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١ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 
ما أحرانا " الكتمان"يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم العسكرية، أمثلة رائعة يف 

 بعد حرب )..(.أن نذكرها ونتذكرها يف هذه الظروف العصيبة اليت جتتازها األمة 
  .١٩٦٧ -يونيو  - حزيران

وليس سراً، أن إسرائيل بذلت جهوداً جبارة من أجل احلصول على أدق 
 تعرف كل شيء تلت يف تلك احلرب مفتوحة العينني؛ل العسكرية عن العرب، فقاالتفاصي

  !عن العرب، وال يعرف العرب عنها شيئاً

ورب كلمة يقوهلا عابر سبيل يف سيارة أو مقهى أو منتدى، يتلقفها جاسوس أو 
  .عميل، تؤدي إىل نكبة قاصمة للظهر وإىل خسائر فادحة يف األرواح واألموال

  ).املسلم من سلم املسلمون من يده ولسانه: ( اهللا عليه وسلم يقولوالنيب صلى

ولعل تفسري هذا احلديث النبوي الشريف واضح، ولكنين أجد فيه اليوم معاين 
  .أعمق مما خييل للكثريين من املفسرين

 .فاملسلم الذي يشتم أخاه املسلم، قد يلحق به ضرراً شخصياً ضمن نطاق حمدود
 يذيع أسرار إخوانه املسلمني قد يلحق م ضرراً مصريياً يودي م إىل ولكن املسلم الذي

  .الدرك األسفل استعباداً وذالً وخسائر بغري حدود

معاجلة اجلانب العسكري من حياة الرسول ) ١(وحني اقترح علي املذياع املصور
 بأنه شعوراً مين" الكتمان"القائد عليه أفضل الصالة والسالم، قررت أن أتكلم عن 

  .موضوع الساعة

ذلك ألنين ملست بأن الكثريين يثرثرون باألسرار العسكرية بشكل يقطّع نياط 
  .القلب، ويفيد إسرائيل ويضر العرب دون مربر

  .ونشر هذا البحث قد يفيد يف هذه الظروف ضمن أوسع نطاق

  .واهللا أسأل أن يفيد به وجيعله خالصاً لوجهه الكرمي
                                     

 .التلفزيون )١(



 

٢ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 
 

الذي يكْتم : الكُتمة: ستره وأخفاه، ومنه: كَتم الشيء كَتماَ وِكتماناً: للّغةيف ا
  .ِسره، والكَتوم الذي يكْتم ِسره

إخفاء املعلومات :  معناه- يف املصطلحات العسكرية احلديثة - "الِكتمان"ولكن 
ركاا، واخلاصة العسكرية اخلاصة بقواتنا وأسلحتها وتنظيمها وجتهيزها وقيادا وح

بطبيعة األرض يف بالدنا أيضاً، عن العدو والصديق، وعدم إفشاء األسرار العسكرية مهمة 
كانت أم غري مهمة، وصغرية كانت أم كبرية، وتافهة كانت أم خطرية، لكل إنسان سواء 

  .كان عدواً أم صديقاً

يره معروفة، وكتمان املعلومات العسكرية عن العدو ال حيتاج إىل بيان، فمحاذ
  .ونتائجه معروفة أيضاً

  .، حيتاج إىل شيء من البيان"الصديق"ولكن كتمان املعلومات العسكرية عن 

نوع له عالقة بالقضايا العسكرية، فإذا كان هذا الصديق فوق : الصديق نوعان
الشبهات، فال بأس من اطالعه على املعلومات العسكرية اليت هلا صلة مباشرة بعمله 

  .العسكري دون زيادة أو نقصانوواجبه 

ونوع ال عالقة له بالقضايا العسكرية، فيجب أالّ تفشى له املعلومات العسكرية 
  .يف أية حال من األحوال

حيب التظاهر والتباهي، فيذيع ما اطلع عليه من األسرار " الصديق"فقد يكون هذا 
  .العسكرية

كون غري مقدر ألمهية ما اطلع عليه ، وقد ي"الِكتمان"وقد يكون غري مقدر ألمهية 
ودب هب نمن أسرار عسكرية، فيذيع ما يعرفه عنها لكل م.  

ومن احملرم على العسكري احلق، أن يبوح بأسراره حىت لوالديه وذوي قرباه، ويف 
التاريخ العسكري أمثلة كثرية، تذكر كيف استطاع العدو أن يطّلع على األسرار 



 

٣ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 فضيعت تلك األسرار كثرياً من - خاصة النساء منهم -لعسكريني العسكرية من عوائل ا
  .املعارك واحلروب

 ان"إن األسرار العسكرية، جيب أن تبقى يف طيمالشديد، وال عذر ملن "الِكت 
  .يذيعها حبجة أو بأخرى للعدو أو الصديق على حد سواء

ن، ال فرق يف ذلك والذي يطّلع على األسرار العسكرية، جيب أن يصوا بالكتما
  .بني العسكريني واملدنيني
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 يونيو –لقد كان من مجلة أسباب انتصار إسرائيل على العرب يف حرب حزيران 
، هو أن إسرائيل استطاعت إقتناص األسرار العسكرية العربية، فحاربت العرب ١٩٦٧ -

  .على هدى وبصرية

عسكريون يف إسرائيل، بأن من أهم أسباب انتصارهم وقد صرح املسؤولون ال
على العرب، أن خمابرام استطاعت بوسائلها احلصول على أدق املعلومات العسكرية عن 

  .العرب

والدرس الكبري الذي جيب أن يتعلّمه العرب من تلك احلرب، هو أن يصونوا 
  ."ِكتمانال"معلومام عن أسرارهم العسكرية، وأن يتحلّوا بأعلى درجات 

ولو كان العرب شعوباً وحكومات، وأفراداً ومجاعات، عند مسؤوليام التارخيية 
، وهم يف حرب حياة أو موت، ضد إسرائيل املعتدية املغتصبة، ملا استطاعت "الِكتمان"يف 

إسرائيل ومن وراء إسرائيل، أن جيمعوا املعلومات املفصلة الدقيقة، عن اجليوش العربية، 
  .أسرارها العسكرية احليويةوعن 

" كتمان"ولكن العرب، مع األسف الشديد، استهانوا بعدوهم، واونوا يف 
أسرارهم العسكرية، فحلّت م النكبة، وضيعوا القدس الشريف وأجزاء واسعة من 

  .أرضهم

لقد كنت يف سيارة تنهب األرض باً يف أحد البالد العربية، فسمعت سائقها 
  !!لوماته عن املطارات العسكرية وعن أوكار الطائرات اجلامثة فيهايتبجح بعرض مع

وكان يف السيارة عدد من الركّاب ال أعرفهم، فما مسعت أحداً منهم استنكر 
  .أقوال السائق وأمره بالسكوت

وحني متادى السائق يف غيه، حاولت أن أضع حداً حلديثه، ولكنه رغم أن 
  !!!  إنساناملعلومات اليت ذكرها يعرفها كل

  !! ومن املذهل حقاً، أن الركاب اآلخرين أيدوه يف ادعائه



 

٥ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

  !هل يعرف كل إنسان كل املعلومات اخلطرية عن األسرار العسكرية العربية؟

إذا كان األمر كذلك، فإنه سيؤدي إىل كوارث ال يعلم إالَّ اهللا مداها وتأثريها، 
 غريه من "الِكتمان" ويعلِّم "ِكتمانال"وال بد لكل حريص على شرف أمته من أن يتعلّم 

  الناس

   يف املدارس واملعاهد واجلامعات"الِكتمان"جيب أن تلقى احملاضرات عن 

  ."الِكتمان" على أمهية التحلي مبزية )..(.وجيب أن يركّز خطباء اجلوامع 

 وجيب أن نرسل البعوث إىل املدن والقرى واألرياف لتعليم السكّان أمهية
  ."الِكتمان"

