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 م. منى سمطان عطوان الكيالني                              
 الجامعة    –كمية اإلمام األعظم                               

  :المقدمة
 :( األكـر دمحم أما بعدالحمد هلل حمدًا كثيرًا والصالة والسالـ عمى نبيو )

وكاف عمى  ،ؿ لمميمات الصعبة( يتمتع بفراسة عظيمة في اختيار الرجاكاف النبي )
عمـ ومعرفة كبيرة بذوؼ الكفاءات مف أصحابو، وقد تعددت طرؽ أختياره لمرجاؿ بيف تسمية 
الشخص بعينو أو طرح الميمة عمى الرجاؿ ليتقدـ مف يجد في نفسو القدرة عمى التنفيذ أو اإلفادة 

عنوؼ والرمز وغيرىا مف مف ظروؼ صاحب الميمة كحاؿ نعيـ بف مسعود أو طريقة التشجيع الم
الطرؽ البارعة، كما أف النتائج تنوعت حسب الميمة، فالنتائج في الميمات الفدائية قد حققت 
اليدؼ المقصود، والنتائج في الميمات اإلستخبارية والتجسسية قد حققت ىدفيا في كسر شوكة 

عالمية فقد ساىمت في أما الميمة اإل ،األعداء والحصوؿ عمى المعمومات االستخبارية المطموبة
واستيجاف مف تجاوز  ،تحقيق المراد منيا مف زعزعت معنويات العدو ورفع معنويات المسمميف

 القيـ والمبادغ...، وىناؾ ميمات أخرػ حققت أىدافيا بدقة تعرض ليا البحث. 
  :أىمية البحث وسبب أختياره

الميمات واألعماؿ التي  تكمف أىمية البحث في اإلفادة مف السيرة النبوية في استخراج
فادة الشباب والمسؤوليف منيا في أوكميا النبي ) ( إلى الصحابة وتفصيميا مف كل جوانبيا وا 

 الحياة العممية والوظيفية ومعاممة الخصـو .
وقد اتبعت في بحثي منيج الموضوعية واإلستقرائية في عرض التفاصيل واعتماد أميات 

 ستعانة بكتب فقو السيرة لدمحم سعيد البوطي، وعمي دمحم الصالبي . واأل ،الكتب التاريخية والتراجـ
وقد ابتنيت ىذا البحث عمى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة والخطة البحثية عمى 

  :التفصيل التالي
فيي إما نور رباني يقذفو هللا في قموب العباد تنوعت تعريفات الفراسة بإختالؼ مصدرىا  .ٔ

ؿ صاحبو عمى الحق أو تبيف صفات وىيئات وَأخالؽ تدؿ أو خاطر ييجـ عمى القمب يد
 عمى ما في داخل اإلنساف. 

 (فراسة النبي )
 في اختيار الرجال لمميمات الصعبة
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مشروعية الفراسة ما دامت في حدود التأمل والتفحص لييئات وأخالؽ وصفات الشخص  .ٕ
ختمف الفقياء بأعتبارىا طريقًا مف طرؽ القضاء واعتبروىا قرينة تحتاج إلى دليل .   وا 

( في طريقة االختيار لمرجاؿ ومواصفاتيـ تع بيا النبي )والفراسة العظيمة التي كاف يتم .ٖ
ة إلى أبعد الحدود فكانت نتائج ناجحوالتي تناسب طبيعة كل ميمة ومف ثـ النتائج مثمرة 

 . أنيًا ومستقبمياً 
إف نماذج الميمات التي تعرض ليا البحث والتي قاـ ليا صحابة أجالء دلت عمى مدػ  .ٗ

مدػ مناسبة كل ميمة لصاحبيا وما يتمتع بو مف خطورة ىذه الميمات مف ناحية و 
يتمسكوف بيا جعمت النجاح التي صفات ومواصفات والقيـ والمبادغ اإلسالمية 

 واإلنتصار حميفًا ليـ . 
وقدمت القرآف  ،ثـ أنييت البحث بقائمة المصادر والمراجع التي رتبتيا حسب حروؼ المعجـ

والصالة ي ىذا البحث ومف هللا التوفيق والحمد هلل الكريـ عمى باقي المصادر وقد بذلت جيدؼ ف
 والسالـ عمى النبي الكريـ . 

 المطمب األول: تعريف الفراسة لغًة واصِطالحاً 
  :الفراسة لغة

االسـ مف قولؾ تفرست  -بالكسر –الفراسو  :قاؿ العالمة الجوىرؼ في كتابو الصحاح
 . (ٔ)رجل فارس النظر :فيو خيرًا، وىو يتفرس، أؼ يتثبت وينظر، تقوؿ منو

النظر والتثبت  -بكسر الفاء –الفراسة  :وجاء في تيذيب المغة ألبي منصور األزىرؼ 
 .(ٕ)والتأمل لمشيء والبصر بو

وجاء في لساف العرب  (ٖ)اسـ مف التفرس -بالكسر–الفراسة  :وجاء في القاموس المحيط
إنو لفارس  :يقاؿ ،لمشيء والبصر بوالنظر والتثبت والتأمل  -البف منظور: الفراسة بكسر الفاء

والفارس الحاذؽ بما يمارس مف االشياء كميا، وبيا  :بيذا األمر إذا كاف عالمًا بو ... إلى أف قاؿ
بيف  :وعمى الدابة ،فارس في الناس بيف الِفراسة والَفراسة :سمي الرجل فارسًا قاؿ ابف األعرابي

االسـ مف قولؾ تفرست فيو خيرًا، وتفرست فيو  -لكسربا –والفراسة  ،الفروسية، والفروسة لغة فيو
 .(ٗ)توسمو

                                                 

ىػ، ٕٓٗٔ-ٕ( تاج المغة وصحاح العربية: أسماعيل بف حماد الجوىرؼ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط(ٔ
ٖ/ٜ٘ٛ . 

 . ٘ٓٗ/ٕٔالقاىرة )بال ط(  –( دار الكتاب العربي (ٕ
 . ٕ٘ٗ/ٕدمشق  –( القاموس المحيط لمفيروز أبادؼ، مكتبة النورؼ (ٖ
 . ٓٙٔ/ٙبيروت  –دار صادر  –بال .ط  –( لساف العرب: جماؿ الديف دمحم بف مكـر بف منظور (ٗ
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 –فراسة  –مف باب حزب أيضًا  -أفرس –فرست بالعيف  :وجاء في المصباح المنير    
 .(ٔ)وتفرست فيو الخير تعرفتو بالظف الصائب ومنو " اتقوا فراسة المؤمف" ،بالكسر
تفّرس فيو  :يقاؿ –ـ مف التفرس وىو التوسع اس -بالكسر –الِفراسة  :وجاء في تاج العروس    

 .(ٕ)الشيء إذا توسمو
عند العرب التثبت والتفحص حتى تعرؼ  -بالكسر –أف الِفراسة  :ىذا ومما تقدـ يتبيف لنا    

 سمة الشيء وعالمتو وصفتو . 
  :اصطالحاً  –الِفراسة 

 :اإلصِطالحتنوعت معاني وعبارات العمماء في وضع معيار محدد لمفراسة في     
ِنور يقذفو هللا في قمب عبده يفرؽ بو الحق والباطل والصادؽ  :جاء في مدارج السالكيف

 .(ٖ)والكاذب
خاطر ييجـ عمى القمب فينفي ما يضاده ولو عمى القمب حكـ اشتقاقًا مف  :الِفراسة –وقيل     

 .(ٗ)حد فراسة وىي عمى حسب قوة اإليماف فكل مف كاف أقوػ إيمانًا كاف أ –فريسة السبع 
عبارة عف االستداؿ باألحواؿ الظاىرة عمى األخالؽ  –الِفراسة  :وقاؿ فخرالديف الرازؼ     

ما أف يكوف  ،وتقرير ىذا الكالـ أف المزاج إما أف يكوف ىو النفس :ثـ استطرد قائالً  ،الباطنة وا 
باطف البد وأف يكونا تابعيف وعمى كال التقريريف فالَخْمق الظاىر والْخُمق ال ،ألة النفس في أفعاليا

 .(٘)لممزاج
ىي االستدالؿ بييئات اإلنساف وأشكالو وألوانو وأقوالو عمى  :وقيل في الفراسة إصطالحاً     

ىي صناعو صيادة لمعرفة أخالؽ اإلنساف وأحوالو ...  :وربما يقاؿ ،أخالقو وفضائمو ورذائمو

                                                 

ىػ ٕٔٗٔ –الطبعة األولى –القاىرة  –( المصباح المنير: أحمد بف دمحم بف عمى الفيوس المقرغ، دار الحديث (ٔ
 . ٕٚٚـ، مادة فرس، صٕٓٓٓ-

 . ٕٖٛ/ٙٔ –بال ط  –بيروت  –( تاج العروس مف جواىر القاموس: دمحم مرتضى الزبيدؼ، دار مكتبة الحياة (ٕ
ىػ(، تحقيق عاطف صابر ٔ٘ٚ( مدارج السالكيف: لإلماـ شمس الديف دمحم بف أبي بكر بف قيـ الجوزية )ت(ٖ

 . ٖٙٔ، صٕدير، القاىرة، مصر، جـ، دار الغٕٕٔٓ-ىػٖٖٗٔشاىيف، الطبعة األولى: 
 . ٜٗالقاىرة، ص –دار الكتاب  –( الرسالة القشيرية في التصوؼ: ألبي القاسـ عبد الكريـ بف ىوزاف القشيرؼ (ٗ
القاىرة  –بال.ط، الييئة المصرية العامة لمكتاب  –( كتاب الفراسة: فخر الديف دمحم بف عمر بف الحسيف الرازؼ (٘

 . ٜٗص –
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س بو ألنو يفترس المسافات جريًا والِفراسة ولفظيا مأخوذ مف قوليـ فرس السبع الشاة، وسمى الفر 
  :عمى ضربيف

 
يحصل لإلنساف عف خاطر ال يعرؼ سببو وىو ضرب مف اإللياـ والثاني يكوف بصناعة  :األول

متعممة وىي معرفة ما في األلواف واألشكاؿ واألمزجة واألخالؽ ومف عرؼ ذلؾ كاف ذا 
 .(ٔ)فيـ ثاقب بالِفراسة 

ـْ مف :األوؿ المحدَّث كما ورد في الحديث الشريفويسمى صاحب النوع      ))لقد كاف فيما َقْبَمُك
ُثوف، فإف يكف في ُأمتي أَحُد فإنو ُعَمُر(( .  ـَ ُمَحدَّ  اأُلَم

 .(ٕ)رجاُؿ يكمموف مف أف يكونوا أنبياء، فإف يكف في أمتي منيـ َأَحُد َفُعَمًر((    
فأكثرىا ينطبق  ،ا تفتقر لتعريف شامل واسعوالمتأمل في ىذه التعريفات اإلصطالحية أني    

  :عمى الفراسة الُخمقية دوف الفراسة اإليمانية والرياضية وغيرىا ويمكف تعريف الفراسة
أو بسبب  ،ىي ما يحصل في القمب مف خاطر سواء كاف ألسباب باطنية داخمية أو خارجية    

 خبرة متراكمة . 
 المطمب الثاني: مشروعية الفراسة

خالؼ بيف الفقياء في مشروعة الفراسة بمعنى النظر والتثبت في األمور لألعتبار  ال    
 ولموصوؿ إلى الحق والصواب واألصل في ىذه المشروعية. 

