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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 "3دروس الدورة العلمية "بصائر من 

 النيب صلى هللا عليه وسلم حاكم دولة اإلسالم

 )ابللهجة املصرية(

 د. عبد الرمحن الصاوي لفضيلة الشيخ:

 http://way2allah.com/khotab-item-136612.htm رابـط الــمادة:

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
أعوو اب ابا السووايع ال لوويم يوون الرووي،اب الوورليمن بسووم هللا الوورمحن الوورحيمن تب اباوود ا فاوود  و سوو    بووه و سوو   ر  

ن ُيْضلل فال هوادي لوهن وأشوهد أب   و   اب ابا ت اىل ين شرور أ  سنا وسيئات أعاالنان َين يهد  هللا فال ُيِضلَّ لهن ويَ 
 تله ت  هللا وحد    شريك لهن وأشهد أب حماًدا عبد  ورس له.

 .102آل عاراب: "ََي َأيوَُّها الَِّذيَن آَيُن ا اتوَُّق ا اللَّوَه َحقَّ تُوَقاتِِه َوَ  ََتُ ُتنَّ ِت َّ َوَأ ُ م يُّْسِلُا بَ "
ًَا َوِ َسوا ً ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم ي ِ رَبَّ  ََي َأيوَُّها النَّاُس اتوَُّق ا" ُهَاوا رَِلواً  َكنِو َهوا َجْوَلَهوا َوبَو َّ ِينوْ ٍ  َواِحوَد   َوَخلَوَق ِينوْ َواتوَُّقو ا  ۚ   ن  وَّْ و

 .1النسا : "ِتبَّ اللَّوَه َكاَب َعَلْيُكْم رَِقيًبا ۚ   اللَّوَه الَِّذي َتَساَ ُل َب بِِه َواْْلَْرَحامَ 
َوَين يُِ،ِع اللَّووَه َوَرُسو َلُه  ۚ   ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَااَلُكْم َويَوْ ِ ْر َلُكْم اُب ُ َبُكمْ *  ِذيَن آَيُن ا اتوَُّق ا اللَّوَه َوُق ُل ا قَوْ ً  َسِديًداََي َأيوَُّها الَّ "

 .71-70اْلحزاب: "فَوَقْد فَاَج فَوْ جًا َعِظيًاا
ن وشور -صولى هللا عليوه وآلوه وصووبه وسولم-ي َهوْدُي حماود أيا ب ودن فو ب أصودحل ابودي  ك واب هللا ت واىلن وخوَ ا َودْ 

 اْلي ر حمداثهتان وكل حمدثة بدعةن وكل بدعة ضاللةن وكل ضاللة يف النارن مث أيا ب د:
 

يف هذ  السلسلة الكرمية ال،يبة املباركة أب ي قبول ينوا  -لل وعال-وأسأل هللا  نيرحًبا بكم أيها اإلخ   الكرام اْلحباب
وتَيكوم رفق وه يف  ن وأب يورجقي-عليه الصال  والسوالم-وأب يرجقنا وتَيكم حسن ا ق دا  ابلنيب اْلعاالن وينكم صاحل 

 .أعلى لناب اخللد يف ال ردوس اْلعلى ب ضله وكريه ت ه   م امل ىل و  م النصَ
 

وَي  ووا يوون  نلووه يوون شوور  وهللا َين و -صوولى هللا عليووه وسوولم-جلنووا يووع النوويب حماوود  مث أيووا ب وود أيهووا الكوورام اْلحبوواب  
أو   وي  عوي   نأو  قورأ عون رسو ل هللا نأو  سواع عون رسو ل هللا نوَي  ا يون فرحوة حو   و كلم عون رسو ل هللا نس اد 

 .-صلى هللا عليه وآله وصوبه وسلم-رس ل هللا 
-المن   وم النويب حواكم دولوة اإلسو -صلى هللا عليوه وسولم-يف هذ  السلسلة يع النيب  -لل وعال-ولقاؤان ب ضل هللا 

وليكو ب حاكًاوان   أقو ل للدولوة  نليكو ب تياًيوا ؛-لول وعوال-هيوأ  هللا  ن-لل وعوال-له هللا أهَّ  -صلى هللا عليه وسلم
دول وه اإلسواليية الوس أسَّسوها علوى تقو   يون  -صلى هللا عليه وسلم- ل ليق د النيب اإلساليية بل لل امل أبمج هن و  أق

 .الد يا يف جيا ه وتىل أب يرث هللا اْلرض وين عليها -صلى هللا عليه وسلم- د النيب بل ليق ورض اب -لل وعال-هللا 
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 ( 10من  2صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  النبي صلى هللا عليه وسلم حاكم دولة اإلسالم
 

 نيف حياتوووه -وعوووال للووو-ب ضووول هللا  اسوووالم الوووس أ روووأهقووواد الووود يان وحكوووم دولوووة اإل -صووولى هللا عليوووه وسووولم-فوووالنيب 
صوولى هللا عليووه -أب حتكووم ب رووريع النوويب  تسوو ،يع -لوول وعووال-تىل قيووام السوواعة ب ضوول هللا  وشووري  ه ك ووااًب وسوونة ابقيووة  

 .تىل قيام الساعة -وسلم
 

 أ ت ين أية حماد .. فارفع رأسك
الوذي مجوع أكوابر علاوا   يف يؤَتر حق حل ال املي   يف لاي ة فيينا ابلناسا يق ل اْلس ااب الدك  ر شربل عايد كلية ابق حل

ومجووع أكووابر علاووا   1922ينووا عووام يقوود يف ف وواملي الووذي عُ القووا  ب وابقوو قي  واملس رووارين يف ال وواملن يووؤَتر حقوو حل ال
-   ي : لقود اسو ،احم حماود  يوام القواالقا  ب ليخور  ريويٍ املوؤَتر اْلسو ااب الودك  ر شوربل ويقو ل أيوام هوؤ   ال لاوا  وأ