جيب أن يعرف الشعب كله بكل مكان، أمهية احلرص الشديد على املعلومات 
  .العسكرية خاصة واملعلومات األخرى اليت هلا طابع سري

 اليت ال طائل من ورائها وال جدوى وال "الثرثرة"جيب أن حنذر الناس من مغبة 
  .فائدة

ر واالندحار، واألمة اليت ال تتحلى  هلا نتائج حامسة على النص"الِكتمان"إن قضايا 
  .بالكتمان الشديد، ال تنتصر أبداً
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 وسيلة من "الِكتمان" مبدأ من أهم مبادئ احلرب، و )٢("املباغتة"من املعلوم أن 
، ال بد وسائل تطبيق هذا املبدأ، ألن العدو الذي يكشف نيات من حياربه قبل وقت مبكر

  .من أن يعمل بكل طاقاته على إحباط تلك النيات

 وال يزال وسيبقى من سجايا العريب األصيل، وفوق ذلك "الِكتمان"وقد كان 
  . واجب التمسك به يف السلم واحلرب"ِدين"فهو عند املسلم احلق 

ولو أردنا أن نستقصي ما ورد يف األدب العريب شعراً ونثراً عن الكتمان، لطال 
  .نا املقال وبعد الشوط، وسأقتصر على بعض األمثال العربية الشائعةب

 )٤()إن للحيطان آذاناً( و )٣()إياك وأن يضِرب لسانك عنقك: (من تلك األمثال
  .)٦()احلذر أشد من الوقيعة( و )٥()صدرك أوسع لِسرك(و 

أَمِن أَِو الْخوِف أَذَاعوا ِبِه ولَو وِإذَا جاَءهم أَمر ِمن الْ{: وقال تعاىل يف كتابه العزيز
ردوه ِإلَى الرسوِل وِإلَى أُوِلي الْأَمِر ِمنهم لَعِلمه الَِّذين يستنِبطُونه ِمنهم ولَوال فَضلُ اللَِّه 

  .)٧( }علَيكُم ورحمته لَاتبعتم الشيطَانَ ِإلَّا قَِليالً

 فحسب، بل إىل "الِكتمان"ألمر اإلهلي يرشد املسلمني ليس إىل أمهية هذا ا
وجوب إخبار املسؤولني عن كل أمر يؤثِّر يف املعنويات تأثرياً سيئاً، لريوا فيه رأيهم، 
ويضعوا حداً النتشاره وإشاعته، حىت ال يتفاقم ضرره، ويتوصل الذين أذاعوه إىل أهدافهم 

سرمن إذاعته بسهولة وي.  

                                     
 وتأثريها من الناحية ، وتأثريها املعنوي عظيم جداً، أقوى العوامل وأبعدها أثراً يف احلرب:ملباغتةا )٢(

  . الكتمان:من أهم وسائل املباغتة و.النفسية يكمن فيما حتدثه من شلل متوقع يف تفكري القائد اخلصم
 .١٩٦٢ - بريوت - )١/٧٥(جممع األمثال  )٣(
 .)١/١١٩(جممع األمثال  )٤(
 .)١/٥٥٠(جممع األمثال  )٥(
  .)١/٢٩٣(جممع األمثال  )٦(
  .)٨٣ :٤(اآلية الكرمية من سورة النساء  )٧(



 

٧ منبر التوحيد والجهاد
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وهذا بالطبع يشمل القضايا املصريية، أما األخبار عن القضايا الشخصية التافهة 
  .فهذا جتسس ال يقره اإلسالم

وقد حذر اإلسالم من إذاعة األسرار العسكرية، وجعل إذاعتها من شأن 
، وطلب الرجوع ا إىل القيادة العامة، كما طلب من املسلمني أن يتثبتوا مما "املنافقني"

{:  من أنباء قبل الركون إليها والعمل ايصلهم
        {)وقال تعاىل)٨ ، :} 

{)٩(.  

استعينوا على قضاء احلاجات : (ومن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله
  ).بالكتمان

  ).رحم اهللا عبداً قال خرياً فغنم، أو سكت فسلم: (وقال عليه الصالة والسالم

سرك أسريك، فإن تكلمت به  (:وقال اإلمام علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه
  ).صرت أسريه

القلوب أوعية األسرار، والشفاه أقفاهلا، : (وقال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه
  ).واأللسنة مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره

هذا قليل من كثري مما ورد يف كتمان السر من آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
 على االستمساك ذه الفضيلة، وحتذر من العواقب الوخيمة وأقوال مأثورة، وكلها حتثّ
  .اليت تؤدي إليها إفشاء األسرار

إن السر أمانة ووديعة وعهد، وما كان للمسلم أن خيون األمانة، أو يعبث 
  .)١٠(}{: بالوديعة، أو ينقض العهد، واهللا تعاىل يقول

  ).إن من اخليانة أن تتحدث بسر أخيك: (ويقول احلسن بن علي رضي اهللا عنه

                                     
 .)٦٠ :٣٢(اآلية الكرمية من سورة األحزاب  )٨(
 .)٦ :٤٩(اآلية الكرمية من سورة احلجرات  )٩(
  .)٣٤ :١٧( اآلية الكرمية من سورة اإلسراء )١٠(



 

٨ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

وإذا كان السر أمانة ووديعة وعهد يف العالقات الشخصية اليت تضر مبصاحل 
شخص أو أشخاص، فإن السر أمانة كربى ووديعة عظمى وعهد وثيق يف العالقات 

  .االجتماعية اليت تضر مبصاحل اجليش واألمة

 يفشي أسرار جيشه وأمته، مقصر أعظم التقصري يف حق جيشه وحق إن الذي
  .أمته، وليس له عذر يعتذر به أمام اهللا وأمام الناس
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والدروس العملية اليت يستطيع املسلمون أن يتعلّموها من الرسول القائد عليه 
  .من أن تعد وتحصى أكثر "الِكتمان"أفضل الصالة والسالم يف 

وسأقتصر على مناذج قليلة من الدروس العملية املستنبطة من غزوات النيب صلى 
اهللا عليه وسلم وسراياه، حىت يعرف العسكريون املسلمون واملدنيون أيضاً كيف كان عليه 

 يف أعماله العسكرية، فقد يكون يف ذلك "الِكتمان"الصالة والسالم يعتمد أقصى درجات 
  .ة للعسكريني خاصة واملدنيني عامةعرب

فقد بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية من املهاجرين قوامها اثنا عشر رجالً 
  .بقيادة عبد اهللا بن جحش األسدي للقيام بواجبات استطالعية

وتوجهت تلك السرية حنو هدفها يف رجب على رأس سبعة عشر شهراً من 
 أمره الرسول صلى "مكتومة"وسلم، ومع قائدها رسالة مهاجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اهللا عليه وسلم أال يفتحها إال بعد يومني من مسريه، فإذا فتحها وفهم ما فيها، مضى يف 
  .تنفيذها غري مستكره أحداً من أفراد قوته على مرافقته

إذا نظرت يف كتايب هذا، فامض حىت : ("املكتومة"كان مضمون تلك الرسالة 
  ). لنا من أخبارهم"تعلم " ا قريشاً و"ترصد"ـ  بني مكة والطائف، ف"خلَةن"ترتل 

 وبعد يومني من مسري عبد اهللا بن جحش عن قاعدة املسلمني املدينة املنورة فض
، وأطْلع رجاله على كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخربهم "املكتومة"تلك الرسالة 

اه أن يستكره أحداً منهم على مرافقته، فلم يتخلف رجل بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .، وسارعوا إىل تنفيذها فوراً)١١(من رجاله 

، للمحافظة "الرسائل املكتومة" الرسول صلى اهللا عليه وسلم أسلوب "ابتكر"لقد 
 الشديد، وحلرمان أعداء املسلمني من احلصول على املعلومات اليت تفيدهم "الِكتمان"على 

