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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
بووه و س و ر

أع و اب ابا السووايع ال لوويم يوون الرووي،اب الوورليمن بسووم هللا الوورمحن الوورهيمن تب اباوود ا فاوود و س و
ِ
ضلل فال هوادي لوهن وأشوهد أب
وين يُ ْ
و اب ابا ت اىل ين شرور أ سنا وسيئات أعاالنان َين يهد هللا فال ُيض َّل لهن َ
تله ت هللا وهد شريك لهن وأشهد أب حما ًدا عبد ورس له.
َّ ِ
آينُ ا اتَّو ُق ا اللَّوهَ َه َّق تُو َقاتِِه َوَ َتَُ تُ َّن تَِّ َوأَ ُم ُّي ْسلِ ُا َب" آل عاراب.١٠٢:
ين َ
َ
"َي أَيُّو َها الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
وم ي ْنو ُهاوا ِرلوا ً َكِ ِ
َّاس اتَّو ُق ا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ين وَّ ْ ٍ
سوا ً ۚ َواتَّو ُقو ا
س َواهو َدٍ َو َخلَو َق ي ْنو َهوا ََْو َل َهوا َوبَ َّ َ َ
َ
ً
"َي أَيوُّ َها الن ُ
ونا َو َ
ِ
َّ َّ ِ
ام ۚ تِ َّب اللَّوهَ َكا َب َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا" النسا .١:
سا َلُ َب بِه َو ْاْل َْر َه َ
اللوهَ الذي تَ َ
ِ
"َي أَيوُّهووا الَّو ِوذين آينُو ا اتَّو ُق و ا اللَّ ووه وقُ لُو ا قَو و ً سو ِودي ًدا * ي ِ
صوول ْ لَ ُكو ْوم أَ ْع َاووالَ ُك ْم َويَو ْ ِو ْور لَ ُكو ْوم ابُ ُو بَ ُك ْم ۚ َوَيوون يُ ،و ِع اللَّ ووهَ
ُْ
َ َ
ْ َ
َ َ
ََ
ِ
ياا" اْلهزاب٧١:ن.٧٠
َوَر ُس لَهُ فَو َق ْد فَ َاَ فَو ْ ًَا َعظ ً
ي حماد صلى هللا عليه وآله وصوببه وسولمن وشور اْليو ر
أيا ب دن فإب أصدق ابديم ك اب هللا ت اىلن وخن اهلَ ْدي َه ْد ُ
حمداثهتان وكل حمدثة بدعةن وكل بدعة ضاللةن وكل ضاللة يف النارن مث أيا ب د:
يرهبًا بكم أيها اإلخ ٍ الكورام اْلهبوابن وأسولل هللا -لول وعوال -الوذي ع نوا سو ًَي يف هوذا اللقوا أب نا نوا بنبيِنوا -
صوولى هللا عليووه وسوولم -يف أعلووى لنووات ا ُْلود ب ضوولك وكريووك ت ووك ِ ْ وم امل و ىل و ووم النصوونن مث أيووا ب وود أيهووا الك ورام
اْلهباب يع هذ السلسلة امليا ة ال اضلة املباركة اليت ررف فيها عي ًا ابلكالم عن هبيبنوا و بينوا وقورٍ أعيننوا حماود

صلى هللا عليه وآله وسلمن وي نا أبير هللا -لل وعال -النيب -صلى هللا عليه وسلم -قائد.
النيب -صلى هللا عليه وسلم -قائدن َي هلا ين س ادٍ ه

كلم عن رس ل هللان َي هلا ين فرهوة هو

سواع عون رسو ل

ورل رسو ل هللا -صولى هللا عليوه وسولم -يف أف الوه وأق الوه وهياتوهن َي

هللا -صلى هللا عليه وسلم-ن َي هلوا يون لوذٍ هو
هلووا -وهللا -يوون هيوواٍٍ هو وويس هيوواٍ رسو ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم -أبيب أ ووو وأيووف و سووف وروهووف ود يوواي َي
رس ل هللا.
مشس و غربو ت وهبك يقرو ٌب أب اسف
وهللا يا طل و ٌ
ٍ
ع،س ت رأيو خيا ً ينك يف الكاس
مهاو بررب املا ين
و
ُ
و للسو ت ق ٍم أهدثهم ت وأ و هدي ف ب ُلالسف
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اللهم ِ
نا تىل ي م الدين.
صل وسلم وابرك على هذا النيب ال ريب اْلُيف وسلم
ً
تسلياا ك ً
النيب صلى هللا عليه وسلم تيام اْل بيا
أيها الكرام اْلهباب النيب -صلى هللا عليه وسلم -قائودن وم هو قائود الود يان هو تيوام الود يان هو تيوام اْل بيوا ش َّورفه
هللا -لل وعال -بذلكن يق ل -صلى هللا عليه وسلم -وه امل اضع كاا ثبو يف صبي يسلم وهوذ روايوة الذيوذي
وو لكووم أصوول ابووديم يف
وغوون ن الذيووذي وابوون يالووةن يوون هووديم أيب س و يد ا وودرين وصووببها اْللبوواين وكاووا قلو ُ
صبي يسلمن َّ
أب النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال:
ٍ
ِ
ِ
ِ
وو لو ائفن
آدم فاون سو ا ُ ت َّ َ َ
فخرن ويا ين ٍيب ي يئذ َ
"أَان سيِ ُد ولد َ
خرن وبيدي ل ا ُ اباد و َ
آدم ي َم القياية و فَ َ
وأَان َّأو ُل ين تَ ُّ
وأو ُل ُير َّ ٍع و ف ْخ َر."..
اْلرض و
فخر" " ..وأان َّأو ُل شاف ٍعن َّ
نرق عنهُ
ُ
َ
هكذا بينا -صلى هللا عليه وسلم -ه امل اضع لكن هللا -لل وعال -أوهى لوه ابلوك أ وه قائود اْل بيوا ن قائود اْل بيوا
كاا قال .وقائد اْل بيا عاليًان ف وف تلوك الرهلوة ال ظياوة الويت خورا النويب -صولى هللا عليوه وسولم -فيهوا يون يكوة تىل

بيووو املقوودسن مث رقووى تىل السوواا ن يكو ب النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -ب ضوول هللا -لوول وعووال -قائو ًدا لكوول اْل بيووا
واملرسل ن في ِ
تيايا.
َُ
صلف النيب -صلى هللا عليه وسلم -هبم ً
النيب صلى هللا عليه وسلم قائد اْلية

لكووس سوولعيس يف هووذ الليلووة يووع قيووادٍ النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -لأليووة اداديووةن للصووبابة الك ورام ولِ َاوون لووا
ورا همن ليُو َلِانوا النويب -صولى هللا عليوه وسولم -ويوُ َلِوم كول القوادٍ وكول الزعاوا وكول الرؤسوا وكول اْلَُيورا وكول امللو ك
كيف تك ب القيادٍ.
قوواد النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -اجليو ن وقوواد النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -اْليووةن وقوواد النوويب -صوولى هللا عليووه
وسلم -الكبن والص نن لكن النيب -صلى هللا عليه وسلم -علَّانا كيف تك ب القيادٍ يف أعلى درلاهتا.
قاد وه يُ َهى تليه ويع ابلك شاور الصبابةن بل وشاور النسا ن تلك هف القيادٍ.

