف فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يرشون احلياة "ويقول تعاىل: 

, وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا  سبيل اهللا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيامً
واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل 

منوا يقاتلون يف سبيل اهللا أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصرياً الذين آ
والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت, فقاتلوا أولياء الشيطان, إن كيد الشيطان كان 

 .)5("ضعيفاً 
                                                            

 .93التوبة, آية ) سورة 1(

 .190) سورة البقرة, آية 2(

 .194) سورة البقرة, آية 3(

 .216) سورة البقرة, آية 4(

 .76) سورة النساء, آية 5(
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يا أهيا الذين آمنوا إذا رضبتم يف سبيل اهللا فتبينوا, وال تقولوا ملن ألقى "ويقول تعاىل: 
 . )1("ند اهللا مغانم كثريةإليكم السالم لست مؤمناً تبتغون عرض احلياة الدنيا فع

يا أهيا الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا, واتقوا اهللا لعلكم "ويقول تعاىل: 
 .)2("تفلحون

وليس  ,هذه بعض اآليات القرآنية تتحدث يف إجياز معجز عن آداب احلرب وقيادهتا
السلطان والقهر  احلرب مطلوبة بذاهتا ابتغاء من املمكن أن جتد يف كتاب اهللا ما يوحي بأنّ 

ولكنها مطلوبة دائامً لقهر الباطل والظلم والفساد واحلفاظ عىل الرشيعة وتنفيذ  ,والغلبة
 أحكامها.

ولكنه جهدي أرجوه عند اهللا  ,ومن العسري جداً عىل مثيل استقصاء هذا املوضوع
ي وسمته والرسول القائد عليه السالم هو خري مثال حي عىل تنفيذ أحكام هذا الدستور اإلهل

:  هي التطبيق العميل هلذا املنهج فلنذكر منها شيئاً
يف يوم مؤتة نعى أمراءه الثالثة وهو يبكي, ويف مسري خالد بن الوليد إىل بني 

فلام انتهى اخلرب إىل  ,وقد بعثه عليه السالم داعياً ومل يبعثه مقاتالً قتل من قتل منهم )3(جذيمة
اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد  :ثم قال ,رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم رفع يديه إىل السامء

يا عيل اخرج إىل  :فقال ,بن الوليد, ثم دعا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عيل بن أيب طالب
                                                            

 .94) سورة النساء, آية 1(

 .200) سورة آل عمران, آية 2(

 .71, ص3) سرية ابن هشام, ج3(
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خرج عيل ومعه مال فود ف ,هؤالء القوم فانظر يف أمرهم واجعل أمراجلاهلية حتت قدميك
 هلم الدماء واألموال.

ويف غزوة غالب بن عبداهللا الكلبي أرىض بني مرة قتل أسامة بن زيد ورجل من 
فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: يا أسامة من  ,أشهد أن ال إله إال اهللا :األنصار رجالً قال

قاهلا تعوذاً هبا من القتل قال فمن لك هبا يا  يا رسول اهللا إنه إنام :قلت :لك بال إله إال اهللا, قال
دها عليه حتى لوددت أن ما مىض من إسالمي مل ما زال يردّ  أسامة قال فو الذي بعثه باحلقّ 

يكن وأين كنت أسلمت يومئذ وأين مل أقتله قال: قلت أنظرين يا رسول اهللا إين أعاهد اهللا أن ال 
 ال: تقول بعدي يا أسامة قال قلت بعدك.أقتل رجالً يقول ال إله إال اهللا أبداً ق

هذه بعض املواقف للرسول عليه السالم مع بعض أمرائه عىل اجلند وليس فيها كل 
فلنرجع إىل يشء من أحاديثه عليه السالم فقي الترشيع الذي حيتذ  ,التعبري عن مواقفه

 وينهج هنجه:
اهللا عليه وسلم إذا : كان رسول اهللا صىل )1(عن سليامن بن بريده عن أبيه قال .1

أمر أمرياً عىل جيش أو رسية أوصاه يف خاصته بتقو اهللا ومن معه من املسلمني 
ثم قال: اغزوا باسم اهللا يف سبيل اهللا قالوا من كفر باهللا, اغزوا وال تغلوا وال  ,خرياً 

, وإذا لقيت عدوك من املرشكني فادعهم إىل ثالث  تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليداً
عنهم, ثم ادعهم إىل اإلسالم فإن  فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكفّ  ,خصال

                                                            

 .139, ص5بآداب الغزوة, ج) صحيح مسلم باب تأمري األمراء عىل البعوث ووصيته إياهم 1(
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ثم ادعهم إىل التحويل من دارهم إىل دار املهاجرين  ,عنهم وكفّ  أجابوك فاقبل منهم
فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم 

يكون هلم يف الغنيمة والفيء يشء إال أن وال  ,حكم اهللا الذي جيري عىل املؤمنني
جياهدوا مع املسلمني فإن هم أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم. وإذا حارصت أهل احلصن 
فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه فال جتعل هلم ذمة اهللا وال ذمة نبيه ولكن 

ن من اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن ختفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهو
أن ختفروا ذمة اهللا وذمة رسوله, وإذا حارصت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم عىل 

 ,ولكن أنزهلم عىل حكمك فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال ,حكم اهللا
 ةهبذا اللفظ ويف السند عن سليامن بن بريد )1(وقد رو هذا احلديث يف سبل السالم

 عن أبيه عن عائشة قالت: احلديث.
ن سعيد بن أيب برده عن أبيه عن جده أن النبي صىل اهللا عليه وسلم بعثه ع .2

 .)2(ومعاذاً إىل اليمن فقال: يرسا وال تعرسا وبرشا وال تنفرا وتطاوعا وال ختتلفا
عن عبد الرمحن بن سمرة قال: قال يل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: يا  .3

عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عبد الرمحن ال تسأل اإلمارة, فإنك إن أعطيتها 
 .)3(عن غري مسألة أعنت عليها
                                                            

 .46, ص4) سبل السالم للصنعاين, رشح بلوغ املرام البن حجر العسقالين, ج1(

 .6− 5, ص6) صحيح مسلم, ج2(

 ) السابق.3(
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عن أيب موسى قال: دخلت عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم أنا ورجالن من  .4
ك اهللا عز وجل, بني عمي قال أحد الرجلني: يا رسول اهللا أمرنا عىل بعض ما والّ 

أحداً سأله وال أحداً   عىل هذا العملوقال اآلخر مثل ذلك فقال: إنا واهللا ال نويلّ 
 .)1(حرص عليه

وعن أيب ذر قال: قلت يا رسول اهللا أال تستعملني? قال فرضب عىل منكبي  .5
ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإهنا أمانة وإهنا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها 

 .)2(بحقها وأد الذي عليه فيها
صىل اهللا عليه وسلم وعن عائشة ريض اهللا عنها قالت: سمعت رسول اهللا  .6

اللهم من ويل من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه, ومن " :يقول يف بيتي هذا
 .)3("ويل من أمر أمتي شيئاً فرفق هبم فارفق به

وعن ابن عمر عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قال: أال كلكم راعٍ وكلكم  .7
الخ  ...)4(مسؤول عن رعيته فاألمري الذي عىل الناس راعٍ وهو ,مسؤول عن رعيته

 ديث.احل
وعن معقل بن يسار املزين قال: سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  .8

                                                            

 .6− 5, ص6) صحيح مسلم, ج1(

 .8−7, ص6) صحيح مسلم, ج2(

 ) السابق.3(

 .8−7, ص6) صحيح مسلم, ج4(
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لرعيته إال حرم اهللا  يقول: ما من عبد يسرتعيه اهللا رعية يموت يوم يموت وهو غاشّ 
. ,)1(عليه اجلنة  ورو هبذا اللفظ يف سبل السالم عنه أيضاً

سول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول: ما من وعن معقل أيضاً قال: سمعت ر .9
 .)2(أمري ييل أمر املسلمني ثم ال جيهد هلم وينصح إال مل يدخل اجلنة

وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أنه قال:  .10
من أطاعني فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عىص اهللا ومن أطاع أمريي فقد أطاعني 

 .)3(ريي فقد عصاينومن عىص أم
وعن عيل ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بعث جيشاً وأمر  .11

عليهم رجالً فأوقد ناراً وقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها, وقال اآلخرون أن 
قد فررنا منها فذكر ذلك لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن 

مل تزالوا فيها إىل يوم القيامة وقال لآلخرين قوالً حسناً وقال: يدخلوها لو دخلتموها 
 .)4(ال طاعة يف معصية اهللا إنام الطاعة يف املعروف

وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عىل  .12
السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعرسنا ويرسنا وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر 

                                                            

 .6) صحيح مسلم, ج1(

 .6ص, 6) صحيح مسلم, ج2(

 ) السابق.3(

 .6, ص6) صحيح مسلم, ج4(
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 .)1(ه إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من اهللا برهانأهل
وعن أيب هريرة قال: ما رأيت احداً قط كان أكثر مشورة ألصاحبه من  .13

 .)2(رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
وعن ابن عمر ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم رأ يف  .14

 .)3(قتل النساء والصبيان بعض مغازهيم امرأة مقتولة فأنكر ذلك وهنى عن
نه من غري املمكن أن نستقيص األحاديث الواردة منه عليه الصالة إوحيث 

فإنه حسبنا ما ذكرنا لنر أنه عليه الصالة  ,والسالم يف شؤون إمارة اجليش ومواقفه منها
يه فإنه حسبنا ما ذكرنا لنر أنه صىل اهللا عل ,والسالم يف شؤون إمارة اجليش ومواقفه منها

 ,وسلم كان يريد من أمريه أن يكون صورة صادقة عن املسلم األول حممد عليه السالم
كان خلقه القرآن وهو عندما يبعث  :عن خلقه عليه السالم قالت عائشة فعندما سئلتْ 

بد  فال ,فهو إنام يبعث خليفته الذي بشأنه كله أثناء هذا الغياب ,أمرياً عىل جيش أو رسية
 ذه اخلالفة العظيمة.أن يكون أهالً هل

 ,فهو يريده قوياً غري ضعيفاً وال يرىض من أمريه الضعيف بحال من األحوال
ريض اهللا عنه, وهو يريده متأدباً بأدب  لذلك نراه يقول ذلك واضحاً ورصحياً أليب ذرّ 

وهذا ما أوىص به أسامة حني  ,اإلسالم القوي الذي ال يقبل عوجاً يف اخللق والترصف
                                                            

 .183, ص7) نيل األوطار حممد بن عيل الشوكاين, ج1(

 .238) نيل األوطار, ص2(

 , املجلد الثاين.447) موطأ اإلمام مالك كتاب اجلهاد, ص3(
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ولكن يف طاعة اهللا  ,وهو يريد أن يكون األمري مطاعاً طاعة كاملة ,لغزو الرومعقد له 
فالطاعة العمياء التي ال هد هلا ليست من طاعة  ,وليس غري ذلك ,ورسوله واملعروف

 ,أن تكون الطاعة يف املعروف فال بدّ  ,اإلسالم يف يشء من جندي لقائده أو للقائد لرئيسه
فعباده هم الذين يتعارفون املعروف ويعملونه  ,من دين اهللا وهذا املعروف ال يعرف إال

وما يقال يف عصورنا احلارضة عن الطاعة العسكرية ما هي إال قشور يريد هبا الظاملون أن 
 يثبتوا كياهنم ظلامً وعدواناً فيستهينون بأرواح املسلمني تثبيتاً لشأهنم وإدامة لسلطاهنم.

هو يعد أمريه لقيادة جنده يعطيه الصالحية إن حممداً عليه الصالة والسالم و
 ,الكاملة يف الترصف ضمن حدود الرشع واألمر إليه ضمن خطة اإلسالم هلداية الناس

ولذلك فقادة حممد مجيعهم كانوا يف إمارهتم سعداء وأسعدوا الناس الذين فتحوا 
أشقوا الناس بينام باقي قادة التاريخ احلريب شقوا و ,ألهنم رسل الرسول حممد ,بالدهم

ألهنم رسل الرش وال عقيدة عندهم وال مبادئ سامية جياهدون يف  ,الذين اجتاحوهم
 سبيل حتقيقها.

هذه املثل اخلالدة هي التي جعلته عليه السالم يرفع يديه إىل ربه ويربأ مما صنع 
حيث ود القتىل ومل يكن موقفه منه سو موقف املعلم من  ,خالد يف إحد غزواته

 ,املتعلم. فليست عنده فظاظة امللوك ووقاحتهم وال غلظة الرؤساء وجحودهمتلميذه 
بل هو برش رسول نبي مبعوث  ,وذلك أنه نبي ال يعمل ملجده األريض بحال من األحوال

وهو الفئة لكل مترشد وهو األب  فهو املثابة لكل ضالّ  ,رمحة للعاملني بشرياً ونذيراً 
 بائهم وأمهاهتم.للمؤمنني أمجعني وهو أبر هبم من آ
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هذه الطاقة العمالقة التي وسعت هؤالء األعراب عىل ما فيهم مما عهدوه يف 
اجلاهلية العمياء أمتت يف ثالث وعرشين سنة ذلك البناء الشاهق من أدب اإلسالم يف 

ففي هذا البناء لكل طالب ما يطلب ولكل حكيم  ,احلر وكافة متطلباته من قيادة وغريها
.ما يبتغي ولكل مسرتشد هد 

ألن الرسول كان قد بلغ عن ربه  ,ولذلك كان أبو بكر الصديق متبعاً ال مبتدعاً 
م نعمتي ورضيت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليك"هذا الدين حتى كمل 

واهللا لو منعوين عقال " :ىل حماربتهم قالفلام انتقض عليه العرب وعزم ع ,"اإلسالم ديناً 
واهللا "وقال:  "هبعري كانوا يؤدونه لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم لقاتلتهم عىل منع

ألقتلن من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال وقد قال عليه السالم إال 
 ."بحقها

إنام يدافع عن دين اهللا ال وجاهد أبو بكر ريض اهللا عنه يف اهللا حق جهاده فهو هنا 
عن عرشه وكرسيه ومرياث آبائه وأجداده بل يقاتل عن مرياث الرسول حممد عليه 
السالم وما ورث إال هذا الدين. فكان قادته أيضاً صورة طبق األصل عنه قال وهو يودع 

وإين موصيك بعرش: ال تقتلن ". وكان أمري ربع من تلك األرباع: )1(يزيد بن أيب سفيان
, وال تعقرن شاة  امرأة وال صبياً وال كبرياً هرماً وال تقطعن شجراً مثمراً وال ختربن عامراً

ويف حروب الردة  ,", وال حترقن نخالً وال تغرقنه وال تغلل وال جتبنةوال بعرياً إال ملأكل

                                                            

 .447, ص2) موطأ اإلمام مالك, ج1(
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وإين بعثت إليكم فالناً يف جيش من املهاجرين واألنصار " :ومن خالل كتابه إليهم يقول
فمن  ,تابعني بإحسان وأمرته ال يقاتل أحداً وال يقتله حتى يدعوه إىل داعية اهللاوال

وعمل صاحلاً قبل منه وأعانه عليه, ومن أبى أمرت أن يقاتله عىل  وكفّ  استجاب له وأقرّ 
وأن  ,ال يبقى عىل أحد منهم قدر عليه, وأن حيرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة ثمّ  ,ذلك

فمن تبعه فهو خري له ومن تركه  ,وال يقبل من أحد إال اإلسالم يسبي النساء والذراري
 ,)1("فلن يعجز اهللا وقد أمرت رسويل أن يقرأ كتايب يف كل جممع لكم والداعية األذان

فخرج أمراؤه عىل هذا املستو من املسؤولية فأبلوا البالء احلسن واستطاعوا أن يعيدوا 
 ضية مرضية.تلك اجلموع اجلاحمة إىل ساحة الرمحن را

فإن  ,ليزدك ما أنعم اهللا به عليك خرياً واتق اهللا يف أمرك"وكتب إىل خالد بن الوليد 
يف أمر اهللا وال تنني وال تظفرن بأحد قتل املسلمني  اهللا مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون. جدّ 

اهللا أو ضاره ممن تر أن يف ذلك صالحاً  حادّ  ممن أحببتن إال قتلته ونكلت به غريه, وم
 ."فاقتله

وقد قام خالد بعمله خري قيام وقىض عىل فتنة االرتداد يف شامل ورشق اجلزيرة 
فقد تزوج خالد ليىل التي كانت حتت  ,ولكن حادثة واحدة كان هلا أثر كبري يف حياته ,العربية

عليه أمر خالد وقتله مالكاً  كر فقصّ فأتى أبا ب ,مالك بن نويرة وشغب املسلمني كأيب قتادة
وأضاف أنه أقسم أال يكون أبداً يف لواء عليه خالد. وغضب لذلك عمر أي  ,وزواجه ليىل

                                                            

 حوادث السنة احلادية عرشة. 226, ص2) الطربي,ج1(
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وحيث أن أبا بكر مل  ,وحق عليه أن يقيده ,)1(غضب وقال أليب بكر: إن يف سيف خالد رهقاً 
ل فأخطأ فارفع لسانك وّ هيه ياعمر تأ" :يكن يقيد من أعامله لذلك قال لعمر حني ألح عليه

يا عمر, ما " :ضاق أبو بكر ذرعاً بإحلاحه قالفلام  ,ومل يكتف عمر هبذا اجلواب ,"عن خالد
 ."كنت ألشيم سيفاً سله اهللا عىل الكافرين

 وقبل ذلك قال له مثل هذا القول عند تسيري بعث أسامة.
زويج الذي كانت ولكن أبا بكر استدعى خالداً وحقق معه يف املوضوع وعنفه يف الت

 عار. العرب من كراهته أيام احلرب وتر االتصال هبن أثناءها عاراً وأيّ 
وبلغ ذلك أبا  ,بنة جماعة بن مرارة بعد وقعة الياممةاولكن خالداً أعاد الكرة فتزوج 

فكتب إليه كتاباً يقطر  ,ثم انقلبت دهشته إىل غضب فثورة ,بكر فتولته الدهشة أول ما عرفه
لعمري يا ابن أم خالد إنك لفارغ تنكح النساء وبفناء بيتك  ", )2(بالدم عىل حد تعبري الطربي

قال: هذا عمل إال  ,فلام نظر خالد الكتاب "دم ألف ومائتي رجل من املسلمني مل جيفف بعد
 عسري يعني عمر بن اخلطاب.

االمرأتني املغنيتني فنأخذ ذلك كامالً كام أما موقفه من املهاجرين ابن أيب أمية يف 
حدامها بشتم رسول اهللا صىل اهللا إمرأتان مغنيتان غنت ا: وقع إىل املهاجرين )3(يقوله الطربي

بلغني الذي رست به يف املرأة "ه اهللا عليه وسلم قطع يدها ونزع ثنيتها فكتب إليه أبو بكر رمح
                                                            

 .2, ج242التاريخ البن األثري, ص ) الكامل يف1(

 .3, ج254) تاريخ الطربي, ص2(

 .3, ج277) تاريخ الطربي, ص3(
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فلوال ما قد سبقتني فيه ألمرتك  , عليه وسلمالتي تغنت وزمرت بشتيمة رسول اهللا صىل اهللا
فمن تعاطى ذلك من مستسلم فهو مرتد أو معاهد  ,األنبياء ليس يشبه احلدود حدّ  نبقتلها أل

فهو حمارب غادر. وكتب إليه أبو بكر يف التي تغنت هبجاء املسلمني ونزعت ثنيتها فإن كانت 
انت ذمية فلعمري ملا صفحت عنه من ممن تدعي اإلسالم فأدب وتقدمة دون املثلة. وإن ك

فاقبل الدعة وإياك واملثلة  ,الرشك أعظم ولو كنت تقدمت إليك يف مثل هذا لبلغت مكروهاً 
 ."يف الناس فإهنا مأثم ومنفرة إال يف قصاص

وبناء عىل موقف أيب بكر من خالد بن الوليد كتب عكرمة بن أيب جهل إىل أيب بكر 
يف  ة النعامن بن اجلون. فكتب إليه أنه ال بأس من ذلك وال شكّ ليفصل برأيه يف زواجه من ابن

فلقد اهنزم  ,فلقد ورده كتاب من أيب بكر يوم هزيمته وجنده أمام مسيلمة وبني حنيفة ,ذلك
غضبه وكتب  فلام بلغ أبا بكر اخلرب اشتدّ  ,للوهلة األوىل وقبل أن يصل إليه رشحبيل بن حسنة

إىل حذيفة  امض ,فتوهن الناس يني وال أرينك, ال ترجعنّ إليه: يا ابن أم عكرمة إال تر
وعرفجة فقاتل أهل عامن ومهرة ثم تسري أنت وجندك تستربؤون الناس حتى تلقى املهاجر 

 .)1("بن أيب أمية باليمن وحرضموت
أبو بكر أن يوجه هؤالء القادة إىل الشام التي كان رسول  ة ورأوانتهت حروب الردّ 

 ,ولكن اهللا قبضه إليه واختار له ما لديه ,ل أن يرصف مهته إليهااهللا صىل اهللا عليه وسلم قد عوّ 
وهبذا فقد اتسعت  ,قائده خالد إىل جهة العراق مع املثنى بن حارثة ه وهمّ وكذلك وجه مهّ 

                                                            

 .144) الصديق أبو بكر حممد حسني هيكل, ص1(



215 
 

واألرشاف عىل هذا العدد الكبري من القادة وما معهم من  الفتوح مع أيب بكر وكثرت قادته
 العدة من الرجال والسالح والقادة. فبدأ يعدّ  ,جيوش املسلمني ليس باألمر اهلني

األمري يف تيامء  ل ما فعله أبو بكر هو عزل خالد بن سعيد بن العاص األمويّ وكان أوّ 
 ,"قد طبتم نفساً عن أمر يليه غريكملكالم قيل إنه صدر عنه مثل قوله: يا بني عبد مناف ل

إنه رجل فخور حيمل " :عمر قال نّ إوقيل  ,"أتؤمره وقد صنع ما صنع :فقال عمر أليب بكر
أبا بكر قد عزله ليشء يف نفسه من مثل  وأيا ما كان األمر فإنّ  ,"أمره عىل املغالبة والتعصب

باهان الرومي يف مرج الصفر ومل  األموي هذا اهنزم أمام اً خالد مع ذلك أنّ  هذه املواقف زدْ 
 :يقف من فراره دون ذي املروة عىل مقربة من املدينة. فأبى أبو بكر عليه دخول املدينة وقال

ال ختوضها إىل حق وال تصرب  أقم مكانك, فلعمري إنك مقدام حمجام نجاء من الغمرات,"
بخالد مني, ولو أطعتهام كان عمر وعيل أعلم " :وهذا ما جعل أبا بكر الصديق يقول ,"عليه

 ."فيه اتقيته
إن الصديق وهو يقف هذه املواقف مع قادته إنام يستلهم سنة الرسول فال بد أن 
يكون هو فئة من ضعفت نفسه عن أن يموت يف سبيل اهللا وال بد أن يكون امللجأ الرحيم 

ه وتسري فيهم سننه لألمة اإلسالمية وما هؤالء األمراء إال عباد من عباد اهللا جيري عليهم حكم
وما فيهم من معصوم فلينظر إليهم بعينه املؤمنة باهللا املنتهجة لنهج رسول اهللا وليكن موقفه 
معهم دائامً موقفاً كريامً يريض اهللا ويدافع عن دينه ويأمر بسنة نبيه وهد رسوله لذلك وقف 

بلغها فهي حسبه,  أال إن لكل أمر جوامع فمن" :أمام جيوش الشام واألمراء يودعهم ويقول
والقصد فإن القصد أبلغ أال إنه ال دين ألحد ال إيامن له,  عليكم باجلدّ  ,ومن عمل هللا كفاه اهللا
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أال وإن يف كتاب اهللا من الثواب عىل اجلهاد  ,وال أجر ملن ال خشية له, وال عمل ملن ال نية له
التي دل اهللا عليها ونجى هبا  به هذه التجارة أن خيصّ  يف سبيل اهللا ما ينبغي للمسلم أن حيبّ 

 ."من اخلزي وأحلق هبا الكرامة يف الدنيا واآلخرة
 ,إذا قدمت عىل جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم باخلري وعدهم إياه"وقال ليزيد: 
وإذا قدم عليك رسل عدوك  ,فإن كثري الكالم ينيس بعضه بعضاً  ,وإذا وعظتهم فأوجز

عسكرك وهم جاهلون به, وامنع من قبلك من فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى خيرجوا من 
وكن أنت املتويل لكالمهم, واسمر بالليل يف أصحابك تأتك األخبار وتنكشف  حمادثتهم.

