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 تربية القادة 

 الزحيم الزمحن اهلل بسم

 "نبذة خمتصزة من حياة الشيخ"

السالم على من ال نيب بعده.   احلمد هلل وحده والصالة و

 أما بعد:

اًمديمتقر حمٛمد أُملم وم٘مد قمِمُت ُمع ؿمٞمخل اًمٗماضؾ 

ؾمٜمة دراؾمٞمة يماُمٚمة ذم ىمسؿ ضماُمٕمة  -ؒ -اعمٍمي

اعمٚمؽ قمبد اًمٕمزيز سم٠مم اًم٘مرى ىمسؿ اًمدراؾمات اًمٕمٚمٞما 

هـ( ُمـ همػم 4931-4931ُمرطمٚمة )اًمامضمستػم(. قمام )

 اًمٚم٘ماءات واًمزيارات وإطماديث اجلاٟمبّٞمة ُمٕمف.

ؾمٞمٙمقن ُمـ  -ؒ -وطمديثل قمـ اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ

ذم شمٚمؽ اًمسٜمة  ظمالل رؤيتل وُمِماهديت ًمف ؿمخّمٞما

اًمدراؾمٞمة وهمػمها، وًمٞمس ُمـ رأى يمٛمـ ؾمٛمع، وؾم٠مذيمر 

سمٕمض ُما رأيت وؿماهدت ذم طمٞماة ؿمٞمخل، وىمبؾ ذيمري 

هلذه إؿمٞماء أذيمر ٟمبذة ُمقضمزة قمـ طمٞماشمف، ؾمائال اهلل 

 شمٕمامم اًمتقومٞمؼ واًمسداد.
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سمدُمِمؼ  -ؒ -لم اعمٍميُموًمد اًمِمٞمخ/ حمٛمد أ 

د ، وقماصٛمة اًمبالقماصٛمة اخلالومة اإلؾمالُمٞمة ؾماسم٘ماً 

 م(.4341هـ 4991، وذًمؽ ذم قمام )اًمسقرية طماًمٞماً 

 هـ4931) حلرب اًمٕماعمٞمة إومم. وشمقذم قماموذًمؽ إسمان ا

م( إصمر قمٛمٚمٞمة ضمراطمٞمة أضمريت ًمف ذم ؾمقيرسا، 4311-

صمؿ ٟم٘مؾ إمم ُمٙمة اعمٙمرُمة، وصكم قمٚمٞمف ذم اعمسجد احلرام، 

 ودومـ هبا.

طمّمؾ قمغم اًمِمٝمادة اجلاُمٕمٞمة وُما سمٕمدها ُمـ اجلاُمع 

ُمـ يمٚمٞمة أصقل اًمديـ، ويماٟمت رؾماًمة اًمديمتقراه إزهر 

سمٕمٜمقان )ُمٕمايػم اًمٜم٘مد قمٜمد اعمحدصملم( وًمف قمٜماية سماًمٕمٚمقم 

اًمنمقمٞمة، واجلقاٟمب اًمؽمسمقية، وىمد اًمت٘مك سمزقمامء 

احلريمات اإلؾمالُمٞمة، يماًمِمٞمخ طمسـ اًمبٜما ذم ُمٍم، 

واًمِمٞمخ أسمق إقمغم اعمقدودي ذم سمايمستان قمٜمد ُما قمٛمؾ 

يمام قمٛمؾ ذم اعمدارس اًمثاٟمقية ذم سمايمستان ذم اًمتدريس، 
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ذم دُمِمؼ، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم ُمٙمة اعمٙمرُمة وقمٛمؾ ذم يمٚمٞمة 

اًمنميٕمة سماجلاُمٕمة، وؿمارك ذم شم٠مؾمٞمس اًمدراؾمات اًمٕمٚمٞما، 

س س ومٞمٝما، وأؾّم صمؿ اٟمت٘مؾ إمم اجلاُمٕمة اإلؾمالُمٞمة، ودرّ 

ومٞمٝما اًمدراؾمات اًمٕمٚمٞما، ويمان ًمف أصمر يمبػم ذم اًمٓمالب 

ٕمتٜمل سماجلاٟمب ي -ؒ –اًمذيـ شمٚم٘مقا قمغم يديف، ويمان 

اًمؽمسمقي احلز واعمٕمٜمقي، ويتٝمؿ ٟمٗمسف سماًمت٘مّمػم ىمبؾ 

أظمريـ، ومٞم٘مقل قمـ ٟمٗمسف:)وإين وأيؿ احلؼ ٕضمد 

أياُمل هزيٚمة، وٟمٗمز رظمٞمّمة، مل شمرشمؼ قمـ ُمرطمٚمة 

ق ُمٕماين ًمة، ومل شمبٚمغ درضمة اًمرؿمد، ومل شمذواًمٓمٗمق

سمِم٠من ٟمٗمز  اًمرضمقًمة، وًمق ـمٚمب إزم أن أيمتب شم٘مريراً 

راض قمـ ُمستقاه اإليامين، وٓ يرى أن ًم٘مٚمُت: إٟمف ًمٞمس سم

واضحا ذم  ُمثؾ هذا اعمستقى يٛمٙمـ أن حيدث شم٠مصمػماً 

ـمالسمف، ًمٞمس سمراض قمـ قمٛمٚمف، وٓ ي١مديف وهق واصمؼ سم٠من 

 اًمسبٞمؾ اًمتل يسٚمٙمٝما هل اًمتل شم١مدي إمم ٟمجاة إُمة، 
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ومال اعمٜماهج وٓ اًمٓمرائؼ اًمتل يتخرج هبا اًمٓمالب سماًمتل  

 ًمذا ومٝمق يٕمتؼم ٟمٗمسف أضمػماً خترج ًمألُمة أسمٓمآ ودقماة، و

يٕمٛمؾ ُما يريض صاطمب اًمٕمٛمؾ ذم ؾمبٞمؾ اًمٕمٞمش، ورسمام 

 هـ.أ.يٕمجب اًمٙمثػمون ُمـ هذا اًم٘مقل(

o ( :جيب أن ٟمٕمرف وي٘مقل ذم هذه اًمرؾماًمة ُما ٟمّمف

 -ضٕمٗمٜما وأظمٓماءٟما:

يٚمقُمٜمل يمثػم ُمـ اإلظمقان ٓقمؽماذم سمت٘مّمػمي 

ُمـ اًمّمٗمات اًمتل شم٘مٕمد يب قمـ  وذيمرى قمغم اعمأل يمثػماً 

قض ذم ظمدُمة أُمتل، وي٘مقل ه١مٓء اإلظمقان: إومم اًمٜمٝم

شمرك ذيمر اعمثبٓمات. وأىمقل: إن أسمٜماءٟما يِمٛمقن ٟمقاطمل 

اًمْمٕمػ ذم أؾماشمذهتؿ وآسمائٝمؿ؛ وًمٞمس ُمـ اخلػم أن ٟمٕمّٛمل 

قمٚمٞمٝمؿ إُمقر، سمؾ اخلػم أن ٟمّمػ اًمقاىمع وٟمٕمرف اًمقاىمع 

ُمٕمرومة دىمٞم٘مة، ويمثػم ُمٜما ٓ يرى ضٕمٗما ذم ٟمٗمسف، ويمثػم 

 ْمٕمػ ُمٕمرومة هماُمْمة.يٕمرف ٟمقاطمل اًم
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جيب أن ٟمٕمتاد اًمت٠مُمؾ ذم ٟمٗمقؾمٜما شم٠مُمال دىمٞم٘ما، يٙمِمػ  

ظمٗمايا اًمٜمٗمقس ويْمع أيديٜما قمغم ُمقاـمـ اًمْمٕمػ، 

ومذًمؽ يٞمرس ًمٜما ؾمبٞمؾ اًمٕمالج ويٙمقن داومٕما إمم اًمسػم إمم 

 إُمام.( 

سمبلم اًمؽمسمٞمة اإليامٟمٞمة،  -ؒ -ويرسمط اًمِمٞمخ حمٛمد

زيمٞمة اًمٜمٗمقس واًمؽمسمٞمة اجلٝمادية اًمٕمٛمٚمٞمة، ومٞم٘مقل: )صمؿ إن شم

وشمرسمٞمة اإلظمالص ذم اًمٕمٛمؾ أن شمتؿ ذم طم٘مؾ اجلامقمة 

اإلؾمالُمٞمة، وذم ُمٞماديـ اجلٝماد، وهٙمذا يماٟمت شمرسمٞمة 

اعمسٚمٛملم إوًملم(. ويرضب قمغم ذًمؽ سمام طمّمؾ هلؿ ذم 

 همزوة إطمزاب ومٞم٘مقل:

)قماش اعمسٚمٛمقن ذم همزوة إطمزاب صمالصملم يقُما،  

ًمّمحاسمة واًمٕمدو حمٞمط سماعمديٜمة ُمـ أـمراومٝما، وًمٞمؾ ا

يمٜمٝمارهؿ، طمذر ُمستٛمر، وؾمٝمر دائؿ، واعمسٚمٛمقن 

يٕماٟمقن ُمـ اخلقف واجلقع واًمٕمدو ُما يٕماٟمقن، وهٜماك 
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ذم ُمثؾ هذا اجلق اعمحاط سماًمرهبة اعمٓمب٘مة اًمذي شمسٚمؿ ومٞمف  

اًمٜمٗمقس إمم سمارئٝما، وشمٗمقض إمم ُمدسمرها، وشمتٞم٘مظ 

اًمْمامئر، وشمستٞم٘مظ اًمٕمزائؿ، جيد اعم١مُمٜمقن اًمٕمقن 

احلريمات واًمسٙمٜمات، وذم هذا ُمّماطمبا ٓ يٗمارق ذم 

اجلق اخلاؿمع اعمخٞمػ شمتجغم ُمٕماين اإلىمدام ذم ؾمبٞمؾ اهلل، 

وشمتْماقمػ ىمقة اإليامن، ومتحص اًم٘مٚمقب، يتؿ يمؾ هذا 

ذم ُمئات  -يسػم ُمثٚمف ؾ ضمزءسم-سمام ٓ يٛمٙمـ أن يتؿ ُمثٚمف

 ذم اًمٕمزًمة وذم أقمامق اًمزوايا، إن روح اإليثار اًمسٜملم

اًمرومٞمٕمة شمٖمرس ذم شمبدو ذم ؾماقمات اًمِمدة، واعمٕماين 

اًم٘مٚمقب ذم اًمساقمات اًمتل شمتٕمرض ومٞمٝما اجلامقمات 

ًمألظمٓمار، واعمقت خمٞمؿ قمغم اجلٛمٞمع سمٔمٚمف اًمرهٞمب، 

وروح اًمّمؼم قمغم اًمِمدائد واجلٚمد واعمٙماره وروح اًمث٘مة 

سماهلل واإليامن سمف واإلظمالص ًمف واٟمتٔمار ومرضمف وروح 

اًمتٕماون واًمتآزر، يمؾ هذه شمؼمز ذم ؾماطمات اجلٝماد، وذم 
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اعم١مُمٜملم اًمذيـ ي٘مدُمقن أرواطمٝمؿ ظماًمّمة ًمقضمف  صٗمقف

اهلل... وطمٞماة اًم٘متال شمٚمؽ احلٞماة اًمتل ي٘مدم اعم١مُمـ ومٞمٝما 

اعمٕماين اًمٓمٞمبة، ومٞمسٝمؾ اإليثار، وشمس٘مط إٟماٟمٞمة، وشمذهب 

إصمرة، أُما اًمدقمقى جماهدة اًمٜمٗمس ذم طمآت اًمرظماء 

 .(وإُمـ واًمدقمة ومٝمل ُمِمقسمة سمٙمثػم ُمـ اعمٖماًمٓمات

 .-ٞمؾ اًمدقمقة اإلؾمالُمٞمةراضمع يمتاب: ؾمب-

وُمرة ُمـ اعمرات أًم٘مك حمارضة ذم ىماقمة يمٚمٞمة اًمنميٕمة 

سمٛمٙمة، ويمان طمديثف يدور طمقل وضمقد اًم٘مٚمة اًمتل شمٜم٘مذ 

ُمٕمٝمؿ، وم٘مام أطمد  وآٟمخراطاعمقىمػ، ويتٛمٜمك وضمقدها 

احلارضيـ وم٘مال ًمٚمِمٞمخ أٓ شمرى أن مجاقمة اًمتبٚمٞمغ هل 

 اًمّماحلة ًمذًمؽ؟

ٓ أٟمساها،  وم٘مال اًمِمٞمخ: ًم٘مد قمِمت ُمٕمٝمؿ ًمٞمازم

 ًمٙمٜمٝمؿ ٓ يّمٚمحقن ًمذًمؽ.
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يدرؾمٜما ُمادة "ُمّمٓمٚمح  -ؒ -ويمان ؿمٞمخٜما 

احلديث" ذم يمؾ يقم مخٞمس ُمـ يمؾ أؾمبقع، ويمان 

يمان زُمٞمال ًمٜما ذم  ييّمٓمحب ُمٕمف اسمٜمف قمبداًمرمحـ اًمذ

سماًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة ذم  ؿمٕمبة اًمٗم٘مف، ويمان ي٘مبؾ قمٚمٞمٜما حمٛمالً

، وإذا دظمؾ قمٚمٞمٜما اًمٗمّمؾ أهمٚمؼ سملم يديف ومـ اعمّمٓمٚمح

ًمباب وٓ يسٛمح ٕطمد سماًمدظمقل سمٕمده، وإًمٞمؽ سمٕمض ُما ا

 :ُمٜمف واؾمتٗمدشمفؿماهدشمف 

ذم ؿمخّمٞمتف، ومجٞمال ذم  ذم ُمٚمبسف، وُمٝمٞمباً  يمان أٟمٞم٘ماً  -4

ُمٜمٔمره، شم٠مٟمس سمف إذا رأيتف، وشمّمٖمل إمم طمديثف إذا 

 شمٙمٚمؿ، سمؾ شمتٛمٜمك أٟمف ٓ يسٙمت.

ذم سمٞماٟمف  ، وومّمٞمحاً ٟماـم٘ماً  ، وسمٚمٞمٖماً ُمٗمّقهاً  يمان ظمٓمٞمباً  -2

قمـ اًمٖمٛمقض ومٞمام يٕمرضف، وقمـ  وقمرضف، سمٕمٞمداً 

اًمت٘مٕمر ومٞمام يٜمٓم٘مف، وقمـ اًمٖمرائب ومٞمام خيتار، قمرومت 

ذًمؽ ومٞمف ُمـ ظمالل ؾمامقمل ًمف خلٓمبة اجلٛمٕمة ذم 
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، طمٞمث يمان ظمٓمٞمبا ًمف سمٛمٙمة ُمسجد وم٘مٞمف سماًمٕمزيزية

ومؽمة ُمـ اًمزُمـ، قماًمج ذم ظمٓمبف سمٕمض ىمْمايا إُمة 

 اعمٝمٛمة.

 ذم طمديثف ًمٚمٜماس، ًمٙمقٟمف يتٙمٚمؿ سمحرىمة يمان ُم١مصمراً  -9

وأؾمك قمغم أطمقال اعمسٚمٛملم، وهذا ُمّمداق اعمثؾ 

اًمسائر"ًمٞمس اًمثٙمغم يماًمٜمائحة اعمست٠مضمرة". ظمٓمب 

ومٙماٟمت قمٞمقن  ذات يقم مجٕمة قمـ همزوة سمدر،

احلارضيـ ؿماظمّمة إًمٞمف، وآذاهنؿ صاهمٞمة ًمف، ومٚمام 

وصػ ذًمؽ اًمرقمٞمؾ إول سمام يستحؼ ، أظمذ 

ي٘مارن سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمٜما، وم٘مال ذم ُمٕمرض طمديثف قمٜما ومٞمام 

ه: إٟمٜما ٓ ٟمستحؼ اًمقصقل إمم ُما وصٚمقا إًمٞمف ُمٕمٜما

 ٕٟمٜما يمالب دٟمٞما وأٟما واطمد ُمٜمٝمؿ.

 قمبداًمرمحـومٚمام أيمٛمؾ اًمّمالة ىمام ومْمٞمٚمة اًمِمٞمخ/

قمغم اخلٓمبة ومٚمام وىمػ أُمام  اًمٕمِماموي اعمٍمي ُمٕمٚم٘ماً 
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اًمٜماس وؾمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ صٗمؼ ذم يديف وسمٙمك وضمٚمس  

 ُمت٠مصمرا، ومٙمان ُمقىمٗما ُم١مصمرا ًمٚمٜماس مجٞمٕما.

اس سمقضمف ـمٚمؼ، واًمبسٛمة شمٙماد ٓ يمان يست٘مبؾ اًمٜم -1

شمٗمارق حمٞماه،وٓ يتذُمر ُمـ ؾم١مال اًمٜماس ًمف، أو 

احلديث ُمٕمف، ويمان إذا ظمرج ُمـ سماب اعمسجد 

سمٕمد صالة اجلٛمٕمة يتٚم٘ماه اًمٜماس ويّماومحقٟمف 

 ويسٚمٛمقن قمٚمٞمف.

ًمف ذم  ذم أُمقره، سمؾ شمٕمتؼم اجلدية ؿمٕماراً  يمان ضماداً  -1

احلٞماة، وهذا اًمِمٕمار ضٕمػ ذم اًمقاىمع اًمبنمي 

ى يمثػم ُمـ اًمٜماس، ويمؿ هذه إُمة سمحاضمة ًمد

ؿمديدة إمم اًمتٚمبس سمف، واًمسٕمل ذم حت٘مٞم٘مف، ًمٙمل 

شم٘ميض قمغم إُمراض آضمتامقمٞمة اًمٜماظمرة ذم 

 ضمسدها، وهل شمِمٕمر أو ٓ شمِمٕمر.
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وُمٔماهر اجلدية ذم طمٞماة ؿمٞمخٜما اجلٚمٞمؾ شمتجغم ذم قمدة 

 أُمقر:

ذم اهلّؿ اًمذي حيٛمٚمف ُمـ ٟمٍمة اًمديـ، واًمٜمٝمقض  -*

 واًمٕمٜماية سمبٜماء إضمٞمال. سمإُمة، 

ومام شمراه أو  وذم احلٗماظ قمغم اًمقىمت واؾمتثامره، -*

دمده ذم أوىماشمف هازٓ،أو ُمِمتٖمالً  سم٠مُمقر اًمدٟمٞما، 

وُما ؿماسمف ذًمؽ مما ٟمراه وٟمِماهده ُمٜما وُمـ همػمٟما 

 ذم واىمٕمٜما اعمٕماس واعمِماهد.

ويمان إذا دظمؾ قمٚمٞمٜما ىماقمة اًمدرس يٖمٚمؼ اًمباب  -*

ٕطمد سماًمدظمقل سمٕمده،  قمٚمٞمف وقمٚمٞمٜما، وٓ يسٛمح

وهذه اجلدية ومٞمف ضمٕمٚمتٜما ُمٕمنم اًمٓمالب ٟمتساسمؼ 

ذم درؾمف ظماصة إمم اًم٘ماقمة ىمبؾ طمْمقره، وىمد 

ـمبؼ ُمبدأه اجلاد ذم طمٞماشمف، ومٛمرة شم٠مظمر أطمد 

اًمزُمالء قمـ اًمدرس، وم٘مرع سماب اًم٘ماقمة ومٗمتح 
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اًمِمٞمخ اًمباب وـمٚمب ُمٜمف اًمٓماًمب اًمدظمقل  

ومرومض، وم٘مال اًمٓماًمب: إن شم٠مظمري سمسبب قمٓمؾ 

ًمسٞمارة! وم٘مال اًمِمٞمخ: يمان شمريمتٝما واؾمت٠مضمرت ذم ا

ؾمٞمارة وأشمٞمت، صمؿ قمدت هلا وأصٚمحتٝما، ومل 

 يدظمٚمف ومٙمان ًمذًمؽ اعمقىمػ قمٚمٞمٜما شم٠مصمػم يمبػم.

، قمغم ويمان يٚم٘مل درؾمف قمٚمٞمٜما ـمقال اًمسٜمة واىمٗماً  -*

ىمدُمٞمف، وٓ يثٜمل ؾماىمف طمتك يٜمتٝمل اًمدرس، 

ويدظمؾ قمٚمٞمٜما اًمدرس وهق حيٛمؾ ُمٕمف قمددا ُمـ 

 ٞمة ًمٚمدرس.اعمراضمع اًمٕمٚمٛم

ذم ُمِمٞمتف، ومال شمرى قمٚمٞمف ُمٔماهر  ويمان ضماداً  -*

اًمِمٞمخقظمة، ُمـ اًمتقيم١م قمغم اًمٕمّما،، أو اًمتٚمبد 

 سمٕمض إؾماشمذة أظمرون،سماعمالسمس،يمام يٗمٕمٚمف 

 أو همػم ذًمؽ مما يدل قمغم يمؼم ذم اًمسـ.
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وُمرة ىماسمٚمتف ُمع سمٕمض اًمزُمالء وهق ـماًمع ُمـ  -*

ق اًمدرج ًمٚمدور اًمثاين أو اًمثاًمث، وماؾمت٘مبٚمٜما وه

سماش ُمرسور، وم٘مٚمت ًمف: ُما ؿماء اهلل ٟمِمٞمط! ومتبسؿ 

وىمال: ُمـ ومْمؾ اهلل قمكم ًمق يمان اعمبٜمك قمنميـ 

 ًمٓمٚمٕمتف. دوراً 

ويمان يٚمػ قمغم ؾماىمٞمف ًمٗماومة ُمـ اًم٘مامش ًمٙمل  -*

يٙمقن ُمتامؾمٙمًا، وٓ ئمٝمر قمٚمٞمف اًمتٝمدل واهلزال 

 ذم حلٛمة اًمساىملم.

