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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 "3دروس الدورة العلمية "بصائر من 

 النيب صلى هللا عليه وسلم قائد

 )ابللهجة املصرية(

 د. عبد الرمحن الصاوي لفضيلة الشيخ:

 http://way2allah.com/khotab-item-136610.htm  رابـط الــمادة:

 ة هللا وبركاتهالسالم عليكم ورمح
أعوو اب ابا السووايع ال لوويم يوون الرووي،اب الوورليمن بسووم هللا الوورمحن الوورهيمن تب اباوود ا فاوود  و سوو    بووه و سوو   ر  
و   اب ابا ت اىل ين شرور أ  سنا وسيئات أعاالنان َين يهد  هللا فال ُيِضلَّ لهن وَين ُيْضلل فال هوادي لوهن وأشوهد أب   

   شريك لهن وأشهد أب حماًدا عبد  ورس له.تله ت  هللا وهد  
 .١٠٢آل عاراب: "ََي َأيوَُّها الَِّذيَن آَيُن ا اتوَُّق ا اللَّوَه َهقَّ تُوَقاتِِه َوَ  ََتُ ُتنَّ ِت َّ َوَأ ُ م يُّْسِلُا َب"

ٍٍ َوَخلَو ُهَاوا رَِلواً  َك ِونًا َوِ َسوا ً "ََي َأيوَُّها النَّاُس اتوَُّق ا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم يِ ن  وَّْ ٍس َواِهوَد ََْوَلَهوا َوبَومَّ ِينوْ َهوا  َواتوَُّقو ا  ۚ  َق ِينوْ
 .١النسا :ِتبَّ اللَّوَه َكاَب َعَلْيُكْم رَِقيًبا"  ۚ  اللَّوَه الَِّذي َتَساَ ُل َب بِِه َواْْلَْرَهامَ 

َوَيوون يُِ،ووِع اللَّوووَه  ۚ  يًدا * ُيْصووِلْ  َلُكووْم َأْعَاوواَلُكْم َويَوْ ِ ووْر َلُكووْم اُب ُوو َبُكمْ "ََي َأيوَُّهووا الَّووِذيَن آَينُوو ا اتوَُّقوو ا اللَّوووَه َوُق لُوو ا قَوووْ ً  َسوودِ 
ًَا َعِظيًاا"  ََ فَوْ   .٧١ن٧٠اْلهزاب:َوَرُس َلُه فَوَقْد فَا

 ر أيا ب دن فإب أصدق ابديم ك اب هللا ت اىلن وخن اهلَْدي َهْدُي حماد صلى هللا عليه وآله وصوببه وسولمن وشور اْليو
 حمداثهتان وكل حمدثة بدعةن وكل بدعة ضاللةن وكل ضاللة يف النارن مث أيا ب د:

 
-نوا بنبي ِ  يف هوذا اللقوا  أب نا نوا الوذي ع نوا سو َيً  -لول وعوال-وأسولل هللا  نيرهًبا بكم أيها اإلخ ٍ الكورام اْلهبواب

مث أيووا ب وود أيهووا الكوورام  ن ىل و  ووم النصوونم املووْ وود ب ضوولك وكريووك ت ووك  ِ ْلوويف أعلووى لنووات ا ُ  -صوولى هللا عليووه وسوولم
املباركة اليت   ررف فيها عيً ا ابلكالم عن هبيبنوا و بينوا وقوٍر أعيننوا حماود  ال اضلة اْلهباب يع هذ  السلسلة امليا  ة

 .قائد -صلى هللا عليه وسلم-النيب  -لل وعال-وي نا أبير هللا  نصلى هللا عليه وآله وسلم
 

 هلا ين س ادٍ ه    كلم عن رس ل هللان َي هلا ين فرهوة هو   سواع عون رسو ل َين قائد -ليه وسلمصلى هللا ع-النيب 
يف أف الوه وأق الوه وهياتوهن َي  -صولى هللا عليوه وسولم-َي هلوا يون لوذٍ هو   ورل رسو ل هللا  ن-صلى هللا عليه وسلم-هللا 
ٍٍ هوو    وويس هيوواٍ رسوو ل هللا  -وهللا-هلووا  أبيب أ ووو وأيووف و  سووف وروهووف ود يوواي َي  -وسوولم صوولى هللا عليووه-يوون هيووا

 .رس ل هللا
 وهللا يا طل و مشٌس و  غربو ت  وهبك يقروٌب أب  اسف

 بررب املا  ين ع،ٍس ت  رأيو خياً  ينك يف الكاس و  مهاوُ 
 سفال  و  للسو ت  ق ٍم أهدثهم ت  وأ و هدي ف ب  لُ 
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 ( 12من  2صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر  من النبي صلى هللا عليه وسلم قائد
 

 .ف وسلم تسليًاا ك نًا تىل ي م الديني  يب اْلُ وسلم وابرك على هذا النيب ال ر  اللهم صل ِ 
 

 اْل بيا   تيامالنيب صلى هللا عليه وسلم 
فه هو  تيوام اْل بيوا  شورَّ  نهو  تيوام الود يا ن  وم هو  قائود الود يا نائودق -صلى هللا عليه وسلم-أيها الكرام اْلهباب النيب 

كاا ثبو يف صبي  يسلم وهوذ  روايوة الذيوذي اضع  وه  امل    -صلى هللا عليه وسلم-يق ل  نبذلك -لل وعال-هللا 
لكووم أصوول ابوووديم يف  وكاووا قلوووُ  ناْللبوواي اوصووببه نيوون هووديم أيب سوو يد ا وودري نالذيووذي وابوون يالووة نوغوون 

  :قال -صلى هللا عليه وسلم-النيب  أبَّ  نصبي  يسلم
 نويا ين  يبٍ  ي يئٍذ آدَم فاون سو اُ  ت َّ َوَو لو ائف نو  فخرَ وبيدي ل اُ  اباِد  نَأان سيِ ُد ولِد آدَم ي َم القيايِة و  َفخرَ "

 ."..وأان أوَُّل شافٍعن وأوَُّل ُير ٍَّع و  فْخرَ "..  "وَأان أوَُّل ين تَنرقُّ عنُه اْلرُض و  فخرَ 
قائود اْل بيوا    أوهى لوه ابلوك أ وه قائود اْل بيوا ن -لل وعال-ه  امل  اضع لكن هللا  -صلى هللا عليه وسلم-هكذا  بينا 
فيهوا يون يكوة تىل  -صولى هللا عليوه وسولم-الويت خورا النويب  ف وف تلوك الرهلوة ال ظياوة نوقائد اْل بيا  عالًيا .كاا قال

ا لكوول اْل بيووا  قائوودً  -لوول وعووال-ب ضوول هللا  -صوولى هللا عليووه وسوولم-يكوو ب النوويب  نمث رقووى تىل السوواا  نبيووو املقوودس
 .هبم تياًيا -ى هللا عليه وسلمصل-ف النيب ل ِ صَ واملرسل ن فيُ 

 
 النيب صلى هللا عليه وسلم قائد اْلية

لووا   وِلَاوونلأليووة اداديووةن للصووبابة الكوورام  -صوولى هللا عليووه وسوولم-لكووس سوولعيس يف هووذ  الليلووة يووع قيووادٍ النوويب 
را  وكول امللو ك  َيوؤسوا  وكول اْلُ م كول القوادٍ وكول الزعاوا  وكول الر لِ و َ ويوُ  -وسولم هصولى هللا عليو-انوا النويب ل ِ  َ ن ليوُ ورا هم

 .كيف تك ب القيادٍ
صوولى هللا عليووه -وقوواد النوويب  ناْليووة -صوولى هللا عليووه وسوولم-وقوواد النوويب  ناجليوو   -صوولى هللا عليووه وسوولم-قوواد النوويب 

