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 :التمهيد

 ،وسيئات أعمالنا  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  ،ونستغفره  ،نستعينه و  ،حنمده احلمد هلل إن 
وأشهد أن حممدا  ،هد أن ال إله إال اهلل وأش ،ومن يضلل فال هادي له  ،له  ضل  من يهده اهلل فال م  

وعن التابعني وتابعيهم إىل يوم  ،ورضي اهلل عن الصحب الكرام من املهاجرين واألنصار ،عبده ورسوله
 .الدين

بأمهية تأصيل الرتبية  ، واملهتمة باجلانب املعنوي لدى العسكريني ،( )تتفق مجيع الدراسات البحثية
وسرية أصحابه القادة الفاحتني رضي اهلل  ، وسنة نبيه  - تعاىل –اب اهلل من كت ، الدينية للعسكريني

 . عنهم

  وحينما 
 
رهم وارتباطهم جند تدب   ، لة ومن بعدهمفض  نقرأ عن حياة سلفنا األول من القرون امل

 ،ىهلم يف غزوة بدر الكب  مثال ذلك أثناء مشورة النيب  .وهديه هه بتوجيهاتوالتوج   ، بالقرآن الكرمي
ما نقول لك كما قالت  واهلل ،امض ملا أراك اهلل فنحن معك ،يا رسول اهلل:   املقداد بن عمرووقول 

 .[ 42: املائدة ] ژڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ژ  بنو إسرائيل ملوسى 
 . (4)ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون

فقد مت اختياري للقطاعات  ، تمع املسلملفئات اجمل ذج التدبرامن من ورغبة يف بيان منوذج  
مع " ينسبك " إن اختياري هلذا املوضوع و . بأن يكون عمال علميًا يف هذا امللتقى املبارك ،العسكرية

 :منها ، متها عن العسكرينيسلسلة علمية قد  

 .القرآن الكرميضوء  العسكرية يفاملبادئ  ( 

 .مسائل االعتقاد من خالل آيات اجلهاد (4

 (عرض ونقد) . لعسكرية عند ابن تومرت مؤسس دولة املوحدينالعقيدة ا (3

 (عرض ونقد) . .املؤثرات الفكرية على العقيدة العسكرية عند ابن تومرت (2

                                                           

اللواء -والعقيدة العسكرية ،الرائد هباء الدين حممد أسعد والرائد مجال يوسف اخللفان  -العسكرية اإلسالمية: انظر(  
 .اللواء الركن حممود شيت خطاب-والعسكرية العربية اإلسالمية ،حممد مجال الدين علي حمفوظ 

 .بنحوه   0/1( 2064)أخرجه البخاري يف صحيحه برقم ( 4
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 .احلسبة يف وزارة الدفاع من خالل القرارات اإلدارية (1

  .كالرتبية العقائدية للعسكريني ودور مجعية األمري سلطان اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف ذل (0

 :أسباب اختيار الموضوع

 :لألمور التالية ،وضوع يف هذا امللتقى املباركهذا املوقد مت اختيار 

فق كمها وأحكامها و  واستخراج ح   ،إحياء منهجية التدبر يف بعض اآليات القرآنية الكرمية ( أوالً 
 .املنهج املتبع للسلف الصاحل

 .وربطهم بالقرآن الكرمي تالوة وتدبرا وعمال ،لسنةتعزيز انتماء اجملتمع العسكري للكتاب وا( ثانياً 

املعاصرة  نان العسكريني يف جمتمعاتحيث إ؛ القيمة املعنوية للشرحية املستهدفة من البحث ( ثالثاً 
فمن املهم تبصريهم بالتوجيهات القرآنية اليت تتناوهلم  ، يتولون محاية الضروريات اخلمس يف الشريعة

 . بالدرجة األوىل

رهم بالواجب عليهم يف تبص   ،أعيان معينةري أعالم األمة بتخصيص مباحث تتناول س   اقتفاء( رابعاً 
رسالة  ، سن األشعرياحلأليب "  رسالة إىل أهل الثغر بباب األبواب: " كمثال   ، - تعاىل –دين اهلل 

أو وظيفة  ، اإلسالم احلسبة يفو  ، التدمريةوكتايب  ، اإلمام أمحد إىل اخلليفة املتوكل يف مسألة القرآن
 . ابن تيميةلشيخ اإلسالم  ،احلكومة اإلسالمية

 البكالوريوسمن خالل جمال عملي ألكثر من مخس وعشرين عاما يف جمال التعليم ملرحلة ( خامساً 
ظهر يل شدة احلاجة  ، وكذلك املشاركة يف الدروس والدورات العلمية للعسكريني ،للعلوم العسكرية

 . وتبصريهم آليات تدبره ، للعسكريني ن الكرميتدبر القرآلتدريس 
وتقدمي  ،املشاركة يف هذا امللتقى العلمي املبارك امللتقى العاملي األول لتدبر القرآن الكرمي( سادساً 

أو .. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث): يكون من األعمال اجلارية حلديث  هطرح علمي لعل
 . ( ) (نتفع بهعلم ي  

                                                           

وابن خزمية يف  ، 204/ ( 135)والدارمي يف سننه برقم  ، 3/014( 330 )أخرجه الرتمذي يف سننه برقم (  
 . 3/450( 0 36)وابن حبان يف صحيحه برقم  ، 44 /2( 4242)صحيحه برقم 
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وأن لععلنا مفاتيح  ،وموافقة لسنة نبيه  ، أسأل أن لععل أعمالنا خالصة لوجهه الكرميواهلل
وأشكر اللجان املنظمة هلذا امللتقى املبارك على موافقتهم للمشاركة يف هذا البحث  ،للخري مغاليق للشر

 .وأخص بالشكر اللجنة العلمية للملتقى ،
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 :املقدمة

مي لعد كثرياً من القصص واألحكام املتعلقة بشريعة اجلهاد يف سبيل يات القرآن الكر آلإن املتدبر 

ٱ  ٻ  چ :كما قال تعاىل  ،ما أخب اهلل عن قتال طالوت وجالوت: مثال ذلك ، - تعاىل –اهلل 

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

ه اهلل علينا من تنوع السالح يف عسكر نيب اهلل وما قص   ، [424: البقرةسور ]چ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ۅ  ۉ     ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ: كما قال تعاىل   ، داود 

 .[ 56: األنبياءسورة ] چۉ

 ،كغزوة بدر الكبى  ، وأصحابه الكرام  النيب  وكذلك عن تفاصيل قتال وحروب 
: قال ، «بدر يف نزلت»: قال ؟ نفالاأل سورة :قال سعيد بن جبري البن عباس ، واألحزاب ويوم حنني

 . من السور وغريها (1)«النضري بين يف نزلت»: قال احلشر؟ سورة: قلت

أو اآليات اليت تدل على  ،وجهاده مع الكفار  تفاصيل غزوات الرسول اآليات اليت تبني  إن 
ب خرجا منها الع  تدبرا هلذه اآليات مستملزم املسلم أن يقف ي ، أوامر وأحكام للمجاهدين يف سبيله

ۆئ  ۈئ              ۈئ  ېئ    ۆئائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ  :حتقيقا لقوله تعاىل  ؛ واألحكام

: يوسفسورة ] چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  

    ]. 

 ، " آية السيف"أو  " آيات اجلهاد" قلوا يف أقواهلم ومصنفاهتم مسمى إن علماء السلف تنا
سورة ] چې   ې ى چ  : عند قوله تعاىل ، -رضي اهلل عنهما -قل عن ابن عباس وقتادة فقد ن  

 .( )"نزلت هذه اآلية يف االبتداء مث نسختها آية السيف" : [ 53: البقرة
 ،[5:سدددورة اإلنسدددان ] چٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  چ  : وعندددد تفسدددري قولددده تعددداىل

 .( )"السيف  االسري  آية   وإطعام   ، الصدقات آية   كنياملس إطعام   نسخ  " : قال التابعي سعيد بن جبري

                                                           
 23 / 0-صحيح البخاري(  
 . 3 /4لقرطيب ل اجلامع ألحكام القرآن( 4
 . 44 /4  لقرطيبل ناجلامع ألحكام القرآ( 3
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إن آيدات اجلهداد يف هدذه " : آيدات اجلهداد يف سدورة النسداء اعي حينما حتدث عدن وقد قال البق 
وكددان ذلددك مظنددة  ،مرشدددة إىل إتقددان املكائددد للددتخلص مددن اخلطددر ،السددورة معلمددة للحددذر خددو  الضددرر

 .( )"للتواين يف أمر اجلهادوهو مظنة  ،ملتابعة النفس واملبالغة فيه

يشرفين أن أقدم هذا ( تدبر القرآن الكرمي األول مؤمتر)ورغبة يف املشاركة يف هذا امللتقى املبارك 
أن  سائاًل املوىل  (الديينعلى العسكريني يف اجلانب وأثره تدبر القرآن الكرمي ) :العلمي بعنوان لبحثا

 .ألمة على تدبر القرآن الكرمي واالهتداء باهلداية الربانيةوهو تربية ا ،حيقق ما هند  إليه مجيعاً 

 :خطة البحث

 :مت البحث إىلوقد قس  

 . مقدمة

 . أمهية العناية باجلند وربطهم بالوحيني: املطلب األول

 . اإلميانيةيف املسائل  تدبر اآليات القرآنية وأثره: املطلب الثاين

 . يف املسائل العملية تدبر اآليات القرآنية وأثره: املطلب الثالث

 .أبرز توصيات الباحث: اخلامتة

 ويف هناية البحث ذكرت أبرز املراجع اليت استفدت منها

                                                           
 . 350-1/351 لبقاعيل نظم الدرر(  
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 المطلب األول
 أهمية العناية بالجند وربطهم بالوحيين

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      چ  : الكتاب وامليزان فقالاهلل أنزل 

ٹ  ٹ    ٹ      ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ڀپ  پ  ڀ  ڀ

أخب أنه أرسل " : ابن تيمية عن دالالت هذه اآليةقال  [ 41: سورة احلديد] چڤ      ڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ
وذكر أنه أنزل احلديد الذي به ينصر هذا احلق . الرسل وأنزل الكتاب وامليزان ألجل قيام النداس بالقسط

وهلذا كان قوام الناس بأهل الكتاب  . وكفى بربك هاديا ونصريا ،فالكتاب يهدي والسيف ينصر  ،
 . ( )" األمراء والعلماء: صندفان إذا صلحوا صلح الناس:  وأهل احلديد كما قال بعض السلف

 اختلف إذا: يقولون وغريهم حنبل بن وأمحد املبارك أن ابن -رمحهم اهلل تعاىل  -ومن فقه السلف 
 و الَّذ ين   چ: يقول - تعاىل – اهلل ألن ؛ معهم حلقا فإن ،الثدَّْغر أهل عليه ما فانظروا شيء يف الناس  

چ س بد ل ن ا ل ند ْهد يد ندَّه مْ  ف ين ا ج اه د وا
 ، وأهل الثغر هم أهل اجلهاد يف سبيل اهلل.  (4) [04: سورة العنكبوت ] 

 أهل يا مكة أهل يا" : فيقول مكة بأهل يهتف  وكان عمر . - تعاىل –كلمة اهلل   إلعالءاملرابطون 
 وهلم العشر لكم وإن أال. السائرة واجليوش دةاجملنَّ  اجلنود يف املضاعفة األضعا  التمسوا أال لبلدةا

  .(3) " املضاعفة األضعا 
وعمدال  ،تدالوة وحفظداً وتددبرا ،- تعداىل–العناية باجلندد وتعلديمهم كتداب اهلل أمهية مما يؤكد على و 

 تركدت وقدد: )....وفيده طويل يف منسك النيب يف صحيح مسلم من حديث جابر الثبت  ما ، وتفسريا
 .(2) ..(اهلل  كتاب ،به اعتصمتم إن بعده تضلوا لن ما فيكم

ومدددا فيددده مدددن توجيهدددات  كدددالم اهلل تددددبر  أن يتعلمدددوا  مدددن أوائدددل العنايدددة بالعسدددكرينيهلدددذا فدددإن 
عيدل بدن حممدد عدن إاا: ب البغدداديروى اخلطيدوقدد  ، وكذلك يتعلموا سدنة رسدوله  ، كم وأحكاموح  

يا بين هدذه مدرثر : ويقول  ،ها علينا وسراياه د  ويع   كان أيب يعلمنا مغازي رسول اهلل " : بن سعد قال 
م علَّدددكندددا ن  : " وعلدددى ذات الدددنهج السدددليم فقدددد قدددال علدددي بدددن احلسدددني .  (1)" عوا ذكرهددداآبدددائكم فدددال تضدددي  

 .(0)" م السورة من القرآنعلَّ وسراياه كما ن   مغازي النيب 

دددأ  لقدددد و  املسدددلمني هنجدددت توثيدددق صدددلة اجلندددود  قدددادةمدددن  ري واألخبدددار تطبيقدددات عمليدددةثدددر يف الس 
 :فمن ذلك ، وسنة رسوله  - تعاىل –بكتاب اهلل 

                                                           
 . 13 /5 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (  
 .1/315بن تيمية الجامع املسائل ( 4
 . 4 / للسرخسي  شرح السري الكبري( 3
 . 546/ 4 (5 4 )برقم  صحيح مسلم( 2
 . 41 /  4 للخطيب البغدادياجلامع ألخالق الراوي ( 1
 . 41 /  4 للخطيب البغداديامع ألخالق الراوي اجل( 0
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 يدا : ) قدال فقدد  ،أثنداء االسدتعداد لبددء غدزوة أحدد ألصدحابه رضدي  وصية الرسول  ( 
 مث .حمارمدده عددن والتندداهي بطاعتدده لعمددلا مددن كتابدده يف اهلل أوصدداين مبددا أوصدديكم ، الندداس أيهددا

