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والصدددوةروال دددوسرد دددرر ددد درالمر ددد   رود دددرر لددد روصدددح  ررالعددديلم   الحمددددربرربر
ر   و عدرالد  .وتي ع هسر إح ي رإلرر وسرروالتي ع   

 هددذارالر دديلخرالةيتمددخر رر  ر حين روتعدديلررر ددول رمحمدددا رلقدددرسر دد رابر دد 
وجع  رقدوةرح نخرلنيرفيرفر ضخراألمرر يلمعروفروالنهيردد رالمنردرر روهدذارالر ديلخر
هيرددوةرال دمي ر رضدرورةرقنقديذرال مدررمد رمزالدررالرمدرروالمنردراترالتديرتدرد رف هدير

رالرث رو ر.
خرتددد مرر ددديلمعروفروتنهدددرردددد رألجددد رذلدددارسمدددررابرتعددديلررس ر ردددو رهنددديارسمددد

ولدددتر رمدددنرسرسمدددخر دددددو رإلدددررالة دددررو ددد مرو ر ددديلمعروفرر(المنردددررفددديرقولددد رتعددديلرر
ر(.و نهو رد رالمنررروسولئارهسرالمم حو ر

وجي رالنصرالقر نير ردرد ررفئخرمد ر نديرإ درائ  راحتجدترد دررجميددخرمدنهسر
 رقومدي رابرمه رهدسر رسمرتر يلمعروفرونهدتردد رالمنردررفديرقولد رتعديلررتعرلدسرتعظدور

ر.(سورمعذ هسردذا ي رمد دا رقيلوارمعذرةرإلررر رسرولع هسر تقو ر
واقتضترحرمخرابرتع ررس ر رو راألمرر يلمعروفروالنهيردد رالمنردررضدم ر

وهددذارهددورمددنهلرالر دد رمنددذر عثددتهسرقنقدديذرال مددر خر ددددو رسقددوامهسرمدد رال ددوسررجميدددخ 
مدد رإلدد ر  ددرار(.رف  تددفرحددولهسرالندديسرو جمعددونهسررعر دديرقددوسراد دددوارابرمدديرلرددسراألو ت
تردددو ررالجددديه ي ثدددسر  ددددسرالصدددراعر ددد  رهدددذارالتجمددد رالجد ددددروالمجتمددد ررالتوح دددد د دددرر

راألرض.نهي ت رالتمر  رل مؤمن  رفير
ثددسرإ رالعمدد رضددم رجميدددخرسجددد روسنمدد روسقدددررد ددررمواجهددخرالجيه  ددخرالتدددير

تعروالددذ  ررمددروار عضددهسرسول دددي ررتحدديربراق ددوسرضددم رتجمدد رحرردديرمصدددداقي رل  ددخ
 عضر(رفوجد رابرهدذاراألمدخرالم د مخرإلدررواجد هسرتجديارهدذارالتجمد روالدو  ر قولد رترعر

رإ رتمع وارتر رفتنخرفيراألرضروف يدرر  ر(ر.
و ر ددرل م دد سرفديرالعمدد رضددم رالجميددخرالم دد مخرأل رالجهديدر ر مردد رس ر ددتسر

والم د مو ر ددو ررالم د مخ ةرم حدخرل جميددخرإ رالجهديدرضدرورررالجميدخ إ رم رةو ر
رم ئي .جهيدرومورخر ر  يوو ر

واألصد رس رردد رم دد سر حمد رددددوةرابرل   اهدديرإلدررالندديسر روالداد ددخر ر دددرس ر
 ردددو رمجيهددددا رفدددير ددد   رابر حمددد رالقدددر  ر  ددددرو حمددد رالح ددديسر يل ددددراألةدددر ر رفهدددور
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ديمرردنددميردةد رد دررر دتسروهدورمجيهدروداد خر روهذارميرنمهم رم رفع رر عير  ر
 م ددار عنددي رفر دد رومعدد رتر دد رو دد م ر روهددور ممدديرد ددررالنمدديررر ةرقهددير رمحدد ر ر

فري رجوا  رالذيرالدذير  دررر مدي رروقدر  ل رر تسرميرالذيرجي ر رسرإلررهذارال ودر؟
الدذهبرترعرابرا تعثندديرلنةددرجرمدد رمدي رمدد رد دديدةرالع دديدرإلدررد دديدةرربرالع دديدر رومدد ر

رررالدن يرإلرر عخررالدن يرواآلةرةر روم رجورراألد ي رإلرردد راق وسر.(ض 
ثسرإ رابرتعيلررقدرحدَّرحدودا رومرعرسحريمدي ر روهدذار ر مرد رتنم دذهيروتط  قهدير
 رإذارقيمددترالجميدددخرالم دد مخر روسنمدد ترالمجتمدد رالم دد سرالددذير قتضدديروجددودراقمدديسر

ر  هررد ررحمي خرالثاوررم راألددا ر.الم  سر رف حم رد ررتط  ررالمر عخرور
قولددد رترعرإ رابرل دددزعررإ رممددديرسثدددرردددد ردثمدددي ر ددد ردمدددي رسم دددررالمدددؤمن  ر

تنم دددذرالحددددودرر– يل ددد طي رمدددير ر دددزعر ددديلقر  ر(ر رومعندددررذلدددارترإ رتط  دددررالمدددر عخر
مددد رق ددد رال ددد طي رلددد رسمددددراألثدددررفددديرردعرالمتمدددرد  روالةددديرج  رد دددررر–والقصددديصر
ررثررم ررددهسروزجرهسر يلقر  رالرر سر.حدودرابرس

ومدددد رهددددذارالمنط ددددرررت ددددترفدددديرالممددددروعرالن ددددويرفددددير نددددي رالددددددوةروالمجتمدددد ر
رررم يحثتوق مت رإلررثوثخرروالدولخ 

فددديرتردددو  رالجميددددخرور دددطررالعوامددد رالتددديرات عهددديرالن ددديرراألو تالم حدددثر .1
 األفرادر هير.

