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 ج 

 إهداء

 إىل  مه كاوا  السبب  يف وجىدي  بعذ  اهلل  عش  وجل

 اوعلماوي كبريً  اوالذيَّ  الذَيه ربياوي صغريً

  ازجشا،  وحغمذمها بىاع  رتمخ خريعين فجشامها  اهلل  

  .وأعكنهما فسيخ  جناح 

 و اىل شيخنا الكزيم الىالذ/ واجي أتمذ راجخ  . دفظ  اهلل..

 .لىا، واكملىا املسريتملىا ال واىل مه  القادة امليامني   رواحأإىل و

وفزث   مه  الىفيت  الصابزة  ,  الغاليتيتسوج  دربي وعكه وفسي رفيقت  إىل   و

 وكاوج  يل  وعم  املعني. ,يل  الىقج  وازجهذ

 اىل و دفظهم اهلل حعاىل  - وقزة عيين حممذ واعامت وتماص وتمشة  أبنائيإىل و

 وأخىاحي وأردامي وأقاربيإخىاوي 

   , وطالب علم جمذ  , إىل كل عامل  عاملو

 أو كثري. إىل كل مه مذ  يل يذ العىن بقليلو

 .أهذي  هذا  ازجهذ



 د 

   

 شكر وتقدير

ومصدر كل  ,كل نعمة ولي   ,الحمد والشكر األتمان األكمبلن لممولى العمي الحكيم
لو نسأ, و وعمى ما وفق وأعان في كتابة ىذا البحث ,ر لنا من طمب العمميس   ما ىإحسان عم

 فالحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات. تعالى القبول.

القرآن الكرين والعلىم  جاهعةمتنان ليذا الصرح العممي الشامخ ي بالشكر واالن  ث  أ  ثم 
 رئيسيا ومديرىا وجميع العاممين فييا والمنتسبين إلييا.في ممثمة  ,اإلسالهية

لمباركة, التي والشرف كل الشرف, والفخر كل الفخر أن أنتسب إلى ىذه الجامعة ا
 .اوشعارً  امنيجً  , وعموم اإلسبلماومنارً  اعنوانً  تحمل كتاب اهلل

 فضيمة الشيخ /والعالم الجميل الرباني لمقائديل أتوجو بالشكر الجزيل والثناء الجمكما 
عمى تفضمو باإلشراف عمى ىذه الرسالة,  هبارك ابراهين التيجاني حسب اهلل الدكتور 

كثرة مشاغمو, وعمى ما أسداه إلي من من رغم بالوعمى ما منحنيو من وقتو وجيده وعممو 
شارات, كان ليا األثر الكبير في تقويم الرسال رشادات وا  ة, وكان منيا نصائح وتوجييات, وا 

 فمقد ولقد لمست منو قائدا مربيا نصوحا) فميس الخبر كالمعاينة( .الغةفادة البالنفع الكبير واإل
 فجزاه اهلل عني خير الجزاء.نعم الشيخ والمربي . ي كان مع

الفاضمين واألستاذين العالمين  خينلمشي الجميللثناء با امدبجً ر والتقدير أتوجو بالشكو 
   الكريمين:

  تعالى اهللحفظو    عمر يوسف حمزة الدكتور/األستاذ سماحة 



 ه 

عمى تفضميما  تعالى  اهللحفظو       قاسم بشرى حميدانالدكتور/ األستاذ  وسماحة
ني بإذن اهلل تعالى سآخذ ما يبديانو من مبلحظات وتوجييات وقبوليما مناقشة رسالتي,  وا 

 .عتباربعين اإل
لما  -رئيسا وحكومة وشعباً - كما أتوجو بالشكر الجزيل لجميورية السودان الشقيق

 وجدناه منيم من كرم الضيافة, وحسن المعاممة.

ممثمة في , فيياالتي تخرجت  ,اإلميانجاهعة لـ  وأتوجو بالشكر والعرفان واالمتنان
/ انيالعالم الرب   عمى رأسيم فضيمة الوالد الشيخ المجاىدء, وأساتذتيا النببل ,مشايخيا الفضبلء

ود مضنية في من جي بذلو عمى ما, حفظو اهلل ورعاه, عبد اجمليد بن عزيز الزنداني
واهلل نسأل أن يعيدىا إلى الجزاء.  وعن المسممين خير ,افجزاه اهلل عن  سبيل العمم والعمماء, 
بقميل, أو  ساعدني في إخراج ىذا البحثأعانني و أشكر كل من  وأخيًرارحاب العمم والعمماء. 
عمى مراجعتو  ؛ابراىيم قايد صالح الحباري /الدكتور ضلالفا االخ الزميلكثير, وأخص بذلك 

واالخ  واألستاذ القدير احمد شعبلنمروان راجح  القدير: االستاذ وشقيقي خيكذلك أ و لمبحث
واالخ الدكتور/صادق , رشيد الصباحي /والشيخ الدكتور سميمان محمد راجح :االستاذ
 .من فضل اهلل الوافر ونعمو السوابغ عمي   , وذلكو عمى ما قدموه من نصح وعون  السماوي

عمى وقوفو معي  ,ناجي احمد راجح /كما ال يفوتني أن أخص بالشكر الجزيل الوالد الشيخ
 معروفا صغيرا كان ام كبيرا, وكل من قم لي وتشجيعو لي في مواصمة مسيرتي التعميمية.

 .عني, وعن اإلسبلم والمسممين خير الجزاء افجزاىم اهلل جميعً 

ني ألرجو اهلل أن ينفع بو -ىذا البحث نتاج جيد بشري, : فإن  اوختامً  ىو  ومع ىذا -, وا 
كان فيو من خطأ وزلل فمن  , ومافمن اهلل فما كان فيو من توفيق وصواب, -عرضة لمخطأ

 .والشيطان نفسي

 واهلل ويل اهلداية والتوفيق



 و 

 املستخلص
وعمى  هلل رب العالمين, والصبلة والسبلم عمى قائد الغر الميامين, نبينا محمد الحمد

 جمعين.. أما بعد:  و الطيبين الطاىرين وعمى صحابتو أآل

 ,ةتحميمياستقرائية عن دراسة  ةعبار  "القادة في ضوء القرآن الكريمالموسوم بـ" لبحثا يذاف
 التعريف بالقيادةالفصل التمييدي  تناولخاتمة, فصول و  وستةمقدمة وتمييد عمى  اشتمل
مة لمقادة امات العسول الموصفات والومعانييا في القرآن الكريم, وتناول الفصل األيتيا وأىم

 اإلعدادوجوانب الثاني إعداد القائد في الطفولة,  الفصلتناول , و من خبلل القران الكريم
اهلل نبي   والثاني, نبينا محمد ألول ا ,عداد في الطفولةقرآنيين لئل ينذجو وعرض نمفييا, 

القيادات النوعية من  القائد الداعية والقائد العسكري  ,بقية الفصولت لثم تناو  ,موسى 
مانية عداد االيركزا عمى جوانب اإلم لكل واحد فصبل, ,والقائد االقتصادي والقائد السياسي
ىدف  ر, وك  ني لكل مجال مما ذ  مع عرض نموذج قرآ الروحية والخمقية والمينية لكل قائد,

؛ لتكون محل إظيار الصورة المشرقة لمقيادات الربانية في كتاب اهلل الباحث من البحث 
سوة, والموضوع من األىمية بمكان حيث يضع خطوة نحو دراسة تأصيمية ليذه االستفادة واأل

عدة أىميا: أن لى نتائج إالباحث  توصل ىذا وقدالعموم التي نحن بأمس الحاجة الييا, 
لئلعداد الخمقي الذي  ساٌس , وأن اإلعداد اإليماني أاإلعدادىم مراحل مرحمة الطفولة ىي أ

ظل دستورا ست النماذج القرآنية لمقيادات في كتاب اهلل وأن ىو أساس لئلعداد الميني, 
: ويوصي الباحث دىا وعمميا وخصائصيا,وأن لكل قيادة إعدا لئلعداد لكل جيل وزمن,

بمزيد من الدراسات حول ىذا الموضوع, كما يوصي القائمين عمى مراكز إعداد القادة أن 
   .يعتمدوا مثل ىذه المادة مقررا دراسياً 
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The Abstract 

    

     Thanks our God, pray and peace on our Leader, our prophet 

Mohammed  and his family and  his companions. 

     This research Titled by " Verses talks about preparing  leaders" , 

It's an extrapolated analytic study, contained an introduction and six 

chapters and conclusion. The introduction talks about terms of the 

research and importance of leadership and its meaning in Holy Qur'an. 

The first chapter talks about  characters  of the leaders through Holy 

Qur'an. The second chapter talks about preparing a leader  since 

childhood, Exposing two role models from Holy Qur'an, the first is 

our prophet Mohammed pray and peace upon him, the second is 

Allah's prophet Muses, Then I talked about other chapters, typical 

leaders in preparing religious leader, militarily leader,  economical 

leader, political Leader a chapter for each one concentrating on faith 

and morals of each leader with showing an example for each one from 

Holy Qur'an. The researcher aimed to show the typical example of 

Rabbani leaders in the book of Allah to be a source for knowledge. 

This topic  is an important research which made a step forward to this 

kind of science  which we need badly. The researcher reaches to an 

important results : childhood is one of the important stages of 

preparing a leader and the  religious preparing is a basic of morals 

preparing. So each kind of leadership  has its science and characters. 

The researcher recommend for more studies in this topic  . also, the 

researcher recommend the centers of preparing leadership to teach this 

research as curriculum. 

The researcher conclude by mentioning resources , references , and   
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 دهةـقه 

ٱ  ٻ  ٻ  چ : القائل في أرضوالحمد هلل الذي خمق اإلنسان وجعمو خميفتو 

فأوجد لو المنياج الذي يسير  ,حاطو برعايتو وعنايتو (1) چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

 چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇچ  :قال تعالى ,عميو قبل خمقو

 والكتاب المبين ليزكييم ويعمميم بالحكمةوالصبلة والسبلم عمى نبي اإلسبلم من بعثو ربو  (2)
لى قادة لمشعوب ى النور, ومن رعاة لئلبل والغنم إلإالكتاب والحكمة ويخرجيم من الظممات 

 ](3) «اليجد الرجل فييا راحمةالناس كإبل مائة » :لقائل صمى اهلل عميو والو وسممواألمم ا

 أما بعد :

 بلفواالستخفإن الناظر في كتاب اهلل تعالى يجد عناية ربانية في إعداد اإلنسان لمقيادة 
إعدادًا فيو من الدقة والشمول بحيث ال يترك جزئية من جزئيات حياة اإلنسان دون أن يمقي 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ :عمييا الضوء بداية من اختيار الزوجة إلى العبلقة الدولية قال تعالى

ويجد في تمك العناية الربانية إعدادًا يختمف اختبلفا جوىريًا عن  (4)چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڌ
كل المناىج البشرية؛ ألنو من لدن حكيم خبير يجده مراعيًا لمتطمبات الجسد والروح والعقل 

 في بناء متكامل يتناول اإلنسان من تاريخ والدتو طفبل ويافعًا وشابًا وكيبًل .

وىذه إحدى األمور التي اعتنى بيا القرآن الكريم فأحب الباحث أن يسمط الضوء عمى 
وصفاء اإلعداد الرباني لمقيادات في ظل القرآن  القادة وىي تعكس بجبلءحول اآليات الواردة 

                                                           

 [03لبقرة: ]ا (1)

 ,[4-1]الرحمن:  (2)

 .[5252 :رقم, 8/134 صحيح مسمم,(3)

 [08]األنعام: (4)



 ط 

ىذا البحث راجيًا من اهلل  يبذل الجيد في وليذا توفر لدى الباحث العزم عمى أن ,الكريم
خير ما  إن   , ومما الشك فيوفي العمل إنو عمى ما يشاء قدير التوفيق والسداد والقبول

 اوبيانً  اوشرحً  اخدمة كتاب اهلل عز وجل تفسيرً  الجيود, ووقفت ألجمو األعمار صرفت فيو
يضاحً  وا, فتفننوا في تنويع وليذا أفنى العمماء أعمارىم في خدمة كتاب اهلل, فنعم ما صنع؛ اوا 

وتركيبو,  بأسموبوىتم ببديعو وبيانو وببلغتو وفصاحتو, ومنيم من اىتم اعمومو, فمنيم من 
ومنيم من اىتم بأحكامو وتشريعاتو وحبللو وحرامو, ومنيم من اىتم بناسخو ومنسوخو 

ومقيده ومفصمو ومجممو, ومنيم من اىتم بقصصو وأخباره  و, ومطمقومتشابي ومحكمو و
 بفواصمووعبره وعظاتو, ومنيم من اىتم بجوانبو االجتماعية والتربوية, ومنيم من اىتم 

عرابو, ومع ىذا فالقرآن الكريم ال ي   ق مع كثرة الرد؛ لكونو المعجزة الخالدة لكل الدىور م  خ  وا 
 .م كل مصرئناسب كل عصر ويبلمن العموم ما يواألزمان, فعمومو غير متناىية, وفيو 

 البحث:أىمية ا: أوًل 

حاجة القائمين عمى إعداد القادة في مختمف المواقع إلى رؤية فييا ضوابط  .1
 .ومعايير مستمدة من القرآن الكريمومواصفات 

اإلسيام في عبلج عقدة النقص و  ىمية الموضوع أمم تبين ىمية القيادة في حياة األأ .5
 .نا اليوم بسبب ضعف القيادةيعاني منيا جيمالتي 

 ة بكثير من العموم.المادة العممية التى يحتوي عمييا ىذا البحث فيي مرتبطاىمية  .0
  :هأسباب اختيار 

الحاجة الماسة في واقعنا المعاصر إلى قيادة ربانية يكون إعدادىا ومواصفاتيا في ضوء -1
 القرآن الكريم واليدي النبوي عمى صاحبو أفضل الصبلة والتسميم. 



 ي 

عمى تصورات بشرية أرضية  رأيت كثيرا من الباحثين في شأن القيادة والقادة يعتمدون-5
نحو قاصرة أحببت أن أقف مع اآليات القرآنية الواردة في شأن إعداد القادة  لتكون خطوة 

 .دراسة تأصيمية في ىذا المجال

أن تخصصي في دراستي السابقة في مجال عموم القرآن  اهلل عمي   من فضل .4
 , وكانت سورة المجادلة دراسة تحميمية,والتفسير

في ىذا الموضوع الذي لم بجيد متواضع في خدمة كتاب اهلل  فرغبت باإلسيام ولو 
 يأخذ حظو من الدراسة بعد.

 :أىداف البحث  
 تيدف ىذه الدراسة إلى ما يمي:

 .لقرآن بإعداد القادة عبر المراحلبيان مدى عناية ا .1
وذج مالنإظيار أساليب اآليات القرآنية في إعداد القادة في كل مجال, مع عرض  .5

 .القرآني لمقائد الرباني في كل مجال من مجاالت القيادة
عن  اصفات القيادية في اإلعداد كبديلإبراز التصور القرآني في المعايير والمو  .0

 .التصوراتغيرىا من 
عداد القادة إفي  األمة لتستفيد منيا ؛حول الموضوعتأصيمية تقديم دراسة قرآنية  .4

 .والمسؤولين
                                                              الوقوف عمى النماذج القرآنية في القيادة وكيفية االستفادة منيا. تسييل .2

 مشكمة البحث:  

قيادة ىل فصل القرآن الكريم عن العمى ىذا التساؤل:  يمكن لمبحث أن يجيب
 تمك تكن لمأ :آخر سؤالو  الراشدة؟ن الكريم نموذجا لمقيادة ؟ وىل وضع القرآومواصفاتيا



 ك 

 فكان ؟ليم اهلل من دعداا  و  لممستقبل تييئة بمثابة السبلم عمييم األنبياء حياة في المنعطفات

 (.القادة في ضوء القرآن الكريم) ن بحثي لمدكتوراه:عنوا

  حدود البحث:  

 الميني. -خبلقياأل - اإليماني, الجانب كز عمييا القرآن الكريمالجوانب التي ر  أىم .1
 عرض نموذج قرآني عن كل نوع من أنواع القيادات.  .5
 ة.قطة البداية في اإلعداد وىي الطفولالتركيز عمى ن .0

 منيج البحث:  

 ي.التحميمالموصول بالمنيج  االستقرائيىو  المنيج المتبع في ىذا البحث

 ث:عمل الباح  

المعنى وتوزيع المادة التفسيرية جمع اآليات القرآنية ذات الصمة بالموضوع بالمفظ أو  .1
  ومطالبيا. فصول الخطة ومباحثيا عمى

 .جوانب االستفادة استخراج مواطن الفائدة من المراجع ذات الصمة بالموضوع موضحاً  .5
حسب ما  تقسيم البحث إلى فصول ثم إلى مباحث ثم إلى مطالب قد تزيد أو تنقص .0

 .تقتضيو طبيعة البحث
مع االستفادة من المراجع عمى المصادر األصمية في نقل المعمومات  االعتماد .4

 .الحديثة
سجل أو , ابيا وأجمع المتفرق حول الموضوعأبين أقوال المفسرين وأعزوىا إلى أصح .2

 .في مكانو الفوائد والمطائف كبل
 .في الحاشية ورىا بذكر اسم السورة ورقم اآليةعزو اآليات إلى س .6
 بذكر الباب ورقم الحديث ثم الجزء والصفحة. مصادرىاتخريج األحاديث النبوية من  .2



 ل 

   ,المشيورينو  ,الصحابةكبار عدا  الترجمة لؤلعبلم الوارد ذكرىم في البحث .8
 , ورموز الكفر.المعاصرينو 

اآليات القرآنية,  فيارسعادة في الرسائل العممية: العامة التي تذكر  أذكر الفيارس .9
 والموضوعات., المصادر والمراجعو  ,حاديث النبوية, واألعبلمواأل

 الدراسات السابقة:  

طمعت عمى بعض الدراسات القريبة من الموضوع بشكل أو ا ,واالطبلعبعد البحث   
 ما يمي : الدراساتبآخر ومما وجدت من تمك 

اإلسبلمية بغزة رسالة ماجستير( في الجامعة ). يادة والجندية في السنة النبويةالق -1
قسم الحديث تكمم فييا عن القيادة والجندية زمن الصحابة , د محمد النحاللمباحث طاىر حم

 ولم يتكمم عن قضية إعداد القادة من وجية قرآنية. ,رضوان اهلل عمييم ومميزات ىذه القيادة

عبد  بد الوىاب بن)بحث ترقية( لؤلستاذ الدكتور ع. القيادة في ضوء القرآن الكريم -5
لفاظ ذات الصمة في األ ذكر فيو جامعة بغداد كمية الشريعة قسم التفسير. ,الرحمن األعظمي
ثم ذكر صفات القائد وذكر نماذج من القادة في القرآن الكريم ولم يتعرض , موضوع القيادة

 .أو يشير إلى اآليات الواردة في إعداد القادة ؟

رسالة ماجستير( ). صمى اهلل عمو وسممة عند الرسول تربية القيادات العسكري -0
ذكر فييا الباحث  ,لمباحث خمف اهلل مسمم خضر القرشي من جامعة أم القرى مكة المكرمة

ولم يتطرق  ,اإلعداد في الجانب العسكري فقط من جانب السيرة النبوية والحديث النبوي
 .ثم أنو أغفل بقية الجوانب األخرىلمدراسة من وجية قرآنية 

مباحث ل (رسالة ماجستير. )ن الكريمآلمنبي صمي اهلل عميو في القر  ةالرباني ةبيالتر  -4
احث عن التوجيو الرباني لمنبي تكمم الب ,صنعاء قسم التفسير رشيد منصور الصباحي جامعة



 م 

نبياء وال عن م عن غيره من األولم يتكم ,اهلل عميو وسمم وعنايتو بو في مختمف المراحل ىصم
 عمم.أىذا حسب عممي واهلل  ,ة بشكل عامعداد القادإت آيا

 البحث: ىيكل: تاسًعا
 :وخاتمة وفيارس وستة فصول وتمييدفي مقدمة البحث أن يكون  ةطبيعاقتضت     

 ....-:المقدمة 
   وما يتعمق بيا , يياومعان بالقيادةالتعريف  الفصل التمهيدي:

    التعريف بالقيادة ومعانييا, واىميتيا :المبحث األول   
   تعريف القيادةالمطمب األول:        
   .معاني القيادة في القرآن الكريم  المطمب الثاني:       
   .المطمب الثالث: أىمية القيادة       

  .اختيار القادة وواجبات القيادة وحقوقيا   :المبحث الثاني       
  المطمب األول:  اختيار القادة        
  المطمب الثاني: واجبات القيادة       
  المطمب الثالث: حقوق القيادة        

   المواصفات القرآنية العامة لمقيادة الفصل األول:

       المواصفات والسمات الروحية لمقائد :المبحث األول   
   المطمب األول: سبلمة العقيدة        
 يمة في العبادة والالمطمب الثاني: القدوة الحسنة       

  المواصفات والسمات األخبلقية لمقائد  :المبحث الثاني   
  المطمب األول: السمات األخبلقية الذاتية       
  المطمب الثاني: السمات األخبلقية العامة       



 ن 

   المواصفات االجتماعية والمينية لمقائد :المبحث الثالث  
  المطمب األول: االستماع لآلخرين وتقبل آرائيم        
           المطمب الثاني: ممكة إدارة اآلخرين وحل مشاكميم       

    اإلعداد في مرحمة الطفولة في القرآن الكريم الفصل الثاني:

       اإلعداد في الطفولة المبكرة )بعد الوالدة( :المبحث األول   
   ما بعد الوالدة إعداد المطمب األول:        
       المطمب الثاني: الرضاعة إلى الحولين       

   اإلعداد في مرحمة الطفولة المميزة :المبحث الثاني   
    والبناء العقدي  اإليمانيالمطمب األول: اإلعداد        
    المطمب الثاني: نماذج قرآنية أعدىا اهلل تعالى برعايتو       

   اإلعداد في مرحمة الفتوة والشباب :الثالث المبحث     
    المطمب األول: اإلعداد اإليماني والعممي       
        المطمب الثاني: اإلعداد األخبلقي وتيذيب الدوافع والغرائز      
 المطمب الثالث: نماذج قرآنية لئلعداد في مرحمة الفتوة      

    الكريم. في القرآنالداعية  القائدالفصل الثالث:

      اإلعداد اإليماني والعبادي لمداعية  :المبحث األول   
   باهللالمطمب األول: اإليمان       
   المطمب الثاني: تحقيق عمق اإليمان باألعمال القمبية       
   المطمب الثالث: إعداد الداعية باالتصال الوثيق باهلل رب العالمين       

      اإلعداد العممي لمداعية  :المبحث الثاني   
   المطمب األول: أىمية العمم وثمرتو لمداعية       
  المطمب الثاني: أىم دعائم الفيم لمداعية       



 س 

   المطمب الثالث: اإلعداد بالرصيد العممي والثقافي       
  اإلعداد الخمقي والميني مع عرض نماذج قرآنية : المبحث الثالث    

   الداعية أخبلقيا  القائدالمطمب األول: إعداد      
  الداعية مينيًا القائد  المطمب الثاني: إعداد       
 في القرآن داعيا إلى اهلل    المطمب الثالث: نموذج نبي اهلل نوح       
  داعيا إلى اهلل  المطمب الرابع: نموذج نبي اهلل إبراىيم       

   في ضوء القرآن الكريمالقائد العسكري    الفصل الرابع:
       إعداد القائد العسكري إيمانيا وروحيا  :المبحث األول    

   المطمب األول: تقوى اهلل تعالى وتحمل المشاق       
  المطمب الثاني: الثـبـات       
   المطمب الثالث: إحياء نية الجياد, والشيادة في سبيل اهلل       

  إعداد القائد العسكري أخبلقيا ومينيا  :المبحث الثاني    
   المطمب األول: اإلعداد باألخبلق القيادية الجماعية العسكرية       
   المطمب الثاني: اإلعداد العسكري الميني قرآنيا       
   المطمب الثالث: االعداد األمني العالي       
   عسكري في كتاب اهللعرض نموج لقائد  :المبحث الثالث  

        المطمب األول: قصة طالوت       
  المطمب الثاني: فوائد لمقائد من قصة طالوت       

   في ضوء القرآن الكريم. القائد االقتصادي  الفصل الخامس:
      القائد االقتصادي إيمانيا وروحيا   :المبحث األول    

  المطمب األول: أن يعمم أن المال مال اهلل وأن اإلنسان مستخمف فيو       
  باهلل  ةصملا  المطمب الثاني:       



 ع 

نفاقا  المسؤولية عنالمطمب الثالث:          المال كسبا وا 
    إعداد القائد االقتصادي أخبلقيًا ومينيًا  :المبحث الثاني  

  المطمب األول: االلتزام بالصدق وتجنب الكذب والغش والخداع       
  المطمب الثاني: أداء األمانة وتجنب الخيانة وتحري العدل       
  المطمب الثالث: إحياء مقاصد االقتصاد اإلسبلمي       

    عرض نموذج قائد اقتصادي في القرآن الكريم  :المبحث الثالث  
 وما فييا من إعداد   المطمب األول: قصة يوسف       
   المطمب الثاني: فوائد لمقائد االقتصادي من قصة يوسف       

 في ضوء القرآن الكريمالرئيس( -الحاكم ) الخميفة القائد  الفصل السادس:
 إيمانيا وروحيا« الرئيس» إعداد الخميفة المبحث األول:    

 اإلعداد اإليماني والروحي لمقائد الحاكم المطمب األول:      
 الوالء والبراء المطمب الثاني:      
 تحقيق السمو الروحي في القائد واألمة المطمب الثالث:      

 القائد الحاكم أخبلقيا ومينيا إعداد :المبحث الثاني    
 خبلق البلئقة بوالة األموراأل ول:المطمب األ      
 اإلعداد الميني لمقائد الحاكم المطمب الثاني:      
 الشرعية في الخميفة والحاكم المطمب الثالث:      

 :قرآنية في القيادة الحاكمة ذجاعرض نم :المبحث الثالث    
 في كتاب اهلل  مواقف من حياة سميمان  ول:المطمب األ      
 فوائد لمقائد الحاكم من قصة سميمان  المطمب الثاني:      
 وذج ذي القرنين والفوائد في قصتونم المطمب الثالث:      

   لخاتمة ا



 ف 

  أواًل: أىم النتائج     
  ثانًيا: أىم التوصيات     

  الفهارس العامة 
  فيرس اآليات القرآنية     
  فيرس األحاديث النبوية واآلثار     
  فيرس األبيات الشعرية     
  فيرس األعبلم     
  المصادر والمراجع     

          فيرس الموضوعات    
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 الفصل التمهيدي

 يتعلق وما هاومعاني بالقيادة التعريف
 وفيه مبحثان0بها

 ومعاني القيادة وأهميتها التعريف بالقيادة األول: املبحث              

 وحقوقها القيادة اختيار القادة وواجبات  :ثانيال املبحث              
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 األول املبحث

 بها يتعلق وما هاومعاني بالقيادة التعريف

 :وفيه ثالثة مطالب

 تعريف القيادة، لغة واصطالحا: المطمب األول                      
  .ورود معاني القيادة في القرآن الكريم المطمب الثاني:                  
  .أهمية القيادة المطمب الثالث:                  
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 المطمب األول

   ، لغة واصطالحاتعريف القيادة

كاسـ ، كقيادة كاسـ الفاعؿ منيا قائد، ىي مف الفعؿ قاد يقكد كقيادة: القيادة لغة  
 .(1)قادة عمىكيجمع ، الفاعؿ منيا قائد

 :كىي  ،ف القيادة ليا عدة معاف  أكمف خبلؿ المتابعة يظير لنا 

 .الشيءاالمتداد في  .ٔ
 .خمؼماـ كالسكؽ مف الالقكد مف األ ألف ؛التقدـ عميو .ٕ
فانطمؽ أبك بكر كعمر كمنو تقكؿ العرب: تقاكد فبلف كفبلف بمعنى أسرعا  ،سراعاإل .ٖ

 .(2)يتقاكداف
 .عطاؾ مقادتو كخضع لؾأ إذانقاد كاستقاد لي اتقكؿ قدتو ف ،الخضكع .ٗ
 .اتسع إذاد ك قفيك م   ،قاد الغيثأكمنو  ،االتساع .٘
 .(3)فيابؿ كتألبؿ التي تقدـ اإلفالقائدة مف اإل ،األلفة كالتأليؼ .ٙ

 .ما يتناسب مع طبيعة البحثسيتـ أخذ ك  ،عدة تعاريؼ ليا: في االصطبلحالقيادة ك 

 .سبلـاإلعممية تحريؾ الناس نحك اليدؼ الدنيكم كاألخركم كفؽ قيـ   .ٔ
 ، ىدؼ معيف إلىلتكجيييـ ، خريفاآل عمىالفف الذم تستطيع بكاسطتو التأثير   .ٕ

 
                                                           

حمد بف فارس بف زكريا القزكيني، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف، دار الفكر، ( معجـ مقايس المغة، ألٔ( ُينظر:  )ٔ)
  .ٜٙٔ/ٔ، ٔط/

،  ٖٔٗ/11  ،قٗٔٗٔ، ٖبيركت، ط/ -دار صيدا ،ـر بف عمي بف منظكر األنصارم(  لساف العرب، لمحمد بف مكٔ)
 .قكد :مادة

     .  ٖٓٚ/ٖلساف العرب البف منظكر( ٕ)
 التراث إحياء دار، مرعب عكض محمد: ؽر، تحقيمنصك  أبك اليركم، األزىرم بف أحمد بف محمد، لالمغة تيذيب   (ٖ)

 .ٜٗٔ/ٜ  ـٕٔٓٓ ،ٔ، ط/بيركت – العربي
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 .(1)عاكنيـ المخمصكت، ثقتيـ كاحتراميـ عمىبطريقة تحصؿ بيا 
 

  

، قكاد الجيشك  مكر المسمميف العامة كالخميفة كعمالوأكؿ مف يتكلى شيئا مف   .ٖ
بأعماؿ عامة في الدكلة  كغيرىـ ممف يقكمكف، كالكزراء، كرؤساء الشرطة، كالقضاة

 .(2)يةسبلماإل

 : ف لمقيادة خمسة عناصرأكالناظر يستخمص  ،الثاني ىك المختار لديناكالتعريؼ 

 .فرادد مجمكعة مف األجك ك  .ٔ
 .ألجميا ىىداؼ تسعأ عمىتفاؽ اال .ٕ
التأثير  عمىكقدرة ، كقرار صائب، دارمإكجكد قائد مف المجمكعة ذم فكر  .ٖ

 .(3)يجابي في سمكؾ المجمكعةاإل
ىداؼ األ إلىساليب كالكسائؿ المناسبة لمكصكؿ كجكد مجمكعة مف األ .ٗ

 .(4)المنشكدة

 :االصطبلحي كما يمي نىمعالمغكم كال معنىكىنا عبلقة بيف ال

                                                           

، ٔردف، ط/الزرقاء األ،حمد عبد ربو بصكص، مكتبة المنارأل( ُينظر: فف القيادة في اإلسبلـ، ٔ)
 ٕٛق. ص:ٛٓٗٔٔ

، ٖمصر، ط/–المنصكرة  - الكفاء ( القيادة كالجندية في اإلسبلـ، لمحمد السيد الككيؿ، دارٕ)
 .ٛٔٔ/ٔ ،قٛٓٗٔ

 ٕ٘ٗٔ، ٖط/ ،الرياض -العبيكاف فيصؿ باشراحيؿ، مكتبةك طارؽ السكيداف، ، لصناعة القائد  ( ٖ)
 .ٓٗق ص: 

رياض شراؼ: إ ،جامعة غزة -بحث ماجستير ،لمحمد األسطؿ ،( ُينظر: القيادة في ضكء القرآفٗ)
 .ٖٓمحمكد قاسـ، ص:  
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يا امتداد لنفكذ القائد فأن؛ رضكجو األ عمىفي الشيء  ان كانت القيادة امتداد إذا -أ 
 .(1)تراب ببلده كافة عمىكامتداد سيادتو ، فراد المجتمعأفي جميع 

كالتنظيـ كتحمؿ ، كالتكجيو، فالقائد رائد في التخطيط ،القيادة التقدـ كالريادة -ب 
 .مـغيرىا مف األ عمىية سبلماإلمة ستاذية لؤلقيادة كاأللتحقيؽ ال، المسؤكليات

، كسرعة البدييية، سرعة القائد في اتخاذ القرارات المناسبة ،القيادة السرعة  -ج 
 .ىداؼكسرعة تحقيؽ األ، قمكب الناس  إلىكسرعة الكصكؿ 

               كاتساع معرفتو بفنكف القيادة     ، فؽ القائد كتفكيرهأأم اتساع ، القيادة االتساع  -د 
، كاتساع خيره كنفعو، كاتساع صدره لتطمعات الناس كحاجاتيـ، كأساليبيا

 .كاتساع مراقبتو كمتابعتو لعمالو كمكظفيو، ليشمؿ المكافؽ كالمخالؼ لو
خي كالتراحـ آكالمكدة كالت  ، منيج اهلل عمىتأليؼ قمكب الناس  ،القيادة التأليؼ  -ق 

 .كالتسامح
كلسنة  تعالىمتبع لكتاب اهلل ، منقاد لو، ائد خاضع لمحؽفالق؛ القيادة الخضكع  -ك 

  .شعبو ككطنو ألبناءخافض جناحو  نبيو
 :مف التعاريؼ المتنكعة كالمتعددة لمقيادة، كالتي مفادىا كمف خبلؿ ما سبؽ 

التي جاءت في سياؽ ىذا  تعالىمف كتاب اهلل  القرآنية اآليات ةسادر سيتـ أنو 
تعتني بتييئة القائد في  كالتي ،معنىال أكمفظ لكاء باإعداد القادة س ،المكضكع

 معنىقربت مف  أكجاءت في ىذا السياؽ  أكأم جانب مف جكانب القيادة 
 الدراسة كالبحث في الفصكؿ القادمة. القيادة فيي محؿ

 
 

 
                                                           

 . ٘ٔٔ/ٔ ،لمحمد السيد الككيؿ القيادة كالجندية في اإلسبلـ  ( ٔ)
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 المطمب الثاني
 معاني القيادة في القرآن الكريم  

 :النحك االتي عمىظ متعددة كردت معاني القيادة في القرآف الكريـ بألفا

 أـ القكـ ك كُقّدـ في األمكر،  ،مأخكذة مف اإلماـ كىك كؿ مف اقُتدم بو: ةماماإل :أولً 
تقدـ : كىي تعني، (1)إماـ األمة، كالخميفة إماـ الرعية كالنبي  تقدميـ كالجمع أئمة

مامك ، الناس سكاء كاف ذلؾ في ، يةبيا في جميع أحكاليا الدينية كالدنيك  كاقتداء الرعية، تيـا 

ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  چ : قاؿ تعالى، الشر كالفساد أكجانب الخير كالصبلح 

چ﮸  ﮹  ﮺ ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷    ھ  
ان يتخذكنو قدكة إمامأم  (2)

 ماـكاإل (3)كتككف لو فييـ قيادة، كيككنكف لو تبعان ، الخير إلىاهلل كيقدميـ  إلىكيقكدىـ 
، ألىؿ طاعتو ان إمام كقد جعؿ اهلل تعالى ابراىيـ  إماـكمنو قيؿ لخيط البناء ، القدكة

: ان أيضان في قكلو تعالىإمامكلقد كردت كممة  .(4)الد عكم فيو عمىفمذلؾ أجمعت االمـ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  چ 

چٺ  ٺ   ٺ
ې  ې  ې  ې  ى   چ: ككردت في القصص في قكلو تعالى (5)

چ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ى
(6). 

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ : كجاءت في التكبة في قكلو تعالى

                                                           

                                                                            .                                                                                                                            ٕٛ/ٔفارس، كمقاييس المغة البف ٕٓٚ/ٖالبف منظكر ( لساف العرب ٔ)
 ٕٗٔ( البقرة: ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔ، ىػٖٕٗٔ ،ٖط/ –الشركؽ القاىرة  ( في ظبلؿ القرآف سيد قطب، دارٖ)
محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية  ، ألبي( المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزٗ)

 .ٕٙٓ/ٔ، ىػٕٕٗٔ،ٔ، ط/بيركت –دار الكتب العممية  ،: عبد السبلـ عبد الشافي محمدتحقيؽاألندلسي، ػ
 .ٗٚ( األنبياء: ٘)
 .٘: ( القصصٙ)
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چے  ۓ   ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹     
كفي السجدة في ، (1)

چچ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ  چ : قكلو تعالى
(2). 

، في الديف كالدنيابيـ  لالخير مقتد إلىدعاة ، فاألئمة قادة يممككف األرض كالسمطاف
كبحضارة كاممة ، كبقكة تدفع بيا أعداءىا، مر نفسيا بشريعة عادلةأيقكدكف أمة حرة مالكة 
 .بحيث تصير قدكة لؤلمـ في شؤكف الكماؿ كطمب اليناء، تفكؽ حضارة جيرانيا

، كالعمـ بطريؽ االجتياد، كالفصؿ بيف الخصكمات. كحسف القضاءالحكم:  ثانياً 
: قاؿ تعالى، (3)كفؽ منيج اهلل كتشريعاتو عمى، مكرالسميميف لؤل دراؾكالفيـ كاإل

ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵  چ

چ﮶
مع ، بكؿ جد كعزيمة، كالحكـ كالفيـ لؤلحكاـ الشرعية كالعمؿ بمقتضاىا ،(4)

ٱ  ٻ  ٻ  چ : قاؿ تعالى، (5)كاالجتياد فيو، كباب عميوكاإل، الخير عمىقباؿ اإل

چپ  پ  ٻٻ  پ
قكلو في كقد كردت كممة الحكـ كمشتقاتيا في آؿ عمراف . (6)

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڦ  ڦ      ڦ   چ: تعالى

چژ   ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ      ڈ  ڈ   ڇ   ڇ
كفي قكلو ، (7)

                                                           

 .ٕٔ( التكبة: ٔ)
 .ٕٗ( السجدة: ٕ)
محمد األميف بف محمد ، ل، كُينظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآفٖٗ/ٕٔالمحرر الكجيز البف عطية   ( ٖ)

ـ، ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ: النشر عاـ، لبناف –بيركت  -المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي، دار الفكر 
ٗ/ٔٚ. 

 .ٜٚ( األنبياء: ٗ)
: تحقيؽ الدمشقي، ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبي كثير البف ،القرآف العظيـ( تفسير ٘)

 ىػ،ٜٔٗٔ ،ٔ/ط ، بيركت – بيضكف عمي محمد منشكرات العممية، الكتب دار الديف، شمس حسيف محمد
٘/ٕٔٙ. 

 .ٕٔ( مريـ: ٙ)
 .ٜٚ( آؿ عمراف: ٚ)
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ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  چ: تعالى

چەئ  ەئ  وئ   ائ  ائ
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  چ: كقكلو تعالى ،(1)

چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ
: كفي شأف يكسؼ قكلو تعالى، (2)

چۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یچ
ٿ  چ  كفي شأف لكط ،(3)

ڤڤ  ڦ    ڦ       ڦ  ڦ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ      ڤ

چڄ
ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ٻ  ٻ  ٻ ٱ  چ : قكلو تعالى كفي ،(4)

چڀ
(5). 

النظر الشرعي في مصالحيـ  ىمقتض عمىة ىي حمؿ الكاف  ك  :الخالفة :ثالثاً 
اعتبارىا  إلىحكاؿ الدنيا ترجع كميا عند الشارع أ إذ، ياإليكالدنيكية الراجعة ، األخركية

 .(6)كسياسة الدنيا بو، فيي في الحقيقة خبلفة الشرع في حراسة الديف، بمصالح اآلخرة

، (7)كالنظر في مصالحيـ، و تدبير أىؿ األرضإليكالخميفة اسـ لكؿ مف انتقؿ 
الصراط المستقيـ كجمع  إلىىـ درشاا  ك ، كاالستخبلؼ في األرض كتكلي سياسة الناس

 حكاـ الخبلفة فييـأكتنفيذ ، التكحيد كردعيـ عف المحاـر كالمآثـ عمىكممتيـ 

 .(8)ؿكشريعتو بالحؽ كالعد كفؽ منيج اهلل  عمى 

                                                           

 .٘ٙ( النساء: ٔ)
 .ٚٗدة: ( االمائٕ)
 .ٕٕ( يكسؼ: ٖ)
 .ٗٚ( االنبياء:ٗ)
 .ٗٔ( القصص:٘)
 .ٜٚٔ ، ص:لبناف –بيركت –( مقدمة ابف خمدكف، لعبد الرحمف بف محمد بف خمدكف، مؤسسة االعممي لممطبكعات ٙ)
ىػ ٘ٗٚ(  البحر المحيط في التفسير، أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي: ٚ)

 .ٕٛٛ/ٔىػ، ٕٓٗٔبيركت الطبعة:  –: صدقي محمد جمي دار الفكر قيؽتح
: تحقيؽ الطبرم، جعفر أبي اآلممي، غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف لمحمد القرآف، تأكيؿ في(  جامع البياف ٛ)
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 :كككنو خميفة كجياف
 .اهلل تعالى كفي سياسة الناس إلى كةؼ مف تقدمؾ مف األنبياء في الدعتخم: ؿك األ

ي خميفة كمنو خمفاء اهلل فبيذا يسم، الحكـ فييـ ذمناؾ ممكان لمناس كنافنا جعإ: الثاني

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  چ: قاؿ تعالى .(1)في أرضو

 چجب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج ىئ  يئ  
(2). 

: كقاؿ تعالى، (3)لع اليك ىي الخبلفة في األرض كالحكـ بيف الناس بالحؽ كعدـ اتبا

چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ىئچ
شارة إكىذه اآلية تشير  ،(4)

ناس بما يحكزكنو لكيبل يغتر ال، أف الخبلفة منكطة باألعماؿ ال باألشخاص إلىكاضحة 
 كأنيـ سيككنكف بمأمف مف، كيعتقدكف أنو باؽ ليـ، مف منصب كنسب كسمطاف، في الدنيا

كأف منجاة الناس تكمف في عمميـ الصالح ، ىبلؾ الظالميفإسنة اهلل تعالى في  ىمقتض
ف االستخبلؼ لعباد اهلل الصالحيف كأنو أ، كيؤكد ىذا كيؤيده المكافؽ لمقرآف كالسنة النبكية
 :كعد منو سبحانو قكلو تعالى

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    چ 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     

چڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ    
كقد كردت مف باب . (5)

 ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ چ : التذكير بنعمة اهلل في قكلو تعالى

                                                                                                                                                                                

 .ٜٛٔ/ٔ، ـ ٕٓٓٓ - ىػ ٕٓٗٔ ،ٔ/ط الرسالة، مؤسسة شاكر، محمد أحمد
 .ٕٓٓٓ/ٖىػ، ٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ ،ٔط/ ،رازم، دار الفكر بيركت لبناففخر الديف الل ،مفاتيح الغيب (ٔ)
 .ٕٙ( سكرة ص: ٕ)
 .ٖٛٔٓ/٘سيد قطب ل ( في ظبلؿ القرآفٖ)
 .ٗٔ( يكنس: ٗ)
 .٘٘( النكر: ٘)
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چۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى
(1). 

كحيازة شيء مف ، كامتبلؾ قدر مف القكة، ىك بمكغ حاؿ مف النظرك : التمكين: رابعاً 
لكاف الترسيخ في األرض أكىك لكف مف ، تباعصار كاألألنكتأييد الجماىير كا، السمطاف

ڍ    ڇ   ڇ  ڇ  ڇچ : قاؿ سبحانو ،ف اهلل لبعض أنبياءهكقد مك   ،(2)كعمك الشأف

 چڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک
ليا نكعيف مف  (3)

 :كىي، التمكيف

كقكع محبتو كمكدتو في قمب ك ، في قمب العزيز لتمكيف ليكسؼ كا األول: -ٔ

ۓ   ڭ  چ : قاؿ تعالى، لمعاممتو كابنو، مما دفع العزيز، كاالعتقاد الصالح بو، العزيز

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ

ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ې    ېې ې 

چۆئ
(4). 

كقربو ، فأعجب الممؾ بو، في ممؾ مصر بعد ظيكر براءتوكيف لو التمك الثاني: -ٕ
، كمقكمات البركز التي تدعـ سمطانو في حكـ  مصر، سباب القدرة كالمكنةأكاتاح لو ، منو

چٹڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ   چ : قاؿ تعالى
(5) ،

كىبو مف ك ، آتاه ممكان عظيماك ، ول كعبل مكف اهلل جؿ   فقد ،التمكيف لذم القرنيفك ككذلؾ
، كالمحاطة بالجنكد، العمـ عمىالقائمة ، جميع ما يؤتي الممكؾ مف السمطة المطمقة

ى أيف شاء كمت، لنفكذكبسط ا، كسيؿ لو أسباب التحرؾ كاالنتقاؿ، كالمدعمة باآلت الحرب
                                                           

 .ٕٙ( النمؿ: ٔ)
 .ٚٔىػ ص: ٕٗٗٔ،  ٔط/، لمتراث القاىرة دار الفجر  ،(  فقو النصر كالتمكيف، لعمي محمد الصبلبيٕ)
 .  ٙ٘( يكسؼ: ٖ)
 .ٕ ٗيكسؼ:  (ٗ)
 .ٗ٘( يكسؼ: ٘)
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ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : قاؿ تعالى .(1)شاء ككيؼ شاء كخضعت لو الببلد عربيا كعجميا

چپ  پ  پ        پ  ڀ
قاؿ ، سبيؿ أخذ االتعاظ كالعبرة عمىكقد كردت آيات التمكيف ، (2)

ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    ہ  ھ  چ : تعالى

چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸       ھ  ھ  ھ  ے
(3) ،

ڌ        ڌ  چ: فقاؿ تعالى ،صافيـأك صاؼ مف يستحقكف التمكيف بأك كقد ذكر اهلل تعالى 

ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ

چگ  گ
(4). 

، كالنقيب، كالسمطاف، مارةفي السنة النبكية مثؿ اإل معنىلفاظ لمقيادة بالأكقد كردت 
 ف النبي، أففي الحديث عف جابر بف عبد اهلل ،كالقيادة نفسيا، كىي كثيرة جدان  ،راعيكال
ؿ مشفع كال أك ك  ؿ شافع  أك نا أف كال فخر ك يأنا قائد المرسميف كال فخر كأنا خاتـ النبي»: قاؿ
 .(5)«فخر

كالخبلفة  ،كالحكـ، ةماماإل: القيادة مف معنىتأمؿ في معاني الكممات الكاردة في مكال
 .يجد ارتباطان كثيقان بينيا كبيف مفيـك القيادة، كغيرىا ،كاالمارة ،كالتمكيف

 :كيمكف ترتيب ذلؾ في النقاط الخمس التالية

، كصبلحو، كالقائد يمثؿ القدكة الصالحة لمناس في دعكتو :ة القدوةماماإل -ٔ
يمانك   .الحياةفي كافة مناحي ، لو كتضحيتوذكب، كأمانتو كشجاعتو، ككرعو، كتقكاه، وا 

                                                           

 .ٜٕٕٓ/ٗسيد قطب لُينظر: في ظبلؿ القرآف ( ٔ)
 .ٗٛ( الكيؼ: ٕ)
 .ٙ( األنعاـ: ٖ)
 .ٔٗ( الحج: ٗ)
بيركت  –ألبي محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمي، تحقيؽ فكاز أحمد مزم، دار الكتاب العربي  ،( سنف الدارمي٘)

 .ٗٓٔ/ٛ،  ٜٗٙ :حابة، رقـباب فضائؿ الص ،قٚٓٗٔلبناف،  –
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كالقائد البد أف يككف حكيمان ، كفيـ المكاقؼ كاألحداث، :الحكم حسن القضاء -ٕ
كاشفان لؤلكاذيب ، قؼ الدقيقة مدركان لمحقائؽ الثابتةاإظيار الحؽ في المك  عمىقادران ، ذكيان 

الدقيؽ لكتاب اهلل كسنة رسكلو كالفيـ ، المعرفة الكاسعة عمىكالدسائس معتمدان في كؿ ذلؾ 
 .(1)اهلل عميو كسمـ ىصم

ال لضبط أحكاؿ إكما كجد القائد  :قوال واألفعال من الخمل والفسادمنع األ: الحكم -3
مانعان الفساد كالخمؿ مف أف يدب في ، مدركا الصحة كاالعتبلؿ، الناس في كافة معامبلتيـ

 .محققا لمصالح أمتو، حكيمان في تصرفاتو كأفعالو، المجتمع

 .الصراط المستقيـ كفؽ شريعة اهلل تعالى إلىرشادىـ ا  ك ، ناسسياسة ال: الخالفة -ٗ
 .ككظيفة القائد تحكيـ شرع اهلل

سباب القكة كالمكنة أكحصكؿ ، حصكؿ المحبة كالمكدة في القمب :التمكين -٘
، كثقة رعيتو بو، ىدافو كانضباط الناس في ممكوأف يحقؽ أكالقائد ال يمكف لو ، كالظيكر

كامتبلكو أسباب القكة كالقدرة التي تمكنو مف ، قمكب الناس دكف حصكؿ المحبة لو في
الرباني  فالقائد .(2)خراىـأالسعادة كاليناء ليـ في حياتيـ ك كتحقيؽ ، سياستيـ كقيادتيـ

يجمع كؿ ىذه المعاني، فيك سكس الناس بشرع اهلل تعالى، كىك صاحب قكة في الحؽ 
مف المحبة عندىـ، كىك صاحب نظرة  الذم يحممو، كىك ذك مكنة في قمكب الخمؽ لما لو

فاحصة في االمكر قادر عمى فصؿ القضايا، كىك بقيادتو يمنع الفساد في االرض كيحكؿ 
   .دكف انتشاره، كىك قدكة لمناس بأقكالو كأفعالو كتصرفاتو

  

                                                           

 .ٜٛٔ/ٔبرم( ُينظر: جامع البياف لمطٔ)
عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي القرطبي، ػتحقيؽ:  ألبي(  الجامع ألحكاـ القرآف، ٕ)

براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية   .ٕٖٓ/ٔ ،ـٜٗٙٔ -ىػٖٗٛٔ، ٕالقاىرة، ط/ –أحمد البردكني كا 
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 المطمب الثالث
 ادةـأهمية القي

ما فييا مصالحو ل، االجتماعية نسافكالعقؿ كطبيعة اإل، القيادة أمر يحتمو الشرع
 :كذلؾ مف خبلؿ متابعة اآلتي .المشتركة

 عمىكد أذلؾ ك  عمى حث   ؿك ألف قدكتو األ؛ ف المسمـ يستشعر كجكب القيادةأ :لً أو 
خرج ثبلثة في سفر  إذا »:  قاؿ: قاؿ، بي سعيد الخدرم أحديث  ، ففيأىميتيا

مر ثبلثة أيا كاجبة في كأن ،كمف الحديث نستفيد أىمية القيادة. (1)«حدىـأفميؤمركا 
 .كمف ذلؾ تعدد المسؤكليات، أكثر أك، أشخاص فما باؿ العشرات

اليـك ىي أزمة التخمؼ  سبلـاإلأمة  ايإليف عمؽ األزمة الشديدة التي كصمت أ :ثانياً 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      چ: قاؿ تعالى. مساؾ بزماـ القيادةعف اإل

چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
(2).  

ء العممية اف تخمؼ األمة في شتي المياديف سك كبيران م ءن أف جز : بؿ نكاد نقكؿ
ذ إ، في منظماتنا كمؤسساتنا، يرجع لعدـ كجكد ما يكفي مف القادة، كالسياسية كاالقتصادية

 .(3)ككيؼ تصؿ دكف تخطيط؟ ة بدكف ربافنيفتبحر الس كيؼ

، القيادة الربانيةىك غياب ، ية اليـكسبلماإلمة أف مف أخطر عكائؽ التمكيف لؤل :ثالثاً 
قصاء إ عمىفالقيادة ىي عصب حياة األمة ليذا نجد أعداء األمة يحرصكف كؿ الحرص 

 . القيادة حاكـ صالح إلىال يصؿ  ىحت، القيادات المخمصة عف سدة الحكـ

                                                           

سنف أبي داكد، ألبي داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السِِّجْستاني، ( ٔ)
 ،باب القـك يسافركف يؤمركف أحدىـ ،بيركت –: محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا تحقيؽػ

 . ٖٓٗ/ٕ ،ٕٓٔٙرقـ 
 ٓٔٔ( آؿ عمراف: ٕ)
 .ٛٔ/ٔمحمد السيد الككيؿ لاإلسبلـ، (  القيادة كالجندية في ٖ)
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:كتكمف أىمية كجكد القيادة الربانية في اآلتي  

 .المستقبمية أنيا حمقة كصؿ بيف العامميف كبيف خطط المؤسسة كتصكراتيا (ٔ
 .يجابية في المؤسسة كتقميص الجكانب السمبيةاإل لتدعيـ القك  (ٕ
 .الخ. . . . كحؿ الخبلفات، كحميا، مشكبلت العمؿ عمىالسيطرة  (ٖ
 .باعتبارىـ ىـ أىـ مكرد في المؤسسة، تنمية األفراد كتدريبيـ كرعايتيـ (ٗ
كالحيمكلة دكف  ،دؿ بيف افرادىاعبما يحقؽ مصالحيا كيضمف ال، تنظيـ حياة الجماعة (٘

حصؿ  إذاف االجتماع إ »ؿ:(2)يقكؿ ابف خمدكف ،(1)الضعيؼ عمى تغكؿ القكمّ 
لما في طباعيـ ، كتـ عمراف العالـ فبلبد مف كازع يدفع بعضيـ عف بعض، لمبشر

فبلبد أف يككف ىذا ، مف العدكاف كالظمـ كال يكفي قكة السبلح مف أجؿ دفع الظمـ
 .(3)« كالسمطاف كاليد القاىرة، لغمبةالكازع كاحدان منيـ يككف لو ا

اليدؼ المنشكد  إلىلتحريؾ األفراد كالكصكؿ ، كضع الخطط كاالستراتيجيات الراشدة (ٙ
 قاؿ  قاؿ:  عمر حديث ابف في كليذا جاء ؛(4)كأقؿ جيد، سرع كقتأ في
أم قيادات يقكدكنيا  .(5)«فييا راحمة يجد الرجؿالناس كابؿ مائة ال  تجدكف»

ا طريؽ الخير كالنكر، كيقدمكف الناس؛ ألف الناس ال يقتحمكف شيء جديد كيشقكف لي
بالنسبة ليـ أكلـ يعتادكه إال بمف يقكدىـ اليو، كمف ىنا كاف كجكد القائد لو اىمية 

 كبرل؛ السيما في مجاؿ قيادة الناس الى الحؽ كاليدل كالخير. 
                                                           

 .ٕٗ :ص ،( مقدمة ابف خمدكفٔ)
ىو برع في عدد مف  ٕٖٚبك زيد عبد الحمف بف محمد الحضرمي  المعركؼ بابف خمدكف المكلكد في تكنسأ( ىك ٕ)

ف  بف خمدك  خىـ مصنفاتو تاريأفي جامع االزىر  قراءلئلمب العمـ  كتصدر طكية كرحؿ في العمـك الشرعية كالمغ
صبلح الديف للكافي بالكفيات، اىو  ُينظر:  ٛٓٛكالخبر في اياـ العرب كالعجـ كالبربر  تكفي عاـ المبتدأكديكاف 

 ،بيركت –كتركي مصطفى، دار إحياء التراث  ،: أحمد األرناؤكطتحقيؽخميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم، 
 .ٕٚ٘/ٕٕ ،ـٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔ

 . ٖٗ: ص ،مقدمة ابف خمدكف  ( ٖ)
 .ٕٗ: فيصؿ باشراحيؿ، صك ( ُينظر: صناعة القائد، لطارؽ السكيداف، ٗ)
ؾ   ـ.ٕٕٓٓىػ ٕٕٗٔ ،لبناف –بيركت  ،( صحيح مسمـ، لمسمـ بف الحجاج النيسابكرم، دار إحياء التراث العربي٘)

  .ٗٓٔ/ٛ ، ٕٕٚ٘:رقـ ،كلو الناس كإبؿ مائةقباب  الفضائؿ،
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 ثانيال املبحث

  هاوحقىق القيادة وواجباث القادة اختيار  

 وفيه ثالثة مطالب

 .القادة اختيار  المطمب األول:                        
   .القيادة واجباتالمطمب الثاني:                   

   .القيادة حقوقالمطمب الثالث:                   
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 المطمب األول
 اختيار القادة

ىذا  إلىشار القرآف أكقد  ،ليا جعمتيـ أىبلن ، ال بمكاصفاتإف اختيار القادة ال يككف إ
گ  گ  گ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ چ: االنتقاء كاالصطفاء بقكلو تعالى

چ ڳ
كما أف االختيار تناكؿ خيرتو كاالجتباء ، كاالصطفاء تناكؿ صفكة الشيء. (1)

ا عف الشكب المكجكد قد يككف بإيجاده صافين ، كاصطفاء اهلل بعض عباده .تناكؿ جبايتو
كىي ، القيادة الركحية كالحسية، قد اختار اهلل الرسؿ مف خمقو لقيادة البشريةك .(2)في غيره

چۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ چ: حد قاؿ تعالىأميمة ال يصمح ليا كؿ 
فقد تتركز  ،(3)

 إلى ىأف يسع إلى بو كقد تدفع، كالنفكذ كحب الظيكر كالتممؾ، شيكة التسمط نساففي اإل
كلذلؾ ، هغير  عمىنفسو ك  عمىفتككف قيادتو كباالن ، ف يككف أىبلن لياأدكف ، منصب القيادة
ىذا العمؿ  عمىنا ال نكلي إ»: فقاؿ ،أف يتكلى القيادة مف حرص عمييا منع رسكؿ اهلل 

كما قاؿ ألبي ذر. (4)«أحدان سألو كال أحدان حرص عميو
 عمىكقد سألو أف يستعممو ، (5)

خذىا أال مف إالقيامة خزم كندامة نيا يـك ا  نيا أمانة ك ا  نؾ ضعيؼ ك إيا أبا ذر » : عمؿ
كالطرؽ  .  ،كمف ىنا كانت المكاصفات ميمة بمكاف. (6)«بحقيا كأدم الذم عميو فييا

 الشرعية الخيار القادة عديدة منيا اآلتي:

                                                           

 .ٖٕ :( آؿ عمرافٔ)
ؽ: صفكاف عدناف يبي القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى، ػتحقألالقرآف،  ( المفردات في غريبٕ)

 . ٕٗٛىػ، ص:  ٕٔٗٔ، ٔ/دمشؽ بيركت ، ط -الداكدم، دار القمـ، الدار الشامية 
 .ٕٗٔ: ( األنعاـٖ)
لنككم، دار إحياء بي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ األلمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، اصحيح مسمـ  ( ٗ)

 .ٕٚٓ/ٕٔ ،ٕ٘ٛٔ :رقـبـ، ٕٜٖٔ، ٔط/، بيركت –التراث العربي 
( أبك ذر ىك جندب بف جنادة  بف سفياف  مف بني غفار كاف مف السابقيف لئلسبلـ دعي قكمو كقدـ بعد بدر كاحد ٘)

بف حجر ألحمد بف عمي  ،الصحابة ييزفي تمصابة ل كثبلثيف ىجرية، ُينظر: اإلدمات بالربذة سنة اح
 .ٔٙ/ٚ ،لبناف–بيركت  -العسقبلني، دار الكتب العممية 

 ٚ٘ٗٔ/ٕ  ،ٕ٘ٛٔ :رقـ ،باب: كراىية اإلمارة لغير ضركرة ؾ االمارة، ( صحيح مسمـ بشرح النككم،ٙ)
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طريؽ البيعة: كىي العيد عمى الطاعة؛ ألف المبايع يعاىد اميره عمى اف عف  -ٔ
ط ينازعو في المنش ال يسمـ لو أمر النظر في أمر نفسو كامكر المسمميف،

ككانكا إذا بايعكا االمير، كعقدكا عيده جعمكا أيدييـ في يده، فأشبو ذلؾ  (1)كالمكره.
 كبلن مف البائع كالمشترم.

، كقدكاف ريؽ اىؿ الحؿ كالعقد: كىـ أىؿ الشكرل، كيتاركف اختيارا دقيقان طعف   -ٕ
ىـ السابقكف االكلكف مف المياجريف  أىؿ الشكرل في عصر الرسكؿ 

 (2)كاالنصار.
يعرؼ كفايات أصحابو كقابمياتيـ،  يشيد ليـ بالكفاية العالية: فقد كاف مف   -ٖ

كذلؾ حتى  (3)فيضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب، بشرط االسبلـ كالكفاية.
 كاجباتو، كيككف انتاجو بعيدا عف العشكائية، قريبا مف الكماؿ.  أداالقائد في يبرز 

 حتى يككف قائدان منيا: مف سمات يتمتع بيا الشخصكالبد   -ٗ
 لتحمؿ المسؤكلية.االستعداد  -ٔ
 كاالىمية.االمانة   -ٕ
 السديد. القرار اتخاذعمى القدرة   -ٖ
كىذا ما سيتناكلو البحث ة كالقدرة عمى تنمية قدرات االتباع . في االدار الميارة   -ٗ

 في المكصفات العامة لمقادة في الفصؿ القادـ..
 

                                                           

  232املقدمة البن خلدون: (1)

 58كيل: القيادة واجلندية ل حممد السيد الو  (2)

 14ص  -الثانية -ط–دمشق –اللواء ركن حممود شيث خطاب، دار القلم  قادة النيب  (3)
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 المطمب الثاني
 واجبات القيادة

أكمؿ  عمىالقيادة المسممة يتمثؿ في القياـ بأعباء المنصب  عمىف الكاجب األكبر إ
ال كسيمة لمقياـ بحفظ الديف كسياسة الدنيا إية ما ىي سبلماإلفي الدكلة ألف القيادة ، كجو
 .القيادة المسممة القياـ بيا عمىكمف الكاجبات التي يجب ، بو

الحكـ بما أنزؿ اهلل كفؽ  طبلؽ ىكاإل عمى جباتاىـ الك أف إ: الحكم بما أنزل اهلل -1

ۉ  ې  ې  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ: قاؿ تعالى ،اهللمنيج 

ىئ  ىئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ      ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ 

چی
ليككف  سبلـاإلىذه اآلية جاءت تعرض »  :رحمو اهلل (2)يقكؿ سيد قطب. (1)

تقيـ منيج اهلل لحياة البشرية كل، كلتككف شريعتو شريعة الناس جميعان ، ديف البشرية كميا
شعبيا  ىي شتالمنيج الذم تقكـ عميو الحياة ف، مييارض كمف عيرث اهلل األ ىحت

، كقد جاءت لتتبع بكؿ دقة، ال لتعرؼ كتدرس، كالشريعة التي جاءت ليحكـ بيا، كنشاطيا
 .(3)«كبيرا أككال يترؾ شيء منيا كيستبدؿ بو حكـ آخر صغيرا مف شؤكف الحياة 

ڌ        ڌ  چ: اؿ تعالىق ،كالخشكع فييا، قامة الصبلةإصفات القيادة الربانية  ف مفإ

ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  ڎ  ڎ  ڈ 

                                                           

 .ٜٗ( المائدة: ٔ)
عمـك ـ تخرج مف دار الٜٙٓٔىك سيد بف قطب  بف ابراىيـ  مفكر إسبلمي مصرم كلد بأسيكط سنة  :طبق( سيد ٕ)

معيـ خكاف المسمميف كسجف انظـ إلى حركة اإل ،سة برامج التعميـامريكا لمدر أبالقاىرة كعمؿ مدرسا كاكفد إلى 
 :ـ مف مؤلفاتوٜٙٙٔفي ظبلؿ القرآف  في السجف صدر الحكـ بإعدامو سنة  مرات كقد كتب كتابو الشيير

خير الديف بف محمكد ل، عبلـاألفي الطريؽ. ُينظر:  كمعالـ ،كالمستقبؿ ليذا الديف ،في اإلسبلـ العدالة االجتماعية
 . ٚٗٔ/ٖـ،  ٕٕٓٓ، ٘ٔط/ ،بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي، دار العمـ لممبلييف

 .ٜ٘ٛ/ٕسيد قطب ل ( في ظبلؿ القرآفٖ)
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چگ  گ
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ : كقاؿ تعالى (1)

(2) ، 

چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈچ
 :كىي ،قد جمعت اآليات السابقة ثبلث صفات. (3)

قاتيا كسننيا كآدابيا بشرائطيا فعف قتادةأك أم بأركانيا ك : قامة الصبلةإ
: قاؿ (4)

نيا إ فاألقرب، (5)كرككعيا كسجكدىا، ككضكئيا، مكاقيتيا عمىقامة الصبلة المحافظة "إ
 تىقامة الصبلة أف يؤ ا  ك . (6)ؼ كالبلـ يقتضي ذلؾلألف التعريؼ باأل ؛الصمكات الخمس

كالخشكع في القمب ، ال أف الخضكع في البدفإبشرائطيا كالخشكع قريب مف الخضكع 

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  چ :قاؿ تعالى، كالبصر كالصكت

چے  ے    ۓ
، كالتذلؿ بيف يديو، معبكده عمىقباؿ في الصبلة اإل: كحقيقة الخشكع .(8()7)

لسانو مف  عمىكتدبر ما يجرم ، عف الصبلة ىك جمع اليمة كدفع العكارض :كيقاؿ
؛ نفسيا عمىية ىذا ف تطبؽ القيادة الربانأكبعد  ،(9)كالتكبير، كالتيميؿ، كالتسبيخ، القراءة

فينا ، مكر الديفأقامة الصبلة كتعميـ الناس ا  ك ، تعظيـ شعائر اهلل عمىفإنيا تحمؿ العامة 
مة األ متمس، فمة كتظير الشعيرة فتبني المساجد كتعمر كيشجع ركادىاتقاـ الصبلة في األ

 .بركة القيادة الربانية في دينيا كدنياىا
                                                           

 ٔٗالحج: ( ٔ)
 ٕٔٓ :( المؤمنكفٕ)
 ٜ :( المؤمنكفٖ)
كاف رأسا في  -قٓٙعاـ بف عزيز السدكسي  البصرم الضرير  كلد أبك الخطاب قتادة بف دعامة بف قتادة  :( ىكٗ)

   . ٜ٘/ٗ، ق ُينظر: اإلصابةٛٔٔلطاعكف سنة حفظ الناس كلو تفسير مات بكاسط باأالعربية  ك 
 .ٓٛٔ/ٜ( جامع البياف لمطبرم ٘)
 .ٖ٘ٔ/ٕٗلمرازم  مفاتيح الغيب( ٙ)
  ٛٓٔ( طو: ٚ)
م د  اْلُحس ْيُف ْبُف م ْسُعكد  بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي، أل  ، الكريـ معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف (ٛ) : تحقيؽبي ُمح 

 .ٕٖٓ، ٖٔٓ/ٖ  ،ىػ  ٕٓٗٔ، ٔبيركت، ط/-عبد الرزاؽ الميدم دار إحياء التراث العربي 
ي الحنفي ثـ المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني التميمألبي (  تفسير القرآف، ٜ)

 -ىػٛٔٗٔ، ٔالسعكدية ط/ –: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف غني، دار الكطف، الرياض تحقيؽالشافعي، ػ
 .ٕٙٗ/ٖـ،  ٜٜٚٔ
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چچ  چ   ڇ  ڃ  چ  چچ: قاؿ تعالى ة:ء الزكايتاإ
كقاؿ ، (1)

چٺ  ٿ  ٿ   ٿچ: سبحانو
أم مما ، لىك في اآلية األ: قاؿ بعض المفسريف، (2)

ييا الزكاة المفركضة كيدخؿ ف، مكاليـأيعني زكاة . (3)عطيناىـ ينفقكف في طاعة اهللأ
حياء فقو إالقيادة  عمىك ، فكؿ تمؾ مف صفات الربانيف ،نفاؽ في كجكه الخيركالصدقة كاإل

يا طكاعية مخافة إليفي األمة كتجسيدىا عبادة ال جباية فحسب بحيث يبادر الناس الزكاة 
إلى  بعث معاذا  أف النبي : رضي اهلل عنيما عف ابف عباس فقد جاء ،مف اهلل
، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ، كأني رسكؿ اهلل، ادعيـ إلى شيادة أف ال إلو إال اهلل»: فقاؿ، اليمف

، فإف ىـ أطاعكا لذلؾ، عمييـ خمس صمكات في كؿ يـك كليمة فأعمميـ أف اهلل قد افترض
 .(4)«فأعمميـ أف اهلل افترض عمييـ صدقة في أمكاليـ تؤخذ مف أغنيائيـ كترد عمى فقرائيـ

ف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر إ :حياء األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكرإ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺچ: قاؿ تعالى ،مف خصائص ىذه األمة المباركة

چٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
ڳ  ڳ  ڳ   چ: كقاؿ تعالى، (5)

چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ
كانت ىذه  إذاف، (6)

فالقيادة تشجع ، لكأحر  ىلأك الشعيرة كاجب األمة جمعاء فإنيا في حؽ القيادة مف باب 
تح صدرىا لكؿ ناصح و كتفالخير كتحارب المنكر كأىم إلىاألمر بالمعركؼ كالدعكة  عمى

 ،نصيحة أكف يقكؿ كممة حؽ أفبل يياب أحد  ،خمؽ في األمةاليجسد ىذا  ىككاعظ حت
                                                           

 .ٖ( األنفاؿ: ٔ)
 .ٗ( المؤمنكف: ٕ)
الرزاؽ : عبد تحقيؽجماؿ الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، ػلاد المسير في عمـ التفسير، ز ( ٖ)

  .ٓٙٗ/٘، ٔبيركت  ط/ –الميدم دار الكتاب العربي 
، تحقيؽ: مصطفي ديب، دار بف كثير بيركت لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ( صحيح البخارم،ٗ)

 .ٓٔ ٗ/ٕ، ٜٖ٘ٔ :كجكب الزكاة، رقـ باب ك الزكاة، ،ىػٚٓٗٔعاـ ،  ٔط/
 .ٓٔٔ( آؿ عمراف: ٘)
 .ٗٓٔ( آؿ عمراف: ٙ)
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ڑ  ک  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ ڌ  ڌچ: قاؿ تعالى

چک  ک  کگ   گ  گ  گ
ک  گ  گ   گ  چ: كقاؿ تعالى. (1)

گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  

چڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ
(2). 

يف الحؽ كنشر الخير يتبذلؾ بفي األمة ك  يوالربانية تقكـ بيذا الكاجب كتحي فالقيادة
عماؿ الصالحة تعريؼ الناس بالعقائد الحسنة كاألك ، كتعميـ الجاىؿ، اهلل إلىكالدعكة 

اميا البعض سقطت عف قأف إكىي فريضة ، (3)خبلؽ الفاضمة كينيكف عف صدىاكاأل
 .(4)مكا جميعان خؿ بيا الكؿ أثأالباقيف كلك 

ساسية في كمف الركائز األ، يةسبلماإلمف أىـ كاجبات القيادة كىك  :قامة العدلإ -2
قاؿ  ،الذم ينظـ جكانب الحياة جميعان ، ىك العدؿ المطمؽ، جبو اهللأك كالعدؿ الذم ، الحكـ

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    چ : تعالى

چڎڈ  ڈ  ژ  ژ
لعدؿ كأمر بو في القرآف الكريـ جب اهلل اأك كقد ، (5)

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ: قاؿ سبحانو

چحب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج
كىك مف الميمات  ،(6)

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ: قاؿ سبحانو الرئيسية لمنبي 

                                                           

 .ٔٗ( الحج: ٔ)
 .ٔٚ( التكبة: ٕ)
ؽ: عبد الرحمف بف يتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، لعبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم، تحق (ٖ)

 .ٖٗٗـ ص:  ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔ، ٔمعبل المكيحؽ، مؤسسة الرسالة، ط/
العمادم محمد بف محمد بف مصطفى، دار إحياء التراث السعكد  ألبيإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  (ٗ)

 .ٚٙ/ٕبيركت،  -العربي 
 .ٜٓ( النحؿ: ٘)
 .ٕٙ( ص: ٙ)
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وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  

چىئ  ی
(1). 

، كىك مع ىذا في ظؿ الرحمف يـك القيامة، العادؿ يممؾ بعدلو قمكب رعيتو ماـكاإل
، ال ظموإسبعة يظميـ اهلل في ظمو يكـ ال ظؿ »: قاؿ النبي : قاؿ،  بي ىريرةأفعف 
في كما جاء ، منابر مف نكر عمىقيامة العادؿ يككف يكـ ال ماـكاإل، (2)«  العادؿ ماـاإل

عف ، إف المقسطيف عند اهلل عمى منابر مف نكر»:  قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ ،(3)حديث زىير
 .(4)«الذيف يعدلكف في حكميـ كأىمييـ كما كلكا، ككمتا يديو يميف،  يميف الرحمف

الشكرل القيادة المسممة ىي  عمىف مف الكاجبات الميمة إ :مرفي األ الشورى -3
، في األمر فالقرار في ظؿ القيادة المسممة يؤخذ عف طريؽ المشاركة فاهلل أمر بيا نبيو 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  چ  :قاؿ تعالى

چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  
ف إ: كقد قيؿ. (5)

كليستخرج الرأم فيما لـ ، كليقتدم بو مف بعده، ابوصحألتأليؼ قمكب  اهلل أمر بيا نبيو 
، (6)بالمشكرة ىلأك   كاألمكر الجزئية كغير ذلؾ فغيره مف أمر الحركب، ينزؿ بو كحي
، اذ ىك مؤيد بالكحي، رأييـ إلىما أمر اهلل نبيو بالمشاكرة لحاجة منو » :(7)قاؿ القرطبي

                                                           

 .ٜٗ :( المائدةٔ)
 .٘ٔٚ/ٕ، ٖٔٓٔ :برقـ ،( صحيح مسمـ، كتاب: الزكاة، باب فضؿ إحفاء الصدقةٕ)
اهلل عنيا، ذكره ىشاـ بف الكمبي زىير بف عبداهلل بف عمر بف مخزـك المخزكمي اخك أـ سممة أـ المؤمنيف رضي  (ٖ)

في المؤلفة، ككاف ممف نقض الصحيفة التي كتبتيا قريش عمى بني ىاشـ، كعاش الى زمف معاكية بف ابي 
  .٘ٚٗ/ ٕسفياف، االصابة في تميز الصحابة البف حجر 

 .ٛ٘ٗٔ/ٖ،  ٕٚٛٔباب فضيمة اإلماـ العادؿ، كعقكبة الجائر، برقـ:  ،اإلمارةكتاب ( صحيح مسمـ، ٗ)
 ٜ٘ٔ( آؿ عمراف: ٘)
 .ٖٕٔىػ ، ص: ٙٓٗٔ، الككيت –دار األرقـ  – البف تيمة ،رعيةش( السياسة اؿٙ)
بتفسير  ىلقرطبي تفقو عمي مذىب مالؾ كاعتننصارم ابي بكر األأحمد بف أبك عبد اهلل محمد بف أماـ اإل :( ىكٚ)

، ُينظر: طبقات المفسريف العشريف، ىػ، متقف لمعمٔٚٙالقرآف عاش يتيمان اصمو اندلسي كعاش في مصر ت  ـك
، ٔط/، القاىرة –: عمي محمد عمر، مكتبة كىبة تحقيؽعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي، ل

 .ٕٜ/ٔ ،ـٜٖٙٔ
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ف إ »: كيقكؿ، «تقتدم بو أمتو مف بعدهراد أف يعمميـ ما في المشكرة مف الفضؿ كلأنما ا  ك 

پ  چ : في قكلو تعالى يقكؿ سيد قطب. (1)«حكاـمف قكاعد الشريعة كعزائـ األ الشكرل

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ 

چ ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
يقرر ، بيذا النص الجاـز (2)

كىك نص ، ىك الذم يتكاله  كمحمد رسكؿ اهلل ىحت، اـ الحكـىذا المبدأ في نظ سبلـاإل
 عمى سبلـاإلال يقـك نظاـ ، ساسيأف الشكرل مبدأ أقاطع ال يدع لؤلمة المسممة شكا في 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  چ  :الشكرل قكلو  سكرةي فك . (3)ساس سكاهأ

چڻ  ڻ  ڻ  ڻ
ية في سبلمإلاف ىذه اآلية مكية نزلت قبؿ قياـ الدكلة أمع  (4)

مما يكحي بأف كضع الشكرل أعمؽ في حياة المسمميف ، المدينة فإننا نجد فييا ىذه الصفة
يقـك عمييا ، ساسي لمجماعة كمياأفيي طابع ، ف تككف نظامان سياسان لمدكلةأمف مجرد 

 .(5)فرازان طبيعيان لمجماعةإبكصفيا ، الدكلة إلىثـ يتسرب مف الجماعة ، مرىا كجماعةأ
القيادة أف تعد العدة لمجياد كتأميف دكلة  عمىجب : يالدولة والدين دفاع عنال -4

مثؿ تجييز الجيكش ، البلزمة لذلؾ كعمييا أف تتخذ الكسائؿ، مف أم اعتداء سبلـاإل

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ: كتطكيرىا كتحصيف الثغكر قاؿ تعالى

چۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې 
(6). 

فالسياسة المالية عبارة  :لمدولة وفق الضوابط الشرعيةتوجيه السياسة المالية  -5
مسؤكؿ عف تكجيو ىذه السياسة في  ماـاإل أككالقائد األعمى ، عف مكارد الدكلة كمصارفيا

                                                           

 . ٕٙٗٔ- ٕ٘ٗٔ/ٕ( الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ٔ)
 .ٜ٘ٔ( آؿ عمراف: ٕ)
 .ٔٓ٘/ٔسيد قطب ل( في ظبلؿ القرآف ٖ)
 ٖٛ  :( الشكرلٗ)
 .ٖ٘ٙٔ/٘سيد قطب ل ( في ظبلؿ القرآف٘)
 ٓٙ( األنفاؿ: ٙ)
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بؿ ، كمعاكنيو فحسب ماـعاتؽ اإل عمىكىذا الكاجب ال يقع  ،حدكد ما شرع اهلل تعالى

ۆ    ۆ  چقاؿ تعالى ، ؿ تحقيؽ ذلؾف يتعاكنكا مع القيادة في سبيأعمـك المسمميف  عمى

ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ 

چۆئ   ۆئۇئ  
 عمىك ، أف يعطكا كؿ ذم حؽ حقو كنكابو ماـاإل أكالرئيس  عمىف، (1)

و إليف يمنعكا ما يجب عمييـ دفعو أكال يجكز ليـ ، ف يؤدكا ما عمييـ مف حقكؽأالرعية 
 ان كأمكر  ةثر أنكـ ستركف إ» :عنو  عف ابف مسعكد  ،ف كاف ظالمان ا  ك  ىحت، لحقكؽمف ا

تؤدكف الحؽ الذم »: قاؿ؟ كيؼ تأمر مف أدرؾ منا ذلؾ ،يا رسكؿ اهلل: قالكا« تنكركنيا
 .(2)«كتسألكف اهلل الذم لكـ ،عميكـ

قاؿ  مف فيككنكف مف جنس، يستحقكف ال ف يطمبكا مف كالة األمكر ماأكليس لمرعية 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ: اهلل عنيـ

چژ
كنكاب  ءفإنما ىـ أمنا، أىكائيـ كليس لكالة األمكاؿ أف يقسمكىا بحسب. (3)

ما أعطيكـ كال »: قاؿ أف رسكؿ اهلل  ، ىريرة عف أبي، مبلكان كليسكا ، كككبلء
ىذا تربية االتباع كالجند عمى مبدأ كفي  .(4)«إنما أنا قاسـ أضع حيث أمرت، أمنعكـ

يعمـ أصحابو انو ال يمنعيـ شيء مما ىك ليـ، كأنو  الكضكح كالشفافية، فالقائد االكؿ
ليس بمقدكره أف يعطييـ شيء يطمبكه ليس ليـ، اك ليس مكجكدا، كىكذا ينبغي أف تكطف 

ديات كايثار نفسية االفراد كالجند، بحيث تزاؿ منيـ ظغائف كساكس الشيطاف حكؿ الما
 البعض عمى البعض فيما يبدك ليـ. 

                                                           

 .ٛ٘( النساء: ٔ)
مارة، باب ، كصحيح مسمـ، كتاب: اإلٜٜٔ/ٗ، ٖٖٓٙ:باب عبلمات النبكة، رقـ ؾ، المناقب، ( صحيح البخارمٕ)

 .ٖٗٛٔ :ببيعة الخمفاء، برقـكجكب الكفاء 
 .ٛ٘( التكبة: ٖ)
: فرض الخمس، ؾكصحيح مسمـ،  ٘ٛ/ٗ، ٖٚٔٔ :ف هلل خمسو، رقـباب فإ ؾ فرض الخمس ( صحيح البخارمٗ)

 .ٖٚٔٔ :برقـ ،فإف هلل خمسوباب قكؿ اهلل  



- 25 - 
 

 المطمب الثالث
 حقوق القيادة

ف السمع كالطاعة لمقيادة حؽ مف حقكقيا بنص القرآف كالسنة إ :السمع والطاعة -أ
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  چ : النبكية قاؿ تعالى

چمثيب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  حب  خب  مب  ىب         يئ  جب
كعف أبي . (1)

كمف عصاني فقد عصي  ،مف أطاعني فقد أطاع اهلل»: قاؿ، ف رسكؿ اهلل أ  ىريرة
كعف أنس بف  .(2)«ميرم فقد عصانيأكمف عصي ، فقد أطاعني طاع أميرمأكمف ، اهلل

ف أف استعمؿ عميكـ عبد حبشي كا  ك ، سمعكا كأطيعكاا»:  قاؿ رسكؿ اهلل: قاؿ ،مالؾ 
 :كاآلية داللتيا كاضحة بقكلو تعالى ،لنصكص في ىذا الباب كثيرة جدان كا ،(3)«رأسو زبيبة

چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ
نو يجب أكالذم يتضح لمجميع .(4)

ف ترفض أكجب عمييا ، مرىا بياأا مالـ يأمرىا بمعصية اهلل فاف يإمامالرعية طاعة  عمى
 ماـأمرىا اإل إذاف، غضبو عمييا كرىبة مف ،اهلل ىرغبة في رض نما تطيعوإألنيا  ؛طاعتو

 .فقد سمؾ غير سبيمو كطمب ما ال حؽ لو فيو ،بما يسخط اهلل
«  ف النصيحةالدي»: قاؿ، ف النبي إ ، (5)عف تميـ الدارم :بذل النصيحة -ب
 .(6)«كألئمة المسمميف كعامتيـ كلرسكلو هلل كلكتابو» :قاؿ؟ قمنا لمف

ف عدلت إكتشجيعيا عميو كتقكيميا ، الخير إلى ايكالنصيحة لمقيادة تككف بتكجيي
بحقكؽ اهلل  ذكرتف أك ، بالتي ىي أحسف، مرىا بالمعركؼ كنيييا عف المنكرأب كذلؾ، عنو

                                                           

 .ٜ٘( النساء: ٔ)
 .ٔٙ/ٜ، ٖٚٔٚطيعكا الرسكؿ، رقـ:أطيعكا اهلل ك أباب  ؾ االحكاـ، ( صحيح البخارم،ٕ)
 .ٕٙ/ٜ، ٕٗٔٚ :عصية برقـاألحكاـ،  باب السمع كالطاعة لئلماـ مالـ تكف مكتاب:  ( صحيح البخارم،ٖ)
 ٜ٘ :( النساءٗ)
  قصة النبي كذكرسنة تسع لميجرة، فأسمـ، المدينة كقدـ نصرانيا، كاف .خزيمة بف سكد بف خارجة بف أكس بف تميـ (٘)

 ٔالصابة في تميز الصحابة البف حجر،ا فمسطيف ببلد مف جبريف ببيت كقبره بالشاـ، مات كالدجاؿ، سةالجسا
/ٗٛٛ. 

 .ٗٚ/ٔ، ٘٘ :األيماف، باب بياف أف الديف النصيحة، رقـ تاب:سمـ، ك( صحيح مٙ)
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كأخذكا ، الطاعة في غير معصية عمىحيث أخذت منيـ البيعة ، ثـ بحقكؽ رعيتيا، عمييا
 عمىكع فيما يعكد عمييا ك تككف دائمان في حذر مف الكق ىيا العيد بالقياـ بشريعة اهلل حتمن

، يقـك بيا فرد مسمـ لمقيادة أم، كقد تككف النصيحة فردية، رعيتيا بشر في دينيـ كدنياىـ
كلي األمر دكف أف  إلىكذلؾ لمف يستطيع الكصكؿ ، قد تككف مباشرة، كالنصيحة الفردية

عظ لنصيحة غير مباشرة عبر الك كقد تككف ا .(1)،تشكؿ ىذه النصيحة ردت فعؿ عكسية
تككف  كقد. كغيرىا أك الكتابة عبر صحيفة، أك عبر إذاعة ،كخطب الجمعة، رشادكاإل

ف تككف أيجب ، كفي كبل الحالتيف، أم يقـك بيا جماعة مف المسمميف، النصيحة جماعية
، بحيث تؤلؼ القمكب كتجمعيا عمى الحؽ كال تنفر النصيحة بالحكمة كالمكعظة الحسنة

ف الناصح مشفؽ لمنصكح عمى التعصب لمكقفو، فبلبد أف يكك كتباعد بيف القمكب كتحمؿ ا
كحريص عمى المنصكح، كأحؽ مف ينبغي الحرص عميو ىـ القادة؛ ألف بصبلحيـ تصمح 
الببلد كالعباد، كبفسادىـ كنفكرىـ مف النصيحة كالناصح يككنكف ببلء ككباال عمى الببلد 

 مة جمعاء.كالعباد، فالحرص عمى نصحيـ بالتي ىي أحسف حرص عمى األ

                                                           

ـ،  ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ ،ٔط/ عماف األردف، -( ُينظر: كتاب النبي المربي، ألحمد رجب األسمر، دار الفرقاف ٔ)
  .ٓٔٗ،ٜٓٗص:
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 الفصـل األول

  ادةللق العامت القرآنيت املىاصفاث

 وفيه ثالثت مباحث
 لمقائد الروحية والسمات المواصفاتاملبحث األول: 

 لمقائد األخالقية والسمات المواصفاتاملبحث الثاني:    

 لمقائد والمهنية الجتماعية المواصفاتاملبحث الثالث:             
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في نفسو ىذه المعاني السامية، انطمؽ  احيأإذا القائد المؤمف  فإ: ن يدي الفصلبي
مف  لف أم قيادة في أم مستك ا  ماميا الصعاب. ك أبربانية تذؿ  بدان أ ال يتعثرفي الرحاب، 

ف تحمؿ شيء مف المؤىبلت التي تصقؿ شخصيتيا أاألدنى البد  أكمستكياتيا األعمى 
دارة إ عمىركحية كالعممية كاالخبلقية بحيث يصبح القائد قادران القيادية في جميع الجكانب ال

زمات دارة المكاقؼ كاألإعمى دارة كاعية بعيدة عف العشكائية، تجعمو قادران إمف حكلو 
اليدؼ. كىي صفات عامة يشترؾ فييا كؿ القادة عمى  إلىبحكمة كحنكة عالية كصكالن 
قائد حظو منيا بحسب مكقعو كمكانتو، كىي ، كلكؿ نيا جبميةالسكاء، فمنيا اكتسابيو كم

 صفات أصيمة، كسمات بكجكدىا كجكد القائد الرباني.
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 املبحث األول
  للقائد الروحيت والسماث املىاصفاث

 مطمبافكفيو 

 العقيدة سالمة المطمب األول:                            

 الحسنة القدوة المطمب الثاني:                              
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 لولمطمب األ ا
 سالمة العقيدة

الكامؿ باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر  يمافاإلكسبلمة العقيدة في القائد 

ى  ى  ائ  ائ   ەئ  چ : قاؿ تعالى. كالقدر خيره كشره كبيقيف ثابت ال يتزعزع

چەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ 
(1). 

ي نسانتستيدؼ النشاط اإلحقيقة ضخمة ، التي يتحقؽ بيا كعد اهلل يمافحقيقة اإل
تعمف عف نفسيا في  حتى، ي كمو فما تكاد تستقر في القمبنسانكتكجو النشاط اإل، كمو

، (2)ال كجو اهللإيبغي بو صاحبو  ال ،اهلل إلىكبناء كانشاء مكجو كمو ، صكرة عمؿ كنشاط
 ىلك قضية األىك الك ، ية راشدةإسبلمساسية لبناء قيادة ىك المبنة األ، يماف باهلل تعالىاإلف

في ىذا الككف التي ال تستقيـ الحقائؽ الككنية ، في حياة كؿ مسمـ كىك الحقيقة الكبرل
 –كمف أجميا بعث اهلل جؿ كعبل ، الفطرة التي فطر اهلل تعالى الناس عميياكىك ، بدكنيا

سأكتفي ، ر مف آيات القرآف الكريـيكتظير ىذه السمة في كث، الرسؿ مبشريف كمنذريف
 . ىديفبذكر شا

في معرض مدحيـ ، كعف المؤمنيف،  تحدث فيو القرآف الكريـ عف النبي :لواأل 
كعمك شأنيـ حيث مدحيـ بالتصديؽ ، كىي سبب شرفيـ، باإلخبار عف صفات الخير بيـ

 مف االيماف باهلل كمبلئكتو كرسمو ككتبو كاليكـ اآلخر كالقدر خيره كشره، يمافركاف اإلأب

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ    ڳچ : قاؿ تعالى ،جميعان 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

چ﮴
(3). 

                                                           

 .ٜ( المائدة: ٔ)
 .ٕٕٛ٘/ٗسيد قطب ل في ظبلؿ القرآف (ٕ)
 ٕ٘ٛ( البقرة: ٖ)
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 ،باهلل تعالى يمافأعمف لبني إسرائيؿ قراره الحاسـ باإل ف عيسي أ :الثاني

چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ىچ :لسانو عمى فقاؿ تعالى 
كمف  .(1)

 يا:لأك العميؽ تأتي عدة أمكر  يمافاإل

مكر تسير بفضؿ اهلل ف األأف ال ينسي أالقائد المسمـ  عمى: اهلل عمىالتوكل  -1
خذ القائد أاهلل في جميع أمكره فرغـ  عمىف يتككؿ أكحكلو كقكتو، كرعايتو، كعميو 

نو يرم كؿ ذلؾ مف باب اتخاذ أال إكغيرىا ة، يباألسباب مف حسف تخطيط ككفاءة قياد
، كلكنو مع ذلؾ ال  اهلل  ىعمى األخذ بيا قد عصقادر  التي مف تركيا كىكسباب، األ

 .(2)أك تخطيطوذكائو  عمىيا نظرة تقديس، كال يتككؿ إليينظر 

صؿ مف أذ ىي إسبلمة العقيدة عقيدة الكالء كالبراء  عمى دؿمما ي :الولء والبراء-2
ء لكالء كالبراكا، يةسبلماإلفيي الصكرة الفعمية لمتطبيؽ العممي لمعقيدة ، سبلـاإلأصكؿ 

 .(3)كلممؤمنيف كرسكلو ، خبلص المحبة هلل جؿ كعبلإمظيراف مف مظاىر 

كلممؤمنيف كمف ىذا  ثـ لرسكلو  ،ؿ هلل جؿ كعبلك ف القيادة الراشدة كالؤىا األإ

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   چ : قاؿ تعالى ،المحبة كالنصرة  ءكال إلىينبثؽ ، الكالء

چەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ
 يمافال باإلإكالية اهلل جؿ كعبل ال تدرؾ ف إ .(4)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  :قاؿ تعالى ل،كالتقك 

چڀ  ٺ  ٺ 
(5). 

 
                                                           

 . ٔ٘( آؿ عمراف: ٔ)
 .ٔٛٔص: ،كباشراحيؿ لطارؽ سكيداف ،( صناعة القائدٕ)
 .ٙٔٔ/ٔجامع البياف لمطبرم  (ٖ)
  .٘٘( المائدة: ٗ)
 .ٖٙ،  ٕٙ( يكنس: ٘)
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  :خالصاإل -3

 كالنيكض بيا تيارفع عمىف اليدؼ مف القيادة ىك خدمة األمة كالعمؿ إحيث 

بل خير في عمؿ ف، خبلص ىذا العمؿ هلل كحدهإكىك  ،ابط رئيسضكىذا كمو يككف كفؽ  
عنده  كينسي اهلل كما و الدنيكية العاجمة الفانيةتلنفسو كشيكتو كمصالح نسافيخمص فيو اإل

ىئ   ی   چ: قاؿ تعالى ،(1)مف األجر كالثكاب كما أعده لممخمصيف مف خير الدنيا كاألخرة

ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب     ىب  يب  جت  حتخت  مت  ىت  يت  جث  

چ مث
عماؿ نما األإ»: يقكؿ،  سمعت رسكؿ اهلل: قاؿ، عمر بف الخطاب كعف  .(2)
نما لكؿ امرء ما نكل.....   بالنيات  .(3)«كا 

تجعؿ منو ، كىي بحؽ ربانية القائد ،جعميا كميا هللي البد أف كالنية اساس قبكؿ العمؿ
كال ، حدهكيعطي كيأخذ هلل ك ، في ضكء الشريعة كيقكد، جؿ اهللأيعيش مف  ،ان كمو هللإنسان

كىي التي نممسيا في قكؿ اهلل  ،عف رعيتو طرفة عيف كال يغفؿ، يخاؼ في اهلل لكمة الئـ

ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  چ: تعالى

چژڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ      ڈ  ڈ      ڇ 
(4). 

 

 

 

                                                           

القيادة في ضكء القرآف، لعبد الكىاب اسماعيؿ األعظمي، منشكرات، كمية العمـك اإلسبلمية، جامعة بغداد، قسـ  (ٔ)
 .ٖٗص:  الشريعة،

 ٜٕ.( آؿ عمراف: ٕ)
 .ٙ/ ٔ، ٔرقـ  ،بدء الكحي، باب كيؼ بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل  ؾ( صحيح البخارم، ٖ)
 .ٜٚ( آؿ عمراف: ٗ)
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الرباني الذم  »:(1):كقاؿ الشككاني «ككنكا ربانيف حمماء فقياء »: قاؿ ابف عباس
أف يككف جندم عقيدة الجندم مغنـ  بمعنى .(2) « يربي الناس بصغار العمـ قبؿ كباره

كمنفعة آنية، يسير عمى االرض كقمبو معمؽ بالسماء، يعيش في الدنيا كفكره يجكؿ في 
 بإحساف. اآلخرة، كما كاف حاؿ سمؼ ىذه األمة مف الخمفاء الراشديف كالتابعيف ليـ

                                                           

ىج كنشاء ٖٚٔٔبف عمي بف محمد الشككاني الصنعاني كلد بيجرة شككاف مف خكالف باليمف سنة ( ىك محمدٔ)
الطالع  ق ُينظر: البدرٕٓ٘ٔفيكتاب  تك ٗٔٔق  ترؾ التقميد بمغت مصنفاتؤٜٕٕسنة  ككلي قضائيا بصنعاء

 ٓٔص: ، مصر –القاىرة  -مكتبة بف تيمية ،لمشككاني نفسو
دمشؽ،  -محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني، دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب ل( فتح القدير، ٕ)

 .ٖٙ٘/ٔق، ٗٔٗٔ ،ٔط/ ،بيركت
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 نيالمطمب الثا
  والهمة في العبادة القدوة الحسنة

ـز نفسو قبؿ ميف يككف قدكة حسنة لمرؤكسيو فأمف أىـ صفات القائد  :القدوة الحسنة ولً أ
ف يككف أك ، كتضحية، مانةأمف صبر ك ، عممو مكؾ القكيـ كااللتزاـ بما يتطمبوغيره بالس

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  چ : امان بقكؿ اهلل سبحانوالتز  نزؿ اهللأقكلو كسمككو مطابقان لما 

چڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ
وئ  ۇئ        چ : كقاؿ تعالى .(1)

چی  ی  یىئ  ىئ  ىئ  ی               ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ  
: كقاؿ ربنا .(2)

ڱ      ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       چ

چڱ  
ألنيا باقترافيا  ؛ف تبتعد عف الشبيات ككؿ ما حرمو اهلل تعالىأالقيادة  عمىف .(3)

 فعمييا تعظيـ شعائر اقترافو عمىلمحراـ تكسر حاجز الميابة مف ارتكابو كتشجع العامة 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  چ: قاؿ تعالى. تعظـ في نفكس العامة حتىاهلل تعالى 

چڦ   ڦ
نو أ بي ىريرةأ حديثرتكاب المحرمات في التحذير مف ا دقد كر ك  .(4)
مرتكـ بو فافعمكا منو ما استطعتـ أما نييتكـ عنو فاجتنبكه كما »: يقكؿ سمع رسكؿ اهلل 

كعمى القائد أف  .(5)«نبيائيـأ عمىىمؾ الذيف مف قبمكـ كثرة مسائميـ كاختبلفيـ أفإنما 
 فينا قاـ: قاؿ ىريرة، أبيعف  عاـ، كما كردعف الماؿ ال يككف قدكة في العفة كالنزاىة

 أحدكـ ألفيف ال: " قاؿ ثـ أمره، كعظـ فعظمو الغمكؿ، فذكر يكـ، ذات  اهلل رسكؿ
 أممؾ ال: فأقكؿ أغثني، اهلل، رسكؿ يا: يقكؿ رغاء، لو بعير رقبتو عمى القيامة يـك يجيء

                                                           

 . ٖ، ٕ( الصؼ: ٔ)
 .ٕٔ( االحزاب: ٕ)
 .ٖٗ( فصمت: ٖ)
 .ٕٖ( الحج: ٗ)
 .ٖٓٙٔ/ٗ، ٖٖٚٔبرقـ:    باب تكقيره ؾ الفضائؿ، ،( صحيح مسمـ٘)
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 حمحمة، لو فرس رقبتو عمى القيامة يـك يجيء أحدكـ ألفيف ال أبمغتؾ، قد شيئا، لؾ
 يجيء أحدكـ ألفيف ال أبمغتؾ، قد شيئا، لؾ أممؾ ال: فأقكؿ أغثني، اهلل، رسكؿ يا: فيقكؿ

 لؾ أممؾ ال: فأقكؿ أغثني، اهلل، رسكؿ يا: يقكؿ ثغاء، ليا شاة رقبتو عمى القيامة يـك
 يا: فيقكؿ ،صياح ليا نفس رقبتو عمى القيامة يكـ يجيء أحدكـ ألفيف ال أبمغتؾ، قد شيئا،
 القيامة يـك يجيء أحدكـ ألفيف ال أبمغتؾ، قد شيئا، لؾ أممؾ ال: فأقكؿ أغثني، اهلل، رسكؿ
 أبمغتؾ، قد شيئا، لؾ أممؾ ال: فأقكؿ أغثني، اهلل، رسكؿ يا: فيقكؿ تخفؽ، رقاع رقبتو عمى
 ني،أغث اهلل، رسكؿ يا: فيقكؿ (1)صامت، رقبتو عمى القيامة يـك يجيء أحدكـ ألفيف ال

 (2)،" أبمغتؾ قد شيئا، لؾ أممؾ ال: فأقكؿ

 اشارة كسيأتي التفصيؿ فييا لكؿ قائد عمى حدة،ثانيا اليمة في العبادة: كنشير الييا  

كالرسؿ كميـ عمييـ السبلـ كانكا محؿ  ،ذلؾ يمة فيلكا ةالعباد في البد لمقائد مف التميز 

چ   القيادة عف العبادة قاؿ تعالى: سبيؿ المثاؿ: داكد عميو السبلـ لـ تشغموفعمى  سبؽ

ڀ    ڀ   ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ڀٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

 (4)  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ  : وقال عن موسى (3)  چ

 :كقاؿ عف نبينا محمد  (5) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ چ  كقاؿ عف زكريا

فما  (6)چڃ   ڃ  ڃ    چ        چ      ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ چ 
 يككف لو بيؤالء األنبياء أسكة حسنة .. ك عمى القائد الرباني إال أف ذا ركحانية عالية

   
                                                           

 الصامت: الذىب كالفضة. انظر المنياج شرح صيح مسمـ لمنككم. (1)
 .ٔٙٗٔ/ ٖ، ٖٔٛٔ( صحيج مسمـ، ؾ االمارة، باب تحريـ الغمكؿ، رقـ ٕ)
 .ٛٔ-ٚٔ(  ص: ٖ)
 .ٗٔ(  طو: ٗ)
 .ٜٖ(  اؿ عمراف:٘)
 .ٛٚء:(  االسراٙ)
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 املبحث الثاني
  للقائد األخالقيت والسماث املىاصفاث

 كفيو ثبلثة مطالب

 الذاتية خالقيةاأل السمات المطمب األول:                         

 القيادية األخالقية السمات المطمب الثاني:                     

 السماحة الخمقية :المطمب الثالث                 
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 توطئة:

صاحب  ؿ محمد ك كامتدح القائد األ، ياإليامتدح القرآف األخبلؽ الحميدة كدعا 

چڱ  ڱ     ڱ  ںچ : فقاؿ تعالى ،األخبلؽ الحميدة
ف ميمتو جاءت ألجؿ إبؿ  .(1)

 عمىحؽ : كعميو يككف. (2)«ـ مكاـر األخبلؽمبعثت ألتنما إ»  :قاؿ رسكؿ اهلل  ،ىذا
كأساس ، ألنيا آلة سمطانو ؛صبلح شيموا  ك ، ف ييتـ بمراعاة أخبلقوأمرة كالسمطاف ذم اإل

 :اليةخبلقية لمقادة مف خبلؿ المطالب التت ىذا المحكر يمكف رصد السمات األكتح .مرتوإ

                                                           

 .ٗ( القمـ: ٔ)
كأل( السنف الكبرل، ٕ) : محمد تحقيؽِجردم الخراساني، أبك بكر البييقي،  حمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الُخْسر 

 :رقـ ،باب مكاـر االخبلؽ ، ـ ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٖلبنات، ط/ –عبد القادر عطا: دار الكتب العممية، بيركت 
ٕٖٔٓٔ ،ٔٓ/ٜٔ. 
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 لوالمطمب األ 
 خالقية الذاتيةالسمات األ

نما ، كال نعني بيا الحدة كالشدة كالعنؼ، القكة صفات القائدف أىـ إ :القوة :لً أو  كا 
ىي ، سبلـف القكة التي يريدىا اإل. إأداء الميمة عمىكالقدرة ، المراد بالقكة الكفاءة كالذكاء

بحيث يختار المكقؼ ، مانة لصاحبياأكطة باألمانة فبل خير في قكة ال القكة المضب
فالقكة تختمؼ باختبلؼ طبيعة ، المسامحة كالمدارة أك، الميف أكمف الشدة ، المناسب
 :ليا مظاىر متعددة منيا ىذه الخمسك ، الميمة

اهلل كالثقة  عمىكصدؽ التككؿ ، في القمب يمافمف رسكخ اإل :يةيمانالقوة اإل -ٔ
 عف النبي  بي ىريرة  أذلؾ  حديث  عمىكيدؿ . و ليـتالمؤمنيف كمعي هبنصر عباد

كىذا . (1)«اهلل مف المؤمف الضعيؼ كفي كؿ خير إلىحب أالمؤمف القكم خير ك »: قاؿ
المؤمف »: و النبيإليشار أكىك ما  ،االختبلط بالناس كالصبر عمييـ عمىيعيف القادة 

 عمىالطيـ كال بصير ذاىـ أعظـ أجران مف الذم ال يخأ عمىالذم يخالط الناس كيصبر 
 .(2)«آذاىـ
اآلخريف كتكسب طابع التأثير  بيا قكة الشخصية التي تجذب لب   كنعني :المهابة -ٕ

   ـ.فيي
مبلئو إمف خبلؿ ، ضر خفي شخصية ال معنىكنمحظ ىذا ال :الثقة بالنفس -ٖ

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ: قاؿ تعالى ،مكسي  عمىلمشركط 

چۋ  ۋ   
(3). 