 واجلدد واليقدني الصدب علدى له نفسه نوط   مث ، عليه الذي ذكر ملن خروذ   أجر مبنزل اليوم إنكم
 رشدده اهلل عدزم مدن إال عليده يصب من قليل ،كربه  شديد ،شديد العدو جهاد فإن ، والنشاط

 علددددى بالصدددب أعمدددالكم تحوافدددافت ،عصدددداه مدددن مدددع الشددديطان وإن ،أطاعدددده مدددن مدددع اهلل فدددإن ،
 ،رشددكم علدى حدريص فدإين ،به أمركم بالذي وعليكم ،اهلل وعدكم ما بذلك والتمسوا ،اجلهاد

 عليدده يعطددي وال ، اهلل حيددب ال ممددا والضددعف العجددز أمددر مددن والتثبدديط والتنددازع االخددتال  فددإن
  .( ) (الظفر وال النصر

مدن أجددر  اهلل للمجاهددين يف سددبيله هأعددد   بيدان مدا -تعدداىل  -ومدن توثيدق اجلنددود بكتداب اهلل 
قولدده عددن  سددألنا رسددول اهلل : قددال مثددال ذلددك أن ابددن مسددعود  ، عظدديم وثددواب جزيددل

آل سددددددددددورة [  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ  : تعدددددددددداىل

 مدن تسدرح ، بالعرش قةمعل   قناديل هلا ، ضرخ   طري جو  يف أرواحهم) : فقال  [04 : عمدران
 هددل: فقددال ، العددةاط   رهبددم إلدديهم لعفدداط   ،القناديددل تلددك إىل تددأوي مث ،شدداءت حيددث اجلنددة

 ذلدك ففعدل ،!!  شدئنا حيدث اجلندة مدن نسدرح وحنن نشتهي شيء أي  : قالوا ؟ شيئا تشتهون
 تدددرد أن نريدددد ،رب يدددا: قدددالوا ،سدددألواي   أن مدددن رتكدددواي   لدددن أهندددم رأوا فلمدددا ، مدددرات ثدددالث هبدددم

 (ركددوات   حاجددة هلددم لديس أن رأى فلمددا ،أخددرى مددرة سدبيلك يف قتددلن   حددى دناأجسددا يف أرواحندا
(4). 

 أوصدى قائدده العسدكري يزيدد بدن أيب سدفيان  ومن النمداذج أن أبدا بكدر الصدديق  (4
ابدأ جنددك : "  ا قال مَّ فم   ،بوصايا جليلة يظهر فيها العناية األكيدة باجلنود ،مجيعاً 

م إ ذا كث دد إ ذا وعظددت فددأوجز ف ددإ نَّ و   ،دهم م ددا بعدددهب دداخلْ ري  وع دد ددال   ،األول ب دداآْلخر   يسددر ن  اْلك 
ددري إ منَّ ددا يد  أو  ثددل فعلددهصددلح ن فسددك يصددلح ل ددك النَّدداس ف ددإ ن اأْل م  و ال  تغفددل ع ددن  ،ت قددرَّب إ ل ْيدده  مب 

ة إ ذا دخل و قته ا  دن أحدب الصَّدال   برز فصل  ا مثَّ  ،وليؤذن اْلم ؤ ذ ن يف  عسكرك  ،الصَّال  ة مب 
لفدددك ددددندْه م علددددم ب غ ددددرْي  ممارسدددهم يف   مفاجددددأهتم و أْكثددددر سددددكر  ح   دوبددددد  .. خ   ف مددددن ، بددددك م 
 األوىل والنوبدددة ،نوبدددا ب يدددنهم اللَّْيدددل حراسدددة و اجع دددل ، بدددهفعاق   حمرسددده ع دددن غفدددل قدددد وجدتددده
ددا أطددول ددار التصددال أيسددر ف إ ندَّه   و ال   ، املتاركددة فتفسددده عسددكرك ع ددن تغفددل و ال   ..هب ددا الندَّه 

 .(3) " فتفضحه جتسسه

                                                           
 .  44/  لواقدي ل املغازي(  
 .164 / 3 (553 )برقم  صحيح مسلم( 4
  ( .14ص) السياسة للوزير املغريب( 3
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سدن يظهدر فيهدا التأكيدد علدى ح   والديت ، لقائدد اجلديخ خالدد بدن الوليدد ومن وصاياه  (3
بالوسدددائل  واألخدددذ ،وكدددذلك العنايدددة باجلواندددب الشدددرعية ،قيدددادة اجلندددد بالعددددل والكياسدددة

 فددإن ،رعيتددك مددن معددك مبددن والرفددق ،اهلل بتقددوى عليددك ،خالددد يددا: " فمددن أقوالدده ،املاديددة
 فيمدا فشداوروهم ،واألنصدار املهداجرين من السابقة أهل ،  اهلل رسول أصحاب معك
د ،املندازل لدك ترتداد الطالئددع أمامدك موقدد   ، ختدالفهم ال مث ، بدك ندزل  أصددحابك يف روس 
  " جيدة تعبئة على
 بالسالح لهمفقات   القوم لقيت إذا احلذر فاحلذر بالدهم دخلت فإذا..: "  وقال

 الظفر اهلل أعطاك فإن ،للسيف والسيف ،للرمح والرمح ،للسهم السهم ،هب يقاتلونك الذى
 به صدرى يضيق مبا غدا تلقاىن أن وإياك ، - تعاىل – اهلل شاء إن عليهم البقيا فأقل ،عليهم
 وإياك ،عليه هم ما تعلم حى أذانا فيها اعت دار على تغرين ال ، ووصيى عهدى ااع ،منك

 أن خالد يا واعلم..: "فقال ،عنهما بوصية نافعة جامعةه رضي اهلل وقد خص   "صلى  من لوقتْ 
 ف  ك   ،تعمل تراك مبا تعمل إمنا رعيتك أن واعلم ،عالنيتك من يعلم ما سريرتك من يعلم اهلل

 تقاتلون من تقاتلون فإمنا ،هلم يصلح ال عما واهنهم ،جيشك وتعاهد ،أطرافك عليك
 .( ) "– تعاىل – اهلل بركة على رس   ،أعدائكم ىعل النصر لكم نرجو وهبذا ،بأعمالكم

 ، وهدددو يف معركدددة القادسدددية إىل عمدددر بدددن اخلطددداب  بدددن أيب وقددداص  سدددعد تدددبك (2
 ورثاثدة وقلدتهم معده مدن وضدعف ،وعددهتا وعتادهدا وشددهتا وبأسدها فارس عدد له ويذكر

   ٻ  پ     پ   پ  پ  ڀچ : اهلل قدال ،عددناو   هبدذا" : عمدر إليده فكتدب ، سالحهم

 ورأيتددده ،بأذندددك اعتددده أن سدددعد يدددا اهلل فاشدددكر [0 : الفدددتحسدددورة ] چ  ڀ  ڀ   ڀ
  .(4)" بيدك وباشرته ،بعينك

وقدددد روى أهدددل  ،التعبئدددة اإلميانيدددة للمجاهددددين مدددن أهدددم مقومدددات النصدددر علدددى األعدددداء  (1
ددد يف تربيدددة اجلندددد علدددى تددددبر   ري الدددنهج القدددومي الدددذي سدددلكه سدددعد بدددن أيب وقددداص الس 

 يقددرءوا أن الندداس سددعد وذلددك أثندداء معركددة القادسددية حيددث أمددر ، - تعدداىل – كتدداب اهلل
 مدن وكدان غالمدا أمدر الظهدر سدعد صدلى وملدا ،يتعلموهندا وكدانوا ،اجلهداد سورة الناس على
 وعرفدوا وعيدوهنم النداس قلوب تفهش   ،كتيبة كل يف رئتفق   ،اجلهاد سورة يقرأ أن القراء

 .(3) قراءهتا مع السكينة

                                                           
 . 66 / 4 سليمان بن موسى احلمرييل والثالثة اخللفاء  االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهلل (  
 . 343/ 4 اجلبار لقاضي عبدل ةتثبيت دالئل النبو ( 4
 .130/ 3 تاريخ الطبي( 3
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هدددذا املسدددلك القدددومي يف تربيدددة اجلندددد علدددى نصدددوص الكتددداب  ،فددداء املسدددلمني وسدددلك خل (0
 اهلل رسدول أن بلغندا أنده: "  عمالده مدن عامدل إىل كتب العزيز عبد بن فإن عمر ،والسنة
 كفددر مددن تقدداتلون ،اهلل سددبيل يف ،اهلل باسددم اغددزوا: هلددم يقددول سددرية بعددث إذا كددان 
 إن وسدراياك جليوشدك ذلدك وقدل ،وليددا تقتلوا وال ،امتثلو  وال ،تغدروا وال ،تغلوا ال ،باهلل
 .( ) " عليك والسالم ،اهلل شاء

 ملن -احلرب- اللقاء عند يتعرض: " يف سياسة توجيه اجلند بأن - تعاىل –وقرر العلماء رمحهم اهلل 
 يف رقص   أو امللك على أدبه أساء ملن أو ، البغضاء أمارات عليه ملن أو ، واملذهب العقيدة يف خالفه
قال اهلل  ،وحصول الفشل ،التعرض هلؤالء يف مثل هذا الوقت يفضي إىل افرتاق الكلمة ألن ؛ خدمته
أن و ... معناه قوتكم: وقيل  ،يعين دولتكم  [20: األنفالسورة ] چ ٻ  ٻ  پ  پ  پچ تعاىل 

 ،م فضل الشهادةرهويذك   ،النعيم املقيم هلم يف اآلخرة من وما أعد   ، - تعاىل –رهم ثواب اهلل يذك  
ومبا أمره اهلل  ، من حقوق -تعاىل  -اهلل  أوجبهلزم جيشه مبا ن ي  وأ.. ويعدهم بإبقاء رزقهم على بعدهم

والفصل بني  ،حق الناس بالتزام أحكامهأألنه من جاهد عن الدين كان ؛ من مراعاة حدوده  - تعاىل –
 .(4) "حالله وحرامه

 

                                                           
 . 133/  ( 443 )برقم  موطأ اإلمام مالك(  
 ( .063ص)الل الدين العدوي جل املنهج املسلوك يف سياسة امللوك( 4
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 المطلب الثاني

 القلبيةية وأثره في المسائل تدبر اآليات القرآن

اليت تتناول أخبار اجلهاد يف  ،ومن خالل استعراض وتدبر اآليات القرآنية والتوجيهات الربانية
ويف هذا  ،القلبيةوتدبرها يف اجلوانب داللة اآليات يظهر للباحث  ، األمم السابقة أو أمة حممد 

 .القلبيةاملسائل اجلوانب و لقة باملتعاآليات هذه املطلب سيكون احلديث عن أبرز تدبر 

يف نًا أثرها يف التدبر على العسكريني مبي   ،امنه منوذجذكر ويتضمن احلديث عن بيان اآليات و 
 :ما يلي ،أعمال القلوبومن  .اجلانب الديين

 :تصحيح المقصد وإخالص العمل هلل تعالى (أولا 

نت وث   ،تصبح مقاصدهم مقاصد أرضية بأال ، لقد رفع القرآن الكرمي املؤمنني به من اجملاهدين
 .آيات القرآن الكرمي أن إراقة الدماء وبذل النفس والنفيس لعب أال يكون ملقصد من مقاصد الدنيا

 . (يف سبيل اهلل): دة بقوله فجاءت آيات اجلهاد يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي مقي  

ٺ  ٿ  چ : فقال تعاىل ،اجلهاد يف سبيل اهلل يفذا جاء التوجيه الرباين مؤكداً على حتقيق اإلخالص ل

سورة ] چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڦٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ

 . [  23: األنفال

 هذا يبقى" من أجل أن  ، وكأهنا دروس مستخلصة من املعركة ،هذه اآليات نزلت يف أعقاب غزوة بدر
 القوة نعمة وتستخدم!  بقوهتا تتعاجب طاغية رةمتبط   للقتال خترج أن من املؤمنة العصبة ليحمي التعليم

 ألوهيته لتقرير خترج ، اهلل سبيل يف للقتال خترج إمنا املؤمنة والعصبة.. أرادها ما غري يف هلا اهلل أعطاها اليت
 اهلل حق تغتصب اليت الطواغيت لتحطيم وخترج ، وحده هلل العباد عبودية وتقرير ،البشر حياة يف سبحانه

 -وشرعه اهلل إذن بغري -للحاكمية مبزاولتها األرض يف األلوهية تزاول واليت ،وحده له العباد تعبيد يف
 .وكرامته اإلنسان إنسانية تستذل ، اهلل لغري عبودية كل من األرض يف اإلنسان حترير إلعالن وخترج

 بنعمة والتبطر ،واستعبادهم ، الناس على لالستعالء ال ، وحرياهتم وكراماهتم الناس حرمات حلماية وخترج
 هلا يكون فال ،مجلة املعركة يف نفسها حظ من دةمتجر   وخترج. املنكر االستخدام هذا باستخدامها القوة
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 إعالء ويف ، احلياة يف منهجه إقامة ويف ، باجلهاد أمره تلبية يف اهلل طاعة حتقيق إال لبوالغ   النصر من
 فضل من فهي املعركة ختلفها اليت الغنائم حى.. ورضاه ذلك دبع فضله التماس ويف ، األرض يف كلمته

 . ( ) " اهلل

 رجل فقد جاء ، فقد جاءت به السنة عن النيب  - تعاىل –ويف هذا املعىن من إخالص القتال هلل 
 يف فمن ،مكانه ىلري   يقاتل والرجل ،كرللذ   يقاتل والرجل ،للمغنم يقاتل الرجل:  فقال ،  النيب إىل
 . (4) (اهلل سبيل يف فهو العليا هي اهلل كلمة لتكون قاتل من) :  قال  اهلل؟ لسبي