  .كات املسلمني وأهدافهم، وبذلك أخفى نياته عن العدو والصديقعن حر

                                     
  .١٣٧٦ - بريوت - )٢/١٠(انظر طبقات ابن سعد  )١١(



 

١٠ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 هذا األسلوب الدقيق للكتمان، قبل أن "ابتكار"لقد سبق املسلمون غريهم يف 
  .]١٩٤٥ – ١٩٣٩[يفطن إليه األملان ويستعملوه يف احلرب العاملية الثانية 

 " املكتومةالرسائل" أسلوب "إبتكار"ورمبا يكون لألملان عذرهم يف انتحال 
  ...وادعاؤهم بأم أول من فكّر يف مثل تلك الرسائل... لسبب أو آلخر

ولكن، ما عذر املسلمني يف مشايعة األملان يف ادعائهم هذا وزعمهم بأن األملان 
  هم أول من ابتكر هذا األسلوب؟

لقد نسي املسلمون تراثهم، وأصبحوا يستوردون ما يكتبه األجانب حىت يف 
  .اث العريب اإلسالميجماالت التر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١١ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 
 

، أن طُلَيحة )١٢("أُحد" وبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد شهرين من غزوة )أ
 بن خزمية لغزو املدينة املنورة وب أموال "بين أسد"وسلَمة ابين خويلد حيرضان قومهما 

  .املسلمني فيها

 عليه وسلم إرسال دورية قتال بقوة مخسني ومائة مسلماً من وقرر النيب صلى اهللا
املهاجرين واألنصار بني راكب وراجل، فيهم أبو عبيدة بن اجلراح وسعد بن أيب وقاص 

 قبل "بين أسد"رضي اهللا عنهما بقيادة سلمة بن عبد األسد رضي اهللا عنه للقضاء على 
 اهللا عليه وسلم بالسري ليالً واالستخفاء قيامهم بغزو املدينة املنورة، وأمرهم النيب صلى

اراً، وسلوك طريق غري مطروقة، حىت ال يطّلع أحد على أخبارهم ونيام، فباغتوا بذلك 
  . يف وقت ال يتوقعونه"بين أسد"

، دون أن "بين أسد"وسار أبو سلمة ليالً، وكمن اراً، حىت وصل إىل ديار 
م فجراً، فلم يستطع املشركون الثبات، مث ولّوا يعرفوا عن حركته إليهم شيئاً، فأحاط 

  .األدبار

  .)١٣(وأرسل أبو سلمة مفرزتني من قواته ملطاردم، فعادتا بالغنائم

 قاد النيب صلى اهللا عليه وسلم ألف راكب )١٤("دومة اجلندل" ويف غزوة )ب
 من قطع "لدومة اجلند"وراجل من املهاجرين واألنصار ملنع القبائل البدوية اليت تقطن 

  .الطرق وب القوافل، والقضاء على حشودها اليت تزمع غزو املدينة املنورة

وخرج الرسول صلى اهللا عليه وسلم باملسلمني من املدينة املنورة يف ربيع األول 
  .من السنة اخلامسة اهلجرية، يكمن م اراً ويسري ليالً

                                     
  . يف شوال من السنة الثالثة من اهلجرة)أحد(كانت غزوة  )١٢(
  .)١٩٦ - ١٩٥(الرسول القائد  )١٣(
 فيها حصن ، تقع بني دمشق واملدينة املنورة، حصن على سبع مراحل من دمشق:دومة اجلندل )١٤(

 -  القاهرة - )٤/١٠٦( انظر التفاصيل يف معجم البلدان ، لذلك مسيت بدومة اجلندل،اجلندلمبىن ب
  .ـ ه١٣٢٣



 

١٢ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 خبمس عشرة "دومة اجلندل"وقد قطع املسلمون املسافة بني املدينة املنورة و 
دومة "مرحلة، فلما وصل إليها املسلمون فرت القبائل خوفاً من لقائهم، كما فر أهل 

  . فلم جيد املسلمون أحداً منهم"اجلندل

  .)١٥( بعد أن أقاموا فيها بضعة أيام"دومة اجلندل"وعاد املسلمون من 

لذي جعلهم ينتصرون على  نيات املسلمني باملسري ليالً، هو ا"ِكتمان" إن )ج
  .أعدائهم

 هو "الِكتمان"لقد كان التفوق العددي والعددي مع أعداء املسلمني، ولكن 
  .الذي أدى إىل انتصار الفئة القليلة على الفئة الكثرية بإذن اهللا

 حركة قواتنا من "ِكتمان"والدرس الكبري القيم الذي ميكن استنباطه، هو 
 )١٦(رها يف اإلذاعة واإلذاعة املصورةا واالمتناع عن نشر أخباقواعدها إىل أهدافه

والصحف واالت وبكل وسائل اإلعالم، ألن أعداءنا لنا باملرصاد، فال جيوز لنا وال 
ينبغي أن نكشف هلم نياتنا، مما حيملهم على إعداد اخلطط الالزمة إلحباط حركاتنا 

  .العسكرية يف املكان والزمان املناسبني

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .)٢٠٥ - ٢٠٤(الرسول القائد  )١٥(
  .التلفزيون )١٦(



 

١٣ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 
 

 اليت كانت يف شوال من السنة اخلامسة اهلجرية، )١٧( "غزوة األحزاب" ويف )أ
 من يهود قد نكثوا عهدهم الذي كان "بين قريظة"علم النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن 

ش بينهم وبني املسلمني، وذلك بعد تطويق املدينة املنورة من عشرة آالف مقاتل من قري
  .وغطفان وأشجع وسلَيم وبين أسد

بعد  - وكان عدد مقاتليهم ثالثة آالف مقاتل - وحترج موقف املسلمني كثرياً
أن نكثت بين قريظة، فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم رجالً من املسلمني إىل بين قريظة 

د إليه وال  بالقول حني يعو"يلحن"ليتأكد من انضمام بين قريظة إىل األحزاب، وأمره أن 
يفِْصح يف حالة نكث بين قريظة، خوفاً على معنويات املسلمني من االيار، وحىت 

 وإكمال استعدادام العسكرية قبل أن ينتشر خرب بين "اخلندق "يستكمل املسلمون إعداد
  .قريظة بينهم

وحني أكمل املسلمون ما أرادوه إعداداً وعدداً، أخربهم النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم مبا كان من أمر قريظة، ليضعهم عند مسؤوليام الكاملة دفاعاً عن اإلسالم

ولو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، مسع بإذاعة نبأ نكث بين قريظة عهدها قبل أن 
يِعد املسلمون كل متطلبات القتال، الارت معنويات املسلمني ألن اخلطر أصبح يهددهم 

  . وخارجهامن داخل املدينة املنورة

ويف هذه الغزوة أيضاً، جاء نعيم بن مسعود الغطفاين إىل النيب صلى اهللا عليه ) ب
وسلم معلناً إسالمه، وأخربه أنه أسلم وال يعلم قومه بإسالمه، فقال له النيب صلى اهللا عليه 

  ).إمنا أنت رجل واحد، فخذِّل عنا ما استطعت، فإن احلرب خدعة(: وسلم

اهللا عليه وسلم إسالم نعيم، فلم يعرف قومه وال بنو قريظة عن وكتم النيب صلى 
  .إسالمه شيئاً

                                     
 .غزوة اخلندق )١٧(



 

١٤ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

عرفتم : (وخرج نعيم حىت أتى بين قريظة، وكان ندمياً هلم يف اجلاهلية، فقال هلم
البلد بلدكم : ودي إياكم، وقد ظاهرمت قريشاً وغطفان على حرب حممد، وليسوا كأنتم

غطفان إن رأوا قدرون أن تتحولوا منه، وإن قريشاً وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم ال ت
 وغنيمة أصابوها، وإن كان غري ذلك حلقوا ببالدهم وخلّوا بينكم وبني حممد، )١٨(نهزةً

