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قد يتسأل البعض عندددما نتثددد  عددث التوشيدد  الشددتوج االسددتراتيجي لهددا ا أقثهنددا  دد ا 

النشددأة إ  م مددث يتتبدد  سدديرة الرسددول  رغد  أندي يونداني  الهصطلح في سيرة الهصطتى  

 بهعنا ددا البسدديطي   ددي  , ةألم االسددتراتيجي يددوقث أنددي األسددار للتتددر االسددتراتيجي

 . توظيف كافة اإلمتانات والتنسي  فيها بينها للوصول  لى الهدف

سددب  بتعلددي كددط الهصددطلثات , ومددث األمكلددة علددى  لدد  مددا  كرتددي بعددض  فالرسددول 

وم  ددو أول مددث جهدد  الرمدداة فددي كتلددة واةدددة أج مجهوعددة واةدددة, الهصادر مث أم نددابلي

ولتث الثقيقة الكابتة فددي اايددات القر نيددة واألةاديددة النبويددة والروايددات التاري يددة أم نبينددا 

 .و أول مث جه  الرماة في متام واةد و ل  في غزوة أةد الشهيرة  

يهانيددة اليدد يلة التددي عنددد  لتددث الثصدديلة اإل  وقد أستتاد نابليوم مددث غددزوات الرسددول  

  ي التي جعلتي يهزم.

م, كتددم مو ددي ديددام  لددى ولددد  ددارت الهلقددم بددأبي 1967وةينها انتسر العرب في ةددرب  

اليهددود علددى العددرب أنهدد  قددرموا ووعددوا م لتاتدد    انتصدداراالستراتيجية قائاًل ليي   م سبم  

 مث قرأ ا ل  يتههها. العسترية و م السبم في  زيهة العرب أنه  ل  يقرموا م لتات  و

وفددي سدديرة   بعديث بصديرة وعقدط مسدتنير  أم العرب ل  يقرموا سديرة النبدي  وأنا أقول ي  

األعلددى, ويبدددوا  دد ا   يالجوا ر الكهينددة, فهددو أول مددث وددد  الهدددف االسددتراتيج  النبي  

ي )) اقددرأ باسدد  ربدد  الدد ج .لدد  .....   وادثًا في اايات األولى التي نزلددع علددى النبددي

مددث األيهددام بددالتطرة  لددى اإليهددام   اايات,. فقد كانع دعوة  لى ال ات لتنقددط  النبددي 1((

, فجهدد  2بالوةي, شدد  اتسددعع الدددائرة فنددزل قولددي تعددالى )) وأندد ر عشدديرت  األقددربيث ((

عشيرتي بني  ا   ش  قال لهدد  ي كلهددة واةدددة تثتهددوم بهددا العددرب وتقددودوم بهددا العجدد , 

 فقال لي أبو لهمي واهلل ال نطي   لدد , و دد ا الهدددف االسددتراتيجي الدد ج جددا  بددي النبددي  

 و أعلى وأفيط  دف على ظهددر البسدديطة فالتددط ي دمددي ويقدددم فددي سددبيط التيددثيات, 

عامددًا فددي مركددز دراسددات رانددد لبر ددث بأمريتددا  كددر أةددد   بينها نجددد أنددي مندد  شالشدديث

الباةكيث أم الهدف االستراتيجي األعلددى ألمريتددا قاصددر, و لدد  ألنهدد  ةصددرو  فددي األمددث 
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تهكددط   لرأينددا كددط .طددوة يتعلهددا  القومي, وا ا نظرنا بعقط استراتيجي  لى سدديرة النبددي  

 عهاًل استراتيجيًا  وفترًا استراتيجيًا.

تة يهت  ببنا  الترد قبددط بنددا  األمددة ويعددد  أ.القددًا وعقيدددة وسددلوكًا, وةينهددا فقد كام في م

وصط الهدينة الهنورة بدأ ببنا األمة, فتلي بنا  التددرد شالشددة وعشددريث عامددًا بينهددا لدد  يتلتددي 

بدديث     بددي اله ا.دداة  أبنا  األمة سوى تس  سنوات وتسعة أ هر وتسعة أيددام, وكددام أول مددا بددد 

ر, شدد  بنددى الهسددجد النبددوج الشددريف, شدد  بدددأ بالبنددا  الددديني الههدداجريث واألنصددا

واالجتهدداعي  واالقتصددادج والتجددارج مددث .ددالل الصددثيتة التددي أصدددر ا, وكانددع تثهددط 

 اشنيث وأربعيث مادة دستورية.

