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  األنام خري هدي يف النظام

 للشيخ 

 السيد مراد سالمة
ن أسس م –النيب صلى اهلل عليه وسلم  عيف هذا اللقاء م نعيش-وسلمأحباب رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ا اخللل يف حياتن إىلتؤدي  اليت و الغوغائية والعشوائيةاإلهمال  ونهي عنوآدابه لنظام ووضع ضوابطه ا

  -صلى اهلل عليه وسلم األصفياءو إمام  األنبياءاهلدي هدي سيد  فأكملاليومية 

  األمساعأعريوني القلوب و 

 النظام يف عباداته صلى اهلل عليه وسلم 

لك ت أن لريى-وسلم عليه اهلل صلى-األتقياء إمامالشريعة الغراء اليت جاء بها  إىلعندما ينظر املسلم 

ل وخيويفسدها بذلك النظام التعبدي يبطل العبادة  اإلخاللو حمكم متنيعلى نظام جاءت التشريعات 

 أمثلة:لنضرب على ذلك  بها

  الصالة  ونظام-وسلم عليه اهلل صلى-النيب : أوال 

: النساء] { ُقوًتاَمْو ِكَتاًبا اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َكاَنْت الصََّلاَة ِإنَّ}بالصالة  مرناأاهلل تعاىل  إن: اإلميانإخوة 

جاء بيان ذلك على لسان النيب صلى اهلل عليه و  إمناو مل ينب لنا كيفيتها يف القران الكريم و    [301

مواقيت الصالة حبيث ال جتزئ الصالة قبل موعدها احملدد هلا  يب صلى اهلل عليه وسلمسلم فحدد الن

اهلل صلى  –لينظم للنيب جاء –، و ها هو جربيل عليه السالم عن وقتها  أخرجهاذا إاملسلم  يأثمو 

 َوَسلََّم َعَلْيِه لَُّهال َصلَّى النَِّبيَّ َأنَّ َعبَّاٍس، اْبُنفعن ،عليه و سلم مواقيت الصالة فلكل صالة وقت حمدد 

 الشَِّراِك، ِمْثَل الَفْيُء َكاَن ِحنَي ِمْنُهَما اأُلوَلى ِفي الظُّْهَر َفَصلَّى َمرََّتْيِن، الَبْيِت ِعْنَد ِجْبِريُل َأمَِّني: " َقاَل

 ُثمَّ الصَّاِئُم، َوَأْفَطَر الشَّْمُس َوَجَبِت ِحنَي امَلْغِرَب َصلَّى ُثمَّ ِظلِِّه، ِمْثَل َشْيٍء ُكلُّ َكاَن ِحنَي الَعْصَر َصلَّى ُثمَّ

 امَلرََّة َوَصلَّى الصَّاِئِم، َعَلى اُمالطََّع َوَحُرَم الَفْجُر، َبَرَق ِحنَي الَفْجَر َصلَّى ُثمَّ الشََّفُق، َغاَب ِحنَي الِعَشاَء َصلَّى

 ُكلِّ ِظلُّ َكاَن ِحنَي الَعْصَر ىَصلَّ ُثمَّ ِباأَلْمِس، الَعْصِر ِلَوْقِت ِمْثَلُه َشْيٍء ُكلِّ ِظلُّ َكاَن ِحنَي الظُّْهَر الثَّاِنَيَة

َََذ ِحنَي اآلِخَرَة الِعَشاَء َصلَّى ُثمَّ اأَلوَِّل، ِلَوْقِتِه امَلْغِرَب َصلَّى ُثمَّ ِمْثَلْيِه، َشْيٍء  َصلَّى ُثمَّ اللَّْيِل، ُثُلُث َه
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 َقْبِلَك، ِمْن اأَلْنِبَياِء َوْقُت اَهَذ ُمَحمَُّد، َيا: َفَقاَل ِجْبِريُل، ِإَليَّ الَتَفَت ُثمَّ اأَلْرُض، َأْسَفَرِت ِحنَي الصُّْبَح

 (3)" الَوْقَتْيِن َهَذْيِن َبْيَن ِفيَما الَوْقُتَو

ا يف حديث كمللصالة فبينها لنا  األمتو علمنا النيب صلى اهلل عليه وسلم النظام  النظام يف أداء الصالة :

