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 ممخص الرسالة
كظائؼ الدارةس كعمى أىداؼ كمبادئ الدارة العسػكرية فػي ءػكت  التعرؼ عمىىدفت الدراسة إلى 

براز دكانب الدارة العسكرية المكدكدة في القرآف الكريـ.  القرآف الكريـس كا 
 

تقديـ أىـ أساليب الدارة العسكرية التي يتءمنيا القػرآف الكػريـ فػي آياتػو المباشػرة إلى كما كىدفت 
س كذلػػؾ عػف طريػؽ بيػػاف الكءػعيلػددارة العسػكرية ليحػػؿ محػؿ المػني   كغيػر المباشػرةس كتقػديـ بػػديؿ قرآنػي

 أىمية الدارة العسكرية السالمية في ءكت آيات القرآف الكريـ.
 

مػػػف حيػػػث  تبعػػػان ل،طػػػكات الترسػػػير المكءػػػكعيس االسػػػتقرائي الك ػػػري لمدراسػػػة  المػػػنيبعػػػت ات كقػػػد
تدالؿ باألحاديػث النبكيػة الشػريرةس كالردػكع إلػى منيديتيا في دمع اآليات ككتابتيػا بالرسػـ العممػانيس كاالسػ

 الم ادر كالمرادع الترسيرية األ يمة قديميا كحديميا.
 

ٌ ػمتٍ  كأ،يران ،ردتي  إليػو الدراسػة كىػي أف العقيػدة السػالمية ىػي األ ػؿ األ ػيؿ فػي  بػأىـ مػا تكى
ة مػػػا ىػػػي إال بك ػػػمة مبػػػادئ الدنديػػػة االسػػػالميةس كأف كظػػػائؼ الدارة مػػػف تنظػػػيـ كت،طػػػيط كتكديػػػو كرقابػػػ

أف مػػف الكسػػائؿ المسػػاعدة فػػي مػػأ،كذة مػػف القػػرآف الكػػريـس كمػػف ش، ػػية الرسػػكؿ  ػػمى ا عميػػو كسػػمـس ك 
 ال كىػك كاالسػتطاعةس القػدرة ءػمف مرتػكح العػداد مدػاؿف إحػراز الن ػر كالتمكػيف ىػك العػداد كالتػدريبس

فالقائػد فػي دميػع  الشكرل لنداح أم عمؿس س كبٌيف القرآف الكريـ أىمية مبدأالقكة أ ناؼ مف ب نؼ يرتبط
غزكاتو كمعاركو كشئكنو يست،دـ مبدأ الشكرل بينو كبيف الدنكد لما لو مف أمر فٌعاؿ في حسـ المعارؾ مػف 

 ،الؿ إبراز دميع األفكار ككديات النظر التي تك ؿ إلى اليدؼ المراد تحقيقو.
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Abstract 
 

This study aims to identify the functions of administration, and the objectives, 

principles, and aspects of military administration in the light of the Noble Quran.  

It also aims at presenting the most important methods of military administration 

mentioned in the Noble Quran directly or indirectly. In addition, it also involves 

introducing a Quranic alternative military administration to replace the infidel 

approach by stating the importance of Islamic military administration in the light of the 

Noble Quran verses.  

Therefore, the study followed the inductive descriptive method in collecting the 

verses written in the Ottoman script, making inferences with the noble prophetic 

Hadiths, and referring to the traditional and recent sources and references of the science 

of Noble Quran interpretation.  

The most important findings of the study are that Islamic faith is the origin of the 

Islamic soldiery principles, and that the functions of administration of organizing, 

planning, directing and observing could only be directed by the Noble Quran and the 

character of the Prophet Mohammed (may Allah’s peace be upon him). The results 

mark that preparation and training are effective methods to gain victory. Indeed, the 

field of preparation should be within the capacity, which is not linked to a specific class 

of power. In this regard, Quran highlights the importance of Shura, consultation, 

principle for the success of any action. Thus, the commander should use these principles 

in all battles to get the soldiers involved in decision making and to highlight all ideas and 

viewpoints that aims at achieving the intended cause. 
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 يل ىل مل خل
 

  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  ُّ 
  حض جض مص خص حص مس خس حس
 حف جف مغ جغ مع مظجع حط  مض خض

َّ خك حك جك مق حق مف  خف

 [66األنفال:]
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 إىــــــداء
 

 المتكاءع:أىدم ىذا البحث 
 

 سس إلػػػى نبػػػي الرحمػػػة كنػػػكر العػػػالميف سسكن ػػػأل األمػػػة  سسغ الرسػػػالة كأدل األمانػػػة إلػػػى مػػػف بمٌػػػ
 ...سيدنا محمد  مى ا عميو كسمـ

 

الرءػؿ الكبيػر  مػالي فالمػذي فالعزيػزي مٌ س كالدس تكالعطاكالحناف  إلى مف غرسكا في قمبي الحب  
 ...ا لي كؿ ال عابر ا يس  مبرءؿ دعائيس ك س إليو لما ك متي 

 

 سس اأكتسب قكة كمحبة ال حدكد لي ـإلى مف بكدكدى أعتمد..ك أكبر  ـإلى مف بي
أشػػد عءػػدم بيػػـ كسػػندم بيػػذه الحيػػاة ،زىػػدم س محمػػدس ميػػدمس بػػالؿس  مػػف ،ػػكاني كأ،ػػكاتيإ

 عبدالرحيـس انشراحس أرزاؽس نيريف(...
 

 ...زكدتي الغالية سس رفيقة دربي كمسيرتية سس إلى مف عرفت معيا معنى الحيا
 

 ..مات الربانييف كالدعاة ال ادقيف.إلى أعالـ اليدل كم ابيأل الددى مف العم
 

 ..رل.إلى شيك،ي كأساتذتػي مف كاف منيػـ حينا كمف كػاف تحػت المػ
 

 ..ا.منػو كلػك حػرفنػػػ إلى كػؿ مػف تعػممػتي 
 

 ...إلى أركاح الشيدات كاألسرل
 

 إلى قيادة ىذه األمة...
 

 إلى المداىديف الم،م يف سس أينما كانكا...
 

 ىدم ىذا البحثأي كؿ ىؤالت  إلى
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 شكر وتقدير
 

 ػػػمى ا عميػػػو  سػػػيدنا محمػػػد ل ػػػالة كالسػػػالـ عمػػػى أشػػػرؼ المرسػػػميفسالحمػػػد  رب العػػػالميفس كا
 كسمـس كمف اتٌبعو إلي يكـ الديف أما بعدسس

م ى الم وي   نارىسيكل انطالقان مف قكؿ مىٍيًو كآليو ى م ـى  عى سى  (1،س(مىٍف الى يىٍشكيري الن اسى الى يىٍشكيري الم وى "،  :كى
كالتػػي  سىػػذه الدراسػػة لتمػػاـكفقنػػي  عمػػى أفٍ  سككػػؿ الحمػػد  تبػػارؾ كتعػػالى أكالن كأ،يػػران  سالشػػكر كػػؿ الشػػكرف

 .لكديو الكريـ تككف ،ال ةن  أردك أفٍ 
لمػا بذلػو  سريـاض محمـود قاسـمالدكتكر/ المرٌسر األستاذ ـ الشكر كالتقدير كاالمتناف إلى أستاذم مي 

 .ىذه الرسالة إلى النكر حتى ،ردتٍ  سسداه لي مف ن أل كتكديو سديدأكما  سمعي مف ديد
المػذيف ترءػال مشػككريف بقبػكؿ مناقشػة ىػذه الرسػالةس  لدنة المناقشة لعءكمككذلؾ الشكر الدزيؿ 

تقانانس كىما:  لبدات الممحكظات التي ستزيدىا إحكامان كا 
 سس مناقشان دا،ميان حرظو ا        عبدالكريم حمدي الدىشانالدكتكر / فءيمة 
 سس مناقشان ،ارديان حرظو ا          عصام العبد زىدالدكتكر / األستاذ فءيمة 

 

اؿ فػي إتمػاـ ىػذه فٌعػ دكر مػف س لمػا كػاف لػواألسـطل محـي الـدين يونس /كالشكر مك كؿ لمدكتكر
 الرسالةس فدزاه ا ،ير الدزات.

ر الدزيػػؿ إلػػى كػػؿ مػػف سػػاعدني ككقػػؼ معػػي بػػرأم أك ن ػػيحةس كأ،ػػص بالػػذكر أتقػػدـ بالشػػكك كمػػا 
 .ناىض خضر أبو الطيف /أ،ي كزميمي

 سنيفــين أحمــد الشــوبكي/  أ،تػػي الغاليػػةكمػػا كأ،ػػص بالشػػكر كػػؿ مػػف رافقنػػي طػػكاؿ ىػػذه الرسػػالةس 
 سائالن ا عز كدؿ أف يكفقيا في حياتيا.

 

 واهلل ولي التوفيق
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 محمود أحمد الشوبكي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة
يػػًر رسػػًموس  عمػػى البشػػيًر الن ػػذيًر  كال ػػالة كالسػػالـالحمػػدي ً العمػػيك الكبيػػًرس أنػػزؿى ،يػػرى كتبًػػو عمػػى ،ى
 محم ًد بًف عبد اًس كعمى آلًو ك حبًو كمف كااله إلى يكـً الديفس كبعد:

 بالشػػمكلية كمالئمتيػػا لمرطػػرة النسػػانية عمػػى م،تمػػؼ األزمنػػة كاألمكنػػةس كلقػػد القرآنيػػةرة تتسػػـ الدا
ننػػػا  ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ  كانػػػت حيػػػاة الرسػػػكؿ نمكذدػػػان حيػػػان لتمػػػؾ الدارة فكػػػران كممارسػػػة كقػػػكالن كعمػػػالنس كا 

 مف خف حف جف  ُّ حيػث قػاؿ ا تعػالى: س  ػمى ا عميػو كسػمـكمسمميف أيمرنػا باالقتػدات كالتأسػي بالرسػكؿ 
قػػاؿ  [س ك12األحػػزاب:] َّ جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق

 َّمب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّ   ا تعالى:

 [.7الحشر: ]

إف الحادة ماسة كذلؾ لدراسة كتاب ا تعالى دراسة كعي كتدبر كتحقيؽ تاـ ال دراسة سرد 
  قاؿ ا تعالى: فري القرآف الكريـ كؿ ما يتعمؽ بنكاحي الحياة حيث لممعاني كاألحكاـ كالعبر كالعظاتس

اآلية الكريمة ترشدنا كتدلنا عمى أف كتاب ا بو  ،فهذه[88األنعاـ: ] َّيت ىت نت مت زت رت ُّ 
الحمكؿ العممية لدميع األمراض كالعكائؽس كىا نحف المسممكف قد انبيرنا بأنظمة الغرب كحءاراتيـ كالسيما 
دارتيـ العسكرية في الحركبس كغرمنا عف أف القرآف الكريـ بأنو المردع لكافة العمكـس فيك الذم  ت،طيطيـ كا 

قكاعد كمبادئ إدارة القتاؿ في المعارؾس ككءع استراتيدية محكمة لمسير في المعارؾ لمف  كءع كأس س
 أراد الن ر حقانس فكاف بذلؾ لو السبؽ في ىذا الميدافس ككاف رحمة لممؤمنيف.

س األمف كالسالمة لدنساف قبؿ الكطف بشكؿ عاـءركرةن مف ءركرات  الدارة العسكرية كلما كانت
ة العسػػكرية ال ػػحيحة يتحقػػؽ الن ػػر بػػلذف ا تعػػالىس ليػػذا السػػبب كغيػػره مػػف األسػػباب كمػػف ،ػػالؿ الدار 

ـــريم دراســـة آمػػػرتي الكتابػػػة فػػػي ىػػػذا المكءػػػكعس كالػػػذم بعنػػػكاف: ، ـــرآن الك ـــي ضـــوء الق اإلدارة العســـكرية ف
 موضوعية(.
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 أوًل: أىمية الدراسة
 تكمف أىمية الدراسة في أنيا:

 .العمكـ كأدميا أال كىك القرآف الكريـ رؼات الو بأش .1

أف ا تعالى أمرنا بأف نيتـ بالدكانب الدارية سكات كانت تربكية أك أمنية أك عسكريةس كقدكتنا  .2
 في ذلؾ األنبيات رءكاف ا عمييـ.

 تعد الدارة العسكرية أىـ محطة لمت،طيط كالتنريذ السميـ. .3

 نية مبنية عمى المني  السالمي.تريد في  نع سياسات ك،طط استراتيدية كط .4

ٍمؽ كتطكير سياسة إدارية عسكرية تتبع المني  السالمي. .5  تساعد في ،ى

يمكف أف يستريد مف نتائ  ىذه الدراسة: الدعاة كالمداىدكف كقادة العمؿ في الحركات العسكرية  .6
 كأ حاب القرار في الحككمة كالباحمكف.

 

 أسباب اختيار الموضوع:  ثانيًا: 
 الترسير. الؿكتاب ا تعالى كابتغات األدر كالمكاب منو سبحانو كتعالى مف ،،دمة  .1

 َّمح جح مج حج مث هت ُّ اسػػػػػػتدابة لرمػػػػػػر الربػػػػػػاني لممسػػػػػػمميف فػػػػػػي قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى:   .2
 كالتمكيف لممسمميف. ة مف أىـ ىذه القكل لتحقيؽ الن ر[س كتعتبر الدارة العسكري66]األنراؿ:

 في ،دمة العسكرييفس كالرقي نحك األفءؿ. –كلك دزئيا  –المساىمة بشكؿ إيدابي  .3

 التاريخ. األمر البالغ لددارة العسكرية في تغيير مسار كمير مف المعارؾ القتالية عمى مرٌ  .4
تنامي الحادة لدل القادة المداىػديف كاألفػراد لمعرفػة كيريػة إدارة المعػارؾ ككيريػة اسػت،داـ المبػادئ  .5

 كاألساليب القتالية.
 بكتاب ا تعالى إدارةن كتربيةن كتكدييان.ربط العسكرييف  .6

 

 أىداف الدراسة ثالثًا: 
 لتحقيؽ األىداؼ التالية: البحث اىذ يسعى   

 بياف مدل عناية القرآف الكريـ بالدارة العسكرية كاالرتقات بيا. -2

 .في ءكت القرآف الكريـالتعرؼ عمى كظائؼ الدارة  -1

 القرآف الكريـ. ءكتالتعرؼ عمى أىداؼ الدارة العسكرية في  -8

 الكريـ. القرآفإبراز دكانب الدارة العسكرية المكدكدة في  -4

 تقديـ أىـ أساليب الدارة العسكرية التي يتءمنيا القرآف الكريـ في آياتو المباشرة كغير المباشرة. -5
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االرتقػػات بقػػادة العمػػؿ العسػػكرم الرمسػػطيني ،ا ػػةس كاألمػػة العربيػػة السػػالمية عامػػة نحػػك الريػػادة  -6
 كاألفءؿ.

س كذلػػؾ عػػف طريػػؽ بيػػاف أىميػػة الكءػػعيتقػػديـ بػػديؿ قرآنػػي لػػددارة العسػػكرية ليحػػؿ محػػؿ المػػني   -7
 الدارة العسكرية السالمية في ءكت آيات القرآف الكريـ.

 المساىمة في إمرات المكتبة السالمية مف ،الؿ تقديـ دراسة قرآنية عف الدارة العسكرية. -8

 ءكعي لمقرآف الكريـ.التطبيؽ العممي لمترسير المك  -9

 

 رابعًا: منيج الدراسة
كذلػػؾ تبعػػان لم،طػػكات المتعػػارؼ عمييػػا  ساالسػػتقرائي الك ػػري  لرسػػالة المػػنيا ىػػذه ةكتابػػ فػػي اتبعػػت

  في الترسير المكءكعيس كيتممؿ ذلؾ في النقاط التالية:

 .دمع اآليات القرآنية المتعمقة بالمكءكع 

  الدراسة كمباحميا.تكزيع اآليات القرآنية عمى ف كؿ 

  مءبكطة بالحركاتكتابة اآليات بالرسـ العمماني. 

 لى سكرىا بذكر اسـ السكرة كرقميا.عزك اآليات الميستشيد بيا إ 

 كنقؿ حكـ العممات عمييا إف لـ ترد  ساالستدالؿ باألحاديث المتعمقة بالمكءكع مع ت،ريديا
 في ال حيحيف أك أحدىما.

 لى المعادـ المغكية.مف ،الؿ الردكع إ لمرردات الغريبةبياف معاني ا 

   دع الترسيرية األ يمة قديميا كحديميا.  االردكع إلى الم ادر كالمر 

 .تكميؽ دميع ما سأنقمو سكات كاف مف كتب الترسير أك مف غيرىا 

 .التعريؼ بالمرردات الغريبة كاألعالـ المغمكرة الكاردة في البحث 

  ة المتعمقة بالدارة العسكرية التي ترشد إلييا اآليات.استنباط العبر كالعظات المريدة ك،ا 

 

 خامسًا: الدراسات السابقة
س كػػالدارة التربكيػػةس كالدارة األمنيػػة س إال كميػػرة الدراسػػات التػػي تناكلػػت الدارة مػػف دكانػػب م،تمرػػة

بكػػؿ  أننػػي لػػـ أقػػؼ عمػػى أم دراسػػة مسػػتقمة أك بحػػث كامػػؿ كمحكػػـ قػػد تنػػاكؿ مكءػػكع ،الدارة العسػػكرية(
نمػػػا كانػػػت ىنػػػاؾ أبحػػػاث قػػػد تناكلػػػت دانبػػػان كاحػػػدان أك أكمػػػر مػػػف دكانػػػب ىػػػذا  دكانبػػػو مػػػف زاكيػػػة قرآنيػػػةس كا 

س كمكاقع الدامعػات البحميػة فمػـ أدػد أم ة المعمكمات العالمية ،النترنت(المكءكعس كقمت بالبحث في شبك
قسـ ،دمات المعمكمات  –ث رسالة عممية كتبت في ذات الطارس ككذلؾ راسمت مركز الممؾ في ؿ لمبحك 

رسػالة عمميػة تتنػاكؿ ىػذا  عف طريؽ الراكس كالنترنت فأكدكا لي كأرسمكا لي كتابان يريد بأنػو ال يكدػد أم –
 س فأردت دراسة الدارة العسكرية بالقرآف عمى ءكت ما سبؽ إيءاحو سائال ا العكف كالتكفيؽ.المكءكع
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 ومن أىم الدراسات السابقة /
دراسة تأصـيمية لمفيـوم إدارة الدولـة فـي الفكـر  –(: "إدارة الدولة في اإلسالم م2011دراسة صبح ) -1

 السياسي السالمي".
لة االسالمية العادلةس كمػا ىدفت الدراسة عمى البحث في مسائؿ تت ؿ ببنات المدتمع العادؿ كالدك 

المرػاىيـ التػي يتناكليػا المسػممكف لى إزالة المبس كالغمكض كالمغالطػات التػي عمقػت فػي الكميػر مػف ىدفت إ
 في حياتيـس ممؿ ف ؿ الديف عف الدكلة.

 (: "أسموب القرآن الكريم في تحفيز الجندي المسمم لمواجية األعداء".م2007دراسة صواب ) -2
ىػػدفت الدراسػػة عمػػى التركيػػز عمػػى مػػا يبعػػث الشػػداعة كالقػػداـ فػػي نرػػس الدنػػدم المسػػمـ لمكاديػػة 

 األعدات.
 (: "المبادئ العسكرية في ضوء القرآن الكريم".م2007خضر )دراسة  -3

 لى غرس العقيدة ال حيحة كتطبيقيا في شتى المياديف العسكرية.ىدفت الدراسة إ
 (: "النظريات العسكرية بين اإلعداد والتخطيط )دراسة قرآنية موضوعية("م2005األغا ) دراسة -4

العسػػػكرم فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ كالتأ ػػػيؿ القرآنػػػي  لػػػى الكشػػػؼ عػػػف بعػػػض أكدػػػو العدػػػازإىػػػدفت الدراسػػػة 
 لمنظريات العسكرية ال حيحة.

 

 ما تميزت بو ىذه الدراسة:
تتميػػز ىػػذه الدراسػػة عػػف غيرىػػا مػػف الدراسػػات السػػابقة بأنيػػا دراسػػة قرآنيػػة سػػتبحث فػػي مكءػػكع الدارة 

راحمػػو فػػي الحكػػـ كالدارة منػػذ م عػػف غيػػره ؽ النظػػاـ السػػالميالعسػػكرية فػػي ءػػكت القػػرآف الكػػريـس فقػػد ترػػكٌ 
س كال شػؾ أف الدارة العسػكرية يدػب أف يكػكف أكؿ ميػاـ السػمطة كالدكلػة لتػدبير األكلى كبزكغ فدر السػالـ

شئكنيا العسػكريةس كىػذا ممػا دفعنػي لدراسػة ىػذا المكءػكعس سػائال ا العػكف كالتكفيػؽس كأف يدعػؿ مػف ىػذه 
 تراد منو في المستقبؿ.الدراسة مشعالن منيران يءيؼ دديدا يس
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 خطة البحث:

 تمييد وثالثة فصول رئيسية وخاتمةتشتمل ىذه الخطة عمى مقدمة و 

كتشتمؿ عمى: أىمية الدراسةس كأسباب ا،تيار المكءكعس كأىداؼ الدراسةس كالمني  المتبعس  المقدمة

 كالدراسات السابقة
 

 التمييد
 مفيوم اإلدارة والعسكرية

 :مسائؿ كفيو مالث
 : مريـك الدارةىاألكل المسألة
 : مريـك العسكريةةالماني المسألة
 : الدارة العسكريةةالمالم المسألة

 

 الفصل األول
 وظائف اإلدارة العامة، وبعض نماذجيا في ضوء القرآن الكريم

 كفيو مبحماف: 
 الكريم القرآنفي ضوء العامة وظائف اإلدارة المبحث األول: 

 كفيو أربعة مطالب:
 المطمب األكؿ: الت،طيط
 المطمب الماني: التنظيـ
 المطمب المالث: التكديو
 المطمب الرابع: الرقابة

 

 القرآنية اإلدارة من نماذجالمبحث الثاني: 
 كفيو مالمة مطالب:

 المطمب األكؿ: معايير النداحس كمحاذير فشؿ الدارة في ءكت القرآف الكريـ
 المطمب الماني: الدارة القرآنية
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 الكءعيةالمطمب المالث: الدارة 
 

 الفصل الثاني
 مميزات اإلدارة العسكرية في ضوء القرآن الكريم

 كفيو أربعة مباحث:
 مبادئ وضوابط اإلدارة العسكريةالمبحث األول: 

 كفيو مطمباف:
 المطمب األكؿ: مبادئ الدارة العسكرية في ءكت القرآف الكريـ

 العسكرية في ءكت القرآف الكريـالمطمب الماني: ءكابط الدارة 
 

 حسن إدارة الموارد البشريةالمبحث الثاني: 
 كفيو مالمة مطالب:

 المطمب األكؿ: ا،تيار القادة
 المطمب الماني: ا،تيار األفراد

 المطمب المالث: العداد كالتدريب
 

 البراعة في إدارة العمميات القتاليةالمبحث الثالث: 
 كفيو مالمة مطالب:
 األكؿ: الت،طيط القتاليالمطمب 

 المطمب الماني: األساليب القتالية
 المطمب المالث: العالـ العسكرم

 

 اإلدارة العسكرية الستدراكيةالمبحث الرابع: 
 كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ: الغنائـ
 المطمب الماني: األسرل

 



7 
 

 الفصل الثالث
 الكريم القرآن اهلل عميو وسمم فيصمى  الرسول سيرة في العسكرية لإلدارة تطبيقية نماذج

 كفيو أربعة مباحث:
 المبحث األول: غزوة بدر الكبرى

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:
 المطمب األكؿ: التعريؼ بغزكة بدر الكبرل

 تطبيؽ كظائؼ الدارة ،ت،طيطس كتنظيـس كتكديوس كرقابة( في غزكة بدر الكبرلالمطمب الماني: 
 

 حدالمبحث الثاني: غزوة أُ 
 عمى مطمبيف: كيشتمؿ

 حدالمطمب األكؿ: التعريؼ بغزكة أي 
 حدتطبيؽ كظائؼ الدارة ،ت،طيطس كتنظيـس كتكديوس كرقابة( في غزكة أي المطمب الماني: 

 

 المبحث الثالث: غزوة الخندق )األحزاب(
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 المطمب األكؿ: التعريؼ بغزكة ال،ندؽ
 ،ت،طيطس كتنظيـس كتكديوس كرقابة( في غزكة ال،ندؽتطبيؽ كظائؼ الدارة المطمب الماني: 

 

 المبحث الرابع: غزوة تبوك )العسرة(
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 المطمب األكؿ: التعريؼ بغزكة تبكؾ
 ،ت،طيطس كتنظيـس كتكديوس كرقابة( في غزكة تبكؾ تطبيؽ كظائؼ الدارةالمطمب الماني: 

 

 الخاتمة
 .ت إليياالتي تك م كالتك يات كاشتممت عمى أىـ النتائ 
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 التمييد

 مفيوم اإلدارة والعسكرية
 :مسائؿ كفيو مالث

 : مريـك الدارةىاألكل المسألة

 : مريـك العسكريةةالماني المسألة

 : الدارة العسكريةةالمالم المسألة
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 تمييد

 مفيوم اإلدارة العسكرية
 

 : مفيوم اإلدارةىاألول المسألة
 اإلدارة: تعريف أكالن 

 اإلدارة لغًة:
ػػػويس كييقىػػػاؿي  ػػػًف األىمػػػر ًإذا طىمىٍبػػػتى ًمٍنػػػوي تىٍركى ػػػو ًإيػػػاهس كأىدىٍرتيػػػوي عى ٍلػػػتى ًإلزامى مىػػػى األىمػػػر ًإذا حاكى ننػػػا عى  "أىدىٍرتي فيالى

ًؿ ًإذا رأىس أى ػحابو: ىيػكى رٍأس الػد ٍير"س كأدار "أدار العمػؿ كأدار اآللػة: تػكلى ت ػريؼ األمػكر فييمػا"س  (1،ًلمر دي
 (2،الرأم كاألمر: أحاط بيما.

 

 اإلدارة اصطالحًا:
ب ػػيغة الرعػػؿ  كقػػد ذكػػر كممػػة الدارة (3،"ىػػي ترتػػب الشػػيت عمػػى الشػػيت الػػذم لػػو  ػػمكح العميػػة"س

 حسخسمس جس مخ جخ مح جح  ُّ مرة كاحدة في كتاب ا فػي قكلػو تعػالى: ل المءارع

 س[282] البقرة:َّمصجض خص حص
فري حاؿ ككف التدارة قائمة عمى التبػادؿ  (4،كتتعاطكنيا مف غير تأديؿستديركنياس أم: تتداكلكنيا 

 (5،المباشرس فلف إدارتيا بيف الناس تعني: تعاطييـ إياىا يدان بيد فكران مف غير تأديؿ.
: "بأنيا مدمكعة مػف الػنظـ كالتشػريعات كالقػكانيف الدكلة في السالـ إدارة  احب كتابؼ كقد عرٌ 
تمارسيا األديزة العامة في الدكلةس كالت،طيط كالتنظيـ كالتكديو كالرقابة مف ،ػالؿ تراعميػا كاألساليب التي 

مع البيئة المحيطة كفقان لما يتكفر فييا مف مكارد ،الؿ فترة زمنية محػددة بيػدؼ الك ػكؿ إلػى أق ػى قػدر 
 (6،يمكف مف ،دمة المدتمع كاالستدابة لمتطمباتو كاحتياداتو".

أنيػػا نشػػاط دمػػاعي مشػػركط يقػػكـ بػػو الراعػػي مػػع مكظريػػو العػػامميف فػػي دميػػع : "بو آ،ػػركففػػكيعرٌ 
س شػعكران مػنيـ بأمانػة الدارة أمنػػات ،دمػةس أك سػمعة مشػركعة إلػى الرعيػةاألديػزة الحككميػة مػف ،ػالؿ تقػديـ 

                                                 

 .301-299/ 4لساف العربس ابف منظكرس ج(1) 
 .302المعدـ الكسيطس مدمع المغة العربيةس ص (2)
 .1/448س جملكرك ا س ينظر: الكمياتس1/105( التعريراتس الدردانيس ج3،
س عمػدة الحرػاظ فػي ترسػير أشػرؼ األلرػاظس السػميف الحمبػيس 1/322( ينظر: المرردات فػي غريػب القػرآفس األ ػريانيس ج4،
 .2/31ج
 .1/404التنزيؿ كعيكف األقاكيؿس الزم،شرمس ج( ينظر: الكشاؼ عف حقائؽ 5،
 .103ص( إدارة الدكلة في السالـس  بألس 6،
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مسػػتغميف بػػذلؾ كافػػة المكانػػات  سممارسػػتيـ الداريػػة كفقػػان ألنظمػػة كتعميمػػات م ػػدرىا الشػػريعة السػػالمية
 (1،مف أدؿ تكفير األمف كالر،ات كالنمات لمبالد كالعباد". سلمتاحة سعيان كرات تحقيؽ أىداؼ عامة مباحةا

: بأنيا نشاط تنظيمي معيف ،يشمؿ دميػع العمميػات الداريػة( لتيسػير كتنريػذ ف الباحث اإلدارةويعرّ 
ككقػػػت كبأفءػػػؿ كأدؽ  عػػدة أعمػػػاؿ يقػػػـك بيػػا عػػػدد معػػػيف مػػػف األفػػراد لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ المنظمػػػةس بأقػػؿ ديػػػد

 نتيدة.
 

 

 : تعريف العسكريةةالثاني المسألة
 العسكرية لغًة:

ػػػعس كالعىٍسػػػكىر:  ػػػاًف: تدم  ٍسػػػكىرى ًباٍلمىكى ػػػٍت ظيٍممتيػػػوس كعى : تىراكىمى ٍسػػػكىرى الميػػػؿي س كعى ػػػٍدبي ػػػد ةي كىاٍلدى "العىٍسػػػكىرةي: الشك
ٍيش"س : الدى ٍيًشس كالعىٍسكىري ميٍدتىمىعي اٍلدى
الدندٌمس كالميعىٍسكىر: مكاف العسكر كنحكىـ. :كالعىٍسكىرمٌ  (2،

،3) 
 

 العسكرية اصطالحًا:
آداب –كف الحػػربس كالقتػػاؿس ممػػؿ: أسػػباب الحػػرب كأىػػدافيا ئالعمػػـ الػػذم يعنػػى بدراسػػة م،تمػػؼ شػػ"
 – الحػرب النرسػية –التػدريب عمػى القتػاؿ  –إعػداد القػادة  –بنػات المقاتػؿ  –القػكم  بنػات الدػيش -الحػرب

رادة القتػاؿ  بنػات الػركح –االنءباط كالدندية كتقاليدىا  –كاألمف كمقاكمة الداسكسية الم،ابرات  المعنكيػة كا 
  (4،الخ ". ...ال ناعة الحربية كاقت اديات الحرب –إعداد األمة لمحرب  –

 

: "بأنيػػا مدمكعػػة مػػف المبػػادئ التػػي تشػػكؿ قكاعػػد السػػمكؾ الحربػػي اليػػادؼ لحػػراز آ،ػػركففيػػا كيعرٌ 
 (5،كالرافض لتقبؿ اليزيمة".الن رس 

: "بأنيػا عبػارة عػف كديػات النظػر الرسػمية لمدكلػة فيمػا  احب كتػاب العسػكرية السػالميةفيا كيعرٌ 
 سيت ػػؿ بالمسػػائؿ كالقكاعػػد األساسػػية لم ػػراع المسػػمألس كمػػا يتعمػػؽ بطبيعػػة الحػػرب كغاياتيػػا كطػػرؽ إدارتيػػا

ربس كتحػدد العقيػدة العسػكرية العميػا لتحقيػؽ األىػداؼ كاألسس الدكىرية لعداد البالد كالقكات المسػمحة لمحػ
 (6،كالغايات القكمية العميا".

 

                                                 

 .50-49ص( مقدمة في الدارة العامة السالميةس األشعرمس 1،
س ينظػػػر: التكممػػػة كالػػػذيؿ كال ػػػمة لكتػػػاب تػػػاج المغػػػة ك ػػػحاح العربيػػػةس 568-567/ 4( لسػػػاف العػػػربس ابػػػف منظػػػكرس ج2،

 .1/676ج سس مدمؿ المغةس ابف فارس3/193ج سس تيذيب المغةس اليركم3/114ج سال غاني
س تػاج العػركس مػف دػكاىر 4/104ج سس ينظر: معدـ متف المغػةس رءػا601ص ( المعدـ الكسيط س مدمع المغة العربيةس3،

 39-13/38ج سالقامكسس الزبيدم
 : العنكبكتيةس عمى ىذا الرابط( العمـك العسكرية في الحءارة السالميةس دراسة عمى الشبكة (4

http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=18997   
 .71/2002بعنكاف التعميـ العسكرم كمبادئ الحرب: الرشيدس مدمة كمية الممؾ ،الد العسكريةس عدد  :( مقاؿ5،
 .22ص( العسكرية السالمية كنيءتيا الحءاريةس محركظس 6،
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ــرّ  بأنيػػا مدمكعػػة مػػف المبػػادئ التػػي يسػػت،دميا الدػػيش لتمكػػيف نشػػاطو  ف الباحــث العســكرية:ويع
 كتدعيـ كتحقيؽ أىدافو.

 

 اإلدارة العسكرية :ةالثالث المسألة
ات كالعسػػػكريةس يمكػػػف لنػػػا أف ندمػػػع مػػػا قالػػػو العممػػػ الدارةلتعريرػػػات السػػػابقة لكػػػؿ مػػػف كمػػػف ،ػػػالؿ ا

مدمكعػػػػة العنا ػػػػر التػػػػي تمػػػػد القائػػػػد بالمعمكمػػػػات كالحيميػػػػات كاألرقػػػػاـ "ي: بتعػػػػريريـ لػػػػددارة العسػػػػكرية كىػػػػ
كرة سريعة كسػميمةس كالنتائ س كتست،مص المياـ التي تساعد عمى العمؿ العسكرم في م،تمؼ الظركؼ ب 

 س مف تحءيرات في اتداه تحقيؽ نتائ  مممكسة في ميداف النشاط العسكرم وكتكظؼ ما تقدم
الدارة العامػػػة المطبقػػػة فػػػي ال،دمػػػة العسػػػكرية كفقػػػان لسػػػمات ك، ػػػائص كميػػػاـ المنظمػػػة أك ىػػػي: 

 (.(1العسكرية التي تتطمب مريكمي القيادة كالدارة سممان كحربان"
: مدمكعػػػة مػػػف الدػػػراتات كالمبػػػادئ أنيـــا اإلدارة العســـكرية عمـــىؼ كمػػػا كيمكػػػف لمباحػػػث أف يعػػػرٌ 

كالقكاعد التي تنظـ شكؿ القكات المسمحة لي بأل ديشان منظمػانس لػو أنشػطتو العسػكرية المتمممػة فػي التػدريب 
كالعداد كالمػداد كالتكتيكػات اليدكميػة كالدفاعيػةس لتحقيػؽ أعمػى دردػة مػف الكرػاتة كالمركنػة لمك ػكؿ إلػى 

 كلة.األىداؼ القكمية العميا لمد
 

 :والتعريف السابق شامل لوظائف اإلدارة األساسية من ) تخطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة ( وىي
  ٌف األكؿ مػػف كظػػائؼ الدارة الدػػراتات كالمبػػادئ كالقكاعػػد: ىػػي بممابػػة مرحمػػة ،الت،طػػيط( كىػػي المكػػك

 الرئيسة.
 في القكات العسكرية. ديشان منظمان: كىي تممؿ تنظيـ الييكمية الدارية التي يدب التعامؿ بيا 
  مػداد كتكتيكػات ىدكميػة كدفاعيػة: ىػي عبػارة عػف الكظيرػة المالمػة عداد كا  أنشطة عسكرية مف تدريب كا 

 لددارة المتمممة ب،التكديو( كالتعميمات ال ادرة مف القيادة العميا لمديش،العسكر(.
 تنريػػذ الدارم كمػػف مػػـ تحقيػػؽ أعمػػى دردػػات الكرػػاتة كالمركنػػة لمك ػػكؿ لرىػػداؼ: كىػػي تعػػد مرحمػػة ال

 ،الرقابة( مف قبؿ قيادة الديش.
 

 عالقة اإلدارة بالعموم العسكرية:

إف القػػكات العسػػكرية مككنػػة مػػف ىيكميػػة كأفػػراد كعتػػادس لػػذا فيػػي أحػػكج إلػػى عمػػـ الدارة مػػف ،ػػالؿ 
إ ػػدار الت،طػػيط لمعمميػػات كالمكانيػػاتس كىػػي أحػػكج إلػػى تنظػػيـ لمييكميػػات كالميػػاـس كالتكديػػو مػػف ،ػػالؿ 

فالدارة العسكرية ما ىي إال فرع مف فركع الدارة  سس كالرقابة عمى ما تـ الت،طيط لواألكامر مف قبؿ القيادة
                                                 

 كردمس رابط المكءكع: الدارة العسكريةس د.( مقاؿ بعنكاف: (1
http://kenanaonline.com/users/alikordi/posts/703737 
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دارة المكارد البشرية كالماديةس مستممران الكقت  التي ت،تص بالدانب العسكرم في مداالت متعددةس كتكزيع كا 
افػة أشػكالو كأنكاعػو لمكحػدات كالتشػكيالت العسػكرية كالمعمكمات الالزمةس كفػي مدػاالت الػدعـ المكدسػتي بك

 .العاممة
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 الفصل األول
وظائف اإلدارة العامة، وبعض نماذجيا في ضوء 

 القرآن الكريم
 

 :كيشتمؿ عمى مبحميف
 

 الكريم القرآنفي ضوء العامة المبحث األول: وظائف اإلدارة 
 

 القرآنية اإلدارة من المبحث الثاني: نماذج
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في ضوء العامة المبحث األول: وظائف اإلدارة 

 الكريم القرآن
 

 كفيو أربعة مطالب:

  المطمب األول: التخطيط

  المطمب الثاني: التنظيم

  المطمب الثالث: التوجيو

  المطمب الرابع: الرقابة
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 الفصل األول
 نماذجيا في ضوء القرآن الكريموظائف اإلدارة العامة، وبعض 

    حيث قػاؿ ا تعػالى:طيات القرآف الكريـ  في ةالدارة كما تحتكييا مف عمـ كأسس كمعايير مكدكد

كمػػػػػف  [89النحػػػػػؿ: ]َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّ 
 في ءكت القرآف الكريـ. األساسية الءكت عمى أىـ كظائؼ الدارة ىذا المنطمؽ سأسمط

 
 

 الكريم القرآنفي ضوء العامة المبحث األول: وظائف اإلدارة 
 ةالكػػػريـ كالتػػػي تشػػػمؿ أربعػػػ القػػػرآففػػػي ءػػػكت  األساسػػػية فػػػي ىػػػذا المبحػػػث كظػػػائؼ الدارة سػػػأتناكؿ

 .(كالرقابةس التكديوك التنظيـس ك س ،الت،طيطأال كىي  مطالبس
 
 

 المطمب األول: التخطيط 
 :لغًة واصطالحاً  تعريف التخطيط
 التخطيط لغة:

طُّ: الطريقةي الميٍستىًطيمةي ًفي الش ػٍيتً ك  " ػٌط ًفػي األىرض ًإذا س كالت ٍ،ًطػيطي: الت ٍسػًطيرس ال،ى فه ي،ي : فيػالى ييقىػاؿي كى
ييػدىبكريهيسكىافى يرككر ًفي أىمره  ـه ًلمط ًريقىػةً  كى طك كأىنيػا اٍسػ ط ػةي: كػال،ى ط ػةي: الحػاؿي كاألىٍمػري  سكال،ي فه س كال،ي ييقىػاؿي دػاتى فيػالى كى

مىٍييىػا قىٍد عػزىـ عى ًفي نىٍرًسًو حادةه كى ًفي رٍأسو ،يط ةه ًإذا داتى كى أنػو قػد عػرض عمػيكـ ،طػة رشػد ،كفػي الحػديث س كى
 (2،في اليدل كاالستقامة. ان كاءح ان أمر  أم عرض عميكـ (1،"س(فاقبمكىا

 

 :  التخطيط اصطالحاً 
 ( 3،".كالدراتات المت،ذة اليادفة إلى إنداز عمؿو ما الالزمة التدابير مف مدمكعة"عبارة عف 

الت،طػػيط ىػػك عمػػؿ افتراءػػات عمػػا ":  ػػاحب كتػػاب الدارة األ ػػكؿ كاألسػػس العمميػػةكقػػد عٌرفيػػا 
سػػتككف عميػػو األحػػكاؿ فػػي المسػػتقبؿس مػػـ كءػػع ،طػػة تبػػيف األىػػداؼ المطمكبػػة كالك ػػكؿ إلييػػا كالعنا ػػر 

                                                 

س حػػديث 3/193س جبػػاب الشػػركط فػػي الديػػاد كالم ػػالحة مػػع أىػػؿ الحػػرب ككتابػػة الشػػركط ػػحيأل الب،ػػارمس الب،ػػارمس  (1،
 .2731رقـ/
عبدا  س م،تار ال حاحس أبك2/299معدـ متف المغةس رءاس ج س ينظر:290-287/ 7( لساف العربس ابف منظكرس ج2،

مػع المغػة مدس 2/48ج س ابف األميرسالنياية في غريب الحديث كاألمرس 19/252س تاج العركسس الزبيدمس ج1/93الرازمس ج
 .244ص سالعربيةس المعدـ الكسيط

 .664/ 1لعربية المعا رةس د. عمرس جمعدـ المغة ا( 3،
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كالمراحػػػؿ الم،تمرػػػة  سك،ػػػط السػػػير سككيريػػػة اسػػػت،داـ ىػػػذه العنا ػػػر سالكادػػػب اسػػػت،داميا لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ
 (1،."كالكقت الالـز لتنريذ األعماؿ سالكادب المركر بيا

دراسة البدائؿ الم،تمرة ألدات عمؿ معيف مػـ الك ػكؿ إلػى أفءػؿ البػدائؿ ": ىناؾ تعريؼ آ،ر ىكك 
 (2،."في كقت معيف كفي حدكد المكانات المتاحة معينان  الممكنةس كالتي تحقؽ ىدفان 

س لندػػاز عبػػارة عػػف عمميػػة التطمػػع لممسػػتقبؿىػػك  :التخطــيطمػػف ،ػػالؿ التعريرػػات السػػابقة أف  أرلك 
 . محددة ،الؿ فترة زمنية المتاحة المكانياتالتي تتناسب مع حدـ األىداؼ  كذلؾ بتحديدالمراد تحقيقوس 

 

 ن الكريم: آالتخطيط في القر 
 سكلكف مءمكنو ذكر في مكاءع عديدة فػي كتػاب ا الكريـ القرآفلـ يذكر لرظ الت،طيط  راحة في 

 :الكريـ فيما يمي القرآففي  التي كردت الشارة إلييا يطنماذج أنكاع الت،ط كسأعرض بعءان مف
 

 :حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ         كقػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى 

 ،[66]األنفال: َّمظ حط مض خض حض جض مص خص

حيػػػث دػػػات فػػػي الترسػػػيرس  سءػػػركرة الت،طػػػيط العسػػػكرم كاالسػػػتعداد ألم طػػػارئيػػػذه اآليػػػة تشػػػير إلػػػى ف
ىـس أييػا المؤمنػكف بػا ليؤالت الذيف كرركا بربيـس الذيف بينكـ كبينيـ عيدس إذا ،رتـ ،يانتيـ كغدر  (،كأعدكا
 عمػػييـس مػػفمػػا أطقػػتـ أف تعػػٌدكه ليػػـ مػػف اآلالت التػػي تكػػكف قػػكة لكػػـ  أم (س،مػػا اسػػتطعتـ مػػف قػػكة كرسػػكلو

 (3،.ت،يركف بلعدادكـ ذلؾ عدك  ا كعدككـ مف المشركيفس ك ترىبكف بو عدك ا كعدككـؿ السالح كال،ي
عنا ػػػػر الت،طػػػػيط كاممػػػػةس فاليػػػػدؼ كاءػػػػأل كىػػػػك إرىػػػػاب العػػػػدكس  اآليػػػػة كباسػػػتطاعتنا أف نسػػػػتنبط مػػػػف

ما مادية بحسب تكافرىكالمكانيات المتا  ا.حة إما بشرية كا 
 

 :ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ        كقػػاؿ تعػػالى 
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 .[49- 47: يكسؼ]   َّ جئ يي ىي ني مي زي

األدػػؿس الت،طػػيط لمكاديػػة األزمػػة طكيمػػة مػػف أنػػكاع الت،طػػيط كىػػك  يبػػٌيف ا تعػػالى لنػػا نكعػػان آ،ػػركىنػا 
فبعدما سمع يكسؼ عميو السالـ رؤيا الممؾ عمى لساف رسكؿ الممؾس استطاع أف يحػدد األزمػة فكػاف الحػؿ 

كقػد دىل يػـ عمػى كيريػة الت ػرؼ فػي ممػؿ ىػذه المقترح ليذه األزمة بالت،طيط السميـ مف يكسؼ عميو السالـ 

                                                 

 .172-171صاليكارمس  سؿ كاألسس العممية ك األ( الدارة 1،
 .58ص سبك سفأالدارة في السالـس ( 2،
 .14/31جالطبرمس س ينظر: دامع البياف في تأكيؿ آم القرآف (3،
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ت الم، ػػبةس فتزرعػػكف فييػػا دىأىبىػػان الظػركؼ ال ػػعبةس ب،طتػػو الحكيمػػة التػػي كءػػعياس فقػػاؿ: أمػا السػػبع سػػنكا
اً ػيؿ فػي أمػاكف  ػز ف المىحى أمػرىـ بتػرؾ مػا ك س آمنػةأم بالعمؿ الدؤكبس يعني بالدد كاالدتيادس كطمب أف تي،ى

حتػى إذا  (1،سبقػى لػو عمػى طػكؿ الزمػافالسػكس كذلػؾ أ وح دكه مػف الحنطػة فػي سػنبمو لػئال يرسػد كيقػع فيػ
اؼس أ،ذ ييعطي  ػٍت الًسػًنيٍف داتت السنكات الًعدى كؿ إنساف حسب حادتػو فقػطس كال زيػادة عمػى ذلػؾس فاٍنقىءى

ـ  بحسػػف ت،طػػيط كتػػدبير يكسػػؼ عميػػو السػػالـ كقػػد أنبػػأىـ بأنػػو  سالسػػبعس ك،ردػػكا مػػف ىػػذا المػػأزؽ بػػلذف ا مػػ
سػػيأتي عمػػييـ عػػاـه طيػػبس فيػػو يغػػاث النػػاس بػػال،يرات كالرحمػػات كالبركػػاتس حيػػث تكمػػر المحا ػػيؿ لدردػػة 

 .يأكمكنيابع ر الممراتس بعدما كانكا بالكاد  ؤكفيبدأنيـ 
س فػػلف المسػػمـ ندػػا النػػاس مػػف اليػػالؾ لسػػالـالقرآنػػي الػػذم ىػػدل ا إليػػو يكسػػؼ عميػػو ا الت،طػػيطكبيػػذا 

 .المستقبمي لترادم النكبات كاألزمات التي قد تحيط باألمة في كؿ مداؿ ممـز بالت،طيط
 

 :يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ُّ       كقػػػػػاؿ تعػػػػػالى َّ  

 س[4 - 2]المزمؿ: 
لى الت،طيط التربػكمس فػا عػز كدػؿ تشير إيذه اآلية القرآني،الت،طيط التربكم( ف الت،طيطكمف  كر 

عػالف مـ أمره بال بر عمى أذية أعدائػو بالعبادات المتعمقة بوسأمر نبيو   الػدعكة س مػـ أمػره بال ػدع بػأمرهس كا 
يػػأمره  فمػػـس األكقػػات كأفءػػمياس كىػػك قيػػاـ الميػػؿ العبػػاداتس كىػػي ال ػػالةس كب كػػدإلػػى اس فػػأمره ىنػػا بأشػػرؼ 
ر ذلػؾ فقػاؿ: }ًنٍ ػرىوي أىًك اٍنقيػٍص ًمٍنػوي  أم: مػف الن ػؼ مػـ قػدٌ }قيػـً الم ٍيػؿى ًإال قىًمػيال  بقياـ الميؿ كموس بػؿ قػاؿ: 

مىٍيًو  أم: عمى الن ؼس س }قىًميال  بأف يككف الممث كنحكه س أما إذا أتى النيار فيككف الممميف كنحكىا}أىٍك ًزٍد عى
ا طىػًكيال  أم: تػرددان فمو أمر آ،ر كعمؿ آ،ر عمػى حكائدػؾ كمعاشػؾس  س كليذا قاؿ: }ًإف  لىؾى ًفي اىلن يىاًر سىٍبحن

 (2،القمب كعدـ تررغو التررغ التاـ. يكدب اشتغاؿ
 

 :جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ    كقػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى 
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰرٰى ٰذ يي

 .[102]النسات:    َّيئ ىئ نئ مئ
إلػى طػائرتيفس  الدنػدس حيػث قٌسػـ طريقػة الت،طػيط لمحػرب فػي حالػة إقامػة ال ػالةيكءأل القرآف الكػريـ 

طائرة تقكـ ،مؼ النبي كت مي معوس كطائرة أ،رل تككف تدػاه العػدكس بحيػث لػك سػدد الم ػمكف، الطائرػة 
تىييـٍ األكلى( تككف الطائرة المانية مف كرائيـ يحرسكنيـس قكلو تعالى: ، ـٍ كىأىٍسًمحى ذيكا ًحٍذرىىي ٍليىٍأ،ي دعػؿ الحػذر  (سكى

                                                 

 .53/ 2( ينظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿس ال،ازفس ج1،
 .893 -892 /1السعدمس جتيسير الكريـ الرحمف في ترسير كالـ المنافس ينظر:  (2،
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كا ،يف األسمحة في كدكب األ،ذ كنظيره قكلػو تعػالى: فدمع بينو كب المداىدسآلة يتح ف بيا  د  ال ػًذيفى كىرىػري كى
ٍيمىةن كاًحدىةن  ـٍ مى مىٍيكي ـٍ فىيىًميميكفى عى ـٍ كىأىٍمًتعىًتكي ًتكي ٍف أىٍسًمحى كىال س ،تمنػكا أف ينػالكا مػنكـ غػرة فػي  ػالتكـ (سلىٍك تىٍغريميكفى عى

ـٍ أىذلن ًمٍف  ـٍ ًإٍف كافى ًبكي مىٍيكي ناحى عى تىكيـٍ دي ػعيكا أىٍسػًمحى ر، ػة ليػـ فػي كءػعيا إذا  (مىطىرو أىٍك كيٍنػتيـٍ مىٍرءػى أىٍف تىءى
ذيكا ، سمقؿ عمييـ أ،ذىا بسبب مطر أك مرضس كىذا مما يؤيد أف األمر باأل،ذ لمكدكب دكف االستحباب كى،ي

ـٍ  كدات في  حيأل الب،ارم مكءحان كمبينان  (1،سأمرىـ مع ذلؾ بأ،ذ الحذر كي ال ييدـ عمييـ العدك (ًحٍذرىكي
مىٍيػػًو  ذلػػؾ عمػػى لسػػاف عبػػدا بػػف عمػػر رءػػي ا عنيمػػاس حيػػث يقػػكؿ: ػػم ى اي عى ػػعى رىسيػػكًؿ الم ػػًو  ى ٍكتي مى ػػزى غى

س ػػم ـى ًقبىػػؿى نىٍدػػدو سى كى
س (2، ٍينىػػا العىػػديك  فىكىازى

س (3، ـٍ ػػافىٍرنىا لىييػػ ػػم ى اي ، (4،فى ى ـى رىسيػػكؿي الم ػػًو  ى ػػمكي لىنىػػاس فىقىػػا ػػم ـى يي ى سى مىٍيػػًو كى  عى
مىٍيًو كى  م ى اي عى س كىرىكىعى رىسيكؿي الم ًو  ى مىى العىديكك مكي كىأىٍقبىمىٍت طىاًئرىةه عى دى فىقىامىٍت طىاًئرىةه مىعىوي تي ى سىدى م ـى ًبمىٍف مىعىوي كى سى

فيكا مىكىػػافى الط اًئرىػػًة ال تًػػي  ػػرى ـ  اٍن ى ػػٍددىتىٍيًفس ميػػ ـٍ سى ـى ًبًيػػ ػػم  سى مىٍيػػًو كى ػػم ى اي عى كىػػعى رىسيػػكؿي الم ػػًو  ى ػػاتيكاس فىرى س فىدى ػػؿك ـٍ تي ى لىػػ
دى سىٍددىتى  سىدى ٍكعىةن كى س فىرىكىعى ًلنىٍرًسًو رى ـٍ ـى كيؿُّ كىاًحدو ًمٍنيي س فىقىا م ـى دى سىٍددىتىٍيًفس ميـ  سى سىدى ٍكعىةن كى  (5،.(ٍيفً رى

 

 :[94]الحدر:   َّ  ىه مه جه ين ىن من  ُّ    كقاؿ تعالى. 

التػػي تحػػدث عنيػػا القػػرآف الكػػريـ كيػػؼ كانػػت دعػػكة النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ  طالت،طػػي ومننصرننو 
أمػر رسػكلو بػأٍف يبػدأ فػي تبميػغ  ـةس مػيٌ سػرٌ حيػث كانػت فػي أكًؿ مىراحميػا  ككيؼ كانت المراحؿ التي مٌر بياس

كذلػػؾ ليكػػكفى ًبيػػـ قػػكة يعتمػػد عمييػػا  سألىن يػػـ األقػػرب إليػػوس كاألكلػػى بت ػػديقو سالرسػػالة بأقربائػػو كأبنػػات عشػػيرتو
 نت مت زت رت يب ُّ   قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:حيػػػػػػػث لدسػػػػػػػالـس بعػػػػػػػدى ا فػػػػػػػي د،ػػػػػػػكؿ النػػػػػػػاس 

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت

 جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ   كقػػاؿ تعػػالى: [س217- 214]الشػػعرات:        َّمل

] النحؿ:   َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت جتحت هب مب خب
س النػاس ككيريػة الت،طػيط ليػا حتػى يػؤمف بػو د لنبيػو أسػمكب الػدعكة الػذم سػيتبعوحػدٌ ا عز كدؿ ف س[125

مراعػاة مقتءػى الحػاؿس كم،اطبػة كػؿ قػـك  سالػدعكة بالحكمػة يػاكمنكبٌيف لو األساليب التػي ات،ػذىا لمػدعكةس 

                                                 

 .2/94س البيءاكمس جأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿينظر:  ((1
تحرػة »منحة البارم بشرح  حيأل الب،ارم المسػمى س إلى العراؽ ،قبؿ ندد( دية ندد كىك كؿ ما ارترع مف بالد العرب (2،

 .3/8س زكريا األن ارمس ج«البارم
 .3/8س الم در السابؽس جالرقاعابمناىـ كذلؾ في غزكة ذات ،فكازينا العدك( ق (3،
 .3/8س الم در السابؽس جافرناىـ( قمنا  ركفا في مقابمتيـ،ف افرنا ليـ( في نس،ة ،ف  (4،
 .942رقـ الحديثس 14/ 2ج باب  الة ال،كؼس س حيأل الب،ارمس الب،ارم (5،
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بمػػا يعرفػػػكفس كأ،ػػذىـ بػػػالرفؽ كالتمطٌػػػؼس كا،تيػػار الكقػػػت المناسػػػب لممكعظػػة التػػػي يػػػراد كعظيػػـ بيػػػاس حتػػػى 
 (1،،ير.تتقبميا النركسس كتنترع بما فييا مف 

 

 المطمب الثاني: التنظيم 
 :واصطالحاً  التنظيم لغةً تعريف 

 ًة:التنظيم لغ
ـى " س كنظمػػت النػػكف كالظػػات كالمػػيـ: أ ػػؿ يػػدؿ عمػػى تػػأليؼ شػػيت كتأليرػػوس كنظمػػت ال،ػػرز نظمػػان  نىظىػػ

ػػػٍمؾً كنظػػػـ  سالشػػػعر كغيػػػره مىعىػػػوي ًفػػػي السك مىػػػى الممىػػػؿ (2،"سالمٍُّؤليػػػؤى دى ـى األىمػػػرى عى رى أىٍك س كنىظىػػػ ٍنتىػػػو بًػػػ ،ى ػػػٍيتو قىرى ككػػػؿُّ شى
و ًإلىػى بىٍعػضو  مىٍمتى بعءى كالتنظػيـ:  (4،سانػتظـ الشػيت: أم تػألؼ كاتسػؽك كيقػاؿ نظػـ أمػره أقامػو كرتبػوس  (3،سءى

ًفيو دكدة التركب" كىاًىرس كى مف نظـ اٍلدى
".،5) 

 
 

 :التنظيم اصطالحاً 
يا في ت رؼ التي تحدد الطريقة التي يدب اتباع كالرشاداتكالنكاىي  األكامرمدمكعة "ىك 

 (6،."الدارمس كالنظاـ قت ادماالمعيفس كمنو النظاـ 
ظمػةس : "العمميػة التػي تحػدد الدػزت الػذم ييػدؼ إلػى تىحقيقػو كػؿُّ عءػك فػي المنوبأنػ آ،ػركففو يعرٌ ك 

لت ػػبألى أكمػػرى كرػػاتة فػػي  سكذلػػؾ بغػػرًض تىحقيػػؽ االنسػػداـ بػػيف ديػػكدىـ سككػػذلؾ العالقػػات بػػيف األعءػػات
 (7)."تحقيؽ اليدؼ

قػائـ عمػى كتػاب ا كسػنة "البنات التنظيمػي المطبػؽ فػي الدكلػة السػالميةس كال :بأنو كيعرفو آ،ركف
 (8،". م ى ا عميو كسم ـ كالذم ييدؼ إلى تىحقيؽ ىدؼ شرعي في ظؿ ظركؼ إنسانيةرسكلو 

                                                 

 .7/398ال،طيبس جالترسير القرآني لمقرآفس ينظر:  (1،
س التكممػػػػة كالػػػػذيؿ كال ػػػػمة لكتػػػػاب تػػػػاج المغػػػػة ك ػػػػحاح العربيػػػػة :س ينظػػػػر5/443فػػػػارسس جمقػػػػاييس المغػػػػةس ابػػػػف معدػػػػـ  (2)
س س م،تػػار ال ػػحاح33/497لزبيػػدمس جتػػاج العػػركسس اس 166-8/165جس الرراىيػػدمكتػػاب العػػيفس  س6/155 ػػغانيس جال
 .5/2041بيس جس الراراال حاح تاج المغة ك حاح العربية س492-5/491س معدـ متف المغةس رءاس ج1/313لرازمس جا
 .12/578العربس ابف منظكرس ج لساف (3،
 .933ص مع المغة العربيةسمد سالمعدـ الكسيط (4)
 .1/288لكركمس جس االكميات (5،
 .1/482س جقنيبي -قمعدي  سمعدـ لغة الرقيات (6،
 .314ص سأ كؿ الدارةس عساؼ (7،
 .106ص سالبناس التنظيـ بيف الدارة السالمية كالدارة العامة (8،
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"كظيرة إدارية تىيدؼ إلى تحقيؽ أغراضو شرعيةس كتعمؿ عمى تنسيؽ النشاطات كالديكدس أك ىك:  
العالقػػة بػػيف أعءػػات المنظمػػة فػػي إطػػاًر مػػا كرد فػػي القػػرآف الكػػريـس كمػػا دػػاتت بػػو السػػنة النبكيػػة كتىحديػػد 
 (".(1المطيرة

بأنو "كظيرػة إداريػة رئيسػة تسػعى إلػى تىحديػد كػؿ النشػاطات المباحػة فػي المؤسسػةس  كيعرفو آ،ركف
بحيث يمكػف إسػناد كػؿ منيػا إلػى الشػ،ص الػذم  ستقسيميا إلى مدمكعات مف األعماؿ كتىحديد أكديياس مـ

ة بػػيف تتػكفر فيػو مكا ػرات كشػركط ميعي نػةس مػع تكءػػيأل كػؿ الحقػكؽ كااللتزامػاتس ككػذلؾ العالقػات الدا،ميػ
فػي المؤسسػةس كالمتعػامميف معيػا مػف ال،ػارج أفػرادنا كمؤسسػاتس فػي ءػكت  -رؤسػات كمىرؤكسػيف-المكظريف 
 2) ،".كذلؾ مف أدؿ تىحقيؽ أىداؼ مشركعة سلسالميةميمات مى درىا الشريعة اأحكاـ كتع

 

 الكريم:  القرآنالتنظيم في 
يعٌد التنظيـ المرحمة المانية بعد الت،طيطس حيث يقكـ بتحكيؿ ال،طط إلى ممارسات عممية لتحقيػؽ 

منة فػػي آياتػػوس فقػػد ءػػتبػػؿ دػػاتت الكممػػة م سلػػـ يػػرد لرػػظ التنظػػيـ فػػي كتػػاب ا عػػز كدػػؿاألىػػداؼس كىنػػا 
التنظػيـ الربػانيس كالتنظػيـ البشػرم  مػف حيػث القرآنيػةمبػادئ التنظػيـ فػي الدارة  تشػممتنكعت اآليػات التػي 

س (تركيض السمطة لتنظيـ شئكف الدكلةك  سمؿس كالتدرج الرئاسيالسمطة كالسياسة في العك تقسيـ العمؿس ،ممؿ 
 .حياتنا التنظيـ الدارم فيمبدأ ير إلى ءركرة تشكالتي قرآنية اليات اآل أذكر بعءان مفكىنا س

ىك أدؽ كأعظـ تنظيـس فكمير مف اآليات التي نمرُّ عمييا تتحدث عػف بػديع كتنظػيـ ني إف التنظيـ الربا
النسػاف مػف ،مقو التػي تػدعكا إلػى التكحيػد كاليمػاف بػاس فمػف بػيف اآليػات التػي تكءػأل ذلػؾ مراحػؿ ،مػؽ 

 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّ     فقػد قػاؿ تعػالى:س نيايتػو كمكتػوبدايتو كيػؼ نشػأس إلػى 
 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت  خت حت جت هب مب خب حب
عمى الناس  س كالمعنى: "أف[16 – 12المؤمنكف: ] َّ حض جض مص خص حص مس خس  حس

أف ينظركا إلى أ ؿ تككينيـس فلنو مف دالئؿ قدرتنا المكدبة لديماف با كبالبعثس فلننا ،مقنا النساف مف 
الرحـس  فيتستقر  -مات فيو كؿ عنا ر الحياة األكلى  أم -مـ ،مقنا نسمو فدعمناه نطرة  س،ال ة الطيف

س مػـ  ػي رنا الػدـ بعػد مقػيأل البكيءػة كال، ػاب دمػان مـ  ي رنا ىذه النطرة بعد ت سح يف كىك مكاف مستقرٌ 
النياية بعد  فيس مـ كسكنا العظاـ بالمحـس مـ أتممنا ،مقو ف ار ذلؾ قطعة لحـس مـ  يرناىا ىيكال عظميان 

،مقتػو  فػيعظمتػو كقدرتػوس فيػك ال يشػبو أحػد  فػينرخ الركح فيو ،مقان مغايران لمبدأ تككينوس فتعػالى شػأف ا 

                                                 

 .98صس السمطاف سالنمكذج السالمي في الدارة: منظكر شمكلي لددارة العامة (1،
 .29صس المزادي سالتنظيـ الدارم في السالـ: مريكموس ك، ائ و (2،
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بداعو مـكت كيره   سذكرناه مف أمركـ  ائركف إلػى المػكت ال محالػة الذمبعد ذلؾ  -آدـ  بنييا  -إنكـ  كا 
 (1،."مـ إنكـ تبعمكف يـك القيامة لمحساب كالدزات

 

 .[55]يكسؼ:  َّ  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ُّ     كقاؿ تعالى:
كىػي طريقػة لتنظػيـ النتػاج بػأف يت، ػص كػؿ مبػدأ الت، ػص تتحدث ىذه اآلية في عمـ الدارة عػف 

عامؿ بدزت مف العممية النتادية فالت، ػص فػي العمػؿ يعطػي م،ردػات أعمػىس ألف العامػؿ ي ػبأل أكمػر 
قاؿ يكسؼ لمممؾ: ": (2، قاؿ أبك دعررميارة في ميمتو المحددة لوس فالقرآف الكريـ لـ يغرؿ عف ىذا األمرس 

  (3،."لما استكدعتنيس عميـ بما كليتنيادعمني عمى ،زائف أرءؾس إني حريظ 
النػاس بلشػغاؿ ىػذه الكظيرػة ألنػو أكمػرىـ ل ديؽ يكسؼ عميو السالـ كػاف أدػدر ف افبٌينت ىذه اآلية بأ

 .ت،  ا
 

 :من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ   كقػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػالى 

 ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 رب ىئيئ نئزئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت يبرت ىب نب مب زب

 ين ىن نن من زن رن مميلام ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف

  َّ جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي مينيزي ري ٰى

 .[178 – 177]البقرة: 
يبٌيف ا عز كدؿ في ىذه اآليات الكريمة أحكامان عدة لتنظيـ شئكف عباداتنا مف  الة ك ػياـ كحػ س 

النظػػاـ المتبػػع فػػي النرػػاؽ المػػاليس كاآليػػة المانيػػة ككػػذلؾ معامالتنػػا اليكميػػة فندػػد اآليػػة األكلػػى تتحػػدث عػػف 
ة مف ،ػالؿ العػدؿ يعيشة راءفييا ـ حياة األمة بدعميا حياة آمنة مطمئنة يعيش الدميع ينظتتحدث عف ت

 .كالمساكاة المتممؿ بحد الق اص
 

                                                 

 .1/503لدنة مف عممات األزىرس جالمنت،ب في ترسير القرآف الكريـس  (1،
 لو ت انيؼ كميرةس ئىةالباىرةس مات سنة عشر كمالث مالت انيؼ ا احب  محمد بف درير الطبرم الماـ أبك دعرر( 2،

 .7/25س ابف حدرس جلساف الميزافكمنيا ترسير القرآفس ينظر: 
 .149 – 16/148جس دامع البياف في تأكيؿ آم القرآفس الطبرم (3،
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 :النمػػػػػػػػػؿ:  َّ ىف  يث  ىث نث  مث زث  رث  يت  ىت ُّ   كقػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى[
17]. 

س فيذه اآلية دليؿ كاءأل لمرحمة عميو السالـ سميمافلنظاـ الدندية في ممؾ  كاءحةن اآلية  كرة  تيظير
التنظػيـ فندػػد القائػػد يقػػـك بترقػػد ديشػو كيػػنظـ ال ػػركؼ فيدمػػع الدػػيش كيحشػرىـ فػػي مكػػاف عسػػكرىـ كيقػػـك 

أكليػـ مػف سػبؽ آ،ػرىـس كآ،ػرىـ مػف التػأ،ر عػف سػابقيـس كيمنعػكف بتكزيع كترتيب كتنظيـ ال ركؼ فيمنػع 
 ركج عف ال ركؼ إلى اليميف أك الشماؿ.مف ال،

 

 :مض خض حض مصجض خصمسحص خس حس جس جخمخ مح جح مج ُّ     كقاؿ تعالى 

 [.32الز،رؼ:] َّمق حق مف خف حف مغجفجغ مع جع مظ حط
مف أسس التنظػيـ النػادأل تحديػد الييكػؿ الػذم يػنظـ مسػؤكليات كػؿ فػرد دا،ػؿ المنظمػةس فػا عػز كدػؿ 

فقد قٌسـ ا األرزاؽ بيف الناس كدعػؿ الػبعض أقكيػات  ـ دميع العالقات في الككف كالحياةسكيؼ نظٌ  يكءأل
لي رؼ بعءيـ  أم س،ريان  ليت،ذ بعءيـ بعءان كأغنيات كالبعض ءعرات كفقراتس حيث دات في الترسير: "

س،ركىـ في أشغاليـ حتى يتعايشكا كي مكا إلى منافعيـ ىذا حكائديـ كيست،دمكىـ في مينيـ كي بعءان في
قػػاـ بػػأكؿ حينمػػا  سعميػػو ال ػػالة كالسػػالـمحمػػد  نػػامعممكقػػدكتنا فػػي التنظػػيـ النػػادأل  س(1،"بمالػػو كىػػذا بأعمالػػو

 .عممية تنظيـ في بنات الدبية الدا،مية حيف ىادر إلى المدينة حيث آ،ى بيف الميادريف كاألن ار
 

 :هتمث مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه ُّ       كقاؿ تعالى 

 .[165]األنعاـ:   َّ مك لك هش مش هس مس هث

التػػدرج اليرمػػي لممنا ػػب كال ػػالحيات مػػف أىػػـ  ػػكر التنظػػيـس فندػػد القػػرآف قػػد تحػػدث عػػف يعػػد 
 كرد الكميػر مػف اآليػات القرآنيػةقػد ك  التدرج مف األعمى إلى األسػرؿ عمػى شػكؿ سمسػمة المراتػب الداريػة

 مئ هي مي خي حي جي ٰه مه ُّ   قػػػػاؿ تعػػػػالى: :س منيػػػػاالتػػػػي تتحػػػػدث عػػػػف ىػػػػذه ال ػػػػكرة
كال شػػػؾ أف ىػػػذا التػػػدرج فػػػي التنظػػػيـ الدارم  س[11]المدادلػػػة:  َّمث هت مت هب هئمب
ألنػػو يتنػػافى مػػع المبػػادئ السػػالمية القائمػػة عمػػى مبػػدأ  سال يعنػػي أف يكػػكفى ىنػػاؾ تىميُّػػز طبقػػي القرآنػػي

قػػد بػػي ف السػػالـي أف  ىػػذا الترػػاكت بػػيف البشػػر فػػي أكػػـر النػػاس عنػػد ا أتقػػاىـس ك  المسػػاكاة كالعػػدؿس كأف  
 يقػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ ا تبػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ كتعػػػػػػػػػػػػػػػػالى: لػػػػػػػػػػػػػػػػذاس العمػػػػػػػػػػػػػػػػـمدػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األعمػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ طبقنػػػػػػػػػػػػػػػػا لترػػػػػػػػػػػػػػػػاكتيـ فػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 .[76]يكسؼ:    َّمثحجمججحختمتهتهبجتحتُّ 

 

                                                 

 .271 /3س جبركاتال س أبكالتنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ مدارؾ( ترسير النسري 1،
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 المطمب الثالث: التوجيو في ضوء القرآن الكريم
 :التوجيو لغةً 

يقػاؿ  تسكالكدػو مسػتقبؿ لكػؿ شػي سلشػيت،كدو( الكاك كالديـ كاليات: أ ؿ كاحد يػدؿ عمػى مقابمػة " 
عػػالى: }كلكػػؿ قػػاؿ ا ت سكالكديػػة: كػػؿ مكءػػع اسػػتقبمتو سكربمػػا عبػػر عػػف الػػذات بالكدػػو سكدػػو الردػػؿ كغيػػره
وي  (1،"سككديت الشيت: دعمتو عمى ديةس [148كدية  ]البقرة:  ًميعنا: المكءعي ال ًذم تىتىكىد  كالًديىةي كالًكٍديىةي دى
تىٍقً ػديهي  ػؿ   سًإلىٍيًو كى ػو األىمػرى  سًكٍديىػةى أىٍمػرًه أىم قىٍ ػدىهي  كءى ـٍ ًمػٍف  سكىٍديىػوي ييًريػدي كىدك ـٍ يىٍسػتىًق ػمىالن لرىمػر ًإذىا لىػ ييٍءػرىبي مى

ػػوى لىػػوي تىػػٍدًبيرنا ًمػػٍف ًديػػةو أي،ػػر  الكديػػو: مػػف فيػػو ك  (3،ككدػػو الكػػالـ: السػػبيؿ الػػذم تق ػػده بػػوس (2،لسديػػةو أىف ييكىدك
 (4،.، اؿ حميدة مف شأنو أف يعرؼ كال ينكر

 

 :التوجيو اصطالحاً 
ػػو إلػػى المػػكاطنيف أك األىٍتبػػاع سأك بيػػاف أك ني ػػأله  إرشػػاده ىػػك  ميمػػة يسػػندىا السػػمطاف  "ىػػك أك (5،سيكد 

 (6،".إياه في القميـإلى أحد أتباعو في األقاليـ أك من ب يقمده 
فػػراد كالشػػراؼ عمػػييـ بأنػػو الكظيرػػة الداريػػة التنريذيػػة التػػي تنطػػكم عمػػى قيػػادة األ" آ،ػػركف:فػػو يعرٌ ك 

تماميػػا كتحقيػػؽ التنسػػيؽ ا  كتػػكديييـ ك  بػػيف مديػػكداتيـ كتنميػػة التعػػاكف رشػػادىـ عػػف كيريػػة تنريػػذ األعمػػاؿ كا 
  (7،."بينيـ مف أدؿ تحقيؽ ىدؼ مشترؾ ،تيارماال

دارة مػػف تحقيػػؽ التعػػاكف بػػيف العػػامميف فػػي المنشػػأة كتحريػػزىـ الكيريػػة التػػي تػػتمكف بيػػا ال" :ىػػكأك 
 (8،."لمعمؿ بأق ى طاقتيـ كتكفير بيئة العمؿ المالئمة كالتي تمكنيـ مف إشباع حاداتيـ كتحقيؽ أىدافيـ

 
 
 
 
 

 اإلدارة اإلسالمية نظر مفيوُم التوجيو في 
: "مدمكعة مف الرشادات التػي تتعمػؽ بمقا ػد تح ػيؿ مف كدية نظر الدارة السالمية التكديوك 

 (9،.العمـك كبطرؽ دراستيا ككدكه است،داميا في ءكت التربية السالمية"
                                                 

 89-6/88المغة العربيةس ابف فارسس جمقاييس ( (1
 سأساس البالغةس 1/334جس أبك عبدا الرازم سم،تار ال حاحس ينظر: 560-13/554ج ( لساف العربس ابف منظكرس(2

 322-2/321الزم،شرمس ج
 .1015مدمع المغة العربيةس س المعدـ الكسيط ((3
 .1/334س جالمناكم ميمات التعاريؼس: التكقيؼ عمى س ينظر1/251لدردانيس جالتعريراتس ا (4،
 3/2407عمرس ج س د.معدـ المغة العربية المعا رةينظر:  (5،
 .11/46س جل،ياطاك  نقمو إلى العربية كعمؽ عميو: النعىيميس ينيارت بيتر ر تكممة المعادـ العربيةس  (6،
 .89ص سالقيادة الداريةس العالؽ( 7،
 .175ص سربحيأسس الدارة المعا رةس ( 8،
 .100س صكالمعارؼ كالرنكفس يالدف أساسيات التأ يؿ كالتكديو السالمي لمعمـك9) ،
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"إعػادة النظػر فػي الدراسػات العمميػة بعامػة كالنسػانية منيػا ب،ا ػة كتأ ػيميا كفػؽ  فو آ،ركفيعرٌ ك 
 (1،مكابت الركر السالميس ك ياغتيا في إطار السالـ".

عداد الدراسات كالعمكـ التربكية في ءكئيا ": كقيؿ يءاح النظرية التربكية السالميةس كا  بأنو بياف كا 
نظريػة التربكيػة السػالميةس فمػا كػاف متكافقػان معيػا قبمنػاه كعممنػا ال كعرض ما ىك مكدػكد منيػا عمػى معػايير

 (2،."بوس كما كاف م،الران ليا فيك رد
 

 الكريم:  القرآنالتوجيو في 
كالتػي الم،تمرة لـ تأًت كممة التكديو  ريحة في كتاب ا عز كدؿس بؿ داتت بمعانييا كأنكاعيا 

 كأس ةفقييػػ سػػكاتن أكانػػت الربػػاني مػػف أكامػػر كنػػكاىي التكديػػويػػي تحتػػكم عمػػى نػػكاحي الحيػػاة ف تتعمػػؽ بدميػػع
 :التي تتحدث عف ىذه الكظيرة آيات ا عز كدؿ بعءان مف كسأذكرس ةعسكري كأ ةسإداري كأ ةسمعيشي
 

  فمػػف التكديػػو الربػػاني فيمػػا يتعمػػؽ بػػاألكامر كالنػػكاىيس فندػػدىا بكمػػرةس كذلػػؾ حتػػى يسػػتقيـ ال،مػػؽ مػػف ،ػػالؿ
 جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض    ُّ التكدييات العمكية الربانية كقكلو تعالى: 

 .[130]آؿ عمراف:  َّمق حق مف خف

األمػػػكر الماليػػػة ،البيػػػع فتكديػػػو ا تعػػػالى لنػػػا بكيريػػػة التعامػػػؿ فػػػي حياتنػػػا العمميػػػة كالمعيشػػػية فػػػي 
ال تػػػػأكمكا الربػػػػا فػػػػي إسػػػػالمكـ بعػػػػد إذ ىػػػػداكـ لػػػػوس كمػػػػا كنػػػػتـ تأكمكنػػػػو فػػػػي  كالشػػػػرات(س ،ال تػػػػأكمكا الربػػػػا( أم:

 (3،داىميتكـ.
 

 :جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  ُّ    كقػػػػاؿ تعػػػػالى 
 .[208: البقرة]  َّمخ جخ مح

س كتر ػيالن  العمػؿ بشػرائع السػالـ كميػا دممػةن ك  سيأمرنا ا تبػارؾ كتعػالى كيكدينػا بالػد،كؿ فػي السػالـ
 كيحذرنا مف فعؿ المعا ي كاتباع الشيطاف.

  مم يلام ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ   قػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى:ك 

 .[173البقرة: ] َّ يي ىي  ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن

                                                 

س القطافس ( 1، مريـك التكديو السالمي لمعمـك كأىدافو كأسسو العامةس كرقة قدمت إلى مؤتمر التكديو السالمي لمعمـك
 .68صىػس 1413القاىرةس 

 الرابط:س آؿ عمرك سمقاؿ بمكقع نحك تربية إسالمية كاعية( 2،
http://www.tarbyatona.net/include/plugins/article/article.php?action=s&id=266 

 .7/204( ينظر: الدامع ألحكاـ القرآفس القرطبيس ج3،

http://www.tarbyatona.net/include/plugins/article/article.php?action=s&id=266
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ال،بائػث كالميتػة كالػدـ كلحػـ نا حـر عميس فايكيبٌيف لنا المحظكرات كالمنيي عن الكريـالقرآف  يكدينا
لر ػػناـ فػػذكر عميػػو اسػػـ غيػػر ا كقػػكليـ باسػػـ كمػػا ذبػػأل  :أم ىػػؿ بػػو لغيػػر اأي  امػػككػػذلؾ ال،نزيػػر 

 (1،.الالت كالعزل
 

 :اآليػػة فييػػا أمػػره س [31: األعػػراؼ]  َّ جه ين ىن من جنحنخن يم ىم ُّ      كقػػاؿ تعػػالى
الالزمػة لبنػات دسػدهس كقػد نيػت فػي نرػس  باألكؿ كالشرب ليح ؿ النساف عمى ما يمزمو مف العنا ر
أساسػان لحيػاة النسػاف كدسػتكران   ػحيان  تيعػدالكقت عف الفػراط فػي ذلػؾس كلعػؿ ىػذه اآليػة أحػؽ مػف أف 

(2،لمعيشتو.
 

 

 :س[191]البقػػػػرة:  َّىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من    ُّ   كقػػػػاؿ تعػػػػالى  
القرآف يكدػو المداىػديف كالدنػكد بكيريػة دستكر أمتنا فندد س التكديو العسكرمأيءان كمف  كر التكديو 

القتػاؿ عنػد المسػدد الحػراـ كذلػؾ عػف فري ىذه اآلية نيػى ا المػؤمنيف اس ك البدت مف المعركة كأيف يقاتم
 .داز قتاليـ سعند المسدد الحراـ دأ العدك القتاؿتبامف باب التعظيـ لحرماتوس فلذا 

 

  :جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ كقػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى 

 .[6]المائدة: َّ جه ين ىن من خن حن

  .كىك تكديو فقيي لكيرية الكءكت المؤمنيفسلكافة  كندات ري ىذه اآلية الكريمة تكديوف 
 
 

 :حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ُّ    كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى 
 حس جسمخجخ مح جححجمج مث متهت ختحتجت هب مب
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 .[237 – 236]البقرة:  َّلك خك حك جك حقمق مف خف
فري ىذه اآلية تكديػو رٌبػاني لنػا بكيريػة التعامػؿ مػع المطمقػة قبػؿ الدمػاع كقبػؿ فػرض الميػرس كالمطمقػة 

مير إذا طمقتـ قبؿ الد،كؿ بيػف كقبػؿ أف كال كال إمـ عميكـ قبؿ الدماع كقد قيٌدرى الميرس كدات في الترسير: 
عػػف رءػػا كطيػػب ـ نركسػػيفس كلػػتكف لت،ريػػؼ آال يتمػػتعف بػػو سكلكػػف أعطػػكىف مػػف المػػاؿ تيقػػدكركا ليػػف ميػػرىاس

أىػػؿ  يمتزميػػا التػػيعطيػػة مػػف أعمػػاؿ البػػر بقػػدر كسػػعو كالرقيػػر بقػػدر حالػػوس كىػػذه ال ي،ػػاطرس كليػػدفعيا الغنػػ
ذا طمقػػتـ النسػػات قبػػؿ الػػد،كؿ بيػػف  بعػػد تقػػدير ميػػكرىفس فقػػد سال،يػػر كالحسػػاف كدػػب ليػػف ن ػػؼ الميػػر  كا 

                                                 

 .1/102ج سينظر:  ركة التراسير ال ابكني (1،
 .221س صالمكحأ. د. عبد السالـ العداز العممي في القرآف الكريـس ينظر: 2) ،
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محت الزكدػػةس كمػػا أن ييػػف  ال يعطػػيف أكمػػر مػػف الن ػػؼ إال إذا سػػالمقػػدر كيػػدفع إلػػييفس إال إذا تنازلػػت عنػػو 
 (1،.نرس الزكج فأعطاىا المير كمو

 

 :رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ  ُّ   كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى 
 .[21]المؤمنكف:    َّزث

فري اآلية تكديو رباني لرمػة عمػى العمػؿ كالكػٌد لدتيػاف بمقمػة العػيشس فػا عػز كدػؿ ،مػؽ لنػا األنعػاـ 
البؿ كالبقر كالغنـس لننترع مف لحميا كلبنيا كلنستريد مف دمدىا كأكبارىا ك كفيا في  ناعة المالبس مف 

 كاألماث.

 

 في ضوء القرآن الكريمالمطمب الرابع: الرقابة 
 :الرقابة لغةً 

مػػػف ذلػػػؾ الرقيػػػبس كىػػػك  سس يػػػدؿ عمػػػى انت ػػػاب لمراعػػػاة شػػػيتالػػػرات كالقػػػاؼ كالبػػػات أ ػػػؿ كاحػػػد: رقػػػب"
: كىىيػػكى الحػػافظي "ك  (2،"الحػػافظ ًقيػػبي ٍنػػوي شػػيته  الر  ًرػػيظي س ال ػػًذم الى يىغيػػبي عى : الحى ػػدىهك س كالر قيػػبي  ساٍرتىقىبىػػو: اٍنتىظىػػرىه كرى ى

 : س كقكلو تعالى:كالت رىقُّبي ـٍ تىنتىًظٍر قىٍكًلي س[94طو: ] َّ جئ يي ىي ُّ  ااًلٍنًتظىاري ٍعنىاهي لى : تىنىظُّري  سمى كالت رىقُّبي
ػػٍيًش: طىًميعىػػتييـ ًقيػػبي الدى . كرى قُّػػعي شػػيتو ٍرقىبػػةو ليىٍحريسىػػيـ سكتىكى مىػػى مى : حاًرسيػػيـس كىىيػػكى ال ػػًذم ييٍشػػًرؼي عى ًقيػػبي القػػكـً  سكرى

 : ًقيػػػػػػػبي  س[117المائػػػػػػػدة: ] َّخض  حض جض مص خص حص ُّ  : تعػػػػػػػالى يقػػػػػػػكؿالحػػػػػػػاًرسي الحػػػػػػػاًفظي كالر 
ػػؿ  ػػريبً  سال ػػًذم يىٍرقيػػب ًلٍمقىػػٍكـً رىٍحمىيػػـس ًإذا غػػابيكاكالر ق ابػػةي: الردي ك ػػؿ بالء  : الميكى ًقيػػبي ًقيػػبي الًقػػداًح: األىًمػػيفي  سكالر  كرى
ػػريبً  مىػػى الء  : ىيػػ سعى ًقيػػؿى ٍيًسػػرً كى ارقبػػكا ،كفػػي الحػػديث:  سأم حرسػػو كالحظػػو :رقىبىػػوك  س(3،"كى أىًمػػيفي أى ػػحاًب المى

كفػػالف ال يراقػػب ا  س: راقػب ا فػػي عممػػو: ،افػو ك،شػػيوكيقػػاؿ سفػػييـأم احرظػػكه  (4،(محمػدان فػػي أىػػؿ بيتػو
 (5،.في أمره: ال ينظر إلى عقابو فيركب رأسو في المع ية

 

 

                                                 

 .1/56المنت،ب في ترسير القرآف الكريـس لدنة مف عممات األزىرس جينظر:  1)،
س المحكػـ 1/137س الرػارابيس جالعربيػةال حاح تاج المغػة ك ػحاح س ينظر: 2/427مغةس ابف فارسس جمعدـ مقاييس ال ((2

 .2/513س تاج العركسس الزبيدمس ج6/392كالمحيط األعظـس ابف سيدة س ج
 سس كتػػػاب العػػػيف628-2/627جس رءػػػا سمعدػػػـ المغػػػة العربيػػػةس ينظػػػر: 425-1/424اف العػػػربس ابػػػف منظػػػكرس جلسػػػ (3،

 مدمػػؿ المغػػةسس 9/112س تيػػذيب المغػػةس اليػػركمس ج1/323س جأبػػك بكػػر األزدمس دميػػرة المغػػةس 158-5/157الرراىيػػدمس ج
 .1/393ابف فارسس ج

 .3713رقـ حديثس 5/20جسػ س باب مناقب قرابة رسكؿ ا  مى ا عميو كسمـ حيأل الب،ارم (4)
 .363س صمدمع المغة العربية سالمعدـ الكسيطينظر:  (5،
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 :الرقابة اصطالحاً 
الر قابة الداري ة: مراقبة الدارة لمتأكُّد مف مطابقة ت رُّفاتيا لمقػانكفس كذلػؾ بنػاتن عمػى طمػب األفػراد "

 (1،".نرسياأك مف تمقات 
كظيرة إداريةس كأن يا ممؿي كظػائؼ الدارة األ،ػرل: عمميػة مسػتمرة متدػددةس يػتـ بمقتءػاىا ": أك ىي

التحقُّؽ مف أف  األدات يتـ عمى الن حك الذم حددتو األىداؼي كالمعايير المكءكعةس كذلؾ بقياس دردة نىداح 
 (2،."التقكيـ كالت حيألالدارة الًرٍعمي في تىحقيؽ األىداؼ كالمعايير بغرض 

الرقابة ىي إحدل كظائؼ المديرس مف ،الليا يتأكد مف أف  تنريذ العمؿ يتـ كفػؽ ": كيعرفيا آ،ركف
كىػي فػي سػبيؿ ذلػؾ تسػعى إلػى متابعػة العمػؿس كقيػاس األداتس  سما ىػك م،طػط كمرسػـك لػو حسػب مػا يريػد

كالنداز الرعميس كمقارنتو مع ما ىك م،ططس باست،داـ معايير تدعى المعايير الرقابية التي يقارف بيا ىذا 
الندػػػازس حيػػػث نتيدػػػة المقارنػػػة تحػػػدد االنحرافػػػات اليدابيػػػة التػػػي يدػػػب تػػػدعيميا كزيػػػادة االسػػػترادة منيػػػاس 

سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المطمكبة ات السمبية التي يدب تكءيأل كيرية عالديا كتالفييا مستقبالن في كاالنحراف
 (3،."بأعمى كراية ممكنة
لمك ػػكؿ إلػػػى  س: "متابعػػػة تنريػػذ العمميػػػات الداريػػة كالمنرػػػذيف ليػػاس كتقػػػكيـ عمميػػـ أكالن بػػػأكؿأك ىػػي

 (4،."أقؿ ،طأ كتكمرةاليدؼ المرسكـ عمى أفءًؿ كدوس كأق ر كقتس كأكبر ًدق ةس ك 
 

 

 الكريم:  القرآنالرقابة في 
س كمػف ،ػالؿ دمػع كاسػتعراض اآليػات الكػريـ بأكدػو م،تمرػة قػرآفال تعددت معاني كممة الرقابػة فػي

ة البشػػرية الذاتيػػػة( التػػي تتعمػػؽ بالرقابػػة القرآنيػػػةس الحظػػت نػػكعيف مػػػف الرقابػػة كىما،الرقابػػة الربانيػػػةس كالرقابػػ
 بعءان مف  كر الرقابة القرآنية: كسأعرض

 

 أول: الرقابة الربانية:
رقيػبه عمػى دميػًع ال،مػؽس مكقاتػوس فػا  سػبحانو كتعػالى عبػاده كم،عمػى كىػي رقابػة ا عػز  كدػؿ 

 ّٰ ِّ  ُّ     قاؿ تعالى:يىعمـ ًسر ىـ كعالًنيىتيـس ظاىرىـ كباطنيـس كما تي،ريو  دكرىـ مف ،يرو أك شرس 

 حض جض مص خص حص مس خس ُّ   تعػػػػػػػالى: كقػػػػػػػاؿ   س[19غػػػػػػػافر: ]  َّ نئ مئ زئ رئ

  .[7طو: ]     َّري ٰى ين ىن  نن من زن ُّ   تعالى:كقاؿ  س[110طو: ]   َّحط  مض خض

                                                 

 .2/923معدـ المغة العربية المعا رةس د. عمرس ج( (1
 .295صالنمر كآ،ركفس  سالدارة العامة: األسس كالكظائؼ (2،
 .168ص سعقيميكديز في مبادئ كأ كؿ الدارةس ال (3،
 .21ص سالءحيافس الرقابة الدارية: المنظكر السالمي المعا رس كالتدربة السعكدية (4،
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التكبػػػػػة: ] َّجض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ محُّ    كيقػػػػػكؿ عػػػػػز  كدػػػػػؿ:
الكقػػكع فػػي  لترػػادنالرقابػػة اللييػػة الدائمػػة كدػػدت لنػػا حتػػى نسػػمؾ سػػبيؿ الرشػػادس ك : "الترسػػير كدػػات فػػي [78

 (1،."أشراؾ الرساد كاليالؾ

 زث  رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب ُّ    كمػػػػف نمػػػػاذج الرقابػػػػة الربانيػػػػة قكلػػػػو تعػػػػالى:
 مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث ُّ        كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:  [س80الز،ػػػػػػرؼ: ] َّنث مث
 حي جي يه ىه  مه جه ين ىن ُّ   كقػػػػاؿ تعػػػػالى: س[85البقػػػػرة: ] َّمل يك ىك
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ  ٰر ٰذ يي ىي خيمي
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّ     كقػػاؿ تعػػالى: س[89النحػػؿ: ]  َّىئ نئ

 ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ       كقػػػاؿ تعػػػالى:  س[24النػػػكر: ] َّ جب

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 ىق ُّ    كقػػػػاؿ تعػػػػالى:، [7المدادلػػػػة: ] َّ مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ  ىئ نئ زئمئ
ظػاىركـ  األمػر معمػؽ بػاطالع ا عمػى" :الترسػيرس دػات فػي [52األحػزاب: ] َّىك مك لك اك يق

كفػػي ىػذه الرقابػػة ءػماف لطاعػػة القمػكبس كامتماليػػا لػػذلؾ األدب  سك،ػافيكـ كرقابتػػو لكػـ فػػي سػركـ كعالنيػػتكـ
  (2،."العاليس الذم يأ،ذىا ا بو في كتابوس الذم يرسـ لمبشرية نيديا الكامؿ في كؿ اتداه

عمػػى نو كتعػػالى سػػبحا ة أزًلي ػػة كدائمػػةس م ػػدرىا اس كىػػي رقابػأسػػاسي الرقابػػةابػػة الرباني ػػة ىػػي ليػذا فالرق
 البشرية.عكس الرقابة 

 

 :حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  ُّ     كقػػػػاؿ تعػػػػالى 
 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك
 س[61يكنس: ] َّهئ مئ هي مي خي حي جي ٰه

ػػػو ال،طػػػاب إلػػػى عمػػػكـ  مكدػػػوه إلػػػى رسػػػكؿ ا  ػػػمى ا عميػػػوىنػػػا ال،طػػػاب ك  كآلػػػو كسػػػمـس مػػػـ تكد 
ػػؿو  ﴿ تعػػالى: الم،ػػاطبيف فػػي قكلػػو ميػػكفى ًمػػٍف عىمى ؿ ال،طػػاب مػػف المرػػرد إلػػى الدمػػعس فقػػد  س﴾ كىالى تىٍعمى ذ تحػػك  كا 
ا ﴿ تغير حرؼ النري مف بياف بعمـ ا تعالى كمراقبتو ًلمىا يشغىؿي النبي عميػو س فاآلية فييا ﴾ الى  ﴿ إلى ﴾ مى

سػػالـس كىػػك فػػي غالػػب أمػػره منشػػغؿه بشػػأف الػػديف كتػػالكة القػػرآفس فيػػذه ، ك ػػية سػػمككو عميػػو ال ػػالة كال
ػص  ىػك با ل،طػابس مػـ ،اطػب النػاس ال الة كالسالـس كلـ يكف ليشاركىو غيره في دردة ذلػؾ االنشػغاؿس ف،ي

                                                 

 .6/407س جالنا رمالتيسير في أحاديث الترسيرس  (1،
 . 4/2508ج قطبسفي ظالؿ القرآفس  (2،
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ي،برنا  ىكتعال الحؽ سبحانوفالعمؿ المق كد في اآلية كؿ أمر أك فعؿ حدث أك لـ يحدثس ف عما يعممكفس
 (1،.ا،ترى فيك معمـك كمحسكب أك كبر ظير أك أف كؿ شيت ميما  غر

 

 البشرية ةثانيًا: الرقاب
كأف  مػا يقكلػو كمػا يعممػو  ا كمستشعرنا رقابػة ا تعػالىبأن يا: "رقابة المكظؼ عمى نرسو مؤمنن  عٌرؼتي 

ؿه لو أك عميو  (2،.لذا فيك ييراًدع أقكالىو كأعمالوس كيزنييا بميزاف الشرع السالمي" سمسد 
،شػيةى غءػب اس كسػعينا إلػى مرءػاتوس كالعمػؿ عمػى  س"رقابة تنبػع مػف دا،ػؿ الػنرس النسػانية ىي أك

 رت يب ىب نب مب  زب  ُّ  قابػػػة الءػػػميرس كفػػػي ىػػػذا يقػػػكؿ ا تبػػػارؾ كتعػػػالى:راحػػػة الػػػنرسس كىػػػي ر 
فػػلذا كػػاف ءػػمير المسػػمـ مسػػيطرنا عمػػى أعمالػػو كأقكالػػو كفكػػرهس  س[10 – 9الشػػمس:  ]  َّ نت مت زت

  (3،.تتقمص إلى أدنى حد" سكرقابة المدتمعس كرقابة القءات فلف الرقابة الداريةس
 

 :س [21الطػػػكر: ]  َّام  يل ىل مل يك ُّ    كمػػػف  ػػػكر الرقابػػػة فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ قكلػػػو تعػػػالى
 .ا عز كدؿ أماـ كأقكالو عف أفعالو مسئكؿكؿ فرد  فاآلية ىنا كاءحة كءكح الشمسس أف

 

 :زن رن مم ام يل يكملىل ىك مك لك ُّ   كقاؿ تعالى 

 س[71التكبة: ]  َّزي ري ٰى ين ىن نن من
: حيػث دػات فػي الترسػػيرالرقابػةس ىميػة تأكػد أكىػػي  سرقابػة الدماعػة عمػى الرػردتبػٌيف كتكءػأل اآليػة 

المينكػػر ال بػػد مػػف سػػمطة فػػي األرض فػػال بيػػد  مػػف دماعػػة تػػدعك إلػػى ال،يػػر كتػػأمر بػػالمعركؼ كتنيػػى عػػف "
  (4،."تدعك إلى ال،ير كتأمر بالمعركؼ كتنيى عف المنكر

كػػؿ ف سكالتكا ػػي بػػالحؽ بالتنا ػػألبعءػػان بيػػاف أل،ػػكة المػػؤمنيف فيمػػا بيػػنيـس ين ػػر بعءػػيـ  كفػػي اآليػػة
 بينيـ.مف  رات المؤمنيف أنيـ متنا ركفس كمتعاءدكف فيما ف ،ر كيؤدم حقوسمنيـ ين أل اآل كاحد

 

 جخ ُّ  تعػالى: كدليػؿ ذلػؾ قكلػوس كالسػمطة كالرئاسػة( كمف  كر الرقابة كؿ ما يتعمؽ ،بالمسئكليات 
أدمؿ القائد النادأل  فما س[20]النمؿ:  َّخض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

س الرعيػػة كم يػػاعنػػدما يتػػابع كيراقػػب بنرسػػو فػػنعـ القائػػد ىػػكس فنبػػي ا سػػميماف عميػػو السػػالـ يراقػػب كيترقػػد 

                                                 

: رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط المكءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمالت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـس تكفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽس ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:  1)،
http://www.alukah.net/sharia/0/66012/#ixzz4gxOzGxcy.  