ثم كتب أبو بكر إىل جيوش الشام  ,"صدق اللقاء وال جتبن فيجبن الناساعندك األستار و
اً واحداً والقوا زحف اجتمعوا عسكر": يأمرهم باالجتامع بعد أن اجتمع الروم وكثروا قال

واهللا نارص من ينرصه, وخاذل من كفره ولن يؤتى مثلكم  ,املرشكني بزحفكم فأنتم أعوان اهللا
من قلة, وإنام يؤتى العرشة آالف والزيادة عليها بذنوهبم فاحرتسوا من الذنوب واهللا 

 .)1("نارصكم
حتى تأيت  رسْ " :فيقول ,وقبل الريموك بقليل كتب إىل خالد يأمره بالسري إىل الشام

وإياك أن تعود ملثل ما فعلت فإنه مل يشج  ,فإهنم قد شجوا وأشجوا ,مجوع املسلمني بالريموك
اجلموع من الناس بعون اهللا شجاك ومل ينزع الشجا من الناس نزعك فليهنئك أبا سليامن النية 

بعمل, فإن  تدلّ  فأمتم يتمم اهللا لك, وال يدخلنك عجب فتخرس وختذل وإياك أن ,واخلطوة

                                                            

 املرجع السابق. − ) الصديق أبو بكر1(
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 ."اهللا عز وجل له املن وهو ويل اجلزاء
فال  ,فإين قد وليت خالد بن الوليد قتال الروم يف الشام ,أما بعد :وكتب إىل أيب عبيدة
وأنا أعلم أنك خري منه ولكن ظننت أن له  ,فإين وليته عليك ,ختالفه واسمع له وأطع أمره

 ك سبيل الرشاد.فطنة يف احلرب ليست لك, أراد اهللا بنا وب
فإن القادة  ,من هذه النصوص التي أوردناها يبدو لنا واضحاً جلياً موقف أيب بكر

وإن  ,بجنودهم هم أرسة أيب بكر الكبرية حينو عىل ضعيفهم وحياسب خمطئهم عىل مقدار خطئه
ال والصديق يف كل هذا إنام يعمل لنرصة دين اهللا ال لنفسه وال ألهل بيته و ,وجد له عذر عذره

فلام آن له أن يرحل أرشف من حجرة بداره عىل الناس  ,ألحد من الناس عىل هذه األرض
أترضون بمن استخلفت " :وقال خياطبهم ,باملسجد وامرأته أسامء بنت عميس ممسكته

عليكم, فإين واهللا ما ألوت من جهد الرأي, وال وليت ذا قرابة, وإين قد استخلفت عمر بن 
 ."يعوااخلطاب فاسمعوا له وأط

 ومىض أبو بكر إىل ربه راضياً مل يفرط يف يشء من أمر اهللا قد جهده.
وجاء ابن اخلطاب وقد كان الناس خيشون غلظته وأبو بكر بني أظهرهم فكيف به 

 اآلن وقد خال هبم.
فاعلموا أن  ,ثم إين وليت أموركم أهيا الناس" :ولكنه طمأهنم يف خطبته هلم فقال

فأما أهل  ,ولكنها إنام تكون عىل أهل الظلم والتعدي عىل املسلمني ,تلك الشدة قد أضعفت
حداً يظلم أحداً أو أولست أدع  ,السالمة والدين والقصد فأنا ألني هلم من بعضهم لبعض

ثم  ,يتعد عليه حتى أضع خده عىل األرض وأضع قدمي عىل اخلد اآلخر حتى يذعن للحقّ 
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 وأسدّ  , أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء اهللا تعاىلولكم عيل" :منها ,أشياء ولكم عيلّ  :قال
الك, وال أمجركم يف ثغوركم وإذا غبتم يف البعوث فأنا هولكم عيل أال ألقيكم يف امل ,ثغوركم

أبو العيال فاتقوا اهللا عباد اهللا وأعينوين عىل أنفسكم بكفها عني وأعينوين عىل نفيس باألمر 
 ."ضاري النصيحة فيام والين اهللا من أمركموإح ,باملعروف والنهي عن املنكر

ملواقف عمر ريض اهللا  وأنا ذكرت هذه الكلامت له بطوهلا ألهنا رشح واضح وافٍ 
عنه من املسلمني مجيعهم بام فيهم أمراء اجليش. وال غرو يف ذلك فعمر رجل شديد قوي 
الرأي يلزم رأيه عىل طول الزمان ال يغري منه يشء وهو إىل مصلحة املسلمني ال يؤخذ فيها منه 

ن يدعو أليب بكر فاحلق عنده أوالً للقريب والبعيد ولألمري واألجري لذلك كا ,بكثري أو قليل
 ويقول: لقد أتعب من بعده.

اح يوليه عىل جند خالد قال فيه كان أول كتاب كتبه عمر حني وىل أليب عبيدة بن اجلر
أوصيك بتقو اهللا الذي يبقى ويفنى ما سواه, الذي هدانا من الضاللة وأخرجنا من "

أمرهم الذي حيق عليك, ال فقم ب ,الظلامت إىل النور, وقد استعملتك عىل جند خالد بن الوليد
تقدم املسلمني إىل هلكة رجاء غنيمة وال تنزهلم منزالً قبل أن تستزيده هلم وتعلم كيف مأتاه, 
وال تبعث رسية إال يف كثف من الناس, وإياك وإلقاء املسلمني يف اهللكة وقد أبالك اهللا يب 

كك كام أهلكت من كان فغمض برصك عن الدنيا وأله قلبك عنها وإياك أن هتل ,وأبالين بك
 ."قبلك فقد رأيت مصارعهم

وليس من  ,ثم عزل خالد بن الوليد عن إمارة اجليش يف الشام التي واله إياها أبو بكر
ولكن عمر يقول خلالد وقد سأله عن  ,السهل أن يعرف سبب هذا العزل فالقول فيه كثري
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 ,)1(شيت أن تفتتن بالناسولكن افتتن بك الناس فخ ,ما عزلتك لريبة فيك" :عزله له سبب
هذا يف عضده أو يثنيه عن اجلهاد  بقي  يف صفوف املجاهدين يف سبيل اهللا مل يفتّ  ولكن خالداً 
 ."يف سبيل اهللا

,لعمر موقف وإنّ  بل مواقف مع هذين القائدين وتفصيل ذلك أن عمر بن اخلطاب  اً
يف أيام أيب بكر كان وزيره ومستشاره ومل يكن يصدر أمراً أو تعييناً إال ويستشار فيه ويعمل أبو 
بكر بام يراه يف مصلحة املسلمني دون أن يلتزم برأي عمر أو غريه, فعمر واحلالة هذه عىل 

مصار وهو يعرف الدولة اإلسالمية ومع األمراء يف كافة األ الع تام بجميع ما جيري يفاطّ 
ألنه مشارك يف هذا األمر من يوم أن استأذن أبو بكر أسامة يف أن يبقى  ,لالً بأوّ أخبارهم أوّ 

عمر عنده ليساعده يف أمره فليس بغائب عن عمر واحلالة هذه يشء من أمور األمراء عىل 
 اجليوش يف أمصار املسلمني.

ويعلم أنه أمني هذه األمة ويعلم ما كان له  ,دة هو من ال جيهل أمره مثل عمروأبو عبي
من مقدرة يف نفس النبي عليه الصالة والسالم, ويعلم كم أسند إليه الرسول من قيادة الرسايا 

, )2(والبعوث وهو مل يكن قائداً لبعث إال ملرة واحدة يف ثالثني رجالً إىل عجز هوازن برتبة
كيداً كل هذا يعرفه له عمر ويدلنا عىل ذلك موقه مع عمر بن العاص عند مجع وعاد مل يلق 

فقد جعل أبو بكر عمرو بن العاص عىل  ,املسلمني لقتل املرتدين يف زمن أيب بكر الصديق

                                                            

 .100) الفاروق عمر حممد حسني هيكل, ص1(

 .145, ص2اس, ج, وعيون األثر البن سيد الن3, ج185) السرية احللبية, ص2(
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الناس وعىل من جاء من مكة وسأل عمرو: ألست أنا الوايل عىل الناس? وأجابه اخلليفة أنت 
 نّ ع, وملا "فإن مجعتكم حرب فأمريكم أبو عبيدة بن اجلراح ,االوايل عىل من معك من ههن

لعمرو أن يسري توجه إىل عمر بن اخلطاب فسأله أن يكلم أبا بكر ليجعله أمرياً عىل املسلمني 
 بالشام.

وأبو عبيدة أفضل منزلة عندنا  ,ال أكذبك ما كنت ألكلمه يف ذلك أبداً "قال عمر: 
 ."منك

ومل يغري  ,"إنه ال ينقص أبا عبيدة شيئاً من فضله أن أيل عليه" :وألح بن العاص يقول
وحيك يا عمرو إنك لتحب اإلمارة واهللا ما تطلب " :هذا من موقف ابن اخلطاب بل أجابه

هبذه الرياسة إال رشف الدنيا فاتق اهللا يا عمرو, وال تطلب بيشء من سعيك إال وجه اهللا, 
فام أرسع ما تكون إن شاء اهللا أمرياً  ,أمرياً هذه املرة نك إن مل تكنإفاخرج إىل هذا اجليش ف

 ."ليس فوقك أحد
ونحن نذكر قوله يوم  ,وموقف عمر من خالد له جذور من أيام أيب بكر الصديق

مقتل مالك بن نويرة وزواج خالد من زوجته ودعوة أيب بكر له لسؤاله عن ذلك فقد لقيه 
اً قباء له عليه صدأ احلديد وقد غرز يف عاممته عمر وهو يدخل املسجد يف عدة احلرب مرتدي

ثم نزوت عىل  ,مسلامً  ءاً مراقتلت "أسهامً فقام إليه عمر ونزع األسهم وحطمها وهو يقول له: 
 ."امرأته واهللا ألرمجنك باألحجار

خالد عىل لواء من  فقد بقي هؤالء األمراء عىل جيوشهم واستمرّ  ;حال وعىل كلّ 
ويقول: أنا ال أقاتل من أجل عمر, واتسعت بالد املسلمني عىل عمر ألوية املسلمني جياهد 
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واتسع معها مقدار ما حيمل من املسؤولية وليكون عىل قدرها فقد أمر أمراءه بأمرين وسن هبم 
 هذه السياسة وهي:

أنه كان يطلب من أمرائه أن يوافوه أوالً بأول باألرض التي ينزلون فيها  .1
ف له وصفاً دقيقاً حتى لكأنه ير املوقع بعينه ليكون وجغرافيتها وطرقها وأن توص

ثم يصدر أمره بعد ذلك عىل بينة فقد كتب  ,ذلك أعون له عىل إبداء الرأي واملشورة
إىل سعد ابن أيب وقاص: إذا بلغت القادسية والقادسية باب فارس يف اجلاهلية وهي 

ر وأهنار ممتنعة أمجع تلك األبواب ملادهتم, وهو منزل رغيب خصيب دونه قناط
 :فتكون مساحلك عىل أنقاهبا, ويكون الناس بني احلجر واملدر وجاء يف كتاب آخر

اكتب إىل أين يبلغك مجعهم, ومن رأسهم الذي ييل مصادمتكم فإنه منعني من "
ة علمي بام هجمتم عليه والذي استقر عليه أمر عدوكم, بعض ما أردت الكتابة به قلّ 
 ,"والبلد الذي بينكم وبني املدائن صفة كأين أنظر إليها فصف لنا منازل املسلمني

سعد بالوصف املطلوب فأجابه عمر: قد جاءين كتابك  وبناء عىل هذا الكتاب كان ردّ 
هلا ما بعدها فإن  واعلم أنّ  ,وفهمته, فأقم بمكانك حتى ينغض اهللا لك عدوك

فإنه خراهبا إن شاء  ,منحك اهللا أدبارهم فال تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم املدائن
وعمر بذلك ير عامله وأمراءه إنام جيب أن يشاركوه أو يرشكوه يف محل  اهللا.

املسؤولية بوجه يستطيع معه أن يصدر قراره الصائب بعد أن يستشري الصحابة يف 
 املدينة.

واألمر الثاين الذي كان من عمر وأمرائه فهو أنه كان جيمع عامله بمكة يف  .2
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عامل يسأهلم عن أعامهلم ويسأل الناس عنهم لري مبلغ دقتهم يف موسم احلج من كل 
االضطالع بواجبهم وتنزههم حني أدائه عن اإلفادة ألنفسهم أو لذوهيم, فقد كانت 
النزاهة مقدمة عنده عىل كل يشء, ولذلك كان حييص أموال الوالة قبل واليتهم, فإذا 

م ما هلم ويستويل عىل كل زادت بعدها زيادة تضع نزاهتهم موضع الشبهة قاسمه
. فقد قاسم أبا ذر  زيادة هلم فيه ثم يقول هلم: نحن إنام بعثناكم والة ومل نبعثكم جتاراً
الغفاري ماله وكذلك قاسم عمرو بن العاص ماله يف حديث يطول وعزل عمراً 

 .)1(وكذلك عزل يعىل بن أمية واليه عىل بعض اليمن ألنه محى لنفسه محى ,لذلك
ألنه كان  ,اإلنسان يستقيص مواقف عمر مع أمرائه ملا وسع اجلهد ذلكولو ذهب 

الذي أريد أن أقوله  ولكنّ  ,أكرب من أن يأيت عىل موقفه واحد مثيل ما وقف مثلها يف واحدة قط
عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه كان مستوعباً لصحبته للنبي الكريم وخليفته األول فقدم  أنّ 

 .)2(األمني لعثامن: هذا القويّ  لقد كان كام قال عنه عيلّ  ,ئ عند اهللامن نفسه ما كان يراه جيز
وكان يأمر بذلك أمراءه ويريدهم أن يكونوا طبق  ,لقد كان أحرص يشء عىل رعيته

وكان يتهددهم بالقصاص إن ظلموا الناس وقصاصه من ابن عمرو بن  ,منهاجه بال اختالف
 "ستعبدتم الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً متى ا"وهو يقول:  ,العاص مشهور يف التاريخ

عمر هذا كان دائامً يسأل الوفود عن األمراء فيقولون خرياً فيقول: هل يعود مرضاكم? 

                                                            

 .668, ص3) اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر العسقالين, ج1(

 .5, ج17) الطربي, ص2(
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 :فإن قالوا خلصلة منها ?هل جيلس عىل بابه ?كيف صنيعه بالضعيف :فيقول ,نعم :فيقولون
 .)1(عزله ;ال

فإين أعلم  ,لئن عشت إن شاء اهللا ألسرين يف الرعية حوالً " :ولقد متنى عىل اهللا يقول
للناس حوائج تقطع دوين, أما عامهلم فال يرفعوهنا إيل, وأما هم فال يصلون إىل الشام فأقيم  أنّ 

ثم أسري  ,ثم أسري إىل مرص فأقيم هبا شهرين ,ثم أسري إىل اجلزيرة فأقيم هبا شهرين ,هبا شهرين
 ثم أسري إىل البرصة فأقيم ,ثم أسري إىل الكوفة فأقيم هبا شهرين ,شهرين إىل البحرين فأقيم هبا

 .)2( "واهللا لنعم احلول هذا ,هبا شهرين
األيام مل متهله حتى يعيش هذا احلول فري امرأة يف مراكزهم ووالياهتم فري  ولكنّ 

 بعينه ما يسمعه عنهم.
كتب له واشرتط عليه أن ال يمة بن ثابت: كان عمراً إذا استعمل عامالً زوقال خ

فإن فعل فقد  ,يركب برذوناً وال يأكل نقياً وال يلبس رقيقاً وال يغلق بابه دون ذوي احلاجات
 .)3( حلت عليه العقوبة

وكان يقول: وددت أن يل رجالً مثل عمري بن سعيد استعني به عىل أعامل املسلمني 
فحقق يف شكواهم فلم جيد عليه فيها  ,فشكاه له أهل محص ,وكان عمري هذا واليه عىل محص

. ,شيئاً   وإنام كانت أمور حتدث لرقة حاله وورعه. ثم جدد له عليهم عهداً
                                                            

 .5, ج33) الطربي, ص1(

 .18, ص5) تاريخ الطربي, ج2(

 .128) تاريخ اخللفاء للسيوطي, ص3(
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توىل إىل اجلنة وترك العبء  ثمّ  ,هذه بعض مواقف عمر وقفها خالصة لوجهه الكريم
 من الناس. وهيهات أن جيهد جهده من بعده أحدٌ  ,عىل من يليه

اً يف طريق من فبينا عمر ير مارّ  ,رجالً عىل مرصعن عاصم قال: استعمل عمر 
تستعمل من خيون وتقول ليس عىل يشء  ,اهللا يا عمر :إذ سمع رجالً وهو يقول ,طرق املدينة

 ,وعاملك يفعل كذا. قال فأرسل إليه فلام جاء فأعطاه عصا وجبة صوف وغنامً فقال ارعها
إن أنا رددتك  :فقال, دعاه فذكر كالماً  ثم :قال ,فإن أباك كان راعياً  ,واسمه عياض بن غنم
عليك أن ال تلبس رقيقاً وال تركب برذوناً وكان إذا استعمل عامالً  :فرده إىل عمله, وقال يل

 .)1(كتب له عهداً وأشهد عليه رهطاً من املهاجرين واألنصار
فكان  ,وملا ويل عثامن ريض اهللا عنه سار عىل هنج الصاحبني كام أخذ عليه العهد بذلك

فإنكم محاة املسلمني وذادهتم وقد وضع لكم عمر  ,ل كتاب كتبه إىل أمراء األجناد: أما بعدأوّ 
أو تبديل فيغري اهللا ما بكم  ا وال يبلغني عن أحد منكم تغيريبل كان عىل مأل من ,ما مل يغب عنا

ه والقيام فانظروا كيف تكونون فإين أنظر فيام ألزمني اهللا النظر في ,ويستبدل بكم غريكم
 .)2(عليه

ل من واله عثامن سعيد بن أيب وقاص عىل الكوفة وعزل املغرية بن شعبة وأوّ 
من عمر فإنه قال أويص اخلليفة من بعدي أن يستعمل سعداً فإين مل أعزله عن سوء  )3(بوصية

                                                            

 .21, ص5) الطربي, ج1(

 .44,ص5) الطربي, ج2(

 .41, ص3) الكامل يف التاريخ, ج3(
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وال خيانة وكان عمر عزله لشكاة الناس منه وحرق باب قرصه ومل تكن شكاهتم أكثر من سوء 
وجعلت الفتن يف النصف األخري من خالفة عثامن. قال الزهري: ويل عثامن  تأويل من الناس.

