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 االفتتاحية
 

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على سيد المرسلين وخاتم  

 النبيين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...  

 أما بعد : 

نا الكريم أعظم قادة التاريخ البشري، بما خلّفه لنا من معاٍن فيبقى رسول  

الصالة وال تزال سيرته عليه  خالدة، وصفات بليغة، وتوجيهات فريدة . 

  منهجاوالسالم تغزر بالمعالم القيادية والسمات الرائعة فقها وشأنا و

وإدارة، وخليق بالمسلم الواعي مراجعتها على الدوام واستلهام الدروس  

 .   والمعاني منها

 

تظل المجتمعات البشرية في حاجة ماسة إلى الفكر القيادي ونظمه و

ها، وتقلل من آثارها ومحدداته وصفاته، لتنتظم حياتها، وتطيب شؤون

ومن المؤسف   وتراثنا خير مصدر لذلك، السلبية في كافة مجاالت الحياة ، 

رنا في كثير من المؤسسات واإلدارات بسبب خفاء هذا الفقه،  أننا قصّ 

وضعف التأهيل البشري فيه..! وإبان ظهوره مؤخرا كان التعويل على 

صه ومناهجه، مخرجات الدراسات األجنبية ، وأ غفل التراث  ونصو 

فانعقدت الهمة للعودة إلى التراث السني، والمنهاج النبوي الستقاء )  

من هديه وسمته  -على طريقتنا المعهودة-األربعين القيادية ( النبوية 

وتوجيهاته عليه الصالة والسالم، فق نصت أربعون ، ودٌر مكنون، ولؤلؤ  

ا ، وتزيين األفراد  َمصون، حرٌي بِنَا تقلدها، وتحلية المؤسسات بنفائسه

بتيجانها ، ففيها العظة والحكمة، والمنهج والمسار، والدليل والمنار .  

ولعلها تعالج ضعف ما انتاب المؤسسات واإلدارات من ضعف قيادي، حتى  

 فقدت األهلية، وقل تأثيرها، وتراجعت ثمارها ، وهللا المستعان . 

 

القيادية عليه الصالة  ويحسن بنا هنا، النقل من مرقوم سابق، في سماته 

من صغره صلى هللا عليه وسلم وعبقريته ظاهره، والسالم.. فأقول : 
وهمته عالية، والنفَس القيادي يلوح، فقد كان يوضع لجده عبد المطلب 

سرير بجنب الكعبة، فيُدفع عنه كل الصبيان، حتى يجيء رسول هللا عليه  
د المطلب قائال: )دعوا  الصالة والسالم، فيحاولون دفعه، فيمنعهم جده عب

  ابني هذا فإنه سيكون له شأن(...!
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واستنبط أبو الفرج ابن الجوزي رحمه هللا علو همته من صباه، وعدم   

  رضاه باليسير والقليل...!

  إذا ما عال المرء  رام العال/ ويقنع بالدون من كان دونا...!  

واصطفاه الباري تعالى لرسالته، ورفعه دينا وعقال وخلقا، فجمع ما بين   

السلوك االجتماعي، والذي جعل من سيرته مرجعا   ة منائر الوحي، وفطان

 ب. للعبقرية القيادية) لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة (سورة األحزا

والشجاعة، وقد اعترف بها   الصدق ومن أجل صفاته القيادية: 

المشركون، ولقبوه قبل البعثة) بالصادق األمين( وكانت إحدى عالمات 

هرقل الرومي في االستدالل على نبوته) هل ك نت م تتهمونه بالكذب( فقال:  

  على الناس ويكذب على هللا...!  الكذب ال، فقلت: ما كان ليذر

جاعة فوراد المنايا، حاضر في كل المواقف، ويكفي قول علي  وأما الش 

رضي هللا عنه) كنّا إذا اشتد بِنَا البأس اتقينا برسول هللا صلى هللا عليه  

  وسلم (.

التروي في اتخاذ القرارات والدليل أن األنصار لما انتهوا من عقد    ومنها:

ميلّن على أهل منًى  بيعة العقبة الثانية قالوا: ” يا رسول هللا، إن شئت لن

غداً بأسيافنا ” فقال صلى هللا عليه وسلم: )لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا  

  إلى رحالكم (.

إشراك األمة واألتباع في القرارات ومشاورتهم على الدوام )أشيروا   و

علي أيها الناس( رددها في مواطن مختلفة كبدر وأحد، تحقيقا للنهج  

القرآني )وشاورهم في األمر (سورة آل عمران. واستكماال لنهج المجتمع 

  المسلم )وأمرهم شورى بينهم (سورة الشورى.

له، قال أبو هريرة رضي هللا عنه )ما رأيت أحًدا  بل ذلك كان كثيرا وطبعةً  

قط، كان أكثر مشورةً ألصحابه من رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله  

  وصحبه وسلم( أخرجه أحمد. 

التضحية والخدمات االجتماعية معالم قيادية، أحرزها المصطفى    ومنها:

المختار من قبل البعثة، فلما عاد من حراء، قال لزوجه خديجة رضي هللا  

عنها )لقد خشيت على نفسي "، فقالت: كال وهللا ال يخزيك هللا أبداً، إنك  

على  لتصل الرحم، وتَحمل الَكّل، وت كسب المعدوم، وتَقري الضيف، وتعين 

  نوائب الحق (. 

وكان يفتح باب الحوار والمراجعة كما في اختيار موضع بدر، وحكم   

باب بن المنذر رضي هللا عنه: إن هذا ليس   األسرى، وعاد إلى رأي الح 

  بمنزل...! 
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الصبروقبول   ب عد نظره العجيب، كما صنع في )صلح الحديبية( من ومنها:

ر سماحة اإلسالم، وفضح  غبن الصلح ومضضه، ليتفرغ للدعوة وإظها

غرور القرشيين وعدم صالحيتهم لإلشراف على مكة وحرمها، وكذلك  

تركه لقتل المنافقين برغم استحقاقهم )لئال يتحدث العرب أن محمدا يقتل  

  أصحابه( كما في الصحيحين.

خدمة الناس ومشاركتهم األعمال والمهام: كما شارك في بناء   وكذلك:

غم المتاعب والجوع، ولكنه رسخ في عقولهم  المسجد وحفر الخندق بر

فضيلة العمل والتواضع واحتمال الشدائد، وسيد القوم خادمهم، كما 

  ينقل..! 

والصف الثاني والقواعد البديلة: كما حصل من تربية ابن   الشباب تهيئة و

العلم، وأسامة للقيادة، ومصعب للدعوة، وترك مهاجري   عباس على

  رة لألحوال الطارئة.( للهج٧الحبشة إلى سنة)

ومع بأسه وحزمه لم تنأَ عنه صفات الرحمة والعفو: في مظانه   

التوبة، ولما فتح   التاريخية، قال تعالى )بالمؤمنين رؤوف رحيم( سورة

  مكة ذلك الفتح األعظم، عفا وسامح وقال )اذهبوا فأنتم الطلقاء (. 

صنع في دار  : إعداد الرجال وصناعة األبطال كما  أيضا  • ومن صفاته

األرقم بن أبي األرقم، وخلّص جلسائه كما قال علي رضي هللا عنه:) كنت  

أكثر أسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر  

 ودخلت أنا وأبو بكر وعمر..( كما في الصحيحين. 

على مبادئه ودعوته، برغم العروض المقدمة،  الثبات ومن صفاته: 

ت السالبة، والتي وضعتها قريش ومن خالل نائبها عتبة بن  واإلغراءا

ربيعة)..: يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا األمر، ماال  

جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماال، وإن كنت تريد به شرفا  

سودناك علينا حتى ال نقطع أمرا دونك...( فما زاد رسول هللا على 

 وة صدر سورة فصلت التي قطعت عنقه، وقّرعت أذنه...! اإلنصات وتال

ومنها: حزمه اإلداري، مثل ما صنع مع الشاعر الهجاء أبي عزة  

الج محي، وكان عفا عنه في بدر، فعاد في أحد وأسره، فأمر به وق تل،  

وقال: )ال ترجع إلى مكة، فتمسح عارضيك، وتقول: خدعت محمدا  

  ر واحٍد مرتين (. مرتين، ال ي لدغ المؤمن من جح

وهو ليّن رفيق وقت الرفق، شديد متين وقد الشدة والحسم: يحمي   

الضعفاء، ويساعد الموالي والمساكين، ويقول )إخوانكم خَولكم..( كما في  

  الصحيح، وتأتيه الجارية من نساء المدينة فيقضي حاجتها حيث شاءت.
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ومنها: عدالته الفذة، وعيشه الزاهد الفريد، وحرصه على محاسبة أقاربه   

  )لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (.

الحرص على التجميع ونبذ الخالف والتقطيع، مما يزينه رواة   وكذلك

) يد هللا مع الجماعة( وقوله) :  األخبار والشائعات، وقد صح قوله

قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في   الشيطان إن

غ نِي أحٌد من أصحابي عن أحٍد شيئًا، فإنِّي  ( ويروى) ال ي بَلِّ  التحريش بينهم 

  أحبُّ أن أخرج إليكم وأنا َسِليم الصَّدر( كما عند الترمذي. 

وكان ي شيد ويشجع ويرفع المعنويات، حتى يجعل من أتباعه قوة  

متالحمة، وفئة ترهبها الخصوم، فيريهم في بدر مصارع القوم، وفي  

يقول )اآلن نغزوهم وال يغزوننا  الخندق يبشرهم بالعاقبة والفتوحات، و

  نحن نسير إليهم (.

وهو الصبور القنوع الحكيم، الذي يشتري األقوام بالدنيا ولعاعتها،   

ويرسخ مبادئ آخرين حينما يكلهم إليمانهم، كما فعل في حنين، فأعطى  

المؤلفة قلوبهم عطاَء من ال يخشى الفقر، قَاَل أَنٌَس رضي هللا عنه: )إِْن  

ْساَلم  أََحبَّ إِلَْيِه  َكاَن ال ْنيَا، فََما ي ْسِلم  َحتَّى يَك وَن اإْلِ ل  لَي ْسِلم  َما ي ِريد  إِالَّ الدُّ ج  رَّ

ْنيَا َوَما َعلَْيَها( وهذا تربية رسول هللا ومقصده اإلداري   ِمْن الدُّ

 واالستراتيجي. 

طارق،  وهو القائد البارز للناس: فال حجاب وال ابتعاد، وبابه مفتوح لكل  

قاض للحوائج ومجيب للسائلين، قال جرير رضي هللا عنه) ما حجبني  

رسول منذ أسلمت، وما رآني إال تبسم في وجهي (. ويستطيع كل أعرابي،  

وصغير وكبير الوصول إليه، ومثل ذاك مع ما فيه من متاعب، إال إنه يصل  

  إلى األفئدة بال استئذان )وإنك لعلى خلق عظيم( سورة القلم. 

هو الشخصية المعتدلة، التي ال تغضب على كل حال، ولكن في مواضعه  و 

الصحيحة، كانتهاك الحرمات، وقال لرجل )ال تغضب( وصح قوله) ليس  

  الشديد بالصَُّرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب (.

تقرير بعض ذلك باألدلة النبوية، لنؤسس  (   األربعين)  وقد حاولت في هذه 

ع، والذي يراد عزله عن تراثنا وحضارتنا اإلسالمية، العلم المضيّ لهذا 

 ونسبته إلى أمم أخرى، وهللا الموفق ,.... 

