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األربعون القيادية

االفتتاحية
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على سيد المرسلين وخاتم
النبيين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
أما بعد :
معان
فيبقى رسولنا الكريم أعظم قادة التاريخ البشري ،بما خلّفه لنا من
ٍ
خالدة ،وصفات بليغة ،وتوجيهات فريدة  .وال تزال سيرته عليه الصالة
والسالم تغزر بالمعالم القيادية والسمات الرائعة فقها وشأنا ومنهجا
وإدارة ،وخليق بالمسلم الواعي مراجعتها على الدوام واستلهام الدروس
والمعاني منها .
وتظل المجتمعات البشرية في حاجة ماسة إلى الفكر القيادي ونظمه
ومحدداته وصفاته ،لتنتظم حياتها ،وتطيب شؤونها ،وتقلل من آثارها
السلبية في كافة مجاالت الحياة  ،وتراثنا خير مصدر لذلك ،ومن المؤسف
صرنا في كثير من المؤسسات واإلدارات بسبب خفاء هذا الفقه،
أننا ق ّ
وضعف التأهيل البشري فيه !..وإبان ظهوره مؤخرا كان التعويل على
مخرجات الدراسات األجنبية  ،وأغفل التراث ونصوصه ومناهجه،
فانعقدت الهمة للعودة إلى التراث السني ،والمنهاج النبوي الستقاء (
األربعين القيادية ) النبوية -على طريقتنا المعهودة -من هديه وسمته
ودر مكنون ،ولؤلؤ
وتوجيهاته عليه الصالة والسالم ،فقنصت أربعون ٌ ،
حري ِبنَا تقلدها ،وتحلية المؤسسات بنفائسها  ،وتزيين األفراد
َمصون،
ٌ
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 .
ويحسن بنا هنا ،النقل من مرقوم سابق ،في سماته القيادية عليه الصالة
والسالم ..فأقول  :من صغره صلى هللا عليه وسلم وعبقريته ظاهره،
وهمته عالية ،والنفَس القيادي يلوح ،فقد كان يوضع لجده عبد المطلب
سرير بجنب الكعبة ،فيُدفع عنه كل الصبيان ،حتى يجيء رسول هللا عليه
الصالة والسالم ،فيحاولون دفعه ،فيمنعهم جده عبد المطلب قائال( :دعوا
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
منائر الوحي ،وفطانة السلوك االجتماعي ،والذي جعل من سيرته مرجعا
للعبقرية القيادية( لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة )سورة األحزاب.
ومن أجل صفاته القيادية :الصدق والشجاعة ،وقد اعترف بها
المشركون ،ولقبوه قبل البعثة( بالصادق األمين) وكانت إحدى عالمات
هرقل الرومي في االستدالل على نبوته( هل كنتم تتهمونه بالكذب) فقال:
ال ،فقلت :ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على هللا!...
وأما الشجاعة فوراد المنايا ،حاضر في كل المواقف ،ويكفي قول علي
رضي هللا عنه( كنّا إذا اشتد ِبنَا البأس اتقينا برسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ).
ومنها :التروي في اتخاذ القرارات والدليل أن األنصار لما انتهوا من عقد
بيعة العقبة الثانية قالوا ” :يا رسول هللا ،إن شئت لن ّ
منى
ميلن على أهل ً
غدا ً بأسيافنا ” فقال صلى هللا عليه وسلم( :لم نؤمر بذلك ،ولكن ارجعوا
إلى رحالكم ).
و إشراك األمة واألتباع في القرارات ومشاورتهم على الدوام (أشيروا
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.
بل ذلك كان كثيرا وطبعةً له ،قال أبو هريرة رضي هللا عنه (ما رأيت أحدًا
قط ،كان أكثر مشورةً ألصحابه من رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله
وصحبه وسلم) أخرجه أحمد.
ومنها :التضحية والخدمات االجتماعية معالم قيادية ،أحرزها المصطفى
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
لتصل الرحم ،وتَحمل ال َك ّل ،وتكسب المعدوم ،وتَقري الضيف ،وتعين على
نوائب الحق ).
وكان يفتح باب الحوار والمراجعة كما في اختيار موضع بدر ،وحكم
األسرى ،وعاد إلى رأي الحباب بن المنذر رضي هللا عنه :إن هذا ليس
بمنزل!...
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ومنها :بعد نظره العجيب ،كما صنع في (صلح الحديبية) من الصبروقبول
غبن الصلح ومضضه ،ليتفرغ للدعوة وإظهار سماحة اإلسالم ،وفضح
غرور القرشيين وعدم صالحيتهم لإلشراف على مكة وحرمها ،وكذلك
تركه لقتل المنافقين برغم استحقاقهم (لئال يتحدث العرب أن محمدا يقتل
أصحابه) كما في الصحيحين.
وكذلك :خدمة الناس ومشاركتهم األعمال والمهام :كما شارك في بناء
المسجد وحفر الخندق برغم المتاعب والجوع ،ولكنه رسخ في عقولهم
فضيلة العمل والتواضع واحتمال الشدائد ،وسيد القوم خادمهم ،كما
ينقل!..
و تهيئة الشباب والصف الثاني والقواعد البديلة :كما حصل من تربية ابن
عباس على العلم ،وأسامة للقيادة ،ومصعب للدعوة ،وترك مهاجري
الحبشة إلى سنة( )٧للهجرة لألحوال الطارئة.
ومع بأسه وحزمه لم تنأ َ عنه صفات الرحمة والعفو :في مظانه
التاريخية ،قال تعالى (بالمؤمنين رؤوف رحيم) سورة التوبة ،ولما فتح
مكة ذلك الفتح األعظم ،عفا وسامح وقال (اذهبوا فأنتم الطلقاء ).
• ومن صفاته أيضا :إعداد الرجال وصناعة األبطال كما صنع في دار
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.
ومن صفاته :الثبات على مبادئه ودعوته ،برغم العروض المقدمة،
واإلغراءات السالبة ،والتي وضعتها قريش ومن خالل نائبها عتبة بن
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
وقرعت أذنه!...
اإلنصات وتالوة صدر سورة فصلت التي قطعت عنقهّ ،
ومنها :حزمه اإلداري ،مثل ما صنع مع الشاعر الهجاء أبي عزة
الجمحي ،وكان عفا عنه في بدر ،فعاد في أحد وأسره ،فأمر به وقتل،
وقال( :ال ترجع إلى مكة ،فتمسح عارضيك ،وتقول :خدعت محمدا
مرتين ،ال يلدغ المؤمن من جحر واح ٍد مرتين ).
وهو ليّن رفيق وقت الرفق ،شديد متين وقد الشدة والحسم :يحمي
خولكم )..كما في
الضعفاء ،ويساعد الموالي والمساكين ،ويقول (إخوانكم َ
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 ).
وكذلك الحرص على التجميع ونبذ الخالف والتقطيع ،مما يزينه رواة
األخبار والشائعات ،وقد صح قوله  ( :يد هللا مع الجماعة) وقوله(
إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ،ولكن في
التحريش بينهم ) ويروى( ال يبَ ِلّغنِي أح ٌد من أصحابي عن أح ٍد شيئ ًا ،فإ ِنّي
صدر) كما عند الترمذي.
س ِليم ال َّ
أحب أن أخرج إليكم وأنا َ
ُّ
وكان يشيد ويشجع ويرفع المعنويات ،حتى يجعل من أتباعه قوة
متالحمة ،وفئة ترهبها الخصوم ،فيريهم في بدر مصارع القوم ،وفي
الخندق يبشرهم بالعاقبة والفتوحات ،ويقول (اآلن نغزوهم وال يغزوننا
نحن نسير إليهم ).
وهو الصبور القنوع الحكيم ،الذي يشتري األقوام بالدنيا ولعاعتها،
ويرسخ مبادئ آخرين حينما يكلهم إليمانهم ،كما فعل في حنين ،فأعطى
س رضي هللا عنه( :إِ ْن
المؤلفة قلوبهم عطا َء من ال يخشى الفقر ،قَا َل أَنَ ٌ
س ِلم َحتَّى يَك َ
ك َ
ب إِلَ ْي ِه
اإل ْ
س ِلم َما ي ِريد إِ َّال ال ُّد ْنيَا ،فَ َما ي ْ
َان ال َّرجل لَي ْ
س َالم أ َ َح َّ
ون ْ ِ
علَ ْي َها) وهذا تربية رسول هللا ومقصده اإلداري
ِم ْن ال ُّد ْنيَا َو َما َ
واالستراتيجي.
وهو القائد البارز للناس :فال حجاب وال ابتعاد ،وبابه مفتوح لكل طارق،
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.
وهو الشخصية المعتدلة ،التي ال تغضب على كل حال ،ولكن في مواضعه
الصحيحة ،كانتهاك الحرمات ،وقال لرجل (ال تغضب) وصح قوله( ليس
ص َرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ).
الشديد بال ُّ
وقد حاولت في هذه ( األربعين ) تقرير بعض ذلك باألدلة النبوية ،لنؤسس
لهذا العلم المضيّع ،والذي يراد عزله عن تراثنا وحضارتنا اإلسالمية،
ونسبته إلى أمم أخرى ،وهللا الموفق ....,
1441/5/18هـ
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 -1الحديث األول :القائد المناسب:
سلَّ َم قَا َل
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
س ْع ٍد رضي هللا عنه ،أ َ َّن َرسو َل َّ ِ
سهْل ْبن َ
عن َ
صلَّى َّ
ّللا َ
ب َّ
الرايَةَ َرج ًال يَ ْفتَح َّ
علَى يَ َد ْي ِه ،ي ِح ُّ
يَ ْو َم َخ ْيبَ َر َ ( :ألع ِْطيَ َّن َه ِذ ِه َّ
ّللاَ
ّللا َو َرسوله " .قَا َل  :فَبَاتَ النَّاس يَدوك َ
ون لَ ْيلَتَه ْم أَيُّه ْم
َو َرسولَهَ ،وي ِحبُّه َّ
ي ْع َ
صبَ َح النَّاس َ
علَ ْي ِه
ّللا َ
غد َْوا َ
طا َها ،قَا َل  :فَلَ َّما أ َ ْ
ّللا َ
علَى َرسو ِل َّ ِ
صلَّى َّ
ع ِل ُّي ْبن أ َ ِبي َ
ون أ َ ْن ي ْع َ
سلَّ َم ،كلُّه ْم َي ْرج َ
ب ؟ " فَقَالوا
طا َها ،فَقَا َل  " :أ َ ْي َن َ
َو َ
طا ِل ٍ
ّللا يَ ْ
ق
شت َ ِكي َ
ص َ
سلوا إِلَ ْي ِه " .فَأتِ َي بِ ِه ،فَبَ َ
ع ْينَ ْي ِه .قَا َل  " :فَأ َ ْر ِ
 :ه َو يَا َرسو َل َّ ِ
ع ْينَ ْي ِه َو َدعَا لَه ،فَبَ َرأََ ،حتَّى َكأ َ ْن لَ ْم يَك ْن
سلَّ َم فِي َ
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
ِب ِه َو َج ٌع ،فَأ َ ْع َ
ّللا ،أقَاتِله ْم َحتَّى يَكونوا
الرايَةَ ،فَقَا َل َ
ع ِلي  " :يَا َرسو َل َّ ِ
طاه َّ
سا َحتِ ِه ْم ،ث َّم ادْعه ْم ِإلَى
ِمثْلَنَا ؟ " فَقَا َل  " :ا ْنف ْذ َ
علَى ِر ْ
س ِلكَ َحتَّى ت َ ْن ِز َل ِب َ
ّللا
س َال ِمَ ،وأ َ ْخ ِب ْره ْم ِب َما يَ ِجب َ
اإل ْ
ّللا فِي ِه ،فَ َو َّ ِ
ق َّ ِ
ِي َّ
ِْ
ّللاَ ،أل َ ْن يَ ْهد َ
علَ ْي ِه ْم ِم ْن َح ّ ِ
احدًا ؛ َخ ْي ٌر لَكَ ِم ْن أ َ ْن َيك َ
ون لَكَ ح ْمر النَّ َع ِم " .البخاري( )٢٩٤٢
ِبكَ َرج ًال َو ِ
مسلم(.)٢٤٠٦
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
صلى هللا عليه وسلم قولية فعلية  ،فالقولية  :إعالمه بأن هللا تعالى يفتح على
يديه  ،فكان كذلك  ،والفعلية بصاقه في عينه  ،وكان أرمد فبرأ من ساعته .