ِمينَ )) :قولو تعالى     . وقد تنوعت عبارات عمماء التفسير في (ٖ)((ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت ِلْمُمَتَوسِّ
 المراد بالمتوسميف مف ىـ ؟ 

 .(ٗ)))لممتوسميف(( أؼ المتأمميف كأنيـ يعرفوف باطف الشيء بسمة ظاىره :فقاؿ اإلماـ النسفي    
 .(٘)ومنو ِفراسة المؤمف –))لممتوسميف(( أؼ لممتفرسيف  :قاؿ العالمة ابف جزؼ     

                                                 

 –بيروت  –ذريعة إلى مكاـر الشريعة: الحسيف بف دمحم الراغب األصفياني، دار الكتب العممية ( كتاب ال(ٔ
 . ٜٓٔ-ٛٓٔص –بال.ط 

ىػ( وكذلؾ الحديث في كتاب أحاديث ٕٙ٘( صحيح البخارؼ: أبو عبد هللا دمحم بف اسماعيل البخارؼ )ت(ٕ
 . ٘ٛ٘، صٜٖٛٙٗاألنبياء 

 . ٘ٚ( سورة الحجر أية:(ٖ
. حققو ٜٙٔ، صٕتنزيل وحقائق التأويل: عبد هللا أحمد بف محمود النسفي، الطبعة الخامسة، ج( مدارؾ ال(ٗ

 ـ. ٕٔٔٓىػٕٖٗٔدار ابف كثير، دمشق،  -يوسف عمي بديوؼ، راجعو د. محي الديف دبس
 . ٛٗٔ/ٕبيروت،  –، دار الكتاب العربي ٗط –( كتاب التسييل لعمـو التنزيل: دمحم بف جزػ الكمبي (٘
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 ))لممتوسميف(( أؼ أف آثار ىذه النَعـ الظاىرة عمى تمؾ البالد لمف :وقاؿ العالمة ابف كثير    
 .(ٔ)تأمل ذلؾ وتوسمو بعيف بصره وبصيرتو

وال تنافى بيف ىذه األقواؿ فإف  :بعد إيراده لعبارات المفسريف في ذلؾ :وقاؿ العالمة ابف القيـ    
 .(ٕ) أورثو ِفراسة وعبرة وفكرة :وما آؿ إليو أمرىـ ،الناظر في آثار ديار المكذبيف ومنازليـ

  :أما األدلة من السنة
))اتقوا فراسة المؤمف  :(قاؿ رسوؿ هللا ) :قاؿ –رضي هللا عنو  –يد الخدرؼ عف أبي سع    

ِمينَ ثـ قرأ )) ،((فإنو ينظر بنور هللا  .  (ٖ)((ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلَياٍت ِلْمُمَتَوسِّ
ونتوصل مما سبق أف الِفراسة مشروعيتيا تقتصر عمى اإلعتبار والتبصر والتفحص، 

اإلفادة مف الفراسة بأعتبارىا نوع مف أنواع القرائف وىل تعتبر حجة  ولكف إختمف الفقياء ىل يمكف
وطريقًا مف طرؽ القضاء فيذا الموضوع تفصيمو وبحثو يطوؿ وليس مف صميـ بحثنا إنما ىو 

 موضوع فقيي نتركو لممتخصصيف.
 المطمب األول: طريقة اإلختيار 

ات جنودىا الجسدية والمعنوية عمى القيادة أف تكوف عمى إطالع وتفرس في مواىب وقدر     
والثقافية حتى يسيل عمييا إختيار الجنود لمميمات المناسبة ليـ وتحقيق اليدؼ المنشود منيا 

( كاف لديو فالعشوائية في اإلنتقاء قد تكمف األمة الشيء الكثير والمتأمل لمسيرة يجد أف النبي)
( وقد تنوعت طرؽ إختيار ) ،لكل ميمةالقدرة والِفراسة في إختيار الرجاؿ والجنود المؤىميف 

 :لمرجاؿ عمى التفصيل التالي
تحديد واختيار الرجل بشخصو وذاتو، لما يتمتع بو مف مزايا أفردتو عف باقي رفاقو ومزالءه  .ٔ

ومصعب بف عمير  ،وىذا ما رأيناه في اختيار أبي بكر)رضي هللا عنو( لميمة الخالفة

                                                 

 –الطبعة األولى  –دار الوعى العربي حمب  –سراج المنير في تفسير ابف كثير: أبي الفراء ابف كثير ( ال(ٔ
 .  ٕٙٙـ(، صٜٕٓٓ -ىػٖٓٗٔ

 . ٕٙٔ، صٕ( مدارج السالكيف: البف القيـ، ج(ٕ
 –( حديث ضعيف: رواه الترمذؼ بسنده عف أبي سعيد، وقاؿ ىذا حديث غريب إنما نعرفو مف ىذه الوجو (ٖ

ىػ ٕٖٗٔ( وضعفو، دار ابف الجوزؼ، القاىرة، الطبعة األولى، )ٕٖٚٔع الصحيح لمترمذؼ برقـ )الجام
. وينظر: المعجـ الكبير، ألبي القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني . حققو حمدؼ عبد ٗٙ٘ـ(، صٕٔٔٓ
، ٜ٘ٔ، صٙ، جٜٚٗٚىػ( رقـ الحديث ٕٓٔٓ-ٖٔٗٔبيروت، الطبعة األولى ) –مؤسسة الرياف  –المجيد 

وينظر الكامل في ضعفاء الرجاؿ: أبي أحمد عبدهللا بف ُعدؼ الحرجاني، تحقيق: عادؿ أحمد عبد الموجود 
 -الطبعة الثانية -بيروت –وعمي دمحم معوض شارؾ في تحقيقو عبد الفتاح أبو سنو، دار الكتب العممية 

 . ٚٗٔبرقـ  ٛوالمجمد  ٖ٘ٗبرقـ  ٘ـ وقد ورد الحديث ضعيف المجمد ٕٔٔٓ
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وعبدهللا بف  ،ميمة استطالع المشركيف في غزوة األحزابوحذيفو بف اليماف ل ،سفيرًا لممدينة
 . (ٔ)أنيس ميمة قتل خالد بف سفياف

 
  :الطريقة الثانية .ٕ

الدعوة لمميمة بطريقة التشجيع المعنوؼ والرمز وىذا ما وجدناه في غزوة أحد حينما رفع النبي     
(سيفو ذو الفقار وقاؿ مف يأخذ ىذا السيف بحقو، وكاف كل مف الم ) سمميف يرغب بأخذه ومف

إال أف قاؿ أبو  ،( لـ يعطو أحد( الزبير بف العواـ ولكف النبي )ضمنيـ ابف عمو النبي )
فسؤاؿ أبو دجانو داللة واضحة عمى حرصو عمى تطبيق القيـ  ،دجانو )رضي هللا عنو( وما حقو

فصحت عف مدػ صعود ( فيذه الطريقة أوالمبادغ التي يأمر بيا اإلسالـ وتنفيذ أوامر النبي )
 . (ٕ)نجـ أبو دجانو واستحقاقو لمميمة المطموبة

  :لطريقة الثالثةا .ٖ
اإلفادة مف الفرص المتاحة والطارئة في بعض الحاالت واستثمارىا إلنجاح الميمة فقد وجد     

( في نعيـ بف مسعود الصحابي الجميل الذؼ أسمـ سرًا ولـ يعمـ بإسالمو أحد الرجل النبي )
ب لممساىمة في تخذيل العدو وكسر شوكتو بالحذيعة والخذالف وغرس الشؾ في األحزاب المناس

( ))ذب عنا ما استطعت إنما أنت فينا رجل المتحالفة ضد اإلسالـ وأىمو فقاؿ لو النبي )
 واحد((. 

فقد تحقق  الضرورةإف طريقة استفادة القيادة مف الظروؼ المواتية والحموؿ األنية وأشخاص     
( في نعيـ فقد استطاع أف يغرس الشؾ والريبة بيف الييود والمشركيف حتى تسة النبي )فر 

 أرسل هللا عمييـ الريح الشديدة لتكسر شوكتيـ . 
  :الطريقة الرابعة .ٗ

 ومف لديو القدرة عمى تنفيذىا.  ،تحديد الميمة وعرضيا عمى مف يستطيع القياـ بيا    
 قاؿ )) مف لكعب بف األشرؼ((؟ ( إنو فقد روػ عف جابر عف النبي )

 . (ٖ)قاؿ ))قد فعمت(( ،فأذف لي فأقوؿ :قاؿ ،نعـ :أتحب أف أقتمو قاؿ :فقاؿ دمحم بف مسممة

                                                 

( صور وعبر مف الجياد النبوؼ في المدينة: دمحم فوزؼ فيض هللا، دار القمـ، دمشق والدار الشامية بيروت، (ٔ
 . ٕ٘ٗـ(، صٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔالطبعة األولى )

 . ٖٔٔ، صٗ( البداية والنياية: ابف الكثير، ج(ٕ
. وينظر: ٓٓ٘، باب الفتؾ بأىل الحرب،صٕٖٖٓ( صحيح البخارؼ: كتاب الجياد والسير رقـ الحديث (ٖ

ـ، ٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔقراءة سمسية: دمحم رواسى قمعجي، دار النفائس، لمطباعة والنشر بيروت، الطبعة الثانية، 
 .ٙٗٔص
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( ميمة قتل كعب ابف األشرؼ عمى الرجاؿ ألنيا ميمة صعبة تحتاج إلى عرض النبي )    
ألمر قبل إبداء رأييـ قدرة معنوية وجسدية وذكاء وفطنة  وعمى الرجاؿ التمعف والتدبر في ا

خاصة وأف كعب بف األشرؼ في حصنو المنيع وسط قومو وحمفاءه وىذه عادة الييود يعيشوف 
بعيدًا عف حيو وأىمو  ،في حصوف عالية وسط جماعات فكاف مف الصعب استدراجو مف حصنو

 بد لنا ال :( األذف في الخديعة والمكر فقاؿلمقضاء عميو لذلؾ طمب دمحم بف مسممة مف النبي )
 .(ٔ)( ألف الحرب خدعة مف القوؿ أؼ التمويو فأذف لو النبي )

 مواصفات الرجل المختار: المطمب الثاني
الضعف مف  ؼالقوػ عف الجند ىي التي تمييز الجندؼ ،الحق ؼىناؾ صفات خالدة لمجند    

 .(ٕ)وىي ما يطمق عميو في المصطمحات العسكرية الضبط  ،ىذه الصفات الطاعة
ُسوَل َفَقْد َأَطاَع ّللاََّ وقد ورت آيات عديدة تذكر كممة الطاعة منيا قاؿ تعالى ))     (( َمْن ُيِطِع الرَّ

 [. ٓٛ]النساء:
فاألوامر التي تصدر مف القيادة تحتاج إلى جنود منضبطيف بالطاعة ومستعديف لتنفيذ     

ف كاف الثمف التضحية بالنفس، وقد ضرب الصحابة والسم ،األوامر ف الصالح أروع األمثاؿ وا 
( حينما أمره الرسوؿ  ) ،( وىذا ما رأيناه في طاعة حذيفة بف اليمافبالطاعة هلل ولرسولو )

بتفقد مسد أحواؿ المشركيف في غزوة األحزاب وأثناء ىبوب الريح العاتية عمييـ وكاف الجو شديد 
 البرودة. 

قات العسكرية وفي ميداف القتاؿ وقد . ومف صفات الرحيل المختار لمميمات الصبر عمى المشٕ
وردت كممة ))صبر(( في العديد مف األيات الكريمة داللة عمى مكانة ىذه الصفة واىميتيا 
في نفوس المسمميف وما تجمبو مف نصر وفتح وخير لمف واظب عمييا في كل المجاالت قاؿ 

َ َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحونَ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا وَ )) :تعاؿ (( ]آؿ َراِبُطوا َواتَُّقوا ّللاَّ
 [ . ٕٓٓ :عمراف

وىذا ما وجدناه مف صبر عبد هللا بف عتيؾ لمتأكد مف قتل أبى رافع عبدهللا بف أبي 
 ،الحقيق رغـ أف ساقو ُكسرت وخطورة الموقف حولو فقد جمس بقرب الباب حتى يعمـ قتمو أـ ال

 األذػ واأللـ إلى أف وصل إلى النبي وأخبره الخبر. فكاف صبورًا عمى تحمل 

                                                 

 . ٜ٘ٗ، صٕٕٔٓ -ٗط –دار ابف الجوزؼ، القاىرة  –( السيرة النبوية: عمي دمحم الصالبي (ٔ
-ٔٔـ، صٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔلطبعة األولى، ( بيف العقيدة والقيادة: محمود شيت خطاب، دار القمـ، دمشق، ا(ٕ

 . ٔٛٔ. ينظر: قراءة سياسية، دمحم رواس قمعجي، صٕٔٔ
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وقد حرص  ،ومف صفات الرجل المختار )الشجاعة( وىي مف أىـ مزايا الجندؼ المسمـ
( عند إختياره الرجاؿ أف تكوف ىذه الصفة مف سجاياىـ فالمسمـ ال يجبف أبدًا والتولى النبي )

 .(ٔ)ميمات التي أوكميا النبي لمرجاؿ المختاريفيـو الزحف مف الكبائر وىذا ما وجدناه في كافة ال
  :من صفات الرجال المختارين ) الفطنة والذكاء(

فينالؾ ميمات تحتاج لحدة في الذكاء والفطنة فيي ال تحتمل الخطأ أو العفوية في 
التنفيذ فالمتأمل لمصحابي دمحم بف مسممة وميمتو لقتل كعب بف األشرؼ نجده قد وضع خطة في 