يتٛمّٞمز سمٕمدة صٗمات قمٔمٞمٛمة،  -ؒ -يمان -6

 :قمٚمٛمّٞمة وشمرسمقية، ُمٜمٝما

 ؾمٛمة اًمتقاضع ذم أىمقاًمف وأقمامًمف وطمقاراشمف. -*

 إدظمال اًمرسور قمغم ـمالسمف، وقمغم أظمريـ. -*

ومٙمان إذا دظمؾ قمٚمٞمٜما اًمٗمّمؾ، وأهمٚمؼ اًمباب ؾمٚمؿ 

، ويٛمر قمٚمٞمٜما وٟمحـ واطمداً  قمٚمٞمٜما وسمدأ يّماومحٜما واطمداً 
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ومٙمان هلذا اًمتٍمف أصمر  ضمٚمقس، ويٜمٝماٟما قمـ اًم٘مٞمام ًمف، 

 يمبػم ذم ٟمٗمقؾمٜما.

اخلٓم٠م. وهذه اًمسٛمة ىمّؾ ُمـ يٓمب٘مٝما شمراضمٕمف قمـ  -*

 ذم طمٞماشمف.

وم٘مد يمان ُمرة يٚم٘مل قمٚمٞمٜما اًمدرس، ومٚمام ىمرر اعمس٠مًمة  

ويمان اًمٓماًمب ذم ىمٛمة  -قمارضف أطمد اًمزُمالء ومٞمام ىمرره، 

إٓ أن اًمِمٞمخ ُما حتٛمؾ هذا اعمقىمػ  -إدب ُمع اًمِمٞمخ

ُمـ اًمٓماًمب، واطمتد قمٚمٞمف سمِمدة، وضمٕمٚمف دمرسمة ًمٖمػمه، 

ًمدرس، ودظمؾ اًمِمٞمخ قمٚمٞمٜما وُمّر أؾمبقع يماُمؾ قمغم ا

ُمـ اعمراضمع، صمؿ سمدأ يثٜمل ويِمٙمر  حيٛمؾ يمٕمادشمف قمدداً 

وي٘مدر ًمٙمؾ ُمـ صحح ًمف ُمٕمٚمقُمة، أو ظمٓم٠م وىمع ومٞمف، 

هذا سمّمٗمة قماُمة، صمؿ ذيمر اعمس٠مًمة اًمتل قمارضف ومٞمٝما ذًمؽ 

وؿمٙمره قمغم  اًمٓماًمب اهلٜمدي، وأصمٜمك قمغم اًمٓماًمب ظمػماً 

ف ُمٕمٚمقُماشمف وُمقىمٗمف، وىمرر أن احلؼ ُمٕمف، ومتٝمٚمؾ وضم

اًمٓماًمب واٟمبسط، وٟمحـ يمذًمؽ اٟمبسٓمٜما ورسرٟما هبذا 
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اعمقىمػ اًمؽمسمقي، واًمذي يمان ًمف إصمر اًمٙمبػم ذم ٟمٗمقؾمٜما 

 .مجٞمٕماً 

وًمذًمؽ يٓمٚمب ُمـ اًمٕمامل أو اعمدرس أن يٕمؽموما سماخلٓم٠م 

 إذا وىمع ُمٜمٝمام ومٞم٘مقل:

وهبذه اعمٜماؾمبة رسمام طمسـ أن ٟمذيمر فماهرة شمتٕمٚمؼ )

رسمٞمة أسمٜماء إُمة ومٙماٟمقا سمإؾماشمذة اعمرسملم، اًمذيـ ُأؾمٚمِٛمقا شم

ذم ُمٕمٝمد  قمغم صمٖمرة هاُمة، وأذيمر هبذا اًمّمدد أؾمتاذاً 

م وضع أُمام ـمالسمف 4311اًمؽمسمٞمة ذم اًم٘ماهرة قمام 

 -اعمِمٙمٚمة اًمتاًمٞمة:

أهيام أومم سماعمدرس أن يٕمٚمـ ظمٓم٠مه إذا وىمع ُمٜمف ظمٓم٠م 

 ويٕمؽمف سمف، أم يتٗمادى اعمقىمػ ويسؽم ظمٓم٠مه؟

خٓمئف، إذا ويمان رأي إؾمتاذ أن يٕمؽمف اعمدرس سم

وىمع ُمٜمف ويٕمٚمٜمف سمٙمؾ ساطمة، وهذا هق ادماه اإلؾمالم ذم 

 رأيل.
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وإين ٕقمٚمؿ أن صم٘مة اًمٓمالب سمٛمدرؾمٞمٝمؿ هتتز طملم  

يروٟمف ىمد أظمٓم٠م، ويمثػم ُمـ إظمقة اعمدرؾملم يرون أن 

آطمتٗماظ سمٛمٙماٟمتٝمؿ ذم ٟمٗمقس ـمالهبؿ أُمر رضوري 

أقمٜمل ؾمٙمقت  –هام، هيقن ُمٕمف ارشمٙماب هذه اعمخاًمٗمة 

 . -آقمؽماف سمخٓمئف اعمرء قمـ 

وذم رأيل أن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمؽمسمٞمة اًمِمائع ذم سمٞمئتٜما 

 ظمٓم٠م جيب إصالطمف.

إن اًمٌمء اًمٗمٓمري اًمذي يٛمٙمـ أن ي٘مع يمثػما أن 

يٗمٓمـ أطمد اًمٓمالب ُٕمر ىمد همٗمؾ قمٜمف أؾمتاذه، وأية 

قمٔمٛمة ذم هذا؟ سمؾ إٟمف عمدقماة إمم اًمثٜماء قمغم إؾمتاذ أن 

واًمتٗمٓمـ ًمام مل يٗمٓمـ  يستٓمٞمع أن يدومع سمٓمالسمف إمم اًمبحث

 ًمف.

ُمـ اعمدرؾملم ذم اًمبالد  ومما ي١مؾمػ ًمف أن يمثػماً 

اًمٕمرسمٞمة ٓ جيد أطمدهؿ ُما يٖمض ُمـ ىمدره طملم يٕمٚمـ 

ًمٓمالسمف أٟمف أظمٓم٠م ذم أُمر، وأن شمٚمٛمٞمذه ىمد أصاب. ًمٞمس 
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اًمٕمٞمب أن خيٓمئ اعمرء، وًمٙمـ اًمٕمٞمب أن يٍم قمغم ظمٓمئف 

 (ومال يٜمزع قمٜمف وٓ يٕمؽمف سمف.

 يـ، واًمسٕمل ذم ىمْماء طماضماهتؿ.اهتامُمف سمأظمر -*

أًم٘مك ُمرة حمارضة ذم اجلاُمٕمة قمـ اًمؽمسمٞمة وؾمبٞمؾ 

 ذيمر ذم حمارضشمف وؾمائؾ ُمٝمٛمة ضمدًا،اًمٜمٝمقض سمإُمة، و

 ُما يمان سمقدي ذيمرها ذم ذًمؽ اجلٛمع اًمٖمٗمػم ُمـ اًمٜماس

ويمان يتٛمٜمك أن جيد صمٚمة  -ذم وضمٝمة ٟمٔمري ذًمؽ اًمٞمقم -

 ُمـ اًمٜماس ي٘مقُمقن سمذًمؽ.

رضة ىمام إًمٞمف ـماًمب ضماُمٕمل ومٚمام اٟمتٝمك ُمـ اعمحا

شمبٚمٞمٖمل، وقمرض قمٚمٞمف مجاقمة اًمتبٚمٞمغ ذم اًم٘مٞمام سمذًمؽ 

 اًمدور، وـمٚمب ُمـ اًمِمٞمخ رأيف؟.

وم٠مضماسمف اًمِمٞمخ سماًمثٜماء قمغم مجاقمة اًمتبٚمٞمغ، وىمال: 

قمِمت ُمٕمٝمؿ ًمٞمازم قمٔمٞمٛمة، إٓ أهنؿ ٓ يّمٚمحقن ًمٚم٘مٞمام 

 هبذا اًمدور.
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وُمـ اهتامُماشمف اًمٕمٔمٞمٛمة ومتح اًمدراؾمات اًمٕمٚمٞما ذم  -* 

ٕمة أم اًم٘مرى واجلاُمٕمة اإلؾمالُمٞمة، طمٞمث ضماُم

ا اعمنموع أسمٜماء إُمة اإلؾمالُمٞمة، اؾمتٗماد ُمـ هذ

وىمد اومتتح هذه اًمرؾماًمة سماًمٕمٜماية سمٓمالب اجلاُمٕمة 

)ُمقضقع احلديث ذم هذه  اإلؾمالُمٞمة، وم٘مال:

وهق جمٛمقع  [ذم شمرسمٞمة اًم٘مٞمادة]اًمٕمِمٞمة اًمٓمٞمبة: 

ُمالطمٔمات شمتّمؾ سماًم٘مادة وشمٜمّمب ذم اًمٖماًمب قمغم 

اُمٕمة اإلؾمالُمٞمة، ذًمؽ أن ـمالب هذه ـمالب اجل

اجلاُمٕمة يتقىمع ُمٜمٝمؿ ويرضمك هلؿ أن يتبقءوا ىمٞمادة 

ذم اًمٕمامل اإلؾمالُمل، وهذا اًم٘مقل ي١ميده اًمقاىمع، 

ومٚم٘مد ؿمٝمدت سم٠مم قمٞمٜمل طملم ىمٛمت سمزيارة سمٕمض 

اًمبالد إومري٘مٞمة ظمرجيل هذه اجلاُمٕمة يت٠مًم٘مقن ذيماء 

ذم ؾمبؾ اخلػم وهؿ ُمٕم٘مد  ذم سمالدهؿ واٟمدوماقماً 

 ؾ وُمقـمـ اًمرضماء ذم إٟم٘ماذ ؿمٕمقهبؿ.(إُم
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، ، أو ٟماصحاً طمسـ اؾمت٘مباًمف عمـ ىمدم إًمٞمف زائراً  -*

 .أو ُمستٗمٝمامً 

اًمتل أًم٘ماها ذم  ًمام ؾمٛمٕمت شمٚمؽ اعمحارضة اًم٘مٞمٛمة

، ويمان ذم ٟمٔمري أن اًمقاضمب قمغم اًمِمٞمخ يمٚمٞمة اًمنميٕمة

أن يتحٗمظ ذم إًم٘مائٝما ذم ُمثؾ ذًمؽ اجلٛمٝمقر، وأن 

، ومٕم٘مدت اًمٕمزم قمغم اًمقاضمب إًم٘ماؤها ذم ٟمخبة أظمرى

ؾمٚمٞمامن اًمسٚمقُمل( ذم سمٞمتف، د/ زيارشمف أٟما وزُمٞمؾ اًمدراؾمة)

سمٕمد صالة اًمٕمٍم، ومرطمب سمٜما، واؾمت٘مبٚمتا ظمػم اؾمت٘مبال، 

وٟمّمحٜما وطمذرٟما ُمـ آؾمتٙمثار ُمـ ـمٜمب اخلٞمٛمة، 

ي٘مّمد احلٞماة اًمدٟمٞما، وي٘مقل: ٟمحـ وىمٕمٜما ومٞمٝما وماطمذروا 

 أٟمتؿ ُمـ اًمقىمقع ومٞمٝما.

عمحارضة هتٚمؾ وضمٝمف يم٠مٟمف ومٚمام وماحتٜماه ذم ُمقضقع ا

، ودقما ًمٜما سماًمتقومٞمؼ ىمٓمٕمة ُمـ اًم٘مٛمر، وشمبسؿ ضاطمٙماً 

واٟمبسط،  واًمسداد، وؾم٠مًمٜما عمـ شم٘مرؤون؟ وم٠مضمبٜماه. ومرّس 

 وأظمؼمٟما سمبٕمض ضمٝمقدهوىمال: ٓ زاًمت إُمة سمخػم، 

اًمدقمقية اعمٜمٔمٛمة ذم سمالد اًمِمام، واًمتل اٟمٙمِمٗمت ُمـ ىمبؾ 
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يٕمٛمؾ  ُمـ اإلطمباط ومٞمٛمـ رءمما ؾمبب قمٜمده  اًمٜمٔمام، 

 ُمٕمٝمؿ.

 ًمؽمسمقي واجلٝمادي،يمان هيتؿ سماًمبٜماء اًمٕم٘مدي وا  -1

ذم دروؾمف وحمارضاشمف وظمٓمبف، طمتك أن سمٕمض 

 يدريمقن يمالم اًمِمٞمخ يتْمجرون ُمٜمف، ُمـ ُمـ ٓ

 يمثرة ُما يردد هذه اعمٕماين اًم٘مّٞمٛمة،

وُمـ اجلقاٟمب اًمؽمسمقية اًمتل اؾمتٗمدهتا ُمٜمف، يمان إذا 

، ويمان ـضماءٟما ذم اًمدرس ي٠ميت سمّمحبتف اسمٜمف قمبداًمرمح

حٜما وقمالضمٜما وم٢مذا أراد ٟمّْم ًمٜما ذم ؿمٕمبة اًمٗم٘مف،  زُمٞمالً

سمٓمري٘مة شمرسمقية قماًمٞمة، ىمال: أؿمٙمق إًمٞمٙمؿ قمبداًمرمحـ. 

ومٜم٘مقل ًمف: وًمامذا؟. ومٞم٘مقل: ُما صغم اًمٗمجر اًمٞمقم ذم 

مجاقمة! ومٞمٜمٔمر سمٕمْمٜما إمم سمٕمض وم٢مذا سمٕمْمٜما أو ضمٚمٜما 

قمبداًمرمحـ، ومٜمٗمٕمٜما اهلل شمٕمامم سمذًمؽ اًمتقضمٞمف اًمؽمسمقي 

 ُمباذ سماًمٜمسبة ًمٜما.اًمٖمػم 
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وأُما اجلاٟمب اجلٝمادي ومٙمان يٕمتٜمل سمأيات اًمتل ذم 

ؾمقريت آل قمٛمران وإٟمٗمال، ٓقمتٜمائٝمام سمٛمٕمريمة سمدر 

 وأطمد.

وىمد ذيمر ذم سمٕمض رؾمائٚمف أن صمامٟملم ذم اًمامئة ُمـ 

  اًمّمحاسمة ُماشمقا ذم اًمثٖمقر ُمراسمٓملم ذم ؾمبٞمؾ اهلل شمٕمامم.

 ء.اجلزا ظمػم قمٜما رمحة واؾمٕمة وضمزاه اهلل -ؒ –

اًم٘مادة(( شمرسمٞمة :(( ًمف سمٕمٜمقان وًم٘مد اـمٚمٕمت قمغم رؾماًمة

ؾمالُمٞمة سماعمديٜمة اًمٜمبقية ضٛمـ حمارضات اجلاُمٕمة اإل

هـ وم٠مًمٗمٞمتٝما رؾماًمة صٖمػمة ذم 4931ًمٚمٕمام اًمدراد 

طمقت ُمٕماين قمديدة، طمجٛمٝما، يمبػمة ذم ُمبٜماها، 

وشمقضمٞمٝمات ضمٚمٞمٚمة، ورأيت أن اًمٕمامل واعمتٕمٚمؿ سمحاضمة 

ٟمٕمدم ومٞمف اًم٘مادة قىمت اًمذي أٞمٝما ظماصة ذم ُمثؾ هذا اًمًمإ

ُمة إلؾمالُمل اًمذيـ ي٘مقدون ويقؾمقؾمقن إُمـ قماعمٜما ا

ُمـ احلٙمام واًمٕمٚمامء  سمٙمتاب اهلل وؾمٜمة ٟمبٞمف حمٛمد 

 سمدًمٞمؾ:
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مم دويالت ُمت٘ماشمٚمة : شمقزيع اًمبالد اإلؾمالُمٞمة إأوًٓ  

 وُمتٜماطمرة.

 : ٟمِمقء اًمٓمقائػ واًمتٞمارات اعمٜمحرومة ومٞمٝما.صماٟمٞماً 

 ومٞمٝما ممـ ٓ يرىمبقن ذم ُم١مُمـ إًٓ ُمر : متٚمؽ زُمام إصماًمثاً 

 ،، واًمرق قمغم احلريةوٓ ذُمة اظمتاروا اًمقضع قمغم اًمنمع

هنؿ حيسٜمقن واًمٜمٗماق قمغم اإلظمالص، وهؿ حيسبقن أ

 .صٜمٕماً 

يمٚمٛمتٝمؿ، مما ٟمِم٠م  ت: شمّمدع صػ اعمسٚمٛملم، وشمٗمرىمراسمٕماً 

 قمٜمف وضمقد اًمتٕمددية واًمتحزب.

صبح ، طمتك أهٚمف وذم سمٚمده: همرسمة اإلؾمالم سملم أظماُمساً 

ت واًمتِمدد اعمٚمتزم سمٛمبادئ ديٜمف يقصػ سمؾ يقصؿ سماًمتزُم

 .واًمتٓمرف واإلرهاب

وهذه اًمرؾماًمة اًم٘مٞمٛمة ىمد ـمبٕمت وٟمنمت ضٛمـ 

ؾمالُمٞمة(( )) ؾمبٞمؾ اًمدقمقة اإل -ؒ  -اًمِمٞمخ يمتاب
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وهذه  –ؒ  –واعمتْمٛمـ قمدة حمارضات ًمِمٞمخٜما 

اعمٜمِمقرة ضٛمـ حمارضات ن اًمرؾماًمة ُمـ ضٛمٜمٝما إٓ أ

  -ىمٝما ذم قمدة ٟم٘ماط:ؾمالُمٞمة شمٗماراجلاُمٕمة اإل

ن اعم٘مدُمة اعمقضمقدة ذم هذه اًمرؾماًمة هٜما همػم أ إومم: 

ٜمِمقرة ذم يمتاب )) ؾمبٞمؾ ُمقضمقدة ذم اعمٓمبققمة واعم

 .((ؾمالُمٞمةاًمدقمقة اإل

ػم اًمٕمٜماويـ اعمقضمقدة ذم هذه اًمرؾماًمة همن اًمثاٟمٞمة: أ

 هلذه اًمٕمٜماويـ ُمٖمزاً ن ُمقضمقدة ذم اعمٓمبققمة ُمع اًمٕمٚمؿ أ

 .واضحاً  هدوماً و ٞمداً وُمٕمٜمك ُمٗم ضمٞمداً 

ٜمِمقرة ن هذه اًمرؾماًمة يماُمٚمة سمخالف اعمٓمبققمة اعماًمثاًمثة: أ

 هنا ٟماىمّمة وسمٞمان ذًمؽ:وم٢م

ن ؾماًمة : )) حيسـ سماًمٕمامل واعمدرس أىمقًمف ذم هذه اًمر

ف سماخلٓم٠م.... إًمخ(( امم ىمقًمف: ))أظمذ اًمٕمٝمد قمغم يٕمؽم

حمذوف ُمـ  ل سماحلؼ طمٞمث يمان(( ن ي٘مقاعمسٚمؿ أ
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قة )) ؾمبٞمؾ اًمدقمققمة اعمٜمِمقرة ذم يمتاب اعمٓمب 

 اإلؾمالُمٞمة((.

اًمراسمٕمة: سملم اًمرؾماًمتلم اظمتالف ذم اًمٕمٜمقان، ومٝمذه اًمرؾماًمة 

قمٜمقاهنا ))شمرسمٞمة اًم٘مادة(( وشمٚمؽ اًمرؾماًمة اعمٓمبققمة 

اعمٜمِمقرة قمٜمقاهنا )) شمرسمٞمة اًم٘مادة ٓ شمرسمٞمة اًمٕمبٞمد(( ومٗمٞمف 

زيادة واضحة وىمد ذيمر ؿمٞمخٜما ذم آظمر هذه اًمرؾماًمة ىمقًمف 

د(( وأٟما اًمٞمقم ٞمة اًمسادة ٓ شمرسمٞمة اًمٕمبٞم)) شمرسمٞمة إشمباع شمرسم

اٟمٞمة اظمتار قمٜمقان )) شمرسمٞمة اًم٘مادة ٓ شمرسمٞمة ذم هذه اًمٓمبٕمة اًمث

 وٕن اًمِمٞمخ  ،واعمٕمٜمك ومٞمفاًمٕمبٞمد(( ًمقضقح اهلدف 

 أن اعمخرضمات ًمدى ذيمر ذم صمٜمايا هذه اًمرؾماًمة –ؒ  –

سمٓمآ وٓ ىمادة، ويٓمرح إُمة ذم هذا اًمٕمٍم ٓ خترج أ

 وجيٞمب قمٚمٞمف ومٞم٘مقل: ذًمؽ ذم صٞمٖمة ؾم١مال

وشمٕمال سمٜما ًمٞمس٠مل اًمقاطمد ُمٜما ٟمٗمسف، ُما هق همرضٜما )

 ُمـ احلٞماة وُما هل رؾماًمتٜما؟
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واجلقاب: أٟما ٟمٕمٞمش ٕٟمٗمسٜما وأهمراضٜما. إن اًمرؾماًمة 

اًمتل ٟم٘مدُمٝما رؾماًمة ىماسة سمؽماء هزيٚمة، وإٟمٜما، ٟمحـ 

 ًٓ ًٓ اعمرسملم، ٓ ٟمخرج ًمٚمٜماس رضما  ، وٓ ٟمخرج أسمٓما

قمديدة أوهلا وأيمؼمها ٟم٘مص ذم ، وإؾمباب ُم١مُمٜملم طم٘ماً 

أٟمٗمسٜما، ويتبع هذا ٟم٘مص ُمٜماهجٜما ووؾمائٚمٜما، ويكم ذًمؽ 

اًمقؾمط اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف اًمذي يٓمبٕمٜما سمٓماسمٕمف ويٜمٗمث ومٞمٜما 

 .(ؾمٛمقُمف وضٕمٗمف وخمدراشمف.

