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مشاكرات الرسكؿ (ص)الصحابو في الغزكات
أحمد مطر خظير
كمية التربيو /االصمعي
الشكرل في المغة  :الشكرل كالمشكرة بضـ الشيػف أم شاكره في األمر( 1
) إما مفيكـ الشكرل في المغة فيك استخراج أك أست ظىار أمر مف أألمكر) 2 ( ،
فيقاؿ صار ىذا الشيء شكرل بيف القكـ إذا تشاكركا فيو كىك فعؿ مف المشاكرة كىك
المفاكضة في الكالـ ليضير الحؽ أم ال ينفردكف بأمر حتى يشاكركا غيرىـ فيو ،
كقكلو تعالى (كشاكرىـ في أألمر )( ،

 ) 3أم في أمر الحرب تطيبا" لقمكبيـ أم

استخرج أراءىـ كأستعمـ ما عندىـ  ،كقكلو تعالى ( فأشارت إليو )( ،

 ) 4أإلشارة

االيماء باليد أك الرأس أم أكمأت اليو كىي ترادؼ النطؽ في فيـ المعنى كـ لك
أستأذنو في شىء فأ شار بيده كرأسو أف يفعؿ أك اليفعؿ) 5 (.
الشكرل أصطالحا" :قاؿ تعالى( :كأمرىـ شكرل بينيـ) (

 ) 6أم يتشاكركف في

أالمكر .كالشكرل مصدر شاكرتو  ،مثؿ البشرل كالذكرل كنحكه  .الشكرل ألمغة
لمجماعو كمسيار لمعقكؿ كسبب الى الصكاب ،كما تشاكر قكـ أالىدكا  .كقد قاؿ
الحكيـ:

برأم لبيب أك مشكرة حازـ

اذا بمغ الرأم المشكره فاستعف
كال تجعؿ الشكرل عميؾ غضاضو
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فمدح اهلل المشاكره في االمكر بمدح القكـ الذيف كانكا يمتثمكف ذلؾ كقد كاف النبي (
صمى اهلل عميو كسمـ ) يشاكر اصحابو في االراء المتعمقو بمصالح الحركب .كذلؾ
في االراء كثير كلـ يكف يتشاكرىـ في االحكاـ ،النيا منزلو مف عند اهلل عمى جميع
االقساـ مف الفرص كالندب كالمكركه كالمباح كالحراـ  .فأما الصحابو بعد استشار اهلل
تعالى بو عمينا فكانكا يتشاكركف) 7 ( .
الشكرل في االسالـ
جاءت مادة الشكرل بالقرءاف الكريـ في مكاطف ثالثو  ،احداىا خاص عف الحديث
عف االسره كمشكالتيا  ،فجعؿ القرءاف(التشاكر كسيمو مف كسائؿ الفصؿ في ىذه
المشكالت كقاؿ عندما قاؿ عف الرضاعو كنظاميا كمسؤكليتيا قكلو تعالى(كالكالدات
يرضعف اكالدىف حكليف كامميف لمف اراد اف يتـ الرضاعو كعمى المكلكد لو رزقيف
ككسكتيف بالمعركؼ ال تكمؼ نفسا اال كسعيا التضار كالده بكلدىا كالمكلكد لو بكلده
كعمى الكارث مثؿ ذلؾ فاف اراد فصاال عف تراض منييما كتشاكر فال جناح عمييـ
)( )8اما المكطناف االخراف فاف الشكرل فييما تقترف (باالمر) الذم ىك السياسو
كالشؤف البشريو كجكانبيا الدنيكيو  .ففي الحديث عف غزكة احد كنتائج القتاؿ
يخاطب اهلل تعالى الى الرسكؿ (ص) ((فبما رحمة مف اهلل لنت ليـ  ،كلككنت فظا
غميظ القمب النفضك مف حكلؾ ،فاعؼ عنيـ كاستغفر ليـ كشاكرىـ في االمر)) ( )9
ك المكطف االخير الذم تحدث فيو القراف با لؿفظ عف الشكرل جاء في معرض تعداد
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اكصاؼ المؤمنيف (كالذيف استجابك لربيـ كاقامك الصالة كامرىـ شكرل بينيـ كمما
رزقناىـ ينفقكف ) ()10
كلقد زخرت السنو النبكيو قكال كفعال بالنماذج كالمكاقؼ العديده التي جاءت
تطبيقا كالتزاما بفمسفة الشكرل فالرسكؿ (ص) يقكؿ