َِ  به الد يا ؛أب أييت ب رريع ين عند ربه -عليه الصال  والسالم ب أسو د اْلوروبيو   سونك ب فون نليوكم به الد يان ولي َس
 ي سنة..ب د أل َ  ل  وصلنا تىل يا وصل تليه حماد   يا  ك ب

لل روريع الوذي أ زلوه هللا  -عليوه الصوال  والسوالم-ي ي احنا ل  صلنا ب د أل   سنة ل،ريقة ابكم الوس حكوم  وا النويب 
ا لدول وه ولكول ال وامل يف جيا وه ليكو ب حاكًاو نلويوكم بوه الود يا ؛-صولى هللا عليوه وسولم-على قلب النيب  -لل وعال-

ل  وصل اْلوروبيو ب تىل يوا وصول تليوه النويب  ن- ااب الدك  ر شربلدا كالم اْلس-ن ل  وصل اْلوروبي ب وتىل قيام الساعة
 أس د يا يك ب ول  ب د أل   سنة. ين طريقة حكاه س ك ب أورواب -صلى هللا عليه وسلم-
 

حوواكم دولووة  -عليووه وسوولمصوولى هللا -ن النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم- دلرتفووع رأسووك أيهووا املسوولم أ ووت يوون أيووة حماوو
ليكو ب حاكاهوا  ؛-لول وعوال-  هللا رابَّ  نليوكم الد يا ؛-لل وعال-  هللا أعدَّ  نلذلك -لل وعال-هيأ  هللا  ناإلسالم
و  وطو  اْلرض  ن-مصولى هللا عليوه وسول-فاا دار الزياب على رلول  ينول رسو ل هللا بل وهللا حاكاها اْلوحدن اْلولن 

ۚ  ينووول النووويب   نوابلقووو  ن وابْليا وووة نوابللووو  نوابلرفوووق نم ال وووامل  اببوووزمَكوووو  حَ  ن-صووولى هللا عليوووه وآلوووه وسووولم-رلوووُل
 . -صلى هللا عليه وآله وصوبه وسلم-وابلقب ل ت  رس ل هللا  نواببب نوابلصدحلن وابلزهد

 
 عال كل اْل بيا السياسة 
 س ُسوأب يَ  -لول وعوال-ن اسو ،احم ب ضول هللا -عليوه الصوال  والسوالم-السياسوة عاول النويب ببسواطة عالهن  فالسياسة

والقريووب والب يوودن بوول والصووديق وال جاووين وابوور وال بوودن والرلوول واملوورأ ن  يبن وال وور النواسن أب يسوو س القريووب والب يوود
 . ياأب يس س الد -صلى هللا عليه وسلم-واببيبن وال دو واحملاِربن اس ،احم النيب 

 
كا ووت بنوو  تسووراييَل تس سووهم " :يوون حوودي  أيب هريوور  البخوواري ويسوولمكاووا عنوود   -صوولى هللا عليووه وسوولم-يقوو ل النوويب 

 نحيكوم الود يا نيقو د الود يا نيا س الود يسو نا شو ال ة النويب وشو ال ة كول اْل بيو فك تب السياسةأان عاوج أعرَّ  ..."اْل بيا ُ 
بوول رسوو ل هللا  نلووذين يريوودوب أب ا لوو ا الوودين يف املسووجد داخوول لدرا ووه وفقوو ب،وول يووزاعم ال لاووا ي  ادي  يُ ابوووهووذا 

  نويف ال جار  نويف البيت نويف الس حل نويف الرارحم نويف اجلي  نويف ال سكر نويف ا ق صاد نحيكم يف السياسة
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 ( 10من  3صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  النبي صلى هللا عليه وسلم حاكم دولة اإلسالم
 

 .-صلى هللا عليه وسلم-سالم ويف كل يكاب فه  حاكم دولة اإل
 

 ووه  وويب ن وت ووه    وويبَّ لَ كا ووت بنوو  تسووراييَل تس سووهم اْل بيوواُ ن كلاووا هلووك  وويب  خَ ": -لمصوولى هللا عليووه وسوو-يقوو ل النوويب 
ويون  نأان ابواكم الوذي أقو د النواس وأسو س النواس نأان ابواكم الوذي لويٍ ب ودي حواكم ينلوي :ي ي النويب يقو ل "ب دي

عليوووه الصوووال  -لوووى طريقوووة حكوووم النووويب أراد أب يقووو د النووواس ويس سوووهم فلووون أييت ب روووريع لديووود ت وووا   بووود أب يسوووَ ع
ينوواحي و  بوود أب يق  ووي أثوور رسوو ل هللا يف كوول  ن-صوولى هللا عليووه وسوولم-و  بوود أب يوو  لم يوون رسوو ل هللا  ن-والسووالم
 .-لل وعال-كاا أراد خالقها   ليوكم اْلرض نليس س الناس ؛ابيا 
 

 يؤهالت النيب ليك ب حاكم الدولة اإلساليية
دولووة  لوويوكم ال ووامل كلووهن لوويوكم ل خالقووه؛بَوووُهيوو  يوون قِ  بَوول ربووهنيوون قِ  -صوولى هللا عليووه وسوولم- عوود رسوو ل هللالقوود أُ 

علرواب اللوي عواوج  نعلرواب ت ور  ليوه النويب حواكم دولوة اإلسوالم ؛أوً  دي يؤهالت النويب ناإلسالم وليوكم ال امل كله
ويضوع يف   سوه  -عليه الصوال  والسوالم-النيب  ى،َ على خُ سِ اللي عاوج ُيسَِ  الد يا ل،ريق اإلصالح يَ  نحيكم ابل دل

 .يهيئه ربه -صلى هللا عليه وسلم-فها ه  النيب  نتلك املؤهالت وتب مل اد فلي  ذر
 

 أ ه  يب  ي حى تليه .1
 .حكم اْلرض وطريقة حكاها -لل وعال-رس ل  أع،ا  هللا ي حى تليهن  ه   يب  أوً  
 