 .أعلى درلاهتاانا كيف تك ب القيادٍ يف علَّ  -صلى هللا عليه وسلم-النيب لكن  نالكبن والص ن -وسلم
 

 .تلك هف القيادٍ نن بل وشاور النسا ى تليه ويع ابلك شاور الصبابة هَ يُ قاد وه  
تاب لوو  يووات رسوو ل هللا ياتووو الوودع ٍ  وعلووى هياتووه ابوورك علووى عاوور  ل  وابوورك ُكوو -صوولى هللا عليووه وسوولم-قوواد النوويب 

 ؛قديوة الصو  فوهو  يف ي -صولى هللا عليوه وسولم-قواد النويب ويع ابلوك قواد النويب يون وسوا امل واركن  نوياتو الرسالة
 .كيف تك ب القيادٍ  اد َّ م القُ ل ِ  َ ليوُ 
 نا لإلعوداد  كنن ه  القائدن أب يك ب ُي َوَ ر ِغًوًغا للر ِ  َ  وَ الصبابة وامل ذض أب يك ب يُ  -صلى هللا عليه وسلم-النيب  قاد

ا ابجوورن قوواد د رُبِووقووه قوواد وعلووى ب،نوون هوو  القائوودن ويووع ابلووك قوواد وهوو  لووائع نغًووا لل خ،وويار ِ  َ  وَ هو  القائوودن أب يكوو ب يُ 
 .اد َّ ل ك ب رسالًة لكل القُ وه  مل أيكل ثالثة أَيمن 

و  يون  نها يون أعواا اجلبوالدْ ُقوومل يوَ  نعوالف   وقاتول يوع املقواتل  فلوم نلوس يف بوراٍ  -صولى هللا عليوه وسولم-قاد النويب 
 صلى-قرب الناس تىل املررك  ه  رس ل هللا وأ ن بللاتِ قَ بل كاب وسا املررك  يوُ  نًيا  ِ خَ  َ ن يُ كُ ومل يَ  نوسا الببار
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 ( 12من  3صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر  من النبي صلى هللا عليه وسلم قائد
 

 .-هللا عليه وسلم
 .وه  أشجع الناس -صلى هللا عليه وسلم-قاد النيب  ابن جْ ل رسالًة تىل الرُ سِ رْ ن ليوُ ر  ا فوَ اَ قاد فَ 

 . ابل ه ديف  ْ قائد   ي در بل يوُ 
 ل رسوالةً ِسورْ ليوُ  ؛ب اْلسوباببَّ ن سَ على يَ  رغم أ ه ي  ادابْلسبابن  لَ اِ ا وعَ وقد خ،   -صلى هللا عليه وسلم-قاد النيب 

 ".وادُّ عِ أَ وَ "اد  َّ القُ  ل ِ لكُ 
 .ق قل ب أصبابه بربه   بهلَّ وعَ  نابا قٌ ل ِ  َ  وَ وقلبه يُ  -صلى هللا عليه وسلم-قاد النيب 
َرع اْليول يف قلوو ب أصوبابهن قوواد وهوارب عوودوَّ  نووّفَّ  -صولى هللا عليووه وآلوه وسوولم-قواد النوويب  وأ روول  ن سووًيا  هوراًب  و
-قواد النويب  ن ها تيوه الرونوب امل ن يوةهالة امسها القسم امل نو ي و  بيسواُّ  هيق ل ا يف كل اجلي   فيبيا  ي  ََ  ه  عالًيا

ورفووع  نفووزرع اْليوول يف قلوو هبم نوقوود أ روول الروونوب امل ن يووة يف أصووبابه م وقوود أعوودَّ وقوود قوودَّ  -صولى هللا عليووه وآلووه وسوولم
 .شلهنم

 
 .ه كيف تك ب القيادٍاَ ل ِ  َ ليوُ  ؛ن يق ديَ  ل ِ تىل كُ  رسالةً  -صلى هللا عليه وسلم-ل النيب سِ رْ ليوُ  نئدهذا ه  القا
تمنوا محلهوا يف  نفاوا وضوع علوى صودر  النياشو  و  علوى أك افوه النسو ر و  السوي ف -صلى هللا عليه وسلم-قاد النيب 

 .أبيب أ و وأيف َي رس ل هللا ند اْلول  واْلخرينسيع على صدر  ين ربه لل وعال ه  ضِ يد ن والنيراب الذي وُ 
أبيب أ وو وأيوف و  سوف  نالروباب ل ِ بول تسواول يوع ُكو نع عن أهودفاا ترفَّ  -صلى هللا عليه وسلم- ن ِ الس ِ  قاد وه  كبن
 .ق أبيب أ و وأيف َي رس ل هللالُ ن خُ سْ بُ د ٍن ولاهَ دَّ د برِ ٍن لاهَ  َّ بقُ عن وقاد قاد ب  اضُ . َي رس ل هللا

-ه ه تربيوة رب وْل َّو ؛-صولى هللا عليوه وسولم-ٍ ت  رسو ل هللا ادَّ َضو َ ن ناع ب  تلوك الصو ات املُ اٌل أب ترل يف البرر يَ حمَُ 
 .القائد -صلى هللا عليه وسلم-النيب . -الوعَ  لَّ لَ 
 

 عامل  اضِ  فصِ نْ القائد ال ادل املُ 
ن يف غووزوٍ بوودر النوويب اوو ا القيووادٍووسوو  سوونة يف غووزوٍ بوودرن ت لَّ ن النوويب عنوود  كووام سوونة  أرب ووة ل أربووٌع ووسوو ب سوونةختيَّوو

ن يبقى كوام  تالتوة ووسو  سنة يف يكة ١٣اهسب ها كد ن أان هسب هان أرب   سنة بقى  يبن  نة ووس  سنةعند  أرب 
سوونة ويرووف  يقوو د النوويب وهوو  أرب ووة ووسوو  نسوونة  أرب ووة ووسوو  سوونة ميبقووى كووا نسوونة واهوود هجريووة زوٍ بوودرغووو  نسوونة

  ٢٠٠اسولل ا أهول املدينوة ي رفو ا يون املدينوة لبودر  ن كيلو  ٢٠٠كيلو     ميون املدينوة لبودر كوا نالنيب ين املدينوة ل ايوة بودر
سوولل هم  فبيسوب   عوولن  نوي هووم سوب  ب ب وونًا نصوبايب تقريبًووا ٣١٥ي ووه  -عليووه الصووالٍ والسوالم-خيوورا النويب   نكيلو

  كيف كن م تركب ب
 

ابون  أبَّ وهو  تسوناد صوبي ن  نكرَ دْ  َ ْسووكذلك عنود ابواكم يف املُ  ند أمحد ين هديم ابن يس  دنَ سْ  يُ وابديم اثبو يف
ي ووس تيووه  ي ووس تالتووة يوون  نكنووا   نوواوب ثالثووة علووى ب وون  نت لاوو ا القيووادٍ .."كنووا   نوواوب ثالثووة علووى ب وونيسوو  د قووال: "

وب ودين ن يوا عنودمهس سواعات نقدار قرا ٍ لز  ين القرآبمن واهد يركب اجلال مبي ال ا تيه  ت لَّ الصبابة على علن 
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 ( 12من  4صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر  من النبي صلى هللا عليه وسلم قائد
 

ن والرابووع وال الووو يركووب وا تنوو  يروو ا مبقوودار لووز  نينووزل وال وواي يركووبن واللووف كوواب راكووب ينووزل ويرووف مبقوودار لووز 
طووب  "ة علووى ب وونثووالثكنووا   نوواوب أو    اقووب " :يقوو ل ابوون يسوو  د ناجلاوول فاضووف علروواب يسووذي  مبقوودار لووز يرووف 