( المستشير معاف كالمستشار

مؤتمف) كىك قد شاكر اصحابو في مختمؼ المكاطف كبصدد معضالت متنكعو ..
شاكرىـ في اختيار مكطف القتاؿ يكـ بدر كفي المكقؼ يكـ اسرل بدر كفي غزكة
االحزاب (  )11ك في اتخاذ كسيمو لالعالـ باكقات الصاله حتى اف االجماع قد
استقر عمى اف جميع امكر الدنيا كمصالح الناس قد خضعت عمى عيد الرسكؿ
(ص)  ،كحتى اف بعضيـ ذىب ال اف الشكرل امتد نطاقيا فشمؿ كذلؾ بعضا مف
امكر الديف.
اما خصائص الشكرل كحدكدىا في اإلسالـ
لمشكرل في االسالـ خصائص كحدكد منيا :
-1أنيا جزء مف الديف ،كطاعة اهلل؛ كقدكة صالحو يؤمر بيا األنبياء قبؿ غيرىـ حتى
ال يتعاظـ عمييـ مف يدعكف النزاىو كاالىميو كالفقو فميس بعد االنبياء في الصالح
كالعصمو أحد فالشكرل ىي السبيؿ الى الرأل الجماعي الذم فيو خير الفرد كالمجتمع
.قاؿ عميو الصالة كالسالـ ( اف أمتي التجتمع عمى ضاللو) .
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 -2اف الشكرل يجب اف تتـ في اطار الشريعة كاف تقكـ عمى أخكة المسمميف
كتراحميـ ؛ كعمى ا نيـ أمة اال مر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر التي عمييا نشر
االيماف باهلل عمى أساس التطابؽ الكريـ بيف الغاية كالكسيمة ) 12 (.
 -3اف الشكرل عبارة كبحث عف الحؽ كالصكاب  .ككسيمة لمكشؼ عف المكاىب
كالقدرات كاختبار لمعادف الرجاؿ ،كجمع لمقمكب كتأليؼ بينيا عمى العمـ كالخير
كأاليماف،كتربية لألمة  ،كبناء لقكاىا الفكرية كتنسيؽ لجيكدىا ،كافادة مف كؿ
عناصرىا  ،كأغالؽ ألبكاب الشركر كالفتف كاألحقاد.
-4اف الشكرل تكحيد لمجيكد كربط لجميع مستكيات األمة برباط مف نكر ،لما فيو
قكتيا كتماسكيا كعزة األسالـ كرفعو رايتو  .قاؿ الحسف :ما تشاكر قكـ االىدكا
االرشد أمرىـ .كمع االتفاؽ حكؿ ىذه الخصائص كالحدكد فقد ترؾ االسالـ لممسمميف
حرية تطبيؽ الشكرل كذلؾ كفؽ ظركفيـ كخصائص حياتيـ كلكف شرط عمييـ اف
يتـ ذلؾ التطبيؽ في أطار المنيج الذم كضعو اهلل ليـ كطبقو الرسكؿ الكريـ
كصحابتو رضكاف اهلل عمييـ اجمعيف( )13
 .5المقطكع بو اف امكر الدنيا ككؿ ما لـ يخضع لقرار صريح مف كحي السماء فيك
مادة الشكرل كمكضكع ليا
 .6يرل بعض الباحثيف اف الشكرل في عيد النبي (ص) لـ تكف عمىنطاؽ فردم
غير منظـ  ،كانما كاف ىناؾ مجمس شكرل عدد اعضائو سبعيف عضكا التي عرفت
في كتب التاريخ بالمياجريف االكلييف (رضي اهلل عنيـ) كىي الييئو التي كانت اشبو
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بحككمة الرسكؿ(ص) التي استاثرت فيما بعد بمنصب