 .922س صالءحياف سكالتدربة السعكديةالرقابة الدارية: المنظكر السالمي المعا رس  (2،
 .100س صعساؼ سالمني  السالمي في إدارة األعماؿ (3،
 .1/444ج سقطب سفي ظالؿ القرآف (4،

http://www.alukah.net/sharia/0/66012/#ixzz4gxOzGxcy
http://www.alukah.net/sharia/0/66012/#ixzz4gxOzGxcy
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ىا ككبيرىػػاس غني يػػا كفقيرىػػاس  ػػحيحيا كسػػقيمياس كىكػػذا كػػاف دىأب القائػػد ر  ػػغي ألنػػو مسػػئكؿ عػػف كذلػػؾ
قائػػدنا  سس كأسػػكتنا كقػػدكتنا فػػي ترقػػد الرعيػػة كمعرفػػة أحػػكاؿ األمػػة كالمراقبػػة الدائمػػةسػػميماف عميػػو السػػالـ

ػٍف أىالى كيمُّكي : ،قكلو كقد كءأل الرقابة مف ،الؿالنبي محمد  مى ا عميو كسمـ  ـٍ مىٍسئيكؿه عى كيمُّكي س كى ـٍ رىاعو
مىػػػى أىٍىػػػًؿ بىيٍ  ػػػؿي رىاعو عى ػػػٍف رىًعي تًػػػًوس كىالر دي ٍسػػػئيكؿه عى س كىىيػػػكى مى مىػػػى الن ػػػاًس رىاعو تًػػػًوس كىىيػػػكى رىًعي تًػػػًوس فىػػػاأٍلىًميري ال ػػػًذم عى

لىػػًدًهس كى  كى مىػػى بىٍيػػًت بىٍعًميىػػا كى ػػٍرأىةي رىاًعيىػػةه عى س كىاٍلمى ـٍ ػػٍنيي ٍسػػئيكؿه عى ػػيكًدًه مى ػػاًؿ سى مىػػى مى س كىاٍلعىٍبػػدي رىاعو عى ـٍ ػػٍنيي ٍسػػئيكلىةه عى ًىػػيى مى
كيمُّ  س كى ـٍ رىاعو ٍنويس أىالى فىكيمُّكي ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعي ًتوً كىىيكى مىٍسئيكؿه عى  (1،(.كي

 لدحسػػاف  الرسػػكؿ  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ كعظمتيػػا فػػي ترسػػير البشػػرية كتتدمػػى معػػاني الرقابػػة الذاتيػػة
:  سػػئؿ عنػػوعنػػدما  ـٍ تى ،قىػػاؿى كمػػف ىنػػا كانػػت  (2،(كيػػٍف تىػػرىاهيس فىًلن ػػوي يىػػرىاؾى أىٍف تىٍعبيػػدى الم ػػوى كىأىن ػػؾى تىػػرىاهيس فىًلن ػػؾى ًإٍف لىػػ

 سسمكبان إداريػان لػـ ت ػؿ إليػو الػنظـ كالقػكانيف الكءػعية المعا ػرةأعظيمان ك  أن مبد القرآفالرقابة الذاتية في 
العػدؿ كالرحمػة كالمػيف  رءػي ا عنػو سيدنا عمر بػف ال،طػاب زرعت في قمبتمؾ الرقابة الذاتية التي 

نيػػكاس ، ركم عنػػو أنػػو قػػاؿ:حيػػث  كالن ػػاؼ ـٍ قىٍبػػؿى أىٍف تيكزى ًزنيػػكا أىٍنريسىػػكي ػػبيكاس كى اسى ـٍ قىٍبػػؿى أىٍف تيحى اًسػػبيكا أىٍنريسىػػكي حى
ا يىً،ؼُّ اٍلًحسىابي  ن مى كا ًلٍمعىٍرًض األىٍكبىًرس كىاً  ي زي تىدى مىى مىٍف  كى ًئذو عى اسىبى نىٍرسىوي ًفي الدٍُّنيىايىٍكمى  (3) (.حى

فعمى الرغـ مف  سأسس الرقابة الرئاسية رءي ا عنو أمير المؤمنيف عمر بف ال،طابأل كءٌ  قدك 
كذلػػػؾ لعممػػػو بػػػأف  انحرافػػػوإال أنػػػو كػػػاف يتػػػابع أعمػػػاليـ كيحاسػػب مػػػف يشػػػتبو فػػػي  سا،تيػػاره السػػػميـ لمػػػكالة

أىرىأىٍيػتيـٍ ": لمػف حكلػو ذات يػكـ قػاؿ حتػىالنساف م،مكؽ ءعيؼ ليس مع كمان مف الكقكع في األ،طات 
ـي  ػػٍف أىٍعمىػػ ٍيػػرى مى ـٍ ،ى مىػػٍيكي ٍرتيػػوي ًباٍلعىػػٍدؿً ًإًف اٍسػػتىٍعمىٍمتي عى ـ  أىمى س س ميػػ ـٍ ُ قىػػاليكا: نىعىػػ مىػػي  ػػا عى ػػٍيتي مى : الى س أىقىءى ت ػػى س قىػػاؿى حى

ًمًوسأىٍنظيرى ًفي  ا أىمىٍرتيوي أىٍك الى أىعى  عىمى  (4،."ًمؿى ًبمى
كلعػػؿ النػػاظر إلػػى انييػػار  سابػػة الرئاسػػية المطمػػكب القيػػاـ بيػػاكفػػي ىػػذا تكءػػيأل  ػػريأل ألىميػػة الرق

 .ىك غياب الرقابة الرعالة لذلؾ االنييار يرل أف السبب الرئيس األمـ
 

 

 
 
 

                                                 

كتاب المارةس باب فءيمة الماـ العادؿس كعقكبة الدائرس كالحث عمى الرفؽ بالرعيةس كالنيي عػف مسمـس  حيأل مسمـس  (1،
 .1829رقـ الحديث/س 3/1459ج إد،اؿ المشقة عمييـس

رقػػـ  س6/ 5ج سبػػاب مػػا دػػات فػػي ك ػػؼ دبريػػؿ لمنبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ اليمػػاف كالسػػالـالترمػػذمس سػػنف الترمػػذمس  (2،
 .2610الحديث/

 . 4/219جسنف الترمذمس الترمذمس  (3،
 .8/282ج البييقيسالسنف الكبرلس  (4،
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 القرآنية اإلدارة من المبحث الثاني: نماذج
 

 كفيو مالمة مطالب:
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 المبحث الثاني
 من اإلدارة القرآنيةماذج ن

كبعءػػان مػػف المحػػاذير التػػي أدت إلػػى  سبعءػػان مػػف المعػػايير التػػي أدت إلػػى ندػػاح الدارة سػػأعرض
بعءػان مػف النمػاذج الداريػة  كسأعرضفشؿ الدارة كىالؾ كسقكط الحءارات في ءكت القرآف الكريـس كما 

 المحاذير.ات بىعًت التي ات بىعًت المعايير كبعءان مف النماذج الدارية 
 

 ضوء القرآن الكريمفشل اإلدارة في ، ومحاذير معايير النجاح المطمب األول:
تتبعػت اآليػات الداريػة فػي كتػاب ا تعػالى سػكاتن أكانػت إدارة فػرد أك دماعػة أك أمػةس فكدػدت أف 
ىناؾ معايير يت،ذىا الدارم كالقائػد النػادأل لسػير إدارتػو إلػى الندػاحس كالعكػس ىنػاؾ الدارم كالقائػد الػذم 

المحػاذير فتػؤدم بنيايتػو إلػى ىالكػو كىػالؾ مػف يقتػدم بػوس كسػأعرض بعءػان مػف المعػايير التػي البػد يتبع 
 منيا لنداح إدارتوس كبعءان مف المحاذير التي يدب عمى الدارم االبتعاد عنيا.

 

 لإلدارة الناجحة معايير لبد من توفرىا وأىميا: أوًل: معايير نجاح اإلدارة:
 :وجل معية اهلل عزالشعور ب .2

يكءػػأل ليػػـ الطريػػؽس كمػػف اليػػدم  ان ميبينػػ ان س كمنيدػػان أنػػزؿ ا القػػرآف لممػػؤمنيف العػػامميف ىػػدلن كنػػكر 
س كلعػؿ الػذم يقػرأ كتػاب ا عػز كدػؿ يػرل كيػؼ ن ػر أف ييبيكف لرمة سبؿ اليػدلس كطريػؽ الن ػر القرآني

  مص خص حص مس حسخس جس مخ ُّ  : كدػؿ يقػكؿ لمكسػى كىػاركف ا عباده بقدرتػو كمعيتػوس فػا عػز

عمػى كديػيف: عامػة ك،ا ػةس فالعامػة لدميػع كمػا بينيػا ككءػحيا العممػات  فمعية ا تعالىس [46طو:  ]َّ
 َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ       قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: (1،البشػػػػػػر مػػػػػػف لػػػػػػدف آدـ إلػػػػػػى قيػػػػػػاـ السػػػػػػاعةس لممػػػػػػؤمف كالكػػػػػػافر

 جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ      كقػػػػػاؿ تعػػػػػالى:، [4الحديػػػػػد:]
 نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه
معيػػػػػػة  س كالمعيػػػػػػة ال،ا ػػػػػػة كىػػػػػػي[7المدادلػػػػػػة: ] َّ مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ  ىئ

 حم جم هل ُّ تعػالى:  قكلوفري  ئوأنبيات ا كأكليا االطالع كالن رة كالتأييدس كسميت ،ا ة ألنيا ت،ص
مػػع الػػذيف اتقػػكاس كالػػذيف ىػػـ محسػػنكف  :يعنػػي س[128النحػػؿ: ] َّ خن حن جن مم خم

                                                 

 .1/401س جابف عميميف شرح العقيدة الكاسطيةسينظر:  (1،
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النبػػػػػي  :يعنػػػػػي س[40التكبػػػػػة: ]َّجخ مح جح مج حج مث هت  مت ُّ : كقكلػػػػػودكف الظػػػػػالميف 
(1،.عميو كسمـس كأبا بكر رءي ا عنو مى ا 

 

 

  :القدوة الحسنة .2
كقدكتػو كنياس كلكؿ فرد ش، ية تككف مممو األعمى ئكؿ أٌمة رسكؿ تقتدم بو في دميع شإذا كاف ل

المرسػػميفس ك ف نممػػؾ أفءػؿ كأعظػـ قػػدكةس إنػو سػيكد كلػػد آدـس كأفءػؿ األنبيػات يمفػي ىػذه الحيػػاةس فػنحف المسػم
 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف  ُّ   قػػاؿ تعػػالى: كىػػك القػػدكة العمميػػة كاأليسػػكة الحسػػنة لممػػؤمنيفس

كمػػػػػػػػػػػف المعمػػػػػػػػػػػـك أف المنػػػػػػػػػػػاى  س [21األحػػػػػػػػػػػزاب: ] َّ جم هل مل خل حل جل مك لك
ال تحقػؽ ك ًحبػرنا عمػى كرؽس  تبقػىقييػا كيعمػؿي بيػاس كبػدكف ذلػؾ بحادةو دائمةو إلى مػف يطً ب الداريةكالنظرياًت 

ذا نيػى عػف شػيت كػاف أكؿ  سمرادىا س كا  كلذلؾ كاف النبي  مى ا عميو كسمـ إذا أمر بشػيت عمػؿ بػو أكالن
كسػػػمـ القػػػدكة العمميػػػة فػػػي ،ال،نػػػدؽ( أعطػػػى رسػػػكؿ ا  ػػػمى ا عميػػػو رػػػي غػػػزكة األحزابف المنتيػػػيف عنػػػوس

 .مشاركتو أل حابو التعب كالعمؿ
 

 :العدل .3

فػا عػز كدػؿ عػادؿ عدالػة مطمقػة  سكاسـ مػف أسػمائو الحسػنى تعالىس العدؿ  رة مف  رات ا  
في حكمو كقءائوس كأما نحف البشر فعػدالتنا يعترييػا الػنقص كيشػكبيا الزلػؿس كقػد دعػا ا عػز كدػؿ عبػاده 

 زت رت يب ىب نب مب زبُّ    حيػث قػاؿ تعػالى:  عادليف في دميع أمكرىـكنكا بأف يك
     كقػػػػػاؿ تعػػػػػالى: ،[90النحػػػػػؿ: ] َّ يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت

 ]النسات  َّخض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجُّ 
 فالدارم كالقائد النادأل البد كأف يت ؼ ب رة العدؿ كيدعميا  رة سائدة عمى مرؤكسيو. س[58: 
 

 : الشورى .4
أ ػػػالن مػػػػف  تعتبػػػر الشػػػكرلاسػػػػت،دامو ألسػػػمكب الشػػػكرلس فكمػػػف األمػػػكر الميمػػػة لػػػددارم النػػػادأل 

مػا  كميمػة الشػكرلس األ كؿ األكلى لمنظاـ السياسي السالميس بؿ امتد ت لتشمؿ كؿ أمػكر المسػمميف
كىػػي تعنػػي  (2،سـ مػػف اآلرات كاالتداىػػات المعركءػػةتقميػػب أكدػػو الػػرأمس كا،تيػػار االتدػػاه السػػمي ىػػي إال
: تعالىتبارؾ ك ا س قاؿ أال ينررد النساف برأيو في األمكر التي تحتاج إلى عقكؿ أ،رل لتشاركوأيءان 

يقػػػػػػػكؿ س [159آؿ عمػػػػػػػراف: ] َّ رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ُّ 

                                                 

 .1/76شرح العقيدة الكاسطية مف كالـ شيخ السالـ ابف تيميةس الم مألس جينظر: ( 1،
 .3/2450مكسكعة فقو القمكبس التكيدرمس جينظر: ( 2،
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كفػي أمػره بالمشػاكرة أربعػة أقاكيػؿ: أحػدىا: أنػو أمػره بمشػاكرتيـ فػي "في ترسيره ليذه اآليػة:  (1،الماكردم
كالمػاني:  سقاؿ الحسف: ما شاكر قػكـ قػط إال ىيػديكا ألرشػد أمػكرىـ فيوسالحرب ليستقر لو الرأم ال حيأل 
ػا عمػـ فييػا مػف  سألنرسيـيبان يأنو أمره ًبمشاكرتيـ تأليران ليـ كتط  ؿسالرءػكالمالث: أنو أمره بمشاكرتيـ ًلمى

كالرابع: أنو أمره بمشػاكرتيـ ليسػتف  سكىذا قكؿ الءحاؾ كسمـسكلتتأسى أمتو بذلؾ بعده  مى ا عميو 
ف كاف عف مشكرتيـ غنيان   (2،".بو المسممكف كيتبعو فييا المؤمنكف كا 

 

 قاط البد أف يت ؼ بياس كمف أىميا:كليا عدة نالمعايير الشخصية لمقائد واإلداري الناجح:  .5
 خي حي يهجي ىه مه جه ُّ   قػاؿ تعػالى:س  رة األنبيػات رءػكاف ا عمػييـ: كىي الصدق 

ككانت  رة نبينا محمد  مى ا عميو كسمـ قبؿ [س 54مريـ: ] َّ ٰر ٰذ يي ىي مي
حيػػث لقػػب ب،ال ػػادؽ األمػػيف(س لػػذا رأينػػا كيػػؼ كانػػت إدارتيػػـ كحكميػػـ لمػػبالد مػػف أفءػػؿ  سبعمتػػو

كذلػػػؾ حتػػػى يحػػػافظ  الدارم النػػادأليمتمكيػػػا  أفال ػػرات التػػػي يدػػػب  أىػػػـفال ػػدؽ مػػػف  الداراتس
و ال تنرؾ عنو أبدانس فمك لفالقائد كالدارم النادأل ترل  رة ال دؽ مالزمة  سفيو اآل،ريفعمى مقة 

 انتزعت ىذه ال رة لما كاف لو أية مقة في دميع أفعالو كأقكالو.
 

 الش، ية الءركرية لمقائد  : كىي  رة ميمة لكؿ مف أراد أف يقكد أمرانس فيي مف المعاييراألمانة
فامتػاز باألمانػة كك ػرو  سالػبالد عميػو السػالـ كالدارم النادألس حيث رأينا كيؼ حكـ سيدنا يكسػؼ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي  مي خي حي جي يه ٱُّ      قػػػػاؿ تعػػػػالى: الممػػػػؾ بػػػػاألميفس
 .[54: يكسؼ] َِّّ ُّ َّ ٍّ

 

  فالقائػػد يحتػػـر  سىػػك ،مػػؽ حميػػدس كىػػك مػػف أ،ػػص ، ػػاؿ المسػػمميف المػػؤمنيف المتقػػيف :التواضــع
كال يررؽ بيف أحػد مػنيـس فالتكاءػع يػدؿ  سدميع مف معو  غيران كاف أك كبيرانس قكيان كاف أك ءعيران 

كيػػدعك إلػػى المحبػػة كالمػػكدة كالمسػػاكاةس كيمحػػك الحسػػد كالػػبغض كالكراىيػػة مػػف  سعمػػى طيػػارة الػػنرس
كأطاعكه في أمره كمو كسمعكا فمتى ما كاف التكاءع  رة ك، مة لمقائد أحبو أفراده  قمكب الناسس

قػػاؿ ا  سيػػذه ال ػػرةبأك ػػنا ا عػػز كدػػؿ فػػي كتابػػو كقػػد  .كالمػػو كنرػػذكا تكديياتػػو كانقػػادكا إليػػو
 .[18لقماف: ] َّ هن من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل  ُّ تعالى: 

 

                                                 

ٍردٌم الرقيػػو الٌشػػافعٌي ]المتػػكفى:  (1) لػػو م ػػن رات س ىػػػ[ 450عمػػٌي بػػف محمػػد بػػف حبيػػبس القاءػػي أبػػك الحسػػف البٍ ػػرٌم المػػاكى
دبس كلػػي قءػػات بػػالد كميػػرةس كلػػو ترسػػير القػػرآف سػػٌماه " النُّكػػت "سكميػػرة فػػي الًرٍقػػو  تػػاريخ ينظػػر:  كالٌترسػػيرس كأ ػػكؿ الًرٍقػػوس كاألى

فيات المشاىير كىاألعالـ  .9/751س الذىبيس جالسالـ كىكى
 .1/433ترسير الماكردم النكت كالعيكفس الماكردمس ج (2،
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  ك،ططػو بػدافع ،دمػة  الدارمتكػكف كػؿُّ ت ػرفات  بحيػث :الريـاءاإلخالص في العمل والبعـد عـن
الػػديف العظػػيـ كمػػػا ينبمػػؽ مػػػف ذلػػؾ مػػػف قءػػايا متنكعػػة كمتعػػػددةس كلػػيس بػػػدافع الشػػيرة كالم ػػػمحة 

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  ُّ   قػػاؿ تعػػالى: كالمنرعػػةس
 س[5البينة: ] َّ جغ  مع جع حطمظ مض

 

  مك لك اك يق ىق يف ىف ُّ   قػاؿ تعػالى:: اآلخرينمواصمة التعميم والستفادة من تجارب 

لراءػػؿ لمػػتعمـ ممػػف تكاءػػع افيػػذه اآليػػة تػػدؿ عمػػى س [66]الكيػػؼ:  َّ ىل مل يك ىك
تعمـ العػالـ الراءػؿ لمعمػـ الػذم لػـ يتميػر فيػوس س فػأفءػؿ مػف ال،ءػر -بال شػؾ-دكنوس فلف مكسى

ف كاف دكنو في العمـ بدردات كميرة العـز مف  ىفلف مكسى عميو السالـ مف أكلس ممف مير فيوس كا 
منحيـ ا كأعطاىـ مف العمػـ مػا لػـ يعػط سػكاىـس كلكػف فػي ىػذا العمػـ ال،ػاص كػاف س الذيف الرسؿ

 (1،عند ال،ءرس ما ليس عندهس فميذا حرص عمى التعمـ منو.
 

 :ىػذا  رأينا كيؼ تعامؿ النبي  مى ا عميو كسػمـ مػع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
رءػي ا عنػو لمػا طمػب منػو  (2،الغرػارم ألبي ذرالنبي  مى ا عميو كسمـ  اعتذراألسمكب فقد 

ا  ىحيػػث قػػاؿ  ػػمرءػػي ا عنػوس أف يسػتعمموس بػػؿ حػػذره مػف ،طػػر ذلػػؾ عميػػو ممػا عرفػػو عنػػو 
نيػا يػكـ القيامػة ،: عميو كسمـ نيػا أمانػةس كا  ،ػزم كندامػةس إال مػف أ،ػذىا يا أبا ذرس إنػؾ ءػعيؼس كا 

 (3،.(بحقياس كأدل الذم عميو فييا
 

 :بمػا  كينظميػا فالقائػد النػادأل ىػك الػذم يءػع ال،طػط تخطيطو وتنظيمو بمـا يالئـم الواقـع والبيئـة
 سذلؾ النبي  مى ا عميو كسمـ في ىدرتو إلى المدينة المنكرةزمانان كمكانان كأسكتنا ب يناسب كاقعو
 ىدفػو بليدػاد مكػاف يعبػد فيػو ا سػبحانو كتعػالى كتؤسػس فيػو  مى ا عميو كسػمـ فقد حدد النبي

الشػػكرل ،ا ػػة مػػع ، ف األمػػكر التػػي اتبعيػػا الرسػػكؿ  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ فػػي ىدرتػػوكمػػ الدكلػػةس
 -رءػي ا عنػو-س كالتمكيو بنـك عمي بف أبي طالب-رءي ا عنو- احبو أبي بكر ال ديؽ 
                                                 

 .1/482تيسير الكريـ المنافس السعدمس جينظر: ( 1،
ٍنديبه أىبيك ذىرٍّ اٍلًغرىاًرمُّ مي  ((2 نىسىًبوً دي ٍنػديبي ٍبػفي  سٍ،تىمىؼه ًفي اٍسًمًو كى ٍشػييكري دي نىػادىةيس كىالم ابًػتي اٍلمى : دي ًقيػؿى س كى ٍيػره : بيرى ًقيػؿى س كى ٍنديبه : دي فىًقيؿى

نىادىةى  مىٍيػًو كى س دي م ى الم ػوي عى ٍبعىًث الن ًبيك  ى كىافى يىتىعىب دي قىٍبؿى مى ت ػى ًإٍذ كىػافى ًمػٍف آً،ػًر الم ٍيػًؿ كى ػمكيناس حى ثى ًسػًنيفى يىقيػكـي ًمػفى الم ٍيػًؿ مي ى ػم ـى مىػالى سى
ي ا ؿي مىٍف حى س كىأىك  ـً ٍسالى ًؿ الد ٍعكىًةس ىيكى رىاًبعي اٍلً ـى ًبمىك ةى ًفي أىك  مىٍيػ سىقىطى كىأىن وي ً،ٍرقىةهس ميـ  أىٍسمى م ى الم وي عى س الن ًبي   ى ـً ٍسػالى ـى ًبتىًحي ػًة اٍلً ػم  سى ًو كى
س كىافى ييشىب وي ًبًعي ًئـو ذىهي ًفي اً لىٍكمىةي الى مىى أىالى تىٍأ،ي م ـى عى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ـٍ بىايىعى الن ًبي   ى نيسيػكناس لىػ ـي ًعبىادىةن كى مىٍيًو الس الى ـى عى ٍريى سىى اٍبًف مى

لىـٍ  قىيىػاس تيًقؿ  اٍلغىٍبرىاتيس كى ت ػى فىارى ػكًؿ الػدٍُّنيىا حى ٍث ًبشىػٍيتو ًمػٍف فيءي ـٍ يىتىمىػك  ةو أىٍ دىؽى ًمٍنويس لىػ مىى ًذم لىٍيدى ٍءرىاتي عى فكيى أىبيػك ذىرٍّ  تيًظؿ  اٍل،ى س تيػكي
ٍنوي  فىًة عيٍممىافى رىًءيى اي عى  .565-2/557س ينظر: معرفة ال حابةس أبك نعيـس جأًلىٍربىًع ًسًنيفى بىًقيى ًمٍف ً،الى

 .1825رقـ الحديث/ س3/1457س جس مسمـس باب كراىية المارة بغير ءركرة حيأل مسمـ( 3،

http://www.alukah.net/web/eleid/0/18743
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 كمالئمػػان  متػػدردان كالتنظػػيـ الت،طػػيط  ( فقػػد كػػافالػػدليؿ ال،بيػػر بػػالطرؽ...الخ كات،ػػاذ عمػػى الرػػراشس
 حياتنا.في كبيذا نراه قد كءع لنا درسان عمميان نادحان نستريد منو  سلمكاقع كالبيئة

كالشػداعة كالمركنػة  الدارم كالقائػد النػادأل أف يتحمى بياك كغير ذلؾ مف ال رات كالمعايير التي البد 
س القػدرة عمػى تحديػد األىػداؼ األساسػيةك  س كاسػتغالؿ المػكارد المتاحػةسىتمػاـ بػوالتنبؤ لممسػتقبؿ كاالك  كالميفس

 ب المقة.القدرة عمى اكتساك  كالترتيب سالركح التنظيميةك  المحبة المتبادلةسك كالحساس بالمسؤكليةس 
 

 ثانيًا: محاذير فشل اإلدارة:
بءػػركرة تدٌنػػب ىػػكل الػػنرس كعػػدـ طاعتيػػاس : لقػػد  ػػرح القػػرآف الكػػريـ اتبــاع اليــوى ومخالفــة أمــر اهلل .1

اتبػاع  بادتنػابداككد ككديػو  نبينا فقد نادل ا عز كدؿ سألنيا لف تكرث النساف إال العذاب كالٌءالؿ
 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك  ُّ     قػػاؿ تعػػالى: ساليػػكل فػػي الحكػػـ

 مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من خن

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ      قػاؿ تعػالى:ك  س[26]ص:  َّ هث

 ىن نن من زن رن ُّ      قاؿ تعالى:و  س[150]األنعاـ:  َّ خب حب جب هئ
 حب جب هئ مئ خئ حئييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين
 َّمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب

 [.176 – 175األعراؼ: ]
 

امػر يدػب كانػت أك أ سػكاتن : ذكػرت سػابقان بػأف الدارم النػادأل ىػك الػذم يكػكف فػي المقدمػة القدوة السيئة .2
ف الدارة فػػي غايػػة الندػػاح كالترػػكؽس كعكػػس ذلػػؾ إذا ك كبيػػذا تكػػ سبتعػػاد عنيػػااتباعيػػا أك نػػكاىي يدػػب اال

 كيرعػػػؿ السػػػيئات كيتػػػرؾس مػػػف غيػػػر حدػػػة أك برىػػػاف كمقتػػػديان الباطػػػؿ أىػػػؿ ميػػػكل ك متتبعػػػان لكػػػاف الدارم 
عز كدؿ أمممة عمى ذلؾس فا عز كدػؿ  في كتاب اك فري النياية ىالكو كىالؾ مف معوس س الحسنات

بالسػيئيف س كلكػنيـ اقتػدكا أرسؿ الرسؿ إلى أقكاميـ ليدعكىـ إلى الكحدانيػة كتػرؾ مػا ىػـ عميػو مػف الشػرؾ
 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ    قػػػػاؿ تعػػػػالى: سقػػػػبميـ

 .[23الز،رؼ: ]  َّ جي يه ىه مه جه ين
 

إسػناد أمػكر كزكاؿ الحءػارات الدارة  كمػف المحػاذير التػي تػؤدم إلػى فشػؿ :إسناد األمر إلى غير أىمو .3
النػػػػاس مػػػػف إمػػػػارة ك،الفػػػػة كقءػػػػات ككظػػػػائؼ عمػػػػى ا،تالفيػػػػا إلػػػػى غيػػػػر أىميػػػػا القػػػػادريف عمػػػػى تسػػػػييرىا 
كالمحافظػة عمييػاس ألف فػي ذلػؾ تءػػييعان لحقػكؽ النػاسس كاسػت،رافان بم ػػالحيـس كيعػد ىػذا مػف عالمػػات 

ػيكعىًت األى ، :نيا النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ حيػث قػاؿالساعة التي تحدث ع انىػةي فىػاٍنتىًظًر الس ػاعىةى ًإذىا ءي  (مى



37 
 

تييى  اعى : كىٍيؼى ًإءى : قىاؿى ٍيػًر أىٍىًمػًو فىػاٍنتىظً ،ا يىا رىسيكؿى الم ًوُ قىاؿى يقػكؿ ابػف  (1،س(ًر الس ػاعىةى ًإذىا أيٍسًندى األىٍمػري ًإلىػى غى
 ػمى ا  س لقكلػوأف األئمػة قػد ائتمػنيـ ا عمػى عبػادهس كفػرض عمػييـ الن ػيحة ليػـ كالمعنى :(2،بطاؿ

 فػػيليػـ تكليػة أىػؿ الػديف كاألمانػة لمنظػر  فينبغػػي (3،(سكؿ عػف رعيتػوكمكػـ راع ككمكػـ مسػئ، عميػو كسػمـ:
 التػيأمر األمةس فلذا قمدكا غير أىؿ الديفس كاستعممكا مف يعينيـ عمى الدكر كالظمـ فقد ءيعكا األمانػة 

 (4،عمييـ. تعالى فرض ا
 

كفػي الشػرع:  (5،س: كىذه  رة سمبية مالزمة لددارم الراشؿس "كالظمـ كءع الشيت في غيػر محمػو"الظمم .4
كىػػك الدػػكر كقيػػؿ: ىػػك الت ػػٌرؼ فػػي ممػػؾ الغيػػر كمدػػاكزة عبػػارةه عػػف التعػػدكم عػػف الحػػؽ إلػػى الباطػػؿ "

  :ةوالظمم أنواع ثالث (6،".الحد
كىػك  س[13]لقمػاف:  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ     قػاؿ تعػالى:   تعػالىس الظمػـ مػف ديػة حػؽ ا النوع األول:
ػػػاألحكػػػاـ التػػػي أنزليػػػا ا دػػػؿ داللػػػو مػػػف السػػػمات ال ت ػػػمأل ألف تي ف أ الػػػذم يعتقػػػد فػػػي كف النػػػاس ئر شػػػيٌ سى

 الظمػـ مػف ديػة حػؽ ا كأعظـي أنػكاًع كءػًع الشػيًت فػي غيػًر محمكػو (7،س كىذه مف أشد أنكاع الظمـساألرض
مىؽىس فالذم يأكػؿي رزؽى الم ػًوس كيتقمػبي فػي نعيًمػوس كيعبػدي  س: الكرري باتعالى ٍءعه لمعبادًة في غيًر مىٍف ،ى ألنو كى

ٍيػًر مكءػًعيا عى عبادتىو في غى ؛ كألدػًؿ ىػذا يكمػري فػي القػرآًف غيرىه قد كىءى ؛ فيػك ظػالـهس كىػذا أكبػري أنػكاًع الظمػـً
 .[254البقرة: ] َّ ري ٰى ين ُّ  كما قاؿ تعالى: (8،سالظمـً عمى الكررالعظيـً إطالؽي 

 
 

ال ينػزؿ النػاس ك  بمقاموس حيف ال يءع كالن : فتراه يظمـ الناس ظمـ العبد غيره بأنكاع التعديات النوع الثاني:
ال يحقػػػػؽ العػػػػدؿ فػػػػي ك كيسػػػػدف بغيػػػػر حػػػػؽس كي ػػػػادر الحريػػػػاتس  فػػػػي تكزيػػػػع الميػػػػاـ كالكظػػػػائؼسمنػػػػازليـ 
(9،...ألخ.القءات

 
 

                                                 

 .8/104س ج6496س رقـ الحديث(  حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب رفع األمانة1،
مىػػًؼ بػػًف بىط ػػاؿو القيٍرطيبًػػيُّ  ((2 ًمػػيُّ بػػفي ،ى (س اٍبػفي بىط ػػاؿو عى ػػاًرمك ػػًحٍيأًل البي،ى ػػاًرحي ، ى ٍعًرفىػػةس كىػػافى ًمػػٍف أىٍىػػًؿ الًعٍمػػـً س شى ػػًدٍيًث عينًػػي بً  كىالمى الحى

ًحٍيأل( ًفي ًعد ة  سالعنىايىة الت امىة س سىنىةى ًتٍسعو  كىأىٍربىًعٍيفى كىأىٍربىًع مائىة. أىسرىارسشرح ،ال   رىرو : ًفي  ى فكيى ينظر: سير أعالـ النبالتس  تيكي
 .18/47الذىبيس ج

المارةس باب فءيمة الماـ العادؿس كعقكبة الدائرس كالحث عمى الرفؽ بالرعيةس كالنيي عػف   حيأل مسمـس مسمـس كتاب ((3
 .1829س رقـ الحديث/3/1459ج إد،اؿ المشقة عمييـس

 .1/138( شرح  حيأل الب،ارمس ابف بطاؿس ج4،
 .2/242س جالعينيس عمدة القارم شرح  حيأل الب،ارم ((5
 .1/139ج( التعريرات الرقييةس البركتيس 6،
 .24صالتمييد لشرح كتاب التكحيدس آؿ الشيخس ينظر: ( 7،

اًلًس الش ٍنًقيًطي ًفي الت ٍرًسيرً ينظر:  ((8  .5/357الشنقيطيس ج محمد األميفس العىٍذبي الن ًميري ًمٍف مىدى
 .24لشرح كتاب التكحيدس آؿ الشيخس صالتمييد ينظر: (9) 
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فػالنرس ليػا دكر فػي عالقتيػا مػع ا دػؿ داللػوس فػال ينبغػي أف  :ظمـ العبد نرسو بالمعا ػي النوع الثالث:
يدػب أف يكػكف متدنبػان لممعا ػيس   ده عبػك ا ممػؾ فيػمػيتداكز القائد قدره في ىذه المنزلةس فميما عال كمي

 (1،.مستقيمان عمى مني  ا تعالى
 
 ومنيا: محاذير شخصية .5

 فتػػػراه يكػػػذب كيقػػػؿ أدبػػػو  سفالقائػػػد السػػػي  يعمػػػؿ المسػػػتحيؿ حتػػػى يبقػػػى فػػػي السػػػمطة كالحكػػػـ سالكـــذب
فرعػػكف س كممػػاؿ ذلػػؾ لمك ػػكؿ إلػػى غايتػػو كيحػػاكؿ بالكػػذب تءػػميؿ النػػاس عػػف حقيقػػة مػػف الحقػػائؽ

الذم يعمـ عمـ اليقيف أف مكسى عميو السػالـ لػـ يكػف بالسػاحر كال بالكػاذب ألنػو عػاش عمػى الكاذب 
عينوس فعندما شػعر بػأف النػاس آمنػكا بمكسػى كػذب فػي محاكلػة منػو لطمػس الحقيقػة كتغييػر قناعػات 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّ      الناسس قاؿ تعػالى:
 [.35 – 34الشعرات: ] َّمف خف حف

 

 قػاؿ تعػالى: سفلف القائد السمبي يرل أنو أكبر كأعمى مرتبة مف بقيػة البشػر كىكػذا فرعػكفس ستعالءال  

 .[83يكنس: ]  َّ لك اك يق ىق يفُّ 
 

 غيػره  كعػدـ أ،ػذ آراتال،ا ػةس بات،ػاذ القػرارات  يقػـك بػاالنرراد سالدارم الراشػؿمني   يىك س المركزية
كىػػػذه ال ػػػرات إنمػػػا تػػػدؿ عمػػػى كم ػػػادرة حريػػػات النػػػاسس كيظػػػف نرسػػػو أنػػػو األعمػػػـ رغػػػـ أنػػػو غبػػػيس 

 السمطة.كالمركزية في  الحكـفي  االستبدادية
 

 مالػو كردالػو س فيي آفة ،طيرة لكؿ مف ات ؼ بياس فنتيدة المغركر اليػالؾس فررعػكف اغتػٌر بالغرور
 بؿ تعدل التحػدم إلػى ا عػز كدػؿس سو مف القكلكسمطتو حتى ك ؿ األمر إلى تحدم كؿ ما حكل

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّ       قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:

 َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 .[38الق ص: ]
كعدـ معرفة  سممؿ الديؿ المحاذير التي يدب عمى الدارم كالقائد النادأل االحتراز منياكغير ذلؾ مف 
س التعاًن رًحيمتمػؾ   الكتقبؿ فكرة الكقكع في ال،طأس  عدـك  سالعادؿالتررقة كالتمييز غير ك ما يدكر حكلوس 

 .لنرسو لالرءكينسب 
 
 
 

                                                 

 .24آؿ الشيخس صلشرح كتاب التكحيدس التمييد ينظر: (1) 
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 القرآنية: اإلدارة الثانيالمطمب 
الدارة السػػميمة ىػػي التػػي تنرػػذ كتطبػػؽ المعػػايير التػػي يدػػب اتباعيػػا لندػػاح الدارة كتػػأتي مػػف قائػػد 

ممنيدػةس تػػؤدم بالنيايػػة إلػػى بػػر األمػافس كقػػد كانػػت سػػيرة األنبيػػات كالرسػػؿ نػادأل يقػػكد إدارتػػو بأسػػس إداريػػة 
 بعءان منيا. ات السميمة كالتي سكؼ أذكرعمييـ السالـ نماذج يقتدل بيا في الدار 

 

 :: إدارة سيدنا سميمان عميو السالمأولً 
كاف سيدنا سميماف عميو السالـ ممػاالن لػددارة السػميمة المميػزةس فقػد كػاف القائػد المحنػؾ كالمميػز فػي 

 َّ ٍّ ُّ    قػاؿ تعػالى:إدارة بالده حيث لـ يكف قائدان لمبشر فحسبس بؿ لمطيػر كالنمػؿ كالحيكانػاتس 
: ]النمػػػؿ َّ مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ
16 ]. 

 

 كتاب اهلل عز وجل ما يمي:ن صفاتو عميو السالم والتي جاءت في فم
 .[30ص: ] َّ نت مت زت رت ىبيب نب مب ُّ    قاؿ تعالى:س أنو أكاب .2

 (1،."إلى الٌمو عز  كدؿ  منات عمى سميماف بأنو كمير الطاعة كالعبادة كالنابة أنو ي الترسير: "دات فحيث 
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ   قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:أنػػػػػو كػػػػػاف يترقػػػػػد الرعيػػػػػةس  .1

كالترقد ىنا بمعنى المراقبػة كمسػاعدة مػف يريػد المسػاعدةس كتمػؾ مػف  ػرات  س[20النمؿ: ] َّخض
 القائد النادأل كىي تعد مف أىـ أسس الدارة السميمة. 

كمف ىنا كتب نبيُّ ا سميماف عميو السالـ  سشعكره بالمسئكلية كم،اطبتو لمناس حسب مستكل عقكليـ .8
س كيالحػظ أف كتػاب سػميماف عميػو السػالـ لػـ يكػف فيػو لتكحيػدإلػى اإلى بمقيس كقكميا كتابنا يىدعكىـ فيو 

اس كًبميغة بسيطة كمريكمةس الكالـ الطكيؿ نما كاف مكدزنا ككاءحن  هئ مئ خئ حئ ُّ      قاؿ تعالى:س كا 
يمػػػة كىػػػذه  ػػػرة مس [31 – 30النمػػػؿ: ] َّ هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب

 سي،ت ر الكالـ حتى ال يتيو اآل،ركف بػيف كمػرة المعػاني كطػكؿ الكػالـ سفي م،اطىبات القائد اليدابي
ككذلؾ كانت تىكتب األنبياتس ال تيطًنبس إنما تىكتب ديمالنس قاؿ: لػـ يىػزد سػميماف عمػى مػا " م:يقكؿ الطبر 

نوقص  ا دؿ داللو في كتابو: إنوس   (2،."كا 

                                                 

 .7/64( ترسير القرآف العظيـس ابف كميرس ج1،
 .19/452جالطبرمس  سدامع البياف في تأكيؿ القرآف (2،
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قػػاؿ ا تبػػارؾ س انتيادػػو ألسػػمكب المػػكاب كالعقػػابس حيػػث تكعػػد لميدىػػد بالعقػػاب عنػػدما غػػاب عنػػو فتػػرة .4
 ،[21النمػػػػػػػػػػػػػػؿ: ] َّ خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط ُّ    كتعػػػػػػػػػػػػػػالى:

 ان مقنعػػ ان كالغيػػاب بػػدكف عػػذر فػػي أسػػس الدارة تعنػػي التق ػػير كالغرمػػةس كحػػيف عػػاد اليدىػػد قػػدـ لػػو عػػذر 
 ىق يف  ىف ُّ قػػاؿ تعػػالى:  (1،سكقػػد اقتنػػع سػػميماف بػػلدراؾ اليدىػػد ليػػذا كمكػػوباألدلػػة كالبرىػػافس 

 .[27النمؿ: ] َّ لك اك يق
 

 ما يمي: عميو السالم، سيدنا سميمان التي قام بيا ومن الوظائف اإلدارية األربعة
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ُّ    قػاؿ تعػالى: سليػا ك،طػطترتيب المقاتات قاـ بحيث  سالتخطيط 

تكءػػأل اآليػػة الكريمػػة حسػػف الت،طػػيط بالتيػػاف بعػػرش بمقػػيس س [38النمػػؿ: ] َّ رب يئ ىئ نئ
 لتككف بممابة البادرة األكلى ليمانيا با عز كدؿ.

 

 مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ   قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى: سفػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػؿ كاألدات التنظــــــــيم 
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ : كعػػالكقػػاؿ دػػؿ س [38 – 37ص: ] َّ جغ

سػػيدنا  ا تعػػالىس كيقػػاؿ بػػأمر مػػف كانػػت تدػػرل بػػأمر مػػفأف الػػريأل اآليػػات  تبػػيف اكىنػػ س[36ص: ] َّ
 (2،.شئكف حياتوسميماف ككاف يست،دميا في 

 

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّ    :قاؿ تعالى ،كالحكـ السديد التوجيو 

 78األنبيػػػػػػػػػات: ]  َّجب هئ مئ خئ جئحئيي ىي ني مي زي ري
–79] 
 

 حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ    قاؿ تعالى: سـلدنكده كأعكانو مف البشر كالطير كغيرى الرقابة 
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
ذا عميو السالـ أنو كافاآليات تكءأل س [21 – 20: النمؿ] َّ خف بو يكتشؼ غياب  يترقد دنده كا 

 س فينا نرل أنو كءع قاعدة إدارية أال كىي المكاب كالعقاب.عقابواليدىد فغءب كقرر 
 

 

 

 

                                                 

 .8/8س جالشنقيطي سأءكات البياف في إيءاح القرآف بالقرآفينظر:  (1،
س السمرقندمس ج(2  .3/168( ينظر: بحر العمـك
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 صمى اهلل عميو وسمم ثانيًا: إدارة سيدنا محمد 
تبػػارؾ  لقكلػػوو عػػز كدػػؿ كعمػػارة الكػػكف كفػػؽ منيدػػالقرآنيػػة تعبيػػد العبػػاد  ددارة اليػػدؼ األسػػمى لػػ إف

 مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  ُّ كتعػػػػػػػػػالى: 

كىنػا دػاتت إدارة الرسػكؿ نمكذدػان يحتػذم بػو مػف بعػده فػي الػػدعكة ، [163 – 162األنعػاـ:  ] َّ جض
الحقػان سػيرة  و النبكيػة كغزكاتػوس كسػأذكركؿ دكانب الحياة مػف ،ػالؿ سػيرتكالدارة كالقيادة كالعسكريةس كفي 

الرسػػكؿ القائػػد العسػػكرم فػػي غزكاتػػو كنمػػكذج فػػي الدارة العسػػكريةس كمػػف القءػػايا الداريػػة التػػي نػػتعمـ منيػػا 
 ما يمي:       مى ا عميو كسمـفي حياة الرسكؿ 

األمػػػر البميػػػغ فػػػي نشػػػر الػػػدعكة   ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ فػػػي عيػػػد الرسػػػكؿكػػػاف لمت،طػػػيط  :التخطـــيط .1
ت،طيطػػو  ػػمى ا عميػػو كمػػف  (1،سحيػػث بػػدأ الرسػػكؿ بػػالت،طيط لمػػدعكة السػػرية مػػـ الديريػػة سالسػػالمية

بػػف أبػػي طالػػب  كأ،ػػذه باألسػػباب كنػػـك عمػػيسػػرية كاممػػة المدينػػة ب مػػف مكػػة إلػػى كسػػمـ الكاءػػأل ىدرتػػو
ت،طيطػػو لبيعػػة العقبػػة األكلػػى كالمانيػػةس كت،طيطػػو ك  سكغيرىػػا مكانػػو فػػي الرػػراشس ككيريػػة تءػػميؿ الكرػػار

قػػاؿ  التػػكليس لمغػػزكات ككيريػػة محاربػػة األعػػدات بػػالتدييزات البسػػيطة كالعػػدد القميػػؿ مػػف المسػػمميف دكف 
 حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مضُّ      تعالى:

 [.45األنراؿ: ]  َّ
 

كسػمطاتو الداريػة  كالػدنياسالرئاسػة العامػة فػي أمػكر الػديف   مى ا عميو كسمـكاف لمرسكؿ : التنظيم .2
ظـ لما كاف الرسكؿ القائد كالمنس ك تشمؿ الدكلة كميا فيما يتعمؽ بتحديد األىداؼ كرسـ السياسات العامة

 عميػو ابتػدأ الرسػكؿ  ػمى افأنو السمطة كيردػع األمػر لػوس  كاف البد أف نعمـ ديدان  سلممسمميف الرئيس
كسمـ التنظيـ الدارم مف ،الؿ تعييف العماؿ في الكاليات كالمدف كالقبائؿ الم،تمرة لتعميـ الناس أحكاـ 

قامػة ال ػالة سكالترقو فػي الػديف سالقرآف كالقءػات بػيف  سكدبايػة أمػكاؿ الزكػاة لنراقيػا عمػى مسػتحقييا سكا 
آؿ ]   ٍَّّ ٌّ ٰى ُّ   قػػػاؿ تعػػػالى: سكمػػػف أىػػػـ أسػػػس التنظػػػيـ فػػػي حيػػػاة الرسػػػكؿ الشػػػكرلس النػػػاس

أل حابو كما حدث في بػدر كأحػد  ستشارةاالكمير   مى ا عميو كسمـ كقد كاف النبي [159عمراف: 
 [.38: الشكرل] َّ ٰى ين ىن ُّ تعالى:  أمنى ا عمى المؤمنيف بقكلوك كغيرىاس كما 

  

 مه جه ين ىن من ُّ      قاؿ تعالى:س الرسكؿ ألمتو بشيران كنذيران كمكديان كنا حان عث : بي التوجيو .3

 مى  فندد النبي[  2الدمعة: ] َّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
مف أىؿ الكتابس  إنؾ ستأتي قكمان ، :بقكلو كديو كأك اهاليمف  إلى ان حيف بعث معاذا عميو كسمـ 

                                                 

 .1/59عميو كسمـس كرميس ج مى ا ( ينظر: الدارة في ع ر الرسكؿ 1،
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فلف ىـ طاعكا لؾ بذلؾس  سرسكؿ ا إال اس كأف محمدان فلذا دئتيـ فادعيـ إلى أف يشيدكا أف ال إلو 
فأ،برىـ أف ا قد فرض عمييـ ،مس  مكات في كؿ يـك كليمةس فلف ىـ طاعكا لؾ بذلؾ فأ،برىـ أف 
ا قد فرض عمييـ  دقةس تؤ،ذ مف أغنيائيـ فترد عمى فقرائيـس فلف ىـ طاعكا لؾ بذلؾ فلياؾ ككرائـ 

كاألساليب  كاف مف أىـ العكامؿقد ك  (1،(سحدابأمكاليـس كاتؽ دعكة المظمكـس فلنو ليس بينو كبيف ا 
 ىل  ُّ يقكؿ ا تعالى:  سالدمع بيف الترىيب كالترغيب في نشر دعكتو في التكديوس التي است،دميا

 ]آؿ َّ ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 .عمـ إدارة المكارد البشرية األساليب اليامة فيكيعد ىذا األسمكب مف  س[104عمراف: 

 

ككػاف يحاسػبيـ عمػى  سفقد مارس النبي  مى ا عميو كسػمـ الرقابػة بنرسػو عمػى عمالػو ككالتػو الرقابة: .4
ػا ،: أعماليـ كت رفاتيـس قاؿ  ػمى ا عميػو كسػمـ نىػا ًمٍ،يىطنػاس فىمى س فىكىتىمى ػؿو مىػى عىمى ـٍ عى ٍمنىاهي ًمػٍنكي ػًف اٍسػتىٍعمى مى

ميػػكالن يىػػٍأًتي بًػػًو يىػػٍكـى  ػػةً فىٍكقىػػوي كىػػافى غي مػػف كفػػي الحػػديث: تحػػريضه لمعمػػاؿس عمػػى األمانػػة كتحػػذير  (2،س(اٍلًقيىامى
ف كانػػت فػػي شػػيت قميػػؿ كمػػا كمػػارس  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ الرقابػػة الذاتيػػة كعمػػؿ عمػػى  (3،سال،يانػػة كا 

كػػاف يقػػكـ الميػػؿى حتػػى ف سترسػػي،يا فػػي نرػػكس المسػػمميفس كيػػؼ ال كىػػك القػػدكة الحسػػنة الػػذم يقتػػدل بػػو
ـى ت ػػنع ىػػذا يػػا رسػػكؿ اس كقػػد غرػػر ا لػػؾ مػػا ،ا سػػألٍتو عائشػػةي رءػػي ا عنيػػا: فممػػتترطػػر قػػدماهس  ًلػػ

 (4،.(أفال أحب أف أككف عبدنا شككرنابؾ كما تأ،رُ قاؿ: تقدـ مف ذن
 

 الوضعية: اإلدارة لثالمطمب الثا
الدارة البشرية ىػي إدارة  ػنعيا النسػاف لنرسػو مػف ،ػالؿ القػكانيف الكءػعية كالتػي عمػؿ بيػا منػذ 
كءػػعياس فمػػا دامػػت مػػف  ػػنع البشػػر فسػػندد فييػػا الزلػػؿ كال،طػػأ الكميػػرس فالكمػػاؿ  عػػز كدػػؿ كحػػدهس فقػػد 

كتػػاب ا عػػز  ذكػػرت سػػابقان المحػػاذير التػػي تػػؤدم إلػػى فشػػؿ الدارة كنيايػػة الحءػػاراتس كسػػنرل نمػػاذج فػػي
مبراطكريػػات سػػدؿ ليػػا التػػاريخ عنركانػػان كدػػؿ تبػػيف أف ىنػػاؾ  مميػػؿ عمػػى  الػػـ يسػػبؽ ليػػ حءػػاريان  حءػػارات كا 

كلكػػف نظػػرنا إلػػى تغمغػػؿ الرسػػاد فػػي أكءػػاعيا آلػػت كػػؿ عنا ػػرىا إلػػى السػػقكطس كالممػػاؿ عمػػى ذلػػؾ  ساألرض
غػػرب التػػي تقػػؼ اليػػكـ عمػػى لحءػػارة عػػاد كممػػكد كبابػػؿ كالرراعنػػة كآ،ػػرىـ فػػي ع ػػرنا الحاءػػر حءػػارة ا

                                                 

 .4347رقـ الحديثس 5/162س جباب بعث أبي مكسىس كمعاذ إلى اليمف قبؿ حدة الكداع حيأل الب،ارمس الب،ارمس  (1،
 .1833/رقـ الحديث س1465/س3ج سباب تحريـ ىدايا العماؿ كتاب المارةس  سمسمـ حيأل مسمـس  (2،
مس شرح م ابيأل السنة لدماـ البغكمينظر:  (3،  .2/407ج سؾابف المى
بػػاب قكلػػو: }ليغرػػر لػػؾ ا مػػا تقػػدـ مػػف ذنبػػؾ كمػػا تػػأ،ر كيػػتـ نعمتػػو عميػػؾ كييػػديؾ  ػػراطا  الب،ػػارمسس  ػػحيأل الب،ػػارم (4،

 .4837/رقـ الحديث س6/135جس مستقيما 
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إذا استشػػرل الرسػػاد فػػي دنباتيػػا كبػػيف  تبقػػى كتسػػتقرال يمكػػف أليػػة حءػػارة أف فػػ سبػػلذف ا نييػػاراالأعتػػاب 
نمػكذديف مػف الدارة  س كسػأعرضأبنائياس فيذا النكع مف الحءارات ميما طاؿ بو الزمف فم لو إلػى السػقكط

ارة كحءػػارة قػػكـ ممػػكدس كأيءػػان إدارة كحءػػارة فرعػػكف حيػػث الراسػػدة كرد ذكرىمػػا فػػي القػػرآف الكػػريـ كىمػػا إد
 التسمط كالدكتاتكرية في الحكـ.

 
 

 أوًل: إدارة قوم ثمود
كانت ممػكد تعػيش بمنطقػة دبميػة تسػمى ،الحدػر(س كمعػركؼ أنيػـ كػانكا ينحتػكف الدبػاؿ كال ػ،كر كمػا 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ كرد فػػػػػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػػػػػاب ا تعػػػػػػػػػػػػػػالى: 
 انتشػػػػري تمػػػػؾ الػػػػبالد فػػػػك  س[74األعػػػػراؼ: ] َّجهين ىن من خن حن جن

كعػال فقػاؿ تعػالى:  يدعكىـ إلى ا دؿ اسمو، الأل(  فأرسؿ ا عز كدؿ إلييـ نبيان  سالشرؾ با عز كدؿ
تػػػػػػػػو أكؿ دعك س ك [61ىػػػػػػػػكد: ] َّمك لك خك حك جك مق حق مف خفجفحف مغ جغ مع ُّ 

التقػػدـ كالتطػػكر بحءػػارتيـ كاتبعػػكا س رغػػـ دعػػكة نبػػييـكلكػػف قكمػػو اسػػتكبركا كلػػـ يقبمػػكا  سكعبادتػػو تكحيػػد ا
بعءػػان مػػف المحػػاذير التػػي اتبعيػػا قػػكـ  ػػالأل  شػػؿ كاليػػالؾس كمػػف ىنػػا سػػأذكرالمحػػاذير التػػي أدت إلػػى الر

 كالتي أدت إلى فشؿ كسقكط حءارتيـ كىالكيـ: (عميو السالـ،
 يث ىث نثمث ُّ: م،ػػػػػالرتيـ أكامػػػػػر ا عػػػػػز كدػػػػػؿ كأكامػػػػػر مػػػػػف أرسػػػػػؿ إلػػػػػييـ حتػػػػػى قػػػػػالكا .1

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مضُّ    كقاؿ تعػالى: ، [٦٧األعراؼ: ]َّ ىف
 مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 [.158 – 155الشعرات: ] َّ مه جه هن من حنخن جن

قػػػاؿ  سس كعػػػدـ التركيػػػر بالعقػػؿ كالمنطػػػؽ بالػػػدعكةعميػػػو السػػالـ فػػػي دعػػكة سػػػيدنا  ػػػالأل الشػػؾ كاالسػػػتيزات .1
 لك هش مش هس مس هث مث هت مت مبهب هئ مئ هي مي خي حي جي ُّ   تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

 [62ىكد: ] َّ هن من مل مك

 

 َّىفيث ىثنث مث زث رث يت ُّ   قػػػػاؿ تعػػػػالى: العنػػػػاد كاالسػػػػتكبارس .3

 .[76األعراؼ: ]
 

س كلكف ح ؿ عكػس مػا أرادكا فػأىمكيـ ا (عميو السالـ،المكر كال،ديعة عندما أرادكا قتؿ النبي  الأل  .4
التي أتت برىانان كاءحان كدليالن ساطعان عمى  دؽ رسالة نبييـ  الأل  ذبأل الناقةدميعانس ككذلؾ مكركا ب
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 [س 50النمؿ: ] َّ نن من زن رن ممام يلُّ       س قاؿ تعالى:(عميو السالـ،

 .[77]األعراؼ:  َّ ىك مك لك اك يق ىق  ُّ  كقاؿ تعالى:
 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّ       قاؿ تعالى:    المرسمة ليـسالن يحة ك  المشكرةبعدـ أ،ذىـ  .5
 حئ جئ يي ىي ُّ    س كقاؿ تعػالى:[79]األعراؼ:   َّحت جت هب مب خب حب
 .[153 – 150]الشعرات:  َّختحت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 

 ثانيًا: إدارة فرعون
تـ التركيز عمى فرعكف كنمكذج لقائد ظالـ سي  أىمؾ نرسو كأىمؾ مف معوس ككانت ق تو تترد كميران فػي 

دارتيـ لمبالد مف أقػكل الدارات كالحءػارات فػي عيػدىـس كتاب ا تعالىس كمعركؼه أف حءارة  الرراعنة كا 
بعءػػػػان مػػػػف المحػػػػاذير  كسػػػػأذكرس كالنتيدػػػػة إذف الرشػػػػؿ كاليػػػػالؾس ال تسػػػػتقيـ أم حءػػػػارة مػػػػع الرسػػػػاد كلكػػػػف

 كالعكامؿ التي آلت إلى سقكط إدارة كحءارة الرراعنة منيا ما يمي:
 ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ُّ س قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: فػػػػػي الحكػػػػػـ كالتسػػػػػمط حتكػػػػػاراال .1

قػػػػػػػػاؿ و [س123األعػػػػػػػػراؼ: ] َّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه
 حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنُّ     تعػػػػػػػػػػػػػػالى:
س كقػػػػػػػػػػػاؿ تبػػػػػػػػػػػارؾ   [29غػػػػػػػػػػػافر: ] َّ مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّ    كتعػػػػػػػػػػػػالى:

الق ػػػػػص: ] َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
38.] 

 نئ مئ زئ رئ  ُّ   س قػػاؿ تعػػالى:لنرسػػو كنسػػبتيا متيػػازاتكاال المنا ػػبدميػػع ل التسػػمط بأ،ػػذه .2
[س 51الز،ػػػػػػػػػػػػػػػرؼ: ]َّ يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

دكف  ىػػي امتيػػازات ،ا ػػة بػػو إنمػػاف ميمػػؾ م ػػر كاألنيػػار أحيػػث بينػػت ىػػذه اآليػػة اعتقػػاد فرعػػكف بػػ
س فاسػت،ؼ عقػكؿ شػعبوس كرغػـ كمع ذلؾ يقـك بالتحكـ كاالسػتحكاذ بحيػاة النػاس كشػئكنيـ سغيره

]الز،ػػرؼ: َّ  يي ىي ني ميريزي ٰى ين ُّ    قػػاؿ تعػػالى:  ذلػػؾ أطػػاعكهس
54.] 

 هت مت خت حت جت هب مب خبُّ     قػاؿ تعػالى: أبنات شػعبو كدماعاتػوس بيف  ةالتررق .3
الق ػػػػػػػػػص: ]  َّ حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث
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 كدماعػػػاتس كطكائػػؼ[ فالقائػػد السػػي  يطمػػئف أشػػد االطمئنػػػاف عنػػدما يػػرل شػػعبو ممزقػػػان إلػػى فئػػات 4
س حتػػى ك ػػؿ األمػػر إلػػى قتػػؿ كػػؿ مػػف ييػػدد كذلػػؾ ءػػمانة لءػػعريـ كمػػف أدػػؿ أال يترقػػكا عميػػو

 ممكو كسمطتو.
 كتقدـ لو المقترحات السيئة سعمى أىكائو كدكرىا فقط المكافقةأ حاب الم الأل  سحاشيتو السيئة .4

مبراطكراتيـ انيارت س فكـ مف ممكؾو الءارة لشعبو قد السمبيةس ك بسبب آرائيـ  كحءاراتيـ دكليـ كا 
 يل ىل مل يك ىك مك لك  ُّ  س قاؿ تعالى:سدؿ القرآف الكريـ بطانة فرعكف السيئة

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام

 رث يت ىت نت مت زت رت يبُّ  كقاؿ تعالى:، [127: ]األعراؼ  َّ يي

 [.109]األعراؼ:  َّزث

يت ػػػؼ بيػػػذه ال ػػػرة  ػػػرة القائػػػد الراشػػػؿ كىػػػي  ػػػرة مالزمػػػة ال تنرػػػؾ عنػػػوس ككػػػاف فرعػػػكف  سالظمػػػـ .5
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ُّ   الذميمػػػػػػػػػػػػػةس قػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى:

 [.54األنراؿ: ]  َّ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ
الكذبس فالقائد السي  يعمؿ المستحيؿ حتى يبقى في السمطة كالحكـس فتراه يكذب كيقؿ أدبو لمك كؿ  .6

فرعكف يعمـ عمـ ذكرت سابقان أف إلى غايتوس كيحاكؿ بالكذب تءميؿ الناس عف حقيقة مف الحقائؽس ف
اليقيف أف مكسى عميو السالـ لـ يكف ساحران كال كاذبان ألنو عاش عمى عينوس كعندما شعر بأف الناس 

 مص خص ُّ      آمنكا بمكسى كذب في محاكلة منو لطمػس الحقيقػة كتغييػر قناعػات النػاسس قػاؿ تعػالى:
الشػػػػػػػػػػػػعرات: ] َّمف خف حفمغجف جغ مع مظجعحط مض خض حض جض
34 – 35]. 

قػػاؿ التكبػر كالتعػػاليس فػلف القائػػد السػمبي يػػرل نرسػو أكبػػر كأعمػى مرتبػػة مػف بقيػػة البشػر كىكػػذا فرعػكف  .7
 مث هت مت خت حت ُّ      كقػاؿ تعػالى: ، [83يكنس: ]  َّ لك اك يق ىق يف ُّ      تعالى:

 [.75يكنس: ] َّ خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
بػؿ تعػدل  سحتػى ك ػؿ األمػر إلػى تحػدم كػؿ مػا حكلػو مػف القػكل سالغركر فػي مالػو كردالػو كسػمطتو .8

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  ُّ   قػاؿ تعػالى: التحدم إلى ا عػز كدػؿس

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

 خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ       س كقػػاؿ تعػػالى:[ 38الق ػػص: ] َّ لك اك
 [.26غافر: ] َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم



46 
 

أم إدارة  نيػػػا فػػػي النيايػػػة سػػػتككف سػػػببنا فػػػي ىػػػالؾلف سالسػػػمبية مدتمعػػػة كالعكامػػػؿالمحػػػاذير كنتيدػػػة ليػػػذه 
يعاكنو يقتدم بو ك  مف كؿ بؿ كىالؾ سالظالـس كليس ىالكو فحسب الراشؿالقائد  كحءارةس كسببان في ىالؾ

بيًّا كبيػرنا قػد تػرؾ أمػرنا سػم ذلػؾكلكنػو يكػكف عنػد  كيساندهس فييزلزؿ عرشوس كيدم ر ممكوس كييمز ؽ كؿ مػا  ػنعس
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّ  قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: ،دمار أمتػػػػػػو التػػػػػػي كػػػػػػاف يقكدىػػػػػػالػػػػػػ

 [.137األعراؼ: ] َّ مق
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 الفصل الثاني

 الكريم القرآنمميزات اإلدارة العسكرية في ضوء 
 

 كيشتمؿ عمى أربعة مباحث:

 

 المبحث األول: مبادئ وضوابط اإلدارة العسكرية

 إدارة الموارد البشريةالمبحث الثاني: حسن 

 المبحث الثالث: البراعة في إدارة العمميات القتالية

 المبحث الرابع: اإلدارة العسكرية الستدراكية
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 المبحث األول: مبادئ وضوابط اإلدارة العسكرية
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 

 المطمب األول: مبادئ اإلدارة العسكرية في ضوء القرآن الكريم

 الثاني: ضوابط اإلدارة العسكرية في ضوء القرآن الكريمالمطمب 
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 الفصل الثاني
 مميزات اإلدارة العسكرية في ضوء القرآن الكريم

ت النسانية تكاد تككف ،الفان لما أنزلو ال،الؽ تعالى في كافة األدياف السماكية لما فييا مف لقد مرٌ 
االسػػػتعمار لءػػػماف الم ػػػالأل ال،ا ػػػة عمػػػى حسػػػاب الم ػػػمحة العامػػػةس فاسػػػتبد الحكػػػاـ ك الظمػػػـ كاالسػػػتبداد 

السػدكفس  كأد،مػكىـأفػكاه النػاس فكتمػكا حريػة المػكاطفس  كاسػمبك كالممكؾ بطغيانيـ كلػـ يحكمػكا بمػا أنػزؿ ا 
 دكف االلترات إلى حقكؽ بني البشر كاحتراميا. مففأشاعكا الحركب كالنزاعات كالقتؿ كاليذات 

مبمغػان لمبشػرية   ػمى ا عميػو كسػمـ  ػدع بػو رسػكؿ ا ىك الػذمدات الديف السالمي الحنيؼ ك ف
كتءػع حػدان لمػا ك ػمت  سكالكتػابيس المسػمـ ءمف المساكاة لدميع أبنات البشػرتالتي تك  اس دمعات بشريعة 

 ىالؾ الحرث كالنسؿ.لكافة القيـ النسانية بالقتؿ كالسمب ك  كنبذ إليو المدتمعات الداىمية مف ،رؽ
كبيف  الكريـس القرآف ءكتالدارة العسكرية في ما يمٌيز  عف الحديثفي ىذا الر ؿ إلى  أتطرؽسك 

 ما أحدمو البشر مف قكانيف كءعية.
 

 المبحث األول: مبادئ وضوابط اإلدارة العسكرية
 :مطمبػيف ميمػيف كىمػالػى إتػـ تقسػيمو  ذمفي ىذا المبحث الطابع النساني كاأل،القي كال سأتناكؿ

تناكؿ أىػـ أسػفس أمػا المطمػب المػاني نقػاطكالتػي تءػـ عػدة  سف الكػريـآالقػر  ءػكت مبادئ الدارة العسكرية في
 .ف الكريـآالقر  ءكت لددارة العسكرية في تمحدداكالالءكابط 
 

 القرآن الكريم ضوء المطمب األول: مبادئ اإلدارة العسكرية في
أىػػـ المبػادئ الداريػػة  سػأذكرال،ا ػػة بيػاس كمػػف ىنػا  يػامبادئلكػؿ مؤسسػة أك دكلػػة أك حءػارة إف 

 سػػأذكرالتػػي كءػػعيا عممػػات الدارة القػػدماتس فسػػندد القػػرآف الكػػريـ قػػد تحػػدث عنيػػا قبػػؿ مديػػئيـس كمػػف مػػـ 
 ا.بعءان مف المبادئ العسكرية في ءكت كتاب ا عز كدؿ كالتي البد لكؿ عسكرم االلتزاـ بي
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 (1،أوًل: مبادئ اإلدارة
س حيػػػث دعػػػا إلػػػى العامػػػة بكءػػػع مدمكعػػػة مػػػف النقػػػاط لمبػػػادئن الدارة (2،قػػػاـ عػػػالـ الدارة ىنػػػرم فػػػايكؿ
 كدكب استعماليا كتطكيرىا كىي: 

 :تقسيم العمل .1
( 3،سالت، ص يتيأل لمعامميف كالمػدرات كسػب البراعػة كالءػبط كالدقػة كالتػي سػتزيد مػف دػكدة الم،ردػات

أكمػر  قبػؿأف القػرآف الكػريـ قػد تحػدث عنػو  فمك نظرنا إلى ىذا المبػدأ الػذم تكمػـ عنػو عممػات الدارةس لكدػدنا
يكسػػػؼ: ]  َّ مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ  رئ   ُّ قػػػاؿ تعػػػالى: عػػػاـس  ألػػػؼ كأربعمائػػػة مػػػف
ًإنكػػػي ،نػػػي أمػػػر ،ػػػزائف أرض م ػػػركلٌ أم:  ،ادعمنػػػي عمػػػى ،ػػػزائف األرض(دػػػات فػػػي الترسػػػير:  س حيػػػث[55

ًريظه  ًميـه ،لما كليتنيس كلدميع م الأل الناس  (حى بكدكه الت رؼ في األمكاؿس كبدميع ألسف الغربات الذيف  (عى
ًرػػيظه ،كقيػػؿ معنػػى سيػػأتكنني س كىػػذا دليػػؿ كاءػػأل عمػػى ت، ػػيص العمػػؿس فسػػيدنا : حاسػػب(ًمػػيـه س ،عى : كاتػػب(حى

أف يكسػؼ كػاف مناسػبان ليػذا نػرل  اس لػذامػلي بػارع فػي الكتابػة كالحسػابس ءػابطه كمػتقفه  يكسؼ عميػو السػالـ
ذ الػػبالد مػػف انقػػليػػؤدم إلػػى دػػكدة الم،ردػػات كالتػػي كانػػت بازدىػػار م ػػر فػػي عيػػدهس ك الت، ػػصس الػػذم 

 (4،مداعة مقبمة عمييا تيمؾ الحرث كالنسؿ.
 

  والمسئولية: السمطة .2
المسػائمة الناتدػة عػف تس كأمػا المسػؤكلية فيػي مقػدار المعمكمػاالقرارات كا  ػدار  ات،اذتعني الحؽ في ك 

ٌليى أمران مف األمكر سكاتن كاف قائػدان أك مػديران أك حاكمػان فمكػؿ مػنيـ قػراراتيـ  (5،سإعطائو ىذا الحؽ فكؿ مف كي
مػػف  س فػػالنبي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ كانػػت ت ػػدر القػػرارات كالتعميمػػات كالتكدييػػات لرمػػةمسػػتكياتيـحسػػب 
عػف عبػد ا ؿ المسئكلية عمى كؿ مػف يكمرػو بػأم عمػؿ كػافس س ككاف النبي  مى ا عميو كسمـ يحمٌ عنده

                                                 

 . http://dr-ama.com/?p=2434مقاؿ بعنكاف: نظرية التقسيـ الدارمس د. محمدس رابط المكءكع:  ((1
س عمػؿ ككبيػر فػي مدػاؿ ريػادة األعمػاؿ فػي العػالـس أحػد أشػير ال،بػرات 1841ش، ية فرنسية مف مكاليد  :ىنرم فايكؿ (2،

 أكؿ كتػاب لػو بعنػكافنشػر  1916عاـ كفي  س1918إلى غاية  1888الميندسيف في إحدل شركات الحديد كالرحـ مف سنة 
 س1929الدارة ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعية العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى العديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 

 :رابػػػػػػػػػط ينظػػػػػػػػػريػػػػػػػػػةس الكبػػػػػػػػػرل لتنظػػػػػػػػػيـ عممياتيػػػػػػػػػا الدار  مبػػػػػػػػػدأ تسترشػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػركات 14كقػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػدد ىػػػػػػػػػذا األ،يػػػػػػػػػر
http://www.arabmn.com/archives/463 . 

 http://almohandes-س رابػػػػػط المكءػػػػػكع:الدارةس منتػػػػػدل المينػػػػػدس المبػػػػػدع ينظػػػػػر: مقػػػػػاؿ بعنكاف:"""مبػػػػػادئ( 3،
topic-almobde3.3oloum.org/t220 . 

 .14/13س اليررمس جترسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآفينظر:  (4)
 . ar.net-https://www.seoينظر: مقاؿ بعنكاف: مبادئ ىنرمس مكقع سيك بالعربيس رابط المكءكع:  (5(

http://dr-ama.com/?p=2434
http://www.arabmn.com/archives/463
http://www.arabmn.com/archives/463
file:///C:/Users/IT/Desktop/ينظر:%20مقال%20بعنوان:%22%22%22مبادئ
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عػف  مسػئكؿأال كمُّكػـ رىاعو ككمُّكػـ ،قػاؿ:   ػمى ا عميػو كسػمـس أف رسػكؿى ا رءي ا عنيمػا (1،بف عمرا
 مسػػئكؿعػنيـس كالردػػؿي راعو عمػى أىػػًؿ بيتػو كىػػك  مسػػئكؿرًعيكتىػو: فػػاألميري الػذم عمػػى النػاًس راعو عمػػييـ كىػك 
 مسػػئكؿعػػنيـس كالعىبػػدي راعو عمػػى مػػاًؿ سػػيكده كىػػك  مسػػئكلةعػػنيـس كالمػػرأة راعيػػة عمػػى بيػػت بىعميػػا ككلػػده كىػػي 

س ككمكـ   أ.المبد احديث حدد في إيداز بميغ دكىر ىذكلعؿ ىذا ال (2،(عف رعيتو مسئكؿعنوي؛ فكمكـ راعو
 

 : النضباط .3
كىي  ػرة  (3،كاتباع التعميمات كالقكاعد في العمؿ"."كيق د بو الطاعة كاحتراـ االتراقات بيف العامميف 

طاعػة رؤكسػيف قبػؿ األفػرادس فاالنءػباط ك أساسية يدب أف يتحمى بيا القائد أك مف يتكلى الشراؼ عمى الم
 َّهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّ األكامػػر مػػف  ػػميـ ديننػػاس قػػاؿ تعػػالى: 

 نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ُّ  س كقػػػػػػاؿ عػػػػػػز كدػػػػػػؿ:[59النسػػػػػػات: ]

 [ دات في الترسير: 69النسات: ] َّ يث ىث  نث زثمث رث يت ىت
لمػػا أمػػر سػػبحانو القءػػاة كالػػكالة إذا حكمػػكا بػػيف النػػاس أف يحكمػػكا بػػالحؽس أمػػر النػػاس بطػػاعتيـ ىاىنػػاس " 

كطاعة ا عز كدػؿ ىػي: امتمػاؿ أكامػره كنكاىيػوس كطاعػة رسػكلو  ػمى ا عميػو كسػمـ ىػي: فيمػا أمػر بػو 
اليػػة شػػرعية ال كاليػػة ىػػـ األئمػػةس كالسػػالطيفس كالقءػػاةس ككػػؿ مػػف كانػػت لػػو ك  :(كأكلػػي األمػػر،كنيػػى عنػػو. 

طاغكتيةس كالمراد طاعتيـ فيما يأمركف بو كينيكف عنو ما لـ تكف مع يةس فال طاعة لم،مكؽ في مع ية 
 (4،".ا

قائػػد الديػػكش  (5،المبػػدأس ك،يػػر ممػػاؿ ،الػػد بػػف الكليػػد بيػػذاكقػػد التػػـز ال ػػحابة رءػػكاف ا عمػػييـ  
مبػى فالقيػادةس  يتػرؾبػأف  أيمر في أحػد المعػارؾ رانس حتى السالمية الذم ما د،ؿ معركةن إال ،رج منيا منت

 لي طؼ بال ركؼ بيف الدنكد. أمر ال،ميرة كات،ذ مكانو

                                                 

عبد ا بف عمر بف ال،طاب القرشيس أبك عبد الرحمف المكي المدنيس شيد األحزاب ك الحديبيةس قاؿ النبي  مى ا  ((1
 .3/204عميو كسمـ: "إف عبد ا ردؿ  الأل"س ينظر: سير أعالـ النبالتس الذىبيس ج

س رقػػػـ 4/553يمػػػـز المػػػاـ مػػػف حػػػؽ الرعيػػػةس جسػػػنف أبػػػي داككدس أبػػػك داككدس كتػػػاب ال،ػػػراج كالرػػػيت كالمػػػارةس بػػػاب مػػػا  ((2
 س قاؿ أبك داكد: إسناده  حيأل.2928الحديث

 .85-1/83مبادئ إدارة األعماؿس د. عبد العميـس ج 3))
 .1/556فتأل القديرس الشككانيس ج ((4
كػاف إسػالمو بػيف  كاف ،الد أحد أشراؼ قريش في الداىميةسس أبك سميماف ،الد بف الكليد بف المغيرة القرشي الم،زكميس ((5

كلمػا حءػرت ،الػد بػف الكليػد  سكقيػؿ: بػؿ كػاف إسػالمو سػنة ممػاف مػع عمػرك بػف العػاص كعممػاف بػف طمحػة سالحديبية ك،يبر
: لقد شيدت مائة زحؼس كما في دسدم مكءع شبر إال كفيو ءػربة أك طعنػة أك رميػةس مػـ ىػا أنػا ذا أمػكت عمػى  الكفاة قىاؿى

كتػػكفي ،الػػد بػػف الكليػػد بحمػػص. كقيػػؿ: بػػؿ تػػكفي بالمدينػػة سػػنة إحػػدل  سنامػػت أعػػيف الدبنػػاتعيػػرس فػػال بفراشػػي كمػػا يمػػكت ال
 .430-2/427س ابف عبد البرس جاالستيعاب في معرفة األ حابينظر:  كعشريف.
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لنػا عكاقػب إىمػاؿ مبػدأ االنءػباط كالسػمع كالطاعػةس قػاؿ  فبػيفقد اعتنى السالـ بيػذا المبػدأ العظػيـ ك  
 حنخن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ تعػػػػػػػػػػػػػػػالى: 
 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من
 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰرٰى ٰذ
 ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ

[س فرػػػػي اآليػػػػة درس عظػػػػيـ ليػػػػذه 102النسػػػػات: ]  َّىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث
تشػتغمكف  كلػفركف تمنػى الكػااألمةس فقد بيف ا تبارؾ كتعالى مبدأ االنءباط فييا حيػث دػات فػي الترسػير: 

التػػي بيػػا بالغكػػـ فػػي أسػػراركـس فيحممػػكف عمػػيكـ حممػػة كاحػػدة فيقتمػػكنكـس  ب ػػالتكـ عػػف سػػالحكـ كأمتعػػتكـ
عند ال الةس فتقػكـ طائرػة  ينقسمكا إلى قسميففحذر ا المؤمنيف كأعمـ بما تمنى بو المشرككف كأمرىـ أف 

 (1،لمبدأ كأىممكه لكانت النتائ  ل الأل أعدات ا.فمك غرؿ المسممكف ىذا امع الماـ كطائرة تمنع العدكس 
  

 :وحدة األمر .4
عمى ءركرة أف يستقبؿ المكظؼ األكامر مف مشرؼ كرئيس كاحد فقػطس كىػذا المبػدأ  كحدة األمر تحث

ككػؿ  س بػؿرسػادس ألٌف كػؿ رئػيس يريػد السػيطرةفمك كاف لمدكلة أك المؤسسة رئيسػاف لنػت  ال (2،سيتعمؽ باألفراد
فسػاد ممكػو كسػمطانوس اكاحد منيم إذ ت ػير الغمبػة لرقػكل مػنيـ فيدعػؿ الكػؿ  يدفع عف نرسػو بغػزك ءػده كا 

يقكؿ ا عز (  3،سكيرسد عمى كؿ ءعيؼ منيـ ما ىك في حكزتو فيككف الرساد أسرع حكمو كسمطانوتحت 
    [.22األنبيػػػػػػػػػػات: ] َّ مع جع  مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس ُّ   كدػػػػػػػػػؿ: 

ػػػا لػػػك كػػػاف فػػػي السػػػماكات كاألرض آليػػػةه  :أم"   كعبػػػادا لػػػو لرسػػػدت  أ،ػػػرل كلػػػـ يكػػػف دميػػػع مػػػف فييػػػا ًمٍمكن
 ( 4،."السماكات كاألرض كا،تؿ نظاميما الذم ،مقتا بو

 

 
 

 :خضوع المصمحة الفردية لممصمحة العامة .5
كىذا المبدأ يتطمب مف الدارة التد،ؿ حينما تتعارض م الأل العامميف مع الم ػمحة العامػة كذلػؾ مػف 

رػػػي حػػػاؿ تعػػػارض الم ػػػالأل الش، ػػػية مػػػع الم ػػػمحة ف كاسػػػتمرارهسأدػػػؿ المحافظػػػة عمػػػى اسػػػتقرار التنظػػػيـ 
 .العامةس يدب أف تككف األكلية لمم محة العامة

 
                                                 

 .2/1453ينظر: اليداية إلى بمكغ النيايةس مكي بف أبي طالبس ج ((1
 .85-1/83جمبادئ إدارة األعماؿس د. عبد العميـس ( ينظر: 2،

 .17/40ينظر: التحرير كالتنكيرس ابف عاشكرس ج ((3
 .17/38الم در السابؽس ج ((4
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إف نظاـ السالـ يقكـ عمى أساس التكازف بػيف م ػمحة الرػرد كم ػمحة الدماعػةس فػال يسػمأل بطغيػاف  
م ػمحة عمػى أ،ػػرل مػا أمكػػف ذلػؾس كنظػػرة السػالـ نظػرة شػػاممة تػدعك إلػػى التكفيػؽ بػػيف م،تمػؼ الم ػػالأل 

ذا أمكػػػػف التكفيػػػػؽ بػػػػيف الم ػػػػمحة العامػػػػة كبػػػػيف الم ػػػػمحة ال،ا ػػػػة فيػػػػذا ىػػػػك  بالعػػػػدؿ كحسػػػػف التنظػػػػيـس كا 
ذلػػؾ فػػلف السػػالـ يقػػٌدـ الم ػػمحة العامػػة عمػػى الم ػػمحة ال،ا ػػةس حتػػى لػػك أدل  تعػػذرالمطمػػكبس كأمػػا إذا 

كممػاؿ ذلػؾ  (1،سذلؾ إلى استعماؿ القكة في سبيؿ انتراع الدميع بمػا فػييـ  ػاحب الم ػمحة ال،ا ػة نرسػو
ءػرر ،ػاص  يتحقػؽالحالػة  رػي ىػذهف المسػمميفسالكرػار مػع  س كقمنا بقتؿالكرار ببعض المسمميف سلك تترٌ 

س كلكف حققنا م محة عامةس كىػي المحافظػة عمػى بقيػة المسػمميفس كالمحافظػة كاقتم فالذي يفممسمملبالنسبة 
كلذلؾ نءحي بيذه الم محة ال،ا ة مػف أدػؿ الم ػمحة العامػةس كىػي المحافظػة  سعمى الدكلة السالمية

 ىن  ُّ كمماؿ آ،ر يقكؿ ا تبارؾ كتعالى:  (2،.المسمميفس كالمحافظة عمى دكلة المسمميف بقية عمى

المائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة: ] َّ  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه  جه ين
أنو ال شػؾ أف الءػرر عمػى السػارؽ ءػرر عظػيـ سػترقد يػده اليمنػى كيشػؿ شػيت س دات في الترسير: "[38

أمػػكاؿ كميػػر مػػف عممػػو كيكػػكف عػػارنا عميػػو بػػيف النػػاسس لكػػف ىػػذه المرسػػدة فرديػػةس كالم ػػمحة العامػػة حمايػػة 
الناس أكلى مف مراعاتوس فيؤ،ذ مف ىذا قاعدة مريدة: كىي أننا ال ننظر إلى الش،ص إذا كاف في محاباتو 

 (3،."ءرر بالم محة العامةس الكادب أف ننظر لمم محة العامة كلك ءر ذلؾ الش،ص
 

 بػػو عممػػات الدارةس كاألمممػػة أف يتحػػدثمػػو النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ ليػػذه األمػػة قبػػؿ عمٌ كىػػذا المبػػدأ 
ءػػعيؼس إذا  ػػمى أحػػدكـ بالنػػاس فمي،رػػؼس فػػلف فػػييـ ال، :كقكلػػو  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ ةسذلػػؾ كميػػر عمػػى 

ة كذلػؾ لمم ػمحة فينا نيانا النبي  مى ا عميو كسمـ التطكيؿ في ال ػال (4،س(كالشيخ الكبيرس كذا الحادة
الشػيخ الكبيػر الػذم ال يسػتطيع الكقػكؼ كميػرانس فينػا قػدـ ف مػف بػيف الم ػميف الءػعيؼ ك ف أالعامة حيػث بػيٌ 

األذل كالءػػرر عمػػى األمػػةس فمػػك فعػػؿ كقػػٌدـ الم ػػمحة ال،ا ػػة فرػػي ذلػػؾ  كقػػكعالم ػػمحة العامػػة ،كفػػان مػػف 
رشػاده كاأل،ػذ بيػده نحػك ال ػكابس  سمشقة لغيره كمف الممكػف ىالكػو كىػالؾ مػف معػو بسػبب عػدـ ن ػحو كا 

مىًؿ قىٍكـو اٍستىيىميكا ، :ى ا عميو كسمـكدليؿ ذلؾ ما قالو النبي  م ديكًد الم ًو كىالكىاًقًع ًفييىاس كىمى مىى حي مىؿي القىاًئـً عى مى
ـٍ أىٍسػػرىمىيىاس فىكىػػافى ال ػػًذيفى ًفػػي أىٍسػػرىًميىا ًإذىا اٍسػػتىقىٍكا ػػيي بىٍعءي ـٍ أىٍعالىىىػػا كى ػػيي ػػابى بىٍعءي ػػًرينىةوس فىأى ى مىػػى سى كا  عى ػػرُّ ػػاًت مى ًمػػفى المى

                                                 

 .2/1197عكاديس ج س د.المذاىب الركرية المعا رة كدكرىا في المدتمعات كمكقؼ المسمـ منياينظر:  ((1
 .1/38س مناى  دامعة المدينة العالميةس جالسياسة الشرعيةينظر:  ((2
 .5/387س العميميفس جالدالؿ كالكراـ بشرح بمكغ المراـفتأل ذم  ((3
إسػناده  ػحيأل . قػاؿ شػعيب األرنػؤكط: 7654رقػـ الحػديث س7/391مسند أحمدس ابف حنبؿس ابتدات مسند أبػي ىريػرةس ج ((4

 عمى شرط الشي،يف.
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مىػػ ػػٍف فىٍكقىنىػػاس فىػػًلٍف يىٍتريكيػػكىيـٍ عى ـٍ نيػػٍؤًذ مى لىػػ ٍرقنػػا كى ٍقنىػػا ًفػػي نىً ػػيًبنىا ،ى رى س فىقىػػاليكا: لىػػٍك أىن ػػا ،ى ـٍ ػػٍف فىػػٍكقىيي ػػا أىرىاديكا ىىمىكيػػكا  ى مى مى كى
مىى أىٍيًدييً  ذيكا عى ٍف أى،ى ًميعناس كىاً  ًميعنادى ٍكا دى نىدى ٍكاس كى  (1،(.ـٍ نىدى

 

 ومكافأة األفراد: التعويض .6
يدػػب أف يػػتـ مكافػػأة العػػامميف بػػأدكر عادلػػة كتحقيػػؽ دردػػة عاليػػة مػػف رءػػاىـس كذلػػؾ لممحافظػػة عمػػى 

العػػاممكف عمػػى تأديػػة أعمػػاليـ بالطريقػػة المطمكبػػةس كأف يكػػكف ذلػػؾ  أيدػػب أف يكافػػف كالئيػػـ ككسػػب تأييػػدىـس
 قػررفقػد كػاف السػالـ أكؿ مػف  (2،سعػادالن  بياس أم تعػكيض األفػراد تعكيءػان  اقامك  التيمع األعماؿ  متناسبان 

إعطات كؿ عامؿ حسب كرايتوس يقكؿ ا  السالـ أكدب حيث ىذا المبدأ قبؿ تأليريـ لعمـ الدارة كمبادئياس
مف  السالـ يدؼ[س ف19األحقاؼ: ] َّ خف حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط مض ُّ  : تعالى

 ذلؾ دفع الناس إلى الكد كالعمؿ.
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّ       :تعػػػػػػػػػػػػػػالىكقػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من

كيريػػػة فرػػػي ىػػذه اآليػػػة يكءػػػأل تبػػارؾ كتعػػػالى   [س41األنرػػاؿ: ] َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ
تقسػػػيـ الغنػػػائـ عمػػػى المداىػػػديف الػػػذيف داىػػػدكا كبػػػذلكا ق ػػػارل ديػػػدىـ كأبمػػػكا بػػػالتن حسػػػنان فػػػي إعػػػالت كممػػػة 
التكحيد فالبد كأف يكرمكا كيكافئكا ليذا الديد العظيـ فكاف التقسيـ مف فكؽ سبع سمكاتس كىذه المكافأة فػي 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ : ى،الدنة(س قاؿ تعالـ النعيـ المقيـالدنيا كأما في اآل،رة فمي
كيقػػػػػػػػػػػكؿ تبػػػػػػػػػػػارؾ كتعػػػػػػػػػػػالى: ،  [6 – 4محمػػػػػػػػػػػد: ] َّ حت جت هب مب خب حب جب  هئ

 من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل ملُّ 
 َّ ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه ىه مه جه ين  ىن