 

 هـ18/5/1441
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 الحديث األول: القائد المناسب:  -1

 

ِ  َرس ولَ  أَنَّ   ،رضي هللا عنه َسْعدٍ  ْبن   َسْهل   عن   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ    َصلَّى ّللاَّ

ايَةَ  َهِذهِ  أَل ْعِطيَنَّ )  : َخْيبَرَ   يَْومَ  اًل  الرَّ َ  ي ِحبُّ  يََدْيِه،  َعلَى ّللاَّ   يَْفتَح   َرج    ّللاَّ

  أَيُّه مْ  لَْيلَتَه مْ  يَد وك ونَ  النَّاس   فَبَاتَ  :  قَالَ ".   َوَرس ول ه    ّللاَّ    َوي ِحبُّه   َوَرس ولَه ،

ا  : قَالَ  ي ْعَطاَها، ِ   َرس ولِ  َعلَى َغَدْوا  النَّاس    أَْصبَحَ  فَلَمَّ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ

ونَ  ك لُّه مْ  َوَسلََّم،   فَقَال وا "  ؟  َطاِلبٍ   أَبِي ْبن   َعِليُّ  أَْينَ "   :  فَقَالَ  ي ْعَطاَها، أَنْ  يَْرج 

ِ  َرس ولَ  يَا  ه وَ  :   فَبََصقَ  بِِه، أ تِيَ فَ ".  إِلَْيهِ  فَأَْرِسل وا"   :  قَالَ . َعْينَْيهِ  يَْشتَِكي  ّللاَّ

ِ  َرس ول     يَك نْ  لَمْ  َكأَنْ  َحتَّى فَبََرأَ،  لَه ، َوَدَعا َعْينَْيهِ  فِي  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

ايَةَ،  فَأَْعَطاه   َوَجٌع،  بِهِ  ِ،  َرس ولَ  يَا "  :  َعِلي   فَقَالَ  الرَّ   يَك ون وا َحتَّى  أ قَاتِل ه مْ  ّللاَّ

  إِلَى اْدع ه مْ   ث مَّ   بَِساَحتِِهْم، تَْنِزلَ   َحتَّى ِرْسِلكَ  َعلَى اْنف ذْ "  :  فَقَالَ "  ؟  ِمثْلَنَا

ْساَلِم، ِ   َحقِّ   ِمنْ  َعلَْيِهمْ  يَِجب   بَِما  َوأَْخبِْره مْ  اإْلِ ِ، فِيِه،  ّللاَّ   ّللاَّ   يَْهِديَ  أَلَنْ  فََوّللاَّ

الً  بِكَ  ْمر    لَكَ  يَك ونَ  أَنْ  ِمنْ  لَكَ  َخْيرٌ   ؛  َواِحًدا َرج  (  ٢٩٤٢". البخاري)  النَّعَمِ  ح 

 (. ٢٤٠٦مسلم)

فيه فضل علي رضي هللا عنه واستحقاقه للقيادة، ومكانته من رسول هللا،  

 وعلمه بقدرته القيادية والفروسية . 

قال النووي رحمه هللا:" وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول هللا  

قولية فعلية ، فالقولية : إعالمه بأن هللا تعالى يفتح على   صلى هللا عليه وسلم 

 يديه ، فكان كذلك ، والفعلية بصاقه في عينه ، وكان أرمد فبرأ من ساعته .  

وفيه فضائل ظاهرة لعلي رضي هللا عنه ، وبيان شجاعته ، وحسن مراعاته 

 ياه . ألمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وحبه هللا ورسوله ، وحبهما إ

 الحديث الثاني : القائد  الصغير:   -2

ِ  َعْبدِ  َعنْ    َعلَْيهِ  ّللاَّ    َصلَّى  النَّبِيُّ   بَعَثَ  : قَالَ  َعْنه َما،  ّللاَّ    َرِضيَ   ع َمرَ  ْبنِ  ّللاَّ

رَ   بَْعثًا، َوَسلَّمَ    فَقَالَ  إَِماَرتِِه، فِي  النَّاِس  بَْعض   فََطعَنَ  َزْيدٍ   ْبنَ  أ َساَمةَ  َعلَْيِهمْ  َوأَمَّ

  فِي تَْطع ن ونَ   ك ْنت مْ  فَقَدْ  إَِماَرتِهِ  فِي  تَْطع ن وا  أَنْ )   : َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ    َصلَّى النَّبِيُّ 

ِ،  َواْيم   قَْبل ، ِمنْ  أَبِيهِ  إَِماَرةِ    أََحبِّ  لَِمنْ  َكانَ  َوإِنْ  ِلإْلَِماَرِة،  لََخِليقًا  َكانَ  إِنْ  ّللاَّ

، النَّاِس  ( مسلم)  ٣٧٣٠(. البخاري) بَْعَده    إِلَيَّ   النَّاِس   أََحبِّ  لَِمنْ  َهذَا َوإِنَّ   إِلَيَّ

٢٤٢٦ .) 

فيه ترشيح الشباب وجعلهم قادةً مع وجود األكابر ، إذا ُعِلم تمكنهم  

 ومقدرتهم. وفضل أسامة ومكانته القيادية والقتالية . 



 األربعون القيادية  7
 
 

7 
 

ة المولى وتولية الصغار على قال في الفتح رحمه هللا: وفيه جواز إمار

كان عليهم   الذي  -الكبار والمفضول على الفاضل؛ ألنه كان في الجيش 

 أبو بكر وعمر -أسامة 

 الحديث الثالث: المجلس التشاوري :   -٣

ِ  َرس ول   قَامَ :  عن عائشة رضي هللا عنها في قصة اإلفك قالت   ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ

َد، َخِطيبًا،  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َ  فََحِمدَ  فَتََشهَّ )   :  قَالَ  ث مَّ  أَْهل ه ، ه وَ  بَِما َعلَْيهِ  َوأَثْنَى  ّللاَّ

ا وا ؛  بَْعد   أَمَّ ِ   َواْيم    -أي اتهموهم-  أَْهِلي  أَبَن وا أ نَاٍس  فِي  َعلَيَّ  أَِشير    َما ّللاَّ

 (.2٧٧0( مسلم)4٧5٧قَطُّ، ... البخاري )  س وءٍ   ِمنْ  أَْهِلي َعلَى َعِلْمت  

فيه استحباب مشاورة القائد أصحابه، وذم االستفراد واالستبداد، وقد حصل  

) ذلك منه في بدر أيضا والحديبية وغيرها . وفعله مصدق للقرآن 

 وشاورهم في األمر (. سورة آل عمران . 

 

 القدوة:  الحديث الرابع : القيادات   -4

ذَْيفَةَ  َعنْ   ِ  َرس ول    قَالَ  : قَالَ  ح   بِاللَّذَْينِ  اْقتَد وا )  : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

 (.٣٦٦2(. الترمذي ) َوع َمرَ   بَْكٍر،  أَبِي   : بَْعِدي ِمنْ 

فيه فضيلة ظاهرة للشيخين رضي هللا عنهما، وأنهما على المنهج والسداد  

 دينا وسلوًكا واجتهادا ، وأنهم األولى بالتقديم . 

لُحسن سيرتهما ، وصدق سريرتهما وفيه إشارة ألمر الخالفة ، قاله قيل 

 المناوي . 

 الحديث الخامس : القيادة في السفر:  -5

ْدِرّيِ   َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ   ِ  َرس ولَ   أَنَّ   رضي هللا عنه اْلخ    َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

وا َسفٍَر،  فِي  ثاََلثَةٌ  َخَرجَ   إِذَا)    : قَالَ  ر   (.2٦08) أبو داود(.   أََحَده مْ   فَْلي َؤّمِ

 للخالف .  افيه أن من أدب السفر التأمير والقيادة، حفظا لأللفة، ودرء

قال الخطابي رحمه هللا : إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعا ، وال يتفرق بهم  

 الرأي، وال يقع بينهم االختالف . 

 

 الحديث السادس : مسؤوليات قيادية:   -٦

ِ   َعنِ  رضي هللا عنه،  ع َمرَ  اْبنِ  َعنِ  )   :  قَالَ  أَنَّه    َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  النَّبِّي

  َراعٍ،  النَّاِس   َعلَى الَِّذي فَاأْلَِمير    َرِعيَّتِِه، َعنْ  َمْسئ ولٌ  َوك لُّك مْ   َراعٍ، ك لُّك مْ  أاَلَ 

ل   َرِعيَّتِِه، َعنْ  َمْسئ ولٌ  َوه وَ  ج    َعْنه ْم،  َمْسئ ولٌ  َوه وَ  بَْيتِِه،   أَْهلِ  َعلَى َراعٍ  َوالرَّ

  َراعٍ  َواْلعَْبد   َعْنه ْم،  َمْسئ ولَةٌ  َوِهيَ  َوَولَِدِه، بَْعِلَها بَْيتِ  َعلَى َراِعيَةٌ  َواْلَمْرأَة  
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 َعنْ   َمْسئ ولٌ  َوك لُّك مْ  َراعٍ،  فَك لُّك مْ   أاَلَ   َعْنه ، َمْسئ ولٌ   َوه وَ  َسيِِّدِه، َمالِ  َعلَى

 (.1829( مسلم)89٣َرِعيَّتِِه (. البخاري) 

 فيه بيان مسؤوليات قيادية، وأن الرعاية جزء من القيادة، وهي تتفاوت.

قال الخطابي رحمه هللا : اشتركوا؛ أي: اإلمام والرجل ومن ذكر في  

بالراعي، ومعانيهم مختلفة، فرعاية اإلمام األعظم  التسمية أي: في الوصف 

حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم، ورعاية الرجل أهله  

سياسته ألمرهم وإيصالهم حقوقهم، ورعاية المرأة تدبير أمر البيت واألوالد  

والخدم، والنصيحة للزوج في كل ذلك، ورعاية الخادم حفظ ما تحت يده،  

 يجب عليه من خدمته. والقيام بما 

وقال النووي رحمه هللا: قال العلماء : الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم  

صالح ما قام عليه ، وما هو تحت نظره ، ففيه أن كل من كان تحت نظره 

 شيء فهو مطالب بالعدل فيه ، والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته .  

 

 :  ادية الحديث السابع : الحكمة القي -٧

عن كعب بن مالك رضي هللا عنه في قصة بيعة العقبة الثانية المشهورة 

مٍ  فِي  لَك مْ  َهلْ   قال: فصرخ الشيطان  ذَمَّ بَاةِ  م    َعلَى أَْجَمع وا  قَدْ ،  َمعَه   َوالصُّ

ِ   َعد وُّ  يَق ول   َما : - إِْسَحاقَ   اْبنَ   يَْعنِي  - َعِلي   قَالَ   ؟  َحْربِك مْ  دٌ  :  ّللاَّ َحمَّ   فَقَالَ . م 

ِ  َرس ول    اْسَمعْ  أَْزيََب، اْبن   َهذَا  اْلعَقَبَِة، أََزبُّ  َهذَا "  : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

ِ، َعد وَّ  أَيْ  ِ  أََما  ّللاَّ َغنَّ   َوّللاَّ ِ  َرس ول    قَالَ   ث مَّ ".  لَكَ  أَلَْفر    َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

  : نَْضلَةَ  ْبنِ  ع بَاَدةَ  ْبن   اْلعَبَّاس    لَه   فَقَالَ  :  قَالَ ".  ِرَحاِلك مْ  إِلَى  اْرفَع وا "  :

  :  قَالَ . بِأَْسيَافِنَا  َغًدا ِمنًى أَْهلِ  َعلَى لَنَِميلَنَّ  ِشئْتَ  لَئِنْ  بِاْلَحّقِ، بَعَثَكَ  َوالَِّذي

ِ   َرس ول   فَقَالَ  المسند )  " بِذَِلكَ  أ وَمرْ  لَمْ " : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ    َصلَّى  ّللاَّ

15٧98.) 

فيه بيان حكمة رسول هللا القيادية ، وإيثاره الهدوء على الحماس، والحيطة 

على االندفاع، وأن الكثرة تغلب الشجاعة، وما كان لقلة مسلمة جديدة، أن  

 تضطلع بجهاد ثقيل في مجتمع وثني، من أول بواكيرها . 