 الجميدخ.صميتررالثينيتالم حثر .2

 فيرالددوةر.رمنهلرالن يررالثيلثتالم حثر .3

 

 

 

 

 :األولالمبحث 
 : في تكوين الجماعة وربط األفراد بها العوامل التي اتبعها النبي  
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ردفديرتردو  رالجميددخر رور دطراألفدرارق  رس رن   رالعوام رالتديرات عهديرالن دير
دد روجدوبرالعمد رلتردو  رالجميددخرد دررسنهديرتر  دفرمدردير هدير ر ر ددرمد رالتحددثر

.روالتعم ددر.مددير مددرارالندديسرجم عددي رفدديردم  ددخرال نددي ررإ ددومير.رفيق ددوسرردديروواجددب
دميرهير يلة رر د رح دزرمد رال دذ ررم ئو جع رر رإن ي رر– ني رالح يةرد ررالحرروا 

والعطددي رفدديرحدددودرإمرين يتدد روطيقيتدد ر رعر ر ر ددفرابرنم ددي رإ رو ددعهي(رمدديرداسرهددذار
 رالمجتمدددد رة  ددددخرح ددددخرني ضددددخر..رردددد رفددددردر  ندددديراقن ددددي ر يلاددددي رددددديقو ر..رممددددير جعدددد

رو تنيفسرفيرالعطي ر.و حرصرد ررال ني ر..رور رإن ي رف هير عطير
ذارري رالعم رلإل وسرواج ي رفرد ي رم رهذارالجينبر رفهورواجدبرجمديديرمد رر وا 

ح دثرم دؤول ت رالحرر ددخرالتنم ذ دخر..روهدذارمدديرتؤردداروقديئ روح ث دديتر  دررقي  دخرل جددد ر
رم رذلارترس ي ي ر

.رفيلعمد رلإل دوسر ممدردا.تريل فرالعم رلإل وسرسر ررمد رس ر تصدد رلهديرإن دي رر–سر
قيمددخراق ددوسرر رمتهددي   ددتهدفرهدددسرالجيه  ددخر .رروهددذار تط ددبرمدد رالتردديل فرمرينهددي.وا 

 د ر ر قدو رد دررالنهدوضر د ررفدرد واقمرين يتروالجهدودرمدير عجدزردد رالق ديسر  د يئد ر
والمعيندددديةرإ رتنظدددد سرحررددددير رددددو رفدددديرم ددددتو رالمواجهددددخرود ددددي ررمدددد رالجهدددددروالمري دددددة

روقدرة.وتنظ مي ر
قيمدخرالمجتمد راق دومير روا دتئنيفررإ ردم رالر و رر-ب فيرمواجهخرالجيه  دخروا 

الح ددديةراق دددوم خردل ددد رمدددرديرد دددرروجدددوبرعرالجميد دددخر(رفددديرالعمددد راق دددومير..ر
نمدديرحددرصرمدد رسو ر ددوسرد ددررلددسر عتمدددرس دد وبرالعمدد رالمددرديرقددطر.رفيلر ددو ر .روا 

لتردددو رسداةررانتقدددي  سقيمدددخرعرجميددددخر(رردددي ر ةتددديرردنيصدددرهيراةت ددديرا رو نتقددديرسفرادهدددير
اق دوسرفدديردم  ددخرالتا  ددرر؟روهدذارمدديرتنطددرر دد روقدديئ رال د رةرالن و ددخرفدديرردد رالمراحدد ر

رصع د.ود ررر ر
فيلتحدددد يترر. ددديلمح .محموفدددخرر يألمدددواا ثدددسرإ رطر دددررالعمددد رلإل دددوسرممرومدددخرر-ج

.روهددذارمدديررث ددرة.التدديرتعتددرضرال دد   رر  ددرةر..روالقددو رالتدديرتتددر صر يق ددوسروسه دد ر
رورمددي رلمواجهددخرردد رمراحدد رالعمدد روظروفدد ر  مددرضروجددودرتنظدد سرحرردديردددر ضرر مددي ا 

.روفديرثني ديراآل ديترالقر ن دخرإمديراترود  ترواضدحخر ررمديرفديراألحيد دثرواحتمي ت .
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 ردددو رالعمددد رلإل دددوسرجميد دددي روحرر دددي رومنظمدددي ر ررمددديرقدددي رالن و دددخرتؤرددددرضدددرورةرس ر
رتعيلررعروتعيونوارد ررال رروالتقو ر رو رتعيونوارد رراقثسروالعدوا ر(ر.

العمدددد رالجمدددديديرلإل ددددوسرسصدددد ةرواج ددددي ر يلضددددرورةرلمواجهددددخرتحددددد يترالعصددددرر رر-د
التددديرتهدددددررومدددؤامراترسدددددا راق دددوسر رلوقدددفرالموجددديترالميد دددخروالزحدددوفراقلحيد دددخ

التدددديرراألوضدددديعالوجددددودراق ددددومير ي  تئصددددي روالددددزوا ر.روا  رنظددددرةرفيحصددددخرإلددددرر
تع مهيرسقطيررالعيلسراق وميرتؤردرضرورةرق يسرمجي هدخرإ دوم خر ر د روتجعد رالق ديسر

ر ذلارتر  مي رمرد ي ر ر جوزرالقعودردن رسورالتهيو رف  ر.
 ددددددرروار عمددددررإنهدددددسرهدددددسررثددددسرإ رسو رمدددددير توجددددبرد دددددررالعددددديم   رلإل ددددوسرس 

نهدسرحد  ر عم دو رو جيهددو رو ري ددو رف تزر دخرذواتهدسر ر المحتيجو رإلرراق وسر.زروا 
ولتطه ررنمو هسر رولت د خر عضرحقوررابرد  هسر رول حت  وارذلاردنددرابر دوسرتز د ر

وهدسروحددهسرالةي درو رإ ررسق  دوا فهسرالرا حدو رإ رراأل صيرروت   رالق وبرالحنيجرر..
د دددروارعر رابرلانددديردددد رالعددديلم  ر(رعروا  رتتولدددوار  دددت د رقومدددي ر  دددررسرثدددسر ر روندددوارس

رسمثيلرسر(
رمددديرس رد ددد هسرس ر ددددرروارس رق مدددتهسرالحق ق دددخرتردددو ر يق دددوسر رو رق مدددخرلهدددسر
 دوندد رفهددسردندئددذرعرريألنعدديسر دد رهددسرسضدد ر دد  و ر(روا  رالررامددخروالعددزةرالحق ق تدد  ر ر