وفيه فضائل ظاهرة لعلي رضي هللا عنه  ،وبيان شجاعته  ،وحسن مراعاته
ألمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،وحبه هللا ورسوله  ،وحبهما إياه .
 -2الحديث الثاني  :القائد الصغير:
ع ْنه َما ،قَا َل  :بَعَ َ
علَ ْي ِه
ّللا َ
ّللا َ
ع َْن َ
ث النَّ ِب ُّي َ
ع ْب ِد َّ ِ
صلَّى َّ
ّللا ْب ِن ع َم َر َر ِض َي َّ
سا َمةَ ْب َن َز ْي ٍد فَ َ
ار ِت ِه ،فَقَا َل
سلَّ َم َب ْعثًاَ ،وأ َ َّم َر َ
علَ ْي ِه ْم أ َ
َو َ
ط َع َن َب ْعض النَّ ِ
اس ِفي ِإ َم َ
ارتِ ِه فَقَ ْد ك ْنت ْم ت َ ْطعن َ
ون فِي
ّللا َ
النَّبِ ُّي َ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
سلَّ َم  ( :أ َ ْن ت َ ْطعنوا فِي إِ َم َ
ار ِةَ ،وإِ ْن ك َ
ّللا ،إِ ْن ك َ
ب
ار ِة أَبِي ِه ِم ْن قَ ْبلَ ،وا ْيم َّ ِ
َان لَ ِم ْن أ َ َح ّ ِ
إل َم َ
إِ َم َ
َان لَ َخ ِليقًا ِل ْ ِ
اس إِلَ َّي بَ ْعدَه ) .البخاري( )٣٧٣٠مسلم(
ب النَّ ِ
النَّ ِ
اس إِلَ َّيَ ،وإِ َّن َهذَا لَ ِم ْن أ َ َح ّ ِ
.)٢٤٢٦
ع ِلم تمكنهم
فيه ترشيح الشباب وجعلهم قادة ً مع وجود األكابر  ،إذا ُ
ومقدرتهم .وفضل أسامة ومكانته القيادية والقتالية .
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قال في الفتح رحمه هللا :وفيه جواز إمارة المولى وتولية الصغار على
الكبار والمفضول على الفاضل؛ ألنه كان في الجيش  -الذي كان عليهم
أسامة  -أبو بكر وعمر
 -٣الحديث الثالث :المجلس التشاوري :
ّللا
ّللا َ
عن عائشة رضي هللا عنها في قصة اإلفك قالت  :قَا َم َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
علَ ْي ِه ِب َما ه َو أ َ ْهله ،ث َّم قَا َل ( :
ّللاَ َوأَثْنَى َ
َ
سلَّ َم َخ ِطيبًا ،فَت َ َ
علَ ْي ِه َو َ
ش َّهدَ ،فَ َح ِم َد َّ
ّللا َما
شيروا َ
علَ َّي ِفي أنَ ٍ
أ َ َّما َب ْعد ؛ أ َ ِ
اس أ َ َبنوا أ َ ْه ِلي -أي اتهموهمَ -وا ْيم َّ ِ
علَى أ َ ْه ِلي ِم ْن سوءٍ قَ ُّ
ط ... ،البخاري (  )4٧5٧مسلم(.)2٧٧0
ع ِل ْمت َ
َ
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 .
 -4الحديث الرابع  :القيادات القدوة:
سلَّ َم  ( :ا ْقتَدوا بِاللَّذَ ْي ِن
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ع َْن حذَ ْيفَةَ قَا َل  :قَا َل َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
ِم ْن بَ ْعدِي  :أ َ ِبي بَك ٍْرَ ،وع َم َر ) .الترمذي (.)٣٦٦2
فيه فضيلة ظاهرة للشيخين رضي هللا عنهما ،وأنهما على المنهج والسداد
دينا وسلو ًكا واجتهادا  ،وأنهم األولى بالتقديم .
قيل ل ُحسن سيرتهما  ،وصدق سريرتهما وفيه إشارة ألمر الخالفة  ،قاله
المناوي .
 -5الحديث الخامس  :القيادة في السفر:
سلَّ َم
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ي ِ رضي هللا عنه أ َ َّن َرسو َل َّ ِ
ع َْن أ َ ِبي َ
صلَّى َّ
س ِعي ٍد ا ْلخد ِْر ّ
سفَ ٍر ،فَ ْلي َؤ ِ ّمروا أ َ َحدَه ْم ) .أبو داود (.)2٦08
قَا َل  ( :إِذَا َخ َر َ
ج ث َ َالثَةٌ فِي َ
فيه أن من أدب السفر التأمير والقيادة ،حفظا لأللفة ،ودرءا للخالف .
قال الخطابي رحمه هللا  :إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعا  ،وال يتفرق بهم
الرأي ،وال يقع بينهم االختالف .
 -٦الحديث السادس  :مسؤوليات قيادية:
سلَّ َم أَنَّه قَا َل ( :
ّللا َ
ع َِن ا ْب ِن ع َم َر رضي هللا عنه ،ع َِن النَّ ِب ّي ِ َ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
اع،
سئو ٌل ع َْن َر ِعيَّتِ ِه ،فَ ْاأل َ ِمير الَّذِي َ
اعَ ،وكلُّك ْم َم ْ
علَى النَّ ِ
اس َر ٍ
أ َ َال كلُّك ْم َر ٍ
ع ْنه ْم،
سئو ٌل َ
اع َ
علَى أ َ ْه ِل َب ْي ِت ِهَ ،وه َو َم ْ
َوه َو َم ْ
سئو ٌل ع َْن َر ِعيَّ ِت ِهَ ،و َّ
الرجل َر ٍ
اع
سئولَةٌ َ
َوا ْل َم ْرأَة َرا ِعيَةٌ َ
علَى بَ ْي ِ
ت بَ ْع ِل َها َو َولَ ِد ِهَ ،و ِه َي َم ْ
ع ْنه ْمَ ،وا ْلعَ ْبد َر ٍ
7
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سئو ٌل ع َْن
سئو ٌل َ
َ
اعَ ،وكلُّك ْم َم ْ
س ِيّ ِد ِهَ ،وه َو َم ْ
علَى َما ِل َ
ع ْنه ،أ َ َال فَكلُّك ْم َر ٍ
َر ِعيَّ ِت ِه ) .البخاري(  )89٣مسلم(.)1829
فيه بيان مسؤوليات قيادية ،وأن الرعاية جزء من القيادة ،وهي تتفاوت.
قال الخطابي رحمه هللا  :اشتركوا؛ أي :اإلمام والرجل ومن ذكر في
التسمية أي :في الوصف بالراعي ،ومعانيهم مختلفة ،فرعاية اإلمام األعظم
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،
والقيام بما يجب عليه من خدمته.
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 .
 -٧الحديث السابع  :الحكمة القيادية :
عن كعب بن مالك رضي هللا عنه في قصة بيعة العقبة الثانية المشهورة
علَى
صبَا ِة َمعَه  ،قَ ْد أَجْ َمعوا َ
قال :فصرخ الشيطان َه ْل لَك ْم فِي مذَ َّم ٍم َوال ُّ
ّللاِ  :م َح َّم ٌد .فَقَا َل
َح ْر ِبك ْم ؟ قَا َل َ
س َح َ
ع ِلي  -يَ ْعنِي ا ْب َن ِإ ْ
اق َ : -ما يَقول عَد ُّو َّ
س َم ْع
ّللا َ
ّللا َ
ب ،ا ْ
علَ ْي ِه َو َ
َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
ب ا ْل َعقَ َب ِةَ ،هذَا ا ْبن أ َ ْز َي َ
سلَّ َم َ " :هذَا أ َ َز ُّ
ّللا َأل َ ْفر َ
سلَّ َم
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
غ َّن لَكَ " .ث َّم قَا َل َرسول َّ ِ
ّللا ،أ َ َما َو َّ ِ
أ َ ْي عَد َّو َّ ِ
صلَّى َّ
ارفَعوا إِلَى ِر َحا ِلك ْم " .قَا َل  :فَقَا َل لَه ا ْلعَبَّاس ْبن عبَا َدةَ ْب ِن نَ ْ
ضلَةَ :
ْ ":
علَى أ َ ْه ِل ِمنًى َ
سيَافِنَا .قَا َل :
شئْتَ لَنَ ِميلَ َّن َ
ق ،لَئِ ْن ِ
غدًا ِبأ َ ْ
َوالَّذِي بَعَثَكَ ِبا ْل َح ّ ِ
سلَّ َم  ":لَ ْم أو َم ْر ِبذَ ِلكَ "المسند (
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
فَقَا َل َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
.)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 .
 -8الحديث الثامن  :الحيطة األمنية:
سلَ ِم ُّي رضي هللا عنه قال  :ك ْنت َوأَنَا فِي ا ْل َجا ِه ِليَّ ِة
عن ع َْمرو ْبن َ
سةَ ال ُّ
عبَ َ
علَى ش َْيءٍ َ ،وه ْم يَ ْعبد َ
علَى َ
ون
ض َاللَةٍَ ،وأَنَّه ْم لَ ْيسوا َ
اس َ
أَظ ُّن أ َ َّن النَّ َ
ْاأل َ ْوث َ َ
احلَ ِتي ،فَقَ ِد ْمت
ارا ،فَقَ َعدْت َ
علَى َر ِ
ان ،فَ َ
س ِم ْعت ِب َرج ٍل ِب َمكَّةَ ي ْخ ِبر أ َ ْخ َب ً
علَ ْي ِه قَ ْومه،
ست َ ْخ ِفيًا ج َرآء َ
ّللا َ
َ
ّللا َ
سلَّ َم م ْ
علَ ْي ِه َو َ
علَ ْي ِه ،فَ ِإذَا َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
فَتَلَ َّ
علَ ْي ِه بِ َمكَّةَ ،فَق ْلت لَه َ :ما أ َ ْنتَ ؟ قَا َل  " :أَنَا نَبِي ".