ٔمات ومٛمقضقع هذه اًمرؾماًمة هق جمٛمققمة ُمالطم

ب اًمٕمٚمؿ وسمإظمص ـمالب مم اًم٘مادة ُمـ ـمالُمقضمٝمة إ

ومٕمال وسمٜماء ذم سمالدهؿ  ؿ ُمـ دورؾمالُمٞمة، ًمام هلاجلاُمٕمة اإل

ٜمٝمؿ ُمست٘مبال ُمـ ٟمحاء اًمٕمامل، وًمام يرضمك ُموذم مجٞمع أ

مم ؿماـمئ اًمٜمجاة سم٠مُمر اهلل اإلؾمالُمٞمة، إ إُمةاًم٘مٞمام سم٘مٞمادة 

ذم ؾمبحاٟمف وشمٕمامم وأن اًم٘مٞمادة اعمٓمٚمقسمة ًمٞمست حمّمقرة 
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ٞماة سمؾ و ذم جمال واطمد ُمـ جمآت احلؿمخص سمٕمٞمٜمف أ 

 ريد اًمٜمٝمقض سمإُمة.ذا أاعمٓمٚمقب شمٕمددها وشمٜمققمٝما إ

 ُمةوهذه اًمرؾماًمة شم٘مرر أن اًمْمٕمػ احلاصؾ ذم إ

 .ومرادها صماٟمٞماً يٙمٛمـ ذم ىمٞمادهتا أوٓ، صمؿ ذم إُمة سمٛمجٛمقع أ

ذم سمالد اعمسٚمٛملم  ن اجلاُمٕمات اًم٘مائٛمة طماًمٞماً يمام شم٘مرر أ

 ُمة ُمـ خماـمرها إظمراج ىمٞمادات شمٜم٘مذ إقماضمزة قمـ 

مم ذع رهبا، ُمـ ؾمباهتا، وحتٙمؿ وشمتحايمؿ إ وشمٗمٞم٘مٝما 

 ًمف. وشمؽمؾمؿ هداه ذم يمؾ صٖمػمة ويمبػمة رىض سمف وشمسٚمٞمامً 

اًمذي شم٘مقم سمف اجلاُمٕمات اًمٞمقم هق إظمراج ٟمام يمؾ وإ

رسة، ٟماس ٓ يٖمٜمقن قمٜمد اًمِمدة، وٓ يٜمٗمٕمقن ذم اعمأُ 

ُمِمٖمقًملم سمآُماهلؿ اًمدٟمٞمقية، ٟماؾملم ٕهداومٝمؿ إظمروية، 

ُمـ هذا وم٘مد ؿماسمف اًمٖمش  سمٌمءذا يمان هلؿ اهتامم وإ

يرشم٘مك قمٚمٞمف  تامم سماًمديـ ضمرساً صبح آهاخلٞماٟمة طمتك أو
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داف اًمدٟمٞمقية ، وٓ ه٘مٞمؼ إمم حتُمـ أضمؾ اًمقصقل إ

 ٓ سماهلل.طمقل وٓ ىمقة إ

مم ُمثؾ هذه اًمرؾماًمة ظماصة ًمذا يماٟمت احلاضمة ُماؾمة إ

ذم هذا اًمٕمٍم اًمذي ٟمجؿ ومٞمف اًمٜمٗماق، ويمثر ومٞمف اًم٘مٞمؾ 

همامر واًم٘مال، وشمزقمؿ اًمٜماس رؤؾماء ضمٝمال، وأهمٞمٚمٛمة أ

وشمرشمب قمغم ذًمؽ شمِمٙمؽ اًمٜماس ذم  اضٚمقومْمٚمقا وأ

وشمٕمثروا ذم اًمسػم ُمع ؾمالُمتف،  ـمري٘مٝمؿ ُمع وضقطمف،

وختٚمخؾ صٗمٝمؿ ُمع وطمدشمف، وشمٗمرىمت يمٚمٛمتٝمؿ سمٕمد 

صمر ذم ٘مٞمدهتؿ سمٕمد ىمقهتا، مما يمان ًمف إدمٛمٕمٝما، وضٕمٗمت قم

ختكم اًمٜماس قمـ محؾ رؾماًمتٝمؿ وشمبٚمٞمٖمٝما وقمدم وضمقد 

 --ب اهلل وؾمٜمة ٟمبٞمفشمسقس اًمٜماس سمٙمتاىمٞمادة صحٞمحة 

ُمريـ قمـ هذيـ إ عمسئقًمةوأن إُمة اإلؾمالُمٞمة 

 اًمٕمٔمٞمٛملم.
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 ُمريـ:قمغم هذيـ إ ُمٕمٚم٘ماً   -ؒ - ي٘مقل ؿمٞمخٜما 

 أن اًم٘مٞمادة ًمٞمست إٓ )) وسمٕمد شمتبع اعمقضقع شمبلّم 

ُمة سمٛمجٛمقع أومرادها، ؿمٓمر اًم٘مْمٞمة، وؿمٓمرها أظمر إ

دة اومراد ًمٚم٘مٞمد ُمـ ذوط شمتح٘مؼ ًمتتؿ اؾمتجاسمة إوٓ سم

ذوط ذم اًم٘مٞمادة، وذوط ذم إومراد أٟمٗمسٝمؿ، ويمؾ 

مم شمٗماقمؾ ُمتبادل سملم اجلاٟمبلم، واٟمسجام ذًمؽ ي١مدي إ

 سمٞمٜمٝمام((.

ظمرضمت ًمٚمٜماس، وهذه ن إُمة اإلؾمالُمٞمة ظمػم أُمة أُ إ

بحاٟمف وُمٜمحة ُمٜمف هلا، ٓ ًمذاهتؿ أو اخلػمية ُمٜمة ُمـ اهلل ؾم

اًمة  ًمام ي٘مقُمقن سمف ُمـ محؾ رؾمٟمامضمٜمسٞمتٝمؿ أيا يماٟمت، وإ

قمالء يمٚمٛمة اهلل، واعمجاهدة ذم ؾمبٞمؾ اهلل، إل ؾمالم،اإل

ؾمبحاٟمف، ومّماروا ىمادة ًمألُمؿ، طمتك يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل 

ُمٕمامل ًمٚمٝمدى وُمّماسمٞمح ذم ن يماٟمقا رقماة ًمٚمٖمٜمؿ، وسمٕمد أ

 ًمألُمة ُمـ اًمٗمتـ واًمردى. وأُمٜمةاًمدضمك، 
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ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  ىمال شمٕمامم:

ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  

 .[001:نآل عمرا] چڃ

 أيب سمردة قمـ أسمٞمفوذم احلديث اًمّمحٞمح قمـ 

 -×-ىمال: صٚمٞمٜما اعمٖمرب ُمع رؾمقل اهلل-◙ -

صمؿ ىمٚمٜما: ًمق ضمٚمسٜما طمتك ٟمّمكم ُمٕمف اًمٕمِماء، ىمال: ومجٚمسٜما 

ومخرج قمٚمٞمٜما وم٘مال: ُما زًمتؿ هاهٜما؟ ىمٚمٜما يا رؾمقل اهلل 

صٚمٞمٜما ُمٕمؽ اعمٖمرب، صمؿ ىمٚمٜما: ٟمجٚمس طمتك ٟمّمكم ُمٕمؽ 

مم بتؿ، ىمال ومرومع رأؾمف إؿ أو أصطمسٜمتأ ىمال:  اًمٕمِماء،

وم٘مال:  -ويمان يمثػما مما يرومع رأؾمف امم اًمسامء-اًمسامء 

ُما  اًمسامء شمكء، وم٢مذا ذهبت اًمٜمجقم أاًمٜمجقم أُمٜمة ًمٚمسام))

وأٟما أُمٜمة ٕصحايب، وم٢مذا ذهبت أشمك اصحايب ُما شمققمد، 
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يققمدون، وأصحاسمك أُمٜمة ُٕمتل، وم٢مذا ذهب أصحايب  

 .(4)((ُمتل ُما يققمدوناشمك أ

، صاروا ذم عمسٚمٛمقن قمـ دورهؿ اًم٘مٞمادي وًمام ختغم ا

ظمر سمٕمد شم٘مدم، وذم ذل سمٕمد قمز، هبقط سمٕمد صٕمقد، وذم شم٠م

وذم ؾمٚمب وهنب سمٕمد ُمٜمٕمة، وٟمزا قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ٓ ظمالق 

واؾمتقمم قمغم قمروؿمٝمؿ ُمـ يستحؼ اًمسٞمػ  ،هلؿ

سمٜماءهؿ، ريد، ومساُمقهؿ ؾمقء اًمٕمذاب يذسمحقن أواجل

ؾمؼ ويٜمتٝمٙمقن طمرُماهتؿ، ويبددون صمرواهتؿ، وومؼ اًمٞما

ن اهلل ًمٞمس اًمٚمٕملم، ذًمؽ سمام ىمدُمت أيدهيؿ وأ اًمٕمٍمي

 سمٔمالم ًمٚمٕمبٞمد.

ذم وصػ  -ؒ ؒ-أُملم اعمٍميي٘مقل ؿمٞمخٜما حمٛمد 

 إُمة اعمحٛمدية:

                                                           

سملم  -×-رواه ُمسٚمؿ ذم ومْمائؾ اًمّمحاسمة. سماب ُم١ماظماة اًمٜمبل - 4

 (.2194/201أصحاسمف. ح رىمؿ )
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ٛمٚمقن رؾماًمة اإلؾمالم )) اعمسٚمٛمقن ظمػم أُمة؛ ٕهنؿ حي

 اًمٜماس مجٞمٕما.مم إ

ن اًمٗمرد اًمذي حيٛمؾ إ وي٘مقل اًمباطمثقن اًمٜمٗمسٞمقن، 

اُمؾ ذم ؿمخّمٞمتف، واًمذي ٓ رؾماًمة يمريٛمة هق اًمٗمرد اعمتٙم

حيٛمؾ رؾماًمة يماًم٘مّمبة اجلقوماء ىمٚمبف ظماو، وهق ٓ يٕمرف 

 ....ُمٕمٜمك احلٞماة

دور  محؾ  يْما:وي٘مقل اًمباطمثقن آضمتامقمٞمقن أ

ُمة وصٕمقدها، ودور اًمتخكم إ اًمرؾماًمة هق دور هنقض

قمـ اًمرؾماًمة هق دور آٟمحدار واهلبقط، وًم٘مد فمؾ 

ًمدهر صمؿ ختٚمقا اعمسٚمٛمقن يّمٕمدون سمرؾماًمتٝمؿ طمٞمٜما ُمـ ا

سم٘مقة اًمدومٕمة  ، ومٕماؿمقا ومؽمة يسػمونومِمٞمئاً  قمٜمٝما ؿمٞمئاً 

 ومم، صمؿ يمان دور آٟمحدار((. إ



 

33 
 

 تربية القادة

سما قمبداًمرمحـ طمٞمٜمام ىمٚمت: وُمـ وم٘مف رمحؽ اهلل يا أ 

يامٟمف أن يٜمٔمر أيـ شمسػم أُمتف؟ ويمٞمػ شمتقضمف اًمرضمؾ وإ

  .(4)إضمٞمال ذم زُمٜمف

، ذقماً غم همػم اًمسٜمـ اعمراد هلا ُمتٜما اًمٞمقم متٌم قمإن أ

مم همػم اًم٘مبٚمة اعمٜمِمقدة، سمسبب قمقاُمؾ أن أضمٞماهلا شمتقضمف إو

 هذا ُم٘مام سمسط اًم٘مقل ومٞمٝما. وصقارف ًمٞمس

ُمقرها إن أُمتٜما حتتاج إمم سمٕمث ضمديد ًمٞمجدد هلا أ

ة واًمدٟمٞمقية، وًمتٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم أن هذا اًم٘مرآن اًمديٜمٞم

ٓ ًمٞمٙمقن ُمٜمٝمجا هلا متٌم وومؼ اًمٙمريؿ ُما ُأٟمزل قمٚمٞمٝما إ

آؾمتٛمساك  أو شمباقمفاٞمٝماشمف، وٓ ظمٞمار هلا ذم شمٕماًمٞمٛمف وشمقضم

ذًمؽ هلا ذم طمٞماهتا سمدوٟمف، سمؾ  اختاذ ُما شمراه ُمٜماؾمباً  أوسمف، 

ٟمبٞماء واًمرؾمؾ ُمـ ىمبؾ ُمٗمروض قمٚمٞمٝما، يمام ومرض قمغم إ

 . -قمٚمٞمٝمؿ اًمسالم  –

                                                           

 .11اٟمٔمر يمتاسمف: اعمجتٛمع اإلؾمالُمل. ص - 4
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ڑ  ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ   ٹ ٹ چ 

 .[016:األنعام] چڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

ٿ  ٹ  ٹ        ٺ  ٿ  ٿ  ٿٹ ٹ چ   و

 [3األعراف: ]چڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ٹ  ٹ       ڤ  ڤڤ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ 

پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ         ڤ  ڤ  ڤ  

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 .[3-0:األحزاب]

ھ  ھ   ھ   ےے  ۓ  ۓ  ٹ ٹ چ  و

﮻    ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸﮹   ﮺

 .[44-43:الزخرف] چ﮼  

مم اًمسٜمـ اعمست٘مٞمؿ  إُمة ٓ يٛمٙمـ هلا اًمٕمقدة إن هذه إ

اؾمتٛمسٙمت هبذا اًمقطمل  إذآ إ واًمقضمٝمة اًمّمحٞمحة
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اره اهلل هلا ُمـ ومقق ؾمبع ؾمٛمقات اًمٕمٔمٞمؿ، اًمذي اظمت 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ  يمٛمٚمف ورضٞمفوأ

 .[3:المائدة]چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  گ   

حتايمٛمت  إذآ إ واًمريادةة وٓ يٛمٙمـ ُٕمتٜما اًمرومٕم

 قمالُماً وإ تف ذم مجٞمع ؿمئقن طمٞماهتا شمٕمٚمٞمامً ٛموطمٙمّ  إًمٞمف

وهمػم ذًمؽ ُمـ جمآت  وؾمٞماؾمٞماً  واىمتّمادياً  وقمسٙمرياً 

: واٟم٘مٞماد، يمام ىمال شمٕمامموشمسٚمٞمؿ وظمْمقع  سمرضاً احلٞماة 

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ

ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  

 .[65:ءالنسا] چەئ  وئ  وئ   

ٓهتامم سمؽمسمٞمة وُمقضقع هذه اًمرؾماًمة اًم٘مٞمٛمة، هق ا

اًم٘مادة )اًمذيـ يتبٕمقن ذم ظمٓماهؿ وُمساًمٙمٝمؿ ؾمػمة 

 ٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم (.قمٚم –ٟمبٞماء واًمرؾمؾ إ
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 ن هذا اعمقضقع ًمف ضماٟمبان:وإ

 إول: آهتامم سماظمتٞمار اًم٘مائد.  

 .ومرادهاواًمثاين: آهتامم سمإُمة وأ

طمتك  سمد ُمـ حت٘م٘مٝما ومٞمفا ٓضماٟمب ذوـم ن ذم يمؾوإ 

)شمٗماقمؾ  -ؒ -يمام ي٘مقل ؿمٞمخٜما حمٛمد يٙمقن هٜماك

 اجلاٟمبلم واٟمسجام سمٞمٜمٝمام(. ٕهنؿ حيٛمٚمقن ُمتبادل سملم

ـ اًمٔمٚمامت امم ظمراج اًمٜماس ُمرؾماًمة قمٔمٞمٛمة وهل إ

اإلؾمالم، وُمـ ضٞمؼ قمدل  إممديان اًمٜمقر، وُمـ ضمقر إ

 مم ؾمٕمادة أظمرة. اًمدٟمٞما إ

جلٚمٞمؾ رسمٕمل سمـ ُما سح سمف اًمّمحايب اوهذا 

وهق  (4)ىمائد اًمٗمرس رؾمتؿ أُمام -◙-(4)قماُمر

 .يتٗماوض ُمٕمف ىمبؾ اًم٘متال ذم ُمٕمريمة اًم٘مادؾمٞمة

                                                           

قمٛمرو اًمتٛمٞمٛمل،  هق اًمّمحايب اجلٚمٞمؾ رسمٕمل سمـ قماُمر سمـ ظماًمد سمـ - 4

ؿمارك ذم ُمٕمارك اإلؾمالم، وُمـ أؿمٝمر شمٚمؽ اعمٕمارك ُمٕمريمة اًم٘ماؾمٞمة 
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 ٕملذم وصٗمف يمٚمٛمة رسم -ؒ -ي٘مقل ؿمٞمخٜما   

ؿمد يمٚمٝما، يمٚمٛمة حتٛمؾ ذم صمٜماياها ؾمٜمـ اًمر إهنا) -◙-

 وُأؾمس اخلػم مجٞمٕمٝما(.

ُمؿ، ٕهنا اإلؾمالُمٞمة ضمٕمٚمٝما اهلل شمٕمامم ظمػم إ ومإُمة

ة قمٔمٛمك ىمقٓ وقمٛمال، واقمت٘مادا، وُمع حتٛمؾ رؾماًم

ىمائدة ًمٚمٕمامل سم٠مرسه، وضماء ذم وصػ  أيْماظمػميتٝما ومٝمل 

 ۀ  ہ  ہچ  ىمقًمف شمٕمامم --ٟمبٞمٜما حمٛمد 

                                                                                                                  

وىمد اٟمتدسمف ؾمٕمد إمم ىمائد اًمٗمرس  -^ -سم٘مٞمادة ؾمٕمد سمـ أيب وىماص

"رؾمتؿ" ًمٞمتٗماوض ُمٕمف، ومذهب إًمٞمف وهق صماسمت اجلٜمان، ىمقي اإليامن، 

وصار سمٞمٜمف وسملم رؾمتؿ ٟم٘ماش وطمقار، اٟمٔمر ُما ضمرى سمٞمٜمٝمام ذم شماريخ اسمـ 

 (.120-9/143ير اًمٓمؼمي)ضمر

هق رؾمتؿ ومرظمزاد ىمائد اجلٞمش اًمٗمارد أصٚمف ُمـ أرُمٞمٜمٞما،يمان  - 4

ُمٜمجام، أرؾمٚمف اعمٚمؽ اًمساؾماين"يزدضمر" عمقاضمٝمة ضمٞمش اعمسٚمٛملم، ومتت 

اعمقاضمٝمة سملم اًمٗمري٘ملم ذم اًم٘مادؾمٞمة، وشمؿ اًمٜمٍم سم٢مذن اهلل ًمٚمٛمسٚمٛملم، 

 وىمتؾ رؾمتؿ ذم شمٚمؽ اعمٕمريمة.اٟمٔمرُمقؾمققمة "ويٙمٞمبٞمديا".
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ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  

 .[28:سبأ] چۓ  ۓ   

گ  گ         ک  ک  گ چ: وىمال شمٕمامم

 .[017:األنبياء] چگ

ذم وصػ هذه إُمة  -ؒ -وي٘مقل ؿمٞمخٜما 

، ظمرضمت ًمٚمٜماسباريمة ))إن اعمسٚمٛملم ظمػم أُمة أُ اعم

ُمة، وًمذًمؽ يماٟمت هلؿ ىمٞمادة اًمٕمامل سم٠مرسه، وهؿ ظمػم أ

 .ظمػم رؾماًمة وأيمرُمٝما إمم اًمٜماس مجٞمٕما((ٕهنؿ حيٛمٚمقن 

ُمؿ ُمـ إن إُمة اإلؾمالُمٞمة اًمٞمقم شمداقمت قمٚمٞمٝما إ

يمؾ ضماٟمب ومٖمزهتا ذم اًمّمٛمٞمؿ وم٠مٟمستٝما ُمٝمٛمتٝما اًمتل 

ذم ؾمٚمخٝما ُمـ هقيتٝما اًمتل  هبا، وشمسٕمك ضماهدة ٗمْت يمٚمّ 

 ؾمالم.اظمتارها اهلل ؾمبحاٟمف هلا، وهل اإل
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گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  ىمال شمٕمامم:

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  

ں ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  

ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  

﮴﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  

﮾  ﮿  ﯀   ﯁          

                   

 .[78-77:الحج] چ      ڭ        

 .ذم سمٞمان ُمٝمٛمة هذه إُمة  -ؒ -ي٘مقل ؿمٞمخٜما 

اًمٜماس ُمـ اًمنمك  إٟم٘ماذن ُمٝمٛمة اعمسٚمٛملم )) إ

 ًمإلٟمسانٟمقاقمف، واًمقصمٜمٞمة سمٙمؾ رضوهبا، وذم ذًمؽ شمٕمقد سم٠م

شمرك اعمرء اًم٘مقاٟملم اًمتل يْمٕمٝما  وم٢مذاويمراُمتف،  إٟمساٟمٞمتف

 يـ:ُمرٞمستٛمسؽ سمنمقمة اهلل يماٟمت اًمٜمتٞمجة أًم اًمٓمٖماة

 اخلروج ُمـ ضٞمؼ اًمدٟمٞما امم ؾمٕمتٝما. أوهلام:
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ٟمسان صماٟمٞمٝمام: اخلروج ُمـ أٟمقاع اًمٔمٚمؿ اًمتل يْمٕمٝما اإل

اًمذي ذقمف اهلل  امم اًمٕمدل اإلٟمسان أظماهًمٞمستٕمبد 

 هـ.أ.ًمٕمباده( 

 اإلؾمالمٟمحٛمؾ رؾماًمة  وم٢مٟمٜماطماًمٜما اًمٞمقم  إمموسماًمٜمٔمر 

هزيٚمة،  وضٕمٞمٗمةٓ ُمسٛمك وم٠مصبحت رؾماًمتٜما سمؽماء،  اؾمامً 

وصدق ضماهتا ذم اًمقاىمع شمدم اًم٘مٚمب، وشمٙمدر اخلاـمر، خمر

 قمٜمدُما ىمال:  -ؒ -اًمِماقمر)حمٛمقد همٜمٞمؿ( 

 دمده يماًمٓمػم ُم٘مّمقصا ضمٜماطماه  أٟمك ادمٝمت إمم اإلؾمالم ذم سمٚمد
ريمان ت أُماًمٙمٗمر واًمٕمّمٞمان قم٘مٞمدهتا، واهندزاطمؿ 

٘مت ٟمٗمقؾمٜما سمٛمبادئ همػمٟما، وهنب طمْمارهتا، وشمٕمٚم

 ٚمٜما ًمرؾماًمتٜما محالً ، ويمؾ هذا سمسبب محقمداء ُمقاـمٜمٜماً إ

 .صحٞمح  همػم

ن ٟمريب ة يمريٛمة ومال سمد أذات رؾماًم إُمةذن هذه إ

ضمٞماهلا قمغم ومٝمؿ هذه اًمرؾماًمة ومحٚمٝما وأسمٜماءها وأ أٟمٗمسٜما

وطمبٝما طمتك شمتذوق طمالوهتا يمام ضماء ذم احلديث 
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 ذاق ـمٕمؿ آيامن ُمـ ريض سماهلل رسماً )اًمّمحٞمح  

ًٓ  حٛمد ٟمبٞمٜماً ٛموسم ديٜماً  وسماإلؾمالم  .- -((4)رؾمق

ُمرٟما اهلل شمٕمامم سمتالوة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وومٝمٛمف وًمذًمؽ أ

 وشمدسمره.

