ادَّ َّرعَّوا
السل إم
د
ن
ج
إ
ف إإن ن إبيكم كان دا إرعا
إعداد :أبو عامر الناجي

بسم هللا الرمحن الرحيم
مما ال شك فيه أن اجملاهد عملة اندرة ،وكنز مثني ،جيب أن يبقى مصاان حمفوظا ،فنفسه اليت بني
جنبيه واليت يفدي هبا اإلسالم واملسلمني ال بد أن نفديها ابلغايل والثمني لتبقى سليمة من اجلروح
واألسقام ،لتستمر يف هذه املعركة الطويلة من معارك اإلسالم.
وحديثي هنا هو للقادة ابلدرجة األوىل ،ألحثهم على أمهية احلفاظ على روح الفارس النبيل ،وذلك
ابتباع سنة نبوية عمل هبا النيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف غالبية غزواته ،مث لفوارس اإلسالم
ألشجعهم على لبس الدروع واملغافر( )1يف املعارك ،فإهنا من األخذ ابألسباب اليت أمران هللا هبا:
استِ ْعم مال ْاأل ْ ِ
ِ ِ
صبم مها
مسبماب الَِّيت نم م
(وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة) ،قال ابن القيم( :م ْن مَتمام الت مَّوُّك ِل ْ م
اَّللِ -صلَّى َّ ِ
اْلمْل ِق تم موُّك ًال،
مص محابمهُ أم ْك مم ُل ْ
اَّللُ لِ ُم مسبَّبم ِاِتما قم مد ًرا مو مش ْر ًعا ،فمِإ َّن مر ُس م
َّ
اَّللُ معلمْيه مو مسلَّ مم -موأ ْ
ول َّ م
ول َِّ
صنُو من ِِبمنْو ِاع ِ
وإََِّّنما مكانُوا ي ْل مقو من ع ُد َّوهم وهم متمح ِ
اَّللُ معلمْي ِه مو مسلَّ مم
الس مال ِح ،مومد مخ مل مر ُس ُ
صلَّى َّ
اَّلل  -م
م ْ م ُْ مُْ ُ م
م
م
()2
ضة َعلَى رأْ ِس ِه ،وقم ْد أمنْزمل َّ ِ
اَّلل ي ع ِ
ك ِم من الن ِ
َّاس})
 مم َّكةمَ ،والْبَ ْي َص ُم م
{و َُّ م ْ
َ م م
اَّللُ معلمْيه م
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هدي أشجع الفرسان
جيهل كثري من شباب اإلسالم ،أن لبس الدروع واملغافر يف املعارك ،إَّنا هي سنة نبوية ،وهدي
راشد ،ولذلك جتد بعضهم يهزأ ويسخر ممن يلبسها ،وال شك أن هذا من اجلهل املركب ،الذي
ينبغي على طلبة العلم رفعه عن عقول اجلند ،كما أنه ينبغي عليهم االجتهاد يف نشر هذه السنة
وسط اجملاهدين.
إن محاية اجلسد يف املعارك بلبس ما يقي الردى ،سنة اختذها األنبياء ،وصحبهم الكرام ،والذين هم
أشجع الفرسان وأكثرهم بذال وعطاء وتضحية يف سبيل هللا ،فما كان لبس الدرع يوما جبنا وال
خورا ،وما كان لبس املغفر اختالال يف ميزان التضحية وطلب الشهادة واإلقدام والتوكل على هللا،
وقد كان الصحايب اجلليل أبو دجانة –رضي هللا عنه -يضع عصابة املوت "احلمراء" فوق املغفر.
()3