إىل قريش من  وإنه ألحبّ  ,اخلالفة اثنتي عرشة سنة يعمل ست سنني ال ينقم الناس عليه شيئاً 
ثم توانى  ,عمر كان شديداً عليهم, فلام وليهم عثامن الن هلم ووصلهم عمر بن اخلطاب ألنّ 

وكتب ملروان بخمس إفريقية  ,األواخر هم واستعمل أقرباءه وأهل بيته يف الستّ يف أمر
 .)1( وأعطى أقرباءه وأهل بيته املال فأنكر الناس عليه ذلك

ألن عثامن  ,وعن سعيد بن املسيب قال: إن عثامن ملا ويل كره واليته نفر من الصحابة
وكان كثرياً ما يويل بني أمية ممن مل يكن له مع  ,فويل الناس اثنتي عرشة سنة ,كان حيب قومه

وكان  ,فكان جييء من أمرائه ما ينكره أصحاب حممد ,رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم صحبة
 عثامن يستعتب فيهم فال يعزهلم.

وأما عيل بن أيب طالب فقد دمهته الفتن قبل أن يتوىل اخلالفة وملا توالها خرجت عليه 
وأمىض كل وقته يف قتال  ,وخرج عليه اخلوارج ,عائشة وطلحة والزبريوخرجت عليه  ,الشام

فقىض عيل دون أن  ,وكانت فرتة حرجة جداً من تاريخ األمة ,مرير دميت منه جبهة اإلسالم
اخلارجني مل يعطوه وقتاً ينفذ فيه حكم  يستطيع أن يقوم بشأن األمة كام أمره اهللا ورسوله, ألنّ 

 ألظن أن علياً كان يكون عمراً آخر لو طالت به األيام وهدأت احلوادث.وإين  اهللا يف الناس.
   

                                                            

 .156تاريخ اخللفاء للسيوطي, ص) 1(
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 الفصل األول
 ما أضافته العسكرية اإلسالمية للتاريخ العسكري يف موضوع القيادة

 
 منذ وجد اإلنسان وجدت معه احلرب وبتطوره وارتقائه تطورت احلرب وارتقت.

بل , هالزمن يف أي ناحية من النواحي التي هتمّ  فالفكر اإلنساين ال يقف جامداً مع مرّ 
يذهب جمدداً ومتغرياً يف كل شأن من شؤونه بام يتالئم مع تركيبه وخيفف عنه ثقل احلياة 

 ومستلزماهتا.
مادة من مواد اإلنسان له فيه مصلحة وعمل فهو يعمل فيها بام حيقق أهدافه واحلرب 

حربه حرب أفراد طور أدواهتا وشحذها واستعمل هلا املعادن لتكون  تومقاصده فعندما كان
وملا ارتفع عن هذا املستو وصارت هناك اجليوش املنظمة التي  ,أسهل يف يده وأقطع خلصمه
ة من أرض هي الدولة, وامتدت يد اإلصالح والتغيري والتطور إىل تدين بالوالء لفرد أو لقطع

هذه اجليوش يف خمتلف مظاهرها وجوانبها, وأد هذا بطبيعة احلال إىل حدوث تغيري كبري يف 
وأد هذا من غري شك إىل ظهور عبقريات عسكرية عىل , احلرب ذاهتا ويف أصوهلا وفنوهنا

لة يف ميدان القتال, وأصبح اسمها علامً من أعالم طول التاريخ احلريب سادت  لفرتات طوي
 .)1( احلرب, ونرباساً هيتد به

وبدائية اإلنسان وجهله هي التي حرمته من أن يكون مهذباً يف حروبه وله أسس 
                                                            

 .18) املدرسة العسكرية اإلسالمية ملحمد فرج, ص1(
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سليمة تقوم عىل خدمة اإلنسانية ويف سبيل سعادهتا, لذلك تطاولت األزمنة واألعرص التي 
مهجيته بدون قيادة واعية تسوقه نحو اهلد, ولذلك تكفل كان فيها اإلنسان يعيش عىل 

اخلالق رب العاملني بمعاجلة هذا الوضع ومساعدة اإلنسان للخروج من مآزقه املتالحقة إىل 
فالفراعنة مثالً كان هلم تاريخ عميق يف التاريخ وبنوا حضارات وكانت  ,سعة احلياة الصحيحة

, وإن بقي الكثري منها حتى اليوم يشري إىل تقدمهم هلم أجماد وسوابق يف ذلك الزمن السحيق
ونبوغهم وكانت هلم حروب مأثورة ورجال حرب كرمسيس وحتتمس خاضوها وأبلوا فيها 

 ولكن بانطواء صفحة هؤالء القادة انطو معهم كل خرب هلم, ,يف جمدو وقادش وغري ذلك
ل الفراعنة كانت مقدونيا وبقيت اآلثار التي ال حتمل سو العظة والعربة والتذكار, ومث

واسكندريا وقرطاجنة وهانيبال والروم والفرس والصني وأمم كثرية نعرف أو ال نعرف, 
كلهم مضوا ومل يبق الزمن لنا منهم سو ذكريات باهتة ال حترك يف املطلع عليها اآلن من عزم 

وأكملها اخلالق وقوة وال توحي له بنشوة أو اقتداء حتى كانت خامتة الرساالت وهي اإلسالم 
نصاً وروحاً تضمنت يف ثناياها كل ما له عالقة باحلروب من ناحية القيادة واختيارها 
وترصفاهتا واحلرب وعدهتا وبواعثها والسلم ونظمه وإدارته, بل نظمت اإلنسان من لدن 

 ميض حياته املكتوبة إىل وجهتها.خلقه إىل أن ي
عىل اهلد والسري عىل املنهج القويم طلباً فاإلسالم وهو رسالة اهللا لإلنسان إلعانته 

لراحته وسعادته قد تضمن يف عداده نظم احلرب كاملة, وهذا ما مل يكن موجوداً يف يف تاريخ 
بل كانوا  ,فقادة احلرب يف القديم مل يكونوا أصحاب رسالة لإلنسان ,حريب سابق أو الحق

 أصحاب هدم لإلنسان ومل تتضمن تعاليم حروهبم ما يوحي بأهنا لالستمرار مع اإلنسان ما
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ثم رسعان ما خبت وأصبحت  ,رسعان ما توهجت دام يف احلياة, بل نر أهنا شعلة قشّ 
 رماداً تذروه الرياح.

وا يف وانترص ,أما املسلمون فقد خاضوا معارك كثرية وقابلوا أعداداً خيطئها العد
الكثري الكثري من حروهبم واهنزموا يف البعض, ومىض هبم التاريخ, ولكن اإلسالم ورسالته ما 
زالت واضحة املعامل يف الرشق والغرب الذي فتحوه وتوحي بأهنم رسل حضارة وتقدم ال 

 هدم وختريب.
معارك املسلمني مع غريهم عىل تطاول الزمن وخاصة يف أول اإلسالم ال زالت  إنّ 

ظل نرباساً للقادة وهد للعسكريني ومثاالً إنسانياً خملصاً إلنسانيته يقتد به يف خمتلف وست
 لإلسالم مدرسته العسكرية املتميزة عن كل ما سواها. العصور واألزمنة, ومعنى هذا أنّ 

ن املصنف حني يطالع تاريخ احلروب اإلسالمية, ويقف عىل ما خلده املسلمون إو
العسكرية  وس ونظريات وأسس ال يملك إال أن يعرتف بقيام املدرسةيف تاريخ احلرب من در

كانت هلا مبادئ وقيم وأهداف وأسس مل  )1( اإلسالمية كأول مدرسة عسكرية يف التاريخ
فهي التي طورت نظرية احلرب وعدلتها بام يناسب طبيعة  ,يعرفها العقل البرشي من قبل

سباهبا ودوافعها وأغراضها, وهي التي وهي التي هذبت فكرة احلرب وسمت بأ ,القتال
وضعت أسس اإلعداد للمعركة إعداداً سليامً يضمن كسبها, وهي التي أرست القواعد 

وأخرياً فهي التي أخرجت جيالً من  ,واألصول واملبادئ التي حتقق النرص يف املعركة

                                                            

 .22) املدرسة العسكرية اإلسالمية ملحمد فرج, ص1(
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 العسكريني كانت هلم صفحات مرشقة يف التاريخ احلريب.
هي التي عليها مدار بحثنا, وذلك ألن موضوع القيادة من  وهذه الناحية األخرية

 أهم املواضيع احلربية عىل اإلطالق يف القديم واحلديث, فأبو بكر الصديق ريض اهللا عنه قال:
ندما رأ أن ينهي موضوع , ع)1( "واهللا ألنسني الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد"

فاختار هلم القائد املختار الذي يعتمد عليه وير أنه أهل لكل هذا وهو بالفعل  ,القتال معهم
 قد أنساهم الشيطان ال وساوسه فقط.

اهتاممه فجعل القائد هو اجلندي األول يف  واإلسالم قد أوىل موضوع القيادة جلّ 
 جيشه.

ح ما الزمان يستطيع أن يلحظ بوضو واملتتبع ملعارك املسلمني ولقادهتم عىل مرّ 
نظرة هذه املدرسة إىل  أضافته العسكرية اإلسالمية للتاريخ العسكري يف موضوع القيادة, ألنّ 

لذلك فقد وضعت املدرسة العسكرية اهتاممها الشديد  ,القائد كجندي أول يف مقدمة اجليش
اء يف تربية هذا اجلندي من اجليش تربية إسالمية مستقيمة جتعله ما طال عمره لبنة صاحلة يف بن

 أمته, ال تؤتى من قبله, وبذلك حيمله السؤولية الكاملة عن مصري أمته كلها.
ستطيع بعد ذلك أن أعدد ما أضافته العسكرية اإلسالمية للتاريخ العسكري يف أو

الكفاءة العسكرية. وسأذكر . 3 . األخالق املثالية2. قيادة القائد وتدينه. 1املواضيع التالية: 
 هذه.من احدة شيئاً يسرياً عن كل و

                                                            

 .40, ص4) الطربي,ج1(
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 :عقيدة القائد وتدينه .1
املعروف أن املقاتل ال يمكن أن يقاتل يف احلروب قتاالً مستميتاً ويضحي بروحه 
مقبالً غري مدبر إال إذا كان يؤمن بعقيدة تدفعه إىل التضحية والفداء وجتعله صابراً يف 

ثبت قدمه تعقيدة فمعه ليس , وبخالفه ذلك الذي يقاتل )1(البأساء والرضاء وحني البأس
فرسعان إذا ما اشتد البأس  ,أو ترحم إنسانيته, وليس له من احلياة إال هدف العيش فقط

 ومحي الوطيس من أن يدور عىل عقبه ويويل طالباً العيش.
وهم أكثرهم محالً  ,همووقادة املسلمني وأمراؤهم هم صفوة اجلنود وخمتار

 عقيدهتم وتاريخ أمتهم. ألمانة القتال وثقالً ألرواح جنودهم ومصري
وهناك صفات مثالية أوجدها اإلسالم وربى هبا قادته وجيشه, هذه الصفات 

 وردت مجيعها يف القرآن الكريم ويف السنة النبوية ومن أهم هذه الصفات وأبرزها:
فاجلندي الصغري يطيع  ,الطاعة التامة املتسلسلة من القاعدة إىل القمة  . أ

وهكذا حتى يصل األمر إىل القائد  ,هم أعىل منهم والعرفاء يطيعون من ,العريف
 اخلليفة الذي يطيع اهللا ورسوله.

ومشتقاهتا يف ثامين عرش آية من آيات  "ثبت"الشجاعة, وقد وردت كلمة   . ب
وهي من أهم صفات اجلندي وإذا مل تكن موجودة فإن اجلبان خيرج  ,الذكر احلكيم

 عن إيامنه باهللا والقضاء والقدر.

                                                            

 .36) اإلسالم والنرص, حممود شيت خطاب, ص1(
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 أخر كثرية كاحلذر واليقظة والتضحية باملال والنفس.وهناك صفات   . ت
ولكن من غري  ,هذه الصفات وغريها كان يوجد مثلها يف بعض الناس قبل اإلسالم

فلام جاء اإلسالم إىل األمة العربية وحد  ,املمكن أن جتمع كاملة يف جيش واحد بقادته وجنده
اعة, وطهر نفوسها من كل عقائدها وأعامهلا وصفوفها وغرس فيها روح الضبط والط

رواح وارتقى هبا يف سلم الكامل, وخلق االنسجام التام بني القبائل الشوائب, ونقى األ
املتنافرة, فجمع قواهتم املبعثرة, وجهودهم املضاعة لتصبح سلسلة واحدة بقيادة واحدة, 

لو "يقول اهللا تعاىل:  ,وهلدف واحد, وأصبح اجلميع أمة واحدة حتيتها السالم ودينها اإلسالم
 ."أنفقت ما يف األرض مجيعاً ما ألفت بني قلوهبم ولكن اهللا ألف بينهم

وقامت عىل تنفيذ رشائعه  تعاىل, فرتبية هذه األمة تربية قرآنية بدأت باإليامن باهللا ;إذن
ا وقوانينه يف األرض لتنتهي عند جنات عدن التي وعد املتقون, فاملسلم هذا عىل كل أحواله م

 فهو سائر ال حمالة إىل ربه عىل ما رسم له من طريق.  ,دام متتبعاً وليس مبتدعاً 
موت يهذا القائد الذي نبت عىل هذا اإليامن يعمل هللا, ويعيش تنفيذاً ألمر اهللا, و

جهاداً يف سبيل اهللا, هو الذي تسلم قيادة اجليوش املسلمة التي خرجت حتارب أئمة الكفر يف 
وبسبب هذا اإليامن كان أمري اجليش املسلم يتميز بصفات ثالث مل يعرفها التاريخ  ,األرض

 وهي: ,ولن يعرفها احلديث ولن يعمل إال املسلم هبا ,العسكري القديم
أنه ال حيارب إلنشاء جمد شخيص له, يرثه أهله من بعده أو يوهب بسببه  .1

عليه السالم وهو  اً حممدن نبي اإلسالم إنقول:  ,األوسمة والشارات وما إىل ذلك
يقود جيوش الفتح إىل مكة والعباس بن عبد املطلب قد حبس أبا سفيان بمضيق 



235 
 

ما "الوادي عند خطم اجلبل حتى متر به جنود اهللا فرياها, فري شيئاً كثرياً فيقول: 
ألحد هبؤالء قبل وال طاقة, واهللا يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة 

, قال ثنني, فشتان بني اال ,)1("فنعم إذن :قال ,يا أبا سفيان إهنا النبوة :قلت :عظيامً
 /ملك أرض ونبوة ساموية, إن حممداً عليه الصالة والسالم مل يكن ملكاً أرضياً 

فكل جهد بذله يف األرض وكل فتح قاده وكل مسلم هداه مل  ,ولكن كان نبياً ساموياً 
فليس املجد  ,وإنام أجره عىل اهللا رب العاملني ,يكن يريد من أحد منهم أجراً وال ثواباً 

وال الستكثار من املال واملتاع  ,الشخيص وبناء امللك األرسوي هو هدفه أو مقصده
يف درعه مرهونة عند هيودي ومل ولكنه عليه السالم تو ,والضياع والقصور واألثاث

ه أبو بكر وعمر مل خيلف أحد منهام شيئاً اخليفت وكذلك ,يورث درمهاً وال ديناراً 
 ولكن كان هم الواحد منهام أن خيرج من هذه الدنيا كفافاً ال له وال عليه. ,يورث

إنام  ,أي صورة الرسول وخطاه هو املرسل رمحة للعاملني ,والقائد عىل هذه الصورة
يقود وحيارب من أجل سعادة اإلنسان وإخراجه من عبادة العباد إىل عبادة اهللا, فهو ال يقتل 

حرب عادلة ال  بهفحر ,وال ينكل إال بمن نكل بعباد اهللا ظلامً وعدواناً  ,إال عدو اهللا اإلنسان
 وفتوحه فتح خري عىل املظلومني فليس غريباً أن يستقبل وتفرش له ,تكون إال عىل الظاملني

 األرض.
وذلك ألنه رجل يؤمن باهللا ورسوله ويعرف  ,ال يمكن أن هيرب من املعركة .2

                                                            

 .170,ص1, وعيون األثر, ج46, ص4) سرية ابن هشام, ج1(
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فاملعارك ال  ,أن العمر حمدود وأن سبب املوت هو انقضاء العمر وحضور األجل
قل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم "قال تعاىل:  ,تقدم املوت وال تؤخره
يا أهيا الذين آمنوا أذا "يسمع قول اهللا تعاىل: كذلك فهو و ,)1( "القتال إىل مضاجعهم

لقيتم الذين كفروا زحفاً فال تولوهم األدبار, ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفاً لقتال 
والذي  ,)2( "أو متحيزاً إىل فئة, فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصري

فأنى له أن  ,ع شأن دين اهللايسمع هذا الوعيد الشديد من رب العاملني وهو يسعى لرف
ذلك غري ممكن وال متصور إطالقاً عند املؤمنني,  هيرب من املوت أو املعركة, إنّ 

ولو قاتلكم "الكفار واملنافقني قال تعاىل:  التويل يوم الزحف من صفات وذلك ألنّ 
وقد ورد التويل يوم  ,"الذين كفروا لولوا األدبار ثم ال جيدون ولياً وال نصرياً 

 لزحف يف السبع املوبقات عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم.ا
ففي معركة احد وكان يقودها الرسول  ,وتاريخ قادة املسلمني يثبت ذلك

, وجترحياً فثبت القائد عليه السالم وقال  ,القائد أثخن القرشيون يف املسلمني قتالً
نرصا ودافعوا عن فقام بعض األ ?)3( من رجل يرشي لنا نفسه :وقد وىل بعض الناس

إذ تصعدون وال تلوون عىل أحد "القائد حتى فاء إليه املسلمون, يقول اهللا تعاىل: 
والرسول يدعوكم يف اخراكم فأثابكم غامً بغم لكيال حتزنوا عىل ما فاتكم وال ما 

                                                            

 .154) آل عمران, 1(

 .16− 15األنفال  )2(

 .86,ص3) سرية ابن هشام,ج3(
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 . "أصابكم, واهللا خبري بام تعملون
املسلمني فانشمر الناس وكذلك يوم لقاء هوازن يف حنني يوم شد الكافرون عىل 

راجعني ال يلوي أحد عىل أحد, وانحاز رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ذات اليمني ثم قال: 
فثبت مع رسول اهللا صىل اهللا  ,أين أهيا الناس هلموا إيل, أنا رسول اهللا, أنا حممد بن عبداهللا

 .)1(عليه وسلم نفر من املهاجرين واألنصار وأهل بيته
سول عليه الصالة والسالم وقادة املسلمني إنام كانوا من أتباعه هذا صمود الر

وأصحابه, فال يعقل ومل يذكر لنا التاريخ هزيمة ألحدهم يويل فيها دبره إىل األعداء حرصاً 
وسبق أن  ,اهلجوم مرة أخر عىل حياته, إنام كان املنهزم ينحاز منهم إىل فئة أخر ليشنّ 

ال أرينك وال تراين,  :وقول أيب بكر له ,نه مع األسودذكرنا ما كان من رشحبيل بن حس
فرغم اهلزيمة التي حاقت بجنوده إال أنه صمد يف القتال حتى قتل  ,وكذلك أبو عبيد الثقفي

بن عوف عن  حدثنا إبراهيم, حدثنا حممد, حدثنا سعيد قال: سمعت ابن املبارك عن عبداهللا"
ب ريض اهللا عنه خرب أيب عبيد قال: إن كنت له ملا بلغ عمر بن اخلطا"حممد بن سريين قال: 

 .)2("لفئة لو انحاز إيلّ 
فقال: يا  ,عن أيب عثامن قال ملا قتل أبو عبيد قال: جاء اخلرب عمر وقال سليامن التيميّ 

, ويقول املحقق لكتاب ابن املبارك يف اهلامش تعليقاً عىل احلديث )3(أهيا الناس أنا فئتكم
                                                            

 .85, ص4) سرية ابن هشام, ج1(

 ) كتاب اجلهاد لعبداهللا بن املبارك املروزي حتقيق نزيه محاد.2(

 ) املرجع السابق.3(
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ففي هذا بيان أنه ال بأس باالهنزام إذا أتى املسلمني من العدد ما ال األول: قال الرسخيس 
يطيقونه, وال بأس بالصرب أيضاً بخالف ما يقوله بعض الناس أنه إلقاء النفس يف التهلكة, بل 
يف هذا حتقيق بذل النفس البتغاء مرضاة اهللا تعاىل, فقد فعله غري واحد من الصحابة ريض اهللا 

ن ثابت محى الدبر, وأثنى عليهم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بذلك عنهم, منهم عاصم ب
 .)1( فعرفت أنه ال بأس به

 وقادة هذه هي أخالقهم ومواقفهم قل أن يذكر مثلهم يف التاريخ إال يف ظل اإلسالم.
ال يكون دائامً إال يف مقدمة عسكره وأول من خيوض املنايا ويرضب  .3

ويسعى هلا, فلقد كان رسول اهللا صىل اهللا عليه  بالسيف وذلك ألنه يطلب الشهادة
 وسلم دائامً يف مقدمة املعارك التي قادها بنفسه وكذلك كان خلفاؤه وقادهتم.

ويف الوقت الذي كان فيه األكارسة والقيارصة يتخلفون يف قصورهم وبني 
كان عليه  ,خدمهم وحشمهم ويرسلون كام اتفق من ينوب عنهم ويقود املعارك

املعارك اهلامة التي خاضها جيشه, ومل خيلف عنه إال يف الرسايا  قائداً لكلّ السالم 
 والغزوات الصغرية.