 من أشرافهم حىت تناجزوا )١٩(تقاتلوا حىت تأخذوا منهم رهناًوال طاقة لكم به، فال 
  ).حممداً

  )...عندنا مبنهمأشرت بالنصح، ولست : (قال بنو قريظة

 ؛بلغين أن قريظة ندموا، وقد أرسلوا إىل حممد: (مث خرج نعيم إىل قريش فقال هلم
هل يرضيك عنا أن نأخذ من قريش وغطفان رجاالً من أشرافهم فنعطيكهم فنضرب 

فإن طلبت قريظة منكم ! أن نعم: فأجام! أعناقهم، مث نكون معك على من بقي منهم؟
  ...).، فال تدفعوا هلم رجالً واحداًرهناً من رجالكم

 وقال هلم مثل ما قال ،)...أنتم أهلي وعشرييت: (وجاء نعيم غطفان فقال هلم
  !!لقريش وحذّرهم

وأرسل أبو سفيان بن حرب وسادة غطفان إىل بين قريظة ِعكْرمة بن أيب جهل يف 
 املسلمني ار نفر من قريش وغطفان يف ليلة سبت، وطلبوا منهم االستعداد للهجوم على

مث طلبت قريظة رهائن من ... السبت، ولكن قريظة اعتذروا بأم ال يقاتلون يوم السبت
  !!قريش وغطفان قبل أن تشرع بأي هجوم

  ).لقد صدق نعيم: (قالت قريش وغطفان

لقد صدق : (وملا رِفض طلب قريظة بإعطائها رهائن من قريش وغطفان قالوا
  !)نعيم

  .)٢٠(اب وزالت الثقة بينهموتفرقت قلوب األحز

  .وعاد األحزاب إىل مواطنهم دون أن حيقِّقوا أهدافهم يف القضاء على املسلمني

                                     
  . الفرصة:النهزة )١٨(
  .ك وهو ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ من، مجع الرهن:الرهن )١٩(
  .)٢٢٣ - ٢٢٢( الرسول القائد :انظر التفاصيل يف )٢٠(



 

١٥ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

لقد كانت لإلشاعات اليت بثّها نعيم لغرض تفريق كلمة األحزاب، أثر حاسم يف 
  .معنويات قريش وحلفائها من القبائل العربية وبين قريظة

عات املثرية لتصديع الصفوف وبلبلة واحلرب احلديثة، تعتمد على بث اإلشا
  .األفكار

 العسكرية يف )٢١(ات من أهم أقسام شعب االستخباراتوقسم بث اإلشاع
  .تشكيالت اجليوش ومقراا العليا

 لو مل يطبق الرسول القائد عليه أفضل الصالة والسالم أسلوب ؛والسؤال اآلن
وب، فهل كان بإمكان نعيم أن يقوم ذا  الشديد، ولو مل يطبق نعيم هذا األسل"الِكتمان"

  !الدور احلاسم يف تفرقة صفوف األحزاب ونزع الثقة من نفوسهم؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .املخابرات )٢١(



 

١٦ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 
 

، أراد "الرجيع" الذين غدروا بدعاة املسلمني عند ماء "بين ِلحيان" ويف غزوة )أ
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم معاقبتهم على فعلتهم

م النيب صلى اهللا عليه وسلم مبحاولة قريش التجمع مع حلفائها لغزو كما عل
املسلمني، ففكر يف احلركة إليهم، للتأثري يف معنويات قريش والقبائل األخرى، وللتعرض 

  .ببين حليان الذين غدروا بدعاة املسلمني

يان  حىت يستطيع مباغتة بين حل"الشام"وأظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه يريد 
  .دون أن يعرفوا حبركته إليهم

وحترك النيب صلى اهللا عليه وسلم بقواته مشاالً، فلما اطمأن إىل انتشار خرب حركته 
، كر راجعاً باجتاه مكة املكرمة جنوباً، مسرعاً يف حركته، حىت "الشام"إىل الشمال باجتاه 

  .)٢٢("غَران" ـ ب"حليان"وصل إىل منازل بين 

فروا إىل رؤوس اجلبال، واستاطعوا النجاة بأرواحهم وأمواهلم  "بين حليان"ولكن 
)٢٣(.  

 النيب صلى اهللا عليه وسلم اجتاه حركته، فسار مشاالً مث عاد جنوباً، "كتم"لقد 
، والنصر املعنوي ال يقل "بين حليان"فكانت هذه الغزوة انتصاراً معنوياً للمسلمني على 

  .أمهية عن النصر املادي

 اليت كانت يف احملرم من السنة السابعة اهلجرية، كان )٢٤("يربخ" ويف غزوة )ب
 قد حالفوا غطفان على أن تعاون غطفان يهود خيرب إذا دامههم اخلطر من "خيرب"يهود 

  .املسلمني

                                     
 موضع بني اجلحفة ومكة : وعسفان. وغران واد بني أمج وعسفان، منازل بين حليان:غران )٢٢(

 .)٦/١٧٤( انظر التفاصيل يف معجم البلدان .املكرمة وهي من مكة املكرمة على مرحلتني
  .)٢٣٩ - ٢٣٨( التفاصيل يف الرسول القائد انظر )٢٣(



 

١٧ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 يف حرب "خيرب"ولكي حيول النيب صلى اهللا عليه وسلم بني تعاون غطفان ويهود 
 من أرض غطفان، وذه احلركة استطاع "جيعالر"املسلمني، حترك بأصحابه إىل مواضع 

النيب صلى اهللا عليه وسلم، إيهام غطفان بأن املسلمني يريدوم، وأن قوات املسلمني 
  .توشك أن تطوقهم وتقضي عليهم

، ولكنه بعث مبفرزة من أصحابه "خيرب"وعاد النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل 
  ."خيرب"ان ملعاونة يهود ملباغتة ديار غطفان بعد أن تركتها قوات غطف

وجنحت هذه املفرزة يف إلقاء الرعب يف ديار غطفان، مما اضطر هذه القبيلة إىل 
 وحدهم "خيرب"اإلسراع بالعودة إىل ديارها حلمايتها من ديد املسلمني، وتركت يهود 

  .أمام املسلمني

 عن "خيرب"وهكذا جنحت خطة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف عزل يهود 
  .فان حلفائهمغط

 يف هذه الغزوة، "خيرب"ولعل أهم عامل من عوامل انتصار املسلمني على يهود 
، الذي جعل غطفان يظنون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يريدهم يف "الِكتمان"هو عامل 

  .غزوته

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                            

 أنظر التفاصيل يف معجم البلدان . ناحية على مثانية برد من اامدينة املنورة ملن يريد الشام:خيرب )٢٤(
)٣/٤٩٥(. 



 

١٨ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 
 

نة الثامنة اهلجرية،  املكرمة اليت كانت يف رمضان من الس"مكة" ويف غزوة فتح )أ
 حد الروعة، حىت ليمكن اعتبار "الِكتمان"بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تطبيق عامل 

  . إىل أبعد احلدود"الِكتمان"هذه الغزوة مثاالً من أعظم أمثلة التاريخ العسكري يف تطبيق 

عث إىل أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بإجناز استعدادام للحركة، وب
  .القبائل املسلمة من خيربها بإجناز استعدادام للحركة أيضاً

كما أمر أهله أن جيهزوه، ولكنه مل خيرب أحداً من املسلمني يف الداخل أو اخلارج 
  .بنياته وأهدافه من حركته واجتاهها

بل أخفى نياته وأهدافه واجتاه حركته حىت عن أقرب املقربني إليه، مث أرسل سرية 
 ليزيد من إسدال الستار الكثيف على نياته وأهدافه "بطن إضم" قتادة األنصاري إىل أيب

  .احلقيقية

ودخل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه إىل ابنته عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها، 
أأمركم رسول اهللا صلى ! أي بنية: (وهي تهيئ جهاز النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال هلا