                                                           

 .ٕٕ٘ٓ/ٗ، ٕٗٙٙبرقـ  ،القدر، باب في األمر بالقكة كترؾ الفخر ( صحيح مسمـ، كتابٔ)
: شعيب تحقيؽ( مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، ألبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، ٕ)

ـ: مسند عبد اهلل بف عمر حديث  ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ، ٔعادؿ مرشد، كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط/ -األرنؤكط 
 .ٗٙ/ٜ،  ٕٕٓ٘قـ:ر 

 .ٓٚ( الكيؼ: ٖ)
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، بثبات كعزيمة، كىي عكف القيادة في تحقيؽ األىداؼ :رادة والتصميمقوة اإل  -ٗ
في معرض  لتمميذه يكشع بف نكف  ىكيظير ىذا في مقالة نبي اهلل مكس، كتصميـ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ: قاؿ تعالى ،بحثو عف العبد الصالح

چۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ
كلحقت ، ف طالت عميو الشقةا  خبر أنو ال يزاؿ مسافران ك أفقد  ،(1)

 .(2)مجمع البحريف إلىكىك الكصكؿ ، وؽ ىدفو الذم خرج ألجميحق حتى، بو المشقة

 إلىف ضعيؼ الشخصية ال يمكنو دعكة الناس إ :مواجهة التحدي عمىالقدرة  -٘
ألف ىذا  ؛يبطؿ باطبل أكف يحؽ حقان أكال ، كال تحدم المعارضيف لمنيجو، فكاره كمبادئوأ

-سيد قطب  معنىكيبرز ىذا ال ،شخصية قكية كاثقة بربيا كبمنيجو إلىحتاج األمر ي
المكعد يكـ عيد مف األعياد  لو كاختار فرعكف لتحد ىكقيؿ مكس: فيقكؿ ،–رحمو اهلل 

 :كيتجمعكف في المياديف كاألمكنة المكشكفة، يأخذ فيو الناس في مصر ريشتيـ، الجامعة

چھ   ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ
ليككف ، ف يجتمع الناس ضحيأب كطم، (3)

ضح أك كزاد عميو اختيار الكقت في ، فقابؿ التحدم بمثمو ،كالكقت ضاحيان ، المكاف مكشكفان 
ال في الصباح الباكر حيث ال يككف الجميع ، كأشدىا تجمعان في يكـ العيد، فترة مف النيار

حيث يمنعيـ الظبلـ  ،كال في المساء، فقد يعكقيـ الحر، كال في الظييرة، قد غادر البيكت
 .(4)مف كضكح الرؤية أكمف التجمع 

، كتككف في القمب كالعقؿ، كالعمـ يمافف الشجاعة خمؽ أىؿ اإلإ: الشجاعة -ٙ
في الرأم الصائب  كشجاعة العقؿ المضي، قداـ لرفع المضار بقكة كحـزفشجاعة القمب اإل

، السر ككتماف، الحؽ في الصراحة الشجاعة كأفضؿ. (5)الحؽ كالعدؿ عمى القائـ
                                                           

 ٓٙالكيؼ: ( ٔ)
 .ٔٛٗ( ُينظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، ص:ٕ)
  ٜ٘( طو: ٖ)
 .ٖٕٓٗ/ٗسيد قطب ل ( في ظبلؿ القرآفٗ)
 .ٕٕٛ، ص: ٖ، لحسف البنا، مؤسسة الرسالة، ط/البنا ( ُينظر: مجمكعة رسائؿ الشييد٘)
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ليا  القيادة الراشدة فإ. (1)كممكيا عند الغضب، كاالعتراؼ بالخطأ كاالنصاؼ مف النفس
عبادة اهلل  إلىحيث جابو قكمو منفردان يدعكىـ  براىيـ إاألسكة الحسنة في نبي اهلل 

ىئ  چ :قاؿ تعالى، صناميـ بالكيد كالتنكيؿأثـ تكعد ، صناـكترؾ عبادة األ، كحده

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ی  ی     ی  جئ     ىئ  ىئ  ی

 چ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
(2) 

 ، حيث قاؿ:مر بو في كتابو الكريـأمف صفات اهلل سبحانو كقد نو إ: العدلثانيًا: 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  چ

چڈ  ژ  ژ
 عمىصفات القيادة الراشدة لممحافظة  كىك مف أىـ ،(3)
كؿ مف  عمىفيجب ، كتحقيؽ األمف كاالستقرار لممجتمع، استمرار حكميا كقيادتيا لمناس

لما فيو مف ، ممكو اسف يجعؿ العدؿ أسأ، كو بالسمطة رقابيـكمم  ، مو اهلل في الناسحك  
نعمة الحكـ  عمىكبالعدؿ يشكر القائد اهلل جؿ كعبل ، مصمحة لمعباد كعمارة لمببلد

 :القادة مراعاة العدؿ في البنكد التالية عمىكينبغي  (4)كالسمطاف

ف يحكـ فييا أكؿ مف يتكلى قضية عميو  :لعدل في الحكم والقضاء بين الناسا -أ

ۆ    ۆ  چ :قاؿ تعالى ،أمانة الحاكـ عمىألف العدؿ مف العبلمات الدالة ؛ بالعدؿ كالقسط

ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

 چۇئ           ۆئ   ۆئ
(5). 

                                                           

 .ٕٕٛ( نفس المرجع السابؽ ص: ٔ)
 ٓٙ-ٚ٘ :( األنبياءٕ)
 ٜٓ( النحؿ: ٖ)
 القممكني خميفة عمي منبل بف الديف بياء محمد بف الديف شمس محمد بف رضا عمي بف رشيد لمحمد ،تفسير المنار (ٗ)

، كتيسير ٖٖٕٔ/ٖكفي ظبلؿ القرآف لسيد قطب   ،ٕٜٔ/ٛ، ـٜٜٓٔ لمكتاب، العامة المصرية الييئة الحسيني،
 .ٕٓٛ ، ص:السعدمالكريـ الرحمف تسير 

 ٛ٘( النساء: ٘)
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يحكـ حكمان  أككؿ مف يشيد شيادة  عمىجب اهلل جبل كعبل أك  :ألقوالالعدل في ا -ب
ألف العدؿ كاجب في األقكاؿ كما  ؛كمع مف يكره، أف يقكؿ عدالن مع مف يحب، بيف الناس

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ   ٹ چ: قاؿ تعالى ،ىك كاجب في األفعاؿ

چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
ىؿ أف العدؿ مطمكب في الحديث عف أكما . (1)

يأمر المسمـ بقكؿ  سبلـاإلف، ىؿ المعاصي كالبدعأفيك مطمكب في الحديث عف ، الصبلح

ىت  يت  جث  مث  چ :قاؿ تعالى. (2)كأف يعطي كؿ ذم حؽ حقو، كممة الحؽ كالعدؿ

چىث    يث  حج  مج      جح 
(3). 

، خبلقيـأف يككنكا في أطمب القرآف الكريـ مف المؤمنيف  :عداءالعدل مع األ -ج
ال يجكركا في أكأعدائيـ ك ، ليائيـأك اميف هلل جبل كعبل شيداء بالعدؿ في كصفاتيـ قك  

: قاؿ تعالى ،(4)ياىـإلعداكاتيـ ، عدائيـأاليـ فيتجاكزا ما قرره الشرع في كأفع، حكاميـأ

ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶   ہ  ہ  ھ  ھ       چ

چ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁         
(5). 

ف اآلية السابقة تشير إ :كأصحاب المعاصي مف المسمميف، العدؿ مع المخالفيف -د
ض غف يحمميـ بأالمؤمنيف عف  جبل كعبلاهلل  ىحيث ني، بقكة ككضكح معنىىذا ال إلى
مع ، أف تعدؿ القيادة في أقكاليا كأفعاليا ىأكلمف باب ف، عدـ العدؿ معيـ عمىلمشركيف ا

ياىـ إكأال يحمميا بغضيا ، يمافكالمبتدعيف المتأكليف مف أىؿ اإل، أىؿ المعاصي كالفسكؽ

                                                           

 ٕ٘ٔ( األنعاـ: ٔ)
(  تسييؿ النظر كتعجيؿ الظفر في أخبلؽ الممؾ: أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، ٕ)

 .ٓٗبيركت: ص -: محي ىبلؿ السرحاف: دار النيضة العربية تحقيؽالشيير بالماكردم، 
 .ٖٛٔ( الشعراء: ٖ)
 .ٜ٘/ٓٔياف لمطبرم (  جامع البٗ)
 .ٛ( المائدة: ٘)
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 .(1)كالجكر عمييـ ظمميـ عمى
عطائيـ كامؿ حقكقيـ، .العدل مع الناس في المعامالت واألموال -ق  عمىيجب  :كا 

فقد عاب اهلل المطففيف  ،مكاؿكاأل، لعدؿ في المعامبلت الخدميةالقادة معاممة الرعية با
 :قاؿ تعالى ،الذيف يبخسكف الناس أشياءىـ عند العطاء كيستكفكف مف الناس عند األخذ

چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې چ
(2). 

ا مف التزامات تجاه كيفيـ مف اآلية أف القيادة كما تحب مف الرعية أف تؤدم ما عميي
فيجب عمييا أف تعطييـ كامؿ حقكقيـ ، كالتزاـ النظاـ كالقانكف كالطاعة مف السمع، قيادتيا

 .كمتطمباتيـ

ف القيادة الراشدة تقبؿ الحؽ مف إ :ميما كانت مكانتو، :قبول الحق من قائمه  -ك
 عمىاالستدالؿ  مف الكافر كيمكف حتىك ، المبتدع أككمف المسمـ المتأكؿ ، المسمـ الصادؽ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ: بقكلو تعالى معنىىذا ال

چڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ
ال أف اآلية تدؿ عمى إ. (3)

فاألصؿ قبكؿ ، كأمرنا بالعدؿ كالقسط، ال بعمـإال نقكؿ عميو أال الحؽ ك إنقكؿ عمى اهلل 
أف مف كفؽ لمحؽ فيك بيداية اهلل لو، كأف  دليؿ عمى يةاآلكفي  .(4). جاء بو الحؽ ممف 
ف جاء بشيء مف الحؽ فيك مف فضؿ اهلل عميو يممؾ مف ذلؾ شيء غير اهلل ال فكؿ  ،كا 

 خير ككؿ فضؿ ككؿ ىدل ىك مف اهلل.

                                                           

 محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السبلـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف لتقي االستقامة، ( ُينظر:ٔ)
 المنكرة، المدينة - سعكد بف محمد اإلماـ جامعة سالـ، رشاد محمد: تحقيؽ الدمشقي، الحنبمي الحراني تيمية ابف
 .ٖٛ، ص: قٖٓٗٔ ،ٔ/ط

  ٖ -ٔ( المطففيف: ٕ)
 ٖ٘( يكنس: ٖ)
العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف  يتقي الديف أبل( منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية، ٗ)

: محمد رشاد سالـ: جامعة اإلماـ تحقيؽعبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي، 
 .ٕٖٗ/ٕ ،ـٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔ، ٔط/ ،محمد بف سعكد اإلسبلمية
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 المطمب الثاني
 القياديةخالقية السمات األ

فالصدؽ ، القادة االتصاؼ بيا عمىيجب خبلؽ لتي ىك مف أىـ األ: الصدق :لً أو 
قد أمر ، في القمب كااللتزاـ بالحؽ يمافكدليؿ رسكخ اإل، عبلمة المؤمف الحقيقي المخمص

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ : تعالى حكاليـ قاؿأالمؤمنيف بالصدؽ في جميع  اهلل  

چڃ  ڃ   ڃ
 اهلل ىبو قدر استطاعتكـ كانتيكا عما نيأم اتبعكا ما أمر اهلل . (1)

، المعتصميف بالصدؽ في جيادىـ ككعكدىـ، كككنكا بذلؾ مف جماعة الصادقيف، عنو
كال تككنكا مف المنافقيف الذيف يبرركف معاصييـ كذنكبيـ  ،كتكبتيـ ،كأقكاليـ، كعيكدىـ

 :ربعة التاليةمميا في األجكصدؽ القيادة لو كجكه متعددة ن. (2)بالحمؼ الكاذب

 ں  ڻ  ڻ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ں چ : تعالى قاؿ ،يامكافقة أقكاليا ألفعال :لواأل 

چ
ڦ   ڦ  ڦ   چ: قاؿ تعالى ،المنافقيف مخالفة أفعاليـ أقكاليـ عمىكقد عاب اهلل . (3)

چ چ  ڇ  ڇڃ   ڃ  چ  چ  چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ 
(4). 

ف يككف أبؿ البد ، ف يكافؽ ظاىر القيادة باطنياأالبد ، مكافقة الظاىر لمباطف :الثاني
ف تحذر مف أكما يجب عمييا ، في كافة أحكاليا كمكاقفيا، عبلنيتيا ؿ مففضأسرىا 

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  چ: قاؿ تعالى ،ألف ىذه حاؿ المنافقيف ؛مخالفة الظاىر لمباطف

چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ائ
: كنظير اآلية قكلو تعالى. (5)

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ

                                                           

 .ٜٔٔ: التكبة( ٔ)
 .ٕٚ/ٔٔ(  تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا ٕ)
 ٕ( الصؼ: ٖ)
 .ٕ٘ٓ – ٕٗٓ( البقرة: ٗ)
 ٗٔ( البقرة: ٘)
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 چڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ     
(1). 

دريس عمييما براىيإخبر القرآف الكريـ عف أ: تصديؽ كؿ ما ىك حؽ :الثالث ـ كا 

ٹ   ٹ  چ : بالتصديؽ بالحؽ قاؿ تعالى، بأنيما اتصفا مع صدؽ القكؿ كالفعؿ السبلـ

چڦ  ڦٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ     
ڇ  ڃ  چ   چچ   چ       ڇ   ڃ  چ: كقاؿ تعالى ،(2)

چڇ
(3). 

بسجية الصدؽ في  سماعيؿ إامتدح اهلل جبل كعبل ، الصدؽ في الكعد :الرابع

چٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ       ٺ  چ: الكعد قاؿ تعالى
(4). 

ألنو ثقة  ؛الركف الرئيسي في حياة القيادة الراشدة ف خمؽ األمانة ىكإ ،:األمانة: ثانياً 
كىذا ، التكميؼ لمقيادة تجاه رعيتيا معنىنو يحمؿ بيف ثناياه أل ؛الرعية بالقيادة تبني عميو

يا من التزامان ، قياميا بكاجبيا تجاه الرعية لكمد، القيادة للد يمافقكة اإل لالخمؽ يظير مد
 عمىكالسير ، مكر الناسأمف سياسة  حممتيا انة التيمبأمر اهلل تعالى ليا بأداء األ

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ : الىقاؿ تع، كالقياـ بحقكقيـ، مصالحيـ

چوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ   ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ
 ماـكقد رجح اإل ،(5)

، ىذه األقكاؿ بالصكاب في ذلؾ عندم ىلأك ك ": حيث قاؿ، مرأنيا في كالة األ (6)الطبرم
مف كلكا  إلىمانة بأداء األكالة أمكر المسمميف ل ىك خطاب مف اهلل تعالى: قكؿ مف قاؿ

                                                           

 .ٔٛ( النساء: ٔ)
 .ٔٗ( مريـ: ٕ)
 .ٙ٘( مريـ: ٖ)
 ٗ٘( مريـ: ٗ)
 ٛ٘( النساء: ٘)
يزيد الطبرم االماـ العبلمة القارمء المحدث المفسر المؤرخ كلد بآمؿ احدم  مناطؽ ( ىك محمد بف جرير بف ٙ)

التفسير المشيكر كتأريخ االمـ -ق لو عدة كتب منيا: جامع البيافٖٓٔق، تكفي ببغداد سنة ٕٕٗطبرستاف سنة
 مؤسسة ناؤكط،األر  شعيب: تحقيؽ الذىبي، أحمد بف محمد الديف لشمس النببلء، أعبلـ سيركالممكؾ. ُينظر: 

 .ٕٚٙ/ٗٔ،قٖٕٗٔلعاـ  ،ٜ/ط الرسالة،
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كالقسـ بينيـ ، بالعدؿ بينيـ بالقضية كما ائتمنكا عميو مف أمكرىـ، أمره في فيئيـ كحقكقيـ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ : ذلؾ ما كعظ بو الرعية في قكلو تعالى عمىيدؿ ، بالسكية

يب  جت  حت  ختمت    جب       حب  خب  مب  ىب       ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ 

چيت  جث  مثىت  
الرعية  ىصأك ك ، الراعي بالرعية ىصأك ك ، فأمرىـ بطاعتيـ .(1)

 :كاألمانات متعددة نمخصيا في اآلتي، (2)بالطاعة

مف صبلة كصياـ كزكاة كحج كأمر ، ركانو كشعائرهأ، القياـ بأمانة الديف: ىلو األ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڌ  ڌ چ: قاؿ تعالى ،بمعركؼ كنيي عف منكر

چکگ   گ  گ  گ     ڑ  ڑ  ک  ک  ک 
(3). 

مف قسمة أمكاؿ الفيء كالغنائـ ، أداء حقكؽ الرعية كرعاية مصالح العباد :الثانية
 .(4)كالعدؿ بينيـ في القضاء كالحكـ، كرد المظالـ ألصحابيا، بينيـ بالحؽ

كالبعد عف الكذب كالخيانة ، الشيادة بالحؽ كعدـ كتماف الحقائؽ عف الرعية :الثالثة
يـ بأف عبدة األصناـ مف قريش ىؿ الكتاب خيانتيـ كشيادتأ عمىلقد عاب اهلل في القكؿ ك 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  چ : قاؿ تعالى ،سبلـاإلسبيبلن مف ديف  لاىد

چی  ی  ی  جئ   حئ  مئ       ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب 
ذكر ك  (5)

كعدـ كتماف ، ؽالمقتضي شيادة قادتيا بالح، مانة الممؾ كالحكـأىذه األمة  ىتأ نو تعالىأ
 .صدقاء كاألعداءالحقائؽ في حؽ األ

 ،أمانة اختيار المكظفيف األتقياء األمناء مف أىؿ الصبلح كالكفاءة :الرابعة
                                                           

 .ٜ٘( النساء: ٔ)
 .ٕٜٗ/ٛ( جامع البياف لمطبرم ٕ)
 .ٔٗ( الحج: ٖ)
 .ٔٚ/ٕالمحرر الكجير في تفسير الكتاب العزيز البف عطية  (ٗ)
 .ٔ٘( النساء: ٘)
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ف تختار القيادة أفاألمانة تقتضي ، ككضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب 
 ؛قرابة أكرشكة  أكغيرىـ ليكم  إلىكعدـ العدكؿ عنيـ ، حسف الناس قيامان بياألؤلعماؿ 

، عف ابف عباس رضي اهلل عنيماف. (1)ألف تكلية العاجز كالعدكؿ عف القادر خيانة لؤلمة
هلل  ىصابة كفي تمؾ العصابة مف ىك أرضمف عمف استعمؿ رجبلن »: قاؿ عف النبي 

 .(2)«كخاف رسكلو كخاف جميع المؤمنيف فقد خاف اهلل جبل كعبل ،منو تعالى

ألف الكالية تفيد قكة بعد ؛ ة لؤلمانة التي حممتيا القيادةف تكلية الضعيؼ خيانإ
االنتقاـ مف  إلىالشر كسيمة  عمىتتخذىا النفس المجبكلة ، كقدرة بعد عجز، ضعؼ
بذلؾ تفسد ك . (3)كال يكثؽ بحسف عاقبتيا، كتتبع األغراض الفاسدة، كالنظر لمصديؽ، العدك

كتضيع ، صحاب الكفاءاتأمؿ كيي، طة في المجتمعاسالك  مصالح المسمميف كتنتشر
كما أف تكسيد األمر لغير أىمو مف عبلمات قياـ ، عظـ الخيانة لؤلمةأالحقكؽ كىذا مف 

، ضيعت األمانة فانتظر الساعة إذا» قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ، فعف أبي ىريرة ، الساعة
 .(4)«اعةغير أىمو فانتظر الس إلىأسند األمر  إذاقاؿ ؟ كيؼ اضاعتيا يا رسكؿ اهلل: قاؿ

الفقو  إلى المكافقة لمحؽ القائدة، ىي أساس المعرفة السميمة النافعةك  ،:الحكمة: ثالثاً 
المانعة مف عمؿ ، المكجية نحك عمؿ الخير، في الديف كمعرفة أسرار تشريعاتو كحكميا

تضبط ك ، في القكؿ كالفعؿ كينزؿ األمكر منازليا في نفسو كغيره نسافيصيب بيا اإل، الشر
كرحمتو كفضمو فيناؿ الخير  بتكفيؽ مف اهلل ، نحك الكماؿ كاالستقامة نسافسير اإل
، ف الحكمة ال تدرؾ بكثرة المطالعةإ. (5)ف كينجك مف شقاكتيماكيفكز بسعادة الداري، العميـ

                                                           

 .ٚٗ ، ص:ٔ/ط ، مصر نيضة دار الغزالي، لمحمد ،( ُينظر: خمؽ المسمـٔ)
ألبي عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف ُنعيـ بف الحكـ ، عمى الصحيحيف ( المستدرؾٕ)

 –الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية 
 .ٖٜ – ٕٜ/ٗ،  ٖٕٓٚ :رقـ، كقاؿ عنو صحيح ،، كتاب األحكاـٜٜٓٔ – ٔٔٗٔ، ٔط/، بيركت

 .ٚٔٔ/ٗ ( سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ، لمحمد بف اسماعيؿ الصنعاني، دار الفكرٖ)
 .ٗٓٔ/ٛ، ٕٜٗٙ :( صحيح البخارم، كتاب الرفاؽ، باب رفع األمانة، رقـٗ)
 ناصر بف الرحمف لعبد المناف، كبلـ تفسير فيتيسير الكريـ الرحمف  ك ،ٓٚٔ/ٕظيـ البف كثير تفسير القرآف الع  ( ٘)
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تتضاءؿ : كليذا قيؿ ؛نما البد ليا مف العمؿ مع العمـ كالثقافةكالعمـ بالثقافات المختمفة كا  
ف التفاصيؿ إ، حيث تبتمع المبادئ الكثير مف التفاصيؿ، ما تكبر الحكمةالمعمكمات عند

 شعرمبي مكسي األأ إلى  كتب سيدنا عمر. .ثناء ممارسة الحياةأتأتيؾ بطريقة عممية 

 :فإياؾ كدناءة ، كلكنو عطاء اهلل يعطيو مف يشاء، ف الحكمة ليست عف كبر السفأ
 .(1)خبلؽكمداني األ، األمكر

:  كدك فقاؿ سبحانو في حؽ دا، نبياء بصفة الحكمةاأل عمىامتف  الىف اهلل تعإ

چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄچ
 ٻ ٻ ٱچ كفي حؽ  لقماف ، (2)

 چ ٿ ٿ ٿ ٺ               ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ  ڀ     ڀ پ پپ  پ ٻ ٻ
(3). 

 فقد أخبر اهلل تعالى، خمؽ التكاضع ىك خمؽ عباد اهلل الصادقيف إف :التواضع رابعاً 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    چ: يـ في القرآف فقاؿعن

چۈ  ٴۇ
ىؿ الكقار أفالمؤمنكف ىـ ، كلمخمؽ تعالىأم ساكنيف متكاضعيف هلل ، (4)

 :قكاالن منياأكقد ذكر المفسركف في اآلية . (5)كالسكينة كالتكاضع هلل كلعباده

 .(6)نيـ يمشكف عمييا بالسكينة كالكقارأ -ٔ
 .(7)لطاعة كالعفاؼ كالتكاضعنيـ يمشكف عمييا باأ -ٕ
 .(8)الناس كال يتجبركف كال يفسدكف عمىنيـ الذيف ال يتكبركف أ -ٖ

                                                                                                                                                                                

، ص: ـ ٕٓٓٓ- ىػٕٓٗٔ ،ٔ/ط الرسالة، مؤسسة المكيحؽ، معبل بف الرحمف عبد: تحقيؽ السعدم، اهلل عبد بف
 .ٜٔٙ/ٔ، ىػ ٕٕٗٔ ،ٔ/ط– دمشؽ – الفكر دار الزحيمي، مصطفى بف لكىبة ،كالتفسير الكسيط، ٘ٔٔ

 ٜٖٔص:  ،ق ٖٓٗٔ، ٔط/   -االسكندرية -ار اإليماف د( األخبلؽ بيف الطبع كالتطبع، لفيصؿ الحاشدم، ٔ)
 .ٕٓ( ص: ٕ)
 .ٕٔ( لقماف: ٖ)
 .ٖٙ( الفرقاف: ٗ)
 .ٙٛ٘/ٔ ق ٖٜٖٔ-القاىرة -د/ محمد سيد طنطاكم، شيخ األزىر، دار السعادةالكسيط، ( ُينظر: التفسير٘)
 .ٖٖ/ٜٔ( جامع البياف لمطبرم ٙ)
 .ٜٙ/ٖٔ مقرطبيل( الجامع ألحكاـ القرآف ٚ)
 .ٖٖ/ٜٔ( جامع البياف لمطبرم ٛ)
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بالحمـ  ، كيتحمكف(1)مف جيؿ عمييـ عمىكال يجيمكف ، نهم يمشون عميها بالحممأ -ٗ
 .كال ساعيف فييا بالفساد كمعاصي اهلل، كال متجبريف ،كالسكينة كالكقار غير متكبريف

ڱ   ڱ  چ : فقاؿ، كثبتكا عميو يمافعباده الذيف ىداىـ لئل تعالى اهلل كصؼكقد 

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

چ ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁  
(2). 

ھ  ) :( في قكلو تعالىعمىاستعماؿ القرآف الكريـ حرؼ الجر ) المفسركفكقد عمؿ 

 :(3)معنيف عمى( ھ  ھ  

الرغـ مف فضميـ  عمىفيـ ، كرفعة المقاـ، :عمو المنزلة معنىيتضمن  :لوأل ا
كقد أمر اهلل  .يتكاضعكف كيخضعكف لمف ىـ أقؿ منزلة كمكانو منيـ، كمكانتيـ كعزتيـ

ڎ    ڎ ڌڌ ڍچ: تعالى فقاؿ ،في التعامؿ مع المؤمنيف  نبيو

چڈ
ليـ  كأظير، المؤمنيف فعؾ متباجناحؾ كتكاضع لمف  ألف: معنىكال. (4)

- فظ جناحو لممؤمنيفخأمر ربو ب كقد امتثؿ النبي . (5)المحبة كالكرامة كتجاكز عنيـ
في السفر كالحضر ككاف فأظير ليـ مف التكاضع كالمحبة كالكرامة  – ماءن ا  رجاالن كنساءن ك 
 . (6)كيتبع الجنائز كيكاسي بالقميؿ كالكثير، ىيعكد المرض

أف جدتو  مالؾ  بف  عف أنسف، يمافحبو ألىؿ اإلك  كاضعو ت عمىكنذكر شاىدان 
قاؿ « قكمكا فأصمي لكـ» : لطعاـ صنعتو فأكؿ منو ثـ قاؿ دعت رسكؿ اهلل  (7)مميكة

                                                           

 .ٖٖ/ٜٔفس المصدر السابؽ ( نٔ)
 ٗ٘( المائدة: ٕ)
 .ٕٗ٘/ٖ( ُينظر: البحر المحيط، ألبي حياف األندلسي ٖ)
 ٕ٘ٔ( الشعراء: ٗ)
 .ٔٚٔ/ٗ لمشككاني ( فتح القدير٘)
  . ٖٛٚ/ٔ مرضانا،، ككاف يعكد    ٗٓ٘برقـ مسند عثماف  ماـ أحمد، ( ُينظر: مسند اإلٙ)
 .ٕٙٔ/٘ه النككم شرح صحيح مسمـ ( مميكة ىي أـ أنس كاـ سميـ كما ذكر ٚ)
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فقاـ عميو ، فنضختو بماء، سكد مف طكؿ ما لبساحصير لنا قد  إلىفقمت  :أنس 
 لنا رسكؿ اهلل  ىفصم، انائكالعجكز مف كر ، كراءه (1)نا كاليتيـأت فكصف ،رسكؿ اهلل 

 :كىنا فائدتاف ،(2)«ركعتيف ثـ انصرؼ

 حرصو  عمىدليؿ ، لدعكة المرأة العجكز كتناكؿ طعاميا استجابة النبي  :ىلو األ 
 .(3)ف لـ تكف كليمة عرسا  جابة الدعكة ك إكتمبية ندائيا كفيو ، تطيب خاطرىا عمى

حصير قد  عمىان بمف فيو إمام وإليصبلتو ركعتيف في المنزؿ الذم دعي  :الثانية
ة كتعميـ أمكاف عمىبؿ كحرصو ، عدـ تعاليو  عمىفيو دليؿ ، اسكد مف طكؿ ما فرش

 .(4)ىؿ المنزؿ بصبلتو في منزليـأفيو تبريؾ الرجؿ الصالح كالعالـ ك  ،مف صنع معركفان 

جية الخصكص لمقادة كالرؤساء  عمىك ، كألمتو مف بعده كاآلية فييا خطاب لمنبي 
كيظير تكاضع القيادة في األمكر  .رقابيـ عمىكتسمطكا ، الزعماء الذيف ممككا أمكر العامةك 

 :التالية
 أكفبل يركا التقدـ عمييا ، تكاضع القادة ألحكاـ القرآف كالسنة كانقيادىـ ليما :لواأل 

ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ چ : قاؿ تعالى، مخالفتيما

چں
(5). 
العظيمة ، كجيكدىـ، كتقدير أعماليـ، االعتراؼ إلصحاب الفضؿ بفضميـ :ثانيال

چجت  حت  خت چ : قاؿ تعالى، ةمنيا كاليسيرة ما دامت في خدمة األم
(6). 

                                                           

 .ٕٙٔ/٘( اليتيـ ىك ضمير بف سعد الحميرم، ُينظر: النككم شرح صحيح مسمـ ٔ)
، كأخرجو أحمد ٚ٘ٗ/ٔ،ٛ٘ٙبرقـ  ، باب جكاز الجماعة في النافمة،( صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصبلةٕ)

 . ٛٛٔ/ٖ ،ٜٕٔٗٔ: برقـ ،في مسنده
 .ٕٙٔ/٘ ( صحيح مسمـ يشرح النككمٖ)
 .ٕٙٔ/٘( نفس المرجع السابؽ ٗ)
 .ٔ( الحجرات: ٘)
 .ٕٛٔ( الشعراء: ٙ)
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ال تنسب لذاتيا زكاء  القيادةف، االعتداد بالرأم أك، عدـ اإلعجاب بالنفس :الثالث
 بؿ كمو بتكفيؽ اهلل تعالى، صكاب رأيياكال تعتقد  ،مف زيادة فعؿ الخير كالطاعات، العمؿ

چ ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ   ۆ  ۆ  ۈۈ  چ : قاؿ تعالى. (1)كتأييده
(2). 

د عاب قمف، كالمسكف، كالمشرب، عدـ التميز عف الرعية في الممبس كالمأكؿ :الرابع

ٱ  ٻ      چ :تعالى قاؿ اهلل، قكمو بزينتو كبيرجتو عمىقاركف خركجو  عمىالقرآف الكريـ 

ٻ  ٻ     پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٻ 

چ ٹٹ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ
فالقيادة الربانية ال تتفاخر بزينة الحياة الدنيا  .(3)

نيا يال بقدر ما يعإكحرس ، كخدـ كعقارات  ، كمكاكب ضخمة مف سيارات فارىة  ، الخداعة
في حديث أـ ف .يديف نفسو بما يديف بو أصغر أتباعو كقد كاف  ،كفائيا بكاجبيا عمى

كاف في : يضع في أىمو قالت ما كاف رسكؿ اهلل : المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا
 .(4)الصبلة إلىالصبلة خرج  تحضر  إذاأىمو ف ةمين

ال بالتسمط كالقير ، كالشفقة، و بعيف الرحمةإليكالنظر ، قبكؿ عذر المعتذر: الخامس
كعفا ، ؿ عذرىـقبِ ، خكتوإمع  جميان في مكقؼ يكسؼ  معنىكيظير ىذا ال ،كاالستعباد

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  چ : قاؿ تعالى، رغـ قسكة ما فعمكه بو، عنيـ

چ ھ
(5). 

 الكريمة التقية، كأصحاب النفكس العظيمة، كالعفك عند المقدرة مف شيـ الكراـ

                                                           

( الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، ألبي القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل، دار الكتاب ٔ)
 .ٙٗٙ/٘ ،ىػ ٚٓٗٔ ،ٖ/ط، بيركت –العربي 

 ٕٖ( النجـ: ٕ)
 .ٜٚ – ٛٚ( القصص: ٖ)
 .ٖٙٔ/ٔ ،ٙٚٙ :رقـ ،باب مف كاف في حاجة أىمو ؾ االذاف، رم،( صحيح البخاٗ)
 .ٕٜ، ٜٔ( يكسؼ: ٘)
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چ ں    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ چ :قكؿ اهلل تعالىل 
ٺ  چ: كقاؿ  .(1)

 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤٺ  

چ
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  یی  ی    جئ  حئ  مئ  چ : كقاؿ تعالى .(2)

چىئ 
ال إحد هلل أال عزا كما تكاضع إكما زاد اهلل عبدان بعفك » :  كقاؿ رسكؿ اهلل ،(3)

، لو رفعة اهلل، كمحبة الخمؽكاف محؿ فإذا تخمؽ القائد بيذا الخمؽ  .(4)«رفعو اهلل 
ؽ لمصكاب ككمما تكبر انحرؼ عف الصكاب كاليداية لو، كخرج مف قمكب العباد يكالتكف

محبتو، ككاف المسألة مقايضة كأخذ كعطاء؛ كلكف االنساف بطبيعتو ظمـك جيكؿ كعجكؿ، 
اه، تخفى عميو ىذه المعاني عندما يؤثر ىكاه عمى رضى مكاله، فتراه يقع صريعا اسير ىك 

كباتباع رضاه، كالبعد عف كؿ  كما أدرؾ أف فؾ اسره كشفاء قمبو بقربو مف مكاله 
الذم أذ اصيب بو القائد اعمى بصيرتو كاغمؽ فؤاده عف  كمنو داء الكبر مايغضبو 

كالناظر لحاؿ القادة مف الخمفاء الراشديف رضي اهلل عنيـ أجمعيف يجد  الفيـ كالبصيرة.
كالخمؽ نماذج فريدة كعظيمة في التكاضع في مسكنيـ كممبسيـ كيؼ صاغ منيـ االيماف 

كعيشيـ، كحياتيـ كميا، كىـ في غاية المجد كالسؤدد، كلما ضاعت تمؾ القيـ مف القيادات 
في عصرنا ىذا كجد التكمؼ في كؿ شيء، كلكنو لـ يثمر شيء، سكل بعد القمكب عف 

 بعضيا كالضغائف كالحقد كالحسد.

  

                                                           

 .ٖٜ( المائدة: ٔ)
 .ٖٗٔ( آؿ عمراف: ٕ)
 .  ٖٕٚ( البقرة: ٖ)
 .ٕٔٓٓ/ٗ، ٕٛٛ٘ :باب استحباب العفك كالتكاضع، رقـ ؾ البر كالصمة، ( صحيح مسمـ،ٗ)
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 المطمب الثالث
 سماحة الخمقيةال

 ىميا االتي:أبخمقو كيتحقؽ ىذا بصفات خمقية  كتعني أف يسع القائد الناس

فيك مف أشرؼ ، كعنكاف عمك اليمة، ية حسف الخمؽآف الحمـ إ  :الحمم ًل:و أ
، لما جعؿ اهلل فيو مف الطمأنينة كالسكينة كسبلمة العرض، لبابكأحقيا بذكم األ، خبلؽاأل

يككف  حتىفبل ينبؿ القائد ، لحمد كرفعة النفس عف تشفييا باالنتقاـكاجتبلب ا، كراحة الباؿ
كيترؾ ، كالحميـ مف يضبط النفس كالطبع عند شدة الغضب. (1)متخمقان بيذا الخمؽ العظيـ

 .(2)الجياؿ كالسفياء مع القدرة عمييـاالنتقاـ مف 

ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  چ: فقاؿ ،كقد كصؼ اهلل تعالى نفسو بالحمـ

چ ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ےے  
كالحمـ مف األخبلؽ الميمة لمقيادة أثناء مسيرتيا . (3)

، كمشاربيـ، أمزجتيـك  ،كأىكائيـ، ألنيا تتعامؿ مع رعية تختمؼ طبائع أفرادىا ؛القيادية
كلحمـ   غير ذلؾ إلىكصاحب مصمحة متسمؽ ، ىادـ كناقد، فيـ ما بيف ناصح مخمص

 :ياالقيادة صكر متعددة نذكر من

چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ چ  :عراض عف الجاىميفاإل: ىكلاأل
أم قكال ، (4)

ذاكقيؿ ك . (5)ثـيسممكف فيو مف اإل ، جابكىـأمكف باهلل بما يكرىكنو مف القكؿ خاطبيـ الجاى ا 
 .(6)كالسداد مف الخطاب، بالمعركؼ مف القكؿ

                                                           

 .ٖٛٔ: ( األخبلؽ بيف الطبع كالتطبع، صٔ)
 .ٜٕٔ: ، صت في غريب القرآف لمراغب االصفيانيالمفردا (ٕ)
 .ٔٙ( النحؿ: ٖ)
 .ٖٙ( الفرقاف: ٗ)
 .ٔٓٔ/ٙ( زاد المسير البف الجكزم ٘)
 .ٖٗ/ٜٔ( جامع البياف لمطبرم ٙ)



- 53 - 
 

، اب كالمعافيا بالسبإليكتكجيكا ، اعترض طريقيا السفياء إذاف القيادة إكىذا يكضح 
بؿ تعفك كتصفح فيي ، كلـ تقابميـ بمثؿ كبلميـ، أعرضت عنيـ، كآذكىا بفحش الكبلـ

ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  چ:قاؿ تعالى. فميس سبيميا الجيالة كالسفاىة، أىؿ لمحمـ كالصفح

چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ
ڄ  ڃ    چ:كقكلو تعالى (1)

چ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ
كتجاكزا الحد ، فياء في سفاىتيـف اشتد السإأما  .(2)

كاف البد مف ، ضعؼىك العدـ الرد  أف كتجبركا كطغكا في فعميـ معتقديف، في مقالتيـ
صؿ مقابمة األ ىكيبق، ليركا الفرؽ بيف الضعؼ ككـر الخمؽ، الرد الحاسـ بقكة كغمظة

ڱ     گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ک  ک    گ  گ  چ:قاؿ تعالى ،ساءة باإلحسافاإل

چڱ 
(3) 

ٺ  ٺ         چ: قاؿ تعالى، كظـ الغيظ كالعفك عف المسيء مع القدرة عميو: الثانية

چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ
ف إ. (4)

بؿ ، الذؿ كالميانة عمىكليس فيو ما يدؿ ، العفك عف المسيء عند المقدرة مف شيـ الكراـ
كلممفسريف حكؿ اآلية . (5)ال ذؿإد لنفسو انتقـ أح ماف، ة كالرفعة كالمكانةعز عيف ال ىك

 :منيا ،السابقة أقكاؿ

كيكفكف غضبيـ كيحبسكنو بؿ يصبركف ، غضبكا ال يمضكف في غضبيـ إذافيـ  -ٔ
 .(6)جكافيـأفي 

                                                           

 .٘٘( القصص: ٔ)
 .ٜٜٔ( األعراؼ: ٕ)
 .ٖٗ( فصمت: ٖ)
 .ٖٗ( آؿ عمراف: ٗ)
 .ٚٗٔ ، ص:( األخبلؽ بيف الطبع كالتطبع، لفيصؿ الحاشدم٘)
عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي، تحقيؽ: صفكاف عدناف  بي الحسفأل( الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، ٙ)

 .ٕٖٕ/ٔ ،ىػ٘ٔٗٔ، ٔط/، دمشؽ، بيركت -داككدم،: دار القمـ، الدار الشامية 
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 :كمنو قكلو تعالى، (1)أف يمتمئ غيظان فيرده في جكفو كال يظيره: الجارعيف الغيظ -ٕ

 ژ ٹ ٹ ٹ     ٿ     ٿ ژ
(2). 

مؤلىا  إذاالسقاء  أك، يقاؿ كظـ القربة، مضاءيف الغيظ عف اإلمسكِ المُ  كقيؿ -ٖ
 كظـ الغيظ عمىما يحث  كقد كرد عف النبي  .(3)الماء لما يسد بو مجر : كالكاظمة
رؤكس  عمى، مف كظـ غيظان كىك يستطيع أف ينفذه دعاه اهلل يـك القيامة» حيف قاؿ:
 .(4)«يخيره أم الحكر شاء حتى، الخبلئؽ

 .(5)رككىا ليـفت، االنتقاـ منيـ قادركف عمىكىـ  ،الصافحيف عف الناس: كقيؿ -ٗ
  :كىي !في ىذا الجانب قصة عجيبة - رحمو اهلل (6)خرج البييقيأكقد 

بريؽ فسقط اإل، فتييا لمصبلة، جعمت تسكب عميو الماء (7)الحسيف لعمي بف ف جاريةأ
ف اهلل إفقالت الجارية ، ياإلييف رأسو فرفع عمي بف الحس، كجيو فشجو عمىمف يد الجارية 

 ٿ   ٹ   چ: قالت، قد كظمت غيظي: فقاؿ ليا  ،چٿ  ٿ چ  :يقكؿ

 :قالت، عفا اهلل عنؾ أكقد عفكت عنؾ  : فقاؿ ليا چٹ

 چٹ  ڤ  ڤ چ
                                                           

 .ٕٖ٘/ٔلمبغكم  (  معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف الكريـٔ)
 .ٛٔ( غافر: ٕ)
 .ٕٙٓ/ٗ جامع ألحكاـ القرآف لمقرطبيال، كُينظر: ٖٔٛ/ٔلقدير لمشككاني ( ُينظر: فتح اٖ)
، ٕٖٚ/ٗ، ٕٕٔٓ: رقـ كتاب البر كالصمة، باب كظـ الغيظ عف سيؿ بف معاذ ، ( أخرجو الترمذم في سننوٗ)

، ٔط/ –بيركت  –لعبد الرحمف بف أبي حاتـ، دار إحياء التراث العربي  ،كالحديث حسف، كُينظر: الجرح كالتعديؿ
 .ٕٕٓ/ٗـ  ٕٜ٘ٔ-ىػ ٕٔٚٔ

 .ٖٜ/ٗ( جامع البياف لمطبرم ٘)
(6)  

بك محمد زيف العابديف ركم عف ابيو كعمو أبك الحسف ك أ :بي طالب يقاؿ لوأىك عمي بف الحسيف بف عمي بف ( ٚ)
عف ابف عباس كابي ىريرة كعائشة كصفية كاـ سممة تكفي  لكرك  ،الحسف كارسؿ عف جده عمي رضي اهلل عنو

 بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف لجماؿ الصفكة،ظر : صفة ىػ ُينٜ٘ :ىػ كقيؿٜٜ :ىػ كقيؿٕٜ :ؿيىػ كقٖٜسنة 
 .ٖٜ/ٕ، ـٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔ مصر، - القاىرة الحديث، دار عمي، بف أحمد: تحقيؽ الجكزم، محمد بف عمي
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 .كراـإسبيؿ  إلىساءة عند الكراـ كقد تحكلت اإل. (1)اذىبي فانتي حرة: قاؿ 

ڃ  ڃ  چ  چ:قاؿ تعالى، تو طاعة هلل رب العالميفساءإكراـ المسيء رغـ إ: الثالثة

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

چڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ 
   بي بكر الصديؽأنزلت ىذه اآلية في كقد  .(2)

ؽ نفال يأفعـز  ،إلييامما نسب  ـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنياأفؾ كبراءة بعد حديث اإل
اآلية : فأنزؿ اهلل تعالى ،رضي اهلل عنيا لخكضو في عرض عائشة (3)طحمس عمى

النفقة التي كانت  مسطحلفرجع  ،ليني أحب أف يغفر اهلل إكاهلل : بك بكرأفقاؿ  ،السابقة
قبكؿ عذر المعتذر كعدـ ، عظـ السمات لمقيادةبؿ إف أ. (4)انزعيا منو أبدو كقاؿ ال أل

القيادة الراشدة  عمىفيجب ، كتأنيبو كبيخ المخطئت منيا عمى حرصا، نصراؼ عنواال
ر الخمؽ مف ف شرافإ، كعدـ التفتيش في حقائؽ بكاطنيـ، فمف تظف بو الصدؽقبكؿ العذر 

اتسع صدره يـ حقا كمما حمؽ في آفاؽ الكماؿ كالرجؿ العظ، ؿ عثرةال يقبؿ عذران كال يقي
 .(5)كعذر الناس

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ: اؿ تعالىق ،بذلؾ نبيو فقد أمر اهلل جبل كعبل 

چچ
ثبلث   ثبلث كممات تضمنت عمىف اآلية اشتممت أكقد ذكر المفسركف  .(6)

 :النحك التالي عمىفي المأمكرات كالمنتييات ميمة جدا  ية سبلماإلالشريعة  في قكاعد

                                                           

 .ٖٚٔ/ٙ، ٜٜٗٚ: برقـ ،باب تعظيـ القرآف ،لمبييقي ،( ُينظر: شعب اإليمافٔ)
 .ٕٕلنكر: ( إ)
ىك عكؼ بف اثاث بني عباد بف المطمب بف عبد مناؼ، كمسطح لقبو فمف شيد بدران كعرؼ حادثة االفؾ مسطح  ( ٖ)

يز الصحابة يُينظر: االصابة في تم سنة.ٙ٘ىػ كىك ابف ٖٚبخكضو تكفي بالمدينة سنة اربع كثبلثيف لميجرة كقيؿ 
ٙ/ٜٖ . 

 .ٜٕٕٔ/ٗ، ٕٓٚٚ: رقـ فؾ كقبكؿ تكبة القاذؼ،، باب حديث اال( صحيح مسمـ  كتاب التكبةٗ)
  .ٓٚمحمد الغزالي، ص: ل( خمؽ المسمـ ٘)
 .ٜٜٔ( األعراؼ: ٙ)
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كالرفؽ ، ( دخؿ فيو صمة القاطعيف كالعفك عف المذنبيفڄ  ڃ): قكلو تعالى -ٔ
 .فبالمؤمني

، في الحبلؿ كالحراـ كعبلاهلل جؿ  لتقك ، ( صمة األرحاـڃ   ڃكقكلو: ) -ٕ
 .كاالستعداد لدار القرار ،بصاراأل كغض

ىؿ أعراض عف التعمؽ بالعمـ كاإل عمى( الحض ڃ  چ  چكفي قكلو ) -ٖ
خبلؽ كغير ذلؾ مف األ، كمساكاة الجيمة باألغبياء، الظمـ كالتنزه عف منازعة السفياء

 .(1)الحميدة

فما مف خمؽ فاضؿ ، كبو ترتبط مقامات الديف، الصبر سيد األخبلؽ: الصبر: ثانياً 
ة في مامالقيادة كاإل إلى ؽكىك الطري ،اسـ آخر إلىف تحكؿ ا  ك ، ال يمر بقنطرة مف الصبرإ

چ  چ  چ  چ: قاؿ تعالى ،(2)ة في الديفمامالصبر كاليقيف تناؿ اإلبالديف ف

چچ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ
(3)  

 امر اهللأك  عمىة مرتبط بالصبر مامالقيادة كاإل الكصكؿ إلىأف  عمىية تدؿ اآلف إ
، الحؽ إلىكالصبر في اليداية ، ترؾ نكاىيو كزكاجره كتصديؽ رسمو كاتباعيـ عمىك 

ة مامفبالصبر كاليقيف تناؿ اإل، كالنيي عف المنكر، كاألمر بالمعركؼ، الخير إلىكالدعكة 
، كأفيامو، أنيا تتعامؿ مع مجتمع قد تباينت درجاتو: القيادة برص مظاىرك  .(4)في الديف
 :تباعيـ األمكر التاليةأرعيتيـ ك  عمىكمف مظاىر صبر القادة ، كمصالحو

                                                           

 .ٖٔٓ/ٚ( الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ٔ)
ياؾ نستعيف، ٕ) محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ ل( مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

  ، ـٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔ، ٖبيركت، ط/ –محمد المعتصـ باهلل البغدادم، دار الكتاب العربي  :تحقيؽالجكزية، 
ٔ/٘٘ٗ. 

 ٕٗ( السجدة: ٖ)
 .ٙٔٔ/ٗتفسير القرآف العظيـ البف كثير   (ٗ)
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ف أكأصحاب الميمات حيث نجد ، كالمعاكنيف، :تباعاأل  عمىالصبر  :لواأل 
أف يعممو بأمر ا نسي يكبخو لم   أكفو نفمـ يع (1)بف نكف عتمميذه يكش عمى صبر ىمكس

ستمر في السير بحثان عف العبد اك ، يانوغيب اككاف رده أف ىذا ما كان، نزكؿ الحكت الماء

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ: الصالح قاؿ تعالى

چڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ 
(2). 

: قاؿ تعالى الصادقيف المخمصيف مف الفقراء :مجالسة المؤمنين عمىالصبر : الثاني

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

چٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
(3). 

، االتيامات المختمفة عمى كالصبر ،:متطمبات القيادة عمى الصبر :الثالث
شع التيـ بأب تيـ النبي افقد ، القيادة عمىكاالفتراءات المتعددة مف قبؿ أفراد المجتمع 

چ  ڇ  ڇ  چ: فصبر امتثاالن لقكلو تعالى، كأتباعو، كأىؿ بيتو، كاالفتراءات في نفسو

چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
(4). 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   چ: قاؿ تعالى ،:عند المواجهة مع األعداء الصبر: الرابع

چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ 
(5). 

                                                           

كقد ذكره اهلل تعالى ، السبلـ ـ( ىك يكشح بف نكف بف افرائيـ بف يكسؼ بف يعقكب بف اسحاؽ ابف ابراىيـ الخميؿ عميئ)
 ألبي كالنياية، اية: البدر كىك مف حبس اهلل لو الشمس. ضلحالقرآف الكريـ غير مصرح باسمو في قصة ا في

 العربي، التراث إحياء دار شيرم، عمي: تحقيؽ الدمشقي، ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء
 . ٖٚٔ/ٖ، ٕٖٚ/ٔ، ـٜٛٛ - ىػ ،ٛٓٗٔ  ،ٔ/ط

 .ٖٙ( الكيؼ: ٕ)
 .ٕٛ( الكيؼ: ٖ)
 .ٜٖ( ؽ: ٗ)
 .ٕٓٓ( آؿ عمراف: ٘)
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ڃ  چ  چ: قاؿ تعالى ،لكجو اهلل تعالى :جميع الطاعات عمى الصبر :الخامس

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  

چژ     
 :كىنا ذكر المفسركف أقكاال نجمميا فيما يأتي، (1)

 .(2)طاعة اهلل عمىنيـ صبركا أ -ٔ

تياف بما أمر اإل عمىالمراد بالصبر الصبر : كقيؿ. (3)أمر اهلل عمىنيـ صبركا أ -ٕ
 .(4)عنو كاجتناب ما نيي، اهلل بو

كالبدنية كما يخالفو ىكم ، المالية، كؿ ما تكرىو النفس مف المصائب عمىصبركا  -ٖ
 .جميع ما ذكر عمىالصبر : كالراجح .(5)كانتقاـ كنحكه، النفس

مف  ه ال لغير أم لكجو اهلل ( ڃ  چ  چ  چ  چ): قكلو تعالى كىنا لفتة في 
، ما الصبر المشترؾ الذم غايتو التجمدأ، ف ىذا ىك النافعإكاألغراض الفاسدة ف، المقاصد

إنما    شرعا فميس ىذا ىك الصبر الممدكح ،مف البر كالفاجر قد يككففيذا ، ياه الفخرتكمن
 .اهلل لكجو الصبر الخالص

                                                           

 .ٕٕ( الرعد: ٔ)
 .ٙٔ/ٖ لمبغكم الكريـ معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف (ٕ)
 . ٜٛ/ٖمسمعاني القرآف الكريـ ل( تفسير ٖ)
 .ٛٚ/ٖفتح القدير لمشككاني  (ٗ)
: تحقيؽ األلكسي، لحسينيا اهلل عبد بف محمكد الديف لشياب المثاني، كالسبع العظيـ القرآف تفسيرركح المعاني  (٘)

 .ٔٗٔ/ٖٔ، ىػ٘ٔٗٔ ،ٔ/ط بيركت، – العممية الكتب دار: عطية البارم عبد عمي



- 59 - 
 

 

 

 

 املبحث الثالث
  للقائد واملهنيت االجتماعيت املىاصفاث

 وفيه مطلبان

 ئهمآرا وتقبل خرينلآل الستماع المطمب األول:               

 مشاكمهم وحل خريناآل إدارة ممكة :المطمب الثاني              
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 لوالمطمب األ 
 آرائهمخرين وتقبل ماع لآلالست

 منيا القادةف يتمتع بيا أمات القيادية المينية التي البد ذكر القرآف جممة مف الس
 :باآلتياالستماع إلى آراء اآلخريف كتقبؿ آرائيـ يككف 

استنباط المرء الرأم مف غيره فيما يعرض لو مف الشكرل  حيث أف :لشورىاألول ا
المرء فييا بيف فعميا كتركيا  دردتكيككف ذلؾ في األمكر الجزئية التي ي، مشكبلت األمكر

دارية كرل مف أىـ المكاصفات المينية اإلكالش. (1)فتأتي الشكرل لمترجيح بيف األمريف

پ  ڀ  ڀ   چ: قاؿ تعالى ،بالشكرل أمر اهلل نبيو محمد فمقد ، لمقيادة الناجحة الراشدة

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  

چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
امر التي ك بيذه األ نبيو   فقد أمر اهلل. (2)

 عمىحصمكا كلما ت ،اتويعفكا عف المؤمنيف فيما يتعمؽ بذ ؿن بأفأك فأمره ، ىي بتدرج بميغ
صاركا في ىذه الدرجة  إذاف، أمره أف يستغفر ليـ فيما يتعمؽ بحؽ اهلل تعالى، ىذه الدرجة
كعزائـ ، ف الشكرل مف قكاعد الشريعةأ عمىكاآلية تدؿ ، ىبلن لبلستشارة في األمكرصاركا أ

ف ىؿ المشكرة البد أأف أك . (3)ىؿ العمـ كالديف فعزلو كاجبكأف مف ال يستشير أ، حكاـاأل
 المؤمنيف بصفة كقد امتدح اهلل تعالى، كالدعاء ليـ بالمغفرة، يككنكا ممف يستحقكف العفك

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڳ  چ: قاؿ تعالى ،الشكرل

چڻ
 (5)برأم يـكال ينفرد دكن، أم يتشاكركف فيما بينيـ في األمكر الخاصة كالعامة (4)

                                                           

ألبي القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى، تحقيؽ: أبك  ،( ُينظر: الذريعة إلى مكاـر الشريعةٔ)
 . ٕٜٔـ  ص:  ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ ، القاىرة –اليزيد أبك زيد العجمي، دار السبلـ 

 ٜ٘ٔ( آؿ عمراف: ٕ)
 .ٖ٘٘/ٔالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  (ٖ)
 ٖٛ( الشكرل: ٗ)
 ق،ٛٔٗٔ، ٕٔبيركت، ط/-دار الفكر المعاصر ،( التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، لكىبة الزحيمي٘)

ٕ٘/ٛٔ. 
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 .ي أمر مف القضايا العامةف

بك بكر أفيذا ، كالتزمكا منيجو، في الشكرل ة الكراـ طريؽ النبي كقد سمؾ الصحاب
كجد فيو ما يقضي بو  إذاف ،نظر في كتاب اهلل تعالى، كرد عميو أمر إذا  الصديؽ

مـ خرج فسأؿ المسمميف ف لـ يعا  ك ، بو ىقض  ف عممو مف سنو رسكؿ اهلل ا  قضي بينيـ ك 
كالقيادة عندما  .(1)عمماءىـ كاستشارىـف أعياه ذلؾ دعا رؤكس المسمميف ك إعف السنة ف

 :(2)أىميا الفكائد التالية، تمتـز الشكرل تجني الفكائد العظيمة في أمكر دينيا كدنياىا

 .اهلل تعالى إلىف الشكرل مف العبادات التي يتقرب بيا أ -ٔ
 .كتسميع لمخكاطر، كتأليؼ لمقمكب، ب لمنفكسيف الشكرل فييا تطيأ -ٕ
سياما فيك ان كبذالن خبلصإكثر أتباع تجعؿ األ -ٖ  .الصادقةالمشكرة  ا 
عماليا فيما أبسبب ، حد سكاء عمى، تنكير عقكؿ القيادة كالرعية عمىتعمؿ الشكرل  -ٗ

 .كضعت لو
يقكؿ أىؿ  .ف المشاكر ال يكاد يخطي في فعموإف، الرأم المصيب إلىالكصكؿ  -٘

كر قـك كما تشا، الصكاب إلىكمسبار لمعقكؿ كسبب ، لفة لمجماعةأالشكرل : العمـ
 .(3)ال ىدكاإ

أف يكفقيا ، ف مف تكفيؽ اهلل تعالى لمقيادة الصالحةإ :اختيار البطانة الصالحة: الثاني
كيحثكنيا ، الخير عمىالذيف يدلكنيا ، كالمكاطنيف األمناء، في اختيار البطانة الصالحة

كف حب مف أىـ سمات القادة الخير  فإلؾ فلذ، كيمنعكنيا منو، كيحذركنيا مف الشر، عميو
 . ض أىؿ الشر كالفساد كالنفكر منيـغكب، تقريبيـ إلىكالسعي ، ىؿ الخير كالصبلحأ

                                                           

 كأبكابو كتبو رقـ الشافعي، العسقبلني الفضؿ كأب حجر بف عمي بف ألحمد البخارم، صحيح شرح البارم( فتح ٔ)
 .ٖٗ٘/ٖٔ، بيركت – المعرفة دار الباقي، عبد فؤاد محمد: كأحاديثو

 .ٗ٘ٔ:، ص( ُينظر: تيسير الكريـ الرحمف لمسعدمٕ)
 :تحقيؽ المالكي، االشبيمي المعافرم العربي بف بكر أبك اهلل عبد بف محمد القاضي العربي البف ،القرآف أحكاـ (ٖ)

 .ٙ٘ٙٔ/ٗـ ٖٕٓٓ - ىػ ٕٗٗٔ ،ٖ/ط لبناف – بيركت العممية، الكتب دار عطا القادر عبد محمد
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كالرككف ، مف الكافريف كالمنافقيف، كقد حذر القرآف الكريـ المؤمنيف مف بطانة السكء

ڇ  ڇ     چ: قاؿ تعالى، يـ في مصالح المسمميف الدينية كالدنيكيةإليكالمجكء ، يـإلي

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

چںڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    گ  گ   گ  گڳ
كيظير حرص القيادة الراشدة . (1)

 :ربعمنيا ىذه األ، اتخاذ البطانة الصالحة في مكاقؼ قرآنية متعددة عمى

قاؿ  ،اختيار مكسي ألخيو ىاركف عمييما السبلـ ليككف عكنان لو في دعكتو -ٔ

چەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ى  ائ  ائچ : تعالى
(2). 

بلقاة ربو لمقكمو لما ذىب مكسي  عمى ألخيو ىاركف  استخبلؼ مكسي  -ٕ

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  چ : قاؿ تعالى، سبحانو

 چھ 
(3). 

ەئ   ەئ   وئ  وئ   چ: قاؿ تعالى، الحكارييف أنصاران لدعكتو اتخاذ عيسي  -ٖ

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   ۇئ

چجئ
(4). 

ٱ  ٻ  چ : قاؿ تعالى، راءظناتخذ مف الصحابة الكراـ أعكانان ك  نبينا محمد  -ٗ

ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ           ٹ  ٹ

                                                           

 .ٛٔٔ( آؿ عمراف: ٔ)
 . ٖٓ – ٜٕ( طو: ٕ)
 .ٕٗٔ( األعراؼ: ٖ)
 .ٕ٘( آؿ عمراف: ٗ)
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چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   چ   چ 

چژ  ڑ 
(1). 

 :كىي ،كالمتأمؿ آليات القرآف الكريـ يجد أنيا ذكرت ثبلثة أنكاع مف البطانة

 .البطانة الصالحة )بطانة الخير( ما ذكرنا سابقان  -أ

كتغريو ، الشر كالفساد عمىالقائد  ثلفاسدة )بطانة الشر( كىي التي تحالبطانة ا -ب

ۈ  ٴۇ  ۋ  چ : قاؿ تعالى ،كقاركف بطانة فرعكف، كياماف، بو لمتنكيؿ بالحؽ كأىمو

چۋ        ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى
(2). 

فرأييا رأم القائد  شيءالبطانة السمبية )التابعة( كىي التي تؤيد القائد في كؿ  -ج

ڭ  ۇ  چ : ؿ تعالىقا، فيي في انتظار ما يقرره القائد فقط ،كبطانة بمقيس ممكة سبأ

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ     

چەئ  ەئ  وئ 
(3). 

 توظيف طاقات األتباع والستفادة منها:الثالث:  

مف ف، كاالستفادة منيا يـتكظيؼ طاقاتآرائيـ خريف كتقبؿ االستماع لآلمف فكائد  
كتكظيفيا ، االستفادة مف قدرات األعكاف عمىرة القد، دارية لمقيادة الراشدةالسمات اإل

كبر أمف ، بناء كعطاء إلى، تعاطؼ الناس كاندفاعيـ ف كيفية تحكيؿإف، الصحيح
ذ مف كاجبيـ االنتقاؿ بالناس مف مرحمة الكبلـ كتكثير إ، التحديات التي تكاجو القادة

عة لتكظيؼ القادة لمطاقات كفي القرآف الكريـ نماذج رائ  نتاجمرحمة الكعي كاإل إلى، السكاد
 :نذكر منيا ىذاف النمكذجاف

                                                           

 .ٜٕ( الفتح: ٔ)
 .ٕٗ، ٖٕ( غافر: ٕ)
 .ٖٖ – ٕٖ( النمؿ: ٖ)
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يكظؼ ، عطاه اهلل تعالى مف القكة كالماؿ كالجندأذك القرنيف مع ما  :لوالنموذج األ 

ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  چ : قاؿ تعالى، المستعينيف بو لالطاقة البشرية لد

ی  ی   جئ     ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی

 چحئ   مئ  ىئ   
(1). 

قاؿ  ،حضار عرش بمقيسإفي ، يكظؼ طاقات أتباعو سميماف : النموذج الثاني

      ک ک    ک ڑچ إلى قكلو:  چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :تعالى

چ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ   گ   گ گ گ ک
السابقة يجد أف نبي اهلل المتأمؿ لآليات ف إ .(2)

 :طبؽ مبادئ التفكيض الناجح مف ثبلثة كجكهقد  سميماف 

 .(ڄ  ڄ   ڄ  كضكح الميمة المفكضة ) -ٔ

ڃ  ڃ  ڃ  كزماف انتياء الميمة )، تحديد الزمف المتاح الستخداـ الصبلحيات -ٕ

 .(ڃ 
أفضؿ مف يصمح  الشخص المناسب الذم سيتـ تفكيضو كالتأكد مف أنو ختيارا -ٖ

 .(3)(گ ک      ک ک    ک ڑؾ: )لذل

 :ا سبؽ نرصد ثبلث فكائدكمف خبلؿ م

، كمبادئيا، كالتي تتعمؽ بقيـ األمة، ف التفكيض ال يككف في األمكر المصيريةإ: الن أك 

   ی ىئ ىئ ىئ    ېئ ېئ ژ: قاؿ تعالى ،فيك مف اختصاص القيادة فقط ،كثكابتيا

ژ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ    ی ی ی
(4). 

                                                           

 .ٜ٘ – ٜٗ( الكيؼ: ٔ)
 ٓٗ- ٖٛ( النمؿ: ٕ)
 .ٜٚٔ :: القيادة  في إطار العقيدة، ص( ُينظرٖ)
 .ٕٙ :( صٗ)
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، كخمقو كرأيو، الصالحة بدينوال لمف تثؽ القيادة الراشدة إف التفكيض ال يككف إ: ثانيان 

ژ ھ ھ  ھ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ژ: تعالى قاؿ
(1). 

مع الحذر ، ال عند الحاجة فقطإالتفكيض  إلىالقيادة عدـ المجكء  عمىيجب : ثالثان 
كتكاثر قيادات ، لد مراكز القك ال تساىـ في تعد حتى، عند تفكيض المياـ، الشديد
 .فتككف القيادة األكثر كزران ، لصراعات كالخبلفاتمة في ايا ستدخؿ األنأل؛ (2)الظؿ

بؿ عميو أيضان ، ف يعيف الخميفة األمناءأكال يكفي : كافقال الى ىذا اىؿ العمـ كقد أشار
 ،ف استبعدنا خيانتيـ كغشيـا  ك   ،ميف كيغش الصالحفقد يخكف األ، ف يراقبيـ في أعماليـأ

لخكؼ الضرر  ،مف جية داالناس عم كظمـ أكظمـ الناس خط، فبل يمكننا استبعاد خطئيـ
كىذا يعني أف   .(3)فبلبد مف المراقبة المستمرة كالمحاسبة الدائمة، بالمظمـك ككرىو لمظمـ
لدييا رؤية ك مع عمى كؿ جديد طّ مف الميداف كمتابعة لو عف قرب، تتككف القيادة قريبة 

الرقابية  األجيزة خطاء، كيستحب ليا أف تفعؿقيـ األداء كتستطيع تصحيح الكاضحة في ت
عمى أداء العمؿ في كؿ قطاع مف قطاعات الدكلة، كفي كؿ كزار مف كزاراتيا، كأف تككف 
األجيزة الرقابية محايدة تنقؿ ما ىك مكجكد فبل تزيد عميو كال تنقص، بغرض تصحيح 
األخطاء ال بغرض اقتناص العيكب كالثغرات عمى االشخاص كالييئات،  بيذا تؤدم 

كخدمة االمة كالنيابة عف القائد فيما فكضيا  كمؿ كجو، ىدفيا رضى اهلل ميمتيا عمى أ
مرة تلمتابعة لسير اعماؿ اجيزة الدكلة، كىذا كمو ال يعفي القائد مف المتابعة المسبو مف ا

 كىذا ما سيتـ تناكلو في المطمب التالي.

                                                           

 ٕٗٔ( األعراؼ: ٔ)
ىي القيادة الخفية التي تسير أمكر الدكلة، عمي الحقيقة، دكف الظيكر في حياة الناس، كالقيادة الظاىرة  :( قيادة الظؿٕ)

 .ُٜ٘ينظر: القيادة في إطار العقيدة، ص:  .ىي مجرد منفذ لسياسات قيادة الظؿ
 .ٕٔٙص:  ،ٖمؤسسة الرسالة، ط/، عبد الكريـ زيدافلؿ الدعكة، ( أصك ٖ)
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 المطمب الثاني
 خرين وحل مشاكمهمممكة إدارة اآل 

 :مكر عدة أىمياأفي  كتتجمى ىذه المسألة

نيا أف مف السمات اليامة لمقادة إ :الرعية ومحاسبتهم عمىشراف المباشر اإل -أ
كفاء في األماكف المناسبة كال تقؼ عند ىذا الحد بؿ تتابع كتراقب كتحاسب تعيف اال
حساف مف شيـ الرعية يضيع اإلفبل حساف اإل عمىيتربى المجتمع  حتى، المقصريف

ال في عفك كال في ، م المسيء مف عثرات تجعؿ لممجازاة صفة معمكمةكتجاز ، خبلقياأك 
 ،قنط ف عمـ حصكؿ العقكبةا  ك  ،خيران استبشر  عمـ حصكؿ العفك إذاألف المسيء  ؛عقكبة

، كالخشية مف العقكبة، ىي بقاء المسيء بيف رجاء العفك، دراؾ ذلؾإكالحكمة في عدـ 
 :في القرآف الكريـ في المكقفيف التالييفمة كتبرز ىذه السِ ، (1)كىذا أبمغ في تأديبو

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ: قاؿ تعالى، كيجازم المسيء، القرنيف يكافئ المحسف ذك :ؿك األ

ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

چگ  گ  گ     ڑ   کک  ک  ک 
(2). 

، يعمف أف مف أحضر صكاع الممؾ لو مكافأة كىي حمؿ بعير يكسؼ : الثاني

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ : قاؿ تعالى
(3). 

تأتيؾ  حتى جمست في بيت أبيؾ كأمؾ فيبل  » رسكؿ اهلل  مما يدؿ عمى ذلؾ  قكؿك 

                                                           

بي الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير ألدرر السمكؾ في سياسة الممكؾ،  (ٔ)
 .ٕٕٔص:   ،الرياض –: فؤاد عبد المنعـ أحمد: دار الكطف تحقيؽبالماكردم، 

 .ٛٛ – ٙٛ( الكيؼ: ٕ)
 .ٕٚ( يكسؼ: ٖ)
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 .(1)«ف كنت صادقان إىديتؾ 

التخطيط السميـ  عمىكنعني بذلؾ القدرة  :التخطيط وحل المشكالت ىعمالقدرة  -ب
سكاء ، ال في األزماتإألف معادف الرجاؿ ال تعرؼ ؛ بالقيادة ـتمالتي في كؿ الظركؼ 

التخطيط العسكرم لمكاجية  أك، الفقر كالبطالة لتخطيط االقتصادم لمكاجية مشكبلتا
لمكاجية المشكبلت الداخمية ككيفية  أكة مالجتماعي إلصبلح األاالدعكم ك  أك، عداءاأل

بغي جماعة ما  أك، مف الخبلؼ المؤدم لمقتاؿمثؿ ما يقع بيف األمة ، التعامؿ معيا

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  چ: قاؿ تعالى، كخركجيا عف اتفاؽ األمة

ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  

 چ﮴﮵ ﮶   ﮷  ﮸  ﮹ 
(2). 

كاتباع المنيج الصحيح ، بمسؤكلية القيادة الراشدة التعامؿ مع المشكبلت عمىف الكاجب إ
النحك  عمىمعالـ كىي ست ، لكياتك كفؽ ترتيب األ، في الخطكات المتبعة لحؿ المشكمة

 :(3)التالي

لكضع ، صبلح بيف الفئات المتخاصمة مف رعيتياالقيادة الصالحة اإل عمىيجب  -ٔ
كبالنصح  تحكيـ كتاب اهلل كسنة النبي  إلىكذلؾ بالدعكة ، اع الداخمينياية لمنز 

 .رشاد كالجمع كالتكفيؽ بيف كجيات النظركاإل

 حكـ اهلل جؿ كعبل كااللتزاـ بسنة نبيو إلىالفئتيف كلـ تستجب  لحدإف تعدت إ -ٕ
 .حكـ اهلل إلىترجع  حتى، كجب قتاليا باستعماؿ األخؼ فاألشد، كأفسدت في األرض

 كتستسمـ لشرع اهلل كال تخرج عف اجماع األمة كتمتـز بثكبتيا كشرعيا.

                                                           

البف المتبية  ، كقد قالو النبي ٕٛ/ٜ ٜٜٚٙرقـ  حتياؿ العامؿ لييدل لوا، باب  ؾ الحيؿ، ،(  صحيح البخارمٔ)
 عندما ذىب لجمع الصدقات فقاؿ: ىذا لكـ كىذا أىدم إلّي.  

 . ٜ( الحجرات: ٕ)
 .ٕ٘ٗ – ٕٗ/ٕٙ(  التفسير المنير، لكىبة الزحيمي ٖ)
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ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ف: )يماعدـ تكفير الفئة الباغية فقد أثبت القرآف ليا اإل -ٖ

 .خكة مؤمنيف مع ككنيـ باغيفإسماىـ  فاهلل جؿ كعبل  ،يماففالبغي ال يزيؿ اإل (،ڱ

تشتيت  أكثارة الفتنة إ إلى قامتوإأدت  إذاتأخير القصاص  ماـيجكز لئل -ٗ
 .(1)الكممة

ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  )كجكب العدؿ عند التصدم ألم مشكمة لحميا  -٘

 (.﮷  ﮸  ﮹  ﮴﮵ ﮶   

خكة أخكة النسب تنقطع بمخالفة الديف ك ف أإأخكة الديف أثبت مف أخكة النسب فف إ -ٙ

  ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ېچ  :الديف ال تنقطع بمخالفة النسب

چې    
(2). 

ف القيادة الراشدة كالقادة الصالحيف يتحممكف إ :التحمي بروح المسؤولية -ج
فيي ال ، كالمكاقؼ الشديدة، قات الصعبةك خاصة في األ، يـإليكمت أك مسئكليتيـ التي 

مف ىـ دكنيا  عمىخفاؽ في تحقيؽ األىداؼ تمقي بتبعات اإل كال، تتيرب مف مسؤكليتيا
كتبحث في الكقت ذاتو عف عكامؿ ، بؿ تتحمؿ المسئكلية بشجاعة، اعتبمف المكاطنيف كاأل

كالقيادة الراشدة تتخذ مف االخفاؽ كالفشؿ كسيمة لتصحيح  .(3)كمعالجة المكقؼ، النجاح
 ى مكس ف نبي اهللإ التي تقكد الي النجاح، األخطاء، كالمضي نحك األخذ باألسباب

الذم  يكدمالي عمىكلـ يمؽ بالتبعية ، فقد تحمؿ مسؤكليتو في قتؿ القبطي أماـ فرعك 

ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب   چ: قاؿ تعالى، سبب حادثة القتؿ ىذه

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ حت  خت   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  

                                                           

 .ٖٕٖ/ٙٔالجامع الحكاـ القرآف لمقرطبي  (ٔ)
 ٓٔ :( الحجراتٕ)
 . ٚٔ-ٙٔص:  ،ق٘ٓٗٔ، ٔ( ُينظر: القيادة كالسمطة، لعماد الديف خميؿ، مكتبة المعارؼ، ط/ٖ)
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 .(1) چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ :تعالى قاؿ :واألتباع المعرفة لخصائص العاممين -د

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ :كقاؿ  (2)چک

: كقيؿ ،لكؿ صبلة قبمة :كقيؿ ،ىؿ ديف قبمةأأم لكؿ . (3)چڃڃ   چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ   
 :كقيؿ ،ىؿ اآلفاؽ كجية ليست جية محددةألكؿ قـك مف المسمميف مف  :كقيؿ ،شريعة

كفي ، دياف بو نسختف األأييا تعن سبلـاإلكىي  ،أم لمناس كميـ اآلف كجية( ڤ  ڤ)
كجعؿ ، ض الناس في أمكر دنياىـ كأخراىـ ألحكاؿ متفاكتةيكىك أف اهلل ق ،اآلية قكؿ آخر

كاحد ، كآخر يخبز ككذلؾ في أمر الديف يحصدفكاحد يزرع كآخر ، بعضيا عكاف بعض فييا
بيف ىذا  كالثالث يؤصؿ األصكؿ كقد أقر النبي، حد يطمب الفقواك ك ، يجمع الحديث

كأشدىـ ، أرحـ أمتي بأمتي أبك بكر»: قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ، فعف أنس بف مالؾ، أصحابو
كأفرضيـ زيد ، كأقرؤىـ لكتاب اهلل أبي بف كعب، كأصدقيـ حياء عثماف، في أمر اهلل عمر

ف أميف ىذه األمة ، بف ثابت ف لكؿ أمة أمينا كا  كأعمميـ بالحبلؿ كالحراـ معاذ بف جبؿ أال كا 
ليك . (5)لظاىر مختاركف كفي الباطف مسخركفكىـ في ا ،(4)«يدة بف الجراحأبك عب و اشار ا 
ففي الحياة الدنيا كؿ كاحد يختار الكجو التي . (6)«كؿ ميسر لما خمؽ لو»بقكلو  النبي 
، كىذا يختار المعصية، ىذا يختار الطاعة، يمافىذا يختار الكفر كىذا يختار اإل، ياإلييتجو 

ىكذا في أمكر الدنيا  كىـ،  اختيار فكؿ كاحد لو كجو مختمفة عف اآلخر فنسافما داـ لئل
 مختمفكف، اختبلؼ تنكع يمكف االستفادة منو جيدا.

                                                           

 .ٕٔ – ٛٔ( الشعراء: ٔ)
 . ٓٙ( البقرة: ٕ)
 .ٛٗ( البقرة: ٖ)
 .٘ٙٙ/٘، ، كقاؿ حديث حسف صحيحٜٖٔٚ :( سنف الترمذم، باب مناقب معاذ، رقـٗ)
 .ٖٛٙ/ٔ، ٔط/–مصر -أخبار اليـكد متكلي الشعراكم، مطابع محمالشعراكم، ل( تفسير ٘)
 عف مطرؼ بف عبد اهلل ، كمسمـ،ٜ٘ٔ/ٜ، ٔ٘٘ٚ: رقـ ،باب كلقد يسرنا القرآف ؾ، التكحيد،  ،( صحيح البخارمٙ)

 .ٕٔٗٓ/ٕٗ، ٜٕٗٙرقـ: 
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 انفصـم انثاني

  يف انقرآن انكريميف مرحهح انطفونح  اإلعداد
 ثبلثة مباحث كفيو

 (في الطفولة المبكرة )بعد الوالدة اإلعداد: األولاملثحث              
 في مرحمة الطفولة المميزة اإلعداد: ثحث انثانيامل         

 في مرحمة الفتوة والشباب اإلعداد: ثحث انثانثامل         
 

 

 

 

 

 



- 07 - 
 

 

 :توطئة
 كقد، كالبناء اإلعدادف مرحمة الطفكلة مف أىـ مراحؿ العمر في فيو أ نو مما الشؾإ 

كىي ليست ، خرلات األدمي مف الحيكانقيست بطفكلة غير اآل ذا ماجعميا اهلل فترة طكيمة إ
يركم  ماكسنة نبيو  اهلل تعالىكفي كتاب ، بكؿ معانيو اإلعدادبؿ ىي مرحمة ؛ مرحمة تكميؼ

كفي إلخراج القاصرة فعندنا ما ي البشرية  بدال مف البحث كراء النظريات، امكؿ مف يرد عميي
تعالج كؿ ، التشريع الرباني كآياتو الحكيمة كالمتابع ليذا يجد، خير أمة أخرجت لمناس

يؤدم بعضيا ، متكاصمةككأنيا سمسمة ، مف حياة الطفؿ، بعدىا  يلى التكتسمميا إ، مرحمة
 .لرشدبعض كتكتمؿ باكتماؿ العقؿ كبمكغ ا إلى
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 األولاملثحث 
  (يف انطفونح املثكرج )تعد انوالدج اإلعداد

 وفيه مطهثان

 .ما بعد الوالدة :األولالمطمب                         

 .الحولين إلىالرضاعة  :المطمب الثاني                         
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 األولالمطمب 
 ما بعد الوالدة

 :فيو عدة مسائؿ كما يميكما يحتاجو المكلكد ك  إعداد ما بعد الكالدة 

لفة بيف اصر المحبة كاألك ألف في ذلؾ تقكية أ :استحباب البشارة بالمولود: الً أو 
: منيا قكلو تعالىعدة  طفاذكر البشارة بالكلد في مك ، كالقرآف الكريـ، (1)المسممة العكائؿ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  چ

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ

(2)
، الكاىب تكشكر ، بكرؾ في المكىكب»: ثر تقكؿكفي األ، 

 .(3)«شدهكرزقت بره كبمغ أ
كمف حكمة ذلؾ ىركب  :قامة في اليسرىاألذان في أذن الطفل اليمنى واإل: ثانياً 

 ففي الحديث عف جابر، المكلكد الى اهلل سابقة عمى دعكة الشيطاف ةالشيطاف كتككف دعك 
  عف النبي « (4)«ذف المؤذف ىرب الشيطاف حتى يككف بالركحاءأإذا. 

، كأف يككف المحنؾ مف الصالحيف، مستحب لمطفؿ عند كالدتو كىك :التحنيك: ثالثاً 
تمد الجسـ  التينسبة عالية مف الكربكىيدرات  أف التمر فيو، كلو فكائد عظيمة منيا

اإلالىية كىذا مف العناية  ،بأف تأكؿ التمركقد خاطب اهلل مريـ عمييا السبلـ، ، بالطاقة

چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ چ  المرحمة، قاؿ تعالى:   يذهب
(5). 

ا المَّوي  رىًضيى  بىٍكرو  أىًبي ًبٍنتً  أىٍسمىاءى  عىفٍ  ٍنييمى مىتٍ  أىنَّيىا: عى مى بىٍيرً  ٍبفً  المَّوً  ًبعىٍبدً  حى ، ًبمىكَّةى  الزُّ
رىٍجتي : قىالىتٍ  ّـّ  كىأىنىا فىخى ًدينىةى  فىأىتىٍيتي ، ميًت ٍلتي  المى لىٍدتي ، قيبىاءن  فىنىزى  المَّوً  رىسيكؿى  ًبوً  أىتىٍيتي » ثيَـّ ، ًبقيبىاءو  فىكى

                                                           

 .   َٕ/ُ، ِ/ط بيركت، الفكر، دار عمكاف، ناصح اهلل لعبد اإلسبلـ، في( تربية األكالد ُ)
 .ّٗ(  آؿ عمراف: ِ)
 .ِٖ(  تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد، البف القيـ الجكزية، تحقيؽ: كماؿ عمي الجمؿ، مكتبة االيماف مصر، ص: ّ)
 .ُِٗ/ُ، ّٖٗرقـ: ؾ ، الصبلة، باب فضؿ االذاف ، ح (  صحيح مسمـ، ْ)
 . ِٓ(  مريـ: ٓ)
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مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ٍعتيوي  كى ٍجًرهً  ًفي فىكىضى ا ثيَـّ ، حى غىيىا ًبتىٍمرىةو  دىعى  فىكىافى ، ًفيوً  ًفي تىفىؿى  ثيَـّ ، فىمىضى
ؿى  ؿى  شىٍيءو  أىكَّ ٍكفىوي  دىخى نَّكىوي  ثيَـّ ،  المَّوً  رىسيكؿً  ًريؽي  جى ا ثيَـّ ، ًبالتٍَّمرىةً  حى مىٍيوً  فىبىرَّؾى  لىوي  دىعى  ،(1)«عى

يتييأ المكلكد لمقـ حتى ، الفـ  بحركة المساف تقكية لعضبلت –التحنيؾ  - أمكفيو 
فمقد تبينكا أف كؿ ؛ كيذكر األطباء أف التحنيؾ معجزة نبكية بكؿ المقاييس .(2)الثدم

 : يفأمر د حأكخاصة حديثي الكالدة  معرضكف لممكت لك حدث  األطفاؿ

 ، إذا انقطعت كميت السكر في الدـ بالجكع :األكؿ

اخفاض  كالتحنيؾ يقي مف ، جساميـ لمجك البارددرجة حرارة أ انخفضتذا إ :الثاني
 .(3)درجة الحرارة ىذه 

 :ور التاليةاألمتسمية الطفل ويراعى فييا : رابعاً 

 .كما فيو تعبيد هلل، جمميامف األسماء أحسنيا كأف ينتقى أ .ُ
 .تعالىاهلل  المعبدة لغير األسماءتجنب   .ِ
سمرة بف  لحديث ؛التي فييا اشتقاؽ مف كممات تكحي بالتشاـؤ األسماءتجنب  .ّ

(4)جندب
 قاؿ :قاؿ:« ٌكال، نجيحا كال، كال رباحا ا،غبلمؾ يسار  فَّ ال تسمي 

 كاف يغير االسـ » أف رسكؿ اهلل ، ي اهلل عنياضكعف عائشة ر  ،(5)«أفمح
  (1)«القبيح .ْ

                                                           

 .ْٖ/ٕ .، ْٕٗٓؾ، العقيقة، باب تسمية المكلكد غداة يكلد، ح رقـ: (  صحيح البخارمُ)
 .ٕٕ/ُالثانية  -دار الفكر ،ط ُُ في اإلسبلـ، لعبد اهلل ناصح(  تربية األكالد ِ)
 .( َٓفاركؽ مساىؿ، تحت عنكاف، اىتماـ اإلسبلـ بتغذية الطفؿ، عدد ) لمدكتكرجمة األمة القطرية، مقاؿ (  مّ)

بف ذبياف حميؼ االنصار يكنى ابا عبد الرحمف، سكف البصرة كتكفي  بف مرة مف فزارة سمرة بف جندب بف ىبلؿ  (4)
.  ق ركل عنو كبار التابعيف كالحسف  كابف سيريف، ككاف مف الحفاظ المكثريف عف رسكؿ اهلل ٖٓفييا في عاـ

 ، ؿ أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر  ،ْٓٔ/ ِاالستيعاب في معرفة االصحاب البف عبد البر 
ىػ  ُُِْاألكلى،  -، طىػ( تحقؽ: عمي محمد البجاكم دار الجيؿ، بيركتّْٔبف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: 

 ـ ُِٗٗ -

 .ُٖٓٔ/ّ، ُِّٕباب كراىية التسمية باألسماء القبيحة، رقـ:  ؾ اآلداب(  صحيح مسمـ،ٓ)
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 :الختان: خامساً  .ٓ
قاؿ : قاؿ بي ىريرة ففي حديث أ. رأس الذكر قطع الجمدة التي عمى كىك 

، كاالستحداد، الختاف، خمس مف الفطرة أكالفطرة خمس » :رسكؿ اهلل 
كسنف الفطرة كانت مف  .(2)«كقص الشارب، اإلبطكنتؼ ، كتقميـ االظافر

ككؿ ىذه االمكر فييا محافظة عمى   مؤىبلت القيادة عند سيدنا ابراىيـ
العضبلت ينمكا نمكا  مالطفؿ الصغير كعمى صحتو، فينشا صحيح الجسـ قك 

أف  احؿ األكلى لمطفكلة فمف ىنا ينبغيسميما، كفييا العناية باإلعداد مف المر 
ينفع اهلل بيـ األمة في مستقبميـ، ردناىـ قادة فعبل أاذا  باألبناءاالىتماـ  بدأي

كفي الحديث اشارة الى أركاف البناء الصحي لمطفؿ لتجنيبو كثير مف 
اصابتو بيا، فالختاف كمافيو مف فكائد صحية األمراض، كتقمؿ مف نسبة 

، فالطفؿ الذم يتعكد عمى لمطفؿ كجيازه البكلى كالتناسمي، ايظا تقميـ االظافر
تقميـ أظافره يككف قد ابعد يديو عف كثير مف االكساخ  التي تكجد تحت 
األظافر، كالتي قد تسبب امرضا مف جراء كضع الطفؿ يده في فمو، كفي 

ى االـ اف تقـك بتقميميا، كىذا ينبغي اف يتعكد الطفؿ عمى ىذه المرحمة عم
ليا، كمما يمحؽ بيذا تعكيد الطفؿ سنة  النظافة منذ صغره فينشاء عمييا محبان 

السكاؾ، ك كتدريبة عمى السنة في االكؿ كالشرب كاالبتعاد عف التخمة،  
ذا كذلؾ حقو في النـك كعمى الشؽ االيمف، كاف يناـ مبكرا، كمما يمحؽ بي

تحصيف الطفؿ مف العيف كتعكيذه مف الحسد كالسحر، ككذلؾ ابعاده عف 
 ، حفاظا عمى صحتو.االمراض المعدية

 

                                                                                                                                                                                

 .ُّٓ/ٓ، ِّٖٓ(  سنف الترمذم، باب ما جاء في تغير االسـ القبيح، رقـ: ُ)
 . ُِِ/ُ، ِٕٓرقـ:  ح  باب خصاؿ الفطرة،ؾ الطيارة،  (  صحيح مسمـ، ِ)
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 المطمب الثاني

 الحولين إلىالرضاعة 

لتككيف  ؛كبل منيما المسؤكلية حمَّؿ، ربط الرجؿ كالمرأة برباط الزكجية حيفسبلـ كاإل
الزكجة  عمىك  اإلنفاؽالزكج  فعمى، الصالحفي بناء المجتمع المسمـ  لمبنة الصالحةا

ھ  ھ  ھ   چ: تعالىقاؿ  ،ىذا كقد جاءت اآليات القرآنية تقرر .اإلرضاع

﮵ ﮷       ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴  ﮹   ﮺  ﮻ ﮶   چ﮸ 
 مركقد كرد األ، (1)

 :كىنا مسألتاف، (2)مربصيغة الخبر كالجممة ظاىرىا الخبر كحقيقتيا األ

الكجكب في حاؿ  إلىمالؾ  اإلماـفذىب ؟ ـ ندبأ ىؿ الرضاع كاجب: ىاألول
ف أ الجميكر إلىكذىب . يصبح كاجبا عمييا الصبي غير ثدييايقبؿ ذا لـ كا  ، الزكجية

 .(3)ال اذا تعينت مرضعاع كلدىا إاالكالدة إرض عمىيجب  نو الىنا لمندب كأ مراأل
، لممجاز الذم يحتممودفعا ، حيث كصؼ اهلل الحكليف بالكماؿ، مدة الرضاع: الثانية

ف ىذه المدة ، كحدد مدة الرضاعة بعاميف كامميف؛ ألرضاعاإل عمى األمياتحث اهلل  كقد

﮴ ) أمويستغني بيا الطفؿ عف ثدم  ﮳   ﮲   أف إرضاع كفيو دليؿ عمى  ،(ۓ  ۓ 
في  األـف حالة لبف ليية أ، كقد اقتضت الحكمة اإل(4)الحكليف ليس حتما بؿ ىك التماـ

ترضعو المبف  حيف ترضع كلدىا الاألـ ك ، الثدم مبلئمة لحاؿ الطفؿ بحسب درجات سنو
الذم نراه  لو كمما يؤسؼ. (5)فينشأ مجبكال عمييا، بؿ ترضعو العطؼ كالحناف؛ فحسب

                                                           

 .ِِّ(  البقرة: ُ)
 .      ُِِ/ِألبي حياف األندلسي  المحيط(  البحر ِ)
 .َِْ/ُ، كينظر: أحكاـ القرآف، البف العربي ُُٔ/ّ(  الجامع ألحكاـ القراف لمقرطبي ّ)
 .َُّ/ُـ، ُٕٗٗق ُُْٕ ،ّ/ط، ة بيركتير، لمشككاني، دار المعرف(  فتح القدْ)
 -قُُْٖ ،ّ/ط بيركت، -العربي التراث إحياء دار لمصابكني، األحكاـ، آيات بتفسير( ينظر: ركائع البياف ٓ)

 .ّٕٓ/ُ، ـُٕٗٗ
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طمعا في  أكف مى ما رغبة في السٌ إ، األمياتمف قبؿ  األبناءاليـك مف التياكف في رضاعة 
إعدادىـ قادة الحياة في كب داألكالبكمضر ، عكس الفطرة السميمة بقاء الجماؿ ككؿ ىذا

 .المستقبؿ

؛ أف ترضعو حكليف كامميف أمو عمىكاهلل يفرض لممكلكد ": قاؿ سيد قطب رحمو اهلل
كالنفسية ، الصحية، يعمـ أف ىذه الفترة ىي المثمى مف جميع الكجكه –ألنو سبحانو كتعالى 

ككؿ منيما يؤدم ، لترعاه، كالد الطفؿ الغذاء كالكساء عمىكلمكالدة حؽ ، «.... لمطفؿ
جؿ جمة يمكف أف نذكر منيا اآلتي مف أ ـاأل لفكائد لحميبكا،  (1)"كاجبو في حدكد طاقتو

 :الفائدة

في ، األمراضضد بعض ، مككنات غذائية تكسب قكة كمناعة عمىأنو يحتكم  .ُ
 .ى مف حياتواألكلالشيكر 

مادة تسمى ) ككلستركـ( كىي عبارة عف ى األكل األياـيفرز في  األـف ثدم أ .ِ
 .ىاألكلطعاـ ميضكـ قريب مف مصؿ الدـ  يعطي الطفؿ مناعة في االشير 

 .كالبدانة، اضمر كث األدكيمنع ح، كال يفسد بالتخزيف، نو يناسب معدة الطفؿأ .ّ
 .(2)كمة كالبنكةاألمك عاطفة مكالطفؿ  كبيذا تن األـأنو يعزز االتصاؿ النفسي بيف  .ْ

 كمف ىنا يتضح لنا مدل عناية القرآف الكريـ بالطفكلة االكلى، ككيؼ أف النبي 
ىنا البداية مف  مع كثرة مشاغمة  أعطى الطفكلة حقيا  مف اإلىتماـ؛ ألف نقطة

في البناء  بو تبنى األجساـ، كىي األساس األكؿ ءع جكانبو، فالغذايلئلعداد بجم
لئلعداد لمطفكلة بجكانبيا،  ي البيئة االكلىكاالسرة المستقرة المنسجمة ى كاالعداد

 رص االبكاف عمى االبكاف عمى المناخ االسرم المنسجـ الذم يسكده اليدكء.فميح
  

                                                           

 .ِْٓ/ُ(  في ضبلؿ القرآف، لسيد قطب،  ، ُ)
فاركؽ مساىؿ. كينظر: ػأبحاث ندكة الطفؿ كالتنمية،  ق، مقاؿ لمدكتكرَُْٓ(،  َٓعدد )(  مجمة األمة القطرية، ِ)

 ـ، لمباحثة سمكل عاشكر، تحت عنكاف، التغذية كنمك الطفؿ. ُٖٔٗ/،ُِ/ِالمنعقدة في الرياض في 
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 املثحث انثاني

  مرحهح انطفونح املميزجيف  اإلعداد
 وفيه مطهثان

 العقدي والبناء اإليماني اإلعداد المطمب األول:                  

 برعايتو تعالى اهلل عدىاأ قرآنية نماذج الثاني:المطمب  
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 توطئة:

كىي مرحمة ، ىي مرحمة النقش عمى الصفحة البيضاءىذه المرحمة العمرية 
فالطفؿ يمتص عادات أبكيو كما تمتص  ،لؤلبكيفكىي مرحمة التقميد  ،امتصاص العادات

عمى فطرة الطفؿ  يحافظاف ؟حكيمةكىؿ مف أـ  ؟ب مرب كاعفيؿ مف أ الميفة الماء،
 ارشاد كيؼ حفظ اهلل ، كلنا في كتاب اهلل ىداية كا  ثؿاألمالصحيح ك كيكجيانيا التكجيو 

 ..؟؟.ـ في كبرىـاألمليؤىميـ ربنا لقيادة  ؛في صغرىـ ألنبياءا
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 األولالمطمب 
 والبناء العقدي اإليماني اإلعداد

كالبيئة ، الصالحةكالخمطة االجتماعية ، فطرة الطفؿ ىعم كالمحافظة اإليمافف غرس إ
كيتحقؽ غرس ، اإليماني اإلعدادكميا تثمر ، كالتربية المنزلية الكاعية، التعميمية المؤمنة

 :تيةكر اآلاألمحب اهلل في الطفؿ مف خبلؿ 

لو ثـ اليزاؿ ينكشؼ ، عمييا فيحفظيا حفظا لينشأ ؛تمقيف الطفؿ كممة التكحيد -ُ
في  كغرس معنى التكحيد. ثـ االعتقاد كالتصديؽ ،ثـ الفيـالمعنى شيئا فشيئا فالحفظ، 

ٱ      ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   چ ، قاؿ تعالى: لكىية كالربكبية كتنزيو اهلل عف الشركاءاأل

ٿٿ   ٿ     ٹ   ٺ  ٿپ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺٺ  

چٹ
 شياء الفخالؽ األ، بداىة تؤمف بيذا كالفطرة": قكؿ سيد قطب رحمو اهلل، ي (1)

فينمك ، غرس في الطفؿ عظمة اهلل تعالىيك  .(2)"ىي مف خمقو التيشياء األ ىذهتماثمو 
كؿ شعكر  عمىكيتربى ، فيتعمـ كؿ إحساس نظيؼ  ،خالقو العظيـ، عنده قيمة مراقبة اهلل

 .(3)ينـٌ  كال يحقر يحسد كال فبل، طاىر

ڤ  ڦ   ڦ  چ النعـ كشكر اهلل تعالى عمييا عمىالحفاظ  عمىتعكيد الطفؿ  -ِ

چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ ڦ  ڦ  ڄ
نما يتحقؽ صبلح الحياة كا   ،(  4)

 إلىكتستقيـ بشكر الخير كتطمئف ، اهلل إلىزكك باالتجاه ت كنفكس الناس، بالشكر لممنعـ
 تزكككالنعمة بشكرة ، فالمنعـ مكجكد، كذىابيا، تخشى نفاد نعمة فبل، االتصاؿ بالمنعـ

                                                           

 .ُُ(  الشكرل: ُ)
 .ُّْٔ/ٓ سيد قطب (  في ظبلؿ القرآفِ)
 .ُٕٗ/ عبد اهلل ناصحلفي اإلسبلـ  (  تربية األكالدّ)
 ٕ(  إبراىيـ: ْ)



- 77 - 
 

كنت خمؼ  :قاؿ حيث ابف عباس  كمف االحاديث العظيمة في ىذا المجاؿ. (1)كتزيد
، احفظ اهلل تجده تجاىؾ، احفظ اهلل يحفظؾ: ني أعممؾ كمماتغبلـ إ يا»: فقاؿ، النبي 

ف أ عمىمة لك اجتمعت األ فأكاعمـ ، ذا استعنت فاستعف باهللكا  ، ذا سألت فاسأؿ اهللإ
 شيءف يضركؾ بأ عمىكلك اجتمعكا قد كتبو اهلل لؾ  لـ ينفعكؾ إال بشيء شيءينفعكؾ ب

 .(2)«قبلـ كجفت الصحؼلـ يضركؾ إال بشيء قد كتبو اهلل عميؾ رفعت األ

في مسيرة ، شيءقو ييع أكمامو لـ يقؼ أ، إذا حفظ الطفؿ ىذا الحديث كفيموف 
بفعؿ تأثيره كركحانيتو كلو القدرة ، كؿ الطفؿحؿ مشا عمىليذا الحديث قكة كبيرة ك ؛ حياتو

 .يمانو بالقضاء كالقدرلو كا  باهلل كمراقبتو  استعانتوبفضؿ ، ماـاألفي دفع الطفؿ نحك 

 :مراحؿ عمىأمر الطفؿ بالصبلة  كيأتي ىذا  -ّ

دراكو ، ي بداية كعيويقؼ في الصبلة ف فأامر لمطفؿ ك بتكجيو األ: ىاألولالمرحمة  كا 
 .يمينو مف يساره

 ركاف الصبلة ككاجباتيامرحمة تعميـ أ مف السابعة، كىي كتبدأ :المرحمة الثانية
 .كغيره الكضكءكتعميـ كتصحيح األخطاء، 

مف العاشرة مف  كتبدأ، بالصبلة كالضرب عمى تركيا مرمرحمة األ :المرحمة الثالثة
يزجر كيستخدـ معو الضرب تأديبا ، دائيافي أتكاسؿ  أكتياكف  أك فإذا قصر، عمر الطفؿ

ىذا يحرميـ مف  كاذا لـ يفمح، ال يصميبداء الضيؽ كالغضب لمف ، كبإبالمعاتبة كيبدألو 
شار كقد أ .خر الدكاء الكي كما يقاؿفإف آ، فإف لـ ينفع ذلؾ، كر التي يحبكنيااألمبعض 

 :قاؿ رسكؿ اهلل  :قاؿ ،بف عمر بف العاص عف عبد اهلل ، لى ىذه المراحؿديث إالح
كفرقكا بينيـ في ، بناء عشركاضربكىـ عمييا أ، بناء سبعالدكـ بالصبلة كىـ أأك مركا »

                                                           

 .َِٖٗ/ْ(  ينظر: في ظبلؿ القرآف، لسيد قطب ُ)
ركايات اخرل بغير ىذا . كىك في ٕٔٔ/ْ، ُِٔٓبرقـ:  باب ما جاء في صفة أكاني الحكض، ح(  سنف الترمذم،ِ)

   المفظ
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تحصؿ لو عدة ، الصبلة في المسجد حضكر عمىكعندما يتدرب الطفؿ  ،(1)«المضاجع
 :فكائد منيا

 .كيتأثر بسماع المكاعظ كالخطب، كيألفيا ف يعتاد عمى الصبلةأ: ىاألكل

 .ـإليي بانتمائويألؼ تجمعات المسمميف كيشعر : الثانية 

ثر ة كدعاتيا مما لو األاألمبعمماء  لو كربطان ، يمانية كركحيةتككف تغذية إ: الثالثة 
ف يتعمـ آداب المسجد مف اليدكء كعدـ الركض في أكالبد ، الكبير في مستقبؿ حياتو

ثـ الغمماف خمفيـ كالنساء خمؼ  ،بأف يككف الرجاؿ أكالن ، كعدـ مزاحمة الكبار ،المسجد
ليميني منكـ أكلك  » :قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ ،لحديث عبد اهلل بف مسعكد  ؛الغمماف

ياكـ كىيشات ، كال تختمفكا فتختمؼ قمكبكـ، ثـ الذيف يمكنيـ األحبلـ كالنيى،  .(2)«األسكاؽكا 

يككف ، الخمسةلمفركض ، امر لمطفؿ عمى مدل ثبلث سنكاتك األرنا جممة لك تصكَّ ك  
 .يجعؿ المسألة سيمة مما، اقد حضرى تقريبا، عنده قرابة خمسة آالؼ كأربعمائة فرض

يتعمـ األطفاؿ منيا ألف عبادة الصـك ركحية جسدية ؛ ـالتدريب عمى الصك  -ْ
بالبعد عف الطعاـ رغـ الجكع كالبعد عف الماء رادة الطفؿ إخبلص كمراقبة اهلل كتربي اإل

ف كاف ، باب صـك الصبياف، البخارم في صحيحو اإلماـكقد عنكف ، رغـ العطش كا 
 :كقاؿ البعض، كالعشر، بالسبع : يبدأقاؿ بعضيـ .كىك مثؿ الصبلة، طاقكهلمتمريف إذا أ

كانكا يييئكف ليـ المعب  نيـأ طفاليـبصياـ أ كمف اىتماـ الصحابة  .(3)اثني عشر سنةب

                                                           

ؾ الصبلة، باب متى يؤمر ، ِط/ –القاىرة  –(  سنف أبي داكد، تحقيؽ: حميدم عبد الحميد، مكتبة ابف تيمية ُ)
سناده حسف.ُّّ/ُ،ْٓٗبرقـ: الصبلة، حالغبلـ ب  ، كا 

 الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو بف محمد بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد أبك: الصحيحيف  عمى المستدرؾ:  (  ِ)
 عطا القادر عبد مصطفى: تحقيؽ (ىػَْٓ: المتكفى) البيع بابف المعركؼ النيسابكرم الطيماني الضبي

   َُِٓؾ البيكع ، باب حديث حبيب بف ثابت، ح رقـ: ق،ُُُْ ،ُ/ط ،بيركت – بيركت - العممية الكتب دار  
 ، كقاؿ: صحيح عمى شرط الشيخيف. ٖ/ِ

 . َُّ/ٓالصـك  بابالبف حجر العسقبلني، (  فتح البارم في شرح صحيح البخارم،  ّ)
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رسؿ أ: قالت (1)فعف الربيع بنت معكذ، فبل يشعركف بطكؿ النيار ،تسمكا بيايل؛ ثناء الصياـأ
صبح منكـ اليـك أمف كاف  »: نصارقرل األ إلىصبيحة يـك عاشكراء  رسكؿ اهلل 

لؾ فكنا نصكمو بعد ذ ،«فميصـ بقية يكمو صبح مفطران ، كمف كاف أفميتـ صكمو صائمان 
 أمفنجعؿ ليـ المعبة مف العيف ) ،المسجد إلىكنذىب ، ـ صبياننا الصغار منيـصكّْ كني 

 .(2)فطارالصكؼ(، فإذا بكى أحدىـ مف الطعاـ أعطيناه إياه حتى يككف عند اإل

ف كاف الفرض ال ،(3)كلك كاف بف سبع سنيف يب الصبي عمى الحجتدر  -ٓ يقع  كا 
أسامة بف فعف ، بائيـ مناسؾ الحجآكلكف أطفاؿ الصحابة حضركا مع ، عميو حتى يبمغ

كقد كرد في حج أطفاؿ  ،(4)بعرفة " كنت ردؼ النبي " :قاؿزيد رضي اهلل عنيما 
المدينة  لقي ركب بالركحاء )مكاف قرب ف رسكؿ اهلل أ عف ابف عباس  الصحابة 

 امرأةفرفعت ، «رسكؿ اهلل »:قاؿ؟ نتفقالكا: مف أ .المسممكف: قالكا «؟مف القـك» :فقاؿ ،(
كفي كؿ تمؾ األحاديث ما يكفي عمى  ،(5)«جرنعـ كلؾ أ»: قاؿ؟ أليذا حج: فقالت ،صبيان 

نعكمة اظفاره،  دريب الطفؿ عمى العمؿ الصالح منذاىمية تأف يدرؾ اآلباء كاألميات 
الطفؿ عف كالديو  لسمككية، في العبادة كاالخبلؽ، ىي اكؿ ما يتمقنوالتككف تمؾ التكجييات 

عداد أكال ، كىي اكلى مراحؿ اإل كىك صفحة بيضاء، يكتب عمييا حب اهلل كرسكلو
مي السمككي مف داخؿ االسرة نفسيا، كلك يدرؾ االباء كاالميات حجـ كأىمية بالتدريب العم

   ىذه المسؤلية التى حمميـ اهلل امانتيا تجاه ابنائيـ ما فرطكا كال قصركا في حقيـ.