األمة منعتها من اخلروج  فلوال أنّ  ,وكذلك كان شأن أيب بكر وعمر
حلاجتها إليهام يف مركز القيادة لكانا خرجا قادة حماربني ال يقعدهم عن ذلك هم دنيا 

 أو ابتغاء راحة فيها.

                                                            

 .125, ص1) رشح السري الكبري, ج1(
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التدين العميق والعقيدة الصحيحة هي التي خترج القادة وتربيهم  إنّ 
وهتذهبم وجتعلهم أفضل من حتمل األرض خلري اإلنسان وبقائه, ولن يستطيع أحد 
أن يذكر قائداً عربياً واحداً كان له يف ميدان النرص تاريخ إال وهو متدين إىل أبعد 

مد عليه السالم تديناً وإخالصاً احلدود, وقادة الفتح اإلسالممي كلهم من صحابه حم
) من 216) قائداً عربياً مسلامً منهم (256ولقد أحصاهم حممد شيت خطاب فكانوا(

توقف الفتح بعدهم وأصبح اجلهاد بعدهم دفاعياً  ,)1() من التابعني40الصحابة و(
.  بعد أن كان معهم وقبلهم هجومياً

 
 األخالق املثالية: .2

وإنك لعىل خلق "يقول اهللا تعاىل:  ,عليه السالم اً مدح القرآن العظيم حممد
ولقد عرف  ,وهذب خالق العباد حممداً وعلمه فأحسن تعليمه وأدبه فأحسن ,)2("عظيم

فام استطاعوا أن يغمزوا يف خلقه شيئاً ومل يتعرض يف  ,العرب يف جاهليتهم ملحمد ذلك
يوم من األيام لريبة مهام كانت, ذكر الواقدي حديث ابن عباس ومن حديثه خرج يف 

رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كتب إىل قيرص يدعوه إىل اإلسالم, فطلب  الصحيحني أنّ 
ب يف جتارة هناك فجيء به إىل فوجد أبو سفيان ابن حر ,قيرص ناساً من قومه يسأهلم عنه

                                                            

 .118) اإلسالم والنرص, حممود شيت خطاب, ص1(

 .4) القلم, آية 2(



240 
 

 ,فسأله عن نسبه عليه السالم وسأله إن كانوا يتهمونه بالكذب قبل الرسالة ,قيرص
وسأله عام يأمرهم به, فقال:  ,فأجابه بالنفي أيضاً  ,فأجاب بالنفي فسأله إن كان يغدر

 .احلديث )1("يأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء األمانة..."
 هذا قول الذين حياربونه وكان وقتها معهم يف هدنة احلديبية.

ما قاله: سري وليم موير عن سيدنا حممد  )2(وقد أورد صاحب الرسول القائد
فيام ينسب إىل حممد  –جتمع كل مراجعنا وأسانيدنا "فقد قال ذلك الكاتب:  ,عليه السالم

عىل صورة نادرة الوجود بني  − يف شبابه من سرية التواضع واالحتشام وطهار اخللق
ولكنه كان  ,كانت طباع الرسول هادئة متالئمة وكان يمرح أحياناً " :ثم يقول ,"املكيني

وكانت مجيع ترصفاته تدل عىل رمحة عظيمة يعامل كل الناس  ,يف معظم األحوال جاداً 
 عىل قدم املساواة, وكانت عامة الناس حتب الرسول, وكان حسن الطباع حليامً رحيامً 

 ."صبوراً 
فلام جاءت الرسالة  ,هذه األخالق املثالية كانت للرسول عليه السالم قبل بعثته

كام قال  ,فتوىل عهد النوم والراحة ,"يا أهيا املدثر, قم فأنذر"زادت مهومه وأشغلت وقته 
بع قرن وهو جياهد الرشك وهي تقارب ر ,عليه السالم لعائشة وأمىض سني بعثته

بل كفاه ما يقول:  ,إىل اهللا وحده دون أن يمتلك ديناراً أو عقاراً  ويدعو واملرشكني

                                                            

 .260يف فنون املغازي والشامئل والسري البن سريين, ص ) عيون األثر1(

 .446) الرسول القائد, حممود شيت خطاب, ص2(
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وكذلك  ,وهنج هنجه أبو بكر أوىص قادته هبذا املنهج "حسب ابن آدم لقيامت يقمن أوده"
فكانوا مثال األخالق الفاضلة فكانوا قادة اهلد واخلري وإن كانوا  ,خلفاؤه الراشدون

 .عىل رأس جنود حيملون السيوف والرماح
 

 الكفاءة العسكرية: .3
كانت هذه وحدها هي مقياس االستحقاق لقيادة جنود املسلمني ضد الكفر 
والكافرين فكان عليه السالم خيتار أمراءه منهم وقد أخرج البيهقي من طريق أيب معرش 

إين ألؤمر الرجل عىل "عن بعض مشيختهم أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال: 
 .)1(" منه ألنه أيقظ عيناً وأبرص باحلربالقوم فيهم من هو خري
ة بن زيد أمرياً عىل اجليش مان رأ بعض الناس أال يكون أسوعندما كان م

وعنف الناس وأعلمهم أنه خليق  ,الذي بعثه عليه السالم يف آخر أيامه غضب لذلك
 .)2(لإلمارة وأهل هلا

معنا  وقد مرّ  ,وكان أبو بكر الصديق يستشري الصحابة يف تولية أمراء اجليش
وكيف أشاروا عليه بسعد بن أيب  ,كيف استشار الصحابة يف تولية اجليش ملحاربة فارس

                                                            

 .106) تاريخ اخللفاء للسيوطي, ص1(

 ) املرجع السابق.2(
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 .)1(وقاص فواله
ولكنه اهتمه  ,وكذلك عزل عمر بن اخلطاب رشحبيل بن حسنة ال لريبة فيه

فلسنا نبدي  ,ا خالد بن الوليد صاحب احلروب الطويلةبالضعف يف األمور العسكرية, أمّ 
فلقد عرفه معارصوه وقاسوا ويالت احلرب معه ما جعلهم يؤمنون  ,أياً جديداً فيه ر

فقد قال أكيدر بن عبد امللك  ,بعسكريته وخربته من بعيد وحيسبون لذلك ألف حساب
أنا أعلم الناس "حيذر أهل دومة اجلندل بعد الردة عندما سمع بمقدم خالد بن الوليد 

أحد يف حرب, وال ير وجه خالد قوم كثروا أو قلوا  بخالد, ال أحد أيمن طائراً منه, وال
فأبوا عليه, فدمههم خالد إن تقو اهللا يف  )2("إال اهنزموا عنه, فأطيعوين وصاحلوا القوم

اإلسالم وخمافة عقابه ورجاء ثوابه والعمل له وحده هي التي خرجت القادة املسلمني 
فهؤالء رسل سالم وخري لعباد اهللا ورش وويل جلنود الشيطان  ,املتميزين بني قادة العامل

وقد أنزل عىل  ,واإلسالمذومن هذا حاهلم فإن هلم مع السامء سبب وأي سبب   ,وأتباعه
منهجاً يقيسون عليه كافة أعامهلم  حممد من السامء ربط هؤالء القادة مع اهللا فاختذوا طريقه

أما إذا ما  ,عتهم بذلك جزءاص من طاعة اهللافصارت طا ,فأطاعوا اهللا فأطاعهم الناس
 اختلفوا وخرجوا عن منهج اهللا فإهنم بذلك يشقون ويشقى هبم غريهم.

قال أبو سعيد اخلدري  –بعث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم علقمة بن جمزز 

                                                            

 ) املرجع السابق.1(

 .22, ص4) الطربي, ج2(
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حتى إذا بلغنا رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطرق, أذن لطائفة من اجليش  −وأنا فيهم
ليهم عبداهللا بن حذافة السهمي, وكان من أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه واستعمل ع

ثم قال للقوم: أليس يل  ,وقد ناراً أوسلم, وكانت فيه دعابة فلام كان ببعض الطريق 
قالوا: بىل, قال: أفام أنا آمركم بيشء إال فعلتموه? قالوا: نعم,  ?عليكم السمع والطاعة

اعتي إال تواثبتم يف هذه النار, قال: فقام بعض القوم قال: فإين أعزم عليكم بحقي وط
, فذكر )1(حيتجز حتى ظهر أهنم واثبون فيها فقال هلم: اجلسوا فإنام كنت أضحك معكم

ذلك لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم بعد أن قدموا عليه قال رسول اهللا صىل اهللا عليه 
 .)2(وسلم من أمركم بمعصية فال تطيعوه

العسكرية اإلسالمية قد أقامت بناء القيادة العسكرية عىل األسس  فإنّ  ;وهكذا
السليمة والصحيحة ضاربة عرض احلائط بكل ما تواضع عليه الناس يف السابق من 

بل بناء عىل أحساهبم  ,تعيني أشخاص للقيادة دون أن تكون هلم يف فنون احلرب ممارسات
فجعلت  ,هذه القيادة مع السامء ثم هي فوق هذا قد ربطت ,وأنساهبم وصلتهم بامللوك

عملها خالصاً لوجهه واجلزاء عن هذا كله من عند اهللا وحده ال من عند الناس وال من 
 عند اجلبابرة يف األرض.

, وأصبحت بذلك مدرستها  إنّ  العسكرية اإلسالمية خلقت القيادة خلقا جديداً

                                                            

 .289, ص4) سرية ابن هشام, ج1(

 .289) سرية ابن هشام, ص2(
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حيتذ وتدرس أفكاره ومعاركه وقياداته وشؤوهنا دراسة  يف موضوع القيادة مثاالً 
 أكاديمية يف جامعاهتا العسكرية.
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 الفصل الثاين
 بحث تارخيي يف كيفية اختيار القادة وما يتعلق بكافة شؤوهنا

 
 ,إن عملية اختيار القادة يف التاريخ القديم ليست عىل ما يبدو بالعملية الصناعية

ثم أصبحت شيئاً قد  ,ومعنى ذلك أهنا مل تكن وليدة صدفة أو حلظة ما من حلظات الزمن
مفهوم القيادة العسكرية هو عبارة عن  وانتهى األمره هكذا, وذلك ألنّ  ,تم حتديده

 جتارب طويلة متنوعة بارشها اإلنسان منذ بدأ يستعمل احلرب كوسيلة من وسائل حياته.
وم بني لتيجية العسكرية بوصفه علامً من العا لالسرتومل يظهر املفهوم املعارص

ألن صياغة أية جمموعة من الفاهيم ال بد أن يسبقها جتميع الكثري من  ,عشية وضحاها
وقد  ,املعلومات, فاإلنسان ينتقل من املالحظة والتجربة إىل النظرية يف دراسته للكون

التجارب العسكرية خالل سنوات طويلة كانت فيها مصدراً ملعرفة اإلنسان لشؤون  تأد
وغدت احلرب ظاهرة  ,)1(سرتاتيجية العسكرية ونموهاعىل تطور اال زالعسكرية إىل احلاف

 حتمية يف حياة األمم, ونشأت اجليوش املحرتفة.
و السري وكان مؤرخ ,وكثرياً ما كان رئيس الدولة هو قائد البالد العسكري

وبات يف وسع الناس عن طريق جتميع  ,يدفعون محالته العسكرية وانتصاراته وهزائمه
التجارب العسكرية واملقارنة بني عوامل التاريخ العسكري الوصول إىل استنتاجات 

                                                            

 .10العقيدة واإلسرتاتيجية العسكرية اإلسالمية,ص) املدخل إىل 1(
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تتعلق بالظواهر املتكررة للحرب ووضع القواعد والصيغ العامة بام تضمه من قواعد 
واعد العامة يف البداية أي شكل حمدد عىل الرغم من احلقيقة ومل تتخذ هذه الق ,ومبادئ

القادة العسكريني يف القرون القديمة من أمثال اإلسكندر وهانيبال  وهي أنّ  ,قعةاالو
وهذه املفاهيم مل , ويوليوس قيرص غريهم كانوا حيملون مقاهيم حمددة عن فن احلرب

 .)1(تتعد حدود التعميامت واالستنتاجات الفردية
أسس  اا أن القيادة العسكرية وما يتعلق هبا من فنون مل تكن علامً ذذمعنى هو

علمية راسخة متعارفاً عليها من شتى األمم, يمكن بواسطته قياس مقدرة القائد ومعرفة 
بحيث  ,ولكن هذا األمر كان موهبة فردية خاصة يتمتع هبا أفراد يتهيأ هلم الزمن ,اجتاهاته

م عىل رأس جيش خيوضون به املعارك فيحققون به النرص وتكون يكونون يف يوم من األيا
 نتائج النرص لذلك خاصة هبم وحق هلم فقط.

أي ال صفة هلم  ,التاريخ القديم قليالً ما يذكر قادة عسكريني فقط فإنّ  ;لذلك
ودون أن خيتلط هذا األمر اختالطاً ال يمكن فصله عن  ,أخر غري األمور العسكرية

فاإلسكندر وهانيبال ويوليوس قيرصمجيعهم كانوا أباطرة قبل قيادة  ,السلطان واحلكم
م العسكرية التي ووضعهم هذا يف رأس الدولة هو الذي مكن من بروز قدراهت ,اجليوش

ولكن املهم يف األمر أن هذه  ,فكان هلم هذا الذكر يف التاريخ ,اأحسنوا استغالهل
ء القادة وأصبحت إمرباطورياهتم الواسعة اإلمرباطوريات رسعان ما اهنارت باهنيار هؤال

                                                            

 ) املصدر السابق, حممد مجال حمفوظ.1(
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ولذلك مل خيلفوا  ,املمتدة بني عشية وضحاها أثراً بعد عني ونقطة هلا يف التاريخ مكان فقط
 مدرسة عسكرية أو تارخياً فنياً يعتمد عىل دراسته وحيتذ يف القيادة أو غريها.
يها أفراد أرسة ولكن عندما قامت اإلمرباطوريات الوراثية التي يتداول احلكم ف

واحدة ومع مرور الزمن أصبح هؤالء يرغبون يف البقاء يف قصورهم ويبعثون من ينوب 
بل أصبح من ترتيب الدولة أن تكون هناك بعض  ,عنهم يف قيادة املعارك وترتيب أمورها

وقيادة الفرسان ويف أيام الساسانيني  )1(الوظائف الوراثية أيضاً كإدراة شؤون احلرب
ثالث وظائف حربية وراثية هي: رئاسة الشؤون العسكرية ورئاسة الفرسان  كانت هناك

 والقيام عىل األهراء(املرية والتموين).
اضمحل اجليش الروماين  اوكذلك كان احلال عند الرومان وأرسهم, ولذلك ملّ 

مناصب القيادة فيه كانت متنح للمحاباة  ووهن كان من أهم أسباب هذا الوهن أنّ 
ويبدو أن هذا األمر مل يكن متوقفاً عىل  ,)2(د أن كانت وقفاً عىل الكفاءةوالصنيعة بع

فبلقيس عندما وردها كتاب  ,حلكم الشائع عند كل اخللق حينئذا الفرس والروم بل هو
 ,)3("وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم أال تعلوا عيل وأتوين مسلمني" :سليامن عليه السالم

يف أمري, ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون, قالوا نحن أولوا يا أهيا املأل أفتوين " :قالت
وقد قال القرطبي يف تفسري ذلك:  ,"قوة وبأس شديد واألمر إليك فانظري ماذا تأمرين

                                                            

 ) قادة فتح بالد فارس, حممود شيت خطاب.1(

 .23)قادة فتح بالد الشام ومرص, حممود شيت خطاب, ص2(

 .30,31) سورة النمل آية 3(
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املأل: أرشاف القوم قال ابن عباس: كان معها ألف قيل, وقيل اثنا عرشة قيل, مع كل قيل 
األعظم فأخذت يف حسن األدب مع قومها مائة ألف مائة ألف والقيل امللك دون امللك 

ما كنت " :ومشاورهتم يف أمرها وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها يف كل أمر يعرض بقوهلا
فكيف يف هذه النازلة الكرب فراجعها املأل بام يقر عينها من  ,"قاطعة أمراً حتى تشهدون

اورة حسنة من ثم سلموا األمر إىل نظرها, وهذه حم ,إعالمهم إياها بالقوة والبأس
اجلميع. قال قتادة: ذكر أنه كان هلا ثالثامئة وثالثة عرش رجالً هم أهل مشورهتا كل رجل 

 .)1(منهم عىل عرشة آالف
يون مجعتهم لرت رأهيم يف هذه النازلة رفهؤالء األقيال ما هم إال قادهتا العسك

ىل كتابه املذكور ولتعلم مقدار ما عندهم إذا ما قررت دخول احلرب مع سليامن بناء ع
 أعاله.

واملالحظة اجلديرة بالنظر هنا: هو إرجاع األمر إليها بعد أن ذكروا قوهتم 
وبأسهم يف احلرب واستعدادهم خلوضها. هل احلرب أمر سيايس يقرره حكام البالد أم 
هو قرار عسكري يصدره أمراء اجليش بام يعلمون أن عندهم من جند وعتاد وتنظيم 

 وجتهيزات.
فهوم من هذه اآلية الكريمة أن دخول احلرب أو عدمه هو قرار سيايس إن امل

مما يدل عىل الفصل بني األمور العسكرية والسياسية فصالً  ,يعتمد عىل رأي عسكري

                                                            

 .194,ص14− 13) تفسري القرطبي, املجلد1(
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 جيداً يوحي بمعرفة اختصاص كل واحد منهم حلدود مهامه.
رب ويف القرن اخلامس امليالدي جرت املحاوالت األوىل لتنظيم معلومات التجا

واخلربات العسكرية املكتسبة ووضع املفكرون العسكريون يف الرشق األقىص من أمثال 
كونفوشيوس وسان تزو وود تزو مفاهيم أساسية ومبادئ رئيسية للحرب ويف مقدمتها 
القنون اخلاص بتنمية الوحدة بني القائد واألمة. وذاك املتعلق بعامل الزمن وذاك املتعلق 

 .)1(سارح احلرب أو بعبقرية القائدباألوضاع اجلغرافية مل
ولكن أهم حدث يف تاريخ احلرب هو ظهور اإلسالم. وذلك ألن اإلسالم 
الذي جاء رمحة للعاملني كانت القاعدة األساسية التي وضعها للحياة هي الطمأنينة 
والسالم واالستقرار, ولكن اإلسالم مع هذا دين يواجه الواقع وال يفر منه, وما دامت يف 

 فال بد إذن من االشتباك واحلرب. ,الدنيا نفوس هلا أهواء ونوازع ومطامع
فلن تكون احلرب يف اإلسالم إال لردع املعتدي وكف الظامل ونرصه  ;وبناء عليه

فضيلة من الفضائل تنتج اخلري  −أي احلرب –وهو بذلك  ,احلق واالنتصاف للمظلوم
 .)2(للناس والربكة والسموّ 

احلرب يف التاريخ كله هي التي كانت ختلق القادة وترسم ن دوافع إومن حيث 
ولذلك غلبت عليهم  ,ألهنم بعيدون عن نظام العقيدة اإلهلية أو مصادرها ,هلم طريقهم

                                                            

 .21ة واإلسرتاتيجية العسكرية اإلسالمية, حمفوظ, ص) املدخل إىل العقيد1(

 .29) السالم يف اإلسالم, حسن البنا, ص2(
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وذلك بسبب سوء نواياهم ومطامعهم ووحشية أهدافهم  ,الرشور وحروب اإلبادة
 اختيار القادة وما فإن دوافع احلرب يف اإلسالم هي التي تكون فيصالً يف ,وأغراضهم

 ويمكن حرص أسباب احلرب يف اإلسالم يف نقاط قليلة هي: ,يتعلق بكافة شؤوهنم
رد العدوان والدفاع عن النفس واألهل واملال الوطن والدين ويف ذلك يقول  .1

 ."وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين"اهللا: 
ر الدين واالعتقاد للمؤمنني الذين حياول الكافرون أن تأمني حرية انتشا .2

 يفتنوهم عن دينهم.
 محاية الدعوة والدعاة حتى تبلغ إىل الناس مجيعاً من غري عقبات أو ظلم. .3
وإن نكثوا إيامهنم من " :تأديب ناكفي العهد من أي جنس كانوا لقوله تعاىل .4

 .)1("بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ال إيامن هلم لعلهم ينتهون
هذه املبادئ السامية للحرب هي التي أخرجت قادة املسلمني للفتح وما يف 
نفوسهم يشء من نوازع الدنيا أو احلرص عليها أو من شواغل امللك والسلطان إال 

 سلطان اهللا.
فهؤالء الناس ال يعملون حلساهبم اخلاص فهم حريصون عىل أمواهلم وأهليهم 
وأجمادهم وال هم يعملون حلساب برش آخر فهم حريصون عىل نرصته ليحرزوا عنده 
احلظوة واملكانة ولكنهم يعملون هللا فهم حريصون عىل الشهادة لينالوا هبا جنات عدن 

                                                            

 .12) سورة التوبة, آية 1(



251 
 

 التي وعد املتقون.
بن اهلاد ريض اهللا عنه أن رجالً من األعراب جاء فآمن ورو النسائي عن شداد 

بالنبي صىل اهللا عليه وسلم ثم قال: أهاجر معك فأوىص النبي به بعض أصحابه, فكانت 
غزاة غنم النبي فيها شيئاً فقسم وقسم له فقال ما هذا? فقال: قسمته لك قال ما عىل هذا 

شار بيده إىل حلقه بسهم فأموت اتبعتك, ولكني اتبعتك عىل أن أرمى إىل ها هنا وأ
فأدخل اجلنة. فقال: إن تصدق اهللا يصدقك فلبثوا قليالً ثم هنضوا يف قتال العدو, فأتى به 
النبي حمموالً قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي: أهو هو, قالوا: نعم, قال: صدق اهللا 

الته: اللهم إن هذا فصدقه ثم كفن يف جبة النبي ثم قدمه فصىل عليه فكان مما ظهر يف ص
 .)1(عبدك خرج مهاجراً يف سبيلك فقتل شهيداً وأنا شهيد عىل ذلك

تعاليم اإلسالم السامية التي ال تعمل أبداً لشهوات األرض املتغلبون عليها  إنّ 
جتعل اختيار القادة وما يتعلق بشؤوهنم أمانة حياسب اهللا عليه لوضع الرجل املناسب يف 

إن " :نة عصب األمة يف مجيع شؤوهنا واهللا تعاىل يأمرنا بأدائها فيقولاملكان املناسب واألما
 ."اهللا يأمركم أن بؤدوا األمانا إىل اهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتموا بالعدل

وأمانة االختيار تعني استقامة الضمري ونقاء النفس وشجاعة الرأي وخلوص 
تقو والعلم واملعرفة وتنزه اإلنسان القلب من اجلبن والرياء والنفاق عىل أساس من ال

                                                            

 ) السالم يف اإلسالم.1(
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1(عن اختيار غري األكفاء للهو(. 
وشأن من اختار من ال يصلح كشأن شهادة الزور, وهي من املوبقات, وهي من 
مظامل اللسان التي يضيع هبا احلق وختتفي معامل العدل واهللا سبحانه وتعاىل حيذر من ذلك 

 احلذر. أشدّ 
أيضاً حيذر من سوء االختيار فقد روي عنه عليه والرسول الكريم عليه السالم 

 ."من شهد عىل مسلم شهادة ليس هلا بأهل فليتبوأ مقعده من النار"السالم أنه قال 
وعن يزيد بن أيب سفيان قال: قال يل أبو بكر الصديق حني بعثني إىل الشام يا 

بعد ما قال يزيد إن لك قرابه عسيت أن تؤثرهم باإلمارة وذلك أكثر ما أخاف عليه 
من ويل من أمر املسلمني شيئاً فأمر عليهم أحداً حماباة, " :رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم

 .)2("فعليه لعنة اهللا, ال يقبل من رصفاً وال عدالً حتى يدخله جهنم
فالذي يقدم ويؤخر يف نظر اإلسالم يف القيادة هو أهلية التحمل والكفاءة للقيام 

وإال فام معنى تأمري أسامة بن زيد وهو شاب ملا يبلغ العرشين عىل  ,بمهامها ليس إال
وقد أبىل  ,وما معنى عزل عمر لرشحبيل عن قيادته ,شيوخ األنصار واملهاجرين يف بعثه
 جيداً يف اجلهاد يف فلسطني والردة.