ر يلممدديررخرفدديرم دد رةراق ددوسر رو ي  ددتمراررفدديرهددذارالممدديررخر مردد رس رتتحققدديرإ 
وس رعم رمذرمدذرفديرالندير(ر روس رمد راحتوتد رالم د رةر حدررفقددراتصد ر  مدرفرن دبر
وارتدد طر قيف ددخرالهددداةر رعمدد رالددذ  رسنعددسرابرد دد هسرمدد رالن  دد  روالمددهدا روح دد رسولئددار

ررف قي..(
س رال قدي رفديرالم د رةرمدرطرل ث ديترعرررميرس رد ررالعيم   رلإل دوسرس ر ددرروا

نمير  رد رالدذئبرمد رالادنسرالقيصد خر(.رفدور ددرمد رالعد شرفديررحديبرس درةراق مدي ر ر وا 
وس دددا رعرواصدد ررنم ددارردائمددي\و ر دددرمدد را رلتحدديرر م دد رةرالددرحم روالعدد شرفدديررنمهددير

تر ددرز ندخرم رالذ  ر ددو رر هسر يلاداةروالعمير ر ددو روجهد ر رو رتعددرد نديارددنهسر
رالح يةرالدن ير رو رتط رم رس م نيرق   رد رذررنيروات  رهوااروري رسمرارفرطي .(

و جيهددو رفديررب رميرس رد ررالعيم   رلإل دوسرس ر ددرروارسنهدسرإنمدير عم دو ر
.روس رالجندخرحمدتر يلمرديرار روس رالنديررحمدترومدير.رطو د  .روس رهدذارالطر درر     .
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ن رطر رر روح يتد   ر قدو رد دررال د ررف د رمد ر ةديفرالاددرد درررزقد ر يلمهواتر..روا 
.رومد ر ر صد ررد دررر مدخرالقدو .وضد ررالصددرروةديئررروالهو  و رصيحبرالمزاجر

والددذير مددررر دددري .روالمعتدددر رس دد رالددذير ر دددريرو ر دددريرسندد ر رم مددخ.فضددو رددد ر
رجمودخ روا لتزاسر رسيرالجميدخ.د   رالنزو ردندرحرسرالم

ر ددددررالتطهددددرروالتعمددددفروالتنظددددفر..رطر ددددررالرحمددددخروالمررمددددخر رطر ددددررإندددد رط
المصي رةروالمرا طخر رطر ررالتجدردروال دمور رطر دررالصددررواقةدوصر روا  رطر قدي ر
هددذارمواصددميتهي ر ر مردد رس ر ث ددترد  هددير  ددررالمددؤمن  رالمع قددخرق ددو هسر واحدددرسحدددر ر

رم رسج رد يدت ر.رالنيظرةرنمو هسرإلررفردرصمدر ر ع مو رسنهسرة قوا
 ردددد ر ددددميتهيروتمصدددد وتهيرتمددددر رس ي ددددي رر رروالحق قددددخرس ر دددد رةرر ددددو رابر

مندديصرمدد رس رت تددزسر دد رموارددبرالعدديم   رلإل ددوسرفدديرردد رزمددي رومرددي رفهدديرتعددرضر
لأل ددد وبراأل ددد سرفددديرالعمددد رلإل دددوسر روتعدددرضرلمددد رالدددددوةروالتعيمددد رمددد رالنددديسر ر

ويمكـــح يدديـــد م ـــال  معددديترالجيه  دددخرونقضدددهير.رو يلتددديليرت ددد  رر م دددخرمواجهدددخرالمجت
رررالطريق النبوية مح خالل الخطوط الرئيسية اليالية :

ــــة    -1 لددددتر رالاي ددددخررالتددددوا  مدددد رسو ر ددددوسرمدددد ر  ددددررمصددددينعخرسورإعــــالح ال بودي
ر هددس حتددرروا  رلددسرتحتددارر حيلددا أل رالجيه  ددخرلدد رتترردداررد  هددي.والصدد رررواضددحخ.

رينددترالامدديوةرد ددررروحدددار ددوفر  ةددذرمدد ر  ددنهسرست يدددي رألنهددسر عرفددو رس رالع ود ددخرب
وصدددددح  رمدددددتررسلدددددوا راألذ ررولدددددذارقي دددددررالر دددددو رر ذانهدددددس.والدددددوقررفددددديررسد دددددنهس 

وا ضددطهيدردو رس ر ح دددوارسنم ددخرسور ترةصددوارفدديرحمدد رالعق دددةر روفدديرددددوةرالندديسر
رإل هير.رعر يرقوسراد دوارابرميرلرسرم رإل ر  رار(

 ديلتزاسرالجميددخروالعمد رالجمديدير ررترسمدررر دو رابررة واجـ االليزا  بالجماع -2
ددد را دد ردمددرررضدديرابردنهمدديرقددي رترةط ندديردمددرر يلجي  ددخرفقددي رتر دديرس هدديرالندديسرتر

ف نددير رفقددي رترسوصدد رسر  صددحي ير رثددسرالددذ  ررإندديرقمددترفدد رسررمدديرقدديسرر ددو رابر
الرج رو ر  دتح فر رو مدهدرر  ونهسر رثسرالذ  ر  ونهسر رثسر ممورالرذبر رحترر ح ف

المددديهدرو ر  تمدددهدر رس ر ر ة دددو ررجددد ر ددديمرسةرإ رردددي رثيلثهمددديرالمددد طي ر رد ددد رسر
 يلجميدددخرفددإ رالمدد طي رمدد رالواحدددر رهددورمدد را ثندد  رس عدددر.رمدد رسرادر ح وحددخرالجنددخر
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قيمدخرف   زسرالجميدخر."رعرالترمذيرترحد ثرح  رصح ةر ر دبرمد رهدذارالوجد ر(.ررور ا 
 دديدةرواد ددخر ر ددي روحرر ددي رقررددير ر ددرت طردقيئددد ي روا  مين ددي ر دديبر رو ةضدد رتنظ متجمدد رح

