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االستخبارات النبوية وأثرها يف أهم غزوات  

وسراياه  ()الرسول 
 سامل أمحد حمل. د.م.أ

 22/4/2009: تاريخ القبول 20/4/2008: تاريخ التقديم

املقدمـــــة  

لعبت االستخبارات دورًا خطيرًا في حياة الدوؿ، قديمًا وحديثًا، ألفَّ 
االستخبارات ىي التي تحقؽ لمدولة أمنيا الخارجي وذلؾ عندما تضع تحت يد 
. قيادتيا السياسية أو العسكرية كؿ ما يتعمؽ بمصادر القوة والضعؼ لدى العدو

وبذلؾ تضع الدولة المعنية الخطط العسكرية، التي تتمكف بواسطتيا مف حرماف 
.  العدو مف تحقيؽ أية مكاسب عسكرية عند اندالع الحرب

ونظرًا ألثر العامؿ االقتصادي في قوة الدوؿ أو ضعفيا فمـ يقتصر دور 
االستخبارات عف جمع المعمومات عف الجوانب العسكرية لمدولة أو الدوؿ المعادية، 
بؿ وصؿ األمر، إلى أْف أصبح واجب االستخبارات في عصرنا جمع المعمومات 

عف التطور الصناعي والتقني في الدوؿ المعادية بؿ وحتى الصديقة بيدؼ 
الحصوؿ عمى أسرار الصناعات اإلستراتيجية ذات األثر الكبير عمى قوة الدولة 

. العسكرية واالقتصادية
ورغـ بساطة الحياة في شقيا االقتصادي في عصر الرسالة، إال أفَّ ذلؾ 

وذلؾ مف خالؿ جمع . ال ينفي أىمية الدور الذي قامت بو االستخبارات النبوية
. المعمومات عف قوافؿ قريش التجارية

كما كانت معموماتيا عف التجمعات البدوية المعادية لدولة المدينة سبب 
ناىيؾ عف أثرىا الواضح . نجاح ىذه في تبديد وتفريؽ وتشتيت القوى المعادية

                                                 
جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/  قسـ التاريخ  .
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والميـ في بعض الغزوات كمعركة الخندؽ، ومف ىنا كانت األىمية لدور تمؾ 
 ..واهلل ولي التوفيؽ. االستخبارات، ىي التي قادتنا ليذه الدراسة

قبؿ البدء بتناوؿ الموضوع البد مف اإلشارة إلى تفريؽ كتاب السيرة النبوية 
  (1):بيف السرية وبيف الغزوة

قيادتيا ألحد أصحابو  ()فالسرية ىي الحممة العسكرية التي يعطي الرسوؿ 
:  أما. وال يشترؾ ىو فييا (رضواف اهلل عمييـ)

بنفسو أما عدد ىذه  ()فيي الحممة العسكرية التي يقودىا الرسوؿ : الغزوة
السرايا والغزوات فقد بمغت سبعًا وأربعيف سرية، وسبعًا وعشريف غزوة، قاتؿ 

() بدر، وأحد، الخندؽ، والمريسيع، وبني قريظة، وخيبر، : في تسع منيا ىي
، وسوؼ نتكمـ عف أىـ السرايا والغزوات التي كاف (2)وفتح مكة، وحنيف، والطائؼ

لممخابرات النبوية دورًا فييا، وعف أثر ىذا الدور عمى نتائج المعارؾ إْف كانت قد 
.  وقعت معارؾ

فالفقرة . كذلؾ فإننا سنقسـ الموضوع إلى فقرات يسيؿ تناولو واإلحاطة بو
تناولت اليجرة إلى المدينة، باعتبار المدينة المنطمؽ ليذه السرايا : األولى

.  والغزوات
.  تناولنا أىداؼ ىذه السرايا والغزوات: وفي الفقرة الثانية

طبقًا لتواريخنا التي وقعت فييا واعتبار الغزوات  ()ثـ قسمنا سراياه وغزواتو 
كبدر، وأحد، والخندؽ، وفتح مكة، فواصؿ زمنية وكمثاؿ عمى  ()الكبرى لو 

:  ذلؾ
يشتمؿ عمى السرايا والغزوات مف اليجرة إلى المدينة وحتى معركة : فالقسـ األوؿ

.  بدر
                                                 

: الناشر: السيرة النبوية مف الطبقات الكبرى : ( ىػ230ت )ابف سعد، محمد بف منيع ( 1)
ابف ىشاـ، : ، وانظر6 -5ص / 2القاىرة مجمد / 1989/ 1الزىراء لإلعالـ العربي ط

ىماـ عبد الرحيـ سعيد ومحمد بف عبد اهلل أبو /حققو د. السيرة النبوية: محمد بف عبد الممؾ
 310ت ):  والطبري، محمد بف جرير1988/ 1األردف ط/ الزرقاء/ مكتبة المنار/ صعيميؾ

 .2 ج1961/ 1دار المعارؼ ط/ تاريخ الرسؿ والمموؾ تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ (ىػ
 .9- 2/5: ابف سعد( 2)
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فيمتد مف بعد معركػة بدر حتى معركة الخندؽ في حيف امتد : أما القسـ الثاني
.  مف بعد معركة الخندؽ حتى معركة الطائؼ: القسـ الثالث

وغزوات  ()ويمكننا أْف نقوؿ بأفَّ ردود أفعاؿ القبائؿ العربية تجاه سرايا الرسوؿ 
:  قد مرت بمرحمتيف

وسراياه تستيدؼ التعرض لقوافؿ  ()حتى معركة بدر كانت سرايا الرسوؿ  .1
.  قريش، والعمؿ عمى عرقمة تجارتيا

وبعد معركة بدر بدأنا نسمع عف توجو بعض السرايا والغزوات نحو قبائؿ  .2
.  وتجمعات بدوية مف تمؾ المجاورة لممدينة

 ىذه القبائؿ لـ تكف مدركة قبؿ معركة بدر خطر دولة الرسوؿ أفَّ ويبدو 
()  في المدينة عمى ما اعتادت عميو مف حياة تقوـ عمى الغزو والنيب والسمب

.  والقتؿ بعضيا عمى بعضيا اآلخر
لتجارة قريش عبر طريقيا مف مكة إلى  ()وربما يكوف لتيديد الرسوؿ 

الشاـ حـر بعض القبائؿ مف الفوائد التي كانت تجنييا مف قريش لقاء تعيدىا بعدـ 
.  التعرض لتمؾ القوافؿ

أما بعد معركة بدر وُأحد فقد أدركت بعض تمؾ القبائؿ حجـ الخطر الذي 
تشكمو دولة المدينة عمييا فدينيا يدعو إلى التوحيد وينبذ عبادة األصناـ واألوثاف 

فضاًل عف أفَّ وجود دولة مركزية يخضع . التي اعتادت عمى عبادتيا تمؾ القبائؿ
ليا الجميع في المدينة يبدد النزعة الفردية التي اعتاد عمييا البدوُي لذلؾ بدأت 