[س فقد أعد ا لممتقيف دٌنػة عرءػيا السػمكات كاألرضس كذلػؾ مكافػأة ليػـس كىػـ 134 – 133آؿ عمراف: ]
الػػذيف يت،مػػكف عػػف األمػػكاؿ كدميػػع م ػػانع الػػدنيا فػػال تمتػػد أعيػػنيـ إلػػى االزديػػاد مػػف شػػيت منيػػا كيتحمػػكف 

س كبال ػبر بكظػـ الغػيظ عمػف أ ػيب مػنيـ بقتػؿ ال بالقباؿ عمػى الػدنيابالزىد فييا كالنراؽ في سبيؿ اس 
 (3،أسات إلييـ. دراحةس كالعرك عمف أك

                                                 

: ىىٍؿ ييٍقرىعي ًفي الًقٍسمىًة  حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب الشركةس  ((1  .2493رقـ الحديث س3/139س جكىااًلٍسًتيىاـً ًفيوً بىابه
 .85-1/83مبادئ إدارة األعماؿس د. عبد العميـس جينظر: 2) ،

 .5/72ج البقاعيس سنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ((3
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ليمة  (1،مو أل حابو حينما أرسؿ حذيرة بف اليمافمـ ىذا المبدأ كعمٌ كقد طبؽ النبي  مى ا عميو كس 
ػم ى اي "،األحزاب لمعرفػة أ،بػار األعػداتس فكافػأه عمػى ذلػؾس حيػث قػاؿ حذيرػة:  ػعى رىسيػكًؿ اً  ى لىقىػٍد رىأىٍيتينىػا مى

قيػػر   ػػًديدىةه كى ػػذىٍتنىا ًريػػأله شى ػػم ـى لىٍيمىػػةى اأٍلىٍحػػزىاًبس كىأى،ى سى مىٍيػػًو كى ػػ (2،سعى : فىقىػػاؿى رىسيػػكؿي اً  ى ػػم ـى سى مىٍيػػًو كى ػػؿه ،م ى اي عى أىالى رىدي
ًعػي يىػٍكـى  عىمىػوي اي مى بىًر اٍلقىٍكـً دى ػًةُيىٍأًتيًني ًب،ى ـٍ ييًدٍبػ (اٍلًقيىامى : فىسىػكىٍتنىا فىمىػ ـ  قىػاؿى ػدهس ميػ بىػًر ،وي ًمن ػا أىحى ػؿه يىٍأًتينىػا ًب،ى أىالى رىدي

عىمىوي  ًةُا اٍلقىٍكـً دى ـٍ ييًدبٍ  (ي مىًعي يىٍكـى اٍلًقيىامى : فىسىكىٍتنىا فىمى دهس ميـ  قىاؿى عىمىػوي ا،وي ًمن ا أىحى بىػًر اٍلقىػٍكـً دى ؿه يىٍأًتينىػا ًب،ى ي أىالى رىدي
ػػًةُ ًعػػي يىػػٍكـى اٍلًقيىامى ـٍ يي (مى : س فىسىػػكىٍتنىا فىمىػػ ػػدهس فىقىػػاؿى ذىٍيرىػػةي ،ًدٍبػػوي ًمن ػػا أىحى ـٍ يىػػا حي بىػػًر اٍلقىػػٍكـً س فىأٍ قيػػ ـٍ أىًدػػٍد بيػػدًّا ًإٍذ (ًتنىػػا ًب،ى س فىمىػػ

اًني :  دىعى س قىاؿى س كى ،ًباٍسًمي أىٍف أىقيكـى بىًر اٍلقىٍكـً مىي   (3،الى تىٍذعىٍرىيـٍ اٍذىىٍب فىٍأًتًني ًب،ى  (4،."(عى
 

  :المركزية .7
العمميػػة التػػي كىػػي  (5،ستركيػػز السػػمطة فػػي شػػ،ص معػػيف مػػـ تركيءػػيا حسػػبما تقتءػػى الظػػركؼ كىػػي

تسػت،دـ لمػنأل  ػػالحيات معينػة لم،تمػػؼ مسػتكيات الػػنظـ الداريػةس كتحديػد الطػػار الػذم يمكػػف لكػؿ مػػنيـ 
مكانياتػو ال يسػتطيع القيػاـ بمدمكعػة أعمػاؿ لكحػده  العمؿ فيوس إف أم ش،ص ميما بمغت قدراتو كطاقاتػو كا 

 كاسػػعةعمػػؽ ىػػذا العمػػؿ فػػي مؤسسػػات ك، ك ػػان إذا تلػػذا يمدػػأ إلػػى الترػػكيض كبدردػػة عاليػػة مػػف التقػػافس 
 (6).إعداد قادة في المستقبؿ ميزة يحقؽ التركيض كبيذا كمعقدةس

س ترػكيض السػمطةىػي العمميػات الداريػة التػي اسػت،دميا الرسػكؿ  ػمى ا عميػو كسػمـ  أبػرزمف كلعؿ 
كاألمممػة عمػى ذلػؾ كميػرة حيث كاف يقكـ بلرساؿ ال حابة إلى القبائؿ لترقيييـ فػي أمػكر الػديف السػالميس 

                                                 

ًبيعى  (1) اًبًر ٍبًف رى ًؿ ٍبًف دى سى اًف كىىيكى اٍبفي حى ذىٍيرىةي ٍبفي اٍليىمى اًف؛ أًلى  ساٍليىمىافً ةى ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف حي ٍذيرىةي ٍبفي اٍليىمى : حي ًقيؿى لىًد اٍليىمىافً كى س ن وي ًمٍف كى
ٍبػػًد اً  كييكىن ػػى أىبىػػ ي ػػرىهي بىػػٍيفى اٍلًيٍدػػرىًة كىالنٍُّ ػػرىًةس فىاعى ػػم ـى فى،ى سى مىٍيػػًو كى ػػم ى الم ػػوي عى رى ىيػػكى كىأىبيػػكهي ًإلىػػى الن بًػػيك  ى ػػس ىىػػادى اًحبي ٍ،تىػػارى النٍُّ ػػرىةىس  ى

س بىعىمىػوي  ـٍ ـٍ كىأىٍعيىػاًنًي اًئًي ـى اٍلمينىػاًفًقيفى ًبأىٍسػمى ػم  سى مىٍيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ػوي رىسيػكؿي اً  ى ـى لىٍيمىػةى اأٍلىٍحػزىاًب  السكرك أىٍعمىمى ػم  سى مىٍيػًو كى ػم ى الم ػوي عى الن بًػيُّ  ى
ػا كىػافى  فىػاًت  سىًري ةن كىٍحدىهيس مىنىعىوي ًمٍف شيييكًد بىػدرو مى ـى ًباٍلكى ػم  سى مىٍيػًو كى ػم ى الم ػوي عى س فىػأىمىرىهي رىسيػكؿي اً  ى ـٍ ٍقػًدًى ٍيػًد اٍلميٍشػًرًكيفى كىعى مىٍيػًو ًمػٍف عى عى

س كىأىفٍ  ـٍ مىٍيًيـٍ  لىيي  .2/686س ينظر: معرفة ال حابةس أبك نعيـس جيىٍستىًعيفى ًباً عى
س ابػػػف األميػػػرس النيايػػػة فػػػي غريػػػب الحػػػديث كاألمػػػر. ينظػػر: 5/7س معدػػػـ مقػػػاييس المغػػػةس ابػػػف فػػػارسس جكىىيػػػكى اٍلبىػػػٍردي  :اٍلقيػػرُّ  ((2
 .4/38ج
ٍسػػػًمـس ال ترػػػزعيـ أم: ال تػػػذعرىـ عمػػػىٌ  ((3 ٍعًمػػػـً برىكىائًػػػًد مي ػػػاؿي المي ػػػم ى ًإكمى ٍسػػػًمـً ًلمقىاًءػػػى ًعيىػػػاض الميسى ػػػًحيأل مي ػػػٍرحي  ى س السػػػبتيس شى
 .6/160ج
 .1788 س رقـ الحديث3/1414كتاب الدياد كالسيرس باب غزكة األحزابس ج حيأل مسمـس مسمـس  ((4
 الم ػػػػػػػػػػدر: رابػػػػػػػػػػط سنبيػػػػػػػػػػؿ سمبػػػػػػػػػػادئ الدارةس المنتػػػػػػػػػػدل العربػػػػػػػػػػي لدارة المػػػػػػػػػػكارد البشػػػػػػػػػػريةينظػػػػػػػػػػر: مقػػػػػػػػػػاؿ بعنػػػػػػػػػػكاف:  (5،

https://hrdiscussion.com/hr107975.html . 
-http://educational.ibda3.org/t22س رابػط المكءػػكع: الحسػنيس مبػادئ الدارة فػػي السػالـينظػر: مقػاؿ بعنػكاف/  ((6

topic . 
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ألنػو كػاف عالمػان بالمنطقػة كعالمػان  (1،كتركيض ميمة اغتياؿ أبي رافع إلى عبدا بف عتيؾ رءي ا عنػوس
بمنػػزؿ أبػػي رافػػع مػػف مدا،مػػو كم،اردػػو كحدػػرة نكمػػوس بمعنػػى أنػػو كػػاف يعػػرؼ كػػؿ  ػػغيرة ككبيػػرة عػػف ىػػذه 

رافػع ألنػو كػاف  أبػي قتػؿلكسػمـ  ،مسػة مػف ال،ػزرج   ػمى ا عميػو النبػي فاسػتأذف الميمة التي كمػؼ بيػاس
ػػر عمػػييـ عبػػد ا بػػف عتيػػؾ يؤذيػػو بعػػث ،قػػاؿ:  رءػػي ا عنيمػػا (3،عػػف البػػرات بػػف عػػازبف( 2،سفػػأذف ليػػـ كأم 

 مف األن ػار إلػى أبػي رافػع فػد،ؿ عميػو عبػد ا بػف عتيػؾ بيتػو لػيالن  رسكؿ ا  مى ا عميو كسمـ رىطان 
  (4،.(فقتمو كىك نائـ

ػػًة مػػف أف  كيمػػـز المػػاـيقػػكؿ ابػػف الرػػرات: " ػػرُّألى األحػػكاؿ لييػػتـ ًبًسيىاسى تى ى ػػكًر كى فىةى اأٍليمي ييبىاًشػػرى ًبنىٍرًسػػًو ميشىػػارى
كفي اأٍلى  مىى الت ٍرًكيًض تىشىاغيالن ًبمىذ ةو أىٍك ًعبىادىةوس فىقىٍد يى،ي ؿي عى قىٍد ًميفي كى اأٍليم ًة كىًحرىاسىًة اٍلًمم ًةس كىالى ييعىكك . كى يىغيشُّ الن اً ألي

 من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّ        :قىػػػاؿى الم ػػػوي تىعىػػػالىى
(5،."عمى التركيض دكف المباشرةكتعالى فمـ يقت ر سبحانو  [س26ص: ]  َّمه جه هن

 

 

 :سمسمة التدرج .8
 أسػرؿلػى إقؿ كممػا اتدينػا أس بحيث يككف حدـ السمطة أدناىالى إالرتب  أعمىطة مف متسمسؿ الس أم"
  (6،."المؤسسة الدكلة أك في األكامر إ دارميف كحدة أءركرم لت أمرىذا س ك الدارماليـر 

الحديمػػة بمبػػدأ التػػدرج الرئاسػػي أك مػػا يسػػمى  الدارة ظػػاىرة مػػا يعػػرؼ فػػي السػػالـ لقػػد طيبػػؽ منػػذ  ػػدر
السالمية بما قالو الرسكؿ الكريـ عميو  الدارة كلقد تحدد مريكـ مبدأ تسمسؿ الرئاسة في سبالتسمسؿ اليرمي
ةو ًإال  أى ، :ال الة كالسالـ مىًة نىرىرو يىكيكنيكفى ًبأىٍرًض فىالى دىىيـٍ الى يىًحؿُّ ًلمىالى ـٍ أىحى مىٍيًي كا عى  (7،.(م ري

 
 

                                                 

في ،الفة أبي س قاؿ البغكٌم: بمغني أٌف عبد الم و بف عتيؾ قتؿ يـك اليمامة شييدا بف األسكد بف قيس عبد الم و بف عتيؾ ((1
 .4/144س ينظر: ال ابة في تمييز ال حابةس ابف حدر س جبكر سنة امنتي عشرة

 .7/167س الككرانيس الككمر الدارم إلى رياض أحاديث الب،ارمينظر:  ((2
ػاًرمُّ ميػ ((3 ػاًزبو اأٍلىٍن ى ػاًرًميُّ ييٍكنىػى أىبىػاٍلبىرىاتي ٍبػفي عى ػدو ًلً ػغىًر  كـ  اٍلحى س كىأيحي ػٍف بىػٍدرو ػم ـى عى سى مىٍيػًو كى ػم ى الم ػوي عى د هي رىسيػكؿي اً  ى ػارىةىس رى عيمى

ػعى رىسيػكًؿ اً  ػزىا مى ػدهس كىغى ًقيػؿى أيحي ٍنػدىؽيس كى ؿي مىشىػاًىًدًه اٍل،ى ـى ًسنكًوس كىأىك  ػٍزكىةنس بىنىػى دىارنا ًباٍلكيكفىػًة أىي ػا ٍشػرىةى غى ـى أىٍربىػعى عى ػم  سى مىٍيػًو كى ػم ى الم ػوي عى   ى
فكيى زىمىافى ميٍ عىًب  ًدينىًةس تيكي عى ًإلىى اٍلمى لىيىاس ميـ  رىدى س فىنىزى بىٍيًرس ينظر: معرفة ال حابةس أبميٍ عىبو  .1/384نعيـس ج كٍبًف الزُّ

 .4/63س ج3023 الب،ارمس الب،ارمس باب قتؿ المشرؾ النائـس رقـ الحديث/ حيأل  ((4
 .1/28س ابف الرراتس جاألحكاـ السمطانية ((5
 الم ػػػػػػػػػػدر: رابػػػػػػػػػػط سنبيػػػػػػػػػػؿ سمبػػػػػػػػػػادئ الدارةس المنتػػػػػػػػػػدل العربػػػػػػػػػػي لدارة المػػػػػػػػػػكارد البشػػػػػػػػػػريةينظػػػػػػػػػػر: مقػػػػػػػػػػاؿ بعنػػػػػػػػػػكاف:  (6،

https://hrdiscussion.com/hr107975.html. 
ػػامسػػند أحمػػدس ابػػف حنبػػؿس  ((7 ٍنييمى ًءػػيى الم ػػوي عى ٍمػػًرك ٍبػػًف اٍلعىػػاًص رى ٍبػػًد الم ػػًو ٍبػػًف عى س 11/227س ج6647س رقػػـ الحػػديث/ميٍسػػنىدي عى

 .4/82ينظر: مدمع الزكائد كمنبع الركائدس الييمميس ج دزت مف حديثس قاؿ الييممي: حديث حسفس
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 والعدل: المساواة .9
 سأك غيرىػػػا أةالمكافػػػمػػػف حيػػػث األدػػػكر أك  سػػػكات سالبػػػد مػػػف تػػػكفير المعاممػػػة العادلػػػة لكػػػؿ العػػػامميف
 (1،ي.فالعدالة في معاممة المدرات لمعامميف يحقؽ الكالت كالتران

العػػػدؿ الكامػػػؿس فينظػػػر إلػػػى العػػػامميف كأ ػػػحاب ك  مبػػػدأ المسػػاكاةعمػػػى تحقيػػػؽ  السػػػالـ حػػػرص كقػػد  
كمقيػػػاس التراءػػػؿ ىػػػك كأسػػػكد كأبػػػيضس كعربػػػي كأعدمػػػيس سػػػيد كمسػػػكدس  العمػػػؿ نظػػػرة كاحػػػدةس ال فػػػرؽ بػػػيف

دكف مراعػػاة لمرػػركؽ االقت ػػادية أك ع عمػػى مبػػدأ ،قاعػػدة( العدالػػة بػػيف الدميػػالقرآنيػػة  الدارة تقػػكـفالتقػػكلس 
 َّ ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت زت ُّ س يقػػػػػػكؿ ا تبػػػػػػارؾ كتعػػػػػػالى: الدنسػػػػػػية المكنيػػػػػػة أك

 مح جح  مج  ُّ كمف اآليات القرآنية التي كردت في الحث عمى العدالة قكلو تعػالى:  [س13الحدرات: ]

 [.58النسات: ] َّخض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ

فػػي إسػػناد األعمػػاؿ كالميػػاـ المناسػػبة لقػػدرات الرػػرد كعػػدـ تكميرػػو فػػكؽ  السػػالـ كمػػا تتممػػؿ العدالػػة فػػي
 َّ خص حص مس خس حس جس جحمحجخمخ ىل حج مثُّ : طاقتوس فقػد قػاؿ سػبحانو كتعػالى

 [.286 البقرة:]
 

 :ةر المباد.10
س كتىبادىرى القكـي: أىسرعكا :ًإلى الش ٍيتً  بىدىٍرتي "كالمبادرة في المغة   (2،."أىٍسرىٍعتي

عطػات الرر ػةم،طة بالىي عممية التركير "كالمبادرة ا طالحان:  كتشػديع األفػراد عمػى  ـ تنريذىا كا 
كقػػػػػػػد  سلػػػػػػػدل األفػػػػػػػراد االبتكػػػػػػػارأم البػػػػػػػد مػػػػػػػف تشػػػػػػػديع ركح  (2،ستقػػػػػػػديـ االقتراحػػػػػػػات التػػػػػػػي تطػػػػػػػكر العمػػػػػػػؿ"

قبػػؿ معرفػػة عممػػات الدارة بػػوس فندػػد فػػي كتػػاب ا ىػػذا المبػػدأ العظػػيـ س مبػػدأ المبػػادرةقكاعػػد  السػػالـ أرسػػى
 ىل مل  ُّ فعػػؿ ال،يػػػرات كتػػرؾ المنكػػػراتس قػػاؿ تعػػػالى: منػػػا عمػػى المبػػػادرة كالمسػػارعة إلػػػى كالػػذم يح
[س كقػػػاؿ 133: ]آؿ عمػػػراف َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل

 ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّ     تبارؾ كتعالى:
ندب في ىذه اآلية إلى المسارعة كالمسابقةس كىذه اآلية دات في الترسير: " س[21الحديد: ] َّري ٰى

مءػمار األعمػاؿ ال ػالحةس  فػيسػابقكا أقػرانكـ " :أم (3،"حدة عند دميػع العممػات فػي النػدب إلػى الطاعػات

                                                 

 س رابػػػػػػػػػػػػػػػط المكءػػػػػػػػػػػػػػػكع:الدػػػػػػػػػػػػػػػابرمك  البرييػػػػػػػػػػػػػػػيسمركػػػػػػػػػػػػػػػز الباحػػػػػػػػػػػػػػػث المحتػػػػػػػػػػػػػػػرؼس ( ينظػػػػػػػػػػػػػػػر: مقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 1،
http://ibbmaster.mountada.net/t5-topic . 

 .4/619س ابف منظكرس جلساف العرب (2)
 .5/267س ابف عطيةس جالمحرر الكديز في ترسير الكتاب العزيز (3)
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يد،مكـ ربكػـ بمػا قػٌدمتـ ألنرسػكـس دنػة سػعتيا كسػعة  -كأٌدكا ما كمرتـ بو مف أكامر الشريعةس كاترككا نكاىييا
 (1،."السمكات كاألرض

ػم ى ف كاف قدكتنا النبي  مى ا عميػو كسػمـ يحػض األمػة ليػذا المبػدأك  ٍيػرىةى أىف  رىسيػكؿى اً  ى عىػٍف أىبًػي ىيرى
: ي ا ػػم ـى قىػػػاؿى سى مىٍيػػًو كى ػػػاًفرناس أىٍك ، عى ييٍمًسػػي كى ٍؤًمننػػػا كى ػػؿي مي س ييٍ ػػػًبألي الر دي ػػػاًؿ ًفتىننػػا كىًقطىػػػًع الم ٍيػػًؿ اٍلميٍظًمػػـً كا ًباأٍلىٍعمى بىػػاًدري

ػػاًفرناس يىًبيػػعي ًدينىػػوي  ييٍ ػػًبألي كى ٍؤًمننػػا كى قبػػؿ عمػػاؿ ال ػػالحات كالمعنػػى: سػػابقكا باأل س (2،(ًبعىػػرىضو ًمػػفى الػػدٍُّنيىا ييٍمًسػػي مي
 (3،.شغؿ شاغؿ عف األعماؿ ال الحةالرتف إذا كقعت كاف فييا  فلفتعذرىا 

رءػػي ا عنػػو فػػي غػػزكة بػػدرس  (4،فػػي ،بػػر مشػػكرة الحبػػاب بػػف المنػػذر مػػا كردالمبػػادرة  دٌؿ عمػػىكممػػا 
ذ بو يقكؿ:عندما عمـ أف  س يىػا رىسيػكؿى "، النبي  مى ا عميو كسمـ نزؿ مات بدرس كا  ٍنػًزؿى الم ػًوُ أرأيػتى ىىػذىا اٍلمى

ًكيػػدىةي  ـٍ ىيػكى الػرأمي كالحػربي كىاٍلمى ٍنػػويس أى رى عى ػويس كىالى نىتىػأى،  ٍنػًزالن أنزلىكػو الم ػوي لىػػٍيسى لىنىػا أىٍف نىتىقىد مى : بىػٍؿ ىيػكى الػػر ٍأمي أىمى ُ قىػاؿى
ًكيػػدىةي  ػػٍربي كىاٍلمى : يىػػا رىسيػػكؿى الم ػػًوس سكىاٍلحى ٍنػػزؿفىػػًلف   فىقىػػاؿى ػػاتو ًمػػٍف ىىػػذىا لىػػٍيسى ًبمى ت ػػى نىػػٍأًتيى أىٍدنىػػى مى س فىػػاٍنيىٍض ًبالن ػػاًس حى

ـ  نيقىاتًػػ ػػاتنس ميػػ ػػا فنٍممػػؤه مى ٍكءن مىٍيػػًو حى ـ  نىٍبنًػػي عى ػػا كىرىاتىهي ًمػػٍف القيميػػبس ميػػ ـ  نيغىػػككر مى س فىنىٍنًزلىػػوي ميػػ س فىنىٍشػػرىبي كىالى اٍلقىػػٍكـً ؿي اٍلقىػػٍكـى
س فىقىػػاؿى  بيكفى ػػم   يىٍشػػرى سى مىٍيػػًو كى ػػم ى الم ػػوي عى : رىسيػػكؿي الم ػػًو  ى فىػػنىيىضى رسػػكؿ ا  ػػمى ا عميػػو  (سلىقىػػٍد أشػػرتى بًػػالر ٍأمً ،ـى

مىٍيًوس ميـ  أمػر بالقيميػب فغيػكك  ت ى إذىا أىتىى أىٍدنىى مىاتو ًمٍف اٍلقىٍكـً نىزىؿى عى  ىرتس كبنػكسمـ كمف مىعىوي ًمٍف الن اًس فىسىارى حى
ٍكءا  مىٍيًو فىميًم ى مىاتنس ميـ  قىذىفيكا فيو اآلنيةحى  (5،.("عمى القيميب ال ًذم نىزىؿى عى
 
 :روح التعاون. 11

بحيػث يشػكؿ ىػذا  (تحػاد قػكةاال،مػف شػعار  انطالقان  سركح الرريؽ كالعمؿ ءمفالعمؿ الدماعي  كتعني
  ((6ا.المبدأ أىـ عن ر في تحقيؽ األىداؼ المرغكب بي

ػا عمػى تػرابط المسػمميف كتماسػؾ كحػدتيـس  سب الناس فيوس كرغٌ التعاكف مبدأ إلىكقد دعا السالـ  حر ن
[س 2المائدة: ]  َّمك لك حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ ُّ : فقاؿ تعالى

 مت خت حت جت هب مب خب  حب   ُّ : رفع  ػػػكره فػػػي قػػػكؿ ا تعػػػالىبػػػأيتممػػػؿ التعػػػاكف ك 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ُّ  :دػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػأنو كقػػػػػػػػػاؿ،  [4ال ػػػػػػػػػؼ: ] َّ حج مث  هت
                                                 

 .27/178ترسير المراغيس المراغيس ج ((1
 .118س رقـ الحديث/1/110 حيأل مسمـس مسمـس كتاب اليمافس باب الحث عمى المبادرة قبؿ تظاىر الرتفس ج ((2
ًغيرً ينظر:  ((3 اًمع ال    .4/526ال نعانيس ج س محمد بف اسماعيؿالت نكيري شىٍرحي الدى
عمػرس كشػيد بػدرناس كىػك ابػف مػالث كمالمػيف سػنةس  كيكنػى أبػ سحباب ٍبف المنذر ٍبف الدمػكح األن ػارم ال،زردػي السػممي ((4

اؽس مف ركاية سممة عنوس كال ػحيأل أىن ػوي شػيدىا ككػاف يقػاؿ س ىكذا قاؿ الكاقدم كغيرهس كقالكا كميـ: إنو شيد بدرنا إال ابف ًإٍسحى
 .1/436. ينظر: أسد الغابةس ابف األميرس جالرأملو: ذك 

 .2/192سيرة ابف ىشاـس ابف ىشاـس ج ((5
 .85-1/83ينظر: مبادئ إدارة األعماؿس د. عبد العميـس ج (6)
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 لممػػؤمف كالبنيػػاف يشػػد بعءػػو بعءػػان  المػػؤمف، : ػػمى ا عميػػو كسػػمـكقػػاؿ   [س103آؿ عمػػراف: ] َّمئ
  (1،.(كشبؾ بيف أ ابعو

منذ أف بدأ النبي  مى ا عميو كسمـ دعكتو في مكةس فتعاكنكا فػي  التعاكف كقد فيـ المسممكف معنى 
منبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ الممػؿ ل س حيػث كػافالسالـ في كميرة أمـنشر السالـس كبرءؿ تعاكنيـ د،مت 

 يموس كيعاكنيـ في شػئكف المنػزؿس كفػكاف متعاكننا في كؿ أحكالوس في البيت يساعد أىس التعاكف األعمى في
س كيؼ ال كىك الذم أشرؼ بنرسو  القياـ ببعض األعماؿ بيمة كنشاط ،ارج البيت يتعاكف مع أ حابو في

مكقػؼ آ،ػر قػاـ بػو النبػي  ػمى ا ك  سالطػكب يحمػؿ ممػؿ أ ػحابو فكػاف سبنات مسدد المدينة المنػكرة عمى
 ػػمى ا عميػػو كسػػمـ ،نػػدقنا حػػكؿ المدينػػة   أقػػاـ النبػػيعنػػدما عميػػو كسػػمـ مػػع أ ػػحابو فػػي غػػزكة ال،نػػدؽس 

ظػػركؼ  ػػعبة كقػػد عمػؿ المسػػممكف فػػي حرػر ال،نػػدؽ فػػي ظػؿ  (2،يسػمماف الرارسػػال ػػحابي لػػرأل  اسػتدابةن 
ـ الرسػػكؿ العمػػؿ عمػػى دػػد اس فػػالدك كػػاف فػػي غايػػة البػػركدةس كال بػػد مػػف إندػػاز الحرػػر فػػي أسػػرع كقػػتس فقٌسػػ

س أ ػػحابوس كدعػػؿ لنرسػػو ن ػػيبنا مػػف العمػػؿس فكػػاف يحرػػر معيػػـس كيحمػػؿ التػػراب بنرسػػو ممػػؿ بػػاقي ال ػػحابة
: رىأىٍيػػتي رى  بػػف عػػازب عىػػًف البىػػرىاتً ف ٍنػػويس قىػػاؿى ًءػػيى الم ػػوي عى ػػم ـى يىػػٍكـى األىٍحػػزىاًب يىٍنقيػػؿي رى سى مىٍيػػًو كى ػػم ى اي عى سيػػكؿى الم ػػًو  ى

قىػػٍد كىارىل التُّػػرىابي بىيىػػ س كى : التُّػػرىابى ػػم ٍينىاس فىػػأىٍنًزلىٍف ،اضى بىٍطنًػػًوس كىىيػػكى يىقيػػكؿي ػػد ٍقنىا كىالى  ى ػػا اٍىتىػػدىٍينىاس كىالى تى ى لىػػٍكالى أىٍنػػتى مى
مىبكػػػػػ مىٍينىػػػػػاس كى ػػػػػًكينىةن عى ـى ًإٍف الىقىٍينىػػػػػاس ًإف  األيلىػػػػػىسى ًت األىٍقػػػػػدىا

مىٍينىػػػػػا ًإذى  (3، كبرءػػػػػؿ ( 4،س(ا أىرىاديكا ًفٍتنىػػػػػةن أىبىٍينىػػػػػاقىػػػػػٍد بىغىػػػػػٍكا عى
مػػػف طكلػػػو كاتسػػػاع عرءػػػو كعمقػػػوس أتػػػـ المسػػػممكف حرػػػر ال،نػػػدؽ فػػػي سػػػتة أيػػػاـس عمػػػى الػػػرغـ  التعػػػاكف ىػػػذا

كلمػا دػات المشػرككف فكدئػكا بيػذا ال،نػدؽس كاندىشػكا مػف  (5،ك البة األرض ال ،رية التي تـ الحرر فيياس
 .قدرة المسمميف عمى إنداز ىذا العمؿ الدبار في ىذا الكقت الق ير كبيذه األعداد القميمة

                                                 

س ج ((1  .2446س رقـ الحديث3/129 حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب المظالـ كالغ بس باب ن رة المظمـك
مٍ  ((2 ٍبدمىافي اٍلرىاًرًسيُّ سى ٍسػالى  أىبيك عى س سىػاًبؽي أىٍىػًؿ فىػاًرسى كىأىٍ ػبىيىافى ًإلىػى اٍلً ـً ٍسػالى ػٍممىافي ٍبػفي اٍلً : سى ـً فىقىػاؿى ٍسػالى ساً: اٍنتىسىبى ًإلىػى اٍلً  ـً

 : ًقيؿى ًدينىةىس كى ـى اٍلمى م  سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ـى رىسيكًؿ اً  ى ٍقدى كًسيًّاس أىٍسمىـى مى كىافى مىدي كىاًةس كى ـى ًبمىك ةى قىٍبؿى اٍلًيٍدرىًةس كىىيكى كىٍىـه ًمٍف بىٍعًض الرُّ أىٍسمى
ػػاًىدً  ػػا بىٍعػػدىهي ًمػػفى اٍلمىشى ٍنػػدىؽى فىمى ػػًيدى اٍل،ى شى ػػٍف ًكتىابىػػةوس كى ـ  أيٍعتًػػؽى عى س ميػػ ػػدو ػػٍف بىػػٍدرو كىأيحي مىنىعىػػوي الػػركؽُّ عى اٍ،تىمىػػؼى ًفيػػًو س س كىػػافى ًمػػٍف أىٍ ػػبىيىافى كى

كفى اٍلمييىاًدري  ًكيدىًة فىقىاؿى اٍلمييىاًدري مىى ىىًذًه اٍلمى ـٍ عى ٍرًرًهس كىىيكى ال ًذم دىل يي ٍندىًؽ ًفي حى اري يىٍكـى اٍل،ى اري ىيكى كفى كىاأٍلىٍن ى قىالىًت اأٍلىٍن ى : ىيكى ًمن اس كى
: س ًمن ا ػم ـى سى مىٍيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ػٍممىافي ًمن ػا أىٍىػؿى ،فىقىاؿى  ى س بىػٍؿ سى ن ػةي  (اٍلبىٍيػتً الى ػًف اٍشػتىاقىًت اٍلدى ػدي مى فىقىػاًتس كىىيػكى أىحى بىػاًت كىالرُّ ػدى النُّدى كىػافى أىحى كى

ػم ى ال ػى رىسيػكؿي اً  ى س آ،ى ؿى كىاآٍلً،ػرى قىػرىأى اٍلًكتىػابى اأٍلىك  س كى ؿى كىاآٍلً،رى ـى اأٍلىك  ـى بىٍينىػوي كى ًإلىٍيًوس كىأىٍدرىؾى اٍلًعٍم ػم  سى مىٍيػًو كى بىػٍيفى أىبًػي الػد ٍردىاًتس م ػوي عى
س  كىافى ًمفى اٍلميعىم ًريفى س كى دىاًئفى ط اًب اٍلمى هي عيمىري ٍبفي اٍل،ى ـى زىاًئرنا لىويس كىال  ـى الش ا فكيى ك فىقىًد د ؽي ًبعىطىائًػًوس تيػكي يىتى ى ًؿ يىدىٍيًوس كى كىافى يىٍأكيؿي ًمٍف عىمى

: سىنىةى سً  ًقيؿى س كى فىًة عيٍممىافى ًؿسًفي ً،الى مى ٍقعىًة اٍلدى ًميفى قىٍبؿى كى مىالى  .3/1327س أبك نعيـس جمعرفة ال حابة ينظر: تٍّ كى
 .4/26تعميؽ البغاس  حيأل الب،ارمس ج الذيف. :األلى ((3
 .4/26س ج2837  حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب الدياد كالسيرس باب حرر ال،ندؽس رقـ الحديث ((4
 .2/454جازمس الكاقدمس ينظر: المغ ((5

http://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=63096
http://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=63096
http://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=63096
http://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=63096
http://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=63096
http://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=63096
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اىتماميػا  ح ػرتقػد  عنػدىـ نا مبػادئ الدارةكبعد استعراض المبادئ عند عممات الدارة القدماتس كدػد
مسػػائؿ العقيػػدة كاأل،ػػالؽ كالعبػػاداتس كحتػػى فػػي دانػػب المعػػامالت  كتداىمػػتعمػػى دانػػب المعػػامالت فقػػطس 

البشػريةس كمػف ،ػالؿ ذلػؾ فػالقرآف الكػريـ ديػف القػكانيف المبػادئ ك عف  يميزىاقد نظميا عمى نحك  القرآفف لف
بعءػان مػف المبػادئ التػي  ات كأ،الؽ كعالقاتس كسػأعرضالت كعبادشامؿ راعى دميع الدكانب مف معام

 ت،ص الناحية العسكرية في ءكت القرآف الكريـس كالتي البد كأف يتحمى بيا كؿ عسكرم.
 

 مبادئ اإلدارة العسكرية في ضوء القرآن الكريم أىمثانيًا: 
عممػػػات إدارة الحػػػركب المبػػػادئ األساسػػػية كالمعمػػػكؿ بيػػػا فػػػي حػػػركبيـس فمػػػنيـ مػػػف عػػػدىا ،مسػػػة  ذكػػػر

مبادئس كمنيـ مف عدىا ممانية مبادئس كمنيـ مف عدىا عشرة مبادئس كمنيـ مف أك ميا إلى مالمة عشػر 
س العسػكريةالدارة مبػادئ عػف مبدأس كمنيـ مف أك ػميا إلػى أكمػر مػف ىػذا العػددس كقػد تحػدث القػرآف الكػريـ 

 المبادئ العسكريةس كالتي انتقيتيا بعد ترحص شديد لدمع مف المبادئ كأ،ذت أىميا. أىـكسأعرض 
 

 مبدأ العقيدة اإلسالمية الصحيحة: .1
ممؿ عميػا يػؤمف بيػا النسػافس فيءػحي مػف أدميػا بػاألمكاؿ : "ؼ العقيدة في المداؿ العسكرم بأنياتعرٌ 
كتكديييػػا نحػػك  سالعقيػػدة تيػػذيب السػػمكؾس كتزكيػػة النرػػكسف (1،"نرػػسس ألنيػػا أغمػػى مػػف األمػػكاؿ كاألكاألنرػػس

 فػيفغرس العقيػدة س كىى تعد مف أعمى المعارؼ النسانية إف لـ تكف أعالىا عمى الطالؽ سالممؿ األعمى
الحيػاةس كالقػرآف الكػريـ  فػيالنركسس ىك أممؿ طريقة ليداد عنا ر  الحة تستطيع أف تقكـ بدكرىا كػامالن 

 ملُّ   طميعة أعماؿ البرس يقكؿ ا سبحانو: فيس إنما يذكر العقيدة األعماؿ ال الحةحينما يتحدث عف 

 ىنينجهيمجنحنخنمن ىم مم خم حم جم يل ىل

 ٰىٌٍَّّّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه

 ىب مبنب زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 [.177البقرة: ] َّ زث رث يت نتىت  مت زت يبرت
استطاع أف ينقؿ  حيث األمةس نركس فييغرس ىذه العقيدة  كسمـ عميو اى مءى رسكؿ ا  مكقد 

كمػػا اسػػتطاع أف يدعػػؿ مػػف  سكيمػػر قمكبيػػا باليمػػاف كاليقػػيف ساألمػػة مػػف الكمنيػػة كالشػػرؾ إلػػى عقيػػدة التكحيػػد
 (2،سكقػد شػيد ا ليػذا الديػؿس دػيالن يعتػٌز باليمػاف يبنػيال،يػرس كأف  فػيال ػالح كأئمػة  فػيأ حابو قادة 

                                                 

 .41بيف العقيدة كالقيادةس ،طابس ص ((1
 .12-1/11ينظر: العقائد السالميةس سابؽس ج ((2
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 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّ ا تبػػػػػػػػػػػػػػػارؾ كتعػػػػػػػػػػػػػػػالى:  فقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 [.110آؿ عمراف: ] َّىي مي خي

 

 فيو: وشامل كاملالحنيف  اإلسالميّ  نادينف
 حم جم يل ىل مل خل  ُّ س قػاؿ ا تبػارؾ كتعػالى: يأمري بتكحيد ا تعالىس كينيى عف الشػرؾ 

  [.4 – 1ال،الص: ] َّ  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ س قػػاؿ تعػػالى: بال ػػدؽس كينيػػى عػػف الكػػذبيػػأمري  

 [.119 التكبة:] َّ يئ
  زت رت يب  ىب نب مب زب ُّ قػاؿ تعػالى: يأمري بالعدؿس كينيى عف الدكرس 

 [.90النحؿ: ] َّ  يث ىث نث زثمث رث  يت ىت نت مت

  جس مخ جخ مح جح  مج   ُّ قػػاؿ تعػػالى:  ،س كينيػػى عػػف ال،يانػػةبػػأدات األمانػػات يػػأمري 

النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات: ] َّجغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص  خص حص مس خس حس
58.] 

 [.1المائدة: ] َّىق يف ىف يث ىث ُّ قاؿ تعالى:  ،يأمري بالكفاتس كينيى عف الغدر 

 نن من زن رن مم ام يل  ُّ قػػاؿ تعػػالى:  ،يػػأمري ببػػرك الكالػػديفس كينيػػى عػػف العقػػكؽ 

 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ىنين
 [.23السرات: ] َّ هب مب خب

 مػف سػره أف يبسػط لػو فػػي ، ػػمى ا عميػو كسػمـ:  قػاؿ سس كينيػى عػف القطيعػةيػأمري ب ػمة األرحػاـ
  (1،(.رحمو رزقوس أك ينسأ لو في أمرهس فمي ؿ
إلػى تربيػة الػنرس كتيػذيبيا كفػؽ كتػاب ا كسػنة نبينػا محمػد  ػمى  كاألعماؿ ال ػالحة التػي تػدعك

س فالعقيدة ىػي التػي تكلػد  الألس كينيى عف كؿ عمؿ سيت بكؿ عمؿ يأمر السالـس فكميرة ا عميو كسمـ
النساف المسمـ المقة با كاالعتزاز بو سبحانو كتعالىس كىي التي تدمب الن ر كالتمكيف لرمةس فأ حاب 
العقيدة الراس،ة تراىـ يقاتمكف في سبيؿ اس فباعكا أركاحيـ ر،ي ةن لعالت كممة التكحيدس كيؼ ليؤالت أف 

 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث  ُّ  كفي قمكبيـ اليمػافس قػاؿ ا تعػالى:ييزمكا 

                                                 

 .2067س رقـ حديث 3/56س جالب،ارمس الب،ارمس باب مف أحب البسط في الرزؽ حيأل  ((1
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  جعمعجغمغ مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص خسمس حس

 جم هل مل حلخل جل مك لك  خك جكحك مق حق مف خف جفحف

 [.111التكبة: ] َّ حم

 

  اليدفمبدأ  .2

  (1،."كاليدؼ: الغرض اليدؼ: كؿ شيت عظيـ مرترعس"اليدؼ لغةن: 

س ككاءػػألتكديػػو كػػؿ عمميػػة عسػػكرية تدػػاه ىػػدؼ معػػرؼ كالمق ػػكد باليػػدؼ فػػي الدارة العسػػكرية: ىػػك 
 (2،كتحطيـ إرادة ال، ـ. تدمير قدرة العدكلمديكش المتحاربة ىك الغرض العسكرم النيائي ك 

نما ينطبؽ سعمى األعماؿ العسكرية فحسب فقط ينطبؽ األعماؿ كىك الكؿ لمبدأ اليدؼ ىك مرتاح ك   كا 
 .كاقت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديةس كعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرية......(إداريػػػػػػػػػػػػػػػػػػةس كادتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةس عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مدػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة ،

 يه ىه  مه جه  ُّ  كتػػػػاب ا عػػػػز كدػػػػؿ فػػػػي تطبيػػػػؽ ىػػػػذا المبػػػػدأس قػػػػاؿ تعػػػػالى:كعػػػػكدة إلػػػػى 
 [.33التكبة: ] َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي

بػػو عمػػى  لػػو فػي أكامػػره كن ػػرة دينػوس كمستن ػػران  لمػػكاب ا تعػالى كمطيعػػان  ان ز ئحػػا المبػدأبيػػذا  المػػؤمف فيكػكف
كأبمػػػغ نكايػػػةس كال يق ػػػد بديػػػاده اسػػػترادة المغػػػنـ في ػػػير مػػػف المكتسػػػبيف ال مػػػف  مباتػػػان يكػػػكف أكمػػػر ك  سعػػػدكه

بطػػاؿ  (3،المداىػػديفس عػػالت كممتػػوس كا  فاليػػدؼ العػػاـ ليػػذه األمػػة أف يق ػػدكا بقتػػاليـ ن ػػرة ديػػف ا تعػػالىس كا 
قػكات العػدك يػك إحػراز الن ػر لرمػة كتػدمير فكممة مف ،الرػوس كأمػا اليػدؼ ال،ػاص مػف الناحيػة العسػكرية 

 كتحطيميا.
بدقػػوس كغرءػػو كػػاف ي،تػػار مق ػػده حيػػث  سيػػذا المبػػدأل مطبقػػان   ػػمى ا عميػػو كسػػمـ الرسػػكؿ كقػػد كػػاف

ىدرتػو مػف  مبدأ فيىذا اللقد ظير  سكيركر في أقكـ طريقة لمك كؿ إليوس مـ يقرر ال،طة المناسبة لتحقيقو
 المعتديف.يا مف بغي الباغيف كعدكاف محافظة عميككيرية النشر الدعكةس كذلؾ ل مكة إلى المدينة

 

 

 

                                                 

س المنػاكم التعػاريؼالتكقيػؼ عمػى ميمػات س 9/346ج سلسػاف العػرب س ينظػر:6/39ج سبػف فػارسامعدـ مقاييس المغػةس  )1،
 .1/343ج

 األغػػاس مدمػػة الدامعػػة السػػالميةس العػػدد الرابػػع عشػػرساليػػكبي ك  ينظػػر: أ ػػكؿ الحػػرب كمػػا يعرءػػيا القػػرآف الكػػريـس د. (2(
 .271ص

 .1/82ينظر: األحكاـ السمطانيةس الماكردمس ج (3(

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%87%D8%AF%D9%81&action=edit&redlink=1
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 مبدأ تبادل المشورة .3

ظياره كعرءو"الشكرل ىي الشكرل لغةن:   .(1،"إبدات شيت كا 
اسػػػت،راجي الػػرأم كطمػػػب التػػدبير بمرادعػػة الػػػبعض إلػػى الػػػبعضس كأيءػػان الشػػػكرل كالشػػكرل ا ػػطالحان: "

 (2،."األمر الذم ييتىشاكر فيو
السػػالميةس كيػػؼ ال كقػػد ذكرىػػا ا تبػػارؾ كتعػػالى  ػػرة مػػف كتعػػد الشػػكرل مػػف أىػػـ ، ػػائص األمػػة 

 زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب ُّ    : ػػػرات المػػػؤمنيفس حيػػػث قػػػاؿ ا تعػػػالى
 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث
 [س38 – 36الشكرل: ] َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام

كقػد كػاف النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ س يمتممػكف ذلػؾفمدح ا المشاكرة في األمكر بمدح القـك الػذيف كػانكا "
يشاكر أ حابو في اآلرات المتعمقة بم الأل الحركبس كلـ يكف يشاكرىـ فػي األحكػاـس ألنيػا منزلػة مػف عنػد 

ـٍ " (3،س" ا عمى دميع األقساـ مف الررض كالندب كالمكركه كالحراـ مـ إف إد،اؿ ىػذه الدممػة يعنػي: }كىأىٍمػريىي
ـٍ  بػػيف ، ػػاؿ اليمػػافس لعمػػو لمزيػػد االىتمػػاـ بشػػأف المشػػاكرةشيػػكرىل بىٍيػػ فػػي أمػػره كقػػد ذكػػر المػػاكردم "س (4،"نىيي

بالمشاكرة أربعة أقاكيؿ: أحدىا: أنو أمره بمشاكرتيـ في الحرب ليستقر لو الرأم ال حيأل فيوس قػاؿ الحسػف: 
بان ألنرسيـس كىذا قكؿ يكالماني: أنو أمره ًبمشاكرتيـ تأليران ليـ كتطي سما شاكر قكـ قط إال ىيديكا ألرشد أمكرىـ

ػا عمػـ فييػا مػف الرءػؿس كلتتأسػى أمتػو بػذلؾ بعػده  ػمى ا  سقتادةس كالربيع كالمالث: أنو أمػره بمشػاكرتيـ ًلمى
ف كالرابع: أنو أمره بمشاكرتيـ ليستف بو المسممكف كيتبعو فييا  سعميو كسمـس كىذا قكؿ الءحاؾ المؤمنكف كا 

  (5،".كاف عف مشكرتيـ غنيانس كىذا قكؿ سرياف
مما يؤكد أف ا سبحانو كتعالى أكدب الردكع إلى األمة أك الدماعة عند ات،اذ القرارات اليامػةس ك 

  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم  ُّ : سػػػبحانو كتعػػػالى قكلػػػو
آؿ ] َّ رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

إذا  كػػاف رسػػكؿ ا  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ يشػػاكر أ ػػحابو فػػي األمػػردػػات فػػي الترسػػير: " س[159عمػػراف: 
 فقػالكا:س ليككنكا فيما يرعمكنو أنشط ليػـ كمػا شػاكرىـ يػكـ بػدر فػي الػذىاب إلػى العيػر سلقمكبيـ حدثس تطييبان 

لىٍك ًسٍرتى ًبنىػا ًإلىػى بىػٍرًؾ اٍلغً يىا رىسيكؿى الم ًو لىًك اٍستىٍعرىٍءتى ًبنىا عيٍرضى اٍلبىٍحًر لىقىطىٍعنىاهي مى  س كى ػادً عىؾى مى
س  (6، ًلًسػٍرنىا مىعىػؾى

                                                 

 .3/226مقاييس المغةس ابف فارسس ج 1)،
 .1/207جالتعريرات الرقييةس البركتيس  ((2
 .16/37الدامع ألحكاـ القرآفس القرطبيس ج ((3
 .26/129س اليررمس جترسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف 4)،

 .1/433س جالماكردم سالنكت كالعيكف ((5
 .12/124جس النككمس المنياج شرح  حيأل مسمـ بف الحداج "سىك مكءع مف كرات مكة بناحية الساحؿ" :الغماد برؾ ((6
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لىًكػٍف نىقيػكؿي  س كى بُّػؾى فقػاتال إنػا ىػا ىنػا قىاًعػديكفى ا قىاؿى قىٍكـي ميكسىى ًلميكسىى: اٍذىىٍب أىنتى كىرى : اٍذىىػٍب كىالى نىقيكؿي لىؾى كىمى
ٍف يىًميًنؾى  بىٍيفى يىدىٍيؾى كىعى اًلؾى ميقىاًتميكفى  فىنىٍحفي مىعىؾى كى فػي أحػد فػي أف يقعػد فػي المدينػة  كػذلؾكشػاكرىـ س كىعىٍف ًشمى

يـك ال،ندؽ في م ػالحة أيءان كشاكرىـ س أك ي،رج إلى العدكس فأشار دميكرىـ بال،ركج إلييـس ف،رج إلييـ
س لػػؾاألحػػزاب بممػػث ممػػار المدينػػة عػػاـس فػػأبى عميػػو ذلػػؾ السػػعداف: سػػعد بػػف معػػاذ كسػػعد بػػف عبػػادةس فتػػرؾ ذ

نمػا  كشاكرىـ يكـ الحديبية في أف يميؿ عمى ذرارم المشركيفس فقاؿ لو ال ديؽ: إنا لـ نديت لقتاؿ أحػدس كا 
 (1،."دئنا معتمريفس فأدابو إلى ما قاؿ

س ككانت الشكرل عنده أقساـس بالشكرل أكبر العناية القائد معنيان   مى ا عميو كسمـ ككاف الرسكؿ
الميػادريف كػر كعمػر رءػي ا عػنيـ فيمػا ي،ػص كمير االستشارة مع أبػي ب فقسـ ي،تص باألفراد فقد كاف

األن ػػػارس كقسػػػـ آ،ػػػر كاالستشػػػارة التعبكيػػػة فيمػػػا ي،ػػػص ككػػػاف يستشػػػير سػػػعد بػػػف معػػػاذ كسػػػعد بػػػف عبػػػادة 
كالحباب بف المنذرس ككاف لو مستشاركف في نقؿ المعمكمات كحذيرة بػف اليمػافس كمستشػاركف فػي م،تمػؼ 

حتى أ بحت الشكرل شػائعة بػيف أ ػحابو كأمتػوس كدليػؿ ذلػؾ مػا قالػو (2،كغير العسكريةساألمكر العسكرية 
قػػط كػػاف أكمػػر مشػػكرة أل ػػحابو مػػف رسػػكؿ ا  ػػمى ا عميػػو  مػػا رأيػػت أحػػدان أبػػك ىريػػرة رءػػي ا عنػػو: 

 كىػػدؼ ذلػػؾ اسػػت،راج الػػرأم األممػػؿ كالػػرأم السػػديدس ككػػذلؾ ليػػدرب أ ػػحابو عمػػى مبػػدأ الشػػكرلس (3،.كسػػمـ
 ف. ا الحنيؼ ما بقي السالـ كالمسممك كلتبقى الشكرل مبدأ مف مبادئ دينن

 

 مبدأ األمن  .4
األمػف: ىػػك تػػكفير الحمايػػة لمقػػٌكة كمكا ػػالتياس لكقايتيػػا مػػف المباغتػػةس كمنػػع العػػدك مػػف الح ػػكؿ عمػػى "

المعمكمػػات عػػف القػػكة كتسػػميحيا كتنظيميػػا كتعػػدادىا كقيادتيػػاس كعػػف األرض التػػي سػػتدرم عمييػػا المعػػارؾ 
 (4،."القادمة

مس فػػػردم أك دمػػػاعيس مػػػف أىػػػـ مطالػػػب الحيػػػاةس حيػػػث يعتبػػػر ءػػػركرة لكػػػؿ ديػػػد بشػػػر  دفػػػلف األمػػػف يعػػػ
األمف معنى شػامؿ فػي حيػاة النسػافس كال يتػكفر األمػف لدنسػاف بمدػرد س ك لتحقيؽ م الأل األفراد كالشعكب
ىكيتػو الركريػة كالمقافيػةس كعمػى مػكارد ك يحتاج إلػى األمػف عمػى عقيدتػو  بؿءماف أمنو عمى حياتو فحسبس 

 . بشكؿ عاـحياتو 
س كىػك نريػدهمكاءع عديػدةس كذلػؾ بػالمعنى الػذم بالقرآف الكريـ كردت كممة األمف كما يشتؽ منيا في ك 
 حك جك مق  ُّ  يقػكؿ ا تعػالى: يعني السػالمة كاالطمئنػافس كانترػات ال،ػكؼ عمػى حيػاة النسػافسالذم 

  مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك
                                                 

 .2/149س ابف كميرس جترسير القرآف العظيـ( (1
 .108ينظر: الشكرل العسكرية في عيد الرسالةس ،طابس ص 2)،

 .9/366( السنف الكبرلس البييقيس باب الميادنة عمى النظر لممسمميفس ج(3
 .1/397( قادة فتأل األندلسس ،طابس ج(4
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فػػػأكؿ مػػػا  "[س دػػػات فػػػي الترسػػػير: 126البقػػػرة: ] َّ هب مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه
ػػٍؿ ىىػػذىا اٍلبىمىػػدى آًمنػػان ، ىػػذا المػػكطفس ىػػك األمػػف: فػػيدعػػا بػػو إبػػراىيـ ربػػوس لسػػماعيؿ كذريتػػو  إذ كػػاف  (رىبك اٍدعى

نػػو ال حيػػاة لنسػػافس كال نظػػاـ لمدتمػػع إال  ظػػؿ  فػػياألمػػف ىػػك ءػػماف الحيػػاةس كسػػكف النرػػكسس كالقمػػكبس كا 
اليماف بػاس كذلػؾ بعػد أف يءػمف النسػاف كدػكده:  مـ كانت الدعكة المانية بعد ىذاس كىىس األمف كالسالـ

ـى ، بىًني  أىٍف نىٍعبيدى اأٍلىٍ نا  فيالقمكبس كيمٌكف لو  فيالدعكة المالمةس التي تمسؾ اليماف  تديتمـ  س (كىاٍدنيٍبًني كى
 (1،".النركسس كىى لقمة العيشس التي إف لـ يددىا النسافس ىمؾس كطار  كابوس كذىب إيمانو

  خس حس جس مخ جخ  ُّ  فرػي قكلػو تعػالى: ظيػر معنػى األمػفست التػي آيات القرآف الكػريـكمف 

 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس

أمنا مف العدك أف يحمػؿ س أمنان لمناس كأمنان مف العدك كأمانان لمف يد،مو :أم [125البقرة: ] َّ مف  خف
ميكا : "كالمعنى[ 99يكسؼ: ] َّ مث زث رث يت  ىت نت مت ُّ : كفي قكلو تعالى س(2،فيو السالح اد،ي

 َّ ام يل ىل مل يك ىك  ُّ    :كتعػالى كفػي قكلػو سػبحانو"س م ر آًمنيف مف اٍلعىدك كىالسػكت

يقػػكؿ ابػػف كميػػر:" أم نحتػػكا بيكتػػان مػػف الدبػػاؿ مػػف غيػػر س عػػدـ الحادػػة ىنػػا يق ػػد بػػاألمف، و[82الحدػػر: ]
(3،"،كؼ كال احتياج إليياس بؿ أشران كبطران كعبمان 

. 

حمايػة  ػمى ا عميػو كسػمـ بتطبيقػو لمبػدأ األمػفس كمشػاىدتنا لسػيرتو نالحػظ قيامػو بكقد حرص النبػي 
كيؼ ال كىك الػذم كػاف قكاتو في كؿ غزكاتوس كبذؿ غاية ديده لمنع العدك مف الح كؿ عمى المعمكماتس 

كػذلؾ ك كالطالئع التي كاف يؤٌمنيػا فػي مسػير االقتػراب كعنػد العػكدة مػف غزكاتػوس  االستطالعدكريات يرسؿ 
 (4،قكاتو مف مباغتة العدك ليا. كأمف حماية مف ىذا كمو لغرضكا ستأميف الحراسات كالعسسب كاف يقكـ

 

 مبدأ الردع .5
دػػات تعريػػؼ الػػردع عمػػى أنػػو منػػع الدكلػػة المعاديػػة مػػف ات،ػػاذ قػػرار باسػػت،داـ أسػػمحتياس أك منعيػػا مػػف 

 س(5،الردع ىك منع العدك مف المباشرة في الحرب مف األساسيدؼ العمؿس أك الرد إزات عمؿ معيفس فال
ي،ػػيريـ مػػف عػػدكانيـس مػػى النحػػك الػػذم يرىػػب بػػو األعػػدات ك المرابطػػة ع تعػػالى بلعػػداد القػػكة ك اأمػػر لقػػد 
 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  ُّ تعػػػػػػػػػالى:  افقػػػػػػػػػاؿ 

                                                 

 .7/192الترسير القرآني لمقرآفس ال،طيبس ج ((1
 .2/29س الطبرمس جدامع البياف في تأكيؿ القرآفينظر:  2)،

 .4/545س ابف كميرس جترسير القرآف العظيـ( (3
 .1/455ينظر: الرسكؿ القائدس ،طابس ج ((4
 .90أسعدس صك العسكرية السالمية كقادتيا العظاـس ال،مرات ينظر:  ((5
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 يػػأمر بلعػػداد القػػكة كربػػاط ال،يػػؿ السػػالـأف  مػػف اآليػػة: يمكننػػا أف نسػػت،مصك  [س60األنرػػاؿ: ] َّ خص
،افتيـ مف عدكانيـاألعدات ك ه القكة كالمرابطة ىك إرىاب ذكيدعؿ اليدؼ مف ى س عمى بالد األمػة كبطشيـ ا 

يريػـ بكػؿ كءػكح أنػو البػد كأف تتػكافر  (مػف قػكة كمػف ربػاط ال،يػؿ،فلف اقتراف الردع بػالقكة كالمرابطػة  كذلؾ
 (1،.تقنع العدك بأنو سكؼ يككف ىك ال،اسر لك تحرؾ بعدكاف التيفي تمؾ القكة القدرة اليدكمية 

في كقد است،دـ النبي  مى ا عميو كسمـ مبدأ الردع في كمير مف الغزكاتس كقد تحقؽ الن ر بعيده 
مػف أمػاـ المسػمميف حيػث أ ػيب العػدك بالرعػب فرػركا غػزكةس  ةعشػر  عدة غزكات بػدكف قتػاؿس كعػددىا تسػع

 (2،.": "نيً ٍرتي ًبالرٍُّعًب مىًسيرىةى شىٍيرو حيث قاؿ النبي  مى ا عميو كسمـبسبب تطبيؽ ىذا المبدأ 

، ػائص تنبػع مػف  عػدةستراتيدية الردع السالمية عف االستراتيديات األ،ػرل المعا ػرة ا ا يميزمكم
اؿ نشػػكب بػػالتكازف بػػيف القػػكلس فاحتمػػ كميقػػان  سػػتراتيدية الػػردع المعا ػػرة مرتبطػػة ارتباطػػان اشػػرائع السػػالـس ف
لؾ أنيا إذا تممكػت القػكة ذأما األمة السالمية فأمرىا ي،تمؼس س ا التكازفذإال إذا ا،تؿ ى الحرب يككف بعيدان 

 ف ذلؾ لف يغرييا باست،داـ تمؾ القكة ءدىـ مالس فالمتركقة عمى ، كمياس حتى ي بأل ميزاف القكة متركقان 
تكترػػي لػػى منػػع العػػدكاف كالحػػرب ك إالػػردع  ت ػػبك  مبػػدأأف  إلػػى إءػػافةن  سدامػػكا ممتنعػػيف عػػف العػػدكاف عمييػػا

م،اطر التي قد يعرءػكف أنرسػيـ لم في  ركؼ ال، كـ لمنعيـ مف الحركة تحسبان  كال،كؼ لد،اؿ الرىبةب
 .(3) غيرىػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػفالػػػػػػػػػػػػػػػردع السػػػػػػػػػػػػػػػالمية  اسػػػػػػػػػػػػػػػتراتيديةس كىػػػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػػػا يميػػػػػػػػػػػػػػػز ليػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ن الكريم آالقر  ضوء المطمب الثاني: ضوابط اإلدارة العسكرية في
مع العدك فػي  عمى المبادئ كاألسس النسانية لمتعامؿ س كأكد سمككيات المسمـالقرآف الكريـ أكءأل
كفي ىذا س سكاتن في السمـ أك الحربكلـ تدرؾ النظـ البشرية الكءعية ىذا التكدو النساني  السمـ كالحربس

 الكريـ.ف آالقر  ءكت الءكابط الدارية العسكرية فيمف  بعءان  ذكرأالمطمب س
 

  الكرامة اإلنسانية:- 1
 يك ىك  مك لك اك يق ىق  ُّ: قػاؿ ا تعػالى سدميع بني البشر يستحقكف الكرامة

دػػػػػػػات ، [70السػػػػػػػرات: ] َّ ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل
( بتسػػميطنا إيػػاىـ عمػػى غيػػرىـ مػػف ال،مػػؽس كتسػػ،يرنا سػػائر ال،مػػؽ ليػػـفػػي الترسػػير: " ـى ٍمنىػػا بىنًػػي آدى لىقىػػٍد كىر   س،كى

( عمى ظيكر الدكاٌب كالمراكب في البىٍحرً  ـٍ ًفي اٍلبىرك ٍمنىاىي مى ـٍ ًمػفى  سفي الرمؾ التػي سػ،رناىا ليػـك  ،كىحى ٍقنىػاىي زى ،كىرى

                                                 

 .18ص محركظس العسكرية في السالـسينظر:  ((1
 :األلبػػػاني قػػػاؿ  .1/209س ج432النسػػػائيس النسػػػائيس كتػػػاب الغسػػػؿ كالتػػػيمـس بػػػاب التػػػيمـ بال ػػػعيدس رقػػػـ الحػػػديث( سػػػنف (2

 . حيأل
 .21-19ص محركظس العسكرية في السالـسينظر:  ((3
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مىٍقنىػا كالمشػاربس كىػي حالليػا كلذيذاتيا الط يكبىاًت( يقكؿ: مػف طيبػات المطػاعـ مىػى كىًميػرو ًمم ػٍف ،ى ـٍ عى ػٍمنىاىي فىء  ،كى
أف ذلؾ تمكنيـ مف العمؿ بأيدييـس كأ،ذ األطعمة كاألشػربة بيػا كرفعيػا بيػا إلػى أفػكاىيـس  تىٍرًءيال( ذكر لنا

(1،."كذلؾ غير متيسر لغيرىـ مف ال،مؽ
 

 ىل مل خل ُّ : قػػاؿ ا تعػػالى س،ميرتػػو عمػػى األرضكمػػف مظػػاىر تكػػريـ ا لدنسػػاف أف دعمػػو 

 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  ىميم مم خم حم جم يل

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي

 نث زثمث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

 زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف  ىف يث ىث

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من

 .[34 – 30البقرة: ] َّ  حت جت هب مب خب حب جب هئ
و لممالئكة إني داعؿ فػي األرض ،ميرػة ي،مرػو فػي إدػرات أحكامػيأمر تعالى رسكلو أف يذكر قكلو "

ف المالئكة تساتلت كيرسد في األرض  سمت،كفة مف أف يككف ىذا ال،ميرة ممف يسرؾ الدمات في األرضس كا 
فػػأعمميـ ربيػـ أنػػو يعمػػـ مػػف الحكػػـ  سمػػف الدػػف ح ػػؿ مػنيـ مػػا ت،كفػػكه بػالكرر كالمعا ػػي قياسػػان عمػػى ،مػؽو 

 .(2،"مكفكالم الأل ما ال يعم
 

 المساواة اإلنسانية: -2
 زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ  ُّ : قاؿ ا سبحانو كتعالى

 يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب  نب
 نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  ُّ كقػػاؿ تعػػالى:  ، [189األعػػراؼ: ] َّ يق ىق
تػػػػػدؿ ىػػػػذه اآليػػػػػات ،  [13الحدػػػػرات: ] َّ ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب

فالناس بأدناسيـ الم،تمرة قػد ،مقػكا مػف نرػس كاحػدةس كىػي آدـ عميػو السػالـس مػـ عمى المساكاة بيف البشرس 
ك،مػػؽ الزكدػػة مػػف دػػنس الػػزكج ليسػػكف إلييػػا كيػػأنس بيػػا س ،مػػؽ منػػو زكدتػػو حػػكاتس مػػـ تكػػامر النػػاس منيمػػا

(3،الكاحد لمبشرية.كىك ما يؤكد األ ؿ  كيطمئف معيا كيألريا كيتعاكف معياس
 

                                                 

  .17/505س الطبرم جدامع البياف في تأكيؿ القرآف ((1
 .1/41جس أبك بكر الدزائرمس أيسر التراسير لكالـ العمي الكبير 2)،

 .1/762س الزحيميس جالترسير الكسيطينظر:  ((3
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         س فقػػػػػد قػػػػػاؿلدنسػػػػػانية كالتسػػػػػاكم بػػػػػيف البشػػػػػر األ ػػػػػؿ الكاحػػػػػد لتأكػػػػػدالسػػػػػنة النبكيػػػػػة أتػػػػػت  ككػػػػػذلؾ
ـٍ كىاًحػدهس أىالى الى ،فػي ،طبػة الػكداع:  مى ا عميو كسػمـ  رسكؿ ف  أىبىػاكي ـٍ كىاًحػدهس كىاً  ب كيػ س أىالى ًإف  رى يىػا أىيُّيىػا الن ػاسي
ًمػػػيٍّ ؿى فىٍءػػػ مىػػػى عىدى بًػػػيٍّ عى س إً ًلعىرى ػػػرى مىػػػى أىٍحمى دى عى دىس كىالى أىٍسػػػكى مىػػػى أىٍسػػػكى ػػػرى عى س كىالى أىٍحمى بًػػػيٍّ مىػػػى عىرى ًمػػػيٍّ عى ال  س كىالى ًلعىدى

  (1،(.ًبالت ٍقكىل
ألف النػػاس مػػف دػػنس كاحػػدس  س: "إف إرادة العمػػك عمػػى ال،مػػؽ ظمػػـ(2،كيقػػكؿ فقيػػو السػػالـ ابػػف تيميػػة

كمػػع أنػػو ظمػػـ فالنػػاس يبغءػػكف مػػف يكػػكف كػػذلؾ يكػػكف ىػػك األعمػػى كنظيػػره تحتػػو ظمػػـس  فػػلرادة النسػػاف أف
 (3،"كيعادكنو

 

 قبل الحرب وأثنائيا وبعدىا وصايا الحروب -4
القػػػرآف ك ػػػايا عػػػدة لممسػػػمميف المداىػػػديف الػػػذيف يقػػػاتمكف أعػػػدات ا سػػػكاتن قبػػػؿ الحػػػرب أك أك ػػػى 

 ػػمى ا  السػػالمي الػػذم م ػػدره كتػػاب ا عػػز كدػػؿ كسػػنة نبيػػوأمنائيػػا أك بعػػدىاس كىػػذا مػػا يميػػز النظػػاـ 
 كبيف النظاـ الكءعي البشرمس كسأذكر بعءان مف الك ايا المعمكؿ بيا في ديننا كىي: عميو كسمـ

ٍقعػػػدس كال أعمػػػىس- أ س كال مي قػػػاؿ تعػػػالى:  أنػػػو فػػػي حػػػاؿ القتػػػاؿ ال يحػػػؿ قتػػػؿ امػػػرأةس كال  ػػػبيس كال شػػػيخ فػػػافو
البقػػػػػػػػػػػػرة: ] َّ خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جفُّ 

قػػالكا:  ساالعتػػداتي الػػذم نيػػاىـ ا عنػػوس ىػػك نييػػو عػػف قتػػؿ النسػػات كالػػذ رارمٌ " دػػات فػػي الترسػػير: س[190
كمػػو اليػػكـ بعػػدـ التعػػرض لقتػػؿ   ػػمى ا عميػػو كسػػمـ النبػػيكقػػد أك ػػانا  (4،"كالنيػػي عػػف قػػتميـ مابػػته حي

عىًف اٍبًف عيمىرف النسات كال بيافس
ٍقتيكلىػةن ًفػي بىٍعػًض مىغىػاًزم رىسيػكًؿ  رىًءيى الم وي   : كيًدػدىًت اٍمػرىأىةه مى ػاس قىػاؿى ٍنييمى عى

س الم ًو  ى  م ـى سى مىٍيًو كى ٍف قى ،م ى اي عى م ـى عى سى مىٍيًو كى م ى اي عى ٍبيىافً فىنىيىى رىسيكؿي الم ًو  ى  (5،(.ٍتًؿ النكسىاًت كىال ك
 

                                                 

س رقػـ 38/474س ابف حنبؿس باب أحاديث رداؿ مف أ حاب النبي  مى ا عميو كسمـس جمسند الماـ أحمد بف حنبؿ ((1
 .إسناده  حيأل. قاؿ شعيب األرنؤكط: 23489 الحديث

كلد في حػراف كتحػكؿ بػو  سالديف ابف تيمية: الماـس شيخ السالـأحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـس أبك العباسس تقي  ((2
مػػات معػػتقال بقمعػػة دمشػػؽس ف،ردػػت  سكطمػػب إلػػى م ػػر مػػف أدػػؿ فتػػكل أفتػػى بيػػاس فق ػػدىا سأبػػكه إلػػى دمشػػؽ فنبػػغ كاشػػتير

ف ػيأل آيػة فػي الترسػير كاأل ػكؿس  سكػاف كميػر البحػث فػي فنػكف الحكمػةس داعيػة إ ػالح فػي الػديف سدمشؽ كميا فػي دنازتػو
كأفتػى كدٌرس كىػك دكف  كفي الدرر الكامنة أنو نػاظر العممػات كاسػتدؿ كبػرع فػي العمػـ كالترسػير سالمسافس قممو كلسانو متقارباف

 .1/144ينظر: األعالـس الزركميس ج أما ت انيرو فري الدرر أنيا ربما تزيد عمى أربعة آالؼ كراسةس سالعشريف
 .1/132كالرعيةس ابف تيميةس جفي إ الح الراعي  السياسة الشرعية 3))

 .3/562س الطبرمس جدامع البياف في تأكيؿ القرآف ((4
 .4/61س ج3015 حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب الدياد كالسيرس باب قتؿ النسا في الحربس رقـ الحديث 5))
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ٍممىةس فركل عبد ا بف  عميو كسمـ  مى اعدـ التمميؿ: فقد نيى رسكؿ ا - ب نىيىػى ،قاؿ:  (1،زيديعف المي
ًف النٍُّيبى  ٍممىةً  ىسالن ًبيُّ عى كىالمي

،2).)،3)
 

،الؼ بيف أىؿ العمـ في دكاز تدمير الح كف كالمعسكرات ككؿ ما يتح ف بػو ال : التدمير كالت،ريب- ت
ؼ األعػػداتس ك  تٍػػالى ػػكليوي لىنىػػا ميغىايىظىػػةن لىييػػـ األمػػكاؿا  ٍف ظيػػف  حي ي رو كىاً  شىػػدى ًبنىػػاتو كى  رن  ُّ  ًلقىٍكًلػػًو تعػػالى: (4،س" كى

 َّخئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن
كتحريػػؽ  سال بػػأس بقطػػع شػػدر المشػػركيف كن،ػػيميـ" :رحمػػو ا تعػػالى قػػاؿ أبػػك حنيرػػة[س ك 120التكبػػة: ]

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن  ُّ : (5،"ذلؾ ألف ا عز كدػؿ يقػكؿ
غراقيػػا بالمػػػاتس األعػػدات بالنػػػاربػػػأس بػػلحراؽ ح ػػػكف  س كػػذلؾ ال[5]الحشػػر: َّ ٰذ يي س كا 

 مخجس جخ ُّ  :لقكلػػػػو تبػػػػارؾ كتعػػػػالى اسكت،ريبيػػػا كىػػػػدميا عمػػػػييـس كن ػػػػب المندنيػػػؽ عمييػػػػ

لمػػا فيػػو مػػف  سكألف كػػؿ ذلػػؾ مػػف بػػاب القتػػاؿ س[2]الحشػػر:  َّ خص حص مس  حسخس
(6،.قير العدك ككبتيـ كغيظيـ

 

 خض حض جض مص  ُّ    كقد أك ػانا ا عػز كدػؿ فػي كتابػو الكػريـ حيػث قػاؿ تعػالى:عدـ الغدر: - ث
 َّ حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض

ف اسػتدارؾ أحػد مػف " [س كقد دػات فػي ترسػير ىػذه اآليػة مػا يػدؿ عمػى عػدـ الغػدر كالمعنػى:6التكبة: ] كا 
المشػػركيفس كطمػػب دػػكارؾ كحمايتػػؾس فاقبػػؿ دػػكاره حتػػى يسػػمع كػػالـ ا كيتػػدبره كيػػتريـ معانيػػوس كيقػػؼ 
عمى أسراره العالية فلف النساف إذا ،رج مف بيئة العناد كالءالؿ قد يشرح ا  دره لدسالـس مـ أبمغو 

لػـ يسػمـس مػـ قاتمػو إف اسػتكدب حالػو القتػاؿ مػف مكاف أمنػوس كأك ػمو لمػدار التػي يػأمف فييػا إف أسػمـ أك 

                                                 

ػػػكىفى اٍلكيكفىػػةىس ع ((1 ػػاًرمُّ سى ٍطًمػػػيُّ اأٍلىٍن ى ػػػىسٍبػػدي اً ٍبػػػفي يىًزيػػدى اٍل،ى بىٍيػػًرس ييكىن ػػػى أىبىػػا ميكسى ػػفى اٍبػػػًف الزُّ مى فكيى زى ٍءػػػكىاًفس  تيػػػكي ػػًيدى بىٍيعىػػػةى الرك شى
مىػػ بىٍيػػًر عى مىوي اٍبػػفي الزُّ ػػنىةنس اٍسػػتىٍعمى ٍشػػرىةى سى ػػٍبعى عى بىٍيػػًرس كىىيػػكى اٍبػػفي سى ػػاًىدى بىٍعػػدىهيس أىٍدرىؾى اٍبػػفى الزُّ سكىاٍلمىشى ًسػػتكيفى ٍمػػسو كى ػػنىةى ،ى ظػػر: ين ى اٍلكيكفىػػًة سى

 .4/1803معرفة ال حابةس أبك نعيـس ج
 العقكبػة فػي تقطيػع األعءػات كدػذع :المممػةك بءـ النكف كسككف اليات كمكحدة مق ػكر أ،ػذ مػاؿ المسػمـ قيػرانس  :النيبى2) ،

ػاح مىعىػاني الت يسػيرينظػر:  ساألنؼ كاألذف كفػؽت العػيف كنحكىػا إال إذا كػاف ذلػؾ ق ا ػان  عيؿ س محمػد بػف اسػماالت حبيػر ليءى
 . 3/64ال نعانيس ج

 .3/135س ج2474 حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب المظالـ كالغ بس باب النيي بغير إذف  احبوس رقـ الحديث ((3
أسػػػنى المطالػػب فػػي شػػػرح ركض س ك 2/211السػػنيكيس جس زكريػػػا األن ػػارم ك فػػتأل الكىػػاب بشػػػرح مػػني  الطػػالب ينظػػر: ((4

 .7/100س الكاسانيس جبدائع ال نائع في ترتيب الشرائعك  س4/195السنيكيس جس زكريا األن ارم ك الطالب
 .7/100س الكاسانيسجبدائع ال نائع في ترتيب الشرائعينظر:  س7/376س الشافعيس جاألـ ((5
 .7/100س الكاسانيسجبدائع ال نائع في ترتيب الشرائع( ينظر: 6،
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أنػو تبػر أ مػف  مى ا عميػو كسػمـ  كقد ك مت أىمية ىذا األمر عند رسكؿ ا (1،س"غير غدر كال ،يانة
ػٍف ،فقػد قػاؿ النبػي عميػو ال ػالة كالسػالـ:  سلػك كػاف المغػدكري كػافرناحتػى الغادريفس كلػك كػانكا مسػمميفس  مى

مىى ٍقتيكؿي كىاًفرنادىًمًوس فىقىتىمىويس فىأىنىا بىًرمته ًمفى اٍلقىاًتًؿس كىا ً  أىم فى رىديالن عى   (2،.(ٍف كىافى اٍلمى

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .1/856س الحدازمس جالترسير الكاءأل ((1
 حيأل قاؿ األلباني: حديث  حيألس ينظر:  س4/298س ج4252 الطبرانيس باب العيفس رقـ الحديثس المعدـ األكسط ((2

 .2/1053س األلبانيس جالدامع ال غير كزياداتو
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 المبحث الثاني

 حسن إدارة الموارد البشرية
 كيشتمؿ عمى مالمة مطالب:

 المطمب األول: اختيار القادة

 المطمب الثاني: اختيار األفراد

 اإلعداد والتدريبالمطمب الثالث: 
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 المبحث الثاني
 الموارد البشريةحسن إدارة  

يق د بػالمكارد البشػرية: كػؿ مػا يتعمػؽ بشػئكف األفػراد كاحتيادػاتيـس فيػي: "تمػؾ الدمػكع مػف األفػراد 
فػػالررد البػػد مػػف حسػػف ا،تيػػارهس  (1،المػػؤىميف ذكم الميػػارات كالقػػدرات المناسػػبة ألنػػكاع معينػػة مػػف األعمػػاؿ"س

 كتدريبو الديدس كتكميرو بالعمؿ حسب رغباتو كمياراتوس كىذا يتـ مف ،الؿ تكديو  حيأل مف قبؿ القادة.
كيريػػة ا،تيػػار القػػادة كاألفػػرادس ككػػذلؾ ال ػػرات كالسػػمات المميػػزة لمقػػادة فػػي ىػػذا المبحػػث  كسػػأتناكؿ

  :كىي مالمة مطالبلى إتـ تقسيمو ك كاألفرادس 
 

 المطمب األول: اختيار القادة
اسػػت،دامات  فكدػػدتس أمػػا عمػػى مسػػتكل المعنػػى بمرظػػوالقػػرآف الكػػريـ  م ػػطمأل القيػػادة لػػـ يػػرد فػػي

 خب  حب  ُّ قاؿ ا تعػالى:  (2،ة(سس كالحكـس كال،الفةس كاألسكةس كأمٌ المامة، ممؿلو قرآنية عدة 
 مك ُّ  كقػاؿ تعػالى: (3،"سأئمػة لمػف بعػدناأئمة نقتدم بمػف قبمنػاس كنكػكف "أم: ، [74الررقاف: ] َّ مب
ص: ] َّمه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل
الماني: ،ميرة لمف تقدمؾ  سفيو كدياف: أحدىما: ،ميرة  تعالى كتككف ال،الفة ىي النبكةس كالمعنى: "[26

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ُّ كقػػػػاؿ تعػػػػالى:  (4،"سألف البػػػػاقي ،ميرػػػػة الماءػػػػي كتكػػػػكف ال،الفػػػػة ىػػػػي الممػػػػؾ
[س حيػػػػث دػػػػات فػػػػي 16الداميػػػػة: ] َّ رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

كقػػاؿ  (5،"الحكمػة كالرقػو أك ف ػػؿ ال، ػكمات بػيف النػاس ألف الممػػؾ كػاف فػييـبأنيػػا ترسػير معنػى الحكػـ: "
[س كمعنػى أمػةن 120النحػؿ: ] َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ تعػالى: 
كقػػاؿ عػػز كدػػؿ:  (6،"سفاألمػػة: ىػػك الػػذم يػػؤتـ بػػوس محمػػكدةتطمػػؽ األمػػة عمػػى الر دػػؿ الدػػامع ل، ػػاؿو ىنػػا: "

األيٍسػػكة بمعنػػى [س كالمق ػػكد مػػف األسػػكة ىنػػا: "21األحػػزاب: ] َّ حك جك مق حق مف خف حف جفُّ 

                                                 

 .147إدارة المكارد البشريةس أ. د. السمميس ص ((1
-http://nama س رابػػػػػط المكءػػػػػكع: الدريسػػػػػي ةس القيػػػػػادة السػػػػػالمية كفػػػػػؽ القػػػػػرآف كالسػػػػػنينظػػػػػر: مقػػػػػاؿ بعنػػػػػكاف:  ((2

center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=167  . 
 .19/320جس الطبرمس دامع البياف في تأكيؿ القرآف ((3
 .5/90س الماكردمس جالنكت كالعيكف 4)،
 .3/301س النسريس جمدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ 5)،

 .12/182س النعمانيس جالمباب في عمـك الكتاب ((6

http://nama-center.com/WriterCV.aspx?Writer=6
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=167
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=167
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ٍكًءػػعى الم ػػدًر كىػػك االٍئًتسػػاتس فاأليٍسػػكىةي مػػف االٍئًتسػػات ساالقتػػدات ًءػػعى مى ـه كي س كالقيػػٍدكة مػػف االقتػػدات سكىػػي اسػػ
 (1،."أم اقتدل بو كاٍئتىسىى فالفه برالفو 

ىػػػذه ك س كسػػػمات مميػػػزة عػػػف غيػػػره سم، ك ػػػة أساسػػػيةا،تيػػػار القائػػػد يدػػػب أف يكػػػكف ب ػػػرات إف 
كقػد  اسإال إذا تحمى بيػ التي ال تككف القيادة قيادة بدكنياس كال ي مأل القائد أف يككف قائدان  ال رات كالسمات

حتى  سحتى ال ي،كفس كقمة الطمعس األمانة: س منياالقيادة كالمارةرات لمف يتكل ى ذكر الماكردم بعضى ال 
لمػا يؤديػو إلػى ال،ميرػة كعنػوس ذكيًّػا  ال يرتشيس كأف يسػمـ فيمػا بينػو كبػيف النػاس مػف عػداكة كشػحناتس ذكػكرنا 

كفػي ىػذا السػياؽ سػأذكر بعءػان مػف (2) حتى يكمؽ ب،برهس كأال  يككف مف أىؿ األىػكات سفطنناس  ادؽى الميدة
 :التي تمـز القائدس كمنياأىـ ال رات كالسمات 

 

 القدوة الحسنة: .1
ليػرل مػدل أىميػة  ػرة القػدكة القػرآف الكػريـ كالسػنة النبكيػة  م ادر التشػريع األساسػيةس إف الناظر إلى

الحسنة لمقائدس فبدكف ىذه ال رة ال يتحقؽ الن رس فكيرما يككف  القائد يككف دنكدهس فػلذا كػاف القائػد قػدكة 
الممػؿ األعمػى فػي دميػع األمػكرس فػلف دنػكده دكف أم شػؾ سػيقمدكنو كيت،ذكنػو حسنة لدنكده كيءرب ليػـ 

الممػػؿ األعمػػى فػػي كػػؿ مػػا يؤديػػوس فينبغػػي لمقائػػد أف يرػػكؽ عمػػى أفػػراده كدنػػده بمػػا يتمتػػع مػػف ، ػػاؿ حسػػنة 
س كالعرةس كالزىدس كال دؽس  كاليماف ال ادؽس كحسف ال مة باس كحسف ال،مؽس كالشداعةس كالميفس كالكـر

 الكفاتس كالعدالةس كغيرىا مف ال رات الكميرة.ك 

دكة فيػػك القػػ   ػػمى ا عميػػو كسػػمـحمػػد و األكؿ لقائػػد األمػػة السػػالمية مكػػاف القػػرآف الكػػريـ المكٌدػػقػػد و 

 حق مف خف حف جف ُّ س حيػث قػاؿ تعػالى: في م،تمػؼ أمػكر الحيػاةك  بؿالحسنة في القيادة كفف التعامؿس 

كمػػػػؿ كالمػػػني  األعظػػػػـ المسػػػػمميف األكلػػػى  ػػػػاحب ال،مػػػؽ األقػػػدكة ف [س21األحػػػزاب: ] َّ حك جك مق

اًلػؾو س ف ػمى ا عميػو كسػمـ رسكلنا محمػد : رءػي ا عنػو عىػٍف أىنىػًس ٍبػًف مى كىػافى رىسيػكؿي اً  ػمى ا ،س قىػاؿى
عى الن ػػاسً  كىػػافى أىٍشػػدى دى الن ػػاًسس كى كىػػافى أىٍدػػكى   ػػمى ا عميػػو كسػػمـس فتػػرل النبػػي (3،(عميػػو كسػػمـ أىٍحسىػػفى الن ػػاًسس كى

األكؿ كفػي المقدمػػة فػػي كػػؿ الميػػاديفس كفػػي كػػؿ أفعػاؿ ال،يػػرس سػػكاتن كانػػت أفعػػاؿ تحبيػػا الػػنرس أك تكرىيػػاس 

                                                 

 .9/108س السميف الحمبيس جالدر الم كف في عمـك الكتاب المكنكف ((1
 .1/57ينظر: األحكاـ السمطانيةس الماكردمس ج ((2
 .4/1802س ج2307  حيأل مسمـس مسمـس كتاب الرءائؿس باب في شداعة النبي كتقدمو لمحربس رقـ الحديث ((3
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س ككاف مف أشد النػاس مػا كػافس ا لما حءر البأس يكـ بدر ات قينا برسكؿ،قاؿ:  ي رءي ا عنوعف عم
 فالقائد البد أف يككف في مقدمة أفراده كدنده. (1،س(أك لـ يكف أحد أقرب إلى المشركيف منو

 

 العمم: .2
فمف ال رات الميمة لمقائد أف يككف عمى عمـ كاؼ بالكتاب كالسنة كالعمـك الشرعية األ،رلس ليستطيع 

كقػػرارات عادمػػة دكف الردػػكع إلػػى مػػف ىػػك أعمػػـ منػػوس  ان معيػػا االدتيػػاد عنػػد الحادػػةس فقػػد يت،ػػذ القائػػد أحكامػػ
 (2،كف عمى عمـ تاـ في كافة العمـك الرنية كالمينية مما يتعمؽ بالدانب العسكرم.كذلؾ البد كأف يك

 يف  ىف  ُّ كقد تحدث القرآف الكريـ عف ىذه ال رة الميمة كاألساسية ألم قائدس حيث قػاؿ تعػالى: 

 من زن رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق

 جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

س [247البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة: ] َّ مح جح مج مثحج متهت خت  حت هبجت مب خب حب
كيستدؿ بيذه اآلية الكريمة عمى  رات القائد المطمكبةس كأىػـ ىػذه ال ػرات ىػي العمػـ بػأمكر الحيػاة كمنيػا 

طالكت ليككنكا تحت إمرتو فػي تػدبير أمػر الحػرب أمكر الحربس كالمعنى: بعث ا عز كدؿ لبني إسرائيؿ 
عمينػػا كالحػػاؿ أننػػا أحػػؽ  نبػػييـ كيػػؼ يكػػكف ممكػػان قػػامكا معترءػػيف عمػػى  كلكػػنيـ سعمػػييـ كا،تػػاره ليكػػكف أميػػران 

أدابيـ ف يناُعم لو فكيؼ يككف ممكان  ؿبالممؾ منو ألف فينا مف ىك مف أكالد الممكؾ كىك مع ىذا فقير ال ما
اال،تيػػار  كالسػػبب فػػينبػػييـ عمػػى ذلػػؾ االعتػػراض فقػػاؿ: إف ا ا،تػػاره عمػػيكـ كىػػك أعمػػـ بالم ػػالأل مػػنكـس 

و مف معرفة أمكر السياسةس كاألمر الماني قكة البدف لػيعظـ ،طػره فػي القمػكبس كيقػدر أمراف: العمـ ليتمكف ب
 (3،.عمى مقاكمة األعدات كمكابدة الشدائدس كقد ، و ا تعالى منيما بحظ كافر

  
 :الكفاءة .3

كمف ال رات التػي يدػب أف تكػكف م ػاحبة لمقائػد ىػي كراتتػو فػي دميػع األمػكر التػي تتعمػؽ بمكانتػو 
كلدارة األفراد كالدند كالدكلةس ككراتتو بسداد الرأم كحسف الت رؼ كسرعة الريـس فسداد الػرأم يكلػد  القيادية

كقػد بػيف القػرآف الكػريـ  (4،المقة لدل األفراد بالقائدس كيمقكف بقرارتو حتى لك لـ يردع إلى مف ىك أعمػى منػوس
يكسػػػؼ: ] َّ مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ  ُّ  ىػػػذه ال ػػػرة الميمػػػةس حيػػػث قػػػاؿ تعػػػالى: 

                                                 

س قػػػاؿ شػػػعيب 2/49س ج1042 س ابػػػف حنبػػػؿس مسػػػند عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػبس رقػػػـ الحػػػديثمسػػػند المػػػاـ أحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ ((1
 .إسناده  حيأل األرنؤكط:

 .607ينظر: إعداد الدندم المسمـس العقؿس ص ((2
 .1/142رس ال ابكنيس جينظر:  ركة التراسي( (3
 .607( ينظر: إعداد الدندم المسمـس العقؿس ص(4
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ًمػػػيـه  أم: س مػػػدبران  حافظػػػان  أم عمػػػى ،ػػػزائف دبايػػػات األرض كغالليػػػاس ككػػػيالن [س كالمعنػػػى: "55 ًرػػػيظه عى }ًإنكػػػي حى
حرػػيظ لمػػذم أتػػكالهس فػػال يءػػيع منػػو شػػيت فػػي غيػػر محمػػوس كءػػابط لمػػدا،ؿ كال،ػػارجس عمػػيـ بكيريػػة التػػدبير 

نمػا كالعطات كالمنعس كالت رؼ في دميع أنكاع الت رفاتس كليس ذلؾ  حر ػا مػف يكسػؼ عمػى الكاليػةس كا 
 (1،."ىك رغبة منو في النرع العاـس كقد عرؼ مف نرسو مف الكراتة كاألمانة كالحرظ ما لـ يككنكا يعرفكنو

ككػػاف  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ يكمػػؼ  ػػحابتو باألعمػػاؿس كيءػػع الردػػؿ المناسػػب فػػي مكانػػو المناسػػبس 
ٍنويس سىًمعى الن ًبي   (2،ٍعدو عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سى كينظر إلى كراتتو كقدرتوس ف :  مى ا عميو كسمـرىًءيى الم وي عى س يىقيػكؿي

 : ٍيبىرى مىى يىدىٍيوً ،يىٍكـى ،ى يٍعًطيىف  الر ايىةى رىديالن يىٍرتىألي الم وي عى ـٍ (ألى كيمُّييػ ـٍ ييٍعطىػىس فىغىػدىٍكا كى كفى ًلذىًلؾى أىيُّييػ ػك س فىقىاميكا يىٍردي يىٍردي
 : ُ،أىٍف ييٍعطىىس فىقىاؿى ًمي  ت ػى (أىٍيفى عى ٍينىٍيػًوس فىبىػرىأى مىكىانىػوي حى ػؽى ًفػي عى س فىػديًعيى لىػويس فىبى ى ٍينىٍيًوس فىأىمىرى : يىٍشتىًكي عى س فىًقيؿى

ت ى ـٍ حى : نيقىاًتمييي ـٍ يىكيٍف ًبًو شىٍيتهس فىقىاؿى :  كىأىن وي لى مى ،يىكيكنيكا ًمٍممىنىاُ فىقىاؿى ـٍ عى س ميـ  اٍدعيييػ ـٍ ًتًي ت ى تىٍنًزؿى ًبسىاحى س حى ى ًرٍسًمؾى
ؿه كىاًحده ،ى  ىٍف ييٍيدىل ًبؾى رىدي س فىكىالم ًو ألى ـٍ مىٍيًي ا يىًدبي عى ـٍ ًبمى س كىأىٍ،ًبٍرىي ٍمػًر الػن عىـً ًإلىى اًلٍسالىـً كىػذا  (3،(سٍيػره لىػؾى ًمػٍف حي

 يمة التي أككؿ بيا.الحديث يدؿ عمى كراتة عمي رءي ا عنو ليذه الم
 

 الخبرة بأمور الحرب .4
فالبد مف معرفتو الدقيقة لرنكف الحربس ككءع ال،ططس  كىذه ال رة ت،تص بالقائد العسكرم المحنؾس

كتنظػػيـ الديػػكشس كتػػكفير السػػالحس كتػػكفير المعمكمػػات عػػف األعػػدات كغيرىػػا مػػف األمػػكر الميمػػةس كحمايػػة 
 مع جع  مظ حط مض خض حض جض ُّ فػػي ذلػػؾ قػػكؿ ا عػػز كدػػؿ: األركاحس ك،يػػر ممػػاؿ 

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 مث هت مت هب مب مئهئ هي  مي خي حي جي ٰه جهمه هن من خن حن جن  مم خم

[س كىػػػػػػذه 97 – 94الكيػػػػػػؼ: ] َّ َّـ هي مي هن من مل مك لك هش  مش هس مس هث
الػػذيف كػػانكا بػػيف أكلئػػؾ القػػـك اآليػػات دالػػة عمػػى ،بػػرة ذم القػػرنيف كحسػػف تػػدبيره كت ػػرفوس فعنػػدما عػػرض 

السديف عمى ذم القرنيف أك طمبػكا منػو أف يبنػي ليػـ سػدًّا بعػد أف شػككا لػو أف يػأدكج كمػأدكج مرسػدكف فػي 
س عمػػى أف يبنػػي ليػػـ سػػدان  ،ءػػرائب يررءػػكنيا عمػػى أنرسػػيـ( األرضس كعرءػػكا عميػػو أف يدعمػػكا لػػو ،ردػػان 

ـك بال ػػالح كدفػػع الرسػػاد مػػف غيػػر أدػػر كلكػػف ذا القػػرنيف العػػادؿ كدػػد أف مػػف قػػكانيف الحكػػـ العػػادؿ أف يقػػ
بىٍينى  ُّ  كلذا قاؿ: سيدفع ـٍ كى ٍيره فىأىًعينيكًني ًبقيك ةو أىٍدعىٍؿ بىٍينىكي بكي ،ى ٍدمنامىا مىك نكي ًفيًو رى ـٍ رى : ألنو الردـكعٌبر ىنا ب َّ يي

                                                 

 .1/400س السعدمس جتيسير الكريـ الرحمف في ترسير كالـ المناف ((1
ًدينىػًة كقػد  سىٍيؿي ٍبفي سعد بف مالؾس أبك العباس الساعدمس ((2 ابىًة ًباٍلمى ػحى ػاتى ًمػفى ال   ٍف مى ات رىقيػكا  قػارب المائػة سػنةسكىىيكى آً،ري مى

اًرمُّ أىن وي  ا ذىكىرى أىبيك نيعىٍيـو كىاٍلبي،ى س ًإال مى ًتٍسًعيفى مىى أىن وي مىاتى سىنىةى ًإٍحدىل كى اًنيفى عى مىمى فيػات س ينظر: مىاتى سىنىةى ممافو كى تاريخ السالـ كىكى
 .2/1112س الذىبيس جالمشاىير كىاألعالـ

 .3702 رقـ الحديث س5/18باب مناقب عمي رءي ا عنوس ج  حيأل الب،ارمس الب،ارمس (3،
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مػا مكنكػي فيػو ربػي ككسػع  :كالمعنىس قكيًّا كميقان  أني أبني لكـ سدان  :س أم رقاع فكؽ رقاعس أمأقكل مف السد
ػػٍرًدكـس فمسػػت مسػػتعينان  ب،ػػرجس كلكنػػي مسػػتعيف بقػػكة مػػنكـس فػػأعينكني بقػػكة  عمػػي  فيػػو كبسػػط لػػي ،يػػر مػػف ،ى

فييػا النػار لي ػير أشػعؿ  سكبعػد أف كءػع الحديػدس أحتاج إلى أيػد عاممػة تعمػؿك تحتمؿ العمؿ مف ردالكـس 
كا(س أم في الحديد الحديدس مىٍيػًو ًقٍطػ ،قىػاؿى آتيػكًنيان ير الحديد كاٍحمرس  س حتى إذا،قىاؿى انري،ي رنا(س كىػك أيٍفػًرٍغ عى

س ديػػد تػػربط أدػػزاته كتسػػكل دػػدار سػػطحوكلعمػػو دعػػؿ النحػػاس طبقػػة فػػكؽ الحس النحػػاس الم ػػيكر المػػذاب
فػنالحظ تعميمػات القيػادة دالػة عمػى ال،بػرة كالمعرفػة التامػة فػي شػئكف العػدكس سادًّا كؿ المغراتس  ف ار قكيان 

انػػت كاءػػحة كءػػكح الشػػمسس كقػػد اسػػت،دـ مػػا لػػدييـ مػػف مػػكاد كاسػػتغؿ المػػكارد المتاحػػة كالمتػػكفرةس فقػػاـ كك
بأدسػاـ  الدقيقػة معرفتػوس كىذا يدؿ عمى النحاس الم يكر المذاب عمى الحديد ككءع بو بعمؿ بنات مرترع

ذىا ىىػػ،ؿ فقػػاؿ: س نسػػب الرءػػؿ ل ػػاحب الرءػػكبعػػد أف كفػػؽ ذك القػػرنيف ذلػػؾ التكفيػػؽقػػكـ يػػأدكج كمػػأدكجس 
 (1،ربي.إنما ىك مف تكفيؽ  تيسليس مف قدر  نات كتدبيره كمادتوأف الب أمرىٍحمىةه مف ر بكي( 

 

 الشورى .5
و القرآف الكريـ إلى ءركرة التزاـ القادة المسمميف بالشكرل مع أىًؿ العمػـ كالمعرفػةس ككػؿ مػف لػو لقد كدٌ 

 ىن  نن من زن رن مم  ُّ ا تعػػػالى:  قػػػاؿ س حيػػػثالقػػػدرة عمػػػى تقػػػديـ النُّ ػػػأل كالرشػػػاد
 فػػي مح ػػكران يتبػػيف مػػف ىػػذه اآليػػة أف السػػالـ لػػيس س [38الشػػكرل: ] َّ مي زي ري ٰى ين

ف كانػػػا مػػػف أركانػػػوس فكمػػػا ال يدػػػكز لػػػو إىمػػػاؿ ال ػػػالة كتركيػػػا فلنػػػو ال يدػػػكز لػػػو إىمػػػاؿ  ال ػػػالة كالزكػػػاة كا 
المداكمػة عمػى ءػركرة  بتكسػطيالتػدؿ  سمتكسطة بيف ال ػالة كالزكػاة الشكرل داتتحيث الشكرل كتركياس 

س فالشكرل في حقيقة األمػر تعنػي تكزيػع المسػؤكلية حتػى ال تقػع عمػى كاىػؿ بما يشبو ال الة كالزكاة عمييا
كبيذا يتءأل أف نظػاـ الشػكرل ىػك أفءػؿ نظػاـ يمنػع مػف التسػمط س فرد كاحدس فالدميع يتقاسمكف المسؤكلية

المشػػػكرة قانكنػػػان ليػػػـ فػػػي  امتػػػدح ا المػػػؤمنيف الػػػذيف دعمػػػكا كاالسػػػتبداد كيبعػػػث عمػػػى المحبػػػة كالتػػػكادس كليػػػذا
عمػى عظػيـ قػدرهس كمنزلتػو كتأييػده بػكحي السػمات كػاف كميػر  أف النبي  مى ا عميو كسمـ كما (2،سأعماليـ

فقػد مػارس النبػي  ػمى ا عميػو  سف التي لػـ يػنص عمييػا فػي القػرآفئك لمشاكرة أل حابو في كمير مف الشا
فػي مكقرػو مػع الحبػاب بػف المنػذرس كمارسػيا كة بدر مارس الشكرل معر  فريكسمـ الشكرل في كؿ معاركوس 

نما حث عمييا سفي قءية األسرل  كأمر  حابتو بيا. كلـ يكتؼ بتنريذ الشكرل كا 

 ىي  ُّ : عميو كسمـ فقاؿ تعػالى فلف ا تعالى أمر بيا نبيو  مى اس عف المشاكرة لمقائدال غنى ك  
لف ا أمػػر بيػػا فػػ [س159آؿ عمػػراف: ] َّزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

                                                 

 .4590-9/4588ك زىرةس جس أبزىرة التراسيرينظر:  ((1
 .1/10س الميدمس جالشكرل في الشريعة السالميةينظر:  ((2
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ليقتػػدم بػػو مػػف بعػػدهس كليسػػت،رج بيػػا مػػنيـ الػػرأم فيمػػا لػػـ ينػػزؿ فيػػو كحػػي: مػػف أمػػر الحػػركبس كاألمػػكر  نبيػػو
(1،الدزئيةس كغير ذلؾس فغيره  مى ا عميو كسمـ أكلى بالمشكرة.

