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 وما زال رسول هللا يعلمنا

 القيادة الذكية يف بدر

 2102َٗلَ٘  2تاسٗخ الٌشش فٖ خشٗذٓ أخثاس الخل٘ح: 

 تقلن: الذمتَس صمشٗا خٌدٖ

صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن لن ها صلٌا فٖ غضٓ تذس، ٍٗزمش التاسٗخ أى الٌثٖ 
َّ قتال الوششم٘ي، ٍئًوا ماى الْذف األساسٖ هي أخل ٗخشج 

استشخاع تؼط هي أهَال الوسلو٘ي التٖ ًْثت تؼذ أى غادسٍا هنٔ، 
 ٍلني اهلل متة ػلْ٘ن القتال، لزلل لن ٗني ٌّاك استؼذاد لوؼشمٔ. 

ٍلني القائذ الزمٖ ٗدة أى ٗعغ فٖ اػتثاسُ مل االحتواالت الوونٌٔ، 
 سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن.ٍّزا ها فؼلِ 

 ،هقشتٔ هي تذس ػلى –إٔ خ٘ش الوسلو٘ي  –فلوا صاسٍا ٗقَل الشإٍ، 
تذأ الٌثٖ صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن تحٌنٔ القائذ الحص٘ف ٗدوغ هؼلَهات 
ػي قَٓ الؼذٍ ٍػذدُ ٍقَادُ؛ فأسسل ػلٖ تي أتٖ ؼالة ٍالضت٘ش تي 
الؼَام ٍسؼذ تي أتٖ ٍقاص فٖ ًفش هي أصحاتِ ئلى هاء تذس ٗلتوسَى 

وذاًْن تالواء فأتَا تْوا الخثش لِ، فقذهَا تؼثذٗي لقشٗش ماًا ٗ
ٍسسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن قائن ٗصلٖ، فقاال: ًحي  ،فسألَّوا

سقآ قشٗش تؼثًَا ًسقْ٘ن هي الواء، فنشُ القَم ّزا الخثش ٍسخَا أى 
ٗنًَا ألتٖ سف٘اى فشتوا ماًت ال تضال فٖ ًفَس الثؼط تقاٗا أهل 

 .القافلٔ ىفٖ االست٘الء ػل

  شٗذٍا ٍلن ٗنًََا ٗتَقؼَى القتال.ألًْن حتى اٙى لن ٗ

ًحي ألتٖ  :فعشتَّوا ظشتًا هَخؼًا حتى اظؽش الغالهاى أى ٗقَال
سف٘اى فتشمَّوا، ٍسمغ سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ٍسدذ 
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سدذت٘ي ثن سلن ٍقال: ئرا صذقامن ظشتتوَّوا ٍئرا مزتامن 
ثشاًٖ ػي أخ :ا ٍاهلل أًْوا لقشٗش. ثن قال للغاله٘يتشمتوَّوا، صذقً

قشٗش، قاال: ّن ٍاهلل ٍساء ّزا النث٘ة الزٕ تشى، تالؼذٍٓ القصَى، 
؟ قاال: ال  ؟ قاال: مث٘ش، قال: ها ػذتْن فقال لْوا سسَل اهلل: من القَم

. ؼثؼًا َٗهًا تسؼًا ٍَٗهًا ػششًا قاال: ؟ من ٌٗحشٍى مل َٗم :ًذسٕ، قال
  ٗقصذاى هي األتل.

ٍسلن: القَم ف٘وا ت٘ي التسؼوائٔ فقال سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ 
لٔ أخوالً ٍاحذًا، ٍّزُ هس َىسخل ٗأمل 011. ٍّزا ٗؼٌٖ أى مل ٍاأللف

  سٗاظ٘ٔ. 