إنه ليس هناك من معنى إال أن سمو نظرة اإلسالم للقائد جعلته خيتار دائامً من ال 

                                                            

 .34) املدخل إىل العقيدة اإلسالمية واالسرتاتيجية, حمفوظ, ص1(

 .278) املرجع السابق, ص2(
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فلام خالفوا خالف اهللا عليهم فتوالهم غري الكفء وسار فيهم بغري  ,إليهم الشبهات ترقى
 احلق حتى التو عليهم كل أمر سهل. 

ويف العصور احلديثة مل يتحقق يشء ذو قيمة عن موضوع القيادة وشؤوهنا حتى 
فقام بمحاوالت جادة للبحث يف كافة  ,القرن السادس عرش حتى كان مكيافيل اإليطايل

الذي اعتمد فيه  "فن احلرب"القضايا واألمور املتعلقة بتسيري دفة احلرب ووضع كتابه 
 .)1(عىل جتارب القادة العسكريني القدامى

وبدأت بوضع  ,وبعد هذا قامت املدارس العسكرية األوروبية بمختلف أسامئها
متها مبادئ هلا عن احلروب تسجلها وتدرس املعارك القديمة وتضع هلا خمططاهتا وقي

 وجتعلها من عداد املواد التي تدرس للعسكريني يف جامعاهتم.
فيه أن العامل سيظل يتجه نحو اخلرسان والنهاية ما دام مرصاً عىل  إنه مما ال شكّ 

ومن أهم هذه الشؤون احلرب  ,االبتعاد عن منهج اهللا يف ترتيب شؤون احلياة بأكملها
 وقادهتا وما يتعلق بكافة شؤوهنا.

 
   

                                                            

 .21سكرية اإلسالمية اللواء حممد مجال الدين حمفوظ, ص) املدخل للعقيدة واالسرتاتيجية الع1(
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 الفصل الثالث
 أمراء اجليش اإلسالمي يف السلم واحلرب

 
ة طبق األصل من قول اهللا أمراء اجليش اإلسالمي يف السلم واحلرب صور إنّ 

حممد رسول اهللا والذين معه أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعاً سجداً " :تعاىل
, سيامهم يف وجوههم من أثر ا لسجود ذلك مثلهم يف يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً

التوراة ومثلهم يف اإلنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستو عىل سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ هبم الكفار وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجراً 

 .)1("عظيامً 
فلقد كانت  ,الرسول القائد عليه الصالة والسالم هو القدوة واملثل يف هذا

 فإنّ  ,فإذا ما انجىل غبار املعركة وعاد اجلند إىل منازهلم ,يف سبيل اهللا اً حياته كلها جهاد
نبياً رسوالً ال يفرت عن ذكر اهللا وتبليغ الرسالة وأداء األمانة طرفة  يالرسول الكريم يبغ

ويف  ,اهللا أعداء اهللا عن خلق عيف الثانية يدف ;فهو عامل دائامً يف السلم واحلرب ,عني
فقيادته عليه السالم للناس إنام كانت قيادة  ,األوىل يقود املؤمنني إىل رهبم راضية نفوسهم

عىل أن املرؤوسني يطيعون أوامر القائد عن رغبة واقتناع ذايت وليس عن رهبة  إقناعية تقرّ 

                                                            

 .29) الفتح اآلية, 1(
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 وأن قدرات البرش ,القائد الرسول يضع يف حسابه العامل البرشي وذلك ألنّ  ,)1(وخوف
 ختتلف باختالفهم وتتنوع بتنوعهم.

كبري عىل قدرة القائد ومهاراته يف السلم واحلرب  وهذه القيادة تعتمد إىل حدٍّ 
بعكس القيادة اإلرغامية التي تقوم عىل قوة القائد  ,ومواجهة كافة املواقف بحلول جذرية

ملحبة واإلخالص وسلطته. فبينام القيادة األوىل تولد الرضا وارتفاع الروح املعنوية وا
فراد أدوات صامء يف آلة  ,وتوخي الكفاءة العالية لد اجلميع بينام األخر جتعل األٍ

 يطيعون طبقاً للنظام أو رهبة من السلطان.
وحممد عليه الصالة والسالم كان قائداً إقناعياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة سواء يف 

ألهنم مقتنعون متاماً أنه عىل احلق املبني, وهو قائد  ,فجنوده حياربون معه ,احلرب أو السلم
ألن ما جاء به من الفكر والسياسة ال يملك اجلند أن خيالفوه لإليامن  ,إرغامي أيضاً 

واهللا سبحانه  ,العميق يف نفوسهم بأن رضا اهللا سبحانه هو رضا رسوله عليه السالم
 ."كم اهللاقل إن كنتم بحبون اهللا فاتبعوين حيبب" :وتعاىل يقول
مع ما قرره اإلسالم من مبادئ احلرية والكرامة  ا تنسجم القيادة اإلقناعيةنوه
وهي من املبادئ األساسية التي صنعت أمة ذات حضارة عريقة أضاءت للعامل  ,اإلنسانية

 ,أبطاالً وعباقرة يف فنون احلرب تكام صنعت جيشاً ال يقهر وقاد ,طريق احلرية والتقدم
قادة  األن الذين يساقون ال يمكن أن يكونو ,ية اإلسالم يف القيادةرة نظوهنا تكمن فلسف

                                                            

 .289) املدخل إىل العقيدة حممد حمفوظ, ص1(
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بل "فكر وال أبطال جهاد, ولذلك فقد كان الرسول عليه السالم ال يقود بمقتىض السلطة 
 .)1("بالكفاءة واملقدرة واألخالق واحلب والشخصية والثقة

ثر فيه مكاسب وما دام األمر كذلك ال يتعلق بمنفعة دنيوية ومادية وال تؤ
شخصية بل الكل متجه نحو اهللا ويف سبيله, فال شك أن قادة هم هؤالء سيكونون يف 
حرهبم رسل السالم واهلد واخلري واحلرية للناس أمجعني, ألهنم جيتمعون مع الناس عىل 
صعيد واحد إذا ما أعلنوا إسالمهم وآمنوا باهللا وأعطوا احلق, وما عدا ذلك فال سالم وال 

 كافر أثيم.أمان ل
أمر أمراء اجليش يف احلرب والسلم بحثاً  )2(هذا وقد أوسع اإلمام املاوردي

فقال: والذي يتعلق هبا من األحكام إذا عمت ستة حقوق: القسم األول يف تسيري 
 اجليوش وعليه يف السري هبم سبعة حقوق:

جيد الرفق هبم يف السري الذي يقدر عليه أضعفهم وحتفظ به قوة أقواهم وال  .1
السري فينهك الضعيف ويستفرغ جلد القوي فقد رو عنه عليه السالم أنه قال 

 ."املضعف أمري الرفقة"
أن يتفقد خيله التي جياهدون عليها وظهورهم التي يمتطوهنا فال يدخل يف  .2

 اخليل إال الصالح.

                                                            

 .291) املدخل إىل العقيدة, حمفوظ, ص1(

 .35) األحكام السلطانية, ص2(



258 
 

أن يراعي معه من املقاتلة من املسرتزقة واملتطوعة فيفرض هلم كل يف ماله  .3
 يشاركه يف أحد. الذي ال
أن يعرف عىل الفريقني العرفاء, وينقب عليهم النقباء ليعرف أحواهلم  .4

 وتقرب عليه دعوهتم إليه.
أن جيعل لكل طائفة شعاراً يتداعون به ليصريوا متميزين وباالجتامع  .5

 متضافرين.
أن يتصفح اجليش ومن فيه ليخرج منهم من كان فيه ختذيل أو إرجاف أو  .6

 عني للمرشكني.
باينه يف نسب أو خالفه من ال ياملئ من ناسبه أو وافق رأيه ومذهبه عىل  أن .7

 يف رأي أو مذهب.
وأما القسم الثاين من أحكام هذه اإلمارة إذا عمت فهو يف تدبري احلرب وشأهنا 
مع صنفي املرشكني يف دار احلرب الذين وصلتهم دعوة اإلسالم والذين مل تصلهم فهو 

وعليه أن يدعوهم لإلسالم  ,صلح للمسلمني واألنكأ للمرشكنيخمري بني ذلك يف فعل األ
ويعلمهم معجزات الرسول قبل حرهبم وهم الذين مل تبلغهم دعوة اإلسالم قط ومل 

 .)1(يعلموا عنها شيئاً 
وأما القسم الثالث من أحكامها فهو ما يلزم من أمري اجليش يف سياستهم وهو 

                                                            

 ) األحكام السلطانية للاموردي.1(
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 عرشة أشياء:
 لعدو.حراستهم من غرة يظفر هبا ا .1
 أن يتخري هلم موضع نزوهلم ملحارة عدوهم. .2
إعداد ما حيتاج اجليش إليه من زاد وعلوفة تفرق عليهم يف وقت احلاجة  .3

 وليكونوا عىل احلرب أوفر.
أن يعرف أخبار عدوه حتى يقف عليه ويتصفح أحواله حتى خيربها فيسلم  .4

 من املكر.
عىل من يراه كفؤا  ةترتيب اجليوش يف مصاف احلرب والتعويل يف كل جبه  .5

 هلا.
أن يقوي نفوسهم بام يشعرهم بالظفر ويقرب إليهم أسباب النرص ليقل   .6

 العدو يف أعينهم.
أن يعد أهل الصرب والبالء منهم بثواب اهللا لو كانوا من أهل اآلخرة   .7

ومن يرد ثواب "قال تعاىل:  ,وباجلزاء والنفل من الغنيمة إن كانوا من أهل الدنيا
 ."نها ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته منهاالدنيا نؤته م

أن يشاور ذوي الرأي فيام أعضل ويرجع إىل أهل احلزم فيام أشكل ليسلم   .8
 من الزلل.

أن يأخذ جيشه بام أوجبه اهللا تعاىل من حقوقه وأمر به من حدوده حتى ال   .9
, فإن من جاهد عن الدين كان أحق الناس ز يف دين وال حتيف يف حقّ يكون بينهم جتوّ 
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 بالتزام أحكامه والفصل بني حالله وحرامه.
أن ال يمكن أحداً من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة لرصفه االهتامم  .10

 هبا عن مصابرة العدو وصدق اجلهاد.
 ين معه من حقوق اجلهاد يف حقّ دوأما القسم الرابع من أحكامها فهو ما يلزم املجاه

م يف حق اهللا تعاىل فهو مصابرة العدو عند التقاء األمري, فأما الالزم هل اهللا تعاىل ويف حقّ 
وأن يؤدي األمانة فيام حاز من  ,اجلمعني, وأن يقصد بقتاله نرصة دين اهللا تعاىل وإبطال خمالفه

, حتى يقسم بني مجيع الغانمني والشاهدين للمعركة ,الغنائم وأخرياً  ,وال يغل أحد منهم شيئاً
فإن حق اهللا أوجب  ,رصة دين اهللا ذا مودةنوال حيايب يف أن ال ياملئ من املرشكني ذا قربى 

 ونرصة دينه ألزم.
ألن واليته عليهم  ,فالتزام طاعته والدخول يف واليته ;األمري وأما ما يلزمهم يف حقّ 

وأطيعوا الرسول يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللا " :انعقدت وطاعته بالوالية وجبت قال تعاىل
وأن يفوضوا األمر إىل رأيه ويكلوه إىل تدبريه حتى ال ختتلف آراؤهم  ,"وأويل األمر منكم

ألهنام  ,فتتلف كلمتهم ويفرتق مجعهم وأن يسارعوا إىل امتثال األمر والوقوف عند هنيه وزجره
ويرضوا منه  ,وأن ال ينازعوه يف الغنائم إذا قسمها ,وأن ال ينازعوه طاعته ,من لوازم طاعته

 .)1( بتعديل القسمة عليهم
وإن  ,فقتال العدو ما صابر ,وأما القسم اخلامس من أحكامها فهو مصابرة األمري

                                                            

 ) األحكام السلطانية للاموردي.1(
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يا أهيا الذي آمنوا اصربوا وصابروا "قال تعاىل:  ,تطاولت به املدة وال يويل عنه وفيه قوة
 .)1("ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون

حتى يقولوا ال إله إال  أمرت أن أقاتل الناس" :وقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 .)2("اهللا فإذا قالوها عصموا فيام دماءهم وأمواهلم إال بحقها

وجيوز ألمري  ,وأما القسم السادس من أحكامها فهو السرية يف نزال العدو وقتاله
وأن هيدم عليهم منازهلم  ,اجليش يف حصار العدو أن ينصب عليهم العرادات واملنجنيقات

 تحريق وقطع الشجر.ويضع عليهم البيات وال
يف احلرب جنود يقومون أثناء الليل والنهار بإدارة شؤون  شهؤالء هم أمراء اجلي

املعركة إدارة كاملة وهو يتحمل مسؤوليتها أمام اهللا إذا ما قرص يف صغرية من متطلباهتا وهو 
منهم  هو أب اجلنود مجيعاً ومسؤول عن أرواحهم وحيزنه من يفقد ,بذلك رأس األمر كله فيها

وهو بعد املعركة  ,وهو خليفتهم يف األهل والولد يرعى شؤوهنم ويتحمل مسؤوليتهم كاملة
 يبحث نتائجها ويستمر يف رسم خططها ويعمل عىل تقسيم الغنائم بحقها وينفل من ير

عليهم حتى تضع احلرب أوزارها,  ثم هو يفادي األرس أو يمنّ  ,مصلحة املسلمني يف تنفيله
ثم هو يوايس اجلرحى ويداوي جراحاهتم  ,وهو عىل الكفار شديد ال تأخذه يف اهللا لومة الئم

ويدفن موتاهم, وهو يف كل يشء وقبل كل يشء ينسى نفسه فأقل اهتامم بيديه يف يشء من 

                                                            

 .200عمران, آية ) سورة آل 1(

 ) األحكام السلطانية للاموردي.2(



262 
 

ني له حصته من أفراد املسلم وما يزيد عن أن يكون فرداً  ,شؤون احلرب هو شأن نفسه
 كحصتهم فقط زيادة عن أعبائه الكثرية التي ال يشاركه فيها غريه من اجلنود.

وملا فرغ رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم من رد سبايا حنني إىل أهلها  :سحقإقال ابن 
اقسم علينا فيأنا من اإلبل والغنم حتى أجلأوه إىل  ,ركب واتبعه الناس يقولون: يا رسول اهللا

فقال: ردوا عيل ردائي أهيا الناس, فواهللا لو كان لكم بعدد  ,ختطفت عنه رداؤهشجرة, فا
, ثم قال إىل جنب  شجر هتامة نعامً لقسمته عليكم, ثم ما ألفيتموين بخيالً وال جباناً وال كذاباً

ثم قال: أهيا الناس واهللا ما يل من  ,بعري فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بني إصبعيه ثم رفعها
واخلمس مردود عليكم, فأدوا اخلياط واملخيط, فإن  ,وال هذه الوبرة إال اخلمسفيئكم 

 الغلول يكون عىل أهله عاراً وناراً وشناراً يوم القيامة.
فلام انتهى احلرب  ,صمد عليه السالم يف املعركة صمداً ولواله لتغري وجه املعركة

لفتح دخل مكة عىل تعبية كاملة وجاء عليه السالم رد عىل هوازن نساءها وأبناءها. ويوم ا
 وعندما أمكنه اهللا من قريش وكل كفارها قال اذهبوا فأنتم الطلقاء.

فلام توىل اخلالفة زاد خوف الناس  ,وعمر بن اخلطاب هيابه الناس لشدته قبل خالفته
إذ لقيه راكب عىل ناقة عرف حني سأله أنه  ,وبينام هو يرتبص وقعة القادسية ,منه فطمأهنم

مقبل من هناك, فقال له يا عبداهللا حدثني قال الرجل: هزم اهللا املرشكني وجعل عمر خيب معه 
دثه وهو عىل ناقته ال يعرفه, وكان هذا الراكب سعد بن عميلة الفزاري حيوالراكب  ,يسأله

رسالة إىل عمر بالفتح وبعدة من  وكان حيمل ,رسول سعد بن أيب وقاص إىل أمري املؤمنني
فلام دخل الرجالن املدينة وسلم الناس عىل عمر  ,أصيب من املسلمني وأسامء من عرف منهم
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وأجابه عمر يف  ,بإمرة املؤمنني قال ابن عميلة: هال أخربتني رمحك اهللا إنك أمري املؤمنني
 .)1(اسال بأس عليك يا أخي وتناول منه كتاب سعد وقرأه عىل الن :بساطة

يفء القادسية وفتح املدائن  ولقد دهش عمر بن اخلطاب ملا رأ من كثرة الفيء
إن قوماً أدوا هذا ألمناء "فالتفت إىل من حوله يقول:  ,ونفاسته وإحضار املسلمني له كامالً 

 ."وأجابه عيل بن أيب طالب إنك عففت فعفت رعيتك ولو رقعت لرقعوا
هبا قادة اجليش اإلسالمي أينام كان حممد عليه هذه هي الصور احلية التي يقتدي 

وكذلك كان  ,السالم وهو األسوة واخللفاء الراشدون من بعده ساروا عىل هديه وسنته
فال يريدوهنا إال ممراً للدار  ,الصحابة مجيعهم رضوان اهللا عليهم أناس قد فرغوا من أمر الدنيا

ثم تركوها  ,ا كركب بفالة نزلوا بظل شجرة وارفةأو كام قال عليه السالم: إنام مثل الدني الباقية
 وانرصفوا, فلم يكن املقام هبا مدعاة لرتك التقى والدين والسفر الطويل.