ام ووران خووالصن دَّ ايووة وهراسووة وقُوومحو  ص  ل عليووه ويووري   وهوو  يف الوونُّ أكيوود طبً ووا يف عوول واهلوو دا واجلاوول ي هوو َّ لنوويب  وا
علووى الب وون علووف بوون أيب  -صوولى هللا عليووه وسوولم-ف رسوو ل هللا كوواب رفيَقوو  ن-مصوولى هللا عليووه وسوول-خووالصن كوواب النوويب 

 .الناسن تلك هف القيادٍ ي  الناس  ََ  ي  ي س النيب ََ  نوأب  لبابة نطالب
 

وأبو   نوعلوف بون أيب طالوب هنوا نيرف لنب الب ن هنا -عليه الصالٍ والسالم-أ و ي خيل َي أخف أ و ي خيل النيب 
 .هف دي القيادٍ ننةسوه  أرب ة ووس    لبابة راكب والنيب ياشف على رلله يف الذاب يف الصبرا

ُ عَليوِه -أي يَ  اقَب بَ - كنَّا ي َم بدٍرن كلَّ ثالثٍة عَلى ب نٍ " َييَلف رس ِل اَّللَِّ صولَّى اَّللَّ . وَكاَب أب  لبابَة وعلفُّ بُن أيب طالٍب 
ُ عَليِه وسلََّم فقا  لُه َفُن منرف َعنَك   ..".-ليظلَّ راِكًبا-وسلََّم قاَل َفكاَ و ُعقبُة رس ِل اَّللَِّ صلَّى اَّللَّ

علف بن أيب طالوب عوارف كواب عنود    "ناركب أ و وفن منرف عنك ن رس ل هللاَي" :فقال علف بن أيب طالب وأب  لبابة
َل عوون  صووييب نأوً  أان قريبووك نَي رسوو ل هللا :فقووال لووه تووهن شووابنسوونةن يف أوا ق    ١٩كووام سوونة  كوواب عنوود    نوأان ي نووا

ووسو  سونةن وأبو  لبابوة   وأان شاب وأ و أرب ة نيديسوأ و  نوأ و هبييب نوأ و ابن عاف نوأان ي س أ و رس ل هللا
 ".اركب أ و وفن منرف عنك نَي رس ل هللا"كذلك: 

عليوه الصوالٍ -قوال النويب  نهوم كيوف تكو ب القيوادٍاُ ل ِ  َ القادٍ يوُ  ل ِ الة لكُ سَ ل الر ِ سِ رْ ليوُ  -صلى هللا عليه وسلم-فقال النيب 
فاروى رسو ل هللا  نهسَّون اْللبواي تسوناد  ِر ينُكاوا"يا أ ُ اا أبق ل يىن عَلى املرِف و  َأان أَبغوىن عوِن اْللو" :-والسالم
م النواس كيوف تكو ب القيوادٍ ب  اُضوعن كيوف تكو ب القيوادٍ ابل ودلن كيوف تكو ب القيوادٍ يوع ل ِ  َ لويوُ  ؛ديه يف الذابقوغرب 

 .هذا ه  رس ل هللا صلى هللا عليه وآله وصببه وسلم نكيف تك ب القيادٍ يع اإل صاف  ناملساواٍ
 

 ابا أصبابهلِ ق قلبه وقل ب القائد يُو َ 
د ن والقائوود أَعوو وتبْ  تووه َّ   ي  اوود علووى قوُ فالقائود  نالقوادٍ كيووف تكوو ب القيووادٍ عاليًووا -صوولى هللا عليووه وسوولم-م النوويب لِ و َ يوُ 
 ن ب  يدي غزوٍ بودر الصوبابة عنودهم ي ركوة الصوب ن ق وال الصوب ن ي وتب له ز   سهه كله بساهة القَ ه ومَهَّ لَ ف مِحْ قِ لْ يوُ 

يسولل ربوه طو ل الليول يوع  نقوام النويب الليول ي ضورع ربوه نالنويب يوا انم ناهوةقسا ين الرَّ  واهياخد بفناي ا ابلليل ي جهزو 
  .وهد  -لل وعال-سنال هللا  نق ابالُّ  َ م القادٍ ال وَّ ل ِ  َ ليوُ  نب فيه ي ركة الصُّ  تب  
وولَ  نتووكر تىل ق َّ ظُوونْ توَ  ك أبْ تَيَّ  القائوود يووا فوور   لكوون  ن وابوو ا أب  سووهم خسووروان فوور  جِ عْ نوو  وأُ هتم يوو م هُ  َّ قووا  ظوور الصووبابة تىل اَّ

 .صلى هللا عليه وآله وسلم
 

 أبْ  -لوول وعووال-ًعا ربووهن سووائاًل ربووه ر ِ َضوو َ يف ي ركووة بوودر يقوو م يف لوو ف الليوول داعيًووا يُ  -صوولى هللا عليووه وسوولم-النوويب 
هتم وي هووم ألووف لنوودي وي هووم فوو ارس هووم وع ووادهم وقوو َّ لِ لْ هم ورَ لِ يْ وبوو  يوودي امل ركووة خووالك ولوود املروورك  ِ َوو نينصوور 

ع ف ضورَّ  نةلَّوة قِ  َ  َ ْضو َ سْ ورأل أصوبابه يُ  نوالنيب خورا يون البدايوة ل ون ق وال نٍ خرل ا للق الوي هم ور وي هم كل ال دَّ 
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م ل ِ  َ لوويوُ  ن-يووه وسوولمصوولى هللا عل-النوويب لربووه يوواًدا يوود  تىل السوواا  هووب يهوور بيوواض تب،يووه وسووقا الووردا  يوون علووى ك  ووه 
ولوون  نق ت  ب  فيووق هللافَّوو َ ولوون توُ  ن وواب تىل ب وو ب هللاولوون تُ  نابا ر ت َصووفلوون تُونْ  نرْصووالنَّ  -لوول وعووال-القووادٍ سوونال هللا 

ٍَ َيون َكواَب يُرِيوُد الْ " ن-لول وعوال-توك فوالق ٍ يون هللا ابلنصر يهاا كا وو ق َّ  ك أهدٌ يَ رِ كْ ولن يُ  ند ت  ب سديد هللادَّ سَ تُ  ِ وزَّ
يً ا ٍُ عَِ  .١٦٠آل عاراب: "ِتب يَنُصرُْكُم اللَّوُه َفاَل َغاِلَب َلُكمْ " .١٠:فاطر "فَِللَّوِه اْلِ زَّ
لوو  القووادٍ  ن-سووببا ه وت وواىل-وبيوود  اْليوور كلووه  نهوو  الووذي سينصوور -وعووال لَّ َلوو-هللا  أبَّ م َيوون َ ووه لِ وو َ يوُ  نهوو  دا القائوود

و   نو  قنابول نو  هيودروليس نو   و وي ن  دابابتو  ن  طيوارات هميوس هويها   نهم بقوىعرف ا الكالم دا يس هويها  
 .-لل وعال-ق ابا ن خالكن سي  لَّ طائراتو   نو  ص اريخ نغ اصات

 
  ب قاي ا قوال ا لتخ ا نا يف ال راقن املر  هبا وضربو  F18 و ال،ياٍر الرب عارف  ال الح البسيا أول يا أيريكا طل  