والتددي مددث الههتددث أم تددأتي قددوة مددث   عث الجانم األمني للهدينة الهنورة  ول  يغتط النبي  

ام, لهدد ا كددام يبعددة سددرايا , فتانددع تلدد  السددرايا بهكابددة فددرق العدا  فتدددمر  دد ا التيدد 

اسددتطالعية, الهدددف منهددا التعددرف علددى األر  والقبائددط ةددول الهدينددة وتوشيدد  العالقددات 

 معها, باإلدافة  لى  رجاف التتار وت ويته .

قاصدددًا الثددرب فيهددا, و نهددا .ددر  ألجددط عهددط   ش  كانع غددزوة بدددر, ولدد  يتددث النبددي  

, وال ي تددى أم ةيددارة قددري  فددر  ةصددار اقتصدادج علددى قدري اسددتراتيجي, و ددو ي 

االقتصدداد, فقددد جعلددوا العددرب   مبنية على االقتصاد, بط  م الددديث عنددد   كددام مبنيددًا علددى

تتعددوا يأتوم بكالشهائددة صددن   لددى متددة مددث اجددط أم يدداتي  دد ال  لزيددارة  دد   األصددنام فين

 بهاله .

وكام الهدف مث توزي  الشددرف بدديث القبائددط الهتيددة كالرفددادة والسددقاية وغير ددا اقتصدداديًا 

مث الدرجة األولى, كها  و الثددال بالنسددبة للعولهددة الثديكددة, بينهددا نجددد أم جددو ر الثيدداة 

 عند الهسلهيث  و األيهام باهلل.

 رية ككيرة أ ههايو.رجع قري  بعدة كاملة جا زة للقتال, ولها أ داف عست

وعلى الهسلهيث, وةتددش   صددية قددري  معنويددًا أمددام العددرب, وكددام   القيا  على النبي  

 .يارام  ما االنسثاب واما الهواجهة. أمام النبي 

أما .يار االنسثاب فإني يدد دج  لددى تهددويث أمددر الهسددلهيث وتهدد  قددري  وتشددجيعها علددى 

دج ةددال النصددر  لددى  تعزيددز متانددة الهسددلهيث مهاجهة الهدينة, وأما .يار الهواجهة فإني يددو

 و يبته  عث قري  والعرب جهيعًا ل ل   شر الهواجهة.



يدددع  كيانهددا,  لدى الجهدة الدا.ليدة    توجدي النبدي  وقبط الهواجهة م  العدددو ال ددارجي,  

منثصددر    فقد كانع بنود بيعة العقبددة الكانيددة تشددير  لددى أم دفددان األنصددار عددث الرسددول

 لددى أصددثابي   , أمددا .ددار  الهدينددة فالوددد  م تلددف, لدد ا توجددي النبددي  3دا.ط الهدينددة

و ددو أعدددل   و دد    ددي قهددة العدالددة منددي    4يستشير    ويطلم صراةة موقددف األنصددار

 النار.

ةيدة أكدد أندي ال يهتدث أم يتدوم شهدة  ليددي التتددر اإلنسدداني الثدددية,    طو  ا مددا توصدد 

مهها كانددع قددوة الهثددار وجبروتددي, وأم الظلدد  نهايتددي ال سددرام انتصار ةتى تثق  العدالة  

 والتشط.