ياكينوة لديود  وح،ي هوا عنودم يف يكا وك ه القوي الكرت  وة  ن ت ر لديودي نل  أ ت لبت لهاج لديدحضرتك  عار 
ت  ب وود قوورا   ال  لياووات  ا يوون فضوولك   تسوو خدم اجلهوواجاللووي حم،وو ه فيهووا اجلهوواج الكبووَ دا يك وو ب عليهووا يوون بوورَّ 

تقوورأ  ب حضوورتك لوو  أ ووت اسوو خديت اجلهوواج الكبووَ دا بوودوب يووايوواملدو ووة ابلك ووال   صووحد ي لوو دن أي لهوواج كوود ن ط
 صلد حالة ين اتن :ن بدوب يا ت ر  ال  لياات ايه اللي حيالك ال  
 .ظهتب    ن سد اجلهاجتيا أب تُ  -
  اجلهاج. يضرم ن سدم اجلهاجوتيا أب يُ  -
تابب فال بد يون قورا   ال  لياوات املدو وة  نأي حالة يؤابيك و َّ ي ال ياس و َّ َي ي رقع فيك  نظه ياعدش ير  لَي تب   

 .ُتسَِ  اجلهاجل س ،يع أب  ؛  داخل الك ال
 

أ وزل علويهم يو  هقو ل بقوى ك وال   أ وزل علويهم ك ابوه النواس يف اْلرض  -لل وعوال-وا املنل اْلعلى ح  أولد هللا 
طريقوة حوا ابكوم  نطريقوة سياسوة النواس نطريقة السوَ يف اْلرض نطريقة حكم الد ياالذي فيه طريقة اس  اال الد يان 

َِ  فيووه كوول يووا يُ  نطريقووة البيووع نطريقووة ال جووار  نٍالوودفاحم عوون الوون  ن طريقووةال سووكري ر علووى تلووك ِسووولوو  مل تَ  ن ابيووا سوو
 ل  مل تسر على تلك ال  لياات  نتَيها -لل وعال-ال  لياات الس محلها رس ل هللا  ذ  الرسالة الس آات  هللا 
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 ( 10من  4صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  النبي صلى هللا عليه وسلم حاكم دولة اإلسالم
 

  يا. سدم الد سد الد يا وتيا أب تُ تيا أب تُ  :برض  حالة ين اتن 
أ وزل عليوه  نات   وذا القورآبآ ناإلسوالمد ْلب هللا ل لوه رسو ً   هو  حواكم دولوة -صلى هللا عليوه وسولم-عرفت ليه النيب 

صولح يوا فسوود أبيب أ وت وأيوي و  سووي َي بول يُ  ن سوودصولح و  يُ أب حيكووم الود يا كاوا أراد هللا فيُ  ليسو ،يع ؛تلوك الرسوالة
 رس ل هللا.

 
 أ ه الصادحل اْلي  .2
 .ليك ب حاكم الدولة اإلساليية أ ه الصادحل اْلي  -صلى هللا عليه وسلم-ين يؤهالت النيب  اث ًيا

 هو  الصوادحل اْليو  حود يون املرورك  بون حوارب   وأرادوا دهواش  حد يون اْلط وال واْلو د يوا ي رفحد خم لف عليهاد 
 نكر أ ه الصادحل اْلي د أبًدا.يُ  ق له وآابو 

 
 -صال  والسالمعليه ال–ي اقف عن أيا  ه 

ة والنويب ،َ لَ ن سوي فهم املسول لة ُيْصويريودوب ق لوهرلل يق  ب على اببه ي م ا جر   19 -عليه الصال  والسالم-دا النيب 
مث ُُيور  هللا  ن-عليه الصال  والسالم-يف فراشه ودوهنم الباب وين ظروب أب يق،  ا رأس النيب  -صلى هللا عليه وسلم-
يوون بوو   -لوول وعووال-ول وول هللا  نشوواهت ولوو ههم يوون بوو  هووؤ   وقوود -صووال  والسووالمعليووه ال- بيووه  -لوول وعووال-

ر  رسو ل هللا وَُيون هللا عليوه وسولم صولى– فوال يبصوروا النويب -لول وعوال- رويهم هللا ليُ  ؛اأيديهم سدًّا وين خل هم سدًّ 
ليوهد دا ابون ي بون أيب طالوب ملوااباد ًضوا للق ول علوا ال هديود ي رَّ ذشوه حتوت هوايف فر  -صولى هللا عليوه وسولم-بقي النيب ويُ 

ت وا ليوه أبقوى النويب علوي  نخوايف عليوه -عليه الصال  والسوالم-عاهن وحبيب قلبهن وحبيب ربنا وحبيب رس لهن والنيب 
بيووارب   ولواي  يق لو   وعوارف  تب  هومَّ ن اْليواانت تىل أصووا ا د علوي  رُ ْل ه اْلي  أراد رس ل هللا أب يَوو دبن أيب طالب

 .هذا ه  اباكم املسلم   ُي ب أبًدا نهتم ل ا عند النيب ي  هيخ باانأي
 

خوا  ا  هومَّ ن صوووه اْللبواي "أدِ  اْليا وَة تىل َيوْن اي َانوكن و   وْن َيوْن َخا َوكَ " :-صولى هللا عليوه وسولم-ه  الذي قوال 
يَن َكَ وُروْا لِيُوْنِب ُو َم َأْو يَوْق ُولُو َم َأْو ُُيْرُِلو َم َومَيُْكوُروَب َومَيُْكوُر َوِتاْب مَيُْكُر ِبَك الَّذِ " نوعاوجين يق ل ا النيب نويكروا ابلنيب نالنيب
لقود وو   قبول الرسوالة ابلصوادحل وهم ي لا ب ابلوكن  ويع ابلك مل ُينهم رس ل هللا بل أد  اْلياانتن 30اْل  ال:" الل ُ 