دا ال،يواٍر دي لو   نيا ب ظهر  يف الورادار نوأ و ياشف دي ب  رف ياركة ال ا لة اللف أ و  بسها  F18 اهاأيريكا ي
 نأيريكوا نوصواروخ ضود  يضورب القاعودٍ اللوف طلوع ينهوا نع صاروخ يضواد يضورهباطلع هلا صاروخ علراب يضرهبا ب ،لَّ 

 .أ و ب  كلم يف تيه
أان عاَو أسلل سنال هف ال،ياٍر دي ف ق ربنوا و  َوو  :قال هلم نم القادٍل ِ  َ ق ابا يوُ طلع واهد فالح بسيا كد  ي  ل  

ن ق قلو ب َيولِ و َ هو  دا القائود الوذي يوُ  نخوالك ناتابب فالذي ف قها يلكها وهو  ي نو :قال ن  طبً ا َو ربنا :ربنا  قال ا
وهو   عنودان هورب بكور ن يس يق ل هلوم ا وه  قاعد يررب وٍرعالًيان يس يق ل هلم ادع ا ربن -لل وعال-ي ه ابا 

هوو   نيووع املسوولا  هوو  يق يوو ب يقوو م ي هووم -صوولى هللا عليووه وسوولم-تمنووا النوويب  نخووالص نقاعوود سووهراب يووع النسووا 
 .ه  ن ع ال اهد ينهم ن ع ي هم صلى هللا عليه وآله سلم ني برك ي برك ي هم

 
 ويف صوبي  البخواري يون هوديم ن،يوهبوه هوب يهور بيواض تبيناشود ر  ن-وعوال لول-فالنيب ب  يدي امل ركوة يناشود ربوه 

صولى هللا عليوه -ق قلوب النويب لُّو َ يون ك وٍر توَ  هيق ين ورائد  الص   هوال زي نعار سقا ردا  النيب ين على ك  ه على اْلرض
لووف عاوول اْلول  النوويب هوو  ال نم الصووبابة يوون القائوود ا سوو  اثة ابات لَّوو نامسووه اسوو  اثة يناشوودٍ نابا وسووناله ربووه -وسوولم
 .كد 

. بُه ثالمثائوٍة وتسو َة عروَر رلواًل ملا كاب ي ُم بودٍرن  ظور رسو ُل هللِا صولَّى هللاُ عليوه وسولََّم تىل املرورك  وهوم ألوٌفن وأصوبا"
ِِوْز ا يوا وعودَتس: ه. مث يدَّ يَديوه فج ول يه وف برب ِوفاس قبل  يبُّ هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلََّم القبلةَ  . اللهومَّ  آِت يوا اللهومَّ  َأ

َال يه وف برب ِوهن يواًدا يَديوهن يسو قبَل  نوعدَتس. اللهمَّ  تب هتِلك هوذ  ال صوابُة يون أهوِل اإلسوالِم   تُ بوُد يف اْلرض فاوا 
صووبي   "القبلووةن هووب سووقا رداُؤ  عوون ينكَبيووه. فوول   أبوو  بكووٍر. فلخووذ رداَ   فللقووا  علووى ينكَبيووه. مث ال زيووه يوون ورائِووه

 اللهوم أِوز ند ب ود اليو م يف اْلرضبَو ْ اللهم تب هتلك هوذ  ال صوابة يون أهول اإلسوالم فلون توُ  نَي رب   نَي رب   قال يسلم.
 -لول وعوال-فاس  اث ا ابا  نن القائد عالًيام الصبابة يِ يناشد ربه هب ت لَّ  لَّ يَ  ناللهم آتس يا وعدتس ن يا وعدتسا

ي   الكول وأوهلوم رسو ل  "رَبَُّكمْ  ِتاْب َتْسَ ِ ي ُ بَ " :-لل وعال-فقال هللا  نم عالًيالُّ  َ وهذا ال وَّ  نل القرآب هذ  الذبيةوسجَّ 
ِدُُّكمِتاْب َتْسَ ِ ي ُ َب رَبَُّكْم فَاْسَ َجاَب َلُكْم َأي ِ "هللا القائدن  ُُ  .آخر اآلَيت تىل .٩:اْل  ال "...  
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 وسا امل ركة واْلقرب لل دوالرجاع  القائد
القووادٍ بي الوو ا هلووم  القوو ادفوو    نن أيوون يقوو د رسوو ل هللا امل ركووة  القائوودِيوو -صوولى هللا عليووه وسوولم- هووذا هوو  رسوو ل هللا
امل ركوة أيوا رسو ل هللا فويهم حمود  بينوزل  نة اللف يا ختذقها  القنابلبَ اٍ ابلصَّ ،َّ  َ ن ويُ   ة َو اْلرضفغرفة عالي ات يد
ربنوا  هاييهن ه  كودا َي تخ ا نوان دا الو ا يون أوليوا  هللا -لل وعال- يدافٌع عنهن وهللا -لل وعال-فينزل امل ركة وهللا 

يوون هووديم أيب  صووبي  البخوواريكاووا يف ابووديم القدسووف يف   "يوون عوواَدل ا وليًووا فقوود آاب  ُووه اببووربِ "بيبووارب عنووه 
ى هللا عليووه صوول-القائوودن هووذا رسوو ل هللا  -صوولى هللا عليووه وسوولم-ن دا رسوو ل هللا فاووا يوونكم يووس وا دا  وويب نهريووٍر
 .ص  ف   يف النُّ القائد يق د امل ركة ين وس،هان  -وسلم

 
 "..كنووان وهللِا  تابا امحوورَّ البوولسُ " :صووبي  يسوولمكاووا ثبووو يف   امسوع دي بقووىن علروواب ت وورف رسووالة للقائوودن يقوو ل الووربا 

 ن وووو والوووديا  ا  رووورتواْلشوووال  تق،َّ  نقووووي وووس الب،ووو ب َتزَّ  ني وووس الووورؤوس ت،وووايرت نيوووه  ي وووس اشووو د الووو طيستي وووس 
كنان وهللِا  تابا امحورَّ البولُس   َّقوف بوِه. وتبَّ الروجاَع ينوا للوذي ُهواابل بوِه. ي وس " :يق ل نن كل يكاب  يِ كوخالك املرر 

َّّ  "نالنوويبَّ صوولَّى هللاُ عليووِه وسوولَّمَ   ورا النوويبن يووس القائوود اللووف عايوول قوو ات دفوواع أوىل وخووا أول وخووا  ي   دا  سوو خ
ن هذا هو  القائودن -صلى هللا عليه وسلم-ف برس ل هللا قِ  َّ  وَ  البلسُ  ا تابا امحرَّ نَّ كُ   ن ا ورا دا بيس خبُّ  نص    سه يف النُّ  النيب
 .رَّ يا فوَ 
 

 نوسوا امل ركوة يودافع ي هوم نل هللا  أبيب أ و وأيوف و  سوف َي رسو -صلى هللا عليه وآله وصببه وسلم-هذا ه  القائد 
الصووبابة الكبووار  ندُهوويوو م أُ  -صوولى هللا عليووه وسوولم-ب رسوو ل هللا َصوويُ  ملمن أصوواب يوو لهيُ  نيس ي هووم ووي نيقاتوول ي هووم

ن  ل  الكُ  نبدوب أمسا  نماال ظ ِتاْب ُتْصوِ ُدوَب َوَ  تَوْلوُ وَب " :ل القورآبكاوا سوجَّ   ند وي،لوع هوراببُهولرل على لبل أُ  ل  الكُ فر 
يف امل ركوة وهود   -صلى هللا عليوه وسولم-وقف النيب دن هُ ي م أُ  النيب يا فر   نرحمد  فكَّ  .١٥٣:آل عاراب "َعَلٰى َأَهدٍ 
 ه  دا القائد.  نلختيَّ  ن ا وقف النيب يقاتل وهد لُ  ِ ا قُ اَّ ابة هب لَ بَ ين الصَّ  عٌ وي ه عَْ 