و  دد ررد ددررهدددديرمدد رابرونددورر.رتجمددد رحررددير ر ةدد طرةددد طردمددوا ر رو رتمدددا  ر
 دددررسهددددافراألحدددداثرالجين  دددخروالقضدددي يرالهيممددد خردددد رمواصددد خرالعمددد رواقدددددادرلتحق

ق ددددوسرارت دددديطرمصدددد رر ر تجدددديوزرردددد رحررددددير ر ددددرت طر يراق ددددوسرالر ددددر ر..رتجمدددد 
ا دت يراتروالتع قيترالمةص خروالميد خروالزمن خر..رتجم رمهدترو دتد رداررعراألرقدسر
  رس يراألرقسر(رح ثرت صد راق مدي رفديرق دوبرسصدحي  ر روة درترجهديداروتضدح يت ر
ار يحيترالمعيرارفير درروالقيد  خروال رموار..روصمحيترالتير خرزاةرةر  طو ترهدذ

 روالذير  رفدتةرابرالددن يرسمديسردددوةراق دوسررالج  رالذيرتعهدارمحمدر  رد درابر
 عرسولئار  يئيرفجئنير مث هسر(ر...ر

ـــة الجاةميـــة  -3 ردددي ر ددددرارس ررمواجهدددخرريم دددخرولرنهددديرواد دددخر..رفيلر دددو رمواجه
.زررسهدافراق وسرتحتيجرإلدررتا  دررر ديرفديرح ديةرالنديسر..رفديرسفرديرهسرومعتقدداتهس

فدير د ورهسروتقيل ددهسر..رفديرنظمهدسروتمدر عيتهسر..روا  رهدذارالمواجهدخر يلتديليرتحتديجر
إلدددررإدددددادرعالط  عدددخرالمؤمندددخ(ر مدددير تني دددبروثقددد راألميندددخروضدددراوةرالتحدددديروضدددةيمخر

.رو ديلتنظ سروالثقيفخ..رولذلارري راقددادرر  ي ر..ر يلع يدةروالتر  خررمير يلمررراألهداف.
لتدر بروالتمرسرد ررالجهيدرالنم يروالح ير.زررد رجيندبرمد رهدذاروالتةط طررمير ي

الجوانبر ح برسهم ت روحجسرالحيجدخرإل د ر روفديرمريند رمد رمراحد رالعمد ررمدي رور مدي ر
 ووقتي ر.

.رولقدر   راقميسرح  رال نيررحمد رابرمردي رالقدوةرربناء القوة الدسية ) المادية ( -4
 رتر"ر ت ددي  ررث دررمد رالندديسرترهد رفديردددزسرعرالحررددخراق دوم خرفقديرإ دترات ج خفدير

(رس رت تةدسرالقوةرفيرتحق ررس راضهير؟روه رنمرررفديرإدددادرثدورةررالحررخراق وم خ
ديمددخرد ددررالددنظسرال  ي دد خرسورالددنظسرا جتميد ددخر؟رو رسر دددرس رسدعرهددؤ  رالمت دديئ   ر

 دديفررلهددذارفدديرفدديرح ددرةر ر دد رإندديرسنتهددزرهددذارالمرصددخرف رمددفرال ثدديسرددد رالجددوابرال
روتمدر عيت  وضوحروجو ر رف  م رم ر مي ر..رسميرالقوةرفمعيرراق وسرفيرر رنظم ر

ومد رر ديطررقدوة فيلقر  رالرر سر نيديرفيروضوحروجو رعروسددوارلهدسرمديرا دتطعتسرمد ر
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 قو ر"رالمؤم رالقويرة رروسحدبرإلدررروالن يرر(.الة  رتره و ر  رددورابروددورسر
الضع فروفيرر رة رر"ر  رإ رالقدوةرمدعيرراق دوسرحتدررفديرالدددي ررابرم رالمؤم 

فديرةيصدخرنم د رر روهورمظهررالةموعروالم رنخر روا م رميرردي ر دددور د رالن دير
و ع مدد رسصددحي  رو ندديجير دد رر دد ر"رال هددسرإندديرسدددوذر ددارمدد رالهددسروالحددز ر روسدددوذر ددار

 دارمد ر   د رالدد  روقهدررم رالعجزروالر  ر روسدوذر دارمد رالجد  روال ةد ر روسددوذر
مدعيراررمي  الرجي ر."رفميذارتر درم رإن ي ر ت  رهذارالد  رإ رس ر رو رقو ي رفيرر ر

و ر ددرس ر عم دوارفديررسقو دي  القوةرفيرر رمي ر؟رفيقةوا رالم  مو ر ر درس ر روندوار
 .قوة.

ي رولر رالحررخراق وم خرسدمررفررا روس عددرنظدرا رمد رت دتهو هير دطح خراألدمد
.رفهدير هدي.و رتز رنتيئجهيرومير قصدرمنهيرومدير درادررسدميقهي فورتاوصرإلررروالمرر 

.رو  ددديرذلدددارقدددوةرالوحددددةرواق مدددي .تع دددسرس رسو ردرجدددخرمددد ردرجددديترالقدددوةرقدددوةرالعق ددددةر
وا رت ددديطر..رثدددسر عددددهميرقدددوةرال ددديددروال دددوح..رو ر صدددةرس رتوصدددفرجميددددخر ددديلقوةر

نهدديرإذارا ددتةدمترقددوةرال دديددروال ددوحروهدديررجم عددي  حتددررتتددوفررلهدديرهددذارالمعددينير وا 
ف  رو رمصد رهيرراق مي  ممررخراألوصي رمضطر خرالنظيسرسورضع مخرالعق دةرةيمدةر

روالهوا.المني ر
 ي دتةداسرالقدوةرر–والقوةرمدعيرارر–ه رسوصرراق وسررسةر  ونظرةررنظرة هذار

ترطرمدروطي رووجد رالقدوةرتوج هدي رفقيرر رالظروفرواألحوا ر؟رسسرحددرلدذلارحددودا روامد
رمحدودا .

هدد رترددو رالقددوةرسو ردددوجرسسرس ر ةددررالدددوا رالرددير؟روهدد رمدد ررثيلثددختونظددرةر
ومددديررالضددديرة الواجدددبرس ر دددواز راقن دددي ر ددد  رنتددديئلرا دددتةداسرالقدددوةرالنيفعدددخرونتيئجهدددير

 ح طر هذارا  تةداسرم رظدروفر؟رسسرس رواج د رس ر  دتةدسرالقدوةرولد ر ر عددرذلدارمدير
ر رو .

