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V 
احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من 

شريك له  يهده هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد إال اله إال هللا وحده ال
 ، قائد اجملاهدين، وإمام الغر احملجلني.، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

 بعد :أما 
، إال موضوعاٍت خمتلفة -مثل غالبية سور القرآن الكرمي  - سورة األنفاللقد تناولت 

خباصة اجلانب العسكري و لسورة حيوم على مفهوم )اجلهاد(، لالعصب الفكري نك جتد أن أ
الحظ ذلك جلياًّ أثناء السورة، سواء يف بدايتها أو يف هنايتها يتلو السورة ي من ولعلمنه، 

وختتتم بسمات اجملاهدين،  ،األنفالأحكام  بتأصيلحيث تبدأ السورة  - مرورًا بوسطها
لعل بداية السورة  -وينتظم وسطها رسٌم للمعارك وحٌث على اجلهاد وصياغة لبعض مبادئه 

 .جلهاداباملتصلة  افكرهت لذي أشران إليه تدلّنا إمجاالً علىووسطها وهنايتها ابلنحو ا
، وأمام و  تاحه عدد من احلروب والثورات يف بقاٍع وأحناٍء شَّتى يف ظلِّّ هذا العامل الذي َيج

احلرب الضىروس اليت يُقاسي ويالهتا العاملج كلُّه، وخصوًصا بُلدان العامل العريب واإلسالمي؛ 
احلرب يف  مبادئ وقيمتولىد هاجس البحث عن  -اإلسالم وأهله حيث ُتشجنُّ احلروب ضد 

ل إظهار حقيقة اإلسالم فيما خيص احلروب اإلسالم، كُخطوة على الطريق؛ من أج  
ها، وبعد أن ة؛ لتوضيح مدى متسُّك املسلمني ابلقِّيجم احلربيىة قبل املعركة ويف أثنائومبوضوعية اتم

 .تضعج احلرب أوزارجها
نظرايت اإلسالم والعالقات الدولية ال بد من أن يقوم على معرفة إن استكشاف 

السياسة احلربية اليت تسري عليها أية أمة، وإن من التخدير للعقول؛ أن نتكلم عن داينة أو 
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حضارة ُوجدت وسادت ومل يكن يف اترخيها استعمال احلرب يف غالب األحيان، لكن يبقى 
مدى توافق الُبعد األخالقي النظري مع التطبيق احلريب  أن التميز يف كيفية هذه احلروب، ويف

 .الواقعي
وإنه ملن املؤسف أن ترى الكثري ممن تعارفوا على مجلة من املبادئ احلربية، قد وصل 

الرجوع إىل القرآن الكرمي والسنة أن زعموا أهنا من بنات أفكارهم، لكن عند احلال ببعضهم 
 ذه املبادئ مقررة ومطبقة.النبوية املطهرة املفسرة له، جند ه

بعض مث يف ضوء بعض اآلايت املتفرقة،  ،لذا سيتناول الباحث يف ضوء سورة األنفال 
وسيحاول الباحث ربطها ابلسرية  ،اآلايت املقررة هلذه املبادئ واملتضمنة لإلرشادات العسكرية

 العسكرية للقادة األوائل رضوان هللا عليهم أمجعني.
 
 

 : البحث أهداف

 دف هذا البحث إىل :ويه
 . السعي لنيل رضا هللا سبحانه وتعاىل أواًل وآخراً  -1
 سورة األنفال.ما ورد يف التأصيل القرآين ألصول ومبادئ احلرب من خالل  -2
االستفادة من أصول ومبادئ احلرب اليت قدمها القرآن، وإبرازها يف تفسري  -3

 .يف واقعنا اجلهادي املعاصرموضوعي َيمع مشلها، ويؤلف شتاهتا، مع توظيفها 
االرتقاء جبهاد أمتنا على الصعيد الفلسطيين خباصة وأمتنا املسلمة عامة حنو املثالية  -4

 اليت يريدها اإلسالم.
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 البحث: مشكلة
ُُيكن حتديد املشكلة األساسية للبحث، واليت يسعى البحُث ألن يُقدِّمج هلا حالًّ علميًّا 

ز به، من الم؟ وكيف ُُيكن إبراُز ما تتمياحلرب يف اإلس هي مبادئا م يف االستفهام التايل:
 ؟ما ورد يف القرآن الكرمي والسرية النبوية العسكريةخالل 
 
 

 : البحث منهج

فأخذت  أما عن املنهج فقد استفدت من معظم املناهج املعتمدة يف البحوث العلمية
 . عدة قرون ابملنهج التارخيي يف تطبيق املبادئ احلربية على مدى

لقادة اإلسالم وطريقة كما استفدت من املنهج الفين يف الكشف عن الصورة اجلمالية 
 .تعاطيهم مع احلرب واحملاربني

مناقشة و  ومقاصد احلرب يف اإلسالمضوابط ستثمرت املنهج التحليلي يف دراسة وأخرياً ا
 فاهيم.بعض امل
 
 

 الموضوع: أهمية

 احلربيىة املبادئ وإبراز اإلسالم، يف احلرب فلسفة إلبراز تسعى هناأ يف الدراسة هذه أمهيىة أتيت
 الكرامة واحرتام البشرية، لرمحة تسعى حربٌ  اإلسالم يف احلرب أنى  إىل اإلشارة مع اإلسالميىة،
 النُّفوس أشرف هي البشريىة النفس وأنى  األرض، يف هللا بُنيان هو اإلنسان أنى  ابعتبار اإلنسانيىة،

 اإلطالق. ىعل
 القومي اجلهاد إىل املعاصرة أمتنا حتتاجه فيما وتنصب املوضوع أمهية تتجلى وكذلك

 ومبادئ أصول على والقائم  رسوله وسنة هللا كتاب مع يتفق الذي تعاىل، هللا لوجه اخلالص

  عنهما. املنبثقة احلرب
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 بيان سبيل يف ديدةج طرائق ابتكار إىل املعاصرة الدراسات تنحو أن املهم من أنه حيث

 .كتاابتنا يف املعهود الدفاعي ابملوقف نكتفي وأال واحلرب، للسالم اإلسالم مفهوم
 احلياة من شَّتى  ملناحٍ  ومشوليىته اإلسالم عجظجمة إلبراز حماولةٌ  أنه البحث، هلذا احلقيقة القيمة ولعلى 

 أنى  ابعتبار وذلك واحلياة، إلنسانا محاية يف وأمهيىتها املبادئ لدجور وإبراز - وحرابً  سلًما -
 وحديثًا. قدُيًا الفلسفات كلِّّ  يف القصيد بيت وهو األرض، يف هللا خليفة اإلنسان
 

 

 الموضوع: اختيار أسباب

 : املوضوع هذا اختيار إىل  ابلباحث حدت دوافع عدة توفرت لقد
 األسى نواعأ أشد فيها تتجرع عصيبة مرحلة من املسلمة أمتنا به متر ما : أمهها

 واخلارج. الداخل يف أعدائها من الطعنات أوجع وتتلقى واالضطهاد،
 وبعدها. احلرب حال األعداء مع التعامل يف النبوي املنهج بيان : الثاين الدافع
 واضحة ضوابط عندهم تكون أن إىل  هللا سبيل يف اجملاهدين حاجة : الثالث الدافع

 منهج وفق معها والتعاطي مبادئها ومعرفة أولوايهتا قهوف احلرب مع التعامل يف عامة وقواعد

 صحيح.
 أصول على افتيات من نلمسه ما على املرتتبة السيئة اآلاثر من اخلوف : الرابع الدافع

  اجلهادية. احلركات بعض واقع يف احلرب وأخالقيات ومبادئ وضوابط
 إن حيث اإلسالم يف احلرب مببادئ الدارسني قبل من االهتمام عدم : اخلامس الدافع

 ومكارم احلرب مبادئ عن كتاابهتم ولكنى  كثرية، اإلسالميىة احلروب عن املسلمني كتاابت

 .الكايف القدر على ليست   اإلسالم يف احلربيىة األخالق
 تناوجلوها اإلسالم، يف احلرب فكرة تناوجلوا الذين الدارسني من الكثري أنى  : السادس الدافع

لوا وملج  َبج تة، رخييىةات نظر وجهة من  أَباث يف السامية قِّيجمهاو  العظيمة مبادئها حول احلديث يُفصِّّ

 .ُمنفردة
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 : البحث صعوبات

 أمجلها فيما يلي:حيث  ،ذا البحث عدداً من الصعوابترقمه هلعند  واجه الباحث
دم موضوع البحث  .1 صة يف هذا اجلانب، واليت ختج تخصِّّ

ُ
 خدمًة مباشرة.قلىة املادة العلميىة امل

ستفيضة اليت تناوجلت هذا املوضوع .2
ُ
على ل من الصعب جع ،نُدرة الدراسات العلميىة امل

 كل قضية فيه.باإلحاطة الباحث 
أن هذا املوضوع حساس جدًا لتعلقه بتقرير مبادئ رمبا تقرر مصري احلرب وهنايتها  .3

 .ابإلَياب أو السلب
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 : البحث تقسيمات

 المبحث الأول:

 رب الإسلامية.. المفهوم والمصدر والمميزات.مبادئ الح

 مفهوم مبدأ احلرب اإلسالمي.املطلب األول :  *
 .حملة موجزة عن أقسام احلروباملطلب الثاين :  *
 مصادر حتديد مبادئ احلرب اإلسالمية.:  الثالثاملطلب  *
 السمات اإلسالمية اخلاصة واملميزة لبعض املبادئ.:  الرابعاملطلب  *
 

 ث الثاني: المبح

 تحديد مبادئ الحرب من الأدلة القرآنية.

 . املبادئ احلربية يف ضوء سورة األنفالاألول :  املطلب* 
 . املبادئ احلربية يف سور القرآن الكرمي:  الثاين املطلب* 

 
 المبحث الثالث: 

تطبيق مبادئ الحرب في السيرة النبوية العسكرية والفتوحات 

 الإسلامية.

 . تطبيقها يف سرية القائد األعلى ول : األ املطلب* 
 .القادسية ( –تطبيقها يف عصر الفتوحات اإلسالمية ) الريموك :  الثاين املطلب* 

 
 أهم نتائج البحثخاتمة تتضمن ذكراً ل

 
 
 

 

 والمميزات. والمصدر المفهوم اإلسالمية.. الحرب مبادئ : األول المبحث
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 إلسالمي.ا احلرب مبدأ مفهوم : األول املطلب
 .مبادئ تعريف : أولا 

أج  ) أ ُت، مِّنج  ( بجدج جم رِّ وجاب  تجدج أل  أ ُت ابِّ ءِّ، يُ قجاُل: بجدج زجُة مِّنِّ اف تِّتجاحِّ الشىي  اُل وجاهل جم  ال بجاُء وجالدى

اءِّ. وجاَّللىُ ت جعجاىلج ال ُمب دُِّئ وجال بجادُِّئ. قجالج اَّللىُ عجزى وجججلى  ب تِّدج ، وجقجالج 1 چ ہ  ھ   ھ    ھچ  االِّ

  2.3چ    ھہ  ہ    ھچ  ت جعجاىلج 
أ"، وَُي مع على "مبادئ"، و هو يف األص ل مكان البداءة املبدأ : و  اسُم ظر ٍف مِّن "بجدج

كالطِّّني مبدُأ اإلنسان؛  يف الشيء، أو زمانه، فمبدُأ الشيء: أوىلُه، ومادته اليت يتكوىن منها،  

أو مادته اليت يرتكىب منها، كما نقول:  4چ ھ      ھ  ھ     ھ  ےچ  تعاىل كما قال
احلروف مبدُأ الكالم، ومبادئ العلم، أو اخلُلق، أو الدستور، أو القانون: قواعُده األساسية 

 ا.اليت يقوُم عليها، وال خيرج عنه

*** 
 

  احلرب. تعريف : اثنياا 
ثجةٌ  ( حجرجبج  ) ُر ُدوجي  بىٌة، وج ل ُب، وجاآل  ا السى هج : أجحجدُ احل جاُء وجالرىاُء وجال بجاُء ُأُصوٌل ثجالج الثىالُِّث خج

الِّسِّ   .ب جع ُض ال مججج

                                                 
 .13، اآلية: البروجسورة  1
 .20، اآلية: العنكبوتسورة  2
 .1/212 تحقيق : عبدالسالم محمد هارون ط دار الفكرمعجم مقاييس اللغة زكريا، أحمد بن فارس،  3
 .7، اآلية: السجدةسورة  4
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جوىُل: احل ج  تِّقجاقُ هجا مِّنج احل ج  ر ُب،فجاأل    ، وجقجد  ُتُه مجالجهُ حجرجب    وج السىل ُب. يُ قجالُ وجهُ  رجبِّ وجاش 
[ ا  مجالجُه، أجي  ُسلِّبجُه، ُحرِّبج  ثُ رج إِّ ئجٌة، ر بِّ ر ٌض حُمج . يُ قجاُل أج ءُ ر ابج حل ِّ وجأجمىا الدُّوجي  بىٌة ]فج ر ابج  ذجا كج ا. وجِبِّجا ُؤهج حِّ

لِّكج ر ابج ُشبِّّهج احل ِّ  . وجكجذج رُي الدُُّروعِّ يج مجسجامِّ
ُّ حجرج  ُء، وجهِّ ِّ ايبِّ اتُُه. ال مجت  يج حلججمج

 ، وجهِّ

ُع حمججارِّيُب. وجي جقُ  ، وجاجل جم  لِّسِّ ُر ال مجج  رجاُب، وجُهوج صجد  رجاُب ال ُغر فجُة وجالثىالُِّث: ال مِّح  وُلونج: ال مِّح 

 :  . 1چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ يفِّ ق جو لِّهِّ ت جعجاىلج
ا :وجقجالج   تُ هج ئ   ا ... رجبىُة حمِّ رجاٍب إِّذجا جِّ ا أجو  أجر تجقِّي ُسلىمج  2ملج  أجل قجهج

 ائفتني أو فئتنيطبني دولتني أو تباديل نزاع مسلح  :هي احلربوُيكن أن يقال أبن 
ة ة منظمت مسلحابستخدام جمموعا من الكياانت غري املنسجمة،معسكرين  وابجلملة بني
سلحة  قوة املدم الوتستخ،-ميليشات  -نظامية وأحيااًن مجاعات شبه نظامية  اً تسمى جيوش

كرية أو ه العسدراتكل الوسائل إلحلاق الضرر واألذى ابلطرف اآلخر يف احلرب سواء يف ق
مات عسكرية مبعلو  عانةالتدمري املنظم واملخطط ابالست مقدراته املدنية ويتم ذلك عن طريق

وات دم القتستخعن الطرف اآلخر جتمعها أجهزة االستخبارات واالستطالع العسكرية، و 
 وذلك .خررف اآلالط املسلحة هذه املعلومات للقيام بعمليات عسكرية منظمة لالعتداء على

خر آي عادة وه ،غراٍض توسعّيةلتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية أو آيدلوجية أو أل
  األوراق بيد السياسة.