                                                           

الشجرة، كحضرة مع النبي الغزك الربيع بنت معكذ  بف عفراء االنصارية مف بني عدم بف النجار بايعت بيعة  (1)
تزكجيا إياس بف بكير الميثي فكلدت لو محمد، كليا قصة مخالعة زكجيا اياـ  يداكم الجرحى، ككانت ممف

 .ُّّ/ ٖ.،اإلصابة في تميز الصحابة البف حجر العسقبلني  عثماف
، (  صحيح البخارم،ِ)  . ّٕ/ّ، َُٔٗباب صـك الصبياف، رقـ:   ؾ الصـك
ؾ  صحيح البخارم، في حجة الكداع كأنا ابف سبع سنيف"  قاؿ: "حج بي مع رسكال اهلل  كعف السائب بف يزيد (ّ)

 .ُٖ/ّ، ُٖٖٓباب حج الصبياف، برقـ:  الحج 
 .ّٕ/ّ، ّْٓٔ(  المستدرؾ لمحاكـ  ؾ معرفة الصحابة، باب ذكر اسامة بف زيد رقـ:ْ)
 . ْٕٗ/ِ، ُّّٔباب صحة حج الصبي كأجر مف حج بو، رقـ:  ؾ الحج (  صحيح مسمـ،ٓ)
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 المطمب الثاني
 برعايتو تعالى عدىا اهللنماذج قرآنية أ

 سيد الخمق نبينا محمد : األولالنموذج 
خراجيا مف الظممات  تعالىعده اهلل أ النكر بعدة   إلىمنذ طفكلتو لقيادة البشرية كا 
كمنيا ما تدخمت فيو العناية  ،يىك اكتساب كمنيا ما ،ىك فطرم جبمي منيا ما :عكامؿ

 :تيكر اآلاألمكمف تمؾ  ،بالحفظ كالرعايةليية اإل

فبل يحتاج  شرؼ نسبو جميعان، ف األنبياءكىكذا ، صالة النسب كطيارة العرؽأ -ُ
مف مكة مف  كىك ،كأشرؼ العرب، كسبللة قريش، فإنو نخبة بني ىاشـ، قامة دليؿإ إلى
إف اهلل »: يقكؿ  قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل   (1)فعف كاثمة ابف االصقع، ببلد اهلل كـرأ

كاصطفى مف قريش بني ، كاصطفى قريشا مف كنانة، اصطفى  كنانة مف  كلد اسماعيؿ
 .(2)«فأنا خيار مف خيار مف خيار ، كاصطفاني مف بني ىاشـ،ىاشـ

يحتاج  ال، ككاف ىذا بارزا عميو، عضاء كرجاحة العقؿسبلمة الحكاس ككفكر األ -ِ
 .لى دليؿإ

عف  (3)ـ معبدتقكؿ أ، كيظير ىذا جميا عميو، الكجوجاذبية المنطؽ ككضاءة  -ّ
بمج أ، حسف الخمؽ، رأيت رجبل ظاىر الكضاءة": كىي تخبر زكجيا قائمة لو ،رسكؿ اهلل 

                                                           

يتجيز الى تبكؾ، كخدـ النبي  ىك كاثمة بف االسقع بف عبد العزل بف عبد ياليؿ الكناني الميثي، اسمـ كالنبي (1)
 ألبي الصحابة، معرفة في  ق ، اسد الغابةٖٓبيا سنة ثبلث سنكات، شيد فتح الشاـ كعش في قرية الببلط كتكفي

 األثير، ابف الديف عز الجزرم، الشيباني الكاحد عبد بف الكريـ عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف
 ٓ ، ـُْٗٗ - ىػُُْٓ ،ُ/،ط العممية الكتب دار: المكجكد عبد أحمد عادؿ - معكض محمد عمي: تحقيؽ

/ّٗٗ. 

 .ُِٖٕ/ْ، ِِٕٔرقـ: باب فضؿ النبي (  صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، ِ)
لما ىاجر المدينة، اسممت يـك   (  ىي اـ معبد الخزاعية الكمبية، كاسميا عاتكة، كىي التى نزؿ عندىا رسكؿ اهلل  ّ)

 .ّْْ/ٕ، ٖٕٗٓرقـ: الغابة البف االثير  ينظر: أسد  .،ىجرة النبي



- 77 - 
 

أجمؿ الناس ، ف تكمـ سماه كعبله البياءكا   ،صمت فعميو الكقار إف، كسيـ قسيـ، الكجو
 .(1)"ىذرا:كال، ال نزرافصبل ، حمك المنطؽ، جممو مف قريبكأحسنو كأ، بياه مف بعيدكأ

مؽ العظيـ -ْ چڱ  ڱ     ڱ  ںچ ، قاؿ تعالى: الخي
(2)

كمف ذلؾ جمع مكاـر ، 
 خبلؽ كسجايا كريمة...، كقد جبمو اهلل عمى أ كغيرىا، انة كالحياءاألمكالصدؽ ك ، خبلؽاأل

ـ ذكرتو أ ذلؾ ما مفف، المكانة العظمى في قمكب الخمؽ كالمحبة كالتعظيـ تجعؿ لو
مف أشد خكفو ك ، مرة عميو  ألكؿعند نزكؿ الكحي اهلل عنيا  خديجة رضى المؤمنيف

، نؾ لتصؿ الرحـ"كاهلل ال يخزيؾ اهلل أبدا إ: صافو قائمة لوأك بعض  بذكر فطمأنتوذلؾ 
 .(3)عمى نكائب الحؽ"يف كتقرم الضيؼ كتع، كتحمؿ الكؿ كتكسب المعدـك

چڈ  ژ  ژ  ڑچ ، قاؿ تعالى: حفظ اهلل لو في طفكلتو -ٓ
(4)

لـ تحط يتمؾ أ، 
، إليوفآكاؾ لقد كلدت يتيما ؟ يغمر فقرؾ عطاؤه لـأ؟ لـ تدرؾ حيرتؾ ىدايتوأ؟ رعايتو

كلقد كنت عائبل فأغنى اهلل نفسؾ ، حتى مف كاف عمى غير دينؾ، كعطؼ عميؾ القمكب
غنائو ، مف اليتـ بإيكائوربو  كبمناسبة ذكره، بالقناعة مف العيمة يكجيو كىدايتو مف الحيرة كا 

لى التحدث سائؿ كا   لى كفاية كؿو كيكجو المسمميف مف كرائو إلى رعاية كؿ يتيـ كا  رب
عداد رباني، ففي يتمو عميو الصبلة كالسبلـ ،(5)بنعمة اهلل الكبرل عميو ؛ لرعاية تأىيؿ لو كا 

كسابو االعتماد كالصبلبة نعمة مف حيث إ كقد كاف يتمو ، يتاـكؿ الضعفاء كاأل
و مف ، كقد تجمت رعاية اهلل لو بحفظ(6)ةعمى التحمؿ كاإلرادة النافذكالقدرة ، كاالستقبللية

حفظو  كقد ،كأخبلؽ الخير يتاـ قد يمحقيـ نقص في الفضائؿ؛ ألف األمؤثرات اليتـ السمبية

                                                           

 اإلسناد.. كقاؿ صحيح َُ/ّ،  ِْْٕ:رقـؾ اليجرة باب  اليجرة (  المستدرؾ لمحاكـ، ُ)
 .ْ(  القمـ: ِ)
 .ْ/ُ، ّرقـ: ح  باب  (  صحيح البخارم، كتاب بدء الكحي،ّ)
 .ٔ(  الضحى: ْ)
 .ّٕٗٗ/ٔ(  في ضبلؿ القراف سيد قطب، ٓ)
 .   ْٕ، ص: ُّعماد الديف خميؿ، مكتبة دار النفائس، ط/ل(  دراسات في السيرة، ٔ)
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، تتدخؿ يد بشرية بتكجييو كتغير فطرتو حتى ال كىنا سر لطيؼ،، كراألماهلل مف تمؾ 
 التي عف الذراع بعيدان  (1)سكل اهلل حدو عمره عمى أ خره إلى آؿ صباأك يعتمد مف  كحتى ال
يتأثر  كحتى ال، لى مجد الماؿ كالجاهتميؿ بو النفس إ كالماؿ الذم يميعو كحتى ال وتدلؿ ل
كحتى ال يحسبكه ، فتمتبس عمى الناس قداسة النبكة بجاه الدنيا، حكلو مف الزعامةبما 

 .(2)ابتغاء الثاني األكؿيصطنع 

، فقد أكرمو اهلل بحادثة شؽ الصدر كىي إعداد رباني فريد حادثة شؽ صدره  -ٔ
(3)نسفعف أ

 ف رسكؿ اهلل أ»: قاؿ فأخذه فصرعو  ،كىك يمعب مع الغمماف ،تاه جبريؿأ
ثـ غسمو في طست ، ىذا حظ الشيطاف منؾ: فقاؿ، فاستخرج منو عمقة، فشؽ عف قمبو
 .(4)«عاده في مكانوأ، زمـز ثـ ألمومف ذىب بماء 

نو لـ يحمؼ بالبلت أكمف ذلؾ ، حفظو مف التأثر بمكركثات الجاىمية السيئة -ٕ
مما  مف الميك كسماع المعازؼ شيءعقمو ب أكسمعو  ف يتمكثأ كقد حفظو اهلل، كالعزل

 : قاؿ رسكؿ اهلل :حديث عمى مف كاف في سنو ففي  إليوكيميؿ ، تتعمؽ بو النفكس
كمتاىما ، ال مرتيف مف الدىرىممت بقبيح مما كاف أىؿ الجاىمية ييمكف بو إ ما»

سير أبصر لي غنمي حتى أ، قمت ليمة لفتى كاف معي مف قريش، يعصمني اهلل منيما
فخرجت فمما جئت أدنى دار مف دكر مكة ، نعـ: قاؿ، ميمة بمكة كما يسير الفتيافىذه ال

، تزكج فبلنة لرجؿ مف قريش :قالكا؟ ما ىذا :فقمت، سمعت غناء كصكت دفكؼ كزمر

                                                           

 . ََِ/ُّمرازم : مفاتيح الغيب ل(  ينظرُ)
 .ِٔـ، ص: َُٕٗ، ٖ/ضاف البكطي، دار الفكر، بيركت طالسيرة النبكية، لمحمد سعيد رم(  فقو ِ)
، راكية اإلسبلـ، ركل عف س بف مالؾ بف النضر مف بني عدم بف النجار الخزرجي، خادـ رسكؿ اهلل أن(  ىك ّ)

عمما جما كالزمو مف ىجرتو الى مكتو، كبايع تحت الشجرة، كخرج لبدر، كاف اخر الصحابة مكتا  النبي 
 الديف شمس ،، كسير أعبلـ النببلء ِٕ/ُق. ينظر: اإلصابة في معرفة الصحابة، البف حجر، َٗبالبصرة عاـ 

 المحققيف مف مجمكعة:  ؽحقت(ىػْٖٕ:  المتكفى) الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك
 .ّٓٗ/ّ ـ ُٖٓٗ/  ىػ َُْٓ ، الثالثة:  ط-، الرسالة مؤسسة األرناؤكط شعيب الشيخ بإشراؼ

 .ُْٕ/ُ، ُِٔ(  صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب اإلسراء، رقـ: ْ)
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ثـ ، ال مس الشمسإ يقظنيأفما ، عيني فنمت غمبتنيحتى ، فميكت بذلؾ الغناء كالصكت
كغمبتي عيني ، فميكت بما سمعت ،فقيؿ لي مثؿ ما قيؿ لي ،فسمعت مثؿ ذلؾ، رجعت
ما : فقمت؟ ما فعمت: فقاؿ، صاحبي إلىثـ رجعت ، ال مس الشمسإ يقظنيأفما ، فنمت

ىؿ الجاىمية مؿ أمما يع، بسكءاهلل ما ىممت بعدىا  فك » :قاؿ رسكؿ اهلل  ،فعمت شيئا
عداده لحمؿ  كبيذا يتبيف لنا مدل عناية اهلل بنبيو  ،(1)«حتى أكرمني اهلل تعالى بنبكتو كا 

بؿ لـ ؛ كلـ يقع في الفاحشة، كلـ يمعب الميسر ،بدان أفمـ يشرب الخمر ، الرسالة كالنبكة
ت كلـ يظمـ كلـ يئد البنا، كلـ يأكؿ ماؿ اليتيـ، كلـ يتعامؿ بالربا، يسمع الميك كالغناء

 .(2)اإلييمف المنكرات التي كاف قكمو يتفاخركف بيا كيتسابقكف  شيءكلـ يقع في ، حداأ

  موسىنبي اهلل : النموذج الثاني

ڀ   ڀ  ٺ      ٺ    پ  پ  ڀ  ڀچ    :بقكلو في القرآف الكريـيخبرنا اهلل تعالى عنو 

چٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ
 :كبقكلو، (3)

 چڳ  ڳچ
 تى بو شيئان كأ، سبابوأىيأ  راد شيئان نف اهلل الجارية أنو إذا أفمف س .(4)

ككصؿ ، قصى منتياهأ إلىفعند ما كصؿ الظمـ ، كاحدة بالتدرج ال دفعةن ، فشيئا
، كانت تمؾ النقطة بداية التمكيف لبني اسرائيؿ، ممكنة سفؿ نقطةو أ إلىاالستضعاؼ 

 :كر التاليةاألممف خبلؿ ، كرعايتو، بالرضيع كبدأت قصة التمكيف باالىتماـ

 مف فرعكف كجنكده ،فإذا خافت عميو، ف تحتاط في حمايتو كترضعوألمو أ مرألا -ُ

چ  :الذم ال يعجزه شيء بأمر اهلل  تعالىحمايتو هلل  أمرف تسمـ أ أف يبطشكا بو فعمييا

ڦ    ڦ    ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ

                                                           

 شرط مسمـ.  ى، كقاؿ صحيح عمِّٕ/ْ  ُٕٗٔ، ؾ التكبة كاالنابة، باب التكبة رقـ:تدرؾ لمحاكـ(  المسُ)
 .ْٓ(  ينظر: دراسات في السيرة، لعماد خميؿ، ص: ِ)
 .ّٗ(  طو: ّ)
 .ُْ(  طو: ْ)
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چ ڄ ڄ  ڄ  ڄ
ـ مكسى في حمايتو كالذم تكلى ، فيذا مبمغ جيد أ(1)

 .حمايتو كنصرتو في الحقيقة ىك اهلل سبحانو

فألقى  ، چٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   چ  ألقى اهلل لو المحبة، قاؿ تعالى: -ِ
هلل ف احيث مكَّ ، الذبح في نجاتو مف كانت سببان ك ، فرعكف محبة مكسى امرأةفي قمب اهلل 

قنعت ش بحيث أعطاىا مف القدرة عمى الجداؿ كالنقاحب مكسى مف قمب زكجة فرعكف كأ
 .(2)فرعكف بتركو ليا

كيظير ىذا في قكلو ، العاليةنية األمكاالىتماـ بالتربية ، سباب كالحذرباأل خذاأل -ّ

چ ھ   ے  ےۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷چ تعالى: 
(3). 

بيف مظاىر الترؼ كمباىج  نشأ، عداد اهلل لوكىذا مف إ ،العيش في قصر فرعكف -ْ
 .غنياءكىكذا زالت مف قمب مكسى ميابة الممكؾ كاأل ،بناء الممكؾينشأ أكما ، الممؾ

 منو كائف أنو إلييا هبردٌ  تحققت فحينئذ   ،كاطمئناف قمبيا كالبشارة أمو إلىرجكعو  -ٓ

ەئ  چ  ، قاؿ تعالى:(4)طبعا كشرعا لو ينبغي ما تربيتو في فعاممتو المرسميف، مف رسكؿ

ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ەئ       وئ  وئ    

چی
فأم ، ذلؾ أجران  عمىتيا بفقده كذىب حزنيا كاستممت شفت عمٌ أفأرضعتو ك ، (5)

ترضع كلدىا كيسكف ، مثؿ أـ مكسى، قالكا المؤمف الصادؽ: كىنا فائدة، عناية فكؽ ىذه
 ككنيا أرضعت ىذا، رزاؽ كاليدايافكـ ساؽ اهلل إلييا مف األ، قمبيا كتستمـ عمى ذلؾ أجرا

 الذم قمب المخاكؼ امنا الطفؿ المبارؾ الذم جاء مف البيت الممكي، فسبحاف اهلل

                                                           

 .ٕ(  القصص: ُ)
 .ُٔق، ص: ُُْٕ،  ّ(  فقو النصر كالتمكيف، لعمي الصبلبي، دار الصحابة، ط/ِ)
 .ُُ(  القصص: ّ)
 .َِِ/ٔ القرآف العظيـ البف كثيرتفسير (  ْ)
 .ُّ(  القصص: ٓ)
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 ،(1).بعناية اهلل سبحانو،   

، ختو لوكتتبع أ، نية البالغة التعقيداألممف المخاكؼ  بمكسى  ككؿ الذم مرَّ  
في تمؾ  أمو إلىكعكدتو ، كشفقة زكجة فرعكف عميو، المراضعكتحريـ كامتناعو مف 

لؤلنبياء عمييـ  ، كالمتأمؿ لرعاية اهلل عداد اهلل لو كرعايتو الخاصة بومف إ، الظركؼ
كاف مف اهلل  السبلـ يدرؾ تماما أىمية االعداد في ىذه المرحمة اليامة مف العمر، فاإلعداد

  كراميـ بالنبكة، كفكائد ىذا جمية لمقائميف عمى إعداد القادة، ىك أنو  قبؿ االمداد ليـ كا 
عداد متكامؿ  اإلطبلؽ ىي قبؿ التكميؼ، كافضؿ ىذه المراحؿ عمى البد مف مرحمة تمقي كا 

مرحمة الطفكلة؛ لما فييا مف الصفاء كالنقاء كالفطرة السميمة، فيي اكلى المراحؿ كاىميا 
 عمى االطبلؽ..

                                                           

 . ِٖـ، ص:ََِٖ، ُرشيد منصكر الصباحي، دار اإليماف، اإلسكندرية، ط/د  ، (  التربية الربانية لمنبي ُ)
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 انثانثاملثحث 
  وانشثاب انفتوج مرحهح يف اإلعداد

 وفيه ثالثح مطانة

 والعممي اإليماني اإلعداد المطمب األول:               

 والغرائز الدوافع تيذيبو  خالقياأل اإلعداد المطمب الثاني:           

 نماذج قرآنية لإلعداد في مرحمة الفتوة والشباب :المطمب الثالث           
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  توطئة:

ىـ ما يغرس فييا معاني كمف أ، ىذه المرحمة ىي مرحمة رسـ اليدؼ كتحديد الكجية
في  كالعفة عما، سبابباأل كاإلخذ، كر بحكمةاألمكتدبير ، بالمسؤكليةحساس كاإل، الرجكلة

ؿ مع المجتمع كمشاركتو الناس في كالتفاع، كحسف المعاشرة، العالية كاليمة، يدم الناسأ
كر مطمكب لمشخصية السكية كضركرية لمشخصية القيادية األمكؿ تمؾ  عماليـ كعاداتيـأ

 ، كمف ىنا يككف االعداد كالتييئة قبؿ تحمؿ المسؤكلية. مستقببل
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 األولالمطمب 
 ي والعممياإليمان اإلعداد 

ٹ  ٹ   ٹ  چ قاؿ تعالى: ،نومن خالل وصية لقمان البي اإليمان اإلعداد: الً أو 

چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ
 كتضمنت مكعظة لقماف ،(1)

 :خبلقي كالتاليايا ميمة في الجانب اإليماني كاألكص البنو عشر

كقد رسـ لقماف بيذا أكؿ معمـ مف معالـ ، شراؾ باهللالتكحيد كعدـ اإل: ىاألول
، كىك ظمـأعظـ ال ألف الشرؾ ؛كعدـ االشراؾ بو، باهلل اإليماف الشخصية السكية كىك

 .غير مكضعو في كضع الشيء

فالبر بيما ، لما ليما مف مكانة عظيمة عند اهلل، نساف بكالديوكصية اإل: الثانية
 .تعالىتابعة لطاعة اهلل ، كالرعاية ليما

كالكصية جاءت ، شياء صغيرىا ككبيرىامعيتو كعممو باأل كاستشعار رقابة اهلل الثالثة:
كيؼ يعمميا ، أحد يرانيال طيئة حيث بت إف عممت خيا أ: سؤاؿ مف الكلد عمى ردان 
ثر كالكصية تجعؿ اإلنساف أ كبيذه ،شياءمحيط عالـ باألأف اهلل ، فيرد لقماف ،(2)؟اهلل

 .صغر مف حبة الخردؿأمكره فاهلل يظيرىا كلككاف أ مراقبة هلل فما أخفى مف

كىي عماد ، كىي صمة بيف العبد كخالقو، اإليمافكىي دليؿ  ،إقامة الصبلةالرابعة:  
 .(3)لى المكلى رب العالميفككسيمة القربى إ، كدليؿ اليقيف، الديف

، الظمـ عمىكىي الشجاعة في قكؿ الحؽ كعدـ السككت  ،بالمعركؼ مراأل الخامسة:
 مامو كالالذم يرل المنكر أ فاإلنساف، كىي مف القيـ التي تحتاجيا الشخصية السكية

                                                           

 .ُّ(  لقماف: ُ)
 .ّٔ/ُْ(  الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ِ)
 .ُْٗ/ُِ التفسير المنير، لمزحيمي  (ّ)
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يي عف المنكر يعني منع كالن. نساف ضعيؼ الشخصية ميزكز الذاتىك إ، يرهييتحرؾ لتغ
 .(1)كالمنكرات المحرمة شرعا، خريف مف الكقكع في ارتكاب المعاصيالنفس كاآل

كىك سمة مف سمات الشخصية المسممة الراضية  المصائب، عمىالصبر  السادسة:
قد ، بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مرألف األ؛ لـ كالحزفىك تحمؿ األ كالصبر، بحكـ اهلل

 تكحيد...  المرسـك العقيدة طريؽ ىك ىذا ،(2)يسبب لمقائـ بيما معادات مف بعض الناس
 إلى انتقاؿ ثـ. عقابو مف كخشية، عدلو في كثقة، عنده ما إلى كتطمع، برقابتو كشعكر، هلل

صبلح الناس دعكة  كمو ذلؾ قبؿ كالتزكد. المنكر عف كنيييـ، بالمعركؼ كأمرىـ، حاليـ كا 
 ما عمى الصبر ثـ. بالصبلة إليو كالتكجو هلل العبادة زاد. األصيؿ بالزاد، الشر مع لممعركة
عراضيا القمكب كانحراؼ، كعنادىا النفكس التكاء مف، اهلل إلى الداعية يصيب  كمف. كا 
 عند النفس في كاالبتبلء الماؿ في االبتبلء كمف. األيدم بو كتمتد األلسنة بو تمتد األذل

 .(3)االقتضاء

التعالي  أك، كعدـ التفاخر عمييـ، عدـ احتقارىـك  ،فف التعامؿ مع الناس السابعة:
سمة ، كاعتبر لقماف احتقار اآلخريف كالتطاكؿ عمييـ (4)مساكاتو معيـك  ،كالتطاكؿ عمييـ

 .سمات الشخصية غير السكية مف

 باختياؿرض السير في األ أك، االبتعاد عف التبختر كالتكبر في المشي الثامنة:
 .كتكبر

كتعمـ رسـ األىداؼ السمككية في ، كمعناه تحديد الغايات ،القصد في المشي التاسعة:
، ظاىر أمر عمىكم تتح اآليةف كما أ، الذات في التصرفات ىكل كعدـ، كتعاممو سعيو

                                                           

 .ُْٗ/ُِ (   التفسير المنير لمزحيميُ)
 محمد بف الطاىر لمحمد ،«المجيد الكتاب تفسير مف الجديد العقؿ كتنكير السديد المعنى تحرير»(  التحرير كالتنكير ِ)

 .ُٓٔ/ُِ ، ىػ ُْٖٗ ،تكنس – لمنشر التكنسية الدار التكنسي، عاشكر بف الطاىر محمد بف
 . َِٕٗ/ٓ سيد قطب (  في ظبلؿ القرآف،ّ)
 .ُٖٔ/ُِ البف عاشكر (    التحرير كالتنكيرْ)
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كفي معاممة ، شتى جكانب الحياة مرغكب في أمر كىك، االعتداؿ كالتكسط في المشيكىك 
 التبختر في الطاقة إضاعة كعدـ ،اإلسراؼ كعدـ االقتصاد مف ىنا كالقصد. (1)خريفاآل

 إنما، تتبختر كال تتخايؿ كال تتمكأ ال، ىدؼ إلى القاصدة المشية ألف؛ كاالختياؿ كالتثني
 .(2)كانطبلؽ بساطة في لقصدىا تمضي

ف أ كذلؾ. الفضاضة في رفع الصكت طبع الحمير باعتبار ،خفض الصكت العاشرة:
تأدب  عمىفيذا يدؿ ، كر التي ينبغي مراعاتيا عند التحدثاألمخفض الصكت مف 

الحديث كالمجالسة  بآدابلككنو يتحمى ، خريفكقبكؿ شخصيتو عند اآل ،المتحدث
حد يتقبميا أ ال التيصكاتيـ بأصكات الحمير ثـ شبو الذيف يتعالكف كيرفعكف أ. خريفلآل

، فبل تنيؽ مثؿ الحمير ،ف تككف مقبكال عند الناسأردت أككأنو يقكؿ إذا ، مف العالميف
ف قبح رفع ال كىذا ، ألنيا عالية ؛صكات الحميرأ يشبو صكت في المخاطبة كالمبلحاةكا 

 .(3)كاالستعارات المكنية، مف باب التشبيو البميغ

  ،األخبلؽ كمكاـر كاآلخرة اينالد فضائؿ بيف لقماف كصية جمعت: كالخبلصة 
   لتمؾ االكامر كالنكاىي: عمؿ كسبع، نكاه كثبلثة، أكامر تسعة كاشتممت

 في الكالديف كمصاحبة، كلمكالديف هلل كالشكر، الكالديف ببرٌ  األمر فيي: األكامر أما
قامة، كالصالحيف األنبياء سبيؿ كاتباع، بالمعركؼ الدنيا ، بالمعركؼ كاألمر، الصبلة كا 

خفاض، المشي في كاالعتداؿ، المنكر عف كالنيي  . الصكت كا 

يتكبر  كال عدـ الطاعة لممخمكؽ في معصية اهلل، تشرؾ باهلل، فيي، الكأما النكاىي: 
اما العمؿ كاالسباب فيي كاضحة مف  مرحا. رضفي األ ييمش كال كيصعر خده لمناس،

 . يرضاىا ربنا  بالجممة الىي ك  خبلؿ اآليات، عمة النيي اك االمر.

                                                           

 .َِٕٗ/ٓظبلؿ القرآف سيد قطب  (  ينظر: في ُ)
 .َِٕٗ/ٓ  سيد قطب (  في ظبلؿ القرآفِ)
 .ِٕ/ُْلمقرطبي  (  الجامع ألحكاـ القرآف ّ)
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شطر الثاني مف لكىنا يتحقؽ ا ىذه المرحمة:في  كيفية غرس حب النبي  ثانيًا:
ا كتثبيتيا في نفس الشيادة، كقد سار السمؼ الصالح مف ىذه األمة كخمفيـ عمى تركيزى

ف تتشبو تحاكؿ في مرحمة بنائيا أف النفس البشرية عامة، الطفؿ كالفتى، كمف المبلحظ أ
جياؿ في فراغ كعندما تعيش األبأقكل شخصية حكليا لتقتدم بيا كتقمدىا في كؿ حركاتيا، 

في الشخصية، تميث كراء المكضات المتغيرة، كتركض كراء مف يركجكف بضاعة اآلخر، 
 :تيفي الناشئة البد مف اآل  كلكي نرسخ حب النبي ،(1)سبلـكينتقصكف ثقافة اإل

، قاؿ تعالى: في البيت كالمدرسة كالقتداء بسنتة في الحياة النبي  تعظيـ أمر -ُ

چڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   ڦ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ    ڦچ
فالجنة ال  ،(2)

 حبو النبيأتباع سنتو، كيتجسد ىذا سمككا بأف يحب المرء ما كا دخؿ إال عف طريقو تي 
نس بف عف أطفاؿ الصحابة كيؼ تجسد ىذا عندىـ، كتأمؿ إلى أمكر الحياة، في جميع أ

عمى غبلـ خياط، فقدـ إليو قصعة فييا ثريد كعميو  دخمت مع النبي "قاؿ: ، مالؾ 
ضعو بيف فجعمت أتتبعو كأنس: اؿ أق –القرع  - يتتبع الدباء دباء، قاؿ: فجعؿ النبي 

 .(3)"حب الدباءزلت بعد أ : كمايديو، قاؿ

ألنيا  ؛في كؿ المراحؿ ساسيان أ دراسة السيرة النبكية العطرة كتأكيد اعتبارىا مقرران  -ِ
 كلما تحمؿ في طياتيا مف معافو ثرىا الكبير في النفس، فميا أالترجماف العممي لكتاب اهلل، 

 .سكة حسنةأعظيمة كدركس بميغة، كقدكة مثمى ك 

هلل كلرسكلو مف الشباب  عرض نماذج مف السير كالتأريخ في الكالء الصادؽ -ّ
، قاؿ ثره، مثاؿ ما أكردتو كتب التفسير، في سبب نزكؿ اآليةفيذا لو أسبلـ، كفتية اإل

گ  گ    ڳ   ک  گگ   ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک      چ  تعالى:

                                                           

 .ِِِ(  منيج التربية النبكية لمطفؿ، لمحمد نكر سكيد، ص: ُ)
  . ُّ( آؿ عمراف: ِ)
 .ٕٓ/ٕ، َِْٓباب الثريد، رقـ:  ؾ األطعمة البخارم،  (  صحيحّ)
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چڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ
(1)

مع  جير لسيدنا عمرتنازع أعندما  
يا  الغبلـ نصار، كصرخ معشر األ يا االنصارم عمى الماء، فاقتتبل فصرخ االنصارم

بف  بي بف سمكؿ، كعنده رىط مف قكمو، فييـ زيدأمعشر المياجريف، فغضب عبد اهلل بف 
سمف  :قريش ىؤالء إال كما قاؿ األكؿعدنا كجبلبيب  أكقد فعمكىا؟ كاهلل ما :رقـ، فقاؿأ

بف  ذؿ، فسمع زيدالمدينة ليخرجف األعز منيا األ ا كاهلل لئف رجعنا إلىكمبؾ يأكمؾ، أمَّ 
ابنو عبد اهلل عمى باب  بف أبيٌ فكقؼ ال ،فأخبره الخبر ،لى رسكؿ اهلل أرقـ فمشى إ

 ف رسكؿ اهلل ىكأليعمـ قاؿ:  ، المدينة فمنعو مف الدخكؿ حتى يأذف لو رسكؿ اهلل 
تحتاج ، طفاؿ الصحابة كثيرة جدان ، ىذا كنماذج الحب الصادؽ عند أ(2)األذؿعز كىك األ

 ف يخرجكىا لمجيؿ ليعيش معيا كيقتدم بيا.أحياء كتدارس، كىذا كاجب المربيف، إلى إ

كر األمكيتحقؽ ىذا مف خبلؿ  ،العممي والفكري في ىذه المرحمة اإلعداد: ثالثاً 
 :التالية

، تعالىفضؿ العبادات التي يتقرب فييا العبد مف ربو كىك مف أ ،غرس حب العمم -ُ
بني ما بمغ  يا: ف لقماف قاؿ البنوفقد ركم أ، المرحمة أخصب فترة في البناء العممي ىذهك 

جالس ، آخر إنو قد بقي شيء؛ يا بني: قاؿ ،تكمؼ ما ال يعنينيال أ: قاؿ؟ مف حكمتؾ
الميتة  رضاأل فإف اهلل يحي القمكب الميتة بالحكمة كما يحي، العمماء كزاحميـ بركبتيؾ

 :فقالكا ،الحجر عمىف العمـ في الصغر كالنقش : أكقديما قالكا، بكابؿ المطر

 ال بالتحمـ في الكبرإكما الحمـ . . . .  كما العمـ إال بالتعمـ في الصبا
 قمب المرء كالسمع كالبصر ذا كؿٌ إ. . . . تعسؼ كما العمـ بعد الشيب اال

  (3)ألبصر فيو العمـ كالنقش في الحجر. . . . كلك فمؽ القمب المعمـ في الصبا      

                                                           

 .ٖالمنافقكف: (  ُ)
 .ُْٓ/ٖبف كثير القرآف العظيـ ال(  تفسير ِ)
 .نشد نفطكيو لنفسوأكقاؿ ىذا مما . ُٕٓ/ُ، ِ، مكتبة المنار، ط/(  ينظر: حاشية ابف عابديفّ)
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ذا ترسخ حب العمـ في نفس الفتى  ، حفظ لما سمعكاكال شؾ أف الصغار أفرغ قمكبا كأ كا 
 .الكالديفبدكف إلحاح ، يتحمؿ الصعاب كالمشاؽ في سبيمو كتحصيمو، انطمؽ ذاتيا لطمبو

ينيراف العقؿ كيحصؿ ىذا ، فيما مصدر العمـك :حفظ قسم من الكتاب والسنة -ُ
، اختيار المدرس الصالح كالمدرسة لصالحة: الثاني، التمقيف السميـ لمفتى: األكؿبأمريف 

 ،كتدرسوالتي تبث اإللحاد  لئلسبلـكالمدرسة المعادية ، كينبغي الحذر مف المعمـ الفاسد
بحجة المستقبؿ كمثؿ ، ا بدكف تحصيفإلييبنائو كقد يككف مف يدفع أ، فإف خطرىا عظيـ

 .(1)الذم يقتؿ أكالده خشية إمبلؽ

كاف سببا لقكتو فيما  ،فكمما قكل الفتى بالمغة العربية :تقان وتعمم المغة العربيةإ -ِ
ككتابتيا  قراءتياكقبؿ فداء أسرل بدر بتعميـ ، بيا كلقد اىتـ النبي ، عداىا مف العمـك
سير يفدم نفسو بتعميـ عشرة مف أبناء الصحابة المغة فكاف كؿ أ، ألطفاؿ المسمميف

يـك بدر ليس ليـ فداء فجعؿ  األسارلكاف ناس مف " : قاؿ، فعف ابف عباس ، العربية
 .(2)"الكتابة األنصارفدائيـ أف يعممكا أكالد  رسكؿ اهلل 

لتككيف جيؿ مسمـ  كذلؾ، ف يتقف العربيةبعد أ :جنبيةالمغة األالفتى إتقان  -ّ
، المسمميف إلىكينقؿ العمـك المادية البحتة ، كيأمف مكرىـ  األعداءيستطيع كشؼ خطط 

 إلىتي بي أي ": قاؿ، عف زيد بف ثابت ، أكؿ ما كصؿ المدينة فعمو النبي  كىذا ما
مما  كقد قرأ، ىذا غبلـ مف بني النجار ،يا رسكؿ اهلل: فقالكا، عند مقدمو المدينة النبي 

تعمـ يا زيد  » :قاؿ، فأعجبو ذلؾ، فقرأت عمى رسكؿ اهلل ، أنزؿ عميؾ سبع عشرة سكرة
 فتعممتو فما مضى لي خمسة ، «فإني كاهلل ما آمف ييكدم عمى كتابي، لي كتاب ييكد

 كتابيـ كأقرأ، ذا كتبإ ،كتب لرسكؿ اهلل فكنت أ، شرة ليمة حتى حذقتوع

                                                           

 .ِِٓ(  منيج التربية النبكية لمطفؿ، لمحمد نكر سعيد، ص: ُ)
. كقاؿ ُِٓ/ِ،  ُِِٔرقـ:  ؾ قسـ الفيء ، باب كاالصؿ مف كتاب اهلل. لمحاكـ،عمى الصحيحيف  (  المستدرؾ ِ)

 صحيح اإلسناد.
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 .(1)"إذا كتبكا 

ة تطبيع فينبغي أف يزاكؿ ما شاكؿ :توجيو الفتى والطفل وفق ميولو العممية -ْ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  چكليذا قاؿ تعالى:  ؛تقافألف ىذا أدعى لمتميز كاإل؛ كناسبو

چڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  
لى إشارة إ اآليةكفي  ،(2)

في  الكراـ حيف قاؿىذا المبدأ في صحابتو  كد النبي كقد أ، التخصصات المتنكعة
مَّى اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  أىنىس  الحديث الذم ركاه مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ـي » :كى  أىبيك أيمًَّتي أىٍرحى

يىاءن  كىأىٍصدىقييىا، عيمىري  اهللً  ًديفً  ًفي كىأىشىدُّىىا، بىٍكرو  ؿً  كىأىٍعمىمييىا، عيٍثمىافي  حى بلى رىاـً  ًباٍلحى  ٍبفي  ميعىاذي  كىاٍلحى
بىؿو  ؤيىىا، جى ٍيدي  ًباٍلفىرىاًئضً  كىأىٍعمىمييىا، أيبىيّّ  اهللً  ًلًكتىابً  كىأىٍقرى ًلكيؿّْ ، ثىاًبتو  ٍبفي  زى  ىىًذهً  كىأىًميفي ، أىًميفه  أيمَّةو  كى
رَّاحً  ٍبفي  عيبىٍيدىةى  أىبيك اأٍليمَّةً  يحاكؿ تعمـ الفقو  ؿ أمرهأك البخارم في  اإلماـككاف  ،(3)«اٍلجى

ه مناسبا لقدراتو عندما رآ، كاشتغؿ بعمـ الحديث اذىب :فقاؿ لو بعض شيكخو، كالتبحر فيو
ماميـ، إليوقرب كأليؽ بو كأ كنحف اليـك في  ،(4)كمف ثـ صار عمى رأس أىؿ الحديث بؿ كا 

 .يتقف أكء ما يحسف زمف التخصص كاالتقاف كقيمة المر 

عممية يشب ، سبلميةالبيت عمى مكتبة منزلية إ احتكاءالبد مف : المكتبة المنزلية -5
ككتب ، كتراجـ السمؼييا كتب الفقو كالحديث كالتأريخ ف، كينيمكف منيا، عمييا الناشئة

فالمكتبة المنزلية ، األجساـكلئف كانت صيدلية المنزؿ ضركرية لدكاء  .(5)،األخبلؽالحكـ ك 
كتنمية عقؿ الفتى حتى يككف انساف مكتمؿ  فكارالعقكؿ كاأل إلصبلحشد ضركرة أ

قؼ الفكر، يحب العمـ كيحتـر أىمو، يطمع الشخصية متزف في التعامؿ، متنكر العقؿ مث
 عمى كؿ جديد كيعرؼ كيؼ يتعامؿ معو؟ مف ميزاف عممو كقربو بالديف.

                                                           

 . كقاؿ شعيب األرناؤكط: إسناده عمى شرط مسمـ. َْٗ/ّٓ، ُُِٖٔ(  مسند اإلماـ أحمد، مسند زيد، رقـ: ُ)
 .ُْٖ(  البقرة: ِ)
 كقاؿ المحقؽ اسناده صحيح عمى شرط الشيخيف  َُِْٗمسند انس، رقـ:  ِِٓ/َِ(  مسند اإلماـ أحمد ّ)
 .قُّٕٓكلى عاـ أ( سنة ُ) عدد ّّينظر مجمة الكعي العربي (  ْ)
 .ِِٓ(  منيج التربية النبكية لمطفؿ محمد نكر سكيد ٓ)
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 مطمب الثانيلا

 والغرائز الدوافع تيذيبو  األخالقي اإلعداد

ف قادة المستقبؿ ىـ فتية اليـك، مانة الحاضرأىك  القادـ إف الجيؿ نا حسٌ إذا أف، كا 
، ال مف تقصيرنافبل خكؼ عمييـ إ، ا لممستقبؿ القريبنككف قد أحسنٌ ، إعدادىـ كتأىيميـ

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ قاؿ تعالى:

چڇ  ڍ
ىـ عدة أ، ككؿ معاني الرجكلة، كالقيـ كالمعاني النبيمة األخبلؽف، (1)
 كتتجمى في االمكر التالية: لمكاجية الحياة

كىنا جممة مف اآلداب االجتماعية الخمقية ، :خريناآلبآداب التعامل مع  اإلعدادأواًل: 
 :نكاع التاليةمف التحمي بيا كمف تمؾ اآلداب األالتي البد 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     چامتثاال ألمر اهلل تعالى:  :مع الوالدين األدب -1

ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

﮸  ﮹  ﮺  ﮻ ﮼     ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷

چ﮽
(2)

؟ لى اهلل تعالىإأم العمؿ أحب  سألت النبي : عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ ،
الجياد »: قاؿ؟ قمت ثـ أم« بر الكالديف»: قاؿ؟ قمت ثـ أم «الصبلة عمى كقتيا»: قاؿ

أف يتضجر بحيث ال ينبغي لو  مع الكالديف األدبكقد ذكر ربنا  ،(3)«في سبيؿ اهلل
ك ما يشعر باإلىانة كسكء الضجر كالضيؽ أ عمىيدؿ  ما أكماميما كلك بكممة بسيطة أ

 لطؼأجمؿ الكممات ك مخاطبة آبائيـ أد أف يتخيركا في األكالـ اهلل كىنا عمَّ ، األدب
 .حيما لطيفا يكحي بالرحمة كالحناف ر  ف يككف قكليـ كريماكأالعبارات، 

                                                           

 .ٗ :(  النساءُ)
                 . ِْ، ِّ :اإلسراء(  ِ)
 .ُْ،/ِ،  ِٕٓرقـ: باب فضؿ الصبلة لكقتيا  مكاقيت الصبلة،  تاب:ك ،صحيح البخارم(  ّ)
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أدني كممة كلك كانت  ،(1)يصحبو شيء مف العنؼ كجكده كال مع منيـ السبب في
، يؤذييما كيفيـ منيا النيي عف سائر ما، ( كلك كاف ىناؾ ما ىك أقؿ منيا لحرمو اهلل)أؼ

كلقد بالغ سبحانو في التكصية ، صكؿطاب أك بمحنو كما ىك معركؼ في األالخبفحكل 
التكاضع ليما كأما  .(2)تقشعر ليا جمكد أىؿ العقكؿ كتقؼ عندىا شعكرىـ مبالغة، بالكالديف

لمتربية خفض ليا  إليوفراخو راد ضـ طائر إذا أف الكذلؾ أ، كالمعبر عنو بخفض الجناح
كالديؾ  اكفؿ :فكأنو قاؿ لمكلد، حسف التدبير الجناح كناية عفليذا صار خفض  ؛جناحو

يستجيش القرآف كجداف ، حيةكبيذه العبارة الندية كالصكر المك  ،(3)لى نفسؾإبأف تضميما 
لى الذرية إماـ تكجو االىتماـ لى األإ باندفاعياألف الحياة  ؛األبناءالبر كالرحمة في قمكب 

كمف ثـ تحتاج ، بكةإلى األلى الكراء كقمما يتكجو اىتماميـ إ، لى الجيؿ المقبؿإ الناشئة
ككما تمتص النابتة . األمياتك  اآلباءلى إلتمتفت ، لى استجاشة كجدانيا بقكةإالبنكة 

 كذلؾ، قشر كيمتص الفراخ كؿ غذاء في البيضة فإذا ىي، الخضراء كؿ غذاء في الحبة
فإذا ىما ، اىتماـ مف الكالديفككؿ عافية ككؿ جيد ككؿ ، د كؿ رحيؽاألكاليمتص 

، مقدمة اآلباءف طاعة أبناء األف يدرؾ كىنا البد أ ،(4)جؿاألميميما أف إشيخكخة فانية 
 .الخ...  كالزكجات كالذرية، الجياد كالحج كالنكافؿ عمى

حددىا  التيقات الخمكة أك حيث يؤمر باالستئذاف عند الدخكؿ في  :االستئذان -ِ

پ  پ     پ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ القرآف الكريـ قاؿ تعالى: 

چٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ڀڀ  ڀ
أكقات  في تأذنكفيس، ك (5)

كمف بعد ، مف بعد صبلة الفجر ككقت خمع الثياب لمقيمكلة في الظير، العكرات الثبلث

                                                           

 .ُِِِ/ْفي ظبلؿ القرآف سيد قطب  (ُ)
 .ُِٔ/ّ(  فتح القدير لمشككاني ِ)
 .بتصرؼ يسير  ُِٔ/ّ(  نفس المرجع السابؽ ّ)
 .ُِِِ/ْ(  في ظبلؿ القرآف سيد قطب ْ)
   . ٗٓ(  النكر: ٓ)
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، (1)ذفإذا دخمكا بغير إقات فبل حرج ك ما في بقية األأ، ألنو كقت النـك ؛صبلة العشاء
نساف فقد يككف اإل، معكا عمى العكراتلئبل يطَّ ، سبلـ عمى اآلداب الحميدةكىكذا رباىـ اإل

 .نجده عند غير المسمميف الرفيع ال األدبكىذا  ،(2)ف يطمع عميو احدأفي حالة ال يحب 

كذلؾ باالحتراـ  كبيران  أك صغيران ، بأف يعرؼ لكؿ فرد حقو :خوة العامةأدب األ -ّ
 زميبلن  أككبر أ سكاء أكاف أخان ، كالتكقير لكؿ كبير كالرحمة كالشفقة لكؿ صغير كضعيؼ

 .شيبة أك

نيـ ك يؤذ بلف، بنائيـمع الجيراف كأ األدب األبناءتعكيد  اآلباءعمى  :دب الجوارأ -ْ
 .ال يممؾ الجيراف مثمو ج كفي أيدييـ شيءكلك كاف حتى الخرك ، شيءب

كالمطؼ في ، عدـ رفع الصكت في مجمسيـبذلؾ ك  :مع العمماء والمعممين األدب -ٓ
ضافة الكصؼ إبؿ البد مف ، كعدـ مناداتيـ بأسمائيـ، كليف الجانب ليـ، معاشرتيـ

ليس مف امتي  »: قاؿ، ف رسكؿ اهلل بادة بف الصامت أففي الحديث عف ع، بيـ البلئؽ
، كحديث سمرة بف جندب  ،(3)«لعالمنا حقوكيعرؼ ، مف لـ يجؿ كبيرنا كيرحـ صغيرنا

فما يمنعني مف القكؿ ، غبلما فكنت أحفظ عنو  عيد رسكؿ اهلل عمىلقد كنت »: قاؿ
 .(4)«إال أف ىينا رجاال ىـ أسف مني

 :مف ذلؾ ،ب الطعامادآ -ٔ

 .ينوف يسـ اهلل تعالى، كيأكؿ بيمأ -أ 
 .يأكؿ مما يميو فأ -ب 
 .الطعاـ قبؿ غيره إلىال يبادر ف أ  -ج 

                                                           

 .ْْٔ/ْي فتح القدير لمشككان( ُ)
 .َِٓ/ِركائع البياف في تفسير آيات االحكاـ لمصابكني ( ِ)
 . كىك صحيح لغيرة. ُْٔ/ّٕ، ِِٕٓٓرقـ:  باب مسند سمرة بف جندب  ( مسند اإلماـ أحمد،ّ)
 .ْْٔ/ِ، ْٔٗرقـ: ؾ صبلة الكسكؼ باب  أيف يقـك االماـ مف الميت  ( صحيح مسمـ، ْ)
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لىالطعاـ ك  إلىيحدؽ  الف أ -د   .مف يأكؿ ا 
 .كؿيسرع في األ أف ال -ق 
عف عمر بف . كال يمطخ ثكبو، كال يكالي بيف المقـف يمضغ الطعاـ مضغا جيدا أ -ك 

فكانت يدم تطيش في  كنت غبلما في حجر رسكؿ اهلل : قاؿ أبي سممة 
ككؿ مما ، ككؿ بيمينؾ، سـ اهلل تعالى ،غبلـ يا» :فقاؿ لي رسكؿ اهلل ، الصحفة

 .(1)«فما زالت طعمتي بعد .يميؾ

في لكف لباسو كخركجو بو في  أك، حبلقتوسكاء في  :دب الممبس والمظيرأ -7
ف يحمؽ بعض أكالقزع  ،(2)«عف القزع نيى رسكؿ اهلل »: قاؿ عف ابف عمر. الطريؽ

الصبي يمبس  كال ،(3)"اترككه كمو احمقكه كمو أك" أيضان كعنو ، رأس الصبي كيدع بعضو
رأل : قاؿ بالكافريف عف عبد اهلل بف عمر بف العاص  كاف فيو تشبو ما الحرير كال

بؿ  »: قاؿ، أغسميما: قمت «؟أمؾ أمرتؾ بيذا»: ثكبيف معصفريف فقاؿعمٌي   النبي
 .(4)«ف ىذه مف ثياب الكفار فبل تمبسياإ»، كفي ركاية ،«أحرقيما

 الجتماعيي وااألخالقباألساس  اإلعدادثانيًا: 

 :تيكفيو عدة أمكر أىميا اآل ،ياألخالقاألساس  -أ

راقب  كقد ،كجيد لتثبيتو لى تركيزإكىك أصؿ ىاـ يحتاج  ،خمؽ الصدؽ -ُ
ماـ يقع الكالداف في الكذب أ ال حتى، تصرفات الكالديف مع الطفؿ  النبي

فيؤثر ذلؾ عمى سمككيـ،  ،مباالة في التعامؿ معيـ الأ أك، طفاليـأ
مف قاؿ لصبي تعاؿ أعطؾ  »أنو قاؿ بي ىريرة ففي حديث أ تأثيراسيئا،

                                                           

 .ٖٔ/ٕ، ّٕٔٓباب التسمية عمى الطعاـ، رقـ:  ؾ االطعمة، (  صحيح البخارم،ُ)
 .ُٕٓٔ/ّ، َُِِبرقـ: باب المباس ، كفي مسمـ، ُّٔ/ٕ، ِٗٓباب القزع رقـ:  ؾ المباس، (  صحيح البخارم،ِ)
 . كىك صحيح  كما ذكر المحقؽ. ّٖ/ْ،  ْٓٗ(  سنف أبي داكد، رقـ: ّ)
 .ُْٕٔ/ّ، َِٕٕالمعصفر رقـ: باب النيي عف الثكب  ؾ المباس كالزينة،  (  صحيح مسمـ،ْ)



- 777 - 
 

 .(1)«كذبة كلـ يعطو كتبت عميو

، سرةكسبلمة األ، ألنو يمثؿ صبلح الطفؿ في حالو كمستقبمو ؛سرارخمؽ حفظ األ -ِ
، أىنىسو  فٍ عى . رادة رابط الجأش ظابط المسافكالطفؿ الذم يتعكد كتـ األسرار ينشأ قكم اإل

مىيَّ  أىتىى" : قىاؿى  مَّـى : قىاؿى ، اٍلًغٍممىافً  مىعى  أىٍلعىبي  كىأىنىا،  اهللً  رىسيكؿي  عى مىٍينىا فىسى  ًإلىى فىبىعىثىًني، عى
ةو  اجى مىى فىأىٍبطىٍأتي ، حى ا: قىالىتٍ  ًجٍئتي  فىمىمَّا، أيمّْي عى بىسىؾى  مى ةو   اهللً  رىسيكؿي  بىعىثىًني قيٍمتي ؟ حى اجى ، ًلحى
ا: قىالىتٍ  تيوي  مى اجى دّْثىفَّ  الى : قىالىتٍ ، ًسرّّ  ًإنَّيىا: قيٍمتي ؟ حى دنا  اهللً  رىسيكؿً  ًبًسرّْ  تيحى  كىاهللً : أىنىسه  قىاؿى  أىحى
دٍَّثتي  لىكٍ  دنا ًبوً  حى دٍَّثتيؾى  أىحى  .(2)"ثىاًبتي  يىا لىحى

   بو نبينا محمد اتصؼكقد ، انة خمؽ أصيؿ لكؿ مرحمةاألمك  ،انةاألمخمؽ  -ّ
أصيمو بيذا الخمؽ كت الرسكؿ  اىتـكقد ، يفاألمؼ بالصادؽ الطفكلة حتى كصً عيد  مف

: فقاؿ فدعاني الطائؼ، مف عنب ، لمنبي أىدم قاؿ بشير، بف النعماف عف في الطفكلة
: لي قاؿ لياؿ، بعد كاف فمما إياىا، أبمغو أف قبؿ فأكمتو «أمؾ فأبمغو العنقكد، ىذا خذ»
 .(3)«" غدر فسماني: قاؿ. ال: قمت «أمؾ؟ أبمغتو ىؿ العنقكد؟ فعؿ ما»

 خصيا الرسكؿ كىنا أمكر، كيقصد بو بناء الفتى اجتماعيا ،:ساس االجتماعياأل -ب
 :كىي ،في تككيف الطفؿ اجتماعيان 

 إلىيصحب ابنو  فيذا سيدنا عمر، مجالس الكبار إلىالطفؿ  اصطحاب -ُ
ا المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  اٍبفً  عىفً  رسكؿ اهلل  مجمس ٍنييمى كًني»: المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى ، عى  أىٍخًبري
رىةو  ثىؿي  مىثىمييىا ًبشىجى بّْيىا ًبًإٍذفً  ًحيفو  كيؿَّ  أيكيمىيىا تيٍؤًتي، الميٍسًمـً  مى قىيىا تىحيتُّ  كىالى ، رى قىعى  «كىرى  نىٍفًسي ًفي فىكى
ثىَـّ ، أىتىكىمَّـى  أىفٍ  فىكىًرٍىتي ، النٍَّخمىةي  أىنَّيىا ا لىـٍ  فىمىمَّا، كىعيمىري  بىٍكرو  أىبيك كى  ًىيى » : النًَّبيُّ  قىاؿى ، يىتىكىمَّمى

                                                           

 . قاؿ: شعيب األرناؤكط عمى شرط الشيخيف. َِٓ/ُٓ، ِٖٓٗبرقـ:  باب مسند انس (  مسند اإلماـ أحمد،ُ)
 .ُِٗٗ/ْ ، ِِٖٖؾ فضائؿ الصحابة، باب مف فضائؿ انس، رقـ: (  صحيح مسمـِ)
 إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيؽ القزكيني، يزيد بف محمد اهلل عبد أبي ماجة البف (  سنف ابف ماجة،ّ)

. كقاؿ المحقؽ: محمد ُُُٕ/ِ،  ّّٖٔرقـ:  ،باب  اكؿ الثمرالحمبي البابي عيسى فيصؿ - العربية الكتب
 عبد الباقي، رجالو ثقات. 
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رىٍجتي  فىمىمَّا، «النٍَّخمىةي  قىعى ، أىبىتىاهي  يىا: قيٍمتي  أىًبي مىعى  خى ا: قىاؿى ، النٍَّخمىةي  أىنَّيىا نىٍفًسي ًفي كى نىعىؾى  مى  أىفٍ  مى
كىذىا كىذىا ًمفٍ  ًإلىيَّ  أىحىبَّ  كىافى  قيٍمتىيىا كيٍنتى  لىكٍ ، تىقيكلىيىا ا: قىاؿى ، كى نىعىًني مى  أىبىا كىالى  أىرىؾى  لىـٍ  أىنّْي ًإالَّ  مى
ا بىٍكرو   .(1)فىكىًرٍىتي  تىكىمٍَّمتيمى

كىذا عامؿ ميـ في نشكء شخصية الفتى ، إرساؿ الطفؿ لقضاء الحاجات -ِ
نس ديث أكح، األمكر مكاجيةفيشعر بفرح كثقة في ، فيعرؼ مجاىيؿ الحياة، اجتماعيا

كمتطمبات ، طفاؿ عمى قضاء حاجات الكالديفد أف يتدرب األكبع، ىذا عمىالسابؽ يدؿ 
 ،ف يفصحا عف طمبيمادة ىي معرفة مطالب الكالديف قبؿ ألدييـ حاسة جدي تنشأ، المنزؿ

في بيت ميمكنة فكضعت لو  كاف رسكؿ اهلل : قاؿ فعف ابف عباس رضي اهلل عنيما،
ميـ فقو في ال»: فقاؿ، بف العباس كضكءان  لؾ عبد اهلل كضع: ميمكنة لوفقالت  ،كضكءا

 .(2)«الديف كعممو التأكيؿ

 أىًبي عىفٍ  .كغيرهمف رد السبلـ ، المعركفة، حقكؽ المسمـ الست عمىتعكيد الطفؿ  -ّ
ٍيرىةى  ؽُّ »: قىاؿى   اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ ، ىيرى مىى اٍلميٍسًمـً  حى ا: ًقيؿى  «ًستّّ  اٍلميٍسًمـً  عى ، ؟اهللً  رىسيكؿى  يىا ىيفَّ  مى
مّْـٍ  لىًقيتىوي  ًإذىا»: قىاؿى  مىٍيوً  فىسى ذىا، عى ذىا، فىأىًجٍبوي  دىعىاؾى  كىاً  ؾى  كىاً  حى حٍ  اٍستىٍنصى ذىا، لىوي  فىاٍنصى  عىطىسى  كىاً 

ًمدى  ذىا، ٍتوي مً شٌ فى  اهللى  فىحى ذىا فىعيٍدهي  مىًرضى  كىاً   .(3)«فىاتًَّبٍعو مىاتى  كىاً 

فإذا أحسف الكالداف اختيار الصديؽ الصالح ، طفاؿحسف اختيار أصدقائو مف األ -ْ
؛ كمبيت الطفؿ عند أقربائو الصالحيف، فقد فتحا بابا تربكيا في إصبلح طفميـ، لطفميـ

 .ليتعمـ منيـ

بيذا يتككف الطفؿ اجتماعيا ك  ،تعكيد الطفؿ العمؿ المناسب لو كالبيع كالشراء -ٓ
كيستفيد مف كقتو كتكسبو ، عممية البيع كالشراء حركة اجتماعية قكيةفتكسبو ، كاقتصاديا

                                                           

 .ّٖ/ُ، ُُّرقـ: باب الحياء في العمـ ؾ العمـ، (  صحيح البخارم، ُ)
 قاؿ صحيح اإلسناد.  ُٓٔ/ّ  َِٖٔؾ معرفة الصحابة، باب ذكر عبد اهلل بف عباس رقـ: (  المستدرؾ لمحاكـِ)
 .َُٕٓ/ْ، ُِِٔباب حؽ المسمـ لممسمـ  رقـ: ؾ اآلداب (  صحيح مسمـ، ّ)
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كىذا ما أعد  ،يتعمـ الجد في الحياة شيئا فشيئا..  نساف سكمإلى إكيتحكؿ ، بالنفس الثقة
 .ا في المبحث القادـنعنبياء عمييـ السبلـ كما سيأتي ماهلل بو األ

عف  ة لمفتىيسكنستطيع تيذيب الدكافع الجن :بتيذيب الدوافع الغريزية اإلعداد: ثالثاً 
 :اآلتيطريؽ 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  :قاؿ تعالى، تعكيد الطفؿ غض البصر كحفض العكرة -1

چک  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ
(1). 

بناء سبع، الدكـ بالصبلة كىـ أمركا أك »: لمحديث السابؽ، التفريؽ في المضاجع -ِ
كذلؾ بعدـ نـك طفميف  .(2)«كفرقكا بينيـ في المضاجعبناء عشر، كاضربكىـ عمييا أ

 .(3)بكافيشعر بيا األ كالتي ال، كىذا مف أجؿ سد سبيؿ الفساد قبؿ كقكعو، بمحاؼ كاحد

لبناء ا عمى سس التي تساعداألكىنا مجمكعة مف  :والعاطفي الجسمي اإلعداد رابعًا:
ۇ  ۆ  ۆ  چ  : تعالىفقاؿ  ،ميـ أمرنا اهلل بو المتكامؿ لجسـ الطفؿ كىك شيء

چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
قكة  ذلؾكمف  ،(4)

 :نذكرىا كالتاليسس التي األك ، المرحمة ىي فرصة البناء ىذهالساعد ك 
 : كيتمثؿ بعدة مسابقات متنكعة ،ساس الرياضي لمطفؿاأل -أ

كساب الثقة إفي  ليا دكر كبير ىذهك ، كرككب الخيؿ ،كالرماية ،تعمـ السباحةاألكلى: 
ًمي   عىفٍ المسالة ككما جاء في ، كلما تحممو مف مخاكؼ، في نفس الطفؿ ا: قىاؿى ،  عى  مى

مىعى   النًَّبيَّ  سىًمٍعتي  ٍيوً  جى دو  أىبىكى اًلؾو  ٍبفً  ًلسىٍعدً  ًإالَّ  أًلىحى دو  يىٍكـى  يىقيكؿي  سىًمٍعتيوي  فىًإنّْي، مى  سىٍعدي  يىا»: أيحي
 .بفتية كىـ يرمكف ذا مرَّ يشجع ىذا إ  كقد كاف النبي ،(5)«كىأيمّْي أىًبي ًفدىاؾى  اٍرـً 

                                                           

 .َّ(  النكر: ُ)
 شرط مسمـ. ىكقاؿ صحيح عم ُُّ/ُ ،َٖٕؾ الطيارة، باب احاديث الثكرم رقـ: تدرؾ لمحاكـ(  المسِ)
 .ِْٔربية النبكية لمطفؿ، لمحمد نكر، ص:(  التّ)
 َٔ(  األنفاؿ: ْ)
 .ٕٗ/ٓ، َْٗٓ: ـقر  اف تفشبل باب اذ ىمت طائفتاف منكـ ؾ المغازم (  صحيح البخارم، ٓ)
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جرم المسابقات يي  ، فقد كاف النبي طفاؿإجراء المسابقات الرياضية بيف األ: الثانية
ثـ  يـيصف كاف رسكؿ اهلل » عف ابف عباس المسالة: جاء في ، حابةصطفاؿ البيف أ
فيقبميـ  فيقعكف عمى ظيره كصدره إليوفيسبقكف : قاؿفمو كذا ككذا  ًإليَّ  سىبىؽى مف : يقكؿ

، كىنا (2)كالبناء ليـ جميعا دكف استثناء، بينيـ جميعان  كنبلحظ تكزيع حبو  ،(1)«كيمتزميـ
 أك ف يتعمـ طفميـ بذاءة المسافشية أف يمعب مع أكالد ميذبيف مؤدبيف خيختار الكالداف أ

 عىفٍ ف ،البنات يختمؼ عف لعب الصبياف لعب ماأ. انفعاالت أكمف غضب  األخبلؽمنكر 
اًئشىةى  ٍنيىا المَّوي  رىًضيى  عى ـى : قىالىتٍ ، عى ٍيبىرى  أىكٍ ، تىبيكؾى  غىٍزكىةً  ًمفٍ   المَّوً  رىسيكؿي  قىًد ًفي خى ًتيىا كى  سىٍيكى
اًئشىةي  يىا ىىذىا مىا»: فىقىاؿى ، ليعىبو  ًلعىاًئشىةى  بىنىاتو  عىفٍ  السٍّْترً  نىاًحيىةى  فىكىشىفىتٍ  ًريحه  فىيىبَّتٍ ، ًسٍتره   «؟عى
افً  لىوي  فىرىسنا بىٍينىييفَّ  كىرىأىل، بىنىاًتي: قىالىتٍ  نىاحى ٍسطىييفَّ  أىرىل الًَّذم ىىذىا مىا»: فىقىاؿى ، ًرقىاعو  ًمفٍ  جى ؟ كى

مىا»: قىاؿى ، فىرىسه : قىالىتٍ  « مىٍيوً  الًَّذم ىىذىا كى افً : قىالىتٍ  «؟ عى نىاحى افً  لىوي  فىرىسه »: قىاؿى ، جى نىاحى  «؟ جى
ا: قىالىتٍ  مىٍيمىافى  أىفَّ  سىًمٍعتى  أىمى ٍيبلن  ًلسي ةه  لىيىا خى ًحؾى : قىالىتٍ ؟ أىٍجًنحى تَّى فىضى نىكىاًجذىهي. رىأىٍيتي  حى

(3) ،
، الحصكؿ عمى المعمكمات كالميارات لمطفؿ ،تنمية  العضبلت: منيا عدة كلمعب فكائد

كيعبر عف طاقاتو ، كالصكاب الخطأ كيتعمـ مفاىيـ، كيبني مف خبللو عبلقات اجتماعية
 .(4)كيصرؼ عنو التكتر نتيجة القيكد المختمفة، بداعيةاإل

، في تككيف شخصية الناشئ شكؿ مساحة كاسعةكىذا ي ،ساس العاطفي لمطفؿاأل -ب
ذا نقصت كاف إنسانا قاسيا عنيفا، ف تككف بتكازف فإذا زادت تجعمو مدلبلأكينبغي  كىنا ، كا 

 :التالية األمكرالبد مف ، كلكي نؤدم حؽ الطفؿ في ىذا الجانب، بكةتظير نعمة األ
الذم يبير فؤاد الطفؿ  كىي النكر، كىي أمكر فطرية :الرحمة والرأفة والقبمة -ُ

اًئشىةى  عىفٍ ، كىي سنة الحبيب المصطفى ، كيشرح نفسو ـى : قىالىتٍ ، عى  ًمفى  نىاسه  قىًد
مىى اأٍلىٍعرىابً   ،نىعىـٍ : فىقىاليكا؟ ًصٍبيىانىكيـٍ  أىتيقىبّْميكفى : فىقىاليكا،  اهللً  رىسيكؿً  عى

                                                           

 .ّّٓ/ّ، ُّٖٔرقـ: باب مسند  عبد اهلل بف عباس  (  مسند اإلماـ أحمد، ُ)
 .ُِِ(  التربية النبكية لمطفؿ، لمحمد نكر، ص: ِ)
. صححو األلباني، كىك في السنف الكبرل ِّٖ/ْ، ِّْٗرقـ: ؾ اآلداب، باب المعب بالبنات سنف أبي داكد،(  ّ)

 .َُٖ/ُٖلمنسائي 
 .ُِٔ(  التربية النبكية لمطفؿ، لمحمد نكر، ص: ْ)
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ـي  نىزىعى  اهللي  كىافى  ًإفٍ  كىأىٍمًمؾي  »:  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى ، نيقىبّْؿي  مىا كىاهللً  لىًكنَّا: فىقىاليكا   الرٍَّحمىةى  ًمٍنكي
 .(1)«الرٍَّحمىةى  قىٍمًبؾى  ًمفٍ » بركايةك  «

أخرل مف المداعبة تارة بالركض ك  كفي سنة النبي  :،المداعبة والممازحة -ِ
ف لـ يقـ بيا الكالداف األعماؿ إ ىذهك ، كرابعة بالمضاحكة سـاال كثالثة بتصغيربالحمؿ 

  النًَّبيُّ  كىافى : قىاؿى ،  أىنىسو  عىفٍ . فبرسكؿ اهلل فيـ مطالبكف باالقتداء ، كاجب تربكم
ميقنا النَّاسً  أىٍحسىفى  كىافى ، خي ٍيرو  أىبيك لىوي  ييقىاؿي  أىخه  ًلي كى كىافى ، فىًطيمنا - أىٍحًسبيوي : قىاؿى  - ،(2)عيمى  ًإذىا كى
اءى  ٍيرو  أىبىا يىا»: قىاؿى  جى ا، ًبوً  يىٍمعىبي  كىافى  نيغىره  «النُّغىٍيري  فىعىؿى  مىا، عيمى رى  فىريبَّمى  كىىيكى  الصَّبلىةى  حىضى
حي  فىييٍكنىسي  تىٍحتىوي  الًَّذم ًباٍلًبسىاطً  فىيىٍأميري ، بىٍيًتنىا ًفي ييٍنضى نىقيكـي  يىقيكـي  ثيَـّ ، كى ٍمفىوي  كى مّْي خى  .(3)ًبنىا فىييصى

صغيرا ، كالتمطؼ بالصديؽ، كترؾ التكبر، فيو جكاز الممازحة كتكرير المزاح كىذا الحديث
 .(4)كمسح رأس الصغير لممبلطفة، كتكنية مف لـ يكلد لو، كجكاز تصغير االسـ، كبيرا أك

نما ، كعدـ إيثار الصبي عمى البنتبينيـ  المفاضمةكعدـ : داألوالالعدل بين  -ّ كا 
. العطايا سكاء كفي المعاممة سكاء حتى في القبمة سكاء بسكاء في الحب سكاء كفي ىما

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    چ : قاؿ سبحانو، كقد أمرنا اهلل بالعدؿ في كؿ شيء

چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ 
كىنا  ،(5)

يممؾ اليتيـ كفي رعاية البنات  الشرع في ىذه المسألة كفي قضية اليتيـ كما التزاـالبد مف 
ف أل ؛أكثر مف إخكتو األبناءحد مف إكراـ أ اآلباءكىنا ينبغي أف يحذر ، كجو أخصب

، يستطيع الكالداف كبحيا خكتو قكل شر السيجعؿ مف إ -ال سمح اهلل–مجرد ىذا الشعكر 
قاؿ ، في حبو ليكسؼ أباىـ بالخطكسؼ لما رمكا أأخكة يقصة كقد قص عمينا القرآف 

                                                           

 .َُٖٖ/ْ ُِّٕرقـ  باب رحمو ؾ الفضائؿ  (  صحيح مسمـ ُ)
بف ابي طمحة اخك انس المو تكفي كىك طفؿ،  امو اـ سميـ ككانت امو تقكؿ البيو انو قد ىداء،اثنا قدكمو عمير ىك  (2)

انظر اسد  فسمـ االب كرضي بفضاء اهلل  ا.يمف السفر،فمما اصبح اخبرتو الخبر، كقالت عارية كاخذىا صاحب
 .ِٖٓ/ ّالغابة البف االثير 

 .ْٓ/ٖ، َِّٔباب الكنية لمصبي رقـ:  ؾ االداب، (  صحيح البخارم،ّ)
 .َِٖ -َِٓ/ُّ(  فتح البارم شرح صحيح البخارم، البف حجر العسقبلني ْ)
 .َٗ(  النحؿ: ٓ)
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چڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ : تعالى
(1) ،

: ؿ تعالىقا ،بكةقدمكا عمى عمؿ مشيف في حؽ اإلخكة كحؽ األفكانت نتيجة ذلؾ أف أ
چڻڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  چ

كىكذا  ،(2)
غير إظيار ذنب لو  الك  .. الحمـ خييـ الطفؿ الصغير الذم لـ يبمغبككا المؤامرة عمى أح

فمف تككف فائدة لنصائح ، (3)فكاف ىذا الحسد كىذا الكيد، خكتوكالده حبو لو أكثر مف إ
مَّدً  عىفٍ ، فى ذلؾ  كقد كضح لنا رسكؿ، لـ يمتزما بالعدؿ ماديا كمعنكيا ما الكالداف  ٍبفً  ميحى
دّْثىاًنوً ، بىًشيرو  ٍبفً  النٍُّعمىافً   اهللً  رىسيكؿى  ًبوً  أىتىى أىبىاهي  ًإفَّ : قىاؿى  أىنَّوي ، (4)بىًشيرو  ٍبفً  النٍُّعمىافً  عىفً  ييحى
 ، ٍمتي  ًإنّْي: فىقىاؿى ا ىىذىا اٍبًني نىحى من لىًدؾى  أىكيؿَّ »:  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى ، ًلي كىافى  غيبلى ٍمتىوي  كى  ًمٍثؿى  نىحى
عدلكا بيف اتقكا اهلل كأ»كفي ركاية:  (5)«فىاٍرًجٍعوي »:  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى ، الى : فىقىاؿى  «؟ ىىذىا
فكيؼ ، شياء البسيطةحتى في األ اآلباءكىنا يظير كجكب العدؿ عمى ، (6)«الدكـأك 

مىى اهللً  ًعٍندى  اٍلميٍقًسًطيفى  ًإفَّ »:  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ؟العظيمة باألشياء ، نيكرو  ًمفٍ  مىنىاًبرى  عى
ؿَّ  عىزَّ  الرٍَّحمىفً  يىًميفً  عىفٍ  ًكٍمتىا، كىجى ٍكًمًيـٍ  ًفي يىٍعًدليكفى  الًَّذيفى ، يىًميفه  يىدىٍيوً  كى ا كىأىٍىًميًيـٍ  حي مى  كى
ليكا كقيادات، كنحف نترؾ  فعمى االباء العدؿ بيف ابنائيـ، اذ كيؼ يمكف أف نعد جيبلن  .(7)«كى

نترؾ فييـ بذكر الفرقة كالحسد كالضغينة، بسبب تفضيمنا بعضيـ عمى بعض، فالحذر 
لمعكج سكاء كاف بقصد أك بغير قصد، لما لو مف أثر سيء عمى الحذر مف ىذا السمكؾ ا

كانما تظير آثارىا فيما بعد، كاالصؿ ىك التعامؿ ؛ سريعان  كيا اآلباءيدر  األبناء، قد ال
باء مراعاة الفركؽ الفردية بيف ابنائيـ، فبل بأس في ذلؾ أراد اال بالعدؿ مع االبناء، كاذا

 ر بذلؾ األبناء.دكف أف يشع
                                                           

 .ٖ(  يكسؼ: ُ)
 .ٗ(  يكسؼ: ِ)
 .ُّٔ(  التربية النبكية لمطفؿ، لمحمد نكر، ص: ّ)
ىك النعماف ابف بشير بف ثعمبة االنصارم، مف بني كعب بف الحارث كامو عمرة بنت ركاحو اخت عبد اهلل بف   (4)

كعاش حتى كلي حمص ، كلما دعا البف الربير بالبيعة،  ركل عف النبي  ركاحو  ككاف ممف حنكيـ النبي 
 ََُٓ/ ْالصحاب البف عبد البر قتمو خالد بف عدم الكبلبي زمف مركاف بف الحكـ،. االستيعاب في معرفة ا

 .ُِِْ/ّ، ُّّٔ، رقـ:في اليبة  باب كراىية تفضيؿ بعض األكالد ؾ اليبات، (  صحيح مسمـ،ٓ)
 .ُِِْ/ّ في الباب كالرقـ: (  نفس المصدر السابؽٔ)
 . ُْٖٓ/ّ، ُِٕٖاالماـ العادؿ رقـ:فضيمة  باب  كاإلمارة، (  صحيح مسمـ، ٕ)
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 المطمب الثالث
 نماذج قرآنية لإلعداد في مرحمة الفتوة 

الصعاب في الصغر يقكم النفسية  اـحاقتألف  ؛جية مصاعب الحياةالمك  اإلعدادكىنا 
كنكتفي ، يما إعدادبيذا أ األنبياءكقد أعد اهلل  ،عمى عدـ الخكؼ كالتييب ليا في الكبر

 أمكربعدة فقد أعده اهلل ، في شبابو كفتكتو نمكذج نبينا محمد ، ذلؾذج مف ابذكر نم
 :منيا

، السبلـ مف الرسؿ عمييـ كغيره  عد اهلل بو رسكلوكمما أ، برعي الغنـ اإلعداد -ُ
ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  چ   :فقد قاؿ اهلل عف مكسى

ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   

چۈئ
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  كقد خاء في الحديث ،(1)  بىعىثى  مىا»: قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً ،  ىيرى

ـى  رىعىى ًإالَّ  نىًبيِّا المَّوي  ابيوي  فىقىاؿى ، «الغىنى مىى أىٍرعىاىىا كيٍنتي ، نىعىـٍ »: فىقىاؿى ؟ كىأىٍنتى : أىٍصحى قىرىاًريطى  عى
(2) 

ف يحصؿ أ، رعي الغنـ قبؿ النبكة األنبياءلياـ كالحكمة في إ: قاؿ العمماء ،(3)«مىكَّةى  أًلىٍىؿً 
لطتيا ما يحصؿ امخ كألف في، متيـعمى ما يكمفكنو مف القياـ بأمر أ برعييا ليـ التمرف

كنقميا ، في المرعى جمعيا بعد تفرقياك  ذا صبركا عمى رعيياألنيـ إ ؛لشفقةامف الحمـ ك  ليـ
كشدة تفرقيا طباعيا اختبلؼ  كعممكا، كدفع عدكىا مف سبع كغيره، لى مسرحمف مسرح إ

اختبلؼ  كعرفكا، مةاألألفكا مف ذلؾ الصبر عمى ، لى المعاىدةمع ضعفيا كاحتياجيا إ
فيككف ، أحسنكا التعاىد لياك ، كرفقكا بضعيفيا، كتفاكت عقكليا فجبركا كسرىا، طباعيا

لينتقمكا ، الرباني اإلعدادالرعي ليـ نكع مف  ككاف ،(4)ليـفي القيادة الرعي بمثابة التدرج 
إلى ىدم رب  ـ كقيادتيااألمسياسة  إلىكما فيو مف تدريب كمعاناة،  مف رعي الغنـ 

 العالميف، كىك انتقاؿ بعد التدريب مف األخؼ الى األثقؿ.

                                                           

 .ِٕ( القصص: ُ)
(  القراريط جمع قيراط، كىك جزء مف النقد، كقيؿ: اسـ مكضع قرب جياد بمكة. ينظر: فتح البارم البف حجر ِ)

ْ/ُْْ . 
 .ٖٖ/ّ، ِِِٔرقـ:  عمى قراريط باب رعي الغنـ ؾ االجارة،(  صحيح البخارم،ّ)
 .ُْْ/ْ(  فتح البارم البف حجر العسقبلني ْ)
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كقد شارؾ نبينا عميو أفضؿ . حداث اجتماعية كسياسية كبرلالمشاركة في أ -ِ
 :منيا نذكر أربعان حداث بارزة في حياة الناس الصبلة كأتـ التسميـ في أ

، ئؿ مف قريشقباضمف  شارؾ في ىذا الحمؼ .مشاركتو في حمؼ الفضكؿ: ىاألكل 
ا أحب اف انكثو كأف فم، كانا غبلـ، شيدت مع عمكمتي حمؼ المطيبيف » :كقاؿ عنو 

مف سائر الناس إال  أككقد تعاىدكا أال يجدكا بمكة مظمكما مف أىميا  ،(1)«لي حمر النعـ
 .(2)مظممتو إليوحتى ترد ، قامكا معو

قريش كمف معيـ مف  فييا ككانت بيف   كقد شارؾ النبي .حرب الفجار: الثانية
ؿ النيار لقيس عمى كنانة كفي كسطو أك كنانة كبيف قيس غيبلف كقد كاف الظفر في 

ككاف عمره ، ككاف ينبؿ عمى عمكمتو كقد حضر رسكؿ اهلل ىذه الحرب، لكنانة عمى قيس
عدة  كالشؾ أف في ىذه المشاركة ،(3)عاما تقريبا كقيؿ خمسة كعشركف ،عامان خمسة عشر 

ة كاحتياط و مف يقظكخكؼ كتستدعي، تفرضو الحرب مف تحديات كتكتر كقمؽ لما معاف
 .جأش كمعرفة بالمجتمعكحذر كرباطة 

ف الكعبة تعرضت أ كخبلصة الحادثة .سكدبناء الكعبة ككضع الحجر األ: الثالثة
بمغ البنياف  كلما، لى تجديد بنائياإفاضطرت قريش ، لسيؿ عـر فأكشكت عمى االنييار

كاستمر النزاع لياؿ ، سكد اختمفكا فيمف يمتاز بشرؼ كضعو في مكانواألمكضع الحجر 
ككضع  فطمب رداءن ،  بف عبد اهلل فكاف محمد، كاتفقكا عمى تحكيـ أكؿ داخؿ عمييـ

شؾ  كال ،(4)كطمب مف رؤساء القبائؿ رفعو حتى كضعو في مكانو، سكد كسطوالحجر األ

                                                           

. قاؿ عنو ُّٗ/ّ، ُٓٓٔرقـ:  مبشريف، باب مسند عبد الرحمف بف عكؼؾ مسند العرة ال (  مسند اإلماـ أحمد،ُ)
 شعيب األرناؤكط: إسناده صحيح كرجالو ثقات. 

 السقا مصطفى: تحقيؽ الديف، جماؿ محمد، أبك المعافرم، الحميرم أيكب بف ىشاـ بف الممؾ لعبد ،( السيرة النبكيةِ)
براىيـ  ،ِ/ط بمصر، كأكالده الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة الشمبي، الحفيظ كعبد األبيارم كا 
 .   ُِّ/ُ ،ـ ُٓٓٗ - ىػُّٕٓ

 .ُٕٕ/ُ(  نفس المصدر السابؽ ّ)
: ص ،ُ(، ط/الكفاء دار كترقيـ طبعة نفس) بيركت - اليبلؿ دار ،المباركفكرم الرحمف صفي، لالمختـك الرحيؽ(  ْ)

ِٓ. 
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كممارسة الحكـ ، عمى فصؿ الخبلفات كفض النزاعات ف في ىذه الحادثة تدريبا لو أ
 .(1)ككيفية حقف الدماء، كحسف سياسة المتخاصميف

طمبت منو خديجة المتاجرة بماليا ككاف  تجارتو بماؿ خديجة رضي اهلل عنيا،: الرابعة
، الشاـ إلىذلؾ كسافر بماليا   فقبؿ النبي، حينيا في سف الخامسة كالعشريف عامان 

كرجع مف الشاـ بعد ، ى مع عمو في صباهاألكلبرحمة طكيمة ىي رحمتو الثانية بعد رحمتو 
يقكؿ ابف . نى النفسلى جكار غنى الماؿ إغفحقؽ اهلل لو ، نجاحو في التجارة بأرباح كفيرة

چگ  گ  گ  چ   في قكلو :(2)عاشكر
غناه اهلل كقد أ، ماؿ لو العائؿ الذم ال ،(3)

كغنى الماؿ حيف ، اذ ألقى في قمبو قمة االىتماـ بالدنيا، أعظميما غنى القمب، غنائيف
ىي مف  التي، كلقد تعمـ كاكتسب الكثير مف الخبرات ،(4)أليـ خديجة مقارضتو في تجارتيا

بعد معرفتو ، فتعمـ كيؼ يعيش الناس في الحضر كالمدف، باب إعداده لمرسالة كالببلغ
كتحقؽ بثباتو لى المدف كنشاطيا كسككنيا إ كتجاكزت معرفتو الصحراء، في البدكلعيشيـ 

أم  - بدان لـ تكف لتفتح لو أ »:قطب رحمو اهلل يقكؿ سيدك  .دنانيرلأماـ مغريات الدراىـ كا
تكف لتتبيف لو حقائؽ عف  كلـ، قاعد آمف ساكف ىكك  - فاؽ السابؽ ذكرىاىذه المفاىيـ كاآل

كبعاداتو  بنفسو كبمشاعره كتصكراتو كلـ يكف ليبمغ ىك، ىذه الكسيمة الناس كالحياة بغير
فالتجارب  .(5)« كانفعاالتو كاستجاباتو ىذا المبمغ العظيـ بدكف ىذه التجاربكطباعو 

 المتنكعة كالخكض فييا مف اىـ كسائؿ االعداد، كتبف ىذا مف خبلؿ اعداد اهلل لنبيو 
كلغيره مف االنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ، فبلبد مف خكض التجارب لمقائد قبؿ التكميؼ، 

عامبل محفزا لو عمى اقتحاـ الصعاب كعدـ كمنذ الصغر  لتككف تمؾ التجارب بطبيعتيا 
 التييب ليا..

                                                           

 .ٓٗالصباحي، ص: ، لرشيد (  التربية الربانية لمنبي ُ)
ـ كاف مفسرا ُِٔٗالطاىر بف عاشكر رئيس المفتيف المالكييف بتكنس، كشيخ جامع الزيتكنة كلد سنة ىك محمد  (2)

منيا اصكؿ االنشاء كالخطابة كمقاصد الشريعة كتفسيره  فاتنمصـ كلو عدة ُّْٗحكيما تكفي بتكنس عاـ
 .ُْٕ/ ٔالمعركؼ التحرير كالتنكير ،انظر االعبلـ لمزركمي 

 . ٖ( الضحى: ّ)
 .ََْ/َّالبًف عاشكر  (  التحرير كالتنكيرْ)
 . َُلبناف، ص:  - بيركت ،(  ينظر: ىذا الديف، لسيد قطب، دار الشركؽٓ)
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 انفصـم انثانث  
 انداعية يف ضىء انقرآن انكريمانقائد 

 وفيه ثالثة مباحث
   لماادعية لمقائا والعبااي ياإليمان دعااااإل: األولالمبحث         

  لماادعية لمقائا العممي دعااااإل :المبحث الثاني           
 الميني مع دعرض نماذج قرآنيةالخمقي و  دعااااإل :المبحث الثالث          

 

 

 



- 111 - 
 

 

 :بين ياي الفصل 

 كنف  نكمم، عنلية متفنئمةمسنة مطمئسنة تكاقة آاية ماتقرة فكممن كنف يحمؿ سن سنانفف اإلإ
حداث راخ عمى مكاجهة األأثبت ك أك ، دارة شؤكف حينته الخنصة كالعنمةإ سنجح عمىأقدر ك أ

رادة قكية ال يتطرؽ إقكة سنفاية تتمثؿ في  إلىكهذا كمه يحتنج ، االجتمنعية العايرة كالشنقة
، (1)له يمنف به كتقديرو إمع ، كتضحية عزيزة كمعرفة بنلمبدأ، ثنبت ككفنءو ، ليهن ضعؼإ

بقكله  كهذا من حققه القرآف ،لعدة جكاسنب هإعدادمف خبلؿ  الإكبمكغ هذا كمه ال يتحقؽ 

كيمكف  (2)  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  چ  تعنلى:
 :تكضيح هذا مف خبلؿ المبنحث الثبلثة التنلية

                                                           

، بيركت لبسننف ،ّ/، طالشهيد حاف البسننء: إلى أم شيء سندعك السننس، دار القمـ منـئلالبسننء، ل مجمكعة رانئؿ( ُ)
 . ُّْص:

 .33فصلت:  (2)
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 املبحث األول

  نداعيةا نهقائد مياني وانعبادياال اإلعداد
   وفيه ثالثة مطانب 

 باهلل  اإليمنفالمطمب األول:           
 القمبية بنألعمنؿ اإليمنف عمؽ تحقيؽ: ثانيالالمطمب         
  العنلميف رب بنهلل الكثيؽ بنالتصنؿ الداعيةالقنئد  إعداد: ثالثالالمطمب         
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 المطمب األول
 باهلل تعالى انــمـاإلي

عقيدة صحيحة كمعرفة جنزمة كصمة قكية ، بنهلل تعنلى اإليمنفإف التميز في مجنؿ 
كينت بنلسنابة األكلكلى أأهـ المقكمنت ك ك ، عد به الداعيةمف أهـ من يي  نن قكي ان بنهلل كتأثير 

 االتي:مف خبلؿ  ذلؾف سنكضح ألمداعية كيمكف 

 ،كتصديؽ بنلجسننف ،قكؿ بنلمانف كهك، (1)ضده التكذيبك بمعسنى التصديؽ : اإليمان
 :تيكأهميته تظهر في اآل اإليمنفكمسنزلة ، (2)كعمؿ بنألركنف

ربسنن مف كنفر صرفن كال عدال  فبل يقبؿ، األعمنؿ عسند اهلل تعنلىسنه أانس قبكؿ أ -ُ

ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :قنؿ تعنلى ،أسنفؽ ممئ األرض ذهبنن  كلك

چچ
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    چ: كقنؿ ابحنسنه، (3)

چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک
(4). 

ين راكؿ اهلل  :قمت: قنؿ  أفضؿ األعمنؿ كأزكنهن لمن ركل أبك ذر اإليمنفأف  -ِ
 .(5)«بنهلل كالجهند في ابيمه اإليمنف»: قنؿ ؟أم األعمنؿ أفضؿ

 ككف أف اهلل جعمه اببنن ك ، ة اهلل عميسننكار تميزسنن كمسنٌ  تسننلاعندأف اهلل جعمه اببنن  -ّ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ : قنؿ تعنلى، اآلخرةلماعندة في الدسنين ك  ية كابيبلن المهد

                                                           

 .َُْ/ُلانف العرب البف مسنظكر ( ُ)
 .ِّّ ، ص:ّ، ط/المكتبة اإلابلمية،  البف أبي العز الحسنفي، ( شرح العقيدة الطحنكيةِ)
 . ِّ( الفرقنف: ّ)
 .ُّْ :السنانء( ْ)
اإليمنف  كتنب:، صحيح مامـ، َُٔ/ٗ ْٕٓٓ :رقـ التكحيد، بنب كاهلل خمقكـ كمن تعممكف كتنب، ( صحيح البخنرمٓ)

 . ٖٗ/ُ ْٖ رقـ:بنب ككف االيمنف افضؿ االعمنؿ 
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چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
 لمؤمف له مكنسنةكا .(1)

ليؾ بعض اآلخرةا التكريـ في الدسنين ك كالداعية أخص بهذ، عسند اهلل تكريـ   عبلمنت كا 
 :هذا التكريـ

 :كمن في قكله تعنلى، حنطة بهـ عممنن كاإل عنمةالالمعية  ،معية اهلل تعنلى: ىاألول

 ژ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ
كالرعنية كهك معهـ بنإلعنسنة ، كمعية خنصة ألحبنبه كأكلينئه، (2)

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ: قنؿ تعنلى، (3)كالكفنية كالسنصر كالتأييد كالهداية كالتكفيؽ

چجب  حب
(4). 

إلى  مك ف يأأإلى  الداعية حكجأ كمن، نع عف المؤمسنيف كسنصرهـ كحمنيتهـلدفا: الثانية

چی  ی   ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب  يب  چ : كسنؼ ربه قنؿ تعنلى
(5). 

الذيف  هعبندعف يخبر تعنلى أسنه يدافع : -رحمه اهلل تعنلى-(6) ابف كثير منـقنؿ اإل

كقد بيف   ، (7)كسنصره بتأييده شرار ككيد الفجنرتككمكا عميه كأسننبكا إليه كيحفظهـ مف شر األ

                                                           

 . ُٖٓ عراؼ:األ( ُ)
 .ْالحديد: ( ِ)
    ؽ: عمر بف محمكد يحقت، أحمد بف عمي الحكميحنفظ بف مبشرح امـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ، لمعنرج القبكؿ ( ّ)

 .ِٖٓ/ْكيسنظر: تفاير ابف كثير  .َِٔ/ُ، ـ َٗٗ -هػ  َُُْ، ُط/الدمنـ،  –أبك عمر، دار ابف القيـ      
 .ُِٖالسنحؿ: ( ْ)
 .ّٖالحج: ( ٓ)
يؿ  القرية  مجيد ق فيَُٕهك الحنفظ ابك الفداء عمند الديف اامنعيؿ بف عمر بف كثير البصرم الشنفع كلدعنـ (6)

بصرل كصحب في دمشؽ الحنفظ المزسني كابف تيمية، اسنهت اليه ريناة العمـ في التنريخ كالحديث مف اعمنؿ 
ية كالسنهنية  في التنريخ، كتفاير القراف العظيـ،  اسنظر داق كله عدة مؤلفنت، اشهرهن البْٕٕكالتفاير تكفي عنـ

 .ُّٓ/ ُالبدر الطنلع لمشككنسني 
 .ٖٗ/ٕالبف كثير القرآف العظيـ اير تفيسنظر:  (ٕ)
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ڎ     ڌ  ڌچ: جؿَّ في عبلهقنؿ  هذا الضمنف في الحفظ مسنه لسنبيه  بيف  

 ڎڈ  

چ گ ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
(1). 

    ىئ ژ: التنـ مع جميع الكجكه قنؿ تعنلى كاألمف، حصكؿ البشنرة بكرامة اهلل: لثالثةا

 ژ  ىئ
: فأطمقهن هسنن ليعـ الخبر العنجؿ كاآلجؿ كلهـ األمف المقيد مثؿ قكله تعنلى، (2)

ژ  گ گ   ک ک ک  ک   ڑ ڑ ژ ژ
(3)

 من ياتقبمكسنه كالحزففسنفى عسنهـ الخكؼ م ، 
 آمفه ، اآلخرةك فنلمؤمف له األمف التنـ في الدسنين ، األمف كبذلؾ يتـ لهـ، عميهـ ىممن مض

كمن قنؿ ، (4)كله البشنرة الكنممة بكؿ خير، كآمف مف جميع المكنره، اخط اهلل كعقنبه مف

ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ: تعنلى

چڦ
، مطمئف السنفس، انر في طريؽ الدعكة كاثؽ الخطى ،فإذا أدرؾ الداعية هذا، (5)

، ككيؼ يخنؼ كقد أمسنه ربه؟ ككيؼ يقمؽ كهك يثؽ بكعد لي الهمةنهندئ البنؿ ع، السنفس
البد له مف عدة أمكر  اإليمنفكلكي يككف الداعية عظيـ  له كلعبنده المؤمسنيف،  اهلل

 .سنذكرهن في المطمب التنلي

                                                           

 .ّٔالزُّمىر: ( ُ)
 .ُّ:الصؼ( ِ)
 .ْٖ: األسنعنـ (ّ)
 . ُٖٕ/ُ، ـََِٔ، ّ/دار األسندلس، ط، لمنزف الفريج ،الرائد دركس في التربية كالدعكة( ْ)
 .ْٔيكسنس: ( ٓ)
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 المطمب الثاني
 باألدعمال القمبية اإليمانتحقيق دعمق 

 :اإليمنفكمف األعمنؿ القمبية التي تحقؽ عمؽ 

 .(1)ب كزكاؿ األخبلطائكهك مف الصفنء كزكاؿ الشك  ،:اإلخالص هلل تعالى :أولا 
ألسنهن خنلصة في صفة اهلل  بهذا االاـ؛ كاميت اكرة اإلخبلص، كأخمص هلل ديسنه أمحضه

ڤ  چ : قكله تعنلىمسنه ك  ،هلل عز كجؿبلفظ بهن قد أخمص التكحيد أك ألف الَّ ، تعنلى

ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  

چڇ
 كالمخًمصكف، المختنركفبنلفتح  فنلمخمىصكف، بنلكار صيفكقرئ المخمً ، (2)

صفية الفعؿ كقيؿ ت، (4)سنه بنلقصد في الطنعةفراد الحؽ ابحنإكهك . (3)المكحدكفبنلكار 
 .المخمكقيفعف مبلحظة 

 :خالص لماادعيةومن فوائا وثمرات اإل

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ : قنؿ تعنلى ،قبكؿ األعمنؿ -ُ

چڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ 
(5). 