 الحديث الثامن : الحيطة األمنية:   -8

و عن  اْلَجاِهِليَّةِ  فِي  َوأَنَا   ك ْنت   :  قال رضي هللا عنه  السُّلَِميُّ   َعبََسةَ  ْبن   َعْمر 

  يَْعب د ونَ  َوه مْ  َشْيٍء، َعلَى  لَْيس وا َوأَنَّه مْ  َضاَللٍَة،  َعلَى النَّاسَ   أَنَّ   أَظ نُّ 

لٍ  فََسِمْعت    اأْلَْوثَاَن،  فَقَِدْمت    َراِحلَتِي،  َعلَى فَقَعَْدت    أَْخبَاًرا،  ي ْخبِر   بَِمكَّةَ  بَِرج 

ِ  َرس ول   فَِإذَا َعلَْيِه، ْستَْخِفيًا  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ َرآء    م  ه ،  َعلَْيهِ  ج    قَْوم 

".   نَبِي   أَنَا "  : قَالَ  ؟  أَْنتَ  َما  :  لَه   فَق ْلت   بَِمكَّةَ، َعلَْيهِ  َدَخْلت   َحتَّى  فَتَلَطَّْفت  
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ِ  : فَق ْلت  ".  ّللاَّ   أَْرَسلَنِي "   : قَالَ  ؟  نَبِي   َوَما  : فَق ْلت     قَالَ  ؟  أَْرَسلَكَ   َشْيءٍ  َوبِأَّي

دَ  َوأَنْ  اأْلَْوثَاِن،  َوَكْسرِ  اأْلَْرَحاِم، بِِصلَةِ  أَْرَسلَنِي"  :   بِهِ  ي ْشَرك   الَ  ّللاَّ   ي َوحَّ

ر  "   : قَالَ  ؟  َهذَا َعلَى َمعَكَ  فََمنْ  :  لَه   ق ْلت  ".  ءٌ َشيْ    َوَمعَه   :  قَالَ ".  َوَعْبدٌ   ح 

نْ   َوباَِللٌ   بَْكٍر،  أَب و يَْوَمئِذٍ  تَّبِع كَ  إِنِّي  : فَق ْلت  . بِهِ  آَمنَ  ِممَّ   الَ  إِنَّكَ "  :  قَالَ .  م 

  إِلَى اْرِجعْ   َولَِكنِ  ؟  النَّاِس  َوَحالَ  َحاِلي  تََرى  أاَلَ  ؛  َهذَا يَْوَمكَ  ذَِلكَ  تَْستَِطيع  

،  قَدْ   بِي  َسِمْعتَ  فَِإذَا أَْهِلَك،   َوقَِدمَ  أَْهِلي، إِلَى  فَذََهْبت   : قَالَ ".  فَأْتِنِي َظَهْرت 

ِ  َرس ول     أَتََخبَّر    فََجعَْلت   أَْهِلي،  فِي  َوك ْنت    اْلَمِدينَةَ، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

  يَثِْربَ  أَْهلِ  ِمنْ  نَفَرٌ   َعلَيَّ  قَِدمَ  َحتَّى  اْلَمِدينَةَ  قَِدمَ  ِحينَ  النَّاسَ   َوأَْسأَل   اأْلَْخبَاَر، 

ل    َهذَا فَعَلَ  َما : فَق ْلت  . اْلَمِدينَةِ   أَْهلِ  ِمنْ  ج    :  فَقَال وا ؟  اْلَمِدينَةَ  قَِدمَ  الَِّذي  الرَّ

ه    أََرادَ  َوقَدْ  ِسَراٌع،  إِلَْيهِ  النَّاس     اْلَمِدينَةَ، فَقَِدْمت   ذَِلَك، يَْستَِطيع وا  فَلَمْ   قَتْلَه   قَْوم 

ِ،  َرس ولَ  يَا  : فَق ْلت  . َعلَْيهِ  فََدَخْلت    الَِّذي أَْنتَ   نَعَْم،"   :  قَالَ  ؟  أَتَْعِرف نِي  ّللاَّ

ِ، نَبِيَّ  يَا :  فَق ْلت  . ىبَلَ  :  فَق ْلت   :  قَالَ ".  ؟  بَِمكَّةَ  لَِقيتَنِي  ا  أَْخبِْرنِي  ّللاَّ  َعلََّمكَ  َعمَّ

اَلةِ  َعنِ   أَْخبِْرنِي َوأَْجَهل ه ،  ّللاَّ    (.8٣2الحديث . مسلم)...  الصَّ

فيه فضل عمرو بن عبسة، وتحوط رسول هللا من الغرباء والداخلين عليه،  

وعبد ( . ولذلك   بقوله ) حر  تباعه، واكتفى أسم أصحابه، ولم يعدد حيث لم يُ 

أبهم، وأمره بالكف حتى يسمع بالظهور، وقد كان هو يقول رضي هللا عنه  

عن نفسه: " لقد رأيتني وأنا ربع اإلسالم "، قال ابن كثير في البداية  

والنهاية: " فلعله أخبر أنه ربع اإلسالم بحسب علمه، فإن المؤمنين كانوا إذ  

 طلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم " . ذاك يستسرون بإسالمهم، ال ي

 

 الحديث التاسع : فطنة  القائد ونباهته:   - 9

  رسولِ  أصحاب    وأ وذيَ  مكَّة ، علينا  ضاقتْ  لّما:  رضي هللا عنه سلمة أم عن

  يَستطيع   ال  هللاِ   رسولَ  وأنَّ  الباَلِء، ِمن ي صيب هم  ما ورأَْوا   وف تِنوا، ملسو هيلع هللا ىلص   هللاِ 

ه، قَوِمه ِمن َمنَعةٍ  في  هو  وكان عنهم، ذلك َدْفعَ   مّما شيءٌ   إليه  يَِصل    ال وَعّمِ

  الَحبَشةِ  بأرِض   إنَّ   :ملسو هيلع هللا ىلص  هللاِ  رسول   لهم  فقال. أصحابَه  يَنال   مّما يَكَره  

.  وَمخرًجا فََرًجا   لكم هللا   يَجعَلَ   حتى بباِلِده فالَحقوا  عنَده؛ أحدٌ   ي ظلَم   ال مِلًكا

  أِمنّا جاٍر،  خيرِ  إلى  دارٍ  بخيرِ  فنَزْلنا اجتََمْعنا،   حتى  أرسااًل،  إليه فخَرْجنا

 .  (. وسنده صحيح1٦/ 9البيهقي )  .  ِدينِنا على

فيه فطنة القائد ودرايته بالواقع المعيش، والخارطة الجغرافية من حوله 

وسماتها وأهلها، واستفادته من ذلك مخارج وعالقات، وفي القرآن: ) ألم  

  واسعةً فتهاجروا فيها ( سورة النساء . تكن أرُض هللا 
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 الحديث الثاني عشر : اإلصغاء للقائد : -12

  َوإِنِ   َوأَِطيع وا،  اْسَمع وا)    : قَالَ   َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  النَّبِّيِ   َعنِ  أَنٍَس  َعنْ  

 (.٦9٣البخاري)(.  َزبِيبَةٌ  َرأَْسه   َكأَنَّ  َحبَِشي   اْست ْعِملَ 

 ره منهجه أو شكله درءا للفتنة والخالف .فيه وجوب اإلصغاء للقائد ، ولو كُ 

قال النووي: قال العلماء : معناه ما داموا متمسكين باإلسالم والدعاء إلى 

كتاب هللا تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخالقهم ، وال يشق  

 عليهم العصا . 

 الحديث الثالث عشر :القادة العباقرة:   -1٣

  يَق ول   َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ    َصلَّى النَّبِيَّ  َسِمْعت   :  قَالَ  َعْنه   ّللاَّ    َرِضيَ  ه َرْيَرةَ  أَبَا عن

  ث مَّ  ّللاَّ ، َشاءَ  َما ِمْنَها فَنََزْعت   َدْلٌو، َعلَْيَها قَِليبٍ  َعلَى َرأَْيت نِي نَائِمٌ   أَنَا  بَْينَا)  :

  َوّللاَّ   َضْعٌف،  نَْزِعهِ  َوفِي   ذَن وبَْيِن، أَوْ   ذَن وبًا بَِها فَنََزعَ  ق َحافَةَ،   أَبِي اْبن   أََخذََها

  ِمنَ  َعْبقَِريًّا أَرَ   فَلَمْ   اْلَخطَّاِب،  اْبن    فَأََخذََها ،  َغْربًا اْستََحالَتْ  ث مَّ   َضْعفَه ،  لَه   يَْغِفر  

(  ٣٦٦٤(. البخاري) بِعََطنٍ   النَّاس    َضَربَ  َحتَّى  ع َمَر، ْزعَ نَ  يَْنِزع   النَّاِس 

 (. ٢٣٩٢مسلم) 

 فيه بيان القادة العباقرة، السادة الموفقون من هللا تعالى . 

قال في الفتح: " قال في المشارق: العبقري: النافذ الماضي الذي ال شيء  

وكبيرهم وقال الفراء:  يفوقه. قال أبو عمر: وعبقري القوم: سيدهم وقيمهم  

العبقري: السيد والفاخر من الحيوان والجوهر والبساط المنقوش، وقيل: هو  

منسوب إلى عبقر: موضع بالبادية، وقيل: قرية يعمل فيها الثياب البالغة 

الحسن والبسط، وقيل: نسبة إلى أرض تسكنها الجن، تضرب بها العرب 

 المثل في كل شيء عظيم. قاله أبو عبيد،.." 

وقال النووي رحمه هللا: قال العلماء : هذا المنام مثال واضح لما جرى ألبي  

بكر وعمر رضي هللا عنهما في خالفتهما ، وحسن سيرتهما ، وظهور 

آثارهما ، وانتفاع الناس بهما ، وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى هللا عليه  

سلم هو  وسلم ، ومن بركته وآثار صحبته ، فكان النبي صلى هللا عليه و

صاحب األمر ، فقام به أكمل قيام ، وقرر قواعد اإلسالم ، ومهد أموره ،  

وأوضح أصوله وفروعه ، ودخل الناس في دين هللا أفواجا ، وأنزل هللا  

 تعالى : } اليوم أكملت لكم دينكم { ..! 

 

 الحديث الرابع عشر : االختيار واالستثناء:   -14

ِ،  َرس ولَ  يَا :  ق ْلت   :  لَ قَا رضي هللا عنه ذَرٍّ  أَبِي  َعنْ    :  قَالَ .  تَْستَْعِمل نِي أاَلَ  ّللاَّ

، أَبَا   يَا)  : قَالَ  ث مَّ  َمْنِكبِي، َعلَى بِيَِدهِ  فََضَربَ    أََمانَةٌ، َوإِنََّها   َضِعيٌف، إِنَّكَ  ذَّرٍ
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  َعلَْيهِ  الَِّذي  َوأَدَّى بَِحقَِّها،  أََخذََها َمنْ  إِالَّ  َونََداَمةٌ،  ِخْزيٌ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  َوإِنََّها 

 (. ١٨٢٥(. مسلم)  فِيَها

فيه أن القيادة تحوي االصطفاء واالستثناء، وأن هنالك أشخاصا ال تصلح  

 لهم . 

قال النووي رحمه هللا: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الواليات ، ال  

الخزي سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الوالية ، وأما 

والندامة فهو في حق من لم يكن أهال لها ، أو كان أهال ولم يعدل فيها 

فيخزيه هللا تعالى يوم القيامة ويفضحه ، ويندم على ما فرط ، وأما من كان  

أهال للوالية ، وعدل فيها ، فله فضل عظيم ، تظاهرت به األحاديث 

 الصحيحة كحديث : " سبعة يظلهم هللا " . 

 م :لهَ مس عشر : القائد الم  الحديث الخا -15

ِ   َعنِ  َعْنه ، ّللاَّ   َرِضيَ  ه َرْيَرةَ  أَبِي َعنْ     إِنَّه  )    : قَالَ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى النَّبِّي

ث ونَ  اأْل َممِ  ِمنَ  قَْبلَك مْ  َمَضى  فِيَما َكانَ  قَدْ  َحدَّ تِي  فِي َكانَ  إِنْ  َوإِنَّه   ،  م   َهِذهِ  أ مَّ

 (. 2٣98( مسلم) ٣4٦9البخاري )(.  اْلَخطَّابِ   ْبن   ع َمر   فَِإنَّه   ِمْنه مْ 

 

ثون " ، فقال  قال النووي رحمه هللا: واختلف تفسير العلماء للمراد بـ " محد  

ابن وهب : ملهمون ، وقيل : مصيبون ، وإذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء  

ة : " متكلمون " ، وقال  فظنوا ، وقيل : تكلمهم المالئكة ، وجاء في رواي

 البخاري : يجري الصواب على ألسنتهم ، وفيه إثبات كرامات األولياء . 

