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الـمـقـدمـة
«احلمد هلل الذي رشح صدور أهل اإلسالم للهدى ،ونكث يف

قلوب أهل الطغيان فال تعي احلكمة أبدً ا ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده

ال رشيك له إهلًا أحدً ا ،فر ًدا صمدً ا.

وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله ما أعظمه عبدً ا وسيدً ا ،وأكرمه

أص ً
صدرا ومور ًدا ،وأطهره مضج ًعا ومولدً ا.
ال وحمتدً ا ،وأهبره
ً
وليوث ِ
ِ
العدى،
صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه غيوث الندى،
صال ًة وسال ًما دائمني من اليوم إيل أن ُيبعث الناس غدً ا» (. )1
ثم أما بعد:

احلديث عن السرية النبوية العطرة يش عظيم؛ ألن صاحبها هو

رسول كريم عظيم ﷺ :

* (زكاه اهلل يف عقله فقال سبحانه :ﱫ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﱪ

[النجم.]٢ :

* وزكاه اهلل يف صدقه فقال سبحانه :ﱫ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﱪ

[النجم.]٣ :

* وزكاه اهلل يف برصه فقال سبحانه :ﱫ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﱪ

[النجم.]١٧ :

( )1احلمد من كالم احلافظ ابن حجر العسقالين  -فتح الباري رشح صحيح البخاري.
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* وزكاه اهلل يف فؤاده فقال سبحانه :ﱫ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱪ

[النجم.]١١ :

* وزك��اه يف ص��دره فقال سبحانه :ﱫ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﱪ

[الرشح.]١ :

* وزك��اه اهلل يف ذك��ره فقال سبحانه :ﱫ ﯓ ﯔ ﯕ ﱪ

[الرشح.]٤ :

* وزكاه اهلل يف طهره فقال سبحانه :ﱫ ﮪ ﮫ ﮬ ﱪ

[الرشح.]٢ :

* وزكاه اهلل يف حلمه فقال سبحانه :ﱫ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﱪ [التوبة.]١٢٨ :

* وزك��اه اهلل يف علمه فقال سبحانه :ﱫ ﭦ ﭧ ﭨ ﱪ

[النجم.]٥ :

* وزكاه اهلل يف خلقه فقال سبحانه :ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ

[القلم.]٤ :

* وزكاه اهلل يف كل يشء فقال سبحانه :ﱫ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﱪ [األحزاب.]٢١ :
وأقسم اهلل بحياته فقال :ﱫ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱪ

[احلجر.]٧٢ :

ثم أخرب عن منزلته يف املآل األعىل عند رب العاملني وعند

املالئكة املقربني فقال سبحانه :ﱫ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﱪ

[األحزاب.]٥٦ :
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ثم أمر أهل األرض من املؤمنني بالصالة والسالم عليه ليجتمع له

الثناء من أهل السامء وأهل األرض فقال سبحانه :ﱫ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱪ[األحزاب. )1( ) ]٥٦ :

وها نحن نبحر معكم يف هذا الكتاب اخلاص بسرية رسولنا الكريم

ﷺ ،وحياته ،وأخالقه.

وقد قطفنا أزهار الكتاب من كتب ،وموسوعات ،ومواقع ،حتدثت

عن السرية العطرة ،فاللهم ال حترم اجلميع األجر ،والفائدة ،إنك سميع
جميب.

( )1مابني القوسني من كتاب :املشتاقون إىل رسول اهلل ﷺ  -تأليف /زيد الشمري.
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بني يدي الكتاب
()1
من نبع هديك ُت�ستقى الأنوا ُر
األن����وار
م��ن ن��ب��ع ه��دي��ك تُستقى
ُ
وإىل ض��ي��ائ��ك ت��ن��ت��م��ي األق��م�ار
رب ال��ع��ب��اد ح��ب��اك أع��ظ��م نعمة
ُّ
دي����نً����ا ي���ع���ز ب���ع���زه األخ���ي���ار
ُح ِف َّظت ب��ك األخ�ل�اق بعد ضياعها
وت��س��ام��ق��ت يف روض��ه��ا األش��ج��ار
ٍ
س��ي��د
وب��ع��ث��ت ل��ل��ث��ق��ل�ين ب��ع��ث��ة
ص���دق���ت ب���ه وب��دي��ن��ه األخ���ب���ار
أص��غ��ت إل��ي��ك اجل���ن وان��ب��ه��رت بام 
وع����م ق��ل��وهب��ا اس��ت��ب��ش��ار
ت��ت��ل��و،
َّ
ي��ا خ�ير  م��ن وط��ئ ال��ث��رى وترشفت
ب��م��س�يره ال��ك��ث��ب��ان واألح���ج���ار
ي���ا م���ن ت��ت��وق إىل حم��اس��ن وج��ه��ه
ش��م��س وي���ف���رح أن ي����راه هن��ار
ب���أيب وأم����ي أن����ت ،ح�ي�ن ت�شرف��ت
ب���ك ه��ج��رة وت��ش�رف األن��ص��ار
أن��ش��أت م��درس��ة ال��ن��ب��وة فاستقى

م���ن ع��ل��م��ه��ا وي��ق��ي��ن��ه��ا األب����رار

( )1شعر :عبد الرمحن صالح العشاموي.
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ه��ي ل��ل��ع��ل��وم ق��دي��م��ه��ا وحديثها

ومل��ن��ه��ج ال���دي���ن احل��ن��ي��ف م��ن��ار

هلل درك م�����رش�����دً ا وم���ع���ل�ًمً

رشف�����ت ب����ه وب��ع��ل��م��ه اآلث�����ار

رب���ي���ت ف��ي��ه��ا م���ن رج���ال���ك ثلة

ب��احل��ق ط��اف��وا يف ال��ب�لاد وداروا

ق���وم إذا دع���ت امل��ط��ام��ع أغ��ل��ق��وا

فمها وإن دع���ت امل��ك��ارم ط���اروا

إن واج���ه���وا ظ��ل�ًم�اً  رم����وه بعدهلم

وإذا رأوا ل��ي��ل ال��ض�لال أن���اروا

ق���د ك��ن��ت ق���رآنً���ا ي��س�ير أم��ام��ه��م

وب���ك اق��ت��دوا ف��أض��اءت األف��ك��ار

عمروا القلوب كام  عمرت ،فام  مضوا

إال وأف����ئ����دة ال���ع���ب���اد ع�م�ار

ل��و أط��ل��ق ال��ك��ون الفسيح لسانه

ل�س�رت إل��ي��ك ب��م��دح��ه األش��ع��ار

ل��و ق��ي��ل :م��ن خ�ير ال��ع��ب��اد ل���رددت

أص���وات م��ن سمعوا :ه��و املختار

مل ال ت��ك��ون؟ وأن���ت أف��ض��ل مرسل

وأع��ز م��ن رس��م��وا الطريق وس��اروا
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م��ا أن���ت إال ال��ش��م��س ي��م�لأ ن��وره��ا

آف����اق����ن����ا ،م���ه�م�ا أث��ي��ر غ��ب��ار

م��ا أن���ت إال أمح���د امل��ح��م��ود ففي

ك��ل األم�����ور ،ب����ذاك ي��ش��ه��د غ��ار

وال��ك��ع��ب��ة ال���غ���راء ت��ش��ه��د مثلام

ش��ه��د امل���ق���ام ورك��ن��ه��ا وال����دار

ي��ا خ�ير م��ن ص�لى وص���ام وخ�ي�ر من

ستشار
ق��اد احلجيج وخ�ير  م��ن ُي
ُ
س��ق��ط��ت م��ك��ان��ة ش��ات��م ،وج����زاؤه

إن مل ي��ث��ب مم���ا ج���ن���اه ال��ن��ار

ل��ك��أن��ن��ي ب��خ��ط��اه ت��أك��ل بعضها

وه��ن��ا ،وق���د ث��ق��ل��ت هب��ا األوزار

م���ا ن����ال م��ن��ك م��ن��اف��ق أو ك��اف��ر

ب���ل م��ن��ه ن���ال���ت ذل����ة وص��غ��ار

حلقت يف األف���ق ال��ب��ع��ي��د ،ف�لا  يد

وص��ل��ت إل��ي��ك وال ف��ه��م م��ه��ذار

وسكنت يف ال��ف��ردوس سكنى من به

وب���دي���ن���ه ي��ت��ك��ف��ل ال��ق��ه��ار

أع���ل��اك رب�����ك مه����ة وم��ك��ان��ة

ف��ل��ك ال��س��م��و ول��ل��ح��س��ود ب���وار
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إن�����ا ل��ي��ؤمل��ن��ا ت����ط����اول ك��اف��ر

م�ل�أت م���ش���ارب ن��ف��س��ه األق����ذار

وي����زي����دن����ا أ ًمل������ا خت������اذل أم���ة

ي��ش��ك��و ان���دح���ار غ��ث��ائ��ه��ا امل��ل��ي��ار

وق��ف��ت ع�لى  ب��اب اخل��ض��وع ،أمامها

وه���ن ال��ق��ل��وب وخلفها الكفار
ُ

ي���ا ل��ي��ت��ه��ا ص��ان��ت حم����ارم داره���ا

م���ن ق��ب��ل أن ي��ت��ح��رك اإلع��ص��ار

ي��ا خ�ير  م��ن وطيئ ال��ث��رى ،يف عرصنا

ج��ي��ش ال��رذي��ل��ة واهل�����وى ج���رار

يف ع�صرن��ا اح��ت��دم املحيط ومل يزل

م��ت��خ��ب�� ًط��ا يف م���وج���ة ال��ب��ح��ار

مجحت عقول الناس ،طاش هبا اهلوى

وم���ن اهل����وى ت��ت�سرب األخ��ط��ار

أن���ت ال��ب��ش�ير  هل���م ،وأن���ت نذيرهم

ن��ع��م ال��ب��ش��ارة م��ن��ك واإلن�����ذار

ل��ك��ن��ه��م هب���وى ال��ن��ف��وس ت�شرب��وا

ف��أص��اهب��م غبش ال��ظ��ن��ون وح���اروا

صبغوا احل��ض��ارة بالرذيلة ،فالتقى

ب��ال��ذئ��ب ف��ي��ه��ا ال��ث��ع��ل��ب امل��ك��ار
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م��ا ب��اهل��م س��ك��ت��وا ع�لى  سفهائهم

ح��ت��ى مت�����ادى ال��ش�ر  واألرشار

ع��ج�� ًب��ا هل���ذا احل��ق��د جي���ري مثلام

جي��ري (ص��دي��د) يف القلوب «وق��ار»

ي��ا ع�صر  إحل���اد ال��ع��ق��ول ،لقد جرى

ب���ك يف ط��ري��ق امل��وب��ق��ات ق��ط��ار

ق��رب��ت خ��ط��اك م��ن ال��ن��ه��اي��ة ،فانتبه

ف���ل���رب�م�ا ت��ت��ح��ط��م األس������وار

إين أق�����ول ،ول���ل���دم���وع ح��ك��اي��ة

ع���ن م��ث��ل��ه��ا ت��ت��ح��دث األم��ط��ار

إن�����ا ل��ن��ع��ل��م أن ق�����در ن��ب��ي��ن��ا

أس���م���ى ،وأن ال��ش��ان��ئ�ين  ص��غ��ار

ل���ك���ن���ه أمل امل����ح����ب ي���زي���ده

رش ًف�����ا ،وف��ي��ه مل���ن حي���ب ف��خ��ار

يشقي غ��ف��اة ال��ق��وم م���وت قلوهبم

وي����ذوق ط��ع��م ال���راح���ة األغ��ي��ار
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الوقفة الأوىل
يف ذكر الن�سب ال�شريف
وطهارة �أ�صله ﷺ
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الوقفة الأوىل
()1
يف ذكر الن�سب ال�شريف وطهارة �أ�صله ﷺ
ن�سبه ﷺ:

هو أبو القاسم ،حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد

مناف بن قيص ،بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن

مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مرض بن نزار بن
معد ،بن عدنان.

هذا هو املتفق عليه يف نسبه ﷺ.

أيضا عىل أن عدنان من ولد إسامعيل عليه السالم.
واتفقوا ً

�أ�سما�ؤه ﷺ:

عن جبري بن مطعم أن رسول اهلل ﷺ قال« :إن يل أسامء :أنا حممد ،وأنا

أمحد ،وأنا املاحي الذي يمحو اهلل يب الكفر ،وأنا احلارش الذي حيرش الناس

العاقب الذي ليس بعده أحد»(.)2
عىل قدمي ،وأنا
ُ

وعن أيب موسى األشعري قال :كان رسول اهلل ﷺ يسمي لنا نفسه أسامء

فقال« :أنا حممد ،وأمحد ،واملقفي ،واحلارش ،ونبي التوبة ،ونبي الرمحة»(.)3

جملسا يف صحبة احلبيب ﷺ -د /عادل بن عيل الشدي -الربنامج
( )1من كتابً »40« :
العاملي للتعريف بنبي الرمحة ﷺ -سلسلة رمحة للعاملني (.)5
( )2متفق عليه.

( )3رواه مسلم.
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طهارة �أ�صله ﷺ:

وهذا مما ال حيتاج عىل دليل ،فإنه ﷺ املصطفى من بني هاشم وساللة

قريش ،فهو أرشف العرب نس ًبا ،وهو من مكة التي من أحب البالد إىل اهلل

تعاىل :ﱫ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﱪ [األنعام.]١٢٤ :

وقد اعرتف أبو سفيان  -وذلك قبل إسالمه  -بعلو نسب النبي ﷺ

ورشفه وذلك حينام سأله هرقل فقال أبو سفيان :هو فينا ذو نسب.
()1

فقال هرقل :وكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها.

وقال ﷺ« :إن اهلل عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسامعيل،

واصطفى من بني إسامعيل كنانة ،واصطفى من بني كنانة ً
قريشا ،واصطفى
من قريش بني هاشم ،واصطفاين من بني هاشم»(.)2

ومن طهارة نسبه ﷺ أن اهلل تعاىل قد صان والديه من زلة الزنا ،فولد
من نكاح صحيح ومل يولد من ِسفاح( ،)3كام قال ﷺ« :خرجت من نِكاح،
ومل أخرج من ِسفاحٍ  ،من لدن آدم إىل أن ولدين أيب وأمي ،مل يصبني من سفاح
اجلاهلية يشء»(.)4

وقال ﷺ« :خرجت من لدن آدم من نكاح غري سفاح»(.)5

( )1متفق عليه.

( )2رواه مسلم.

( )3السفاح :الزنا.

( )4رواه الطرباين يف األوسط وحسنه األلباين.
( )5رواه ابن سعد وحسنه األلباين.
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وروى ابن سعد وابن عساكر عن الكلبي  -رمحه اهلل  -قال :كتبت

سفاحا ،وال شيئًا من أمر اجلاهلية.
للنبي ﷺ مخسامئة أم ،فام وجدت فيهن
ً

قوله« :مخسامئة أم» ،يريد اجلدات وجدات اجلدات من قبل أبيه وأمه.
قال الناظم:

م���ن ع��ه��د أدم مل ي���زل حت��م��ي له

يف نسلها األص��ل�اب واألرح����ام

ح��ت��ى ت��ن��ق��ل يف ن���ك���اح ط��اه��ر

م���ا ض���م جم��ت��م��ع�ين ف��ي��ه ح���رام

ف��ب��دا ك��ب��در ال��ت��م ل��ي��ل��ة وض��ع��ه

م���ا ش����ان م��ط��ل��ع��ه امل���ن�ي�ر ق��ت��ام

ش����ك����را مل���ه���دي���ه إل���ي���ن���ا ن��ع��م��ة
ً

ل��ي��س��ت حت��ي��ط بكنهها األوه����ام
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الوقفة الثانية
الأخالق الكرمية للنبي
الكرمي ﷺ
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الوقفة الثانية
()1
الأخالق الكرمية للنبي الكرمي ﷺ
�أو ًال :رفـقـه ﷺ:

الزم الرفق حممدً ا ﷺ يف خمتلف أحواله :يف الغضب والرضا ،يف

السعادة واحلزن ،وحتى يف وقت اآلالم واملضار.

فيوم تشتد به اخلطوب ويدميه قومه يدعو هلم«  :اللهم أهد قومي فإهنم

ال يعلمون»(. )2

ويوم يطلب منه بعضهم أن يدعو عىل من آذاه ،فإذا به يقول « :إين مل

أبعث لعانًا»( ،.)3فغلبت رمحته غضبه ،وغلب رفقه شدته.

لقد أدرك حممد ﷺ أن اللفظ القايس يورد الفعل القايس ،وصاحب

القلب القايس إنام هو سبب نفور الناس وحتاشيهم القرب منه والتفاعل معه.
واملتأمل يف القرآن ،جيد أنه قد عظم مقام الرفق وأمر به ،بل قد نبه

حممدً ا ﷺ إليه كام  قال تعاىل :ﱫ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ [ آل عمران.]١٥٩ :

خيارا مبدئ ًيا يف هنج الدعوة إىل
كام  حث القرآن عىل اعتامد الرفق
ً

( )1من املوسوعة امليرسة يف سرية نبي الرمحة ﷺ -إرشاف أ.د /عادل بن عيل الشدي -ود/
أمحد بن عثامن املزيد -حترير /خالد السيد روشه -ود /حممد الدويش .رابطة العامل
اإلسالمي -املركز العاملي للتعريف بالرسول ﷺ ونرصته -ط األوىل 1431هـ.
( )2رواه البيهقي يف شعب اإليامن.
( )3أخرجه مسلم (.)2599
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وأساسا مهماً يقوم عليه العمل الرسايل للفكر والعقيدة
اإلسالم ،وعده ركنًا
ً

اإلسالمية ،كام وجه اهلل تعاىل حممدً ا ﷺ بقوله :ﱫ ﯱ ﯲ ﯳ ﱪ

[احلجر.]٨٨ :

أي :ألن هلم جان ًبا وأرفق هبم ،والعرب تقول :فالن خافض اجلناح

وقورا حليماً  ،وهي دعوة إىل لطف الرعاية ،وحسن املعاملة ،ورقة
إذا كان
ً

اجلانب يف صورة حمسوسة عىل طريقة القرآن يف التعبري.

وأمر اهلل تعاىل به كذلك يف التعامل مع املخالفني ،فقال تعاىل :ﱫ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱪ [املزمل.]١٠ :

تعرض لك
واهلجر اجلميل :أن ال تتعرض خلصمك بيشء ،وإن َّ
جتاهلت؛ فقد أمره بالصرب عىل ما يسمعه من األقوال البذيئة من خصومه،
صربا ال عتاب فيه عىل أحد ،وال تكرب ،أو دفاع عن الذات ،بل تركهم إىل اهلل
ً
مع اهلجر اجلميل الذي ال يرتك يف نفوسهم أذى حيول بينهم وبينه مستقبالً،
هجرا مجي ً
ال مل يقطع خيوط املودة،
فال يقبلوا عليه وال يسمعوا هديه ،بل كان ً

ومل هيدم جسور التواصل.

ويذكر اهلل تعاىل ما بني الرفق والتعامل احلسن ،وبني الفظاظة واإلساءة،

قال تعاىل  :ﱫ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﱪ [فصلت.]٣٤ :

    فاملعنى ها هنا :أن اصرب عىل األذى ،وأكظم الغيظ الذي تبتىل به،

واحلم عمن أساء إليك ،وتعامل مع مصدر آالمك تعامل العطوف الكريم

برفق ولطف يمس قلوهبم القاسية ،فيحوهلا من قسوهتا وجفوهتا عليك
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إىل حمبة لك ،وإن اعتامد منهجية الرفق مع األعداء إىل احلد الذي جيعل

الفرد الواحد أمام أعداء دعوته ﱫ ﮙ ﮚ ﮛ ﱪ [فصلت ،]٣٤ :فإنه
بذلك يستقطب جمامع قلوهبم إليه حتى تصري آذانًا صاغية هلديه وإرشاده،
فيستنفذها مما هي فيه.

كام بينت اآليات أن الرفق هو دأب األنبياء ،فإن اهلل تعاىل ملا أرسل نبيه

موسى وأخاه  -عليهم السالم  -إىل فرعون الطاغية قال هلام:ﱫ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﱪ [ طه].

وتصل اآليات إىل غاية الرفق وعظم اللني والسهولة يف حال إبراهيم

 عليه السالم  ، -حني دعا أباه إىل اإلسالم فرصخ به وقال كام حكاه اهللتعاىل :ﱫ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ﯔ ﱪ [مريم .]٤٦ :فرد إبراهيم بكل رفق ولني قائالً :ﱫ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﱪ [مريم .]٤٧ :فكان األنبياء  -عليهم

السالم  -يصلون بالرفق واللني إىل ما ال يصل إليه غريهم كام بينت اآليات.

ر�ؤية حممد ﷺ خللق الرفق:

لقد نظر حممد ﷺ إىل الرفق عىل أنه خلق أساس يف تكوين شخصية

املسلم ،فعلم أمته أن اهلل حيب صاحب الرفق ،وحيب السلوك الرفيق كله،
فيقول« :إن اهلل حيب الرفق يف األمر كله»(.)1

وعلمهم أن الرفق يزين األمور فقال :إن الرفق ال يكون يف يشء إال

( )1أخرجه البخاري ( ،)6024ومسلم (.)2165
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زانه ،وال ينزع من يشء إال شانه»(.)1

كثريا ما يدعو ألصحاب الرفق فيقول« :اللهم من رفق بأمتي
وكان ً

فأرفق به»( .)2وجعل الرفق نو ًعا من النعم الغالية التي إذا دخلت عىل أهل

خريا ،فقال« :إذا أراد اهلل عز وجل بأهل بيت
بيت فليعلموا أن اهلل قد أردا هبم ً
خريا أدخل عليهم الرفق»(.)3
ً

ونتائج استعامل الرفق أفضل بكثري مما سواه ،فيخاطب حممد ﷺ زوجه

عائشة  -ريض اهلل عنها  -قائالً« :يا عائشة! إن اهلل رفيق حيب الرفق ،ويعطي

عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف»(.)4

عىل اجلانب اآلخر ،فإن املرء الذي حرم الرفق فإنه قد فقد شيئًاعزيزًا

وقيمة غالية ،فيقول« :من حيرم الرفق حيرم اخلري كله»(.)5

بل حرص حممد ﷺ عىل أن يعلم رسله والدعاة الذين كان يرسلهم

إىل البالد ليوصلوا رسالته هذا اخللق النبيل ،ويؤكد عىل التزامه ،فهو يويص
معاذ بن جبل وأبا موسى األشعري ملا أرسلهام إىل اليمن قائالً« :يسرَّ ا وال
تعرسا ،وبرشا وال تنفرا»(..)6
ويؤكد حممد ﷺ عىل أن هذا اخللق جدير بأن يباعد صاحبه عن النار

( )1أخرجه مسلم (.)2594

( )2أخرجه أمحد (.)23816
( )3أخرجه أمحد (.)23906
( )4أخرجه مسلم (.)2593

( )5أخرجه مسلم ( .)2529

( )6أخرجه البخاري ( ،)3038ومسلم ( .)1733
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لينَّ س ُهل»(.)1
فيقول« :أال أخربكم بمن حيرم عىل النار حيرم كل قريب هني
َ

عندما يعم الرفق احلياة:
أكد حممد ﷺ عىل الرفق والسهولة يف مجيع التعامالت مهام عظمت،

ومهام كان املتعامل معه ،حتكي زوجته عائشة  -ريض اهلل عنها -موق ًفا مع
بعض خصومه فتقول :دخل رهط من اليهود عىل النبي حممد ﷺ فقالوا:

السام عليكم (يعني املوت عليكم).

قالت عائشة :ففهمتها ،فقلت ،وعليكم السام واللعنة ،فقال رسول

اهلل ﷺ« :مه ً
ال يا عائشة ،إن اهلل حيب الرفق يف األمر كله»(.)2

وملا دخل أعرايب املسجد وبال فيه ،قام الصحابة إليه ليمنعوه ،فمنعهم

حممد ﷺ وقال« :ال تعجلوا عليه» ،حتى إذا أهنى بوله وقام ليذهب ،دعاه
وقال« :إن املساجد مل تبن هلذا ،وإنام بنيت للصالة والذكر والتسبيح».

ثم ذكر حممد ﷺ يف ذلك مثاالً بدي ًعا ألصحابه فقال« :إن مثيل ومثل

هذا األعرايب ،كمثل رجل رشدت عليه ناقته فقام الناس يشتدون خلفها
إيل ناقتي .حتى إذا تفرقوا عنه عمد
وهي تشتد هاربة ،والرجل يصيح :خلوا َّ

إىل يشء من خشاش األرض ،ثم جعله يف ثوبه ورفعه إليها ،ودعاها فلم يزل
هبا حتى جاءته».

ويروي معاوية بن احلكم قال :ملا قدمت عىل رسول اهلل حممد ﷺ

أمورا من أمور اإلسالم ،فكان فيام علمت أن قال يل « :إذا عطست
علمت ً
( )1أخرجه الرتمذي (.)2488

( )2أخرجه البخاري ( ، )624ومسلم (.)2165
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فامحد اهلل ،وإذا عطس العاطس فحمد اهلل فقل :يرمحك اهلل» .قال :فبينام أنا

قائم مع رسول اهلل يف الصالة إذ عطس رجل فحمد اهلل ،فقلت :يرمحك اهلل،

راف ًعا هبا صويت ،فرماين الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك ،فقلت :ما

إيل بأعني شزر؟! قال :فسبحوا ،فلام قىض رسول اهلل الصالة
لكم تنظرون ّ
قال« :من املتكلم؟!» .قيل :هذا األعرايب ،قال :فدعاين رسول اهلل فبأيب هو

وأمي ،ما رأيت معلماً قبله وال بعده أحسن تعليماً منه ،فواهلل ما هنرين ،وال
رضبني ،وال شتمني ،قال« :إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من كالم

الناس ،إنام هو التسبيح وقراءة القرآن»(.)1

ثان ًيا :توا�ضعه ﷺ:

مل يكن حممد ﷺ مع أصحابه رج ً
ال عاد ًيا ،ومل يكن كسائر الناس ،فهو

رجل يأتيهم بالوحي من السامء ،وهو زعيم يأمر فيطاع ،وينهى فيستجاب

له.

وهو مع ذلك ينتمي إىل أرسة قرشية ذات رشف ومكانة ومنزلة عالية.

كان حمط اهتامم أصحابه ورعايتهم وإجالهلم ،إذا حتدث استمعوا له

وأنصتوا ،وإذا أمرهم تسابقوا لتنفيذ أمره.

إن الرجل العادي حني يكون يف مثل هذا املوقف ،فإن هذا قد يقوده إىل

أن يضع لنفسه هالة ،ويقوده إىل أن يتعاىل عىل الناس فهو يعلم ما ال يعلمون،
ويملك ماال يملكون ،ويقوده إىل أن يعيش حياته اخلاصة بصورة تتالءم مع

هذه املنزلة واملكانة.

( )1أخرجه مسلم (.)537
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لكن حممدً ا ﷺ كان بخالف ذلك كله ،كان متواض ًعا بعيدً ا عن األنفة

والكرب ،مل يكن يصنع حول نفسه هالة ومكانة ،بل كان يسعى إىل أن يعيش
كام يعيش غريه.

نلمس التواضع يف حياة حممد ﷺ الشخصية :يف بيته ،يف ملبسه ،يف

فراشه ،ويف طعامه.

مل يكن يبحث عن الفرش الوثرية الفارهة ،والتي كانت تعني شيئًا لدى

من يمنحون ألنفسهم هالة.

يصور لنا خادمة أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه  -شيئًا من ذلك،

فريوي أن جدته مليكة دعت رسول اهلل ﷺ لطعام صنعته ،فأكل منه ،ثم
قال« :قوموا فأصيل لكم» قال أنس بن مالك :فقمت إىل حصري لنا قد اسود

من طول ما لبس فنضحته بامء ،فقام عليه رسول اهلل ﷺ وصففت أنا واليتيم
وراءه والعجوز من ورائنا ،فصىل لنا رسول اهلل ﷺ ركعتني ثم انرصف.

كام يروي لنا عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -موق ًفا أ ّثرا يف نفسه

حتى أبكاه ،يقول وهو يصف حاله عند دخوله عىل حممد ﷺ ....« :وإنه

لعىل حصري ما بينه وبينه يشء ،وحتت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف ،وإن
عند رجليه قر ًظا مصبو ًبا وعند رأسه أهب معلقة ،فرأيت أثر احلصري يف جنبه
فبكيت».

وهو حني يزور أحدً ا من أصحابه ال يستنكف عام يقدم له ،مهام كان

شأنه ،وقد عرف ذلك أصحابه فلم يكونوا بحاجة ألن يتكلفوا له ،فعن عبد
اهلل بن عمرو  -ريض اهلل عنهام  -قال :إن النبي ﷺ ُذكِ َر َل ُه َص ْو ِمي ،فدخل
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عيل فألقيت وسادة من أدم حشوها ليف ،فجلس عىل األرض وصارت
َّ
الوسادة بيني وبينه ،فقال يل :أما يكفيك من كل شهر ثالثة أيام؟ قلت :يا

«مخسا» .قلت :يا رسول اهلل قال« :سب ًعا» .قلت :يا رسول
رسول اهلل ،قالً :
اهلل .قال :تس ًعا .قلت :يا رسول اهلل .قال« :إحدى عرشة» .قلت يا رسول

اهلل .قال« :ال صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم»(.)1
ذلك.

وإذا كانت هذه حاله يف فراشه وأثاثه ،فحاله يف لبسه ليست بعيدة عن

ماذا كان يلب�س حممد ﷺ؟

وغزارا غلي ًظا .فقالت:
عن أيب بردة قال :أخرجت إلينا عائشة كساء
ً

«قبض روح النبي ﷺ يف هذين»(.)2

وحني يكون هذا شأنه ﷺ يف فراشه ولباسه ،فهو كذلك يف ركوبه؛

إذ كانت املراكب هلا شأهنا عند العرب ،وكان األكابر ال يركبون كام يركب

سائر الناس.

أما حممد ﷺ فلم يكن كذلك ،كان يركب كام  يركب عامة الناس

وبسطاؤهم ،فعن أسامة بن زيد  -ريض اهلل عنهام  -أن رسول اهلل ﷺ ركب
ٍ
إكاف عليه قطيفة فدكية ،وأردف أسامة وراءه(.)3
عىل محار عىل
وطعامه ورشابه كذلك ،كان فيه بعيدً ا عن مظاهر الكرب والتعايل،

( )1أخرجه البخاري ( ،)1980ومسلم (.)1159
( )2أخرجه البخاري ( ،)5818ومسلم (.)2080
( )3أخرجه البخاري ( ،)5964ومسلم (.)1798
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حيدث ﷺ هو عن نفسه فيقول« :آكل كام يأكل العبد وأجلس كام جيلس
العبد فإنام أنا عبد»(.)1

وتروي لنا كتب السرية موق ًفا يتجىل فيه تواضع حممد ﷺ لدرجة أن

من حوله مل يعرفوه ،فعن عائشة  -ريض اهلل عنها  -زوج النبي ﷺ قالت:
يف قصة اهلجرة فتلقوا رسول اهلل ﷺ بظهر احلرة فعدل هبم ذات اليمني حتى
ٍ
عوف ،وذلك يوم االثنني من شهر ربيع األول ،فقام
نزل هبم يف بني عمرو بن

أبو بكر للناس وجلس رسول اهلل ﷺ صامتًا فطفق من جاء من األنصار ممن
مل ير رسول اهلل ﷺ حييي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول اهلل ﷺ فأقبل
أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه ،فعرف الناس رسول اهلل ﷺ عند ذلك(.)2

مع النا�س ﷺ:

قارصا عىل حياته الشخصية ،بل كان جل ًيا
تواضع حممد ﷺ مل يكن
ً

واضحا يف تعامله مع اآلخرين ،كان خيالطهم ويعيش معهم الرساء والرضاء،
ً
كان يواسيهم يف القليل والكثري ،وكان يتبسط معهم.

حيدثنا عن ذلك أحد أصحابه املقربني منه ،وأحد من تولوا اخلالفة

بعده ،فعن عثامن  -ريض اهلل عنه  -قال :إنا واهلل قد صحبنا رسول اهلل ﷺ

يف السفر واحلرض ،وكان يعود مرضانا ،ويتبع جنائزنا ،ويغزو معنا ،ويواسينا

ناسا يعلمونني به ،عسى أن ال يكون أحدهم رآه قط(.)3
بالقليل والكثري ،وإن ً
( )1رواه أبو يعىل وصححه األلباين.
( )2أخرجه البخاري (.)39069
( )3أخرجه أمحد (.)506
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إن عثامن  -ريض اهلل عنه  -ينكر عىل أولئك الذين يرسمون صورة

من خياهلم عن حممد ﷺ وهم مل يروه ،وحيدثنا عن واقع عايشه معه يف السفر

واإلقامة ،يف حلو احلياة ومرها.

ويتجىل تواضع حممد ﷺ يف تعامله مع الناس يف اعتنائه بالضعفاء،

كثريا ،والضعفاء ال يؤبه هبم ،وال يلقى هلم بال ،بينام كان
فالضعفاء هيمشون ً
خاصا ،فعن أيب الدرداء  -ريض اهلل عنه
حممد ﷺ يوجه هلم عناي ًة
واهتامما ً
ً

 عن النبي ﷺ قال « :ابغوين يف ضعفائكم ،فإنام ترزقون  -أو تنرصون -بضعفائكم»(.)1

وهذا التواضع من حممد ﷺ مع هذه الفئة من الضعفاء مل يكن جمرد

تبسط يف التعامل معهم ،بل كان يعني بقضاء حاجاهتم ومشكالهتم ،فعن

عبد اهلل بن أيب أوىف  -ريض اهلل عنه  -قال :كان رسول اهلل ﷺ ُيكثر الذكر،
و ُيقل اللغو ،و ُيطيل الصالة ،ويقرص اخلطبة ،وال يأبى أن يميش مع األرملة،

أو املسكني فيقيض حاجته(.)2

ومن تواضع حممد ﷺ يف تعامله مع الناس تبسطه يف التعامل مع الصبية

وصغار السن ،فعن أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه  : -أنه مر عىل صبيان

فسلم عليهم ،وقال :كان النبي ﷺ يفعله(.)3
( )1أخرجه أبو داود ( ،)2594والرتمذي (.)1702
( )2أخرجه النسائي (.)1414

( )3أخرجه البخاري ( ،)6247ومسلم (.)2168
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مع �أهل بيته ﷺ:

كام يتجىل تواضع حممد ﷺ يف تعامله مع أهل بيته ،فهو يعيش يف بيته

ومع أهله معيشة املتواضعني ،وتصور لنا زوجه عائشة  -ريض اهلل عنها
 حياته يف بيته فقالت« :كان يف مهنة أهله ،فإذا حرضت الصالة قام عىلالصالة»(.)1

ويف رواية أخرى تفصل تفصي ً
برشا من
ال جييل هذا الواقع ،قالت« :كان ً

البرش ،يفيل ثوبه ،وحيلب شاته ،وخيدم نفسه»(.)2

يف مهنته وعمله ﷺ:

من تواضع حممد ﷺ ما يتصل بمهنته وعمله ،فقد كان ال يستنكف أن

يعمل يف مهنة من املهن التي يعمل هبا قومه ،فعن جابر بن عبد اهلل  -ريض اهلل
عنه  -قال :كنا مع النبي ﷺ بمر الظهران ،ونحن نجني الكباث ،فقال النبي

ﷺ« :عليكم باألسود منه» .قال :فقلنا يا ر سول اهلل« :كأنك رعيت الغنم»
قال«  :نعم ،وهل من نبي إال وقد رعاها أو نحو هذا من القول»(.)3

نهيه عن الإطراء ﷺ:

قد يكون التواضع لدى بعض الناس جمرد أمر اعتاده نتيجة حياة

اتسمت باليرس ،وعدم وجود ما يدفع عىل علو النفس.
( )1أخرجه البخاري (.)676
( )2أخرجه أمحد (.)25662

( )3أخرجه البخاري ( ،)3406ومسلم (.)2050

37

38

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

سواه.

أمرا مقصو ًدا يسعى إليه ،ويستنكف عام 
أما حممد ﷺ ،فكان تواضعه ً
وقد شدد ﷺ عىل التحذير من أمراض القلوب ،وخاصة من تسلل

صفة الكرب املذمومة عىل القلب ،فهو القائل« :ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه
مثقال ذرة من كرب»(.)1

كام  هنى أصحابه كذلك عن تبجيله كامللوك والقيام له فقال « :من

قياما فليتبوأ مقعده من النار»(.)2
أحب أن يمثل له الرجال ً

ويقول أنس  -ريض اهلل عنه « : -مل يكن شخص أحب إلينا من رسول

اهلل ﷺ ،كانوا إذا رأوه مل يقوموا ،ملا يعلمون ،من كراهته لذلك»(.)3

وكان ﷺ ينهى الناس عن إطرائه واملديح له ،وينهى أن يقع أتباعه

فيام وقع فيه بعض غالة النصارى من مبالغة تتجاوز القدر املرشوع ،فعن

عمر  -ريض اهلل عنه  -قال :سمعت النبي ﷺ يقول« :ال تطروين كام أطرت
النصارى ابن مريم ،فإنام أنا عبد ،فقولوا عبد اهلل ورسوله»(.)4

وينكر حممد ﷺ عىل أصحابه أن يفضلوه عىل غريه دون علم أو برهان،

وال يمنعه من اإلنصاف والعدل كون من وقع عليه اخلطأ من غري أتباعه،

وكون من أخطأ من أنصاره وأتباعه ،فيتجرد من ذاته ،ويتجرد من التعايل

والبغي ،فينهى صاحبه عام  فعل ،فعن أيب سعيد اخلدري  -ريض اهلل عنه
( )1رواه مسلم وأمحد وغريمها.

( )2أخرجه أبو داود ( ،)5229والرتمذي (.)2755
ِ
يب ،وأمحد ،وصححه األلباين.
يح َغ ِر ٌ
( )3رواه الرتمذي وقالَ :ح َس ٌن َصح ٌ
( )4أخرجه البخاري (.)3445
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 -قال :بينام رسول اهلل ﷺ جالس جاء هيودي فقال« :يا أبا القاسم ضرَ ب

وجهي رجل من أصحابك» فقال« :من؟» .قال« :رجل من األنصار» .قال:
«ادعوه» .فقال« :أرضبته؟» .قال :سمعته بالسوق حيلف :والذي اصطفى

موسى عىل البرش .قلت :أي خبيث عىل حممد ﷺ ،فأخذتني غضبة رضبت
وجهه .فقال النبي ﷺ« :ال ختريوا بني األنبياء»(.)1

وحني دعاه أحد أصحابه بوصف فيه تفضيل له عىل غريه ،أنكر عليه

ذلك ،فعن أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه  -قال :جاء رجل إىل رسول اهلل ﷺ،
فقال« :يا خري الربية» .فقال رسول اهلل ﷺ« :ذاك إبراهيم عليه السالم»(.)2

امل�ؤرخون ي�شهدون بتوا�ضع حممد ﷺ :

شهد العديد من املؤرخني الذين درسوا سرية حممد ﷺ بتواضعه؛ إذ
يقول املسترشق االسكتلندي «وليام مونتجومري وات»« :إن حممدً ا اكتسب
احرتام الناس وثقتهم عن طريق أعامله التي بنيت عىل أساس ديني ،وكذلك
خصال متتع هبا كالشجاعة واحلزم والنزاهة ..إىل جانب أنه كان يتمتع
بأخالقيات تأخذ جمامع القلوب ،منحته حمبتهم وأمنت إخالصهم».
وقال املؤرخ الربيطاين (إدوارد جيبون) ،يف كتابه الشهري (اهنيار
وسقوط اإلمرباطورية الرومانية)« :إن الوعي األخالقي الطيب ملحمد نبذ
خيالء السيادة ،فقد تعامل مع املهامت املنزلية اليسرية التي تكون داخل
األرسة ،فقد كان يوقد النار ،ويكنس األرض ،وحيلب الشاة ،ويرتق بيده

حذاءه وجلبابه».

( )1أخرجه البخاري (.)2412
( )2أخرجه مسلم (.)23699
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من هم �أ�صحابه ﷺ؟
الصحابة هم :أصحاب النبي حممد ﷺ الذين صاحبوه وجالسوه

وسمعوا منه وأخذوا عنه هدي اإلسالم وسنته ،فنرصوه وعزروه وجاهدوا

معه بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهلل  -عز وجل . -

الصحايب :هو من اجتمع بالنبي ﷺ مؤمنًا و مات عىل اإلسالم وإن مل

تطل صحبته له ،و إن مل يرو عنه شيئًا(.)1

متى يعرف كونه �صحاب ًيا؟
الصحايب يعرف كونه صحاب ًيا بالتواتر ،أو االستفاضة ،أو الشهرة ،أو

بإخبار بعض الصحابة ،أو بعض ثقات التابعني ،أو بإخباره عن نفسه بأنه
صحايب وكانت دعواه ممكنة.

كم عدد �صحابة النبي ﷺ؟
ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة؛ لكن هناك أقوال ألهل العلم

يستفاد منها أهنم يزيدون عىل مائة ألف صحايب ،وأشهر هذه األقوال قول

أليب زرعة الرازى« :تويف رسول اهلل ﷺ ومن رآه و سمع منه زيادة عىل مائة

ألف إنسان من رجل وامرأة كلهم قد روى عنه سام ًعا أو رؤية»(.)2

ي�شارك �أ�صحابه الأعمال واملهمات ﷺ:

مل يكن من دأب حممد ﷺ وهو يعايش الواقع مع صحابته أن يكتفي

ق��ادرا عىل ذلك ،لكن كان يعايشهم
بإصدار أوام��ره إليهم ،وقد كان
ً
( )1املصدر /فتح املغيث  -للسخاوى  -رمحه اهلل  ، -والباعث احلثيث  -البن كثري  -رمحه اهلل .-
(( )2املصدر /اإلصابة يف متييز الصحابة)
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ويشاركهم بكل أرحيية وتبسط ،فحني قدم املدينة كان من أول أعامله أن قام
ببناء مسجده بالتعاون مع أصحابه ،فشاركهم يف بناء املسجد ،فعن أنس بن
مالك  -ريض اهلل عنه  -قال :قدم النبي ﷺ املدينة ،فنزل أعىل املدينة يف حي

يقال هلم بنو عمرو بن عوف ،فأقام النبي ﷺ فيهم أربع عرشة ليلة ،وجعلوا
ينقلون الصخر وهم يرجتزون والنبي ﷺ معهم وهو يقول« :اللهم ال عيش

إال عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة»(.)1

ويف غزوة اخلندق حني غزته قريش ،ومن حتالف معها من قبائل

العرب ،محل الرتاب يف أثناء حفر اخلندق ،وقام بنقله مع صحابته بال كلل
قادرا عىل أن ينأى بنفسه عن ذلك العمل ،ويكفيه أصحابه
أو تأفف ،وكان ً

املهمة.

ولذا تركت مشاركته أثرها عليهم فكانوا ينشدون:
ل���ئ���ن ق���ع���دن���ا وال���ن���ب���ي ي��ع��م��ل

ل�����ذاك م��ن��ا ال��ع��م��ل امل��ض��ل��ل

ثال ًثا :رحمته ﷺ:

لقد كانت الرمحة معلماً مهماً من معامل شخصية حممد ﷺ ،وقد جاء

يف القرآن بأن اهلل تبارك وتعاىل أرسله رمحة للناس ،فقال سبحانه :ﱫ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱪ [ األنبياء.]١٠٧ :

ومل تكن الرمحة سمة حمدودة أو هامشية من سامت حممد ﷺ ،بل

( )1أخرجه البخاري ( ،)428ومسلم (.)524
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قدرا من األمهية ،لدرجة أنه سمى بذلك ﷺ ،فعن أيب موسى
لقد بلغت ً

األشعري قال :كان رسول اهلل ﷺ يسمي لنا نفسه أسامء فقال« :أنا حممد،

وأمحد ،واملقفي ،واحلارش ،ونبي التوبة ،ونبي الرمحة»(.)1

وحني نتأمل سريته وحياته ﷺ نجد الرمحة بارزة يف مواقفه كلها ويف

تعامله مع الناس مجي ًعا.

مل تكن الرمحة منه ﷺ قارصة عىل جمرد استجابة عاطفية ملوقف مؤثر

فحسب ،فهذه سجية إنسانية قلام خيلو منها برش ،حتى القساة الغالظ قد تبدو
منهم الرمحة يف بعض املواقف املؤثرة.

ويشهد له من عرف سريته ودرسها بذلك ،يقول املسترشق األملاين:

(برتيل سانت هيلر) :إن يف شخصية حممد «صفتني مها من أجل الصفات

التي حتملها النفس البرشية ومها :العدالة ،والرمحة».

رحمته ﷺ بكبار ال�سن:

نادرا ما يدون يف تاريخ األمم وضع كبار السن داخل املجتمع ،كام أنه
ً

قلي ً
ال ما يلتفت إىل حقوقهم خالل فرتات الرصاع واحلرب ،وإن كان احلال

يف تاريخ األمة اإلسالمية خيتلف ،فهو حيفل بالعديد من الشواهد عىل اهتامم
رسول اإلسالم ورمحته باملسنني والشيوخ الطاعنني يف العمر ،فريوى عن عبد

اهلل بن عمر  -ريض اهلل عنهام  -أن حممدً ا ﷺ قال« :ليس منا من مل يرحم
صغرينا ويوقر كبرينا»(.)2

( )1أخرجه مسلم (.)235

( )2أخرجه الرتمذي (.)1919
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ويف عتاب النبي ﷺ للصحايب اجلليل «معاذ بن جبل» يف إطالته

إماما جلمع من املصلني ،ما يدل عىل رمحته ورأفته ﷺ
للصالة ،بينام كان يقف ً
بالكبري والضعيف ،فنجده يقول« :يا معاذ أفتان أنت؟ أو أفاتن أنت ثالث
مرات ،فلوال صليت بسبح اسم ربك األعىل ،والشمس وضحاها ،والليل
إذا يغشى ،فإنه يصيل وراءك الكبري ،والضعيف وذو احلاجة»(.)1

أما عندما تدور رحى احلرب ،فإن اإلسالم حيرم عىل أتباعه التعرض
للنساء والشيوخ ،واألطفال ،وهو ما يميز الرشيعة الغراء التي ال تبحث عن
نرص زائف أو استعراض غري متكافئ للقوة.