ص ْن َعةَ
قال اإلمام القرطيب عند حديثه عن تعليم هللا تعاىل صنع الدروع لداود عليه السالم ( َو َعلَّ ْمناه َ
وس لَكم)( :ه ِذهِ ْاْليةُ أ ِ ِ ِ
ِ
ول و ْاألملْب ِ
الصنمائِ ِع و ْاأل ْ ِ
اب ،مال
م ْ
لَب ٍ ْ م
مسبماب ،موُه مو قم ْو ُل أ ْمه ِل الْعُ ُق م م
مص ٌل يف اختماذ َّ م
من ذملِك إََِّّنما ش ِر ِ
ِ ِِ
قمو ُل ْ ِ
اَّللِ ِيف مخ ْل ِق ِه فم مم ْن طم مع من
ب ُسنَّةُ َّ
ُّع مف ِاء ،فم َّ
ني ِِب َّ م
ُ م
اجلم مهلمة ْاألم ْغبِيماء الْ مقائل م
ع للض م
ْ
السبم ُ
ِ ()4
ِ
ك فم مق ْد طمعن ِيف الْ ِكتم ِ
السنَّة)
اب مو ُّ
ِيف مذل م
مم
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يف كتاب هللا تعاىل:
وس لَكم لِت ْح ِ
صنَك ْم ِم ْن َبْ ِسك ْم فَ َه ْل أَنْ ت ْم شاكِرو َن)
(و َعلَّ ْمناه َ
ص ْن َعةَ لَب ٍ ْ
َ
ص ْن َعةَ
وأول من صنع الدروع هو نبينا داود –عليه السالم ،-فقد قال عنه هللا تعاىلَ ( :و َعلَّ ْمناه َ
وس لَكم لِت ْح ِ
صنَك ْم ِم ْن َب ِْسك ْم فَ َه ْل أَنْ ت ْم شاكِرو َن) قال املفسرون :املراد ابللبوس الدروع.
لَب ٍ ْ

ص مفائِ ُح ،فم ُه مو أ َّمو ُل مم ْن مسمرمد مها مو محلَّ مق مها.
وع مد ُاوُد .موإََِّّنما مكانم ْ
ُّر م
ت م
قم مال قمتم مادةُ :أ َّمو ُل مم ْن م
صنم مع الد ُ

()5

ويف قوله تعاىل( :فَ َه ْل أَنْ ت ْم شاكِرو َن) إشارة إىل أن الدروع نعمة جيب شكر املوىل على أن علمنا
إايها ،فأين هذا ممن يهزأ مبن يلبسها ويسخر؟

ِ
َن ا ْعمل سابِغَ ٍ
ات)
(أ َ ْ َ
والسابغات هي الدروع ،وإن كان اْلطاب هنا موجها لنيب من األنبياء ،وهو الشجاع الذي قتل
العمالق ،فإنه من ابب أوىل أن يكون موجها ملن هو أدىن منه يف الشجاعة
القوي
جالوت
احملارب َّ
م
م
م
والبطولة.

الس ْرِد)
(وقَ ِد ْر ِيف َّ
َ
فيه إرشاد من هللا تعاىل لنبيه داود عليه السالم يف إتقان صنع الدروع.
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(وسرابِ ِ
ك يتِ ُّم نِ ْع َمتَه َعلَْيك ْم لَ َعلَّك ْم ت ْسلِمو َن)
ْسك ْم َك َذلِ َ
يل تَقيك ْم َب َ
َ ََ َ