قوواد النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -وابوورك ُكول ابوورك علووى عاوور وعلووى هياتووه تاب لو يووات رسو ل هللا ياتووو الوودع ٍ

وياتو الرسالةن ويع ابلوك قواد النويب يون وسوا امل واركن قواد النويب -صولى هللا عليوه وسولم -وهو يف يقديوة الصو ف؛
ليُو َلِم ال ُق َّ اد كيف تك ب القيادٍ.
قاد النيب -صلى هللا عليه وسلم -الصبابة وامل ذض أب يك ب ُيَو َ ِرغًا لل كنن ه القائدن أب يك ب ُيَو َ ِرغًوا لإلعودادن
هو القائوودن أب يكو ب ُيَو َ ِرغًووا لل خ،وويان هو القائوودن ويووع ابلووك قوواد وهو لووائعن قوواد وعلووى ب،نوه قود ُربِوا ابجوورن قوواد
وه مل أيكل ثالثة أَيمن ل ك ب رسالةً لكل ال ُق َّ اد.

ورا عوالفن ومل يَو ُقو ْدها يون أعواا اجلبوالن و يون
قاد النويب -صولى هللا عليوه وسولم -وقاتول يوع املقواتل فلوم نلوس يف ب ٍ
وسا الببارن ومل يَ ُكن ُيَ َخ ِيًان بل كاب وسا املررك يوُ َقاتِلن بل وأقرب الناس تىل املررك ه رس ل هللا -صلى
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هللا عليه وسلم.-
ر ْج ابن قاد النيب -صلى هللا عليه وسلم -وه أشجع الناس.
قاد فَ َاا فَورن ليُو ْر ِسل رسالةً تىل ال ُ
قائد ي در بل يوُ ْ ِيف ابل ه د.
وع ِا َل ابْلسبابن رغم أ ه ي اد على َين َسبَّب اْلسوباب؛ ليُو ْر ِسول رسوالةً
قاد النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقد خ،ا َ
ل ُك ِل ال ُق َّ اد " َوأَ ِع ُّدوا".
وعلَّق قل ب أصبابه بربه به.
قاد النيب -صلى هللا عليه وسلم -وقلبه ُيَو َلِ ٌق ابان َ
قواد النوويب -صولى هللا عليووه وآلوه وسوولمَّ -
وراب سويًان وأ روول
ووّفن وَرع اْليول يف قلو ب أصوبابهن قوواد وهوارب عو َّ
ودو ه ً

ه عاليًا ََي يا بيق ل ا يف كل اجلي فيه هالة امسها القسم امل نو ي و بيس ُّوا ها تيوه الرونوب امل ن يوةن قواد النويب -
صولى هللا عليووه وآلووه وسوولم -وقوود قو َّودم وقوود أعو َّود وقوود أ روول الروونوب امل ن يووة يف أصووبابهن فووزرع اْليوول يف قلو هبمن ورفووع
شلهنم.
هذا ه القائدن ليُو ْر ِسل النيب -صلى هللا عليه وسلم -رسالةً تىل ُك ِل َين يق د؛ ليُو َلِ َاه كيف تك ب القيادٍ.
قاد النيب -صلى هللا عليه وسلم -فاوا وضوع علوى صودر النياشو و علوى أك افوه النسو ر و السوي فن تمنوا محلهوا يف
يد ن والنيراب الذي و ِ
ضع على صدر ين ربه لل وعال ه سيد اْلول واْلخرينن أبيب أ و وأيف َي رس ل هللا.
ُ
قاد وه كبن ِ
الس ِن -صلى هللا عليه وسلم -فاا ترفَّع عن أهودن بول تسواول يوع ُكو ِل الروبابن أبيب أ وو وأيوف و سوف
ِ
ولاهد بُ ْسن ُخلُق أبيب أ و وأيف َي رس ل هللا.
َي رس ل هللا .قاد ب ُ
لاهد بر َّدٍن َ
اضعن وقاد ب ُق َّ ٍن َ
ضو َّ
ُحمَ ٌ
ادٍ ت رسو ل هللا -صولى هللا عليوه وسولم-؛ ْل َّوه تربيوة ربوه -
ال أب ترل يف البرر َين ناع ب تلوك الصو ات املَُ َ
وعال .-النيب -صلى هللا عليه وسلم -القائد.
َل َّل َ
صف امل ِ
القائد ال ادل املُْن ِ
اضع

ختيَّول أربو ٌوع ووسو ب سوونةن النوويب عنوود كووام سوونة أرب ووة ووسو سوونة يف غووزوٍ بوودرن ت لَّاو ا القيووادٍن يف غووزوٍ بوودر النوويب

عند أرب ة ووس سنةن اهسب ها كد ن أان هسب هان أرب

سنة بقى يبن  ١٣سنة يف يكةن يبقى كوام تالتوة ووسو

سوونةن وغوزوٍ بوودر سوونة واهوود هجريووةن يبقووى كووام سوونة أرب ووة ووسو سوونةن يقو د النوويب وهو أرب ووة ووسو سوونة ويرووف
النيب ين املدينوة ل ايوة بودرن يون املدينوة لبودر كوام كيلو  ٢٠٠كيلو ن اسولل ا أهول املدينوة ي رفو ا يون املدينوة لبودر ٢٠٠
ونان سوب
كيلو ن خيوورا النويب -عليووه الصووالٍ والسوالم -ي ووه  ٣١٥صوبايب تقريبًووان وي هووم سوب ب ب و ً

عوولن فبيسوولل هم

كيف كن م تركب ب

وابديم اثبو يف ُي ْسنَد أمحد ين هديم ابن يس دن وكذلك عنود ابواكم يف املُ ْسوَ ْد َركن وهو تسوناد صوبي ن َّ
أب ابون

يسو د قووال" :كنووا نوواوب ثالثووة علووى ب وون "..ت لاو ا القيووادٍن كنووا نوواوب ثالثووة علووى ب وونن ي ووس تيووه ي ووس تالتووة يوون
الصبابة على علن ي ال ا تيه ت لَّمن واهد يركب اجلال مبقدار قرا ٍ لز ين القرآبن يوا عنودمهس سواعاتن وب ودين
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ينووزل وال وواي يركووبن واللووف كوواب راكووب ينووزل ويرووف مبقوودار لووز ن وال الووو يركووب وا تنو ير و ا مبقوودار لووز ن والرابووع
يرووف اجلاوول فاضووف علروواب يسوذي مبقوودار لووز ن يقو ل ابوون يسو د" :كنووا نوواوب أو اقووب ثالثوة علووى ب وون" طووب
والنوويب أكيوود طب ًووا يف عوول واهل و دا واجلاوول ي ه و َّ ل عليووه وي وري وه و يف ال ونُّص ومحايووة وهراسووة وقُو َّدام ووران خووالصن
خووالصن كوواب النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم-ن كوواب رفي َقوف رسو ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم -علووى الب وون علووف بوون أيب
طالبن وأب لبابةن ي س النيب ََي الناس ََي الناسن تلك هف القيادٍ.