 
ويقوف الصوبابة  ي ورُّ  نيقاتول النويب نأولكوم أان انهوب آخور   سوف  ن  نس لكومَ وقاتل هب آخور  وَ يا بيق ل ا  ُ  ي  ََ  سي

ت ووال ا  نت ووال ا قوواتل ا نا  علووى الصووبابة: هلاوو ا تا ن هلاوو ا ت قاتوول وينووادييف امل ركووة يُ  -صوولى هللا عليووه وسوولم-النوويب 
ولووا   نفوولتى طلبووة بوون عبيوود هللا وأر اثووىن عروور رلوواًل يوون اْل صووار ن-صوولى هللا عليووه وسوولم-داف وو ا عوون رسوو ل هللا 

ت يف  نالوذي دخول ابديود يف ولن يوه -ليه الصالٍ والسوالمع-ل النيب  ْ املررك ب يريدب قوَ  هلقوات امل  ور دخلوو ات وَر
اْلرب ووة اللووف َووو  اْلسووناب ن ووهت رابعيرَ ِسووكُ   نديوواا النوويب ات  بووو نُشوو   رأسووه ن-عليووه الصووالٍ والسووالم-النوويب  يخوودَّ 

وقوع يف اب وٍر خوالك كل وه ا ودفن  نيوات -صلى هللا عليه وسلم-النيب  ع أبَّ يْ وقع يف اب ٍر وشِ  نف عقبهيِ دْ أُ اتكسروان 
 .-عليه الصالٍ والسالم-

ىن عرر رلاًل يونهم طلبوة ثقاتل ينادي على الصبابة هب ال ا  ا عليهن ال اع ايُ  -صلى هللا عليه وسلم- وقام النيب
ن َيوو :قوال النويب نيريودوب ق لوه -صولى هللا عليوه وسوولم-بون عبيود هللان قوال النويب وقود رأل املروورك  قاصودين رسو ل هللا 
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فقوال النويب  ن ولدافع عون رسو ل هللا هوب قُ يُو فقام واهد ين اْل صار ويلَّ   أو يك ب ي ف يف اجلنة نيردهم عنا وله اجلنة
ل اثووىن عروور  ِوقُ  نل ِووفقوام ودافووع عون رسوو ل هللا هوب قُ   ا ولوه اجلنووة أو يكو ب ي ووف يف اجلنووةنَّوون يوورد هون   عَ َيو :يوٍر اث يووة

و أيووام رسوو ل هللا وهوو  يقوو ل هووس   ووقو  نو أصوواب هَ وو،ِ مث قُ  نو يوود َ وو،ِ قُ  نف طلبووة بوون عبيوود هللاِقووار وبَ رلوواًل يوون اْل صوو
رسوو ل هللا  فَ ِقوووبَ  نهسونه اْللبوواي لوو  قلووَو ِبسووِم اَّللَِّ لرف ْ وَك املالِئكووُة والنَّوواُس ينظووروَب"" :قووال النويب نهوس  هسووًنا هسووًنا

صوولى هللا عليووه -رسوو ل هللا  رَّ ويووا فَووو نداف   عوون رسوو ل هللاالصووبابة ورل وو ا ُيوو وسووا امل ركووةن هووب ا  بووه رَّ اتوول يووا فَوووقَ يوُ 
 .هذا ه  القائد وسا امل ركة -وسلم

 
 القائد ل  لاع ش به يك ب أول اجلائ   

يووس َيكوول يووس يركووب أفخووم سووياٍر ويقوو ل هلووم اشوو  ل ا علووى عربيووة فوو لن  ن لوواعنب يكوو ب هوو  أول َيوو ْ لوو  لوواع الرَّوو
لواع ثالثوة  -صولى هللا عليوه وآلوه وسولم-النيب  نهلُ  ْ ب ُ  س  سله سخن ين فر سا والر ب يس  قف أهسن أكل لاي 

الصووبابة ل ووا ي  والنوويب أك وورهمن الصووبابة بيب ووروا اْلرض وأول واهوود ه وور النوويبن الصووبابة لوو  أَيم يوو م اْلهووزابن 
-روف يرييوه ب ب اعوه وي ْ الوذاب كود  يف ال وَّو يلوم   نيود لن رس ل هللا هال الذاب بر ييجف النيب ه رن ختيَّ  ْ ت ب ا ين ابَ 

ٍم   "كاا قوال لوابر بون عبود هللا كاوا يف الصوبيب  يقو ل:   نومل أيكل ثالثة أَيم ن-عليه الصالٍ والسالم ولَِب نوا ثالثوَة أَيَّ
 صبي  البخاري..."  َذوُق اَبواقًا

ل أش ال شاق ةن ه ر خندق سو ة يوذ يف تالتوة  ْ ا أكل س وشُ تالت أَيم يا أكل سن لابر بن عبد هللا بيق ل تالت أَيم ي
لو  وق وو صوخٍر  النيب وسا اب ور نةأش ال شاقَّ  ني م ه رو  يف أرب ة أَيم ١٢امل روض ي ب ر يف  نيذ ه ال  املدينة

 نهو  اللوف ه رهوا نبيديوه -عليه الصالٍ والسوالم-ص بة   يس ،يع أق َي  الرلال ضرهبا أيت ا برس ل هللا ليضرهبا النيب 
 أو سونة  النويب عنود  سو ة ووسو  م  كواوعنود نوهو  لوائع وصوو ب،نوه -عليه الصالٍ والسوالم-وهال النيب الذاب 

   ل هذا   ين عار  وي   ب الس  سب ة ووس  سنةن قارَ 
 

أَيم فرأيوو يوا  ةاقًوا ثالثووَ ابَ ق ذُ ا  ظورت لرسو ل هللا رأيوو النويب لائً وا مل يَوفلاَّ  :الق نلابر ل اب نيق ل لابر وه  ل اب
فلسورع لوابر تىل  نيكو ب هبيويب ل واب تمنوا أان أصورب النويب يوا أقودر  أصورب تب   ن  صرب ا عليهن النويب ل واب وأان ل واب

ي ووس عنودي عنوواق فرخوة و  هالووة  يو   رسوو ل هللا ورلول أو رللوو  ي وهن نَول وه عنوودك ط وام  آ  عنوودي ط وام يك ووف
 نبوع رُ وأان نوأبو  بكور ربوع نبوعوالنويب رُ  نابربوع َي لو وو رُ أ خود  نتك ف ي  ي س  اقسواها أرب وة نال رخة   قد  دك ٍ ص ن 

 . و ربعأ ر يبقى أان يس هاكل و كلاَ ل  لاب عُ 
 

 طهيوو م ال، ووام  أعووددا ال، ووام  :قووال -عليووه الصووالٍ والسووالم-لكوون القائوود   يرووبع ولنوو د  لووائ  بن عل،وو ل النوويب 
ْوو َُ وولُ هَ  :للجوويس كلووه نا هووب آتيووكث شوويئً دِ قووال اابهووب و     أيكوول النوويب هووب أيكوول  نط اًيووا يف بيووو لووابرٍ   ا فووإبَّ اُّ

وي ضووع  .يوودفع النوويب ليخبووز بيوود  نن النوويب بيوود ي جوو نيسوولخ النوويب بيوود  نيووذب  النوويب بيوود  ني،هووف النوويب بيوود  ناجلوويس
ليلكوول اجلايووع مث  ن"ادخلوو ا و  تضوواغ، ا" :يقوو ل  ن دا النوويب نيووس هوو  اللووف يق وود َيكوول اْلول نال، ووام يف بيووو لووابر
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 ( 12من  8صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر  من النبي صلى هللا عليه وسلم قائد
 