الخالفو بدعكل اف الحككمو

مف قريش  .لقكؿ الرسكؿ(ص) (اليزاؿ ىذا االمر في قريش ما بقي منيـ اثناف)
(.)14

نماذج مف شكرل الرسكؿ ( صمى اهلل عميو كسمـ ) ألصحابو

 -1الرسكؿ ( صمى اهلل عميو كسمـ ) يتشاكر مع زكجتو خديجو رضي اهلل عنيا .
لقد كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كثي ار" ما يتداكؿ الكالـ مع زكجتو خديجو
كيتشاكر معيا كمف ذلؾ حينما كاف يتعبد في غار حراء كما كاف مف أ مر الكحي
حيث ذكرت المصادر التاريخيو  ،فجاءه الممؾ فقاؿ لو أقراء فقاؿ ما أنا بقارلء فقاؿ
فأخذني فغطني حتى بمغ مني الجيد ثـ ارسمني فقاؿ  :أقراء فقمت  :ما أنا بقارلء
فاخذني فغطني الثالثو ثـ ارسمني فقاؿ  :أقراء باسـ ربؾ الذم خمؽ ،خمؽ االنساف
مف عمؽ  ،أقراء كربؾ االكرـ الذم عمـ بالقمـ  ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ  ،كانصرفت
راجعا" الى أىمي ،حتى أتيت خديجو فجمست إلى فخذىا مضيفا إلييا فقالت ،يا ابا
القاسـ ايف كنت فكاهلل لقد بعثت رسمي في طمبؾ حتى بمغكا اعمى مكو كرجعك لي (
ثـ حدثتيا بالذم رأيت فقالت أبشر با ابف عـ كاثبت فك الذم نفس خديجو بيده اني
ألرجك اف تككف نبي ىذه أالمة  ) 15 ( .فمما رأل رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ
) ما يصيب أصحابو مف البالء كما ىك فيو مف العافيو بمكانة مف اهلل كمف عمو
ابي طالب كانو اليقدر اف يمنعيـ مما ىـ فيو مف البالء قاؿ ليـ ( لك خرجتـ الى
ارض الحبشة فاف بيا ممكا" ال يظمـ عنده أحد كىي أرض صدؽ حتى يجعؿ اهلل لكـ
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فرجا" مما أنتـ فيو ) فخرج عند ذلؾ المسممكف مف أصحاب رسكؿ اهلل ( صمى اهلل
عميو كسمـ ) الى الحبشة مخافة الفتنو كفرار الى اهلل بدينيـ فكانت اكؿ ىجرة في
االسالـ ) 16 ( .
 -2تشاكر الرسكؿ ( صمى اهلل عميو كسمـ ) مع أصحابو بخصكص أالذاف
لما أطمأف رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ ) بالمدينة كاجتمع اليو أخكانو
مف المياجريف كاجتمع امر االنصار استحكـ أمر االسالـ فقامت الصالة كفرضت
الزكاة كالصياـ كقامت الحدكد كفرض الحالؿ كالحراـ كتبكأ االسالـ بيف أظيرىـ ككاف
ىذا الحي مف االنصار ىـ الذيف تبكؤ الدار كااليماف كقد كاف رسكؿ اهلل حيف قدسيا
أنما يجتمع الناس اليو لمصالة لحيف مكاقيتيا بغير دعكة فيـ رسكؿ اهلل حيف قدميا
أف يجعؿ بكقا" كبكؽ ييكد الذيف يدعكف بو لصالتيـ ثـ كرىو ثـ أمر با لناقكس
فحث ليضرب بو لممسمميف لمصالة (  ) 17فبينما ىـ عمى ذلؾ اذ رأل عبد اهلل بف
زيد بف ثعمبو بف عبد ربو بف الخزرج النداء فأتى رسكؿ اهلل فقاؿ لو يا رسكؿ اهلل أنو
طاؼ بي ىذه الميمة طائؼ مربي رجؿ عميو ثكباف أخضراف يحمؿ ناقكسا" في يده
فقمت لو يا عبد اهلل أتبيع ىذا الناقكس قاؿ كما تصنع بو قاؿ قمت ندعك بو الى
الصالة قاؿ افال ادلؾ عمى خير مف ذلؾ قاؿ قمت كما ىك قاؿ تقكؿ اهلل اكبر اهلل
اكبر اهلل اكبر اشيد اف ال الو اال اهلل اشيد اف ال اهلل االهلل اشيد اف محمدا" رسكؿ
اهلل اشيد اف محمد رسكؿ اهلل حي عمى الصالة حي عمى الصالة حي عمى الفالح
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حي عمى الفالح اهلل اكبر اهلل اكبر ال الو اال اهلل  .فمما اخبر رسكؿ اهلل قاؿ ( انيا
لرؤيا حقا اف شاء اهلل فقـ مع بالؿ فألقاىا عميو فميؤذف بيا فأنو اندل صكتا" منؾ )
فمما اذف بيا بالؿ سمعيا عمر بف الخطاب كىك في بيتو فخرج الى رسكؿ اهلل كىك
يجر رداءه كىك يقكؿ يا نبي اهلل كالذم بعثؾ بالحؽ لقد رأيت مثؿ الذم رأل فقاؿ
رسكؿ اهلل (فممو الحمد عمى ذلؾ ) ( ) 18
شكرل الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ ) ألصحابو في الغزكات.
 -1غزكة بدر الكبرل
سبب الغزكق
لما سمع رسكؿ ( ص ) بأبي سفياف بف حرب مقبال" مف الشاـ في عير
لقريش عظيمو فييا أمكاؿ لقريش كتجارة مف تجارتيـ كفييا ثالثكف رجال" مف قريش
أك أربعكف منيـ مخرمة بف نكفؿ بف أىيب بف عبد مناؼ بف زىرة كعمر بف العاص
بف كائؿ بف ىشاـ  .ندب المسممكف الييـ كقاؿ  :ىذه عير قريش فييا أمكليـ فاخرجكا
ألييا لعؿ اهلل أف ينفمكمكىا فانتدب الناس فخؼ بعضيـ كثقؿ بعضيـ كذلؾ أنيـ لـ
يظنك أف رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ ) يمقى حربا"(  )19ككاف ابك سفياف حيف
دنا مف الحجاز يتحسس االخبار كيسأؿ مف لقي مف الركباف تخكفا"عمى أمكاؿ الناس
حتى أصاب خب ار" مف بعض الركباف أف محمدا" قد أستنفر أصحابو لؾ كلعيرؾ
فحذر عف ذلؾ فأستأجر ضمضـ بف عمرك الغفارم فبعثو الى مكة كأمره أف يأتي
قريشا" يستنفرىـ الى أمكاليـ كيخبرىـ أف محمدا (ص) قد عرض ليا في أصحابو
فخرج ضمضـ بف عمرك سريعا" ألى مكة ) 20 ( .
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استشارة الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ ) ألصحابو
كىنا نرل أف الرسكؿ ( صمى اهلل عميو كسمـ )

حيف أتاه الخبر عف

قريش بمسيرىـ ليمنعكا عيرىـ كيؼ أستشار الناس كأخبرىـ بقدـ قريش كىي
مدججة بالسالح ليمنعكا عيرىـ فقاـ أبك بكر الصديؽ فقاؿ كأحسف ثـ قاـ
عمر بف الخطاب فقاؿ كأحسف ثـ قاـ المقداد أبف عمرك فقاؿ :يا رسكؿ اهلل أـ

ض

لما أراؾ اهلل فنحف معؾ كاهلل ال نقكؿ لؾ كما قالت بنكا إسرائيؿ لمكسى ((فاذىب أنت
كربؾ فقاتال أنا ىينا قاعدكف )) (

 )21كلكف اذىب انت كربؾ فقاتال أنا معكما

مقاتمكف فكالذم بعثؾ بالحؽ لكسرت بنا الى برؾ اؿ غـاد لجالدنا معؾ مف دكنو حتى
تبمغو فقاؿ لو رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ )خي ار" كدعا لو)22 (.