ذكاء فقد استدرج كعب بف األشرؼ مف منزلو لياًل، وجعمو يمشي معو بعيدًا عف مكانو غاية ال
سو بيف كاف معو رجالف، وجعل يشـ رائحة ألوتحدث معو ساعة حتى ال تدخل الريبة في قبمو و 

 ،الحيف واألخر موىمًا إياه بأنو ما رأػ كاليوـ ريحًا أطيب، فممًا استمكف منو قاؿ دونكـ، فقتموه
غاية في الذكاء والفطنة فمـ يقتمو مباشرة بعد نزولو مف الحصف، لكاف استطاع اف يطمب فيذا 

 .(ٕ)أو اإلفالت منيـ والعودة إلى حصنو  ،المساعدة مف قومو
ومف صفات الرجاؿ الثبات عمى المبادغ والقيـ اإلسالمية وىذا ما وجدناه في ميمة عبدهللا بف  -

( نيى عف قتل و فأراد أف يقتميا فتذكر أف الرسوؿ )عتيؾ حينما قتل أبو رافع وصاحت زوجت
النساء واألطفاؿ والشيوخ وكذلؾ ما وجدناه مف الصحابي أبو دجانة في معركة أحد مف ترفعو 

 .(ٖ)عف قتل النساء
 نتائج اإلختيار: المطمب الثالث

اح والتوفيق ( إلى الرجاؿ الذيف اختارىـ النجكاف نصيب جميع الميمات التي أوكميا النبي)    
والوصوؿ إلى اليدؼ المحدد، لـ يولد ىذا النجاح عشوائيًا لمميمات المختارة، بل كاف نتيجة 
قانوف األخذ باألسباب والتخطيط الدقيق، واألخذ بأسباب النصر والتمكيف ويمكف تقسيـ نتائج 

  :الميمات التي وردت في ىذا البحث إلى النتائج التالية
  :الفدائيةنتائج اختيار الميمات  .ٔ

فقد زرع  ،كاف ىذا النوع مف العمميات جديدًا في الساحة القتالية بيف المسمميف وأعداء اإلسالـ    
الخوؼ والرعب في نفوس أعداء اإلسالـ خاصة الييود الذيف كانوا كاألفاعي ينفثوف السموـ في 

يود الذيف فكانت ىذه العمميات قد قطعت رؤوس أفاعي الي ،كل مكاف ضد اإلسالـ وأىمو
يحرضوف ويتأمروف عمى اإلسالـ وحربو وىذا ما حصل في ميمة قتل كعب بف األشراؼ الذؼ 

 قتمو دمحم بف مسممة )رضي هللا عنو(. 
                                                 

 . ٕٔٔ( بيف العقيدة والقيادة: محمود شيت، ص(ٔ
 . ٙ٘ٗ( السيرة النبوية: عمي دمحم الصالبي، ص(ٕ
 . ٓٗٙ. وانظر السيرة النبوية صٕٔٔ( بيف العقيدة والقيادة: دمحم شيت خطاب، ص(ٖ
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 ،إف العمميات الفدائية أثبتت أف المسمميف ليـ القدرة عمى قتل رموز الكفر في عقر دارىـ   
 بف عتيؾ مع فرقتو الفدائية الخاصة عمى فقد استطاع عبدهللا ،واستئصاؿ قوػ الشر أينما كانوا

فقد استطاع عبدهللا بف عتيؾ  ،اختراؽ حصف أبى رافع المحصف في خيبر والذؼ يصعب دخولو
أف يصعد إليو في العاللي وينتظر خروج أصحابو الذيف يسمروف عنده، ثـ صاح في الظممة 

صاح مرة أخرػ وعاد ثـ  ،فمما سمع مكاف الصوت ىوػ بالسيف وضرب ابف عتيؾ ،بأسمو
 لضربو مرة أخرػ بالسيف، وأنتظر بالحصف حتى سمع نعي موتو، وعاد لممدينة مع فرقتو رغـ 

 . (ٔ)أف رجمو المكسورة كاف يشكو منيا األلـ وأخبر الرسوؿ بالخبر
كما نالحع نجاح ميمة عبدهللا بف أنيس الفدائية في قتل خالد بف سفياف اليذلي، ألنو كاف     

 .(ٕ)ى قتاؿ المسمميف وغزوىـ في المدينة يحرض عم
فقد استطاع أف يتظاىر بأنو  ،نالحع أف عبدهللا بف أنيس استخدـ الدىاء والحيمة في قتموو    

فمشى معو  ،رجل مف العرب سمع بأنو يجمع الرجاؿ ليقاتل دمحم وأصحابو وأنو يريد اإلنضماـ إليو
ة تنفيذ العممية بعد أف تأكد مف ىوية اليدؼ، إف سرع ،شيئًا، حتى حمل عميو بالسيف حتى قتمو

 تبيف مدػ الميارة والتدريب الفردؼ الذؼ يتمتع بو والتفوؽ في تحقيق العمميات . 
 . نتائج الميمات المخابراتية والتجسسية .ٕ

وأصبحت الحاجة ممحة إليو، لمعرفة  ،ىذا النوع مف الميمات قد تطور في الجيش اإلسالمي    
وأيضًا إليقاع الشؾ  ،مف ناحية العدة والعدد والمكاف والنوايا ،عمومات عف العدوأكبر قدر مف الم

ضعاؼ معنوياتيـ النفسية.  ،والريبة في النفوس العدو  وا 
وىذا ما رأيناه في الميمة التجسسية لمصحابي حذيفة بف اليماف الذؼ استطاع أف يخترؽ     

 .(ٖ)معسكر العدو
قد أصابو الضعف واليوف بسبب عدـ تعاوف الييود معيـ ويتأكد مف أف جيش األحزاب     

وعزميـ عمى الرحيل  ،وتخاذؿ بعض قوػ المشركيف وتأثير البرد القارس والريح العاتية عمييـ
وكذلؾ ما رأيناه في ميمة الصحابي نعيـ بف مسعود )رضي هللا عنو( وزرعو  ،والعودة إلى ديارىـ

فقد طمب  ،والمشركيف ونجاحو في ذلؾ إلى أبعد الحدود الشؾ بيف األطراؼ المتحالفة مف الييود

                                                 

. ٜٓٔ-ٛٓٔ، صٖ. وأسد الغابة: ابف األثير، ج ٖٛٓٗبخارؼ: كتاب المغازؼ، رقـ الحديث ( صحيح ال(ٔ
 . ٜٛٔ، صٕوينظر: البداية والنياية: ابف كثير، ج

 . ٕٔٓ-ٕٓٓ، صٕ( البداية والنياية: ابف كثير، ج(ٕ
 . ٕٕٔ( بيف العقيدة والقيادة: محمود شيت خطاب، ص(ٖ



 942  
 

 م. منى سمطان عطوان الكيالني      لعموم اإلسالمية امجمة                في اختيار (فراسة النبي )
                      (8( السنة )73العدد )               الرجال لمميمات الصعبة

 

 942 

كما زرع الشؾ في قموب المشركيف في عدـ صدؽ الييود في  ،الييود الرىائف لصحة نواياىـ
 .(ٔ)(مشاركتيـ بالحرب ضد المسمميف وخوفيـ مف الغدر ونقض العيد مع دمحم)

 :نتائج الميمات الغير قتالية .ٖ
( لمميمات الغير قتالية موفقة وسديدة ألقصى الحدود فنتيجة كانت نتائج اختيار النبي)    

وحققت لإلسالـ نتائج باىرة فقد أسمـ عمى يديو  حةجصعب بف عمير وسفارتو لممدينة ناميمة م
وكبار الصحابة مثل سعد بف معاذ وأسيد بف الخضير واستطاع أف ينشر  والخزرجزعماء األوس 

وىذا مكسب كبير نراه يتحقق في بيعة العقبة  لخزرجوااإلسالـ في العديد مف دور األوس 
 .(ٕ)الثانية
اختياره لمصحابي أبو بكر  ،( في الرجاؿ لمميمات الغير قتالية)ومف نتائج اختيار النبي     

)رضي هللا عنو( خميفة لممسمميف مف بعده، فقد جمع المسمميف عمى كممة سواء وحارب أىل 
(، وتوفيقو في اختيار عمر )رضي هللا عنو( بعد وفاة النبي )وأسس دعائـ قوية لمدولة  ،الردة

 .  (ٖ)مف بعده خميفة
  :نتائج اختيار الميمة اإلعالمية والمعنوية .ٗ

استطاع الصحابي حساف بف ثابت أف يحقق نتائج باىرة في ميمتو اإلعالمية التي اختاره ليا     
قامت بطرد الزعيـ الييودؼ كعب بف  ،فنجد أف أبياتو التي كانت تطير إلى مكة ،(النبي )

وىذا ما تراه  (ٗ)األشرؼ مف كل بيت نزؿ عنده، وتستنكر وتستيجف أصحاب البيوتات التي تأويو 
عندما نستعرض نماذج لمميمات المختاره، وكذلؾ ميمتو اإلعالمية في رفع معنويات المسمميف 

د خاؿ الخوؼ والميانة في في معركة بدر وتخذيل المشركيف في معركة أحد وكذلؾ غرس وا 
نفوس أعداء اإلسالـ مف المشركيف أمثاؿ ابف الزبعرػ الذؼ أسمـ بعد أف الحقتو قوافي حساف 

 .(٘)وعيرتو بالجبف والخذالف، فرحل بعيدًا فتفكر وتأمل فوجد أف الخير في اإلسالـ فأسمـ
 لرجال الميمات الصعبة( )المبحث الثالث: نماذج من إختيار النبي 

 :واختياره لمخالفة من بعده (كر) رضي هللا عنةأبو ب
ليس فقط يختار الرجاؿ لمميمات المؤقتة والحالية بل لمميمات في  ()كاف الرسوؿ  

المستقبل والرؤية المستقبمية لمف يتولى الخالفة مف بعده فانظر كيف اختار، وأكد عمى المسمميف 
                                                 

 . ٜٛالسباعي، ص( السيرة النبوية دروس وعبر: مصطفى (ٔ
 . ٜٖ٘، صٖ( سيرة ابف ىشاـ، ج(ٕ
 . ٖٖٗ( فقو السيرة: دمحم سعيد البوطي، ص(ٖ
 . ٘٘ٗ( السيرة النبوية: عمى دمحم الصالبي، ص(ٗ
 .٘٘ٗالسيرة النبوية: عمى دمحم الصالبي، ص( (٘
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ف أكثر الرجاؿ وأحق ،في اختيار ابى بكر لمخالفة لمعرفتو بما يتمتع بو  ،وأجدرىـ لمخالفة ،يـوا 
 مف صفات ومميزات نادره وفذه .