بعض تمؾ القبائؿ بتيديد دولة المدينة، والعمؿ عمى زعزعة االستقرار فييا ولتحقيؽ 
ىذا اليدؼ فقد حاولت تجمعات منيا القياـ بمحاولة لمياجمة المدينة، كما دخمت 
بعضيا كغطفاف وبني سميـ وبني مرة، وأشجع في تحالؼ مع قريش وييود بني 
قريظة في المدينة بيدؼ الزحؼ عمى المدينة والقضاء عمى دولة المدينة قضاء 

. (1)تاماً 
                                                 

تحقيؽ الدكتور / كتاب المغازي ( ىػ207ت )، الواقدي، محمد بف عمر بف واقد 2/6: نفسو( 1)
 .443–2/442: 3، ط1984/ بيروت/ مارسدف جونس عالـ الكتب
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:  من غزواته وسراياه ()هدف الرسول 

:  مف غزواتو وسراياه ()تحدث بعض المؤرخيف عف ىدؼ الرسوؿ 
بغزوة أو سرية لعير قريش الخارجة مف  ()فقد كاف تعرض الرسوؿ 

شعارىا بأفَّ مف مصمحتيا  مكة إلى الشاـ وبالعكس إشعار قريش بقوة المسمميف، وا 
التفاىـ مع المسمميف، فتترؾ ليـ الحرية في الدعوة إلى دينيـ، وعدـ اضطياد مف 

.  (1)احتبستيـ منيـ في مكة
كذلؾ فإفَّ مبعث قوة قريش ىو تجارتيا فإذا تمكف المسمموف مف عرقمة 

ىذه التجارة وتيديدىا فسيؤدي ذلؾ إلى إضعاؼ قوة قريش المادية وبالتالي 
.  (2)إضعاؼ قوتيا العسكرية وعندئذ يمكف التفاىـ معيا

( )يضاؼ إلى ذلؾ افَّ قريشًا ىددت سكاف المدينة بسبب إيوائيـ لمنبي 
كذلؾ فقد . (3)والمسمميف مف أىؿ مكة، ىددتيـ بقتؿ مقاتمتيـ واستباحة نسائيـ

ال يغرنكـ أنكـ افمتمونا إلى يثرب، سنأتيكـ )): ىددت المياجريف قائمة ليـ
.  (4)((فسنستأصمكـ ونبيد خضراءكـ في عقر داركـ

                                                 

فرج، :  وىو ينقؿ عف ابف اسحؽ، وانظر379–2/378: ، الطبري2/143: ابف ىشاـ( 1)
 ص 1958/ دار الفكر العربي ()العبقرية العسكرية في غزوات الرسوؿ : الصباغ محمد

المطبعة / شعباف بركات: محمد في المدينة، تعريب: وات، مونتغمري/ ، وانظر كذلؾ116
خاتـ النبييف، الدوحة : وكذلؾ أبو زىرة، محمد. 46ص  [ت.د] لبناف –صيدا / العصرية

 .691 ص 2 ىػ ج1400
 .258 ص1975/ 13ط/ القاىرة/ دار المعارؼ: حياة محمد: ىيكؿ، محمد حسيف( 2)
 186ص [ت.د] 2بيروت ط/ مكتبة الناس/ الرحيؽ المختـو: المباركفوري، صفي الرحمف( 3)

 .نقاًل عف أبي داود
 .1/116رحمة لمعالميف :  نقاًل عف المنصور فوري187: نفسو( 4)
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ضعاؼ تجارتيا قاـ رسوؿ اهلل  بإبراـ  ()ولتحقيؽ عزؿ قريش وا 
موادعات وتحالفات مع بعض القبائؿ التي كانت قريبًة مف المدينة مثؿ بني ضمرة 

.  (1)وبني مدلج
لـ يبؽ اآلف سوء البدء بمعالجة الموضوع وفؽ المنيجية التي اعتمدناىا 

:  وىي

.  هـ2 من اهلجرة إىل معركة بدر سنة ()غزواته وسراياه . 1

ثالث سرايا  ()في السنة األولى مف اليجرة الميمونة أرسؿ الرسوؿ 
بقيادة كؿ مف حمزة بف عبد المطمب، وعبيدة بف الحارث بف عبد المطمب، وسعد 

عمى التوالي، وكاف اليدؼ مف ىذه السرايا ىو  (رضواف اهلل عمييـ)بف أبي وقاص 
التعرض لقوافؿ قريش، المنطمقة مف مكة نحو بالد الشاـ، ولـ يحصؿ في ىذه 

.  (2)السرايا قتاؿ
بغزوة وداف، وىي أوؿ غزوة غزاىا، ثـ غزوة  ()ثـ غزا رسوؿ اهلل 

بواط، وغزوة سفواف، وكاف اليدؼ أيضًا مف ىذه الغزوات التعرض لعير قريش 
لـ يحقؽ اليدؼ الذي خرج مف أجمو، ولكنو نجح في عقد معاىدة  ()ولكنو 

حمؼ مع عمرو بف مخشي الضمري، سيد بني ضمرة، في غزوة وداف أو كما 
. (3)تسمى االبواء أيضاً 

                                                 

زاد المعاد في ىدي خير العباد : ، ابف قيـ الجوزية2/275: ، ابف ىشاـ1/12: الواقدي( 1)
الوسيط : ، المالح، ىاشـ يحيى.83، ص2ج [ت.د]/ األردف/ عماف/ دار الفرقاف (محمد)

 .312–311، ص2003/ 1ط/ األردف/ دار النفائس، عماف/ في السيرة النبوية
 .281، 276/ 2: ابف ىشاـ:  وانظر12–1/10الواقدي، ج( 2)
موسى ابف عقبة : ، وانظر284، 281، 275 /2: ، ابف ىشاـ8–2/7: ابف سعد( 3)

مطابع دار ابف : نياؿ خميؿ يونس الشرابي. جمع د ()مغازي رسوؿ اهلل  (ىػ141ت)
 .111–110، ص 1، ط2007/ جامعة الموصؿ: األثير
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 (غرب المدينة) اتجاه تمؾ السرايا والغزوات كاف باتجاه البحر أفَّ ويالحظ 
حيث الطريؽ الحيوي لتجارة قريش مف مكة نحو الشاـ، كما يالحظ صغر عدد 

.  أفراد السرية أو الغزوة مما يدؿ عمى عدـ التوقع لحصوؿ قتاؿ فييا
وفي جمادي األولى أو جمادي اآلخرة عمى رأس ستة عشر شيرًا مف 

:  كانت غزوة ذي العشيرة ()مياجره 
خبر خروج ىذه القافمة العسكرية مف  ()فقد نقمت مخابرات الرسوؿ 

في مائة وخمسيف مف أصحابو، أو مائتيف  ()مكة متجية إلى الشاـ، فخرج 
ألنو توقع قتااًل مع حراس القافمة، فمما وصؿ إلى ذي العشيرة وجد القافمة قد 