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ  ىمال شمٕمامم: 

 .[29:ص] چڃ   ڃ   چ  چ  

يٗم٘مٝمف ذم  ُمـ يرد اهلل سمف ظمػماً :)--وىمال 

 .واعمراد ُمـ اًمٗم٘مف هق اًمٗمٝمؿ .((2)اًمديـ

رؾماًمة  –صدق ُمـ حيٛمؾ هذه اًمرؾماًمة اًمساموية وأ

اًمذي شمرسمك ذم فمالهلا، وشمذوق  هق اًم٘مائد –ؾمالم اإل

طمالوهتا، وؿمٕمر سمٓمٕمٛمٝما، وـماقمت ٟمٗمسف هلا، ومخْمٕمت 

                                                           

 (.60رواه ُمسٚمؿ ذم يمتاب اإليامن. رىمؿ ) - 4

(. وُمسٚمؿ ذم اًمزيماة. 14رواه اًمبخاري ذم اإليامن. طمديث رىمؿ ) - 2

 (.4091رىمؿ )
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ضمقارطمف هلا، وم٘مٚمبف يمؾ يقم يزداد همرائزه ودواومٕمف و

 ،اًمرؾماًمة وٓ ي٠مسمف هبؿ أقمداءومٞمستٕمكم قمغم  ،يامٟماً إ

ظمقاٟمف ٕهنؿ إ ،صحاهبا وي٘مدرهؿ وحيؽمُمٝمؿويتقاضع ٕ

ُمِمؽميمقن  ومٝمؿ مجٞمٕماً  چۋ ٴۇ ۈچ ىمال شمٕمامم:

روطمة ظماء وذم اًمرؤية واًمتٗمٙمػم وذم اهلؿ وذم اًماإل ذم

ٓ اًمف )واًمٖمدوة، ؿمٕمارهؿ )أطمد أطمد( اعمتٛمثؾ ذم ىمقل 

ظماًمٞمة ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ احلسد  إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل(

ر واخلٞماٟمة، وُمـ اًمٍماع اًمداظمكم واًمْمٖمٞمٜمة، وُمـ اًمٖمد

و اخلارضمل، هدومٝمؿ وهمايتٝمؿ، شمٕمبٞمد ٟمٗمقؾمٝمؿ خلاًم٘مٝمؿ، أ

لم ًمٚمخاًمؼ، واًمقىمقف ضد اًمنمك وشمٕمبٞمد اعمخٚمقىم

 واًمقصمٜمٞمة ذم أي زُمان وُمٙمان.

واًم٘مائد اعمؽميب احلاُمؾ ًمرؾماًمتف ٓ يتزطمزح قمـ 

طمتك وًمق  اًمرواد،دئف، سمؾ صماسمت قمٚمٞمٝما صمبقت اجلبال ُمبا

ذم ذًمؽ رؾمقًمٜما  وضع اعمٜمِمار قمغم هام رأؾمف، وىمدوشمف



 

43 
 

 تربية القادة

يؽمك  أنـماًمب  أسمقُما وماوضف قمٛمف  قمٜمد -×-حمٛمد  

 -×-ويِمتٖمؾ سمٜمٗمسف وًمذاهتا ىمال  ،وأصٜماُمٝمؿ ىمريِماً 

) واهلل ًمق وضٕمقا اًمِمٛمس ذم يٛمٞمٜمل، واًم٘مٛمر ذم يساري 

أهٚمؽ  أواهلل،  هُما شمريمتف طمتك ئمٝمر إُمرشمرك هذا أن أ

 .((4)دوٟمف

ن اًم٘مائد اعمؽميب صماسمت قمغم ُمبادئف، صاسمر قمغم قم٘مبات إ

ا ًمٜمٍم اهلل شمٖمٛمره اًمسٕمادة واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمة، ُمستنموماًمٓمريؼ، 

صائبة،  ًمف ٟمٔمرة ،ًمام ي٘مع سمف وقمٚمٞمف ُمتٗمائالً ،شمٕمامم وشمقومٞم٘مف

وًمف  ،ودراؾمة ؿماُمٚمة ًمٚمٛمقاىمػ واعمِمٙمالت واًمقؾمائؾ

صحاسمف سماًمٓماىمات وشمقفمٞمٗمٝما، ومٝمق يزرع ذم أُمٕمرومة 

وٓ  اًمث٘مة، ومحؾ اعمسئقًمٞمة واًمّمدع سماحلؼ وأشمباقمف

ُمرهؿ ؿمقرى سمٞمٜمٝمؿ يمام ضماء وأ ،خياومقن ذم اهلل ًمقُمة ٓئؿ

                                                           

(، وضٕمٗمف إًمباين ذم 4/10ؾمحاق ذم اًمسػمة اًمٜمبقية )أظمرضمف اسمـ إ - 4

 (.2/940ؾمٚمسٚمة إطماديث اًمْمٕمٞمٗمة )
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ُمع  ×هبدى ٟمبٞمٜما حمٛمد  ذًمؽ ذم ، وُم٘متديـذم اًم٘مرآن

ـ ُمتٕمددة ذم همزوة طمٞمث اؾمتِمارهؿ ذم ُمقاـم ،صحاسمفأ

 طمزاب، وهمػم ذًمؽ.طمد وذم همزوة إسمدر، وذم همزوة أ

ُمة اومت٘مدت هذه اًمّمٗمات ذم اًم٘مٞمادة اعمٓمٚمقسمة إن إ

وآؾمتبداد اًمذي طمؾ هبا ومٙمٛمٛمت  سمسبب اًمٔمٚمؿ

حتٞمط هبا ُمـ يمؾ ضماٟمب،  إهماللوصارت  ،ومقاهٝماأ

 واهلقان، واٟمحرومت قمـ هدى ٟمبٞمٝما  وم٠مصٞمبت سماًمذل

صحاسمف واًمسػم قمغم هنجف، وم٠مصبحت ذم شمرسمٞمة أ -×-

 همثاء يمٖمثاء اًمسٞمؾ ًمٞمس ًمف ىمٞمٛمة وٓ وزن.

) ًم٘مد اٟمحرف اعمسٚمٛمقن سمٙمؾ -ؒ -ي٘مقل ؿمٞمخٜما 

 -× -ؾمقل اهللؾمػ قمـ اعمٕمٜمك اًمذي رسمك رأ

احلؼ، وإقمالٟمف، واًمّمدع سمف سمّمدق صحاسمف: اجلرأة ذم أ

ذم  إصحابظمذ قمغم اًمذي أ وإظمالص، ويمان اًمٕمٝمد

 ٓ خيِمقن ايٜمام يماٟمقن ي٘مقًمقا سماحلؼ أسمٞمٕمة اًمٕم٘مبة اًمٙمؼمى أ
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صبح ذم احلؼ ًمقُمة ٓئؿ، وطملم يمٛمٛمت إومقاه وأ 

أن ي٘مقل يمٚمٛمة احلؼ شمقدع ُمـ إُمة، اعمسٚمؿ خيِمك 

ٓ يريد  طمد رضمٚملم: ُمٕمارض وىمحواٟمتٝمٞمٜما اًمٞمقم" إمم" أ

ّماٟمع ي٘مقل ومو ُمقاومؼ ُمراء احلؼ، وٓ يبٖمل اخلػم. أ

ػ اًمثاًمث وم٘مد أصبح ف، أُما اًمّمٜمٓ يٕمت٘مد سم٘مٚمب سمٚمساٟمف ُما

 ..هـأ (ضمداً  ٟمادراً 

أُمر رضوري ٓ سمد ُمٜمف،  وإُمةسماًم٘مادة  إن آقمتٜماء

ذم  ؾمالم ومتٙمٜمفاًمبِمائر شمدل قمغم قمقدة اإل أطماديثن أو

ٚمغ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝمار، وًمـ سماًمقاىمع اًمبنمي، وأٟمف ؾمٞمبٚمغ ُما 

جباء، يٛمِمقن قمغم وضمف ضمقد ىمادة ٟمٓ سمقيٙمقن هذا إ

ُمة ذات ، وقمغم وضمقد أرض وىمٚمقهبؿ ُمٕمٚم٘مة سماًمسامءإ

هتتز هلؿ قمروش  يمٚمٛمة واطمدة، وصػ ُمرصقص

اجلباسمرة، وختْمع هلؿ رؤوس اًمٙمٞمارسة واًم٘مٞماسة، وُما 

 ذًمؽ قمغم اهلل سمٕمزيز.
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ُمـ طملم  ًمألُمةسماًم٘مٞمادة  اإلؾمالُمٞمة إُمةت وًم٘مد اقمتٜم

جيايب ذم اإل إصمرًمام هلا ُمـ  -×-شمقرم رؾمقل اهلل 

 ،ذم مجٞمع ُمٜماطمل احلٞماة إُمةواحلٗماظ قمغم  ،محاية اًمديـ

اضمتٛمٕمقا  - ُمقت اًمٜمبل  -~-وًمام شمٞم٘مـ ًمٚمّمحاسمة 

ضمؾ اًمتِماور ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم ُمـ ؾماقمده ُمـ أسمٜمل  ؾم٘مٞمٗمةذم 

، وطمّمؾ سملم  --يٜمّمبقٟمف ظمٚمٞمٗمة سمٕمد رؾمقل اهلل 

قمؼم قمٜمف قمٛمر سمـ  ،ؿمديد طٌ اعمٝماضمريـ وإٟمّمار ًمٖم

شمٗمٕمت ومٙمثر اًمٚمٖمط وار): طمٞمث ىمال –◙-اخلٓماب 

صقات، طمتك ومرىمت ُمـ آظمتالف، وم٘مٚمت: اسمسط إ

ؿ يده ومبايٕمتف، وسمايٕمف اعمٝماضمرون، صميدك يا أسماسمٙمر، ومبسط 

 .((4)إٟمّمارسمايٕمتف 

                                                           

 (.4634( وُمسٚمؿ رىمؿ)6390رواه اًمبخاري رىمؿ) - 4
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متت ذم  –◙ –يب سمٙمر اًمّمديؼ وهذه اًمبٞمٕمة ٕ 

ؾم٘مٞمٗمة سمٜمل ؾماقمدة، صمؿ سمايٕمف اًمٜماس ذم اًمٞمقم اًمثاين ذم 

 رف سمبٞمٕمة اًمٕماُمة.اعمسجد وهل ُما شمٕم

ٟمف ؾمٛمع ظمٓمبة أ –◙ –ٟمس سمـ ُماًمؽ ي٘مقل أ

 يقم ُمـ أظمرة، طملم ضمٚمس قمغم اعمٜمؼم، وذًمؽ اًمٖمدقمٛمر 

سمٙمر صاُمت ٓ يتٙمٚمؿ،  سمقومتِمٝمد وأ -×- شمقرم اًمٜمبل

، طمتك -×-يٕمٞمش رؾمقل اهلل أن أرضمقىمال: يمٜمت 

 ن يؽ حمٛمدوم٢م –يٙمقن آظمرهؿ  أنيريد سمذًمؽ  –يدسمرٟما 

فمٝمريمؿ امم ىمد ضمٕمؾ سملم أىمد ُمات، وم٢من اهلل شمٕم -×-

سمٙمر  سماوأن أ -×- هتتدون سمف، سمام هدى اهلل حمٛمداً  ٟمقراً 

 أوممٟمف صماين اصمٜملم، وم٢م -×-صاطمب رؾمقل اهلل 

وم٘مقُمقا ومبايٕمقه، ويماٟمت ـمائٗمة ُمٜمٝمؿ  سم٠مُمقريمؿاعمسٚمٛملم 

ىمد سمايٕمقه ىمبؾ ذًمؽ ذم ؾم٘مٞمٗمة سمٜمل ؾماقمدة، ويماٟمت سمٞمٕمة 

 اًمٕماُمة قمغم اعمٜمؼم.
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اًمؽ ؾمٛمٕمت قمٛمر ي٘مقل ٟمس سمـ ُمل اًمزهري قمـ أىما

ٕيب سمٙمر يقُمئذ اصٕمد اعمٜمؼم، ومٚمؿ يزل سمف طمتك صٕمد 

 . (4)اعمٜمؼم، ومبايٕمف اًمٜماس قماُمة

وٟمبل  –~-وهذه اعمقاىمػ طمّمٚمت ُمـ اًمّمحاسمة 

ـ ذم ىمؼمه، مل يدوم ٓ زال ُمسّجك –×-اهلدى واًمرمحة 

 مهٞمة اًم٘مٞمادة.مما يدل قمغم أ

 داًمذيـ يمتبقا ذم اًمٗم٘مف اًمسٞما إضمالءُمة وقمٚمامء إ

ىمقآ سمديٕمة، وومقائد اقمتٜمقا هبذا إُمر وؾمٓمروا ومٞمف أ

 ومريدة، وُمسائؾ قمٔمٞمٛمة.

جيب  ): –ؒ  –ؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة ي٘مقل ؿمٞمخ اإل 

قمٔمؿ واضمبات أُمر اًمٜماس ُمـ أن وٓية أن يٕمرف أ

ـ، سمؾ ٓ ىمٞمام ًمٚمديـ وٓ ًمٚمدٟمٞما إٓ هبا، وم٢من سمٜمل آدم اًمدي

 ممٓ شمتؿ ُمّمٚمحتٝمؿ إٓ سمآضمتامع حلاضمة سمٕمْمٝمؿ إ

                                                           

 (. 1243رواه اًمبخاري ذم إطمٙمام. رىمؿ ) - 4
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وٓ سمد هلؿ قمٜمد آضمتامع ُمـ رأس، طمتك ىمال  ،سمٕمض 

ذم ؾمٗمر ومٚمٞم١مُمروا ذا ظمرج صمالصمة إ - × -اًمٜمبل 

أيب ؾمٕمٞمد، وأيب طمدهؿ. رواه اسمق داود ُمـ طمديث أ

 .هريرة

 اعمسٜمد قمـ قمبداًمٚمف سمـ قمٛمرو محد ذموروى اإلُمام أ 

 حيؾ ًمثالصمة يٙمقٟمقن سمٗمالة ُمـ ىمال: ٓ -× -ن اًمٜمبل أ

 اطمدهؿ. قمٚمٞمٝمؿ أُمروا إٓرض إ

شم٠مُمػم اًمقاطمد ذم آضمتامع اًم٘مٚمٞمؾ  -×-وم٠موضمب 

ٟمقاع ذم اًمسٗمر شمٜمبٞمٝما سمذًمؽ قمغم ؾمائر أ اًمٕمارض

 . ((4)آضمتامع

) واًمقٓة ٟمقاب اهلل قمغم : يْماً وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞمة أ

طمد يمالء اًمٕمباد قمغم ٟمٗمقؾمٝمؿ، سمٛمٜمزًمة أقمباده، وهؿ و

 .(اًمنميٙملم ُمع أظمر، ومٗمٞمٝمؿ ُمٕمٜمك اًمقٓية واًمقيماًمة

                                                           

 .44اٟمٔمر اًمسٞماؾمة اًمنمقمٞمة ص - 4
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ُمام ٟمائب قمـ )اإل شمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ: وي٘مقل

 .((4)اعمسٚمٛملم يتٍمف عمّماحلٝمؿ، وىمٞمام اًمديـ

ُماُمة )اإل :(110اًماموردي )تسمق احلسـ وي٘مقل أ

اًمديـ، وؾمٞماؾمة ُمقضققمة خلالومة اًمٜمبقة ذم طمراؾمة 

 . ((2)اًمدٟمٞما

ُماُمة رياؾمة شماُمة، )اإل :(113وي٘مقل اجلقيٜمل )ت

 ُمٝمامت اًمديـ ذموزقماُمة قماُمة، شمتٕمٚمؼ سماخلاصة واًمٕماُمة، 

  .((9)واًمدٟمٞما 

 إمماشمٗمؼ اعمٜمتٛمقن  اإلُماماظمتٞمار ) :يْماً وي٘مقل أ

 قمغم شمٗمرق اعمذاهب، وشمبٞمان اعمٓماًمب، قمغم اإلؾمالم

و إصمباهتا اًمٜمص أن ؾمبٞمؾ أـمب٘مقا قمغم أ، صمؿ اإلُماُمة صمبقت

واًمؼماهلم آظمتٞمار، وىمد حت٘مؼ سماًمٓمرق اًم٘ماـمٕمة، 

                                                           

 (.9/121اٟمٔمر زاد اعمٕماد ) - 4

 .4/41إطمٙمام اًمسٚمٓماٟمٞمة ص - 2

 .   22همٞماث إُمؿ ص - 9
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يب٘مك  صحاب اًمٜمّمقص، ومالاًمالُمٕمة، سمٓمالن ُمذاهب أ 

ٓ احلٙمؿ سمّمحة سمٕمد هذا اًمت٘مسٞمؿ وآقمتبار إ

 . ((4)آظمتٞمار

ئب قمـ اعمسٚمٛملم ٟما واإلُمام) :يْماً وي٘مقل أ

 .((2)أمجٕملم

اإلُمام هق ويمٞمؾ ن وم٢م): (614ت )وي٘مقل اًم٘مرـمبل  

 (.(9)ُمة وٟمائب قمٜمٝما إ

ـ وسمٕمد ذيمره ًمٚمحديثلم اًمٚمذي ) :وي٘مقل اًمِمقيماين 

هذا ًمثالصمة ذا ذع وإ): . ىمالذيمرمها اسمـ شمٞمٛمٞمة ؾماسم٘ماً 

أو يساومرون، ومنمقمٞمتف رض يٙمقٟمقن ذم ومالة ُمـ إ

اضمقن ًمدومع ، وحيتوإُمّماريمثر يسٙمٜمقن اًم٘مرى ًمٕمدد أ

                                                           

 .4/11همٞماث إُمؿ.  - 4

 .4/11همٞماث إُمؿ - 2

 .4/212اًمتٗمسػم  - 9
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رى، وذم ذًمؽ دًمٞمؾ طماًمتٔمامل وومّمؾ اًمتخاصؿ أومم وأ

ٟمف جيب قمغم اعمسٚمٛملم ٟمّمب إئٛمة إ ًم٘مقل ُمـ ىمال:

 .((4)ٓة واحلٙمام واًمق

 أواخلٚمٞمٗمة  أو ُمامسماإلاًمٕمٚمؿ  أهؾُمـ  ذا آهتامموهب 

سٛمٞمات عمسٛمك و اًمقازم ومٝمذه يمٚمٝما ُمأو اًمرئٞمس أاحلايمؿ 

ُمـ شمقومرها ومٞمف، ضمٕمٚمقا ًمف ُمقاصٗمات ٓ سمد  واطمد،

وٓيتف، يماًمٕمٚمؿ، واًمٕمداًمة، واًمِمجاقمة، واًمرأي  وشمّمح

 احلقاس وإقمْماء، واًمٜمسب اًم٘مرر إذا شمقومر،وؾمالُمة 

ٚمٛمسٚمٛملم، وأًمزُمقه سمٕمنمة أُمقر ُمـ آُمقر اًمٕماُمة ًم

  .-ؒ  -هل يمام ذيمرها اًمامروديو

مجع قمٚمٞمف رة، وُما أصقًمف اعمست٘مإول: طمٗمظ اًمديـ قمغم أ

ٝمة قمٜمف، ُمة، وم٢من ٟمجؿ ُمبتدع، أو زاغ ذو ؿمبؾمٚمػ إ

ه سمام يٚمزُمف ُمـ  ًمف اًمّمقاب وأظمذسملّم أوضح ًمف احلجة، و

                                                           

 (.3/231ٟمٞمؾ إوـمار) - 4
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ُمـ ظمٚمؾ،  احل٘مقق واحلدود، ًمٞمٙمقن اًمديـ حمروؾماً  

 ُمة ممٜمققمة ُمـ زًمؾ.وإ

طمٙمام سملم اعمتِماضمريـ، وىمٓمع اخلّمام ٕاًمثاين: شمٜمٗمٞمذ ا

سملم اعمتٜمازقملم، طمتك شمٕمؿ اًمٜمّمٗمة، ومال يتٕمدى فمامل، وٓ 

 يْمٕمػ ُمٔمٚمقم.