وبينام يفجع اليوم املتابع للتقارير اإلخبارية والنرشات التي تنقل وقائع
احلروب الدائرة حول العامل ،من فيض االنتهاكات التي تتعرض هلا حقوق
اإلنسان من قتل للمدنيني األبرياء ،والشيوخ العجائز ،وذبح لألطفال،
وهتك ألعراض النساء ،فإن التاريخ البد وأن يسجل لرسول اإلسالم
ﷺ دعوته ألصحابه وقادة جيوشه بعدم قتل الشيوخ واألطفال والصغار
والنساء والرهبان يف صوامعهم ،واملرىض واجلرحى ،ومن ال يتبني أنه مشارك
يف احلرب.
وعن رمحته ﷺ يف تعامله مع كبار السن ،فإن املواقف تتعدد ،ونذكر
منها عىل سبيل املثال :موقفه من أيب قحافة والد صاحبه أيب بكر الصديق -
ريض اهلل عنهام  -يوم أن دخل يف اإلسالم وكان شيخً ا طاعنًا يف السن ،حيث
أتى به أبو بكر  -بعدما فتح ﷺ مكة  -ليبايع النبي ،فلام رآهﷺ  قال« :هال
تركت الشيخ يف بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر :يا رسول اهلل،
هو أحق أن يميش إليك من أن متيش إليه أنت .فأجلسه بني يديه ،ثم مسح

( )1أخرجه البخاري ( ،)705ومسلم (.)465
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صدره ،ثم قال له :أسلم ،فأسلم»(.)1

رحمته ﷺ بالن�ساء:

بينام كانت عصور القهر والظالم تسلب املرأة كل حق هلا ،بل يف حقبة

كانت جترى مناقشات حول كون املرأة إنسانًا أم ال ،فقد منحت الرشيعة

اإلسالمية التي جاء هبا حممد ﷺ املرأة احلق يف كل ما لغريها من الرجال سواء
يف املرياث والترصف فيام متلكه ،واختيار الزوج ،واستقالل ذمتها املالية ،كام 
دستورا حيميها سواء كانت طفلة أم شابة ،أو سيدة متزوجة،
كفل هلا اإلسالم
ً
أم مطلقة أم أرملة ،أم عجوز مسنة.
ووىص حممد ﷺ برعاية النساء والرفق هبن فمن ذلك أنه قال« :خريكم
()2
خريا»
خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهيل»  .كام قال ﷺ« :استوصوا بالنساء ً
متفق عليه(.)3

ويرضب لنا حممد مثاالً آخر عىل رمحته بأهل بيته ،فبينام  نراه حيمل
السيدة عائشة ،وهي تشاهد األحباش وهم يلعبون بالرماح ،نراه يكرم
صاحبات السيدة خدجية ،ويرسل إليهن اهلدايا حتى بعد وفاهتا.

وكام  أوىص حممد ﷺ بحسن معاملة النساء ،فقد حذر بشدة من
عواقب تضييع حقوقهن واالعتداء عليهن واستغالل ضعفهن فقال« :اللهم
إين أحرج حق الضعيفني ،اليتيم واملرأة»( .)4وهو ما يعني أن الرسول ﷺ
( )1أخرجه أمحد (.)26416

( )2رواه الرتمذي وصححه.

( )3أخرجه البخاري ( ،)5186ومسلم (.)1468
( )4أخرجه ابن ماجه ( ،)3678وأمحد (.)9374
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يلحق اإلثم بمن يتجنى عىل حقوق النساء واألطفال.

والباحث عن رمحته ﷺ باملرأة ال يمكنه أال يقف عند رمحته باألرامل،

وحثه عىل االهتامم بشؤوهنن ورعايتهن ،عن عبد اهلل بن أيب أوىف  -ريض

اهلل عنه  -قال« :كان رسول اهلل ﷺ يكثر الذكر ،ويقل اللغو ،ويطيل
الصالة ،ويقرص اخلطبة ،وال يأنف أن يميش مع األرملة واملسكني فيقيض له

احلاجة»(.)1

وقد شدد حممد ﷺ عىل أمهية السعي عىل األرامل واملساكني ،مؤكدً ا أن

من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهلل فله أجر املجاهد يف سبيل اهلل ،حيث يقول:
«الساعي عىل األرملة واملسكني كاملجاهد يف سبيل اهلل أو القائم الليل الصائم

النهار»(.)2

ومل يكن مفهوم الرمحة باملرأة عند حممد ﷺ يقترص عىل محاية حقوقها

واحلث عىل رعايتها ،بل كان يفيض ليشمل عدم إيذائها نفس ًيا ،فعن أيب قتادة
 ريض اهلل عنه  -عن النبي ﷺ قال« :إين ألقوم يف الصالة أريد أن أطول فيهافأسمع بكاء الصبي فأجتوز يف صاليت كراهية أن أشق عىل أمه»(.)3

رحمته ﷺ بال�صغار:

كان للصغار مكانة خاصة عند النبي ﷺ ،حيث كان يوليهم عناية

واهتامما يندر أن يوجد من مثل حممد ﷺ يف مهامه ومشاغله.
ً
( )1أخرجه النسائي (.)1414
( )2رواه البخاري.

( )3أخرجه البخاري( ،)707ومسلم (.)470
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واحلديث عن تعامل حممد ﷺ كغريه من البرش يرق ملا يصيب الصغار

ويرمحهم ،فعن أسامة بن زيد  -ريض اهلل عنهام  -قال :أرسلت ابنة النبي ﷺ

إليه إن ابنًا يل قبض فأتنا ،فأرسل يقرئ السالم ،ويقول« :إن هلل ما أخذ وله ما
أعطى ٌ
وكل عنده بأجل مسمى فلتصرب ولتحتسب».
فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن
جبل وأيب بن كعب وزيد بن ثابت ورجالُ .فرفِ َع إىل رسول اهلل ﷺ الصبي
ونفسه تتقعقع قال :حسبته أنه قال كأهنا شن ففاضت عيناه .فقال سعد« :يا

رسول اهلل ما هذا؟» فقال« :هذه رمحة جعلها اهلل يف قلوب عباده وإنام يرحم
اهلل من عباده الرمحاء»(.)1

لقد كانت رمحته ﷺ بالصغار مشاعر حقيقية تقود حممدً ا ﷺ إىل البكاء

والتأثر ،لكنه مع ذلك ال يطلق العنان لكل ما يشعر به ،فال يقول إال ما يريض
ربه تبارك وتعاىل.

ومل تكن رمحة حممد ﷺ بالصغار قارصة عىل حاالت املصائب ،بل
كانت شعورا ال يفارقه ،فعن أسامة بن ٍ
زيد  -ريض اهلل عنهام  -قال :كان
ً
رسول اهلل ﷺ يأخذين فيقعدين عىل فخذه ويقعد احلسن عىل فخذه األخرى،
ثم يضمهام ،ثم يقول« :اللهم ارمحهام فإين أرمحهام»(.)2

وعن قتادة قال :خرج علينا النبي ﷺ وأمامة بنت أيب العاص عىل

عاتقه ،فصىل فإذا ركع وضعها ،وإذا رفع رفعها(.)3
( )1أخرجه البخاري ( ،)1284ومسلم (.)923
( )2أخرجه البخاري (.)6003

( )3أخرجه البخاري ( ،)5596ومسلم (.)543
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زجره ﷺ من ال يرحم:
إن بعض األخالق والسامت جبلة يف النفوس فمنهم من يكون رحيماً 

عطو ًفا ،ومنهم من يكون كريماً سخ ًيا ،ومنهم من يكون شجا ًعا.

والرمحة عند حممد ﷺ مل تكن جمرد سمة وخلق ُجبل عليه فحسب،

بل كان يعلم الناس الرمحة ،ويدعوهم إليها ،وينكر عىل أولئك الذين ال

تبدو منهم الرمحة ملن يستحقها ،فعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :قبل
جالسا ،فقال
رسول اهلل ﷺ احلسن بن عيل  وعنده األقرع بن حابس التميمي
ً

األقرع« :إن يل عرشة من الولد ما قبلت منهم أحدً ا» فنظر إليه رسول اهلل ﷺ
ثم قال« :من ال يرحم ال يرحم»(.)1

ويف موقف آخر يصف حممد ﷺ من فقد الرمحة بالصغار بأنه قد نزعت

الرمحة من قلبه ،فعن عروة عن عائشة  -ريض اهلل عنها  -قالت :جاء رجل

أعرايب إىل النبي ﷺ« :أو أملك لك أن نزع اهلل من قلبك الرمحة»(.)2

عاما ،ويبني أن أولئك الذين يتخلقون
أمرا ً
وكان ﷺ يأمر أمته بالرمحة ً

بالرمحة يستحقون رمحة اهلل تبارك وتعاىل ،فعن عبد اهلل بن عمرو  -ريض اهلل
عنهام  -يبلغ به النبي ﷺ« :الرامحون يرمحهم الرمحن ،ارمحوا أهل األرض
يرمحكم من يف السامء»(.)3

وعن جرير بن عبد اهلل  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ال
( )1أخرجه البخاري ( ،)5997ومسلم (.)2318
( )2أخرجه البخاري ( ،)5998ومسلم (.)2317

( )3أخرجه أبو داود ( ،)4941والرتمذي (.)1924
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يرحم اهلل من ال يرحم الناس»(.)1

رحمته ﷺ باجلاهل:
من املواقف التي تتجىل فيها الرمحة ،رمحته بالرجل اجلاهل :فإن اجلاهل

كثريا ما يترصف ترصفات ال تليق ،وقد تقود الناس للتعامل الفظ والغليظ
ً

معه ،يروي لنا أبو هريرة  -ريض اهلل عنه  -هذا املوقف فيقول :قام رسول اهلل
ﷺ يف صالة وقمنا معه ،فقال أعرايب وهو يف الصالة« :اللهم ارمحني وحممدً ا
وال ترحم معنا أحدً ا» ،فلام سلم النبي ﷺ قال لألعرايب« :لقد حجرت واس ًعا

يريد رمحة اهلل»(.)2

وبعد الصالة اجته هذا األعرايب إىل ناحية املسجد ،واملسجد له مكانته

عند املسلمني ،فهو دار العبادة ،وهو املكان الذي جيتمعون فيه لتالوة القرآن
وتعلم العلم ،فأخذ يبول ،فاستنكر أصحاب حممد ﷺ هذا األمر ،وانتهروا

الرجل ،فنهاهم حممد ﷺ ،وأمرهم أن يدعوه حتى يكمل حاجته.
ثم دعاه ﷺ برفق وعلمه.

إيل بأيب وأمي ،فلم يؤنب
يصف لنا هذا األعرايب موقفه ﷺ بقوله :فقام َّ

ومل يسب ،فقال« :إن هذا املسجد ال يبال فيه وإنام  ُبني لذكر اهلل وللصالة» ثم

أمر بسجل من ماء فأفرغ عليه(.)3

( )1أخرجه البخاري ( ،)7376ومسلم (.)2319
( )2أخرجه البخاري (.)6010
( )3أخرجه ابن ماجه (.)529
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ت�أكيده ﷺ على رحمة ال�ضعاف:

ويؤكد حممد ﷺ عىل شأن الرمحة بالصغار ،وأن أولئك الذين ال

يملكون يف قلوهبم الرمحة ملن يستحقها هم عىل غري سنته وطريقته ،فعن

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :قال :رسول اهلل ﷺ« :ليس منا من مل
يرحم صغرينا ويعرف حق كبرينا»(.)1

رحمته ﷺ يف �أدائه للعبادة:

لقد كان حممد ﷺ يراعي الرفق بأمته وهو يؤدي العبادة ،بل أهم

العبادات العملية ،أال وهي الصالة ،عن أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه  -أن
النبي ﷺ قال« :إين ألدخل يف الصالة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي

فأجتوز يف صاليت مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه»(.)2

رحمته ﷺ برتك الأف�ضل:

كام أنه ﷺ كان يرتك بعض األعامل الفاضلة رمحة بأمته ،فقد أخرب ﷺ

نظرا ألن
أن الوقت األفضل لصالة العشاء هو تأخريها إىل آخر وقتها ،لكن ً

الناس كانوا ينامون مبكرين ،ويشق عليهم أن يتأخروا النتظار الصالة؛ فإنه
ﷺ كان يبكر يف أدائها أول وقتها :مراعاة لعدم املشقة عليهم ،ولو ترك هذا

العمل الفاضل ،وعن عائشة  -ريض اهلل عنها  -قالت :أعتم النبي ﷺ ذات
ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل املسجد ،ثم خرج فصىل ،فقال:
( )1أخرجه الرتمذي ( ،)1919وأمحد (.)6694
( )2أخرجه البخاري ( ،)709ومسلم (.)470
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«إنه لوقتها ،لوال أن أشق عىل أمتي»(.)1

ومن رمحته ﷺ بأمته فيام يتعلق بالترشيع ،أنه كان خيشى أن يفرض

أمرا ال يستطيعون املحافظة عليه ،كان حممد ﷺ حيافظ عىل صالة
عليهم ً

التطوع بالليل ،ويف رمضان يزداد اجتها ًدا يف الصالة ،وكان يصيل لوحده
ﷺ ،فصىل مرة يف املسجد ،وصىل معه أصحابه ،وحني تكرر األمر خيش ﷺ

إن هو داوم عىل ذلك أن يفرضه اهلل عليهم ،فصار يصيل يف بيته.

فعن عائشة  -ريض اهلل عنها  -أن رسول اهلل ﷺ خرج ذات ليلة من

جوف الليل فصىل يف املسجد فصىل رجال بصالته ،فأصبح الناس فتحدثوا

فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه ،فأصبح الناس فتحدثوا ،فكثر أهل املسجد
من الليلة الثالثة ،فخرج رسول اهلل ﷺ فصلوا بصالته ،فلام  كانت الليلة

الرابعة عجز املسجد عن أهله حتى خرج الصبح ،فلام قىض الفجر أقبل عىل

عيل مكانكم ولكني خشيت أن
الناس فتشهد ثم قال« :أما بعد فإنه مل خيف َّ
تفرض عليكم فتعجزوا عنها»(.)2

الرحمة باملخالفني:
مل تقف رمحة حممد ﷺ عىل أتباعه الذين استجابوا لدعوته ونارصوه

فصاروا من أصحابه ،بل إهنا امتدت إىل املخالفني له ،والذين كانوا يؤذونه
ويقفون عائ ًقا أمام دعوته ،بل حياربونه ،فعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه -
قال :قيل يا رسول اهلل ادع عىل املرشكني.

( )1أخرجه البخاري ( ،)566ومسلم (.)638
( )2أخرجه البخاري ( ،)924ومسلم (.)761
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قال« :إين مل أبعث لعانًا ،وإنام بعثت رمح ًة»(.)1

وحني كان ﷺ يف مكة فآذاه قومه خرج إىل الطائف يدعوهم ،فلم

يستجيبوا له.

يف مثل هذا املوقف قد يميل الرجل إىل أخذ ردة فعل ممن مل يستجب له،

لكن رمحة حممد ﷺ قد وسعت أولئك.

فعن عائشة  -ريض اهلل عنها  -زوج النبي ﷺ ،حدثت أهنا قالت للنبي
ﷺ :هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم ٍ
أحد؟ قال« :لقد لقيت من قومك

ما لقيت ،وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفيس عىل ابن
ٍ
كالل ،فلم جيبني إىل ما أردت ،فانطلقت وأنا مهموم عىل
عبد ياليل بن عبد
وجهي فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب».

ومع تلك املعاناة التي عاناها حممد ﷺ مع أهل مكة والطائف ،إال أنه

مل يستعجل ربه عذاهبم وإهالكهم ،ومل يدع عليهم ،بل قال قولته املشهورة:

«بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده ال يرشك به شيئا»(.)2

( )1أخرجه مسلم (.)2599

( )2الراوي :عائشة (ريض اهلل عنها)  -خالصة الدرجة :صحيح  -املحدث :البخاري -
املصدر :اجلامع الصحيح.
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رحمته ﷺ باحليوانات:
إن من يف قلبه مثل هذا العطف والرمحة ليس بغريب عليه أن يرحم

احليوان الضعيف الذي ال يستطيع النطق ليعرب عن أمله ،أو عن خوفه وجزعه،
فنرى حممدً ا ﷺ ينهى عن قتل احليوان من أجل اللهو واللعب.

وأوىص كذلك بالرفق باحليوان ،حتى عند ذبحه ،فرتاه يقول ملن

أضجع شاة وهو حيد شفرته« :أتريد أن متيتها موتتني؟ هال حددت شفرتك
قبل أن تضجعها» (.)1

وحكى ألصحابه كيف أن امرأة دخلت النار يف هرة ،وأن رج ً
ال ُغ ِف َر له

يف كلب فقال« :دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها فلم تطعمها ومل تدعها تأكل

من خشاش األرض»(.)2

وعن  أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -أن رسول اهلل ﷺ قال« :بينا رجل

بئرا فرشب منها ثم خرج فإذا هو بكلب
يميش فاشتد عليه العطش فنزل ً

يلهث يأكل الثرى من العطش فقال« :لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ يب» فمأل 
خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر اهلل له فغفر له .قالوا :يا

أجرا؟ قال :يف كل كبد رطبة أجر» (.)3
رسول اهلل وإن لنا يف البهائم ً

( )1أخرجه احلاكم ( ،)231/4والطرباين يف الكبري واألوسط.
( )2أخرجه البخاري ( ،)3318ومسلم (.)2242
( )3رواه البخاري.
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راب ًعا :حيا�ؤه ﷺ:

كان حممد ﷺ يوصف باحلياء ،بل بشدة احلياء ،حتى رضب له املثل

يف ذلك.

عن أيب سعيد اخلدري  -ريض اهلل عنه  -قال :كان النبي ﷺ أشد حياء

من العذراء يف خدرها(.)1

وقد وصفه اهلل تعاىل يف القرآن الكريم باحلياء ،فقال يف سورة

األحزاب :ﱫ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱪ

[األحزاب]٥٣ :

وتروي لنا كتب السنة تفاصيل ذلك يف القصة التالية:
عن أنس  -ريض اهلل عنه  -قالُ :بن ِ َي عىل النبي ﷺ بزينب بنت جحش  
بخبز وحلم فأرسلت عىل الطعام داع ًيا فيجيء قوم فيأكلون وخيرجون ثم

جييء قوم فيأكلون وخيرجون فدعوت حتى ما أجد أحدً ا أدعو فقلت:
«يا نبي اهلل ما أجد أحدً ا أدعوه» قال« :ارفعوا طعامكم» وبقي ثالثة رهط
يتحدثون يف البيت فخرج النبي ﷺ فانطلق إىل حجرة عائشة فقال« :السالم

عليكم أهل البيت ورمحة اهلل» فقالت« :وعليك السالم ورمحة اهلل كيف

وجدت أهلك بارك اهلل لك» .فتقرى حجر نسائه كلهن يقول هلن كام يقول
لعائشة ويقلن له كام قالت عائشة ،ثم رجع النبي ﷺ فإذا ثالثة من رهط
( )1أخرجه البخاري ( ،)3562ومسلم (.)2320
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يف البيت يتحدثون وكان النبي ﷺ شديد احلياء فخرج منطل ًقا نحو حجرة
عائشة فام أدري آخربته أو أخرب أن القوم خرجوا فرجع حتى إذا وضع رجله
يف أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة أرخى السرت بيني وبينه وأنزلت آية
احلجاب»(.)1
خاصا به ،بل إنه من السنن التي جاء هبا
وخيربنا حممد ﷺ أن احلياء ليس ً
رسل اهلل مجي ًعا ،عن أيب أيوب األنصاري  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول
اهلل ﷺ« :أربع من سنن املرسلني :احلياء ،والتعطر ،والسواك ،والنكاح»(.)2

وخيرب عن حياء أخيه موسى  -عليه السالم  -بقوله« :إن موسى كان
رج ً
ستريا ،ال يرى من جلده يشء استحياء منه»(.)3
ال حي ًيا ً
ومن حياء حممد ﷺ أنه مل يكن يرىض أن تظهر عورته أمام الناس،
وإنام وقع منه ذلك مرة وهو صغري ،فلم ُير عريانًا بعدها ،فعن جابر بن عبد
اهلل  -ريض اهلل عنهام  -أن رسول اهلل ﷺ كان ينقل معهم احلجارة للكعبة،
وعليه إزاره ،فقال له العباس عمه :يا ابن أخي ،لو حللت إزارك فجعلت
عىل منكبيك دون احلجارة .قال :فحله فجعله عىل منكبيه ،فسقط مغش ًيا

فام ري بعد ذلك عريانًا ﷺ(.)4
عليهُ ،

ومن حياء حممد ﷺ أنه يستحي ممن يتصفون باحلياء ،فقد كان صاحبه

عثامن  -ريض اهلل عنه  -شديد احلياء؛ لذا كان ﷺ يعامله بام يتناسب مع
( )1أخرجه البخاري ( ،)4793ومسلم (.)1428

( )2أخرجه الرتمذي ( ،)1080وأمحد (.)23069

( )3أخرجه البخاري ( ،)3404ومسلم (.)339
( )4أخرجه البخاري ( ،)364ومسلم (.)340
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حاله ،فعن عائشة  -ريض اهلل عنها  -قالت :كان رسول اهلل ﷺ مضطج ًعا
يف بيته ،كاش ًفا عن فخذيه  -أو ساقيه  -فاستأذن أبو بكر ،فأذن له وهو عىل
تلك احلال ،فتحدث ،ثم استأذن عمر ،فأذن له وهو كذلك ،فتحدث ،ثم
استأذن عثامن  فجلس رسول اهلل ﷺ وسوى ثيابه ،فلام خرج قالت عائشة:

دخل أبو بكر  فلم هتتش له ومل تباله ،ثم دخل عمر فلم هتتش له ومل تباله ،ثم
دخل عثامن فجلست وسويت ثيابك فقال« :أال أستحيي من رجل تستحيي
منه املالئكة؟» .ويف رواية قال« :إن عثامن رجل حيي ،وإين خشيت إن أذنت
إيل يف حاجته»(.)1
له عىل تلك احلالة أن ال يبلغ َّ

احلياء يف احلديث عما ال يح�سن الت�صريح به:
وحني يبني حممد ﷺ ألتباعه أحكام الدين ،فإن هناك ما يستحيا منه؛
لذا فهو يعرب عنه بلفظ يؤدي إىل املعنى ،لكنه ال يتناىف مع احلياء ،فعن عائشة:
أن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها من املحيض ،فأمرها كيف تغتسل ثم
ٍ
مسك فتطهري هبا».
قال« :خذي فرصة من
قالت :وكيف أتطهر هبا؟

فاسترت كذا ثم قال« :سبحان اهلل تطهري هبا».

قالت عائشة  -ريض اهلل عنها « : -فجذبت املرأة وقلت تتبعني هبا أثر

الدم»(.)2

( )1أخرجه مسلم.
( )2رواه النسائي.

55

56

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

ي�أمر �أمته باحلياء:
واحلياء ليس جمرد صفة ُجبل عليها حممد ﷺ ،بل هي صفة حممودة
يف رشيعة اإلسالم يثني عليها حممد ﷺ ،ويأمر أصحابه بالتخلق هبا ،فيخرب
أن احلياء من اإليامن فيقول« :اإليامن بضع وستون شعبة ،واحلياء شعبة من
اإليامن»(.)1

وملا كان بعض الناس يعيب صفة احلياء وينتقصها :فإن حممدً ا ﷺ ينهى
عن ذلك ،وخيرب أهنا صفة حممودة ،فعن سامل بن عبد اهلل عن أبيه أن رسول اهلل
ﷺ مر عىل رجل من األنصار وهو يعظ أخاه يف احلياء ،فقال رسول اهلل ﷺ:
«دعه ،فإن احلياء من اإليامن»(.)2

ويقارن حممد ﷺ بني احلياء وبني الفحش ،فيجعل احلياء مقاب ً
ونقيضا
ال
ً
له ،وجيعله مما يزين األمور ،فيقول« :ما كان الفحش يف يشء إال شانه ،وما
كان احلياء يف يشء إال زانه»(.)3

مفهوم احلياء:
وربام يتساءل أحد هاهنا :أليس احلياء صفة ضعف وقصور؟
أليس احلياء يمنع اإلنسان عن املطالبة بحقوقه؟

أليس احلياء يمنع اإلنسان عن قول ما ينبغي له أن يقوله؟
فهل كان ذلك عند حممد ﷺ؟

( )1أخرجه البخاري ( ،)9ومسلم (.)35

( )2أخرجه البخاري ( ،)24ومسلم (.)36
( )3أخرجه الرتمذي (.)1974

www.alukah.net

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

إن من يتأمل سرية حممد ﷺ يرى أن احلياء الذي اتصف به ودعا إليه،

ليس موقف الضعف والقصور ،فهو مل يكن ناشئًا عن ضعف قدرة ،أو قصور

أمرا يتخلق به ،وخيتاره عن وعي.
يف التواصل ،أو خجل ،بل كان ً

فاحلياء مل يكن ليمنعه ﷺ من بيان أحكام الدين للناس حني يقتيض

األمر ذلك ،فعن حصني املزين قال :قال عيل بن أيب طالب  -ريض اهلل عنه -

عىل املنرب :أهيا الناس ،إين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :ال يقطع الصالة إال
احلدث» .ال أستحييكم مما ال يستحي منه رسول اهلل ﷺ(.)1

وحني تسأله إحدى النساء عن أمر من أمور الدين مما يستحيا منه،

تعتذر عن ذلك بأن احلياء ال يمنع من التفقه يف أمور الدين ،فيقرها ﷺ عىل
هذا األمر ،فعن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول اهلل :إن اهلل ال يستحي من

احلق ،هل عىل املرأة ُغسل إذا احتلمت؟ قال« :نعم إذا رأت املاء» فضحكت

أم سلمة .فقالت :أحتتلم املرأة؟ فقال النبي ﷺ« :فبم شبه الولد»(.)2

لقد عني حممد ﷺ بأن يريب الناس تربية متوازنة ،فهو يعودهم أن

يطالبوا بحقوقهم املرشوعة ،وال يرى يف ذلك ما يتعارض مع احلياء ،ومع

ذلك يؤكد عىل قيمة احلياء حني تكون حممودة.

إن احلياء يمنع اإلنسان عن إتيان األفعال الشائنة غري الالئقة ،ويقود

اإلنسان عىل أن هيذب ألفاظه فيبتعد عام خيدش احلياء ،أو عن الترصيح بام ال
يليق الترصيح به ،وهو يمنع من املجاهرة يف املجامع العامة بام يلفت أنظار
الناس ويستنكرونه.

( )1أخرجه أمحد (.)1168

( )2أخرجه البخاري ( ،)6091ومسلم (.)313
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ويعرب حممد ﷺ عن هذا املعنى ،وأن من مل يردعه احلياء يمكن أن يفعل

كل ما يشاء فيقول« :إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل ،إذا مل تستح
فاصنع ما شئت»(.)1

احلياء من اهلل تعاىل:
كام يبني حممد ﷺ أن احلياء ليس فقط هو يف التعامل مع الناس ،بل يف

تعامل اإلنسان مع ربه  -عز وجل  -عليه أن يستحي منه.

واحلياء من اهلل جيعل املسلم يراقب ربه وخيشاه ،ويبتعد عن معصيته،

سواء أكان أمام الناس ،أم كان لوحده ،فعن عبد اهلل بن مسعود  -ريض اهلل
عنه  -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :استحيوا من اهلل حق احلياء».

قال قلنا :يا رسول اهلل! إنا نستحيي واحلمد هلل .قال« :ليس ذاك ،ولكن

االستحياء من اهلل حق احلياء :أن حتفظ الرأس وما وعى ،والبطن وما حوى،
ولتذكر املوت والبىل ،ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا ،فمن فعل ذلك فقد
استحيا من اهلل حق احلياء»(.)2

وسأله رجل من أصحابه أن يوصيه فأوصاه باحلياء من اهلل عز وجل

وقال له« :أوصيك أن تستحي من اهلل عز وجل ،كام تستحي من رجال من

صاحلي القوم»(.)3

( )1أخرجه البخاري (.)6120

( )2أخرجه الرتمذي ( ،)2458وأمحد (.)3662

( )3أخرجه اإلمام أمحد يف الزهد ،والبيهقي يف الشعب.
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خام�سا� :صربه ﷺ:
ً

وجهارا ،ال يرصفه عن ذلك
رسا
ً
ظل حممد ﷺ يدعو إىل رسالتهً ،

صارف طوال سني حياته الثالثة والستني ،وتعرض خالهلا ألصناف كثرية

من اآلالم واملشاق واملحن ،وهو يف كل ذلك صابر ثابت يريد أن يواصل
الطريق إىل هنايته.

فقد استمر يف أول عهده يتتبع الناس يف أنديتهم وجمامعهم وحمافلهم،

ويف املواسم ومواقف احلج ،يدعو من لقيه من :حر وعبد ،وقوي وضعيف،
وغني وفقري ،عىل اإليامن به والتصديق برسالته ،والدخول يف عهده.

وبرغم مشاعر الغضب املتفجرة يف مكة ضده وضد دعوته ،فإن ذلك مل

خيفه أو يقعده ،بل ظل يدعو ويؤهل العنارص األوىل حلمل رسالته معه ،وقد
كان جيتمع باملسلمني يف بيوهتم بعيدً ا عن أعني قريش حتى تكونت مجاعة من

املؤمنني األوائل قوية يف إيامهنا برسالتها.

لقد صرب عىل إحلاق أصناف األذى به وبأصحابه ،بعدما قرر املرشكون

استئصال دعوته ،وظلت قريش عرشة أعوام تعد املسلمني متمردين عصاه،

فاستباحت دماءهم وأمواهلم ،وأثارت عليهم حر ًبا إعالمية من السخرية
واالستهزاء والتكذيب والتشويه ،واهتموا حممدً ا باجلنون ،والسحر ،والكذب

والكهانة ،وحممد ﷺ يف كل ذلك ثابت صابر يرجو من ربه النرصة وينتظره.
يوما أبو جهل ليعتدي عليه ،ويريد أن يطأ عىل رقبته،
حتى أنه جاءه ً

فعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :قال أبو جهل :هل يعفر حممد وجهه بني
أظهركم؟ يعني أنه يصيل أمامهم ،قال :قيل :نعم .فقال :والالت والعزى،
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لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن عىل رقبته ،أو ألعفرن وجهه يف الرتاب .قال:
فأتى رسول اهلل ﷺ وهو يصيل ،زعم ليطأ عىل رقبته .قال :فام فجئهم منه إال

وهو ينكص عىل عقبيه ويرتاجع.

ويروي ابن مسعود  -ريض اهلل عنه  -موق ًفا يتجاوز فيه قومه كل قيم

األدب واللباقة ،فيقول :بينام رسول اهلل ﷺ يصيل عند البيت ،وأبو جهل

وأصحاب له جلوس ،وقد نحرت جزور باألمس ،فقال أبو جهل :أيكم

يقوم إىل سال جزور بني فالن فيأخذه فيضعه عىل ظهر حممد إذا سجد،
فانبعث أشقى القوم  -وهو عقبة بن أيب معيط  -فأخذه ،فلام سجد النبي ﷺ

وضعه بني كتفيه ،قال :فاستضحكوا ،وجعل بعضهم يميل عىل بعض ،وأنا
أنظر ،لو كانت يل منعة طرحته عن ظهر رسول اهلل ﷺ ،والنبي ﷺ ساجد ما

يرفع رأسه ،حتى انطلق إنسان فأخرب فاطمة ،فجاءت وهي جويرة ،فطرحته
عنه ،ثم أقبلت عليهم تشتمهم(.)1

ومن أشد ما صنع به املرشكون ﷺ ما رواه عروة بن الزبري ،قال :قلت

لعبد اهلل بن عمرو بن العاص :أخربين بأشد ما صنع املرشكون برسول اهلل

ﷺ؟ قال :بينام رسول اهلل ﷺ يصيل يف حجر الكعبة ،إذ أقبل عقبة بن أيب
معيط ،فأخذ بمنكب رسول اهلل ﷺ ولوى ثوبه يف عنقه .فخنقه خن ًقا شديدً ا،
فأقبل أبو بكر ،فأخذ بمنكبه ،ودفعه عن رسول اهلل ﷺ وقال« :أتقتلون رج ً
ال

أن يقول ريب اهلل؟»(.)2

وقد اشتد أذى املرشكني ملحمد ﷺ وألصحابه ،حتى جاء بعضهم

( )1أخرجه البخاري ( ،)240ومسلم (.)1794
( )2أخرجه البخاري (.)3678
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إليه يستنرصه ،ودعونا نرتك صاحبه حيكي املوقف :فعن خباب بن األرت
 -ريض اهلل عنه  -قال :شكونا إىل رسول اهلل ﷺ وهو متوسد بردة له يف

ظل الكعبة ،فقلنا :أال تستنرص لنا؟ أال تدعو لنا؟ فقال ﷺ« :قد كان من

قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض فيجعل فيها فيجاء باملنشار فيوضع

عىل رأسه فيجعل نصفني ويمشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه فام 

يصده ذلك عن دينه واهلل ليتمن هذا األمر حتى يسري الراكب من صنعاء إىل
حرضموت ال خياف إال اهلل والذئب عىل غنمه ولكنكم تستعجلون»(.)1

وظل األذى بمحمد ﷺ وأصحابه حتى حبسهم قريش والقبائل من

مواليها يف شعب أيب طالب ملدة طالت ،فبلغت قرابة الثالث سنني ،وامجعوا

عىل أن يتعاقدوا عىل بني هاشم ،وبني عبد املطلب ،وبني عبد مناف ،وأن
ال يبايعوهم ،وال يناكحوهم ،وال يكلموهم ،وال جيالسوهم ،حتى يسلموا

إليهم حممدً ا ﷺ ،وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها يف جوف الكعبة ،وبقوا

حمصورين حمبوسني ،حتى بلغهم اجلهد ،ومات أبو طالب بعد ذلك بستة

أشهر ،وماتت خدجية بعده بعدة أيام ،واشتد البالء عىل حممد ﷺ بموهتام،
وجترأ عليه السفهاء وآذوه أشد إيذاء.

ثم خرج إىل الطائف لعله جيد يف ثقيف حسن اإلصغاء لدعوته

واالنتصار هلا ،وكان معه زيد بن حارثة ،وكان يف طريقه كلام مر عىل قبيلة
دعاهم إىل اإلسالم ،فلم جتبه واحدة منها.

عندما وصل إىل الطائف عمد عىل رؤسائها فجلس إليهم ،ودعاهم

قبيحا ،وأقام رسول اهلل ﷺ بني أهل الطائف
إىل اإلسالم ،فردوا عليه ر ًدا ً
( )1أخرجه البخاري (.)3612
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عرشة أيام ،ال يدع أحدً ا من أرشافهم إال جاءه وكلمه ،فقالوا :اخرج من
بالدنا ،وأغروا به سفهاءهم وصبياهنم ،فلام أراد اخلروج تبعه هؤالء السفهاء

واجتمعوا عليه صفني يرمونه باحلجارة ،وبكلامت من السفه ،ورمجوا

عراقيبه ،حتى اختضب نعاله بالدماء ،وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه  حتى

أصابه شجاج يف رأسه ،ورجع حممد ﷺ من الطائف إىل مكة حمزونًا(.)1

وظل حممد ﷺ يدعو الناس يف مواسم احلج واألسواق ،فعن عبد

الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه ،قال :أخربين رجل يقال له ،ربيعة بن عباد،

من بني الديل ،وكان جاهل ًيا ،قال :رأيت النبي ﷺ يف اجلاهلية يف سوق ذي
املجاز ،وهو يقول« :يا أهيا الناس قولوا ال إله إال اهلل تفلحوا».

والناس جمتمعون عليه ،ووراءه رجل ويضء الوجه ،أحول ،ذو

غديرتني ،يقول :إنه صابئ كاذب ،يتبعه حيث ذهب ،فسألت عنه ،فذكروا
يل نسب رسول اهلل ﷺ وقالوا يل :هذا عمه أبو هلب(.)2

كام صرب حممد ﷺ عىل اجلراح واألمل يف كثري من املواقف بعد هجرته

إىل املدينة وبداية املواجهات مع اخلضوم ،فعن سهل بن سعد  -ريض اهلل
عنه  -أنه سئل عن جرح النبي ﷺ يوم أحد فقال :جرح وجه النبي ﷺ
وكرست رباعيته ،وهشمت البيضة عىل رأسه ،فكانت فاطمة  -ريض اهلل

عنها  -تغسل الدم ،وعيل يمسك ،فلام رأت أن الدم ال يرتد إال كثرة أخذت

حصريا فأحرقته حتى صار رما ًدا ،ثم ألزقته فاستمسك الدم(.)3
ً
( )1انظر زاد املعاد (.)31/3

( )2أخرجه أمحد (.)18525

( )3أخرجه البخاري ( ،)2911ومسلم (.)1790
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وبرغم ذلك األذى واجلراح ،حيكي ﷺ ألصحابه عن قيمة عليا من

الصفح والعفو ،فعن عبد اهلل بن مسعود قال :كأين أنظر إىل رسول اهلل ﷺ
حيكي نب ًيا من األنبياء رضبه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ،ويقول« :رب

اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون»(.)1

�ساد�سا :كرمه وجوده ﷺ:
ً

الكرم خصلة محيدة وصفة مجيلة كانت حمل الثناء عند العرب ،وكان

صاحبها حمل مدحهم وإعجاهبم.

الكرم يعني :سخاء اإلنسان وبذله للامل ملن حيتاجه من اآلخرين،

واعتناءه بإكرام الضيف واإلحسان إليه.

ويف مقابل الكرم البخل والشح ،وهو من أسوأ األخالق لدى العرب،

ً
فاحشا  ،من شدة كرههم هلذه اخلصلة.
حتى كانوا يسمون البخيل
يقول عنرتة أحد شعراء العرب قبل اإلسالم:

أرى امل��وت يعتام ال��ك��رام ويصطفي

ع��ق��ي��ل��ة م���ال ال��ف��اح��ش امل��ت��ش��دد

وقد جاء يف القرآن الكريم ذكر البخل بلفظ الفحشاء ،قال تعاىل:

ﱫ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﱪ [البقرة.]٢٦٨ :

وقد أثنى القرآن الكريم عىل صفة الكرم يف قصة نبي اهلل إبراهيم ،وذكر

( )1أخرجه البخاري ( ،)3477ومسلم (.)1792
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القرآن قصته مع ضيفه يف أكثر من موضع ،قال تعاىل :ﱫ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱪ [ الذاريات].

عاش حممد ﷺ يف جمتمع حيب الكرم والكرماء ويثني عليهم ،لكن

قد فاقهم يف ذلك ،بل شهد له من عارصه أنه أسخى الناس وأجودهم ،فعن
ابن عباس قال :كان رسول اهلل ﷺ أجود الناس ،وكان أجود ما يكون يف

رمضان(.)1

لقد عرف التاريخ قديماً  وحدي ًثا عد ًدا من األثرياء واألغنياء الذين

ينفقون بسخاء عىل املحتاجني وعىل املرشوعات االجتامعية واخلريية.

والكرم خلق مجيل وسمة حممودة ،مهام كانت حال الكريم املنفق ،لكنه

حني يكون ثر ًيا غن ًيا ،فمن السهل أن ينفق الكثري من ماله دون أن يشعر بأن
هناك ما ينقصه.

فقريا ،وينفق مما حيتاج إليه ،فهذا غاية الكرم واجلود.
أما من يكون ً

وحممد ﷺ مل يكن ثر ًيا غن ًيا ،ومل يكن كرمه نتيجة امتالكه لألموال

اهلائلة ،بل كان ينفق مما حيتاج إليه ،ويصور لنا هذا املوقف جان ًبا من ذلك:
عن سهل بن ٍ
سعد  -ريض اهلل عنه  -قال :جاءت امرأة إىل النبيﷺ
حمتاجا إليها
بربدة فقالت يا رسول اهلل :أكسوك هذه .فأخذها النبي ﷺ
ً

فلبسها ،فرآها عليه رجل من الصحابة ،فقال يا رسول اهلل :ما أحسن هذه
فاكسنيها ،فقال«:نعم» ،فلام قام النبي ﷺ المه أصحابه ،قالوا :ما أحسنت

( )1أخرجه البخاري ( ،)6ومسلم (.)2308
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حمتاجا إليها ثم سألته إياها ،وقد عرفت أنه ال
حني رأيت النبي ﷺ أخذها
ً
يسأل شيئًا فيمنعه .فقال :رجوت بركتها حني لبسها النبي ﷺ لعيل أكفن
فيها(.)1

ومل يكن حممد ﷺ وهو يتصف بالكرم والسخاء ينتظر من الناس

االعرتاف باإلحسان ورد اجلميل ،بل كان سخ ًيا كريماً رغم ما عاناه من جهلة

األعراب وجفاهتم ،فعن حممد بن جبري قال :أخربين جبري بن مطعم أنه بينا هو

مع رسول اهلل ﷺ ومعه الناس مقب ً
ال من حنني ،علقت رسول اهلل ﷺ األعراب
ٍ
سمرة فخطفت رداءه ،فوقف رسول اهلل ﷺ
يسألونه حتى اضطروه إىل
فقال« :أعطوين ردائي ،فلو كان عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم ،ثم ال
جتدوين بخي ً
ال وال كذو ًبا وال جبانًا»(.)2

قارصا عىل أصحابه القريبني منه ،أو عىل من
وكرم حممد ﷺ مل يكن
ً

يرجو منهم رد اجلميل ،بل عم كرمه اآلخرين ،حتى شهد له بذلك من كانوا
أعداء له.
ًَ

فحني دخل حممد ﷺ مكة ،عفا عن أهلها مجي ًعا رغم ما فعلوه من

عداوة له وإيذاء ،إال ستة منهم كانت هلم سوابق من األذى له وللمسلمني.