هدذارنظددراترت ق هديرالحررددخراق دوم خرد ددررس د وبرا ددتةداسرالقدوةرق دد رس رتقدددسر
"روسدمدددر.فنظدددررالحرردددخراق دددوم خرإل هددديرسدرررالقدددوة .روالثدددورةرسدندددفرمظددديهررد  هدددي.

 (168عمجمودخرالر يئ رصر
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(رتر مددديرس رابر ددد حين روتعددديلررقدددي رترعرابررنيقـــاء ) اعيمـــاد الكيـــ  ال الكـــ اال ر -5
ابرسد ددسرح ددثر جعدد رر( : صددطميرمدد رالموئرددخرر ددو رومدد رالندديسر(روقددي ر دد حين ر

مصطمو رسة ديرر روردذلاررجدي رالدددوةر جدبرس ر روندوارمصدطم  ررفيألن  ي ر يلت ر(ر
خراألن  دي رعرالع مدي رورثدخراألن  دي ر(ر.روالددديةرسة يرا ر روميرذاارإ رألنهسر قومو ر مهم

نمير قومدو ر إدديدةر عدثرد د رابررفح ب ال وسر ر قومو ر مهمخرتع  سرالنيسرالة رر وا 
 قدددو راقمددديسرسحمددددر ددد رحن ددد رفددديررتي ددد رالدددردرد دددررالزنيدقدددخررجد دددد.د دددرراألرضرمددد ر

 د ر ر قي ديرمد رسهد روالجهم خرمير  يرت"راحمدربرالذيرجع رفيرر رزمي رفترةرمد رالرر
الع ددسر ددددو رمدد رضدد رإلددررالهددد ر رو  صددرو رمدد رهددسرد ددرراألذ ر ر ح ددو ر رتدديبر
ابرالموترر رو  صرو ر نوررابرالعميرفردسرمد رقت د ر   د سرسح دوار روردسرمد رضدي ر

ددد ررتيئدد رقدددرهدددوار رفمدديرسح دد رسثددرهسرد ددررالندديسر رومدديرسقدد ةرسثددررالندديسرد دد هسر."
 .ر1/9إدوسرالموقع  ر

 رفددور دددرس رددد رابر دد حين ر عتمدددرالع ددسررالت   دد والدددديةر   اددو رددد رابر رولمدديررددي ر
 رددو رالدددديةرددديلم  ر عق دددتهسر روالث دديترد  هددير رور م ددخرتوصدد  هيرإلددررالندديسر   دده ر

دثمدي رو دعدروالز  دررود ددرر    رس دير ردررالطررر.رسلدسرتدررر دفرانتقدررر دو رابر
دددنهسرسجمعدد  ر رإنهددسرالنة ددخرالقو ددخرالمددي خرالعيلمددخرذاترالددرحم ر دد ردددوفررضدديرابر

صدددنفرةيمددد ر ررسصدددنيفتالمدددهيمخروالرجولدددخر.رومددديرذاارإ رأل رالنددديسردنددددنيرثوثدددخر
وصنفرمتهدورر ر م ددنيرفديرددوتندي روالصدنفرالثيلدثرهدورالصدنفررددوتني   زمنيرفير

 الو طرالعيق رال يل رالرامدرالمتز .

ر دذلا  مدي رحتدررت دت ذ راألم دررراقت ي وددسرر بالءالاليربية عمى الصبر عمى  -6
ورضدوا رابرتعديلرررسلدسرتدررإلدررصدحي خرر دو رابررالنمس.و رري رذلاردفيدي رد ر

د  هسرسجمع  ردندميرجديؤوار قولدو رتر ير دو رابرترس رتدددورابرلندير؟ترس رتدددورابر
الرمددديرروسهدددد ر  دددددتهسر.روهددددورلندددير؟تر روهددددسر مددددرو رلندددديرددددذا يتهسر رومددددير وقوندددد رمدددد ر

رحمددرة فتحمددررلدد ررقدد  رس "إندد ررددي ر ددؤترر يلرجدد رالم دد سرفدد م ررددي رلهست صدد رهسرو قددو ر
مدديررددي ر ددردارذلددارددد ررالحد ددد   ممدديطررودظمدد  و ممددطرمددير دد  رج ددداررف قتدد   ف مددرر
ومديرتحم دواررات عدوهس وحدوار  هسروالدذ  رراألن  دي  "ر ضربرلهسرالمث رفديرسنصديرررد ن .
 د نهس.ج رالحميظرد ررم رس
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 روالت تدد رإلددررابر د حين روتعدديلرر روتوث دررالصدد خر دد رراليربيـة عمــى القيــا  بالميــل -7
 يلع يدةروالص يسروالتضرعروالةموعر.رقي رتعيلررفيرسو رالددوةرت"عر يرس هديرالمزمد رقدسر

 ال   رإ رق  ور رنصم رسورانقصرمن رق  ور رسورزدرد   رورت رالقر  رترت ور.(

رضدددوا رابرتعددديلررد ددد هسررلبدـــث عـــح مخـــارج لميخايـــ  عـــح صـــدابي  الكـــرا ا -8
ر فرةرجرإلررالطيئفرل  دتع  ر هدسرد دررسدا رالدددوةر رول حمدوارحتدرر   د ررسجمع  .