 ُثمَّ َفَصلَّى، َرُجٌل َلَفَدَخ اْلَمْسِجَد؛ َدَخَل وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيَّ َأنَّ ُهَرْيَرَة، َأِبيعن املسيء صالته  

 اْرِجْع: َفَقاَل السَّاَلَم؛ ْيِهَعَل وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيُّ َفَردَّ وسلم، عليه اهلل صلى الَنِبيِّ َعَلى َفَسلََّم َجاَء

 َلْم َفِإنََّك َفَصلِّ اْرِجْع: َفَقاَل سلم؛و عليه اهلل صلى النَِّبيِّ َعَلى َفَسلََّم َجاَء ُثمَّ َفَصلَّى، ُتَصلِّ َلْم َفِإنََّك َفَصلِّ

 اْقَرْأ ُثمَّ فَكبِّْر الصَّاَلِة ِإَلى ُقْمَت اِإَذ: َقاَل َفَعلِّْمِني َغْيَرُه، ُأْحِسُن َما ِباْلَحقِّ َبَعَثَك َوالَِّذي: َفَقاَل َثاَلًثا ُتَصلِّ

 َحتَّى اْسُجْد ُثمَّ َقاِئًما، َتِدَلَتْع َحتَّى اْرَفْع ُثمَّ َراِكًعا، ِئنََّتْطَم َحتَّى اْرَكْع ُثمَّ اْلُقْرآِن، ِمَن َمَعَك َتَيسََّر َما

 َصاَلِتَك ِفي َذِلَك اْفَعْل ُثمَّ ًدا،َساِج َتْطَمئنَّ َحتَّى اْسُجْد ُثمَّ َجاِلًسا، َتْطَمِئنَّ َحتَّى اْرَفْع ُثمَّ َساِجًدا، َتْطَمِئنَّ

 (2)ُكلَِّها

 َرُسوُل َعلََّمَنا: َقاَل اْلَأْشَعِريِّ، ُموَسى َأِبي َعْن  اإلماممع  يف صالة اجلماعة األكملثم وضع لنا النظام 

 َسَجَد َواَذا،  َفاْرَكُعوا َكَعَر َوِإَذا،  َفَكبُِّروا اْلِإَماُم َكبََّر ِإَذا: " َفَقاَل الصََّلاَة َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اهلِل

 َعزَّ اهلَل َفِإنَّ،  َلُكْم اهلُل َيْسَمِع اْلَحْمُد َوَلَك َربََّنا اللُهمَّ: َفُقوُلوا َحِمَدُه ِلَمْن اهلُل َسِمَع: َقاَل َوِإَذا،  َفاْسُجُدوا

 (1)" َحِمَدُه ِلَمْن اهلُل َسِمَع: َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى َنِبيِِّه ِلَساِن َعَلى َقاَل َوَجلَّ

 صلى - يِّالنَِّب َعْن - عنه اهلل رضي - ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنوتوعد من خيالف ذلك النظام بالعقوبة الربانية  

 َأْو،  ِحَماٍر َرْأَس َرْأَسُه اللَُّه ُيَحوَِّل َأْن اإِلَماِم َقْبَل َرْأَسُه َيْرَفُع الَِّذي َيْخَشى َأَما: ))  َقاَل - وسلم عليه اهلل

 (4).(( ِحَماٍر؟ ُصوَرَة ُصوَرَتُه َيْجَعَل

 َلا: »َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُسْفَياُن، َأِبي ْبُن ُمَعاِوَيَة َعْن اإلمامو نهى عن مسابقة 

 َأْسِبْقُكْم َوَمْهَما َرَفْعُت، ِإَذا ِهِب ُتْدِرُكوِني َرَكْعُت ِإَذا ِبِه َأْسِبْقُكْم َفَمْهَما ِبالسُُّجوِد، َوَلا ِبالرُُّكوِع، ُتَباِدُروِني