ط ْفت َحتَّى َد َخ ْلت َ
8
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سلَكَ ؟ قَا َل
ي ِ ش َْيءٍ أ َ ْر َ
فَق ْلت َ :و َما َن ِبي ؟ َقا َل  " :أ َ ْر َ
س َل ِني َّ
ّللا " .فَق ْلت َ :و ِبأ َ ّ
ّللا َال يش َْرك ِب ِه
سلَ ِني ِب ِصلَ ِة ْاأل َ ْر َح ِامَ ،و َك ْ
 " :أ َ ْر َ
انَ ،وأ َ ْن ي َو َّح َد َّ
س ِر ْاأل َ ْوث َ ِ
ع ْب ٌد " .قَا َل َ :و َمعَه
علَى َهذَا ؟ قَا َل  " :حر َو َ
ش َْي ٌء " .ق ْلت لَه  :فَ َم ْن َمعَكَ َ
يَ ْو َمئِ ٍذ أَبو بَك ٍْرَ ،و ِب َال ٌل ِم َّم ْن آ َم َن ِب ِه .فَق ْلت  :إِ ِنّي مت َّ ِبعكَ  .قَا َل  " :إِنَّكَ َال
ار ِج ْع إِلَى
تَ ْ
ست َ ِطيع ذَ ِلكَ يَ ْو َمكَ َهذَا ؛ أ َ َال ت َ َرى َحا ِلي َو َحا َل النَّ ِ
اس ؟ َولَ ِك ِن ْ
س ِم ْعتَ ِبي قَ ْد َ
ظ َه ْرت ،فَأْتِنِي " .قَا َل  :فَذَ َه ْبت ِإلَى أ َ ْه ِليَ ،وقَ ِد َم
أ َ ْه ِلكَ  ،فَ ِإذَا َ
سلَّ َم ا ْل َمدِينَةََ ،وك ْنت ِفي أ َ ْه ِلي ،فَ َج َع ْلت أَت َ َخبَّر
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
اس ِح َ
ب
ين قَ ِد َم ا ْل َمدِينَةَ َحتَّى قَ ِد َم َ
ارَ ،وأ َ ْ
علَ َّي نَفَ ٌر ِم ْن أ َ ْه ِل يَثْ ِر َ
سأَل النَّ َ
ْاأل َ ْخبَ َ
الرجل الَّذِي قَ ِد َم ا ْل َمدِينَةَ ؟ فَقَالوا :
ِم ْن أ َ ْه ِل ا ْل َمدِينَ ِة .فَق ْلت َ :ما فَعَ َل َهذَا َّ
ست َ ِطيعوا ذَ ِلكَ  ،فَقَد ِْمت ا ْل َمدِينَةَ،
النَّاس إِلَ ْي ِه ِ
س َراعٌَ ،وقَ ْد أ َ َرا َد قَ ْومه قَتْلَه فَلَ ْم يَ ْ
ّللا ،أَت َ ْع ِرفنِي ؟ قَا َل  " :نَعَ ْم ،أ َ ْنتَ الَّذِي
فَ َد َخ ْلت َ
علَ ْي ِه .فَق ْلت  :يَا َرسو َل َّ ِ
علَّ َمكَ
ع َّما َ
ّللا ،أ َ ْخ ِب ْرنِي َ
لَ ِقيتَنِي ِب َمكَّةَ ؟ " .قَا َل  :فَق ْلت  :بَلَى .فَق ْلت  :يَا نَ ِب َّي َّ ِ
ص َال ِة  ...الحديث  .مسلم(.)8٣2
ّللا َوأَجْ َهله ،أ َ ْخ ِب ْر ِني ع َِن ال َّ
َّ
فيه فضل عمرو بن عبسة ،وتحوط رسول هللا من الغرباء والداخلين عليه،
حيث لم يُسم أصحابه ،ولم يعدد أتباعه ،واكتفى بقوله ( حر وعبد )  .ولذلك
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
ذاك يستسرون بإسالمهم ،ال يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم " .
 - 9الحديث التاسع  :فطنة القائد ونباهته:
وذي أصحاب رسو ِل
عن أم سلمة رضي هللا عنه  :ل ّما ضاقتْ علينا مكَّة ،وأ َ
الءَّ ،
وأن رسو َل هللاِ ال يَستطيع
هللاِ ﷺ وفتِنوا ،ورأ َ ْوا ما يصيبهم ِمن البَ ِ
ع ِ ّمه ،ال يَ ِصل إليه شي ٌء م ّما
ومه و َ
د َْف َع ذلك عنهم ،وكان هو في َمنَع ٍة ِمن قَ ِ
كره م ّما يَنال أصحابَه .فقال لهم رسول هللاِ ﷺَّ :
بأرض ال َحبَش ِة
إن
ِ
يَ َ
م ِلكًا ال يظلَم أح ٌد عندَه؛ فال َحقوا ب ِبالدِه حتى َيج َع َل هللا لكم فَ َر ًجا و َمخر ًجا.
ً
أرساال ،حتى اجت َ َم ْعناَ ،
أمنّا
فنز ْلنا
فخرجْ نا إليه
جارِ ،
خير ٍ
بخير ٍ
َ
دار إلى ِ
ِ
على دِينِنا .البيهقي ( .)1٦ /9وسنده صحيح .
فيه فطنة القائد ودرايته بالواقع المعيش ،والخارطة الجغرافية من حوله
وسماتها وأهلها ،واستفادته من ذلك مخارج وعالقات ،وفي القرآن ( :ألم
أرض هللا واسعةً فتهاجروا فيها ) سورة النساء .
تكن
ُ
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 -12الحديث الثاني عشر  :اإلصغاء للقائد :
س َمعوا َوأ َ ِطيعواَ ،و ِإ ِن
ّللا َ
ع َْن أَنَ ٍس ع َِن النَّ ِب ّي ِ َ
سلَّ َم قَا َل  ( :ا ْ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
سه َزبِيبَةٌ ) .البخاري(.)٦9٣
ا ْ
ست ْع ِم َل َحبَشِي َكأ َ َّن َرأْ َ
فيه وجوب اإلصغاء للقائد  ،ولو ُكره منهجه أو شكله درءا للفتنة والخالف .
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 .
 -1٣الحديث الثالث عشر :القادة العباقرة:
سلَّ َم يَقول
ّللا َ
ّللا َ
س ِم ْعت النَّبِ َّي َ
علَ ْي ِه َو َ
ع ْنه قَا َل َ :
صلَّى َّ
عن أَبَا ه َر ْي َرةَ َر ِض َي َّ
ّللا ،ث َّم
ب َ
 ( :بَ ْينَا أَنَا نَائِ ٌم َرأ َ ْيتنِي َ
علَ ْي َها َد ْل ٌو ،فَنَ َزعْت ِم ْن َها َما شَا َء َّ
علَى قَ ِلي ٍ
ع ِب َها ذَنوبًا أ َ ْو ذَنوبَ ْي ِنَ ،وفِي نَ ْز ِع ِه َ
ّللا
أ َ َخذَ َها ا ْبن أ َ ِبي ق َحافَةَ ،فَنَ َز َ
فَ ،و َّ
ض ْع ٌ
غ ْربًا  ،فَأ َ َخذَ َها ا ْبن ا ْل َخ َّ
ست َ َحالَتْ َ
يَ ْغ ِفر لَه َ
ع ْبقَ ِريًّا ِم َن
ب ،فَلَ ْم أ َ َر َ
ض ْعفَه ،ث َّم ا ْ
طا ِ
ب النَّاس ِب َع َ
ع ع َم َرَ ،حتَّى َ
ط ٍن) .البخاري( )٣٦٦٤
اس َي ْن ِزع نَ ْز َ
النَّ ِ
ض َر َ
مسلم( .)٢٣٩٢
فيه بيان القادة العباقرة ،السادة الموفقون من هللا تعالى .
قال في الفتح " :قال في المشارق :العبقري :النافذ الماضي الذي ال شيء
يفوقه .قال أبو عمر :وعبقري القوم :سيدهم وقيمهم وكبيرهم وقال الفراء:
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
وسلم  ،ومن بركته وآثار صحبته  ،فكان النبي صلى هللا عليه وسلم هو
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 } !..
 -14الحديث الرابع عشر  :االختيار واالستثناء:
ست َ ْع ِملنِي .قَا َل :
ّللا ،أ َ َال ت َ ْ
ع َْن أَبِي ذَ ٍ ّر رضي هللا عنه قَا َل  :ق ْلت  :يَا َرسو َل َّ ِ
علَى َم ْن ِكبِي ،ث َّم قَا َل  ( :يَا أَبَا ذَ ٍ ّر ،إِنَّكَ َ
فَ َ
يفَ ،وإِنَّ َها أ َ َمانَةٌ،
ب بِيَ ِد ِه َ
ض ِع ٌ
ض َر َ
10
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علَ ْي ِه
ي َونَدَا َمةٌِ ،إ َّال َم ْن أ َ َخذَ َها ِب َح ِقّ َهاَ ،وأَدَّى الَّذِي َ
َو ِإنَّ َها َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِخ ْز ٌ
ِفي َها ) .مسلم( .)١٨٢٥
فيه أن القيادة تحوي االصطفاء واالستثناء ،وأن هنالك أشخاصا ال تصلح
لهم .
قال النووي رحمه هللا :هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الواليات  ،ال
سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الوالية  ،وأما الخزي
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 " .
 -15الحديث الخامس عشر  :القائد المل َهم :
سلَّ َم قَا َل ِ ( :إنَّه
ّللا َ
ّللا َ
ع ْنه ،ع َِن النَّ ِب ّي ِ َ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
ع َْن أ َ ِبي ه َر ْي َرةَ َر ِض َي َّ
ون َ ،و ِإنَّه ِإ ْن ك َ
ضى قَ ْبلَك ْم ِم َن ْاأل َم ِم م َحدَّث َ
َان ِفي َما َم َ
قَ ْد ك َ
َان ِفي أ َّم ِتي َه ِذ ِه
ِم ْنه ْم فَ ِإنَّه ع َمر ْبن ا ْل َخ َّ
ب ) .البخاري ( )٣4٦9مسلم( .)2٣98
طا ِ
قال النووي رحمه هللا :واختلف تفسير العلماء للمراد بـ " محدثون "  ،فقال
ابن وهب  :ملهمون  ،وقيل  :مصيبون  ،وإذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشيء
فظنوا  ،وقيل  :تكلمهم المالئكة  ،وجاء في رواية  " :متكلمون "  ،وقال
البخاري  :يجري الصواب على ألسنتهم  ،وفيه إثبات كرامات األولياء .
 -1٦الحديث السادس عشر  :ثقة القائد :
سلَّ َم َوه َو
ّللا َ
ت قَا َل َ :
ب ْب ِن ْاأل َ َر ّ ِ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
شك َْونَا إِلَى َرسو ِل َّ ِ
صلَّى َّ
ع َْن َخبَّا ِ
ّللاَ لَنَا ؟
س ٌد ب ْر َدةً لَه فِي ِظ ِ ّل ا ْل َك ْعبَ ِة ،ق ْلنَا لَه  :أ َ َال ت َ ْ
مت َ َو ِ ّ
ست َ ْن ِصر لَنَا ،أ َ َال تَدْعو َّ
قَا َل  ( :ك َ
ض فَيجْ َعل ِفي ِه ،فَي َجاء
الرجل ِفي َم ْن قَ ْبلَك ْم يحْ فَر لَه ِفي ْاأل َ ْر ِ
َان َّ
بِا ْل ِم ْنش َِار فَيو َ
ق بِاثْنَت َ ْي ِنَ ،و َما يَصدُّه ذَ ِلكَ ع َْن دِينِ ِه،
ضع َ
س ِه ،فَي َ
ش ُّ
علَى َرأْ ِ
َاط ا ْل َحدِي ِد َما د َ
ب َ ،و َما يَصدُّه ذَ ِلكَ
ع ْظ ٍم أ َ ْو َ
ون لَحْ ِم ِه ِم ْن َ
ع َ
َوي ْمشَط بِأ َ ْمش ِ
ص ٍ
ص ْنعَا َء إِلَى
الرا ِكب ِم ْن َ
ع َْن دِينِ ِهَ ،و َّ ِ
ِير َّ
ّللا لَيتِ َّم َّن َهذَا ْاأل َ ْم َر َحتَّى يَس َ
علَى َ
َح ْ
ست َ ْع ِجل َ
ون ).
ب َ
غنَ ِم ِهَ ،ولَ ِكنَّك ْم ت َ ْ
ض َر َم ْوتَ َال يَ َخاف إِ َّال َّ
ّللاَ أ َ ِو ال ِذّئْ َ
البخاري (.)٣٦12
فيه ثقة القائد واطمئنانه بوعد ربه ،وأن النصر آت ،والظهور قريب  ،مهما
اشتدت األرزاء ،وعظم البالء ،وأن مثلها ال يزيد المؤمن إال يقينا بالنصر،
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واستيثاقا في الظهور والتمكين ،فمن الضروري اجتمال الضربات ،وطول
النفس ،والتلذذ بالوقائع ،حتى تكتمل الحجة ،وتظهر المحجة .
 -1٧الحديث السابع عشر  :تطلب القيادات :
علَ ْي ِه
ّللا َ
ّللا َ
عن كعب رضي هللا عنه في قصة البيعة َوقَ ْد قَا َل َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
عش ََر نَ ِقيبًا يَكون َ
علَى قَ ْو ِم ِه ْم )،
ون َ
سلَّ َم  ( :أ َ ْخ ِرجوا إِلَ َّي ِم ْنكم اثْنَ ْي َ
َو َ
عش ََر نَ ِقيبًاِ ،م ْنه ْم تِ ْ ٌ
ج َوث َ َالثَةٌ ِم َن
فَأ َ ْخ َرجوا ِم ْنهم اثْنَ ْي َ
سعَة ِم َن ا ْل َخ ْز َر ِ
ْاأل َ ْو ِس....الحديث .المسند (  ) 15٧98وقد تقدم وسنده حسن .