 يب أ ت وأيي و  سي َي رس ل هللا.اْلي  أب
 

كاوا   -صولى هللا عليوه وسولم-ي  وا بول قوال هو  عون   سوه أبيب هو  وأيوي أيا  ه الوس جُك ِو -يه وسلمصلى هللا عل-فالنيب 
ربنووا اسوو أينه علووى  "أ  أتَينوو يد وأان أيووُ  َيوون يف السوواا ِ ": ةيوون حوودي  أيب سوو يد يقوو ل للصووواب الصووويو ثبووت يف 

اللوي هوي أقول  ى الدين أفال  س أينه على الد ياد!عل هللا ب د أب اس أينه هللا ا رس للقد اس أينَّ ببساطة  نالرسالة خالص
 .اللي هي د يا نين الدين

 صلى هللا عليه -ورضينا أبيا ة رس ل هللا  نعلى دينه -صلى هللا عليه وسلم-اوع اتي: لقد اس أين ربنا رس ل هللا 
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 ( 10من  5صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  النبي صلى هللا عليه وسلم حاكم دولة اإلسالم
 

ا  علوى ديننوا   بود أ  يكو ب نَّوأيِ ن َاوف نتي وهللا  رضوى !دأفال  رضى أبيا  ه وحكاه يف د يواان نوحكاه يف دينه -وسلم
 .-صلى هللا عليه وسلم-أبًدا يف الدين أو يف الد يا أبيب ه  وأيي 

 
ليكو ب حواكم دولوة اإلسوالم مل ُيون أبوًدا حوا  ؛ل ربوهبَوكيوف أب النويب وهو  يهيوأ يون قِ   وقد ابكرت لكم يف اللقوا  املاضوي

 8ملوا فو ح هللا عليوه سونة  -صولى هللا عليوه وسولم-حا أب النيب  نذا اإلي دأعداؤ  الذين قاتل   وحاول ا ق له وآابو  أش
ق ول ثالثوة عروور أب يُ  -صوولى هللا عليوه وسولم-وأيور النويب  نين صوًرا وعنو     ودخول النويب تىل يكوة فاحتًووا بقو     يكوة هجريوة

 لوت ايورأاتب كا  وا هتجيواب وقُ   ل عبد هللا بون خ،ولوابل  ل قُ  نرلاًل وايرأ  ين املررك  حا ل  كا  ا على أس ار الك بة
 ...-صلى هللا عليه وسلم-النيب 

َّّ  ناق لو   لو  علوى الك بوة :النيب قوال عبد هللا بن س د بن أيب السرح :واحد اوهلكن ين ضان هؤ     واسو أين اسو خ
يع عبود هللا َي رسو ل ااب بيق ل للنيب: ابنع نيد تيد  للنيب -عليه الصال  والسالم-له عنااب بن ع اب وخر  تىل النيب 

قايوول للصوووابة اق لوو   حموودش ق لووهن و  يعنرضوواش يبووااتيوود  وي ملَ   -عليووه الصووال  والسووالم–والنوويب  هللان عبوود هللا ميوود  تيوود 
ابيوع فباي وه رسو ل هللا وأسولم  يف املور  ال ال وة نالنويب يقوبي يود  نابيع َي رسو ل هللا :فاد تيد  اتي والنيب عنااب يق ل له

 ...م عبد هللا بن س د بن أيب السرح ولاهد يف سبيل هللا وأبلى بالً  حسًناوحسن تسال
ي قبضوت يودي عنوه فقوام الراهد ب د يا عبد هللا يري وعنااب يري النيب بيق ل للصوابة: أليٍ ينكم رلول  رشويد رآ

 يوا رضوي   أيود   تيود  أان ي ي ي  أان قلت لكم اق ل   وه  له قدايكم أه  يوا ق ل هو ش ليوهد حوا ملوا يود   تليه فق لهد
عليوه -النويب  قوال نكنت غازت غاوز  بوٍ  قو م  ق لوه  ن أويأت لنا ب ينكَي رس ل هللا هالَّ  :قال ا دتيدي حمدش ق له ليه

ن    ن يوا يويون    النويب ُيو با يون صوووه اْللبواي" ت َّوُه   يَنب وي لنويب   أب تكو َب لوه خاينوُة اْلعو ِ " :-الصال  والسوالم
-  ُيوو ب أبووًدا رسوو ل هللا  ن  بوود أب يكوو ب أيينًووا حووا يووع عوودو  الووذي   جال علووى الك وور نة اإلسووالم ُيوو بحوواكم دولوو

 ن ه  الصادحل اْلي .-صلى هللا عليه وسلم
 

ودخلو ا تىل الك بوة  ناملسلا  كا  ا ير اق  للك بوة الوس ُحريو ا ينهوا سون ات ط يلوةلذلك يف   ٍ الي م ي م ف ح يكة 
عناوواب بوون  :امل  وواح يووع يوو د يووع واحوود اوووه نعلروواب يوودخل النوويب يوون البوواب ؛أييوور أب يووؤتى ح  وواح الك بووة وتابا ابلنويب

 : ح ابب الك بوة ي هوم امل  واح اوهومفو ل ب تىل اآلب عون ئ ل تىل اآلب عنااب بن طلووة وابري وه هوم يسوئدا املس نطلوة
ينووه امل  وواح فووأيب فأخووذ  علووي بوون طالووب عنوو   وفوو ح ن ف لووي بوون أيب طالووب راح ل ناوواب بوون طلوووة وطلووب  ة الك بووةدَ َسوو

 خل الصوابة يف ي م ال ز للاسلا .ود -عليه الصال  والسالم-ودخل النيب 
 

كواب كوافر   نرمروكواب ي  نعلوى الك ور تابا ب نااب بن طلوة الذي كاب سواعة تاب   -معليه الصال  والسال-وملا خر  النيب 
علووي بوون أيب  ند امل  وواحن دخوول بي ووه وق وول عليووه وخوونن دخوول بي ووه فهوو  آِيووَيوو :قووال -عليووه الصووال  والسووالم-بووٍ النوويب 