 
 

 اإلبداع .6
طػػالؽ  كمػػف ال ػػرات كالسػػمات المطمكبػػة لمقائػػد  ػػرة البػػداع كتدنػػب التقميػػدس كالقػػدرة عمػػى المبػػادرة كا 

 َّ  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  :س فقػاؿ تعػالى لرفكار الدديػدةالعناف 

 جه ين ىن من حنخن جن ُّ : س قػاؿ تعػالىالقػرآف الكػريـ المقمػد ذـس كقػد [٤٨ – ٤٨الكيؼ: ]

ًفػػي "س [23الز،ػػرؼ: ] َّ جي يه ىه مه ػػكع ًإلىػػى قىػػكؿ اآٍلبىػػات  اآليػػةكى دىًليػػؿ عمػػى ذـٌ الت ٍقًميػػد كىالرُّدي
ة (2،."مف غير حد 

 

س القياديػةيدده ينسب  رة البداع كركح االبتكار إلى المسػتكيات العميػا ك،ا ػة ف الكريـ آمقر ل كالمتتبع
النحاس الم يكر عمى الحديػد لكػي كمماؿ ذلؾ كاألمممة كميرةس ق ة ذم القرنيف سالرة الذكر حينما كءع 

  مي خي حي جي ٰه جهمه هن من ُّ :تعػػالىس حيػػث قػػاؿ ا يمنػػع ك ػػكؿ كتقػػدـ يػػأدكج كمػػأدكج

 َّـ هي مي هن من مل مك لك هش  مش هس مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي

أبػػػدع فػػػي  ػػػناعتو لػػػردكات العسػػػكرية الغيػػػر  داككد عميػػػو السػػػالـ كىػػػذا نبػػػي ا [س97 – 96الكيػػػؼ: ] َّ
 َّ خص حص مس  حسخس جس مخ جخ مح جح مج ُّ : تقميديػػػةس فقػػػاؿ تعػػػالى

[س تبػػػػيف ىػػػػذه اآليػػػػة أف نبػػػػي ا داككد عميػػػػو السػػػػالـ أحسػػػػف النػػػػاس  ػػػػنعان ألدكات الحػػػػركب 80األنبيػػػات: ]
كالمالبس العسكرية،الدركعس التركس(س فيك قائد ي نع بيده ىػذه األشػيات كذلػؾ لمػا عنػده مػف البػداع كركح 

فيو داللة تحمي الدنكد مف ءربات األعداتس يقكؿ الرازم: "االبتكار ل ناعة األدكات العسكرية التي تقي ك 
ت النعمػػة بيػػا كػػؿ فعٌمػػ سعمػػى أف أكؿ مػػف عمػػؿ الػػدرع داكد مػػـ تعمػػـ النػػاس منػػوس فتػػكارث النػػاس عنػػو ذلػػؾ

قاؿ قتادة: أكؿ مف  نع الػدرع س المحاربيف مف ال،مؽ إلى آ،ر الدىرس فمزميـ شكر ا تعالى عمى النعمة
نما كانت  رائأل قبمو فيك أكؿ مػف سػردىا كات،ػذىا حمقػاس داكد عميو السالـ كالمعنػى ليمػنعكـ كيحرسػكـ س كا 

 (3،."بأسكـ أم مف الدرح كالقتؿ كالسيؼ كالسيـ كالرمأل مف
 يػػػرل  ػػرة البػػداع ال ترارقػػوس كيكرػػي لنػػا إبداعػػو فػػػي ػػمى ا عميػػو كسػػمـ كالنػػاظر إلػػى سػػيرة النبػػي 
عمػػى دربػػو  ػػحابتو رءػػكاف ا عمػػييـس كلبػػداع ،الػػد بػػف الكليػػد فػػي  س كمشػػىىدرتػػو مػػف مكػػة إلػػى المدينػػة

المعارؾس حتى أ بحت معاركو تدرس في الكتب العسكريةس كمف إبداع ،الد بف الكليد أنو اسػتطاع ىزيمػة 
                                                 

 .1/126في إ الح الراعي كالرعيةس ابف تيميةس ج السياسة الشرعيةينظر:  ((1
 .5/97جس السمعانيس ترسير القرآف ((2
 .22/168س الرازمس جمراتيأل الغيب = الترسير الكبير ((3
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،فػػرؽ( كػػؿ فرقػػة مػػف ألػػؼ ردػػؿس كىدعػػؿ ًإلىػػى كراديسالػػرـك فػػي معركػػة اليرمػػكؾ بػػأف دعػػؿ دػػيش المسػػمميف 
ٍمػرك دالن عمى كؿ كٍرديكس ر  ػركىاف بػف أيمي ػةس (1،ًمم ف اشتيركا بالشداعة كالقداـس أىٍممىػاؿ اٍلقىٍعقىػاع بػف عى كى ى

،2) 
ػػة بػػف أبػػي ديػػؿ كىًعٍكًرمى
بىٍيػػدىة بػػف اٍلدػػراحس(3، س كىأٍسػػندى قيػػادة اٍلقمػػب ًإلىػػى أبػػي عي

ٍمػػرك بػػف  (4، كقيػػادة الميمنػػة ًإلىػػى عى
سىنىةس (5،اٍلعىاصً   (8،بف أبي سيٍريىاف. (7،كقيادة الميسرة ًإلىى يًزيد (6،كشرحبيؿ بف حى

 

                                                 

: إٌف س ككاف أحد األبطاؿ المذككريف سرىاًفي القادسٌية كغي لىوي أمر عظيـ ًفي قتاؿ الريٍرسس القعقاع ٍبف عىٍمرك التميمي ((1 ييقىػاؿي
:  ػػكت القعقػػاع ًفػي الدػػيش ،يػره  ػمأل يكمئػػذو بػػيف كشػػًيدى الدمػػؿ مػع عمػػٌي ككػاف الر سيػػكؿ س مػػف ألػػؼ ردػؿو  أىبىػا بىٍكػػر قىػاؿى ًفػػي ال ُّ

فيات المشاىير كىاألعالـس ينظر: ق 40 - 35الكفاة: س الرريقيف  .2/378س الذىبيس جتاريخ السالـ كىكى
ينظر:  سؾ بف أميةس كقتال دميعا باليمامةكا،تمؼ في شيكده بدراس كشيدىا أ،كه مال بف عمرك السمميس  ركاف بف أمية( (2

 .3/377ال ابة في تمييز ال حابة: العسقالنيس ج
ٍكًمػيُّ  (3) ٍمػًرك بػًف ًىشىػاـو المىٍ،زي ٍيؿو عى س س ًعٍكًرمىةي بفي أىًبي دى ـ  ًإن ػوي أىٍسػمىـى ػةىس ميػ ٍكـو ًإلىػى ًعٍكًرمى ٍ،ػزي لىػٍت ًرئىاسىػةي بىنًػي مى ك  ػا قيتًػؿى أىبيػٍكهيس تىحى لىم 

سيػػفى ًإٍسػػالىميوي  ـ  اٍستي قىػػاؿى س كىحى ػػًدٍيدانس ميػػ ػػٍكًؾس فىقىاتىػػؿى ًقتىػػاالن شى ػػةي يىػػٍكـى اليىٍرمي : نىػػزىؿى ًعٍكًرمى ػػًبٍيًعيُّ اؽى الس  ػػديكا بًػػًو ًبٍءػػعان أىبيػػك ًإٍسػػحى  ٍشػػًيدىس فىكىدى
سىٍبًعٍيفى ًمٍف طى  ٍربىةو كى ٍميىةوس كىءى طىاًئرى س ٍعنىةوس كىرى س كى قىاؿى عيٍركىةيس كىاٍبفي سىٍعدو س الػذىبيس سػير أعػالـ النػبالتس ينظػر: أىٍدنىاًدٍيفى  ةه: قيًتؿى يىٍكـى كى

 .1/324ج
ككػاف س أميف األمة كأحد العشرة الذيف شيد ليػـ رسػكؿ ا ، ػمى ا عميػو كسػمـ( بالدنػةس عامر بف عبد ا بف الدراح (4)

س ابػػػف عسػػػاكرس شػػػؽتػػػاريخ دمس ينظػػػر: أحػػػد األمػػػرات الػػػذيف كلػػػكا فػػػتأل دمشػػػؽ كشػػػيدكا اليرمػػػكؾ مػػػـ أفءػػػت إليػػػو إمػػػرة الشػػػاـ
 .25/435ج

ك بفي العىاًص بػًف كىائًػؿو الس ػٍيًميُّ  (5) مىػؿي ًفػي الًرطٍ س عىٍمري ػٍف ييٍءػرىبي بًػًو المى مى س كى ػؿي العىػالىـً س كىرىدي ػٍزـً دىاًىيىػةي قيػرىٍيشو س نىػًةس كىالػد ىىاًتس كىالحى
رى ًإلىى رىسيٍكًؿ اً  م ـى -ىىادى سى مىٍيًو كى م ى الم وي عى ًلٍيػًدسميٍسػ - ى اًلػًد بػًف الكى س ميرىاًفقػان ًل،ى ػافو ػم ى الم ػوي -فىػًرحى الن بًػيُّ  ًممان ًفػي أىكىائًػًؿ سىػنىًة مىمى  ى

ػػػم ـى  سى مىٍيػػػًو كى مىػػػى بىٍعػػػًض ا -عى ٍمػػػران عى ػػػرى عى ٍسػػػالىًمًيـس كىأىم  ـٍ كىاً  ي ػػػزىهي ًلٍمغىػػػٍزكً ًبقيػػػديٍكًمًي ػػػٍيًشس كىدى  س الػػػذىبيسسػػػير أعػػػالـ النػػػبالتس ينظػػػر: لدى
 .55-3/54ج

 رءػػي ا عنػػو كلػػى أبػػك بكػػر ال ػػديؽس مطػػاع الكنػػدمشػػرحبيؿ بػػف حسػػنة كحسػػنة أمػػو كىػػك شػػرحبيؿ بػػف عبػػد ا بػػف ال (6)
مػػات بالشػػاـ فػػي  سربعػػة ككنيتػػو أبػػك عبػػد ادنػػاد األرػػذىـ إلػػى الشػػاـ ككػػاف مػػف أمػػرات األشػػرحبيؿ بػػف حسػػنة الدػػيش حيػػث أن

س بف حبافرءي ا عنوس ينظر: مشاىير عممات األم ارس ا طاعكف عمكاس سنة مماني عشرة في ،الفة عمر بف ال،طاب
 .1/41ج

ػم ى ا يزيد بف أىبػي سػرياف (7) س كاسػمو  ػ،رس بػف حػرب بػف أميػة القرشػيس أسػمـ يػـك الرػتألس كشػيد حنينػا كأعطػاه النبػي  ى
 ػديؽ قػد اسػتعمموس كأك ػاهس ككاف أحػد أمػرات األدنػاد األربعػةس ككػاف أىبيػك بكػر الس عير كأربعيف أكقيةئة بامـ يكمئذ معميو كس

 .32/145س المزمس جتيذيب الكماؿ في أسمات الرداؿس ينظر: كاف مكتو ًفي طاعكف عمكاس سنة مماني عشرة
 .180س الككيؿس صمكقعة اليرمكؾ دراسة كتحميؿينظر:  ((8
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 المطمب الثاني: اختيار األفراد
إف ا،تيػػار األفػػراد ال تقػػؿ أىميػػة عػػف ا،تيػػار القائػػدس فمكػػؿ فػػردو مكانػػو المناسػػبس فندػػد فػػردان يديػػد 

كالرقػو كالمػكاعظس  بميارةو كبراعة  ناعة معينةس كلكنو عديـ القراتة كالكتابةس كآ،ػر يديػد تعمػيـ النػاس العمػـ
كال يديد  ناعة معينةس فري ىػذا المطمػب سػأتحدث عػف كيريػة ا،تيػار األفػرادس كذلػؾ فيمػا يتعمػؽ بػالنكاحي 
العسػػكريةس فكمػػا أف لمقائػػد  ػػرات كسػػمات ،ا ػػةس فػػاألفراد أيءػػان ليػػـ  ػػرات كسػػمات ،ا ػػةس كمػػف أىػػـ 

 اتؿ ما يمي: رات األفراد التي تعد أمران ءركريان كأساسيان في الررد المق
 

 تحقيق األفراد لمعاني الربانية .1
س كحسف ال مة بػوس كطريػؽ التحقػؽ بيػا يسػتمـز كتعالى ا مفمعاني الربانية: القرب ال كيق د بتحقيؽ

حػػب ك  إ،ػػالصمػػف  كتعػػالى معرفػػة ا عػػز كدػػؿس فعمػػى قػػدر ىػػذه المعرفػػة تكػػكف عبكديػػة القمػػب لػػو سػػبحانو
نابػػػة قػػػاؿ  (1،طاعتػػػو سػػػبحانو كتعػػػالىس ألف الطاعػػػة سػػػر الن ػػػر كاألمػػػفسس ككػػػذلؾ ك،شػػػية كردػػػات كتككػػػؿ كا 

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه ُّ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 

مػػػا " ،مػػػا يكعظػػػكف( يعنػػػي: [س68 – 66النسػػػات: ] َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
كأشػػد ،فػػي عادػػؿ دنيػػاىـس كآدػػؿ معػػادىـ  (لكػػاف ،يػػرنا ليػػـ، طاعػػة ا كاالنتيػػات إلػػى أمػػره يػػذٌكركف بػػو مػػف

 (2،."كأمبت ليـ في أمكرىـس كأقكـ ليـ عمييا (تمبيتنا
 نت مت زت ُّ      كيق د بالربانية أيءان االنءباط كالسمكؾ كفػؽ مػا شػرعو ا لنػاس قػاؿ تعػالى:

ذكػػػػػػػركا فػػػػػػػي ترسػػػػػػػير ، [79آؿ عمػػػػػػػراف: ] َّ ىث نث مث زث رث يت ىت
عمػػى  بػػوس كمكاظبػػان  األكؿ: قػػاؿ سػػيبكيو: الربػػاني المنسػػكب إلػػى الػػربس بمعنػػى ككنػػو عالمػػان  سالن ا،الربػػاني( أقػػك 

المبػػرد ،الربػػانيكف(  كالمػػاني: قػػاؿس عمػػى معرفػػة اللػػو كطاعتػػو طاعتػػوس كمػػا يقػػاؿ: ردػػؿ إليػػي إذا كػػاف مقػػبالن 
مالث: قاؿ ابف زيػد: ال س كىك الذم يرب العمـ كيرب الناس أم: يعمميـ كي محيـ كيقكـ بأمرىـسأرباب العمـ

الرابػػع: قػػاؿ أبػػك عبيػػدة أحسػػب أف ىػػذه  ىػػك الػػذم يػػرب النػػاسس فالربػػانيكف ىػػـ كالة األمػػة كالعممػػاتسس الربػػاني
كانت عربية أك عبرانيةس فيي تدؿ عمػى النسػاف  الكممة ليست بعربية إنما ىي عبرانيةس أك سريانيةس كسكاته 

 (3،ل،ير.الذم عمـ كعمؿ بما عمـس كاشتغؿ بتعميـ طرؽ ا
عمػى معػاني تربيػة سػميمة بنات القاعػدة ال ػمبة كتربيػة أتباعػو  مى ا عميو كسمـ في  بي ز النقد ركٌ ك 

 منيا:عديدة دكانب  كيظير ذلؾ العقيدة ال حيحةس
                                                 

 .1/79ج س اليالليسإلى القرآف لماذا ككيؼالعكدة ينظر:  ((1
 .8/528س الطبرمس جدامع البياف في تأكيؿ القرآف ((2
 .8/271س الرازمس جمراتيأل الغيب = الترسير الكبيرينظر:  ((3
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كأنػو  سأف ا منزه عف النقائصس مك كؼ بالكماالت التي ال تتنػاىىميـ  مى ا عميو كسمـ بعمٌ - أ
 ىي ني زيمي ري  ٰى ين  ُّ س قػاؿ تعػالى: كمالكػوس كمػدبر أمػره سبحانو ،الؽ كػؿ شػيتس

كأف عممو محيط بكؿ شيتس فال ت،رى عميػو ،افيػة فػي األرضس [س 54األعراؼ: ] َّجئ يي
َوَأنَّ اهلَل َقـــْد َأَحـــاَط ِبُكـــل  َشـــْيٍء   ُّ :س قػػػاؿ تعػػػالىكال فػػي السػػػماتس كال مػػػا ي،رػػػى النسػػػاف كمػػػا يعمػػػف

ــا سػػبحانو يقيػػد عمػػى النسػػاف أعمالػػو بكاسػػطة مالئكتػػوس فػػي كتػػاب ال كأنػػو س [12]الطػػالؽ:  َِّعْمًم
 .[18]ؽ:  َّ َما َيْمِفُظ ِمن َقْوٍل ِإلَّ َلَدْيِو َرِقيٌب َعِتيدٌ    ُّ (1،يترؾ  غيرة كال كبيرة إال أح اىاس

سبحانو كتعالى عمى العباد أف يعبدكهس كيكحدكهس  ا حؽ مف أفعمى كرٌباىـ  مى ا عميو كسمـ - ب
ــاِكِرينَ    ُّفػػال يشػػرككا بػػو شػػيئا:  ــَن الشَّ كتعػػالى  كأنػػو سػػبحانوس [66]الزمػػر:  َّ َبــِل اهلَل َفاْعُبــْد َوُكــن م 

 (2،.حدد مءمكف ىذه العبكديةس كىذا التكحيد في القرآف العظيـ
حيث لبث الرسػكؿ  ػمى ا عميػو كسػمـ فػي  ترسيخ معاني العقيدة السالمية في نركس المؤمنيفس- ت

يماف ال حيأل كالعقيدة الراس،ة في نركس نزؿ عميو القرآف الكريـ ليغرس المكة مالمة عشر عامان ي
كرػي مػف الكقػت ل ػقميا فػي قمػكب أتباعيػا بالتدػاربس كيػؼ ال كقػد كػاف س كقد أ،ذت ما يالمؤمنيف

س ف ػبركا ايالقكنػو مػف أذل فػي سػبيؿ  مػا عمػىالنبي  ػمى ا عميػو كسػمـ يحػميـ عمػى ال ػبر 
عمى التعذيب حتى استشيد منيـ مف استشػيدس كىػادر مػنيـ مػف ىػادرس تاركػان المػاؿ كاألىػؿس فػاران 

 هئ ُّ قاؿ تعالى:  (3،آيات ال بر عمى المؤمنيف لتريأل نركسيـ كلتطمئف قمكبيـس تنزؿبعقيدتوس مـ 
 [.139آؿ عمراف: ] َّ  خت حت جت هب مب خب حب جب

البػػد لكػػؿ شػػ،ص مداىػػد فػػي ىػػذه األمػػةس التمسػػؾ بيػػذه ال ػػرة، تحقيػػؽ األفػػراد لمعػػاني الربانيػػة( لػػذلؾ 
كتطبيقوس فيك كما ذكرت حسف ال مة بػا كالتعػرؼ عميػوس كىػك كػذلؾ االنءػباط كالسػمكؾ كترسػيخ التربيػة 

 ف ا تعالى.القرآنية لردياؿ كفؽ ما شرعو ا لناس فلذا ما طيبقت ىذه ال رة فالن ر حميرنا بلذ
 

 السمع والطاعة في المنشط والمكره .2
تعػػػد  ػػػرة السػػػمع كالطاعػػػة مػػػف أىػػػـ ال ػػػرات المالزمػػػة لرفػػػراد لمػػػا ليػػػا مػػػف أىميػػػة عظيمػػػة فػػػي كػػػؿ 
المدػػاالت الحياتيػػةس حيػػث حػػث القػػرآف الكػػريـ عمػػى السػػمع كالطاعػػة كالمبػػات فػػي المكاقػػؼس كتدنػػب أسػػباب 

 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض  ُّ قػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى:  (4،الرشػػػػػػػػػػؿس

                                                 

 .1/262س ال البيس جتب ير المؤمنيف برقو الن ر كالتمكيف في القرآف الكريـينظر:  ((1
 .1/263س جسابؽالم در الينظر:  ((2
 .1/223ينظر: إعداد الدندم المسمـس العقؿس ج ((3
 .52-51( ينظر: الرسكؿ القائدس ،طابس ص4،
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 حن يمجن  ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  مق حق مف

 جل مك لك خك حك جك  ُّ : دػػػؿ كعػػػال كقػػػاؿ [س 46 – 45األنرػػػاؿ: ] َّ ىن من خن

 خيمي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم مل  خل حل

فػػػأبك  (هلجم مل خل،قكلػػو: ا،تمػػؼ أىػػؿ التأكيػػؿ فػػي [س كقػػد59النسػػات: ] َّ مب هئ مئ هي
لػػـ يقػػؿ: كأطيعػػكا كىنػػا نالحػػظ أنػػو  سقػػاؿ: ىػػـ األمػػرات  (األمػػر مػػنكـلػػي كٍ كأي  رءػػي ا عنػػو يقػػكؿ: ، ىريػػرة 

) ـٍ فدعػؿ طاعػة أكليػات األمػكر مػف طاعػة الرسػكؿ  ػمى ا  أكلي األمر منكـس بػؿ قػاؿ: ،كىأيٍكًلػي األىٍمػًر ًمػٍنكي
 بػيٌ قػاؿ أي ك  (1،سترسػير أبػي ىريػرة رءػي ا عنػو يؤيػدس كىػذا الترسػير عز كدػؿعميو كسمـ أك مف طاعة ا 

: كأكلػى الطبػرم قػاؿ أبػك دعرػرس ك كقاؿ مداىد: أكلي الرقو كالعمـ س: ىـ السالطيفبف كعب رءي ا عنوا
ل حة األ،بار عف رسكؿ ا  مى ا عميو  ساألقكاؿ في ذلؾ بال كابس قكؿ مف قاؿ: ىـ األمرات كالكالة

 (2،.كسمـ باألمر بطاعة األئمة كالكالة
كال ػحيأل الػرادأل: أنيػا ليسػت مطمقػةس بػؿ كقد ا،تمؼ أىؿ العمـ ىؿ الطاعة مطمقة أـ ىي مقيدةس 

س كدليػؿ ذلػؾ قػػكؿ ح بػذلؾ النبػػي  ػمى ا عميػو كسػػمـفقػد  ػرٌ  (3،مػػا لػـ يػؤمر بمع ػػيةس ىػي طاعػة مقيػدةس
ؿ  الى طىاعىةى ًلمىٍ،ميكؽو ًفي مىٍعً يىًة اً عىز  ،النبي  مى ا عميو كسمـ:  (4،(كىدى

الس ٍمعي كىالط اعىةي ،: أيءان  قىاؿو  
ـٍ ييٍؤمىٍر ًبمىٍعً يىةوس فىًلذىا أيًمرى ًبمىٍع ً  ا لى كىًرهىس مى ا أىحىب  كى ٍرًت الميٍسًمـً ًفيمى مىى المى  (5،(.يىةو فىالى سىٍمعى كىالى طىاعىةى عى

فالطاعة ىي أساس الرالح كالن رس كىي أساس نداح أم ميمةس كاألمممة عمػى ذلػؾ كميػرةس حيػث 
التػػـز ال ػػحابة رءػػكاف ا عمػػييـ بيػػذه ال ػػرة حتػػى رأينػػا كيػػؼ فتحػػت الػػبالد فػػي عيػػدىـ ككيػػؼ انت ػػركا 

س ككؿ ىذا  ع كالطاعة في التزاميـ كتطبيقيـ ل رة السم ألدؿعمى أشد أعدات ا مف الييكد كالررس كالرـك
 المنشط كالمكره.
العطػرة يدػد الػذيف أسػند إلػييـ ميمػة مػف ال ػحابة كػانكا  لسيرة النبي  مى ا عميو كسػمـ كالمتتبع

في قمة الطاعة كالتقيد باألكامرس كمماؿ ذلػؾ ميمػة حذيرػة بػف اليمػاف رءػي ا عنػوس عنػدما قػاؿ لػو النبػي 
ذىٍيرىةي ، مى ا عميو كسمـ:  ـٍ يىا حي بىًر اٍلقىٍكـً  سقي ػا فىعىػؿى اٍلقىػٍكـيس كىالى تىػٍرًميفى ًبسىػٍيـو كىالى " (6،(فىٍأًتنىا ًب،ى اٍذىىٍب فىػاٍنظيٍر مى

                                                 

 .18/6س عبدالغرارس جمسائؿ ،الؼ فييا رسكؿ ا أىؿ الداىميةينظر:  ((1
 .8/498س الطبرمس جدامع البياف في تأكيؿ القرآف( ينظر: (2
 .18/6س عبدالغرارس جالداىميةمسائؿ ،الؼ فييا رسكؿ ا أىؿ ينظر:  ((3
س قاؿ شػعيب األرنػؤكط: 1094 س رقـ الحديث2/333مسند الماـ أحمدس  ابف حنبؿس باب مسند عمي بف أبي طالبس ج ((4

 كىك حديث  حيأل عمى شرط الشي،يف.
 .7144 س رقـ الحديث9/63 حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب السمع كالطاعة لدماـ ما لـ تكف مع يةس ج ((5
 .1788دزت مف حديث رقـ س3/1414 حيأل مسمـس مسمـس باب غزكة األحزابس ج ((6
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تٌػػى تىٍرًدػػعى إلىػػيٌ  س كىالى تىٍءػػًربىف ًبسىػػٍيؼو حى س كىالى تىٍطعىػػفي بًػػريٍمألو ػػرو دى فمػػف الػػنص السػػابؽ تبػػدك  ػػكرة الطاعػػة  (1،"سًبحى
الحظ طاعػػة حذيرػػة رءػػي ا عنػػو فػػي ،المكػػره( مػػع شػػدة الدػػكع كالبػػرد كالتقيػػد بػػاألكامر كاءػػحة دػػدانس فػػن

  دان تامان بيذه األكامر.يتقيد تقي هكال،كؼ حينياس كىي عكامؿ قاسية ك عبة لدنسافس فمع ذلؾ كددنا
فعمى الررد العسكرم االلتزاـ ب رة السمع كالطاعة لقائده في دميع الظركؼس مػالـ تكػف بمع ػيةس 

لمن ػػكص الػػكاردة بػػذلؾس كىػػي كادبػػة كشػػرط أساسػػي عمػػى كػػؿ فػػرد لتحقيػػؽ الن ػػرس فالقػػادة كذلػػؾ تطبيقػػان 
يءػػػػعكف ال،طػػػػط كيتػػػػابعكفس كاألفػػػػراد ينرػػػػدكف الميمػػػػاتس فػػػػلذا لػػػػـ يكػػػػف لػػػػدييـ اسػػػػتدابة فسػػػػتككف نيػػػػايتيـ 

 (2،كىالكيـ.
 

 التحمي باألخالق الحميدة .3
ز الرػػرد المسػمـ الػػذم يطبػؽ مػػا دػات فػػي كتػاب ا كفػػي سػنة نبيػػو  ػػمى ا فيػذه ال ػػرة ىػي التػػي تمٌيػ

 :مما يندرج تحتياعميو كسمـ عف سكاه مف األفرادس كسأذكر بعءان 
 

 اإلخالص - أ
د كال،الص ىنا أف يريد الردؿ العسكرم بعممػو فػي ىػذا المدػاؿ كدػو ا عػز كدػؿ كحػدهس كال يريػ

 نحك ذلؾس كبذلؾ يككف دندم فكرة كعقيدة. كأ غرءان سكاه مف سمعة كريات كداهو 
 خص  حص مس خس حس جس مخ  ُّ كقػػػػد حمنػػػػا القػػػػرآف الكػػػػريـ عمػػػػى ذلػػػػؾس فقػػػػاؿ تعػػػػالى: 

م،م ػػػيف لػػػو ، س كالمعنػػػى:[5البينػػػة: ] َّ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص
ديف لو ال يعبدكف معو غيره"أىٍم:  (الديف  .(3،"ميكحك

ًإن مىا األىٍعمىاؿي ًبالنكي ًةس ال،مؽ الحميدس  فقاؿ: ، كقد أك ى النبي  مى ا عميو كسمـ ىذه األمة بيذا 
ا ل ن مى ػٍف كىانىػتٍ كؿ كىاً  مى تيوي ًإلىى الم ػًو كىرىسيػكًلًوس كى تيوي ًإلىى الم ًو كىرىسيكًلًوس فىًيٍدرى ا نىكىلس فىمىٍف كىانىٍت ًىٍدرى تيػوي اٍمًرئو مى  ًىٍدرى

يىاس فىًيٍدرى ًإلىى ديٍنيىا ييً يبييىا أىًك اٍمرىأىةو يىتىزى  رى ًإلىٍيوً ك دي  (4،(.تيوي ًإلىى مىا ىىادى
 

 الصدق - ب
ال ػػدؽ فػػي القػػكؿ كالعمػػؿس  ػػرة أمػػر بيػػا ا عػػز كدػػؿ كنبينػػا  ػػمى ا عميػػو كسػػمـس فيػػك الـز 

كىػػك مػػف مكمػػالت الرػػرد المسػػمـس كلػػذلؾ أمػػر ا بػػو كأمنػػى عمػػى المت ػػريف بيػػذه  العسػػكرمسلندػػاح العمػػؿ 
[س 119 التكبػػة:] َّ يئ مئنئىئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ حيػػث قػػاؿ تعػػالى:  ال ػػرةس

                                                 

 .2/489س الكاقدمس جالمغازم ((1
 .651-1/650ينظر: إعداد الدندم المسمـس العقؿس ج ((2
 .1/1222س الكاحدمس جالكديز في ترسير الكتاب العزيز ((3
 .6689 س رقـ الحديث8/140ج حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب النية في األيمافس  ((4
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 حم جم يل ىل مل ُّ  بػػالتقكل فقػػاؿ سػػبحانو كتعػػالى:  بيػػذه ال ػػرةات ػػؼ كأمنػى ا عمػػى مػػف 

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي

  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 .[177البقرة: ] َّ زث رث يت نتىت

ػٍدؽى يىٍيػًدم ًإلىػى ،: بيذه ال رة فقػاؿ  مى ا عميو كسمـكقد أك انا الحبيب     ػٍدًؽس فىػًلف  ال ك ـٍ ًبال ك مىػٍيكي عى
ت ػػى ييٍكتىػػبى  ػػٍدؽى حى ػػر ل ال ك يىتىحى ػػؿي يىٍ ػػديؽي كى ػػا يىػػزىاؿي الر دي مى ن ػػًةس كى ف  اٍلبًػػر  يىٍيػػًدم ًإلىػػى اٍلدى س كىاً  اس ًعٍنػػدى اً ً ػػدكيقن اٍلبًػػرك

ا يىزىاؿي  مى كرى يىٍيًدم ًإلىى الن اًرس كى ف  اٍلريدي كًرس كىاً  س فىًلف  اٍلكىًذبى يىٍيًدم ًإلىى اٍلريدي ـٍ كىاٍلكىًذبى ي اكي ر ل كىاً  يىتىحى ؿي يىٍكًذبي كى  الر دي
ت ى العممػات: فػي ىػذا الحػديث قػاؿ قػاؿ النػككم معمقػان عمػى ىػذا الحػديث: " (1،(سييٍكتىبى ًعٍندى اً كىذ ابنا اٍلكىًذبى حى

ػػٌث عمػػى تحػػرم ال ػػدؽس كىػػك ق ػػديهيس كاالعتنػػاتي بػػوس كعمػػى التحػػذير مػػف الكػػذبس كالتسػػاىؿ فيػػوس فلنػػو إذا  حى
 (2،."تساىؿ فيو كىميرى منوس فىييعرىؼ بو

 

 األمانة - ت
كمف ال رات التي البد كأف يتحمػى بيػا الدنػدم ىػي  ػرة األمانػةس فاألمانػة أمرىػا عظػيـ عنػد ا 

 حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس  ُّ عػػز كدػػؿ حيػػث قػػاؿ: 
ذىػب الدميػكر: إلػى [س دات في الترسػير: "72األحزاب: ] َّ خف حف جف مغ معجغ  جع مظ

انىػةي " (3،"سكمٌػو أمانػة ديػف كدنيػا فالشػرعي أمػر كنيػي كشػأف أف األمانةى كؿُّ شيت ييؤتمف النسافي عميو مف  كىاأٍلىمى
ظىاًئًؼ الدكيفً  ًميعى كى ُـّ دى فمف األمانة حرظ أركاح الناسس كحرظ حقكقيـس كالعمؿ عمى أمنيـ كحراسػتيـس  (4،"تىعي

قامػػة العػػدؿس  كالػػدفاع عػػف الػػديف كالػػكطفس  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ُّ قػػاؿ تعػػالى: كا 

ت ػػػػدير الكػػػالـً بكممػػػػة  دػػػات فػػػػي الترسػػػير:، [58النسػػػات: ] َّخض حض جض مص  خص حص مس
يراًد األمًر عمى  كرة ال،باًر مف الر،امة كتأكيًد كدكًب االمتماًؿ بو ظياًر االسـً الدميًؿ كا  كما  سالتحقيًؽ كا 

                                                 

س رقػػػػـ 4/2013س جقػػػػبأل الكػػػػذب كحسػػػػف ال ػػػػدؽ كفءػػػػمو ػػػػحيأل مسػػػػمـس مسػػػػمـس كتػػػػاب البػػػػر كال ػػػػمة كاآلدابس بػػػػاب  ((1
 .2607الحديث

 .2/63س مكسىس جمشارؽ األنكار الكىادة كمطالع األسرار البيادة في شرح سنف الماـ ابف مادو ((2
 .4/361المعالبيس جس الدكاىر الحساف في ترسير القرآف ((3
 .14/253س القرطبيس جالدامع ألحكاـ القرآف ((4
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مػف حقػكؽ ا تعػالى كحقػكًؽ العبػاًد سػكاته كانػت فعميػةن  بذمـ العبػادأف األماناًت تعُـّ دميعى الحقكًؽ المتعمقًة 
 (1،.اعتقاديةن  كأأك قكليةن 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي  مي خي حي جي يه ُّ كقكلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالى: 
عنػد تن ػيبو لػوس  عميػو السػالـ رة إلى ما قالو الممؾ ليكسؼإشا: "كفي اآلية[س 54يكسؼ: ] َّ ِّ ُّ

ًكػيفه  أم مػتمكف كذك سػمطافس كىػك فػي  كتعريرو إياه بأنو قد أ بأل يتمتع لدل ممكػو بسػمطة كنرػكذس فيػك }مى
كف الدكلػػةس التػػي أ ػػبأل مػػف كبػػار رداليػػاس ك ػػرة ،األمانػػة(  ػػرة ئالكقػػت }أىًمػػيفه  أم مػػؤتمف عمػػى شػػ نرػػس

 .(3،إذ المستشار مؤتمف" (2،أساسية في كؿ مف يراد االنتراع بمشكرتيـ كن يحتيـس

كقػػد رٌبػػى النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ  ػػحابتو رءػػكاف ا عمػػييـ عمػػى ىػػذه ال ػػرة كحػػميـ عمػػى  
ػػد ثى التمسػػؾ كالتحمػػي بيػػاس كتػػرؾ ال،يانػػة كنبػػذىاس فقػػاؿ  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ: ، : ًإذىا حى نىػػاًفًؽ مىػػالىثه آيىػػةي المي

ذىا كىعىدى أى،ٍ  س كىاً  ذىا كىذىبى س كىاً  افى مىؼى  (4،(.اٍؤتيًمفى ،ى
 

 الحكمة - ث
ـي كىاٍلًرٍقػػوي منيػػا "فػػي المغػػة بعػػدة معػػاف  الحكمػػة تػػأتي ػػًؿ األىشػػيات  سالًعٍمػػ ٍعًرفىػػًة أىٍفءى ػػٍف مى ػػةي ًعبىػػارىةه عى كالًحٍكمى
ًؿ اٍلعيميكـً  ٍف ييٍحًسفي دىقىاًئؽى  سًبأىٍفءى ييقىاؿي لمى ناعات كييتقنيا كى كىكءع  سكىاٍلعمـ كىاٍلحكـًىيى اٍلعٍدؿ " اٍلًحٍكمىة:ك   (5،"ال ك

ػا ًىػيى ًبقػدر س الش ٍيت ًفي مىٍكًءعوس ك كاب اأٍلىمر كسداده قىاًئؽ عمى مى قىاؿى بىعءيـ: اٍلًحٍكمىة ًىيى معرفىة اٍلحى كى
مىٍييىا مىا عى ا لىيىا كى ٍعًرفىة مى نوي ًبمى  حض جض مص  ُّ  قػاؿ تعػالى: (6،"ااًلٍسًتطىاعىةس كىًىي اٍلعمـ النافع اٍلمعبر عى

البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة: ] َّ جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ  مع جع مظ حط خضمض
اًىده  قاؿ [س12لقماف: ] َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّ [س كقاؿ سبحانو كتعالى: 269 في  ميدى

ٍيًر نبكة": معنى الحكمة ابىةى ًفي اٍلقىٍكًؿ ًفي غى س كىاٍلً ى كقاؿ  سالمانع مف الرسادكقيؿ الحكمة: "س (7،"اٍلًرٍقوى كىاٍلعىٍقؿى
 (8،."المبرد: الحكيـ: الم يب لمحؽ

                                                 

 .2/193س أبك السعكدس جإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـينظر:  ((1
 .2/358س  قرس جدليؿ الكاعظ إلى أدلة المكاعظ ((2
 .حديث حسفس قاؿ الترمذم: 2822س رقـ الحديث4/422سنف الترمذمس الترمذمس باب أف المستشار مؤتمفس ج ((3
 .1/16س ج33 حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب عالمة المنافؽس رقـ الحديث ((4
 .1/419النياية في غريب الحديث كاألمرس أبك السعاداتس جس ينظر: 12/140لساف العربس ابف منظكرس ج ((5
 1/382الكمياتس الكركمسج ((6
 .3/374س ابف أبي زمنيفس جترسير القرآف العزيز ((7
س نشكافشمس العمـك كد ((8  .3/1535س جكات كالـ العرب مف الكمـك
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فيي أمكر يتطمبيا الدندم العسكرمس بؿ تعد مػف أساسػياتوس ألف المت ػؼ بيػا يت ػرؼ الت ػرؼ 
 كاألسمكب المناسب في التعامؿ مع العدك.الحكيـ الراشد في عممو العسكرمس في،تار المني  المناسب 

 
 الرفق - ج

سُّػػط كالمطافػػة ًفػػي "كىىيػػكى  ػػًنيع ًإلىٍيػػوً س كقيػػؿ: "(1،"اأٍلىمػػرالت كى ٍسػػف ال   انًػػبس كقيػػؿ:  (2،"المطػػؼ كحي لػػيف اٍلدى
قػػػػاؿ [س كالمعنػػػػى: 28السػػػػرات: ] َّ حن  جن يم ىم  ُّ حيػػػػث قػػػػاؿ تعػػػػالى:  (3،كالقػػػػكؿس اٍلًرٍعػػػػؿكلطافػػػػة 
 ( 4،."دميالن  قكالن س كقاؿ ابف زيد: : الرفؽس قاؿ عكرمةكسيالن  لينان  قؿ ليـ قكالن  "الحسف:

ٍفػؽى الى يىكيػكفي ًفػي شىػٍيتو ، أك انا النبي  مى ا عميو كسمـ بػالتحمي ب ػرة الرفػؽ فقػاؿ:قد ك  ًإف  الرك
 (5،(.زىعي ًمٍف شىٍيتو ًإال  شىانىوي ًإال  زىانىويس كىالى يينٍ 

حتػػى تكػػكف  ػػرة تميػػزه عػػف  تطبيقػػان عمميػػان  سيػػذه ال ػػرةالت،مػػؽ ب لػػذا يدػػب عمػػى الدنػػدم المسػػمـ
 المسمـ.غير الدندم 

 

 وعدم التكبر التواضع - ح
حمنا ا عػز كدػؿ عمػى التكاءػع  تعد  رة التكاءع مف أىـ  رات األنبيات كالدعاة كالدنكدس فقد

 خل حل جل مك لك خك ُّ  س حيػث قػاؿ تعػالى:ر، ػت لنػا معينػة نيانا عف التكبر إال في حاالتك 
 هئ مئ ميهي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم جمحم  هل مل

ـٍ تىكىبُّػرنا }كىالى تىٍمػًش الى تي [س دات في الترسير: "19 – 18لقماف: ] َّ مت هب مب ػٍنيي ًمٍؿ كىٍديؾ عى
كر  عمى الناس ت }إف  الم و ال ييًحٌب كيٌؿ ميٍ،تىاؿ  ميتىبىٍ،ًتر ًفي مىٍشيو }فى،ي يىالى ا  أىٍم ،ي  (6،".ًفي اأٍلىٍرض مىرىحن

كالحػركبس فيػي  ػرة ممكػف االسػترادة كأما الحاالت التي تر،ص لنا التكبر فيياس فيػي فػي القتػاؿ 
ػا ييًحػبُّ الم ػوي منياس ،ا ة الػذيف ليػـ عالقػة بالعسػكرس حيػث قػاؿ  ػمى ا عميػو كسػمـ: ، ًت مى ػيىالى ًإف  ًمػفى اٍل،ي
ي ػػػؿى اٍلعىٍبػػػدي ًبنىٍرًسػػػًو  تي ال تًػػػي ييًحػػػبُّ الم ػػػوي أىٍف يىتى،ى ػػػيىالى ػػػا اٍل،ي ػػػا ييػػػٍبًغضي الم ػػػوي فىأىم  ًمٍنيىػػػا مى ي ػػػؿى ًعٍنػػػدى كى ًعٍنػػػدى اٍلًقتىػػػاًؿ كىأىٍف يىتى،ى

تي ال ًتي ييٍبًغضي ال يىالى دىاقىًة كىأىم ا اٍل،ي تي لغير الديفال   يىالى ػم ـى ًفػي " (7،(م وي فىاٍل،ي سى مىٍيًو كى م ى اي عى قد ر،ص الن ًبٌي  ى كى
                                                 

 .1/482الكمياتس الكركمس ج ((1
 .2/784ج دميرة المغةس األزدمس ((2
 .1/258إكماؿ األعالـ بتمميث الكالـس الديانيس ج ((3
 .17/432س الطبرمس جدامع البياف في تأكيؿ القرآف ((4
 .4/2004س ج2594  حيأل مسمـس مسمـس كتاب البر كال مةس باب فءؿ الرفؽس رقـ الحديث ((5
 .1/542ترسير الدالليفس المحمي كالسيكطيس ج ((6
 بالمعركؼ كالنيي عفس ابف حبافس كتاب البر كال مةس باب ال دؽ كاألمر الحساف في تقريب  حيأل ابف حباف ((7

 س كىك دزت مف حديثس قاؿ أبك داكد: حديث حسف.1/530س ج295 المنكرس رقـ الحديث
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ػػ قػد كى ٍنيىػػا ًفػي غىيرىىػػاس كى ػػعى نىٍييػو عى ػٍربس مى ت ًفػػي اٍلحى ػيىالى ػػم ـى ن ػر ًبالرٍُّعػػًبس فىػػًلذا اٍل،ي سى مىٍيػًو كى ػػم ى اي عى افى الن بًػٌي  ى
قع الرعب ًفي قيميكبيـس فىكىافى ذىًلؾى سىببان   (1،".لنررتيـ أ،بر باسموس كى

 

 السرية والكتمان .4
: عميػػو السػػالـ يقػػكؿ فيػػذا نػػكح سمرحمػػة أساسػػية فػػي تػػاريخ الػػدعكة منػػذ بػػدايتيا كالكتمػػاف السػػرية تعػػد

 فأغمب دعكات، [9 – 8نكح: ] َّ مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضُّ 
كلعػػؿ  العالنيػػةسمرحمػػة السػػرية كالكتمػػافس كعنػػد التمكػػيف تنتقػػؿ مػػف السػػرية إلػػى المرحمػػة ب تبػػدأاألنبيػػات كانػػت 

السيرة النبكية تكشؼ لنا كيؼ كانت دعكة النبي  مى ا عميو كسمـ في بدايتيا فكانت تسير عمػى مراحػؿ 
يػذه المرحمػة التػي ابتػدأت مػف غػار فكفؽ ،طط ربانية ممنيدةس فكانت المرحمػة األكلػى لمػدعكة ىػي السػرية 

 رت يب ُّ  ؿ قكؿ ا عز كدؿ: حيف نز  (2،النبكيةس كانتيت بعد مالمة أعكاـ لمبعمةحرات مع البعمة 

مػػف رسػػكؿ ا  ػػٌمى ا عميػػو  لػػـ تكػػف سػػرية الػػدعكة فػػي أكؿ أمرىػػا ،كفػػان [س ك 214الشػػعرات: ] َّ زت
رشػػادىـ إلػػى مشػػركعية األ،ػػذ بالحيطػػة  األمػػةكسػػمـ عمػػى نرسػػوس كلكنػػو إليػػاـ مػػف اس لتعمػػيـ  مػػف بعػػدهس كا 

 (3،كاألسباب الظاىرة.
آيات كميرة تحث عمى ىذه ال رةس كآيات تحذر مػف إذاعتيػا بػيف كقد دات في كتاب ا عزك دؿ 

 ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث  ُّ : النػػػاسس حيػػػث قػػػاؿ تعػػػالى

 يي ىي ني مي  زي ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم

[س فيذه اآلية الكريمة تدؿ عمػى النيػي عػف إذاعػة األسػرار العسػكريةس 83النسات: ] َّ خئ حئ جئ
نػزؿ ًفػي سػرايا كػاف رسػكؿ الم ػو  ػمى الم ػو " دػات فػي سػبب النػزكؿ: حيث إف إذاعتيا مف  رات المنػافقيفس

ـ  أفشػػكه قبػػؿ أف يرشػػيو عميػػو كسػػمـ يبعميػػاس فػػلذا غمبػػكا  بػػادر المنػػافقكف إلػػى االسػػت،بار عػػف حػػاؿ السػػراياس ميػػ
ت ػى سس فقػاؿ أىذاعيػكا بًػًو يقػكؿ أفشػكه مى الم ػو عميػو كسػمـ أك يحٌدمػو رسكؿ الم و يكػكف رسػكؿ  كلػك لػـ يرعمػكا حى

 (4،."ليـٍ  الم و  مى الم و عميو كسمـ ال ًذم ي،بر بو لكاف ،يران 
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّ كفي ق ة النبي  مى ا عميػو كسػمـ مػع بعػض أزكادػوس قػاؿ تعػالى: 

 مث زث رث يت ىت نت  زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ

ٍنيىاس قىالىٍت: [س 3التحريـ: ] َّ  ىق يف ىف يث نثىث اًئشىةى رىًءيى الم وي عى م ى ،عىٍف عى كىافى رىسيكؿي الم ًو  ى
                                                 

 .13/127شرح السنةس البغكمس ج ((1
 .1/17س الغءبافس جالمني  الحركى لمسيرة النبكيةينظر:  ((2
 .1/33س المباركركرمس جالرحيؽ الم،تـكينظر:  ((3
 .1/279جس الرراتس معاني القرآف ((4
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يىٍمكيػػثي ًعٍنػػدىىىاس فىكىاطىٍيػػتي  س كى ٍحػػشو ٍينىػػبى ًبٍنػػًت دى ػػم ـى يىٍشػػرىبي عىسىػػالن ًعٍنػػدى زى سى مىٍيػػًو كى اي عى
مىػػىس أىي تينىػػا  (1، ػػةي عى ٍر ى أىنىػػا كىحى

مىٍييىا فىٍمتىقيٍؿ لىوي: ؿى عى س دى،ى أىكىٍمتى مىغىاًفيرى
: ًإنكي أىًددي مً  (2، س قىاؿى لىًكنكي كيٍنتي أىٍشرىبي عىسىالن ًعٍندى ،ٍنؾى ًريألى مىغىاًفيرى الىس كى

س مىٍرػػتي قىػػٍد حى ػػكدى لىػػويس كى س فىمىػػٍف أىعي ٍحػػشو ٍينىػػبى ًبٍنػػًت دى ػػدنا زى ميا رسػػكؿ ا كيبػػدك أف التػػي حػػدٌ  (3،(سالى تيٍ،بًػػًرم بًػػذىًلؾى أىحى
  ػمى ا عميػو كسػمـو فػأطمع ا رسػكل أفشػت ىػذا السػرس ػمى ا عميػو كسػمـ ىػذا الحػديث كأمرىػا بسػتره 

س فعاتػػب ا عػػز كدػػؿ التػػي أفشػػت سػػر النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ كىػػٌددىا ىػػي كالتػػي اترقػػت عمػػى األمػػر
 (4،معيا بالطالؽ إال أف يتكبا إلى ا عز كدؿ.

لندػػاح أم  رة مػػف أىػػـ مػػا يميػػز الدنػػدم العسػػكرم عػػف غيػػرهس فكتمػػاف السػػر سػػببه كتعػػد ىػػذه ال ػػ
س كمعناىػػػا فػػػي الم ػػػطمأل العسػػػكرم: إ،رػػػات المعمكمػػػات العسػػػكرية أك غيػػػر عسػػػكرية عسػػػكريةكانػػػت ميمػػػة 

،رات دميع المعمكمات التػي ليػا عالقػة بالعسػكر  ،رات األسمحة كالعتادس كا  الميمة كعدد القكات كتنظيمياس كا 
فقػد أك ػانا النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ بالتمسػؾ بيػذه ال ػرةس كالسػيرة النبكيػة كانت أك غير ميمةس ميمة 

س كالمتتبػػع لغػزكات النبػي  ػػمى ا كال ػحابة فػػي الحػركب ،يػر دليػؿ ػمى ا عميػػو كسػمـ كمعػارؾ النبػي 
ح مق ده كذلػؾ عميو كسمـ يعرؼ كيؼ كاف يحرظ السر كيكتمو في معظـ حركبوس إال في غزكة تبكؾ  رٌ 

 (5،لممشقة الحا مة ليـ.
 

 الشجاعة .5
عاليػػة دػػػدانس لمػػػا ليػػا مػػػف م،ػػػاطرة فػػي الػػػنرسس لػػػذا البػػػد  عمػػؿ فػػػي المدػػػاؿ العسػػكرم فيػػػو ،طػػػكرةه ال

 سشػػد ة القمػػب عنػػد البػػأس": لمدنػػدم أف يكػػكف مت ػػران ب ػػرة الشػػداعةس كقػػد عػػٌرؼ بعءػػيـ الشػػداعة بأنيػػا
 ( 7،عمى العدك. قداـالدرأة ك اليدؿ عمى كالشداع  (6،"سكييسم ى بو األسد سيقاؿ: الذم فيو ً،ر ةه  الشيداعك 

كقػػد حػػث القػػرآف الكػػريـ عمػػى انتقػػات الدنػػدم المقاتػػؿ الشػػداع فػػي الحػػركبس فالشػػداعة فػػي دميػػع 
المػػكاطف أمػػر مطمػػكب كمحمػػكدس ك،ا ػػة فػػي قتػػاؿ األعػػدات لمػػا ليػػا مػػف أمػػر قػػكم فػػي تكديػػو سػػير القتػػاؿ 
ف كػػاف مابػػت القمػػب قػػكم اليمػػافس إال أف الػػنقص فػػ ي كتحقيػػؽ الرػػكز كالن ػػرس فمػػف كػػاف فػػي بدنػػو عمػػة كا 

حكاسػػو يعكقػػو عػػف القػػداـس كمقارعػػة العػػدكس كيكػػكف سػػببان فػػي إعاقػػة الن ػػرس لػػذا كػػاف العػػذر لػػذكم العمػػؿ 

                                                 

 .7/403مس ابف بطاؿس جشرح  حيأل الب،ار س فتكا يت أنا كحر ةأم:  ((1
 .9/377س ابف حدرس جفتأل البارم شرح  حيأل الب،ارمس المغركر  مغ حمك لو رائحة كرييةالمغافير: أم  ((2
 .4912رقـ الحديث س6/156 حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب يا أييا النبي لـ تحـر ما أحؿ ا لؾس ج ((3
 .6/3613ينظر: في ظالؿ القرآفس قطبس ج 4)،

 .3/990ينظر: المغازمس الكاقدمس ج ((5
 .1235/ 3ال حاح تاج المغة ك حاح العربيةس الرارابيس ج ((6
 س بت رؼ يسير.3/247بف فارسس جامعدـ مقاييس المغةس  ((7
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 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ   ُّ حيػػػػث قػػػػاؿ تعػػػػالى: ( 1،كالعاىػػػػات مػػػػف الكادبػػػػاتس
 يث ىث نث مث  رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  زبمب رب
ءػيؽس كال عمػى األعػرج ءػيؽس لػيس عمػى األعمػى مػنكـ أييػا النػاس "كمعنى ذلػؾ: ، [17الرتأل: ] َّ ىف

كال عمػػى المػػريض ءػػيؽ أف يت،مرػػكا عػػف الديػػاد مػػع المػػؤمنيفس كشػػيكد الحػػرب معيػػـ إذا ىػػـ لقػػكا عػػدٌكىـس 
 (2،."لمعمؿ التي بيـس كاألسباب التي تمنعيـ مف شيكدىا

كقد كاف النبي  مى ا عميو كسمـ ينتقي الدندس كي،تار الشداع مػنيـ لمميمػات التػي تحتػاج إلػى  
 لعمػػي رءػػي ا عنػػو لحمػػؿ الرايػػة فػػي غػػزكة ،يبػػر حيػػث قػػاؿ  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ: هالشػػداعةس كا،تيػػار 

ٍيػػًوس ييًحػػبُّ الم ػػوى كىرىسيػػكلىوي ، مىػػى يىدى ػػالن يىٍرػػتىألي الم ػػوي عى ػػدنا رىدي يٍعًطػػيىف  ىىػػًذًه الر ايىػػةى غى ييًحبُّػػوي الم ػػوي كىرىسيػػكليوي ألى : فىبىػػاتى (كى س قىػػاؿى
مىٍيػػًو الن ػػاسي  ػػم ى اي عى مىػػى رىسيػػكًؿ الم ػػًو  ى ػػدىٍكا عى ػػا أىٍ ػػبىألى الن ػػاسي غى ـٍ ييٍعطىاىىػػاس فىمىم  ـٍ أىيُّييػػ ـٍ يىػػديككيكفى لىٍيمىػػتىيي ػػم ـى كيمُّييػػ سى كى

: يىرٍ  ك أىٍف ييٍعطىاىىاس فىقىاؿى ًميُّ ٍبفي أىًبي طىاًلبو أى ،دي  (3،.(ٍيفى عى
 

 العمم، والخبرة والميارة العسكرية .6
إف الدنػػدم العسػػكرم البػػد كأف يمػػر بمػػرحمتيفس فػػأكؿ مػػا ينشػػأ الدنػػدم المقاتػػؿ يبػػدأ بمرحمػػة العمػػـ  

العسكرمس كيق د بالعمـ العسكرم معرفة الدندم العمكـ النظرية العسكريةس كتعمـ ال،طػط القتاليػةس كتعميمػو 
يئػة األعػدات كلغػاتيـس كقػد حػث عمى السالحس كتعميمو الحنكة كالدىاتس كتعميمو العقيدة العسكريةس كتعميمو ب

القػػػرآف الكػػػريـ عمػػػى ىػػػذه المرحمػػػة لمػػػا ليػػػا مػػػف أىميػػػة عظيمػػػة فػػػي إحػػػراز المق ػػػدس قػػػاؿ سػػػبحانو كتعػػػالى: 
 مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ 

[س كمف العداد ىنا كؿ ما يتعمػؽ بػالعمـ العسػكرمس 60األنراؿ: ] َّمظ حط مض خض  حض جض
ادػػة"ف فعمػػى الدنػػدم تعممػػو كتعميمػػو لغيػػرهس ػػاذ الش ػػٍيت لكقػػت اٍلحى كيػػد،ؿ مػػف ءػػمف ات،ػػاذ  س(4،"العػػداد: اتك،ى

 الشيت العمـ العسكرم كتعممو.
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  ُّ عػػػػػػػز كدػػػػػػػؿ: ا قػػػػػػػاؿ فػػػػػػػي مكءػػػػػػػع آ،ػػػػػػػر ك 

 زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ملىل يك

البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة: ] َّهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي
 ألمكر الحرب. مف التعمـ الديدلو فاآلية تبيف أف الدندم المقاتؿ البد ، [247

                                                 

 .1/484إعداد الدندم المسمـس العقؿس جينظر:  ((1
 .22/222س الطبرمس جتأكيؿ القرآفدامع البياف في  ((2
 .5/134س ج4210 حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب غزكة ،يبرس رقـ الحديث ((3
 .2/274س السمعانيس جترسير القرآف  ((4
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كقػػد كػػاف النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ يحػػٌث أمتػػو كيك ػػييـ بػػالعمـ كالػػتعمـ العسػػكرمس كيػػؼ ال كقػػد 
ػػٌكاتً أسػػند النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ ميمػػة ل فػػي غػػزكة ال،نػػدؽ ليعػػرؼ مػػا  (1،بػػف دبيػػر رءػػي ا عنػػو ،ى

يرعمكنو كيسمع ما يتحدمكف بو لقتاؿ النبي  مى ا عميو كسمـس كسبب إرسالو ىك بالػذات ألنػو يعمػـ ديػدان 
ٍنػػدىًؽس فىقىػػاؿى لغػػتيـس ، ك اٍل،ى اً ػػري نىٍحػػفي ميحى ػػم ـى كى سى مىٍيػػًو كى ػػم ى الم ػػوي عى ػػاًني رىسيػػكؿي اً  ى : دىعى بىٍيػػرو ػػٌكاتي ٍبػػفي دي  :قىػػاؿى ،ى

مىالن ًمٍف مىٍكًءعو فىتيٍ،ًبريًني ـٍ غيٌرةن أىٍك ،ى ٍيظىةى فىاٍنظيٍر ىىٍؿ تىرىل لىيي  (2،.(اٍنطىًمٍؽ إلىى بىًني قيرى
كبعدما يتعمـ الدندم ينتقؿ إلى المرحمة التي بعدىا كىي مرحمػة ال،بػرة كالميػارة العسػكريةس فػال،برة   

المرحمػػػة يػػػتمكف مػػػف معالدػػػة األمػػػكر بسػػػرعةس كيكػػػكف حسػػػف كالميػػػارة تػػػأتي مػػػع كمػػػرة التدػػػاربس فرػػػي ىػػػذه 
 الت رؼ ألم ميمة مككمة لو.

كمف الميارات المطمكبة لمدندم تعمـ األمكر التي تعينو عمى أدات ميمتو عمى الكدو األكمؿ ممؿ:  
دادة قيادة السيارات  تقاف كا  تقاف السباحة ألنو ربما يءطر أف يسمؾ نيرانس كا  إتقاف إ ابة اليدؼ،الرمي(س كا 

مػا أطقػتـ أف " استطعتـ مػف قػكة( ،ماالطبرم في ترسيره:  يقكؿكالسرف كاآلالت الحربية كغيرىا مف األمكرس 
 (3،."تعٌدكه ليـ مف اآلالت التي تككف قكة لكـ عمييـس مف السالح كال،يؿ

 

 الدىاء والذكاء والخدعة .7
مػػف أىػػـ ال ػػرات التػػي يدػػب تكافرىػػا فػػي الدنػػدس ألف الدنػػدم المقاتػػؿ سػػيتعرض لمكاقػػؼ حردػػة كىػػي 

يمػة مككمػو لػوس كينػاؿ األعػدات منػوس كالحيمة كالذكات فيتسبب في فشؿ أم م تك،طرةس فلذا لـ يت ؼ بالدىا
ٍدعىةه كقد دات في الحديث عف النبي  مى ا عميو كسمـ: ، ٍربي ،ى كقد كاف النبي  مى ا عميو  (5،(س(4،الحى

كسمـ يست،دـ ىذه ال رة كميران ،ا ة في غزكاتو كمعاركوس فري غزكة ال،ندؽ أسند النبػي  ػمى ا عميػو 
كسمـ ميامان لػبعض  ػحابتو كنيعػيـ ابػف مسػعكد عنػدما زرع الشػؾ بػيف الييػكد كقػاـ بتنريػذ تعميمػات القيػادةس 

 عميػوس كلعػؿ أبػرز ممػاؿ لمػدىات كحسػف الت ػرؼ مػا قػاـ بػو حيث كانت التعميمات مف قبؿ النبػي  ػمى ا
سيدنا حذيرة بف اليمافس حينما ت رؼ ت رفان ذكيان كىذا يدؿ عف سرعة بديية كحسػف ت ػرؼ حينمػا فادػأ 

                                                 

ػاًرمُّ  ((1 ًؾ األىٍن ى ي ػةى بػًف البيػرى ػاًف بػًف أيمى بىٍيػًر بػًف النٍُّعمى ك اتي بفي دي ًدٍينىػًةس س ،ى ػك اته ًبالمى ػاتى ،ى ػٍبًعٍيفى مى سى س كىىيػكى اٍبػفي أىٍربىػعو كى سىػنىةى أىٍربىًعػٍيفى
 . 331-2/330س سير أعالـ النبالتس الذىبيس جسىنىةن 
 .2/460المغازمس الكاقدمس ج ((2
 .14/31س الطبرمس جدامع البياف في تأكيؿ القرآف ((3

ػا قىػاؿى  (4) ث ليغىػاتس كأدكدىػا مى دىعة(س ينظػر: تيػذيب المغػةس اليػركمس ،دعة: برتأل ال،ات أك ءميا أك كسرىا مىػالى الكسػائٌي،،ي
س لسػػاف العػػربس ابػػف منظػػػكرس 1/88س م،تػػار ال ػػحاحس أبػػػك بكػػر الػػرازمس ج1/289س الم، ػػصس ابػػف سػػيدهس ج1/111ج
 .1/165س الم باح المنير في غريب الشرح الكبيرس الحمكمس ج8/63ج
 .3030الحديثس رقـ 4/64 حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب الحرب ،دعةس ج ((5
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يػػا معشػػر قػػريش: لينظػػر امػػرؤ مػػف  مدالسػػيو قبػػؿ أف يسػػأاله كيكشػػرا أمػػرهس كذلػػؾ عنػػدما قػػاؿ أبػػك سػػرياف:
 (1،.ت بيد الردؿ الذم كاف إلى دنبيس فقمت: مف أنتُ قاؿ: فالف بف فالفدميسوُ قاؿ حذيرة: فأ،ذ

 
 المطمب الثالث: اإلعداد والتدريب

 مث هت ُّ حانو كتعالى: سبحيث قاؿ  سنا ا عزك كدؿ عمى العداد كالتدريب كحمنا عميوأمر 
 خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج

عمػػى إعػػداد الدنػػكد كتػػدريبيـ مػػا اسػػتطعنا مػػف [س فيػػذه اآليػػة تػػدؿ 60األنرػػاؿ: ] َّ مظجع حط مض
كالقػػػكة: التقػػػككم بلعػػػداد مػػػا يحتػػػاج إليػػػو مػػػف الػػػدركع كالسػػػيكؼ كسػػػائر آالت  قػػػاؿ ابػػػف المنػػػذرأنػػػكاع القػػػكلس "

كسػػبب العػػداد كالتػػدريب تقكيػػة الدنػػكدس حيػػث دػػات السػػالـ كفػػرض الديػػاد عمػػى ىػػذه األمػػةس  (2،"سالحػػرب
فػرض عمػى كػؿ مسػمـ قػادر عمػى حمػؿ السػػالحس فالمسػممكف كميػـ دنػػد لمػدفاع عػف حيػاض األمػةس فالديػاد 

 في ديش المسمميفس يداىدكف في سبيؿ ا لتككف كممتو ىي العميا.
أك ػػػػى النبػػػػي  ػػػػمى ا عميػػػػو كسػػػػمـ  ػػػػحابتو رءػػػػكاف ا عمػػػػييـ بالعػػػػداد كالتػػػػدريب لمكاديػػػػة قػػػػد ك 

مىٍيػػًو األعػػداتس حيػػث  ػػم ى اي عى ػػر  الن بًػػيُّ  ى ـى مى مىػػى نىرىػػرو ًمػػٍف أىٍسػػمى ػػم ـى عى سى كى
س (3، ػػ (4،يىٍنتىًءػػميكفى م ى اي فىقىػػاؿى الن بًػػيُّ  ى

 : م ـى سى مىٍيًو كى ـٍ كىافى رىاًمينا اٍرمي ،عى س فىًلف  أىبىاكي اًعيؿى دي الرىػًريقىٍيًف  (كاس كىأىنىا مىعى بىًني فيالىفو اٍرميكا بىًني ًإٍسمى : فىأىٍمسىؾى أىحى قىاؿى
ػًبأىٍيدً  س فىقىاؿى رىسيكؿي الم ػًو  ى ـٍ : يًي ػم ـى سى مىٍيػًو كى ُ،م ى اي عى ـٍ الى تىٍرميػكفى ػا لىكيػ ُ قىػاؿى (مى ـٍ س قىػاليكا: كىٍيػؼى نىٍرًمػي كىأىٍنػتى مىعىييػ

 : م ـى سى مىٍيًو كى م ى اي عى ـٍ كيمُّ ارٍ ،الن ًبيُّ  ى ـٍ ميكا فىأىنىا مىعىكي  (5،(.كي
 

مطمػػب ميػػـ فػػي إدارة المػػكارد البشػػرية كىػػي تكػػكف قبػػؿ البػػدت بالقتػػاؿس  كمػػف ىنػػا يعػػد العػػداد كالتػػدريب
حيػث إف مريػػـك العػػداد يتسػػع ليشػػمؿ دميػػع دكانػػب الرػرد: المعنكيػػةس كالماديػػةس كمػػف ىنػػا فقػػد قمػػت بتقسػػيـ 

 ىذا المطمب إلى قسميف كىما: القسـ األكؿ: العداد المعنكمس كالقسـ الماني: العداد المادم.
 
 
 
 

                                                 

 س بت رؼ يسير.2/232السيرة النبكيةس ابف ىشاـس ج ((1
 .17/613س ابف الممقفس جالتكءيأل لشرح الدامع ال حيأل ((2
 .5/94س أبك العباس القسطالنيس جإرشاد السارم لشرح  حيأل الب،ارم س ينظر:مشيكرةقبيمة أسمـ:  ((3
مىة أىم يترامكفس ييقىاؿ: انت ؿ اٍلقىٍكـ ًإذا رمكا لمسبؽ كالنءاؿ :ينتءمكف ((4 عمدة القارم شرح  حيأل س ينظر: بالءاد اٍلميٍعدى

 .14/182س العينيس جالب،ارم
 .4/38س ج2899  حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب التحريض عمى الرميس رقـ الحديث (5)



91 
 

 اإلعداد المعنويأوًل: 
الركح المعنكية مػف أىػـ العكامػؿ الميمػة كاألساسػية فػي تحقيػؽ الن ػر كتمكػيف األمػةس كالعامػؿ الػرئيس 
الػػذم يكرػػؿ المحافظػػة عمػػى اسػػتمرار الن ػػر كالتمكػػيفس كقػػد دػػاتت آيػػات كميػػرة تػػدؿ عمػػى العػػداد المعنػػكم 

 ىي:كتقكيتوس كتعبئة الدندس كذلؾ مف ،الؿ عدة عكامؿ نذكر أىميا ك 
 

 التوكل عمى اهلل واألخذ باألسباب - أ
التككػػؿ عمػػى ا مػػف أىػػـ العكامػػؿ التػػي تدمػػب الن ػػر لرمػػةس فمػػف ،الليػػا ال يػػركف الدنػػدم عمػػى 

 الدنػدمسقكتو كسػالحو كعػددهس بػؿ يعتمػد عمػى ا فػي دميػع أمػكره كيركءػيا  عػز كدػؿس كيكػكف شػعار 
كأسػػػػمـ [س كالمعنػػػػى: "44غػػػػافر: ] َّ اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث  ُّ قػػػػكؿ ا تعػػػػالى: 

فعمػى الدنػدم بػذؿ مػا فػي كسػعو  (1،س"أمرم إلى اس كأدعمو إليو كأتككؿ عميوس فلنو الكافي مػف تككػؿ عميػو
عداد كتدريب في كقت السمـس لينرع ذلؾ في كقت المعركة عند قتاؿ األعدات ا س حيث قاؿ عز مف ديد كا 

 َّ مج حج مث هت مت خت جتحت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  ُّ : كدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 [.3ؽ: الطال]
 زث رث يت ىت نت زتمت رت يب  ىب نب مب  ُّ كقػػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػػػػالى:  
ذا ،طاب لممؤمنيف أف ى: "كالمعنى، [160آؿ عمراف: ] َّ يق ىق يف ىف ىثيث  نث مث

ف ،ذليـ لـ ين    (2،".رىـ أحدس فدميع األمكر إليو تردعا تعالى إف ن رىـ لـ يغمبيـ أحدس كا 
 قاؿ ابف القيـ رحمو ا تعالى: أركاف التككؿ مالمة:" 
 االعتماد عمى ا تعالىس يعني يركض أمره إلى ا.األكؿ:  -
 الماني: المقة بو با دؿ كعال. -
س كليػذا ف يػة العػداد (3،"األسباب التػي شػرعيا الػرب دػؿ كعػاليعني  سالمالث: األ،ذ باألسباب المشركعة -
 جح مج حج مث هت  ُّ تدؿ عمػى التككػؿ عمػى ا كاأل،ػذ باألسػبابس حيػث قػاؿ تعػالى: تدريب كال
 حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح

 .[60األنراؿ: ] َّ خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع مظجع

                                                 

 .21/394جس الطبرمس دامع البياف في تأكيؿ القرآف ((1
س مكػػي بػػػف أبػػي طالػػػبس اليدايػػة إلػػػى بمػػكغ النيايػػػة فػػي عمػػػـ معػػاني القػػػرآف كترسػػيرهس كأحكامػػػوس كدمػػؿ مػػػف فنػػكف عمكمػػػو ((2
 .2/1162ج
 .12/4س الحازميس جشرح األ كؿ المالمة ((3



92 
 

كػػاف النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ يتككػػؿ عمػػى ا تعػػالى فػػي دميػػع أمػػكره كيأ،ػػذ باألسػػبابس كقػػد  
كدليؿ ذلؾ أنو كػاف يعػد العػدة كيديػز الدنػد فػي دميػع غزكاتػو كمػع ذلػؾ يتككػؿ عمػى ا عػز كدػؿ كيأ،ػذ 

سػبابس فعػف باألسباب المعينة عمى الن رس كقد أك انا  مى ا عميو كسمـ بالتككؿ عمى ا كاأل،ػذ باأل
ُ  ٍبفً  أىنىسً  ك ؿي س أىٍك أيٍطًمقييىا كىأىتىكى ك ؿي : يىا رىسيكؿى الم ًو أىٍعًقمييىا كىأىتىكى ؿه : قىاؿى رىدي س يىقيكؿي اًلؾو : مى ك ؿٍ ،قىاؿى تىكى  (1،.(اٍعًقٍميىا كى

تحقيؽ فالتككؿ عمى ا بعد األ،ذ باألسباب المشركعة يزيد الدند قكةس كيدعميـ أكمر إ راران عمى 
 المق د كالغاية.

 

 الثبات عند لقاء العدو - ب
كىػػي تممػػؿ قػػكة معنكيػػة مػػف العكامػػؿ األساسػػية لتحقيػؽ الن ػػر كالتمكػػيفس المبػات عنػػد لقػػات األعػػدات 

لمدنكد طالما كانت سببان في تحقيؽ الن ر لرمةس كقد أمر ا تعالى المؤمنيف بالمبات عنػد لقػات األعػداتس 
 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض ُّ سػػػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػػػالى: فقػػػػػػػػػػاؿ 

إف المبػات قػكة معنكيػة طالمػا كانػت ىػي السػبب [س دات في معنى اآلية: 45األنراؿ: ] َّ حق مف
فػالقكة اليمانيػة ىػي لممػؤمنيف س  ،ػاص النػدات الليػي س كىػذااأل،ير لمن ر كالغمب بيف األفػراد أك الديػكش

لمعنكيػػة لممقػػاتميف التػػي ىػػي السػػبب الغالػػب كىػػك فػػي إرشػػادىـ إلػػى القػػكة االتػػي تدعػػؿ المػػؤمف أكمػػر مباتػػانس 
 (2،لمن ر كالظرر.

كعػدـ المبػات أمػاميـس ككءػع  تكقد حٌذرنا ا سبحانو كتعالى مف التكلي كالررار عند مالقاة األعدا
 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج ُّ أشػػد العقكبػػات لممتػػكليس حيػػث قػػاؿ تعػػالى: 

  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص
  :معنػػػى اآليػػػات[س دػػػات فػػػي 16 – 15األنرػػػاؿ: ] َّ مك لك حكخك جك مق حق مف
نيػاىـ عػف الرػرار إذا التقػى الزحرػافس حيػث عبػاده المػؤمنيف بالشػداعة اليمانيػةس كالقػكة فػي أمػرهس  نادل ا

كا زىٍحرنػػا  أم: فػػي  ػػؼ القتػػاؿس كتزاحػػؼ  نيػػكا ًإذىا لىًقيػػتيـي ال ػػًذيفى كىرىػػري الردػػاؿس كاقتػػراب فقػػاؿ: }يىػػا أىيُّيىػػا ال ػػًذيفى آمى
ـي األٍدبىػػارى  بػػؿ امبتػػكا لقتػػاليـس فػػلف فػػي ذلػػؾ ن ػػرة لػػديف اس كقػػكة ل لُّػػكىي قمػػكب بعءػػيـ مػػف بعػػضس }فىػػال تيكى

رىابػان  ػبو ًمػػفى }س كالػذم يرعػؿ غيػر ذلػؾ بػػأف يتػكلى مػف القتػاؿلمكػافريف المػؤمنيفس كا  فىقىػٍد بىػاتى  أم: ردػع }ًبغىءى
ٍأكىاهي  أم: مقره } مى ًبٍئسى اٍلمىً يري دى الم ًو كى ـي كى  (3،.يىن 

كمػا كردت بػذلؾ األحاديػث  الزحؼ مػف غيػر عػذر مػف أكبػر الكبػائرس يكـكىذا يدؿ عمى أف الررار 
ػػػػم ى اف سال ػػػػحيحة ػػػػًف الن بًػػػػيك  ى ٍنػػػػويس عى ًءػػػػيى الم ػػػػوي عى ٍيػػػػرىةى رى : عىػػػػٍف أىبًػػػػي ىيرى ػػػػم ـى قىػػػػاؿى سى مىٍيػػػػًو كى تىًنبيػػػػكا الس ػػػػٍبعى ادٍ ،ي عى

                                                 

 األلباني: حسف.س قاؿ 4/668س ج2517 سنف الترمذمس الترمذمس أبكاب  رة القيامة كالرقائؽ كالكرعس رقـ الحديث ((1
 . 10/9س المراغيس جترسير المراغيس 10/20س رءاس جترسير القرآف الحكيـ ،ترسير المنار(ينظر:  ((2
 .1/317س السعدمس جتيسير الكريـ الرحمف في ترسير كالـ المنافينظر:  ((3
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: س قىػػاليكا: يىػػا رىسيػػك (الميكًبقىػػاتً  ُ قىػػاؿى ػػا ىيػػف  مى ـى الم ػػوي ًإال  ،ؿى الم ػػًو كى ػػر  قىٍتػػؿي الػػن ٍرًس ال تًػػي حى س كى الشكػػٍرؾي ًبالم ػػًوس كىالسكػػٍحري
نى  قىٍذؼي الميٍح ى لكي يىٍكـى الز ٍحًؼس كى س كىالت كى اًؿ اليىًتيـً بىاس كىأىٍكؿي مى ؽكس كىأىٍكؿي الرك  (1،(.اًت الميٍؤًمنىاًت الغىاًفالىتً ًبالحى

كقػػػد كػػػاف المبػػػات عنػػػد المقػػػات عمػػػى ألسػػػنة المػػػؤمنيف المداىػػػديف فػػػي كػػػؿ دعػػػات ليػػػـس فيػػػك عػػػدتيـ 
 يل ىل مل يك ىك مك  ُّ الن ػػػػر المبػػػػيفس قػػػػاؿ تعػػػػالى: كسػػػػالحيـ كسػػػػبيميـ إلػػػػى 

[س كقػػػػػػػػػػاؿ 250البقػػػػػػػػػػرة: ] َّ ٰى  ين ىن نن من زن رن مم  ام

 حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّ سػػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػػالى: 
 [.147آؿ عمراف: ] َّ خك حك جك مق

 

 عنوان الجندالصبر  - ت
فال ػػػبر عمػػػى  ػػػعكبة العمػػػؿ العسػػػكرم  سمػػػف أعظػػػـ مػػػا ينبغػػػي أف يتحمػػػى بػػػو الدنػػػدم،ال ػػػبر( 

ك،طكرتوس كال بر عمى قتاؿ أعدات ا عز كدػؿس كال ػبر عمػى أم ابػتالت أك تعػذيب يح ػؿ لػو إذا كقػع 
فػػي يػػد األعػػدات فيػػك يعػػد مػػف أعظػػـ  ػػكر ال ػػبر لػػذا أمنػػى ا عػػز كدػػؿ عمػػى ىػػذه الرئػػةس فقػػاؿ سػػبحانو 

 َّ زث رث يت نتىت  مت زت يبرت ىب نب مب زب رب ُّ كتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 
عمػى مػا لعمػو ي ػير  كمنيػا أف يكػكف  ػبكران  عف عامػؿ ال ػبر لمدنػد: " (2،القمقشندميقكؿ ، [177 ة:البقر ]

فلف ذلػؾ ال  سإليو مف عقكبة إف ظرر بو العدٌك بحيث ال ي،بر بأحكاؿ ممكو كال يطمع عمى كىف في مممكتو
فػلف ذلػؾ ممػا يحػتـٌ ىالكػو  سبؿ كال يعػرؼ أنػو داسػكس أ ػال سي،ٌم و مف يد عدٌكهس كال يدفع سطكتو عنو

 (3،".كيرءي إلى حترو

كيعد ال بر مف أىـ العكامؿ التي يدب تكافرىػا فػي الدنػدس فال ػبر مػف العكامػؿ المعنكيػة المعينػة 
 إشارة إلى تأييد [س كىك66األنراؿ: ] َّ مج حج مث  ُّ الن ر كالرالح كالتمكيفس قاؿ تعالى: عمى 

 (4،.مف كاف ا معو ال يغمب فكأنيـ من كركف حتمان أل ا لممؤمنيف
 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ  ُّ كقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:
 حم جم يل ىل مل خل  ُّ [س كقػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى: 200آؿ عمػػػػػػػػػػػػػراف: ] َّ حق
 [.46األنراؿ: ] َّ ىن من خن حن يمجن  ممىم خم

                                                 

 .2766 رقـ الحديث س4/10 حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب قكلو تعالى،إف الذيف يأكمكف أمكاؿ اليتامى..(س ج ((1
يػػةس كلػػد فػػي قمقشػػندة ،مػػف قػػرل القميكب سالقػػاىرم: المػػؤرخ األديػػب البحامػػة أحمػػد بػػف عمػػي بػػف أحمػػد الرػػزارٌم القمقشػػندم مػػـ ((2

 .1/177س الزركميس جاألعالـ ( كنشأ كناب في الحكـ كتكفي في القاىرة.بقرب القاىرة
 .1/160جس القمقشندمس  بأل األعشى في  ناعة النشات ((3
 س بت رؼ يسير.5/211س أبك الطيبس جفتألي البياف في مقا د القرآف( (4
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 التعبئة الروحية لمجند  - ث
س كقػػد ذكػػر مدػػيش كتقكيػػة معنكياتػػوالركحيػػة لتعبئػػة ف عمػػى الن ػػر عنػػد مالقػػاة األعػػدات الكممػػا يعػػي

القرآف الكريـ ،طاب ا عز كدؿ لممؤمنيف المقاتميف في سبيموس فكعدىـ بمءاعرة أدكرىـس ألنيػـ يقػاتمكف 
فقػػػاؿ سػػػبحانو كتعػػػالى:  (1،لعػػػالت كممتػػػوس كلن ػػػر السػػػالـ كالمسػػػمميفس كلػػػدحض عكامػػػؿ الشػػػر كالرسػػػادس

 حك جك  مق حق  مف  حفخف جف مغ  جغ  مع جع مظ حط مض ُّ 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل مك لك خك

 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم
 نب مب زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 .[76 – 74النسات: ] َّ رث يت ىت  نت مت رتزت يب ىب

كذلػؾ  سالمسمـ  احب العقيدة ال حيحة الراس،ة يبيع نرسو كمالػو ككػؿ مػا يممػؾ المؤمف كالدندم
اعس كىػػذا المػػكت تاركػػان الػػدنيا كمػػا فييػػا مػػف متػػمقػػي بنرسػػو إلػػى مرءػػاة  عػػز كدػػؿس فندػػد الدنػػدم المسػػمـ يي 

 مح جح مج حج مث ُّ أفءػػػؿ كأ،يػػػر مػػػف ذلػػػؾس حيػػػث قػػػاؿ تعػػػالى: لعممػػػو بػػػأف ا سػػػيعطيو 

 مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص خسمس حس جس  مخ جخ

 مك لك  خك جكحك مق حق مف خف جفحف  مغ جغ مع جع

لمػػا ىػػدل ا تعػػالى المػػؤمنيف إلػػى : "كالمعنػػى، [111التكبػػة: ] َّ حم جم هل مل حلخل جل
كاألنرػػس مرتكنػػة بمحبػػة األمػػكاؿ كاألنرػػسس اسػػتنزليـ لرػػرط عنايتػػو بيػػـس عػػف مقػػاـ محبػػة األمػػكاؿ اليمػػافس 

 كاألنرػػسس بالتدػػارة المربحػػةس كالمعاممػػة المرغكبػػةس بػػأف دعػػؿ الدنػػة ممػػف أمػػكاليـ كأنرسػػيـس فعػػرض ليػػـ ،يػػران 
 (2،".اد ببياف فءيمتومما أ،ذ منيـ. فاآلية ترغيب في الدي

كقد كاف النبي  مى ا عميو كسمـ يعب  أ حابو رءكاف ا عمييـ في دميػع غزكاتػوس كيػرغبيـ 
عمػػى مػػا عنػػد ا مػػف الدنػػاف كالنعػػيـس  فعػػف أنػػس بػػف مالػػؾ قػػاؿ: أف النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ قػػاؿ يػػـك 

يىا الس مىكىاتي كىاأٍلىٍرضي )بدر:  ن ةو عىٍرءي : (قيكميكا ًإلىى دى : يىقي  -س قىاؿى ػاًرمُّ ػاـً اأٍلىٍن ى مى ٍيري ٍبفي اٍلحي يىػا رىسيػكؿى  -كؿي عيمى
يىا الس مىكى  ن ةه عىٍرءي : اًس دى ُ قىػاؿى س(نىعىػـٍ ،اتي كىاأٍلىٍرضي : بىػخو بىػخو ػ (3،س قىػاؿى : فىقىػاؿى رىسيػكؿي اً  ى ػم ـى سى مىٍيػًو كى م ى اي عى

ا يىٍحمً ، ُمى مىى قىٍكًلؾى بىخو بىخو : الى  (ميؾى عى اتىةى أىٍف قىاؿى :  كىاً يىا رىسيكؿى اًس ًإال  رىدى فىًلن ػؾى ًمػٍف ،أىكيػكفى ًمػٍف أىٍىًميىػاس قىػاؿى

                                                 

 .47ينظر: الرسكؿ القائدس ،طابس ص ((1
 .5/509س القاسميس جمحاسف التأكيؿ ((2
النيايػػة فػػي س 4/146س الرراىيػػدمس جكتػػاب العػػيفكالمػػدح كالرءػػىس ينظػػر:  كممػػة تقػػاؿ عنػػد العدػػاب بالشػػيت: بػػخ بػػخ ((3

 .1/101س ابف األميرس جالحديث كاألمرغريب 
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نًػًوس(أىٍىًميىا ػرىاتو ًمػٍف قىرى س فىػأىٍ،رىجى تىمى
ت ػى آكيػؿى تىمىرىاتًػي ىىػًذًه ًإن يىػا  (1، ًييػتي حى : لىػًئٍف أىنىػا حى ـ  قىػاؿى س ميػ عىػؿى يىٍأكيػؿي ًمػٍنييف  فىدى

: فىرىمىى ًبمىا كىافى مىعىوي ًمفى الت ٍمًرس  يىاةه طىًكيمىةهس قىاؿى ت ى قيًتؿى لىحى ـٍ حى  (2،.(ميـ  قىاتىمىيي
 

 الدعاء ومداومة الذكر - ج
فالػػدعات كالػػذكر مػػف أعظػػـ  (3،سالرغبػػة إلػػى ا عػػز كدػػؿ كالمدػػكت إليػػوس ك الػػدعات ىػػك االسػػتعانة بػػا

 مض  ُّ العكامؿ المعنكيػةس ألف الدنػدم يكػكف قريبػان كمت ػالن مباشػرةن مػع ا عػز كدػؿس قػاؿ تعػالى: كأقكل 
[س كقػػد أمػػر ا تبػػارؾ 186البقػػرة: ] َّ حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط

 جع مظ حط مض ُّ كتعػػالى األمػػة بمداكمػػة الػػدعات كالػػذكر ك،ا ػػة عنػػد لقػػات العػػدكس قػػاؿ تعػػالى: 

كقػػػػػاؿ عػػػػػز كدػػػػػؿ:  [س45األنرػػػػػاؿ: ] َّ حق مف خف حف جف مغ  جغ مع
[س 9األنرػػػػػػػػػػػػػاؿ: ] َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 

ا لمن ػػػر عمػػػى األعػػػداتس فاآليػػػة تػػػدؿ عمػػػى دعػػػات ال ػػػحابة يػػػكـ بػػػدر كطمػػػب االسػػػتعانة كاالسػػػتغامة مػػػف 
 فاستداب ا لدعائيـ كاستغامتيـس كأمدىـ بالمالئكة يقاتمكف بدانبيـ كيساعدكنيـ.