فيه استعمال القيادات وتطلبهم ،حتى يكونوا نوابًا على أقوامهم  ،فيستفاد
منهم العون والمؤازرة والمشاورة .
 -18الحديث الثامن عشر :الحضور القيادي في األزمات :
ع ْنه قَا َل  :ك َ
س َن
ّللا َ
ّللا َ
َان النَّ ِب ُّي َ
سلَّ َم أَحْ َ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
ع َْن أَنَ ٍس َر ِض َي َّ
اسَ ،وأ َ ْ
ص ْوتِ،
اسَ ،ولَقَ ْد فَ ِز َ
ع أ َ ْهل ا ْل َمدِينَ ِة لَ ْيلَةً ،فَ َخ َرجوا نَحْ َو ال َّ
ش َج َع النَّ ِ
النَّ ِ
علَى فَ َر ٍس
ست َ ْب َرأ َ ا ْل َخبَ َرَ ،وه َو َ
ّللا َ
ست َ ْقبَلَهم النَّبِ ُّي َ
سلَّ َمَ ،وقَ ِد ا ْ
فَا ْ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
ِأل َ ِبي َ
س ْيفَ .وه َو يَقول  " :لَ ْم ت َراعوا  ،لَ ْم ت َراعوا
ط ْل َحةَ ع ْريٍَ ،وفِي عن ِق ِه ال َّ
" .ث َّم قَا َل " َو َج ْدنَاه بَحْ ًرا " .أ َ ْو قَا َل  " :إِنَّه لَبَحْ ٌر " .البخاري ()٢٩٠٨
مسلم( .)٢٣٠٧
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
وسلم من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم  ،وبحيث كشف
الحال  ،ورجع قبل وصول الناس  ،وفيه بيان عظيم بركته ومعجزته في
انقالب الفرس سريعا بعد أن كان يبطأ  ،وهو معنى قوله صلى هللا عليه
وسلم  " :وجدناه بحرا " أي  :واسع الجري  ،وفيه جواز سبق اإلنسان
وحده في كشف أخبار العدو ما لم يتحقق الهالك !..
 -19الحديث التاسع عشر  :احتواء الوجهاء والقادة :
عن أَبَي ه َر ْي َرةَ رضي هللا عنه قال :بَعَ َ
سلَّ َم
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ث َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
س ِيّد
َخ ْي ًال قِبَ َل نَجْ دٍ ،فَ َجا َءتْ ِب َرج ٍل ِم ْن بَنِي َحنِيفَةَ يقَال لَه  :ث َما َمة ْبن أثَا ٍل َ
ّللا
س ِجدِ ،فَ َخ َر َ
س َو ِاري ا ْل َم ْ
ج ِإلَ ْي ِه َرسول َّ ِ
س ِار َي ٍة ِم ْن َ
أ َ ْه ِل ا ْل َي َما َم ِة ،فَ َر َبطوه ِب َ
سلَّ َم ،فَقَا َل َ " :ماذَا ِع ْندَكَ يَا ث َما َمة ؟ " فَقَا َل ِ :ع ْندِي يَا
ّللا َ
َ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
علَى شَا ِك ٍرَ ،وإِ ْن ك ْنتَ ت ِريد
م َح َّمد َخ ْي ٌر إِ ْن ت َ ْقت ْل ت َ ْقت ْل ذَا د ٍَم َ ،وإِ ْن ت ْن ِع ْم ت ْن ِع ْم َ
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س ْل ت ْع َ
سلَّ َم َحتَّى
ّللا َ
ّللا َ
ط ِم ْنه َما ِ
علَ ْي ِه َو َ
شئْتَ  .فَت َ َركَه َرسول َّ ِ
ا ْل َما َل فَ َ
صلَّى َّ
ك َ
َان َب ْع َد ا ْلغَدِ ،فَقَا َل َ " :ما ِع ْندَكَ َيا ث َما َمة ؟ " قَا َل َ :ما ق ْلت لَكَ ؛ ِإ ْن ت ْن ِع ْم
س ْل ت ْع َ
ط ِم ْنه
ت ْن ِع ْم َ
علَى شَا ِك ٍرَ ،وإِ ْن ت َ ْقت ْل ت َ ْقت ْل ذَا د ٍَمَ ،وإِ ْن ك ْنتَ ت ِريد ا ْل َما َل فَ َ
سلَّ َم َحتَّى ك َ
َان ِم َن ا ْلغَدِ ،فَقَا َل :
ّللا َ
ّللا َ
َما ِ
علَ ْي ِه َو َ
شئْتَ  .فَت َ َركَه َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
علَى
" َماذَا ِع ْندَكَ يَا ث َما َمة ؟ " فَقَا َل ِ :ع ْندِي َما ق ْلت لَكَ ؛ إِ ْن ت ْن ِع ْم ت ْن ِع ْم َ
س ْل ت ْع َ
شئْتَ .
ط ِم ْنه َما ِ
شَا ِك ٍرَ ،و ِإ ْن ت َ ْقت ْل ت َ ْقت ْل ذَا د ٍَمَ ،و ِإ ْن ك ْنتَ ت ِريد ا ْل َما َل فَ َ
سلَّ َم  " :أ َ ْط ِلقوا ث َما َمةَ " .فَا ْن َ
ق ِإلَى نَ ْخ ٍل
ّللا َ
طلَ َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
فَقَا َل َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
س ِجدَ ،فَقَا َل  :أ َ ْ
ش َهد أ َ ْن َال إِلَهَ إِ َّال
س َل ،ث َّم َد َخ َل ا ْل َم ْ
ب ِم َن ا ْل َم ْ
س ِجدِ ،فَا ْغت َ َ
قَ ِري ٍ
ّللاَ ،ما ك َ
ّللاَ ،وأ َ ْ
ض
َان َ
ش َهد أ َ َّن م َح َّمدًا َ
ع ْبده َو َرسوله ،يَا م َح َّمد َو َّ ِ
علَى ْاأل َ ْر ِ
َّ
ّللا
ض إِلَ َّي ِم ْن َوجْ ِهكَ فَقَ ْد أ َ ْ
َوجْ هٌ أ َ ْبغَ َ
ب ا ْلوجو ِه ك ِلّ َها إِلَ َّيَ ،و َّ ِ
صبَ َح َوجْ هكَ أ َ َح َّ
َما ك َ
ض ِإلَ َّي ِم ْن دِينِكَ فَأ َ ْ
ِين أ َ ْبغَ َ
ّللاِ
ِين ك ِلّ ِه ِإلَ َّيَ ،و َّ
صبَ َح دِينكَ أ َ َح َّ
َان ِم ْن د ٍ
ب ال ّد ِ
َما ك َ
ب ا ْل ِب َال ِد ك ِلّ َها ِإلَ َّيَ ،و ِإ َّن
ض ِإلَ َّي ِم ْن بَلَ ِدكَ فَأ َ ْ
َان ِم ْن بَلَ ٍد أ َ ْبغَ َ
صبَ َح بَلَدكَ أ َ َح َّ
ّللا
ّللا َ
َخ ْيلَكَ أ َ َخذَتْ ِني َوأَنَا أ ِريد ا ْلع ْم َرةَ ،فَ َماذَا ت َ َرى ؟ فَ َبش ََّره َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
صبَ ْوتَ ؟ فَقَا َل :
َ
سلَّ َمَ ،وأ َ َم َره أ َ ْن يَ ْعت َ ِم َر ،فَلَ َّما قَ ِد َم َمكَّةَ قَا َل لَه قَائِ ٌل  :أ َ َ
علَ ْي ِه َو َ
ّللا َال يَأْتِيك ْم
ّللا َ
ّللا َ
َالَ ،ولَ ِك ِنّي أ َ ْ
سلَّ َمَ ،و َال َو َّ ِ
علَ ْي ِه َو َ
سلَ ْمت َم َع َرسو ِل َّ ِ
صلَّى َّ
ِم َن ا ْليَ َما َم ِة َحبَّة ِح ْن َ
سلَّ َم .
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
طةٍَ ،حتَّى يَأْذَ َن فِي َها َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
البخاري (  )4٣٧2مسلم (.)1٧٦4
فيه ُحسن خلقه عليه الصالة والسالم مع الوجهاء وفضل احتوائهم ،وأن
هدايتهم نصرة للدين ،وتكثير لألتباع .
وقال في الفتح رحمه هللا :وفي قصة ثمامة من الفوائد :
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.
وفيه  :االغتسال عند اإلسالم وأن اإلحسان يزيل البغض ويثبت الحب ،وأن
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.
 -20الحديث العشرون  :التطويع المالي :
سلَّ َم َ
غنَ ًما بَ ْي َن
ّللا َ
سأ َ َل النَّ ِب َّي َ
علَ ْي ِه َو َ
ع َْن أَنَ ٍس رضي هللا عنه أ َ َّن َرج ًال َ
صلَّى َّ
َج َبلَ ْي ِن ،فَأ َ ْع َ
ّللا ِإ َّن م َح َّمدًا
طاه ِإيَّاه ،فَأَتَى قَ ْو َمه فَقَا َل  :أ َ ْي قَ ْو ِم ،أ َ ْ
س ِلموا ،فَ َو َّ ِ
ع َ
س  :إِ ْن ك َ
س ِلم َما ي ِريد إِ َّال
لَي ْع ِطي َ
الرجل لَي ْ
َان َّ
طا ًء َما يَ َخاف ا ْلفَ ْق َر .فَقَا َل أَنَ ٌ
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س ِلم َحتَّى َيك َ
علَ ْي َها.
ب ِإلَ ْي ِه ِم َن ال ُّد ْن َيا َو َما َ
اإل ْ
ال ُّد ْن َيا ،فَ َما ي ْ
س َالم أ َ َح َّ
ون ْ ِ
مسلم(.)٢٣١٢
علَى
ّللا َ
وفي قصة حنين  :ع َْن َ
ع ْب ِد َّ ِ
َاص ٍم  ،قَا َل  :لَ َّما أَفَا َء َّ
ّللا ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن ع ِ
اس فِي ا ْلم َؤلَّفَ ِة قلوبه ْم،
ّللا َ
َرسو ِل ِه َ
سلَّ َم يَ ْو َم حنَ ْي ٍن قَ َ
علَ ْي ِه َو َ
س َم فِي النَّ ِ
صلَّى َّ
ش ْيئ ًا ...وفيه (:أَت َ ْر َ
ير،
ار َ
َولَ ْم ي ْع ِط ْاأل َ ْن َ
ض ْو َن أ َ ْن يَ ْذ َه َ
ص َ
ب النَّاس ِبالشَّا ِة َوا ْلبَ ِع ِ
سلَّ َم ِإلَى ِر َحا ِلك ْم ؟ لَ ْو َال ا ْل ِهجْ َرة لَك ْنت ا ْم َرأ ً
َوت َ ْذ َهب َ
ّللا َ
ون ِبالنَّ ِب ّي ِ َ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
ص ِار )..البخاري( )4٣٣0مسلم (.)10٦1
ِم َن ْاأل َ ْن َ
فيه تطويع الناس والتأثير فيهم بالبريق المالي ،الذي يصنع ما التصنعه
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
صحيح بقلبه  ،ثم من بركة النبي صلى هللا عليه وسلم ونور اإلسالم لم يلبث
إال قليال حتى ينشرح صدره بحقيقة اإليمان  ،ويتمكن من قلبه  ،فيكون
حينئذ أحب إليه من الدنيا وما فيها ".