، هنبضعيفاهلل هذه األمة  سنمن يسنصرإ»:  قنؿ راكؿ اهلل ،السنصر كالتمكيف -ِ
 .(6)«خبلصهـبدعكتهـ كصبلتهـ كا  

                                                           

 .ٗ/ُ،لمرازم  بنب خ ؿ، الصحنح مختنر ( ُ)
 ِْ :( يكاؼِ)
 . ُِِٕ/ِالبف مسنظكر   لانف العرب( ّ)
 . ُٓٓ/ُ، ـَََِ-قَُِْ، ٔ/مؤااة الرانلة، ط، صنلح العمييعبد المسنعـ ل، تهذيب مدارج الانلكيف( ْ)
 ٓ :البيسنة( ٓ)
كتبة بك غدة، مأانئي، تحقيؽ: عبد الفتنح السن حمد بف شعيب الخرانسنيأعبد الرحمف ألبي ، اسنف السنانئي( ٔ)

كقنؿ المحقؽ:  ْٓ/ٔ، ُِٖٕبنب االاتسنصنر بنلضعيؼ ،رقـق، َُْٔ ،ِ/حمب، ط–نت اإلابلمية بكعالمط
 لمن ظف اف له فضؿ عمى مف دكسنه. كهكعف مصعب بف اعد صحيح. 
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 كيسنظفه مف اآلفنت يهذبه اإلخبلصفإف ، كالغؿ كالخينسنةسنقنء القمب مف الحقد  -ّ
خبلص إ: ثبلث ال يغؿ عميهف قمب امرئ مؤمف»: قنؿ راكؿ اهلل  عف ابف ماعكد

فإف دعنءهـ يحيط مف ، كالمسننصحة ألئمة المامميف كلزـك جمنعتهـ، العمؿ هلل
 .(1)«كرائهـ

البحت فيجعمه عبندة أم يرتفع بنلعمؿ الدسنيكم ، قمب المبنحنت إلى طنعنت -ْ
ين : كفي بضع أحدكـ صدقة قنلكا»: قنؿ راكؿ اهلل  ،عف ابي ذر كمن جنء ، متقبمة

أرأيتـ لك كضعهن في حراـ أكنف : قنؿ؟ أيأتي أحدسنن شهكته كيككف له فيهن أجر، راكؿ اهلل
 .(2)«فكذلؾ إذا كضعهن في الحبلؿ كنف له أجر ،عميه كزر

لى أمرم إكككمت ، إظهنر العجز كاالعتمند عميهكهك  ،:تعالىالتوكل دعمى اهلل : ثانياا 
، بكفنءتهذا ااتكفنه أمره ثقة إ ،نن فبلسن كككؿ فبلفه ، ليه كاعتمدت فيه عميهإفبلف أم ألجأته 

 .(3)أك عجز عف القينـ بأمر سنفاه

المصنلح كدفع المضنر مف  ااتجبلب عتمند القمب عمى اهلل في هك صدؽ ا :كحقيقته
هك الثقة بنهلل كاإليقنف بأف  » : -رحمه اهلل-القرطبي  منـكقنؿ اإل، (4)اآلخرةالدسنين ك مكر أ

كهذا قكؿ  :قنؿ، ابنبفي الاعي فيمن البد مسنه مف األ  كاتبنع لاسنة سنبيه، قضنءه منض
ليه ذهب محققك، عنمة الفقهنء حؽ ااـ التككؿ عسندهـ مع لكسنه ال يات، الصكفية كا 

بؿ ، فإسنهن ال تجمب سنفعنن كال تدفع ضران ، ليهن بنلقمكبابنب كااللتفنت إالطمأسنيسنة إلى تمؾ األ
كمتى كقع مف المتككؿ رككف إلى ، كالكؿ مسنه كبمشيئته، الابب المابب فعؿ اهلل تعنلى

                                                           

 .ّْ/ٓ ،ِٓٓٔ رقـ: ، بنب تبميغ الامنع الترمذماسنف ( ُ)
 . ٕٗٔ/ِ ،ََُٔرقـ:  ،ف ااـ الصدقة يقع عمى كؿ سنكع مف المعركؼإبنب الزكنة،  كتنب:، ( صحيح مامـِ)
 .َْٗٗ/ٔلانف العرب البف مسنظكر: ( ّ)
 .ْٕٗ/ِ ،ّ/ط ،تحقيؽ شعيب األرسننؤكط، ( جنمع العمـك كالحكـ البف رجبْ)
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ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ  :قنؿ تعنلى .(1)   «  فقد اسنامخ عف ذلؾ االاـ ،تمؾ األابنب

ی  ی  ی  جئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئی

چحئ      مئ
كالمعمؽ عمى ، فشرط في إيمنف مف آمف أف يككف مف المتككميف، (2)

تككؿ كال، (4)عسند اسنتفنء التككؿ اإليمنفكهذا يدؿ عمى اسنتفنء ، (3)الشرط  يعدـ عسند عدمه
 .(5)سننبة هي العبندةكاإل، كالتككؿ هك االاتعنسنة، سنصؼ الديف فإف الديف ااتعنسنة كعبندة

الداعية لصفة التككؿ عمى اهلل في مكاجهة عقبنت الطريؽ كالمحف  كمن أحكج
 ، فقنؿ:في كتنبه كلهذا أمر اهلل به راكله  ؛الايمن مع قمة السننصر كالصديؽ، ؽيكالتضي

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ

چڻ
ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ          ٹچ :كقنؿ تعنلى، (6)

چڄ   ڄ
يجد في التككؿ ركسننن مكيسننن كحصسنن ن  اإلصبلحكصنحب الدعكة كمريد ، (7)

، فهك يسنتصر بنهلل سنس كالجفمكاجهة طكاغيت الكفر كشينطيف اإل مسنيعنن يمكذ به في
قنؿ ، (8)فمف يغمب أبدان كلف يفتقر أبدا ،كمف كنف هذا شأسنه، بنهلل كياتغسني بنهللكياتعز 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ    چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍچ : تعنلى

چک  ک
(9). 

                                                           

 . ُٖٗ/ْ ،( الجنمع ألحكنـ القرآف لمقرطبيُ)
 . ِّ( المنئدة: ِ)
 .ُْٕٔ/ّ ،كاع راجع في ظبلؿ القرآف ايد قطبكلمت، ٖٓ/ِالبف كثير القرآف العظيـ  ( تفايرّ)
 .ُْٔ/ِ لصنلح العمي تهذيب مدارج الانلكيف( ْ)
 .ُِٗ/ِسنفس الانبؽ: ( ٓ)
 .ُِّهكد: ( ٔ)
 . ٖٓالفرقنف: ( ٕ)
 .ٖٓ/ِلمنزف الفريح الرائد دركس في الدعكة كالتربية  ( يسنظر:ٖ)
 . َُٔآؿ عمراف: ( ٗ)
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 :في اآلتي لماادعية  وىنا تظير فضيمة التوكل

يدخؿ »: قنؿ سنبي اهلل  (1) عف عمراف بف حصيف .دخكؿ الجسنة بغير حانب -ُ
هـ الذيف ال »: قنؿ؟ كمف هـ ين راكؿ اهلل: قنلكا «حانبالجسنة مف أمتي ابعكف ألفنن بغير 

كقد ذكر الحؽ ابحنسنه صفنت أهؿ الجسنة ، (2)«كعمى ربهـ يتككمكف يكتككف كال ياترقكف

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک      گ  گگ  چ  :فقنؿ

چگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
(3). 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  چ : قنؿ تعنلى، التككؿ ابب لمحبة اهلل -ِ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  

چڃ  ڃ  چ
(4). 

ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   چ : لمتككمكف في حمنية اهلل كرعنيته كحفظه ككفنيته قنؿ تعنلىا -ّ

چۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ 
كلهذا  ؛(5)

كمن قنؿ تعنلى ، حابسنن اهلل كسنعـ الككيؿ: عسند خكفهـ مف كيد عدكهـ بقكلهـ المتككمكف يمهـ

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ : عسنهـ

چجب  حب
(6). 

                                                           

اامـ عنـ خيبر كغزا مع الكعبي،  عبيد بف خمؼ بسنعبد سنهـ بف كعب بف عمر الخزاعي هك عمراف بف حصيف بف   (1)
ككنف مجنب الدعكة تكفي   بعثه ايدسنن عمر الى البصرة ليفقه السننس، ككنف مف فضبلء الصحنبة مع السنبي

 .ِٗٔ/ ْق كاه فيهن عقب ، يسنظر  ااد الغنبة في تميز الصحنبة  ِٓبنلبصرة عنـ

 . ُٕٗ/ُ،  ُِٖرقـ:بنب الدليؿ عمى دخكؿ طكائؼ الجسنة بغير حانب ب، ؾ االيمنف، ( صحيح مامـِ)
 . ٗٓ، ٖٓالعسنكبكت: ( ّ)
 ُٗٓآؿ عمراف: ( ْ)
 .ّالطبلؽ: ( ٓ)
 .ُْٕ، ُّٕآؿ عمراف: ( ٔ)
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الحؽ ابحنسنه  بنطبلعهي دكاـ عمـ العبد كتيقسنه  المراقبةك ، :المراقبة والخشية: ثالثا
، ثمرة عممه بأف اهلل ابحنسنه رقيب عميه سننظر إليه انمع لقكلهكهي ، عمى ظنهره كبنطسنه

معزؿ عف حنؿ أهؿ كالغنفؿ عف هذا  ب، كهك مطمع عمى عممه كؿ كقت ككؿ لحظة

ک  ک  ک  ک      گ     چ :قنؿ اهلل تعنلى، (1)؟فكيؼ العنرفيف؟ نؿ المريديففكيؼ بح، البداينت

چگ
چڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  ڦچ: كقنؿ ابحنسنه، (2)

كفي حديث ، (3)
أف تعبد اهلل كأسنؾ تراه فإف »: عف اإلحانف فقنؿ "أسنه اأؿ السنبي : جبريؿ عميه الابلـ

بقمبه أف اهلل مطمع فنلمراقبة أف يصير الغنلب عمى العبد ذكره ، (4)«لـ تكف تراه فإسنه يراؾ
 .(5)كيهنبه في كؿ كقت فيخنؼ اطكات عقكبته في كؿ سنفس، عميه عمى الدكاـ

بعممه أف : قنؿ؟ عف المحظكراتبمن ياتعيف الرجؿ عمى غض بصره : بعضهـ ئؿاي 
 .(6)رؤية اهلل تعنلى انبقة عمى سنظره ذلؾ المحظكر

، العميـ، الاميع، الحفيظ، )الرقيب -ابحنسنه  - اهلل أامنءالتعبد ب: كالمراقبة هي
قتضنهن حصمت له كتعبد بم امنءهذه األفمف عقؿ ؛ المحصي(، الشهيد، البصير، الخبير

 المراقبة.

                                                           

 .ٓٔ/ِ ( تهذيب مدارج الانلكيفُ)
 . ِٓحزاب: ( األِ)
 . ْ( الحديد: ّ)
   . ّٔ/ُ، ٖ رقـ:كالقدر  ابلـبنب معرفة اإليمنف كاإل، ؾ االيمنف،  ( صحيح مامـْ)
 . َٓٓ/ٓ ،العبيكنف مكتبة ،ِ/ط المصرية، الكتب دار العفنسني، حايف محمد لايد الهمة، عمك فيصبلح األمة ( ٓ)
 . َٓٓ/ٓالانبؽ: المصدر ( ٔ)
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 المطمب الثالث
 الاادعية بالتصال الوثيق باهلل رب العالمين القائاإدعااا

ذكنر كالمداكمة عمى السنكافؿ كاألفرائض كاالاتكثنر مف إقنمة ال بهن كالمقصكد
 .االاتغفنر

، يتقكل به الداعية ألف العبندة زاده  ؛:دعمى الصموات مع النوافلالمحافظة : أولا 
 كأدائهن، كتبكيره إليهن، فنلصبلة صمة بيسنه كبيف مكاله فبلبد مف تميزه في حرصه عميهن

كله قدكات انلفة مف ، كشهكدهن مع الجمنعة، بشركطهن كأركنسنهن كخشكعهن كتطكليهن
كالربيع بف  .من فنتته الصبلة في جمنعة أربعيف اسنة (1) فاعيد بف المايب ،أصحنب الهمـ

امع حي عمى : إسني أفممن ركجع في ذلؾ قنؿ، كنف يقند إلى الصبلة كبه الفنلج )(2)ثـ خي
كليت شعرم كيؼ يككف داعية مف تخمؼ  ،(3)ف تأتكهن كلك حبكان ، فإف ااتطعتـ أالصبلة

دائهن  جر كالعصر كالعشنء مع من كرد في أايمن الفالعف الصبلة في الجمنعنت 
ككنف بعض الامؼ ، (4)كمن جنء في فكاتهن مف اإلثـ كالكزر ،خصكصنن مف تعظيـ األجر
في هذا يطكؿ كالتفريط فيه مف بعض ف األمر كالحقيقة أ (5)إذا فنته صبلة الجمنعة بكى

د المحنفظة عمى الفرائض كالبد لمداعية مف حظ مف قينـ الميؿ بع ،الدعنة كثير كخطير
                                                           

هك ابك محمد اعيد بف الايب بف حزف بف ابي كهب المخزكمي القرشي، االمنـ العمـ عنلـ اهؿ المديسنة كايد  (1)
اسنظر اير اعبلـ  ،قْٗاسنة  كبنر الصحنبة تكفي بنلمديسنة مفالتنبعيف كلد لاسنتيـ مضتن مف خبلفة عمر، امع 

 ُِٕ/ ْلمذهبي  السنببلء 

كاراؿ عسنه كركل عف ابف  الربيع بف عنئذ ابك يزيد الثكرم، االمنـ القدكة العمـ العنبد الككفي، ادرؾ زمنف السنبي  (2)
ماعكد كلـ يكف له اذف الحد ،قنؿ عقبلء الرجنؿ، ككنف يدخؿ عمى ابف  ماعكد كابكايكب االسنصنرم، كيعد مف

كنف يعد مف المخبتيف لـ يكف يتكمـ بأمكر الدسنين، اسنظر اير « ألحبؾ  ينابن يزيد لك راؾ السنبي عسنه ابف ماعكد:
 ِٖٓ/ ْ لمذهبي اعبلـ السنببلء

ٍعبدى، بف معنذ بف حبنف بف أحمد بف حبنف بف محمدالفضبلء  كسنزهة العقبلء ركضة ( ّ)  الدارمي، حنتـ، أبك التميمي، مى
 .َّٕ/ُ ،  بيركت – العممية الكتب دار الحميد  عبد الديف محي محمد: ، تحقيؽالبياتي

 . ْٖٔ/ُالانبؽ المصدر ( ْ)
 . ّْٔ/ُتهذيب مدارج الانلكيف ( ٓ)
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ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ﮲  ﮳  چ : قنؿ تعنلى، األصؿ فنلفريضة

چ ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸
(1)، 

المراد بنلصبلة هسنن الصبلة المفركضة فنلظرفنف ظرفنف : قنؿ ابف عنشكر رحمه اهلل 
  التي أمر اهلل فيهن راكؿكمف اآلينت  ،(2)إلقنمة الصبلة المفركضة كقد يتبعهن الاسنة

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڤ   ڦ چ :قكله تعنلى ،بإقنمة الصمكات الخمس

چڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ
(3). 

كقد أجمع المفاركف عمى أف المراد بهذه اآلية  : -رحمه اهلل  -الشككنسني منـقنؿ اإل
 .(4)الصمكات المفركضة

كاسنشرح صدره ، بإقنمة صبلة الفريضة كحنفظ عميهن كتعمؽ قمبه بهن  كقد التـز السنبي
قرة عيسني  تكجعم»:  كقنؿ (5)«أقـ الصبلة أرحسنن بهن، ببلؿين »:  لهن حتى قنؿ لببلؿ
 .(6)«عيسني في الصبلة 

عبر   كلقد أعد اهلل سنبيه، ة الركحيةاعيالدفإسنه مف أهـ مقكمنت ، قيام الميل: ثانياا 

ٺ  ٺ     ٺ     ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀچ : ابحنسنهفقنؿ  ،قينـ الميؿ

چ ٺ  ٿ  ٿ    ٿ
كااتمر ، كقد كنف سنزكؿ هذه اآلينت المكية في أكائؿ عهد السنبكة، (7)

مع أف الصحنبة صمكا معه حكالن كنمبل كمن تبيف ، دكف أمته قينـ الميؿ كاجبنن في حقه 

                                                           

 . ُُْ( هكد: ُ)
 . ُٕٗ/ُِالتحرير كالتسنكير البف عنشكر ( ِ)
 .ٖٕ( اإلاراء: ّ)
 .ّٖٓ/ّ ( يسنظر: فتح القدير لمشككنسنيْ)
 . ِِٔ/ٓ، ْٖٗ رقـ:األدب، بنب صبلة العتمة  تنب:ك، ( اسنف أبي داكدٓ)
 كفي ركاية كجعمت.  .ِٕ/ٕ ، ّْٗٗ رقـ:ب ،عشرة السنانء تنب:ك ،( اسنف السنانئئ)
  ْ-ُالمزَّمؿ: ( ٕ)
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 ممتثبل من أمر اهلل  ككذلؾ كنف راكؿ اهلل: -رحمه اهلل -قنؿ ابف كثير، (1)في األحنديث
 .(2)كقد كنف كاجبن عميه كحده، تعنلى به مف قينـ الميؿ

ڇ  ڇ  ڇ     چ   چ :تعنلىاهلل  قنؿ، يةفي أكثر مف آ  كقد تكرر األمر لمسنبي

چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ
(3). 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ : كأكضحت اآلينت الحكمة مف قينـ الميؿ بقكله تعنلى

چڄ
 ، إف في قينـ الميؿ تزكية كتصفية لارؾ »:-اهلل رحمه –قنؿ ابف عنشكر ، (4)
كالمقصكد أف  »:-رحمه  اهلل –كقنؿ ابف كثير ، (5)  « الممكية بؾ إلى المراقي كارتقنءن 

كأجمع لمخنطر في ، كأجمع عمى التبلكة، ئة بيف القمب كالمانفطقينـ الميؿ هك أشد مكا
  « صكات كأكقنت المعنشالسننس كلغط األالسنهنر كقت اسنتشنر مف قينـ القراءة كتفهمهن  أداء

كهكذا فإف لقينـ الميؿ مف األارار كالفكائد التي يجسنيهن العبد مف الراحة السنفاية من ال  .(6)
لمرجنؿ كتثبيت لمقمكب  إعدادبؿ إسنه ، إال أهؿ القينـ أسنفاهـ يتاع المقنـ لذكره كمن ال يدركه

عمى اسنتصنر ذكم العزائـ  عمى هكل السنفس كهك دليؿ ، اإليمنفعمى الحؽ كزيندة في قكة 
كعبلمة إيثنر العبد لمرضنة اهلل عمى ، كدليؿ تعمؽ القمب بنهلل كالشكؽ إليه، كالسنـك كالراحة

الركحي لمداعية ليكاجه الكاقع بسنفاية قكية  عدادكهك أكؿ مراحؿ اإل، رغبنت الذات كالهكل
 عسندمن كنف يتعبد بغنر حراء   بنلدعكة بمثؿ هذا قبؿ التكميؼ كقد أعد اهلل سنبيه ، متألقة

 ... أخرل كجهة فتحكلهن البشرية الحينة كاقع في تؤثر أف لهن يراد ركح ألم بد كال؛ 

                                                           

 . ُِٓ/ُ ، ْٕٔرقـ: بنب صبلة الميؿ كمف سننـ عسنهنصبلة المانفريف  تنب:ك ،صحيح مامـ  ( ُ)
 . ّْٔ/ْالبف كثير تفاير القرآف العظيـ ( ِ)
  ٕٗ( اإلاراء: ّ)
  ٔ( المزَّمؿ: ْ)
 . ِِٔ/ِٗالتحرير كالتسنكير البف عنشكر: ( ٓ)
 .ْْٔ/ْ آف العظيـ البف كثيرتفاير القر ( ٔ)
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 كضجة األرض شكاغؿ عف كاسنقطنع الكقت، بعض كعزلة خمكة مف الركح لهذه بد ال
 .الحينة تشغؿ التي الصغيرة السننس كهمـك الحينة، كهمكـ الحينة،

  األرض، كجه كتغيير الكبرل، األمنسنة لحمؿ يعده كهك  لمحمد اهلل دبر كهكذا
أهؿ   كقد كصؼ اهلل ،(1) إلى اهلل بغنر حراء المينلي ذكات العدد كمن ثبت عسنهيتعبد 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  چ  :فقنؿ ،كهك اإلحانف اإلابلـبأعمى مراتب  القينـ

چژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک
عف أبي ف، عمى ذلؾ سنصَّ  أف السنبي يكفيك ، (2)

كفي  ،(3)«أفضؿ الصبلة بعد الفريضة صبلة الميؿ »:  : قنؿ راكؿ اهللقنؿ، هريرة 
كهي أقرب ،  صبلة الميؿ يكثر الاجكد كيطكؿ كهذا ممن يقرب كيحبب العبد إلى ربه

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گچ: خبلص كاسنتفنء دكاعي الرينء قنؿ تعنلىإلى اإل

ہ  ہ      ہ   ھ  ھ       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

چھ
أعددت : قنؿ اهلل تعنلى»: قنؿ  عف السنبي كفي الحديث عف أبي هريرة ، (4)

قنؿ أبك  ،«كال خطر عؿ قمب بشر ،كال أذف امعت ،يف رأتعبندم الصنلحيف من ال لع

  چہ  ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڻچكاقرأكا إف شئتـ : هريرة
(5). 

كهك قكت ، كمف مسنعه عزؿ ،عطيه اتصؿمسنشكر الكالية الذم مف أي  كهك ،الذكر: ثالثاا 
 التي إذا تعطمت كعمنرة دينرهـ، ان جاند لهن قبكر ن صنرت األقمكب القـك الذم متى فنرقه

                                                           

 .ٓٓص:  ،المختـك الرحيؽ: يسنظر( ُ)
 .ُٔ، ُٓالذارينت: ( ِ)
،بنب فضؿ صـك  الصينـ  كتنب:صحيح مامـ: ( ّ)  . ُِٖ/ِ ،ُُّٔ رقـ:بالمحـر
 .ُٕ،ُٔالاجدة: ( ْ)
،  ؾ الجسنة كصحيح مامـ ،ُُٖ/ْ، ِّْْ رقـ: بنب منجنء في صفة الجسنة تنب بدء الخمؽك ،صحيح البخنرم( ٓ)

 . ُِْٕ/ْ، ِِْٖ رقـ:بكسنعيمهن، بنب الجسنة 
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، القمكباقنمهـ الذم متى فنرقهـ اسنتكات مسنهـ كهك دكاء أ، ران بكا تصنر  مف الذكر
 :كلهذا؛ (1)كالابب الكاصؿ كالعبلقة التي كنسنت بيسنهـ كبيف عبلـ الغيكب

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  چ  :قنؿ تعنلىأمر اهلل بنلذكر الكثير دكف تحديد  -ُ

چجئ
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ   چ، كقنؿ تعنلى: (2)

چەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ
(3). 

ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  چ كتعنلى:ابحنسنه  قنؿف، عمؽ الفبلح به -ِ

چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
(4). 

گ  چ:  اهلل قنؿ األلبنبكهـ ألكا ، بنآلينت أهؿ االسنتفنع أهؿ الذكرأف  -ّ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
(5). 

السننفع كمن يدخؿ الذكر المطمؽ يدخؿ فيه الصبلة كتبلكة القرآف كتعممه كتعميمه كالعمـ 
ال يسنبغي له أف " اإلابلـحنمؿ القرآف حنمؿ راية  :كقيؿ، (6)فيه التابيح كالتكبير كالتهميؿ

خبلصة أف التميز كال، كال يمغكا مع مف يمغكاهك يمهك مع مف يمهك كال ياهك مع مف يا
البرهنف انف كال قكة ذ ليس السنجنح بفصنحة المأابنب سنجنح الداعية؛ إ ي مف أعظـاإليمنسن

ف الشؾ أك ، عكاف بؿ مع ذلؾ كقبؿ ذلؾ بتكفيؽ اهلل الذم يخص به أكلينءهكال كثرة األ
                                                           

 .ّٕٓ/ِلصنلح العمي  لانلكيفتهذيب مدارج ا( ُ)
 . ُْاألحزاب: ( ِ)
 .َِٓاألعراؼ: ( ّ)
 .ْٓاألسنفنؿ: ( ْ)
 . ُِٗ :ؿ عمرافآ( ٓ)
 بف رجب بف أحمد بف الرحمف عبد الديف زيف، لالكمـ جكامع مف حديثنن  خمايف شرح في كالحكـ العمـك جنمع ( ٔ)

 ،ِ، ط/الابلـ دار ،السنكر أبك األحمدم محمد: تحقيؽ، الحسنبمي الدمشقي، ثـ البغدادم، الاىبلمي، الحاف،
  .ِٔٓ/ِ ـ ََِْ - هػ ُِْْ
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بنهلل أعمؽ ابيمه البد أف يككف شعكرهـ  إلىأكقنتهـ هلل لدفع السننس  اكفيكر   الذيف الدعنة
يجنبية كليس كالمطمكب ركحنسنية إ،  كارتبنطهـ به أكثؽ كشغمهـ به أدـك كرقنبته له أكضح

التفنعؿ مع الحينة كمن فيهن مف همـك  عف راد بعيدان ك عمى العبندات كاأل. ترتكز اسنعزالية
شينء كيحدد يراقب األ يكميٌ  هـٌ يعيش مع عقيدته ك ركحنسنية إيجنبية تجعؿ الداعية ،كمعنسننة

 .(1)مكقفه مسنهن

الجنسنب العسننية بهذا ي ، فيةاإلابلمحظ اليكـ تقصير بعض الدعنة كالجمنعنت كالمبل
كالمطمكب التكازف ، العسننية بنلجكاسنب الفكرية كالايناية كغيرهن تضخـ اببالمهـ، كال

عطنء كؿ جنسنب حقه مف االهتمنـ  بحيث ال يطغى جنسنب عمى آخر، كالشمكلية كا 
فنلمطمكب التكنمؿ كالتكازف، كتبقى ركحنسنية الداعية هي الكقكد المحرؾ له، كالدافع له 

مف هذه االمكر، يصبح كنلتنجر الذم  فنلقنئد الداعيةٌ إذا قؿ رصيده الجر مف اهلل،ابتغنء ا
يفمس كفنرؽ بيسنه كبيف مف يسنفؽ مف االربنح، كهذه االمكر  يسنفؽ مف رأس المنؿ ارعنف من

 هي اربنح القنئد الداعية..

  

                                                           

 .ٖٓ ق  ص:ُُْٕ، لعمي عمر بندحدح، السندكة العنلمية لمشبنب اإلابلمي، جدة، مقكمنت الداعية السننجح( ُ)
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 نثانياملبحث ا

  نهداعية نهقائد اإلعداد انعهمي

 وفيو ثالثة مطالب

 لماادعية لمقائا ول: أىمية العمم وثمرتوالمطمب األ            
 لماادعية لمقائا الثاني: أىم ادعائم الفيمالمطمب            

 والثقافي العممي بالرصيا اإلدعاااالمطمب الثالث:           
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 :توطئة

إال فهي ال تحصؿ  ،فضمهناهلل اشرؼ مقنمنت العبد كأجمهن كأ إلىإذا كنسنت الدعكة 
طمب كجد فيه  من فضؿالذم يدعكا به كاليه، فنلعمـ أشرؼ من رغب فيه الراغب كأبنلعمـ 

 .(1)سنفع من اكتابه كاقتسننه الكنابالطنلب كأ

حيث يككف عنمبل  البد لمداعية مف عدته مف العمـ الذم يعمـ به مراد اهلل ذان إ
سنبن تجم، الخيرات مكاظبن عمى الطنعنت ك مبتعدا عف المحرمنت إلىمانرعن بنلكاجبنت 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ ، لممكركهنت

چڎ
كمف  ،كمف تمنـ العمـ ااتعمنله، ال ارتحؿكا  جنبه كالعمـ يهتؼ بنلعمؿ فإف أ، (2)

المطنلب  ؿسنكضح ذلؾ بنلسنابة لمداعية مف خبلف نـ العمؿ ااتقبلله كمف هسنن يمكف أتم
 :(3)تيةاآل

 

 

                                                           

 دار، بنلمنكردم الشهير البغدادم، البصرم حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحاف ألبي ،كالديف الدسنين أدب( ُ)
 .َْ:ص ،ـُٖٔٗ ،الحينة مكتبة

 ُْٖ  :سنعنـألا( ِ)
 .ٖٓ،ْٖ:ص لممنكردم، كالديف الدسنين أدب (ّ)
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 األولالمطمب 
 لماادعية لمقائا أىمية العمم وثمرتو

األخذ بنلعمـ هك األخذ بنلبداية الصحيحة إذ العمـ مقدـ عمى العمؿ كمن في قكله 

مث  ىثيث  حج  مج  جح  ىت  يت  جث     يب  جت     حت     خت   مت  چ: تعنلى

چمح
(1). 

ذا كنف ابؽ العمـ ألم عمؿ ضركرم فإسنه أشد ضركرة كا  ، فقدـ العمـ عمى العمؿ
ف يككف ديف مسناكب إلى رب العنلميف فيجب أألف من يقكـ به مف ال ؛اهلللمداعي إلى 

فإذا فقد العمـ  ،الداعي عمى بصيرة كعمـ بمن يدعك إليه كبشرعية من يقكله كيفعمه كيتركه
بلـز له كنف جنهبل بمن يريده ككقع الخبط كالخمط كالقكؿ عمى اهلل كراكله بغير لالمطمكب ا

فانده أكثر مف إصبلحه فعهعمـ فيككف ضرره أكثر مف سن ية ركز عميهن كهذه البدا.(2)كا 

ۇئ  ۆئ   ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ ې  ى      چ :قكله تعنلىب القرآف ب

چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی
جعؿ اهلل األمة .(3)

التفقه في الديف لئبل يسنقطع  كعمى األخرل ،حداهمن الجهند في ابيمهجب عمى إأك ، فرقتيف
عمى طمب العمـ فيتغمب الكفنر عمى  كال يتكافركا، الشريعة جميعهـ عف الجهند فتسندرس

ية في كاآل"، كافر لطمب العمـ، افر الجهند: كيككف الافر سنكعيف" :قنؿ الشككنسني .الممة
ذ قد كنف مف مقنصد " :–رحمه اهلل - كقنؿ ابف عنشكر.(4)مشركعية الخركج لطمب العمـ كا 

أذهنف بث عمكمه كآدابه بيف األمة كتككيف جمنعنت قنئمة بعمـ الديف كتثقيؼ  اإلابلـ
 كأف ليس حظ القنئـ ،المامميف كي تصمح ايناة األمة عمى من قصده الديف

                                                           

 .ُٗمحمد: ( ُ)
 .ِّٔ ، ص:عبد الكريـ زيدافل أصكؿ الدعكة( ِ)
 .ُِِالتكبة: ( ّ)
 .ْْٕ/ِلمشككنسني  فتح القدير (ْ)
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بكاجب التعميـ دكف حظ الغنزم في ابيؿ اهلل مف حيث أف كميهمن يقكـ بعمؿ لتأبيد  
 .(1)"الديف

ٱ  چ  :فقنؿ تعنلى ،أمر اهلل بنلرجكع إليهـ في السنكازؿ كمانئمتهـ عف الحكادثكقد 

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ
  :كقنؿ تعنلى، (2)

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ

چڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ
(3). 

مف امؾ طريقن يمتمس فيه عممن اهؿ اهلل  »: عسنه   (4)ابي الدرداءكفي حديث 
ف المبلئكة لتضع أجسنحتهن رضن لطنلب العمـله طريقن إلى الجسنة  ف العنلـ ليا، ك كا  تغفر كا 

ف فضؿ العنلـ عمى له مف في الامكات كمف في األرض كالحيتنف في جكؼ المنء كأ
ف العممنء كرثة األسنبينء كأف األالكك العنبد كفضؿ القمر ليمة البدر عمى انئر  سنبينء اكب كا 

كهذا أانس ، (5)«لـ يكرثكا ديسننرا كال درهمن كاسنمن كرثكا العمـ فمف أخذ به أخذ بحظ كافر
البد مسنه حتى يجد السننس عسند الداعية إجنبة التانؤالت كحمكال لممشكبلت بؿ هك العدة 

كمتقسنن ، الشبهنت قسننع كتفسنيدعمى اإل التي يعرؼ بهن السننس أحكنـ الشرع كبه يككف قندرا

                                                           

 .ٗٓ/ُُ التحرير كالتسنكير البف عنشكر( ُ)
 .ّْ: السنحؿ( ِ)
 .ّٖ :السنانء( ّ)
بف ثعمبة مف بسني الحنرث بف الخزرج.  أبك الدرداء اامه عكيمر بف ثعمبة بف زيد  كيقنؿ عكيمر  ابك الدرداء عكيمر(4)

 بف قيس بف زيد. ]كقيؿ: عكيمر ابف ثعمبة بف عنمر بف زيد بف قيس  
منت بعد صفيف اسنة ثمنف أك تاع كثبلثيف. كاألكثر كاألشهر كاألصح عسند أهؿ الحديث أسنه تكفي في خبلفة عثمنف 

 عسنه بعد أف كاله معنكية قضنء دمشؽ. ]كقيؿ: إف عمر رضي اهلل عسنه كاله قضنء دمشؽ.  االاتيعنب رضي اهلل
 ( :ُِِٕ/  ّفي معرفة األصحنب )

، كقنؿ ْٖ/ٓ ،. كفي اسنف الترمذمُّٕ/ّ،  ُّْٔرقـ:  ،الحث عمى طمب العمـ ، بنب ؾ العمـ، ،بي داكدأاسنف ( ٓ)
 بصحته.  شنكر محمكد :عسنه حاف، كحكـ المحقؽ
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ذا سننؿ الداعية حظه مف العمـ ، (1)كمبدعن في التكجيه لحقنئؽ الديف، العرضاامكب في  كا 
يتحرؾ سننشرا عممه انعين بيف السننس ، كامؾ مامؾ طمبة العمـ فإسنه يككف سنبراان يهتدل به

كيبصركف ، بكتنب اهلل المكتىكيككف ممف يحيكف ، سننعين عميهـ الغفمة كالفاند، نإلصبلحب
، فمن أحاف ه قد هدكهئبسنكر اهلل أهؿ العمى فكمف قتيؿ إلبميس قد أحيكه ككـ مف ضنؿ تن

 اسنهـ يدلكف الخمؽ عمى الخنلؽ كيكفيهـ ،  أقبح السننس عميهـمن ك ، ثرهـ عمى السننسأ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ  فمهمن قيؿ في حقهـ مف مدح فهك قميؿ، قنؿ تعنلى:

كالداعية صنحب الرصيد العممي الكااع ياتطيع  (2) چڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  
أف يخنطب كؿ قكـ بمن يفهمكف، فإف كنف مع اهؿ العمـ كنف كبلمه عمى مقنـ فهمهـ، في 

ف كنف بيف أهؿ المانئؿ الت ي تشكؿ كتحتنج الى سنقنش كتكضيح مف أهؿ العمـ، كا 
التخصصنت العممية، خنطبهـ بحقنئؽ القرآف الكريـ العممية، كحقنئؽ الاسنة السنبكية في هذا 
المجنؿ، كأف كنف بيف طمبة العمـ حثهـ عمى الهمة العنلية كطرؽ لهـ من يحفزهـ كيعمى 

ة االمكر ذكرهـ بنهلل كاليـك اآلخر كرقؽ قمكبهـ همتهـ في هذا المجنؿ، كأف كنف مع كال
سنحك الرعية كأداء االمنسنة فيمن كلكا عميهـ، كأف كنف بيف اصحنب الحرؼ كالصسننعنت 

تكتاب بركة الرزؽ كالعمر؟ ، ككيؼ  ذكرهـ بمسنزلة التنجز الصدكؽ األميف عسند اهلل 
، مف اقنـ الصمكات كايتنء كاف كنف بيف عكاـ المامميف ذكرهـ كعممهـ الفرائض كالكاجبنت

الزكنة كالصـك كالحج كعبندات االابلـ بشركطهن كاركنسنهن، مسنكعن بيف اامكب الترغيب 
كالترهيب، كالتشكيؽ لمعبندة كظرب االمثمة لذلؾ مف اير الصنلحيف، ككؿ هذا ال يأتي إال 

رته الذم بعمـ غزير كتجربة كااعة في الميداف، فنلداعية العمـ كنلتنجر المكاع في تجن
كؿ مف يزكره يرغب في الشراء  ياتطيع عرض تجنرته بأامكب جذاب كمهسنية عنلية تجعؿ

 مسنه .

                                                           

 .ْٓ ح، ص:مقكمنت الداعية السننج( ُ)
 .33فصلت:   (2)
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 المطمب الثاني
 لماادعية لمقائا أىم ادعائم الفيم

 :هؿ العمـ اثسنتنفأكأهمهن في سنظر 

كلقد أجنب القرآف عف  :فيم الاادعية غايتو في الحياة ومركزه بين البشر: ىاألول
 : في الحينة فجعؿ السننس صسنفيف سنانفمنهي غنية اإل

ٱ  چ : قنؿ تعنلى ،ن غنية أخرلهيتهـ األكؿ كالشرب كالتمتع كليس لهـ كراءنغ: األكؿ

 ٺ  ٺ  ٿ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ

چٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ
ال في الصكر ال يختمفكف عسنهن إ هـ كنلدكاب كالبهنئـف، (1)

ال في دخكؿ، كالشكؿ  .السننر كا 

سنهـ خمقكا لعبندته ابحنسنه كأسنهـ أ، عرفكا الحقيقة كالغنية كهـ الذيف: الصسنؼ الثنسني

چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ : إليه راجعكف قنؿ تعنلى
يتهـ عبندة اهلل نفغ، (2)

بفعؿ الخير كهداية الحينرل  ضر كعمنرة األ في ابيمه كالدعكة إليهكمسنهن الجهند ، كحده
إلى الحؽ كقيندتهـ إلى دركب الحينة تمؾ غنيتهـ في الحينة كهي ابتغنء مرضنة اهلل كحده  

 .(3)جبلله جؿَّ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ :قنؿ تعنلى ،:اآلخرةالتجافي دعن اار الغرور والتعمق ب: الثانية

چٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ
ال شيء أفاد لقمب الداعية مف  .(4)

يثنرهن عمى ، كالرككف إليهنالتعمؽ بنلدسنين  كهيهنت لقمب مريض أف يقكل عمى ، اآلخرةكا 
                                                           

 .ُِ :محمد( ُ)
 .ٔٓ: رينتاالذ( ِ)
 .َّّ،عبد الكريـ زيدافلأصكؿ الدعكة ( ّ)
 .ٓ: فنطر ( ْ)
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 تيقف زكاؿج بالعبل، فمن هك العبلج لتخميص القمب مف أار الدسنين، اهلل ىمهنـ الدعكة إل
، عمى الدسنين اآلخرةثـ يقنرف بيف األمريف فيؤثر ، كبقنئهن اآلخرةقيف لقنء الدسنين كمفنرقتهن كي

چ ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹ چ  :قنؿ تعنلى
 ڃچ: كقنؿ تعنلى. (1)

چڇ چ چ چ  چڃ ڃ
، كأف يحضر في ذهسنه هذا الذم تيقسنه كهذه الغنية، (2)

 لدسنينحتى يحس بنلغربة في هذه ا مؿكطكؿ األ بؿ البد مف قطع التاكيؼنرهن كااتحض
ٍبدً  عىفٍ  .كأف قد يرحؿ عسنهن أية انعة ن المَّهي  رىًضيى  عيمىرى  ٍبفً  المَّهً  عى سٍنهيمى ذى : قىنؿى ، عى  رىايكؿي  أىخى

مَّى المَّهً  مىٍيهً  اهللي  صى مَّـى  عى اى سٍنًكًبي كى نًبري  أىكٍ  غىًريبه  كىأىسنَّؾى  الدُّسٍنيىن ًفي كيفٍ »: فىقىنؿى ، ًبمى  «اىًبيؿو  عى
كىنفى  بىنحى  تىسٍنتىًظرً  فىبلى  أىٍماىٍيتى  ًإذىا»: يىقيكؿي ، عيمىرى  اٍبفي  كى ذىا، الصَّ ، المىاىنءى  تىسٍنتىًظرً  فىبلى  أىٍصبىٍحتى  كىاً 
ذٍ  ًتؾى  ًمفٍ  كىخي ًمفٍ ، ًلمىرىًضؾى  ًصحَّ يىنًتؾى  كى ٍكًتؾى  حى  .(3)« ًلمى

كأقبؿ عمى ، ه مف امكمهنكأفرغ من في قمب، ف التعمؽ بنلدسنينفإذا تخمص الداعي م
قبنالن  كجد، كأحس بغربة شديدة في الدسنين اآلخرة عمى مراضي ربه  ان شديد خفة في ركحة كا 

كعمى رأاهن الدعكة إليه كهداية الحينرل مف عبنده ال يعيقه تعب كال سنصب كال ألـ كال افر 
 :كعبلمة هذا خصمتنف ،(4)كال بذؿ كال تضحية

فبل  ،عميه إال اهلليصبح حرا ال امطنف ، فغير اهللإحداهمن: التحرر مف عبكدية 
 .كال يأمف إال بنهلل ،كال يطمب إال مف اهلل ، كال يذؿ إال هلل،يخنؼ إال اهلل

فبل يخفى كـ أذؿ الحرص أعسننؽ الرجنؿ ككـ يشغؿ السننس حب المنؿ ككـ بنع أسننس 
ألف في  ؛مف هذا ءأمن الداعية فبل يتأثر بشي، كخنسنكا أمتهـ كتسنكركا لمنضيهـ ،مبندئهـ

: جؿ كعبل قنؿ في كتنبه أف األرزاؽ مسنه ابحنسنه  يقيف بمن عسند اهلل كيقيف بقكؿ اهلل قمبه

                                                           

 .ٕالسنانء: ( ُ)
 .ٔٗالسنحؿ: ( ِ)
 صححه األلبنسني. .ٕٔٓ/ْ، ِّّّ رقـ:،  ؾ الزهد، بنب من جنء في قصر االمؿ اسنف الترمذم( 1)
 .ّْص:  ،أصكؿ الدعكة لعبد الكريـ زيداف( ْ)
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چہ  ہ  ھ   ھ  ھچ 
چ : في محكـ التسنزيؿمف بيده الرزؽ قنؿ أف كألسنه يعمـ  ؛(1)

ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

چڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ
قنؿ:   المصطفىأف ك ، (2)

لك كنسنت الدسنين تعدؿ عسند اهلل جسننح بعكضة من اقى » هريرة الذم ركاه أبك  الحديثفي 
 :-رحمه اهلل  -قنؿ الشنفعي  ،مف هذه المسنطمقنت يسنطمؽف ،(3)«كنفرا مسنهن شربة منء

ذا مت لات أعدـ قبرا. . . . . أسنن إف عشت لات أعدـ قكتن         كا 

 .(4)ذلة قهرامسنفس حر ترل ال. . .   كسنفاي همت الممكؾ همتي      

كعبد الدرهـ كعبد الخميصة  تعس عبد الديسننر »: عف أبي هريرة  كفي الصحيح  
ذا شيؾ فبل اسنتقش، اخط ف لـ يعط، كا  ي رضيف أعطإ  .(5)«تعس كاسنتكس كا 

السننس إلى عممه كياتغسني عمن في أيدهـ كلـ يزؿ كريمن من لـ  كالداعية يحتنج
كمف ااتغسنى بنهلل افتقر ، (6)فإذا فعؿ ذلؾ ااتخفكا به ككرهك حديثه ،من في أيدهـيتعنطى 

 :الشنفعي حيث يقكؿ منـاإل اهلل كرحـ، السننس إليه
 فإف السنفس من طمعت تهكف. . . .  أمت مطنمعي فأرحت سنفاي            
 .عرضي مصكف إحينئه ففي. . . . ميتن كأحييت القسنكع ككنف            

                                                           

 .ِِالذارينت:   (ُ)
 .ُٕ: العسنكبكت (ِ)
كقنؿ هذا حديث صحيح غريب  .َٔٓ/ْ،َِِّ رقـ: ،الزهد بنب من جنء في هكاف الدسنينتنب: ك، اسنف الترمذم( ّ)

 مف هذا الكجه. 
، ألبي عبداهلل محمد بف إدريس الشنفعي، شرح كتحقيؽ: عمر فنركؽ الطبنع، دار األرقـ بف الشنفعياإلمنـ كاف يد (ْ)

  .َٕ: ص لبسننف،  –األرقـ، بيركت 
 .ّْ/ْ، ِٖٖٔ رقـ: ،كغز بنب الحرااة في ال ، ؾ المغنزم،صحيح البخنرم( ٓ)
 مهراف بف مكاى بف إاحنؽ بف أحمد بف اهلل عبد بف أحمد سنعيـ ألبي ،األصفينء كطبقنت األكلينء حمية يسنظر:( ٔ)

 .َِ/ّ، ـُْٕٗ - هػُّْٗ مصر، محنفظة بجكار - الاعندة: السننشر، األصبهنسني
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 (1)عمته مهنسنة كعبله هكف. . . . . إذا طمع يحؿ بقمب عبد          

فيركف غيرهـ  ،كغسنى القمب ال يشعر به إال مف أسنعـ اهلل عميه بحينة القمكب كغسننهن
عمى  كتأمؿ كيؼ أثسنى السنبي  ،يةركح كفنقنت، ف مف مجنعنت إيمنسنيةكيعنسنك  ،(2)فقراء
بنهلل حيف تألؼ قمب غيره ك شتنف بيف من في قمبه مف الغسنى إلى  بف تغمب كعمر 

ذم أحب إلي سني ألعطي الرجؿ كأدع الرجؿ كالإ »: قنؿ الراكؿ   سنهفع البضنعتيف
كأكؿ أقكامن لمن ، ي أقكامن لمن أرل في قمكبهـ مف الجزع كالهمعمف الذم أعطي كلكف أعط
أحب أف لي  من: كفقنؿ عمر  (3) ،بف تغمبك كالخير مسنهـ عمر  جعؿ في قمكبهـ مف الغسنى

 .(4)« حمر السنعـ  بكممة راكؿ اهلل

كأسنه ال يسنجي حذر مف قدر كأف  ،أف المكت كالحينة بيد اهلل الداعية يقيف: األخرل
ف المكت كأ، لف يضره إال بشي قد كتبه اهلل عميه ءيضركه بشي فأ ىاألمة لك اجتمعت عم

ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  چ : كمن قنؿ تعنلى ،ليس بنإلقداـ كأف الابلمة ليات بنإلحجنـ

چۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې
كمف هسنن يتميز الداعية مف غيره فبيسنمن ترتجؼ القمكب كتسناكب  ،(5)

 لطكدحرصن عمى الحينة تجد الداعية كن كتقدـ التسننزالت كتعمكا التكابلت، كتسناكب الدمكع
اكة بمف ثبت عمى الطريؽ قبمة مف االسنبينء كالصنلحيف، أثنبت ال يتزعزع كله  الشنمخ
نسنت التهديدات، اك كنسنت المغرينت، فبل يغريه مطمع، كال تاتفزه غسنيمة، كال يثسنيه مهمن ك
ف كيخنؼ أال اهلل  احدان  يخشي،  ال كعيد، فهك مع اهلل كجسندم مف جسنكده أك تهديد

 عمى سنفاه مف سنفاه كذسنكبه.

                                                           

 .ُُٔص:  ،ديكاف اإلمنـ الشنفعي( ُ)
 .ُّٕ/ّ حمية األكلينء( ِ)
عمرك بف تغمب العبدم مف عبد القيس كيقؿ اسنه مف السنمر يعد في اهؿ البصرة ،ركل عسنه الحاف ف كالحكـ  هو  (3)

كيقنؿ كنف مف اهؿ البحريسنف اثسني عميه السنبي عسند تكزيع الغسننئـ، اسنظر االاتيعنب في معرفة االصحنب البف عبد 
 .ُُٔٔ/ ّالبر 

 .َُ/ ِ،  ِّٗ: رقـ ،أمن بعد، الجمعة، بنب مف قنؿ في الخطبة بعد الثسننء البخنرم( ْ)
 .   ٖٕالسنانء:  ( ٓ)
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 المطمب الثالث
 بالرصيا العممي والثقافي دعااااإل

كاالرشند كالتربية مطنلب بقدر مف العمـ كالثقنفة التي إف الداعية عسندمن يتصدر لمكعظ 
 إلى بحيث يدعك. تعيسنه عمى مهمته كتؤهمه لهن كذلؾ في الجنسنب الشرعي كالجنسنب الثقنفي

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  چ  :كمن قنؿ تعنلى، اهلل عمى بصيرة

چڑ   ک  ک  ک  ک  گ  
 .بنلمدعككبصيرة ، بصيرة بمكضكع الدعكة (1)

 :الجانب الشردعي :أولا 

ألف السننس بمعرفته  ؛فضمهن عمـ الديفأأكؿ العمـك ك لمداعية أف يعرؼ أف  لمقنئد البد
لحد األدسنى مف العمـك الشرعية كعمى الداعية أف يتعمـ ا. (2)يرشدكف كبجهمه يضمكف

 :اناية كمف أهمهن من يمياأل

ية مف كتنب مختصر اإلابلمأف يتعمـ أصكؿ العقيدة : يةاإلابلمعمـ العقيدة  -ُ
 .أك العقيدة الكااطية أك غيرهن ككتنب لمعة االعتقند

، أف يطمع عمى تفاير مكثكؽ مكحد يشتمؿ عمى معنسني الكممنت: عمـ التفاير -ِ
كيفيد في ذلؾ بعض المصنحؼ التي يكجد عمى ، جمنليأابنب السنزكؿ كالمعسنى اإلك 

له درااة متأسنية لتفاير بعض الاكر مف كتنب معتمد مثؿ تفاير  ثـ يجعؿ، هنمشهن ذلؾ
 .ابف كثير

مثؿ ، أف يدرس كتنبن مف كتب الحديث الجنمعة المختصرة: عمـ الحديث -ّ
مف الفضنئؿ ، مختصر صحيح البخنرم أك مختصر صحيح مامـ كبعض الكتب العنمة

                                                           

 .َُٖ :يكاؼ( ُ)
 .ّٓ-ُٓد بندحدح ص:   ،مقكمنت الداعية السننجح يسنظر:( ِ)
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تب الحديث ك ف يطمع عمى بعضأكيحاف ، مثؿ كتنب رينض الصنلحيفكاآلداب 
 .(1)ذكنر مثؿ بمكغ المراـ كاألذكنر لمسنككمالمختص بنألحكنـ كاأل

كقد يضيؼ من ، في فقه العبندات كالمعنمبلت مختصران  أف يدرس كتنبنن : قهفعمـ ال -ْ
 .ربعةهب مف المذاهب األكاب عمى مذبيحتنجه مف األ

مثؿ تهذيب  في ايرة الراكؿ  مختصران  نبنن ف يدرس كتأ: ريخعمـ الايرة كالتأ -ٓ
، كأف يطنلع عمى األقؿ كمف الكتب المعنصرة السننفعة كتنب الرحيؽ المختكـ، الايرة السنبكية

 .اك أم مختصر في التأريخ ريخ الخمفنء الراشديفتأ

في أصكؿ الفقه مثؿ الكجيز في  أف يدرس مختصران  :لةعمكـ اآل: مفنتيح العمـك -ٔ
مبنحث في عمـك كمختصر ايضن في ،  الحديث مصطمح  في كمختصران ، أصكؿ الفقه 

ثـ يتدر مسنهن الى المطكالت كالشركح إف  .في أصكؿ التفايرمختصرة مقدمة ك  ،القرآف
 أمكف كانعده الكقت كالفهـ.

ككذلؾ ، عراب، أك ممحة اإلجركميةكنألفي السنحك  أف يدرس مختصران : عمـك المغة -ٕ
 :كمع هذا يراعى في من ابؽ اآلتي.(2) دب مثؿ الببلغة الكاضحة في الببلغة كاأل

 .كمف األيار إلى األصعب، التدرج في كؿ عمـ مف األدسنى إلى األعمى -أ 
 .كخنصة المحققيف عمى الكمنؿ كالتمنـ، التمقي عف الشيكخ كمبلزمتهـ  -ب 
كمف شيخ إلى ، الصبر كالمبلزمة كترؾ االسنتقنؿ مف عمـ إلى عمـ قبؿ تمنمه  -ج 

 :كصدؽ الشنعر حيث يقكؿ، شيخ قبؿ االاتفندة مسنه
                                                           

هك محي الديف ابك زكرين يحي بف شرؼ بف مرم الفقيه الشنفعي الدمشقي، الحنفظ الزاهد احد أعبلـ االمة كلد (ُ)
في سنكل باكرين، كنف عبلمة بنلفقه كالحديث له مصسنفنت كثيرة اشهرهن شرح صحيح مامـ كالمجمكع  ُّٔاسنة

ق  في قريته، اسنظر شذرات ٕٔٔي اسنةكالمسنهنج كرينض الصنلحيف، كنف قنسنعن بنليار لـ يتزكج رحمه اهلل تكف
 قَُْٔ-االكلى-ط–دمشؽ –الذهب في اخبنر مف ذهب ؿ عبدالحي بف احمد العمند العكرم ،دار بف كثير 

. اصكؿ الفقه لزيداف كمصطمح الحديث لمطحنف،كالببلغة ّٓ-ُٓ ، بندحدح  ص:يسنظر: مقكمنت الداعية السننجح( ِ)
، كالايرة لممبنر   فكرم،اك مختصر ايرة ابف هشنـ،. ؾالكاضحة لعمي الجنـر



- 111 - 
 

 أخن جهؿ إلدراؾ العمـك. . . . ف الكتب تهدميظف الغمر أ
 قد تدؽ عمى الفهيـ ؾمدار . . . . كمن عمـ الجهكؿ بأف فيهن
 يظؿ عف الصراط الماتقيـ. . . . كمف أخذ العمـك بغير شيخ
 (1)الاقيـكأفته مف الفهـ . . . . . .ككـ مف عنئب قكال صحيحنن 

 :ية لماادعيةاإلسالمالثقافة  :ثانياا 

إلى الثقنفة العنمة كالمعنصرة كالبد مف االعتراؼ  ال شؾ أف الداعية يحتنج بشكؿ ميمحٌ 
في كجكد الخمؿ في هذه الثقنفة عسند كثير مف الدعنة كهسننؾ عجز في المعرفة بنلحنضر 

ؿ كالتهكيف مع أف يسنقع فيه بيف التهك  كهسننؾ جهؿ بنآلخريف، المعنيش كالكاقع المعنصر
ف كسنحف ال سنعرؼ حقيقة مكنم، ى السنخنعيعرفكف عسنن كؿ شيء كقد عرفكسنن حت اآلخريف
 ..كال سنقنط الضعؼ لديسنن، القكة فيسنن

 ك، إلابلـ مف بينف محناف الديفامف المهـ بمكنف أف يتمكف الداعية عسند عرضه ف
ظهنر الكمنؿ في، كشبهنتهـ، اإلابلـمقنصد الشريعة كيفسند مزاعـ خصـك  أسنظمة  كا 

كأمثنؿ ، االجتمنعية كاالقتصندية كغيرهن كأسنهن صنلحة كمصمحة لكؿ زمنف كمكنف اإلابلـ
 .ذلؾ

ف عكرهن ف يبيٌ أكمف المهـ بمكنف أف ياتكعب الداعية المذاهب الفكرية المعنصرة ك 
كف عمى دراية بأانليب كأف يك اإلابلـية كديف اإلابلمقيدة ععنرض مع الكمن يت، كبطبلسنهن
 .(2)كغزكهـ الفكرم، األعداء

 :الربانية ثالثاا 

 كقد  كتعنلى كهك المسناكب إلى الرب ابحنسنه ، الربنسني هك الكنمؿ في العمـ كالعبندة

                                                           

   .َْْ ، ص:فقه السنصر كالتمكيف (ُ)
 .ُِ، ص: ِ، مؤااة الرانلة، ط/ليكاؼ القرضنكم في المرحمة القندمة، يةابلمأكلكينت الحركة اإل (ِ)
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ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ            ڎ  چ  :في قكله تعنلى ،(1)مربنسنيل نن صنفأك ذكر العممنء 

چڎ      ڈ  ڈ            ژ
(2). 

ككأسنه يقتدم بنلرب ، الذم يربي السننس بصغنر العمـ قبؿ كبنره ،أسنه مرب حكيـ -ُ
 .(3)ابحنسنه في تايير األمكر

الربنسنيكف أربنب العمـ كاحدهـ ربنف مف قكلهـ ربه يربه فهك ، أسنه داعية مصمح -ِ
 ذا يديركف أمكر السننس كيصمحكسنهن.فمعسننه عمى ه ،ربنف إذا دبره كأصمحه

 .عنمؿ بعممه -ّ

حكمنء  :قنؿ (،ڇ  ڍ     ڍ  ): قنؿ  عف عبد اهلل بف ماعكد، تقي حميـ -ْ
 .(4)عممنء

العنرؼ بأسنبنء األمة كمن ، كاألمر كالسنهيكالحراـ بنلحبلؿ  العنلـ .فقيه بكاقع أمته -ٓ
كهـ ، هـ كرثة الراؿ كخمفنئهـ في أمتهـرحمه اهلل: (6)كقنؿ ابف القيـ ، (5)كنف كمن يككف

 ؛الصديقية لخمؽ إلى اهلل عمى طرقهـ كمسننهجهـاالقنئمكف بمن بعثكا به عممن كعمبل كدعكة 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ : قنؿ تعنلى، كلهذا قرسنهـ اهلل في كتنبه بنألسنبينء

                                                           

 .ّْٓ/ُ ،فتح القدير لمشككنسني يسنظر:ك  ، ٓ/ِ ،الاعكد ألبي الى مزين الكتنب الكريـ الاميـ العقؿ إرشند (ُ)
 .ٕٗ :ؿ عمرافآ( ِ)
 .َُٔ/ُ البف حجر ،فتح البنرم( ّ)
 .ُُٔ/ُ رفتح البنرم البف حج( ْ)
 .ُِّ/ْ الجنمع ألحكنـ القرآف لمقرطبي( ٓ)
 الشهير بنبف القيـ الجكزية، الحسنبمي محمد بسننبي بكر بف ايكب الزرعي الدمشقي هكشمس الديف ابك عبد اهلل  (6)

ق في دمشؽ عنلـ مجتهد مفار سنحكم اصكلي، تتممذ عمي يد ابف تيمبة،كنف ذا عبندة ُٗٔالمكلكد عنـ
مف اشهرهن إعبلـ المكقعيف، كزاد المعند كأحكنـ اهؿ الذمة، اسنظر  ق كقدالؼ كثير مف الكتبُٕٓكتهجد،تكفي

–حجر العاقبلسني، دار الجيؿ  ابف ،لمحنفظ شهنب الديفَِْ-ََْ/ ّالدرر الكنمسنة في أعينف المنئة الثنمسنة 
 . بيركت لبسننف-بدكف -ط
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چ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ
فجعؿ  ،(1)

الربنسنيكف كهـ الرااخكف في العمـ كهؤالء هـ ، درجة الصديقيف معطكفة عمى درجة السنبكة
كهـ ، فهـ خمفنؤه كأكلينؤه كحزبه كخنصته كحممة ديسنه ،كهـ الكانئط بيف الراكؿ كأمته

ال يضرهـ مف خذلهـ كال مف خنلفهـ حتى يأتي  المضمكف لهـ أسنهـ ال يزالكف عمى الحؽ
 .(2)أمر اهلل كهـ عمى ذلؾ

 :ثنر الربنسنية في حينة الداعيةكمف آ

فإذا تكمـ ، عمى شخصيته كيتطبع بهن كيترجمهن في كاقع حينتهالبد أف تظهر التي 
ذا اكت اكت هلل، تكمـ هلل ذا مسنع مسنع هلل ،كا  ذا أعطى هلل كا  ، فهك يعيش لربه كيحين له، كا 

 :مف تمؾ، فكبنطسننن  مسنتاب إليه في شؤسنه كمهن ظنهران 
فعف اانمة بف زيد قنؿ: امعت السنبي  ،عنلمن معممن عنمبل بعممه، :ربنسنية العمؿ -ُ
 :فتسندلؽ أقتنب بطسنه فيدكر بهن كمن ، في السننر يؤتى بنلرجؿ يـك القينمة فيمقى» يقكؿ

ألـ تكف تأمرسنن ؟ لؾن ين فبلف م: فيقكلكف ،فيجتمع إليه أهؿ السننر، الرحنءيدكر الحمنر في 
كال آتية كأسنهنكـ عف فيقكؿ بمى كسنت آمركـ بنلمعركؼ ، بنلمعركؼ كتسنهنسنن عف المسنكر

 .(3)«المسنكر كآتيه
عدادلديسنه كمجنهدة سنفاه ك أكقؼ حينته ، :ربنسنية العمر كالحينة -ِ منض في ، هنا 

 ۈۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ : قنؿ تعنلى، طريقه ثنبت عمى مسنهجه

چ ۋ ۋ ٴۇ
طنقنته  كجهكده في طنعة ربه كخدمة ديسنه ر جميع إمكنسننته ك ياخٌ ، (4)

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳         ﮴ چ : قنؿ تعنلى، بنلتقصير كدعكته كمع هذا يشعر

                                                           

 .ٗٔ :السنانء( ُ)
 .ّٕٓ، ِٕٓص: ،ُ/ر ابف القيـ، طاد، يسنظر: طريؽ الهجرتيف البف القيـ( ِ)
 .َِِٗ/ْ ،ِٖٗٗ رقـ:ب ،بنب عقكبة مف مف يأمر بنلمعركؼ كال يفعمه ،الزهد تنب:ك ،صحيح مامـ( ّ)
 .ُّٔ،ُِٔاألسنعنـ: ( ْ)
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چ ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﯁   
(1). 

التي تنهت في أكديتهن لـ يشغؿ قمبه بكثير مف همـك الدسنين : ربنسنية  الهمـك كالهـ -ّ
مف  » :- قنؿ: قنؿ  حديث أسنس بف منلؾ  جنء فيكقد  ،قمكب كثير مف الخمؽ

كمف ، كأتته الدسنين كهي راغمة، كجعؿ غسننه في قمبه، جمع اهلل شممه اآلخرةكنسنت همه 
إال من كتب كلـ يأته مف الدسنين  ،كجعؿ فقره بيف عيسنيه فرؽ اهلل عميه أمره، كنسنت همه الدسنين

 .(2)« اهلل له
 :كمف الهمـك التي تشغؿ قمب الربنسني

 .قضنين أمته الكبرل كآالمهن كآمنلهن  -أ 
 .قضنين دعكته ككيفية القينـ بهن كسنشرهن -ب 
 .كيفية مكاجهة مخططنت األعداء كصدهن  -ج 
 .تحصيؿ العمـ مع كاجبنته الدعكية كماؤكلينته األارية  -د 

                                                           

 ُْٔ عمراف:آؿ ( ُ)
ؾ الزهد بنب الهـ   ،بف منجةاسنف ا .ِْٔ/ِْْٓٔؾ ابكاب صفة الجسنة، بنب صفة الحكض، رقـ  ،،اسنف الترمذم(ِ)

 ُّٕٓ/ِ،   َُْٓلمدسنين، رقـ:
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 نثانثاملبحث ا

 قرآنية مناذج عرض معواملهني  اخلهقي اإلعداد

 وفيو أربعة مطالب 

  الاادعية أخالقياا  القائا إدعااا: األولالمطمب             
 الاادعية مينياا  القائا إدعااا: المطمب الثاني            

 اهلل إلى في القرآن اادعياا  نوح نموذج نبي اهلل : المطمب الثالث        
 اهلل إلى اادعياا  براىيم نبي اهلل إنموذج : المطمب الرابع            
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 األولالمطمب 
 في كتاب اهلل الاادعية اخالقياا  القائا إدعااا

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  چ :لىقكؿ اهلل تعني

چ ﮴   ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾ۓ﮲  ﮳  
(1). 

 :األمكر التنلية ركافد السنجنح لدل الداعيةمف 
لى رعنية فنئقة  :رحابة الصار وسماحة النفس -ُ السننس بحنجة إلى كسنؼ رحيـ كا 

لى بشنشة  لى كد ياعهـ كحمـ ال يضيؽ بجهمهـكا  في  هـ ،كسنقصهـكضعفهـ ، امحة كا 
، كال يعسنيهـ بهمه، كيحمؿ همكمهـ، حنجة إلى كبير يعطيهـ كال يحتنج مسنهـ إلى عطنء

فبلبد أف يكطف  .(2)كيجدكف عسنده دائمن االهتمنـ كالرعنية كالعطؼ كالامنحة كالكد كالرضن
كال مسندكحة حيسنئذ ، نص لمداعية مف مخنلطة السننسكال مسنالقنئد الداعية سنفاه عمى هذا، 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ        ې  ېچ مف احتمنؿ خطئهـ كالصبر عمى أذاهـ 

چەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ
كليس االحتمنؿ السنفاي أقؿ مف االحتمنؿ  ،(3)

صبرا عف شهكة البطف امي عفة،  البدسني بؿ هك في الحقيقة  أعظـ كأثره أكبر "فإف كنف
ف كنف الصبر في قتنؿ امي شجنعة ف كنف في كظـ الغيظ امي حممن، كا  ف كنف ك ، كا  ا 

ف كنف في إخفنء أمر امي كتمنف ار، امي اعة صدر في سننئبة مضجرة ف كنف ، كا  كا 
ف كنف صبر  ،في فضكؿ عيش امي زهدا  ،(4)عمى قدر ياير مف الحظكظ امي قسننعةكا 

 . القنئد الداعية الى اهلل  بيعة الدعكة أف يتحمى بهطككؿ ذلؾ تدعك 

                                                           

 .ُِٓ :السنحؿ( ُ)
 .َُٓ،  ََٓ/ُ ،في ظبلؿ القرآف ايد قطب( ِ)
 .ُٕلقمنف: ( ّ)
 ، ص:ـُِٗٗ قَُّْ البينف، دار البينف، مكتبة المقداي، قدامة بف أحمد لئلمنـ ،القنصديف جمختصر مسنهن( ْ)

ِٖٓ،ِٖٔ. 
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چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀچ: قنؿ تعنلى :الرحمة والشفقة -ِ
مف فرط  ،(1)

الداعية إلى المدعكيف سنظرة سنظرة  ك، (2)اإليمنفداخمه الحزف المتسننعهـ عف  شفقة السنبي 
ف إليهـ بكؿ الطرؽ كا   يحنكؿ إيصنؿ الدكاء، الطبيب إلى مرضنه فيرحمهـ كيشفؽ عميهـ

 بؿ يحممه هذا عمى أف يشفؽ عميه أكثر. .(3)رأل مسنهـ عزكفن
كظـ الغيض كضبط . كهي مف ماتمزمنت الحمـ لدل الداعية :العفو والصفح -ّ
الكبيرة كممن  كبالقمف أل ؛ثـ األسننة التي فيهن تبصر بنألمكر كتأف في التصرؼ، الغضب

أدسنى مسنهن إلى الحفيظة  إلى الصفح كالحسننفأبدا  فهي، القاكة دكافعتاتجيشهن 

چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ: قال تعالى .(4)ضطغنفاالك 
(5). 

چائ  ائ              ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئچ  :قنؿ ، :الصبر دعمى الادعوة -ْ
أم ال ، (6)

 ؛لميأس إلى قمبه طريؽ الداعية بل يجعؿففإف لهـ يكمن مكعكدا  ،ال تاتعجؿ لمكفنر العذاب
ألف الذم يدفع بنلزارع إلى معنسننة الزرع كمشقة اقيه كتعهده هك ؛ ألسنه مف عكائؽ الصبر

لـ يبقى له صبر عمى  فإذا غمب اليأس عمى قمبه كأطفأ شعنع أممه، أممه في الحصند
كصنحب الدعكة ، كهكذا كؿ عنمؿ في ميداف عممه، في أرضه ك زرعه ااتمرار العمؿ

األمؿ  فبذر، يدفع الكهـ عف أسنفس المؤمسنيفف عمى أ القرآفكلهذا حرص  ؛انلة  كذلؾر كال

چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲      ﮳    چ : في صدكرهـ قنؿ تعنلى
فبل ، (7)

ذا ، هن قبؿ كقتهنجيسنض مرة أكاف تسنضج فيه كاالاتعجنؿ اليأس كال ااتعجنؿ كلكؿ ث كا 

                                                           

 .ّالشعراء: ( ُ)
 .ِٕ/ّالبف كثير القرآف العظيـ تفاير ( ِ)
 .ّْْ ، ص:عبد الكريـ زيدافلأصكؿ الدعكة ( ّ)
 .َِْ ، ص:خمؽ المامـ لمغزالي( ْ)
 .ُٗٗاألعراؼ: ( ٓ)
 .ّٓ :االحقنؼ( ٔ)
 .ُّٗ :ؿ عمرافآ( ٕ)
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فبل يدفعه الغضب إلى اليأس مسنهـ كالسنأم عسنهـ بؿ عميه أف يصبر  ،أعرض السننس عسنه
عميهـ كيعنكد دعكته عميهـ مرة بعد مرة عاى أف يسنفتح  له قمب كاحد  تشرؽ عميه أسنكار 

كلكؿ   كفي هذا يقكؿ اهلل لراكله، له ممن طمعت عميه الشمس فيككف خيران  ،الهداية

چڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ         ڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ : داعية قنؿ تعنلى
فنلداعية  .(1)

إلى من قصه اهلل   يسنبغي أف يحذر مف االاتجنبة لداعي الغضب الذم قند يكسنس
سنمن عميه أف يصبر لحكـ ربه كيثبت عمى دعكته كيتحمؿ أعبنء تبميغهن، عميسنن عف عبد ، كا 

عميهـ  –يحكي سنبين مف األسنبينء   كأسني أسنظر إلى راكؿ اهلل»: قنؿ،  اهلل ابف ماعكد
المهـ اغفر لقكمي فإسنهـ : يقكؿكهك يماح الدـ عف كجهه ك ، ضربه قكمه فأدمكه –الابلـ 
كقد قص اهلل عميسنن قصة مؤمف آؿ ينايف، ككيؼ دافع عف الحؽ كأهمه  .(2)«فال يعممك 

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  چ  ، قنؿ عسنه تعنلى: حتى لقي ربه، 

﮼  ﮽        ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                         ﮻  

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ۇ               ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

كهسنن امك سنفس الداعية، حيث تمسنى لهـ  (3) چۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
الهداية في حينته كبعد أف قتمكه تمسنى لك أسنهـ يعممكف من صنر اليه مف السنعيـ حتى ياممكا 

تانمت عف حظكظ السنفس كاسنتقنمهن الى لهن مف سنفاية عنلية  ككف ذلؾ خيرا لهـ، ينكي
القنئد الداعية الى مثؿ هذا الخمؽ  تحركت مف اجمه، فمن احكج داؼ التيايثنر الغنية كااله
كمهن قنبه السننس مف  كقؼ فيه عف عطنء الخير مهمن كنسنت الظركؼيت العظيـ، الذم ال

 . أال اسنه اعمى كارفع مف كؿ هذا كااأةو  جفنء كقطيعةو 

                                                           

 .ْٖالقمـ ( ُ)
 ؾ الجهند كالاير، بنب غزكة أحد  كمامـ،. ُٕٓ/ْ، كنحنديث االسنبينء، بنب حديث الغنر ِْٕٕ ،صحيح البخنرم( ِ)

 .ُُْٕ/ّ، ُِٕٗ رقـ:
 .27-23 يس:  (3)
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 المطمب الثاني
 الاادعية مينياا  القائا إدعااا

 :مكر التنليةيسنجح بدعكته مسنهن األمكر تجعؿ الداعية كهسنن أ
 إلىمخير لكسنه غنفؿ قميؿ البصيرة يحتنج فمف السننس الراغب ل ،:مرادعاة الطبائع -ُ

كمسنهـ مف له  ،الترغيب كالترهيبكمسنهـ المعرض عف الحؽ يحتنج إلى ، دعكته بنلحكمة
 .شبهنت حنلت بيسنه كبيف الحؽ يحتنج إلى جداؿ بنلتي هي أحاف

أك اختبلؼ البيئة أك ااتحكنـ العكائد عمى  ،اكاء قمة العمـ ،:مرادعاة األفيام -ِ

چې  ى  ى  ائچ : قنؿ تعنلى، السننس
كمف هسنن  ،حيث تسنفع التذكرة :قنؿ ابف كثير ،(1)

ين عنئشة »: كلذلؾ قنؿ السنبي  ؛(2)العمـ فبل يضعه عسند غير أهمه"يؤخذ األدب في سنشر 
يدخؿ السننس كبنب ، لسنقضت الكعبة فجعمت لهن بنبيف بنب ديهيـٍ عىه ًديثه ح قىٍكميؾً لكال 

 .(3)«يخرجكف

الكقكع في المفادة كمسنه ترؾ كياتفند مسنه ترؾ المصمحة ألمف " :(4)قنؿ ابف حجر
   .(5)أسنكر مسنهسنكنر المسنكر خشية الكقكع في إ

البد مف عرض الماألة عمى الشريعة فإف صحت في ميزاسنهن  :قادعاة فقو المآل
فأعرضهن ، فإف لـ يؤد ذكرهن إلى مفادة، بنلسنابة إلى حنؿ الزمف كأهمه مآلهنفنسنظر في 

ف كنسنت تقبمهن إ، فمؾ أف تتكمـ فيهن عمى العمكـ، فإف قبمتهن ،ذهسنؾ عمى العقكؿ في
                                                           

 .ٗ :عمىاأل( ُ)
 .ََٓ/ْالبف كثير تفاير القرآف العظيـ ( ِ)
 . ّٕ/ُ  ُِٔ، بنب مف ترؾ بعض االختينر مخنفة أف يقصر،رقـ:العمـ تنب:ك، صحيح البخنرم( ّ)
ق بنلقنهرة اسنفرد بمعرفة ّٕٕهك االمنـ الحنفظ احمد بف عمى بف حجر العاقبلسني،مف عاقبلف فماطيف كلدعنـ (4)

تاع كبعض متكف العمـ، اشهر مصسنفنته فتح البنرم شرح صحيح البخنرم،  فالحديث كعممه،حفظ القراف كهكاب
 ٕٖ/ ُكلانف الميزاف كبمكغ المرامف اسنظر البدر الطنلع بمحناف مف بعد القرف الانبع لمشككنسني 

 .ِِٓ/ُ رجفتح البنرم البف ح( ٓ)
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ف لـ يكف ا  ك ، عمى الخصكص إف كنسنت غير الئقة بنلعمـك مناك ، العمـكالعقكؿ عمى 
 .(1)الجنرم عمى المصمحة الشرعية كالعقمية لماألتؾ هذا المانغ فنلاككت عسنهن هك

فيختمؼ الحكـ عمى الشيء بنختبلؼ السنينت فبل  ،:مرادعاة المقاصا والنيات -ّ
 .بؿ التركم كالتثبت، السنينتاتهنـ عمى  التجرؤحكنـ كال يسنبغي التعجؿ في األ

ئؿ الكصية عسندمن اي   كمن فعؿ السنبي :نلممادعوي حوال الخاصةمرادعاة األ -ْ
، (3)«آمسنت بنهلل ثـ ااتقـ قؿ»: ركقنؿ لآلخ، (2)«ال تغضب»: فقنؿ ألحدهـ ،كالسنصيحة

مراعنة  كقد اختمؼ الجكاب مسنه ، (4)«ال يزاؿ لانسنؾ رطبن بذكر اهلل»: كقنؿ لثنلث
 .لؤلحكاؿ الخنصة بنلانئميف

 :قنؿ تعنلى. أم معرفة مراتب األعمنؿ ككضعهن في مكاضعهن :وياتاألولمرادعاة  -ٓ

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  چ

چې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ
بضع  اإليمنف» :حديث لةالماأكجنء في . (5)

كالحينء شعبة مف  ،كأدسننهن إمنطة األذل عف الطريؽ ،ابعكف شعبة أعبلهن ال إله إال اهلل
 .(6)«اإليمنف

 ،الفركض عمى السنكافؿك  ،عقه التقديـ فيقدـ األصؿ عمى الفر يقدـ من حكالداعية 
 .(7)فيفهـ األمر كيفهـ كاقعه، كالضركرينت عمى الحنجينت

                                                           

ق، ُُْٕ، ُكافقنت، إلبراهيـ مكاى المخمي الشنطبي، تحقيؽ: أبك عبيدة مشهكر الاممنف، دار بف عفنف، ط/الم( ُ)
ْ/ُٖٗ. 

 .عف ابي هريرة ِٖ/ٖ  ، ُُٔٔبنب الحذر مف الغضب، رقـ   ؾ االداب، صحيح البخنرم( ِ)
 .ُِْ/ِْ، ُُْٕٓماسند االمنـ احمد، بنب ماسند افينف بف عبد اهلل ،رقـ ( ّ)
 .ُٗٓ/ّ،  ِٔٓٔالاسنف الكبرل لمبيهقي، بنب طكبى لمف طنؿ عمره كحاف عممه، رقـ( ْ)
 ُٗ :التكبة( ٓ)
 .  ّٔ/ُ،  ّٓ،  بنب شعب االيمنف رقـ: اإليمنف تنبك ،صحيح مامـ( ٔ)
 .ُّٕ-ُّّ ،  بندحدح ص:يسنظر: مقكمنت الداعية السننجح( ٕ)



- 111 - 
 

ٱ  ٻ  چ: قنؿ تعنلى ،إسنه شعنر الراؿ عميهـ الابلـ :العطاء مع الستغناء -ٔ

ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     

چٹ  ٹ
چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ : كقنؿ تعنلى، (1)

كصكرة . (2)
يذهب أثر  شيءكمن مف  ،ال بناتغسننئه عمن في أيدم السننسإالداعية ال تكمؿ كال تجمؿ 

إسنه ال يككف داعية بؿ ، عطنئهـالسننس كاسنتظنر الداعية مثؿ اؤاؿ الدعكة كيمحكا عز 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ     چ : قنؿ تعنلى، فنجران  يصبح تنجران 

چۉ  ۉې  ې  ې   ې  ى
(3). 

عمى  ، قندران س؛ فيككف عزيزا مرفكع الرأيسنبغي أف يتعفؼ الداعية عمن في أيدم السننس
يحمؿ مسنة في عسنقه ألحد تجعمه مغمكؿ  فأف يبمغ من يمـز إببلغه دف أأف يقكؿ من يريد، ك 

كبقدر من ياتطيع الداعية أف يحقؽ لسنفاة مف العفة كالكرع بقدر من يكتاب مف ، المانف
مكنسنية  .(4)تقدير كقدرة كا 

فؽ كتجديد متألؽ كعمؿ ال يتكقؼ ك الداعية له سنشنط متد :الستمرار والبتكار -7
حيث كنسنت  كلسنن في تسنكيع األانليب كالتجديد مثؿ عظيـ في سنكح ، بداع ال يسنتهيكا  

ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    چ :قنؿ تعنلى ،كمتسنكعنن  دؤكبنن  األعكاـ الطكيمة عمبلن 

چۈ  ٴۇ   ۋ
فجهر حيث  ،كاثر سنكح من يظسنه أكغؿ إلى قمبهـ مف صفنت الدعكة، (5)

ار لمذيف يظسنهـ متجسنبيف لـ قكمهـ عميهـ كأجهر أجدل مثؿ المجنمع العنمة، ك يككف ال

                                                           

 .ِٗ :هكد( ُ)
 .ُِ :يس( ِ)
 .ُٗٗ :ؿ عمرافآ( ّ)
 .ُّٕ بندحدح ص: مقكمنت الداعية السننجح:( ْ)
 .ٔ :سنكح( ٓ)
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لمن دخؿ الاجف ، كلسنن مثؿ آخر في قصة يكاؼ ، (1)في التصدم لامنع دعكته
ال يغفؿ ، (2)الدعكة كلـ يجعؿ الاجف عذرا لتكقؼ ،لدعكةمظمكمن اسنتهز الفرصة كمنرس ا

 ألف؛ فنالاتمرار في الدعكة في كؿ الظركؼ كاجب شرعي ،عسنهن في كيناة كتمطؼ
لديف  ه داعيةيدركه القنئد الداعية، كهك أسن ، كهذا من يسنبغي أفالعمؿ المتقطع ال يكمؿ أثره

االانليب التي تعيسنه عمى السنجنح، كماتفيدا مف اهلل في كؿ الظركؼ دكف تكقفف متخيرا 
كؿ الفرص المتنحة امنمه قبؿ فكاتهن، ماتعيسنن عمى ذلؾ بمن يممؾ مف مكاهب أك قدرات 

 بيده كاألخذفي الدعكة  عك لتككف تمؾ كااطة فتح البنب معهيسنفع بهن المدأك أم كايمة 
فكـ مف مكاهب كقدرات لدل الدعنة ككـ مف مؤاانت كهيئنت  الى طريؽ رب العنلميف،

لك ربطت بهذا الهدؼ العظيـ ألثمرت تمرة طيبة، بعيدا عف السنفع اآلسني الحزبي أك 
هلل كحاف مثكبته، كأف تعرضت لمتشكيه مف الدسنيكم؛ بؿ مقصدهن األكؿ كاالخير رضنء ا

إال اسنهن تمثؿ جهنز مسننعة قكم داخؿ جاـ األمة الماممة مف خبللهن  ؛قبؿ الخصـك
صؿ في تمؾ القيندات كالهيئنت العنممة لديف اهلل أف تتكنمؿ فيمن كاأل عنفيتهن، أألمهتاتعيد 

ف ممن ك ، مسنحه اهلل مف فضؿ بيسنهن كؿ بمن عسنده مف مكهبة كمن يسندل له الجبيف تفرؽ تمؾ ا 
كاشتغنؿ بعضهـ بعيكب بعض تنركيف كرائهـ الميداف الكااع   القيندات العنممة لديف اهلل

مف جمد  سنشككاهلل  فإلىك لهـ جميعن، يد العد، متسننايف كمتغنفميف كالمحتنج الى جهكدهـ
كال فتتكنمؿ  المسننفؽ كعجز الثقة، ككنف األصؿ في تمؾ القيندات أف يعضد بعضهن بعضنن 

 كهذا من يرجى كيؤمؿ في القريب العنجؿ بإذف اهلل تعنلى. تتأكؿ فيمن بيسنهن حتى

                                                           

 .ُٕٗ/ِٗ ،ف عنشكراالتسنكير البك التحرير ( ُ)
 .ُٖٖٗ/ْ ،في ظبلؿ القرآف لمايد قطب( 1)
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  الثالث المطمب
 اهلل إلى اادعياا  القرآن في  نوح اهلل نبي نموذج

إف قصة سنكح كابراهيـ عميهمن الابلـ سنمكذج رفيع لمتدليؿ عمى أرفع أسنكاع القيندة 
أسنهمن مف أكلي العـز مف الراؿ فكنسنت قصتهمن مسنهج كال شؾ --الدعكية بعد سنبيسنن 

، كهسننؾ قصص كسنمنذج أخرل مثؿ مؤمف آؿ فرعكف .عظيـ لمدعنة إلى اهلل في القرآف
 .(كمؤمف آؿ ينايف )حبيب السنجنر

براهيـ عميه الابلـ في كلكف أكتفي بذكر  سنكح عميه الابلـ سنمكذجن في هذا المطمب، كا 
دعكة  قضى فترة زمسنية طكيمة في أكؿ الراؿ،مف  الابلـالمطمب الذم يميه. فسنكح عميه 

را في القرآف الكريـ بمغ ثبلث يتكرر اامه كث ؛ كلذ–ألؼ اسنة إال خمايف عنمن –قكمه 
، كتسنكع أانليب الدعكة معهـ، ر قكمهاليبيف أانليبه في حك  ؛في كتنب اهلل، كأربعكف مرة

 .كصبره عميهـ كعممه بنألابنب
 :اهلل إلى اادعياا  هللنوح في كتاب ااهلل  نبي نموذجأولا: 

 الدعكة إلى دعكة سنكح  لقد كنسنت، كهبلؾ قكمه في القرآف الكريـ قصة سنكح 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  چ : قنؿ تعنلى، كتكحيده كالتحذير مف عدـ االاتجنبة عبندة اهلل

چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 
فمـ ياتجب  ،(1)

ٻ  پ   ٻ  ٻ  ٻ چ: قنؿ تعنلى، إلى من دعنهـ إليه بؿ ااتكبركا كعتكا كتجبركاقكمه 

ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    پ  پ  پ  ڀ   ڀ 

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ
(2). 

                                                           

 .ٗٓ :عراؼاأل( ُ)
 .ٕٗ :يكسنس( ِ)
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كجنءت اكرة هكد لتبيف الحكار الطكيؿ بيسنه كبيف قكمه الذيف حنججهـ كجندلهـ كأقنـ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ: كبيف لهـ طريؽ الهداية حتى أجنب قكمه بقكلهـ، عميهـ الحجة

چڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ 
 ،ثـ بيف اهلل له السنهنية في هؤالء ،(1)

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ            چ : قنؿ تعنلى

چيئ
كاتخذ  ،عبندة اهلل تعنلىصنبرا كثنبتن في دعكة قكمه إلى  كلقد كنف  ،(2)

ۓ  ڭ  چ : قنؿ تعنلى، الدعكية المتسنكعة في محنكلة صندقة لهدايتهـ انليبمعهـ كنفة األ

چ ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
كمع هذا الجهد العظيـ كالصبر الجميؿ كالثبنت المسنقطع السنظير . (3)

مح  جخ  حخ  مخ   چ :جنبة كقنلكاال أف قكمه رفضكا كامتسنعكا مف اإلكالحرص الماتمر إ

چ جس
ال فئة قميمة مف قكمه حتى زكجته كأحد أبسننئه غرقكا في إكلـ يؤمف مع سنكح ، (4)

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ: قنؿ تعنلى، ماتسنقع الكفر الخبيث

چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ 
كفي سنهنية  ،(5)

ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     چ : دعن ربه عمى الكنفريف، صسننعة الافيسنة مف ،المطنؼ بعد ااتهزائهـ

چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ 
چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ : كقنؿ تعنلى، (6)

لقد لبث . (7)
 :ف ككنسنت السنتيجةك قرابة عشرة قر 

 .ال قميؿلـ يؤمف مف قكمه إ .ُ

                                                           

 .ِّ :هكد( ُ)
 .ّٔ :هكد( ِ)
 .ٓ :سنكح( ّ)
 .ُُُ :الشعراء( ْ)
 .َْ :هكد( ٓ)
 .ِٔ :سنكح( ٔ)
 .َُ :القمر( ٕ)
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 .كهـ أقرب السننس إليه ،لـ تؤمف زكجته كال أحد أبسننئه .ِ
كالسننس كمهـ ذرية ، في الافيسنة كنسنكا هـ المسنتصريف ف القميؿ الذيف سنجكا معهإ .ّ

 .(1)مف أسنجى اهلل مف تمؾ الافيسنة

   :نذكرىا لماادعية القائا فوائا من قصة نوح ثانياا:  

بهـ مف جهة هذه الرابطة كأف ااتمنلة لقمك  ( ين قـك)  لهـ: في قكله :ىاألول الفائاة
اإلشفنؽ عميهـ مف غضب اهلل كلـ يقنبؿ الغمط كأسنه قد أظهر ، (2)عندة ال يغش قكمهأ المر 

 .بنلغمط

ألسنه غير  ؛سنكنرمعميهـ بصكرة االاتفهنـ اإل سنكنرااتعمنؿ أامكب اإل :ة الثانيةفائاال
، ف لهـ أف مهمته تبميغ الرانلةكبيَّ ، سنكنر الصريح بقكله أكعجبتـجنرح لممخنطب مثؿ اإل

كهذا  بؿ له القدرة عمى ذلؾ، مف غيرهـأك رجؿ ، سنزؿمكهي ال تاتدعي أف يقكـ بهن ممؾ 
زالة العجب كاالاتغراب  يرشد الدعنة إلى اهلل إلى إزالة الشبه التي قد تعترض لممدعكيف كا 

كأسنهن ، كأف من ذكره القـك ليس له عبلقة بجكهر الرانلة كالدعكة، يمبكف السنداء، عميهـ
 .اشتراطنت خنرج مكضكع الرانلة

  :كفيهن :ة الثالثةفائاال

الحكار  أانليبكؿ ك عمى الداعية ااتخداـ جميع كانئؿ السنجنح في دعكته  .ُ
 .المؤثرة

 .ية كعدـ الطيش كااتعمنؿ األلفنظ الجنرحةاإلابلمعميه التزاـ اآلداب  .ِ
التي ال تميؽ بمسنصب   انليباأل مف، عدـ الممنراة لمخصـ فيمن ياتخدمه .ّ

 .الداعية

                                                           

 . ُِٓ/ٖ جنمع البينف لمطبرم( ُ)
 .ٕٕ ، ص:ـُٖٓٗ، ِ/، طعبد الحميـ صفي، لامكب المحنكرة في القرآفا( ِ)



- 111 - 
 

 .(1)جميع شبه الخصـ كالرد عميه بأامكب الحكمة كالتأثير إلىصغنء اإل .ْ
قنؿ  ،ضمنف الكاب الكثير هعمى الداعية أف يبذؿ كليس عمي :ة الرابعةفائاال

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ: تعنلى

چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ 
طكؿ عمى  فقد كنسنت ثمرة دعكة سنكح  ،(2)

فيعمـ ، كيزيدكف، عشر شخصنة ضعب، كااتخداـ جميع الكانئؿ، تهننالجمدتهن ككثرة م
خبلصه في عممه   فعف ابف عبنس ، ال عف االتبنع، الداعية أف اهلل ياأله عف جهده كا 

كالسنبي كمعه الرجؿ ، مـ فرأيت السنبي كمعه الرهطعرضت عمي األ»: قنؿ  السنبي عف
 .(3)«أحدكالسنبي ليس معه ، كالرجبلف

عف دعكته إذا ااتحبت عمى الداعية أف ال تثسنيه عنطفة القرابة  :ة الخامسةفائاال
عمى الهدل بؿ عميه أف يبقى منضين في دعكته كالؤه هلل كلراكله كالمؤمسنيف  ىقرابته العم

كعميه أف  ،كفي هذا المقنـ هك يحقؽ مبدأ الكالء كالبراء، ح مع ابسنه جمينك كهذا في حكار سن
 .ياتغسني عف أعداء اهلل من أمكف

عمى الداعية أف يتجسنب الطمع في الدسنين أك يأخذ مقنبؿ دعكته  :ةة السااسفائاال 
ألسنه جنء يسننزعهـ في  أك، عسند المدعكيف ألف هذا ايزعزع الثقة ؛هـك أجرا ممف يدع

چپ    پ  پ      ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ چ:قنؿ تعنلى ،دسنينهـ المحببة لديهـ
(4) ،

كعميهـ أف ، (5)فنلداعية كأتبنع الراؿ يبذلكا الدعكة كالعمـ مجنسنن مف غير أجر عميهمن
 .األجر  مف اهلل كحدهيطمبكا  

                                                           

 . ُِْ، ص: ـََِّ-قُِْْ، ُ/رشند صسنعنء، طعبده عبد اهلل الحميدم، مكتبة اإلل ،سنبينء مع أقكامهـاأل راحك ( ُ)
 .َْ :هكد( ِ)
 .  ُّْ/ٕ، ِٕٓٓ رقـ:بنب مف لـ يرؽ  ؾ الطب، ،البخنرم صحيح (ّ)
 .ِٗ :هكد( ْ)
 .ُٖ/ّ أضكاء البينف لمشسنقيطي( ٓ)
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طبلؽ ا  دعكته كال يتأثر بمـك السننس ك  فيعمى الداعية أف يصمد  :ة السابعةفائاال 

ڤ  چ : قنؿ تعنلى ،ضده أك تشكيههلاسنتهـ بابب فاند بعض أقنربه أك تهيج المجتمع أ

چڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
(1). 

كعميه إذا عـز عمى أمر أف ال ، عمى الداعية أف يأخذ بنألابنب :ة الثامنةفائاال
فيذكر  ،دب إذا ركب شيء ممن اخر اهللبؿ عميه أف يتككؿ عمى اهلل كيراعي األ، يتردد

ڳ  گ  گ  گگ  ڳ        ک  ک ک  ک    چ  :فيقكؿ ،ااـ اهلل كيشكره عمى تاخيره

چڳ     ڳ 
(2). 

عمى الداعية أف ال يدعك عمى شخص أك يعنقبه إال بمن جسنى كال  :ة التاسعةفائاال
 كعميه أف، (3)ميهـ)بمن كذبكف ( بنء الاببية من بعدهن ابب في الدعنء ع: يتجنكز ذلؾ

 .لديسنه كليس لسنفاه يككف دائـ االتصنؿ بنهلل يطمب مسنه السنصر
عمى الداعية أف يجعؿ قدااة العقيدة فكؽ أم قدااة فقد يفنرؽ  :ة العاشرةفائاال

كعميه اف ، كعميه أف يعمف الرحمة إلى اهلل كعمى اهلل الهداية، كطسنه كال يتخمى عف عقيدته
يبتهؿ إلى ربه كخنلقه أف يعكضه عسند مفنرقة كطسنه أرضن طيبة يزاكؿ فيهن سنشنطه 

چٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ چ  هيمقسنه رب سنن سنجد سنكح كه، كدعكته
كمن  ،(4)

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  چ  :يعممه ربه أف يقكؿ سنبيسنن محمد  الحنؿ  مع هك

چک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ 
(5). 

 

                                                           

 .ُُٔ :الشعراء( ُ)
 .ُْ :هكد( ِ)
 .ُِٗ: ، صمحميدم، لسنبينء مع أقكامهـحكر األ( ّ)
 .ِٗ :المؤمسنكف( ْ)
 .َٖ :اراءاإل( ٓ)
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 : كفيهن اآلتي:الفائاة الحااية دعشر
، ألسنه متعبد يف بحاب الظنهر كالبنطف عمى اهللعمى الداعية أف يتعنمؿ مع المدعك 

 ، فميس مطمكب مسنه اف يفتش عمن في قمكب الخمؽ.بنلظنهر كاهلل يتكلى الارائر
عمى الداعية أال تضعؼ عزيمته التهديدات كال تثسنيه عف دعكته، كمن فعؿ راكؿ اهلل 

 .كسنكح 
لديف اهلل  عمى الداعية أف يمجأ إلى ربه ليسنجز له السنصر عمى أعداء دعكته اسنتصنران 

كهذا اذا كصؿ الداعية الى مرحمة ايقف فيهن بعد  هك معركؼلسنفاه كمن  ليس اسنتصنران 
 .   بذؿ االابنب اسنه الفنئدة 

أف يككف صنحب سنفس طكيؿ في دعكته، فبل  عمى الداعية الفائاة الثانية دعشر:
عميه اجتهنده  ياتعجؿ الشيء قبؿ أكاسنه، كلك طنؿ الزمف كبعدة المدة، حتى اليجسني

بنالاتعجنؿ فيرتكب اخطنء في حؽ الدعكة، مف اليئس أك ااتعجنؿ السنتنئج، فمف 
لة عمى ك ماؤ  البحرمنسنه، ككـ جسنت تمؾ التصرفنت أ ااتعجؿ الشيء قبؿ اكاسنه عكقب

 الدعكة كالدعنة الى اهلل، بابب العجمة، فمن احكج القنئد الداعية الى هذه الركح العنلية
 مؿ.ؤؿ كبسنفس طكيؿ اليكؿ كال يالتي تعمؿ بتفن
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 الرابع المطمب
 إلى اهلل اادعياا  براىيم نبي اهلل إنموذج 

يعبدكف الككاكب الاينرة  هكنف قكم، األسنبينء إبراهيـ خميؿ الرحمف أبك  :لا أو 
براهيـ عمى قكمه شركهـ كنف لكؿ كاحد مسنهـ صسنـ كقد عنب إ حتى، (1)كاألصسننـ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ: قنؿ تعنلى ،مه في ذلؾك كجندؿ ق ،لؤلصسننـكعبندتهـ 

چے  ے  ۓ  ۓچإلى قكله:  چپ  پڀ
ثـ أراد أف يمفت أسنظنرهـ إلى ، (2)

: قنؿ تعنلى، بنطؿ من هـ عميه مف عبندة غير اهلل بمن حنجهـ به بتكايره لؤلصسننـ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ   ڭچ

چ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ     ۇئ
(3). 

سنمن قرركا قتمه بإلقنئه في السننر  ٻ ٻ ٱچ : قنؿ تعنلى ،كلكف لـ يرجعكا كا 

چٺ ڀ ڀ ڀ    ڀ   پ پ پ پ  ٻ ٻ
فأسنجنه اهلل ثـ خرج معه ابف أخيه ، (4)

   ې ې  ېچ: قنؿ تعنلى ،لكط إلى أرض الشنـ األرض المقداة كهي فماطيف

چەئ ائ ائ  ى  ى
ثـ رحؿ إلى مصر كقنبؿ ، كأقنـ في مديسنة سننبمس، (5)

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  چ : تعنلى قنؿ، كدعنه إلى التكحيد ممكهن السنمركد

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ     ڎ  

                                                           

 .ّٓٓ- ّْٓ/ٕمحمد رشيد رضن   تفاير المسننر( ُ)
 .ٕٗ-ْٕ :سنعنـاأل( ِ)
 .َٖ :سنعنـاأل( ّ)
 .ِْ: العسنكبكت( ْ)
 .ُٕ: األسنبينء( ٓ)
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ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

چڳ
(1). 

فخرج  ،ابسنه اامنعيؿ، لدت له زكجته هنجرثـ ك ثـ رجع إلى فماطيف كأقنـ فيهن مدة 
فكضعهن عسند دكحة فكؽ زمـز كليس بمكة  ،بهن كابسنهن اامنعيؿ كهك رضيع إلى مكة

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  چ : قنؿ تعنلى ،يكمئذ أحد

ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

چڱ
ين إبراهيـ أيف تذهب كتتركسنن  :فقنلت ،ـ رجع إبراهيـ فتبعته أـ اامنعيؿ، ث(2)

 ،كجعؿ ال يمتفت إليهن ،قنلت له ذلؾ مراران  ؟في هذا الكادم الذم ليس فيه أسنيس كال شيء
إلى  ثـ عند إبراهيـ ، (3)إذا لف يضيعسنن :قنلت، سنعـ :قنؿ ،فقنلت له آهلل أمرؾ بهذا

ىئ  ىئ  ىئ  چ :قنؿ تعنلىرآهن، ذبحه لرؤين  كقد كبر إامنعيؿ فأراد إبراهيـ مكة، 

ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  

چيت   جث  مث  ىث  يث
ٱ  چ : ثـ اشتركن في بسننء البيت في رحمة أخرل قنؿ تعنلى. (4)

چٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
 كقد خصَّ ، (5)

ک   ک  گ  گ  گ  گ  چ: قنؿ تعنلى، بفضيمة اتخنذه خميبل اهلل إبراهيـ 

چڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ          ڱڱ  ں  ں  ڻ          ڻ
(6). 

سنمن امي خميؿ اهلل لشدة محبته لربه  ة كلـ تثبت الخمة كهي أرفع مقنمنت المحب ،كا 

                                                           

 .ِٖٓ :البقرة( ُ)
 .ّٕ  :ابراهيـ( ِ)
 .ٕٔ/ُالبف كثير القرآف العظيـ تفاير ( ّ)
 .َُِ :الصنفنت( ْ)
 .ُِٕ :البقرة( ٓ)
 .ُِٓ :السنانء( ٔ)
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إال له كلسنبيسنن 
ميه مكتبة الخميؿ ثـ تكفنه اهلل كدفف في المكضع الذم قنمت ع ،(1)

أكثر مف مكطف كمدحه ب، لقد كصفه ربسنن في كتنبه بأكصنؼ عدة، يف المبنركةفي فماط
 :مسنهن

چ ۓ ے ے   ھ ھچ قنؿ تعنلى:، نن إمنمأف اهلل جعمه 
(2).   

چىئ ىئ ېئچ، قنؿ تعنلى: ن عميهبم كأسنه كفَّى
(3).  

چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ        ٹ   ٹ ٿچ، قنؿ تعنلى: أسنه أمةك  
(4).  

چ ڦ ڦ         ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ  ٹ چ، قنؿ تعنلى: سنبينن  أسنه صديقنن ك 
(5). 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ چ، قنؿ تعنلى: أسنه جنء ربه بقمب اميـك 

چ ڃ
(6).  