 

 الحديث السادس عشر : ثقة القائد :   -1٦

ِ  َرس ولِ   إِلَى َشَكْونَا  : قَالَ  اأْلََرتِّ   ْبنِ  َخبَّابِ  َعنْ    َوه وَ  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

دٌ  تََوّسِ َ  تَْدع و أاَلَ  لَنَا،  تَْستَْنِصر   أاَلَ   : لَه   ق ْلنَا اْلَكْعبَِة،  ِظلِّ   فِي لَه   ب ْرَدةً  م    ؟  لَنَا ّللاَّ

ل    َكانَ )   : قَالَ  ج   فَي َجاء   فِيِه،  فَي ْجعَل   اأْلَْرِض   فِي  لَه   ي ْحفَر   قَْبلَك مْ  فِيَمنْ  الرَّ

دُّه   َوَما بِاثْنَتَْيِن، فَي َشقُّ   َرأِْسِه، َعلَى  فَي وَضع   بِاْلِمْنَشارِ    ِدينِِه، َعنْ  ذَِلكَ  يَص 

دُّه    َوَما ،  َعَصبٍ  أَوْ  َعْظمٍ  ِمنْ  لَْحِمهِ  د ونَ  َما اْلَحِديدِ   بِأَْمَشاطِ  َوي ْمَشط    ذَِلكَ  يَص 

ِ  ِدينِِه، َعنْ  نَّ  َوّللاَّ اِكب    يَِسيرَ  َحتَّى  اأْلَْمرَ  َهذَا  لَي تِمَّ  إِلَى  َصْنعَاءَ  ِمنْ  الرَّ

َ  إاِلَّ  يََخاف   الَ  َحْضَرَمْوتَ  ئْبَ  أَوِ   ّللاَّ (.   تَْستَْعِجل ونَ  َولَِكنَّك مْ  َغنَِمِه،  َعلَى الذِّ

 (.٣٦12البخاري )

فيه ثقة القائد واطمئنانه بوعد ربه، وأن النصر آت، والظهور قريب ، مهما  

ها ال يزيد المؤمن إال يقينا بالنصر، اشتدت األرزاء، وعظم البالء، وأن مثل
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واستيثاقا في الظهور والتمكين، فمن الضروري اجتمال الضربات، وطول  

 النفس، والتلذذ بالوقائع، حتى تكتمل الحجة، وتظهر المحجة . 

 الحديث السابع عشر : تطلب القيادات :   -1٧

ِ  َرس ول   قَالَ  عن كعب رضي هللا عنه في قصة البيعة َوقَدْ    َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ

وا)   : َوَسلَّمَ  (،    قَْوِمِهمْ  َعلَى يَك ون ونَ  نَِقيبًا  َعَشرَ  اثْنَيْ  ِمْنك م   إِلَيَّ   أَْخِرج 

وا  ِمنَ  َوثاََلثَةٌ   اْلَخْزَرجِ  ِمنَ  تِْسعَةٌ  ِمْنه مْ  نَِقيبًا، َعَشرَ  اثْنَيْ   ِمْنه م   فَأَْخَرج 

 .   ( وقد تقدم وسنده حسن 15٧98المسند )   الحديث.....اأْلَْوِس 

 

فيه استعمال القيادات وتطلبهم، حتى يكونوا نوابًا على أقوامهم ، فيستفاد  

 منهم العون والمؤازرة والمشاورة . 

 الحديث الثامن عشر: الحضور القيادي في األزمات : -18

  أَْحَسنَ  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  النَّبِيُّ  َكانَ  :  قَالَ  َعْنه    ّللاَّ    َرِضيَ  أَنٍَس  َعنْ  

وا  لَْيلَةً، اْلَمِدينَةِ  أَْهل   فَِزعَ   َولَقَدْ  النَّاِس،  َوأَْشَجعَ  النَّاِس، ْوِت،  نَْحوَ  فََخَرج    الصَّ

  فََرٍس  َعلَى َوه وَ  اْلَخبََر،  اْستَْبَرأَ   َوقَدِ  َوَسلََّم،  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  النَّبِيُّ   فَاْستَْقبَلَه م  

  ت َراع وا  لَمْ  ،   ت َراع وا  لَمْ "  :  يَق ول   َوه وَ .  السَّْيف   ع ن ِقهِ  َوفِي  ع ْريٍ، َطْلَحةَ   أِلَبِي

(  ٢٩٠٨". البخاري ) لَبَْحرٌ  إِنَّه  "   : قَالَ  أَوْ ".   بَْحًرا   َوَجْدنَاه  "  قَالَ   ث مَّ ". 

 (. ٢٣٠٧مسلم) 

فيه حضور القيادة في األزمات، وأنها مسؤولية وتبعة، ومثل ذلك يدفع كل  

 تهمة ونقد، ودليل على االستحقاق واالهتمام .

قال النووي رحمه هللا: وفيه فوائد ، منها : بيان شجاعته صلى هللا عليه  

س كلهم ، وبحيث كشف  وسلم من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل النا

الحال ، ورجع قبل وصول الناس ، وفيه بيان عظيم بركته ومعجزته في 

قوله صلى هللا عليه  انقالب الفرس سريعا بعد أن كان يبطأ ، وهو معنى  

أي : واسع الجري ، وفيه جواز سبق اإلنسان  وسلم : " وجدناه بحرا "  

 ..! وحده في كشف أخبار العدو ما لم يتحقق الهالك 

 

 الحديث التاسع عشر : احتواء الوجهاء والقادة :  -19

ِ  َرس ول   بَعَثَ  : رضي هللا عنه قال ه َرْيَرةَ  يأَبَ  عن   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

لٍ  فََجاَءتْ   نَْجٍد،  قِبَلَ  َخْياًل    َسيِّد   أ ثَالٍ   ْبن   ث َماَمة   :  لَه   ي قَال    َحنِيفَةَ  بَنِي   ِمنْ  بَِرج 

ِ  َرس ول   إِلَْيهِ  فََخَرجَ  اْلَمْسِجِد، َسَواِري  ِمنْ  بَِساِريَةٍ   فََربَط وه   اْليََماَمِة، أَْهلِ    ّللاَّ

  يَا ِعْنِدي : فَقَالَ "  ؟  ث َماَمة   يَا ِعْنَدكَ  َماذَا"  : فَقَالَ  َوَسلََّم،  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى

د   َحمَّ   ت ِريد   ك ْنتَ  َوإِنْ  َشاِكٍر، َعلَى ت ْنِعمْ   ت ْنِعمْ   َوإِنْ   ، َدمٍ  ذَا  تَْقت لْ  تَْقت لْ  إِنْ   َخْيرٌ  م 
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ِ   َرس ول   فَتََرَكه  . ِشئْتَ  َما  ِمْنه   ت ْعطَ  فََسلْ  اْلَمالَ    َحتَّى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

  ت ْنِعمْ  إِنْ   ؛ لَكَ  ق ْلت    َما : قَالَ "  ؟  ث َماَمة   يَا ِعْنَدكَ  َما"   :  فَقَالَ  اْلغَِد، بَْعدَ  َكانَ 

  ِمْنه   ت ْعطَ  فََسلْ  اْلَمالَ   ت ِريد   ك ْنتَ   َوإِنْ   َدٍم، ذَا تَْقت لْ  تَْقت لْ   َوإِنْ   َشاِكٍر، َعلَى ت ْنِعمْ 

ِ  َرس ول   فَتََرَكه  . ِشئْتَ  َما   : فَقَالَ  اْلغَِد، ِمنَ  َكانَ  َحتَّى َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

 َعلَى  ت ْنِعمْ  ت ْنِعمْ  إِنْ  ؛ لَكَ  ق ْلت   َما ِعْنِدي  : فَقَالَ "  ؟   ث َماَمة   يَا ِعْنَدكَ  َماذَا" 

.  ِشئْتَ  َما  ِمْنه   ت ْعطَ  فََسلْ  اْلَمالَ   ت ِريد   ك ْنتَ  َوإِنْ  َدٍم، ذَا  تَْقت لْ  تَْقت لْ   َوإِنْ  َشاِكٍر،

ِ   َرس ول   فَقَالَ    نَْخلٍ  إِلَى  فَاْنَطلَقَ ".  ث َماَمةَ   أَْطِلق وا"   :  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ    َصلَّى  ّللاَّ

  إِالَّ   إِلَهَ  الَ   أَنْ   أَْشَهد   :  فَقَالَ  اْلَمْسِجَد،  َدَخلَ  ث مَّ  فَاْغتََسَل،  اْلَمْسِجِد، ِمنَ  قَِريبٍ 

ًدا  أَنَّ  َوأَْشَهد   ّللاَّ ، َحمَّ د   يَا  ه ،َوَرس ول   َعْبد ه   م  َحمَّ ِ،  م    اأْلَْرِض  َعلَى َكانَ  َما َوّللاَّ

وهِ   أََحبَّ  َوْجه كَ  أَْصبَحَ  فَقَدْ  َوْجِهكَ  ِمنْ  إِلَيَّ  أَْبغَضَ   َوْجهٌ  ج  ،  ك لَِّها اْلو  ِ  إِلَيَّ   َوّللاَّ

ينِ  أََحبَّ  ِدين كَ   فَأَْصبَحَ   ِدينِكَ  ِمنْ  إِلَيَّ  أَْبغَضَ  ِدينٍ  ِمنْ  َكانَ  َما ،  ك لِّهِ  الّدِ ِ  إِلَيَّ   َوّللاَّ

، ك لَِّها  اْلباَِلدِ  أََحبَّ  بَلَد كَ  فَأَْصبَحَ  بَلَِدكَ   ِمنْ  إِلَيَّ   أَْبغَضَ  بَلَدٍ  ِمنْ  َكانَ  َما   َوإِنَّ  إِلَيَّ

ِ   َرس ول   فَبَشََّره   ؟   تََرى فََماذَا اْلع ْمَرةَ، أ ِريد    َوأَنَا أََخذَتْنِي  َخْيلَكَ    ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ

ا  يَْعتَِمَر، أَنْ   َوأََمَره   َوَسلََّم، َعلَْيهِ    : فَقَالَ  ؟  أََصبَْوتَ  :  قَائِلٌ  لَه   قَالَ   َمكَّةَ  قَِدمَ  فَلَمَّ

ِ  َرس ولِ   َمعَ  أَْسلَْمت   َولَِكنِّي اَل، ِ  َوالَ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ   يَأْتِيك مْ  الَ  َوّللاَّ

ِ  َرس ول   فِيَها  يَأْذَنَ  َحتَّى  ِحْنَطٍة،  َحبَّة   اْليََماَمةِ  ِمنَ  َوَسلََّم .   َعلَْيهِ  ّللاَّ    َصلَّى ّللاَّ

 (.1٧٦4( مسلم )4٣٧2البخاري ) 

فيه ُحسن خلقه عليه الصالة والسالم مع الوجهاء وفضل احتوائهم، وأن  

 هدايتهم نصرة للدين، وتكثير لألتباع .  

 هللا: وفي قصة ثمامة من الفوائد :  وقال في الفتح رحمه 

ربط الكافر في المسجد، والمن على األسير الكافر وتعظيم أمر العفو عن  

المسيء؛ ألن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه  

 النبي صلى هللا عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل.  

إلحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وأن  وفيه : االغتسال عند اإلسالم وأن ا 

الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير.  

وفيه : المالطفة بمن يرجى إسالمه من األسارى إذا كان في ذلك مصلحة 

 لإلسالم، وال سيما من يتبعه على إسالمه العدد الكثير من قومه. 

 الي :  الحديث العشرون : التطويع الم -20

اًل  أَنَّ  رضي هللا عنه أَنٍَس  َعنْ    بَْينَ  َغنًَما  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى النَّبِيَّ  َسأَلَ  َرج 

وا، قَْوِم،  أَيْ  :  فَقَالَ  قَْوَمه   فَأَتَى إِيَّاه ،  فَأَْعَطاه    َجبَلَْيِن، ِ  أَْسِلم  ًدا إِنَّ  فََوّللاَّ َحمَّ   م 

ل    َكانَ  إِنْ  :  أَنَسٌ   فَقَالَ . اْلفَْقرَ  يََخاف   َما َعَطاءً  لَي ْعِطي ج    إِالَّ  ي ِريد   َما  لَي ْسِلم   الرَّ
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ْنيَا، ْساَلم   يَك ونَ   َحتَّى  ي ْسِلم    فََما الدُّ ْنيَا ِمنَ  إِلَْيهِ   أََحبَّ   اإْلِ .  َعلَْيَها  َوَما الدُّ

 (. ٢٣١٢مسلم)

 

ِ  َعْبدِ  َعنْ وفي قصة حنين :  ا :  قَالَ   ، َعاِصمٍ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنِ   ّللاَّ   َعلَى ّللاَّ    أَفَاءَ  لَمَّ

نَْينٍ  يَْومَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى َرس وِلهِ  َؤلَّفَةِ  فِي  النَّاِس  فِي  قََسمَ   ح    ق ل وب ه ْم،  اْلم 

  َواْلبَِعيِر، بِالشَّاةِ  النَّاس   يَْذَهبَ  أَنْ  ... وفيه:) أَتَْرَضْونَ اَشْيئً  اأْلَْنَصارَ  ي ْعطِ  َولَمْ 

ِ  َوتَْذَهب ونَ    اْمَرأً  لَك ْنت   اْلِهْجَرة    لَْوالَ  ؟  ِرَحاِلك مْ   إِلَى َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  بِالنَّبِّي

 (.10٦1) مسلم (4٣٣0البخاري)..( اأْلَْنَصارِ  ِمنَ 

 

يصنع ما التصنعه  فيه تطويع الناس والتأثير فيهم بالبريق المالي، الذي  

الخطب والعالقات، وهو دليل سماحة القائد وزهده، وسمو أهدافه . وأنه ال  

 شيء يلوي األعناق، ويكسر العيون كالمال وحسن استعماله في سبله . 