 (5)«َبدَّْنُت َقْد ِإنِّي َرَفْعُت، ِإَذا ِبِه ُتْدِرُكوِني َسَجْدُت ِإَذا ِبِه

                                                           
 (3801( )1/333) أحمد أخرجه - 1
 باإلعادة ركوعه يتم ال الذي وسلم عليه هللا صلى النبي أمر باب 122: األذان كتاب 18: في البخاري أخرجه - 2
 ( .1110 رقم ، 2/111) شيبة أبى ابن أخرجه- 3
 321 - 328/ 1 - فؤاد) ؛(29 - 20/ 2": )مسلم صحيح"(.191: رقم - 103 - 102/ 2 - فتح) ؛(111/ 1": )البخاري صحيح - 4

 (421: رقم -
 في" 119" داود وأبو ،4/92 أحمد وأخرجه. هللا عبد اسمه: محيريز ابن. حسن سنادهغ(180/ 1) محققا - حبان ابن صحيح- 1

 "913" ماجة وابن اإلمام، اتباع من المأموم به يؤمر ما باب: الصالة
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 َعْناالستطاعة فشرع هلم الصالة على حسَ  وغريهم املرضىمن  األعذار ألصحابثم وضع نظاما 

: " َفَقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل لَّىَص النَِّبيَّ َفَسَأْلُت َبَواِسرُي، ِبي َكاَنْت: َقاَل َعْنُه اهلُل َرِضَي ُحَصْيٍن ْبِن ِعْمَراَن

ٍَ َفَعَلى َتْسَتِطْع َلْم َفِإْن َجاِلًسا، َفَصلِّ َتْسَتِطْع َلْم َفِإْن َقاِئًما، َصلِّ  (6)" َجْن

 ها،مثار وآتت احلياة، الستقامت حياتنا، على وطبقناها آنفًا، مّرت كما الصالة، ةأنظم أخذنا أننا فلو

 نع والبعد واليسر، السهولة ومع والتآلف، التعاون مع اإلنتاج، ووفرة العمل، يف واالنضباط الدقة من

 .التكليف وشدة التعنيف

 يف الةالص إقامة قبل والطائفني باملصلني يعّج وهو للحرم مشهدًا أمريكي رجل على املسلمني بعض عرض

 حول متحلقة منظمة صفوف يف يكونوا لكي هؤالء حيتاج الوقت من كم: سألوه ثم احلرام، املسجد

 رةعش اثنيت إذًا: فقال!! أدوار أربعة احلرم إن: له فقالوا ساعات، ثالث إىل ساعتني فقال الكعبة؟

 ميكن ال هؤالء: اخلواجة فقال!! شتى بلدان ومن اللهجات وحتى اللغات خمتلفو إنهم: فقالوا. ساعة

 سووا.. واعتدلوا استووا: وقال.. اإلقامة بعد احلرم إمام فتقدم.. الصالة وقت حان ثم. أبدًا اصطفافهم

 .أكثر ال دقيقتني يف املشرفة الكعبة حول مرتاصة صفوف يف اجلميع فوقف.. صفوفكم

 محهير عبدالعزيز بن فيصل الراحل امللك رأى احلرام املسجد باب عند العرب الصحفيني أحد أن وأذكر

 فقاطعه الشعائر، كل ويف احلج موسم أثناء الوفود هذه تنظيم حسن على يشكره أن فأراد خارجًا اهلل

 ال لةاهلائ البشرية اجلموع فهذه وحده، اهلل اشكر بل.. أحدًا تشكر وال تشكرني ال أخي يا: قائاًل امللك

 .ذلك على القادرة وحده اهلل حكمة ولكنها مسريتها، ينظم أن لبشر ميكن

  يف احلجالنظام :ثانيا 

 ركاٌنأ وله فيها، التَّساهِل أو بها، اإلخالِل وعدُم بها، التقيُّد جيَ وزمانية مكانيَّة مواقيُت فللحجِّ

 .اقرتاُفها َيحُرم حمظورات وله نقصان، أو زيادة غري من هي، كما بها اإلتيان جيَ وواجبات

 }َقَرَأ ُثمَّ َأْرَبًعا َوَمَشى اًثاَثَل َرَمَل َسْبًعا َطاَف َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َأنَّ َجاِبٍر َعْن َأِبيِه َعْن