والذين بلغوا هذه املنزلة من العداوة له واإليذاء ،سيكونون أقل إنصا ًفا

يف حقه ،ويزداد األمر بعد إهدار دمائهم ،وكان من بني هؤالء عكرمة بن أيب
جهل  -ريض اهلل عنه .-

( )1أخرجه البخاري (.)6036
( )2أخرجه البخاري (.)2821
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فقد خرج عكرمة  -ريض اهلل عنه  -هار ًبا من مكة ،ثم ركب سفينة

ٌ
عاصف ،فقال
يريد البعد عن جزيرة العرب كلها ،فأصابتهم يف السفينة

أصحاب السفينة :أخلصوا فإن أهلتكم ال تغني عنكم شيئًا  -وكان من عادة

العرب أهنم يدعون آهلتهم يف حال الرخاء ،فإذا جاء وقت الشدة دعوا اهلل

وحده ،وأخلصوا له الدعاء  -فقال عكرمة :واهلل لئن مل ينجني من البحر إال
عيل عهدً ا إن أنت عافيتني
اإلخالص ال ينجيني يف الرب غريه ،اللهم إن لك َّ
عفوا كريماً فجاء
مما أنا فيه أن آيت حممدً ا ﷺ حتى أضع يدي يف يده فألجدنه ًّ
فأسلم(.)1
إن هذه الشهادة بالكرم والعفو من عكرمة ملحمد ﷺ وهو ال يزال يف
مرحلة العداوة ،دليل آخر عىل أن كرم حممد ﷺ قد استفاض واشتهر ،وأنه
وشعارا يدركه ويعرتف به حتى غري املوالني له ،فعن املقداد قال:
صار سمة
ً
أقبلت أنا وصاحبان يل ،وقد ذهبت أسامعنا وأبصارنا من اجلهد ،فجعلنا
نعرض أنفسنا عىل أصحاب رسول اهلل ﷺ فليس أحد منهم يقبلنا ،فأتينا
النبي ﷺ فانطلق بنا إىل أهله فإذا ثالثة ٍ
أعنز ،فقال النبي ﷺ« :احتلبوا هذا
ٍ
إنسان منا نصيبه ،ونرفع للنبي ﷺ
اللبن بيننا» .قال :فكنا نحتلب فيرشب كل
نصيبه ،قال :فيجيء من الليل فيسلم تسليماً ال يوقظ نائماً و ُيسمع اليقظان.
قال :ثم يأيت املسجد فيصيل ثم يأيت رشابه فيرشب .فأتاين الشيطان ذات ٍ
ليلة
وقد رشبت نصيبي ،فقال :حممدٌ يأيت األنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما
به حاج ٌة إىل هذه اجلرعة فأتيتها فرشبتها ،فلام أن وغلت يف بطني ،وعلمت
ٌ
سبيل قال :ندّ مني الشيطان ،فقال :وحيك ما صنعت أرشبت
أنه ليس إليها
رشاب ٍ
حممد فيجيء فال جيده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك،
( )1أخرجه النسائي (.)4067
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وعيل شمل ٌة إذا وضعتها عىل قدمي خرج رأيس وإذا وضعتها عىل رأيس خرج
ّ
قدماي وجعل ال جييئني النوم ،وأما صاحباي فناما ومل يصنعا ما صنعت ،قال
فجاء النبي ﷺ فسلم كام كان يسلم ،ثم أتى املسجد فصىل ،ثم أتى رشابه
عيل
فكشف عنه فلم جيد فيه شيئًا فرفع رأسه إىل السامء ،فقلت :اآلن يدعو ّ
فأهلك .فقال« :اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاين» ،قال :فعمدت
عيل وأخذت الشفرة فانطلقت إىل األعنز أهيا أسمن
إىل الشملة فشددهتا ّ
حفل كلهن فعمدت إىل ٍ
فأذبحها لرسول اهلل ﷺ فإذ هي حافل ٌة ،وإذا هن ٌ
إناء
ٍ
حممد ﷺ ما كانوا يطمعون أن حيتلبوا فيه قال :فحلبت فيه حتى علته
آلل
رغو ٌة فجئت إىل رسول اهلل ﷺ فقال« :أرشبتم رشابكم الليلة؟» قال :قلت
يا رسول اهلل! ارشب فرشب ،ثم ناولني فقلت يا رسول اهلل ارشب ،فرشب
ثم ناولني ،فلام عرفت أن النبي ﷺ قد روي ،وأصبت دعوته ضحكت حتى
ألقيت إىل األرض .قال :فقال النبي ﷺ« :إحدى سوآتك يا مقداد!» .فقلت
يا رسول اهلل كان من أمري كذا وكذا ،وفعلت كذا فقال النبي ﷺ« :ما هذه
إال رمحة من اهلل ،أفال كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها» .قال:
فقلت والذي بعثك باحلق ما أبايل إذا أصبتها وأصبتها معك من أصاهبا من

الناس(.)1

يو�صي �أ�صحابه بالكرم ﷺ:

والكرم عند حممد ﷺ ال يقف عند جمرد حتليه به وختلقه به ،بل يدعو

أتباعه إىل ذلك ،ويؤكد هلم هذا املعنى ،وخيرب أنه سبب ملحبة اهلل  -عز وجل ، -
فعن سهل بن سعد قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن اهلل كريم حيب الكرم ومعايل

( )1أخرجه مسلم (.)2055
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األخالق ،ويبغض سفسافها»(.)1

وتعلو أمهية الكرم لدى حممد ﷺ فريبطه باإليامن باهلل واليوم اآلخر ،مما
جيعله ليس أد ًبا من اآلداب الفاضلة أو خل ًقا من األخالق احلسنة املحمودة
فحسب ،فعن أيب رشيح العدوي قال :سمعت أذناي وأبرصت عيناي حني

تكلم النبي ﷺ فقال« :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره ،ومن

كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته .قال :وما جائزته يا رسول
اهلل؟ قال :يوم وليلة والضيافة ثالثة أيام فام كان وراء ذلك فهو صدقة عليه،

خريا أو ليصمت»(.)2
ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل ً

والكرم كغريه من اخلصال والسامت احلسنة التي قد يتصف هبا اإلنسان

وهو يريد الثناء من الناس ومدحيهم ،ومن هنا يؤكد حممد ﷺ يف توجيهه
ألصحابه عىل أمهية أن يريد اإلنسان بكرمه وإحسانه وجه اهلل وحده ال ثناء

الناس.

وهلذا يبني ﷺ ألتباعه أن من ينفق ألجل أن يمدحه الناس ويثنون عليه

بالكرم يعذب يوم القيامة وال ينجيه ذلك ،فيذكر أن من أول من يقىض عليه

يوم القيامة« :ورجل وسع اهلل عليه وأعطاه من أصناف املال كله فأيت به فعرفه

نعمه فعرفها قال :فام عملت فيها؟ قال :ما تركت من سبيل حتب أن ينفق
فيها إال أنفقت فيها لك .قال :كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل،

ثم أمر به فسحب عىل وجهه ثم ألقي يف النار»(.)3
( )1أخرجه احلاكم (.)48/1

( )2أخرجه البخاري( ، )6019ومسلم (.)48
( )3أخرجه مسلم (.)1905
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كثريا بردود أفعال
وهذا يقود املرء إىل الطمأنينة يف عمله ،وأال يتأثر ً

اآلخرين.

كام أنه يقود إىل أن ال جيد اإلنسان ِمنَّة فيام ينفقه ويبذله ،بل إن اهلل تعاىل
يؤكد يف القرآن الكريم عىل أن من رشط اإلنفاق املقبول أن يسلم من املِن َِّة عىل

املنفق عليه :ﱫ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﱪ [البقرة.]٢٦٤ :

بل جيعل القرآن الكريم قول اإلنسان للمعروف واعتذاره اجلميل

خريا من اإلنفاق املصحوب باملن واألذى ،قال تعاىل :ﱫ ﮘ ﮙ ﮚ
ً
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﱪ [ البقرة].

�ساب ًعا :عدله ﷺ:

العدل قيمة رضورية للسعادة ،وقاعدة أساس ،وحمور أساس يف بناء

استقامة املجتمعات ،وضامن قوي لنهضتها واستقرارها وتقدمها.

مفهوما تطبيق ًيا،
ولقد أكد حممد ﷺ يف رسالته عىل العدل بوصفه
ً

وعمل عىل إرساء قواعده بني الناس حتى ارتبطت هبا مجيع مناحي ما جاء

به من ترشيعات ونظم ،فال يوجد نظام يف اإلسالم إال وللعدل فيه مطلب،
فهو مرتبط بنظام اإلدارة واحلكم ،والقضاء ،وأداء الشهادة ،وكتابة العهود
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أيضا بنظام األرسة والرتبية ،واالقتصاد واالجتامع،
واملواثيق ،بل إنه مرتبط ً

والسلوك ،والتفكري ،يقول سبحانه يف القرآن :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﱪ [احلديد.] ٢٥ :

يقول العامل اإلسالمي ابن القيم تعلي ًقا عىل تلك اآليات« :إن اهلل
سبحانه وتعاىل أرسل رسله ،وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ،وهو العدل
الذي قامت به األرض والساموات ،فإذا ظهرت أمارات العدل ،وأسفر
وجهه بأي طريق كان ،فثم رشع اهلل ودينه».
وقال تعاىل يف آية أخ��رى   :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﱪ [النحل.] ٩٠ :

فالعدل املأمور به هنا هو الذي يكفل لكل فرد ولكل مجاعة ولكل
قوم قاعدة ثابتة للتعامل ،ال متيل مع اهلوى ،وال تتأثر بالود والبغض ،وال
تتبدل جماراة للصهر والنسب والغنى والفقر ،والقوة والضعف ،إنام متيض يف
طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع ،وتزن بميزان واحد للجميع ،ويوجد
بجوار العدل اإلحسان ،يلطف من حدة العدل الصارم اجلازم ،وحيسن إقامة
إيثارا لود
العدل ،ويدع الباب
ً
مفتوحا ملن يريد أن يتسامح يف بعض حقه ً
وشفاء لغل الصدور ،وملن يريد أن ينهض بام فوق العدل الواجب
القلوب،
ً

جرحا ،أو يكسب فض ً
عليه ليداوي
ال(.)1
ً

ويقول تعاىل  :ﱫ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﱪ[ النساء.]٥٨ :
( )1يف ظالل القرآن الكريم.)2190/14( :
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ويقول تعاىل :ﱫ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﱪ [ املائدة.] ٨ :

فاألمة اإلسالمية برؤية الرسالة املحمدية مكلفة بتحقيق العدل يف

األرض ،وأن تبني حياهتا كلها عىل أصول العدل؛ حتى تستطيع أن حتيا حيا ًة
حر ًة كريمة ،وحيظى كل فرد يف ظلها بحريته ،وينال جزاء سعيه ،وحيصل

عىل فائدة عمله وكدّ ه.

العدل يف ر�ؤية حممد ﷺ وتطبيقه:

لقد أمر حممد ﷺ بالعدل ،وحث عليه ،وتضمنته رسالة اإلسالم التي

أقامت بنيانه وأسسته أحسن تأسيس ،فكان من أعظم مقاصدها إعطاء كل

رشا فرش ،من غري تفرقة بني املستحقني،
خريا فخري ،وإن ً
ذي حق حقه ،إن ً
وقد عده قوام الدنيا والدين ،وسبب صالح العباد والبالد ،وأن اهلل قد

وضع العدل لتوزع به األنصبة واحلقوق ،وتقدّ ر به األعامل واألشخاص؛

إذ هو امليزان املستقيم ،الذي ال متيل كفته ،وال خيتل وزنه ،كام عده من أهم
دعائم السعادة التي ينشدها البرش يف حياهتم ،وهي أن يطمئنوا عىل حقوقهم
وممتلكاهتم ،وأن يستقر العدل فيام بينهم.

وأدرك حممد ﷺ أن العدل مشعر للناس باالطمئنان واالستقرار،

وحافز كبري هلم عىل اإلقبال عىل العمل واإلنتاج ،فيرتتب عىل ذلك :نامء
العمران واتساعه ،وكثرة اخلريات وزيادة األموال واألرزاق ،فأكد تنفيذه

بصورة علمية يف كل موطئ قدم يف دولته اإلسالمية الوليدة.
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وقد َر َّغب حممد ﷺ يف العدل ،فقال« :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال

ظل إال ظله» وذكر أوهلم فقال« :اإلمام العادل»(.)1

وعن عبد اهلل بن عمرو  -ريض اهلل عنهام  -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«إن املقسطني عند اهلل عىل منابر من نور عن يمني الرمحن  -عز وجل  -وكلتا

يديه يمني الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا»(.)2

مواقف من عدل حممد ﷺ :

عن عائشة قالت :إن ً
قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية التي رسقت يف

عهد النبي ﷺ يف غزوة الفتح ،فقالوا :من يكلم فيها رسول اهلل ﷺ؟.

حب رسول اهلل ﷺ فأتى
فقالوا :ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيدُّ ،

هبا إىل رسول اهلل ﷺ ،فكلمه فيها أسامة بن زيد ،فتلون وجه رسول اهلل ﷺ

فقال« :أتشفع يف حد من حدود اهلل؟» .فقال له أسامة :استغفر يل يا رسول

اهلل! فلام كان العيش قام رسول اهلل ﷺ فاختطب ،فأثنى عىل اهلل بام هو أهله،
فقال« :أما بعد ،أهيا الناس :إنام أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا رسق

فيهم الرشيف تركوه ،وإذا رسق فيهم  الضعيف أقاموا عليه احلد ،ثم أقسم

حممد ﷺ أن ابنته فاطمة لو فعلت ذلك الستحقت العقوبة»(.)3

إن القيم ال تتجزأ ،والعدل الذي يرفع حممد ﷺ لواءه ال يمكنه أن

يتعطل ألجل امرأة من عائلة غنية أو مشهورة ،إنه ها هنا يعلن أن العدل
( )1أخرجه البخاري ( ،)660ومسلم (.)1031
( )2أخرجه مسلم (.)1827

( )3أخرجه البخاري ( ،)4304ومسلم (.)1688
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سيف مسلط عىل كل مرتكن عىل اسمه أو نسبه أو ماله أو قوته ،ولن حييف

حتى مع ابنته.

وعن النعامن بن بشري  -ريض اهلل عنهام  -قال وهو عىل املنرب :أعطاين

بنت رواحة :ال أرىض حتى تشهد رسول اهلل ﷺ،
أيب عطية ،فقالت عمرة ُ
بنت رواحة عطي ًة
فأتى رسول اهلل ﷺ فقال :إين أعطيت ابني من عمرة ُ
فأمرتني أن أشهدك يا رسول اهلل! قال« :أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟».
قال :ال .قال« :فاتقوا اهلل وأعدلوا بني أوالدكم» .قال :فرجع فرد عطيته.

ويف رواية :أن النبي ﷺ قال« :ألك ولد سواه؟» .قال :نعم .قال :فأراه قال:
«ال تشهدين عىل جور» ويف لفظ« :ال أشهد عىل جور» ويف لفظ :إين نحلت
غالما ،فقال« :أكل ولدك نحلته مثله؟» .قال :ال .قال« :فأرجعه»
ابني هذا ً

ويف لفظ ملسلم« :أليس تريد منهم الرب مثل ما تريد من ذا؟» قال :بىل .قال:
«فأين ال أشهد»( .)1لقد أبى ﷺ أن يشهد وأمره بالعدل بني بنيه إقامة للعدل

يف األرسة وحمافظة عىل كياهنا.

ثام ًنا� :شجاعته ﷺ:

عاش حممد ﷺ يف بيئة كانت الشجاعة فيها متثل قيمة من القيم املهمة،

وكان الرجال يمدحون هبذه الصفة ويفتخرون هبا ،بل كان الوصف باجلبن

من أسوأ أوصاف الذم واملعيبة.

واتصف حممد ﷺ بالشجاعة ،بل بلغ فيها الغاية حتى وصف من قبل

أصحابه بأنه أشجع الناس.

( )1أخرجه البخاري ( ،)2587ومسلم (.)1623
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عن أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه  -قال :كان النبي ﷺ أحسن الناس،

وأشجع الناس ،وأجود الناس ،ولقد فزع أهل املدينة فكان النبي ﷺ سبقهم
ٍ
بحرا»(.)1
عىل
فرس ،وقال« :وجدناه ً

وكذا وصفه هبذا الوصف صاحبه عبد اهلل بن عمر  -ريض اهلل عنهام 

 -فقال :ما رأيت أحدً ا أنجد وال أجود وال أشجع ،وال أضوأ وأوضأ من

رسول اهلل ﷺ(.)2

وقال ألصحابه متحد ًثا عن نفسه ....« :ثم ال جتدونني بخي ً
ال وال

كذو ًبا وال جبانًا»(.)3

ويصور لنا هذا املوقف متيز حممد ﷺ يف شجاعته ،وهو مصداق ملا

وصفه به أنس  -ريض اهلل عنه  -فعن عيل  -ريض اهلل عنه  -قال :لقد رأيتنا
يوم بدر ،ونحن نلوذ برسول اهلل ﷺ وهو أقربنا إىل العدو ،وكان من أشد
ٍ
بأسا(.)4
الناس يومئذ ً
    ويبني لنا عيل  -ريض اهلل عنه  -أن هذه سمة حممد ﷺ يف مواجهته

للعدو ،فيقول :كنا إذا امحر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول اهلل ﷺ ،فام 
يكون منا أحد أدنى من القوم منه(.)5

ومع موقف آخر يف سريته ﷺ تتجىل فيه الشجاعة ،وذلك يف غزوة

( )1أخرجه البخاري (.)2820
( )2أخرجه الدارمي (.)59

( )3أخرجه البخاري (.)2821
( )4أخرجه أمحد (.)656

( )5أخرجه أمحد (.)1349
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حنني ،والتي كانت من أواخر غزواته ،حيث انكشف املسلمون ،ووىل كثري
منهم مدبرين ،طفق حممد ﷺ يركض بغلته قبل الكفار ،ثم قال« :أي عباس،

الس ُمرة» فقال عباس - :وكان رج ً
ال صيتًا  -فقلت بأعىل صويت:
ناد أصحاب َّ
أين أصحاب السمرة؟

قال :فو اهلل لكأن َعط َفتهم حني سمعوا صويت َعط َفة البقر عىل أوالدها،

فقالوا :يا لبيك ،يا لبيك ،قال :فاقتتلوا والكفار .فنظر رسول اهلل ﷺ وهو
عىل بغلته كاملتطاول عليها إىل قتاهلم ،فقال ﷺ« :اآلن محي الوطيس»(.)1

�شجاعة ولي�ست تهو ًرا:
كثري ممن يشتهرون بالشجاعة ال يسلمون من التهور واالندفاع،

وتدفعهم ثقتهم بأنفسهم إىل املبالغة يف التعامل مع املواقف؛ حلرصهم عىل أن
يثني عليهم الناس ويشيدوا هبم مما قد يدفعهم إىل التجاوز واملجازفة.

أما حممد ﷺ فرغم شجاعته إال أنه كان واقع ًيا ،فهو يأخذ بأساليب

االحتياط والسالمة البرشية ،نرى ذلك يف حادثة اهلجرة من مكة إىل املدينة،
مهاجرا،
هم قومه بقتله ،وتآمروا عىل ذلك ،خرج ﷺ من مكة إىل املدينة
ً
فحني َّ

وهناك بنى دولته وكيانه.

وتروي لنا كتب السرية تفاصيل دقيقة عن حادثة اهلجرة ،وكيف أنه

أخذ بأسباب السالمة والنجاة ،ومتثل ذلك فيام ييل:

• أنه جاء عىل صاحبه أيب بكر  -ريض اهلل عنه  -يف وقت الظهرية،

وجاء متقن ًعا.

( )1أخرجه مسلم (.)1775
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• حني جلس مع أيب بكر ،وأراد حتديثه بأمر اهلجرة ،كانت عند أيب

بكر ابنتاه الصغريتان ،فأمر بإخراجهام :تكتماً عىل خرب هجرته.
• مل يبت تلك الليلة يف فراشه ﷺ.

• خرج هو وصاحبه أبو بكر واختبأ يف الغار ثالثة أيام حتى هيدأ عنهام 

الطلب.

• كان عبد اهلل بن أيب بكر يبيت يف مكة ،ثم يأيت هلام باألخبار املستجدة.
• كان راعي الغنم عامر بن فهرية يأيت بالغنم فتمحو آثار عبد اهلل بن

أيب بكر ،ويرشبان من حليبهام.

• خرج من الغار بعد ثالثة أيام ،واختار طري ًقا آخر إىل املدينة غري

الطريق التي يسلكها الناس.

• مل خيرب أصحابه يف مكة عن هجرته وتفاصيلها.
أيضا يف عدد من غزواته ،فقد كان يأخذ استعداده
كام  نلحظ ذلك ً

وأهبته ،فرتوي لنا كتب السرية أنه ﷺ كان يعتني بحامية نفسه يف املعارك،
فعن السائب بن يزيد عن رجل قد سامه أن رسول اهلل ﷺ ظاهر يوم ُأحد بني

درعني أو لبس درعني(.)1

ويف إحدى معارك املسلمني مع الروم حني أخذ قيادة جيش املسلمني

خالد بن الوليد  -ريض اهلل عنه  ،-وكان جيش املسلمني أقل قدرة عىل مقاومة
جيش الروم ،وعندها انحاز خالد  -ريض اهلل عنه  -باجليش إىل املدينة ،وترك
( )1أخرجه أبو داود ( ،)2590وأمحد (.)15295
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مواجهة الروم ،فأثنى عليه ﷺ ،وأخرب أن اهلل فتح عىل يديه.

وهو تأييد للمسلك الواقعي الذي ال يندفع وراء شعارات الشجاعة

فحسب ،ويتجاهل التحديات التي تواجه اجليش.

ال�شجاعة الأدبية:
مل تكن شجاعة حممد ﷺ قارصة عىل ميدان احلرب والشجاعة البدنية،

بل كان يملك شجاعة أدبية كانت مطل ًبا رضور ًيا ملهمته يف رسالته لقومه.

ومتثلت شجاعته األدبية يف جرأته عىل قول احلق ،ومواجهة تكذيب

قومه وإعراضهم.

حني بدأ حممد ﷺ دعوته لقومه ،وكان يف محاية عمه أيب طالب ورعايته،

صغريا  ..شعر
فوالده تويف وهو محل يف بطن أمه ،وتوفيت والدته وهو ال زال
ً
قومه باالنزعاج مما يدعوهم إليهم وساوموا عمه أبا طالب ،وسألوه أن يأخذ
عىل يده ويمنعه.
ﷺ؟

التقى أبو طالب بمحمد ﷺ مبد ًيا له ما قاله قومه ،فامذا كان رد حممد

عن عقيل بن أيب طالب  ،قال :جاءت قريش إىل أيب طالب  ،فقالوا :إن

ابن أخيك هذا قد آذانا يف نادينا ومسجدنا ،فاهنه عنا ،فقال :يا عقيل انطلق
فأتني بمحمد .فانطلقت إليه فاستخرجته من حفش أو كبس  -يقول :بيت

صغري  ، -فلام أتاهم قال أبو طالب :إن بني عمك هؤالء قد زعموا أنك
تؤذهيم يف نادهيم ومسجدهم فانته عن أذاهم .فحلق رسول اهلل ﷺ ببرصه
إىل السامء  ،فقال« :أترون هذه الشمس؟» قالوا :نعم ،قال« :فام أنا بأقدر عىل
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أن أدع ذلك منكم عىل أن تستشعلوا منها شعلة» .فقال أبو طالب :واهلل ما

َّ
كذبنا ابن أخي قط فارجعوا(.)1

كام تتمثل الشجاعة األدبية لدى حممد ﷺ يف أمر مهم ،وهو أنه قد

عاتبه ربه يف القرآن الكريم يف أمور اجتهد فيها فلم ُيصب فكان يتلو هذه

اآليات عىل الناس ،ومل يكتم شيئًا منها.

ومن ذلك سورة عبس ،والتي جاء فيها :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﱪ

[عبس].
وقوله تعاىل يف سورة األحزاب  :ﱫﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﱪ [األحزاب:
.]٣٧

ويروي صاحبه أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه  -قصة نزول هذه

اآليات فيقول :جاء زيد بن حارثة يشكو ،فجعل النبي ﷺ يقول«    :اتق اهلل

وامسك عليك زوجك» .قال أنس :لو كان رسول اهلل ﷺ كامتًا شيئًا لكتم
هذه(.)2

( )1رواه البخاري يف «التاريخ» عن أيب كريب ،عن يونس.
( )2أخرجه البخاري ( ،)7420ومسلم (.)177
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ومن شجاعة حممد ﷺ األدبية أنه حني ُيسأل عن يشء ال يدري عنه

فإنه يقول« :ال أدري» .وهو أمر له شأنه حني يصدر من رجل بمثل منزلة
حممد ﷺ.
فقد سئل ﷺ عن الروح فسكت فلم يقل شيئًا حتى نزلت هذه اآلية:

ﱫ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﱪ

[اإلرساء.]٨٥ :

ومن ذلك أنه جاءه رجل فسأله أي البقاع خري ،فقال« :ال أدري».

ومنها ما رواه جابر بن عبد اهلل  -ريض اهلل عنهام   -قال :مرضت
عيل،
فجاءين رسول اهلل ﷺ يعودين وأبو بكر ومها ماشيان ،فأتاين وقد أغمي َّ
عيل فأفقت فقلت :يا رسول اهلل،
فتوضأ رسول اهلل ﷺ ،ثم صب وضوءه َّ
كيف أقيض يف مايل؟ كيف أصنع يف مايل؟ قال :فام أجابني بيشء حتى نزلت
آية املرياث(.)1

تا�س ًعا :حلمه ﷺ:

كان حممد ﷺ يواجه من أعدائه بأساليب موغلة يف االستفزاز واألذى
قد تخُ رج اإلنسان عن طوره ،لكنه مع ذلك كان مثاالً للحلم والصرب ،فعن
عائشة  -ريض اهلل عنها  -قال :استأذن رهط من اليهود عىل النبي ﷺ
فقالوا :السام عليك .فقلت :بل عليكم السام واللعنة .فقال«:يا عائشة إن
اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر كله» .قلت :أو مل تسمع ما قالوا؟ قال« :قلت
وعليكم»(.)2

( )1أخرجه البخاري ( ،)7309ومسلم (.)161

( )2أخرجه البخاري ( ،)5678ومسلم (.)6395
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إن هؤالء كانوا يستخفون بلفظ السالم الذي هو دين اإلسالم ،وكانوا

جيعلون التحية شتيمة ولعنة ،ويسوقوهنا بلفظ االستفزاز ،بل ينكر عىل عائشة
 ريض اهلل عنها  -مقولتها ،ويدعوها إىل مزيد من الرفق واإلحسان ،فتظنأنه مل يسمع تلك املقولة فيجيبها بأنه قد سمع.

مقترصا عىل أعدائه ،بل يسع أتباعه من باب
ومل يكن حلم حممد ﷺ
ً

أوىل ،وهم مجهور واسع ،وفيهم من العامة واألعراب من يكون طبعه اجلفاء

والغلظة فيترصف مع رسول اهلل ﷺ بام ال يليق ،لكنه كان حيلم ويصرب عام 
يبدر منهم ،فعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -أن رج ً
ال أتى النبي ﷺ يتقاضاه

فأغلظ فهم به أصحابه ،فقال رسول اهلل ﷺ« :دعوه فإن لصاحب احلق
مقاالً» .ثم قال« :أعطوه سنًّا مثل ِسنه» .قالوا :يا رسول اهلل ،إال أمثل من سنه
فقال« :أعطوه ،فإن من خريكم أحسنكم قضاء»(.)1

لقد مجع حممد ﷺ يف هذا املوقف بني احللم والصرب عىل جفاء الرجل

وغلظته ،وبني اإلحسان ،فأعطاه أكثر من حقه.

واجلفاء من بعض األتباع قد ال يقف عند أولئك الذين يطالبون بحق

ثابت هلم ،بل إنك جتد من يسألون ويستكثرون قد يتعاملون معه بجفاء
وغلظة ،ومع ذلك يتسع صدره للحلم عليهم ،فعن أنس بن مالك  -ريض

اهلل عنه  -قال :كنت أميش مع رسول اهلل ﷺ وعليه بر ُد نجراين غليظ احلاشية

فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذ ًة شديد ًة حتى نظرت إىل صفحة عاتق
رسول اهلل ﷺ قد أثرت هبا حاشية الربد من شدة جبذته ،ثم قال :يا حممد مر
( )1أخرجه البخاري ( ،)2305ومسلم (.)1601
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يل من مال اهلل الذي عندك ،فالتفت إليه رسول اهلل ﷺ ثم ضحك ،ثم أمر له
بعطاء(.)1

لقد مجع هذا الرجل بني اإليذاء البدين والنفيس ،فهو حني يسأله يقول

له« :مر يل من مال اهلل» .أي :أنك حني تعطيني فلست بصاحب فضل وال
معروف  ،فأنت إنام تعطي من مال اهلل.

وحلم حممد ﷺ يسع أولئك الذين يؤذونه ويمتد األذى منهم إىل

األذى البدين ،فيذكر ﷺ نفسه بام كان يصيب األنبياء من قبله مما يزيده حلماً .
عن عبد اهلل قال :كأين أنظر إىل رسول اهللﷺ  حيكي نب ًيا من األنبياء

رضبة قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ،ويقول :رب اغفر لقومي فإهنم ال

يعلمون(.)2

يغ�ضب لكنه يحلم ﷺ:

واحللم عند حممد ﷺ ليس مصدره أنه ال يغضب مطل ًقا ،فهو برش

كسائر البرش يغضب حني يكون املوقف يثري الغضب   ،لكن حلمه كان

حيجزه عن أن يستجيب لداعي الغضب ،فعن عبد اهلل  -ريض اهلل عنه  -قال:
أناسا يف القسمة ،فأعطى األقرع بن حابس مائة
ملا كان يوم حنني آثر النبي ﷺ ً

أناسا من أرشاف العرب ،فآثرهم
من اإلبل ،وأعطى عيينة مثل ذلك ،وأعطى ً
يومئذ يف القسمة ،قال رجل :واهلل إن هذه القسمة ما عدل فيها ،وما أريد هبا

وجه اهلل .فقلت :واهلل ألخربن النبي ﷺ فأتيته فأخربته .فقال« :فمن يعدل
( )1أخرجه البخاري ( ،)6088ومسلم (.)1075
( )2أخرجه البخاري ( ،)2305ومسلم (.)1601
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إذا مل يعدل اهلل ورسوله ،رحم اهلل موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصرب»(.)1

وقد ورد يف بعض روايات هذا اخلرب :فأخربته فغضب حتى رأيت

الغضب يف وجهه ثم قال« :يرحم اهلل موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصرب»(.)2
ومن هنا يؤكد حممد ﷺ عىل أتباعه هذا املعنى ،ويؤكد عليهم أن قيمة

اإلنسان وقوته تتمثل يف انتصاره عىل االستجابة لدوافع الغضب ،ويبني حال
ذلك يستحق الثناء واإلشادة فيقول سائ ً
ال أصحابه« :ما الرصعة؟».

قالوا :الرصيع .قال ﷺ« :الرصعة كل الرصعة ،الرصعة كل الرصعة،

الرصعة كل الرصعة ،الرجل الذي يغضب فيشتد غضبه ،وحيمر وجهه،
ويقشعر شعره ،فيرصعه غضبه»(.)3

وعن أنس  -ريض اهلل عنه  -أن اليهود كانوا إذا  حاضت املرأة فيهم مل

يؤاكلوها ومل جيامعوهن يف البيوت فسأل أصحاب النبي ﷺ النبي ﷺ فأنزل

اهلل تعاىل :ﱫ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱪ

[ البقرة ]٢٢٢ :إىل آخر اآلية .فقال رسول اهلل ﷺ« :اصنعوا كل يشء إال

النكاح».

فبلغ ذلك اليهود  فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إال

خالفنا فيه ،فجاء أسيد بن حضري وعباد بن برش فقاال :يا رسول اهلل إن اليهود
تقول كذا وكذا فال نجامعهن ،فتغري وجه رسول اهلل ﷺ حتى ظننا أن قد
( )1أخرجه البخاري ( ،)3150ومسلم (.)1061
( )2أخرجه البخاري ( ،)3405ومسلم (.)1062
( )3أخرجه أمحد (.)22605
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وجد عليهام فخرجا فاستقبلهام هديه من لبن إىل النبي ﷺ فأرسل يف آثارمها
فسقامها فعرفا أن مل جيد عليهام(.)1

حلمه مع �أهل بيته ﷺ:

ومما يتجىل فيه احللم لدى حممد ﷺ :تعامله مع أهل بيته ،فهو برش
كسائر الناس يعيش حياهتم ومشكالهتم ،ويتعامل مع زوجاته وهن برش قد
يبدو من غريهن من النساء ،ومع ذلك كان حلمه يسع ذلك كله ﷺ.

نموذجا من حلمه
وتروي لنا إحداهن وهي عائشة  -ريض اهلل عنها -
ً
يف تعامله مع أهل بيته ،فعن رجل  من بني سواءة قال سألت عائشة عن خلق
رسول اهلل ﷺ فقالت :أما تقرأ القرآن ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ [ القلم.]٤ :
طعاما وصنعت له
قال قلت :حدثيني عن ذاك .قالت« :صنعت له
ً
طعاما فقلت جلاريتي اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل
حفصة
ً
فاطرحي الطعام» .قالت« :فجاءت بالطعام قالت فألقته اجلارية فوقعت
القصعة فانكرست وكان نط ًعا» .قالت :فجمعه رسول اهلل ﷺ وقال:
«اقتصوا أو اقتيص ظر ًفا مكان ظرفك فام قال شيئًا»(.)2

عا�شرا :وفا�ؤه ﷺ بالعهد:
ً

كان حممد ﷺ يفي بعهده ،ومل ُيعرف عنه يف حياته أنه نقض عهدً ا قطعه

عىل نفسه.

وقد أكد القرآن عىل رعاية العهود التي يربمها املسلمون مع املخالفني

( )1أخرجه مسلم (.)302

( )2أخرجه أمحد ( ،)24279ومسلم (.)2333
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هلم ،فجاء يف سورة التوبة قوله تعاىل :ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﱪ [التوبة.]٤ :

وذم القرآن الذين ينقضون العهود مع اآلخرين :ﱫ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﱪ [األنفال.]٥٦ :

وحتى حني يصل األمر بمحمد ﷺ أن خياف اخليانة من قوم ،وتبدر

له منهم مؤرشات عىل ذلك ،فهذا ال يربر له نقض العهد ،ويوجب عليه أن

يشعرهم بذلك ،كام  جاء يف سورة األنفال :ﱫ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱪ [األنفال.]٥٨ :

والوفاء بالعهد وااللتزامات لدى حممد ﷺ تبدأ من االلتزامات

املحدودة املتعلقة بالتعامل مع اآلخرين ،كام تبدو يف هذا املوقف:

عن عائشة  -ريض اهلل عنها  -قالت :ابتاع رسول اهلل ﷺ من رجل

جزورا ،أو جزائر بوسق من متر الذخرية  -ومتر الذخرية:
من األعراب
ً

العجوة  -فرجع رسول اهلل ﷺ إىل بيته فالتمس له التمر فلم جيده ،فخرج إليه

جزورا  -أو جزائر -
رسول اهلل ﷺ فقال له« :يا عبد اهلل ،إنا قد ابتعنا منك
ً
بوسق من متر الذخرية ،فالتمسناه فلم نجده».
فقال األعرايب :واغدراه!

قال :فنهمه الناس ،وقالوا :قاتلك اهللَ ،أ َتغ ِْد ُر رسول اهلل ﷺ؟!

قالت :فقال رسول اهلل ﷺ« :دعوه ،فإن لصاحب احلق مقاالً».

ثم عاد له رسول اهلل ﷺ فقال« :يا عبد اهلل ،إنا ابتعنا منك جزائرك،
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ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده».

فقال األعرايب :واغدراه! فنهنهه الناس ،وقالوا :قاتلك اهللَ ،أ َتغ ِْد ُر
رسول اهلل ﷺ.
فقال رسول اهلل ﷺ« :دعوه ،فإن لصاحب احلق مقاالً».

فرد ذلك رسول اهلل ﷺ مرتني أو ثال ًثا فلام رآه ال يفقه عنه ،قال لرجل

من أصحابه« :اذهب إىل خولة بنت حكيم بن أمية ،فقل هلا :إن كان عندك

وسق من متر الذخرية فأسلفينا حتى نؤديه إليك إن شاء اهلل».

فذهب إليها الرجل ،ثم رجع الرجل قال :قالت :نعم هو عندي يا رسول

إيل من يقبضه .فقال رسول اهلل ﷺ« :اذهب به فأوفه الذي له».
اهلل فابعث َّ

قال :فذهب به فأوفاه الذي له ،فمر األعرايب برسول اهلل ﷺ ،وهو

خريا ،فقد أوفيت وأطبت».
جالس يف أصحابه فقال« :جزاك اهلل ً

فقال رسول اهلل ﷺ« :أولئك خيار عباد اهلل [يوم القيامة] عند اهلل

املوفون املطيبون»(.)1

لقد راعى حممد ﷺ طبيعة هذا الرجل ،وتفهم إرصاره عىل حقه ،وأن

هذا اإلرصار قد قاده إىل قدر من اجلفاء والغلظة يف التعامل مع حممد ﷺ،
فأوفاه ،واحتمل جفاءه ،وملا رأى أنه مل يع عدم قدرة حممد ﷺ سعى إىل حل

األمر واملشكلة.

ويلتزم حممد ﷺ الوفاء مع املخالفني حتى وهو يتعامل مع أتباعه

( )1رواه اإلمام أمحد ،والبزار ،وإسناد أمحد صحيح.

85

86

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

واملستجيبني له :فال يقبل منهم أن ّ
خيل بعهد التزم به ،عن أيب رافع قال :بعثتني

قريش إىل رسول اهلل ﷺ ،فلام رأيت رسول اهلل ﷺ ألقي يف قلبي اإلسالم.
فقلت :يا رسول اهلل! إين واهلل ال أرجع إليهم أبدً ا.

فقال رسول اهلل ﷺ« :إين ال أخيس بالعهد ،وال أحبس ا ْلبرُ ُ َد ،ولكن

ْار ِج ْع ،فإن كان يف نفسك الذي يف نفسك اآلن فارجع».
قال :فذهبت ثم أتيت النبي ﷺ فأسلمت(.)1

كان بإمكان حممد ﷺ أن يقبل بقاء هذا الرجل لديه ،وهو لو فعل ذلك

مل ينقض عهدً ا ،فالرجل هو الذي اختار بنفسه هذا القرار ،لكنه مل يفعل ذلك
بل تركه ليعود عام أراد من تلقاء نفسه بعد انتهاء مهمته.

وحني أتى حممد ﷺ إىل مكة يريد العمرة ،صدته قريش ودار بينه

وبينهم مفاوضات ألجل الصلح ،وقال حينها (والرواية يف البخاري):

«والذي نفيس بيده ال يسألوين خطة يعظمون فيها حرمات اهلل إال أعطيتهم
إياها» وكان مما رشطوه عليه :أنه ال يأتيك منا رجل ،وإن كان عىل دينك ،إال

رددته إلينا.

فبينام  هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف يف

قيوده ،وقد خرج من أسفل مكة ،حتى رمى بنفسه بني أظهر املسلمني ،فقال

إيل.
سهيل :هذا يا حممد أول ما أقاضيك عليه أن ترده َّ
فقال النبي ﷺ« :إنا مل نقض الكتاب بعدُ ».

قال :فواهلل إ ًذا لن أصاحلك عىل يشء أبدً ا.
( )1أخرجه أمحد (.)23345
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قال النبي ﷺ« :فأجزه يل».

قال :ما أنا بمجيزه لك.
قال« :بىل فأفعل».

قال :ما أنا بفاعل.

فرده إليهم حممد ﷺ.

ثم رجع النبي ﷺ إىل املدينة فجاءه أبو بصري  -رجل من قريش  -وهو

مسلم فأرسلوا يف طلبه رجلني فقالوا :العهد الذي جعلت لنا.

فدفعه إىل الرجلني فخرجا به حتى بلغا ذا احلليفة فنزلوا يأكلون من متر

هلم فقال أبو بصري ألحد الرجلني :واهلل إين ألرى سيفك هذا يا فالن جيدً ا.
فاستله اآلخر فقال :أجل واهلل إنه جليد ،لقد جربت به ثم جربت.

فقال أبو بصري :أرين أنظر إليه.
فأمكنه منه فرضبه حتى برد.

وفر اآلخر حتى أتى املدينة فدخل املسجد يعدو.

ذعرا».
فقال رسول اهلل ﷺ حني رآه« :لقد رأى هذا ً
فلام انتهى إىل النبي ﷺ قالُ :قتِ َل واهلل صاحبي وإين ملقتول.

فجاء أبو بصري فقال :يا نبي اهلل قد واهلل أوىف اهلل ذمتك ،قد رددتني

وفاء هلم بام 
إليهم ،ثم أنجاين اهلل منهم .ومع ذلك مل يستقبله حممد ﷺ؛
ً
اشرتطوا عليه يف صلح احلديبية.
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وحتى يكون حممد ﷺ يف موطن القتال ،وحيتاج إىل الرجال املقاتلني،

فإنه ال يفعل ذلك عىل حساب العهود التي التزمها مع عدوه ،يروي لنا أحد

أصحاب حممد ﷺ هذا املوقف ،وهو حذيفة بن اليامن ،فيقول :ما منعني أن

بدرا إال أين خرجت أنا وأبو حسيل ،قال :فأخذنا كفار قريش ،قالوا:
أشهد ً

إنكم تريدون حممدً ا ،فقلنا :ما نريده ،ما نريد إال املدينة ،فأخذوا منا عهد اهلل
ِ
لننرص َف َّن عىل املدينة .وال نقاتل معه ،فأتينا رسول اهلل ﷺ فأخربناه
وميثاقه
اخلرب ،فقال« :انرصفا ِنفي هلم بعهدهم ،ونستعني اهلل عليهم».

�شهادة �أعدائه بوفائه ﷺ:

دالئل وفاء حممد ﷺ بالعهود ال تنتهي عند املواقف واألحداث التي

كان يفي فيها بام التزمه ،بل قد شهد له أعداؤه بأنه يفي بالعهود وال يغدر،
فحني لقي هرقل أبا سفيان  -وكان أبو سفيان الزال عىل عداوته ملحمد ﷺ

 سأل هرقل أبا سفيان عن حممد ﷺ عد ًدا من األسئلة ،كان مما سأله فيهقوله :فهل يغدر؟

قال أبو سفيان :قلت ال ،ونحن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها،

قال« :ومل متكني كلمة أدخل فيها شيئًا غري هذه - ،أي :مل أمتكن من كلمة
تعطيه صورة سيئة عن حممد ﷺ غري هذه الكلمة .»-
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الوقفة الثالثة
النبي ﷺ بني الثبات على
احلق والرحمة
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الوقفة الثالثة
()1
النبي ﷺ بني الثبات على احلق والرحمة
املحور الأول :دار الأرقم بن �أبي الأرقم
 -تعريف بدار األرقم بن أيب األرقم:

دار اجتمع فيها املسلمون ملدة ثالث سنوات من السنة الثالثة إىل السنة
السادسة من بعثة النبي ﷺ ،بعد أن اشتد إيذاء الكفار وتأثرت روح املسلمني
املعنوية من شدة ما ال قوة من تعذيب واضطهاد.

 -املغزى من االجتامع بدار األرقم بن أيب األرقم:

 ثلة من األولني مجعهم النبي ﷺ لتزكية إيامهنم باهلل  -عز وجل -وحثهم عىل التشبث بالصرب عند اإليذاء.
 صعوبة كشف قريش الجتامعات املسلمني ،حيث إن األرقم بناألرقم مل يتجاوز ربيعه السابع عرش.

 توسط املنزل لقبيلة األرقم بن األرقم مما يرصف قريش عن مهامجته  إن هي اكتشفته.

( )1من كتاب :عىل خطى احلبيب ( اجلزء الثاين) سلسلة يف ظالل السرية النبوية -عمرو
خالد -أريج للنرش والتوزيع -ط األوىل 1427هـ .بترصف.
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 -سبل قريش التفاوضية:

عن عقيل بن أيب طالب  -ريض اهلل عنه  -قال :جاءت ٌ
قريش إىل أيب
ِ
أرأيت أمحدَ يؤذينا يف ِ
ٍ
مسجدنا فاهنَ ُه عن أ َذانا فقال يا
نادينا ويف
طالب فقالوا
َ
ُ
ٍ
َع ُ
عمك زعموا
بمحمد
قيل ائتِني
ُ
ابن أخي َّ
فذهبت فأتيتُه به فقال يا َ
إن بني ِّ
ِ
ِ
ِ
ُ
رسول اهللِ ﷺ
فلحظ
أنك تُؤذهيم يف نادهيم ويف مسجدهم فانتَه عن ذلك قال َ
ٍ
ِ
ِ
ُ
أدع
ببرصه فقال ما أنا
رسول اهللِ ﷺ
رواية
ببرصه ويف
فحلق
َ
بأقدر عىل أن َ
ُ
ٍ
لكم ذلك عىل أن تُشعلوا يل منها ُشعل ًة يعني َّ
طالب ما
مس قال فقال أبو
الش َ
ابن أخي ِ
فارجعوا .حسنه األلباين.
كذب ُ
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 -درس كبري يف آداب احلوار :اسمع لغريك يسمع لك.

وقد يتساءل أحد فيقول :ملاذا مل يقبل النبي ﷺ العروض ثم يستفيد

منها يف دعوته؟

ألن الغاية ال تربر الوسيلة ،وسياسة النبي ﷺ نظيفة.

يوما ويعبدُ آهلتهم
 ثم ساومت قريش النبي ﷺ عىل أن يعبدوا اهلل ًيوما فأنزل تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ً

ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﱪ [الكافرون].

 -ثم طلبت قريش من رسول اهلل ﷺ أن يطرد الفقراء فيؤمنوا به فنزل

قول اهلل تعاىل  :ﱫ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉ
ﰊ ﰋ ﱪ [األنعام.]٥٢ :

 -ثم سألت قريش رسول اهلل ﷺ معجزات خارقة فأبى وقال« :ما أنا

بالذي يسأل ربه ذلك» فأنزل تعاىل قوله :ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﱪ [اإلرساء].
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 -فشل قريش:

وبعد كل املحاوالت فشلت قريش يف هنجها التفاويض كام فشل من

قبل ذلك إيذائها للمسلمني.

****
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املحور الثاين :هجرة امل�سلمني �إىل احلب�شة
 -األوضاع العامة وأحوال الرسول ﷺ وأصحابه:

عرفت هذه املرحلة معاناة الرسول ﷺ وأصحابه ،فقد كان كفار
قريش يلزمون رسول اهلل ﷺ حتى إذا أراد أن حيدث أحدً ا بام جاء به من
احلق ،اعرتضوا طريقة ومنعوه من   تبليغ الرسالة ،أما الصحابة ،فكانوا
يعانون يوم ًيا من اإليذاء اجلسدي الشديد.
والغريب يف األمر أن سادة قريش مثل األخنس ،وأيب جهل  -وهم
كفرا وجتبرً ا  -عند فراغهم من تعذيب املسلمني كانوا جيتمعون عند
األكثر ً
بيته ﷺ يف جوف الليل ،دون موعد أو معرفة أحدهم باآلخر لعلمهم أنه
جهرا فكانت قلوهبم وسمعهم تتأثر من ذكر اهلل،
يقوم الليل ،ويتلو القرآن ً
وكانوا يتعاهدون أال يرجعوا فريجعون الغد.

 الكفار تأثروا بعظمة القرآن ،فأين نحن من خشوع قلوبناوجوارحنا له؟
وتستمر األوضاع عىل حاهلا ،بل وتزيد شدة وتعقيدً ا؛ إذ يئس الصحابة
من الوضع  واشتكوا لرسول اهلل ﷺ فكان احلل احلكيم هو اهلجرة.

 -اهلجرة إىل احلبشة:

نتيجة لألوضاع القاسية التي عاشها املسلمون ،أمر الرسول ﷺ
فرارا بدينهم من الظلم والطغيان فكانت أول هجرة يف
الصحابة باهلجرة ً
تاريخ اإلسالم إىل احلبشة.
ألن ً
قريشا هي سيدة القبائل العربية ،فلن خيتلف الوضع يف غريها من
القبائل ،بخالف احلبشة ،ففيها حاكم ال ُيظلم عنده أحد.
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وهاجر فيمن هاجر :عثامن بن عفان وزوجته رقية بنت رسول اهلل

ﷺ ،وجعفر بن أيب طالب ،وعبد الرمحن بن عوف وأم حبيبة بنت أيب سفيان

وغريهم ،وكان جمموع من هاجر مائة مهاجر ،وهذه النوعية من املهاجرين
أراد هبا ﷺبعث رسائل إىل:

 -حاكم احلبشة النجايش :أنه ﷺ مل يرسل له فقراء بل أرسل مهاجرين

من سادة قريش.