ملوا خور  النويب ولود عناواب بون طلووةن فيوه  نطالب خد ينه امل  واح رغًاوا عنوه ودف وه لرسو ل هللا وف وو ا البواب ودخلو ا
وأيور النويب علوي بون أيب طالوب ووفوا ن  : الي م ي م بِور   -عليه الصال  والسالم-فقال النيب امل  اح يل َي حمادن  :تيهد قال
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 ( 10من  6صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  النبي صلى هللا عليه وسلم حاكم دولة اإلسالم
 

ى خليهوا فويكم علو  ينزعها يونكم أحودن  خالد ً اتلدً  ها ذخ :ااب بن طلوة قالنساعة تاب  ع نأب ي ،ي امل  اح للاررم
أشوهد  :ه ورأ  أ ه يف يأين اغ سل ورلع تىل النويب وقوالتداله امل  اح ورلع ابمل  اح بي  ااب تب النيبنفلاا رأ  ع نط ل
 .وبقي ي  اح الك بة يف ابرية عنااب بن طلوة ن هللا وأ ك رس ل هللاه ت   تلأب 
 

 نن تن ووزحم يوون النوواس بيوو هتميوو  ي ووك ت ووك بقووى ي ووام سوول،اب تن ووزحم يوون النوواس أيالكهووم نهوو  دا ابوواكم املسوولم اْليوو 
دا قبضونا رحل الدهب وتسرحل ال لو س وتصوادر املو  عوار  تيوه وتقو ل ستيجي عندهم يف البيت أبي  حجة وت نتسرقهم

عالهوم  -لول وعوال-صولح هللا هوؤ   اخل  وة لون يُ ألوف لنيوهد  100ألف لنيهن وتيه ي ي يف بي وه  100عليه ويف بي ه 
 .81ي  ٍ: "ِتبَّ الل َ  َ ُيْصِلُح َعَاَل اْلُاْ ِسِدينَ "أبًدا 
 

َ أيَْيُ "وأ زل هللا يف هذ  القصة قصة ي  اح الك بة أ زل ق له ت اىل:  رُُكْم َأب تُوؤدُّوْا اَْلَيوااَنِت ِتىَل َأْهِلَهوا َوِتاَبا َحَكْاوُ م ِتبَّ الل 
وحكوم بو   نأد  اْلياانت تىل أهلها -عليه الصال  والسالم-ه  دا النيب ن 58النسا : "بَوْ َ النَّاِس َأب حَتُْكُا ْا اِبْلَ ْدلِ 

سوالم أبيب أ وت وأيوي و  سوي َي اكم دولوة اإلْل ه ح ؛امل  اح تىل أصوابه رغم أهنم كا  ا على الررم وردَّ  نالناس ابل دل
 .رس ل هللا

 
 -عليه الصال  والسالم–ي اقف عن صدقه 

ن يو  أان اللوي ر  عنه كذبوًة أبوًدافاا ُعر  عن رس ل هللا   أَيم اجلاهلية و  ب د النب   يا عُ  نه  اْلي  وه  الصادحل
هل يكذبد فقوال أبو   دهل ي در :بيسأله ِهَرقل نراي بيسأل ا ب يقل كافر قدام واحد  صرَ ام هِ دَّ أب  س ياب قُ قلت دا 

 .يا لربنا عليه كذاًب ق أي ن  س ياب:   ه  فينا صادحل  
بلووى يووا  :قووال ا دَ علوويكم أكنوو م يصوودقي ابلوو ادي تريوود أب تِ وولووئن أخووربتكم أب خووياًل  نكلاووة ألوو ار  أبوو   ووب ويوون ي ووه

 .ف ي رس ل هللا تليكم :قال نكذاًب ق     يا لربنا عليك نابنا عليك ت  صدقً لرَّ 
 

هقو ل لوك يوا تلويق  بيكوذب ليوهد هو  خوايف يون  نتن    ت ا حاكم ويكذب يا نه  دا اباكم املسلم   يكذب أبًدا
بيسورحل  وأ نوبيلوف ويودور علوى شو به نوبيخو ب شو به بيكوذب علوى شو بهن تيهد دا امللك أو اباكم اللوي بيكوذب يبقوى

: صووويح يسوولمكاووا ثبووت يف   -عليووه الصووال  والسووالم-قووال النوويب  ندا يل نووه هللا ويلقيووه يف النووار ندا يوو  حوواكمشوو به 
يِهْم ثالثووة    يُكلِ ُاهووْم هللاُ يوو َم الِقيايووِة و  يوُووزَ " وَيِلووك    نَشووْي   جاب   وَ ُووْم عووذاب  ألِوويم   -قووال أبُوو  ُي اِويَووَة: و  يَنظُووُر تلوويِهمْ -كِ 

-أيوا  بينوا  نيوا يبقواش حواكم نيبقاش يلوك يا نين    اي نلك أبًدا يع الكذابيا ميري  املُ  "رِب  وعاِيل  ُيسَ كْ  نكذَّاب  
 .حاكم دولة اإلسالم فه  الصادحل اْلي  -صلى هللا عليه وسلم

 
 أ ه   يريد الد يا .3

 اللي عاوج الد يا  اباكم نْل ه   يريد الد يا ؛النيب حاكم دولة اإلسالم -صلى هللا عليه وسلم-يؤهالت رس ل هللا 
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 ( 10من  7صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  النبي صلى هللا عليه وسلم حاكم دولة اإلسالم
 

ويروبع  نويلوم ال لو س نويلم الدهب نا ويف كل ح ةبرَّ هنا و وهيو  أرصد  يف البن م له  نحم ش بهوهيج َّ  نهيسرحل ش به
 .ل ربه أب حيكم ابل دلبَ أيا اباكم الذي   يريد الد يا فه  الذي ُهي  ين قِ  نوالكل ل اب ويا يهاه ش

 
صووولى هللا عليوووه -للنووويب أع،وووى  -لووول وعوووال-  يريووود د يوووا يوووع أب هللا  -وسووولمصووولى هللا عليوووه -وهوووذا هووو  رسووو ل هللا 