*** 
 

                                                 
 .11، اآلية: مريمسورة  1
 .2/48المرجع السابق  2
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 اإلسالمي: احلرب مبدأ تعريف اثلثا:
 وجممل لفشل،ا من ووقايتها املهمة إجناح على مفعوله يعمل ملزم، عملي حكم هو

 تحضريل الالزمة اتوالتحسين واحلاجيات الضرورايت وحفظ إَياد على يعمل املبادئ، مفعول
 .هوج وأفضل أمت على بنجاح أهدافها وإجناز واملعارك، ياتالعمل وإدارة

هي  :هنا ئد أباللواء حممود شيت خطاب يف كتابه الرسول القا احلرب مبادئوعرف 
صر الذي ي العنب، وهيف القائد )السجية( الصحيحة يف تصرفاته يف احلر  ينشئاجلوهر الذي 

  متكلفة. يتكون منه مسلك القائد يف أعماله بصورة طبيعية وغري
اثبتة ال تتغري أبدا، وهي األسس القدُية اليت ترتكز عليها  مبادئاحلرب: هي  ومبادئ

 1.احلروب يف كل زمان ومكان

*** 
 

                                                 
 1/448دار الفكر  6ط  الرسول القائدخطاب، محمود شيت،  1



11 
 

 احلروب. أقسام عن موجزة حملة : الثاين املطلب
 : إىل احلروب من انحية القوة العسكرية والبشرية تنقسم

  حروب نظامية .-1
  .حروب الدمار الشامل -2
  حروب ابردة .-3
  حروب غري نظامية .-4

هي اليت ُتستخدم فيها مجيع األسلحة ما عدا أسلحة الدمار  : أولا : احلروب النظامية
 وتكون بني جيشني نظاميني . ،الشامل

وهي اليت ُتستخدم فيها األسلحة غري التقليدية )  اثنياا : حروب الدمار الشامل :
لحة البيولوجية والنووية ( ويُعترب هذا النوع من احلروب مستبعد كاألس  ،أسلحة الدمار الشامل

 الوقوع ألهنا تؤدي إىل دمار شامل يقضي على مجيع صور احلياة .
 وهي اليت ال يكون فيها التحام مباشر بني الطرفني . اثلثاا : احلروب الباردة :

 ..تعريفانهلا و  رابـعاا : غري النظامية ) حرب العصاابت ( :
والثوار هم جمموعة من السكان احملليني تعارض منهج  ،حرب ثورية ريف األول :التع

 .ها، كانت حملية أو مغتصبة أجنبيةاحلكومة وفكرها وشرعيت
حرب أببسط األشكال وأرخص األدوات من قِّبجل طرف فقري ضعيف  التعريف الثاين :

  ضد خصم قوي يتفوق عليه يف العدة والعتاد.
فالربغوث دائمًا يلسع  ،ت أو ) حرب الربغوث والكلب (وتسمى َبرب العصااب

مث يعود إليه  ،فيقوم الكلب بعض نفسه وهرش جلده ،والكلب وحُي دِّث به جروحًا ويهرب
 وهكذا دواليك حَّت يفقد توازنه وينهكه ويقتله . ،الربغوث ويلسعه مرة أخرى

*** 
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 اإلسالمية. احلرب مبادئ حتديد مصادر : الثالث املطلب
القرآن هي املصدر األول لتحديد مبادئ احلرب اإلسالمية   نصوص آايت إن .أ

األساسية، ونصوص األحاديث النبوية الصحيحة هي املصدر الثاين لتحديد هذه املبادئ، 
 .خاصة فيما مل يرد يف شأنه نص قرآين

اإلمجاع والقياس وما إليهما من أدلة شرعية هي مصدر تطوير وحتديث قائمة  .ب
اإلسالمية، وهي مصدر استنباط املبادئ، اليت مل يرد يف شأهنا نصوص صرحية  مبادئ احلرب

 .اللفظ أو املعىن

 
*** 
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 .ةاإلسالمي ةلعسكريل اخلاصة السمات : الرابع املطلب
وأصالته: فقد ظهر املذهب العسكري منذ  العسكري اإلسالمي م املذهبدج قِّ  - 1

  .تطوره حَّت األزمنة احلديثة، دومنا انقطاعبداية الفتوح قبل أربعة عشر قرن، واستمر يف 

تجارب القتالية: فقد عرف املذهب العسكري عرب استمراره وتطوره مجيع التنوع  - 2
 .مية واألهلية والثوريةأنواع احلروب: النظا

احلرب: لقد اعتمد املذهب العسكري اإلسالمي منذ نشأته  ئاالعتماد على مباد – 3
وفقا ملا متت صياغتها والتعبري عنها يف األزمنة  احلرب ئمباده على األوىل وخالل مراحل تطور 

جذوره العميقة يف  ئباداملاحلديثة. وقد يكون من املثري مالحظة أن لكل مبدأ من تلك 
معظم التجارب القتالية اليت خاضها املسلمون: فاملباغتة واملبادأة، واستخدام القدرة احلركية 

املؤخرات، وأمن القوات، واحلرص على اإلمداد تربز مجيعها واضحة للهجوم واملناورة، ومحاية 
خالل عمليات الفتح األوىل، كما تظهر تطوراهتا عرب مسرية األعمال القتالية خالل كل 

 .مراحل التاريخ
 :ومما تتميز به العسكرية اإلسالمية أيضا اإلنسانية - 4

مبعىن: مراعاة العامل مصطلح استخدم يف األدبيات العسكرية،  -أنسنة احلرب 
ومن تلك  - اناإلنساين يف احلروب مبا خيفف من آاثرها التدمريية، ويتجنبها قدر اإلمك

 :املبادئ اإلسالمية يف أنسنة احلروب
 :اإلنذار قبل القتال -أ

أدرك النيب ما للحروب من آاثر تدمريية، فأوجب على املسلمني عدم قطع سبل جتنبها 
النصر على األعداء، ومن هذه السبل: دعوة العدو وإنذاره قبل  مهما كانت قوهتم، وضماهنم

القتال؛ ويف اإلنذار ختيري للعدو بني القبول مبطالب املسلمني أو القتال، فإن مل تُ لجبى كانت 
وقد حرص املسلمون على هذا املبدأ اإلنساين حرصًا قوايً، وحافظوا على الوفاء به يف   احلربُ 
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السامية اليت جاء ِبا اإلسالم؛  ئاً هلم؛ فكان نضاهلم من أجل املبادكل قتاهلم؛ بل صار شعار 
فحققوا االنتصارات املتتالية والكبرية؛ مصرِّين يف كل مرة على دعوة األعداء إىل السالم 

لمني، واألمثلة أكثر من أن ابلدخول يف اإلسالم، أو اخلضوع لسلطان املس ،وجتنب احلرب
 .حتصى
 :معاملة األسرى  -ب

حلرب العاملية األوىل حَّت اليوم فشلت اجلهود الدولية يف وضع أسس يتم تطبيقها منذ ا
يف جمال معاملة األسرى؛ فبقيت معاهدات لندن وجنيف حربًا على ورق، واحلروب املعاصرة 
تكشف عن جمازر مهولة يتم ارتكاِبا َبق األسرى، ومثالنا القريب: املقابر اجلماعية اليت مت 

بوسنة آلالف املسلمني الذين أسرهتم القوات الصربية؛ وأغلبهم من الكشف عنها يف ال
املدنيني، مث قامت بقتلهم بعد تعذيبهم بدون رمحة، وهكذا يف كوسوفا، والشيشان، 
وأفغانستان، وفلسطني وغريها، بينما يتفق املستشرقون املنصفون، والعلماء العسكريون على 

واضحة يف معاملة األسرى؛ فقد قبل الفداء من  أن النيب كان أول من وضع أسسًا إنسانية
أسرى بدر؛ فمن مل ُيلك املال جعل فداءه أن يعلم عشرة من غلمان املسلمني، وفدى 

رجا يف سرية عبدهللا بن جحش  .األسريين اللذين ُأسِّ
لقد عامل الرسول األسرى معاملة فيها رفق، وشفقة، وعناية، وإنسانية، وأوصى ِبم 

م حني ظفر ِبم، وأرخى واثق أحدهم حني مسع أنينه، وكان نتيجة هذه خرياً، وعفا عنه
املعاملة أن دخل أغلبهم يف اإلسالم؛ رغبة منهم يف هذا الدين اجلديد. ولقد حجضى القرآن 
الكرمي على إطعام األسري، وأوصى الرسول على إطعامه، فآثر املسلمون األسرى على أنفسهم 

وهو أسري أيكل أطايب الطعام، أما الذين أسروه فيأكلون يف األكل، فكان عزيز بن عمري 
التمر وما تبقى، وكذلك فإن األسري كان ُيكسى الكساء املناسب؛ إذ أعطى النيب العباس 

 .قميصاً، وأعطى سفانة بنت حامت الطائي كسوة ونفقة، ومنى عليها
 



15 
 

 :الوفاء ابلعهود  -ج
كز النيب على ضرورة احرتام ضمن منهجه العسكري الذي سعى إىل أنسنة احلروب ر 

العهود واملواثيق؛ ملا هلذا االحرتام من دور كبري يف احملافظة على السالم وأمهيته يف فض 
املنازعات، وحل املشكالت، وتسوية اخلالفات، وحقن الدماء، وما احرتام العهود واملواثيق، 

ية النافذة على األفراد والوفاء ِبا، وحترمي الغدر واخليانة إال من أحكام اإلسالم القطع

چ ، وقال 1چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  واجلماعات، فقد أمر هللا تعاىل ِبا، فقال

 . 2چٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ     ۈۆ  ۈ

ڑ  ک  چ  سبحانه وقد عد هللا سبحانه من صفات املؤمنني: رعاية العهد، فقال

ڱ      ں    ڱک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 .4 چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ تعاىل  ال. وق3چ ں   ڻ  ڻ
إذا  م؛ منمسل وقال النيب: "ثالث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه

 .حّدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمتن خان"
وبذلك كان شرط الوفاء ابلعهد من الدعائم األوىل اليت حافظت على كيان املسلمني 

اك من قانون يف الدنيا َيعل احرتام العهد انبعاً من اإلُيان وهيبتهم، وأدام هلم عّزهتم؛ وليس هن
هذه التعاليم واألوامر حول الوفاء ابلعهود اليت طبقه، وأمر ِبا الرسول ، والعقيدة مثل اإلسالم

جعلت الثقة ابملسلمني يف تعامالهتم العسكرية كبرية من قبل األعداء واحللفاء، واتريخ 
أن كثريًا من الفتوحات متت سلمًا بعد أن أيقن الطرف  الفتوحات اإلسالمية يوضح كيف

اآلخر أن اجليش اإلسالمي حريص على احرتام معاهداته، وعدم نقضها، حَّت يف احلاالت 
اليت يكون يف نقضها حتقيق النصر السريع واحلاسم له، فكان الطرف اآلخر يدخلون يف 

                                                 
 .1، اآلية: المائدةسورة  1
 .34، اآلية: اإلسراءسورة  2
 .91، اآلية: النحلسورة  3
 .8، اآلية: المؤمنونسورة  4



16 
 

وا أبن هؤالء املسلمني ال يريدون اإلسالم طواعية، ويسلمون البالد للمسلمني بعد أن تيقن
 ئاحلرب، مع أهنم ُيتلكون مقومات القوة فيها؛ بل يريدون السلم املبين على نشر مباد

 .اإلسالم اليت هي مبادئ اخلري، واحملبة، والسالم
إهنا جوانب من أنسنة احلروب يف اإلسالم، كما طبقها الرسول واملسلمون من بعده، 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  مجيعاً، كما يف قوله تعاىلفقد بُعِّثج النيب للناس 

ۀ  ہ  ہ ہ  ہ ھ  ھ  ھ  چ  وقوله تعاىل ،1چ ہ  ہ

  .3چک  ک  گ         گ  گ    چ  . وقوله تعاىل2چھ  ے       ے  ۓ  

 

*** 

                                                 
 .158ية: ، اآلاألعرافسورة  1
 .28، اآلية: سبأسورة  2
 .107، اآلية: األنبياءسورة  3
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 .القرآنية األدلة من الحرب مبادئ تحديد : الثاني المبحث
سباب النصر، حيث يقول يف حمكم تنزيله أمر هللا عز وجل املسلمني ابلبحث عن ألقد 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ 

قدر -، يف هذا األمر الرابين َبث دؤوب 1   چ  ەئې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ
عن كل مبدأ من مبادئ القتال، للوصول إىل أسباب النصر، وإذا ما التقت  -االستطاعة

 .نصر ملن يسعى إليه ال حمالةأسباب األرض أبسباب السماء فإن ال

ال العناية ماء إالس وما أسباب األرض إال مبادئ احلرب علمًا وتطبيقاً، وليست أسباب
ة يف ب ظاهر ي أسباهأبن أسباب النصر : اإلهلية، وقد أشار ابن خلدون إىل ذلك يف قوله 

 .يإلهلن ااجليوش واألسلحة وغريها، واسباب خفية غري ظاهرة مثل الرعب واخلذال
كتفوا أبن مل ي فهم لقد طبق املسلمون مبادئ حربية تعارف عليها من قبلهم ومن بعدهم

أنفسهم  نذروا ما َّت يدركوايكونوا مؤمنني صادقني فحسب بل عاملني، وآخذين ابألسباب ح
كر العسكري أمامهم فيما طريق الف الشهادة، وقد أضاء الرسول القائد  وإماما النصر إإليه 

زوة أو ا من غ، فموعمله وتقديره وذلك من خالل سريته العطرة سرااي وغزوات وصى بقوله
هم بسيوف رواطسرية إال وفيها حكمة عسكرية جعلت املسلمني من بعده قادة عظماء، س

 .مهلا طاب منها مإضافة إىل فكرهم العسكري مبادئ حربية جعلت من قادة الغرب ينهلون 
ث يبتدئ ية حيقرآنية اليت نصت عليها اآلايت الوفيما يلي عرض لتلك املبادئ احلرب

ا ورد يف مبلباحث اثين يالباحث يف ذلك بذكر اآلايت من سورة األنفال يف املطلب األول، مث 
يف  ين مستعيناً ب الثاملطلآي القرآن الكرمي، من هذه املبادئ العظيمة والقواعد الرصينة يف ا

 ذلك ابهلل الواحد األحد.