: قالت! " فأين ترينه يريد؟: (، قال)نعم، فتجهز: (، قالت)ليه وسلم أن جتهزوه؟اهللا ع
  !).واهللا ال أدري(

 وملا اقترب موعد احلركة، صرح الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأنه سائر إىل )ب
مكة املكرمة، ولكنه بثّ عيونه وأرصاده ليحول دون وصول أخبار اجتاه حركته إىل 

  .قريش

بن أيب بلتعة رسالة أعطاها امرأة متوجهة إىل مكة املكرمة، أخربهم بعث حاطب 
  .يف تلك الرسالة بنيات املسلمني يف التوجه إىل فتح مكة املكرمة

وعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم ذه الرسالة، فبعث علي بن أيب طالب كرم اهللا 
 اليت حتمل تلك الرسالة، وجهه والزبري بن العوام رضي اهللا عنه، ليدركا تلك املرأة

  .فأدركاها وأخذا الرسالة منها



 

١٩ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

  !).ما محلك على ذلك؟: (ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاطباً يسأله

أما واهللا، إين ملؤمن باهللا ورسوله، ما غيرت وال ! يا رسول اهللا: (قال حاطب
ان يل بني أظهرهم ولكنين كنت امرءاً ليس له يف القوم من أهل وال عشرية، وك. بدلت

  !)ولد وأهل، فصانعتهم عليهم

دعين فألضرب عنقه، فإنه ! يا رسول اهللا: (وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  ).قد نافق

أما إنه قد صدقكم، وما يدريك؟ لعل اهللا اطّلع : (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).اعملوا ما شئتم:  فقال"بدراً"على من شهد 

طب ماضيه احلافل باجلهاد، فعفا عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم، لقد شفع حلا
  .)٢٥(املسلمني أن يذكروه بأفضل ما فيهوأمر 

ذلك هو مبلغ يقظة الرسول القائد عليه أفضل الصالة والسالم وحذره، حرصاً 
  .على عدم تسرب املعلومات عن املسلمني إىل املشركني، تطبيقاً عملياً للكتمان الشديد

و مبلغ حرص الصحابة على الكتمان، حىت ليتقدم صحايب جليل مثل وذلك ه
عمر الفاروق رضي اهللا عنه، إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم، مستأذناً بقتل حاطب بن 

  .أيب بلتعة، ألنه مل حيافظ على الكتمان الشديد

 لقد حرص النيب صلى اهللا عليه وسلم أشد احلرص، على أالّ يكشف نياته، )ج
  . الشديد"الِكتمان"عندما اعتزم احلركة لفتح مكة املكرمة، وكان سبيله إىل ذلك 

أيب بكر الصديق رضي اهللا : مل يبح بنياته ألقرب أصحابه إىل نفسه وأعزهم عليه
  .عنه

 عائشة أم املؤمنني ؛بل مل يبح بنياته تلك إىل أحب نسائه إليه وأقرن إىل نفسه
  . عنهبنت أيب بكر الصديق رضي اهللا

                                     
 .)٢٢٥ - ٢٢٤(الرسول القائد  )٢٥(



 

٢٠ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

وبقيت نياته سراً مكتوماً حىت أجنز هو وأجنز أصحابه مجيع استعدادات احلركة، 
 إىل القبائل املسلمة خارج املدينة املنورة إلجناز )٢٦(وحىت وصل أمره اإلنذاري

  االستحضارات 

ولكنه أباح بنياته يف احلركة إىل مكة املكرمة قبيل خروجه من املدينة املنورة، 
اك مربر للكتمان، ألن احلركة أصبحت وشيكة االنطالق، وألن الوقت حيث مل يبق هن

  .الالزم لوصول املعلومات الالزمة عن حركته إىل مكة مل يكن متيسراً

ومع ذلك فإنه بث عيونه وأرصاده ودورياته، لتحول دون تسرب املعلومات عن 
  .حركته إىل قريش

على احتمال لتسرب أخبار بثّ عيونه وأرصاده داخل املدينة املنورة، ليقضي 
حركته من أهلها إىل قريش؛ وقد رأيت كيف اطلع على إرسال حاطب بن أيب بلتعة 

  .برسالته إىل مكة املكرمة، فاستطاع أن حيجز تلك الرسالة قبل أن تصل إىل مثابتها

وبث دورياته االستطالعية داخل املدينة املنورة وخارجها، ليمنع قريشاً من 
لومات عن نيات املسلمني، وليحرم املنافقني واملوالني لقريش من إرسال احلصول على املع

  .تلك املعلومات إليها

وبقي النيب صلى اهللا عليه وسلم يقظاً كل اليقظة، حىت وصل إىل ضواحي مكة 
املكرمة، فنجح أعظم النجاح بترتيباته الوقائية اليت اختذها حلرمان قريش وحلفائها من 

  .)٢٧(معرفة نيات املسلمني

 على مسافة أربع فراسخ من مكة "مر الظهران"فقد وصل جيش املسلمني 
  .املكرمة، فعسكر هناك

وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن يوقد كُلّ مسلم يف جيشه ناراً، حىت ترى 
قريش ضخامة جيش املسلمني جون أن تعرف هويته، فيؤثر ذلك يف معنوياا وتستسلم 

                                     
 قبل إصدار األوامر )مبكراً(صدر  يقصد به األمر التمهيدي الذي ي، تعبري عسكري:األمر اإلنذاري )٢٦(

 ولكي تنجز االستحضارات الالزمة ، لغرض إعطاء فكرة للقادة املرؤوسني عن احلركة املقبلة،املفصلة
 .بكفاية هلذه احلركة

  .)٢٣٨ - ٢٣٧(الرسول القائد  )٢٧(



 

٢١ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

بذلك يؤمن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطته العسكرية يف دخول للمسلمني دون قتال، و
  .مكة املكرمة دون إراقة الدماء

وأوقد عشرة آالف مسلم نريام، ورأت قريش تلك النريان الكثرية متأل األفق 
  .البعيد

وأسرع أبو سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء اخلزاعي وحكيم بن حزام باخلروج 
جهني حنو مصدر تلك النريان، فلما اقتربوا من موضع معسكر من مكة املكرمة مت

  ).ما رأيت كالليلة نرياناً قط وال عسكراً: (املسلمني، قال أبو سفيان لصاحبه بديل

  ). احلرب)٢٨(هذه واهللا خزاعة محشتها: (ورد بديل على أيب سفيان قائالً

من أن تكون هذه خزاعة أقل وأذلّ : (ومل يقتنع أبو سفيان جبواب بديل، فقال
  .)٢٩(" نرياا 

لقد كانت قريش تعرف حق املعرفة، بأن املسلمني سيهامجون مكة املكرمة، 
  .ولكنها مل تكن تعرف مىت وكيف وأين سيجري اهلجوم املتوقع

والفضل يف ذلك للكتمان الشديد الذي كان الرسول القائد عليه أفضل الصالة 
  .ضايا العسكرية املصرييةوالسالم ال يتخلى عنه طرفة عني يف الق

ذلك ألن نيات املسلمني يف مهامجة مكة املكرمة وفتحها، لو انكشفت لقريش 
يف وقت مبكر، الستطاعت أن حتشد قواا وقوات حلفائها، وألعدت خطة عسكرية 
إلحباط هجوم املسلمني، ولكان بإمكاا مقاومة املسلمني أطول مدة ممكنة، وألوقعت 

  . اهللا عليه وسلم خسائر يف األرواح واألموال دون مربربقوات النيب صلى

 املكرمة، وموعد "مكة" النيب صلى اهللا عليه وسلم نياته يف غزو "كتم" وكما )د
  .حركته من املدينة املنورة إىل مكة املكرمة

 عدد قواته الزاحفة لفتح مكة "يكتم"فقد استطاع عليه الصالة والسالم، أن 
  .املكرمة أيضاً

                                     
  .ساقهم بغضب : ومحش القوم. هيجه وأغضبه، ومحش فالناً. مجعهم:محش الناس وغيرهم )٢٨(
 .)٣٢٦(الرسول القائد  )٢٩(