 أن ملسلم يصلح ال .." : وقد قال املهلب ،يف احلديث لتصحيح املقصد يف القتال والداللة ظاهرة جليلة
 ال من يقاتل قد أنه ذلك على ويدل ،كلمته إعالء ىف والرغبة ،هلل الغضب على مبنية ونيته إال يقاتل
أن على  األرض ملء عطيأ   ولو ،لذلك مستلذا هجتهم   فيغرر ،معه شيء وال ،عريان من يسلبه أن يرجو

ونكاية  ،ولكن سهل عليه ركوب ذلك استلذاذا بإعالء كلمة اهلل ،ررغري سبيل اهلل ما غ   ر مهجته يفيغر  
  .(3) " عدوه والغضب لدينه

 يف ورد الذي الفضل وأن ، الصاحلة بالنيات سبحت   إمنا األعمال نأ بيان فيه: "  النووي قالوهبذا املعىن 
 .(2) " العليا هي اهلل كلمة لتكون قاتل مبن خيتص اهلل سبيل يف اجملاهدين

 اهلل رسول إىل رجل جاء: فقد ،يف اجلهاد - تعاىل –وكتطبيق عملي على ضرورة شرط اإلخالص هلل  
 اهلل رسول فقال له؟ ما لذكروا األجر يلتمس غزا رجال أرأيت: فقال   :( له شيء ال  )فأعادها 

 كان ما إال العبد من يقبل ال اهلل إن) : قال مث ،(  له شيء ال) :   اهلل رسول يقول ، مرات ثالث
 .(1) (وجهه به وابتغى ،خالصا له

أعمال بل اإلخالص يصاحبه يف مجيع  ،ال يقف عند حدود اجلهاد - تعاىل –إن إخالص العمل هلل 
 يف هذهو  ،له من تدريب أو تعليم أو صناعة سالح أو إعداد خطط للقتال أو غريها  واالستعداداجلهاد 

                                                           
 .144 /3 سيد قطبل يف ظالل القرآن(  
 . 4 1 /3( 462 )صحيح مسلم برقم  ، 2/46( 6 45)برقم  صحيح البخاري( 4
 .1/452 بن بطالال شرح صحيح البخاري( 3
 .3/24 -النووي -شرح صحيح مسلم( 2
 (.3534)   42-6 0/42وقد حسنه العراقي يف ختريج أحاديث اإلحياء  ، 0/41( 26 3)برقم  سنن النسائي( 1
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 اجلنة من أحدكم سوط وموضع ،عليها وما الدنيا من خري اهلل سبيل يف يوم رباط: ) املعاين قال النيب 
 .( ) (عليها وما الدنيا من خري دوةالغ   أو ،اهلل سبيل يف العبد يروحها حةوْ والر   ، عليها وما الدنيا من خري

ۓ  ڭ  ڭ    ۓھ  ھ   ھ  ے  ےچ  : تعاىل ولرتبية العسكريني على تصحيح املقصد قال

"  [  62 : النساءسورة ] چۅ  ۉ  ۉ   ې   ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۆڭ  ڭ  ۇ                 ۇ

ليس ما جتدونه  ،لنهي املذكور قبلهتعليل ل چ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ                 ۇچ : فقوله 
فليسوا بأوىل منكم بالصب  ،بل هو أمر مشرتك بينكم وبينهم ،من أمل اجلراح ومزاولة القتال خمتصًا بكم

أنكم ترجون من : وهي ،ومع ذلك فلكم عليهم مزية ال توجد فيهم ، ومرارة احلرب ، على حر القتال
وأوىل بعدم  ،فأنتم أحق  بالصب منهم ،لكفرهم وجحودهم وعظيم اجلزاء ماال يرجونه ،اهلل من األجر
 .(4) " وهم يرونه مغرماً  ،فإن أنفسكم قوية؛ ألهنا ترى املوت مغنماً  ،الضعف منهم

 :على اهلل والعتمادتحقيق التوكل ( ثانياا 

 وحبسب قوة توكل العبد على اهلل يقوى ،التوكل على اهلل من أعظم واجبات التوحيد واإلميانإن 
كه من والعبد مضطر إىل التوكل على اهلل واالستعانة به يف كل ما يريد فعله أو تْر  ،ويتم توحيده ،إميانه

 .أمور دينه أو دنياه

وأنه ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل  ،أن يعلم العبد أن األمر كله هلل: وحقيقة التوكل على اهلل
فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه  ،ال حول وال قوة إال باهللوأنه  ،وأنه هو النافع الضار املعطي املانع ،يكن

وهو  ، ويثق غاية الوثوق بربه يف حصول مطلوبه ،ويف دفع املضار ،على ربه يف جلب مصاحل دينه ودنياه
 .مع هذا باذل جهده يف فعل األسباب النافعة

وليبشر بكفاية  ،حقيقة فمى استدام العبد هذا العلم وهذا االعتماد والثقة فهو املتوكل على اهلل
كل و   ،وتعلق به ،ومن توكل على غري اهلل ،ق ذلك بغري اهلل فهو مشركومى عل   ،اهلل له ووعده للمتوكلني

 .(3)إليه وخاب أمله

                                                           
 .2/31( 4544)برقم  صحيح البخاري(  
 .6 1/  لشوكاينل فتح القدير( 4
 ( .44 ص) لسعديل توحيدالقول السديد شرح كتاب ال( 3
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إما  ،كر فيها القتالوبتدبر آيات القرآن الكرمي جند حضور التوكل يف كثري من اآليات اليت ذ  
 .وإما األمر به،  ، حال أمة حممد  أو بوصف ،األمم السابقةحال بعرض 

 كما قال تعاىل   ،مع قومه اهلل علينا يف قصة نيب اهلل موسى  هما قصَّ :  فمن هذه اآليات

  یەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئچ 

 - ذكره ز  ع - اهلل من خب وهذا": قال الطبي [43: املائدةسورة ] چی  ی  ی  جئ  حئ                 مئ  
 عهد مبا ملوسى وف يا أهنما ، "يافنا بن كالب"و" نون بن يوشع" : موسى قوم من الصَّاحلني الرجلني عن

 من اجلبابرة على املقدسة األرض بدخول أمر هم الذين= إسرائيل بين قوم ه إعالم ترك من إليهما
 خيا  ممن بأهنما  اهلل وصفهماو  ،خلقهم وع ظم اجلبابرة بطخ شد ة من وعاينا رأيا مبا= الكنعانيني

" وأبانوا لقومهم بأهنم  ،أهنم توكلوا عليه ومن متام خوفهم من رهبم  .( ) " وهنيه أمره يف ويراقبه اهلل
 ودخلتم ،هبم وظفركم دكموأي   أعدائكم على اهلل نصركم ،رسوله ووافقتم ،أمره واتبعتم اهلل على توكلتم مى

  .(4) " شيئا فيهم ذاك ينفع فلم.  لكم اهلل كتبها اليت البلدة

 –ومن اآليات املتعلقة بعقيدة التوكل على اهلل واليت جاء ذكرها يف سياق اجلهاد يف سبيل اهلل 
ما أخب املوىل  ، - تعاىل –لتعلق باهلل ربية األمة وبيان مسارها الصحيح لوما لعري جمراه يف ت ، - تعاىل

تمت اآلية بقوله وخ   ،واالستعداد ملواجهة الكفار يف غزوة أحدأثناء تنظيم وترتيب  عن حال النيب 

  [14 : آل عمرانسورة ] چڃ  ڃ  ڃ  چ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ  : تعاىل

 اليت هي بل. املؤمنون عليها حيرص أن ينبغي اليت لةاخل   هي أهلها وحيب اهلل حيبها اليت ةل  اخل  .." 
 اإلسالمي التصور يف األخري التوازن خط هو ،النهاية يف إليه مراأل ورد   ،اهلل على والتوكل..املؤمنني زمتي  

 ملا فعال اهلل وأن ،هلل كله األمر مردَّ  أن حقيقة: الكبرية احلقيقة مع التعامل وهو .اإلسالمية احلياة ويف
 وليس ،كلها أجياهلا يف املسلمة األمة رصيد هو.  الكبار «حدأ  » دروس من درساً  هذا كان لقد ..يريد

 .(3) "األزمان من زمن يف بعينه جيل صيدر 

                                                           
 . 30 /6 تفسري الطبي(  
 .33/ 3 تفسري ابن كثري ( 4
 .163/  سيد قطبل يف ظالل القرآن( 3
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برتبية جيشه وأمته على قيم دينية من أبرزها  فيها التوجيه الصريح للنيب وبعد اآلية اليت 
  فقال  ،ل عليه وحدهتوك  الذي لعب أن ي   ،يذكر اهلل أن النصر واخلذالن بيده سبحانه ،التوكل على اهلل

ڑ  ڑ  ک  ک    ژڎ  ڈ  ڈ   ژ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڍچ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇچ 

 ناوأكم من على ،ورسوله باهلل املؤمنون أيها  چچ  چ     ڇ  چ  :قال الطبي [ 06 : آل عمرانسورة ] چ

 إياكم نصره مع يغلبكم فلن: يقول ، الناس من  چ  ڍڇ  ڇ  ڇ چ به والكافرين أعدائه من وعاداكم
 ما ،عددهم وكثرة عددكم لقلة اهلل أعداء هتابوا الف ،خلقه من أقطارها بني من عليكم اجتمع ولو ،أحد

 چڍ  ڌ  چ دوهنم ،والظفر لكم الغلبة فإن ،رسوله وطاعة طاعته على واستقمتم أمره على كنتم

ڌ  ڎ   چ أنفسكم إىل لكمفيك   ،رسوله وطاعة طاعته وترككم أمره خبالفكم ربكم خيذلكم إن: يعين ،

 اهلل خذالن بعد من ناصرا جتدون ال فإنكم ، الناس ةنصر  من وافيأس: يقول چ  ژڎ  ڈ  ڈ   ژ

 فتوكلوا ،املؤمنون أيها ، ربكم على ولكن: يعين چڑ  ڑ  ک  ک   چ ..خذلكم إن إياكم
 يكفكم ،أعداءه فيه وجاهدوا ،فاستسلموا ولقضائه ،دونه من مجيع من فارضوا وبه ،خلقه سائر دون

 .( ) " بنصره وميددكم ،بعونه

 :ان بالقضاء اهلل وقدرهاإليم( ثالثاا 

  قال)..كما يف حديث جبيل الطويل وفيه   ،من أركان اإلميان الستة والقدر اإلميان بالقضاء
وتؤمن بالقدر  ،واليوم اآلخر  ،ورسله  ،وكتبه  ،ومالئكته  ،أن تؤمن باهلل : قال  .فأخبين عن اإلميان 

تربية وإرشادًا للعسكريني على اإلميان هبذا  ، ولقد جاء التوجيه الرباين (4)(صدقت: قال  خريه وشره
 . املعتقد

 

 :األمور التالية ،ومن صور تربية القرآن للعسكريني على هذا املعتقد

 : اآلجال مكتوبة -أ 

                                                           
 .323/ 3تفسري الطبي (  
 .30/  (4) رقمب صحيح مسلم( 4
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كما أن الفرار من   ،مهم إىل املوتال تقد   ، القرآن الكرمي العسكريني أن منازلة األعداءرّبَّ 

گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  چ  : قال تعاىل ، األجلالزحف أو ترك اجلهاد ال يبعدهم عن 

 چھ  ھ    ہڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ڱڱ        ڱ

بلوغ أجله الذي جعله اهلل غاية لق اهلل إال بعد وال غريه من خ  مدوما ميوت حم"   [21 : آل عمرانسورة ]
ك فأما قبل ذل ،وتكتبه اهلل له وأذن له باملوت فحينئذ مي  جل الذيفإذا بلغ ذلك من األ ، ياته وبقائهحل

 .( )" تالفلن متوت بكيد كائد وال حبيلة حم

-أبوبكر الصديق قائده خالد بن الوليد قد أوصى ف ، ن هذا املعىنلقد وعى القادة العسكريو 
وفقه . (4)" ياةاحرص على املوت توهب لك احل"  :بقوله ، حني بعثه إىل أهل الردة - رضي اهلل عنهما

فإن  اإلسالمأدعوكم إىل اهلل وإىل " :ففي رسالة خالد بن الوليد إىل أهل احلرية ،القائد هذا التوجيه 
فإن أبيتم فقد أتيتكم  ،فإن أبيتم فاجلزية  ، أجبتم إليه فأنتم من املسلمني لكم ما هلم وعليكم ما عليهم

 .(3)" ناكم حى حيكم اهلل بيننا وبينكمجاهد ،بأقوام هم أحرص على املوت منكم على احلياة

 : الحذر ل يمنع القدر -ب 

 القرآن العسكريني على أن احلذر من االحتماء أن اآلجال مكتوبة فقد رّبَّ وتأكيدًا على 
 . رد القدرأو ترك اجلهاد أو غري ذلك ال ي ، باحلصون أو الفرار من الزحف

يتصفوا بصفات أهل النفاق باالعرتاض على  ر العسكريني أنلقد نزلت آيات كرميات تريب وحتذ  

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  چ  ،القدر

 . [10 : آل عمرانسورة ]  چ وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

مات يف سفر  تل أوأهنم يقولون لدمن غزا منهم فق   ،قول هؤالء الكفدار هذه اآلية الكرمية تبني  
وكانوا أقاموا يف بالدهم ما ماتوا وما  ، يكونوا خرجوا من عندنالو مل: خرج فيه يف طاعة اهلل أو جتارة

ما شاء دون غريه من سائر واملميت من يشاء كل ،ن يشاء من حيث يشاءل املوت ملعج  واهلل امل..تلواق  

                                                           
 .65 /0 تفسري الطبي(  
 .34 /  4لبيهقي ل السنن الكبى: وانظر ، 03/ 3البن خلكان  وفيات األعيان( 4
 . 333/ 0البداية والنهاية  (3
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وإخراج هيبتهم  ،ى قتاهلموالصب عل ،دو هترغيب لعباده املؤمنني على جهاد ع وهذا من اهلل .  خدلقه
م منه هلم أن اإلماتة واإلحياء وإعال ،وكثر عدد أعدائهم وأعداء اهلل ،وإن قل  عددهم ، من صدورهم