ود رروسزرهددس.ر دديلخرر دد ر دد حين روتعدديلرر.رول حمددوارصددحي ت رممددير حمددو رمندد رسنم ددهسر
إلددررالهجددرةرر–امددتدر هددسرالعددذابرر عدددرإ ر–الصددحي خرالرددراسررضددوا رابرتعدديلررد دد هسر

ثددسر دديررابرلدد راألوسروالةددزرجررسحددد.إلددررالح مددخرح ددثرإ رف هدديرم رددي ر ر ظ ددسردندددار
مدد رسهدد رالمد نددخرفددامنوار مدديرجددي ر دد ر رو ددي عوارد ددررس ر حمددوارو حمددوارصددحي ت رممددير

وامدترطوارس ر ردو رذلدارفديرالمد ندخرر حمو رمن رسنم دهسروسزرهدسروسمدوالهسروسدراضدهسر.
رذلدار روالصحي خرالرراسرإلررالمد نخرالمنورةر رفق د رالن ديررسيرس ر هيجررالر و ر

 .و دسترالهجرةرإلررالمد نخرالمنورةر

ر روذلدار إر دي رالع دو رلتزو ددرالن ديرريدري  الصدابة عمى ال سكرية والقيـادة -9
را يرإلددرر  ة دديررقددر شر رل ددتسرالتعيمدد رمعهددير يلطر قددخرالتدديرت  ددرر ررمددير دددسر إر ددي رال دد

واجتثددديثرددوتددد رمددد ررسولئدددارالمنددديوئ  رالدددذ  ر حددديولو رس ر جمعدددوارلمحير دددخرالن دددير
 مورتهس.جذورهير.رف ر  رإل هسرم ر قت هسرو نهيرجمعهسرق  رس ر رثررجمعهسروتقو ر

 

ر
ر
 

  صفات الجماعة : 
لر رجميدخرم يدئرتوج ر  رهير روصميترتؤةذرم رق يدتهيروسفرادهير.رولهذارالجميددخر

صميترتم رهيرد ر  رهيرم رالجميديترالتيرمدألتراألرضررتيررونهيرر و رابرال
جعجعددخروهددذرا ر رولددسرنددررمنهدديرة ددرا ر دد رمددرا ر.روهددذارهدديرصددميترالجميدددخرالتدديررونهددير

رترررن يرابر
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ــة: -1 فهدديرت ددتمدرتصددورهيروسحريمهدديروسةوقهدديروتقيل دددهيروسفريرهدديرمدد ررالرباني
.روهيرددوةرابر رل  ترلدذواترالعديم   رف هديرخ.الةيتمد  رابرالةيلدرور يلت ر

سورالقيئم  رد  هيرعرقد رإ رصدوتيرون دريرومح دييروممديتيربرربرالعديلم  ر
(ر رفهيرل  دترتنظ مدي رحز  دي رعرمد  رالتنظ مديترالحز  دخرالحد ثدخر(ر..رول  دتر
تنظ مددي رزديم ددي ر هدددفرإلددررتحق ددرر عددضرالمري ددبروالمدداربرالمةصدد خرعرمدد  ر

يترالزديم ددخرالمعروفددخر(ر رواألصدد رلددد هيرس ر ةضدد رالر  ددررف هدديرق دد رالتنظ مدد
رالصا رر روالقيئدرف هيرق  رالجنديرلحدودرميرمرعرابر.

  ددررم ددتوردةرسورراق ددومي  معنددررسنهدديرمن ثقددخرمدد رواقدد رالمجتمدد ررذاييــة: -2
.راألةدددددر .م دددددتوحيةرمددددد رالمدددددرررسورمددددد رالقدددددربرمددددد  رالتنظ مددددديترواله ئددددديتر

والددد  رمدد رسقددو رةصدديئصرهددذاراألمددخردرفددتر دد ررالددد   لددررفددددوتنيرددددوةرإ
و ر صد ةر ةدررهدذاراألمدخرإ ر مديرصد ةررالدزم  ودرفر هديرسحقي دي رطو  دخرمد ر

 .سولهي.  ر

إنهدديرددددوةر رتقتصددررد ددررصددوحرجينددبرمدد رجوانددبرالح دديةردو ررتشــاممة -3
دور.رفإ وم تهيرتعنيردموم تهيروممولهير.رفهورددوةر د م خر رألنهديرتدداآلةر.

.روهديررإلررالعودةر يق وسرإلررمع ن رالصيفيرم ررتديبرابرو دنخرر دول ر
فددددديرسفرادهددددديروفددددديررالمطهدددددرة طر قدددددخر دددددن خرألنهددددديرتعمددددد رد دددددررإح دددددي رال دددددنخر

.روهيررا طخرر ين خرتدرارس رس يسرالة ررطهيرةرالدنمسرونقدي رالق دبرالمجتم .
 . يب.وح  رالص خر

ـــة -4 و رتعطددديرروالعقددد .الدددروحروالج دددسرسيرإنهددديرتدددواز ر ددد  رحيجددديتررتميوازن
حتددددرر  دددد ررراآلةددددر  .و رد ددددررح دددديبرراحت يجدددد  مدددد ئي رمدددد رهددددذارسرثددددررمدددد ر

ومح قددددي رفدددديرر ضددددعف وقو ددددي ر رر ددددذ  ومدددديمةي ر رر عددددرج اقن ددددي رمتوازنددددي ر ر
 وارتميفي .م روترال ميواترواألرضرفررا رواةترادي ر

صددددورهيرل رددددو روفدددديرتروالتمددددر عي إنهدددديرفدددديرمضددددمونهيرالعقددددديرريقدميــــة: -5
واقن دددددي روالح ددددديةرس ددددد رروسقددددددررد دددددررحددددد رممدددددروتراقن دددددي روالح ددددديةرمددددد ر

ولرد رتقدم دخراق دوسرل  دتررمدير ر ددرسوررالقيصدرة.التمر عيترال مر خرالعيجزةر
واآلدابررواألةوق ددخ انموتددي رمدد رالقدد سررو هتينددي   مهددسرالمت ددمو ر يلتقدددم   رزورا ر
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.روهديروسةوقهدس. ممديدررالنديسروسفرديرهسرر.ر  رهيرتقددسرفديرا رتقدي الرر مخ.
تقدددسرفدديرمضددميررالع ددسرالموجدد روارتمدديفر فدديررهددذارالرددوسرالعظدد سر رلدد سرمدد ر
نمدديرمدد رسجدد را  ددتزادةرمدد رالتعددرفرد ددررجددو ر سجدد رت ددج  ر دد ررد مددير روا 
وجمي روقدرةرابرودظمت ر.روتقدم خراق وسرتامرر ي  تميدةرم رر رمديرتتمتدرر

تردراتروو ديئ رمدر طخرس رتردو رموضدودخرفديرسطدررالة درردن رالعقو رمد رم 
"رةدددذوارالحرمدددخرمددد رسيروددددي رةرجدددتر"روقولددد ر"رروهدددذارمعندددررقولددد ررديمدددخ 