 ُثمَّ الرُّْكَن اْسَتَلَم ُثمَّ اْلَكْعَبِة ْيَنَوَب َبْيَنُه اْلَمَقاَم َوَجَعَل َسْجَدَتْيِن َفَصلَّى { ُمَصلًّى ِإْبَراِهيَم َمَقاِم ِمْن َواتَِّخُذوا

 (7ِبِه ) اللَُّه َبَدَأ ِبَما َفاْبَدُءوا { اللَِّه َشَعاِئِر ِمْن َواْلَمْرَوَة الصََّفا ِإنَّ }َفَقاَل َخَرَج

                                                           
 1181 رقم ، 1/311) والبخاري ،( 19032 رقم ، 4/421) أحمد أخرجه - 1
 ،( 11289 رقم ، 3/300) وأحمد ،( 1110 رقم ، 232 ص) والطيالسى ،( 029 رقم ، 1/312) مالك أخرجه- 1
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  -اهلل عليه وسلم وخروجه صلىالنظام يف دخوله : ثالثا 

و يف دخوله و خروجه  على النظامحيرص كان  هنأ وخروجه دخوله في-وسلم عليه اهلل صلىومن هديه 

 : أمثلةو لنضرب على ذلك ها يقوم ب أنيسن للمسلم  أدعيةجعل لذلك 

  -صلى اهلل عليه وسلم وخروجه منهالنظام يف دخوله املسجد 

ُّ وسلم عليه اهلل صلى الّلِه َرُسوُل َكاَن: »عنها اهلل رضي عائشةعن   (8) «ُكلِِّه ِهَشْأِن ِفي التََّيمُّن ُيِح

 مبس: "قال املسجد دخل إذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان: قال عنه اهلل رضي مالك بن أنس عن

 السُّين ابن رواه" )حممد على صل اللهم اهلل، بسم: "قال خرج وإذا ،"حممد على صلِّ اللهم اهلل،

 (.األلباني وحسنه

 ِجَد،اْلَمْس َأَحُدُكْم َدَخَل ِإَذا: »وسلم عليه اهلل صلى الّله رسول قال: قال أسيد أبي أو محيد، أبي عن

 (9) .«َفْضِلَك ِمْن َأُلَكَأْس ِإنِّي الّلُهمَّ: َفْلَيُقِل َخَرَج، َوِإَذا َرْحَمِتَك، َأْبَواَب ِلي اْفَتْح الّلُهمَّ: َفْلَيُقِل

 .للمسجد حتية ركعتني ُيصلِّي أن

 اهلل ضير قتادة أبي حلديث ركعتني؛ يصلِّي حتى جيلس أّلا له ُيَسّن فإنه للصالة، مبكرًا جاء إذا وهذا

 «َرْكَعَتْيِن ُيَصلَِّي ىَحتَّ َيْجِلْس َفَلا اْلَمْسِجَد َأَحُدُكْم َدَخَل ِإَذا: »وسلم عليه اهلل صلى النَّيبُّ قال: قال عنه

(30) 

 منها:وخرجه اخلالء الدورة  النظام يف دخوله

يضع لنا نظاما يف دخولنا لدورة اخلالء و اخلروج منها فعلمنا كيف  أنو مل ينس صلى اهلل عليه وسلم 

منها و بني لنا الدعاء املشروع عند  ندخل وماذا نقول و كيف نقضي حاجتنا ثم علمنا نظام اخلروج

 - وسلم عليه اهلل صلى - َاللَِّه َرُسوُل َنَهاَنا َلَقْد -: َقاَل - عنه اهلل رضي - َسْلَماَن َعْناخلروج منها 

 َأْو، َأْحَجاٍر َثَلاَثِة ِمْن ِبَأَقلَّ َتْنِجَيَنْس َأْن َأْو، ِباْلَيِمنِي َنْسَتْنِجَي َأْن َأْو، َبْوٍل َأْو ِبَغاِئٍط َاْلِقْبَلَة َنْسَتْقِبَل َأْن"