قد أثنى عمى أبى بكر أماـ المسمميف في خطبتو قبل موتو كما  ()ونالحع أف الرسوؿ  
إرشادًا لممسمميف أنو أحق الناس بالخالفة مف بعده ولنستعرض  ،أظير العديد مف خصالو وأخالقو

 ة دالالت ىذه الميمة العظيمة التي أوكميا إلى أبى بكر.مف كتب الحديث والسير 
 . في مرض موتو فقال (خطب الرسول )صمى هللا عمية وسمم

 ،)) إف مف أمف الناس عمي في صحبتو ومالو أبو بكر ولو كنت متخذًا خمياًل غير ربي
إال باب أبى سد ألاال يبقيف المسجد باب  ،ولكف إخوة اإلسالـ ومودتو ،التخذت أبا بكر خميالً 

 .(ٔ) ((بكر
 ،ولـ يستطع الخروج إلى المسجد ،في أيامو األخيرة ()وعندما ثقل المرض برسوؿ هللا 

 .(ٕ)()صالة في حياتو  ٚٔفصمى ابو بكر تمؾ األياـ   ،أرسل إلى أبى بكر، يصمي بالناس
ضى ليصرؼ اإلمامة عف أبى بكر )ر  ،ثالث أو أربع مرات ()النبي  ()وراجعت عائشة 

))إنكف  ()حتى ال يتشاءـ بو الناس ألنو كاف رجل أسيف كثير البكاء فقاؿ النبي  (هللا عنو
 .(ٖ)مروا أبا بكر فميصل بالناس(( ،صواحب يوسف

ادعي لي أبا  :مرضو   ())) قاؿ لي رسوؿ هللا  :قالت (كما روت عائشة )رضى هللا عنيا    
 ،أنا أولى ويأبى هللا :ؼ أف يتمنى متمف، ويقوؿ قائلبكر أباؾ وأخاؾ، حتى أكتب كتابًا فإني أخا

 .(ٗ) ((والمؤمنوف إال أبا بكر
لو مف  ()) إف ىذا الحديث ليعد بمثابة النص عمى استخالؼ رسوؿ هللا  :قوؿ البوطيي    
 . (٘)(بعده

                                                 

الـ الرياض دار الس -ٜٜٜٔالطبعة الثانية  (ىػ ٕٙ٘صحيح البخارؼ: دمحم بف أسماعيل الجععفي ت )( (ٔ
كذلؾ رقـ الحديث  ٗٔٙ ، ص ٖٙ٘ٙرقـ الحديث  (كتاب فضائل أصحاب النبي )صمى هللا عمية وسمـ

الطبعة األولى  (ىػٙ٘ٙانظر كذلؾ مختصر صحيح مسمـ زكي الديف عبد العظيـ المنذرؼ )ت  ،ٖٗ٘ٙ
 . ٕٚٗص ،ٕٕٙٔىػ دار أبف حـز لمنشر بيروت رقـ الحديث  ٖٕٓٓ

 .ٕٔٚوؿ كتاب اآلذاف رقـ الحديث المصدر نفسو، األ( (ٕ
 ( المصدر نفسو . (ٖ
 . ٜٕٗ،صٕٛٙٔمختصر صحيح مسمـ: كتاب فضائل أصحاب النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( رقـ الحديث ( (ٗ
 .ٖٖٗ ، صدار الفكر دمشق   -ـ ٜٜٜٔفقو السيرة النبوية: دمحم سعيد رمضاف البوطي الطبعة األولى ( (٘

 المبحث األوؿ
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إلستخالؼ أبو بكر الصديق كانت واضحة وصريحة  ()إف العالمات التي صرح بيا النبي     
حينما  سمميف ليتعرفوا عمى خميفتيـ الجديد وا عدادىـ نفسيًا لمتعرؼ عمى قائد األمة مف بعدهلمم

في الناس أقبل ابو بكر عمى فرس مف مسكنو لو كاف قد ذىب إلى منزلو  ()انتشر خبر وفاتو 
فمـ يكمـ الناس  ،حتى نزؿ فدخل المسجد ،قد عوفي مف وجعو (أمال أنو )صمى هللا عمية وسمـ

وىو مغشى بثوب حبرة  فكشف  (دخل عمى عائشة، فتيمـ رسوؿ هللا )صمى هللا عمية وسمـحتى 
))بأبي أنت وأمي اليجمع هللا عميؾ موتتيف أما  :وبكى ثـ قاؿ ،عف وجيو ثـ أكب عميو فقبمو

 ()وعمر يكمـ الناس أف رسوؿ هللا  (ثـ خرج )رضى هللا عنو ،الموتة التي كتبت عميؾ فقد متيا
 عمى رسمؾ يا عمر . ،فأقبل ابو بكر يقوؿ لو ،لـ يمت

أقبل عمى الناس فأقبموا إليو  ،فمما رآه ابو بكر ال ينصت ،أنصت ولكنو أستمر في كالمو ميتاجاً 
ومف كاف  ،أما بعد أييا الناس مف كاف يعبد دمحمًا فإف دمحمًا قد مات :فقاؿ أبو بكر ،وتركوا عمر

عالى ))َوَما ُمَحمٌَّد ِإالََّرُسوٌؿ َقْد َخَمت ِمف َقْبِمِو الرُُّسُل َأَفِإْيف يعبد هللا فإف هللا حي ال يموت قاؿ ت
ـْ َعَمى أَْعَقاِبُكـْ   .(ٔ)((َماَت أْوُقِتَل اْنَقَمْبُت

حتى تالىا أبو بكر، فتمقاىا منو الناس كميـ ،أف هللا أنزؿ ىذه اآلية ،كأف الناس لـ يعممواف    
 .  (ٕ)أخذ يتموىا فما سمعيا بشر مف الناس إال و 

وأف أنسب الرجاؿ وأعقميـ ابو بكر  ،في اختيار الخميفة مف بعده ()فانظر إلى فراسة النبي     
فيو يتمتع باليدوء والسكينة ورجاحة العقل والجمد عند المواقف  ،لميمة الخالفة () رضى هللا عنو

 ل ىذا إيمانو وصدؽ حبو وخبرتو الواسعة وعممو في إدارة األمور والبالد وفوؽ ك ،الصعبة
 لإلسالـ فيو يبعث أمة وحده يـو القيامة. 

خراجيـ مف  (كاف أوؿ عمل قاـ بو أبو بكر الصديق ) رضى هللا عنو     جمع كممة المسمميف وا 
عمى الرغـ مف جمل المصيبة وعمى الرغـ مف وجود العديد مف الصحابة  ()صدمتيـ بوفاة النبي

وأخرست عثماف )رضي هللا عنو( فمـ يتمكف  (يـ عمر)رضي هللا عنوالذيف أذىمتيـ المصيبة ومن
 .  (ٖ)مف النطق وأستخفى عمي، فكاف المخرج عمى يديو كشفيا بشيب األدلة مف القرآف والسنة 

                                                 

 . ٗٗٔعمراف: آية  ( سورة آؿ(ٔ
وانظر كتاب فضائل أصحاب النبي  ،ٚ٘ٚ ، ص ٗ٘ٗٗصحيح البخارؼ: كتاب المغازؼ رقـ الحديث ( (ٕ

 –تحقيق جودة دمحم جودة  (ىػ ٗٚٚالبداية والنياية: ابف كثير الدمشقي )ت   ،ٖٓٚٙرقـ الحديث  ()ملسو هيلع هللا ىلص
 ٙٙ ، ص ٖرة ج القاى –ىػ دار ابف الييثـ  ٕٙٓٓالطبعة االولى  

 .ٖٚٛ ص ،مصر –دار ابف الجوزؼ  –ـ ٕٕٔٓالطبعة الرابعة  –السيرة النبوية: عمي دمحم الصالبي ( (ٖ
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وأنقذ جيش أسامة ووضع قواعد  ،ثـ أخرج األمة مف حروب الردة ومانعي الزكاة وجمع القرآف    
        وكميا أعماؿ عظيمة مف خميفة وقائد عظيـ   ،دعوة إلى العالميةمتينة لتنطمق األمة لنشر ال

 ) رضى هللا عنو( .  
 :مصعب بن عمير وميمة سفارتو إلى المدينة

وكانت أمو  ،كاف مصعب بف عمير )رضى هللا عنو( أنعـ غالـ بمكة وكاف أبواه يحبانو     
 .  (ٔ)وكاف أعطر أىل مكة  ،قومميئو كثيرة الماؿ تكسوه أحسف ما يكوف مف الثياب وأر 

يدعو إلى اإلسالـ في دار األرقـ بف أبي األرقـ، دخل عميو  ()ولما عمـ أف رسوؿ هللا       
 ،سراً  ()فأسمـ وصدؽ بو وخرج فكتـ إسالمو خوفا مف أمو وقومو، فكاف يختمف إلى رسوؿ هللا 

 .(ٕ)وهفأخذوه وحبس ،فبصر بو عثماف بف طمحة يصمى فأخبر أمو وقومو
فمـ يزؿ محبوساً  حتى خرج إلى أرض الحبشة في اليجرة األولى قاؿ سعد بف أبي وقاص      

أؼ يتطاير  –)رضى هللا عنو( لقد رأيتو جيد في اإلسالـ جيدًا شديدًا حتى لقد رأيت جمده يتحشف
 .(ٖ)تحشف جمد الحية عنيا حتى إف كنا لنعرضو قتبنا فنحممو مما بو مف جيد –

  :عمير) رضى هللا عنو(مصعب بن 
مصعب بف عمير، يعمميـ الديف  ،مع المبايعيف في بيعة العقبة األولى()بعث الرسوؿ      

 . (ٗ)فكاف يسمى بالمدينة )المقرغ( وكاف يؤميـ في الصالة ،وُيقرئيـ القرآف
مف عف عمـ بشخصيتو مف جية وعممو بالوضع القائـ في المدينة ()وقد اختاره رسوؿ هللا     

يممؾ مف المباقة واليدوء وحسف الخمق والحكمة  ،بجانب حفظو لما نزؿ مف القرآف ،جية أخرػ 
فضاًل عف قوة إيمانو وشدة حماسو لمديف ولذلؾ تمكف خالؿ أشير أف ينشر اإلسالـ  ،قدرًا كبيراً 

أسيد  كسعد بف معاذ و ،وأف يكسب لإلسالـ أنصارًا مف كبار زعمائيا ،في سائر البيوتات المدينة
 . (٘)بف الحضير،  وقد أسمـ بإسالميما خمق كثير مف قوميما

                                                 

ـ، بيروت دار الكتاب ٕٙٓٓتحقيق خالد الطرطوشي، الطبعة االولى،  –( اسد الغابة: ابف األثير الجزرؼ (ٔ
 . ٖٕٛ-ٕٕٛ، صٗالعربي،ج

 ( المصدر نفسو . (ٕ
 و ( المصدر نفس(ٖ
، ٖـ، بيروت، دار نوبميس،جٕٓٔٓ( سيرة ابف ىشاـ: عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيوب، الطبعة األولى، (ٗ

 . ٖٜٖص
 . ٖٕٚـ، دار ابف الجوزؼ، القاىرة، صٕٕٔٓ( السيرة النبوية: عمي دمحم الصالبي، الطبعة الرابعة، (٘
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في شرح تعاليـ الديف الجديد وتعميـ  (لقد نجحت سفارة مصعب بف عمير ) رضي هللا عنو    
وبيف  ،وتفسيره وتقوية الروابط األخوية بيف أفراد القبيمتيف المتشاحنتيف مف ناحية ،القرآف الكريـ

 كة المكرمة اليجاد القاعدة األمنية النطالؽ الدعوة.وصحبو في م ()النبي 
في يثرب عمى أسعد بف زرارة ونشط المسمموف  (قد نزؿ مصعب بف عمير )رضي هللا عنو      

وقد أنتيج منيج  ()في الدعوة إلى هللا وقاد تمؾ الحركة الدعوية الرائدة مصعب بف عمير 
وقد شرح لنا بعض  (امو النبي )صمى هللا عمية وسمـالقرآف الكريـ في دعوتو وىذا ما تعممو مف إم

ـْ  اآليات المكية بصورة عممية قاؿ تعالى )اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجػػِدْلُي
ـُ ِبَمْف َضًل َعف َسِبِيمِو َوُىَو أَعْ  ـُ ِباْلُمْيَتِديَف(ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُف ِإًف َربََّؾ ُىَو أَْعَم َم

كاف سعد بف معاذ ( ٔ)
وأسيد بف حضير سيدؼ قوميما مف بني عبد األشيل وكانا مشركيف عمى ديف قوميما فمما سمعا 

انطمق إلى ىذيف  ،بمصعب بف عمير ونشاطو في الدعوة إلى اإلسالـ قاؿ سعد ألسيد: ال أبالؾ
أتيا دارينا فإنو لوال أسعد بف زراره منى كفيتؾ الرجميف المذيف أتيا ليسفيا ضعفاءنا فازجرىما أف ي

 ذلؾ ىو ابف خالتي فأخذ أسيد حربتو فوقف عمييما متشمتًا .
فقاؿ لو مصعب بمساف المؤمف اليادغ الواثق مف سماحة  ،اعتزالنا ،ما جاء بكما :فقاؿ       
ف كرىتو نكف عنؾ ما تكره ق ،أو تجمس فتسمع فإف رضيت أمرًا قبمتو ،دعوتو أنصفت  :اؿ أسيدوا 

وقرأ عميو القرآف، فقاال وهللا لعرفنا في وجيو اإلسالـ في  ،فكممو مصعب باإلسالـ ،وجمس إلييما
كيف تصنعوف لمف أراد أف يدخل ىذا  ،ما أحسف ىذا الكالـ وأجممو :إشراقو وتسيمو ثـ قاؿ

 . ( ٕ)تغتسل وتطير ثوبؾ :قاؿ لو ،الديف
فقاـ فاغتسل وتشيد شيادة الحق ثـ  ،دة الحق ثـ تصميثـ تشيد شيا  ،وتطير ثوبؾ        

ثـ قاؿ ليما إف ورائي رجأل إف اتبعكما لـ يتخمف عنو أحد مف قومو، سأرسمو  ،صمى ركعتيف
 سعد بف معاذ .  :إليكما األف