قال النووي رحمه هللا:" والمراد : أنه يظهر اإلسالم أوال للدنيا ، ال بقصد  

عليه وسلم ونور اإلسالم لم يلبث    صحيح بقلبه ، ثم من بركة النبي صلى هللا

إال قليال حتى ينشرح صدره بحقيقة اإليمان ، ويتمكن من قلبه ، فيكون  

 حينئذ أحب  إليه من الدنيا وما فيها ".  

 الحديث الواحد والعشرون: التعظيم القيادي :  -21

عن الِمسور بن َمخرمة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديببة ،   

ِ  قَْوِم،  أَيْ  عروة بن مسعود : وفيه: فَقَالَ  ل وِك، َعلَى َوفَْدت   لَقَدْ  َوّللاَّ   اْلم 

ِ   َوالنََّجاِشّيِ، َوِكْسَرى،  قَْيَصَر، َعلَى َوَوفَْدت   ه   قَطُّ  َمِلًكا َرأَْيت   إِنْ   َوّللاَّ م    ي عَّظِ

م   َما أَْصَحاب ه   دٍ  أَْصَحاب   ي عَّظِ َحمَّ ًدا، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   ّللاَّ   َصلَّى م  َحمَّ ِ   م  مَ  إِنْ  َوّللاَّ   تَنَخَّ

لٍ  َكفِّ  فِي  َوقَعَتْ  إِالَّ  ن َخاَمةً   أََمَره م   َوإِذَا  َوِجْلَده ، َوْجَهه   بَِها فََدلَكَ  ِمْنه مْ  َرج 

وا َ  َوإِذَا  أَْمَره ،  اْبتََدر  أ   َخفَض وا  تََكلَّمَ   َوإِذَا َوض وئِِه، َعلَى يَْقتَتِل ونَ   َكاد وا تََوضَّ

 َعلَْيك مْ  َعَرضَ  قَدْ   َوإِنَّه   لَه ، تَْعِظيًما ؛  النََّظرَ  إِلَْيهِ  ي ِحدُّونَ  َوَما ِعْنَده ، أَْصَواتَه مْ 

طَّةَ  ْشدٍ  خ   (. ٢٧٣٢) البخاري . ....الحديثفَاْقبَل وَها ر 

بة  فيه تعظيم األتباع لقادتهم، وإغاظة األعداء بذلك واندهاشهم من تلكم الهي

، وأن القائد كلما كبرت مكانته بين أصحابه فقد عظم أمره،  والتوقير

 .  وحسنت إدارته 

 

 :  الحديث الثالث والعشرون : الترتيب القيادي -2٣

  : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  النَّبِيُّ  قَالَ  :  قَالَ   َعْنه ، ّللاَّ   َرِضيَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أَنَِس  َعنْ  

ايَةَ  أََخذَ )  ِ   َعْبد   أََخذََها  ث مَّ  فَأ ِصيَب، َجْعفَرٌ  أََخذََها  ث مَّ  فَأ ِصيَب،  َزْيدٌ  الرَّ   ْبن   ّللاَّ



 األربعون القيادية  15
 
 

15 
 

ِ  َرس ولِ  َعْينَيْ  َوإِنَّ .  (  فَأ ِصيبَ  َرَواَحةَ    ث مَّ "  لَتَْذِرفَاِن، َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

 ( . ١٢٤٦. البخاري) لَه   فَف تِحَ  إِْمَرةٍ  رِ َغيْ  ِمنْ   اْلَوِليدِ   ْبن   َخاِلد   أََخذََها

ضي تكليفهم وترتيبهم  تفيه بيان درجات القادة وترتيبهم، وأن بعض المهام تق

 درءا للخالف والمنازعات . 

 إكرام القادة وتبجيلهم :   الحديث الرابع والعشرون -24

ْدِرّيِ  َسِعيدٍ  أَبِي  َعنْ  ْكمِ  َعلَى نََزل وا  أ نَاًسا أَنَّ   َعْنه ، ّللاَّ   َرِضيَ  اْلخ    ْبنِ  َسْعدِ  ح 

عَاٍذ، ا ِحَماٍر، َعلَى فََجاءَ  إِلَْيِه،  فَأَْرَسلَ  م    النَّبِيُّ  قَالَ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  قَِريبًا بَلَغَ  فَلَمَّ

وا )  :  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى   يَا"   : فَقَالَ (،   َسيِِّدك مْ "  أَوْ "   َخْيِرك مْ   إِلَى ق وم 

اَلءِ  إِنَّ  َسْعد ، ْكِمكَ  َعلَى نََزل وا  َهؤ    ت ْقتَلَ  أَنْ  فِيِهمْ  أَْحك م    فَِإنِّي  : قَالَ ".  ح 

قَاتِلَت ه ْم، ْكمِ   َحَكْمتَ "   : قَالَ . ذََراِريُّه مْ  َوت ْسبَى  م  ِ  بِح  ْكمِ "  أَوْ   ،" ّللاَّ ".   اْلَمِلكِ  بِح 

 (. ١٧٦٨( مسلم) ٣٨٠٤البخاري )

فيه فضل سعد بن معاذ رضي هللا عنه، وأنه من القادة المكرمين ذوي  

 الكلمة والسيادة، وفي ذلك دليل على التبجيل وحسن الطاعة والرعاية . 

قال في الفتح: قال ابن بطال: في هذا الحديث أمر اإلمام األعظم بإكرام 

ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس اإلمام األعظم  الكبير من المسلمين 

 والقيام فيه لغيره من أصحابه وإلزام الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم. 

فيه : إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا  قال النووي رحمه هللا:" 

وليس هذا   ، هكذا احتج به جماهير العلماء الستحباب القيام ، قال القاضي :

من القيام المنهي عنه ، وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس ، ويمثلون  

قياما طول جلوسه ، قلت : القيام للقادم من أهل الفضل مستحب ، وقد جاء  

فيه أحاديث ، ولم يصح في النهي عنه شيء صريح ، وقد جمعت كل ذلك  

نهي عنه . وهللا أعلم  مع كالم العلماء عليه في جزء وأجبت فيه عما توهم ال

  ." 

 الحديث الخامس والعشرون: فّن اتخاذ القرار والحسم :  -25

ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ   ِ  َرس ولَ   أَنَّ  ، رضي هللا عنه  ّللاَّ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

َرةً، بَقًَرا َوَرأَْيت    َحِصينٍَة، ِدْرعٍ  فِي  َكأَنِّي  َرأَْيت  )   : قَالَ  نَحَّ ْلت   م  ْرعَ  أَنَّ  فَأَوَّ   الّدِ

  لَوْ "  : أِلَْصَحابِهِ  فَقَالَ  :  قَالَ ".   َخْيرٌ   َوّللاَّ   نَفَرٌ  اْلبَقَرَ  َوأَنَّ   اْلَمِدينَة ، اْلَحِصينَةَ 

ِ،  َرس ولَ  يَا  : فَقَال وا ".  قَاتَْلنَاه مْ   فِيَها  َعلَْينَا َدَخل وا  فَِإنْ   بِاْلَمِدينَِة، أَقَْمنَا  أَنَّا   ّللاَّ

 ِ ْساَلمِ  فِي فِيَها  َعلَْينَا  ي ْدَخل   فََكْيفَ  اْلَجاِهِليَِّة، فِي  فِيَها َعلَْينَا  د ِخلَ  َما َوّللاَّ   ؟  اإْلِ

  اأْلَْنَصار    فَقَالَتِ  :  قَالَ  ، -أي درعه-أَلَْمتَه    فَلَبِسَ   : قَالَ ".   إِذَنْ  َشأْنَك مْ فقال: " 

ِ   لِ َرس و َعلَى َرَدْدنَا :   نَبِيَّ  يَا :  فَقَال وا  فََجاء وا. َرأْيَه   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ



 األربعون القيادية  16
 
 

16 
 

،ِ   َحتَّى  يََضعََها أَنْ  أَلَْمتَه   لَبِسَ   إِذَا  ِلنَبِّيٍ  لَْيسَ  إِنَّه  "  :  فَقَالَ . إِذَنْ   َشأْنَكَ  ّللاَّ

 (. ٢٢٠٥( الدارمي)١٤٧٨٧(. المسند )  ي قَاتِلَ 

فيه فن اتخاذ القرار المناسب، وأن التحصن في المكان أولى من الهجوم،  

ولكن لما كان رأي األكثرية الهجوم والخروج نزل على رأيهم، واتخذ لذلك  

 عدته . 

 

 الحديث السادس والعشرون: القيادة النسائية :   -2٦

ا :  قَالَ  عن أبي بكرة رضي هللا عنه ِ  َرس ولَ   بَلَغَ  لَمَّ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

  َولَّْوا  قَْوٌم،   ي ْفِلحَ  لَنْ )   : قَالَ   ِكْسَرى بِْنتَ  َعلَْيِهمْ  َملَّك وا قَدْ  فَاِرسَ  أَْهلَ  أَنَّ 

 (.4425) لبخاريا (  اْمَرأَةً  أَْمَره م  

 

تقوم مقام الرجال في الصبر  فيه دليل على ضعف قيادة المرأة، وأنها ال 

 والتحمل والمصاولة، لعاطفتها وسهولة إغرائها . 

قال في الفتح: قال الخطابي: في الحديث : أن المرأة ال تلي اإلمارة وال  

وفيه أنها ال تزوج نفسها، وال تلي العقد على غيرها، كذا قال، وهو   القضاء.

جمهور، وأجازه الطبري  متعقب، والمنع من أن تلي اإلمارة والقضاء قول ال

وهي رواية عن مالك، وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة 

النساء. ومناسبة هذا الحديث للترجمة من جهة أنه تتمة قصة كسرى الذي  

مزق كتاب النبي صلى هللا عليه وسلم فسلط هللا عليه ابنه فقتله ثم قتل إخوته  

ة، فجر ذلك إلى ذهاب ملكهم ومزقوا  حتى أفضى األمر بهم إلى تأمير المرأ

 كما دعا به النبي صلى هللا عليه وسلم . 

 

 الحديث السابع والعشرون: سيد القادة : -2٧

ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ     قَالَ  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  النَّبِيَّ  أَنَّ   َعْنه َما، ّللاَّ   َرِضيَ  ّللاَّ

ْرَسِلينَ  قَائِد   أَنَا)   : ل   َوأَنَا فَْخَر،  َوالَ  النَّبِيِّينَ  َخاتَم   َوأَنَا   فَْخَر، َوالَ   اْلم    َشافِعٍ  أَوَّ

ل   َشفَّعٍ  َوأَوَّ  .  (50(. الدارمي)  فَْخرَ  َوالَ  م 

فيه شرف رسول هللا على الجميع، وأنه سيد المرسلين، وقائد النبيين ،  

 وتحدث المرء عن نفسه إذا أمن الفتنة . 

 الحديث الثامن والعشرون: السيادة يوم القيامة :   -28

ِ  َرس ول   قَالَ   : قَالَ  َسِعيدٍ  أَبِي  َعنْ    َولَدِ  َسيِّد   أَنَا )   :  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ    َصلَّى  ّللاَّ

البخاري  فَْخَر،..(  َوالَ  اْلَحْمدِ   ِلَواء   َوبِيَِدي   فَْخَر، َوالَ  اْلِقيَاَمةِ   يَْومَ  آَدمَ 

 (. ٣158( الترمذي واللفظ له )  2٣٧٣( مسلم ) 2412)
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فيه سيادة رسول هللا يوم القيامة وإذعان الناس له بذلك ، حيث يكون إمامهم  

والمتحدث عنهم، والشافع المشفع في الخالئق، وهو المقام المحمود،  

لك  قال تعالى:) ومن الليل فتهجد به نافلةً والمرفوع به على سائر الناس .  