كانوا قليالً من الليل  ,ما يفرتون ,بالليل اً بالنهار رهبان اً لقد كان هؤالء األمراء فرسان
 ملحروم.ما هيجعون وباألسحار هم يستغفرون ويف أمواهلم حق للسائل وا

أما أولئك الذين خرجوا فاحتني يف العراق والشام ومرص فكانوا عىل هذا املنهج 
 بل خيافون اهللا شديد اخلوف فال يأكلون إال الكفاف وما سدّ  ,القويم ال يميلون عنه شيئاً 

ثم هم بعد ذلك يقومون بام جيب عليهم جتاه الناس من إدراة لشؤوهنم ورعاية  ,احلاجة
ة لصالهتم وفضاً ملنازعاهتم ومحاية لثغورهم وتوقيداُ ألمنهم وتسيرياً لضعيفهم وإمام

                                                            

 ..1,ج182) الفاروق عمر, حممد حسني هيكل, ص1(



264 
 

وبكلمة أخر كانوا أصحاب احلائط يتولونه بالرعاية واإلصالح والسقي  ,حلجيجهم
فإذا ما طابت ثامره وزكت أزهاره ونواره أخرجوه صدقة يف سبيل اهللا للفقري  ,والتنظيم

  ني رأت وال أذن سمعت.واملحتاج وطلبوا ما عند اهللا مما ال ع
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 الفصل الرابع
 أمراء اجليش اإلسالمي وعالقتهم باجلند

 
كانت دعوة الرسول عليه الصالة والسالم دعوة رمحة للعاملني بدأ بدعوته هذه يف 

ولكلام آمن فرد من الناس انتظم مع هذه  ,مكة املكرمة يدعو الناس لعبادة اهللا الواحد األحد
ويف بيعة العقبة الثانية قال عليه السالم لألنصار:  ,اجلامعة املسلمة له ما هلا وعليه ما عليها

ثم  ,قال فأخذ الرباء بن معرور بيده ,)1(أبايعكم عىل أن متنعوين مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم
وأخذ  ,وكانت هذه البيعة عىل حرب األسود واألمحر ,ومتت البيعة عىل ذلك ,نعم :قال

 رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم لنفسه اشرتط عليهم لربه وجعل له عىل الوفاء بذلك اجلنة.
ثم هاجر عليه السالم إىل املدينة املنورة واستقبلته املدينة بام يليق به من إجالل وإكرام 

ليه السالم بني املهاجرين واألنصارفكان ذلك وهاجر معه صحابته رضوان اهللا عليهم فآخى ع
أول عقد اجتامعي مل يشهد مثله التاريخ وال عرفته الدنيا إال يومذاك يوم يكون للرجل أخ مل 
تلده أمه وهو يف حقيقة األمر أقرب إليه ممن ولدته له أمه وبذلك توثقت العرب بني هؤالء 

ة وقال: أشريوا عيل أهيا الناس وعرف الناس وخرج عليه السالم يوم بدر ونظر يمنة ويرس
األنصار أنه إنام يريدهم بذلك فقال سعد بن معاذ: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا إن ما جئت 

                                                            

 .163, ص1) عيون األثر البن سيد الناس, ج1(
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يا رسول اهللا ملا  فامضِ  ,به هو احلق وأعطيناك عىل ذلك عهودنا ومواثيقنا عىل السمع والطاعة
لبحر فخضته خلضناه معك ما أردت فنحن معك والذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا هذا ا

ق يف اللقاء ,ختلفنا رجل واحد دَّ ربَّ يف احلرب صُ ولعل  ,وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً إنا لصُ
 .)1(فرس بنا عىل بركة اهللا تعاىل ,اهللا يريك منا ما تقر به عينك

فهذه الناس  ,إن العقد الذي تم يوم العقبة ويوم التآخي قد ازداد توكيداً هذه األيام
فكانت  ,املجتمعة اليوم إنام هي صف واحد وجسم واحد وروح واحدة ال أفراد متعددين

 عالقة القائد باجلند يف هذا اليوم وقبله وبعده عالقة عضو بجسم واحد.
 أجار العباس أبا سفيان قبيل الفتح فقبل عليه السالم هذه اإلجارة.

 وقال: قد أجرنا من أجرت. إجارة عمته صفية الثنني من أمحائها زوأجا
املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم " :وقال عليه السالم قولته املشهورة

وإنام كام قال اهللا تعاىل:  ,فليس هناك حقري ورضيع وصغري وكبري ,"وهم يد عىل من سواهم
يا أهيا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند "

 ."إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفاً كأهنم بنيان مرصوص": وقال تعاىل ,"اهللا أتقاكم
د من ناحية عامة. من هذه املنطلقات التي ذكرت كانت بداية عالقة القائد باجلن

فجمع بني أرواحهم عىل التقو فتقاربت  ,األمر عالجاً جذرياً عالج والرسول عليه السالم 
وأن هذه " ,أجسامهم وأضاع شطراً غري قليل من حياته وهو يؤكد عىل وحدة هذه األمة

                                                            

 .163, ص1) عيون األثر البن سيد الناس, ج1(
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 ."أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون
ربط بني القائد وجنده عامل هام من وال يشك أحد أن العالقة الطيبة والوطيدة التي ت

ولقد بنى اإلسالم هذه العالقة عىل أعىل مستو من تقو اهللا  ,عوامل االنتصار يف املعركة
 فجعل املؤمنني إخوة بنص القرآن وهيهات أن تنفصم هذه األخوة.

مثل املؤمنني يف توادهم وتعاطفهم وترامحهم كمثل اجلسد "فقال عليه السالم: 
 . "احلمى والسهربعى له سائر اجلسد ااشتكى منه عضو تد الواحد إذا

فعالقة القائد باجلند إذن يف اإلسالم هي رابطة األخوة املقدسة التي حيرتمها اإلسالم 
ألهنا كالدم يف اجلسم يكون موجوداً  ,وهي تنبت مع املؤمن واملسلم منذ يوم إيامنه وإسالمه

 ولكنها عالقتهم األزلية. ,لمني ليست حادثة جديدةمعه من يوم خلقه, فهذه العالقة بني املس
بد لتحمل املسؤولية يف كل امليادين من تواجد هذا العالقة بني القادة  نه الإوحيث 

واجلند فقد قواها اإلسالم وأحكم رابطتها وأوجد من الثقة بينهام ما جيعل مشارهبم تتحد 
 وقلوهبم تتقارب.

ملاوردي من احلقوق واألحكام التي تربط اجلندي وقد ذكرنا آنفاً ما أورده اإلمام ا
فعليه أي القائد من احلقوق جلنده يف القسم األول سبعة  ,بالقائد وتربط القائد باجلندي

وعىل القائد يف القسم الثاين مجع احلقوق وتدبري أمر احلرب مع املرشكني وحقوق  ,حقوق
 القسم الثالث وهي عرشة كلها تلزم األمري جلنده.

وهو أربعة حقوق من كل  ,القسم الرابع فنصفه يلزمهم والنصف اآلخر يلزمه وأما
 وأما حقوق القسم اخلامس والسادس فكلها تلزمه.  ,منهام جتاه اآلخر
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فاألمري البد أن حيافظ عىل جنده, وأال حيملهم من األمر ماال يطيقون وأن حيرص 
املثل والقدوة يف كل الترصفات وأال  عىل سالمتهم وأال يفرق فيهم يف املعاملة وأن يكون هلم

 .)1(يكون بينة وبينهم حاجز وأن يترصف معهم بحكمة وأن يكون أهالً لثقتهم واطمئناهنم
واجلند يف مقابلة ذلك ملزمون بالوالء والطاعة للقائد وتنفيذ أوامره واجتناب 

.نواهيه ال خيالفونه وال ينشقون عنه ويسعون إىل أن يكونوا عد حسن ظنه   هبم مجيعاً
وقد حرص أن تكون عالقته  ,والرسول الكريم هو أول من توىل قيادة املسلمني

وأن تقوم عىل أساس الثقة الكاملة املتبادلة  ,واالحرتام والتقدير واحلبّ  بجنده قائمة عىل الودّ 
 فهم مؤمنون به وبرسالته وهو يثق بإيامهنم ويكلهم إليه.

الذي أمرنا باتباعه. واالقتداء هبديه وسنته فإن لنا نه هو الوحيد من خلق اهللا إوحيث 
فمعاملته وعالقته بجنده  ,يف ذلك مندوحة عن أن نبتدع وأن نتزيد مما ليس من احلق يف يشء

 هي النرباس الذي ينتهي إليه كل فضل وخري.
موقفه من جنده وأصحاب الرجيع وما أصابه من هم عليهم وجتريده محله  إنّ 

هذا عمل أيب  :وكذلك أصحاب بئر معونة فقد قال عليه السالم ,ت للنظرهلم ملف لالنتقام
وكذلك موقفه عليه السالم من البجليني الذين عدوا عىل  ,)2(براءة قد كنت هلذا كارهاً متخوفاً 

فقد حلقهم كرز بن جابر فقطع عليه السالم  ,راعي رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فذبحوه

                                                            

 .331) املدرسة العسكرية اإلسالمية, حممد فرج, ص1(

 .195, ص3) سرية ابن هشام, ج2(
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 نهم.أيدهيم وأرجلهم وسمل أعي
إن قتل نفس واحدة بغري احلق أو فساد يف األرض كقتل الناس مجيعاً وبعكس ذلك 
إحياؤها إن الدين اإلسالمي وهو يضع هذه القيمة العظيمة للنفس اإلنسانية هلو أحرص ما 
يكون عىل ترابطها ووحدهتا, أقول أن النفس ال تزال تغلو ما دام منهج اهللا هو الذي حيكم 

الغلو ترخص األشياء واملواد, وعندما يغيب منهج اهللا ترخص الدماء ويغلو األرض وهبذا 
الرتاب وأسريي املسلمني يف يد قريش سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان ضال طريقهام 
ومها يبحثان عن بعري هلام فأرسهتام قريش فأبى عليه السالم يطلق أسريي مكة حتى رجع 

 املسلمون إليه.
للمبارزة محزة بن عبد املطلب وعيل بن أيب طالب وعبيدة بن احلارث ويف بدر أخرج 

يا حممد أخرج لنا أكفاءنا من " :وهم أقرب الناس إليه ملنازلة رجال قريش حني ناد منادهيم
فكان الثالثة عند حسن الظن, ولقد شارك القائد الرسول يف املعارك بنفسه ترك  ,"قومنا

صيبت رباعيته وشج وجهه وكلمت شفته ويف أحد أكة ويف العريش يوم بدر ونزل إىل املعر
وكذلك أول اجلنود يف الدفاع عن  ,اخلندق كان حيمل الرتاب عىل عاتقه فهو أول املسلمني

قلعة اإلسالم وبيضته وصحابته رضوان اهللا عليهم أمجعني كانوا يف معاركهم يقابلون آباءهم 
حرص ما يكونون عىل قتلهم حتت راية أفيكونون  ,أبناءهم أو إخواهنم أو أقرباءهم األدنني أو

يا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن " :حممد نبي اإلسالم يقول اهللا تعاىل
قل إن كان آباؤكم " "استحبوا الكفر عىل اإليامن ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون

اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها,  وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال
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ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا حتى يأيت اهللا بأمره 
 .)1("واهللا ال هيدي القوم الفاسقني

وهذا اجلندي عبداهللا بن عبداهللا بن أيب يتقدم إىل رسول اهللا يطلب منه اإلذن بقتل أبيه 
 ولكنه عليه السالم مل يكن ينوي ذلك ومل يأمر به. ,ي قتلهعندما سمع أن الرسول ينو

العظيم من العالقة الوثيقة بني القائد وجنده والتي بناها اإلسالم مل القدر إن هذا 
 ,دين اهللا جيمع الناس وعبادته ترفعهم وجتعلهم سواسية ذلك ألنّ  ,يسجل هلا التاريخ مثيالً 

دوهنم ويأخذون منهم أمواهلم وأعراضهم بينام حكام األرض يسرتقون الناس ويستعب
 وراحتهم وسعادهتم.

فخطب أبو بكر يقول: إين وليت  ,وعىل هذه السنة سار أبو بكر واخللفاء من بعده
 :فقوموين. وقال يف خطبة أخرأسأت حسنت فأعينوين وإن أفإن  ,عليكم ولست بخري منكم

يب وقال: احلمد هللا الذي جعل يف أمة فقام إليه أعرا ,إنام أنا مثلكم ووقف ابن اخلطاب خيطب
 حممد من يقوم عمر.

عاود سعد بن أيب وقاص مرض كان يرتدد عليه جعله ال يستطيع أن  ;ويف القادسية
عتمد عليها ويرشف عىل الناس من يعىل وجهه يف صدره وسادة  يركب أو جيلس فهو مكبّ 

وأن طائفة تتهمه وتشغب  ,وبلغ سعداً ما يتندر به الناس ,القرص يرمي بالرقاع فيها أمره وهنيه
امحلوين وأرشفوا به عىل الناس وارتقى  :فقال ملن حوله ,فحز ذلك يف نفسه وأثار غضبه ,عليه

                                                            

 .24− 23ورة التوبة, آية ) س1(
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أما واهللا لوال " :فقال ,ولكن ذلك مل يكفه ,به من حوله, ورأ اجلند ما به من الوجع فعذروه
لغريكم, واهللا ال يعود أحد بعدها حيبس املسلمني عن أن عدوكم بحرضتكم جلعلتكم نكاالً 
 .)1("ي سننت هبم سنة يؤخذ هبا من بعدعدوهم ويشاغلهم وهم بإزائهم إال

فانتهى القوم عن شغبهم وتذكروا حق اهللا عليهم من طاعة األمري وإن كان عبداً 
أحد قتل ال تظفرن ب" :ويف كتاب أيب بكر للمرتدين مع أصحاب األلوية يقول ,حبشياً 

وذلك من شدة أمله وغضبه حني علم أن بعض املسلمني  ,"املسلمني إال قتلته ونكلت به جهرة
قد تعرضوا للقتل ظلامً وعدواناً من مرتدي العرب وهو هبذا ضنني هبم وشديد احلرص 

 عليهم.
ووصايا أبو بكر إىل أمرائه وكذلك عمر إىل أمرائه أكثر من أن حتىص فهو يأمرهم 

 :نازهلم وأال يقدموا هبم عىل هلكة ال يعلموهنا ولشدة حرصه عليهم كان يقولبارتياد م
وددت لو أن بني السواد واجلبل سداً ال خيلصون إلينا وال نخلص إليهم حسبنا من الريف "

 وكان هذا بالنسبة إىل العراق الفاريس. ,"السواد, إين أثرت سالمة املسلمني عىل األنفال
وإين "يرحم اهللا أبا عبيد  :وقال ,يد الثقفي يوم اجلرسووقف عمر وحزن أليب عب

وهذا اقتداء بقول رسول اهللا للعائدين من مؤتة وقد لقيهم الصبيان  ,"فئتكم أهيا الناس
 ولكنهم الكرار إن شاء اهللا. ,فقال عليه السالم إهنم ليسوا بفرار ,يقولون: يا فرار

رأينا قوماً املوت "فقال:  ,ولقد وصف رجل من رجال املقوقس جيوش املسلمني

                                                            

 .1,ج167) الفاروق عمر, ص1(
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إليهم من الرفعة, ليس ألحدهم يف الدنيا رغبة  إىل أحدهم من احلياة والتواضع أحبّ  حبّ أ
وال هنمة, وإنام جلوسهم عىل الرتاب وأكلهم عىل ركبهم, وأمريهم كواحد منهم ما يعرف 

أن هؤالء  لو"فيقول املقوقس والذي حيلف به  ,"رفيعهم من وضيعهم وال السيد من العبد
 ."استقبلوا اجلبال ألزالوها وما يقدر عىل قتال هؤالء أحد

ألن املسلمني  ,أهدي إليه من بالد الفتوح ورفض ابن اخلطاب أن يأكل من الطعام
 ,كلهم مل يأكلوا منه ورفض أمريه أبو عبيدة الثقفي أن يأكل من طعام أهداه إليه دهاقني الفرس

وقال: ال حاجة لنا فيه بئس املرء أبو عبيدة إن صحب قوماً  ,األنه ال يسع اجلنود كلهم فيأكلو
ال واهللا ال نأكل  ,هم وأهرقوا دماءهم دونه أو مل هيرقوها فاستأثر عليهم بيشء يصيبهدمن بال

وأبو عبيد هذا هو الذي امتنع عن قتل جابان  )1(وسطهمأمما أفاء اهللا عليهم إال مثل ما يأكل 
 ملسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم.وقد أمنه آرسه, ألن ذمة ا

إن الرتابط الوثيق بني اجلندي املسلم وقائده ليس رباطاً واهناً يقوم عىل يشء من 
الوعظ واإلرشاد أو تقوم به الرتب املختلفة الصغرية إىل الرتب الكبرية أو يقوم به أناس 

سالم مرفوض ضعاف آلخرين أقوياء أو من عائالت معينة من البرش, كال فكل هذا يف اإل
فالناس كلهم سواسية كأسنان املشط وإنام يتفاضلون بالتقو والعمل الصالح  ,رفضاً قاطعاً 

.وال فضل لعريب عىل أعجمي إال بالتقو 
ويوم أصبح هذا الرباط ينبت يف رعاية غري رعاية اهللا وهدي رسوله حممد عليه 

                                                            

 .340) املدرسة العسكرية اإلسالمية, حممد فرج, ص1(
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دنيوياً يتقاتل عليها طالهبا  السالم انقلب األمر رأساً عىل عقب فأصبحت اإلمارة مغنامً 
 وأصبحت الروابط روابط مصلحة مؤقتة تقوم لوقتها ورسعان ما تزول.

وما النرص إال من " ,هنزامالنرص وكثر اخلرسان واال وقلّ  ,فانكمشت عناية اهللا عنا
 وكلام طلبناه من عند غريه أذلنا اهللا. ,"عند اهللا
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 الفصل اخلامس
 نادرة من قيادة اجليش اإلسالميصفحات مرشقة وشخصيات 

 
الكاتب بالكثري من أخبار القادة الفاحتني  ليس من السهل يف مثل هذه العجالة أن يلمّ 

ألن كل قائد منهم حيتاج إىل مؤلف متكامل الستقصاء تاريخ حياته  ,يف اجليوش اإلسالمية
 وقدراته وفنه العسكري وما قامت عليه هذه املبادئ مجيعها.

كره هنا ما هو إال أطياف خفيفة نطيف هبا حول بعض القادة لنذكر بعض والذي سأذ
 املواقف هلم, مما يثري يف النفس الشوقة والرغبة واحلب هلم وألعامهلم الرشيفة.

ولقد اخرتت أن أكتب بعض صفحات عن مخس شخصيات نادرة من قادة اجليش 
ولكنه جهد  ,التاريخ علامً وال القادة تكريامً اإلسالمي وأنا أعلم متام العلم أن ما أكتبه ال يزيد 

 املقل.
 ء القادة هم:الوهؤ
 .أبو عبيدة عامر بن عبداهللا بن اجلراح القريش −
 .سعد بن أيب وقاص الزهري −
 .النعامن بن مقرن املزين −
 .رويفع بن ثابت األنصاري −
 صالح الدين األيويب. −
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 أبو عبيدة بن اجلراح القريش .1
النبي صىل اهللا عليه وسلم دار األرقم. وهاجر إىل احلبشة أسلم أبو عبيدة قبل دخول 

اهلجرة الثانية ختلصاً من التعذيب, ولكنه عاد إىل مكة بعد أن اتصل اخلرب الكاذب بأن قريشاً 
 .)1(قد أسلمت

شهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وقتل أباه الذي كان مرشكاً يوم 
اهللا  ون من حادّ يوادّ  رال جتد قواماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخ" :هللا تعاىلفنزل فيه قول ا ,)2(بدر

ورسوله, ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم أولئك كتب يف قلوهبم اإليامن 
وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ريض اهللا عنهم 

وقال عليه الصالة والسالم:  ,)3("اهللا أال إن حزب اهللا هم الغالبونورضوا عنه أولئك حزب 
 .)4(لكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيد بن اجلراح

وأرسله عليه الصالة والسالم مع وفد نجران عندما طلبوا منه أن يبعث معهم رجالً 
فقال رسول اهللا صىل  ,من أصحابه يرضاه هلم حيكم بينهم يف أشياء اختلفوا فيها من أمواهلم

اهللا عليه وسلم: ائتوين العشية أبعث معكم القوي األمني, وكان عمر بن اخلطاب يريدها 
لنفسه, فذهب هبا أبو عبيدة. استعمله رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف ثالث بعوث قائداً 

                                                            

 ) قادة فتح الشام ومرص, حممود شيت خطاب..1(

 .253,ص3) اإلصابة يف متييز الصحابة, ج2(

 .22) سورة املجادلة, آية 3(

 .152, ص3) اإلصابة, ج4(
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 ,يوم الفتحمن املهاجرين قلوهبم وكان عىل مقدمة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم املؤلفة 
فقد سقطت ثناياه يوم نزع حديد املغفر من وجنتي الرسول عليه  ,وكان ريض اهللا عنه أثرماً 

 وعن عائشة أنه كان ثالث ثالثة كانوا أحب إىل رسول اهللا من غريهم. ,السالم يوم أحد
فاجتمع وقادة املسلمني يوم الريموك  ,واستعمله أبو بكر الصديق يف فتوح الشام

وكان هو عىل القلب  ,ات فيام بينهم ولوا قيادهتم يف اليوم األول خلالد بن الوليدوبعد مشاور
 .قاد فتح الشام كلها تقريباً 

وأخرج بن سعد بسند حسن أن معاذ بن جبل بلغه أن بعض أهل الشام استعجزا أبا 
 وقال: أبأيب عبيدة يظن, واهللا ,عبيدة أيام حصار دمشق ورجح خالد بن الوليد فغضب معاذ

إنه ملن خري من يميش عىل األرض, وقال ابن املبارك يف كتاب الزهد حدثنا معمر عن هشام بن 
عروة عن أبيه: قدم عمر الشام فتلقاه أمراء األجناد فقال: أين أخي أبو عبيدة? فقالوا يأيت 

فسل عليه وساءله حتى أتى منزله فلم ير فيه شيئاً إال  ,فجاء عىل ناقة خمطومة بحبل ,اآلن
! قال: يا أمري املؤمنني إن هذا يبلغنا املقيل.س  يفه وترسه ورحله فقال له عمر: لو اختذت متاعاً

وقد كان املسلمون  ,كان أحد العرشة السابقني لإلسالم وأحد العرشة املبرشين باجلنة
فأبى ذلك وقال: أتأتوين وفيكم ثالث ثالثة يعني أبا  ,يريدون بيعته بعد وفاة الرسول الكريم