 .ة ابراىيم الاادعية من قص القائا ما يستفيا :اثانيا   
 : ىاألولة الفائا

ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  چ  :الشخصية كالهدؼ بنالسنتصنر هلل رب العنلميفكضكح 

ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ۀڻ  ڻ  ۀ

چ ﮲  ﮳      ﮴  ﮵
 :كمظنهر هذا في اآلتي، (7)

 ، ية ال يتأثر بنلبيئة الفنادة بؿ ياعى ليؤثر فيهناإلابلمأف صنحب الشخصية  -ُ

                                                           

 .َٔٓ/ُالبف كثير القرآف العظيـ تفاير ( ُ)
 .ُِْ: البقرة( ِ)
 .ّٕ: السنجـ( ّ)
 .َُِ: السنحؿ( ْ)
 .ُْ: مريـ( ٓ)
 .ْٖ، ّٖ :الصنفنت( ٔ)
 .ُِّ، ُُّ :البقرة( ٕ)
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چڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ چ: قنؿ تعنلى 
(1)

كهك لـ يكتفي ،  
بصينسنة سنفاه مف تمؾ البيئة الفنادة إسنمن أراد أف يسنقذ أهمهن بتطهيرهـ مف 

 .(2)الشرؾ

فيككف هك  ،فعمى الداعية أف تتميز شخصيته في بيئته بؿ ياعى في إزالة الفاند
 .(3)المؤثر ال المتأثر

البدف كبسنعمة الشفنء مف ، كاالعتراؼ هلل بنإلسنعنـ عمى الخنلصالتكحيد  -ِ

چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ   چ: قنؿ تعنلى، المرض
(4) ،

ك لكسنه يتأدب بأدب السنبكة الرفيع  ،كيحس بنلكفنلة المبنشرة كالحنسنية في الصحة كالمرض
 .(5)فيسناب إلى اهلل أفعنؿ الخير فقط ،كهك يعمـ أسنه بمشيئته ،فبل يسناب مرضه إلى ربه

 .(5)فقط
عسننصر العقيدة الصحيحة مف تكحيد اهلل كاإلقرار بتصريفه لمبشر في أدؽ فقد جمع 

فيد تشؤف حينتهـ عمى األرض كالبعث كالحانب كفضؿ اهلل كتقصير العبد كهسنن يا
كالرجنء أف يعيش بيف الخكؼ الداعية  قكة التكحيد الخنلص كمطنلعة آالء اهلل القنئد 

 .متأدب بأدب العبكدية
 :األدب في التبميغ مع الصراحة في بينف الحؽ في اآلتي :ة الثانيةالفائا

ين : )في الخطنبنت األربعةيـ عميه الابلـ بكاجبه سنحك أبيه كمن قنـ إبراه -ُ
كهكذا يجب أف يفعؿ ، كبينف ضبلؿ من هك عميه كضرره عميه ،فأمره بعبندة اهلل(، أبت

                                                           

 .َٓ :سنبينءاأل( ُ)
 الاكد، عيكف بناؿ محمد: تحقيؽ القنامي، الحبلؽ قناـ بف اعيد محمد بف الديف جمنؿ لمحمد ،(التأكيؿ محناف (ِ)

 .ِٔ/ُُ ،هػُُْٖ ،ُ/ط بيركت، – العمميه الكتب دار
 .َِٔ ، ص:قُُِْ، ّرحمه اهلل، مؤااة الرانلة، ط/  الكريـ زيدافعبد ، لالماتفند مف قصص القرآف( ّ)
 .َٖ-ٕٗ :الشعراء( ْ)
 .ُِّ/ُُ بف عطيةال كالمحرر الكجيز، ّّٖ/ّ البف كثير القرآف العظيـ يسنظر: تفاير ( ٓ)
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فعميه أف يراعي  ،غير المامميفمف  قريبو أك  أك أـو  فإذا ابتمي بأبو ، المامـالداعية 
كمف بنب أكلى أف يفعؿ الداعية المامـ من قمسنن إذا كالده أك  ،حقهـ بمخنطبتهـ بنلحاسنى

 .(1)اإلابلـأحدهمن مف العصنة البنقيف في دائرة 
كالمجنهد معرض لمقتؿ أك الجرح أ ك  ،إف الدعكة إلى اهلل جهند في ابيؿ اهلل -ِ
الداعي المامـ بشيء في ابيؿ دعكته كقد يترتب عمى فعمه أذل كمن  فإذا قنـ ،أذلأم 

فإف هذا األذل مف قبيؿ من يصيب المجنهد  ،األصسننـ كأكذم  كار ايدسنن إبراهيـ
رجؿ قنـ إلى امطنف ك ايد الشهداء حمزة  »عسنه   عف عميف ،في انحة القتنؿ

   . كمدار هذا عمى غمبة الظف بتحقؽ المصمحة المؤكدة ، (2)«جنئر فأمره كسنهنه فقتمه
يامـ له ظنهران لياتدرجه ف إذا رأل الداعية لجنج الخصـ كتعسنته أحرج ال  -ّ

كـ مهذا ربي بحاب زع: يقكؿ إبراهيـ قنطعة  كحجة معيسنة،كيصؿ به إلى سنتيجة 
سنه التغير ال يجكز أف تغير كغرب يعسنى أف من شأ فممنلكف الرب مف شأسنه عدـ التغير 

ى لزمه أف يامـ بنلثنسنية األكلكهك أامكب أصحنب المسنطؽ فإذا امـ بنلقضية يككف ربنن، 
ذا امـ بهمن لزمه التاميـ بنلسنتيجة فإبراهيـ لـ يكف معتقدا اعتقندهـ بأف الككاكب ، (3)كا 

كمف  ، كهذا مف حسنكة الداعيةأربنب تعبد مف دكف اهلل كلكسنه خنطبهـ بحاب زعمهـ 
السننجحة أف يبدأ الداعية بأائمة يكجههن إلى المدعكيف يمـز مف إجنبتهـ إقنمة  انليباأل

لزامهـ بنلسنتيجة التي تترتب عمى إجنبتهـ كأف يتسنقؿ بنلخصـ بعد ، (4)الحجة عميهـ كا 
لى اتبنع الذم يدعكا إليه الداعية  هيعتقدعمن إقراره إلى دعكته إلى التخمي  بنطبل كا 

                                                           

 .َِٕ ، ص:الماتفند مف قصص القرآف  لزيداف( ُ)
 بف طنرؽ: ، تحقيؽالطبراسني القناـ أبك الشنمي، المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف اميمنف، لاألكاط لمعجـا (ِ)

، بنب مف اامه عمي، رقـ القنهرة – الحرميف دار، الحايسني إبراهيـ بف المحاف عبدك ، محمد بف اهلل عكض
َْٕٗ ،ْ/ّّٖ . 

 .َِٓ: ، صمحميدمل حكار األسنبينء مع أقكامهـ( ّ)
 . ُِٓسنفس المرجع الانبؽ  ( ْ)
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كأف يقرف الداعية دعكته بنلحجة المقسنعة حتى يغمؽ عميه أبكاب التممص ، المامـ
 .(1)كالهركب كلتكف هذه الحجة بدهية يفهمن الخنص كالعنـ

دكف  الداعية أف يامؾ مع خصمه مامؾ التعريض بظبلؿ  خصمه القنئد عمى -ْ
كهك يرجكا هدايته حتى ال يزداد الخصـ جحكدا كتعسنتن كال مصنرحته بذلؾ طنلمن 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  چ: كمن قنؿ تعنلى، يصغي لمداعية

چىب       ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب   مب     
(2) ،

 .كعدـ الظمـ كنئسنن مف كنف نإليمنفثـ أثبت األمف لمف اتصؼ ب
 يعتقدهبمن  اإليمنف قكم القمب ثنبت الخطى قكم أف يككفالداعية  القنئد عمى -ٓ

ال إليه كال يخنؼ اكاه كأف يتحدث بسنعمة الهداية التي مف اهلل عميه كاثقن بربه ال يتجه إ

ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ : كمن قنؿ تعنلى ،بهن

چۉ      ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ     ۇئ
(3). 

أف  الداعية سنفاه عنجزان القنئد  إذا كجد ، الهجرة مف ببلد الكفر :الثالثةة الفائا
حاب الظركؼ ، فيبنح له أك يسندب أك يجب عميه، الدعكة إليهك لئلابلـ  يفعؿ شيئنن 
، أف يهنجر مف هذه الببلد إلى حيث يمكسنه أف يعبد اهلل كيدعك إليه كالضركرة، كاألحكاؿ

: قنؿ تعنلى، أسنجنه اهلل مف السننر فدينر الكفر بعد أ كفي خركج إبراهيـ عميه الابلـ مف

چى  ى   ائ  ائ    ەئ  ەئچ 
 اآلية عمى أف المكضع الذم تكثر فيه  كقد دلت ،(4)

 .مسنهـ العداكة هنجر مف تمؾ الدينر براهيـ إكلمن أحس ، (5)األعداء تجب مهنجرته

                                                           

 .ِٔٔ: ، صمحميدمل حكار األسنبينء مع أقكامهـ يسنظر:( ُ)
 .ُٖ :سنعنـاأل( ِ)
 .َٖ :سنعنـاأل( ّ)
 .ٗٗ :الصنفنت( ْ)
 .َُٓ/ِٔ مرازممفنتيح الغيب ل (ٓ)
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كأف ، عمى من اكاهمن الداعية من يحبه اهلل كراكلهالقنئد أف يقدـ : ة الرابعةالفائا
كأف من يعيؽ تسنفيذه مف حب األهؿ كالزكجة كالمنؿ أك ، حب اهلل يقتضي تسنفيذ أمره

هذه  ألمفإذا لـ يمتفت ، التجنرة أك الراحة أك غير ذلؾ مف حظكظ الدسنين كمشتهينتهن
مف قصة  ظهسنبلحكهذا ، فإسنه يككف قد سنجح في االمتحنف ،العكائؽ كلـ تمسنعه أك تكامه

. كعسندمن رأل أسنه الانبقة اآليةكمن في  ـ عسندمن أاكف مف ذريته بكاد غير ذم زرعإبراهي

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  چ: قنؿ تعنلى لذلؾ ممتثبل ألمر اهلل، بندريذبح ابسنه 

جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  

چيث
(1). 

ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        چ: ابحنسنه كتعنلىقنؿ ف ،كقد شهد اهلل له بعدهن بنإلحانف

چٺ  ٺ
امنعيؿ إمـ يجد ممنسنعة مف كلده فكهسنن ظهرت حاف التربية  ،(2)
كهسنن عمى اآلبنء أف يحاسنكا تربية أبسننئهـ حتى يقكمكا ، عصينسننأك ، الكريـ بف الكريـ

 كالحرص عمى الذرية الصنلحة التي تعيش مع كتنب، ايمن الدعنةجبنتهـ سنحكهـ البكا
أف فيهن  ك، اهلل تبلكة كتدبرا أك فهمن كأف يحرصكا عميهـ مف التعرض لمغزك الفكرم

يهـ كعمى الدعنة إلى اهلل أف يدرككا أف دعكتهـ أعز عم، الببلء يرفع مقنـ العبد عسند اهلل
لهن كبهن كمف  يعيشكف، مصنلحهـك كأمكالهـ خكاسنهـ كا  مف أبسننئهـ كأسنفاهـ كأزكاجهـ 

قنؿ ، (3)ليككف حب اهلل آثر كيقدـ عمى كؿ شيءكيتجردكف مف كؿ العبلئؽ؛ أجمهن 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ  ڌ  چ  چ  چ: تعنلى

 ڈ   ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کڎ  ڎڌ  

                                                           

 .َُِ :الصنفنت( ُ)
 .َُٓ :الصنفنت( ِ)
ـ  ُٕٖٗ-قَُْٕ، ِ/ردف، طعمنف األ دار محمد عبد القندر أبك فنرس،، لاالبتبلء كالمحف في الدعكات( ّ)

 .ُّ:ص
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چک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
(1). 

 :حراؽ السننر إلبراهيـ اآلتيالداعية مف عدـ إ القنئد ياتفيد: ة الخامسةالفائا
الداعية أف أف اهلل تعنلى ايرد كيد األعداء عميهـ كيصبحكا هـ األخاريف ك  -ُ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې      ې   ې  چ : قنؿ تعنلى، إلى  اهلل هك السننجح

چىى  ائ  ائ  ەئ     ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ
(2) ،

أكلئؾ الضعفنء المهنزيؿ مف كمنذا يممؾ ؟ فأيف يذهب كيد العبند إذا كنف اهلل يريد
عكاسنهـ مف الكبراء إذا كنسنت عسننية اهلل تحكط غنة كالمتجبريف كأصحنب الامطنف كأالط

 .(3)عبنده المخمصيف
إف الفعؿ كالتأثير في األشينء ضرا أك سنفعن ليس إال هلل تعنلى كحده فإذا اعتقد  -ِ

ۇ   چ: تعنلى قنؿ، الداعية هذا ذهب تخكفه مف كؿ شيء دكف اهلل تعنلىالقنئد 

چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅۉ  ۉ   ې  ې
كهذا من يجب أف  ،(4)

ال تأثر  فنألشينء، اهلل تعنلى المتصدر لمدعكة إلى القنئد ؤمف فضبل عفيعتقده كؿ م
اهلل كمن هك مذهب  أك بقكة مكدعة أكدعهن، بطبعهن أك بنلعمـ كمن هك مذهب الفبلافة

كمذهب الحؽ أف التأثير ، ذا بقية األشينءكخمقهن اهلل فيهن كهفنلسننر تؤثر بقكة ، القدرية
كقد جعؿ اهلل كجكد تمؾ األابنب أمنرات كدالئؿ عمى من شنء  ،ليس إال مف اهلل تعنلى

ذا شنء خرؽ هذه العندة التي تختمؼ فيهن األابنب العندية عمن يقنرسنهن ، مف الحكادث كا 
كأف من صح معجزة لسنبي جنز أف يكف كرامة ، (5)كنلمعجزات لؤلسنبينء كالكرامنت لؤلكلينء

                                                           

 .ِْ :التكبة( ُ)
 .ّْ :فنطر( ِ)
 .ِّٗٗ/ٓفي ظبلؿ القرآف لايد قطب  يسنظر:( ّ)
 .ّٗ :حزاباأل( ْ)
 .ِّٔ: ، صحكار األسنبينء مع أقكامهـ لمحميدم (ٓ)
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 (1)مامـ الخكالسني يأبكمن حدث مع لكلي مع فنرؽ التحدم في المعجزة دكف الكرامة 
فسنجنه اهلل مسنهن ، العسناي أف يقذفه في السننر المضرمة في صسنعنء ألاكدالذم أراد أ

اهلل الذم أراسني كأسنن أحمد " : فقنؿ له ايدسنن عمر، ه سنحك المديسنةكجكأطمؽ صراحه كت
"(2) به كمن فعؿ بخميؿ الرحمف ابراهيـمف فعؿ  في أمة محمدو 

. 
 :اإلسننبة إلى اهلل كمف مظنهرهن اآلتي :ة السااسةفائاال
اعتقنده كأقكاله  بكنمؿ هلل تعنلى خبلصأف يتزكد لدعكته بنإل الداعيةعمى  -ُ
كابب البركة في العمـ كالعمؿ ، اآلخرةألسنه ار السنجنح في الدسنين كالسنجنة في ؛ كأفعنله

(3)الصنلح
ٱ  ٻ  ٻ     چ: كعسند بسننء البيت كنف إبراهيـ كابسنه اامنعيؿ يقكالف، 

چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
كهذا حنؿ  ،ثـ يبكي ،(4)

 .الخمص
أف يقدـ الثسننء عمى اهلل قبؿ الشركع في الطمب كالدعنء ليككف ذلؾ أدعى  -ِ

چې  ې  ى  ىچ: في قكله لمقبكؿ كيظهر هذا مف أامكب إبراهيـ 
(5)  

چىئ  يئ  جب  حب  خب  مبچ: فقنؿ ،ثـ شرع في الدعنء
(6) (7). 

                                                           

كلـ يره ،فهك معدكد في كبنر  عبد اهلل بف ثكب ابكمامـ مف خكالف بنليمف، كفد المديسنة حيف قبض السنبي  هو (1)
التنبعيف، ككنف رجبل سنناكن عنبدا كله كرامنت احدهن قصته مع االاكد العسناي الذم ادعى السنبكة في اليمف فدعن 
اليه فمـ يجبه فنضـر سننرا عظيمه كلكف اهلل سنجنه مسنهن، فنعتسنقه ايدسننعمر كقنؿ الحمد اهلل الذم اراسني في امة 

 ُٖٕٓ/ ْ.. اسنظر االاتيعنب في معرفة االصحنب البف عبد البر  اهلل ابراهيـ محمد مف فعمبه مثؿ خميؿ 
-َّٔ: ، صِ، طبعة السندكة العنلمية لمشبنب اإلابلمي، ط/عبد الرحمف رأفت البنشن، لصكر مف حينة التنبعيف :(ِ)

ِّٔ. 
 .ِٗٔ: ، صحكار األسنبينء لمحميدم يسنظر:( ّ)
 . ُِٕ :البقرة( ْ)
 .ٖٕ  :الشعراء( ٓ)
 .ّٖ :الشعراء( ٔ)
 عميرات، زكرين: تحقيؽ السنيانبكرم، القمي حايف بف محمد بف الحاف الديف لسنظنـ الفرقنف، كرغنئب غرائب القرآف( ٕ)

 .ّٔ/ُٗ ،هػُُْٔ ،ُ/ط بيركت، – العمميه الكتب دار
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 .المد مف اهلل ،عمى الداعية مهمن بمغ مف الفضؿ ال ياتغسني عف طمب الزيندة -ّ
كلدعنء األحينء ، ألسنه ايككف لقبكؿ الدعكة؛ ال منسنع مف طمب الذكر الحاف -ْ

ٱ  ٻ  چ : تعنلى قنؿ، (1)بنلمغفرة بعد المكت كأسنه ال بأس بذلؾ كاألمكر بمقنصدهن

چٻ  ٻ  ٻ  پ
(2). 

ألف شفقة الرجؿ عمى أبسننئه أكثر مف  ؛هلل رب العنلميف نإلابلـبكصية األبسننء  -ٓ
عمى عظيـ اهتمنمه بمضمكف هذه الكصية  فممن خصهـ بذلؾ دؿَّ ، شفقته عمى غيرهـ

ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳      چ: قنؿ تعنلى

چ﮴  ﮵
(3). 

الداعية أف يؤكد هذا في القنئد  فعمى ، (4)طمؽ هذه الكصية لكؿ زمنف كمكنفأ -ٔ
 .في حينته كمسنهج دعكته

اهلل كالتككؿ عميه كالتعمؽ به كالثقة به  كدكاـ التكجه إلىاألدعية المأثكرة  -ٕ

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : كمسنهن، كالذكر بنلقمب الانف

ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  

چچ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  
(5) ، 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ 

چڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ گ  گ  گ  گ   ڳ 
كيبلحظ ، (6)

                                                           

 .ٗٗ/ُٗ ، ص:ركح المعنسني لؤللكاي( ُ)
 .ْٖ :الشعراء( ِ)
 . ُِّ :البقرة( ّ)
 .ّٕ، ِٕ/ْ ،مرازمل مفنتيح الغيب (ْ)
 .ُِٗ،ُِٖ :البقرة( ٓ)
 .ّٕ :براهيـإ( ٔ)
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، في أدعية إبراهيـ عميه الابلـ أسنهن كمهن تكاؿ بنهلل كطمب مسنه كذكر ألامنئه كصفنته
الداعية  القنئد كمن يتضمسنه هذا السنداء مف اعتراؼ، رب، ربسنن: اهلل تعنلى ءبسندا كتبدأ

يامؾ  فالداعية أ القنئد فعمى، كبعبكدية الداعية هلل رب العمميف شيءبربكبية اهلل لكؿ 
 الذم  عسند الحنجة كمن أكثر حنجتسنن الى اهلل، كالقنئدايمن اكال، (1)هذا المامؾ في الدعنء

 .هك أكثر إلحنحن كطمبن مف ربهيكاجه كاقعن مريرا 
 عمى الداعية أف يتعنمؿ مع المدعكيف بحاب الظنهر كالبنطف عمى اهلل.ك 

عمى الداعية أال تضعؼ عزيمته التهديدات كال تثسنيه عف دعكته، كمن فعؿ راكؿ اهلل 
 .كسنبيه ابراهيـ 

عمى الداعية أف يمجأ إلى ربه ليسنجز له السنصر عمى أعداء دعكته اسنتصنرا لديف اهلل ك 
 ليس اسنتصنرا لسنفاه كمن هك معركؼ .  

 
 
 

                                                           

 .ُِٕ: ، صزيداف عبد الكريـ الماتفند مف قصص القرآف لمدكتكر( ُ)



- 961 - 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 انراتعانفصـم 

  يف ضىء انقرآن انكريم انعسكري انقائد 
 وفيه ثالثة مثاحث

 اوروحيً  ايً إيمان العسكري القائد إعداد: األولاملثحث      
 اومهنيً  ايً أخالق العسكري القائد إعداد: املثحث انثاني   
 اهلل كتاب في عسكري لقائد نموج عرض: املثحث انثانث  

 



- 971 - 
 

 
 :توطئة

مكركه  كىك، عظـ التكاليؼ الشاقة عمى النفس البشريةأسبيؿ اهلل مف لجياد في ا
ذاك ،  لميياـ بوأىالال مف رزقو اهلل صفات تجعمو إ، بالنسبة ليا فضمكف كاف المجاىدكف ي   ا 
فبينيـ درجات كبحسب ، لؾ المجاىدكف يتفاكتكف فيما بينيـ كيتفاضمكففكذ، عمى غيرىـ

 كالتيت الييادة الناجحة بميكما وتباعأائد يفكؽ تكمؿ الشخصية كالي كماؿ تمؾ الصفات
 :اآلتيمنيا 
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 األولاملثحث 

 إميان انعسكري انقائد إعداد
 
  اي

 
  اوروحي

 وفيه ثالثة مطانة

 المشاق وتحمل تعالى اهلل تقوى: األوللمطمب ا               

 الثبات: المطمب الثاني                    

 والشهادة في سبيل اهلل، إحياء نية الجهاد: المطمب الثالث               
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 األولالمطمب 
 تقوى اهلل تعالى وتحمل المشاق

عدادك ، كثار مف طاعة اهلل تعالىاإل  بصدر رحبالنفس لتحمؿ المشاؽ في سبيؿ اهلل  ا 
بعثو عمى غيره كالذم يمف  أكثر  تكاجيو التيفالصعاب  ،ياإلي حاجةن  أشدكاليائد المجاىد 

يحيؽ مف  ر مادالعكف بيبنما ىك قكة صمتو بربو الذم يمده إاقتحاميا كالنجاح فييا 

چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ : قاؿ تعالى لو  عبكديتو
(1)

فكاف ييـك  ،ذلؾ كليد حيؽ نبينا  
ىدل  إلى مةف ييكد األأراد أمف بعده ككؿ مف  صحابو كاقتدل بو أ، حتى تتفطر قدماه

ف يسبؽ كالبد أ يككف لو قدـ سبؽ في طاعة اهللأف فالبد لو مف  ،اهلل كالجياد في سبيمو
 :التالية مكرفي األ تباعوأ

كما قاؿ تعالى: ، كالسيما عند الميمات :قوة الصمة باهلل تعالى في كل الظروف -ٔ

چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئچ
ييكؿ  (2)

يجكز لو  ال نسافف اإلعمى أ أحكاليـ تنبييان  أشدياءه بذكره في أكلاهلل  أمر :ابف عباس 
 شغؿ ماعند أرض اهلل ذكره عمى عباده كقد ف .(3)ف يخمي قمبو كلسانو عف ذكر اهللأ

في  ألف رفع الصكت ؛يككف خفيفان  ف، كحكـ ىذا الذكر أب بالسيكؼيككنكف عند الضر 
 ؛كاف مف الجميع عند الحممة فحسف إذاما أ، كاف الذاكر كاحدان  إذا ءردممكاطف اليتاؿ 

گ  گ  گ  چ  :ف يككف الذكر بالدعاء، كينبغي أ(4)عضاء العدكنو يفت في أأل

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڳ  گڳ ڳ

                                                           

 .٘( الفاتحة: ٔ)
 .٘ٗنفاؿ: ( األٕ)
 .ٜٛٗ/٘ٔلمرازم  مفاتيح الغيب( ٖ)
 .ٕٗ/ٛ( الجامع ألحكاـ اليرآف لميرطبي ٗ)
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چڻ
بالثبات  مرفإف األ، ليتاؿ متحرفان  الإ، ينافي الرخصة كىنا الثبات ال، (1)

اثبتكا بيمكبكـ كاذكركا اهلل بألسنتكـ  :كقيؿ، ىك في حاؿ السعة كالرخصة في حاؿ الضركرة
ر فيذه عكامؿ النص": -رحمو اهلل–ييكؿ سيد قطب  ،(2)حتى يجتمع ثبات اليمب كالمساف

هلل بالذكر كالطاعة هلل اكاالتصاؿ ب، الثبات عند لياء العدك. الحيييية عند لياء العدك
كالحذر مف البطر كالرياء ، كالصبر عمى تكاليؼ المعركةكتجنب النزاع كالشياؽ ، كالرسكؿ
 .(3)"كالبغي

ييأس لعيبات  ال، منيفالكاثؽ باهلل كبنصره لعباده المؤ  فاليائد: الثقة بوعد اهلل -ٕ
رسكؿ حكى اليرآف الكريـ قكؿ  كقد، تضييؽ أكينكص لمحنة  كال، تعترضو في الطريؽ

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶   ﮷    ۓچ: قاؿ تعالى، في الغار ألبي بكر كىما  اهلل

چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻
إف العدك قد  :مكسى أصحابكنمحظ ىذا جميا عندما قاؿ  ،(4)

چڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  :فرد بثية عالية ،دركيـأ
 هأمر ف ،اتسع مراأل ضاؽ ما فعند ،(5)

 كالطكد فرؽ كؿ فكاف ،البحر فانفمؽ ،فضربو ،بعصاه البحر يضرب أف تعالى اهلل
 ما كبيف اآلية ىذه في ما بيف المعية اختالؼ كجو اكىن، كالحظ ثية اليائد بربو، (6)العظيـ

 بصرؼ كمييما حفظيما معية تمؾ ألف ؛معنا اهلل إف، الغار قصة في: تعالى قكلو في
، كردعان  ليـ زجران  الميالة ىذه مكسى قاؿ( سييديف) اهلل هأمر  ىناك ، عنيما األعداء أعيف

 ربي معي إف: كالمعنى، كالظفر باليداية اهلل كعد كذكرىـ، يدرككنكـ ال (7)أنيـ: كالمعنى

                                                           

 .ٕٓ٘( البيرة: ٔ)
 .ٜٖ٘/ٕ( فتح اليدير لمشككاني ٕ)
 .ٕٛ٘ٔ/ٖ( في ظالؿ اليراف سيد قطب ٖ)
 .ٓٗ( التكبة: ٗ)
 .ٕٙ( الشعراء: ٘)
 .ٕٗ٘/ٗ( تفسير اليرآف العظيـ البف كثير ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٜٔ البف عاشكر كالتنكير( التحرير ٚ)
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الثية  عندهاليائد الرباني  ك، (1)النجاة طريؽ عمى يدلني أم :سييديف .كاليداية بالنصر
الحؽ في  ىؿأل كعدىا الحؽ التيف يعزز ذلؾ بتذكر البشائر أكعميو ، بكعد اهلل كنصره
الحؽ  أىؿ فال يخالج قمكب ،ـ قصرطاؿ الزمف أ، لممتييفف العاقبة كأ، النصر كالتمكيف

و أصحابو ما يميكنو مف إليعندما شكا   ككذلؾ فعؿ سيد الخمؽ ،(2)قمؽ عمى المصير
 كما في حديث خباب ،يبشرىـ بالنصر كالتمكيف خذ صناديد قريش فأ يدمبالء عمى أ


 ال، حضرمكت إلى صنعاء مف الراكب يسير حتى، مراأل ىذا ليتمف كاهلل»: عنو  (3)

بانتصار  مبشران   كييكؿ ،(4)«تستعجمكف كلكنكـ، غنمو عمى كالذئب، اهلل إال يخاؼ
 بيت اهلل يترؾ كال، كالنيار الميؿ بمغ ما مراأل ىذا يبمغفل»األرض: كانتشاره في  سالـاإل

، سالـاإل بو اهلل يعز عزا، ذليؿ بذؿ أك عزيز بعز، الديف ىذا اهلل أدخمو إال كبر   كال مدر  
 ليد، بيتي أىؿ في ذلؾ عرفت قد»: ييكؿ، (5) الدارم تميـ ككاف ،«الكفر بو اهلل يذؿ كذال

 الذؿ كافرا منيـ كاف مف أصاب كليد، كالعز كالشرؼ الخير منيـ أسمـ مف أصاب

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ           چ : تعالىقاؿ   ،(6)«كالجزية كالصغار

چڱ    ڱ  ڱ   
(7). 

                                                           

 .ٛٔٔ/ٗ( فتح اليدير لمشككاني ٔ)
 .ٖ٘٘ٔ/ٖ( في ظالؿ اليراف سيد قطب ٕ)
 خباب بف جندلة بف سعد بف خزيمة بف كعب بف سعد بف زيد مناة بف تميـ التميمي، كيياؿ الخزاعي، أبك عبد اهلل.(3)

سبي في الجاىمية فبيع بمكة، فكاف مكلى أـ أنمار الخزاعية، كقيؿ غير ذلؾ، ثـ حالؼ بني زىرة، ككاف مف السابييف 
 نو أسمـ سادس ستة،أل أسمـ قديما، ككاف مف المستضعفيفاألكليف.كقيؿ: بيع بمكة، ثـ حالؼ بني زىرة. ك 

كقيؿ: مات سنة تسع عشرة. كاألكؿ أصح.  الثيف،كثشيد خباب بدرا كما بعدىا، كنزؿ الككفة، كمات بيا سنة سبع 
 .( ٕٕٔ/  ٕابة في تمييز الصحابة )اإلص

 .ٕٓ/ٜ، ٖٜٗٙبرقـ:  ؾ االكراه، باب مف اختار اليتؿ كاليكاف عمى الكفر، ( صحيح البخارم،ٗ)
 .سبؽ ترجمتو في الفصؿ االكؿ:(5)
، كرجالو عمى شرط الشيخيف، المحيؽ: نفس ٘٘ٔ/ٕٛ،  ٜٚ٘ٙٔباب مسند الشامييف رقـ: ، ( مسند اإلماـ أحمدٙ)

 المصدر. 
 .ٜ( الصؼ: ٚ)
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 المطمب الثاني
 اتـبـالث

ألف ىذا الطريؽ شاؽ  ؛النياية إلىف يستمر اليائد في نصرة الحؽ أكنعني بو 
كتخطي العيبات ، مف الثبات عمى الطريؽ ميما طالت فالبد، كمحفكؼ بالمحف كاالبتالء

چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ: تعالىقاؿ ، ميما كثرت
اليائد  إلىحكجنا ، كما أ(1)

الثبات شجرة راسخة طيبة تؤتي ثمارىا ألف  ؛العسكرم الثابت في زمف التراجع كالتذبذب
 :اآلتي كمف ثمار الثبات لميائد العسكرم بإذف ربيا

ڭ   چ: كما قاؿ تعالى ،لؾ عاقبة الصبر عمى البالءكذ ،عداءالنصر عمى األ -ٔ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ڭ  ڭ  ۇ  

چ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ
ف "إ: ييكؿ سيد قطب ،(2)

، تزلزؿ مثؿ ىذه اليمكب المكصكلة باهلل التيليصكر مدل المحنة ؟ سؤاليـ متى نصر اهلل
فتبعث منيا ، تيؾ اليمكب ظالليا عمى مثؿ ىا تميي، الكصؼال محنة فكؽ كلف تككف إ

؛ المزلزلةكعندما تثبت اليمكب عمى مثؿ ىذه المحنة ؟ ذلؾ السؤاؿ المكركب متى نصر اهلل
 إاليستحيو كلف ، إنو مدخر لمف يستحيكنو، تتـ كممة اهلل كيجيء النصر مف اهلل عندئذ  

 إف نصر اهلل إالالنياية عمى البأساء كالضراء الذيف ال ينحنكف لمعاصفة  الذيف يثبتكف إلى
 .(3)قريب كعندما يشاء اهلل

 .اح المرء في ميمتو كبمكغو غايتوألف الثبات مف أكبر أسباب نج ؛ىداؼبمكغ األ -ٕ

ىي ، يا العاممكفإليكسعى  ،ركفر ليا المشم  مف ثمرة شم   ليا يا ك  ،دخكؿ الجنة -ٖ

                                                           

 .ٜٜ( الحجر:  ٔ)
 .ٕٗٔ( البيرة: ٕ)
 . ٜٕٔ/ٔ( في ظالؿ اليراف سيد قطب ٖ)
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 أكتغرىـ شيكة كلـ يينكا لمحنة  كلـ، لمف ثبتكا عمى عييدتيـ كمبادئيـ لـ تزعزعيـ شدة
 ،نفسيـ هللأباعكا ، عيباتو كمصاعبو صابريف عمىمضكا عمى الدرب مجاىديف ، فتنة

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ: قاؿ تعالى ،ففازكا بكعد اهلل ليـ

چٿ  ٿ  ٿ
ف تدخمكا أحد أحسبتـ يامف انيـز يكـ أ: اليرطبي اإلماـ قاؿ، (1)

، ف تسمككا طريييـالذيف قتمكا كصبركا عمى ألـ الجراح كاليتؿ مف غير أكما دخؿ الجنة 
كمما يعيف اليائد  ،(2)ال حتى يعمـ عمـ شيادة حتى ييع عميو الجزاء؟ كتصبركا صبرىـ
 :التالية مكرعمى الثبات األ

فيذا ، سباب الثباتأعظـ أمف ، :وعمالً  وتدبراً تالوة  االرتباط بالقرآن الكريم -ٔ
قاؿ  ،كيربط عمى اليمكب كيذىب بو رجز الشيطاف، قداـيثبت اهلل بو األ يمافغرس اإل

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ: تعالى

چی
ف كا  ، صفياء عمى مبادئيـكرسكخ األ األنبياءيرل فيو اليائد المؤمف ثبات  ،(3)

ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  :قاؿ تعالى، ساءةاإل أك ،تعرضكا لألذل

چچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ
 المفظ في فالخطاب، المؤمف يييف زيادة .(4)

 مثبتا فؤادؾ بو نجعؿ ما: مأ ،كاليييف الذم يحصؿ بو الثبات ،(5)متوكالمراد أ،   لو
 في كأرسخ لميمب أثبت األدلة تكاثر ألف؛ طمأنينتو ككفكر عميؾ قصصناه بما ييينو بزيادة

ھ   چ : قاؿ تعالى، صابو قرحكصية اهلل كمما أ المؤمف كييرأ اليائد ،(6)لمعمـ كأقكل النفس

                                                           

 .ٕٗٔ( آؿ عمراف: ٔ)
 . ٕٕٓ/ٗ( الجامع ألحكاـ اليراف لميرطبي ٕ)
 .ٕٓٔ( النحؿ: ٖ)
 .ٕٓٔ( ىكد: ٗ)
 .ٖٚٗ/ٕ( البحر المحيط ألبي حياف ٘)
 .ٙٓٙ/ٕ( فتح اليدير لمشككاني  ٙ)
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چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳
إخكانو ممف سبيكه في ، كيسمع أخبار (1)

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲  چ : قاؿ تعالى ،كصبركا؟ كيؼ ثبتكا، طريؽ الييادة الربانية

چ ﮳         ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﯁  
(2). 

 ،حبائوربانية يربط اهلل بيا عمى قمكب أ ليية كمنحةنعمة إ :التثبيتب ،الدعاء -ٕ

وئ   چ:فياؿ تعالى ،بنعمة التثبيت  كقد امتف اهلل عمى رسكلو ،يائوأكلكيرسخ بيا أقداـ 

چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  وئ  ۇئ  ۇئ
كاليمة المؤمنة الصابرة مف جنكد طالكت  ،(3)

ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ چ : اهلل تعالى إلىييكلكف متضرعيف 

چۈئ  ېئ ېئ
حزاب كفي غزكة األ، يكثر مف الدعاء بالثبات ، كىذا سيد البشر(4)

كال تصدقنا كال ، نت ما اىتديناالميـ لكال أ» :حزاب يجير بدعائو بالثبات لو كألصحابواأل
أرادكا  إذا، لى قد بغكا عميناإف األك ، القيناقداـ إف كثبت األ، نزؿ السكينة عمينافأ، صمينا
 .(5)«بينافتنة أ

لما فييا مف ، كبر المعينات عمى الثباتكىي مف أ ،:الصحبة والبطانة الصالحة -ٖ

ٱ  ٻ  ٻ  چ : قاؿ تعالى، التعاكف عمى الخير كالتكاصي بالحؽ كالتكاصي بالصبر

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  

چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦٿ  ٹ  
 ؛كالحذر مف صحبة الطالحيف (6)

 .سباب النككصأيا مف ألن ؛الطالحيف

                                                           

 .ٜٖٔ( آؿ عمراف:  ٔ)
 .ٙٗٔ( آؿ عمراف: ٕ)
 .ٗٚ( اإلسراء: ٖ)
 .ٚٗٔ( آؿ عمراف: ٗ)
 . ٗٙ/ٗ، ٖٖٗٓرقـ: ؾ الجياد كالسير، باب الرجز في الحرب ( صحيح البخارم، ٘)
 .ٕٛ( الكيؼ: ٙ)
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خكانو سير إ   اهلل عمى نبيو كليد قص   ،:قراءة سير السمؼ الصالح مف اليادة –ٗ

ۇئ   ەئ  ەئ  وئ  وئ چ :فياؿ لو، لو صبرىـ كثباتيـفذكر عمييـ السالـ،  األنبياءمف 

چۆئ   ۇئ
فالكقكؼ عمى سير اليادة الصالحيف كمعرفة ما كانكا عميو مف  ،(1)

 إلىشككنا  رت باب بف األفعف خ، عزيمة كيييف مما يبعث عمى الثبات في اليمب
 فياؿ؟ تدعكا لنا أال، ال تستنصر لناأ: فيمنا ،كىك متكسد بردة في ظؿ الكعبة رسكؿ اهلل 
فيجاء ، فيجعؿ فييا األرضقبمكـ يؤخذ الرجؿ فيحفر لو في  كاف مف قد»: رسكؿ اهلل 
كيمشط بأمشاط الحديد مف دكف لحمو ، فيكضع عمى رأسو فيجعؿ نصفيف بالمنشار

كمف أمثمة ذلؾ أف يطالع سير اليادة الفاتحيف مف  ،(2)«كعظمو فما يصده ذلؾ عف دينو
كمثمو كتاب ، ككتاب صكر مف حياة الصحابة، سالـككتاب حماة اإل .الصحابة كالتابعيف

 .عالـ العظماءكغيرىا مف كتب األ ،رسكؿلككتاب رجاؿ حكؿ ا، صكر مف حياة التابعيف
التي تبعث في النفس العزيمة كتميي عمى اليمب االطمئناف كتغرس اليييف بكعد اهلل، فما 

 .ة سير العظماء فمنيـ تيتبس العظمة كالييادةعاحكج اليائد لمطال

                                                           

 .ٜٓ( األنعاـ: ٔ)
 .ٕٓ/ٜ، ٖٜٗٙرقـ: ؾ االكراه،  باب مف اختار اليتؿ عمى الكفر  ( صحيح البخارم، ٕ)
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 المطمب الثالث
 والشهادة في سبيل اهللد، إحياء نية الجها

بدكف  بدان أ اليائد تغني ، فالمنصب كالرتبة الكىنا البد مف تجديد النية: النية: أوالً 
:  قاؿ رسكؿ اهلل :قاؿ، بي ىريرة فعف أ، يادة في سبيؿ اهللشالنية بالجياد كتمني ال

ف كاف قد  ،(1)«مف نفاؽ مف مات كلـ يغزكا كلـ يحدث نفسو بالغزك مات عمى شعبة  » كا 

    ې  ى چ : ففي قكلو تعالى، ـ فرض كفايةكقع الخالؼ ىؿ الجياد عمى العيف أ

ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  

چىئ  ىئ  ىئ   ی   ی
، عيافاآلية دليؿ عمى أف الجياد ليس عمى األففي  ،(2)

فميخرج فريؽ منيـ لمجياد كلييـ فريؽ ، ذ لك نفر الكؿ لضاع مف كرائيـنو فرض كفاية إكأ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ : كفي قكلو تعالى ،(3)يتفييكف في الديف

پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  

چڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
ؿ ف اهلل تعالى فض  ككجو الداللة أ (4)

اعديف أم ككال مف الي، ككعدىـ جميعا الحسنى، المجاىديف عمى الياعديف بدكف عذر
كلككاف ، الجياد عمى الكفاية كليس كؿ أحد بعينوف فرض كفيو دليؿ عمى أ ،كالمجاىديف

كىناؾ رأم آخر قكم بأنو فرض  ،(5) لكعد اهللأىالكاجبا عمى التعييف لما كاف الياعد 
فخافكا عمى بالدىـ ، الثغكر مف العدك كلـ تكف فييـ مياكمة ليـ أىؿخاؼ  إذاكذلؾ ، عيف

 كضررىـ مف يكؼ عاديتيـيـ إليف ينفر أ، مةفينا الفرض عمى كافة األ ،كذرارييـ

                                                           

 .ٚٔ٘ٔ/ٖ( صحيح مسمـ ٔ)
 .ٕٕٔ( التكبة: ٕ)
 .ٖٜٕ/ٛ( الجامع ألحكاـ اليرآف لميرطبي ٖ)
 .ٜ٘( النساء: ٗ)
 .ٜ/ٔٔلمرازم  مفاتيح الغيب( ٘)
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أما اليائد الذم ، مف عمكميا مةفراد األ، كعمكما ىذا كمو في حؽ أ(1)عف المسمميف 
إنما تكفى بو،  مةألف األ ؛نو في حيو فرض عيفالميمة فالشؾ أ ليذهكىب نفسو كندبيا 

ف يستحضر نية كىنا البد أ، جب الكاجباتأك فيككف عميو مف ، عدائيا بسببوتأمف أ ك

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ: قاؿ تعالى. ي في نفسو نية الشيادة في سبيؿ اهلليالجياد دائما كيح

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   

چېئ     ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ 
ف ينطمؽ في طرييو أكالحؽ البد ، (2)

فالجياد في سبيؿ اهلل  إذا .عميو الطريؽ يأخذف أبؿ البد ، كسييؼ لو الباطؿ في الطريؽ
الك ، كالبيعة في عنؽ كؿ مؤمف تطالبو بالكفاء، ماض  .(3)يماففميس باإل ا 

 :حماية الدين اثانيً 

يسعى لتنفيذ نو كما أ، ىدؼ نبيؿ كغاية عظيمة يعيش ألجميا اليائد المسمـكىذا 
لمشركع  ف يككف حارسا لمديف كحاميان أك ، الشريعة السمحة فيما يمتمؾ مف سمطة كقيادة

ۆ  ۈ   چ: قاؿ تعالى ،قيادتو أكفإف لـ ييـ بذلؾ فال خير في منصبو . العظيـ سالـاإل

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  

چ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی
اليدؼ كلكي يعيش ىذا  ،(4)

 :التالية مكريحيؽ في نفسو األف البد أ

يمانو كذلؾ يزيد كا  ، اليائد كغيره يصيب كيخطئ كيعصي كيطيع :تجديد التوبة -ٔ
 ما أخطأ ال يصر عمى الخطأ إذاف، بةك ف يتصؼ اليائد بالتكبة كاألالبد أفكاف  ،كينيص

                                                           

 . ٗٔٔ/ٖ، ٔط/ –بيركت  –( أحكاـ اليرآف لمجصاص، دار الكتاب العربي ٔ)
 .ٔٔٔتكبة: ( الٕ)
 .ٚٚٔ/ٔٔ( في ظالؿ اليرآف سيد قطب ٖ)
 .ٜٗ( المائدة: ٗ)
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؛ الجيش مف قبموال يؤتى اهلل أ سائالن ، وترحم بذنبو راجيان  ميران  خاشعان  بؿ يأتي ربو نادمان 
ئؾ الذيف لأك ، كاليزيمة ثرىا في ميزاف النصركأ، نو يدرؾ خطكرة المعاصي عمى الجيشأل

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  چ :قاؿ اهلل فييـ

چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ 
(1). 

 عزؼ عف الدنيا، اآلخرةصبح اليائد كالجندم مف طالب أ إذا: اآلخرةطمب  -ٕ
بيى كما عند اهلل خير كأ، أنيا زائمة ،ككفغي أف ييا كما ينبإليكنظر ، كاستحير متاعيا

چپ  پ  پچ  :استجابة ليكلو اهلل تعالى
ف يسيط في اآلخرة أيمكف لطالب  كال ،(2)

يسير ، اآلخرة أىؿيعيش في الدنيا بركح ، يعيش رباني مخمص ،(3)كحؿ المادة كظالميا
، كقمبو ييفك لرضا خاليو، تتحرؾ جكارحو، كركحو محمية في عناف السماء األرضفكؽ 

ڃ  چ  چ : كما قاؿ ربنا، كصحبة النبييف كالصديييف كالشيداء كالصالحيف، غايتو الجنة

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   

 .(4) چ ژ  ژ

ف يغرس ذلؾ في أ ليائد كعميواىذا مف كاجبات  :سرار الجيش والدولةحفظ أ -ٖ
كسيكط ، ؾ جيش كامؿفييم يككف سببان د قصد ق بغير أك بيصد   يفشى سران  فمربما، جنكده

 ، فيربي في نفكس اصحابو خمؽ كتـ السر كالحفاظ عميو، كيدربيـ عمى ذلؾدكلة كاممة
لتجارب ميدانية في ىذا  األفرادكينبغي أف يخضع  تبار ىذا الخمؽ مف أعظـ األماناتباع

 ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ: تعالىقاؿ المجاؿ، 

                                                           

 .ٖ٘ٔ( آؿ عمراف: ٔ)
 .ٚٔ( األعمى: ٕ)
، ٚلبناف، ط/ –( مختصر تفسير ابف كثير )اختصار كتحييؽ(، لمحمد عمي الصابكني، دار اليرآف الكريـ، بيركت ٖ)

 .ٚٚٔ/ٕـ، ٜٔٛٔ -ىػ  ٕٓٗٔ
 .ٜٙ( النساء: ٗ)
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چ ڦ
كبيف ماناتكـ فيما بينكـ ... فال تخكنكا أ عامة كتشمؿ كؿ خيانة اآليةك  ،(1)

في  اآليةكلعؿ قصة سبب نزكؿ  ،(2)سيما الحربيةكـ مف الشؤكف السياسية كالأمكر ياء لأك 
قدمام  فييكؿ كاهلل ما زالت، بالذبح قريظةبنى  إلىشار حيف أ، (3) بي لبابة بف عبد المنذرأ

نفسو عمى سارية مف سكارم  شد   اآليةفمما نزلت ، كرسكلو حتى عممت أني قد خنت اهلل
كقد بينت  ،(4)يتكب اهلل عمي   أكمكت حتى أ كاهلل ال أذكؽ طعاما كال شرابا: كقاؿ ،المسجد
كمات صغيرة بتيديـ معم أك، باإلشارةتيتصر عمى الكالـ بؿ قد تيع  ف الخيانة الاليصة أ

ـ بطيئة تندرج ضمف خيانة اهلل غير مباشرة شفكية أـ مكتكبة سريعة أ أكـ كبيرة مباشرة أ
ك  ، فعمى اليائد أف يعد أصحابو بركح جماعية عالية، تضحي كال تفتركرسكلو كالمؤمنيف

ئيا ميما كانت المطامع كالمغريات بحيث كال تبيع مبادئيا ألعدا تثبت تخكف كال تبذؿ
خكؼ عمى الصؼ الداخمي مف التصدع  يككف اهلل كالدار اآلخرة ىك الميصد، عندىا ال

 كالتفكؾ إذا أحسف اليائد إعداد أفراده.

                                                           

 .ٕٚ( األنفاؿ: ٔ)
 .ٗ٘٘/ٜ( تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا ٕ)
سمو، فييؿ رفاعة بف عبد أبك لبابة األنصارم، مف األكس، غمبت عميو كنيتو، كاختمؼ في ا، بشير بف عبد المنذر  (3)

بف زبير ابف زيد بف أمية بف زيد بف مالؾ بف عكؼ بف عمرك بف عكؼ بف مالؾ ابف األكس، كاف نييبا، المنذر. 
كبدرا. قاؿ ابف إسحاؽ: كزعـ قـك أف أبا لبابة بف عبد المنذر كالحارث بف حاطب خرجا مع رسكؿ  شيد العيبة 

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى بدر فرجعيما، كأمر أبا لبابة عمى المدينة، كضرب لو بسيمو مع أصحاب بدر.  
مي رضي اهلل عنو االستيعاب مات أبك لبابة في خالفة ع ككانت معو راية بني عمرك بف عكؼ في غزكة الفتح.

 . ( ٖٚٔ/  ٔفي معرفة األصحاب  البف عبد البر )
 .ٜٖٗ/ٚ( الجامع ألحكاـ اليرآف لميرطبي ٗ)
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 انثانياملثحث 
  انعسكري انقائد 

 
  اأخالقي

 
    اومهني

                          ثالثة مطانة وفيه 

 العسكرية الجماعية القيادية باألخالق اإلعداد المطمب األول:     
 اقرآنيً  المهني العسكري اإلعداد المطمب الثاني:      

 العالي ألمنيا عداداإل :المطمب الثالث    
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 لواأل المطمب 
 القيادية الجماعية العسكرية خالقباأل عداداإل

 :التالية األمكرىـ صفات اليائد الناجح في ىذا المجاؿ مف أ

يدعكىـ  ليركا ما؛ :ن يكون قدوة في الشجاعة وفي عممه وكرمه ولينه وحزمهأ -ٔ
الجيش في ذىابو كفي آخر  ؿأك أف يككف في  لذلؾ كاف مف ىديو ؛ و فييتدكا بوإلي

  كاف النبي: قاؿ  نسأكفي حديث ، مباشر لمعدك ؿأك   الجيش في إيابو ليككف ىك
فخرجكا نحك الصكت فاستيبميـ  ،المدينة ليمة أىؿكليد فزع ، شجع الناسأحسف الناس كأ

: كىك ييكؿ، كفي عنيو السيؼألبي طمحة،  الخبر كىك عمى فرس ، كقد استبرأالنبي 
التي تبيف مدل شجاعتو كتككمو ما تضمنو حديث  األمثمةكمف ، (1)«لـ تراعكا لـ تراعكا»

دركتو اليائمة كىك في فمما أ، غزكة نجد  غزكنا مع رسكؿ اهلل: قاؿ جابر بف عبد اهلل 
أعرابي قاعد بيف  إذافجئنا ف  يستظمكف كبينما نحف كذلؾ إذ دعانا رسكؿ اهلل كاد كثير
، سيرأ عمىفاستييظت كىك قائـ  ،ئـ فاخترط سيفياإف ىذا أتاني كأنا ن»: يديو فياؿ

 ألف ؛(2)«فيك ىذا، ـ قعدمو ثفشا. اهلل: قمت؟ يمنعؾ مني ما: مخترط سيفي صمتا قاؿ
 .(3)اليمب كصفاء، الفطرة نكر مف اليييف مف تككف إنما الشجاعة

 مف أصحابيا في يحيييا إنما، الشحيح الجباف بيا يرّحب ال كالكـر الشجاعة ثاركآ
 يمحؽ أف اهلل نعمة فمف، تماميا مف فاتو ما استكماؿ إلى بسبيمو كىك، منيا حّظا تيأك 

 . (4)العظمة جماؿ فييـ يعشؽ مف بالعظماء

                                                           

 .ٖٔ/ٛ، ٖٖٓٙرقـ: ؾ االداب، باب حسف الخمؽ كالسخاء ( صحيح البخارم، ٔ)
 .ٙٔٔ/٘، ٜٖٔٗرقـ:  ؾ المغازم، باب غزكة بني المصطمؽ ( صحيح البخارم،ٕ)
 .ٖٕ٘/ٜ لمياسمي  التأكيؿ محاسف ( ٖ)
، ٔدمشؽ، تخريج األحاديث: محمد ناصر الديف األلباني، ط/ –( فيو السيرة، لمحمد الغزالي السيا، دار اليمـ ٗ)

 .ٕٕٓىػ، ص: ٕٚٗٔ
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؟ الميالؾ شر صاحبو ييي الجبف فيؿ، حياتو فيداف صاحبيا تكمؼ قد الشجاعة إف
 كىـ يمكتكف الذيف أضعاؼ األدبار يكلكف كىـ الحياة مياديف في يمكتكف فالذيف ،كال

 ال اليكاف كلكف، بدفعو نسافاإل يتطكع الذلالغالي  ثمنو كلممجد؟ ...األخطار ييتحمكف
 في ببنييا تضف التي مةفاأل ثـ كمف. حيير كاره كىك يدفعيا ضريبة مف صاحبو يعفى
 تيدـ، كراـ سادة كىـ ييتمكف أبطاال لمحرية تيدـ ال كالتي. السمـ أياـ تفيدىـ الجياد ساحة

 .(1)لئاـ سفمة كىـ يشنيكف رجاال لمعبكدية

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  چ: قاؿ تعالى: ن يكون صاحب رفقأ -ٕ

ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  

چڃ  چ
 ،(3)فالرفؽ خالؼ العنؼ، المكافية كمياربة بال عنؼ عمىكالرفؽ يدؿ ، (2)

ف "اعمـ أ: قاؿ الغزالي ،(4)سيؿ كىك ضد العنؼكاألخذ باأل، كىك ليف الجانب باليكؿ كالفعؿ
كالرفؽ كالميف نتيجة ، كالعنؼ نتيجة الغضب كالفضاضة، الرفؽ محمكد كيضاده العنؼ

كالميف في  ،الشدة في مكضعيا، في مكاضعيا مكرف تضع األأالرفؽ  :كقيؿ، حسف الخمؽ
 :عدة منيا أمكركيظير الرفؽ في اليائد العسكرم في ، (5)مكضعو
العسكرم المحافظة عمى  مف أىـ كاجبات اليائد فيذه: الحفاظ عمى أرواح الجند -أ

كاليائد الذم يفرط ، كحمايتيـ باليدر المستطاع، سباب السالمة ليـأ كتأميف، أركاح جنده
ركاحيـ أما اليائد الذم يعتني بجنده كيحافظ عمى أ، ينيار أكفي جنده يكشؾ أف ينيـز 

كعميو أال يغامر  ،(6)عمى ثية جنده ألنو قد حاز؛ يريد بأقؿ الخسائر يحيؽ مايستطيع أف 
                                                           

 .٘، ص: ٔ/ط- مصر، النيضة، دار الغزالي، لمحمد كالحياة، الديف في( تأمالت ٔ)
 .ٜ٘ٔ( آؿ عمراف: ٕ)
: عبد السالـ محمد تحييؽ( ي نظر: معجـ مياييس المغة، ألحمد بف فارس بف زكرياء اليزكيني الرازم، أبي الحسيف، ٖ)

 .ٛٔٗ/ٕـ، ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔىاركف: دار الفكر، 
 .ٜٗٗ/ٓٔ( فتح البارم البف حجر العسيالني ٗ)
 .٘ٛٔ – ٗٛٔ/ٖبيركت،  –ار المعرفة ( ي نظر: إحياء عمـك الديف، ألبي حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي، د٘)
 .ٜٛٔبصكص، ص:  عبد الرحمف ( فف الييادة في اإلسالـ، ألٙ)
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كال يفرط ، رصيدا حييييا لو ف يعتبر الجندمكاليائد ينبغي لو أ. في ميمة غير مدركسة بيـ
في رسالتو   كده سيدنا عمرأكىذا المعنى الذم ، ال لمصمحة محييةفي جندم كاحد إ
 نسافنعـ اإل ".لؼ دينارأمف مائة  إلي  فإف رجال مف المسمميف أحب " : لمنعماف حيث قاؿ

في  كتأمؿ كصية النبي  ،(1)ضائعة أمةتستيتر برجاليا  التي مةكاأل، نممؾ غمى ماأ
متي شيئا فرفؽ بيـ فارفؽ أ الميـ مف كلي مف أمر» : حيث قاؿ حديث عائشة 

فيد  ،عطي حظو مف الرفؽأمف »: قاؿ عف النبي  بي الدرداء ، كعف أ(2)«..بو
 .(3)«كمف حـر حظو مف الرفؽ حـر حظو مف الخير، أعطي حظو مف الخير

 أفليس مف العدؿ  ذإ، بمعنى إعطاء كؿ ذم حؽ حيو: مراعات حقوق الجند -ب
، كتدير لو كتفؾ، ثـ بعد أف يؤديو تعطيو ظيرؾ ،ما بكاجب مف الكاجبات إنسافتكمؼ 
تندر ىذه المعاني النبيمة في  أفكخشية ، سالـاإلالذم يأباه عيف التعسؼ  شؾ ىك ذلكـ كال

 :كتحت ضغط العمؿ كالييادة نذكر ىنا بعض الحيكؽ لمجند نجمميا فيما يمي، زحمة الحياة

 بيـ كالحفاظ عمى أركاحيـ الرفؽ. 
 يـمامأكميترحاتيـ كفتح باب النصيحة  آرائيـ احتراـ. 
  حكائجيـاليياـ عمى مصالحيـ كقضاء. 
 لعدؿ كالمساكاة بينيـا. 
 اآلراءتفتح الييادة باب استيباؿ  أف كحبذا، غرس ركح التعاكف فيما بينيـ 

أك مجرد ، يصبح التعاكف بالرأم فكرة مفرغة مف مضمكنيا حتى ال، كالميترحات

چڤ  ڦ  ڦچ :قاؿ تعالى. خريفلمكقؼ اآل احتكاء
كألىمية ىذه  ،(4)

                                                           

 .ٜٓٔ/ٕمحمد الككيؿ  السيد ( الييادة كالجنديةٔ)
 .   ٛ٘ٗٔ/ٖ، ٕٛٛٔرقـ: ؾ االمارة،  باب فضيمة االماـ العادؿ ( صحيح مسمـ، ٕ)
 .ٖٚٙ/ٗ، ٖٕٔٓبرقـ:  ؾ ابكاب البر كالصمة، باب ما جاء في الرفؽ،  ( سنف الترمذم،ٖ)
 .ٜ٘ٔ( آؿ عمراف: ٗ)
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 عبد اهلل صحابو فعف جرير بفقد أخذ عمييا البيعة مف أ النصيحة نجد النبي 
 .(1)"عمى النصح لكؿ مسمـ بايعت النبي ": قاؿ

 :كمف صكر التعاكف المطمكبة

: قاؿ تعالى، ما يعد لخكض المعركة أبرزالخطة مف  :التعاون في التخطيط -ٔ

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  چ

چ﮷
بباؿ  كقد يخطر ،غالبا، الفشؿ إلىكالمعركة التي ال يخطط ليا تؤكؿ ، (2)

كالحكار الذم دار بيف الجندم الشاب الحباب بف ، تجكؿ بباؿ اليادة بعض الجند خططا ال
لمعنى اىذا  ما يؤكد المكافر حكؿ اختيار ف أعظـ قائد عرفتو الدنيا يـك بدكبي، المنذر

ذاك  ،(3)بشكؿ قاطع ، كحرقة الجند كتب ليا النجاح، جمعت الخطة بيف عمؽ فكر الييادة ا 
 .عداءكبعد إقرار الخطة العسكرية ال يكشؼ منيا إال قدر الحاجة خشية بمكغيا اإل

يد لك ف   ذإ، ألكبركفيدانو الخطر ا، ألىـىك العنصر اكىذا  :التعاون في التنفيذ -ٕ
إف ، ليزيمة تككف حتمية ك الخسارة أكيدةألف ا؛ فال فائدة مف الميترحات كالبرامج كالخطط

ألمر كاجب شرعي كتنفيذ ا، في الميداف يجب أف يككف فكؽ كؿ رأم كخالؼالتعاكف 
، كالتردد في تنفيذه يعد خيانة هلل كلرسكلو كلممؤمنيف، عسكرم عمى مف صدر في حيو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : و في قكلو تعالىإليكىك الصدؽ الذم أشار اهلل 

چڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ پپ  ڀ 
أم لـ يغيركا كما غير  (4)

 .(5)المنافيكف

                                                           

 .٘ٚ/ٔ، ٙ٘برقـ: ؾ االيماف، باب الديف النصيحة،  ( صحيح مسمـ، ٔ)
 .ٙٗ( التكبة: ٕ)
(ٖ ،  .ٜٔٔص: لممبارؾ فكرم  ( ي نظر: الرحيؽ المختـك
 .ٖٕ( األحزاب: ٗ)
 .ٖ٘ٛ/ٗ( فتح اليدير لمشككاني ٘)
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فيك قريف  الح ميـ جدان كالس :التعاون في الحفاظ عمى السالح واألشياء العامة -ٖ
 كاف جنكده بدكف سالح يصبح الفرد إذاعز شيء في المحظة الحاسمة كاليائد الركح كىك أ

لمحفاظ  كلك لـ يكف ىناؾ دافع، تستطيع قتاالن  قرف ليا كال ال التيمنيـ كالشاة الجمحاء 

ٱ  ٻ          چ : فياؿ تعالى ،كقد حذرنا اهلل مف ذلؾ ،(1)عمى السالح إال أنو أمانة لكفى

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

ڤ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  

چک  ک     ک  گ
(2). 

كاليائد الناجح يجب عميو ، يتابع ينيطع كينتيي كؿ عمؿ ال: المتابعة المستمرة -ٗ
، مطمع عمى آخر التطكرات ليبيى دائمان  كمرؤكسيوكيتابع جنده  أكؿ بأكالأف يتابع عممو 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ:  حيث قاؿ ، عف سميماف تعالىكىذا ما نالحظو في قكلو 

چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې
فيك لـ ، كالحـز، ندرؾ سمة الييظة كالدقة (3)

فيك يسأؿ عنو  ،يغفؿ عف غيبة جندم مف ىذا الحشد الضخـ مف الجف ك اإلنس كالطير

كيتضح  چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې چ :مترفعة مرنةفي صيغة 
، لـ يعد سران  كاألمر، أنو غائب بغير إذفو غائب كيعمـ الجميع مف سؤاؿ الممؾ عنو أن
ذاك   .(4)لـ يؤخذ بالحـز كاف سابية سيئة لبيية الجند ا 

                                                           

ـ، ٜ٘ٛٔق ٘ٓٗٔ، ٔ( ي نظر: الجياد في سبيؿ اهلل حيييتو كغايتو، لعبداهلل بف احمد اليادرم، دار المنارة، جدة، ط/ٔ)
ٕ/ٔٛٛ. 

 .ٕٓٔ( النساء: ٕ)
 .ٕٓ( النمؿ: ٖ)
 .ٖٕٛٙ/٘( في ظالؿ اليرآف سيد قطب ٗ)
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 المطمب الثاني
 قرآنياً المهني العسكري  عداداإل

كقد أمرنا اليرآف الكريـ ، كالتييؤ الدائـ، المتكاصؿ عدادباإلة أمكر م يةسالماإلمة إف األ

چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ : بيكلو تعالى عدادباإل
ذاك  ،(1) كاجبا مف  عداداإلاف ك ا 

، كالبد لو أف يتناسب مع  مستجدات الحياة كجكبان  أكثرفإنو اليـك ، لمسممةا ألمواكاجبات 
 :التالية في الفركع  أمكرعدة  لعسكرم مينيااعد بو اليائد كمف ما ي  

 اكتسب  إذاف، الييادةطريؽ كىذا يعنى أف الجندية : صفات المقاتل اكتساب -ٔ
 سمعت: ييكؿ، فعف عيبة بف عامر ، لمييادةيعنى تييئتو ، لفذالجندم صفات المياتؿ ا

 اليكة إف أال، ( ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ)» : ييكؿ، المنبر عمى كىك  اهلل رسكؿ
عمى أف يتيف  سالـكقد حرص اإل ،(2)« الرمي اليكة إف أال، الرمي اليكة إف أال، الرمي

عمى أشياء عسكرية قبؿ كمف ىذا البد أف يتدرب اليائد ، الجند غالبية ميارات الجندية
 .منيا، الييادة تكلية

حيث إف مشاركتو في كضع الخطط تعنى  :لممعارك لمشاركة في التخطيطا -أ
 .(3)كيستفيد ىذه مف خالؿ مشاركتو عبر الشكرل، المسبية لمييادة التييئة

ألف ىذا يسيـ في ؛ لمجنكد األىداؼيكضح اليادة  أفكىنا البد  :األهداففهم  -ب
 .الجندمبناء الشخصية الييادية لدل 

كىنا عمى الييادة : تولي القيادة الفعمية لبعض المهام القتالية المحددة مسبقا -ج
 لممارسة؛ كتكمفيـ مياـ قتالية محدكدة، تختار النكابغ مف الضباط كالجنكدأف الحكيمة 

                                                           

 .ٓٙ( األنفاؿ: ٔ)
 .ٕٕ٘ٔ/ٖ، ٜٚٔٔبرقـ: ؾ االمارة، باب فضؿ الرمي  ( صحيح مسمـ، ٕ)
 -دراسة قرآنية، لعبد اليادم سعيد أغا، إشراؼ: جماؿ اليكبي  -( النظريات العسكرية بيف اإلعداد كالتخطيط ٖ)

 .ٙٗٔق، ص: ٕٙٗٔ –الجامعة اإلسالمية غزة 
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مع الصحابة مف خالؿ تكميفيـ  صنعو النبي  كىذا ما، قدراتيـ مياراتيـ ك اكتشاؼ
تدريب الصحابة ، كاف مف أىدافيا كالتي ،(1)سرية ٚ٘بمغ عددىا نحك  كالتيبييادة السرايا 

 .ىك غرس اليائد العاـ  اإلعدادفاليائد الجديد في طكر  ،عمى إتياف فنكف اليتاؿ

كمؤثر  األحداثفاليائد لديو رؤية لممستيبؿ كمتفاعؿ مع  :و المبادرة المبادأة -ٕ
ىذا اليدىد ، الذم سجمتو سكرة النمؿ، كيمكف أف نستدؿ عمى ذلؾ بمكقؼ اليدىد، فييا

ۈ  ٴۇ  چ : قاؿ تعالى ،استطالعيان  أك قائدان  ،يمثؿ قائدا ميدانيا في جيش سميماف 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ   

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  

چٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀجئ  حئ   
كينبغي أال  ،(2)

، ألف اليائد مبدع مبتكر؛ لدكافع معينةأك نتيجة ، تككف قرارات اليائد عبارة عف ردكد أفعاؿ
 .(3)مبادر

، أك خطكرة عميو، يثؽ بيدراتو كال يرل في ميترحات الجند ندية :تقبل اآلراء -ٖ
 إلىاقا كّ تتجده ، بؿ يشجع مثؿ ذلؾ؛ المخالؼ الرأمكيمكف أف يعدؿ عف رأيو كيتبنى 

ا في نظرىـ  طمعن كييمب كجيات ، فيسمع أراءىـ، فيو المصمحة كما، معرفة الحؽ
ليتو ك كييرر الرأم الذم ال يتحمؿ مسؤ ، كالمسمميف سالـالكصكؿ الى ما فيو صالح لإل

ک  ک   ک  ک     چ: قاؿ تعالى ،تكاد ترل إلى نممة ال - كقد استمع سميماف  ،(4)كحده

                                                           

 ،ٔ/ط الياىرة، -لمتراث الفجر دار الصالبي، محمد لعمي الدكلة، كبناء األمو تربية في كعبر دركس ( السيرة النبكيةٔ)
 .ٙ٘ٔ، ص: قٕٗٗٔ

 .ٖٕ-ٕٓ( النمؿ: ٕ)
 الحديثة.  -( ي نظر: اليائد اليدكة عمى طريؽ العكدة، لمصطفى مشيكر، نسخة إلكتركنيةٖ)
 .ٜٖ/ٕ( ي نظر: الجياد في سبيؿ اهلل لميادرم ٗ)
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ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

چڻ
(1). 

كاف أم أمير أك قائد بحاجة إلى دىاء كحكمة  إذا: الدهاء والتصرف الحكيم -ٗ
قراره  كي يتخذ؛ حاجة إلى ىذا الدىاء أشدفإف اليائد العسكرم ، حتى يستطيع تحييؽ مراده

كىك في  ،يفاجأفيد ، اجأة في شيء لـ يحسب حسابوفكقد تككف الم، السريع الصائب
ففي حؽ بمييس قاؿ ، العسكريةأك تغير الخطة ، الميداف بفيد عزيز أك فيد اليائد العاـ

چەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ائ  ەئ ې  ې  ې      ى  ىائ     چ : تعالى
يا مفاجأة نإ (2)

لكف ؟ ككيؼ جيء بو؟ فأيف عرشيا مف بيت الميدس، تخطر لمممكة عمى باؿ ال ضخمة
؟ عمى تمؾ المالبسات بناءن  و ىكأنت رل تنفي ! !العرش عرشيا مف كراء ىذا التغير كالتنكير

  قد انتيت إلى جكاب أريب،ك ؟ مف أمارات تراه فيو عمى ما أنو ىك بناءن : أـ تراىا تيكؿ

 المفاجأةكتدؿ عمى فراسة كبدييية في مكاجية ، كال تثبت، ال تنفي (ائ  ەئ ەئ)
 .(3)العجيبة

البد بؿ ! ال يكفي في اليائد التيكل كالكرع فيط :الحرب ومبادئها أمورالخبرة ب -٘
تمتع بخبرة فائية بمعنى أف ي، كالتطبييات الميدانية، كالخبرة العممية، مف المعرفة النظرية
كىك السبب الذم قدـ  ،(4)كالخبرة برجالو كسالحو كعدكه أيضا، كفنكنيافي شؤكف الحرب 

كقد نجح ، كخبرتو في الييادة إنما ىك عممو، كقمة أمكالو، طالكت لمييادة رغـ عدـ شيرتو
، دارة الجيكش كالمعارؾثـ لخبرتو العسكرية كعممو في إ، أكالكالفضؿ يعكد هلل يمتو، في م

                                                           

 .ٛٔ( النمؿ: ٔ)
 .ٕٗ( النمؿ: ٕ)
 .ٕٕٗٙ/٘( في ظالؿ اليرآف سيد قطب ٖ)
 .ٗ٘ٔآغا، ص:  عبد اليادم اإلعداد كالتخطيط( النظريات العسكرية بيف ٗ)
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في بني إسرائيؿ كأحممو كأتمو كزيادة  ؿكاف طالكت يكمئذ أعمـ رج"  : ييكؿ ابف عباس
 .(1)"في الجسـ مما يييب العدك

، العسكرية كثيرة كمتنكعة مكركمعمـك أف األ :كفاءة كثرإلى األ  مورإسناد األ -ٙ
 يحتاج كمنيا ما، فمنيا ما يحتاج إلى الشجاع الخبير بأساليب الحرب كأحكاؿ العدك

كؿ عامؿ في  فعمى اليائد أف يضع، مثؿ الصندكؽ كالمخازف كالمؤف كىكذا، أمانة كثراأل
، نسب فال ييدـ شخص ليرابة أك، كاع الجيادأنلو مف  أىؿىك  لييكـ بما ؛مكانو المناسب

و كاف أنيالحظ  كالذم ينظر في قصة سميماف ، (2)نيص جاه يؤخر آخر لفير أك كال

ڦ   ڦ  ڄ  چ : قاؿ تعالى ،ية كاألسرع إنجازاأىم كثريبحث عند إسناد الميمات إلى األ

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   

چڈ  ژ  ژ
ألنو ؛ الذم عنده عمـ مف الكتاب إلىسند ميمة جمب العرش ، فيد أ(3)

كتكرر ىذا في السيرة ، ميارات الجند الكتشاؼعالف عف الميمة كيجكز اإل، يةأىم كثراأل
لككنو ؛ العباس يـك حنيف لينادم عمى أصحاب الشجرة  فاختار النبي، النبكية كثيرا
كاسناد الميمة الى  .(4)الصكت" ا شديدحمسن  امرأككنت  :ييكؿ العباس ، أجير صكتا

، أم عمى د سرعة االنجاز، كدقة ىذا اإلنجازلميائ تضمفييكـ بيا عمى اكمؿ كجو مف 
الكجو المطمكب، كىذه قضية البد أف يدركيا اليائد، فكـ تضيع مف فرص،؟ ككـ تضيع 

 .ال يحسف التعامؿ معيا   مف انجازات ؟ بسبب انيا أككمت الى مف ال يجيدىا ك

                                                           

 .ٜٕٓ/ٕ( الجامع ألحكاـ اليرآف لميرطبي ٔ)
 .ٖٔ/ٕ( الجياد في سبيؿ اهلل لميادرم ٕ)
 ٜٖ-ٖٛ( النمؿ: ٖ)
 .ٕٜ/ٕ( السيرة النبكية البف ىشاـ ٗ)
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 المطمب الثالث
 األمني العالي االعداد

،  ئد العسكرم أف يككف ذا تدريب أمنيمف متطمبات إعداد اليا  :مف ذلؾعاؿ 

ما يتمتع  أبرزمف  كىي، يا في تدريب الجندإليشرنا كقد أ :القدرة عمى التخطيط -ٔ
كيتجنب ، بيدر ما يحيؽ النجاحات كبيدر ما يممؾ مف ميارات التخطيط، بو اليائد

ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ : قاؿ تعالى، المفاجآت

چمئ
يف يأتي ضمف خطة مدركسة حيث إف التكزيع المسبؽ مف قبؿ اليائد لممياتم ،(1)

 مف بيت غدك النبي  إلىكاإلشارة ىنا ، (2)تتخذ ليـ مصاؼ (تبكئ )فمعنى ، كمكضكعة
و إليكما انتيى ، التشاكر في األمربعد ؛ كدرعوعائشة رضى اهلل عنيا، كقد لبس ألمتو 

عيب ىذا مف تنظيـ كما أ، مف عـز عمى الخركج مف المدينة لمياء المشركيف خارجيا
يؤكد كجكد  اآليةكؿ ما في  إف   .(3)مكاقعيـ عمى الجبؿ باتخاذكمف أمر لمرماة ، لمصفكؼ

بداع التخطيط لدل يؤكد ركعة كا  ، حزابألا يـكككذلؾ عند حفر الخندؽ ، خطة محكمة
 .النبي 

فيد يككف ، المياـ الخاصة أكسكاء في المياـ العامة  :األمني اليقظالحس  -ٕ
فالبد مف الدقة في ، يسبب الككارث المتعاقبة، اسبيـال تن اختيار أناس ككضعيـ في مكاقع

نما اختيار ا إعابرن  امـ يكف اختيارن ف لحذيفة  ؛ اختيار النبي ركعكما أ، االختيار
كىك المعركؼ ،  حذيفة إلىمدركس إذ أف مثؿ ىذه الميمة الخاصة أنسب ما تككف 

كمنو نستفيد  ،كحسو األمني المرىؼ فكاف كاتـ سر النبي ، بيدراتو االستخباراتية الفائية

                                                           

 .ٕٔٔ( آؿ عمراف: ٔ)
 .ٓٗ٘/ٕ( الجامع ألحكاـ اليرآف لميرطبي ٕ)
 .ٚٙٗ/ٔ ( في ظالؿ اليرآف سيد قطبٖ)
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كالمياـ الخاصة في  ،(1)مكاصفات في رجاؿ مخصكصيف إلىالميمة الخاصة بحاجة  أف
 :مثؿكتاب اهلل كاردة 

ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ: الكيؼ في قكلو تعالى أصحابقصة  -أ

ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  

چوئ
يذىب المكمؼ ليشترم الطعاـ كيعكد في لطؼ  أفكالتمطؼ ىنا تعني  ،(2)

 يشعر ال حتى، بالتخفي أمره في أك. الطعاـ كاختيار المبايعة في أم ليتمطؼ، (3)كخفاء
 .أحدا بكـ يشعرف كال كدينكـ بحالكـ

ھ   ے  ےۓ  چ: قاؿ تعالى ،كميمتيا عمؿ خاص خت مكسى أ -ب

چۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ 
تيتضي التخفي لنجاحيا لذلؾ نجد  كىذه الميمة ،(4)

و لك انكشؼ أنذ إ، بما تفعؿ خت مكسى الذكية قد استرقت النظر كلـ تجعؿ أحدا يشعرأ

﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ۓ  ﮲  چ : قاؿ تعالى ،(5)لكاف مكسى الرضيع ضحية لغفمتيا ىاأمر 

ساسية أكىنا قكاعد  ،(6)عف جانب كقيؿ جعمت تنظر إليو ككأنيا ال تريده چ﮷
 :لرجؿ الميمات الخاصة

 التيالعمنية  أكبيا مجمكعة مف العمميات كالممارسات السرية  كييصد: التخفي -
 .خفاء ىكيتويمارسيا طرؼ ما بيصد إ

                                                           

ـ ، ٜٜٓٔق ٔٔٗٔ، ٙ( المنيج الحركي لمسيرة النبكية، لمنير الغضباف، مكتبة المنار أألردف، الزرقاء، ط/ٔ)
 .ٓٗٔكي نظر: السيرة النبكية البف ىشاـ، ص: 

 .ٜٔ(  الكيؼ: ٕ)
 .ٗٔ/ٚ لمياسمي محاسف التأكيؿ  ( ٖ)
 .ٔٔ( اليصص: ٗ)
الكبير، لجابر بف مكسى بف عبد اليادر بف جابر أبك بكر الجزائرم، مكتبة العمـك ( أيسر التفاسير لكالـ العمي ٘)

 .ٕٙٗ/ٖـ، ٖٕٓٓ، ٘كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، ط/
 .ٜٕٕ/ٚ( الجامع ألحكاـ اليرآف لميرطبي ٙ)
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جماعة  أكالتي يمارسيا فرد  مجمكعة مف العمميات السمككيةكييصد بو  :التمويه -
 .بحيث تككف التحركات بظاىر يدؿ عمى خالفو كأنيا عادية بيدؼ إخفاء حيييتو

ستخدميا طرؼ ي ىي مجمكعة مف الخطط كالكسائؿ كاألساليب التيك : التضميؿ -
تمؾ  كؿ كقد استخدـ النبي ، (1)ضد طرؼ آخر بيدؼ تضميمو عف ىدفو الرئيسي

: في قكلو تعالى كما استخدميا مكسى ، كفي معظـ غزكاتو، في ىجرتو مكراأل

چأىميا ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ
 :كقيؿ، بيف العشاء كالعتمة :قاؿ بف عباس (2)

مف لكؿ أسباب األ يالت تؤكد اتخاذ مكسىأك فإف جميع الت؛ كعمى كؿ. كقت الظييرة

ٱٻ  ٻ  چ : قاؿ تعالى  كفي سيرة نبي اهلل يكسؼ. (3)كالحيطة كالحذر

چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
كىك التمكيو   ،(4)

 .العجيب

، مة كفؤىا الخاص بيايدرؾ اليائد أف لكؿ مي أفكىنا البد : إدراك طبيعة المهام -ٖ
كمف المياـ الخاصة ، المياـ باختالؼشخاص مؼ األتؼ المياـ ككذلؾ ينبغي أف يخفتختم
 :التالية مكراأل إعداد إلىتحتاج  التي

لجمع المعمكمات ، ألفرادمجمكعة مف ا أككىي ميمة يكمؼ بيا فرد  :االستطالع -أ
ف العديد مف ؿ اليرآكليد سج   ،(5)كالتعرؼ عمى نياط ضعفيـ، عداء ككشؼ خباياىـعف األ

، كىي ترقب أخييا،  خت مكسىقصة أ، تيكـ عمى االستطالع التيمف المكاقؼ 

ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ہ  ہ  ھ   چ: ككذلؾ قكلو تعالى

                                                           

 .ٖٚٔآغا، ص:  عبد اليادم( النظريات العسكرية بيف اإلعداد كالتخطيط،ٔ)
 .٘ٔاليصص: ( ٕ)
 .ٕٖٕ/ٚ( ي نظر: الجامع ألحكاـ اليرآف لميرطبي ٖ)
 .ٙٚ( يكسؼ: ٗ)
، كي نظر: فرساف الشيادة، ٖٛٔآغا، ص:  عبد اليادم ( النظريات العسكرية بيف اإلعداد كالتخطيط دراسة قرآنية ٘)

 .ٕٕـ، ص: ٜٜٗٔلعبد اهلل ناصر، 
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ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺     ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿  ﯀   

چ﯁    
 مف (2)يراقب منو أك، فالمرصد ىك المكضع الذم يرقب فيو العدك ،(1)

 طريؽ كؿ عمى ليـ اقعدكا المعنى: المفسركف قاؿ، ترقبتو إذا أرصده فالنا رصدت: قكليـ
كمثاؿ سرية عبد اهلل بف ، التجارة إلى أك الصحراء إلى أك البيت إلى فيو يأخذكف
 عطاه النبي كقد أ، مجمكعة خاصة لتيكـ بدكر االستطالع فيد كمؼ النبي  ،(3)جحش

ثـ فتح ، يكميف فسار، ثـ ينظر فيو، ف يسير يكميفيفتحو إال بعد أ كتابا مختكما ال
 (4)قريشا كتعمـ لنا مف أخبارىـنخمة فتتربص بيا  فامضي حتى تنزؿ، فيو إذاف؛ الكتاب

 اهلل عبد سرية ففي، الفذة العسكرية االبتكارات ببعض كالبعكث السرايا بعض أيضا تميزت
 مف يعد متطكر أسمكب كىك المكتكمة الرسائؿ أسمكب استخدـ نخمة إلى : جحش بف

 .(5)العسكرية االستخبارات لنظـ الراقية( التكتيكات) أفضؿ

شخص معيف مف مكانو  يتـ خالليا أسر، عممية فدائية معيدةكىك : ختطافاال -ب
، كقد الغالميف مف قريش يكـ بدر اختطاؼ: مثاؿ ،ىداؼلتحييؽ عدة أ ؛الذم يأمف فيو

 اقتصادتيديد  كذلؾ (6)في قيادة المعركة يدهتفمعيما عممية استجكاب   جرل النبيأ
                                                           

 .٘( التكبة: ٔ)
 .ٕٛ٘/٘ٔ( مفاتيح الغيب لمزرازم ٕ)
 خزيمة بف أسد بف دكداف بف غنـ ابف كثير بف مرة بف صبرة بف يعمر بف رئاب ابف جحش، بف اهلل عبد  ( ٖ)

 بف عبد أحمد أبك كأخكه ىك ككاف   أسمـ.  شمس عبد لبني حميؼ كىك المطمب، عبد بنت أميمة األسدم،أمو
 كمات الحبشة، بأرض تنصر جحش بف اهلل عبيد كأخكىما اليجرتيف، ىاجر ممف األكليف المياجريف مف جحش

 ثـ جحش، ابف اهلل كعبيد أحمد، أبى: أخكيو مع الحبشة أرض إلى ىاجر ممف اهلل عبد كاف كبانت نصرانيا، بيا
. أنفو كقطع أحد يـك بو مثؿ ألنو اهلل، في بالمجدع يعرؼ أحد، يـك كاستشيد بدرا، كشيد المدينة، إلى ىاجر

  .( ٚٚٛ/  ٖ)البف عبد البر  االستيعاب في معرفة األصحاب 
 .ٜٚٔ/ٕ( السيرة النبكية البف ىشاـ ٗ)
، ٔ( السرايا كالبعكث النبكية حكؿ المدينة كمكة، لبريؾ بف محمد بريؾ، أبك مايمة العمرم، دار ابف الجكزم، ط/٘)

 . ٖٔٔـ ، ص: ٜٜٙٔ -ىػ  ٚٔٗٔ
، ٖٔ، كي نظر: دراسة في السيرة النبكية، لعماد الديف خميؿ، دار النفائس، ط/ٜٛٔ/ٕ( السيرة النبكية البف ىشاـ ٙ)

 . ٘ٚٔـ، ص:  ٜٜٔٔق،  ٕٔٗٔ
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 كقد استخدـ النبي، اليامة مصانعلكا، كضربو مف خالؿ استيداؼ طرؽ التمكيف، العدك
 .(1)قريش تجارة  ىذا النكع مف خالؿ تيديد

: مثاؿ ذلؾ، بعض رمكزه أككىي عممية نكعية الستيداؼ قيادات العدك  :الكمائن -ج
 بف لكعب مف»:  اهلل رسكؿ قاؿ كحينئذ  األشرؼ،  مع كعب بف صنعو النبي  ما

 (3)نائمة كأبك ، كصاحبو ،(2)مسممة بف محمد لو فانتدب ،«كرسكلو اهلل آذل فإنو؟ األشرؼ
 انطميكا»: قائالن  كجييـ ثـ، الغرقد بييع إلى لنبي ا افشيعيم، مف الرضاعة كعب   أخك
 المفرزة كانتيت، ربو كيناجي يصمي كطفؽ، بيتو إلى رجع ثـ، «أعنيـ الميـ، اهلل اسـ عمى
، امرأتو لو فيالت، إلييـ لينزؿ فياـ، نائمة أبك بو فيتؼ، األشرؼ بف كعب حصف إلى

: فياؿ. الدـ منو ييطر كأنو صكتان  أسمع؟ الساعة ىذه تخرج أيف: بيا العيد حديث ككاف
: قاؿ؟ رأسؾ أشـ أف لي ىؿ :بك نائمة، فياؿ أبميؿ أجاب طعنة   إلىعي د   إذاف الكريـ إ

: كعب قاؿ؟ أعكد: قاؿ ثـ ساعة مشى ثـ، أصحابو كأشـ فشمو رأسو في يده فأدخؿ، نعـ
 في يده فأدخؿ، نعـ: قاؿ؟ أعكد: قاؿ ثـ ساعة مشى ثـ .اطمأف حتى، لمثميا فعاد، نعـ
، شيئا تغف لـ لكنيا، أسيافيـ عميو فاختمفت، اهلل عدك دكنكـ: قاؿ منو استمكف فمما، رأسو
 عدك فكقع، عانتو بمغ حتى عميو تحامؿ ثـ، ثنتو في فكضعو معكالن  مسممة بف محمد فأخذ
 .(4)قتيالن  اهلل

 
                                                           

 .٘ٚٔ( دراسة في السيرة النبكية لعماد الديف خميؿ، ص: ٔ)
 بف مالؾ بف عمرك بف الخزرج بف الحارث بف حارثة بف مجدعة ابف عدم بف خالد بف مسممة بف محمد كىك:(ٕ)

 كصمى  . كأربعيف ثالث سنة صفر في بيا كفاتو ككانت   بالمدينة، كمات كميا، كالمشاىد بدرا شيد ، األكس
 (ٖٚٚٔ/  ٖاالستيعاب في معرفة األصحاب ). المدينة عمى أمير يكمئذ كىك الحكـ، بف مركاف عميو

 ككاف أحدا، شيد  األشيمي األنصارم األشيؿ عبد بف زعكراء بف زغبة بف كقش بف سالمة بف سمكاف نائمة أبك (ٖ)
 َصم ى النبي أصحاب مف المذككريف الرماة مف ككاف الرضاعة، مف كعب أخا ككاف األشرؼ، بف كعب قتؿ فيمف
 ( :ٚٓ٘/  ٕ)   الغابة أسد .سالمة ابني كسعد سممة أخك كىك شاعرا، ككاف َكَسم ـَ  َعَمْيو   الم و  

  
(ٗ،  .ٕٕٔ-ٜٕٔص:  لممبارؾ فكرم ( الرحيؽ المختـك
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 املثحث انثانث

   اهلل كتاب يف عسكري نقائد   منىج عرض
 وفيه مطهثان

 طالوت قصةلمطمب األول: ا                    
 طالوت قصةفوائد لمقائد من : ثانيلمطمب الا                    
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 لواأل المطمب 
 طالوت قصة

، شمكيؿ :لو يياؿ األنبياء مف انبين  فييـ اهلل بعث حتى راع   بال كالغنـ إسرائيؿ بنك بيي
 اهلل قص   مما سنذكره ما أمرىـ مف فكاف، األعداء معو ليياتمكا اممكن  ليـ يييـ أف منو فطمبكا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  چ : قاؿ تعالى. كتابو في

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

چڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ
 ياميف بف يعيكبمف سبط بن (2)طالكت ككاف، (1)

كلما طمب بني ، كقيؿ سمي طالكت لطكلو، كلـ يكف فييـ الممؾ ان،اغدب   :كقيؿ ،اءن سي   فككا
 ف يشف اليرفأ جعؿ اهلل عالمة ذلؾ عند النبي ، إسرائيؿ مف نبييـ ممكا يياتمكف معو

فشف الدىف الذم في  ،عمى النبي يسألو فمرفخرج طالكت في طمب دابة لو، ، زيت
 مف ىذا كاف فمما، (3)بني اسرائيؿنت ممؾ أ: كقاؿ ،فدىف رأسو  و النبيإليفياـ  ،اليرف
 أنو كذكركا منو بالممؾ أحؽ نحف كقالكا ،عمييـ إمارتو في كطعنكا منو نفركا بنياميف سبط
 .ممكا ىذا مثؿ يككف فكيؼ ،معو الماؿ مف سعة ال فيير

 ىذه طكؿ عمى طكلو كاف إسرائيؿ بني أم أف شمكيؿ إلى حىأك  قد اهلل كاف :قيؿ
ذاك  العصا  فجعمكا .ممكيـ فيك ،اليدس دىف مف فيو الذم اليرف ىذا يفكر عندؾ حضر ا 
 كلما طالكت سكل طكليا عمى منيـ أحد يكف فمـ ،العصا بتمؾ أنفسيـ كيييسكف يدخمكف

                                                           

 .ٕٔ٘ -ٕٙٗ( البيرة: ٔ)
( كىك طالكت بف قيش بف أفيؿ بف صارك بف تحكرت بف أفيح ابف أنيس بف بنياميف بف يعيكب بف إسحاؽ بف ٕ)

ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير اليرشي البصرم ثـ . ي نظر: قصص األنبياء  إبراىيـ الخميؿ 
 .ٜٕ٘/ٕ   ق ٖٛٛٔ، ٔالياىرة، ط/ –مطبعة دار التأليؼ الدمشيي، تحييؽ: مصطفى عبد الكاحد: 

 .ٕٙٗ/ٖ، كي نظر: الجامع ألحكاـ اليرآف لميرطبي ٖٚٓ-ٖٙٓ/٘( جامع البياف لمطبرم ٖ)
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ما حكاه لنا : ليـ كقاؿ ،عمييـ لمممؾ كعينو منو فدىنو اليرف ذلؾ فار شمكيؿ عند حضر

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ اليرآف الكريـ: 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  

چھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  ﮺  
(1) ،

، الجماؿ :كقيؿ ،الطكؿ :قيؿ (كالجسـ، )مطميا بؿ :كقيؿ ،الحركب أمر في :قيؿفي العمـ 
 الصالح الرجؿ ىذا كالية مف (2)نبييـ بعد كأعمميـ أجمميـ كاف أنو السياؽ مف كالظاىر
 ،عميو األعداء كقيرىـ منيـ سمب كاف الذم التابكت عمييـ اهلل يرد أف عمييـ كيمنو عمييـ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ : قاؿ تعالى، بسببو أعدائيـ عمى ينصركف كانكا كقد

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  

 قيؿ، (3) چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ
عصا مكسى : كقيؿ، السكينة :كقيؿ، األنبياء صدكر فيو يغسؿ كاف ذىب مف طست

 .(4)كعصى ىاركف كرضاض األلكاح

 أمر مف فكاف، (5)األردف نير ىك النير ىذا: المفسريف مف ككثير عباس ابف ذكر
 أف: كامتحانان  ااختبارن  لو اهلل أمر عف لو اهلل نبي أمر عف، النير ىذا عند بجنكده طالكت

 إال يطعمو لـ مف إال يصحبني كال، الغزكة ىذه في يصحبني فال النير ىذا مف شرب مف
 بدرأصحاب  عدة أف»: نتحدث،   دمحم  أصحاب  كنا: قاؿ، البراء عف. (6)بيده غرفة

                                                           

 .ٕٚٗ( البيرة: ٔ)
 .  ٜٕ٘/ٕ،   -ػ البف كثير(  قصص األنبياء، ٕ)
 ٕٛٗ( البيرة: ٖ)
 .ٜٕٗ/ٖ( الجامع ألحكاـ اليرآف لميرطبي ٗ)
 .ٖٔٔ/٘البياف لمطبرم ( جامع ٘)
 .ٓٔ٘/ٙلمرازم  مفاتيح الغيب( ٙ)
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 ، كىـمؤمف إال معو يجاكز كلـ، النير معو جاكزكا الذيف طالكت أصحاب عدة عمى
 .(1)«مائة كثالث عشر بضعة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ڀ  ڀ  چ : تعالى اهلل قاؿ

  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦڦ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ    

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

چک
(2). 

 عدد ككثرة قمتيـ إلى بالنسبة أعدائيـ مياكمة عف كاستضعفكىا أنفسيـ استيمكا أم

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ ،عدكىـ

 عمى الصابركف كاإليياف يمافاإل أىؿ كالفرساف منيـ الشجعاف تيـثبّ  يعني چژ  ڑ

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  چ  .(3)كالطعاف كالجداؿ الجالد

 عمييـ يفرغ أف اهلل مف طمبكا  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ
 مجاؿ في أقداميـ يثبت كأف، تيمؽ كال قمكبيـ فتستير فكقيـ مف بو يغمرىـ أم الصبر
 كالباطف الظاىر التثبيت فسألكا ،النزاؿ إلى كالدعاء الكغى كحكمة األبطاؿ كمعترؾ الحرب

، كآالئو بآياتو الجاحديف الكافريف مف كأعدائو أعدائيـ عمى النصر عمييـ ينزؿ كأف
 بيكتيـ ك لـ يكف .اسألك  ما إلى الخبير الحكيـ البصير السميع اليدير العظيـ فأجابيـ

ٿ   ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ: تعالى قاؿ كما، عددىـ ككماؿ أعدائيـ كثرة مع، كعددىـ

                                                           

 .ٖٚ/٘، ٜٖٛ٘رقـ:  ؾ المغازم، باب عدة اصحاب بدر  ( صحيح البخارم،ٔ)
 .ٜٕٗ( البيرة: ٕ)
 .ٕٕٙ/ٕ( قصص األنبياء البف كثير ٖ)
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چٹ  ٹ  ٹ  ٹ
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ڻ  ڻ چ .(1)

 أف :يركيو فيما (2) السدم عف ابف كثير ذكر، چھ  ھ   ھ  ھ  ے
 بني ممؾ طالكت سمع كاف، ذكرا عشر ثالثة ككانكا أبيو دأكال أصغر كاف  داكد

 جالكت قتؿ مف ييكؿ كىك ،كجنكده جالكت قتؿ عمى إسرائيؿ بني يحرض كىك ،إسرائيؿ
 رميا الميالع كىك ،باليذافة يرمي  داكد ككاف، ممكي في كأشركتو بابنتي زكجتو
 .جالكت تيتؿ بي فإف خذني أف حجر ناداه إذ إسرائيؿ بني مع سائر ىك فبينا، عظيما
 الصفاف تكاجو فمما ،مخالتو في الثالثة فأخذ، كذلؾ آخر ثـ كذلؾ آخر حجر ثـ فأخذه
 .قتمؾ أكره فإني ارجع: لو فياؿ داكد وإلي فتيدـ نفسو إلى كدعا جالكت برز

 أدارىا ثـ اليذافة في فكضعيا الثالثة حجاراأل تمؾ كأخذ .ريد قتمؾأ لكني: فياؿ
 لو فكفى، امنيزمن  جيشو كفر رأسو ففمؽ ،جالكت بيا رمى ثـ، كاحدان  احجرن  الثالثة فصارت
 إسرائيؿ بني عند  داكد كعظـ ممكو في حكمو كأجرل ابنتو فزكجو كعده بما طالكت
، كهلل  كىكذا نصر اهلل  طالكت ككانت بداية التمكيف لداكد  .(3)وإلي كمالكا كأحبكه

 الحكمة البالغة.

                                                           

 .ٖٕٔآؿ عمراف:   (ٔ)
اسماعيؿ بف عبد الرحمف بف ابي كريمة الحجازيف احد مكالي قريش حدث عف انس  ( ىك االماـ المفسر ابكمحمدٕ)

 .ٕ٘ٙ/ ٘ق انظر سير اعالـ النبالء لمذىبي ٕٚٔكابف عباس كاف عالما بالتفسير، تكفي سنة 
 .ٖٕٙ/ٕ( قصص األنبياء البف كثير ٖ)
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 المطمب الثاني
 من قصة طالوت العسكري فوائد لمقائد

كلـ  ،مف بعد مكسى إظيار كاجب الييادة في الميترح الميدـ لمنبي  :ىاألول
كفي ىذا إشارة إلى دكر المجالس الشكركية كالييادية في تممس ىمكـ ، اسمو اآليةتذكر 

 .الرعية كقضايا الناس

 أبرزكالجياد مف ، ا ييكدىـ في حربيـا كقائدن حيث طمبكا ممكن  ىمية اليائدأ :الثانية
كيستحيؿ ، كالييادة ضركرية ألم تجمع بشرم. يتحيؽ إال بيائد كال، األعماؿ الجماعية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : قاؿ تعالى ،(1)بياؤىـ دكف حاكـ يزع بعضيـ عف بعض

پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

چٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
أصؿ في  اآليةىذه ": اليرطبي ماـقاؿ اإل ،(2)

 .(3)"كتجتمع بو الكممة كتنفذ بو األحكاـ، كخميفة يسمع لو كيطاع إماـتنصيب 

ينبغي أال تغيب عف ، مف المعاني األساسية األصيمة، في قكليـ في سبيؿ اهلل :الثالثة
   النبي إلى رجؿ جاء: قاؿ بي مكسىحديث أ اث كما فيحدالنفس في زحمة األ

 فرفع، حميةن  كيياتؿ، اغضبن  يياتؿ ناأحد فإف؟ اهلل سبيؿ في اليتاؿ ما، اهلل رسكؿ يا: فياؿ
 ىي اهلل كممة لتككف قاتؿ مف»: فياؿ، اقائمن  كاف أنو إال رأسو وإلي رفع كما: قاؿ، رأسو وإلي

 . »(4) اهلل سبيؿ في فيك، العميا

 انفعاالتأف يككف كالميـ نتيجة   حيث خشي النبي: التبصير بالعكاقب :الرابعة

ٱ  ٻ  ٻ  چ : ف يحدث بيكلو تعالىأيمكف  كما، فبصرىـ بالعكاقب، لما يعانكنو مف ذؿ

                                                           

 .ٚٛٔ( ميدمة ابف خمدكف، ص: ٔ)
 .ٖٓ( البيرة: ٕ)
 .ٕٗٙ/ٔلميرطبي  ( الجامع ألحكاـ اليرآفٖ)
 .ٖٙ/ٔ، ٖٕٔرقـ: ؾ  الجياد كالسير، باب مف قاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا  ( صحيح البخارم، ٗ)
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ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ     ٻ

ڃ  ڃ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڈ  ڈ    ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎ چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ 

چژ
، كالييادة الحكيمة ىي التي تيطع الشؾ باليييف كتختبر اليكؿ بالعمؿ، (1)

ف كثير   ؽ مايما طمب مف ىؤالء تطب إذاف؛ ا كقكالن يشبعكنؾ حديثن فراد ان مف الناس كاألكا 
كمف ىنا عمى الييادة أال تبيى ،  منيـتكلكا إال قميالن ، األرضيرسمكف في حياتيـ عمى 

 .(2)في الصؼ عمى األقؿ ثكا بمبمةن دال أحكا  ، أصحاب النظريات دكف اختبار

ىـ حدأف يككؿ أل طمع المأل، ليد كاف األصؿ المبدأ كالفكرة ال الشخص :الخامسة
إلليية مف الييادة رأت أف تأخذ الفكرة كتختار األكفأ الكف الحكمة ؛ منصب مف ييـك عمييا

إلنجاحيا كتحييييا  اختيارهعممكا مع مف تـ ، فإف صحت نية ىؤالء الميترحيف، لتطبيييا
ف كانت ثمت مآرب شخصية كأغراض دنيكية رأيتيـ ييمبكف ، األرضعمى  ، بصارىـأكا 

 .خذ بالفكرة دكف الشخص يحيؽ أىدافا منياألك 

ذ أف المخمص يعنيو الفكرة كال يعنيو عمى إ، مدل المصداقية لدل الميترح إظيار -أ
 .مف تتحيؽ يد

 غراضاأليسيط في أيدم أصحاب  مرخذ بالفكرة الصالحة يجعؿ األأف األ -ب
 .كالمصمحة كما شابو ذلؾ -العدائية الذيف يتسربمكف بسرباؿ الحرص

ا فكارن كالكثير مف ىؤالء يمثمكف أ، يشجع كؿ صاحب فكرة عمى تيديميا أىذا المبد -ج
ف يكمفيـ تنفيذىا بادركا كجدكا مف يصغي ليـ دكف أ إذاف، يستطيعكف تنفيذىا لكنيـ ال
 .بأفكارىـ

                                                           

 .ٕٙٗ( البيرة: ٔ)
 .ٜٗٔص: لالغا  ( النظريات العسكرية بيف اإلعداد كالتخطيط، ٕ)
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فيد تيدـ المالء بطعف في ، لميادة في التيديـ كالتأخير االماؿ ليس معيارن : السادسة
كالماؿ ال عالقة لو بمؤىالت ، الماؿ كليس لو بو سعة أىؿية طالكت بأنو ليس مف أىم

 .صالن فيك اشتراط غير مكضكعي أ، الييادة

ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  چ : قاؿ تعالى ،ميكمات الييادة العسكرية :السابعة

قد اصطفى  چ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ھ  ے  ے  ۓۓ
كعمؿ ، كيتكلى قيادتيـ في الحرب، سرائيؿا عمى بني االفيير ليككف ممكن لى طالكت اهلل تعا

كييصد بيا سعة العمـ في المجاؿ : البسطة في العمـ: إحداىما. اصطفائو لو في نيطتيف
فيكة الجسـ  ،اليكة في الجسـ: الثانية. كىك ما يسمى بالتخصص، الذم سيتكلى فيو الييادة
 .تمنحو الميابة كالكقار التيكىي ، في الحركب خير معيف

نيى كأ، ف يأتيكـ بالتابكتبإظيار أية ممكو أ، إنيا الريب قبؿ المكاجية :الثامنة
ظيار كىنا إ، بالدليؿ كاليييف الكامؿ، النفكس إلىكالشؾ الذم تسمؿ عمت  التيالفكضى 

ألف الرجكع قبؿ ؛ يصبر يصبر عمى الحرب ممف ال بيا مف يتميزعالمة قبؿ لياء العدك 
 ؛فمما كاف ىذا ىك الصالح ابتالىـ اهلل بالنير، حاؿ لياء العدك كتأثيرهيؤثر  لياء العدك ال

 .(1)ليتعكدكا الصبر عمى الشدائد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  چ : في قكلو تعالىك : مراعاة الكاقعية :التاسعة

پ    پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  

، تنيية جيشو مف الضعفاء إلىفي الكقت الذم يسعى اليائد  چ ڤ  ڤ    ڤ   ڦڤ  
كحرمانيـ ، سباب البياء كالحياةأ إلىف ىؤالء بشر بحاجة أكال ينسى ، اف يككف كاقعين عميو أ

                                                           

 .ٓٔ٘/ٙلمرازم  مفاتيح الغيب( ٔ)
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ذل لممطيعيف في الغرفة ليرفع عنيـ أ كقد رخص، ا يعني تعريضيـ لميالؾمطمين الماء مف 
 .(1)كىي تكفي الذيف ىمميـ في غير الرفاىية، العطش كيكسركا نزاع النفس

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ : يعرفكف الخذالف ال يمافجند اإل :العاشرة

، كىنا ثبت المؤمنكف چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک
، الدعة إلىمـ المتنعمة المائمة كىذا شأف األ، نيات البعض كفترت عزائميـ اضطربتيـك 

كىنا ظير ، (2)كعت كانيادت لطباعيار حضرت الحرب  إذانفة فقات األأك تتمنى الحرب 
عالف أف النصر بيد، الذيف يكقنكف بمياء اهلل، اليماف ىؿالمكقؼ النبيؿ أل ، اهلل بالثبات كا 

 .ي لمجند عند المكاجيةيمانكيستفيد اليائد أىمية المستكل اإل

كىذا الميزاف الذم ال يدركو ، كلك مع اليمة المؤمنة، ف النصر مف اهللأ :عشرة الحادي
حس الذيف ىذه ىي الياعدة في ، كاليمـ الكضيعة، النفكس الضعيفة أصحابك ، المادة أىؿ

ألنيا ىي التي ترتيي الدرج ؛ الفئة المؤمنة قميمةأف تككف  كىي ،نيـ مالقكا ربيـأيكقنكف 
ألنيا تتصؿ  ؛كلكنيا تككف الغالبة، مرتبة االصطفاء ك االختيار إلىالشاؽ حتى تنتيي 

: قاؿ تعالى ،(3)ه اليادر فكؽ عبادهأمر كألنيا تمثؿ قكة اهلل الغالب عمى  ؛بمصدر اليكل

چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک    چچ

چک
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ :كقاؿ ، (4)

چ ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
(5). 