 ( .33ٌ ) ُمْسِلم َرَواُه -" َعْظٍم َأْو ِبَرِجيٍع َنْسَتْنِجَي َأْن

                                                           
 (210) برقم ومسلم ،(110) برقم البخاري رواه- 0
 (.113) برقم مسلم رواه- 9

 (114) برقم ومسلم ،(1113) برقم البخاري رواه- 18
 (212) مسلم رواه. صحيح - 11



1 
 

ُُواَش َوَلِكْن, َبْوٍل َوَلا ِبَغاِئٍط َاْلِقْبَلَة َتْسَتْقِبُلوا َلا - - عنه اهلل رضي- َأيُّوَب َأِبي  ( .12) - َغرقُبوا َأْو رق

: َُاَل َاْلَغاِئِط ْنِم َخَرَج ِإَذا َكاَن - وسلم عليه اهلل صلى- َالنَِّبيَّ َأنَّ; َعْنَها َاللَُّه َرِضَي َعاِئَشَة َوَعْن

 (13)"ُغْفَراَنَك"

  -صلى اهلل عليه وسلم–نظام النيب يف نومه واستيقاظه : رابعا 

مجعني أعند النيب بينه لنا أصحابه رضي اهلل عنهم  اونظاما معينوضع النيب صلى اهلل عليه وسلم سننا 

 وهاك بيانه:

 (( وأموُت َأْحَيا اللَُّهمَّ بامسَك: ))قال للنوِم فراِشه إىل َأَوى إذا كان

 استطاَع ما هَماِب ميسُح ثم واإلخالص، املعوذتنِي: فيهما يقرُأ وكان ِفيِهما، ينُفُث ثم َكفَّْيِه جيمُع وكان

 . مراٍت ثالَث ذلك يفعُل جسِده، من أقبَل وما ووجِهه، رأِسه على بهما يبدأ جسِده، من

 َتْبُعُث َيْوَم َعَذاَبَك ِقين اللَُّهمَّ: ))يقول ثم األمين، َخدِّه حتَت َيَدُه ويضُع األميِن، شقِه على يناُم وكان

 (( ِعَباَدَك

 ورمبا َوَيَتَسوَّك، ،((النُُّشور َوِإَلْيِه َأَماَتَنا َما َبْعَد َأْحَياَنا الَِّذي هلِل احَلْمُد: ))قال نومه من انتبه إذا وكان

 [.ق] عمران آل آخر من آيات العشر قرَأ

 يضع النظام العام حلقوق الطرُات  خامسا: النيب

 عيٍدَس َأِبي عْن يف ما ذلك وأصل ؛  للطريق  إسالميةو نظاما  آدابا -النيب صلى اهلل عليه وسلموضع 

 َمجاِلسَنا ِمْن َلَنا َما ه،اللَّ رَسوَل َيا: فَقاُلوا الطُُّرقاِت، يف َواْلُجُلوَس ِإيَّاُكم: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيِّ عن ، اْلُخْدِريِّ

 َحقُّ وَما: قالوا َحقَُّه، ريَقالطَّ َفَأْعُطوا اْلَمْجِلس ِإلَّا َأَبْيُتْم َفِإَذا: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّه رسوُل َفَقاَل ِفيَها، َنتحدَُّث ُبدٌّ،

 عِن والنَّْهُي وِف،باْلَمْعر َواأَلْمُر السَّالِم، وَردُّ اأَلَذى، وَكفُّ اْلَبَصر، َغضُّ: َقاَل اللَّه؟ رسوَل َيا الطَِّريِق

 (14) .َعَليِه متفٌق اْلُمْنَكِر
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 ويأمرنا برفع األذى عن الطريق 

 ُكلِّ َلىَع ُيْصبُح": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنه تعاىل اهلل رضي الغفاري ذرٍّ أبي وعن

 اْلُمْنَكِر َعِن َوَنْهُيُه َقٌة،َصَد ِباْلَمْعُروِف َوَأْمُرُه َصَدَقٌة، َلِقى َمْن َعَلى َتْسِليُمُه َصَدَقٌة، آَدَم اْبِن ِمْن ُسَلاَمى

 الضَُّحى، َنِم َرْكَعَتاِن َكَذِل ِمْن َوُيْجِزُئ َصَدَقٌة، َأْهَلُه َوُبْضُعُه َصَدَقٌة، الطَِّريِق ِمَن اأَلَذى َوِإَماَطُتُه َصَدَقٌة،