 .   عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ( سورة اإلسراء

 

 الحديث التاسع والعشرون : القيادة عند األعداء :   -29

عن أنس رضي هللا عنه في قصة الهجرة وإسالم عبدهللا بن سالم رضي  

  َوْيلَك م   اْليَه وِد، َمْعَشرَ  يَا  هللا عنه ، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:)

َ،  ااتَّق و  ِ   ّللاَّ ونَ  إِنَّك مْ  ه وَ  إِالَّ   إِلَهَ  الَ   الَِّذي فََوّللاَّ ِ  َرس ول   أَنِّي لَتَْعلَم    َوأَنِّي  َحقًّا، ّللاَّ

،   ِجئْت ك مْ  وا  بَِحّقٍ ه   َما :  قَال وا".   فَأَْسِلم  ِ  قَال وا. نَْعلَم    َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  ِللنَّبِّي

لٍ   فَأَيُّ "  : قَالَ  ِمَراٍر، ثاََلثَ  قَالََها َوَسلََّم، ِ  َعْبد   فِيك مْ   َرج    قَال وا"  ؟  َساَلمٍ  ْبن   ّللاَّ

نَا،  َسيِِّدنَا، َواْبن    َسيِّد نَا، ذَاكَ  :   أَْسلَمَ   إِنْ  أَفََرأَْيت مْ "   :  قَالَ . أَْعلَِمنَا  َواْبن   َوأَْعلَم 

ِ  َحاَشى  : قَال وا "  ؟    :  قَال وا"   ؟  أَْسلَمَ  إِنْ  أَفََرأَْيت مْ "  : قَالَ . ِلي ْسِلمَ  َكانَ  َما  لِِلَّ

ِ  َحاَشى ِ  َحاَشى :  قَال وا"  ؟  أَْسلَمَ   إِنْ   أَفََرأَْيت مْ "  : قَالَ . ِلي ْسِلمَ  َكانَ  َما لِِلَّ  َما لِِلَّ

جْ  َساَلٍم، اْبنَ  يَا "  : قَالَ . ِلي ْسِلمَ  َكانَ   َمْعَشرَ  يَا :  فَقَالَ  فََخَرَج، (.  َعلَْيِهمْ  اْخر 

َ،  اتَّق وا   اْليَه وِد، ِ  ّللاَّ ونَ  إِنَّك مْ   ه وَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَ   الَِّذي فََوّللاَّ ِ، َرس ول    أَنَّه    لَتَْعلَم    ّللاَّ

ِ  َرس ول   فَأَْخَرَجه مْ .  َكذَْبتَ  : فَقَال وا . بَِحقٍّ  َجاءَ   َوأَنَّه   .  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

 (. ٣٩١١البخاري ) 

فيه بيان فضل عبدهللا بن سالم رضي هللا عنه، وأنه من سادة اليهود  

 وقادتهم، وأن العلم سبب للقيادة والتبجيل . 

 

 الحديث الثالثون: تواضع القادة: -٣0

اًل  أَنَّ   رضي هللا عنه، َماِلكٍ  ْبنِ  أَنَِس  َعنْ   د ، يَا :  قَالَ  َرج  َحمَّ   َواْبنَ  َسيَِّدنَا  يَا م 

ِ   َرس ول   فَقَالَ . َخْيِرنَا  َواْبنَ  َوَخْيَرنَا َسيِِّدنَا،   يَا)   : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

،   أَيَُّها ، يَْستَْهِويَنَّك م   الَ  بِتَْقَواك ْم، َعلَْيك مْ  النَّاس  د   أَنَا الشَّْيَطان  َحمَّ ِ  َعْبدِ   ْبن   م    ّللاَّ

ِ  َعْبد   ِ  َوَرس ول ه ،  ّللاَّ   ّللاَّ    أَْنَزلَنِيَ  الَّتِي   َمْنِزلَتِي فَْوقَ  تَْرفَع ونِي أَنْ  أ ِحبُّ  َما َوّللاَّ

 (. ١٢٥٥١(. المسند ) 

فيه أن التواضع من شيم الكبار والقادة، وأن زعامتهم ال تعني الغرور 

والترفع على الناس، والتنزه عن األلقاب الفارغة من معاني القيادة والعمل  

 وحزم األمور .  

 

   الحديث الواحد والثالثون: السيادة في الجنة: -٣1
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ِ  َعنِ  ، َعِلّيٍ  َعنْ    َسيَِّدا َوع َمر   بَْكٍر، أَب و)  :  قَالَ  َسلََّم،وَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  النَّبِّي

ِلينَ  ِمنَ  اْلَجنَّةِ   أَْهلِ   ك ه ولِ  ْرَسِليَن، النَّبِيِّينَ  َخاَل   َما َواآْلِخِريَن،  اأْلَوَّ   الَ  َواْلم 

 (.٣٦٦٦الترمذي )(.   َعِليُّ  يَا  ت ْخبِْره َما

فيه منقبة للشيخين رضي هللا عنهما، وأنهما سادات المتقين في الجنة ،  

  ِ ب  فضال ومكانة وشرفًا، قال في " لسان العرب: " والس ي ِدُ يُْطلَُق َعلَى الر 

ْوجِ  َواْلَماِلِك َوالش ِريِف َواْلفَاِضِل َواْلَكِريِم َواْلَحِليِم وُمْحتَِمل أَذى قَْوِمِه َوالز 

ئِ   يِس والمقد م "  َوالر 

وقال في التحفة رحمه هللا:" وقال الجزري في النهاية: الكهل من الرجال 

من زاد على ثالثين سنة إلى األربعين وقيل: من ثالث وثالثين إلى تمام  

الخمسين، وقد اكتهل الرجل وكاهل إذا بلغ الكهولة فصار كهال، وقيل: أراد  

 يدخل أهل الجنة الجنة حلماء عقالء  بالكهل هاهنا الحليم العاقل أي: أن هللا 

  ." 

 

 الحديث الثاني والثالثون: توريث السيادة:  -٣2

ْدِرّيِ  َسِعيدٍ  أَبِي  َعنْ  ِ  َرس ول   قَالَ  : قَالَ   َعْنه ، ّللاَّ   َرِضيَ  اْلخ    َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

َسْين    اْلَحَسن  )   : َوَسلَّمَ   (. ٣٧٦٨(. الترمذي )  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ   َشبَابِ  َسيَِّدا َواْلح 

فيه فضل الحسن والحسين رضي هللا عنهما، وبيان سيادتهما، وأن السيادة  

قد تورث فسيدهم األعظم رسولنا الكريم، وهو سيد ولد آدم، ووالدهم علي  

 رضي هللا عنه من مستحقي السيادة والقيادة .

عرب : " والس ي ِدُ يُْطلَُق  والسيادة هنا الفضل والشرف ، وجاء في " لسان ال

ِ َواْلَماِلِك َوالش ِريِف َواْلفَاِضِل َواْلَكِريِم .. كما تقدم .  ب   َعلَى الر 

 

 الحديث الثالث والثالثون: تعيين السادة : -٣٣

ِ   َعْبدِ  ْبن   َجابِر    أَْخبََرنَا    بَْكرٍ  أَب و :  يَق ول   ع َمر   َكانَ  : قَالَ   َعْنه َما، ّللاَّ   َرِضيَ  ّللاَّ

 (. ٣٧٥٤. البخاري )باَِلالً   : يَْعنِي  َسيَِّدنَا،  َوأَْعتَقَ . َسيِّد نَا

فيه تعيين السادة واختيارهم من قبل الفضالء، حيث تسطع صفاتهم، وتظهر  

مكانتهم . وسيادة أبي بكر ظاهرة  بسبقه في اإلسالم وكرمه الدعوي ،  

فة . وأما بالل فلصبره المتين،  ومناصرته رسول هللا، وترشيحه للخال

 وكونه من السابقين واختياره لألذان . وربما قال ذلك على سبيل التواضع . 

 

 الحديث الرابع والثالثون : كرم القيادة:   -٣4
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  يا سيِّد كم منعن جابر رضي هللا عنه ، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:) 

لَه  أنَّا  على قيٍس  بن   جدُّ   : قلنا  ؟  سلمةَ  بني   من أَْدَوى داءٍ  أيُّ   و  : قال  ، ن بّخِ

(  ٢٩٦الجموحِ (. البخاري في األدب المفرد )  بن   عمرو سيِّد كم بل ؟  البخلِ 

 ( . 891٣والطبراني في األوسط )

فيه عدم االعتماد على القادة البخالء، وأن من صفات القائد الكرم  

 نون إدارتهم . والسماحة، وأن البخل داء يعجز عن تطويع الناس وف

 ب العرجة المشهور، المقدام الجسور . ح وهو صا

 وقد أنشد أحد شعراء األنصار في ذلك، فقال :  

 وقال رسول  هللا والحق قوله ... لمن قال منا: َمن تعدون سيدا؟! 

 فقالوا له جدُّ بن قيس على التي... نبّخله فينا وما كان أسودا 

ّق لعمرٍو بالندى أن ي سّودا فس ّود عمرو بن الجموح   لجوِده... وح 

 إذا جاءه السؤال  أذهَب مالَه... وقال : خذوه إنه عائد غدا 

 

 :  الحديث الخامس والثالثون : اختيار األكفاء قياديًا -٣5

  فِي  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ    َصلَّى النَّبِيُّ  بَْينََما : قَالَ  ،  رضي هللا عنه ه َرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  

ث   َمْجِلٍس  ِ   َرس ول   فََمَضى  ؟  السَّاَعة   َمتَى  :  فَقَالَ  أَْعَرابِي   َجاَءه    اْلقَْوَم،   ي َحّدِ   ّللاَّ

، َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ث    قَاَل، َما  فََكِرهَ  قَالَ  َما َسِمعَ  : اْلقَْومِ  بَْعض   فَقَالَ  ي َحّدِ

  السَّائِل   أ َراه    أَْينَ )   :  قَالَ  َحِديثَه ،  قََضى إِذَا  َحتَّى يَْسَمعْ   لَمْ  بَلْ  : بَْعض ه مْ   َوقَالَ 

ِ  َرس ولَ  يَا أَنَا  َها :  قَالَ "  ؟  السَّاَعةِ  َعنِ  يِّعَتِ  فَِإذَا"   : قَالَ .  ّللاَّ  اأْلََمانَة   ض 

دَ  إِذَا "  : قَالَ   ؟  إَِضاَعت َها  َكْيفَ  : قَالَ ".   السَّاَعةَ  فَاْنتَِظرِ  ّسِ   َغْيرِ  إِلَى اأْلَْمر   و 

 (. 59السَّاَعةَ ( . البخاري ) فَاْنتَِظرِ  أَْهِلهِ 

 

فيه وجوب اختيار األكفاء، المناسبين لشؤون الناس، وأن توسيد األمور إنما  

هو لمن صلح دينه، وبرزت مهارته وأمانته، وكان قادًرا . قال تعالى:) إن  

القصص. وأن تولية من دون  خير من استأجرَت القوي األمين ( سورة 

 ذلك، أو ُعرَف بالطيش من عالمات الساعة ، وهللا المستعان . 

 

مات القيادية -٣٦  :   الحديث السادس والثالثون: المقّدِ

  عن عائشة رضي هللا عنها في قصة نزول الوحي قالت: فقال رسول هللا:  

  َخِديَجة   قَالَتْ  اْلَخبََر،  فَأَْخبََرَها".   نَْفِسي  َعلَى َخِشيت   لَقَدْ  ِلي  َما َخِديَجة ، أَيْ ) 

: ، ِ   أَْبِشْر، َكالَّ ِ، أَبًَدا،   ّللاَّ    ي ْخِزيكَ   الَ  فََوّللاَّ ِحَم، لَتَِصل   إِنَّكَ  فََوّللاَّ   َوتَْصد ق    الرَّ
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ْيَف، َوتَْقِري  اْلَمْعد وَم،  َوتَْكِسب   ،  اْلَكلَّ  َوتَْحِمل   اْلَحِديَث،   َعلَى َوت ِعين    الضَّ

 (. 1٦0)  ( مسلم495٣الحديث . البخاري) ...  اْلَحقِّ   نََوائِبِ 

فيه أن احتواء الناس والسيطرة عليهم يكون بمقدمات أخالقية، وسمات 

اجتماعية، من األهمية تحصيلها للقادة والزعماء . وأن فقدانها مما يزهد  

 الخليقة فيهم . 