ة ك كقػػػد كػػػاف النبػػػي  ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ يػػػدعك ا فػػػي دميػػػع معاركػػػو كغزكاتػػػوس كدعائػػػو فػػػي غػػػز  
ٍنًزؿى الًكتىاًبس سىًريعى الًحسىاًبس اٍىًزـً األى األحزاب: ، س الم يي الم ييـ  مي ٍلػًزٍلييـٍ ٍحزىابى ـٍ كىزى ػٍف أىنىػسو رىًءػيى ك  (4،(سـ  اٍىًزٍميي عى

ػا رىأى  ـٍ القيػر اتي فىأيً ػيبيكاس فىمى م ـى سىًري ةن ييقىاؿي لىييػ سى مىٍيًو كى م ى اي عى ٍنوي: بىعىثى الن ًبيُّ  ى مىٍيػًو الم وي عى ػم ى اي عى ٍيػتي الن بًػي   ى
ػػدى  ػػم ـى كىدى سى ػػالىًة الرى كى ػػٍيرنا ًفػػي  ى س فىقىنىػػتى شى ـٍ مىػػٍيًي ػػدى عى ػػا كىدى مىػػى شىػػٍيتو مى : عى يىقيػػكؿي ػػي ةى ،ٍدػػًرس كى ػػكيا الم ػػوى  (5،ًإف  عي ى عى ى

 (6،(.كىرىسيكلىوي 
ككاف ال حابة رءكاف ا عمييـ كمف بعدىـ يدعكف ا عز كدؿ كيستغيمكنو في دميع أمػكرىـس 

لعمميػػـ بحػػديث رسػػكؿ ا  (7،بػػأف الػػدعات فػػي ىػػذه المكاقػػؼ ال يػػردس ك،ا ػػة عنػػد لقػػات األعػػداتس ليمػػانيـ
                                                 

 .13/339توس لساف العربس ابف منظكرس جأم دعب :قرنو (1)
 .1901 رقـ الحديث س3/1509(  حيأل مسمـس مسمـس كتاب المارةس باب مبكت الدنة لمشييدس ج(2
 س بت رؼ يسير.2/325س المرسيس جالمحكـ كالمحيط األعظـ ((3
 .4115 رقـ الحديث س5/111غزكة ال،ندؽ كىي األحزابس ج  حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب ((4
سى بعث النبي  ((5 مىٍيًو كى م ى الم وي عى ردػالس سرية يقاؿ ليـ القػرات ألنيػـ كػانكا أكمػر دراسػة لمقػرآف مػف غيػرىـ ككػانكا سػبعيف -م ـى  ى

كىػك معنػى قكلػو ،فأ ػيبكا( بءػـ اليمػزة مبنيًّػا لممرعػكؿ  سفمما نزلكا بئػر معكنػة ق ػدىـ عػامر بػف الطريػؿ فػي دماعػة فقتمػكىـ
ػػم ى الم ػػوي النبػػي  فحػػزف، ػػم ـى  ى سى مىٍيػػًو كى ،إف ع ػػية( بءػػـ العػػيف كفػػتأل ال ػػاد  كيقػػكؿ: شػػيرنا فػػي  ػػالة الردػػر فقنػػت عمػػييـس عى

س  ػػحيأل الب،ػػارم إرشػػاد السػػارم لشػػرحس ينظػػر: كلو(ت ػػغير الع ػػا قبيمػػة معركفػػة ،ع ػػكا ا( كألبػػي ذر ع ػػت ا ،كرسػػ
 .9/223القتيبيس ج

 .6394 رقـ الحديث س4/84الدعات عمى المشركيفس ج  حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب ((6
 .1/309ينظر: إعداد الدندم المسمـس العقؿس ج ((7
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ػو منتػاف ال تيػرد اًفس أك قٌممػا تيػرٌداف: الػدعاتي عنػد النكػداًتس كًعنػد ،  مى ا عميو كسػمـ: ـي بعءي البػأًس حػيف ييمًحػ
 (1،.(بىعءان 

 

 ثانيًا: اإلعداد المادي
 ن ػرنا أكيحقػؽ أف  لدػيشس كال يمكػف الديػكشتحتػاج إليػو  ءػركرملممعارؾ أمػر  الدنكدإعداد  إفٌ 

مػف يعتقػػد أف  كي،طػػ  سالمعنػػكمكػذلؾ قػػدرة فائقػة عمػى العػػداد المػادم ك  ترػادل ىزيمػة إف لػػـ يكػف لػوي أف
كيعػد العػداد المػادم مػف أىػـ عكامػؿ الن ػر التػي حػث القػرآف الكػريـ  (2،الديكش تحقؽ الن ر بال إعػدادس

 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ عميياس حيث قاؿ تعالى: 
 حق مف  خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص

[س كتعد ىذ اآليةس آية العداد كالتدريبس فقد دات في الترسير: 60األنراؿ: ] َّ خك حك جك مق
ؾ ت،يرػكف بلعػدادكـ ذلػس ك مف السالح كال،يػؿآلالت التي تككف قكة لكـ عمييـس ما أطقتـ أف تعٌدكه ليـ مف ا

ٍيػػًؿ كالقػػكة مػػف : فػػي ترسػػيره ليػػذه اآليػػة (4،ابػػف عطيػػةاؿ القاءػػي كقػػ (3،سالمشػػركيفعػػدك  ا كعػػدككـ مػػف  اٍل،ى
كالمالبػػس الباىيػػة كاآلالت كالنرقػػات كميػػا دا،مػػة فػػي القػػكةس كأمػػر  سكالسػػالح كمػػوس كالمحمػػكؿ عميػػوالمركػػكب 

نػاتس تشػريران كقػد ،ػص ا تبػارؾ كتعػالى ال،يػؿ مػف سػائر الحيكااستطاعكا مػف ذلػؾس  المسممكف بلعداد ما
أ ػؿ الحػركب كأكزارىػاس كىػي أقػكل الػٌدكاب كأشػد العػدةس كبيػا س كىي عقد ال،ير في نكا يياليا فيي التي 

  (5،.ييداؿي في الميداف
عداد : "كدات في ترسير آ،ر يأمر ا تعالى المؤمنيف بلعداد آالت الحرب المناسبة لكؿ ع رس كا 

الدػػػػيش درع األمػػػػة كح ػػػػنيا المنيػػػػعس كذلػػػػؾ بحسػػػػب الطاقػػػػة الدػػػػيش المقاتػػػػؿ عمػػػػى أرفػػػػع المسػػػػتكيات ألف 
 (6،."كالمكاف كاالستطاعة

                                                 

قال شعية األرنؤوو::  .4/193س ج2540سنف أبي داكدس أبك داكدس كتاب الديادس باب الدعات عند المقاتس رقـ الحديث ((1

 .حديث  حيأل
 .126ينظر: رسالة مادستير بعنكاف الن ر كاليزيمةس مرشكدس ص ((2
 .14/31س الطبرمس جدامع البياف في تأكيؿ القرآفينظر:  ((3
س  ػػاحب ىػػػ(542أبػك محمػػد عبػػد الحػؽ بػػف غالػػب بػف عبػػد الػػرحمف بػف تمػػاـ بػػف عطيػة األندلسػػي المحػػاربي ،المتػكفى:  ((4

س أبػػػك دعرػػػرس بغيػػػة الممػػػتمس فػػػي تػػػاريخ ردػػػاؿ أىػػػؿ األنػػػدلس. ينظػػػر: المحػػػرر الػػػكديز فػػػي ترسػػػير الكتػػػاب العزيػػػزكتػػػاب: 
 .1/389ج
س النعمػػانيس المبػػاب فػػي عمػػـك الكتػػابس 546-2/545س ابػػف عطيػػةس جالمحػػرر الػػكديز فػػي ترسػػير الكتػػاب العزيػػزينظػػر:  ((5
 .9/552ج
 .10/49س د. الزحيميس جكالمني الترسير المنير في العقيدة كالشريعة  ((6
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تػػدؿ عمػػى  تاشػػار إ اآليػػة هلمكاديػػة األعػػداتس كفػػي ىػػذلػػذا أمػػر ا المػػؤمنيف بالعػػداد الػػدائـ لمقػػكة 
 العداد المادم كمنيا:

 

 العػداد: ات،ػاذ الشػيت : أمره مف ا تعالى ليذه األمة بلعداد الديػكش كقتػاؿ الكرػارس "ك وأعدوا
 كبيذا يككف العداد كتدييز الديكش قبؿ المعركة كالتحاـ ال ركؼ. (1،"سلكقت الحادة

 

 حسػب العػداد في المبدأ كىذا: أم بقدر ما تممككف كبقدر حادتكـ بدكف تكمؼس ما استطعتم 
 (2،.الحرج كرفع التيسير قاعدة عمى يقكـ الذم السالـ طبيعة مع يترؽ االستطاعة

 

 3،: كفييا عدة أقكاؿمن قوة):  
 .كالسرف كالدبابات كال كاريخ أنيا دميع أنكاع األسمحة كاآلالت -
 .أنيا الح كف كالمعاقؿ -
سس فعػف  مى ا عميػو كسػمـ مؤكدة لكالـ النبيكقد داتت  :الرمي - ػاًمرو ٍقبىػةى ٍبػفى عى  (4،عي

ػم ـى كىىيػكى  سى مىٍيًو كى م ى اي عى : سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  ى :  يىقيكؿي مىػى اٍلًمٍنبىػًرس يىقيػكؿي ـٍ ،عى }كىأىًعػدُّكا لىييػ
ػػا اٍسػػتىطىٍعتيـٍ ًمػػٍف قيػػك ةو  ]األنرػػاؿ:  س أى 60مى ٍمػػيي س أىالى ًإف  اٍلقيػػك ةى الر  ٍمػػيي الى ًإف  [س أىالى ًإف  اٍلقيػػك ةى الر 

 (5،(.اٍلقيك ةى الر ٍميي 
فكػؿ مػا ىػك آلػة يسػتعاف بيػا  سالمراد بالقكة دميع مػا يتقػكل بػو فػي الحػرب عمػى العػدك -

 تسمى قكة.في الدياد 
كقػػػد تكػػػكف القػػػكة ذاتيػػػةس فالدسػػػـ كالمياقػػػة ك ػػػحة الدنػػػد تعػػػد مػػػف عكامػػػؿ القػػػكةس كالتػػػي  -

 عميػػو كسػػمـ تسػػاعد فػػي القبػػاؿ عمػػى القتػػاؿ بكػػؿ شػػداعةس كقػػد كػػاف النبػػي  ػػمى ا

                                                 

 .3/371س البغكمس جمعالـ التنزيؿ في ترسير القرآف ((1
 .127ينظر: رسالة مادستير بعنكاف الن ر كاليزيمةس مرشكدس ص ((2
لبػػاب س 14/32دػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػؿ القػػرآفس الطبػػرمس جس 5/1722ترسػػير القػػرآف العظػػيـس ابػػف أبػػي حػػاتـس جينظػػر:  ((3

غريػػب القػػرآفس ابػػف س 10/216ج الت ٍرًسػػيري البىًسػػٍيطس أبكالحسػػف النيسػػابكرمسس 2/322ج عػػاني التنزيػػؿس ال،ػػازفسالتأكيػػؿ فػػي م
زاد المسػػػير فػػػي عمػػػـ س 2/329النكػػػت كالعيػػػكفس المػػػاكردمس جس 5/248ج ترسػػػير الماتريػػػدمس الماتريػػػدمسس 1/156ج قتيبػػػةس

 .2/221الترسيرس ابف الدكزمس ج
ػػاًحبي الن بًػػيك عقبػػة بػػف عػػامر:  ((4 س  ى س الًمٍ ػػًرمُّ ػػاًمرو ٍقػػًرئيس أىبيػػك عى س المي ـي ػػا ػػم ـى -اًلمى سى مىٍيػػًو كى ػػم ى الم ػػوي عى اًلمػػانس ميٍقًرئػػانس  - ى كىػػافى عى كى

ًءٌيانس شىاًعرانس كىًبٍيرى الش ٍأفً  ٍمًسٍيفى  س كىىيكى كىافى البىًرٍيدى ًإلىى عيمىرى ًبرىٍتأًل ًدمىٍشؽى س فىً ٍيحانس فىًقٍييانس فىرى : سىنىةى مىمىافو كى،ى سػير . ينظر: مىاتى
 .469-2/468س الذىبيس جأعالـ النبالت

س 1917  ػػحيأل مسػػمـس مسػػمـس كتػػاب المػػارةس بػػػاب فءػػؿ الرمػػي كالحػػث عميػػو كذـ مػػػف عممػػو مػػـ نسػػيوس رقػػـ الحػػػديث ((5
 .3/1522ج
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ػيدرب األفراد كيحميـ عمى حمؿ السالحس حيػث  : قىػاؿى رىسيػكؿي اً  ى ػم ـى سى مىٍيػًو كى م ى اي عى
ٍيره ، ًفي كيؿٍّ ،ى ًعيًؼس كى ٍيره كىأىحىبُّ ًإلىى اً ًمفى اٍلميٍؤًمًف الء  س ،ى  (1،(.اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكمُّ

سس كىػػػي تريػػػد نكػػػرة (قيػػػك ةو ،كردت كممػػػة كقػػػد  - تشػػػمؿ م،تمػػػؼ أنػػػكاع القػػػكل البريػػػة ل العمػػػـك
كسػػػػالح كألبسػػػػة كآالت كنرقػػػػات كتقنيػػػػات  كسػػػػائؿ مكا ػػػػالتكالبحريػػػػة كالدكيػػػػةس مػػػػف 

 (2،.متطكرة
 

 بػاط: ىػك الش ػيتي الػٌذم ييػٍربىطي بػوس  :ومن رباط الخيـل بػاط: مالزمػة مغػر العػدككالرك (3،سكالرك
كأى ػؿي " 

يؿس أىم:  باط مف ميرابطة اٍل،ى ذكرت سابقان بػأف كقد  (4،"سارتباطيا ًبًلزىاًت العدٌك ًفي بعض المغكرالرك
،ػػػص ال،يػػػؿ مػػػف سػػػائر الحيكانػػػاتس تشػػػريران ليػػػا فيػػػي التػػػي عقػػػد ال،يػػػر فػػػي ا تبػػػارؾ كتعػػػالى 

 نكا يياس كىي أ ؿ الحركب كأكزارىاس كىي أقكل الٌدكاب كأشد العدةس كبيا ييداؿي في الميداف.
 

 ٍكؼ كاستمرارهالرىبة طكؿ الٍ : "ترىبون كقػد  (5،"سيػديـ ال،ػكؼ ألنوكمف مـ قيؿ لمراىب راىب  س،ى
ىك إرىاب فيق د مف إعداد القكة  (6،كت،كفكنيـ. ت،زكف بو عدك ا كعدككـ دات في الترسير:

رىاب األعدات.كت،كيريـس  العدك  فال بد مف قكة عسكرية حتى تمكف األمة مف ردع كا 
 

 :سلتسميألاددان في ءركرم  الماؿس كىك إنراؽكمف العداد المادم أيءان  وما تنفقوا من شيء 
كفيػو مػكاب عظػيـ عنػد ا تعػالى فػي  د المالئـ ال يكػكف إال بالمػاؿسألف تحقيؽ الن ر كالعدا

 مت خت حت  ُّ : حيػػػث قػػػاؿ تعػػػالى سأك كميػػػران  الػػػدنيا كاآل،ػػػرةس سػػػكات كػػػاف المػػػاؿ قمػػػيالن 

  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت

أمنػػت الػػبالد كأىميػػاس كلػػـ يقعػػكا فػػي فقػػد لذا تػػكافر المػػاؿ س فػػس [121التكبػػة: ] َّ جض مص
 (7،.ظمـ الدكار كتسمط األعدات

 

 

                                                 

س سػػػػتعانة بػػػػا كترػػػػكيض المقػػػػادير فػػػػي األمػػػػر بػػػػالقكة كتػػػػرؾ العدػػػػز كاال  ػػػػحيأل مسػػػػمـس مسػػػػمـس كتػػػػاب القػػػػدرس بػػػػاب ((1
 .2664 س رقـ الحديث4/2052ج
 .1/817س الزحيميس جالترسير الكسيطينظر:  ((2
 .7/422كتاب العيفس الرراىيدمس جس 2/478معدـ مقاييس المغةس ابف فارسس ج ينظر: ((3
 .13/230تيذيب المغةس اليركمس ج ((4
 .1/436س جس ابف منظكرالعرب لساف س ينظر: 1/241الرركؽ المغكيةس العسكرمس ج ((5
 .14/34س الطبرمس جدامع البياف في تأكيؿ القرآف ينظر: ((6
 س بت رؼ يسير.1/818س جيالترسير الكسيطس الزحيم ((7
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 المبحث الثالث
 البراعة في إدارة العمميات القتالية 

لقػػد كػػاف المسػػممكف األكائػػؿ ييشػػيد ليػػـ بالػػذكات كالػػدىات كالبراعػػة فػػي إدارة العمميػػات القتاليػػة كفنػػكف 
فري الكقت الحاءر نرل معارؾ المسمميف تدرس في كتب العمـك العسكرية الدكليةس مف كيريػة إدارة القتاؿس 

المعركةس ككءع ال،طط كتنريذىاس كمف است،داـ األساليب القتالية الدديػدة التػي لػـ تكػف مكدػكدة مػف قبػؿس 
 كغيرىا مف األمكر التي ت،ص العمـ العسكرم.
لبراعػػة فػػي إدارة العمميػػات القتاليػػةس إلػػى مالمػػة مطالػػب رئيسػػةس لػػذلؾ قمػػت بتقسػػيـ المبحػػث المالػػث: ا

 كىي: الت،طيط القتاليس األساليب القتاليةس كالعالـ العسكرم.
 

 المطمب األول: التخطيط القتالي
رسػػـ القػػرآف الكػػريـ لممسػػمميف األكائػػؿ كيريػػة ال،ػػكض فػػي المعػػارؾس ككءػػأل ليػػـ كػػؿ مػػا يمػػـز مػػف  

لتحقيػػػؽ الن ػػػرس كال يحقػػػؽ الن ػػػر إال بالعػػػداد الديػػػد مػػػف تػػػدريب كت،طػػػيط  األمػػػكر المعينػػػة عمػػػى القتػػػاؿ
  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ كتدييز لمديكشس كما بيف ا تعالى فػي قكلػو: 

 جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس

[س حيػػػث تشػػػير ىػػػذه اآليػػػة الكريمػػػة إلػػػى 60األنرػػػاؿ: ] َّ خك حك جك مق حق مف  خف حف
ف مف أىـ ما يعػد قبػؿ المعركػة الت،طػيط السػميـ المنتيػي بالن ػر العداد المسبؽ لمديكش قبؿ  المعركةس كا 

كالتمكػيفس كالمعػركؼ فػي الدارة أف األعمػاؿ النادحػة البػػد كأف يسػبقيا الت،طػيط السػميـس فالمعػارؾ تنت ػػر 
حقيػؽ عمى أعدائياس يككف سببيا الرئيس ىك الت،طيط السميـ مف قبؿ القيادةس فلف المعارؾ التي ترشؿ في ت

الن رس يككف سببيا فشؿ القيادة في الت،طيط الديدس كالعشػكائية فػي ات،ػاذ القػراراتس بػؿ ال يكدػد إدارة مػف 
 األساس.
لذا يؤ،ذ مف اآلية السػابقة كدػكب العػداد الديػد مػف إدارة كت،طػيط كتنظػيـ القػكاتس فقمػت بتقسػيـ  

ط أمنػات المعركػةس كالت،طػيط بعػد المعركػةس المطمب إلى مالمة فركعس كىي: الت،طيط قبؿ المعركػةس كالت،طػي
عػػػدادىا ال يمكػػػف أف تكػػػكف مػػػف  كقبػػػؿ ال،ػػػكض فػػػي الرػػػركع المالمػػػةس كالبػػػد مػػػف التنكيػػػو أف كءػػػع ال،طػػػط كا 
شػػػ،ص كاحػػػدس كلكػػػف كءػػػعيا يكػػػكف ءػػػمف فريػػػؽ أك مدمػػػس مكػػػكف مػػػف عػػػدة أشػػػ،اص مػػػف أىػػػؿ ال،بػػػرة 

 كأ حابو مف بعده. كاالستشارةس كىذا ما كاف يرعمو النبي  مى ا عميو كسمـ
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 الفرع األول: التخطيط قبل المعركة
 أوًل: إعداد الخطة

إف النػػاظر إلػػى معػػارؾ كغػػزكات النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ كالمسػػمميف األكائػػؿس ليػػرل أف كءػػع  
ال،طػػط لػػـ تكػػف مػػف مسػػئكلية القائػػد أك األميػػر كحػػدهس بػػؿ البػػد مػػف كدػػكد مدمػػس عسػػكرم ،ػػاص لػػو مػػف 

 كاالستشارةس كىذا ما طبقو النبي  مى ا عميػو كسػمـ كتبعػو أ ػحابو مػف منطمػؽ قػكؿ ا أ حاب ال،برة
[س كيسػػتنبط مػػف اآليػػة السػػابقة أنػػو البػػد مػػف كدػػكد مدمػػس 38الشػػكرل: ] َّ ٰى ين ىن  ُّ تعػػالى: 
م غر ي،تص في األمكر العسكرية لكءع ال،طط كرسـ سياسػات المعركػة كغيػر ذلػؾس حيػث دػات شكرم 

كانت األن ار قبؿ قػدـك النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ إلػييـ إذا  فقد سأم يتشاكركف في األمكر في الترسير:
س فمػدحيـ ا تعػالى بػو النقيػادىـ إلػى كنرذكا ما  ػدر مػف التعميمػات تشاكركا فيو مـ عممكا عميو أرادكا أمران 

 (1،.الرأم
كيؼ كاف النبي  مى ا عميو كسمـ كأ حابو يعػدكف ال،طػة كينرػذكنياس  بٌينت السنة النبكية  كقد 

فرػػي غػػزكة ال،نػػدؽ،األحزاب( تشػػاكر النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ مػػع أ ػػحابو رءػػكاف ا عمػػييـ بلعػػداد 
فقػػد ،ردػػكا بػػرأمو كاحػػدو كىػػك  سكبعػػد تشػػاكر كأ،ػػذ آرات أىػػؿ ال،بػػرة كأ ػػحاب العقػػكؿ العسػػكرية،طػة الػػدفاعس 

ألف المسػػمميف عنػػدما  سحينيػػا ةمػػيذا أىميػػة عظ س كيعػػد ال،نػػدؽؽ يمنػػع اقتػػراب العػػدك مػػف المدينػػةعمػػؿ ،نػػد
يػكش األحػزاب االلتحػاـ المباشػر مػع د تمنػعإيدػاد كسػيمة  بحمكا ،طة الدفاع عف المدينة كػانكا يركػركف فػي

كقد كاف قػرار حرػر ال،نػدؽ مػف قبػؿ قيػادة  (2،ستدميدىا كشؿ حركتيالممقاتميف ليتسنى س المتركقة عددان كعدة
حكيمػػة ات،ػػذت كػػؿ سػػبؿ الندػػاحس فيػػي اسػػتعانة بػػال،برات كاالستشػػارييف لكءػػع ،طػػة الحرػػرس قػػاؿ الكاقػػدم: 
حيف ندب رسكؿ ا  مى ا عميو كسمـ الناس كأ،برىـ ،بر عدكىـس كشاكرىـ في أمػرىـ بالدػد كالديػادس 

كاف رسكؿ ا يكمر مشاكرتيـ كقد  سأمرىـ بطاعة ا كطاعة رسكلوككعدىـ الن ر إف ىـ  بركا كاتقكاس ك 
كندعػػػؿ  الحػػػربس فقػػػاؿ: أنبػػػرز ليػػػـ مػػػف المدينػػػةس أـ نكػػػكف فييػػػا كن،نػػػدقيا عمينػػػاس أـ نكػػػكف قريبػػػان أمػػػكر فػػػي 

يػػا رسػػكؿ اس إنػػا إذ كنػػا بػػأرض فػػارس كت،كفنػػا  :الرارسػػي ظيكرنػػا إلػػى ىػػذا الدبػػؿُ فػػا،تمركاس فقػػاؿ سػػمماف
 (3،.،ندقنا عميناس فيؿ لؾ يا رسكؿ ا أف ن،ندؽُال،يؿ 

 

 ثانيًا: تنظيم القوات
فبعػػػد إعػػػداد ال،طػػػة فالبػػػد مػػػف تنريػػػذىا لتحقيػػػؽ اليػػػدؼ المنشػػػكدس فيعػػػد تنظػػػيـ القػػػكات مػػػف األمػػػكر 
الميمة لمرحمة الت،طيط قبؿ المعركةس كىي التي يق د منيا ترتيب الكءع الدا،مي لمبالدس كمػا كػاف يرعػؿ 

 مى ا عميو كسمـ في دميع غزكاتو يكمؼ أناسان لدارة البالد كيكمؼ مف يككف إماميـ في ال الة النبي 
                                                 

 س بت رؼ يسير.16/36س القرطبيس جالدامع ألحكاـ القرآف ((1
 .1/144س المد،ميس جمركيات غزكة ال،ندؽينظر:  ((2
 .445-2/444المغازمس الكاقدمس جينظر:  ((3
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كيكمؼ حراسان لممدينة كغير ذلؾ مف األمكرس كيق د أيءان بتنظيـ القكات مف الناحية العسكريةس أم ترتيب 
 المقاتميف المداىديف كرص  ركفيـ عند القتاؿ.

 هب مب خب  حب   ُّ قػػػػاؿ سػػػػبحانو كتعػػػػالى: فتنظػػػػيـ القػػػػكاتس  كقػػػػد تحػػػػدث القػػػػرآف الكػػػػريـ عػػػػف
قائػدنا النبػي  ػمى ا  كػاف فقد، [4ال ؼ: ] َّحج مث  هت مت خت حت جت

 دراتيـ.بتسكية ال ركؼ كتنظيـ القكاتس ككءع الدنكد حسب مستكاىـ كقعميو كسمـ يقـك بنرسو 
النمػػػػػػػؿ: ] َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت ُّ  كقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:

مػع لسػيدنا سػميماف [س تشير ىذه اآلية 17 إلى كيرية تنظيـ القكات العسكريةس حيث دات فػي معنػى اآليػة: دي
عميػو السػػالـس دميػػع الدنػػكد مػػف الدػف كالنػػس كالحيػػكافس حيػػث دلػػت كممػػة ،دنػكده( كػػؿ مػػا د،ػػؿ فػػي سػػمؾ 

في ترتيب الدنكد  العسكريةس كقد رتبكا كنظمكا  ركفان بحيث ال أحد يتقدـ عف اآل،ر أك يتأ،رس كيككف في
 (1،س فأقكاىـ الدف مـ النس مـ الحيكانات.الذكر مراعاة األقكل

عػدؿ  ػركؼ أ ػحابو كيالقػكات كػاف يػنظـ رسكؿ ا  مى ا عميػو كسػمـ في السير أف  كردكما 
طعػف فػي بطنػو س فمف ال ػؼ متقدـكىك  (3،بسكاد بف غزيةس يعدؿ بو القكـس فمرٌ  (2،يكـ بدرس كفي يده قدح

 (4،ساسػػتك يػا سػػكاد فقػاؿ: يػا رسػػكؿ اس أكدعتنػي كقػػد بعمػؾ ا بػالحؽ كالعػػدؿس قػاؿ: فأقػػدنيبالقػدحس كقػاؿ: 
فكشؼ رسكؿ ا  مى ا عميو كسمـ عف بطنوس كقاؿ: استقدس قاؿ: فاعتنقو فقبؿ بطنػو: فقػاؿ: مػا حممػؾ 

يمػػس دمػػدم  عمػػى ىػػذا يػػا سػػكادُ قػػاؿ: يػػا رسػػكؿ اس حءػػر مػػا تػػرلس فػػأردت أف يكػػكف آ،ػػر العيػػد بػػؾ أف
 (5،دمدؾ.

 

 توجيو وتعبئة الجنود: لثاً ثا
تكديو كأدؽ دزت في ال سكىي أىـ نقطة في ال،طة سأ،طر لحظة في المعركة لحظة بدت القتاؿتعد  

دارة القتػاؿس سػػكات تعميمػات البػد مػػف كبالتػالي  سكعمييػا يتكقػؼ م ػير المعركػة كتكدييػات مػف قبػؿ القيػادة كا 
كانػػت تكدييػػات ركحيػػة أك تعميمػػات عسػػكريةس كقػػد حمنػػا ا عػػز كدػػؿ عمػػى ذلػػؾس فقػػاؿ سػػبحانو كتعػػالى: 

ػػث  متبعيػػؾ كم ػػدكقيؾأم:  س[65األنرػػاؿ: ] َّ ىتيت نت مت  زت رت يبُّ   ًعٍظييػػـٍ س ك حي

                                                 

 .1/259س ال نياديس جترسير ابف باديس في مدالس التذكير مف كالـ الحكيـ ال،بيرينظر:  ((1
ـي ًبالى نىٍ ؿو كىالى قيذىذو  ((2 س كىىيكى الس ٍي  .5/67س معدـ مقاييس المغةس ابف فارسس جاٍلًقٍدحي
م ى ال ((3 اًرس أىقىادىهي الن ًبيُّ  ى ًميؼي بىًني عىًدمك ٍبًف الن د  اًرمُّ شىًيدى بىٍدرناس حى ًزي ةى اأٍلىٍن ى س سىكىادي ٍبفي غى ـى ًمػٍف نىٍرًسػًو يىػٍكـى بىػٍدرو ػم  سى مىٍيػًو كى م وي عى

ٍيبىرى  مىى ،ى  .3/1404س أبك نعيـس جمعرفة ال حابةس كىأىم رىهي عى
 .4/440س ينظر: لساف العربس ابف منظكرس جاقتصأم  :أقدنى (4)
 .5/390السيرة النبكيةس ابف ىشاـس ج (5)
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 مض ُّ  كقاؿ تعالى: (1،.الحؽ مف المشركيفعمى ما دئتيـ بو مف الحؽس عمى قتاؿ مف أدبر كتكلى عف 

[س 45األنرػػػػػػػػػاؿ: ] َّ حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط
 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج ُّ كقػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى: 

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
اآليات السابقة تعميمات كتكدييات مكدية لمدنكد قبؿ س [16 – 15األنراؿ: ] َّ مك لك حكخك

 تمؾ التكدييات كما داتت في اآليات:س كتر يؿ البدت في القتاؿ
 .أماـ العدك ميما كانت النتائ المبات  .1
 مداكمة الذكرس كاشغاؿ المساف بو كميرانس فريو الرالح كالن ر المبيف. .2
 .اتكبيذا كدب عمييـ ال بر كالمب عدـ التكلي يـك الزحؼس .3
كم لػو  سفػي الػدنياعػز كدػؿ غءب ا فرض عقكبة في الدنيا كاآل،رة عمى مف تكلى يـك الزحؼس  .4

 دينـ كبئس الم ير.
 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل  ُّ  كقػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى:

 خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي

 مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت

 جك  مق حق مف حفخف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض  حض جض

 اآليػػػػػػػات الكريمػػػػػػػةتػػػػػػػدؿ س [74 – 71النسػػػػػػػات: ] َّ مل خل حل جل مك لك خك حك
تعبئػػػة المنية،،ػػػذكا حػػػذركـ(س ك األتعبئػػػة الالسػػػابقة عمػػػى تعبئػػػة الدنػػػكد مػػػف دميػػػع النػػػكاحيس فيػػػي دلػػػت عمػػػى 

 ركحية،أف مف يقاتؿ في سبيؿ ا لو األدر العظيـ(.التعبئة العسكرية،فانرركا مبات أك انرركا دميعا(س ك ال
ي دميػػع معاركػوس فكػػاف كقػد كػاف رسػػكؿ ا  ػمى ا عميػو كسػػمـ يحػٌرض المػؤمنيف عمػػى القتػاؿ فػ

  جل مك لك خك  ُّ تعػػالى: ي ػػدر ليػػـ التعميمػػات كالتكدييػػات كيقػػـك بتعبئػػة الدنػػكد بنرسػػوس حيػػث قػػاؿ 
أم ،ردػػت غػػدكة كالمعنػػى: [، 121آؿ عمػػراف: ] َّ مم خم حم هلجم مل خل حل
س كتحػميـ عمػى الديػاد فػي سػبيؿ اس لمقاتميف مف قكمػؾامدالس كمكاءع  كترتب لتكطف كتييت ؾمف بيت

 (2،المغررة مف ا كالرءكاف كالركز في الدناف. اكالمسارعة إلى ذلؾس لينالك 
ػاًبرنا كقاؿ  مى ا عميو كسمـ في غزكة بدر: ، ػؿه فىييٍقتىػؿي  ى ـٍ اٍليىػٍكـى رىدي م دو ًبيىًدًهس الى ييقىػاًتمييي كىاىل ًذم نىٍرسي ميحى

س إال   ٍيرى ميٍدًبرو ػميٍحتىًسبناس ميٍقًبالن غى ًفػي يىػًدًه تىمى ػًممىةىس كى ػك بىنًػي سى س أى،ي ػاـً مى ٍيػري ٍبػفي اٍلحي ن ةى. فىقىػاؿى عيمى مىوي الم وي اٍلدى رىاتو أىٍد،ى
                                                 

 .1728 /5س ابف أبي حاتـس جترسير القرآف العظيـس ينظر: 14/50س الطبرمس جدامع البياف في تأكيؿ القرآف ((1
 س بت رؼ يسير.5/390س العانيس جبياف المعاني ((2
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: بىخو  ًتس ميـ  قىذىؼى الت مىرىاًت ًمٍف يىًدهً بىخو  يىٍأكيميييف  ن ةى إال  أىٍف يىٍقتيمىًني ىىؤيالى ؿى اٍلدى بىٍيفى أىٍف أىٍد،ي ا بىٍيًني كى ػذى سىػٍيرىويس  س أىفىمى كىأى،ى
ت ى قيًتؿى    (1،.(فىقىاتىؿى اٍلقىٍكـى حى

لذلؾ تعد تعبئة كتكديو الدنكد قبؿ المعركة مف الءركريات التي يدب عمى القائد فعمياس لما فييػا مػف 
 تحميس الدنكد كحميـ عمى القتاؿ كتحريءيـ عميوس كىذا كمو قد يغٌير مف نتائ  المعركة.

 

 ط أثناء المعركةالفرع الثاني: التخطي
 

 مسبقاً  أوًل: تنفيذ الخطة المعدة
إف ندػاح أم عمػػؿ يحتػػاج إلػػى ت،طػػيط معػػد سػػابقانس كال يتحقػػؽ الندػػاح إال بتنريػػذ تمػػؾ ال،طػػةس كقػػد 

كسػأذكر نمكذدػان س حتػى الك ػكؿ إلػى تحقيػؽ اليػدؼ تحدث القرآف الكريـ عف كيرية إعػداد ال،طػة كتنريػذىا
 نن من  زن رن  ُّ حيػػث قػػاؿ تعػػالى: مػػف بػػيف عػػدة نمػػاذج ذكػػرت فػػي كتػػاب ا عػػز كدػػؿس 

 هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن
 مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
إلػػػى كيريػػػة إعػػػداد ال،طػػػة  س تشػػػير اآليػػػات الكريمػػػة السػػػابقة[61 – 58يكسػػػؼ: ] َّ مض خض  حض جض

السميمة مف قبؿ سيدنا يكسؼ عميو السالـس حيث كاف سيدنا يكسؼ عمى ،زائف أرض م ػر كىػك الحرػيظ 
لرمكاؿس العميـ باالقت ادس ككانت م ر كما داكرىا مف الػبالد فػي عيػده بحالػة مػف القحػط كالدػدبس لكػف 

دس فأ بحت م ر تبيع لديرانيػا مػف الػبالد يكسؼ أ،رج م ر مف ىذه الحالة بت،طيطو الديد لدارة البال
مػػا يحتادكنػػو مػػف التدػػارةس ككانػػت الػػبالد المدػػاكرة تػػأتي إلػػى م ػػر لكػػي تتبػػادؿ التدػػارة لمػػا فػػي م ػػر مػػف 
النمك االقت ادمس كمف بيف مف أتى ليتادر إ،كة يكسؼ عميو السالـس فمف ىنا بدأ يعد ال،طة لي ػؿ إلػى 

تػػػكقيرىـ كقػػػاـ ك كة يكسػػػؼ عمػػػى يكسػػػؼ عميػػػو السػػػالـ قػػػاـ بػػػلكراميـ اليػػػدؼ المػػػراد تحقيقػػػوس فممػػػا د،ػػػؿ إ،ػػػ
بءػػيافتيـس كمػػف مػػـ أعػػد ال،طػػة كىػػي إحءػػار أ،يػػو بنيػػاميف لكػػي يػػكفر ليػػـ الطعػػاـس ككءػػع شػػرطان إذا لػػـ 
يحءركا بو فال طعاـ ليـ بتاتانس مـ ردع إ،كة يكسؼ عميو السالـ إلى أبييـ يعقكب عميو السالـس كمف ىنا 

  جف مغ جغ مع جع مظ ُّ لمانيػػػة مػػػف تنريػػػذ ال،طػػػةس حيػػػث قػػػاؿ تعػػػالى: بػػػدأت المرحمػػػة ا
[س يسػػػػػػػتنبط مػػػػػػػف ىػػػػػػػذه اآليػػػػػػػة 62يكسػػػػػػػؼ: ] َّ  خك حك جك مق حق مف خف حف

المرحمة األكلى مف تنريذ ،طة يكسؼ عميو السالـس عندما قاـ بػأمر غممانػو كعمالػو بػأف يءػعكا بءػاعتيـ 
التي أحءركىا في رحاليـس لعميـ يعرفكىا عند عكدتيـ إلى بيكتيـس فيككف ذلؾ أدعى لردكعيـ مرة أ،رلس 

 جنحن مم خم حم جم هل مل ُّ مـ تأتي المرحمة المانية مف تنريػذ ال،طػةس حيػث قػاؿ تعػالى: 

 حم جم يل ىل مل خل  مي خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن
                                                 

 .3/1509س ج1901المارةس باب مبكت الدنة لمشييدس رقـ الحديث  حيأل مسمـس مسمـس كتاب  ((1
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 حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم

[س 72 – 69يكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ: ] َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
كالمعنى: د،ؿ إ،كة يكسؼ عميو السالـ كمعيـ الشرط الذم كءعو يكسػؼ عميػو السػالـ ليػـس لكػي يػزدادكا 

فػي  (1،مف الطعاـ أال كىك إحءار أ،يو ،بنياميف(س فمما ديزىـ ككٌفر ليـ ما يحتادكنوس كءع ليػـ السػقاية
رحؿ أ،يو ،بنياميف(س مـ قاـ منادو أف ىؤالت سرقكاس فترادأ إ،كة يكسؼ مف ىذا األمرس فسألكا متعدبػيف مػف 

 نت مت زت ُّ  س حيػػث قػػاؿ تعػػالى:كبعػػدىا تػأتي المرحمػػة المالمػػة مػػف تنريػذ ال،طػػة (2،ترقػػدكفسذلػؾ مػػاذا 

 يك  ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت

 ىي ني زيمي ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم  ام يل ىل مل

 جح مج حج مث هت  ختمت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي
[س تشير اآليات السابقة إلى أف يكسؼ عميو السالـ كاف عالمان بشريعة إ،كتو بكحي 76 – 74يكسؼ: ] َّ

مف ا عز كدؿس كذلؾ عندما أبمغيػـ مػا دػزات مػف يسػرؽ عنػدكـُ فأدػابكا مػف كدػد فػي رحمػو فيػك دػزاتهس 
ي ػػبأل عبػػدان كيسػػترؽ إلػػى مػػف سػػرؽ منػػوس مػػـ انتيػػى األمػػر إلػػى ترتػػيش ألف عقػػاب السػػارؽ فػػي شػػريعتيـ 

الرحاؿ كتكلى يكسؼ بالترتيش كبدأ برحاؿ إ،كتو قبؿ رحاؿ أ،يو،بنياميف(س فأ،رج السقاية مف رحػؿ أ،يػوس 
 (3،كبذلؾ ندحت ،طتو كحيمتو التي كءعيا حتى ك ؿ إلى تحقيؽ ىدفو.

القائػػد المحنػػؾ يقػػـك بمسػػاعدة أ ػػحابو رءػػكاف ا كقػػد كػػاف نبينػػا  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ الرسػػكؿ 
عمييـ بتنريذ ال،طة بعد كءعياس كالنماذج عمى ذلؾ كميرة دػدانس كقػد ممئػت كتػب السػير كىػـ يتحػدمكف عػف 
مشاركة النبي  مى ا عميو كسمـ في إعداد كتنريذ ال،ططس كسأذكر مماالن كاحدان لكمرتياس أال كىك ىدرتػو 

مف مكة إلى المدينةس فكانت مماالن لمت،طيط السميـ الديدس ككاف التنريذ سميمان كما ىك  مى ا عميو كسمـ 
مطمكبس كقد حدد النبي  مى ا عميو كسػمـ ىدفػو مػف اليدػرة كىػك نشػر كممػة التكحيػد كدعػكة النػاس إلػى 

 ل،طة:السالـ في بيئة دديدةس تدافع عف المؤمنيف كتدفع عنيـ األذلس كنالحظ اآلتي في تنريذ ا
مراعػػػػػاة دميػػػػػع الظػػػػػركؼ المحيطػػػػػةس ككءػػػػػع الكسػػػػػائؿ المناسػػػػػبة كالمسػػػػػاعدة فػػػػػي مكانيػػػػػا  .1

 ال حيأل.
 .كال شؾ أف السرية في رسـ ال،طط ىي ءماف النداح السرية التامة في تنريذ المياـس  .2
بحيػث لػـ تيتػرؾ  سأف كػؿ أمػر مػف أمػكر اليدػرة كػاف مدركسػان التنظيـ الدقيؽ لميدػرةس كذلػؾ  .3

 ليكتشريا.مغرة كاحدة لمعدك 
                                                 

 .1/188س ابف قتيبةس جغريب القرآفس كقاؿ قتادة: مشربة الممؾ سالٌسقاية: المكياؿ ((1
 .1/341س جلدنة مف عممات األزىرس المنت،ب في ترسير القرآف الكريـينظر:  ((2
 س بت رؼ يسير.1/244جس ن،بة مف أساتذة الترسيرس الترسير الميسر ((3
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لم،طػط كمراعاتػو لمقتءػيات عقػؿ ا سػعةمراعاة التدرج فػي تنريػذ ال،طػةس كىػذا يػدؿ عمػى  .4
س ككمػػا ذكػػرت سػػابقان فػػي آيػػات ق ػػة يكسػػؼ كيػػؼ لمك ػػكؿ إلػػى اليػػدؼ المنشػػكدس األحػكاؿ

 عميػو كسػمـ تدرج سيدنا يكسؼ في ال،طةس حتى ك ؿ إلى مبتغاهس ككذلؾ نبينا  مى ا
 (1،كاف عامؿ التدرج في تنريذ ال،طة شيت ميـ ليدرتو.

 

 )الخطة البديمة( الخطة إعادة إعداد: ثانياً 
تكءػػع ال،طػػة لتحقيػػؽ ىػػدؼ معػػيفس فػػلف لػػـ تػػندأل ال،طػػة كمػػا ىػػي معػػدة فسػػيككف مػػ ؿ أم عمػػؿ 

مػػا تسػػمى بال،طػػة  الرشػػؿس فمػػف ىنػػا يدػػب عمػػى الدارم كالقائػػد المحنػػؾ أف يقػػـك بلعػػادة إعػػداد ال،طػػة أك
البديمةس كمف الممكف كءع ال،طة البديمة مسبقان كما ال،طة األ مية التي سػتنرذ كىػذا ىػك ال ػحيألس كمػف 

 الممكف كءعيا أمنات تنريذ ال،طة األ ميةس لذلؾ تكءع عند عدـ الك كؿ إلى اليدؼ المراد.
رعػكف نالحػػظ كيػؼ كػػاف كقػد تحػدث القػػرآف الكػريـ عػف ذلػػؾس كءػرب لنػػا أمممػةن كميػرةس فرػػي ق ػة ف

فرعكف كأعكانو ينتقمكف مف ،طة إلى ،طة لي مكا إلى ىدفيـس أال كىك تمكيف فرعكف فػي ممكػوس كلكػف ا 
 مب  خب   ُّ بسب تكبره كدبركتوس حيث قاؿ سبحانو كتعالى: سبحانو كتعالى أراد لو عكس ما يريد 

  خس حس مخجس جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب
[س فيستنبط مف ىػذه اآليػة الكريمػةس أف فرعػكف كأعكانػو قػامكا بكءػع ،طػة 4الق ص: ] َّ حص مس

معدة كىي قتؿ المكاليد ال غار مف الذككرس كذلؾ بسبب ترسير رؤيا رتاىا فرعكف فػي منامػو ب،ػركج ردػؿ 
 ال،ػػكؼ مػػفم ػػرس فػػأمر بقتػػؿ كػػؿ كلػػد يكلػػدس كاليػػدؼ مػػف ذلػػؾ مػػف ىػػذه البمػػد كيكػػكف عمػػى كديػػو ىػػالؾ 

س فقػػاؿ يػاكلكػف ا عػػز كدػؿ أراد غيػر ذلػػؾ بػأف حرػػظ ا مكسػى عميػو السػػالـ حين (2،مكػػوسىالكػو كانتػزاع م
  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه  جه ين ىن من ُّ سػػػبحانو كتعػػػالى: 

السػالـ  [س ككبػر النبػي مكسػى عميػو7الق ص: ] َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى
كقاـ بتبميغ الرسالة كدعكة الناس إلى ديف ا عػز كدػؿس كمػف ىنػا تػأتي ال،طػة المانيػة لررعػكف لقءػات كػؿ 
مػػف يقػػؼ ءػػده ككػػؿ مػػف يريػػد انتػػزاع ممكػػوس فػػأمر فرعػػكف مدمسػػو االستشػػارم لالدتمػػاع مػػف أدػػؿ إعػػداد 

ف [س كقػػد بػػيٌ 60طػػو: ] َّ خت حت جت هب مب خب ُّ ال،طػػطس حيػػث قػػاؿ سػػبحانو كتعػػالى: 
 سبحانو كتعالى تمؾ ال،ططس ككءػأل كيػؼ كػاف ينتقػؿ مػف ،طػة إلػى ،طػة لتحقيػؽ ىدفػوس فبػدأ فرعػكف ا

لنبػػػي ا مكسػػػى تعػػػالى كلكػػػف كانػػػت معيػػػة ا مػػػف األمػػػر الػػػذم يىٍميىػػػر بػػػو ىػػػك كأعكانػػػو أال كىػػػك السػػػحرس 
كفشػػمت  ـسمكسػػى عميػػو السػػالدعكة السػػحرة كآمنػػكا بػػ ا عػػز كدػػؿ آمػػاؿ فرعػػكف بػػأف سػػددحاءػػرةس ف،يػػب 

                                                 

س مراحمػػػو كأىدافػػػو( -شػػػركطو كأسػػػبابو  -تب ػػػير المػػػؤمنيف برقػػػو الن ػػػر كالتمكػػػيف فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ ،أنكاعػػػو ينظػػػر:  ((1
 .1/336ال البيس ج

 س بت رؼ يسير.9/2938س ابف أبي حاتـس جترسير القرآف العظيـ( (2
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 حك  جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع ُّ فقاؿ سػبحانو كتعػالى:  ،طة فرعكف كأعكانوس
 خن حنجن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك
[س كبعػػػد فشػػػؿ 122 – 117األعػػػراؼ: ] َّ مم خم حم جم يلىل مل خل  هن من

 ىل مل يك ىك مك لك ُّ ،طتو األكلػى ظػؿ ينتقػؿ مػف ،طػة إلػى ،طػةس فقػاؿ سػبحانو كتعػالى: 

 ني مي  زي ري ٰى ين ننىن من زن رن  مم  ام يل

ف كػاف ىدفػو فاسػدان غيػر [127األعراؼ: ] َّ يي ىي س كيستراد مف ق ة فرعكف كأعكانػوس حتػى كا 
ذا كانػػت ،طتػػو غيػػر مناسػػبة كال يمكػػف  شػػرعيس أف عمػػى القائػػد إعػػداد ال،طػػة كتنريػػذىا لي ػػؿ إلػػى ىدفػػوس كا 

اليػػدؼ  الك ػػكؿ لتحقيػػؽ ىدفػػوس فعمػػى القائػػد ىنػػا إعػػادة إعػػداد ،طػػة ،،طػػة بديمػػة( إلػػى أف ي ػػؿ لتحقيػػؽ
 المراد كفؽ شرع ا عز كدؿ.

كقد كاف النبي  مى ا عميو كسمـ نعـ القائدس فقد كاف يعد ال،طة قبؿ البدت فػي القتػاؿ بػؿ ككػاف  
يعػػد ال،طػػػط البديمػػػة فػػػي حػػػاؿ تغيػػػرت المعركػػػة ل ػػػالأل العػػدكس كدليػػػؿ ذلػػػؾ فػػػي غػػػزكة مؤتػػػة عنػػػدما أ ػػػدر 

 يأىب زيد بف حارموس مـ االنتقاؿ إلى ال،طة المانية كالمالمةس فعفتعميماتو لمدند مف تنريذ ال،طة األكلى بقياد 
ػػاًرٌم فىػػاًرس ػػم ـى  قىتىػػادىةى اأٍلىٍن ى سى مىٍيػػًو كى ػػم ى اي عى : بىعىػػثى رىسيػػكؿي اً  ى ػػم ـى قىػػاؿى سى مىٍيػػًو كى ػػم ى اي عى ػػٍيشى  رىسيػػكًؿ اً  ى دى

" : ٍيدي ٍبفي حى اأٍليمىرىاًت فىقىاؿى ـٍ زى مىٍيكي س فعىٍبػدي اً عى ٍعرىػره س فىػًلٍف أيً ػيبى دى ٍعرىػري ٍبػفي أىبًػي طىاًلػبو ٍيدهس فىدى  اًرمىةىس فىًلٍف أيً يبى زى
اًرمُّ ا ةى اأٍلىٍن ى كىاحى  (1،".ٍبفي رى
 

 خالل المعركة ورفع معنوياتيم ثالثًا: تعبئة الجند
األمػػر الديػػد الػػذم قػػد  تعػػد ىػػذه النقطػػة مػػف أىػػـ النقػػاط التػػي يدػػب عمػػى القائػػد فعميػػاس لمػػا فييػػا مػػف 

يػؤدم إلػػى حسػـ المعركػػة كتغييػر نتائديػػا إلػػى الن ػر كالتمكػػيفس كقػد دػػات فػػي كتػاب ا عػػز كدػؿ مػػا يػػدؿ 
 نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك  ُّ : س حيػػػث قػػػاؿ تعػػػالىعمػػػى تعبئػػػة الدنػػػد كرفػػػع معنكيػػػاتيـ

  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن

 جس مخ  جخ  مح جح مج مث هت مت  خت  حت جت هب  مب  خب حب

[س كيسػػػػػتنبط مػػػػػف ىػػػػػذه اآليػػػػػة الكريمػػػػػة أف 171 – 169آؿ عمػػػػػراف: ] َّ خص  حص مس خس حس
الشيدات الذيف قتمكا في سبيؿ ا ىـ أحيات عند ربيـ متنعمكف يرزقكفس فالدندم المقاتؿ عندما يسمع ليػذه 

 اآليات تزداد معنكياتو شكقان لمالقاة ربو كشكقان لد،كلو الدنة لما فييا مف حياة أبدية.
                                                 

س قاؿ 22566س رقـ الحديث37/245قتادة األن ارمس جبف حنبؿس باب حديث أبي اس مسند الماـ أحمد بف حنبؿ ((1
 . حيأل لغيرهس كىذا إسناد ديدشعيب األرنؤكط: 
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كقد كاف قائدنا محمد  مى ا عميو كسمـ يقـك بتعبئة الدند كرفع معنكيػاتيـ بنرسػو كسػط كيؼ ال  
دنػػده كفػػي منت ػػؼ المعركػػةس فرػػي معركػػة حنػػيف مبػػت رسػػكؿ ا  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ فػػي مكانػػو عنػػدما 

نػػا أتػػى مػػف أرض المعركػػة كانتشػػر الرػػزع بيػػنيـ ككػػاد العػػدك ييػػزميـس في ،المؤلرػػة قمػػكبيـ( انسػػحب المسػػممكف
دكر القائػػد المحنػػؾ نبينػػا  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ فأ،ػػذ ينػػادم بالمسػػمميف كيرفػػع معنكيػػاتيـ كأمػػر العبػػاس بػػأف 

يػػػا معشػػػر األن ػػػار يػػػا ينػػػادم بالمداىػػػديف ألنػػػو ديػػػكرم ال ػػػكت كيحػػػميـ عمػػػى القتػػػاؿ كيػػػرغبيـ كينػػػادم: 
ػػٌرةي بىٍعػػ ػػار كىػػـ يقكلػػكف: فردعػػت األن سأ ػػحاب البيعػػة يػػـك الحديبيػػة س فكانػػت عنايػػة الػػرحمف بػػأٍف دى اٍلرىػػٌرةً اٍلكى

 (1،ن ر ا المؤمنيف كىـز األعدات.
 

 الثالث: التخطيط بعد المعركةالفرع 
يقػـك بعػرض نتػائ  المعركػة أمػاـ المت،  ػيفس كيبحػث عػف إف القائد العسكرم النػادأل ىػك الػذم 

نقػػػاط القػػػكة كالءػػػعؼس كيقػػػـك باسػػػتممار عنا ػػػر القػػػكة كتعزيزىػػػا لػػػدل الدنػػػدس ككػػػذلؾ يقػػػـك بلعػػػداد ال،طػػػط 
 خب حب جب هئ ُّ قادمػػةس كقػػد تحػػدث القػػرآف الكػػريـ عػػف ذلػػؾ فقػػاؿ سػػبحانو كتعػػالى: الدديػدة لمعركػػة 
 خس مخجسحس جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب
 َّ جفمغ معجغ مظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص مس

[س ي،اطب ا تبارؾ كتعالى المؤمنيف المقاتميف في غزكة أحد بأال يءعركا أماـ 140 – 139آؿ عمراف: ]
س قػػػد أ ػػػػاب حػػػػدأي  يػػػكـ يـرىـ أف مػػػا أ ػػػػابكبٌشػػػػالكرػػػار كأال يحزنػػػػكا بسػػػبب الم ػػػػاب مػػػف الدػػػػراح كالقتػػػؿس 

كبعػدىا يكءػأل تبػارؾ كتعػالى تسػمية ليػـس بشػارة ك إشارة إلى رفػع معنكيػات المقػاتميف ك  المشركيف ممموس كىذه
ظيار المػؤمنيف المقػاتميف المػابتيف فػي أرض المعركػة كتمييػزىـ عػف ءػعرات  أف مف نتائ  المعركة تحقيؽ كا 

  حض جض مصكىػذا مػػا دؿ عميػو قكلػػو تعػػالى: ، (2،اليمػاف مػػف المنػافقيفس فيتميػػز ال،بيػث مػػف الطيػػب
 (.مظجع حط مض خض

كالناظر إلى كتب السير ليرل قائدنا النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ كيػؼ كػاف يعػد ال،طػط قبػؿ كبعػد 
معاركوس ككيؼ كاف يستممر عنا ر القكة كيعززىا لدل الدنػد كيحػاكؿ التركيػز عمييػا فػي معاركػو القادمػةس 

العسػػكرية أف عن ػػر المرادػػأة فرػػي غػػزكة بػػدر الكبػػرل اسػػت،دـ أسػػمكب ال ػػركؼ فػػي القتػػاؿس كمعػػركؼ فػػي 
مف أىـ العنا ر التي تؤدم إلى حسـ المعركةس كأسػمكب ال ػركؼ يعػد مػف األسػاليب الدديػدةس فات،ػذ ىػذا 

 (3،األسمكب كعززه لدل الدند في معظـ غزكاتو كمعاركو.

                                                 

 .1/366س الرسكؿ القائدس ،طابس ج1/390س السقاس جفقو السيرةس 3/899ينظر: المغازمس الكاقدمس ج ((1
 .1422-3/1421بك زىرةس جس زىرة التراسيرس أ1/419س الزم،شرمس جالكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ( ينظر: (2
 .124ينظر: الرسكؿ القائدس ،طابس ص ((3
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كتعد قءيتا الغنائـ كاألسرل مف أىـ القءايا التي تحتاج إلى ت،طيط بعد المعركةس كسػيككف ليمػا 
 مبحث ،اص كسأتحدث عنيما بالتر يؿ في المبحث الرابع.

 
 المطمب الثاني: األساليب القتالية

 

تعػػػػددت األسػػػػاليب القتاليػػػػة قبػػػػؿ السػػػػالـ ككػػػػاف مػػػػف أىميػػػػا القتػػػػاؿ بالسػػػػيكؼ كال،نػػػػادر كالرمػػػػاحس 
رءػكاف ا  كأ ػحابو  ػمى ا عميػو كسػمـ السػالـ دػات النبػي كبعػد ظيػكركاست،داـ أسمكب الكر كالرػرس 

كالعيػػػػػكف  سليطػػػػػكركا تمػػػػؾ األسػػػػػاليب كالتػػػػػي كػػػػاف مػػػػػف أىميػػػػا أسػػػػػمكب القتػػػػػاؿ بال ػػػػركؼس كال،نػػػػػدؽ عمػػػػييـ
 كاالستطالع...كغيرىا. 

 عمػػى قػػادر مسػػمـ كػػؿ عمػػى فػػرض الديػػاد ألف عميػػوس كحػػث بالتػػدريب األمػػة ا عػػز كدػػؿ أمػػر فقػػد

 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:  السػػػػػػػػالحس حمػػػػػػػؿ

  خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص مس

 [.60األنراؿ: ] َّ خك حك جك مق حق مف

 فقػد سلترػاد  األعػدات تحػث األمػة عمػى التػدريب كالقتػاؿ بأسػاليب م،تمرػة كميػرة أحاديػث كردت كقد
ـٍ  : ،اٍرميػكافقػاؿ (1،يىٍنتىًءػمكفس سأىٍسػمىـ مػف نىرػر عمى كسمـ عميو ا  مى الرسكؿ مرٌ  س فىػًلف  أىبىػاكي اًعيؿى بىنًػي ًإٍسػمى

ػػعى بىنًػي فيػػالىفو  ػػكاس كىأىنىػػا مى مىٍيػػًو  سكىػافى رىاًمينػػا اٍرمي ػػم ى اي عى س فىقىػػاؿى رىسيػػكؿي الم ػػًو  ى ـٍ ػػدي الرىػػًريقىٍيًف ًبأىٍيػًديًي : فىأىٍمسىػػؾى أىحى قىػػاؿى
ُ ـٍ الى تىٍرميكفى ا لىكي : مى م ـى سى ـٍ قىاليكا: كىٍيؼى نىٍرًمي كىأى  كى : اٍرميػكا فىأىنىػا مىعىكيػ ػم ـى سى مىٍيػًو كى ػم ى اي عى ُ قىػاؿى الن بًػيُّ  ى ـٍ ٍنػتى مىعىييػ

) ـٍ   (2،.كيمككي
 كاسػػتعممياالتػػي ذكػػرت فػػي كتػػاب ا تعػػالى ك  القتاليػػة كفػػي ىػػذا المطمػػب سػػأعرض أىػػـ األسػػاليب

 النبي  مى ا عميو كسمـ ككاف ليا دكر فعاؿ في إحراز الن ر كالتمكيف لممسمميف.
 

 ،تنقسـ األساليب القتالية إلى: األساليب المعنكيةس كاألساليب المادية(.أىم األساليب القتالية ما يمي: 
 أوًل: األساليب القتالية المعنوية

دكف است،داـ السالحس كىي تسػت،دـ عػف طريػؽ  كىي األساليب التي تست،دـ دكف أدكات مادية أك 
 العقؿ كالدىات كالذكاتس كمنيا:

                                                 

 .5/72س ابف األميرس جالنياية في غريب الحديث كاألمر" أم يرتمكف بالسياـ" :ينتءمكف ((1
 .2899رقـ الحديث  س4/38جحيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب الدياد كالسيرس باب التحريض عمى الرميس   ((2



116 
 

 ييام الخداع عن طريق الحيل واإل .1
لػػـ  بأسػػمكب،ركدػػو  كمرادػػأة عػػدكهس سػػكات بظيػػكره أمامػػو فدػػأةس أ إلػػىعنػػد المكاديػػة يسػػعى كػػؿ طػػرؼ 

 .يعيده مف قبؿ

 مخ جخ مح جح مج ُّ ىػػػذا األسػػػمكب فقػػػاؿ عػػػز كدػػػؿ:  إلػػػىكقػػػد أشػػػار القػػػرآف الكػػػريـ 
 جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس
[س 16 – 15األنرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: ب] َّ مك لك حكخك جك مق حق مف  خف حف جف مغ

 ستتحػػػدث اآليػػػات الكريمػػػة السػػػابقة عػػػف التكدييػػػات الربانيػػػة لممػػػؤمنيف المقػػػاتميف بػػػأال يرػػػركا إذا لقػػػكا األعػػػدات
كعمػػييـ المبػػات كال ػػبر عمػػى القتػػاؿس كلكػػف إذا كػػاف الرػػرار ألمػػر الحيمػػة كال،ػػداع كاالنتقػػاؿ مػػف مكػػاف إلػػى 

  مكاف لقتاؿ األعدات فيذا أمر محمكد.
ة كالحػذر مػف األعػداتس ،ػدعكاس كأمػرىـ بالحيطػنمػف أف ي المؤمنيف المقػاتميفالكريـ  القرآفر حذٌ قد ك 

النسػػػػػػػػػات: ] َّ ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل  ُّ : فقػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى
71.] 

لػػى ،ػػداع الكرػػار كالتمكيػػو عمػػييـ مػػا أمكػػفس فقػػاؿ إ المداىػػديف الرسػػكؿ  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ حػػثٌ كقػػد 
يػػكىـ األعػػدات فػػي كديتػػو   ػػمى ا عميػػو كسػػمـ كػػاف الرسػػكؿك  (1،س(الحػػرب ،دعػػة، و كسػػمـ: ػػمى ا عميػػ
ػٍزكىةن كىر ل ػمى ا عميػو كسػمـ: ، كافحيث  سفادأىـإذا ،رج لمغزك كطريقوس حتى  ًإذىا أىرىادى غى

 (3،س(ًبغىٍيًرىىػا (2،
ػػٍف : "(4،يقػكؿ ابػف حدػر ك كديػة الش ػٍرًؽ فىيىٍسػأىؿي عى فىػًلف  اٍلميػرىادى أىن ػوي كىػافى ييًريػدي أىٍمػرنا فىػالى ييٍظًيػريهي كىػأىف ييًريػد أىف يىٍغػزي

ي زي  يىتىدى يىٍسمىعيوي أىن وي ييًريدي ًديىةى اٍلغىٍربً  أىٍمرو ًفي ًديىًة اٍلغىٍرًب كى ٍف يىرىاهي كى فري ذلػؾ إييػاـ لعيػكف  (5،س"ًلمس رىًر فىيىظيفُّ مى
كديتػػوس فيػػأمف دانبػػو مػػف ،ػػرج لغػػزكىـ فيأ،ػػذىـ بغتػػةس كيسػػيؿ القءػػات عمػػييـ كترريػػؽ  معرفػػةاألعػػدات مػػف 

 شمميـ.

                                                 

 .3030رقـ الحديث س4/64الب،ارمس كتاب الدياد كالسيرس باب الحرب ،دعةس ج حيأل الب،ارمس  ((1
ًغيرً س ينظر: بتشديد الرات أم سترىا :كر ل ((2 اًمع ال    .8/324س محمد بف اسماعيؿ ال نعانيس جالت نكيري شىٍرحي الدى
س رقػـ الحػديث 3/1592س الػدارميس كتػاب السػيرس بػاب فػي الحػرب ،دعػةس جمسند الدارمي المعركؼ بػػ ،سػنف الػدارمي( ((3

 س قاؿ الداراني كاأللباني:  حيأل.2494
كلػػػد سػػػنة مػػػالث كسػػػبعيف  سشػػػياب الػػػديف أبػػػك الرءػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد العسػػػقالنيىػػػك ابػػػف حدػػػرس  ((4

أكالن األدب كعمـ الشعر فبمغ فيو الغايةس مػـ طمػب الحػديثس فسػمع الكميػرس كألػؼ كتبنػا كميػرة كشػرح الب،ػارمس  كتعمـكسبعمائةس 
ينظػػر:  كتعميػؽ التعميػؽس كتيػذيب التيػػذيبس كتقريػب التيػذيبس كلسػاف الميػػزافس كال ػابة فػي ال ػحابةس كنكػػت ابػف ال ػالحس

 .1/363س السيكطيس جحسف المحاءرة في تاريخ م ر كالقاىرة
 .6/159س ابف حدرس جفتأل البارم شرح  حيأل الب،ارم ((5
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 الفرقة  شاعةأسموب إ .2
عمػػى رفػػع الػػركح المعنكيػػة لدنػػدهس كزعزعػػة معنكيػػات أعدائػػوس  المتحاربػػةمػػف الديػػكش  يعمػػؿ كػػؿ طػػرؼ

س فأسػمكب الشػاعة مػف أىػـ األسػاليب القتاليػة القديمػة كالحديمػة ر لذلؾ كؿ امكاناتو المادية كالمعنكيػةكيس،ٌ 
:  كػػر ىػػذا األسػػمكب فػػي القػػرآف الكػػريـس كقػػد ذي بنػػزع المقػػة مػػف األعػػدات لمػػا فييػػا مػػف تحقيػػؽ ىػػدؼ الديػػكش

أراد أبك سرياف الذىاب كالتنقؿ لمتدػارةس أرسػؿ مػف يقػـك بلشػاعة الررقػة كالتمبػيط فػي دػيش المسػمميف  فعندما
 مل خل حل جل مك لك خك حك  ُّ بسيكلة إلى البمدافس حيث قاؿ تعالى: كي،كفيـ لكي يتنقؿ 

 جم يل ىل مل خل  هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل

[س دػػػػػات فػػػػػي 174 – 173آؿ عمػػػػػراف: ] َّ ين ىن من خن جنحن يم  ىم مم خم حم
:": نػػزكؿ اآليػػاتسػػبب  ػػةى قىػػاؿى ػػٍف ًعٍكًرمى ػػدو قىػػاؿى أىبيػػك سيػػٍريىافى  عى ػػا كىػػافى يىػػٍكـي أيحي اًىًمي ػػًة فىمىم  ػػران ًفػػي اٍلدى ٍتدى كىانىػػٍت بىػػٍدره مى

مىٍيػًو كى  ػم ى الم ػوي عى ػاـه قىابًػؿه بىػٍدرس فىقىػاؿى الن بًػيُّ  ى ٍكًعػديؾى عى : مى ػم ـى سى مىٍيػًو كى م ى الم ػوي عى ػا ًلمن ًبيك  ى ٍكًعػديؾى فىمىم  : ىيػكى مى ػم ـى سى
: ًإف  بيػا دمكعػان  ػؿه فىقىػاؿى ـٍ رىدي ٍكًعػًد أىبًػي سيػٍريىافى لىًقػيىيي ػم ـى ًلمى سى مىٍيػًو كى م ى الم وي عى رىجى الن ًبيُّ  ى س فىأىم ػا  ،ى ًمػفى اٍلميٍشػًرًكيفى

ػػارى  ػػذى أيٍىبىػػةى التكدى اعي فىأى،ى ػػا الشُّػػدى ػػعىس كىأىم  بىػػافي فىرىدى ػػكااٍلدى رىدي ـ  ،ى س ميػػ ًكيػػؿي ـى اٍلكى ًنٍعػػ ٍسػػبينىا الم ػػوي كى قىػػاليكا: حى  ًةس كىأيٍىبىػػةى اٍلًقتىػػاًؿس كى
ػدانس فىػأىٍنزىؿى الم ػوي تىعىػالىى:  ـٍ يىًدديكا ًبيىا أىحى قيكا ًبيىا فىمى اتيكا فىتىسىك  ت ى دى مىعيػكا ،حى ـي الن ػاسي ًإف  الن ػاسى قىػٍد دى ال ػًذيفى قىػاؿى لىييػ

ـٍ  ًكيؿي  لىكي ـى اٍلكى ًنٍع ٍسبينىا الم وي كى قىاليكا حى اننا كى ـٍ ًإيمى ـٍ فىزىادىىي  (1،(فىاٍ،شىٍكىي
فػػي  بػػيف قػػكل األحػزاب المتحزبػػة ءػد المسػػمميف  ػػمى ا عميػػو كسػمـ ىػػذا األسػمكب الرسػكؿ ؽطٌبػػكقػد 

بعػػد إسػػالموس كأمػػره بالسػػعي بػػيف األحػػزاب  رءػػي ا عنػػو (2،بػػف مسػػعكدانعػػيـ  أرسػػؿس حيػػث غػػزكة ال،نػػدؽ
الت،ػػذيؿ كالترريػػػؽ بيػػنيـس فسػػعى بػػيف ييػػػكد بنػػي قريظػػة كقػػريش كغطرػػػاف حتػػى أكقػػع بيػػػنيـس  إشػػاعة ألدػػؿ

 (3،.س فتررؽ دمع األعداتكأفقدىـ المقة ببعءيـ بعءان 
 

 استخدام العيون .3
لمكشػػؼ عػػف ،طػػط العػػدك كمػػدل اسػػتعداده لممعركػػة كمعرفػػة عػػدد أفػػراده كنػػكع كىػػذا األسػػمكب يسػػت،دـ 

عمػى إفشػاؿ تمػؾ ال،طػط كءػركرة حيكيػة لكءػع ال،طػة المناسػبة  ان مسػاعد عػامالن كيعد ىذا األسمكب قكتوس 
  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ س كقػػد كػػاف لمرسػػكؿككمػػا أنػػو عامػػؿ زعزعػػة كتمبػػيط لمعنكيػػات أفػػراد العػػد سلممكاديػػة

                                                 

 .3/818س ابف أبي حاتـس جترسير القرآف العظيـ ((1
ـي ٍبفي مىٍسعيكدً  ((2 ٍيظىػةى كىأىبًػي نيعىٍي ػذكؿى بىػٍيفى بىنًػي قيرى ـى يىػٍكـى اأٍلىٍحػزىاًب أىٍف يي،ى ػم  سى مىٍيػًو كى ػم ى الم ػوي عى ػرىهي الن بًػيُّ  ى سس أىمى ينظػر: معرفػة  سيػٍريىافى

 .5/2267األ حابس أبك نعيـس ج
 .2/229س ابف ىشاـس جالسيرة النبكيةس 2/481ينظر: المغازمس الكاقدمس ج ((3
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كسعيكف لدل  ٍمػرو يبعػث أ،بػار المشػركيف كتحركػاتيـ  فػي غػزكة بػدر الكبػرل (1،أعدائو فقد كاف بىٍسػبىسي ٍبػفي عى
  (2،.ك،ططيـ العسكرية كنكع قكاتيـ كعددىا

 

 ورفع الصوت باليتاف ،التنادي بالشعار .4
رىبػػة كالرعػػب فػػي قمػػكبيـس فيػػـ ال يعممػػكف مػػا المػػراد الرعػػدات كبػػث لتركيػػع  م ػػدركيعػػد ىػػذا األسػػمكب 

تعد كممػة سػر فيربكيـ ذلؾس كيأ،ذ بتركيرىـ عف المعركةس كما أنيا  سبتمؾ الشعارات ال ادرة مف ، كميـ
مػارة انرعػاالت الشػداعة كالحماسػة  الديشتعارؼ بيف أفراد ال عمى ساعدتبيف أفراد الديش  أمنات المعركةس كا 

شػعارىـ: يػا من ػكر أمػتس كفػي  س فرػي بػدر كػافمعػاركيـككاف لممسمميف عدة شػعارات فػي س قداـ بينيـكال
كفػػػي بنػػػي النءػػػير: أمػػػت أمػػػتس كفػػػي ال،نػػػدؽ: حػػػـ ال  أمػػػتس حػػػد كػػػاف شػػػعار الدػػػيش االسػػػالميس أمػػػتأي 

  (3،.ين ركفس كفي حنيف: يا من كر أمت
ىػػذا الشػػعار سػػببان يعػػد ك  سكيعػػد شػػعار التكبيػػر،ا أكبػػر( اليتػػاؼ الػػذم ال يػػزاؿ شػػعار كػػؿ مداىػػد مقاتػػؿ

س ًإن ػا ،  مى ا عميو كسمـ قائالن: فري ،يبر ىتؼ الرسكؿلرعب األعدات كم،افتيـس  ٍيبىري ًربىٍت ،ى الم وي أىٍكبىري ،ى
ٍنذىًريفى  بىاحي المي س فىسىاتى  ى ًة قىٍكـو ٍلنىا ًبسىاحى   (4،.(ًإذىا نىزى

 

 بكر(مأسموب الرصد)اإلنذار ال .5
يعػػد ىػػذا األسػػمكب مػػف أىػػـ األسػػاليب ك أسػػمكب الر ػػد اك مػػا يسػػمى فػػي زماننػػا الحالي،النػػذار المبكػػر( 

يقػـك بػو ال، ػـس أك أم عمػؿ يريػد  القتالية التي تست،دـ في المعارؾ كالحركبس كيست،دـ لر د أم تحرؾ
 هئ مئ  ُّ  ىػػذا األسػػمكب فقػػاؿ سػػبحانو كتعػػالى: إلػػىس كقػػد أشػػار القػػرآف الكػػريـ القيػػاـ بػػوال، ػػـ 
: أم انتظػػػركا كالمعنػػػى[س 5التكبػػػة: ] َّ ختمت حت جت هب  مب خب حب جب

 (5،.كالمر د المكءع الذم يرقب فيو العدك سالكرار كار دكا تحركاتيـ

                                                 

حميػػؼ س كيقػػاؿ بسػػبس بػػف بشػػرس حميػػؼ لبنػػي طريػػؼ ابػػف ال،ػػزرج بسػػبس بػػف عمػػرك بػػف معمبػػة بػػف ،رشػػة بػػف عمػػركس ((1
ينظػػػر:  عيػػػر أبػػػي سػػػرياف بػػػف حػػػربس ،بػػػراألن ػػػارس شػػػيد بػػػدرناس كىػػػك الػػػذم بعمػػػو رسػػػكؿ ا  ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ لػػػيعمـ 

 .1/190س ابف عبد البرس جاالستيعاب في معرفة األ حاب
 .1/614السيرة النبكيةس ابف ىشاـس جس 1/40ينظر: المغازمس الكاقدمس ج ((2
 .1/8جينظر: المغازمس الكاقدمس  ((3
 .2991 س رقـ الحديث4/56 حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب الدياد كالسيرس باب التكبير عند الحربس ج ((4
 .15/528س الرازمس جمراتيأل الغيب الترسير الكبيرينظر:  ((5
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  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت  ُّ كقػػاؿ سػػػبحانو كتعػػػالى:  
 نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
التػػػي تػػػأتي أف المعمكمػػػات  إلػػػى السػػػابقةالكريمػػػة تشػػػير اآليػػػات ك [س 18 – 17النمػػػؿ: ] َّ  ٰى ين ىن

س فقد يستريد منيا الحيكاف كالطيرس إذ استراد النمؿ مف المعمكمػات رال تقت ر عمى بني البش سابقة لمحدث
 بيكتكـ: اد،مكا كىي تر د تحركات الدنكد س إذ قالت نممة(النذار المبكرالر د،السابقةس فاستعمؿ كسائؿ 

كىػػذا مػػا  (1،عمػػى حيػػاتكـ ألف سػػميماف كدنػػكده ربمػػا يدكسػػكف بػػأردميـ فػػكقكـ فتحطمػػكف بغيػػر ق ػػدس حراظػػان 
يبيف أىمية ىذا األسمكب مف معرفة المعمكمػات التػي تسػبؽ األحػداثس فمربمػا يكػكف ىػذا األسػمكب سػببان فػي 

ة مػػف ىزيمػػة إلػػى حمايػػة الدنػػكد كمػػا فػػي ق ػػة النممػػةس كلربمػػا يكػػكف ىػػذا األسػػمكب سػػببان فػػي تغييػػر المعركػػ
 ن ر كتمكيف.

 

 أسموب الحرب النفسية .6
كيعػد ىػذا األسػمكب مػف أىػـ األسػاليب المعنكيػة  تيعٌد الحرب النرسية ذات أمػرو فٌعػاؿ فػي حسػـ المعػارؾس

 أعػداتكػاف ليػا أبمػغ األمػر فػي بػث الرعػب كالحػزىف فػي نرػكس ف أعدائػوكقد است،دميا السالـ ءػد  القتاليةس
فػي ت،ذيمػػو لدمػكع األحػزاب كقػد تغيػرت المعركػػة  رءػي ا عنػو عػيـ ابػػف مسػعكدني س كمػا فػي ق ػة السػالـ

إلى الن ر المبيفس ككما فػي شػعارات الحرب،أمػت أمػت( لمػا ليػا مػف الرىبػة كال،ػكؼ فػي نرػكس األعػداتس 
 النبي  مى ا عميو كسمـ كدنكده.كغيرىا مف النماذج التي است،دميا 
س كقػد عية ا حاءرة في معػارؾ المسػمميفىذا األسمكبس كلكف كانت مكفي المقابؿ است،دـ أعدات ا 

 مج حج مث ُّ ،الرداؼ(س حيػػث قػػاؿ تعػػالى: ت،داـ األعػػدات ىػػذا األسػػمكب بمرظػػةأشػػار القػػرآف الكػػريـ إلػػى اسػػ
 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح
يتحدمكف المنافقيفس ف[س كاآلية تدؿ عمى است،داـ أسمكب الحرب النرسية مف قبؿ 60األحزاب: ] َّحط مض

كبأف رسكؿ ا  ػمى ا عميػو كسػمـ سػيغمبس كنحػك ىػذا ممػا يردرػكف بػو نرػكس المػؤمنيفس  سبغزك المدينة
نرسػو فػػي الردػػاؼ بػػأف  لػػو كىػذا ممػػا يػػؤمر فػي حسػػـ المعػػارؾس كلكػػف دػات الكعيػػد كالتيديػػد لكػؿ مػػف سػػكلت

مػكا كغيػر ذلػػؾ مػف األراديػؼ المؤذيػػة فػي نرػػكس سػػيئة عػف دػيش المسػػمميف بػأنيـ قتمػػكا كانيز  ان أ،بػار  ينشػركا
كػػؿ مػػف يميػػر ذلػػؾس حتػػى ال يبقػػى كال  ؾ عمػػى قتػػؿلنحممٌنػػك  لنسػػمطٌنؾ عمػػييـس،لنغرينػػؾ( أم:  (2،المػػؤمنيفس

 (3،يداكرؾ في المدينة منيـ أحد.
                                                 

س د.  كأىدافػػو(مراحمػػو  -شػػركطو كأسػػبابو  -تب ػػير المػػؤمنيف برقػػو الن ػػر كالتمكػػيف فػػي القػػرآف الكػػريـ ،أنكاعػػو ينظػػر:  (1)
 .1/363ال البيس ج

 س بت رؼ يسير.7/241س أبك الرداتس جركح البياف ((2
 .74-3/73س السمرقندمس جبحر العمـكينظر:  ((3
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 ثانيًا: األساليب القتالية المادية
حراز الن رس فبدكنيا كىي األساليب التي تست،دـ بأدكات كآالت مادية تساعد في حسـ  المعارؾ كا 

  مج حج مث هت ُّ فقاؿ عز كدؿ:  سلف يتحقؽ الن رس كقد حث القرآف الكريـ عمييا كاالىتماـ بيا

 مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح

[س 60األنرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: ] َّ خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط

 .كغيرىا كأسمحة الدمار الشامؿ كالمق كد مف،القكة(: ىي األدكات كاآلالت كالسرف كالطائرات كالدبابات
 

كمػػف أىػػـ ىػػذه األسػػاليب التػػي اسػػت،دمت فػػي السػػالـ كحػػث عمييػػا القػػرآف الكػػريـ كنبينػػا  ػػمى ا  
 عميو كسمـ:

 

 صناعة اآللت واألسمحة  .1
 ػػناعة اآلالت كاألسػػمحة كاالىتمػػاـ بػػذلؾس لمػػا فييػػا مػػف ازديػػاد قػػكة  عمػػىكقػػد حػػث القػػرآف الكػػريـ 

 عميػػو السػػالـ ـ داكدعمٌػػ عػػز كدػػؿ االمداىػػديف كلمػػا فييػػا مػػف حمايػػة لمدنػػكد كالتح ػػف بيػػذه األسػػمحةس فػػ
ػػٍنعىةى الػػدركع فكػػاف ي ػػنعيا أحكػػـ  ػػنعة لتكػػكف كقايػػة مػػف الحػػرب كسػػبب ندػػاة مػػف العػػدكس حيػػث قػػاؿ  (1، ى

[س دػػات فػػي الترسػػير: 80األنبيػػات: ] َّ حسخس جس مخ جخ مح جح مج  ُّ تعػػالى: 

 (2،.أك رمحا أك سيران العرب: السالح كموس درعا كاف  كالمبكس عند
 

 أسموب الصفوف واستعراض الجنود .2

 مب خب  حب  ُّ كقد است،دـ النبي  مى ا عميو كسمـ ىذا األسمكب مطبقان لقكؿ ا عز كدؿ: 
كيعػػد ىػػذا األسػػمكب مػػف ، [4ال ػػؼ: ] َّ حج مث  هت مت خت حت جت هب

األسػػػػاليب الدديػػػػدة التػػػػي لػػػػـ تكػػػػف معركفػػػػة فػػػػي أسػػػػاليب القتػػػػاؿس فرػػػػي كءػػػػع الدنػػػػكد عمػػػػى ىيئػػػػة  ػػػػركؼ 
كاستعراءػػيـ كىػػـ يرتػػدكف المبػػاس العسػػكرم كمعيػػـ األدكات كاآلالت كاألسػػمحة العسػػكريةس فيػػك يػػؤمر عمػػى 

كة العظيمػػةس كػػؿ ذلػػؾ يػػؤمر فػػي نرػػكس األعػػدات كيقػػذؼ فػػي قمػػكبيـ ال،ػػكؼ كالرعػػب عنػػد مشػػاىدتيـ ىػػذه القػػ
يستممر الركز باالحتياط ك  يؤٌمف ترتيب القكات بالعمؽس فمف الناحية العسكريةسيكلة كسرعة حسـ المعركةس 

                                                 

 س بت رؼ يسير.4/93زس ابف عطيةس جالمحرر الكديز في ترسير الكتاب العزي( (1
 .18/480س الطبرمس جدامع البياف في تأكيؿ القرآفينظر:  ((2
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س كي ػمأل لمطػكارئ ى القػكة بكامميػاس كيػؤٌمف احتياطػان مػيػؤٌمف السػيطرة عس ك مف ال ركؼ ال،مرية عنػد الحادػة
 (1،ما كاف في دميع غزكات النبي  مى ا عميو كسمـ. س كدليؿ ذلؾلمدفاع كاليدـك في كقت كاحد

 

 أسموب الرمي:  .3
حػػث القػػرآف قػػد يعػػد ىػػذا األسػػمكب مػػف األسػػاليب القتاليػػة الميمػػةس كىػػك أسػػمكب عػػرؼ منػػذ القػػدـس ك 

[س كقد أشار النبي  مى ا 60األنراؿ: ] َّ مح جح مج حج مث هت ُّ الكريـ عميوس فقاؿ تعالى: 

كحث النبي  مى ا عميو كسمـ عمى الرمي بالنباؿ كالسياـ  (2،(أىالى ًإف  القيك ةى الر ٍميي بقكلو: ، إليوعميو كسمـ 
ـٍ كىافى لما ليا مف تأمير كبير في أرض المعركةس فقاؿ  مى ا عميو كسمـ:  س فىًلف  أىبىاكي اًعيؿى ،اٍرميكا بىًني ًإٍسمى

س قىا : رىاًمينا اٍرميكاس كىأىنىا مىعى بىًني فيالىفو ػم ـى سى مىٍيػًو كى ػم ى اي عى س فىقىػاؿى رىسيػكؿي الم ػًو  ى ـٍ ػدي الرىػًريقىٍيًف ًبأىٍيػًديًي : فىأىٍمسىؾى أىحى ؿى
ػػػك  : اٍرمي ػػػم ـى سى مىٍيػػػًو كى ػػػم ى اي عى ُ قىػػػاؿى الن بًػػػيُّ  ى ـٍ ٍيػػػؼى نىٍرًمػػػي كىأىٍنػػػتى مىعىييػػػ ُ قىػػػاليكا: كى ػػػكفى ـٍ الى تىٍرمي ػػػا لىكيػػػ ـٍ مى ا فىأىنىػػػا مىعىكيػػػ

(.كيمك  ـٍ كي
،3) 

 كأسػمكب الرمػي فػػي زماننػا الحاءػػر كالر ػاص كال ػػكاريخ كىػي بمػػكازاة السػياـ كالنبػػاؿس فقػد اترػػؽ
 (4،.المدافع كالطائرات كالدبابات كال كاريخب الرقيات رحميـ ا تعالى عمى دكاز رمي العدك في القتاؿ

 

 األنفاق( ،الخندقأسموب الحتماء باألرض ) .4
ف ءػد ك كالمسػمم  مى ا عميػو كسػمـ تالية التي ،اءيا الرسكؿالكقائع القمعركة ال،ندؽ مف أىـ 

 كالنيؿ مف السالـ. الكرارس حيث حا ر المشرككف المسمميف في المدينة المنكرة بغرض القءات عمييـ
حرػػر ،نػػدؽ حػػكؿ المدينػػة  أسػػمكب دديػػد أال كىػػكعمػػؿ بفكانػػت التعميمػػات ال ػػائبة مػػف قبػػؿ القيػػادة 

حزاب مف د،كليػا كاقتحاميػاس كبالرعػؿ عمػؿ المسػممكف عمػى حرػر ال،نػدؽ منع األ كاليدؼ مف ذلؾس المنكرة
ف ك س ككانػػت النتيدػػة أف انسػػحب المشػػػركبكػػؿ مػػا أتػػاىـ ا مػػف قػػػكةس فػػأتمكا العمػػؿ قبػػؿ ك ػػكؿ المشػػػركيف

 زث رث يت  ُّ س كقػػد سػػطر القػػرآف الكػػريـ ىػػذه المعركػػة فقػػاؿ سػػبحانو كتعػػالى: ف فييػػاك كانت ػػر المسػػمم
 َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

                                                 

 .117ينظر: الرسكؿ القائدس ،طابس ص ((1
س قػاؿ األلبػاني: 3083 س رقػـ الحػديث5/270س الترمػذمس أبػكاب ترسػير القػرآفس بػاب كمػف سػكرة األنرػاؿس جسنف الترمذم ((2

  حيأل.
 .2899س رقـ الحديث 4/38 حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب الدياد كالسيرس باب التحريض عمى الرميس ج ((3
 .2/408س الدبيييس جالمداىد بالنرس في سبيؿ ا عز كدؿ في الرقو السالميأحكاـ ينظر:  ((4
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الرعب كال،ػكؼ الشػديدس فقػاؿ  في قمكبيـ[س ك،تـ القرآف الكريـ بررار األعدات بعدما قذؼ ا 10األحزاب: ]
  ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ  ُّ سػػػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػػػالى: 

 مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 زيمي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل  ىل
 [.27 – 25األحزاب: ] َّ خئ حئ  جئ يي ىي ني

 

 المطمب الثالث: اإلعالم العسكري
 

 العػػالـ ىػػك المحػػرؾ األسػػاسلدعػػالـ العسػػكرم دكر ميػػـ كفعػػاؿ فػػي تحريػػؾ عدمػػة الن ػػرس ألف 
الركريػػة  ىػػك األداة الرئيسػػة فػػي  ػػناعة الػػرأمس كتشػػكيؿ األ،ػػالؽس ك لمػػرأم العػػاـ كالمػػرآة العاكسػػة لرحػػداث

كلػذلؾ أمر فعاؿ فػي حسػـ القتػاؿس  لو مفس لما مف األسمحة الحديمة المؤمرة الـحيث يعد الع سكاالدتماعية
 طمب لمحديث عنو.ىذا الم أفردت

 

 أوًل: اإلعالم لغًة:
ػؿه عػأ ؿ العالـ مف مادة،ًعٍمـ(    ـى ىيػكى نىٍرسيػوس كىرىدي ميػ ًمػـ ًعٍممػان كعى ٍيػًؿس عى ـي: نقيضي اٍلدى ًمػيـه كالًعٍم الـه كعى

ممػػات ٍفتيػػوس ًمػػٍف قػػكـو عي ًمٍمػػتي الشػػيتى: عىرى ـى ًبالش ػػٍيًت: شىػػعىر سكعى ًمػػ ػػا ك  بػػوس كعى بىػػًر قيديكًمػػًو أىٍم مى ًمٍمػػتي ًب،ى ػػا عى : مى ييقىػػاؿي
 (1،بو. شىعىٍرت

 

 ثانيًا: اإلعالم اصطالحًا:
ػاًىالن  اطػب دى حدامػو ًعٍنػد اٍلمي،ى ق ػؽ ًإٍحػدىاث اٍلعمػـ ًعٍنػده  كىىيكى عبارىة عىف تىٍحً يؿ اٍلعمػـ كا  بًػاٍلعمـً بًػًو ليتىحى

ا ًإذا كىافى ًبًلٍ،بىار سريعس كيكتح يمو لىدىٍيوً  ـ ًبمى ٍعالى  (2،.ٍ،تص  اٍلً
عممية تكديػو األفػراد بتزكيػدىـ بالمعمكمػات كاأل،بػار كالحقػائؽ لمسػاعدتيـ عمػى تكػكيف كىك أيءان "

 (3،."رأم  ائب في كاقعة محدكدة أك مشكمة معينة

                                                 

س ابػػف معدػػـ مقػػاييس المغػػةس 1/194س الرػػارابيس جمعدػػـ ديػػكاف األدبس ينظػػر: 12/417جلسػػاف العػػربس ابػػف منظػػكرس  ((1
 . 1/258س ابف سيدهس جالم، صس 4/110فارسس ج

 .1/102التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼس المناكمس ج س ينظر:1/148الكمياتس الكركمس جينظر:  ((2
 .1/8س د. سبتافس جتقكيـ أساليب تعميـ القرآف الكريـ كعمكمو في كسائؿ العالـ ((3
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تزكيد الناس باأل،بار ال حيحة كالمعمكمات السميمة كالحقائؽ المابتةس التي تساعدىـ عمى "ىك  أك
بحيث يعبر ىذا الرأم تعبيػرنا مكءػكعيًّا  ستككيف رأمو  ائب في كاقعة مف الكقائع أك مشكمة مف المشكالت

 (1،."عف عقمية الدماىير كميكليـ كاتداىاتيـ
أك ال كرة عمى عامة الناس بلحدل  ربنشر الكممة أك ال،ما ىك إال  كالعالـ في ع رنا الحديث

 (2،س كمنيا:الكسائؿ
 .الكتابة: سكات كانت في كتاب أك في  حيرة أك في مدمة 
 .الذاعات المسمكعة 
 )التمرزيكف ،المرئي 
 .المحاءرات كالندكات 
 

 ثالثُا: تعريف اإلعالم العسكري
القػػائـ عمػػى تزكيػػد النػػاس بالمعمكمػػات السػػميمةس كالحقػػائؽ المابتػػةس ىػػك العػػالـ "العػػالـ العسػػكرم:   

عػػف الشػػئكف الحربيػػةس كالمبػػادئ العسػػكريةس ك ػػكالن إلػػى تحريػػر كعػػي األمػػةس كتحريزىػػا لمبقػػات حػػذرةنس دػػاىزة 
 (3،."لمكادية م،ططات األعداتس كالدفاع عف نرسيا

 

 رابعًا: أىمية اإلعالم في القرآن الكريم
الكريـ أىمية العالـ كأمره عمى األمة قبؿ ما عرفو عممات العالـ المت،  يفس حيث ف القرآف بيٌ  

ًمػػ نػػس كدػػافس كقػػد ف ػػؿ فػػي ميػػاـ كأىػػداؼ بػػيف العػػالـ فػػي القػػرآف الكػػريـ ميػػاـ كػػؿ مػػف ،ي ؽ مػػف مالئكػػة كا 
ة األنبيػات كمنيـ الع اة كالكررةس فكانػت ميمػ سكمنيـ الدعاة سف أف منيـ األنبيات كالرسؿالنس ،ا ةس كبيٌ 
،راديـ مف الظممات إلى النػ ىي دعكةكالرسؿ العالمية   جي  ُّ : ا تعػالى قػاؿس كرالناس إلى التكحيد كا 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 جض مص خص حص مس خس جسحس  مخ جخ مح ُّ [س كقاؿ عز كدؿ: 59األعراؼ: ] َّ ىئ

 مح جح حجمج مث هت مت ُّ [س كقػػػاؿ تعػػػالى: 65األعػػػراؼ: ] َّ جع مظ مضحط خض حض

                                                 

 .1/263س جمناى  دامعة المدينة العالميةس أ كؿ الدعكة كطرقيا ((1
عداد الدعاةينظر: مدمة  ((2  .1/159عس جس العدد الرابالمؤتمر العالمي لتكديو الدعكة كا 
 .1/161س د. رفاعيس ج كر العالـ السالمي في القرآف الكريـ ((3
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[س ككػػػػػػػػػػػػػػاف 73األعػػػػػػػػػػػػػػراؼ: ] َّ مضحط  خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس  مخ جخ
،بػار النػاس سػكت عاقبػة مػف كرػر كدحػد بػا تعػالىس حيػث قػاؿ  الرسؿ يقكمػكفاألنبيات ك  داىػديف بػلعالـ كا 
ف مػػدعاة دكر كبيػػر فػػي العػػالـس كقػػد بػػيٌ كل[س 24فػػاطر: ] َّ ىت نت مت زت رت  يب ىب ُّ تعػػالى: 

 خئ حئ جئ يي ُّ القػػرآف الكػػريـ ذلػػؾ كعبػػر بمرػػظ بػػديؿ عػػف العػػالـ كيػػدؿ عميػػوس حيػػث قػػاؿ تعػػالى: 
 مح جح مج حج مث هت  مت خت جتحت هب مب خب جبحب هئ  مئ
 [.125النحؿ: ] َّ جس مخ جخ

 بمػ ليـس فقػاؿ سػبحانو كتعػالى: كأ،برنػاسػكت دكرىػـ بالقرآف الكريـ الكررة كالمنافقيف كأعممنا  كفءأل 

 ري ٰى ىنين نن  من زن رن مم ام يل ىل ُّ 
 مب خب حب  جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي
 [82المائدة: ] َّ جت هب

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ُّ  كقاؿ تعالى:
 جخ مح جح مج  حج مث متهت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ
 .[13 – 12األحزاب: ] َّ حض  جض مص خص مسحص خس حس جس مخ

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ُّ  كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 . [11الحشر: ] َّ  يت

  نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  ُّ  كقاؿ تعالى:
 [.142النسات: ] َّ ىث  نث مث زث رث يت ىت

النسػػػػػػػػػػات: ] َّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّ كقػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى: 
145.] 