                                                 
 .٦٠: ، اآليةاألنفالسورة  1
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  األنفال. سورة ضوء يف احلربية املبادئ : األول املطلب
 أولا : مبدأ الردع:

الردع هو منع الدولة املعادية من اختاذ قرار ابستخدام أسلحتها أو منعها من العمل، أو 
 . 1الرد إزاء عمل معني، وذلك ابختاذ إجراءات وتدابري كفيلة بتحقيق الردع

، أي الردع على املستوى السياسي إن الردع املعنوي واملادي للعدو سلمًا وحرابً  .أ
والعسكري للصراع، يرتفع يف املفهوم اإلسالمي إىل مستوى القانون األعلى الذي تدخل حتته 
مجيع أنواع مبادئ احلرب أاًي كان عددها، فالقرآن يؤكد أن الردع هو غاية ونتاج اإلعداد 

ۇ  ۆ  ۆ  چ  قوله ىل يفالشامل جبميع القوى واملقومات الشاملة، اليت أمجلها أمره تعا

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ەئى  ائ  ائ  ەئ

 2 چ
ع يف الرد  ، فإنالعسكري، وما دونه من مستوايت االسرتاتيجيب. أما على املستوى 

ع مبادئ ما مجيمعهو دفاع، املفهوم اإلسالمي هو مبدأ مركب، يشتمل على مبدأي اهلجوم وال
يف العهد  سالميةاإل احلرب الالزمة لتطبيقها، ولقد أتكدت هذه احلقيقة من سري العمليات

 النبوي، كما أتكدت من سياق التوجيه القرآين لتلك العمليات.
إنك لتجد هذه النظرية حاضرة بشكل واضح ضمن النظرايت العسكرية للقرآن بل إهنا 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ لإلعداد يف اإلسالم حيث قال تعاىل تشكل هدفًا رئيسيًا 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  

 3 چ  ەئائ  ەئ

                                                 
 .90، ص العسكرية اإلسالمية وقادتها العظامجمال الخلفات وبهاء الدين أسعد،  1
 .٦٠: ، اآليةاألنفالسورة  2
 .٦٠: ، اآليةاألنفالسورة  3
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 تعاىل هللاعداء أهاب فقد بينت اآلية الكرُية أن من األسباب الرئيسية لإلعداد هو إر 
م نعلمه ين اللذني انافقوأعدائنا، فضال عن إيصال رسالة هتديدية للمرتبصني واخلائنني وامل

 يننا.بعداء  لألوقد يكونون من بين جلدتنا وينتسبون لديننا وُيثلون طابوراً خامساً 
يقول صاحب تفسري املنار عند هذه اآلية: "وذلك إذا علموا أن املسلمني متأهبون 

خافوهم، ذلك اخلوف يفيد  ،للجهاد ومستعدون له، ومستكملون جلميع األسلحة واآلالت
. أوهلا : أهنم ال يقصدون دار اإلسالم، واثنيها : أنه إذا اشتد خوفهم فرمبا التزموا  أموراً كثرية

ورابعها : أهنم  ،من عند أنفسهم جزية، واثلثها : أنه رمبا صار ذلك داعيا هلم إىل اإلُيان
  1."اليعينون سائر الكفار

فأقوى  ،جزئياهتاإن مفهوم اإلرهاب يف القرآن الكرمي حيقق نظرية الردع بكل معانيها و 
وسائل الردع املؤدبة امتالك القوة، فأنت ال تعلن هتديدًا ألحد لكن امتالك القوة والسالح 
يوصل رسالة الردع دون أن تنطق بكلمة هتديد واحدة، وال يعين ذلك إمهال القرآن لوسائل 

گ   چتعاىل سبحانه و الردع العملية والتنفيذية بل جند أن القرآن قد حث عليها فقال 

 2 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
واملعىن إن أسرمت األعداء أو إن وجدمت األعداء  ،فقد تضمنت هذه اآلية شرطًا وجوابه

  3على القول اآلخر فأنذروا ِبم من خلفهم، ابلتنكيل ِبم وقتلهم ليتفرقوا. ،يف حالة احلرب
لذا فقد كان  ،يف الرتابإن بعض األعداء ال ُيكن هلم أن يساملوا إال إذا مرغت أنوفهم 

وهذا َيسد نظرية الردع بشكل   ،البد من بعض الوسائل القوية والشديدة لتأديب هذا النوع
 4كامل.

 
 

                                                 
 10/59، تفسير المناررضا، محمد رشيد،  1
 . ٥٧: ، اآليةاألنفالسورة  2
 10/46، تفسير المنار، رضا، محمد رشيد، 4/391، تفسير الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد،  3
 3-2، ص أصول الحرب كما يعرضها القرآن الكريمجمال الهوبي، عبدالهادي األغا،  4
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 اهلدف :مسو اثنياا : مبدأ 
ه بدائم ال والتذكري ،قبل خوض أي معركة البد من حتديد اهلدف واختيار القصد

د ذات املقاص تحاربةش املاألمسى لدى اجليو وإذا كان القصد النهائي واهلدف  ،واملداومة عليه
خرج  ي الذيسالمعلى اجليش اإلهذا اهلدف فال يصدق  ؛هو حتطيم إرادة اخلصم ،الدنيوية

الطلب :   جهاديفمي فيكون القصد النهائي للجيش اإلسال ..إلنقاذ الناس وهدايتهم، وعليه
يف جهاد  سالمياإل ئي للجيشهو نشر اإلسالم وتبليغ دعوة هللا تعاىل؛ وأما القصد النها

 الدفع فهو نصرة املظلومني ودفع البغاة احملتلني.
إن دليل هذا املبدأ هو القياس على النصوص القرآنية، اليت حددت مهام وأهداف 

  ۋڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ العمليات اإلسالمية  

 1 چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې 
أيضاً  حيرص إمنااهلدف وحتديد املهمة فحسب، و  ال يقتصر هذا املبدأ على اختيارو 

ملادية وية واملعناعلى أن تكون املهمة املخصصة مطابقة ومناسبة لإلمكانيات والقدرات 
طبيق مبدأ قوات تر للاملتاحة. وهو ما يعرب عنه مببدأ التكليف بقدر التوسع، وبذلك يتيس

 احملافظة على الغرض.
 

 اثلثاا : مبدأ حشد القوة :
ابملصطلح احلديث وقد كان يعرف مببدأ النفري العام : وهو يعين مجع أكرب قوة  هذا

ويف الزمان  ،َبيث تناسب القوة املوقف ،سواء كانت مادية أو معنوية يف مواجهة العدو
  2واملكان املناسبني.

إن نظرية حشد القوة اليت اعتمدها العسكريون كإحدى النظرايت العسكرية هلا يف  
يشري إليها ويؤكد عليها، ولعل آية اإلعداد من أبرز تلك اآلايت حيث  تعاىل ماكتاب هللا 

                                                 
 .٣٩: ، اآليةاألنفالسورة  1
 237، ص جهادية في اإلسالمالتعبئة الالمومني، أحمد محمد،  2



21 
 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  چ قال تعاىل 

 1 چ  ەئې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ
 كائب والطعاموالر  سالحة وهي وسائل اجلهاد فمن ذلك الدى واإلعداد يف اآلية يشمل العُ 

ن هم اجملاهدو د و دج العج  ويشمل ،حيتاجه اجملاهدون خليام والدواء وكل ماالبس وااملوالشراب و 
ا دريبهم حربيرب وتن احلوذلك إبعدادهم دينيا وعلميًا وعسكراي وذلك بتعليمهم العقائد وفنو 

 .وعسكراي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ ويعضد هذه اآلية قوله تعاىل 

  2 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ     ڀپ  پ  پ
تنفر هللا عز وجل يف هذه اآلية اجلميع للجهاد يف سبيل هللا ومواجهة األعداء فقد اس

 ،أغنياء وفقراء ،زرافات ووحداانً  ،ركبااًن ومشاةً  ،خفافًا وثقاالً  ،حيث استنفران كهواًل وشباانً 
  3أقوايء وضعفاء.

 
 رابعاا : مبدأ القتصاد يف القوى :

مبدأ االقتصاد يف القوى كما يطلق عليه يف  النفري اجلزئي كما كان معروفا من قبل أو
العصر احلديث : هو حشد أعظم قوة جتاه الغرض األساسي مع ختصيص القوات األقل 

  4للعمليات الثانوية.
 ،ممتلكاتو سالح د و من عتا ،واالقتصاد ينبغي أن يشمل القوى البشرية والقوى املادية

خدم جندايً ال نستف ،جم القوى على النتائلكن من الضروري أن ال يؤثر االقتصاد يف استخدا
 إال يف املوضع الذي البد أن يكون فيه.

                                                 
 .٦٠: ، اآليةاألنفالسورة  1
 .٤١: ، اآليةالتوبةسورة  2
 .2/144،مختصر تفسير ابن كثيرالصابوني، محمد علي،  3
 .99، ص العسكرية اإلسالمية وقادتها العظامجمال الخلفات وبهاء الدين أسعد،  4
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 يكون ،ل ِباوخب ،اغر مثواالقتصاد ال يعين البخل وإذا علم القائد أننا َباجة لقوة يف 
هداف ية األب أمهسيكون َبوخالصة هذه املسألة أن توظيف القوى  ،بذلك خائنًا عسكرايً 

 ومتطلباهتا.
القرآن الكرمي مبدأ االقتصاد يف القوى يف معرض حديثه عن غزوة بدر يف  وقد سجل

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڤ  ڤ  ڤ چ سورة آل عمران حيث قال هللا تعاىل 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    چڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ

 1 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

ٻ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ ويف سورة األنفال قال يف ذات غزوة بدر 

 2 چپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  
مث صاروا مخسة  ،مث صاروا ثالثة آالف ،يقول الربيع بن أنس : أمد هللا املسلمني أبلف

 .ومبثل ذلك قال قتادة 3؛آالف
كان مبقدوره و أخفى و لسر افتتابع املدد يؤكد نظرية االقتصاد يف القوى فاهلل تعاىل يعلم 

عها وتوزي ،لقوىتصاد ا اقيفاء التتابع ليجسد لنا درساً فج ،أن ُيدان خبمسة آالف منذ البداية
 حسب احلاجة.

 
 خامساا : مبدأ التعاون :

وذلك بتوحيد جهود كافة  ،وهذا املبدأ يعين التضامن من أجل الوصول إىل اهلدف
  4الدوائر والقطاعات.

                                                 
 .١٢٥ – ١٢٤: ، اآليةآل عمرانسورة  1
 .٩: ية، اآلاألنفالسورة  2
 .1/316، مرجع سابقالصابوني،  3
 .105، ص مرجع سابقجمال الخلفات وبهاء الدين،  4
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ى القو  وحيدتلقد وضع املنهج الرابين هذا املبدأ من أجل حتقيق هدف واحد هو 
 ربية معنوايً يات احللعملاجلهود اإلسالمية، والقوات املسلحة، وتوثيق اجلهود القتالية يف وا

اشرة دأ ينبعث مبا املبل هذوفكرايً ومادايً، والسمة اإلسالمية الشديدة اخلصوصية هنا أن مفعو 
 من العقيدة اإلُيانية الراسخة، ومن تشريعاهتا الضابطة امللزمة.

الكرُية جند اهتماماً واضحاً مببدأ التعاون حيث يظهر ذلك من  وابلنظر يف آايت السورة

ڀ     ڀ  ٺ    ڀڀ       پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ خالل قوله تعاىل 

 چٺ  ٺ  
فمبدأ التعاون واضح من مفهوم اآلية الكرُية فقد هناان هللا تعاىل عن  1

 مثرات التعاون. عدم التنازع مثرة منيف ين أن  ،التنازع ألنه يفضي إىل الفشل

فاآلية 2 چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ من خالل قوله تعاىل يظهر و 
وبني قطعات  ،الكرُية صرحية الداللة على مبدأ التعاون والتنسيق بني اجلند والقادة من جهة

 وبني اجليش وأجزائه واإلمام األكرب أو نوابه من جهة اثلثة. ،اجليش املختلفة من جهة أخرى
 

 املرونة واملناورة : سادساا : مبدأ
واملقصود به القدرة على املناورة واالنتقال ويعتمد دقة تطبيق مبدأ املرونة بشكل أساسي 

  3على متانة التدريب وقوة اإلعداد وبراعة التخطيط ومهارة القيادة.

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ ومما يدل على مبدأ املرونة واملناورة قوله تعاىل 

تال أن ينصرف اجملاهد من جهة إىل أخرى أو من موضع آلخر ومعىن التحرف للق 4 چوئ
 ،كأن ينحرف من مواجهة الشمس أو الريح إىل استدابرمها  ،يقتضيه حال القتال حسب ما

أو من نزلة  ،أو من موضع مكشوف إىل آخر يسرته ،أو ينتقل من مكان ضيق إىل أرحب منه

                                                 
 .٤٦: ، اآليةاألنفالسورة  1
 .١٦: ، اآليةاألنفالسورة  2
 .102، ص مرجع سابقجمال الخلفات وبهاء الدين،  3
 .١٦: ، اآليةاألنفالسورة  4
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رب ويناسب حال امليدان واحلرب إىل علو أو العكس وحنو ذلك مما جرت به عادة أهل احل
  1والقتال.

دليل أن ب ،لهش كوللجي ،وللفئة من اجليش ،التحرف للقتال يكون للمجاهد الفذ وهذا
 ، للمصلحةب أوىلابمن  االستثناء يف اآلية الكرُية كما أنه يشمل الفرد فإنه يشمل األكثر

 ه.ولكن قد يستلزم هذا إذن األمري لئال يفضي إىل التفكك وحنو 
أصبح  ،املبدأ الذي كان يسمى قبل احلرب العاملية الثانية مببدأ: )قابلية احلركة( إن

ذلك ألن )قابلية احلركة( تدل على احلركة املادية وهي صنعة  ،يسمى اآلن مبدأ: )املرونة(
 نسبية ال يعرب عنها تعبريا صحيحا إال ابملقارنة مع قابلية حركة العدو. إن )املرونة( تعين أكثر

ذلك، إهنا ال تتضمن قوة احلركة فحسب بل قوة العمل السريع كذلك؛ فعلى القائد أن  من
وضع اخلطط حلملته وأن تكون خططه يكون مرن الفكر وعليه أن يطبق تلك املرونة عند 

شكل ُيكنه من أن يعدل سريعا حركات قواته حني تضطره الظروف غري املنظورة وغري ب
  2املتوقعة.