مضت قبؿ أياـ، وعاد إلى المدينة ولكنو بقي يتحيف عودتيا مف بالد الشاـ وىذه 
القافمة، والتي كاف يقودىا أبو سفياف، كانت السبب في وقوع معركة بدر أثناء 

.  (1)عودتيا مف الشاـ
بني مدلج وحمفاءىـ مف بني ضمرة  ()وفي ىذه الغزوة وادع رسوؿ اهلل 

وىذه الموادعات كاف ليا تأثير سمبي عمى أمف وسالمة قوافؿ قريش نحو بالد 
. الشاـ

:  ىػ2/ وفي سرية عبد اهلل بف جحش بف رئاب في رجب أو جمادي اآلخرة
أْف يعرؼ المزيد مف المعمومات عف قريش فأرسؿ سرية عقد  ()أراد 

لواءىا لعبد اهلل بف جحش، والتي تعرؼ بسرية نخمة، وقد اتسمت ىذه السرية 
بالتكتـ وىو أحد أركاف نجاح العمؿ المخابراتي، إذ أعطاه كتابًا أمره أف ال يفتحو 

بأف يسير  ()إال بعد مسيرة يوميف، فمما فتحو بعد يوميف وجد فيو أمر الرسوؿ 
 وقد (2)((فترصد بيا قريشًا وتعمـ لنا مف أخبارىـ... ))إلى نخمة بيف مكة والطائػؼ 

الذي ابتكر أسموب  () الرسوؿ أفَّ اعتبر أحُد القادة العسكرييف المعاصريف 
الرسائؿ المكتومة، سبؽ بذلؾ األلماف الذيف لـ يفطنوا إليو ويستعمموه إال في 
الحرب العالمية الثانية، فالكتماف أكبر عامؿ مف عوامؿ المباغتة التي تعني 

                                                 

. 2/408: ، الطبري285–2/284: ، ابف ىشاـ10–2/9: ، ابف سعد13–1/12: الواقدي( 1)
 .319–318: المالح: وانظر

: ، الطبري112–111: ، موسى بف عقبة289–2/288: ، ابف ىشاـ14–1/13: الواقدي( 2)
2/411. 
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ييدؼ  ()وكذلؾ ربما كاف . أحداث موقؼ ال يكوف العدو مستعدًا ومييئًا لو
مف ىذا التكتـ إلى حماية أفراد ىذه السرية مف األخطار التي ستمحؽ بيـ إذا عرؼ 

  (1).الخبر
إف إرساؿ ىذه الحممة إلى نخمة يعتبر مباغتًة كبيرة، نظرًا لبعدىا عف 

. (2)المدينة ولوقوعيا في منطقة يسكنيا مشركوف مرتبطوف بأىؿ مكة
وفي ىذه القافمة حصؿ قتاؿ وأسر وغنيمة ألوؿ مرة في التاريخ اإلسالمي، 

فقد قتمت السرية أحد رجاؿ القافمة األربعة، وأسرت اثنيف، وفر واحد وغنمت 
لكف قريشًا شنت حممة دعائية واسعة ضد الرسوؿ . القافمة، وعادت إلى المدينة

()  ألفَّ القتؿ وقع في أوؿ الشير الحراـ، واعتبرت الرسوؿ()  ال يقيـ وزنًا
، وليذا رفض الرسوؿ  قبض الغنيمة وقاؿ ألفراد السرية  ()لحرمة األشير الحـر

 القرآف أفَّ غير . (3)((َفوقَّؼ العير واألسيريف. ما أمرتكـ بقتاؿ في الشير الحراـ))
جاء منددًا ومفندًا لموقؼ قريشي مف حرمة الشير الحراـ في حيف أنيا تصد عف 
المسجد الحراـ وتفتف أىمو عف دينيـ، وبذلؾ أجازت ىذه اآليات تصرؼ رجاؿ 

اْلَحَراـِ ِقَتاٍؿ ِفيِو ُقْؿ ِقَتاٌؿ ِفيِو َكِبيٌر  َيْسَأُلوَنَؾ َعِف الشَّْيرِ } :قاؿ تعالى. سرية نخمة
ْخَراُج َأْىِمِو ِمْنُو َأْكَبرُ  َوَصدٌّد َعف َسِبيِؿ الّموِ  . (4){ِعنَد الّموِ  َوُكْفٌر ِبِو َواْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َواِ 

  (5).، العير واألسيريف()وعندئذ قبض الرسوؿ 

:   من بدر إىل اخلندق()غزواته وسراياه . 2

                                                 

 ومكتبة النيضة –الرسوؿ القائد، منشورات مكتبة الحياة : خطاب، المواء الركف محمود شيت( 1)
 ]دار اليالؿ / عبقرية محمد: العقاد، عباس محمود:  وانظر61ص / 2ط/1960/ بغداد/
 .320: المالح: ، وانظر40ص  [ت .د

مطبعة المجمع العممي العراقي  : ()الدولة في عيد الرسوؿ : العمي، صالح أحمد( 2)
 .218ص / 1مجمد /1988

 .2/291: ، ابف ىشاـ17–1/13: الواقدي( 3)
 .217آية / سورة البقرة/ قرآف كريـ( 4)
 .2/11: ، ابف سعد1/18: ، الواقدي2/292: ابف ىشاـ( 5)
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كانت القافمة التي يقودىا أبو سفياف قد أفمتت مف المسمميف في غزوة ذي 
ظؿ يتحيف  () الرسوؿ أفَّ العشيرة، كما سبؽ، وواصمت مسيرىا نحو الشاـ، إال 

.  موعد عودتيا
( رضي اهلل عنيما)طمحة بف عبيد اهلل وسعيد بف زيد  ()فبعث 

يتحسساف أخبارىا فنزال عمى كشد الجيني بمنطقة النخبار مف الحوراء فأجارىما 
وفي . وظال مقيماف عنده حتى مرت العير، فشاىدا القافمة وحمايتيا مف الرجاؿ

ىذه العير نجد نشاطًا ممحوظًا لممخابرات النبوية ومخابرات أبي سفياف فقد كاف 
األخير يسأؿ عندما قرر العودة مف بالد الشاـ في طريقو إلى مكة عف المسمميف، 

يرصد انصراؼ القافمة مف الشاـ فعندئذ بعث ضمضـ  () رسوؿ الو إفَّ فقيؿ لو 
بف عمرو الغفاري إلى مكة يستنفر قريشًا إلنقاذ القافمة، وقيؿ إّنو بعثو والقافمة ما 

.  (1)زالت في تبوؾ
وىاتاف الروايتاف اقرب إلى الصواب، إذ إفَّ وصوؿ ضمضـ إلى مكة 

وتجييزىا لرجاليا وتوجييـ نحو بدر إلنقاذ القافمة يتطمب وقتًا يتناسب وكوف األمر 
.  صدر لو في الشاـ أو تبوؾ وليس مف قرب مياه بدر
يا كشد ىؿ رأيت أحدًا مف ))وعندما مر أبو سفياف بالنخبار سأؿ كشد 