 -21الحديث الواحد والعشرون :التعظيم القيادي :
المسور بن َمخرمة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديببة ،
عن ِ
وك،
ّللا لَقَ ْد َوفَدْت َ
علَى ا ْلمل ِ
وفيه :فَقَا َل عروة بن مسعود  :أ َ ْي قَ ْو ِمَ ،و َّ ِ
ط يعَ ِ ّ
ّللا إِ ْن َرأ َ ْيت َم ِلكًا قَ ُّ
ظمه
َو َوفَدْت َ
علَى قَ ْي َ
س َرىَ ،والنَّ َجا ِ
ص َرَ ،و ِك ْ
ش ّيَِ ،و َّ ِ
ص َحابه َما يعَ ِ ّ
ّللا إِ ْن تَنَ َّخ َم
ّللا َ
ظم أ َ ْ
أَ ْ
ص َحاب م َح َّم ٍد َ
سلَّ َم م َح َّمدًاَ ،و َّ ِ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
َف َرج ٍل ِم ْنه ْم فَ َدلَكَ ِب َها َوجْ َهه َو ِج ْلدَهَ ،وإِذَا أ َ َم َرهم
ن َخا َمةً إِ َّال َوقَعَتْ فِي ك ّ ِ
ضأ َ كَادوا يَ ْقتَتِل َ
ا ْبتَدَروا أ َ ْم َرهَ ،و ِإذَا ت َ َو َّ
علَى َوضوئِ ِهَ ،و ِإذَا ت َ َكلَّ َم َخفَضوا
ون َ
ُّون ِإلَ ْي ِه النَّ َ
أَص َْواتَه ْم ِع ْندَهَ ،و َما ي ِحد َ
علَ ْيك ْم
ض َ
ظ َر ؛ ت َ ْع ِظي ًما لَهَ ،و ِإنَّه قَ ْد ع ََر َ
خ َّ
طةَ ر ْ
ش ٍد فَا ْقبَلو َها....الحديث .البخاري (.)٢٧٣٢
فيه تعظيم األتباع لقادتهم ،وإغاظة األعداء بذلك واندهاشهم من تلكم الهيبة
والتوقير ،وأن القائد كلما كبرت مكانته بين أصحابه فقد عظم أمره،
وحسنت إدارته .
 -2٣الحديث الثالث والعشرون  :الترتيب القيادي :
سلَّ َم :
ّللا َ
ّللا َ
ع ْنه ،قَا َل  :قَا َل النَّبِ ُّي َ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
ع َْن أَنَ ِس ْب ِن َمالِكٍ َر ِض َي َّ
ّللا ْبن
يب ،ث َّم أ َ َخذَ َها َ
ع ْبد َّ ِ
يب ،ث َّم أ َ َخذَ َها َج ْعفَ ٌر فَأ ِص َ
الرايَةَ َز ْي ٌد فَأ ِص َ
( أ َ َخذَ َّ
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ان " ،ث َّم
ّللا َ
يب )َ .و ِإ َّن َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ع ْينَ ْي َرسو ِل َّ ِ
صلَّى َّ
َر َوا َحةَ فَأ ِص َ
سلَّ َم لَت َ ْذ ِرفَ ِ
أ َ َخذَ َها َخا ِلد ْبن ا ْل َو ِلي ِد ِم ْن َ
غ ْي ِر ِإ ْم َر ٍة فَف ِت َح لَه  .البخاري(. )١٢٤٦
فيه بيان درجات القادة وترتيبهم ،وأن بعض المهام تقتضي تكليفهم وترتيبهم
درءا للخالف والمنازعات .
 -24الحديث الرابع والعشرون إكرام القادة وتبجيلهم :
س ْع ِد ْب ِن
سا نَ َزلوا َ
ّللا َ
علَى حك ِْم َ
ع َْن أ َ ِبي َ
ع ْنه ،أ َ َّن أنَا ً
ي ِ َر ِض َي َّ
س ِعي ٍد ا ْلخد ِْر ّ
س ِج ِد قَا َل النَّ ِب ُّي
س َل ِإلَ ْي ِه ،فَ َجا َء َ
علَى ِح َم ٍار ،فَلَ َّما َبلَ َغ قَ ِريبًا ِم َن ا ْل َم ْ
م َعاذٍ ،فَأ َ ْر َ
س ِيّدِك ْم ) ،فَقَا َل  " :يَا
ّللا َ
َ
سلَّ َم  ( :قوموا إِلَى َخ ْي ِرك ْم " أ َ ْو " َ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
يه ْم أ َ ْن ت ْقت َ َل
س ْعد ،إِ َّن َهؤ َال ِء نَ َزلوا َ
َ
علَى حك ِْمكَ " .قَا َل  :فَ ِإ ِنّي أَحْ كم فِ ِ
ّللا " ،أ َ ْو " ِبحك ِْم ا ْل َم ِل ِك ".
مقَاتِلَته ْمَ ،وت ْ
سبَى ذَ َر ِاريُّه ْم .قَا َل َ " :حك َْمتَ ِبحك ِْم َّ ِ
البخاري ( )٣٨٠٤مسلم( .)١٧٦٨
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
الكبير من المسلمين ومشروعية إكرام أهل الفضل في مجلس اإلمام األعظم
والقيام فيه لغيره من أصحابه وإلزام الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم.
قال النووي رحمه هللا ":فيه  :إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا
 ،هكذا احتج به جماهير العلماء الستحباب القيام  ،قال القاضي  :وليس هذا
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
مع كالم العلماء عليه في جزء وأجبت فيه عما توهم النهي عنه  .وهللا أعلم
".
 -25الحديث الخامس والعشرونّ :
فن اتخاذ القرار والحسم :
سلَّ َم
ّللا َ
ع َْن َجابِ ِر ْب ِن َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ّللا رضي هللا عنه  ،أ َ َّن َرسو َل َّ ِ
ع ْب ِد َّ ِ
صلَّى َّ
ع
ع َح ِصينَةٍَ ،و َرأ َ ْيت بَقَ ًرا منَ َّح َرةً ،فَأ َ َّو ْلت أ َ َّن ال ّد ِْر َ
قَا َل َ ( :رأ َ ْيت َكأ َ ِنّي فِي د ِْر ٍ
ص َحا ِب ِه  " :لَ ْو
ّللا َخ ْي ٌر " .قَا َل  :فَقَا َل ِأل َ ْ
ا ْل َح ِصينَةَ ا ْل َمدِينَةَ ،وأ َ َّن ا ْلبَقَ َر نَفَ ٌر َو َّ
ّللا،
أَنَّا أَقَ ْمنَا ِبا ْل َمدِينَ ِة ،فَ ِإ ْن َد َخلوا َ
علَ ْينَا فِي َها قَات َ ْلنَاه ْم " .فَقَالوا  :يَا َرسو َل َّ ِ
س َال ِم ؟
ف ي ْد َخل َ
ّللا َما د ِخ َل َ
اإل ْ
َو َّ ِ
علَ ْينَا فِي َها فِي ا ْل َجا ِه ِليَّ ِة ،فَ َك ْي َ
علَ ْينَا فِي َها فِي ْ ِ
صار
س َألْ َمتَه-أي درعه ، -قَا َل  :فَقَالَ ِ
ت ْاأل َ ْن َ
فقال " :شَأْنَك ْم ِإذَ ْن " .قَا َل  :فَلَ ِب َ
سلَّ َم َرأْيَه .فَ َجاءوا فَقَالوا  :يَا نَبِ َّي
ّللا َ
َ :ر َد ْدنَا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
علَى َرسو ِل َّ ِ
صلَّى َّ
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س َألْ َمتَه أ َ ْن َي َ
ض َع َها َحتَّى
َّ ِ
س ِلنَ ِب ّي ٍ ِإذَا لَ ِب َ
ّللا ،شَأْنَكَ ِإذَ ْن .فَقَا َل ِ " :إنَّه لَ ْي َ
يقَا ِت َل ) .المسند (  )١٤٧٨٧الدارمي(.)٢٢٠٥
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 .
 -2٦الحديث السادس والعشرون :القيادة النسائية :
سلَّ َم
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
عن أبي بكرة رضي هللا عنه قَا َل  :لَ َّما بَلَ َغ َرسو َل َّ ِ
صلَّى َّ
س َرى قَا َل  ( :لَ ْن ي ْف ِل َح قَ ْو ٌمَ ،ولَّ ْوا
س قَ ْد َملَّكوا َ
علَ ْي ِه ْم بِ ْنتَ ِك ْ
أ َ َّن أ َ ْه َل فَ ِار َ
ام َرأَةً ) البخاري (.)4425
أ َ ْم َرهم ْ
فيه دليل على ضعف قيادة المرأة ،وأنها ال تقوم مقام الرجال في الصبر
والتحمل والمصاولة ،لعاطفتها وسهولة إغرائها .
قال في الفتح :قال الخطابي :في الحديث  :أن المرأة ال تلي اإلمارة وال
القضاء .وفيه أنها ال تزوج نفسها ،وال تلي العقد على غيرها ،كذا قال ،وهو
متعقب ،والمنع من أن تلي اإلمارة والقضاء قول الجمهور ،وأجازه الطبري
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
حتى أفضى األمر بهم إلى تأمير المرأة ،فجر ذلك إلى ذهاب ملكهم ومزقوا
كما دعا به النبي صلى هللا عليه وسلم .
 -2٧الحديث السابع والعشرون :سيد القادة :
سلَّ َم قَا َل
ّللا َ
ّللا َ
ع َْن َجا ِب ِر ْب ِن َ
ع ْنه َما ،أ َ َّن النَّ ِب َّي َ
علَ ْي ِه َو َ
ع ْب ِد َّ ِ
صلَّى َّ
ّللا َر ِض َي َّ
ين َو َال فَ ْخ َرَ ،وأَنَا َخاتَم النَّبِ ِيّ َ
س ِل َ
ين َو َال فَ ْخ َرَ ،وأَنَا أ َ َّول شَافِ ٍع
 ( :أَنَا قَائِد ا ْلم ْر َ
شفَّ ٍع َو َال فَ ْخ َر ) .الدارمي(. )50
َوأ َ َّول م َ
فيه شرف رسول هللا على الجميع ،وأنه سيد المرسلين ،وقائد النبيين ،
وتحدث المرء عن نفسه إذا أمن الفتنة .
 -28الحديث الثامن والعشرون :السيادة يوم القيامة :
س ِيّد َولَ ِد
ّللا َ
ّللا َ
سلَّ َم  ( :أَنَا َ
علَ ْي ِه َو َ
س ِعي ٍد قَا َل  :قَا َل َرسول َّ ِ
ع َْن أ َ ِبي َ
صلَّى َّ
آ َد َم يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة َو َال فَ ْخ َرَ ،وبِيَدِي ِل َواء ا ْل َح ْم ِد َو َال فَ ْخ َر )..،البخاري
( )2412مسلم (  ) 2٣٧٣الترمذي واللفظ له ( .)٣158
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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،
والمرفوع به على سائر الناس  .قال تعالى (:ومن الليل فتهجد به نافلةً لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) سورة اإلسراء .
 -29الحديث التاسع والعشرون  :القيادة عند األعداء :
عن أنس رضي هللا عنه في قصة الهجرة وإسالم عبدهللا بن سالم رضي
هللا عنه  ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال (:يَا َم ْعش ََر ا ْليَهودَِ ،و ْيلَكم
ّللا الَّذِي َال إِلَهَ إِ َّال ه َو إِنَّك ْم لَت َ ْعلَم َ
ّللا َحقًّاَ ،وأ َ ِنّي
ون أ َ ِنّي َرسول َّ ِ
ّللاَ ،فَ َو َّ ِ
اتَّقوا َّ
علَ ْي ِه
ّللا َ
س ِلموا " .قَالوا َ :ما نَ ْعلَمه .قَالوا ِللنَّ ِب ّي ِ َ
ق ،فَأ َ ْ
صلَّى َّ
ِجئْتك ْم ِب َح ّ ٍ
سلَّ َم ،قَالَ َها ث َ َال َ
س َال ٍم ؟ " قَالوا
ي َرج ٍل فِيك ْم َ
ّللا ْبن َ
ع ْبد َّ ِ
َو َ
ث ِم َر ٍار ،قَا َل  " :فَأ َ ُّ
سلَ َم
س ِيّ ِدنَاَ ،وأ َ ْعلَمنَاَ ،وا ْبن أ َ ْعلَ ِمنَا .قَا َل  " :أَفَ َرأ َ ْيت ْم ِإ ْن أ َ ْ
س ِيّدنَاَ ،وا ْبن َ
 :ذَاكَ َ
لِل َما ك َ
سلَ َم ؟ " قَالوا :
س ِل َم .قَا َل  " :أَفَ َرأ َ ْيت ْم ِإ ْن أ َ ْ
َان ِلي ْ
؟ " قَالوا َ :حاشَى ِ َّ ِ
لِل َما ك َ
لِل َما
س ِل َم .قَا َل  " :أَفَ َرأ َ ْيت ْم إِ ْن أ َ ْ
َان ِلي ْ
سلَ َم ؟ " قَالوا َ :حاشَى ِ َّ ِ
َحاشَى ِ َّ ِ
س َال ٍمْ ،
ك َ
علَ ْي ِه ْم ) .فَ َخ َرجَ ،فَقَا َل  :يَا َم ْعش ََر
اخرجْ َ
َان ِلي ْ
س ِل َم .قَا َل  " :يَا ا ْب َن َ
ّللا الَّذِي َال إِلَهَ إِ َّال ه َو إِنَّك ْم لَت َ ْعلَم َ
ّللا،
ون أَنَّه َرسول َّ ِ
ّللاَ ،فَ َو َّ ِ
ا ْليَهودِ ،اتَّقوا َّ
سلَّ َم.