 قريش :إيذاؤها لن يمنع من تبليغ الرسالة. -الفقراء الذين هاجروا :أنه ﷺ مل يتخل عنهم فمن املهاجرين ابنته

رقية وابن عمه جعفر.

«والواقع أن املهاجرين مكثوا يف احلبشة حوايل مخس عرشة سنة متتالية،

ومل يعودوا إال بعد أن اطمأنُّوا إىل زوال خطر استئصال الدعوة»( ،)1حتى إذا

وقعت املدينة يكون للمسلمني منفذ آخر ،ويف أثناء أجواء استعداد الصحابة
للرحيل نزلت سورة مريم والكهف.

 -سورة مريم تُعرف بالدين املسيحي ،فكان البد من ذلك حتى يمثل

اإلسالم أحسن متثيل يف البالد املسيحية احلبشة.

 -سورة الكهف فهي تتحدث عن هجرة أهل الكهف ،ذي القرنني،

وموسى الذين فروا بدينهم من الظلم ومن أجل الرسالة حتى يبني اهلل تعاىل

للمهاجرين أهنم ليسوا أول من هياجر من أجل نرص الرسالة.
( )1ما بني الرشطتني من كالم د .راغب الرسجاين  -حفظه اهلل . -
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وهاجر املسلمون إىل أرض احلبشة تاركني وطنهم ومنازهلم وأمواهلم،

وجتارهتم يف سبيل الرسالة ،فكانت رضبة قاسية لكفار قريش الذين مل
يستسلموا ،بل بعثوا عمرو بن العاص وعبد اهلل بن ربيعة حمملني باهلدايا
إىل النجايش حاكم احلبشة يسألونه عودة أصحاب حممد بحجة أهنم فتنوا يف

القبيلة وفروا منها ،فأعرض امللك ،أن يسلمهم حتى يسمع منهم فاستدعاهم

وسأهلم.

النجايش :ما الذي جاء بكم؟

فتقدم جعفر بن أيب طالب للرد بصفته ابن عم احلبيب ﷺ وجده

عبداملطلب الذي وقف أمام أبرهة.

عيل اإلسالم.
   النجايش :أعرض َّ

قوما نعيش يف اجلاهلية ،يأكل
جعفر بن أيب طالب« :أهيا امللك كنا ً

القوي منا الضعيف ،نيسء اجلوار ،ونقطع األرحام ،فجاءنا رجل نعرف

نسبه وصدقه وخلقه وأمانته ،فأمرنا باإلسالم وأمرنا بصدق احلديث وأداء
األمانة وصلة األرحام وحسن اجلوار ،فعدى علينا قومه فظلمونا وقهرونا

وعذبونا ،فقال لنا نبينا :اخرجوا إىل أرض احلبشة فإهنا أرض صدق ،وإن

هبا ملكًا ال ُيظلم عنده أحد ،فخرجنا إىل أرضك واخرتناك عىل من سواك».

  -لنحلل مقالة جعفر:

قوما نعيش يف اجلاهلية ،يأكل القوي منا
الفقرة األوىل« :أهيا امللك كنا ً

الضعيف ،نيسء اجلوار ونقطع األرحام» أول فقرة عدد له مساوئ اجلاهلية،
واختار املساوئ التي يتفق عليها كل البرش.
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الفقرة الثانية« :فجاءنا رجل نعرف نسبه وصدقه ،وخلقه وأمانته»
فعرفه بكلامت موجزة باحلبيب ﷺ.

الفقرة الثالثة« :أمرنا باإلسالم ،وأمرنا بصدق احلديث ،وأداء األمانة
وصلة األرحام وحسن اجلوار» فعدد له جعفر كل األشياء احلسنة التي يتفق
عليها مجيع الناس.
الفقرة الرابعة« :فعدى علينا قومنا فظلمونا وقهرونا وعذبونا».

الفقرة األخرية« :فقال لنا نبينا اخرجوا إىل أرض احلبشة فإهنا أرض
صدق ،وإن هبا ملكًا ال ُيظلم عنده أحد ،فخرجنا إىل أرضك واخرتناك عىل
من سواك» رد فيه صون لكرامة املسلم وعزته ،إهنم اختاروه عمن سواه ويف
الوقت نفسه فيه جماملة للنجايش.
واسرتسل النجايش قائالً :هل لك مما جاء به نبيك من يشء؟
جعفر :نعم القرآن.

النجايش :اقرأ لنا منه شيئًا.

فقرأ عليه جعفر بذكائه أول سورة مريم ،فلام  انتهى رد النجايش   :
«واهلل ال أسلمكم أبدً ا ،ابقوا يف بالدي حيث شئتم فواهلل ال يظلمنكم أحد
وأنا عىل هذه األرض» وتوجه إىل عمرو بن العاص قائالً« :أنا ال أقبل رشوة
يف ُملك ملكني اهلل إياه».
فعاش املسلمون يف أرض احلبشة وهم يعملون غري متكلني عىل
غريهم ،وختصصوا يف املصنوعات اجللدية التي حيبها أهل احلبشة فأحبوهم.

يف هذه الفي أثناء ترسي إشاعة أن ً
قريشا أسلمت ،فعاد ُربعهم ليعذبوا
عذا ًبا شديدً ا ..وحدث ذلك أن ذات مرة وقف احلبيب ﷺ أمام الكعبة
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وبصوت عال قرأ سورة النجم فسكت اجلميع إىل أن وقف إىل آخر السورة:
ﱫ ﮧ ﮨ ﮩ ﱪ [النجم ،]٦٢ :فسجد اجلميع من تأثرهم بالقرآن
قريشا أسلمت وعندما سألوا ً
فقالوا :إن ً
قريشا ملاذا سجدتم؟ قالت إن حممدً ا
تكلم عن آهلتنا وقال اسجدوا هلا ،فعاد ممن عاد عثامن بن مظعون إىل مكة
وكان بجوار أيب الوليد ،فكان يرى الصحابة يرضبون وهيانون وهو بجوار
جوارا أفضل وأعظم من
أيب الوليد ،فذهب إىل أيب الوليد ،وقال له وجدت
ً
جوارك! قال :ومن هو؟ قال :جوار اهلل ،فذهب إىل الكعبة وكان هناك شاعر
يشعر فقاطعه مرتني فقال الشاعر لقريش :أتكذبون الشعار؟ فقالوا :دعه فإنه
بجوار أيب الوليد ،قال :لقد تركت جواره فرضب ورضب ورضب ،وقال:
احلمد هلل الذي أوذيت كام أوذي أصحاب رسول اهلل ،فضحك أبو الوليد،
وقال :ما هذا اجلوار انظر إىل عينيك ،فقال له عثامن :اهلل إن عيني األخرى
تشتاق ملا ُف ِع َل بأختها فقال احلبيب ﷺ :أين عثامن فمسح احلبيب ﷺ يف
عينيه فربئتا.

وأما النجايش فقد أسلم وصىل عليه ﷺ صالة الغائب حني تويف وقال
هلم« :قوموا وصلوا مات أمحصة عبد حيبه اهلل ورسوله».

 الدروس املستفادة: -1التخطيط اهلادف.
 -2النصيحة.

 -3عظمة القرآن.

 -4ال يدوم مال وال ملك ،بل العمل الصالح.

 -5جوار اهلل أفضل وأعظم من جوار أي شخص.
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املحور الثالث :ح�صار امل�سلمني يف �شعب بني ها�شم
بعد إصدار رسول اهلل ﷺ ألصحابه أمر اهلجرة إىل احلبشة ،ونتيجة

لفشل قريش يف استعادهتم من النجايش ،زاد كفر ومقت املرشكني لرسول

اهلل ﷺ ،فلم يستسلموا فكان حلهم الوحيد هو قتل رسول اهلل ﷺ ،فكثرت
اجتامعات كفار قريش يف دار الندوة ملناقشة خطتهم ،وذلك دون استدعاء

عم رسول اهلل ﷺ أيب طالب الذي أحس بحركة قريش فعلم بام ينوون فعله.
أرسع أبو طالب جيمع شباب القبيلة ،فأمر كل واحد بأخذ حديدة

واجللوس وراء كل رجل من كبار قريش يف جممعهم ،فقال أبو طالب لقريش:
يا معرش قريش هل تدرون ما مهمت به؟ قالوا :ال فنادى الشباب أن خيرجوا
احلديدة وقال :واهلل لو ُقتِ َل حممد لنقاتلكم فسكتت قريش وانكرست.
وكانت خطة عم احلبيب ﷺ جتميع القبائل حلامية رسول اهلل ﷺ وجعله

بينهم ،ومن القبيلة من هم مسلمون وغري مسلمني قبلوا محايته ،فاستغلت

قريش ذلك احلصن وأعلنت حر ًبا جديدة فقرروا حمارصة املسلمني اقتصاد ًيا

واجتامع ًيا يف شعب أيب طالب:

 -اقتصاد ًيا :ال نبيع وال يباع هلم.

 -اجتامع ًيا :ال نتزوج منهم وال نزوجهم.

فكتبت قريش صحيفة بذلك وعلقتها يف جوف الكعبة ،فكان احلصار

عىل املسلمني وغري املسلمني.

وعانى شعب أيب طالب طيلة فرتة احلصار من اجلوع الشديد ،فمن

فرط قلة الطعام كانوا يأكلون أوراق الشجر حتى أصبحت خمرجاهتم
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كمخرجات البعري ،وتقيحت أفواههم وتأمل أبناؤهم ،وكان هدف احلصار

إما تسليم حممد ﷺ أو تنازله عن فكرته ،لكن مل يتنازل أحد حتى الكفار حتى
أنه من كثرة اجلوع يقول سعد بن أيب وقاص« :يف ليلة ذهبت أتبول وإذا يب
أسمع طقطقة بويل ففرحت ،فبعد أن انتهيت حتسست فإذا هي جلدة ،تركتها
يف النار لرتطب وأكلتها فإذا هي قاسية فرشبت معها ماء».

فيا هلا من معاناة ،بل واألكثر من ذلك ثبات املرشكني من بني هاشم

محاي ًة لرسول اهلل ﷺ.

وتتجمد الدعوة طيلة احلصار الذي دام ثالث سنوات ،ويتوقف عدد

املسلمني غري أن ذلك مل يزدهم إال ثباتًا ومتسكًا بالرسالة.

ومع انقطاع الطعام والرشاب عىل شعب أيب طالب بام فيهم رسول اهلل ﷺ؛

كان الكفار هيربون هلم ما يسد رمقهم ،ومنهم عمر العامري الذي كان ،رغم

أنه عىل غري دينهم ،يضع الطعام عىل البعري ويرضهبا لتوصله للقبيلة ،فعلمت
قريش بأمره ،وقالت له :أتبعت دين حممد؟ قال :ال ،فقالت قريش :ومل تفعل

ذلك؟ فقال عمر :من أجل صلة الرحم ،فقالت قريش :ال تفعل ذلك،
ومرت ثالثة أيام فعاد وأمسكت به قريش مرة أخرى ،فأقسم ثم عاد لفعلته
فرضب ثم عاد فرضب حتى جاء أبو سفيان ،وقال« :دعوه رجل يصل رمحه

ال تفسدوا كل أخالقنا؟».

يوما وهم حمارصون دون أمل يف مكة،
وتعب الصحابة :ألف وثامنون ً

كانت قريش تفك عنهم احلصار يف موسم احلج حتى ال يفتضح أمرهم بني

القبائل.
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 -ثالث سنوات:

ثالث سنوات ..هي استمرارية وترسيخ للرسالة ،فاحلق ٍ
غال والثبات

رضورة لتجاوز املحن.

هؤالء الذين ثبتوا يف الشعب هم الذين ثبتوا يف غزوة حنني فالفكرة

ثبتت بالعقل والصرب.

ويئست قريش أمام هذا الثبات العظيم والتمسك القوي بالرسالة،

فقرر شباب منهم متزيق الصحيفة ،فنزل جربيل عىل احلبيب ﷺ ليخربه أن
اهلل أرسل األرضة عىل الصحيفة فأكلتها إال «باسمك اللهم» فذهب عيل ابن

أيب طالب ليخرب قريش ما أخربه رسول اهلل ﷺ فكانت آية من آيات اهلل التي

شهدها املرشكون واسرتسلوا يف الكفر رغم ذلك.

وانتهى احلصار الذي دام ثالث سنوات ،وأهنك الصحابة وغريهم بام 

فيهم عم الرسول ﷺ وأم املؤمنني السيدة خدجية  -ريض اهلل عنها  -اللذان مل

يستطيعا مقاومة املرض لشدته ،وكرب سنهام.

فامت أبو طالب الذي كان عضدً ا وحصنًا لرسول اهلل ﷺ احتمت به

الدعوة اإلسالمية من هجامت الكفار والسفهاء ،ويف السنة نفسها توفيت

السيدة خدجية  -ريض اهلل عنها  -التي كانت وزير صدق لرسول اهلل ﷺ
عىل اإلسالم ،آزرته عىل إبالغ الرسالة وواسته بنفسها وماهلا ،وقاسمته األذى
واهلموم ،حيث إن احلبيب ﷺ قال« :آمنت يب حني كفر يب الناس وصدقتني

حني كذبني الناس ،وأرشكتني بامهلا حني حرمني الناس ،ورزقني اهلل ولدها
وحرم ولد غريها».
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واشتد البالء واحلزن عىل احلبيب ﷺ بعد وفاة عمه وزوجته ،وال يصح

تسمية هذا العام بعام احلزن ،ومل تثبت عن الرسول ﷺ.

 -الدروس املستفادة:

 -1العبودية الشديدة هلل تعاىل.

 -2اإلخالص وسيلة لتحقيق النهضة من أجل نرصة دين اهلل.
 -3الدعاء باإلعانة عىل الثبات.

 -4الثبات عىل احلق.
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املحور الرابع :رحلة النبي ﷺ �إىل الطائف
 -وفاة أيب طالب والسيدة خدجية:

يف السنة العارشة للدعوة وبعد احلصار وكل أنواع األذى الذي حلق

باملسلمني يف مكة ،تويف أبو طالب عم احلبيب ﷺ الذي رباه وصد عنه كيد
كبريا ،وبعد أقل من
كفار قريش ومحاه منهم ،فحزن احلبيب ﷺ لوفاته حزنًا ً

شهر توفيت السيدة خدجية التي كانت تثبته ﷺ وشكلت سندً ا ومعينًا له

عىل الدعوة إىل اهلل ،فحزن لوفاهتا حزنًا شديدً ا حتى قال له الصحابة :خفف
عليك يا رسول اهلل.

وكان ﷺ إذا ذبح شاة جيعل أول ما خيرج منها نصي ًبا لصاحبات خدجية

تكريماً هلا.

وال يصح تسمية هذا العام بعام احلزن ،ومل تثبت عن الرسول ﷺ.

 -رحلة الطائف:

ملا اشتد أذى قريش للحبيب ﷺ ،ونضجت فكرة قتله لدهيم بعد

ذلك :حتى قال« :واهلل ما أوذيت كام أوذيت بعد ممات أيب طالب» بدأ يفكر
يف الرحيل إىل مكان آخر من أجل نرش اإلسالم ومحاية نفسه من بطش قريش،
فكانت الطائف التي تبعد عن مكة بحوايل مائة كيلو مرت وجهته لكوهنا أقوى

بلد بعد قريش ،فقصدها ﷺ بصحبة زيد بن حارثة ،مش ًيا عىل األقدام بدل

ركوب الراحلة حتى ال تشك قريش يف رحلته التي استغرقت أربعة أيام.
أرشف ِمن سادة قريش ،فقد ر ُّدوه ر ًّدا
ولكن أهل الطائف لمَ يكونوا
َ
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عني ًفا ،وكيف تقبل ثقيف دعوته ،وعندهم صن َُمهم املعبود املقدَّ س (الالت)،
احلار يف الطائف فتستفيد ثقيف منهم؟
العر ُب أيام الصيف
ِّ
الذي تزوره َ
حرمون من األرباح
َّأما لو َ
دخلوا يف دين اإلسالم ،فلن َيزورهم أحد ،وس ُي َ
الطائلة ،فكيف تقبل ثقيف دعوتَه؟ كيف َي ْقبلون دعوته وهو يدعوهم إىل
الربا؟ أهل الطائف عرفوا أن
والسادة ،وإزالة جتارة ِّ
مبدأ ا ُملساواة بني العبيد َّ

دين اإلسالم س َيرضب مصاحلهم املاد َّية؛ لذلك ر ُّدوا رسول اهلل  -صلىَّ اهلل
عليه وس َّلم  -ر ًّدا عني ًفا.
وتأم ْل معي كم من املسلمني اليوم َمن ُيفكِّر كتفكري أهل الطائف،
َّ

بعضهم جيلس وحيدِّ ث الناس عن أخالق اإلسالم وعن احلالل واحلرام،

و ُير ِّدد العبارة املنترشة بني الناس ،وهي (عز اهلل الرشع) ،ولكن (عز اهلل
الرشع) إذا كان الشرَّ ع ال يمنعني شهوايت( ،عز اهلل الرشع) إذا كان الرشع
جيعلني ألبس وأركَب وآكُل وأبني بال ضوابط( ،ع َّز اهلل الرشع) إذا كان
الرشع مع ما أريد وأهوى ،ولكن َيرضب بالرشع ُع ْرض احلائط إذا تعارض

مع شهواته ،وما هتواه نفسه من متع الدنيا الفانية  ..نعم عندنا الكثري َمن

يفكِّرون كتفكري أهل الطائف.

فردوا عليه ردا منكَرا ،وس ِ
خروا منه واستهزؤوا به ،قال له أحدهم:
ًّ
َ
ً
اآلخرَ :أما
إن كان اهلل أرس َلك ،وقال َ
ثياب الكعبة ْ
هو َي ْم ُرط (أيُ :أ َمزِّق) َ
كنت
وجدَ اهلل أحدً ا يرسله غريك؟ وقال ال َّثالث :واهلل ال أك ِّلمك أبدً ا ،لئن َ
َ
خطرا من أن أر َّد عليك الكالم ،ولئن
أعظم
ألنت
رسوالً من اهلل كام تقول
َ
ً
ُ
كنت تكذب عىل اهلل (وحاشا رسول اهلل من الكذب وهو الصادق األمني) ما
َ
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ينبغي يل أن أك ِّلمك!» (.)1

وكانت رحلة احلبيب ﷺ من أصعب املواقف التي تعرض هلا ،لكن اهلل

سيكرمه بام هو أعظم وأطيب من الطائف بنزول سيدنا جربيل عليه السالم
ومعه ملك اجلبال الذي قال له :إن شئت أطبقت عليهم األخشبني (اجلبلني)
فقال ﷺ« :ال عسى اهلل أن خيرج من أصالهبم من يقول ال إله إال اهلل».

وبعد كل العناء الذي لقيه احلبيب ﷺ يف ذلك اليوم ،مل يتخل عن قيام

الليل ليكرمه اهلل تعاىل مرة أخرى بأن أرسل طائفة من اجلن يستمعون لتالوته

القرآن فآمنوا به  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﱪ

[األحقاف].

عند عودهتام إىل مكة ،طلب احلبيب ﷺ من زيد أن يذهب إىل إحدى

األرس ليطلب احلامية منها ،فوافق مطعم بن عدى عىل ذلك ،ودخل احلبيب
إىل مكة وطاف بالكعبة قبل أن يعود إىل بيته.

احلبيب ﷺ أراد اإلنس واهلل أراد اجلن.

احلبيب ﷺ أراد الطائف واهلل أراد املدينة.

أمورا مل يدركها من قبل ،واكتشف عوامل جديدة
وتعلم املصطفى ﷺ ً
( )1ما بني الرشطتني بترصف من كالم أ/حممد مجعة احللبويس ،يف موقع األلوكة عىل الشبكة
العنكبوتية.

www.alukah.net

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

يف هذه الرحلة.

 -الدروس املستفادة

 -1اإلرصار عىل الرسالة.
 -2التوكل عىل اهلل تعاىل.
 -3قيام الليل.

 -4الثبات عىل الرسالة.
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الوقفة الرابعة
مع هدي النبي ﷺ
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الوقفة الرابعة
()1
مع هدي النبي ﷺ
( )1هدي النبي ﷺ يف رم�ضان:
قال اإلمام ابن القيم  -رمحه اهلل : -

وكان هدي رسول اهلل فيه ﷺ  -أي يف رمضان  -أكمل اهلدي ،وأعظم

حتصيل للمقصود ،وأسهله عىل النفوس.

وكان فرضه يف السنة الثانية من اهلجرة ،فتويف رسول اهلل ﷺ وقد صام

تسعة رمضانات.

وفرض أوالً عىل وجه التخيري بينه وبني أن يطعم عن كل يوم مسكينًا،

ثم نقل من ذلك التخيري إىل حتتم الصوم.

وجعل اإلطعام للشيخ الكبري واملرأة ،إذا مل يطيقا الصيام ،فإهنام يفطران،

ويطعامن عن كل يوم مسكينًا.

ورخص للمريض واملسافر أن يفطرا ويقضيا ،وللحامل واملرضع إذا

خافتا عىل أنفسهام كذلك ،فإن خافتا عىل ولدهيام ،زادتا مع القضاء إطعام

مسكني لكل يوم ،فإن فطرمها مل يكن خلوف مرض ،وإنام كان مع الصحة،
فجرب بإطعام املسكني ،كفطر الصحيح يف أول اإلسالم.

جملسا يف صحبة احلبيب ﷺ  -د /عادل بن عيل الشدي  -الربنامج
( )1من كتابً »40« :
العاملي للتعرف بني الرمحة ﷺ  -سلسلة رمحته للعاملني (.)5
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  -اإلكثار من أنواع العبادة:

كان من هديه ﷺ يف شهر رمضان :اإلكثار من أنواع العبادات ،فكان
جربيل  -عليه السالم  -يدارسه القرآن يف رمضان ،وكان إذا لقيه جربيل
أجود باخلري من الريح املرسلة ،وكان أجود الناس ،وأجود ما يكون يف
رمضان ،يكثر فيه من الصدقة واإلحسان ،وتالوة القرآن ،والصالة ،والذكر
واالعتكاف.

وكان خيص رمضان من العبادة بام ال خيص به غريه من الشهور ،حتى
أنه كان ليواصل فيه أحيانًا ،ليوفر ساعات ليله وهناره عىل العبادة ،وكان ينهي
أصحابه عن الوصال ،فيقولون له :إنك تواصل ،فيقول«:لست كهيئتكم،
إين أبيت» ،ويف رواية« :إين أظل عند ريب يطعمني ويسقيني»(.)1

وقد هنى رسول اهلل ﷺ عن الوصال رمح ًة لألمة ،وأذن فيه عىل السحر.

ويف صحيح البخاري عن أيب سعيد اخلدري أنه سمع النبي ﷺ يقول:
«ال تواصلوا ،فأيكم أراد أن يواصل ،فليواصل إىل السحر» فهذا أعدل
الوصال وأسهله عىل الصائم ،وهو يف احلقيقة بمنزلة عشائه ،إال أنه تأخر،
فالصائم له يف اليوم والليلة أكلة ،فإن أكلها يف السحر كان قد نقلها من أول
الليل إىل آخره.

 -هديه ﷺ يف ثبوت الشهر:

كان من هديه ﷺ أن ال يدخل يف صوم إال برؤية حمققة ،أو بشهادة
شاهد واحد ،كام صام بشهادة ابن عمر ،وصام مرة بشهادة أعرايب  ،واعتمد
إخبارا فقد اكتفى يف
عىل خربمها ،ومل يكلفهام لفظ الشهادة ،فإن كان ذلك
ً
رمضان بخرب الواحد ،وإن كان شهادة ،فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة ،فإن
( )1متفق عليه.
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يوما.
مل تكن رؤية وال شهادة ،أكمل عدة شعبان ثالثني ً

وكان إذا حال ليلة الثالثني  -دون منظره  -غيم أو سحابة ،أكمل عدة
يوما ،ثم صام.
شعبان ثالثني ً

ومل يكن يصوم يوم اإلغامم ،وال أمر به ،بل أمر بأن تكمل عدة شعبان
ثالثني إذا غم ،وكان يفعل ذلك ،فهذا فعله ،وهذا أمره ،وال يناقض هذا
قوله« :فإن غم عليكم فاقدروه له»(.)1

املقدر ،واملراد به :إكامل عدة الشهر إذا غم ،كام 
فإن القدر هو احلساب
ُ
قال يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري« :فأكلموا عدة شعبان».

 -هديه يف اخلروج من الشهر:

كان من هديه ﷺ :أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد واملسلم
وخروجهم منه بشهادة اثنني.

وكان من هديه :إذا شهد الشاهدان برؤية اهلالل بعد خروج وقت
العيد أن يفطر ،ويأمرهم بالفطر ،ويصيل العيد من الغد يف وقتها.

 هدي النبي ﷺ عند الفطر يف رمضان(:)2    قال اإلمام ابن القيم  -رمحه اهلل : -

كان ﷺ يعجل الفطر ،وحيض عليه ،ويتسحر ،وحيث عىل السحور،
ويؤخره ،ويرغب يف تأخريه.
وكان حيض عىل الفطر بالتمر ،فإن مل جيد فعىل املاء ،هذا من كامل شفقته

( )1متفق عليه.

(« )2املرشع هو ربنا  -عز وجل  -ورسوله اهلل يبلغ لنا رشع ربنا؛ فاحلمد هلل عىل تيسريه لنا،
ورمحته بنا».
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عىل أمته ،ونصحهم ،فإن إعطاء الطبيعة اليشء احللو مع خلو املعدة أدعى إىل
قبوله ،وانتفاع القوى به ،والسيام القوة البارصة ،فإهنا تقوى به.

وحالوة املدينة التمر ،ومرباهم عليه ،وهو عندهم قوت ُ
وأدم ،ورطبة
فاكهة.

وأما املاء :فإن الكبد حيصل له بالصوم نوع يبس ،فإذا رطبت باملاء،
كمل انتفاعها بالغذاء بعده ،وهلذا كان األوىل بالظمآن اجلائع أن يبدأ قبل
األكل برشب قليل من املاء ،ثم يأكل بعده.
هذا مع ما يف التمر واملاء من اخلاصية التي هلا تأثري يف صالح القلب ،ال
يعلمها إال أطباء القلوب.

* مع النبي ﷺ يف فطره:

 -وكان يفطر قبل أن يصيل.

 وكان فطره عىل رطبات  -إن وجدها  -فإن مل جيدها فعىل مترات،فإن مل جيد ،فعىل حسوات من ٍ
ماء.

 وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر« :ذهب الظمأ ،وابتلت العروق،وثبت األجر إن شاء اهلل تعاىل»(.)1
ويذكر عنه ﷺ« :إن للصائم عند فطره دعوة ما تُرد»(.)2

وصح عنه أنه قال« :إذا أقبل الليل من هاهنا ،وأدبر من هاهنا ،فقد

أفطر الصائم»(.)3
( )1رواه أبو داود.

( )2رواه ابن ماجه.
( )3متفق عليه.

www.alukah.net

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

وفرس  بأنه قد أفطر حكماً  ،وإن مل ينوه ،وبأنه قد دخل وقت فطره،

كأصبح وأمسى.

 -آداب الصائم:

وهنى ﷺ الصائم عن الرفث والصخب ،والسباب ،وجواب السباب،

صائم»(.)1
فأمره أن يقول ملن سابه« :إين
ُ
فقيل :يقول بلسانه وهو أظهر.

تذكريا لنفسه بالصوم.
وقيل :بقلبه،
ً

وقيل :يقوله يف الفرض بلسانه ،ويف التطوع يف نفسه ،ألنه أبعد عن
الرياء.

 -هديه ﷺ يف السفر يف رمضان:

وسافر رسول اهلل ﷺ يف رمضان ،فصام وأفطر ،وخري الصحابة بني
األمرين.
وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ،ليتقووا عىل قتاله.

وأما إذا جترد السفر عن اجلهاد فكان رسول اهلل ﷺ يقول يف الفطر :هي
رخصة ،فمن أخذ هبا فحسن ،ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه.
وسافر رسول اهلل ﷺ يف أعظم الغزوات وأجلها :يف غزوة بدر ،ويف
غزوة الفتح.
ومل يكن من هديه ﷺ تقدير مسافة السفر التي يفطر فيها الصائم بحد،

وال صح عنه يف ذلك يشء.
( )1متفق عليه.
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وكان الصحابة حني ينشؤون السفر يفطرون من غري اعتبار جماوزة

البيوت ،وخيربون أن ذلك سنته وهديه ﷺ ،كام قال عبيد بن جرب :ركبت

مع أيب برصة الغفاري صاحب رسول اهلل ﷺ يف سفينة من الفسطاط يف

رمضان ،فلم جياوز البيوت حتى دعا بالسفرة وقال :اقرتب .قلت :ألست
ترى البيوت؟ قال أبو برصة :أترغب عن سنة رسول اهلل ﷺ؟.)1(.

سفرا،
وقال حممد بن كعب :أتيت أنس بن مالك يف رمضان ،وهو يريد ً

وقد رحلت له راحلته ،وقد لبس ثياب السفر ،فدعا بطعام فأكل ،فقلت له:
سنة؟ قال :سنة .ثم ركب .قال الرتمذي :حديث حسن.

وهذه اآلثار رصحية ،يف أن من أنشأ السفر يف يف أثناء يوم من رمضان،

فله الفطر فيه.

 -هديه ﷺ فيمن أكل أو رشب ناس ًيا:

وكان من هديه ﷺ إسقاط القضاء عمن أكل ورشب ناس ًيا ،وأن اهلل

سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه ،فليس هذا األكل والرشب يضاف إليه،
فيفطر به ،فإنام يفطر بام فعله ،وهذا بمنزلة أكله ورشبه يف نومه؛ إذ ال تكليف
بفعل النائم ،وال بفعل النايس.

 -مفطرات الصائم:

والذي صح عنه ﷺ أن الذي يفطر به الصائم :األكل والرشب(،)2

واحلجامة ،والقيء.

( )1رواه أمحد وأبو داود.

( )2يدخل يف ذلك ما كان يشبههام كاإلبر املغذية.
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والقرآن دال عىل أن اجلامع مفطر ،كاألكل والرشب ،وال يعرف فيه

خالف ،وال يصح عنه ﷺ يف الكحل يشء وصح عنه أنه كان يستاك وهو
صائم.

 -وذكر اإلمام أمحد عنه أنه كان يصب املاء عىل رأسه وهو صائم.

 وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم ،ومنع الصائم من املبالغة يفاالستنشاق.
 -وال يصح عنه أنه احتجم وهو صائم ،قاله اإلمام أمحد.

 -وال صح عنه أنه هنى عن السواك يف أول النهار وال آخره.

 -هديه ﷺ يف االعتكاف:

كان ﷺ يعتكف العرش األواخر من رمضان حتى توفاه اهلل  -عز وجل
 ، -وتركه مره فقضاه يف شوال.

واعتكف مرة يف العرش األول ،ثم األوسط ،ثم العرش األخري ،يلتمس
ليلة القدر ،ثم تبني له أهنا يف العرش األواخر ،فداوم عىل اعتكافه حتى حلق
بربه  -عز وجل .-
 -وكان يأمر بخباء ،فيرضب له يف املسجد خيلو فيه بربه عز وجل.

 وكان إذ أراد االعتكاف صىل الفجر ثم دخله. وكان ﷺ يعتكف كل ٍسنة عرشة أيام ،فلام كان يف العام الذي قبض

يوما.
فيه ،اعتكف عرشين ً

  وكان يعارضه جربيل بالقرآن كل سنة مرة ،فلام كان ذلك العام -الذي قبض فيه  -عارضة به مرتني.
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 -وكان ﷺ إذا اعتكف دخل قبته وحده.

 -وكان ال يدخل بيته يف حال اعتكافه إال حلاجة اإلنسان.

 وكان خيرج رأسه من املسجد عىل بيت عائشة ،فرتجله ،وتغسلهوهو يف املسجد ،وهي حائض.
 وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف ،فإذا قامت تذهب ،قاممعها يقلبها ،وكان ذلك ليالً.
 -ومل يبارش امرأة من نسائه وهو معتكف ،ال بقبلة وال غريها.

 -وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ،ووضع له رسيره يف معتكفه.

حصريا ،كل ذلك
 واعتكف مرة يف قبة تركية ،وجعل عىل سدهتاً
ال ملقصود االعتكاف وروحه ،عكس ما يفعله ُ
حتصي ً
اجل َّه ُال من اختاذ املعتكف
موضع عرشة ،وجملب ُة للزائرين ،وأخذهم بأطراف احلديث بينهم ،فهذا لون
واالعتكاف النبوي لون آخر واهلل املوفق.

( )2النبي ﷺ واملر�أة:

لقد دأب أعداء اإلسالم عىل القول بأن اإلسالم ظلم املرأة وقهرها،

ومنعها حقوقها ،وجعلها خادمة للرجل ووسيلة ملتعته.

غري أن هذا الزيف يدحضه ما ُأثر عن النبي ﷺ يف تكريم املرأة ورفع

شأهنا ،واألخذ بمشورهتا ،والرفق هبا ،وإنصافها يف كافة  املواقف ،وإعطائها
كامل حقوقها مما مل تكن حتلم به قبل ذلك.
فقد كان بعض العرب وغريهم من بعض الرجال بالديانات واألعراق
عارا ،حتى أن بعض العرب
األخرى قبل اإلسالم يكرهون البنات ،ويعدوهنن ً
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اجلاهليني اشتهر بدفن اإلناث وهن أحياء ،وقد صور القرآن ذلك بقوله :ﱫ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﱪ[النحل].

وكانت املرأة يف اجلاهلية إذا مات عنها زوجها ،ورثها أبناؤها وأقاربه،
فإن شاؤوا زوجوها من أحدهم ،وإن شاؤوا حرموها من الزواج وحبسوها
حتى املوت ،فأبطل اإلسالم ذلك كله بام  رشعه من أحكام عادلة تضمن
حقوق املرأة والرجل عىل حد سواء.
فقد أخرب النبي ﷺ عن مساواة املرأة للرجل يف اإلنسانية ،فقال عليه
الصالة والسالم« :إنام النساء شقائق الرجال»(.)1

فليس هناك  -يف اإلسالم  -رصاع بني جنس الرجل وجنس املرأة كام 
يصور أعداء اإلسالم ،بل هي اإلخوة والتكامل بني اجلنسني.

وقد قرر القرآن الكريم قضية املساواة يف اإليامن والعمل واجلزاء
فقال تعاىل :ﱫ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕ

ﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ

ﯠ ﯡ ﱪ [األحزاب.]٣٥ :

وقال تعاىل :ﱫ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﯲﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﱪ [غافر].

( )1رواه أمحد وأبو داود والرتمذي.
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«حبب إيل
وأخرب النبي ﷺ بمحبته للمرأة فقال عليه الصالة والسالمُ :

من دنياكم النساء والطيب ،وجعلت قرة عيني يف الصالة»(.)1

فإذا كان النبي ﷺ حيب النساء فكيف يظلمهن؟ وكيف حيقرهن؟

وكيف يقهرهن؟.

وكام  أبطل اهلل تعاىل عادة كراهية البنات ودفنهن أحياء ،فقد أبطل

النبي ﷺ تلك العادة القبيحة ،ورغب يف تربية البنات واإلحسان إليهن،
فقال عليه الصالة والسالم« :من عال جاريتني حتى تبلغا ،جاء يوم القيامة

أنا وهو  -وضم بني أصابعه  .)2(»-وذلك إشارة إىل علو منزلته ،وقربه من
النبي ﷺ ،ال ليشء إال لرعايته بناته وحفاظه عليهن حتى يصلن إىل سن

البلوغ والتكليف.

وقال ﷺ« :من كان له ثالث بنات ،أو ثالث أخوات ،أو بنتان ،أو

أختان ،فأحسن صحبتهن ،واتقى اهلل فيهن ،فله اجلنة»(.)3

يوما جيتمعن فيه،
ولقد حرص النبي ﷺ عىل تعليم املرأة فجعل هلن ً

فيأتيهن ويعلمهن مما علمه اهلل(.)4

ومل جيعل النبي ﷺ املرأة حبيسة البيت كام يزعمون ،بل أباح هلا اخلروج
من البيت لقضاء حوائجها وزيارة أقارهبا ،وعيادة املرىض ،وأباح هلا أن تبيع
وتشرتي يف السوق مع التزامها بحيائها وحجاهبا الرشعي ،وعدم خمالطتها
( )1رواه أمحد والنسائي وصححه األلباين.
( )2رواه مسلم.

( )3رواه الرتمذي وصححه األلباين.
( )4رواه مسلم.
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للرجال.

وكذلك أباح هلا اخلروج إىل املساجد ،بل هنى عن منعها فقال ﷺ« :ال
متنعوا نساءكم املساجد»(.)1
خريا»(.)2
وأوىص ﷺ باملرأة فقال« :استوصوا بالنساء ً

وهذا يقتيض حسن عرشهتن ،واحرتام حقوقهن ،ورعاية مشاعرهن
وعدم إيذائهن بأي نوع من األذى.

ولقد رغب النبي ﷺ األزواج يف النفقة عىل الزوجات ،فقال عليه
الصالة والسالم« :إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهلل إال ُأجرت عليها،
حتى ما جتعله يف فيِ امرأتك»(.)3
بل إن النبي ﷺ جعل النفقة عىل األرسة من أفضل نفقات الرجل،

فقال ﷺ« :أفضل دينار :دينار ينفقه الرجل عىل عياله»(.)4

وقال عليه الصالة والسالم« :إن الرجل إذا سقى امرأته من املاء،

ُأجر»(.)5

وقد سمع هذا احلديث العرباض بن سارية  -ريض اهلل عنه  ،-فسارع

إىل املاء ثم أتى زوجته فسقاها ،وحدثها بام سمع من رسول اهلل ﷺ.
( )1رواه أمحد وأبو داود.
( )2متفق عليه.
( )3متفق عليه.

( )4رواه مسلم.

( )5رواه أمحد وحسنه األلباين.
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هكذا َع َّلم النبي ﷺ أصحابه حسن عرشة النساء ،والعطف عليهن،

والشفقة هبن ،وإيصال أنواع اخلري هلن ،والنفقة عليهن باملعروف.

وبني النبي ﷺ أن حسن عرشة النساء دليل عىل نبل نفس الرجل

وكريم طباعه ،فقال عليه الصالة والسالم« :خياركم خياركم لنسائهم»(،)1

وهنى النبي ﷺ عن بغض الرجل زوجته ،فقال عليه الصالة والسالم« :ال

آخر»(.)2
يفرك مؤمن مؤمنة  -أي ال يبغضها  -إن كره منها خل ًقا ،ريض منها َ
وهكذا كان النبي ﷺ يأمر الرجال بالبحث عن اإلجيابيات والسلوكيات

احلميدة يف املرأة ،والتغافل عن اهلفوات والسلبيات؛ ألن البحث يف السلوك

السلبي والوقوف عنده طوي ً
ال يؤدي إىل النفور والبغض بني الزوجني.

وهنى النبي ﷺ عن رضب النساء ،فقال عليه الصالة والسالم« :ال

ترضبوا إماء اهلل»(.)3

حق الضعيفني:
وتوعد الذين يؤذون النساء فقال ﷺ« :اللهم إين
أحرج َّ
ُ

اليتيم واملرأة»( .)4واملعنى أن من ظلم هذين الصنفني ال حيله اهلل ،بل هو

معرض للحرج والعقوبة يف الدنيا واآلخرة.

وهنى النبي ﷺ الرجال عن إفشاء أرسار الزوجات ،وكذلك الزوجات

منهيات عن إفشاء أرسار أزواجهن فقال عليه الصالة والسالم« :إن من أرش
( )1رواه أمحد والرتمذي.
( )2رواه مسلم.

( )3رواه أبو داود.

( )4رواه أمحد وابن ماجه.
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الناس منزلة عند اهلل يوم القيامة الرجل يفيض إىل امرأته وتفيض إليه ثم ينرش
رسها»(.)1

ومن تكريم النبي ﷺ للمرأة ،أنه هنى األزواج عن سوء الظن

بالزوجات ،وتلمس عثراهتن ،فعن جابر  -ريض اهلل عنه  -قال« :هنى رسول

اهلل ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليالً ،يتخوهنم ،أو يلتمس عثراهتم»(.)2

أما سلوك رسول اهلل ﷺ مع أزواجه ،فقد كان يف غاية الرقة واللطف  .
فعن األسود قال :سألت عائشة  -ريض اهلل عنها  : -ما كان النبي ﷺ

يصنع يف أهله؟ قالت :كان يف مهنة أهله  -أي يساعدها يف مهنتها  -فإذا

حرضت الصالة ،قام إىل الصالة(.)3

وكان ﷺ يرتىض أزواجه ،ويالطفهن باحلديث ،ومن ذلك قوله ﷺ

لعائشة  -ريض اهلل عنها « : -إين ألعرف غضبك ورضاك» قالت :كيف

تعرف يا رسول اهلل؟ قال« :إنك إذا كنت راضية قلت :بىل ورب حممد ،وإن

كنت ساخطة قلت :ال ورب إبراهيم» .فقالت :أجل واهلل يا رسول اهلل إين ال
أهجر إال اسمك( .)4أي :أن حبك يف قلبي ثابت ال يتغري!.

ومل ينس النبي ﷺ زوجته خدجية  -ريض اهلل عنها  -حتى بعد وفاهتا،

فعن أنس قال :كان النبي ﷺ إذا أتى باهلديه قال« :اذهبوا هبا إىل فالنة ،فإهنا
( )1رواه مسلم.
( )2متفق عليه.

( )3رواه البخاري.
( )4متفق عليه.
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كانت صديقة خلدجية»( .)1فهذا احرتام النبي ﷺ للمرأة ،فأين أنتم من ذلك

يا دعاة حترير املرأة؟!

( )3هديه ﷺ يف ال�صالة (:)3()2

أ -هديه يف االستفتاح والقراءة:

 -1كان إذا قام إىل الصالة قال« :اهلل أكرب» ،ومل يقل شيئًا قبلها ،وال

تلفظ بالنية البتة.

 -2وكان يرفع يديه معها ممدويت األصابع مستقب ً
ال هبام القبلة إىل فروع

أذنيه  -وإىل منكبيه  ،-ثم يضع اليمنى عىل ظهر اليرسى.

 -3وكان يستفتح تارة بـ« :اللهم باعد بيني وبني خطاياي كام باعدت

بني املرشق واملغرب ،اللهم اغسلني من خطاياي باملاء والثلج والربد ،اللهم
نقني من الذنوب كام ينقى الثوب األبيض من الدنس»(.)4

وتارة يقول« :وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض حني ًفا

مسلماً وما أنا من املرشكني ،إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني،

ال رشيك له ،وبذلك أمرت ،وأنا أول املسلمني»(.)5

 -4وكان يقول بعد االستفتاح« :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم» ثم

( )1رواه الطرباين.

( )2من كتاب :هدي حممد ﷺ يف عباداته ومعامالته وأخالقه  -د /أمحد بن عثامن املزيد.
( )3زاد املعاد(.)194/1
( )4متفق عليه.

( )5رواه الرتمذي.

www.alukah.net

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

يقرأ الفاحتة.

 -5وكان له سكتتان :سكتة بني التكبرية والقراءة ،واختلف يف الثانية،

فروي أهنا بعد الفاحتة وروي أهنا قبل الركوع.

 -6فإذا فرغ من قراءة الفاحتة أخذ يف سورة غريها ،وكان يطيلها تارة،

وخيففها لعارض من سفر أو غريه ،ويتوسط فيها غال ًبا.

 -7وكان يقرأ يف الفجر بنحو ستني آية إىل مائة ،وصالها بسورة

«ق» ،وصالها بسورة «الروم» ،وصالها بسورة ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱪ،

وصالها بسورة :ﱫ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱪ يف الركعتني كلتيهام ،وصالها

بـ «املعوذتني» ،وكان يف السفر ،وصالها فاستفتح سورة «املؤمنون» حتى إذا
بلغ ذكر موسى وهارون يف الركعة األوىل أخذته َس ْعل ٌة فركع.
 -8وكان يصليها يوم اجلمعة بـ ﱫ ﭑ ﱪ السجدة ،ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﱪ.

 -9وأما الظهر فكان يطيل قراءهتا أحيانًا ،وأما العرص فعىل النصف

من قراءة الظهر إذا طالت ،وبقدرها إذا قرصت.

 -10وأما املغرب فصالها مرة بـ «الطور» ،ومرة بـ «املرسالت».

 -11وأما العشاء فقرأ فيها بـ ﱫ ﭑ ﭒ ﱪ ،ووقت ملعاذ فيها بـ

ﱫ ﭑ ﭒ ﱪ ،و ﱫ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﱪ ،وﱫ ﮖ ﮗ ﮘ ﱪ ،ونحوها،
وأنكر عليه قراءته فيها بـ «البقرة».

 -12وكان من هديه قراءة السورة كاملة ،وربام قرأها يف الركعتني،
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وربام قرأ أول السورة ،وأما قراءة أواخر السورة وأوساطها ،فلم حيفظ عنه.
وأما قراءة السورتني يف ركعة فكان يفعله يف النافلة ،وأما قراءة سورة

واحدة يف الركعتني م ًعا فقلام كان يفعله ،وكان ال يعني سورة يف الصالة بعينها

ال يقرأ إال هبا ،إال يف اجلمعة والعيدين.