 

٢٢ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

ن العباس عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، قد خرج من معسكر املسلمني يف كا
 وكان العباس على بغلة النيب صلى -ضاحية من ضواحي مكة املكرمة  -" مر الظهران"

اهللا عليه وسلم، وكان هدفه من خروجه هو إخبار قريش باجليش الضخم الذي جاء 
 معنوياا ويضطرها إىل االستسالم دون قتال، لقتاهلا والذي ال ِقبل هلا به، حىت يؤثر يف

فيحقن بذلك دماءها، ويؤمن هلا صلحاً شريفاً مع املسلمني وخيلّصها من معركة خاسرة ال 
  .ميكن أن تثريها غري العصبية اجلاهلية

ويف طريقه إىل مكة املكرمة، مسع حديث أيب سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء، 
ن، فناداه وأخربه بوصول جيش املسلمني، ونصحه أن يلجأ فعرف العباس صوت أيب سفيا

إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت ينظر يف أمره قبل أن يدخل جيش املسلمني مكة 
  .املكرمة صباح غد، فيحيق به وبقومه العقاب

  ...واستجاب أبو سفيان لنصيحة العباس

م، وتوجها حنو أردف العباس أبا سفيان على بغلة النيب صلى اهللا عليه وسل
معسكر املسلمني، فلما وصل العباس املعسكر ودخله، مر بنريان املسلمني يف طريقه إىل 

  .خيمة النيب صلى اهللا عليه وسلم

ورآه املسلمون، فلم ينكروا شيئاً، ألم عرفوا العباس، فلما مر العباس بنار عمر 
  . يريد أن يجريهبن اخلطاب رضي اهللا عنه، عرف أبا سفيان، وأدرك أن العباس

وأسرع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل خيمة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما 
  .وصل إليها طلب من النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يأمره بضرب عنق أيب سفيان

ولكن النيب صلى اهللا عليه وسلم، طلب من عمه العباس رضي اهللا عنه، أن 
  .إذا انقضى اليل أحضره صباح غٍديستصحب أبا سفيان إىل خيمته، ف

فلما كان الصباح، وجيء بأيب سفيان إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، أعلن أبو 
  .سفيان إسالمه، فعفا النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه وحقن دمه

إن أبا سفيان حيب هذا الفخر، ! يا رسول اهللا: (وقال العباس رضي اهللا عنه
  ).فاجعل له شيئاً



 

٢٣ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

من دخل دار أيب سفيان فهو آِمن، ومن ! نعم: ( صلى اهللا عليه وسلمقال النيب
  ).أغلق بابه فهو آِمن ومن دخل املسجد فهو آمن

وأراد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يستوثق من سري األمور كما حيب بعيداً عن 
فيان يف وقوع احلرب بني املسلمني وقريش، فأوصى العباس رضي اهللا عنه باحتجاز أيب س

مضيق الوادي الذي سيمر منه جيش املسلمني وشيكاً، حىت يستعرض اجليش الزاحف 
  .كلّه، فال تبقى يف نفسه أية فكرة للمقاومة

خرجت بأيب سفيان، حىت حبسته مبضيق الوادي : (قال العباس رضي اهللا عنه
  .حيث أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: فأقول! من هؤالء؟! يا عباس: لّما مرت قبيلة قالك: ومرت القبائل على راياا
! مزينة: فأقول! من هؤالء؟! يا عباس: مث متر القبيلة، فيقول! مايل ولسلَيم؟: فيقول! سلَيم
: ذا أخربته، قالحىت نفدت القبائل، ما متر قبيلة إال سألين عنها، فإ! مايل وملزينة؟: فيقول

  !مايل ولبين فالن

ر الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف كتيبته اخلضراء، وفيها املهاجرون حىت م
! من هؤالء؟! يا عباس! سبحان اهللا: واألنصار، ال يرى منهم إال احلدق من احلديد، فقال

ما ألحد ؤالء : قال. هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املهاجرين واألنصار: قلت
  ...لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً! ا أبا الفضلواهللا ي! من ِقبل وال طاقة

  ).نعم إذن: قال. إا النبوة! يا أبا سفيان: قال العباس

  !).النجاة إىل قومك: (عند ذلك قال العباس رضي اهللا عنه أليب سفيان

  .)٣٠( فدخلها مبهوراً مذعورافأسرع أبو سفيان إىل مكة املكرمة،

ن يتحرك جيش تعداده عشرة آالف راكب وراجل،  ليس من السهل أبداً، أ)ـه
مؤلف من كل القبائل العربية تقريباً، من املدينة املنورة إىل مكة املكرمة، دون أن تعرف 
قريش، ودون أن يعرف حلفاؤها، وقت حركة هذا اجليش اإلسالمي اللّجب ونياته 

 املكرمة، فيفلت األمر حىت يصل املسلمون الفاحتون إىل ضواحي مكة... وعدده وعدده
  !من قريش وحلفائها وال جيدون أمامهم غري االستسالم

                                     
  .)٣٢٨ - ٣٢٦(الرسول القائد  )٣٠(



 

٢٤ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 النيب صلى اهللا عليه وسلم نياته حىت عن أقرب املقربني إليه، وكتمان "ِكتمان"إن 
  .وقت حركته وتعداد جيشه وتنظيمه وتسليحه، هو الذي أدى إىل الفتح القريب

 - كما قلت سابقاً - ديد، ميكن أن تعترب الش"الِكتمان"دروس فتح مكة، يف  إن
  . الشديد"الِكتمان"مثاالً رائعاً ملزايا التمسك بأهداب 

، تكون على رأس ما يدرس يف الكليات "الِكتمان"ولعل هذا الغزوة ودروسها يف 
العسكرية العربية واإلسالمية وكليات األركان، من تاريخ احلرب، ليعرف العسكريون 

، وكيف كان "الِكتمان"لمون، كيف كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جمال العرب واملس
 يف حيز "املباغتة"ينتصر على أعدائه لتطبيقه هذا العامل احليوي من عوامل وضع مبدأ 

  التنفيذ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٥ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 
 

كرية،  ذلك هو جانب من جوانب عظمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم العس)أ
  . الشديد"الِكتمان"وهو جانب تطبيق عامل 

والعوامل العسكرية األخرى اليت طبقها الرسول القائد عليه أفضل الصالة 
  ."الِكتمان"والسالم، ال تقل روعة وجالالً عن تطبيقه عامل 

إن حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم العسكرية مليئة بالعرب والعظات، والدروس 
  .ستحق دراسة الدارسني وحبوث الباحثنيواِحلكَم، ت

 بالغة حداً رفيعاً، حىت "الِكتمان"لقد كانت تدابري النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
  . مثاالً يحتذى يف كل زمان ومكان"الِكتمان"ليمكن أن تكون أساليبه يف 

صلحة كان له يف املدينة عيون وأرصاد، يطلعونه على كل صغرية وكبرية تضر بامل
  .العامة يف السلم واحلرب على حد سواء

 رضي اهللا عنه صاحب سر رسول اهللا صلى )٣١(كان حذَيفَة بن اليمان العبسي
، أي أنه كان كامت سر رسول اهللا )٣٢(اهللا عليه وسلم يف املنافقني ال يعلمهم أحد غريه

 "الِكتمان" مبزايا ، اختاره دون غريه من أصحابه، لتمتعه)٣٣(صلى اهللا عليه وسلم يف حياته
الشديد، فال يفشى سره ألحد، وحبضور البديهة فال يرتبك يف املواقف احلرجة، وبتقديره 
العميق ألمهية صيانة املعلومات العسكرية عن األعداء فال يفشي نياته ونيات املسلمني 