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ق .فَقَالوا َ :كذَ ْبتَ  .فَأ َ ْخ َر َجه ْم َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
َوأَنَّه َجا َء ِب َح ّ ٍ
البخاري ( .)٣٩١١
فيه بيان فضل عبدهللا بن سالم رضي هللا عنه ،وأنه من سادة اليهود
وقادتهم ،وأن العلم سبب للقيادة والتبجيل .
 -٣0الحديث الثالثون :تواضع القادة:
س ِيّ َدنَا َوا ْب َن
ع َْن أَنَ ِس ْب ِن َمالِكٍ رضي هللا عنه ،أ َ َّن َرج ًال قَا َل  :يَا م َح َّمد ،يَا َ
سلَّ َم َ ( :يا
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
س ِيّ ِدنَاَ ،و َخ ْي َرنَا َوا ْب َن َخ ْي ِرنَا .فَقَا َل َرسول َّ ِ
َ
صلَّى َّ
ش ْي َ
ّللا
طان ،أَنَا م َح َّمد ْبن َ
أَيُّ َها النَّاسَ ،
ست َ ْه ِويَنَّكم ال َّ
علَ ْيك ْم بِت َ ْق َواك ْمَ ،ال يَ ْ
ع ْب ِد َّ ِ
ّللا
َ
ب أ َ ْن ت َ ْرفَعونِي فَ ْو َ
ّللا َو َرسولهَ ،و َّ ِ
ع ْبد َّ ِ
ق َم ْن ِزلَتِي الَّتِي أ َ ْن َزلَنِ َي َّ
ّللا َما أ ِح ُّ
) .المسند (.)١٢٥٥١
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 .
 -٣1الحديث الواحد والثالثون :السيادة في الجنة:
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س ِيّدَا
ّللا َ
ع َْن َ
ع ِل ّي ٍ  ،ع َِن النَّ ِب ّي ِ َ
سلَّ َم ،قَا َل  ( :أَبو َبك ٍْرَ ،وع َمر َ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
س ِل َ
ينَ ،ما َخ َال النَّ ِب ِيّ َ
ين َو ْاآل ِخ ِر َ
كهو ِل أ َ ْه ِل ا ْل َجنَّ ِة ِم َن ْاأل َ َّو ِل َ
ينَ ،ال
ين َوا ْلم ْر َ
ع ِل ُّي ) .الترمذي (.)٣٦٦٦
ت ْخبِ ْره َما يَا َ
فيه منقبة للشيخين رضي هللا عنهما ،وأنهما سادات المتقين في الجنة ،
فضال ومكانة وشرفًا ،قال في " لسان العرب " :والس ِيدُ ي ْ
ب
علَى الر ِ
ُطلَ ُق َ
ج
َو ْال َما ِل ِك َوالش ِر ِ
يف َو ْالفَ ِ
اض ِل َو ْال َك ِر ِيم َو ْال َح ِل ِيم و ُمحْ ت َِمل أَذى قَ ْو ِم ِه َوالز ْو ِ
يس والمقدم "
َوالر ِئ ِ
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
بالكهل هاهنا الحليم العاقل أي :أن هللا يدخل أهل الجنة الجنة حلماء عقالء
".
 -٣2الحديث الثاني والثالثون :توريث السيادة:
علَ ْي ِه
ّللا َ
ّللا َ
ّللا َ
ع ْنه ،قَا َل  :قَا َل َرسول َّ ِ
ع َْن أ َ ِبي َ
صلَّى َّ
ي ِ َر ِض َي َّ
س ِعي ٍد ا ْلخد ِْر ّ
ب أ َ ْه ِل ا ْل َجنَّ ِة ) .الترمذي (.)٣٧٦٨
س ِيّدَا َ
س ْين َ
سن َوا ْلح َ
سلَّ َم  ( :ا ْل َح َ
َو َ
شبَا ِ
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 .
والسيادة هنا الفضل والشرف  ،وجاء في " لسان العرب  " :والسيِدُ ي ْ
ُطلَ ُق
اض ِل َو ْال َك ِر ِيم  ..كما تقدم .
ب َو ْال َما ِل ِك َوالش ِر ِ
علَى الر ِ
َ
يف َو ْالفَ ِ
 -٣٣الحديث الثالث والثالثون :تعيين السادة :
ع ْنه َما ،قَا َل  :ك َ
َان ع َمر َيقول  :أَبو َبك ٍْر
ّللا َ
أ َ ْخ َب َرنَا َجا ِبر ْبن َ
ع ْب ِد َّ ِ
ّللا َر ِض َي َّ
س ِيّ َدنَا ،يَ ْعنِي  :بِ َال ًال .البخاري (.)٣٧٥٤
س ِيّدنَاَ .وأ َ ْعت َ َ
ق َ
َ
فيه تعيين السادة واختيارهم من قبل الفضالء ،حيث تسطع صفاتهم ،وتظهر
مكانتهم  .وسيادة أبي بكر ظاهرة بسبقه في اإلسالم وكرمه الدعوي ،
ومناصرته رسول هللا ،وترشيحه للخالفة  .وأما بالل فلصبره المتين،
وكونه من السابقين واختياره لألذان  .وربما قال ذلك على سبيل التواضع .
 -٣4الحديث الرابع والثالثون  :كرم القيادة:
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عن جابر رضي هللا عنه  ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال (:من س ِيّدكم يا
أي داءٍ أَد َْوى من
بني سلمةَ ؟ قلنا  :ج ُّد بن ٍ
قيس على أنَّا نب ِ ّخلَه  ،قال  :و ُّ
الجموح ) .البخاري في األدب المفرد ( )٢٩٦
البخ ِل ؟ بل س ِيّدكم عمرو بن
ِ
والطبراني في األوسط (. )891٣
فيه عدم االعتماد على القادة البخالء ،وأن من صفات القائد الكرم
والسماحة ،وأن البخل داء يعجز عن تطويع الناس وفنون إدارتهم .
وهو صاحب العرجة المشهور ،المقدام الجسور .
وقد أنشد أحد شعراء األنصار في ذلك ،فقال :
وقال رسول هللا والحق قوله ...لمن قال مناَ :من تعدون سيدا؟!
فقالوا له ج ُّد بن قيس على التي ...نب ّخله فينا وما كان أسودا
سودا
فس ّود عمرو بن الجموح لجودِه ...وح ّ
ق لعمر ٍو بالندى أن ي ّ
أذهب مالَه ...وقال  :خذوه إنه عائد غدا
إذا جاءه السؤال
َ
 -٣5الحديث الخامس والثالثون  :اختيار األكفاء قياديًا :
سلَّ َم فِي
ّللا َ
ع َْن أ َ ِبي ه َر ْي َرةَ رضي هللا عنه  ،قَا َل  :بَ ْينَ َما النَّ ِب ُّي َ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
ساعَة ؟ فَ َم َ
ّللا
ضى َرسول َّ ِ
َمجْ ِل ٍس ي َح ّدِث ا ْلقَ ْو َمَ ،جا َءه أَع َْرا ِبي فَقَا َل َ :متَى ال َّ
س ِم َع َما قَا َل فَك َِر َه َما قَا َل،
ّللا َ
َ
سلَّ َم ي َح ّدِث ،فَقَا َل بَ ْعض ا ْلقَ ْو ِم َ :
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
س َم ْع َحتَّى ِإذَا قَ َ
سائِل
َوقَا َل َب ْعضه ْم َ :ب ْل لَ ْم َي ْ
ضى َحدِيثَه ،قَا َل  ( :أ َ ْي َن أ َراه ال َّ
ت ْاأل َ َمانَة
سا َ
ّللا .قَا َل  " :فَ ِإذَا ض ِيّ َع ِ
ع ِة ؟ " قَا َل َ :ها أَنَا َيا َرسو َل َّ ِ
ع َِن ال َّ
س َد ْاأل َ ْمر إِلَى َ
ف إِ َ
غ ْي ِر
ضاعَت َها ؟ قَا َل  " :إِذَا و ِ ّ
فَا ْنت َ ِظ ِر ال َّ
ساعَةَ " .قَا َل َ :ك ْي َ
ساعَةَ )  .البخاري (.)59
أ َ ْه ِل ِه فَا ْنت َ ِظ ِر ال َّ
فيه وجوب اختيار األكفاء ،المناسبين لشؤون الناس ،وأن توسيد األمور إنما
قادرا  .قال تعالى (:إن
هو لمن صلح دينه ،وبرزت مهارته وأمانته ،وكان ً
استأجرت القوي األمين ) سورة القصص .وأن تولية من دون
خير من
َ
رف بالطيش من عالمات الساعة  ،وهللا المستعان .
ذلك ،أو ُ
ع َ
 -٣٦الحديث السادس والثالثون :المق ّدِمات القيادية :
عن عائشة رضي هللا عنها في قصة نزول الوحي قالت :فقال رسول هللا:
علَى نَ ْفسِي " .فَأ َ ْخ َب َر َها ا ْل َخ َب َر ،قَالَتْ َخدِي َجة
( أ َ ْي َخدِي َجةَ ،ما ِلي لَقَ ْد َخشِيت َ
الر ِح َمَ ،وتَصْدق
ّللا أَبَدًا ،فَ َو َّ ِ
 :ك ََّال ،أ َ ْبش ِْر ،فَ َو َّ ِ
ّللا َال ي ْخ ِزيكَ َّ
ّللا ،إِنَّكَ لَت َ ِصل َّ
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ا ْل َحد َ
ِيثَ ،وتَحْ ِمل ا ْل َك َّل َ ،وت َ ْكسِب ا ْل َم ْعدو َمَ ،وت َ ْق ِري ال َّ
علَى
فَ ،وت ِعين َ
ض ْي َ
ق ...الحديث  .البخاري(  )495٣مسلم ( .)1٦0
نَ َوا ِئ ِ
ب ا ْل َح ّ ِ
فيه أن احتواء الناس والسيطرة عليهم يكون بمقدمات أخالقية ،وسمات
اجتماعية ،من األهمية تحصيلها للقادة والزعماء  .وأن فقدانها مما يزهد
الخليقة فيهم .
 -٣٧الحديث السابع والثالثون  :المشاركة التطوعية:
سلَّ َم
ّللا َ
ّللا َ
ّللا َ
ع َِن ا ْلبَ َر ِ
علَ ْي ِه َو َ
ع ْنه ،قَا َل َ :رأ َ ْيت َرسو َل َّ ِ
صلَّى َّ
اء َر ِض َي َّ
اض بَ ْطنِ ِه َوه َو يَقول :
ارى الت ُّ َراب بَيَ َ
ب يَ ْنقل الت ُّ َر َ
ابَ ،وقَ ْد َو َ
يَ ْو َم ْاألَحْ َزا ِ
صلَّ ْينَا
ص َّد ْقنَا َو َال َ
" لَ ْو َال أ َ ْنتَ َما ا ْهت َ َد ْينَا َو َال ت َ َ
ت ْاأل َ ْقدَا َم ِإ ْن َالقَ ْينَا
س ِكينَةَ َ
علَ ْينَا َوث َ ِبّ ِ
فَأ َ ْن ِز ِل ال َّ
علَ ْينَا ِإذَا أ َ َرادوا فِتْنَةً أَبَ ْينَا " .