كواب بيووارب ويف   -عليوه الصوال  والسوالم-ي وي لو  النويب  دٍ ال نايمعار  ي ي تيه ُخُ ل حد  ُُخٍ ال نايمن  -وسلم
اْلبقوار واإلبول  يونألف دينار دهوبن لو  غناو ا عرور  آ   رأس  200نا ا يلي ب دينار دهب النيب ل حد  ي ركة وغ

َدهوا فويهم -صولى هللا عليوه وسولم-ويوع ابلوك أيخوذها النويب  ناوٍواْلغنام النيب ل حد  أل و  اخلُ  فرحوا يرلوع النويب  نف
 .  يريد الد يا ه  دا اباكم نع تىل بي ه ينسى   سه وينسى أهلهبن به املرقَّ 

 
ى  َرويُ  نَي عايروة أخرلوي الودان َ :ه مث أفواحل قواللبيوت سوبع دان وَن أغروي عليواوه  على فوراش املو ت كواب عنود  يف 

 روى علوى النويب ن يُ قالوت: ُشو لنا بوك َي رسو ل هللا نَي عايروة يواابا ف لوِت ابلودان َ :عليه وي يق ير  ات يوة أول يوا ي و حل
ظون حماود ي وي يوا  ويف بي وه سوب ة دان وَد -لول وعوال-يوا ظون حماود أب يلقوى ربوه  دياابا ف ل م ابلودان َأول يا ي  حل: 

يقو ل لربنوا لوا م ينو ن أويوال  نوي ه ين املال سوب ة دان وَ -لل وعال-اباكم الذي حيكم دولة اإلسالم أب يلقى هللا 
  !!اللي عند  سب ة يليار وسب   يليار وسرحل البالد ويظن أ ه حاكم يبقى دا حاكمد

 
 -صولى هللا عليوه وسولم-حواكم دولوة اإلسوالم حماود  نحاكم دولة اإلسوالم   يريود الود يا -وسلم صلى هللا عليه-النيب 

  وور  :القور ابلليول يوع أب النويب ساُ يَ  -هللا عليه وسلم صلى- اصل ليله بنهار ن كاب النيب ياباكم أه  ي  قد رعي هن 
ن أْو ُيساِفر  "ب د ال را   يو   ن أيو ر املسولا ر يع أيب بكر يفساُ لكن النيب كاب يَ صووه اْللباين  "  َوَر ت َّ ِلُاَصل  
 كلم يف أيووو ر ن بيوووعوووا   واداهووودين  وال   حوووات واجل بكووور   اووول تيوووه يوووع املسووولا  ن قاعووود يووو كلم يوووع أيبعوووار  ينوووام
نوه وُيور  دا ابواكم املسولم يو  ينوام يول  عيهو   ن-عليوه الصوال  والسوالم-ْللل أي وه  ؛ي اصل ليله بنهار  ناملسلا 

 .حاكم يسلمبه اجلايع ويبقى اوه ي  سح يف بالد ال امل وينسى ش 
 

 أبًدا أ ه   ي   رعي ه .4
صوولى هللا عليوووه - كاوووا قووال النووويب  نالوووذي   ي وو  رعي وووه أبووًدا -صوولى هللا عليوووه وسوولم-ابوواكم املسووولم هوو  رسووو ل هللا 

ن مل اوود يووا يوون عبوود  يسوورتعيِه هللاُ رعيووًةن فلووم حَيُْ،هووا بُنصووِوه" :صووويح البخووارييف حوودي  ي قوول بوون يسووار يف  -وسوولم
يووا ِيوون عبوود  يسوورتعيه هللاُ رعيَّووًة ميوو ُت يوو َم ميوو ُت وهوو  غوواش  لرعيَّ ِووه ت َّ حوورَّم هللاُ عليووه " :ويف روايووة  أخوور  ن"رايوووَة اجلنووةِ 

  ها.يا ُير  اجلنة و  يرم  رحي نصويح يسلم "اجلنَّةَ 
 

 أ ه ي  قد رعي ه .5
 وورا    ية عجيبةن النيب يذهب لصال  ال جر َي تخ ا نا حكاي  قد أصوابه لدرلة وهللا نلكن النيب كاب ي  قد رعي ه
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 ( 10من  8صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  النبي صلى هللا عليه وسلم حاكم دولة اإلسالم
 

ألوف  130 يات وعدد الصوابة اللي كوا  ا بيوجو ا ي وا  قبول يوا ميو ت أبربوع شوه ر كوا  ا حو ايل يبالن نعدد الصوابة
 هم ويووع  عوودد يوون الصوووابة يووا  رف    وود  ؤ بيصوولي ال جوور وورا -عليووه الصووال  والسووالم- يوول النوويب  نألووف 140أو 

أو حودث شوي  ل احود يونهم  نأو أتخور واحود يونهم نأو يرض واحد يونهم نابلك النيب يسأل عنهمن ل  فُِقد واحد  ينهم
 ...يسأل النيب عنه

 
كواب   فيوه صووايب دأحاضور فوالب دأشواهد فوالب : يف صوال  ال جور يسوألي قبل يا يكرب  لل أب يصيقف النيب فيصلي وقب

دا لواري َي رسو ل هللا بوٍ  ن دا واحود صواحبه أهو :يو  ي لو د ي لو دد ْل اوه أب  ضاضم أان كنت بر فه ه  ف د
الصوووابة يروحوو ا يسووندو  فيووأتى ابلرلوول يهوواد  بوو  رللوو   نهووات   يوون البيووت !ورهوو شدز   يووريين يوورييد واجاي يووا

 نأصووابه النويب ي  قود نيوع رسو ل هللا -لول وعوال-علراب يروارم الصووابة هوذا اخلوَ يف بيوت هللا  ؛يسن د على اتن 
 .-صلى هللا عليه وسلم-ه  دا اباكم املسلم الذي ي  قد رعي ه 