شهرا ثم ترك ،وكان قنوته لعارض،
 -13وقنت يف الفجر بعد الركوع ً

فلام زال تركه ،فكان هديه القنوت يف النوازل خاصة ،ومل يكن خيصه بالفجر.
ب :هديه ﷺ يف كيفية الصالة (:)1

 -1كان يطيل الركعة األوىل عىل الثانية من كل صالة.

 -2وكان إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يرتا ُّد إليه نفسه ثم رفع

يديه وكرب راك ًعا ،ووضع كفيه عىل ركبتيه كالقابض عليهام ،ووتر يديه
فنخامها عىل جنبيه ،وبسط ظهره ومده واعتدل فلم ينصب رأسه ومل خيفضه،

بل حيال ظهره.

()2

 -3وكان يقول «سبحان ريب العظيم»

 ،وتارة يقول يف ذلك:

أيضا:
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ،اللهم اغفر يل»( ،)3وكان يقول ً
«سبوح قدوس رب املالئكة والروح»(.)4
 -4وكان ركوعه املعتاد عرش تسبيحات ،وسجوده كذلك ،وتارة

( )1زاد املعاد (.)208/1

( )2رواه مسلم.

( )3متفق عليه.
( )4متفق عليه.
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جيعل الركوع والسجود بقدر القيام ،ولكن كان يفعله أحيانًا يف صالة الليل
وحده ،فهديه الغالب يف الصالة تعديل الصالة وتناسبها.

 -5وكان يرفع رأسه قائالً« :سمع اهلل ملن محده»( ،)1ويرفع يديه ويقيم
صلبه ،وكذلك إذا رفع رأسه من السجود ،وقال« :ال جتزئ صالة ال يقيم
فيها الرجل صلبه يف الركوع والسجود»( ،)2فإذا استوى قال« :ربنا ولك
احلمد» ،وربام قال« :ربنا لك احلمد» ،وربام قال « :اللهم ربنا ولك احلمد».

 -6وكان يطيل هذا الركن بقدر الركوع ،ويقول فيه« ،اللهم ربنا ولك
احلمد ملء الساموات وملء األرض ،وملء ما بينهام ،وملء ما شئت من
يشء بعد ،أهل الثناء واملجد ،أحق ما قال العبد ،وكلنا لك عبد ،ال مانع ملا
أعطيت وال معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد»(.)3
وخير ساجدً ا ،وال يرفع يديه ،وكان يضع ركبتيه
 -7ثم كان يكرب ٌّ
ثم يديه بعدمها ،ثم جبهته وأنفه ،وكان يسجد عىل جبهته وأنفه دون كور

()4

كثريا ،وعىل املاء والطني ،وعىل اخلمرة
العاممة ،وكان يسجد عىل األرض ً

املتخذة من خوص النخل ،وعىل احلصري املتخذ منه ،وعىل الفروة املدبوغة.

 -8وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من األرض ،ونحى يديه عن

جنبيه ،وجافامها حتى ُيرى بياض إبطيه.

 -9وكان يضع يده حذو منكبيه وأذنيه ويعتدل يف سجوده ،ويستقبل

( )1متفق عليه.

( )2رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه.
( )3رواه الرتمذي.

( )4اخلمرة :حصرية صغرية من السعف.
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بأطراف أصابع رجليه القبلة ،ويبسط كفيه وأصابعه ،وال يفرج بينهام وال

يقبضهام.

 -10وكان يقول« :سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ،اللهم اغفر يل»(،)1

ويقول« :سبوح قدوس رب املالئكة والروح»(.)2

ً
مفرتشا يفرش
مكربا غري رافع يديه ،ثم جيلس
 -11ثم يرفع رأسه
ً

اليرسى وجيلس عليها ،وينصب اليمنى ،ويضع يديه عىل فخذية ،وجيعل
مرفقيه عىل فخذيه ،وطرف يده عىل ركبته ،ويقبض اثنتني من أصابعه وحيلق

حلقة ،ثم يرفع إصبعه يدعو هبا وحيركها ،ثم يقول« :اللهم اغفر يل ،وارمحني،
واجربين ،واهدين ،وارزقني»(.)3

 -12وكان هديه ﷺ إطالة هذا الركن بقدر السجود.

 -13ثم ينهض عىل صدور قدميه ،معتمدً ا عىل فخذيه ،فإذا هنض افتتح

القراءة ،ومل يسكت كام يسكت عند االستفتاح ،ثم يصيل الثانية كاألوىل إال
يف أربعة أشياء :السكوت ،واالستفتاح ،وتكبرية اإلحرام ،وتطويلها فكان
يطيل الركعة األوىل عىل الثانية ،وربام كان يطيلها حتى ال يسمع وقع قدم.

 -14فإذا جلس للتشهد وضع يده اليرسى عىل فخذه األيرس ،ويده
اليمنى عىل فخذه األيمن ،وأشار بالسبابة ،وكان ال ينصبها نص ًبا ،وال ينيمها،
يسريا وحيركها ،ويقبض اخلنرص والبنرص ،وحيلق الوسطى مع
بل حينيها شيئًا ً
اإلهبام ،ويرفع السبابة يدعو هبا ويرمي ببرصه إليها.
( )1متفق عليه.
( )2متفق عليه.

( )3رواه أبو داود ،والرتمذي ،وابن ماجه.
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 -15وكان يتشهد دائماً  يف هذه اجللسة ويعلم أصحابه أن يقولوا:
«التحيات هلل والصلوات والطيبات ،السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل
وبركاته ،السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني ،أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد
أن حممدً ا عبده ورسوله»( .)1وكان خيففه جدً ا كأنه يصيل عىل الرضف  -وهي
مكربا عىل صدور قدميه وعىل ركبتيه معتمدً ا
احلجارة املحامة  -ثم كان ينهض ً
عىل فخذيه ،وكان يرفع يده يف هذا املوضع ،ثم يقرأ الفاحتة وحدها وربام قرأ
ِ
األخرتني بيشء فوق الفاحتة.
يف الركعتني
 -16وكان ﷺ إذا جلس يف التشهد األخري ،جلس متوركًا( ،)2وكان
يفيض بوركه إىل األرض ،وخيرج قدمه من ناحية واحدة(.)3

وجيعل اليرسى حتت فخذه وساقه وينصب اليمنى ،وربام  فرشها
أحيانًا.
ووضع يده اليمنى عىل فخذه اليمنى ،وضم أصابعه الثالثة ونصب

السبابة.

وكان يدعو يف صالته فيقول« :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب،

وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال ،وأعوذ بك من فتنة املحيا واملامت ،اللهم

إين أعوذ بك من املأثم واملغرم (.)5(»)4
( )1متفق عليه.

( )2التورك :تورك يف الصالة :وضع وركه اليمنى عىل رجله اليمنى منصوبة ،مصو ًبا أطراف
خمرجا لرجله اليرسى من جهة يمينه.
أصابعها إىل القبلة ،وألصق وركه اليرسى باألرض ً
( )3رواه أبو داود.

( )4املغرم :الدين الذي يعجز عن أدائه.
( )5رواه البخاري.
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ثم كان يسلم عن يمينه :السالم عليكم ورمحة اهلل ،وعن يساره كذلك.

 -17وأمر املصيل أن يسترت ولو بسهم أو عصا ،وكان يركز احلربة يف
السفر والربية فيصيل إليها فتكون سرتته وكان يعرض راحلته فيصيل إليها،
وكان يأخذ الرحل فيعدله ويصيل إىل آخرته.

 -18وكان إذا صىل إىل جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة ،ومل يكن
يتباعد منه ،بل أمر بالقرب من السرتة.
ج -هديه ﷺ يف أفعاله يف الصالة (:)1
 -1مل يكن من هديه االلتفات يف الصالة.

 -2ومل يكن من هديه تغميض عينيه يف الصالة.

 -3وكان إذا قام يف الصالة طأطأ رأسه ،وكان يدخل يف الصالة يريد

إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها خمافة أن يشق عىل أمه.

 -4وكان يصيل الفرض وهو حامل أمامة بنت ابنته عىل عاتقه ،إذا قام

محلها ،وإذا ركع وسجد وضعها.

 -5وكان يصيل فيجيء احلسن واحلسني فريكبا ظهره ،فيطيل السجدة

كراهية أن يلقيهام عن ظهره.

 -6وكان يصيل فتجيء عائشة فيميش فيفتح هلا الباب ،ثم يرجع إىل

مصاله.

 -7وكان يرد السالم يف الصالة باإلشارة.

( )1زاد املعاد (.)241/1
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 -8وكان ينفخ يف صالته ،وكان يبكي فيها ،وينحنح حلاجة.

 -9وكان يصيل حاف ًيا تارة ،ومنتع ً
ال أخرى ،وأمر بالصالة يف النعل

خمالف ًة لليهود.

 -10وكان يصيل يف الثوب الواحد تارة ويف الثوبني تارة وهو أكثر.
د -هديه ﷺ يف أفعاله بعد الصالة (:)1

  -1كان إذا سلم استغفر ثال ًثا ،ثم قال« :اللهم أنت السالم ومنك

السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلك��رام»( ،)2ومل يمكث مستقبل القبلة إال

مقدار ما يقول ذلك ،بل يرسع االنتقال إىل املأمومني ،وكان يتفل عن يمينه

وعن يساره.

 -2وكان إذا صىل الفجر جلس يف مصالة حتى تطلع الشمس.

 -3وكان يقول دبر كل صالة مكتوبة« :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك

له ،له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير ،اللهم ال مانع ملا أعطيت ،وال
معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد»(.)3

«وال حول وال قوة إال باهلل ال إله إال اهلل ،وال نعبد إال إياه ،له النعمة

وله الفضل ،وله الثناء احلسن ،ال إله إال اهلل ،خملصني له الدين ولو كره

الكافرون»(.)4

( )1زاد املعاد (.)285/1
( )2رواه الرتمذي.
( )3متفق عليه.

( )4رواه مسلم.
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 -4وندب أمته أن يقولوا دبر كل صالة مكتوبة«:سبحان اهلل» ثال ًثا
وثالثني ،و«احلمد هلل» ثال ًثا وثالثني ،و«اهلل أكرب» ثال ًثا وثالثني ،ومتام املائة:
«ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء
قدير».

هـ  -هديه ﷺ يف التطوع وقيام الليل (:)1

  -1كان يصيل عامة السنن والتطوع الذي ال سبب له يف بيته ،السيام 

سنة املغرب.

 -2وكان حيافظ عىل عرش ركعات يف احلرض دائ�ًم�اً  :ركعتني قبل
الظهر ،وركعتني بعدها ،وركعتني بعد املغرب ،وركعتني بعد العشاء يف بيته،
وركعتني قبل صالة الفجر.

 -3وكانت حمافظته عىل سنة الفجر أشد من مجيع النوافل ،ومل يكن

سفرا ،ومل ينقل أنه صىل يف السفر راتبه
يدعها هي والوتر ،ال
حرضا وال ً
ً

غريمها.

 -4وكان يضطجع بعد سنة الفجر عىل شقه األيمن.

 -5وكان يصيل أحيانًا قبل الظهر أرب ًعا ،وملا فاتته الركعتان بعد الظهر

قضاها بعد العرص.

 -6وكان أكثر صالته بالليل قائماً  ،وربام يصيل قاعدً ا ،وربام يقرأ قاعدً ا
فإذا بقي يسري من قراءته قام فركع قائماً .
 -7وكان يصيل ثامين ركعات ،يسلم بعد كل ركعتني ،ثم يوتر بخمس

( )1زاد املعاد (.)311/1
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رس ًدا متواليات ،ال جيلس إال يف آخرهن ،أو يوتر بتسع ركعات يرسد منهن
ثامن ًيا ال جيلس إال يف الثامنة ،ثم ينهض وال يسلم ،ثم يصيل التاسعة ،ثم يقعد
فيتشهد ويسلم ،ثم يصيل بعدها ركعتني بعد ما يسلم ،أو يوتر بسبع كالتسع
جالسا.
املذكورة ثم يصيل بعدها ركعتني
ً
 -8وكان يوتر أول الليل ووسطه وآخره ،وقال« :اجعلوا آخر صالتكم
وترا»(.)1
بالليل ً
فيهام جالسا،
جالسا تارة ،وتارة يقرأ
 -9وكان يصيل بعد الوتر ركعتني
ً
ً
فإذا أراد أن يركع قام فركع.
 -10وكان إذا غلبه نوم أو وجع صىل من النهار اثنتي عرشة ركعة.
 -11وقام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح.

رس بالقرآن يف صالة الليل تارة ،وجيهر تارة ،ويطيل القيام
 -12وكان ُي ُّ
تارة ،وخيففه تارة.
 -13وكان يقرأ يف الوتر بـ ﱫ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﱪ  ،ﱫ ﭑ ﭒ

ﭓ ﱪ ،ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱪ ،فإذا سلم قال« :سبحان امللك
القدوس» ثالث مرات ،يمد صوته يف الثالثة ويرفع(.)2

 -هديه ﷺ يف اجلمعة(:)3

 -1كان من هديه تعظيم يوم اجلمعة وترشيفه وختصيصه بخصائص؛

منها :االغتسال يف يومها ،وأن يلبس فيه أحسن ثيابه ،واإلنصات للخطبة
( )1متفق عليه.

( )2رواه أبو داود ،والنسائي ،وابن ماجه.
( )3زاد املعاد (.)353/1
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وجو ًبا ،وكثرة الصالة عىل النبي ﷺ.

 -2وكان خيرج إذا اجتمعوا فيسلم عليهم ،ثم يصعد املنرب ويستقبلهم

بوجهه ويسلم عليهم ،ثم جيلس ،ويأخذ بالل يف األذان ،فإذا فرغ منه قام
فخطب من غري فصل بني األذان واخلطبة ،وكان خيطب معتمدً ا عىل قوس أو

عصا قبل أن يتخذ املنرب.

 -3وكان خيطب قائماً  ،ثم جيلس جلسة خفيفة ،ثم يقوم فيخطب
الثانية.
 -4وكان يأمر بالدنو منه واإلنصات ،وخيرب الرجل إذا قال لصاحبه:

أنصت ،فقد لغا ،ومن لغا فال مجعة له.

 -5وكان إذا خطب امحرت عيناه وعال صوته واشتد غضبه حتى كأنه

منذر جيش.

 -6وكان يقول يف خطبته« :أما بعد» ويقرص اخلطبة ويطيل الصالة.

 -7وكان يعلم أصحابه يف خطبته قواعد اإلسالم ورشائعه ،ويأمرهم

أمر أو هني.
وينهاهم إذا عرض له ُ

 -8وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض ،أو إلجابة من يسأله ،ثم يعود

إىل خطبته فيتمها ،وكان ربام نزل عن املنرب حلاجة ثم يعود ،وكان يأمرهم
بمقتىض احلال يف خطبته ،فإذا رأى منهم ذا فاقة أو حاجة ،أمرهم بالصدقة

وحضهم عليها.

 -9وكان يشري باصبعه السبابة يف خطبته عند ذكر اهلل وكان إذا قحط

املطر يستسقي يف خطبته.
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 -10وكان إذا صىل اجلمعة دخل منزله ،فصىل ركعتني سنتها ،وأمر

من صالها أن يصيل بعدها أرب ًعا.

 -هديه ﷺ يف العيدين (:)1

 -1كان يصيل العيدين يف املصىل ،وكان يلبس أمجل ثيابه.

وترا ،وأما
 -2وكان يأكل يف عيد الفطر قبل خروجه مترات ،ويأكلهن ً

يف األضحى فكان ال يطعم حتى يرجع من املصىل ،فيأكل من أضحيته ،وكان
يؤخر صالة عيد الفطر ويعجل األضحى.

 -3وكان خيرج ماش ًيا ،والعنزة حتمل بني يديه ،فإذا وصل نصبت

ليصيل إليها.

 -4وكان إذا انتهى إىل املصىل أخذ يف الصالة بغري أذان وال إقامة ،وال

يقول :الصالة جامعة ،ومل يكن هو وال أصحابه يصلون إذا انتهوا إىل املصىل
شيئًا قبلها وال بعدها.

 -5وكان يبدأ بالصالة قبل اخلطبة ،يصيل ركعتني ،يكرب يف األوىل

سب ًعا متوالية بتكبرية اإلحرام ،يسكت بني كل تكبريتني سكتة يسرية ،ومل

حيفظ عنه ذكر معني بني التكبريات ،فإذا أتم التكبري أخذ يف القراءة ،فإذا فرغ

مخسا متوالية ،ثم يأخذ يف القراءة ،فإذا انرصف
كرب وركع ،ثم يكرب يف الثانية ً

خطب يف الناس وهم جلوس عىل صفوفهم ،فيعظهم ويأمرهم وينهاهم،
وكان يقرأ بـ«ق» و«اقرتبت» كاملتني ،وتارة بـ «سبح» و»الغاشية».
 -6وكان خيطب عىل األرض ،ومل يكن هناك منرب.

( )1زاد املعاد (.)425/1
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 -7ورخص يف عدم اجللوس للخطبة ،وأن جيتزئوا بصالة العيد عن

اجلمعة إذا وقع العيد يومها.

 -8وكان خيالف الطريق يوم العيد.

 -هديه ﷺ يف الكسوف (:)1

ملا كسفت الشمس خرج إىل املسجد مرس ًعا فز ًعا جير رداءه ،فتقدم

وصىل ركعتني ،قرأ يف األوىل بالفاحتة وسورة طويلة ،وجهر بالقراءة ،ثم ركع
فأطال الركوع ،ثم رفع فأطال القيام ،وهو دون القيام األول ،وقال ملا رفع

رأسه من الركوع« :سمع اهلل ملن محده ،ربنا ولك احلمد» ثم أخذ يف القراءة

ثم ركع فأطال الركوع ،وهو دون الركوع األول ،ثم رفع رأسه من الركوع،
ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود ،ثم فعل يف الركعة األخرى مثل ما
فعل يف الركعة األوىل ،فكان يف كل ركعة ركوعان وسجودان ،ثم انرصف
فخطب هبم خطبة بليغة.

وأمر يف الكسوف بذكر اهلل والصالة والدعاء واالستغفار والصدقة

والعتاقة.

 -هديه ﷺ يف االستسقاء (:)2

 -1كان يستسقي عىل املنرب يف أثناء اخلطبة ،وكان يستسقي يف غري

اجلمعة ،واستسقى وهو جالس يف املسجد ورفع يديه ودعا اهلل عز وجل.
وح ِف َظ من دعائه يف االستسقاء« :اللهم اسق عبادك وهبائمك
ُ -2
( )1زاد املعاد (.)433/1
( )2زاد املعاد (.)439/1
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وانرش رمحتك وأحي بلدك امليت»(« ، )1اللهم اسقنا غي ًثا مغي ًثا( )2مريئًا

()3

مري ًعا( )4ناف ًعا غري ضار ،عاج ً
ال غري آجل»(.)5

ف ذلك من وجهه ،فأقبل وأدبر،
 -3وكان إذا رأى الغيم والريح ُع ِر َ

فإذا أمطرت رسي عنه.

 -4وكان إذا رأى املطر قال« :اللهم صي ًبا ناف ًعا»( ،)6وحيرس ثوبه حتى

يصيبه من املطر ،فسئل عن ذلك ،فقال« :ألنه حديث عهد بربه»(.)7

 -5وملا كثر املطر سألوه االستصحاء ،فاستصحى هلم ،وقال« :اللهم

حوالينا وال علينا ،اللهم عىل الظراب( ،)8واآلك��ام( ،)9واجلبال ،وبطون

األودية ،ومنابت الشجر»(.)10

 -هديه ﷺ يف ص�لاة اخل��وف (:)11

 -1كان من هديه إذا كان العدو بينه وبني القبلة أن يصف املسلمني
( )1رواه أبو داود.

( )2مغي ًثا :الغوث  :العون واإلنقاذ.
( )3مري ًئا :هني ًئا حممود العواقب.
عزيرا.
( )4مري ًعا :حص ًبا ً
( )5رواه أبو داود.
( )6متفق عليه.

( )7رواه الرتمذي.

( )8الظراب :هي الروايب الصغار ،مفردها  :ظِرب.
( )9اآلكام :مفردها أكمة ،وهي اهلضبة.
( )10متفق عليه.

( )11زاد املعاد (.)510/1
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خلفه صفني ،فيكرب ويكربوا مجي ًعا ،ثم يركعوا ويرفعوا مجي ًعا ،ثم يسجد أول
الصف الذي يليه خاصة ،ويقوم الصف املؤخر مواجه العدو ،فإذا هنض لثانية
سجد الصف املؤخر سجدتني ،ثم قاموا فتقدموا إىل مكان الصف األول،
وتأخر الصف األول مكاهنم؛ لتحصل فضيلة الصف األول للطائفتني،

وليدرك الصف الثاين معه السجدتني يف الثانية ،فإذا ركع صنع الطائفتان كام 
صنعوا أول مرة ،فإذا جلس للتشهد سجد الصف املؤخر سجدتني ،وحلقوه
يف التشهد ،فسلم هبم مجي ًعا.
 -2وإن كان يف غري جهة القبلة ،فإنه تارة جيعلهم فرقتني :فرقة بإزاء
العدو ،وفرقة تصيل معه ،فتصيل معه إحدى الفرقتني ركعة ،تم تنرصف يف
صالهتا إىل مكان الفرقة األخرى ،وجتيء األخرى إىل مكان هذه ،فتصيل معه
الركعة الثانية ثم يسلم ،وتقيض كل طائفة ركعة بعد سالم اإلمام.
 -3وتارة كان يصيل بإحدى الطائفتني ركعة ،ثم يقوم إىل الثانية،
وتقيض هي ركعة وهو واقف ،وتسلم قبل ركوعه ،وتأيت الطائفة األخرى
فتصيل معه الركعة الثانية ،فإذا جلس يف التشهد قامت فقضت ركعة وهو
ينتظرها يف التشهد ،فإذا تشهدت سلم هبم.

 -4وتارة كان يصيل بإحدى الطائفتني ركعتني ويسلم هبم ،وتأيت

األخرى فيصيل هبم ركعتني ويسلم هبم.

 -5وتارة كان يصيل بإحدى الطائفتني ركعة ،ثم تذهب وال تقيض

شيئًا ،وجتيء األخرى فيصيل هبم ركعة وال تقيض شيئًا ،فيكون له ركعتان،

وهلم ركعة ركعة.
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( )4هديه ﷺ يف الدعوة (:)1

 -1وكان يدعو إىل اهلل لي ً
وجهارا ،وأقام بمكة ثالث
ورسا
ال
ً
ً
وهنارا ً

سنني من أول نبوته يدعو إىل اهلل مستخف ًيا ،وملا أنزل عليه   ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢﭣﱪ[احلجر .]٩٤ :صدع بأمر اهلل ،ال تأخذه يف اهلل لومة الئم،

فدعا إىل اهلل الكبري والصغري واحلر والعبد ،والذكر واألنثى ،واجلن واإلنس.
 -2وملا اشتد عىل أصحابه العذاب بمكة أذن هلم باهلجرة إىل احلبشة.

 -3وخرج إىل الطائف رجاء أن ينرصوه ،ودعاهم إىل اهلل ،فلم ير

نارصا ،وآذوه أشد األذى ،ونالوا منه ما مل ينله من قومه ،وأخرجوه
مؤيدً ا وال ً
إىل مكة ،فدخلها يف جوار ُم َطع ِم بن عدي.
جهرا ،يوايف املواسم كل عام ،يتبع احلجاج
 -4وظل يدعو عرش سنني ً

يف منازهلم ،ويف املواسم بعكاظ وجمنة وذي املجاز ،حتى أنه ليسأل عن القبائل
ومنازهلا قبيلة قبلية.

 -5ثم لقي عند العقبة ستة نفر كلهم من اخلزرج ،فدعاهم إىل اإلسالم،

فأسلموا ثم رجعوا إىل املدينة ،فدعوا الناس إىل اإلسالم ففشا فيها حتى مل يبق
دار إال وقد دخلها اإلسالم.

 -6وملا كان العام املقبل جاء منهم اثنا عرش رجالً ،فواعدهم بيعة

العقبة ،فبايعوه عىل السمع والطاعة والنفقة ،واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وأن يقولوا يف اهلل ال تأخذهم فيه لومة الئم ،وأن ينرصوه ويمنعوه مما
يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبناءهم وهلم اجلنة ،ثم انرصفوا إىل املدينة،
( )1زاد املعاد (.)11،44/3
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وبعث معهم ابن أم مكتوم ،ومصعب بن عمري يعلامن القرآن ،ويدعوان إىل
اهلل ،فأسلم عىل يدهيام برش كثري ،منهم أسيد بن خضري ،وسعد بن معاذ.
 -7ثم أذن ﷺ للمسلمني يف اهلجرة إىل املدينة ،فبادر الناس ،ثم تبعهم
هو وصاحبه.
 -8وآخى بني املهاجرين واألنصار ،وكانوا تسعني رجالً.

أ -هديه ﷺ يف األمان والصلح ومعاملة الرسل(:)1

 -1ثبت عنه ﷺ أنه قال« :ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم»(،)2

وقال« :من كان بينه وبني قوم عهد ،فال حيلن عقدة وال يشدها حتى يميض

أمده ،أو ينبذ إليهم عىل سواء»(.)3

 -2وقال« :من َّأمن رج ً
ال عىل نفسه فقتله ،فأنا بريء من القاتل»(.)4

 -3وملا قدم عليه رسوال مسيلمة ،فتكلام بام قاال ،قال« :لوال أن الرسل

ال تقتل ،لرضبت أعناقكام» فجرت سنته أن ال يقتل رسول(.)5

 -4وكان ال حيبس الرسول عنده إذا اختار دينه ،بل يرده.
 -5وكان إذا عاهد أعداؤه ،واحدً ا من أصحابه عىل عهد ال يرض

باملسلمني بغري رضاه أمضاه.
( )1زاد املعاد (.)112/3

( )2متفق عليه.

( )3رواه أبو داود والرتمذي.
( )4رواه ابن ماجه.

( )5رواه أبو داود.
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ً
قريشا عىل وضع احلرب عرش سنني عىل أن من جاءه
 -6وصالح

مسلماً رده ،ومن جاءهم من عنده ال يردونه ،فنسخ اهلل ذلك يف حق النساء،
وأمر بامتحاهنن ،فمن علموا أهنا مؤمنة مل ترد.

 -7وأمر املسلمني أن يردوا عىل من ارتدت امرأته مهرها إذا عاقبوا،

بأن جيب عليهم رد مهر املهاجرة ،فريدونه إىل من ارتدت امرأته.

 -8وكان ال يمنعهم أن يأخذوا من أتى إليه من الرجال ،وال يكرهه

عىل العود ،وال يأمره به ،وإذا قتل منهم أو أخذ ماالً وقد فضل عن يده ،وملا
يلحق هبم مل ينكر عليه ذلك ،ومل يضمنه هلم.

 -9وصالح أهل خيرب ملا ظهر عليهم عىل أن جيليهم منها ،وهلم ما

محلت ركاهبم ،ولرسول اهلل ﷺ الصفراء( )1والبيضاء( )2والسالح.

 -10وصاحلهم عىل األرض عىل الشطر من كل ما خيرج منها ،وهلم

الشطر ،وعىل أن يقرهم فيها ما شاء ،وكان يبعث كل عام من خيرص عليهم
الثامر ،فينظر كم جيني منها ،فيضمنهم نصيب املسلمني ويترصفون فيها.

( )1الصفراء :الذهب.
( )2البيضاء :الفضة.
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ب -هديه ﷺ يف دعوة امللوك وإرسال الرسل والكتب إليهم(:)1

 -1ملا رجع من احلديبية كتب إىل ملوك األرض ،وأرسل إليهم رسله،

فكتب إىل ملك الروم ،وبعث إليه ،وهم باإلسالم وكاد ومل يفعل.
 -2وبعث إىل النجايش ،فأسلم.

 -3وبعث أبا موسى األشعري ومعاذ بن جبل إىل اليمن ،فأسلم عامة

أهلها طو ًعا من غري قتال.

ج -هديه ﷺ يف معاملة املنافقني(:)2

 -1كان يقبل عالنيتهم ويكل رسائرهم إىل اهلل ،وجياهدهم باحلجة،

ويعرض عنهم ،ويغلظ عليهم ،ويبلغ بالقول البليغ إىل نفوسهم.

 -2وترك قتلهم ،تألي ًفا للقلوب ،وقال« :ال يتحدث الناس أن حممدً ا

يقتل أصحابه»(.)3

( )5رفق النبي ﷺ ب�أمته(:)4

تيسريا
كان النبي ﷺ رفي ًقا بأمته ،فلم خيري بني أمرين إال اختار أيرسمها،
ً

عىل األمة ،ورغبة يف رفع احلرج عنها؛ ولذلك قال ﷺ« :إن اهلل مل يبعثني ُم َعنِّتا
يرسا»(.)5
وال ُم َت َعن ًتًا ،ولكن بعثني
ُ
معلماً م ً
( )1زاد املعاد (.)141/3
( )2زاد املعاد (.)143/3

( )3متفق عليه.

جملسا يف صحبة احلبيب ﷺ  -د /عادل بن عيل الشدي.
( )4من كتابً »40« :
( )5رواه مسلم.
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وقال ﷺ« :إن اهلل تعاىل رفيق حيب الرفق ،ويعطي عليه ما ال يعطي

عىل العنف»(.)1

وقال ﷺ« :ما كان الرفق يف يشء إال زانه ،وما نزع من يشء إال

شانه»(.)2

وقد وصف اهلل تعاىل نبيه ﷺ بالرأفة والرمحة فقال :ﱫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﱪ [ التوبة.]١٢٨ :
اهلل!.

ومن رفقه ﷺ بأمته أن رج ً
ال جاء إىل النبي ﷺ فقال :هلكت يا رسول

قال« :وما أهلكك؟».

قال :وقعت عىل امرأيت يف رمضان.
قال« :هل جتد ما تعتق رقبة».
قال :ال.

قال« :هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟».

قال :ال.

قال« :هل جتد ما تطعم ستني مسكينًا».

قال :ال.

( )1رواه أبو أمحد وصححه األلباين.
( )2رواه مسلم.
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قال :ثم جلس فأتى النبي ﷺ بعرق( )1فيه متر ،فقال« :تصدق هبذا».

قال الرجل :أأفقر منا؟ فام بني البتيها أهل بيت أحوج إليه منا ،فضحك

النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ،ثم قال« :اذهب فأطعمه أهلك»(.)2

* فانظر إىل رفق النبي ﷺ هبذا الرجل املخطئ الذي وقع عىل أهله يف

هنار رمضان ،فإن النبي ﷺ ما زال يرفق به ويتدرج معه من العقوبة األشد إىل
العقوبة األخف ،حتى وصل به احلال إىل أن أعطاه ما ُيكفر به خطئه ،بل إنه

نظرا حلاجته وفقره ،فام أعظم
سمح له بأن يأخذ هذه العطية ويطعمها أهله ً
هذا الرفق النبوي ،وما أمجل هذه الرأفة املحمدية.

وهذا معاوية بن احلكم السلمي  -ريض اهلل عنه  -يقول :بينام أنا أصيل

مع رسول اهلل ﷺ ،إذ عطس رجل من القوم ،فقلت :يرمحك اهلل .فرماين القوم
َّ
إيل؟ فجعلوا يرضبون
بأبصارهم ،فقلت :وأثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون َّ
سكت ،فلام صىل النبي
بأيدهيم عىل أفخاذهم ،فلام رأيتهم ُي َص ِّمتُونَنِي ،لكني
ُّ
ﷺ ،فبأيب هو وأمي ،ما رأيت معلماً قبله وال بعده أحسن تعليماً منه ،فواهلل ما
كهرين( ،)3وال رضبني  ،وال شتمني ،قال« :إن هذه الصالة ال يصلح فيها

يشء من كالم الناس ،إنام هو التسبيح والتكبري ،وقراءة القرآن»(.)4

قال النووي« :فيه ما كان عليه رسول اهلل ﷺ من عظيم اخللق ،الذي

شهد اهلل تعاىل له به ،ورفقه باجلاهل ،ورأفته وشفقته عليه ،وفيه التخلق
( )1العرق :الزنبيل أو القفة.

( )2متفق عليه.

( )3كهرين :هنرين.
( )4رواه مسلم.
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بخلقه ﷺ يف الرفق باجلاهل ،وحسن تعليمه ،واللطف به ،وتقريب الصواب
إىل فهمه».

ومن رفق النبي ﷺ بأمته أنه هنى عن الوصال يف الصوم خشية أن

يفرض عىل الناس.

ومن رفق النبي ﷺ بأمته أنه صىل قيام رمضان يف املسجد ثالث ليال

أو أكثر ،حتى اجتمع خلفه نفر كثري ،ثم إنه ﷺ مل خيرج عىل الناس بعد ذلك

خشية أن تفرض هذه الصالة عىل الناس.

ومن رفق النبي ﷺ بأمته أنه دخل املسجد ،فإذا حبل ممدود بني

ساريتني .فقال« :ما هذا احلبل؟» قالوا :هذا حبل لزينب ،فإذا فرتت تعلقت
به ،فقال النبي ﷺ« :ال ُح ُّلو ُه ،ليصل أحدكم نشاطه ،فإذا فرت ،فليقعد».
وعن أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه  ،-عن النبي ﷺ قال :بينام نحن يف

املسجد مع رسول اهلل ﷺ إذ جاء أعرايب فقام يبول يف املسجد ،فقال أصحاب
رسول اهلل ﷺ مه مه.

فقال رسول اهلل ﷺ« :دعوه ال تزرموه»( )1فرتكوه حتى بال.

ثم إن رسول اهلل ﷺ دعاه فقال له« :إن هذه املساجد ال تصلح ليشء

من هذا البول والقذر ،إنام هي لذكر اهلل عز وجل وقراءة القرآن».
ال من القوم ،فجاء بدلو من ٍ
قال :فأمر رج َ
ماء فشنه عليه(.)2

ومن صور ذلك الرفق املحمدي أن فتى شا ًبا أتى النبي ﷺ فقال :يا

رسول اهلل! ائذن يل بالزنا!!

( )1ال تزرموه :أي ال جتعلوه يقطع بوله لئال يترضر.
( )2متفق عليه.

145

146

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

فأقبل عليه القوم فزجروه ،وقالوا :مه مه فقال النبي ﷺ« :ادنُه» فدنا

منه قري ًبا.

قال« :أحتبه ألمك؟».

قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك.

قال« :وال الناس حيبونه ألمهاهتم ،أفتحبه البنتك؟».

قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،جعلني اهلل فداءك.

قال« :وال الناس حيبونه لبناهتم ،أفتحبه ألختك؟».
قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،جعلني اهلل فداءك.

قال« :وال الناس حيبونه ألخواهتم ،أفتحبه لعمتك؟».
قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،جعلني اهلل فداءك.

قال« :وال الناس حيبونه لعامهتم ،أفتحبه خلالتك؟».
قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،جعلني اهلل فداءك.

قال« :وال الناس حيبونه خلاالهتم» .ثم وضع يديه عليه وقال« :اللهم

اغفر ذنبه ،وطهر قلبه ،وحصن فرجه» ،فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل

يشء(.)1

هبذا األسلوب الرفيق استطاع النبي ﷺ أن يدخل إىل قلب هذا

الشاب ،وجيعله يستقبح ما طلبه من اإلذن بالزنا ،وكان ذلك سب ًبا يف صالح

هذا الشاب واستقامته وعفته.

ومن رفق النبي ﷺ بأمته ما رواه ابن عباس  -ريض اهلل عنهام  -قال:

بينام النبي ﷺ خيطب ،إذا هو برجل قائم ،فسأل عنه فقالوا :أبو إرسائيل نذر
( )1رواه أمحد.
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أن يقوم يف الشمس وال يقعد ،وال يستظل وال يتكلم ،ويصوم ،فقال النبي
ﷺ« :مروه فليتكلم ،وليستظل ،وليقعد ،وليتم صومه»(.)1

ومن ذلك ما رواه عبد اهلل بن عمرو بن العاص  -ريض اهلل عنهام 

 -قال :أخرب النبي ﷺ أين أقول :واهلل ألصومن النهار ،وألقومن الليل ما

عشت .فقال رسول اهلل ﷺ« :أنت الذي تقول ذلك؟» فقلت له :قد قلته

بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل .قال« :فإنك ال تستطيع ذلك ،فصم وأفطر ،ونم
وقم ،وصم من الشهر ثالثة أيام ،فإن احلسنة بعرش أمثاهلا ،وذلك مثل صيام
الدهر».

ويف رواية« :أمل أخرب أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» قلت :بىل يا
رسول اهلل! قال «فال تفعل ،صم وأفطر ،ونم وقم ،فإن جلسدك عليك ح ًقا،

وإن لعينيك عليك ح ًقا ،وإن لزوجك عليك ح ًقا ،وإن لزورك عليك ح ًقا،
وإن بحسبك أن تصوم يف كل شهر ثالثة أيام ،فإن لك بكل حسنة عرشة

أمثاهلا ،فإن ذلك صيام الدهر» قال عبد اهلل :فشددت ،فشدَّ د َع َّيل قلت :يا
رسول اهلل! إين أجد قوة .قال« :صم صيام نبي اهلل داود ،ال تزد عليه».

قلت :وما كان صيام داود؟ قال« :نصف الدهر» فكان عبد اهلل يقول

بعد ما كرب :ليتني قبلت رخصة رسول اهلل ﷺ(.)2

( )1رواه البخاري.
( )2متفق عليه.
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الوقفة اخلام�سة
كيف مي�ضي النبي ﷺ
يومــه ؟
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الوقفة اخلام�سة
()1
كيف مي�ضي النبي ﷺ يومه؟
مي�شي نبينا حممد ﷺ:

كان صىل اهلل عليه وآله وسلم إذا ميش ميش بقوة وعزم ،بعيدً ا عن

التوافر املتكلف الذي يتصنعه املتعاظمون ،فينزع رجليه يف خطوة كأنام يتقلع

عن األرض ،ويتكفأ كأنام ينحدر من علو ،يعرف من يراه أنه ليس بعاجز وال
كسالن ،وإذا التفت التفت مجي ًعا ،وكان إذا ميش معه أصحابه مشوا أمامه

وحوله ،وتركوا ظهره للمالئكة ،ومل يكونوا يتبعونه من خلفه ،ومل يطأ عقبه

رجالن.

وهذا من تواضعه صىل اهلل عليه وآله وسلم أال يتقدم أصحابه ويدعهم

يتبعونه من خلفه ،كام يفعل اجلبابرة ،وال يرىض ألصحابه مظاهر الذل أو
االستصغار ،بل يميش فيهم وبينهم.

وكان إذا ميش يتوكأ أحيانًا عىل عصا من سلم أو َع ِسيب نخل ،وربام 

كثريا ما يعرض
جعل يف يده عرجونًا أو حمجنًا ،وكانت هذه عادة العرب ،إذ ً
هلم ما حيتاجوهنا له.

وربام لقيته اجلارية من خدم املدينة ،فتأخذ بيد رسول اهلل صىل اهلل عليه

وآله وسلم ،فتذهب به حيث شاءت من املدينة يف حاجتها ،فيدور هبا يف

حوائجها ،وال ينزع يده من يدها حتى ترجع.

( )1من كتاب :اليوم النبوي  -د /عبدالوهاب الطريري (بترصف يسري جدً ا).
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وكان يبتسم لكل من يلقاه ،قال جرير بن عبد اهلل  -ريض اهلل عنه :-

«ما لقيني رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم إال تبسم يف وجهي».

ما أروع هذه االبتسامة املشعة املرحبة ،التي تُشعر بالود واالختصاص؛

حتى ظن جرير  -ريض اهلل عنه  -أنه صىل اهلل عليه وآله وسلم إنام يفعل ذلك

معه وله ،فوقعت من نفسه هذا املوقع ،مع أنه صىل اهلل عليه وآله وسلم يفعل
ذلك مع الناس كلهم ،كام قال عبد اهلل بن احلارث بن جزء  -ريض اهلل عنه

« :ما رأيت أحدً ا كان أكثر تبسماً من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم».وكان إذا مر بصبيان سلم عليهم ،ومسح عىل وجوههم ،قال جابر بن

سمرة  -ريض اهلل عنه « :-خرج النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وخرجت
معه ،فاستقبله ولدان ،فجعل يمسح خدي أحدهم واحدً ا واحدً ا ،وأما أنا

حيا ،كأنام أخرجها من جونة عطار ،فكان
فمسح خدي ،فوجدت ليده بر ًدا ور ً

اخلد الذي مسحه النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم أحسن من اخلد اآلخر».

وكان يزور األنصار ،فإذا جاء إىل دور األنصار جاءه صبيان األنصار،

فيدورون حوله ،فيدعو هلم ،ويمسح رؤوسهم ،ويسلم عليهم.

ومرة مر بدور النجار ،فتلقاه جواري األنصار ،وجعلن يرضبن
ٍ
جوار من بني النجار  ..يا حبذا حممدُ من
بالدفوف ويتغنني ويقلن« :نحن
ِ
جار».

فقال صىل اهلل عليه وآله وسلم« :يعلم اهلل أن قلبي حيبكن»(.)1

يوما ،وعصبة من النساء قعود ،فألوى بيده إليهن
ومر يف املسجد ً
( )1رواه البيهقي ،ورواه ابن ماجه ،عن هشام بن عامر ،عن عيسى بن يونس به.
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بالسالم.

وكان إذا لقي الرجل من أصحابه بدأه بالسالم وصافحه ودعا له،

وكان إذا صافح أحدً ا ال ينزع يده من يده ،حتى يكون هو الذي ينزع ،وإذا

لقي الرجل فكلمه ،مل يرصف وجهه ،حتى يكون الرجل هو الذي يرصفه.

وكان يقف ملن يستوقفه يف الطريق ،وربام  استوقفته اجلارية واملرأة،

فيقف هلا ،حدث عدي بن حاتم الطائي  -ريض اهلل عنه  -عن أول لقياه النبي
صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فقال« :بينا أنا أميش معه ،إذ نادته امرأة وغالم
معها :يا رسول اهلل ،إن لنا إليك حاجة .فخلوا به قائماً معهام حتى أويت له

من طول القيام ،قلت يف نفيس :أشهد أنك بريء من ديني ودين النعامن بن

املنذر ،وأنك لو كنت ملكًا مل يقم معه صبي وامرأة طول ما أرى .فقذف اهلل
يف قلبي له ح ًبا»(.)1

وكان يميش بعفوية وتدفق ،بعيدً ا عن التزمت والتواقر املتكلف ،فقد

مرة يف طريقه بشاب يسلخ شاةً ،ومل يكن حيسن السلخ ،فقال له« :تنح
مر َّ
َّ
حتى أريك ،فإين ال أراك تحُ سن تسلخ» .فأدخل رسول اهلل ﷺ يده بني اجللد

واللحم ،فدحس هبا حتى توارت إىل اإلبط ،ثم قال صىل اهلل عليه وآله وسلم:
«هكذا يا غالم فاسلخ» .ثم انطلق ومل يتوضأ ،ومل يمس ماء( .أي :أن سلخ
الشاة ال ينقض الوضوء)(.)2

وبذلك كان صىل اهلل عليه وآله وسلم يقيم جسور التواصل بني

األجيال ،وذلك باالندماج معهم يف أحواهلم ،وحضوره يف تفاصيل حياهتم.
( )1ينظر« :األحاديث الطوال» للطرباين «.»1
( )2رواه ابن حبان يف صحيحه.
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وليت شعري! ما شعور هذا الشاب وهو يرى نبيه صىل اهلل عليه وآله

وسلم ينغمس معه يف يشء من شأنه اخلاص ويعينه عليه؟!

وكان مر ًة مع أصحابه يف بيت رجل من أصحابه ،فأتاه بالل  -ريض

اهلل عنه  -يؤذن بالصالة ،فخرج فمر يف طريقه برجل قد وضع برمته عىل
النار ،فقال لهَ :
ت ُب ْر َمت َ
ُك؟» .قال :نعم بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل.
«أ َطا َب ْ
فتناول منه بضعة ،فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصالة وأنا أنظر

إليه(.)1

إنه ُيرس  احلياة ،يعيشه مع أصحابه ،فهو يتناول بضعة يسرية ويظل

يمضغها وهو يسري ،ما أبعد ذلك عن سنن املتكربين واجلبارين.

أما صاحب الربمة ،فكأنى به يومه لك حيدَّ ث ويتحدث عن طلب

النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم بضعة من طعامه ،ثم أكلها أمامه ،حتى لكأن

املوقف وسام العمر له.

أي عمق يف حياة الناس كان صىل اهلل عليه وآله وسلم يصل إليه هبذه

اللفتات األخاذة!

وكان إذا أتى باب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه ،ولكن يتجاىف

عىل ركنه األيمن أو األيرس ،فقد كانت الدور صغرية ،ومل يكن عىل أبواهبا
ستور ،ويقول« :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته» .فإن مل يسمع
يومئذ
ُ
جوا ًبا ،كرر السالم ثال ًثا ،ثم انرصف.
ومن ذلك :قصته مع سعد بن عبادة  -ريض اهلل عنه  ،-فقد أتاه صىل اهلل

( )1رواه أبو داود.
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عليه وآله وسلم ،فسلم عليهم ،فقال« :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته».

فسمع سعد فرد عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ومل يسمع

النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم رده ،فقال النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم:

«السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته» .فرد سعد ،ومل يسمع النبي صىل اهلل عليه
وآله وسلم ثالث مرات ،وكان النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ال يزيد فوق
ثالث تسليامت ،فإن أذن له ،وإال انرصف ،فانرصف النبي صىل اهلل عليه وآله

مبادرا ،قال :يا نبي اهلل ،والذي بعثك باحلق ،ما سلمت
وسلم ،وجاء سعد
ً

تسليمة إال سمعتها ورددهتا عليك ،ولكن أحببت أن تكثر علينا من السالم
والرمحة.