أ و ي خيل َي أخف أ و ي خيل النيب -عليه الصالٍ والسالم -يرف لنب الب ن هنان وعلوف بون أيب طالوب هنوان وأبو
لبابة راكب والنيب ياشف على رلله يف الذاب يف الصبرا وه أرب ة ووس سنةن هف دي القيادٍ.
طالب َييلَف رس ِل َِّ
كل ٍ
بن أيب ٍ
اَّلل صولَّى َّ
اَّللُ علَي ِوه
"كنَّا ي َم بد ٍرن َّ
ثالثة علَى ب ٍن -أي يَ اقَب َبَ .-وكا َب أب لبابةَ ُّ
وعلف ُ
قال فَكا َو عقبةُ رس ِل َِّ
اَّلل صلَّى َّ
ليظل راكِبًا."..-
وسلَّ َم َ
نك َّ -
اَّللُ علَ ِيه وسلَّ َم فقا لهُ َف ُن منرف َع َ
ُ
فقال علف بن أيب طالب وأب لبابةَ" :ي رس ل هللان اركب أ و وفن منرف عنك"ن علف بن أيب طالوب عوارف كواب عنود
كووام سوونة كوواب عنوود  ١٩سوونةن يف أوا ق تووهن شووابن فقووال لووهَ :ي رسو ل هللان أوً أان قريبووكن وأان ي نوواَل عوون صووييبن
وأان ي س أ و رس ل هللان وأ و ابن عافن وأ و هبييبن وأ و سيدين وأان شاب وأ و أرب ة ووسو سونةن وأبو لبابوة
كذلكَ" :ي رس ل هللان اركب أ و وفن منرف عنك".
فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم -ليُو ْر ِسل ِ
الر َسالة ل ُك ِل القادٍ يوُ َلِ ُاهوم كيوف تكو ب القيوادٍن قوال النويب -عليوه الصوالٍ
هسون اْللبواي تسوناد ن فاروى رسو ل هللا
والسالم" :-يا أ ُاا أبق ل يىن علَى املر ِف و أَان أبَغوىن عو ِن اْللو ِر ين ُكاوا" َّ
اضوعن كيوف تكو ب القيوادٍ ابل ودلن كيوف تكو ب القيوادٍ يوع
وغرب قديه يف الذاب؛ لويُو َلِم النواس كيوف تكو ب القيوادٍ ب ُ
املساواٍن كيف تك ب القيادٍ يع اإل صافن هذا ه رس ل هللا صلى هللا عليه وآله وصببه وسلم.

القائد يوُ َلِق قلبه وقل ب أصبابه ابا
أعودن والقائوود
يوُ َلِوم النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -القوادٍ كيووف تكو ب القيووادٍ عاليًووان فالقائود ي اوود علووى قُو َّ تووه وت ْب َ
ومهَّه كله بساهة ال َق ي وتب لهز سهن ب يدي غزوٍ بودر الصوبابة عنودهم ي ركوة الصوب ن ق وال الصوب ن
يوُ ْل ِقف ِمحْلَه َ

الراهوةن النويب يوا انمن قوام النويب الليول ي ضورع ربوهن يسولل ربوه طو ل الليول يوع
فناي ا ابلليل ي جهزوب هياخدوا قسا ين َّ
الصب ن ليُو َلِم القادٍ الَّو َلُّق ابان سنال هللا -لل وعال -وهد .
تب فيه ي ركة ُّ
َّتَيك أ ْب تَو ْنظُور تىل ق َّ تووكن لَ َّاوا ظوور الصووبابة تىل قو َّ هتم يو م ُهنو وأُ ْع ِجبو ا أب سووهم خسووروان فووروان لكوون القائوود يووا فوور
صلى هللا عليه وآله وسلم.
وائال ربووه -لوول وعووال -أ ْب
ض و ِر ًعا ربووهن سو ً
النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -يف ي ركووة بوودر يق و م يف ل و ف الليوول داعيًووا ُيَ َ
ِ ِ
ور ْللِهووم وع ووادهم وقو َّ هتم وي هووم ألووف لنوودي وي هووم فو ارس
ينصوور ن وبو يوودي امل ركووة خووالك ولوود املروورك َو ْيلهم َ
ضو َ َ ة قِلَّوةن ف ض َّورع
وي هم ور وي هم كل ال َّدٍ خرل ا للق الن والنيب خورا يون البدايوة ل ون ق والن ورأل أصوبابه ُي ْسَ ْ
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النوويب لربووه يووادًا يوود تىل السوواا هووب يهوور بيوواض تب،يووه وسووقا الووردا يوون علووى ك ووه -صوولى هللا عليووه وسوولم-ن لويُو َلِم
ص ور ت ابان ولوون تُ وواب تىل ب و ب هللان ولوون تُو َ فَّوق ت ب فيووق هللان ولوون
القووادٍ سوونال هللا -لوول وعووال -النَّ ْ
ص ورن فلوون تُو ْن َ
س َّدد ت ب سديد هللان ولن يُ ْك ِرَيك أه ٌد ابلنصر يهاا كا وو ق َّ توك فوالق ٍ يون هللا -لول وعوال-ن " َيون َكوا َب يُ ِريو ُد الْ ِ َّوزٍَ
تُ َ
ِ
ِِ ِ ِ
َّ
ب لَ ُك ْم" آل عاراب.١٦٠:
فَللَّوه الْ َّزٍُ َعي ًا" فاطر" .١٠:تِب يَ ُ
نص ْرُك ُم اللوهُ فَ َال غَال َ
هو دا القائوودن يوُ َلِوم َيوون َ ووه َّ
أب هللا َ -لو َّل وعووال -هو الووذي سينصوورن وبيوود اْليوور كلووه -سووببا ه وت وواىل-ن لو القووادٍ

عرف ا الكالم دا يس هويهاهم بقوىن يوس هويهاهم طيواراتن و دابابتن و و وين و هيودروليسن و قنابولن و
غ اصاتن و ص اريخن و طائراتن خالكن سي لَّق ابا -لل وعال.-

عارف ال الح البسيا أول يا أيريكا طل و ال،يارٍ الرب  F18وضربو هبا تخ ا نا يف ال راقن املرل ب قاي ا قوال ا
أيريكا ي اها  F18دي ب رف ياركة ال ا لة اللف أ و بسها وأ و ياشفن يا ب ظهر يف الورادارن دا ال،يوارٍ دي لو
طلع هلا صاروخ علراب يضرهبا ب ،لَّع صاروخ يضواد يضورهبان وصواروخ ضود يضورب القاعودٍ اللوف طلوع ينهوان أيريكوان
أ و ب كلم يف تيه.