 نهكوذا يكو ب القائود نلُي ،ف النيب رسالًة تىل كول القوادٍ نويقس م على بي ت املدينة ننلس النيب يع لابر ليلكل يا بقف
 .بن ن ع ه  ن ع املسلا ب هذا ه  القائد أبيب ه  وأيف صلى هللا عليه وآله وسلم ْ ن ع ه  ن ع الرَّ 

 
َيات  القائد   ي رُّ و  يهرب يف اْل

ن ف ووف أهلووك اللبظووات ِتاْب َأْعَجبَوووْ ُكْم َك ْوووَرُتُكْم فَولَووْم تُو ْووِن  َويَوووْ َم ُهنَوووْ ٍ "لها القوورآب نوو ن كاووا سووجَّ يوو م هُ  القائوود   ي وور   ۙ

وُ م يُّوْدِبرِينَ  ًئا َوَضاَقْو َعَلْيُكُم اْْلَْرُض مبَا رَُهبَوْو مثَّ َولَّيوْ َوَضواَقْو َعلَوْيُكُم اْْلَْرُض " نبصوي ة اجلااعوة .٢٥ال  بوة: "َعنُكْم َشيوْ
ُ م يُّْدِبرِينَ   :وهو  ينوادينو ن ف النويب وهود  يو م هُ ن وقر  رس ل هللا يا فوَ كلن القائد  ن لالكالم مل   ل "مبَا رَُهَبْو مثَّ َولَّيوْ

اس يسوواع  وال بَّوو ن،لووبن أان ابوون عبوود املأان النوويب   كووذب صووبي  البخووارين "أان النوويبُّ   كووِذَبن أان ابووُن عبووِد املُ،َِّلووبِ "
 فيسواع الصوبابة فيولت ب لرسو ل هللا هوب ي وز   نب أان ابن عبود امل،لوبذِ   كَ  كاليه فينقل كاليه بص ٍت عاٍلن أان النيبُّ 

 .املسلا  يٍر اث ية -لل وعال-هللا 
ن القائود لواع ي هوم هيوم ل ي هوم الوذابالقائود مَحَو نم يف امل ركوةق قل هبم ابان القائود شواركهلَّ القائد عَ هذا ه  القائدن 

 .ويا شبع ت  ب ديا شب  ا نلاع ا
 

 القائد يزرع اْليل يف قل ب أصبابه
أان  ناهنوووا يوووس  قيووو  انكووول نوفووواهنوووا أَيينوووا َ  نيوووزرع اْليووول يف قلووو ب أصوووبابهن يوووس يقووو ل هلوووم اهنوووا فقووورا القائووود 
يوا تقلقو    نيوا تقلقو   ربنوا هينصوران نالقائود يوزرع اْليول ن٧٨النسوا : "يِ ْن ِعنِد اللَّووهِ  ُقْل ُكل  "القائد يق ل:  ني نديس

ن يوا تقلقو   ربنوا هوياك   نيوا تقلقو   ربنوا هي وز ان نيوا تقلقو   ربنوا هي س وع علينوا نربنا هي، انان يا تقلق   ربنا هي نينا
 .يزرع اْليل يف قل ب أصبابه نهذا ه  القائد نلنا
 

 رهم يق ل:والنيب يبر   نقلقابن الكل ت باب ل  كة بدرن الكل خايفن الكُ يف ي ر 
بُورَ " م ل ِ  َ يف امل ركوةن لويوُ  -عليه الصالٍ والسوالم- النيب رهمي ا وهيهرب ان يبر  هُيهزَ  ن٤٥القار: "َسيُوْهَزُم اجْلَْاُع َويُوَ لُّ َب الدُّ

النصووور  اد  مل ن يوووةن هوووف دي ابووورب امل ن يوووةن هوووهوووف دي بقوووى اجلهوووات االقوووادٍ كيوووف توووزرع اْليووول يف قلووو ب اجلنووو دن 
: قوال نهوذا يصورُع فوالبٍ "..  :للصبابة وهو  يرون تىل يو اطن يف اْلرض -عليه الصالٍ والسالم-يق ل النيب الن سفن 

 نوال ليود دا هياو ت نهل اللف ا   ا خواي   ينوه دا هياو ت ل هلم أب  ليقب .."ويضُع يَد  على اْلرِضن ها هنا وها هنا
 :يسولمصوبي  كاا يف   أ سقال  ندا ودا ه ال  الرجر نودا هنا نل هنا َ قْ دا هيوُ  نس  ل بَ  َ قْ هيوُ  س  ي نل َ قْ وع بة دا هيوُ 

 ."فاا أياَط أهدهم عن ي ضِع يِد رس ِل هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ "
 

ووبَ ن الروودائد يف امل ركووة يوُ ُكوويهاووا تَ  نهوو  دا القائوود يووروح  -ك هللاأعووزَّ -هووزاب الصووبايب خووايف ر أصووبابهن يف ي ركووة اْلرِ 
 َّّ ويووس قووادر يووروح يوون شوودٍ  نخووايف يووروح نيقضووف هال ووهن عوواَو يقضووف هال ووه ي ووس بووس عروورين تالتوو  يووذ يسوو خ

لَوْيُكْم ِتاْب ََي َأيوَُّهوا الَّوِذيَن آَينُو ا اابُْكوُروا  ِْ َاوَة اللَّووِه عَ " :ل القورآبوشدٍ الرعبن كاوا سوجَّ  نوشدٍ اجل ع نوشدٍ الري  نالربد
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 ( 12من  9صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر  من النبي صلى هللا عليه وسلم قائد
 

ن فَووْ ِقُكْم َوِيوْن َأْسوَ َل وُكم يِ وِتاْب َلوا ُ *  وََكاَب اللَّوُه مبَا تَوْ َاُل َب َبِصنًا ۙ   َلاَ ْتُكْم ُلُن ٌد فََلْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرًها َوُلُن ًدا ملَّْ تَوَرْوَها
ََاَغِو اْْلَْبَصاُر َوبَوَلَ ِو اْلُقُل ُب اْبََنالِ  َِلْوَزاً  َشوِديًدا*  َر َوَتظُنُّ َب اِبللَّوِه الظُُّن انَ ِينُكْم َوِتاْب  َُْلزِلُو ا   "ُهَناِلَك ابْوُ ِلَف اْلُاْنِيُن َب َو

  .١١:٩:اْلهزاب
 
ووبَ ليوُ  -صوولى هللا عليووه وآلووه وسوولم-نووا تظهوور براعووة القائوود حماوود هُ  َي وواب اْلعووُ   نر هوون   وسووا الزلزلووةرِ  وسووا  نوسووا 

 .-لل وعال-ليلر النصر ب د ابلك ين هللا  نل هبم اْليلليزرع يف ق نا  ف والرعب
هللاُ أكرُب ُأْعِ،يُو َي اتيَ  الراِمن وهللِا تي َْلُْبِصوُر قصو َرها ابُْاوَر السواعَةن مث ضورب ال ا يوَة " :يضرب النيب اْلرض فيق ل

َْلُْبِصووُر قصووَر املوودائِن أبوويَبن مث ضوورب ال ال ووَة فق،ووع ال لُووَم اآلَخووَر فقووال: هللاُ أكوورُبن ُأْعِ،يووُو ي وواتيَ  فووارٍسن وهللِا تي 
يون يكواي هوذا وقال: بسِم هللِان فق،ع بَِقيََّة اَبَجِر فقال: هللاُ أكرُب ُأْعِ،يُو َي اتيَ  الَيَاِنن وهللِا تي َْلُْبِصُر أب اَب صن اَ  