فمما وقف عمى النادػ قاؿ لو سعد: ما فعمت ؟   ،ثـ أخذ حربتو وأنصرؼ إلى سعد وقومو     
فقاال نفعل ما أحببت وقد ُحدثت أف   ،وقد نييتيما ،ميف فوهللا ما رأيت بيما بأساً قاؿ: كممت الرج

 .(ٖ)بني حارثة خرجوا إلى أسعد بف زرارة ليقتموه وذلؾ أنيـ عرفوا أنو ابف خالتؾ ليحقروؾ 
مخوفًا لمذؼ ذكر لو مف بني حارثة وأخذ الحربة في يده، ثـ خرج إلييما  ،فقاـ سعد مغضبا ً     
فوجدىما كطمئنيف فعرؼ أف أسيد إنما أراد أف يسمع منيما .ثـ قاؿ ألسعد بف زراره لوال ما  ،سعد

فقاؿ لو مصعب  أو تقعد فتسمع فإف رضيت أمرًا  ،بيني وبينؾ مف القرابة ما رمت ىذا منى
                                                 

 . ٕ٘ٔ( سورة النحل: آية (ٔ
 . ٜٖ٘، صٖ( سيرة ابف ىشاـ: ج(ٕ
 . ٜٖ٘ – ٜٖٗصدر نفسو: ص الم( (ٖ
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ف كرىتو عزلنا عنؾ ما تكره  ،ورغبت فيو قبمتو فقاؿ سعد: أنصفت وجمس فعرض عميو اإلسالـ  ،وا 
تغتسل  :ودخمتـ في ىذا الديف . قاال ،كيف تصنعوف إذا أنتـ أسممتـ :ثـ قاؿ ليما ،القرآفوقرأ 

 .  (ٔ)فتطير ثوبؾ ثـ تشيد شيادة الحق
ثـ أخذ حربتو فأقبل عائدًا  ،فقاـ فاغتسل وطير ثوبو ثـ تشيد شيادة الحق ثـ ركع ركعتيف      

باًل، قالوا: نحمف باهلل لقد رجع إليكـ بغير فمما رأه قومو مق ،إلى نادػ قومو ومعو أسيد بف حضير
قالوا  ،يابني عبد األشيل كيف تعمموف أمرؼ فيكـ :فمما وقف عمييـ قاؿ  ،الوجو الذؼ ذىب بو

 فو :قاؿ  ،فإف كالـ رجالكـ ونسائكـ عمي حراـ حتى تؤمنوا باهلل ورسولو :سيدنا وأفضمنا رأيا قاؿ
 . (ٕ)مسممًا أو مسممة ل وال إمرأة إالهللا ما أمسى دار في بني عبد االشيل رج

ورجع أسعد بف زرارة ومصعب إلى منزؿ أسعد فأقاـ عنده يدعو الناس إلى اإلسالـ حتى لـ       
 (وصل مصعب )رضي هللا عنو (ٖ)تبق دار مف األنصار إال وفييا رجاؿ مسمموف ونساء مسممات
الصورة الكاممة التي انتيت إلييا  إلى مكة قبيل الموسـ مف العاـ الثالث عشر لمبعثة  ونقل

وكيف تغمغل اإلسالـ في جميع قطاعات  ،أوضاع المسمميف ىناؾ والقدرات واالمكانات المتاحة
 . ()قادرة عمى حماية النبي   ،األوس والخزرج وأف القوـ جاىزوف لبيعة جديدة

 :()أبو دجانة وميمة القتال بسيف النبي 
رشة بف ثعمبة بف الخزرج بف ساعدة األنصارؼ . وىو مشيور أبو دجانة سماؾ بف خ         

( كاف شجاعًا، جمدًا في القتاؿ، شيد بدرًا وجميع المشاىد مع النبي ) ،(ٗ)بكنيتو أبو دجانة 
( إلعطاه سيفو ليقاتل بو أعداء كل ىذه الصفات والمميزات دفعت النبي) ،حكيمًا عاقاًل مييباً 

( قد اشترط لمف يأخذ السيف أف يأخذه بة ألف الرسوؿ الكريـ )اإلسالـ يـو أحد وىي ميمة صع
( ودعونا نسرد ىذه بحقو فقاؿ أبو دجانو أنا آخذه بحقو وقد فعل ووفى بعيده مع الرسوؿ )

 الميمة بتفاصيميا مف كتب السيرة وكيف أعطى ىذا السيف حقو. 
ُيَعًمـ بيا في الحرب  ،ْمراءكاف أبو دجانة مف الشجعاف المشيوريف وكانت لو عصابة حَ        

))إف ىذه مشية يبغضيا  ()واختاؿ بيف الصفيف فقاؿ رسوؿ هللا  ،أعمـ بيا ،فمما كاف يوـ ٌأحد
 . (٘) ((أال في ىذا المقاـ ،هللا عز وجل

                                                 

 . ٜٖ٘ – ٜٖٗص ، ٖ( سيرة ابف ىشاـ: ج(ٔ
 ( المصدر السابق. (ٕ
 ( المصدر السابق.(ٖ
 . ٜٕٖ، صٕ( اسد الغابة: ابف األثير الجزرؼ، ج(ٗ
 . ٜٖٖ،صٕ. وانظر أسد الغابة: ابف األثير، جٗٙ، صٕ( البداية والنياية: ابف كثير الدمشقي،ج(٘
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أخذ سيفًا يوـ أحد فقاؿ مف يأخذ مني ىذا ؟  ()أف رسوؿ هللا  (وعف أنس )رضي هللا عنو      
كل إنساف منيـ يقوؿ أنا أنا قاؿ )فمف يأخذه بحقو؟( فأحجـ القوـ فقاؿ أبو دجانة  ،فبسطوا أيدييـ
ـَ المشركيف ،أنا أخذه بحقو قاؿ فأخذه ففمق بو ىا

(ٔ) . 
دفع الزبير بف العواـ ألف يجد في نفسو،  ()إف اختيار أبو دجانة ليأخذ سيف رسوؿ هللا        

ومف قريش ويقوؿ  ()إياه وىو ابف عمة رسوؿ هللا السيف فمـ يعطو  ()ألنو سأؿ رسوؿ هللا 
 ،السيف فمنعنينو وأعطاه أبا دجانو ()وجدت في نفسي حيف سألت رسوؿ هللا  :الزبير بف العواـ

 ،فسالتو إياه قبمو فأتاه إياه وتركني ،وقمت أؼ في نفسى أنا ابف صفية ومف قريش وقد قمت إليو
 :فعصب بيا رأسو فقالت األنصار ،ج عصابة لو حمراءوهللا ألنظرف ما يصنع ؟ فاتبعتو فأخر 

 .  (ٕ)أخرج أبو دجانة عصابة الموت
  -:فخرج وىو يقوؿ

  ونحف بالسفح لػػػدػ النخيل  أنا الذؼ عاىدنػػػػػي خميمي    
 أضرب بسف هللا والرسوؿ  أف الأقـو الدىر في الكيوؿ    

يف رجاًل ال يدع لنا جريحًا إال قتمو  فجعل كل فجعل ال يمقى أحدًا إال قتميوكاف في المشرك      
واحد يدنو مف صاحبو فدعوت هللا أف يجمع بينيما، فالتقيا فضرب المشرؾ أبو دجانة فاتقاه 

 . (ٖ)بدرقتو  فضربو أبو دجانة فقتمو
 ،وىو ال يدرؼ بيا ،ثـ أمعف أبو دجانة في ىد الصفوؼ حتى خمص إلى قائد نسوة قريش     

فصمدت لو فمما حممت عميو السيف  ،رأيت إنسانا يخمش الناس خمشًا شديداً  :ةقاؿ أبو دجان
وكانت تمؾ المرأة ىند بنت  ،أف اضرب بو امرأة  ()فأكرمت سيف رسوؿ هللا  ،فإذا إ مرأة ،ولوؿ
 قاؿ الزبير بف العواـ رأيت أبو دجانة قد حمل السيف عمى مفرؽ رأس ىند بنت عتبة ثـ   ،عتبة
 

 . (ٗ)نيا عدؿ السيف ع
فانظر إلى شجاعة أبو دجانة وخمقو الرفيع في عدـ ضرب النساء المستضعفات وأف ذلؾ       

يفاء بعيده لحق سيف الرسوؿ  بأف ال يضرب بو األطفاؿ والشيوخ  ()ليس مف شيـ الفرساف وا 
 والنساء والجرحى ولكنو سيفًا صارمًا عمى المشركيف .

                                                 

 . ٓٔٚٔكذلؾ مختصر صحيح مسمـ كتاب فضائل، اصحاب النبي، رقـ الحديث  ( المصدر نفسو: وانظر(ٔ
 . ٘ٙ-ٗٙ ، ص ٕ. وانظر البداية والنياية ج  ٜٙ-ٛٙ ، ص ٕابف ىشاـ: ج( (ٕ
 المصدر نفسو . ( (ٖ
:  ٘ٙ-ٗٙ ، ص ٕ.البداية والنياية:ابف كثير ج ٜٙ-ٛٙ ، ص ٕابف ىشاـ: ج( (ٗ . وانظر الرحيق المختـو

 .ٕٕٔ ، صمباركفورؼ عبد الرحمف ال
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بعدما أبمى فييا بالًء  ،ة وأكابرىـ استشيد يوـ اليمامةوأبو دجانة مف فضالء الصحاب      
 ،عظيمًا وكاف لبني حنيفة باليمامة حديقة يقاتموف مف ورائيا فمـ يقدر المسمموف عمى الدخوؿ إلييا

فأمرىـ أبو دجانة أف يمقوه إلييا ففعموا فانكسرت رجمو فقاتل عمى باب الحديقة و أزاح المشركيف 
 .(ٔ)وقتل يؤمنذ ،عنو ودخميا المسمموف 

 : حسان  بن ثابت ومسؤولية الميمة اإلعالمية
لما كاف يعمـ منو البالغة  ،الميمة اإلعالمية إلى حساف بف ثابت ()أوكل رسوؿ هللا       
 . ( ٕ)المباشر عمى أعداء اإلسالـ  والفصاحة والقدرة عمى التأثير ،الشعرية
خافة  ()كاف النبي        يحث شعراء المسمميف عمى القياـ بواجبيـ في الدفاع عف المسمميف وا 

فيرفع أقوامًا  ،أعداء اإلسالـ فقد كاف الشعر يمثل الحمالت اإلعالمية المؤثره في دنيا العرب
 . (ٖ)ويخفض أقوامًا ويشعل الحروب ويطفئيا 

أف القصائد سرعاف ما تطير كانت بوادر الحرب اإلعالمية قد اندلعت منذ اليجرة ويظير       
 فيأتي الرد مف الطرؼ األخر . ،بيا الركباف بيف يثرب ومكة

وعبد هللا بف رواحة   ،يضـ شعراء متخصصيف مثل كعب بف مالؾ ،كاف الصف اإلسالمي     
 .  (ٗ)وكاف أشدىـ عمى الكفار حساف بف ثابت

 ،شاعر األنصار في الجاىمية فضل حساف الشعراء بثالث كاف :قاؿ ابف دريد عف أبي حاتـ    
 .(٘)اليمف كميا في اإلسالـ وشاعر ،في النبوة ()شاعر النبي 

لحساف بف ثابت لمرد عمى كعب األشرؼ الذؼ بمغت بو  ()ولننظر لمميمة التي أوكميا النبي 
 وشبب بأـ الفضل بنت الحارث )رضي هللا  ،الوقاحة والصمف أف يمتد لسانو إلى نساء المسمميف

 -:. فقاؿ فييا()زوجة العباس عـ النبي  (اعني
 أذاىب أنت لـ تحػػػػػػػػػػػمل بمنقبة     وتارؾ أنت أـ الفضل بالحػػـر         

 . (ٙ)انعصرت    مف ذػ القوارير والحناء والكتـ صفراء رادعة لوتعصر
أيف نزؿ ابف ُيعمـ حسانًا  ()فكاف الرسوؿ  ،كاف حساف بف ثابت البف األشرؼ بالمرصاد      

األشرؼ في مكة فعندما نزؿ عمى المطمب بف أبي وداعة بف ضميره السيمي وزوجتو عاتكو بنت 

                                                 