  .وأهدافهم، وبالذكاء اخلارق ومبوهبة حب االستطالع

كلما وجد : مت السر املثايل، وكان هلا أثر يف حياته كلهاهذه املزايا، هي مزايا كا
  .)٣٤( به املسؤولني فوراً"أخرب" يؤثّر يف مصري اإلسالم واملسلمني، "خرباً"أو مسع 

                                     
 .ـ ه١٣٨٥ - بريوت - )١١٧ - ١٠٨( قادة فتح بالد فارس :انظر تفاصيل سريته يف )٣١(
 .)٧/٧٢( الباري بشرح البخاري  وفتح)١/٣٥٠( واالستيعاب )١/٣٩١(أسد الغابة  )٣٢(
  . كمل يعرب عنه العسكريون احملدثون،)املخابرات( هو ضابط االستخبارات :السركامت  )٣٣(
  .)١١٦( قادة فتح بالد فارس :انظر التفاصيل يف )٣٤(



 

٢٦ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

ومل يكن حذيفة بن اليمان وحده يؤدي هذا الواجب، بل كان من واجب كل 
 وأعداء اإلسالم مسلم أن يؤدي واجبه يف مراقبة املشبوهني واملنحرفني واملنافقني

  .واملسلمني

 الذي )٣٦( جالّس بن سويد بن الصامت)٣٥(مسع عمير بن سعد األنصاري األوسي
 يقول ما ال يليق مبسلم، فرفع عمري ما قاله جالّس إىل النيب صلى "تبوك"ختلف عن غزوة 

اهللا عليه وسلم، وكان عمري يف كنف جالّس الذي تزوج أمه بعد أبيه، فقال عمري 
إنك ألحب الناس إيلّ وأحسنهم عندي أبداً، وأعزه علي أن ! واهللا يا جالّس: (الّسجل

يصيبه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك ألفضحنك، ولئن صمت عليها 
، فحلف جالّس لرسول اهللا صلى اهللا )ليهلكن ديين، وألحدمها أيسر علي من األخرى

؛ فأنزل اهللا عز وجل )ري، وما قلت ما قال عمري بن سعدلقد كذب علي عم: (عليه وسلم
{: فيه


{)بته، حىت ، فتاب جالّس وحسنت تو)٣٧

  .)٣٨(عرف منه اخلري واإلسالم

 صلى اهللا عليه وسلم لعمري بعد نزول تلك اآلية الكرمية يف تصديق ما وقال النيب
  .)٣٩()وفَت أذنك يا غالم، وصدقك ربك: (قاله عن جالّس

لقد كان كل مسلم حق، حارساً أميناً على األسرار العسكرية، وعلى كل مصاحل 
  .املسلمني العليا

 املدينة املنورة،  وكما كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم عيون وأرصاد داخل)ب
 وليحول دون - املدينة –ليضمن م متاسك اجلبهة الداخلية للمسلمني يف قاعدم األمينة 

  .ايار حصونه من الداخل يف املدينة املنورة

                                     
  .١٩٦٤ - القاهرة - )٤٧٥ - ٤٦٩( قادة فتح العراق باجلزيرة :انظر سريته يف )٣٥(
 وأنظر جممل .)١/٢٦٤( واالستيعاب )١/٢٩٢(ابة  وأسد الغ)١/٢٥٢(انظر سريته يف اإلصابة  )٣٦(

  .)٤٦٩( قادة فتح العراق واجلزيرة :سريته يف هامش
 .)٧٤ - ٩(اآلية الكرمية من سورة التوبة  )٣٧(
  .)١٤٢ ب ٢/١٤١(سرية ابن هشام  )٣٨(
  .)٤/١٤٤( وأسد الغابة )٣/١٢١٦(االستيعاب  )٣٩(



 

٢٧ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

يف مكة املكرمة، ويف القبائل : كذلك كان له عيون وأرصاد خارج املدينة املنورة
د فارس، خيربونه عن كل صغرية وكبرية تضر أو العربية املعادية، ويف أرض الروم وبال

  .ميكن أن تضر مبصاحل اإلسالم واملسلمني العليا

ذلك ما يفسر لنا، أسباب انتصاره على أعدائه الكثريين، ذلك ألنه كان يطّلع 
على نيام العدوانية قبل وقت مبكر، فيعمل من جانبه على إحباط ما يبيتونه لإلسالم 

  .ر وخيانة ودسائس ومؤامراتواملسلمني من غد

يفسر لنا أسباب عدم استطاعة املشركني ويهود وأعداء  - أيضاً – وذلك
املسلمني أن يباغتوا قوات النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الزمان واملكان واألسلوب، بينما 
استطاع الرسول القائد عليه أفضل الصالة والسالم، أن يباغت أعداء الدين اجلديد يف 

  .م غزواته وسراياهمعظ

خارج املدينة املنورة من املسلمني الذين خيفون إسالمهم،  كانت عيونه وأرصاده
  .أو من ذوي قرباه ورِحِمه

 أرسل العباس عم النيب صلى اهللا عليه وسلم رسالة خيربه ا عن "أُحد"قبل غزوة 
رضي اهللا وقت خروج قريش لقتاله وعن عدد قوات قريش، فأسرع حامل رسالة العباس 

عنه بإيصال تلك الرسالة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، حىت قطع املسافة بني مكة املكرمة 
، فدفع )٤٠("قُباء"واملدينة املنورة بثالثة أيام، فوجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ماكثاً مبسجد 

  .)٤١(إليه بالرسالة

 عليه وسلم، بكل كما أخرب العباس وغريه من أهل مكة املكرمة النيب صلى اهللا
  .حركات ونيات قريش وحلفائها

وما يقال عن العباس وأهل مكة املكرمة، يقال عن الكثريين من الناس، الذين 
  .يعيشون بني القبائل العربية املعادية للمسلمني، أو يعيشون يف بالد فارس وأرض الروم

لى اهللا عليه ولست حباجة إىل أن أذكر بأن اهللا سبحانه وتعاىل كان مع النيب ص
  ...يؤيده بنصره، وميده بعونه: وسلم

                                     
 أنظر التفاصيل يف . على يسار القاصد إىل مكة املكرمة،رية على ميلني من املدينة املنورة ق:قباء )٤٠(

  .)٧/٢١(معجم البلدان 
 .)١٦٢(الرسول القائد  )٤١(



 

٢٨ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

ولكن النيب صلى اهللا عليه وسلم، كان بدوره يِعد كل متطلبات النصر، حىت 
 يف اإلسالم )٤٢(ىت يطبق عملياً كل آيات اجلهاديكون قدوة حسنة ألمته من بعده، وح

{: ومنها قوله تعاىل            


{)٤٣(.  

  ."الِكتمان" أهم متطلبات القتال، هو ولعل من

 أسرارها احلربية، هي األمة "تكتم"والقاعدة الذهبية املعروفة، هي أن األمة اليت 
  .اليت ميكن أن تنتصر

  . أسرارها احلربية، هي األمة اليت ال ميكن أن تنتصر"تكتم"واألمة اليت ال 

 من أفراد، والبناء الضخم وما يقال عن األمة يقال عن األفراد، ألن األمة تتكون
  .يتكون من ذرات

  . الشديد"الِكتمان"والعسكريون خاصة، مطالبون بأن يكونوا يف ذروة 

 الشديد أيضاً، ألن "الِكتمان"واملدنيون أيضاً، مطالبون بأن يكونوا يف ذروة 
  .اجليش من الشعب، ونيات اجليش ال ميكن أن ختفى على الشعب

  ."الِكتمان"ا منوذجاً رفيعاً يف والقادة جيب أن يكونو

  . إىل اهلاوية"حتماً" يقود رجاله "الِكتمان"والقائد الذي ال يتحلّى مبزية 

  .وإفشاء األسرار احلربية خيانة بالنسبة للمدنيني والعسكريني على حد سواء

وإفشاء تلك األسرار خيانة عظمى بالنسبة للقادة العسكريني والقادة املدنيني 
  .أيضاً