 .-والسالم عليه الصالٍ-أو كاا قال النيب  ابن هجر ال سقالي. هسَّن تسناد " الساعةَ 
   نلياهنوا يا قودر  فوارب تسوورائدي أيريكوان  ناهنوا هن اوول تيوه يوع أيريكوا بيقو هل اسيوا  نبييلسوس يوا نهو  دا القائود

 ا ِتب ُكنوُ م َوَعلَوى اللَّووِه فَو َو َكَّلُو ۙ   اْدُخلُو ا َعلَوْيِهُم اْلبَواَب فَوِإاَبا َدَخْلُ ُاو ُ  فَوِإ َُّكْم غَوالُِب بَ " :كاا قال ت واىل  نالقائد يزرع اْليل
 .٢٣املائدٍ: "يُّْنِيِن َ 

 .القيادٍ قدوٍ نهذا ه  القائد
 

 القائد ُيراور أصبابه
إلب هو  يون  نت  صو  ع ويس قورار هي،لو  ي وس يعوارف ي وس تيوه يو هى تليوه ن هى تليوهيُو -صلى هللا عليه وسولم-النيب 
م القوادٍ كيوف تكو ب القيوادٍ لِ و َ ليوه ويوع ابلوك يوُ يو هى ت ني هى تليوه ُون ي لوم ال يوب نت  ص  عي يس قرار هي،ل نف ق
َيخوود رأي عاوور يووع تب النوويب عنوود   ن  القوورار الصووائبديووع تب النوويب عنوو  تيووه رأيووك   اوول ايووه نبكوور يسوواع أابن رروواوِ فيُ 

ثهم هود   -عليه الصالٍ والسوالم-كاا هدث يف ي م بدر قام النيب   .القرار الصائبن َيخد رأي املهالرين ورأي اْل صار
 -والسوالم ٍعليوه الصوال-ان لكن النويب نَ سَ هْ م عار وللسن وأَ م أب  بكر وللسن تكلَّ تكلَّ  نفيه ق ال فيه ي ركة وتب   إبب  

بلودهم  مَّ اللوف ُهو نة َ بِ ل ا ال َّ اللف ي باَّ  م  اللف هُ  ناللف داف   ال ل س م  اللف هُ  نأك رية م  عاَو يساع ين اْل صار اللف هُ 
 .ب د ابلكد صَ قْ املدينة ُكن توُ 

 نضوو هوذا الببور  ضونا  ي وكوهللا لو  خُ  نَي رسو ل هللا" :قوال  النويب بيرواور   اول ايوه نهب قوام املقوداد بون اْلسو د
النوويب ملوا رأل ابلووك وهو  بيروواورهم  نكوالم ط يوول هلو   .."وهللا َي رسوو ل هللا نان ي وكرْ ت بنوا تىل بوورك ال اواد لِسوورْ ولو  ِسوو

فجووا   نا ،لقوو ا علووى بركووة هللا نبووذلك -صوولى هللا عليووه وسوولم-النوويب  رَّ َي رسوو ل هللا ُسوواهنووا ي وواك  ورأل رد  املقووداد تب  
 .وال اك  ولا  ال ز   نالنصر

 
 هووب  َّ َ وويُ  رأيييوول تىل  -عليووه الصووالٍ والسووالم-النوويب رغووم تب  دا بيروواور ب وود امل ركووة يف أسوورل بوودرن  ن    نيروواور

 .رأي عار ووافق القرآبن اربرأي ع -لل وعال-أخذ النيب أبير هللا 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
 

 ( 12من  10صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر  من النبي صلى هللا عليه وسلم قائد
 

ق والووذب   ْلوويوو م ابديبيوة   يسووارع الصووبابة تىل ابَ  نيروواور ايوورأٍرواور ايوورأٍن النوويب القائوود يُ  ندا أعجوب يوون كوودا ن   
روا يف تن يوذ اْليورن الصوبابة خخَّو تبَّ  نأم سولاة :يودخل تىل ايرأتوه يقو ل هلوا ن-عليوه الصوالٍ والسوالم-كاا سارع النيب 

 .بيراورهان بيراور ايرأٍفاا هلق أهٌد و  ابب  أهدن  اناهلق ا واابب   :الالنيب ق
َوو نَي رسوو ل هللا" :ف قوو ل أم سوولاة َُ ن فيسوواع النوويب "يكدْ وااببوو  َهوو كسووهالقووك فليبلووق رأ عُ واْد  نث أهووًداد ِ اخوورا و  

  قوواي ا بْ ق والووذَّ ْلوواببَ  -عليووه وسوولمصوولى هللا -رسوو ل هللا  لَ ْ ووفِ  ا رأل الصووبابةُ فلاَّوو نويكوو ب فيهووا ا وون نملروو ٍر ايوورأٍ
تضواغ، ا وسوارع ا تىل تن يوذ  ناْلك اف تضاغ،و يع ب ضوها ني س اتزامح ا يع ب ب نٍ الزهاموتضاغ، ا ي س ين شدَّ 

 .هذا ه  النيب القائد نالقائد يراورن   يس لثر برأيه ْلبَّ  ن-عليه الصالٍ والسالم-أير النيب 
 

 ه ابا وهد ق قل ب أصبابالقائد ي ل ِ 
واهنوا  قودر  نران سالهناواهنا ط َّ  ناس اهنا عندان كام داببةهتمن يا يق هل ُ ق قل ب أصبابه ابا   بهن و  بق َّ ل ِ  َ القائد يوُ 

-فيوزرع النويب  نت  تابا أعا نا هللا ناان هللاكل دا و  هالة ت  تابا ق َّ   نخالص و  الكالم دا نعندان ص اريخ ب يدٍ املدل
 ناس اهنووا واهنووا واهنووان هوو  دا القائوودن يووا يقوو هل  -لوول وعووال-قهووم ابا يف قلوو ب الصووبابة ت لُّ  -هللا عليووه وسوولم صولى

تمنووا  نيووا كوواب النوويب يقوو ل ابلووك أبووًدا ن      نَي اللووف كوواب بيخ،ووب يف يصوور يقوو ل لووك فوون فووالب نولنوو ب ال ظاووة
 .م أصبابه ابلكل ِ  َ ويوُ  نابس ض اٍف واف قاٍر تىل هللا -لل وعال-يس    ابا 

 
 .صبي  البخاري "ق ل ا هللا ي  ان و  ي ىل لكم" :يق ل النيب

  ال تيوه يوع املرورك  اللوف لواي  يون كول  ياابا  ق ل َي رس ل هللا    ال تيه  نخاي   ويرع ب  مَّ يف ي م اْلهزاب وهُ 
اهوم ل ِ  َ   اول ايوه  يوُ  نيون الوداخل يون بوس قريظوة تدَ د ِ هصو  نا ُهوو ط ا ابملدينوة قريس وقبائل ال رب وه   غ، اب و يكاب 

ي وس بيقو ل هلوم يلنوا  ت  ربنوان  نهسونه اْللبواي اللهومَّ اسوْذ عْ راتِنوا وآِيوْن َرْوعاتِنَوا"" :ق لو ا :القائد يق ل نالنيب الدرس
 .هذا ه  القائداللهم اسذ ع راتنا وآين روعاتنان  ناينا ت  ربنادَّ ي يس قُ 

 
 ٍ وي  كل على هللاال د   ابْلسباب وي د  القائد أيخذ 

يوس  نل َي ابسوا تالقيهوا هاصوو  يوس قو نيس دروشوة نهف ةللهْ بوَ ٍ يس سَ ال د   وي د   نق قلبه ابال ِ  َ ويع ابلك القائد يوُ 
قو ب قلو هبم يزرعوه يف قلو ب أصوبابه ي ل ِ كل هوذا يونين بوه و   ن      نكرمي وهينصران  يس ربك رب   نسيبها ا وخالك