استشارة الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ) أألنصار
ثـ قاؿ رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ ) أشيركا عمي أييا الناس كأنما يريد
أالنصار كذلؾ ألنيـ عدد الناس كأنيـ حيف بايعكه بالعقبو قالكا يا رسكؿ اهلل أنا براء
مف ذمامؾ حتى تصؿ الى ديارنا فإذا كصمت  :ألينا فأنت في ذمتنا نمنعؾ مما نمنع
منو أبائنا كنسائنا فكاف رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ ) يتخكؼ أالتككف أألنصار
ترل عمييا نصره أال ممف دىمو بالمدينة مف عدكه كاف ليس عمييـ اأف يسير بيـ الى
عدك مف بالدىـ  .فمما قاؿ ذلؾ رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ )قاؿ لو سعد بف
معاذ  .كاهلل لكأنؾ تريدنا يا رسكؿ اهلل قاؿ أجؿ قاؿ فقد أمنا بؾ كصدقناؾ كشيدنا أف
ما جئت بو ىك الحؽ كأعطيناؾ عمى ذلؾ عيكدنا كمكاثيقنا عمى السمع كالطاعة
فأمض يا رسكؿ اهلل لما أرادت فنحف معؾ فكالذم بعثؾ بالحؽ لك استعرضت بنا ىذا
البحر فخضتو لخضناه معؾ ما تخمؼ منا رجؿ كاحد ) 23 ( .كما نكره أف تمقي بنا
عدكنا غدا انا لصبر في الحرب صدؽ في المقاء لعؿ اهلل يريؾ منا ما تقربو عينؾ
فسر بنا عمى بركة اهلل فسر رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ ) بذلؾ فمما سمع
الرسكؿ جكاب سعد بف معاذ احد زعماء االنصار في تاييد التكجو لمقاتمة المشركيف
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دكف اف يعترض عميو احد مف االنصار  ،فرح الرسكؿ(ص) كادرؾ اف مكقؼ
االنصار بشكؿ عاـ مكحد كانو يستطيع االعتماد عميو في خكض المعركو  ،لذا فقد
اجابيـ بقكلو ((سيركا كابشركا ،فاف اهلل تعالى قد كعدني احدل الطائفتيف  ،كاهلل لكاني
انظر الى مصارع القكـ (  )24يبدك لنا مما تقدـ اف حرص الرسكؿ(ص) في التعرؼ
عمى رأم االنصار قبؿ التكجو لخكض معركة بدر لـ يكف مصدره انو كاف يتخكؼ
اف ال تككف االنصار ترل عمييا نصرة اال ممف دىمو بالمدينو مف عدكه  ،كانما كاف
مرجعو حرص الرسكؿ(ص) عمى التاكد مف تصميـ االنصار ككحدة مكقفيـ في
الكقكؼ الى جانبيـ ،كبخاصة كانو كاف قد خرج معيـ لمقتاؿ بعض حديثي االسالـ
مف قكميـ  ،كاف دكافع اسالـ بعضيـ كانت مكضع شؾ ( .)25
ثـ ذكر الصحابة ( ر ض ) اف رسكؿ اهلل ( ص) ارانا مصارعيـ يكمئذ ىذا
مصرع فالف كىذا مصرع فالف فما عدا كؿ رجؿ مصرعو  ،قاؿ :فعمـ القكـ أنيـ
يالقكف القتاؿ كاف العير تفمت كرجكا النصر لقكؿ النبي ( صمى اهلل عميو كسمـ )
( )26كمضت قريش حتى نزلكا بالعدكة القصكل مف الكادم كبعث اهلل السماء ككاف
الكادم دىسا" فأصاب رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ ) كأصحابو منيا ماء ليثبت
ليـ االرض كلـ يمنعيـ عف السير كاصاب قريشا" منيا ما لـ يقدركا عمى أف يرتحمكا
معو فخرج رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ ) يبادرىـ الى الماء حتى أذا جاء أدنى
ماء مف بدر نزؿ بو فجاء الحباب بف المنذر أبف الجمكح قاؿ :يارسكؿ اهلل أرأيت
ىذا المنزؿ أمنزال" انزلكو اهلل ليس لنا أف نتقدمو كالنتأخر عنو أـ ىك الرأم كالحرب
كالمكيده قاؿ بؿ ىك الرأم كالحرب كالمكيده فقاؿ يا رسكؿ اهلل فأف ىذا ليس بمنزؿ
فأنيض بالناس حتى نأتي أدنى ماء مف القكـ فننزلو ثـ نفكر ما كراءه مف االبار ثـ
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نبني عميو حكضا"فنممؤه ماء ثـ نقاتؿ القكـ فنشرب كال يشربكف فقاؿ رسكؿ اهلل (
صمى اهلل عميو كسمـ ) لقد أشرت بالرأم فنيض رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ )
كمف معو مف الناس فسارحتى أذا أدنى ماء مف القكـ نزؿ عميو ثـ امر بالقميب
غكرت كبنى حكضا" عمى القميب الذم نزؿ عميو صمى اهلل عميو كسمـ فممىء ماء
ؼ
( )27بعد اف تـ االنتصار عمى المشرككف ظيرت مشكمتيف كىما :قسمة الغنائـ
كمسئمة االسرل  .خصكصا كاف سكرة االنفاؿ لـ تكف قد نزلت لتحؿ ىذه المشكمو كقد
ذكرت المصادر اـ الرسكؿ(ص)استشار الصحابو فيما يفعؿ باالسرل  ،فكانك عمى
رأييف مختمفيف  ،فذىب اصحاب الرأم االكؿ ككاف بينيـ عمر بف الخطاب كسعد ابف
معاذ الى قتميـ النيـ رؤس الكفر كائئمة الكفر كالضاللو يكصي اهلل عز كجؿ بقتميـ
ليعز االسالـ كيذؿ بيـ اىؿ الشرؾ ()28
اما الرأم الثاني فقد عبر عنو ابك بكر الصديؽ بقكلو لمرسكؿ(ص) (( قكمؾ
فييـ كاالباء كاالبناء كالعمكمو كاالخكاف كبنك العـ  ،كابعدىـ منؾ قريب  ،فامنف
عمييـ مف اهلل عميؾ اك فادىـ يستنقذؾ اهلل بؾ مف النار  ،فناخذ منيـ ما اخذت قكة
لممسمميف  ،فمعؿ اهلل يقبؿ بقمكبيـ اليؾ))()29
كقد اخذ الرسكؿ (ص) برأم ابي بكر النو كاف اقرب الى عقمو كقمبو بما
عرؼ عنو مف ميؿ الى العفك كالسماحو كيبدك اف ىذا االسمكب االنساني في التعامؿ
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مع االسرل قد اثبت جدكاه لذا فقد نزؿ القرءاف الكريـ اعتماده قاعده اساسيو في
التعامؿ مع االسرل كجاء في سكرة محمد (ص) االيو (