طلع واهد فالح بسيا كد ي لق ابا يوُ َلِم القادٍن قال هلم :أان عاوَ أسلل سنال هف ال،يارٍ دي ف ق ربنوا و َوو
ربنا قال ا :طب ًا َو ربنان قال :تابب فالذي ف قها يلكها وهو ي نوان خوالكن هو دا القائود الوذي يوُ َلِوق قلو ب َيون
ي ه ابا -لل وعال -عاليًان يس يق ل هلم ادع ا ربنا وه قاعد يررب ورٍن يس يق ل هلوم عنودان هورب بكور وهو
قاعوود سووهراب يووع النسووا ن خووالصن تمنووا النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -يووع املسوولا ه و يق ي و ب يق و م ي هوومن ه و
ي برك ي برك ي همن ه ن ع ال اهد ينهم ن ع ي هم صلى هللا عليه وآله سلم.
فالنيب ب يدي امل ركوة يناشود ربوه -لول وعوال-ن يناشود ربوه هوب يهور بيواض تب،يوهن ويف صوبي البخواري يون هوديم
عار سقا ردا النيب ين على ك ه على اْلرضن وال زيه الصديق ين ورائه يون ك ورٍ تَو َلُّوق قلوب النويب -صولى هللا عليوه

وسوولم -ابا وسووناله ربووهن امسووه اسو اثة يناشوودٍن ت لَّوم الصووبابة يوون القائوود ا سو اثة ابان النوويب هو اللووف عاوول اْلول
كد .

"ملا كاب ي م بود ٍرن ظور رسو ُل ِ
وفن وأصوبابُه ثالمثائ ٍوة وتسو ةَ عر َور رل ًوال.
هللا صولَّى هللاُ عليوه وسولَّ َم تىل املرورك وهوم أل ٌ
ُ
يب ِ
يد ي َديوه فج ول يه وف بربِوه :الله َّوم أَ ِِ ْوز ا يوا وعودتَس .الله َّوم ِ
هللا صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم القبلةَ .مث َّ
آت يوا
فاس قبل ُّ
ِ
ِ
ِ
قبل
وعدتَسَّ .
اللهم تب هتلك هوذ ال صوابةُ يون أه ِول اإلسوالم تُ بو ُد يف اْلرضن فاوا َال يه وف بربوهن يوادًا ي َديوهن يسو َ
القبلووةن هووب سووقا ردا ُؤ عوون ينكبَيووه .فوول أب و بك و ٍر .فلخووذ ردا َ فللقووا علووى ينكبَيووه .مث ال زيووه يوون ورائِووه" صووبي
يسلم .قال َي ربن َي ربن اللهم تب هتلك هوذ ال صوابة يون أهول اإلسوالم فلون تُو ْبَود ب ود اليو م يف اْلرضن اللهوم أِوز
ا يا وعدتسن اللهم آتس يا وعدتسن يَ َّل يناشد ربه هب ت لَّم الصبابة ِين القائد عاليًان فاس اث ا ابا -لول وعوال-
وسجل القرآب هذ الذبيةن وهذا الَّو َلُّم عاليًان فقال هللا -لل وعال" :-تِ ْاب تَ ْسَ ِي ُ َب َربَّ ُك ْم" ي الكول وأوهلوم رسو ل
َّ
ِ
اب لَ ُك ْم أَِي ُُِ ُّد ُكم  "...اْل ال .٩:تىل آخر اآلَيت.
هللا القائدن "تِ ْاب تَ ْسَ ي ُ َب َربَّ ُك ْم فَ ْ
اسَ َج َ
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القائد الرجاع وسا امل ركة واْلقرب لل دو

هووذا هو رسو ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولمِ -يون أيوون يقو د رسو ل هللا امل ركووة القائوودن فو
ابلصبَة اللف يا ختذقها القنابلن حمود بينوزل فويهم امل ركوة أيوا رسو ل هللا
وي ََّ،اٍ َّ
غرفة عاليات يدف ة َو اْلرضن ُ
القو اد القووادٍ بي الو ا هلووم

يدافع عنهن وهللا -لل وعال -هاييهن ه كودا َي تخ ا نوان دا الو ا يون أوليوا هللا ربنوا
فينزل امل ركة وهللا -لل وعال-
ٌ
وادل ا وليًووا فقوود آاب ُووه اببو ِ
ورب" كاووا يف ابووديم القدسووف يف صووبي البخوواري يوون هووديم أيب
بيبووارب عنووه "يوون عو َ
هريوورٍن فاووا يوونكم يووس وا دا وويبن دا رس و ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم -القائوودن هووذا رس و ل هللا -صوولى هللا عليووه

وسلم -القائد يق د امل ركة ين وس،هان ف

يف النُّص.

ِ
ولس"..
امسوع دي بقووىن علروواب ت وورف رسووالة للقائوودن يقو ل الووربا كاووا ثبووو يف صووبي يسوولم" :كنووان وهللا تابا امحو َّور البو ُ
َتزقووون واْلشووال تق َّ،ووو والووديا ا روورتن
ي ووس تيووه ي ووس اش و د ال و طيسن ي ووس الوورؤوس ت،ووايرتن ي ووس الب ،و ب َّ
ِ
ِ
ولس َّقوف ب ِوهَّ .
وجاع ينوا للوذي ُهواابل ب ِوه .ي وس
وتب الر َ
وخالك املررك ين كل يكابن يق ل" :كنان وهللا تابا امح َّور الب ُ
خّ ورا النوويبن يووس القائوود اللووف عايوول قو ات دفوواع أوىل وخووا أول وخووا ي دا
ويب صولَّى هللاُ عليو ِوه وسولَّ َم"ن سو َّ
النو َّ
البلس َوَّ ِقف برس ل هللا -صلى هللا عليه وسلم-ن هذا هو القائودن
النيب سه يف النُّصن دا بيس خبُّ ا ورا ن ُكنَّا تابا َّ
امحر ُ
يا فَو َّر.
هذا ه القائد -صلى هللا عليه وآله وصببه وسلم -أبيب أ و وأيوف و سوف َي رسو ل هللان وسوا امل ركوة يودافع ي هومن

ص وب رس و ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم -ي و م أُ ُه ودن الصووبابة الكبووار
يقاتوول ي هوومن ي ويس ي هوومن يُصوواب ي و لهمن أمل يُ َ
صو ِ ُدو َب َوَ تَو ْلو ُو َب
ال ظامن بدوب أمسا ن ال ُكل فرن ال ُكل لرل على لبل أُ ُهود وي،لوع هوراببن كاوا س َّ
وجل القورآب" :تِ ْاب تُ ْ
َه ٍد" آل عاراب .١٥٣:حمد َّ
فكرن النيب يا فر ي م أُ ُهدن وقف النيب -صلى هللا عليوه وسولم -يف امل ركوة وهود
َعلَ ٰى أ َ
الص َبابة هب لَ َّاا قُِلُ ا وقف النيب يقاتل وهد ن ختيَّلن ه دا القائد.
وي ه َعْ ٌع ين َّ
يس ََي يا بيق ل ا ُقاتل هب آخور َو َ وس لكومن ن هوب آخور سوف ان أان أولكومن يقاتول النويبن ي ُّور الصوبابة ويقوف
النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -يف امل ركووة يُقاتوول وينووادي علووى الصووبابة :هلا و ا تان هلا و ا تان ت ووال ا قوواتل ان ت ووال ا