                                                           

 .ٕٛ٘/ٖ( الجامع ألحكاـ اليرآف لميرطبي ٔ)
 .ٕٙٗ/ٖ( نفس المصدر السابؽ ٕ)
 .ٜٕٙ/ٔ( في ظالؿ اليرآف سيد قطب  ٖ)
 .ٓٙٔ( آؿ عمراف: ٗ)
 .ٓٔ( األنفاؿ: ٘)
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نيـ لما برزكا لجالكت كذلؾ أ: الذكر كالدعاء طريؽ الثبات كالنصر :الثانية عشرة

ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     چ  :كجنكده دعكا اهلل قائميف

چڻ
الحالة التي كانت عمييا الفئة اليميمة ، كقد صكرت اآليات الكريمة (1)

اشتغمكا بالدعاء ، كاليمة في جانبيـ، ا الكثرة في جانب عدكىـأك المؤمنة مف التضرع لما ر 
فرغ أكفي قكليـ  ،(2)في كؿ المكاطف كىكذا كاف يفعؿ رسكؿ اهلل ، اآليةكما ذكرت 

 :ثالثة أمكرلمطمكب عند المكاجية كا، بمغوفمعناه صب عمينا أتـ صب كأ، عمينا

ا ىك الركف كىذ، اليائمة مكرة المخاكؼ كاألدعمى مشاى صبكران  نسافف يككف اإلأ -أ
 .يحصؿ منو ميصكد كاف جبانا ال إذافإنو ، عمى لممحارباأل

الحسنة ما يمكنو أف ييؼ دكات كاالتفاقات أف يككف قد كجد مف اآلالت كاأل -ب
 .كيثبت

فيد كمفنا ، (3)ال الدعاءفإف لـ يجد ىذا فال سبيؿ إ، ف تزداد قكتو عمى قكة عدكهأ -ج
ماـ ذكر يسيط أ ا كاف جمالن ميم أمرألف أم ؛  ف نذكرهأما كاجينا عدكنا  إذااهلل تعالى 

كىك الرامي ، اهلل لنافالذكر كالدعاء يجمباف معية ، كىك جياد المساف في المعركة، اهلل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  چ  :الحيييي قاؿ 

چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
كالذكر المستحب عند اليتاؿ ، (4)

 .(5)اآليةلما في ، طالكت أصحابالذكر الكارد عمى لساف  ىك

                                                           

 .ٕٓ٘( البيرة: ٔ)
 .ٗٔ٘/ٙلمرازم   مفاتيح الغيب( ٕ)
 .ٗٔ٘/ٙلمرازم  مفاتيح الغيب( ي نظر: ٖ)
 .ٚٔ( األنفاؿ: ٗ)
 .ٖٖٗ/ٗ( الجامع ألحكاـ اليرآف لميرطبي ٘)
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إف  بؿ؛ ال يزاؿ فتى كاف داكد: أىمية كجكد الجندم المخمص :الثالثة عشر
الجنكد بطشو  ؼخا، فمما برز جالكت يدعك لممناجزة، كجكده مع الجيش لـ يكف رسميا

عمف طالكت عف جائزة لمف ييتؿ جالكت بأف يزكجو أ، أحدو إليكىابكا صكلتو فمـ يخرج 
، كخشي عميواإلذف فاستصغر طالكت شأنو  فطمب داكد، كيجعؿ لو الممؾ مف بعده، ابنتو

عيا فخم، لـ يتعكد عمى ىذه الثياب لكف داكد ، مده سيفوصر ألبسو ثيابو كقفمما أ
 مافياؿ لو جالكت ، في عـز كصدؽ، ممساء حجاران كاحتمؿ عصاه كميالعو كاصطحب أ

فياؿ داكد لؾ سيفؾ كترسؾ ؟ يف سيفؾأ؟ ـ غالما مثمؾ تناجزهأكمبا تطارده أ؟ العصا ىذه
 إذاف، جالكت الميالع كسدده نحك كضعيا فيك  أحجارهكأخرج ، نا فإني آتيؾ باسـ اهللأما أ
 :منيا أمكراليصة  ىذهكيستفيد اليائد مف . صريعان مشجكج الرأس مثخف الجراح ليسيط  ىك

 .أف بعض الجنكد المغمكريف قد يمتمككف ميارات مميزة في حسـ المعركة -أ
 .منيا الرمي، يةاألكلأنو البد لمجندم مف امتالؾ بعض الميارات اليتالية  -ب
 .كالشجاعة ،العبرة ليست بالعمر كالسف كلكف بالفيـ كاليدرة كالعمـأف  -ج
 .. كىك محمكد عند المكاجية، التشجيع كالتعزيز ميـ عند الجند -د
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 انفصـم اخلامس

 انكريم يف ضىء انقرآنانقائد االقتصادي   
 وفيه ثالثة مباحث

 اوروحي   اإيماني   االقتصادي القائد  :األولاملبحث              
 اا وميني  ي  أخالقالقائد االقتصادي   : بحث انثانيامل         
 الكريمج قائد اقتصادي في القرآن عرض نموذ: بحث انثانثامل         
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  :توطئة  

كعبادة الكاحد ، لمبناء كالعمراف، األرضكاستخمفو عمى ىذه  اإلنسافف اهلل تعالى خمؽ إ
قاؿ  ،ستخمفو فيواكمنيا الماؿ ، كالبناء كالسمطاف االستخبلؼكأمده بكؿ كسائؿ ، الدياف

ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں    گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ   ک چ: تعالى

چڻ
ككنو  إلى باإلضافة، ليـ عنيا ال غنىكضركرة ، كصار الماؿ عصب حياة الناس ،(1)

كالكقكع ، تجاكز حدكد اهلل إلىقد يؤدم التنافس عميو لكف ك ، كشيكة نفكسيـ، زينة حياتيـ
عندىا يظير ، عمى أخيو اإلنسافحصكؿ بغي  إلىمما يؤدم ، بالظمـ كالعدكاف كاتباع اليكل

مع أف ببلد ، كىذا كاقع مممكس، نتاجإلكعدـ كفرة ا، فرص العمؿطالة كقمة بالفقر كال
فما أحكج البمد الذم ىذا ، ة مع كجكد اإلمكانياتكلكنيا فقير ، المسمميف مف خير أرض اهلل

ذلكـ ، مانياأ إلىزمتيا مف أ باألمةمعضمة كيتجاكز لمنقذ اقتصادم الذم يحؿ ا إلىحالو 
عنو في المباحث كسيتـ الكبلـ ، ذة مف كتاب اهللالقائد الذم يتصؼ بصفات قيادية مأخك 

 :التالية

                                                           

 ٚالحديد: ( ٔ)
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  األولاملبحث 

 إميانانقائد االقتصادي   
 
 ي

 
  اا وروحي

 وفيه ثالثة مطانب

 مستخمف فيو اإلنسانمال اهلل وأن  أن يعمم أن المال :األولالمطمب     

 تعالى ن يقوي صمتو باهللأ المطمب الثاني:        

نفاقاالمطمب الثالث:       أن يؤمن بأن اهلل  يسأل العبد عن المال كسبا وا 
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 المطمب األول
 مستخمف فيو أن يعمم أن المال مال اهلل وأن اإلنسان

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : قاؿ تعالى، كىك المالؾ الحقيقي لو، فالماؿ ماؿ اهلل

چڇ
: قاؿ تعالى، خالقو كمككنو ألنو؛ فيو ىك ممؾ اهلل كحده ف الككف بكؿ ماكذلؾ أ (1)

چمح  جخ  حخ  مخ  جس  حسخس  مس   حص  مص         جض  حض  چ 
كالقرآف يكضح لنا حقيقة تممؾ ، (2)

إال  ال يتصرؼ، فيك في نظر القرآف مستخمؼ كالمستخمؼ بمنزلة الككيؿ، لمماؿ اإلنساف

گ  گ  گ  گ    ڳ        کچ: قاؿ تعالى، مؤقت ال يدكـ االستحبلؼثـ ىذا ، بإذنو

چ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ
كفي ىذا دليؿ  ": القرطبي ماـقاؿ اإل (3)

...،  كأف العبد ليس لو فيو  إال التصرؼ الذم يرضي اهلل، الممؾ هلل  أصؿ فعمى أ
كيترتب عمى ذلؾ أف  .(4)"ال بمنزلة النكاب كالككبلءإ - مكاؿأم األ -فييا  نتـأما  :كقاؿ

شرعيا المالؾ الحقيقي كىك اهلل  التيجميع القيكد كالتنظيمات  إلىفيما يممكو  اإلنسافيخضع 
 .(5)هلل أبدا أف يخرج عف ىذه القيكد فإف خرج كاف عاصيان  لئلنسافيجكز  ال أنوك ، تعالى

: يقكؿ عنو ربنا إبراىيـفيذا ؟ كيؼ كاف حاليـ مع الماؿ، القادة في كتاب اهلل إلىكانظر 

چڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ چ
: اهلل قاؿ عنو ،كيكسؼ  ،(6)

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ

                                                           

 ٖٖالنكر: ( ٔ)
 ٕٓٔالمائدة: ( ٕ)
 ٚالحديد: ( ٖ)
 .ٖٕٛ/ٚٔالجامع ألحكاـ القراف لمقرطبي ( ٗ)
  .ٕٔٗص:  ،زيدافلصكؿ الدعكة أ( ٘)
 ٕٔٔالنحؿ: ( ٙ)
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چۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ
چ  چ  ڇ  چ  :  عف مكسى  كقاؿ  ،(1)

چڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ   
في معمنا  كقاؿ سميماف  (2)

ھ       ےے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ    چ: قكلو

چ﮵  ﮴ 
قاؿ ، كما فعؿ قاركف، كقد عاب ربنا عمى مف نسب الماؿ لنفسو كذكائو ،(3)

چٻ  ٻ  ٻ     پ  ٱ  ٻ چ : تعالى
ككصفو ، نفسو إلىالماؿ  ضاؼ ربناأكعندما   ،(4)

چ  چ  ڇ  ڇ  چ: قاؿ ،بتحقيؽ المأمكر بو باألمرلمحث عمى االمتثاؿ ؛ إياىـ بإيتائو

  چڇ  ڇ
گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ     چ : تعالى كعند قكلو (5)

چں  ں   ڻ  
ر عما في عب  ، أم جعمكـ خمفاء في التصرؼ فيو مف غير أف تممككه حقيقة (6)

ا أنيعمـ  فإف مف؛ نفاؽكترغيبا ليـ في اإل، لمحؽتحقيقا ؛ بذلؾ رزاؽكاأل مكاؿيـ مف األأيدي
نما ىك بمنزلة الككيؿ يصرفيا  هلل  مف المصارؼ ىاف عميو  ما عينو اهلل إلىكا 
 .(7)نفاؽاإل

أف يعمـ يقينا أف الماؿ : ىك ،إف أكؿ ما يجب أف يستقر في قمب القائد االقتصادم إذان 
مستخمؼ فيو فبل يتصرؼ إال بإذف مف استخمفو فيو كىك  أنوك ، نما ىك ماؿ اهللإالذم بيده 
 .اهلل تعالى

  

                                                           

 ٔٓٔيكسؼ: ( ٔ)
 ٕٗالقصص: ( ٕ)
 ٓٗالنمؿ: ( ٖ)
 ٛٚالقصص: ( ٗ)
 ٖٖالنكر: ( ٘)
  ٚالحديد: ( ٙ)
 .ٕٗٓ/ٛأبي السعكد(  أل العظيـارشاد العقؿ السميـ الى مزايا القراف (ٚ)
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 المطمب الثاني
 تعالى باهلل قوة الصمة

 :المسائؿ التاليةكيقيف قمبو مف خبلؿ ، كيتحقؽ ذلؾ في تحركات جكارحو

يقصد في  أفعمى القائد  أفكىذا يعنى ، :يقصد عند عممو ابتغاء الفضل من اهلل أن -ٔ
منيا قكلو  ،بينو كتاب اهلل تعالى كىذا ما، سعيو كعممو ابتغاء الرزؽ كالفضؿ مف اهلل

چڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ چ  چ  چ  چ  چ : سبحانو
ككؿ اآليات التي  ،(1)

جاءت في القرآف في طمب الرزؽ كالكسب إنما جاءت مقيدة بيذا المعنى كما في قكلو 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ    ٹچ: تعالى

چڃ
چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ  چ  چچ: كقكلو تعالى ،(2)

قاؿ  .(3)

أم "  چڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ چ  چ  چ  چ    چ : في قكلو تعالى: القرطبي
أم " : كقاؿ الشككاني ،(4)كحده دكف غيره" فأسمكهفإياه ، اهلل كـ إلىأرزاقاصرفكا رغبتكـ في 

فاسألكه مف فضمو ككحدكه ، فيك الذم عنده الرزؽ كمو، اهلل إلىكـ أرزاقرغبتكـ في ا اصرفك 
كىك أف سعيو إنما ىك في ابتغاء فضؿ ، فإذا استقر ىذا في عقيدة القائد كنيتو (5)دكف غيره"
كاالستغناء ، عمى مرضات اهلل فإف مف تمامو أف يجعؿ نيتو االستعانة بما يكسبو، اهلل كحده

 .كىذا االعتقادالرؤية بيذه  خرةلآلحتى يككف عامبل ، بالحبلؿ عف الحراـ

 :قاؿ تعالى .معطي ىك اهلللالسعي سبب كاوأن ، :أن يتوكل عمى اهلل -ٕ

                                                           

 ٚٔالعنكبكت: ( ٔ)
 ٓٔالجمعة: ( ٕ)
 ٕٓالمزمؿ: ( ٖ)
 .ٖٖٙ/ٖٔالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ( ٗ)
 .ٕٕٚ/ٗفتح القدير لمشككاني ( ٘)
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ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  چ  

چ﮷  ﮸ 
چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  :كقاؿ اهلل  (1)

كأعظـ بمقاـ ) (2)
فمف كاف تعالى حسبو ، كمضمكف بكفاية اهلل تعالى، مرسـك بمحبة اهلل تعالى صاحبو

، يبعد كال يحجب فإف المحبكب ال يعذب كال، فقد فاز الفكز العظيـ؛ كمحبو كمراعيو، ككافيو

ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  چ: قاؿ تعالى

چگ 
كأصؿ ، (4)ىك المكذب ليذه اآلية( ،فطالب الكفاية مف غيره كالتارؾ لمتككؿ ،(3)

كككؿ فبلف ، كاعتمدت فيو عميو إليولجأتو اأم : فبلف إلىمت أمرم كك: يقاؿ، التككؿ الكككؿ
كفؽ  األمكرألف اهلل قدر ؛ كالتككؿ ال ينافي األخذ باألسباب، استكفاه أمره ثقة بكفايتو ا،فبلن

تنفذ إال بمشيئتو  كال، كأمر بيا كىك خالقيا، سبابياأ
قد قدر الرزؽ كالبد أف  كاهلل  ،(5)

كبطمأنينة ، فيجب السعي كالطمب مف الحبلؿ، ما قدره كمتى يأتي ال نعمـكلكننا ، يسير قدره
كمتى اعتقد القائد ذلؾ كأيقف مف قمبو عاش آمنا مستريح ، بأف ما قدره اهلل ال بد منو؛ كيقيف
فعف جابر  ،مر بجبلءفيذه كصية نبكية  تكضح األ. كال يجزع لتقمبات الحياة ال يحزف، الباؿ

نفسا فإف ؛ ييا الناس اتقكا اهلل كأجممكا في الطمبأ»:  قاؿ رسكؿ اهلل: قاؿ بف عبد اهلل 
ف ألف تمكت حتى تستكفي رزقيا ك  ي الطمب خذكا ما فاتقكا اهلل كأجممكا ف، بطأ عنياأجميا كا 

فأصابتو ، زرعكا زرعا األعرابكركم أف قكما مف »: كقاؿ القرطبي ،(6)«ما حـرحؿ كدعكا 
 مالي أراكـ قد نكستـ رؤكسكـ: فقالت، فخرجت عمييـ أعرابية، جائحة فحزنكا ألجمو

 ثـ أنشأت ، رزقنا عميو يأتينا بو حيث شاء، كىك ربنا كالعالـ بنا، ؟صدكركـ كضاقت، 

                                                           

 ٖالطبلؽ: ( ٔ)
 ٜ٘ٔ: آؿ عمراف( ٕ)
 ٖٙالزمر: ( ٖ)
 ٜٕ٘/ٗعمـك الديف  إحياء ينظر:( ٗ)
 .ٕٖٔ/ٔٔ( كمف يتككؿ عمى اهلل باب)، فتح البارم البف حجر (٘)
  .كقاؿ عمى شرط الشيخيف ،ٗ/ٕ ،ٖٕٗٔ رقـ:بؾ البيكع  المستدرؾ لمحاكـ ( ٙ)
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 :تقكؿ

 صما مممممة ممسا نكاحييا. . .  راسبة لك كاف في صخرة في البحر  

 ا كؿ ما فيياإلييحتى تؤدل . . . .  رزؽ لنفس يراىا اهلل النفمقت

 مراقييا المرقىلسيؿ اهلل في . . . . كاف بيف طباؽ السبع مسمكيا أك

ال سكؼ يأتييا. . . . حتى تناؿ الذم في المكح خط ليا  (1)إف لـ تنمو كا 

كمف ىنا ، ليختبر أىؿ العقكؿ؛ األكقاتب كغي  ، كضمف رزاؽاألإف اهلل كعد  :كقد قيؿ
 ئد كاستقر  اذلؾ الق فإذا أدرؾ ،(2)كالرضا، عرؼ الخاص مف العاـ كتفاكت العباد في الصبر

 .ككفى بالقناعة كنز، فيقنع بالربح اليسير، في قمبو حصمت القناعة عنده حينئذ

كر كىذا يبيف مدل التزاـ القائد بما ذ   :.يشغمو المال وتنميتو عن ذكر اهلل أال -ٖ
فإذا جاء كقت ، داء فرائضوفضؿ اهلل كرزقو عف طاعتو كذكره كأفبل يشغمو طمب ، سابقا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   چ  :اآليةترؾ تجارتو ليككف مف أىؿ ىذه ، الصبلة

چڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
القرطبي أف  ماـكقد ذكر اإل ،(3)

غمقكا حكانيتيـ كقامكا ليصمكا بالسكؽ كقد أ مر   بف عمرااآلية نزلت في أىؿ األسكاؽ كأف 
قاؿ رسكؿ : قاؿ كفي حديث عقبة بف عامر ، (4)أم اآلية: فييـ نزلت: في جماعة فقاؿ

سيعمـ : فيناد مناد، ينفذىـ البصر كيسمعيـ الداعي، احدك يجمع الناس في صعيد »: اهلل 
أيف الذيف كانت تتجافى جنكبيـ عف : ثـ يقكؿ -ثبلث مرات -جمع لمف الكـر اليكـأىؿ ال

: ثـ يناد مناد؟ تجارة كال بيع عف ذكر اهلل ال تميييـأيف الذيف كانكا : ثـ يقكؿ؟ المضاجع

                                                           

 .ٖٗ/ٚٔالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي   (ٔ)
 عمي محمد: ؽ، تحقيالثعالبي مخمكؼ بف محمد بف الرحمف عبد زيد ، ألبيالقرآف تفسير في الحساف الجكاىر (ٕ)

 .ٖٔٓ/٘ ،ىػ ٛٔٗٔ ،ٔ، ط/بيركت – العربي التراث إحياء دار، المكجكد عبد أحمد عادؿك  ،معكض
 ٖٚالنكر: ( ٖ)
 .ٜٕٚ/ٕٔالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  ينظر:( ٗ)
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كقاؿ  ،(1)«؟الذيف كانكا يحمدكف ربيـ الحامدكفثـ يقكؿ أيف ، سيعمـ الجمع لمف الكـر اليـك
فيككف عمره ضائعا كصفقتو ، ) كال ينبغي لمتاجر أف يشغمو معاشو عف معاده: الغزالي ماـاإل

ممف اشترل فيككف ، يناؿ في الدنيا ال يفي بو ما؛ خرةكما يفكتو مف الربح في اآل، خاسرة
كىك البيع ، كيمكف أف نأخذ مثاؿ تطبيقي عمى ذلؾ مف كتاب اهلل. (2)الحياة الدنيا باآلخرة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      چ : نداء الجمعة قاؿ تعالىكالشراء كقت 

چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  
يحـر  : قاؿ ابف عباس (3)

كىؿ النيي ىنا يقتضي فساد المنيي  ،(5)«: تحـر الصناعات كميا(4)كقاؿ عطاء، البيع حينئذ
أم ، ال يصح ف النيي لمتحريـ كفمنيـ مف يقكؿ أ، خبلؼ بيف أىؿ العمـ، ـ بطبلنوأ، عنو

كذىب الحنفية كالشافعية كركاية عف  ،(6)مذىب المالكية كالحنابمة كالظاىريةىك ك   البيع،
أف النيي  -عمـكاهلل أ -كالذم يظير لمباحث ،(7)أف البيع صحيح مع تأثيـ صاحبو إلى مالؾ

ف كاف صحي؛ ىنا يقتضي الفساد عف حا إال أف إيقاعو تـ في حاؿ نيي كذلؾ ألف البيع كا 
ف كالذم ييمنا أف يككف القائد كقافا عند أكامر اهلل كنكاىيي. كال يمكف استدراكو، البيع فيو

يؤثر مرضاة اهلل عمى أم مكسب أك أم مطمع فإذا ما تعارضت المصالح الشخصية مع 
  يرضي اهلل العامة قدـ المصالح العامة، كىكذا في كؿ ما

  

                                                           

  .، كقاؿ ىذا حديث صحيحٖٖٗ/ٕ، ٖٛٓ٘:ؾ تفسير سكرة النكر  رقـالمستدرؾ لمحاكـ ( ٔ)
 .ٜٗ/ٕعمـك الديف  إحياء ينظر:( ٕ)
 ٜالجمعة: ( ٖ)
 ىؿ مكة، مكالىـ سمع مف عدد مف كبار الصحابة، كاف المسجد فراشو عشريفأرباح، مفتي  أبيعطاء بف  :ىك( ٗ)

 .ٛٚ/٘سير أعبلـ النببلء  ينظر:ق ٗٔٔ، مات سنة  ، عمما مفسرا ، فقييا سنة
 .ٔٚ/ٔ، ٛٔ رقـ:صحيح البخارم، كتاب الجمعة باب ( ٘)
 .ٖٕ٘/ٔ، دار الكتب العممية، بيركت ،االصبحينس أماـ مالؾ بف لئل ،المدكنة ينظر:( ٙ)
 إحياءدار  ،بكر بف مسعكد الكساني الحنفي أبيماـ عبلء الديف لئل ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ينظر:( ٚ)

  .ٓٛٗ/ٗ ،قٜٔٗٔ، ٕ، ط/لبناف -التاريخ العربي، بيركت التراث، مؤسسة
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 الثالث المطمب
نفاقا   عن المال كسبا   المسؤولية  وا 

ہ  ھ  ھ  چ: قاؿ تعالى، كىك أف يعمـ أف ىذا الماؿ سيسألو اهلل عنو يـك القيامة

چھ  ھ
ك ذات يـك أ خرج رسكؿ اهلل »: أنو قاؿ بي ىريرة ، كجاء في حديث أ(1)

، الجكع: قاال« ؟الساعةما أخرجكما مف بيكتكما ىذه »: فقاؿ ،فإذا ىك بأبي بكر كعمر، ليمة
فقامكا معو « قكمكا. الذم أخرجكما ألخرجنيكالذم نفسي بيده ، ناأك »: قاؿ، رسكؿ اهلل يا

فقاؿ ، ىبلن كأ مرحبان : تو المرأة قالتفمما رأ، ىك ليس في بيتو فإذا؛ نصارفأتى رجبل مف األ
فنظر ، االنصارمإذ جاء ، ذىب يستعذب لنا مف الماء: قالت« ؟ يف فبلفأ ليا رسكؿ اهلل 

قاؿ فانطمؽ ، مني ما أحد اليكـ أكـر أضيافان ، الحمد هلل: ثـ قاؿ، كصاحبيو رسكؿ اهلل  إلى
:  فقاؿ لو رسكؿ اهلل؛ كأخذ المدية، كمكا مف ىذه: فقاؿ، فجاء بعذؽ فيو بسر كتمر كرطب

، شبعكا كرككافمما أف ، كمف ذلؾ العذؽ كشربكا، فذبح ليـ فأكمكا مف الشاة« إياؾ كالحمكب»
. كالذم نفسي بيده لتسألف عف ىذا النعيـ يـك القيامة» : قاؿ رسكؿ اهلل ألبي بكر كعمر

كالسؤاؿ يككف عف  ،(2)«ثـ لـ ترجعكا حتى أصابكـ ىذا النعيـ ، أخرجكـ مف بيكتكـ الجكع
عف النعيـ الذم كنتـ فيو في  م ليسألنكـ اهلل أ :شكر ىذه النعـ كما يقكؿ المفسركف

كقاؿ ابف  ،(3)«؟كماذا عممتـ بو؟ أصبتمكه كفيـ؟ إليومف أيف كصمتـ ؟ ماذا عممتـ فيو: الدنيا
كغير مف كالرزؽ ألاأنعـ  اهلل بو عميكـ مف الصحة ك  أم لتسألف يكمئذ عف شكر ما»: كثير
: في قكلو تعالى كعف ابف عباس  ،(4)«ذا قابمتـ بو نعمو مف شكره كعبادتوما، ذلؾ

چژ  ڑ چ
مف ، كالسؤاؿ عف الماؿ يككف مف جيتيف ،(6)داألكالك  مكاؿفي األ: قاؿ، (5)

                                                           

 ٛالتكاثر: ( ٔ)
  .ٜٓٙٔ/ٖ، ٖٖٔ٘: لى دار مف يثؽ بو، رقـغيره إ استتباعوباب جكاز  ، ؾ االطعمة،مسمـ صحيح( ٕ)
 .ٕ٘ٛ/ٖٓ لمطبرم جامع البياف (ٖ)
 .ٖٛ٘/ٗبف كثير القرآف العظيـ التفسير ( ٗ)
 ٔالتكاثر: ( ٘)
- دار الفكر، بيركت ،بي الفضؿ جبلؿ الديف السيكطيأ الحافظ  ماـالدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، لئل ينظر:( ٙ)

 .ٔٔٙ/ٛ ،ـٖٜٜٔ
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قاؿ رسكؿ : قاؿ  (1)  األسممي عمى ذلؾ حديث أبي برزة دؿ  ، جية كسبو كمف جية إنفاقو
كعف عممو فيـ ، ؿ عف عمره فيما أفناهأيـك القيامة حتى يس زكؿ قدما عبد  ال ت»:  اهلل
كعمى ىذا يجب عمى  ،(2) «جسمو فيـ أببله كعف، كعف مالو مف أيف اكتسبو كفيـ أنفقو، فعؿ

أف يككف قدكة في  يضاكما يجب أ، كما كافؽ الشرع كأباحو، القائد أف يتحرل في الحبلؿ
نفاقان  كأف يتجنب الحراـ كسبان ، إنفاقو في مرضات اهلل مف زماف  حذرنا رسكؿ اهلل  كقد. كا 

عف  بي ىريرة فعف أ، فيو الحبلؿ كالحراـ عند أخذىـ لمماؿ ال يعتبركفيأتي عمى الناس 
أخذ الماؿ أمف الحبلؿ أـ مف بما  أالمر  ال يباليليأتيف عمى الناس زماف » : قاؿ النبي 
قاؿ . كيسأؿ عف مالو قبؿ أف يسأؿ، فعمى القائد أف يحاسب نفسو قبؿ أف يحاسب ،(3)«حراـ
فإنو ، ينبغي أف يراقب جميع مجارم معاممتو مع كؿ كاحد مف معامميو": الغزالي ماـاإل

؟ و لـ أقدـ عمييانإ الحساب كالعقاب في كؿ فعمة كقكلةفميعد الجكاب ليـك ، مراقب كمحاسب
 .(4)؟"كألجؿ ماذا

                                                           

زؿ البصرة، كلو ِبَيا دار، ن ،ابك برزة األسممي اختمؼ ِفي اسمو كاسـ أبيو، كأصح ما قيؿ ِفيِو: نضمة بف ع َبْيد   (1)
أسد الغابة البف  كسار إلى خراساف فنزؿ مرك، كعاد إلى البصرة كمات بالبصرة سنة ستيف قبؿ مكت معاكية، .

 ( :ٕٛ/  ٙاالثير )
 .ٕٔٙ/ٙ، ٕٚٔٗ رقـ:سنف الترمذم باب القيامة  ( ٕ)
 .ٜ٘/ٖ، ٖٕٛٓ رقـ: ، باب ياأييا الذيف امنكا التأكمكا الرباالبيكع تاب:ك ،صحيح البخارم( ٖ)
 .ٜٜ/ٕعمـك الديف لمغزالي  إحياء( ٗ)
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 املبحث انثاني
 ومهنيا   يا  أخالق االقتصاديانقائد      

 وفيه ثالثة مطانب
 االلتزام بالصدق وتجنب الكذب والغش والخداع: األولالمطمب             

 أداء األمانة وتجنب الخيانة وتحري العدل: المطمب الثاني            

 ي وااللتزام بياسالماإل االقتصاداصد إحياء مق: المطمب الثالث            
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في معاممتو مع  القائد أخبلؽكىنا مجمكعة مف المبادئ كالقيـ العامة التي تضبط 
ألف آداب الظكاىر عنكاف آداب ؛ ي كالركحييماناإل عدادكىي تأتي بعد اإل، اآلخريف
ارتباطا كثيقا بعممية االقتصاد  خبلؽكترتبط األ، كحركات الجكارح ثمرات الخكاطر، البكاطف
حتى أصبح البعض يطمب ، يا كتدينياأخبلقكنظرا لمضعؼ الذم أصاب األمة في ، كالماؿ

أف صار مجاؿ  إلى، خبلؽبانصرافو عف الديف كالفضائؿ كاأل، ماديةلالرفاىية االقتصادية كا
ف يككف مرتعا السيئة ككاد أ خبلؽاألالمعامبلت المالية مف أسكأ المجاالت التي تظير فييا 

 خبلؽزاـ بالقيـ كاألتكاالل، كالمكر إال عند القميؿ ممف رحـ اهلل تعالىلمبغي كالخداع كالغش 
ي التي يتميز بيا عف سبلمفي المعامبلت المالية ىي خصيصة مف خصائص االقتصاد اإل

كبيا يمتحف ديف ، التجارة محؾ الرجاؿ؛ كبالجممة، خرلاالقتصادية األ األنظمةغيره مف 
، كأصحابو في السفر، عمى الرجؿ جيرانو في الحضرثنى إذا أ: كلذلؾ قيؿ، الرجؿ ككرعو

تني إئ» : شاىد فقاؿ كشيد عند سيدنا عمر، سكاؽ فبل تشككا في صبلحوفي األ كمعاممكه
أنت جاره األدنى الذل يعرؼ مدخمو : فقاؿ عمر، عميو خيرا فأثنىفأتاه برجؿ ، بمف يعرفؾ
: فقاؿ؟ خبلؽبو عمى مكاـر األ كنت رفيقو في السفر الذم يستدؿ: فقاؿ؛ قاؿ ال؟ كمخرجو

أظنؾ رأيتو : قاؿ، ال: قاؿ؟ فعاممتو بالدينار كالدرىـ الذم يستبيف بو كرع الرجؿ: قاؿ، ال
اذىب : فقاؿ، نعـ: يخفض رأسو طكرا كيرفعو أخرل قاؿ، قائما في المسجد ييميـ بالقرآف

التي يجب عمى  خبلؽكمف أىـ األ ،(1)«يعرفؾبمف  فائتني اذىب: كقاؿ لمرجؿ، فمست تعرفو
 :القائد االلتزاـ بيا في معامبلتو المالية نجمميا في المطالب التالية

  

                                                           

 ٖٜ/ٕعمـك الديف لمغزالي  إحياء( ٔ)
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 المطمب األول
 االلتزام بالصدق وتجنب الكذب والغش والخداع

كما أف ، ألف الصدؽ مصدر لكؿ فضيمة مف الفضائؿ؛ أكؿ ىذه القيـ: الصدق أوال  
 ما يشكبفأكثر ، األسكاؽ التجارية في عالمناكآفة ، الكذب أساس كؿ الشركر كالمفاسد

، في بياف مزايا السمعة سكاء أكاف كذبان ، كلبس الحؽ بالباطؿ، الكذب كالزيؼ التجارة
شرائيا أك سعر بيعيا آلخريف أـ في كثرة سعر  أـ في اإلخبار عف، كتفضيميا عمى غيرىا

فقاؿ ، كنتصؼ بصفتيـ، نككف معيـكأمرنا أف ، كقد مدح اهلل الصادقيف (1) ... الطالبيف ليا

چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ: سبحانو
كألىؿ التفسير حكليا ، (2)

   حدكده كتجنب، فرائضو بأداء كراقبكه، (اهلل اتقكا)، كمف عمكميا، أقكاؿ مف عمـك كخصكص
 في، (الصادقيف مع)  اآلخرة في تككنكا، كطاعتو اهلل كالية أىؿ مف، الدنيا في، (كككنكا)

، فيو النفاؽ أىؿ مف يكف كلـ، بفعمو قكلو فحق ؽ، بو يمافاإل اهللَ  َصَدؽ مف مع: يعني. الجنة
، ىزؿ كال جد في الكذب يصمح ال" : مسعكد بف اهلل عبد كقاؿ .(3)فعم يـ قيَميـ يكذِّب الذيف

كالصادقيف في كؿ مجاؿ مف مجاالت الحياة  ،(4)"چڃ  ڃ   ڃ چ :اآلية ىذه كقرأ
 الصادقيف مع الككف كجب كمتى، الصادقيف مع بالككف المؤمنيف أمر تعالى أنوك ، مكجكدكف

 اؿَ حيث ق، كنقصد بو ىنا صدؽ المعاممة ،(5)كقت كؿ في الصادقيف كجكد مف بد فبل

                                                           

ـ ٜٜٙٔق ٚٔٗٔ ،ٔ/القرضاكم، مؤسسة الرسالة، طيكسؼ ، ليسبلمـ كاألخبلؽ في االقتصاد اإلينظر: دكر القي( ٔ)
 .ٜٕٙص: 

 ٜٔٔالتكبة: ( ٕ)
 .ٛ٘٘/ٗٔ جامع البياف لمطبرم( ٖ)
 .ٖٛ٘/ٕمسمعاني ل القراف الكريـ تفسير( ٗ)
 .ٙٙٔ/ٙٔ  لمرازم مفاتيح الغيب (٘)
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اِدِقيفَ  َمعَ  َتك كفَ  َأفْ  َرْدتَ أ "ِإف: م  الَبصر  الحَسف  َأْىؿِ  َعفْ  َكاْلَكؼِّ ، الد ْنَيا ِفي ِبالز ْىدِ  َفَعَمْيؾَ ، الص 
 .(1)"اْلِمم ةِ 

كخاصة في البيع  إليوسباب المؤدية كمنع كؿ األ، كقد حذرنا الشرع الكريـ مف الكذب
بي قتادة فعف أ، كمنيا الغش كالخداع ككثرة الحمؼ، كالشراء  اهلل سمع رسكؿ  أنو   

بي ىريرة ، كعف أ(2)«إياكـ ككثرة الحمؼ في البيع فإنو ينفؽ ثـ يمحؽ» : يقكؿ  : قاؿ ،
سمعت رسكؿ اهلل  ، كىنا يكره الحمؼ ،(3)«الحمؼ منفقة لمسمعة ممحقة لمبركة»: يقكؿ 

 5) كفى كعف عبد اهلل بف أبي أ (4)«كربما اغتر المشترم باليميف، تركيج السمعة إليوكينظـ 

 فييا ليكقع يعط لـ ما بيا أعطى لقد باهلل فحمؼ، السكؽ في كىك سمعة أقاـ رجبل أف»  
(6) «المسمميف مف رجبل

 

ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  چ: فنزلت 

چجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب      ی  ی  ی  ی
بي كعف أ. (7)

 يزكييـ كال ـإليي ينظر كال، القيامة يـك اهلل يكمميـ ال ثبلثة»: قاؿ عف النبي  ىريرة
 خابكا: ذر أبك قاؿ، مرارا ثبلث كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فقرأىا: قاؿ «أليـ عذاب كليـ

 ،(8)«الكاذب بالحمؼ سمعتو كالمنفؽ، كالمناف، المسبؿ»: قاؿ؟ اهلل رسكؿ يا ىـ مف، كخسركا
، فالصدؽ بركة لمتجارة في الدنيا، كجكب الصدؽ عمى كبعد ىذه النصكص كاضحة الداللة

                                                           

 .ٖٕٗ/ٗبف كثير القرآف العظيـ التفسير ( ٔ)
 .ٕٕٛٔ/ٖ، ٚٓٙٔ رقـ: ،باب النيي عف البيع بالحمؼ ،المساقاة :كتاب ،صحيح مسمـ( ٕ)
 .ٓٙ/ٖ، ٕٚٛٓ رقـ: ،باب يمحؽ اهلل الربا ،البيكعتاب: صحيح البخارم: ك( ٖ)
 .ٙٗ/ٔٔشرح صحيح مسمـ لمنككم ( ٗ)
اسمو عمقمة بف خالد بف الحارث بف أبي أسيد بف رفاعة بف ثعمبة بف ىكازف بف أسمـ  عبد اهلل بف ابي أكفى (5)

األسممي، أبك معاكية. كقيؿ أبك إبراىيـ.  كقيؿ: أبك محمد لو كألبيو صحبة، كشيد عبد الم و الحديبّية، كركل 
أحاديث شييرة، ثـ نزؿ الككفة سنة ست أك سبع  كثمانيف، ككاف آخر مف مات بيا مف الصحابة. كيقاؿ: مات 

 (   ٙٔ/  ٗاإلصابة في تمييز الصحابة ) سنة ثمانيف.
 .ٓٙ/ٖ، ٕٛٛٓالبخارم، كتاب: البيكع، باب يمحؽ اهلل الرب، رقـ: صحيح ( ٙ)
 ٚٚ: آؿ عمراف (ٚ)
 .ٕٓٔ/ٔ، ٙٓٔ رقـ:  ،زارباب تحريـ اسباؿ اإلؾ المباس   ،صحيح مسمـ( ٛ)
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أف يتحرل الصدؽ في جميع جب عمى القائد االقتصادم المسمـ في، خرةكأجر كثكاب في اآل
 فإذا التـز بيذا الخمؽ كاف مرضيان ، كمف يتعاقد معيـ، تعامبلتو كأحكالو كخاصة مع شركائو

 التاجر»: قاؿ عف النبي  بي سعيد كيركل في ذلؾ عف أ، عند الناس مرضيان ، عند اهلل
 .(1)«كالشيداء، كالصديقيف، النبييف مع األميف الصدكؽ

حاديث كقد خصصتو األ، مف الكذب كالغش. تجنب الغش والخداع وجوب: اثاني  
كالكاقع خبلؼ ، ظانا أنو في مصمحتو ى العقدمكىك إغراء العاقد كخديعتو ليقدـ ع، بالذكر
 :نكاعكىك أ، ذلؾ

قديف في تركيج سمعتو حتى كىك الكذب الصادر مف أحد المتعا: الغش في القول -أ
كال مثيؿ لو في ، كأف يقكؿ ىذا شيء يساكم أكثر، خر عمى التعاقد معو بعيبيااآليحمؿ 
 .الكاذبةذلؾ مف المغريات  كنحك، أك دفع لي فيو سعر كذا فمـ أقبؿ، السكؽ

ىك  ىك إحداث فعؿ في المعقكد عميو ليظير بصكرة غير ماك : الغش في الفعل -ب
 األثاثكطبلء ، بكضع الجيد في األعمى، لمبيعكتكجيو البضاعة المعركضة ، عميو في الكاقع

النيي عف ، أشير أمثمتو في السنة كمف، كالسيارات لتظير أنيا حديثة، كالمفركشات القديمة
، كيمتمئثبلثة ليجتمع لبنيا  كىي التي يحبس المبف في ضرعيا مدة يكميف أك ،تصرية المبكف

 ال»: أنو قاؿ عف النبي  فعف أبي ىريرة  ،(2)إيياما لممشترم بكبر ضرعيا كغزارة لبنيا
، أمسؾ شاء إف ،يحتمبيا أف بعد النظريف بخير فإنو بعد ابتاعيا فمف، كالغنـ اإلبؿ تصركا

ف  طعاـ صبرة عمى مر   رسكؿ اهلل أف  كعف أبي ىريرة  ،(3)«تمر كصاع ردىا شاء كا 
 أصابتو :قاؿ ،«؟الطعاـ صاحب يا ىذا ما»: فقاؿ بمبل أصابعو فنالت، فييا يده فأدخؿ
 ،اهلل رسكؿ يا السماء

                                                           

 .ٚٓ٘/ٖ، كقاؿ عنو حسف  ٜٕٓٔ رقـ:باب ماجاء في التجار،  ،سنف الترمذم( ٔ)
 .ٓٚ/ ٖ ، كفيو معنى التصرية،ٗٙباب  ،البيكع :ينظر صحيح البخارم، كتاب( ٕ)
 ٓٚ/ٖ، ٕٛٗٔ  رقـ:البيكع، باب النيي لمبائع اال يحفؿ االبؿ كالبقر،  تاب:صحيح البخارم ك( ٖ)
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 .(1)«مني فميس غش مف، الناس يراه كي الطعاـ فكؽ جعمتو أفبل»: قاؿ 

كأف يكتـ البائع عيبا ، كىك إخفاء عيب في أحد العكضيف :الغش بكتمان العيب -ج
عف كتماف العيب في  كقد نيى رسكؿ اهلل ، غيره كتصدع في جدراف الدار أك، في المبيع

المسمـ أخك »: يقكؿ سمعت رسكؿ اهلل  :قاؿ  ففي حديث عقبة بف عامر  ،المبيع
: (3)الغزالي ماـكقاؿ اإل ،(2)«ف أخيو بيعا فيو عيب إال بينو لويحؿ لمسمـ باع م ال، المسمـ

كما يجمعو ، يمحقو كيذىب ببركتو بؿ، إف تمبيسو العيكب كتركيجو السمع ال يزيد في رزقو»
كاف لو بقرة يحمبيا كيخمط  قد حكي أف كاحدان ف، كاحدةييمكو اهلل دفعة  المبيساتمف مفرقات 

 إف تمؾ المياه المتفرقة التي: دهفقاؿ بعض أكال، فجاء سيؿ فغرقت البقرة، بمبنيا الماء كيبيعو
يبينكف عيكب كلقد كاف السمؼ ، (4)«.. صببناىا في المبف اجتمعت دفعة كاحدة كأخذت البقرة

ف كانت يسيرة أك ، عميو فميترؾ المعاممة ال يقدرفمف ، كىي سيرة أىؿ الديف، السمعة كا 
قاؿ  ،كعمى القائد أف يعمـ أف الجزاء مف جنس العمؿ ،(5)عمى عذاب اآلخرة ليكطف نفسو

ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب       چ: تعالى في الصادقيف

چمت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج     مج  يب  جت     حتخت
(6)، 

   

  

                                                           

 ٜٜ/ٔ، ٕٓٔ رقـ:االيماف، باب مف غشنا فميس منا،  -صحيح مسمـ ؾ( ٔ)
 كقاؿ عمى شرط الشيخيف.  ٓٔ/ٕ، ٕٕ٘ٔالبيكع ،باب حديث حبيب رقـ: المستدرؾ لمحاكـ،ؾ( ٕ)
(  ىك حجة االسبلـ محمد بف محمد بف محمد ابك حامد الطكسي الغزالي، كلد بطكس سنة خمسيف كأربعمائة، أخد ٖ)

ثـ درس في بغداد مدة كحج كرجع   عف اماـ الحرميف الجكيني كالزمو حتى صار أنظر اىؿ زمانو، كجمس لبلقراء
الى دمشؽ كأقاـ بيا عشر سنيف، كصنؼ فيا أإلحياء ثـ سارالي القدس كاالسكندرية، ثـ عاد الى كطنو مقببل عمى 

 ٕٕٖ/ ٜٔق .انظر سير أعبلـ النببلء لمذىبي ٘ٓ٘التصنيؼ كالعبادة كنشر العمـ، تكفي، فيجمادم اآلخرة سنة
 .ٙٛ/ٕي لمغزال فإحياء عمـك الدي( ٗ)
 .ٙٛ/ٕالمرجع السابؽ  :ينظر( ٘)
 ٜٔٔالمائدة: ( ٙ)
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 المطمب الثاني
 أداء األمانة وتجنب الخيانة وتحري العدل

 :كمف القيـ التي يمتـز بيا القائد في ىذا الباب

 المؤمنيف أخبلؽمانة مف كأداء األ، يخكف فمف كاف صادقا فإنو أميف ال :األمانة أوال  

چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ: قاؿ تعالى
كاألمانة مصدر سمي بو الشيء الذم  (1)

يؤتمف  كاهلل تعالى أمر بأداء األمانة في كؿ شيء يمكف أف ،(2)كىي ضد الخيانة، في الذمة
جميع ذلؾ  كنيى عف الخيانة في، مما ائتمنو اهلل عميو أك ائتمنو عميو العباد، اإلنسافعميو 

ېى  ى    ائ  ائ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  چ : فقاؿ

چەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ     ۆئ   ۆئ 
قاؿ بعمكـ  كممف: "قاؿ الشككاني. كىذا يشمؿ كؿ األمانات، (3)

ڱ  ڱ  چ : كفي قكلو تعالى ،(4)«مسعكد كابف عباس  كاختاره جميكر المفسريف ابف ىذا

ے  ے  ۓ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ     ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ 

چۓ
كمف عظيـ قدرىا ، األمانة عظيمة القدر في الديف»: قاؿ ابف العربي حكؿ اآلية (5)

مانة ، كمقتضى األ(6)«مف الجكاز إال مف حفظيايمكف  كال، ا تقؼ عمى جنبتي الصراطأني
، يأخذ أكثر مما لو كال، أك كثر لى كؿ صاحب حؽ حقو قؿ  إأف يرد : في المعامبلت المالية

؛ مانةكىناؾ بيكع األ، ليـ مف ثمف أك أجر أك غيره ما ىكينقص مف مستحقات اآلخريف  كال
كالشركة ، كعقكد المشاركات، مثؿ بيع المرابحة، مانةتعتمد في صحتيا عمى األ ألنيا

                                                           

 ٛالمؤمنكف: ( ٔ)
 .ٕٕ/ٖٔ البف منطكر لساف العرب( ٕ)
 ٛ٘النساء: ( ٖ)
 .٘٘٘/ٔفتح القدير لمشككاني ( ٗ)
 ٘ٚ: آؿ عمراف( ٘)
 .ٕٕٙ/ٔحكاـ القرآف البف العربي أ( ٙ)
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يجب أف يصارح البائع المشترم بما قامت بو السمعة مف ثمف كمصركفات دكف ، كغيرىا
 .(1)تحايؿ أك خداع

أك تركيجيا ، كمف الخيانة كتماف العيكب التي تككف في السمع كالمبيعات: الخيانة ثانيا  
 كمف ال، مف صدقة ال ينقصكما ، ماؿ مف خيانة ال يزيدفإذا  »: قاؿ الغزالي، بالكذب

كمف عرؼ أف الدرىـ الكاحد قد ، ال بالميزاف لـ يصدؽ بيذا الحديثيعرؼ الزيادة كالنقصاف إ
كاآلالؼ المؤلفة قد ينزع اهلل ، كالديف في الدنيا اإلنسافيبارؾ فيو حتى يككف سببا لسعادة 

كيراه أصمح لو في  البركة منيا حتى تككف سببا ليبلؾ مالكيا بحيث يتمنى اإلفبلس منيا
أنا ثالث : يقكؿ اهلل» :  قاؿ رسكؿ اهلل: قاؿ بي ىريرة ي حديث أفك ، (2)«بعض أحكالو

 .(3)«فإذا خاف خرجت مف بينيما، الشريكيف مالـ يخف أحدىما صاحبو

كىي ، القائد أف يتحرل العدؿ كأف يبتعد عف الظمـ أخبلؽكىي مف : تحري العدل ثالثا  
لييك ، ؿ عاـ كفي العقكد خاصةكقاعدة مف قكاعد المعامبلت بش ا يعكد تحريـ الربا كالقمار ا 

كقد أكجب اهلل ، كتخالؼ مقتضى العدؿ، عمى الظمـ كالغرر كغيرىا التي تحتكمكاالحتكار 

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ : العدؿ في كؿ شيء في آية جامعة قاؿ 

 چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ
قاؿ ابف  (4)

 .(5)"حسافاإل إلىيخبر تعالى أنو يأمر عباده بالعدؿ كىك القسط كالمكازنة كيندب  ": كثير

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چ: كقاؿ تعالى

چ﮴  ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁         
(6). 

                                                           

 .ٖٕٚ-ٕٕٚلمقرضاكم ص: ي سبلمخبلؽ في االقتصاد اإلينظر دكر القيـ كاأل( ٔ)
 .ٖٙ/ٕعمـك الديف لمغزالي  إحياء( ٕ)
 .ٓٙ/ٕ، ٕٕٖٕ رقـ:ؾ البيكع ،باب حديث معمر  المستدرؾ لمحاكـ ( ٖ)
 ٜٓالنحؿ: ( ٗ)
 .ٗٓٙ/ٕتفسير بف كثير ( ٘)
 ٛالمائدة: ( ٙ)
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عدؿ في كؿ أحد بؿ استعممكا ال، ال يحممنكـ بغض قـك عمى ترؾ العدؿ فييـ: كالمعنى
، ففي بذؿ النصيحةكأما العدؿ بينو كبيف الخمؽ ": (2) قاؿ ابف العربي (1)صديقا كاف أك عدكا

أحد  إلىيككف منؾ  كال، نفسؾ ليـ بكؿ كجو نصاؼ مفكاإل، كترؾ الخيانة فيـ قؿ ككثر
ما يصيبؾ  كالصبر عمى، حتى باليـ كالعـز، كال في عمف الفي سر، مساءة بقكؿ كال فعؿ

ير الشديد كقد جاء التحذ، (3)"نصاؼ مف نفسؾ كترؾ األذلكأقؿ ذلؾ اإل، منيـ مف البمكل
 ظمـ مف»: قاؿ ففي حديث عائشة أف النبي  ،الغير أمكاؿب يتعمؽ عاقبة الظمـ فيمامف 
 .(4)«أرضيف سبع مف طكقو األرض مف شبر قيد

فكما كرد األمر بالعدؿ كالنيي عف  :وتخصيص األمر بالعدل في المعامالت والبيوع
: قاؿ تعالى، ؿ خاص في المعامبلت الماليةكفقد كرد في القرآف بش، الظمـ بشكؿ عاـ

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ   ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک چ

چڳ
ككضع العدؿ بيف خمقو : ( يقكؿڑ  ڑ ): قكلو: جاء في تفسير الطبرم (5)

عميؾ كاكؼ كما  ؿعدؿ يا ابف آدـ كما تحب أف يعد( إک  ک  ک  گ)، األرضفي 
)قـك  القرآف أف اهلل أىمؾ أىؿ مديفخبرنا .  كأ(6)فإف العدؿ صبلح الناس، تحب أف يكفى لؾ

يئ    چ : قاؿ تعالى، شعيب( لما خالفكا ما أمرىـ اهلل مف العدؿ كالكفاء في الكيؿ كالميزاف

جث  مث  ىث    يث  حج   جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت   ىت  يت 

                                                           

 .ٕٖ/ٕتفسير ابف كثير ( ٔ)
ق فقيو متبحر مجتيد كلو ٛٙٗاالندلسي المالكي كلد في اشبيمية سنة  ىك ابكبكر محمد بف عبداهلل المعافرم(ٕ)

الى فاس.انظر  ق كىك مرتحؿ مف مراكشٖٗ٘العكاصـ مف القكاصـ، كاحكاـ القراف تكفي عاـ مصنفات اىميا  
   ٛ٘٘/ ٕمعجـ المفسريف  

 .ٗ٘ٔ/ٖأحكاـ القرآف البف العربي ( ٖ)
 .ٖٓٔ/ٖ، ٖٕ٘ٗرقـ:رض، ا مف األئالمظالـ باب إثـ مف ظمـ شي تاب:ك ،صحيح البخارم( ٗ)
 ٜ-ٚالرحمف: ( ٘)
 .ٛٔٔ/ٕٚمطبرم جامع البياف ل( ٙ)
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چمج      جح 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        چ : كقاؿ (1)

چۉ  ۉ  ې   
ىك المقؿ حؽ صاحبو بنقصانو عف الحؽ في كيؿ أك كالمطفؼ  ،(2)

باالزدياد  إما، كالمراد بالتطفيؼ ىينا البخس في المكياؿ كالميزاف ": قاؿ ابف كثير ، (3)كزف
ما بالنقصاف إف قضاىـمف الناس ك  قتضىاف إ الذيف كعدىـ  - تعالى المطففيف فبي  كليذا ، ا 

أم يأخذكف حقيـ ( ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ ): بقكلو تعالى ،الكيؿ بالخسار كاليبلؾ كىك

ثـ ذكر أف اهلل تعالى أمر بالكفاء ، ( أم ينقصكف ۉ  ۉ  ې   ۅ  ۅ )، بالكافي كالزائد

ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ىى   ائ  ائ    ەئ  چ: فقاؿ تعالى ،في الكيؿ كالميزاف

چەئ
كانكا يبخسكف الناس في الميزاف  كأىمؾ اهلل قـك شعيب كدمرىـ عمى ما" : ثـ قاؿ (4)

: فقاؿ ،أقبؿ عمينا رسكؿ اهلل : قاؿ  كفي حديث عبد اهلل بف عمر ،(5)"الميزاف كالمكياؿ
كلـ  -كذكر منيا -خمس إذا ابتميتـ بيف كأعكذ باهلل أف تدرككىف، معشر المياجريف يا» 

 .(6)«.. كجكر السمطاف عمييـ ئكنةينقصكا المكياؿ كالميزاف إال أخذكا بالسنيف كشدة الم

، يدلس كال، ـ عيبا في سمعتوتكييأخذ فكؽ حقو كال  يجب أف ال؟ ما ىو العدل المطموب
فبل يزيد كال ، إذا كاؿ اك اكتاؿ كفى، يخسر الميزاف الك ، كأف يقيـ الكزف بالقسط، كال يمبس
 :كالتالي مكراألكيمكف تكضيحيا في  ،ينقص

كلك قبؿ ، ليس فييا فيك كذب فإف كصفو بما ،بما ليس فييايثني عمى السمعة  الأ -ٔ
 .المشترم فإنو تمبيس

                                                           

 ٖٛٔ-ٔٛٔالشعراء: ( ٔ)
 ٖ-ٔالمطففيف: ( ٕ)
 .ٕٔ٘/ٜٔالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ( ٖ)
 ٖ٘سراء: اإل( ٗ)
 .، بتصرؼ يسيرٙٔ٘/ٗ القراف العظيـ البف كثيرتفسير ( ٘)
 . ٖٛ٘/ٗ، ٕٖٙٛ رقـ: ؾ الفتف كالمبلحـ  المستدرؾ لمحاكـ،( ٙ)
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خفاه كاف فإف أ ،يكتـ منيا شيئا أف يظير جميع عيكب المبيع خفييا كجمييا كال -ٕ
 .ظالما غاشا كالغش حراـ

بأف يصدؽ في سعر الكقت  ،أال يكتـ مف سعرىا ما لك عرفو المعامؿ المتنع عنو -ٖ
يحصؿ فييا التمبيس في سعر ، كمنيا تمقي الركباف كبيع حاضر لباد، و شيئاكال يخفي من

 .الكقت

فينبغي أف ، كاالحتياط فيوكذلؾ بتعديؿ الميزاف  ،أال يكتـ في كزنيا كمقدارىا شيئا -ٗ
 .(1)«ال ضرر كال ضرار»: ساس ىذا الضابط جاءت القاعدة النبكيةأكعمى ، يكيؿ كما يكتاؿ

كالتزاـ ، خريفكبمقتضى العقكد التي عقدىا مع اآل ،بااللتزامات كالعقكدالكفاء  -٘
قاؿ  ،كيحـر عميو إخبلفيا أك تعمد اإلخبلؿ بيا أك الغدر فييا، الشركط التي رضي بيا

چژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ : تعالى
ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ                 چ: كقاؿ  ،(2)

چۅ
 كميا فميس ليا انفصاـ عف العقيدة، ا تسرم ركح االخبلؽ في المعامبلتىكذو .(3)

فعمى القائد االقتصادم أال يخكض ىذا المجاؿ إال بعد أف أف عرؼ ما الذم يمزمو ىنا كما 
، كتككف قيادتو في ىذا الذم يجب عميو في ىذا المجاؿ ، حتى يعبد اهلل عمى بصيرة.

  المجاؿ رحمة لبلمة،  

  

                                                           

  .ٖٖٔ/ٔ، ٕ٘ٙٛ رقـ:،مسند اىؿ البيت، باب مسند عبد اهلل بف عباس حمد أماـ مسند اإل( ٔ)
 ٔالمائدة: ( ٕ)
 ٖٗاإلسراء: ( ٖ)
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 المطمب الثالث

 يسالمحياء مقاصد االقتصاد اإلإ

تظير لنا مقاصد القيادة االقتصادية في : كمف استقراء النصكص في اآليات التالية

ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ   چ: قاؿ تعالى عمى لساف شعيب، القرآف

چۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ
ڻ    چ : كقاؿ تعالى ،(1)

چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  
(2)

كالصبلح المطمكب  
حكاؿ الناس كشئكنيـ أفيشمؿ صبلح ، شامؿ لجميع جكانب الحياة عقيدة كعبادة كمعاممة

ڇ  ڍ  چ: قاؿ تعالى، حيث يككف الفساد، منيةماعية كالسياسية كاالقتصادية كاألاالجت

چ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک
(3)

. 

 :مكر التاليةفي األ سبلـفي اإل كيمكف أف نختصر أىـ مقاصد النظاـ االقتصادم

تحقيؽ كفاية : الشريعة في ىذا البابمف أىدؼ ف ،:تحقيق كفاية المجتمع ورفاىيتو -ٔ
شباع لمحاجيات، مف صيانة لمضركريات، المجتمع فردا كجماعة حتى ، كتكفير لمكماليات، كا 

كفؽ  األرضعمى حسف القياـ بميمة عبادة اهلل كعمارة ينعـ كؿ فرد برفاىية شاممة تعينو 
 :كبياف ذلؾ كالتالي ،منيج اهلل تعالى

الديف كالنفس كالعقؿ : كالضركريات ىي ،:ميياصيانة الضروريات والحفاظ ع -أ
 .كالعرض كالماؿ

ألجؿ التكسعة كرفع الضيؽ المؤدم  اإلنسافا إلييىي ما يفتقر ك  :شباع الحاجياتإ -ب

                                                           

 ٛٛىكد: ( ٔ)
 ٕٗٔ: األعراؼ( ٕ)
 ٕ٘ٓالبقرة: ( ٖ)
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العصر قد كثرت ىذا كحاجيات  .(1)لمضركرياتكىي مكممة ، كالمشقةالحرج  إلىفي الغالب 
غير  أيدم إلىالطائمة التي تذىب  مكاؿصبح المسممكف يصرفكف عمييا األأك ، كتعددت

 .(2)المسمميف عكنا عمييـ أمكاؿحتى أضحت ، مسممة في الغالب

كتكفيرىا ، الحياة كتكمميا كتجممياكىي ما تحسف : التحسينات() :الكمالياتتوفير  -ج
نما جرت مجرل ، إذ ليس فقدانيا بمخؿ بأمر ضركرم كال حاجي، يحقؽ رفاىية المجتمع كا 

، كىذا المقصد لو أدلتو الخاصة  المستفادة مف نصكص القرآف كالسنة ،(3)التحسيف كالتزييف
الحاجات ك  كباتكالمشر كالسعي لتكفير المأكؿ  مف الحث عمى الكسب ما كرد األدلةفمف 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  چ: كقكلو تعالى ،الضركرية

چڄ
ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  چ: قكلو تعالىكفي الحاجيات كالتحسينات ،(4)

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  

چەئ  وئ  وئ
كقد ذكرت اآلية الضركريات في أكؿ لحـ البحر ىي  ،(5)

: كما قاؿ تعالى ،كىي المؤلؤ كالمرجاف كلبس حميتو،، الضركرياتكىي مف ، غاية صيده

چٹ  ڤ  ڤ      ڤ چ
(6). 

ي التي ينبغي أف سبلمىداؼ االقتصاد اإلمف أ :وثرواتيا األرضاستخراج خيرات  -ٕ
كما في اآلية ، مف ثركات كخيرات األرضفي  استخراج ما أكدع اهلل ، يدركيا القائد

ككجو  ،چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄچ  :السابقة

                                                           

خالد عبد الفتاح، مؤسسة  :تحقيؽ ،اسحاؽ ابراىيـ بف مكسى الشاطبي بيصكؿ الشريعة، ألأالمكافقات في  (ٔ)
 .ٛ/ٕق ٕٓٗٔ -الرسالة

 ٓ٘ص:  ،ـٕٛٓٓ ،ٔ/ط، سكندريةاإل -يمافنصر محمد السبلمي، دار اإلل ، الضكابط الشرعية لبلستثمار :ينظر( ٕ)
 .ٛ/ٕالمكافقات لمشاطبي ( ٖ)
 ٘ٔالممؾ: ( ٗ)
 ٗٔالنحؿ: ( ٘)
 ٕٕالرحمف: ( ٙ)
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: ككأنو يقكؿ، بؿ ممكيا ليـ األرضعمى عباده أف سخر ليـ  امتناف اهلل : االستدالؿ فييا
ر فإنو خمقيا كقد  ، فقكمكا باستخراجو بالعمؿ كبذؿ الجيكد، ىك في أرضكـ مكجكد أف رزقكـ

تعتبر الدعامة الكبرل  األرضفإف خيرات  ككاقعا ثبت لمناس حسا ما كىذا!. فييا أقكاتيا لكـ
أنو مف العار أف تبقى ثركات : كينبغي أف يدرؾ القائد االقتصادم .(1)لقياـ الحضارات

كىذا يكجب عمى القادة أف ، يعبثكف بيا كيفما شاءكا، يـأيديكحكرا ب، المسمميف نيبا لؤلعداء
كقد  ،كينمكىا ليعكد نفعيا عمى المسمميف، يعممكا عمى تحرير ىذه الثركات مف قبضة األعداء

 .(2)«األرضاطمبكا الرزؽ في خبايا  »: أنو قاؿ ركم عف رسكؿ اهلل 

 ادركوكىذا مقصد عظيـ لك  :التحرر من التبعية الخارجية واالعتماد عمى الذات -ٖ
عمى  ية كاحدة تعتمدإسبلمنكاد نجد دكلة  كمما يؤسؼ لو أننا اليـك ال، القادة االقتصاديكف

 سبلـإنيا تستكرده مف أشد الدكؿ حربا عمى اإل بؿ، نفسيا في تكفير الغذاء األساس لشعبيا
! مف قبضة الكافريف مقصد شرعي عاـ التحررمع العمـ أف ، كىي تبعية ذليمة، كالمسمميف

ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ   چ : في قكلو تعالى إليو كيكفي اإلشارة، معمـك مف الديف بالضركرة

چڄ  ڃ
 أكؿ ما»: قاؿ عف رسكؿ اهلل   بف معد يكرب كفي حديث المقداد ،(3)

ف، يده عمؿ مف يأكؿ أف مف خيرا، قط طعاما أحد  يأكؿ كاف، السبلـ عميو داكد اهلل نبي كا 
 .(4)«يده عمؿ مف

ىداؼ كمقاصد االقتصاد كمف أ :عاممة والقضاء عمى البطالةال يديتحريك األ -ٗ
يحب مف  ال سبلـفإف اإل، كالقضاء عمى البطالة، العاممة يدمتشغيؿ كتحريؾ األ، يسبلماإل

بؿ إف العمؿ في طمب الرزؽ ، عمى غيرىـ أكعالةيككنكا عاطميف عف األعماؿ  اتباعو أف
كالبطالة مدخؿ مف مداخؿ الشيطاف تفضي بصاحبيا ، عبادة كقربة، كالسعي لكسب الحبلؿ

                                                           

 .ٕ٘ص:  ،ميالضكابط الشرعية لبلستثمار لمسبل   :ينظر( ٔ)
 عف عائشة رضى اهلل عنيا.  ٖٖٔ/ٔ، ٖٔٗرقـ:احمد، فضائؿ الصحابة،  ماـمسند اإل( ٕ)
 ٔٗٔالنساء: ( ٖ)
 .ٚ٘/ٖ، ٕٕٚٓ رقـ:البيكع، باب كسب الرجؿ،  تاب:ك، صحيح البخارم( ٗ)



- 234 - 
 

ككاف سيدنا  ،(1)«شر شيء في العالـ البطالة » : كفي حديث الزبير، المعاصي إلى
كقاؿ ، سقط مف عينو، ال: فإذا قيؿ؟ ، ألو حرفة: ذم سيما سأؿ عنو إلىإذا نظر  عمر

، (2)«الفقير الذم ال حرفة لو كالبكمة الساكنة في الخراب ليس فييا نفع ألحد »: بعضيـ
 خير العميا اليد»: قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى النبي عف، عنو اهلل رضي حزاـ بف حكيـ كعف
، اهلل يعفو يستعفؼ كمف، غنى ظير عف الصدقة كخير، تعكؿ بمف كابدأ، السفمى اليد مف
 .(3)«اهلل يغنو يستغف كمف

األعماؿ المتنكعة  كىك تكفيركىذا مقصد عظيـ  :توفير األعمال وقطع السؤال -٘
فتح باب  إلىالعاطمكف  ال يضطرى فحت، العاممة يدمكاألألصحاب الحرؼ كالميارات 

غنياء كقادة الماؿ أف كعمى األ، عمييـ أف يتقنكا الميارات، كتصبح حرفة تمتيف، المسألة
لـ يجز  سبلـكاإل، يكفركا ليـ تمؾ األعماؿ بإقامة المشاريع التي تعكد بالنفع عمى الجميع

 ألحد إال تحؿ ال المسألة إف (4) قبيصة يا»: المسألة إال لمضركرة التي حددىا في قكلو 
 جائحة أصابتو كرجؿ، يمسؾ ثـ، يصيبيا حتى المسألة لو فحمت، حمالة تحمؿ، رجؿ ثبلثة

 - عيش مف سدادا قاؿ أك - عيش مف قكاما يصيب حتى المسألة لو فحمت، مالو اجتاحت
 فحمت، فاقة فبلنا أصابت لقد: قكمو مف الحجا ذكم مف ثبلثة يقكـ حتى فاقة أصابتو كرجؿ

 مف سكاىف فما - عيش مف سدادا قاؿ أك - عيش مف قكاما يصيب حتى المسألة لو
  أف رسكؿ اهلل كحديث أبي ىريرة  ،(5)«سحتا صاحبيا يأكميا سحتا قبيصة يا المسألة

                                                           

ح  ق ٓٔٗٔ، ٔ/كؿ، دار الكتب العممية، بيركت، طالسعيد زغمتحقيؽ: محمد ، بي بكر البييقييماف ألشعب اإل( ٔ)
 .ٖٖٔ/ٕ، ٜٗٔٔ رقـ:

، ٔ/ط ،، المكتبة التجارية الكبرل، مصرلمحمد عبد الرؤكؼ المناكم فيض القدير شرح الجامع الصغير، :ينظر( ٕ)
 .ٜٕٔ/ٕق، ٖٙ٘ٔ

 .ٕٔٔ/ٕ، ٕٚٗٔ ( رقـ:٘ٔنى)غالعف ظير إاب ال صدقة الزكاة، ب تاب:ك ،صحيح البخارم( ٖ)
، كلد قبيصة بف ذؤيب ( 4) قبيصة بف ذؤيب   الخزاعي ىك قبيصة بف ذؤيب بف حمحمة بف عمرك بف كميب بف أصـر

االستيعاب في معرفة األصحاب تكفي سنة ست كثمانيف، كلو ست كثمانكف سنة. انظر   في أكؿ سنة مف اليجرة.
(ٖ  /ٕٕٔٚ: ) 

 .ٕٕٚ/ٕ، ٗٗٓٔرقـ:باب مف تحؿ لو المسألة، ؾ  الزكاة،   ،صحيح مسمـ( ٘)
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 يأتي أف مف لو خير ظيره عمى فيحتطب، حبمو أحدكـ يأخذ ألف بيده نفسي كالذم»: قاؿ

ٹ  چ: بقكؿ اهلل األرضالسعي في  إلىرشد القرآف أكقد  ،(1)«منعو أك أعطاه فيسألو، رجبل

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   
كفي  ،(2)

مر أثـ ، منع اهلل تعالى البيع كسائر المعامبلت بعد النداء لصبلة الجمعة ىذه اآلية
كابتغاء الفضؿ كرد في ، طمبا لمرزؽ ككسبا لمماؿ كاالبتغاء مف فضمو األرضباالنتشار في 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ: قاؿ تعالى .(3)القرآف بمعني التجارة

چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌڌ   ڎ  

چڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک
 ابف عباس  عف، كسبب نزكليا ،(4)

كأنيـ كرىكا ذلؾ  سبلـاإل، فمما جاء كاف ذك المجاز كعكاظ متجر الناس في الجاىمية: قاؿ

 ،(5) ( في مكاسـ الحڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  ): حتى نزلت
 ،(6)ىك الربح :كقيؿ، فإذا  كاف المقصكد) بابتغاء الفضؿ مف اهلل( ىك التجارة كنحكىا

 .عمى أف ديننا ديف العمؿ كالجد كالكسب الحبلؿ ؿيد، كالمعنى متقارب

، كىذا مف المقاصد المعتبرة شرعا :واالستفادة منيا وتنميتيا موالالحفاظ عمى األ -ٙ

چڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں چ كالحيمكلة دكف اكتنازىا مكاؿالحفاظ عمى األ
كالحفاظ  ،(7)

: الحديثجاء في ، كالحفاظ عمى الماؿ المنتج ميـ، عمى الماؿ مف الضركريات الخمس

                                                           

 .ٖٕٔ/ٕ، ٓٚٗٔ رقـ:الزكاة، باب االستعفاؼ عف المسألة،  تاب:صحيح البخارم ك( ٔ)
 ٓٔالجمعة: ( ٕ)
 .ٖٔٗ/ٕالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ( ٖ)
 ٜٛٔالبقرة: ( ٗ)
 .ٔٛٔ/ٕ، ٓٚٚٔ رقـ:التجارة اياـ المكسـ الحج، باب تاب: البخارم كصحيح ( ٘)
 .ٕٚٗ/ٛلسعكد ابي أل ارشاد العقؿ السميـ الى مزايا الكتاب الكريـ ( ٙ)
 ٚالحشر: ( ٚ)
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ا َأْحَيا َمفْ »: قاؿ عف النبي   (2)كعف سعيد بف زيد ،(1)«كالحمكب، إياؾ»  َمْيَتةن  َأْرضن
كشبو ، ىي التي لـ تستغؿ بعد: المكات األرضك  ،(3)«َحؽ   َظاِلـ   ِلِعْرؽ   َكَلْيَس ، َلو   َفِييَ 

ففي حديث ، تمنع تداكؿ الماؿ كتنميتو حـر الكسائؿ التي سبلـكما أف اإل، تعطيميا بالمكت
: كقد نيى اهلل تعالى، (5)«خاطئال يحتكر إال » : عف رسكؿ اهلل (4) معمر بف عبد اهلل 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ    چ 

چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  

چژ  ڑ  ڑ
، كال يختص ذلؾ بالذىب كالفضة، كالكنز أصمو الضـ كالجمع، (6)

اد عمى ز  كؿ ما :كقيؿ ،(7)مكاؿع عميو بخبلؼ سائر األميط ألنيما مما ال نما خصيماا  ك 
، زكاة في الماؿ النامي كال، (8)فضؿ عف الحاجة الكنز ما: كقيؿ، أربعة اآلؼ درىـ فيك كنز

فمما فتح اهلل عمى المسمميف  »": يقكؿ القرطبي، كليذا اعتبر الحكؿ شرطا لكجكب الزكاة

                                                           

 .ٕٚٔ: فحةسبؽ تخريجو ص( ٔ)
سعيد بف زيد: بف عمرك  بف نفيؿ بف عبد العّزل العدكّم. أحد العشرة المشيكد ليـ بالجّنة، كأّمو فاطمة بنت بعجة (2)

أسمـ قبؿ دخكؿ رسكؿ الم و صّمى الم و عميو كسمـ دار األرقـ،  اإلسبلـ. بف مميح الخزاعّية، كانت مف الّسابقيف إلى
  ك ضرب لو بسيمو يـك بدر، كىاجر كشيد أحدا كالمشاىد بعدىا، كلـ يكف بالمدينة زماف بدر، فمذلؾ لـ يشيدىا.

يد سعيد بف زيد كاف سعيد مف فضبلء الّصحابة، كقصتو مع أركل بنت أنيس مشيكرة في إجابة دعائو عمييا، كقد ش
تكفي بالعقيؽ، فحمؿ إلى المدينة، كذلؾ سنة خمسيف. كقيؿ إحدل كخمسيف انظر اإلصابة  اليرمكؾ كفتح دمشؽ.

 ( :ٚٛ/  ٖفي تمييز الصحابة  البف حجر)

 .ٛٚٔ/ٕ، ٖٖٚٓ رقـ:المكات،  إحياءداكد، باب  أبيسنف ( ٖ)
عكيج بف عدّم القرشي العدكّم أسمـ قديما، كىاجر معمر بف عبد اهلل  نضمة بف نافع بف عكؼ بف عبيد بف (4)

كاف قديـ اإلسبلـ، « غّط فخذؾ، فإّنيا عكرة»مّر عمى معمر كفخذه مكشكفة، فقاؿ:  ككاف النبي   اليجرتيف،
كلكنو ىاجر إلى الحبشة، ثـ رجع إلى مكة، فأقاـ بيا، ثـ قدـ المدينة بعد ذلؾ .انظر اإلصابة في تمييز الصحابة  

(ٙ  /ٔٗٛ) : 
   
 .ٕٕٛٔ/ٖ، ٘ٓٙٔرقـ:المساقاة، باب تحريـ االحتكار، تاب: صحيح مسمـ ك( ٘)
 ٖٗالتكبة: ( ٙ)
 .ٙٓٗ/ٕفتح القدير لمشككاني  ينظر:ك  ،ٔٓٗ/٘ ،حرؼ الزال، فصؿ الكاؼ البف منظكر،لساف العرب ( ٚ)
 .ٕ٘ٔ/ٛالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي   ينظر:، ك ٛٔٔ/ٓٔمطبرم جامع البياف ل( ٛ)



- 232 - 
 

كلـ ، كفي عشريف دينار نصؼ دينار، مائتي درىـ خمسة دراىـفي   أكجب، ككسع عمييـ
 .  »"(1)فكاف ذلؾ منو بيانا، كاعتبر مدة لمنماء، يكجب الكؿ

، كالمعكؿ عميو عند القيادة االقتصادية صؿذا يظؿ السعي كتنمية الماؿ ىك األكبعد ى

ڍ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ چ : قاؿ تعالى

چڌ  ڌ  ڎ    ڎ
مة ذكك أعذار في ترؾ األ ىذهعمـ أف سيككف مف  ": قاؿ ابف كثير (2)

يبتغكف مف فضؿ اهلل في  األرضكمسافركف في ، يعكف ذلؾمف مرضى ال يستط، قياـ الميؿ
. (3)"كآخريف مشغكليف بما ىك األىـ في حقيـ مف الغزك في سبيؿ اهلل، المكاسب كالمتاجر

 ماـقاؿ اإل، سكل بيف المجاىديف كالمسافريف لكسب الحبلؿ نو أكمف لطائؼ اآلية 
سكل اهلل تعالى في ىذه اآلية بيف درجة المجاىديف كالمكتسبيف الماؿ الحبلؿ  "»: القرطبي

كسب الماؿ بمنزلة فكاف ىذا دليبل عمى أف ، كاإلفضاؿ منفقة  عمى نفسو كعيالو كاإلحسافل
كىذا مف فضؿ اهلل تعالى فالقائـ العابد  .(4)"« سبيؿ اهللألنو جمعو مع الجياد في  ؛الجياد

، اهلل إلىىؤالء ىـ أقرب الناس ، كالمجاىد في سبيؿ اهلل إلعبلء كممت اهلل، الذم يناجي ربو
ألف ديننا ال ؛ لحؽ بيـأ  ، ـ الخارج يبتغي فضؿ اهلل تعالى مف الحبلؿ الطيبإلييأضؼ 

 .متطفميف عمى األخريفيرضى ألتباعو أف يككنكا عالة أك 

                                                           

 .ٕٙٔ/ٛالجامع ألحكاـ القراف لمقرطبي ( ٔ)
 ٕٓالمزمؿ: ( ٕ)
 .ٛٙٗ/ٗبف كثير القرآف العظيـ التفسير ( ٖ)
 .ٙ٘ -٘٘/ٜٔالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ( ٗ)



- 232 - 
 

 
 

 
 املبحث انثانث

  عرض منىذج قائد اقتصادي يف انقرآن انكريم
 وفيه مطهبان

 إعدادوما فييا من  قصة يوسف : األولالمطمب              

 فوائد لمقائد االقتصادي من قصة يوسف : المطمب الثاني            
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  :توطئة

كثر كتجعميـ أ، الحياة تصقؿ معادف الرجاؿ الشؾ أف المحف كالمنعطفات الصعبة في
دارة أم أزمة بكفاءة عالية، مكاجية أم تحد   قدرة عمى فتككف تمؾ الصعاب كالمحف بمثابة ، كا 

في  إعدادأيما  عده اهلل ، فقد أكىذا ما حصؿ فعبل مع نبي اهلل يكسؼ ، المسبؽ عداداإل

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۓچ: قاؿ تعالى، ظركؼ غاية في التعقيد

ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې   ى  ىائ  

چائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ
ليككف الحؿ عمى يده في أزمة  (1)

كأىمية قرب القائد مف ، كالتمكيف عداديا سنة اهلل في اإلكندرؾ مف خبلل، بالغة التحدم

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ، كالتمكيف عداديسر في اإل؛ ليككف أسيؿ كأمصدر القرار

چڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک
(2). 

  

                                                           

 ٕٔيكسؼ: ( ٔ)
 ٙ٘يكسؼ: ( ٕ)
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 األولالمطمب 
 إعدادوما فييا من  قصة يوسف 

 :مف خبلؿ النقاط التالية كقائع القصة كتفسير آياتيا سرد نقؼ مع

: قاؿ تعالى: يكسؼ مف إخبار اخكتول يعقكب  كتحذير رؤيا يكسؼ  -ٔ  

ٱ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۉچ

چٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
بكه ىك ، كأ(1)

 اهلل صمى النبي عف، عنيما اهلل رضي عمر ابف عف  إبراىيـسحاؽ بف إيعقكب بف 
 إسحاؽ بف يعقكب بف يكسؼ الكريـ ابف، الكريـ ابف، الكريـ ابف، الكريـ»: قاؿ، كسمـ عميو
فيحذره مف إخبار إخكتو برؤياه ، باه بيذه الرؤيا. يخبر يكسؼ أ(2)«السبلـ عمييـ إبراىيـ بف

حياف إخفاء النعمة مف يخشى منو كىنا يجكز في األ، حتى ال يحسده إخكتو إذا عرفكا تأكيميا
كىـ جماعة ، أكثر منيـبييـ ليكسؼ كفعبل حصؿ الحسد منيـ لمحبة أ ،(3)حسد كمكركه

فكركا بقتمو ف، بتقديمو المفضكؿ عمى الفاضؿ، باالبتعاد عف طريؽ الصكابباىـ كاتيمك أ
 ـحدىتفقكا عمى عدـ القتؿ كلكف اقترح أكبعد مشاكرات بينيـ ا، بييـليخمكا ليـ الجك مع أ

ۇ  چ: تعالى قاؿ ،المؤامرةتنفيذ  كبدأ، إلقاء يكسؼ في الجب كىي أخؼ مف جريمة القتؿ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      

چائ
ابعثو غدا  يمعب كينشط : كقالكا ألبييـ، كتكاطؤكا عمى طرحو في البئر ،(4)

ەئ  ەئ    وئ  چ: كما قاؿ تعالى ،فكاف جكاب يعقكب ،(5)كنحف نحفظو كنحكطو مف أجمؾ

                                                           

 ٘-ٗيكسؼ: ( ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٗ، ٜٖٖٓرقـ:لقد كاف في يكسؼ،  :، بابنبياءاأل تاب:ك ،صحيح البخارم( ٕ)
 .ٜٛٔ/ٜمقاسمي ل محاسف التأكيؿ( ٖ)
 ٕٔ-ٔٔيكسؼ: ( ٗ)
 .ٕٓٓ/ٜالقاسمي  كمحاسف التأكيؿ، ٓٚٗ/ٕبف كثير القرآف العظيـ التفسير ( ٘)
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 چوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ   ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ
(1). 

كستنبئيـ ، ستنجكأنؾ  إليوكأكحى اهلل ، ذىبكا  كطرحكه في الجبطرحو في الجب:  -ٕ
، حتى ال يعرؼ في كجكىيـ الكذب أباىـ عشاء كجاءكا ،(2)ال يشعركفبما فعمكا بؾ كىـ 
كذب كلطخكا قميص يكسؼ بدـ ، نؾ ال تصدقنا كلككنا عندؾ صادقيفكقالك نحف نعمـ أ

متى كاف ، ية كذبيـ المفضكحآلؾ فكاف ذ، الذم أكمو فيو الذئبزاعميف أف ىذا ىك قميصو 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ: فقاؿ ليـ ،فعرؼ األب، الذئب حكيما يأكؿ يكسؼ كيسمـ القميص

چڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک
عمى العذر قبؿ   قالكا دليـ يعقكب ،(3)

 .دعني: رب كممة تقكؿ لصاحبيا، -بخكفو مف الذئب -كىك ال يشعر  ،الفعؿ

فألقى أحدىـ دلكه ، كجاءت جماعة يطمبكف الماء: أرض مصر إلىبداية الرحمة  -ٖ
كلما ، كباعكه لقافمة مف مصر بثمف قميؿ دراىـ معدكدة، ليمؤلىا فتعمؽ بيا يكسؼ لمخركج

كأكصى  زكجتو بيكسؼ ، باعكه كاشتراه عزيزىا مصر كمعيا يكسؼ إلىكصمت القافمة 
 ال يكلدكاف حصكرا  ألنو ؛عسى أف ينفعنا أك نتخذه كلدا بالتبني، أحسني مقامو عندنا: كقاؿ

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ: قاؿ تعالى ،ت مقدمات التمكيف، كىنا بدأ(4)لو

ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې   ى  

چىائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ
نعـ اهلل عميو بالخبلص أ (5)

كتفضي ، مو اهلل مف تأكيؿ الرؤيا التي ستقعمكع، كعطؼ عميو القمكب، الجبكالسبلمة مف 
كاهلل غالب عمى أمر ، بأف يككف المتصرؼ في خزائف مصر، المكانة العالية إلىبيكسؼ 

                                                           

 ٖٔيكسؼ: ( ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٚبف عطيو المحرر الكجيز ال( ٕ)
 ٛٔيكسؼ: ( ٖ)
 .ٜٓٔ-ٛٓٔ/ٓٔ لمرازم مفاتيح الغيب (ٗ)
 ٕٔيكسؼ: ( ٘)
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يا اصنعو كخف يعممكف لطائؼ كثر الناس الكلكف أ؛ كيد كائد إليويصؿ  كال، يكسؼ يدبره
 . (1)مر كمو بيدهلطفو بعباده كأف األ

كلكف اهلل عصمو كصرؼ عنو ، بكابكغمقت األ، امرأة العزيزكبدأ االبتبلء بمراكدة 

ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ: قاؿ تعالى ،السكء

چچ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   
يكسؼ ليخرج  كىي ، كقصد كؿ كاحد الباب (2)

. ليـأعذاب  كنفسيا كطمبت أف يسجف أبقت لتبرئة كسا، ككجدت زكجيا عمى الباب، لتمنعو
ف كاف مف ، ف كاف شؽ القميص مف قدامو فأنت صادقةإىميا كبيف أكشيد الشاىد مف  كا 

دانة ، نت كاذبةأخمفو فالرجؿ صادؽ ك  كلـ ينتيي الحدث ىنا ، المراءةكظيرت براءة يكسؼ كا 
اخرج عمييف فمما : كقالت لو، عطت كؿ كاحدة سكيففجمعتيف كأ، نسكة المدينة إلىبؿ شاع 

مع التيديد بالسجف  المراكدة إلىكعادت المرأة ، انبيرف لجمالو ككصفنو بأنو ممؾ كريـ رأينو
ف يصرؼ اهلل أ إلىكتكجو ، مف طمب امرأة العزيز كالنسكة إليوأحب السجف  فاختار 

، اء القرار بسجف يكسؼكج، لو فاستجاب اهلل  ،(3)عمؿ الجياؿ ال يعمؿعنو كيدىف حتى 

چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ﮲چ: قاؿ تعالى
ىمو بدا لمعزيز كأ أم ،(4)

ف بيذا السجف كأل؛ مدة يركف رأييـ فيو إلىليسجننو ، مف بعد ما رأكا الشكاىد عمى براءتو
كدخؿ ، زكجة العزيزالسجف بتحريض مف   كىكذا دخؿ يكسؼ، (5)يبدكا لمناس براءتيا
كاغتنـ سؤاؿ ، رؤياه ر لكؿ  كعندىا فس  ، نيما كانا لفرعكف مصرإ :قيؿ، معو السجف فتياف

 اآلليةثـ بيف ليما أف ، اهلل إلىىما اكدع، مكر العقيدةفطفؽ يتكمـ معيـ في أ، السجينيف لو
، عند اهلل كليس لذلؾ حجة مف، إنما ىي مف أنفسيـ تمقاىا خمفيـ عف سمفيـ، يعبدكنيا التي

                                                           

 .ٜ٘ٔ/ٜالجامع ألحكاـ القراف لمقرطبي  :، كينظرٓٔٔ/ٛٔ لمرازم مفاتيح الغيب( ٔ)
 ٕٗيكسؼ: ( ٕ)
 .٘ٛٔ- ٗٛٔ/ٜالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ( ٖ)
 ٖ٘يكسؼ: ( ٗ)
 .ٕٕٔ/ٚالقاسمي  محاسف التأكيؿ( ٘)
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كلما فرغ شرع في تعبير الرؤيا بأف أحدىما سيعكد  ،(1)ف القيـىك الدي إليوكأف الذم يدعكىـ 
كطمب مف الساقي خفية ، كلـ يعيف الذم يصمب لئبل يحزف، آلخر فيصمبكأما ا، عممو إلى

طاف لئبل يخرج نبي اهلل مف فنسي الرجؿ ككاف ىذا مف مكايد الشي، اذكر قصتي عند الممؾ
 .(2)السجف

ى  ائ  ائ  ەئ    ې  ې  ىچ: تعالى قاؿ: تعبير يكسؼ لرؤيا الممؾ -ٗ

ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی           

چی   ی
أضغاث : فقالكا، أف يعبركا لو رؤياه طمب مف أشراؼ قكمو كىـ المؤل (3)

كتذكر بعد مدة أنا أخبركـ ، فقاؿ الذم نجا كخرج مف السجف، - تخميطياأم  -، حبلـأ
تزرعكف سبع سنيف دأبا : فقاؿ لو، يكسؼ إلىفابعثكني ، الممؾ عمف عنده عمـبتأكيؿ رؤيا 

بل فإنو أبقى لو إال قمي، تدكسكه أم ال - فما حصدتـ مف الزرع فذركه في سنبمو، مكاظبيف
 أم مف بعد السبع المذككرات –ثـ يأتي ، ما تأكمكف بقدر -، مما تأكمكف في تمؾ السنيف

القميؿ مما  عدا، مف الحبكب ما رفعتـيأكمف ، قكة القحطصعاب عمى الناس لسبع سنيف 
عاـ فيو يمطركف كفيو يعصركف مف العنب ، ثـ يأتي مف بعد تمؾ السنيف، لمزراعة تخبؤكف

لكف يكسؼ لـ ، أعجب الممؾ بتعبير الرؤيا فأمر بإخراجو! كعندىا (4)كالزيتكف كنحكىما
، براءتو عما اتيـ بو كسجف مف أجموكقدـ سؤاؿ النسكة ليظير ، جابة الممؾيستعجؿ في إ

، كجمع الممؾ النسكة ،(5)كىنا االجتياد في نفي التيـ كليسد مجاؿ التقكؿ عميو مف حساده
حاشا هلل أف يككف : فقالت النسكة، أضيافويكسؼ يـك  راكدتفذ إكخبركف  ما شأنكفكسأليف 

نو لمف الصادقيف في ، العزيز اآلف تبيف الحؽ كظير امرأةعند ذلؾ قالت ، يكسؼ متيما كا 

                                                           

 .ٛٚٗ/ٕبف كثير القرآف العظيـ التفسير ( ٔ)
 .ٜٚٗ/ٕبف كثير القرآف العظيـ التفسير ( ٕ)
 ٖٗيكسؼ: ( ٖ)
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٜالقاسمي  التأكيؿحاسف م(ٗ)
 .ٖٕٕ/ٜالسابؽ  المصدرنفس ( ٘)
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، ا لـ تخنو كال كقع المحذكرأنيليعمـ زكجيا  اعترافياكعممت ، ىي راكدتني عف نفسي: قكلو
مف رحميا اهلل بالعصمة كنفس  المنيا بأف كؿ نفس تأمر بالسكء إ االعتذار مما كاف كأرادت
تمسؾ  -أم -، ىنا كقكليا فاستعصـ، بالعصمة ليكسؼ مرتيف، كاعترفت (1)يكسؼ

 .بالعصمة

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ  ڤ     ڤ  چ : قاؿ تعالى ،التمكيف ليكسؼ  -٘

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک
 كلما (2)

ڦ  ڦ  ) :قاؿ لو ،ىك عميو مف خمؽ ككماؿ كما، ككرعو   عرؼ الممؾ فضؿ يكسؼ

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     ): فقاؿ يكسؼ ، أم ذا مكانة كأمانة (ڦ  ڦ  ڄ  

، ( أم كلني خزائف جمع الغبلت لما يستقبمكنو مف السنيف التي أخبرىـ بشأنياچ  چ

( أم أميف أحفظ چ     چ  چ   ): ثـ بيف اقتداره مف ذلؾ فقاؿ، عمى الكجو األرشد كاألصمح
رض مصر في أ كىنا كاف التمكيف ليكسؼ  ،(3)جكه التصرؼ فيوما أؤتمف عميو عالـ بك 

ضاع اهلل صبر يكسؼ عمى أذل كما أ، ينزؿ منيا حيث يشاء كيتصرؼ فييا كيؼ يشاء
كما ادخره ، فميذا أعقبو اهلل العاقبة الحميدة، بسبب امرأة العزيز إخكتو كصبره عمى الحبس

اهلل  يدخره ف ماكأ، مف التصرؼ كالنفكذخكلو  اهلل لو في اآلخرة أعظـ كأكمؿ كأكثر مما
كجاء  ،(4)جاه كالثركة كالممؾلكا األرضلممؤمنيف المتقيف أعظـ مما يخكلكنو مف التمكيف في 

ألنيـ فارقكه  ؛فعرفيـ كىـ لـ يعرفكه، يشتركف بيا الطعاـ –إخكة يكسؼ معيـ بضاعة فضة 
فقاؿ ائتكني بيذا األخ مف ، فأجابكه، فسأليـ  مف ىـ كىؿ ألبييـ أكالد غيرىـ، كىك صغير

                                                           

 .ٔٛٗ/ٕبف كثير القرآف العظيـ التفسير ( ٔ)
 ٙ٘-ٗ٘يكسؼ: ( ٕ)
 .ٕٕٗ/ٜالقاسمي  محاسف التاكيؿ،ٕٛٗ/ٕبف كثير القرآف العظيـ التفسير ( ٖ)
   نفس المرجع السابؽ( ٗ)
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سنحرص : قالكا، فبل كيؿ لكـ عندم ،ذا لـكا  ، عمـ صدقكـ أنكـ لستـ جكاسيسأبيكـ  حتى أ
أف  كأخذ منيـ العيد، كاضحا فقد جربيـ في يكسؼ كب قككاف جكاب يع، عمى مجيئو

اهلل إف غدركا  ىإلكأككؿ ىذا العيد ، يقدركا عمى تخميصو يأتكا بو إال أف يغمبكا كميـ كال
كلكف ، يدخمكا مف باب كاحد خشية العيف  كالحسد أال ىـاكص  ك  ،(1)كافأىـ بأعظـ العقكبات

كجعؿ السقاية في رحؿ أخيو حيث ، إليوكأكل يكسؼ أخاه ، خذ باألسباب ال يمنع المقدكراأل
مع فتياف  كدار الحكار بينيـ، نكـ سارقكفثـ ناد مناد يا أصحاب العير إ، حدلـ يطمع عميو أ

كبدأ ، ال غير يبقى رقيقان قالكا ؟ السارؽ ما جزاءفقالكا ، نقسـأكحاكلكا الدفاع عف ، يكسؼ
ر اهلل األمر كىكذا دب  ، خيوأرجيا مف كعاء استخثـ ، يكسؼ بتفتيش أكعيتيـ قبؿ كعاء أخيو

كتشاكركا بينيـ أف ، جدكل حدىـ مكانو كلكف اليككف أكة بأف خكحاكؿ األ  ليكسؼ
كالده مر أكأ، عيناه مف الحزف كابيضتحزنو  إلىكب قفحزف يع، كا أباىـ بالذم حصؿر يخب

كعادكا كعرضكا ، سكا مف فرج اهلل كرحمتوتيأ كأخبار أخيو كالأف يتحسسكا مف أخبار يكسؼ 
 بما، عندىا كشؼ ليـ يكسؼ عف شخصيتو، حاليـ عمى يكسؼ كالضر الذم لحؽ بيـ

رسؿ كأ، عترفكا لو كقابميـ بالكـر كالعفككا، ؿ مف تمطفو بيـكاعتذر ليـ بالجي، فعمكه بيكسؼ
فمما القى عميو  ،ريح يكسؼ قبؿ كصكؿ البشير أبيو يعقكب فيشـ يعقكب  إلىقميصو 

 ككصؿ يعقكب ، كطمب إخكة يكسؼ مف أبييـ أف يستغفر ليـ، بصره إليوالقميص رجع 
قاؿ ، بعد عقكد مف الزمف   كا لو سجدا كتحققت رؤيا يكسؼكخر    يكسؼ إلىكأىمو 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ: تعالى

ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

چۓۓ  ﮲          ﮳  ﮴  ﮵    ﮶﮷  ﮸  ﮹   ﮺     ﮻ 
كأسند ، إليوكذكر يكسؼ إحساف اهلل ، (2)

، كىكذا عناية اهلل تعالى بأنبيائو كأكليائو إكراـ منو إلخكتو، الشيطاف إلىما حصؿ 

                                                           

 .ٕٔ/ٛبف عطية ال كالمحرر الكجيز، ٕٚٔ/ٛٔمرازم ل مفاتيح الغيب( ٔ)
 ٓٓٔيكسؼ: ( ٕ)
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ثـ بفقد أخيو كبفقد  ، يكسؼ بفقد  فقد امتحف اهلل يعقكب، مقدمة اإلكراـ فاالمتحاف
بف ، ثـ ببيعو كعبد كىك الحر الكريـ ،في الجب بإلقائو متحف اهلل يكسؼ كا، بصره
كأف اهلل صرؼ عنو السكء بسبب أنو كاف مف ، بالسجف ثـ كامتحف بامرأة العزيز، الكريـ

لمعبد  سباب حماية اهللأىك مف ، قدرة اهلل ماـأبالعجز كالضعؼ كأف االعتراؼ ، المخمصيف
فما عمى العامميف لدينو ، حكؿ اهلل كقكتو إلىبحيث ينخمع مف حكؿ نفسو كقكتيا ؛ عند عجزه

فالببلء طريؽ ، ال يضيع أجر المحسنيف كاهلل، كاإلحساف في العمؿ، إال الصبر كالتقكل
 .التمكيف مع الصبر كاليقيف
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 المطمب الثاني
 فوائد لمقائد االقتصادي من قصة يوسف 

! مع أحسف القصص كنحف؟ ككيؼ، الشؾ أف القصص القرآني مميء بالفكائد كالدركس
يجممو منيا أحد أف  لمباحثكالذم يمكف ، الباحثكف منيا مئات الدركس كالفكائد استنتجفقد 

 :عمى النحك التالي، االقتصادم مف ىذه القصة عشر فائدة  لمقائد

لما  كيدؿ عمى ىذا أف يعقكب  :أن يستعين القائد بالكتمان لنجاح الميمة -ٔ
كليذا منعو مف أف  ا يكسؼ إلييعميو مف مكانة رفيعة سيصؿ  ما تدؿعمـ ، سمع الرؤيا

فمف ، كعقكؽ الكالد، الحسد يحمؿ عمى قطيعة الرحـ ألف؛ كذلؾ (1)يقص رؤياه عمى إخكتو
القادة مف فميحذر ، كتعطيؿ المؤسسات، تدمير العمؿ الجماعي إلىباب أكلى أف يؤدم 

 .مف حسد األقراف، ى المكىكبيفحرصكا عميك ، عكاقبو بيف أتباعيـ

كأف  :وابتالء امتحان مامأأنيم ، مةرك القادة وىم يتصدرون إلنقاذ األأن يد -ٕ
الكريـ  كشاىد ذلؾ ما مر بو يكسؼ ، يككف إال بعد ىذا االمتحاف النصر كالتمكيف ال

 .مف ابتبلءات عدة، ابف الكريـ ابف الكريـ

 كلينظر كيؼ استعمى يكسؼ :وحسن السمعةعمى القائد أن يكون قدوة في العفة  -ٖ
 منصب كجماؿذات ، أف المرأة التي طمبتو سيدتو مع، ككاف شابا عزبا في ببلد غربة ،

كرفع ، كمع ىذا رفض رفضا قاطعا، كاستعانت عميو بالنساء الماكرات ثـ ىددتو بالسجف

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  چ: شعار

چڱ
كأنو ، ) فاستعصـ( يدؿ عمى االمتناع البميغ كالتحفظ الشديد لفظ إلىكانظر  ،(2)

                                                           

 .ٕٜٕص: ، عبد الكريـ زيدافل ،لمدعاة نبياءالمستفاد مف قصص األ( ٔ)
  ٖٖيكسؼ: ( ٕ)
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نعـ ىذه الصكرة المشرقة العالية  (1)مثؿ استمسؾ، في االستزادة منيا كىك مجتيدفي عصمة 
كمما زيف لو الشيطاف الفاحشة أك ، جدا في العفة البد أف تككف حاضرة في ذىف القائد

 .المعصية كاالقتراب منيا

 :ظرف عن دعوتو وىدفو أي سمى وال يشغموىدفو األ ال ينسىعمى القائد أن  -ٗ
كعرض الدعكة بأسمكب ، ةلمسجينيف قبؿ تفسير الرؤيا كاالستفادة مف الفرصما دعكة يكسؼ ك 

كلكف ينبغي أف ؛ ىذا فالقيادة أكثر مف غيرىا مشاغؿ كعمى . القبيؿال مف ىذا عرض مقنع إ
 .تعطي لكؿ مكضكع حقو

ڇ   چ : كأبرز معمـ التخطيط في قكلو تعالى :أىمية التخطيط في العمل االقتصادي -٘

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   

گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

چہ
كالتي أبرز معالميا ، يحكي تفاصيؿ الخطة االقتصادية، كتأكيؿ الرؤيا كاممة، (2)

 :تياآل

ربعة عشر عاما كىي أكؿ خطة مف ىذا النكع في ألمدة  :ألجلأنيا خطة طويمة ا -أ
 .(3)يمكف االقتداء بيا لحؿ مشكبلتنا االقتصادية المشابية، تأريخ البشرية

مف خبلؿ تفسير معنى البقرات ، كاضحة قراءةكقرأتو  :أنيا كشفت معالم المستقبل -ب
عف ، مف أم كسائؿ لممعمكمات كيمكف لمقائد االقتصادم أف يستفيد، السماف كالعجاؼ كذلؾ

كالغيـك ، قكانيف المناخ مف حركة الرياح ةقراءأصبحت  قد كفي الكقت الحاضر، المستقبؿ

                                                           

 .ٗٙٗ/ٕالكشاؼ لمزمخشرم، ( ٔ)
 ٜٗ-ٚٗيكسؼ: ( ٕ)
بعاد أ :ـ مكضكعٖٕٔٓق ٖٗٗٔلعاـ ( ٚمجمد)( ٖٔالعدد ) -جامعة صبلح الديف -يةسبلممجمة كمية العمـك اإل( ٖ)

 .ٔٔص:  ،فياف صالح عمي/: ـاقتصادية في قصة النبي يكسؼ 
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تكقع ما ، االختصاصصبح بإمكاف ذكم أ، الخ...  مطارككميات ىطكؿ األ، مطاركاأل
 كبعد تكفر أسباب المعمكمات عف، سيككف في المستقبؿ في الزراعة أك في أم قطاع آخر

دكف  لو كالتخطيط لممستقبؿ بما ىك بؿ كجب عمييا االستعداد، المستقبؿ لـ يبقى لمقيادة عذر
 .ارتجاؿ كعشكائية

لجميع مف الحصكؿ عمى الطعاـ ليتمكف ا، :أنيا وضعت خطة لمفائض االقتصادي -ج
 .الزمةحيف ا

اليدؼ مف خبلؿ مضاعفة  إلىكالطرؽ التي تكصؿ  :والوسائل األىدافأنيا حددت  -د
 .كالتييئة لمتخزيف، كتقنيف االستيبلؾ كذلؾ، نتاج سبع سنكاتاإل

كيظير ىذا ، الحدث القادـ ماـأكمشاركة الجميع  كتضامنيـ  ،:توظيف الطاقات -ق
» «  فذركه »« فما حصدتـ»« تزرعكف» جماعي فيخطاب  مف خبلؿ خطاب يكسؼ 

كأف المكارد ، عمى مشاركة الجميع في عممية اإلنتاجدلت كميا « مما تحصنكف» « ما قدمتـ
 .البشرية بمجمكعيا مخاطبة بيذا الخطاب

 .(1)دقو عالية كالتخزيف كفيياأف ىناؾ عممية تكزيف بيف االستيبلؾ  -ك

كالمقصكد بو تكفير الغذاء البلـز : ألمف الغذائيكز القادة عمى قضية اأف ير  -ٙ
 :التاليةمكر كيتمثؿ في األ، عمى الجميع كضماف تكزيعو، لممجتمع مف مصادره

 .الغذائيةنتاج مف المستكرد كنسبة االكتفاء الذاتي مف السمع نسبة اإل: كالأ

. مقدار االستيبلؾ إلى كنسبة المخزكف، الدخؿ إجمالينفاؽ مف نسبة كؿ مف اإل: ثانيا
كىكذا ينبغي أف يتعامؿ القادة االقتصاديكف مع تأميف  ،(2)كمتكسط حصة الفرد مف االنتاج

، األكؿفي المقاـ  اقتصاديةمشكمة ألف مشكمة الغذاء  ؛حاجة المكاطف مف السمع الغذائية

                                                           

  .ٕٚٗص:  ،حمد نكفؿأل ، سكرة يكسؼ دراسة تحميمية( ٔ)
 .ٙٔص:  ،بعاد اقتصادية في قصة النبي يكسؼ ـ/فياف صالح عميأ ،مجمة كمية العمـك( ٕ)
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الكثيؽ بيف  االرتباطبسبب ، منيأبعاد منيا البعد األكليا ، فيي عبلقة بيف العرض كالطمب

چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ :ألمفكاالغذاء 
(1). 