 .  ٖٓٗ، صٕاسد الغابة: ابف األثير،ج( (ٔ
 . ٘٘ٗ( السيرة النبوية: دمحم الصالبي، ص(ٕ
 .ٖٓ، صٖ( سيرة ابف ىشاـ: ج(ٖ
 ( المنيج الحركي لمسيرة النبوية: منير الغضباف، مكتبة المنار، األردف(ٗ
 . ٕٓ٘( اسعد الغابة، ابف األثير، ص(٘
 . ٓٙٔلديف الذىبي، تحقيق: عمر عبد السالـ، دار الكتب العربي، ص( تاريخ اإلسالـ: شمس ا(ٙ



 956  
 

 م. منى سمطان عطوان الكيالني      لعموم اإلسالمية امجمة                في اختيار (فراسة النبي )
                      (8( السنة )73العدد )               الرجال لمميمات الصعبة

 

 956 

أسيد بف أبي العاص فحينما عمـ حساف ىجاىـ اليوائيـ ابف األشرؼ فمما بمغ عاتكو ىجاء 
رػ أال ت (ٔ)ما لنا وليذا الييودؼ :نبذت رحل الييودؼ كعب بف األشرؼ،  وقالت لزوجيا ،حساف

 ما يصنع بنا حساف .
وكاف كمما تحوؿ إلى إناس أخريف أخبر النبي  ،وتحوؿ كعب بف األشرؼ إلى أناس أخريف      

() فييجو مف نزؿ عندىـ فيطردونو وظل يالحقو حتى لفظو كل  ،حساف أيف نزؿ ابف األشرؼ
 . (ٕ)فعاد إلى المدينة راغمًا بعد أف ضاقت في وجيو السبل ،بيت ىناؾ

كانت الحرب اإلعالمية التي شنيا حساف ضد كعب بف األشرؼ قد حققت أىدافيا وىذه        
 في الرد عمى كعب بف األشرؼ . (بعض األبيات التي قاليا حساف بف ثابت )رضي هللا عنو

 منو وعاش مجدعًا ال يسمػػػع        أبكى لكعب ثـ ُعًل بعبػػػػرة
 مى تسح ليا العيوف وتدمػػػعقت        ولقد رأيت ببطف بدر منيػػػـ    

 فأبِؾ فقد أبكيت عبدًا راضعا          شبو الكميب إلى الكميبو يتبػػػع
 .(ٖ)ولقد شفى الرحمف مف سيدًا           وأىاف قومًا قاتموه وُصرعوا

فمحقتو قوافي حساف فقد كاف  ،لما فتحت مكة ًفر عبد هللا بف الًزَبْعرَػ السيمي إلى نجراف      
  :هللا خصمًا عنيدًا لإلسالـ فراح يعيره بالجبف والفرار فقاؿ لوعبد 

 ()فميبق هللا لنا دمحماً  :أؼ ،(ٗ)ال تعد مْف رجاًل أحمؾ بغضو نجراف مف عيش أحذ لئيـ      
الذؼ أحممؾ بغضو ديار نجراف وليدـ هللا عميؾ ابف الزبعرػ عيشًا ذلياًل ميينًا ثـ راح حساف 

  :تو عمى الزبعرػ وبخمو و ويسأؿ هللا أف يخمده في سوء العذاب وأليمو قاؿيستنزؿ غضب هللا ومق
 غضب إإللو عمى الزبعرػ    وعذاب سوء في الحياة مقيـ .

ثـ أراد هللا بو الخير  ،فتطايرت تمؾ االبيات ووصمت إلى ابف الزبعرػ فقاـ وقعد وقمب      
 .  (٘)فأسمـ 
أف يدخل الكداء التي بأعمى  (إلى مكة يوـ الفتح حرص النبي )ملسو هيلع هللا ىلص (حينما دخل الرسوؿ ) ملسو هيلع هللا ىلص    
وأخبرىـ بأف خيل هللا  ،تحقيقًا لقوؿ صاحبو الشاعر حساف بف ثابت حيف ىجا قريش ،(ٙ)مكة

 :وتعد ىذه القصيدة مف أروع ما قالو حساف قاؿ ،ستدخل مكة مف كداء ،تعالى

                                                 

 . ٕٓ٘( اسعد الغابة، ابف األثير، ص(ٔ
 .٘٘-ٗ٘. البداية والنياية: ابف كثير ص ٜ٘( سيرة ابف ىشاـ، ص(ٕ
 ( المصدر نفسو . (ٖ
 .ٖٚ، صٖ( البداية والنياية: ج(ٗ
 ( المصدر نفسو . (٘
 .٘ٚ-ٗٚ ، ص، ٖوالبداية والنياية: ابف كثير، ج ،٘ٚ-ٗٚ، صٖ( سيرة ابف ىشاـ، ج(ٙ
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 .(ٔ)ىا    تثير النقع موعدىا كداءعد منا خيمنا إف لـ ترو 
عمى الدخوؿ مف كداء ما جاء عف ابف عمر )رضي هللا عنو(  ()وما يؤيد حرص النبي     
عاـ الفتح رأػ النساء يمطمف وجوه الخيل بالخمر،  فتبسـ إلى أبي  ()لما دخل الرسوؿ  :قاؿ

 كيف قاؿ حساف ؟   فأنشده . ،بكر فقاؿ )) يا أبا بكر
 .(ٕ)ا متمطرات    تمطمف بالخمر النساءتظل جيادن

: (فعف البراء )رضي هللا عنو ،وحتى نبيف مدػ أىمية اإلعالـ والدور اإلعالمي في الحروب    
( وفي رواية أخرػ )) يا حساف أجب عْف (قاؿ لحساف: )) أىجيـ وجبريل معؾ ()أف النبي 
 . (ٖ)الميـ أيْدُه بروح القدس(( ()رسوؿ هللا 

  :بن أنيس وميمة قتل خالد بن سفيان اليذلي د هللاعب
عظيـ اإليماف  ،راسخ اليقيف ،قوؼ القمب ثبت الجناف ،كاف عبد هللا بف أنيس الجيني     

وبجانب ىذه الصفات العظيمة التي أىمتو ليذه الميمة فيناؾ سبب أخر ىو معرفتو مواطف 
 .(ٗ)القبائل المجاورة لديار قومو جيينة

لميمة قاـ خالد بف سفياف اليذلي بجمع المقاتمة مف ىذيل وغيرىا في عرفات وكاف سبب ا     
وكاف يتييأ لغزو المسمميف في المدينة مظاىرًة لقريش وتقربا إلييا، ودفاعًا عف عقائدىـ الفاسدة 

الصحابي عبيد هللا بف أنيس الجيني إليو بعد  ()فأرسل رسوؿ هللا  ،وطمعًا في خيرات المدينة
دعاني رسوؿ هللا  (ميمة قتمو  ويحدثنا عبد هللا بف أنيس بنفسو قاؿ ) رضي هللا عنوأف كمفو ب

()  فقاؿ )) إنو قد بمغني أف خالد بف سفياف بف نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وىو بعرفو فأتو
. قاؿ (٘)قاؿ إذا رأيتو وجدت لو قشعريرة  ،( قاؿ قمت يا رسوؿ هللا انعتو حتى أعرفو(فأقتمو

حيف كاف وقت  ،حتى وقعت عميو بعرفو مع ظعف يرتاد ليف منزال ،متوشحًا بسيفي فخرجت
فأقبمت نحوه وخشيت أف  ،مف القشعريرة ()فمما رأيتو وجدت ما وصف لي رسوؿ هللا  ،العصر

فصميت وأنا أمشي نحوه وامئ برأسي الركوع  ،يكوف بيني وبينو محاولة تشغمني عف الصالة
 مف الرجل .  :ليو قاؿفمما انتييت إ ،والسجود
 رجل مف العرب سمع بؾ وبجمعؾ ليذا الرجل فجاءؾ ليذا  :قمت 

                                                 

 ( المصدر نفسو .(ٔ
 ( المصدر نفسو . (ٕ
  ٜٔٔ ، ص ٕ.  وانظر البداية والنياية ج  ٕ٘ٔٙ – ٖ٘ٔٙصحيح البخارؼ: كتاب األدب رقـ الحديث ( (ٖ

 . ٕٙٔ ، ص ٗوسيرة ابف ىشاـ ج 
 . ٕٔٓ-ٕٓٓ، صٕوالنياية: ج . وأنظر: البدايةٕٔ-ٔٔ، صٖ( أسد الغابة: ابف األثير، ج(ٗ
 ( المصدر السابق . (٘
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 أجل أنا في ذلؾ  :قاؿ 
 ،ثـ خرجت ،فمشيت معو شيئًا، حتى إذا أمكنني حممت عميو بالسيف حتى قتمتو :قاؿ 

 . (ٔ)وتركت ظعائنو مكبات عميو 
 فرآني  ()فمما قدمت عمى رسوؿ هللا 

 ((جو)) أفمح الو  :فقاؿ
 قتمتو يا رسوؿ هللا :قمت
 ))صدقت(( ()قاؿ 

 فدخل بيتو فأعطاني عصا  ()ثـ قاـ معي رسوؿ هللا 
 فقاؿ: ))أمسؾ ىذه عندؾ يا عبد هللا بف أنيس((. 

 فخرجت بيا عمى الناس . :قاؿ
 ما ىذه العصا ؟ :فقالوا
 وأمرني أف امسكيا . ()أعطانييا رسوؿ هللا  :قمت

 فتسألو عنيا  ؟  ()ى رسوؿ هللا قالوا أو ال ترجع ال
 . ()فرجعت إلى رسوؿ هللا  :قاؿ
 لـ أعطيتني ىذه العصا . :فقمت
 آية بيني وبينؾ يـو القيامة . () :قاؿ

ثـ ُدفنا  ،حتى إذا مات أمر بيا فضمت معو في كفنو ،فقرنيا عبد هللا بسيفو فمـ تزؿ معو
 جميعًا . 

 
 
  :نعيم بن مسعود وميمة الحرب خدعة 

الغطفاني األشجعي المكنى بأبو  صاحب ىذه الميمة ىو نعيـ بف مسعود بف عامر      
ليعمف إسالمو في غزوة  ()، ساؽ المولى عز وجل نعيـ بف مسعود إلى رسوؿ هللا (ٕ)سممة

فقاؿ لو رسوؿ هللا  ،فمرني بما شئت ،إف قومي لـ يعمموا بإسالمي ،يا رسوؿ هللا :الخندؽ وقاؿ لو
() ما أنت فينا رجل واحد فخذؿ عنا إف استطعت فإف الحرب خدعة(())أن (ٖ). 

                                                 

 ( المصدر السابق . (ٔ
 .ٜٓٗ، صٗ( أسد الغابة: ابف األثير، ج(ٕ
 ، والسيرة النبوية: لمصالبي،ٕٙٔص ، فقو السيرة لمبوطي،ٖٔٔ، صٗ( انظر البداية والنياية: ألبف كثير، ج(ٖ

 . ٜٛ، ص، وانظر السيرة النبوية دروس وعبر: مصطفى السباعيٖٜ٘ص
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وكاف نعيـ بف مسعود رجاًل محبوبًا وموثوقًا عند الييود والمشركيف تميز بحدة الذكاء وقوة      
اإلقناع وسرعة البديية والدىاء فقاـ نعيـ بف مسعود بزرع الشؾ بيف األطراؼ المتحالفة في غزوة 

 . (ٔ)األحزاب
فأغرػ الييود بطمب الرىائف مف قريش لئال تدعيـ وتنصرؼ عف الحصار وقاؿ لقريش إف        

الييود إنما تطمب الرىائف لتسمييما لممسمميف ثمنًا لعودتيا إلى صمحيـ، لقد اشتيرت قصة نعيـ 
 .(ٕ)في أنيا ال تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية فالحرب خدعة ،بف مسعود

 -:ميمة نعيم قياميا عمى االسس التالية وكان من أسباب نجاح
 بحيث وثق كل طرؼ فيما قدمو مف نصح . ،أنو أخفى إسالمو عف كل األطراؼ .ٔ
الكتماف نجح  نجح في أف يكتـ كل طرؼ عف الطرؼ األخر ما قاؿ لو وفي استمرار ىذا .ٕ

 في ميمتو فمو انكشف أمره لفشمت الميمو. 
وكاف عشيرًا ليـ  ،د ذىب مف فوره إلى بني قريظةذكرت كتب السيره أف نعيـ بف مسعو        

 فدخل عمييـ .  –في الجاىمية 
 قد عرفتـ ودؼ إياكـ  :وقاؿ
 صدقت :قالوا
البمد بمدكـ فيو أموالكـ وأبناؤكـ ونسائكـ ال تقدروف  ،فإف قريشًا وغطفاف ليسوا مثمكـ :قاؿ