 

 الحديث السابع والثالثون : المشاركة التطوعية:  -٣٧

ِ  َرس ولَ  َرأَْيت   :  قَالَ  َعْنه ،  ّللاَّ    َرِضيَ  اْلبََراءِ  َعنِ     َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ    َصلَّى ّللاَّ

   :  يَق ول   َوه وَ  بَْطنِهِ  بَيَاضَ  التَُّراب    َواَرى َوقَدْ  التَُّراَب،  يَْنق ل   اأْلَْحَزابِ   يَْومَ 

ْقنَا َوالَ   اْهتََدْينَا  َما أَْنتَ  لَْوالَ "    َصلَّْينَا  َوالَ  تََصدَّ

  اَلقَْينَا  إِنْ   اأْلَْقَدامَ  َوثَبِّتِ   َعلَْينَا  السَِّكينَةَ   فَأَْنِزلِ 

 " .   أَبَْينَا فِتْنَةً   أََراد وا إِذَا  َعلَْينَا بَغَْوا قَدْ  اأْل لَى  إِنَّ 

 (. ١٨٠٣( مسلم) ٢٨٣٧البخاري) 

فيه مشاركةُ القائد أصحابَه العمل، وفضل العمل التطوعي، وتواضع رسول  

هللا، وتحقيق االنتماء إلى الجماعة والصحبة، ورضاهم ومحبتهم له، مما 

 التماسك . وقد قيل: سيد القوم خادمهم . يعني تقوية البنيان وتحقيق

 

 :  الحديث الثامن والثالثون: فهم الشخصيات وتخصصاتها -٣8

ِ   َرس ول   قَالَ   : قَالَ  ،  َماِلكٍ  ْبنِ  أَنَِس  َعنْ    أَْرَحم  )  :  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

تِي تِي  أ مَّ ِ   أَْمرِ   فِي َوأََشدُّه مْ   بَْكٍر، أَب و  بِأ مَّ ، ّللاَّ ،  َحيَاءً   َوأَْصَدق ه مْ  ع َمر   ع ثَْمان 

ه مْ  ِ  ِلِكتَابِ  َوأَْقَرؤ  ه مْ   ثَابٍِت، ْبن   َزْيد   َوأَْفَرض ه مْ  َكْعٍب، ْبن   أ بَيُّ   ّللاَّ   َوأَْعلَم 

عَاذ   َواْلَحَرامِ  بِاْلَحاَللِ  ةٍ   ِلك لِّ  َوإِنَّ   أاَلَ   َجبٍَل، ْبن    م  ةِ  َهِذهِ  أَِمينَ   َوإِنَّ   أَِمينًا، أ مَّ  اأْل مَّ

احِ   ْبن   ع بَْيَدةَ  أَب و    َصِحيح َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهذَا وقال:   (٣٧91الترمذي ). (.  اْلَجرَّ

. 

فيه اكتشاف القائد ألصحابه، وفهمه لميولهم وتخصصاتهم، وهذا دليل  

اإلدارة، وتوزيع  فطنته، ومخالطته لهم، ووعي ذلك يعينه على حسن 

 المسؤوليات . 

 الحديث التاسع والثالثون : ب عد النظر القيادي :  -٣9

نَْيفٍ  ْبن   َسْهل   قَامَ  :  قَالَ  ،  َوائِلٍ   أَبِي َعنْ   ،  أَيَُّها  :  فَقَالَ  ِصفِّيَن، يَْومَ   ح    النَّاس 

وا ِ  َرس ولِ  َمعَ  ك نَّا لَقَدْ  ؛  أَْنف َسك مْ   اتَِّهم  َدْيبِيَةِ  يَْومَ  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ   اْلح 

ْلحِ  فِي  َوذَِلكَ  لَقَاتَْلنَا،  قِتَاالً  نََرى َولَوْ  ِ  َرس ولِ  بَْينَ  َكانَ  الَِّذي الصُّ   ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

ْشِرِكيَن، َوبَْينَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ِ  َرس ولَ   فَأَتَى اْلَخطَّاِب، ْبن   ع َمر   فََجاءَ  اْلم    َصلَّى ّللاَّ
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ِ، َرس ولَ  يَا :  فَقَالَ   َوَسلََّم، َعلَْيهِ  ّللاَّ     قَالَ   ؟  بَاِطلٍ  َعلَى َوه مْ  َحقٍّ  َعلَى  أَلَْسنَا  ّللاَّ

".   بَلَى"  :  قَالَ  ؟  النَّارِ   فِي َوقَتاَْله مْ  اْلَجنَّةِ  فِي  قَتاَْلنَا  أَلَْيسَ  :  قَالَ ".  بَلَى"  :

نِيَّةَ   ن ْعِطي فَِفيمَ   : قَالَ  ا َونَْرِجع    ِدينِنَا، فِي الدَّ   ؟  َوبَْينَه مْ   بَْينَنَا ّللاَّ   يَْحك مِ  َولَمَّ

ِ،  َرس ول   إِنِّي  اْلَخطَّاِب، اْبنَ  يَا "  :  فَقَالَ    : قَالَ ".  أَبًَدا ّللاَّ   ي َضيِّعَنِي َولَنْ  ّللاَّ

تَغَيِّظً  يَْصبِرْ  فَلَمْ  ع َمر   فَاْنَطلَقَ   َعلَى أَلَْسنَا  بَْكٍر،  أَبَا  يَا :  فَقَالَ  بَْكٍر، أَبَا  فَأَتَى  ا، م 

  فِي َوقَتاَْله مْ   اْلَجنَِّة، فِي  قَتاَْلنَا  أَلَْيسَ  :  قَالَ .  بَلَى :  قَالَ  ؟   بَاِطلٍ  َعلَى َوه مْ   َحّقٍ،

نِيَّةَ   ن ْعِطي فَعاََلمَ  : قَالَ . بَلَى :  قَالَ  ؟  النَّارِ  ا  َونَْرِجع   ِدينِنَا، فِي  الدَّ   ّللاَّ    يَْحك مِ  َولَمَّ

ِ،  َرس ول   إِنَّه    اْلَخطَّاِب، اْبنَ  يَا  : فَقَالَ   ؟  َوبَْينَه مْ   بَْينَنَا .  أَبًَدا   ّللاَّ   ي َضيِّعَه    َولَنْ  ّللاَّ

ِ   َرس ولِ  َعلَى اْلق ْرآن   فَنََزلَ   : قَالَ    إِلَى فَأَْرَسلَ   بِاْلفَتْحِ، َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ

ِ،  َرس ولَ  يَا  : فَقَالَ   إِيَّاه ،  فَأَْقَرأَه   ع َمَر،   فََطابَتْ ".   نَعَمْ "  : قَالَ  ؟  ه وَ  فَتْحٌ   أَوَ  ّللاَّ

 (.1٧85) ( مسلم4844البخاري) .  َوَرَجعَ  نَْفس ه ،

األحداث ومآالتها ،  فيه بُعد نظر القائد الحصيف، ونظرته الثاقبة في فهم 

 واحتمال مفاسد قليلة لتحقيق مصالح أكبر . 

قال النووي رحمه هللا: أراد بهذا تصبير الناس على الصلح ، وإعالمهم بما  

يرجى بعده من الخير ، فإنه يرجى مصيره إلى خير ، وإن كان ظاهره في 

سهل   االبتداء مما تكرهه النفوس ، كما كان شأن صلح الحديبية ، وإنما قال

هذا القول حين ظهر من أصحاب علي رضي هللا عنه كراهة التحكيم ،  

فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس الصلح ، وأقوالهم في  

كراهته ، ومع هذا فأعقب خيرا عظيما ، فقررهم النبي صلى هللا عليه وسلم  

ولهذا قال عمر  على الصلح مع أن إرادتهم كانت مناجزة كفار مكة بالقتال ،

 رضي هللا عنه : " فعالم نعطي الدنية في ديننا " . وهللا أعلم .  

 

 الحديث األربعون : ثبات القائد:   -40

لٌ  قَالَ  : قَالَ  ،  إِْسَحاقَ  أَبِي  َعنْ  نَْينٍ  يَْومَ  أَفََرْرت مْ   ع َماَرةَ، أَبَا يَا :  ِلْلبََراءِ  َرج    ح 

ِ  الَ  :  قَالَ  ؟  ِ   َرس ول   َولَّى  َما َوّللاَّ   ش بَّان   َخَرجَ  َولَِكنَّه    َوَسلََّم، َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ

ه مْ  أَْصَحابِِه،  سًَّرا َوأَِخفَّاؤ    قَْوًما  فَلَق وا ِساَلحٍ، َكثِير   أَوْ   ِساَلٌح، َعلَْيِهمْ  لَْيسَ  ح 

َماةً    َما َرْشقًا فََرَشق وه مْ  نَْصٍر، نِي َوبَ   َهَواِزَن، َجْمعَ  َسْهمٌ  لَه مْ  يَْسق ط   يََكاد   الَ  ر 

ِ   َرس ولِ  إِلَى  ه نَاكَ  فَأَْقبَل وا ي ْخِطئ وَن،  يََكاد ونَ   َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

ِ   َوَرس ول     ْبن   س ْفيَانَ  َوأَب و  اْلبَْيَضاِء، بَْغلَتِهِ  َعلَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ   ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ

طَِّلبِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ     : َوقَالَ   فَاْستَْنَصَر،  فَنََزَل، بِِه،  يَق ود   اْلم 

طَِّلبْ   َعْبدِ  اْبن    أَنَا َكِذبْ  الَ  النَّبِيُّ   أَنَا"  ( 28٦4. البخاري ) َصفَّه مْ   ث مَّ "  اْلم 

 (.1٧٧٦مسلم)
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ومواقفه، وأن  فيه عظم ثبات القائد واستلهام ذلك من شخصية رسول هللا 

 ثباته أولى مقدمات النصر . 

قال في الفتح:" وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات؛ ألن ركوب  

الفحولة مظنة االستعداد للفرار والتولي، وإذا كان رأس الجيش قد وطن  

نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى ألتباعه على 

 الثبات.  

س نفسه في الحرب، مبالغةً في الشجاعة وعدم المباالة وفيه : شهرةُ الرئي

 بالعدو. 

 الحديث الواحد واألربعون : التورية القيادية : -41

ِ  َرس ول   َكانَ   :  يَق ول    َعْنه   ّللاَّ   َرِضيَ  َماِلكٍ  ْبنَ  َكْعبَ  عن    َعلَْيهِ  ّللاَّ    َصلَّى ّللاَّ

وَها َغْزَوةً  ي ِريد   قَلََّما َوَسلَّمَ  ى إِالَّ   يَْغز    تَب وَك،  َغْزَوة   َكانَتْ  َحتَّى بِغَْيِرَها،  َورَّ

ِ  َرس ول   فَغََزاَها   بَِعيًدا  َسفًَرا َواْستَْقبَلَ  َشِديٍد، َحرٍّ   فِي  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

ْسِلِمينَ  فََجلَّى  َكثِيٍر، َعد وٍّ  َغْزوَ  َواْستَْقبَلَ  ،  َوَمفَاًزا   أ ْهبَةَ   ِليَتَأَهَّب وا أَْمَره مْ  ِلْلم 

ِهْم، ّوِ  (.2٧٦9( مسلم) 2948البخاري). ي ِريد   الَِّذي  بَِوْجِههِ  َوأَْخبََره مْ  َعد 

 

فيه جواز التورية في الحروب وأن ذلك من أشكال الفطنة القيادية، حفاظا 

 على األسرار ، ومباغتة لألعداء .  

ى: أوهم غير ها، والتورية أن يذكر لفظا يحتمل معنيين، أحدهما  ومعنى ور 

 أقرب من اآلخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد.  

قال النووي رحمه هللا:" فيه أنه ينبغي ألمير الجيش إذا أراد غزوة أن يوري  

بغيرها ؛ لئال يسبقه الجواسيس ونحوهم بالتحذير ، إال إذا كانت سفرة بعيدة  

 هم البعد ليتأهبوا . ، فيستحب أن يعرف

 

 الحديث الثاني واألربعون : الصبر على الجماهير :  -42

ِ َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم   ْطِعٍم ، أَنَّه  بَْينَا ه َو َمَع َرس وِل ّللاَّ بَْير  ْبن  م  عن ج 

ِ َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم  نَْيٍن، َعِلقَْت َرس وَل ّللاَّ ْقباًِل ِمْن ح  َوَمعَه  النَّاس  م 

وه  إِ  َرٍة، فََخِطفَْت ِرَداَءه ، فََوقََف َرس ول   اأْلَْعَراب  يَْسأَل ونَه ، َحتَّى اْضَطرُّ لَى َسم 

ِ َصلَّى ّللاَّ  َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل : ) أَْعط ونِي ِرَدائِي، فَلَْو َكاَن َعَدد  َهِذِه  ّللاَّ

.  ( انًا اْلِعَضاِه نَعًَما لَقََسْمت ه  بَْينَك ْم، ث مَّ اَل تَِجد ونِي بَِخياًل، َواَل َكذ وبًا، َواَل َجبَ 

 (.٣148البخاري) 
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 فيه ما ينبغي أن يكون عليه القائد من الصبر واالحتمال على أذى الناس.