قال القرطيب :قم مال الْعلمماءِ :يف قمولِِه تمع ماىل( :وسرابِيل تَِقيكم بْسكم) دلِ
يل معلمى ِاختم ِاذ الْعِبم ِاد عُ َّدةم
ْ م
ََ َ
ُمُ
ْ ََ ْ م ٌ
ِ
ِ
ِْ ِ ِ ِ ِ
اَّلل علمي ِه وسلَّم تقاة ِْ
َّيب م َّ
اح ِة موإِ ْن
اجل مهاد ليم ْستمعينُوا هبما معلمى قتم ِال ْاأل ْمع مداء ،موقم ْد لمبِ مس مها النِ ُّ
اجلمر م
صلى َُّ م ْ م م م
ِ ِ
ِ ِ
مكا من يطْلُب الشَّهاد مة ،ولمي ِ ِ
ِ ِ ِ
ان ولِلضَّر ِ
ِ
ب
س ل ْل معْبد أم ْن يمطْلُبم مها ِبم ْن يم ْستم ْسل مم ل ْل ُحتُوف موللطَّ ْع ِن ابلسنم م ْ
م ُ م م مْ م
لسي ِ
وف ،ولم ِكنَّهُ ي ْلبس مألْمةم حر ٍ
اَّللِ ِه مي
ب لِتم ُكو من لمهُ قُ َّوةً معلمى قِتم ِال مع ُد ِوهِ ،مويُ مقاتِ ُل لِتم ُكو من مكلِ ممةُ َّ
ِاب ُّ ُ
م م م ُ م مْ
()6
اَّللُ بم ْع ُد مما يم مشاءُ.
الْعُْليما ،مويم ْف مع ُل َّ
وقد نقل حيىي بن سالم عن ابْ ِن معبَّ ٍ
اجلِمر ِاح ،يم ْع ِِن:
ميِ :م من ْ
اس أنه كان يم ْقمرُؤمها :لم معلَّ ُك ْم تم ْسلم ُمو من ،أ ْ
()7
ِيف لُْب ِ
وع.
ُّر ِ
س الد ُ
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يف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم:
غزوة بدر
ول َِّ
ويف صحيح البخاري مع ِن ابْ ِن معبَّ ٍ
اَّللُ معْن ُه مما :أ َّ
صلَّى هللاُ معلمْي ِه مو مسلَّ مم قم مال:
من مر ُس م
اس مر ِض مي َّ
اَّلل م
ِ
ٍ
مخ مذ
موُه مو ِيف قُبَّة يم ْومم بم ْد ٍر« :اللَّ ُه َّم إِِّن أمنْ ُش ُد مك مع ْه مد مك مومو ْع مد مك ،اللَّ ُه َّم إِ ْن تم مشأْ الم تُ ْعبم ْد بم ْع مد اليم ْوم» فمأ م
ِِ
ك ،وهو يثِب ِيف ِ
الد ْر ِع ،فم مخمر مج موُه مو
اَّللِ ،أ ْ
ك ماي مر ُس م
ول َّ
أمبُو بم ْك ٍر بِيمده فم مق مال :مح ْسبُ م
محلم ْح م
ت معلمى مربِ م َ َ َ
()8
{سيُ ْهمزُم اجلم ْم ُع مويُ مولُّو من الدُّبُمر}.
يم ُق ُ
ول :م
غزوة أحد
ول َِّ
صلَّى هللاُ معلمْي ِه مو مسلَّ مم بم ْع مد ا ْْلمِزميمِة ،موقم ْوِل الن ِ
َّاس :قُتِ مل
ف مر ُس م
إس مح م
اق :أ َّمو ُل مم ْن معمر م
قم مال ابْ ُن ْ
اَّلل م
ي ،عن عب ِد َِّ
ول َِّ
ِ
ب ب ِن مالِ ٍ
ك قم مال :قم مال
مر ُس ُ
الزْه ِر ُّ م ْ مْ
صلَّى هللاُ معلمْيه مو مسلَّ مم ،مك مما مح َّدثمِِن ُ
اَّلل م
اَّلل بْ ِن مك ْع ِ ْ م
ِ ِ ِِ
ِِ
ِ ِ
ني ،مه مذا
ص ْوِِت :ماي مم ْع مشمر الْ ُم ْسلم م
بَ :ع َرفْت َع ْي نَ ْيه ت ْزه َران م ْن ََتْت الْم ْغ َف ِر ،فمنم ماديْ ُ
ت ِِب ْمعلمى م
مك ْع ٌ
()9
اَّللِ« ،فمأمومأم إِ مَّ ِ
ت»
مر ُس ُ
ول َّ
اس ُك ْ
يل أمن ْ
ْم
ِ ِ
ِ
ِ
ت راب ِعي تُه ،وه ِشم ِ
ضة
ت الْبَ ْي َ
صلَّى هللاُ معلمْيه مو مسلَّ مم ،موُكسمر ْ م م م ُ َ َ
ِح مو ْجهُ مر ُسول هللا م
ويف الصحيحنيُ :
(جر م
ْ ِ ِ ))11( (10
معلمى مرأسه )
ويف أحد أُصيب وجهه صلى هللا عليه وسلم فدخلت احللقتان من املغفر يف وجنتيه.