 
 رفيقأ ه رحيم  .6

دوب     يف حوزمنلَوحواجم  يف رفوقن  ابواكم املسولم ناباكم املسولم حيكوم ابل ودل و  اايول أحوًدا اباكم املسلم   اايلن
عليوووه -ق ب يوودع  طبَّووألووا النوواس وقبوول بَ ب يوُ أل وقبوو نيرفووق برعي ووه وهوو  رسوو ل هللا الوووذي دعوواأب يُكسوورن أصووله الرفووق 

 "َوَيوا َأْرَسوْلَناَم ِت َّ َرمْحَوًة ل ِْلَ واَلِا َ " ني وي رحويم حوا ابلكوافرين دعوار  ي وي تيوه نفه  رحيم  ابل امل  ن-الصال  والسالم
 .ه  دا اباكم املسلم ن107اْل بيا :

 
  ابخللق أمج   -والسالم  عليه الصال–رمح ه 

 وه ط ول  أيخوذ  تىل يبكي اجلوزحم الوذي حيون تىل قوديي رسو ل هللا فيورتم النويب خ،ب وه وينوزل يهدهود  كأ نابجلاادات ميرح
ارفقوووو ا  فيقوووو م خ،يبًووووا أب نل روووو كي تليووووه ظلووووم أصوووووا ا  ووووا ؛يت ابيوووو اانتأترحوووويم  اببيوووو اانت صوووودر  حووووا يسووووكنن 

 اببي اانت.
 

لم علوى يودي رسو ل ْسووه  يه دي فيُ  -ى هللا عليه وسلمصل-ي  د  النيب بن لار  اليه دي فميرض لار  اليه دي أو ا
ويهوم  الصووابة  ني  أيام الناس ي ب ل عند قبلة املسجد النبو ن رلل  ي ب ل رلل  يف يسجد ن -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

وحماووًدا و  توورحم ي نووا  اللهووم ارمحووي :فيوودع  ويقوو ل ن  تزريوو   :صوولى هللا عليووه وسوولم يقوو ل-بووه لكوون الرمحووة املهوودا  
 شافه حيكم ابلرفق والل  والرمحة.أحًدان ال حيد اللي 

يوا لكوم  :ت ال واطٍ مث يو كلم ويقو لا  َروم ي اوية بون ابكوم السولاي يف يسوجد  والنواس يصول ب علوى النواس مث يُ ل ِ سَ يُ 
ا رأيوت ي لًاوا قبلووه و  ب ود  أحسون ينووه أبيب وأيوي يوو :فالكوول يرود  عليوه ت  رسوو ل هللا يقو ل نيوا يَّ ثكول أُ وا  تنظوروب تيل  

 .ًقالُ خُ 
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والسوالح يف  نوالسول،اب يف تيود  نيو  بقوى القو   يف تيود  نفال ين صور لن سوه أبوًدا أحلم الناس ناملسلم اباكمهذا ه  
 ن  تنريوب علويكم اليو م :دخول يكوة قوال نية حسواابت بل يا عند  اباكم املسولم تصو نتيد  يبدأ يص ي حساابت أبًدا

 :اووع دي ن-صولى هللا عليوه وسولم-يقو ل النويب  ناباكم املسلم رفيوق  وهو  حواجم ني ي  حالة اوها تص ية حساابت
أان حماوُدن وأمحوُدن واملق ِ وين واباشوُرن و ويبُّ " أان  ويب امللواوة نرمحة يهودا أان  يب املرمحة  أان  يب امللواةن أان  يب املرمحةن

 عند  حزم وق   وأبس يف اجلهاد لكنه يف كل هذا رحيم  ب ضل صووه اْللباين  "يبُّ امللواةِ و ن ال  بِةن و  يبُّ الرمحةِ 
 .-لل وعال-هللا 
 

فيووك َي يوون حتكووم  وهووذا الوودعا  يسوو جاب صووويح يسوولمدعوواؤ  حوو  دعووا كاووا يف حوودي  عايرووة يف لووذلك ُيسوو جاب 
شقق عليِه. وين وىَل ين أيوِر أيوس شويًئا فرفوَق  ومن فوارفْق اللهم ين ويَل ين أيِر أيس شيًئا فرقَّ عليهمن فا" :الناس اآلب

وهيوأت  وم  نودعَّاوت ط وايهم وشورا م نرخصوت أسو ارهمأو  ن وم ال، وام والروراب رتن ويسَّول  رفقت على الناس "بهِ 
 نولو  شوققت علوى املسواك  نيرفق هللا بك وي ينك ن وأسق،ت الضرايب عن حم اليهمورمحت ض ي هم نأسباب ال ي 

ل ربوكن هوذ  بَوق عليك ين قِ رَ عن ال، ام وس  الزاب ت ووس  أياكن القااية   بد أب يُ   وأح لت الناس تىل البو
 اباكم املسلم. -صلى هللا عليه وسلم-دع   النيب 
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ُا ول لوه القبو ل وسو  أبب  أب يهيَّوأ -دا ابواكم املسولم-الم   بود اإلسو حاكم دولوة -صلى هللا عليه وسلم-رس ل هللا 
ي  يبقى قدايوه ي زل و ا لوه وينوافق   ويون ورايوه يب ضو    نًاا عن الناساباكم املسلم يك ب حمب ب ي  رغ الناسن  جم
 ب ي ه أحدن و  حتب ينله أحد.وقل  م   حتُ حيكم الناس  رس ل هللا ن ْلويدع ب عليه

 
ووِ كُم الَّووِذين حتُِبُّوو هَنم وحيُِبُّوو َ كم وُيصوولُّ َب " :يسوولم صووويحيف  -صوولى هللا وآلووه وصوووبه وسوولم-ا قووال النوويب اووك ِخيوواُر أيِاَّ

وووِ كم الَّوووذين تُوْبِ ُضووو هَنم ويُوْبِ ُضووو َ كم وتَوْلَ نُووو هَنم "..ع ب  وووم ويووودع ب لكوووم دوتووو ..."علووويكم وُتصووولُّ َب علووويهم وِشوووراُر أيِاَّ
دع  النويب وب صولي علوى النويب وب و ة كلهوا كا وت ب ووب  اْليو دي عاليوة تب   نوتدع ب عليهم ويدع ب عليكم "ويَوْلَ ُن  كم