 
 أ التفوق النوعي : : مبد سابعاا 

القرآن على املسلم الواحد أال يفر من قتال فردين من العدو، وجاء ذلك يف  أوجب

ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ    ۀڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ اآلية 

، ومن مث فإن 3 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ھھ
، كما بني القرآن أنه كم من فئة 2:  1تناسب القوى بني املسلمني وبني أعدائهم هو نسب 

قليلة غلبت فئة كثرية، غري أن املنهج القرآين مل يدع املسألة عند هذا احلد، بل إنه زود 
املسلمني ابملبادئ، اليت إذا طبقتها القلة املسلحة تفوقت نوعيًا وتغلبت على التفوق العددي 

                                                 
 .9/201، ط الحلبي ي القرآنجامع البيان عن تأويل آالطبري، محمد بن جرير،  1
 .1/456، دار الفكر 6، طالرسول القائدخطاب، محمود شيت،  2
 .٦٦: اآلية األنفالسورة  3
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والصرب، واملثابرة،  ،واالنضباطاملعادي، وهذه املبادئ هي االنتقاء، والتدريب، والطاعة، 
والثبات، والشدة، والغلظة يف القتال. ويتدعم هذا التفوق النوعي ويتضاعف مفعوله مبجموعة 
مبادئ القوة الروحية والتفوق املعنوي، ومما تقدم يتضح أن مبدأ التفوق النوعي هو مبدأ حرب 

 مركب مثل مبدأ الردع.
 

 حترمي اخليانة:اثمناا : مبدأ 
يعلى من شعب اإلُيان: أبن  أبو القاضي األمانة من صفات أهل اإلُيان، وقد عدأداء 

وضد األمانة اخليانة واليت هي من عالمات أهل  وأمانة، يكون مأمواًن على كل مال وعرض

ٿ  ٹ  ٹ   چ  النفاق، ومن الرتبية العقائدية للعسكريني التحذير من اخليانة قال تعاىل

. ففي هذه اآلية )أنه تعاىل 1چڦ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 
أمرهم أن ال خيونوا الغنائم، وجعل ذلك خيانة له ، ألنه خيانة لعطيته وخيانة لرسوله ألنه 
القيم بقسمها، فمن خاهنا فقد خان الرسول، وهذه الغنيمة قد جعلها الرسول أمانة يف أيدي 

رت وديعة، والوديعة أمانة يف يد املودع، الغامنني وألزمهم أن ال يتناولوا ألنفسهم منها شيئاً فصا
 .2فمن خان منهم فيها فقد خان أمانة الناس، إذ اخليانة ضد األمانة(

 
 : مبدأ الثبات : اتسعاا  

ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ قوله تعاىل  يف

 چۆئ  ۈئ  ۈئ   
مل على ثبات معنوي أيضاً، تتوضح أدلة مبدأ الثبات أنه يش 3

ادي يكون خبوض القتال بشدة، وإَيابية، وصمود، وصدق، وإخالص؛ أما الثبات فالثبات امل

                                                 
 .٢٧: ، اآليةاألنفالسورة  1
 .15/151، مفاتيح الغيبالرازي، محمد بن عمر،  2
 .٤٥: اآلية األنفالسورة  3
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اآلخر،  ليوماملعنوي، وما يصاحبه من اتزان نفسي، فذلك يتحقق لكل من آمن ابهلل واب
 وابلقضاء والقدر، وأبن نصر هللا حق ملن ينصره.

 
 : التكبري والذكر عند اللقاء : عاشراا 

ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ى  ائ  ائ  ەئ    چ تعاىل  قال

 فكما أمرت اآلية ابلثبات فإهنا أمرت ابالستعانة ابلذكر. 1 چۈئ  ۈئ   
ألن رفع الصوت يف مواطن  ،القرطيب : وحكم هذا الذكر أن يكون خفيفاً اإلمام  قال

فحسن ؛  ،فأما إذا كان من اجلميع عند احلملة ،القتال رديء مكروه إذا كان الذاكر واحداً 
 2أعضاد العدو. ألنه يفت يف

وله آاثره  ،والذكر مبدأ من املبادئ العسكرية اليت استخدمها القادة األوائل فالتكبري

ىت  يت     جث  مث  ىث  چ اإلَيابية الكبرية على نفسية جند املسلمني لقوله تعاىل 

وصف هللا حاهلم عند ذكره  كما  إضافة إىل آاثره السلبية على نفسية األعداء احملاربني 3چيث   

ھ  ے    ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ  سبحانه فقال

سبب من أسباب  ذلك فإن الذكرعلى  الوةوع 4 چے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
 النصر كونه طاعة هلل جل ثناؤه.

  
 : مبدأ الطاعة:  حادي عشر
ڑ   ڑ  ک  چ على املبدأ من األلفاظ الصرحية الواردة يف نص اآلية  يستدل

 چگ  گ  گ   ڳ  ڳ   ک  ک  ک  گ 
ى  چ ، ومن قوله تعاىل 5

                                                 
 .٤٥: اآلية األنفالسورة  1
 ،4/384، تفسير الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد،  2
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ٱ  ٻ  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

 1 چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ   پ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ
 علماء الفقه والشريعة حكم مبدأ الطاعة أبنه واجب. قررولقد 

 
 عشر : مبدأ التحريض : اثين

العقلية للشعب والقوات املسلحة، يف أثناء السلم هو اإلعداد والتعبئة املعنوية  التحريض
ويف أثناء احلرب، ويشمل التحريض جزئيًا حتديد العدائيات، وأسباب ودوافع احلرب، 

أي حثهم أو مرهم  2 چ    ڌڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ وأهدافها. وهلذا قال 
 .عليه

من املبادئ  عديدلا اوبعد هذا العرض يتبني لنا عظم سورة األنفال اليت محلت يف طياهت
 ر.انتصوالركائز واملقومات اليت إن طبقها اجليش املسلم يف معاركه تفوق و 

أن  ويكفي ،بادئسبق ذكره على اجلندي املسلم أن يعي أمهية هذه امل فمن خالل ما
لقرآن اأمة ن ا، فنحأن األنظمة العسكرية احلديثة اعتمدت وبشكل كبري عليهاجلميع علم ي

ة لظفر والغلبيكون الكنا لنتمسك ِبا ونطبقها على واقع معار  ،دان من غريانأوىل الناس بقواع
 من نصيبنا.

من   واضع شَّتاملبادئ اليت ورد التنصيص عليها يف مالباحث  يستعرضيلي وفيما 
ذه ه من هانينكتاب ربنا جل جالله، وهي مبثابة دستور حريب عسكري متني، تتألف قو 

 .الكرمي قرآنين ومع املبادئ املذكورة يف سور ال، فإىل املطلب الثااآلايت وتلك

 
*** 

                                                 
 .٤٦ – ٤٥: ، اآليةاألنفالسورة  1
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  الكرمي. القرآن سور يف احلربية املبادئ : الثاين املطلب
 اجلهاد :غرس عقيدة مبدأ  أولا :

واأللفاظ الصرحية الواردة يف  ،قرر علماء الفقه والشريعة أن حكم مبدأ اجلهاد واجب

  ۓھ   ھ  ے   ے  ۓ ہ  ہ  ھ  ھ    ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ نص اآلية 

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ    ڭڭ  ڭ  ڭ

ۇئ  ۇئ     ۆئ     وئې  ى  ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  ېۉ  ې  ې

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ڭچ ويف نص اآلية ، 1 چۆئ   ۈئ   

ى  ائ  ائ  ەئ    ىۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ۅۋ  ۋ    ۅ

  ېئ   ېئ     ىئ  ىئ  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئەئ  وئ   وئ

وكذلك ورد احلث عليه يف الكثري من اآلايت منها  ، 2چی  ی  ی  جئ  حئ     یىئ

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ قوله تعاىل 

 3 چۈ  ۈ  ٴۇ  
 فاجلهاد العليا، الشاملة االسرتاتيجية تعىن اليت اجلهاد، غري فريضة اجلهاد مبدأ إن

 كان  سواء القتال أعمال وإدارة حتضري يف جهد أكرب بذل يقتضي حرب إسالمي مبدأ بوصفه
 اجلهد كان  وسواء االسرتاتيجي، التجميع مستوى على أو الفرد، على مستوى اجلهد هذا

 كان  أو وجه، أفضل على واستخدامها إعدادها أجل من املسلحة صفوف القوات بني مبذوالً 
 القادة مسؤولية من املبدأ هذا وتطبيق العدو، وإمكانيات قدرة إىل شل موجهاً  اجلهد

                                                 
 .٧٨: ، اآليةالحجسورة  1
 .١١١: ، اآليةالتوبةسورة  2
 .٣٥: ، اآليةالمائدةسورة  3
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للعمل  واملادية، والعقلية، والنفسية، املعنوية، اجملاالت خمتلف إىل وُيتد مفعوله واملرؤوسني،
 . 1العسكري

 
 اثنياا : مبدأ صدق النية :

 ة عملخاصو  ،من املسلمات أن صدق النية ركيزة أصيلة من ركائز جناح األعمال
ن عما صح كنيات  واألعمال ابل ،للخطرودينه  ،يعرض حياة اإلنسان للقتل وأرضه للسلب

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
 ،وقد وصف هللا تعاىل صحابة رسول هللا رضوان هللا عليهم أمجعني ابلرجال الصادقني

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ فقال سبحانه 

ل تنطبق عليهم كل وهم رجا ،فهم أوال مشهود هلم ابإلُيان 2چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٺ
فمنهم  ،والصرب على البأساء والضراء وحني البأس ،شروط الرجولة حيث الوفاء بعهد هللا تعاىل

ومنهم من ينتظر النصر  ،أو مات على الصدق والوفاء ،من وىف بنذره فاستشهد يف سبيل هللا
 دلوا.غريوا عهد هللا وال نقضوه وال بدلوه كما غري املنافقون وب وما ،أو الشهادة

 
 ن اآلجال مكتوبة :الثقة أبمبدأ اثلثاا : 

رىب القرآن الكرمي العسكريني أن منازلة األعداء، ال تقدمهم إىل املوت، كما أن الفرار 

گ  گ    گ  گ  ڳ  چ من الزحف أو ترك اجلهاد ال يبعدهم عن األجل، قال تعاىل 

ہ   ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ڱڳ    ڳ   ڳ  ڱ   ڱ

 چھ  ھ  ھ    ہہ
غريه من خلق هللا إال بعد ُيوت وال   حممد ماتوما  3

                                                 
 وعة اإللكترونية، مقاتل من الصحراء.الموس 1
 .٢٣: ، اآليةاألحزابسورة  2
 .١٤٥: ، اآليةآل عمرانسورة  3
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بلوغ أجله الذي جعله هللا غاية حلياته وبقائه، فإذا بلغ ذلك من األجل الذي كتبه هللا له 
 1.وأذن له ابملوت فحينئذ ُيوت، فأما قبل ذلك فلن متوت بكيد كائد وال َبيلة حمتال

 
 ائد :: مبدأ طاعة الق رابعاا 

ى ينه عروف والال مبإمر أيوعندما نقول طاعة القائد إمنا نعين به القائد املسلم الذي ال 
 عبداً إذا صلى، وإال فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

 2 چی  ی  ی  ی  جئ  حئ   چ قال تعاىل 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ وقال سبحانه يف طاعة أويل األمر امللحقة بطاعة هللا ورسوله 

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت    یی   ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ

قال الفخر الرازي : هذه اآلية إمنا نزلت يف  ،3 چىت  يت  جث  مث  ىث     متحت  خت
  4شأن الوقائع املتعلقة ابحلروب واجلهاد.

 
 : مبدأ التعاون ونبذ الفرقة : خامساا 

ن وقواعده حيث أن األمة اإلسالمية أمة واألمر ابلتعاون بني املسلمني من أصول الدي

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ واحدة فرِبا واحد ونبيها واحد وقبلتها واحده قال تعاىل 

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   چ وقال تعاىل ، 5چٿ  ٿ  ٿ   

ابلتعاون فيما بينها تعاىل وحَّت حتافظ هذه االمة على وحدهتا أمرها هللا ، 6چڭ  ۇ  

ىئ       ىئېئ  ىئ  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ چق والتالحم على احل

                                                 
 .6/108، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محمد بن جرير،  1
 .١٣٢: ، اآليةآل عمرانسورة  2
 .٥٩: ، اآليةالنساءسورة  3
 .10/160الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب،  4
 .٩٢: ، اآليةاألنبياءسورة  5
 .٥٢: ، اآليةالمؤمنونسورة  6
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وقد حذر هللا تعاىل من عواقب التنازع والشقاق والتفرق فقال ، 1چی  ی  ی  ی 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ تعاىل 

ک  ک  ک    ڑڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

 2 چک  گ  گ  گ     گ  
ومن هنا فإن هللا تعاىل قد صرح يف القرآن الكرمي أبنه حيب املقاتلني املتحدين حتت راية 

ے   ے  ۓ  چ اإلسالم املتعاونني فيما بينهم النابذين لبذور الشقاق والنزاع فقال تعاىل 

 3 چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ              ۇ    ۆ  ۆ  
 

 الصرب واألانة :مبدأ :  سادساا 
لقوله  ،اإلسالمية اليت َيب على اجلندي املسلم أن يتخلق ِبا مبدأ الصربمن املبادئ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ تعاىل 

الصرب مطلوب بصفة حتمية يف جماِبة العدو قال تعاىل يف ، ف 4چٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چڃچ شأن غزوة بدر الكربى 

فمع الصرب يكون املدد ومع الصرب يكون الفالح قال ، 5چڈ   ڈ  ڌ  ڎ  ڎ  

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   چ تعاىل 

يقول ابن جزي الكليب : وصابروا أي صابروا عدوكم يف القتال ؛ ورابطوا : أقيموا يف ، 6چ
  7الثغور مرابطني خيلكم مستعدين للجهاد.

                                                 
 .٢: ، اآليةالمائدةسورة  1
 .١٠٣: ، اآليةآل عمرانسورة  2
 .٤: ، اآليةالصفسورة  3
 .٣ – ١: ، اآليةالعصرسورة  4
 .١٢٥: ، اآليةآل عمرانسورة  5
 .٢٠٠: ، اآليةآل عمرانسورة  6
 .1/128التنزيل،  ابن جزي، محمد بن أحمد، التسهيل لعلوم 7
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چ  چقال تعاىل يف آية الرب  ،روافد التقوىوالصرب هو أحد أعمدة الرب ورافد من 

 1 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ
ولقد صرب النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام الربرة حَّت مستهم البأساء 

ڭ  ڭ  چ والضراء وزلزلوا فكان نتاج ذلك نشر اإلسالم يف أرض هللا الواسعة قال تعاىل 

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  

فكم فقدوا من أجل ، 2 چوئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ     وئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ
 وكم ذاقوا من املر أواانً. ،اإلسالم من أهل وولد وبيت ومال

پ   چ ونظري آية البقرة آايت حتث على الصرب والتخلق أبخالق الصابرين قال تعاىل 

، وقال 3 چٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 

ولكون ، 4 چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ جل شأنه 
فعلى ، 5السالم )) وأن النصر مع الصرب ((ن أقوى أسباب النصر قال عليه الصالة و مالصرب 

 اجلندي املسلم أن يصرب ويصابر كي حيوز واحداً من مبادئ اجلندية يف اإلسالم احلنيف.
 