 -ناشئة الليل:

فإذا انتصف الليل ،أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول اهلل

صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ثم جلس يمسح النوم عن وجهه بيده ،وتناول
سواكه فدلك به فمه الطيب املبارك ،ثم رفع نظره إىل السامء ،ينظر بتفكر يف
هدوء الليل وسكونه إىل عظمة اهلل يف خلقه ،وهو يتلو قوله تعاىل   :ﱫ ﮉ

ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱪ [آل عمران ].

ثم يقوم إىل قربة معلقة ،فيطلق رباطها ،ويسكب املاء منها يف قدح

وضوءا مقتصدً ا سابغًا ،ثم يلبس إزاره ورداءه وخيلع اخلرقة
عنده ،ثم يتوضأ
ً
التي كان يتزر هبا ،ثم يصيل صالة الليل.

وربام هلج لربه بالذكر والتسبيح والتعظيم قبل أن يبدأ صالة التهجد،
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وكأن ذلك ملزيد التهيؤ واالستفتاح لقيام الليل ،قالت عائشة  -ريض اهلل عنها
عرشا،
  :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم إذا هب من الليل ،كرب ًعرشا ،وقال« :سبحان امللك
عرشا ،وقال« :سبحان اهلل وبحمده» ً
ومحد ً
عرشا ،ثم قال« :اللهم إين أعوذ بك
عرشا ،وهلل ً
عرشا ،واستغفر ً
القدوس» ً
عرشا ،ثم يفتتح الصالة.
من ضيق الدنيا ،وضيق يوم القيامة» ً
وكان يبدئ قيامه بركعتني خفيفتني ،وكام  كان صىل اهلل عليه وآله
وسلم أخف الناس صالة إذ صىل بالناس ،فقد كان أطوهلم صالة إذا صىل
ودعاء؛ امتثاالً لقول
استفتاحا وقراء ًة
لنفسه ،فصالته يف الليل أطول صالة
ً
ً
ربه :ﱫ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﱪ [املزمل.]٢ :

واملتأمل حلاله صىل اهلل عليه وآله وسلم يف هتجده ،يستشعر أن صالته
بالليل صالة مستغرقة ،قد اجتمعت فيها كل مشاعره وأحاسيسه ونجواه،
وكأنام عرجت روحه إىل املأل األعىل ،وغشيته أنوار حجاب النور اإلهلي ،فهو
ينظر إىل عرش ربه بارزًا ،ويناجيه خال ًيا به ،فحمده لربه أبلغ احلمد ،وثناؤه
عليه أعظم الثناء ،ودعاؤه له أمجع الدعاء ،وال عجب ،فهو الذي أرسي به
حتى خرقت له السبع الطباق ،وارتفع إىل مستوى يسمع فيه رصيف األقالم.
فكان أعلم اخللق باهلل ،وأكملهم إيامنًا ،وأصدقهم يقينًا ،وقال ،وصدق
وبر«  :إن اتقاكم وأعلمكم باهلل أنا»(.)1

فإذا قام إىل صالته استفتحها استفتاح املعظم لربه ،املحب له واملشتاق
إليه ،فاستفتاحه جوامع التعظيم واحلمد والثناء.

فمن فواتح صلواته إذا قام من الليل «اللهم رب جربيل وميكائيل
وإرسافيل ،فاطر الساموات واألرض ،عامل الغيب والشهادة ،أنت حتكم بني
( )1رواه البخاري.
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عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون ،اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك ،إنك
هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم»(.)1

ومنها« :اللهم ربنا لك احلمد أنت قيوم السموات واألرض ،ولك
احلمد أنت رب السموات واألرض ومن فيهن ،ولك احلمد أنت نور
السموات واألرض ومن فيهن ،أنت احلق ،وقولك احلق ،ووعدك احلق،
ولقاؤك احلق ،واجلنة حق ،والنار حق ،والساعة حق ،اللهم لك أسلمت،
وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك خاصمت ،وبك حاكمت ،فاغفر يل
ما قدمت وما أخرت ،وأرسرت وأعلنت ،وما أنت أعلم به مني ،ال إله إال
أنت»(.)2

ومنها« :وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض حني ًفا ،وما أنا
من املرشكني ،إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب العاملني ،ال رشيك
له ،وبذلك أمرت ،وأنا من املسلمني ،اللهم أنت امللك ،ال إله إال أنت ،أنت
ريب وأنا عبدك ،ظلمت نفيس ،واعرتفت بذنبي ،فاغفر يل ذنويب مجي ًعا ،إنه
ال يغفر الذنوب إال أنت ،واهدين ألحسن األخالق ،ال هيدي ألحسنها إال
أنت ،وارصف عني سيئها ،ال يرصف عني سيئها إال أنت ،لبيك وسعديك،
واخلري كله يف يديك ،والرش ليس إليك ،أنا بك وإليك ،تباركت وتعاليت

أستغفرك وأتوب إليك»(.)3

ثم إذا قرأ فإنه يقرأ قراءة مرتسلة مرتلة ،ال يمر بآية رمحة إال سأل ،وال

آية عذاب إال استعاذ ،وال آية تسبيح إال سبح.
( )1رواه الرتمذي.

( )2رواه البخاري.
( )3رواه الرتمذي.

157

158

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

وكان إذا قام أطال قيامه ،قال ابن مسعود  -ريض اهلل عنه « :-صليت
مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ليل ًة ،فلم يزل قائماً حتى مهمت بأمر
سوء».

قيل :وما مهمت به؟ قال« :مهمت أن أقعد وأذر النبي صىل اهلل عليه

وآله وسلم»(.)1

وقد يطيل القراءة ويقلل الركعات ،وقد يقتصد يف القراءة ،فيزيد يف

الركعات ،ومل تزد صالته بالليل عىل ثالث عرشة كاملة.
وكان يطيل ركوعه ،فكان ركوعه قري ًبا من قيامه.

وكان يقول يف ركوعه« :اللهم لك ركعت ،وبك آمنت ،ولك

أسلمت ،وعليك توكلت ،أنت ريب ،خشع سمعي وبرصي وحلمي ودمي

وخمي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي هلل رب العاملني ،سبحان ذي

وح قدوس رب املالئكة والروح»(.)2
اجلربوت والكربياء والعظمةُ ،س ُب ُ

وكان يكثر أن يقول يف آخر حياته يف ركوعه وسجوده« :سبحانك

( )1ينظر« :مسند أمحد» ( ،)4199 ،3766 ،3646و«صحيح البخاري» (،)1135
و«صحيح مسلم» ( ،)773و«سنن ابن ماجه» ( ،)1418و«خمترص قيام الليل» ملحمد بن
نرص املروزي (ص ،)130 - 129و«مسند أيب يعيل» ( ،)5165و»صحيح ابن خزيمة»
( ،)1154و«صحيح ابن حبان» ( ،)2141و»سنن البيهقي» (.)8/3

( )2ينظر« :مسند أمحد» ( ،)23980 - 960و»صحيح مسلم» ( ،)771و«سنن أيب داود»
( ،)873و»خمترص قيام الليل» ملحمد بن نرص املروزي (ص  ،)183 -182و«سنن
النسائي» ( ،)1052 ،1051 ،1049و»صحيح بن خزيمة» ( ،)607و«املعجم الكبري»
للطرباين ( ،)530 - 525و«سنن البيهقي» ( ،)310/2وما تقدم يف استفتاحه صىل اهلل
عليه وآله وسلم« :وجهت وجهي.»...
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اللهم ربنا وبحمدك ،اللهم اغفر يل» .فسألته عائشة  -ريض اهلل عنها  -عن

ذلك فقال« :أخربين ريب أين سأرى عالم ًة يف أمتي ،فإذا رأيتها أكثرت من  
قول :سبحان اهلل وبحمده ،أستغفر اهلل وأتوب إليه .فقد رأيتها  :ﱫ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﱪ[ النرص]»( .)1وكان

هذا إيذانًا بدنو أجله ،وقرب حلوقه بالرفيق األعىل.

وكان يطيل سجوده قري ًبا من ركوعه ،ويبتهل فيه إىل ربه بأنواع

املسألة ،فهو الذي قال«:أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ،فأكثروا

الدعاء»(.)2

وكان يقول يف سجوده« :اللهم لك سجدت ،وبك آمنت ،ولك

أسلمت ،أنت ريب ،سجد وجهي للذي خلقه ،وصوره فأحسن صوره،
وشق سمعه وبرصه ،فتبارك اهلل أحسن اخلالقني ،اللهم اغفر يل ذنبي كله ،دق ُه

وجله ،وأوله وآخره ،وعالنيته ورسه ،اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك،

وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك ،ال أحىص ثناء عليك ،أنت كام 

( )1ينظر« :مسند أمحد» ( ،)25567 ،24685و«صحيح البخاري» (،)4968 ،817
و«صحيح مسلم» ( ،)484و«سنن أيب داود» ( ،)877و«سنن ابن ماجه» (،)889
و«خمترص قيام الليل» ملحمد بن نرص املروزي (ص  ،)182و«سنن النسائي» (،)1047
و«صحيح ابن خزيمة» ( ،)605و«مسند أيب عوانة» ( ،)1885 - 1881و«صحيح ابن
حبان» ( ،)1930 ،1929و»الدعاء» للطرباين ( ،)604 - 600و«الدعوات الكبري»
للبيهقي ( ،)2662و«سنن البيهقي» ( ،)109/2و»رشح السنة» للبغوي (.)6180
( )2رواه اإلمام أمحد ،ومسلم ،وأبو داود ،والنسائي.
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وح قدوس ،رب املالئكة والروح»(.)1
أثنيت عىل نفسكُ ،س ُب ُ

ويا هلل هلذا النبي الكريم وهو خيافت ربه يف سكون الليل هبذه النجوى،

ويذكر ربه هذا الذكر املفعم بالتقديس والتعظيم والتأله واالستكانه ،أي أفق

علوي تعرج إليه روح هذا النبي وتسمو إليه أشواقه وهو يذكر هذا الذكر
ويتبتل لربه هذا التبتل! لكأن جبال األرض تصغي إليه ،ونجوم السامء تنظر

إليه ،ثم تناجي وتقوله :هذا الذي أنزل عليه  :ﱫ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﱪ [ املزمل ].

وال يزال نبيك صىل اهلل عليه وآله وسلم يقطع آناء الليل بني قراءة

خاشعة ومسألة ضارعة وتسبيح قديس ،إىل أن يبقى سدس الليل.
ي��ب��ي��ت جي����ايف ج��ن��ب��ه ع���ن ف��راش��ه

إذا اس�تثقلت باملرشكين  املضاج�ع

فإذا أتم قيامه وأراد أن يوتر أيقظ زوجته لتوتر معه.

وكان يوتر بثالث ركعات ،يقرأ يف األوىل   :ﱫ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﱪ،

ويف الثانية   :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﱪ ،ويف الثالثة :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱪ  ،

ﱫ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱪ ،ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﱪ .

وكان يقول يف آخر وتره« :اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك

من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحيص ثناء عليك أنت كام  أثنيت عىل
نفسك»(.)2

( )1رواه مسند أمحد والرتمذي وسنن أيب داود وصحيح مسلم (.)487 ، 486 ،483
( )2رواه مسلم.
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فإذا فرغ من وتره قال« :سبحان امللك القدوس ،ثالث مرات» ثم يرفع

صوته هبا يف الثالثة(.)1

وقد كان نبيك صىل اهلل عليه وآله وسلم يصيل يف حجرته التي زوى

عنها ترف العيش ونعيم الدنيا ،فربام صىل عىل اخلمرة ،وهي حصري صغري

بقدر ما يسجد عليه ،وربام صىل وال فراش له إال فراش زوجه ،فيصيل وهي
معرتضة أمامه ،ومل يكن يف بيوهتم مصابيح ،فإذا أراد أن يسجد غمزها،
فتكف رجليها عن موضع سجوده ،فإذا قام بسطتها.

وربام  خرج فصىل يف املسجد أحيانًا قليلة ،وكأنام  يفعل ذلك ألمر

عارض ،أحسبه خشية أن يوقظ زوجته بصالته إذا صىل عندها وهي نائمة،
فيصيل يف املسجد ،فقد قالت عائشة  -ريض اهلل عنها  : -فقدت النبي صىل
اهلل عليه وآله وسلم ليل ًة يف الفراش ،فالتمسته ،فوقعت يدي عىل بطن قدميه

ومها منصوبتان يف املسجد ،وهو يقول« :اللهم أعوذ برضاك من سخطك،

ثناء عليك أنت كام 
وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك ،ال أحىص ً

أثنيت عىل نفسك»(.)2

( )1أخرجه اإلمام أمحد يف املسند.
( )2رواه مسلم.
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الوقفة ال�ساد�سة
درو�س من
ال�سرية النبوية
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الوقفة ال�ساد�سة
()1
درو�س من ال�سرية النبوية
�شق �صدره ﷺ
عن أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه « :-أن الرسول ﷺ أتاه جربيل

عليه السالم وهو يلعب مع الغلامن ،فأخذه فرصعه فشق عن قلبه ،فاستخرج
القلب ،فاستخرج منه علقة ،فقال :هذا حظ الشيطان منك ،ثم غسله يف
طست من ذهب بامء زمزم ،ثم آلمه ،ثم أعاده إىل مكانه ،وجاء الغلامن يسعون
إىل أمه (يعني ظئره) ،فقالوا :إن حممدً ا قد ُقتِ َل ،فاستقبلوه وهو منتقع اللون.
قال أنس :وقد كنت أرى أثر املخيط يف صدره»(.)2

وقد أشفقت ظئره أن يكون حدث له حادث سوء فأرسعت به عائدة

عىل أمه يف مكة وقالت هلا :أديت أمانتي وذمتي ،وحدثتها بالذي جرى،
فطمأنتها أمه وقالت :إين رأيت حني محلت به أنه خرج مني نور أضاءت
منه قصور الشام ،واألرجح أن هذه احلادثة وقعت للرسول ﷺ وعمره أربع

سنوات(.)4()3

( )1من كتاب :فقه السرية  -زيد عبد الكريم الزيد.

( )2اإلمام مسلم ،صحيح مسلم ( ،)147/1كتاب اإليامن ،حديث رقم.)261( :
( )3انظر :حممد أبو شهبة ،السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة (.)192/1

( )4متفق عليه :واللفظ للبخاري ،صحيح البخاري املطبوع من فتح الباري البن حجر (7
 ،)202 - 201/رقم ،)3887( :وصحيح مسلم ( ،)149/1رقم.)264( :
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* ماذا نستفيد من حادثة شق صدره ﷺ؟:

( )1يف هذه احلادثة التي جرت للرسول ﷺ عيانًا وشهدها بعض

األفراد إشارة إىل اإلعداد والتهيئة للرسول ﷺ بأمر يعرفه الناس ،فقد أجرى

للرسول ﷺ عملية تطهري لقلبه بإزالة تلك العلقة السوداء ،ثم غسل القلب
بامء زمزم ،فهو تطهري معنوي أخذ الشكل احليس املادي الذي يطلع عليه

الناس ويرونه؛ لكي حيقق اطالع الناس ومعرفتهم بتميزه عنهم( ،)1وإنام كان
إعظاما وتأه ًبا ملا سيلقى عليه ال إلزالة أمر مستقذر لكامل خلقه(.)2
ذلك
ً

( )2يف هذه احلادثة إشارة إىل عصمة الرسول ﷺ منذ صغره ،فقد أزيل
منه حظ الشيطان وهو ال يزال طف ً
ال مما يعني أنه ﷺ سينشأ نشأة ال نصيب
خاصا يميزه عن غريه من الناس(.)3
للشيطان فيها ،حمفو ًظا حف ًظا ً

يقول ابن حجر  -رمحه اهلل تعاىل  -عن هذه القصة( :وكان هذا يف زمن
الطفولة فنشأ عىل أكمل األحوال من العصمة من الشيطان)(.)4
( )3يف حادثة شق الصدر درس يف حدود العقل ،فإىل أي حدود نعمل
عقولنا يف النصوص الواردة وكيف نتعامل مع هذه النصوص؟.

يف كل ما يرد من الرشع قرآنًا كان أو سنة نبوية ثابتة فدورنا هو التسليم
له دون التعرض هلذا النص بالتأويل الصارف له عن حقيقته ،وقد تاه يف
هذا األمر أقوام اعتمدوا عىل عقوهلم ،وغفلوا عن واجب املسلم جتاه النص
( )1انظر :الشامي ،سبل اهلدي والرشاد ( ،)90/2 ،421/1وأبو شهبة ،السرية النبوية
(.)199/1
( )2انظر :الزرقاين ،رشح املواهب (.)67/ 8

( )3انظر :مساعد احلميد ،هامش دالئل النبوة لألصبهاين (.)254/1
( )4ابن حجر ،فتح الباري (.)205/7
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الرشعي ،يقول ابن حجر  -رمحه اهلل تعاىل ( : -ومجيع ما ورد يف شق الصدر،
واستخراج القلب وغري ذلك من األمور اخلارقة للعادة مما جيب التسليم له
دون التعرض لرصفه عن حقيقته ،لصالحية القدرة ،فال يستحيل يشء من
ذلك)(.)1

يقول ابن القيم يف نونيته:

ت��� ًب���ا هل��ات��ي��ك ال���ع���ق���ول ،ف��إهن��ا
واهلل ق���د م��س��خ��ت ع�ل�ى  األب����دان

ت���� ًب����ا مل����ن أض����ح����ى ي��ق��دم��ه��ا

()2

ع�لى اآلث���ار واألخ��ب��ار وال��ق��رآن

والعقل دائماً ال يستقل بالعمل يف األمور الرشعية بل عمله حتت ضوء

النص ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رمحه اهلل تعاىل ( : -والطريق إىل ذلك
«أي :إىل النجاة» الرواية والنقل؛ إذ ال يكفي من ذلك جمرد العقل ،بل كام أن
نور العني ال يرى إال مع ظهور نور قدامه ،فكذلك نور العقل ال هيتدي إال

إذا طلعت عليه شمس الرسالة)(.)3

( )1ابن حجر ،فتح الباري (.)205/7

( )2ابن القيم ،نونية ابن القيم ص (.)14

( )3ابن تيمية ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية مجع ابن قاسم (.)6/1
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زواجه ﷺ بخديجة  -ر�ضي اهلل عنها :-
كانت خدجية بنت خويلد  -ريض اهلل عنها  -امرأة حازمة رشيفة ،من
أوسط قريش نس ًبا ،وأكثرهم ماالً ،وكانت تستأجر الرجال خيرجون بامهلا
للتجارة يف قافلة قريش مضاربة بيشء جتعله هلم.

فلام بلغها صدق الرسول ﷺ وعظم أمانته ،وكرم أخالقه ،رغبت يف أن
خيرج بامهلا إىل الشام يتاجر به فقبل ذلك ،وخرج مع غالم هلا يقال له :ميرسة.
مخسا وعرشين سنة ،وعمرها أربعني سنة.
وكان عمره ً

وقد تعددت الروايات يف كيفية اخلطبة ومن الذي توىل عقد الزواج
واألكثر عىل أن الذي توىل عقد الزواج هو عمها عمرو بن أسد ،وكانت
خدجية قد تزوجت قبل زواجها برسول اهلل ﷺ مرتني ،زوجها األول هو
عتيق بن عائذ املخزومي ،ثم زوجها الثاين أبو هالة ابن النباش التميمي(.)1

فضل خدجية بنت خويلد  -ريض اهلل عنها : -

 -1قال رسول اهلل ﷺ« :خري نسائها مريم بنت عمران ،وخري نسائها
خدجية»( )2وأشار وكيع إىل السامء واألرض ،قال النووي( :أراد وكيع هبذه
اإلشارة تفسري الضمري يف نسائها ،وأن املراد به مجيع نساء األرض أي كل من
بني السامء واألرض من النساء ،واألظهر أن معناه أن كل واحد منهام خري
نساء األرض يف عرصها ،وأما التفضيل بينهام فمسكوت عنه ،قال القايض:
( )1انظر :الشامي ،سبل اهلدي والرشاد ( ،)222/2والقسطالين ،املواهب اللدنية (،190/1
 ،)191واحلاكم :املستدرك ( ،)182/3ويف عمره ﷺ وعمر خدجية  -ريض اهلل عنها -
خالف ،وما ذكرته هو ما عليه اجلمهور.
( )2متفق عليه ،اإلمام البخاري ،صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري (،)470/6
حديث رقم ( ،)2432واإلمام مسلم ،صحيح مسلم ( ،)1886/4حديث (.)2430
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وحيتمل أن املراد أهنا من خري نساء األرض ،والصحيح األول).

 -2عن عائشة  -ريض اهلل عنها  -قالت :ما غرت عىل نساء النبي ﷺ
إال عىل خدجية ،وإين مل أدركها ،قالت :وكان النبي ﷺ إذا ذبح الشاة يقول:

يوما فقلت :خدجية؟ فقال رسول
«أرسلوا هبا إىل أصدقاء خدجية» ،فأغضبته ً
اهلل ﷺ« :إين قد ُرزقت حبها»( ،)1قال النووي  -رمحه اهلل تعاىل  : -قوله ﷺ:

«رزقت حبها» فيه إشارة إىل أن حبها فضيلة حصلت(.)2
ُ

 -3عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال( :أتى جربيل النبي ﷺ فقال:

يا رسول اهلل ،هذه خدجية قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو رشاب ،فإذا
هي أتتك فاقرأ عليها السالم من رهبا  -عز وجل  -ومني وبرشها ببيت يف

اجلنة من قصب( )3ال صخب فيه وال نصب(.)5())4

وخدجية  -ريض اهلل عنها  -هي التي آمنت بالرسول ﷺ عندما كفر به

الناس ،وصدقته عندما كذبه الناس ،وهي التي رزق منها الولد دون غريها
من زوجاته ،قال ابن حجر  -رمحه اهلل تعاىل ( : -ومما اختصت به س ْبقها نساء

هذه األمة إىل اإليامن ،فسنت ذلك لكل من آمن بعدها فيكون هلا مثل أجرهن
ملا ثبت «أن من سن سنة حسنة» وقد شاركها يف ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة

للرجال ،وال يعرف قدر ما لكل منهام من الثواب بسبب ذلك إال اهلل عز
( )1النووي ،رشح صحيح مسلم (.)198/15
( )2النووي ،رشح صحيح مسلم (.)201/15

( )3القصب هنا :اللؤلؤ املجوف الواسع كالقرص املنيف.

( )4وال نصب أي :ال مشقة وال تعب .النووي :رشح صحيح مسلم (.)572 -571/15
( )5اإلمام مسلم ،صحيح مسلم ( ،)1887/4حديث رقم (.)2432
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وجل)(.)1

ماذا نستفيد من زواج الرسول ﷺ بخدجية بنت خويلد؟

 -1لقد سمعت خدجية  -ريض اهلل عنها  -الكثري من األخبار عن

صدق الرسول ﷺ ،وعن أمانته ،فبعثت إليه؛ ليتاجر هلا ،وبعثت معه غالمها

ميرسة ،فعاد هذا الغالم حيدثها بام رأى عيانًا من الصدق واألمانة ،وحسن
اخللق ،هذا يدلنا عىل رجاحة عقل هذه املرأة التي بادرت إىل التعامل مع

الرسول ﷺ ملا علمت أمانته وازدادت قناعتها بأمانته وصدقه ملا أخربها
غالمها ميرسة الذي سافر مع الرسول ﷺ مدة من الزمن ورأى منه يف السفر

الصدق واألمانة.

وقد شهد رجل عند عمر  -ريض اهلل عنه  ،-فقال :من يزكيك؟ قال

رجل :أنا ،فقال :هل سافرت معه؟ فقال :ال ،قال :عاملته بالدرهم والدينار؟
قال :ال ،قال :واهلل الذي ال إله إال هو ما تعرفه( ،)2فالسفر هو الذي يكشف

حقيقة الرجل ،ويظهر خفاياه.

درسا دعو ًيا
ولذلك فالداعية يأخذ من أناة خدجية  -ريض اهلل عنهاً -

مفيدً ا يف التأين وعدم العجلة.

يقول الرسول ﷺ يف احلديث الصحيح لألشج (أشج عبد القيس):

«إن فيك خصلتني حيبهام اهلل :احللم واألناة»( ،)3يقول اإلمام النووي  -رمحة
( )1ابن حجر ،فتح الباري (.)137/7

( )2انظر :ابن اجلوزي ،تاريخ عمر بن اخلطاب ص (.)230
( )3صحيح مسلم املطبوع مع رشح النووي (.)189/1
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اهلل تعاىل  -يف رشحه هلذا احلديث( :وأما احللم فهو العقل ،وأما األناة فهي
التثبت وترك العجلة)(.)1

وكان الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب  -رمحة اهلل تعاىل  -يقف

عند الناس وهم يطوفون عىل قرب زيد بن عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه

 قرب العيينة ويقول( :اهلل خري من زيد) ويكتفي هبذه العبارة ،فلم يتعجليف بداية دعوته  -رمحه اهلل تعاىل  -رغم عظم هذا املنكر ،بل هو أعظم

املنكرات وهو الرشك(.)2

 -2ورد يف بعض كتب السري أن زواج الرسول ﷺ بخدجية  -ريض

ً
عرضا من بعض معارفها عىل الرسول ﷺ الزواج
اهلل عنها  -كان بدايته
منها  -وأ ًيا كان األمر  -فهو يذكرنا بأمهية حرص األولياء عىل تزويج بناهتم

ولو عن طريق العرض ،فقد كسبت خدجية  -ريض اهلل عنها  -هبذا الزواج
وأما للمؤمنني ولقد رأينا هذا
رش ًفا عظيماً  ،وأصبحت زوجة ألفضل اخللقً ،
العرض يرد يف القرآن الكريم يف قصة موسى  -عليه السالم  -مع صاحب
مدين :ﱫ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﱪ [القصص ، ]٢٧ :فإن هذا الويل هلاتني البنتني ملا رأى هذا

الرجل الصالح موسى  -عليه السالم  -سعى إليه ،واجتهد يف تزوجيه إحدى
ابنتيه رغبة يف كسب الرجل الصالح ومل ينتظر حتى يأيت اخلاطب.

( )1النووي ،رشح صحيح مسلم (.)189/1

( )2انظر ،الشيخ عبد الرمحن بن حسن مخس رسائل يف التوحيد واإليامن ( الرسالة األوىل
أصل دين اإلسالم وقاعدته ص  ،339مطبوعة ضمن جمموعة التوحيد).
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ويف السرية نجد أن عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -يعرض ابنته عىل

عثامن بن عفان  -ريض اهلل عنه  ،-ويعرضها عىل أيب بكر الصديق  -ريض اهلل
عنه  ،-ثم يتزوجها الرسول ﷺ (.)1

ولذلك فإن من حق بناتنا وأخواتنا أن نسعى هلن يف الزواج ،وجمتمعاتنا

اإلسالمية يكثر فيها البنات العوانس الاليت بقني بال زواج بسبب أن األب أو
األخ األكرب ال يتحرك لبناته أو ألخواته ،يطلب هلن الشاب الصالح ،ويرى

نقصا ولكن عىل الرجل أن حيسن طريق عرض ابنته أو أخته
يف ذلك عي ًبا أو ً
عىل من يريد ،وأن يكون العرض غري مبارش ،وبطريقة حتمي الفتاة واألرسة
بكاملها من أن يساء إليها فيام بعد.

درسا يف أمهية اختيار الرجل للزوجة الصاحلة
 -3إن يف هذا الزواج ً

واملرأة للزوج الصالح ،فالرسول ﷺ كام نرى اختار امرأة عمرها أربعون

عاما ،وقد تزوجت قبله مرتني ،ومع ذلك
عاما أي تكربه بخمسة عرش ً
ً
خيتارها زوجة له؛ لطهارهتا وعفتها.
وخدجية  -ريض اهلل عنها  -يتقدم هلا الكثري من أرشاف قريش وسادهتا،

وهي املرأة الغنية ولكنها ترفض ،وعندما عرفت األخالق العالية والصفات

احلميدة يف حممد ﷺ حرصت عليه ورغبت فيه.

إ ًذا :هناك نقطة التقاء يف اختيار الزوج واختيار الزوجة ،أكدها حديث

الرسول ﷺ« :تنكح املرأة ألربع :ملاهلا ،وحلسبها ،وجلامهلا ،ولدينها ،فاظفر
بذات الدين تربت يداك»(.)2

( )1انظر :ابن كثري ،البداية والنهاية (.)30/8

( )2صحيح البخاري ،حتقيق مصطفى البغا (.)1958/5
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ويف املقابل ،قال ﷺ خماط ًبا األولياء« :إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه

فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد عريض»( ،)1فالرجل قدوته
الرسول ﷺ يف اختيار الزوجة ،واملرأة قدوهتا خدجية  -ريض اهلل عنها  -يف

اختيار الزوج.

 -4لقد كان هلذا الزواج الذي تم وفق االختيار السليم آثار عظيمة جدً ا.
فقد كانت خدجية  -ريض اهلل عنها  -البيت الذي يأوي إليه الرسول

ﷺ بعد عناء الدعوة ،وحسبنا موقفها يف أول يوم من أيام البعثة حينام طمأنته،

وقالت له( :كال واهلل ال خيزيك اهلل أبدً ا) ،وكان يؤذى وهو يدعو إىل اهلل ،فإذا
عاد إىل املنزل وجد املرأة التي تطمئنه ،وتشد من عضده وتثبته ،ومل تكن املرأة

اللوامة العائقة عن الدعوة إىل اهلل.

أيضا ،كان موقف الرسول ﷺ معها أكمل الوفاء ،فقد كان يكثر
ثم ً

ذكرها بعد موهتا ،ويصل أقارهبا ،حتى كانت عائشة  -ريض اهلل عنها  -تغار

من ذلك كام مر يف فضائل خدجية  -ريض اهلل عنها  ، -وهنا نصل إىل الدرس

الثاين من هذا الزواج وهو :الوفاء الذي ينبغي أن يكون بني الزوجني ،فاملرأة
حتفظ زوجها يف حضوره وغيابه ،وتسانده ،وتعينه يف عمله ،وتثبته ،وال
تكون امرأة لوامة كثرية املشكالت مع زوجها؛ ألنه يواجه املعاناة يف اخلارج،

أيضا وعدم
ويأيت إىل املنزل واملسكن يريد السكون والراحة فيواجه باإلزعاج ً

السكون والراحة ،وتلك أخطاء يقع فيها البعض من النساء الاليت يغفلن عن
التأيس بخدجية  -ريض اهلل عنها .-

( )1أخرجه ابن ماجه يف سننه ( )622/1وحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه
( ،)333/1رقم.)1601( :
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وكثريا ما يطالب
أيضا يكون وف ًيا لزوجته ،قائماً  بحقوقها،
والزوج ً
ً

الفرد زوجته بحقوق هو مل يقدمها هلا ،يقرص يف حقوق زوجته ،ويطالب

زوجته بأن تؤدي له احلقوق كاملة ،وما أكثر هذا يف بعض جمتمعات املسلمني،

يقول الشيخ حممد العثيمني  -رمحه اهلل تعاىل  -عند تفسري قوله تعاىل  :
ﱫﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ ﯢﯣ

ﯤ ﯥ ﱪ [املطففني].

وهذا املثال الذي ذكره اهلل  -عز وجل  -يف الكيل والوزن هو مثال،

فيقاس عليه كل ما أشبهه ،كل من طلب حقه كام ً
ال ممن هو عليه ،ومنع

احلق الذي عليه ،فإنه داخل يف اآلية الكريمة ،فمث ً
ال الزوج الذي يريد من
زوجته أن تعطيه حقه كامالً ،وال يتهاون يف يشء من حقه ،لكنه عند أداء
حقها يتهاون وال يعطيها الذي هلا ،وما أكثر ما تشتكي النساء من هذا الطراز

من األزواج والعياذ باهلل.

أيضا ،نجد بعض الناس يريد من أوالده أن يقوموا بحقه
كذلك ً

عىل التامم ،لكنه مفرط يف حقهم ،فرييد من أوالده أن يربوه ويقوموا بحقه،

لكنه هو مضيع هلؤالء األوالد ،غري قائم بام جيب عليه نحوهم ،نقول :هذا
مطفف)(.)1

 -5لن نقف مع زواج الرسول ﷺ من خدجية  -ريض اهلل عنها -

عاما ،لنجيب عىل الذين حاولوا االنتقاص
وبقائه معها قرابة مخسة وعرشين ً

متاما
من مقام الرسول الرشيف ﷺ بسبب تعدد زوجاته؛ وذلك ألننا نوقن ً

أنه رسول اهلل ﷺ املصطفى من عند اهلل جل شأنه الذي هو أوىل باملؤمنني من
( )1حممد العثيمني ،تفسري جزء عم ص (.)95-93
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أنفسهم ،وكفانا بل وكفى كل مسلم ذلك؛ لينزه مقام الرسول الكريم ﷺ
من كل قول حياول به أعداء اإلسالم النيل من نبينا ﷺ ،فمقامه أرشف وأعىل

وأسمى من أن نقف ندافع عنه؛ لسقوط كل حماولة بذاهتا ونكوصها عىل

صاحبها.

ومهام  قالوا وافرتوا وبغوا ،فيقني املسلم بأنه رسول اهلل جيعل تلك

االفرتاءات ال قيمة هلا وال اعتبار ،وال تستحق أن ينشغل املسلم بالرد عليها،

إلدراكه بأهنا سري عىل منهج كفار قريش ،وظلمة هيود يف عرص الرسالة.
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اجلهر بالدعوة
تكون
مرت ثالث سنوات عىل الدعوة وهي ال تزال رسية وفرديةَّ ،
خالهلا مجاعة من املؤمنني استجابوا للرسول ﷺ واتبعوه ،ثم نزل عىل
الرسول ﷺ األمر باجلهر بالدعوة ،أمر أن يعلن دعوته ،وأنه نبي مرسل ،ومل
جيهر بأسامء الصحابة ،وال بمن اتبعه واستجاب له وال كيف اتبعوه ،بل بقي
رسا ال يعلن ،خو ًفا عىل من استجاب من إيذاء الكفار واعتداءاهتم.
هذا ً
كان أول ما نزل بشأن إعالن الدعوة هو قوله تعاىل :ﱫ ﭿ ﮀ

ﮁ ﱪ [الشعراء ،]٢١٤ :عن عائشة  -ريض اهلل تعاىل عنها  -قالت :ملا
نزلت ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﱪ قام رسول اهلل ﷺ فقال« :يا فاطمة بنت
حممد ،يا صفية بنت عبد املطلب ،يا بني عبد املطلب ،ال أملك لكم من اهلل
شيئًا ،سلوين من مايل ما شئتم»(.)1
وعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :ملا أنزلت هذه اآلية ﱫ ﭿ

ﮀ ﮁ ﱪ  دعا رسول اهلل ﷺ ً
قريشا فاجتمعوا ،فعم وخص ،فقال:
«يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار ،يا بني مرة ابن كعب ،أنقذوا
أنفسكم من النار ،يا بني عبد شمس ،أنقذوا أنفسكم من النار ،يا بني عبد
مناف ،أنقذوا أنفسكم من النار ،يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار ،يا
ِ
نفسك من النار،
بني عبد املطلب ،أنقذوا أنفسكم من النار ،يا فاطمة ،أنقذي
محا سأبلها ببالهلا»(.)2
فإين ال أملك لكم من اهلل شيئا ,غري أن لكم ر ً
عن عيل بن أيب طالب  -ريض اهلل عنه  -قال( :مجع رسول اهلل ﷺ بني

( )1أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ( ،)192/1رقم.)350( :

( )2متفق عليه :صحيح البخاري املطبوع مع الفتح ( ،)551/8رقم ،)4771( :وصحيح
مسلم ( ،)192/1رقم )348( :واللفظ له.
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عبد املطلب ،فيهم رهط كلهم يأكل اجلذعة( )1ويرشب الفرق( )2قال :وبقي
الطعام كام هو مل يمس ،ثم دعا بغمر( )3فرشبوا حتى رووا ،وبقي الرشاب
كأنه مل يمس ،أو مل يرشب ،فقال :يا بني عبد املطلب إين بعثت لكم خاصة
وإىل الناس عامة ،وقد رأيتم من هذه اآلية ما رأيتم ،فأيكم يبايعني عىل أن
يكون أخي وصاحبي؟ قال :فلم يقم إليه أحد! قال :فقمت إليه ،وكنت
أصغر القوم ،قال :فقال :اجلس ،ثالث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول يل:
اجلس ،حتى كان الثالثة رضب بيده عىل يدي)(.)4
عن ابن عباس  -ريض اهلل عنهام  -قال :ملا نزلت :ﱫ ﭿ ﮀ

ﮁ ﱪ خرج رسول اهلل ﷺ حتى صعد الصفا ،فهتف« :يا صباحاه»
فقالوا :من هذا؟ فاجتمعوا إليه ،فقال« :أرأيتم إن أخربتكم أن خي ً
ال خترج
من سفح هذا اجلبل ،أكنتم مصدقي؟)» قالوا :ما جربنا عليك كذ ًبا ،قال:
«فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد» فقال أبو هلب :ت ًبا لك ،ما مجعتنا إال
( )1اجلذعة :لغة :من الضأن أو املاعز ما تم له سنة أو أكثر السنة ،أما يف االصطالح الرشعي
واصطالحا ص (.)59
ففيه تفصيل ،انظر :سعدي أبو جيب ،القاموس الفقهي لغة
ً
( )2الفرق بفتح الفاء والراء :مكيال يسع ستة عرش رط ً
ال هو اثنا عرش مدً ا ،أو ثالثة آصع عند
أهل احلجاز ،انظر :ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث ( )437/3وهذا يعني أنه إناء
كبري يكفي إلرواء اجلمع من الناس.

( )3الغمر بضم الغني املعجمة ،وفتح امليم :القدح الصغري ،انظر :البناء ،بلوغ األماين من
أرسار الفتح الرباين (.)224/20
( )4رواه اإلمام أمحد يف املسند ،انظر :البناء ،الفتح الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد
( ،)223/20وقال البناء( :أورده اهليثمي مطوالً ،وقال رواه البزار واللفظ له ،وأمحد
أيضا ،ورجال أمحد وأحد إسنادي بالبزار
باختصار ،والطرباين يف األوسط باختصار ً
رجال الصحيح غري رشيك وهو ثقة) بلوغ األماين من أرسار الفتح الرباين (،)224/20
وانظر :السرية النبوية الصحيحة للصوياين ص ( ،)72وقال فيها :إسناده قوي.
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هلذا؟ ثم قال ،فنزلت :ﱫ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱪ(.)1

قال ابن القيم  -رمحه اهلل تعاىل « : -وأقام ﷺ بعد ذلك ثالث سنني
يدعو إىل اهلل تعاىل مستخف ًيا ،ثم نزل عليه  :ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﱪ [احلجر ،]٩٤ :فأعلن ﷺ بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد
األذى عليه وعىل املسلمني»(.)2

* نقف مع هذا الدرس من السرية؛ لنأخذ منه ما ييل-:

( )1إن الرسول ﷺ قىض ثالث سنوات يدعو إىل اهلل سبحانه وتعاىل
رسا ،ثم بعد ذلك أعلن دعوته ،وجهر هبا للناس من عشريته ومن غريهم،
ً
وكانت الدعوة رسية وجهريه تركز عىل ربط الناس باهلل جل شأنه ،فال تتعلق
القلوب بغريه ،وال ينفع الفرد قبيلته ،أو عشريته ،كل ذلك فيه توجيه للناس
إىل توحيد اهلل ،وإفراده بالعبودية ،وتلك قضية مهمة ،هي قضية العقيدة
التي تعني تقرير العبودية هلل سبحانه وتعاىل ،فال تعبد إال إياه ،وال ختضع
إال له سبحانه وتعاىل وحده ال رشيك له ،نأخذ هذا من قوله تعاىل :ﱫ ﮯ
ﮰ ﱪ [املدثر ،]٢ :وقوله تعاىل :ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﱪ ،وقوله تعاىل:
ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ  ،فكلها آيات بيان ،آيات دعوة توضح
أن أهم قضية وأول قضية دعا إليها الرسول ﷺ هي قضية التوحيد وهي
قضية الرسل قبله ،برهان هذا قوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﱪ[األنبياء ،]٢٥ :وكذلك ينبغي أن
تكون هي قضية كل داعية إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
فالتوحيد إذا صلح ،صلح ما بعده من األعامل ،وإذا مل يتحقق التوحيد،

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه املطبوع مع فتح الباري ( ،)737/8كتاب ( ،)65باب
( ،)111رقم.)4971( :
( )2ابن القيم ،زاد املعاد (.)86/1
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فال قيمة ألي عمل دونه :ﱫ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﱪ

[الفرقان ،]٢٣ :يقول ابن القيم  -رمحه اهلل تعاىل « : -كلام كان توحيد العبد
أعظم كانت مغفرة اهلل له أتم ،فمن لقيه ال يرشك به شيئًا البتة غفر اهلل له ذنوبه
كلها كائنة ما كانت ومل يعذب هبا»(.)1

أيضا  -رمحه اهلل تعاىل  -يف زاد املعاد« :وملا كان املرشك خبيث
ويقول ً
العنرص خبيث الذات مل تطهر النار خبثه ،بل لو خرج منها لعاد خبي ًثا كام كان،
كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه؛ فلذلك حرم اهلل عىل املرشك اجلنة»(.)2
فلذلك نقول لكل داعية إىل اهلل تعاىل :عليك بالتوحيد ،ابدأ به وأصلح
عقائد الناس ،فهي القضية األساسية لكل مهتد هبدي الرسول ﷺ.

( )2يف البدء باألقربني مع أن رسول اهلل ﷺ رسول لألمة بكاملها،
توضيح لدرجات مسؤوليات الشخص( )3التي تبدأ من األهل واألقارب،
فالشخص مسؤول عن أهله زوجته ،وأوالده ،ووالديه ،وأقاربه ،كل من
أيضا
يتذكر قوله تعاىل :ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﱪ يعلم أنه مطالب هو ً
بدعوة عشريته أكثر من غريهم ،ومع ذلك جتد بعض األفراد يقرص يف حق
أهله وينشط مع غريهم ،وهذا قفز وجتاوز لدرجات املسؤولية التي هي آكد
مع األقارب منها مع سائر الناس.
وليسأل كل فرد منا نفسه :ماذا قدم ألوالده وزوجته الذي هم حتت
يديه؟ يأمرهم فيطيعون ،وينهاهم فينتهون ،هل أمرهم بالطاعات ،وهناهم
عن املعايص أم هو غافل عنهم؟ ﱫ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

( )1عبد املنعم بن صالح العيل ،هتذيب مدارج السالكني البن القيم ص (.)186
( )2ابن القيم ،زاد املعاد (.)68/1

( )3انظر :البوطي ،فقه السرية ص (.)112
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ﯰ ﱪ [التحريم.]٦ :

والرسول ﷺ قد قرر هذا املنهج وهو البدء باألقرب فاألقرب
يف الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،ثم ختمت هذه اآليات بقول اهلل تعاىل:
ﭽﮒ ﮓ ﮔﮕﭼ [الشعراء ]٢١٧ :ال هيمك عداوة أقاربك لك
بسبب دعوتك بل اتكل عىل اهلل ،واعتمد عليه ،وال جتامل أقاربك رجاء
نرصة أو عون.
( )3نلحظ كلمة مهمة تكررت يف األمر بالدعوة وهي قوله تعاىل:
أيضا يف قوله تعاىل :ﱫ ﭿ ﮀ
ﱫ ﮯ ﮰ ﱪ  كلمة ﱫ ﮰ ﱪ هذه وردت ً
أيضا يف قوله ﷺ لعشريته وأهل مكة عندما اجتمعوا
ﮁ ﱪ ،ووردت ً
حيث قال« :إين لكم نذير بني يدي عذاب شديد» .فالبد أن َّيذكر الناس هبذه
احلقيقة وهي اإلنذار بالعذاب واإلنذار بشدة احلساب ،فمن استجاب يبرش
بموعود اهلل سبحانه وتعاىل للمستجيبني.

( )4يقول تعاىل :ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ ما هو الصدع؟

تقول :انصدع اجلبل ،أو اجلدار :إذا انشق ،فالصدع فيه معنى القوة
والصالبة والوضوح ،وهكذا يكون املسلم حينام يدعو إىل ربه دعوة الواثق
من قوله الذي يعلو هبا ويرفع هبا صوته ،ال خيجل وال يستحي من عرض دينه
أو احلديث عنه.
إن بعض الشباب املسلم جتده قليل الثقة بدينه ،يستحي من ذكر اهلل
سبحانه وتعاىل يف املجالس ،يستحي حتى من الصالة عىل النبي ﷺ ،جيامل
املجامالت الكثرية عىل حساب هذا الدين ،خيشى أن يقال :إنه موسوس ،أو
متزمت ،أو رجعي ،طاعته يف انفراد جيدة ،لكنه إذا كان يف املجالس ضعف،
جتده يف املجلس ويؤذن املؤذن للصالة وخيجل أن يأمر الناس بالصالة ،يمر
الوقت صع ًبا ،ويشعر باخلطأ والتقصري لكنه ال يستطيع املواجهة.
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يقول ابن القيم  -رمحه اهلل تعاىل  -وقد صنف الناس إىل أربعة أصناف،
فقال( :من وجد أنسه باهلل يف اخللوة ويف الناس فهو املحب الصادق ،ومن
وجد أنسه بني الناس وفقده يف اخللوة فهو معلول ،ومن فقده يف الناس ويف
اخللوة فهو ميت مطرود ،ومن فقد أنسه باهلل بني الناس ووجده يف الوحدة
فهو صادق ضعيف)(.)1

إن مشكلتنا مع هذا الصادق الضعيف الذي نريد أن نذكره بقوله تعاىل  :
ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﱪ هل معنى الصدع أن يستحي من األمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،وأن يستحي من الدعوة إىل اهلل؟
إن القرآن الكريم يريب يف نفس املؤمن االعتزاز هبذا الدين ﱫ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﱪ[النساء].