داف و ا عوون رس و ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم-ن فوولتى طلبووة بوون عبيوود هللا وأر اثووىن عروور رلو ًوال يوون اْل صووارن ولووا

املررك ب يريدب قَو ْل النيب -عليه الصالٍ والسوالم -الوذي دخول ابديود يف ولن يوهن هلقوات امل ور دخلوو ات ورَت يف
خو َّودي النوويب -عليووه الصووالٍ والسووالم-ن ُشو رأسووهن ديوواا النوويب ات بووون ُك ِسو َرت رابعي ووهن اْلسووناب اْلرب ووة اللووف َووو
اتكسروان أُ ْد ِيف عقبهن وقع يف اب رٍ ِ
وش ْيع َّ
أب النيب -صلى هللا عليه وسلم -يواتن وقوع يف اب ورٍ خوالك كل وه ا ودفن
عليه الصالٍ والسالم.-رلال يونهم طلبوة
وقام النيب -صلى هللا عليه وسلم -يُقاتل ينادي على الصبابة هب ال ا ا عليهن ال اع اثىن عرر ً
بون عبيود هللان قوال النويب وقود رأل املروورك قاصودين رسو ل هللا -صولى هللا عليوه وسوولم -يريودوب ق لوهن قوال النويبَ :يون
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ويل يوُدافع عون رسو ل هللا هوب قُ ولن فقوال النويب
يردهم عنا وله اجلنةن أو يك ب ي ف يف اجلنة فقام واهد ين اْل صار َّ
يورٍ اث يووةَ :يون يوورد هون َعنَّوا ولوه اجلنووة أو يكو ب ي ووف يف اجلنووة فقوام ودافووع عون رسو ل هللا هوب قُِولن قُِول اثووىن عروور
رلو ًوال يوون اْل صوار وبَِقوف طلبووة بوون عبيوود هللان قُ َِ ،وو يوود ن مث قُ َِ ،وو أصوواب هن وق وو أيووام رسو ل هللا وهو يقو ل هووس
وو بِسو ِوم َِّ
اَّلل لرف ْ َ ِ
واس ينظوورو َب" هسونه اْللبوواين وبَِقو َف رسو ل هللا
هوس هسوونًا هسوونًان قووال النويب" :لو قلو َ
وك املالئكوةُ والنَّو ُ
يوُ َقاتوول يووا فَ و َّر وسووا امل ركووةن هووب ا بووه الصووبابة ورل و ا ُيوداف عوون رسو ل هللان ويووا فَ و َّر رس و ل هللا -صوولى هللا عليووه
وسلم -هذا ه القائد وسا امل ركة.
القائد ل لاع ش به يك ب أول اجلائ
لو لوواع َّ
الرو ْ ب يكو ب هو أول َيون لوواعن يووس يركووب أفخووم سوويارٍ ويق و ل هلووم اشو ل ا علووى عربيووة فو لن يووس َيكوول
أهسن أكل لاي له سخن ين فر سا والر ب يس قف س س ب ُ ْ لُهن النيب -صولى هللا عليوه وآلوه وسولم -لواع ثالثوة

أَيم ي و م اْله وزابن الصووبابة ل ووا ي والنوويب أك وورهمن الصووبابة بيب ووروا اْلرض وأول واهوود ه وور النوويبن الصووبابة ل و

ت ب ا ين ابَْ ر ييجف النيب ه رن ختيَّلن رس ل هللا هال الذاب بيود ن يلوم الوذاب كود يف ال َّو ْ ب ب اعوه ويروف يرييوه -
عليه الصالٍ والسالم-ن ومل أيكل ثالثة أَيمن كاا قوال لوابر بون عبود هللا كاوا يف الصوبيب يقو ل" :ولَبِ نوا ثالثوةَ َّأَيٍم
َذو ُق َابواقًا "..صبي البخاري.

تالت أَيم يا أكل سن لابر بن عبد هللا بيق ل تالت أَيم يا أكل س و ُش ْل أش ال شاقةن ه ر خندق سو ة يوذ يف تالتوة
يذ ه ال املدينةن امل روض ي ب ر يف  ١٢ي م ه رو يف أرب ة أَيمن أش ال شاقَّةن النيب وسا اب ور لو وق وو صوخرٍ
ص بة يس ،يع أق َي الرلال ضرهبا أيت ا برس ل هللا ليضرهبا النيب -عليه الصالٍ والسوالم -بيديوهن هو اللوف ه رهوان
وهال النيب الذاب -عليه الصالٍ والسوالم -وهو لوائع وصوو ب،نوهن وعنود كوام سونة النويب عنود سو ة ووسو أو
قارب الس
سب ة ووس سنةن َ

ين عار وي ل هذا

فلاا ظورت لرسو ل هللا رأيوو النويب لائ ًوا مل يَو ُذق َاب َواقًوا ثالثوة أَيم فرأيوو يوا
يق ل لابر وه ل ابن لابر ل ابن قالَّ :
صرب ا عليهن النويب ل واب وأان ل وابن تمنوا أان أصورب النويب يوا أقودر أصورب تب يكو ب هبيويب ل وابن فلسورع لوابر تىل
َول وه عنوودك ط وام آ عنوودي ط وام يك ووفن يو

رسو ل هللا ورلول أو رللو ي وهن ي ووس عنودي عنوواق فرخوة و هالووة

ص نٍ كد قد ال رخةن تك ف ي ي س اقسواها أرب وةن خود أ وو ُربوع َي لوابرن والنويب ُربوعن وأبو بكور ربوعن وأان ُربوعن
ل لاب عُ َار يبقى أان يس هاكل و كل أ و ربع.