ريؿ، ًمٞمتٍمف اًمث: محاية اًمبٞمْمة، واًمّذب قمـ اجلاًمث

ُمٜملم، ُمـ ؾمٗمار آذم اعمٕمايش، ويٜمتنموا ذم إاًمٜماس 

 ٖمرير سمٜمٗمس، أو ُمال.شم

 مم قمـىماُمة احلدود، ًمتّمان حمارم اهلل شمٕمااًمراسمع: إ

 شمالف واؾمتٝمالك.آٟمتٝماك، وحتٗمظ طم٘مقق قمباده ُمـ إ

، واًم٘مقة اًمداومٕمة اخلاُمس: حتّملم اًمثٖمقر سماًمٕمدة اًمامٟمٕمة

 أو،  قمداء سمٖمرة يٜمتٝمٙمقن ومٞمٝما حمرُماً طمتك ٓ شمٔمٗمر إ

 .ُماً ُمٕماهد د أوقن ومٞمٝما عمسٚمؿ ٗمٙمسي
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اًمسادس: ضمٝماد ُمـ قماٟمد اإلؾمالم سمٕمد اًمدقمقة طمتك 

ٞم٘مام سمحؼ اهلل شمٕمامم ذم اًمذُمة، ًمو يدظمؾ ذم يسٚمؿ، أ

 فمٝماره قمغم اًمديـ يمٚمف.إ

وضمبف اًمنمع واًمّمدىمات قمغم ُما أ اًمساسمع: ضمباية اًمٗملء

 ُمـ همػم ظمقف وٓ قمسػ. واضمتٝماداً  ٟمّماً 

ؼ ذم سمٞمت اًمامل ُمـ همػم اًمثاُمـ: شم٘مدير اًمٕمٓمايا، وُما يستح

ٓ شم٘مديؿ ومٞمف وٓ  ، ودومٕمف ذم وىمترسف، وٓ شم٘متػم

 .شم٠مظمػم

ء، وشم٘مٚمٞمد اًمٜمّمحاء ومٞمام يٗمقض إُمٜما اؾمتٙمٗماءاًمتاؾمع: 

، ًمتٙمقن إُمقالُمـ  إًمٞمٝمؿٚمف إقمامل، ويٙمًمٞمٝمؿ ُمـ إ

 حمٗمقفمة. سمإُمٜماء وإُمقالسماًمٙمٗماءة ُمْمبقـمة،  إقمامل

ُمقر، وشمّمٗمح اًمٕماذ: أن يباذ سمٜمٗمسف ُمِمارومة إ

 ُمة، وطمراؾمة اعمٚمة، وٓإطمقال ًمٞمٜمٝمض سمسٞماؾمة إ
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وم٘مد خيقن  سمٚمذة أو قمبادة، يٕمقل قمغم اًمتٗمقيض شمِماهمالً 

 .(4)ُملم، ويٖمش اًمٜماضمحإ

ًمٞمس  شمٗمّمٞمالتهلا  ،ومٝمذه اًمبٜمقد اًمٕمنمة اعمجٛمٚمة

ًمٗمراء احلٜمبكم اًمامرودي يٕمكم ا أسمقوىمد شمبع ، هذا ُمقضٕمٝما

إُمقر وضمب قمغم ذه هب وم٢مذا ىمام اًم٘مائد اعمختار ذم ذيمرها،

واًمٜمٍمة ًمف قمٜمدُما  ،ُمة أُمران: اًمٓماقمة ذم همػم ُمٕمّمٞمةإ

 .يتٖمػم هق ذم ٟمٗمسف أول مل يبد ُما ،يدال قمٚمٞمف

ُمام ُمـ ىمام قمغم إ ) :–ؒ  –ُمام ُماًمؽ ي٘مقل اإل 

ُمثؾ قمٛمر سمـ  –اعم٘مدم قمٚمٞمف  –ن يمان ُما سمٞمده إ إزاًمةيريد 

ُما قمغم اًمٜماس اًمذب قمٜمف واًم٘مٞمام ُمٕمف،أقمبداًمٕمزيز وضمب 

 (.(2) سمٔماملهمػمه ومال، دقمف وُما يراه ُمٜمف، يٜمت٘مؿ اهلل ُمـ فمامل

                                                           

 .41ة صإطمٙمام اًمسٚمٓماٟمٞم - 4

 (.3/60ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ) - 2



 

56 
 

 تربية القادة 

 اخلالومة ن اًمٕمٍم اًمراؿمدي يٕمتؼم اًم٘مدوة ذمإ

ـ اًمٕمّمقر، ُما سملم ُمٚمؽ اًمراؿمدة، وُما ضماء سمٕمده ُم

شمٙمقن  ): ذم ىمقًمف --ظمؼم سمف اًمٜمبل قمْمقض، يمام أ

ؿماء  إذاشمٙمقن، صمؿ يرومٕمٝما اهلل  أنُما ؿماء اهلل اًمٜمبقة ومٞمٙمؿ 

يرومٕمٝما، صمؿ شمٙمقن ظمالومة قمغم ُمٜمٝماج اًمٜمبقة ومتٙمقن ُما  أن

يرومٕمٝما صمؿ  أنؿماء  إذاشمٙمقن، صمؿ يرومٕمٝما  أنؿماء اهلل 

يٙمقن ، صمؿ  أنومٞمٙمقن ُما ؿماء اهلل  ،قماضاً  قن ُمٚمٙماً شمٙم

، ضمؼمياً  يرومٕمٝما، صمؿ شمٙمقن ُمٚمٙماً  أنؿماء اهلل  إذايرومٕمٝما 

 أنؿماء  إذاشمٙمقن، صمؿ يرومٕمٝما  أنومتٙمقن ُما ؿماء اهلل 

يرومٕمٝما، صمؿ شمٙمقن ظمالومة اهلل قمغم ُمٜمٝماج اًمٜمبقة، صمؿ 

 .(4)ؾمٙمت

                                                           

 .◙ُمـ طمديث اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم  1/219رواه امحد ذم اعمسٜمد  - 4
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سمالد اعمسٚمٛملم ومٛمزىمٝما يمؾ آؾمتٕمامر  ّؾ وًم٘مد اؾمتح 

 وومّرخ ومٞمٝما وأٟمتج، وُمسخ هقيتٝمؿ اإلؾمالُمٞمة، ممزق،

 واٟمٓمبؼ قمٚمٞمٝمؿ ىمقل اًمِماقمر :

ُمة ُمـ أؾمقأ اعمراطمؾ اًمتل ُمرت قمغم إهذه اعمرطمٚمة 

جلقيٜمل اعمتقرم ؾمتة ا يمان اوم٢مذ اإلؾمالُمٞمة ذم شمارخيٝما،

اخلالومة سمٕمد ُمٜم٘مرض إرسمٕمة اًمراؿمديـ ) هـ  ي٘مقل:113

وأضحك احلؼ وآؾمتٕمالء،  ؿماسمتٝما ؿمقائب آؾمتٞمالء

ُمٚمٙما  اإلُماُمةُماُمة، ُمرومقضا، وصارت اعمخّمص ذم اإل

 .((4)قمْمقضا 

اًمٞمقم، وُمـ شمقمم  اإلؾمالُمٞمةة ُمومٙمٞمػ سمحال إ

 أُمقرها.

                                                           

 .493همٞماث آُمؿ ص  - 4

 ذم يمؾ ٟماطمٞمة ُمٚمؽ وؾمٚمٓمان واعمسٚمٛمقن مجــاقمـــــــات ُمٗمــــرىمة

 شم٘مقدها ًمٚمٛمٝماوي اًمسقد رقمٞمان ُمثؾ اًمسقائؿ ىمد ؾمارت سمٖمػم هدى
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 اًمٖماُمدي سمـ ؾمٕمد اًمديمتقر أمحد إؾمتاذي٘مقل  

– ؒ-: 

اعمست٘مرئ ًمٚمتاريخ اعمٕماس يرى أن هماًمبٞمة احلٙمام )

ُماُمة، ودماوزوا احلدود، وم٘مد قمٓمٚمقا ىمد ظماٟمقا اإل

اًمنميٕمة، وُمٙمٜمقا اعمٜماوم٘ملم، وطماسوا اعمتديٜملم، 

يب وشمٗمٜمٜمقا ذم شمٕمذ ويمٛمٛمقا إومقاه، وومتحقا اًمسجقن،

 رقمبقا اًمٜماس، وهنبقاُمٜمٝمؿ، وأ اًمدقماة، وىمتٚمقا يمثػماً 

ؾمسات اًمدوًمة عمآرهبؿ، صمروات اًمِمٕمقب، وؾمخروا ُم١م

وشمآُمروا ُمع أقمداء قمالم، وُمسخقا اًمتٕمٚمٞمؿ، ومسدوا اإلوأ

 .هـأ.( (4)إُمة إلذٓهلا 

                                                           

 .401دمديد اًمٗم٘مف اًمسٞماد ص - 4
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ومال  ،اًمتبٕمة يمبػمة وقمٔمٞمٛمةوواًمٓمريؼ ـمقيؾ وؿماق،  

 ،سمد ُمـ اًمّمؼم واًمتحٛمؾ ُمع ًمزوم اعمراسمٓمة واًمت٘مقى

 طمتك يٙمتب اهلل شمٕمامم اًمٗمالح ىمال شمٕمامم:

ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ائ  چ  

 .[211:آل عمران] چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

ذم اًمٜم٘ماط  اًم٘مّٞمٛمة ويتٚمخص ُمقضقع هذه اًمرؾماًمة

 اًمتاًمٞمة:

 .إُمةمهٞمة اًم٘مٞمادة ذم أ -4

 ُمة. اًم٘مٞمادة وإاًمتالزم سملم -2

اخلٚمؾ اًمٙمبػم ذم اعمخرضمات ًمدى إُمة ومال  -9

 قمادة اًمٜمٔمر.إسمد ُمـ 

ُمرهقن سماشمباقمٝما  إُمةهذه  إصالحن إ -1

. ٓ يّمٚمح آظمر هذه -- هلدي ٟمبٞمٝما

 وهلا.إٓ سمام صٚمح سمف أُمة إ
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٘مدوة ذم ن اًمٕمٍم اًمراؿمدي هق اًمإ -1

 ُمة.اًمتالطمؿ سملم اًم٘مٞمادة وإ

هبا اعمٚمؽ اًمٕمْمقض  ُمرّ  إُمةن هذه إ -6

 واعمٚمؽ اجلؼمي.

ىمٝما ُمة ومٗمرّ إن آؾمتٕمامر شمسٚمط قمغم هذه إ -1

 ممزق. ىمٝما ّذ وُمزّ 

ًمٞمٝما سم٠مُمر اهلل إن ظمالومتٝما اًمراؿمدة ؾمتٕمقد إ -3

 شمٕمامم.

 .سم٠مُمتٜماقمٔمٛمك ذم اًمٜمٝمقض  ُمس١موًمٞمةقمٚمٞمٜما  إن -3

ىمادة يسقؾمقن  –سم٢مذن اهلل–وم٢ممم همد ُمنمق يٙمقن ومٞمف 

أُمتٝمؿ وأُمقر طمٞماهتؿ وؿم١مون أطمقاهلؿ، سمٙمتاب اهلل 

، وجيٛمٕمقن ؿمتات أُمتٝمؿ، --وؾمٜمة ٟمبٞمف حمٛمد 

ويقطمدون صٗمٝما، وي٘مْمقن قمغم ومرىمتٝما، ويٕمٞمدون هلا 

زيز، وًمٞمٜمٍمّن اهلل جمدها وىمقهتا، وُما ذًمؽ قمغم اهلل سمٕم
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ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ  ُمـ يٜمٍمه يمام ىمال شمٕمامم: 

 .[7:محمد] چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

 
                اًمديمتقر/ يمتبف وطمرره 

  اًمزهراين اًمٕماّمري أمحد سمـ قمبداًمٚمف 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :-ؒ -قال شيخنا الدكتور/ حممد أمني املصري

سماهلل ره وٟمٕمقذ احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمستٕمٞمٜمف وٟمستٖمٗم

 قمامًمٜما...وُمـ ؾمٞمئات أ أٟمٗمسٜماُمـ ذور 

o ؾمالُمٞمة ذم ُمٙمان اًم٘مٞمادة:ـمالب اجلاُمٕمات اإل 

ُمقضقع احلديث ذم هذه اًمٕمِمٞمة اًمٓمٞمبة: )ذم شمرسمٞمة 

ب اًم٘مٞمادة( وهق جمٛمقع ُمالطمٔمات شمتّمؾ سماًم٘مادة وشمٜمّم

 أنؾمالُمٞمة، ذًمؽ ذم اًمٖماًمب قمغم ـمالب اجلاُمٕمة اإل

ويرضمك هلؿ أن يتبقءوا ه اجلاُمٕمة يتقىمع ُمٜمٝمؿ ـمالب هذ

 ،ؾمالُمل، وهذا اًم٘مقل ي١ميده اًمقاىمعىمٞمادة ذم اًمٕمامل اإل

زيارة سمٕمض اًمبالد قمٞمٜمل طملم ىمٛمت سم سم٠مم ومٚم٘مد ؿمٝمدت

ومري٘مٞمة ظمرجيل هذه اجلاُمٕمة يت٠مًم٘مقن ذيماء ذم سمالدهؿ إ

ذم ؾمبؾ اخلػم وهؿ ُمٕم٘مد إُمؾ وُمقـمـ  ٟمدوماقماً وا

 ٟم٘ماذ ؿمٕمقهبؿ.اًمرضماء ذم إ

o  ًمٙمـ اًمْمٕمػ ذم اًم٘مٞمادة:و اخلػم إمماعمسٚمٛمقن 
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يمثر اًمبالد وُمٜمذ أيمثر ُمـ صمالصملم قماُما طملم يماٟمت أ 

ل يمان اًمسٞمد اًمّمٚمٞمب شمرزح حتت ٟمػم آؾمتٕمامر اإلؾمالُمٞمة

هد سم٘مٚمٛمف ويمان يّمدر ذم جيا (4)حمب اًمديـ اخلٓمٞمب

يماٟمت حمرُمة ذم يمثػم ُمـ اًمبالد  "اًمٗمتح"ؾمٛمٝما ُمٍم جمٚمة أ

                                                           

هق حمب اًمديـ سمـ ايب اًمٗمتح حمٛمد سمـ قمبداًم٘مادر سمـ صاًمح اخلٓمٞمب  - 4

ٕمٚمؿ ذم دُمِمؼ ( هـ شم4933( هـ وشمقرم ؾمٜمة )4909وًمد ذم دُمِمؼ  ؾمٜمة )

هـ. 4921وإؾمتاٟمة وهق أطمد اعمٜمِمئلم جلٛمٕمٞمة ))اًمٜمٝمْمة اًمٕمرسمٞمة(( ؾمٜمة 

رطمؾ امم صٜمٕماء وقمٛمؾ ذم ُمدارؾمٝما، صمؿ قماد امم دُمِمؼ سمٕمد اقمالن 

م وىمام سمزيارة امم إؾمتاٟمة، صمؿ ىمّمد سمٕمد 4303اًمدؾمتقر اًمٕمثامين ؾمٜمة 

ذم  م( وقمٛمؾ حمررا ًمٚمٛم١ميد. اقمت٘مٚمف آٟمجٚمٞمز4303ذًمؽ اًم٘ماهرة ؾمٜمة )

اًمبٍمة سمٕمد ان اٟمتدسمتف إطمدى اجلٛمٕمٞمات اًمٕمرسمٞمة ًمالشمّمال سم٠مُمراء اًمٕمرب 

وذًمؽ ذم أوائؾ احلرب اًمٕماعمٞمة إومم. وىمّمد ُمٙمة سمٕمد اقمالن اًمثقرة 

م( ويمان حمررا جلريدة اًم٘مبٚمة، واصدر قمٚمٞمف إشمراك 4346اًمٕمرسمٞمة ؾمٜمة )

ا ؾمٜمة طمٙمام سماإلقمدام همٞماسمٞما. وقماد امم دُمِمؼ سمٕمد ضمالء اًمٕمثامٟمٞملم قمٜمٝم

م( ويمان ُمديرا جلريدة ))اًمٕماصٛمة(( وًمام دظمؾ اًمٗمرٟمسٞمقن 4343)

دُمِمؼ ومر امم اًم٘ماهرة، واؾمت٘مر هبا، وقمٛمؾ هبا حمررا جلريدة إهرام 

واصدر جمٚمتل))اًمزهراء(( و )اًمٗمتح( يمام يمان حمررا عمجٚمة إزهر. وهق 

ُمـ أوائؾ ُمـ أؾمس )مجٕمٞمة اًمِمباب اعمسٚمٛملم(. وأٟمِم٠م اعمٓمبٕمة اًمسٚمٗمٞمة 

ٙمتبتٝما وٟمنم قمددا ُمـ اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة اًمؽماصمٞمة. راضمع يمتاب اإلقمالم وُم

 ًمٚمزريمكم.
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ُمـ  إوممن يتقج اًمّمٗمحة اإلؾمالُمٞمة، ويمان ُمـ قمادشمف أ

ًمٞمقىمظ اًمٕمٞمقن  ،طمديث ذيػ أو ،جمٚمتف سمحٙمٛمة ُم٠مصمقرة

: -×-اًمٜمائٛمة، ويمان ُمـ ذًمؽ طمديث رؾمقل اهلل 

ُمـ  اإلؾمالم؛ ومال ي١مشملم ؾمالمأٟمت قمغم صمٖمرة ُمـ صمٖمر اإل)

 .-×-و يمام ىمال أ ((4)ىمبٚمؽ

 -وُمـ ذًمؽ اجلٛمٚمة اًمتاًمٞمة: 

                                                           

( رىمؿ 9/903ذيمره آًمباين ذم ؾمٚمسٚمة إطماديث اًمْمٕمٞمٗمة ) - 4

(. وىمال: )مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ ًمٙمـ أوىمٗمٜمل سمٕمض اإلظمقان 4461)

رواه  3قمغم ُما ذم يمتاب اًمسٜمة ًمٚمٛمروزي ص  -ضمزاهؿ اهلل ظمػما-

ضلم سمـ قمٓماء قمـ يزيد سمـ ُمرصمد ُمرومققما سمٚمٗمظ سمسٜمد صحٞمح قمـ اًمق

" يمؾ رضمؾ ُمـ اعمسٚمٛملم قمغم صمٖمرة ُمـ صمٖمر اإلؾمالم، اهلل اهلل ٓ 

ي١ميت اإلؾمالم ُمـ ىمبٚمؽ". ىمٚمت: ومٝمذا سمٛمٕمٜماه، ًمٙمـ ومٞمف قمٚمتان 

إومم: اإلؾمال: ومان اسمـ ُمرصمد هذا شماسمٕمل ًمف ُمراؾمٞمؾ يمؿ ذم 

ف، وىمد ضمزم اًمت٘مريب. وإظمرى: اًمقضلم سمـ قمٓماء، وماٟمف خمتٚمػ ومٞم

احلاومظ سم٠مٟمف ؾمٞمئ احلٗمظ، ومٞمخِمك أن يٙمقن أظمٓم٠م ذم رومٕمف، وم٘مد قم٘مبف 

اعمروزي سمروايتلم ُمقىمقومتلم قمغم إوزاقمل واحلسـ سمـ طمل، وومٞمٝما 

 ضٕمػ واهلل اقمٚمؿ.
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 مم ظمػم وًمٙمـ اًمْمٕمػ ذم اًم٘مٞمادة....اعمسٚمٛمقن إ 

 أقمامقا سمٚمٖمت هنه اًمٙمٚمٛمة ورأيت أًم٘مد ومقضمئت هبذ

 ٟمٗمز...

ت ن ًمدى اعمسٚمٛملم ذم جمٛمققماهتؿ اًمٕمديدة ـماىماإ

 مم اًمسبٞمؾ اعم١مدية... هائٚمة ٓ دمد ُمـ حيسـ شمقضمٞمٝمٝما إ

زهر، ويمٜمت ـماًمبا ذم يمٚمٞمة أصقل اًمديـ ذم اجلاُمع إ

هذه اجلاُمٕمة اًمٙمؼمى ذم اًمٕمامل  أن أٓطمظويمٜمت 

ظمرى ًمٞمس ذم إ اإلؾمالُمٞمةؾمالُمل واجلاُمٕمات اإل

ٟماؾما خترج ًمٚمٛمسٚمٛملم ىمادة وًمٙمٜمٝما خترج أُ ن ُمٚمٙمٝما أ

 أوًمئؽيـ أ... يمبػماً  قماديلم ٓ يٖمٜمقن ذم اًمِمدائد همٜماءً 

ٟمبٞماء تبٕمقن ذم ظمٓماهؿ وُمساًمٙمٝمؿ ؾمػمة إاًمذيـ ي

 ؟!-قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم-واًمرؾمؾ 
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o :اًم٘مٞمادة ًمٞمست إٓ ؿمٓمر اًم٘مْمٞمة- 

ٚمٝما، هق اًم٘مْمٞمة يموضمقد اًم٘مائد  أنطمسب يمٜمت أ

 ،مم شمتبع اعمقضقع سمٕمض اًمتتبعوًم٘مد دومٕمٜمل ذًمؽ إ

 ،اًم٘مادة ًمتخريجوم٘مرأت ُما يذيمر قمـ ُمٕماهد ظماصة شمٜمِم٠م 

ن ًمٕمباىمرة اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يرضمك ُمٜمٝمؿ أ وُمٕماهد أظمرى

ياُمٝمؿ، ومما يٚمٗمت اًمٕمٚمٛمٞمة ذم ُمست٘مبؾ أي٘مقدوا احلريمة 

ومراـمٝمؿ ى اعمنموملم قمغم ه١مٓء اًمٓمالب ُمـ إاًمٜمٔمر ؿمٙمق

 ذم اًمٜمقم واًمراطمة...ذم اًمدرس وزهدهؿ 

ؿمٓمر  إٓن اًم٘مٞمادة ًمٞمست وسمٕمد شمتبع اعمقضقع شمبلم أ

ومرادها، وٓ إُمة سمٛمجٛمقع أوؿمٓمرها أظمر  ،اًم٘مْمٞمة

 د ُمـ ذوط شمتح٘مؼ ًمتتؿ اؾمتجاسمة إومراد ًمٚم٘مٞمادة.سم

ذوط ذم اًم٘مٞمادة، وذوط ذم إومراد أٟمٗمسٝمؿ،  

ادل سملم اجلاٟمبلم مم شمٗماقمؾ ُمتبويمؾ ذًمؽ ي١مدي إ

 ٞمٜمٝمام.واٟمسجام سم
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ذم ؾمبٞمؾ آظمر ذم اًمتٕمبػم: هٜماًمؽ إمم  ويٛمٙمـ اًمسػم  

يم٘مٞمادة  ،قمديدة أظمرىىمٞمادات ومم ضماٟمب اًم٘مٞمادة إ

ذم  وإم ،واعمدير ذم ُمدرؾمتف ،اعمٕمٚمؿ ذم همرومة درؾمف

ذم وقمامل اًم٘مرية  ،واًمرئٞمس ذم ُمّمٜمٕمف ودائرشمف ،ُمٜمزهلا

ىمريتف، ويمؾ هذه اًم٘مٞمادات هلا أصمر يمبػم ذم ٟمجاح اًم٘مٞمادة 

 مم وطمسـ ؾمػمها.وإ

ُمـ اًمدهر وُما  أطم٘ماسماىمقُمف  -|-ًم٘مد دقما ٟمقح  

ضماٟمب  إممومٙمان  -×-آُمـ ُمٕمف إٓ ىمٚمٞمؾ، أُما حمٛمد 

ىمٞمادشمف أومذاذ ُمـ اًمرضمال شمٓم٠مـمئ هلؿ اجلباه وختْمع هلؿ 

 اجلباسمرة.