 رمي الظلم:حتسابعاا : مبدأ 
ېئ    ىئ  ىئ  ىئ    ېئۈئ  ېئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ چ قال تعاىل 

 چی  ی   
إن التوجيه اإلهلي يف هذه اآلية للعسكريني أبن )ال تقتلوا وليًدا وال  6

ېئ    ىئ  ىئ  ىئ   } امرأًة، وال من أعطاكم اجلزية من أهل الكتابجني واجملوس،

                                                 
 .١٧٧: ، اآليةالبقرةسورة  1
 .٢١٤: ، اآليةالبقرةسورة  2
 .١٤٢: ، اآليةآل عمرانسورة  3
 .٣١: ، اآليةمحمدسورة  4
 .2804، رقم الحديث 1/307مسند أحمد،  5
 .١٩٠: ، اآليةالبقرةسورة  6
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هللا عليهم من قتل هؤالء الذين الذين َياوزون حدوده، فيستحلُّون ما حرىمه  {ی
 1.(حجرىم قتلهم من نساء املشركني وذراريهم

 -ومن أقوى أسباب عدم تويل الوالايت على الناس الظلم، وهلذا ملا ابتلى نيب هللا إبراهيم 
سبحانه  ابإلمامة، طلب من ربه أن تستمر اإلمامة يف ذريته، فقال له -صلى هللا عليه وسلم 

ۇ  ۇ         ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓھ  ھ    ے  ے  ۓ  ھہ   ہ    ہ   ہ   ھۀ    ۀچ وتعاىل 

 2 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ط قدرها، ها، وحوضر  إن من معاين هذه اآلية أن ال ينال اإلمامة يف الدين، من ظلم نفسه

انب جصاحبه على  ن يكونته أملنافاة الظلم هلذا املقام، فإنه مقام آلته الصرب واليقني، ونتيج
ة، حملبة التامدة، والسديُيان واألعمال الصاحلة، واألخالق اجلميلة، والشمائل اعظيم من اإل

 واخلشية واإلانبة، فأين الظلم وهذا املقام؟
 3.ودل مفهوم اآلية، أن غري الظامل، سينال اإلمامة، ولكن مع إتيانه أبسباِبا

 
 نصرة املظلوم:اثمناا : مبدأ 

ٱ  چ لكرمي العسكريني عليها نصرة املظلوم، قال تعاىل من الصفات اإلُيانية اليت رىب القرآن ا

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 4 چٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ففي هذه اآلية حيرض تعاىل عباده املؤمنني على اجلهاد يف سبيله وعلى السعي يف استنقاذ 

سبحانه ن الرجال والنساء والصبيان املتربمني ابملقام ِبا؛ وهلذا قال املستضعفني مبكة، م

ٿ   يعين: مكة. مث وصفها بقوله: }{  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿتعاىل: } و 

                                                 
 .71، ص نتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المناالسعدي، عبدالرحمن بن ناصر،  1
 .١٢٤: ، اآليةالبقرةسورة  2
 .2/498، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محمد بن جرير،  3
 .٧٥: ، اآليةالنساءسورة  4
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سخر لنا من عندك وليا وانصرا. { ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
 1.وثبت عن ابن عباس أنه قال: كنت أان وأمي من املستضعفني

 2.ة نصرة املظلوم أن اإلمام حممد بن عبدالوهاب أعترب خذالن املظلوم من الكبائروألمهي
 

 : مبدأ عدم التأثر ابلشائعات : اتسعاا 
لسنا مبالغني إن قلنا أبن الشائعات الكيدية لو متكنت من سامعيها وراجت فإهنا 

اىل أال نستجيب لذا أمران هللا تع ،وتغرس اجلنب واخلور ،وحتطم املعنوايت ،تعصف بكل شيء

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  چ هلا ودعاان سبحانه للتثبت من األخبار فقال سبحانه 

 3 چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
 

 : مبدأ اليقني أبن النصر من عند هللا وحده : عاشراا 
 ،ذاتهبشبع فالطعام ال ي ،فاهلل عز وجل وحده هو الذي يكسب األشياء خواصها

نه مسلب  اته مولو كان يقطع َبد ،والسكني ال يقطع َبدته ،والشراب ال يروي بذاته
 خاصية الذبح يوم أراد إبراهيم ذبح ابنه إمساعيل عليهما السالم.

قال  ،وعلى هذا فما التجهيزات العسكرية إال استجابة هلل ولرسوله يف األخذ ابألسباب

ۉ   ۉ  ې  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  چ تعاىل 

وإال فإن هللا تعاىل ينصر الفئة  4 چ  ەئې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

ڇ  ڇ    چ أليس هو القائل  ،القليلة على الفئة الكثرية إبذنه سبحانه ال بسالحها

ک  ک    ڑڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

                                                 
قتلون في سبيل باب تفسير )ومالكم ال ت، كتاب التفسير، صحيح البخاري.2/314، تفسير القرآن العظيمابن كقير، إسماعيل بن عمر،  1

 .4222 رقمحديث عفين( هللا والمستض
 215، ص كتاب الكبائرالتميمي، محمد بن عبدالوهاب،  2
 .٦: ، اآليةالحجراتسورة  3
 .٦٠: ، اآليةاألنفالسورة  4
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العني ومسار رؤايها  ولقد أكرم هللا الفئة القليلة يف بدر بتغيري نواميس ، 1 چک  ک   

ڎ  ڈ  ڈ    ڎڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ ذلك يف قوله تعاىل كما بني هللا 

ڳ       ڳگ   گ  گ  ڳ  ڳ  گژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک

، ويف سورة األنفال يبني هللا حقيقة ذلك التغيري 2چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ        ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ بقوله تعاىل

ے     ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ    ھہ    ھ  ھ  ھ  ہ

ې  ې   ې  ې    ۉۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

يقول  ،والذي يؤثر يف آلة احلرب إصابة للهدف هو هللا سبحانه تعاىل وإبرادته 3چى  

ٺ    ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ سبحانه 

 4 چٹ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ   ٿ  ٿ
مهما كان يف املقابل من قوى على ها سينصران هللا يوم ،فيوم أن نكون عبادًا هلل حقاً 

ے   ے  ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ اختالف مسمياهتا قال تعاىل 

 5 چۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  
 وعد هللا ال يتخلف ولكننا حنن الذين نتخلف ..ف

 
 : مبدأ الشورى : حادي عشر

ومن النصوص  ،سابقه واجب كما قرره علماء الفقه والشريعةوحكم هذا املبدأ ك

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ الصرحية الواردة يف هذا املبدأ قوله تعاىل 

                                                 
 .٢٤٩: ، اآليةالبقرةسورة  1
 .١٣: ، اآليةآل عمرانسورة  2
 .٤٤ – ٤٣: ، اآليةاألنفالسورة  3
 .١٧: ، اآليةاألنفالسورة  4
 .١٧٣ – ١٧١: ية، اآلالصافاتسورة  5
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ڃ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٿ  ٿ  ٹ   ٹ

 1 چڃ  ڃ  چ  چ  
 

 ذر :: مبدأ احلح  اثين عشر
ُر : هو توّقي املك ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ ، قال تعاىلروهواحلِّذ 

 أو مجاعة بعد مجاعة ملالقاته فاخرجوا لعدوكم، الستعداد، اب  2چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
 جمتمعني.

 اإلسالمي احلذر مبدأ أن إال األمن، مبدأ احلديث املصطلح يقابله يف املبدأ هذا. أ
 يف وحرابً، سلماً  كلها،  مةلأل ملزمة دائمة إسالمية فريضة وأمت، فاحلذر وأمشل وأعم أقوى
واليت دلت  ،ودليل مبدأ احلذر يف نصوص سورة النساء الداخلية، ويف اجلبهة القتال جبهة

 أن احلذر بفريضة اإللزام قوة من بلغ ولقد ،ابملعىن الضمين على مبدأ االستعداد القتايل الدائم
 الكامل واحلذر الفريضة أداء ُيكن َبيث الصالة، فريضة أداء من كيفية سبحانه هللا عدل

ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ الصالة، فقال تعاىل  مواقيت حَّت يف وجه، أمت على

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

چ  چ  چ  چ  ڇ           ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃ

ڑ  ک  ک    ڑژ  ژ   ڈڎ  ڎ  ڈڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  

 3 چک     ک  گ  گ   
 

                                                 
 .١٥٩: ، اآليةآل عمرانسورة  1
 .٧١: ، اآليةالنساءسورة  2
 .١٠٢: ، اآليةالنساءسورة  3
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 واإلعداد ابلرابط حدودها َبماية األمة حتاط السلم ففي أبعاد شَّت، احلذر ملبدأ. ب
 خارجياً  الدولة، أتمني يتم كما.  والتطور العصر لتقنيات طبقاً  الشامل الدائم، واالستعداد

اإلسالمي،  ابلوالء داخلياً  وتؤمن ري،العسك السياسي العمل أوجه من ابلتحالفات وغريها
 القيادة تعمل وكفاءة وحدة فإن القتال ميدان يف أما املؤخرة، استقرار وبتأمني وابلتحريض،

 واخلداع، وابلتعاون، وابلسرية، واملخابرات، ابالستطالع القوات عمل حرية أتمني على
 اإلسالمية، مبادئ احلرب من ذلك وبغري املكتسبة، األهداف وبتعزيز والتكامل، والرتابط،

 ينعكس والذي عليه، به واملعتمد املوثوق األمن من قدر أكرب املسلحة وقواهتا الدولة متنح اليت
 1املسلمني. لصاحل الصراع مستوايت على إَيابياً 

 
 : مبدأ املفاجأة واملباغتة : اثلث عشر

 األسلوب هذا ركاابت يف غريهم املسلمون سبق وقد. احلرب مبادئ من مبدأ أهم وهو
 .يةالثان لعامليةا احلرب يف ويستعملوه األملان إليه يفطن أن قبل(  للكتمان ) الدقيق

 لالوسائ مجلة نم والكتمان له، مستعدا العدو يكون ال موقف إحداث :هي املباغتةو 
 .باحلر  مبادئ من مبدأ أهم واملباغتة. املباغتة اىل تؤدي اليت املهمة

 من العدو ضرب: ملكاناب فاملباغتة. ابألسلوب او ابلزمان او ابملكان إما تكون املباغتة
: سلوبألاب واملباغتة .يتوقعه ال مكان من العدو ضرب: ابلزمان واملباغتة. يتوقعه ال مكان
 .جديد سالح وا جديدة خبطة ذلك أكان سواء العدو يتوقعه ال حريب أبسلوب العدو ضرب

 العبقري. ائدالق مزااي من ابألسلوب واملباغتة
 :يلي كما  ذلك عن الكرمي القرآن عربى  وقد

                                                 
 الموسوعة اإللكترونية، مقاتل من الصحراء. 1
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  تعاىل قوله يف اخليل رابط بذكر. 1

 ،1 چ  ەئۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ
 .واملبادأة احلركة سرعة إىل يشري تعبري «اخليل» فإن

 
 ومنها) اهلجوم، أدوات من الشرر ويرسل الغبار ويثري ويغري يعدو ما كل  وبذكر. 2

: تعاىل قوله من يُفهم ما وهو ،( واملدرعات الدابابت،) : مثل حديثاً، مقامها يقوم وما اخليل

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     چ 

 ألنفاسها ُيسمع اليت املسرعات اجلهاد خبيل تعاىل هللا يقسم اآلايت هذه ففي ،2 چۀ  ۀ  
 لألرض قرحها شدة من حوافرها حتت من الشرر ويتطاير اجلري، شدة من الضبح هو صوت

 األعداء مجع وسط فتدخل الصباح، وقت يف العدو على فرساهنا ِبا يهجم واليت احلجرية،
 .فتشتته

 
 

 عشر : مبدأ األمن : رابع
 چگ  ڳ  ڳ  چ ففي قوله تعاىل 

هي اخليل حال كوهنا تعدو وعلى ذلك  3
 التفسري واللغة . عامة أهل

 فقد قيل كانت تكعم أي يشد فاها بشيء يوضع فيه لئال تصهل فيعلم العدو ِبم
 4.فكانت تتنفس يف هذه احلالة بقوة

 وقال الفراء : الضبح أنفاس اخليل إذا عدت.

                                                 
 .٦٠: ، اآليةاألنفالسورة  1
 .٥ – ١: ، اآليةالعادياتسورة  2
 .١: ، اآليةالعادياتسورة  3
 .7/680العرب،  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان 4
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ت أمنية جراءاإهي  فإن السرعة وكتم الصوت إمنا ،فرتى هذه اآلية تتضمن مبدأ األمن
 ة اجلند والقادة املغريين على األعداء.للمحافظة على سالم

 
 عشر : مبدأ اهلجوم واملبادأة : خامس

إن اهلجوم اخلاطف والسريع يرعب العدو وابلتايل فإن العدو ال يقوى على مواجهته 
 ،ويستخدم هذا النوع من اهلجوم غالبًا للتغلغل القصري املدى يف مناطق العدو ،بسهولة

 1.وذلك لتحقيق أهداف مرحلية

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    چ ومن اآلايت الدالة على هذا املبدأ قوله تعاىل  

 2 چ
افرها إىل لت حو حتو و  ،واملعىن أن اخليل العادايت لشدة سرعتها حتول صهيلها إىل ضبح

 .إلغارةاق يف والبدء ابهلجوم متحقسنابك تضرب الصخر واحلجر فتوري منهما الشرر، 
 
 

 عشر : مبدأ التغطية : سادس
ل حينما تثري غباراً يوهو يف وصف اخل 3 چں  ں   ڻ  ڻ  چ ا ما أتملنا قوله تعاىل إذ

شديدًا بعدوها يف املكان الذي أغارت فيه جند أن من أبرز املبادئ اليت حيققها الغبار املثار 
مبدأ التغطية ؛ حيث أنه يف ظل الغبار املتصاعد واملرتاكم تضعف الرؤية ويصعب حتديد 

وُيكن أن نستعيض عن الغبار يف زمننا ابلقنابل  ،ع العدو يف حرية شديدةويق ،األهداف
 وبعد ذلك تضرب القنابل الدخانية ويتم تنفيذ ما ،َبيث تنفذ الضربة األوىل للعدو ،الدخانية

                                                 
 .209، ص التعبئة الجهادية في اإلسالمالمومني، أحمد محمد،  1
 .3 –2: ، اآليةالعادياتسورة  2
 .4: ، اآليةالعادياتسورة  3
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أو  ،وقد يستعاض عنها إبشعال اإلطارات ،تبقى من أهداف يف ظل ربكة العدو وحريته
  1خنادق النفط ... وحنوها.