.  (2)((عيوف محمد؟ فيقوؿ أعوذ باهلل، وأنّى عيوف محمد بالنخبار؟
( )وقد انطمؽ طمحة وسعيد، يرافقيما كشد إلى المدينة إلبالغ الرسوؿ 

أمر القافمة، غير أنيما وجداه قد خرج بالمسمميف نحو بدر ألنو عمـ بأمر القافمة 
. (3)مف مصدر آخر فالتقوا بو في ترباف

كانت مخابرات النبي منيمكة بمعرفة وقت وصوؿ القافمة إلى مياه بدر إذ 
قد أرسؿ بسبس بف عمرو وعدي بف أبي الزغباء إلى مياه بدر  ()كاف 

لتحسس أخبار القافمة فاستقيا وعمما مف خالؿ حديث بيف جاريتيف أفَّ القافمة 
.  (4)يخبرانو الخبر ()ستصؿ مياه بدر غدًا أو بعد غد فأسرعا إلى الرسوؿ 

                                                 

 .12-2/11: ، ابف سعد423–2/421: ، الطبري2/294: ، ابف ىشاـ1/28: الواقدي( 1)
 .12–2/11: ، ابف سعد1/20: الواقدي( 2)
 .2/11: ، ابف سعد2/295: ، ابف ىشاـ1/20: الواقدي( 3)
 .2/437: ، الطبري2/309: ، ابف ىشاـ2/13: ابف سعد( 4)
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أما أبو سفياف، الشديد الحذر فقد مر بمياه بدر ووجد مجدي بف عمرو 
فسألو ىؿ رأى أحدًا مف عيوف محمد؟ فأجابو مجدي بأنو رأى راكبيف أتيا إلى ىذا 

فذىب أبو سفياف إلى مناخيما فأخذ بعرًا لبعيرىما ففتو . المكاف فاستسقيا ثـ رحال
.  (1)"فقاؿ عالئؼ يثرب ىذه عيوف محمد"فوجد فيو نوى 

.  أسرع أبو سفياف بعيره نحو الساحؿ، فغير الطريؽ فنجت القافمة
بعد تأكد أبي سفياف مف نجاة القافمة أرسؿ إلى قريش يخبرىا بذلؾ، وأْف ال 

 أبا جيؿ أصر عمى المسير نحو بدر كي يصفي أفَّ حاجة بعد لجيشيا، غير 
الحساب مع المسمميف، رغـ معارضة بعض الشخصيات القرشية لحرب 

. (2)المسمميف
بخروج قريش لحربو، وبذلؾ أصبح يواجو وضعًا  ()عمـ الرسوؿ 

فقد خرج لالستيالء عمى القافمة، عمى ضعؼ مف حمايتيا، وىذا الذي . مختمفاً 
أعده مف أصحابو ليذا الموقؼ فكاف رجالو ربما ال يتجاوزوف الثالثمائة والثالثة 

. (3)عشر رجاًل، أو ثالثمائة وستة عشر رجالً 
معرفة رأي أصحابو مف الموقؼ الجديد وىو الحرب  ()أراد الرسوؿ 

والتي لـ يكف األنصار ممزميف بالدفاع عنو إال في المدينة، لكف أبدى الجميع 
. (4)()استعدادىـ لمقتاؿ، مياجريف وأنصار مما أفرح الرسوؿ 

نشاطو االستخباراتي، فخرج بنفسو مع أبي  ()عاود الرسوؿ األعظـ 
 قريشًا تنزؿ قريبًا أفَّ يتحسس أخبار قريش، فالتقيا شيخًا عربيًا، اخبرىما  ()بكر 

مع  (رضواف اهلل عمييـ)مف بدر كذلؾ أرسؿ عمي والزبير وسعد بف أبي وقاص 

                                                 

 .2/437: ، الطبري2/13: ، ابف سعد309/ 2: ابف ىشاـ( 1)
، موسى بف 1/37: ، الواقدي2/438: ، الطبري2/310: ، ابف ىشاـ2/13: ابف سعد( 2)

 .120: عقبة
 .118: ، موسى بف عقبة2/12: ، ابف سعد1/23: الواقدي( 3)
، 119: ، موسى بف عقبة2/14: ، ابف سعد49–1/48: ، الواقدي307–2/306: ابف ىشاـ( 4)

 أورد الدكتور المالح تفاصيؿ عف مساىمة األنصار في سرايا 329–327: وانظر المالح
 .قبؿ معركة بدر ()وغزوات الرسوؿ 
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فأصابوا غالميف . مجموعة مف أصحابو إلى مياه بدر يمتمسوف الخبر عف قريش
 الجيش أفَّ عمـ  ()كانا مع غيرىما يستقياف لجيش مكة فمما استجوبيما النبي 

المكي يتراوح عدده بيف التسعمائة واأللؼ، وذلؾ مف خالؿ ما يذبحوف مف الجزر، 
. (1) قريشًا تذبح يوما تسعة جزر ويومًا عشرةأفَّ إذ اخبره الغالماف ب

ميما بمشورة الحباب بف المنذر  (استراتيجياً )اتخذ النبي موقعًا سوقيًا 
()  بالنزوؿ عمى مياه بدر فأصبح المسمموف يشربوف وال ماء لدى الجيش

. (2)المكي
عمار بف ياسر وعبد اهلل بف مسعود رضي اهلل  ()كما أرسؿ النبي 

القـو مذعوروف  ()عنيما إلى معسكر قريش فطافا بالقـو وعادا ليقوال لمرسوؿ 
.  (3)فزعوف

ولـ تكف قريش تنقصيا الخبرة والدراية في جمع المعمومات عف عدوىا فقد 
بعثت بعمير بف وىب الجمحي ليحزر ليـ المسمميف قبؿ بدء المعركة، فطاؼ 

ما وجدت شيئًا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش الباليا ))العسكر وعاد ليقوؿ ليـ 
تحمؿ المنايا، نواضح يثرب تحمؿ الموت الناقع، قـو ليس ليـ منعة وال ممجأ إال 
سيوفيـ، واهلل ما أرى أْف يقتؿ رجؿ منيـ حتى يقتؿ رجٌؿ منكـ فإذا أصابوا منكـ 

 وىذا مافت في معنويات الجيش (4)أعدادىـ فما خير العيش بعد ذلؾ؟ َفَرْوا رأيكـ؟
.  المكي

ىػ نصر اهلل المسمميف القمة 2سنة / رمضاف/ 17وعندما بدأت المعركة في 
ـُ الّمُو ِبَبْدٍر َوَأنُتـْ }عمى المشركيف وكانوا األقوى،  وخسرت قريش  (5){َأِذلَّةٌ  َوَلَقْد َنَصَرُك

. (6) قتياًل ومثميـ مف األسرى واستشيد لممسمميف أربعة عشر صحابياً 70

                                                 