ف قريش وغطفاف قد جاؤوا لحرب دمحم وأصحابو وقد ظاىرتموىـ  أف تتحولوا منو إلى غيره وا 
ال لحقوا ببالدىـ وتركوكـ   ،عميو  وبمدىـ ونساؤىـ بغيره فإف أصابوا فرصة انتيزوىا وا 

 ودمحمًا  فأنتقـ منكـ . 
 وما العمل يا نعيـ . :قالوا
 ال تقاتموا معيـ حتى يعطوكـ رىائف . :قاؿ
 أشرت بالرأؼ ثـ مضى نعيـ إلى قريش . :قالوا
 مثل ذلؾ . :وقاؿ
 . (ٖ)ذىب إلى غطفاف وقاؿ ليـ مثل ذلؾثـ 

ىػ بعثوا إلى ييود أنا لسنا بأرض مقاـ  قد ىمؾ الكراع  ٘فمما كاف يوـ السبت مف شواؿ سنة     
فأنيضوا بنا نناجز دمحمًا فارسل إلييـ الييود اليـو يوـ سبت وقد عممتـ ما أصاب مف قبمنا  ،والخف

                                                 

 ( المصدر نفسو . (ٔ
: المباركفورؼ، ٜٗ٘ص . والسيرة النبوية: لمصالبي،ٕٙٔ( فقو: السيرة: البوطي، ص(ٕ . وانظر الرحيق المختـو

 . ٕٙٙ-ٜٕٙص
 ( المصدر السابق . (ٖ
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 ،كـ حتى تبعثوا إلينا رىائف فمما جاءتيـ رسميـ بذلؾحيف أحدثوا فيو ومع ىذا فإنا ال نقاتل مع
فأخرجوا  ،فبعثوا إلى الييود إنا وهللا ال نرسل إليكـ أحداً  ،صدقكـ وهللا نعيـ :قالت قريش وغطفاف

 معنا حتى نناجز دمحمًا 
ودبت الفرقة في صفوفيـ، وخارت  ،صدقكـ وهللا نعيـ . فتخاذؿ الفريقاف :فقالت قريظة     

 . (ٔ)عزائميـ
  :حذيفة بن اليمان وميمة تحري انصراف األحزاب

يتابع أمر األحزاب في غزوة الخندؽ فأراد أف يتحرػ عما يحدث في  ()كاف رسوؿ هللا         
 معسكر األحزاب .

. واستعمل النبي الكريـ (ٕ)جعمو هللا معي يوـ القيامة  ،أال رجل يأتنا بخبر القوـ ()فقاؿ      
() وعندما لـ ُيْجِد ىذا األسموب لجأ إلى اسموب الجـز  ،وكرره ثالث مرات ،ترغيباسموب ال

 فعيف واحدًا بنفسو . ،والحـز
 . (ٖ)وال تذعرىـ عمي ،قـ يا حذيفة فأتنا بخبر القوـ :فقاؿ

 حذيفة ليذه الميمة ؟  ()فمماذا اختار النبي 
ف كاف المناسب لميمة التجسس بمعادف الرجاؿ وأف حذيفة بف يما ()إف معرفة الرسوؿ      

 وذا بديية وذكاء كبير وقدرتو عمى إحتواء المواقف الصعبة .  ،عمى األحزاب فيو شجاع
 

فمضيت كأنما أمشى في حماـ  :ويذكر حذيفة بف اليماف قصتو مع ىذه الميمة يقوؿ حذيفة    
ف أرميو ثـ ذكرت فوضعت سيمًا في كبد القوس، وأردت أ  ،فإذا أبو سفياف يصمى ظيره بالنار

 ))ال تذعرىـ عمًي(( ولو رميتو ألصبتو ثـ دخل القوـ ودخمت معيـ . ()قوؿ رسوؿ هللا 
 وقاؿ أبو سفياف ليأخذ كل رجل منكـ بيد جميسو .

 فضربت بيدؼ عمى يد الذؼ عمى يميني  :قاؿ حذيفة
 ؟مف أنت  :فقمت
 معاوية بف أبي سفياف ثـ ضربت بيدؼ عمى يد شمالي . :قاؿ
 مف أنت ؟  :متفق

 عمر بف العاص.  :قاؿ
                                                 

 ( المصدر السابق . (ٔ
 . ٖٖٚ،صٕف كثير،ج. البداية والنياية: ألبٗٔٗٔ( مختر صحيح مسمـ: كتاب الجياد والسير، رقـ الحديث (ٕ
( المصدر نفسو . وانظر بيف العقيدة والقيادة: محمود شيت خطاب، دار القمـ، دمشق، الطبعة األولى، (ٖ

 . ٕٕٔـ، صٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔ
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وبيذا تخمص مف المأزؽ الذؼ ربما  ،وىكذا بدرىـ بالمسألة حتى ال يتيح ليـ فرصة ليسألوه       
( كما أف حذيفة كاف يتمتع باالنضباط العسكرؼ وذلؾ بالتزامو أوامر النبي ) ،كاف أودػ بحياتو

بسيمو ولكف الطاعة والسمع لمقائد كاف أولى بأف ال يذعرىـ رغـ أنو أراد أف يصيب أبو سفياف 
  .(ٔ)مف ذلؾ
فأتيت رسوؿ هللا  ،))فرجعت كأنما أمشي في حماـ (ويذكر حذيفة بف اليماف )رضي هللا عنو     

(وأصابني البرد حيف رجعت وقررت )،  ( فأخبرت رسوؿ هللا وألبسني فضل عباءة كانت )
( )) قـ يا فمما أصبحت قاؿ رسوؿ هللا ) ،لصبحفمـ أبرح نائمًا حتى ا  ،عميو يصمى فييا

 نوماف(( . 
عندما سار لمعرفة خبر األحزاب في جو بارد ماطر شديد  ،إف ما حدث لحذيفة بف اليماف    

ذا بو ال يشعر ليذا الجو البارد وتالزمو ىذه الحالة مدة بقائو بيف األحزاب وحتى عاد إلى  الريح وا 
 ىذه كرامة يمُف هللا بيا عمى عباده المؤمنيف .  الشؾ أف  -معسكر المسمميف  

( مع حذيفو وترفقو بو ولـ تمنعو صالة الميل وحالوة المناجاة مف التمطف إف لطف النبي )    
( فشممو بكسائو الذؼ يصمي فيو دليل عمى محبتو النبي )  ،بحذيفو الذؼ جاء بأحسف األخبار

حتى أتـ  ،ممفوفا بردائو عميو الصالة والسالـ لمصحابي حذيفو )رضى هللا عنو( الذؼ تركو
 صالتو . 

 
 
 

  :دمحم بن مسممة وميمة قتل كعب بن األشرف
. صحابي جميل تميز (ٕ)دمحم بف َمْسَممة بف خالد االنصارؼ األوسي حميف بني عبد األشيل     

و لميمة قتل بالشجاعة والوفاء بالعيد والكممة واإلخالص الشديد لإلسالـ وىذه المميزات رشحت
كعب بف األشرؼ الييودؼ وىو أحد سادات الييود وكاف كعب بف األشرؼ ينتسب إلى قبيمة 

فقدـ المدينة وحالف ييود بني النضير وتزوج  ،كاف أبوه قد أصاب دمًا في الجاىمية  ،طىء
 . (ٖ)عقيمة بنت أبي الحقيق فولدت لو كعباً 

                                                 

 ( المصدر السابق. (ٔ
 . ٕٕٙ، صٗ( أسد الغابة: ابف األثير، ج(ٕ
 . ٗ٘-ٖ٘، صٕر،ج. وانظر: البداية والنياية: البف كثيٖٛٔ، صٖ( السيرة البف ىشاـ، ج(ٖ
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د غاظو انتصار المسمميف عمى قريش في معركة وق ،ناصب اإلسالـ العداء  ،وكاف شاعراً       
 ،ويحرض قريش عمى الثأر لقتالىـ الذيف كاف ينوح عمييـ ()بدر فسافر إلى مكة ييجو النبي 

 ويبكييـ في شعره ويدعو إلى القضاء عمى اإلسالـ والمسمميف . 
 ،المسمميف باليجاء وتشجيع قريش لمحاربة ()استمر كعب بف األشرؼ في أذية الرسوؿ        

قاؿ أنتـ أىدػ منيـ  ،أديننا أحُب إلى هللا أـ ديف دمحم وأصحابو ،أناشدؾ هللا :فقاؿ لو أبو سفياف
 . (ٔ)سبياًل 
وبمغت بو الوقاحة والصمف  ()ثـ خرج مقباًل قد أجمع رأػ المشركيف عمى قتاؿ النبي دمحم      

زوجة  (الحارث )رضى هللا عنيا وشبب بأـ الفضل بنت ،أف يمتد لسانو إلى نساء المسمميف
 .() العباس عـ النبي
  -فقاؿ فييا:
 وتارؾ أـ الفضل بالحػػػػػػػػػـر       أذاىب أنت لـ تحػػػػػػػػػػػمل بمنقبة              

 انعصرت     مف ذػ القوارير والحناء والكتـ تعصر صفراء رادعو لو
 .(ٕ)تشاء شفت كعبًا مف سقـ إحدػ بني عامر ىػػػػػاـ الفؤاد بيا    ولػػػػو 

والمسمميف  ()لقد قاـ الييودؼ ابف األشرؼ بجرائـ كثيرة  وخيانات عديدة لمنبي       
والمسممات وكل جريمو تعد نقضًا لمعيد تستوجب عقوبة القتل وصار محاربًا ميدور الدـ ولذلؾ 

 بقتمو .  ()أمر النبي 
مف لكعب بف  ()قاؿ رسوؿ هللا  :هللا  قاؿ روػ البخارؼ في صحيحو عف جابر بف عبد     

 األشرؼ فإنو قد أذػ هللا ورسولو . فقاـ دمحم بف سممة . 
 أنا يا رسوؿ هللا تحب أف أقتمو ؟ :فقاؿ
 ))نعـ(( .  :قاؿ
 فأذف لي أف أقوؿ شيئًا . :قاؿ

 .(ٖ) قاؿ:)) قل((
أستعد لقتل كعب بف األشرؼ وتذكر كتب السيرة أف دمحم بف مسممة مكث ثالثة أياـ بعد أف      

 ( ؟ (لـ تركت الطعاـ والشراب(( فدعاه فقاؿ لو ()ال يأكل وال يشرب ُفذكر ذلؾ لرسوؿ هللا 
 قمت لؾ قواًل ال أدرؼ ىل أفيف بو أـ ال . ،يا رسوؿ هللا :فقاؿ

 ( (( )) إنما عميؾ الجيدفقاؿ رسوؿ هللا )
                                                 

 ( المصدر السابق . (ٔ
 ( المصدر السابق .(ٕ
 . ٖٚٓٗ( صحيح البخارؼ: كتاب المغازؼ، رقـ الحديث، ص(ٖ
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 فقاؿ البد لنا أف نقوؿ .
 .(ٔ) ((لكـ )) قولوا ما بدا :قاؿ

 ثـ وجييـ . ،ثـ مشى معيـ إلى البقيع الغرقد
 .(ٕ)( (الميـ أعنيـ ،)) انطمقوا عمى اسـ هللا :فقاؿ

( عمى إعطاء الميمة إلى دمحم بف مسممة بعد ما تفرس فيو القدرة عمى الوفاء وافق النبي )      
بو الغـ واليـ ألنو قاؿ قواًل  بالكممة والعيد وىذا ما نراه حينما امتنع عف الشراب والطعاـ وأصا

يخشى أال يستطيع الوفاء بو ونالحع أف دمحم بف مسممة شديد الفطنة وعرؼ أف الحرب خدعة 
 ( بذلؾ . يحتاج فييا إلى المكر والخديعة لمقضاء عمى العدو وقد أذف لو الرسوؿ )

 فذىب دمحم بف مسممة إلى كعب بف األشرؼ .
ني قد أتيتؾ  ((دقة )يقصد دمحمًا )إف ىذا الرجل قد سألنا ص :فقاؿ نو قد عنانا، وا  وا 

وقد  ،إنا قد اتبعناه فال نحب أف ندعو حتى ننظر إلى أؼ شيء يصير شأنو ،أستسمفؾ
 أردنا أف تسمفنا وسقًا أو وسقيف .