 ( )4حتى اذا اثخنتمكىـ

فشدك الكثاؽ فاما منا بعد كاما فداء ) كبذلؾ فقد اصبحت القاعده شرعيو في التعامؿ
مع االسرل ىي اخذ الفديو مف القادريف عمى دفعيا كالعفك عف غير القادريف(.)30

-2غزكة أحد
اخذت قريش تجمع الماؿ لحرب النبي ( صمى اهلل عميو كسمـ )كأصحابو :
لما أصيب يكـ بدر مف كفار قريش أصحاب القميب كرجعت فمكليـ الى مكة كرجع
أبك سفياف بف حرب بعيره مشى عبد اهلل بف أبي ربيعو كعكرمو بف أبي جيؿ
كصفكاف بف أمية في رجاؿ مف قريش ممف أصيب أبائيـ كأبنائيـ كأخكانيـ يكـ بدر
فكممكا أبا سفياف بف حرب كمف كانت لو في تمؾ العير مف قريش تجاره فقالكا يا
معشر قريش أف محمدا" قد كتركـ كقتؿ خياركـ فأعينكنا بيذا الماؿ عمى حربو فعمنا
ندرؾ منو ثأرنا بمف أصاب منا ففعمكا  )31 (.فأجتمعت قريش لحرب رسكؿ اهلل (
صمى اهلل عميو كسمـ ) حيف فعؿ ذلؾ أبك سفياف بف حرب كأصحاب العير بأحابيشيا
كمف أطاعيا مف قبائؿ كنانو كأىؿ تيامو فخرجت قريش بحدىا كجدىا كحديدىا
كأحابيشيا كمف تابعيا مف بني كنانو كأىؿ تمامو كخرجكا معيـ بالظعف التماس
الحفيظو كأاليفركا فخرج أبك سفياف بف حرب كىك قائد الناس بيند بنت عتبو كخرج
عكرمو بف أبي جيؿ بأـ حكيـ بنت الحارث كخرج الحارث بف ىشاـ بف المغيره
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بفاطمو بنت الكليد بف مغيرة ككانت ىند بنت عتبو كمما مرت بكحشي أك مر بيا
قالت كيحا ابادسمو أشؼ كأستشؼ ككاف كحشي يكنى بأبي دسمو فأقبمكا حتى نزلكا
ير الكادم مقابؿ المدينو )32(.
بعينيف بجبؿ ببطف السبخو مف قناه عمى شؼ

مطالبات بعض المسمميف لمخركج لمالقات الكفار خارج المدينو
بامر الرسكؿ (ص) حاؿ عممو بالخبر الرساؿ مف يستطمع تحركات قريش
كاالماكف التي سيعسكركف فييا حتى اذا عمـ انيـ قد كصمك مشارؼ المدينو دعى
اصحابو لالجتماع بيـ لمتشاكر فيما يجب عممو لمكاجية جيش المشركيف (  )33لقد
برزت خالؿ االجتماع كجيتى نضر  ،تقكؿ االكلى انو ينبغي عمى المسمميف البقاء
في المدينو كمقاتمة المشركيف ككاف ىذا رأم النبي (ص) كعبد اهلل بف ابي بف سمكؿ
اما الرأم الثاني فكاف يرل ضركرة الخركج الى خارج المدينو لمالقاة العدك الف عدـ
الخركج سيمكف قريش مف اتالؼ نخيؿ كزركع اىؿ المدينو كسيظير قريش مظير
القكه كانيـ ىاجمكىـ في عقر دارىـ ،كخاطبك الرسكؿ(ص) بقكليـ  :يارسكؿ اهلل
اخرج بنا:أعدائنا ال يركف أنا جبنا عنيـ كضعفنا فقاؿ عبد اهلل بف أبي أبف سمكؿ يا
رسكؿ اهلل أقـ بالمدينة ال تخرج الييـ فكاهلل ما خرجنا منيا الى عدك لنا قط االأصاب
منا كال دخميا عمينا أالأصبنا منو فدعيـ يا رسكؿ اهلل فأف أقامكأقامك بشر محبس كاف
دخمكا قاتميـ الرجاؿ في كجييـ كرماىـ النساء كالصبياف بالحجاره مف فكقيـ كأف
رجعكا رجعكا خائبيف كما جاءكا
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كيبدك اف اكثرية الحضكر كانك الى جانب ىذا الرأم كمف بينيـ بعض كبار الصحابو
مف امثاؿ حمزه بف عبد المطمب كسعد ابف عباده لذلؾ فقد كافؽ الرسكؿ(ص) عمى
تبنيو عمى الرغـ مف ميمو الى الرأم االخر تطبيقا