 .307–2/306: ، ابف ىشاـ2/15: ، ابف سعد1/53: الواقدي( 1)
 .122: ، موسى بف عقبة2/15: ، ابف سعد1/53: الواقدي( 2)
 .1/54: الواقدي( 3)
 .125: ، موسى بف عقبة2/16: ، ابف سعد316–2/315: ابف ىشاـ( 4)
 .123: سورة آؿ عمراف أية: قرآف كريـ( 5)
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ولو أردنا تقييـ الدور المخابراتي في ىذه الغزوة، لوجدنا اف تشبث الطرفيف 
 أفَّ غير  (1)بجمع المعمومات ُكاًل عف اآلخر قد حـر الطرفيف مف عنصر المباغتة،

كانت دقيقة في حيف لـ  ()مونتغمري وات يعتبر المعمومات التي وصمت لمنبي 
فاستولى بذلؾ عمى زماـ  ))()تكف قريش قد عرفت شيئًا عف النبي 

. (2)((المبادرة

:  غزوة بين سليم بالُكْدر. 1

كاف انتصار المسمميف في معركة بدر قد جعؿ القبائؿ البدوية المنتشرة مف 
حوؿ المدينة تزداد مخاوفيا مف وجود دولة قوية في المدينة تمنع ما اعتادت عميو 
ىذه القبائؿ القياـ بو مف السمب والنيب، وتحقؽ األمف والسالـ في الحجاز وعمـو 

. (3)الجزيرة
عف حشود لقبائؿ  ()لذا فبعد بدر نقمت االستخبارات النبوية لمرسوؿ 

إلييـ وىـ في منطقة قرارة  ()سميـ مف غطفاف لتغزو المدينة، فخرج رسوؿ اهلل 
خمسمائة بعير وعاد إلى  ()الُكْدر، فمما عمموا بمقدمة ىربوا وغنـ الرسوؿ 

. (4)المدينة
وىذه الغزوة تعتبر ضربة إجياض لحشود العدو قبؿ وصوليـ المدينة فبدد 

() حشودىـ بفضؿ يقظة مخابراتو ومراقبتيا ألوضاع المنطقة  .

:  غزوة ذي امَّْر. 2

قبؿ ُأحد فقد  ()وتعتبر أكبر غزوة قادىا الرسوؿ . ىػ2/ في ربيع األوؿ
 جمعًا مف بني ثعمبة ومحارب بذي أمر قد جمعيـ رجؿ يقاؿ أفَّ نقمت إليو مخابراتو 

في  ()لو دعثور بف الحارث بيدؼ اإلغارة عمى أطراؼ المدينة فخرج 

                                                 

 .85ص : خطاب، محمود شيت( 1)
 .19–8ص : محمد في المدينة( 2)
 .224: ، المباركفوري1/62: الواقدي( 3)
 .2/31: ، ابف سعد1/182: الواقدي( 4)
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نحوىـ حتى  ()أربعمائة وخمسيف رجاًل ولكنيـ ما أْف عمموا بمسيره فخرج 
.  (1)ثـ عاد النبي إلى المدينة. ىربوا إلى رؤوس الجباؿ

 

:  سرية زيد بن حارثة. 3

. ىػ3سنة / وقعت في جمادي اآلخرة
 نجاح المسمميف فَّ أل ()وتعتبر أخطر وأنجح سرية قتاؿ أرسميا الرسوؿ 

. (2)فييا قد ىدد قريش تيديدًا جدياً 
لطريؽ مكة نحو الشاـ قريبًا مف ساحؿ  ()فبسبب مف تيديد الرسوؿ 

مع بعض القبائؿ المنتشرة في المنطقة لذا أرادت  ()البحر األحمر، وتحالفو 
قريش أْف تجرب طريقًا آخر ىو طريؽ العراؽ، وأحضرت الدليؿ العارؼ بيذه 
الطريؽ وىو فرات بف حياف العجمي، وأعطيت قيادة القافمة لصفواف بف أمية، 

وخرجت تحمؿ مااًل كثيرًا، آنية فضة ونقر فضة وزف ثالثيف ألؼ درىـ، خرجت 
  (3).إلى ذات عرؽ، طريؽ العراؽ

مف معرفة كؿ ما يتعمؽ بالقافمة، زمف  ()تمكنت مخابرات الرسوؿ 
فقد جمعت الصدفة نعيـ بف . خروجيا وقيادتيا، وحمايتيا وحمولتيا، واتجاه سيرىا

مسعود االشجعي وىو ما يزاؿ مشركًا مع سميط بف النعماف في المدينة في مجمس 
شرب قبؿ تحريـ الخمر، فمما أخذت الخمر نعيمًا تحدث عف القافمة بالتفصيؿ، 

زيدًا  ()فأرسؿ . فاخبره بأمر القافمة ()فخرج سميط مف ساعتو إلى النبي 
في مائة راكب وىاجموا القافمة وفر صفواف ابف أمية، واسروا رجميف، وغنموا القافمة 

.  (4)فجاؤا بيا إلى المدينة

                                                 

 .35–2/34: ابف سعد( 1)
في  ()الحركات العسكرية لمرسوؿ األعظـ : آؿ يحيى، العميد الركف سيؼ الديف سعيد( 2)

 .196، ص1983/ 1ط/ الدار العربية لمموسوعات بيروت/كفتي ميزاف
 .1/197: ، الواقدي3/73: ابف ىشاـ( 3)
 .2/36: ، ابف سعد1/197: الواقدي( 4)
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إفَّ نجاح المسمميف في ىذه السرية يعتبر نجاحًا لفاعمية االستخبارات 
النبوية، وسرعة استجابة القيادة في التعامؿ الفوري والسريع مع ما يتطمبو الموقؼ 

العسكري فضاًل عف ذلؾ فإنيا لفتت انتباه المسمميف إلى ضرورة مراقبة ىذه 
.  الطريؽ، األمر الذي احكـ الحصار عمى تجارة قريش الميمة مع بالد الشاـ

:  هـ3معركة أحد 

لتجارتيا  ()لـ تنس قريش مصابيا في بدر، وكذلؾ حصار الرسوؿ 
التي ىي عماد حياتيا، فاجتمعت قريش وأحابيشيا ومف أطاعيا مف كنانة وأىؿ 
. تيامة وىـ ثالثة آالؼ، معيـ مائتا فرس وثالثة آالؼ بعير لمتوجو نحو المدينة

( )لـ يعدـ مف يخبره عف خطط قريش، فكاف عمو العباس  ()ولكف الرسوؿ 
عينو في مكة، فكتب إليو، وتمكف رسولو إلى المدينة مف تسميـ الرسالة لمرسوؿ 

()(1)، بعد سير ثالثة أياـ .
مع ما يقارب مف سبعمائة مف رجالو، بعد انخزاؿ  ()خرج الرسوؿ 

أصحاب عبد اهلل بف أبي سموؿ، رأس المنافقيف في المدينة، ثـ جعؿ جبؿ احد 
خمفو ووجيو نحو المدينة، ووضع خمسيف مف الرماة بقيادة عبد اهلل بف جبير عمى 