 

 خامسًا: أىمية اإلعالم القرآني من الناحية العسكرية
،المشػػاة( كسػػالح الرمي،الر ػػاص األفراديعػػد سػػالح العػػالـ مػػف األسػػمحة العسػػكرية الرئيسػػةس كسػػالح 

ف القػػرآف الكػػريـ كال ػػكاريخ( كسػػالح اليندسػػة كسػػالح االسػػت،بارات كغيرىػػا مػػف األسػػمحة العسػػكريةس كقػػد بػػيٌ 
لػػذا سػػأذكر أىػػـ لرمػػة المداىػػدة سػػالح العػػالـس ككءػػأل دكره الرعػػاؿ فػػي إحػػراز الن ػػر كحسػػـ المعػػارؾس 

 تحدث عنيا القرآف الكريـ:تتعمؽ بسالح العالـ كالتي النقاط التي 
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 والولء والبراءتوضيح العقيدة الصحيحة  .1
العقيػػػدة ال ػػػحيحة الراسػػػ،ة لمدنػػػدس كبػػػيف ليػػػـ ركح االنتمػػػات كالػػػكالت ألمػػػة  لممػػػؤمنيفف القػػػرآف الكػػػريـ بػػػيٌ 

السالـس فأ بأل الدندم يقاتؿ مف منطمؽ عقيدة ربانية راس،ةس يقاتؿ تحت رايػة نقيػة سػميمةس ىدفػو إعػالت 
قػاؿ كممة ا كنشر دعكة السالـس فقد أمر ا عز كدؿ المؤمنيف بقتاؿ مف ال يؤمف بػا كبرسػكلوس حيػث 

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّ سػػػبحانو كتعػػػالى: 

 يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

المقاتػؿ بػأف يكػكف كالته بحػب كن ػرة ا  الدنػدم[س كأعمـ ا عز كدؿ 29التكبة: ] َّ  مم ام
 ُُّّ عز كدؿ كرسكلو كالمؤمنيفس كأعممو بالبرات مف الطكاغيت كالكررة كمعاداتيـس فقػاؿ تبػارؾ كتعػالى: 

  نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ : [س كقػػػاؿ تعػػػالى76النسػػػات: ] َّ رث يت ىت
 [.144النسات: ] َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي

 

 الروح المعنوية لمجنود .2
حسػـ المعػارؾس فقػد  كىػذا يسػاعد فػي يػات كميػرة تتحػدث عػف رفػع معنكيػات الدنػدس بر القرآف الكػريـ ز،

أعمػػػـ ا عػػػز كدػػػؿ المقػػػاتميف فػػػي سػػػبيمو بػػػلنزاؿ السػػػكينة كاالطمئنػػػاف عمػػػييـ كتمبيػػػت قمػػػكبيـ فػػػي ميػػػاديف 
 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ُّ تعػالى: فقػاؿ  ال،مكد فػي الدنػافسبػ ككعػدىـالمعارؾس 
 يت  ىتنت مت زت رت يب ىب نب زبمب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ
 َّ مل يك ىك مك لك اك ىقيق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 [.5 – 4الرتأل: ]
كمػػف بػػاب رفػػع المعنكيػػات لمدنػػكدس فقػػد أعمػػـ ا عػػز كدػػؿ األمػػة المداىػػدة فػػي سػػبيمو بػػاألدر العظػػيـس 

 حق مف حفخف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض  ُّ فقاؿ سبحانو كتعالى: 

[س كأعمـ األمة بأف الذم 74النسات: ] َّ مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق

 مم ام يل ملىل يك ُّ ا تعػػالى:  يقتػػؿ فػػي سػػبيمو يػػرزؽ بدػػكاره منعمػػان مكرمػػان حيػػانس حيػػث قػػاؿ

 [.  170 –169آؿ عمراف:] َّحئ ييجئ ىي ني مي ريزي ىنينٰى نن زنمن رن



126 
 

البقػػػػػػػػرة: ] َّمن خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ : كقػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ : [س كقػػػػاؿ تعػػػػالى154
 [.7 – 4محمد: ] َّ مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب

 

ظيار  .3  قوتيم، وأخذىم لمحيطة والحذرإعداد الجنود وتدريبيم، وا 
القػػرآف الكػػريـ األمػػة بكدػػكب إعػػداد المسػػمميف كتػػدريبيـس كاسػػتعدادىـ لمػػدفاع عػػف السػػالـ  أعمػػـكقػػد 

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ كالمسمميف كنشر كممة التكحيدس قاؿ ا عز كدؿ: 

 [.60األنراؿ: ] َّ خص حص مس خس حس  جس
بقػػػػات الدنػػػػكد فػػػػي حالػػػػة اليقظػػػػة    كمػػػػا كأعمػػػػـ الدنػػػػكد بأ،ػػػػذ الحيطػػػػة كالحػػػػذر مػػػػف غػػػػدر األعػػػػداتس كا 

فقػػػاؿ  (1،كاالسػػػتعداد الػػػدائـ لمكاديػػػة األ،طػػػار المحدقػػػةس كالم،ططػػػات السػػػيئةس التػػػي يػػػدبرىا أعػػػدات األمػػػةس
النسػػػات: ] َّ ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل  ُّ سػػػبحانو كتعػػػالى: 

عػالت كممتػولمدنػكد الم،م ػة التػي تقاتػؿ مػ [س دات فػي الترسػير: كىػذا ،طػاب71 س حيػث ف أدػؿ التكحيػد كا 
ـٍ بأ،ػػذ الحػػذر فقػػاؿ ، أمػػرىـ ا كي ػػذيكا ًحػػٍذرى : احزمػػكا كاسػػتعدكا بػػأنكاع االسػػتعدادس فينػػا يػػد،ؿ أ،ػػذ السػػالح (ك،ي
ك ، كغيرهس  (2،.: دماعات متررقات(ميباتو ،ك: ا،ردكا مدديف م مميفس ا(كاٍنًرري

 

 فييم األخالق الحميدةتربية الجند، وغرس  .4
ف القرآف الكريـ األ،الؽ الحميدة التي يدب عمى كؿ دندم مقاتؿ التحمي بياس ألنيا تميزه عػف غيػره بيٌ 

مف الدنكدس كال دؽس كالشػداعةس كال ػبرس كالنرػاؽ فػي سػبيؿ اس كالتككػؿ عمػى اس كالتكاءػعس كالحمػـس 
 خك حك جكمق حق مف خف  حف جف  ُّ كالكفات بالعيكد كغيرىاس حيث قػاؿ تعػالى: 

[س كقػػاؿ 1المائػػدة: ] َّ ىقيق يف ىف يث ىث ُّ [س كقػػاؿ تعػػالى: 153البقػػرة: ] َّ مك لك
 مص ُّ [س كقاؿ تعالى: 119التكبة: ] َّيئ مئنئىئ ّٰرئزئ ِّ ُّ تعالى: 
 خك حك جك مق حق  مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض
[س كقاؿ 18 – 17لقماف: ] َّ هن من خن حن جن مم خم جمحم  هل مل خل حل جل مك لك

 [.122آؿ عمراف: ] َّ من خن حن جن  يم  ُّ   تعالى:

                                                 

 .1/161س د. رفاعيس ج كر العالـ السالمي في القرآف الكريـينظر:  ((1
 .2/77س ابف عطيةس جالمحرر الكديز في ترسير الكتاب العزيزينظر:  ((2
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كقد ات ؼ النبي  مى ا عميو كسمـ بدميع ال رات الحميدة كالسمات القياديةس قاؿ تبارؾ كتعالى:  
[س كقػػػد رٌبػػػى رسػػػكؿ ا  ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ  ػػػحابتو رءػػػكاف ا 4القمػػػـ: ] َّ ىن نن من زن  ُّ 

فكانػػػت غايتػػػو األكلػػػى مػػػف بعمتػػػو تكميػػػؿ مكػػػاـر عمػػػييـ عمػػػى حسػػػف ال،مػػػؽس كغػػػرس فػػػييـ القػػػيـ السػػػميمةس 
ؽً األ،الؽس حيث قاؿ  مى ا عميو كسمـ: ، ػاًلألى اأٍلىٍ،ػالى ـى  ى ػ ػا بيًعمٍػتي أًليتىمك فأ ػبحكا نعػـ الدنػد ىػـس  (1،(ًإن مى

فقػػد فتحػػكا الػػبالد بػػأ،القيـس كقػػد د،مػػت بعػػض الػػدكؿ فػػي السػػالـ كأندكنيسػػيا كالرمبػػيف عػػف طريػػؽ التدػػار 
المسػػمميفس فكػػانكا يتعػػاممكف مػػع النػػاس بال ػػدؽ كاألمانػػةس كبالحكمػػة كالمكعظػػة الحسػػنة كبالسػػمكؾ الطيػػب 

 ديف ا تعالى. فيالكبير في د،كؿ الناس  فكانت أ،الؽ المسمميف ليا األمر (2،كالتعامؿ الحسفس
كمف ذلؾ يتبيف لنا مدل أىمية األ،الؽ كغرسيا في نركس الدنكد كدكرىا في نشر الديف كفتكح البالد  

حراز الن ر كالتمكيف.  كا 
 

 حث األمة عمى قتال األعداء وتحريضيم)التعبئة( .5
كيأتي ىنا دكر العالـ كسالح مف األسمحة الرئيسة في مياديف القتاؿس فيك يقـك بتزكيد الدنكد بأ،بار 
األعدات كآ،ر ما تك مكا إليوس فيزكدىـ بالمعمكمات العسكرية الميمةس كيقػـك العػالـ بػدكر المحرػز لمدنػكد 

ض عمػى قتػاؿ ال، ػكـس كقػد بػيف يقـك بدكر المحػر كما لمكادية م،ططات األعداتس  ليبقكا حذريف داىزيف
س حيث قػاؿ تعػالى: سكرية سكات قبؿ القتاؿ أك أمنائو أك حتى بعدهالقرآف الكريـ دكر العالـ مف الناحية الع

كىػػذه اآليػػة تػدؿ عمػػى دكر العػػالـ قبػؿ القتػػاؿ بػػأف  [س60األنرػاؿ: ] َّ مح جح مج حج مث هت ُّ 
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  يقكـ الدنكد باالسػتعداد كالتدييػز لمقتػاؿس كقػاؿ تعػالى: 

 يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم
ىػذا دػات فػي الترسػير: " لقػداـ كالبػذؿ كالرػداتسإشارة إلى اكفيو [س 75النسات: ] َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
مػػف ا لعبػػاده المػػؤمنيف كتييػػي  ليػػـ عمػػى القتػػاؿ فػػي سػػبيموس كأف ذلػػؾ قػػد تعػػيف عمػػييـس كتكدػػو المػػـك  حػػثه 

  (3،".العظيـ عمييـ بتركو
 جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ كقاؿ تعالى: 

 يل ىل مل خل  ُّ [س كقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: 123التكبػػػػػػػة: ] َّ جه ين ىن من خن

                                                 

س قػػاؿ شػػعيب األرنػػؤكط: 8951س رقػػـ الحػػديث14/513ىريػػرةسس جمسػػند المػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿس ابػػف حنبػػؿس مسػػند أبػػي  ((1
 حديث  حيأل.

س العسػػيرمس مػػكدز التػػاريخ السػػالمي منػػذ عيػػد آدـ عميػػو السػػالـ ،تػػاريخ مػػا قبػػؿ السػػالـ( إلػػى ع ػػرنا الحاءػػرينظػػر:  ((2
 .1/218س عبد المطيؼس جالسيرة النبكية كالتاريخ السالميس 1/466ج
 .1/187س السعدمس جتيسير الكريـ الرحمف في ترسير كالـ المناف ((3
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لتػدؿ إلػى دكر [س كاآليػات السػابقة 14التكبة: ] َّ جن يم ىم مم خم  حم جم
 ض الدنكد أمنات قتاليـ.يالعالـ في تحر 

كيأتي دكر العالـ بعد انتيات المعارؾ فيقكـ لييطمػئف قمػكب المػؤمنيف كيحػميـ عمػى ال ػبر كاحتسػاب  
األدر س حيث أعمـ الدنكد بأف الذم يقتؿ في المعركة يككف حيان منعمان بدكار ا عز كدؿس فيكػكف ىػذا 

 مم ام يل ىل مل يك ُّ ى: ا تعالىس حيث قاؿ تعال أعداتمحرزان لمدنكد الذيف ما زالكا يقاتمكف 

 [.  170 –169آؿ عمراف:] َّري ٰى ين ىن نن زنمن رن

 

 لتعميمات العسكريةبالتزام ال  .6
ف مػػدل  ػػدر لمدنػػكد المقػػاتميف فػػي سػػبيؿ اس كبػػيٌ ف العػػالـ فػػي القػػرآف الكػػريـ التعميمػػات التػػي تي كقػد بػػيٌ 

 ا تبػػارؾ التػػزاميـس قػػاؿس فكػػاف الن ػػر كالتمكػػيف حمػػيريـ بسػػبب التػػزاـ الدنػػكد بيػػذه التعميمػػات كانءػػباطيـ
 َّ خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف خف حف جف  ُّ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 

كيسػػتنبط منيػػا عػػدة تعميمػػات ميمػػة لمدنػػد  (1،ىػػذه اآليػػة أكؿ آيػػة نزلػػت فػػي القتػػاؿ بالمدينػػةس [س190البقػػرة: ]
 كىي:
  س كىك القتاؿ في سبيؿ ا تعالى.باليدؼ مف القتاؿحيث أعمـ الدنكد 
  أراد االعتدات عمييـ.قتاؿ كؿ مف بكأعمميـ 
  النيي عف االعتدات مف طرفيـ.بكأعمميـ 

 جع مظ حط مض حضخض جض  مص خص حص مس ُّ كقاؿ تعالى: 
قػػاتمكا المشػػركيف بػػاس تعميمػػات أ،ػػرل لمدنػػد كىػػي "إلػػى  تشػػير اآليػػة السػػابقةك  [س36التكبػػة: ] َّ مع

المشرككف دميعناس مدتمعػيف غيػر أييا المؤمنكفس دميعنا غير م،تمريفس مؤتمريف غير مرترقيفس كما يقاتمكـ 
 (2،".متررقيف

 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج  ُّ كقاؿ تعالى: 
 جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
 تعميمات أ،رل لممقاتميف كىي:إلى  اآلياتكتشير ىذه [س 16 – 15األنراؿ: ] َّ مك لك حكخك
 .النيي عف التكلي كالررار عند مالقاة األعدات 

                                                 

 .1/325س ابف أبي حاتـس جترسير القرآف العظيـينظر:  ((1
 .14/241س الطبرمس جدامع البياف في تأكيؿ القرآف ((2
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  أف ي،يؿ إلى عدكه أنو ب اع العدكسبحالتيفس األكلى: أف يككف متحرفان لمقتاؿس كىك ،ديدكز التكلي
 س كالمانية: متحيزان إلى مدمكعة مقاتمة أ،رل.مـ ينعطؼ عميو (1،سمنيـز

  .كأعمميـ مف ي،الؼ ىذه التعميمات فلف لو عقاب الغءب مف ا تعالى كم يره دينـ 
 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض  ُّ كقػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى: 

 من خن حن يمجن  ممىم خم حم جم يل ىل مل خل  مق حق

 يستنبط مف اآليات السابقة عدة تعميمات لمدنكد كىي:ك [س 46 – 45األنراؿ: ] َّ ىن

  .المبات عند مالقاة األعدات 
 .مداكمة الذكر الكميرس فيك الرالح عند التحاـ ال ركؼ 
  األكامر ال ادرة لمدنكد مف قبؿ القيادة. طاعةكدكب 
 .النيي عف ا،تالؼ اآلرات كقت القتاؿس ،كفان مف الرشؿس كذىاب الشدة كالقكة 
 .حميـ عمى ال بر عند اشتداد المعركة كمالقاة عدكىـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 .15/465س الرازمس جمراتيأل الغيب = الترسير الكبيرينظر:  ((1
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 ع: اإلدارة العسكرية الستدراكيةالمبحث الراب
 كفيو مطمباف:

 المطمب األول: الغنائم          

 المطمب الثاني: األسرى          
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 المبحث الرابع
 اإلدارة العسكرية الستدراكية

 

 لغًة:وًل: أ
( "كىػػك ػػاؽس: "الػػد رىؾي  (1،إليػػو"س كك ػػكلو بالشػػيت الشػػيت لحػػكؽ أ ػػؿ االسػػتدراكية مػػف مػػادة،دىرىؾى  المحى

قيػػكا: القػػكـي  كتىػػدىارؾى  حى ػػؽي : أىكلىيػػـس كالػػد رىؾ آ،ػػريىـ لىًحػػؽ أىم تىالى ػػكؿي  الم حػػاؽ: الػػد ٍرؾ الت ًبعىػػًةس ًمػػفى  الم حى  ًإلػػى كىاٍلكي ي
: أم تدارؾ (2،الش ٍيًتس س كأكمؿ نق و. مىا كاٍستىٍدرىؾى  ( 3،فىاتى

 

 اصطالحًا: اإلدارة العسكرية الستدراكية ثانيًا:
لتسػػػكية بعػػػض المكءػػػكعات التػػػي يدػػػب مرادعتيػػػا أك تنريػػػذىا بعػػػد ىػػػي الدػػػراتات التػػػي تسػػػت،دـ 

 المعركة.
   

 ثالثا: التعميق عمى التعريف الصطالحي
  قبػػؿ المعركػػة أك أمنائيػػاس كىػػي بممابػػة دراسػػة تقػػكيـ  ات،ػػذتيق ػػد بمرادعتيػػا: كىػػي القػػرارات التػػي

كمالػػػػػوس ممػػػػػؿ،تقكيـ كتقيػػػػػيـ ال،طػػػػػط العسػػػػػكريةس كاألفػػػػػرادس كاآلالت  كتقيػػػػػيـس كاسػػػػػتدراؾ مػػػػػا فػػػػػات كا 
 مكاف المعركةس كغيرىا(.ك كاألدكاتس 

  يق د بتنريذىا بعد المعركة: كىي المكءكعات التي يتـ تنريذىا بعد المعركػة كالغنػائـ كاألسػرلس ك
 يتـ إلحاقيا بالمكءكعات التي نرذت.ك 

 
 المطمب األول: الغنائم

 مل  ُّ : تعػالى  ا قػاؿ ( 4،كغمبػةس بقيػر المشػركيف مػاؿ أ،ػذ مػف بػو ي،ػتص ىي مػا :الغىنيمة 

 َّ ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 (5،حرب كقتاؿ بيف الديكش. عف العدك أرض مف المسممكف غنمو ما س فالغنيمة[41: األنراؿ]

 

 

                                                 

 .2/263ج فارسس ابف المغةس مقاييس معدـ ((1
 .1/322ج فارسس ابف المغة مدمؿس 10/419ج منظكرس ابف العربس لسافينظر:  ((2
 .1/281ج بالقاىرةس العربية المغة مدمع الكسيطس المعدـس ينظر: 1/104ج الرازمس ال حاحس م،تار ((3
 .4/397ج فارسس ابف المغةس مقاييس ينظر: معدـ ((4
 .1/228ج قتيبةس ابف الحديثس ينظر: غريب ((5
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 والفيء: اْلَغِنيَمة َبين اْلفرق
ا "الغىًنيمة  مىٍيوً  أىكدىؼ مى ٍيًمًيـٍ  اٍلميٍسًمميكفى  عى ًركىاًبًيـٍ  ًب،ى س كأىما أىمكاؿ ًمفٍ  كى ػا فىييػكى  الرىيت اٍلميٍشًرًكيفى  الم ػوي  أىفػات مى
مىى اٍلميٍشًرًكيفى  أىمكاؿ ًمفٍ  ٍربو  ًبالى  اٍلميٍسًمًميفى  عى اؼو  كىالى  حى  (1،عميو"س ًإيدى

ٍيػرً  ًمفٍ  الكير ار أىمكاؿً  كما يحؿ أ،ذه ًمفٍ  ًلمميسًمميفى  حى ؿ مىا كىىيكى : الرىٍيتي قيؿ ك   ػٍرب غى س أمػا  كىالى  حى ًديػادو
 (2،كقتاؿ. حرب عف العدك أرض مف المسممكف الغنيمة: ما غنمو

 (3،المشركيف. مف أي،ذ ماؿ كؿ كىك سكات كالغنيمة الريت فكقيؿ: إ 
 

 الكريمالغنائم في القرآن 
ف القرآف الكريـ أف الغنػائـ ال تػأتي إال نتيدػة لمن ػرس كتكػكف بعػد قتػاؿ الديػكشس حيػث ذكػر ا بيٌ  

 يل ىل مل  ُّ عز كدؿ الغنائـ في غزكة بدرس كبيف سبب مديئيا ككيؼ تـ تقسيمياس قاؿ تعالى: 

 مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم

 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰرٰىٌّ ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
بعػد قتػاؿ المػؤمنيف أعػدات ا فػي غػزكة بػدرس ككػاف الن ػر حميػؼ  ةس أتػت ىػذه اآليػة الكريمػ[41: األنراؿ]

ف سػبحانو كتعػالى كيػؼ البػد مػف كدػكد الغنػائـس كقػد بػيٌ  أنػو المؤمنيف فيياس كمعػركؼ بعػد نيايػة كػؿ معركػة
 قاتػؿ لمػف منيػا فأربعػة أ،مػاسس ،مسػة عمػى تقسػـ الغنيمػة كانػت: قػاؿ عبػاس ابػف تقسـ ىذه الغنػائـس "عػف

 عميػو ا  ػمى النبػي قرابػة يعنػي _ القربػى كلػذم كالرسػكؿ  فربػع: أربعػة عمى يقسـ كاحد ك،مس عميياس
 كسػمـ عميػو ا  ػمى النبػي يأ،ػذ كلػـ كسػمـس عميو ا  مى النبي لقرابة فيك كالرسكؿ  كاف فما _ كسمـ
 (4،.السبيؿ" البف الرابع كالربع لممساكيفس المالث كالربع لميتامىس الماني كالربع شيئناس ال،مس مف

كتعػد الغنػػائـ كالرػػيت مػػف أىػػـ م ػػادر التمكيػػؿ عنػػد النبػػي  ػػمى ا عمسػػو كسػػمـس فيػػي كانػػت بممابػػة  
المعارؾس كقد بدأت األمكاؿ ترد عمى المسمميف  فيف بعد ن رىـ دات التي كاف يح ؿ عمييا المقاتمك اليرا

حاسػمة التػي حققيػا المسػممكف فػي معػاركيـس كمػف ىنػا يػأتي دكر الدارة السػميمة كذلؾ نتيدة االنت ارات ال
دارة ىذه األمكاؿ كما أمر بو ا عز كدؿس ككما طبقو النبي  مى ا عميو كسػمـس حيػث قٌسػـ  مف تكزيع كا 

                                                 

 التعريرػػػاتس 1/187ج اليػػػركمس الشػػػافعيس ألرػػػاظ غريػػػب فػػػي الزاىػػػرس ينظػػػر: 12/446ج منظػػػكرس ابػػػف العػػػربس لسػػػاف ((1
 .1/159ج البركتيس الرقييةس

 .1/675ج البقاتس أبك س الكمياتس1/126ج منظكرس ابف العربس ينظر: لساف ((2
 فػي الػكديز س المحػرر2/319كالعيكفس الماكردمس ج النكت س13/545القرآفس الطبرمس ج تأكيؿ في البياف ينظر: دامع ((3

 .2/528العزيزس ابف عطيةس ج الكتاب ترسير
 .13/552القرآفس الطبرمس ج تأكيؿ في البياف دامع ((4
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كاف كسار عمى دربو  ػحابتو رءػ (1،النبي  مى ا عميو كسمـ الغنائـ في غزكاتو كأعطى كؿ قكـ حقيـس
ػػػرى  ا عمػػػييـس فيػػػذا ط ػػػابً  ٍبػػػفى  "عيمى ػػػعى  اٍل،ى مى ػػػان  دى س ًمػػػفى  أنىاسى ٍسػػػًمًميفى ػػػعى  أىفٍ  أيًريػػػدي  ،ًإنًػػػي: فىقىػػػاؿى  اٍلمي  اٍلرىػػػٍيتى  ىىػػػذىا أىءى

ٍكًءػػعىويس ػػؿو  كيػػؿُّ  فىٍميىٍغػػدي  مى ـٍ  رىدي ًمػػي   ًمػػٍنكي ػػا ًبرىٍأيًػػًو(س عى ػػٍدتي ،: قىػػاؿى  أىٍ ػػبىألى  فىمىم   أىكٍ  تىعىػػالىىس الم ػػوً  ًكتىػػابً  ًمػػفٍ  آيىػػةن  ًإنكػػي كىدى
ػدنا الم ػوي  يىتٍػريؾً  لىػـٍ  آيىػاتو : قىاؿى  ػاؿً  ىىػذىا ًفػي لىػوي  اٍلميٍسػًمًميفى  ًمػفى  أىحى ػا كىاٍعمىميػكا: }الم ػوه  قىػاؿى  سىػم اهيس قىػدٍ  ًإالى  شىػٍيته  اٍلمى  أىن مى

ًنٍمتيـٍ  ميسىوي  ًلم وً  فىأىف   شىٍيتو  ًمفٍ  غى ًلمر سيكؿو  ،ي ت ى[ 41: األنراؿ  ]كى ـي  مىا} قرأ حى ػذيكهي  الر سيػكؿي  آتىاكي ػا فى،ي مى ـٍ  كى ٍنػوي  نىيىػاكي  عى
ـ   اآٍليىةيس[ 7: الحشر  ]فىاٍنتىييكا ػكا ال ػًذيفى  اٍلمييىػاًدًريفى  ًلٍمريقىػرىاتً : }قىػرىأى  ميػ  أيكلىئًػؾى } ًإلىػى[ 8: الحشػر  ]ًديىػاًرًىـٍ  ًمػفٍ  أيٍ،ًردي
ـي  ػاًدقيكفى  ىيػ س فىيىػًذهً [ 15: الحدػػرات  ]ال   ـ   ًلٍممييىػػاًدًريفى ػافى  الػػد ارى  تىبىػك تيكا كىال ػًذيفى : }قىػػرىأى  ميػ يمى ت ػػى س قىػٍبًمًيـٍ  ًمػػفٍ  كىاٍلً  حى
مىفٍ } بىمىغى  ـي  فىأيكلىًئؾى  نىٍرًسوً  شيأل   ييكؽى  كى كفى  ىي ٍرًمحي : ميـ   س[9: الحشر  ]اٍلمي اًرس ىىًذهً  قىاؿى ػاتيكا كىال ًذيفى : }قىرىأى  ميـ   ًلٍرىٍن ى  دى
ب نىا يىقيكليكفى  بىٍعًدًىـٍ  ًمفٍ  ٍ،كىاًننىا لىنىاس اٍغًرٍر  رى ػافً  سىػبىقيكنىا ال ًذيفى  كىًلً يمى ت ػى س ًباٍلً ـ    رىًحػيـه  رىتيكيؼه } بىمىػغى  حى  فىمىػٍيسى : قىػاؿى  ميػ
ـي  اأٍلىٍرضً  ًفي ؽ   اٍلمىاؿً  ىىذىا ًفي لىوي  ًإالى  ميٍسًم ًرمىوي  أىكٍ  أيٍعًطيوً  حى  (2،.(حي
 

 المطمب الثاني: األسرى
 أوًل: األسرى لغًة:

س كىىيػػكى  (أىسىػػرى ،"  ػػٍبسي س ذىًلػػؾى  ًمػػفٍ  كىىيػػكى  اٍلحى ػػانيكا اأٍلىًسػػيري كى "س كىىيػػكى  ًباٍلًقػػدك  يىشيػػدُّكنىوي  كى سىػػاري اٍلً
 أىً،يػػذو  كيػػؿُّ  فسيػػمي (3،

فٍ  أىًسػػػيران  ػػػفٍ  يشػػػدٌ  لػػػـ كىاً  تىقيػػػكؿي  أك حػػػرب فػػػي يؤ،ػػػذ بػػػوس كقيػػػؿ مى ٍمػػػعً  ًفػػػي كىأىٍسػػػرىل أىًسػػػيره  معركػػػةس كى ػػػارىل اٍلدى  كىأىسى
 (4،ًباٍلرىٍتأًل.

 

 ثانيًا: األسرى اصطالحًا:
 (5،أىٍحيىاتى". ًبأىٍسًرًىـٍ  اٍلميٍسًمميكفى  ظىرىرى  إذىا اٍلكير ارً  ًمفى  "كىـ اٍلميقىاًتميكفى  
ػفٍ  اٍلميقىػاًتًميفى  ًمفى  ًبًيـٍ  ييٍظرىري  مىفٍ  أك ىـ "كيؿ  مى س ًفػي كى ـٍ ٍكًمًيػ ػذيكفى  حي ييٍؤ،ى ػٍربً  أىٍمنىػاتى  كى  أىكٍ  ًنيىايىًتيىػاس ًفػي أىكٍ  اٍلحى
ٍيرً  ًمفٍ  ٍربو  غى ا ًفٍعًمي ةوس حى ـى  مى ا اٍلعىدىاتي  دىا ٍربي  قىاًئمن مىةه" كىاٍلحى  (6،.ميٍحتىمى

                                                 

س ابػػف كميػػرس (كالنيايػػة البدايػػة مػػف،النبكيػػة السػيرة س3/120النبػػكةس البييقػػيس ج س دالئػػؿ1/18ينظػر: المغػػازمس الكاقػػدمس ج ((1
 .2/468ج
 .4/150م نؼ عبد الرزاؽ ال نعانيس ال نعانيس كتاب الزكاةس باب قسـ الماؿس ج ((2
 .1/107ج فارسس ابف المغةس مقاييس معدـ ((3
س 1/18ج الػرازمس ال ػحاحس س م،تػار1/27ج الزم،شػرمس البالغةس س أساس4/19ج منظكرس ابف العربس ينظر: لساف ((4

 س المعدػػػـ1/20ج حبيػػػبس أبػػػك. د كا ػػػطالحاس لغػػػة الرقيػػػي س القػػػامكس1/91ج عمػػػرس. د المعا ػػػرةس العربيػػػة المغػػػة معدػػػـ
 .1/17ج بالقاىرةس العربية المغة مدمع الكسيطس

 .1/207األحكاـ السمطانيةس الماكردمس ج ((5
 .1/3األسرلس الشحكدس ج أحكاـ في ال،ال ة ((6
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دػػػد فػػػي غيػػػر مػػػف كي باألسػػػرل المقػػػاتميفس كلػػػـ يػػػد،ؿ فيػػػو  التعريػػػؼ األكؿ ي،ػػػتص فقػػػطكالمالحػػػظ أف  
 الماني فقد شمؿ المقاتؿ كغيره.الحربس أما التعريؼ 

 

 ثالثًا: األسرى في القرآن الكريم
األسػػرل مػػف ف القػػرآف الكػػريـ كػػؿ مػػا يتعمػػؽ باألسػػرل كأكػػدت عميػػو السػػنة النبكيػػةس كيعػػد مكءػػكع بػػيٌ  

 مث  زث رث يت ىت نت مت زت ُّ األمػػكر التػػي تمٌيػػز السػػالـ عػػف غيػػرهس قػػاؿ سػػبحانو كتعػػالى: 
 نن من زن رن مم ام ىليل يكمل  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 [س ا،تمؼ العممات في ىذه اآليػة مػف ككنيػا منسػك،ة ب يػة التكبػة: ،فىػاٍقتيميكا4محمد: ] َّ ٰىري ين  ىن

ٍشػػػًرًكيفى  ٍيػػػثي  اٍلمي (س أك ىػػػي محكمػػػة فػػػال يدػػػكز قتػػػؿ األسػػػيرس كال ػػػكاب كمػػػا قػػػاؿ الطبػػػرم ىػػػي  حى ـٍ ػػػٍدتيميكىي كىدى
ف باألسػػر فمكػػـ الت،ييػػر إمػػا المػػف أم: إطػػالؽ ىػػا تعنػػي: إذا كقػػع الكرػػار المقػػاتمك اآليػػة فػػي ظاىر محكمػػةس ك 

ما الردات أم:  حيػث  مف أنرسيـ عكءان حتى تطمقكا سراحيـس يعطكنيـسراحيـ مف غير عكض كال فديةس كا 
ػػم ى ا إف رسػػكؿ مىٍيػػوً  ا  ى ػػم ـ عى سى  فيقتػػؿ الحػػربس أىػػؿ مػػف يػػده فػػي أسػػيران   ػػار فػػيمف يرعػػؿ كػػاف كػػذلؾ كى
 األسرل ءيو الم محةس حيث قتؿ يكـ بدر مفتكذلؾ فيما تق (1،بعضس عمى كيمفٌ  ببعضس كيرادم بعءانس
 أسػرل كأما الرػدات فقػد فػادل كميريفس دماعة ييكد مف كقتؿ (3،الحارثس بف كالنءر (2،معيطس أبي بف عقبة
كأمػا المػٌف  الكتابػةس المسػمميف مػف دماعة تعميـ عمى بعءيـ كفادل أربعمائةس إلى آالؼ بأربعة بالماؿ بدر

ر بيف مالمة أمكر كىي: القتؿس كىذا دليؿ عمى أف الماـ م،يٌ  (5،بدرس يكـ (4،الشاعر عزة أبي عمى فقد مفٌ 
 جخ مح ُّ تعػالى: تبػارؾ ك  س كالمٌفس كال تتنافى ىػذه اآليػة مػع قػكؿ احسب ما تقتءيو الم محة كالردات
 جف مغ معجغ جع مظ  حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس  حس جس مخ

                                                 

 . 22/154القرآفس الطبرمس ج تأكيؿ في البياف ينظر: دامع ((1
 بػػدر يػػـك قتػػؿ شػػمسس عبػػد بػػف أميػػة بػػف ذكػػكاف عمػػرك أبػػي بػػف أبػػاف: معػػيط أبػػي كاسػػـ بالقػػاؼ ىػػك معػػيطس أبػػي بػػف عقبػػة ((2

  ػػبرناس مابػػت بػػف عا ػػـ كقتمػػو مسػػممةس بػػف ا عبػػد أسػػره: كقيػػؿ.  ػػبرنا مابػػت بػػف عا ػػـ: كقيػػؿ. عمػػي قتمػػو: فقيػػؿ. كػػافرنا
 .4/503ال حيألس ابف الممقفس ج الدامع لشرح التكءيأل

 مدمسا كسمـ عميو ا  مى النبي دمس إذا كاف مناؼس عبد بف كمدة بف عمقمة بف الحارث ابف ىك الحارث بف النءر ((3
النبكةس القاءػي عبػد  دالئؿ قتؿ يـك بدر كافرانس ينظر: تمبيت. كاسرنديار كرستـ فارس ممكؾ بأ،بار فحدث بعده النءر دمس

 .2/363الدبارس ج
ك عىز ةى  أىًبي ((4 ٍبدً  ٍبفي  عىٍمري ٍيرً  ٍبفً  الم وً  عى ذىافىةى  ٍبفً  أيىىٍيبً  ٍبفً  عيمى س الذم قىتىمىوي  ٍبفً  حي مىألى دو  يىٍكـى  كسمـ عميو ا  ٌمى الم وً  رىسيكؿي  دي   أيحي

ٍبرناس كقد مٌف عميو يـك بدرس ينظر: الطبقات  .5/20الكبرلس ابف سعدس ج  ى
 .5/60ابف القيـ الدكزيةس ج العبادس ،ير ىدم في المعاد ينظر: زاد ((5
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 فػدات يكػكف مرتبطػة بالم،ػاف فػال أنو لـ يرد منػع األسػر مطمقػانس كلكنػو[س كالمعنى: 67األنراؿ: ] َّ حف
  (1،بالسيؼ. كالقتؿ الم،اف بعد إال أسرس كال
 

 ممحوظة:
تعػالى: ك  تبػارؾ قػاؿ حيػث ف القرآف الكريـ لرمة كيؼ نتعامؿ مع األسرل معاممة كريمة كحسنةسبيٌ  

 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ُّ 

كسػم ـ  عميػو ا  م ى فلنو الكرار أسرال يعني كأسيرنا كيتيمان  مسكينان : "[س دات في الترسير9 – 8النساف: ]
 األسػػير عمػى النرػاؽكىػذا يػػدؿ أف  (2،"إليػو أحسػف: فيقػػكؿ المسػمميف بعػض إلػى فيدفعػػو باألسػير يػؤتىى كػاف

كرامو  يناؿ المكاب كاألدر مف ا عز كدؿ.ل كمساعدتو كا 
ػم ى الم ػوً  رىسيػكؿى  أىف   ركم" كسػم ـ لرسػرلس عميػو ا  ػم ى النبػي معاممة كفي   مىٍيػوً  الم ػوي   ى ػم ـى  عى سى  ًحػيفى  كى
اًبًوس بىٍيفى  فىر قىييـٍ  ًباأٍليسىارىل أىٍقبىؿى  قىاؿى  أىٍ حى كا: كى ٍيرنا" ًباأٍليسىارىل اٍستىٍك ي  (3،.،ى

كالرفػؽ  عمييـ اتداه األسرل مف النراؽ بوما حث عميو السالـ كأك انا  نستطيع التمييز بيفكبيذا  
كػػػػراميـس كبػػػػيف غيػػػػر بيػػػػـ كا   كيريػػػػة تعػػػػامميـ اتدػػػػاه األسػػػػرل مػػػػف تنكيػػػػؿ كتعػػػػذيب  فػػػػي المسػػػػمميفطعمػػػػاىـ كا 

 كاءطياد.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .16/228القرآفس القرطبيس ج ألحكاـ ينظر: الدامع ((1
 .5/270التأكيؿس البيءاكمس ج كأسرار التنزيؿ أنكار ((2
 .1/645النبكيةس ابف ىشاـس ج السيرة ((3
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 الثالث الفصل

 الرسول سيرة في العسكرية لإلدارة تطبيقية نماذج

 الكريم القرآن فيصمى اهلل عميو وسمم 
 :مباحث أربعة كيشمؿ

 بدر الكبرى غزوة: األول المبحث

 ُأحد غزوة: الثاني المبحث

 )األحزاب(الخندق غزوة: الثالث المبحث

 )العسرة(تبوك غزوة: الرابع المبحث
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 المبحث األول: غزوة بدر الكبرى
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 

 المطمب األول: التعريف بغزوة بدر الكبرى

تطبيق وظائف اإلدارة)تخطيط، وتنظيم، وتوجيو، المطمب الثاني: 

 ورقابة( في غزوة بدر الكبرى
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  األول المبحث
 بدر الكبرى غزوة

 

تعػػد غػػزكة بػػدر الكبػػرل المعركػػة األكلػػى فػػي تػػاريخ السػػالـ كالتػػي دارت بػػيف الحػػؽ كالباطػػؿس كىػػي  
دنده المؤمنيفس كقد انت ر المؤمنكف بقكة إيمػانيـ كرسػكخ عقيػدتيـ ال ػحيحة فييا التي أعز ا عز كدؿ 

طر كتػػاب ا عػػز كتػػككميـ عمػػى ا تعػػالى بقيػػادة ،يػػر البشػػر النبػػي محمػػد  ػػمى ا عميػػو كسػػمـس كقػػد سػػ
كدؿ ىذه المعركة كبٌيف فييا كيؼ أدار النبي  مى ا عميو كسمـ المعركةس ككيؼ كءع ال،طط بمشاركة 

في است،داـ األسػاليب القتاليػة  ككيؼ برعالعدد كالعتادس  مع قمةمدمسو العسكرمس ككيؼ قاـ بتنظيـ دنكده 
ذا قمت بتقسػيـ ىػذا المبحػث إلػى مطمبػيف كىمػا: الدديدة التي لـ تكف معركفة مف قبؿ كأسمكب ال ركؼس ل

المطمػػب األكؿ: التعريػػؼ بغػػزكة بػػدر الكبػػرلس كالمطمػػب المػػاني: تطبيػػؽ كظػػائؼ الدارة،ت،طػػيطس كتنظػػيـس 
 كتكديوس كرقابة( في غزكة بدر الكبرل.

 
 المطمب األول: التعريف بغزوة بدر الكبرى

 يا.الًعٌدة كالعتادس كنتائدك كفي ىذا المطمب سأذكر سبب ىذه الغزكة كدكافعياس كمكاف كقكعياس 
 

 الفرع األول: سبب غزوة بدر الكبرى ودوافعيا
 حئ جئ ييُّ بػػٌيف القػػرآف الكػػريـ سػػبب غػػزكة بػػدر الكبػػرل ككٌءػػأل دكافعيػػاس قػػاؿ ا تعػػالى:  

 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ

األنراؿ: ] َّجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح
إحػدل الطػائرتيف: العيػر كالنريػرس ككػاف إحػراز [س تبٌيف اآليات الكريمة سػبب غػزكة بػدر الكبػرل كىػك 8 – 7

 أراد ا كلكف األ،رلس الطائرة تريد كال قتاؿ فيياس ال التي الطائرة ألنيا العير ليـ يككف أف المؤمنكف تمنكا
ػرىجى  العير أ،ذ بكمماتوس فكاف الدافع ليذه الغزكة ىك الحؽ ليحؽ األ،رل الطائرة إلى التكدو  رىسيػكؿي  حيػث "،ى
م ى الم وً  مىٍيوً  اي   ى م ـى  عى سى س ًعيرى  ييًريدي  كى ٍيشو ت ى قيرى مىعى  حى بىٍيفى  بىٍينىييـٍ  الم وي  دى مىى عىديككًىـٍ  كى ٍيرً  عى " غى  (1،ًميعىادو

 

 الفرع الثاني: مكان وقوعيا 
لممكاف أىمية كبيرة عند ،كض المعارؾس فرييا يحدد مكاف كؿ دندم بما يناسبوس كفييا يحدد دكر  

كؿ سالح كالرماة ككحدة النذار كفرقة المشاة كغيرىاس كالقرآف الكريـ كالسنة النبكية بينت مكاف كقكع غزكة 
 يئ ىئ نئ مئ  زئ ُّ عمػػػى اسػػػـ المكػػػافس قػػػاؿ ا تعػػػالى:  الغػػػزكةبػػػدر الكبػػػرلس حيػػػث سػػػميت 

                                                 

 .3951 س رقـ الحديث5/72 حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب المغازمس باب ق ة غزكة بدرس ج ((1



133 
 

 رث  يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب رب

 يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث

المدينػةس  إلػى األدنػى بػالكاد الػدنيا(: ،بالعدكةف المسمميف كانكاإ [س كالمعنى:42األنراؿ: ] َّ مم  ام
 كالعيػر: مػنكـ( أسػرؿ س ،كالركبالمدينة إلى األق ى بالكاد المشركيف مف ا كعدك: الق كل( بالعدكة ،كىـ

الغزكة في كتػاب ا عػز تءأل مكاف كقكع ىذه كبيذا ي (1،البحرس ساحؿ إلى منكـ أسرؿ مكءع في مكدكد
 . كدؿ مر الن محددان 

 

 الفرع الثالث: الِعّدة والعتاد 
فييػػا ديشػػاف كديػػان لكدػػوس حيػػث كانػػت األدكات العسػػكرية  يتقابػػؿ غػػزكةتعػػد غػػزكة بػػدر الكبػػرل أكؿ  

مقابػػؿ دػػيش  لػػدل المسػػمميف قميمػػة دػػدان بالنسػػبة لكرػػار قػػريشس ككػػاف عػػدد المقػػاتميف المسػػمميف كػػذلؾ قمػػيالن 
يش عػػددان قمػػيالن فػػي الكرػػارس كلكػػف كانػػت معيػػة ا عػػز كدػػؿ حاءػػرة بػػأف دعػػؿ عػػدد المقػػاتميف مػػف كرػػار قػػر 

 ني مي زي  ٰىري ين ىن نن من زن  ُّ اؿ ا تعالى: فس حيث قأعيف المؤمني

 مت خت  حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ  حئ جئ يي ىي

  مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت

 ىن من خن ُّ كتمبيتػاسن قػاؿ تعػالى:  اطمئنانان  زادىـ مما [س كىذا44 – 43األنراؿ: ] َّ حض جض

 [.10األنراؿ: ] َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه  جه ين
: قىػاؿى بػف عػازب  البىػرىاتً  رءػكاف ا عمػييـ عػدد المقػاتميف يػكـ بػدر الكبػرلس فعىػفً كقد ذكر ال حابة  

ابى  كين ػػا ػػدو  أىٍ ػػحى م  ػػم ى ميحى مىٍيػػوً  اي   ى س عى ػػم ـى سى ػػد ثي  كى ابً  ًعػػد ةى  ،أىف  : نىتىحى مىػػى بىػػٍدرو  أىٍ ػػحى ابً  ًعػػد ةً  عى  طىػػاليكتى  أىٍ ػػحى
كا ال ًذيفى  اكىزي س مىعىوي  دى اًكٍز  لىـٍ كى  الن يىرى مىالىثى  عىشىرى  ًبٍءعىةى  ميٍؤًمفه  ًإال   مىعىوي  ييدى  (2،ًمائىةو(. كى

كذكػر أ ػحاب السػػير العتػاد المتػكفر آنػػذاؾ لكػال الرػريقيفس حيػػث كػاف عتػاد المسػػمميف عمػى النحػػك  
س يىتىعىػاقىبيكفى  كىػانيكا بعيػرانس سػبعكف التالي: البؿ بًػؿى مىػةىس ااًلٍمنىػٍيًفس اٍلً لىػـٍ  كىالٌمالى فىرىسىػاًفس  معيػـ إالٌ  يىكيػفٍ  كىاأٍلىٍربىعىػةىس كى

كىانىتٍ  بينما كاف عتاد الكرار عمى النحك التالي: مائة فرسس ًبؿي  كى س سىٍبعىًمائىةً  اٍلً ككاف عػدد الػدركع مائػة  بىًعيرو
 (3،.درع عمى عدد فرسانيـ

 
 
 

                                                 

 .13/563القرآفس الطبرمس ج تأكيؿ في البياف ينظر: دامع ((1
 .3958 س رقـ الحديث5/73ة أ حاب بدرس جدٌ  حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب عً  ((2
 .27-1/24ينظر: المغازمس الكاقدمس ج ((3
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 الغزوةالفرع الرابع: نتائج 
كانت نتائ  ىذه الغزكة المباركة الن ر المبيف لممؤمنيفس رغـ كمرة عػدد كعتػاد المقػاتميف مػف كرػار  

قػػريشو إال أف ا عػػز كدػػؿ أرسػػؿ دنػػده مػػف المالئكػػة ليػػدافعكا عػػف ىػػذه األمػػةس لترفػػع رايػػة التكحيػػد كتكػػكف 
ءػػيـس كىػػذا كمػػو بعػػد تككػػؿ الغمبػػة لممػػؤمنيفس فكانػػت النتيدػػة قيػػر األعػػدات كدحػػرىـس كقتػػؿ قػػادتيـ كأسػػر بع

 حم جم يل ىل مل خل ُّ الدنكد عمى ا تعالى كاستغامتيـ كدعائيـس قاؿ ا تعػالى: 
 حي يهجي ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم
 [10 – 9األنراؿ: ] َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي

 
 الكبرى بدر غزوة في( ورقابة وتوجيو، وتنظيم، تخطيط،)اإلدارة وظائف المطمب الثاني: تطبيق

آف ف القر كيؼ بيٌ ك تطبيؽ كظائؼ الدارة الرئيسة في غزكة بدر الكبرلس في ىذا المطمب سأذكر  
 س كىي عمى النحك التالي:الكريـ ىذه الكظائؼ ككيؼ طبقت

 

 الفرع األول: التخطيط في غزوة بدر الكبرى
البػػػد مػػػف تحقيقػػػوس كىػػػدؼ النبػػػي  ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ كأ ػػػحابو  ان الت،طػػػيط يعنػػػي أف ىنػػػاؾ ىػػػدف 

رءػػكاف ا عمػػييـ مػػف غػػزكة بػػدر الكبػػرل ىػػك إعػػالت كممػػة ا تعػػالى كنشػػر السػػالـس كىػػذا ىػػدؼ أي،ػػركمس 
 لقكتيػا إءػعافان  ذلػؾ فػي  ػمى ا عميػو كسػمـ يػرل قريشس ككاف اقت اد عمى كاليدؼ الدنيكم ىك القءات

 أمكاليػػا دميػػع دمعػػت نيػػاإ قيػػؿ لقػػريش كبيػػرة قافمػػة النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ ب،ػػركج العسػػكريةس فقػػد عمػػـ
ًشٌيةه يممؾ كىالى  قيرىًشيٌ  بمكة يبؽ لـ أنو حتى  (1،القافمة. تمؾ في بو بعث إال ف اعدان  ممقاالن  قيرى

دػػػدان مػػػف الناحيػػػة العسػػػكريةس فػػػلف قطػػػع االقت ػػػاد فػػػي مكػػػة يعنػػػي إلحػػػاؽ  ان كيعػػػد ىػػػذا اليػػػدؼ ميمػػػ 
العسكريةس  القكة عمى قءات عمييا القءات في الءرر كالءعؼ فييا مباشرةنس فال دكلة بدكف اقت ادس كألف

ؼ كرار قريشو أف المسمميف اآلف في حالػة بدايػة القػكةس كىػي بممابػة إنػذار ليػـ مػف طيشػيـ كبيذا األمر عىر 
كانيـ عمػػى المسػػمميفس فػػالمؤمنكف اآلف باسػػتطاعتيـ قطػػع قكافػػؿ التدػػارة المتديػػة إلػػى الػػدكؿ المدػػاكرةس كعػػد

النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ كأ ػحابو رءػكاف ا  يـ مفعمى قريش التركير ديدان في مكقر أف كمعنى ذلؾ
ما القت  اؿ.عمييـس فلما التراىـ مع المسمميف كذلؾ لم محة تدارتيـ كقكافميـس كا 

كاست،دـ النبي  مى ا عميو كسمـ أحدث الكسػائؿ القتاليػة فػي غزكاتػو كدليػؿ ذلػؾ مػا قػاـ بػو مػف  
كءعو لم،طط سكات كانت قبؿ المعركة أك أمنائيا أك بعدىاس فأكؿ ما فعمو  مى ا عميو كسمـ ىك تككيف 

قاؿ ا تعػالى:  ذرسمدمس استشارم عسكرم م غر مككف مف أىؿ ال،برة كاال،ت اص كالحباب بف المن
كىػػػػػػػػدؼ ىػػػػػػػػذا [، 159آؿ عمػػػػػػػػراف: ] َّرب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ٰىٌٍَُّّّّ ُّ 

                                                 

 .27-1/24المغازمس الكاقدمس جينظر:  ((1
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المدمػػس لكءػػػع ال،طػػػط التػػػي تتعمػػػؽ بػػػأمر المعركػػػة كرسػػػـ سياسػػػات المعركػػػة مػػػف ا،تيػػػارىـ لممكػػػافس كمػػػف 
رداؿ االست،بارات كدنكد النذار المبكر كغيرىػا  تكزيعالت،طيط العممياتي كاليدكـ كالغارة كالدفاعس كمف 

 مف األمكر.

كبعػػػدىا قػػػاـ  ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ بالتعبئػػػة لدنػػػكده المقػػػاتميفس كحٌرءػػػيـ عمػػػى القتػػػاؿس كأعطػػػاىـ  
 رث ىتيت نت مت  زت رت يب ُّ تعميمػػػات القيػػػادة العسػػػػكرية الممزمػػػةس قػػػاؿ ا تعػػػػالى: 

 ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث
  حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل
 َّ مج حج مث متهت خت  حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ

 [.66 – 65األنراؿ: ]
 سػمألكما استحدث أسمكب العالـ العسكرمس كىك أسػمكب دديػد ءػمف األسػاليب القتاليػةس حيػث  

باليدـك العالمي الشػرس عمػى كرػار قػريشس فقتػاؿ  (1،النبي  مى ا عميو كسمـ لمشاعر حساف بف مابت
اًئشىػػةى رءػػي ا عنيػػاس الكممػػة أحيانػػان أشػػد مػػف قتػػاؿ السػػيكؼس فعىػػفٍ  ػػم ى اً  رىسيػػكؿى  أىف   عى مىٍيػػوً  اي   ى س عى ػػم ـى سى  كى

كا: قىاؿى  ٍيشناس ،اٍىدي مىٍييىا أىشىدُّ  فىًلن وي  قيرى ػةى  اٍبفً  لىىإً  فىأىٍرسىؿى  ًبالن ٍبًؿ( رىٍشؽو  ًمفٍ  عى كىاحى رى
(: فىقىػاؿى  (2، ـٍ ييػ ػاىيـٍ  ،اٍىدي  فىمىػـٍ  فىيىدى

ػؿى  ييػٍرًضس س ٍبػػفً  كىٍعػبً  ًإلىػى فىأىٍرسى اًلػؾو مى
ـ   (3، ػؿى  ميػ س ػافى  ًإلىػػى أىٍرسى س فىأىتىػاهي  ٍبػفً  حى س ػػافي فىقىػاؿى  مىابًػتو  قىػػدٍ  اً  رىسيػكؿى  يىػا: حى

س ًلي لى، صى  ؽك  بىعىمىؾى  كىال ًذم نىسىبىؾى م ن ؾى  ًباٍلحى ىسي ا ًمٍنييـٍ  (4،ألى اًئشىػةي  قىالىػتٍ . اٍلعىًدػيفً  ًمػفى  الش ٍعرىةي  تيسىؿُّ  كىمى  فىسىػًمٍعتي : عى
ػػػػم ى اً  رىسيػػػػكؿى  مىٍيػػػػوً  اي   ى س عى ػػػػم ـى سى س ػػػػافى  يىقيػػػػكؿي  كى كحى  ،ًإف  : ًلحى س يىػػػػزىاؿي  الى  اٍلقيػػػػديسً  ري يكػػػػديؾى ػػػػا ييؤى ػػػػفً  نىافىٍحػػػػتى  مى  اً  عى

قىالىتٍ  كىرىسيكًلًو(س م ى اً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : كى مىٍيوً  اي   ى م ـى  عى سى اىيـٍ : يىقيكؿي  كى س افي  ،ىىدى كىاٍشتىرىى(. فىشىرىى حى
،5) 

ككػػػػاف قائػػػػد ىػػػػذه الغػػػػزكة  ػػػػمى ا عميػػػػو كسػػػػمـ يدتمػػػػع كيءػػػػع ال،طػػػػط بالتعػػػػاكف مػػػػع المدمػػػػس 
القيادة كمنيػا ت ػدر التعميمػاتس حيػث كػاف ت،طيطػو مػف االستشارم العسكرم في عريشتو التي تعد مركز 

دا،ػػؿ أرض المعركػػةس كقبػػؿ تييئػػة الدنػػكد ككءػػع الدنػػدم فػػي مكانػػو المناسػػبس أراد معرفػػة األمػػكر الميمػػة 
                                                 

ػػػافي  ((1 س  ػػػاًعري س مىابًػػػتً  ٍبػػػفي  حى ػػػم ى اً  رىسيػػػكؿً  شى مىٍيػػػوً  الم ػػػوي   ى ػػػم ـى  عى سى ٍنػػػويس اٍلمينىػػػاًفألي  كى ي ػػػدي  كىاٍلمينىاًءػػػؿي  عى كحً  اٍلميؤى ٍبػػػدً  أىبىػػػك اٍلقيػػػدُّكًسس بًػػػري  عى
كىافى  الر ٍحمىًفس ا ييكىن ى كى سىاـً  ًبأىًبي أىٍيءن مىًتوً  اٍلحي م ى اً  رىسيكؿً  عىفٍ  ًلمينىاءى مىٍيوً  الم وي   ى م ـى  عى سى س أىٍعرىاضى  ًبوً  اٍلغىاًزم ًبًمسىاًنوً  كى  اٍلميٍشًرًكيفى
اًىًمي ةً  ًفي ًستكيفى  سىنىةنس كىًعٍشًريفى  ًمائىةن  عىاشى  ًستكيفى  اٍلدى س ًفي كى ـً ٍسالى  .2/845ينظر: معرفة ال حابةس أبك نعيـس ج اٍلً

 استشػيد أف إلػى بعػدىا كمػا بػدران  كشػيد العقبػةس ليمػة النقبات أحد ككافس محمد س أبكالمشيكر الشاعر سركاحة بف الم و عبد ((2
 .4/72س ينظر: ال ابة في تمييز ال حابةس ابف حدرس جبمؤتة

 كت،مٌػؼ بعػدىاس كما أحدا كشيد بدر عف كت،ٌمؼ بيا كبايع العقبة شيدس الٌسممي األن ارم الم و عبد أبكس مالؾ بف كعب ((3
 .5/457الم در السابؽس جس ينظر: عمييـ تيب الذيف المالمة أحد كىك تبكؾس في
م ؿى  كاٍنسىؿ  " ((4 رىجى  أىم بىٍيًنًيـٍ  ًمفٍ  كاٍنسىؿ  : الدكىرم ساست،رات في اٍنطىمىؽ: كتىسى  .11/339"س لساف العربس ابف منظكرس ج،ى
س 2490 ػػحيأل مسػػػمـس مسػػمـس كتػػػاب فءػػائؿ ال ػػػحابةس بػػاب فءػػػائؿ حسػػاف بػػػف مابػػت رءػػػي ا عنػػوس رقػػػـ الحػػػديث ((5
 .4/1935ج
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كالتػػي يدػػػب معرفتيػػا قبػػػؿ كءػػػع الدنػػكد فػػػي مكػػػانيـس أال كىػػي المعمكمػػػات االسػػػتباقية التػػي ت،ػػػص شػػػئكف 
ىمػػػا النػػػذار المبكػػػر ككحػػػدة االسػػػت،بارات كىمػػػا ءػػػمف أسػػػاليب القتػػػاؿ العػػػدكس فاسػػػت،دـ أسػػػمكبيف دديػػػديف 
كس ٍبفي  الحديمة اآلفس حيث أرسؿ بىٍسبىسي  ٍمػرو  كنػكع العسػكرية ك،ططيػـ كتحركػاتيـ المشػركيف أ،بػار ثيبحػ عى

اًرمىػةي  قكاتيـ ػع فػي كحػدة النػذار المبكر،الر ػد( حى  كعددىاس كىػذا مػا يسػمى اآلف بكحػدة االسػت،باراتس كىكىءى
سيرىاقىةى  ٍبفي ا

الذم كاف في الن ظ ارىًة. (1،
 ،2) 

الدنكد بنرسو كيءػع كػؿ فػرد بمكانػو المناسػب لػوس مطبقػان لقػكؿ  كبعد دمعو لممعمكمات أ،ذ ي ؼ 
[س 4ال ؼ: ] َّحج متهتمث خت حت جت هب مب خب حب ُّ ا تعالى: 

 عمػى الدنػكد كءػع فرػي القتػاؿس أسػاليب فػي معركفة تكف لـ التي الدديدة األساليب مف األسمكب ىذا كيعد
 حتمان  العسكريةس كاألسمحة كاآلالت األدكات كمعيـ العسكرم المباس يرتدكف كىـ كاستعراءيـ  ركؼ ىيئة

 العظيمة. القكة ىذه مشاىدتيـ عند كالرعب ال،كؼ قمكبيـ في كسيقذؼ األعدات نركس عمى سيؤمر
كما است،دـ النبي  مى ا عميو كسػمـ كحػدة الرمػاةس كىػي مػا تسػمى اآلف ،بكحػدة القػنص(س كىػذا 

 َّ مح جح مج حج مث هت ُّ س قاؿ ا تعالى: بوما أمر ا عز كدؿ نبيو  مى ا عميو كسمـ 

ٍمػيي أىالى ًإف  القيػك ةى كمعنى القكة ىنا كما بينيػا  ػمى ا عميػو كسػمـ: ، [س60األنراؿ: ] ا تعػالى:  كقػاؿ (3،(الر 
 [.17األنراؿ: ] َّ خن حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ 

كبعد استعراض األسػاليب القتاليػة ك،طػط النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ فقػد كانػت نتػائ  ىػذه الغػزكة 
 مى بأف ن ر ا عز كدؿ الرئة القميمة المؤمنةس كىذا الن ر ىك تكفيؽ مف ا تعالىس حيث كاف النبي 

 باف عمى ا تعالىس ككانكا يكمركف الدعات كاالستغامة يا عميو كسمـ ك حابتو رءكاف ا عمييـ متككم
 خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ تعػػالى بػػأف ين ػػرىـ عمػػى عػػدكىـس قػػاؿ ا تعػػالى: 

 مي خي حي يهجي ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم
 [.10 – 9األنراؿ: ] َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي
 
 
 
 

                                                 

 يـك نظارنا ،رج ككاف الحكضس مف يشرب كىك قتؿ بسيـس شييدناس يكمئذ كقتؿ بدرناس شيد الحارثس بف سراقة بف حارمة ((1
 .1/308ج ابف عبد البرس األ حابس معرفة في االستيعاب: ينظر .األن ار مف ببدر يكمئذ قتؿ قتيؿ أكؿ بدرس كىك

 حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب المغازمس باب تسمية مف سمى مف كيراقبكنوس  شيت إلى ينظركف الذيف النظارة: ىـ ((2
 .5/87أىؿ بدرس ج

. كقػاؿ األلبػاني: 3083 س رقػـ الحػديث5/270س الترمذمس أبكاب ترسير القرآفس باب كمػف سػكرة األنرػاؿس جسنف الترمذم ((3
  حيأل.
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 الثاني: التنظيم في غزوة بدر الكبرىالفرع 
يعد التنظيـ الكظيرة المانية مف كظائؼ الدارة الرئيسة كما عدىا عممػات الدارةس كىنػا سػأبٌيف كيػؼ  

 طٌبؽ النبي  مى ا عميو كسمـ كظيرة التنظيـ كما ذيكر في كتاب ا عز كدؿ.
ب ال ػركؼ فػي القتػاؿس حيػث كػاف يػنظـ سابقان أف النبي  مى ا عميو كسمـ است،دـ أسمك  ذىكرتي 

يناسبو كي مأل لوس كفعؿ ذلؾ ألف ىذا مػا يحبػو ا  في المكءع الذمقكاتو بنرسوس كيءع الدندم المقاتؿ 
 متهتمث خت حت جت هب مب خب حب ُّ عػػػػػػػػػػػػػز كدػػػػػػػػػػػػػؿس قػػػػػػػػػػػػػاؿ ا تعػػػػػػػػػػػػػالى: 

 حم هلجم مل خل حل  جل مك لك خك  ُّ [س كقػػػػػاؿ تعػػػػػالى: 4ال ػػػػػؼ: ] َّحج
مدػالس  كترتػب لتػكطف كتيػيت ؾأم ،ردت غدكة مف بيتػكالمعنى: [، 121آؿ عمراف: ] َّ مم خم

 (1،.لمقاتميف مف قكمؾاكمكاءع 
 

 الفرع الثالث: التوجيو في غزوة بدر الكبرى
التكديػػو مػػف كظػػائؼ الدارة الرئيسػػةس كقػػد اسػػت،دـ النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ ىػػذه الكظيرػػة فػػي  

كسػمـ يقػـك بتكديػو قكاتػو مػف ال ػحابة رءػكاف معاركو كغزكاتو كمياس فري غػزكة بػدر كػاف  ػمى ا عميػو 
س كتػػكديييـ السػػت،داـ كحػػدات قتاليػػة دديػػدة ممػػؿ: كحػػدة ان مت،  ػػ ان عسػػكري ان ا عمػػييـس سػػكات كػػاف تكدييػػ

لرفػرادس يحػميـ عمػى  ان معنكيػ ان تكدييػ أكالرماةس ككحدة النذار المبكر،الر د(س ككحدة االست،بارات كغيرىاس 
لػػرحمفس كيغػػرس فػػييـ العقيػػدة الراسػػ،ة ال ػػحيحة كالسػػمكؾ الحسػػفس كسػػكرة األنرػػاؿ القتػػاؿس كيػػرغبيـ بدنػػة ا

األنرػػاؿ: ] َّ ىتيت نت مت  زت رت يبُّ ،يػػر ممػػاؿ لتمػػؾ التكدييػػاتس قػػاؿ ا تعػػالى: 
 خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض ُّ كقاؿ سبحانو كتعػالى:  [س65

 حس  جس مخ جخ مح جح مجُّ [س كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: 45األنرػػػػػػاؿ: ] َّ حق مف
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس
 [.16 – 15األنراؿ: ] َّ مك لك حكخك جك مق حق مف خف

 كىذه اآليات تدؿ عمى التعميمات كالتكدييات المكدية لمدنكد قبؿ البدت في القتاؿ.
 

                                                 

 .5/390س العانيس جبياف المعانيينظر:  ((1
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كمػػػا بٌينػػػًت السػػػنة النبكيػػػة كيػػػؼ كػػػاف النبػػػي  ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ يكدػػػو دنػػػكدهس كيػػػأمرىـ بػػػأكامر 
ٍنػويس الم ػوي  رىًءػيى  أيسىػٍيدو  أىًبي عسكريةس فعىفٍ  ػم ى الم ػوً  رىسيػكؿي  لىنىػا قىػاؿى : قىػاؿى  (1،عى مىٍيػوً  اي   ى ػم ـى  عى سى  ،ًإذىا: بىػٍدرو  يىػٍكـى  كى

ـٍ  س (2،أىٍكمىبيككي ـٍ (. كىاٍستىٍبقيكا فىاٍرميكىي ـٍ نىٍبمىكي
،3) 

 
 الفرع الرابع: الرقابة في غزوة بدر الكبرى

النبي  مى  عميو كسمـ ىذه الكظيرة الميمةس فكاف النبي  ػمى ا عميػو كسػمـ يراقػب كقد طبؽ  
 تحركػػات العػػدك عػػف كمػػبس حيػػث أرسػػؿ العيكف،االسػػت،بارات( لمعرفػػة عػػددىـ كعتػػادىـ كقػػكتيـس فقػػد أرسػػؿ

كس ليبعث كيراقب ٍبفي  بىٍسبىسي   كتحركاتيـ. المشركيف أ،بار عىٍمرو
 راده كدنكده بنرسوس كدليؿ ذلؾ حينما أراد تقسيـ الغنائـ لممقاتميفس فعىفٍ ككذلؾ كاف يتابع كيراقب أف 
س ٍبفً  ميٍ عىبً  لىػتٍ : قىاؿى  (5،أىًبيًوس عىفٍ  (4،سىٍعدو ػٍبتي : آيىػاتو  أىٍربىػعي  ًفػي   نىزى ػم ى الن بًػي   بًػوً  فىػأىتىى سىػٍيرناس أى ى مىٍيػوً  اي   ى  عى
س م ـى سى ػٍعوي(س: فىقىػاؿى  (6،نىركٍمًنيػًوس اًس رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  كى ـ   ،ءى س ميػ ـى ػم ى الن بًػيُّ  لىػوي  فىقىػاؿى  قىػا مىٍيػوً  اي   ى ػم ـى  عى سى ػٍعوي : كى  ،ءى
ٍيػػثي  ًمػػفٍ  ٍذتىػػوي(س حى ـ   أى،ى س ميػػ ـى ػػٍعوي(س: فىقىػػاؿى  اًس رىسيػػكؿى  يىػػا نىركٍمًنيػػوً : فىقىػػاؿى  قىػػا ـىس ،ءى  نىركٍمًنيػػًوس اًس رىسيػػكؿى  يىػػا: فىقىػػاؿى  فىقىػػا

نىاتى  الى  كىمىفٍ  أىؤيٍدعىؿي  م ى الن ًبيُّ  لىوي  فىقىاؿى  (7،لىويُ غى مىٍيوً  اي   ى م ـى  عى سى ٍعوي : كى ٍيثي  ًمفٍ  ،ءى ٍذتىوي(س حى لىتٍ : قىاؿى  أى،ى  ىىًذهً  فىنىزى
 (8،.[1: األنراؿ] َّ َوالرَُّسولِ  ِلمَّوِ  اأْلَْنَفالُ  ُقلِ  اأْلَْنَفالِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ  ُّ: اآٍليىةي 

 

                                                 

اًلؾي  كىاٍسميوي  الس اًعًدمُّ  أيسىٍيدو  أىبيك ((1 ًبيعىةى  ٍبفي  مى دناس بىٍدرناس أيسىٍيدو  أىبيك شىًيدى س رى ٍندىؽىس كىأيحي  ا  ػٌمى الم وً  رىسيكؿً  مىعى  كيم يىا كىاٍلمىشىاًىدى  كىاٍل،ى
كىانىتٍ  كسمـ عميو  .3/558عدس جس ابف سالكبرل الطبقات ينظر: .اٍلرىٍتألً  يىٍكـى  سىاًعدىةى  بىًني رىايىةي  مىعىوي  كى
ترسػير غريػب مػا فػي ال ػحيحيف "س أم قربكا منكـ كالكمب القرب كيقاؿ أكمب ال يد إذا أمكف مػف نرسػو لقربػوأكمبككـ: " ((2

 .1/111س األزدمس جالب،ارم كمسمـ
 .5/78س ج3984  حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب المغازمس رقـ الحديث ((3
 ينظػر: الطبقػات .كمائػة مػالث سػنة م ػعب زىػرةس تػكفي بػف منػاؼ عبػد بػف أىيػب بػف كقػاص أبػي بػف سعد بف م عب ((4

 .5/129الكبرلس ابف سعدس ج
 أسػمـ السػالـس فػي سػبعة سػابع كػاف إسػحاؽس أبك مناؼس عبد بف أىيب بف مالؾ كقاص أبي كقاصس كاسـ أبي بف سعد ((5
دىٍيًبيىةىس بىٍدرناس ستةس شىًيدى  بعد سىاًئرى  كىاٍلحي دي  كىىيكى  اٍلمىشىاًىًدس كى   ػمى ا رسػكؿ أف كأ،بػر الشػكرلس فػييـ عمػر دعػؿ الذيف الستة أىحى
فكيى  كسػػمـ عميػػو ا ػػٍنييـٍ  كىىيػػكى  تيػػكي ػػدي  عى س كىػػك أىحى ٍشػػييكدي  اٍلعىشىػػرىةً  رىاضو ن ػػًةس لىييػػـٍ  اٍلمى كىػػافى  ًباٍلدى ػػابى  كى ٍشػػييكرنا الػػد ٍعكىةً  ميدى س مى ػػاؼي  بًػػذىًلؾى  تي،ى

تيػػوي  ػػىس دىٍعكى تيٍردى ابىًتيىػػا ًفػػي ييشىػػؾُّ  ال كى س ًإدى ـٍ  معرفػػة فػػي ينظػػر: االسػػتيعاب .ك،مسػػيف ممػػاف سػػنة كقػػاص أبػػي بػػف سػػعد مػػات ًعٍنػػدىىي
 .2/606س جابف عبد البراأل حابس 

اآلمػػارس  معػػاني شػػرح فػػي األ،بػػار مبػػاني تنقػػيأل فػػي األفكػػار ن،ػػب .الغنيمػػة كىػػك النرػػؿس مػػف كأ ػػمو التنريػػؿس مػػف" نرمنيػػو" ((6
 .13/62العينيس ج

الحػػربس شػػرح محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقيس  ػػحيأل مسػػمـس  فػي لػػو كرايػػة كال نرػػع ال أم الكرايػػة ىػػك الغنػػات :لػػو غنػػات ال كمػف ((7
 .3/1367ج
 .1367 /3س ج1748  حيأل مسمـس مسمـس كتاب الدياد كالسيرس باب األنراؿس رقـ الحديث ((8
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 المبحث الثاني: غزوة ُأحد
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 

 المطمب األول: التعريف بغزوة ُأحد

تطبيق وظائف اإلدارة)تخطيط، وتنظيم، وتوجيو، المطمب الثاني: 

 ورقابة( في غزوة ُأحد
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 المبحث الثاني
 غزوة ُأحد

 

المسػممكف ءػد المشػركيفس كىػي أعظػـ مػف غػزكة بػدر تعد غػزكة أيحػد مػاني المعػارؾ التػي ،اءػيا  
الكبرل مف ناحية العدة كالعتاد كاالستعداداتس فقد تحدث القرآف الكريـ عف ىػذه الغػزكة بالتر ػيؿ فػي سػكرة 
آؿ عمػرافس كسػأقـك بسػػرد تمػؾ الغػزكة العظيمػػةس لػذا قمػت بتقسػػيـ ىػذا المبحػث إلػػى مطمبػيف كىمػا: المطمػػب 

( كرقابػػة كتكديػػوس كتنظػػيـس ت،طػػيطس،الدارة كظػػائؼ زكةس كالمطمػػب المػػاني: تطبيػػؽاألكؿ: التعريػػؼ بيػػذه الغػػ
 .أيحد غزكة في
 

 ُأحد بغزوة التعريف: األول المطمب
 .الغزكة كنتائ  كالعتادس الًعٌدةك  كقكعياس كمكاف الغزكةس ىذه سبب المطمب ىذا في سأذكر

 

 ُأحد غزوة سبب: األول الفرع
ليػػذه الغػزكة أف كرػار قػػريش يريػدكف أ،ػذ المػػأر لمػا لحػؽ بيػػـ مػف ىزيمػة كقتػػؿ  كػاف السػبب الػرئيس 

كأسػػػر يػػػكـ بػػػدر الكبػػػرلس حتػػػى أف أكؿ مػػػا فعمػػػو كرػػػار قػػػريش أنيػػػـ احتدػػػزكا العيػػػر التػػػي قػػػد ندػػػا بيػػػا أبػػػك 
فمػـ تػزؿ ىػذه العيػر محتدػزة حتػى قػاـ أ ػحابيا ببيعيػا ليػتـ تدييػز الدػيش لمعركػة قادمة،أيحػد(س  (1،سريافس

ا ييقىاؿي "كى  س أىبىا يىا: قىاليكا إٌنمى يىػاس اٍعػًزؿٍ  ميػـٌ  اٍلًعيرى  ًبعٍ  سيٍريىافى كىانىػتٍ  أىٍربىاحى س أىٍلػؼى  اٍلًعيػري  كى كىػافى  بىًعيػرو ػاؿي  كى ٍمًسػيفى  اٍلمى  ،ى
" أىٍلؼى   يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ  ُّ   حتػى نػزؿ قػكؿ ا تعػالى: (2،ًدينىارو

: األنراؿ] َّ ىفيف يث ىث نث زثمث رث يت ىت  نت مت زت
36]. 

 

 الفرع الثاني: مكان وقوعيا
 فػػيلػػـ يكػػف النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ محتكػػران الػػرأم فػػي أمػػكر الػػدنيا الت،  ػػية التػػي لػػـ ينػػزؿ  

شػػأنيا الػػكحيس فقػػد كػػاف النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ كميػػر االستشػػارةس حيػػث ادتمػػع النبػػي  ػػمى ا عميػػو 
كسمـ مع مدمسو العسكرم الم غرس لمبحث كالمشاكرة في آ،ر مستددات تحرؾ الكرارس فاستشارىـ بمكاف 

دفاعس ككافػػؽ ىػػذا الػػرأم المعركػػةس ككػػاف رأمي النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ البقػػات فػػي المدينػػة كىػػك مكقػػؼ الػػ
                                                 

ػػٍ،ري  سيػٍريىافى  أىبيػك ((1 ػٍربً  بػفي   ى ي ػةى  بػػفً  حى ػًكمُّ  أيمى س رىٍأسي س األيمى قىائًػديىيـٍ  قيػػرىٍيشو س يىػٍكـى  كى ػػدو يىػٍكـى  أيحي ٍنػدىؽً  كى لىػػوي س ال،ى ػػٍعبىةهس كىأيميػٍكره  ىىنىػاته  كى   ى
ـى  الرىػٍتأًلس يىػٍكـى  ًباًلٍسػالىـً  اي  تىدىارىكىوي  لىًكفٍ  ػاًئؼو  ميٍكػرىهو  ًشػٍبوى  فىأىٍسػمى ـ  س ،ى ػميألى  أىي ػاـو  بىٍعػدى  ميػ كىػافى س ًإٍسػالىميوي   ى ًمػفٍ  العىػرىًبس ديىىػاةً  ًمػفٍ  كى  أىٍىػؿً  كى
س كىالش ػػرىؼً  الػر ٍأمً  ـٍ ػػًيدى  ًفػٍيًي نىٍينػػانس فىشى ػػم ى- اً  رىسيػٍكؿي  ً ػػٍيريهي  كىأىٍعطىػاهي  حي مىٍيػوً  الم ػػوي   ى ػػم ـى  عى سى  كىأىٍربىًعػػٍيفى  اًلبًػػًؿس ًمػفى  مائىػػةن  الغىنىػػاًئـً  ًمػفى  -كى
فكيى س ًبذىًلؾى  يىتىأىل ريوي  الد رىاًىـً  ًمفى  أيٍكًقي ةن  ًدٍينىةً : تيكي مىالىًمٍيفى  ًإٍحدىل سىنىةى  ًبالمى  .107-2/106ينظر: سير أعالـ النبالتس الذىبيس ج .كى
 .1/200المغازمس الكاقدمس ج ((2
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زعيـ المنافقيف عبدا بف أيبػي ابػف سػمكؿس كلكػف كانػت آرات بػاقي المدمػس ال،ػركج ،ػارج المدينػة كااللتحػاـ 
مػػع دػػيش الكرػػارس حتػػى  ػػدرت التعميمػػات النبكيػػة بػػالتحرؾ كالقتػػاؿ ،ػػارج المدينػػةس فديٌػػز النبػػي  ػػمى ا 

فػػكؽ المغرػػرس كانطمػػؽ حتػػى ك ػػؿ ديشػػو إلػػى دبػػؿ  (2،كبيءػػة (1،عميػػو كسػػمـ نرسػػوس فمػػبس درعػػيف كمغرػػران 
 (4،كبيذا المكاف كاف تمركز ديش المسمميفس كسميت الغزكة باسـ ىذا المكاف. (3،أيحدس

 

 والعتاد الِعّدة: الثالث الفرع
كبعد ىزيمة الكرار في غزكة بدر الكبرلس انرعؿ كرار قريش مف ىذه الحادمة األليمةس فقامكا بدمع  
كالػػػػذىب لتدييػػػػز ديشػػػػيـ لقتػػػػاؿ النبػػػػي  ػػػػمى ا عميػػػػو كسػػػػمـ كأ،ػػػػذىـ لممػػػػأرس فقػػػػاـ كرػػػػار قػػػػريش األمػػػػكاؿ 

 مػف المدينػةس حتػى قػالكا: "يىػا بػي  ػمى ا عميػو كسػمـ كاستئ ػاؿ المػؤمنيفبالتحريض عمى غزك كقتػاؿ الن
س مىٍعشىرى  ٍيشو م ػدنا إف   قيرى س قىػدٍ  ميحى ـٍ كي تىػرى قىتىػؿى  كى س كى ـٍ كي ػاؿً  ًبيىػذىا كنىػافىأىًعيني  ً،يىػارى مىػى اٍلمى ٍربًػًوس عى نىػا ًمٍنػوي  نيػٍدًرؾي  فىمىعىم نىػا حى  مىٍأرى
ابى  ًبمىفٍ   ((5.فىرىعىميكا" ًمن اس أى ى

 فىػرىسس مس كمعيػـ مائتػاكاستعد ديش الكرػار بعػدد ال بػأس بػو فكػاف عػدد دنػكدىـ مالمػة آالؼ دنػد 
بالءػػػافة إلػػػى ،ػػػركج بعػػػض النسػػػات معيػػػـس ليقكمػػػكا بميمػػػة  (6،بعيػػػرس آالؼ كمالمػػػة دارع سػػػبعمائة كفػػػييـ

 (7،تحريض أزكاديـ عمى القتاؿس كتذكيرىـ بأ،ذه لممأر مف ىزيمتيـ في غزكة بدر الكبرل.
كفي المقابػؿ كػاف عػدد دػيش المػؤمنيف المكحػديف سػبعمائة دنػدم مقاتػؿس ككػاف عػدد الرمػاة يكميػا  

 (8،،مسكف ردالن مف ءمف العدد الدمالي.
 

 الغزوة نتائج: الرابع لفرعا
تتبعػػت كتػػب السػػير لمعرفػػة نتيدػػة ىػػذه الغػػزكةس فكدػػدت ا،ػػتالؼ العممػػات فػػي ذلػػؾس فمػػنيـ مػػف قػػاؿ  

ػػنى  ـز الكرػػارس كعنػػد ارتكػػابيـ م،الرػػة أكامػػر القيػػادة تحػػكؿ مػػف ن ػػر إلػػى ر ا المػػؤمنيف بدايػػة األمػػر كىىػػ ى
 فػػي كال أيحػػد فػػي ييػػـز لػػـ كسػػمـ عميػػو ا  ػػمى النبػػي ىزيمػػةس كمػػنيـ مػػف قػػاؿ الن ػػر التػػاـ لممػػؤمنيفس فػػلف

                                                 

العػربس . ينظػر: لسػاف الػرأس تغطػي أم تغرػر ألنيػا بػالغرير كك ػرتس ييمػبس الرأس قدرً  عمى الدركع مف نسي المغرر:  ((1
 .12/109ابف منظكرس ج

 .8/301س ينظر: لساف العربس ابف منظكرس جال،كذةي  كىًىيى البيءة:  ((2
الزيػػاراتس اليػػركمس  معرفػػة إلػػى أحػػدس ينظػػر: الشػػارات كقعػػة بػػو إلييػػاس الدبػػاؿ أقػػرب كىػػك المدينػػةس شػػمالى :أحػػد دبػػؿ ((3
 .1/81ج
 .2/63س ابف ىشاـس جالنبكية السيرةس 1/219ينظر: المغازمس الكاقدمس ج ((4
 .2/60السيرة النبكيةس ابف ىشاـس ج ((5
 .1/204ينظر: المغازمس الكاقدمس ج ((6
 .2/62ج ىشاـس ابف النبكيةس السيرةينظر:  ((7
 .2/65ج سينظر: الم در السابؽ ((8
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س كسمـ عميو ا  مى النبي إف :قاؿ مف كرر عمى العمـ أىؿ نص كقد غيرىاس  فقد قاؿ بعػض العممػات ىيـز
س ًفػي "كىاٍسػتيًتيبى : النبي  مى ا عميػو كسػمـبلمف ينسب كيمحؽ اليزيمة كالنقص   (1،ًبتىٍكًذيبًػًو"س أىٍعمىػفى  أىكٍ  ىيػًزـى

ػػدو  يىػػٍكـي  كمػػنيـ مػػف قػػاؿ كػػاف ىػػذا بػػالت كم ػػيبة كمحنػػة لممػػؤمنيف المداىػػديفس "كىػػافى  تو  يىػػٍكـى  أيحي ميً ػػيبىةو  بىػػالى  كى
س تىٍمًحيصو س بًػوً  الم ػوي  اٍ،تىبىرى  كى ػٍؤًمًنيفى ػفى  اٍلمي مىحى س بًػوً  كى نىػاًفًقيفى ػافى  ييٍظًيػري  كىػافى  ًمم ػفٍ  اٍلمي يمى  ميٍسػتىٍ،ؼو  كىىيػكى  ًبًمسىػاًنًوس اٍلً

ػػػػا قىٍمبًػػػػًوس ًفػػػػي بًػػػػاٍلكيٍررً  يىٍكمن ـى  كى ػػػػفٍ  ًفيػػػػوً  الم ػػػػوي  أىٍكػػػػرى تىػػػػوي  أىرىادى  مى يىتًػػػػًو" أىٍىػػػػؿً  ًمػػػػفٍ  ًبالش ػػػػيىادىةً  كىرىامى : قػػػػاؿ ا تعػػػػالى (2،.ًكالى
 مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب  ىب مبنبُّ 
 ام ىليل مل يك ىك اكلكمك يق ىق ىفيف يث ىث نث
  حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ننىنين من ممرنزن

فػي نتيدػة  (3،كلكف الذم أؤيده كأرتءيو قػكؿ العػالـ العسػكرم محمػكد شػيت ،طػاب[، 152آؿ عمراف: ] َّ
 تيظيػر مػف الناحيػة العسػكرٌية المعركػة مناقشػة ألف   لممسػمميفس ن ػرنا أيحػد غػزكة نتيدػة غزكة أحدس حيث عدٌ 

 حتػى المعركػةس ابتػداتً  فػي أكالن  انت ػركا قػدً  المسػمميف بػأف   ذلػؾ ،سائرىـس ًمف الرغـ عمى المسمميف انت ار
 الردعػة ،ػطك  كقطػع المسػمميف التراؼ ديش الكرػار كراتى  كلكف أرض المعركةس مف المشركيف طردى  استطاعكا
 دعىػػؿ المعركػػة فػػي المكقػػؼ كىػػذا الدكانػػبس كافػػة ًمػػف المسػػمميف عمػػى تيطبػػؽ المشػػركيف قػػك ات دعىػػؿ عمػػييـس
 عسػكريًّا معركػة كػؿ نتيدة فٌ حيث إ لحظةس آً،ر إلى دانًبيـ في الن ر بًقي كلكف تكميرس المسمميف ،سائر

 عمػى المبػـر القءػات كىػك القتػاؿس ىدؼً  عمى بالح كؿ تقاس بؿ فقطس األركاح في ال،سائر بعدىد تيقاس ال
 (4،.ن رنا لممشركيف المكقؼ ىذا اعتبار يمكف كال يحديثس لـ الذم ىك كىذا كمعنكيًّاس ماديًّا العدكك 

 
 ُأحد غزوة في( ورقابة وتوجيو، وتنظيم، تخطيط،)اإلدارة وظائف تطبيقالمطمب الثاني: 

سٌطر القرآف الكريـ كظائؼ الدارة األربعة في غزكة أيحدس كسأقكـ ببياف تمؾ الكظائؼ التي طبقيا  
 النبي  مى ا عميو كسمـس كىي عمى النحك التالي:

 
 
 

                                                 

 .1/239المالكيس ج إسحاؽ بف ،ميؿس ،ميؿ العالمة م،ت ر ((1
 .2/105جس ىشاـس ابف النبكيةس السيرة ((2
بػػػػالعراؽس كدرس فػػػػي المدػػػػاالت العسػػػػكرية  المك ػػػػؿ مدينػػػػة فػػػػي س كلػػػػد،طػػػػاب شػػػػيت محمػػػػكد الػػػػركف المػػػػكات المداىػػػػد ((3

 كالدامعػػػات كالمعاىػػػد المػػػدارس فػػػي كالتػػػدريس لمتػػػأليؼ كميػػػان  ترػػػرغالت،  ػػػيةس ككػػػاف متبحػػػران فػػػي العمػػػـك العسػػػكريةس حيػػػث 
قس ينظػػر: قػػادة فػػتأل األنػػدلسس تردمػػة 1420 عػػاـ محػػـر 27 بتػػاريخ المنيػػة كافتػػو كميػػاس العربيػػة الػػبالد أردػػات فػػي العسػػكرية

 .15-1/7مكدزة عف محمكد شيت ،طابس ج
 .187-1/186ينظر: الرسكؿ القائدس ،طابس ج ((4
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 الفرع األول: التخطيط في غزوة ُأحد
مف كرار قريش بدمع األمكاؿ كالذىب ليأ،ذكا المأر كينالكا مف النبي  مى ا عميو  قاـ أعدات ا 

كسمـ بسبب ما لحؽ بيـ مف ىزيمة في غزكة بدر الكبرلس فكاف ىدؼ المشركيف ىك أ،ذىـ لممأر كاستعادة 
األٌمػة  كرامتيـس كأما ىدؼ ديش المؤمنيف بقيػادة النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ كػاف الػدفاع عػف حيػاض ىػذه

 كنشر السالـس ك د أعدات ا مف ميادمتيـ لممدينة.
كقػػػػػػد اسػػػػػػت،دـ النبػػػػػػي  ػػػػػػمى ا عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ األسػػػػػػاليب القتاليػػػػػػة بػػػػػػدتان مػػػػػػف اسػػػػػػت،دامو لمعيػػػػػػكف  

كاالسػت،باراتس حيػػث عمػػـ النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ بتحػػرؾ كاسػػتعداد دػػيش الكرػػار اتدػػاه النبػػي مػػف قبػػؿ 
ي  ػمى ا عميػو كسػمـ بقػدـك دػيش بػكبعػد أف عمػـ الن (2،ب بعػددىـ كقػكتيـسبف عبد المطم (1،عمو العباس

الكرارس قاـ بدمع مدمسو العسكرم االستشارم الم غرس لكءع كرسـ سياسات ،طػة ىػذه الغػزكةس كتحديػد 
 كقبػػؿ ذلػػؾ أراد سدمػػع آرات أىػػؿ ال،بػػرة كالػػرأمب تعنػػى ةالنادحػػ ىػػذه المعركػػةس  ألف مبػػدأي القيػػادة مكػػاف كقػػكع

الشػكرل فػي كػؿ شػيت كذلػؾ كمػا أمرنػا ا تعػالى بػوس  أىميػةأف يعمٌػـ  ػحابتو  النبي  مى ا عميػو كسػمـ
 [،159آؿ عمػػػػػػػراف: ] َّرب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ٰىٌٍَُّّّّ ُّ قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: 
 [.38الشكرل: ] َّ ٰى ين ىن  ُّ كقاؿ عز كدؿ: 

تكدػو دػيش المػؤمنيف إلػى لمالقػاة أعػدات اس  كىػك ال،ػركج مػف المدينػة كبعد أف ،ردكا برأم كاحدو  
،ػػارج المدينػػة كتمركػػز عمػػى دبػػؿ أيحػػدس فقػػاـ النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ بػػدكر ميػػـ دػػدان ىنػػاس حيػػث دمػػع 
أ ػػحابو رءػػكاف ا عمػػييـ كحٌرءػػيـ عمػػى القتػػاؿس كأ،ػػذ يػػنظـ دنػػده مسػػت،دمان أسػػمكب ال ػػركؼس ككءػػع 

قائػدان لمرمػاة  (3،المناسب كأبمغيـ بالتعميماتس حيػث كءػع عبػدا بػف دبيػركحدة الرماة،القنص( في مكانيـ 
كا فىالى  الط ٍيري  تىٍ،طىرينىا رىأىٍيتيميكنىا ،ًإفٍ كقاؿ لو النبي  مى ا عميو كسمـ: ـٍ  تىٍبرىحي ت ػى سىىػذىا مىكىانىكي س أيٍرًسػؿى  حى ـٍ  ًإلىػٍيكي

فٍ  ٍمنىا رىأىٍيتيميكنىا كىاً  كىأىٍكطىٍأنىاىيـٍ  القىٍكـى  ىىزى
كا فىالى  س(4، ت ى تىٍبرىحي (. أيٍرًسؿى  حى ـٍ ًإلىٍيكي

،5) 

                                                 

ًلػدى س منػاؼ عبػد بػف ىاشػـ بف المطمب عبد ٍبفي  اٍلعىب اسي  ((1 ابً  قىػديكـً  قىٍبػؿى  اٍلعىب ػاسي  كي كىػافى  سًسػًنيفى  بًػمىالثً  اٍلًريػؿً  أىٍ ػحى  ًمػفٍ  أىسىػف   كى
م ى - الم وً  رىسيكؿً  مىٍيوً  الم وي   ى م ـى  عى سى كىافى : قىاليكا سًسًنيفى  ًبمىالثً  - كى ٍبدً  ٍبفً  ًلٍمعىب اسً  كى لىػدً  ًمػفى  اٍلميط ًمػبً  عى كىػافى  اٍلرىٍءػؿي  اٍلكى لىػًدهً  أىٍكبىػرى  كى  كى
ًبوً  كىافى  سييٍكنىى كىافى  كى ًميال كى م ى - الم وً  رىسيكؿي  وي كىأىٍردىفى  سدى مىٍيوً  الم وي   ى س ينظر: الطبقات الكبرلس بالشاـ كمات حدتو في - كسمـ عى

 .4/3ابف سعدس ج
 س السيرة النبكية.1/204ينظر: المغازمس الكاقدمس ج ((2
ٍبػػدي  ((3 بىٍيػػرو  ٍبػػفي  اً  "عى ػػاًرمُّ  دي قىبًػػي   اأٍلىٍكًسػػيُّ  اأٍلىٍن ى ػػًدم   بىػػٍدًرم   عى ػػرىهي  سأيحي ػػم ى الن بًػػيُّ  أىم  مىٍيػػوً  الم ػػوي   ى ػػم ـى  عى سى مىػػى كى ػػاةً  عى مى س يىػػٍكـى  الرُّ ػػدو  أيحي

 .3/1608س جأبك نعيـال حابةس  ًبًو"س معرفة فىاٍستيٍشًيدى 
مىٍبنىاىيـٍ  ((4 : "غى ـٍ "س المغربس المطرزمس ج كىأىٍكطىٍأنىاىي ـٍ ٍمنىاىي  .1/489فىيىزى
 ع ػى مػف كعقكبػة الحػربس فػي كاال،ػتالؼ التنػازع مػف يكػره مػا بػاب حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب الديػاد كالسػيرس  ((5

 .3039 رقـ الحديث س4/65س جإمامو
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كالتحـ الديشاف كقد ندحت ،طة النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ التػي كءػعياس فقػد انيػـز المشػرككف  
كفٌركا مف أرض المعركةس فقاـ المسممكف بدمع الغنائـس كنزؿ بعض قكات كحدة الرماة لدمع الغنائـس كبيػذا 

 س كىنػاكحػدكث ال،مػؿ انكشػاؼ المغػر فترتػب عمػى ذلػؾ،الركا كع كا األكامػر ال ػادرة مػف قبػؿ القيػادةس قد 
كالترت ،مؼ كحدة الرماة كقتمكا مف بقػي مػنيـ:  قػاؿ ا تعػالى:  المكقؼ ىذا المشركيف مف طائرةي  استغمت

 مث زث  رث يت ىت متنت زت رت يب  ىب نب مب ُّ 
 يل  ىل مل يك ىك مك اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث نث
 جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى  ىنين نن  من  زن ممرن ام
 خت  حت جت  هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ  حئ
 خسمس حس جس  جخمخ مح جح مج حج مث  هت مت
أتي دكر القائد العسكرم المحنؾ كىنا ي[س 153 – 152آؿ عمراف: ] َّ جض مص خص حص

كيقػػػكد بنرسػػػو بقيػػػة  حيػػػث اسػػػتطاع النبػػػي  ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ أف يسػػػيطر عمػػػى ىػػػذا المكقػػػؼ ال ػػػعب
المسػػمميف الػػذيف مبتػػكا فػػي أرض المعركػػةس كقػػاـ  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ بلعػػادة تنظػػيـ دنػػكده كتعبئػػتيـ كرفػػع 

 يل ىل مل حمخم جم هل مل خل  ُّ معنكيػػػػػػػػػاتيـس حيػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى: 
[س كأ،ػػػػػذ 133 – 132آؿ عمػػػػػراف: ] َّ حن جن يم ىم مم خم جمحم

اءػطر الكرػار فاليزيمػة المتكقعػة إلػى ن ػرس النبي  مى ا عميو كسمـ يحرض دنكده عمى القتػاؿس فػدفع 
 (1، كىػك إبػادة المسػمميف كاستئ ػاليـسإلى العكدة كاالنسحاب مف المعركة بعدما يئسكا مف تحقيؽ ىػدفيـ أال

بؿ كأعطى النبي  مى ا عميو كسمـ أكامػره لدنػكده فػي اليػـك المػاني مػف المعركػة لمالحقػة دػيش الكرػارس 
رغػػػـ عمػػػى قػػػكات دػػػيش المسػػػمميفس ك بػػػأف دػػػيش الكرػػػار يريػػػد إعػػػادة الكػػػٌرة  تريػػػدبعػػػد أف ك ػػػمت معمكمػػػات 

فػي كتابػوس قػاؿ  ذلػؾ المؤمنيف استدابكا ألكامر النبي  مى ا عميو كسمـس كقد بٌيف ا عػز كدػؿ اتدراح
 حق مف خف حف جف جغمغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض  ُّ ا تعػػالى: 

 [.172آؿ عمراف: ] َّ مق
قائػد دػيش المػؤمنيف يترقػد النبي  مى ا عميػو كسػمـ كبعد انسحاب أعدات ا مف المشركيفس قاـ  

س كالدراحػات الكميػرة دنكده كيعينيـ كي ػبرىـ عمػى الم ػاب الػذم حػؿ بالمسػمميف مػف استشػياد عػدد مػنيـ
 حت جت هب مب خب حب جب هئ  ُّ آيػػػات ا عػػػز كدػػػؿ ذلػػػؾ قػػػاؿ ا تعػػػالى: قػػػد بينػػػت ك 

 خص حص  مس  خس  حس  مخجس جخ مح جح مج حج  مث هت  مت  خت

                                                 

 .1/190ينظر: الرسكؿ القائدس ،طابس ج ((1
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 مل خل  حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص

[س كطمػػأف  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ أىػػالي 141 – 139آؿ عمػػراف: ] َّ حم جم يل ىل
  ام يل ىل مل يك ُّ شيدات ىذه المعركة بأف شيداتىـ أحيػات يرزقػكف عنػد ربيػـس قػاؿ ا تعػالى: 

 خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم

 جخ مح جح مج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ

 [.171 - 169آؿ عمراف: ]  َّ خص  حص مس خس حس جس مخ
 

 ُأحد غزوة في التنظيم: الثاني الفرع
دارةالناظر إلى   كيػؼ كػاف تنظيمػو لدنػكده  يػرل النبي  مى ا عميو كسػمـ فػي غػزكة أيحػد حنكة كا 

قبؿ بدت الغزكةس حيث دمع النبي  مى ا عميو كسمـ ديشو قبؿ تحركيـ إلى مكػاف المعركػة كقػاـ بتنظػيـ 
 األمػاكفدنكده إلى  ركؼ كبدأ يحميـ كيحرءيـ عمى القتػاؿ كي ػدر ليػـ التعميمػاتس كيءػع الدنػكد فػي 

كمػػنيـ مػػف كػػاف فػػي  سكءػػعو فػػي كحػػدة الرمػػاة س فمػػنيـ مػػف كءػػعو فػػي كحػػدة المبػػارزةس كمػػنيـ مػػفةالمناسػػب
كمنيـ مف كاف في كحػدة االسػت،بارات كالنػذار المبكػرس ككيػؼ أعػاد  ػمى ا عميػو  سكحدة سالح العالـ

ديش المسمميفس حيث قاـ  مى ا ما حؿ الم اب بكسمـ بحنكتو العسكرية التنظيـ في أمنات المعركة بعد
نكيػاتيـس كا  ػدار التعميمػات الركريػة العادمػة مػف أرض المعركػةس قػاؿ ا عميو كسمـ بتعبئة الدنكد كرفع مع

 خم جمحم يل ىل مل حمخم جم هل مل خل  ُّ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 
 حس  جس  ُّ [س كقاؿ تعالى: 133 – 132آؿ عمراف: ] َّ حن جن ىميم مم
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس
 حن جن مم خم حم  هلجم مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق  حق مف
 – 156:آؿ عمػػػػػػػػراف] َّ مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خن
157.] 