لمبدأ الشكرل ك االخذ برال

االكثريو كلـ يتراجع الرسكؿ (ص) عف ذلؾ حتى بعد اف جائو اصحاب ىذا الرأم
الذم يؤيد الخركج معتذريف لقكليـ استكرىناؾ كلـ يكف ذلؾ لنا فاجابيـ  :ما يمبغي
لمنبي اذا ؿبس المتو اف يضعيا حتى يقاتؿ ( )34
فمـ يزؿ الناس برسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ ) الذيف كاف مف أمرىـ حب لقاء
القكـ حتى دخؿ رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ ) بيتو فمبس المتو كذلؾ يكـ
الجمعة حيف فرغ مف الصالة (  )35فخرج رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ ) في
ألؼ مف أصحابو كأستعمؿ أبف اـ مكتكـ عمى الصالة بالناس(.

 )36كبالرغـ مما

اسفرت نتيجة معركة احد مف خساره فقد اكد القرءاف الكريـ عمى االلتزاـ بالشكرل
كيخمص الى القكؿ متحدثا الى الرسكؿ(ص) (( فبما رحمة مف اهلل لنت ليـ  ،لككنت
فضا غميظ القمب النفضك مف حكلؾ ،فاعفك عنيـ كاستغفر ليـ كشاكرىـ في االمر،
فاذا عزمت فتككؿ عمى اهلل اف اهلل يحب المتككميف)) (  )37فالرسكؿ قد استمع الى
مشكرة اصحابو فتحقؽ الضرر  ،كلكف القر ءاف ينبو اف ىذالضرر رغـ فداحتو ىك
اخؼ الضرريف  ،النو لك لـ يستحب لرأييـ كمشكرتيـ لتفرقك كانفضك مف حكلو .
كىذا ضرر اعظـ فالشكرل اذا – عمى حد رأم احد الباحثيف ىي سبيؿ االلفو كالكحده
كىذا ىك الكسب الجكىرم كاالع ظـ بصرؼ النظر عف االضرار التي تحدث في
الطريؽ الى نيؿ ىذا اليدؼ العظيـ انيا فمسفو في االصالح كالتطكر كالتقدـ ترفض
اختيار الطريؽ االقصر كالزمف االقؿ  ،كالمكسب العاجؿ كتضع عينيا عمى اليدؼ
االسمى كتربط بيف شرؼ الكسائؿ كشرؼ الغايات ( .)38
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-3غزكة الخندؽ في شكاؿ سنة خمس
شاكر الرسكؿ اىؿ المدينو يكـ الحزاب في امريف :احداىما في حفر الخندؽ
شاكرىـ رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ )
ؼ

ككاف رسكؿ اهلل يكثر مشاكرتيـ في

الحرب فقاؿ أنبرز ليـ مف المدينو أـ نككف فييا كنخندقيا عمينا أـ نككف قريبا كنجعؿ
ضيكرنا الى ىذا الجبؿ فأختمفكا فقالت طائفو نككف مما يمي بعاث الى ثنية الكداع
الى الجرؼ فقاؿ قائؿ ندع المدينو خمكفا فقاؿ سمماف يا رسكؿ اهلل انا أذا كنا بأرض
فارس كتخكفنا الخيؿ خندقنا عمينا فيؿ لؾ يا رسكؿ اهلل أف نخندؽ فأعجب رأم
سمماف المسمميف ) (  )39كذكركا حيف دعاىـ النبي ( صمى اهلل عميو كسمـ )

يكـ

أحد أف يقيمكا اليخرجكا فكره المسممكف الخركج كأحبكا الثبات في المدينو كذكر بعض
اىؿ العمـ اف المياجريف يكـ الخندؽ قالكا سمماف منا كقالت االنصار سمماف منا فقاؿ
رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ )

( سمماف منا اىؿ البيت )  )40 (.حتى اتفقكا

عميو
كاالمر الثاني في صمح االحزاب كاف عمى ثمث ثمار المدينو  .فمما اشتد
عمى الناس البالء بعث رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ ) الى عيينة بف حصف بف
حذيفة بف بدر كالى الحارث بف عكؼ بف ابي حارثة المرم كىما قائدا غطفاف
فاعطاىما ثمث ثمار المدينة عمى اف يرجعا بمف معيما عنو كعف اصحابو فجرل
بينو كبينيما الصمح حتى كتبكا الكتاب كلـ
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تقع الشيادة كال عزيمة الصمح اال المراكضة في ذلؾ( ، )41فمما اراد رسكؿ
اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ ) اف يفعؿ بعث الى سعد بف معاذ كسعد بف عباده
رضي اهلل عنيما ( .كاستشارىما ) فيو فقاال لو  :يا رسكؿ اهلل ام ار تحبو فنصنعو اـ
شيئا امرؾ اهلل بو ال بد لنا مف العمؿ بو اـ شيئا تصنعو لنا قاؿ بؿ شئ اصنعو لكـ
كاهلل ما اصنع ذلؾ اال النني رأيت العرب قد رمتكـ عف قكس كاحدة ككالك بكـ مف
كؿ جانب فأ ردت اف اكسر عنكـ شككتيـ الى امرىا فقاؿ لو سعد بف عباده فذكرىما
معاذ يا رسكؿ اهلل يطمعكف اف يأكمكا منيا ثمرة اال قرم اك بيعيا افبعد اف اكرمنا اهلل
باالسالـ كىدانا لو كاعزنا بؾ كبو نعطييـ امكالنا كاهلل ما لنا بيذا مف حاجة كاهلل ال
نعطييـ اال السيؼ حتى يحكـ اهلل بيننا كبينيـ قاؿ رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ
) فانت كذاؾ فتناكؿ سعد بف معاذ الصحيفة فمحا ما فييا مف الكتاب ثـ قاؿ ليجيدكا
عمينا ) (.)42