منه هلم إذ كان كذلك أن وهني  ،بعد فناء أجله الذي كتب له قتل إالوت أحد وال ي  وأنه لن مي ،بيده
 .( )شركنين ق تل منهم يف حرب املل موت من مات منهم أو قتْ لعزعوا مل

 :إحالة األمر والتقدير هلل وحده -ج 

 ولن" :  البنه الوليد كما قال عبادة بن الصامت   من عقيدة أهل اإلميان يف القضاء والقدر
 يكن مل أخطأك وما ليخطئك يكن مل أصابك ما أن وتعلم ،وشره خريه بالقدر تؤمن حى باهلل تؤمن

 . (4) (النار دخل هذا غري على مات من ، هذا على القدر): يقول  اهلل رسول اعت ، ليصيبك

 وقع املنذر أبا: فقلت ، كعب بن أيب فأتيت القدر هذا من شيء نفسي يف وقع: قال الديلمي ابن وعن
 لعل بشيء ذلك عن ثينحد   ، وأمري ديين هالك فيه يكون أن فخشيت ،القدر هذا من شيء نفسي يف
 ولو ، هلم ظامل غري وهو هبملعذ   أرضه وأهل ااواته أهل بعذ    اهلل أن لو: فقال . به ينفعين  اهلل

 يف أنفقته ذهبا حدأ   جبل مثل أو حدأ   جبل لك كان ولو ، أعماهلم من هلم خريا رمحته كانت رمحهم
 مل طأكأخ ما وأن ،ليخطئك يكن مل أصابك ما أن وتعلم ،بالقدر تؤمن حى منك اهلل قبله ما اهلل سبيل
 فتسأله مسعود بن اهلل عبد تأيت أن عليك وال ،النار دخلت هذا غري على مت إن وإنك ،ليصيبك يكن

 وال: قال احلديث يقتص سنان أبو كان ، ذلك مثل فقال فسألته  مسعود بن اهلل عبد فأتيت. 
 فأت  : قال.  ذلك مثل فقال فسألته  حذيفة فأتيت.  فتسأله اليمان بن حذيفة أخي تأيت أن عليك

 اهلل أن لو) : يقول  اهلل رسول اعت: فقال فسألته  ثابت بن زيد فأتيت ،هفسلْ  ثابت بن زيد
 من هلم خريا رمحته كانت رمحهم ولو ، هلم ظامل غري وهو هبملعذ   أرضه وأهل ااواته أهل بعذ  

 وتعلم ، بالقدر تؤمن حى كمن اهلل قبله ما اهلل سبيل يف أنفقته ذهبا حدأ   جبل لك كان ولو ،أعماهلم
 دخلت هذا غري على مت إن وأنك ،ليصيبك يكن مل أخطأك ما نوأ ، ليخطئك يكن مل أصابك ما أن

 .(3) (النار

                                                           
 .56 /0-تفسري الطبي(  
حديث  :وقال األلباين. 14/ السنةابن أيب عاصم يف و  ، (33 ص) جري يف الشريعةواآل ، 3 1/3احلديث أخرجه أمحد يف املسند ( 4

 . صحيح
  44/ ( 33)ة يف سننه برقم بن ماجاو  ،   2/30( 2044)يف سننه برقم  داود وأبو  ، 4/355 السنةيف  عبد اهلل بن أمحدأخرجه ( 3
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 - تعاىل –هبذه العقيدة الواضحة عن القضاء والقدر خاضت األجيال املؤمنة دروب القتال يف سيبل اهلل 
 .بيده قبض األرواح - عاىلت –قدين بأن اآلجال مكتوبة وأن اهلل معت ،

ها أهل النفاق يف صفو  وقد عاجلت اآليات القرآنية بعض االحنرافات العقائدية اليت يبث  
أن اجتماع ملل الكفر على أهل اإلميان يعين القضاء على عني مد   ، يف مسألة القضاء والقدر اجملاهدين

ی  ی      جئ  حئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ  : كما قال تعاىل  ،اإلسالم وأهله

 .[ 33 : آل عمرانسورة ] چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  

حد ملطاردة فلول سار مع جمموعة ممن حضر غزوة أ   أن الرسول : وعن سبب نزول هذه اآلية
 مجعوا قد: سفيان بذلك أرسل إىل نفر من عبد القيس أن يقولوا للصحابة فلما علم أبو  ،املشركني

 طاقة ال فإنه ،لقاءهم واتقوا ،فاحذروهم: يقول ، چ ی چ ، حلربكم إليكم ةوالكر   للقائكم الرجال
من أحوال األمم جاء تفصيله فما كانت هذه الشائعة تؤثر على من تدبر القرآن الكرمي وما .  هبم لكم

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ  : كقوله تعاىل  السابقة

أن قالوا   فكان موقف الصحابة من هذه الشائعة [424: البقرةسورة ] چک  ک  ک    ڑژ  ژ  ڑ
 من فهمخو   إذ ،عليه وتوكال باهلل ثقة قالوها چمئ  ىئ  يئ  جب  حب   چ: كما أخب اهلل عنهم 

 ،اهلل يكفينا: يعين ،اهلل كفانا چىئ  يئ  چ : بقوهلم ويعين املشركني من وأصحابه سفيان أبا فهمخو  
 .( )فلهوك   ليهو   ملن املوىل ونعم

 :اإليمان المطلق بشمول علم اهلل (رابعاا 

كما جاء   "صفة العلم هلل " ومن هذه الصفات  ،جبالله وعظمته صفات تليق -تعاىل–إن هلل 
 قبل املسلمون أمجع" ولذا فقد  ،ترت به السنة النبويةوتوا ،بل يف أكثر من آية ،ذلك يف آيات الكتاب 

 سابق اهلل وعلم ، يزل مل اهلل علم: قالوا وقد ، يزل مل ماعل هلل أن على واحلرورية واملعتزلة اجلهمية حدوث

                                                           
 .3/261-تفسري الطبي(  
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 فمن ،اهلل علم يف سابق هذا كل تنزل ونازلة حتدث حادثة كل يف يقولوا أن ميتنعون وال ، األشياء يف
 .( ) " اتفاقهم عن وخرج املسلمني خالف فقد علما هلل أن جحد

 ،م اهلل الذي ال ختفى عنه خافيةيرد يف ذكر آيات اجلهاد إشارات وتلميحات عن مشول علو 
ز لدى العسكريني هذه يعز   ، فتدبر هذه اآليات وبيان ما فيها من عقيدة إميانية فيما يتعلق بعلم اخلالق

 .ويتحقق اخلو  والرجاء واحملبة خلالقهم سبحانه وتعاىل ،الصفة الربانية يف نفوسهم

ٿ  ٿ        ڍ  : قوله تعاىل ، ائل اجلهاديف مس ومن هذه اآليات اليت تدل على صفة العلم للخالق

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

 [24: التوبةسورة ] ڍڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

كشفت حال فئة يف اجملتمع  - تعاىل –إن هذه اآلية الكرمية وما حتتويه من بيان علم اهلل 
كثريون أولئك الذين .  عد إىل اآلفاق الكرميةأولئك الذين يتهاوون يف الطريق الصاهم "  ،املسلم

كثريون تعرفهم .  فون عن الركب ومييلون إىل عرض تافه أو مطلب رخيصلعهدون لطول الطريق فيتخل  
 ليعيشون وإهنم. املكرور النموذج هي إمنا ،عارضة قلة هي فما ،مكان كل ويف زمان كل يف ،البشرية

 فالثمن ، الغايل الثمن أداء واجتنبوا ،مطالب ونالوا منافع بلغوا أهنم إليهم لي  خ   وإن ، احلياة حاشية على

 فهو ڍڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڍ : الرخيص التافه سوى يشرتي ال القليل
 يف بدا ولو ، ضعيف إال يكذب ما أجل.  الضعفاء إال يكذب وما. أبداً  للضعف املصاحب الكذب

 يف القاعدة هذه تتخلف وما. يداور والضعيف يواجه القويف.  األحايني بعض يف اجلبارين األقوياء صورة

 لخيي   الذي ، الكذب وهبذا احللف هبذا ڍڄ  ڄ   ڍ ..األيام من يوم يف وال املواقف من موقف
 ،بكذبه الدنيا يف الكاذب فيهلك ،للناس ويكشفه ،احلق يعلم واهلل ،الناس عند النجاة سبيل أنه إليهم

 .(4) " النكران ديلع ال يوم اآلخرة يف ويهلك

 ملا: "  ففي اآلية ، وباحللف به كذباً  ،بتجاهل مشول علمه ، - سبحانه وتعاىل -على اخلالق  جترؤوالقد 
 أعالم من علماً  منهم سيكون عما خمباً  فقال ، بالدين بالسماح مهموصْ  أتبعه ،بالدنيا بالشح همذم  

                                                           
وانظر يف هذه املسألة كتب العقيدة فقد أكثرت يف ذكر األدلة من الكتاب والسنة وأقوال . ( 21 ص)اإلبانة عن أصول الديانة (  

 .  - تعاىل –السلف رمحهم اهلل 
 . 004 /3 سيد قطبل يف ظالل القرآن( 4
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 منه أعظم ال الذي:  أي ڍڦ    ڍ يهف لفخ   ال قحمق   بإخبار املتخلفون أي ڍڦ ڍ: النبوة
: لكذب قائلنياهلل  حرمة النتهاك عنك بالتخلف حرمتك من انتهكوا ما إىل مجعاً  إليهم رجوعكم عند

ڄ   ڍحيلفون حال كوهنم  ڍڄ   ڄ   ڍأي اخلروج إىل ما دعومتونا إليه  ڍڦ  ڦ   ڍواهلل 

 ڍڃ   ڍا فيه فانتهكوا حرمة اسم اهلل ألهنم كذبو ؛ أي هبذا احللف الذي يريدون به حياهتا  ڍڄ  

فقد مجعوا بني إهالك  ڍڃ  ڃ  ڃ   ڍأي واحلال أن امللك األعظم احمليط علمًا وقدرة سبحانه 
وجزاء الكاذب يف مثل ذلك الغضب  ،غري مستطيعني إهنمأنفسهم والفضيحة عند اهلل بعلمه بكذهبم يف 

 .( ) "داملؤيد املوجب للعذاب الدائم املخل  

كما أنه من عقائد املسلمني   ،لدى العسكريني - تعاىل –األثر االلعايب يف تعزيز علم اهلل   إن 
عن  - تعاىل –وهلذا أخب اهلل  ،اليت حتقق الرقابة الذاتية يف حياة املسلم من أعظم الوسائلأيضًا إال أنه 

ۅ  ۅ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ ڍ  : يف اجملتمع املسلم فقال تعاىل علمه بدور أهل النفاق

 [ 35: التوبةسورة ] ڍۉ  ۉ  ې   ې    

فكما هو معرو  أن العبة بعموم اللفظ ال  ، إن هذه اآلية ال تقف على سبب نزول معني
 نأب ،ر حقيقة إميانية لعب أن يتحلى هبا من لعاهد يف سبيل اهللفاآلية الكرمية تقر   ، خبصوص السبب

 عامل ،السرائر على لعمط   اهلل أن -اإلميان عونيد   وهم -يعلموا مل"حيذر من صفات أهل النفاق الذين  
 يعلم اهلل وأن الناس؟ عن خفية يف هبا يتناجون ألهنم؛  بينهم سراً  حيسبوهنا ، أحاديث من بينهم يدور مبا

 يستخفوا أال ،هبذا علمهم مقتضى من كان ولقد الصدور؟ يف النوايا حقيقة فيعلم ،املستور اخلايف الغيب
 .(4) "العهود إعطاء يف عليه والكذب ،عليه اهلل عاهدوا ما بإخال  نفوسهم ثهمحتد   وأال ،بنية اهلل عن

چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  : قال تعاىل ، يف ختذيل اجملاهدينوعن دور املنافقني  

 إحاطة عن تعاىل خيب"  : قال ابن كثري [ 5 : األحزابسورة ] ڍڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌڍ   ڍ  ڌ

 ڍ وخلطائهم وعشرائهم أصحاهبم: أي ،إلخواهنم والقائلني ،احلرب شهود عن لغريهم قنيباملعو   علمه

                                                           
 . 5/256 لبقاعيل اسب اآليات والسورنظم الدرر يف تن(  
 . 034 /3 سيد قطبل يف ظالل القرآن( 4
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ڍ ذلك مع وهم ،والثمار الظالل يف اإلقامة من فيه حنن ما إىل: أي ڍ  ڌڌ  ڍ 

 .( ) " عليكم والشفقة  باملودة خبالء: أي  ڍ ڑ   ڑ

 :التحذير من إحباط العمل( خامساا 

أو ( الردة)من إحباط العمل بشرك أكب للعسكريني التحذير لعد فيه القرآن الكرمي  رتدب  ن من إ
ا نزل من القرآن مَّ فم   ، - تعاىل –أن يكون اجلهاد خالصًا هلل والغرض من هذا  ، (الرياء)بشرك أصغر 

 ڳ   ڳک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڍ  :  قال تعاىل ،الكرمي حول هذا التوجيه

ہ    ہڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

 .[ 3 4: البقرةسورة ] ڍھ  ھ  ھ     ھہ  ہ

وعداوتكم  ،بأن هؤالء الكفار ال يزالون مستمرين على قتالكمهذه اآلية الكرمية ختب املؤمنني 
 - بحانهس –مث حذ ر اهلل  ، وهتيأ هلم منكم ،حى يردوكم عن اإلسالم إىل الكفر إن استطاعوا ذلك

والدخول فيما يريدونه من رد هم عن دينهم الذي هو الغاية ملا يريدونه من  ،املؤمنني من االغرتار بالكفار

 ڍڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڍ: فقال ، املقاتلة للمؤمنني