 

 ُأحد غزوة في التوجيو: الثالث الفرع
تحدث القرآف الكريـ عف ىذه الكظيرة الميمةس حيث أ در النبي  مى ا عميػو كسػمـ التكدييػات  

عبدا  كىككالتعميمات العسكريةس فقد كدو  مى ا عميو كسمـ كحدة الرماة كبيف مكانيـ كعٌيف قائدان ليـس 
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ػػػكا فىػػػالى  الط ٍيػػػري  تىٍ،طىرينىػػػا رىأىٍيتيميكنىػػا ،ًإفٍ رءػػػي ا عنػػػو كقػػػاؿ لػػو النبػػػي  ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ: بػػف دبيػػػرا  تىٍبرىحي
ـٍ ىىذىا ت ى مىكىانىكي س أيٍرًسؿى  حى ـٍ فٍ  ًإلىٍيكي ٍمنىا رىأىٍيتيميكنىا كىاً  س القىٍكـى  ىىزى ـٍ كا فىالى  كىأىٍكطىٍأنىاىي ت ى تىٍبرىحي (. أيٍرًسؿى  حى ـٍ ًإلىٍيكي

،1) 
 مل خل  ُّ  ة آؿ عمرافس قاؿ ا عػز كدػؿ:كقد بٌيف ا تبارؾ كتعالى ىذه التكدييات في سكر 

 جم يل ىل مل خل ُّ [س كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: 132آؿ عمػػػػػػراف: ] َّ حم جم هل
 ينجه ىن من  خن حن جن يم ىم مم  خم حم
 حص مس خس حس  جس  ُّ [س كقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: 150 – 149آؿ عمػػػػػػػراف: ] َّ يه ىه مه
 مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص

يكٌدػو دنػكده كىػـ فػي سػاحات القتػاؿس كدليػؿ ذلػؾ مػا [س كقد كاف  مى ا عميػو كسػمـ 156:آؿ عمراف] َّ
م ى الن ًبيُّ  ًلي (2،قالو سعد بف أبي كقاص رءي ا عنو: نىمىؿى  مىٍيػوً  اي   ى ػم ـى  عى سى س يىػٍكـى  ًكنىانىتىػوي  كى ػدو  ،اٍرـً  فىقىػاؿى  أيحي

كىأيمكػي( أىبًػي ًفدىاؾى 
 ـ لدنػكده كتدييػز العتػاد ليػـكىػذا الحػديث يػدؿ عمػى تكديػو النبػي  ػمى ا عميػو كسػم (3،

 .بنرسو
 

 ُأحد غزوة في الرقابة: الرابع الفرع
الرقابة كالمتابعة سكات في المعركة أك غيرىاس فقد أككؿ ميمة  ةمف مياـ القائد النادأل تطبيؽ كظير 

مراقبة أعػدات ا كر ػد تحركػاتيـ حيػث ذىكػر أ ػحاب السػير أف النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ نكده كىي لد
 (4،بعث الحباب بف المنذر سران لر د كمراقبة تحركات أعدات ا كمعرفة عددىـ كقكاتيـ.

كػػاف ك كقػػد بٌينػػت كظيرػػة الرقابػػة حينمػػا كػػاف دػػيش النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ فػػي سػػاحات القتػػاؿس  
الرماة  س كذلؾ لما ،الرت كحدةما حؿ بالمسمميف حؿ فعندماالنبي  مى ا عميو كسمـ يراقب ديشو بنرسو 

اسػتغؿ أعػدات ا ىػذه الرر ػة كبػاغتكىـ مػف ،مريػـس فينػا دػات دكر كنزلكا عف الدبؿ لدمع الغنائـس  أكامره
القائػػد العسػػكرم المحنػػؾ  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ فدعػػؿ ينػػادم ديشػػو المتبقػػي كأ،ػػذ يػػدافع كيقاتػػؿ بيػػـ حتػػى 

  هب مب خب حب جب هئ  ُّ انسػػػػػػػػػحب أعػػػػػػػػػدات ا تعػػػػػػػػػالىس قػػػػػػػػػاؿ ا تعػػػػػػػػػالى: 
[س كمعنى ىذه اآلية: أف الرسكؿ  مى ا 153آؿ عمراف: ] َّ مت خت حت جت

                                                 

 ع ػى مػف كعقكبػة الحػربس فػي كاال،ػتالؼ التنػازع مػف يكػره مػا بػاب حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب الديػاد كالسػيرس  ((1
 .3039 رقـ الحديث س4/65س جإمامو

مىى يىديؿُّ نمؿ: " ((2 كًدوً  أىكٍ  شىٍيتو  ًمفٍ  شىٍيتو  اٍسًتٍ،رىاجً  عى ري ػا أىٍ،رىٍدػتي : ًكنىػانىًتي نىمىٍمػتي  ًمٍنوي . ًمٍنوي  ،ي "س معدػـ مقػاييس نىٍبػؿو  ًمػفٍ  ًفييىػا مى
 . 11/646س ينظر: لساف العربس ابف منظكرس ج5/390المغةس ابف فارسس ج

ػا كىالم ػوي  تىٍرشىػالى  أىفٍ  ًمٍنكيـٍ  طىاًئرىتىافً  ىىم تٍ  ًإذٍ } بىابي  حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب المغازمس باب  ((3 ًليُّييمى مىػى كى ك ػؿً  الم ػوً  كىعى  فىٍميىتىكى
 .5/97س ج4055 س رقـ الحديث[122: عمراف آؿ  ]الميٍؤًمنيكفى 

 .1/208ينظر: المغازمس الكاقدمس ج ((4
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اردعػػػكا( فػػػادتمعكا حكلػػػو كقػػػاتمكا حتػػػى انسػػػحب  ا عبػػػاد ،إلػػػيٌ : يقػػػكؿ كػػػاف عميػػػو كسػػػمـ دعػػػا ديشػػػو حيػػػث
 (1،األعدات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 المحررس 9/390س الرازمس جالكبير الترسير=  الغيب مراتيألس 7/303س الطبرمس جالقرآف تأكيؿ في البياف دامعينظر:  ((1
 .1/335س أبك الررج الدكزمس جالترسير عمـ في المسير زادس 1/526س ابف عطيةس جالعزيز الكتاب ترسير في الكديز
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 المبحث الثالث: غزوة الخندق)األحزاب(
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 

 التعريف بغزوة الخندقالمطمب األول: 

تطبيق وظائف اإلدارة)تخطيط، وتنظيم، وتوجيو، المطمب الثاني: 

 الخندق ورقابة( في غزوة
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 المبحث الثالث
 غزوة الخندق

 

تعد غزكة ال،ندؽ مف أ عب الغزكات التي ،اءيا المسممكفس فقد تدمع عمييـ دمكع مف القبائؿ  
 ستئ اليـ مف المدينةس بعد أف قكيتكسمـ كأ حابوس كاليدؼ مف ذلؾ اكتحزبكا ءد النبي  مى ا عميو 

فػػي ىػػذا المبحػػث سػػأعرض ىػػذه الغػػزكة بػػةن أمػػاـ القبائػػؿس ك ف كبعػػد أف أ ػػبحت سػػمعتيـ مييشػػككة المسػػممي
قمػػػػت بتقسػػػيـ ىػػػػذا المبحػػػث إلػػػػى مطمبػػػيف كىمػػػػا: المطمػػػب األكؿ: التعريػػػػؼ بيػػػذه الغػػػػزكةس قػػػد بالتر ػػػيؿس ك 

 .ال،ندؽ غزكة في( كرقابة كتكديوس كتنظيـس ت،طيطس،الدارة كظائؼ بيؽكالمطمب الماني: تط
 

 الخندق بغزوة التعريف: األول المطمب
 .الغزكة كنتائ  كالعتادس الًعٌدةك  كقكعياس كمكاف الغزكةس ىذه سبب المطمب ىذا في سأذكر

 

 الخندق غزوة سبب: األول الفرع
لـ يستطع كرار قريش القءات عمى النبي  مى ا عميػو كسػمـ كالنيػؿ منػو كمػف أ ػحابو رءػكاف  

المدينػةس  تيػادـ أف القبائؿ مػف الييػكد تستطع لـ عمى مٌر األياـ ازدادت قكة المسمميفس كماك ا عمييـس بؿ 
 ككػػاف (1،كلدالئػػو لبنػػي النءػػيرسبالتعاقػػب  عمييػػا كتغمبػػكا دارىػػا عقػػر فػػي انرػػراد عمػػى المسػػممكف ىادميػػا إذ

 .الررص يترقبكف كانكا كلكنيـ ممسمميفسل كحدىـ التعرض في يركركا أف مف أءعؼ الييكد
كمػػف ىنػػا مكػػر أعػػدات ا حيػػث تدمػػع نرػػره مػػف ييػػكد كأرادكا تحػػريض القبائػػؿ المدػػاكرة لمنيػػؿ مػػف  

ػم ى الم ػوً  الدديد لحرب رىسيكؿً كدعكىـ إلى االنءماـ في التحالؼ  المسمميفس فذىبكا إلى قريشس مىٍيػوً  اي   ى  عى
س م ـى سى قىاليكا كى ـٍ  سىنىكيكفي  إن ا: "كى مىٍيًوس مىعىكي ت ى عى ٍيشه  لىييـٍ  فىقىالىتٍ  نىٍستىٍأً مىويس حى ـٍ  يىييكدىس مىٍعشىرى  يىا :قيرى  اٍلًكتىػابً  أىٍىػؿي  إن كي
ؿً  ػػا كىاٍلًعٍمػػـً  اأٍلىك  ػػدهس نىٍحػػفي  ًفيػػوً  ؼي نىٍ،تىًمػػ أىٍ ػػبىٍحنىا ًبمى م  ميحى ٍيػػره  أىفىػػًدينينىا كى ـٍ  بىػػؿٍ : قىػػاليكا ًدينيػػويُ أىـٍ  ،ى ٍيػػره  ًديػػنيكي  ًدينًػػًوس ًمػػفٍ  ،ى
ؽك ًمٍنوي" أىٍكلىى كىأىٍنتيـٍ   (3،ككذلؾ ذىبكا ليءمكا عددان مف القبائؿ في تحالريـ كقبيمة غطراف (2،ًباٍلحى

                                                 

ٍقعىةي " ((1 مىػى اٍليىييػكدً  ًمفى  طىاًئرىةه  كىىيـٍ  الن ًءيرً  بىًني كى ٍقعىػةً  ًمػفٍ  أىٍشػييرو  ًسػت ةً  رىٍأسً  عى كىػافى  بىػٍدرو  كى ٍنػًزليييـٍ  كى ًدينىػًةس ًبنىاًحيىػةً  مى  فحا ػرىـ اٍلمى
مىٍيػػوً  الم ػػو  ػػمى الم ػػو رسػػكؿ س عى ػػم ـى سى ت ػػى كى ليػػكا حى مىػػى نىزى تً  عى ػػالى ٍمقىػػةي  ًإال   كىاأٍلىٍمًتعىػػًةس اأٍلىٍمػػكىاؿً  مػػف البػػؿ أقمػػت مػػا لىييػػـٍ  كىأىف   اٍلدى  كىًىػػيى  اٍلحى

س حي ىيػػـٍ  السكػػالى ػػم ـى  عميػػو الم ػػو  ػػمى الم ػػو رىسيػػكؿي  كىأىٍدالى سى ػػاـً  ًقبىػػؿى  كى س البييقػػيس الشػػريعة  ػػاحب أحػػكاؿ كمعرفػػة النبػػكة دالئػػؿ س"الش 
 .3/177ج

 .2/214س ابف ىشاـس جالنبكية السيرة (2)
 يمػي ممػا كمنػازليـ سكالبطػكف الشػعكب كميػر متسع مف بطف كىك عيالفس بف قيس بف سعد ابف غطراف بنك :غطراف بنك ((3

 مػف كدػاتكا ال،نػدؽس غػزكة فػي كسػمـ عميػو ا  ػمى ا رسػكؿ حػاربكا كقػد ساالسػالمية الرتكحػات فػي تررقػكا مػـ القرلس كادم
 .1/388س القمقشندمس جالعرب أنساب معرفة في األرب نيايةينظر:  سلذلؾ بالدىـ
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 كغيرىماس كتحزبكا دميعان ءد الرئة المؤمنة بقيادة النبي  مى ا عميو كسمـ. (2،كأشدعس (1،كفزارة 
 

 الخندق مكان وقوع غزوة: الثاني الفرع
ب أعػػدات ا مػػف القبائػػؿ ك،ردػػكا مػػف بالدىػػـ إلػػى المدينػػة لمقءػػات عمػػى المسػػمميفس كتمركػػز تحػػزٌ  

ديشيـ عمى أطراؼ المدينة كقد  عب تقدميـ بسبب ما كددكا مف ال،نادؽ التي تـ فحرىا بأيػد المػؤمنيفس 
سػمى غػزكة األسػمكب الدديػد مػف األسػاليب القتاليػةس ككػذلؾ ت ىػذه الغػزكة غػزكة ال،نػدؽ بسػبب ىػذاكسميت 

ىػذا األمػرس قػػاؿ ا تحػدث القػرآف الكػريـ عػػف  األحػزاب بسػبب تدمػع القبائػػؿ كتحػزبيـ عمػى المسػمميفس كقػػد
  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت  ُّ تعػػػػػػػػػالى: 
مكػاف تكادػد القبائػؿ كتحػزبيـس كمعنػى،إذ  إلػىتشير ىذه اآليػة ك [س 10األحزاب: ] َّ يك ىك مك

 أسػرؿ ،كمػف(3،الػكادم كىػـ بنػك قريظػةس فػكؽ الشػرؽ مػف دانػب مػف أم فػكقكـ داتككـ مػف فػكقكـ( أم: مػف
 (4،كىـ قريش كغطراف كفزارة كبقية القبائؿ. الغرب مف بطف الكادم دانب مف منكـ( أم:

 

 والعتاد الِعّدة: الثالث الفرع
كانػػت أعػػداد أعػػدات ا مػػف األحػػػزاب كميػػرة بالنسػػبة لدػػيش المػػػؤمنيفس فكانػػت أعػػداد الكرػػار تقػػػٌدر  
س ككانػػػت القيػػػادة عنػػػدىـ غيػػػر مكحػػػدة تحػػػت قائػػػد كاحػػػدس بػػػؿ بعشػػػرة آالؼ كمػػػا ذكػػػر أ ػػػحاب السػػػير يكميػػػا

كءػػعكا لكػػؿ قبيمػػة قائػػدان ليػػاس ككػػاف عػػدد دػػيش المػػؤمنيف يقػػٌدر بمالمػػة آالؼ مػػف المسػػمميفس بقيػػادة مكحػػدة 
  (5،تحت إمرة النبي  مى ا عميو كسمـ.

  
 

                                                 

 فػي المبػاب"س كميػر ،مػؽ ًإلىٍييىػا يٍنسػب عػيالف قػيس مػف كىًبيػرىة قىبيمىػة كىًىػي غطرػاف بػف ريػث بػف بغػيض بػف ذبياف بف فىزىارىة" ((1
 .2/429س ابف األميرس جاألنساب تيذيب

 حمرػػات فكػػانكا تػػاري،يـ كأمػػا المدينػػةس بءػػكاحي منػػازليـ كانػػت سغطرػػاف بػػف ريػػث بػػف أشػػدع سغطرػػاف مػػف قبيمػػة :أٍشػػدع ((2
 حنػيفس غػزكة فػي  ػمى ا عميػو كسػمـ ا رسػكؿ مػع قػاتمكا كقػدس فأدابكىـ بعاثس يـك في ن رتيـ لىإ دعكىـ كقد لم،زرجس

 .1/29س رءاس جكالحديمة القديمة العرب قبائؿ معدـس ينظر: دينيـ عف أشدع عامة ردعت الردة أياـ كفي
 ممػاس فعنػو ا رءػي معاذ بف سعد حينئذ األكس كسيد األكسس حمرات مف بالمدينة الييكد مف قـك كىـ قريظة بني غزكة ((3
 ا رءػػي عائشػة بيػت د،ػؿ الظيػرس  ػمى كقػد أم الظييػرةس كقػت ككػاف ال،نػدؽ مػف كسػمـ عميػو ا  ػمى ا رسػكؿ ردػع
س كدعػاه لم،ػركج عمػى ييػكد بنػي قريظػة بسػبب غػدرىـ لمنبػي  ػمى ا عميػو كسػمـس السػالـ عميػو دبريػؿ فأتػاه كاغتسػؿ عنيػاس
 .2/441س أبك الررجس جالمأمكف األميف سيرة في العيكف إنساف=  الحمبية السيرةينظر: 

س 4/379س المػاكردمس جكالعيػكف النكػت=  المػاكردم ترسيرس 20/217س الطبرمس جالقرآف تأكيؿ في البياف دامعينظر:  ((4
 .3/526س الزم،شرمس جالتنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ

بػػػادس ابػػػف القػػػيـ الدكزيػػػةس الع ،يػػػر ىػػػدم فػػػي المعػػػاد س زاد20/218ج الطبػػػرمس القػػػرآفس تأكيػػػؿ فػػػي البيػػػاف ينظػػػر: دػػػامع ((5
 .3/242ج
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 نتائج غزوة الخندق: الرابع الفرع
االبػػػتالت عػػرض القػػػرآف الكػػػريـ نتػػػائ  ىػػػذه المعركػػػةس فقػػد ن ػػػر ا عبػػػاده ال ػػػابريف المػػػابتيف رغػػػـ 

كرغـ تحزب كتكالب دمكع مف القبائػؿ عمػييـس إال أف ا قػد أعػز دنػدهس قػاؿ  بالمؤمنيفسالشدة التي حٌمت ك 
 زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  ا تعػػػالى:
 يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب نبىب مب

 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق
ٌكػػػرىـ بحمػػػد ا [س كفػػػي اآليػػػات السػػػابقة نػػػادل ا عػػػز كدػػػؿ المػػػؤمنيف كذ11 – 9األحػػػزاب: ] َّ زن

ػمٍ ،لييـ دنكدان يقاتمكف معيـ كيػدافعكف عػف ديػف السػالـس كنعمو بأف أرسؿ إ مىػٍيًيـٍ  نافأٍرسى  ريػأل: كىػي( ًريحػا عى
ػػباس ػػبىاس قػػاؿ  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ: ،نيً ػػٍرتي  (1،ال   ػػاده  كىأيٍىًمكىػػتٍ  (2،ًبال   نيػػكدنا، (3،ًبالػػد بيكًر(س عى ٍكىػػا لىػػـٍ  كىدي ( تىرى
 (4،المالئكة.: يعني

ـ  كقػد كػػاف  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ كميػػر الػػدعات عمػى األحػػزاب فقػػد قػػاؿ  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ:    ،الم ييػػ
س اٍىًزـً  الًحسىاًبس سىًريعى  الًكتىاًبس ميٍنًزؿى  (. اٍىًزٍمييـٍ  الم ييـ   األىٍحزىابى ـٍ ٍلًزٍليي كىزى

،5) 
  ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ ُّ كقاؿ تعالى:  
كرػػػرة كردىػػػـ إلػػػى ا عػػػز كدػػػؿ لم إلػػػى إذالؿتشػػػير ىػػػذه اآليػػػة ك  س[ 25األحػػػزاب: ] َّ نث مث زث رث

 كاألحػزاب قريشػان  كرػركا( الػذيف ا كن ر ا تعػالى عبػاده المكحػديف مػف غيػر قتػاؿس "،كرد  ديارىـ ،ائبيفس 
يأل القتػاؿ( المػؤمنيف ا ،ككرى بالمسمميف يظرركا ،يران( لـ ينالكا ،لـ الغيظ مف فييـ ما ،بغيظيـ( عمى  بػالرك

 (6،كالمالئكة".
 

                                                 

 الدػامعس 9/3117س ابػف أبػي حػاتـس جالعظيـ القرآف ترسير س20/214ج الطبرمس القرآفس تأكيؿ في البياف دامع: ينظر ((1
 14/144س القرطبيس جالقرآف ألحكاـ

بىا: ن رت ((2  لػو كسػببان  الديػاد مكاقػؼ فػي - كسػمـ عميػو ا  ػمى - لن ػره عالمػة ال ػبا ريأل ىبكب ا دعؿ أم ًبال  
ػػٍمنىا} ا حكػػاه كمػػا( عػػاد كأىمكػػت، الكعبػػةس بػػاب تقابػػؿ ألنيػػا القػػاؼ برػػتأل القبػػكؿ ليػػا كيقػػاؿ كالق ػػرس الميممػػة برػػتأل كىػػي  فىأىٍرسى
مىييـٍ  ا عى رنا ًريحن ٍر ى  كىػك بالحدػارة كتػرمييـ بيػكتيـ كتيػدـ أشػدارىـ تقمػع كانػت الميممة الداؿ برتأل( بالد بيكر[ ،16: ف مت  ] ى
ػػاًمع شىػػٍرحي  ينظػػر: الت نػػكيري  .كالظرػػر الن ػػر عالمػػة كػػاف ال ػػبا ىبػػت إذا المداىػػديف كأف لرمػػةس تبشػػير ػػًغيًرس محمػػد  الدى ال  

 .10/502اسماعيؿ ال نعانيس ج

 .4105الحديث رقـ س5/109ج األحزابس كىي ال،ندؽ غزكة باب المغازمس كتاب الب،ارمس الب،ارمس  حيأل ((3
 الدػامع س9/3117ج حػاتـس أبػي ابػف العظيـس القرآف س ترسير20/216القرآفس الطبرمس ج تأكيؿ في البياف ينظر: دامع ((4

 .14/144ج القرطبيس القرآفس ألحكاـ
 .4115 رقـ الحديث س5/111ج حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب المغازمس باب غزكة ال،ندؽ كىي األحزابس  ((5
 .1/863العزيزس الكاحدمس ج الكتاب ترسير في الكديز ((6
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 الخندق غزوة في( ورقابة وتوجيو، وتنظيم، تخطيط،)اإلدارة وظائف المطمب الثاني: تطبيق
تحػدث القػػرآف الكػريـ عػػف ىػذه الغػػزكة بالتر ػيؿس بػػؿ كسػميت سػػكرة بأكمميػا باسػػـ ىػذه الغزكة،سػػكرة  

األحػػزاب(س كقػػد بػػٌيف القػػرآف الكػػريـ كظػػائؼ الدارة األربعػػة فػػي ىػػذه الغػػزكة مػػف ،ت،طػػيطس كتنظػػيـس كتكديػػوس 
 قيا النبي  مى ا عميو كسمـس كىي عمى النحك التالي:كرقابة(س كسأقـك ببياف تمؾ الكظائؼ التي طب

 

 الفرع األول: التخطيط في غزوة الخندق
ب أعدات ا تعالى لمقءات عمى السالـس ككاف ىدفيـ استئ اؿ المسمميف كالقءات عمى كػؿ تحزٌ  

 يػك الػدفاعفمف قاؿ أنا مف المسمميفس كأما ىدؼ النبي  ػمى ا عميػو كسػمـ كأ ػحابو رءػكاف ا عمػييـ 
قرر المسممكف فس السالـس كقد دمع النبي  مى ا عميو كسمـ  حابتو ليشاكرىـ بما يقكـ بو األعدات عف

اسػػتعممو النبػػي  ػػمى ا  ان دديػػد ان قتاليػػ ان عميقػػانس كىػػذا يعػػد أسػػمكب( ،نػػدقان ، كحرػػركا المنػػكرة المدينػػة فػػي البقػػات
س عميو كسمـ ساعد فػي حسػـ المعركػة بشػكؿ كبيػرس كقػد شػارؾ النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ المسػمميف بحرػره

ػػم ـى يىػػٍكـى األىٍحػػزىاًب يىٍنقيػػؿي  بػػف عػػازب عىػػًف البىػػرىاتً ف سى مىٍيػػًو كى ػػم ى اي عى : رىأىٍيػػتي رىسيػػكؿى الم ػػًو  ى ٍنػػويس قىػػاؿى ًءػػيى الم ػػوي عى رى
 : قىػػٍد كىارىل التُّػػرىابي بىيىػػاضى بىٍطنًػػًوس كىىيػػكى يىقيػػكؿي س كى ػػم ٍينىا،التُّػػرىابى ػػد ٍقنىا كىالى  ى ػػا اٍىتىػػدىٍينىاس كىالى تى ى س فىػػأىٍنًزلىٍف لىػػٍكالى أىٍنػػتى مى

مىٍينىا ًإذىا أىرىاديكا ًفٍتنىةن أىبى  ـى ًإٍف الىقىٍينىاس ًإف  األيلىى قىٍد بىغىٍكا عى مىبكًت األىٍقدىا مىٍينىاس كى   (1،(.ٍينىاسىًكينىةن عى
كقػػػد اسػػػت،دـ النبػػػي  ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ األسػػػاليب القتاليػػػة التػػػي سػػػاعدت فػػػي حسػػػـ المعركػػػةس  

ػػةه : ،ؿ النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـكأسػػمكب ال،ػػداعس فقػػد قػػا ٍدعى ػػٍربي ،ى فأسػػند النبػػي  ػػمى ا عميػػو  (2،(سالحى
 كالترريػؽ الت،ػذيؿ إشػاعة ألدػؿ األحػزاب بػيف بالسػعي كأمػرهكسمـ ميامان لبعض  حابتو كنيعيـ ابػف مسػعكد

س عضبعءيـ بػب حتى أكقع بينيـ كأفقدىـ المقةبينيـس فقاـ بزرع الشؾ بيف الييكد كقريش كالقبائؿ األ،رلس 
  (3،.فتررؽ دمع األعدات

مػا قػاـ بػو حذيرػة  كىػك أككؿ ميمة أ،رل كلعميا مف أبػرز األمممػة لمػدىات كال،ػدع كحسػف الت ػرؼكما 
بىًر اٍلقىٍكـً عندما قاؿ لو النبي  مى ا عميو كسمـ: ، بف اليمافسا ذىٍيرىةيس فىٍأًتنىا ًب،ى ـٍ يىا حي ػا " (4،(قي اٍذىىٍب فىاٍنظيٍر مى

ٌتى تىٍرًدعى إ س كىالى تىٍءًربىف ًبسىٍيؼو حى س كىالى تىٍطعىفي ًبريٍمألو رو دى  (5،".لىيٌ فىعىؿى اٍلقىٍكـيس كىالى تىٍرًميفى ًبسىٍيـو كىالى ًبحى
  (6،.: حـ ال ين ركفكما است،دـ أسمكب العالـ في ىذه الغزكة ككاف شعارىـ

                                                 

 .4/26س ج2837  حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب الدياد كالسيرس باب حرر ال،ندؽس رقـ الحديث ((1
 .3030رقـ الحديث س4/64ج حيأل الب،ارمس الب،ارمس باب الحرب ،دعةس  ((2
 .2/229س ابف ىشاـس جالسيرة النبكيةس 2/481ينظر: المغازمس الكاقدمس ج ((3
 .1788دزت مف حديث رقـ س3/1414أل مسمـس مسمـس باب غزكة األحزابس ج حي ((4
 .2/489س الكاقدمس جالمغازمينظر:  ((5
 .2/226السيرة النبكيةس ابف ىشاـس جس 1/8ينظر: المغازمس الكاقدمس ج ((6
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كقد حػاكؿ الكرػار الػد،كؿ إلػى المدينػة فمػـ كتمركز النبي  مى ا عميو كسمـ كدنكده في المدينةس 
يستطيعكا التقدـ كالقءات عمى المسمميف كذلؾ بسبب إعداد المؤمنيف المسبؽ كت،طيطيـ الديدس فقػد ن ػر 

دمػػكع األحػػزاب مػػدحكريف  تا عبػػاده المػػؤمنيف ن ػػران عزيػػزانس كبيػػذا لػػـ يتحقػػؽ ىػػدؼ أعػػدات اس كانيزمػػ
 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ أذالتس قػػػػػػاؿ ا تعػػػػػػالى: 

 يث  ىث نث مثزث رث ىتيت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب
  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف
  ىب نب مب زب  رب يئ ىئ ُّ [س كقاؿ تبارؾ كتعالى: 11 – 9األحزاب: ] َّ زن رن
 األحػػػزاب إ،رػػػاؽ [س كيعػػػد 25األحػػػزاب: ] َّ نث مث زث رث  ىتيت نت مت زت يبرت

 مػرة يدتمعػكا لػف نيػـإ حيػث سن ران كبيران لدسالـ كالمسػمميف اليائؿ التدمع الكبير ىذا بعد كييكد كانيزاميـ
 االسػالـ انتشػار كقػد ترتػب عمػى ذلػؾ سػرعة المسػمميفس عمػى القءػات يسػتطيعكا لقتاؿ المسػمميف كلػف أ،رل
 (1،.بعد فيما

 

 الفرع الثاني: التنظيم في غزوة الخندق
أعػػدات ا ،ا ػػة مػػف الناحيػػة كػػاف تنظػػيـ دػػيش النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ يترػػكؽ عمػػى تنظػػيـ  

لكػػؿ قبيمػػة  كانػػت قيػػادتيـ غيػػر مكحػػدةس أم كػػاف القياديػػةس فمػػف أسػػباب فشػػؿ كانيػػزاـ األحػػزاب القيػػادةس حيػػث
تيـ تنظػػيـ ،طػػة مكحػػدة ااديػػ ػػعب عمػػييـ تنظػػيـ كتدميػػع القػػكات المتحزبػػةس كبيػػذا لػػـ تسػػتطع قممػػا قائػػدس 

قيػػادة مكحػػدة بقيػػادة النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـس ككػػاف لميدػػكـس أمػػا بالنسػػبة لدػػيش المسػػمميف فقػػد كانػػت ال
عمى مبدأ المشاكرةس ك،ير دليؿ عمى ذلؾ تنظيميـ بحرػر ال،نػدؽ  ةتنظيميـ محكـ كفؽ ،طة مدركسة مبني

 كمشاركة النبي  مى ا عميو كسمـ مع دنكده في حرره.
 

 الفرع الثالث: التوجيو في غزوة الخندق
أمر فٌعاؿ  ككاف ليذه الكظيرةاست،دـ النبي  مى ا عميو كسمـ كظيرة التكديو في غزكة األحزاب  

تنريذ ،طة الدفاع التي كءػعياس فكٌدػو حذيرػة بػف لفي حسـ المعركةس فقد كٌدو  مى ا عميو كسمـ دنكده 
بىًر اٍلقىٍكـً قي يأتي بأ،بار األعدات فقاؿ لو  مى ا عميو كسمـ: ،لاليماف رءي ا عنو  ذىٍيرىةيس فىٍأًتنىا ًب،ى س ـٍ يىا حي

( (2،تىٍذعىٍرىيـٍ  كىالى  مىي  كقد ردع حذيرة رءي ا عنػو مػف ىػذه الميمػة كطبػؽ مػا أك ػاه النبػي  ػمى ا  (3،سعى
 عميو.

                                                 

 .1/239ينظر: الرسكؿ القائدس ،طابس ج ((1
: تىٍذعىٍرىيـ الى  ((2 مىي   .4/306لساف العربس ابف منظكرس ج ستيٍرًزٍعييـٍ  الى  أىم عى
 .1788س دزت مف حديث رقـ3/1414 حيأل مسمـس مسمـس باب غزكة األحزابس ج ((3
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ػرى   ًعميػكاكىالنكسىػاًت ليككنػػكا بمكػاف آمػفو  ًبالػذ رىاًرمك  كمػف تكديياتػو  ػمى ا عميػو كسػػمـ أنػو أىمى  ًفػػي كمح ػفس فىدي
.   (1،اآٍلطىاـً

كبسبب ىذه التكدييات الربانية الحكيمة كانت النتيدة ل الأل ديش المسمميف كقد ن ر ا عباده 
 نب مب ربزب يئ ىئ ُّ المكحديفس كرٌد ا الكررة المتدبريف أذالت مدحكريفس قػاؿ ا تعػالى: 

 [. 25األحزاب: ] َّ يبرت ىب
 

 غزوة الخندقالفرع الرابع: الرقابة في 
 حذيرػة أرسػؿ كقد ظيرت كظيرة الرقابة لدل رسكؿ ا  مى ا عميو كسمـ في ىػذه الغػزكة حينمػا 

كيأتػو ب،بػػر القػػكـس كمػػف ،ػػالؿ مراقبػة حذيرػػة بػػف اليمػػاف رءػػي ا  األعػػداتس كيستكشػػؼ ليرقػػب اليمػػاف بػفا
 عنو لرعدات عرؼ النبي  مى ا عميو كسمـ أحكاليـ.

ككػاف  ػمى ا عميػو كسػػمـ يراقػب كيتػابع أ ػػحابو رءػكاف ا عمػييـ فػػي حرػر ال،نػدؽس حتػػى إذا 
 فقػػاـرءػػتيـ تعاالتػػي  (2،ٍلكيٍديىػػةً كااست ػػعب عمػػييـ أمػػران نػػادكا رسػػكؿ ا  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ ليقػػكـ بحٌميػػا 
ٍندىؽً  ٍكـى يى   مى ا عميو كسمـ بحٌمياس حيث قاؿ ال حابة رءكاف ا عمييـ: ،ًإن ا س ال،ى  كيٍديىػةه  فىعىرىءىتٍ  نىٍحًرري

اتيكا شىًديدىةهس م ى الن ًبي   فىدى مىٍيوً  اي   ى م ـى  عى سى ٍندىًؽس ًفي عىرىءىتٍ  كيٍديىةه  ىىًذهً : فىقىاليكا كى (س ،أىنىػا: فىقىػاؿى  ال،ى ـ   نىػاًزؿه ـى  ميػ  قىػا
بىٍطنيػػػوي  ػػػكبه  كى س مىٍع ي ػػػرو دى لىًبٍمنىػػػا ًبحى ػػػذى  ذىكىاقنػػػاس نىػػػذيكؽي  الى  أىي ػػػاـو  مىالىمىػػػةى  كى ػػػم ى الن بًػػػيُّ  فىأى،ى مىٍيػػػوً  اي   ى ػػػم ـى  عى سى ؿى  كى الًمٍعػػػكى

،3) 
س ػرىبى كراقػػب  أ ػػحابوس الحرػػر بػػيف أعمػاؿ كقػػد قٌسػـ النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ (5،(س(4،أىٍىيىػػؿى كىًميبنػػا فىعىػػادى  فىءى
ذفو  إالٌ  كادبػػػو تػػػرؾ أحػػػد يسػػػتطيع فػػػال عمميػػػـس منػػػوس حتػػػى مٌيػػػز  ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ كىػػػك يراقػػػب  بػػػأمرو كا 

النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ  كاحادػةن مػف حػكائ  الػدنيا اسػتأذن ـالمؤمنيف كالمنافقيفس فأمػا المؤمنػكف إذا أتػتي
فػػي قءػػائياس كأمػػا المنػػافقكف فكػػانكا يتسػػممكف فػػراران بػػدكف اسػػتئذاف النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـس كقػػد تحػػدث 

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ القرآف الكريـ عنيـس قاؿ ا تعالى: 
  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه منىن خن حن
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

                                                 

الحػػديثس ابػػف  كالح ػػكفس ينظػػر: غريػػب المرترعػػة اأٍلىٍبًنيىػػة س اآلطػػاـ: ًىػػي2/229ج ىشػػاـس ابػػف النبكيػػةس ينظػػر: السػػيرة ((1
ًزٌلس ج1/31الدكزمس ج  .1/21س المغربس الميطىرك

سكاف الكاؼ الكدية: بءـ ((2 ال ػحيألس  الدػامع لشػرح األرضس ينظػر: التكءػيأل مف ال مبة القطعة كىك الميممةس الداؿ كا 
 .21/223ابف الممقفس ج

ل ًكمس ج المدتبىس الميكبي شرح في العقبى الدباؿس ينظر: ذ،يرة بيا يينقىر الحديدة: الًمٍعكؿ ((3  .26/302الكى
: ىك ((4 الب،ػارمس الكرمػانيس   ػحيأل شػرح في الدرارم دكانبوس ينظر: الككاكب مف كيتساقط لينو مف فيسيؿ ينياؿ أف أىٍىيىؿى
 .16/28ج
 .4101س رقـ الحديث5/108 حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب المغازمس باب غزكة ال،ندؽ كىي األحزابس ج ((5
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 يف يثىف ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب
 [.63 – 62النكر: ] َّ ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق

كمف ىنا عرفنا كيؼ كانت رقابتو  ػمى ا عميػو كسػمـ أل ػحابو رءػكاف ا عمػييـ أك ألعدائػوس  
 كىذا يدؿ عمى القيادة الحكيمة التي تست،دـ دميع كظائؼ الدارة مف ت،طيط كتنظيـ كتكديو كرقابة.
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 : غزوة تبوك)العسرة(الرابعالمبحث 
 كيشتمؿ عمى مطمبيف:

 

 المطمب األول: التعريف بغزوة تبوك

تطبيق وظائف اإلدارة)تخطيط، وتنظيم، وتوجيو، المطمب الثاني: 

 تبوك ورقابة( في غزوة
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 المبحث الرابع
 غزوة تبوك )العسرة(

 

ف آنػػذاؾ دكر الػػدفاعس كمػػف بعػػدىا األحػػزابس ككػػاف دكر المسػػمميي غػػزكة بعػػد انت ػػار المسػػمميف فػػ 
انتقػػؿ المسػػممكف مػػف الػػدفاع إلػػى اليدػػـك كىػػك مػػا يسػػمى مػػف الناحيػػة العسػػكرية، المبػػادرة أك المبػػادأة(س كقػػد 

 نت مت زت رت يب  ىب نب ُّ س قػػاؿ ا تعػػالى: تحػػدث القػػرآف الكػػريـ عػػف ىػػذا الػػدكر

  لك اك  يق  ىق يف ىف يث ىث نث  مث  زث رث  يت ىت

[س كتعػػػػػد غػػػػػزكة تبػػػػػكؾ مػػػػػف 29التكبػػػػػة: ] َّ  مم ام يل ىل مل يك ىك مك
فػػي ىػػذا المبحػػث سػػأعرض ىػػذه الغػػزكة بالتر ػػيؿس كقمػػت تػػي حممػػت معنػػى المبػػادرة كاليدػػكـس ك الغػػزكات ال

 بتقسػػيـ ىػػذا المبحػػث إلػػى مطمبػػيف كىمػػا: المطمػػب األكؿ: التعريػػؼ بيػػذه الغػػزكةس كالمطمػػب المػػاني: تطبيػػؽ
 .تبكؾ غزكة في( كرقابة كتكديوس كتنظيـس ت،طيطس،الدارة كظائؼ

 
 تبوك بغزوة التعريف: األول المطمب

 .الغزكة كنتائ  كالعتادس الًعٌدةك  كقكعياس كمكاف الغزكةس ىذه سبب المطمب ىذا في سأذكر
 

 تبوك غزوة سبب: األول الفرع
 ان دمكعػأقدمت الرـك بديشيا كديزتو لمحاربػة النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ كدنػكدهس كذلػؾ لمػا رأت  

قتاؿ دػيش المسػمميفس فكػاف مػف أىػـ ديف ا تعالىس فقرر ممؾ الرـك كميرة مف الناس كالقبائؿ يد،مكف في 
  (1،أسباب غزكة تبكؾ في نظر األعداتس ىك القءات التاـ عمى النبي  مى ا عميو كسمـ كأ حابو.

أتػكا إلػى النبػي  ػمى ا عميػو  م فقػد أتػت معمكمػات مػف قبػؿ أينػاسو كىنا تػأتي حنكػة القائػد العسػكر 
كسمـ ليعمنكا إسالميـس فأبمغكا النبي  مى ا عميو كسمـ بأٌف ممػؾ الػركـ يقػكـ بتدييػز ديشػوس فمػا أف عًمػـ 
 ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ ال،بػػػر إال كأعطػػػى األكامػػػر إلػػػى ديشػػػو بػػػالتدييز كال،ػػػركج إلػػػى قتػػػاليـس بػػػؿ ككانػػػت 

 نب ُّ س قػػاؿ ا تعػػالى: بػػو ذا مػػا أمػػر ا عػػز كدػػؿ المػػؤمنيفالمبػػادرة كاليدػػـك مػػف قبػػؿ المسػػمميفس كىػػ

 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب

التكبة: ] َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف
م ى الن ًبيُّ  أيًمرى  ًحيفى  ىىذىا نىزىؿى : "عف مداىد[س 29 مىٍيػوً  الم ػوي   ى ػم ـى  عى سى ابيوي  كى " ًبغىػٍزكىةً  كىأىٍ ػحى فمػف أسػباب  (2،تىبيػكؾى

 ىذه الغزكة في نظر النبي  مى ا عميو كسمـ نشر ديف ا تعالى ،ارج البالد.
                                                 

 .3/990ينظر: المغازمس الكاقدمس ج ((1
 .1/367س جمداىدس مداىد ترسير ((2
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 مكان وقوع غزوة تبوك: الثاني الفرع
 كقػد سػميت ىػذه الغػزكة باسػـ المكػاف (1،ذكر أ حاب السير أٌف مكاف كقكع ىػذه الغػزكة فػي تبػكؾس 

س كمػا (2،س كسػميت كػذلؾ بغػزكة العسػرةعميػو كسػمـ الذم تحشد قربو الركـ كالذم ق ده رسػكؿ ا  ػمى ا
 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  ُّ قاؿ ا تعالى م،بران عنيا: 

 َّ مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص

". [س كتعني العيٍسرىةى ىنا: "غىٍزكىةً 117التكبة: ]  (3،تىبيكؾى
 (4،المسمميف.كسميت كذلؾ بالراءحةس ألنيا كشرت المنافقيف المدسكسيف بيف 

 

 الِعّدة والعتاد: الثالث الفرع
ًإذىا أىرىادى غىٍزكىةن كىر لعرفنا أنو  مى ا عميو كسمـ: ، 

تبكؾس فقد  غزكة مف كاف ما إال س(6،(ًبغىٍيًرىىا (5،
 الحػٌرس كشػدة الشػقة كالمسػافة الطكيمػة أبمغ ال حابة رءكاف ا عمييـ بنيتو لغزك الركـ ،تبكؾ( كذلؾ لبعػد

 النرقػة عمػى الغنػى أىػؿ كحػٌض  باالستعدادس الناس كأمر سرره في دد   كسمـ عميو ا  مى ا رسكؿ إف مـ
سػػبيؿ ا لتدييػػز الدػػيش كتػػكفير مػػا يمػػـز مػػف مئكنػػة لػػوس فػػأتكا ال ػػحابة رءػػكاف ا عمػػييـ مطيعػػيف  فػػي

م ى الن ًبيك  ممبيف حيث دات عمماف بف عراف رءي ا عنو ًإلىى مىٍيوً  الم وي   ى م ـى  عى سى ي زى  ًدينىارو  ًبأىٍلؼً  كى ٍيشى  لتدى  دى
ػػا: اٍلعيٍسػػرىًةس فقػػاؿ لػػو  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ ػػر   ،مى ػػافى  ءى ٍممى ػػا عي ًمػػؿى  مى تىٍيًف(س اليىػػٍكـً  بىٍعػػدى  عى ػػر  مى

كسػػارع ال ػػحابة  (7،
ىميػػـ الكحيػػد التمبػػيط كالت،ػػذيؿ كلمػػز الػػذيف كػػاف رءػػكاف عمػػييـ مػػف بعػػده إلػػى النرقػػةس إال أٌف ىنػػاؾ أناسػػان 

 مع جع  مظ حط مض خض  ُّ يت دقكفس كقد أنزؿ ا فييـ آياتس قاؿ ا تعالى: 
 َّ جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ

                                                 

 إلػػى ينسػػب كحػػائط كن،ػػؿ عػػيف بػو ح ػػف كىػػك الشػػاـس كأكؿ الحدػػر بػػيف تبػكؾك  كالشػػاـس القػػرل كادم بػػيف مكءػػعتبػكؾ:  ((1
 شػػعيب يكػػف كلػػـ فييػػا كػػانكا السػػالـس عميػػو شػػعيب إلػػييـ بعػػث الػػذيف األيكػػة أ ػػحاب إف كيقػػاؿ كسػػمـس عميػػو ا  ػػمى النبػػي
نما منيـس  .2/14س الحمكمس جالبمداف معدـينظر:  مديفس مف كاف كا 

ػػٍزكىة سػػميت ((2 ػػق ة اٍلعسػػرىة غى ػػار طيػػب كىكقػػت اٍلحػػر زمػػف كىانىػػت أًلىن يىػػا الن ػػاس عمػػى سػػرهكعي  ًحينىئًػػذو  ًفييىػػا الٌسػػرر لمىشى  كمرارقػػة المكمى
 .2/101اآلمارس السبتيس ج  حاح عمى األنكار كيعسرس ينظر: مشارؽ يشؽ اٍلحر ًفي كىالٌسرر الظالؿ

 .1/377ج مداىدس مداىدس ترسير ((3
 .8/61القرآفس القرطبيس ج ألحكاـ ينظر: الدامع ((4
ًغيرً س ينظر: بتشديد الرات أم سترىا :كر ل ((5 اًمع ال    .8/324س محمد بف اسماعيؿ ال نعانيس جالت نكيري شىٍرحي الدى
س 2494س الػػػدارميس كتػػػاب السػػػيرس بػػػاب فػػػي الحػػػرب ،دعػػػةس رقػػػـ الحػػػديث مسػػػند الػػػدارمي المعػػػركؼ بػػػػ ،سػػػنف الػػػدارمي( ((6
 س قاؿ الداراني كاأللباني: إسناده  حيأل.3/1592ج
 س قاؿ األلباني: حديث حسف.3701س رقـ الحديث 5/626سنف الترمذمس الترمذمس أبكاب المناقبس ج ((7
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دىقىةً  الم وً  رىسيكؿي  أيًمرى "[س كقد دات في سبب نزكؿ ىذه اآلية: 79 التكبة:] اتى  ًبال   ٍبدي  فىدى  (1،عىٍكؼو  ٍبفي  الر ٍحمىفً  عى
ةً  س ًبقىٍبءى ػاتى  ذىىىبو ػؿه  كىدى ػارً  ًمػفى  رىدي ػاعو  اأٍلىٍن ى س ًمػفٍ  ًب ى نىػاًفقيكفى  فىقىػاؿى  تىٍمػرو ػٍكؼو  ٍبػفً  الػر ٍحمىفً  ًلعىٍبػدً  اٍلمي ػا: عى ػاتى  مى  دى
قىاليكا ًريىاتنس ًإال   ًبيىذىا اًرمك  كى ػفٍ  لىغىًنيًّػا الم ػوي  كىػافى  ًإفٍ : ًلٍرىٍن ى ػاعً  عى كبعػد دمعػو  ػمى ا عميػو كسػمـ  (2،س" ىىػذىا  ى

إال مالمػة ردػاؿس ككػاف عػدد دنػكد دػيش المػؤمنيف فػي  لتدييز الدػيش الػذم مػا ت،مػؼ أحػد عنػو ال دقات
س كمف ال،يؿ عشػرة آالؼ فػرسس أمػا عػدد دنػكد ف ألران ما يقارب المالميىذه الغزكة كما ذكر أ حاب السير 

 (3،أربعكف ألؼ مقاتؿ.ديش الرـك فيي أعداد كبيرة كقد قيؿ عددىـ 
 

 الغزوةنتائج : الرابع الفرع
أف ن ػر ا عبػاده المػؤمنيف بقيػادة النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـس حيػػث كانػت نتيدػة ىػذه المعركػة  

 ػػمى ا عميػػو  انسػػحب دػػيش الػػرـك مػػف أرض المعركػػة بعػػد أف ك ػػمتو معمكمػػات عػػف قػػكة دػػيش النبػػي
معنكيػػان لدػػيش المػػؤمنيفس يقػػكؿ ال،بيػػر العسػػكرم محمػػكد شػػيت ،طػػاب: س كيعػػد ىػػذا الن ػػر انت ػػاران كسػػمـ
 الركـ بديكش اال طداـ المسممكف يستطع ميدافس لـ معركة ال معنكيات معركة تبكؾ غزكة اعتبار "يمكف

 قػػكة عػػف كميقػػة معمكمػػات ك ػػمتيـ أف بعػػد تبػػكؾس فػػي تحٌشػػدىا منطقػػة مػػف ديكشػػيـ النسػػحاب كحمرػػائيـس
 يقػؿ ال معنكيػان  انت اران  الركـ عمى تبكؾ غزكة في المسممكف انت ر فقد ذلؾ كمعنكيانس كمع ماديا المسمميف
 (4،.القتاؿ" في المادم االنت ار عف أىمية

 
 تبوك غزوة في( ورقابة وتوجيو، وتنظيم، تخطيط،)اإلدارة وظائف المطمب الثاني: تطبيق

الغػزكة مػف ،ت،طػيطس كتنظػيـس كتكديػوس كرقابػة(س بٌيف القرآف الكريـ كظائؼ الدارة األربعة في ىػذه  
 كسأقـك ببياف تمؾ الكظائؼ التي طبقيا النبي  مى ا عميو كسمـس كىي عمى النحك التالي:

 
 الفرع األول: التخطيط في غزوة تبوك

داره كالقءػػات التػػاـ عمػػى المسػػمميف  عقػػر فػػي الدديػػد الػػديف كػػاف ىػػدؼ دػػيش األعػػدات ىػػك ءػػرب
نشػر ديػف ا فيػك بسبب د،كؿ كمير مف الناس في السالـس أمػا ىػدؼ دػيش النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ 

                                                 

 الذيف الٌشكرل أ حاب الستة كأحد بالدنةس ليـ المشيكد العشرة أحد محمدس أبك الحارثس عبد بف عكؼ بف الرحمف عبد ((1
قبػؿ  قػديما كأسػمـ سػنيفس بعشػر الريػؿ بعػد كلػد راضس عػنيـ كىػك تػكفي أنػو كسػٌمـ عميػو الم ػو  ػمى الم ػو رسكؿ عف عمر أ،بر
األشػيرس  كىػك امنتػيفس سػنة كقيػؿ. كمالمػيف إحػدل سػنة مات المشاىدس كسائر بدرا كشيد اليدرتيفس كىادر األرقـس دار د،كؿ
 .293-4/290ال حابةس ابف حدرس ج تمييز في كسبعيف. ينظر: ال ابة ممانية كقيؿ سنةس كسبعيف امنتيف كعاش

 .1/372ج مداىدس مداىدس ترسير ((2
س المباركركرمس ج3/1002ينظر: المغازمس الكاقدمس ج ((3  .1/396س الرحيؽ الم،تـك
 .1/416الرسكؿ القائدس ،طابس ج ((4
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تعالى ،ارج بالده كالمبادرة مػف قبمػو فػي ،ػكض المعػارؾ لعػالت كممػة اس كذلػؾ كمػا أمػره ا عػز كدػؿس 
مػػػا أ،ػػذ الدزيػػػة  مػػا القتػػػاؿس قػػاؿ ا تعػػػالى: فلمػػا الػػد،كؿ فػػػي السػػالـ كا   رت ىبيب نب ُّ كا 

 يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت

 [.29التكبة: ] َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك
فأ،ػػذ النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ يديٌػػز ديشػػو كيعػػٌد العػػدةس فحػػٌرض أ ػػحابو رءػػكاف ا عمػػييـ 
بالديػاد بػػأمكاليـ كالت ػدؽ لتدييػػز دػػيش العسػرة كتػػكفير المئكنػػة لػوس كذلػػؾ لمػا فػػي ىػػذه الغػزكة مػػف التعػػب 

مئكنة كغيرىاس فأقبؿ كالحر الشديد كالمسافة الطكيمة التي تحتاج إلى تكفير كاحتيادات المعركة مف سالح ك 
األغنيػػػات بالت ػػػدؽ كعممػػػاف بػػػف عرػػػاف كعبػػػد الػػػرحمف بػػػف عػػػكؼس كقػػػد لعػػػب المنػػػافقكف حينيػػػا دكر الممػػػبط  

 مع جع  مظ حط مض خض  ُّ كالمسػػػػػػتيزئ كلمػػػػػػز المت ػػػػػػدقيفس قػػػػػػاؿ ا تعػػػػػػالى: 
 َّ جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ

 خن  ُّ ف الػػذيف داىػػدكا بػػأمكاليـ كأنرسػػيـ فػػي ىػػذه الغػػزكةس قػػاؿ ا فػػييـ: [س أمػػا المت ػػدقك 79 التكبػػة:]
 ٰذ يي  ميىي خي حي يهجي ىه مه  جه ين ىن من

 َّ زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مثُّ [ كقػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى: 89 – 88التكبػػػػػػػػػػة: ]

  مغ جغ مع جع مظ حط خضمض  حض جض مص خص حص خسمس

 جم هل مل حلخل جل مك لك خك جكحك  مق  حق مف خف جفحف

 [.111التكبة: ] َّ حم
سػاعدت عمػى تغييػر كحسػـ المعركػةس  دديدة كقد است،دـ النبي  مى ا عميو كسمـ أساليب قتالية

 نت مت زت رت ىبيب نب ُّ فػػػي القتػػػاؿس مطبقػػػان قػػػكؿ ا تعػػػالى:  (1،كأسػػػمكب المبػػػادأة

  خممم حم جم يل ىل مل خل ُّ تعػػػػػػػػػػالى:  ولػػػػػػػػػػك [س كق29التكبػػػػػػػػػػة: ] َّ ىت
 يل ىل مل خل ُّ عػػػػػػػػز كدػػػػػػػػؿ:  ولػػػػػػػػ[س كقك 73التكبػػػػػػػػة: ] َّ خن حن يمجن ىم

                                                 

 النبػي فكػاف ممرتيػاس السياسػة ىػذه تأممػر  قػدالمبادأة: كىي تعني ال،ركج بسرعة إلػى قتػاؿ األعػدات ليػرييـ أنيػـ أقكيػاتس ف ((1
 فكالمؤمنػػك  ا كرػػاه كقػد سمنت ػػران  غانمػان  فيعػػكد كفػركاس الرعػػب قمػكبيـ فػػي ألقػػى مػنيـ قػػـك إلػى ،ػػرج إذا ػمى ا عميػػو كسػمـ 

 عمػى النبكيػة السػيرةس ينظر: ،طتو تبديؿ عمى العدك لدبار بالعمؿ السبؽ العسكرية الناحية مف بو يق د تعبيرس كىك القتاؿ
 .1/239س الرسكؿ القائدس ،طابس ج2/183جس أبك شيبةس كالسنة القرآف ءكت
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[س  123التكبة: ] َّ جه ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم خم حم جم
 (1،فكممة،قاتمكا( ككممة،داىد( تحمؿ معنى المبادأة كالمبادرة مف قبؿ النبي  مى ا عميو كسمـ.

كما است،دـ النبي  مى ا عميو كسمـ أسمكب استعراض القكةس حيػث قػاـ بتدييػز الدػيش بػأدكات 
معػػو ألػػؼ فػػرسس كىػػذا األسػػمكب لػػو أمػػر فٌعػػاؿ فػػي حسػػـ المعركػػةس فقػػد أمٌػػر فػػي معنكيػػات القتػػاؿ م ػػطحبان 

دػيش األعػػداتس كانسػحب ديشػػيـ عنػدما أتػػٍتيـ معمكمػات اسػػتباقية عػف دػػيش المػؤمنيف بعػػدده كقكتػوس حيػػث 
ميػو است،دـ األعدات في ىذه الغزكة أسػمكب االسػت،بارات لمعرفػة األحػكاؿ العسػكرية كقػكة النبػي  ػمى ا ع

ٍقػؿي  كسمـ كدنكدهس فقد "أيًتيى  ًىرى
ػؿو  (2، ػؿى  ًبرىدي ًمػؾي  بًػوً  أىٍرسى ػفٍ  ييٍ،بًػري  (3،غىس ػافى  مى بىػرً  عى ػم ى الم ػوً  رىسيػكؿً  ،ى مىٍيػوً  اي   ى  عى

." م ـى سى كى
،4) 

 

 الفرع الثاني: التنظيم في غزوة تبوك
تحػدث القػرآف الكػريـ عػف كظيرػة التنظػيـ فػي غػزكة تبػكؾس فكػاف مػف أىميػا تنظػيـ كتدييػز الدػيش 
س  مف العدة كالعتاد كتكفير ما يمـز مف احتياداتس كىذا األمر متعمؽ بدمع التمكيؿ كال دقات لتكفير الالـز

 ىل مل خل  ُّحيػػث أمػػر ا تعػػالى عبػػاده المػػؤمنيف بالديػػاد بالمػػاؿ كالػػنرسس قػػاؿ ا تعػػالى: 

التكبػػػػػػػػػػػػػػػػة: ] َّ ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم  حم جم يل
 مداىػدتيـ فػي فأنرقكىػا بػأمكالكـس الكرارى  المؤمنكفس أييا داىدكا :في ترسيره ليذه اآلية دعرر أبك [س قاؿ41
ػػا فيػػو فيػػد،مكا لكػػـ ينقػػادكا حتػػى لكػػـس شػػرعو الػػذم ا ديػػف عمػػى  يػػدو  عػػف الدزيػػة يعطػػككـ أك كرىنػػاس أك طكعن

غىارناس س أىؿ كانكا إف  ى  (5،تقتمكىـ. أك كتابو
كقد أمػر ا عػز كدػؿ فػي ىػذه الغػزكة بءػركرة تنظػيـ  ػركؼ الدػيش باألكرػات ككءػع القػكم فػي 

 رءػي ال ػديؽ بكػر أبػي إلػى األعظػـ المقدمة كىذا ما طبقو النبي  مى ا عميو كسمـ عندما دفػع  لػكاته
 ىك مك لك اكُّ ككاف يستمني مف ذلؾ غير القادر في الغزكس قػاؿ ا تبػارؾ كتعػالى:  (6،عنوس ا

                                                 

 .219النظريات العسكرية بيف العداد كالت،طيطس األغاس صرسالة مادستيرس ينظر:  ((1
ٍقؿ ((2 ـي : ًىرى س عىًظي ـك ؿ الرُّ ػف أك  ػربى  مى س ءى ًمػؾو  كىػك اسػـ البىٍيعىػةس كأٍحػدىثى  الػدنىًانيرى  غريبػي فػي المغيػث ليػـس ينظػر: المدمػكع مى

العربيػػةس الرػػارابيس  ك ػػحاح المغػػة تػػاج س ال ػػحاح6/267المغػػةس اليػػركمس ج س تيػػذيب3/495كالحػػديثس المػػدينيس ج القػػرآف
 .5/260كاألمرس ابف األميرس ج الحديث غريب في س النياية1849 /5ج
ًمؾي  ((3 : كىىيكى  مى اًرث غىس افى مىٍيوً  ا  مى الن ًبي حرب أىرىادى  شمر أبي بف اٍلحى سمـ عى نزؿ غىٍزكىة ًفي ًإلىٍيًيـ كى،رج كى  ًكٍنػدىة بػف قبيػؿ كى
 . 1/80الب،ارمس العينيس ج  حيأل شرح القارم ًبًوس ينظر: عمدة فسمكا غىس اف لىوي  ييقىاؿ مىات
 .7س رقـ الحديث1/8 حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب بدت الكحيس ج ((4
 .14/270القرآفس الطبرمس ج تأكيؿ في البياف ينظر: دامع ((5
 .3/996ج الكاقدمس المغازمس: ينظر ((6
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 ىي ني مي ريزي ٰى ىنين نن من رنزن اممم يل ىل مل يك

 [.91التكبة: ] َّ هئ مئ خئ جئحئ يي
ًميًّا ككاف  مف تنظيمو  مى ا عميو كسمـ أنو است،مؼ مف ينكب عنو في المدينةس كما است،مؼ عى

مكريًني: عميو كسمـس فىقىاؿى لو عميٌ رءي ا عنو عمى أىمو  مى ا  ٍبيىافً  ًفي ،أىتي،ى فقىػاؿى  ػمى  كىالنكسىػاًتُ ال ك
ى أىالى : ا عميو كسمـ ٍنًزلىةً  ًمنكي تىكيكفى  أىفٍ  تىٍرءى س ًبمى كفى  (1،بىٍعًدم(. نىًبي   لىٍيسى  أىن وي  ًإال   ميكسىى ًمفٍ  ىىاري

يػرل كيػؼ كػاف تنظػيـ النبػي مف مسافتيا الطكيمة كحػٌر دكىػاس  كما أف الناظر إلى شدة ىذه الغزكة 
 عطشػان  المسػممكف  مى ا عميو كسمـ في شئكف الدنكد الحياتية مف المأكؿ كالمشرب كغيرىاس فقػد عطػش

 (2،ماتىا. كيشربكف أكراشيا فيع ركف إبميـ ينحركف أ،ذكا حتى شديدان 
 

 الفرع الثالث: التوجيو في غزوة تبوك
 إلػػىف د كٌدػػو ا عػػز كدػػؿ نبيػػو كالمػػؤمنيالتكديػػو لعبػػت دكران ميمػػان فػػي غػػزكة تبػػكؾس فقػػ إٌف كظيرػػة

المبػادرة لقتػػاؿ األعػدات ،ػػارج بػالدهس كاليػػدؼ مػف ذلػػؾ نشػر ديػػف ا تعػالىس كلكػػف كفػؽ الءػػكابط كالشػػركط 
ما القتاؿس قاؿ  ما الدزية كا   نب ُّ ا تعػالى: التي حٌددىا ا عز كدؿ ليـس فلما الد،كؿ في ديف ا كا 

 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب

التكبة: ] َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف
29.] 

ـٌ كٌدو ا عز كدؿ المؤمنيف بأف يداىػدكا  ػغاران ككبػارانس شػيبان كشػبانانس فقػرات كأغنيػاتس م
كأمػرىـ  (3،

مػػف المشػػقة كالتعػػب الشػػديدس فيػػي بحادػػة لكميػػر مػػف  فييػػابالديػػاد بػػالنرس كالمػػاؿ كالنرػػاؽ ليػػذه الغػػزكة لمػػا 
  حم جم يل ىل مل خل ُّ االحتيادػػػات الالزمػػػة لمدػػػيشس قػػػاؿ ا تعػػػالى: 

 [.41التكبة: ] َّ ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم
ات،ػػاذ بعػػض الدػػراتات فػػي المنػػافقيف الػػذيف ز كدػػؿ النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ إلػػى كقػػد كٌدػػو عػػ

قػػامكا باالسػػتيزات كالممػػز عمػػى المت ػػدقيف مػػف المػػؤمنيفس كمػػف عػػدـ ،ػػركديـ فػػي ىػػذه الغػػزكةس بػػؿ ككػػاف 
 رن مم  ام يل ىل مل يك  ُّ مػػػػػكقريـ مكقػػػػػؼ الممػػػػػبط كالم،ػػػػػٌذؿس قػػػػػاؿ ا تعػػػػػالى: 

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن

                                                 

 .4416رقـ الحديث س6/3 حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب المغازمس باب غزكة تبكؾ كىي العسرةس ج ((1
 .1/401ج ،طابس القائدس الرسكؿينظر:  ((2
 .14/262س الطبرمس جالقرآف تأكيؿ في البياف دامعينظر:  ((3
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 خس حس جس مخ جخ جحمح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 خف حف جف مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  خضمض حض جض مص خص  حص مس
[س كفػػػػي المقابػػػػؿ بػػػػٌيف ا عػػػػز كدػػػػؿ دػػػػزات الػػػػذيف نرٌػػػػذكا 85 – 83التكبػػػػة: ] َّ مق حق مف

التكدييات كاألكامر الربانية مف سمعيـ كطاعتيـ لربيـ كنبييـس كمف ديادىـ بػأمكاليـ كأنرسػيـس حيػث قػاؿ 
  ميىي خي حي يهجي ىه مه  جه ين ىن من خن ُّ تعالى: 
 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 [.89 – 88التكبة: ] َّ زب
كقد است،دـ النبػي  ػمى ا عميػو كسػمـ كظيرػة التكديػو فػي كميػر مػف المكاقػؼ أذكػر بعءػان منيػاس 

كالت دؽ  حيث كٌدو النبي  مى ا عميو كسمـ أ حابو رءكاف ا عمييـ كعٌبأىـ عمى البذؿ في النراؽ
سبيؿ اس فما أف سمع ال حابة ذلؾ إاٌل لٌبكا أمر  في النرقة عمى الغنى أىؿ لتدييز ديش العسرةس كحٌض 

ػم ى الن بًػيك  ا عز كدؿ كنبيو  مى ا عميو كسػمـ حتػى أتػى عممػاف بػف عرػاف رءػي ا عنػو ًإلىػى  الم ػوي   ى
مىٍيػػوً  ػػم ـى  عى سى س فقػػاؿ لػػو  بًػػأىٍلؼً  كى ػػا:  ػػمى ا عميػػو كسػػمـًدينىػػارو ػػر   ،مى ػػافى  ءى ٍممى ػػا عي ًمػػؿى  مى تىٍيًف(س اليىػػٍكـً  بىٍعػػدى  عى ػػر  مى

،1) 
 عمييـ مف بعده إلى النرقة كالت دؽ. ا كسارع ال حابة رءكاف

كقػد كٌدػو النبػي  ػػمى ا عميػو كسػمـ أ ػػحابو رءػكاف ا عمػييـ بكيريػة التحػػرؾ إلػى تبػكؾس فعنػػد 
ميكا قػػاؿ ليػػـ: ،الى  (2،بأ ػػحاب الحدػػرسػػيرىـ إلػػى تبػػكؾ كاقتػػرابيـ  مىػػى تىػػٍد،ي  تىكيكنيػػكا أىفٍ  ًإال   الميعىػػذ ًبيفى  ىىػػؤيالىتً  عى

س ـٍ  أىفٍ  بىاًكيفى ا ًمٍمؿي  ييً يبىكي (. مى ـٍ ابىيي  كأمرىـ بسرعة المركر. (3،أى ى
 

 الفرع الرابع: الرقابة في غزوة تبوك
س كدليػؿ ذلػؾ رقابتػو  ػمى ا عميػو كظيرة الرقابة في غزكة تبكؾ النبي  مى ا عميو كسمـ طبؽ

 كسمـ عمى الذيف ت،مركا في ىذه الغزكة مف ال حابة رءكاف ا عمييـ كالمنافقيف.
فحينمػػا ردػػع النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ مػػف غػػزكة تبػػكؾ إلػػى المدينػػة بػػدأ يتػػابع كيراقػػب كػػؿ مػػف 

ذار يػػأتكف إلػػى النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ ليقػػدمكا أعػػذارىـس ت،مػػؼ عػػف ىػػذه المعركػػةس فبػػدأ أ ػػحاب األعػػ
 زثمث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب   ُّ حيػػػث قػػػاؿ ا تعػػػالى: 

                                                 

 س قاؿ األلباني: حديث حسف.3701س رقـ الحديث 5/626سنف الترمذمس الترمذمس أبكاب المناقبس ج ((1
 الككاكػػػبس 19/422س ابػػػف الممقػػػفس جال ػػػحيأل الدػػػامع لشػػػرح التكءػػػيألس ينظػػػر: كأممػػػاليـ ممػػػكد قػػػـكأ ػػػحاب الحدػػػر:  ((2

س ابػػف الب،ػػارم شػػرح فػػي العينػػي عمػػى الػػرد فػػي االعتػػراض انتقػػاضس 4/94س الكرمػػانيس جالب،ػػارم  ػػحيأل شػػرح فػػي الػػدرارم
 .4/375س الديكبندمس جالب،ارم  حيأل عمى البارم فيضس 2/339حدرس ج

كؿً  بىابي  حيأل الب،ارمس الب،ارمس كتاب المغازمس  ((3 م ى الن ًبيك  نيزي مىٍيوً  اي   ى م ـى  عى سى  .6/7س ج4420س رقـ الحديثالًحٍدرى  كى
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[س كقد دات المنافقكف إلى النبي  ػمى ا عميػو 90التكبة: ] َّ  ىق يف ىف يث ىث نث
كسػػمـ ليقػػدمكا أعػػذارىـ ال،بيمػػةس كأ،ػػذكا يحمرػػكف األيمػػاف الكاذبػػةس كلكػػف ا عػػز كدػػؿ فءػػحيـ كأمػػر النبػػي 

ـ عمػى قبػكرىـس ألنيػـ كرػركا بػا كرسػكلوس كأف ال يقػك كفػاتيـ  مى ا عميو كسمـ بعدـ ال الة عمييـ عند 
 خن حن يمجن ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلُّ : حيػػػػػث قػػػػػاؿ ا تعػػػػػالى
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي يهجيحي  جهمهىه ىنين من
 مبنب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ
[س كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: 95 – 94التكبػػػػػػة: ] َّ رث  يت ىت نت مت زت يبرت ىب
  حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب
 حق مف خف  حف جف مغ  جغ مع جع  مظ  حط خضمض حض جض مص خص

 [.85 – 84التكبة: ] َّ مق
يـ ليقػدمكا أعػذارىـ كسػبب ت،مريػـ عػف ف مػف ال ػحابة رءػكاف ا عمػيال ادقك األعراب كقد دات 

ىػػذه الغػػزكةس فقػػد قبػػؿ النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ أعػػذارىـس كأمػػر ا عػػز كدػػؿ نبيػػو  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ 
بأ،ػػػػذ ال ػػػػدقة مػػػػنيـ لتطيػػػػرىـ كتػػػػزكييـ مػػػػف الػػػػذنكبس كأمػػػػره باالسػػػػتغرار كالػػػػدعات ليػػػػـس قػػػػاؿ ا تعػػػػالى: 

 ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّ 
 خئ حئ ييجئ ىي ني مي  ريزي  ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل

 [.103 – 102التكبة: ] َّ مئ
دارة النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـ العسػػكرية فػػي غزكاتػػو كمعاركػػوس كاسػػت،دامو  حنكػػة كبيػػذا نػػرل كا 

كاسػػػت،دامو فػػػي كتػػػبيـس  كيػػػدكنكىاعممػػػات الدارة  أف يعمػػػـ بيػػػاقبػػػؿ الكظػػػائؼ الداريػػػة األربعػػػة فػػػي غزكاتػػػو 
كقػػػد رأينػػػا كػػػذلؾ العممػػػات الم،ت ػػػيف بالشػػػئكف األسػػػاليب القتاليػػػة الدديػػػدة التػػػي لػػػـ تكػػػف معركفػػػة مػػػف قبػػػؿس 

كقػد اعتػرؼ العممػات بػذلؾس  سحنكة النبي  ػمى ا عميػو كسػمـ العسػكريةإدارة ك العسكرية كيؼ استرادكا مف 
 دعكتػوس نشػر فػي كسػمـ عميػو ا النبػي  ػٌمى ندػاح عفمتحدمان  (1،ىارت مايكؿ األمريكي حيث قاؿ العالـ

                                                 

أمريكي  ػاحب كتػاب المائػةس حيػث كػاف يعمػؿ فػي ىيئػة الرءػات األمريكيػةس ككػاف ي ػؼ : فيزيائي فمكي ىارت مايكؿ ((1
 فػي األكائػؿ المائػة دعمػو مػف إليػو تك ػؿ مػا حسػف مػف بػالرغـ األمريكػي الباحػث ىػذا نرسو بأنو ذك تكديات سياسية فمسريةس

 شػػتى مػػزاعـ كيػزعـ كالمرسػػميفس األنبيػات ،ػػاتـ برسػػالة يػؤمف ال كػػاف - كسػمـ عميػػو ا  ػػمى- محمػد نبينػػا رأسػيـ عمػػى العػالـ
النشػر:  تػاريخينظػر: الشػبكة العنكبكتيػةس مكقػع ككيػدياس  .العناكيف ت،دعيـ مف بعض بو يغتر ال حتى كرسكلياس الرسالة ءد
 ـس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط:22/11/2017

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D9%87%D8
%A7%D8%B1%D8%AA. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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لػػػى حنكتػػػو الداريػػػة كالعسػػػكريةس فػػػي السػػػالـ انتشػػػار كسػػػرعة لػػػى األرضس كا   كعظمػػػة الػػػديف ىػػػذا سػػػماحة كا 
 تركػػػت التػػػي الش، ػػػيات مػػػف ش، ػػػية مائػػػة رأس عمػػػى ا،تػػػاره الػػػذم  ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ النبػػػي أ،ػػػالؽ

 مطمقػان  ندأل نداحان  الذل التاريخ في الكحيد النساف ىك محمدان  إف: يقكؿ البشريةس تاريخ في بارزة ب ماتيا
 (1،.كعسكريان  سياسيان  قائدان  كأ بأل كالدنيكمس عمى المستكل الديني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ينظر: ال،الدكف مائة أعظميـ محمد رسكؿ اس كتاب متردـ مف المغة الندميزية إلػى المغػة العربيػةس تردمػو: من ػكرس  ((1
 .13ص
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 الخاتمة
الحمػد  معػػز السػػالـ بن ػػرهس كمػػذؿ الشػػرؾ بقيػرهس كأشػػيد أف ال إلػػو إال اس كحػػده ال شػػريؾ لػػوس  

 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّ  :محكـ التنزيؿالقائؿ في 

 كرسكلو  مى ا عميو كسمـ كبعدسسس هكأشيد أف محمدان عبد [س60األنراؿ: ] َّ خص حص

ف أ،طػأت فيػذا شػأف البشػرس   كأ،يران.. فيذا ديد بشرمس فلف أ بت فبتكفيػؽ ا تعػالى كرحمتػوس كا 
دممػة نتػائ  ميمػة فػي إدارة الغػزكات كالحػركبس قػد تم،ػض ىػذا البحػث عػف ؾس فكأستغرر ا تعالى مف ذل

ت بقػػاع كال سػػيما فػػي إدارة حػػركب المسػػمميف كغػػزكاتيـ ءػػد أعػػدات ا تعػػالىس فكانػػت انت ػػارات رائعػػة ىػػزٌ 
 الحنيػػؼ كن ػرتوس كلقػد تك ػػمت إلػى نتػػائ  عديػدة مػػف ،ػالؿ دراسػػتي العػالـ فػي سػػبيؿ ترسػيخ مبػػادئ ديننػا

 ليذا المكءكع كأىميا:

أل ليػذه األمػة كػؿ مػا يتعمػؽ ريـ دستكرنا كمني  حياتنا الدينية كالدنيكيػةس كيػؼ ال كقػد كٌءػالقرآف الك .1
أل كػػذلؾ األمػػكر المتعمقػػة فػػي شػػئكف حيػػاة بػػاألمكر التعبديػػة مػػف  ػػالة كزكػػاة كحػػ  كغيرىػػاس ككٌءػػ

 النساف الدنيكية كمنيا العمكـ الدارية كما بٌينت في ىذا البحث.
دة السػػػػالمية ال ػػػػحيحة ىػػػػي األ ػػػػؿ األ ػػػػيؿ فػػػػي مبػػػػادئ الدنديػػػػة بػػػػٌيف القػػػػرآف الكػػػػريـ أف العقيػػػػ .2

 كسننو الن ر لركرة ال حيأل الريـ أف ،ا ة سأساس الن ر كالتمكيفالسميمة  فالعقيدة السالميةس
 .كالكسؿ التكاكؿ عف  رؼتك  كالعمؿ الدد إلى دفعت التي يفي العقيدة الراس،ةس مف ينطمؽ

عداد ال،طط أساس ندػاح .3 أم أمػرس فكممػا كػاف الت،طػيط سػميمانس كانػت النتػائ  أكمػر  إف الت،طيط كا 
دقػػة ككءػػكحانس كالعكػػس فبػػدكف الت،طػػيط تسػػير األمػػكر بعشػػكائية غيػػر منتظمػػةس كقػػد ال ن ػػؿ إلػػى 

 اليدؼ المراد تحقيقو.
كيشػػػاكر أىػػؿ ال،بػػػرة  الدارم كالقائػػد النػػادألس ىػػػك الػػذم يشػػارؾ األفػػػراد فػػي العمػػػؿ كيتعػػاكف معيػػـس .4

 ـ.كاال،ت اص مني
الدارم كالقائػػػد النػػػادألس البػػػد كأف يمتػػػاز ب ػػػرات كسػػػمات ،ا ػػػة كػػػالعمـ كال،بػػػرة كالكرػػػاتة كحسػػػف  .5

 الت رؼ كالبراعة كالبداع كات،اذ القرارات السميمةس كغير ذلؾ مف ال رات.
مف أىـ الكظائؼ التي تحػدث القػرآف عنيػا كقػد طبقيػا النبػي  ػمى ا عميػو  إف كظيرة التكديو تعدٌ  .6

أمنائيػاس ككػػاف ال ػحابة رءػػكاف ا عمػييـ ،يػػر ك  يػػؼ كػاف يكٌدػػو دنػده قبػػؿ المعركػةينػا ككسػمـس كرأ
 مماؿ لمسمع كالطاعة لتمؾ التكدييات.
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رأينا في القػرآف الكػريـ دكر القيػادة البػارز فػي أرض المعركػةس كبيٌنػتي ذلػؾ فػي بعػض الغػزكات التػي  .7
ميػػع الكظػػائؼ الداريػػة كالكسػػائؿ القتاليػػة قادىػػا كأدارىػػا النبػػي  ػػمى ا عميػػو كسػػمـس كقػػد اسػػت،دـ د

 الدديدة التي لـ تكف معركفة مف قبؿ.
 المكانػػات الماديػػة فكػػؿ األىميػػةس مػػف كبيػػر قػػدر عمػػى كىػػي الن ػػرس مرػػاتيأل أحػػد الحكيمػػة القيػػادة .8

 .تكزيعيا كيحسف طاقاتياس كيستغؿ تكظيريا يحسف مف إلى تحتاج البشرية كالعنا ر
 مػػف الكسػػائؿ المسػػاعدة فػػي إحػػراز الن ػػر كالتمكػػيف ىػػك العػػداد كالتػػدريبسبػػٌيف القػػرآف الكػػريـس أف  .9

 فالقػدرة القػكةس أ ػناؼ مػف ب ػنؼ يػرتبط ال كىػك كاالستطاعةس القدرة ءمف مرتكح العداد مداؿف
 حت معنى العداد ىنا كبٌينت أقساموكقد كءٌ متغيرة بتغير الزماف كالمكاف كالظركؼس  كاالستطاعة

 كالمعنكم(.،المادمس كأنكاعو 

بٌيف القرآف الكريـ أىمية مبدأ الشكرل لنداح أم عمؿس ككٌءأل لنا أف الركز كالن ػر فػي المعػارؾ  .10
 تكمف مف ،الليا.

بٌيف القرآف الكريـس أف القتاؿ في السالـ لو أىداؼ سامية نبيمة تتممػؿ فػي القءػات عمػى الباطػؿس  .11
عالت   التكحيد. كممةكادتماث الظمـ كالظالميفس كنشر كا 

بٌيف القرآف الكريـس دكر االست،بارات العسكرية في القتػاؿس فيػي تقػكـ بعمميػة تسػييؿ ميمػة د،ػكؿ  .12
الدػػػيش إلػػػى أرض المعركػػػة ك،ركدػػػو منيػػػاس بلعطػػػات أقػػػؿ ال،سػػػائر الممكنػػػة بػػػيف  ػػػركؼ دػػػيش 
المسمميفس كقد نستريد مف دكر االسػت،بارات فػي عمميػة كءػع ال،طػط النادحػة بحسػب المعمكمػة 

ة مف حيث عػدد الدػيش كعدتػوس كالمنطقػة الدغرافيػة المتمركػز فييػا كأحكاليػا الدكيػةس االست،باراتي
كتريػػػد فػػػي تحركػػػػات العػػػدك مػػػػف حيػػػث االسػػػػتعداد كاليدػػػـك أك التػػػػدريب أك المباغتػػػة أك اسػػػػت،داـ 

 ب القتالية كحرر ال،ندؽ كغير ذلؾ.األسالي
 التأييػد كىػذا الن ػرس تحقيػؽ في البارز دكرىا ليا ،رية قكة الليي كالعكف الرباني التأييدكأ،يرانس  

ػا  ػدقنا المػؤمنيف المتقػيف عبػاده فػي ا يممػس حػيف يكػكف ،ال ن  ىن  ُّ تعػالى: س قػاؿ ا كا 

 [.123آؿ عمراف: ] َّ ىي مي خي حي يهجي  ىه مه جه ين
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 :التوصيات 
أك ػػي الدارسػػيف كالبػػاحميف بءػػركرة الكقػػكؼ مميػػان أمػػاـ الن ػػكص القرآنيػػة لمديػػاد كلمغػػزكاتس  .1

السػػػػػػػػت،الص الركائػػػػػػػػد الميدانيػػػػػػػػة كالمبػػػػػػػػادئ العسػػػػػػػػكرية كالتكدييػػػػػػػػات العقائديػػػػػػػػة كاأل،القيػػػػػػػػة 
كالنرسػػػية...ألخس كذلػػػؾ لفػػػادة األمػػػة عامػػػةس كالمداىػػػديف فػػػي سػػػبيؿ ا ،ا ػػػةس لػػػذا أك ػػػي 

 العسكرييف بءركرة تطبيقيا في عممياتيـ العسكرية.
ة المتكاممػة فػي التربيػة كالعػدادس أك ي بءركرة إعػداد الدنػدم كتربيتػو كفػؽ النظريػات القرآنيػ .2

بحيػػػث يشػػػمؿ ىػػػذا العػػػداد كػػػؿ دكانػػػب ش، ػػػيتوس إذ ال معنػػػى لمبنػػػات العسػػػكرم دكف البنػػػات 
 الركحي كاأل،القي كالحركي كالنرسي.

أك ي األمة بلعداد القادة كفؽ النظريات القرآنيةس كتدعؿ منيـ عممات ربانييفس يقػكدكف أمػتيـ  .3
 بكتاب ا.