ِإ َّن ْاأللَى قَ ْد بَغَ ْوا َ
البخاري( )٢٨٣٧مسلم( .)١٨٠٣
فيه مشاركةُ القائد أصحابَه العمل ،وفضل العمل التطوعي ،وتواضع رسول
هللا ،وتحقيق االنتماء إلى الجماعة والصحبة ،ورضاهم ومحبتهم له ،مما
يعني تقوية البنيان وتحقيق التماسك  .وقد قيل :سيد القوم خادمهم .
 -٣8الحديث الثامن والثالثون :فهم الشخصيات وتخصصاتها :
سلَّ َم  ( :أ َ ْر َحم
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ع َْن أَنَ ِس ْب ِن َمالِكٍ  ،قَا َل  :قَا َل َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
صدَقه ْم َحيَا ًء عثْ َمان،
أ َّمتِي بِأ َّمتِي أَبو بَك ٍْرَ ،وأ َ َ
ّللا ع َمرَ ،وأ َ ْ
شدُّه ْم فِي أ َ ْم ِر َّ ِ
بَ ،وأ َ ْف َرضه ْم َز ْيد ْبن ثَا ِبتٍَ ،وأ َ ْعلَمه ْم
ب َّ ِ
ّللا أبَ ُّي ْبن َك ْع ٍ
َوأ َ ْق َرؤه ْم ِل ِكتَا ِ
ِبا ْل َح َال ِل َوا ْل َح َر ِام معَاذ ْبن َجبَ ٍل ،أ َ َال َوإِ َّن ِلك ِ ّل أ َّم ٍة أ َ ِمينًاَ ،وإِ َّن أ َ ِم َ
ين َه ِذ ِه ْاأل َّم ِة
اح )..الترمذي ( )٣٧91وقالَ :هذَا َحد ٌ
ص ِحيح
س ٌن َ
ِيث َح َ
أَبو عبَ ْي َدةَ ْبن ا ْل َج َّر ِ
.
فيه اكتشاف القائد ألصحابه ،وفهمه لميولهم وتخصصاتهم ،وهذا دليل
فطنته ،ومخالطته لهم ،ووعي ذلك يعينه على حسن اإلدارة ،وتوزيع
المسؤوليات .
 -٣9الحديث التاسع والثالثون  :بعد النظر القيادي :
ف يَ ْو َم ِص ِفّ َ
ين ،فَقَا َل  :أَيُّ َها النَّاس،
سهْل ْبن حنَ ْي ٍ
ع َْن أ َ ِبي َوائِ ٍل  ،قَا َل  :قَا َم َ
سلَّ َم َي ْو َم ا ْلح َد ْي ِب َي ِة
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
سك ْم ؛ لَقَ ْد كنَّا َم َع َرسو ِل َّ ِ
ات َّ ِهموا أ َ ْنف َ
صلَّى َّ
ح الَّذِي ك َ
ّللا
ّللا َ
َولَ ْو نَ َرى قِت َ ًاال لَقَات َ ْلنَاَ ،وذَ ِلكَ فِي ال ُّ
َان بَ ْي َن َرسو ِل َّ ِ
صلَّى َّ
ص ْل ِ
ين ،فَ َجا َء ع َمر ْبن ا ْل َخ َّ
سلَّ َم َوبَ ْي َن ا ْلمش ِْر ِك َ
صلَّى
َ
ّللا َ
ب ،فَأَتَى َرسو َل َّ ِ
علَ ْي ِه َو َ
طا ِ
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اط ٍل ؟ قَا َل
ق َوه ْم َ
سنَا َ
ّللا َ
علَى َب ِ
ّللا ،أَلَ ْ
سلَّ َم ،فَقَا َل َ :يا َرسو َل َّ ِ
علَ ْي ِه َو َ
َّ
علَى َح ّ ٍ
س قَتْ َالنَا ِفي ا ْل َجنَّ ِة َوقَتْ َاله ْم ِفي النَّ ِار ؟ قَا َل َ " :بلَى ".
َ " :بلَى " .قَا َل  :أَلَ ْي َ
ّللا بَ ْينَنَا َوبَ ْينَه ْم ؟
قَا َل  :فَ ِفي َم ن ْع ِطي ال َّدنِيَّةَ فِي دِينِنَاَ ،ونَ ْر ِجع َولَ َّما يَحْ ك ِم َّ
فَقَا َل  " :يَا ا ْب َن ا ْل َخ َّ
ّللاَ ،ولَ ْن ي َ
ّللا أَبَدًا " .قَا َل :
ب ،إِ ِنّي َرسول َّ ِ
ض ِيّعَنِي َّ
طا ِ
فَا ْن َ
ص ِب ْر متَغَ ِيّ ً
علَى
سنَا َ
ق ع َمر فَلَ ْم يَ ْ
طلَ َ
ظا ،فَأَتَى أَبَا بَك ٍْر ،فَقَا َل  :يَا أَبَا بَك ٍْر ،أَلَ ْ
س قَتْ َالنَا فِي ا ْل َجنَّ ِةَ ،وقَتْ َاله ْم فِي
قَ ،وه ْم َ
علَى بَ ِ
اط ٍل ؟ قَا َل  :بَلَى .قَا َل  :أَلَ ْي َ
َح ّ ٍ
ّللا
النَّ ِار ؟ قَا َل َ :بلَى .قَا َل  :فَ َع َال َم ن ْع ِطي ال َّد ِنيَّةَ ِفي دِي ِننَاَ ،ونَ ْر ِجع َولَ َّما يَحْ ك ِم َّ
بَ ْينَنَا َوبَ ْينَه ْم ؟ فَقَا َل  :يَا ا ْب َن ا ْل َخ َّ
ّللاَ ،ولَ ْن ي َ
ّللا أَبَدًا.
ب ،إِنَّه َرسول َّ ِ
ض ِيّعَه َّ
طا ِ
س َل إِلَى
ّللا َ
قَا َل  :فَنَ َز َل ا ْلق ْرآن َ
ّللا َ
ح ،فَأ َ ْر َ
علَ ْي ِه َو َ
علَى َرسو ِل َّ ِ
صلَّى َّ
سلَّ َم بِا ْلفَتْ ِ
ّللا ،أ َ َو فَتْ ٌح ه َو ؟ قَا َل  " :نَعَ ْم " .فَ َ
طابَتْ
ع َم َر ،فَأ َ ْق َرأَه إِيَّاه ،فَقَا َل  :يَا َرسو َل َّ ِ
نَ ْفسهَ ،و َر َج َع .البخاري(  )4844مسلم (.)1٧85
فيه بُعد نظر القائد الحصيف ،ونظرته الثاقبة في فهم األحداث ومآالتها ،
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
االبتداء مما تكرهه النفوس  ،كما كان شأن صلح الحديبية  ،وإنما قال سهل
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
على الصلح مع أن إرادتهم كانت مناجزة كفار مكة بالقتال  ،ولهذا قال عمر
رضي هللا عنه  " :فعالم نعطي الدنية في ديننا "  .وهللا أعلم .
 -40الحديث األربعون  :ثبات القائد:
ارةَ ،أَفَ َر ْرت ْم َي ْو َم حنَ ْي ٍن
س َح َ
اق  ،قَا َل  :قَا َل َرج ٌل ِل ْل َب َر ِ
ع َْن أ َ ِبي ِإ ْ
اء َ :يا أ َ َبا ع َم َ
ج شبَّان
ّللا َ
سلَّ َمَ ،ولَ ِكنَّه َخ َر َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ّللا َما َولَّى َرسول َّ ِ
؟ قَا َل َ :ال َو َّ ِ
صلَّى َّ
ح ،فَلَقوا قَ ْو ًما
س َ
أَ ْ
س َالحٌ ،أ َ ْو َكثِير ِ
علَ ْي ِه ْم ِ
ص َحابِ ِهَ ،وأ َ ِخفَّاؤه ْم ح َّ
س ًرا لَ ْي َ
س َال ٍ
س ْه ٌم َج ْم َع َه َو ِاز َنَ ،وبَنِي نَص ٍْر ،فَ َرشَقوه ْم َر ْ
شقًا َما
ر َماةً َال يَكَاد يَ ْ
سقط لَه ْم َ
ون ي ْخ ِطئ َ
يَكَاد َ
سلَّ َم
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ون ،فَأ َ ْقبَلوا هنَاكَ إِلَى َرسو ِل َّ ِ
صلَّى َّ
اءَ ،وأَبو س ْفيَ َ
علَى بَ ْغلَتِ ِه ا ْلبَ ْي َ
ان ْبن
سلَّ َم َ
ّللا َ
ض ِ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
َو َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
ع ْب ِد ا ْلم َّ
ص َرَ ،وقَا َل :
ث ْب ِن َ
ا ْل َح ِار ِ
ست َ ْن َ
ب َيقود ِب ِه ،فَنَ َز َل ،فَا ْ
ط ِل ِ
ع ْب ِد ا ْلم َّ
صفَّه ْم .البخاري ( )28٦4
ِب أَنَا ا ْبن َ
ط ِل ْب " ث َّم َ
" أَنَا النَّبِ ُّي َال َكذ ْ
مسلم(.)1٧٧٦
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فيه عظم ثبات القائد واستلهام ذلك من شخصية رسول هللا ومواقفه ،وأن
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.
وفيه  :شهرة ُ الرئيس نفسه في الحرب ،مبالغةً في الشجاعة وعدم المباالة
بالعدو.
 -41الحديث الواحد واألربعون  :التورية القيادية :
ع ْنه يَقول  :ك َ
علَ ْي ِه
ّللا َ
ّللا َ
ّللا َ
َان َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
ب ْب َن َمالِكٍ َر ِض َي َّ
عن َك ْع َ
غ ْز َوةً يَ ْغزو َها ِإ َّال َو َّرى ِبغَ ْي ِر َهاَ ،حتَّى كَانَتْ َ
سلَّ َم قَلَّ َما ي ِريد َ
غ ْز َوة تَبوكَ ،
َو َ
سفَ ًرا َب ِعيدًا
ّللا َ
سلَّ َم ِفي َح ٍ ّر َ
ّللا َ
شدِيدٍَ ،وا ْ
ست َ ْق َب َل َ
علَ ْي ِه َو َ
فَغَ َزا َها َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
ين أ َ ْم َره ْم ِليَتَأ َ َّهبوا أ ْهبَةَ
ست َ ْقبَ َل َ
َو َمفَ ً
س ِل ِم َ
ير ،فَ َجلَّى ِل ْلم ْ
ازا َ ،وا ْ
غ ْز َو عَد ّ ٍو َكثِ ٍ
عَد ّ ِو ِه ْمَ ،وأ َ ْخبَ َره ْم ِب َوجْ ِه ِه الَّذِي ي ِريد .البخاري( )2948مسلم( .)2٧٦9
فيه جواز التورية في الحروب وأن ذلك من أشكال الفطنة القيادية ،حفاظا
على األسرار  ،ومباغتة لألعداء .
ومعنى ورى :أوهم غيرها ،والتورية أن يذكر لفظا يحتمل معنيين ،أحدهما
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
 ،فيستحب أن يعرفهم البعد ليتأهبوا .
 -42الحديث الثاني واألربعون  :الصبر على الجماهير :
سلَّ َم
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
عن جبَ ْير ْبن م ْط ِع ٍم  ،أَنَّه بَ ْينَا ه َو َم َع َرسو ِل َّ ِ
صلَّى َّ
سلَّ َم
ّللا َ
َو َمعَه النَّاس م ْق ِب ًال ِم ْن حنَ ْي ٍنَ ،
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
ع ِلقَتْ َرسو َل َّ ِ
صلَّى َّ
ض َ
سأَلونَهَ ،حتَّى ا ْ
ف َرسول
ْاألَع َْراب يَ ْ
ط ُّروه إِلَى َ
سم َر ٍة ،فَ َخ ِطفَتْ ِردَا َءه ،فَ َوقَ َ
سلَّ َم فَقَا َل  ( :أَعْطونِي ِردَائِي ،فَلَ ْو ك َ
عدَد َه ِذ ِه
َان َ
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
َّ ِ
صلَّى َّ
س ْمته َب ْينَك ْم ،ث َّم َال ت َ ِجدو ِني َب ِخ ً
ا ْل ِع َ
يالَ ،و َال كَذوبًاَ ،و َال َج َبانًا ).