؟ قاال: ػتثٔ تي ست٘ؼٔ  ثن قال لْوا: فوي فْ٘ن هي أششاف قشٗش
.. الخ ها  ٍش٘ثٔ تي ست٘ؼٔ ٍأتَ الثختشٕ تي ّشام ٍحن٘ن تي ًَفل

 صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ػلى الٌاس رمشاُ هي مثشاء هنٔ، فأقثل سسَل اهلل
 . أ. ّـ.ّزُ هنٔ قذ ألقت ئل٘نن أفالر مثذّا فقال:

سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن لن ٗنتفٖ أى  الحظٗونٌٌا أى ً 
تالقذسٓ اإللْ٘ٔ التٖ ماى هي الووني أى تنفِ٘ ٍتوٌحِ مل الوؼلَهات 

٘ي، ٍالٌصش، ٍمل ها َّ هؽلَب فٖ أٍل هَاخْٔ تٌِ٘ ٍت٘ي الوششم
ٍئًوا تاإلظافٔ لتلل القَٓ الدثاسٓ أػتوذ ػلى النث٘ش هي الدْذ 

 ، هٌْا:الثششٕ

ئى خوغ الوؼلَهات ػي الؼذٍ ٗوني أى ٗؼذ أّن ٍس٘لٔ للٌصش،   -1
ٍال ٗستؽ٘غ أى ٗتخز قشاسًا، أػوى،  اإلًساى ٗنَىفوي غ٘شّا 

أسسل الؼَ٘ى لتأتِ٘ تاألخثاس ٍالوؼلَهات التٖ ٗحتاج لزلل 
 ئلْ٘ا.

 ذال َٗخذ حذس فٖ الوَظَع، ٍئًوا ألًِ لن ٗدذ ظالتِ ػٌ  -2
الغاله٘ي استخذم صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن الفنش الؼلوٖ فٖ 
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فؼشف هي خالل ػول٘ٔ حسات٘ٔ تس٘ؽٔ استٌثاغ الوؼلَهات، 
 الؼذد التقذٗشٕ للوششم٘ي.

تؼذ سواع الغاله٘ي ػلن سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن أى   -3
اٙى أهام خ٘ش خاء ل٘ظْش قَتِ ٍتؽشِ  القافلٔ قذ ّشتت، ٍأًِ

 ٍٗإمذ للؼشب مافٔ أًْن ّن أس٘اد الصحشاء.

ػلن أًِ ٗقاتل قذ سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن  ٍألى  -4
الوششم٘ي أسسل ٌّا أٍل سسالٔ تحف٘ضٗٔ لد٘ش الوسلو٘ي 

، ٍّزا هإشش "ّزُ هنٔ قذ ألقت ئل٘نن أفالر مثذّا"حٌ٘وا قال: 
 ها ت٘ي السؽَس. أشى ٗقأللٌصش لوي ٗوني 

ٍػٌذها أًْى سسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن مل التشت٘ثات الثششٗٔ 
سخغ ئلى هقش لدلة الٌصش، ٍاستحثاث الْون، ٍتؼذها ػذل الصفَف 

الق٘ادٓ، فذخلِ ٍهؼِ فِ٘ أتَ تنش الصذٗق، ل٘س هؼِ فِ٘ غ٘شُ، ئرا 
ٍٗقَل  صشٌٌٗاشذ ستِ ها ٍػذُ هي ال ػلِ٘ ٍسلن صلى اهلل تشسَل اهلل
اللْن ئى ، اللْن آت ها ٍػذتٌٖ، ْن أًدض لٖ ها ٍػذتٌٖلال" ف٘وا ٗقَل:

 ."تْلل ّزُ الؼصاتٔ هي أّل اإلسالم ال تؼثذ فٖ األسضِ

ا ٗذِٗ ٍتالغ فٖ االتتْال، فوا صال ْٗتف تشتِ هادًٍٗقَل الشإٍ: 
تَاُ أتَ تنش فأخز سداءُ أَسداؤُ ػي هٌنثِ٘، ف ػالقثلٔ، حتى سق لهستقث

مفاك ، ٗا ًثٖ اهلل"ػلى هٌنثِ٘، ثن التَضهِ هي ٍسائِ، ٍقال:  ُلقافأ
أتشش ٗا " :ثن اًتثِ فقال، "ِ سٌ٘دض لل ها ٍػذكًهٌاشذتل ستل، فا

َدُ، ػلى ثٌاٗاُ قّزا خثشِٗل آخز تؼٌاى فشس ٗ، أتاك ًصش اهلل، أتا تنش
 ."الٌقغ

   

 

 

 