 ر.بك
فكان رجالً  ,لقد كان ريض اهللا عنه معروفاً بسالمة الدين وقوة اليقني واخللق املتني

وألمر  ,متبعاً ألمر رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ,ليناً سهالً هيناً عليه أمر الدنيا حسن اخللق
 وكان يتمنى أن يكون كبشاً يذبحه أهله فيأكلون حلمه وحيتسون مرقه. ,خلفائه من بعده
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 ولقد متنى عمر أن أبا عبيدة حي بعد طعنه فقد كان ير استخالفة من بعده.
وجهاده يف الشام خري دليل عىل  ,ولقد كان قائداً عسكرياً ناجحاً بكل ما تعنيه الكلمة

تويف رمحه اهللا يف طاعون عمواس ودفن بمنطقة فحل, وهناك مقام يف غور األردن يقال  ,ذلك
 راح.إنه قرب أيب عبيدة بن اجل
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 سعد بن أيب وقاص .2
والقى يف  ,أسلم وسنه سبع عرشة ,موتاً  )1(هو أحد العرشة املبرشين باجلنة وآخرهم

 قال سعد: كنت رجالً براً بأمي. فلام أسلمت قالت: ما ,ذلك معارضة شديدة حتى من أمه
هلا: هذا الدين الذي أحدثت? لتدعن دينك أو ال آكل وال أرشب حتى أموت فتعري يب. فقلت 

فأصبحت وقد  ,فمكثت يوماً وليلة ال تأكل وال ترشب ,فإين ال أدع ديني ,ال تفعيل يا أماه
 ,فقلت هلا: واهللا لو كان لك ألفا نفس فخرجت نفساً بعد نفس ما تركت هذا اليشء ,جهدت

وإن جاهداك عىل أن ترشك يب ما "فنزل قول اهللا تعاىل:  ,فلام رأت ذلك مني أكلت ورشبت
 .)2("ه علم فال تطعهام وصاحبهام يف الدنيا معروفاً ليس بك ب

 :فقال النبي صىل اهللا عليه وسلم ,رو الرتمذي من حديث جابر قال: أقبل سعد
كان أصحاب رسول صىل اهللا عليه  :سحق يف املغازيإمرؤ خاله, وقال ابن اهذا خايل فلريين 

إذ ظهر  ,فبينام سعد يف شعب من شعاب مكة يف نفر من الصحابة ,وسلم يستخفون بصالهتم
سعد رجالً من املرشكني  فرضّ  ,عليه املرشكون فنافروهم وعابوا عليهم دينهم حتى قاتلوهم

وهو صاحب أول سهم رمي يف اإلسالم , بلحي مجل فشجه, فكان أول دم أريق يف اإلسالم
ملطلب يف شوال من السنة األوىل من اهلجرة. رماه سعد يف رسية عبيدة بن احلارث بن عبد ا

                                                            

 .33, ص2) اإلصابة, ج1(

 .15رة لقامن, آية ) سو2(
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 .)1(كان سعد يعمل يف بري السهام وصناعة القيس قبل إسالمه
شاهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ويف أحد كان يرمي بالنبل 

مجع يل النبي  :قال سعد ,"ارم فداك أيب وأمي" :ويقول ,دون الرسول عليه السالم وهو يناله
ما سمعت رسول اهللا صىل اهللا  :وقال عيل بن أيب طالب , اهللا عليه وسلم أبويه يوم أحدصىل

 ."يه إال سعداً وبفدي أحداً بأعليه وسلم ي
ولذلك عندما اجتمع الفرس  ,استعمله رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عىل الرسايا

 ,عىل يزدجرد بعد توليه عرش األكارسة وأراد مهامجة املسلمني, كتب املثنى بذلك إىل عمر
 ,فأرسل سعداً أمرياً عىل جيوش العراق ,"واهللا ألرضبن ملوك العجم بملوك العرب" :فقال

أوصاه عمر وقال ف ,وقد وافقه الصحابة مجيعهم عىل هذا االختيار ,وقال إنه رجل شجاع رامٍ 
له: يا سعد, سعد بني وهيب, ال يغرنك من اهللا أن قيل: خال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

فإن اهللا عز وجل ال يمحو اليسء باليسء, ولكنه يمحو اليسء باحلسن, وليس بني  ,وصاحبه
لم يلزمه اهللا وبني أحد نسب إال طاعته, فانظر األمر الذي رأيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وس

 فإنه األمر. ,فالزمه
قاد سعد معركة القادسية فعرف العرفاء وأمر عىل الرسايات رجاالً من أهل السابقة 
ووىل احلروب رجاهلا وجلس ملرضه يرشف عىل الناس ويصدر أوامره حتى كان النرص 

فأمره عمر بالتوجه إىل املدائن عاصمة األكارسة فوضع لذلك خطته وعرب البحر  ,للمسلمني

                                                            

 .248) قادة فتح العراق واجلزيرة, حممود شيت خطاب, ص1(
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ففاجأ أهل فارس بأمر مل يكن يف حساهبم ففروا بأوراحهم  ,إىل اجلهة الثانية عىل اخليول
وانتهى سعد إىل إيوان كرس فجعله مصىل  ,ن املدائنوفدخل املسلم ,تاركني كل يشء

وا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم, ونعمة كانوا فيها كم ترك" :وقرأ فيه ,للمسلمني
لقد فتح سعد بالداً شاسعة مل تنكص عنها رايات , )1("فاكهني كذلك وأورثناها قوماً آخرين

فكان فتحه فتحاً مستديامً وهو فاتح العراق العريب العجمي  ,اإلسالم منذ فتحها حتى اليوم
 مجيعه ويكفيه أنه فاتح املدائن.

ذي اختط الكوفة لتكون منزالً للمسلمني بعد أن استومخوا املدائن وأثر جوها وهو ال
فادعى عليه  ,لواهنم وبنى له هبا داراً من نقض أجر قرص كان لألكاسةأعىل صحتهم وتغريت 

اعمد إىل القرص "فأرسل عمر حممد بن مسلمة وأمره أن  ,سكت عني الصوت :أناس أنه قال
وقد عزله  ,ففعل وأقسم سعد أنه مل يقل ذلك ,"حتى حترق بابه ثم ارجع عودك عىل بدئك

وعندما طعن عمر كان أحد  ,عمر عن إمارته سنة عرشين للهجرة ومل يعزله عن عجز أو خيانة
إصابة اإلمرة سعداً فهو ذاك, الستة أصحاب الشور الستخالف أحدهم فقال عمر: إن 

 مر. فإين مل أعزله يف عجز وال خيانة.أوإال فليستعن به أيكم ما 
وبقي مستشاراً له يف املدينة  ,زلهعوعاد ف ,استعمله عثامن عىل الكوفة مرة ثانية ثمّ 

واسرتجع وأكب عليه يبكي, وقال سعد: ما بكيت  ,فتأمل من ذلك أملاً شديداً  ,حتى قتل عثامن
الدهر إال ثالثة أيام: يوم قبض رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ويوم قتل عثامن واليوم من 

                                                            

 .25) سورة الدخان, آية 1(
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 فعىل احلق السالم. ,أبكي عىل احلق
 رادوه للخالفة ولزم بيته.أوامتنع عن الذين  ,اعتزل الفتنة بعد مقتل عثامن

تركته يف واليته أكرم "فقال:  ,سأل ابن اخلطاب عمرو بن معد يكرب عن سعد
الناس عند  هو هلم كاألم الربة جيمع هلم كام جتمع الذرة أشدّ  ,اس مقدرة وأقلهم قسوةالن

 ."البأس وأحب قريش إىل الناس
ن اوك ,لقد كان سعد قائداً عسكرياً مغواراً ما انكرس له مجع وال ارتد له زحف

ونقل إىل املدينة فصىل عليه الناس وأمهات املؤمنني  ,ه اهللا بالعقيقمحتويف ر ,ةبميمون النقي
 ودفن بالبقيع.

 
 النعامن بن مقرن .3

هو أحد عرشة إخوة كلهم صحب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم, وليس ذلك 
ومن األعراب من يؤمن باهللا واليوم "غريهم نزلت فيهم اآلية الكريمة ألحد من العرب 

 .)1("اآلخر ويتخذ ما ينفق قربات عند اهللا
وكان مع النعامن لواء  ,وشهد مع الرسول بقية املشاهد كلها ,أسلم يف السنة اخلامسة

وقد كان رئيسها وقائدها  فأسلمت وثبتت عىل اإلسالم بعد وفاته عليه  ,مزينة يف غزوة الفتح
 الصالة والسالم.

                                                            

 .563, ص3) اإلصابة, ج1(



283 
 

للمدينة يف لقد كان ريض اهللا عنه عىل ميمنة أيب بكر الصديق يوم خرج لقتال الغازين 
 .)1(وكذلك كان النعامن عىل ميمنته أيضاً يف غزوته الثانية ,أول خالفته

وإن  ,وأمره أن يدعوه إىل اإلسالم ,أرسله سعد عىل رأس وفد إىل كرس (يزدجرد)
 ,ه أن اقتحم عليه جند املسلمنيؤولكن كرس أبى فكان جزا ,أبى فاجلزية أوالً فاملناجزة
فتحرك النعامن ففتح "بإزاء اهلرمزان ويتحققوا أمره  وعجل فلينزلوا ,ومنهم النعامن بن مقرن

 وحارص تسرت ففتحها. "رام هرمز" "مدينة
وورد عىل عمر اجتامع الفرس حلرب املسلمني فشاور  ,)2(قدم املدينة بفتح القادسية

رج فخ ,"ألستعملن عليهم رجالً يكون هلا" :وقال ,رأيه ثم قرّ  ,الصحابة فيمن يبعث للفرس
فلام  ,إىل املسجد فوجد النعامن بن مقرن يصيل فيه فرسحه وأمره وكتب إىل أهل الكوفة بذلك

يا معرش املسلمني شهدت رسول اهللا صىل اهللا عليه " :فتح الفتوح أتى هناوند فقال النعامن
وسلم إذا مل يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وهتب الرياح وينزل النرص اللهم 

وقال هلم: إين أهز اللواء  ,فأمن املسلمون ,وافتح عليهم ,ارزق النعامن شهادة بنرص املسلمني
وإن قتل النعامن فال يلوي  ,أحد عىل أحد وال يلويثالث مرات فإذا هززت الثالثة فامحلوا 

جريح, وملا جاء نعيه عمر بن اخلطاب فنعاه  لفحمل ومحل معه املسلمون فكان أو ,عليه أحد
 ."للناس عىل املنرب ووضع يده عىل رأسه يبكي

                                                            

 ,خطاب.100) قادة فتح بالد فارس. ص1(

 .546,ص3) االستيعاب يف معرفة األصحاب, ج2(
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 ,كان النعامن جندياً بمعنى الكلمة يفضل دائامً أن يكون غازياً يف الصفوف األوىل
وكان يقدر املواقف العسكرية بكل  ,ساً مقداماً ال يعرف الرتدد مكيثاً غري مترسعوكان فار

قال أخوه معقل:  ,وكان حيسن احلصول والتعرف عىل أخبار عدوه فال يقدم إال عىل تعبية ,دقة
نت? قلت معقل: أفقال: من  ا,أتيت النعامن وبه رمق فغسلت وجهه من إداوة ماء كانت معن

 .)1(لمون? قلت: أبرش بفتح اهللا ونرصه, قال: احلمد هللا اكتبوا إىل عمرقال: ما صنع املس
بل فكر باملصلحة العامة للمسلمني,  ,هذا هو النعامن مل يفكر يف نفسه ساعة احتضاره

فلام اطمأن أهنا بخري أسلم روحه قرير البال مرتاح الضمري. قال عبداهللا بن مسعود: إن لإليامن 
 بيوتاً وللنفاق بيوتاً وإن بيت بني مقرن من بيوت اإليامن.

 
 رويفع بن ثابت األنصاري .4

مالك بن النجار  كان رويفع بن ثابت سكن بن عدي بن حارثة األنصاري من بني
. رو عن النبي صىل اهللا عليه وسلم, وال يعرف متى أسلم ومل يذكر له اجلهاد حتت  صحابياً

 راية النبي عليه السالم.
ثم سار معه إىل فتح مرص وليبيا  ,قاتل رويفع حتت لواء عمرو بن العاص يف الشام

ن أيب رسح لفتح إفريقية , كام شهد معارك الفتح التي خاضها عبداهللا بن سعد ب)2(والنوبة

                                                            

  .107) قادة فتح بالد فارس, ص1(

 .153ص, 2) قادة فتح املغرب العريب, ج2(
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ومعاوية بن خديج السكوين لفتح املغرب ويف سنة مخس وأربعني من اهلجرة غزا معاوية بن 
وترك فيها رويفع بن ثابت والياً , فاستعاد فتح طرابلس الغرب ,خديج السكوين املغرب

بر ثم ودخلها وفتح جزيرة جربة التي كان يسكنها الرب فغزا منها إفريقية (تونس) ,عليها
 انرصف إىل طرابلس. 

, ال يعلم أنه شارك يف الفتنة الكرب بني عيل ومعاوية بقلبه  كان رويفع صحابياً جليالً
بل بقي مستقراً يف مرص حتى انكشفت الغمة وعادت الوحدة الشاملة  ,أو بلسانه أو بسيفه

 للمسلمني.
وتوىل طرابلس كام ذكرت وتوىل برقة ملسلمة بن خملد  ,هبا داراً  سكن مرص واختطّ 

وقربه ال يزال موجوداً حتى اليوم يف مدينة البيضاء عاصمة  ,حتى مات هبا وهو أمري عليها
 وهو آخر من تويف من الصحابة هناك. ,برقة

ورو عن الرسول الكريم ثامنية احاديث وكان فقيهاً من أصحاب الفتيا, وكان يف 
بل عاش  ,وال يؤثر عنه إثراء من الغنائم أو املناصب ,اً حازماً قوياً أميناً تقياً نقياً إمارته إداري

.  فقرياً مل يرتك شيئاً
بذل رويفع قصار جهده جماهداً يف سبيل اهللا يف ميادين الشام ومرص والغرب 

حها وقد شهد معارك كثرية برية وبحرية, فقد سار بجيشه بحراً إىل جزيرة جربة وفت ,العريب
 وقىض عىل فساد أهلها.

 ,طجع هناك يف البيضاءضوا ,لقد قىض حياته كلها بعيداً عن املدينة جماهداً يف اهللا
 يذكر له املسلمون جهاده وصربه يف سبيل اهللا.
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 صالح الدين األيويب .5
ال يذكر صالح الدين إال وتذكر معه معركة حطني فيه مذكورة يف التاريخ ومذكور 

معركة فاصلة يف التاريخ اإلسالمي وضعت حداً لوجود الفرنجة يف بالد  ألهنا كانت ,قائدها
 املسلمني يف أعقاب احلروب الصليبية وأعادت القدس إىل الساحة اإلسالمية الطاهرة.

هجرية اشتبك صالح الدين بالصليبيني عىل مقربة من مدينة الرملة  573يف سنة 
ن املسلمني ورجع صالح الدين إىل القاهرة. الفلسطينية فهزم صالح الدين وقتل وأرس كثري م

حيث أمىض هناك ثالثة أعوام وهو مكب عىل اإلعداد للحرب مادياً  ,ثم غادرها إىل دمشق
فأخرج الرسايا للتدريب وللتأديب  ,بحيث مل تذهب منه حلظة واحدة من غري فائدة ,ومعنوياً 

والستنزاف قدرات العدو وانترص عليه يف طربية وصور وبريوت وهزم الصليبيني يف محص 
 .)1(وعقد معاهدة مع ملك القدس الصليبي

فأمىض فيها عاماً ونصف يرسم اخلطط  ,هـ578وعاد صالح الدين للقاهرة عام 
 د الدروس املستقاة من معاركه السابقة.ويعد العدة ويدرب رجاله ويكمل نواقصهم عىل ه

هـ عاقداً العزم عىل خوض معركة حاسمة يستعيد هبا 578خرج من القاهرة عام  ثمّ 
هـ 583ويف عام  ,القدس الرشيف وأمىض أربعة أعوام أخر وهو حيشد كافة الطاقات لذلك

كرك والشوبك وقد سمع أن غدراً يبيت هلم فنزل ال ,غادر دمشق إىل برص حلامية احلجيج
فخرج بحشده هذا إىل  ,وعاث يف أنحائهام ثم توافدت عليه جنود مرص بقيادة أخيه العادل

                                                            

 , حممود شيت خطاب.120) اإلسالم والنرص, ص1(
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ويف هذه األثناء كان الفرنجة قد مجعوا  ,خرهبا ثم سار جنوباً إىل طربية فاستوىل عليهاأعكا ف
ه من مجوعهم ملحاربته وهناك يف سهل قريب من طربية مقفر ال ماء فيه وخرب الفرنج ما في

ماء اجتمع الفرنجة ملجاهبة صالح الدين الذي سار يف الرابع والعرشين من شهر ربيع األول 
 .هـ نحو معسكرهم583سنة 

يقول عن امللك األفضل ولد  ,يف تارخيه تفاصيل هذه املعركة )1(ويفصل ابن األثري
فلام  ,هشاهدت وهو أول مصافّ  قال: كنت إىل جانب والدي يف ذلك املصافّ  ,صالح الدين

صار ملك الفرنج عىل تل حطني يف مجاعة من الفرسان األشداء محلوا محلة منكرة عىل من 
لونه  ربدّ وا قال فنظرت إليه وقد علته كآبة ,بإزائهم من املسلمني حتى أحلقوهم بوالدي

فعاد املسلمون عىل الفرنج فصعدوا  :قال ,كذب الشيطان :وأمسك بلحيته وتقدم وهو يصيح
: هزمناهم. فالتفتّ  عليهم التلّ  إىل والدي وقال: اسكت ما هنزمهم حتى  فصحت أنا قائالً

فهو يقول يل وإذا اخليمة قد سقطت ونزل  :قال −وهي خيمة ملكهم –تسقط تلك اخليمة 
 .وبكى من الفرح ,السلطان وسجد شكراً هللا

وفيهم ملك الفرنجة وأرناط صاحب  ن عىل التلّ وقد أرس املسلمون مجيع من كا
 الكرك ومل يكن يف الفرنجة أشد منه عداوة للمسلمني فقتله صالح الدين.

يقول ابن األثري: وكان من ير القتىل من الفرنج ال يظن أهنم أرسوا واحداً ومن 
فرنج منذ خرجوا إىل الساحل وهو سنة ير األرس ال يظن أهنم قتلوا أحداً وما أصيب اإل

                                                            

 .178, ص9) الكامل يف التاريخ, ج1(



288 
 

 حد وتسعني وأربعامئة إىل اآلن بمثل هذه املوقعة.إ
ن هدف صالح الدين استعادة القدس لذلك بدأ بمحارصهتا وعزهلا من إوحيث 

وكانت متوج بجموع الفرنج  ,هـ583البحر, وأرشف عليها يف منتصف شهر رجب سنة 
ملسلمون صلحاً يوم اجلمعة السابع والعرشين من فحارصها وشدد احلصار عليها ثم دخلها ا

 هـ ورفعوا أعالمهم عليها.583رجب سنة 
وجود صالح الدين عىل قيادة  إن من أهم أسباب النرص الذي هو من عند اهللا

 ه,وكانت العقيدة اإلسالمية متأل نفسه ومشاعر ,ألنه وهب حياته للجهاد يف سبيل اهللا ,اجليش
التواضع متقشفاً يف ملبسه وطعامه ينفق كل ما تصل  افر العلم جمّ وال يؤمن بغريها وكان و

فلام تويف مل خيلف يف خزائنه غري دينار واحد  ,إليه يده يف أغراض اجلهاد ومصالح املسلمني
 .)1(عىل رواية ابن األثري ةصوري وأربعني درمهاً نارصي

عظم احلرص أوكان صالح الدين حيمل صناديق مقفلة يف أيام جهاده حيرص عليها 
الذين من حوله أهنا جواهر وأموال وبعد وفاته فتحت فوجدوا أهنا حتوي وصيته وكفنه  وظنّ 

الذي اشرتاه من كده وكمية من الرتاب ووجدوا يف الوصية: أكفن هبذا الكفن الذي تعطر بامء 
 رشفة وقرب النبي صىل اهللا عليه وسلم.زمزم وزار الكعبة امل

وهذا الرتاب هو من خملفات أيام اجلهاد تصنع منه طابوق يوضع حتت رأيس يف 
ويقال إنه دفن معه سيفه الذي كان  ,وهو يومئذ سلطان الشام قربي. وقد دفنه ابنه األفضل

                                                            

 .178, ص9) الكامل يف التاريخ البن األثري, ج1(
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وم القيامة يتوكأ وتفاءلوا بأنه يكون معه ي )1(وذلك عن أمر القايض الفاضل ,حيرض به اجلهاد
 عليه حتى يدخل اجلنة إن شاء اهللا تعاىل.

حليامً حسن األخالق متواضعاً صبوراً عىل ما يكره كثري  )2(لقد كان رمحه اهللا كريامً 
نه أخرج يف إويقال  ,التغافل عن ذنوب أصحابه يسمع من أحدهم ما يكره وال يعلمه بذلك

رش ألف دابة من فرس وبغل, وأما العني والثياب مدة إقامته عىل عكا قبالة اإلفرنج ثامنية ع
والسالح فإنه ال يدخل حتت احلرص, وأما تواضعه فإنه كان ظاهراً مل يتكرب عىل أحد من 

فكان حيرض عنده القراء والصوفية ويعمل له أسامع فإذا  ,أصحابه وكان يعيب املتكربين بذلك
ومل يلبس شيئاً مما ينكره الرشع  ,الفقري قام أحدهم لرقص أو سامع يقيم له فال يقعد حتى يفرغ
وباجلملة فكان نادراً يف عسكره كثري  ,وكان عنده علم ومعرفة, وسمع احلديث وأسمعه

 .)3(املحاسن واألفعال اجلميلة عظيم اجلهاد يف الكفار وفتوحه تدل عىل ذلك
كل منهم لو فداه بأوالده  وودّ  ,وعندما تويف كأن أهل دمشق مل يصابوا بمثل مصابه

وال غرو يف ذلك فقد كان رمحه اهللا ردءاً  لإلسالم وحرزاً وكهفاً من كيد  ,حبابه وأصحابهأو
 الكفرة اللئام.