وإين ألعجب من تلك العزة اإليامنية التي بدت جليه لسحرة فرعون،
جاؤوا ينارصون فرعون ويعادون موسى عليه السالم ،قال تعاىل :ﱫﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﱪ [الشعراء].
لكن ملا ألقوا حباهلم وعصيهم ثم عرفوا احلق وآمنوا به؛ هل أصبحوا
مؤمنني ضعفاء؟ ال ،بل قالوا احلق ﱫ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﱪ [الشعراء].

( )1ابن القيم ،الفوائد ص (.)43
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هددهم بأنه سيقطع أيدهيم وأرجلهم وسيصلبهم إن مل يرجعوا عن
اإليامن بموسى  -عليه السالم  ،-فامذا قالوا؟ :ﱫ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﱪ [ الشعراء].
هكذا آمنوا إيامن القوي الواثق من دينه ،فام  كانوا مؤمنني ضعفاء
يستحيون من دينهم وكأهنم عىل باطل وغريهم عىل احلق.

( )5عندما صعد الرسول ﷺ عىل جبل الصفا؛ ليجمع عشريته حوله؛
ليسمعوا كالمه قال( :واصباحاه) وهذه كلمة جاهلية اعتاد عليها العرب يف
أيضا مع قول هذه العبارة خيلع الرجل منهم ثيابه،
اجلاهلية ،ولكنهم كانوا ً
وحيثو الرتاب عىل نفسه ،وذلك لكي جيتمع الناس عليه ،ثم خيربهم باخلطر
الداهم الذي ينتظرهم.

وهنا نلحظ أن الرسول ﷺ مل يتخل عن هذه الطريقة بكاملها فلم
يصعد عىل الصفا ويناد بطريقة جديدة ويرتك طريقتهم ،ثم ملا أراد االستفادة
مل يكن تقليدً ا كامالً ،فلم يتعر ومل حيث عىل نفسه الرتاب ،وبالتايل فقد استفاد
مما لدى الغري استفادة منضبطة بام ال يتعارض مع دينه ،فكلمة (واصباحاه)
ليست ممنوعة ،وإنام  املمنوع أن يتعرى اإلنسان يف مثل هذا املوقف أو أن
حيثو عىل نفسه الرتاب ،فأخذ الذي ال يعارض الدين واستفاد منه وترك ما
أيضا املسلم يأخذ مما لدى الغري ما يكون حسنًا ال خيالف
يعارضه ،وهكذا ً
الدين ويرتك ما خيالف الدين ،فاالستفادة من الغري تكون وفق هذا املعيار،
منفتحا مقلدً ا لكل ما
رافضا لكل ما لدى غريه ،أو
فال يكون الشخص منغل ًقا ً
ً
جيري لدى اآلخرين ،وإنام االعتدال وأخذ احلسن وترك السيئ.
( )6ملاذا هذه املواجهة القوية من أيب هلب وهذا العداء املعلن يف أول
حلظة؟ وذلك لكي يتضح للجميع أن هذه الدعوة ليست دعوة عشائرية أو
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عصبية قبلية ،بل هو دين ورسالة من اهلل تعاىل إىل خلقه من اإلنس واجلن(.)1

( )7يف قول أيب هلب :ت ًبا لك ،أهلذا مجعتنا؟ فائدة كبرية لكل من يدعو
إىل اهلل ،ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر؛ ذلك أنه سيجد من يقول له مثل
هذا الكالم ،فيتذكر قول أيب هلب لرسول اهلل ﷺ أمام الناس ومع ذلك مل
يمنع هذا األمر الرسول ﷺ من امليض يف دعوته ،فإذا أمرت بمعروف ،أو
هنيت عن منكر ،أو نصحت ،أو تكلمت عن الدين فوجدت من يعارضك
فال تتضايق ،بل تذكر أن مثل هذا القول بل أشد منه قيل لرسول اهلل ﷺ،
فالعيب والنقص ليس فيك أهيا الداعية ،وإنام  اخلطأ من القائل الذي قال
ذلك.
( )8اإلعجاز العظيم يف هذه السورة :ﱫ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﱪ  إنا أبا هلب
ال يزال ح ًيا وقت نزول هذه اآليات ،ومع ذلك حكم عليه القرآن الكريم بأنه
لن يأيت إىل حممد ﷺ ويقول له :إين آمنت ،إن مثل هذا احلكم عىل رجل ال
يزال ح ًيا ال يمكن أن يصدر من برش؛ ألن بإمكان أيب هلب أن يأيت ويقول :إن
عيل أين لن أؤمن  ،وها أنا ذا أؤمن.
حممدً ا حكم َّ
وكذلك من أخرب حممدً ا ﷺ أن أبا هلب سيموت عىل الكفر؟

إن بعض أهل مكة كانوا يؤذون الرسول ﷺ ومع ذلك مل حيكم عليهم
الرسول ﷺ بالنار ،ومنهم من جاء إىل الرسول ﷺ وأسلم.
من أخرب الرسول ﷺ أن أبا هلب لن يكون من هؤالء؟

إن هذا احلكم :ﱫ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﱪ ال يمكن أن يصدر من حممد
ﷺ إال بخرب ممن يعلم الغيب سبحانه وتعاىل ،فكان يف هذه اآلية إعجاز عظيم
( )1انظر :أبو زهرة ،خاتم النبني (.)406/1
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ورد قوي عىل من يقول :إن القرآن الكريم من تأليف حممد ﷺ.

( )9يف قوله تعاىل :ﱫ ﭥ ﭦ ﭧ ﱪ [ احلجر ]٩٥ :أمر

عجيب ،ذلك أن من لديه سلطان قد يقول لك :أنا أمحيك ،ال يستطيع أحد

أن يمد يده إليك ،أمحيك من اعتداء الناس عليك ،لكنه مهام كانت قوته ال
يستطيع أن يقول :أنا أكفيك املستهزئني؛ ألن االستهزاء يأيت بإشارة بالعني أو

بحركة باليد ،أو بكلمة أو بنكتة أو بضحكة أو بتعليق يفهمه البعض اآلخر،

ومن يستطيع أن حييص هذا؟!!.

لكن اهلل سبحانه وتعاىل ،يقول :ﱫ ﭥ ﭦ ﭧ ﱪ بصيغة

املايض الذي وقع وحتقق ،واآلية تقول :كفيناك ،ومل تقل :إنا نمنع؛ ألن
االستهزاء وقع ،لكن اهلل سبحانه وتعاىل كاف رسوله ،ثم يف هذه اآلية إشارة
لطيفة وهي :أن اهلل كفاك املستهزئني أقدر من باب أوىل( )1عىل كفايتك من

أولئك الذين يؤذونك أذى حس ًيا مشهو ًدا.

( )10يف قوله تعاىل   :ﱫ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﱪ [احلجر] ،اآلية تشري إىل أن الرسول ﷺ

يضيق صدره بسبب أقواهلم املعاندة للدين ،وقد بني اهلل سبحانه وتعاىل له

احلل يف ذلك يف قوله تعاىل  :ﱫ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﱪ [احلجر] ،فإذا ضاق صدرك فسبح ،وهذا

وكثريا ما نجد
أيضا احلل لكل من يضيق صدره يف كل أمور حياته،
هو ً
ً
الشخص يشتكي ضيقة الصدر من قول قيل له ،أو من قول قاله ،أو عمل

عمله ،أو من خطأ ارتكبه ،فام احلل لضيق الصدر هذا؟
( )1انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير (.)89/14
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احلل هو يف قوله تعاىل   ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﱪ  العالج الذي نزل به الوحي إلزالة ضيق صدر
أيضا العالج لكل من يواجه ضي ًقا يف صدره يف وقتنا احلايل.
الرسول ﷺ ،وهو ً
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فقه ال�سرية يف املقاطعة العامة
ودخول الر�سول ﷺ يف �شعب �أبي طالب
عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال« :قال النبي ﷺ من الغد يوم

النحر  -وهو بمكنى  : -نحن نازلون غدً ا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا

عىل الكفر يعني بذلك املحصب ،وذلك أن ً
قريشا وكنانة حتالفت عىل بني
هاشم وبني عبد املطلب  -أو بني املطلب  -أن ال يناكحوهم وال يبايعوهم

حتى يسلموا إليهم النبي ﷺ» (.)1

يف هذا احلديث داللة عىل أصل القصة ،وما أورده أهل املغازي
كالرشح لقول الرسول ﷺ السابق« :تقاسموا عىل الكفر»( )2وبيان ذلك
أن ً
قريشا ملا رأت إسالم محزة وعمر  -ريض اهلل عنهام  -وفشوا اإلسالم يف
القبائل ،ثم تواثق بني املطلب وبني هاشم عىل حياطة الرسول ﷺ ،ومنعه
مسلمهم وكافرهم ،مسلمهم إيامنًا ،وكافرهم محية ،ملا رأت قريش ذلك
اجتمعوا وحتالفوا عىل أن ال يناكحوا بني هاشم وبني املطلب وال يبايعوهم
وال يكلموهم حتى يسلموا إليهم رسول اهلل ﷺ وكتبوا بذلك صحيفة
علقوها يف الكعبة( ،)3قال ابن إسحاق :فانحازت بنو هاشم وبنو املطلب
إىل أيب طالب وكانوا معه كلهم إال أبا هلب فكان مع قريش( ،)4وكان ابتداء
( )1متفق عليه :اإلمام البخاري ،صحيح البخاري املطبوع مع الفتح ( ،)453/3رقم:
( ،)159واللفظ له ،واإلمام مسلم ،صحيح مسلم ،)952/2( ،رقم.)1314( :
( )2انظر :ابن حجر ،فتح الباري (.)193/7

( )3انظر :ابن هشام ،السرية النبوية ( ،)372/1والنجم عمر بن فهد ،إحتاف الورى بأخبار
أم القرى (.)282/1
( )4انظر :ابن هشام ،السرية النبوية ( ،)372/1وبن حجر ،فتح الباري (.)192/7
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حصارهم يف أول يوم من املحرم سنة سبع من البعثة(.)1

واشتد احلصار وقطعت عنهم الطعام ،فلم يكن املرشكون يرتكون
شيئًا يصل إليهم يف الشعب ،يقول ابن القيم( :وبقوا حمبوسني وحمصورين
مضي ًقا عليهم جدً ا مقطو ًعا عنهم املرية واملادة نحو ثالث سنني حتى بلغهم
()2
اجلهد وسمع أصوات صبياهنم بالبكاء من وراء الشعب).

واستمر احلال عىل ذلك حتى سعى يف نقض الصحيفة ورفع هذا الظلم
بعض أقارب من كان يف الشعب وكان يف مقدمة هؤالء ،هشام بن عمرو بن
احلارث ،واملطعم بن عدي ،وزهري بن أمية ،وأبو البخرتي بن هشام وزمعة
بن األسود ،فاتفقوا فيام بينهم عىل نقض الصحيفة ،وروي أن اهلل سبحانه
وتعاىل أطلع رسوله ﷺ عىل أمر صحيفتهم وأنه أرسل عليها األرضة فأكلت
مجيع ما فيها من جور وظلم وقطيعة ،فأخرب بذلك عمه فأخرب كفار قريش،
كفرا عىل كفرهم ،وخرج الرسول
فلام رأوا األمر كام اخربهم أبو طالب زادوا ً
ﷺ ومن معه من الشعب يف العام العارش من املبعث ،بعد أن مكثوا يف الشعب
ثالث سنوات(.)3

 -نقف مع هذا املقطع من السرية ،لنستفيد منه ما ييل:

أوالً :يكشف لنا هذا احلدث مدى ما وصلت إليه قريش يف عداوهتا

للرسول ﷺ وأصحابه ،ومدى ظلمها وجورها ،فلم يقترص أذاها عىل أمور
( )1انظر :ابن حجر ،فتح الباري (.)192/7
( )2ابن القيم :زاد املعاد (.)30/3

( )3انظر :ابن القيم ،زاد املعاد ( ،)31-30/2وابن حجر ،فتح الباري ( ،)192/7والشامي،
سبل اهلدى والرشاد ( ،)506-502/2وقال الدكتور مهدي رزق اهلل أمحد يف السرية
النبوية ص ( ( :)219ومل يرد خرب أكل األرضة للصحيفة بسند حيتج به).
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معدودة ،بل أذى شديد متواصل يمتد ثالث سنني يف شعب من الشعاب،

يشمل الصغري والكبري ،واملرأة والرجل ،والرضيع والشيخ الكبري ،كلهم
دخلوا الشعب وحرصوا ،ومنع عنهم الطعام والرشاب ،فأية قسوة وأي جور

أعظم من هذا اجلور والظلم؟!.

اإلسالم  -هذا الذي واجهوه هبذا العنف الشديد  -دين الشفقة والرمحة

حتى مع املخالفني ،بل حتى مع بعض فئات املحاربني ،فعن نافع عن ابن عمر
 -ريض اهلل تعاىل عنهام  -أخرب أن امرأة وجدت يف بعض مغازي رسول اهلل

()1

ﷺ مقتولة ،فأنكر رسول اهلل ﷺ ذلك ،وهنى عن قتل النساء والصبيان،

وهنى اإلسالم عن قتل الشيخ الكبري والراهب يف صومعته.

أما أعداء الدين فيقول اهلل سبحانه وتعاىل عنهم :ﱫ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﱪ [التوبة.] ٨ :

ثان ًيا :من مواقف املقاطعة هذه تتبني صورة جلية ملا القاه الرسول  

وأصحابه  -رضوان اهلل تعاىل عليهم  -من أذى واضطهاد يف دين اهلل،
والرسول ﷺ ال يقدم ألمته األسوة يف الرساء فقط ،بل يقدمها هلم يف الرساء

ويف الرضاء ،فكام يقتدى به ﷺ يف الرساء يقتدى به يف الرضاء ويف مواجهة
الشدائد.

ثال ًثا :نأخذ من ظهور أفراد من كفار قريش يستنكرون أمر املقاطعة،
ويطالبون بنقض الصحيفة ،وحيتجون ،ويعرتضون عىل استمرارها ،أن الباطل
وضوحا ويزيد الباطل زي ًفا؛
مهام طال الزمان فسينكشف ،فالزمان يزيد احلق
ً
( )1أخرجه الرتمذي يف سنته ،وصحح األلباين ،صحيح سنن الرتمذي ( ،)110/2حديث
رقم.)1275( :
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ﱫ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱪ[اإلرساء].

ولقد انتهت املقاطعة عىل نحو َّفرق كلمة قريش وأوقع الصدام والنزاع
بينهم ،وأظهر صرب الرسول ﷺ وأصحابه وقوهتم وثباهتم عىل نحو أقوى مما
كانوا عليه من قبل.
راب ًعا :أن أهل املروءة والكرم قلام خيلو منهم زمان من األزمنة ،وهؤالء

يمكن االستفادة   منهم يف نرصة هذا الدين ،وإن اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجل
الفاجر ،فعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -أن الرسول ﷺ قال« :إن اهلل ليؤيد

هذا الدين بالرجل الفاجر»(.)1

خامسا :من مقاطعة الكفار للمسلمني نرى صورة من صور احلرب
ً

التي كانت تكيدها قريش للرسول ﷺ ،وهي احلرب االقتصادية ،فكفار مكة

حينام أرادوا أن حياربوا النبي ﷺ مل حياربوه بالسالح وإنام كانت حرهبم له حر ًبا
ورشاء
اقتصادية باملقاطعة ،قاطعوه وقاطعوا أهله وقبيلته ومن تابعه ،بي ًعا
ً
جيا ،واملسلمون أوىل أن يعرفوا قيمة هذه احلرب وأن يقاطعوا كل أعداء
وتزو ً
اهلل املحاربني للمسلمني ،وليس بالرضورة أن يكون جهاد األعداء املحاربني
بالسالح ،فعىل األقل باملقاطعة االقتصادية يف كل ما ينفعهم اقتصاد ًيا أو ماد ًيا
أو جتار ًيا؛ ألن عدم املقاطعة مع العدو املحارب للمسلمني مؤداه التأييد املادي

حلربه للمسلمني ،وال يكون املسلم عونًا لكافر يف حرب عىل املسلمني.

( )1متفق عليه :اإلمام البخاري ،صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري ( ،)189 -6كتاب
اجلهاد ،باب عن يؤيد الدين بالرجل الفاجر ،رقم ،)3062( :واإلمام مسلم  ،صحيح
مسلم ( ،)105/1حديث رقم.)178( :
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وقفة مع وفاة �أبي طالب
ملا اشتكى أبو طالب وبلغ ً
قريشا خرب مرضه ،وقد أسلم محزة وعمر

 ريض اهلل عنهام  -وفشا أمر الرسول ﷺ يف قبائل قريش ،ميش وفد منقريش إىل أيب طالب وقالوا له :يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت ،وقد
حرضك ما ترى وختوفنا عليك ،وطلبوا من أيب طالب أن يكف حممدً ا ﷺ عن

دعوهتم ،فلام حرض الرسول ﷺ قال :أدعوهم إىل أن يتكلموا بكلمة تدين

هلم هبا العرب ويملكون هبا العجم ،فقال أبو جهل ما هي؟ وأبيك نعطيك
عرش كلامت قال :تقولون :ال إله إال اهلل وختلعون ما تعبدون من دون اهلل،
فقالوا :أجعل اآلهلة ً
إهلا واحدً ا ،فنزل قوله تعاىل :ﱫ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱪ ،إىل قوله تعاىل :ﱫ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﱪ (.)1

وعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  ﷺ لعمه« :قل

ال إله إال اهلل ،أشهد لك هبا يوم القيامة» قال :لوال أن تعريين قريش ،يقولون:

إنام محله عىل ذلك اجلزع ألقررت هبا عينك ،فأنزل اهلل :ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﱪ (.)3()2

( )1انظر :سنن الرتمذي ( ،)44/5حديث ( )3285وقال عنه :هذا حديث حسن صحيح.
وضعفه األلباين يف سنن الرتمذي وقال( :ضعيف اإلسناد) ص ( ،)409رقم،)636( :
واآليات من أول سورة (ص).

( )2سورة القصص ،اآلية رقم (.)25

( )3متفق عليه :اإلمام البخاري ،صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري (،)193/7
حديث رقم ،)3884( :واإلمام مسلم ،صحيح مسلم ( ،)54/1رقم )39( :واللفظ له.
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وعن ابن املسيب عن أبيه« :ملا حرضت أبا طالب الوفاة جاءه رسول

اهلل ﷺ فوجد عنده أبا جهل وعبد اهلل بن أمية بن املغرية ،فقال رسول اهلل ﷺ:

يا عم قل :ال إله إال اهلل كلمة أشهد لك هبا عند اهلل ،فقال أبو جهل وعبد اهلل

بن أمية :يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد املطلب؟ فلم يزل رسول اهلل ﷺ
يعرضها عليه ويعيد له تلك املقالة حتى قال آخر ما كلمهم :هو عىل ملة عبد

املطلب وأبى أن يقول :ال إله إال اهلل ،فقال رسول اهلل ﷺ أما واهلل ألستغفرن

لك ،ما مل أنه عنك ،فأنزل اهلل تعاىل :ﱫ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﱪ

[التوبة ،]١١٣ :فقال لرسول اهلل ﷺ :إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهلل

هيدي من يشاء وهو أعلم باملهتدين»(.)1

وعن العباس بن عبد املطلب  -ريض اهلل عنه  -أنه قال للنبي ﷺ :ما

()2

أغنيت عن عمك ،فإنه كان حيوطك ويغضب لك ،قال« :هو يف ضحضاح

من النار ،ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار»(.)3

وعن عبد اهلل بن عباس  -ريض اهلل تعاىل عنهام  -أن رسول اهلل ﷺ قال:

«أهون أهل النار عذا ًبا أبو طالب ،وهو منتعل بنعلني يغيل منهام دماغه»(.)4

( )1متفق عليه :اإلمام البخاري ،صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري (،)193/7
حديث رقم ،)3884( :وافامم مسلم ،صحيح مسلم ( ،)54/1رقم )39( :واللفظ له.
( )2الضحاح من املاء ما يبلغ الكعب ،وهو هنا استعارة واملعنى أنه خفف عنه العذاب .انظر:
ابن حجر ،فتح الباري (.)194/7

( )3أخرجه البخاري ،صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري ( ،)193/7حديث رقم
(.)3883
( )4أخرجه اإلمام مسلم ،صحيح مسلم ( ،)196/1حديث رقم.)362( :
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وكان موت أيب طالب يف السنة العارشة من البعثة( ،)1وعمره حينئذ

بضع وثامنون سنة( )2وكان يذب عن النبي ﷺ ويرد عنه كل من يؤذيه ،وهو

مقيم مع ذلك عىل دين قومه ومات عىل ذلك(.)3

  -نقف مع هذا املقطع من السرية؛ لنأخذ منه الفوائد التالية:

األوىل :عظم هذه الكلمة (ال إله إال اهلل) التي تدين هبا العرب والعجم،
وحياج هبا الرسول ﷺ لعمه لو قاهلا ،هذه الكلمة هي شهادة التوحيد التي
هي إفراد اهلل بالعبادة ،فمن أفرد اهلل سبحانه وتعاىل بالعبادة فقد اسرتاح
من عبودية اخللق والنظر إىل ما يف أيدهيم( ،وحتقيق التوحيد هو معرفته،
واالطالع عىل حقيقته والقيام هبا علماً وعمالً ،وحقيقة ذلك انجذاب الروح
وإخالصا ،وإجالالً ،وهيب ًة،
ودعاء،
إىل اهلل حمب ًة ،وخو ًفا ،وإناب ًة ،وتوكالً،
ً
ً
وتعظيماً  ،وعبادةً ،وباجلملة فال يكون يف قلبه يشء لغري اهلل ،وال إرادة ملا حرم
اهلل ،وال كراهة ملا أمر اهلل ،وذلك هو حقيقة ال إله إال اهلل)(.)4
الثانية :من موقف الكفار حينام قبلوا إعطاء الكلمة التي طلبها الرسول
ﷺ  ،فلام أدركوا أن املطلوب هو قول( :ال إله إال اهلل) نكلوا وتراجعوا وقالوا:
أتريد أن جتعل اآلهلة ً
إهلا واحدً ا؟ فهم يدركون معناها ،ويعلمون ما يرتتب
( )1انظر :ابن حجر ،فتح الباري ( ،)194/7وابن حجر ،اإلصابة ( ،)116 -115/7وقال
يف الفتح ( :يف آخر السنة العارشة).
( )2انظر :ابن حجر ،اإلصابة (.)116/7

( )3يدل عىل ذلك األحاديث الصحيحة التي مرت والتي ذكرت أنه يف النار وأنه لوال شفاعة
الرسول ﷺ لكان يف الدرك األسفل من النار والعياذ باهلل.

( )4الشيخ سليامن بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب ،تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب
التوحيد ص (.)99
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عىل القول بذلك من ترك األوثان التي يطوفون حوهلا ويدعوهنا من دون اهلل.

فهؤالء املرشكون أعرف هبذه الكلمة من كثري من الناس الذين يقولون:
ال إله إال اهلل ثم ينقضوهنا بعملهم ،حينام يطوفون حول القبور أو يدعوهنا أو
يقدمون هلا القرابني أو يرجون نفعها أو خيافون رضها ،بل من هؤالء من
يطوف حول القرب وهو يقول :ال إله إال اهلل وال يدري مدى التناقص بني
القول والعمل ،التوحيد هو خالصته دعوة األنبياء كافة ،من جاء به نجا ومن
أرشك باهلل فإن اهلل سبحانه وتعاىل يقول :ﱫ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱪ [النساء.]٤٨ :

الثالثة :لعلنا نتساءل عن احلكمة من بقاء أيب طالب عىل دين قومه،

وموته عىل ذلك ،رغم ما قام به نرص ًة ودفا ًعا عن الرسول ﷺ ،يقول ابن
كثري  -رمحه اهلل تعاىل ( : -إن اهلل امتحن قلبه  -أي قلب أيب طالب  -بحب
حممد ﷺ ح ًبا طبيع ًيا ال رشع ًيا ،وكان استمراره عىل دين قومه من حكمة اهلل
تعاىل ،ومما صنعه لرسوله من احلامية ،إذ لو كان أسلم أبو طالب ملا كان له
عند مرشكي قريش وجاهة وال كلمة ،وال كانوا هيابونه وحيرتمونه ،ولتجرؤ

عليه ،وملدوا أيدهيم وألسنتهم بالسوء إليه ،وربك خيلق ما يشاء وخيتار)(.)1

وقال ابن القيم( :وكان من حكمة أحكم احلاكمني بقاؤه عىل دين

قومه؛ ملا يف ذلك من املصالح التي تبدو ملن تأملها) ( )2يعني بذلك أبا طالب.
الرابعة :لقد حرص الرسول ﷺ عىل عمه وبذل ما استطاع من جهد

( )1ابن كثري :البداية والنهاية ( ،)46-45/3وانظر  :الشيخ حممد بن عثيمني ،رشح العقيدة
الواسطية (.)176/2
( )2ابن القيم ،زاد املعاد (.)22/3

193

194

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

هلدايته ،ولكن يف اللحظات األخرية حرض جليس السوء ،فكان كلام دعاه

الرسول ﷺ لقول :ال إله إال اهلل ،ذكَّره جلساء السوء ملة عبد املطلب،
فأرص عليها ،ومتسك هبا ،ومات عليها ،ومل يقل :ال إله إال اهلل ،وأي حرمان

كثريا ما أضلوا وأفسدوا
أشد من هذا احلرمان بسبب جلساء السوء الذين ً
دون أن يشعر املجتمع بأثرهم إال بعد فوات األوان ،ﱫ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱪ

[الفرقان].

اخلامسة :قاتل اهلل أصحاب السوء ،فهم جيرمون يف حق من يصاحبون،

وبقدر ما كان ألهل السوء من أثر يف اخلتام السيئ أليب طالب ،فقد كان
للعادات والتقاليد أثرها يف ميتته عىل الرشك( ،)1وقد رصح هبذا األثر عندما
قال للنبي ﷺ( :لوال أن تعريين قريش ألقررت هبا عينك) كام مر قبل قليل.

السادسة :أن العربة باخلواتيم ،فأبو طالب مع كفره طول عمره لو ختم

له بالتوحيد لكان احلكم له ،وهذا يذكرنا بأمهية اخلامتة فإن العربة هبا ،ومن
أدرك قيمة اخلامتة يف حياته مل يقرتف معصية خشية أن خيتم عمره هبا ﱫ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱪ [آل عمران.]١٠٢ :

السابعة :مرضة تقليد اآلباء واألجداد والتأيس بام كانوا عليه من عادات

وتقاليد دون ضابط من الرشع ،وأبو طالب كلام دعاه الرسول ﷺ إىل اإلسالم
أجاب بالتمسك بام عليه اآلباء واألجداد ﱫ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

( )1انظر :سليامن العودة ،السرية النبوية يف الصحيحني عند ابن إسحاق دراسة مقارنة يف
العهد املكي ص (.)199

www.alukah.net

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﱪ[الزخرف ،]٢٢ :يقول ابن القيم  -رمحه اهلل تعاىل

 « :وما عىل العبد أرض من ملك العادات له ،وما عارض الكفار الرسل إالبالعادات املستقرة املوروثة هلم عن األسالف املاضني ،فمن مل يوطن نفسه عىل
مفارقتها واخلروج عنها واالستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع وعن فالحه
وفوزه ممنوع»(.)1

الثامنة :أن اهلداية بيد اهلل سبحانه وتعاىل ،وليست بيد أحد من البرش،
وليس عىل الشخص إال أن يبذل جهده ،أما التوفيق للخري فهذا بيد اهلل سبحانه
وتعاىل ،فمسؤولية املسلم هي هداية الداللة واإلرشاد كام قال تعاىل :ﱫ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﱪ [الشورى ،]٥٢ :وليس عليه هداية التوفيق كام 
ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﱪ

[القصص ،]٥٦ :ويف هذا عزاء للمسلم حينام يرى أحيانًا جهوده تذهب
سدىَّ ،
فيذكر بموقف الرسول ﷺ مع أيب طالب الذي دعاه وكرر الدعوة
ولكن مل يستجب ومل يكتب له الفالح.

التاسعة :شدة عذاب النار فأبو طالب يف ضحضاح من النار تبلغ كعبيه
يغيل من حرها دماغه ومع ذلك فهو أهون أهل النار عذا ًبا ،فكيف بام فوق
ذلك ﱫ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﱪ [الذاريات].
العارشة :أن أبا طالب مات عىل الكفر ،يدل لذلك قوله تعاىل :ﱫ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﱪ [القصص ،]٥٦ :قال النووي:
«أمجع املفرسون عىل أهنا نزلت يف أيب طالب»( )2ولقوله تعاىل :ﱫ ﭣ ﭤ
( )1عبد املنعم العيل ،هتذيب مدارج السالكني البن القيم ص (.)104
( )2النووي ،رشح صحيح مسلم (.)215/1
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ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱪ [التوبة.]١١٣ :

فقد ثبت يف الصحيحني أهنا نزلت ملا قال الرسول ﷺ عن أيب طالب:
«أما واهلل ال ستغفرن لك ما مل أنه عنك»(.)1
احلادية عرشة :يف هذه القصة داللة عىل صحة إسالم أو توبة من حرضته
الوفاة ،فلوال أن اإلسالم يصح منه ما طلبه منه الرسول ﷺ ،وذلك قبل
املعاينة والنزاع ،ولو كان يف حال املعاينة والنزاع ملا نفعه اإليامن؛ لقوله تعاىل:
ﱫﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱪ (.)2

الثانية عرشة :جاء يف احلديث الذي سبق اإلشارة إليه (قال أبو طالب
آخر ما كلمهم به ،هو عىل ملة عبد املطلب).
قال النووي  -رمحه اهلل تعاىل ( :-فهذا من أحسن اآلداب والترصفات
وهو أن من حكى قول غريه القبيح أتى به بضمري الغيبة؛ لقبح صورة لفظه
الواقع)(.)3

الثالثة عرشة :حقوق األقارب ظاهرة يف هذه القصة ،فقد بذل الرسول

ﷺ مزيد اعتناء وحرص عىل إسالم أيب طالب وذلك لقرابته منه ﷺ ،وحق
القريب أكثر من حق غريه ،قال تعاىل :ﱫ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

( )1متفق عليه :اإلمام البخاري ،صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري ( ،)193/7رقم:
( ،)3884واإلمام مسلم ،صحيح مسلم ( ،)54/1رقم )39( :وسبق إيراده كام ً
ال قبل
عدة صفحات.

( )2سورة النساء ،اآلية رقم ( ،)18وانظر :النووي ،رشح صحيح مسلم (.)214/1
( )3النووي ،رشح صحيح مسلم (.)214/1
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ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﱪ [النساء ،]٣٦ :وقال تعاىل للرسول ﷺ:
ﱫ ﭿ ﮀ ﮁ ﱪ [الشعراء ،]٢١٤ :فعىل املسلم أن يعطى أقاربه
كثريا من الناس
مزيد عناية واهتامم بالدعوة والتوجيه والنصح ،ونحن نرى ً
هلم جهود يف الدعوة إىل اهلل لكنهم مع أقارهبم يف غفلة كبرية عنهم وهذا من
التقصري الذي ينبغي أن ينتبه إليه؛ ليتم تالفيه.

الرابعة عرشة :الوفاء من الرسول ﷺ أليب طالب الذي ساند الرسول
ﷺ ،وكانت له املواقف الكثرية التي حيمد عليها ،وملا سأل العباس  -ريض
اهلل عنه  -رسول اهلل ﷺ عن نفع الرسول ﷺ أليب طالب مقابل ذلك ،بني
()1
الرسول ﷺ لعمه أنه مل ينس هذا الصنيع وأنه قد شفع له شفاع ًة خاصة
جعلته يف ضحضاح من النار وهو أهون أهل النار عذا ًبا ،ولوال شفاعة
الرسول ﷺ لكان يف الدرك األسفل من النار.
وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه املسلم من الوفاء ألصحاب الفضل
واالعرتاف هلم باجلميل والسعي يف مكافأهتم بام يسوغ رش ًعا وفق استطاعته.

اخلامسة عرشة :أن سبب التخفيف عن أيب طالب مع أنه مات مرشكًا؛
إنام هو النبي ﷺ (أي :شفاعته) وليس عمل أيب طالب ،فال تعارض حينئذ
بني حديث شفاعته ﷺ لعمه وبني بطالن عمل املرشكني.

فالتخفيف هنا خصوصية للرسول ﷺ وكرامة أكرمه اهلل هبا جل شأنه؛
حيث قبل شفاعته يف عمه أيب طالب وقد مات عىل الرشك واهلل خيتص بفضله
من يشاء ،ومن أحق بذلك من رسول اهلل ﷺ سيد األنبياء  -عليهم مجي ًعا
أفضل الصالة والتسليم  -؟(.)2

( )1انظر :ابن عثيمني ،رشح العقيدة الواسطية (.)175/2

( )2انظر :األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،املجد األول ،حديث رقم (.)55
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م�شكالت عاجلها
النبي ﷺ
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الوقفة ال�سابعة
()1
م�شكالت عاجلها النبي ﷺ
 -1عالج م�شكلة الإرهاب
من املشكالت التي هتدد األمن واالستقرار العاملي :مشكلة اإلرهاب،

وترويع اآلمنني ،واالعتداء عىل الناس يف أنفسهم وأمواهلم.

واإلرهاب مشكلة عاملية ال ختتص بأمة من األمم أو شعب من الشعوب

أو دين من األديان.

وقد عالج النبي ﷺ هذه املشكلة من عدة جوانب:

أوالً :بينَّ  حرمة األموال والدماء واألنفس وخطورة التعدي عليها

بغري وجه حق ،فمام قاله ﷺ« :إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ،كحرمة

يومكم هذا ،يف شهركم هذا ،يف بلدكم هذا» ،وقال ﷺ« :جييء املقتول
()2
دما يقول :يا
بالقاتل يوم القيامة ،ناصيته ورأسه بيده ،وأوداجه تشجب
ً

رب سل هذا فيهم قتلني».

وأخرب ﷺ أن دماء الناس أول ما حياسب عليه اإلنسان فقال« :أول ما

يقىض بني الناس يوم القيامة يف الدماء»؛ وذلك لشدة حتريمها وعظيم إثم من

ولغ فيها بغري حق.

ثان ًيا :هنى اإلسالم عن االعتداء ،ويف القرآن :ﱫ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ

( )1من كتاب :حممد رسول اهلل ﷺ  -تأليف د /أمحد بن عثامن املزيد.
( )2تشجب :تسيل.
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ﯺ ﯻ ﯼ ﱪ [البقرة.]١٩٠ :

ثال ًثا :وصف النبي ﷺ بعض أفعال اإلرهاب بالكفر ،فقال ﷺ« :ال

كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض».
ترجعوا بعدي ً
وقال ﷺ« :سباب املؤمن فسوق وقتاله كفر».

راب ًعا :أخرب رسول اهلل ﷺ أن قتىل األعامل اإلرهابية يف النار ،فقال

ﷺ« :إذا التقى املسلامن بسيفهام فالقاتل واملقتول يف النار» ،قالوا :يا رسول
حريصا عىل قتل صاحبه».
اهلل! هذا القاتل ،فام بال املقتول؟ قال« :إنه كان
ً

خامسا :هنى النبي ﷺ عن قتل املعاهدين واملستأمنني من أهل األديان،
ً

فقال ﷺ« :من قتل معاهدً ا مل يرح رائحة اجلنة ،وإن رحيها ليوجد من مسرية

عاما».
أربعني ً

سادسا :هنى رسول اهلل ﷺ عن إشهار السالح يف وجوه الناس ،فقال
ً

ﷺ« :ال يرش أحدكم إىل أخيه بالسالح ،فإنه ال يدري ،لعل الشيطان ينزغ يف
يده ،فيقع يف حفرة من النار».

سالحا ،فال تزال مالئكة اهلل تعلنه
وقال« :إذا شهر املسلم عىل أخيه
ً

حتى يشيمه( )1عنه».

وقال ﷺ« :من محل علينا السالح فليس منا».

ساب ًعا :هنى رسول اهلل ﷺ عن الغدر واخليانة حتى مع الكفار ،فقال

ﷺ« :لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به».
( )1يشيمه عنه :يبعده عنه.
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وقال ﷺ« :اإليامن قيد الفتك ،ال يفتك مؤمن».

وقال ﷺ« :أيام رجل أمن رج ً
ال عىل دمه ثم قتله ،فأنا من القاتل بريء،

كافرا».
وإن كان املقتول ً

وحذر ﷺ من نقض العهود فقال« :ما نقض قوم العهد إال كان القتل

بينهم ،وال ظهرت الفاحشة يف قوم إال سلط عليهم املوت ،وال منع قوم
الزكاة إال حبس عنهم القطر».

ثامنًا :هنى النبي ﷺ عن ترويع الناس وإخافتهم بغري حق فقال ﷺ:

«ال حيل لرجل أن يروع مسلماً ».

تاس ًعا :بينَّ النبي ﷺ للناس نعمة األمن فقال« :من أصبح منكم آمنا يف

رسبه ،معاىف يف جسده ،عنده قوت يومه ،فكأنام حيزت له الدنيا بحذافريها».
من اهلل عىل املؤمنني بنعمة األمن فقال :ﱫ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ويف القرآن َّ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﱪ
[العنكبوت ،]٦٧ :وقال :ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﱪ [قريش].

عارشا :حث النبي ﷺ عىل رمحة اخللق والشفقة عليهم فقال ﷺ:
ً

«الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء».

203

204

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

 -2عالج م�شكلة العنف الأ�سري
من املشكالت العاملية التي يعاين منها ماليني البرش يف العامل مشكلة

العنف األرسي ،وقد عالج رسول اهلل حممد ﷺ هذه املشكلة من خالل

الدعوة إىل الرتاحم والتغافر والتغافل عن السلبيات قدر املستطاع ،والنظر
إىل اإلجيابيات والبحث عنها ،ومن ذلك أن النبي ﷺ قال« :ال يفرك مؤمن
مؤمنة ،إن كره منها خل ًقا ،ريض منها آخر».
وكأنه ﷺ يدعو األزواج بذلك إىل حسن عرشة أزواجهم ،وأنه ال

ينبغي للزوج أن يكره ألمر صدر منها ،بل عليه أن ينظر يف صفاهتا اجلميلة

التي ربام تكون أكثر بكثري مما يكره منها.

وقال ﷺ« :خريكم خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهيل».

وعن معاوية بن حيدة  -ريض اهلل عنه  -قال :أتيت رسول اهلل ﷺ

فقلت :ما تقول يف نسائنا ،قال« :أطعموهن مما تأكلون ،واكسوهن مما
تكتسون ،وال ترضبوهن وال تقبحوهن».

وعرف النبي ﷺ طبيعة املرأة وأن العنف ال يصلحها ،فقال ﷺ:

خريا ،فإن املرأة خلقت من ضلع ،وإن أعوج ما يف الضلع
«استوصوا بالنساء ً
أعاله ،فإن ذهبت تقيمه كرسته ،وإن تركته مل يزل أعوج ،فاستوصوا بالنساء

خريا».
ً

وعالج النبي ﷺ مجيع األسباب التي تؤدي إىل العنف األرسي ،وأول

مبارشا حلوادث العنف األرسي ،فقد قال
ذلك الغضب الذي يعد سب ًبا
ً
مرارا ،أي قال :أوصني
رجل للنبي ﷺ :أوصني .فقال« :ال تغضب» ،فردد ً
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أوصني ،فلم يزد النبي ﷺ عىل قوله« :ال تغضب».

وقال ﷺ ...« :ومن كف غضبه سرت اهلل عورته ،ومن كظم غي ًظا ولو
شاء أن يمضيه أمضاه مأل اهلل قلبه رضا يوم القيامة».
وهنى ﷺ عن السباب واللعن وبذاءة اللسان؛ ألن ذلك كله يمكن
أن يكون من أسباب العنف اجلسدي فقال ﷺ« :ليس املؤمن بالطعان وال
باللعان ،وال الفاحش وال البذيء».

وكان ﷺ أحسن األزواج عرشة ألزواجهم ،فعن أنس  -ريض اهلل
خادما قط وال
عنه  -خادم رسول اهلل ﷺ قال« :ما رضب رسول اهلل ﷺ بيد
ً
امرأة».
وكان ﷺ مثاالً للرفق واللني بعيدً ا كل البعد عن العنف والشدة مع
زوجاته ،كام قال جابر  -ريض اهلل عنه « :-كان رسول اهلل ﷺ رج ً
ال سهالً،
إذا هويت  -أي عائشة ريض اهلل عنها  -اليشء تابعها عليه».

ويصور هذا احلديث ما كان عليه النبي ﷺ من حسن عرشة زوجاته
يف عرص مل يكن للنساء فيه شأن يذكر ،قال عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل
أمرا  -أي ال نرى هلن شأنًا -
عنه « :-واهلل إن كنا يف اجلاهلية ما نعد النساء ً
حتى أنزل ،وقسم هلن ما قسم ،فبينام أنا يف أمر أأمتره ،إذ قالت يل أمرأيت :لو
صنعت كذا وكذا .فقلت هلا :وما لك أنت وملا ها هنا؟ وما تكلفك يف أمر
أريده ،فقالت يل :عج ًبا لك يا ابن اخلطاب! ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك
لرتاجع رسول اهلل ﷺ ،حتى يظل يومه غضبان!!».
فأنى ملن كان هذا خلقه أن يكون عني ًفا أو أن يكون العنف مفردة يف
َّ

قاموس حياته اخلاص.
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 -3عالج م�شكلة القلق واالكتئاب
يتفق العقالء عىل أن الفراغ الروحي وضغوط احلياة املختلفة يعدان من

أهم أسباب انتشار األمراض النفسية ،وبخاصة القلق واالكتئاب.

وقد عالج النبي ﷺ هذه املشكلة النفسية باإليامن الصادق باهلل عز وجل،

كام جاء يف القرآن :ﱫﰈﰉﰊ ﰋﰌ ﰍﰎﰏﰐ ﰑﰒ

ﰓ ﱪ [الرعد .]٢٨ :فاإلنسان املؤمن الذي مد جسور الصلة مع خالقه
يكون مطمئن القلب هادئ البال ،مرتاح الضمري؛ ولذلك قال النبي ﷺ:
خريا له،
«عج ًبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري ،إن أصابته رساء شكر فكان ً
خريا له» ،فاخلري ال يفارقه يف مجيع أحواله.
وإن أصابته رضاء صرب فكان ً

وقد يكون القلق واالكتئاب نا ًجتا عن اخلوف أو الفقر أو املرض أو

املصائب املتوقعة ،إال أن املؤمن الذي يعلم أن كل ذلك بقدر اهلل عز وجل،

فإنه يصرب وحيتسب فتتحول هذه املحن واملصائب إىل منح وعطايا وأجور

من اهلل تعاىل ،كام قال سبحانه :ﱫ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﱪ [البقرة].

ويتكرر املوقف ذاته بالنسبة للتهديدات املتوقعة واألذى الذي أصبح

وشيك احلدوث ،فإن املؤمن يتلقى ذلك بمزيد من الرضا والتسليم واإليامن
باهلل عز وجل واللجوء يف دفع هذا األذى اخلارجي ،قال تعاىل :ﱫ ﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
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ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱪ [آل عمران].

وكان النبي ﷺ إذا ضاقت عليه األمور فزع إىل الصالة ،وكان يقول:

«يا بالل! أقم الصالة ،أرحنا هبا» .فالصالة من أكرب أسباب الراحة النفسية

والسالم الداخيل ،والتخلص من التوتر والقلق واهلم والغم.

وأرشد النبي ﷺ إىل بعض األذكار التي تقال عند اهلموم والغموم

حزن فقال:
هم وال
ٌ
والتوتر والقلق ،فمن ذلك قوله ﷺ« :ما أصاب عبدً ا ٌّ
ٍ
ماض َّيف حكمك،
اللهم إين عبدك ،ابن عبدك ،ابن أمتك ،ناصيتي بيدك،
ٌ
عدل َّيف قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك ،سميت به نفسك ،أو أنزلتَه يف
كتابك ،أو علمته أحدً ا من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن
جتعل القرآن ربيع قلبي ،ونور برصي ،وجالء حزين ،وذهاب مهي ،إال أذهب
فرحا».
مهه وحزنه ،وأبدله مكانه ً
اهلل َّ

وقال ﷺ ألسامء بنت عميس« :أال أعلمك كلامت تقولينهن عند

الكرب؟ اهلل اهلل ريب ال أرشك به شيئًا».

وقال أنس  -ريض اهلل عنه  -أن النبي ﷺ كان إذا حزبه أمر قال« :يا

حي يا قيوم برمحتك أستغيث».