 
 عشر : مبدأ حتديد موضع الضرب ) الخرتاق ( : ابعس

ڻ  ڻ      چتعاىل  هيف سورة العادايت وامتدادًا لآلايت السابقة جند يف قولكذلك 

وإن  ،وحتقيق هدفهم ،حتديدًا للموضع الذي يستهدفه املغريون لنجاح غارهتم 2 چۀ  ۀ  
 ضرب وسط جممع العدو حيقق مجلة من اإلجنازات منها :

ر الذي ن اخلطعدها فالقيادة غالبًا ما تتمرتس يف الوسط لبع يادة األعداء:ضرب ق
ليه عند وصول إن الذلك أن الوصول للوسط يف بداية اهلجوم أسهل بكثري م ،يهدد األطراف

ن كثري مقل بأإذ أن اإلجراءات األمنية املتخذة قبل اإلغارة تكون  ،ضرب األطراف
 ل .شكل سهدة بوابلتايل ُيكن إصابة القيا ،غارةاإلجراءات املتخذة بعد بداية اإل

 غري يقها يفذ طر إن ضرب الوسط يعين أن عملية الفرار ستتخ تفريق مجع األعداء:
غارة من عة اإلمو جمومتكنت  ،وكلما اتسعت دائرة هروِبم زاد تفرقهم ،اجتاه منطقة الوسط

 تنفيذ مهامها الرئيسية .
وسط يعين سقوط كل أنظمة احلماية ونظرايت إن ضرب ال إرعاب األعداء وإرهاهبم:

وُيثل شبحًا مرعباً  ،وهذا حيمل يف طياته تدمريًا نفسيًا للقيادة ،األمن اليت وضعها األعداء
فإذا مل تستطع القيادة أن حتمي مقرها فهي عن محاية غريها أعجز وابلتايل تنزع  ،جلميع اجلنود

  3وينغرس الرعب واخلوف يف قلوِبم. ،جلنودويسود الشك يف نفوس كل ا ،الثقة من القيادة
 

 4:تقدم  خالصة ما
                                                 

 .43، ص أصول الحرب كما يعرضها القرآن الكريمجمال الهوبي، عبدالهادي األغا،  1
 .٥: ، اآليةالعادياتسورة  2
 .44، ص أصول الحرب كما يعرضها القرآن الكريماألغا،  جمال الهوبي، عبدالهادي 3
 .وإضافات عدة بتصرف 31، ص المبادئ العسكري في ضوء القرآن الكريمخضر، عبدالفتاح بن محمد،  4
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وبعد سياحة علمية يف جنبات القرآن الكرمي من خالل موضوع املبادئ احلربية يستطيع 
 الباحث تلخيص اآليت:

أن العقيدة اإلسالمية الصحيحة هي األصل األصيل والركن الركني يف غرس وأتصيل  .1
 مبادئ اجلهاد.

 ع هللا تعاىل من أقوى أسباب النصر على األعداء.أن صدق النية م .2

من أهم الصفات اليت متيز اجلندي املسلم األمانة، وهي من صفات أهل اإلُيان، فيجب  .3
أن يكون اجلندي املسلم بعيدًا عن كل ما يقرب للخيانة العسكرية واملدنية، مأمواًن على  

 .كل نفس ومال وعرض
سالم وتبليغ الدعوة اإلسالمية، أما يف جهاد اهلدف األمسى من جهاد الطلب نشر اإل .4

 الدفع فهو نصرة املظلومني ودفع البغاة احملتلني.

 املسلمون على نصرة بعضهم السيما املستضعفني منهم. أن يرتىب .5

ظلم اجليش لنفسه ولغريه ُينعه من نيل املقامات العلى، وأمساها اإلمامة يف الدين، فلكي  .6
مامة الدينية والدنيوية البد من التحلي ابلعدل الذي قامت به ينتصر املسلمون وينالوا اإل

 . الظلمالسماوات واألرض، وعدم التعدي منه إىل 

من أقوى املبادئ احلربية مبدأ الردع، فهو َيسد عنصر ختويف للدول املعادية، وأتديب  .7
 حللفائهم من املرتبصني واخلونة واملنافقني، ملنعهم من قصد دار اإلسالم بسوء. 

الثبات املعنوي كاالتزان النفسي، والثبات املادي كالصمود والقتال بشدة عنصران مهمان  .8
 لكسب رحى املعركة.

املوت هناية كل حي، ومادام أن اآلجال حمددة واألعمار بيد هللا تعاىل، فلن يعصم املرء  .9
 فرار وال هروب وال تولٍّ من املوت، إذا حان موعده.

صدق االلتجاء إليه له ابلغ األثر على نفسية جند املسلمني،  التكبري وذكر هللا تعاىل و  .10
 كما أنه يف املقابل يؤثر سلباً على نفسيات أعداء هللا احملاربني.
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التعبئة املعنوية لكافة الناس وخباصة للجند املقاتلني أثناء السلم واحلرب يهيئ النفوس  .11
كري بفضله ودوافعه ويشحذ اهلمم ويقوي العزائم، وذلك ابحلث على اجلهاد والتذ 

 وأهدافه، ودراسة أحكامه وااللتزام آبدابه.

األخذ بعني االعتبار مسألة تناسب القوة مع املوقف والزمان واملكان، حلشد العدة  .12
والعتاد مبا ال يؤثر على النتائج، فيتم التخطيط املسبق لتحديد احتياج املعركة من القوى 

 لك القوى.البشرية واملادية وآلية االستفادة من ت

على اجلندي املسلم أن يتدرب تدريبًا جيداً، فقطرة العرق يف التدريب توفر قطرة الدم  .13
 يف املعركة.

من املبادئ الواجبة على اجلندي املسلم مراعاهتا طاعة قائده، فطاعة أويل األمر واجبة  .14
 بنص القرآن الكرمي.

يوجب الفرقة بينهم،  كل ماعلى اجلنود املسلمني التعاون فيما بينهم، ونبذ التنازع و  .15
 ألن هناية الفرقة والشقاق اهلزُية والعياذ ابهلل تعاىل من ذلك.

طاملا فرض على املسلم احلرب فعليه أن يستبسل يف مواجهة عدوه بكل شراسة  .16
 وبسالة وليعلم أن القوة تستمد ممن له القوة مجيعاً سبحانه.

 ع الصرب، وأن مع العسر يسراً.على اجلندي املسلم االعتقاد اجلازم أبن النصر م .17
احلذر من مساع اإلشاعات وتصديقها، فهي موهنة لقلب احملارب مضعفة من عزمه،  .18

 فال يستمع اجملاهد إال من املوثوق به من األخبار.
 اليقني املطلق أبن النصر من عند هللا القوي العزيز. .19
ديد، وعدم التفرد يف يف إشراك غريه من أهل املشورة والرأي الس التزام هدي النيب  .20

 اختاذ القرار.

توخي احلذر ابالستعداد التام لألعداء وسد الثغرات وأتمني حرية عمل القوات،  .21
 ابستخدام كافة األساليب املمكنة للقيام بذلك.
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َيب العناية به، وينبين على ذلك كافة األساليب القتالة  السرية والكتمان من أهم ما .22
 ملفاجأة واملباغتة، واهلجوم واملبادأة.الناجحة، كالسرعة والسبق، وا

يسمى بقابلية احلركة والقدرة على االنتقال لكسب الفرص  التدرب على املرونة أو ما .23
 وحتقيق االنتصار يف أقل وقت ممكن.

 التغطية والتعتيم عقب ضرب اهلدف مربكة للعدو ومسهلة للحركة. .24

ه فيما بعد، ومن فوائده استهداف مركز قيادة األعداء يف بداية اهلجوم أسهل من .25
  .ذلك ُيثل تدمرياً نفسياً للقيادةاضطراب األعداء وتفرقهم وقذف الرعب يف قلوِبم، و 

 
تطبيق هذه املبادئ يف حروب املسلمني  لدراسةبعد ذلك إىل املبحث الثالث  ينتقل الباحث

ا يف يقهن مث تطبم، و ومعاركهم ابتداًء ابلوقوف مع السرية العسكرية للقائد األعلى 
 الفتوحات اإلسالمية وهذا ما سيتم طرقه يف املبحث الثالث.
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 العسكرية، النبوية السيرة في الحرب مبادئ تطبيق : الثالث المبحث

 اإلسالمية. والفتوحات

 

ومن بعدة من القادة املسلمني الناجحني ليجدها حافلة بكل  إن املتتبع لسرية النيب 
 وقيمها األصيلة. تقدم تفصيله من مبادئ احلرب ما

ويف هذا املبحث سنستعرض يف املطلب األول منه بعض تطبيقات تلك املبادئ 
، وكيف كان تعامله مع احلرب، يف ظل استخدامه العظيمة يف واقع غزوات الرسول القائد 

هلذه املبادئ اليت كانت سببًا يف النصر على األعداء، ويف املطلب الثاين كذلك استعراض ملا 
تطبيقات هلذه املبادئ يف عصر الفتوحات اإلسالمية يف ضوء معركتني عظيمتني  جاء من

 ومها: الريموك والقادسية.
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 .1 األعلى القائد سرية يف تطبيقها : األول املطلب
تدل على  اليت ليمةكان الرسول صّلى هللا عليه وسلم يعرف مبادئ احلرب ابلفطرة الس

 .استعداده الفطري املمتاز للقيادة
ر ثأمما كان له  لها،وقد طّبق الرسول صّلى هللا عليه وسلم هذه املبادئ يف معاركه ك

 .حاسم يف انتصاراته
لة كثرية من  أمثة اىللقد تطرقنا عند َبث أعمال الرسول صّلى هللا عليه وسلم العسكري

شد حو واملباغتة،  عرض،تطبيقه العملي ملبادئ احلرب العشرة: اختيار املقصد وإدامته، والت
 .ريةادواألمور اال القوة، واالقتصاد ابجملهود، واألمن، واملرونة، وإدامة املعنوايت،

دعوان اىل فذة ت درةوسنذكر بعض هذه األمثلة، للداللة على تطبيق هذه املبادئ بكفاية ان
 .االعجاب والتقدير الشديدين

 

 : 2اختيار املقصد وإدامته  :أولا 
قة م طريأقو  سلم خيتار مقصده ابلضبط، ويفكر يفكان الرسول صّلى هللا عليه و 

 .للوصول إليه، مث يقّرر خطة مناسبة للحصول عليه
ليه وسلم  عى هللالقد ظهر مبدأ: )اختيار املقصد( يف أول معاهدة عقدها الرسول صلّ 

 ني ويهود مناملشركهة و بعد هجرته اىل املدينة، تلك املعاهدة املعقودة بني املسلمني من ج
ال حيول و نفسا  وال ملدينة من جهة أخرى، فنّصت على أنه ال َيري مشرك ماال لقريشأهل ا

 .دونه على مؤمن

                                                 
 يته.، للواء محمود شيت خطاب، ألهمالرسول القائدنظراً لضيق الوقت فإنني أسوق هذا المبحث تتميماً لفائدة البحث نقالً عن كتاب  1
 العدو إرادة تحطيم هو النهائي المقصد إن. بوضوح وتعريفه المقصد اختيار الالزم من حربية حركة كل في: وإدامته المقصد اختيار 2

 أن يجب محدود مقصد منها لكل ولكن األعلى، المقصد هذا نحو منفردة صفحة وكل الحرب من صفحة كل توجه أن يجب. القتال على
 .بوضوح يعرف
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لما كة ظمإن قريشا أخرجت الرسول صّلى هللا عليه وسلم وأخرجت أصحابه من 
 .وعدواان، فمن حقه أن تكون قريش )مقصده( احليوي الذي خيتاره

م يف غزوة ه وسل عليفعله الرسول صّلى هللاولعل من أبرز أمثلة: )اختيار املقصد( ما 
 .احلديبية

فخرج حمرما  تال،لقد كان )مقصده( من تلك الغزوة التأثري يف معنوايت قريش من غري ق
عام اىل ريق الالط واستصحب أسلحة الراكب، فلما علم ابقرتاب قوات قريش من قواته، ترك

را صوبقي هناك م ة( ،ه اىل )احلديبيطريق فرعية وعرة للتمّلص من القتال، حَّت وصل بقوات
كر ني معسشركعلى )مقصده( هذا، فأفسح اجملال للمفاوضات. وعندما هاجم قسم من امل
 .م أذىِبلحق قواته وألقى املسلمون القبض على املهامجني، أطلق سراحهم دون أن ي

د ق له عحَّت متّ  مية،وبقي مصرا على )مقصده( يف عدم حماربة قريش، ويف إظهار نياته السل
 .صلح احلديبية، على الرغم من تذّمر قسم من أصحابه من هذا الصلح

  كل أعمالهيفأبدا  نساهيإن الرسول صّلى هللا عليه وسلم كان )خيتار مقصده( بدقة اتمة وال 
 .العسكرية وغري العسكرية

 
 :  1التعّرض  :اثنياا 

أحد( و )زويت ا غة ما عدُيكن اعتبار كل غزوات الرسول صّلى هللا عليه وسلم تعرضي
 .ابملسلمني تعرضوانة و )اخلندق( ، إذ أن املشركني هم الذين حشدوا قواهتم يف منطقة املدي

عن نيات  علوماتامل لقد استطاع الرسول صّلى هللا عليه وسلم بشَّت األساليب احلصول على
 .وانيةالعد مياهتنأعدائه قبل وقت مناسب، وبذلك استطاع أن يتعرض أبعدائه ويقضي على 

                                                 
 .رض: هو الهجوم على العدو لسحقه، وال يتم الحصول على النصر إال بالتعرض وحدهالتع 1
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لقائد، ألن اِبا  تحلىيإن التعرض ليس معناه التحّرش، بل معناه: الروح اهلجومية اليت 
ما أاحه، جنالة حالدفاع وحده ال يؤدي اىل النصر احلقيقي بل اىل نصر موضعي فقط يف 

 .التعرض فيؤدي يف حالة جناحه اىل النصر
ليه وسلم،   عى هللاقه الرسول صلّ ومن املهم أن نذكر هنا، أن مبدأ )التعرض( اليت طب

رار غرض إق، ولكان دفاعا عن اإلسالم، ومحاية للدين احلنيف، وحرصا على حرية نشره
 .لدفاعلة لالسالم، وبذلك طبق املبدأ التعبوي القائل: إن التعرض هو أفضل وسي

 
 : 1اثلثا : املباغتة

ل لوسائاهم أن من املباغتة هي إحداث موقف ال يكون العدو مستعدا له، والكتما
 .املهمة اليت تؤدي للمباغتة

سلحة جديدة مال أستعابإن الكتمان يتم إما إبخفاء استعداداتنا أو إبخفاء نياتنا، أو 
 .أو ابستعمال األسلحة املوجودة بطريقة جديدة

ى سول صلّ ر لولقد طّبق ا واملباغتة إما أن تكون يف املكان أو يف الزمان أو يف األسلوب،
تطبيق لاذج رائعة واته منر غز يه وسلم مبدأ )املباغتة( بكل هذه احلاالت، حَّت ُيكن اعتباهللا عل

 .أساليب املباغتة
كانت املدينة هي )القاعدة األمينة( للمسلمني، ولكنها كانت تعج ب )الرتل 

الذين ال يريدون خري املسلمني، ويعملون على إحباط جهودهم بشَّت الطرق « 2» 2اخلامس(
 .بواألسالي

                                                 
 المباغتة: المباغتة أقوى العوامل وأبعدها أثرا في الحرب، وتأثيرها المعنوى عظيم جدا، وتأثيرها من الناحية النفسية يكمن فيما تحدثه 1

( بكتمان االستعدادات 1ائل التي يمكن الحصول بها على المباغتة: من شلل متوقع في تفكير القائد الخصم. وفيما يلي بعض الوس
( بالتنقل السريع للقطعات من نقطة الى أخرى تمهيدا إلنزال الضربة على 2للخطط الحربية وبكتمان جسامة القوات االحتياطية. 