ڍ  ڌ  ڌ    چ : كذلؾ في قكلو تعالى: ىمية التخزيف الجيد لسبلمة المخزكفثالثان: أ

 :كفكائد ذلؾ ،چڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ

 .نبمة أك غبلؼ الحبة بيا مكاد مثبطة تمنع إنبات الحبةسأف ال -أ

، كمف الرطكبة أياـ الشتاء، أف األغمفة تحمي الحبكب مف الجفاؼ أياـ الصيؼ -ب
 .فقداف الرطكبة الذاتية لمحبةكتمنع 

. كىنا (2)كيحمييا مف الجراثيـ، غمفة يساعد عمى األكسدة كالتيكيةأف كجكد األ -ج
حتى ، قكات الناسأ القيادة االىتماـ بأسمكب التخزيف كمتابعة كيؼ يتـ تخريف ينبغي عمى

 .متابعة مستمرة إلىتاج حكي، فيذا مف أىـ كاجباتيا، اليعكد عمى المستيمؾ بالضرر

، مف ذلؾ العمـ :القائد أن يكون حريصا عمى تأىيل نفسو بمؤىالت تميزه عمى -ٚ
ككمما ازدادت ، كالتخصص الدقيؽ الذم يستطيع مف خبللو أف يككف قادرا عمى العطاء

كيبدك ىذا كاضحا عند سيدنا . حكمتو كحسف تصرفو كازدادت، عمكمو ازدادت قدراتو

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  چ : قاؿ تعالى، فقد عممو اهلل عمكـ لـ يعمميا اآلخركف ،يكسؼ

مب  ىب  يب   جت  حت  خت  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب     ىئ   ىئ     ی    

چمت  ىت  يت
كمعنى ذلؾ أنو يعمـ شيئا مف الغيب كأنو ال  ": الشككاني ماـقاؿ اإل (3)

ة قبؿ تعبيره ككاف ىذا مقدم، أف يأتييما خبرىما بماىيتو قبؿأإال  السجف طعاـ إلىيأتييما 

                                                           

 ٗقريش: ( ٔ)
 .ٜٔ- ٛٔص:  ،ـ/فياف صالح عمي بعاد اقتصادية في قصة النبي يكسؼأ ،مجمة كمية العمـك( ٕ)
 ٖٚيكسؼ: ( ٖ)
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ياجا تكالناس أشد اح، كىنا سر التميز بمكىبة لديو ،(1)بيانا لعمك مرتبتو في العمـلرؤياىما 
. عمى المكىكبيف الذيف ينفع اهلل بيـز يكفالتر ، القادة المنقذيف لؤلمة إعدادفإذا أردنا ، اإليي

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ: قاؿ تعالى ،ككذلؾ العمـ المصحكب بالتقكل

چچ
كقيؿ حفيظ ، عميـ لما كليتني، أم لمخزائف، كحفيظ مكاؿخزائف األ، األرضخزائف  (2)
 الحفظ كالعمـ، ،كىذاف شرطاف ميماف في القائد المحنؾ ،(3)عميـ لغة مف يأتي، لمحساب

كال يضع نفسو بمكضع ، جيدا أنو ينبغي عمى القائد أف يدرؾ إمكانياتو ىلإضافة باإل
 .كمؿ كجوكالقياـ بيا عمى أ، المسؤكلية إال إذا عرؼ أنو قادر عمى حمؿ أعبائيا

متى : فكلك كاف في ذلؾ طمب لممسؤكلية ،:مشكالتيمنفع الناس وحل المبادرة في  -ٛ

  ۆ  ۆ  ۈۈ   چ : قاؿ تعالى، يزكييا ال يمدح نفسو كالاألصؿ أ ؟يطمب القائد المسؤكلية

چٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ 
: قاؿ، عنو اهلل رضي مكسى أبي، كمف طمب الكالية ال  يكلى لحديث ،(4)

 كقاؿ، اهلل رسكؿ يا أمرنا: الرجميف أحد فقاؿ، قكمي مف كرجبلف أنا  النبي عمى دخمت
كقد كجد االستثناء  ،(5)«عميو حرص مف كال، سألو مف ىذا نكلي ال إنا»: فقاؿ، مثمو اآلخر

قامة ، الحكـ إلى حكاـ اهللكليكصؿ أ، لممسمميف تحقيؽ مصمحة متحققةمثؿ  ،لمبرر شرعي كا 
يقكـ مكانو في ذلؾ فطمب التكلية  ابتغاء كجو  حدا غيره الكلعممو أف أ، الحؽ كبسط العدؿ

يككف تبعا  ككيؼ، ؟كقد يقكؿ قائؿ كيؼ يتكلى عمبل مف كافر ،(6)اهلل ال لحب الممؾ كالدنيا
ك المسمـ عمبل مف يد سمطاف جائر أكالجكاب ىذه الكاقعة دليؿ عمى أنو يجكز أف يتكلى ؟ لو

كاآلية أصؿ لكجكب عرض المرء نفسو » : قاؿ ابف عاشكر. بالشركط السابقة الذكر، كافر

                                                           

 .ٖٔ/ٖفتح القدير لمشككاني ( ٔ)
 ٘٘يكسؼ: ( ٕ)
 .ٕٕٗ/ٜالقاسمي  محاسف التأكيؿ ، كينظرٔٚٔ/ٛٔمرازم مفاتيح الغيب ل( ٖ)
 ٕٖالنجـ: ( ٗ)
 .ٗٙ/ٜ، ٜٗٔٚرقـ:مارة، اـ، باب ما يكره مف الحرص عمى اإلحكتاب: األصحيح البخارم، ك( ٘)
 .ٕٜٙزيداف ص: ، لعبدالكريـ نبياء لمدعاةالمستفاد مف قصص األ( ٙ)
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، (1)«ألف ذلؾ مف النصح لبلمة؛ إذا عمـ أنو ال يصمح غيره، ألموالكالية عمؿ مف أمكر 
يطمب لشخصو كىك يرل إقباؿ الممؾ عميو  كلـ يكف يكسؼ » : قطب كيقكؿ سيد

التي يستجاب  المحظة اختيارإنما كاف حصيؼ في ، األرضفيطمب أف يجعمو عمى خزائف 
كليككف ، زمةالضخمة في أشد أكقات األ بالكاجب المرىؽ الثقيؿ ذم التبعةلو فييا لينتيي 

فييا كال ضرع  ال زرع، مجاكرة طكؿ سبع سنكاتعاـ شعب كامؿ كشعكب كال عف إطمسؤ 
ال ، ىذا غنما يطمبو يكسؼ لنفسو فإف التكفؿ بإطعاـ شعب جائع سبع سنكات متكاليةفميس 
، كبيذا ندرؾ أف طمب الكالية منكط بالمقاصد مف كراء ىذا الطمب ،(2)« أحد أنو غنيمة يقكؿ

فينا ، زمة نازلة  أك إيجاد حؿ أل، مة مف كضع طارئذا لؤلفبل بأس في طمبيا إف كاف إنقا
ذا كاف يعمـ ما ال يعممو غيره، مةالتقدـ يعتبر نصحا لؤل مف أمكر القيادة كحمكؿ ، كا 

 .س بالتقدـ ىنا لمقيادة دكف حرج كما ىك ظاىر كاهلل اعمـفبل بأ، المعضبلت

كدليؿ ذلؾ تكقؼ يكسؼ عف الخركج  :المغريات مامأأن يتحمى القائد بعزة النفس  -ٜ

ہ  ھ  ھ      ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   چ: قاؿ تعالى، مف السجف

چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀
 يكسؼ تكقؼ   ": الشككاني ماـقاؿ اإل ،(3)

 ليظير لمناس براءة ساحتو كنزاىة؛ إجابة الممؾ إلىعف الخركج مف السجف كلـ يسارع 
 أبي عف، كقد جاء في الحديث ،(4)كىنا الصبر، ظمـ بكيد امرأة العزيز ظمما بينا أنوك ، جانبو
 ركف إلى يأكم كاف لقد لكطان  اهلل يرحـ»:  اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ، عنو اهلل رضي ىريرة
كفي ىذا إظيار  ،(5)«ألجبتو الداعي أتاني ثـ، يكسؼ لبث ما السجف في لبثت كلك، شديد

 ماـأكعدـ التيافت   اإلرادةكفي قكة ، التأني كالصبر كعدـ العجمةفي   مكانة يكسؼ 

                                                           

 .ٜ/ٖٔالتحرير كالتنكير البف عاشكر ( ٔ)
 .ٖٚٔ/ٗفي ظبلؿ القرآف ( ٕ)
 ٓ٘يكسؼ: ( ٖ)
 .ٓٗ/ٖفتح القدير لمشككاني ( ٗ)
 .ٓ٘ٔ/ٗ ،ٖٖٚٛرقـ:خكتو آيات لمسائميف، ا  ، باب لقد كاف في يكسؼ ك نبياءحاديث األأ: تابصحيح البخارم ك( ٘)
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كخاصة أف ، العظيـ ىذا الخمؽ إلىكما أحكج القائد االقتصادم كغيره ، الدكاعي المغرية
ف االستجابة لمثؿ تمؾ نفسو م عمى القائد فميحذر، تتكسع كاألطماعالمغريات تختمؼ 

، ميما كانت الصفقات، ثير الضغكطتحت تأ، حساب سمعتو كأمتو كمبادئو الدكاعي عمى
 نيكيةدلؾ بقية العركض الكقس عمى ذ، كميما كاف الربح إذا كاف مشبكىا فبل داعي لو

 .خرلاأل

ٱ  چ : قاؿ تعالى ،ىذا إلىت كقد أشارت اآليا :الدىاء مع التزام العيد والميثاق -ٓٔ

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
كقاؿ ، (1)

 :گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  چ

ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ 

چ
يعني عممناه إياه : مثؿ ذلؾ الكيد العجيب كدنا ليكسؼ ": الشككاني ماـيقكؿ اإل ،(2)

غراض الصحيحة بما صكرتو األ إلىدليؿ عمى جكاز التكصؿ  اآليةفي  :كقيؿ إليوكأكحينا 
ففي قكلو ، التزاـ العيد كالكفاء بو ماأ .(3)"ذا لـ يخالؼ ذلؾ شرعا ثابتاإ، الحيمة كالمكيدة

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    کک  ک   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ: تعالى

چگ  گ
 ماـقاؿ اإل، أف مف سرؽ عقكبتو الرؽ، فأقاـ الحكـ عمى شريعتيـ ،(4)

ذا أخذنا أحدكىك بف يا، نأخذ مف كجدنا متاعنا عنده صؿ أفألا ": الشككاني غيره إنا  اميف كا 
اعتبارىـ ب، فتأمؿ معي كيؼ راعى فتكاىـ ،(5)"تقتضيو فتكاكـ كىذا ما، لظالمكف في دينكـ
القتصادم الدىاء في امما ينبغي أف يتحمى بو القائد كىنا ندرؾ أف ، أصحاب شريعة

                                                           

 ٓٚيكسؼ: ( ٔ)
 ٙٚيكسؼ: ( ٕ)
 .ٕ٘/ٖفتح القدير لمشككاني ( ٖ)
 ٘ٚ-ٗٚيكسؼ: ( ٗ)
 .ٙٙ/ٖفتح القدير لمشككاني ( ٘)
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بحيث تككف لديو قكة ، كاألزمات الطارئة، كالمكاقؼ الحرجة الجديدة األمكر ماـأالتصرؼ 
قبؿ فكات أكانيا كقبؿ ، حميا دكف تأخر أك مماطمة إلىكالمبادرة ، مكرلفيـ األ البدييية

كالرحمة ، كالرحمة، العدؿ إلىفيحتاج ، ومع مراعاة حؽ اهلل كشرع، تضخـ حجـ المشكمة
 .كااللتزاـ بو الكفاء بالعيد كالحنكة مع، رادةكقكة اإل، بمف يتعامؿ معيـ

: قاؿ تعالى، كىذا خمؽ أصيؿ لمقائد :النقد البناء مع العفو والصفح الجميل -ٔٔ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  ک  چ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳڳ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲﮳  

چ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  ﮺
 اعتذارذ أنتـ جاىمكف إ »:الشككاني ماـقاؿ اإل ،(1)

كىك ، فيك عفك ال لكـ فيو كال تعيير، كال لكـ عميكـ ،ير كالتكبيخالتثريب التعي، كال تثريب، ليـ
كأضيؼ ، كىك تنازؿ عف الحؽ دكف أم حقد أك كراىية، المقدرة عمى العقاب صفح في حاؿ

 في ليـ يغفر اهلل بأف أعمميـ بأف ذلؾ كأعقب .(2)«  ذلؾ الدعاء ليـ بالمغفرة كالرحمة إلى
 احتياج دكف السالفة شرائعو في اهلل إلخبار مغفكر فالذنب، تكبة ساعة ألنيا ؛الساعة تمؾ
الرسكؿ عميو الصبلة  كىذا صنع ،(3)تكبتيـ إخبلص لمعرفة الكحي أف سكل كحي إلى

 ،«ما تركني فاعبل بكـ»: كقاؿ لقريش، أخذ بعضادتي باب الكعبة يكـ الفتح عندما كالسبلـ
أقكؿ ما قاؿ أخي يكسؼ ال  »: فقاؿ، كقد قدرت ،أخ كريـ كابف أخ كريـ ،نظف خيرا :فقالكا

خطاءىـ كيعفك كيصفح كيتسامح مع مف أساء في حقو أيقـك  فالقائد ،(4) «تثريب عميكـ اليكـ
فعمى القادة أف يفقيكا ذلؾ كأف يعفكا بعضيـ عف ، السيما عند القدرة عمى إنزاؿ العقكبة

                                                           

 ٕٜ -ٜٛيكسؼ: ( ٔ)
 .ٖٙ-ٕٙ/ٖينظر فتح القدير لمشككاني ( ٕ)
 .ٓ٘/ٖٔالتحرير كالتنكير البف عاشكر ( ٖ)
الرحيؽ الختـك لفكرم ص:  :، كينظرٕٔٗ/ٕالسيرة النبكية البف ىشاـ  ينظر:ك  ٓ٘/ٖٔ لمرازم مفاتيح الغيب( ٗ)

ٕٕٚ. 



- 255 - 
 

فتبنى العبلقات عمى التناصح كالتغافر ، درت مف أحدىـ ألخيو كزميمو إساءةبعض إذا ص
كىذا ما يجعؿ الصؼ الداخمي  ،مداخؿ الشيطاف بالقكؿ الحسف كالرد بالتي ىي أحسف كسد

كال مكاف فيو لمشحناء كتفريخ ، كقكم تسكده األخكة  كالنصيحة كالتعاكف، ألم مؤسسة متيف
 .الشيطاف ككساكسو
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 انسادسانفصـم 

 يف ضىء انقرآن انكريم اخلهيفت احلاكم انقائد   

 وفيو ثالثة مباحث

 اا وروحي  ي  إيمان الخميفةالقائد   : األولادلبحث              
 اا وميني  ي  أخالق الخميفةالقائد   :بحث انثانيادل     
 مفي القرآن الكري خميفة حاكمعرض نموذج قائد : بحث انثانثادل     
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، لمبناء والعمران، إن اهلل تعالى خمق اإلنسان واستخمفو عمى ىذه االرض: توطئة
ېئ  چ :قال ، وأمده بكل وسائل االستخالف والبناء والسمطان، وعبادة الواحد الديان

ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    

چحت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج
والرئاسة واالمامة العظمى والمنصب .(1)

األول في الدولة، مكان حساس ووجود من يتولى أمره فريضة عمى االمة ان تختاره، وىي 
جبات يتوقف عمى وجود خميفة امحل إجماع المسممين سمفا وخمفا، وذلك أن الكثير من الو 

ېئ  ىئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ  وقد أوجبت الشريعة طاعتو بالمعروف قال تعالى:إمام،  أو

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت    یىئ  ىئ  ی   ی  ی

؛ يصمح أي شخص أن يكون خميفة أو رئيساً  لكن الو   (2)چىت  يت  جث  مث  متخت
ألن وظيفتو بما ليا من أىمية تقتضي أن يكون مؤىال بصفات وشروط تؤىمو لمحكم، 

د أن تكتمل شخصيتو من جميع الجوانب وليكون حكمو رحمة لمناس ورفقا بيم فالب
 .تيةالمباحث اآل ستتناولوالروحية االيمانية والخمقية والمينية وىذا ما 

 

                                                           

 ٕٙ( ص: ٔ)
 ٜ٘( النساء:ٕ)
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 ادلبحث األول
  وروحيا   يا  إميان اخلهيفت )انرئيس(انقائد   

 وفيه ثالثت مطانب

 لمقائد الحاكم ي والروحييماناإلعداد اإل :لوالمطمب ال               
 الوالء والبراء المطمب الثاني:                

 في القائد والمة تحقيق السمو الروحي :ثالثالمطمب ال            
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 المطمب الول
 لمقائد الحاكم ي والروحييماناإلعداد اإل

سبب أساس قبول األعمال، و زكاىا عند اهلل بل ىو أعمال و فضل األأ يماناإل إن
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ: قال تعالى ،واآلخرة ليداية والسعادة في الدنياا

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ﮲        ﮳  ﮴  ﮵﮶   ﮷  ﮸  

چ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁  
(1) ،

عن  ةعاصم ةو قىو و  ،ساس تميز شخصية القائد ومنبع قوتو وقوام عزتوأيمان وألن اإل
 أو، يمانلى ضعف اإلإده مر  خالقاألن انييار أكما ، لى المكرماتإدافعة و ، الدنايا
 .(2)بحسب تفاقم الشر وتفاىتو، فقدانو

ىريرة  أبي عنف، يقترف الرذائل غير آبو ألحد ىو منالرجل المعوج السموك وعميو ف
 ،النبي عن  ،(3)«يماناإل من شعبة والحياء، شعبة وسبعون بضع يماناإل»: قال. 

 :اآلتي الرئيس أولخميفة ا عمى القائد السياسي يمانومن آثار اإل
 متجنباامره و ثال ألتفتراه قائما عند حدوده مم، التزامو بشرع اهلل وتحكيمو واتباعو -ٔ
عيود الخالفة يبايعون الخمفاء  اصة المسممين في كل عصر منذخولقد كان  ،لنواىيو

مما فك، ساس االرتباط مع الدولةأويجعمون ذلك  واألمراء عمى كتاب اهلل وسنو رسولو 
ولقد ، عامتياوبالتالي  ، مةاآلصرة بينيم وبين خاصة األ تقوي ةعيتمسك الوالة بالشر 

حوج السياسة اليوم أوما ، وارتبطت بالعقيدة الصحيحة سالماقترنت السياسة بالدين في اإل
ې  ى  ى    ائ  ائ     ې  ې چ : قال تعالىتسير عمييا  أخالقعقيدة تنطمق منيا و  إلى

چۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ەئ  ەئ  وئ     وئ 
وألن امتزاج الدين ، (4)

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       چ: قال تعالى، كمل مظاىر التمكين في األرضأوالممك ىو 

                                                           

 .ٛ٘ٔ( األعراف: ٔ)
 .ٚٛٔ/ٔالرائد  دروس  في الدعوة والتربية لمفريح  :ينظر( ٕ)
 . ٖٙ/ٔ، ٖ٘: باب شعب االيمان، رقم ك االيمان، ( صحيح مسممٖ)
 .ٔ٘( النور: ٗ)
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چہ  ہ  ہ
قامة إبعد وفاتو عمى  صحاب الرسول أجمع أولذلك ، (1)

ن اصة وال مخحد من الأولم ينازع في ذلك ، عةوتنفيذ الشري، لحفظ نظام األمة؛ الخميفة
الذين  بأولئكفكيف  ، (2)دبارىم من بعد ما تبين ليم اليدىأعمى  االذين ارتدو إال ، العامة

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      چ: فقال تعالى؟ حكام الشرعية حتى ولو في بواطنيمأيتممممون من 

ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  

چوئ
، اهلل تعالى بنفسو الكريمة المقدسة يقسم ": ابن كثير رحمو اهلل مامقال اإل .(3)

فما حكم بو فيو الحق الذي ، مورفي جميع األ  النبي نو ال يؤمن أحد حتى يحكمأ
ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ): وليذا قال ؛«ا يجب االنقياد لو باطنًا وظاىر 

نفسيم حرجًا أفال يخفون في ، ذا حكموك يطيعونك في بواطنيمإ أي (ەئ  وئ 
لو في الظاىر والباطن فيسممون لذلك تسميمًا كميًا من غير  ينقادونت بو و مما حكم

عبودية والحاكمية هلل تعالى لقد نزل القرآن الكريم من أجل تحقيق ال، (4)"ممانعة وال منازعو
ۆئ  ۆئ  ۈئ    وئ  ۇئۇئى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ      ې  ې  ىچ: سبحانو

چۈئ
وكما ، تطبيق الحاكمية منياو ، ابنزال الكتإ ن تحقيق العبودية غايةأكما ، (5)

بما  أو، بشرع منزلإال ن يحكم إوحي منزل فكذلك ال ينبغي عن إال ن العبادة ال تكون أ
من  ى القائد الحاكمن تكون مصادر الدستور لدأوعميو ينبغي ، لو اصل في شرع منزل

 :اآلتي
 ةيمبادى سياسنو يتضمن أكما ، لشؤون الحياة البشرية مّ مفيو م ،القرآن الكريم -أ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ :قال ربنا، ةمن شعب الحيا ةصالح كل شعبإل ةحكاما قاطعأو 

چڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ
(6). 

                                                           

 .ٗٙ( النساء: ٔ)
 .ٚٓٚ/ٔالتحرير والتنوير البن عاشور  :( ينظرٕ)
 .٘ٙ( النساء: ٖ)
 .ٓٔٗ/ٔ( مختصر تفسير ابن كثير لمصابوني ٗ)
 .٘ٓٔ( النساء: ٘)
 .ٖٛنعام: األ( ٙ)
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فة الصيغ ومن خالليا يمكن معر لمتشريع  ىي المصدر الثاني، و المطيرة ةالسن -ب
 ومن خالل السنة ةملأل حكام القرآن ممثمة في قيادة الرسول التنفيذية والتطبيقية أل

 .سالميمكن التعرف عمى نوعية المجتمع المثالي الذي ينشده اإل
الفيم  م يمثمونألني؛ وخاصة الصحابة الكرام والخمفاء الراشدين مةاأل إجماع -ج

، قامة حياة الناسإفي  ي نبال ةعاصروا عيد التنزيل وعايشوا طريقالصحيح ممن 
ن أ ينبغي ةيم حجإجماعن وليذا كا؛ ن يجتمعوا عمى باطلأ ومن المستبعد والمحال

 .يسالمتراعى وتوضع ضمن مصادر الدستور اإل

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  چ: قال تعالى: ىب العمماء والمجتيدينامذ -د

ڻ  ڻ   ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

چڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ
واآلية دليل عمى ": القرطبي مامقال اإل، (1)

 .(2)" جماعاالجتياد اذا عدم النص واإلاألخذ ب

 ،التشريع فييااميا ومصادر ومبادئ نظعمى ىوية الدولة الدستور أن ينص  -ٕ
، القضائية والتشريعية، الثالث، والفصل بين السمطات والحريات، فرادوحقوق األ
ية سالموكل ذلك ينبغي أن يكون مصدره الشريعة اإل. والعالقات الدولية، والتنفيذية

 .(3)الغراء

جيال المتأخرة من المسممين انحرافيم طر االنحرافات التي وقعت فييا األخأمن ف  
 صبح ىزيالأحيث  -م و يالمفىذا وبسبب انحراف  ،معنى العبادة في تصور مفيوم

، لتصبح في الحضيض الذي نعيشو اليوم عميائيامو من ألن ىوت اأ إلىدى أ -ضئيال
من كل  امم تنيشياأل يااء تتداعى عميثلتصبح غ، مبشرية كمياة والقيادة لومن مقام الرياد

 !.جانب

                                                           

 .ٖٛ( النساء: ٔ)
 .ٕٜٕ/٘ن لمقرطبي آالجامع ألحكام القر ( ٕ)
م، ٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔفي الشئون الدستورية والخارجية والمالية، لعبد الوىاب خالف، دار القمم، ( السياسة الشرعية ٖ)

 .ٖٚ-ٙٗص: 
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 ةصوفي ق! انسان كميعموم العبادة وشموليا لحياة اإل او مفي الذينالسمف  بخالف
لمعاذ فكيف : موسى أبوقال ، اليمن في ل رضي اهلل عنيماومعاذ بن جب، بي موسىأ

ضي جزئي من النوم فأقراء ما كتب قوقد ل الميل فأقوم أو نام أ": قال؟ ، نت يا معاذأ أتقر 
 .(1)"فأحتسب نومتي كما احتسب قومتي، اهلل لي

شؤون الحياة كميا وكمو حرص  والخميفة يقبل عمى ماموىذا الفيم يجعل القائد واإل
ومستحضرًا النية  سالمهلل تعالى مراعيًا مشروعية العمل في اإلتقانيا لكونيا عبادة إعمى 

: كما قال تعالى، شغمو واجب عن واجبيممو وقافًا عند حدود اهلل ال لع الصالحة متفيماً 
چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈچ

 ائلالمسفي  وتتجمي ثمار ذلك، (2)
 :اآلتية

عدم غش الرعية خوفًا من اهلل تعالى فيو ناصح ليم فعن معقل بن : لىو المسألة ال 
ما  ةن لي حياألو عممت  محدثك بحديث سمعتو من رسول اهلل  إني: قال  (3)يسار

إال غاش ليم  رعية من المسممين فيموت وىو ييم وال ما من »: حدثتك بو سمعتو يقول
 .(4)« ةحرم اهلل عمية الجن

عن معقل بن ، بذل الجيد والسير من أجل األمة ابتغاء مثوبة اهلل :المسألة الثانية
ح م ال يجيد ليم وينصمير يمى أمر المسممين ثأما من »: قال عن النبي   يسار
 .(5)«إال لم يدخل معيم الجنةليم 

                                                           

 .ٔٙٔ/٘، ٖٔٗٗ:باب بعثة ابي موسى ومعاذ الى اليمن، رقم المغازي، ، كتاب:( صحيح البخارئ)
 .ٕٙٔنعام: األ( ٕ)
ابو عمقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن  ( معقل بن يسار بن عبد اهلل بن معير بن حراق بن ابي بن كعبٖ)

رفاعة بن ثعمبة بن ىوازن بن أسمم األسممي، أبو معاوية. وقيل أبو إبراىيم.  . وقيل: أبو محمد لو وألبيو 
صحبة، وشيد عبد المَّو الحديبّية، وروى أحاديث شييرة، ثم نزل الكوفة سنة ست أو سبع   وثمانين،   وكان 

 من الصحابة. ويقال: مات سنة ثمانين  ومزينة ىي والدة عثمان بن عمرو، ونسبوا إلييا.آخر من مات بيا 
ىو الذي حفر نير معقل بالبصرة بأمر عمر، فنسب إليو، ونزل  اسمم قبل الحديبية، وشيد بيعة الرضوان.

 .ٚٗٔ/ٙالبن حجر  اإلصابة في تمييز الصحابة البصرة، وبنى بيا دارا، ومات بيا في خالفة معاوية.
 .ٗٙ/ٜ، ٘ٔٔٚباب من استرعى رعية فمم ينصح ليم، برقم  ك االمارة، ( صحيح البخاريٗ)
 .ٕٙٔ/ٔ، ٕٗٔباب استحقاق الولي الغاش لرعيتو النار، رقم،  ك االمارة، ( صحيح مسمم٘)
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مييم وقضاء حوائجيم ففي الحديث حمل ىموميم وعدم الترفع ع :المسألة الثالثة
احتجب اهلل ، مر المسممين شيئًا فاحتجب عن حاجاتيم وخمتيم وفاقتيمأمن واله اهلل من »
  (1)«لقيامة دون حاجتو وخمتو وفاقتويوم ا. 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ: قال تعالى ،الرفق بالرعية والرحمة بيم لرابعة:المسألة ا

ڦ  ڦ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

چڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
(2). 

ما »: قال ن رسول اهلل أبي ىريرة أعن  ،عدم الظمم والجور :الخامسةالمسألة 
 .(3)«يوقعو الجور أون يفكو العدل أفإما ، يامة مغموالً بو يوم الق جيءإال مير عشرة أمن 

(4)عوف بن مالك األشجعي عن، دعاء ليملوا حب الرعية :السادسة المسألة
 ،

 نكم وتصمون عمييم ويصموننيم ويحبو و متكم الذين تحبأئخيار »: قال عن النبي
قمنا يا  :الواق ،مكنيم ويمعنو نوتمعنو ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونيم ويبغضونكم، عميكم

قاموا فيكم أما  ،ال .قاموا فيكم الصالةأما  ،ال: ىم عند ذلك قالذبفال نناأ، رسول اهلل
يأتي من معصية فميكره ما ، فرآه يأتي من معصيو اهلل ال من ولى عمية والٍ أ، الصالة

 .(5)«ةدًا من طاعيعن ز وال ين، اهلل

اسة الناس والقضاء بينيم وتدبير نزل اهلل وىو سيأالحكم بما  السابعة:المسألة 
في كل ما يتعمق  سالمعة اإليشر  تحكيم يتضمنوىو  ،ىم طبقًا لألحكام الشرعيةأمور 

شبو ذلك أوما  ،والجنايات والعالقات الدولية والتجارية العباد والبالد في المعامالت أمورب
 أو في كتابو نزل اهللأ موافقا لمان يكون أمما يعرف بالقوانين الحاكمة كل ذلك يجب 

                                                           

 .ٖ٘ٔ/ٖ، ٜٕٛٗمن أمر الرعية، رقم  بي داود، باب فيما يمزم اإلمامأسنن ( ٔ)
 .ٜ٘ٔ( آل عمران: ٕ)
 .ٖٔ٘/٘ٔ، ٕٜٚ٘بي ىريرة رقم، أحمد  باب مسند أ اإلمام( مسند ٖ)
 الرحمن. وقيل أبو محمد أسمم عام ( عوف بن مالك: بن أبي عوف األشجعي .مختمف في كنيتو. قيل أبو عبدٗ)

خيبر، ونزل حمص، وقال غيره: شيد الفتح، وكانت معو راية أشجع، وسكن دمشق. وقصتو مع الييودي زمن 
مات سنة ثالث وسبعين في خالفة  نو اعتدى عمى امرأة  مسممة راكبة ،مشيورة لما شج الييودي ألدنا عمر سي

 ٚٔٙ/ ٗ البن حجراإلصابة في تمييز الصحابة  :ينظر عبد الممك.
 ٔٛٗٔ/ٖ، ٘٘ٛٔباب خيار األئمة رقم،  ك االمارة، ( صحيح مسمم٘)



- 622 - 
 

ڦ  ڦ  ڦ   چ: قال تعالى ،التي تبين لمناس ما نزل الييم ةجاءت بو السن

چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
ې   ى  ى  ائ  چ: وقال ، (1)

چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ
نزل اهلل من أفي كل من لم يحكم بما  ةواآلية عام ،(2)

ن فعل ذلك وىو معتقد فأما م، معتقدًا ذلك ومستحاًل لو أي، ينالمسممين والييود والكافر 
ن شاء ا  ن شاء عذبو و إاهلل تعالى  إلىنو مرتكب محرم فيو من فساق المسممين وأمره أ

  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ: قال تعالى، (3)غفر لو

مئ  ىئ  يئ  جب    ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئحئ ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ

چحب  خب  مب
ما  إلىكم ان األمر بالتحأوالمتدبر ليا يتبين لو  والقارئ ليذه اآلية، (4)

 :كد بمؤكدات ثمانيةنزل اهلل أُ أ

 .(ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ): في قولو تعالى ،بو مراأل :لوال  

حال وذلك في  يالحكم بو بأ من عٌ الناس ورغباتيم مانىواء أن ال تكون أ :الثاني
 .(ۅ  ۅ  ۉ)  :قولو

لصغير والكبير يقول شرع اهلل في القميل والكثير واالتحذير من عدم تحكيم  :الثالث
 .(ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائېئ  ) :سبحانو

نو ذنب عظيم موجب لمعقاب وعدم قبول شيء م، أن التولي عن حكم اهلل :الرابع
 .(ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ): قال تعالى، األليم

فإن الشكور من ، عن حكم اهللبكثرة المعرضين  االغترارالتحذير من  :الخامس
 .(  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی): قال تعالى ،عباد اهلل قميل

 .(ی   ی  جئ): بأنو حكم الجاىمية نزل اهللأالحكم بغير ما وصف  :السادس

                                                           

 .ٜٛ( النحل: ٔ)
 .٘ٗ( المائدة: ٕ)
 .ٜٔ -ٜٓ/ٕيضاح القرآن  بالقرآن لمشنقيطي إأضواء البيان في ( ٖ)
 .ٓ٘-ٜٗ( المائدة: ٗ)
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مئ  ىئ  يئ  جب  ) :عدلوأو  الحكمحسن تقرير المعنى العظيم بأن حكم اهلل أ :السابع

 .(حب  

تميا أكمميا و أحكام و بأن حكم اهلل ىو خير األ ىو العممن مقتضى اليقين أ :الثامن
 مئ  ىئ  يئ  جب  حب ): يقول سبحانو ،والرضا والتسميم، وأعدليا وأن الواجب االنقياد لو

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  چ: من ذلك قولو تعالىو  .(1)(خب  مب 

چۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  
يقول ابن  (2)

في  أنو ال يؤمن أحد حتى يحكم الرسول ، نفسو الكريمة المقدسةبيقسم تعالى ": كثير
: قال ،باطنا وظاىرا وليذا، لو الذي يجب االنقياد فما حكم بو فيو الحق، مورجميع األ

وينقادون ، أي يطيعونك في بواطنيم( ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ   ې  ې    ې)
ٱ  چ (3)"ال مدافعة وال منازعةفي الظاىر والباطن فيسمموا تسميما كميا من غير ممانعة و 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

چٹ    ٹ  ٹ     ٹ 
(4). 

  

                                                           

م، ٜٜٛٔه، ٛٔٗٔ، ٔنظرة النعيم في أخالق الرسول الكريم، لمجموعة عمماء، دار الوسيمة، جدة، ط/ :( ينظرٔ)
٘/ٔٚٔٔ. 

 ٘ٙ( النساء: ٕ)
 .ٕٓ٘/ٔبن كثير القرآن العظيم ال( تفسير ٖ)
 .ٖ٘( األحزاب: ٗ)
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 الثاني المطمب
 الوالء والبراء

والؤه هلل ورسولو  لمخميفة في التي تظير جمية يمانعظم مقتضيات اإلأومن  
ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ى ې  ې  ې  ى  چ: قال تعالى ،ولممؤمنين

چۇئ
(1). 

من يتخذ لال واألفعال والنوايا ظيار الود باألقو ا  الة ىي التقرب و االمو : الوالء والبراءو 
الة افيي المو ، فإن ىذا التقرب والود مقصود بو اهلل ورسولو والمؤمنون، نسان وليااإل

ن و ، الشرعية الواجبة عمى كل مسمم نافقين عمى اختالف الكفار والم بياكان المقصود ا 
 .سالمالة كفر وردة عن اإلاأجناسيم وىي مو 

 .صل العداوة البغض والبعدأو  ،صل الوالية المحبة والتقربأو  ،والوالية ضد العدوان
، ويبتعد عن ما ويأمر بو حبو ويرضاهيما فيفق المتابع لو اولي اهلل ىو المو  فإذا كان
  ٱ  ٻچ: كما قال تعالى ،معاديًا لوعنو كان المعادي لوليو  ىويسخطو وينييبغضو 

چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ
والوالية ىي النصرة والمحبة  ،(2)

ٻ   ٱ  ٻ  ٻ چ : قال تعالى ،واإلكرام واالحترام والكون مع المحبوبين ظاىرًا وباطناً 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ڀ  ڀ     ٻ  پ  پ  پ  پڀ

چٹ  ڤ   ڤ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ
فار تعني التقرب االة الكفمو ، (3)

ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  چ: قال تعالى، فعال والنواياواأل باألقوالظيار الود ا  الييم و 

چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ
واآليات  .(4)

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: قال تعالى ،ةاء من الييود والنصارى واضحو بينفي وجوب البر 

ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٹ    پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ

                                                           

 .٘٘( المائدة: ٔ)
 .ٔ( الممتحنة: ٕ)
 .ٕٚ٘( البقرة: ٖ)
 .ٗٗٔ( النساء: ٗ)
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چڤ
ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ: تعالى وقال ،(1)

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

چ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁  
 وروى، حاديث النبوية مؤكدة ليذا المعنى، وقد جاءت األ(2)

 فمن، تجامعوىم وال، ينالمشرك تساكنوا ال»: قال  النبي عن (3)،جندب بن سمرة
منيا  نذكر، وىناك عدة مواقف تؤكد ىذا المعنى، (4)«مثميم فيو ،جامعيم أو ساكنيم

 :تيةعمى سبيل المثال الثالثة اآل
 فمما، بدر قبل اهلل  رسول خرج" : قالت أنيا  النبي زوج، عائشة عن: ولل ا
 اهلل رسول أصحاب ففرح، ةونجد جرأة منو يذكر كان قد رجل أدركو (5)الوبرة بحرة كان
 اهلل لرسول قال ،أدركو فمما، رأوه حين  :لو قال، معك وأصيب، ألتبعك جئت 

، «بمشرك أستعين فمن، فارجع»: قال، ال: قال «؟ورسولو باهلل تؤمن»:  اهلل رسول
 لو فقال، مرة أول قال كما لو فقال، الرجل أدركو بالشجرة كنا إذا حتى مضى ثم: قالت
 فأدركو رجع ثم: قال، «بمشرك أستعين فمن، فارجع»: قال، مرة أول قال كما:  النبي

 اهلل رسول لو فقال، نعم: قال «؟ ورسولو باهلل تؤمن»: مرة أول قال كما لو فقال، بالبيداء
 :«(6)«فانطمق  

، لعبد اهلل بن عبد اهلل بن أبي عندما وقف عمى باب المدينة واستل سيفو: الثاني
تجوز حتى يأذن لك رسول  قال واهلل ال؟ مالك ويمك: فقال، وراءك: وه قال لوأبفمما جاء 

 ،اهلل

                                                           

 .ٔ٘( المائدة: ٔ)
 .ٗ٘( المائدة: ٕ)
 .ٗٚ( سبق ترجمتو صٖ)
 ٙ٘ٔ/ٗ، ٘ٓٙٔ( سنن الترمذي، باب ما جاء في كراىية المقام بين أظير المشركين، رقمٗ)
غرب المدينة وتسمى األولى واقم، شرق المدينة وىما حرتان، الشرقية شرق المدينة، والغربية في  ( ىي منطقة:٘)

والثانية حرة الوبرة. وتنعطف الشرقية والغربية من جية الشمال والجنوب، مما يجعل المدينة بين حرات أربع. 
 بيروت -دمشق -المعالم األثيرة في السنة والسيرة  محمد بن محمد حسن ُشرَّاب  دار القمم، الدار الشامية 

   .ىـ ٔٔٗٔ ،ٔ/ط
 .ٜٗٗٔ/ٖ، ٚٔٛٔباب كراىية االستعانة بكافر، رقم  الجياد والسير، تابك سمم، ( صحيح مٙ)



- 628 - 
 

 .(1)..  فأجاز ول اهلل سفأذن لو ر   رسول اهلل  إلىفشكاه  

 وما أخذ ما إليو يرفع أن أمره  عمر أن" :  (2)موسى أبي في حديث  :الثالث
 عمر فعجب، ذلك إليو يرفع، نصراني كاتب موسى ألبي وكان، واحد أديم في أعطى
 ،فادعو الشام من جاء وكان، المسجد في كتابا لنا إن :وقال ،لحافظ ىذا إن: وقال 

، ؟ىو أجنب : عمر فقال، المسجد يدخل أن يستطيع ال إنو: موسى أبو: قال، فميقرأ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   وقرأ: وقال، فخذي وضرب، فانتيرني: قال نصراني بل، ال: قال

پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     پ  پ  پ  

 أىل وجدت في أما: قال ،يكتب كان إنما، توليتو ما واهلل: موسى أبو قال، چڤ
 بعد تعزىم وال، اهلل خونيم إذ تأمنيم وال، اهلل أقصاىم إذ تدنيم ال؟ لك يكتب من سالماإل
الحاكم أن من ن يدرك القائد وفي عصرنا الحاضر ينبغى أ .(3)"فأخرجو، اهلل أذليم إذ

، وأن يعامميم بالحسنى، أن ليم أن يبرىم ويقسط الييم، بيننا وبينيم عقد ذمة لم ينقضوه
ماال  عطاؤىموأن يجمع مع ذلك إ، عميو ذلك كمو والقائد، وأن يجادليم بالتي ىي أحسن

 ،غدروا أو أخطأواإذا أنيم ال يفوتون بحيث يعرفون ، مع الحذر واليقظة، معو حجة ليم
 شيء آخر، وىو الذي ينبغي أال يعطوه..   والوالء ، وىذا كمو شيء

 
  

                                                           

 .ٖٖٚ/ٗبن كثير القرآن العظيم ال( تفسير ٔ)
ىو من ولد األشعر بن أدد بن موسى،  ( عبد اهلل بن قيس بن سميم بن حضار بن حرب بن عامر األشعري،أبوٕ)

حمير بن سبأ، وأمو ظبية بنت وىب بن عك.   أن أبا  زيد بن كيالن، وقيل: ىو من ولد األشعر بن سبأ أخي
موسى قدم مكة، فحالف سعيد بن العاص بن أمية أبا أحيحة، وكان قدومو مع إخوتو في جماعة من 

:واله رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مخاليف اليمن: زبيد وذواتيا  ن، ثم أسمم وىاجر إلى أرض الحبشةاألشعريي
 البصرة في حين عزل المغيرة عنيا إلى صدر من حالفة عثمان، فعزلو عثمان عنيا، إلى الساحل، وواله عمر

 .ٜٓٛ/ٖمات بالكوفة في داره بيا. وقيل: إنو مات بمكة سنة أربع وأربعين. االستيعاب في معرفة األصحاب 
 ٕٙٔ/ٓٔ ٜٕٓٗٓقم ( السنن الكبرى لمبييقي، باب الينبغى لمقاضي وال لموالي أن يتخذ كاتبا ذميا واليفضمو  ر ٖ)
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     ثالثالمطمب ال

 في القائد والمة تحقيق السمو الروحي

 :ويتحقق ىذا عن طريق اآلتي
ائد الحاكم الخميفة أو البد أن يحافظ  الق :وأمر المة بيا، ا  إمامقامو الصموات إ -ٔ

فبيا يستحق ، ميما كانت مشاغمو، كانيا وشروطيا وخشوعياالصالة بأر  الرئيس عمى
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  چ: قال تعالى ،والتمكين والء األمة

چوئ    ۇئ  ۇئ
واألولى بالخميفة والرئيس وكل ذي سمطان أن يصمي بالناس ، (1)

ة إمام وكذلك، أصل بنفسيا الصالة ألن والية؛ فيو أحق بيا إال أن يأذن لغيره، اإمام
أن يحيي فقو الصالة في ، عمى القائد الحاكم وينبغي .(2)عيادفي الجمع واألالصموات 

ة في الصالة مامولو أن يقمد عمى اإل، اقيتيامو عمييا في و األمة والحسبة بمتابعة العامة 
وقد ، سميم المفظ فقيياً  قارئاً  عادالً  أن يكون رجالً : وىي، صاحب الصفات المعتبرة شرعا

فقال  ،ة الصالة في مرضو الذي توفي فيو إمامبكر في  باأ ف النبي استخم
ا لديننا أفال نرضاه إمام من رضيو النبي  م أبي بكر يفي تقد: الصحابة 

، مون الناس في الصالةكانوا يأ لصالة نجد أن الخمفاء  الراشدين وألىمية ا .(3)؟لدنيانا
فاستشيد ، الفجر وىو في صالة ،المجوسيلؤلؤة  أبوطعنو  فسيدنا عمر بن الخطاب 

وسيدنا ، يقرأوىو عمى مصحفو  يستشيد وىكذا سيدنا عثمان ، (4)بعدىا بثالثة أيام
وفييم تحقق قول اهلل  ،(5)ينادي الصالة يرحمكم اهلل وىو خارج لصالة الفجر عمي 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڌ  ڌچ: تعالى

                                                           

     . ٘٘( المائدة: ٔ)
( التراتيب اإلدارية والعماالت عمى عيد تأسيس المدينة اإلسالمية، لمحمد بن عبد الحي اإلدريسي، تحقيق: عبد ٕ)

 .ٚٔٔ، ص: ٕبيروت، ط/ –اهلل الخالدي، دار األرقم 
ق عبد العظيم الذيب، مكتبة إمام الحرمين، ( غياث األمم في التياث الظمم، لعبد الجويني إمام الحرمين، تحقيٖ)

 .ٖٗه، ص: ٔٓٗٔ، ٕط/
( األحكام السمطانية، ألبي الحسن عمي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشيير بالماوردي، دار ٗ)

  .ٕٙٔالقاىرة ، ص:  –الحديث 
 .ٕٕٔ، ٓٚٔ، ٖٓٔ/ٚالبداية والنياية البن كثير  :( ينظر٘)
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چک  کگ   گ  گ  گ
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ : ل اهللوقو  ،(1)

ھ   ھ  ھ  ے  ے    ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ

چۓ
ڍ  ڌ  ڇ  ڇ  ڍ چ  چ  ڇ  ڇچ وىم محل وعد اهلل ، (2)

چکڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ 
فعمى القائد ولي ، (3)

 ولن يكون، صالح دين الخمق الذي متى فاتيم خسروا خسرنا مبيناإاألمر أن يسيم في 
ىذا إال من خالل القدوة الحسنة التي تتجسد في ولي األمر الذي متى صمح تصمح 

ذا عظموا شعائر اهلل، والناس تبع لمموكيم كما يقال، مةاأل وكان ، عظمت عند العامة، وا 
 .ليا مكانتيا في نفوس الرعية

كما ، ومن يسمع ليم، القائد وجمساؤه إلىقرب الناس وىم أ :البطانة الصالحة -2
چہڻ  ۀ   ۀ  ہ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  چ: ال تعالىق

(4) ،
چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃچ: أيضاوقال 

 بي سعيدففي حديث أ، (5)
ما بعث اهلل من نبي وال استخمف من خميفة إال كانت »: قال أن رسول اهلل  الخدري

والمعصوم ، وتحضو عميووبطانة تأمره بالشر ، وتحضو عميو لو بطانة تأمره بالمعروف
بحيث يكون ، والدين، العقل الكامل والتجربة، ومن أوصاف البطانة، (6)«من عصم اهلل

أن يعم الصالح  إلى، وبصالحيم تصمح جميع البطانات، ومعونتيم عميو، مرىم بالخيرأ
منيا مسارقة طباعيم عمى تدريج ، كما أن مفاسد البطانة السيئة كبيرة، جميع الرعية

طباعيم  إلىاستحكام فساد طبع القائد بتحولو  حتى يكون، غير مشعور بو انتقالو خفي 
واتخاذ  ،(7)حتى يزيميا عن فضميا، فالنفس تفسد بمعاشرة السخيف الخسيس، الغالبة عميو

                                                           

 .ٔٗ( الحج: ٔ)
 ٛٔ.( التوبة: ٕ)
 .ٙٓٔ، ٘ٓٔ( األنبياء: ٖ)
 ٘ٔ( لقمان: ٗ)
 .ٜٕ( النجم: ٘)
 . ٚٚ/ٜ، ٜٛٔٚ :ىل مشورتو، رقمأاإلمام و باب بطانة  االمارة، تاب:ك ( صحيح البخاري،ٙ)
( بدائع السمك في طبائع الممك، لمحمد بن عمي بن محمد األصبحي األندلسي، أبو عبد اهلل، شمس الدين ٚ)

 .ٖٓ٘العراق، ص:  –ن األزرق، تحقق: عمي سامي النشار، الناشر: وزارة اإلعالم الغرناطي اب
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يتخير البطانة من خيار وعميو أن ، بطانة الخير واجب لما يراد بيم في حفظ الممك
يحضرون ، حاب الرأي السديد بمختمف التخصصاتصوأ، مراءوالقضاة واألالعمماء 

فيكونون عونا لو عمى ، عباده أمورمجمسو ويالزمونو في التدبير لجميع ما قمده اهلل من 
 :ذلكل يأتي تبعاو . الخير ناصحين لو في كل حال

ۈئ  چ: لو األمر الذين أوجب اهلل طاعتيم بقولوأو ألنيم ىم  :مجالسة العمماء -أ

چی   ی  ی ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ 
، لو األمر صنفينأو فميذا كان ، (1)

فالمموك حكام عمى ، فإذا صمحوا صمح الناس واذا فسدوا فسد الناس، مراءالعمماء واأل
 إلىفيي طريق ، من ىنا تظير أىمية مجالستيم. و(2)الناس والعمماء حكام عمى المموك

كميا ظممة إال مجالسة  ياالدن " :ن البصريسقال الح، نبياءفيم ورثة األ، رضوان اهلل
فإنما ، ولمن ىو دونك، اصبر ننفسك لمن فوقك في العمم ": وقال لقمان البنو العمماء"

العمم  إلىوالتشوق . "واقتبس من عمميم في رفق ، يمحق بالعمماء من صبر ليم والزميم
أن ومن المعيب . (3)ليياإحوج السمطان أوبعد عن البييمية وما ، نسانيةإواستماعو قوة 

عندىا تكون الغمبة لألىواء ، يستبدل الحكام العمماء وأىل الرأي بالسفياء في مجالسيم
 .بالرعية بالقيادة ويضر وىذا ما يضر

وا غيرىم نعما شارك ألنيم ؛ ليس أجدر من الحكام بالشكر :الشكر هلل تعالى -ب
ۈئ  ۈئ     ۆئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئچ: قال تعالى ،كثير من عباد اهلل وىم معبر النعم إلى

چېئ
ألن ؛ فيتأكد طمب الشكر منيم، عطوا مزيد قدرة، ثم أن الحكام واألمراء قد أُ (4)

فإذا أنعم اهلل عمى عبده بنعمة فصرفيا ، ألن حقيقة الشكر تصريف النعمة في الطاعة
ن صرفيا في معصيتو،، فقد شكرىا، في طاعتو  إشارة شكرا داود آل اعمموا، فقد كفرىا وا 

نما فييا مستغرقة نفسو اإلنسان يجعل أن ينبغي ال حالية األشياء هىذ أن ذكرنا ما إلى  وا 

                                                           

 .ٜ٘( النساء: ٔ)
( إعالم الموقعين عن رب العالمين، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: ٕ)

 .ٜ/ٔم، ٜٜٔٔ -ىـ ٔٔٗٔ، ٔييروت، ط/ –محمد عبد السالم إبراىيم،  دار الكتب العممية 
 .ٜٗ/ٔجامع بيان العمم وفضمو البن عبد البر  :( ينظرٖ)
 .ٖٔ( سبأ: ٗ)
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 إلى إشارة وفيو، شكرا يكون الذي الصالح العمل ىو منو يكثر أن ينبغي الذي الواجب
 َكْيفَ : قال  وروي أن داود  بيا االشتغال وقمة، األشياء ىذه إلى االلتفات عدم

 الشُّْكرَ  َأنَّ  َعَرْفتَ  َقدْ  ِإذْ  َوَشَكْرَتِني َعَرْفَتِني َقدْ  اآْلنَ : َقالَ ! ِمْنكَ  ةٌ ِنْعمَ  َوالشُّْكرُ  َرب   َيا َأْشُكُركَ 
 المَّوُ  َفَقالَ  َداُودُ  َفَتَنفََّس  َتَنفَّْس  َداُودُ  َيا َقالَ  َعَميَّ  ِنَعِمكَ  َأْخَفى َفَأِرِني َرب   َيا َقالَ  ِنْعَمةٌ  ِمن ي
 َأنَّ  َعْنَيا َتَعاَلى المَّوُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ و عن ، َوالنََّيار المَّْيلَ  ْعَمةَ الن   َىِذهِ  ُيْحِصي َمنْ  َتَعاَلى
: َعْنَيا المَّوُ  َرِضيَ  َعاِئَشةُ  َلوُ  َفَقاَلتْ ، َقَدَماهُ   َتَفطَّرَ  َحتَّى المَّْيلِ  ِمنَ  َيُقومُ  َكانَ    المَّوِ  َرُسولَ 
رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّمَ  امَ  َلكَ  المَّوُ  َغَفرَ  َوَقدْ  َىَذا َأَتْصَنعُ   َعْبًدا َأُكونُ  َأَفاَل »: َفَقالَ ؟ َتَأخَّ
 َواْلُكْفَرانُ ، َطاَعِتوِ  ِفي َواْسِتْعَماُلَيا ِلْمُمْنِعمِ  ِبالن ْعَمةِ  ااِلْعِتَرافُ  َحِقيَقُتوُ  الشُّْكرَ  َوَأنَّ  (1)«َشُكوًرا

 َأَقلُّ  َوالطَّاَعةُ ، الشَّر   ِمنَ  َأَقلُّ  اْلَخْيرَ  أِلَنَّ  ؛َذِلكَ  َيْفَعلُ  نْ مَ  َوَقِميلٌ . اْلَمْعِصَيةِ  ِفي اْسِتْعَماُلَيا
فمن أراد المزيد ، والشكر صيد لمنعمة المفقودة وقيد لمنعمة الموجودة ،(2)اْلَمْعِصَيةِ  ِمنَ 

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  چ: قال تعالى، فعميو بالشكر

چڃ   ڃ  ڃ
ٿ  ٿ  چ: قال تعالى ،د عرضيا لمزوالومن لم يشكر النعم فق، (3)

 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤٿ   

چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  
والشكر يكون بالقمب والمسان  (4)

 .وسائر الجوارح
 :قال الشاعر
َباا والضمير ِلَساِني،و  َيِدي،...  َثالثةً  َمن ي النَّعَماءُ  ُكمُ أفاَدت        (5)لُمَحجَّ

عمال العبادة شكر من صالة وصيام فعمى القادة الحذر من مغبة كفران أوقيل كل 
 .شكرىا لتدوم ليم ولشعوبيم  وعدم النعم

                                                           

 .ٖٕٚٔ/ٗ، ٕٕٓٛ :باب اكثار االعمال واالجتياد فييا، رقم الفضائل، تاب:ك ( صحيح مسممٔ)
 .ٕٙٚ/ٗٔ( أحكام القرآن لمقرطبي ٕ)
 .ٚ( ابراىيم: ٖ)
 .ٕٔٔ( النحل: ٗ)
 ( البيت مجيول القائل.٘)
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 لمطمب الولا
 مورلخالق الالئقة بوالة اال

الخمق وبو  مدح اهلل  إلىوىو خمق محمود في القائد ويحببو : الرفق والمين -ٔ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ     چ، فقال: نبيو

چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
 اعمم ،(1)

ڍ   ڌ  ڌ  چ: تعالى قال ،القوم مع خمقو حسن عن عبارة القوم مع  لينو أن

چڎ  ڎ   ڈ
ۓ   ﮲    ھ  ھ  ے  ے  ۓچ : وقال ، (2)

چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸  ﮹ 
جاء ىذا في وصف ، وقد (3)

، بالمؤمنين رؤوفا رحيما قريبا وجعمو والغمظة الفظاظة من طيره واهلل :أي ،سيد القادة 
 وال األسواق في صخوب وال غميظ وال بفظ ليس التوراة في  محمد نعت أن لنا وذكر
 المتمثمة اإلليية الرحمة حقيقة حين نجد في. (4)ويصفح يعفو ولكن مثميا بالسيئة يجزي
 عمييا تتجمع ألن ؛المعدة، المينة اليينة الرحيمة ةالخير  وطبيعتو  النبي أخالق في

، فقد جاء في حديث أم األمراء أخالقلزم وىذا من أ .(5).. النفوس حوليا وتتألف القموب
ي من أمر أمتي لالميم من و »: نو قالأ عن النبي عنيا  رضي اهللالمؤمنين عائشة 

، (6)«فرفق بيم فارفق بو ولي من أمر أمتي شيئا ومن، شيئا فشق عمييم فاشقق عميو
وقد وعد المتخمق بو أن ، وىو من ثمرات حسن الخمق، والمين قريب من معنى الرفق

خبركم بمن أأال »:  قال رسول اهلل: قال فعن ابن مسعود ، يحرمو اهلل عمى النار
قريب من ، تحرم عمى كل ىين لين سيل، النار تحرم عميو أو بمن، يحرم عمى النار

                                                           

 .ٜ٘ٔعمران: ( آل ٔ)
 .ٕ٘ٔ( الشعراء: ٕ)
 .ٕٛٔ( التوبة: ٖ)
 . ٖٛ٘/ٕلسيوطي ا لإلمام( الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٗ)
 .ٓٓ٘/ٔ سيد قطب ( في ظالل القران٘)
 .ٛ٘ٗٔ/ٖ، ٕٛٛٔ :العادل، رقم ، باب فضيمة اإلماممارةاإل تاب:ك ( صحيح مسممٙ)
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 فيو ،الحطمة الرعاة شر»:  قولويث في ىذا المعنى كثيرة منيا حادواأل ،(1)«الناس
والمقصود أن الراعي الظموم  ،(2)«جميعا فيمكوا وعمالو نفسو أرتع وأمير، وحده اليالك

وتظير ، القائد الحاكم المسمم أخالقفالرفق خمق من ، لمماشية ييشم بعضيا ببعض
 :ية الرفق لمقائد بأمرينأىم

 إن ىذا األمر ال" سيدنا عمر كما قال، يل صالحيتو الستحقاق الممكنو دلأ -أ
 .(3)"والقوي من غير عنف، إال المين في غير ضعف يصمح لو 

 .بسبب لينو ورحمتو أنو يكون أىال لجمع القموب حولو -ب
 :في مواضع ويتأكد عمى القائد التثبت :التثبت والتأني -ٕ

يقع  في الظمم بسبب  حق القائد واجب حتى الوالتأني ىنا في  ،عند الحكم: األول
ڄ  ڃ  ڃ  چ: قال تعالى، وقد قص اهلل تعالى عمينا قصة داود مع الخصمين ،العجمة

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ             ۓ  ﮲    ڻ  ڻ

﮳     ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﯁               

چ            ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ
والمراد بو ممكان ، (4)

ع الدعوى من طرف واحد فذكرا لو موضو  وكان دخوليم لياًل،، را المحرابوقد تسو جاءا 
قبل سماع ما يرفع دعوى  صدر داود الحكمعندىا أ، وذكر أن صاحبو قيره في المكالمة

                 )" فعمم داود بعدىا  أن اهلل ابتاله وامتحنو بتمك الدعوى .(5)المدعي

                                                           

 .ٖ٘/ٚ، ٖٜٖٛ: سعود، رقمحمد باب مسند عبد الل بن مأاإلمام ( مسند ٔ)
 .ٛٓ٘/ٜ، ٕٗٓٚيمان لمبييقي باب قيام االوزعي مع المنصور، رقمشعب اإل( ٕ)
 .٘األحكام السمطانية لمماوردي ص:  :( ينظرٖ)
 ٕ٘-ٕٔ( ص: ٗ)
 . ٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٗٔ( محاسن التأويل لمقاسمي ٘)
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 والوقوف عمى جميع، حكام قبل التبينجل في إصدار األفعمى القائد عدم التع(،  
 .جوانب القضية

كما يدل ، إذا تبين بطالنو، فيتأنى مخافة الندم، عند نقل ما يوجب المؤاخذة: الثاني
ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ: عميو قولو تعالى

چڤ  ڤ  ڦ  ڦ
(1). 

ألن الرجوع عن الصمت أحسن ؛ بدافال يدع التثبت أ، عند العطاء والمنع: الثالث
رأس : وليذا قالوا، والعطية بعد المنع أفضل من المنع بعد العطية، بعد الكالم من الرجوع

وىذا خمق القادة تأمل تثبت  ،(2)الحمم ومن الزم األناة أحرز النجاة العقل التثبت وقائده
چک  ک ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑچ: في قولو تعالى سميمان

وفي قول ممكة  ،(3)
چيئ    جب  حب ىئ      ی  جئ  حئ    چ : قال تعالى سبأ،

، فاألناة عواقبيا خير (4)
وكم أوقع بين ؟ ماآالوكم خمف ؟ ، وكم أىمك ترك التثبت ناسا، فيي حصن السالمة

بسبب عدم ،؟ وبين األمراء والوزراء، األخوة واألقارب وبين األمراء بعضيم ضد بعض
ىذا الخمق فال تستقيم حياة جماعية وال حكم وال قيادة بدون ، التثبت فيما يحكي المراء

 .. العظيم
، يماناإل أخالق أىمالوفاء بالوعد والعيد من  :الوفاء بالوعد والعيد والصدق -ٖ

حق الناس برعاية العيد والوفاء لترفع أن السمطا ": وقد قيل، مراءاأل أخالق أىموىي من 
: وقال تعالى ،(5)"يمانخصوصا حيث يقترن العيد باإل، منصبو عن رذيمة ما يخل بو

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻچ

چٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ
چژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ : وقال تعالى ،(6)

ويكفي  ،(1)
                                                           

 .ٙ( الحجرات: ٔ)
 .ٖٚص:  ،ٕبيروت، ط/ –المنارة العممية فصول في اإلمرة واألمير لمشيخ سعيد حوى، دار  :( ينظرٕ)
 .ٕٚ( النمل: ٖ)
 .ٖ٘( النمل: ٗ)
 .ٗٛٗ/ٔ( بدائع السمك في طبائع الممك لمحمد االندلسي الغرناطي ابن األزرق ٘)
 ٜٗ( النحل: ٙ)
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جعمو   أن اهلل ويكفي في ذم نقض العيد، المنافقين أخالقفي ذم خمف الوعد أنو من 
 .كما في اآلية السابقة، صدا عن سبيمو
باعتبار  فمن مفاسد الكذب، يتوأىمفمن عرف مفاسد الكذب أدرك : أما الصدق

 :محذوران السمطان
راب البالد خ: وقد قال الحكماء ،إفضاؤه بعدم الوثوق بوعد السمطان ووعيده: األول

 .بطال الوعد والوعيد من المموكوفساد العباد مقرون بإ
وفي القائد ، وىو في حق الناس جميعا مفسدة، نذاره بما يعود بخراب الدولةإ: الثاني
ثالثة ال يكمميم اهلل » قال رسول اهلل : قال  بي ىريرةعن أف .(2)وأكبر الحاكم أشد

وعائل ، وممك كذاب، شيخ زان، ليمأيوم القيامة وال ينظر الييم وال يزكييم وليم عذاب 
غمظ الوعيد لمن فقد ، وكما غمظ الوعيد عمى السمطان والزعيم الكاذب ،(3)«تكبرمس

 أن حدثنا: قال، اهلل عبد بن جابر عنالحديث  فقد جاء في، سمطان الكاذبيصدق ال
 ذاك وما: قال «السفياء إمارة من باهلل أعيذك (4) عجرة بن كعب يا »: قال  اهلل رسول

، بحديثيم فصدقيم، عمييم دخل من بعدي من سيكونون أمراء»: قال؟ اهلل رسول يا
 يدخل لم ومن، وضالح عميَّ  يردوا ولم، منيم ولست، مني فميسوا ظمميم عمى وأعانيم
 وأولئك، منيم وأنا، مني فأولئك، ظمميم عمى يعنيم ولم، بحديثيم يصدقيم ولم، عمييم
 تطفئ والصدقة، جنة والصوم، قربان الصالة، عجرة بن كعب يا. الحوض عمي يردون

 من لحمو نبت من الجنة يدخل ال، عجرة بن كعب يا. النار الماء يطفئ كما الخطيئة
، رقبتو وموبق، نفسو بائع فغاد، غاديان الناس، عجرة بن كعب يا. بو أولى النار، سحت

                                                           

 .ٔ( المائدة: ٔ)
 .ٜٛٗ/ٔ( بدائع السمك في طبائع الممك لالنمسي الغرناطي ٕ)
 . ٕٓٔ/ٔ، ٚٓٔباب غمظ تحريم اسبال االزار، رقم  زينة،المباس وال تاب:ك ( صحيح مسمم ٖ)
( كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن خالد  بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مري بن أراشة ٗ)

وشيد عمرة   البموي. ويقال ابن خالد بن عمرو بن زيد بن ليث بن سواد بن أسمم القضاعي حميف األنصار.
مات بالمدينة   أن يد كعب قطعت في بعض المغازي، ثم سكن الكوفة. ورد يو قصة الفدية.الحديبية، ونزلت ف

سنة إحدى وقيل: اثنتين، وقيل: ثالث وخمسين. ولو خمس، وقيل: سبع وسبعون سنة. اإلصابة في تمييز 
 .( ٛٗٗ/  ٘الصحابة )
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 موروقد جوز بعض العمماء حاالت يجوز لوالة األ ،(1)«رقبتو ومعتق، نفسو مبتاع وغاد
وفي اإلصالح بين الناس ويستخدم الكناية والتورية  ،في الحرب :منيا، الكذب فييا

وىكذا ينبغي أن يحرص  .(2)ية راجحةن اقتضت ذلك مصمحة شرعإ والتعريض ما أمكن
فأن كالمو محسوب عميو عند اهلل وعند ، وفي تصريحاتو، وفي وعوده، القائد في كالمو

 .الناس
وىو مؤىل قوي لمريادة ، بالنسبة لمقائد خالقألوىذا الخمق لمقائد تاج ا :الحمم -ٗ
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ: تعالى لقولو، وىو محبوب هلل ولرسولو، والسيادة

چٹ  ڤ  ڤ  ٹٹ
: لألشج قال أن رسول اهلل  ولحديث ابن عباس، (3)

وقد كان عند العرب ال يستحق ، (4)«إن فيك خصمتين يحبيما اهلل ورسولو الحمم واألناة»
ويتعرى عن ، والمنطق ،والحمم ،والعمم ،العقل :منيا حتى يكون فيو خصال اسم الرياسة
القائد  ىوعم ،(5)وترك المشاورة، ليوى والكذبوا، والحسد، والعجمة، عن الحدة :ستة أشياء

مظاىر الحمم عند القائد ومن ، فيما يرد عميو، وليمزم الحمم الدائم، أن يتجنب الحدة
 :تيآلالحاكم ا
يكون قبولو تشجيع عمى  حيث ال، بعالو كان مصطنقالوا و  ،االعتذارقبول  -أ

 .المكروه
وكمالو في ، نقياد لمغضببحيث يتوقف عن اال، العقل إلىأن يرد غضبو  -ب

حمم وأ ،(6)"المموك تعاقب قدرة وتعفوا تحمما: "وليذا قالوا ؛العكس أن ينقاد الغضب لمعقل
وقدر ، وقدر عمى العقوبة وىو كثير عفوه، وىو كثير صمتو ،الناس من قدر عمى الكالم
 .عمى الحركة وىو كثير وقاره

                                                           

 .ٕ٘ٗ/ٕٕ، ٕٗٛ٘ٔباب مسند جابر بن عبد اهلل، رقم  اإلمام أحمد( مسند ٔ)
 .ٜٛٗ/ٔبدائع السمك في طبائع الممك لالندلسي الغرناطي  :( ينظرٕ)
 .ٖٗٔ( آل عمران: ٖ)
 .ٛٗ/ٔ، ٚٔباب األمر باإليمان باهلل ورسولو رقم  االيمان، تاب:ك ( صحيح مسمم،ٗ)
 .ٕٚص:  ،مير سعيد حوىمرة واألفصول في اإل( ٘)
 .ٕٛ( نفس المرجع السابق ص: ٙ)
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       (ٿٿ) يةثار الحمم كما ذكرت اآلوىو من آ: كظم الغيظ -ج
 :ومن فوائده

 .فإذا فعل القائد ذلك عظمو عدوه وخضع لو، حسنالدفع بالتي ىي أ -ٔ
فقد جاء عن ، وعمى قوة إرادة صاحبو، داللة قير الغضب عمى الشدة النافعة -ٕ

إنما الشديد الذي يممك نفسو ، ليس الشديد بالصرعة»: قال أن النبي  بي ىريرة أ
 .(1)«عند الغضب

قال : قال فعن ابن عمر رضي اهلل عنيما،، جر العظيم لمن تجرع غضبواأل -ٖ
ما من جرعة أعظم جزاء عند اهلل من جرعة غيظ كظميا عبد ابتغاء »: رسول اهلل 

، ن يستعين عمى عالجوفعميو أ، قمب القائد بدواعي الغضب وحتى ال يصدأ، (2)«اهلل
وكل ىذا ثابت ، والوضوء، ذا كان واقفاوالجموس إ، ة باهلل من الشيطان الرجيمباالستعاذ

 . بالسنة النبوية
  

                                                           

 .ٕٛ/ٛ، ٗٔٔٙ :باب الحذر من الغضب رقم داب،اآل تاب:ك ( صحيح البخارئ)
، قال المحقق محمد عبد الباقي اسناده صحيح ورجالو ثقات، ٔٓٗٔ/ٕ، ٜٛٔٗ :رقم، سنن ابن ماجة باب العمم( ٕ)

 التعميق نفس الصفحة. 
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 نيالمطمب الثا
 الميني لمقائد الحاكم عداداإل

فـــــي  وتكـــــون ســـــبباً ، مجموعـــــة مـــــن الصـــــفات التـــــي يتميـــــز بيـــــا القائـــــد الحـــــاكم وىـــــي
 :التالية مورومنيا األ، وقوة تمكينو، نجاحو
، ميالك قبل الوقوع فيياوتوقي ال، قبل نزوليا موروىو النظر في األ: الحزم -1

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  چ: وقد قال تعالى ،(1)تكون عمى أحسن ما موروتدبير األ

چپ  پ  پ
 الحكم وآتيناه) ،واجتياد وحرص بجد أي بقوة الكتاب تعمم يأ (2)

 فيو واالجتياد عميو واإلكباب الخير عمى واإلقبال والعزم والجد والعمم الفيم أي (صبيا
 :ياأىم أمورن فوائد الحزم لمقائد وم، (3)حدث صغير وىو

 .ن تممكوأممك الرعية بو قبل : لو األ
 .فبل فواتيا، ل ظيورىاو انتياز الفرصة أل: الثاني
 .خدعيخدع غيره وال يُ  فيو ال، التحفظ من الخديعة: الثالث
 التي مورويمكن لمقائد التركيز عمى األ .(4)حصول الظفر متى ساعده القدر: الرابع
 :وىي باختصار كالتالي ،حزم إلىتحتاج 
 .فالحزم سوء الظن، مفسدة راجحة إلىإذا كان حسن الظن يؤدي  -أ

 .وىي إغراء السمطان بالتخمص من خواصو، االحتراس من المكايدة -ب
 إلىفال يؤخر عمل اليوم ، الوظائف الوقتيةو عمال الحاضرة المبادرة بإقامة األ -ج

ن، اليوم وغد، زمن تكاسل عن يوم سيتكاسل عن ؛ ألن تأخيره الييا سيجمع لو عمميغد
 من باب أولى.. اليومين

                                                           

 .ٜٛٗ/ٔ( بدائع السمك في طبائع الممك  لالندلسي الغرناطي ٔ)
 ٕٔ( مريم: ٕ)
 .ٜٔٔ/٘بن كثير ا القرآن العظيم ( تفسيرٖ)
 .ٗٗص:  ،مير سعيد حوىفصول في اإلمرة واأل( ٗ)
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حتى يعرف  أمريدخل في  بحيث ال، قبل الدخول فييا مورمعرفة غاية األ -د
 .ىو الحذر المحمود، ألن التوقف قبل فعمو؛ منتياىا
 .فإنو متى استصغره يوشك أن يقع في الكبير، يستصغر شيئا من الخطأ أال -ه
: سوء الطاعة قيل، بالتوعد عميو، لسنة الجنود عن الوقوع في السمطانحبس أ -و

 .يدي بالمجاىرةتحريك األ ثم في، لسنةيظير في األعين ثم في األ
من وقوع  بميت البمدان فإنو أضر ما، دي من البعض عمى البعضمنع التع -ز
 ،عن السببفعمى القائد أن يسأل  ،(1)بعض اوة وافتراق أىمو وتحزب بعضيم عمىالعد

بمعالجة  مورليتسنى لو معالجة األ، كما يسأل الطبيب الحاذق عن أسباب المرض
ڃ  چ  چ: قال تعالى ،عام عنده الحزم كمبدأ يأتيثم  ،ذو القرنين كما فعل ، سبابياأ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  

چک  ک   گ  گ  گ
ن معظم المشاكل والنكبات أل؛ ىذا إلىائد الحاكم فما أحوج الق ،(2)

ن تشب عمى الطوق وتصبح مت أىمأُ ثم ما تمبث إذا  ،ىا صغيرةأمر أول  عمى األمم تبدأ
 .ىا بسيط بشيء من الحزم تعالجأمر وكان ، معضمة يصعب حميا

والتغافل ، وىو دليل عمى فضل العقل ،فطنة الزائدةلدىاء الوا: الدىاء والتغافل -2
ليو القرآن بقولو إشار أ فقد ،ما الدىاءأ، عدم االستقصاء في حق الناس مع المعرفة ىو

چەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ې  ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ چ: تعالى
والدىاء  ،(3)

بو في قولو  فقد مدح اهلل نبيو  ،وأما التغافل، كما مر سابقا في تصرف يوسف 
ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڦ  ڦ    چ : تعالى

چڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک 
لن  " وقد قال سيدنا عمر ،(4)

                                                           

 .ٙٗص:  ،مير سعيد حوى رحمو اهللمرة واألفصول في اإل :( ينظرٔ)
 .ٛٛ-ٚٛ( الكيف: ٕ)
 .ٕٗ( النمل: ٖ)
 .ٖ( التحريم: ٗ)
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 طمع الناس منو عمى عورة واليُ  ال، الناس إال امرؤ حصيف العقدة بعيد الغور أمريقيم 
 :لشاعرومنو قول ا، (2)الشرف التغافل: وقالت العرب، (1)"يخاف في اهلل لومة الئم

 (3)ولكن سيد قومو المتغابي. . .  في قومو ليس الغبي بسيدٍ 

 العميو أ فبمقابل ذكائو وفطنتو، يتأكد عمى القائد الحاكم األخذ بيذا الخمق ىنا ومن
وعميو ، بو شرعا أمورا ما حتى يحصل الرفق المئيستقصي ويتتبع العثرات بل يتغافل شي

بل ، وال يكمف الناس فوق طاقتيم، ر الفساددرجة انتشا إلىيتغافل  فال ،ن يتوسطأ
 .أو تفريط التوسط دون إفراطٍ 

فالمداراة  وىي غير المداىنة، وىي التمطف لمناس بغية تقريبيم لمحق: المداراة -ٖ
والمداىن ، منو الحق رجوالمداري يتمطف بصاحبو حتى يستخ، سنة والمداىنة معصية

رضي اهلل  عائشة أن حديثالوفي  ،(4)هره عمى الباطل أو يتركو عمى ىوايتمطف ليق
 بئس أو - العشيرة ابن فبئس، لو ائذنوا»: فقال ،رجل  عمى النبي استأذن أنو، عنيا
 ثم، قمت ما قمت، اهلل رسول يا: لو فقمت، الكالم لو أالن دخل فمما« - العشيرة أخو
 أو - تركو من اهلل عند منزلة الناس شر إن، عائشة أي»: فقال؟ القول في لو ألنت
مداراة مطموبة من القادة أكثر من غيرىم لكثرة من لوا ،(5)«فحشو اتقاء - الناس ودعو

وىذا خمق عظيم ، بيم والخروج عمييم الثقةالذي يترتب عمى عدم  رولمضر ، يخالطيم
 .بينيا ىذا الزمانالخمط كثر أفما ، كثر الناس فيو يخمطون بين المداراة والمداىنةأ

القائد بغية  إلىوىي نقل كل ما ىو مكروه  :سعاية والنميمةعدم قبول ال -ٗ
ۈ  چ: قال تعالىمن االستماع الييا،  وقد حذر اهلل نبيو ، اإلفساد بينو وبين خاصتو

چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېٴۇ  
 أن بمغو أنو، حذيفة  وفي الحديث عن، (6)

                                                           

 .ٜٔ( األحكام السمطانية لمماوردي ص: ٔ)
 .ٜٓ٘/ٔلسي الغرناطي د( بدائع السمك في طبائع الممك  لالنٕ)
 .ٚٛ/ٔ، ٗيوان أبي تمام، ألبي تمام، شرح: الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبده عزام، دار المعارف، ط/( دٖ)
 .ٚٔ/ٕ( نفس المصدر السبق ٗ)
 ٖٔ/ٛ، ٖٔٔٙباب المداراة مع الناس، رقم  داب،اآل تاب:ك ( صحيح البخاري٘)
 ٔٔ، ٓٔ( القمم: ٙ)
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، (1)«نمام الجنة خليد ال»: يقول  اهلل رسول سمعت: حذيفة فقالالمسالة،  ينم رجال
 :تيومفاسد النميمة كثيرة منيا اآل

 بو يبمغ (2)،غنم بن الرحمن عبد ففي الحديث عنإفساد المحبة بين الناس، : لىو األ
، بالنميمة المشاؤون اهلل عباد وشرار، اهلل ذكر، اُرءو  إذا الذين اهلل عباد خيار»  النبي

 .(3)«العنت البرآء الباغون، األحبة بين المفرقون

، رىا في حق القائد الحاكم كثيرةومضا ،حصول المضرة بيا في أقرب وقت: الثانية
، قد تكون سبب خراب الدولة وأيضا، ليو في النفس فما دونياإبو  منيا  أذية من سعى

 وىنا البد أن يفرق القائد بين األحوال التي .(4)ستارسفك الدماء وىتك األ إلىإذا أدت 
 والتأكد من، يتم لو إال بعمم دقيق وتحقق وتبين وتثبت وىذا ال، تقبل السعاية وغيرىا

ال فأدب القائد الحاكم ىنا الت، نقل إن كان الناقل عدال وعاقال صحة ما غافل في وا 
، يتعمق بأمنو وأمن أمتو والبأس أن يغمب الحذر في كل ما الظاىر والحذر في الباطن

يؤخذ الناس  باب أولى وأحرى حتى ال من وىذا في الدول التي تعتمد عمى المخابرات
 .. بالظن دون تثبت

 إلىزمة قد تتنوع وتختمف من زمان واأل :القدرة عمى حل الزمات ومواجيتيا -٘
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  چ: كما قال تعالى ،نوع من البالء، وقد تكون آخر

چڤ   ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ
قوية  اقتصاديةواجو أزمة  ويوسف  (5)

يأتي في واستطاع حميا كما س أزمة اجتماعية وذو القرنين واجو، ل السابقكما في الفص
فبعد توليو ، واجو أزمة المرتدين ومانعي الزكاة بكربو وسيدنا أ، خيرالمبحث األ

خرى بمنع وقد قامت قبائل أ، عدد من القبائل العربية سالمارتدت عن اإل، الخالفة 
زمات ل ىذه األوقد واجو الخميفة األو ،  اهلل الزكاة بحجة أنيم كانوا يدفعونيا لرسول

                                                           

 ٔٓٔ/ٔ، ٘ٓٔظ تحريم النميمة، رقم باب غم يمان،اإل تاب:ك ( صحيح مسممٔ)
فعدوا سماع عبد الرحمن  من اليمن في السفينة. ( عبد الرحمن بن غنم االشعري كان ممن قدم عمى رسول اهلل ٕ)

 .ٜٕٗ/ٗالبن حجر  الصحابةبن غنم األشعري الذي تفقو بو أىل دمشق. اإلصابة في تميز 
 .ٕٔ٘/ٜٕ، ٜٜٛٚٔغنم االشعري، رقم ، باب مسند عبد الرحمن بن اإلمام أحمد( مسند ٖ)
 .ٙٙمير سعيد حوى ص: فصول في اإلمرة واأل( ٗ)
 ٘٘ٔ( البقرة: ٘)
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وقال كممتو ، وأرسل الجيوش التي قضت عمى المرتدين، بكل  قوة وعزم وشدة المتالحقة
 .(1)"لقاتمتيم عميو  اهللفعونو لرسول عقال بعير كانوا يد واهلل لو منعوني : "المشيورة

، التي قامت ضد المرتدينلمحروب  نتيجةً : أزمة جمع وتدوين القرآن الكريم أيضاو 
قد ، حقيقية ل ذلك أزمةً وشكَّ ، حفظة كتاب اهلل فقد استشيد عدد كبير من ،ومانعي الزكاة

، لجنة فييم زيد بن ثابت فبادر سيدنا عثمان بتشكيل، ضياع بعض القرآن إلىدي تؤ 
 .(2) .. بالشروط المعروفة، صدور الرجال ومن الرقاع من فجمعو

 
  

                                                           

 .ٖٙم، ص:  ٜٜٙٔبيروت، –( تأريخ الخمفاء، لألمام لجالل الدين السيوطي، دار التراث العربي ٔ)
 .ٕٚ( تأريخ الخمفاء لمسيوطي ص: ٕ)
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 المطمب الثالث
 والخميفة مامالواجبة في اإلالشروط الشرعية  في

تقتضي أن ة مامألن وظيفة اإل؛ اً ليس كل شخص يصمح أن يكون خميفة أو رئيس
 :عمى صفات معينة منيا ما ذكره الفقياء في الشروط التالية يكون شاغميا حائزاً 

، فميمتو إقامة الدين، ن وظيفتو تقتضي ىذاأل؛ أن يكون مسمماً : سالماإل -ٔ
كما في ، مي أمر المسممين غير مسمميحرم أن ي سالموكذلك اإل، سياسة الدولة بالدينو 

ې   ې  ې  ى  ى  ائ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې چ : قولو تعالى

چوئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئائ  ەئ  ەئ 
: وقال تعالى، (1)

چگ  گ   گ  گ  کچ
(2). 

 ألن المرأة بطبيعتيا ال؛ كون ذكراً أو الخميفة أن ي ماميشترط في اإل :الذكورة -ٕ
والعمل المستمر وقيادة ، تقتضيو ىذه الوظيفة من المتاعب وما تصمح لرئاسة الدولة

  اهلل رسول بمغ لما: قال، (3)بكرة أبي عنفقد جاء في الحديث ، موروتدبير األالجيوش 
 .(4)«امرأة مأمرى ولوا قوم يفمح لن»: قال، كسرى بنت عمييم ممكوا قد، فارس أىل أن

 فالصغير والمجنون والمعتوه ال، عاقالً  بالغاً  بمعنى أن يكون مكمفاً  :التكميف -ٖ
والية ليم عمى  وىؤالء ال ،ألن الرئاسة والية عمى الغير؛ يصمحون لرئاسة الدولة

 أولى أنيم ال يصمحون لموالية عمى غيرىم. فمن بابٍ   (5)نفسيمأ

                                                           

 .ٕٛ( آل عمران: ٔ)
 .ٔٚ( التوبة: ٕ)
أنو قال: أنا مولى رسول اهلل صمى اهلل   ، وأخرج أبو أحمد،ويقال ابن مسروح  رة ىو نفيع بن الحارث:بو بكأ( ٖ)

عميو وآلو وسمم، فإن  ابى الناس إال أن ينسبوني فأنا نفيع بن مسروح، وقيل اسمو مسروح.. مشيور بكنيتو، 
تدلى إلى النبي صمى اهلل عميو وآلو وكان من فضالء الصحابة، وسكن البصرة، وأنجب أوالدا ليم شيرة. وكان 

 ٜٖٙ/ ٙوسمم من حصن الطائف ببكرة فاشتير بأبي بكرة. اإلصابة في تمييز الصحابة  البن حجر 
 .ٛ/ٙ، ٕ٘ٗٗ :رقم ،الى كسرى وقيصر باب كتاب النبي المغازي تاب:ك ( صحيح البخاري،ٗ)
 ٖ٘ٔم، ص: ٜٜٚٔه ٛٔٗٔ، ٜبيروت، ط/ -رسالة( اإلسالم وأوضاعنا السياسية، لعبد القادر عودة، مؤسسة ال٘)
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يجب أن يعممو  وأول ما، رئيس أن يكون عالماً رط في الخميفة أو التيش :العمم -ٗ
والبعض ، ويوجو سياسة الدولة في حدودىا، ألنو يقوم عمى تنفيذىا ؛سالمحكام اإلىو أ
يكفي ىذا  وال ،(1)أن يكون مقمداً خر يجيز والبعض اآلن يكون مجتيدا أنو البد أيرى 

 .ممما بأطراف من عموم عصره، ثقافة عالية البد أن يكون مثقفاً  فحسب بل
شرف عمى كل المناصب التي ي اً ألنو يتولى منصب؛ أن يكون عدالً  :العدل -٘

والعدالة عند الفقياء ىي التحمي ، لىو ألباب ا فكان في حقو من، يشترط فييا العدالة
وأن ، يخل بالمروءة المعاصي والرذائل وعن كل ماوالتخمي عن ، بالفرائض والفضائل

 .(2)اال تكمفً  تكون ممكة

عمى  قادراً ، ا عمى قيادة الناس وتوجيييمقادرً  كفؤاً أن يكون بمعنى  :الكفاية -ٙ
ہ  چ: قال تعالى، (3).. بو فقد قام بما أمر ،فمن قام بالقسط، دارة والسياسةمعاناة اإل

چھ        ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    
(4). 

عضاء من النقص مة الحواس واأللخميفة والرئيس سالويشترط في ا :السالمة -ٚ
وحجتيم أن عدم السالمة يقمل من ، طرافلصمم والخرس وتجديع األوالعطمة كالعمى وا
قال  ،ن ىذه المسألة، وقد راعى القرآ(5)تيان بو عمى وجو التمامأو اإل، الكفاية في العمل

ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲   ﮳  ﮴  چ : تعالى

چ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  ﮺
ضرر إن كان في الخميفة عيب  ويرى البعض أنو ال، (6)

ٻ  ٻ  چ: واهلل تعالى يقول، دخل ليذه العيوب في قيام الخالفة ألنو ال؛ مادام يعقل

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

                                                           

    ٙٙٔ/ٗ مؤسسة الحمبي ،كريم بن أبى بكر أحمد الشيرستانيالفتح محمد بن عبد البي أل، الممل والنحل :( ينظرٔ)
 .ٖٛٔمقدمة ابن خمدون ص:  :، وينظرٚٙٔ/ٗ( المرجع السابق ٕ)
 .٘-ٗردي ص: حكام السمطانية لمماو األ :وينظر ٖٛٔ( مقدمة ابن خمدون ص: ٖ)
  .ٕٙ( القصص: ٗ)
 .ٖٛٔسالم وأوضاعنا السياسية عبد القادر عودة، ص: اإل :( ينظر٘)
 ٕٚٗ( البقرة: ٙ)
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ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ

چڃ
(1). 

فالجميور يشترط أن يكون الخميفة من ، وىو شرط مختمف عميو :شيةالقر  -ٛ
، قريش في األمر ىذا إن» منيا حديث معاوية روي من أحاديث  وحجتيم ما، قريش

، عمر ابن وحديث  (2)«الدين أقاموا ما، وجيو عمى النار في اهلل كبو إال أحد يعادييم ال
 منيم بقي ما قريش في األمر ىذا يزال ال»: قال،  النبي عن، عنيما اهلل رضي
ة في مامالصحابة عمى أن تكون اإل إجماع إلى أيضاويستند الجميور ، (3)«اثنان
 .(4)قريش

نفي اشتراط  إلىذىبوا ، أنو لما ضعف أمر قريش وتالشت عصبيتيم: الرأي الثاني 
ن استعمأاسمعوا و »: قال  النبي أن  نس بحديث أا واستدلو ، القرشية ل طيعوا وا 

لو كان سالم " قول سيدنا عمر إلىكما استندوا  (5)«عميكم عبد حبشي كأن رأسو زبيبة
 أبوأن ادركني أجمي و  "أيضًا: وقولو ، وسالم ليس قرشيا (7)"حيا لوليتو (6)مولى حذيفة

ن خعبيدة حي است  "معاذ ابن جبل استخمفت عبيدة أبوجمي وقد مات أدركني أمفتو وا 
، مارات الصغرىيردون بأن الحديث ورد في اإل، بالقرشية كونوالمتمس، ومعاذ أنصاري

                                                           

 .ٖ٘ٔ( النساء: ٔ)
 .ٖٙ/ٜ، ٜٖٔٚ: رقم ،مراء من قريشباب األ حكام،األ تاب:ك ( صحيح البخاريٕ)
 .ٜٚٔ/ٗ، ٖٓٓ٘:رقم ،( نفس المرجع السابق باب مناقب قريشٖ)
 .ٖٛٔ، ومقدمة ابن خمدون ص: ٘ام السمطانية لمماوردي ص: حكاأل( ٗ)
 .ٕٙ/ٜ، ٕٗٔٚ :مام مالم يكن في معصية، رقمباب السمع والطاعة لإل حكام،األتاب: ك ( صحيح البخاري ٘)
ِو. وىو ( سالم مولى َأِبي حذيفة وىو سالم ْبن عبيد ْبن ربيعة قالو ابن منده، وقيل: سالم ْبن معقل، يكنى أبا َعْبد المَّ ٙ)

مولى َأِبي حذيفة ْبن عتبة ْبن ربيعة ْبن عبد شمس ْبن عبد مناف القرشي العبشمي، كان من أىل فارس من 
إصطخر، وكان من فضالء الصحابة والموالي وكبارىم، وىو معدود في المياجرين، ألنو لما أعتقتو موالتو ثبيتة 

َأُبو حذيفة، فمذلك عد من المياجرين، وىو معدود في بني األنصارية، زوج َأِبي حذيفة، تولى أبا حذيفة، وتبناه 
عبيد من األنصار، لعتق موالتو زوج َأِبي حذيفة لو، وىو معدود في قريش  َفَأَتْت، َيْعِني َسْيَمَة ِبْنَت ُسَيْيٍل، 

ن ي َأُظنُّ النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َفَقاَلْت: ِإنَّ َساِلًما َبَمَغ َما َيْبُمُغ  نَُّو َيْدُخُل َعَمْيَنا، َواِ  الر َجاُل، َوَعَقَل َما َعَقُموا، َواِ 
يِو َتْحُرِمي َعَمْيِو َوَيْذَىُب َما َأنَّ ِفي َنْفِس َأِبي ُحَذْيَفَة ِمْن َذِلَك َشْيًئا، َفَقاَل َلَيا النَِّبيُّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم: " َأْرِضعِ 

 .ٕٖٛ/ٕ سد الغابة أ َأِبي ُحَذْيَفَة ".ِفي َنْفِس 
 .ٜٙٗ/ٛمام الشوكاني خبار لإل( نيل األوطار شرح منتقى األٚ)
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لقوتيا  أيفبيم تجتمع الكممة ، في قريش بقوة عصبيتيم مرويعمل ابن خمدون جعل األ
 .(1)وحقيا زال بزوال قوتيا، وغمبتيا
ة إمامئمة المتمسكين بشرط القرشية أجازوا أن جميور األ إلىت ىنا التنبيو يفو  وال
 مامىذه ىي الشروط التي يجب أن تتوفر في اإل (2)يم عمموا ذلك بالضرورةولكن، المتغمب

من اشتراط شروط أخرى إذا اقتضتيا  يمنع وليس ثمة ما، الرئيس أوالخميفة  أو
درجات  يشترط فيو الحصول عمى أن أو، مثل اشتراط سن معينة، المصمحة العامة

اقتضتو  أو، مةمصمحة األ ذلك الشرط إلىا دعت شرط آخر إذ يأ أو، عممية معينة
 .. ظروف الحياة المتغيرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

                                                           

 .٘ٛٔ-ٗٛٔ( مقدمة ابن خمدون ص: ٔ)
 .٘ٗٔص:  سالم وأوضاعنا السياسية عبد القادر عودةاإل( ٕ)
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 ادلبحث انثانث
  احلاكمت انقيادة يف قرآنيت مناذج عرض

 وفيه ثالثت مطانب

 في كتاب اهلل مواقف من حياة سميمان : لوالمطمب ال           

 ن فوائد لمقائد الحاكم من قصة سميما :المطمب الثاني         
 نموذج ذي القرنين والفوائد في قصتو :المطمب الثالث         
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  لوالمطمب ال 
 في كتاب اهلل مواقف من حياة سميمان 

بن يعقوب بن اسحاق بن  نبي اهلل سميمان بن داود عمييما السالم من سبط ييوذا
ره ثالثة عشر بالممك وورث الممك وعم  ه داودأبو أوصى لو ، براىيم عمييم السالمإ

ومردة ، عم اهلل عميو بنعم منيا أن سخر لو الريح والجننوقد أ، فطنة بوكان صاح، سنة
فمم   توفي، نس والطيرمك جيشا عظيما قوامو من الجن واإلوم وغيرىا، الشياطين
رض وتحقق الناس حتى أكمت األرضة عصاه فخر عمى األنس وال الجن بموتو تعمم اإل
 :وىي كالتالي ،من قصتو بغية االختصار االباحث مواقف وسيذكر ،(1)من موتو
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ: قال تعالى من نعم اهلل عمى سميمان والفيم العمم  -ٔ

چڤ  ڤ  ڤٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ٿٿ   ٿ 
عندما حكم في وأما الفيم ف، (2)

وذلك بأن تكون الغنم لدى صاحب ، غير حكم أبيو داود ، قضية الغنم والزرع
 باالىتماموعمى صاحب الغنم أن يقوم ، يستفيد منيا حتى يعود زرعو كما كان األرض

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  چ: قال تعالى. يعود كما كان بالزرع حتى

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  

چ﮵  ﮶  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴
، بالميل نفشتويقال لمغنم ، (3)

(4)صاحبيا وأنفشيا. راع بال رعت إذا، بالنيار وىممت
 سميمان عمى الخصمان خرج فمما ،

 آخر باب من داود إلى يدخمون وكانوا، الخصوم منو يخرج الذي الباب عمى يجمس وكان
 لعل فقال ،الحرث لصاحب بالغنم قضى: فقاال؟ داود اهلل نبي بينكما قضى بم: فقال
ني وكذا بكذا حكمت إنك اهلل نبي يا: فقال ،أباه فأتى ،معي انصرفا ىذا غير الحكم  وا 
 الحرث صاحب إلى الغنم تدفع أن ينبغي: قال؟ ىو وما: قال. بالجميع أرفق ىو ما رأيت
 عاد فإذا، عميو ليقوم الغنم صاحب إلى الحرث وتدفع، وأصوافيا وسمونيا بألبانيا فينتفع

                                                           

 .باختصار شديد ٖٖٗص:  ( قصص األنبياء البن كثيرٔ)
 .٘ٔ( النمل: ٕ)
 .ٜٚ-ٛٚء: ( األنبياٖ)
   . ٖٚٓ/ٔٔحكام القرآن لمقرطبي الجامع أل( ٗ)
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 إلى مالو يمامن واحد كل رد، المقبمة السنة فيو ، الغنم أصابتو التي حالو إلى الزرع
 (1)سميمان بو قضى بما وقضى. فيمك اهلل يقطع ال بني يا وفقت: داود فقال. صاحبو
:  اهلل رسول قال: قال ىريرة أبي القرآن حديث في المذكورة القصة ىذه من وقريب

، داود إلى فتحاكمتا بنيناإل أحد فأخذ الذئب جاء إذ، ليما ابنان معيما امرأتان بينما»
 فقالت !بينكما أشقو السكين ىاتوا: فقال سميمان فدعاىما فخرجتا، برىمكل بو فقضى

 .(2)«لمصغرى بو فقضى، تشقو ال ابنيا ىو اهلل يرحمك: الصغرى
ڈ       ڌ   ڌ  ڎ  ڎچ: قال تعالى: النظام والتنظيم في جند سميمان -ٕ

چڈ  ژ   ژ  ڑ
ليم عمى آخرىم لئال يتقدم أحد منيم عمى أو أي يكف  (3)

 .(4)كما يفعل المموك اليوم منزلتو
ک  ک      ک  ک  گ  چ: قال تعالى، ال تواضعالم تزده إ نعم اهلل عمى سميمان  -ٖ

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

چ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹
ه اهلل مالم يؤت تار بما آوقد سُ  (5)

حاطتو بمعناه  .(6)أحدا من سماعو لكالم النممة وا 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ: قال تعالى: سميمان يتفقد جنده والطير -ٗ

ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ   وئ  ۇئ  

ٱ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ  حئ   

چپ  پ   ڀ  ڀٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  ٻ  
كان اليدىد يدلو  :قيل (7)

                                                           

 .ٖٖٔ/٘ن العظيم البن كثير آتفسير القر ( ٔ)
 .ٖٕ/ٗٔ، ٕٓٛٛباب مسند ابي ىريرة، رقم  اإلمام أحمد( مسند ٕ)
 ٚٔ( النمل: ٖ)
 .٘ٙٔ/ٙن العظيم البن كثير آتفسير القر ( ٗ)
 ٜٔ-ٛٔ( النمل: ٘)
 .٘ٙٔ/ٙير ن العظيم البن كثآتفسير القر ( ٙ)
 .ٖٕ-ٕٓ( النمل: ٚ)
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ووصف  (1)ووصف حال أىل سبأ بالعظيم جاء يصف النبأغاب و  وقد، عمى مواقع الماء
 .(2)خمق اهلل قال رب العرش العظيم بالنسبة لسائر ما ثم، ش بالعظيمعر ال

بعد أن سمع من : وبمقيس تشاور المالء اهلل عند سميمان  إلىعوة الد -٘
ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  چ: قال تعالى ،التوحيد إلىالييم يدعوىم  رسلاليدىد أ

﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁                  

                          ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆۆ  

چۈ  ۈ
عمى وقد كانت شديدة الحرص ، نيم كذلك يفعمون، وقد صدقيا اهلل أ(3)

 .(4)سميمان أمراستعظام  إلىشارة مع اإل، ذى والضرر عنيمودفع األ، قوميا مصمحة
عدول منيا عن  وىو: وسميمان يرفض اليدية ،بمقيس تعمن رأييا بإرسال ىديةٍ  -ٙ
قالت إن قبل اليدية فيو ، حسب موقفو نيا تتصرف معو عمىثم إ، الميادنة إلىالحرب 

ن لم يقبميا ،ممك وعدم اكتراثو ، وسميمان يرفض اليدية، (5)تبعوهفيو نبي فا ،فقاتموه وا 
ىو الذي  سالمفاإل، نتم تفرحون بما تزدادون من مالمييم بل أع ورد، بالمال عمى كثرتو

 .(6)أقبمو منكم وال أقبل شيء سواه
ىم أن يجعموه متغيرا عن ىيئتو أمر : سميمان يختبر رجاحة عقل بمقيس بما فعمو -ٚ
ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  ې  ې  ې   ۆ  ۈ   ۈ    ۇ  ۆ  چ: قال تعالى، وشكمو

چەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ائ  ەئ     ې      ى  ىائ 
لعمميا أنيا  فمم تقل أنو ىو، (7)

فمم تنف ؟ بو فكيف جيء، عميو حرسياكت وتر ، تركتو في بمدىا وىو بعيد عن سميمان
خصو  و ليرييا ماجرى الماء تحتوأ، وقد بنى سميمان القصر بيذه الكيفية، (8)ولم تثبت

                                                           

 .ٗٛٔ/ٖٔن لمقرطبي آالجامع ألحكام القر ( ٔ)
 .ٕٖٙ/ٖ( الكشاف لمزمخشري ٕ)
 .ٖٗ-ٖٔ( النمل: ٖ)
 .ٔٙٔ/ٙ( تفير القرآن العظيم البن كثير ٗ)
 .ٔٙٔ/ٙ( نفس المرجع السابق ٘)
 .ٜٙٔ/ٖٔح الغيب لمرازي ي( مفاتٙ)
 .ٕٗ-ٔٗ( النمل: ٚ)
 .٘ٙٔ/ٙالبن كثير  رآن العظيمق( تفسير الٛ)
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وأعمنت . (1)ه وثباتا عمى الدينمر فيزيدىا استعظاما أل، ب والخوارقاهلل بو من العجائ
 .(2)يا مع سميمان ال لسميمان ولكن هلل رب العالمينإسالم
واليمة ، بمزيد من صفات القيادة منيا الفيم والذكاء وقد خص اهلل سميمان  -ٛ
وكل تمك من ، والعالقات الواسعة، والصناعات المختمفة، لشكر هللوالتواضع وا، العالية

 .. أساسيات التمكين

  

                                                           

 .ٕٓٚ/ٖ( الكشاف لمزمخشري ٔ)
 .ٖٕٗٙ/٘( في ظالل القرآن سيد قطب ٕ)
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 المطمب الثاني
 من قصة سميمان  حاكمفوائد لمقائد ال

 :نذكرىا في النقاط التالية وفي قصة سميمان جممة من الفوائد لمقائد الحاكم
بد أن يكون لو حظ فال، :عمى القائد أن يدرك أن حاجتو لمعمم اكثر من غيره -ٔ

ٺ  ٺ  ٺ  چ: قال تعالى فيو وىذا ما اشارت اليو اآلية في تفضيل سميمان 

چڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ڤ      ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ
(1). 