 َأَلْم ِحلَِّها َغْيِر ِفي َوَضَعَها َلْو َأَرَأْيَت: َقاَل َصَدَقٌة؟ َلُه َوَيُكوُن َشْهَوَتُه َيْقِضى َأَحُدَنا: اللَّه َرُسوَل َيا: َقاُلوا

 (11) ".َيأَثُم َيُكْن

 وينهى عن وضع األذى على الطرُات 

 يا لالَِّعناِنا وما: قالوا(( الالَِّعَنْيِن اتَُّقوا: ))قال - وسلَّم عليه اهلل صلَّى - اهلِل رسول أنَّ هريرة أبي عن

 (36) .((ِظلِِّهْم أو الناس َطِريِق يف َيَتَخلَّى الذي: ))قال اهلِل؟ َرُسوَل

 عن اإلميان شعَ من وأنَّها صدقة، الطريق عن األذى إماطة بأنَّ - والسَّالم الصَّالة عليه - أخرب وقد

 عليه وجَبْت هم،طرِق يف املسلمني آَذى من: ))قال - وسلَّم عليه اهلل صلَّى - النيب َأنَّ ُأَسْيٍد بن ُحَذْيَفَة

 (37).((لعنتهم

 أو ، الطريق على جملس يف قعد من لكل الزم الطريق آداب من قدمناه ما أن لَ ذي على خيفى ال

 ارد يف ساكًنا أو ، راكًبا أو ماشًيا به مير أو الطريق على يقف كان أو ، الطريق منه ُينظر جملسه كان

 . عليه تطل

 وآدابه حقه الطريق بإعطاء اإلسالم يف أصل هلا السيارات لسائقي وضعت اليت املرور فضوابط ذلك وعلى

 لهف النفس حلفظ ضوابط من ُوضع فما ، اإلسالم بها جاء اليت الكليات من النفس حفظ فإن وكذلك ؛

 فظحل اإلسالم يف العظيمة والقاعدة ، ظلم فيه يكون أو نصًّا خيالف مل ما ، العظيم الدين هذا يف أصل

 " . ِضَراَر َواَل َضَرَر اَل: "  وسالمتهم الناس حقوق

 تناول الطعام ل وضع النظام  يف األنامهدي سيد  سادسا:
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 ولقد وضع النيب صلى اهلل عليه يتحدث عن ذلك وجند البعض الطعاميف  اإلتيكيتكثريا ما نسمع عن 

 اإلسالم يف وهاك اإلتيكيت الغرب املتحضرفه ريع أنقبل  وإتيكيت الطعاموسلم قواعد 

 تيهركب على متوركًا لألكل جيلس كان أنه وسلم عليه اهلل صلى عنه ويذكر: "  اهلل رمحه القيم ابن قال

 طعاملل واحرتامًا يديه بني وأدبًا وجل عز لربه تواضعًا اليمنى قدمه ظهر على اليسرى قدمه بطن ويضع

  (10)" وأفضلها األكل هيئات أنفع اهليئة فهذه وللموآكل

 النَِّبيُّ َكاَن َقاَلْت َسلََّمَو َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيِّ َزْوِج َحْفَصَة ْنع ، بيمينه يأكل وسلم عليه اهلل صلى وكان

 َتْبَعُث َيْوَم َعَذاَبَك ِقِني َربِّ َقاَل ُثمَّ اْلُيْمَنى َيِدِه َعَلى اْضَطَجَع ِفَراِشِه ِإَلى َأَوى ِإَذا َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى

 ِلَما ِشَماَلُه َوَيْجَعُل َوَعَطاِئِه َوَأْخِذِه َوِثَياِبِه َوُوُضوِئِه َوُشْرِبِه ِلَأْكِلِه َيِميَنُه َيْجَعُل َوَكاَن ِمَراٍر َثَلاَث ِعَباَدَك

  (19)". اْلُأْخَرى اْلُجُمَعِة ْنِم َواِلاْثَنْيِن َواْلَخِميَس اِلاْثَنْيِن َشْهٍر ُكلِّ ِمْن َأيَّاٍم َثَلاَثَة َيُصوُم َوَكاَن َذِلَك ِسَوى

َِ األسِد عبد بن اهلل عبد سلمة َأبي بن عمر حفص َأبي وعن  ، - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل َرُسول ربي