( باستخدام أسلحة 4عتبر غير قابلة للعبور. ( باستخدام األرض الوعرة أو الصعبة أو بعبور الموانع التي ت3موضع ال يتوقعه العدو. 
 .جديدة غير متوقعة أو أساليب تعبوية جديدة

 .الرتل الخامس: كناية عن الجواسيس والوكالء والعيون واألرصاد 2
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من هؤالء )الرتل اخلامس( يهود واملنافقون وعيون قريش من األعراب وعيون الروم من 
 .األنباط، وكان كل هؤالء ينقلون أخبار املسلمني اىل أعدائهم كلما استطاعوا اىل ذلك سبيال

ولكّن الرسول صّلى هللا عليه وسلم حرص على كتمان نياته حرصا شديدا، فكان إذا 
غريها، فينقل )الرتل اخلامس( تلك املعلومات اخلاطئة اىل أعدائه، مما يؤدي أراد غزوة وّرى ب

 .اىل بلبلة أفكار أعداء املسلمني

ومن أمثلة الكتمان الشديد، تلك )الرسالة املكتومة( اليت أرسل ِبا مع عبد هللا بن 
 .جحش

لة إال عند لقد أمر الرسول صّلى هللا عليه وسلم عبد هللا بن جحش أاّل يفتح تلك الرسا
وصوله موضع )خنلة( بعد يومني من مسريه، فإذا فتحها وفهم مضموهنا مضى يف تنفيذها؛ 
وِبذه الطريقة مل يستطع أحد من أهل املدينة على اختالف أهوائهم وميوهلم، أن يعرف نيات 

 .الرسول صّلى هللا عليه وسلم وال واجب سرية عبد هللا وهدفها

تح حَّت عن أهله األقربني وصديقه احلميم أيب بكر الصديق رضي وقد أخفى نياته يف غزوة الف
هللا عنه، وقد دخل أبو بكر الصديق على ابنته عائشة زوج النيب صّلى هللا عليه وسلم وهي 
هتىيء جهاز الرسول صّلى هللا عليه وسلم، فقال هلا: )أي بنّية! أأمركم رسول هللا صّلى هللا 

)نعم، فتجّهز( . قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه: )فأين  عليه وسلم أن جتّهزوه( ؟ قالت:
 .) وهللا ال أدري ترينه يريد( ؟ قالت: )

ِبذا الكتمان الشديد، استطاع الرسول صّلى هللا عليه وسلم أن حيّرك جيشا كبريا قوامه 
عشرة آالف مسلم لفتح مكة دون أن تستطيع قريش معرفة وقت حركته وال نياته حَّت وصل 

 .يش اىل ضواحي مكة، فاضطرت قريش على االستسالماجل

ومن أمثلة املباغتة يف املكان غروة بين حليان، فقد حتّرك الرسول صّلى هللا عليه وسلم بقواته 
مشاال ابجتاه الشام حَّت ال تعرف قريش وبنو حليان اجتاه حركته احلقيقي، فلما انتشرت أخبار 
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صّلى هللا عليه وسلم بقواته فجأة ابجتاه بين حليان،  حركة املسلمني اىل الشمال، عاد الرسول
 .وبذلك ابغتهم يف املكان

ن داير مريبا ع( قويف غزوة )خيرب( حتّرك الرسول صّلى هللا عليه وسلم إىل )الرجي
ئيسة اىل ته الر قواب غطفان، وبعد أن أرسل مفرزة صغرية من قواته اىل معسكر غطفان، عاد

فباغت  ريدهم،ال ي غطفان أبنه يريدهم وأوهم يهود خيرب أبنهخيرب، وِبذه احلركة أوهم 
 .الطرفني ومنع تعاوهنما يف قتال املسلمني

إليهم   عليه وسلمى هللال صلّ ومن أمثلة املباغتة يف الزمان غزوة بين قريظة، إذ حتّرك الرسو 
 .ملعركةية ايف وقت ال يتوقعونه، فشّل معنوايهتم واحتفظ هو ابملبادأة حَّت هنا

دوء وسكينة يرب ِبخزوة غكما أن مسري االقرتاب الذي أجراه الرسول صّلى هللا عليه وسلم يف 
رفة هود معيع يحَّت وصل موضع خيرب ليال وأكمل تطويقها يف نفس الليلة دون أن يستط

 .وقت وصوله وتطويقه لقصبتهم، وهذا املسري يعترب مباغتة يف الزمان

 صف( يف غزوةوب )الأبسل قتال الرسول صّلى هللا عليه وسلمومن أمثلة املباغتة يف األسلوب، 
ّن أسلوب بيعي أالط )بدر( الكربى جتاه قريش اليت قاتلته أبسلوب )الكّر والفّر( ، ومن

 .ة)الصف( له األرجحّية على أسلوب )الكر والفّر( من الناحية العسكري

 تكن لعرب ملاّن أيضا، ألكما أن حفر اخلندق يف غزوة األحزاب كان مباغتة يف األسلوب 
 .تعرف إنشاء اخلنادق لغرض احلماية يف احلصار

ألسلوب اة يف باغتوقد استخدم املنجنيقات والدابابت يف غزوة حصار الطائف، وهذا م
 .أيضا

ى هللا عليه ل صلّ لرسو إن القائد العبقري هو الذي يطّبق مبدأ املباغتة يف معاركه، وا
 .حلامسةئجها اى نتاكل معاركه، مما كان له أعظم األثر علوسلم قد طّبق هذا املبدأ يف  
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 : 1رابعاا : حشد القوة
وهو يعمل  ،هللامنذ نزل الوحي على رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم فأصبح رسول 

زدايد قوة عناه امعوة جاهدا، يف سبيل نشر الدعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة؛ وانتشار الد
 .بنيالستخدام قواهتم يف املكان والزمان املناساملسلمني وإكمال حشدهم 

احدة و نطقة ميف  وهجرته اىل املدينة من الناحية العسكرية، معناها حشد املسلمني
 .ليكونوا حتت قيادة واحدة

ون بدرجة ملسلماصبح أومل يبدأ اجلهاد يف اإلسالم، إال بعد إجناز حشد املسلمني، إذ 
 .االسالم من القوة يستطيعون معها الدفاع عن

، وكيف أظهر لبيعةذه القد رأينا يف بيعة )العقبة الثانية( كيف انكشف للمشركني أمر ه
 .األنصار يف حينه عدم اكرتاثهم خبطر انكشاف بيعتهم

 على نحملنّ لئت، قال سعد بن عبادة: )اي رسول هللا، وهللا الذي بعثك ابحلق إن ش
 من أن بعد نظرا وأعمقأهللا عليه وسلم كان  ولكّن الرسول صّلى  )أهل )مىن( غدا أبسيافنا

  ...كم( تؤثر فيه العاطفة، فقال له: )مل نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا اىل رحال

، وعاهد ملدينةايف  فلما أجنز الرسول صّلى هللا عليه وسلم كل استعدادات حشد املسلمني
بحت من ذاك أصحين أهلها من يهود واملشركني، بدأ القتال )فعال( ، ألن قوات املسلمني

 .أيالر  الناحيتني املادية واملعنوية قادرة على محاية الدعوة وصيانة حرية

د ا يف حشدبأومل يرتّدد  إّن الرسول صّلى هللا عليه وسلم طّبق مبدأ )احلشد( يف كل غزواته،
 .أكرب قوة مادية ومعنوية يف كل معركة خاضها

 

 :2 القتصاد ابجملهود  :خامساا 

                                                 
 .حشد القوة: هو حشد أعظم قوة أدبية وبدنية ومادية واستخدامها في الزمان والمكان الجازمين 1
استخدام أصغر القوات لألمن أو لتحويل انتباه العدو الى محل آخر او صد قوة معادية اكبر منها مع بلوغ االقتصاد بالمجهود: هو  2

الغاية المتوخاة. إن االقتصاد بالمجهود يدل على االستخدام المتوازن للقوى والتصرف الحكيم بجميع المواد لغرض الحصول على حشد 
 .القوى المؤثر في الزمان والمكان الحاسمين
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، ومل يندب زواتهغكل   ل صّلى هللا عليه وسلم مبدأ )االقتصاد ابجملهود( يفراعى الرسو 
 .قوة لواجب ما إاّل وهي كافية لذلك الواجب من كل الوجوه

ظهر بوضوح هم، تعدائإّن نظرة بسيطة إىل امللحق )ن( ومقارنة قوات املسلمني بقوات أ
 .ةلقو قتصاد ابمقدار حرص الرسول صّلى هللا عليه وسلم على تطبيق مبدأ اال

 
 :1سادساا : األمن 

 

دو ده ملنع العاية جهغبذل و لقد أّمن الرسول صّلى هللا عليه وسلم محاية قواته يف كل غزواته، 
 .من احلصول على املعلومات، وبذلك طبق مبدأ األمن

 عليه ّلى هللاسول صوالطالئع والساقات اليت كان يؤّمنها الر  االستطالعإّن دورايت 
 .اتة العدو هلن مباغاته ممسري االقرتاب وعند العودة من غزواته، كان لغرض محاية قو وسلم يف 

 .هلا لعدوكما أّن أتمني احلراسات والعسس هو حلماية قواته أيضا من مباغتة ا

شَّت دائه بن أعوكما حرص الرسول صّلى هللا عليه وسلم على احلصول على املعلومات م
 مات عنملعلو حرص على منع العدو من احلصول على االوسائل كما رأينا سابقا، فقد 

  ...املسلمني بشَّت الوسائل أيضا

حتها، عدم إابو رار لقد طّبق مبدأ الكتمان يف كل أعماله، وحّث املسلمني على حفظ األس
 .وأمر أن يسارع املسلمون إبخباره عن كل حادث مهم

عرفته فورا جاب مبإلعب أشد اواحلق أن املتتبع حلياة الرسول صّلى هللا عليه وسلم يعج
 .بكل املعلومات اليت هتمه وتؤثر على املصلحة العامة للمسلمني

يشا عن ا قر ِبرب كيف عرف برسالة حاطب بن أيب بلتعة تلك الرسالة اليت حاول أن خي
 حركة املسلمني لفتح مكة؟

                                                 
 .من: هو توفير الحماية للقوة ولمواصالتها لوقايتها من المباغتة ومنع العدو من الحصول على المعلوماتاأل 1
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 ؟هلدنةارتة كيف عرف إبزماع أيب سفيان بن حرب القدوم اىل املدينة لتمديد ف
 كيف عرف كل حركات املنافقني وكل مؤامرات يهود وقضى عليها؟

 كيف أحبط كل هذه املؤامرات ومنع افتضاح نيات املسلمني؟
من  لعدواكل ذلك يدل على حرصه الشديد على كتمان نيات املسلمني، وحرمان 

 .احلصول على املعلومات عن أهداف ومقاصد حركات املسلمني
 

 :1سابعاا : املرونة 
 .قوات املسلمني تتحرك اىل أهدافها بكفاية وسرعة كانت

فتقوم  اسب،لقد استطاعت قوات املسلمني أن تصل اىل أهدافها يف الوقت املنو 
 .ى النجاحعده علتسا إبحباط نيات العدو العدوانية، قبل أن يكمل العدو استعداداته اليت

وإىل  لسطنيفوع رب وصلت قوات املسلمني اىل )دومة اجلندل( ، وإىل )تبوك( ، وإىل
ه كثر هذأطعت قاملدينة، وقد  -الطائف، وكل هذه األماكن بعيدة عن قاعدة املسلمني

 اع املسلمونا استط، كماملسافات ليال، ويف ظروف قاسية من انحية املشاكل اإلدارية والطقس
 .صطلق املأن يستمروا يف احلركة ثالثني ساعة متتابعة عند عودهتم من غزوة بين

يذها  تنفه ويفأيت كيف كان الرسول صّلى هللا عليه وسلم مران يف وضع خططوقد ر 
 .وكيف أنه يعّدل تلك اخلطط عند احلاجة حسب الظروف الراهنة

كل ذلك يدّل على تطبيق الرسول صّلى هللا عليه وسلم مبدأ )املرونة( وحتريك قواته 
ر، ألن املسريات الليلية بسرعة ال تقّل سرعة وإتقاان عن أقوى جيش حديث يف هذا العص

                                                 
 المرونة: إن المبدأ الذي كان يسمى قبل الحرب العالمية الثانية بمبدأ: )قابلية الحركة( ، أصبح يسمى اآلن مبدأ: )المرونة( ، ذلك ألن  1

حركة المادية وهي صنعة نسبية ال يعبر عنها تعبيرا صحيحا إال بالمقارنة مع قابلية حركة العدو. إن )قابلية الحركة( تدل على ال
)المرونة( تعني أكثر من ذلك، إنها ال تتضمن قوة الحركة فحسب بل قوة العمل السريع كذلك؛ فعلى القائد أن يكون مرن الفكر وعليه 

ن تكون خططه يشكل يمكنه من أن يعدل سريعا حركات قواته حين تضطره أن يطبق تلك المرونة عند وضع الخطط لحملته وأ
 .الظروف غير المنظورة وغير المتوقعة
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وقطع املسافات الطويلة واالستمرار يف املسري ثالثني ساعة كاملة دون اسرتاحة يدل على 
 .تدريب راق وكفاية متميزة