ا ممحوظ وىذ، في كل شؤون دولتو :دأ النظام وترك الفوضىبالقائد بم ذأن يأخ -ٕ
ڈ  ژ   ژ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    چ   يمانمن خالل  تنظيم الجند لسم

 .چڑ 

وىذا عندما تبسم ضاحكا ، :اتواضع  إال يد القائد تز  أن النعم الصل فييا ال -ٖ
الجماعة مع أن النممة  أمورويستفيد القائد كذلك االىتمام ب، لقول النممة شاكرا ربو تعالى

 .لىأو مير من باب فيي في حق األ، ميرةليست األ
 وىذا من، وىذا مأخوذ من تفقد الطير :وأن يتفقد القائد أحوال أتباعو ورعيت -ٗ

لو أن ": يقول ورحم اهلل سيدنا عمر بن الخطاب ، مير نحو رعيتوواجب القائد واأل
ظنك بمن تذىب عمى فما  (2)"سخمة عمى شاطئ الفرات أخذىا الذئب يسأل عنيا عمر

 .يدييم البمدان وتضيع الرعية والغممانأ
وىذا من خالل توعده اليدىد ثم استماع  :لأن يتحمى القائد بالحزم مع العد -٘
نو نبي رسول كانت فسميمان ممكا مع كو ، صل في القائد أن يقبل عذر المعتذراأل، عذره

متو فعمى القائد أن يسوس أ، والحزم والسير الدائم عمى شؤونيمسياستو تقوم عمى العدل 

                                                           

 .٘ٔ( النمل: ٔ)
 .ٕٙٗ( المستفاد من قصص األنبياء لمدعاة عبد الكريم زيدان ص: ٕ)
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جة المقصر لعدم ن يسمع حوعمى القائد أ، ىمالبالحزم والعدل دون رخاوة وتسيب وا  
 .(1)عدم القيام بالمطموب أو، حضوره

وعميو أن ، :عمى القائد أن يدرب أفراده عمى نقل المعمومة الميمة دون تأخير -ٙ
سباب اليدىد بالميمة لأل وقد كمف سميمان ، يستفيد من القدرات في ىذا المجال

 :(2)التالية

 .الفراسةلما رأى في اليدىد من مظاىر الحكمة والعمم و : الأو 
 .ليتبين صدق اليدىد من كذبو: ثانيا
 .لعمم اليدىد بالمكان وخصائصو وخصائص القوم: ثالثا
وىي عالمة النبل عند القائد  :يدي الناسلعفة عند القائد الرباني عما في أا -ٚ

پ  ڀ  ڀ     پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ: الحاكم قال تعالى عن سميمان

چڀ  ڀ  ٺ   ٺ      ٺ
 ،جاء في الحديث عن سيل بن سعد الساعدي وقد، (3)

 رسول اهلل دلني عمى عمل إذا عممتو أحبني اهلل يا: فقال النبي  إلىجاء رجل : قال
وازىد فيما عند الناس يحبك  ازىد في الدنيا يحبك اهلل» : فقال، حبني الناسأو  

 .(4)«الناس

من شأنيا أن تحمل  ة ليم والتيأن يتوسموا بكل الوسائل الممكنعمى القادة -ٛ
زالة ، وذلك كالتيديد فانو يدخل في باب إزالة المنكر بالقوة :يمانخرين عمى اإلاآل وا 

إظيار القوة الخارقة من القيادة الراشدة لمتأثير في قموب المخالفين  أو، الطاغوتيالحكم 
مجالو في  كال ىل التخصص، وكذلك االستفادة من أ(5)باهلل تعالى يمانوقيادتيم نحو اإل

التفويض مع  وىنا كذلك مبدأ، من الذي عنده عمم من الكتاب سميمانكما استفاد 
 الممقاة عمى عاتق القيادة الراشدة كثيرة والميام ال ءعباإذ أن األ، المتابعة من قبل القائد

                                                           

 .ٖٔٗص: نفس المرجع السابق ( ٔ)
 .ٖٕٛ ٙ( إرشاد العقل السميم الى مزايا القرآن الكريم البي السعود ٕ)
 ٖٙالنمل: ( ٖ)
 .سناد، وقال عنو صحيح اإلٖٖٔ/ٗ، ٖٚٛٚ :الرقاق رقم تاب:( المستدرك لمحاكم كٗ)
 ٕٔٗٙ/٘( في ظالل القران سيد قطب ٘)
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عباء التي يمكن أن يقوم بيا بعض األعمال واألتفويض فيذا يوجب عمييا ، تنتيي
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ: وعن ىذا قال اهلل تعالى، عمييا متابعة العملو ، الثقات األمناء

چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ
(1). 

ن يكونوا دقيقين وكل القادة يجب أ ،:في أجوبتو ا  عمى القائد أن يكون حصيف -ٜ
ې  چ :وىذا بين في جواب بمقيس إذا اشتبو عمييم األمر ليكون لقوليم قيمة واعتبار،

چوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئى  ىائ  ائ  ەئ    ەئوئ   ې  ې 
وكم من التصريحات ، (2)

فعمى القائد أن يحسب لكالمو ، الكالمية من قبل القادة تضررت بسببيا شعوب بأسرىا
 .يترتب عميو قبل أن ينطقو وما

، وفي :متن في ميادين العمل والتطبيقأن التربية القيادية تكون أسرع وأ -ٓٔ
الحكم والقيادة وىذا ما ألمور كثر فيما ائد المعد من مصدر القرار يجعمو أقرب الق

، تدرب عمى القيادة  فيو ممك بن ممك ونبي بن نبي  ،نالحظو من قصة سميمان
ومالحظة، فنمت معو ممكة القيادة منذ صغره وعايشيا ومارسيا مشورة  من صباه 

واسع، دون تكمف أو تييب ليا وما أحوج القائد الى مثل ىذا الميدان العممي والتدريبي ال
 .الذي ينمي شخصية القائد مع القيادة نموا طبيعياً 

 

                                                           

 .ٖٛ( النمل: ٔ)
 .ٕٗ( النمل: ٕ)
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 المطمب الثالث
 نموذج ذي القرنين والفوائد في قصتو

 : قصة ذي القرنين ال  أو 

وقصة ذي القرنين ، ة والعبرةتيتم بجانب العظ أن القصة القرآنية من المعروف
فمنيم من يقول  حول شخصيتو ، رخين والمفسريناختالفات كثيرة بين المؤ  أثارت
ن لو ضفيرتين من الشعر أل ؛نو إنما سمي بيذا: إوآخر يقول ،سكندر المقدونيىو اإل

نو ممك قرني الدنيا المشرق إ :وقيل، عاش قرنين من الزمان :وآخر يقول، في رأسو
بمغ قرن الشمس من مطمعيا  :دعا قومو فضربوه عمى قرنو، وقيل وقيل: ،والمغرب

 ما»:  اهلل رسول قال: قال،  ىريرة أبي وفي الحديث عن. (1)وقرنيا من مغربيا
 كفارة الحدود أدري وما، ال أم نبيا كان القرنين أذو أدري وما، ال أم لعينا كان أتبع أدري
 رسول اهلل أدلت لقريش أن تسأل الييود  أووعندما سألت قريش  (2)«؟ ال أم ألىميا

حئ  چ: جابة في قولو تعالىاإل جاءت، عن رجل طواف بمغ مشرق الشمس ومغربيا

چمئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب
فقد جعل اهلل لو مكنة وقدرة عمى ، (3)

، (4)سباب سياسة الناسأتاه اهلل من كل وآ، التصرف وذلك لكثرة الجند وتيسير السير
 إلىسمك طريق يوصمو : لىو األ، رضفكان لو ثالث رحالت لنشر دين اهلل في األ

ىا في رآ، منتيى المعمورة في زمانو إلىالشمس حتى إذا وصل المكان الذي تغرب فيو 
، ووجد ىنالك أمة (5)سودأي ذات حمأة وىي الطين األ، نظره كأنيا تغرب في عين حمئة

ثم ذكر القرآن جوابو ، أن تعامميم باإلحسان أوأن تعذب  اطبو اهلل إمافخ، مممن األ
ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺچ: قال تعالى (6).استقامة أمرهعمى لذي يدل ا

                                                           

 .، باختصار شديد ٖٕٕ-ٕٕٓ/ٕ( البداية والنياية البن كثير ٔ)
 .ٛٛٗ/ٕ، ٕٖٛٙ :رقم ،انحم الدخ لمحاكم باب تفسير ( المستدرك عمى الصحيحين ٕ)
 ٖٛ( الكيف: ٖ)
 .ٙٗ-٘ٗ/ٓٔن لمقرطبي آحكام القر الجامع أل( ٗ)
 ٙٙ/ٚ، ومحاسن التأويل لمقاسمي ٖٙٛ/ٔٔ( روح المعاني لاللوسي ٘)
 .ٕٚٔ/٘( تفسير القرآن العظيم البن كثير  ٙ)
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چ  چ  چ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چڍ  ڌ  ڌ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
 إلىثم أتبع سببا راجعا من مغرب الشمس ، (1)

في  -فق الشرقييا من األمطمع ولما بمغ، اهلل إلىوكان في طريقو يدعو الناس ، مشرقيا
تبع . ثم أ(2)والكيوف األسرابلشمس تطمع عمى قوم عراه يسكنون ا وجد -رعين الناظ

قال ، رضوسط األ، والطريق الثالث بين المشرق والمغرب، سببا وىي الرحمة الثالثة
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ: تعالى

چې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ
 د قوماً وقد وج، (3)

ذي  إلىاشتكى ىؤالء القوم ، لقمة فطنتيم وغرابة لغتيم، ذي القرنين يفقيون أقوال ال
 أعطاه التي األسباب جممة من لكالميم القرنين ذي فيم إن، (4)القرنين حاليم مع يأجوج

 إن القرنين ذا يا: لو قالوا بما القرنين لذي فقال، لترجمانيم ذلك قالوا إنيم: وقيل، اهلل
 منع بدليل عجميان اسمان ومأجوج يأجوج األرض في مفسدون ومأجوج وجيأج

ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   چ :وعرضوا عميو ماال فرد عمييم، (5)صرفيما

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   

چمئ  ىئ 
 قال وىكذا، موالكمأي أن الذي وىبني ربي من الممك والتمكين خير من أ (6)

 وآالت بعممكم أي بقوة ساعدوني ولكن تبذلونو الذي من خير فيو أنا الذي: القرنين ذو
 قالو منو القطعة وىي زبرة جمع والزبر الحديد زبر آتوني ردما وبينيم بينكم أجعل البناء
ا حتى إذ .(7)عميو تزيد أو بالدمشقي قنطار زنة لبنة كل يقال كالمبنة وىي عباس ابن

ثم طمب منيم أن يحضروا لو ، قدوا النار تحت الحديدأو ، الحديد بين قمتي الجبمين وصل
فما قدر يأجوج ، لكي يفرغو عمى تمك القطع من الحديد لتزداد صالبة، نحاسا مذابا

                                                           

 .ٚٛ-ٙٛ( الكيف: ٔ)
 .ٖٛٔ/٘( تفسير القرآن العظيم البن كثير ٕ)
 .ٜٗ-ٖٜ( الكيف: ٖ)
 . - ٘ٚٔ/٘( تفسير القرآن العظيم البن كثيرٗ)
 .ٖٛٙ/ٖ( فتح القدير لمشوكاني ٘)
 .ٜ٘-ٜٗ( الكيف: ٙ)
 ٙٚٔ/٘( تفسير القرآن العظيم البن كثير ٚ)
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عند ذلك قال لمن ، نقضو وخرقو لقوتو وما استطاعوا، ومأجوج عمى الصعود لمالستو
چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ: عنده كما قال اهلل تعالى

(1) 
أي  عمو ربي دكاج، يأجوج ومأجوج ودنو يوم القيامةوعد ربي أي الذي قدر فيو خروج 

 .(2)رضا مستويةالسد أ

 :الفوائد لمقائد الحاكم من قصة ذي القرنين: ثانيا

 :وىنا فوائد كثيرة يمكن اختصارىا في النقاط التالية
وأن يجمع بين  ،:قائد أن يتعامل بميدأ إثابة المطيع وتعذيب العاصيعمى ال -ٔ

 .(3)أكرميم يمانفإذا استجابوا لداعي اإل، وخاصة عند فتح البمدان، الترغيب والترىيب

ويحقق ذلك بأال يجعل القائد : وسياسة الباب المفتوح :،الصمة المباشرة بالرعية -ٕ
وقد ورد في ، القرنين يمتقي الناس ويسمع شكواىمفذو ، حجابا أوبينو وبين رعيتو وسائط 

السنة الوعيد الشديد لمن احتجب دون حاجة الناس ففي الحديث عن عمرو بن مرة 
من ولي من أمر المسممين شيئا ثم أغمق بابو »: قال رسول اهلل  :قال  (4)الجيني

حمتو دون حاجتو أغمق اهلل تبارك وتعالى أبواب ر ، دون المسكين والمظموم وذوي الحاجة
 .(5)«يكون الييا أفقر ما - مسكنتو و – وفقره

أن يشارك القائد الرعية وذلك ب :الحرص عمى مشاركة الرعية وتوظيف الطاقات -ٖ
ولكن ما ىكذا ، لقد كان في إمكان ذي القرنين أن يقوم  باألمر، وبذل الجيد في العمل

وقد اعطى ذو القرنين ، عاون الكلويت البد أن يشارك الجميع في العمل، تستقيم االمم

                                                           

 .ٜٛ( الكيف: ٔ)
 .٘ٚ/ٚ( محاسن التأويل لمقاسمي ٕ)
 .ٔٚ٘/ٛ( التفسير الوسيط لمطنطاوي ٖ)
د بني غطفان بن قيس ابن جيينة. ويقال: الجيني. ويقال: األسدي. ( عمرو بن مرة بن عبس بن مالك الجيني.أحٗ)

ويقال: األزدي. واألكثر الجيني. وىذا األصح إن شاء اهلل تعالى. يكنى أبا مريم. أتى النبي صمى اهلل عميو 
ن أرغم ذلك كثيرا من األقوام ... في حديث  وسمم فأسمم، وقال: آمنت بكل ما جئت بو من حالل وحرام، وا 

يل ذكره. كان إسالمو قديما، وشيد مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أكثر المشاىد. ومات في خالفة طو 
 .ٕٓٓٔ/ ٖمعاوية. االستيعاب في معرفة األصحاب  البن عبد البر 

 .٘ٙ٘/ٜٕ، ٖٖٓٛٔباب مسند عمر بن مرة الجيني رقم  اإلمام أحمد( مسند ٘)
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وىذا ىو بداية النجاح في  ،(1)لزميم العملفقام وىو القائد بالعمل بنفسو وأ، درسا عمميا
وىكذا تبنى ، سرع في التنفيذأالعمل فإن القوم لو جمعوا خراجا لم يعنو أحد فكان عونيم 

 .مم من جيدىا بنفسياحضارات األ
وقام بحبس يأجوج ومأجوج ، فعل ذو القرنين وقد :ردع المعتدين والمفسدين -ٗ

 ءوقد استنبط العمماء من ىذا دليال عمى منع المفسد من التصرف في إيذا، خمف السد
ىل الفساد ية دليل عمى اتخاذ السجون وحبس أاآل ىذهوفي ": القرطبي مامقال اإل، الناس

 .(2)"ومنعيم من التصرف لما يريدونو

، رعيتو أموال عن التعفف الممك عمى نإ :ل الرعيةمواأن يتعفف القائد عن أ -٘
 كرامتو حفظ ذلك ففي، عنو اهلل أغناه ما يأتيو عمل مقابمة في، أجرة أخذ في والزىد
ذا دعت الحا، مواليم. وعميو أن يحفظ أ(3)بمحبتو الشغف وزيادة ذ منيم أن يأخ إلى جةوا 

 :(4)فبثالثة شروط
 .يستأثر بشيء عمييمإال : األول
 .أن يبدأ بأىل الحاجة منيم فيعينيم: يالثان

 .أن يسوي في العطاء بينيم عمى مقدار منازليم: الثالث
لما  ل استغاثة القومالقرنين تقبَّ ونجد ذا  :ن يجتيد لرفع الظمم عن المظمومينأ -ٙ

 جور إليو اشتكى إذا الممك عمىف، طمبوا منو أن يدفع عنيم فساد يأجوج ومأجوج
 لمحرية وصيانة، العزيز الوطن عن دفاعا واألمن الراحة في عووس يبذل أن مجاورين
مضاء المعتدين دفع بفريضة قياما، والخراب التوحش مخالب من، والتمدن  بين العدل وا 
 .(5)العالمين

                                                           

 .ٕٖ/ٙٔوىبة الزحيمي لالتفسير المنير ( ٔ)
 .ٖٗٛ/ٖٔالقرآن لمقرطبي  ألحكام( الجامع ٕ)
 .ٛٙ/ٚ( محاسن التأويل لمقاسمي ٖ)
 .ٛ٘/ٔٔالقران لمقرطبي  ألحكام( الجامع ٗ)
 ٛٙ/ٚ( محاسن التأويل لمقاسمي ٘)
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لم يكن يشغل ذو القرنين أن  :باهلل والدار اآلخرةعمى القائد أن يربط الناس  -ٚ
كبر تعبيد الناس  لربيم إنما شاغمو األ، تحت رايتومم ممكو أو أن يقير الناس واأل يوطد

بغير نصرة الحق   يرضى فالقائد صاحب اليمة العالية ال .(1)الدين الحق إلىودعوتيم 
رض ومغاربيا فذو القرنين طاف مشارق األ، يعيقو عن بذل الجيد عائق بديال وال

 .إليصال غايتو
 ركوب يعتبر أن ينبغي فال ،:السباب تيسرت ما العوائق لرفع اليمم تنشيط -ٛ
 درجات الناس بعض اهلل برفع االعتبار: فوائدىا فمن ،(2)عائقاً  القفر اجتياز وال البحر
 وباىر الحكم خفي من لو لما ،وماالً  ممكاً  حساب بغير يشاء من ورزقو. بعض عمى
 .سواه إلو فال ،القدرة
  

                       

 

 

 

 
 

 
                                                           

 .ٜٗٛٛ/ٗ( في ظالل القرآن سيد قطب ٔ)
 .ٛٙ/ٚ( محاسن التأويل لمقاسمي ٕ)
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  الخاتمة
لذي بنعمتو تتم الصالحات، والصالت والسالم عمى ىادي البشرية ومخرجيا ا الحمد هلل

 من الظممات، وعمى آلو وازواجو الطيبات الطاىرات،الى النور 

 بعد:أما 

، تقريباً  ن سنتين ونصفيقرب م الذي عاش معو الباحث ما ىذا البحث نياية فيف
لى دة البشرية إالسالم لحمل ميمة قياعداد األنبياء والرسل عمييم في إ م اهلل مع كال

وىي حقائق واضحة وضوح  ىدى رب العالمين، ومع أخالق القرآن وتعاليمو السامية،
فادة من واإل االستفادةالشمس في رابعة النيار، إال أن فائدة العمم بذلك تكمن في كيفية 

ىذا المنيج الرباني في إعداد الذات والغير من الصفوة ومن العامة إلخراج قيادات من 
خرج الباحث بيذه الخالصة والتي وقد األمة بأمس الحاجة الييا،  ، تكونالمسممة البيئة

 :كاآلتي ، وىيالتوصيات وعدة من ،جالنتائ مجموعة من عمى اشتممت

 :النتائج   :وال  أ
المعاني القيادية الراشدة، وفنون من  عمى كثيرٍ القرآن الكريم  اشتمالالباحث الحظ  .ٔ

 لييا اليوم.ة بأمس الحاجة إيادية، والتي األمإعدادىا في جميع المجاالت الق
ىي أىم مراحل إعداد الشخصية القيادية، و مرحمة الطفولة أول مراحل االعداد ىي أن  .ٕ

 فيي مرحمة غرس اليدف، وتنمية الجسم والدوافع نحو الغاية.
مك الخمل الذي أصاب كثيرمن مؤسساتنا ىو نتيجة غياب القيادات الربانية في تأن  .ٖ

 المؤسسات.
 ، يحتاج فيا القائد الى عدة روحية وخمقية ومينية.بعة عظيمةوتالقيادة مسؤولية أن  .ٗ
األولى لإلعداد الخمقي والميني لمقائد في  األرضيةىو  انياإليمالروحي  اإلعدادأن  .٘

 أي مجال من مجاالت القيادة.
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 ،االستفادة ممن ىو اقل منيا رتبةفي  أو نقصاً  القيادات الربانية ال تجد عيباً  أن .ٙ
لى إنجاز لذاتيا بل وال تنسب اإل  لى تطوير نفسيا بما يرضي اهللإوتسعى دائما 

 توفيق اهلل وعونو.
من أفراد  ديختص بالوالية العامة في الدولة فحسب بل يمس كل فر  م القيادة المفيو  .ٚ

 األمة بمختمف مسؤوليتيم.
 وقد الحظنا أن  لمفاىيم القيادة كمما طالع االنسان كتاب اهلل تعالى، د يالتجد  .ٛ

ظل مجاالتيا، ست اختالفالنماذج التي عرضيا لنا القرآن الكريم في القيادة عمى 
 جيال كمما نقبت عن معانييا وفوائدىا.دستورا لمقيادة تستفيد منيا األ

لقائد الداعية بعد االيمان والربانية والخمق العالي، ىو أن طمب من اأن أىم ما يُ  .ٜ
 يجمع بين العمم والعمل.

ىو  من وىن وضعف في االداء، ما اصاب مؤسساتنا العسكرية واالمنية،أن  .ٓٔ
العمم بأساليب  وغياب عداد بالقوة،اإلعدم  و ،بسبب غياب القائد العسكري الرباني

ثيم القيادة، بالتدريب والتكميف، جنوده ؟ ويور  القائد كيف يدرب القيادة الناجحة و
 تباعو.القيادات من جنوده وأويصنع 

واحتكار وبطالة،  ما اصاب معامالتنا المالية واالقتصادية من فساد وظمم،أن  .ٔٔ
 في اليخاف اهلللمن  يم المجالبسبب غياب االقتصاديون الربانيون وترك ىو وفقر،

العمم  والتي منيا ،خالق المينيةاستشعار المسؤولية، واأل  وغياب ىذا المجال،
امالت، الضوابط الشرعية في المععدم إدراك و  ،بأصول االقتصاد وتنمية المال

 سالم في المال.لتحقيق مقاصد اإل والسعي
ما اصاب امتنا اليوم من تفرق وذلة وجور وغياب حضاري ىو بسبب أن  .ٕٔ

العمم  وصاحب الحمم والرفق والحزم، صاحب الربانيالرئيس(  - الخميفة)غياب
يجعل ىذا غايتو،  ومنىو تحكيم شرع اهلل تعالى  فييا ىم مابالسياسة الشرعية، وأ

 ويقيم عميو نظام حكمو.
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 :أىم التوصيات ثانيا :

قيادة الربانية في أن يتدبروا المعاني ال يوصي الباحث قياداتنا المسممة في كل مكان .ٔ
خذ بتوجييات القرآن الكريم ي غطت مجاالت الحياة كافة، مع األالقرآن الكريم، والت

 لمقيادة في كل زمن ..
يوصي الباحث مراكز إعداد القادة ومراكز التدريب القيادي الرسمية والمجتمعية بأن و  .ٕ

 ا ليا من فوائد عظيمة.تعتمد ىذه الرسالة كمقرر دراسي لطمبتيا لم
سرية آمنة منسجمة قادرة باء واألميات أن يوفروا ألبنائيم بيئة أيوصي الباحث اآل .ٖ

عداد الطفولة، وأن يجنبوا األعمى غرس اليد  المضطربسري اء المناخ األنبف وا 
 الذي يعصف بشخصية الطفل.

ول ح ،المجال بإجراء دراساتيم وبحوثيم في ىذا ،إخوانو الباحثين الباحث كما يوصي .ٗ
إعداد  :لم يتم تناوليا، والتأصيل ليا ومن ذلك، مثالً  يتالجوانب القيادية المختمفة ال

عداد القيادات اإلعالمية في كتاب اهلل االجتماعية في القرآن الكريم، و  القيادات . ا 
، مواصفات القيادات الفاسدة في كتاب اهلل . و واآليات الواردة في سياسة المال

 .روحيا ودعويا وعسكريا وسياسيا في كتاب اهلل النبي عداد وا  
كما يوصي إخوانو الباحثين بإجراء دراسات مقارنة بين الطرح القرآني لمعاني القيادة  .٘

 .، الكتشاف الفرق الشاسع بينيماالحديثة الوضعيةوبين األطروحات 
نيا، قبل أن من يتول القيادة في مستوى من المستويات، العميا أو الد يوصي كل كما .ٙ

سير القادة  يقرأالخاص بمجال قيادتو، وأن يتول منصبو أن يزود نفسو بالعمم 
 الصالحين في ىذا المجال.
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 هــارس العـامـةالف    
 فهرس اآليات القرآنية 

 واآلثار فهرس األحاديث النبىية 

 فهرس األبيات الشعرية 

 فهرس األعالم 

 املصادر واملراجع 

 فهرس املىضىعات 
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 هرس اآليات القرآنيةف

 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 سورة الفاتحة

 ُِٕ ٓ چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ 
 سورة البقرة

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   چ

  چى  ائ
ُْ ّْ 

 َِّ َّ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 
 ٗٔ 8ْ  چ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  چ

 ٗٔ 0ٔ  چژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ

-ٔ   424 چ        ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  چ 
َُٔ 

 ُِٕ  چٺ   ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  چ 
 ُٓٗ-

ُٔٔ 
  چ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ 

 

ُِٖ ،
ُِٗ 

ُٕٔ 

  چ      ڱ  ڱ  ڱ    ں  ںڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ ہ  ہ    ہچ 
ُُّ ،
ُِّ َُٔ 

 ُٕٔ ُِّ  ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ

 ٖٗ ُْٖ   چ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ
 ِْٖ ُٓٓ  ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 چڤ   ڤ  

 ِّٓ ُٖٗ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  چ

 ، َِْ  چ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ
َِٓ ّْ 

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  چ

 ُِّ َِٓ  .چک  ک

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  چ 

  چ
ُِْ ُٕٓ 

 ٕٔ ِِّ  چ ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  چ
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  یی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ چ 

  چ
ِّٕ   ُٓ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  چ 

  چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ِْٔ 

 ُٗٗ-
َِْ 

گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ     چ 

  چ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ِْٕ  ََِ- 

ِٖٔ 

 ََِ ِْٖ  چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ  

  چ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       چ 
ِْٗ 

 
 َُِ- 

 َِٓ  چ ڳ ڳ   گ  گ  گ  گڳ ڳچ 
 ُّٕ-

َِّ 
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     چ 

  چڻ
َِٓ َِٕ 

 َِِ ُِٓ چ ڻ  ڻ ۀ  ۀ   ہ  ہ  چ

 ََِ ِْٖ چ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ  

 ُٗٓ ِٖٓ  چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 
 َّ ِٖٓ چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  چ 

 سورة آل عمران
 ُٔ ِّ چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ گ  گ  گ  ڳچ 

 ِٖ چ   ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ 
ّّ،
ِٖٓ 

 ِّ ِٗ  چ ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب     ىب چ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ

 چ
ُّ   ٗٓ 

 ْٓ ّْ  چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  چ

 ّٓ ّٗ  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ
 ُّ ُٓ چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ىچ

 ِٔ ِٓ  چ ەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  چ

 ِِٔ ٕٓ چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ 
 ِِّ ٕٕ  چ    ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  چ
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي

 ٕٗ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڦ  ڦ      ڦ    چ
ِّ-ٕ-

ُُْ- 
 َِ َُْ چ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  چ

 َُُ  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ
َِ- 
ُّ- 

 ِٔ ُُٖ چ ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڇچ

 ُّٗ ُُِ  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئچ 

 َِِ ُِّ چٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ

  چٿ
ُِْ ُٕٔ 

 -ُٓ  ُّْ  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ
ّٓ 

 ُُٖ ُّٓ  چ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چ

 ُّٗ  چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲      ﮳     چ 
ُْٔ-
ُٕٕ  

 ُْٔ  چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳         ﮴  ﮵  ﮶     چ 
 ُّْ-

ُٕٕ 

 ُٕٕ ُْٕ چ ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  چ 

 ُٗٓ  چ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ

ِِ-ِّ-
َٔ-
ُٖٓ-
ُُِ-
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
ُِٓ-
ِّٔ-
ِْٕ-
ُٖٔ  

 َُٔ  چ چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ 

َِٔ-
ُُِ 

 
ی  ی      جئ  حئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ 

 چمئ  ىئ  يئ  جب  حب 
ُّٕ ُِِ 

 ُِٕ ُِٗ  چ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  چ
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې     چ 

  چې  ې   ې  ى
ُٗٗ َُٓ 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ

  چۆئ
ََِ ٕٓ 

 سورة النساء
 ُّٓ ٕ چے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  چ 
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ

 ِٓٔ ٗ  چڇ  ڇ  ڍ

 ْٓ ُٓ چ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  چ 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  چ

  چوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ
ٖٓ  َْ-

ِٕٓ-
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
ُِٕ-
َْ-ْْ 

-ِٓ  ٗٓ  چ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   چ 
ْٓ 

 َِٔ ْٔ چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہچ 

 ٓٔ چ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  چ
 ٔٓ- 
ٖ-َِٔ 

 ٗٔ  چ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ 
 ُُْ-

ُُٖ 
 ُّٕ ٖٕ چۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېچ 
 ْْ ُٖ  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ
 -ُِّ  ّٖ  چ     ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  چ

 ُٕٗ ٓٗ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  چ 

 ُٖٖ َُِ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ 

 َِٔ َُٓ چ  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ    ېچ

 ُٗٓ ُِٓ چ ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ
 ُُٓ ُّْ چ ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ

 چ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٺٺ  ٺ
ُّٓ ِٖٕ 

 ِّّ ُُْ چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ چ 
 ِٔٔ ُْْ چ ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ںچ
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 سورة المائدة

-َِّ  ُ چژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 
ِٕٕ 

 چ ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ   ہ  ہچ
¤ ٖ

    
 ُْ-

ِِٖ 

 ٗٗ-َّ ٗ چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ چ 

 َُِ   ِّ چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ 
 ِْٔ ْٓ چې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ چ
 ٖ ْٕ  چ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤچ

 ْٗ چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ
 ِِ- 

ُٖ-
ِْٔ 

 َٓ-ْٗ چ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ەئۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ
ُٖ-

َُٖ 
 ِٕٔ ُٓ چ   ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ

 ْٓ چ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ
 ْٖ-

ِٕٔ 
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  چ 

 چۇئ
ٓٓ 

 ٔ-
ُّ- 

 ُٓ ّٗ چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  چ 
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 ِِٓ ُُٗ چ ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب       چ

 ُِِ َُِ چمح  جخ  حخ  مخ  جس  حسخس  مس   حص  مص         جض  حض  چ 
 سورة األنعام

 ُُ ٔ چ ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ 

 َِٔ ّٖ چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ

  ْٖ ژژ ڑ ڑ   ک  ک ک ک   گ گ  ژ 
ے  ے  چإلى قوله:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀچ

 چۓ  ۓ
ْٕ-ٕٗ ُٖٓ 

-ُٖٓ  َٖ چ ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  چ
ُّٔ 

 ُّٔ ُٖ چ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ۆئچ
 ُٖٕ َٗ چۆئ   ۇئ  ۇئ ەئ  ەئ  وئ  وئچ
 ُٔ ُِْ چۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ چ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ 

 چڎ
ُْٖ َُّ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  چ

 ُِٓ چڃ  ڃ  ڃ
ُّٔ-
ُْ-

ُِْ 
 ِِٔ ُِٔ چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈچ

   چٴۇ ۋ ۋ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈچ 
ُِٔ،
ُّٔ ُِْ 



- 314 - 
 

 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 سورة األعراف

 ُِٓ ٗٓ چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   چ 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  چ 

 ُِْ  چھ 
 ِٔ-

ٔٓ،
ُِّ 

-ُٔٔ  ُٖٓ چ ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ     چ 
ِٓٗ 

 ُٗٗ چڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ڄچ
 ُْٔ- 

ّٓ-
ٓٓ- 

 ُِٕ َِٓ چ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  چ
 سورة األنفال

 َِ ّ چڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ

-ِْ َُ چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  چ
َُٓ 

 َِٕ ُٕ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  چ 

 ُِٖ ِٕ چ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ

ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ىچ

 چۈئ
ْٓ  ُِٕ-

ُِٕ 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  چ

 چې  ې 
66  ُٖٗ-

ِّ 

 سورة التوبة



- 315 - 
 

 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 ُٔٗ ٓ چ ہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے  چ

 ٖ ُِ چ      ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  چ 

ھ   ھ  ھ  ے  ے    ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 چۓ

ُٖ َِٕ 

 ُْٗ ُٗ چ ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ
 ُٓٔ ِْ .چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ

 ِّٔ ّْ چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    چ 

 ُّٕ َْ چۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴      ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ چ

 ُٕٖ ْٔ چ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ
 ِّ ٖٓ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چچ

-ُِ  ُٕ چ ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  چ
ِٖٓ 

 َُٖ ُُُ چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  چ

 ُُٗ چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ 
 
ّْ،
ِِِ 

 -ُٕٗ  ُِِ .چ ې  ى    ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ    چ
 ِْٕ ُِٖ چ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   چ 

 سورة يونس



- 316 - 
 

 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 ٗ ُْ چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ىئچ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ

 چڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ
ّٓ ِْ 

 ّٔ چ ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  چ
ُُٕ-
ُّ 

 ُِٓ ٕٗ چ ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀڀ    چ

 ،ِٔ چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ 
ّٔ 

ِّ 

 سورة هود

-َُٓ  ِٗ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀڀ  چ
ُٓٓ 

 ُّٓ ِّ چ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   چ
 ُّٓ ّٔ چ ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی    چ 

-ُّٓ             َْ چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ
ُٓٓ 

 ُٔٓ ُْ  چک  ک     ک  ک    گ  گ  گگ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ چ 
 ُِّ ٖٖ چ ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       چ

 ُِّ ُُْ   چ ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ  ﮲   چ 

 ُٕٔ َُِ چ ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چچ 

 َُِ ُِّ  چ ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ     کچ
 سورة يوسف

 َِْ ٓ-ْ چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  ائ           ەئ  چ
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 َُٖ ٖ چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک  ک    چ 
 َُٖ ٗ چ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ
 َِْ ُِ-ُُ چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  چ
 ُِْ ُّ  چ ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ   ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ   ېئ    ەئچ
 ُِْ ُٖ چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک چ
 ُِ چ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  چ 

ِّٗ-
ُِْ 

 ٖ ِِ  چۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یچ
 چ ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  چ 

ِْ 
ُُٖ-
َُ-

ِِْ 
 ِْٕ ّّ چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  گ  گ  چ
 ِِْ ّٓ  چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲ چ
 َِٓ ّٕ چ ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی     ی  ی  یجئ  چ 
 ِّْ ّْ  چ ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  چ

 ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  چ 

 چ
ْٕ-ْٗ ِْٖ 

 ِِٓ َٓ  چ ہ  ھ  ھ      ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳   ﮴   چ
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 چڄ
ْٓ َُ 

-ّٓ  ٓٓ چڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چچ



- 313 - 
 

 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
ُِٓ 

-َُ    ٔٓ   چ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  چ 
ِّٗ 

 ِْْ ٔٓ-ْٓ چ ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤچ 
 ِّٓ َٕ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  چ 
 ٔٔ ِٕ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    چ

 چکک  ک  گ  گ
ْٕ-ٕٓ ِّٓ 

 ُٓٗ ٕٔ چ  گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       چ
 َٓ  ُٗ چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھچ 

 ِْٓ ِٗ-ٖٗ چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  چ
 ِْٓ ََُ چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  چ
 ُِّ َُُ  چ ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    چ 
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ 

 چک  گ  
َُٖ ُّٖ 

 إبراهيمسورة 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڤ  ڦ  چ

 چڃ
ٕ  َٖ 

-ُٗٓ  ّٕ چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  چ 
ُٕٔ 

 سورة الحجر
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 ُٕٓ ٗٗ  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ

 سورة النحل
 ِِّ ُْ چ ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ

 ُِّ ّْ  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   چ 
 ُٓ ُٔ اچ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ڻچ

 ِْٔ ٖٗ چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    چ

 َٗ چ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ    چ 
-ُِ 

َُٕ-
َْ-ِٓ 

 ِٕٔ ْٗ چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ 

 ُّٓ ٔٗ  چچ چ چ ڇ  چڃ ڃ ڃچ

 ُٕٔ َُِ   چ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     چ

 ِِٕ  ُُِ چ ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿچ

 َُٔ َُِ  چ ٿ ٹ   ٹ        ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ
 ُِِ ُُِ چڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ چ
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  چ

﮻ ﮼  ﮽  ﮾   چ﮳ ﮴   ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ 
ُِٓ ُْٓ 

 ُُٔ ُِٖ  چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبچ
 اإلسراءسورة 

 ٗٗ ،ِّ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ   چ
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
                  ِْ  چ

 َِّ ّْ چۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ               ۅ  چ
 ِِٗ ّٓ  چۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې    ىى   ائ  ائ    ەئ  ەئچ
 ُٕٕ ْٕ چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ
ڃ   ڃ  ڃ      ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃچ

 چچ        چ
ٕٖ ُِْ-

ّٓ- 

 ُِٓ ٕٗ چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ 
ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  چ 

  چڳ  ڳ
َٖ ُٓٔ 

 سورة الكهف

 ُْٗ ُٗ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چ

 ِٖ  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  چ 
 ُٕٕ-

ٕٓ 
 ّٗ َٔ  چ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ    ائچ

 ٕٓ ّٔ  چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ

 ّٖ-ٖٕ َٕ  چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چ

 ِٕٗ ّٖ چحب  خب  مب  ىب  يب  جبحئ   مئ  ىئ  يئچ

 ُُ ْٖ چٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀچ 

 ٖٖ–ٖٔ  چ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ٺچ
 ٔٔ- 

ِٖٗ 
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 ِٖٗ ْٗ-ّٗ چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ

-ْٔ  ٓٗ–ْٗ  چ ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  چ 
ِٖٗ 

 ِٗٗ ٖٗ چٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻچ 
 سورة مريم

                   ِٖ، ٕ ُِ چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پچ 

      

 ّٕ ِٓ  چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ چ 
 -ْْ  ُْ  چٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦچ 

 ْْ ْٓ . چٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ      ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  چ

  ْْ ٔٓ  چڃ  ڃ  چ   چچ   چ       ڇ   ڇ  ڇچ
 سورة طه

 ِٔ ِّ–ِٗ  چائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىچ

 ٕٖ ّٗ چ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ چ 
 ٕٖ ُْ چڳ  ڳچ
 ّٗ ٗٓ  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ھ  چ

 ُّٕ ِٕ چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  چ 
 ّٗ َُٖ چ ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ    ڻ  ۀ  ۀ   ہچ

 سورة األنبياء
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 ُُٔ َٓ  چڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ چ
 َْ َٔ-ٕٓ  چ ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  چ

 ُٖٓ ُٕ  چې  ې ې   ى  ى  ائ ائ ەئچ
 ٕ ّٕ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ      ڤ  ڤڤ  چ

 ٖ،ٔ ْٕ چڦ    ڦ       ڦ  ڦ   ڄ

 ُِٗ ٕٗ-ٖٕ چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

 ِٗٗ ٕٗ چ ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے  چ

ُ،َُٓ چ   چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  چ 
َٔ َِٕ 

 سورة الحج
 ّْ ِّ  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ

 ُُ ّٖ چی  ی   ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب  يب  چ 

 ُْ چ ڎ  ڈ ڈ  ژ   ژ    ڌ  ڌڎچ
 ُُ-

ُٗ-
ُِ-ْٓ 

 سورة المؤمنون
 ُٗ ِ-ُ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 

 َِ ْ   چٺ  ٿ  ٿ   ٿچ

 ُٗ ٗ چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 ُٗ ٗ چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈچ

 ُٔٓ ِٗ چٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ   ٹ چ 
 سورة النور

 ٓٓ ِِ چ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

 َُٓ َّ  چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  چ 

-ُِِ  ّّ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ
ُِّ 

 ُِٔ ّٕ چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  چ 
 ِٗٓ ُٓ چ ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    چ 

 ٗ ٓٓ چ     ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  چ

 ََُ ٗٓ  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ 
 سورة الفرقان

 ُُٓ ِّ چڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ 
ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   چ

  چڄ
ٖٓ َُِ 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ

  چٴۇ
ّٔ ِٓ- 

ْٕ 

 سورة الشعراء
 ُْٔ ّ   چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀچ

 ٗٔ ُِ-ُٖ  چ ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب     ىئچ
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 ُّٕ ِٔ  چڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 
 ُٔٔ ٖٕ    چې  ې  ى  ىچ
 ُُٔ َٖ،ٕٗ چائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ
 ُُٔ ّٖ چىئ  يئ  جب  حب  خب  مبچ
 ُٕٔ ْٖ  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

 ُّٓ ُُُ    چمح  جخ  حخ  مخ  جس چ  
 ُٔٓ ُُٔ   چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 
-ُُٖ  چ يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت     چ 

ُّٖ 
ْٗ 

 ِِٗ ُِٖ  چجت  حت  خت چ 

 ُْ ُّٖ  چىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جح چ

 ُِٓ   چڎ   ڈ ڎ ڌڌ ڍچ
ْٖ- 

ِْٕ 
 سورة النمل

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ             ڤ  ڤ     ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ

 چڤ

ُٓ َِٗ 

 ُِٗ ُٕ چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑچ

ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     چ 

 چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ      
ُٖ َُٗ 

 ُِٗ ُٗ-ُٖ چ ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       چ
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 ُٖٖ َِ  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېچ

 -َُٗ  ِّ-َِ چ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 

 ِٕٔ ِٕ چڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  چ 

 ِِٗ ّْ-ُّ چ ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷   چ 

   چ  ﯁   ﯀   ﮿    ﮾   ﮽   ﮼   ﮺   ﮻  ﮹    ﮸   ﮷   ﮶   ﮵ 

  چ                          
ِّ، ّّ ّٔ 

 ِٕٔ ّٓ چی  جئ  حئ       ىئ     يئ    جب  حبچ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   چ 

 چٺ      ٺ
ّٔ ِٗٓ 

 ِٔٗ ّٖ چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ 

 ّٗ-ّٖ چ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ 
ُِٗ-
ْٔ 

 ْٔ َْ-ّٖ  چ  إلى قوله:  چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ    چ

 چۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  
َْ ُِّ 

 ِْ  چې  ې  ې      ى  ىائ     ائ  ەئ ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ چ 
 ُُٗ-

ُِّ 
ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  چ 

 چۉ    ې  ېې  ې  ى  ى
ِٔ ُٓ 

 سورة القصص
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
ې  ې  ې  ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ېچ

  چوئ
ٓ ٔ  

 ٖٖ ٕ  چ ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      چ 
 ُُ چھ   ے  ےۓ  ۓ ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ چ 

 ٖٖ-
ُْٗ 

ەئ  ەئ       وئ  وئ           ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ 

 چىئ  ىئ  ىئ   ی
ُّ ٖٖ 

 ٖ ُْ چپ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپچ 

 ُٓٗ ُٓ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ

 ُِّ ِْ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ   چ
 ِٖٔ ِٔ چے   ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳       ھہ  ھ        ھ  ھچ
 َُٗ ِٕ  چ ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  چ 
ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ    ڇچ

 چڑ  ڑ
ٓٓ ّٓ  

 ُِّ ٖٕ  چٻ  ٻ  ٻ     پ  ٱ  ٻ چ 
 َٓ ٕٗ–ٖٕ  چ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  چ

 سورة العنكبوت
 -ُّٔ ُٕ  چ ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 
ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ   ڀ    ڀ ڀ ڀ  ٱچ

  چٺ
ِْ ُٖٓ 
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  چ 

   چک      گ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ٖٓ، 
ٓٗ 

ُُِ 

 سورة لقمان
ٺ  ٺپ ڀ     ڀ  ڀ   ڀ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پچ

  چٺ               ٺ ٿ ٿ ٿ
ُِ ْٕ 

ڦ  ڄ    ڄ    ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦچ 

 چڄ
ُّ ِٗ 

ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ            ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں چ 

 چہ
ُٓ ُْٓ 

 سورة السجدة
 ُِٔ ُٕ،ُٔ       چ گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ
 ٔٓ، ٕ ِْ  چچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ 

 سورة األحزاب
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی        چ 

  چی  ی  ی
ُِ ِْ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

  چٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ
ِّ ُٖٕ 

 ِٓٔ ّٓ چ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅۉ  ۉ   ې  چ

 چې
ّٗ ُٔٓ 
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 ُِٕ ُْ چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئچ 

 ُِِ ِٓ چک  ک  ک  ک      گ  گ    چ
 سورة سبأ

 ُِٕ ُّ چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ۆئوئ    وئ  ۇئ  ۇئ چ 
 سورة فاطر

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  چ

 چڤ
ٓ ُّْ 

 ُٓٔ ّْ  چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې      ې   ې  چ 
 سورة يس

 َُٓ ُِ چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ 
 سورة الصافات

 َُٔ ْٖ،ّٖ چڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ
 ُّٔ ٗٗ چى  ى   ائ  ائ    ەئ  ەئچ 

 َُِ چ ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  چ
ُٓٗ-
ُْٔ 

 ُْٔ َُٓ چڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺچ
 سورة ص

 ْٕ َِ چڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄچ

ِ چ   ڍڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  ُ-ِٓ ِٕٓ 

 ٓٔ، َُ ِٔ چ ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  چ
 سورة الزمر
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  چ

 .چک  گ   گ  گ
ّٔ ُُٔ-

ُِٓ 
 سورة غافر

 ْٓ ُٖ ژٿ     ٿ     ٹ ٹ ٹژ 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ        ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ 

 چې   ې  ى  ى
ِّ ،ِْ ّٔ 

 سورة فصمت
 ّٓ ،ّْ ّْ چ ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  چ

 سورة الشورى
  ،ّّ ّٖ چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ

ُٔ 
 َٖ ُُ چ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   چ 

 سورة األحقاف
 ُْٔ ّٓ چائ  ائ              ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئچ 

 سورة محمد
 ُّْ ُِ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 
 ُٗ  چ يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث    مث  چ

 ّٓ ،
ُُّ 

 سورة الفتح
 ّٔ ِٗ   چ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 سورة الحجرات
 ْٗ ُ  چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ںچ 
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  چ

 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ٔ ِٕٔ 

 ٕٔ ٗ چ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      چ

 َُ .چۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې    چ 
ْٗ ،  
،ٖٔ 

 قسورة 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چچ

  چڈ
ّٗ ٖٓ 

 سورة الذاريات
ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  چ 

  چک
ُٓ، ُٔ ُِٔ 

 ُّٔ ِِ   چہ  ہ  ھ   ھ  ھچ 
 ُّْ ٔٓ   چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ 

 سورة النجم
 َِٕ ِٗ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃچ

 َٓ ِّ  چٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۆ  ۆ  ۈۈ چ 

 َُٔ ّٕ   چېئ ىئ ىئچ
 سورة القمر

 ُّٓ َُ  چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 
 سورة الرحمن

 ِِٖ ٗ-ٕژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
  چگ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ

 ِِّ ِِ ٹ  ڤ  ڤ      ڤ چ
 سورة الحديد

 ُُٔ  ْ  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃچ

گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ        کچ

   چڱ  ں  ں   ڻ 
ٕ 

ُِِ-
ُِّ 

 حشرسورة ال
 ِّٓ ٕ  چڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں چ

 سورة الممتحنة
 ِٔٔ ُ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀچ

 سورة الصف
 ّْ ِ  چڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ چ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  چ 

 ّْ، ّْ ّ ،ِ  چہ  ھ  ھ  ھ

 ُْٕ ٗ چک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ       ڳ  ڳ   ڱ           ڱ    ڱ  ڱچ

 ُُٕ ُّ ژىئ    ىئ  ژ 
 سورة الجمعة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ    ٺ  ٺٺ
ٗ ُِٕ 

-ُِْ  َُٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ
ِّٓ 
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
  چڄ       ڄ  ڃ   

 سورة المنافقون
ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک        ک  گگ  گ  گ    چ 

   چڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ
ٖ ٗٔ 

 سورة الطالق
﮳     ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہچ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓ﮲ 

  چ﮴ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  
ّ ُُِ، 

 سورة التحريم
 ِِٖ ّ چ  ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ 

 سورة الممك
 ِِّ ُٓ چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄچ

 سورة القمم
 ، ّٕ ْ  چڱ  ڱ     ڱ  ںچ 

ٖٓ 
  ُُ-َُ چٴۇ  ۋ            ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۈچ

 ُْٕ ْٖ  چڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ       ڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ  چ 
 نوحسورة 

 ُّٓ ٓ  چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ  
 ُّٓ ٔ، ٓ چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋچ 

 ُّٓ ِٔ  چائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ چ 
 سورة المزمل

 ُِْ ْ-ُٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  چ 
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 الصفحة رقمها ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلي
 چٿ  ٿ    ٿ

 ُِٓ ٔ  چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   چ 

   چ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎ
َِ 

 ُِْ ،
ِّٕ 

 المطففينسورة 
 ِْ ّ-ُ چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ڭچ

 األعمىسورة 
 ُْٖ ٗ چې  ى  ى  ائچ 

 ُُٖ ُٕ چپ  پ  پچ 
 لضحىسورة ا

 ٖٓ ٔ چڈ  ژ  ژ  ڑچ 
 ُُُ ٖ چگ  گ  گ  چ 

 سورة البينة

 ُُٖ ٓ چ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ 

 سورة التكاثر
 ُِٖ ُ  چژ  ڑ چ
 ُِٖ ٖ  چہ  ھ  ھ  ھ  ھچ

 سورة الهمزة
 ْ ِ    چٹ  ٹ  ٹ  ڤ چ 

 سورة قريش
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 َِٓ ْ چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ
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واآلثار فهرس األحاديث النبىية  

 ةالصفح الحــديـثرف ـط م
 ِّٔ «بو يـك القيامة مغمكالن  جيءال إمير عشرة أما مف » ُ
 ِّٔ «مسمميف ثـ ال يجيد ليـ كينصح ليـمير يمى أمر الأما مف  » ِ
 ِّٔ «رعية مف المسمميف فيمكت كىك غاش ليـ  ييم كاؿ ما مف » ّ
 ِّٔ «مف كاله اهلل مف امر المسمميف شيئان فاحتجب عف حاجاتيـ كخمتيـ كفاقتيـ » ْ
 ِٕٕ «السفياء إمارة مف باهلل أعيذؾ عجرة بف كعب يا » ٓ
 ْٕ «أتيت بو رسكؿ الٌمو صٌمى اهلل عميو كسٌمـ فكضعتو في حجره» ٔ
 َُّ « أخبركني بشجرةو مثميا مثؿ المسمـ» ٕ
 َِ «ادعيـ إلى شيادة أف ال إلو إال اهلل، كأني رسكؿ اهلل» ٖ
 ّٕ «إذا أذف المؤذف ىرب الشيطاف حتى يككف بالركحاء» ٗ
 ُّٓ «إذا أمسيت فال تنتظر الٌصباح» َُ
 ُّ «إذا خرج ثالثة في سفر فميؤمركا أحدىـ» ُُ
 ْٔ «األمانة فانتظر الساعةإذا ضيعت » ُِ
 ٖٗ «أرحـ أٌمتي أبك بكرو » ُّ
 ٗٔ «أرحـ أمتي بأمتي أبك بكر» ُْ
 ِٓٗ «كازىد فيما عند الناس يحبؾ الناس ازىد في الدنيا يحبؾ اهلل» ُٓ
ف استعمؿ عميكـ عبد حبشي كأف رأسو زبيبةأاسمعكا ك » ُٔ  ِٓ «طيعكا كا 
ف استعمؿ » ُٕ  ِٕٖ «عميكـ عبد حبشي كأف رأسو زبيبةاسمعكا كأطيعكا، كا 
 ِّّ «اطمبكا الرزؽ في خبايا األرض» ُٖ
 ُِٔ «أعددت لعبادم الصالحيف ما ال عيف رأت» ُٗ
 ُِٔ «أفضؿ الصالة بعد الفريضة صالة الميؿ» َِ
ٍبدنا أىكيكفي  أىفىالى » ُِ  ِِٕ «شىكيكرنا عى
 ِِٓ «أفال جعمتو فكؽ الطعاـ كي يراه الناس» ِِ
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 ةالصفح الحــديـثرف ـط م
 َُٖ « أكٌؿ كلدؾ نحمتو مثؿ ىذا» ِّ
 ِٕٓ « النار ، أك بمف تحـر عميوخبركـ بمف يحـر عمى النارأأال » ِْ
 ُٖٗ «أال إف القكة الرمي» ِٓ
 ُْٗ «اإليماف بضع سبعكف شعبة أعالىا ال إلو إال اهلل» ِٔ
 ِٗٓ «اإليماف مف شعبة شعبة، كالحياء كسبعكف بضع اإليماف» ِٕ
 ِِّ «الصدكؽ األميف مع النبييف، كالصديقيف، كالشيداءالتاجر » ِٖ
 ِِّ «الحمؼ منفقة لمسمعة ممحقة لمبركة» ِٗ
 ِٓ «  الديف النصيحة» َّ
 ٗٗ « الصالة عمى كقتيا» ُّ
 ْٕ «الفطرة خمس أك خمس مف الفطرة» ِّ
 َِْ «الكريـ ابف الكريـ ابف الكريـ ابف الكريـ» ّّ
 َُْ «كعممو التأكيؿالميـ فقو في الديف » ّْ
 ُٕٕ «الميـ لكال أنت ما اىتدينا» ّٓ
،ِْٕ « ي مف أمر أمتي شيئا فشؽ عمييـ فاشقؽ عميولالميـ مف ك » ّٔ

ُٖٔ 
 ِِٓ «المسمـ أخك المسمـ، ال يحؿ لمسمـ باع مف أخيو بيعا فيو عيب إال بينو لو» ّٕ
 ّٖ «ذاىـ أعظـ أجران المؤمف الذم يخالط الناس كيصبر عمى أ» ّٖ
 ّٖ «المؤمف القكم خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ كفي كؿ خير» ّٗ
 ِّْ «اليد العميا خير مف اليد السفمى» َْ
 ْٖ «إف اهلل اصطفى  كنانة مف  كلد اسماعيؿ» ُْ
 ِِ «إف المقسطيف عند اهلل عمى منابر مف نكر» ِْ
 َُٖ «إٌف المقسطيف عند اهلل عمى منابر مف نكروا» ّْ
 ُِِ «أف تعبد اهلل كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ» ْْ
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 ةالصفح الحــديـثرف ـط م
 ِِّ « أف رجال أقاـ سمعة كىك في السكؽ» ْٓ
 ٖٔ «أتاه جبريؿ، كىك يمعب مع الغمماف أف رسكؿ اهلل » ْٔ
 ِِٖ «فحشو اتقاء - الناس كدعو أك - تركو مف اهلل عند منزلة الناس شر إف» ْٕ
 ِٖٕ «يحبيما اهلل كرسكلو الحمـ كاألناةإف فيؾ خصمتيف » ْٖ
 ُْٖ «إف ىذا أتاني كأنا نائـ فاخترط سيفي» ْٗ
 ِٕٖ « كجيو عمى النار في اهلل كبو إال أحد يعادييـ قريش، ال في األمر ىذا إف» َٓ
 َُِ «إف ىذه مف ثياب الكفار فال تمبسيا» ُٓ
 ِِٕ «أنا ثالث الشريكيف مالـ يخف أحدىما صاحبو» ِٓ
 ُُ «أنا قائد المرسميف كال فخر» ّٓ
 ُِٓ  «إنا ال نكلي عمى ىذا العمؿ أحدان سألو كال أحدان حرص عميو» ْٓ
 ُِٓ «إنا ال نكلي ىذا مف سألو، كال مف حرص عميو» ٓٓ
 ُٕٗ «انطمقكا عمى اسـ اهلل، الميـ أعنيـ» ٔٓ
 ِْ « إنكـ ستركف أثرة كأمكران تنكركنيا» ٕٓ
 ِّ «بالنيات إنما األعماؿ» ٖٓ
 ُْ «إنما الناس كابؿ مائة ال تكاد تجد فييا راحمة» ٗٓ
 ّٔ «إنما بعثت ألتتـ مكاـر األخالؽ» َٔ
خالصيـ» ُٔ  ُُٗ «إنما ينصر اهلل ىذه األمة بضعيفييا، بدعكتيـ كصالتيـ كا 
 ُّٕ «إني ألعطي الرجؿ كأدع الرجؿ كالذم أحب إلي مف الذم أعطى» ِٔ
 ِّٔ «كالحمكبإياؾ، » ّٔ
 ُِٓ «أييا الناس اتقكا اهلل كأجممكا في الطمب» ْٔ
 ّٕ «بكرؾ في المكىكب، كشكرت الكاىب، كرزقت بره كبمغ أشده» ٓٔ
 إلى فتحاكمتا االبنيف أحد فأخذ الذئب جاء ليما، إذ ابناف معيما امرأتاف بينما» ٔٔ

 «داكد
ُِٗ 
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 ةالصفح الحــديـثرف ـط م
 ُّٔ «الخميصة تعس عبد الدينار كعبد الدرىـ كعبد » ٕٔ
 ُُٗ «ثالث ال يغؿ عمييف قمب امرئ مؤمف » ٖٔ
 ِِّ «ثالثة ال يكمميـ اهلل يكـ القيامة كال ينظر الييـ كال يزكييـ كليـ عذاب اليـ» ٗٔ
 ِٕٕ «ثالثة ال يكمميـ اهلل يكـ القيامة، كال ينظر إلييـ كال يزكييـ كليـ عذاب أليـ» َٕ
 َُْ  « حٌؽ المسمـ عمى المسمـ ست  » ُٕ
 َُّ « خذ ىذا العنقكد، فأبمغو أٌمؾ» ِٕ
 ِّٔ «نيـ كيحبكنكـ كتصمكف عمييـ كيصمكف عميكـ ك متكـ الذيف تحبأئخيار » ّٕ
 ِّٖ « بالنميمة المشاؤكف اهلل عباد اهلل، كشرار ريءكا، ذكر إذا الذيف اهلل عباد خيار» ْٕ
 ِِ «ظمو يـك ال ظؿ إال ظمو سبعة يظميـ اهلل في» ٕٓ
 ِٕٓ «جميعا فيمككا كعمالو نفسو أرتع كحده، كأمير اليالؾ فيك الحطمة الرعاة شر» ٕٔ
 ِّْ «شر شيء في العالـ البطالة» ٕٕ
 َُُ «شيدت مع عمكمتي حمؼ المطيبيف، كانا غالـ» ٖٕ
 ُٓٓ «عرضت عمي األمـ فرأيت النبي كمعو الرىط» ٕٗ
 ِٕٔ «بمشرؾ أستعيف فارجع، فمف» َٖ
 ٕٔ «فياٌل جمست في بيت أبيؾ كأمؾ حتى تأتيؾ ىديتؾ إف كنت صادقان » ُٖ
 ٕٖ «فكاهلل ما ىممت بعدىا بسكء» ِٖ
 ُْٕ «قد عرفت ذلؾ في أىؿ بيتي» ّٖ
 ُٖٕ « قد كاف مف قبمكـ يؤخذ الرجؿ فيحفر لو في األرض» ْٖ
 ُْٗ «قؿ آمنت باهلل ثـ استقـ» ٖٓ
 ْٖ «فأصمي لكـقكمكا » ٖٔ
 َُٔ «يصؼ عبد اهلل كعبيد اهلل ككثير بني العباس كاف رسكؿ اهلل » ٕٖ
 َٓ «كاف في مينة أىمو فإذا حضرت الصالة خرج إلى الصالة» ٖٖ
 ْٕ «كاف يغير االسـ القبيح» ٖٗ
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 ةالصفح الحــديـثرف ـط م
 ُْٕ «يحكي نبيا مف األنبياء كأني أنظر إلى رسكؿ اهلل » َٗ
 ٗٔ «كؿ ميسر لما خمؽ لو»  ُٗ
 ُّٓ « كف في الٌدنيا كأٌنؾ غريبه أك عابر سبيؿو » ِٗ
 ُِٗ «ال تزكؿ قدما عبد يـك القيامة حتى يسأؿ عف عمره فيما أفناه» ّٗ
 ِٕٔ «مثميـ فيك جامعيـ أك ساكنيـ تجامعكىـ، فمف المشركيف، كال تساكنكا ال» ْٗ
 ْٕ « ال تسميف غالمؾ يسارا، كال رباحا، كال نجيحا، كال أفمح» ٓٗ
 ِِْ «ال تصركا اإلبؿ كالغنـ» ٔٗ
 ُْٗ «ال تغضب» ٕٗ
 َِّ «ال ضرر كال ضرار» ٖٗ
 ِّٔ « ال يحتكر إال خاطئ» ٗٗ
 ِّٖ «نماـ الجنة يدخؿ ال» ََُ
 ُْٗ «ال يزاؿ لسانؾ رطبا بذكر اهلل» َُُ
 ِٕٖ «اثناف منيـ بقي ما قريش في األمر ىذا يزاؿ ال» َُِ
 ٗٗ «غالما فكنت أحفظ عنو لقد كنت عمى عيد رسكؿ اهلل » َُّ
 ُْٖ «لـ تراعكا لـ تراعكا» َُْ
 ُّٔ «لك كانت الدنيا تعدؿ عند اهلل جناح بعكضة ما سقى كافرا منيا شربة ماء» َُٓ
 ُِٗ «ليأتيف عمى الناس زماف ال يبالي المرأ بما أخذ الماؿ» َُٔ
 ِٕٗ «الشديد الذم يممؾ نفسو عند الغضبليس الشديد بالصرعة، إنما » َُٕ
 ٗٗ «ليس مف أمتي مف لـ يجؿ كبيرنا كيرحـ صغيرنا، كيعرؼ لعالمنا حقو» َُٖ
 ِٖ     «ليميني منكـ أكلك األحالـ كالنيى» َُٗ
 ُِٖ « ما أخرجكما مف بيكتكما ىذه الساعة؟» َُُ
 ِٕٗ «ال  أـ نبيا كاف القرنيف أذك أدرم ال، كما أـ لعينا كاف أتبع أدرم ما» ُُُ
 ِْ «ما أعطيكـ كال أمنعكـ، إنما أنا قاسـ أضع حيث أمرت» ُُِ
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 ةالصفح الحــديـثرف ـط م
 ِّّ «ما أكؿ أحد طعاما قط، خيرا مف أف يأكؿ مف عمؿ يده» ُُّ
 َِٕ «تخمؼ مف خميفة إال كانت لو بطانةما بعث اهلل مف نبي كال اس» ُُْ
 َُٗ «ما بعث الٌمو نبيًّا إاٌل رعى الغنـ» ُُٓ
 ِْٓ « ما تركني فاعال بكـ» ُُٔ
 ِٕٗ «ما مف جرعة أعظـ جزاء عند اهلل مف جرعة غيظ كظميا عبد ابتغاء اهلل» ُُٕ
 ّّ «ما نييتكـ عنو فاجتنبكه كما أمرتكـ بو فافعمكا منو ما استطعتـ» ُُٖ
 ِٖ «  مركا أكالدكـ بالصالة كىـ أبناء سبع، كاضربكىـ عمييا أبناء عشر» ُُٗ
 َُٓ «مركا أكالدكـ بالصالة كىـ أبناء سبع» َُِ
ا ميتةن فيي لو، كليس لعرؽو ظالـو حؽ  » ُُِ  ِّٔ «مف أحيا أرضن
 ْٔ «صابةمف استعمؿ رجالن مف ع» ُِِ
 ِٓ «مف أطاعني فقد أطاع اهلل، كمف عصاني فقد عصى اهلل» ُِّ
 ُٖٔ «مف أعطي حظو مف الرفؽ، فقد أعطي حظو مف الخير» ُِْ
 ُِّ «مما سيؿ اهلل لو طريقا إلى الجنةمف سمؾ طريقا يمتمس فيو ع» ُِٓ
 َِّ «مف قاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا، فيك في سبيؿ اهلل » ُِٔ
 َُّ «مف قاؿ لصبي تعاؿ أعطؾ كلـ يعطو كتبت عميو كذبة» ُِٕ
 ِٖ «مف كاف أصبح منكـ اليـك صائما فميتـ صكمو» ُِٖ
 ُّْ «اآلخرة جمع اهلل شممو، كجعؿ غناه في قمبومف كانت ىمو » ُِٗ
 ّٓ «مف كظـ غيظان كىك يستطيع أف ينفذه دعاه اهلل يـك القيامة» َُّ
 ُٕٗ «مف لكعب بف األشرؼ؟ فإنو آذل اهلل كرسكلو» ُُّ
 ُٕٗ «مف مات كلـ يغزكا كلـ يحدث نفسو بالغزك مات عمى شعبة مف نفاؽ» ُِّ
 ِٗٗ «المسمميف شيئا ثـ أغمؽ بابومف كلي مف أمر » ُّّ
 ّٖ «نعـ كلؾ أجر» ُّْ
 َُِ «عف القزع نيى رسكؿ اهلل » ُّٓ



- 341 - 
 

 ةالصفح الحــديـثرف ـط م
 ِّٓ «كالذم نفسي بيده ألف يأخذ أحدكـ حبمو، فيحتطب» ُّٔ
 ُِٗ «كالذم نفسي بيده لتسألف عف ىذا النعيـ يـك القيامة» ُّٕ
 َُّ «كاهلل لك حٌدثت بو أحدنا لحٌدثتؾ يا ثابت» ُّٖ
 ُِْ «قرة عيني في الصالة كجعمت» ُّٗ
 ُُٗ «كفي بضع أحدكـ صدقة» َُْ
 ُٓ «ال رفعو اهللكما زاد اهلل عبدان بعفك إال عزا كما تكاضع أحد هلل إ» ُُْ
نيا أمانة» ُِْ  ُٕ «يا أبا ذر إنؾ ضعيؼ كا 
، ما فعؿ الٌنغير» ُّْ  َُٕ «يا أبا عميرو
 ٖٗ «  يا زيد تعمـ لي كتاب ييكد، فإني كاهلل ما آمف ييكدم عمى كتابي» ُْْ
 َُٔ «يا سعد اـر فداؾ أبي كأٌمي» ُْٓ
 ُْٖ «يا عائشة لكال قكمؾ حديثه عيدىـ » ُْٔ
 ُٖ «يا غالـ إني أعممؾ كممات احفظ اهلل يحفظؾ » ُْٕ
 َُِ «يا غالـ، سـ اهلل تعالى، ككؿ بيمينؾ، ككؿ مما يميؾ» ُْٖ
 ِّْ «يا قبيصة إف المسألة ال تحؿ إال ألحد ثالثة رجؿ» ُْٗ
 ِِٗ «يا معشر المياجريف، خمس إذا ابتميتـ بيف كأعكذ باهلل أف تدرككىف» َُٓ
 ُِٔ «يجمع الناس في صعيد كاحد، ينفذىـ البصر كيسمعيـ الداعي» ُُٓ
 ُُِ «يدخؿ الجنة مف أمتي سبعكف ألفان بغير حساب» ُِٓ
 ِِٓ «كلك لبثت في السجف يرحـ اهلل لكطا لقد كاف يأكم إلى ركف شديد» ُّٓ
 ِٖٓ «لف يفمح قـك كلكا أمرىـ إمرأة ُْٓ
 ّٓ «ال الفيف احدكـ يأتي يكـ القيامة كعمى رقبتو..  ُٓٓ
 ُْٕ «كاهلل ليتمف ىذا االمر حتى يسير الراكب مف صنعاء الى حضرمكت  ُٔٓ
 ُٖٕ «الرجؿ فيحفر لو في االرض فيجعؿ فييا.قد كاف مف قبمكـ يؤخذ  ُٕٓ
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األبيات الشعريةفهرس   

 الصفحة البيت الشعري
 ِِٕ اػػػبػػػجحػػػالم يرػػػػمػػضػكال يػانػػكلس دمػػػي       ةػػالثػث نيػػػػم اءػػػػػػػػمػػػعػنػال ـػػػػكػػػادتػػػػأف
 ِِٖ يػابػػػػػػػػغػػػػتػػػػػمػػو الػػػػػػكمػػػد قػػػػػػػيػػػف سػػػػػػكػػكل    وػػػػػػػػػكمػػػػػػي قػػػػد فػػػػػػيػػػسػػي بػبػػػػػػغػػس الػػػػيػػل

 برػػكػمػـ في اػػمػػحػالتػال بإـ ػػمػػحػا الػػػكم    ا ػػػبػصػـ في الػػػمػػػالتعػػـ إال بػػػمػػػا العػػػػكم
   

ٗٔ 

ذا م     اػػػكتػػدـ قػػػػػػت أعػػػت لسػػػػا إف عشػػػػأن  راػػبػػػػػػػدـ قػػػػػػت أعػػػػػسػػت لػػػػػػكا 
  

ُّٔ 

 كفػػيػت تػعػػػمػا طػػػس مػػفػػنػمػإف اػػػػػف       سيػفػت نػأرحػعي فػػامػػطػػػت مػػػػأم
  

ُّٕ 

 َُْ كـػػػػػػػمػػػػػعػػػػؿ إلدراؾ الػػػػيػػػػا جػػػػػأخ    دمػػػػػػيػػب تػتػػػػمكػر أف اػػػػمػغػف الػػػػػظػػي
 ُِٔ اػػا نكاحييػػمسػة مػممػممػا مػػمػص     بةػػر راسرة في البحػخػاف في صػػػلك ك

 

 فهرس األعالم

 الصفحة اسم العمم الرقم

 ُُْ ابف القيـ الجكزية ُ
 ُْٖ ابف حجر العسقالني ِ
 ُُٔ ابف كثير ّ
 ُِّ أبك الدرداء ْ
 ُِٗ أبك برزة األسممي ٓ
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 ِِٓ الغزاليأبك حامد  ٔ
 َُٖ أبك لبابة االنصارم ٕ
 ِٖٔ أبك مكسى األشعرم  ٖ
 ِِٖ أبكبكر بف العربي ٗ

 ْٖ أـ معبد الخزاعية الكمبية، كاسميا عاتكة. َُ

 ٖٔ .أنس بف مالؾ بف النضر، خادـ رسكؿ اهلل ُُ

 ُْٕ تميـ الدارم ُِ
 ُٔ ، أبك ذرجنادة بف جندب ُّ
 ُٖٕ خباب بف األرت ُْ
 ُِّ الربيع بف خثيـ ُٓ
 ّٖ الربيع بف معكذ بف عفراء ُٔ
 ُِ زىير بف عبد اهلل بف عمر ُٕ
 ِٕٖ سالـ مكلى أبي حذيفة ُٖ
 ُِّ سعيد بف المسيب ُٗ
 ْٕ سمرة بف جندب بف ىالؿ َِ
 ُٕ سيد قطب ُِ
 ُٗٗ طالكت بف قيش بف... بف يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ عمييـ السالـ. ِِ

 ُْ عبد الحمف بف محمد الحضرمي  المعركؼ بابف خمدكف، أبك زيد.   ِّ

 ِّٖ عبد الرحمف بف غنـ ِْ
 ِِّ عبد اهلل بف أبي أكفى ِٓ
 ُٔٗ عبد اهلل بف جحش ِٔ
 ُِٕ عطاء بف أبي رباح ِٕ
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 ْٓ عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنيـ ِٖ

 ُّٕ عمر بف تغمب ِٗ
 ُُِ الحصيفعمراف بف  َّ
 ِٗٗ عمرك بف مرة الجيني ُّ
 ْٓ عكؼ بف أثاث بني عباد بف المطمب بف عبد مناؼ، مسطح.  ِّ

 ِّٔ عكؼ بف مالؾ ّّ
 ِّْ الخزاعي ذؤيب بف قبيصة ّْ
 ُٕ قتادة بف دعامة بف قتادة بف عزيز السدكسي، أبك الخطاب. ّٓ

 ِٕٕ كعب بف عجرة ّٔ
 ُُُ محمد الطاىر بف عاشكر ّٕ
 ِِ محمد بف أحمد بف أبي بكر األنصارم القرطبي، أبك عبد اهلل. ّٖ

 ّْ بف جرير بف يزيد الطبرم. محمد ّٗ

 ُّ محمد بف عمي بف محمد الشككاني الصنعاني. َْ

 ُٕٗ محمد بف مسممة ُْ
 ِِٔ معقؿ بف يسار ِْ
 ِّٔ معمر بف عبد اهلل ّْ
 َُٖ النعماف بف بشير بف سعد ْْ
 ِٖٓ الحارث، أبي بكرةنفيع بف  ْٓ
 ْٖ كاثمة بف األصقع ْٔ
 ُّٗ أبك زكريا النككم، يحي بف شرؼ بف مرم ْٕ
 ٕٓ سحاؽ بف إبراىيـإبف افرائيـ بف يكسؼ بف يعقكب بف يكشح بف نكف  ْٖ
 ُٔٔ ابك مسمـ الخكالني ْٗ
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 ْٓ االماـ البييقي َٓ
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 القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبي كثير البف العظيـ، القرآف تفسير .38
 العممية، الكتب دار الديف، شمس حسيف محمد: تحقيؽ الدمشقي، ثـ البصرم
 .ىػُُْٗ ،ُ/ط ، بيركت – بيضكف عمي محمد منشكرات
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 أحمد ابف الجبار عبد بف محمد بف منصكر المظفر، ألبي القرآف، تفسير .39
 بف كغنيـ إبراىيـ بف ياسر: تحقيؽػ الشافعي، ثـ الحنفي التميمي السمعاني المركزل
  ـ،ُٕٗٗ -ىػُُْٖ ،ُ/ط السعكدية – الرياض الكطف، دار غني، بف عباس

ّ/ِْٔ. 
 بياء محمد بف الديف شمس محمد بف رضا عمي بف رشيد لمحمد المنار، تفسير .46
 ـَُٗٗ لمكتاب، العامة المصرية الييئة الحسيني، القممكني خميفة عمي منال بف الديف
 الفكر دار الزحيمي، لكىبة كالمنيج، كالشريعة العقيدة في المنير التفسير .44

 .قُُْٖ ،ُِ/ط بيركت،-المعاصر
 ،ُ/ط– دمشؽ – الفكر دار الزحيمي، مصطفى بف لكىبة الكسيط، التفسير .42

 .ىػُِِْ
 محمد: تحقيؽ منصكر، أبك اليركم، األزىرم بف أحمد بف لمحمد المغة، تيذيب .43

 .  ـََُِ ،ُ/ط بيركت، – العربي التراث إحياء دار مرعب، عكض
 ،ٔ/ط الرسالة، مؤسسة العميي، صالح المنعـ لعبد السالكيف، مدارج تيذيب .44

 .ـَََِ-قَُِْ
 اهلل عبد بف ناصر بف الرحمف لعبد المناف، كالـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير .45

- ىػَُِْ ،ُ/ط الرسالة، مؤسسة المكيحؽ، معال بف الرحمف عبد: تحقيؽ السعدم،
 .ـ َََِ

 غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف لمحمد القرآف، تأكيؿ في البياف جامع .46
 ،ُ/ط الرسالة، مؤسسة شاكر، محمد أحمد: تحقيؽ الطبرم، جعفر أبي اآلممي،
 ـ َََِ - ىػ َُِْ
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 عبد الديف لزيف الكمـ، جكامع مف حديثان  خمسيف شرح في كالحكـ العمـك جامع .47
 الحنبمي، الدمشقي، ثـ البغدادم، السىالمي، الحسف، بف رجب بف أحمد بف الرحمف
 .ـ ََِْ - ىػ ُِْْ ،ِ/ط السالـ، دار النكر، أبك األحمدم محمد: تحقيؽ
 .ّ/ ط. األرناؤكط شعيب تحقيؽ رجب، البف كالحكـ العمـك جامع .48
 فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد ألبي القرآف، ألحكاـ الجامع .49

براىيـ البردكني أحمد: ػتحقيؽ القرطبي، الخزرجي األنصارم  الكتب دار أطفيش، كا 
 .ـ ُْٔٗ -ىػُّْٖ ،ِ/ط القاىرة، – المصرية

 بيركت – العربي التراث إحياء دار حاتـ، أبي بف الرحمف لعبد كالتعديؿ، الجرح .56
 .ـُِٓٗ- ىػُُِٕ ،ُ/ط –

 جدة، المنارة، دار القادرم، احمد بف لعبداهلل كغايتو، حقيقتو اهلل سبيؿ في الجياد .54
 .ـُٖٓٗ قَُْٓ ،ُ/ط

 مخمكؼ بف محمد بف الرحمف عبد زيد ألبي القرآف، تفسير في الحساف الجكاىر .52
 التراث إحياء دار المكجكد، عبد أحمد كعادؿ معكض، عمي محمد: تحقيؽ الثعالبي،
 .قُُْٖ ،ُ/ط بيركت، – العربي

 . ِ/ط المنار، مكتبة عابديف، ابف حاشية .53
 بف أحمد بف اهلل عبد بف أحمد نعيـ ألبي األصفياء، كطبقات األكلياء حمية .54

 مصر، محافظة بجكار - السعادة: الناشر األصبياني، ميراف بف مكسى بف إسحاؽ
 ـُْٕٗ - ىػُّْٗ

 صنعاء، اإلرشاد مكتبة الحميدم، اهلل عبد لعبده أقكاميـ، مع األنبياء حكار .55
 . ُِْ: ص ـ،ََِّ-قُِْْ ،ُ/ط

 ُ/ط ، مصر نيضة دار الغزالي، لمحمد المسمـ، خمؽ .56



- 352 - 
 

 الديف جالؿ الفضؿ أبي  الحافظ لإلماـ بالمأثكر، التفسير في المنثكر الدر .57
 .ـُّٗٗ- بيركت الفكر، دار السيكطي،

 .   ُّ/ط النفائس، دار مكتبة خميؿ، الديف لعماد السيرة، في دراسات .58
 . ُّ/ط النفائس، دار خميؿ، الديف لعماد النبكية، السيرة في دراسة .59
 حبيب بف محمد بف محمد بف عمي الحسف ألبي الممكؾ، سياسة في السمكؾ درر .66

 – الكطف دار: أحمد المنعـ عبد فؤاد: تحقيؽ بالماكردم، الشيير البغدادم، البصرم
 .الرياض

 مؤسسة القرضاكم، ليكسؼ اإلسالمي، االقتصاد في كاألخالؽ القيـ دكر .64
 .ـُٔٗٗ قُُْٕ ،ُ/ط الرسالة،

ديكاف أبي تماـ، ألبي تماـ، شرح: الخطيب التبريزم، تحقيؽ: محمد عبده عزاـ،  .62
 .ْدار المعارؼ، ط/

 عمر: كتحقيؽ شرح الشافعي، إدريس بف محمد عبداهلل ألبي الشافعي، ديكاف .63
 .لبناف – بيركت األرقـ، بف األرقـ دار الطباع، فاركؽ
 بالراغب المعركؼ محمد بف الحسيف القاسـ ألبي الشريعة، مكاـر إلى الذريعة .64

 - ىػ ُِْٖ  القاىرة، – السالـ دار العجمي، زيد أبك اليزيد أبك: تحقيؽ األصفيانى،
 .ـ ََِٕ

 . ـََِٔ ،ّ/ط األندلس، دار الفريج، لمازف كالدعكة، التربية في دركس الرائد .65
 طبعة نفس) بيركت - اليالؿ دار المباركفكرم، الرحمف صفي المختـك الرحيؽ .66

 .ُ/ط ،(الكفاء دار كترقيـ
 -العربي التراث إحياء دار لمصابكني، األحكاـ، آيات بتفسير البياف ركائع .67

 ـٕٗٗ -قُُْٖ ،ّ/ط بيركت،
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 عبد بف محمكد الديف لشياب المثاني، كالسبع العظيـ القرآف تفسير المعاني ركح .68
 بيركت، – العممية الكتب دار: عطية البارم عبد عمي: تحقيؽ األلكسي، الحسيني اهلل
 ىػُُْٓ ،ُ/ط

 بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد الفضالء كنزىة العقالء ركضة .69
ٍعبدى،   الحميد عبد الديف محي محمد: تحقيؽ البيستي، الدارمي، حاتـ، أبك التميمي، مى
 .بيركت – العممية الكتب دار
 بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبي الديف لجماؿ التفسير، عمـ في المسير زاد .76
 .ُ/ط  بيركت – العربي الكتاب دار الميدم الرزاؽ عبد: تحقيؽػ الجكزم، محمد
 الفكر دار الصنعاني، اسماعيؿ بف لمحمد المراـ، بمكغ شرح السالـ سبؿ .74
ْ/ُُٕ. 

 مايمة أبك بريؾ محمد بف لبريؾ كمكة، المدينة حكؿ النبكية كالبعكث السرايا .72
 ـُٔٗٗ - ىػ ُُْٕ - األكؿ جمادل ،ُ/ط الجكزم، ابف دار العمرم،

 محمد: تحقيؽ القزكيني، يزيد بف محمد اهلل عبد أبي ماجة البف ماجة، ابف سنف .73
 الحمبي البابي عيسى فيصؿ - العربية الكتب إحياء دار الباقي، عبد فؤاد
 بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داكد ألبي داكد، أبي سنف .74

 العصرية، المكتبة الحميد، عبد الديف محيي محمد: تحقيؽػ السًِّجٍستاني، األزدم عمرك
 .بيركت – صيدا
 أبك الترمذم، الضحاؾ بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف لمحمد الترمذم، سنف .75

براىيـ الباقي، عبد فؤاد كمحمد شاكر، محمد أحمد: كتعميؽ تحقيؽ عيسى،  عطكة كا 
 - ىػ ُّٓٗ ،ِ/ط مصر، – الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة عكض،
 ـ ُٕٓٗ
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 أحمد فكاز تحقيؽ الدارمي، الرحمف عبد بف اهلل عبد محمد ألبي الدارمي، سنف .76
 .قَُْٕ لبناف، – بيركت – العربي الكتاب دار مزم،
ٍكًجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف ألحمد الكبرل، السنف .77 ٍسرى  الخراساني، الخي
 – بيركت العممية، الكتب دار: عطا القادر عبد محمد: تحقيؽ البييقي، بكر أبك

 ،َُُِّ: رقـ االخالؽ، مكاـر باب  ـ، ََِّ - ىػ ُِْْ ،ّ/ط لبنات،
َُ/ُٗ. 
 عبد ألبي ،(لمنسائي الصغرل السنف=  السنف مف المجتبى) النسائي، سنف .78

 غدة، أبك الفتاح عبد: تحقيؽ النسائي، الخراساني، عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف
 .ـُٖٔٗقَُْٔ ،ِ/ط حمب، – اإلسالمية المطبكعات مكتبة
 .نكفؿ ألحمد  تحميمية، دراسة يكسؼ سكرة .79
السياسة الشرعية في الشئكف الدستكرية كالخارجية كالمالية، لعبد الكىاب خالؼ،   .86

 ـ. ُٖٖٗ -ىػ َُْٖدار القمـ،  
 . ىػَُْٔ الككيت، – األرقـ دار – تيمة البف الشرعية، السياسة .84
 شعيب: تحقيؽ الذىبي، أحمد بف محمد الديف لشمس النبالء، أعالـ سير .82

 .قُِّْ لعاـ ،ٗ/ط الرسالة، مؤسسة األرناؤكط،
 الصالبي، محمد لعمي الدكلة، كبناء األمو تربية في كعبر دركس النبكية السيرة .83
   قُِْْ ،ُ/ط القاىرة، -لمتراث الفجر دار
 محمد، أبك المعافرم، الحميرم أيكب بف ىشاـ بف الممؾ لعبد النبكية، السيرة .84
براىيـ السقا مصطفى: تحقيؽ الديف، جماؿ  شركة الشمبي، الحفيظ كعبد األبيارم كا 
 ـ ُٓٓٗ - ىػُّٕٓ ،ِ/ط بمصر، كأكالده الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة
 الطباعة الرؤكؼ، عبد طو: تحقيؽ المعافرم، ىشاـ بف لعبدالممؾ النبكية، السيرة .85
 .  ُِّ/ُ ،ِ/ط المتحدة، الفنية
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: ص ،ّ/ط اإلسالمية، المكتبة الحنفي، العز أبي البف  الطحاكية، العقيدة شرح .86
ِّّ. 
 الكتب دار زغمكؿ، السعيد محمد: تحقيؽ البييقي، بكر ألبي اإليماف شعب .87

 .ـُُْٗ: رقـ قَُُْ ،ُ/ط بيركت، العممية،
ٍكًجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف ألحمد اإليماف، شعب .88 ٍسرى  الخراساني، الخي
 الندكم، أحمد مختار  أشرؼ حامد، الحميد عبد العمي عبد: تحقيؽ البييقي، بكر أبك

 بالتعاكف بالرياض كالتكزيع لمنشر الرشد مكتبة اليند، – ببكمبام السمفية الدار صاحب
  ـ ََِّ - ىػ ُِّْ ،ُ/ط باليند، ببكمبام السمفية الدار مع

: تحقيؽ الجعفي، البخارم عبداهلل أبك إسماعيؿ بف لمحمد البخارم، صحيح .89
 بإضافة السمطانية عف مصكرة) النجاة طكؽ دار الناصر، ناصر بف زىير محمد
 .ىػُِِْ ،ُ/ط ،(الباقي عبد فؤاد محمد ترقيـ
: تحقيؽ البخارم، المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف لمحمد البخارم، صحيح .96

 .ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ عاـ ،ّ/ط بيركت، - اليمامة كثير، بف دار ديب، مصطفي
 اهلل رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند مسمـ، صحيح .94
: تحقيؽ النيسابكرم، القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـ: كسمـ عميو اهلل صمى
 (بعدىا التي غير طبعة) بيركت – العربي التراث إحياء دار: الباقي عبد فؤاد محمد
 بيركت العربي، التراث إحياء دار النيسابكرم، الحجاج بف لمسمـ مسمـ، صحيح .92
 . ـََِِ ىػُِِْ لبناف، –

 الجكزم، محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف لجماؿ الصفكة، صفة .93
 ـَََِ - ىػُُِْ مصر، - القاىرة الحديث، دار عمي، بف أحمد: تحقيؽ
 المصرية، الكتب دار العفاني، حسيف محمد لسيد اليمة، عمك في األمة صالح .94
 العبيكاف مكتبة ،ِ/ط
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 الرياض، -العبيكاف مكتبة باشراحيؿ، كفيصؿ السكيداف، لطارؽ القائد، صناعة .95
 .قُِْٓ ،ّ/ط

 لمشباب العالمية الندكة طبعة الباشا، رأفت الرحمف لعبد التابعيف، حياة مف صكر .96
 .ِ/ط االسالمي،

 اإلسكندرية، -اإليماف دار السالمي، محمد لنصر  لالستثمار، الشرعية الضكابط .97
 .ـََِٖ ،ُ/ط

 السيكطي، الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف لعبد العشريف، المفسريف طبقات .98
 .ـُّٔٗ ،ُ/ط القاىرة، – كىبة مكتبة عمر، محمد عمي: تحقيؽ
 .ُ/ط القيـ، ابف دار القيـ، البف اليجرتيف طريؽ .99

 حسيف بف محمد بف الحسف الديف لنظاـ الفرقاف، كرغائب القرآف غرائب .466
 ،ُ/ط بيركت، – العمميو الكتب دار عميرات، زكريا: تحقيؽ النيسابكرم، القمي
 ىػُُْٔ
غياث األمـ في التياث الظمـ، لعبد الجكيني إماـ الحرميف، تحقيؽ عبد  .464

 ق.َُُْ، ِالعظيـ الذيب، مكتبة إماـ الحرميف، ط/
 الفضؿ أبك حجر بف عمي بف ألحمد البخارم، صحيح شرح البارم فتح .462

 المعرفة دار الباقي، عبد فؤاد محمد: كأحاديثو كأبكابو كتبو رقـ الشافعي، العسقالني
 . بيركت –

 ابف دار اليمني، الشككاني اهلل عبد بف محمد بف عمي بف لمحمد القدير، فتح .463
 .قُُْْ ،ُ/ ط بيركت، دمشؽ، - الطيب الكمـ دار كثير،

بيركت،  –فصكؿ في اإلمرة كاألمير لمشيخ سعيد حكل، دار المنارة العممية  .464
 . ِط/
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 ، ٖ/ط بيركت الفكر، دار البكطي، رمضاف سعيد لمحمد النبكية، السيرة فقو .465
 .ـَُٕٗ
 محمد: األحاديث تخريج دمشؽ، – القمـ دار السقا، الغزالي لمحمد السيرة، فقو .466
 .ىػُِْٕ ،ُ/ط األلباني، الديف ناصر
  ،ُ/ط القاىرة، لمتراث الفجر دار الصالبي، محمد لعمي كالتمكيف، النصر فقو .467
 .قُِْْ
 الزرقاء -المنار مكتبة بصكص، ربو عبد ألحمد اإلسالـ، في القيادة فف  .468
      ـُٖٖٗ قَُْٖ ،ُ/ط األردف،
 .ىػُِّْ ،ّ/ط – القاىرة الشركؽ دار قطب، سيد القرآف ظالؿ في  .469
 المكتبة المناكم، الرؤكؼ عبد لمحمد الصغير، الجامع شرح القدير فيض  .446

 .قُّٔٓ ،ُ/ط مصر، الكبرل، التجارية
 البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء ألبي األنبياء، قصص  .444

 ،ُ/ط القاىرة، – التأليؼ دار مطبعة: الكاحد عبد مصطفى: تحقيؽ الدمشقي، ثـ
 ـ ُٖٔٗ - ىػ ُّٖٖ
 المنصكرة - الكفاء دار الككيؿ، السيد لمحمد اإلسالـ، في كالجندية القيادة .442

 .ّ/ط مصر، –
 . قَُْٓ ،ُ/ط المعارؼ، مكتبة خميؿ، الديف لعماد كالسمطة، القيادة .443
 األردف، عماف - الفرقاف دار األسمر، رجب ألحمد المربي، النبي كتاب .444

 . ـََُِ - ىػُِِْ ،ُ/ط
 القرشي عمي بف الفضؿ بف محمد بف إلسماعيؿ النبكة، دالئؿ كتاب .445

 الرياض – طيبة دار الحداد، محمد محمد: تحقيؽ األصبياني، التيمي الطميحي
 .    ق َُْٗ ،ُ/ط
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 العالـ، لجالؿ أىمو، أبيدكا اإلسالـ دمركا: يقكلكف الغرب قادة: كتيب .446
 .العممية الدار مطبكعات

 بف عمرك بف محمكد القاسـ ألبي التنزيؿ، غكامض حقائؽ عف الكشاؼ .447
 .ىػ َُْٕ ،ّ/ ط بيركت، – العربي الكتاب دار اهلل، جار الزمخشرم أحمد،
 -صيدا دار األنصارم، منظكر بف عمي بف مكـر بف لمحمد العرب، لساف .448
 .قُُْْ ،ّ/ط بيركت،
 ندعك شيء أم إلى: البناء حسف الشييد لإلماـ البناء، رسائؿ مجمكعة .449
 . لبناف بيركت ،ّ/ط القمـ، دار الناس،
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، ألبي محمد عبد الحؽ بف غالب  .426

الشافي بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية األندلسي، ػتحقيؽ: عبد السالـ عبد 
 ىػ.ُِِْ،ُبيركت، ط/ –محمد،  دار الكتب العممية

 القادر عبد بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبك الديف لزيف الصحاح، مختار .424
 النمكذجية، الدار - العصرية المكتبة محمد، الشيخ يكسؼ: تحقيؽ الرازم، الحنفي
 . ـُٗٗٗ-قَُِْ ،ٓ/ط صيد – بيركت
 دار الصابكني، عمي لمحمد ،(كتحقيؽ اختصار) كثير ابف تفسير مختصر .422
 ـُُٖٗ - ىػ َُِْ ،ٕ/ط لبناف، – بيركت الكريـ، القرآف
 البياف، مكتبة المقدسي، قدامة بف أحمد لإلماـ القاصديف، منياج مختصر .423
   ـُِٗٗ قَُّْ البياف، دار

ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج .424  بف بكر أبي بف لمحمد نستعيف، كا 
 البغدادم، باهلل المعتصـ محمد: تحقيؽ الجكزية، قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب
 .ـُٔٗٗ - ىػ ُُْٔ ،ّ/ط ، بيركت – العربي الكتاب دار

 .بيركت العممية، الكتب دار االصبحي، أنس بف مالؾ لإلماـ المدكنة، .425
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 بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد ألبي الصحيحيف، عمى المستدرؾ .426
 بابف المعركؼ النيسابكرم الطيماني الضبي الحكـ بف نيعيـ بف حمدكيو بف محمد
 ،ُ/ط بيركت، – العممية الكتب دار عطا، القادر عبد مصطفى: تحقيؽ البيع،
 .ـَُٗٗ – قُُُْ
 .ّ/ ط الرسالة، مؤسسة زيداف، الكريـ لعبد القرآف، قصص مف المستفاد .427
 بف حنبؿ بف محمد بف أحمد اهلل عبد ألبي حنبؿ، بف أحمد اإلماـ مسند .428
 مؤسسة كآخركف، مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيب: تحقيؽ الشيباني، أسد بف ىالؿ

 .ـ ََُِ - ىػ ُُِْ ،ُ/ط ، الرسالة
 بف أحمد بف لحافظ األصكؿ، عمـ إلى الكصكؿ سمـ بشرح القبكؿ معارج .429
 ،ُ/ط الدماـ، – القيـ ابف دار عمر، أبك محمكد بف عمر: تحقيؽ الحكمي، عمي

 .ـ َٗٗ - ىػ َُُْ
 أبك الشامي، المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف لسميماف األكسط، المعجـ .436
 إبراىيـ بف المحسف كعبد، محمد بف اهلل عكض بف طارؽ: تحقيؽ الطبراني، القاسـ

 .القاىرة – الحرميف دار الحسيني،
 السالـ عبد تحقيؽ القزكيني، زكريا بف فارس بف ألحمد المغة، مقايس معجـ .434
 .ُ/ط الفكر، دار ىاركف،
 أبي الرازم، القزكيني زكرياء بف فارس بف ألحمد المغة، مقاييس معجـ .432

 .ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ الفكر، دار: ىاركف محمد السالـ عبد: تحقيؽ الحسيف،
 ،ُ/ط لبناف، بيركت الفكر دار الرازم، الديف لفخر الغيب، مفاتح .433
 .ىػََِِ-ىػُِّْ



- 360 - 
 

 المعركؼ محمد بف الحسيف القاسـ ألبي القرآف، غريب في المفردات .434
 - الشامية الدار القمـ، دار الداكدم، عدناف صفكاف: تحقيؽػ األصفيانى، بالراغب
 . ق ُُِْ ،ُ/ ط ، بيركت دمشؽ
 االعممي مؤسسة خمدكف، بف محمد بف الرحمف لعبد خمدكف، ابف مقدمة .435

 .لبناف –بيركت – لممطبكعات
 لمشباب العالمية الندكة بادحدح، عمر لعمي الناجح، الداعية مقكمات .436

 .قُُْٕ جدة، اإلسالمي،
كريـ بف أبى بكر أحمد الممؿ كالنحؿ، ؿ أبك الفتح محمد بف عبد ال .437

 .مؤسسة الحمبي، الشيرستاني
 العباس أبي الديف لتقي القدرية، الشيعة كالـ نقض في النبكية السنة منياج .438
 تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد

 سعكد بف محمد اإلماـ جامعة: سالـ رشاد محمد: تحقيؽ الدمشقي، الحنبمي الحراني
 .ـُٖٔٗ - ىػ َُْٔ ،ُ/ط اإلسالمية

 بف يحيى الديف محيي زكريا ألبي الحجاج، بف مسمـ صحيح شرح المنياج .439
 .ـُِّٗ ،ُ/ط بيركت، – العربي التراث إحياء دار النككم، شرؼ
 أألردف، المنار مكتبة الغضباف، لمنير النبكية، لمسيرة الحركي المنيج .446

   ـَُٗٗ قُُُْ ،ٔ/ط الزرقاء،
 الشاطبي، مكسى بف ابراىيـ اسحاؽ ألبي الشريعة، أصكؿ في المكافقات .444
 .قَُِْ -الرسالة مؤسسة الفتاح، عبد خالد: تحقيؽ
دار الكسيمة، جدة، نظرة النعيـ في أخالؽ الرسكؿ الكريـ، لمجمكعة عمماء،  .442
 ق.ُُْٖ، ُط/

 .لبناف - بيركت الشركؽ، دار قطب، لسيد الديف، ىذا .443
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 الصفدم، اهلل عبد بف أيبؾ بف خميؿ الديف لصالح بالكفيات، الكافي .444
 -ىػَُِْ بيركت، – التراث إحياء دار مصطفى، كتركي األرناؤكط، أحمد: تحقيؽ
 .ـَََِ
 بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف ألبي العزيز، الكتاب تفسير في الكجيز .445
 القمـ، دار: داككدم، عدناف صفكاف: تحقيؽ الشافعي، النيسابكرم، الكاحدم، عمي
 .ىػُُْٓ ،ُ/ط بيركت، دمشؽ، - الشامية الدار

محمد المدرم،  دار الكتب . أمير كيؼ تككف قائدان ناجحان دكرة كدكرة  َّ .446
 ـَُِِق ُّّْ -صنعاء ،مكتبة خالد بف الكليد، الطبعة االكلى -اليمنية

 المجالت والدوريات والمواقع االلكترونية:

سعيد أغا،  دراسة قرآنية، لعبد اليادم -النظريات العسكرية بيف اإلعداد كالتخطيط  .ُ
 ق.ُِْٔ –الجامعة اإلسالمية غزة  -إشراؼ: جماؿ اليكبي 

ق ُّْلعاـ  ٕمجمد ُّالعدد  -الديف جامعة صالح -مجمة كمية العمـك اإلسالمية .ِ
 : ـ/فياف صالح عمي. ـ مكضكع: أبعاد اقتصادية في قصة النبي يكسؼَُِّ

 ق.ُّٕٓ( سنة أكلى، عاـ ُ، عدد )ّّمجمة الكعي العربي  .ّ
ألمة القطرية، مقاؿ لمدكتكر/ فاركؽ مساىؿ، تحت عنكاف، اىتماـ اإلسالـ مجمة ا .ْ

 . َٓبتغذية الطفؿ، العدد: 
جامعة غزة، إشراؼ:  -القيادة في ضكء القرآف، لمحمد األسطؿ، بحث ماجستير .ٓ

 رياض محمكد قاسـ. 
ـ، لمباحثة ُٖٔٗ، /ُِ/ِأبحاث ندكة الطفؿ كالتنمية، المنعقدة في الرياض في  .ٔ

 اشكر، تحت عنكاف، التغذية كنمك الطفؿ.سمكل ع
القيادة في ضكء القرآف، لعبد الكىاب اسماعيؿ األعظمي، منشكرات، كمية العمـك  .ٕ

 اإلسالمية، جامعة بغداد، قسـ الشريعة.
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مفيكـ القيادة في إطار العقيدة، لسيد عبد الحميد مرسي، قائد كمدرب في القكات  .ٖ
 المكقع اإللكتركني النت.المسمحة المصرية قديما، كتاب عمى 
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