   

                                                            

 .9,ج266) الكامل يف التاريخ ابن األثري هامش ص1(

 .9,ج225) الكامل ص2(

 .9,ج226) الكامل ص3(
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 اخلامتة
 

 احلمد هللا واملنة له وحده عىل ما أمكنني من نقل ما نقلت وكتابة ما كتبت ولست أر
فإن العلامء األقدمني قد استوعبوا كل  ,والناقليل فضالً يف يشء من ذلك سو فضل الناسخ 

 وما نحن من بعدهم إال أتباع وأذيال ملا دبجوا وكتبوا. ,العلوم وكتبوا فيها فأغنوا
أنني استطعت احلصول عىل نسخة من كتاب خمترص سياسة  وكان من حسن احلظّ 

منه بعض احلروب للهرثمي صاحب املأمون, وكنت أتوق لقراءته, ورغم أنني قد نقلت 
إال أنني نقلت ذلك عن كتاب آخر يذكره ورأيت بعد حصويل  ,الكالم يف صفة القائد وتدينه

وذلك ألنه كتاب مستوعب يف بابه  ,عليه أن أخلص شيئاً مما ورد فيه مما له تعلق بموضوعنا
وجيد يف بحثه يبدو أن مؤلفه قد ألف احلرب وشؤوهنا طويالً فكتب ما كتب عن اطالع جيد 

 ولو مل يكن كذلك ملا خال من عيب ونقص. ,ري واضحوتفس
ن هذا الكتاب خمترص من كتاب كبري أ: وينبغي أن يالحظ القارئ )1(ويقول حمققه

وقد حتدث ابن  ,ألفه اهلرثمي الشعراين للخليفة املأمون العبايس "احليل واحلروب"يسمى 
النديم يف الفهرست عن هذا الكتاب الكبري حتت عنوان (الكتب املؤلفة يف الفروسية ومحل 

فوصفه وصفاً يدل عىل  ,السالح وآالت احلرب والتدبري والعمل بذلك جلميع األمم)
(كتاب احليل للهرثمي الشعراين) ألفه للمأمون يف احلروب  :فقد قال عنه ما نصه ,ضخامته

                                                            

 يف صدر اإلسالم.) هو عبدالرؤوف عون صاحب كتاب الفن احلريب 1(
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تأليفه, وجعله يف مقالتني, املقالة األوىل ثالثة أجزاء, واملقالة الثانية ستة وثالثون  جود يف
, اجلزء األول عرشون باباً حيتوي عىل مائتني وأربع وستني  : ألف ومخسة وعرشون باباً فصالً
 مثالً واجلزء الثاين سبعة أبواب حيتوي عىل اثنتني وأربعني مثالً واجلزء الثالث أربعة وعرشون

 باباً حيتوي عىل مائة وأربعة وأربعني مسألة.
وقد استبان يل بالبحث واملوازنة بني أبواب هذا املخترص وأبواب الكتاب املذكور يف 

ألن الشخص الذي اخترص هذا الكتاب هو  ,الفهرست أن كتاب احليل ال وجود له اآلن
 شخص غري اهلرثمي.

رصه: اعلم أن أمور احلرب وحوادثها واملهم يف األمر أن هذا املخترص كام يقول خمت
وإنام قصدنا يف كتابنا قصد األذكار  ,أكثر وألطف من أن حتيط هبا الكتب أو يبلغها الوهم

وقد رسمنا من معاين ما صار إلينا من كتب األوائل فيها وأحاديثهم عنها إىل ما  ,والتنبيه
وقد صرينا هذا الكتاب  ,حرضنا يف ذلك بعض ما رجونا أن يكون فيه كفاية ملا قصدنا له

 جمردة. أربعني باباً 
 وسأذكر بعض األبواب هنا راجياً أن تكون هلا فائدة:

 :لويق "يف أن نظام األمر تقو اهللا والعمل بطاعته"ففي الباب األول: وعنوانه 
وكثرة ذكره  ,فينبغي لصاحب احلرب أن جيعل رأس سالحه يف حربه تقو اهللا وحده

ومسألته التأييد والنرص والسالمة والظفر وأن  ,وكل عليه والفزع إليهواالستعانة به والت
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ال باألرب منه واحليلة  ,أن ذلك إنام هو من اهللا جل ثناؤه ملن شاء من خلقه كيف شاء )1(يعلم
 ,وأن يربأ إليه جل وعز من احلول والقوة يف كل أمر وهني ووقت وحال ,واالقتدار والكثرة

ويرتك  ,وأن يرتك البغي واحلقد وينوي العفو ,ما يعمل به يف كلّ  وأال يدع االستخارة هللا
االنتقام عند الظفر إال بام كان فيه هللا رىض, وأن يستعمل العدل وحسن السرية والتفقد 

وأن يعتمد يف كل ما يعمل به يف حربه طلب ما عند اهللا  ,للصغري والكبري مما فيه مصلحة رعيته
 دنيا واآلخرة.وجل ليجتمع له به خري ال عزّ 

فعسى قائل اآلن أن يقول: فقد نر البغاة الظلمة بأهل العدل واإلنصاف يظفرون, 
فليعلم أن ذلك من تقدير العزيز احلكيم يف خلقه, ملا  ,ونر الكفرة باهللا عىل أوليائه ينرصون

وللمظلوم ذلك للكافر الظامل إمالءً واستدراجاً  هو أعلم به من مكنون غيبه, عىل أنه قد يكون
وأن العاقبة للمتقني فليتق ربه وليصدق يقينه, ويتجنب الظلم, فإنه  ,املوايل نظراً وابتالءً 

وال يعمل بيشء من كتابنا  ,ظلامت يوم القيامة مع ما ينال صاحبه من عاجل عقوبات الدنيا
 هذا أو بغريه إال بام كان هللا فيه رىض وباهللا العصمة ومنه النرص.

نه يف حسن سياسة الرئيس أصحابه يقول: قالوا: الغرض الذي جيري والباب الثاين م
إليه السائس الكامل يف سياسة أصحابه ثالث خصال: املحبة, واهليبة منهم له, واملحبة من 

 وقد حيتاج يف اجتامع هذه إىل آالت كثرية وأعامل لطيفة. ,بعضهم لبعض
سنهم بالتكرمة وقدم قبل زد حمو ,تفقد من أمور أصحابك مجيع ما يعود نفعه عليهم

                                                            

 من هذه الرسالة. 55) انظر ص1(
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واستعتب مقرصهم بحسن األدب استعتاب مستصلح هلم غري  ,اإلساءة إىل مسيئهم باملعذرة
فإنه ال يصلح الرعية  ,إىل كشف غامض العورة اً وال معرتضاً للعثرة, وال مسرتحي ,مغتنم للزلة

 إال بعض تغايب الرعية عن فلتات زللها.
من غري أن تنقص أحداً من  ,بمنزلة اخلاصة اجعل عامة أصحابك يف لني الكلمة

 به من ال بالء له. ذوي البالء حقه وثوابه, وال تسوّ 
فاستعد موادهتم بلني اجلناح وطيب الكالم  ,إنه ال سلطان لك عىل قلوب أصحابك

 وإعطاء احلق وحني النظر تصفو لك قلوهبم.
تأذن ألحد يف  أنْ  ض إىل قوادك ووالة جندك أمور أصحاهبم ورضهم هلم من غريفوّ 

ا غري ذلك فال فأمّ  ,بسط يده عليهم من أخذ مال أو عقوبة إال عقوبة أدب يف صغائر األمور
 يلينه غريك أو صاحب أحداثك بأمرك.

 .)1(ا الباب الثالث: فهو يف ذكر فضائل الرئيس وأصحابه وقد سبق ذكرهأمّ 
: من فضائل الرئيس يف احلرب املعرفة عند اللقاء هبذه اخلمسة  وزاد عليه قائالً

وهي هذه: التحضيض, والتشجيع  ,والعرشين حرفاً وحسن التدبري ألصحابه عندها
واإلمعان, والتوقف, والتزاحف, واالزدالف, واملطاولة, واملشاولة, واملبارزة واملساورة, 

والرجعة بعد التويل,  ,والكرة, واالنحياف, والعطف بعد احلملة, واإلنابة بعد اجلولة
والركوب للمنهزمني, واإلحلاح عليهم,  ,كون بعد االستطارة, والطلب بعد اهلزيمةوالس

                                                            

 من هذه الرسالة. 55) انظر ص1(
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والكف عنهم, واالنرصاف بعد بلوغ احلاجة منهم إىل موضع املعركة والتقدم للقتال, والتأخر 
 عنه واألمن من اخلوف, واهلزيمة من الفلج.

احلرب ورأس التدبري فيها ويف الباب الرابع يف ذكر احلذر يقول: قالوا: أول العمل يف 
ولن حتكم ذلك يف نفسك إال مع شدة  ,وال تسترت عنك عوراته ,أال يظهر عدوك عىل عوراتك

, ولن تعرفه من عدوك إال مع التيقظ والتلطف وإذكاء العيون احلذر وكتامن الرسّ 
واجعل احلذر رأس مكيدتك فإنه قليل ما تكون عورة مع حذر أو تضييع مع  ,واجلواسيس

 ء ظن.سو
لعدوك بأكثر من قدره, فإنك إن ألفيته صغرياً وقد أعددت له كبرياً مل يرضك  استعدّ 

ذلك بل نفعك, ال تتولني أمر عدوك عىل اهلوينى بعمل عىل ترقيق املرققني وتصغري 
 فربام كان يف ذلك بعض ما يرجع باملكروه عليك. ,املصغرين

واقبل  ,اطلب األناة ما استقامت لك ويف الباب اخلامس يف ذكر األناة والرفق يقول:
. ,العافية ما وهبت لك  وال تعجل إىل اللقاء ما وجدت لك إىل احليلة سبيالً

ومن كل عرض من الدنيا  ,ثر من الغنيمة عندكآلتكن الرغبة منك يف طاعة العدو 
يعرض لك اطلب الظفر بالطاعة من عدوك ما استطعت تصب بذلك سالمة أصحابك 

الرغبة  فإنّ  ,الطاعة ممن يعرضها واكفف عن القتل بعد الوثيقة ما استطعتورعيتك. اقبل 
 عن الدماء هي الغلبة املذكورة.

فيام حتتاج إىل  ويف الباب السادس يف االستشارة وترك االستبداد بالرأي: قالوا شاور
 املشاورة فيه من مصون أمرك ذا الرأي واملعرفة والثقة والنصيحة من خاصتك وبطانتك.
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إذا احتجت إىل املشاورة فيام يكره إذاعته ألحد, فاذكره بالنظائر واألشباه وأجره يف و
قد يستغلق الرأي يف بعض األمور عىل األكابر من ذوي الرأي ويوجد عند  ,خوض األحاديث

 األمة األعجمية والصبي الصغري وال تدع البحث والتلطف عند ذلك.
يقول: اكفف لسانك عن فلتة كل منطق  ويف الباب السابع: يف حفظ الرس وصيانته

ينكشف هبا ما تضمره من أمرك أو ختفيه من رسك واعلم أنه قد يستدل بلحن املنطق عىل 
مصون السرت ومكنون الضمري ال تستهينن يف إظهار رسك بصغري لصغره وال بأعجمي 

 فرب رس مصون قد أذاعوه واطلعوا عليه. ,لعجمته
تتك أحاء واملتنصحني قالوا: اقبل النصيحة من حيث ويف الباب الثامن يف ذكر النص

. اسمع من  ,وأحسن التهمة من حيث رابتك فإنه ال يكون ناصح بعيداً وال متهم قريباً
 نصحائك من غري أن تري منهم أحداً أنك اخذت بقوله أو رددته عليه.

ويف الباب التاسع: يف العيون واجلواسيس يقول: احكم أمر جواسيسك فإنه رأس 
لتكن عيونك وجواسيسك ممن تثق بصدقه ونصيحته, فإن  ,أمر احلرب وتدبري مكايدة العدو

 واملتهم عني عليك ال لك., ني ال ينفعك خربه وإن كان صادقاً الظن
وقد ذكروا عن بعض أهل التجربة يف احلرب أنه كان يستدعي صدق اجلواسيس بأن 

 بب.يعطي من أتاه منهم بام يكره أكثر ممن يأتيه بام حي
ويف الباب العارش: يف األمر بتعجيل األهبة والتعبئة يقول: كان أهل احلزم والتجربة 
يرون لصاحب احلرب أن يكون نزوله ومسريه بالتعبئة يف األمن كام يرونه يف اخلوف إال أن 

 يدع ذلك عن رضورة ويرون أال خيلو مما تيرس من التعبئة يف األمن عىل كل حال.
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التحرز عند الرتحل ويف املسري وفيه يقول: إذا أردت الرحيل من  ويف الثالث عرش يف
منزل إىل منزل فقدم بعض طالئعك ونوافضك وصاحب مقدمتك ومر بعض من توجه من 

وال تتمم إىل املنزل حتى  ,الطالئع أن ينرصف إليك من املنزل يتلقاك بنزول صاحب مقدمتك
وة من أصحابك أمام عسكرك دون يتلقاك بذلك: واجعل رجالً من أهل الرصامة يف ق

طالئعك مع الفعلة إلصالح الطرق وقطع الشجر وإقامة اجلسور واملعابر وحفر اآلبار 
 وتنقيتها وما أشبه ذلك.

قالوا: إذا كان اخلوف  ,ويف الباب الرابع عرش: يف التعبئة عند وقوع اخلوف يف املسري
ثم القلب  ,وف ونصف امليمنة باألثريف املسري أمام العسكر فليرس نصف امليرسة أمام الصف

 ثم نصف امليمنة باألثر. ,باألثر ثم نصف امليرسة باألثر
بداً أقالوا: ال تنزلن من عدوك منزالً  ,ويف اخلامس عرش يف التحرز عند النزول واملقام

بحيث إن أردت أن تتقدم منه إىل عدوك  ,حتى تعرفه وارتده ذا ماء وحمتطب وكأل ومرتفق
أن تسند ظهور أصحابك إىل  وحترَّ  ,قدرت عىل ذلك وإن أردت التأخر عنه أمكنك ذلك

 اجلبال والتلول واألهنار وما أشبهها من كل موضع تأمن من الكمني والبيات.
الطالئع والنوافض وأقم  وبثِّ  ,وال تغفل عن رضب اخلنادق يف موضع احلاجة إليها

 الرسايا بالنهار.
للقاء الزحف قالوا: احرص عىل أن  ويف السادس عرش يف اختبار موضع املصافّ 

اللقاء إىل املوضع الذي تأمن أخذ العدو منه وخروج الكمني  تسند ظهور أصحابك يف مصافّ 
الشمس وتوخ أن تكون الريح و ,عليه. احرص أن يكون موضع القلب عىل جبل أو رشف
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 من وراء ظهرك.
ويف الباب الرابع والعرشين: يف العمل عند التقاء الزحفني ما نصه: قالوا إن مل يكن 

إال أن تر فرصة قبل ذلك فتنتهزها, واعلم  ,فأخره ما استطعت إىل آخر النهار من اللقاء بدّ 
أهل  ليكن أول من يلقى, أصحابك ما مل تلتف اخليل باخليل نام تر أمرك وأمرإإنك 

وهم قبل اللقاء أشد هيبة وأبعد من  ,التجارب واملراس, فإهنم يلقون بجد وصرب ومعرفة
 الترسع واخلفة ممن ال جتربة له.

ويف الباب احلادي والثالثني يف معرفة الرئيس مقادير أصحابه يف احلرب يقول: قالوا: 
ن أصحابه وجنده كان أهل املعرفة باحلرب حيبون أن يعرف الرئيس من استطاع معرفته م

وقد  ,رجالً رجالً بخاصته يف الشجاعة واجلبن مع سائر أحواله ليضع كل رجل منهم موضعه
ذكروا عن بعض الرؤساء أنه كان يعرف أصحابه وهم أربعة آالف رجل كل منهم باسمه 

 ونسبه وبلده وهيئته حتى يعرف سيفه ومنطقته ودابته ورفيقه مع مقدار عمله يف احلرب.
ب الثاين والثالثني فيام حيتاج الرئيس إىل معرفته من مذاهب أصحابه قالوا: ويف البا

وهو إىل بعضهم أحوج  ,أن صاحب احلرب قد حيتاج فيام يعاين منها إىل أكثر أصناف الناس
عوانه بخواصهم وحاالهتم ليستعني بكل أفينبغي له أن يعرف ثقاته وخاصته و ,منه إىل بعض

 ضعه باملوضع الذي يستحقه.رجل منهم فيام يصلح له وي
ويف الباب السادس والثالثني: يف أمور شتى يف احلرب يقول: قالوا: إن سبقك 

فاعرف الساعة التي يكونون فيها قد سقوا دواهبم  ,عدوك إىل املاء واحتجت إىل قتاهلم عليه
هم إىل وجوأخذوا حاجاهتم منه فواقعهم فيها ودافعهم عنه, وإن سبقت عدوك إىل املاء فال حت
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.  قتالك عليه ما وجدت إىل احليلة سبيالً
مرهم يف التعبئة بالرتاصف وانضامم بعضهم إىل بعض وجنبهم املبارزة فإهنا من فعل 
أهل الذعارة واملخارجة, وليعودوا أنفسهم محل السالح وليمهروا يف التيامن والتيارس 

 والتقدم والتأخر.
ىل اشتباه اخلطأ والصواب وخالفها يقول: ويف الباب التاسع والثالثون يف التنبيه ع

ليس عىل صاحب احلرب إال االجتهاد يف اجتناب اخلطأ الذي يقع منه الذم كيف كانت عاقبته 
والتعمد للصواب الذي يقع منه احلمد كيف كانت عاقبته وأن يلجأ يف ذلك كله ويف مجيع 

 رص والتأييد بمنه وقدرته.أموره إىل اهللا والتوكل عليه ومسألته التوفيق والتسديد والن
ويف الباب األربعني: يف االعتذار من التقصري يف بلوغ موافقة اجلميع يقول: وقال 
 ,آخرون كل من يقصد احلرب يتتبعها عىل ما ينبغي أن يعمل به يف وقت احلاجة إليها

 وهذا خالف الوجود. ,إال بقدر تفاضل العقول ,فالرضورة والبأس فيه سواء
قد نر كثرياً ممن يندب للحرب ال جتربة له وال معرفة بام يبلغ حاجته وقال آخرون: 

وكثري من القادة املدعني معرفتها ال ينجحون بطلب املعرفة وليس هلم مع هذا فضل, إنام  ,منها
بل يكون مع الرئيس أعوان احلرب  ,ن ذلك ليكون وأكثرإولعمري  ,هو البحث واالتفاق

ما بحسن االختيار منه هلم والتدبري, أو باالختيار من غريه إ ,لهاوإن مل يكن هو من أه ,وأهلها
 .لنرص والتأييد كله من اهللا تعاىلله أو ببعض األسباب يف كوهنم معه عىل أن ا

كذكر تسمية فصول التعبئة  ,هذا إىل الكثري من األبواب القيمة التي مل أذكرها
 ,وتسمية األحيان اخلمسة ,واجليوش وأشكال الصفوف والتعبئة يف العدد القليل يف احلرب
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ويف احلركة عند ترائي  ,ويف وضع اخليل مواضعها ,وفيمن يوضع من الفرسان يف كل حني
ذكر  ويف ,وعند اهنزامه ,وعند استعالء العدو يف الزحف ,وعند التقاء الزحفني ,العدو

ويف  ,ويف التأهب خلوف البيات والدفع له ,الطالئع والكامئن والبيات وتدبري كل ذلك
 ,ويف ممارسة احلصون واملدافعة عنها ,الذنوب واجلرائم التي يستوجب هبا األدب والعقوبة

 واختالف مذاهب الناس وشيمهم يف احلرب.
بغي للوايل أن ينال رضاه, : يف مطلب فيمن ين)1(وقد ذكر ابن املقفع يف األدب الكبري

قال: لتكن حاجتك يف الوالية, إىل ثالث خصال: رىض ربك ورىض سلطان إن كان فوقك 
فسيأتيك منهام ما حيسن  ,ورىض صالح من تيل عليه, وال عليك أن تلهو عن املال والذكر"

 لك منه, واجعل املال واجعل اخلصال الثالث منك بمكان ما ال بدّ  ,"ويطيب ويكتفى به
ن صاحب اإلمارة ال ينبغي له أن يعنى إ, وقبل ذلك قال والذكر بمكان ما أنت واجد منه بداً 

املدح والتزكية, وأن يعرف  أن يكون من شأنك حبّ  −إن كنت والياً  –إال بأعامهلا وإياك 
الناس ذلك منك, فتكون ثلمة من الثلم يقتحمون منها عليك وباب يفتتحونك منه, وغيبة 

 يغتابونك هبا ويضحكون منك هلا.
 وأخرياً وليس آخراً فإنني أرجو أن ينال عميل هذا قبوالً.

 واحلمد هللا رب العاملني
   

                                                            

 .10) األدب الكبري البن املقفع, ص1(
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