                                     
 أنظر التفاصيل يف املعجم املفهرس أللفاظ . آية من آيات الذكر احلكيم)٢٦(ورد اجلهاد يف  )٤٢(

  .)١٨٣ - ١٨٢(القرآن الكرمي 
 .)٦٠ - ٨(اآلية الكرمية من سورة األنفال  )٤٣(



 

٢٩ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 األسرار العسكرية ألمته، فإن وجوده فيها من مصلحة أعداء "يكتم"والذي ال 
  .أمته

وكفى خزياً وعاراً لفرد يف شعب يكون وجوده فيها ليس من مصلحة شعبه بل 
  .من مصلحة أعداء شعبه

ورب كلمة عابرة حيسبها املرء تافهة، وهي يف واقعها سراً عسكرياً يؤدي إفشاؤه 
  .ريةإىل كارثة عسك

  .وتاريخ احلروب خري شاهد، وفيه عرب ملن اعترب

، حثّ عليه القرآن الكرمي، وأمر به النيب صلى اهللا "دين" يف اإلسالم "الِكتمان"إن 
  .عليه وسلم، وطبقه يف كل حياته العسكرية

من حسِن إسالم املرء تركه ماال (: وصدق رسول اهللا عليه أفضل الصالة والسالم
  ).يعنيه

 املسلم احلق، أن يتأسى بالنيب الكرمي عليه أفضل الصالة والسالم، وإال وحسب
  .فهو مسلم جغرايف أو مدع لإلسالم أو متهم بأنه مسلم واإلسالم منه براء

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٣٠ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 
 

  كيف نكتم أسرارنا العسكرية؟: والسؤال اآلن

حيز التنفيذ حيتاج واجلواب على ذلك سهل يسري، ولكن العمل على وضعه يف 
  .إىل جهد كبري

 عادة مستحكمة يف نفوس الكثريين، وهي من مجلة عيوبنا "الثرثرة"لقد أصبحت 
  .اليت جيب أن حنارا بدون هوادة ورمحة

والذين يقدرون قيمة احلفاظ على األسرار العسكرية، عليهم أن ينصحوا الذين 
  .وسهم رذيلة حب الظهوريثرثرون ذه األسرار هنا وهناك ليشيعوا يف نف

 يعرف الكتمان مزيته، أن يبادر إىل إسكات كل من ميس نإن من واجب م
  .األسرار العسكرية من بعيد أو قريب

أما أن يستمع ويصغي مع اآلخرين إىل إذاعة األسرار العسكرية، مث ال يقول 
  .كلمة احلق صرحية حامسة، فهو شريك للمذيع يف إفشاء تلك األسرار

  ."الِكتمان"جيب تدريب أفرد اجليش وضباطه على أرفع درجات كما 

، هو أن ١٩٦٧ - يونيو –لقد كان من أسباب هزمية العرب يف حرب حزيران 
 استطاعت مجع أدق املعلومات العسكرية عن العرب من - كما صرح قادا - إسرائيل

  .رىناحية، واستطاعت كتمان أسرارها العسكرية عن العرب من ناحية أخ

ومن الغريب جداً، أن بعض أجهزة اإلعالم العربية، هيأت إلسرائيل معيناً ال 
ينضب من املعلومات عن اجليوش العربية وأسرارها اليت كان من الواجب أن تكون يف 

  .حرز حريز

 يف شيء، نشر وإذاعة تنقالت القطعات العسكرية من مكان "الِكتمان"ليس من 
  .إىل آخر



 

٣١ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 نشر وإذاعة شراء األسلحة وكمياا ومستودعاا ونشر "مانالِكت"وليس من 
  .تصاويرها

  . نشر وإذاعة نياتنا وأهدافنا وما نريد عمله يف امليدان"الِكتمان"وليس من 

سأقضي : والرجل الذي يريد القضاء على خصمه، ال ميكن أن يقول له كل يوم
  ...اخل... ! سأقتلك!عليك

هي، أن يكتم هذا الرجل نياته، بل يتظاهر بعكس ما ومن املعقول، بل من البدي
  .يريده لغرض تضليل خصمه

فكيف إذا أراد شعب من الشعوب، القضاء على خصمه دفاعاً عن احلق 
سأفعل فيك ... سأقضي عليك: املغتصب، أن يقول له مبناسبة وبغري مناسبة علناً

  !...األفاعيل؟

 ال ! ال أرى!ال أمسع: املسلمني ومن جيب أن يكون شعار كل فرد من العرب
  !أتكلّم

  !م ال أتكل! ال أرى!ال أمسع: األمة اإلسالمية )..(.وجيب أن يكون شعار 

  .إن الظروف الراهنة حتتم علينا مجيعاً االلتزام بالكتمان الصارم

  .وقد رأينا كيف هيأ االلتزام بالكتمان للمسلمني األولني النصر املؤزر

فهل نعترب بدروس الكتمان اليت طبقها الرسول القائد عليه أفضل الصالة والسالم 
  قبل أربعة عشر قرناً، أم ال نزال حباجة إىل النكسات والنكبات؟

  

  

  

  



 

٣٢ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 
 "الِكتمان" واجباً يف األمم، يلتزم به كل فرد من األفراد، فإن "الِكتمان"إذا كان 

  .كل مسلم صحيح اإلميانيف اإلسالم دين يلتزم فيه 

قل خرياً أو : (واملسلم احلق كتوم، ألنه يعمل بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).فاسكت

 يف "الِكتمان" يف احلروب القدمية ضروري للجيوش، فإن "الِكتمان"وإذا كان 
احلروب احلديثة أكثر من ضروري، نظراً الختراع أجهزة التصنت والوسائل العلمية 

  .لة جلمع املعلوماتاملذه

  .األجهزة الالسلكية تنقل املعلومات إىل العدو بسرعة خاطفة

وهناك طائرات جتسس تطري بدون طيار، وهناك غواصات جتسس تسري بالطاقة 
  .الذرية

  .وهناك أجهزة إصغاء تنقل اهلمس داخل اجلدران إىل العدو بسهولة ويسر

اء الغيب إىل أجهزة التجسس ، قد نظر من ور)للجدران آذان: (ولعل الذي قال
  .اإللكترونية وأثرها يف نقل املعلومات إىل العدو بسرعة خاطفة

 ونلقنه أوالدنا ونساءنا، حىت يصبح طبيعة يف نفوسنا، "الِكتمان"جيب أن نتعلم 
  .فذلك وحده يفوت على العدو أهدافه التجسسية

تطرق إىل القضايا إن لدينا كالماً كثرياً نستطيع قضاء الوقت فيه بدون ال
  .العسكرية

فحرام علينا أن نلهو باألسرار العسكرية فنتيح للعدو فرصة اقتناصها والعبث 
  .مبصائرنا
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٣٣ منبر التوحيد والجهاد

  دروس في الكتمان

 
   

دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجرة  •
  . إىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم بتجريد املتابعة له

  
دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع مبلة اخلليلني حممد  •

الة التوحيد وأهله ، وإبداء الرباءة من الشرك وإبراهيم عليهما السالم، وإظهار موا
  . وأهله

  
دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان،  •

إلخراج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور املناهج والقوانني 
  . واألديان إىل عدل ونور اإلسالم

  
من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء دعوة إىل طلب العلم الشرعي  •

   .وا الدين، ولبسوا على املسلمنياحلكومات، بنبذ تقليد األحبار والرهبان الذين أفسد
  

  وأحبار سوء ورهباا             وهل أفسد الدين إال امللوك 
   

دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني، كل ارمني على  •
قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين  { مللهم وحنلهماختالف

  .}وسبحان اهللا وما أنا من املشركني
  

دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسعي يف قتال  •
الطواغيت وأنصارهم واليهود وأحالفهم لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم 

  . هلمواحتال
  

ودعوة إىل اللحاق بركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين اهللا، الذين ال يضرهم من  •
  . خالفهم وال من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا
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