لكوون القائوود يرووبع ولنو د لووائ بن عل،و ل النوويب -عليووه الصووالٍ والسووالم -قووال :طهيو م ال ،ووام أعووددا ال ،ووام
قووال اابهووب و َُْ و ِدث شوويئًا هووب آتيووكن للجوويس كلووهَ :هلُ ُّا و ا فو َّ
وإب يف بيووو لوواب ٍر ط ًايووان أيكوول النوويب هووب أيكوول
اجلوويسن ي،هووف النوويب بيوود ن يووذب النوويب بيوود ن يسوولخ النوويب بيوود ن ي ج ون النوويب بيوود ن يوودفع النوويب ليخبووز بيوود  .وي ضووع
ال ،ووام يف بيووو لووابرن يووس هو اللووف يق وود َيكوول اْلولن ن دا النوويب يقو ل" :ادخلو ا و تضوواغ ،ا"ن ليلكوول اجلايووع مث
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نلس النيب يع لابر ليلكل يا بقفن ويقسم على بي ت املدينةن ليُ ،ف النيب رسالةً تىل كول القوادٍن هكوذا يكو ب القائودن
ن ع ه ن ع َّ
الر ْ بن ن ع ه ن ع املسلا ب هذا ه القائد أبيب ه وأيف صلى هللا عليه وآله وسلم.
القائد ي ُّر و يهرب يف اْلَيات
وجلها القوورآب " َويَو و ْ َم ُهنَو و ْ ٍ ۙتِ ْاب أَ ْع َجبَو و ْ ُك ْم َك ْ و َورتُ ُك ْم فَولَو ْوم تُو ْ و ِن
القائوود ي وورن ف ووف أهلووك اللبظووات ي و م ُهن و ن كاووا سو َّ
ِ
ض ِمبَا ر ُهبَ ْ َّ
ض
ضواقَ ْ
ضاقَ ْ
ين" ال بوة .٢٥:بصوي ة اجلااعوةن " َو َ
َعن ُك ْم َش ْيوئًا َو َ
و َعلَ ْوي ُك ُم ْاْل َْر ُ
و َعلَْي ُك ُم ْاْل َْر ُ َ
وو ُمثَّ َول ْي و ُم ُّيو ْدب ِر َ
ِ
ِمبَا ر ُهبَ ْ َّ
ين" الكالم مل للكلن القائد ن رس ل هللا يا فَورن وقف النويب وهود يو م ُهنو ن وهو ينوادي:
َ
و ُمثَّ َول ْيو ُم ُّي ْدب ِر َ
ِ
بن أان ابو ُون عبو ِود املَُّ،لِو ِ
وب" صووبي البخووارين أان النوويب كووذبن أان ابوون عبوود امل،لووبن وال بَّواس يسوواع
"أان النو ُّ
ويب كووذ َ
كاليه فينقل كاليه بص ٍ
ت ٍ
النيب َك ِذب أان ابن عبود امل،لوبن فيسواع الصوبابة فيولت ب لرسو ل هللا هوب ي وز
عالن أان ُّ
هللا -لل وعال -املسلا يرٍ اث ية.
هذا ه القائدن القائد َعلَّق قل هبم ابان القائود شواركهم يف امل ركوةن القائود َمحَول ي هوم الوذابن القائود لواع ي هوم هيوم
لاع ان ويا شبع ت ب ديا شب ا.

القائد يزرع اْليل يف قل ب أصبابه
القائوود يووزرع اْليوول يف قل و ب أصووبابهن يووس يق و ل هلووم اهنووا فق ورا ن اهنووا أَيينووا َف وون اهنووا يووس قي و انكوولن أان
ي نديسن القائد يق ل" :قُل ُكل ِين ِع ِ
ند اللَّو ِوه" النسوا ٧٨:ن القائود يوزرع اْليولن يوا تقلقو ربنوا هينصورانن يوا تقلقو
ْ
ْ
ربنا هي ،انان يا تقلق ربنا هي نينان يوا تقلقو ربنوا هي سوع علينوان يوا تقلقو ربنوا هي وزانن يوا تقلقو ربنوا هوياكن
لنان هذا ه القائدن يزرع اْليل يف قل ب أصبابه.
يف ي ركة بدرن الكل خايفن ال ُكل قلقابن الكل ت بابن والنيب يبررهم يق ل:
" َسيُو ْه َزُم ا ْجلَ ْا ُع َويوُ َ لُّ َب ُّ
هزي ا وهيهرب ان يبررهم النيب -عليه الصالٍ والسوالم -يف امل ركوةن لويُو َلِم
الدبوُ َر" القار٤٥:ن هيُ َ
القووادٍ كيووف تووزرع اْليوول يف قل و ب اجلن و دن هووف دي بقووى اجلهووات امل ن يووةن هووف دي ابوورب امل ن يووةن ه و دا النصوور
الن سفن يق ل النيب -عليه الصالٍ والسالم -للصبابة وهو يرون تىل يو اطن يف اْلرض .." :هوذا يصورعُ ف ٍ
والبن قوال:

ِ
اْلرضن ها هنا وها هنا "..بيق ل هلم أب لهل اللف ا ا خواي
ويضع ي َد على
ُ
وع بة دا هيُو ْقَلن يس هيُو ْقَل بَسن دا هيُو ْقَل هنان ودا هنان ودا ه ال الرجر دان قال أ س كاا يف صوبي يسولم:
يد رس ِل ِ
هللا صلَّى هللا ِ
ط أهدهم عن ي ض ِع ِ
عليه وسلَّ َم".
"فاا أيا َ
ُ
ينوه دا هياو تن وال ليود دا هياو تن

هو دا القائوودن يهاووا تَ ُكون الروودائد يف امل ركووة يوُبَ ِرور أصووبابهن يف ي ركووة اْلهوزاب الصووبايب خووايف -أعو َّوزك هللا -يووروح

خّن خووايف يووروحن ويووس قووادر يووروح يوون شوودٍ
يقضووف هال ووهن عوواوَ يقضووف هال ووه ي ووس بووس عرورين تالتو يووذ يسو َّ
َّ ِ
آينُو ا اابْ ُك ُوروا ِ ْ َاوةَ اللَّو ِوه َعلَ ْوي ُك ْم تِ ْاب
الربدن وشدٍ الري ن وشدٍ اجل عن وشدٍ الرعبن كاوا س َّ
ين َ
وجل القورآبََ " :ي أَيوُّ َهوا الوذ َ
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ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ
َسو َ َل
نا * تِ ْاب َلوا ُوُكم يون فَو ْ ق ُك ْم َوي ْون أ ْ
َلا َتْ ُك ْم ُلنُ ٌد فَل َْر َسلْنَا َعلَْي ِه ْم ِرهًا َو ُلنُ ًدا ملْ تَو َرْو َها ۙ َوَكا َب اللوهُ مبَا تَو ْ َالُ َب بَص ً
و الْ ُقلُ ب ا ْبنَ ِ
و ْاْلَبْصار وبولَ َ ِ
ِين ُكم وتِ ْاب ََاغَ ِ
ك ابْو ُلِ َف ال ُْا ْنِينُ َب َوَُلْ ِزلُو ا َِلْ َوزا ً َش ِودي ًدا"
ال َر َوتَظُنُّ َب ِابللَّ ِوه الظُّنُ َان * ُهنَالِ َ
ُ َ
َ ُ ََ
َْ
اْلهزاب.١١:٩:
ُهنووا تظهوور براعووة القائوود حماوود -صوولى هللا عليووه وآلووه وسوولم -ليُوبَ ِرور هوون وسووا الزلزلووةن وسووا َي وواب اْلع و ُ ن وسووا
ا ف والرعبن ليزرع يف قل هبم اْليلن ليلر النصر ب د ابلك ين هللا -لل وعال.-
الرامن ِ
وهللا تي َْلُبْ ِ
يو َي اتي َ ِ
ص ُور قصو َرها ابُ ْا َور السواعةَن مث ضورب ال ا يوةَ
يضرب النيب اْلرض فيق ل" :هللاُ أكربُ أُ ْع ُِ ،
وارسن ِ
وهللا تي َْلُبْ ِ
وو ي وواتي َ فو ٍ
ويبن مث ضوورب ال ال وةَ
فق،ووع ال لُو َ
اآلخو َور فقووال :هللاُ أكووربُن أُ ْع ِ،يو ُ
وم َ
صو ُور قصو َور املوودائ ِن أبو َ
ِ
بسم ِ
ِ
وقالِ :
اب صن ا َ يون يكواي هوذا
هللان فق،ع بَِقيَّةَ ابَ َج ِر فقال :هللاُ أكربُ أُ ْع ُِ ،
يو َي اتي َ اليَ َا ِنن وهللا تي َْلُبْص ُر أب َ
هسن تسناد ابن هجر ال سقالي .أو كاا قال النيب -عليه الصالٍ والسالم.-
الساعةَ" َّ