رتد يفيد أن عمل من ا  ڍڱ  ں  ں  ڍ:  والتقييد بقوله ، الرجوع عن اإلسالم إىل الكفر: والردة
ويف هذه اآلية هتديد للمسلمني ليثبتوا على . وفسد ، معناه بطل: وحبط .إمنا يبطل إذا مات على الكفر

 .(4)دين اإلسالم

مل يبني هنا هل استطاعوا ذلك " : فقال ،عند هذه اآلية مفيدة ةتوقد أشار الشنقيطي إىل نك
 ،املؤمنني عن دينهم هلم اليأس من رد   وأهنم حصل ، يف موضع آخر أهنم مل يستطيعوا؟ ولكنه بني   ال أو

ظهر دين خر أنه م   يف مواضع أ  وبني   [ 3: املائدة]  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   چ :  وهو قوله تعاىل

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ :  اإلسالم على كل دين كقوله

 .(3) " [ 33: التوبة] چ

                                                           
 . 0/346 تفسري ابن كثري(  
 .3 4/  لشوكاينل فتح القدير( 4
 .24 / لشنقيطيل أضواء البيان( 3
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 –وهي أعظم زلة  ، ن ال يكون لديهم اخرتاق عقائدي القرآن الكرمي اجلنود األوائل ألقد رّبَّ 
وهذا التحذير من اهلل قائم إىل آخر الزمان  ،من اإلميان إىل الكفرأن ينتقل اإلنسان  -نسأل اهلل العصمة

ويرجع عن  ،ويرتد عن إميانه وإسالمه ،ليس ملسلم عذر يف أن خينع للعذاب والفتنة فيرتك دينه ويقينه" فد 
واهلل ال يرتك عباده الذين . وهناك اجملاهدة واجملالدة والصب والثبات حى يأذن اهلل ،ه وعرفهاحلق الذي ذاق

 .النصر أو الشهادة: إحدى احلسنيني: ضهم خرياً فهو معو  .  ويصبون على األذى يف سبيله ،يؤمنون به
 .( )" باإلميان س منها مؤمن عامر القلبأ؛ ال يي ون يف سبيلهؤذ  وهناك رمحته اليت يرجوها من ي  

على التحذير من فقد رباهم أيضًا  ،كما رّب القرآن الكرمي العسكريني على التحذير من الردة
 ،هتذيبه وتصفيته من الشرك األكب واألصغرو حتقيق التوحيد " الشرك األصغر ؛ ألن الرتبية العقائدية تعىن 

 ،ر التوحيدالسالمة من البدع واملعاصي اليت تكد  وب ،والبدع الفعلية العملية ،ومن البدع القولية االعتقادية
  .(4)"ومتنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره

جب من باب والع   ،فالرياء من باب اإلشراك باخللق  ،جب ما يقرن الناس بني الرياء والع   وكثرياً 

  [1: الفاحتة]  چٿ  ٿ  چ : ق قوله فاملرائي ال حيق   ، وهذا حال املستكب اإلشراك بالنفس
 
عجب ال وامل

خرج عن الرياء ومن  چٿ  ٿ  چ :  قوله قفمن حق   [1: الفاحتة]  چٿ  ٿ  چ  : ق قولهحيق  

 .(3)خرج عن اإلعجاب چٿ  ٿ  چ  : ق قولهحق  

 ،ومع اعتقاد أنه ليس لغريه ما يساويه ،السرور بالشيء مع نوع االفتخار به: " هو ، اإلعجابويعين ب
فإنه ال يبعد يف حكم اهلل أن  ، ق النفس يف ذلك الشيء وانقطاعها عن اهللوهذه احلالة تدل على استغرا

رًا هلذا املعىن زال إعجابه واإلنسان مى كان متذك   ، يزيل ذلك الشيء عن ذلك اإلنسان ولععله لغريه
 وإعجاب املرء بنفسه ،وهوى متبع  ،ح مطاع ش  : ثالث مهلكات ) : ولذلك قال عليه السالم ،بالشيء

 . (1)" ( القنوط والعجب  :اهلالك يف اثنني "  : عود أنه قال عن ابن مسوي ور  . (2)" (

                                                           
 .444-446/ سيد قطبل يف ظالل القرآن(  
 ( .40ص)لسعديل القول السديد شرح كتاب التوحيد( 4
 .6/433 -شيخ اإلسالم ابن تيميةجمموع فتاوى ( 3
 63 /4(  33)برقم والبيهقي يف شعب اإلميان  ،  36/  واحلديث أخرجه الطباين يف الكبري .  0/32  لرازيل التفسري الكبري( 2

 (.564 )  أللباينل وسلسلة األحاديث الصحيحة
 ( .34ص) الوهاب حممد بن عبدللشيخ الكبائر ( 1
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  ہۀ  ہ  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻچ : قوله تعاىل  ،ومن أمثلة التحذير من الشرك األصغر

ذكر املفسرون أن أحد اجلنود وقد  ، [ 41: التوبة] چہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  
ْثرةلن ن  : "  قال ، ملا رأى كثرة جنود اإلسالم وحدث ما حدث من االهنزام يف أول  ( )" غلب اليوم بك 
أدركت املسلمني  " لقد  .بالنفس والركون إليها (4)ذم اإلعجابوهذا من . املعركة مث النصر يف هنايتها

وبقي  هم مكةل  ج  فاهنزموا حى بلغ  ،عنهم أن اهلل هو الناصر ال كثرة اجلنود اإلعجاب بالكثرة وزل   كلمة  
 . (3) " وحده وهو ثابت يف مركزه ليس معه إال عمه العباس آخذاً بلجام دابته رسول اهلل 

رهم من وحتذ   ، وأن النصر والتأييد منه سبحانه ،رهم وتربيهم بإحسان الظن برهبمنزلت هذه اآلية تذك  
 . جب سبب اخلسارةفالع   ، جب بسبب كثرة أو غريهاالع  

                                                           
 .350/   تفسري الطبي(  
ثْدر ت ك م)باب قول اللَّه  تد ع اىل  -كتاب املغازي-ابن حجر-فتح الباري( 4 ب ْتك ْم ك  ند نْي  إ ْذ أ ْعج   .دار الفكر-5/323-(و يد ْوم  ح 
 .034/  لنسفيل مدارك التنزيل( 3
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 المطلب الثالث

 يات القرآنية وأثره في المسائل العمليةتدبر اآل

يف املطلب الثاين أوضح الباحث بعض اآليات اليت ينبغي على العسكريني تدبرها لتحقق هلم 
 . التأثري اإلمياين يف املسائل القلبية

سيكون احلديث يف هذا  ، لدى العسكريني( اعتقاد وعمل)ومن أجل أن يكتمل البناء اإلمياين 
 :ومن ذلك ما يلي ،املتعلقة باملسائل العمليةاآليات القرآنية  تدبرعن املطلب 

 : التسليم ألمر اهلل وأمر رسوله ( أولا 

وجاء ذكرها يف القرآن الكرمي تربيتهم   ،اليت لعب أن يتدبرها العسكريون العمليةإن من اجلوانب 

ٻ    ٻٱ  ٻ  ٻڍ  : اىلوهي الطاعة املطلقة كما قال تع ، على التسليم ألمر اهلل وأمر رسوله 

سورة ] ڍٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ              ٿ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  پپ  پ  پ

وملا  .  ففي هذه اآلية دليل على تربية العسكريني للتسليم والطاعة املطلقة هلل ورسوله   [ :األنفال
يف حكمها وطريقة  كانت غزوة بدر الكبى من أوائل الغزوات اليت كسب فيها اجملاهدون غنائم اختلفوا

فجاء  ،موا له تسليماوأن يسل   أمرهم أن يرجعوا هذا األمر إىل اهلل ورسوله  م اخلالق فرهب   ،توزيعها
 .احلكم اإلهلي بتوزيع األنفال

 : مالحظتني ومما يالحظ يف تربية القرآن الكرمي للعسكريني يف طاعة اهلل والرسول 

ولكنه  ، ال خياطب فردًا من املؤمنني خبطيئته أو ضعفه أن القرآن الكرمي: " املالحظة األوىل
 . خياطب املؤمنني مجيعاً حني تقع اهلفوة من فرد أو مجاعة يسرية

تنزلت اآليات وقلوهبم  ، أن الرتبية القرآنية كانت تربية علمية يف ميدان اجلهاد: املالحظة الثانية
 .( )"  بةونصر وغل ،منصهرة حبوادث املعركة وهي موت واستشهاد

                                                           
 (.بتصر )( 04ص) مد أمني املصريحمل من هدي سورة األنفال(  
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وهلذا فقه السلف هذا  ،بل تستمر طاعته واجبه بعد وفاته ، وال تنتهي طاعة الرسول مبوته 
؛  وبعد وفاته يف اتباع سنته ،هو أمر من اهلل بطاعة رسوله يف حياته فيما أمر وهنى" :  فقالوا ،األمر

على العموم حى خيص  فهو  ، ص ذلك يف حال دون حالوذلك أن اهلل عم  باألمر بطاعته ومل خيص  
 .( ) " ذلك ما لعب التسليم له

أن ضرب أمثلة بأهل النفاق وما يتميزون به  ،ومن صور تربية القرآن للعسكريني تربية عقائدية

  يتخت   مت   ىت  حتجب  حب  خب  مب  ىب  يب   جتڍ  : فقال تعال ، من عصيان هلل ولرسوله 

 . [13: النورسورة ] ڍيث      حج  مج  جح  مح    ىثجث  مث

 أي باخلروج للجهاد  ڍىب  يب  ڍ : دوها ومل يكتفوا بقول اهلل ظوا األميان وشد  غل  " فأهل النفاق 

 فقد جرتْ  ،ال تقسموا فإن الطاعة معروفة منكم ومن غريكم ال ختفى  ڍ  ىثجث  مث  يتخت   مت   ىت ڍ
ايلها على ظهر سبحانه خمبد وأن ي  إن اجتهد يف إخفاء الطاعة العلى أن العبد و  - تعاىل –سنة اهلل 

 األعمال من ڍيث      حج  مج  جح  مح   ڍ . وكذا املعصية فال فائدة يف إظهار ما خيالف الواقع ،مشائلها
 من ضمرونهت   وما ،الفاجرة باألميان املؤكدة األكاذيب من تظهرونه ما مجلتها من اليت والباطنة الظاهرة
 تعاىل بأنه الوعيد واملراد ،والفساد الشر ونفن من وغريها املؤمنني خمادعة على والعزمية والنفاق الكفر

 .(4)" نفاقهم منها اليت السيئة أعماهلم جبميع جمازيهم

 :التخلق بأخالق أهل اإليمان( ثانياا 

أن احلرب على تنبيه العسكري اجملاهد يف سبيل اهلل لعد فيها  ،ر آيات القرآن الكرمي تدب   إن من
تنصل عن القيم األخالقية ال يعين ال ،وإذالل الكفر وأهله ،والسعي إلعالن كلمة اهلل ،وسفك الدماء

 .اخل.. يعاهد وال يغدر ، ولكن يعدل وال يظلم ، بل لعاهد ويقاتل ، ألهل اإلميان

  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہچ : قوله تعاىل ، ومن اآليات القرآنية اليت تدل على هذا املعىن

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

نوا ملن لعدونه يجاء التوجيه اإلهلي للمجاهدين أن يتب"  [42: النساءسورة ] چ ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ
                                                           

 .32 /3 تفسري الطبي(  
 . (بتصر ) 5/466  لوسيألل روح املعاين( 4
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نوا يلعب عليهم أن يتببل  ،فال يستعجلون بقتاله ، وقد ألقى عليهم السالم وبدأهم بتحية اإلسالم
 واتثبت أو ،( التهمة) بالظنة وال بالظن تأخذوا وال عليه تقدمون األمر من بينة على كونوا أو البيان اطلبوا)

  .( ) " فيه نيتكم من شيء عليه خيفى ال ، خبريا تعملون مبا كان اهلل إن هذا مثل يف بعد تعجلوا وال

أو ذوبان  زاميةاالهنلق الثبات على املبدأ وعدم خ   - تعاىل –ومما لعب أن يتخلق به اجملاهد يف سبيل اهلل 

ى  چ  :يف كتاب اهلل تعاىل كقوله  الثبات وقد جاء النص على ،فمن ثبت قلبه ثبتت قدماه ، القيم

وبعد   [21: األنفالسورة ] چائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
 هلأ - ثناؤه جل - اهلل من تعريف وهذا: " قالاستعراض الطبي للتوجيهات الواردة يف سورة األنفال 

 لقائهم عند باستعماهلا هلم رجىي   اليت واألفعال   ، به الكفر أهل من أعدائه حرب يف السرية   به اإلميان
 وال ، لقتاهلم فاثبتوا ، والقتال للحرب باهلل الكفر أهل من مجاعة لقيتم إذا.. .هبم والظفر عليهم النصرة

 .(4) " منكم فئة إىل متحيزا أو اللقت متحرفا إال ، هاربني األدبار تولوهم وال عنهم مواتنهز 

إن القيم اإلسالمية اليت يرتّب عليها العسكري املسلم مل تصدر من عقول الرجال أو أصحاب األهواء 
قال  ،(3)األخالقية حسن التعامل مع األسرىفمن هذه القيم  ،إمنا نزلت من احلكيم اخلبري ،وامللذات

وهذا من  [ 5: اإلنسانسورة ] چٿ   ٹ  ٹ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ  : تعاىل عن صفات املؤمنني
 اهلل أمر لقد" : وقال قتادة. راألس لتعامل مع األسري وهو من يقع يفسن أخالق أهل اإلميان يف اح  

 .(2) " تطعمه أن أحق املسلم وأخوك ، الشرك ألهل يومئذ أسراهم وأن ،إليهم سنحي   أن باألسرى