قال النووي رحمه هللا: وأن إمام المسلمين ال يصلح أن يكون فيه خصلة 

منها. وفيه ما كان في النبي صلى هللا عليه وسلم من الحلم وحسن الخلق 

ب. وفيه جواز وصف المرء نفسه  وسعة الجود والصبر على جفاة األعرا

بالخصال الحميدة عند الحاجة كخوف ظن أهل الجهل به خالف ذلك، وال  

 يكون ذلك من الفخر المذموم. 

 الحديث الثالث واألربعون : التراجع في االختيار :  -4٣

عن رجال من بني سلمة : أرأيَت هذا المنزَل، أَمنزاًل أنزلَكه  هللا ، ليَس لنا   

أي  والحرب  والمكيدة ؟ قال: بل هَو  أن نتقدَّمَ  َر عنه ، أم هو الرَّ ه وال نتأخَّ

 امِض   بمنزٍل، ليس هذا فإنَّ   هللاِ  رسولَ  يا  قال. والمكيدة   والحرب   أي  الرَّ 

 من وراَءه  ما نَعور    ثمَّ  فيه،  فن عسِكرَ  القومِ  من ماءٍ  أدنى  نأتي حتّى  بالنّاِس 

فنشرب   القومَ   نقاتل   ث مَّ  ماًء، فنمأله  حوًضا  علَيهِ  نَبني  ث مَّ  اآلباِر،   وال ََ

أيِ،  أَشرت    لقد :ملسو هيلع هللا ىلص   هللاِ  رسول   فقال   يشَربوَن،  فلم بإنفاِذِه، أمرَ   ثم بالرَّ

لوا  حتّى   اللَّيلِ   نصف   يَجئ  ،  رأى كما تحوَّ باب   .الماءِ  مواقعَ  وامتَلكوا  الح 

 ( . 2/29)(، والطبري في »تاريخه« 1/٦20»سيرة ابن هشام« ) 

 

فيه تراجع القائد في رأيه واختياره، وتركه العناد، وتواضع رسول هللا عليه  

الصالة والسالم وإصغاؤه ألصحابه . ويروى من طرق مرسلة، أن ذلك  

 الرجل هو الُحباب بن المنذر رضي هللا عنه ... 

 

( :" وقد ثبت عنه  ١٠/٣٥٦قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" )

ليه وسلم( أنه اجتهد في أمر الحروب وتنفيذ الجيوش ، وقدر  )صلى هللا ع

اإلعطاء للمؤلفة قلوبهم ، وأمر بنصب العريش يوم بدر في موضع ، فقال 

له الحباب بن المنذر: أبوحي نصبته هنا أم برأيك؟ فقال: بل برأيي. قال:  

الصواب نصبه بموضع كذا. فسماه النبي صلى هللا عليه وسلم : ذا الرأيين.  

 انتهى .   فعمل برأيه ولم ينتظر الوحى "

 

 الحديث الرابع واألربعون : اكتناف القائد وحمايته:   -44

َصْينِ   أ مِّ  َعنْ  ِ  َرس ولِ  َمعَ  َحَجْجت   :  تَق ول   رضي هللا عنها ،  اْلح    ّللاَّ   َصلَّى  ّللاَّ

ةَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ    َوه وَ  َواْنَصَرَف، اْلعَقَبَِة،  َجْمَرةَ   َرَمى ِحينَ   فََرأَْيت ه   اْلَوَداعِ، َحجَّ

  َرافِعٌ  َواآْلَخر    َراِحلَتَه ، بِهِ   يَق ود   أََحد ه َما ؛ َوأ َساَمة   باَِلٌل، َوَمعَه   َراِحلَتِِه،  َعلَى
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ِ  َرس ولِ  َرأِْس  َعلَى ثَْوبَه     فَقَالَ  : قَالَتْ  الشَّْمِس، ِمنَ  َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

ِ  َرس ول    (.1298َكثِيًرا، .. مسلم) قَْوالً  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

لية  وفيه استحباب اكتناف القائد وحمايته من األعداء والجهال، وذاك مسؤ

 أصحابه وأتباعه . 

 

 الحديث الخامس واألربعون : هيبة القائد ومجلسه:   -45

  َوأَْصَحاب ه   َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  النَّبِيَّ  أَتَْيت    : قَالَ   َشِريكٍ  ْبنِ  أ َساَمةَ  َعنْ 

ء وِسِهم   َعلَى َكأَنََّما ،  ر  ، . أبو داود ) ث مَّ  فََسلَّْمت   الطَّْير   (.٣855قَعَْدت 

 فيه بيان هيبة مجالس القادة، وتأدب الناس عنده . 

، وأنهم لم يكن فيهم طيش وال  قال في النهاية: وصفهم بالسكون والوقار 

 ] خفة؛ ألن الطير ال تكاد تقع إال على شيء ساكن .

 الحديث السادس واألربعون : يقظة القائد :  -4٦

ِ،  َرس ولَ  يَا  : في قصة عمرو بن عبَسة رضي هللا عنه المتقدمة: فَق ْلت      ّللاَّ

  فَق ْلت  . بَلَى  :  فَق ْلت   :  قَالَ (.   ؟  بَِمكَّةَ  لَِقيتَنِي الَِّذي  أَْنتَ  نَعَْم،)   :  قَالَ   ؟  أَتَْعِرف نِي

ِ،  نَبِيَّ  يَا : ا  أَْخبِْرنِي ّللاَّ اَلةِ   َعنِ  أَْخبِْرنِي َوأَْجَهل ه ، ّللاَّ   َعلََّمكَ  َعمَّ ...  الصَّ

 (. ٨٣٢مسلم)

فيه نباهة القادة ويقظتهم حول كل ما يمر عليهم من مواقف وشخصيات،  

القيادي يتطلب معرفة غالب األمور، والداخل والخارج، وأن الضبط 

 والتركيز المطلق . 

 

 الحديث السابع واألربعون : ابتدار القيادة :  -4٧

  َزْيًدا، نَعَى  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  النَّبِيَّ   أَنَّ  َعْنه ، ّللاَّ   َرِضيَ  أَنٍَس  َعنْ 

ه ْم،  يَأْتِيَه مْ  أَنْ   قَْبلَ  ِللنَّاِس  َرَواَحةَ  َواْبنَ   َوَجْعفًَرا، ايَةَ   أََخذَ )  :  فَقَالَ  َخبَر    الرَّ

  َوَعْينَاه   - فَأ ِصيبَ  َرَواَحةَ  اْبن   أََخذَ  ث مَّ   فَأ ِصيَب،  َجْعفَرٌ   أََخذَ   ث مَّ   فَأ ِصيَب، َزْيدٌ 

ِ  س ي وفِ  ِمنْ  َسْيفٌ  أََخذَ   َحتَّى - تَْذِرفَانِ  (. البخاري  َعلَْيِهمْ  ّللاَّ   تَحَ فَ  َحتَّى ّللاَّ

(٣٧٥٧ . ) 

فيه ابتدار القيادة عند الضرورة، وإنقاذ الموقف، لمن كانت له أهلية واجتمع  

 عليه الناس . 

قال في الفتح رحمه هللا: وفيه : جواز التأمر في الحرب بغير تأمير، قال  

الطحاوي: هذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجال إذا غاب  

 اإلمام يقوم مقامه إلى أن يحضر.  
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وفيه : جواز االجتهاد في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم وفيه علَم ظاهر  

 ة  ظاهرة لخالد بن الوليد ولمن ذكر من الصحابة.من أعالم النبوة، وفضيل

 

 الحديث الثامن واألربعون : الهدوء في الشدائد :   -48

َردٍ  ْبنَ  س لَْيَمانَ  َسِمْعت     يَق ول   َوَسلَّمَ   َعلَْيهِ  ّللاَّ    َصلَّى النَّبِيَّ  َسِمْعت   : يَق ول   ص 

وه    اآْلنَ )  : َعْنه   اأْلَْحَزابَ   أَْجلَى  ِحينَ  ونَنَا، َوالَ  مْ نَْغز  (.   إِلَْيِهمْ  نَِسير    نَْحن    يَْغز 

 (. ٤١١٠البخاري )

فيه الهدوء وقت الشدة، وثقة القائد بموعود هللا، ومن ثماره الثقة بالنفس 

واالطمئنان بالمنهج المتبع ، فيتحول من مقام الدفاع إلى الهجوم، مما 

 نفوسهم . ينعكس على األتباع ، فتعلو همُمهم، وتزكو 

وفيه إشارة إلى أنهم رجعوا بغير اختيارهم بل بصنع هللا  "  قال في الفتح: 

تعالى لرسوله، وذكر الواقدي أنه صلى هللا عليه وسلم قال ذلك بعد أن  

انصرفوا، وذلك لسبع بقين من ذي القعدة، وفيه علم من أعالم النبوة فإنه 

دته قريش عن البيت  صلى هللا عليه وسلم اعتمر في السنة المقبلة فص

ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة، فوقع األمر  

كما قال صلى هللا عليه وسلم . وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر 

شاهدا لهذا الحديث ولفظه " أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال يوم األحزاب 

 .  "بعد هذا أبدا، ولكن أنتم تغزونهم وقد جمعوا له جموعا كثيرة: ال يغزونكم 

 

 الحديث التاسع واألربعون: خواص القائد :  -49

دٍ  ْبنِ   اْلقَاِسمِ  َعنِ   َحمَّ تِي َسِمْعت   : قَالَ   م    َرس ول   قَالَ  : تَق ول   -أي عائشة-َعمَّ

 ِ   لَه   َجعَلَ  َخْيًرا بِهِ   ّللاَّ   فَأََرادَ  َعَماًل   ِمْنك مْ  َوِليَ   َمنْ )  : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى ّللاَّ

(  ٢٩٣٢(. أبو داود )   أََعانَه    ذََكرَ  َوإِنْ  ذَكََّره ، نَِسيَ  إِنْ  َصاِلًحا،  َوِزيًرا 

 (. وهذا لفظه . ٤٢٠٤النسائي )

اختيار الخواص الصالحين في المهام واألعمال ، لما فيهم من   فيه فضيلةُ 

 زيز . إعانة صادقة، ونصح بليغ، وتذكير ع

 

 الحديث الخمسون: تصدير العلماء : -50

  َوَكانَ  بِع ْسفَاَن،  ع َمرَ  لَِقيَ  اْلَحاِرثِ  َعْبدِ  ْبنَ  نَافِعَ   أَنَّ  :   َواثِلَةَ   ْبنِ  َعاِمرِ  َعنْ  

  : فَقَالَ  ؟  اْلَواِدي   أَْهلِ  َعلَى اْستَْعَمْلتَ   َمنِ  : فَقَالَ  َمكَّةَ، َعلَى يَْستَْعِمل ه   ع َمر  

  فَاْستَْخلَْفتَ   :  قَالَ . َمَواِلينَا  ِمنْ  َمْولًى :  قَالَ   ؟  أَْبَزى اْبن   َوَمنِ  :  قَالَ .  أَْبَزى   اْبنَ 

ِ  ِلِكتَابِ  قَاِرئٌ  إِنَّه    : قَالَ  ؟  َمْولًى َعلَْيِهمْ  .  بِاْلفََرائِِض  َعاِلمٌ  َوإِنَّه    َوَجلَّ، َعزَّ  ّللاَّ
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َ  إِنَّ )  : قَالَ  قَدْ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى نَبِيَّك مْ  إِنَّ   أََما :  ع َمر   قَالَ    بَِهذَا  يَْرفَع    ّللاَّ

 (. ٨١٧(. مسلم)  آَخِرينَ  بِهِ  َويََضع    أَْقَواًما، اْلِكتَابِ 

فيه استحباب تصدير العلماء وتسويدهم، لعلمهم وأمانتهم ، إذا صلحوا لذلك،  

ادة وضبط األمور ، فهو يختلف وإال فإن فئات منهم قد ال تصلح للقي

 باختالف األشخاص واألزمنة .  

ومنقبة لعبد الرحمن بن أبزى الخزاعي موالهم، وما اتصف به من العلم  

 والفضل . 

 

ربعون القيادية من تم بحمد هللا وتوفيقه األ

 منتقيات السنة النبوية ..
 

 