وأن  اًمثاٟمقية، ٓ سمد ُمـ متٝمٞمد يتؿ ُمـ ىمبؾ اًم٘مٞمادات

ا اهلل ٖمرة هاُمة ومٚمٞمت٘مقًمٕمغم صم ؾمالُمٞمةـمالب اجلاُمٕمات اإل

 ُمة.ذم هذه إ
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o :اعمسٚمٛمقن وضٕمقا ُمقضع اًم٘مٞمادة 

اعمسٚمٛملم  أنهق  ،وٓظمتٞمار هذا اعمقضقع ؾمبب آظمر

ة ًمٚمٕمامل يمٚمف، وـمالب اجلاُمٕمات وضٕمقا ُمقضع اًم٘مٞماد

اًمٜماس سمٛمٕمرومة ُمٙماٟمتٝمؿ واحلرص قمغم  أضمدرؾمالُمٞمة اإل

ٺ  ٺ  چ  ذوـمٝما، ىمال شمباريمت أؾمامؤه:اؾمتٞمٗماء 

 .[001:آل عمران] چٺ  ٺ  ٿ  ڃ  

، ويمؾ ذًمؽ وهذه اعمٞمزة شمستٚمزم اًمسٛمق واًمتٗمقق

واخلالومة ومٞمٝما وىمٞمادة اًمٜماس  إرضمم وراصمة ي١مدي إ

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  چ وشمٍميػ ؿمئقهنؿ. ىمال شمٕمامم: 

ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     

 ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ 

 .[55:النور] چگ  گ   
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 o :اعمسٚمٛمقن حيٛمٚمقن أذف رؾماًمة 

وًمذًمؽ  ،ًمٚمٜماس أظمرضمتُمة سٚمٛملم ظمػم أن اعمإ

دة اًمٕمامل سم٠مرسه، وهؿ ظمػم أُمة؛ ٕهنؿ يماٟمت هلؿ ىمٞما

إمم اًمٜماس مجٞمٕما، وًم٘مد ومٝمؿ يمرُمٝما حيٛمٚمقن ظمػم رؾماًمة وأ

ُمام طملم وىمػ أ أوضح ومٝمؿٍ هذه اًمرؾماًمة  سمـ قماُمر رسمٕمل

 إمميدقمق  (4)قٓ ُمـ ىمبؾ ؾمٕمدؿ ىمائد اًمٗمرس رؾمرؾمت

 .(2)اإلؾمالم ىمبؾ ُمٜماضمزة اًم٘متال

                                                           

هق ؾمٕمد سمـ ُماًمؽ اًم٘مرر اًمزهري اعمِمٝمقر ب)ؾمٕمد سمـ أيب  - 4

أطمد اًمٕمنمة اعمبنميـ سماجلٜمة، ُمـ أوائؾ ُمـ دظمؾ  -◙-وىماص

الم، وهق أول ُمـ رُمك سمسٝمؿ ذم ؾمبٞمؾ اهلل، ويمان ُمستجاب اإلؾم

ذم همزواشمف، وهق اًمذي شمقمم ومتح  -×-اًمدقمقة، ويمان طمارؾما ًمٚمٜمبل

وُمـ أقمٔمٛمٝما ومتح  -◙-سمالد ومارس ذم زُمـ قمٛمر سمـ اخلٓماب

اًم٘مادؾمٞمة ذم اًمسٜمة اًمسادؾمة قمنمة، وهق ُمـ أهؾ اًمِمقرى اًمذي 

ٗمتٜمة اًمتل وىمٕمت اقمتزل اًم ٓظمتٞمار اخلٚمٞمٗمة، وىمد -◙-أظمتارهؿ قمٛمر

وشمقذم ذم سمٞمتف سماًمٕم٘مٞمؼ سماعمديٜمة، قمغم اظمتالف  -~-سملم قمكم وُمٕماوية

ذم ؾمٜمة اًمقوماة، ومحؾ قمغم أيمتاف اًمرضمال إمم اعمسجد اًمٜمبقي، وصغم 

يمتاب آؾمتٞمٕماب  قمٚمٞمف" ُمروان سمـ احلٙمؿ"، ودومـ سماًمب٘مٞمع. اٟمٔمر

 (.2/99/91(.ويمتاب اإلصاسمة )2/606-640)

ٞمة. واٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ذم شماريخ اًمٓمؼمي يٕمٜمل ذم ُمٕمريمة اًم٘مادؾم - 2

 ( وُما سمٕمدها.9/143)
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أظمرضمٙمؿ ُمـ دياريمؿ  إٟمامٕمل: ًم٘مد ىمال رؾمتؿ ًمرسم 

وم٘مال رسمٕمل: يمان ذًمؽ ُمـ ىمبؾ وًمٙمٜما أن سمٕمد  ؟اجلقع

ضمئٜما ًمٜمخرج اًمٜماس ُمـ قمبادة  --أن سمٕمث ومٞمٜما حمٛمد 

ؾمٕمتٝما، وُمـ  إممقمبادة اهلل، وُمـ ضٞمؼ اًمدٟمٞما  إمماًمٜماس 

هنا يمٚمٛمة حتٛمؾ ذم ... إاإلؾمالمقمدل  إمم انإديضمقر 

 -صمٜماياها ؾمٜمـ اًمرؿمد يمٚمٝما وأؾمس اخلػم مجٞمٕمٝما:

 ،اًمٜماس ُمـ اًمنمك سم٠مٟمقاقمف إٟم٘ماذن ُمٝمٛمة اعمسٚمٛملم إ

 إٟمساٟمٞمتف ًمإلٟمسانوذم ذًمؽ شمٕمقد  ،واًمقصمٜمٞمة سمٙمؾ رضوهبا

شمرك اعمرء اًم٘مقاٟملم اًمتل يْمٕمٝما اًمٓمٖماة  وم٢مذاويمراُمتف، 

 -اًمٜمتٞمجة أُمريـ:ًمٞمستٛمسؽ سمنمقمة اهلل يماٟمت 

 اخلروج ُمـ ضٞمؼ اًمدٟمٞما امم ؾمٕمتٝما. أوهلام:

أٟمقاع اًمٔمٚمؿ اًمتل يْمٕمٝما اخلروج ُمـ  صماٟمٞمٝمام:

مم اًمٕمدل اًمذي ذقمف اإلٟمسان إ أظماهٟمسان ًمٞمستٕمبد اإل

 اهلل ًمٕمباده.
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 إممؾمالم اعمسٚمٛمقن ظمػم أُمة ٕهنؿ حيٛمٚمقن رؾماًمة اإل 

ذي ن اًمٗمرد اًممجٞمٕما. وي٘مقل اًمباطمثقن اًمٜمٗمسٞمقن إاًمٜماس 

 ،حيٛمؾ رؾماًمة يمريٛمة هق اًمٗمرد اعمتٙماُمؾ ذم ؿمخّمٞمتف

ٚمبف ظماو وهق ىم ،واًمذي ٓ حيٛمؾ رؾماًمة يماًم٘مّمبة اجلقوماء

ذم شمسٚمط  ٟمف ينمك اًمٕمجامواتٓ يٕمرف ُمٕمٜمك احلٞماة، إ

، ٕهنا شم١مدي ومتٚمؽ همرائزه ًمف وًمٙمٜمف دوهنا ،ؿمٝمقاشمف قمٚمٞمف

ن يماٟمت ٓ شمِمٕمر هبا، وذاك رؾماًمة هل ظمدُمة اإلٟمسان وإ

 رؾماًمة ذم احلٞماة.ًمٞمس ًمف 

دور محؾ  :باطمثقن آضمتامقمٞمقن أيْماً وي٘مقل اًم

ُمة وصٕمقدها، ودور اًمتخكم دور هنقض إاًمرؾماًمة هق 

وًم٘مد فمؾ  اًمرؾماًمة هق دور آٟمحدار واهلبقط،قمـ 

اعمسٚمٛمقن يّمٕمدون سمرؾماًمتٝمؿ طمٞمٜما ُمـ اًمدهر صمؿ ختٚمقا 

ومٕماؿمقا ومؽمة يسػمون سم٘مقة اًمدومٕمة  ،ومِمٞمئاً  قمٜمٝما ؿمٞمئاً 

 صمؿ يمان دور آٟمحدار...آومم، 
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o ن سماًمدُمار: ُمدٟمٞمة اًمٖمرب شم١مذ 

ٜمٜما ؾمالم وًمٙمحٛمؾ اؾمؿ اإلٟم إٟمٜما ،ٟمف ُٕمر ظمٓمػم ضمداً إ

أهنؿ محٚمة ل اًمٖمرسمٞمقن ويدقم ،اإلؾمالمٓ ٟمحٛمؾ رؾماًمة 

وًمٙمـ ن رؾماًمتٝمؿ رؾماًمة اًمٕمٚمؿ، اًمرؾماًمة اًمٞمقم، وأ

صٞمحات ُمـ أـمراف اًمٕمامل اعمتٛمديـ اًمٞمقم أظمذت شمدوي 

ـ أن هذا اًمٕمٚمؿ وماىمد ًمٚمروح، وأٟمف ذم اًمٕمامل يمٚمف شمٕمٚم

إلؾمٕماد اًمبنم  اًمتل وضٕمٝما إٟمٔمٛمةن وؾمٞمٚمة ًمٚمدُمار وأ

إمم ؿم٘مائف ودُماره. إن اعمدٟمٞمة اًمٖمرسمٞمة يئـ ٓ اًمبنم مل شم١مد إ

وأهنؿ  ،اًمٔمٚمامت اًمتل يٕماٟمقهنا أٟمقاعصحاهبا ُمـ أ

مم ُمـ قمٚمامئٝمؿ يِمػمون إ يٓمٚمبقن اخلالص، وأن يمثػماً 

اًمٜمجاة... يرضمقن ُمٜمٝما  سمالد اًمنمق ُمٝمبط اًمٜمبقات

ن يّمادف واًمذي يتاح ًمف أن يزور شمٚمؽ اًمبالد ٓ يٕمدم أ

ُمـ اًمِمبان وهمػمهؿ يتٚمٝمٗمقن عمٕمرومة احل٘مٞم٘مة  يمثػماً 

راطمة ًم٘مٚمقهبؿ وـمٛم٠مٟمٞمٜمة ًمٜمٗمقؾمٝمؿ، إن ومٓمرهؿ ويٜمِمدون 

ٚم٘مٝمؿ وًمٙمٜمٝمؿ ٓ جيدون ُمـ يامن سماًمذي ظمشمبحث قمـ اإل

 مم ؾمقاء اًمسبٞمؾ.هيدهيؿ إ
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 o  ٓ حيٛمٚمقن رؾماًمة آؾمالم:اعمسٚمٛمقن اًمٞمقم 

هلل ا ن شمٙمقن قمبدأن شم١مُمـ سماهلل وأظمل رؾماًمتؽ يا أ

ن حت٘مؼ ُمٕمٜمك اًمٕمبقدية هلل ذم ًمٜمٗمسؽ، وأوطمده ٓ قمبد 

ٓ هؿ واطمد  يٙمقن ًمؽ ذم هذه احلٞماة اًمدٟمٞما إىمٚمبؽ ومال

 هق ُمرضاة اهلل واسمتٖماء وضمٝمف.

إٟمٜمل ُما اؾمتٓمٕمت وىمد ضماوزت  أىمقل:ن وأطمب أ

وًمق يمان زم  ،عمٕمٜمك ذم ٟمٗمزهذا ا أطم٘مؼن اًمٙمٝمقًمة، أ

قماًمج ، وًمٙمٜمل ُما زًمت أُ ذًمؽ ًمِمٕمرت سمٙمثػم ُمـ اًمسٕمادة

أظمٚمّمُت ذم قمبقديتل، ٕين ُما  ،ضمد اًمٕمٜماء، وأٟمٗمز

ف احلؼ ُمٜمل دون ـمٚمب ُما يٓمٚمبواعم٘مٞماس ذم ذًمؽ أن أ

 .و ؾمخط ؾماظمطٍ أ راضٍ  سمرضاُمبآة 

وشمٕمال سمٜما ًمٞمس٠مل اًمقاطمد ُمٜما ٟمٗمسف، ُما هق همرضٜما ُمـ 

 هل رؾماًمتٜما؟احلٞماة وُما 
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ن اًمرؾماًمة اب: أٟما ٟمٕمٞمش ٕٟمٗمسٜما وأهمراضٜما. إواجلق

اًمتل ٟم٘مدُمٝما رؾماًمة ىماسة سمؽماء هزيٚمة، وإٟمٜما، ٟمحـ 

 ًٓ ًٓ  ،اعمرسملم، ٓ ٟمخرج ًمٚمٜماس رضما  وٓ ٟمخرج أسمٓما

باب قمديدة أوهلا وأيمؼمها ٟم٘مص ذم ؾم، وإُم١مُمٜملم طم٘ماً 

ٟمٗمسٜما، ويتبع هذا ٟم٘مص ُمٜماهجٜما ووؾمائٚمٜما، ويكم ذًمؽ أ

ؾمط اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف اًمذي يٓمبٕمٜما سمٓماسمٕمف ويٜمٗمث ومٞمٜما اًمق

 ؾمٛمقُمف وضٕمٗمف وخمدراشمف.

o ن شمٙمقن اًمرؾماًمة ُمٝمٞمٛمٜمة قمغم اًم٘مٚمب:ٓ سمد أ 

هٞمٛمٜمت قمغم اًم٘مٚمب  إذآ وٓ شمٙمقن اًمرؾماًمة إ

 وهمٚمبت قمغم اًمٜمٗمس يمٚمٝما ...

 ومٝمق ،: إٟمسان هٞمٛمـ طمب اًمٕمٚمؿ قمغم ىمٚمبفوُمثال ذًمؽ

ويٜمسٞمف  يٕمٙمػ قمٚمٞمف قمٙمقوما يٜمسٞمف ٟمٗمسف وُمـ طمقًمف،

واعمتع اًمتل  ،ـمٕماُمف وذاسمف واعمٚمذات اًمتل يٓمٚمبٝما اًمٜماس

 يٗمرط ذم اًمسٕمل وراءها اًمٙمبار واًمّمٖمار.
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ُمثٚمة يمثػمة هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕمٚمامء، وذم شماريخ اًمٕمٚمؿ أ 

وًم٘مد يمان اًمرؾمؾ مجٞمٕما ُمـ ه١مٓء اًمذيـ همٚمبت قمغم 

ن ٟمٗمقؾمٝمؿ ومٙمرة واطمدة وهبقها طمٞماهتؿ يمٚمٝما، ويما

قن ؾمػمة إٟمبٞماء ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اعمّمٚمحقن اًمذيـ يت٠مؾم

 هذا اًمٜمقع.

يقب يماًمقاهلة اًمثٙمغم سمـ أ (4)يمان صالح اًمديـ 

وٓ جيد  ،وم٘مدت وطمٞمدها، يتٛمٚمٛمؾ ذم ومراؿمف ويت٘مٚمب ومٞمف

مم ضمٗمٜمٞمف، يماٟمت اًمٗمٙمرة اًمتل همٚمبت قمغم اًمٜمقم ؾمبٞمال إ

ىمٚمبف اؾمؽمداد اعمسجد إىمَم واٟمتزاقمف ُمـ أيدي 

 اًمّمٚمٞمبٞملم.

                                                           

هق اًمسٚمٓمان صالح اًمديـ يقؾمػ سمـ أيقب سمـ ؿماذي اعمٚمؽ  - 4

اًمٜماس "صاطمب اًمديار اعمٍمية واًمبالد اًمِماُمٞمة واًمٗمراشمٞمة واًمٞمٛمٜمٞمة" 

شمرضمع أصقًمف إمم إيمراد، وًمد ذم ىمٚمٕمة شمٙمريت سماًمٕمراق ؾمٜمة 

سمالد ُمٍم وسمالد اًمِمام ويمتب اهلل (هـ.شمّمدى جلٞمقش إومرٟمج ذم 192)

ؾمٜمة )(هـ  -ؒ –قمٚمٞمف يديف اًمٜمٍم واًمٕمزة ًمإلؾمالم واعمسٚمٛملم، شمقذم 

 .(1/493اٟمٔمر وومٞمات إقمٞمان )
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o محؾ اًمرؾماًمة: يمٞمػ ٟمريب أسمٜماءٟما قمغم- 

ًمٞمٝما ُمـ واًمديف يٛمتص اًمٓمٗمؾ اعمٕماين اًمتل يستٛمع إ

ويِماريمٝمام ذم اٟمٗمٕمآهتام، وشمؽمك آهات إم وطمرساهتا 

ذم ٟمٗمس اًمٓمٗمؾ، وهٙمذا شمتٙمقن اعمٕماين إومم  يمبػماً  أصمراً 

ؾمالُمٞمة .. وٓ يستٛمع اًمٓمٗمؾ ذم اًمبٞمئة اإلذم ىمٚمب اًمٓمٗمؾ.

ْمحٞمة واجلٝماد ٕماين اًمبٓمقًمة واًمتأي ُمٕمٜمك ُمـ ُم أسمقيفُمـ 

وًمٙمـ أهات  ذم قمّمقرهؿ إومم،قمامل اعمسٚمٛملم وأ

واحلرسات ذم ؾمبٞمؾ اًمِمٝمادات اًمٕمٚمٞما اًمتل دمر وراءها 

 اًمٜمٕمؿ اًمرهمٞمدة.