 .أسباب ولكن مثَّ  نابا
ووٍن ال وود   هوو  دا القائوود ي وود   ه ووة   هنووا  ينووزل يف بوودر يووس أي  يس روون أصووبابه  نووزل هنووا و   رن يوودب  ان ز اجلوويسن خي، وونه 

عليوووه الصوووالٍ -هناخووود  لكووون ينوووزل النووويب لنوووا  اللوووف يك بوووه هناخووود ن صووو   ه لنوووا بووووخوووالك وسووويبها ان اللوووف ربنوووا هيك 
يقوف النويب  نة ينو ة كلهوا لايَّوير ف املاي و نة هناة هنا وياي  فيه ياي   هنا وبئر هنا وبئر هنا وتب  ينظر تب فيه بئر  -والسالم

 :يقو ل نويهودم النويب أو يوردم النويب بقيوة امليوا  نأو أكورب يكواب للايوا  نع امليوا اُّوعند يكواب  ََ  -عليه الصالٍ والسالم-
 .وي ال ابْلسباب -م عليه وسلصلى هللا-النيب   ن ي د  ن يس سيبها ا وخالكن "لنررب و  يررب ب"

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/


http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى هللا 
 

 ( 12من  11صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر  من النبي صلى هللا عليه وسلم قائد
 

يوس فيوه  سوا    نيوس فيوه  سوا  يف املدينوة نن يهور املدينوةابْلسوباب املاديوة فيوني ِ  -هللا عليوه وسولم صولى-أيخذ النويب 
وأقووو ل  أهوووبَّ  -عليوووه الصووالٍ والسوووالم-وللنسوووا  رب  هاووويهن     ي قووف النووويب  نيووس يقووو ل تب شوووا  هللا ربنووا هاووويهم

يف  -عليه الصوالٍ والسوالم-خي،ا النيب  نليباف يهر  ؛وغن   ٍر ني قف علف بن أيب طالب  ٍر نلصبابة ليبايهنا
ول ويضوع يهور  جلبول أهود أن الرياٍ اللوف بنيو ا يق و ا علوى اجلبول اللوف يوس ط يول د ي قف الرياٍ على اجلبلهُ ي ركة أُ 

تب رأي او ان خت، نوا ال،ون فوال " :من ليسو قبل املرورك  ويقو ل للريواٍف يهر النيب عليه الصوالٍ والسوالال اا علراب ي ،  
صووبي   "تربهوو ا يكووا كم هووذا هووب أرسوول تلوويكمن وتب رأي اوو ان هزينووا القوو م وأوطوولانهمن فووال تربهوو ا هووب أرسوول تلوويكم

الووة يف يكوواب يَّ الريوواٍ يف يكواب واملروواٍ يف يكوواب وا  -والسووالم عليووه الصووالٍ-دي قوو ات محايووة ي قووف النويب  نالبخواري
هوذا هو  رسو ل هللا  كول هوذا خت،ويان  ن قف يف املدينة يف محاية النسا  واْلط ال هناك يف املدينوةويُ  نوهاف يهر  ابجلبل

ن كَ ْر بووو ان واعالوو ا ابْلسوووباب لكوون قلووو بكم   تَوووووخهَّ  أعووودُّوا ال وودٍن لنسووول رسووالة للقوووادٍ أبْ  -صوولى هللا عليوووه وسوولم-
 .-لل وعال-ا منا ت  لق ابلألسباب ت

 
 القائد اْلي  الذي   ي در و  خي ب

ر وأي -عليوه الصوالٍ والسوالم-يقوف النويب ن وسا خيوا  هم   خيو بالقائد وسا امل ارك وسا غدر املررك    ي درن 
بوون أيب  تليووه عبوود هللا بوون سوو د بوون أيب السوورح الووذي أيوور النوويب بق لووه هووب لوو  علووى أسوو ار الك بووة وأير عبوود هللا بوون سوو د

قبول النويب بي  وه السرح يس لابب له ع ااب يدخل على النيبن هاول يبايع النيب والنيب يا يباي ه   تالت يرات وب ودين يَ 
 .سلم عبد هللا وهسن تساليه وناهد يف سبيل هللاويُ 

م عليووه و  أان يوا رضوي س أسول   .."ألويس يونكم رلوول رشويد رآي قبضوو يودي عنووه" :ب ود يوا يروف يقو ل النوويب للصوبابة
غاوٍز  ن"َي رس ل هللا هال أويلت لنا ب ينوك" :يس أان قلو لكم اق ل   يا ق ل  ه   ليه  قال ا نأابي ه فيق م تليه فيق له

قوال  نهوال أويولت لنوا ب ينوك وهن محوٍز هوي هم ويقو م يق،   ن رقب وهغاٍز عار هي هم ويقو م ي،ون   ناينا بسدَّ بس كد  ه  قُ 
 :-المعليه الصالٍ والس-النيب 

 .صببه اْللباي "ت ه   ينب ف لنيبٍ ن أب تك َب له خائنُة اْلعُ ِ "
 .القائد   ي در اد ل كلاة خالكن القائد ي يف ب هد 

 
أرضوه وبي وه بارب وي،رد ين بلد  ويذك يرابع ط  ل وه ويوذك أهوب الوبالد تليوه ويوذك بيُ  -عليه الصالٍ والسالم-النيب 

الكوالم دا كلوه ويف بيوو النويب أيواانت املرورك  الوذين غودروا بوه  سويب ن ورسو له يف املدينوةوكل يا يلك ليهالر تىل هللا
ًدا دَّ َهوعليًوا يف فراشوه يُ  -صولى هللا عليوه وسولم-النويب  بقوفويُ وأخوذوا أي الوه وبي توه وأرادوا تثباتوه وأرادوا ق له ويكروا به 

 -صولى هللا عليوه وسولم-لنسول النويب  ن  ي ودرو  نو  يسرق ناْلياانت ْلب القائد   خي ب كل ابلك هب يرد    نأب يُق ل
 .رسائل تىل القادٍ

 
 ا اَتة
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 لوق قلو ب أصوبابه القائد ي نلقائد ي  لق قلبه اباا نالقائد وسا امل ركة القائدن -صلى هللا عليه وسلم-هذا ه  حماد 
القائووود   يروووبع ت  ب ووود أب يروووبع القائووود نووو ع هيوووم نووو ع املسووولا بن  نالقائووود يوووزرع اْليووول نٍال ووود   القائووود ي ووود   نابا

القائوود ي اوول  نالقائوود يوو يف ابل قوو د نالقائوود يقاتوول ي هووم بوول هوو  أقوورب تىل ال وودو يوون غوون ن القائوود   ي وودر ناملسوولا ب
 .هللا القائد ه  رس ل هللا وك ىن أبيب أ و وأيف و  سف وروهف ود ياي َي رس ل نابْلسباب

 
ا نوا بنبينوا يف أعلوى لنوات ا لود ت وه وا ابلوك وهو  ا لرسو له وأب نت لًقوا بوه وهبًو يأل قل بناأب  -لل وعال-أسلل هللا 

 .  م امل ىل و  م النصن
 أع  . وأصبابهوصلى هللا وسلم وابرك على  بينا حماد وعلى آله  نوأك  ف هبذا القدر

 .واباد ا ربِ  ال امل 
 

 ا باد هللا
 وت ضل ا هنا: ين دَيت ال،ريق تىل هللا يف ت ريغ الدروس يف قسمشاهدوا الدرس للنرر على النو 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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