 َفَقاَل ، لصَّْحَفِةا يف َتِطيُش َيدي َوَكاَنْت - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل َرُسول حجر يف غاَلمًا ُكْنُت:  َقاَل

 َيِليَك ِممَّا َوُكْل ، بَيِمينَك َوُكْل ، َتَعاَلى اهلل َسمِّ ، ُغالُم َيا: ))  - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل َرُسول لي

  (28)" . َعَليِه ُمتََّفٌق.  َبْعُد ِطْعَميت ِتْلَك َزاَلْت َفَما(( 

 (21)"متكئًا آكل فال أنا أما: "  قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن جحيفة أبي عن

َِ َعْن   َأَكَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه ىَصلَّ اللَِّه َرُسوُل ُرِئَي َما:  َقاَل ، َأِبيِه َعْن ، َعْمٍرو ْبِن اللَِّه َعْبِد ْبِن ُشَعْي

 .  (22)" َرُجالِن َعِقَبُه َيَطُأ َوال ، َقطُّ ُمتَِّكًئا

 خلفه األرض اليطأ أي"  رجالن عقبه واليطأ: "  داود أبي شارح آبادي العظيم احلق مشس قال

 . رجالن

 ِبيَّالنَّ َأنَّ َعبَّاٍس اْبِن َعْنالقصعة حافة  يأكلوا من أن يأمرهمحيث  األكلوكان يعلمهم النظام يف     

  (23)" َوَسِطِه ِمْن َتْأُكُلوا َلاَو َحاَفَتْيِه ِمْن َفُكُلوا الطََّعاِم َوَسَط َتْنِزُل اْلَبَرَكُة َقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى
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 .ولكم لي اهلل وأستغفر قولي، أقول

 الثانية اخلطبة

 أمة من جعلتنا أن احلمد ولك واإلميان، اإلسالم نعمة على احلمد لك اللهم العاملني، رب هلل احلمد

 :بعد أما والسالم، الصالة عليه حممد سيدنا

  والعسكريةيف احلياة السياسية  سابعا: النظام

رية للحياة العسك والنظم املستقيمةالقومية صلى اهلل عليه وسلم األسس –لقد وضع النيب  اإلميان إخوة

  والسياسية

 أن أمرهمال يباغتوا عدوهم بل  أنيف سبيله  اجملاهدينالنيب صلى اهلل عليه وسلم على  جَوفأ

   وال شيخا وال طفال امرأةيقتلوا  أال وأمرهم خيريوهم بني ثالثة أمور قبل الشروع يف احلرب

 َجْيٍش، َعَلى َأِمرًيا َأمََّر ِإَذا َمَوَسلَّ َعَلْيِه اهلُل َصلَّى اهلِل َرُسوُل َكاَن: َقاَل َأِبيِه، َعْن ُبَرْيَدَة، ْبِن ُسَلْيَماَن َعْن

 ِفي اهلِل ِباْسِم اْغُزوا: »َقاَل ُثمَّ َخْيًرا، اْلُمْسِلِمنَي ِمَن َمَعُه َمْنَو اهلِل، ِبَتْقَوى َخاصَِّتِه ِفي َأْوَصاُه َسِريٍَّة، َأْو

 َلِقيَت َوِإَذا َوِليًدا، َتْقُتُلوا َلاَو َتْمُثُلوا، َوَلا َتْغِدُروا، َوَلا َتُغلُّوا، َوَلا اْغُزوا ِباهلِل، َكَفَر َمْن َقاِتُلوا اهلِل، َسِبيِل

 َوُكفَّ ِمْنُهْم، َفاْقَبْل وَكَأَجاُب َما َفَأيَُّتُهنَّ - ِخَلاٍل َأْو - ِخَصاٍل َثَلاِث ِإَلى َفاْدُعُهْم اْلُمْشِرِكنَي، ِمَن َعُدوََّك

 ِمْن التََّحوُِّل ِإَلى ْدُعُهْما ُثمَّ َعْنُهْم، َوُكفَّ ِمْنُهْم، َفاْقَبْل َأَجاُبوَك، َفِإْن اْلِإْسَلاِم، ِإَلى اْدُعُهْم ُثمَّ َعْنُهْم،