. (2)ُأحد وأوصاىـ بعدـ مغادرة أماكنيـ سواء انتصر المسمموف أـ انيزموا
وعندما بدأت المعركة انتصر المسمموف في البداية مما أغرى الرماة بترؾ 
مواقعيـ عدا عشرة منيـ فانتيز الفرصة خالد بف الوليد وقاـ بعممية التفاؼ ناجحة 

قتؿ فييا الرماة العشرة ثـ انقض مف الخمؼ عمى المسمميف فتحوؿ النصر إلى 
واستشيد عمو حمزة، إضافة إلى حوالي أكثر مف  ()ىزيمة وجرح الرسوؿ 

                                                 

 .3/87: ، ابف ىشاـ2/37: ، ابف سعد204–1/203: الواقدي( 1)
: ، موسى بف عقبة48–2/38: ، ابف سعد224، 208 –1/207:، الواقدي3/95: ابف ىشاـ( 2)

162. 
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ولـ تكف ىزيمة المسمميف في ُأحد عف  (1)سبعيف مف أصحابو رضواف اهلل عمييـ
نقص في المعمومات التي قدمتيا االستخبارات النبوية، فالخطة التي وضعيا 

 تطبيؽ الخطة أفَّ لممعركة عوضت عف قمة عدد المسمميف، غير  ()الرسوؿ 
ليـ  ()عمى أرض الواقع لـ يتحقؽ بسبب عدـ طاعة الرماة لوصية الرسوؿ 

. (2)بالثبات في مواقعيـ عمى سفح الجبؿ لكي ال يؤتى المسمموف مف الخمؼ
 خسارة المسمميف في ُأحد شجعت القبائؿ البدوية المعادية أفَّ ويالحظ ب

. (3)لدولة المدينة لمقياـ بمحاوالت اإلغارة واالعتداء عمى أطراؼ المدينة

: سرية أبي سلمة بن عبد األسد املخزومي

 طميحة وسممة ابني خويمد أفَّ ( )نقمت استخبارات المدينة إلى الرسوؿ 
في  ()فعقد  ()قد حشدا قوميما ومف أطاعيما مف القبائؿ لمحاربة الرسوؿ 

ىالؿ المحـر عمى رأس خمسة وثالثيف شيرًا مف مياجره لواء ألبي سممة، وبعث 
معو مائة وخمسيف رجاًل مف المياجريف واألنصار فمما وصؿ أرض بني أسد ىربوا 

  (4).وتفرقوا وغنـ أبو سممة إباًل وشاء، وعاد إلى المدينة
وما قامت بيذه السرية ضد طميحة وسممة ابني خويمد االسدياف يعتبر 
ضربة وقائية شمت قدرات ىذيف األخويف العسكرية، وىو فضؿ يحسب لصالح 

(.  )مخابراتو 
وىناؾ مجموعة مف الغزوات والسرايا امتدت حتى معركة الخندؽ، ومما 
يميزىا إنيا استيدفت التجمعات البدوية والقبائؿ التي كانت تضمر الشر لدولة 

المدينة، كما أنيا جاءت في أغمبيا نتيجة ما كانت تنقمو االستخبارات النبوية عف 

                                                 

 يورد ابف اسحؽ أف شيداء 3/112: ، ابف ىشاـ300، 1/230: ، الواقدي2/50: ابف سعد( 1)
: أحد كانوا خمسة وستيف ولكف ابف ىشاـ يضيؼ ليـ خمسة فيكوف المجموع سبعيف انظر

 .3/179: ابف ىشاـ
. 48–2/38: ، ابف سعد208–1/207: ، الواقدي116–114، 3/111: ابف ىشاـ( 2)
 .341–1/340: ، الواقدي2/50: ابف سعد( 3)
–3/297:ابف ىشاـ,2/121، ابف القيـ الجوزية65–2/50: ، ابف سعد1/340:الواقدي( 4)
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مثؿ تمؾ التجمعات وحشودىا، مثؿ غزوة نجد ضد بني محارب وثعمبو مف 
  (1).غطفاف، وغزوة دومة الجندؿ، سرية ابف عتيؾ، وغزوة ذات الرقاع الخ

من غزوة اخلندق حتى ػتح الطائف  :  وسراياه()غزواته . 3

ليـ مف المدينة لذلؾ  ()لـ ينس الييود مف بني النضير إجالء الرسوؿ 
أخذوا يحرضوف قريشًا وغطفاف بفروعيا المختمفة، وييود بني قريظة في المدينة 

. (2)في المدينة ضـ عشرة آالؼ مقاتؿ ()فكونت مف ىؤالء تحالفًا ضد الرسوؿ 
لتبمغو أمر ىذا التحالؼ،  ()وسرعاف ما تحركت استخبارات الرسوؿ 

ما جمع لو  ()فقد خرج ركب مف خزاعة قاصدا المدينة ليبمغ الرسوؿ 
.  (3)المشركوف

مجمسًا استشاريًا ألصحابو التخاذ الموقؼ المناسب،  ()عقد النبي 
:  قائالً  ()فتكمـ 

أنبرز ليـ مف المدينة، أـ نخندقيا عمينا، أـ نكوف قريبًا ونجعؿ ظيورنا إلى ىذا ))
.  (4)((الجبؿ؟

ىؿ لؾ يا رسوؿ اهلل : قاؿ ()وقد عرض أحد الصحابة رأيًا آخر، ولكف سمماف 
وعميو فإفَّ فكرة التخندؽ داخؿ . (5)أف نخندؽ؟ فأعجب رأي سمماف المسمميف

أيد  ()ألنو ىو الذي اقترحيا، ولكف سمماف  ()المدينة ترجع إلى الرسوؿ 
.  ىذه الفكرة التي كثيرًا ما نسبت إليو

خالؿ أياـ أكمؿ المسمموف حفر الخندؽ الذي اقتصر عمى األقساـ المكشوفة مف 
.  المدينة والتي يتمكف منيا العدو التسمؿ إلى المدينة

                                                 

 .3/298: ، ابف ىشاـ2/444: ، الواقدي2/66: ابف سعد( 1)
 .2/445: الواقدي( 2)
 .2/445: نفسو( 3)
 .2/66: ، ابف سعد2/445: نفسو( 4)
 .2/67: ، ابف سعد456–2/455: الواقدي( 5)
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كاف لممخابرات النبوية فضؿ كبير في تجنب كارثة كانت ستحؿ 
 القيادة قد أفَّ  األحزاب، قد باغتوا المسمميف في المدينة، كما أفَّ بالمسمميف لو 

.  تعاممت مع الخبر بسرعة فحفرت الخندؽ فأنقذت بذلؾ المدينة مف خطر االجتياح
لكف الخطر ما زاؿ قائمًا فقد ضرب المشركوف حصارًا قاسيًا عمى المدينة، 

بالدفاع عف المدينة إذ  ()كما نقض ييود بني قريظة عيدىـ مع الرسوؿ 
.  (1)تعرضت ألي ىجـو وبذلؾ أصبح المسمموف في خوؼ وشدة