 . 8صحيح البخاري (.)4875
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 - 10أي كسر ما يلبس تحت املغفر في الرأس.
 . 11صحيح البخاري ( ،)2911صحيح مسلم (.)1790

غزوة محراء األسد:
جاء يف وصف النيب صلى هللا عليه وسلم يوم محراء األسد( :عليه الدرع واملغفر وما يرى إال
عيناه)

()12

غزوة اخلندق:
(ورس ُ ِ
اَّللُ معلمْي ِه مو مسلَّ مم قمائٌِمَ ،علَْي ِه الد ْرع َوال ِْم ْغ َفر)
صلَّى َّ
ول هللا م
مم ُ

()13

غزوة بين قريظة:
اَّلل اركيب .ولبس
اَّلل عليه وسلم يومئذ مناداي ،اي خيل َّ
اَّلل صلى َّ
(وعن قتادة قال :بعث رسول َّ
الدرع واملغفر والبيضة ،وأخذ قناة بيده ،وتقلد الرتس ،وركب فرسه).

()14

غزوة الغابة:
(قم مال مس ْع ُد بْ ُن مزيْ ٍد ْاألم ْش مهلِي :لمما مكا من يم ْوُم الس ْرِح أ ممَت مان الص ِ
يخ ،فمأ ممان ِيف بمِِن معْب ِد ْاألم ْش مه ِ
م
س
ب
ل
أ
ف
،
ل
ر
ْ
م
ُ
م
ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اَّللُ معلمْي ِه مو مسلَّ مم
صلَّى َّ
د ْرعي موأ م
مخ ْذت س مالحي ،موأ ْ
مستم ِوي معلمى فم مر ٍس ِيل ،...فمأمنْتم ِهي مإىل مر ُسول هللا م
ِ ()15
َو َعلَْي ِه الد ْرع َوال ِْم ْغ َفر َال أ ََرى إال َع ْي نَ ْيه).
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فتح مكة:
اَّلل علمي ِه وسلَّم ِيف مْن ِزلِِه ساعةً ِمن الن ها ِر واطْمأمن وا ْغتمسلُ ،مث دعا بِر ِ
ول هللاِ م َّ
احلمتِ ِه
ث مر ُس ُ
(ومم مك م
م
صلى َُّ م ْ م م م م م م ْ م م م م م م م م م
ب قُبتِ ِه ،ودعا لِ
س الس مال ِح ،وال ِْمغْ َفر َعلَى رأْ ِس ِ
الْ مقصو ِاء فمأ ُْدنِ
ت مإىل اب ِ
ِ
اس)
الن
ه
ل
ف
ص
د
ق
و
،
ه
ب
ل
ي
م
ُ
م
ْ
ْ
م
م
ْ
ُ
َ
م
َ
م
م
م
م
ُ
ْم

()16

ول َِّ
س ب ِن مالِ ٍ
اَّللُ معْنهُ ،أ َّ
صلَّى هللاُ معلمْي ِه مو مسلَّ مم ،مد مخ مل
من مر ُس م
ك مر ِض مي َّ
اَّلل م
ويف صحيح البخاري :مع ْن أمنم ِ ْ م
()17
مع مام ال مفْت ِحَ ،و َعلَى َرأْ ِس ِه املِغْ َفر.
غزوة حنني:
(وركِب رس ُ ِ
ضةَ،
صلَّى َّ
اَّللُ معلمْي ِه وسلم بغلته البيضاء دلدل ،ولبس درعني واملغفر َوالْبَ ْي َ
ول هللا م
مم م م ُ
ف بم ْع ٍ
ض يمْن مح ِد ُرو من ِيف الْ مو ِادي ،فم محض ُه ْم معلمى الْ ِقتم ِال
وف ،موطم م
استم ْقبم مل الص ُف م
اف معلمْي مها بم ْع م
ض مها مخ ْل م
مو ْ
()18
ص مَبُوا)
ص مدقُوا مو م
موبمشمرُه ْم ِابلْ مفْت ِح إ ْن م
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يف األدب العريب:
مل تعب العرب على من يلبس الدروع واملغافر ،بل كانت َتتدح من يفعل ذلك من الفرسان ،قال
كعب بن زهري يف الميته ميتدح النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته:
ِ
ِ
ُش ُّم الْ معرانِ ِ
ِ
يل
ني أمبْطم ٌ
ال لمبُ ُ
م
وس ُه ْم  ...م ْن نم ْس ِج مد ُاومد يف ا ْْلمْي مجا مسمراب ُ
ول
ت مْلما محلم ٌق  ...مكأ َّمهنما محلم ُق الْ مق ْف مع ِاء مَْم ُد ُ
يض مس موابِ ُغ قم ْد ُش َّك ْ
بِ ٌ
وقال كعب بن مالك:
()19
ِ
ٍ
احل ِ
ِ
صينما
ب
ْم
تم مرى ْاألمبْ مدا من ف ميها ُم ْسبم غمات  ...معلمى ْاألمبْطمال موالْيم لم م