                                                           
 عن ابن عباس(  214)برقم  0/23صحيح البخاري اآلية يف وانظر سبب نزول  .1/452رشيد رضا للشيخ حممد  تفسري املنار(  
 .3/132  تفسري الطبي( 4
ملنظمة للحرب يف القانون يف حني أن القواعد ا ،كان لإلسالم السبق يف إلعاد نظام شامل للحرب يتسم بالرمحة والعدل وحسن املعاملة( 3

 4 حى منتصف القرن ، وظلت لدى أوروبا قواعد عرفية حبتة ،وأخذت من الشريعة اإلسالمية، الدويل األورويب بدأت منذ ثالثة قرون
ى مث اتفاقية جنيف ملعاملة جرحى ومرض ،510 تصريح باريس البحري سنة : امليالدي؛ حيث بدأت الدول تدوينها يف معاهدات؛ أوهلا

مث اتفاقيتا احلرب البية والبحرية من اتفاقات مؤمتر الهاي يف ، مث تصريح سانت بطريسبج بتحرمي رصاص دمدم املتفرج ،502 احلرب سنة 
، 424 مث اتفاقات جنيف األربعة سنة ، عن حرب الغواصات والغازات 444 واتفاقية واسنتجنت يف سنة  ،463 وسنة  544 سنة 

ويالحظ أهنا ال تطبق إال  يف حالة قيام احلرب بني دولتني موقعتني على  ،وأسرى احلرب ومحاية األشخاص املدنيني اخلاصة مبعاملة جرحى
فلو قامت حرب بني دولتني موقعتني على اتفاقات  ،وكان العمل ساريًا إىل عهد قريب على رد خمالفة قواعد احلرب باملعاملة باملثل ،املعاهدة

لكن املسلمني ال يلجأون إىل املعاملة ، أو هتدد باملعاملة باملثل، وأخلت إحدامها فلألخرى أن تعاملها باملثل، تقضي بتنظيم حالة احلرب
  ( .13ص) فن احلرب عند العرب يف اجلاهلية واإلسالم :انظر. باملثل فيما حرمه اهلل عليهم من املثلة أو قتل النساء والشيوخ واألطفال

معين به أسري املشركني واملسلمني " بأنه . 42/45وانظر املقصود باألسري يف تفسري الطبي. 44 /4 قرطيب لل اجلامع ألحكام القرآن( 2
 . " وبعد ذلك إىل قيام الساعة ،يومئذ
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مستمدة من  ،يقع عليه من مسائل وأحكام شرعيه وما ،لت كتب الفقه أحكام األسريوقد فص  
نة أقسام أسرى احلرب مع االتفاق على اإلحسان إىل اإلحسان إليهم كما نص ومبي   ،الكتاب والسنة

 .عليه القرآن الكرمي والسنة الصحيحة

كما   من صفات أهل اإلميان عد  والذي ي   (الوفاء بالعهد)ومن األخالق اليت لعب التخلق هبا 

وقال تعاىل يف ذكر صفات  [46: الرعدسورة ] چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   چ  : اىلقال تع

ڇ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  : املتقني وأهل الب

 . [ 33 : البقرةسورة ]  چڌ  ڎ  ڎ    ڌڍ   ڍ

ٱ  ٻ  چ  : قوله تعاىلما جاء يف بالعهد  من وفاء ومما يتعلق بأخالق اجلند

ٺ    ٺ  ٿ    ٺپ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٻ  ٻ  ٻ  پ  

  [3:التوبةسورة ]  چ ٿ  ٿ

 ملعىن املشرب لإلنكار االستفهام هذا" حيث  ،وبتدبر اآلية يظهر داللتها على أخالق اجلنود
 يثبت كيفية وأية صفة بأية: واملعىن.. قلوهبم يف الوفاء خلق رسخ الذين للمؤمنني واخلطاب ،التعجب

 چ له اتباعا به وتفون به هلم يفي  رسوله وعند كتابه يف هلم يقره اهلل عند لعهودا من عهد للمشركني

 العهد ثبوت انتفاء وجه يبني   أن قبل هؤالء تعاىل استثىن چ  ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
 .( ) " اآلية يف استثناهم الذين وهم ، الناس بني العهود هبا تثبت صفة بأية لغريهم

 -مل ما ذكره علماء اإلسالم رمحهم اهلل وجم ،ام العهود مع الكفاركتب الفقه أحك  نتْ قد بي  و 
 :أهنا مقسمة إىل ثالثة أقسام ، مبا يتعلق عن العهود كما جاء ذكرها يف سورة التوبة -تعاىل 

 مما شيئا املسلمني ينقصوا مل بعهدهم الوفاء على مقيمون وهم مدة هلم ، مؤقت عهد أهل ( 
 . كذلك داموا ما بعهدهم هلم يوفوا بأن فأمرهم ، أحدا همعلي يظاهروا ومل ، هلم شرطوا

 ،أشهر أربعة يؤجلوهم وأن ،عهدهم إليهم ينبذوا أن فأمرهم ،مؤقتة غري مطلقة عهود هلم قوم (4
 . هلم دماؤهم وأمواهلمحلت  املذكورة األشهر انقضت فإذا

                                                           
 . 02 /6 رشيد رضاللشيخ حممد  تفسري املنار(  
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فهؤالء  ،إىل مأمنه مث رده ،فمن استأمن منهم حى يسمع كالم اهلل أمنه ، قوم ال عهود هلم (3
وذكروا أن االتفاق بني العلماء قائم على وجوب الوفاء بالعهد مع  .( )يقاتلون من غري تأجيل

  .الكفار

  وقد سارت جيوش اإلسالم على هذا املبدأ تطبيقًا لكتاب اهلل وإقتداء بسنة رسول اهلل 
 معاوية كان قد ، والروم سالماإل أهل بني جزيرة هيو "   (4)فمن ذلك ما وقع من أهل جزيرة قبص

 للفريقني ذمة فهم أيضا جاخرْ  الروم إىل ونيؤد   هذا مع وهم يؤدونه جخرْ  على وعاهدهم صاحلهم
 حدث منهم فكان ، الثغور على صاحل بن امللك عبد زمن كان حى ذلك على يزالوا فلم ، كليهما

 عدة إىل فكتب ،متوافرون يومئذ فقهاءوال لعهدهم نكثا ذلك أن امللك عبد رأى ، بعضهم من أو أيضا
 وإن ،هلم والوفاء عنهم بالكف أمره من أن إال الرأي يف عليه اختلفوا وقد ،حماربتهم يف يشاورهم منهم
 نزل مل قبص أهل إن" :  سعد بن الليث إليه كتب مما فكان.  باحملاربة أشار ممن أكثر،  بعضهم غدر

ڱ  ں  ں      چ  : - وتعاىل تبارك - اهلل قال وقد ، للروم حةاملناص و اإلسالم ألهل بالغخ نتهمهم

 ، خيانتهم تستيقن حى إليهم تنبذ ال: يقل ومل  [15: األنفال ] چ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ
 يكون أن على املسلمني ببالد منهم اللحاق أحب فمن ، يأمترون سنة نظرواي   مث إليهم تنبذ أن أرى وإين
 احلرب على بقبص يقيم أن أراد ومن ، فعل الروم إىل يتنحى أن أراد ومن ،فعل ، اخلراج يؤدي ، ذمة
 .(3) " بعهدهم ووفاء حلجتهم قطعا سنة إنظار يف فإن عدوهم يقاتلون كما املسلمون فقاتلهم ، أقام

 ،توجيهات علماء األمة ورغبتهم يف أن يتخلق اجملاهدون بأخالق أهل اإلميانو ومن نصائح  
أحكام بعض عند بيان  وبيان حال أهل زمانه وذلك ،صادقات الذي ذكرها اإلمام القرطيب الكلمات ال

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ  : وعند قوله تعاىل ،البقرة سورة 

ەئ   چ :  تعاىل اهلل قال"  :فقال [424: البقرةسورة ] چک  ک  ک    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ

 وقال[ 43:  املائدة] چی  ی  ی  چ :  الوق[ 466:  عمران آل] چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
                                                           

 . 4/554 بن القيمال أحكام أهل الذمة(  
تقع . كم غريب سوريا66 و ،كم جنويب تركيا02 تقع على بعد ،البحر األبيض املتوسط جزيرة يف الركن الشمايل الشرقي من :قبص( 4

وتتمتع قبص . نسبًيا ومستواهم املعيشي مرتفع ،سكاهنا تشبه إىل حد كبري حياة سكان جنوب غريب أوروبا إال أن حياة ،جغرافًيا يف آسيا
املوسوعة العربية . ) ةوجباهلا الوعر  ،ومبانيها القدمية وشواطئها الرملية بالواشتهرت كذلك بقالعها املش يدة على قمم اجل. بطبيعة خال بة

 . (العاملية حرق القا 
  ( . 24ص) بن زجنويهال األموال( 3
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چ  چ  چ  چ :  وقال[ 45 :  النحل] چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  چ : 

 چەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ :  وقال[ 26:  احلج]چ  چ

 إليه وإنا هلل فإنا ، فينا موجودة غري عندنا معدومة وهي وشروطه النصر أسباب فهذه[. 21:  األنفال]
 لظهور راه إال الدين من وال ، كرهذ   إال اإلسالم من يبق مل بل! بنا وحل   أصابنا ما على نراجعو 

 وعظمت الفنت توعم   ، وحبرا برا وغربا شرقا العدو استوىل حى الرشاد وقلة ، الطغيان ولكثرة ، الفساد
 .( ) " رحم من إال عاصم وال احملن

 :يينالستعداد المعنوي والمادي للعسكر ( ثالثاا 

معنوياً اجملاهدين على االستعداد  عددا من التوجيهات اليت حتث   - تعاىل –جاء يف كتاب اهلل 
 . وبتدبر هذه اآليات يزداد اجلنود ارتباطا وتعلقا برهبم وكتابه الكرمي ، اً ومادي

 :الستعداد المعنوي (1

النماذج أن من أبرز فإن الباحث لعد  ،لماء التفسريعوما يذكره  ،بتدبر آيات القرآن الكرميو 
 :ما يلي ،الستعداد املعنوي للمجاهدينل

 :معية اهلل للمجاهدين -أ 

 ، - سبحانه وتعاىل -لقد جاءت آيات القرآن الكرمي تنص على أن املعية اخلاصة للخالق  

ک  ک  چ : بأن أنزل اهلل السكينة يف قلوهبم كما قالفمن ذلك  ، متحققة للمجاهدين يف سبيله

 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ک  گ   گ  گ  

 .(4)الذين معهو   طمأنينته وثباته على رسولهوالسكينة اليت نزلت تعين  [5 : الفتحسورة ]

ال يعرفون وقت احلرب إال  ، وبعده  وكان املسلمون على عهد نبيهم" : قال ابن تيمية
إما : جمرى العادة لزم أن يوجد منهم أحد األمرين على نياملسلمإن . (3) " كر اهلل سبحانهوذ   ، السكينة

ن إذا اشتد غضبه فالعدو اآلخر إن كان مثله يف القوة يغضب أيضاً يْ أحد العدوَّ  ألنَّ ؛ وإما اهنزام  ، إقدام
                                                           

 .3/411لقرطيب ل اجلامع ألحكام القرآن(  
 . 3/34 تفسري ابن كثري( 4
 . 433/ اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  ( 3
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أنزل يف مقابلة محية الكافرين  - تعاىل –فاهلل  ،وإن كان أضعف منه ينهزم أو ينقاد له ، وهذا يثري الفنت
فهو من فضل اهلل  ،وهو بعيد يف العادة  ، نني سكينته حى مل يغضبوا ومل ينهزموا بل يصبواعلى املؤم

 . تعاىل

 : تقليل العدد في األبصار -ب 

ڭ   چ  : قال تعاىل ، من االستعداد املعنوي للعسكريني تقليل العدد يف الرؤية البصرية

ې  ې     ۉڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 ،أي واذكروا وقت إراءتكم إياهم حال كوهنم قليالً "  : ومعىن اآلية [ 22: األنفالسورة ] چې   ې 
وقلل املسلمني يف أعني . هم حنو املائة: ؟ قال أتراهم سبعني: حى قال القائل من املسلمني آلخر

ر اهلل املسلمني فيه كث  فلما شرعوا  ،وكان هذا قبل القتال ،إمنا هم أكلة جزور:  املشركني حى قال قائلهم

ووجه تقليل   [3 : آل عمرانسورة ] چ ک  ک  ک  کچ  : كما قال  ،يف أعني املشركني
مث يروهنم كثرياً  ، املسلمني يف أعني املشركني هو أهنم إذا رأوهم قلياًل أقدموا على القتال غري خائفني

  .( )"  ابهوحيل  هبم عذاب اهلل وسوط عق ، وتكون الدائرة عليهم ، فيفشلون

 :ظم منزلة الشهيد عند اهللع   -ج 

 وهلذا متىن الرسول  ، رباتاثلها منزلة من الق  منزلة ال مت - تعاىل –إن للشهيد يف سبيل اهلل 
 ال املؤمنني من رجاال أن لوال بيده نفسي والذي): الشهادة ثالثا كما يف احلديث الصحيح  الأن ين

 ،اهلل سبيل يف تغزو سرية عن فتختل   ما عليه أمحلهم ما دأج وال ، عين يتخلفوا أن أنفسهم تطيب
 مث ،أحيا  مث ، أقتل مث ،أحيا مث ، قتلأ   مث ،أحيا مث ،اهلل سبيل يف قتلأ   أين لوددت بيده نفسي والذي
 .(4) (أقتل 

مما يعزز يف تدبرها  ، - تعاىل –وعظيم منزلته عند اهلل  ،وجاءت اآليات يف بيان أجر الشهيد
 . وطلب الشهادة يف سبيله ، يني رفع املعنوياتللعسكر 

                                                           
 .2 3-3 4/3 لشوكاينل القدير فتح(  
 .3 /2( 4343)برقم  صحيح البخاري( 4
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ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : قوله تعاىل ومن هذه اآليات