اًمرؾماًمة ذم ىمٚمب ن يٖمرس طمب هذه يمان جيب أ

أسمقيف مم اًمٓمٗمؾ ُمٜمذ ٟمٕمقُمة أفمٗماره وذًمؽ طملم يستٛمع إ

سمٓمال وؾمػم اًمرضمال يمٞمػ ضماهدوا، حيدصماٟمف سم٠مظمبار إ

ويمٞمػ آصمروا اًمرؾماًمة قمغم يمؾ ُمتع اًمدٟمٞما، ويمٞمػ أطمبقا 

سمذًمقا اًمقؾمع إلدرايمف، وًمق آؾمتِمٝماد ذم ؾمبٞمؾ اهلل، و

ُمر يمذًمؽ؛ ًمٙمان ًمٚمٛمسٚمٛملم ؿم٠من آظمر ذم اًمٕمامل يمان إ

 يمٚمف.
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يت٠مصمر يمذًمؽ  وأسمٞمفُمف ويمام يت٠مصمر اًمٓمٗمؾ سمام يسٛمع ُمـ أ 

سمام يسٛمع ُمـ أؾمتاذه وُمرسمٞمف، ويت٠مصمر شم٠مصمرا ىمقيا سمسٚمقك 

طمقًمف وىمد يٕمجب سم٠مؾمتاذه ومٞمت٘مٛمص ؿمخّمٞمتف ُمـ 

 ويت٠مصمر ظمٓماه، واعمدرؾمة ذم جمتٛمٕمٜما ٓ ختتٚمػ ذم اًمروح

، وًمٞمس اًمتٜماومس ذم اعمٕماهد واجلقهر قمـ اعمٜمزل يمثػماً 

 واإلٟمتاجاًمٕمٚمٛمٞمة سمإقمامل اًمٓمٞمبة واًمسػم احلٛمٞمدة 

وًمٙمـ سمٛم٘مدار ُما حيٗمظ اًمٓماًمب ُمـ  ،اًمٕمٚمٛمل اًمّمحٞمح

 ًمٖماًمب أٟمف طمٗمظ سمال وقمل.يّمدق قمٚمٞمف ذم ا اًمٕمٚمؿ طمٗمٔماً 

ٞمش ومٞمف اًمٓماًمب سمٙمؾ وؾمائٚمف قمغم واًمقؾمط اًمذي يٕم

يمثر اًمٖماًمب ُمٕماد ًمٙمؾ اعمٕماين اعمثاًمٞمة اًمساُمٞمة، وٟمتٞمجة إ

ة ؾمالُمٞمالب اجلاُمٕمات ذم اًمبالد اإلٟمٜما ٟمجد ـمأ ذًمؽ

ُمـ  إٓو شمبٚمٞمغ دقمقة سمٕمٞمديـ يمؾ اًمبٕمد قمـ محؾ رؾماًمة أ

ؾ اًمٕمقائؼ رطمؿ رسمؽ ممـ شمٖمٚمبت ومٓمرهؿ اًمسٚمٞمٛمة قمغم يم

 وم٠مرادوا اًمسػم وُمْمقا يتٕمثرون.
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o :اًم٘مائد أصدق ُمـ حيٛمؾ اًمرؾماًمة-  

محؾ اًمرؾماًمة وىمد اُمتأل هبا  :ومم ًمٚم٘مٞمادةاًمّمٗمة إ

ىمٚمب اًم٘مائد ومٙمان أصدق ُمـ حيٛمٚمٝما وأظمٚمص ُمـ 

 -يٛمثٚمٝما ويٜمِم٠م قمـ ذًمؽ صٗمات يمثػمة ٟمذيمر ُمٜمٝما ُما يكم:

o :طماُمؾ اًمرؾماًمة يتقضمف وضمٝمة واطمدة- 

هٞمٛمٜمت رؾماًمتف قمغم ىمٚمبف  ذاصاطمب اًمرؾماًمة إ

، ومٝمق يٖمْمب ظمْمٕمت همرائزه ودواومٕمف مجٞمٕمٝما ًمرؾماًمتف

وجيٛمع اًمامل ويدظمره ويستٕمكم  ،سمٜماءهوخياف وحيب أ

ؾمبٞمؾ رؾماًمتف وخياف ُمـ ويتقاضع؛ وًمٙمٜمف يٖمْمب ذم 

قماٟمقه قمغم محؾ رؾماًمتف، وجيٛمع إذا أ أسمٜماءهضمٚمٝما وحيب أ

ًمرؾماًمة اًمامل ًمٞمٜمٗم٘مف ذم ؾمبٞمؾ رؾماًمتف ويستٕمكم قمغم أقمداء ا

صبحت ىمقى أويتقاضع ٕصحاهبا. وسمٙمٚمٛمة واطمدة 

اًمٜمٗمس ودواومٕمٝما مجٞمٕمٝما ضمٜمقدا ـمٞمٕمة ظماضٕمة ًم٘مٞمادة 

وهذا ُما يسٛمك سمقطمدة اًمٜمٗمس وظمٚمقها ُمـ  ،واطمدة
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ٟمقاع اًمٍماع اًمٜمٗمز، تٜمازع اًمداظمكم وؾمالُمتٝما ُمـ أاًم 

مم همايتف ؾ هذه احلال يٜمدومع صاطمب اًمرؾماًمة إوذم ُمث

ع داظمكم، وٓ ي٘مػ ذم ؾمبٞمٚمف اٟمدوماع ٓ يٕمقىمف سا اىمقي

همايتف يماًمسٝمؿ مم بة ذم اخلارج؛ يتقضمف سمٙمؾ ـماىماشمف إقم٘م

 شمٕمرومف اًمبنمية. إٟمسانىمقى اعمريش وسمذًمؽ يٙمقن أ

o :صاطمب اًمرؾماًمة ٓ ي٘مر وٓ يست٘مر-  

يامن ٓ ي٘مر صاطمبف وٓ يست٘مر وٓ وُمثؾ هذا اإل

 وٓ يٓمٚمب راطمة وٓ هدوءا.  ُمٚمالًوٓ يٕمرف يمٚمالً

 أُمثالن إن ُمـ اخلػم أ: (4)ًمقسمقني٘مقل همقؾمتاف  

دصمقا ذم يمؾ ه١مٓء ىمٚمة ذم اًمٕمامل وًمق يماٟمقا يمثػميـ ٕطم

 ذم اًمٕمامل. اٟم٘مالسماً يقم 

                                                           

قمامل ومرٟمز قمٛمؾ ذم اًمٓمب واًمتاريخ.، ودمقل ذم أورسما وآؾمٞما  - 4

وؿمامل أومري٘مٞما، وًمف ُم١مًمٗمات قمديدة ُمـ أؿمٝمرها يمتاب "طمْمارة 

ُمقىمػ قمدائل ُمـ اًمٞمٝمقد، ويّمٗمٝمؿ سماًمبداوة اًمٕمرب" وًمف همػم ذًمؽ، وًمف 

 واًمقطمِمٞمة واإلومؽ. اٟمٔمر اعمقؾمققمة احلرة.
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o  محؾ اًمرؾماًمة أىمقى وؾمٞمٚمة ًمتٜمٛمٞمة روح اًمقٓء سملم

 -إومراد:

وماًمقٓء عمـ يقازم  ،صاطمب اًمرؾماًمة شمتٖمػم ُم٘مايٞمسف

واًم٘مرب ًمٞمس ىمرب رؾماًمتف، واًمٕمداء عمـ يٕمادهيا، 

اًمرؾماًمة، وسمذًمؽ يمان محؾ وًمٙمٜمف اًم٘مرب ُمـ  اًمٜمسب

ومراد ُمؾ ذم دقمؿ روح اًمقد واًمقٓء سملم أىمقى قمااًمرؾماًمة أ

 اجلامقمة.

o :محؾ اًمرؾماًمة حيتاج امم همذاء دائؿ- 

طمٞمة همذاء دائؿ ذم اًمٜما إممن محؾ اًمرؾماًمة حيتاج صمؿ إ

إظمٓماء اًمتل وُمـ  اًمٗمٙمرية واًمقضمداٟمٞمة واًمٕمٚمٛمٞمة،

ٓ جيدون  أسمٜماءها أنة ؾمالُمٞمشمٕمٞمش ومٞمٝما اجلاُمٕمات اإل

ًمٞمس  وٓ ؾمٞمام اًمٖمذاء اًمٕمٚمٛمل، ذاء ؿمٞمئاً ُمـ هذا اًمٖم

 إممقة قمُمٜمٝماج قمٛمكم ًمٚمد اإلؾمالُمٞمةهٜماًمؽ ذم اجلاُمٕمات 
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ن يسػم يمان اًمقاضمب أضماٟمب اعمٜمٝماج اًمٜمٔمري اًمٕمٚمٛمل و 

 ضماٟمب صاطمبف. إمميمؾ 

 ؾمالُمٞمة ضمقاً جيب أن جيد اًمٓماًمب ذم اجلاُمٕمات اإل

ٕماُمة؛ ٕن ُمٝمٛمة اجلاُمٕمات ضمقاء اًميرشمٗمع قمـ إ ظماصاً 

 اعمجتٛمٕمات اًمٕماُمة ومؽمىمك هبا، ن شمٜمٕمٙمس آصمارها قمغمأ

وإذا ارشم٘مك اعمجتٛمع قماد إمم اجلاُمٕمات ومزاد ذم اإلٟمٗماق 

صالح طماهلا ومٕماد ذًمؽ قمغم اعمجتٛمع قمٚمٞمٝما واًمسٝمر قمغم إ

 سمدرضمة أظمرى ُمـ اًمرىمل...

o :صاطمب اًمرؾماًمة ٓ يزطمزح قمـ ُمبدئف- 

ٞمد ذم محؾ رؾماًمتف ٓ حي اسمتاً صم ٟمساٟماً محؾ اًمرؾماًمة يٜمِمئ إ

 --وًم٘مد يمان حمٛمد قمـ ُمبدئف وٓ يزطمزح قمـ ُمٙماٟمف،

وهيا اسمـ اعمثؾ اًمٙماُمؾ ًمذًمؽ؛ واًمرواية اًمتل ير
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-:صدق متثٞمؾ طملم ي٘مقلمتثؾ هذا اعمٕمٜمك أ (4)ؾمحاقإ

س ذم يٛمٞمٜمل واًم٘مٛمر ذم : ))واهلل ًمق وضٕمقا اًمِمٛم-×

اهلل  طمتك ئمٝمرهُما شمريمتف  إُمرشمرك هذا يساري قمغم أن أ

 أو أهٚمؽ دوٟمف((. ويمذًمؽ ؿم٠من قمتاب اهلل ًمرؾمقًمف ذم

 چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ڦچ  ىمقًمف شمٕمامم: 

 .[6:الكهف]

o :صاطمب اًمرؾماًمة يِمٕمر سماًمسٕمادة اًمٙمؼمى- 

وهذا اعمٕمٜمك يٜمبثؼ ُمٜمف اًمّمؼم قمغم اعمٚمامت واًمثبات 

قمٜمد ُمقاضمٝمة اًمٕم٘مبات، وهذا ؿم٠من اًم٘مٞمادة شمّمؼم قمغم 

ُم٘مروٟما  ئد صؼماً اعمّمائب وشمثبت ذم ُمقاضمٝمة اًمِمدا

مم شم٠ميٞمده، وي٘مؽمن ؾ واًمث٘مة سمٜمٍم اهلل، واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمة إسمإُم

يمؾ هذا سماًمِمٕمقر سماًمسٕمادة اًمٙمؼمى. ومّماطمب اًمرؾماًمة 

                                                           

هق اعم١مرخ واعمحدث حمٛمد سمـ إؾمحاق سمـ يسار اعمٓمٚمبل اعمدين  - 4

هـ( ويماٟمت ًمف رطمالت ُمتٕمددة، واؾمت٘مرت 31اًم٘مرر، وًمد سماعمديٜمة )م 

 -ؒ -هـ( 410سمف رطمالشمف ذم سمٖمداد، وشمقذم هبا قمام)
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ؾمٕمٞمد وإن يمان يسام ؾمقء اًمٕمذاب وهق راض ُمٓمٛمئـ  

 اًمٜمٗمس وإن أطمدق سمف اجلاهٚمقن وأطماط سمف اعمستٝمزئقن.

o :صاطمب اًمرؾماًمة ذو سمٍم سمإُمقر- 

اعمقىمػ دراؾمة يْما دراؾمة ويٜمبثؼ قمـ يمؾ هذا أ

طماـمة سماعمِمٙمالت اًمتل شمٕمؽمض يماُمٚمة ُمستققمبة، واإل

أهمراض ؾمبٞمؾ اًمرؾماًمة ودراؾمة اًمقؾمائؾ اًمتل حت٘مؼ 

، وُمٕمرومة وإٟمّمارقمقان اًمرؾماًمة، وايمتِماف ـماىمات إ

جآت اًمتل حيسٜمقن ومٞمٝما، ووضع ُم٘مدرة يمؾ ُمٜمٝمؿ واعم

 ؛ وًم٘مدن ُمٕمرومة اًمرضمال أُمر هام ضمداً إُمقر ُمقضٕمٝما. إ

رطمؿ ): -^ -يب سمٙمرقمغم أ ىمال قمٛمر سمـ اخلٓماب يثٜمل

(، ىمال هذه (4) أسما سمٙمر يمان أقمرف ُمٜمل سماًمرضمالاهلل

 طملم قمزل ظماًمد سمـ اًمقًمٞمد -◙ -اًمٙمٚمٛمة قمٛمر

، وذم ُمٕمريمة قمـ اًم٘مٞمادة وم٘ماشمؾ ظماًمد ضمٜمدياً  -◙-

                                                           

 (.9/604٘ماًمة ذم شماريخ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي )اٟمٔمر هذه اعم - 4
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صحاسمف ُمـ أ ةٌ هق وصمٚمّ  (4)ُمـ اعمٕمارك ومتح ظماًمد ىمٜمرسيـ

ىمال  -◙ -سمٛمٕمجزة طمرسمٞمة، ومٚمام سمٚمغ ذًمؽ قمٛمر

سما سمٙمر يمان أقمرف تف: )) أُمر ظماًمد ٟمٗمسف؛ رطمؿ اهلل أيمٚمٛم

 ((.(2)ُمٜمل سماًمرضمال

o ة ًمدى ُمـ صٗمات اًم٘مٞمادة شمرسمٞمة روح محؾ اعمسئقًمٞم

 -شمباقمٝمؿ:أ

هذه سمٕمض صٗمات اًم٘مائد اًمتل شمٜمبثؼ قمـ صٗمة أومم 

يامن، ل محؾ اًمرؾماًمة رؾماًمة اًمٕم٘مٞمدة واإله ،هاُمة أؾماؾمٞمة

قمـ هذه اًمّمٗمة  اً أيْمشمٜمبثؼ  ظمرىوهٜماًمؽ صٗمة هاُمة أ

شمرسمٞمة  إومرادشمرسمٞمة  :وشمٚمزُمٝما شمٗمرد سماًمذيمر ٕمهٞمتٝما وهل

ؾ شم١مهٚمٝمؿ ًمٚم٘مٞمادة؛ وسمتٕمبػم آظمر : شمرسمٞمة روح اًمث٘مة ومح

قن وٓ ؾمٞمام اًمذيـ حيٞمٓم ومراد مجٞمٕماً اعمسئقًمٞمة ذم إ

                                                           

هذه إطمدى ُمدن سمالد اًمِمام وهل أىمرب إمم ُمديٜمة طمٚمب ُمـ همػمها.  - 4

 (.9/604اٟمٔمر احلديث قمٜمٝما ذم شماريخ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي )

 (.9/604اٟمٔمر شماريخ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ) - 2
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ذا اًم٘مٞمادة إسم٠مقمباء سماًم٘مٞمادة ويرضمك ُمٜمٝمؿ آضٓمالع  

 وم٘مدت اًم٘مٞمادة إومم.

o رية:اًم٘مٞمادة اًمديمتاشمق  

يثة ٟمٔمٛمة احلدأن اًمؽمسمٞمة احلديثة وإمم وٟمِمػم هٜما إ

 شمذيمر ٟمققملم ُمـ شمرسمٞمة إومراد.

. (2)واًمِمٞمققمٞمة (4)واًمٜمازية (4)اًمٗماؿمٞمة : ُم٘ماًمةإومم

ايمؿ واطمد وطمزب واطمد وشمِمؽمك هذه ذم وضمقد طم

                                                           

اًمٗماؿمٞمة: هل ومٙمرة ؾمٚمٓمقية ٟمِم٠مة ُمـ ظمالل طمريمات ؾمٞماؾمٞمة ىمقُمٞمة  -4

، هتدف إمم شمبجٞمؾ اًمدوًمة، واحلب ًمٚم٘مائد اًم٘مقي، وشمرى اًمٕمٜمػ وـمٜمٞمة

هق اًمٓمريؼ إمم اًمٜمٝمْمة اًمقـمٜمٞمة، يمام شمرى أن إىمقى ًمف احلؼ ذم ُمّد 

ٟمٗمقذه،وإزاطمة إضٕمػ.وشمٕمتؼم إيٓماًمٞما أومم اًمبٚمدان اًمتل ٟمِم٠مت ومٞمٝما 

م( قمغم إصمر اضٓمراسمات قمامًمٞمة،يمادت شمستقزم قمغم 4320اًمٗماؿمٞمة قمام )

سماًمتٕماون  وقمغم إصمر هذه احلريمة ىمام اًمٗمار "ُمقؾمقًمٞمٜمل" قمٜماس اإلٟمتاج،

ُمع سمٕمض اجلامقمات، قم٘مب احلرب اًمٕماعمٞمة إومم، وأؾمس احلزب 

 م( ويرى4322اًمٗمار اًمذي طمٙمؿ اًمبالد وؿمٙمؾ احلٙمقُمة قمام )

أن إرادة اًمِمٕمب ًمٞمست اًمقؾمٞمٚمة ًمٚمحٙمؿ، وإٟمام اًم٘مقة هل  "ُمقؾمقًمٞمٜمل"

إيٓماًمٞما سمٛمقت اًمزقمٞمؿ  ؿمٞمة ذماًمقؾمٞمٚمة ًمٗمرض اًم٘ماٟمقن، وىمد ؾم٘مٓمت اًمٗما

 سمٕمد احلرب اًمٕماعمٞمة اًمثاٟمٞمة. اٟمٔمر:اعمقؾمققمة احلرة. "ُمقؾمقًمٞمٜمل"
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ُمّماًمح اًمٗمرد  أنٟمٔمٛمة ومٚمسٗمتٝما قمغم وشمبٜمل هذه إ

هٝمٜما قمغم اًمتبٕمٞمة  ومرادُمٝمددة ذم ؾمبٞمؾ اجلامقمة؛ ويريب إ

ومراد مجٞمٕمٝما اًمٓماقمة اًمٕمٛمٞماء، وشمستٖمؾ ـماىمات إاًمتاُمة و

ذم آدماه اًمذي خيتاره احلزب احلايمؿ، وحياط اًمرئٞمس 

هباًمة ُمـ اًم٘مداؾمة ومال يٜمت٘مد وٓ يٕمارض؛ ٕٟمف ذم ٟمٔمر 

  ٓ خيٓمئ! أشمباقمف

                                                                                                                  

واًمٜمازية: هل طمريمة ؾمٞماؾمٞمة شم٠مصمرت سماحلريمة اًمٗماؿمٞمة، وشم٠مؾمست  -4

"اًمٜمازية" سم٠مًمامٟمٞما" سمٕمد احلرب اًمٕماعمٞمة إومم، سمزقماُمة قمدو اًمٞمٝمقد 

يمل إًمامين، م( ُمـ ظمالل احلزب اًم٘مقُمل آؿمؽما4399"هتٚمر"قمام )

م( 4311وىمد ؾم٘مٓمت اًمٜمازية ُمع اٟمتٝماء احلرب اًمٕماعمٞمة اًمثاٟمٞمة قمام )

وأقمٚمـ قمـ هذا احلزب ذم أًمامٟمٞما إٟمف همػم ىماٟمقين، ويٛمٜمع ٟمنم أومٙماره 

 واؾمتٕمامل رُمقزه. اٟمٔمر: اعمقؾمققمة احلرة.

واًمِمٞمققمٞمة: هل ُمذهب ومٙمري إحلادي أؾمسٝما "يمارل ُماريمس"  -4

ذم ذًمؽ"إٟمجٚمز" وىماُمت قمٚمٞمٝما اًمثقرة اًمٞمٝمقدي ذم أًمامٟمٞما، وؾماقمده 

م( صمؿ" ؾمتاًملم" صمؿ 4341اًمبٚمِمٗمٞمة ذم روؾمٞما قمغم يد "ًمٞمٜملم" قمام)

 (.391-2/323"شمروشمسٙمل". اٟمٔمر اعمقؾمٕمة اعمٞمرسة. )
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 o :اًم٘مٞمادة اًمديٛم٘مراـمٞمة- 

 ٞمةُمـ اًمؽمسمٞمة يٜمٕمتف أصحاسمف سماؾمؿ اًمؽمسم:اًمٜمقع اًمثاين

هنؿ يتٞمحقن ذم ٟمٔماُمٝمؿ قمقن أويدّ  (4)اًمديٛم٘مراـمٞمة

سمٜماءهؿ وأهنؿ يرسمقن أمجٞمٕما،  ًمألومراداًمٗمرص اعمتٙماومئة 

وشمٜمٛمٞمة اعمقاهب طمتك  قمغم اًمث٘مة سماًمٜمٗمس وآقمتداد هبا

شمبٚمٖمف، وذم هذه اًمؽمسمٞمة خيتار  أنىمَم طمد يٛمٙمـ يبٚمغ أ

، وشمدقمل ومراد ُمّمػمهؿ واعمجال اًمذي يٕمٛمٚمقن ومٞمفإ

ومراد سمٕمد هذا يمٚمف أهنا ُمع ُمراقماهتا حلرية إ هذه اًمؽمسمٞمة

شمٜمِمئٝمؿ قمغم ُمبادئ اجلامقمة، وشمستٖمؾ ـماىماهتؿ ذم ؾمبٞمؾ 

اًمٗمرد اجلامقمة، وحتدث آٟمسجام اًمتام سملم ُمّمٚمحة 

 .إظمرىطمداهـ قمغم وُمّمٚمحة اجلامقمة يمٞمال شمٓمٖمك إ

                                                           

اًمديٛم٘مراـمٞمة: هل ٟمٔمام همريب يماومر يامرس ومٞمف اًمِمٕمب اًمسٞمادة  - 4

 اعمٓمٚم٘مة سمقاؾمٓمة جمٚمس ُمٜمتخب ُمـ اًمٜمقاب قمـ اًمِمٕمب، وهل ُمـ اًمٜمٔمؿ

اعمحارسمة هلل شمٕمامم، طمٞمث ؾمٚمبت ؾمٞمادة اهلل شمٕمامم ذم يمؾ ؿمئ، وضمٕمٚمتٝما 

 ( واعمقؾمققمة احلرة. 2/4066ًمٚمِمٕمب. اٟمٔمر: اعمقؾمققمة اعمٞمرسة )
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 ،يمؾ ُمـ هذيـ آدماهلم اٟمت٘مادوًمٞمس ُمقضققمٜما 

ن ُمٝمدٟما سمام ذيمرٟما ًمٜمبلم أام وًمٙمٜما وسمٞمان اًمقاىمع ذم يمؾ ُمٜمٝم

ومم اإلؾمالُمٞمة سمٕمٞمدة أؿمد اًمبٕمد قمـ اًمؽمسمٞمة إاًم٘مٞمادة 

، واًمتل شمٖمٚمق ذم شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مائد قمبٞمداً  أشمباقماً اًمتل شمٜمِمئ 

ومراد روح اًمث٘مة سماًمٜمٗمس ٓمٞمف ُما ًمٞمس ًمف، صمؿ شم٘متؾ ذم إومتٕم

 وآضٓمالع سمحٛمؾ اعمسئقًمٞمة.

o  يريب أصحاسمف قمغم قمدم اًمٖمٚمق ذم  -×-حمٛمد

 -شمٕمٔمٞمٛمف:

قمـ  سمٌمءيٛمتاز  إنيٙمره  -×-يمان حمٛمد 

ذا ٓ ي٘مقُمقن ًمف إ -~- أصحاسمف، ويمان أصحاسمف

ٛمقن ُمـ يمراهتف ذًمؽ... ويمان يريب دظمؾ قمٚمٞمٝمؿ ًمام يٕمٚم

 ويمان  ،صحاسمف قمغم اجلرأة ذم ىمقل احلؼ واًمّمدع سمفأ

ٟمف سمنم يرىض يٕمٞمد قمغم ُمساُمع أصحاسمف أ -×-

ويٖمْمب وخيٓمئ؛ يمام يرىض اًمبنم ويٖمْمبقن 
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ـمرت ٓ شمٓمروين يمام أ): ٕصحاسمف. وي٘مقل وخيٓمئقن.. 