 َعَلى َما َعَلْيِهْمَو ِلْلُمَهاِجِريَن، َما َفَلُهْم َذِلَك َفَعُلوا ِإْن َأنَُّهْم َوَأْخِبْرُهْم اْلُمَهاِجِريَن، َداِر ِإَلى َداِرِهْم

 ُحْكُم َعَلْيِهْم َيْجِري ْسِلِمنَي،اْلُم ْعَراِبَكَأ َيُكوُنوَن َأنَُّهْم َفَأْخِبْرُهْم ِمْنَها، َيَتَحوَُّلوا َأْن َأَبْوا َفِإْن اْلُمَهاِجِريَن،

 اْلُمْسِلِمنَي، َمَع ُيَجاِهُدوا َأْن اِإلَّ َشْيٌء َواْلَفْيِء اْلَغِنيَمِة ِفي َلُهْم َيُكوُن َوَلا اْلُمْؤِمِننَي، َعَلى َيْجِري الَِّذي اهلِل

 ِباهلِل َفاْسَتِعْن َأَبْوا ُهْم ِإْنَف َعْنُهْم، َوُكفَّ ِمْنُهْم، َفاْقَبْل َأَجاُبوَك ُهْم َفِإْن اْلِجْزَيَة، َفَسْلُهُم َأَبْوا ُهْم َفِإْن

 ِذمََّة َلُهْم َتْجَعْل َفَلا ِه،َنِبيِّ َوِذمََّة اهلِل، ِذمََّة َلُهْم َتْجَعَل َأْن َفَأَراُدوَك ِحْصٍن َأْهَل َحاَصْرَت َوِإَذا َوَقاِتْلُهْم،

 َأْصَحاِبُكْم َوِذَمَم ِذَمَمُكْم ِفُرواُتْخ َأْن َفِإنَُّكْم َأْصَحاِبَك، َوِذمََّة ِذمََّتَك َلُهْم اْجَعْل َوَلِكِن َنِبيِِّه، ِذمََّة َوَلا اهلِل،

 ُحْكِم َعَلى ْمُتْنِزَلُه َأْن َفَأَراُدوَك ِحْصٍن َأْهَل َحاَصْرَت َوِإَذا َرُسوِلِه، َوِذمََّة اهلِل ِذمََّة ُتْخِفُروا َأْن ِمْن َأْهَوُن
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ََُأ َتْدِري َلا َفِإنََّك ُحْكِمَك، َعَلى َأْنِزْلُهْم َوَلِكْن اهلِل، ُحْكِم َعَلى ُتْنِزْلُهْم َفَلا اهلِل،  َأْم ِفيِهْم اهلِل ُحْكَم ُتِصي

 (24،)«َلا

ُّ اللََّه ِإنَّ}تعاىل على التزام النظام عند القتال فقال سبحانه  وحثنا اهلل  َسِبيِلِه ِفي ِتُلوَنُيَقا الَِّذيَن ُيِح

 [4: الصف] {َمْرُصوٌص ُبْنَياٌن َكَأنَُّهْم َصفًّا

 أن: )وغريهما كثري وابن هشام ابن من هديه تسوية صفوف املقاتلني قبل بدء املعركة روى ولقد كان

 فمر م،القو به يعدل( سهم) قدح يده ويف بدر، يوم أصحابه صفوف عدَّل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 القدح،ب بطنه يف فطعن الصف، من( متقدم) ُمسَتْنِتٌل وهو النجار بن عدي بين حليف غزية بن بسواد

 من نِّيمكِّ) فأقدني والعدل باحلق اهلل بعثك وقد أوجعتين،! اهلل رسول يا: فقال( سواد يا استِو: )وقال

 ،(اقتص: أي( )استقد: )فقال بطنه عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فكشف ،(لنفسي القصاص

 ترى، ما حضر! اهلل رسول يا: قال( سواد؟ يا هذا على محلك ما: )فقال بطنه، فقبَّل فاعتنقه،: قال

 ،خبري وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول له فدعا جلدك، جلدي ميس أن بك العهد آخر يكون أن فأردُت

 .(25)!( سواد يا استو: )له وقال
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