يتثددرى العدالددة سددوا  كانددع  ددرعية أم ودددعية, كيددف ال و ددو الدد ج   وله ا كام النبددي  

)و ددو   5قالي ةير بدار عبددد اهلل بددث جدددعام ةلتددًا لددو دفعيددع  ليددي فددي اإلسددالم ألجبددع

أةتددرم كددط   الثلف ال ج  يسهى ةلف التيددول والدد ج تعهددد بنصددرة الهظلددوم ( فددالنبي  

 ع ال تعار  الوةي اإللهي.قي  العدالة ول  يرفيها ةتى مث الجانم الجا لي مادام

وقد  كر األستا  / مثهددد ةسددنيث  يتددط أم القائددد االنجليددزج الدد ج  ددزم رومددط الهلقددم 

يكعلم الصثرا  في ةرب العلهدديث الشددهيرة جددا  لزيددارة العلهدديث فسددالي كيددف يهتددث لقددوة 

 بدانه  يثداربوم مدث أجدط قيدية  فالبدد للجندود أم يقتنعدواأم تنتصر إ قال لي ي بالعدالة,  

عادلة, والبد أم يقتندد  الشددعم كدد ل  أنددي يثددارب مددث أجددط قيددية عادلددة, والبددد للعددال  

 ك ل  أم يتوم م يدًا له   القيية.

واليوم وعلى الرغ  مث أمريتا اسددتطاعع  سددقاد بغددداد بقددوة السددالت  ال أنهددا تددورتث فددي 

  ددو أول مددث ا ددت  بعدالددةمشدداكط عديدددة بسددبم عدددم عدالددة قيدديتها, ونبينددا التددري  

الصددريثة علددى القتددال, واقتندداعه   , اسددته   لددى رأج األنصددار, ورأى مددوافقته القيددية

بعدالة قيدديته , فسددر بدد ل  ووعددد   بالنصددر, وبدددأ بات ددا  التدددابير لتثقيدد  األ ددداف 

, وأ ددداف الهرجوة, و    الهداف منها مددا  ددو قصددير الهدددى ومنهددا مددا  ددو بعيددد الهدددى

عالهيددة وليسددع عولهيددة, ألم العولهددة تريددد اةددتالل العددال  شقافيدداً وةيدداريًا و اإلسددالم 

جددا  بشدديرًا وندد يرًا للعددالهيث يريددد أم يددد.ط جهيدد  العددال  فددي   اقتصاديًا, بينها النبددي  

 الجنة وينق    مث الجهط والت لف والييان.
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.اصددة, فغددزوة  ةلرأيندا فدي كدط غدزوة مدرسدة اسدتراتيجي  غزوات النبددي او  ا ما تأملن

مددث أةددد الهشددركيث القتددال معددي ةتددى   بدر كانع  يهانية الهثددور, لدد ل  رفددض النبددي  

وأمددا غددزوة أةددد فددي مدرسددة فددي الههددارات التتتيتددة, وأمددا غددزوة ال ندددق فهددي   ,6أسل 

مدرسة في الههارات الدفاعية. ينها غددزوة الثديبيددة مدرسددة فددي قددوة السددالم, و  ا مددا تدد  

 عر      الغزوات بالطريقة الصثيثة فإم البشرية جهعا  سوف تنتت  بها.

زوة بدددر فهددزم فددي معركددة بددالد ومث  نا فإم عبددد الددرةهث الغددافقي لدد  يسددتتد مددث غدد 

الشهدا  بسبم ا.تالف الديث, أمددا قددري  فتانددع تريددد تقويددة معنويددات أفردا ددا بددالطبول 

ركز علددى القددوة اإليهانيددة مدد  دراسددة متأنيددة ودقيقددة, يبددة   والدفوف والشعر, لتث النبي  

منددي العيوم, ويثصي أعداد الهشددركيث وقددوته , ةتددى أوقدد  الر بددة فددي قلددوبه , واسددتتاد  

 الهسلهوم معلومات دقيقة.

بجهيدد  األسددباب الههتنددة جددا  التسددديد الهعنددوج مددث اهلل سددبثاني وبعددد أ.دد  النبددي 

عندددما  وتعددالى, و تدد ا   ا أ.دد  الهسددل  باألسددباب فددإم اهلل يسدددد مددا نقدد , فددالنبي

الغددار واال.تتددا  والتهويددي, ولدد      م  لى غار شور كام قد التهس كددط األسددباب مددث ا.تيددار

ب   ال بقية باقية, فجا  اللطف اإللهي فددأمر العنتبددوت أم تنسدده .يوتهددا, ولهددا وقددف أبددو ي

جهط على باب الغار قالي واهلل  نهها لتددي  دد ا الغددار, فقددال أةددد   ي  م علددى  دد ا الغددار 

 بيتًا للعنتبوت بني قبط أم تولد يا أبا جهط .