 أرىنوني . :فقاؿ
 وماذا تريد . :قالوا
 أرىنوني نسائكـ . :قاؿ

 ب .قالوا: وكيف نرىنؾ نساءنا وأنت أجمل العر 
 فأرىنوني أبناءكـ . :قاؿ
 .(ٖ)فواعده أف يأتيو ،كيف نرىنؾ أبناءنا ىذا عار عمينا ولكف نرىنؾ الألمة :قالوا

فنزؿ إلييـ كعب مف الحصف  ،وىو أخو كعب مف الرضاعة ،فجاء لياًل ومعو ابو نائمو      
رأيتموني استمكنت  إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمو فإذا :وجاء دمحم بف مسممة برجميف وقاؿ

 مف رأسو فاضربوه فنزؿ كعب وىو ينفح منو ريح الطيب . 
 فقاؿ أتأذف لي أف أشـ رأسؾ ؟ 

قاؿ دونكـ فقتموه ثـ أتوا النبي فأخبروه . كانت خطة دمحم   ،قاؿ نعـ فشمو فمما استمكف منو      
مى الحفاظ عمى سرية بف مسممة محكمة دقيقة أثبتت أنو رجل الميمات الصعبة وقدرتو الفائقة ع

( الميمة في الميمة مع كثرة مف في المدينة مف الييود والمنافقيف خصوصا قد عرض النبي )

                                                 

 . ٘٘، صٕ، البداية والنياية:جٕٙ، صٖ( سيرة ابف ىشاـ: ج(ٔ
 ( المصدر نفسو. (ٕ
 ( المصدر السابق . (ٖ
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مشيد مف الصحابة وجرت فيو المشورة وقد فتح هللا عمى يدؼ ىذا الصحابي قتل ىذا الييودؼ 
  .(ٔ)المعيف

 :عبد هللا بن عتيك وميمة قتل سالم بن أبي الحقيق
وكاف الحييف مف األنصار،  ،ىذه الميمة عبد هللا بف عتيؾ االنصارؼ الخزرجيصاحب         

تصاوؿ الفحميف ال تصنع األوس شيئًا فيو  ()األوس والخزرج كانا يتصاوالف مع رسوؿ هللا 
وفي  ()وهللا ال يذىبوف بيذه فضاًل عمينا عند رسوؿ هللا  :إال قالت الخزرج ()لرسوؿ هللا 

طمع الخزرج في  ()ابت األوس كعب بف األشرؼ في عداوتو لرسوؿ هللا اإلسالـ  ولما أص
 ميمة عظيمة كالتي كانت لألوس .

بعث رىطًا إلى أبي رافع سالـ بف أبي الحقيق  ()أف الرسوؿ  :وفي صحيح البخارؼ        
 .     (ٕ)وكانوا مف الخزرج وأًمر عمييـ عبػػد هللا بف عتيؾ

أف ابو رافع مف ييود بني النضير كثير التحريض عمى الدولة  ،ةوكاف سبب ىذه الميم       
الجعل العظيـ إف ىي قامت  ،حتى إنو جعل لغطفاف ومف حوليا مف قبائل العرب ،اإلسالمية

وأصبح تحريضو عمى الدولة اإلسالمية مف األخطار التي يجب أف يوضع  ()لحر رسوؿ هللا 
أرسل رىط مف الخزرج لكنو أًمر عمييـ عبد هللا بف ( عمى الرغـ مف أف الرسوؿ ) (ٖ)ليا حدٌ 

عتيؾ وفي ىذه الميمة سطع نجـ عبد بف عتيؾ وحمل عمى عاتقو وضع الخطة الدقيقة التي برز 
 فييا حدة ذكاء عبد هللا ويذكر البخارؼ في صحيحو وكتب السيرة ىذه الميمة الكبيرة . 

خزرج حيث توجيت ىذه السرية إلى خيبر ( إلى أبي رافع رىط مف البعث رسوؿ هللا )       
وقد غربت الشمس وراح الناس  ،حيث يسكف أبي رافع في حصف لو ىناؾ فمما دنت السرية

اجمسوا مكانكـ فإني منطمق ومتمطف لمبواب لعمي أف  :قاؿ عبد هللا بف عتيؾ ألصحابو ،بسرحيـ
وقد دخل الناس فيتف  ،ثـ تقنع بثوبو كأنو يقضي حاجتو ،فأقبل حتى دنا مف الباب ،أدخل
ثـ  ،فدخل فكمف  ،فإني إريد أف أغمق الباب ،إف كنت تريد الدخوؿ فادخل ،يا عبد هللا :البواب

أف عبد هللا بف عتيؾ أدرؾ نفرًا مف أصحاب أبي  :غمقت األغاليق عمى وتد وقد جاء في البخارؼ 
د إليو،  وكمما دخل ثـ صع ،فكمف حتى ذىب أىل سمره ،رافع يسمروف عنده وكاف في عاللي لو

 .(ٗ)بابا أغمقو عميو مف الداخل حتى اليحوؿ أحد بينو وبيف تنفيذ العقوبة بحق أبي رافع
                                                 

 .  ٘٘ٗ( السيرة النبوية: الصالبي، ص(ٔ
 . ٓٗ-ٖٛ. أنظر: صحيح البخارؼ: كتاب المغازؼ، رقـ الحديث، ٜٓٔ-ٛٓٔ، صٖبف األثير،ج( اسد الغابة: ا(ٕ
. ٕٕٔ. انظر: قراءة سياسية لمسيرة النبوية، دمحم قمعجي، صٜٛٔ،صٖ( البداية والنياية: البف كثير،ج(ٖ

 . ٜٖٙوانظر: لمصالبي، ص
 ( المصدر السابق. (ٗ
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ال يدرؼ أيف  ،فانتيى عبد هللا بف عتيؾ إلى أبى رافع فإذا ىو في بيت مظمـ وسط عيالو      
 قاؿ مف ىذا ؟  ،فقمت يا أبا رافع :قاؿ أبف عتيؾ ،ىو في البيت

 ،ثـ خرجت في البيت ،بف عتيؾ فأىويت نحو الصوت فأضربو ضربة بالسيف وصاحأ :قاؿ    
 فقمت ما ىذا الصوت يا أبا رافع ؟ ،فمكثت غير بعيد ثـ دخمت إليو مرة أخرػ 

ثـ قمت فوضعت ظبة السيف في   ،ألمؾ الويل إف رجاًل في البيت ضربني بالسيف :فقاؿ
  .(ٔ)بطنو حتى أخذ في ظيره فعرفت أني قتمتو

وقد ذكرت كتب السيرة أف امرأة أبي رافع حينما ُضرب بالسيف صاحت فأراد عبد هللا بف       
 .(ٕ)( قد نياىـ عف قتل النساء والصبياف ألف رسوؿ هللا ) ،ثـ كف عف ذلؾ ،عتيؾ قتميا

فجعمت أفتح األبواب بابًا بابًا  ،ويذكر عبد هللا بف عتيؾ أنو حينما فرغ مف ضربو بالسيف      
حتى انتييت إلى درجة مف السمـ فوضعت رجمي وأنا أرػ أني قد انتييت إلى األرض فوقعت في 

ال أخرج  :فانكسرت ساقى فعصبتيا بعمامة ثـ انطمقت حتى جمست عمى الباب فقمت ،ليمة مقمرة
 الميمة حتى أعمـ أقتمتو ؟ 

أىل الحجاز، فانطمقت أنعى أبا رافع تاجر  :فمما صاح الديؾ قاـ الناعي عمى السور فقاؿ    
ابسط رجمؾ  :( فحدثتو فقاؿفانتييت إلى النبي )  ،فقد قتل هللا أبا رافع :إلى أصحابي فقمت

  .(ٖ)فبسطت رجمي فمسحيا فكأنما لـ أشتكيا قط
ونجد بعض المالحظات المستفادة مف ىذه الميمة والتي يمكف أف نعرؼ مف خالليا سبب     

ليؾ بعضيا( لعبد هللا اختيار النبي )   -:بف عتيؾ وأف يكوف أميرًا عمى ىذه السرية وا 
أف ابف عتيؾ كاف يرطف بمغة الييود وأنو استخدميا مع أبي رافع وأىل بيتو فكانت وسيمة  .ٔ

 ألف يدخل بيت أبي رافع مطمئنًا ألنو خاطبو بمغتو. 
ييامو بأ .ٕ نو يقضي الذكاء الشديد لعبد هللا بف عتيؾ وقدرتو عمى التمويو عمى الحارس وا 

 حاجتو منع الحارس مف النظر في وجيو . 
ظل يمشي بيا وكأنو ال يشكو مف  ،مف كرامات هللا لعبد هللا بف عتيؾ رغـ كسر رجمو .ٖ

 .(ٗ)( فمسح عمييا فبرأت شيء حتى وصل إلى النبي )
( واألخالؽ الرفيعة التي تمتع بيا عبد هللا بف عتيؾ السمع والطاعة ألوامر النبي ) .ٗ

لـ يقتل امرأة أبي رافع رغـ أنيا قد صاحت وكانت تتسبب في فضح أمره وقتمو  وذلؾ أنو
                                                 

 ( المصدر السابق . (ٔ
 ( المصدر السابق . (ٕ
 . ٓٗٓٗ-ٜٖٓٗ( صحيح البخارؼ: كتاب المغازؼ، رقـ الحديث (ٖ
 ( المصدر السابق . (ٗ
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( بعدـ قتل إال أنو رضي هللا عنو كف عنيا واضعًا نصب عينيو وصية النبي الكريـ )
 النساء والشيوخ والصبياف .

الحرص عمى إتماـ الميمة والتأكد مف ذلؾ ورغـ خطورة األمر وكسر ساؽ عبد هللا بف  .٘
 قد مكث في الحصف حتى تأكد مف مقتل أبي رافع .عتيؾ ف

 الخـاتمــــــة
( لو معرفة كبيرة في معادف الرجاؿ وِفراسة بارعة في أكتشاؼ مما ال شؾ فيو أف الرسوؿ )    

مف لو القدرة عمى تنفيذ الميمة وتعددت الطرؽ في إختيار الرجاؿ المناسبيف حسب الميمة 
ية واإلستخباراتية والتجسسية واإلعالمية والقيادية وقد حقق الرجاؿ المطموبة وقد تنوعت بيف الفدائ

( نجاحات باىرة أغاضت األعداء وأرىبت مف كاف توسوس لو نفسو الذيف اختارىـ النبي )
بالتطاوؿ عمى اإلسالـ وأىمو، والصحابة الكراـ الذيف ذكروا في البحث بعض النماذج الرائعة التي 

الحسنة والمدرسة في المبادغ والقيـ اإلسالمية والشجاعة في تنفيذ  والقدوة ،يضرب بيا المثل
 يتعمـ منيـ الشباب المسمـ في كل وقت.  ،الميمات الموكمة إلييـ

  :وقد توصمت إلى نتائج ميمة من ىذا البحث
تنوعت تعريفات الِفراسة بإختالؼ طبيعتيا فيي أما ربانية فيي نور يقذفو هللا في قمب  .ٔ

ما  ،المؤمف ما رياضة  ،تفحص في ىيئات وأحواؿ الناس لمتعرؼ عمى ما في باطنيـوا  وا 
 ذىنية جسدية. 

الِفراسة مشروعة في اإلسالـ ما دامت في حدود التفحص والتثبت لألمور وال تكوف طريقًا  .ٕ
 لمقضاء والحكـ مالـ تقترف بدليل وبرىاف. 

ئج التي تحققت دلت عمى والنتا ،إف طريقة اختيار الرجاؿ والمواصفات التي يتمتعوف بيا .ٖ
 ( في فراسة الرجاؿ واختيارىـ. قدرة الرسوؿ الكريـ )

تعدد الميمات بيف الفدائية واإلعالمية والتجسسية والقيادية داللة عمى تنوع ميارات  .ٗ
والمسمميف اليـو  ،وأنيـ الرجاؿ األقوياء واألفذاف لكل ميمة ،المسمميف في كافة المجاالت

 يمات وبجدارة كما فعل احدادىـ. قادريف عمى تنفيذ الم
إف نماذج الميمات لبعض الصحابة التي تعرض ليا البحث، تعطى صورة واضحة عف  .٘

جوانب الميمة وكيفية تنفيذىا ونتائجيا فتسمط الضوء عمى مسمسل كامل مف الخطوات 
الناجحة والتخطيط المنظـ يمكف االستفادة منيا وفي السيرة العديد مف الميمات بحاجة 

 دارسة عميقة ليتعمـ منيا األجياؿ . ل
 . وفي الختام اسأل هللا التوفيق في خدمة السيرة النبوية والحمد هلل رب العالمين