هو دا القائودن يوا بييلسوسن يوا بيقو هلاس اهنوا هن اوول تيوه يوع أيريكوان دي أيريكوان اهنوا يا قودر فوارب تسورائيلن
واب فَوِإ َابا َد َخ ْل ُ ُاو ُ فَوِإ َّ ُك ْم غَوالِبُ َب ۙ َو َعلَوى اللَّو ِوه فَوَو َ َّكلُو ا تِب ُكنو ُم
القائد يزرع اْليلن كاا قال ت واىل" :ا ْد ُخلُو ا َعلَ ْوي ِه ُم الْبَ َ
ُّي ْنِينِ َ " املائدٍ.٢٣:
هذا ه القائدن القيادٍ قدوٍ.
القائد يُراور أصبابه

النيب -صلى هللا عليه وسولم -يوُ هى تليوهن عوارف ي وس تيوه يو هى تليوه ي وس ي ويس قورار هي،لوع ت صو ن إلب هو يون
ف قن ي يس قرار هي،لع ت ص ن ي هى تليوه ُون ي لوم ال يوبن يو هى تليوه ويوع ابلوك يوُ َلِوم القوادٍ كيوف تكو ب القيوادٍ
فيُرووا ِورن يسوواع أاب بكوورن تيووه رأيووك اوول ايووه يووع تب النوويب عنود القورار الصووائبن َيخوود رأي عاوور يووع تب النوويب عنوود

القرار الصائبن َيخد رأي املهالرين ورأي اْل صار .كاا هدث يف ي م بدر قام النيب -عليه الصالٍ والسوالم -هودثهم
َّ
َّ
سنَان لكن النويب -عليوه الصوالٍ والسوالم-
إبب فيه ي ركة وتب فيه ق الن تكلم أب بكر وللسن تكلم عار وللسن وأَ ْه َ
بال ا الَّبِ َةن اللوف ُهو َّم بلودهم
عاوَ يساع ين اْل صار اللف ُهم أك ريةن اللف ُهم اللف داف ال ل سن اللف ُهم اللف ي َّ
صد ب د ابلك.
املدينة ُكن تُو ْق َ
هب قوام املقوداد بون اْلسو دن النويب بيرواور اول ايوه قوالَ" :ي رسو ل هللان وهللا لو ُخضوو هوذا الببور ضونا ي وكن
ولو ِسورت بنوا تىل بوورك ال اواد ِ
لسو ْران ي وكن وهللا َي رسو ل هللا "..كوالم ط يوول هلو ن النوويب ملوا رأل ابلووك وهو بيروواورهم
ْ
ورأل رد املقووداد تب اهنووا ي وواك َي رسو ل هللا ُسو َّر النوويب -صوولى هللا عليووه وسوولم -بووذلكن ا ،لقو ا علووى بركووة هللان فجووا
النصرن ولا ال ز وال اك .
يروواورن ن دا بيروواور ب وود امل ركووة يف أسوورل بوودرن رغووم تب النوويب -عليووه الصووالٍ والسووالم -ييوول تىل رأي ُي َو َّ هووب
أخذ النيب أبير هللا -لل وعال -برأي عارن ووافق القرآب رأي عار.
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ن دا أعجوب يوون كوودان النوويب القائوود يُرواور ايورأٍن يروواور ايورأٍن يو م ابديبيوة يسووارع الصووبابة تىل ابَْلوق والووذب
كاا سارع النيب -عليوه الصوالٍ والسوالم-ن يودخل تىل ايرأتوه يقو ل هلوا :أم سولاةن َّ
تب الصوبابة خخَّوروا يف تن يوذ اْليورن
النيب قال :اهلق ا واابب ان فاا هلق أه ٌد و ابب أهدن بيراورهان بيراور ايرأٍ.
ف قو ل أم سوولاةَ" :ي رسو ل هللان اخوورا و ََُو ِدث أهو ًدان وا ْدعُ هالقووك فليبلووق رأس وك وااببو َهو ْديك"ن فيسوواع النوويب
فلا وا رأل الصووبابةُ فِ ْ و َل رس و ل هللا -صوولى هللا عليووه وسوولم -اببَْل وق والو َّوذبْ قوواي ا
ملر و رٍ اي ورأٍن ويك و ب فيهووا ا وونن َّ
وتضاغ ،ا ي س ين َّ
شدٍ الزهامن ي س اتزامح ا يع ب بن اْلك اف تضاغ،و يع ب ضوهان تضواغ ،ا وسوارع ا تىل تن يوذ
أير النيب -عليه الصالٍ والسالم-ن َّ
ْلب القائد يراورن يس لثر برأيهن هذا ه النيب القائد.
القائد ي لِق قل ب أصبابه ابا وهد
القائد يوُ َلِق قل ب أصبابه ابا بهن و بق َّ هتمن يا يق هلُاس اهنا عندان كام داببةن واهنا ط َّران سالهنان واهنوا قودر
عندان ص اريخ ب يدٍ املدلن خالص و الكالم دان كل دا و هالة ت تابا ق َّ اان هللان ت تابا أعا نا هللان فيوزرع النويب -
صولى هللا عليووه وسوولم -يف قلو ب الصووبابة ت لُّقهووم ابا -لوول وعووال-ن هو دا القائوودن يووا يقو هلاس اهنووا واهنووا واهنووان
ولن و ب ال ظاووةن َي اللووف كوواب بيخ،ووب يف يصوور يق و ل لووك فوون فووالبن
يس ابا -لل وعال -ابس ض ٍ
اف واف قا ٍر تىل هللان ويوُ َلِم أصبابه ابلك.

ن يووا كوواب النوويب يق و ل ابلووك أب و ًدان تمنووا

يق ل النيب" :ق ل ا هللا ي ان و ي ىل لكم" صبي البخاري.
وه َّم خاي ويرع ب ن ياابا ق ل َي رس ل هللا ال تيه ال تيوه يوع املرورك اللوف لواي يون كول
يف ي م اْلهزاب ُ
يكاب غ ،اب وقريس وقبائل ال رب وه ط ا ابملدينوة وهصو نا ُهو ِد َدت يون الوداخل يون بوس قريظوةن اول ايوه يوُ َلِاهوم
النيب الدرسن القائد يق ل :ق لو ا" :الله َّوم اسوذ ع راتِنوا ِ
وآي ْون َرْوعاتِنَوا" هسونه اْللبواين ي وس بيقو ل هلوم يلنوا ت ربنوان
ْ ْ
ي يس قُ َّداينا ت ربنان اللهم اسذ ع راتنا وآين روعاتنان هذا ه القائد.
القائد أيخذ ابْلسباب وي د ال دٍ وي كل على هللا
ويع ابلك القائد يوُ َلِق قلبه ابان وي د ال دٍ يس َسبَو ْهللة هفن يس دروشوةن يوس قو ل َي ابسوا تالقيهوا هاصوون يوس
ن كل هوذا يونين بوه ويزرعوه يف قلو ب أصوبابه ي لِقو ب قلو هبم
سيبها ا وخالكن يس ربك رب كرمي وهينصرانن
ابان ولكن َمثَّ أسباب.