 صحيح يف جاء كما رزقوني   أحياء برزخهم يف الشهداء أن تعاىل خيب"   [12 :البقرةسورة ] چٺ
 قناديل إىل تأوي مث ،شاءت يثح اجلنة يف تسرح ضرخ   طيور حواصل يف الشهداء أرواح إن):  مسلم
 ، نبغي شيء وأي ربنا يا:  فقالوا تبغون؟ ماذا:  فقال العةاط   ربك عليهم لعفاط   ، العرش حتت معلقة

 أن من رتكوني   ال أهنم رأوا فلما ، هذا مبثل عليهم عاد مث خلقك؟ من أحدا تعط مل ما أعطيتنا وقد
 يرون ملا - ،أخرى مرة فيك قتلن   حى سبيلك يف فنقاتل ،الدنيا الدار إىل تردنا أن نريد:  قالوا ، سألواي  

 .( )"  (يرجعون ال إليها أهنم كتبت إين : جالله جل الرب فيقول - الشهادة ثواب من

 :بالريحالتأييد  -د 

ذكر بعض التأييد اإلهلي للعسكريني وذلك من  ،ز رفع معنويات اجملاهدين يف سبيل اهللمما يعز   
 . وما يعلم جند ربك إال هو ، خالل جنود اهلل

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  : كما قال تعاىل  ، ومن اجلنود اإلهليه إرسال الرياح 

إن  [ 4:األحزابسورة ] چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڇڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ
" :  فقد قال جماهد ،وذلك يف غزوة األحزاب ، وصحبه الكرام  هذا التأييد اإلهلي كان للرسول 

 على قدورهم كفأت حى ، اخلندق يوم األحزاب على رسلتأ   باالص   ريح: قال چڃ  ڃ  چ   چ
 .(4) "أظعنتهم حى فساطيطهم ونزعت ، أفواهها

ْرت  ب الصَّب ا): وقد ثبت يف احلديث  الصبا هي الريح الشرقية والدبور و  (3) (و أ ْهل ك ْت ع اٌد ب الدَّب ور   ، ن ص 
 .(2)هي الريح الغربية

 مشرق من هامهب   إذ؛  الكعبة باب تقابل ألهنا القا  بفتح بولالق   يقال هلا( الصبا)و" : قال ابن حجر
 صرتن   القبول كون:  املناسبة لطيف ومن ، عاد قوم هبا هلكتأ   اليت وهي ، الدبور وضدها ، الشمس

 قدر إال منها خيرج مل أهنا ..باالص من أشد الدبور وأن ، اإلدبار أهل أهلكت الدبور وكون ، القبول أهل
                                                           

 .واحلديث سبق خترلعه  ، 45 /4 تفسري ابن كثري(  
 . 0 46/4 تفسري الطبي( 4
 . 3 4/0( 466)ومسلم يف صحيحه برقم  ، 4/33( 631 )برقم  صحيح البخاري( 3
 .3/264 بن حجرال فتح الباري( 2
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 علم وملا [ 5: احلاقة] چىئ  ی  ی  ی  ی  چ :  - تعاىل – اهلل قال ، استأصلتهم ذلك ومع ، يسري
 ملا املسلمني عن رحيلهم سبب فكانت الصبا عليهم طسل   سلمواي   أن رجاء بقومه  نبيه رأفة اهلل

 .( )" تستأصلهم ومل أحدا منهم هتلك فلم ذلك ومع ، الشدة من بسببها أصاهبم

 هل اهلل رسول يا:  اخلندق يوم قلنا: "  قال سعيد أيب حديث منما ورد  ،ومن نصرة اهلل ألوليائه بالريح
:  قال .( روعاتنا وآمن ، عوراتنا اسرت اللهم ، نعم)  :قال .احلناجر القلوب بلغت قد ؟ تقوله شيء من

 .(4) " بالريح  هللا فهزمهم ، بالريح أعدائنا وجوه اهلل فضرب

 :النصرة بالرعب -هـ

وجاء ذكره  ،   الرعب يف قلوب األعداءقذْ  ، ومن التأييد اإلهلي للعسكريني يف اجلانب املعنوي

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ڍ  : تعاىل هلو ق ، منها – تعاىل –يف أربع آيات من كتاب اهلل 

 ڍں  ڻ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں     گک  گ

گ   ڍ املؤمنون أيها ،اهلل سيلقى:  ثناؤه جل بذلك يعين"  : قال الطبي يف تفسريه [4 : األنفالسورة ]

 اجلزع وهو ، ڍ ڳ ڍحدبأ   حاربكم ممن ،  حممد نبوة وجحدوا ، برهبم ڍ ڳ  ڳ  ڳ

 أجعل مل ليتا الشيطان وطاعتهم ،األصنام وعبادهتم باهلل بشركهم: يعين ، چڤ    ڤ  ڦ   چ  واهللع
 ، أعدائهم على بالنصر  اهلل رسول أصحاب - ثناؤه جل - اهلل من وعد وهذا.. حجة هبا هلم

 .(3) "بطاعته ومتسكوا ، عهده على استقاموا ما ، عليهم والفلج

  فقد قال النيب ، وهو من خصائص أمته  ، ر هو سالح حممديافيف قلوب الكإن إنزال الرعب 
 مسجدا األرض يل علتوج   ،شهر مسرية بالرعب صرتن  : قبلي أحد عطهني   مل مخسا عطيتأ  ): 

 .(2)-احلديث-...(وطهورا

                                                           
 . 4/14 بن حجرال فتح الباري(  
 .  3/43  (6440 )برقم  أمحد أخرجه( 4
 . 3/434 تفسري الطبي( 3
 .واللفظ للبخاري  ، 336/ (  14)ومسلم يف صحيحه برقم  ، 32/ ( 331)برقم  صحيح البخاري( 2
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فقد  ،ليس له ذلك ،ومن عجائب تدبر هذه اآلية أن مجيع األسلحة هلا مقاومة ووقاية إال سالح الرعب
ء الرعب فيها وعبارة إلقا . (القلب) يفستقر يف أهم جهاز يف اإلنسان إنه فر مبقتله حيث ااضرب الك

 . ڍگ  گ  گ  ڳ      ڍ كما يف اآليات األخرى   ، من الشدة

 اهلل من وعد.."ذا  يعلمون أن ه ،وحينما يتدبر العسكريون يف جمتمعاتنا اإلسالمية هذه اآليات
 أعدائه هلزمية وضمان ،املعركة بنهاية كفيل ، كفروا الذين قلوب يف الرعب بإلقاء ، القاهر القادر اجلليل

 الذين كفروا الذين يلقى فما. باإلميان الكفر فيها يلتقي معركة كل يف قائم وعد وهو ..أوليائه صرون
 يف اإلميان حقيقة توجد أن املهم ولكن. قلوهبم يف اهلل من امللقى الرعب ويتحرك ،خيافوهم حى آمنوا

 من شائبة كل من والتجرد ،يةالوال هبذه املطلقة والثقة ،وحده اهلل بوالية الشعور حقيقة. املؤمنني قلوب
 األرض يف معجزين غري كفروا الذين وأن ،أمره على غالب اهلل وأن ،الغالبون هم اهلل جند أن يف شك

 .( ) " سبحانه هلل سابقني وال

 :الستعداد المادي (2

أذكر مناذج أخرى  ،وبعد بيان مناذج من اآليات القرآنية اليت فيها االستعداد املعنوي للعسكريني
 :ومن هذه النماذج ما يلي. ن االستعداد املعنويعوهو ال يقل أمهية  ،املادي لالستعداد

 :الستعداد والتجهيز (أ 

ۇ  ۆ  ۆ  ڍ  : قوله تعاىل ، لكرمي املؤكدة على االستعداد والتجهيزامن آيات القرآن 

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

 من به املأمور أن ملا املؤمنني لكافة خطاب"  ففي هذه اآلية الكرمية  [06: األنفالسورة ] ڍ ائ  ەئ
 لقتال أو ، السياق يقتضيه كما حلرهبم ئواوهي   العهد إليهم نبذ الذين لقتال واد  أع   أي ، الكل وظائف

 ىتقو  ي   ما كل من أي ڍ قد وَّة   م نْ  اْست ط ْعت مْ  م ا ڍ بعده ما يقتضيه كما األوىل وهو اإلطالق على الكفار
 استعداد بدر يف هلم يكن مل ألنه هذا ذكر وإمنا ، مبالغة القوة عليه وأطلق ، كان ما كائنا احلرب يف به

 تعاىل اهلل رضي - عباس ابن وعن ،زمان كل يف يتأتى ال استعداد غري من النصر أن على هواب  فن   ، تام

                                                           
 .  24/ سيد قطبل يف ظالل القرآن(  
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 أهنا عنه أخرى رواية ويف.  واملعاقل احلصون هي:  عكرمة وقال ، األسلحة بأنواع القوة تفسري - عنهما
 . اخليل ذكور

: املنب على وهو يقول  النيب اعت:  قال اجلهين عامر بن عقبة عن كثري وخلق ومسلم أمحد وأخرج

 . ثالثا قاهلا ، ( ) ( الرمي القوة إن أال  ڍۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڍ )

 : قبيل قوله من فهو ، به تقوىي   ما أقوى هألن بالذكر الرمي خص    أنه إال العموم والظاهر
 .(3) " حديث ما غري يف مهبتعل   وأمر الرمي  مدح وقد . (4) (عرفة احلج)

 ،العسكري ال يتوقف على رمي النبال االستعدادفإن  ،وآلة القتل والقتال ،وبتطور وسائل احلروب
 الرمي خص   فلم"  :ولذا قال القرطيب ،وما ذكره العلماء هو غاية االستعداد يف عصرهم ،ورباط اخليل

 أقوى وهي ،نواصيها يف اخلري قدع   اليت وأوزارها احلروب أصل كانت ملا اخليل إن: له قيل بالذكر؟ واخليل
. تكرميا بغبارها وأقسم ،تشريفا بالذكر هاخص   ،امليدان يف اللع   وهبا ،الفرسان وحصون العدة وأشد القوة

 والنكاية احلروب يف تعاطىي   ما أجنع من السهام كانت وملا  . [ : العاديات] چگ  ڳ  چ  : فقال
 بالذكر  اهلل رسول هاخص   ، لألرواح تناوال وأقرهبا العدو يف

 .(2) " عليها والتنبيه هلا

ه العلماء يف عصرهم على أمهية تطوير نب   ، رةوملا وقع بعد عصرهم يف تاريخ األمم من حروب مدم  
على الدول اإلسالمية حيث  وهو ممن عاصر ترمر الدول الكافرة  ، يف تفسريهي وساأللمنهم ف ، السالح

 .(1)فن يف العراقود   هد 436 سنة  -رمحه اهلل تعاىل  -كانت وفاته 

 أن تعلم وأنت" : فقال ، عدم قصر االستعداد على اخليل والسهامقال رمحه اهلل ومؤكدًا على 
 يكاد وال واملدافع بالبندق الرمي استعملوا ألهنم العدو من دالقص هد  يصيب ال اليوم بالنبال الرمي
 أهل البسيطة وملك ، والنكال الوبال واشتد العضال الداء عم   باملثل قابلواي   مل وإذا ، بلن   معهما ينفع

                                                           
 . 144 /3( 3 4 )أخرجه مسلم يف صحيحه برقم (  
( 0 36)والنسائي يف سننه برقم  ، 02/ 3( 5332 )وأمحد يف مسنده برقم  ، 3/445(  554)رقم أخرجه الرتمذي يف سننه ب( 4
 .663 /4( 1 36)وابن ماجة يف سننه برقم  ، 1/410
 . 1/446أللوسي ل روح املعاين( 3
 .5/33 تفسري القرطيب( 2
 .31 /4  عمر كحالةلمعجم املؤلفني  ، 5/24األعالم للزركلي( 1
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 ومحاة املسلمني أئمة على املقابلة تلك تعني - تعاىل – اهلل عند والعلم أراه فالذي ، والضالل الكفر
 ما أرى وال اإلسالم بيضة عن ب  الذ يف مقامه لقيامه الرمي هلذا يثبت الرمي ذلك فضل ولعل ، نالدي
 مثل دخول يبعد وال ، - تعاىل – اهلل شاء إن باجلنة للفوز سببا إال إليه الداعية للضرورة النار من فيه

چ اخلْ ْيل   ر باط   و م نْ  قد وَّة   م نْ  اْست ط ْعت مْ  م ا هل  مْ  و أ ع د وا چ: سبحانه قوله عموم يف الرمي هذا
  "( ).  