 -صوولى هللا عليووه وسوولم-اْليووة كلهووا حتووب رسوو ل هللا ورسوو ل هللا  نوالنوويب حيووب اْليووة كلهووا ويوودع   ووا ويرفووق  ووا نللنوويب
 .يب أ ت وأيي و  سي َي رس ل هللافه  خَ تيام وخَ حاكم حكم الد يا أب نحيب اْلية كلها

 
  ا الك بوة علوى ق اعود تبوراهيماخ ل و ا يف  قول ابجور اْلسو د ملوا أَتُّو نحاكًاا س د املررك ب حبكاه قبل أب يك بلذلك 
لوه طلوع النويب  أول َيون قال ا خالص  رضوى حبكوم أول َيون أييتن ناحنا القبيلة اللي  نقلها واحنا اللي  نقلها يق لالكل 

الكوول كوول  نأب حيكوومن دا الكووالم دا ايوواد دا قبوول النبوو  الكوول رضووي  نبووه رَّ الكوول حيبووهن الكوول ُسوو نحماوود الكوول اس بروور
 اْلي  حكًاا. رضينا ابلصادحل :حكًاا قال ا -صلى هللا عليه وسلم-القبايل رضيت ابلنيب 

 أ ت ين بي هاشم  : ْلب حمدش قاليووضع بيد  ابجر اْلس د فيهن ط ردا   -صلى هللا عليه وسلم-فخلع النيب 
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حماود راضوي  بيوهن رفوع النويب ابجور  نهوم راضوي ن كلْل ب امش وك أ وتديوبي عبد ينا  طب امش ك أ تد أ ت ين يط
ليوذهب ا اببجور حيالو    ؛مث أير كل واحود  يون قبيلوة أب أيخوذ طرفًوا نب امش ك ردا ميط :حمدش قال نبيد  يف ردايه ه 

 .ه  دا احملب ب ن-هللا عليه وسلم صلى-يض ه يف يكا ه والكل رضي حبكم حماد لتىل الك بة ليواله النيب بن سه 
 

َ   علراب كد  أب  طالب الذي يات على الررم ميدح النيب يف قصيد     :يق ل فيها كب
 لي ايى عصاة  لألرايلمثال ا ... وأبيي ُيس سقى ال اام ب لهه

بيواض ولوه النويب ال نيون السواا اياللي احنا ملا بنر   وشه بنوٍ تب اخلوَ لو -عليه الصال  والسالم-د  دا حماد  
ٍ  تب اخلَ لاي -عليه الصال  والسالم- اْلي وام ملوا  نتب الورجحل لواي نتب الربكة لاية ن تب امل،ر لاينملا بنر فه بنو

ٍ  تب هوي ه  هوك وتسو د  -عليوه الصوال  والسوالم-النويب   رو  ن اْلرايول ملوا تير ف   حيس ا تهنوم هيروب  ا خوالص حتو
 .فج ل هللا له القب ل يف اْلرض نوالقاصي والداي نبه القريب والب يد خالصن هذا ه  رس ل هللا الذي رضي

 
 ناسو  عب كول أحود نْلحود ل قلبًوا مل حياول ضو ينةً وه  رس ل هللا محو نكبَ   بد للواكم املسلم أب يك ب صاحب قلب  

فَِبَاوا َرمْحَوة  يِ وَن " ناله ين عند ربناليَّ ن 159آل عاراب: "فَِبَاا َرمْحَة  يِ َن الل ِ "رفق بكل أحد ب ضل ين ربه  نرحم كل أحد
وظوول  نوهوو  يف ال،ريووق م علوويهموسوولَّ  نن رحووم اْلط ووال"اللِ  لِنووَت َ ُووْم َولَووْ  ُكنووَت َفظ وواً َغِلوويَ  اْلَقْلووِب  َ َ ضُّوو ْا ِيووْن َحْ لِووكَ 

رحم الدواب وا و ام  نتسالًدا ح  ل ل   كالدابة وقاي ا عليهن رحم النسا  وخ،ب فيهم ووصى  م حا قبل أب مي  
َيون آاَب  ابيِ يًوا فوأان خصوُاهن وَيون  " :بول رحوم حوا الك وار قوال نفكا ت الدابة أتيت تىل أاب ه تر كي له ظلم أصوا ا  ا

هوذا هو  رسو ل ن صوويح البخواري "قْد أَلْران يون أَلوْرِت َي ُأمَّ هوا    "ض  ه اْللباين  "كنُت خصُاه خصاُ ه ي َم القيايةِ 
 .دولة اإلسالم هللا حاكم

 
صولى هللا -اللهوم ارجقنوا حاكًاوا يسوَ يق  يًوا أثور  بينوا  نين حيكانوا ويسوَ علوى خ،وا  -لل وعال أب يرجقنا- سأل هللا 
علينووا شوورارانن اصوور  عنووا شووراران  ولِ  علينووا َي رب  خيوواران و  توو ل ِ  نن اللهووم ارجقنووا حاكًاووا حيكانووا ابل وودل-عليووه وسوولم
ان واللهوم ارجقنوا يون حيَُ  نم فينا ابل دل وابل ق   وابإلميوابليوك ؛وارجقنا خ صولى هللا عليوه -م فينوا شورعك وسونة  بيوك كِ 

وصولى هللا وسولم وابرم علوى البروَ ن َي ربنوا   وم املو ىل و  وم النصوَ وي  د بنا تىل شري  ك َي رب  ال امل  ت ك -وسلم
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.مل ن أمج   واباد ا ربِ  ال االنذير وعلى آله وأصوابه 

 
 مت حباد هللا

 وت ضل ا هنا: ين دَيت ال،ريق تىل هللا يف يف قسم ت ريا الدروسشاهدوا الدرس للنرر على النت 
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