ضا ِه نَ َع ًما لَقَ َ
البخاري( .)٣148
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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
وسعة الجود والصبر على جفاة األعراب .وفيه جواز وصف المرء نفسه
بالخصال الحميدة عند الحاجة كخوف ظن أهل الجهل به خالف ذلك ،وال
يكون ذلك من الفخر المذموم.
 -4٣الحديث الثالث واألربعون  :التراجع في االختيار :
عن رجال من بني سلمة  :أرأيتَ هذا المنز َل ،أ َم ً
ليس لنا
نزال أنزلكَه هللاَ ،
هو
الرأي والحرب والمكيدة؟ قال :بل َ
أن نتق َّد َمه وال نتأ َّخ َر عنه ،أم هو َّ
الرأي والحرب والمكيدة .قال يا رسو َل هللاِ َّ
امض
فإن هذا ليس بمنز ٍل،
ِ
َّ
القوم فنعس ِك َر فيه ،ث َّم نَعور ما ورا َءه من
اس حتّى نأتي أدنى ماءٍ من
بالنّ ِ
ِ
اآلبار ،ث َّم نَبني علَي ِه حوضًا فنمأله ما ًء ،ث َّم نقاتل القو َم ََفنشرب وال
ِ
يشر َ
أمر بإنفا ِذ ِه ،فلم
بالرأيِ ،ثم َ
بون ،فقال رسول هللاِ ﷺ :لقد أشَرت َّ
َ
الماء.
تحولوا كما رأى الحباب ،وامتَلكوا مواق َع
ِ
َيجئ نصف اللَّي ِل حتّى َّ
«سيرة ابن هشام» ( ،)٦20/1والطبري في «تاريخه» (. )29/2
فيه تراجع القائد في رأيه واختياره ،وتركه العناد ،وتواضع رسول هللا عليه
الصالة والسالم وإصغاؤه ألصحابه  .ويروى من طرق مرسلة ،أن ذلك
الرجل هو ال ُحباب بن المنذر رضي هللا عنه ...
قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" ( ": )٣٥٦/١٠وقد ثبت عنه
(صلى هللا عليه وسلم) أنه اجتهد في أمر الحروب وتنفيذ الجيوش  ،وقدر
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.
فعمل برأيه ولم ينتظر الوحى " انتهى .
 -44الحديث الرابع واألربعون  :اكتناف القائد وحمايته:
ّللا
ّللا َ
ع َْن أ ِ ّم ا ْلح َ
ص ْي ِن رضي هللا عنها  ،تَقول َ :حجَجْ ت َم َع َرسو ِل َّ ِ
صلَّى َّ
َ
َاع ،فَ َرأ َ ْيته ِح َ
فَ ،وه َو
َ
ين َر َمى َج ْم َرةَ ا ْل َعقَبَ ِةَ ،وا ْن َ
علَ ْي ِه َو َ
ص َر َ
سلَّ َم َح َّجة ا ْل َود ِ
احلَتَهَ ،و ْاآل َخر َرا ِف ٌع
َ
سا َمة ؛ أ َ َحده َما َيقود ِب ِه َر ِ
علَى َر ِ
احلَ ِت ِهَ ،و َم َعه ِب َال ٌلَ ،وأ َ
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ش ْم ِس ،قَالَتْ  :فَقَا َل
ّللا َ
ث َ ْو َبه َ
سلَّ َم ِم َن ال َّ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
علَى َرأْ ِس َرسو ِل َّ ِ
صلَّى َّ
يرا .. ،مسلم(.)1298
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
َرسول َّ ِ
صلَّى َّ
سلَّ َم قَ ْو ًال َك ِث ً
فيه استحباب اكتناف القائد وحمايته من األعداء والجهال ،وذاك مسؤولية
أصحابه وأتباعه .
 -45الحديث الخامس واألربعون  :هيبة القائد ومجلسه:
ص َحابه
ّللا َ
سلَّ َم َوأ َ ْ
سا َمةَ ْب ِن ش َِريكٍ قَا َل  :أَت َ ْيت النَّ ِب َّي َ
علَ ْي ِه َو َ
ع َْن أ َ
صلَّى َّ
س ِهم ال َّ
سلَّ ْمت ث َّم قَعَدْت . ،أبو داود (.)٣855
َكأَنَّ َما َ
علَى رءو ِ
ط ْير ،فَ َ
فيه بيان هيبة مجالس القادة ،وتأدب الناس عنده .
قال في النهاية :وصفهم بالسكون والوقار  ،وأنهم لم يكن فيهم طيش وال
خفة؛ ألن الطير ال تكاد تقع إال على شيء ساكن [.
 -4٦الحديث السادس واألربعون  :يقظة القائد :
ّللا،
في قصة عمرو بن ع َبسة رضي هللا عنه المتقدمة :فَق ْلت َ :يا َرسو َل َّ ِ
أَت َ ْع ِرفنِي ؟ قَا َل  ( :نَعَ ْم ،أ َ ْنتَ الَّذِي لَ ِقيتَنِي بِ َمكَّةَ ؟ ) .قَا َل  :فَق ْلت  :بَلَى .فَق ْلت
ص َال ِة...
ع َّما َ
ّللا ،أ َ ْخ ِب ْرنِي َ
ّللا َوأَجْ َهله ،أ َ ْخ ِب ْرنِي ع َِن ال َّ
 :يَا نَ ِب َّي َّ ِ
علَّ َمكَ َّ
مسلم(.)٨٣٢
فيه نباهة القادة ويقظتهم حول كل ما يمر عليهم من مواقف وشخصيات،
وأن الضبط القيادي يتطلب معرفة غالب األمور ،والداخل والخارج،
والتركيز المطلق .
 -4٧الحديث السابع واألربعون  :ابتدار القيادة :
سلَّ َم نَعَى َز ْيدًا،
ّللا َ
ّللا َ
ع ْنه ،أ َ َّن النَّ ِب َّي َ
علَ ْي ِه َو َ
صلَّى َّ
ع َْن أَنَ ٍس َر ِض َي َّ
الرايَةَ
َو َج ْعفَ ًراَ ،وا ْب َن َر َوا َحةَ ِللنَّ ِ
اس قَ ْب َل أ َ ْن يَأْتِيَه ْم َخبَره ْم ،فَقَا َل  ( :أ َ َخذَ َّ
ع ْينَاه
يب َ -و َ
يب ،ث َّم أ َ َخذَ ا ْبن َر َوا َحةَ فَأ ِص َ
يب ،ث َّم أ َ َخذَ َج ْعفَ ٌر فَأ ِص َ
َز ْي ٌد فَأ ِص َ
علَ ْي ِه ْم ) .البخاري
ّللا َ
ف ِم ْن سي ِ
وف َّ ِ
ان َ -حتَّى أ َ َخذَ َ
ّللا َحتَّى فَت َ َح َّ
س ْي ٌ
ت َ ْذ ِرفَ ِ
(. )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
من أعالم النبوة ،وفضيلة ظاهرة لخالد بن الوليد ولمن ذكر من الصحابة.
 -48الحديث الثامن واألربعون  :الهدوء في الشدائد :
س ِم ْعت سلَ ْي َم َ
سلَّ َم يَقول
ّللا َ
س ِم ْعت النَّ ِب َّي َ
علَ ْي ِه َو َ
ان ْب َن ص َر ٍد يَقول َ :
َ
صلَّى َّ
ِح َ
ع ْنه ْ ( :اآل َن نَ ْغزوه ْم َو َال يَ ْغزونَنَا ،نَحْ ن نَسِير ِإلَ ْي ِه ْم ).
اب َ
ين أَجْ لَى ْاألَحْ َز َ
البخاري (.)٤١١٠
فيه الهدوء وقت الشدة ،وثقة القائد بموعود هللا ،ومن ثماره الثقة بالنفس
واالطمئنان بالمنهج المتبع  ،فيتحول من مقام الدفاع إلى الهجوم ،مما
ينعكس على األتباع  ،فتعلو هم ُمهم ،وتزكو نفوسهم .
قال في الفتح " :وفيه إشارة إلى أنهم رجعوا بغير اختيارهم بل بصنع هللا
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
صلى هللا عليه وسلم اعتمر في السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت
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
وقد جمعوا له جموعا كثيرة :ال يغزونكم بعد هذا أبدا ،ولكن أنتم تغزونهم ".
 -49الحديث التاسع واألربعون :خواص القائد :
ع َّمتِي-أي عائشة -تَقول  :قَا َل َرسول
س ِم ْعت َ
ع َِن ا ْلقَا ِ
س ِم ْب ِن م َح َّم ٍد قَا َل َ :
ّللا ِب ِه َخ ْي ًرا َجعَ َل لَه
سلَّ َم َ ( :م ْن َو ِل َي ِم ْنك ْم َ
ّللا َ
ّللا َ
علَ ْي ِه َو َ
َّ ِ
ع َم ًال فَأ َ َرا َد َّ
صلَّى َّ
ِي ذَك ََّرهَ ،و ِإ ْن ذَك ََر أَعَانَه ) .أبو داود ( )٢٩٣٢
يرا َ
َو ِز ً
صا ِل ًحاِ ،إ ْن نَس َ
النسائي ( .)٤٢٠٤وهذا لفظه .
فيه فضيلةُ اختيار الخواص الصالحين في المهام واألعمال  ،لما فيهم من
إعانة صادقة ،ونصح بليغ ،وتذكير عزيز .
 -50الحديث الخمسون :تصدير العلماء :
انَ ،وك َ
سفَ َ
َان
َام ِر ْب ِن َواثِلَةَ  :أ َ َّن نَافِ َع ْب َن َ
ع ْب ِد ا ْل َح ِار ِ
ع َْن ع ِ
ث لَ ِق َي ع َم َر ِبع ْ
علَى أ َ ْه ِل ا ْل َوادِي ؟ فَقَا َل :
ست َ ْع َم ْلتَ َ
ست َ ْع ِمله َ
علَى َمكَّةَ ،فَقَا َل َ :م ِن ا ْ
ع َمر َي ْ
ست َ ْخلَ ْفتَ
ا ْب َن أ َ ْب َزى .قَا َل َ :و َم ِن ا ْبن أ َ ْب َزى ؟ قَا َل َ :م ْولًى ِم ْن َم َوا ِلينَا .قَا َل  :فَا ْ
ض.
َ
علَ ْي ِه ْم َم ْولًى ؟ قَا َل  :إِنَّه قَ ِار ٌ
ب َّ ِ
ّللا ع ََّز َو َج َّلَ ،وإِنَّه عَا ِل ٌم بِا ْلفَ َرائِ ِ
ئ ِل ِكتَا ِ
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ّللاَ َي ْرفَع ِب َهذَا
ّللا َ
قَا َل ع َمر  :أ َ َما ِإ َّن نَ ِبيَّك ْم َ
علَ ْي ِه َو َ
سلَّ َم قَ ْد قَا َل ِ ( :إ َّن َّ
صلَّى َّ
ضع ِب ِه آ َخ ِر َ
ب أ َ ْق َوا ًماَ ،و َي َ
ين ) .مسلم(.)٨١٧
ا ْل ِكتَا ِ
فيه استحباب تصدير العلماء وتسويدهم ،لعلمهم وأمانتهم  ،إذا صلحوا لذلك،
وإال فإن فئات منهم قد ال تصلح للقيادة وضبط األمور  ،فهو يختلف
باختالف األشخاص واألزمنة .
ومنقبة لعبد الرحمن بن أبزى الخزاعي موالهم ،وما اتصف به من العلم
والفضل .

تم بحمد هللا وتوفيقه األربعون القيادية من
منتقيات السنة النبوية ..
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