العسػػػكرية بءػػػركرة االىتمػػػاـ بػػػالدارة كالت،طػػػيط الديػػػدس كرسػػػـ ىياكػػػؿ إداريػػػة أك ػػػي القيػػػادات  .4
 تناسب المتغيرات كتكاكب المستددات.
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم 

ٍعبػػدىس  .1 الحسػػاف فػػي تقريػػب  ػػحيأل ابػػف حبػػافس محمػػد بػػف حبػػاف بػػف أحمػػد بػػف حبػػاف بػػف معػػاذ بػػف مى
ىػػػ(س ترتيػػب: األميػػر عػػالت الػػديف عمػػي بػػف 354التميمػػيس أبػػك حػػاتـس الػػدارميس البيسػػتي ،المتػػكفى: 

ىػػػ(س حققػػو ك،ػػرج أحاديمػػو كعمػػؽ عميػػو: شػػعيب األرنػػؤكطس الناشػػر:  739بمبػػاف الرارسػػي ،المتػػكفى: 
 ـ. 1988 -ىػ  1408س 1طة الرسالةس بيركتس مؤسس

األحكػػاـ السػػمطانيةس أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف حبيػػب الب ػػرم البغػػدادمس الشػػيير  .2
  .القاىرةس،د. ط( ،د. ت( –ىػ(س الناشر: دار الحديث 450بالماكردم ،المتكفى: 

،مؼ ابف الررات ،المتػكفى  األحكاـ السمطانيةس القاءي أبك يعمى س محمد بف الحسيف بف محمد بف .3
بيػػركت س  -ىػػػ(س  ػػححو كعمػػؽ عميػػو : محمػػد حامػػد الرقػػيس الناشػػر : دار الكتػػب العمميػػة 458: 

 ـ. 2000 -ىػ  1421 س2ط لبنافس
أحكاـ المداىد بالنرس في سبيؿ ا عػز كدػؿ فػي الرقػو السػالميس مرعػي بػف عبػد ا بػف مرعػي  .4

س 1طكالحكػـس المدينػة المنػكرةس دار العمػـك كالحكػـس سػكرياس  الدبييي الشيرمس الناشر: مكتبة العمكـ
 ـ. 2003 -ىػ  1423

دار اقػرأ لمطباعػة كالنشػرس  الناشر: س القاىرةساليكارمسيد محمكد الدارة األ كؿ كاألسس العمميةس  .5
 ـ.2008

محمػد إدارة الدكلة في السالـس دراسة تأ يمية لمريػـك إدارة الدكلػة فػي الركػر السياسػي السػالميس  .6
فػي الت،طػيط كالتنميػة السياسػيةس دامعػة  غيػر منشػكرة( رسالة لنيؿ شيادة المادسػتير، س بألعمي 

 .فمسطيف-نابمسس ـ2011النداح الكطنيةس كمية الدراسات العمياس 
س ،د. 7ريػاضس الناشػر: مكتبػة الشػقيرمس طكالكظػائؼس النمػر كآ،ػركفس س ال الدارة العامة: األسػس .7

 ت(.
 س ،د. ت(.3السكدانية لمكتبس مكتبة كىبةس طالدارة في السالـس أحمد أبك سفس الناشر: الدار  .8
،معا ػػػر(س الناشػػػر: دار  يالدارة فػػػي ع ػػػر الرسػػػكؿ  ػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـس أحمػػػد عدػػػاج كرمػػػ .9

 ىػ. 1427س 1طالقاىرةس  –السالـ 
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إرشػػػاد السػػػارم لشػػػرح  ػػػحيأل الب،ػػػارمس أحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف أبػػػى بكػػػر بػػػف عبػػػد الممػػػؾ  .10
ىػػػ(س الناشػػر: المطبعػػػة 923القسػػطالني القتيبػػي الم ػػرمس أبػػك العبػػاسس شػػياب الػػديف ،المتػػكفى: 

 ىػ. 1323س 7طالكبرل األميريةس م رس 
إرشػػاد العقػػؿ السػػميـ إلػػى مزايػػا الكتػػاب الكػػريـس أبػػك السػػعكد العمػػادم محمػػد بػػف محمػػد بػػف  .11

 س ،د. ط(س ،د. ت(.بيركت –دار إحيات التراث العربي ىػ(س الناشر: 982م طرى ،المتكفى: 
أسػػاس البالغػػةس أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػرك بػػف أحمػػدس الزم،شػػرم دػػار ا ،المتػػكفى:  .12

س 1طلبنػػافس  –باسػػؿ عيػػكف السػػكدس الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػةس بيػػركت ىػػػ(س تحقيػػؽ: محمػػد 538
 ـ. 1998 -ىػ  1419

الريػػاضس  كالمعػارؼ كالرنػػكفس مقػداد يػالدفس أساسػيات التأ ػيؿ كالتكديػو السػػالمي لمعمػكـ .13
 ىػ.1425س 2ط سالناشر: دار عالـ الكتب

د بف عبد البػر بػف االستيعاب في معرفة األ حابس أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محم .14
ىػػػ(س المحقػػؽ: عمػػي محمػػد البدػػاكمس الناشػػر: دار الديػػؿس 463عا ػػـ النمػػرم القرطبػػي ،المتػػكفى: 

 ـ. 1992 -ىػ  1412س 1طبيركتس 
،د.  أسس الدارة المعا رةس م طرى ربحيس عمافس الناشػر: دار  ػرات لمنشػر كالتكزيػعس .15

 ـ.2007 ط(س
ف محمد بػف زكريػا األن ػارمس زيػف الػديف أسنى المطالب في شرح ركض الطالبس زكريا ب .16

 س ،د. ط(س ،د. ت(.ىػ(س الناشر: دار الكتاب السالمي926أبك يحيى السنيكي ،المتكفى: 
الشارات إلى معرفة الزياراتس عمي بف أبي بكر بف عمػي اليػركمس أبػك الحسػف ،المتػكفى:  .17

 ىػ. 1423س 1طىػ(س الناشر: مكتبة المقافة الدينيةس القاىرةس 611
ال ػػابة فػػي تمييػػز ال ػػحابةس أبػػك الرءػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف حدػػر  .18

ىػػ(س تحقيػؽ: عػادؿ أحمػد عبػد المكدػكد كعمػى محمػد معػكضس الناشػر: 852العسػقالني ،المتػكفى: 
 ىػ. 1415س 1طبيركتس  –دار الكتب العممية 

،  يعي لمنشػرسس كدار ال ػمأ كؿ الدارةس محمكد عساؼس الرياضس الناشر: مكتبة الرشػد .19
 .ـ1995 د. ـ(س  ،د. ط(س

أ ػكؿ الػدعكة كطرقيػػاس المؤلػؼ: منػاى  دامعػػة المدينػة العالميػةس الناشػػر: دامعػة المدينػػة  .20
 ،د. ت(.العالميةس 
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أءكات البياف في إيءاح القرآف بالقرآفس محمػد األمػيف بػف محمػد الم،تػار بػف عبػد القػادر  .21
ىػ(س الناشر : دار الركػر لمطباعػة ك النشػر ك التكزيػع بيػركت 1393الدكني الشنقيطي ،المتكفى : 

 ـ. 1995 -ىػ  1415عاـ النشر : ،د. ط(س لبنافس  –
غيػػػػر  رسػػػػالة مادسػػػػتير،السػػػػالـ المػػػػكحس  العدػػػػاز العممػػػػي فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـس أ. د. عبػػػػد .22

 .فمسطيف –الناشر: آفاؽ ، د. ط(س ـس 1986اـنكقشت ع منشكرة(س
إعداد الدندم المسمـس عبدا العقؿس إشراؼ الػدكتكر: محمػد بػف عبػدا بػف عرفػةس مكتبػة  .23

 ـ.2003س 1الرشدس السعكديةس ط
زركمػػػػي الدمشػػػػقي األعػػػػالـس ،يػػػػر الػػػػديف بػػػػف محمػػػػكد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف فػػػػارسس ال  .24

 ـ. 2002س 15ط ،د. ـ(س ىػ(س الناشر: دار العمـ لممالييفس1396،المتكفى: 
إكماؿ األعالـ بتمميث الكالـس حمد بف عبد اس ابف مالػؾ الطػائي الديػانيس أبػك عبػد اس  .25

 -ىػػ(س المحقػؽ: سػعد بػف حمػداف الغامػدمس الناشػر: دامعػة أـ القػرل 672دماؿ الػديف ،المتػكفى: 
 ـ.1984ىػ 1404س 1طالمممكة السعكديةس  -لمكرمة مكة ا

األـس الشػػافعي أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف إدريػػس بػػف العبػػاس بػػف عممػػاف بػػف شػػافع بػػف عبػػد  .26
 –ػ(س الناشػػػر: دار المعرفػػػة ىػػػ204المطمػػػب بػػػف عبػػػد منػػػاؼ المطمبػػػي القرشػػػي المكػػػي ،المتػػػكفى: 

 س ،د. ت(بيركت
الب،ارمس أبك الرءؿ أحمد بف عمػي بػف انتقاض االعتراض في الرد عمى العيني في شرح  .27

ىػػ(س المحقػؽ: حمػدم بػف عبػد المديػد السػمري 852محمد بف أحمد بف حدر العسقالني ،المتكفى: 
المممكػػة العربيػػة السػػعكديةس ط  - ػػبحي بػػف داسػػـ السػػامرائيس الناشػػر: مكتبػػة الرشػػدس الريػػاض  -
 ـ .1993س 1
سعيد عبد ا بف عمر بػف محمػد الشػيرازم أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿس نا ر الديف أبك  .28

ىػ(س المحقؽ: محمد عبػد الػرحمف المرعشػميس الناشػر: دار إحيػات التػراث 685البيءاكم ،المتكفى: 
 ىػ. 1418 س1طبيركتس  –العربي 

أيسػػر التراسػػير لكػػالـ العمػػي الكبيػػرس دػػابر بػػف مكسػػى بػػف عبػػد القػػادر بػػف دػػابر أبػػك بكػػر  .29
س 5طعمػػػػػـك كالحكػػػػػـس المدينػػػػػة المنػػػػػكرةس المممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعكديةس الدزائػػػػػرمس الناشػػػػػر: مكتبػػػػػة ال

 ـ2003ىػ/1424
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بػدائع ال ػػنائع فػػي ترتيػػب الشػػرائعس عػػالت الػػديفس أبػك بكػػر بػػف مسػػعكد بػػف أحمػػد الكاسػػاني  .30
 ـ.1986 -ىػ 1406س 2ط ،د. ـ(س ىػ(س الناشر: دار الكتب العمميةس587الحنري ،المتكفى: 

بغيػػة الممػػتمس فػػي تػػاريخ ردػػاؿ أىػػؿ األنػػدلسس أحمػػد بػػف يحيػػى بػػف أحمػػد بػػف عميػػرةس أبػػك  .31
عػػاـ النشػػر: ،د. ط(س القػػاىرةس  –ىػػػ(س الناشػػر: دار الكاتػػب العربػػي 599دعرػػر الءػػبي ،المتػػكفى: 

 ـ. 1967
بيػػػاف المعػػػانيس عبػػػد القػػػادر بػػػف مػػػاٌل حػػػكيش السػػػيد محمػػػكد آؿ غػػػازم العػػػاني ،المتػػػكفى:  .32

 ـ. 1965 -ىػ  1382س 1طدمشؽس  –ىػ(س الناشر: مطبعة الترقي 1398
دمشؽس الػدار  -بيف العقيدة كالقيادةس المكات الٌركف محمكد شيت ،طابس الناشر: دار القمـ  .33

 .ـ 1998 -ىػ  1419س 1طبيركتس  –الشامية 
تاج العركس مف دكاىر القامكسس محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسينيس أبك الريضس  .34

بيػػػػدم ،المتػػػػكفى:  س ،د. ط(ف المحققػػػػيفس ىػػػػػ(س المحقػػػػؽ: مدمكعػػػػة مػػػػ1205الممقٌػػػػب بمرتءػػػػىس الز 
 ،د. ت(. س ،د. ـ(سالناشر: دار اليداية

فيػات المشػاىير كىاألعػالـس شػمس الػديف أبػك  .35 كى عبػد ا محمػد بػف أحمػد بػف تاريخ السالـ كى
ىػ(س المحقؽ: الدكتكر بشار عػٌكاد معػركؼس الناشػر: دار 748عمماف بف قىاٍيماز الذىبي ،المتكفى: 

 ـ. 2003س 1ط ،د. ـ(س الغرب السالميس
تاريخ دمشؽس أبػك القاسػـ عمػي بػف الحسػف بػف ىبػة ا المعػركؼ بػابف عسػاكر ،المتػكفى:  .36

، د.  العمػركمس الناشػر: دار الركػر لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػعس ىػ(س المحقؽ: عمرك بػف غرامػة571
 ـ 1995 -ىػ  1415عاـ النشر:  ـ(س ،د. ط(س

ػػال بيس  .37 تب ػػير المػػؤمنيف برقػػو الن ػػر كالتمكػػيف فػػي القػػرآف الكػػريـس عمػػي محمػػد محمػػد ال  
ىػػ  1422س 1طالقػاىرةس  –المػاراتس مكتبػة التػابعيفس م ػر  -الناشر: مكتبة ال حابةس الشػارقة 

 ـ.2001 -
تمبيت دالئؿ النبكةس القاءي عبد الدبار بف أحمد بف عبػد الدبػار اليمػذاني األسػد أبػادمس  .38

 س ،د. ت(.القاىرة -شبرا -شر: دار الم طرى ىػ(س النا415أبك الحسيف المعتزلي ،المتكفى: 
ػػاح مىعىػػاني الت يسػػيرس محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف  ػػالح بػػف محمػػد الحسػػ  .39 نيس الت حبيػػر ليءى

ىػػػ(س حققػػو 1182الكحالنػػي مػػـ ال ػػنعانيس أبػػك إبػػراىيـس عػػز الػػديفس المعػػركؼ بػػاألمير ،المتػػكفى: 
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ػػاٌلؽ أبػػك م ػػعبس الناشػػر:  سىػػف حى ػػٍبحي بػػف حى ػػد  ي م  كعمػػؽ عميػػو ك،ػػرج أحاديمػػو كءػػبط ن ػػو: محى
بي ة السعكديةس  -مىكتىبىةي الرُّشدس الرياض   ـ.2012ىػ  1433س 1طالمممكة اٍلعىرى

كالتنػػػػكيرس محمػػػػد الطػػػػاىر بػػػػف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد الطػػػػاىر بػػػػف عاشػػػػكر التكنسػػػػي  التحريػػػػر .40
 ىػ. 1984سنة النشر:  ،د. ط(س تكنسس –ىػ(س الناشر : الدار التكنسية لمنشر 1393،المتكفى : 

التعريرػػات الرقييػػةس محمػػد عمػػيـ الحسػػاف المدػػددم البركتػػيس الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػة  .41
 ـ.2003 -ىػ 1424س 1طـ(س 1986 -ىػ 1407باكستاف  ،إعادة  ؼ لمطبعة القديمة في

ىػ(س المحقؽ: 816التعريراتس عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الدرداني ،المتكفى:  .42
 لبنػافس–ءبطو ك ححو دماعة مف العممات بلشراؼ الناشػرس الناشػر: دار الكتػب العمميػة بيػركت 

 ـ.1983-ىػ 1403 1ط
ترسػػير ابػػف بػػاديس فػػي مدػػالس التػػذكير مػػف كػػالـ الحكػػيـ ال،بيػػرس عبػػد الحميػػد محمػػد بػػف  .43

ىػػػ(س المحقػػؽ: عمػػؽ عميػػو ك،ػػرج آياتػػو كأحاديمػػو أحمػػد شػػمس 1359بػػاديس ال ػػنيادي ،المتػػكفى: 
 ـ.1995 -ىػ 1416س 1طلبنافس  -الديفس الناشر: دار الكتب العممية بيركت

حمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي الكاحػػدمس النيسػػابكرمس الترسػػير البسػػيطس أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف أ .44
( رسالة دكتكراة بدامعة الماـ محمػد 15ىػ(س المحقؽ: أ ؿ تحقيقو في ،468الشافعي ،المتكفى: 

 -بػػف سػػعكدس مػػـ قامػػت لدنػػة عمميػػة مػػف الدامعػػة بسػػبكو كتنسػػيقوس الناشػػر: عمػػادة البحػػث العممػػي 
 ػ.ى 1430س 1طدامعة الماـ محمد بف سعكد السالميةس 

ىػػػ( كدػػالؿ الػػديف 864ترسػػير الداللػػيفس دػػالؿ الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد المحمػػي ،المتػػكفى:  .45
س ،د. 1طالقػاىرةس  –ىػ(س الناشر: دار الحػديث 911عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،المتكفى: 

 ت(.
ترسير القػرآف الحكػيـ ،ترسػير المنػار(س محمػد رشػيد بػف عمػي رءػا بػف محمػد شػمس الػديف  .46

ىػػ(س الناشػر: الييئػة 1354الديف بف منال عمي ،ميرة القممكني الحسيني ،المتػكفى:  بف محمد بيات
 ـ. 1990سنة النشر: ،د. ط(س الم رية العامة لمكتابس 

بك عبد ا محمد بف عبد ا بف عيسى بف محمد المرمس اللبيػرم أترسير القرآف العزيزس  .47
ًنيف المالكي ،المتكفى:  مى  -ىػ(س المحقؽ: أبك عبد ا حسيف بػف عكاشػة 399المعركؼ بابف أبي زى

 ـ.2002 -ىػ 1423س 1طم ر/ القاىرةس  -محمد بف م طرى الكنزس الناشر: الراركؽ الحديمة 
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ترسير القرآف العظيـس أبك الردات إسماعيؿ بف عمر بف كمير القرشي الب رم مػـ الدمشػقي  .48
 ،د. ـ(س  دار طيبة لمنشػر كالتكزيػعس ىػ(س المحقؽ: سامي بف محمد سالمةس الناشر:774،المتكفى: 

 ـ. 1999 -ىػ 1420 س2ط
ترسػػير القػػرآف العظػػيـس أبػػك محمػػد عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف إدريػػس بػػف المنػػذر التميمػػيس  .49

ىػػ(س المحقػؽ: أسػعد محمػد الطيػبس الناشػر: مكتبػة 327الحنظميس الرازم ابف أبي حاتـ ،المتكفى: 
 ىػ. 1419 س3طسعكديةس المممكة العربية ال -نزار م طرى الباز 

 مترسػػػػير القػػػػرآفس أبػػػػك المظرػػػػرس من ػػػػكر بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الدبػػػػار ابػػػػف أحمػػػػد المػػػػركز  .50
ىػػػ(س المحقػػؽ: ياسػػر بػػف إبػػراىيـ كغنػػيـ بػػف 489السػػمعاني التميمػػي الحنرػػي مػػـ الشػػافعي ،المتػػكفى: 

 ـ.1997 -ىػ1418س 1طالسعكديةس  –عباس بف غنيـس الناشر: دار الكطفس الرياض 
اشػر: دار ىػ(س الن1390القرآني لمقرآفس عبد الكريـ يكنس ال،طيب ،المتكفى: بعد  الترسير .51

 س ،د. ط(س ،د. ت(.القاىرة –الركر العربي 
ىػ(س 333ترسير الماتريدمس محمد بف محمد بف محمكدس أبك من كر الماتريدم ،المتكفى:  .52

 -ىػػػػ  1426س 1طفس بيػػػركتس لبنػػػا -المحقػػػؽ: د. مدػػػدم باسػػػمكـس الناشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة 
 ـ. 2005

ترسير الماكردم النكت كالعيكفس أبك الحسف عمي بف محمد بف محمػد بػف حبيػب الب ػرم  .53
ىػػػػ(س المحقػػػؽ: السػػػيد ابػػػف عبػػػد المق ػػػكد بػػػف عبػػػد 450البغػػػدادمس الشػػػيير بالمػػػاكردم ،المتػػػكفى: 

 ،د. ت(. ،د. ط(س بيركت / لبنافس -الرحيـس الناشر: دار الكتب العممية 
ىػػ(س الناشػر: شػركة مكتبػة 1371المراغيس أحمد بػف م ػطرى المراغػي ،المتػكفى: ترسير  .54

 ـ.1946 -ىػ  1365س 1طالحمبي كأكالده بم رس  يكمطبعة م طرى الباب
الترسير المنير في العقيدة كالشػريعة كالمػني س د كىبػة بػف م ػطرى الزحيمػيس الناشػر: دار  .55

 ىػ. 1418س 2طدمشؽس  –الركر المعا ر 
الترسػػير الميسػػرس المؤلػػؼ: ن،بػػة مػػف أسػػاتذة الترسػػيرس الناشػػر: مدمػػع الممػػؾ فيػػد لطباعػػة  .56

 ـ. 2009 -ىػ 1430س 2طالسعكديةس  –الم حؼ الشريؼ 
 س10طبيػػركتس  –الترسػػير الكاءػػألس محمػػد محمػػكد الحدػػازمس الناشػػر: دار الديػػؿ الدديػػد  .57

 ىػ. 1413
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 س1طدمشػػػػؽس  –: دار الركػػػػر الترسػػػػير الكسػػػػيطس د كىبػػػػة بػػػػف م ػػػػطرى الزحيمػػػػيس الناشػػػػر .58
 ىػ. 1422

ترسػػػير حػػػدائؽ الػػػركح كالريحػػػاف فػػػي ركابػػػي عمػػػـك القػػػرآفس محمػػػد األمػػػيف اليػػػررمس الشػػػيخ  .59
العالمػػة محمػػػد األمػػيف بػػػف عبػػد ا األرمػػػي العمػػػكم اليػػررم الشػػػافعيس إشػػراؼ كمرادعػػػة: الػػػدكتكر 

ىػػ  1421س 1طافس لبنػ –ىاشـ محمد عمي بػف حسػيف ميػدمس الناشػر: دار طػكؽ الندػاةس بيػركت 
 .ـ 2001 -
ترسير مداىدس أبك الحداج مداىد بػف دبػر التػابعي المكػي القرشػي الم،زكمػي ،المتػكفى:  .60

ىػػػ(س المحقػػؽ: الػػدكتكر محمػػد عبػػد السػػالـ أبػػك النيػػؿس الناشػػر: دار الركػػر السػػالمي الحديمػػةس 104
 ـ. 1989 -ىػ  1410س 1طم رس 

 محمػػػد حسػػػف محمػػػد. دفػػػي كسػػػائؿ العػػػالـس  تقػػػكيـ أسػػػاليب تعمػػػيـ القػػػرآف الكػػػريـ كعمكمػػػو .61
 ،د. ت(.المنكرةس  بالمدينة الشريؼ الم حؼ لطباعة فيد الممؾ مدمع: سبتافس الناشر

ىػػػ(س نقمػػو إلػػى العربيػػة 1300تكممػػة المعػػادـ العربيػػةس رينيػػارت بيتػػر آف ديكًزم ،المتػػكفى:  .62
ػػميـ النعىيمػػيس دػػػ 8 - 1كعمػػؽ عميػػو: دػػػ  ػػد سى : دمػػاؿ ال،يػػاطس الناشػػر: كزارة المقافػػة 10س 9: محم 

 ـ. 2000 - 1979س مف 1طكالعالـس الدميكرية العراقيةس 
لمغػػة ك ػػحاح العربيػػةس الحسػػف بػػف محمػػد بػػف الحسػػف التكممػػة كالػػذيؿ كال ػػمة لكتػػاب تػػاج ا .63

/ حققػو عبػػد العمػػيـ الطحػػاكمس  1دػػػ  س المحققػػكف:6ىػػػ(س عػدد األدػػزات:  650ال ػغاني ،المتػػكفى: 
/ حققػو إبػراىيـ إسػماعيؿ األبيػارمس رادعػو محمػد  2ـس دػ  1970رادعو عبد الحميد حسفس السنة 

مد أبك الرءػؿ إبػراىيـس رادعػو د. محمػد ميػدم / حققو مح 3ـس دػ  1971،مؼ ا أحمدس السنة 
 1974/ حققو عبد العميـ الطحاكمس رادعو عبػد الحميػد حسػفس السػنة 4س دػ  1973عالـس السنة 

/  6ـس دػ  1977/ حققو إبراىيـ إسماعيؿ األبيارمس رادعو محمد ،مؼ ا أحمدس السنة  5ـس دػ 
ـس الناشػػر: مطبعػػة  1979يػػدم عػػالـس السػػنة حققػو محمػػد أبػػك الرءػػؿ إبػػراىيـس رادعػػو د. محمػػد م

 دار الكتبس القاىرة.
التمييد لشرح كتاب التكحيدس ركس ألقاىا  ػالأل بػف عبػد العزيػز بػف محمػد بػف إبػراىيـ آؿ  .64

 ـ.2003 -ىػ 1424س 1ط ،د. ـ(س الشيخس مـ طيبعتس الناشر: دار التكحيدس
س الرياضس مكتبػة المزاديكد أحمد داك التنظيـ الدارم في السالـ: مريكموس ك، ائ وس  .65

 .ـ1997 ،د. ط(س الرشدس
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س القػػػاىرةس اتحػػػاد البنػػػا فرنػػػاس عبػػػد الباسػػػطالتنظػػػيـ بػػػيف الدارة السػػػالمية كالدارة العامػػػةس  .66
 ـ2000 س ،د. ط(سمكتبات الدامعات الم رية

ػػػػًغيًرس محمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ بػػػػف  ػػػػالح بػػػػف محمػػػػد الحسػػػػنيس  .67 ػػػػاًمع ال   ػػػػٍرحي الدى الت نػػػػكيري شى
ىػػ(س 1182الكحالني مـ ال نعانيس أبك إبراىيـس عز الديفس المعركؼ كأسالفو باألمير ،المتػكفى: 

 -ىػػ  1432س 1طالمحقؽ: د. محم د إسحاؽ محم د إبراىيـس الناشر: مكتبة دار السػالـس الريػاضس 
 ـ. 2011

تيذيب الكماؿ في أسمات الرداؿس يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼس أبك الحدػاجس دمػاؿ  .68
ىػػ(س المحقػؽ: د. بشػار عػكاد 742الديف ابف الزكي أبي محمػد القءػاعي الكمبػي المػزم ،المتػكفى: 

 ـ.1980 – 1400س 1طبيركتس  –معركؼس الناشر: مؤسسة الرسالة 
ىػػػػ(س 370ىػػػرم اليػػػركمس أبػػػك من ػػػكر ،المتػػػكفى: تيػػػذيب المغػػػةس محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف األز  .69

 ـ.2001س 1طبيركتس  –المحقؽ: محمد عكض مرعبس الناشر: دار إحيات التراث العربي 
التكءػػيأل لشػػرح الدػػامع ال ػػحيألس ابػػف الممقػػف سػػراج الػػديف أبػػك حرػػص عمػػر بػػف عمػػي بػػف  .70

كتحقيػؽ التػراثس  ىػػ(س المحقػؽ: دار الرػالح لمبحػث العممػي804أحمد الشافعي الم رم ،المتػكفى: 
 ـ. 2008 -ىػ  1429س 1طسكرياس  –الناشر: دار النكادرس دمشؽ 

التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼس زيف الػديف محمػد المػدعك بعبػد الػرؤكؼ بػف تػاج العػارفيف  .71
ىػػ(س الناشػر: عػالـ الكتػب 1031بف عمي بف زيف العابديف الحدادم مـ المناكم القاىرم ،المتكفى: 

 ـ.1990-ىػ1410س 1طالقاىرةس -تعبد ال،الؽ مرك  38
تيسير الكريـ الرحمف في ترسير كالـ المنافس عبد الرحمف بف نا ر بف عبػد ا السػعدم  .72

 ،د. ـ(س ىػ(س المحقؽ: عبد الرحمف بػف معػال المكيحػؽس الناشػر: مؤسسػة الرسػالةس1376،المتكفى: 
 ـ. 2000-ىػ 1420س 1ط
ىػػ(س الناشػػر: دار 1414ا ػرم ،المتػػكفى: التيسػير فػػي أحاديػث الترسػػيرس محمػد المكػػي الن .73

 ـ. 1985 -ىػ  1405س 1طلبنافس  –الغرب السالميس بيركت 
دامع البيػاف فػي تأكيػؿ آم القػرآفس محمػد بػف دريػر بػف يزيػد بػف كميػر بػف غالػب اآلممػيس  .74

الناشػػػر: مؤسسػػػة  ،د. ـ(س ىػػػػ(س المحقػػػؽ: أحمػػػد محمػػػد شػػػاكرس310أبػػػك دعرػػػر الطبػػػرم ،المتػػػكفى: 
 ـ. 2000 -ىػ  1420س 1طالرسالةس 
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دامع البيػاف فػي تأكيػؿ آم القػرآفس محمػد بػف دريػر بػف يزيػد بػف كميػر بػف غالػب اآلممػيس  .75
بالتعاكف س ىػ(س تحقيؽ: الدكتكر عبد ا بف عبد المحسف التركي310أبك دعرر الطبرم ،المتكفى: 

 ،د. ـ( يمامػػػةسمػػػع مركػػػز البحػػػكث كالدراسػػػات السػػػالمية بػػػدار ىدػػػر الػػػدكتكر عبػػػد السػػػند حسػػػف 
 ـ. 2001 -ىػ  1422س 1طالناشر: دار ىدر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالعالفس 

الدػػامع ألحكػػاـ القػػرآفس أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف فػػرح األن ػػارم   .76
بػػػراىيـ أطرػػػيشس 671ال،زردػػػي شػػػمس الػػػديف القرطبػػػي ،المتػػػكفى:  ىػػػػ(س تحقيػػػؽ: أحمػػػد البردكنػػػي كا 

 ـ.1964 -ىػ 1384س 2طالقاىرةس  –لكتب الم رية الناشر: دار ا
ىػػػ(س المحقػػؽ: 321دميػػرة المغػػةس أبػػك بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف بػػف دريػػد األزدم ،المتػػكفى:  .77

 ـ.1987س 1طبيركتس  –رمزم منير بعمبكيس الناشر: دار العمـ لممالييف 
عػالبي الدػكاىر الحسػاف فػي ترسػير القػرآفس أبػك زيػد عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف م،مػكؼ الم .78

ىػػػػ(س المحقػػػؽ: الشػػػيخ محمػػػد عمػػػي معػػػكض كالشػػػيخ عػػػادؿ أحمػػػد عبػػػد المكدػػػكدس 875،المتػػػكفى: 
 ىػ. 1418 س1طبيركتس  –الناشر: دار إحيات التراث العربي 

حسػػػف المحاءػػػرة فػػػي تػػػاريخ م ػػػر كالقػػػاىرةس عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػرس دػػػالؿ الػػػديف  .79
إبػػراىيـس الناشػػر : دار إحيػػات الكتػػب  ىػػػ(س المحقػػؽ : محمػػد أبػػك الرءػػؿ911السػػيكطي ،المتػػكفى : 

 ـ. 1967 -ىػ  1387 س1طم رس  –عيسى البابي الحمبي كشركاه  -العربية 
ال،الػػدكف مائػػة أعظميػػـ محمػػد رسػػكؿ اس كتػػاب متػػردـ مػػف المغػػة الندميزيػػة إلػػى المغػػة  .80

 .،د. ط(س ،د. ت(س م رس من كرس المكتبة الم رية الحديمة العربيةس تردمو: أنيس
 2012 -ىػػ  1433س 2ط ،د. ـ(س رلس عمي بف نايؼ الشػحكدس ة في أحكاـ األسال،ال .81

 ـ.
الدر الم كف في عمكـ الكتاب المكنكفس أبك العباسس شياب الػديفس أحمػد بػف يكسػؼ بػف  .82

ال،ػراطس ىػػ(س المحقػؽ: الػدكتكر أحمػد محمػد 756عبد الدائـ المعػركؼ بالسػميف الحمبػي ،المتػكفى: 
 س ،د. ط(س ،د. ت(.الناشر: دار القمـس دمشؽ

ٍكًدردم ال،راسػػانيس أبػػك بكػػر  .83 ٍسػػرى دالئػػؿ النبػػكةس حمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػى ال،ي
ىػػػ(س المحقػػؽ: د. عبػػد المعطػػي قمعدػػيس الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػةس دار 458البييقػػي ،المتػػكفى: 

 ـ. 1988 -ىػ  1408 س1طالرياف لمتراثس 
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 –/ دىاري الريٍرقىػاف لمتيػرىاث 1حمػد  ػقرس الناشر:دػػاعظس شػحاتة مدليؿ الػكاعظ إلػى أدلػة المػك  .84
 ،د. ط(س ،د. ت(.دار الرتأل السالمي ،السكندرية(س  -/ دار ال،مرات الراشديف 2البحيرةس دػ 

ل ػػػكً  .85 س مذ،يػػرة العقبػػػى فػػػي شػػرح المدتبػػػىس محمػػػد بػػف عمػػػي بػػػف آدـ بػػف مكسػػػى الميػػػكبي الكى
 [س40 - 6[س  كدار آؿ بػػرـك لمنشػػر كالتكزيػػع ]دػػػ 5 - 1الناشػػر: دار المعػػراج الدكليػػة لمنشػػر ]دػػػ 

 ـ.2003-1996س 1ط ،د. ـ(س
س  ري الرحمف المباركركرم ،المتكفى:  .86  -ىػ(س الناشر: دار اليػالؿ 1427الرحيؽ الم،تـك

 س ،د. ت(.1طبيركت ،نرس طبعة كترقيـ دار الكفات لمطباعة كالنشر كالتكزيع(س 
بيػركتس  –ىػػ(س الناشػر: دار الركػر 1419فى: الرسكؿ القائدس محمكد شيت ،طػاب ،المتػك  .87

 ىػ. 1422س 6ط
س الريػاضس الءػحيافعبػد الػرحمف ابػراىيـ  الرقابة الدارية: المنظػكر السػالمي المعا ػرس .88

 .ـ1993 ،د. ط(س مكتبة الشقيرمس
ركح البيػػػػافس إسػػػػماعيؿ حقػػػػي بػػػػف م ػػػػطرى السػػػػتانبكلي الحنرػػػػي ال،مػػػػكتيس أبػػػػك الرػػػػدات  .89

 .،د. ط(س ،د. ت( سبيركت –الناشر: دار الركر ىػ(س 1127،المتكفى: 
زاد المسػػػير فػػػي عمػػػـ الترسػػػيرس دمػػػاؿ الػػػديف أبػػػك الرػػػرج عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد  .90

بيػركتس  –ىػ(س المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدمس الناشر: دار الكتاب العربػي 597الدكزم ،المتكفى: 
 ىػ. 1422س  1ط
أحمػػػد بػػػف األزىػػػرم اليػػػركمس أبػػػك من ػػػكر الزاىػػػر فػػػي غريػػػب ألرػػػاظ الشػػػافعيس محمػػػد بػػػف  .91

 س ،د. ت(.يد السعدنيس الناشر: دار الطالئعىػ(س المحقؽ: مسعد عبد الحم370،المتكفى: 
زىػػرة التراسػػيرس محمػػد بػػف أحمػػد بػػف م ػػطرى بػػف أحمػػد المعػػركؼ بػػأبي زىػػرة ،المتػػكفى:  .92

 ،د. ط(س ،د. ت(.س ػ(س دار النشر: دار الركر العربيى1394
سنف أبػي داككدس أبػك داكد سػميماف بػف األشػعث بػف إسػحاؽ بػف بشػير بػف شػداد بػف عمػرك  .93

ػػػػد كاًمػػػػؿ قػػػػره بممػػػػيس  -ىػػػػػ(س المحقػػػػؽ: شػػػػعىيب األرنػػػػؤكط 275األزدم السكًدٍسػػػػتاني ،المتػػػػكفى:  م  محى
 ـ. 2009 -ىػ  1430س 1ط ،د. ـ(سالناشر: دار الرسالة العالميةس 

ة بػف مكسػى بػف الءػحاؾس الترمػذمس أبػك عيسػى سنف الترمذمس محمد بػف عيسػى بػف سىػٍكر  .94
(س كمحمػد فػؤاد عبػد البػاقي ،دػػ 2س 1ىػػ(س تحقيػؽ كتعميػؽ: أحمػد محمػد شػاكر ،دػػ 279،المتكفى: 
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براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ ،دػ 3 (س الناشر: شركة مكتبة كمطبعػة 5س 4(س كا 
 ـ.1975 -ىػ  1395س 2طم رس  –م طرى البابي الحمبي 

ٍكًدردم ال،راسػانيس أبػك بكػر ال .95 ٍسػرى سنف الكبػرلس أحمػد بػف الحسػيف بػف عمػي بػف مكسػى ال،ي
ىػ(س المحقؽ: محمد عبد القادر عطاس الناشر: دار الكتب العمميػةس بيػركت 458البييقي ،المتكفى: 

 ـ. 2003 -ىػ  1424س 3طلبناتس  –
لنسػائي ،المتػكفى: سنف النسائيس أبك عبد الػرحمف أحمػد بػف شػعيب بػف عمػي ال،راسػانيس ا .96

س 2طحمػػػبس  –ىػػػػ(س تحقيػػػؽ: عبػػػد الرتػػػاح أبػػػك غػػػدةس الناشػػػر: مكتػػػب المطبكعػػػات السػػػالمية 303
 ـ.1986 – 1406

السياسة الشرعية في إ الح الراعي كالرعيةس تقي الديف أبك العباس أحمد بػف عبػد الحمػيـ  .97
الحنبمػػػي الدمشػػػقي  بػػػف عبػػػد السػػػالـ بػػػف عبػػػد ا بػػػف أبػػػي القاسػػػـ بػػػف محمػػػد ابػػػف تيميػػػة الحرانػػػي

لمممكة العربيػة ا -ىػ(س الناشر: كزارة الشئكف السالمية كاألكقاؼ كالدعكة كالرشاد 728،المتكفى: 
 ىػ.1418س 1طالسعكديةس 

سير أعالـ النبالتس شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عمماف بف قىاٍيماز الذىبي  .98
: اؼ الشػيخ شػعيب األرنػاؤكطس الناشػرحققػيف بلشػر ىػ(س المحقؽ : مدمكعة مػف الم748،المتكفى : 

 ـ. 1985ىػ /  1405س 3ط ،د. ـ(س مؤسسة الرسالةس
سػػيرة ابػػف ىشػػاـس عبػػد الممػػؾ بػػف ىشػػاـ بػػف أيػػكب الحميػػرم المعػػافرمس أبػػك محمػػدس دمػػاؿ  .99

براىيـ األبيارم كعبد الحرػيظ الشػمبيس الناشػر: 213الديف ،المتكفى:  ىػ(س تحقيؽ: م طرى السقا كا 
 ـ. 1955 -ىػ 1375س 2طمكتبة كمطبعة م طرى البابي الحمبي كأكالده بم رس شركة 

السػػػيرة الحمبيػػػة = إنسػػػاف العيػػػكف فػػػي سػػػيرة األمػػػيف المػػػأمكفس عمػػػي بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف أحمػػػد  .100
ىػػ(س الناشػر: دار الكتػب العمميػة 1044الحمبيس أبك الررجس نكر الػديف ابػف برىػاف الػديف ،المتػكفى: 

 ىػ.1427 س2طبيركتس  –
 –محمد عبد المطيػؼس الناشػر: دار السػالـ  يالسيرة النبكية كالتاريخ السالميس عبد الشاف .101

 ىػ. 1428 س1طالقاىرةس 
السػػػػيرة النبكيػػػػة،مف البدايػػػػة كالنيايػػػػة(س أبػػػػك الرػػػػدات إسػػػػماعيؿ بػػػػف عمػػػػر بػػػػف كميػػػػر القرشػػػػي  .102

الناشػر: دار  ىػ(س تحقيػؽ: عبػد ا بػف عبػد المحسػف التركػيس774الب رم مـ الدمشقي ،المتكفى: 
 ـ. 1997 -ىػ  1418س 1ط ،د. ـ(س ىدر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالعالفس
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شرح األ كؿ المالمةس أبك عبد اس أحمد بف عمر بف مسػاعد الحػازميس م ػدر الكتػاب:  .103
 . http://alhazme.netدركس  كتية قاـ بترريغيا مكقع الشيخ الحازميس 

شػػرح السػػنةس محيػػػي السػػنةس أبػػك محمػػػد الحسػػيف بػػف مسػػػعكد بػػف محمػػد بػػػف الرػػرات البغػػػكم  .104
الناشػػر: المكتػػب س محمػػد زىيػػر الشػػاكيش -ىػػػ(س تحقيػػؽ: شػػعيب األرنػػؤكط516الشػػافعي ،المتػػكفى: 

 ـ.1983 -ىػ 1403س 2طدمشؽس بيركتس  -السالمي 
شػػرح العقيػػدة الكاسػػطية مػػف كػػالـ شػػيخ السػػالـ ابػػف تيميػػةس ،الػػد بػػف عبػػد ا بػػف محمػػد  .105

 ىػ.1421س 1طالم مألس الناشر: دار ابف الدكزمس الدماـس المممكة العربية السعكديةس 
ىػػػػػ(س 1421شػػػػرح العقيػػػػدة الكاسػػػػطيةس محمػػػػد بػػػػف  ػػػػالأل بػػػػف محمػػػػد العميمػػػػيف ،المتػػػػكفى:  .106

س 5طر: دار ابف الدكزمس الريػاضس المممكػة العربيػة السػعكديةس المحقؽ: سعد فكاز ال ميؿس الناش
 ىػ.1419

س ابػػف بطػػاؿ أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف ،مػػؼ بػػف عبػػد الممػػؾ ،المتػػكفى: الب،ػػارمشػػرح  ػػحيأل  .107
س 2طالسعكديةس الرياضس  -ىػ(س تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـس دار النشر: مكتبة الرشد 449

 ـ.2003 -ىػ 1423
ًحيأل ميٍسًمـً  .108 ٍعًمـً برىكىاًئًد ميٍسًمـس عياض بف مكسى  لمقاءيشىٍرحي  ى ًعيىاض الميسىم ى ًإكمىاؿي المي

ىػ(س المحقؽ: الدكتكر يٍحيىى 544بف عياض بف عمركف اليح بي السبتيس أبك الرءؿ ،المتكفى: 
اًعيؿس الناشر: دار الكفات لمطباعة كالنشر كالتكزيعس م رس   ـ. 1998 -ىػ  1419س 1طًإٍسمى

شرح م ابيأل السنة لدماـ البغكمس ابف المىمىؾ محم دي بػفي عػزك الػدكيًف عبػًد المطيػؼ بػًف عبػد  .109
مىػػؾ ،المتػػكفى:  س المشػػيكر بػػػ ابػػف المى كمػػيُّ الكىرمػػانٌيس الحنرػػيُّ العزيػػز بػػف أمػػيف الػػدكيف بػػًف ًفًرٍشػػتىاس الرُّ

راؼ: نػكر الػديف طالػبس الناشػر: إدارة ىػ(س تحقيؽ كدراسة: لدنػة م،ت ػة مػف المحققػيف بلشػ 854
 .ـ 2012 -ىػ  1433س 1ط ،د. ـ(س المقافة السالميةس

اليمنػي ،المتػػكفى:  مشػمس العمػـك كدكات كػالـ العػرب مػف الكمػكـس نشػكاف بػف سػعيد الحميػر  .110
د يكسػػؼ محمػػد  -مطيػػر بػػف عمػػي الريػػاني  -ىػػػ(س المحقػػؽ: د حسػػيف بػػف عبػػد ا العمػػرم 573

س 1طسػػػكرية(س  -لبنػػػاف(س دار الركػػػر ،دمشػػػؽ  -عبػػػد اس الناشػػػر: دار الركػػػر المعا ػػػر ،بيػػػركت 
 ـ. 1999 -ىػ  1420

ىػػػ(س الناشػػر: 1419الشػػكرل العسػػكرية فػػي عيػػد الرسػػالةس محمػػكد شػػيت ،طػػاب،المتكفى:  .111
 ـ.1992س 1ط ،د. ـ(س بمة لممقافة السالميةسدار الق

http://alhazme.net/
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الشكرل فػي الشػريعة السػالميةس القاءػي حسػيف بػف محمػد الميػدمس تقػديـ: د. عبػدالعزيز  .112
 ـ.2006 س1،د. ـ(س ط المقالألس سدؿ ىذا الكتاب بكزارة المقافةس

القمقشػػػندم مػػػـ   ػػػبأل األعشػػػى فػػػي  ػػػناعة النشػػػاتس أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف أحمػػػد الرػػػزارم .113
 .،د. ط(س ،د. ت( سلناشر: دار الكتب العمميةس بيركتىػ(س ا821القاىرم ،المتكفى: 

ال ػػحاح تػػػاج المغػػة ك ػػػحاح العربيػػةس أبػػػك ن ػػر إسػػػماعيؿ بػػف حمػػػاد الدػػكىرم الرػػػارابي  .114
 س4طبيركتس  –ىػ(س تحقيؽ: أحمد عبد الغركر عطارس الناشر: دار العمـ لممالييف 393،المتكفى: 

 ـ. 1987 -  ػى 1407
 حيأل الب،ارمس محمد بف إسػماعيؿ أبػك عبػدا الب،ػارم الدعرػيس المحقػؽ: محمػد زىيػر  .115

 .9ىػس عدد األدزات: 1422س 1ط ،د. ـ(س سالنا رس الناشر: دار طكؽ النداة بف نا ر
ىػػػ(س 261 ػػحيأل مسػػمـس مسػػمـ بػػف الحدػػاج أبػػك الحسػػف القشػػيرم النيسػػابكرم ،المتػػكفى:  .116

 س ،د. ت(.5 جبيركتس  –العربي  عبد الباقيس الناشر: دار إحيات التراثالمحقؽ: محمد فؤاد 
 ركة التراسيرس محمد عمػي ال ػابكنيس الناشػر: دار ال ػابكني لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع  .117
 ـ. 1997 -ىػ  1417س 1طالقاىرةس  –
رسالة  كر العالـ السالمي في القرآف الكريـس عاطؼ إبراىيـ المتكلي رفاعيس الناشر:  .118

 مادسػػتيرس قسػػـ الترسػػير كعمػػـك القػػرآفس كميػػة العمػػـك السػػالميةس دامعػػة المدينػػة العالميػػة ،ماليزيػػا(س
 ـ. 2011 -ىػ  1432عاـ النشر:  ،د. ط(س

الطبقػػػػات الكبػػػػرلس أبػػػػك عبػػػػد ا محمػػػػد بػػػػف سػػػػعد بػػػػف منيػػػػع الياشػػػػمي بػػػػالكالتس الب ػػػػرمس  .119
يػػؽ: محمػػد عبػد القػػادر عطػػاس الناشػػر: دار ىػػػ(س تحق230البغػدادم المعػػركؼ بػػابف سػػعد ،المتػكفى: 

 ـ. 1990 -ىػ  1410س 1طبيركتس  –الكتب العممية 
ػػاًلًس الش ػػٍنًقيًطي ًفػػي الت ٍرًسػػيًرس محمػػد األمػػيف بػػف محمػػد الم،تػػار بػػف  .120 العىػػٍذبي الن ًميػػري ًمػػٍف مىدى

شػػراؼ: ىػػػ(س المحقػػؽ: ،الػػد بػػف عممػػاف السػػبتس إ1393عبػػد القػػادر الدكنػػي الشػػنقيطي ،المتػػكفى: 
 ىػ. 1426س 2طبكر بف عبد ا أبك زيدس الناشر: دار عالـ الركائد لمنشر كالتكزيعس مكة المكرمةس 

العسػػػكرية السػػػالمية كقادتيػػػا العظػػػاـس دمػػػاؿ ال،مرػػػات كبيػػػات الػػػديف أسػػػعدس الناشػػػر: دار   .121
 ـ.1983 ساألردف،د. ط(س المنارةس 

، د. اشػػر: دار المعػػارؼس القػػاىرةسالعسػػكرية فػػي السػػالـس لػػكات: محمػػد دمػػاؿ محرػػكظس الن .122
 ـ.1994 ط(س
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 –ىػػػػػ(س الناشػػػػر: دار الكتػػػػاب العربػػػػي 1420العقائػػػػد السػػػػالميةس سػػػػيد سػػػػابؽ ،المتػػػػكفى:  .123
 ،د. ت(. ،د. ط( بيركتس

تػاريخ االطػالع:  العمكـ العسكرية في الحءارة السالميةس دراسػة عمػى الشػبكة العنكبكتيػةس .124
 . http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=18997الرابط ـس9/1/2018
عمدة الحراظ في ترسير أشرؼ األلراظس السميف الحمبػي أبػك العبػاسس شػياب الػديفس أحمػد  .125

ىػػػ(س المحقػػؽ: محمػػد باسػػؿ  756بػػف يكسػػؼ بػػف عبػػد الػػدائـ المعػػركؼ بالسػػميف الحمبػػي ،المتػػكفى: 
 .4ـس عدد األدزات:  1996 -ىػ  1417س 1طعيكف السكدس الناشر: دار الكتب العمميةس 

دار  ىػػ(س855أل الب،ػارمس أبػك محمػد بػدر الػديف العينى،المتػكفى: عمدة القارم شػرح  ػحي .126
 .،د. ت( ،د. ط(سس بيركت –إحيات التراث العربي 

ىػػػػػ(س 276فى: غريػػػب القػػػػرآفس أبػػػػك محمػػػػد عبػػػػد ا بػػػػف مسػػػػمـ بػػػػف قتيبػػػػة الػػػػدينكرم ،المتػػػػك  .127
 .،د. ط(س ،د. ت( سالمحقؽ: سعيد المحاـ

بػػػف حدػػػر أبػػػك الرءػػػؿ العسػػػقالني فػػػتأل البػػػارم شػػػرح  ػػػحيأل الب،ػػػارمس أحمػػػد بػػػف عمػػػي  .128
 ق.1379،د. ط(س بيركتس  -اشر: دار المعرفة الشافعيس الن

فتألي البياف في مقا د القرآفس أبك الطيب محمد  ديؽ ،اف بف حسف بف عمي ابف لطؼ  .129
ىػػػ(س الناشػػر: المىكتبػػة الع ػػري ة لمطبىاعػػة كالٌنٍشػػرس 1307ا الحسػػيني الب،ػػارم الًقن ػػكدي ،المتػػكفى: 

يدى   ـ. 1992 -ىػ  1412عاـ النشر:  ،د. ط(س بىيركتس –ا  ى
ىػػ(س 1250فتأل القديرس محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا الشككاني اليمنػي ،المتػكفى:  .130

 ىػ. 1414 س1طدمشؽس بيركتس  -الناشر: دار ابف كميرس دار الكمـ الطيب 
يحيػػى بػػف ميػػراف الرػػركؽ المغكيػػةس أبػػك ىػػالؿ الحسػػف بػػف عبػػد ا بػػف سػػيؿ بػػف سػػعيد بػػف  .131

ىػػػػ(س حققػػػو كعمػػػؽ عميػػػو: محمػػػد إبػػػراىيـ سػػػميـس الناشػػػر: دار العمػػػـ 395العسػػػكرم ،المتػػػكفى: نحػػػك 
  ،د. ت(.س القاىرة م ر،د. ط(  ة لمنشر كالتكزيعسكالمقاف

دمشػػػؽس  –ىػػػػ(س الناشػػػر: دار القمػػػـ 1416فقػػػو السػػػيرةس محمػػػد الغزالػػػي السػػػقا ،المتػػػكفى:   .132
 ىػ. 1427س 1طت،ري  األحاديث: محمد نا ر الديف األلبانيس 

ىػػػ(س الناشػػر: دار 1385فػػي ظػػالؿ القػػرآفس سػػيد قطػػب إبػػراىيـ حسػػيف الشػػاربي ،المتػػكفى:  .133
 ىػ. 1412 س17طالقاىرةس  -بيركت -الشركؽ 

http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=18997
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م عمى  حيأل الب،ارمس محمد أنكر شػاه بػف معظػـ شػاه الكشػميرم الينػدم مػـ فيض البار  .134
 –ىػ(س المحقؽ: محمد بدر عالـ الميرتييس دار الكتػب العمميػة بيػركت 1353الديكبندم ،المتكفى: 

 ـ.2005س 1لبنافس ط
ىػػػػ(س الناشػػػر: مؤسسػػػة عمػػػـك 1419قػػادة فػػػتأل األنػػػدلسس محمػػػكد شػػػيت ،طػػػاب ،المتػػػكفى:  .135

 ـ. 2003 -ىػ  1424س 1ط ،د. ـ(س منشر كالتكزيعسمنار ل -القرآف 
القامكس الرقيػي لغػة كا ػطالحاس الػدكتكر سػعدم أبػك حبيػبس الناشػر: دار الركػر. دمشػؽ  .136
 ـ. 1988ىػ =  1408 س2طسكريةس  –
 ـ.2009 ،د. ط(س القيادة الداريةس بشير العالؽس عمافس الناشر: دار اليازكرم العمميةس .137
رحمف ال،ميػػؿ بػػف أحمػػد بػػف عمػػرك بػػف تمػػيـ الرراىيػػدم الب ػػرم كتػػاب العػػيفس أبػػك عبػػد الػػ .138

ىػػػػػ(س المحقػػػػؽ: د ميػػػػدم الم،زكمػػػػيس د إبػػػػراىيـ السػػػػامرائيس الناشػػػػر: دار كمكتبػػػػة 170،المتػػػػكفى: 
 س ،د. ت(8عدد األدزات:  ،د. ـ(س ،د. ط(س اليالؿس

 الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿس أبك القاسـ محمػكد بػف عمػرك بػف أحمػدس الزم،شػرم .139
ىػػػػس عػػػدد  1407 - 3طبيػػػركتس  –ىػػػػ(س الناشػػػر: دار الكتػػػاب العربػػػي 538دػػػار ا ،المتػػػكفى: 

 .4األدزات:
الكميػػػػاتس أيػػػػكب بػػػػف مكسػػػػى الحسػػػػيني القريمػػػػي الكرػػػػكمس أبػػػػك البقػػػػات الحنرػػػػي ،المتػػػػكفى:  .140

س بيػركت،د. ط(  سد الم رمس الناشر: مؤسسة الرسػالةمحم -ىػ(س المحقؽ: عدناف دركيش 1094
 ،د. ت(.

في شػرح  ػحيأل الب،ػارمس محمػد بػف يكسػؼ بػف عمػي بػف سػعيدس شػمس  ملككاكب الدرار ا .141
 س1طلبنػػػػافس -ىػػػػػ(س الناشػػػػر: دار إحيػػػػات التػػػػراث العربػػػػيس بيػػػػركت786الػػػػديف الكرمػػػػاني ،المتػػػػكفى: 

 ـ.1937 -ىػ 1356
لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿس عالت الديف عمي بف محمد بف إبػراىيـ بػف عمػر الشػيحي  .142

ىػػػ(س ت ػػحيأل: محمػػد عمػػي شػػاىيفس الناشػػر: دار 741أبػػك الحسػػفس المعػػركؼ بال،ػػازف ،المتػػكفى: 
 ىػ. 1415س 1طبيركتس  –الكتب العممية 

حمػػد بػػف عبػػد المبػػاب فػػي تيػػذيب األنسػػابس أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف أبػػي الكػػـر محمػػد بػػف م .143
ىػػػ(س الناشػػر: دار 630الكػػريـ بػػف عبػػد الكاحػػد الشػػيباني الدػػزرمس عػػز الػػديف ابػػف األميػػر ،المتػػكفى: 

 .،د. ط(س ،د. ت( سبيركت – ادر 
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المبػػػاب فػػػي عمػػػـك الكتػػػابس أبػػػك حرػػػص سػػػراج الػػػديف عمػػػر بػػػف عمػػػي بػػػف عػػػادؿ الحنبمػػػي  .144
عبػػد المكدػػكد كالشػػيخ عمػػي  ىػػػ(س المحقػػؽ: الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد775الدمشػػقي النعمػػاني ،المتػػكفى: 

 ـ.1998-ىػ  1419س 1طبيركت / لبنافس  -محمد معكضس الناشر: دار الكتب العممية 
 ىػ.1414س 3بيركتس ط –لساف العربس دماؿ الديف ابف منظكر األن ارمس دار  ادر  .145
لسػػػاف الميػػػزافس أبػػػك الرءػػػؿ أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف حدػػػر العسػػػقالني  .146

الينػػػػػدس الناشػػػػػر: مؤسسػػػػػة األعممػػػػػي  –س المحقػػػػػؽ: دائػػػػػرة المعػػػػػرؼ النظاميػػػػػة ىػػػػػػ(852،المتػػػػػكفى: 
 ـ.1971ىػ /1390س 2طلبنافس  –لممطبكعات بيركت 

 .ـ2005 س1طس مكتبة السالـس القاىرةس مبادئ إدارة األعماؿس د. محمد بكرم عبد العميـ .147
عػداد الػدعاةس الناشػر: الدامعػة السػالميةس المدينػة  .148 مدمة المؤتمر العالمي لتكديو الدعكة كا 

 .ـ1977ىػ/ 1397ربيع أكؿ  -لرابع العدد ا - 9طالمنكرةس 
مدمع الزكائد كمنبع الركائدس أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبػي بكػر بػف سػميماف الييممػي  .149

ر جى (ىػ807،المتكفى:  ق قىوي كى،ى ػٍأميكف ًلمتُّػرىاًثس  س حى اًديمىوي: حسيف سميـ أسد الٌدارانيس الناشػر: دىاري المى أىحى
 ،د. ط(س ،د. ت(.

مدمػػػػؿ المغػػػػةس أحمػػػػد بػػػػف فػػػػارس بػػػػف زكريػػػػات القزكينػػػػي الػػػػرازمس أبػػػػك الحسػػػػيف ،المتػػػػكفى:  .150
 2طبيػركتس  –ىػ(س دراسة كتحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطافس دار النشر: مؤسسة الرسػالة 395

 .2ـس عدد األدزات:  1986 -ىػ  1406 -
المدمكع المغيث في غريبي القرآف كالحديثس محمد بف عمر بف أحمد بف عمر بف محمػد  .151

ىػػػػ(س المحقػػػؽ: عبػػػد الكػػػريـ العزبػػػاكمس الناشػػػر: 581األ ػػػبياني المػػػدينيس أبػػػك مكسػػػى ،المتػػػكفى: 
حيػػػػات التػػػػػراث السػػػػػالميس كميػػػػة الشػػػػػريع ة كالدراسػػػػػات دامعػػػػة أـ القػػػػػرلس مركػػػػز البحػػػػػث العممػػػػػي كا 

المممكة العربية السعكديةس  -مكة المكرمة دار المدني لمطباعة كالنشر كالتكزيعس ددة  -السالمية 
 ـ.1988 -1986س 1ط
محاسف التأكيؿس محمد دماؿ الديف بف محمػد سػعيد بػف قاسػـ الحػالؽ القاسػمي ،المتػكفى:  .152

 س1طبيػػػػركتس  – لعمميػػػػةاىػػػػػ(س المحقػػػػؽ: محمػػػػد باسػػػػؿ عيػػػػكف السػػػػكدس الناشػػػػر: دار الكتػػػػب 1332
 ىػ. 1418
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المحرر الكديز في ترسير الكتاب العزيزس أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الػرحمف  .153
ىػػػ(س المحقػػؽ: عبػػد السػػالـ عبػػد الشػػػافي 542بػػف تمػػاـ بػػف عطيػػة األندلسػػي المحػػاربي ،المتػػػكفى: 

 ىػ. 1422 س1طبيركتس  –محمدس الناشر: دار الكتب العممية 
ىػػ[س 458المحكـ كالمحيط األعظـس أبك الحسف عمي بف إسػماعيؿ بػف سػيده المرسػي ]ت:  .154

 ـ.2000 -ىػ  1421س 1طبيركتس  –المحقؽ: عبد الحميد ىنداكمس الناشر: دار الكتب العممية 
م،تار ال حاحس زيف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنرػي الػرازم  .155

الػدار النمكذديػةس  -المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمػدس الناشػر: المكتبػة الع ػرية  ىػ(س666،المتكفى: 
 .1ـس عدد األدزات: 1999ىػ / 1420س 5ط  يداس –بيركت 

م،ت ػػػر العالمػػػة ،ميػػػؿس ،ميػػػؿ بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف مكسػػػىس ءػػػيات الػػػديف الدنػػػدم المػػػالكي  .156
س 1طىػػػػػػػػػ(س المحقػػػػػػػػؽ: أحمػػػػػػػػد دػػػػػػػػادس الناشػػػػػػػػر: دار الحػػػػػػػػديث/القاىرةس 776الم ػػػػػػػػرم ،المتػػػػػػػػكفى: 

 مػ.2005ىػ/1426
ىػػػػػ(س 458الم، ػػػػصس أبػػػػك الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف إسػػػػماعيؿ بػػػػف سػػػػيده المرسػػػػي ،المتػػػػكفى:  .157

ىػػػػػػ 1417س 1طبيػػػػػركتس  –ر: دار إحيػػػػػات التػػػػػراث العربػػػػػي المحقػػػػػؽ: ،ميػػػػػؿ إبػػػػػراىـ درػػػػػاؿس الناشػػػػػ
 ـ.1996

مػػدارؾ التنزيػػؿ كحقػػائؽ التأكيػػؿس أبػػك البركػػات عبػػد ا بػػف أحمػػد بػػف محمػػكد حػػافظ الػػديف  .158
ىػػػ(س حققػػو ك،ػػرج أحاديمػػو: يكسػػؼ عمػػي بػػديكمس رادعػػو كقػػدـ لػػو: محيػػي 710النسػػري ،المتػػكفى: 

 ـ. 1998 -ىػ  1419س 1طركتس الديف ديب مستكس الناشر: دار الكمـ الطيبس بي
المػػذاىب الركريػػة المعا ػػرة كدكرىػػا فػػي المدتمعػػػات كمكقػػؼ المسػػمـ منيػػاس د. غالػػب بػػػف  .159

 ـ.2006-ىػ1427 س1طددةس -عمي عكاديس الناشر: المكتبة الع رية الذىبية
مركيػػػػات غػػػػزكة ال،نػػػػدؽس إبػػػػراىيـ بػػػػف محمػػػػد المػػػػد،ميس الناشػػػػر: عمػػػػادة البحػػػػث العممػػػػي  .160

 ىػ.1424س 1طيةس المدينة المنكرةس المممكة العربية السعكديةس بالدامعة السالم
مسػػائؿ ،ػػالؼ فييػػا رسػػكؿ ا أىػػؿ الداىميػػةس محمػػد حسػػف عبػػد الغرػػارس م ػػدر الكتػػاب:  .161

 .http://www.islamweb.netدركس  كتية قاـ بترريغيا مكقع الشبكة السالميةس 
أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبػؿ بػف ىػالؿ بػف أسػد الشػيباني ،المتػكفى: مسند أحمدس  .162

 -ىػػػػػػ  1416س 1طالقػػػػػاىرةس  –ىػػػػػػ(س المحقػػػػػؽ: أحمػػػػػد محمػػػػػد شػػػػػاكرس الناشػػػػػر: دار الحػػػػػديث 241
 ـ.1995

http://www.islamweb.net/
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مسػػند المػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿس  أبػػك عبػػد ا أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ بػػف ىػػالؿ بػػف أسػػد  .163
عػادؿ مرشػدس كآ،ػركفس إشػراؼ: د عبػد  -محقؽ: شعيب األرنؤكط ىػ(س ال241الشيباني ،المتكفى: 

 ـ. 2001 -ىػ  1421س 1ط ،د. ـ(س ا بف عبد المحسف التركيس الناشر: مؤسسة الرسالةس
مسند الدارمي المعركؼ بػ ،سنف الدارمي(س أبك محمد عبد ا بف عبد الرحمف بف الرءػؿ  .164

ىػػ(س تحقيػؽ: حسػيف سػميـ 255سػمرقندم ،المتػكفى: بػف بىيػراـ بػف عبػد ال ػمد الػدارميس التميمػي ال
 -ىػػػ  1412س 1طأسػد الػدارانيس الناشػر: دار المغنػي لمنشػػر كالتكزيػعس المممكػة العربيػة السػعكديةس 

 ـ. 2000
مشارؽ األنكار الكىادة كمطػالع األسػرار البيادػة فػي شػرح سػنف المػاـ ابػف مادػوس محمػد  .165

س 1طالمممكػػػة العربيػػة السػػػعكديةس  -غنػػػيس الريػػاض بػػف عمػػي بػػػف آدـ بػػف مكسػػػىس الناشػػر: دار الم
 ـ. 2006 -ىػ  1427

مشارؽ األنكار عمى  حاح اآلمارس عياض بف مكسى بف عيػاض بػف عمػركف اليح ػبي  .166
،د. ط(س ،د. س شػػر: المكتبػػة العتيقػػة كدار التػػراثىػػػ(س دار الن544السػػبتيس أبػػك الرءػػؿ ،المتػػكفى: 

 .ت(
ٍعبدىس التميميس  .167 مشاىير عممات األم ارس محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

ىػػػ(س حققػػو ككمقػػو كعمػػؽ عميػػو: مػػرزكؽ عمػػى ابػػراىيـس 354أبػػك حػػاتـس الػػدارميس البيسػػتي ،المتػػكفى: 
 ـ. 1991 -ىػ  1411 س1طالمن كرةس  –الناشر: دار الكفات لمطباعة كالنشر كالتكزيع 

ر في غريب الشػرح الكبيػرس أحمػد بػف محمػد بػف عمػي الريػكمي مػـ الحمػكمس الم باح المني .168
 .،د. ط(س ،د. ت(س بيركت –ىػ(س الناشر: المكتبة العممية 770أبك العباس ،المتكفى: نحك 

م نؼ عبد الػرزاؽ ال ػنعانيس أبػك بكػر عبػد الػرزاؽ بػف ىمػاـ بػف نػافع الحميػرم اليمػاني  .169
 -حبيػػػب الػػػرحمف األعظمػػػيس الناشػػػر: المدمػػػس العممػػػي ىػػػػ(س المحقػػػؽ:211ال ػػػنعاني ،المتػػػكفى: 

 ـ.1403س 2ط اليندس
معالـ التنزيػؿ فػي ترسػير القػرآفس محيػي السػنة س أبػك محمػد الحسػيف بػف مسػعكد بػف محمػد  .170

ىػػػػ(س المحقػػػؽ : عبػػػد الػػػرزاؽ الميػػػدمس الناشػػػر : دار 510بػػػف الرػػػرات البغػػػكم الشػػػافعي ،المتػػػكفى : 
 ىػ. 1420 س1طبيركتس –إحيات التراث العربي 
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معاني القرآفس أبك زكريػا يحيػى بػف زيػاد بػف عبػد ا بػف منظػكر الػديممي الرػرات ،المتػكفى:  .171
ىػػػ(س المحقػػؽ: أحمػػد يكسػػؼ الندػػاتي / محمػػد عمػػي الندػػار / عبػػد الرتػػاح إسػػماعيؿ الشػػمبيس 207

 .،د. ط(س ،د. ت( م رس –الناشر: دار الم رية لمتأليؼ كالتردمة 
بػػػف أحمػػػد بػػػف أيػػػكب بػػػف مطيػػػر الم،مػػػي الشػػػاميس أبػػػك القاسػػػـ المعدػػػـ األكسػػػطس سػػػميماف  .172

ىػ(س المحقؽ: طارؽ بف عكض ا بف محمػد س عبػد المحسػف بػف إبػراىيـ 360الطبراني ،المتكفى: 
 س ،د. ط(س ،د. ت(.القاىرة –س الناشر: دار الحرميف الحسيني

مػػكم ،المتػػكفى: معدػػـ البمػػدافس شػػياب الػػديف أبػػك عبػػد ا يػػاقكت بػػف عبػػد ا الركمػػي الح .173
 ـ.1995س 2ىػ(س الناشر: دار  ادرس بيركتس ط626

ىػػػػ( 1424معدػػـ المغػػػة العربيػػػة المعا ػػرةس د أحمػػػد م،تػػػار عبػػػد الحميػػد عمػػػر ،المتػػػكفى:  .174
 ـ. 2008 -ىػ  1429س 1طالناشر: عالـ الكتبس  ،د. ـ( بمساعدة فريؽ عمؿس

/ أحمد الزيات / حامد عبد  المعدـ الكسيطس مدمع المغة العربية بالقاىرة،إبراىيـ م طرى .175
 س ،د. ت(.الناشر: دار الدعكة،د. ط(س حمد الندار(س القادر/ م

معدػػػػـ ديػػػػكاف األدبس المؤلػػػػؼ: أبػػػػك إبػػػػراىيـ إسػػػػحاؽ بػػػػف إبػػػػراىيـ بػػػػف الحسػػػػيف الرػػػػارابيس  .176
ىػػػ(س تحقيػػؽ: دكتػػكر أحمػػد م،تػػار عمػػرس مرادعػػة: دكتػػكر إبػػراىيـ أنػػيسس طبعػػة: 350،المتػػكفى: 

 -ىػػػػػ  1424عػػػػاـ النشػػػػر:  ،د. ط(س لم ػػػػحافة كالطباعػػػػة كالنشػػػػرس القػػػػاىرةسمؤسسػػػػة دار الشػػػػعب 
 ـ. 2003

معدـ قبائؿ العرب القديمة كالحديمةس عمر بف رءا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة  .177
 ـ. 1994 -ىػ  1414س 7طىػ(س الناشر: مؤسسة الرسالةس بيركتس 1408الدمشؽ ،المتكفى: 

حامػػػد  ػػػادؽ قنيبػػػيس الناشػػػر: دار النرػػػائس  -معدػػػي معدػػػـ لغػػػة الرقيػػػاتس محمػػػد ركاس ق .178
 ـ. 1988 -ىػ  1408س 2ط ،د. ـ(س لمطباعة كالنشر كالتكزيعس

معدػػـ مػػتف المغػػةس د. أحمػػد رءػػا ،عءػػك المدمػػع العممػػي العربػػي بدمشػػؽ(س الناشػػر: دار  .179
 .5ىػ[س عدد األدزات:  1380 - 1377] س 1ط بيركتس عاـ النشر: –مكتبة الحياة 

المغةس أحمد بف فػارس بػف زكريػات القزكينػي الػرازمس أبػك الحسػيف ،المتػكفى:  معدـ مقاييس .180
ىػػ 1399عػاـ النشػر:  ،د. ـ(س ىػ(س المحقؽ: عبػد السػالـ محمػد ىػاركفس الناشػر: دار الركػرس395

 ـ. 1979 -
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معرفػػة ال ػػحابةس أبػػك نعػػيـ أحمػػد بػػف عبػػد ا بػػف أحمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف مكسػػى بػػف ميػػراف  .181
ىػػػ(س تحقيػػؽ: عػػادؿ بػػف يكسػػؼ العػػزازمس الناشػػر: دار الػػكطف لمنشػػرس 430: األ ػػبياني ،المتػػكفى

 ـ. 1998 -ىػ  1419 س1طالرياضس 
المغازمس محمد بف عمر بف كاقد السيمي األسممي بالكالتس المدنيس أبك عبػد اس الكاقػدم  .182

 س3طبيػػػػػػػػركتس  –ىػػػػػػػػػ(س تحقيػػػػػػػػؽ: مارسػػػػػػػػدف دػػػػػػػػكنسس الناشػػػػػػػػر: دار األعممػػػػػػػػي 207،المتػػػػػػػػكفى: 
 ـ.1989/ق1409

المغربس نا ر بف عبد السيد أبى المكاـر ابػف عمػىس أبػك الرػتألس برىػاف الػديف ال،ػكارزمي  .183
زً   .،د. ط(س ،د. ت( ىػ(س الناشر: دار الكتاب العربي.610،المتكفى:  مٌ الميطىرك

أبك عبد ا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي  مراتيأل الغيب = الترسير الكبير .184
ىػػػػ(س الناشػػر: دار إحيػػات التػػػراث 606الػػرازم الممقػػب بر،ػػػر الػػديف الػػرازم ،طيػػػب الػػرم ،المتػػكفى: 

 ىػ. 1420 س3طبيركتس  –العربي 
المرردات في غريب القػرآفس أبػك القاسػـ الحسػيف بػف محمػد المعػركؼ بالراغػب األ ػريانى  .185

دمشػؽ  -ػ(س المحقؽ:  ركاف عدناف الداكدمس الناشػر: دار القمػـس الػدار الشػامية ى502،المتكفى: 
 ىػ. 1412 - 1طبيركتس 

مريػػـك التكديػػو السػػالمي لمعمػػـك كأىدافػػو كأسسػػو العامػػةس كرقػػة قػػدمت إلػػى مػػؤتمر التكديػػو  .186
 .ىػ1413 ،د. ط(س لمعمكـس القطافس القاىرةسالسالمي 

دئ الحػػػرب: عيسػػػى الرشػػػيدس مدمػػػة كميػػػة الممػػػؾ ،الػػػد مقػػاؿ بعنػػػكاف التعمػػػيـ العسػػػكرم كمبػػػا .187
 .ـ2002عاـ  /71العسكريةس عدد

تػاريخ االطػالع:  مقاؿ بعنكاف/ مبادئ الدارة في السالـس أسمات إبراىيـ محمػكد الحسػنيس .188
 . http://educational.ibda3.org/t22-topicرابط المكءكع:  ـس27/09/2017
ـس 12/10/2017تاريخ االطػالع: مقاؿ بعنكاف: الدارة العسكريةس د. عمي محمد كردمس  .189

 . http://kenanaonline.com/users/alikordi/posts/703737رابط المكءكع:
س تػػػاريخ الدارةس المنتػػػدل العربػػػي لدارة المػػػكارد البشػػػريةس سػػػارة نبيػػػؿمقػػػاؿ بعنػػػكاف: مبػػػادئ  .190

رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر:  ـس23/09/2017االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع: 
https://hrdiscussion.com/hr107975.html . 

http://educational.ibda3.org/t22-topic
http://kenanaonline.com/users/alikordi/posts/703737
https://hrdiscussion.com/hr107975.html
https://hrdiscussion.com/hr107975.html
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رابػط ـس 07/10/2017تػاريخ االطػالع: مقاؿ بعنكاف: مبادئ ىنرمس مكقع سيك بالعربيس  .191
 .https://www.seo-ar.netالمكءكع: 

تػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػالع:  مقػػػػػػػاؿ بعنػػػػػػػكاف: نظريػػػػػػػة التقسػػػػػػػيـ الدارمس د. عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحيـ محمػػػػػػػدس .192
 . http://dr-ama.com/?p=2434رابط المكءكع:  ـس04/10/2017
 ـس03/11/2017تػػاريخ االطػػالع:  مقػػاؿ بمكقػػع نحػػك تربيػػة إسػػالمية كاعيػػةس آؿ عمػػركس .193

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط:
http://www.tarbyatona.net/include/plugins/article/article.php?action=s&id

=266. 
اؿ مركػػػز الباحػػػث المحتػػػرؼس محمػػػد حمػػػكد احمػػػد حسػػػف البرييػػػيس كعػػػدناف طػػػو عمػػػي مقػػػ .194

رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط المكءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع:  ـس02/10/2017تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع:  الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابرمس
http://ibbmaster.mountada.net/t5-topic. 

س الريػػػػاضس مكتبػػػػة دار األشػػػػعرماككد أحمػػػػد بػػػػف د مقدمػػػػة فػػػػي الدارة العامػػػػة السػػػػالميةس .195
 .ـ1999س 2الكتبس ط

تػػػػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػػػػالع:  مقػػػػػػػػػػػاؿ بعنػػػػػػػػػػػكاف: مبػػػػػػػػػػػادئ الدارةس منتػػػػػػػػػػػدل المينػػػػػػػػػػػدس المبػػػػػػػػػػػدع س .196
http://almohandes-رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط المكءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع:  ـس04/10/2017

topic-almobde3.3oloum.org/t220. 
المنت،ػػػب فػػػي ترسػػػير القػػػرآف الكػػػريـس لدنػػػة مػػػف عممػػػات األزىػػػرس الناشػػػر: المدمػػػس األعمػػػى  .197

ـس عػدد األدػزات:  1995 -ىػػ  1416س 18طم رس طبػع مؤسسػة األىػراـس  -لمشئكف السالمية 
1. 
س زكريا بف محمد بف أحمد بف «تحرة البارم»منحة البارم بشرح  حيأل الب،ارم المسمى  .198

ىػػػ(س اعتنػػى  926زكريػػا األن ػػارمس زيػػف الػػديف أبػػك يحيػػى السػػنيكي الم ػػرم الشػػافعي ،المتػػكفى: 
بتحقيقو كالتعميؽ عميو: سػميماف بػف دريػع العػازميس الناشػر: مكتبػة الرشػد لمنشػر كالتكزيػعس الريػاض 

 .ـ 2005 -ىػ  1426س 1طمكة العربية السعكديةس المم -
المنياج شرح  حيأل مسمـ بف الحداجس أبػك زكريػا محيػي الػديف يحيػى بػف شػرؼ النػككم   .199

 ـ.1392س 2طبيركتس  –ىػ(س الناشر: دار إحيات التراث العربي 676،المتكفى: 

https://www.seo-ar.net/
http://dr-ama.com/?p=2434
http://www.tarbyatona.net/include/plugins/article/article.php?action=s&id=266
http://www.tarbyatona.net/include/plugins/article/article.php?action=s&id=266
http://ibbmaster.mountada.net/t5-topic
http://ibbmaster.mountada.net/t5-topic
http://almohandes-almobde3.3oloum.org/t220-topic
http://almohandes-almobde3.3oloum.org/t220-topic
http://almohandes-almobde3.3oloum.org/t220-topic
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لناشر: مكتبػة ىػ(س ا1435لمسيرة النبكيةس منير محمد الغءباف ،المتكفى:  الحركيالمني   .200
 ـ. 1990 -ىػ  1411س 6طالزرقاتس  –األردف  -المنار 

مكدز التػاريخ السػالمي منػذ عيػد آدـ عميػو السػالـ ،تػاريخ مػا قبػؿ السػالـ( إلػى ع ػرنا  .201
 -الحاءػػػرس أحمػػػد معمػػػكر العسػػػيرمس الناشػػػر: غيػػػر معػػػركؼ ،فيرسػػػة مكتبػػػة الممػػػؾ فيػػػد الكطنيػػػة 

 ـ. 1996 -ىػ  1417س 1ط الرياض(س
ة فقػػػو القمػػػكبس محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف عبػػػد ا التػػػكيدرمس الناشػػػر: بيػػػت األفكػػػار مكسػػػكع .202

   ،د. ط(س ، د. ت(. الدكليةس
مكقعة اليرمكؾ دراسة كتحميػؿس محمػد السػيد الككيػؿس الناشػر: الدامعػة السػالميةس المدينػة  .203

 ىػ.1401ربيع األكؿ  - رر  -محـر  -العدد التاسع كاألربعيف  - 13طالمنكرةس 
األفكار في تنقيأل مباني األ،بار في شرح معاني اآلمارس أبك محمد محمكد بف أحمد  ن،ب .204

ىػػػ(س المحقػػؽ: 855،المتػػكفى:  يبػػدر الػػديف العينػػ يالحنرػػ يبػػف مكسػػى بػػف أحمػػد بػػف حسػػيف الغيتػػاب
 -ىػػ  1429س 1طقطػرس  –أبك تميـ ياسر بف إبراىيـس الناشر: كزارة األكقاؼ كالشػؤكف السػالمية 

 ـ. 2008
س عبػػد المطيػػؼ مرشػػكدس إشػػراؼ الػػدكتكر: غيػػر منشػػكرة( رسػػالة مادسػػتير، ن ػػر كاليزيمػػةال .205

 ـ.2007 –فمسطيف  –محسف سميأل ال،الدمس دامعة النداح الكطنية 
 غيػػػػر منشػػػػكرة( إعػػػػداد رسػػػػالة مادسػػػػتير،النظريػػػػات العسػػػػكرية بػػػػيف العػػػػداد كالت،طػػػػيطس  .206

 ـ.2005 الدامعة السالميةس الطالب: عبد اليادم األغاس
نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكرس إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بػف عمػي بػف أبػي  .207

 ،د. ت(. ،د. ط(س ىػ(س الناشر: دار الكتاب السالميس القاىرةس885بكر البقاعي ،المتكفى: 
س السػػػػمطاففيػػػػد  ػػػػالأل النمػػػكذج السػػػػالمي فػػػػي الدارة: منظػػػػكر شػػػػمكلي لػػػػددارة العامػػػػةس  .208

 .ـ1998 ،د. ط(س العمميةسعمافس دار اليازكرم 
نيايػػة األرب فػػي معرفػػة أنسػػاب العػػربس أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف عمػػي القمقشػػندم ،المتػػكفى:  .209

 -ىػػػػ  1400س 2طس الناشػػػر: دار الكتػػاب المبنػػػانيفس بيػػركتس مىػػػ(س المحقػػؽ: إبػػػراىيـ البيػػار 821
 ـ.1980

 محمػد بػف محمػد بػف المبػارؾ السػعادات أبػك الػديف مدػدالنياية في غريب الحديث كاألمرس  .210
 العممية المكتبة: س الناشر(ىػ606: المتكفى، األمير ابف الدزرم الشيباني الكريـ عبد ابف محمد بف



192 
 

 عػػدد ،د. ط( سالطنػػاحي محمػػكد - الػػزاكم أحمػػد طػػاىر: ـس تحقيػػؽ1979 - ىػػػ1399 بيػػركتس -
 .5: األدزات

اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كترسيرهس كأحكاموس كدمؿ مف فنكف عمكموس  .211
ٌمكش بف محمد بف م،تار القيسي القيركاني مـ األندلسي القرطبي  أبك محمد مكي بف أبي طالب حى

ىػػػػ(س المحقػػػؽ: مدمكعػػػة رسػػػائؿ دامعيػػػة بكميػػػة الدراسػػػات العميػػػا كالبحػػػث 437المػػػالكي ،المتػػػكفى: 
دامعػػػة الشػػػارقةس بلشػػػراؼ أ. د: الشػػػاىد البكشػػػي،يس الناشػػػر: مدمكعػػػة بحػػػكث الكتػػػاب  -مػػػي العم

 ـ.2008 -ىػ  1429س 1طدامعة الشارقةس  -كمية الشريعة كالدراسات السالمية  -كالسنة 
ٌمػػكش بػػف محمػػد بػػف م،تػػار  .212 اليدايػػة إلػػى بمػػكغ النيايػػةس أبػػك محمػػد مكػػي بػػف أبػػي طالػػب حى

ىػػػ(س المحقػػؽ: مدمكعػػة رسػػػائؿ 437دلسػػي القرطبػػي المػػػالكي ،المتػػكفى: القيسػػي القيركانػػي مػػـ األن
دامعة الشارقةس بلشراؼ أ. د: الشػاىد البكشػي،يس  -دامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي 

دامعػة الشػارقةس  -كميػة الشػريعة كالدراسػات السػالمية  -الناشر: مدمكعػة بحػكث الكتػاب كالسػنة 
 .ـ 2008 -ىػ  1429س 1ط
الكديز في ترسير الكتاب العزيزس أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بػف عمػي الكاحػدمس  .213

ىػ(س تحقيؽ:  ركاف عدناف داككدمس دار النشر: دار القمػـ س 468النيسابكرمس الشافعي ،المتكفى: 
 ىػ. 1415س 1طدمشؽس بيركتس  -الدار الشامية 

،د. ط( س عمػاف س: مؤسسػة زىػرافالكديز في مبادئ كأ كؿ الدارةس عمر ك ريس الناشػر .214
 .ـ1998
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 أوًل: فيرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

 البقرة

 9 [282بقرة:] الَّ حس جس مخ جخ مح جح ُّ   .1

2.  
 مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ 

  َّ يل ىل  مل يك ىك
 24 [173البقرة: ]

 25 [191]البقرة:   َّ جيحي يه ىه مه جه ين ىن من  ُّ   .3

 25 [236]البقرة:   َّخئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ُّ    .4

5.  
 جض مص خص حص مس خس حس جسُّ

  َّ خض حض
 25 [237 ]البقرة:

 21 [177]البقرة:   َّ مم خم حم جم يل ىل ملُّ   .6

 21 [178]البقرة:  َّ   اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّ   .7

8.  
 حت جت هب مب خب حب ُّ 

  َّخت
 24 [208: البقرة]

 28 [85البقرة: ]  َّيقاك ىق يف ىف يث ىث ُّ   .9

 37 [254البقرة: ]  َّ ري ٰى ين ُّ   .10

 57 [286البقرة: ] َّ جحمحجخمخ جه حج مث ُّ   .11

 64 [126البقرة: ] َّحل جل مك لك خك حك جك مق ُّ   .12

 65 [125البقرة: ]  َّ مس  خس حس جس مخ جخ ُّ   .13

14.  
 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ 

  َّىميم
 67 [30البقرة: ]

 67 [31البقرة: ]  َّيم ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  .15
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 67 [32البقرة: ]  َّيم زثمث رث يت ىت نت مت زت  رت ُّ  .16

 67 [33البقرة: ]  َّيم لك اك يق ىق ُّ  .17

 67 [35البقرة: ]  َّيم مئ  خئ حئ جئ يي ُّ  .18

19.  
 جك  مق حق مف خف حف جفُّ 

  َّ حكخك
 68 [190البقرة: ]

20.  
 ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف  ُّ 

  َّ ملىل يك
 74 [247البقرة: ]

 84 [269البقرة: ]  َّ خضمض حض جض مص  ُّ   .21

 93 [250البقرة: ]  َّ مل يك ىك مك  ُّ   .22

 93 [177 البقرة:] َّ يب ىب نب مب زب رب ُّ   .23

 95 [187البقرة: ]  َّجغمغ مع جع مظ  حط مض  ُّ   .24
 120 [154البقرة: ]  َّممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ   .25

 120 [153البقرة: ]  َّ حقمقجك مف خف حف جف ُّ   .26
 آل عمران
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 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 الصفحة الحكم الراوي طرف الحديث م
 ح  حيأل الترمذم مىٍف الى يىٍشكيري الن اسى الى يىٍشكيري الم وى   .1
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعي ًتوً   .2 كيمُّكي س كى ـٍ رىاعو  30  حيأل مسمـ أىالى كيمُّكي
ًحيأله  الترمذم أىٍف تىٍعبيدى الم وى كىأىن ؾى تىرىاهي   .3 سىفه  ى  30 حى
ٍيًر أىٍىًموً   .4  37  حيأل الب،ارم ًإذىا أيٍسًندى األىٍمري ًإلىى غى
 41  حيأل الب،ارم مف أىؿ الكتاب إنؾ ستأتي قكمان   .5
مىى عىمىؿو   .6 ـٍ عى ٍمنىاهي ًمٍنكي ًف اٍستىٍعمى  42  حيأل مسمـ مى
ـى ت نع ىذا يا   .7  42  حيأل الب،ارم رسكؿ اًل

 أحمد بف حنبؿ إذا  مى أحدكـ بالناس فمي،رؼ  .8
إسناده  حيأل عمى 

 شرط الشي،يف
53 

ديكًد الم ًو كىالكىاًقًع ًفييىا  .9 مىى حي مىؿي القىاًئـً عى  53  حيأل الب،ارم مى
س كىالى تىٍذعىٍرىيـٍ   .10 بىًر اٍلقىٍكـً  55  حيأل مسمـ اٍذىىٍب فىٍأًتًني ًب،ى

رسكؿ ا  مى ا عميو كسمـ بعث   .11
 مف األن ار إلى أبي رافع رىطان 

 56  حيأل الب،ارم

ةو   .12 مىًة نىرىرو يىكيكنيكفى ًبأىٍرًض فىالى  56 حسف أحمد بف حنبؿ الى يىًحؿُّ ًلمىالى
اًؿ ًفتىننا كىًقطىًع الم ٍيًؿ اٍلميٍظًمـً   .13 كا ًباأٍلىٍعمى  58  حيأل مسمـ بىاًدري

كالبنياف يشد بعءو المؤمف لممؤمف   .14
 59  حيأل الب،ارم بعءا

د ٍقنىا كىالى   .15 ا اٍىتىدىٍينىاس كىالى تى ى لىٍكالى أىٍنتى مى
م ٍينىا  59  حيأل الب،ارم  ى

 66  حيأل النسائي نيً ٍرتي ًبالرٍُّعًب مىًسيرىةى شىٍيرو   .16
ـٍ كىاًحده   .17 ب كي س أىالى ًإف  رى  68  حيأل إسناده أحمد بف حنبؿ يىا أىيُّيىا الن اسي
مىى دىًمًوس فىقىتىمىوي   .18 ٍف أىم فى رىديالن عى  70  حيأل الطبراني مى

كىافى رىسيكؿي اً  مى ا عميو كسمـ   .19
 أىٍحسىفى الن اسً 

 73  حيأل مسمـ

 لما حءر البأس يكـ بدر ات قينا برسكؿ  .20
 ا

 74 إسناده  حيأل أحمد بف حنبؿ
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يٍعًطيىف  الر ايىةى رىديالن   .21 مىى يىدىٍيوً ألى  75  حيأل الب،ارم يىٍرتىألي الم وي عى

 أحمد بف حنبؿ الى طىاعىةى ًلمىٍ،ميكؽو ًفي مىٍعً يىًة اً   .22
إسناده  حيأل عمى 

 81 شرط الشي،يف

ٍرًت الميٍسًمـ  .23 مىى المى  81  حيأل الب،ارم الس ٍمعي كىالط اعىةي عى
 82  حيأل الب،ارم ًإن مىا األىٍعمىاؿي ًبالنكي ةً   .24

ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى   .25 ٍدًؽس فىًلف  ال ك ـٍ ًبال ك مىٍيكي عى
 اٍلًبرك 

 83  حيأل مسمـ

 84 حسف الترمذم المستشار مؤتمف  .26
 84  حيأل الب،ارم آيىةي المينىاًفًؽ مىالىثه   .27

م ـى   .28 سى مىٍيًو كى م ى اي عى كىافى رىسيكؿي الم ًو  ى
ٍينىبى ًبٍنًت  ٍحشو يىٍشرىبي عىسىالن ًعٍندى زى  دى

 86  حيأل الب،ارم

ٍدعىةه   .29 ٍربي ،ى  89  حيأل الب،ارم الحى
ك ؿٍ   .30 تىكى  92 حسف الترمذم اٍعًقٍميىا كى
 92  حيأل الب،ارم اٍدتىًنبيكا الس ٍبعى الميكًبقىاتً   .31

يىا الس مىكىاتي   .32 ن ةو عىٍرءي قيكميكا ًإلىى دى
 94  حيأل مسمـ كىاأٍلىٍرضي 

ٍنًزؿى الًكتىاًبس  .33 سىًريعى الًحسىاًبس اٍىًزـً  الم ييـ  مي
 95  حيأل الب،ارم األىٍحزىابى 

م ـى سىًري ةن   .34 سى مىٍيًو كى م ى اي عى بىعىثى الن ًبيُّ  ى
ـٍ القير اتي فىأيً يبيكا  95  حيأل الب،ارم ييقىاؿي لىيي

ٍيره كىأىحىبُّ ًإلىى اً ًمفى   .35 س ،ى اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكمُّ
ًعيؼً   98  حيأل مسمـ اٍلميٍؤًمًف الء 

منتاف ال تيرد اًفس أك قٌمما تيرٌداف: الدعاتي   .36
 عند النكداتً 

 96  حيأل أبك داكد

 97  حيأل مسمـ أىالى ًإف  اٍلقيك ةى الر ٍميي   .37

ـٍ اٍليىٍكـى   .38 م دو ًبيىًدًهس الى ييقىاًتمييي اىل ًذم نىٍرسي ميحى
اًبرنا ميٍحتىًسبنا ؿه فىييٍقتىؿي  ى  103  حيأل مسمـ رىدي

ٍيده   .39 اًرمىةىس فىًلٍف أيً يبى زى ٍيدي ٍبفي حى ـٍ زى مىٍيكي  107  حيأل لغيره أحمد بف حنبؿ عى
ـٍ كىافى رىاًمينا  .40 س فىًلف  أىبىاكي  109  حيأل الب،ارم اٍرميكا بىًني ًإٍسمىاًعيؿى
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 110  حيأل الدارمي ًإذىا أىرىادى غىٍزكىةن كىر ل  .41
ٍيبىري   .42 ًربىٍت ،ى  112  حيأل الب،ارم الم وي أىٍكبىري ،ى
ؽً   .43 اًلألى اأٍلىٍ،الى ـى  ى ا بيًعٍمتي أًليتىمك  121  حيأل  أحمد بف حنبؿ ًإن مى
اىيـٍ   .44 س افي  ىىدى  135  حيأل مسمـ كىاٍشتىرىى فىشىرىى حى
ـٍ  ًإذىا  .45 س أىٍكمىبيككي ـٍ  138  حيأل الب،ارم نىٍبمىكيـٍ  كىاٍستىٍبقيكا فىاٍرميكىي

كا فىالى  الط ٍيري  تىٍ،طىرينىا رىأىٍيتيميكنىا ًإفٍ   .46  تىٍبرىحي
 مىكىانىكيـٍ 

 143  حيأل الب،ارم

 146  حيأل الب،ارم كىأيمكي أىًبي ًفدىاؾى  اٍرـً   .47
بىا نيً ٍرتي   .48  151  حيأل الب،ارم ًبال  
ى أىالى   .49 ٍنًزلىةً  ًمنكي تىكيكفى  أىفٍ  تىٍرءى كفى  ًبمى  162  حيأل الب،ارم ىىاري
ا  .50 ر   مى تىٍيفً  اليىٍكـً  بىٍعدى  عىًمؿى  مىا عيٍممىافى  ءى  163 حسف الترمذم مىر 
ميكا الى   .51 مىى تىٍد،ي  163  حيأل الب،ارم الميعىذ ًبيفى  ىىؤيالىتً  عى
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 ثالثًا: فيرس األعالم
 الصفحة ممَ العَ  م
 21 محمد بف درير الطبرم الماـ أبك دعرر  .1
 34 الماكىٍردمٌ  عمٌي بف محمد بف حبيبس القاءي أبك الحسف البٍ رمٌ   .2
ٍنديبه أىبيك ذىرٍّ اٍلًغرىاًرمُّ   .3  35 دي
مىًؼ بًف بىط اؿو القيٍرطيًبيُّ   .4 ًميُّ بفي ،ى  37 اٍبفي بىط اؿو عى
 50 ىنرم فايكؿ: ش، ية فرنسية  .5
 51 عبد ا بف عمر بف ال،طاب القرشي  .6
 51 ،الد بف الكليد بف المغيرة القرشي الم،زكمي  .7
ذىٍيرىةي ٍبفي   .8 اًبرً حي ًؿ ٍبًف دى سى  55 اٍليىمىاًف كىىيكى اٍبفي حى
 56 عبد الم و بف عتيؾ بف قيس بف األسكد  .9
اًرًميُّ   .10 اًرمُّ ميـ  اٍلحى  56 اٍلبىرىاتي ٍبفي عىاًزبو اأٍلىٍن ى
 58 حباب ٍبف المنذر ٍبف الدمكح األن ارم ال،زردي السممي  .11
ٍبد اً   .12 ٍممىافي اٍلرىاًرًسيُّ أىبيك عى  59 سى
 68 أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـس أبك العباسس تقي الديف ابف تيمية  .13
اًرمُّ   .14 ٍطًميُّ اأٍلىٍن ى  69 عٍبدي اً ٍبفي يىًزيدى اٍل،ى
 75 سىٍيؿي ٍبفي سعد بف مالؾس أبك العباس الساعدم  .15
 78 القعقاع ٍبف عىٍمرك التميمي  .16
 78  ركاف بف أمية بف عمرك السممي  .17
ٍكًميُّ   .18 ٍمًرك بًف ًىشىاـو المىٍ،زي ٍيؿو عى  78 ًعٍكًرمىةي بفي أىًبي دى
 78 عامر بف عبد ا بف الدراح  .19
ك بفي العىاًص بًف كىاًئؿو الس ٍيًميُّ   .20  78 عىٍمري
 78 شرحبيؿ بف حسنة كحسنة  .21
 78 يزيد بف أىبي سرياف  .22
بىٍيًر بًف النٍُّعمىافً   .23 ك اتي بفي دي  89 ،ى
 93 بف أحمد الرزارٌم القمقشندم أحمد بف عمي  .24
 96 أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية  .25
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