وقد صور القراف الوضع النفسي لممسمميف مف الخوؼ والقمؽ والشدة التي 
ـْ َوِمْف َأْسَفؿَ }: ىـ فييا قاؿ تعالى ْذ َزاَغْت اأْلَْبَصاُر  ِإْذ َجاُؤوُكـ مِّمف َفْوِقُك ـْ َواِ  ِمنُك

 ُىَناِلَؾ اْبُتِمَي اْلُمْؤِمُنوَف َوُزْلِزُلوا {10}َوَتُظنُّوَف ِبالمَِّو الظُُّنوَنا  َوَبَمَغِت اْلُقُموُب اْلَحَناِجرَ 
  (2).{ِزْلَزااًل َشِديًدا

 العناية اإلليية قد ىيأت في ىذا الظرؼ الحرج مخرجًا لممسمميف أفَّ غير 
.  مما ىـ فيو مف خوؼ وشدة وضنؾ وعناء

ليعمف إسالمو فطمب  ()فقد جاء نعيـ بف مسعود االشجعي إلى النبي 
()  فمشى ))منو أْف يكتـ إسالمو وأْف يخذؿ المشركيف والييود عف المسمميف

بيف قريش وقريظة وغطفاف وأبمغ ىؤالء كالمًا وىؤالء عف ىؤالء كالمًا يري كؿ 
واستوحش كؿ  ()حزب منيـ أّنو ناصح لو، فقبموا قوليـ وخذليـ عف رسوؿ اهلل 

حزب مف صاحبو، فطمبت قريظة مف قريش الرىف حتى يخرجوا فيقاتموا معيـ فأبت 
وبذلؾ انفرط عقد ىذا التحالؼ، وتحوؿ بجيود نعيـ، الذي  (3)((...قريش واتيموىـ

ورجؿ مخابرات ناجح أفشؿ الطوؽ المضروب عمى  ()تحوؿ إلى عيف لمرسوؿ 
المسمميف وىذه أسمى واجبات رجؿ االستخبارات وىي أْف يحارب الدعاية التي 
يبثيا العدو في بمده وصفوؼ جيشو، كما يقـو ببث دعاية في صفوؼ العدو 

مثبطة ليمتو، ومؤثرة في معنوياتو ومشككة في سالمة خططو الموضوعة لسير 
.  المعركة، لقد جنب نعيـ دولة المدينة خطرًا قد ال تكوف قادرة عمى تحممو

                                                 

 .11، 10: آية/ سورة األحزاب( 1)
: ، ابف ىشاـ180- 179: موسى بف عقبة، 2/69:،ابف سعد490-2/480:الواقدي( 2)

3/319–323 
  579-2/578الطبري  , 483 -2/481الواقدي  , 3/319:ابف ىشاـ( 3)
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كذلؾ فإفَّ البرد القارص والرياح العاتية، التي أرسميا اهلل سبحانو وتعالى 
عمى المشركيف قد عجمت بقرار أبي سفياف بانسحاب قريش إلى مكة وقد أشار 

ـْ ِإْذ }قاؿ تعالى . القراف الكريـ إلى ذلؾ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة المَِّو َعَمْيُك
ـْ َتَرْوَىا َوَكاَف المَّوُ  َجاءْتُكـْ  ـْ ِريًحا َوُجُنوًدا لَّ  (1){ِبَما َتْعَمُموَف َبِصيًرا ُجُنوٌد َفَأْرَسْمَنا َعَمْيِي

وتبع انسحاب قريش انسحاب غطفاف وبذلؾ فشؿ األحزاب فشاًل ذريعًا، ويعد فشميا 
نياية التيديد الجدي الفعاؿ الذي كاف يمكف أْف تقوـ بو قريش أو أيا مف القبائؿ 

: عف ذلؾ بقولو ()وقد عبر الرسوؿ األعظـ . البدوية األخرى في المستقبؿ
نغزوىـ وال ))أو  (2)((لف تغزوكـ قريش بعد عامكـ ىذا ولكنكـ تغزونيـ))

.  (3)((يغزوننا
كانت غزوة الخندؽ نياية الفعاليات العسكرية الخطيرة لمقوى المعادية لدولة 

.  المدينة
بعض السرايا، وقاد ىو بعض الغزوات ولكنيا  ()ومع ذلؾ فقد أرسؿ 

جميعًا تميزت بقمة األىمية مف الناحية العسكرية، عدا غزوة المريسيع، أو غزوة 
.  (4)ىػ حيث حصؿ فييما قتاؿ8ىػ وغزوة حنيف 6/ بني المصطمؽ في شعباف

أفَّ رئيس بني المصطمؽ  ()فقد نقمت استخبارات المدينة لمرسوؿ 
الحارث بف أبي ضرار سار في قومو وبمف أطاعو مف العرب يريدوف حرب رسوؿ 

، فخرج إلييـ ووصؿ ماء المريسيع، فاشتبؾ مع بني المصطمؽ وانتصر ()اهلل 
عمييـ وسبى ذرارييـ وغنـ أمواليـ وكاف مف جممة السبي جويرية بنت الحارث التي 

  (5).وتزوجيا ()اعتقيا الرسوؿ 
                                                 

 9آيػة : األحزاب( 1)
 ( ىػ773ت )العسقالني، اإلماـ الحافظ احمد بف عمي بف حجر : وانظر,3/325ابف ىشاـ ( 2)

بيروت / دار الكتب العممية/ تحقيؽ عبد العزيز بف باز/ فتح الباري شرح صحيح البخاري: 
 .515 ص7 ج1989/ 1ط/ لبناف

 .155–149، 2/63: ، ابف سعد309: المباركفوري:  وانظر1/404: الواقدي( 3)
 .548/ 7: ، العسقالني402–3/401: ابف ىشاـ( 4)
مثؿ غزوة بني لحياف، :  ىناؾ عدد غير قميؿ مف السرايا والغزوات402 /3: ابف ىشاـ( 5)

... غزوة الغابة، وذات السالسؿ، والحديبية وخيبر ومؤتة وفتح مكة وحنيف)وغزوة ذي قرد 
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في مجاؿ االستخبارات بأنيا قامت عمى  ()اتسمت سياسة الرسوؿ 
جمع المعمومات عف العدو قبؿ لقائو مف حيث العدد، والعدة، والموقع، والسالح، 

كذلؾ التشويش عمى العدو عف طريؽ تسريب المعمومات المضممة، ثـ التكتـ 
.  في طريقو إلى عدوه لكي يحقؽ عنصر المباغتة ()الشديد عمى تحركاتو 

فعندما أراد فتح مكة تكتـ عمى خروجو إلييا، وبعث سرية بقيادة أبي قتادة 
في ثمانية نفر إلى بطف إضـ، وىي منطقة تقع بيف ذي خشب  ()بف ربعي 