الحرمددددخرضدددديلخرالم دددد سر رسنددددرروجدددددهيرفهددددورسحددددرر هددددير"ر.رولددددذارسةددددذرالع مددددي ر
الم ددد مو ردددد ر  دددرهسرد ومدددي ر روزادوارد  هددديرممددديرسثراهدددير روفدددتةرطرقدددي ررث دددرةر

الع دوسر دتع سرلاديتراآلةدر  ر روترجمدخررتد هسر رفدزادوارفديرالطدبررلو تزادةرمد 
واقدميرر روميرزالترحضيرةرالم  م  رفيرر رمري رح دوار د روالم اروالهند خر

مدديهدةرد دد هسر رومدديرزالددتررتدد هسرتدددرسرر  دديسرلرث ددررمدد رالع ددوسر رريلطددبر
جعدد رروالم دداروالح دديبروالج ددر.روتمددي زواردمدد ر دد قهسروتم ددزوار.رتمددي زوار دد  

  تاو رم رورائهيراألجررمد ررتعيلر الع مي رالم  مو رد ومهسرا تاي روج رابر
عروتعدديونوارد ددررال ددرروالتقددو ر(ر دد ورهس.والتعدديو ررمددعيرهس فرددي رالتقددو رراب 

ف قدددمو رل ندديسرالة ددرر رو  عدددونهسرددد رالمددررومددير ددؤديرإل دد ر.روتم ددزوار دد  ر
ودلهددسرد ددررسمدد ي رلددسر ردد رسحدددررع ددوس الفدديقوار  ددرهسر دد  رفددتةرابرد دد هسررنددوزر
ومدديرزا رالع مددي رال ددوسر در ددونهيرردديرر(. دد قهسرإل هدديرعرواتقددوارابرو ع مرددسرابر

  ص وارإلررالمتوحيترالر ين خرالتير ةرهيرابرلهؤ  رالع مي رالر ين   ر.

 عدددردد رمدواط رالةددوفرالمقهديرترأل رهددذارالدددوةرتحتمدد رس رترتروددويـة -6
ريرالمرد دديترفهددذارد ددد رال مددررس ر ر رددو رتمر ددرهسرواحدددا ر. رددو رالةددوفرفدد

ت"رروقولدد رروقواددددا.ولرنهدديرتددددورإلددررجمدد رالم دد م  رحددو رسصددو راق ددوسر
 ر صدددد   رسحدددددرمددددنرسرالعصددددررإ رفددددير ندددديرقر ظددددخر(رتمددددهدرد ددددررس رالددددددوةر

لددسررتحتمدد را ةددتوفرفدديروجهدديترالنظددررفدديرالمرد دديتر رإذرإ رر ددو رابر
ا رد ررفق رذهبرإل د ر رولدسر ةطدحرسحددا رردذلار.رولرد ردنددميرسةطد ر ؤنبرسحد
مدد رحصدديرهسروهددورالددذ ةرالددذيرروسة ددرر هددودر مددرادرر ددو رابررس ددورل ي دد ر
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 دد رادت رهدديررنظددر.سمدديررإل دد رإمدديرةردو ررددوسر.رهددذارمددي رلدد سرف دد روجهدديتر
 ة ينخربرولر ول روالم  م  رالذ  رجيؤواروحيصرواروقت رمنهسرسفرادر.

لقدددرلةددصررالر ين ددخ.و جدبرس ر عددرفرالدددديةرو عرفددوارالندديسر ط  عدخرهددذارالددددوةر
وا  ررينترال  ي خرد ررقوادددراق دوسرر  ي  ي  "رل نيرحز ي رر قول تاقميسرالمه درذلار

لة ددررواقصددوحروا  ررددي ردمدد رارإصددوح خ .رول ددنيرجمع ددخرة ر ددخرفررنددي.مدد رصددم سر
ضدد خر روا  ررينددترالر يضددخرال دن ددخروالروح ددخرمدد رول ددنيرفرقددي رر ير.مقيصدددني.مدد رسدظددسر

سهددسرو دديئ نير.زرل ددنيرمدد ئي رمدد رهددذارالتمددر وتر رفإنهدديرجم عددي رتة قهددير ي ددخرموضددع خر
محدددددةر رلمددددةرمحددددودةر روقددددر ر دددوحير ت ل مهددديرإ رمجدددردرالر  دددخرفددديرتددد ل فره ئدددخر ر

 والتح يراأللقيبراقدار خرف هير.

و ر قددفررجددنس و ر ق ددداررموضدد  و ر حدددداررومددنهل ونظدديسررودق دددة ولرننددير..رفرددرةر
ذلددارألندد ررد  هددي و ر نتهددير دد مررحتددرر ددرثرابراألرضرومدد ررجارافددي دوندد رحدديجزر
ر.األم  .ومنهيجرر ول ررالعيلم   نظيسرربر

 روست ديعرصدحي ت روحم دخررا تد ررنح رس هيرالنيسرو رفةدررست ديعرسصدحيبرر دو رابر
 رونيمددرورلوائدد ررمدديرنمددروار روحدديفظورقر ندد ررمدديرررفعوهدديرمدديرمدد ر عدددار رورافعددورلوائدد ر

حمظوار روالم مرو ر ددوت ررمدير مدروار رورحمدخرل عديلم  رعرولدتع م رن د ار عددرحد  ر(ر
ر.
ر

 في الدعوة :  منهج النبي 
 اليدرج في اليربية وخطوايها :  -1

.ر ددرة.ور  دددرارس رطر ددررالددددوةرمدديرروطو دد ر..روس رسهدددافهيرضددةمخررأل رالن ددير
دطي ررد رةطدوةرحقهديرمد رمد ن رس ر صد ر يلجميددخرإلدرررالةطوات وس رالتدرجرفير وا 

.رولقددددرادتمددددرر دددو رابرمددديرر ددديارد  ددد رربرالعدددزةروالجدددو رمددد رتددددرجرمنهدددي.رمدددير دددراد
فدد و رمدديررددي رروجم دد .أل رالددنمسرتددروضررمددير ددروضرسحدددنيرف ددواررالمددرد خ. يألحردديسر

 دديبرةدديلقهسرورازقهددسرومددد ررمددؤونهسر.رفدددإ ررد ددررالندديسرس ر ؤمنددوار عرضدد رالن ددير
 مندواروهددسر ر نردرو رهددذاراألمدد ي ر رتددرجرمعهددسرإلدررسحق ددخرهددذاراقلد ر صددرفرالع دديدةر
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ل روحدار روس رابردظ سررر سرح  سر ر ق  رس ر مرارمع رمي رفيرالع يدةرصدوةرسور
صدد واترالتدديرتقر ندديرالن ددري رسورددددي  ر.رفددإ ر منددوار ددذلار ة ددرهسرس رابرافتددرضرد دد هسر

إل دد روالزردديةرالتدديرجع هددديرابرحقددي رل مقددرا رد ددرراأل ن دددي ر روجعدد رالمتصدددررالمقدددرضر
رلر  ر  حين روتعيلرر روالص يسرالذير جع نيرسول ي ار روالحلردل  رالتوح د.