َ  سدبثاني  ال  ولها رأى اهلل عز وجط ال ددوف فددي قلددوب بعددض الصددثابة كهددا قدد  يفَجاِدلفوندَ

رفوَم َ  َينظددف َوِت َو ددف ى اَلهددَ اقفوَم ِ لددَ ا يفسددَ يَََث َكَأنََهددَ َدَما َتبددَ ي اَلثددَ َِ َبعددَ 7  فددِ
  ,تددد.ط بالنصددر

ووعددد   بإةدددى الطددائتتيث, وأنددزل األمددث علدديه , فغشدديه  النعددار فندداموا ولدد  يبدد   ال 

يثرسدده , شدد  أرسددط علدديه  األمطددار ال تيتددة فاسددتيقظوا أ دددا  مطه نددي  لددى   رسول  

نصر اهلل عزوجط, و ناك فددرق بدديث األمددث والطهأنينددة, فالطهأنينددة  تتعلدد  بالقلددم, بينهددا 

تأملنددا اايددات القر نيددة لرأينددا  م اهلل عددز وجددط كلهددا  كددر  لهشدداعر, ولددويتعلدد  األمددث با

ِي  َأالطهأنينة  كر معها القلم قال تعالى   ِ َكِر اللدََ وبفهف  بدِ ِ ثَف قفلدف وا َوَتَطهدَ ِ يَث  َمندف ِ َكِر   الالدََ بدِ

 .8 اللََِي َتَطَهِ ثَف اَلقفلفوبف

وكام مث عادة العرب في الهعارك أنه  يقتوم أمددام بعيدده , شدد  تبدددأ الهعركددة مددا بدديث كددر 

فاست دم تتتيتًا  .ددر ةيددة رص الصددثابة فددي صددتوف لتعددويض التددرق   وفر, أما النبي  
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في ميزام القوى بيني وبيث الهشددركيث, ألم الددرص بدديث الصددتوف يددوفر قددوة اةتياتيددة عنددد 

أج .لددط, و دد   القددوة يهتددث االسددتعانة بهددا لرتدد  ال لددط أو القائد يلجأ  ليها عند ةدددو   

 االلتتاف على األعدا , و    االستراتيجية يأ.  بها العل  الثدية.

قبدط  دو فددي  دد   الغددزوة ولدد  تعهددد ا العددرب  ومث األمور الهبدعة التي عهلهددا النبددي 

القائددد علددى الهعركددة , ةية بني العري  فددي متددام  مددث يشددرف منددي  ودعي لهركز القيادة

 ويسيطر على مجريتها.

و لدد  ةدديث أمددر   اسدتطان أم يثيدد سدالت الترسدام  ومث األمددور الهبدعددة أييددًا أنددي  

 الصثابة أم يبقوا في أماكنه  فا ا غشيه  الهشركوم رمو   بالنبط.

ر , ويعتبدد 9يعل  أ هية الرمددي ويقددول  دائهددًا ي )) أال  م القددوة فددي الرمددي ((  وكام الرسول  

 الرمي في العصر الثدية مث األسناد الهام في الهعارك.

وأ.يرًا ي لو ل  تتث لغزوة بدر أ هية كبددرى لهددا أتلدد  اهلل عددز وجددط عليهددا اسدد  الترقددام, 

فهددي فرقددام بدديث الثدد  والباتددط, فرقددام بدديث التتددر العسددترج والتتددر االسددتراتيجي, 

 وفرقام بيث ككير مث األمور.

يث, وأم جعلنددا مددث أتبددان  دد ا النبددي األمدديث, صددلى اهلل عليددي نثهددد اهلل أم جعلنددا مسددله

 وعلى  لي وصثبي أجهعيث.

 

 

 

 
 . 1522/    3والثة عليي و م مث علهي ش  نسيي صثيح مسل  باب فيط الرمي  9