هو دا القائوود ي وود ال وودٍن نهوز اجلوويسن خي،وان يوودبرن يس روون أصووبابه نووزل هنووا و هنووا ينووزل يف بوودر يووس أي ه ووة

وخووالك وسوويبها ان اللووف ربنووا هيك ب وه لنووا هناخوود ن ص و اللووف يك بووه لنووا هناخوود لكوون ينووزل النوويب -عليووه الصووالٍ
والسالم -ينظر تب فيه بئر هنا وبئر هنا وبئر هنا وتب فيه ياية هنا وياية هنان ير ف املايوة كلهوا لايَّوة ينو ن يقوف النويب

-عليه الصالٍ والسالم -عند يكواب ََ ُّاوع امليوا ن أو أكورب يكواب للايوا ن ويهودم النويب أو يوردم النويب بقيوة امليوا ن يقو ل:

"لنررب و يررب ب"ن يس سيبها ا وخالكن ن ي د النيب -صلى هللا عليه وسلم -وي ال ابْلسباب.
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أيخذ النويب -صولى هللا عليوه وسولم -ابْلسوباب املاديوة في ِ
ونين يهور املدينوةن يوس فيوه سوا يف املدينوةن يوس فيوه سوا
يووس يق و ل تب شووا هللا ربنووا هاوويهمن وللنسووا رب هاوويهن

وب وأق و ل
ي قووف النوويب -عليووه الصووالٍ والسووالم -أهو َّ

الصبابة ليبايهنن ي قف علف بن أيب طالب رٍن وغن رٍ؛ ليباف يهر ن خي،ا النيب -عليه الصوالٍ والسوالم -يف

ي ركة أُ ُهد ي قف الرياٍ على اجلبلن الرياٍ اللوف بنيو ا يق و ا علوى اجلبول اللوف يوس ط يول أول ويضوع يهور جلبول أهود
ال اا علراب ي ،ف يهر النيب عليه الصوالٍ والسوالمن ليسو قبل املرورك ويقو ل للريواٍ" :تب رأي او ان خت ،نوا ال،ون فوال
تربه و ا يكووا كم هووذا هووب أرسوول تلوويكمن وتب رأي ا و ان هزينووا الق و م وأوطوولانهمن فووال تربه و ا هووب أرسوول تلوويكم" صووبي
البخوارين دي قو ات محايووة ي قووف النويب -عليووه الصووالٍ والسووالم -الريوواٍ يف يكواب واملروواٍ يف يكوواب وا يَّالووة يف يكوواب

وهاف يهر ابجلبلن ويُ قف يف املدينة يف محاية النسا واْلط ال هناك يف املدينوةن كول هوذا خت،ويان هوذا هو رسو ل هللا
وخهب و ان واعال و ا ابْلسووباب لكوون قل و بكم تَو و ْرَكن
صوولى هللا عليووه وسوولم -لنسوول رسووالة للقووادٍ أ ْب أعو ُّودوا ال وودٍن َّلألسباب تمنا ت لق ابا -لل وعال.-
القائد اْلي الذي ي در و خي ب
القائد وسا امل ارك وسا غدر املررك

ي درن وسا خيوا هم خيو بن يقوف النويب -عليوه الصوالٍ والسوالم -وأير

تليووه عبوود هللا بوون سو د بوون أيب السوورح الووذي أيوور النوويب بق لووه هووب لو علووى أسو ار الك بووة وأير عبوود هللا بوون سو د بوون أيب
السرح يس لابب له ع ااب يدخل على النيبن هاول يبايع النيب والنيب يا يباي ه
ويُسلم عبد هللا وهسن تساليه وناهد يف سبيل هللا.

تالت يرات وب ودين يَقبول النويب بي وه

ب ود يوا يروف يقو ل النوويب للصوبابة" :ألويس يونكم رلوول رشويد رآي قبضوو يودي عنووه "..أان يوا رضوي س أسولم عليووه و
أابي ه فيق م تليه فيق لهن يس أان قلو لكم اق ل يا ق ل ه

ليه قال اَ" :ي رس ل هللا هال أويلت لنا ب ينوك"ن غاوزٍ

بس كد ه قُ َّداينا بسن غازٍ عار هي هم ويقو م ي،ون رقب وهن محوزٍ هوي هم ويقو م يق ،وهن هوال أويولت لنوا ب ينوكن قوال
النيب -عليه الصالٍ والسالم:-

لنيبن أب تك َب له خائنةُ اْلع ُ ِ " صببه اْللباي.
"ت ه ينب ف ٍ
القائد ي در ادل كلاة خالكن القائد ي يف ب هد .

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

وكل يا يلك ليهالر تىل هللا ورسو له يف املدينوةن سويب الكوالم دا كلوه ويف بيوو النويب أيواانت املرورك الوذين غودروا بوه
وأرادوا ق له ويكروا به وأرادوا تثباتوه وأخوذوا أي الوه وبي توه ويُبقوف النويب -صولى هللا عليوه وسولم -عليًوا يف فراشوه ُي َهو َّد ًدا

أب يُق لن كل ابلك هب يرد اْلياانت ْلب القائد خي بن و يسرقن و ي ودرن لنسول النويب -صولى هللا عليوه وسولم-
رسائل تىل القادٍ.
ا اَتة
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هذا ه حماد -صلى هللا عليه وسلم -القائدن القائد وسا امل ركةن القائد ي لق قلبه ابان القائد ي لوق قلو ب أصوبابه
ابان القائوود ي وود ال وودٍن القائوود يووزرع اْليوولن القائوود ن و ع هيووم ن و ع املسوولا بن القائوود يرووبع ت ب وود أب يرووبع
املسوولا بن القائوود يقاتوول ي هووم بوول ه و أقوورب تىل ال وودو يوون غوون ن القائوود ي وودرن القائوود ي و يف ابل ق و دن القائوود ي اوول
ابْلسبابن القائد ه رس ل هللا وك ىن أبيب أ و وأيف و سف وروهف ود ياي َي رس ل هللا.
أسلل هللا -لل وعال -أب يأل قل بنا ت ل ًقوا بوه وهبًوا لرسو له وأب نا نوا بنبينوا يف أعلوى لنوات ا لود ت وه وا ابلوك وهو
م امل ىل و م النصن.

وأك ف هبذا القدرن وصلى هللا وسلم وابرك على بينا حماد وعلى آله وأصبابه أع .
واباد ا ِ
رب ال امل .
ا باد هللا
شاهدوا الدرس للنرر على النو يف قسم ت ريغ الدروس يف ين دَيت ال،ريق تىل هللا وت ضل ا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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