 
 :1اثمناا : التعاون 

 

اة قد نضح الرمربى، فالك لقد رأينا كيف تعاون الرماة مع السّيافة والرّماحة يف غزوة )بدر(
ة للقضاء الرماحو افة أوقعوا فيهم خسائر فادحة سّهلت مهمة هجوم السياملشركني بنباهلم و 

 .هنائيا على مقاومة قريش
 .كما رأينا تعاون الفرسان مع املشاة يف الغزوات األخرى

لقد أّمن الرسول صّلى هللا عليه وسلم مبدأ: )التعاون( يف غزواته كلها، وذلك إبعطاء  
)الصفوف( فيما بينها مّت يف الوقت واملكان  واجبا يناسبه، كما أن تعاون 2كل سالح

 .املالئمني، وبذلك أّمن تسهيل مهمة اجلميع للوصول اىل النجاح املطلوب
اجلزيرة   شبهيل يفكما أّمن تعاون املسلمني من خمتلف القبائل بشكل مل يسبق له مث

تُ كُ العربية من قبل: )وجاذ ُكُروا نِّع مجتج اَّللىِّ عجلجي ُكم  إِّذ    ج قُ ُلوبُِّكم  ع داًء فجأج أج  م  ن   تِّهِّ لىفج بجني  ُتم  بِّنِّع مج  فجأجص بجح 
واانً ... (   إِّخ 

 
 : إدامة املعنوايت  :اتسعاً 

ت: ِبا عصاابن العُيكن تعريف املعنوايت: أبهنا الصفات اليت متيز اجليش املدّرب 
  شاق، وتربزل اململى حتتظهر الطاعة القائمة على احلب، وتربز الشجاعة يف القتال والصرب ع

 .كل املزااي اليت جتعل اجلندي مطيعا ابسال صبورا
                                                 

 .التعاون: هو توحيد جهود كل األسلحة والقطعات العسكرية لبلوغ الغرض المنشود، وهو النصر في الحرب  1
قا، فيقال: صنف المشاة، وصنف المدفعية ... الخ. وبعد السالح: هو الصنف الذي كان يستعمل في قسم من الجيوش العربية ساب 2

توحيد المصطلحات العسكرية في الجيوش العربية من لجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية الذي بدأت عملها في 
 .مدفعية ... الخ، أصبح يستعمل تعبير: سالح، بدال عن: صنف، فيقال: سالح المشاة، وسالح ال1968 /5 /30القاهرة من يوم 
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ولست َباجة اىل التحدث عن طاعة جنود رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم له، تلك 
الطاعة القائمة على احلب املتبادل والثقة املتبادلة، وال عن شجاعتهم وجلدهم يف القتال 

 .التخاذل واالهنزاموصربهم على حتّمل املشاق بعزم ال يعرف 
حسيب أن أذّكر فقط بقصة احلدثني الصغريين اللذين قتال أاب جهل يف معركة )بدر( 
الكربى واليت رواها عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه، وحسيب أن أذّكر أيضا بقصة نسيبة 

ا من اخلزرجية )أم عمارة( يف معركة )أحد( ، وهااتن القصتان معروفتان ورد ذكرمها يف حملهم
 .هذا الكتاب

فإذا كانت معنوايت الفتيان األحداث من املسلمني والنساء من املسلمات ِبذا 
 املستوى الرفيع، فكيف تكون معنوايت الرجال؟

إن مما يدمي املعنوايت هو وجود أهداف يؤمن ِبا اجلنود بصورة خاصة والشعب بصورة 
ء كلمة هللا والعمل على حرية نشر عامة، وقد كانت أهداف املسلمني مجيعا حينذاك هي إعال

الدعوة اإلسالمية بدون تدّخل أحد ونشر لواء العدل والسالم بني الناس كافة، تلك 
األهداف اليت آمن ِبا املسلمون إُياان عميقا وجاهدوا يف سبيلها بكل ما ُيتلكونه من غال 

 .ورخيص
فإذا كانت األمة  كما أن صفات القيادة احلقة هي اليت ختلق املعنوايت وتدُيها،

 .حمظوظة هتيأ هلا قائد عظيم حكيم شجاع يبعث الثقة احلقيقية يف األمة
ولست أعرف قائدا ألمة قدُيا أو حديثا امتلك صفات القيادة احلقة كما امتلكها 
الرسول صّلى هللا عليه وسلم، إذ كان يف صفاته ومزاايه رجال يعادل أمة أو هو أمة تعادل 

 .رجال كما يقولون
فال عجب أن يتحلى املسلمون ابملعنوايت العالية عندما كانوا ضعفاء يتخطفهم الناس 
من كل جانب يف مكة عقر دارهم، وعندما أصبحوا أقوايء يسيطرون على شبه اجلزيرة العربية  

 .كلها دون منازع
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 : عاشراا : األمور اإلدارية

اهتا املتوقعة إذا تعذر تنفيذها مهما تكن خطة العمليات دقيقة مرنة معقولة، فال تؤيت مثر 
من الوجهة اإلدارية، بل ُيكن أن نذهب اىل أبعد من ذلك ابلقول: إن كل خطة مرهونة 

 .إبمكاانهتا اإلدارية
لقد اهتم الرسول صّلى هللا عليه وسلم ابألمور اإلدارية كثريا يف معاركه، فتعاون 

 .لية والسالحاملسلمون على تزويد اجملاهدين ابألرزاق واملاء والنق
ُدوا يفِّ  قرن اإلسالم دائما اجلهاد ابألرواح ابجلهاد ابملال: )الىذِّينج آمجُنوا وجهاججُروا وججاهج

ًة عِّن دج اَّللىِّ وجأُولئِّكج ُهُم ال فائُِّزونج( ... )مجثجُل الى  هِّم  أجع ظجُم دجرججج ذِّينج سجبِّيلِّ اَّللىِّ أبِّجم واهلِِّّم  وجأجن  ُفسِّ
ُ يُ ن فُِّقونج أجم و  بىٍة، وجاَّللى ائجُة حج بُ لجٍة مِّ بىٍة أجن  ب جتجت  سجب عج سجنابِّلج، يفِّ ُكلِّّ ُسن   ثجلِّ حج ُم  يفِّ سجبِّيلِّ اَّللىِّ كجمج اهلج

َّللِّىِّ مِّرياُث  ٌع عجلِّيٌم( ... )وجما لجُكم  أجالى تُ ن فُِّقوا يفِّ سجبِّيلِّ اَّللىِّ، وج ُيضاعُِّف لِّمجن  يجشاُء، وجاَّللىُ واسِّ
ُكم (  السىماواتِّ  َّللىِّ وجرجُسولِّهِّ وججُتاهُِّدونج يفِّ سجبِّيلِّ اَّللىِّ أبِّجم والُِّكم  وجأجن  ُفسِّ ُنونج ابِّ ( ... )تُ ؤ مِّ جر ضِّ وجاأل 

تجوِّي ال قاعُِّدونج مِّنج ال ُمؤ مِّنِّنيج غجري ُ أُويلِّ الضىرجرِّ وجال ُمجاهُِّدونج يفِّ سجبِّيلِّ اَّللىِّ أبِّجم واهلِِّّم    ... )ال يجس 
هِّ  ًة( .وجأجن  ُفسِّ هِّم  عجلجى ال قاعِّدِّينج دجرججج ُ ال ُمجاهِّدِّينج أبِّجم واهلِِّّم  وجأجن  ُفسِّ  م ، فجضىلج اَّللى
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 1.القادسية( – )الريموك اإلسالمية الفتوحات يف تطبيقها : الثاين املطلب

 أولا : تطبيق بعض مبادئ احلرب يف معركة الريموك : 
 لأعما آخر والروم، ،الوليد بن خالد بقيادة نياملسلم بني م،634 عام معركة الريموك كانت

مبادئ  ةاملعرك يف الدخ طبق وقد. اإلسالمية الدعوة نشر سبيل يف الصديق، بكر اخلليفة أيب
 : اآلتية احلرب

 : احلشد. أ
 واتوق الوليد، نب خالد بقيادة العراق قوات بتجميع ألف مقاتل، أربعني املسلمون حشد

 . الروم لصاحل 1:5 القوات مقارنة كانت  ذلك رغم وعلى لعاص،بن ا عمرو بقيادة فلسطني
 

  املناورة : على والقدرة احلركة خفة. ب
اورة مبن لوليدا بن خالد مقا فقد املناورة، علي والقدرة احلركة خبفة اجليوش اإلسالمية متيزت

 قرر  الشام،يف القيادة يهتول ومبجرد الشام، يف اإلسالمية اجليوش إيل لالنضمام العراق بقوات
 لتعاونواب قضاء عليهاال وقرر العدو، جيوش جتاه موقفة قدر مث بصرى، مدينة علي االستيالء

 مقاتل ( ألف ةاألول ) مائ الروم جيش مع اشتبك فلسطني، يف العاص بن عمرو فرقة مع
 عركةامل ءثناإ ويف الريموك يف الثاين جيش الروم ليواجه عاد مث أجنادين، موقعة يف عليه وانتصر

 . النصر به انتزع لذيا العام، املضاد اهلجوم مث أخرياً  ابلفرسان، مضادة هجمات بعدة قام
 

  املبادأة :. ج
 ررق مث بصرى، همدين علي االستيالء قرر املسلمني، جيوش بن الوليد خالد توىل مبجرد

 . بادأةامل بدأمل تناقهالع نأجنادي موقعة يف عليه وانتصر فلسطني، يف األول للروم اجليش مهامجة
 
 األمن :. د

 إثناء يف االرتداد يكون أن أمر أبن وامليسرة، وامليمنة القلب بني األجناب والثغرات خالد أمن
ثغرة  هناك تكون ال حَّت للخلف، وليس القلب اجتاه يف وامليسرة، امليمنة علي ضغط العدو

                                                 
 ، ألهميته.موسوعة مقاتل من الصحراءنظراً لضيق الوقت فإنني أسوق هذا المبحث تتميماً لفائدة البحث نقالً  1
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 بني امليمنة الفاصل خلف فرسان،ال من احتياطياً  وضع كما  القلب، لتطويق العدو يستغلها
 املضادة ابهلجمات والقيام الثغرات لقفل والقلب؛ وامليسرة

 
  املفاجأة :. ه 
 األول اجليش مع ابالشتباك العاص بن عمرو قام حيث أجنادين، يف موقعه حتقيقها مت .1

 العدو وهاجم املسلمني، جليوش الرئيسية ابلقوة الوليد بن خالد ظهر فجأة مث للروم،
 . عليه وانتصر

 جيوش يف مرة ألول يطبق جديد تنظيم ابستخدام املفاجأة خالد الريموك حقق معركة يف .2
 . وكراديس فرق يف وذلك بتنظيمها املسلمني

 التعاون :. و
 مع والتحامها العدو ضغط حتت املسلمني، ميمنة ارتداد أثناء يف تنظيم التعاون وضح .1

 . للخلف وردها الروم ميسرة على وامليمنة سانابلفر  املضاد ابهلجوم القلب، والقيام
 لتكون امليمنة تثبيت مع واملسرية ابلقلب اهلجوم العام خالل من أيضاً، التعاون وضح .2

 . ارتكاز قاعدة

 

 املعنوية : الروح. ز
 حيرصون املسلمني جنود جعلت صحيحة، دينية عقيدة علي العالية املبينة املعنوية الروح .1

 .  احلياة على حرصهممن  أكثر املوت على
 الروح رفع يف عامالً  أجنادين موقعة ويف العراق يف املتوالية انتصارات املسلمني كانت .2

 . املعنوية للمسلمني
مما  الكرمي، القرآن وتالوة املعركة قبل وتشجيعهم اجلنود على ابملرور قادة املسلمني قيام .3

 . املعنوية الروح ورفع والقادة والنفس هللا يف والثقة النصر على ابالطمئنان يشعرهم
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 اثنياا : تطبيق بعض مبادئ احلرب يف معركة القادسية:

 اجليوش أمام كله،  اإلسالمي والشرق الفرس بالد مفتاح( م636) معركة القادسية كانت
 : اآلتية احلرب مبادئ القادسية معركة يف طبقت اإلسالمية، ولقد

 احلشد : . أ
 اجتاه يف الرئيسية القوة حشد وكذلك جيداً، منظمني ألف مقاتل 32 َبشد ذلك حتقق

 يف املسلمني جليش الرئيسية القوة حشد وكذلك الفارسي، اجليش قلب يف الرئيسية الضربة
 .املدائن اجتاه

 
  املفاجأة :. ب

 أساليب ابستنباط وكذلك إليها، العدو وجذب بدقة، املعركة ألرض ابختيار املسلمني حتققت
 . املعركة من وإخراجها ،-الفارسي  الردع قوة - األفيال مع جديدة للتعامل

 
  املبادأة :. ج
 اليت املعركة، أرض إىل ابإلغارات، الفارسي، ابستدراج اجليش املبادأة املسلمون حقق .1

 . اختاروها
 . الفارسي القلب اجتاه يف الرئيسية الضربة بتوجيه هناية املعركة، يف املبادأة املسلمون انتزع .2

 
 املناورة : على والقدرة احلركة خفة. د
 إدارة أثناء يف لينضم القادسية؛ إىل الشام من الوليد بن خالد املناورة بقوات يف ظهرت .1

 . املناسب يف التوقيت املعركة،
 القضاء بعد عليها واالستيالء املدائن، اجتاه يف الفرس جليش املطاردة الكبرية يف وظهرت .2

 .الفرس جيش على
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 :  ه . التعاون

 املعركة، إدارة أثناء يف الشام من الوليد بن خالد جيش انضمام بوضوح، عند ذلك ظهر .1
 . السيطرة يف ارتباك دون الفارسي، اجليش ضد املسلمني جيش مع يف املعركة واشرتاكه

 عاصمة املدائن اجتاه يف الفرس قوات مطاردة عند بداية للتعاون، اجليد التنظيم ظهر .2
 . الفرس

 
 :اهلدف . و
 اإلسالم؛ رسالة إبالغ ليكون اإلسالمية؛ للجيوش العسكري اهلدف السياسي حتديد مت

 . حدودها وأتمني اإلسالمية للدولة االقتصادية املوارد زايدة اجليش الفارسي"، و"هزُية
 التأمني الشامل :. ز

 بصفة حتركاته ومتابعة الفارسي، اجليش املعلومات عن بتجميع ابملعلومات التأمني .1
 . ائمةد

 ابقي على احلصول أو املدينة، من اإلمدادات إرسال طريق اإلداري، عن التأمني .2
 .العدو على ابإلغارات املستمرة االحتياجات

 