وهو من العلماء الذين أدركوا  وبنفس النهج يف توسيع دائرة وسائل احلروب قال الشيخ رشيد رضا
فقد   ،من خالل استعمال األسلحة القتال املدمرة ،آثار الدمار واالستعمار على بعض البالد اإلسالمية

 ما مبثل مقاتلتهم من اإلسالم قرره الذي األصل على" : فقال  ، (4)هد312 كانت وفاته رمحه اهلل 
 والبية البحرية والسفن ، واملدافع ، البنادق بعمل العصر هذا يف مباراهتم ذلك يف فيدخل ، به يقاتلوننا
 ،الرياضية العلوم يف الباعة على كله ذلك ويتوقف ،العسكرية والعدد ،الفنون من ذلك وغري ،واهلوائية

 إال يتم ال العسكري االستعداد من الواجب ألن؛  العصر هذا يف املسلمني على واجبة فهي ،الطبيعيةو 
 .(3) " هبا

 :الرباط والمرابطة في سيبل اهلل (ب 

لقد و  ،أبرز وسائل االستعداد املادي للعسكرينيمن  هي ، - تعاىل –املرابطة يف سبيل اهلل إن 
 .كما جاء تعظيمه يف السنة النبوية  ،اهيف كتاب اهلل واحلث علي اهب جاء األمر

 مرابط والرجل ،العدو ثغر مالزمة: والر باط.  ر ب ط: ومج ْع ه ،به يد ْرب ط   الذ ي الشَّيء   هو: والر باط" 
 كل: والثغر. الكفار على للمسلمني يامقو   ،بالثغر اإلقامة:   ويف معىن كالم الفقهاء أن الرباط .(2) "

 وهؤالء ،خيوهلم يربطون هؤالء ألن ؛ اخليل رباط من الرباط وأصل.. وخييفهم دوالع أهله خييف مكان
وقال الطبي .  (1)"خيل فيه يكن مل وإن رباطا بالثغر املقام فسمي ،لصاحبه يعد   كل ،خيوهلم يربطون

                                                           
 1/446 أللوسيل روح املعاين(  
 .40 /0 األعالم للزركلي( 4
 .  2/40-رشيد رضال تفسري املنار( 3
 .3/244 لخليل بن أمحدل كتاب العني( 2
 .4/463 بن قدامةال املغين( 1
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 معنه وحيمي ، بسوء أعدائهم من أراده من وراءه عمن يدفع ثغر يف مقيم كل" : عن معىن الرباط بأنه 
 .( ) " له مركب ال رجلة ذا أو ، ارتبطها قد خيل ذا كان ، بشر بغاهم ممن وبينهم بينه من

متابعة  يفومقامه  ،مالزمته للجهاد ا العصر والذي قد ال يركب خياًل بأناجملاهد يف هذ يدركوهبذا 
 .هو من الرباط يف سبيل اهلل ،حتركات الكفار

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ڍ  : ه تعاىلقولكر فيها الرباط ومن اآليات اليت ذ  

 صابروا أي" : ومعناه ، فهذا التوجيه اإلهلي ألهل اإلميان [466: آل عمرانسورة ] ڍۇئ  ۆئ  ۆئ

  ڍ وئ ڍ .. ،احلرب يف واملقابلة املواجهة:  واملكافحة. خور وال جنب منهم يبد ومل احلرب يف العدو

 ڍ: تعاىل قوله ومنه ،أعداءكم يرتبطها كما ارتبطوها أي ، باخليل أعدائكم رابطوا:  األمة مجهور فقال

 .(4)   " ڍ ۋ  ۋ  ۅ

ۇ  ڍ  : كما قال تعاىل  ،أن الرباط هو إلرهاب العدو وكسر شوكتهجند وبتدبر القرآن الكرمي 

 [06: األنفالسورة ]ڍ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې

 بالشام صرح   عبيدة أبا أن بلغه أنه ،  اخلطاب بن مرع فعن ، وهبذا ترّب سلف األمة وربوا أتباعهم
 منزلة من مؤمن بعبد ينزل ما فإنه ، بعد أما ، عليك سالم" : عمر إليه فكتب القوم عليه بتألَّ  وقد

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  ڍ  ، يسرين عسر يغلب ولن فرجا بعدها له اهلل لععل إال شدة

 اهلل فإن ،بعد أما ، عليك سالم" : عبيدة أبو إليه فكتب: قال ڍوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 ڍ ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄڍ  : كتابه يف يقول

 يا" : قال مث ،املدينة أهل على فقرأ املنب على فقعد بكتابه عمر فخرج: قال ، آخرها إىل [46: احلديدسورة ]
 .(3) "اجلهاد يف ارغبوا أن عبيدة أبو بكم ضعر  ي   إمنا ،املدينة أهل

                                                           
 .3/164تفسري الطبي (  
 .2/343 تفسري القرطيب( 4
ووافقه . ث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاههذا حدي: وقال احلاكم 4/344 (30 3)برقم  لحاكمل املستدرك على الصحيحني( 3

 . الذهيب
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 ليلة أوافق أن من إيل أحب ، املسلمني عورة وراء من البحر جانب إىل ليلة رباط" : يقول هريرة أبو كانو 
 ،السنة عدل أيام ثالثة ورباط ،باملدينة  الرسول مسجد أو الكعبة مسجد املسجدين أحد يف القدر
 .( ) "ليلة أربعون الرباط ومتام

 :التدريب والتعليم  (ج 

قصد بالتدريب اجلسدي بل وحى وال ي   ،ستعداد العملي أن يتدرب اجملاهد يف سبيل اهللومن اال
كما قال تعاىل   ،قصة امللك طالوت ، من األمم السابقةالتدريب النفسي  ومن أمثلة ، التدريب النفسي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڍ :  عنه

 [424: البقرةسورة ] ڍ  ڦڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ  ٹٿ  ٹ  ٹ  ٹٺ  ٿ    ٿ  ٿ    

أجد أهنا  ، والرجوع إىل كتب علماء التفسري ، يف هذه اآلية الكرمية -تعاىل  -وبتدبر كالم اهلل 
 لماف ،على جمالدة ومقاتلة العدوتدريبًا للجيخ  ،لتأكيد على معىن االبتالء واالختبارعن اال خترج اآلية 

  كارهني قبل من يلإسرائ بنو كان
 
 ورضاهم اجلميع إذعان وكان ،بعد من أذعنوا مث ، عليهم طالوت لكمل

 والعاصي املطيع ليعلم هجند   القائد   هذا يبتلي أن اهلل أراد ، واالبتالء باالختبار إال به العلم ميكن ال مما
 من وينفي ، النزال عامعم يف وثباته ، القتال يف بالؤه يرجى الذي املطيع فيختار ، والساخط والراضي

 وأحوج ،الظفر شروط من به وثقته للقائد اجليخ طاعة فإن ، هخذالن   الوغى يف وخيشى ، هعصيان   يظهر
 يف جدو   فإذا ،يكرهه من فيهم كان أو ،كارهون له وهم قوم على ويل من اجليخ اختبار إىل القواد

 طالوت أخب. بالفشل ويسمونه الفتنة يبغونه خالله يوضعوا أن شىخي   معه متحدا ليس من اجليخ
 يف معه املتحدين أشياعه من عدي   فال منه شرب فمن ،اهلل بإذن به ميتحنهم هنر على سيمرون بأن جنوده

 من مانعا يراه وال فيه تسامحي   مما هذا فإن ، باليد تؤخذ غرفة وهو قليال يشربه ما يكون أن إال القتال أمر
 متام به ويوثق إليه ركني   الذي وهو ،منه فإنه باملرة يذقه أي يطعمه مل ومن ،حببله واالعتصام به االحتاد

 :مراتب ثالث على سيكون فاالبتالء ،الثقة

 .منه يتبأ أن وحكمه ،باألمر يبايل ال وىفري   يشرب من مرتبة ( 

 .اجلملة يف مقبول وهو ريقه هبا يبل   غرفة بيده يأخذ من ومرتبة (4
                                                           

 .1/456 مصنف عبد الرزاق(  
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 .جهاده على ويعول ،باحتاده يوثق الذي النصري الويل وهو ،لبتةا يذوقه ال من ومرتبة (3

 إمياهنم وتزلزل بأسهم فسد قد كانوا القوم أن ذلك ڍ  ڦڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ ڍ: تعاىل قال 
 يبق ومل ،هواهنم فيها كان وإن الشهوة خمالفة عليهم وشق ، عصياهنم عليهم فسهل العصيان واعتادوا ،

: سبأ] چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ  قليل نفر إال واألمة امللة على والغرية ناإلميا يف الصدق أهل من فيهم

 : تعاىل قوله من علمي   كما ،املرمث ذوي من الكثري يفعل ال ما يفعل العزائم أهل من القليل والعدد [ 3 

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ 
( ). 

اهد املسلم أن يقف واليت ينبغي على اجمل ، يف منهجية وطريقة القتال ومن االستعداد البدين

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڍ  : قوله تعاىل ، عندها متدبرا ومتعلما من توجيهات القرآن احلكيم

 [ 3: النساءسورة ] ڍڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    

 ومحاية اهلل سبيل يف واخلروج الكفار جبهاد هلم روأمْ  ،  حممد أمة من املخلصني للمؤمنني خطاب هذا
 بالقيام الطاعة أهل أمر ،رسوله وطاعة اهلل طاعة ذكر ملا أنه:  قبل مبا واالتصال النظم ووجه.  الشرع
 عندهم ما إىل يتحسسوا حى جهالة على عدوهم على يقتحموا أال وأمرهم ،دعوته وإعالء دينه بإحياء

. احلروب مباشرة مهمفعل   ڍڳ  ڱ  ڍ: فقال هلم أثبت فذلك ، عليهم يردون كيف ويعلموا ،
 ،النفر إىل دعاهم الناس اإلمام واستنفر. العدو لقتال ولينهضوا.  التوكل عني هو بل كلالتو  هذا ينايف وال
 .(4) "ينفرون الذين للقوم اسم والنفري. العدو قتال إىل للخروج أي

جاء بل  ، على التوجيه بطرق وأساليب القتالال يقتصر التوجيه القرآين جند أن وبتدبر القرآن الكرمي 
عن فضائله على  - تعاىل –كما أخب اهلل   ،على اإلعداد العملي بصناعة السالح آيات حتث املسلمني

سورة ] ڍۅ  ۉ  ۉ     ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋڍ  : بقوله ،آل داود

  [  : سبأسورة ] ڍڱ     ں   ں   ڻ    ڱڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڍ وقال  [56: األنبياء

                                                           
 .(  65 ص) تفسري السعدي ،  3/41 تفسري القرطيب ،  1/32 تفسري الطبي: وانظر. 4/350 تفسري املنار(  
 .1/433 تفسري القرطيب( 4
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 واللبوس ،لكم لبوس صنعة مهبأن عل  "  ، ه داود إخبار بنعم اهلل على نبيففي هاتني اآليتني 
وكان أول من صنع هذا احللق : قال ، كانت قبل داود صفائح: وقال قتاده ، كله السالح:  العرب عند

 .( ) "وسرد داود

 لتحرز: أي ڍ   ۅٴۇ  ۋ  ۋ ڍ :بقوله ألنه أتبعه"  ،املقصود به يف اآلية هي الدروعوهذا اللبوس 
 هو كما والسهم بالرمح والرمي ، بالسيف الضرب ضرر تقيه الدرع ألن ؛ بعض سبأ من بعضكم وتقي

 . معرو 

 ڍكما قال   ،أثناء صناعة الدروع بأن يتقن الصنعة ومن متام نعمة اهلل على آل داود أن اهلل أمر نبيه 

 اربأقد الدرع نسجك يف واملسامري لقاحل   اجعل:  ومعىن هذه اآلية[   : سبأ ]  ڍ  ڳڳ  ڳ  ڳ
 زائدا غلظا غليظا جتعله وال ، ببعض احللق بعض يشد وال ينكسر لئال دقيقا املسمار جتعل فال ، متناسبة
 .(4) " احللقة فيفصم

 أصل اآلية هذه: " قال ،يه داود صناعة الدروعوبعد أن ذكر القرطيب الفوائد املستخرجة من تعليم اهلل لنب
 ذلك بأن القائلني األغبياء اجلهلة قول ال ،واأللباب العقول أهل قول وهو ،واألسباب الصنائع اختاذ يف
 ،والسنة الكتاب يف طعن فقد ذلك يف طعن فمن ، خلقه يف اهلل سنة فالسبب ،للضعفاء رعش   إمنا

 يصنع كان أنه  داود نبيه عن - تعاىل – اهلل أخب وقد. املنة وعدم الضعف إىل ذكرنا من ونسب
 .(3) " يده عمل من يأكل وكان ، خلوصا يصنع أيضا وكان ، الدروع

                                                           
 . 5/256 تفسري الطبي (  
 .4/241تفسري ابن كثري : انظرو . 433-2/434لشنقيطيل أضواء البيان ( 4
 .  34/  تفسري القرطيب( 3
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 البحث توصيات

وهي كما  ،ويف ختام البحث أذكر أبرز التوصيات اليت أوصي هبا من خالل هذا امللتقى العلمي العاملي
 :يلي

هي من  وسنة نبيه  ، - تعاىل –واملستمدة من كتاب اهلل  ، للعسكريني الدينيةإن الرتبية  . 
 . العصر اليت تواجه األمة اإلسالمية فيه حرباً عقائدية وخباصة يف هذا ، أهم األمور

ويف مجيع جماالت  ،عىن بالدراسات العسكرية اإلسالميةومؤسسات تعليمية ت   ، إلعاد مراكز حبث .4
 .العلوم واملعار  اإلسالمية

كنموذج يف الواقع البشري للجنود   ،ورضي اهلل عنهم لة املباركة من أصحاب النيب ظهور الث   .3
من أعظم األدلة على إمكانية ممارسة هذه العقيدة على  ،القرآن الكرمي لتدبر آياتلهم ومتث   ، ائلاألو 

 . العسكريني

يلزم أن تريب  ،واحلفاظ على قوهتا وحضارهتا ، إن األمم اليت تسعى إلقرار مبادئها على الناس .2
 .الرتبية والرتبية العقائدية من أهم جماالت ،من يقوم هبذا األمر وهم العسكريون

يهم على املفاهيم وترب   ،وبرامج تدريبية للعسكريني تربطهم بكتاب اهلل ،ج تعليميةاهأمهية إقرار من .1
 .وفهم السلف الصاحل هلما املستمدة من كتاب اهلل وسنة رسوله  ،واملبادئ الصحيحة

لتطوير يف تشكيل فرق عمل  -إدارة الشؤون الدينية–االستمرار املباشر من اجلهات املعنية  .0
 (.التعلمية وامليدانية واملساكن العسكرية) العسكرية وتقومي حلقات التحفيظ يف مجيع الوحدات

يف  ،عىن بالدراسات العسكرية اإلسالميةت   ،إلعاد قنوات علمية ومراكز حبث يف الدول اإلسالمية .3
 .وزارة الدفاع واملؤسسات العسكرية األخرى

 تساهم بتأسيس العسكرية اإلسالمية ،عسكرية اإلسالميةمة للبحوث الك  تأسيس جملة علمية حم   .5
 .وتطوير الدراسات القائمة يف بعض البالد اإلسالمية ،
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