وقال يف بدر:
ول َِّ
س مح ْولمهُ  ...لمهُ مم ْع ِق ٌل ِمْن ُه ْم مع ِز ٌيز مو مان ِص ُر
موفِينما مر ُس ُ
اَّلل مو ْاأل ْمو ُ
ي( )20موالنَّ ْق ُع مَثئُِر
موَجمْ ُع بمِِن الن َّ
ت لِموائِِه  ...ميُمش َّْو من ِيف الْ مم ِاذ َّ
َّجا ِر مَْت م
بل كانت العرب ِتدد خصومها ابلفرسان املدرعني ،كما قال أبو طالب مهددا من ينوي اغتيال
النيب –صلى هللا عليه وسلم:-
كذبتم وبيت هللا ال تقتلونه َ ...جاجم تلقى ابحلطيم وزمزم
وتقطع أرحام وتنسى حليلة  ...حليلها ونغشاً حمرماً بعد حمرم
وينهض قوم يف الدروع إليكم  ...يذبون عن أحساهبم كل َمرم
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ودت من طول لبس الدروع ،كما قال عمرو بن كلثوم يف معلقته
اس َّ
بل كانوا يفتخرون ابجللود اليت ْ

يصف فرسان قبيلته:

اف يم ُق ْم من مويمْن محنِينما
مسيم ٌ
ب الْيم مم ِاّن  ...موأ ْ
معلمْي نما الْبِ ُ
يض موالْيم لم ُ

الص ... ،تمرى َتت الن ِ
علمينا ُك ُّل سابِغم ٍة ِ
ٍ
ضوان
د
جاد ْلا غُ م
م
م
مك َّ
ايح إذا مجرينما
أن ُمتُ م
وهنُن ُمتُو ُن غُد ٍر ... ،تُ م
صف ُقها الر ُ

ِ
ِ
وان
ت مع ِن
ود ال مق ْوم ُج م
ضع ْ
ميت ْلا ُجلُ م
األبطال يوماً  ...مرأ م
إذا ُو م
وقال أحدهم:
كفاّن من الدنيا دالص حصينة  ...وأجرد خوار العنان جنيب
أقاتل عن ديِن عليه وأتقي  ...عدوي وأدعى للعلى فأجيب
وال خري يف الدنيا ملن مل يكن له  ...لدى هللا يف دار القرار نصيب
خامتة:
وبعد ،فقد كانت هذه جولة خاطفة فيما جاء يف الدروع واملغافر ،لعلها تساهم يف تنشيط مهم
القادة الكرام لتفعيل دور السرت الواقية واْلِموذ يف املعارك والغزوات ،وذلك ابلسعي لعمل ورشات
لتصنيعها أو شرائها ،حلماية أبطال اإلسالم وفرسان العقيدة ،ولتحذر أخي القائد من التهاون يف
االحتياط لتلك األرواح الثمينة ،فإن هللا سائلك عنهم يف يوم تشيب ْلوله الولدان.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أخوكم :أبو عامر الناجي
شوال  1438ه