* كفي معرض الكالـ عف الشكرل نذكر اختالؼ المتكمـ مف في ككف اهلل تعالى امر
رسكلو باالستشاره مع انو ايده ككفقو  ،كفي ذلؾ اربعة كجكه :
احدىا انو عميو السالـ امر بمشاكرة الصحابو استمالة لقمكبيـ  ،كتطيبا لنفكسيـ ،
الثاني انو امر بمشاكرتيـ في الحرب ليستقر لو الرام الصحيح فيعمؿ عميو  ،الثالث
انو امر بمشاكرتيـ لما فييا مف النفع كالمصمحو  ،الرابع انو انما امر بمشاكراتيـ
ليقتدم بو الناس  ،كىذا عندم احسف الكجكه كاصمحيا قالك  :الخطا مع المشكره
اصمح مف الصكاب مع االنفراد كاالستبداد)43(.
الخاتمو
بحمد اهلل كتكفيقو في نياية ىذا البحث بعد ىذه الرحمو العمميو التي
أمضيناىا فقد تكصمنا الى جممو مف النتائج التي يمكف أجماليا بالنقاط األتيو .
 -1أف الشكرل كردت في السياؽ القرأني الكريـ بيف ركنيف عظيميف مف أركاف الديف
ىي الصالة كالزكاة .
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 -2أف الشكرل مف أىـ صفات الرسكؿ ( صمى اهلل عميو كسمـ ) عف أبي ىريره (
رضي اهلل عنو )  .قاؿ ( ما رأيت أحدا" أكثر مشكرة ألصحابو مف رسكؿ اهلل ( صمى
اهلل عميو كسمـ ) .
 -3أف الشكرل في األسالـ حؽ لألمو ككاجب عمى الحاكـ كىي نظاـ سياسي
كأجتماعي بؿ أف األسالـ جعميا مف صفات المؤمنيف الصالحيف .
 -4أف الشكرل حمقو كصؿ بيف الحاكـ كرجالو كالشكرل الفو لمجماعو كسبب الى
الصكاب كما تشاكر قكـ االىدكا ألرشد رأييـ
 -5كاف النبي ( صمى اهلل عميو كسمـ ) يشاكر أصحابو في األمكر المتعمقو بجكانب
الحرب كلـ يكف يشاكرىـ في األحكاـ الشرعيو ألنيا منزلو مف عند اهلل .
كأخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف .

اليكامش
( )1الرازم  ،محمد بف أبي بكر بف عبد القادر (ت  666ىػ) ،مختار الصحاح دار
الكتاب العربي(بيركت ) 1981 -ص.350
( )2المصدر نفسو ()350
(  ) 3سكرة اؿ عمراف  ،أية . 159
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(  )4سكرة مريـ ،أألية .29

( )5الطريحي  ،فخر الديف(ت1085ىػ)مجمع البحريف ،تحقيؽ السيد احمد
الحسني ،ط 2مكتب نشر الثقافو االسالمية(،بيركت،)1408 -ج،2ص. 588
(  ) 6سكرة الشكرل  ،األيو . 38 ،
(  )7القرطبي  ،ابف عبد اهلل محمد بف احمد األنصارم (ت  671ىػ) ،الجامع
الحكاـ القرأف،دار أحياء التراث العربي  ( ،بيركت –  ) 1405ج \ 16ص -36
37
(  ) 8البقره . 233
(  ) 9اؿ عمراف . 159
( )10الشكرل .38
(  )11أبف ىشاـ  ،محمد بف عبد الممؾ  ( ،ت  218ىػ  833 /ـ )  ،السيرة النبكية
تحقيؽ محمد فيمي السرجاني كخيرم سعيد  ،المكتبة التكفيقية  ( ،مصر – 2003
) ،ج  ،1ص .
()12مجيكؿ الشكرل في األسالـ منتديات برؽ (،بالـ –  ، ) 2008ص . 201
(  )13المصدر نفسو ،ص. 2
( )14البخارم\محمد ابف اسماعيؿ ت  256ىػ \ صحيح البخارم ط دار الفكر
بيركت لعاـ  \ 2007كتاب االحكاـ رقـ . 7140