ترسيرس ر ة ددصرالمددر رفدديرد يدتدد ر روس ر توجدد ر هدديرريقــوا ا  فــي ا مــور كمهــا -2
لرر ر ر ر دددرمدد رورائهدديرر ددي رو ر ددمعخرو رس ر مدديررإل دد ر مددي رإلددررابر دد حين روتعددي

مددد رررددديسرالددددن يروز نتهدددير.روس ر ردددو راقن دددي رةيئمدددي رمددد رالر دددي رسرثدددررمددد رةوفددد رمددد ر
رمديرسد منديرربرالعدزةروالجدو رس ررد رسدميلنديرفدديرراألدمدي .أل رالر دي ر  طد ررالرمدير 

التوجد رإل د روجع نيهديرةيلصدخرلوجهد ررالدن يرممر رس رتنق برإلررد ديدةرإذارمديرسة صدني
وسد منددددديرعرقددددد رإ رصدددددوتيرون دددددريرومح دددددييروممددددديتيربرربرالعددددديلم  ر(ر.ررالردددددر س.

س رسدميلنيرالدن و خرتنق برإلررد يدةرميرداسرذلارفديرإطديررالحدو ر ررر ولنيرالرر سر
س دد تيرر ديرر دو رابرترقدديلوا ورضديرابر د حين روتعديلررعرإ رفددير ضد رسحددرسرألجدرا ر.ر

سرس ددترلددوروضددعهيرفدديرحددو رسرددي رد  دد روزرر؟ررقددي تسحدددنيرمددهوت رولدد ر هدديرسجددرر؟تر
ترنعددسر.رقددي رترإذ روضددعهيرفدديرحددو رلدد ر دد رسجددرر(.رعروال قمددخرتضددعهيرفدديرفدديررقددي ت

 .ر(.وهرذا.زوجارلار هيرسجرر(روعرتم ةرد رررسسرال ت سرلار ر رمعرةرح نخر

فتنتهدديرإلددرررالر ددي  مددوائبرراألدمددي فمةيفددخرس رتمددوبررتباإليمــاحإقــراح ال مــل  -3
قددددي رتعدددديلررترعررد  دددد .رددددي ر ر دددددرمدددد رقددددر رالعمدددد ر يق مددددي رل دددددل رروالم دددديد الت ددددفر

والعصررإ راقن ي رلميرة رر رإ رالذ  ر منوارودم وارالصديلحيتر روتواصدوار ديلحرر
 روتواصددوار يلصدد رر(ر.رواآل دديترالتدديرقرنددترالعمدد ر يق مددي ر   دد رتعدددادهير ددتروثمددين 
رر  خر رلتدل رد ررس رالعم ردل  رر وخراق مي ر رودل  رمرجع ت رفديرحررتد ر.رقدي ر

ت"رلدد سراق مددي ر دديلتح يرو ر دديلتمنير رلردد رمدديروقددررفدديرالق ددبروصدددق رالعمدد ر روا  ر
إني ددي رةرجددوارمدد رالدددن يرو رح ددنخرلهددسر روقدديلوارنح دد رالظدد ر دديبر رورددذ وارلددورسح ددنوار

ولمددديذارردددي راقتدددرا رالعمددد ر يق مدددي ر؟رحتدددرر ر دددذهبرهدددذارالظددد رألح دددنوارالعمددد ر.(ر
عروقددمنيرإلدررمديردم دوارمد ردمد ررمنثدورا .ه دي  رر–مهميرري رصدا را رسورر  درا رر–العم ر

ر(ررثوثدددختفجع نددياره دددي  رمنثدددورا ر(ر.روحدددد ثرسو رمددد رت ددعرر هدددسرالنددديرر العددديلسرعرالقددديري 
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األدمدددي رالتدددير  دددتط  رالم ددد سرروهدددذارسر دددررومحموظدددي .والمتصددددرروالمجيهددددرمعروفدددي ر
 الق يسر هير.

 روالمددرمد رسزرهدسر ر تمقددهسروز ديرتهسرودددسرا  تعديدرريثبيت المؤمنيح ويصـبيرة  -4
 دنهسر.روتح سراحت يجيتهسر روح رممير هسر يلقدررالم تطيعر.

راألمددخ ورفدد رلوائدد رل رددو ر دد يجي رد ددررر الــديحاعيمــاد الجهــاد ركنــار مــح  ركــاح  -5
ومره ديرومرد دي رلرد راألدددا .رفجعد رالمديرعرالحرد سرالجهديدررادتددا  رد رحيم ي رلهيرم ر

ومدديرةمضدد رقدددوسرإ رردددزوا سد ددررذروةر ددنيسراق ددوس.رومددديررفدد رقددوسرلددوا رالجهددديدرإ ر
ولذاررينترال  عخرم رر و رابرد رراق مي ر ديبرور دول روالجهديدرفدير د   رابررذلوا.

فرددددي ر عتمدددددرال ددددرا يرو ةددددرجرد ددددرررسسرر.األدددددذار دددد حين روتعدددديلرر.رإ رألصددددحيبر
ر دبرف د رراب.ولو رس ر مررد ررسمت رميرقعدرةوفر ر خرتةرجرفير    ررالازوات 

  زا.وجع رم رجهزر يز ي ررم رر  حدهمي جهيدر يلنمسروالمي رمعي رسوررتر  ب س مير

ر
 تم بحمد الله