 هلل قمبداً سمـ ُمريؿ وًمٙمـ ىمقًمقا ااًمٜمّمارى اعمسٞمح 

 ..((4)ورؾمقًمف

يثٜمل وًم٘مد ىمرأت ومٞمام ىمرأت ًمبٕمض اعمستنمىملم يمٚمٛمة 

وي٘مقل: يمان حمٛمد  - ×- هللا قمبدومٞمٝما قمغم حمٛمد سمـ 

ـ وماد ُماء ُمـ اًمرؾمؾ اًمذيـ ؾمب٘مقه، وًمٕمٚمف أؿمد ذيمأ

ٟمف سمنم يمٞمال ي٘مع ويٕمٞمد أدمرسمتٝمؿ؛ ومٚم٘مد يمان يبدئ 

 .-|-يمام ؾمبؼ ذًمؽ ًمٕمٞمسك  شم٠مًمٞمٝمفذم  أصحاسمف

o ؾمالم:ٓ همٚمق ذم شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٞمادة ذم اإل- 

 .-×-شمك سمف حمٛمدس اًمٖمٚمق ذم اًمتٕمٔمٞمؿ ًمٚم٘مٞمادة مما أًمٞم

وـماقمتف  شمباقمفواوحيسـ أن ٟمٗمرق سملم طمب اًم٘مائد 

ُمـ  يٛمٜمحف ٟمققماً  شمٕمٔمٞمامً  شمٕمٔمٞمٛمفوسملم اًمٖمٚمق ذم  ،واطمؽماُمف

 ًمٕمّمٛمة.اًم٘مداؾمة وا

                                                           

 (9111رواه اًمبخاري ذم يمتاب أطماديث إٟمبٞماء.طمديث رىمؿ ) - 4
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حمٛمقد ُمٓمٚمقب، واًمثاين ُمذُمقم  إولن آدماه إ 

 ُمردود.

o  قمغم محؾ  أصحاسمفيدرب  -×-حمٛمد

 -اعمسئقًمٞمة:

ذم ؿمتك اعمٜماؾمبات يدرب  -×-ًم٘مد يمان حمٛمد 

محؾ اعمسئقًمٞمة ًمٞمْمٓمٚمٕمقا سم٠مقمباء اًم٘مٞمادة ُمـ  صحاسمف قمغمأ

ُما يٕمدل  ، ويمثػماً سمٕمده، ومٙمان يستِمػمهؿ ذم يمؾ ُمٜماؾمبة

 -:ٕن ذم رأهيؿ صقاسماً  ،ؿمم رأهيقمـ رأيف إ

 أصحاب رؾمقل اهللىمٕمد سمبٕمض طمد أومٗمل همزوة أ

 ىمد ُمات، وىمد ُمرّ  -×- طمٞمٜمام ٟمادى ُمٜماد سم٠من حمٛمداً 

ُما ي٘مٕمديمؿ؟ ىماًمقا: ُمات  :وم٘مال (4)ٟمس سمـ اًمٜمرضهب١مٓء أ

                                                           

ىمتؾ يقم أطمد سمٕمد أن أسمكم سمالء  -◙-هق إٟمّماري اخلزرضمل - 4

ًمذي اقمتذر مما صٜمع اعمسٚمٛمقن، وشمؼمأ مما ضماء سمف طمسٜما، وُمّثؾ سمف، وهق ا

 (.4/11(. واإلصاسمة )4/403اعمنميمقن. اٟمٔمر: آؾمتٞمٕماب )
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، وم٘مال هلؿ: ىمقُمقا وم٘ماشمٚمقا قمغم ُما ىماشمؾ ×رؾمقل اهلل 

 .(4)وُمقشمقا قمغم ُما ُمات قمٚمٞمف  ،قمٚمٞمف

ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  چ  ًمؽ ىمقًمف شمٕمامم:وٟمزل سمٕمد ذ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  

ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  

 .[044:آل عمران] چک  ک  ک  ک  

ًمألصحاب اًمذيـ  أًمٞمامً  ويماٟمت أية اًمٙمريٛمة قمتاسماً  

، وهل هتٞمب ختٚمقا قمـ محؾ اعمسئقًمٞمة سمٕمد ُمقت اًم٘مائد

. وأية اًمٙمريٛمة -◙-ن يٗمٕمٚمقا يمام ومٕمؾ أٟمس هبؿ أ

ؾ اًمرؾماًمة وًمق مل يبؼ قمغم ن ي٘مقم سمحٛمشمٜمادي يمؾ ُمسٚمؿ أ

 رض همػمه.فمٝمر إ

 

                                                           

 ( ط: ُم١مؾمسة قمٚمقم اًم٘مرآن.9/39اٟمٔمر ؾمػمة اسمـ هِمام ) - 4
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o مم رأي أصحاسمف:يرضمع إ -×- حمٛمد- 

سمـ ارأيف ًمرأي احلباب  -×-وذم همزوة سمدر شمرك 

طملم ىمال ًمف: أهذا ُمٜمزل أٟمزًمٙمف اهلل يا رؾمقل  (4)اعمٜمذر

هق  : سمؾ-×- :اهلل أم اًمرأي واحلرب واعمٙمٞمدة؟ وم٘مال

اًمرأي واحلرب واعمٙمٞمدة. وم٘مال احلباب: ُما هذا 

 .(2)سمٛمٜمزل

 يٕم٘مد صٚمحاً  أن -×-طمزاب يقؿمؽ وذم همزوة إ

ن يرضمٕمقا همٓمٗمان قمغم صمٚمث صمامر اعمديٜمة قمغم أُمع سمٜمل 

                                                           

ًمف ُمقاىمػ وآراء  -◙-هق اسمـ اجلٛمقح إٟمّماري اخلزرضمل  - 4

- هللقمٔمٞمٛمة،يمان ي٘مال ًمف ذواًمرأي، ؿمٝمد اعمِماهد يمٚمٝما ُمع رؾمقل ا

(. 4/946) اٟمٔمر: اإلؾمتٞمٕماب -◙-ُمات ذم ظمالومة قمٛمر -×

 (.4/902واإلصاسمة )

ذيمره اسمـ إؾمحاق ذم اًمسػمة، وٟم٘مٚمف قمٜمف اسمـ طمجر ذم يمتاب اإلصاسمة  - 2

(4/902.) 
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سمـ اوؾمٕمد  (4)ؾمٕمد سمـ ُمٕماذ -×-قمٜمٝما، وًمام اؾمتِمار  

أم هق  -×-حيبف  رءؾم٠مٓه أهق وطمل أم  (2)قمبادة

ُمـ شمدسمػم احلرب، ىمآ:  إُمرن ام أشمدسمػم احلرب؟ ومٚمام قمٚم

ورضمع  -×-واهلل ٓ ٟمٕمٓمٞمٝمؿ إٓ اًمسٞمػ؛ ومرسه ذًمؽ 

 .(9)إمم رأهيؿ

                                                           

وهق اًمذي أضمٞمبت دقمقشمف ذم طمٙمؿ سمٜمل  -◙ -هق ؾمٞمد إوس- 4

 ىمرئمة، اهتز ًمف قمرش اًمرمحـ يقم ُمات، وُمات ذم اًمسٜمة اخلاُمسة سمٕمد

إطمزاب سمِمٝمر، وسمٕمد طمادث سمٜمل ىمرئمة سمٚمٞمال. اٟمٔمر: اإلؾمتٞمٕماب 

 (.2/91(. واإلصاسمة )2/602-601)

ُمـ أهؾ اًمٕم٘مبة،ويمان ُمـ اًمٜم٘مباء، وُمِمٝمقد  -◙-ؾمٞمد اخلزرج - 2

ًمف سماجلقد واًمسٞمادة واًمرأي، ويمان سمٞمده اًمراية يقم اًمٗمتح، ُمات سمبالد 

ر وضمدوه ُمٞمتا ذم ُمٖمتسٚمف. اٟمٔم -◙-اًمِمام ذم ظمالومة قمٛمر

 (.2/90(. واإلصاسمة )133-2/131آؾمتٞمٕماب)

 (. 9/229اٟمٔمر اًمسػمة اًمٜمبقية. ٓسمـ هِمام )  - 9
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o مم ضماٟمب ؾمػمشمف إُمثٚمة يمثػمة ويمٚمٝما إ-×- 

  -شمٕمٓمل ٟمتائج صمالث: أصحاسمفوؾمػمه ذم 

قمدم اًمٖمٚمق ذم شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مائد وقمدم اقمت٘ماد  -4

 اًمٕمّمٛمة ًمف.

سمنم ًمف صٗمات اًمبنم  -×-رؾمقل اهلل  -2

 .....إًمٞمفيقطمك ٟمف همػم أ

قمغم محؾ  أشمباقمفن يدرب قمغم اًم٘مائد أ -9

ُمـ سمٕمده، وًمذًمؽ اعمسئقًمٞمة ذم طمٞماشمف و

 ذا يمان صقاسماً يستِمػمهؿ، ويرضمع إمم رأهيؿ إ

 وٓ يٛمتاز قمٜمٝمؿ سمٛمٞمزات ظماصة.

o وىمع  إذان يٕمؽموما سماخلٓم٠م حيسـ سماًمٕمامل واعمدرس أ

 - ظمٓم٠م:امُمٜمٝم

ًمٞمٝمؿ اًمرئاؾمة ممـ اٟمتٝمت إ وُمـ اعم١مؾمػ أن يمثػماً 

 ،اًمٕمٚمٛمٞمة ذم جمتٛمٕمٜما ىمد ٟمسقا يمثػما ُمـ هذه اعمٕماين
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، وشم٠مويؾ قمغم اًمٖمٚمق ذم شمٕمٔمٞمٛمٝمؿ أشمباقمٝمؿوأظمذوا سمؽمسمٞمة  

ن ظماًمػ اًم٘مقاقمد ظمٓمئٝمؿ وشمٗمسػم ؾمٚمقيمٝمؿ، وإ

ٓ شمدريمٝما قم٘مقل  وطمٙمامً  أرساراً  ، سم٠من وراءهاًمنمقمٞمة

 أن إممشمباع ع اًم٘ماسة، وسمذًمؽ يٜمتٝمل ه١مٓء إشمباإ

 هنؿ ىمد سمٚمٖمقا اًمدرضمات.ٕ ،ؿمٞمقظمٝمؿ ٓ خيٓمئقن

وهبذه اعمٜماؾمبة رسمام طمسـ أن ٟمذيمر فماهرة شمتٕمٚمؼ 

ٛمقا شمرسمٞمة أسمٜماء إُمة ومٙماٟمقا ؾمٚمِ اًمذيـ أُ  ،سمإؾماشمذة اعمرسملم

قمغم صمٖمرة هاُمة، وأذيمر هبذا اًمّمدد أؾمتاذا ذم ُمٕمٝمد 

ُمام ـمالسمف م وضع أ4311ؽمسمٞمة ذم اًم٘ماهرة قمام اًم

 -اعمِمٙمٚمة اًمتاًمٞمة:

يٕمٚمـ ظمٓم٠مه إذا وىمع ُمٜمف ظمٓم٠م  أهيام أومم سماعمدرس أن

 ويٕمؽمف سمف، أم يتٗمادى اعمقىمػ ويسؽم ظمٓم٠مه؟
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إذا  ن يٕمؽمف اعمدرس سمخٓمئفويمان رأي إؾمتاذ أ

ويٕمٚمٜمف سمٙمؾ ساطمة، وهذا هق ادماه اإلؾمالم  ،وىمع ُمٜمف

 ذم رأيل.

وإين ٕقمٚمؿ أن صم٘مة اًمٓمالب سمٛمدرؾمٞمٝمؿ هتتز طملم 

أن ظمقة اعمدرؾملم يرون د أظمٓم٠م، ويمثػم ُمـ إوٟمف ىمري

سمٛمٙماٟمتٝمؿ ذم ٟمٗمقس ـمالهبؿ أُمر رضوري  آطمتٗماظ

أقمٜمل ؾمٙمقت  –هذه اعمخاًمٗمة  ارشمٙمابهيقن ُمٕمف  ،هام

 . -سمخٓمئف  آقمؽمافاعمرء قمـ 

وذم رأيل أن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمؽمسمٞمة اًمِمائع ذم سمٞمئتٜما 

 ظمٓم٠م جيب إصالطمف.

أن  ن ي٘مع يمثػماً اًمٌمء اًمٗمٓمري اًمذي يٛمٙمـ أ إن

ف أؾمتاذه، وأية قمٜم يٗمٓمـ أطمد اًمٓمالب ُٕمر ىمد همٗمؾ

 اًمثٜماء قمغم إؾمتاذ أن إممٟمف عمدقماة قمٔمٛمة ذم هذا؟ سمؾ إ

مم اًمبحث واًمتٗمٓمـ ًمام مل يٗمٓمـ يستٓمٞمع أن يدومع سمٓمالسمف إ

 ًمف.
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درؾملم ذم اًمبالد ُمـ اعم ن يمثػماً ومما ي١مؾمػ ًمف أ 

ُما يٖمض ُمـ ىمدره طملم يٕمٚمـ طمدهؿ اًمٕمرسمٞمة ٓ جيد أ

صاب. ًمٞمس وأن شمٚمٛمٞمذه ىمد أ ،ٟمف أظمٓم٠م ذم أُمرًمٓمالسمف أ

وًمٙمـ اًمٕمٞمب أن يٍم قمغم ظمٓمئف  ،اًمٕمٞمب أن خيٓمئ اعمرء

 ومال يٜمزع قمٜمف وٓ يٕمؽمف سمف.

هذه اًمٕمادة اًمٙمريٛمة ُمـ  وًم٘مد أظمذ اًمٖمرسمٞمقن 

اًمبنم ًمٞمسقا سمٛمٕمّمقُملم  أنوشمٕمٚمٛمقا ُمٜمٝمؿ  ،اعمسٚمٛملم

 ،ُمـ اخلٓم٠م، ويمان اًمباسما قمٜمدهؿ يدقمل ًمٜمٗمسف اًمٕمّمٛمة

اٟمٞمة، ق اًمٜمٍموُما يزال أُمره يمذًمؽ ًمدى سمٕمض اًمٗمر

صالح اًمديٜمل ًمدى اًمٜمّمارى ويمان ٟمِمقء دقمقات اإل

 سمٕمد آشمّمال سماعمسٚمٛملم ذم احلروب اًمّمٚمٞمبٞمة.

o ن ٟمٕمرف ضٕمٗمٜما وأظمٓماءٟما:جيب أ- 

ظمقان ٓقمؽماذم سمت٘مّمػمي يٚمقُمٜمل يمثػم ُمـ اإل

وذيمرى قمغم اعمأل يمثػما ُمـ اًمّمٗمات اًمتل شم٘مٕمد يب قمـ 
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 ٕومماًمٜمٝمقض ذم ظمدُمة أُمتل، وي٘مقل ه١مٓء اإلظمقان: ا

يِمٛمقن ٟمقاطمل  أسمٜماءٟمان شمرك ذيمر اعمثبٓمات. وأىمقل: إ

ل ن ٟمٕمٛمّ وًمٞمس ُمـ اخلػم أ ؾماشمذهتؿ وآسمائٝمؿ؛أاًمْمٕمػ ذم 

وٟمٕمرف اًمقاىمع ن ٟمّمػ اًمقاىمع إُمقر، سمؾ اخلػم أقمٚمٞمٝمؿ 

ُمٜما ٓ يرى ضٕمٗما ذم ٟمٗمسف، ويمثػم  ُمٕمرومة دىمٞم٘مة، ويمثػم

 يٕمرف ٟمقاطمل اًمْمٕمػ ُمٕمرومة هماُمْمة.

يٙمِمػ  ،دىمٞم٘ماً  قؾمٜما شم٠مُمالًن ٟمٕمتاد اًمت٠مُمؾ ذم ٟمٗمجيب أ 

 ،ظمٗمايا اًمٜمٗمقس ويْمع أيديٜما قمغم ُمقاـمـ اًمْمٕمػ

مم إمم اًمسػم إ رس ًمٜما ؾمبٞمؾ اًمٕمالج ويٙمقن داومٕماً ومذًمؽ يٞم

 إُمام.

o ًمٞمس ُمـ اخلػم أن ٟمٕمقد ـمالسمٜما شمٚم٘مل يمؾ ُما يٚم٘مك 

 -إًمٞمٝمؿ:

ب اهلادئ اًمذي ُمـ اعمدرؾملم ذًمؽ اًمٓماًم يرس يمثػماً 

رض ذم رء، ويسقؤهؿ وٓ يٕما ،ًمٞمفيت٘مبؾ يمؾ ُما يٚم٘مك إ

ن ُمـ اًمس١مال ويٓمٚمبقن زيادة ذم أوًمئؽ اًمذيـ يٙمثرو

 يْماح.اإل



 

99 
 

 تربية القادة

اًمٓماًمب اًمذي يس٠مل ًمٚمِمٖمب ن ًمٞمس ُمـ ؿمؽ أو  

ر اعمٕمؽمض هق ـماًمب حيتاج ٝمُمام روماىمف سمٛمٔموًمٚمٔمٝمقر أ

إمم إصالح، وًمٙمـ ًمٞمس ُمـ اخلػم أن ٟمٕمقد أسمٜماءٟما أن 

 و اؾمتٗمٝمام.يت٘مبٚمقا يمؾ ُما يٚم٘مك دون ؾم١مال أ

وم٘مد  ،عمٕمٜمك يٜمٓمقي قمغم ٟم٘مص ٟمٗمز ظمٚم٘ملن هذا اإ 

وضٛمقر روح  ،يٙمقن اًمٕماُمؾ ومٞمف ٟمٛمق آؾمتٕمداد ًمٚمت٘مبؾ

اعمداضماة  إًمٞمفاًمٜم٘مد ًمدى اًمٓماًمب، وىمد يٙمقن اًمداومع 

ؾمتاذه ويدزم ذم ...جيب أن حيؽمم اًمٓماًمب أ(4)تواعمراءا

قل ذم ظماـمره ُمـ ؾم١مال سم٠مدب اًمقىمت ٟمٗمسف سمام جي

 ظمالص.وصدق وإ

 

                                                           

مجع ُمراء، واعمراء هق اًمٓمٕمـ ذم يمالم اًمٖمػم، ُمـ سماب اًمتح٘مػم ًمف.  - 4

 .431اٟمٔمر: اًمتٕمريٗمات ًمٚمجرضماين. ص
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o ن ي٘مقل سماحلؼ طمٞمث ٚمؿ أأظمذ اًمٕمٝمد قمغم اعمس

 -:يمان

 اًمذيؾمػ قمـ اعمٕمٜمك ًم٘مد اٟمحرف اعمسٚمٛمقن سمٙمؾ أ

أصحاسمف: اجلرأة ذم احلؼ  -×-ك رؾمقل اهلل رسمّ 

وإقمالٟمف واًمّمدع سمف سمّمدق وإظمالص. ويمان اًمٕمٝمد 

ن أ (4)إصحاب ذم سمٞمٕمة اًمٕم٘مبة اًمٙمؼمىظمذ قمغم اًمذي أ

 ي٘مقًمقا سماحلؼ طمٞمثام يماٟمقا ٓ خيِمقن ذم احلؼ ًمقُمة ٓئؿ.

ن ي٘مقل وأصبح اعمسٚمؿ خيِمك أومقاه إ ْت ٛمّ طملم يمُ و

طمد مم أاٟمتٝمٞمٜما اًمٞمقم إُمة، وع ُمـ إيمٚمٛمة احلؼ شمقد

 رضمٚملم:

 ُمٕمارض وىمح ٓ يريد احلؼ وٓ يبٖمل اخلػم. -

ي٘مقل سمٚمساٟمف ُما ٓ يٕمت٘مد  ،أو ُمقاومؼ ُمراء ُمّماٟمع -

 سم٘مٚمبف.

                                                           

 (.191-4/199اٟمٔمر اًمسػمة اًمٜمبقية ٓسمـ هِمام ) - 4
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 .ضمداً  أُما اًمّمٜمػ اًمثاًمث وم٘مد أصبح ٟمادراً  

 اًم٘مٞمادة:ُمـ صٗمات  صٗمتلم هاُمتلمذيمرت 

 أوهلام: محؾ اًمرؾماًمة وُما يتبٕمٝما ُمـ أُمقر هاُمة.

ٞمد، اًمثاٟمٞمة: شمرسمٞمة إشمباع شمرسمٞمة اًمسادة ٓ شمرسمٞمة اًمٕمب

 ُمقر ويٜمٝمْمقن هبا.شمرسمٞمة اًمذيـ حيٛمٚمقن قمٔمائؿ إ

 

 

 

 ... واهلل اعمقومؼ إمم احلؼ واهلادي إمم ؾمقاء اًمسبٞمؾ... 
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 .33........................ذم شمٕمٔمٞمؿ اًم٘مٞمادة. ٓ همٚمق

 .30........حمٛمد يدرب أصحاسمف قمغم محؾ اعمس١موًمٞمة.

 .32................يرضمع امم رأي أصحاسمف ×حمٛمد 

 .31....................إُمثٚمة يمثػمة... وٟمتائج ذًمؽ.

ذا وىمع ُمٜمٝمام حيسـ سماًمٕمامل واعمدرس أن يٕمؽموما سماخلٓم٠م إ

 .31...........................................ظمٓم٠م.

 .31...............أظمٓماءٟما.وجيب أن ٟمٕمرف ضٕمٗمٜما 

 ًمٞمس ُمـ اخلػم أن ٟمٕمقد ـمالسمٜما شمٚم٘مل يمؾ ُما يٚم٘مك

 .33........................................إًمٞمٝمؿ.

 .400.سماحلؼ طمٞمث يمان ن ي٘مقلسٚمؿ أقمغم اعمأظمذ اًمٕمٝمد 

 .402........................................اًمٗمٝمرس

 