(  ) 15أبف ىشاـ ،السيرة النبكية،ج \ 1ص. 153
(  ) 16المصدر نفسو  ،ج \ 1ص. 208
( )17المصدر نفسو \ج \ 2ص \ 108ص.109
( )18المصدر نفسو ج \2ص.109
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( )19الطبرم \ محمد بف جرير ت  310ىػ \ 922ـ ـ تاريخ االمـ كالممكؾ \ ط 1
دار الكتب العمميو \ بيركت \  2007ج\2ص.23
( )20االصفياني \ عمي بف الحسيف \ت  356ىػ \ 966االغاني \ مؤسسة جماؿ
لمطباعو كالنشر \ بيركت  \1930ج\ 4ص 170ص.171
( )21المائده .245
( )22ابف ىشاـ السيره النبكيو \ج\ 2ص189
( )23ابف ىشاـ \ السيره النبكيو ج \2ص 193ك ص194
( )24المصدر نفسو ج /2نفس الصفحات .
( )25دركزه \ محمد عزت \ سيرة الرسكؿ (ص) مطبعة االستقامو \ القاىره لعاـ
\ 1948ج \ 2ص268
( )26الكاقدم \ محمد بف عمر \( ت  207ىػ  822 /ـ ) \ المغازم \ تحقيؽ
الدكتكر مارسدف جكنس \ دار المعارؼ \ (القاىره– لمعاـ  ) 1966ص .49
( )27ابف ىشاـ \ السيره النبكيو ج \ 2ص 193ص  . 194ابف ابي الحديد \
عبد الحميد بف ىبة اهلل ت 656ىػ \  1257ـ \ شرح نيج البالغو \ تحقيؽ \ محمد
ابك الفضؿ ابراىيـ \ دار الحياة \ بيركت د.ت \ ج  \ 14ص . 113
( )28الكاقدم \ المغازم\ ج\ 1ص.108
( )29المصدر نفسو \ ج\ 1ص  \ 109ص . 110
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( )30المالح \ الكسيط في السيره النبكيو \ص 238
( )31ابف ىشاـ \السيره النبكيو ج  \ 3ص.15
( )32المصدر نفسو ج \ 3ص. 16
( )33الكاقدم \ المغازم \ج \ 1ص 204ك ص .209
( )34ابف ىشاـ \ السيره \ج\ 2ص.62
( )35المصدر نفسو \ج\ 3ص  17ص.18
()36المصدر نفسو ج 3ص  17ص.18
( )37اؿ عمراف .159

( )38عماره \د .محمد عماره \ الخالفو كنشأة االحزاب االسالميو ص . 51
()39الكاقدم\ المغازم \ج \2ص  444ك ص .445
( )40ابف ىشاـ \ السيره النبكيو ج  \ 3ص.138
( )41المصدر نفسو \ج \ 3ص.137
( )42الطبرم تاريخ االمـ كالممكؾ \ ص \ 94ابف كثير \ اسماعيؿ بف كثير \ ت
 774ىػ  \ 1372البدايو كالنيايو \ تحقيؽ \ د .احمد ممحـ كاخركف \ط \ 5دارالكتب
العمميو \بيركت لعاـ \ 1989ج\ 4ص  104ص ك ص.105
( )43ابف الطقطقي \ محمد بف عمي بف طباطبا\ ت  \ 709الفخرم في االداب
السمطانيو \ مطبعة دار صادر\ بيركت لعاـ ـ .1969
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المصادر
القرأف الكريـ
 -1األصفياني \ عمي بف الحسيف ( ت

 966 / 356ـ ) \ األغاني\ مؤسسة

جماؿ لمطباعو كالنشر \ ( بيركت – . ) 1930
 -2البخارم\ محمد بف اسماعيؿ \ ( ت  256ىػ ) صحيح البخارم \ ط دار الفكر
\ بيركت لمعاـ .2007
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 -3ابف ابي الحديد \ عبد الحميد ىبة اهلل \ص  656ىػ \ شرح نيج البالغو \ تحقيؽ
\محمد ابك الفضؿ ابراىيـ \دار الحياة \بيركت د.ت.
 666ىػ ) \ مختار الصحاح \ دار

 -4الرازم \ محمد بف ابي بكر بف \ ( ت
الكتاب العربي \ ( بيركت – . ) 1981

 -5الطبرم \ محمد بف جرير \ ( ت  310ىػ  922 /ـ ) \ تاريخ األمـ كالممكؾ \
ط  \ 1دار الكتب العمميو \ ( بيركت \ د.ت) .
 -6الطريحي \ فخر الديف \( ت  1085ىػ  1674 /ـ ) \ مجمع البحريف \ تحقيؽ
\ أحمد الحسيني \ ط  \ 2مكتبة نشر الثقافو األسالميو \ بيركت \ (د.ت) .
 -7ابف الطقطقي \ محمد بف عمي بف طباطبا\ ت

 \ 709الفخرم في االداب

السمطانيو \ مطبعة دار صادر\ بيركت لعاـ ـ1969.
-8القرطبي \ محمد بف أحمد \(ت  671ىػ ) \ الجامع ألحكاـ القرءاف \ دار أحياء
التراث العربي \ ( بيركت –د.ت ) .
 -9أبف كثير \ اسماعيؿ ابف كثير \ ( ت  774ىػ  1372 /ـ ) \ البداية كالنيايو \
تحقيؽ الدكتكر أحمد ممحـ كأخركف\ ط  \ 5دار الكتب العمميو\ ( بيركت – ) 1989
.
 -10ابف ىشاـ \ محمد بف عبد الممؾ \ ت  218ىػ  \ 833السيره النبكيو \ تحقيؽ
محمد فيمي \ كخيرم سعيد \ المكتبو التكفيقيو \ مصدر . 20030
 -11الكاقدم \ محمد بف عمر \( ت

 207ىػ  822 /ـ ) \ المغازم \ تحقيؽ

الدكتكر مارسدف جكنس \ دار المعارؼ \ ( مصر – لمعاـ . ) 1966
المراجع
 -1دركزه \ محمد عزت \ سيره الرسكؿ (ص) \ مطبعة االستقامو \ القاىره لعاـ
.1948
 -2عماره \د .حمد عماره \ الخالفو كنشأة االحزاب االسالميو \ بال طبعو .
 -3المالح \ د .ىاشـ يحيى \ الكسيط في السيره النبكيو \ مطبعة جامعة المكصؿ .
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 -4مجيكؿ \ الشكرل في االسالـ \ منتديات برؽ \بال طبعو لعاـ .2008

108