 تذىب فَّ توجو إلى تمؾ الناحية وأل ()ليظف ظاف أف رسوؿ اهلل ))وذي المروة 
. (1)((بذلؾ األخبار

فقد أرسؿ . في فتح مكة ()فالتمويو والكتماف مبدآف استخدميما الرسوؿ 
أبا قتادة في سرية إلى أضـ لفتحيا لكي تذىب األخبار بخروجو إلييا أو انشغالو 

  (2).ىػ8سنة / بيا في حيف ىو اتجو نحو مكة في رمضاف
لكف االستخبارات النبوية لـ تكف بمستوى الحدث في غزوة حنيف في 

ْف تمكنت مف إبالغ الرسوؿ 8/شواؿ/24 بالحشود التي تجمعت مف  ()ىػ فيي وا 
كؿ مف ىوازف وثقيؼ بعد شعورىـ بالخطر بعد فتح مكة، إال أنيا لـ تستطع أْف 

( )تأتي بشيء ذي أىمية عف تعبئة العدو وانتشار قواتو، رغـ إرساؿ رسوؿ اهلل 
عبد اهلل بف أبي حدرد االسممي إلى معسكر العدو فدخمو وجاء بخبرىـ إلى الرسوؿ 

()(3)  وعمى الجانب اآلخر فقد بعث مالؾ بف عوؼ النصري قائد ىوازف ثالثة
  (4).رجاؿ ليأتونو بأخبار عف الجيش النبوي

ويبدو أف مالكًا ىذا قد سيطر عمى المناطؽ الحيوية في وادي حنيف، فمما 
في وادي حنيف، فوجئ بقوة مف ىوازف لـ يستطع  ()انحدر رسوؿ اهلل 

( ) مناداة الرسوؿ أفَّ المسمموف الصمود ليا فوقعت اليزيمة في صفوفيـ، غير 
مع بعض أىؿ بيتو، العباس، وعمي بف أبي  ()لممياجريف واألنصار وثباتو 

                                                                                                                       

–183ص : موسى بف عقبة، 2ج: ، وابف سعد3ج: ، وابف ىشاـ2ج: انظر الواقدي)الخ 
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طالب والفضؿ بف العباس، وأبو سفياف بف الحارث بف عبد المطمب وربيعة بف 
وكذلؾ أبو بكر الصديؽ، وعمر بف الخطاب، وأسامة  [رضواف اهلل عمييـ]الحارث 
أدى إلى تراجع المسمميف فدارت الدائرة عمى ىوازف  [رضواف اهلل عمييـ]بف زيد 
وكانت ىذه آخر معركة بعد معركة بدر يواجو فييا  (1)ونصر اهلل المسمميف. وثقيؼ

.  المسمموف عدوًا شرسا بيذه القوة والعدة

اخلامتـــة  

 ال يمكف إنكار الدور الذي لعبتو االستخبارات النبوية في نتائج بعض 
، ابتداء مف ىجرتو إلى المدينة واستقراره فييا ()غزوات وسرايا الرسوؿ األعظـ 

فَّ المََّو َعَمى َنْصِرِىـْ }حيث أذف لممسمميف بالقتاؿ  ـْ ُظِمُموا َواِ   ُأِذَف ِلمَِّذيَف ُيَقاَتُموَف ِبَأنَُّي
.  (2){َلَقِديرٌ 

ففي معركة بدر قدمت االستخبارات النبوية لقياداتيا إعداد الجيش المكي،  .1
( اإلستراتيجية)خطة المعركة بسيطرتو عمى المواقع السوقية  ()فوضع 

.  وىي مياه بدر
عممًا بخروج قريش وبعددىا وعدتيا وكانت  ()وفي ُأحد أحيط الرسوؿ  .2

خطتو العسكرية تتناسب مع قوة العدو، غير أف الرماة لـ يتقيدوا بتعميماتو في 
.  البقاء في أماكنيـ في حالة النصر أو اليزيمة

نجحت االستخبارات النبوية في رصد التجمعات : ومف معركة بدر إلى ُأحد .3
فوجيت ليا القيادة ضربات . البدوية ومحاوالتيا المتكررة لمنيؿ مف دولة المدينة

.   استباقية فبددت وفرقت جموع العدو وحشوده–اجياضية 
وفي معركة الخندؽ كاف لممخابرات النبوية الدور الحاسـ الذي أفشؿ األحزاب  .4

بآالفيـ العشرة التي قصدوا بيا المدينة، وبحمفائيـ مف ييود بني قريظة مف 
بحفر الخندؽ، ففقد العدو أية فرصة  ()فأمر الرسوؿ . داخؿ المدينة

.  القتحاـ المدينة
                                                 

 .212: موسى بف عقبة، 151–2/150: ابف سعد( 1)
ابف : ولمتأكيد عمى أفَّ اإلذف بالقتاؿ شرع في المدينة انظر39:آية/سورة الحج/قراف كريـ( 2)

 .2/65:القيـ الجوزية



 سامل أمحد حمل. د.م.وسراياه         أ ()االستخبارات النبوية وأثرها يف أهم غزوات الرسول 

 222 

كما أف قياـ نعيـ بف مسعود األشجعي في حركتو المكوكية بيف بني قريظة 
دخالو الشكوؾ عمى نوايا قريش وغطفاف تجاه  وقريش وبيف غطفاف وبني قريظة، وا 

الييود، وشكوؾ الييود وريبتيـ مف جدوى التعاوف مع ىؤالء في الحرب ضد 
قريش، ]وبذلؾ يكوف نعيـ قد دؽ إسفينًا في عالقات المتحالفيف الثالثة . المسمميف

.  ففشمت غزوة األحزاب فشاًل ذريعاً  [غطفاف، بنو قريظة
مف أجؿ حماية دولة المدينة لتتمكف مف  ()وىكذا فعمت مخابرات النبي 

.  تأدية رسالتيا إلى العرب جميعًا والى العالـ
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Prophetic Intelligence and Its Effect on the 

Most Important Liberation Campaigns  

Asst. Prof. Dr. Salim Ahmed Mahhal

 

Abstract 

The intelligence services played a significant role in 

states’ buildings in the post and present times. These 

intelligence services secure the external security since they put 

the advantages and disadvantages of the enemy under the 

control of the political and military leadership. Therefore, the 

country under potential threats would map the plans according 

to these drawbacks obtained about the enemy. As the 

economic side is of a great significance in any, intelligence is  

not confined to gather information about the military aspects 

of the enemy but also to gather information about the 

technological and industrial developments. 

In doing so, intelligence furnishes the countries with the 

strategic secrets that have a great effect in increasing the 

economic and military power of the state. In spite of the 

simplicity of the economic life in the early period of Islam, the 

Prophetic intelligence played a significant role in the Prophetic 

liberation campaign via the collecting the information about 

the trading caravans organized by Quraish leaders. 

This study sheds light on the role of the Prophetic 

Intelligence and its effects in the main battles occurred 

between Muslims and their enemies especially in Badir, Uhid 

and Khandaq raids.  
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