فذكر اهلل عز وجل ودعاؤه والصالة له من أعظم عالج األمراض

النفسية ،ولذلك قال تعاىل :ﱫ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﱪ [احلجر].
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 - 4عالج م�شكلة الفراغ الروحي
عالج النبي ﷺ مشكلة الفراغ الروحي وذلك بإحياء املعاين الربانية

من اإليامن باهلل وتوحيده والبعد عن الرشك ،واإليامن باألنبياء والرسل مجي ًعا،

واإليامن بالكتب الساموية ،واإليامن باملالئكة ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه ورشه.
وباإلضافة إىل اإليامن القلبي ،عالج النبي ﷺ مشكلة الفراغ الروحي

بالعبادات الرشعية التي تربط املسلم بربه يف كل وقت ،وأهم هذه العبادات

أركان اإلسالم اخلمسة وهي :الشهادتان ،إقامة الصالة ،إيتاء الزكاة ،صوم
رمضان ،حج البيت احلرام.

إضافة إىل ذلك ر َّبى النبي ﷺ املسلم عىل معاين التقوى واإلخالص هلل

والثقة به ،والتوكل عليه ،وغرس اإلحساس الدائم برقابة اهلل عىل كل أعامله،
واطالعه عىل رسه ونجواه ،وتغذية الشعور باملسؤولية وإن كان ال يراه أحد

من الناس؛ ألن اهلل تعاىل يراه.

قال النبي ﷺ البن عباس« :يا غالم! إين أعلمك كلامت :احفظ اهلل

حيفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك ،إذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعنت فاستعن
باهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء
قد كتبه اهلل لك ،ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك إال بيشء قد

كتبه اهلل عليك ،جفت األقالم ،ورفعت الصحف».

ويف حديث جربيل الطويل بينَّ  النبي ﷺ أصول اإلسالم واإليامن

واإلحسان ،وهو من أهم األحاديث النبوية ألنه اشتمل عىل الدين اإلسالمي

كله بصورة خمترصة ،فعن عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -قال :بينام نحن
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جلوس عند رسول اهلل ﷺ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ،شديد

سواد الشعر ،ال يرى عليه أثر السفر ،وال يعرفه منا أحد ،فجلس إىل النبي
ﷺ فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ،ووضع كفيه عىل فخذيه وقال :يا حممد! أخربين

عن اإلسالم؟ فقال رسول اهلل ﷺ« :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن
حممدً ا رسول اهلل ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضان ،وحتج البيت
إن استطعت إليه سبيالً» ،قال :صدقت .فعج ًبا له يسأله ويصدقه.

قال :فأخربين عن اإليامن؟ قال« :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله

واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خريه ورشه» ،قال :صدقت فأخربين عن
اإلحسان؟ قال« :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك».

قال :فأخربين عن الساعة؟ قال« :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل».

قال :فأخربين عن أماراهتا؟ قال« :أن تلد األمة ربتها ،وأن ترى احلفاة العراة
العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان» ،ثم انطلق فلبثت مل ًّيا( ،)1ثم قال ﷺ:

«يا عمر! أتدري من السائل؟» قلت :اهلل ورسوله أعلم.
قال« :فإنه جربيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم».

ودعا النبي ﷺ غري املؤمنني بالواحد األحد إىل التفكري والتأمل ،فعن

عمران بن حصني  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل ﷺ أليب« :يا حصني!
كم تعبد اليوم ً
إهلا؟» قال :سبعة ،ستة يف األرض وواحد يف السامء .فقال له
النبي ﷺ« :فأهيم تعد لرهبتك ورغبتك؟» قال :الذي يف السامء .فكأن النبي

ﷺ يقول له كيف تعبد غريه وأنت ال ترجو سواه يف الرغبة والرهبة.
( )1فلبثت مل ًّيا :أي انتظرت زمنًا طويالً.
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 - 5عالج امل�شكلة اجلن�سية
عالج النبي ﷺ املشكلة اجلنسية من خالل احلث عىل الزواج يف سن

مبكرة ،وكذلك حث عىل الصوم ملن ال يملك تكاليف الزواج ،وأكد عىل

سد األبواب التي تؤجج الشهوات ،ومن ذلك حتريم اخللوة باملرأة األجنبية،
والنظر إىل النساء األجنبيات ،وكذلك من خالل احلوار مع الشباب وإقناعهم

بقبح الزنا وخطورته.

قال النبي ﷺ« :يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،فإنه

أغض للبرص ،وأحصن للفرج ،ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».

وقال ﷺ« :إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ،إال تفعلوا

تكن فتنة يف األرض وفساد كبري».

وقال ﷺ« :ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم».

وقال ﷺ وقد سئل عن النظر إىل النساء« :ارصف برصك».
وقال ﷺ« :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن».

وروي أن فتى شا ًبا أتى النبي ﷺ كي يرخص له يف الزنا ،فقال :يا

رسول اهلل! ائذن يل يف الزنا!! فأقبل عليه القوم فزجروه ،وقالوا :مه مه.
فقال ﷺ للشاب« :ادن» فدنا منه قري ًبا ،قال« :اجلس» فجلس ،فقال ﷺ:
«أحتبه ألمك؟» قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك ،ثم قال له« :أحتبه ألختك...

لعمتك ..خلالتك» ،والشاب يقول :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك والنبي يقول
له« :وكذلك الناس ال حيبونه ألخواهتم ..لعامهتم ..خلاالهتم».
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ثم وضع النبي ﷺ يده عليه وقال« :اللهم اغفر ذنبه ،وطهر قلبه،

وحصن فرجه» فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إىل يشء.

وأما الشذوذ اجلنيس ،فإنه أشد حتريماً من الزنى يف اإلسالم ،وقد قال ﷺ:
«لعن اهلل من َع ِم َل َع َم َل قوم لوط ،لعن اهلل من َع ِم َل َع َم َل قوم لوط ،لعن اهلل
من َع ِم َل َع َم َل قوم لوط».
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الوقفة الثامنة
الر�سول ﷺ
يف معاملته لغريه
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الوقفة الثامنة
()1
الر�سول ﷺ يف معاملته لغريه
 -1معاملته مع �أهله:
صورا مرشفة عن خلقه الكريم يف
إن تصفح سرية املصطفى ﷺ يعطي
ً

معاملة الناس مجي ًعا ،ولكن سلوكه يف بيته ومع أزواجه له داللته اخلاصة عىل
دقة طباعه ،وعمق عاطفته ،وقدرته الفذة عىل مراعاة مشاعر أزواجه واحرتام

رغباهتن ،ما دامت ال خترج عن حدود الرشع وأحكامه.

فهذه عائشة  -ريض اهلل عنهام  -حتج معه ﷺ فتمنعها ظروفها من أداء

العمرة مع الناس ،فلام أراد الرسول ﷺ العودة إىل املدينة قالت :يا رسول اهلل

تعودون بحج وعمرة ،وأعود بحجة وحدها؟ فإذا بالرسول ﷺ يشفق أن
تعود زوجه وهي تشعر بفوات بعض الفضل واخلري عليها ،فيتوقف ويطلب

من أخيها عبد الرمحن بن أيب بكر  -ريض اهلل عنهام  -أن يصحبها إىل التنعيم
حيث حترم بالعمرة(.)2

ويف إحدى الغزوات يوقف اجليش كله ألن عقدً ا لعائشة سقط منها

ويرسل أصحابه يفتشون عنه حتى وجدوه ،وعندما حترض الصالة وال جيد
املسلمون املاء للوضوء فتنزل آية التيمم ،ويعرب أحد الصحابة عن إحساسه
باحلب أليب بكر وآله واعرتافه بفضل هذه العائلة وبركتها فيقول« :ما هي

( )1من فقه السرية النبوية  -تأليف /أكرم ضياء العمري  -دار بن حزم  -ط األوىل 1433هـ
( )2صحيح البخاري ( 201 - 200 :2ط .إسطنبول).
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بأول بركتكم يا آل أيب بكر»(.)1

روى البخاري أنه ﷺ ملا رجع من غزوة خيرب وتزوج صفية بنت حيي،

كساء حول البعري الذي تركبه يسرتها به «ثم جيلس عند بعريه
كان يدير
ً
فيضع ركبته فتضع صفية رجلها عىل ركبته حتى تركب»(.)2

ومل يكن املشهد بعيدً ا عن أعني الناس ،بل كان عىل مشهد من جيشه

املنترص ،كان يعلمهم أن الرسول البرش والنبي الرمحة والقائد املظفر ال ينقص

من قدره أن يوطئ أكنافه ألهله ،وأن يتواضع لزوجه ،وأن يعينها ويسعدها.
ويتجىل موقف رائع يصور خلق الرسول الكريم حني دخل عىل امرأة

كان قد عقد عليها هي اجلونية ،روى البخاري من حديث أيب أسيد الساعدي
قال« :خرجنا مع النبي ﷺ حتى انطلقنا إىل حائط يقال له الشوط حتى انتهينا
إىل حائطني جلسنا بينهام ،فقال النبي ﷺ« :اجلسوا هاهنا».

ودخل ،وقد أتى باجلونية ،فأنزلت يف بيت يف نخل يف بيت أميمة بنت

النعامن بن رشاحيل ومعها دايتها  -حاضنة هلا  -فلام دخل عليها النبي ﷺ
قال« :هبي نفسك يل» .قالت :وهل هتب امللكة نفسها للسوقة (ومل تعرف

أنه رسول اهلل) قال :فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن ،فقالت :أعوذ
باهلل منك .فقال :قد عذت بمعاذ .ثم خرج علينا فقال :يا أبا أسيد اكسها
رازقيني( )3وأحلقها بأهلها»( .)4ومل يغضب رسول اهلل ﷺ ومل يعنف املرأة ،بل
( )1صحيح البخاري (فتح الباري .)431 :1
( )2صحيح البخاري (فتح الباري .)86 :6

( )3الرازقي :ثوب من كتان أبيض (املعجم الوسيط  342 :1مادة «رزق»).
( )4صحيح البخاري (فتح الباري .)356 :9
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مل جيهر أمامها بطالقها ،بل أمر أبا أسيد أن يمتعها بالثياب ويعيدها إىل أهلها.
واملتأمل يف سرية الرسول ﷺ يشهد الكثري من األمثلة الرائعة عىل

حسن ذوقه ،ومجيل طبعه ،وكرم خلقه ،وحسن معارشته ،ورفق معاملته،
واعتدال مزاجه ،وعدالة أحكامه ،وصدق كالمه ..وهذا الكامل اخللقي من

أعظم أدلة نبوته عليه الصالة والسالم .فقد كان الصدق يمأل حياته ،وحيكم

عالقاته ،ويطبع أقواله وأفعاله ،وفال غرابة إذا كان أول املسلمني املؤمنني
بدعوته هم أقرب الناس إليه وأعرفهم به ،خدجية  -ريض اهلل عنها  -زوجه،

وعيل  -ريض اهلل عنه  ،-وأبو بكر الصديق  -ريض اهلل عنه  -صاحبه ،وزيد
بن حارثة  -ريض اهلل عنه  -مواله ،والكل ظلوا أوفياء لدعوة اإلسالم طيلة

حياهتم يفدوهنا بالنفس والنفيس.

ويشهد اإلنسان طابع الصدق يف عالقاته ﷺ بأزواجه ،فهو الرسول

البرش ،ليس فيه تعاظم وكربياء األقوياء بجاههم أو غناهم ،بل فيه سامحة
األنبياء ،وندى العظامء ،وسرية األتقياء ،جتده حينو عىل أزواجه ويعينهن،

فيقم بيته بيده ،وحيلب الشاة ،وخيرز النعل ،ويتلطف إليهن ،ويداري
غصبهن ،ويعدل بينهن ،ويراعي ما جبلن عليه من الغرية ،وحيتمل هفواهتن،
ويرفق بصغريهتن ،وهكذا عاش الرسول البرش عيشة إنسان ال مالك ،تلتصق

خطواته باألرض وقلبه معلق بالسامء ،هيفو إىل ما عند اهلل ،وهيتف متواض ًعا:
«إنام أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد»(.)1

ولنعرض لنامذج أخرى من حياة الرسول البرش يف بيته ،حيث تعيش

أمهات املؤمنني يف غرفهن الصغرية بجوار املسجد النبوي ،متتزج حياهتن
( )1ابن سعد :الطبقات ( )23 :1بإسناد صحيح.
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بأصوات األذان للصلوات ،ويشهدن مجوع الناس مقبلني مدبرين ،يصلون

ويستمعون ألحاديث الرسول ﷺ ،ويشرتكن يف بيان تعاليم اإلسالم،
وخاصة يف شؤون املرأة ،حني يتعذر عىل النبي ﷺ  -حليائه  -البيان .ثم

هلن حياة خاصة مع الرسول ﷺ حافلة بالعبادة والعلم ،مليئة بالعرب ،دافقة

باخلري ،وال ختلو من اجلدل واخلصومة أحيانًا ،والغرية حينًا آخر ،قالت

عيل زينب بغري إذن وهي
عائشة  -ريض اهلل عنها « :-ما علمت حتى دخلت َّ
َغ ْض َبى ،ثم قالت :يا رسول اهلل أحسبك إذا قلبت لك بنية أيب بكر ذريعتيها -

عيل فأعرضت عنها ،حتى قال النبي ﷺ« :دونك
أي ساعدهيا -؟ ثم أقبلت َّ
عيل
فانترصي» .فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها يف فيها ما ترد َّ
شيئًا ،فرأيت النبي ﷺ هتلل وجهه»(.)1
وهنا نلمس تقدير النبي ﷺ لغرية الرضائر من بعضهن ،ومراعاته

للفطرة ،فقد ترك زينب تفرغ غضبها وأذن لعائشة أن ترد عليها ،وعدل بني
زينب  -وهي بنت عمته وزوجه  -وعائشة  -وهي بنت صاحبه وزوجه -

ومل يغضب من هذه املالحاة ،فهي أمر طبيعي يف حياة الرضائر ،بل مل تتغري
مالمح وجهه إىل العبوس لتكدير صفوه ،بل َع َلتْه ابتسامة رقيقة وهو يشاهد
انتصاف عائشة من زينب.

وكانت زينب بنت جحش تطاول عائشة وتفاخرها يف احلظوة عند

رسول اهلل ﷺ كام ذكرت عائشة يف حديث اإلفك(.)2

وكانت تفخر بأن اهلل تعاىل زوجها من رسول اهلل ﷺ ،فأنزل يف ذلك

( )1البخاري :األدب املفرد ( )558بإسناد صحيح.
( )2ابن حجر :فتح الباري (.)431:7
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قرآنًا ﱫ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﱪ [األحزاب.]٣٧ :

أما عائشة  -ريض اهلل عنها  -فكانت البكر الوحيد من أزواجه ﷺ،

وكانت تدل بذلك وتشري إليه بذكاء وفطنة امتازت هبا ،تقول« :يا رسول
شجرا مل يؤكل
اهلل أرأيت لو نزلت واد ًيا وفيه شجرة قد أكل منها ،ووجدت
ً

منها ،يف أهيا ترتع بعريك؟ قال :يف التي مل يرتع منها .تعني أن رسول اهلل  ﷺمل

بكرا غريها»( .)1وهذا اإلدالل املقبول ال خيالف احلقيقة وال جيانب
يتزوج ً

الصدق ،فليس من رضر يف استجابة الرسول ﷺ وإرضائه هلذا الدالل

واالعتزاز ،وإدخاله بذلك الرسور عىل قلب زوجه.

وكان رسول اهلل ﷺ يغضب إذا جتاوزت الغرية حدها ،واعتدت عىل

حقوق اآلخرين ،فلم يكن زمام املوقف يفلت من يده بل كان يبني اخلطأ
ويقومه ،قالت عائشة  -ريض اهلل عنهام « : -ما ِغرت عىل أحد من نساء النبي

ﷺ ما ِغرت عىل خدجية وما رأيتها ،ولكن كان النبي ﷺ يكثر ذكرها ،وربام 
ذبح الشاة ثم قطعها أعضاء ثم يبعثها يف صدائق خدجية ،فربام قلت له :كأن

مل يكن يف الدنيا امرأة إال خدجية؟ فيقول :إهنا كانت وكانت وكان يل منها

ولد»(.)2

وهكذا كان عظيم وفائه لزوجه خدجية أول من آمن به وآزره ،وحتمل

معه أعباء دعوته ،كان يذكرها دائماً ويثني عليها أبدً ا ،ويصل صديقاهتا ،ومل
يمنعه حبه لعائشة أن يرصح بفضل خدجية ومكاهنا يف قلبه ،ولو يف ذلك

( )1صحيح البخاري  -فتح الباري (.)120:9

( )2متفق عليه ،واللفظ للبخاري  -فتح الباري (.)133:7
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املوقف الذي ظهرت فيها غريهتا ،بل مل يكتم حبه هلا وقد مضت عىل وفاهتا

أكثر من مخس سنني! فقال لعائشة« :إين قد رزقت حبها»( .)1فام أعظم وفاءه

وما أحب قلبه وما أصدق لسانه ،وما أرصح وأفصح تعبريه!؟

إن حممدً ا الرسول البرش ال جيد غضاضة يف أن حيب امرأته ،وأن

معربا عن عاطفة خرية ،ويكتم كثريون سواء عواطفهم جتاه
يصارحها بذلك ً
أزواجهم لئال خيدش كربيائهم ،أم يقل احرتامهم فيام حيسبون وهم خمطئون.

روى البخاري عن عمرو بن العاص  -ريض اهلل عنه  -أنه قال لرسول اهلل
ﷺ :أي الناس أحب إليك؟ قال« :عائشة»(.)2

وكان عليه الصالة والسالم يراعي صغر سن عائشة  -ريض اهلل عنها

 وحبها للعب مع صديقاهتا ،قالت عائشة« :كنت ألعب بالبنات  -أياللعب  -عند النبي ﷺ ،وكان يل صواحب يلعبن معي ،فكان رسول اهلل ﷺ

إىل فيلعبن معي» )3(.وكانت
إذا دخل يتقمعن عنه  -أي خيتفني  -فيرسهبن َّ
عائشة  -ريض اهلل عنها  -تويص املسلمني بمراعاة ذلك مع أزواجهن

حديثات السن ،تقول« :رأيت النبي ﷺ يسرتين بردائه ،وأنا أنظر إىل احلبشة
يلعبون يف املسجد حتى أكون أنا الذي أسأم ،فاقدروا قدر اجلارية احلديثة

السن احلريصة عىل اللهو»(.)4

وهكذا سبق اإلسالم نظريات الرتبية احلديثة يف إعطاء احلرية للصغري

( )1مسلم :الصحيح ( )188:4حديث رقم.)2436( :

( )2متفق عليه (صحيح البخاري  ،74:8وصحيح مسلم  1856:4حديث رقم .)2384
( )3صحيح مسلم ( )1890:4حديث رقم.)2440( :

( )4متفق عليه (صحيح البخاري  -فتح الباري  ،336:9وصحيح مسلم .)609:2
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يف اللعب والتسلية الربيئتني ،بل ذكرت عائشة  -ريض اهلل عنها « : -أنه
كان هلا بنات  -تعني اللعب  -وكان إذا دخل ﷺ استرت بثوبه منها» قال أبو

عوانة :لكي ال متتنع(.)1

ومل جيد الرسول ﷺ غضاضة يف أن يسابق عائشة  -ريض اهلل عنها -

مرتني يف منأى عن الناس إلدخال الرسور عىل قلبها ،قالت عائشة  -ريض اهلل
عنها « : -خرجت مع النبي ﷺ يف بعض أسفاره ،وأنا جارية مل أمحل اللحم

ومل أبدن ،فقال للناس :تقدموا ،فتقدموا .ثم قال يل :تعايل أسابقك ،فسابقته،
فسبقته ،فسكت عني حتى إذا محلت اللحم وبدنت ونسيت ،خرجت معه يف

بعض أسفاره ،فقال للناس :تقدموا ،فتقدموا .ثم قال :تعاىل حتى أسابقك.
فسابقته ،فسبقني ،فجعل يضحك وهو يقول :هذه بتلك»(.)2

وكان عليه الصالة والسالم يتلطف مع عائشة  -ريض اهلل عنها -

بالكالم ويداعبها ،قال هلا مرة« :إين ألعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت
عيل غضبى» ،قالت« :فقلت :ومن أين تعرف ذلك؟ قال :أما إذا كنت

عني راضية فإنك تقولني :ال ورب حممد ،وإذا كنت غضبى قلت :ال ورب
إبراهيم» ،قالت« :قلت :أجل واهلل يا رسول اهلل ما أهجر إال اسمك»(.)3

فام أحسن هذه املعارشة ،وما ألطف رسول اهلل ﷺ ،وما أحسن خلق

عائشة  -ريض اهلل عنها  -مع زوجها الرسول الكريم.

وكان رسول اهلل ﷺ رقيق الطبع ،حسن العرشة ،عميق العاطفة ،لكن

( )1ابن سعد الطبقات ( )65:7بإسناد صحيح.

خمترصا.
( )2أمحد :املسند ( )264:6بإسناد حسن ،وأبو داود :السنن ()28:2
ً

( )3متفق عليه (صحيح البخاري  -فتح الباري  ،325:9وصحيح مسلم .)1890:4
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هذه اخلصال مل تؤثر عىل التزامه الدقيق بالعدل بني نسائه أمهات املؤمنني،

وهو التزام برشع اهلل تعاىل الذي بلغه للناس وبينه هلم ،قال اهلل سبحانه
وتعاىل :ﱫ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﱪ [النساء.]٣ :

 -2معاملته مع �أ�صحابه:
.]٤

وصف اهلل تعاىل نبيه حممدً ا ﷺ بقوله :ﱫﮛﮜ ﮝﮞﱪ [القلم:

وسئلت عائشة  -ريض اهلل عنها  -عن خلقه فقالت« :كان أحسن
ً
ً
متفحشا ،وال صخا ًبا باألسواق ،وال جيزي
فاحشا ،وال
الناس خل ًقا؟ ،مل يكن
بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح»(.)1

ووصفه الصحايب جابر بن سمرة  -ريض اهلل عنه  -بقوله« :كان طويل

الصمت قليل الضحك ،وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من
أمورهم فيضحكون وربام تبسم»(.)2

خادما،
وكان عليه الصالة والسالم عظيم التسامح يف حقوقه ،ال ينهر
ً

وال يعاتب صاح ًبا ،وال يشتد عىل مسلم ،قد زان الرفق أعامله ،وخالطت
الرمحة أقواله .قال الصحايب أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه « :-خدمت
رسول اهلل ﷺ عرش سنني ،فام قال ُأف ،وال لمِ َ صنعت ،وال أال صنعت»(.)3
وكان شديد التواضع ال حيب اإلطراء واملبالغة يف الثناء ،ولو كان بحق،

( )1مسند أمحد (.)236:6

( )2صحيح مسلم (.)463:1

( )3صحيح مسلم (.)1804:4
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وقد خشى أن جير ذلك إىل زيادة تعظيمه حتى تسبغ عليه صفات األلوهية كام 

حدث لعيسى ابن مريم  -عليه السالم  ،-لذلك قال ألصحابه« :ال تطروين
كام أطرت النصارى ابن مريم ،فإنام أنا عبده ،فقولوا :عبد اهلل ورسوله»(.)1
كام أراد أن يقتدي به املسلمون فال يرغبون يف اإلطراء والثناء الذي قد جير

إىل تعظيم املرء بنفسه ،وامتالئه بالغرور ،والرتفع عىل أصحابه مما يؤدي إىل
الطغيان عليهم واالزدراء هلم ،وهذه خالل هنى اإلسالم عنها.

ورغم ما عرف من هيبته ﷺ ،فإنه كان أل ًفا مألو ًفا ،حتى أن األَمة من

أهل املدينة كانت تكلمه يف حاجتها فينطلق ملساعدهتا(.)2

وكان يشارك أصحابه يف األعامل التي تقتضيها مصلحة الدعوة والدولة

مشاركة فعلية وليست رمزية ،فكان يوم األحزاب ينقل الرتاب من اخلندق،

وقد وارى الرتاب عىل بياض بطنه وهو يقول:

ال��ل��ه��م ل����وال أن����ت م���ا اه��ت��دي��ن��ا

وال ت���ص���دق���ن���ا وال ص��ل��ي��ن��ا

ف����أن����زل����ن س���ك���ي���ن���ة ع��ل��ي��ن��ا

وث���ب���ت األق��������دام إن الق��ي��ن��ا

إن أوالء ق����د ب���غ���وا ع��ل��ي��ن��ا
إذا

أرادوا

ف��ت��ن��ة

أب��ي��ن��ا

وكان يزور املرىض ،ويستقبل صاحب احلاجة ،ومل يكن له حاجب

يمنع الناس عنه.

( )1صحيح البخاري حديث رقم (.)3445

( )2صحيح البخاري حديث رقم )6072( :معل ًقا.
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ف ذلك يف وجهه ،وحليائه مل يكن
وكان شديد احلياء إذا كره شيئًا ُع ِر َ

يواجه أحدً ا يف وجهه بام يكره.

وكان عظيم الرمحة بالضعفاء واملرىض واألطفال ،قال« :إين ألدخل يف

الصالة ،وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأجتاوز يف الصالة مما أعلم

من شدة وجد أمه من بكائه»(.)1

وكان لطيف املعارشة ألصحابه ،يمزح معهم أحيانًا ،ويداعبهم ،وال
يقول إال ح ًقا ،ومن ذلك أن رج ً
زاهرا كان هيدي
ال من أهل البادية يدعى ً

للنبي ﷺ من البادية ،فيجهزه رسول اهلل ﷺ إذا أراد أن خيرج ،فوصف رسول
زاهرا بادينا ونحن حارضوه» وكان رسول اهلل ﷺ
اهلل ﷺ املوقف بقوله« :إن ً

حيبه  -وكان رج ً
ال دميماً  -فأتاه رسول اهلل ﷺ وهو يبيع متاعه ،فاحتضنه من

خلفه وال يبرصه الرجل ،فقال :أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي ﷺ،
فجعل ال يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي ﷺ حني عرفه ،وجعل النبي ﷺ
يقول« :من يشرتي العبد؟» ،فقال زاهر :إذن واهلل جتدين كاسدً ا ،فقال النبي

ﷺ« :لكن عند اهلل عز وجل لست بكاسد» قاهلا مرتني( .)2ومن مداعباته
ﷺ« :وهل تلد اإلبل إال النوق»(.)3

وذكر احلسن البرصي أن عجوزًا أتت النبي ﷺ فقالت :أدع اهلل أن

يدخلني اجلنة ،فقال« :يا أم فالن ،إن اجلنة ال يدخلها عجوز» فولت تبكي،
( )1صحيح البخاري ( ،)710وصحيح مسلم (.)343:1

( )2أمحد :املسند ( )161:3بإسناد رجاله رجال الصحيح كام قال اهليثمي (جممع الزوائد
.)369:9
( )3سنن الرتمذي حديث رقم ،)228( :وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب.
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فقال« :أخربوها أهنا ال تدخلها وهي عجوز ،إن اهلل عز وجل يقول   :ﱫ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱪ [الواقعة]»(.)1

وكان رسول اهلل ﷺ خيالط عامة املسلمني ويصرب عىل جفاهتم ويعاملهم
بجوده وكرمه وحلمه.
قال الصحايب جبري بن مطعم :أنه بينام هو يسري مع رسول اهلل ﷺ ومعه
الناس مقفلة من حنني ،فتعلق به األعراب يسألونه ،فخطفوا رداءه ،فوقف
النبي ﷺ ثم قال« :أعطوين ردائي ،لو كان يل عدد هذه العضاه نعماً لقسمته
بينكم ،ثم ال جتدوين بخي ً
ال وال كذو ًبا وال جبانًا»(.)2

وكان رسول اهلل ﷺ حيرتم أصحابه ،ويقدر خدمتهم للدعوة وجهادهم
يف سبيلها ،وكان يعرب عن تقديره هذا بدقة ووضوح فيثني عىل أعامهلم يف
اخلري والرب واجلهاد والدعوة واملروءات ،فلام أبىل أبو قتادة وسلمة بن األكوع
يف مطاردة األعراب املرشكني الذين أغاروا عىل رسح املدينة يقودهم عبد
الرمحن بن عيينة حتى أجالهم ،قال رسول اهلل ﷺ« :خري فرساننا اليوم أبو
قتادة ،وخري رجالتنا سلمة»(.)3

ومن يطالع يف كتب فضائل الصحابة يتبني أن رسول اهلل ﷺ كان يقوم
أصحابه ،ويبني مزايا كل واحد منهم ،ويصارحهم بخصال اخلري التي فيهم،
فقد أثنى عىل أيب بكر  -ريض اهلل عنه  -مبينًا قوة يقينه وعمق تصديقه ،وبينَّ 

أن خصاله ما اجتمعت يف إنسان إال دخل اجلنة(.)4
( )1الرتمذي :الشامئل حديث رقم.)2300( :
( )2صحيح البخاري حديث رقم.)2821( :

( )3صحيح مسلم حديث رقم ،)1807( :ومسند أمحد (.)53:3
( )4راجع األحاديث يف صحيح مسلم (.)1858 -1854:4
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وبينَّ خصال عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -من اإليامن العميق
والعمل الوثيق والقيام بأمر اإلسالم وعظم فائدة الناس منه ،ووصفه
بالعبقرية وبأنه حمدث ،وبالغرية عىل املحارم ،وبينًّ خالل عثامن  -ريض اهلل
عنه  -من احلياء والصرب عىل البالء وكثرة اإلنفاق يف سبيل اهلل ،وأثنى عىل

شجاعة عيل  -ريض اهلل عنه  -ووصفه بأنه رجل حيبه اهلل ورسوله ،ووصف
الزبري بأنه حواريه ،وقال لسعد :فداك أيب وأمي .ووصف أبا عبيدة بن اجلراح
بأنه أمني هذه األمة( .)1ووصف خالد بن الوليد بأنه سيف من سيوف اهلل(.)2
كام بني املكانة واملزايا الثقافية لعدد من الصحابة ،فقال« :خذوا القرآن
من أربعة :من ابن أم عبد  -فبدأ به  ، -ومعاذ بن جبل ،وأيب بن كعب ،وسامل

موىل أيب حذيفة»(.)3

 -3معاملته لأهل املعا�صي:
تعامل رسول اهلل ﷺ مع املسلمني وفق التوجيه اإلهلي والتعاليم
القرآنية ،فاملسلمون مهام  سموا بأرواحهم وقلوهبم وعقوهلم وسلوكهم
فإهنم معرضون الرتكاب اخلطايا واآلثام وليسوا بمعصومني.
من أجل ذلك رشع اهلل تعاىل هلم التوبة عن اآلثام واخلطايا إذا وقعوا
فيها ،ومل يسد أمامهم سبل العودة إىل الطريق املستقيم ،قال تعاىل   :ﱫ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱪ [الزمر.]٥٣ :

( )1راجع صحيح مسلم.)1882 -1858:4( :

( )2مسند أمحد  90:4بسند صحيح  -األلباين :سلسلة األحاديث الصحيحة .)441:4
( )3صحيح مسلم (.)1913:4

www.alukah.net

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

وقال عليه الصالة والسالم« :كل ابن آدم خطاء وخري اخلطائني
التوابون»( .)1وبذلك فتح اإلسالم باب األمل أمام العصاة ،ورشع التوبة
إلعادة الثقة بالنفس وحتريرها من الشعور بالذنب ومنعها من السقوط
والقنوط واالنجراف يف طريق اخلطايا واآلثام ،قال تعاىل :ﱫ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱪ [ النساء.]١١٠ :

وقد بني العلامء أن التوبة النصوح يشرتط فيها الندم عىل ارتكاب
املعصية ،واإلقالع عن املعصية ،واعتزام عدم العودة إليها ،فإذا كان قد ظلم
العباد بمعصيته بأخذ أمواهلم فيلزمه أن يرد ما أخذ من مال.

وقد أمر اهلل تعاىل املسلمني بأن ال جياهروا باملعايص ،وال يتحدثوا هبا
أمام اآلخرين عىل سبيل املباهاة ،فإن ذلك دليل عىل ضعف اإليامن وقسوة
القلب وعدم اخلوف من اهلل ،كام أنه يؤدي إىل إشاعة الفاحشة يف املجتمع
اإلسالمي واستسهال املعايص ،لذلك وجه النبي ﷺ أصحابه إىل سرت
أنفسهم وسرت غريهم بقوله« :كل أمتي معاىف إال املجاهرين»( ،)2وقال« :أهيا
الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اهلل ،فمن أصاب من هذه القاذورة شيئًا
فليسترت بسرت اهلل ،فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اهلل»(.)3

وبني اهلل تعاىل خطورة املجاهرة وآثارها وعقاهبا بقوله :ﱫ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﱪ [ النور.]١٩ :

( )1رواه الرتمذي ( )659:4حديث رقم ،)2499( :وقال :حديث غريب .ورواه أمحد يف
املسند ( ،)198:3والتربيزي :مشكاة املصابيح ( ()2341بتخريج األلباين).
( )2فتح الباري ( )486:10حديث رقم ،)6069( :وصحيح مسلم ( )2291:4حديث
رقم.)2990( :
( )3متفق عليه (رياض الصاحلني.)119 :
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إن اإلسالم يرغب يف إشاعة أخبار الفضيلة واملروءة والعفة واخلري

ليقتدي الناس بالصاحلني ولريبأوا بأنفسهم عن مواطن الزلل واالنحراف،
وبذلك يسود اخلري والصالح املجتمع اإلسالمي ،وأما إذا انترشت صور

النساء واجلريمة والفواحش والسوء ،فإن الناس تألف ذلك وهيون عليهم
األمر مما يؤدي إىل انتشار الرش يف املجتمع.

ونظرا ألن التوجيه واإلرشاد وغرس معاين اخلري والتقوى تكفل
ً

السالمة ملعظم الناس ،فإن القلة التي تشذ عن ذلك تقع حتت طائلة العقوبات

الرادعة ،فبعض املعايص أثرها خطري عىل سالمة املجتمع وأمنه ،مثل االعتداء
عىل األعراض ،وقتل األنفس الربيئة ،ورسقة األموال ،وقطع الطرقات ،ومن
هنا  ..رشع اهلل الرجم عقوبة للزاين املحصن واجللد والتغريب لغري املحصن،

والقطع للصوص ،والتمثيل بقطاع الطرق رمحة باملجتمع اإلسالمي،
فمصلحة املجموع أوىل باالعتبار من مصلحة الفرد ،وما يصيب املجتمع

من اهللع وفقدان األمان وخاصة املستضعفني من األطفال والنساء والشيوخ
يستحق فرض عقوبات رادعة تتكفل بقطع دابر املجرمني.

وعندما تغيب العقوبات الرادعة يف املجتمعات الغربية املعارصة،

ترتفع نسب اجلرائم بصورة كبرية؛ ألن املجرمني يأملون التخفيف عنهم
ويستسهلون العقوبات املخففة التي تناهلم مقابل جرائمهم املروعة.

لذلك نجد أن بعض األمم الغربية أخذت تراجع قوانينها وتثبت

بعض العقوبات الشديدة وخاصة عقوبة القتل التي كانت قد ألغتها من قبل.
لكن اإلسالم راعى جانب الرمحة والعفو عن اجلناة إذا ظهرت

مسوغات للتخفيف من عقوبتهم ،وكانت القاعدة املعمول هبا هي درء
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عيل،
احلدود بالشبهات ،جاء رجل إىل النبي ﷺ فقال :إين أصبت حدًّ ا فأقمه َّ

فلم يسأله النبي ﷺ عنه ،وحرضت الصالة ،فصىل الرجل مع النبي ﷺ ،فلام 
انتهت الصالة أعاد الرجل طلبه إقامة احلد ،فقال له النبي ﷺ« :أليس قد

صليت معنا؟» ،قال :نعم ،قال« :فإن اهلل قد غفر لك ذنبك»( ،)1فيالحظ أن
النبي ﷺ مل يسع إىل معرفة نوع الذنب وتفاصيله ،بل سرت عىل الرجل وبني

له أن الصالة تكفر ذنبه.

وقد أجاز بعض العلامء تلقني من أقر بام يوجب احلد بالرجوع عنه

ليدرأ عنه احلد(.)2

والذنوب التي يرتكبها املسلم منها صغائر ومنها كبائر ،فأما الصغائر

فقد جعل اهلل تعاىل لذنوب العباد من الصغائر كفارات عديدة ،فاملصائب
واألمراض تكفر اخلطايا عن املذنبني ،فقد قال رسول اهلل ﷺ« :ما من مصيبة
تصيب املسلم إال كفر اهلل عنه هبا حتى الشوكة يشاكها»(.)3

وكذلك فإن العبادات من طهارة وصالة وصيام وصدقات وحج

وجهاد تكفر خطايا املسلم ،قال عليه الصالة والسالم« :الصلوات اخلمس
واجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا بينهن ما مل تغش الكبائر»(،)4وقال« :العمرة إىل

العمرة كفارة ملا بينهام واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة»(.)5
( )1صحيح البخاري ( فتح الباري )133:12
( )2فتح الباري (.)135:12

( )3أخرجه البخاري ومسلم (جامع األصول .)581 - 580:9
( )4صحيح مسلم مع رشح النووي (.)169:5

( )5رواه اجلامعة إال أبا داود ( نيل األوطار .)315:4
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وأما الكبائر فيكفرها إقامة احلدود عىل مرتكبيها؛ لذلك كان العصاة

يسعون لالعرتاف بمعاصيهم ويطالبون بإقامة احلد عىل أنفسهم للتكفري عن
ذنوهبم واخلالص من العقوبة يف اآلخرة ،وذلك مثل الرسقة والزنا ورشب

اخلمر وقذف اآلخرين بارتكاب الزنا.

وثمة كبائر جتربها الكفارات املالية والبدنية ،مثل :الفطر يف رمضان

عمدً ا ،والقتل اخلطأ ،والظهار.

وكان رسول اهلل ﷺ يقيم احلدود عىل العصاة إذا ثبتت عليهم اجلناية

بشهادة شاهدين عدلني سوى الزنا ،فإنه حيتاج إلثباته إىل أربعة شهود،
وكذلك إذا اعرتفوا باجلناية وطالبوا بإقامة احلدود لتكفري خطاياهم واخلالص

من عقوبة اآلخرة كام فعل مع ماعز والغامدية.

جاء ماعز بن مالك إىل النبي ﷺ يطلب إقامة احلد عليه ألنه ارتكب

الفاحشة ،وهو يعلم شدة العقوبة ،ولكن يريد اخلالص مما يرتتب عليه يف

اآلخرة ،وذلك ليقظة وجدانه وقوة يقينه بالعقيدة التي آمن هبا ،ففي الوقت

الذي يسعى املجرمون إىل إخفاء أنفسهم ،وإزالة األدلة عليها ،والفرار من
القضاء ،فإن هذا الرجل يأيت من تلقاء نفسه ينشد إقامة احلد عليه ،فلوال
إيامنه باهلل واعتقاده باآلخرة ملا فعل ذلك.

بأسا ،إال أنه أصاب شيئًا يرى أنه
وملا سئل قومه عنه قالوا :ما نعلم به ً

ال خيرجه منه إال أن يقام فيه احلد ،وملا سئلوا عن حالته العقلية قالوا :ما نعلمه
إال ويف العقل من صاحلينا فيام نرى.

وكان رسول اهلل ﷺ يريد أن يدرأ عنه احلد بشبهة كاجلنون أو الوهم،
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فقد رده ثالث مرات ،وهو يعرتف بجرمه قائالً« :وحيك! ارجع فاستغفر اهلل
وتب إليه» ،لكن ماعزًا أرص عىل اعرتافه وطلبه إقامة احلد ،ومل جيد رسول

اهلل ﷺ بدًّ ا من إنفاذ حد اهلل عليه بدليل االعرتاف مع عدم وجود شبهة تدرأ

احلد ،فأمر برمجه ،فرجم ،وقال رسول اهلل ﷺ« :استغفروا ملاعز بن مالك،

لقد تاب توبة لو قسمت بني أمة لوسعتهم»(.)1

وهذه احلادثة تشري إىل احتامل وقوع املسلم الصالح يف املعايص ،وتدل

عىل صحة هذا الفهم ،اآلية الكريمة :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﱪ

[ آل عمران.]١٣٥ - ١٣٣ :

فالشيطان يرتبص باملؤمنني ليوقعهم يف حبائله ويزين هلم املعايص،

لكن املتقني واعون يقظون رسعان ما ينتبهون للحق ويكشفون ببصريهتم
النافذة حبائل الشيطان :ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱪ [األعراف.]٢٠١ :

وكانت يقظة الروح وحياة الوجدان هتيمن عىل الرجال والنساء،

فهذه امرأة من غامد جاءت هي األخرى تطلب إقامة احلد عليها ،تقول :يا

رسول اهلل طهرين ،فيحاول أن يبعدها عن االعرتاف بقوله« :وحيك! ارجعي
فاستغفري اهلل وتويب إليه» ،فلام أرصت سأهلا عن جريمتها ،فذكرت محلها

( )1راجع الروايات يف صحيح مسلم (.)1323 -1318:3
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من سفاح ،فأمرها أن تعود إليه بعد أن تضع محلها ،وكفلها رجل من األنصار

ليقوم بأمور معيشتها حتى ولدت ،فجاءته فقال هلا« :اذهبي فأرضعيه حتى

تفطميه» ،فلام فطمته أتته بالصبي يف يده كرسة خبز ،فأوكل الصبي إىل رجل
من املسلمني لريبيه ،وأقام عليها احلد ،وصىل عليها ،ودفنت ،وأثنى رسول
اهلل ﷺ عىل توبتها(.)1

وسبب إقبال ماعز والغامدية عىل التطهر بإقامة احلد عىل نفسيهام يعود

إىل كون إقامة احلد كفارة للمسلم كام يف احلديث« :ومن أتى منكم حدً ا فأقيم
عليه فهو كفارته ،ومن سرت اهلل عليه فأمره إىل اهلل ،إن شاء عذبه ،وإن شاء

غفر له»(.)2

وقد حدثت جرائم خلقية ورسقات يسرية يف عهده ﷺ ،فكان إذا

ثبت اجلرم عىل الفاعل أقام عليه احلد ،ويستوي الناس يف ذلك كبريهم
وصغريهم ،قوهيم وضعيفهم ،فقد حدث أن رسقت امرأة خمزومية ،فسعت

قريش يف الشفاعة هلا ،وطلبوا من أسامة بن زيد أن يكلم رسول اهلل ﷺ ،فلام 
كلمه غضب رسول اهلل ﷺ وتلون وجهه وقال ألسامة« :أتشفع يف حد من

حدود اهلل؟ فإنام أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف
تركوه ،وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد ،وإين والذي نفيس بيده

لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها» ،ثم أقام حد الرسقة عىل املرأة
املخزومية(.)3

( )1صحيح مسلم (.)1324 -1323:3
( )2صحيح مسلم (.)1333:3
( )3صحيح مسلم (.)1315:3
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 -4معاملته للكفار:
حريصا عىل هداية الكفار ،فكان يتأمل أشد األمل إذا
كان رسول اهلل ﷺ
ً

رآهم يصدون عن اهلدى ،وقد رأف اهلل تعاىل به وبني له أن اهلداية نعمة من
اهلل تعاىل عىل عباده ،وال تتحقق إال ملن كتبها اهلل له ،فقال تعاىل خماط ًبا نبيه

ﷺ :ﱫ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﱪ [الشعراء].

وقال تعاىل :ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﱪ [القصص.]٥٦ :

ومل يكن يقاتل الكفار إال بعد أن تبلغهم دعوة اإلسالم فريفضوهنا،
لذلك عندما أعطى الراية لعيل  -ريض اهلل عنه  -يف فتح خيرب أوصاه بقوله:
«أنفذ عىل رسلك حتى تنزل بساحتهم ،ثم ادعهم إىل اإلسالم ،وأخربهم بام 
جيب عليهم من حق اهلل تعاىل فيه ،فواهلل لئن هيدي اهلل بك رج ً
ال واحدً ا خري
لك من أن يكون لك محر النعم»(.)1
حرصا عىل إنقاذهم
وكان رسول اهلل ﷺ يدعو اهلل هلداية الكفار
ً
من النار ،فلام عرض عليه امللك أن يطبق األخشبني  -جبالن بمكة  -عىل
قريش ،قال« :ال ،عسى اهلل أن خيرج من أصالهبم من يعبده» ،وكان يدعو
هلم ويقول« :اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون»(.)2
وملا جاء الصحايب الطفيل بن عمرو الدويس إىل النبي ﷺ يشتكي عدم

دوسا قد عصت وأبت فادع اهلل
استجابة قومه لدعوة اإلسالم ،ويقول :إن ً
( )1صحيح البخاري ( ،)70:7وصحيح مسلم (.)279:2

( )2فتح الباري ( ،)514 ،313:6وصحيح مسلم (.)1417-1421:3
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عليهم ،استقبل رسول اهلل ﷺ القبلة ورفع يديه ،فقال الناس :هلكوا ،فقال
ِ
دوسا وائت هبم»
دوسا وائت هبم ،اللهم أهد ً
رسول اهلل ﷺ«  :اللهم أهد ً
فهداهم اهلل لإلسالم(.)1
وكان رسول اهلل ﷺ حيرص عىل هداية الناس مجي ًعا ،فيخاطب الكبري

والصغري والغني والفقري واألحرار والعبيد والرجال والنساء ،ولكنه كان
يويل عناية خاصة ملن يرى فيه خصال الزعامة وقوة التأثري يف اآلخرين

والقدرة عىل نرصة الدين ،فإسالم الزعامء واألقوياء من امللوك وزعامء القبائل
ورؤساء الناس يؤدي إىل قبول أتباعهم لإلسالم ورسعة انتشاره  فيهم ،فهذا
من سنن االجتامع أن العامة تبع اخلاصة ،وهم ينقادون ملا ينقاد له أهل الرأي

والزعامة فيهم ،لذلك كان رسول اهلل ﷺ يف بداية الدعوة بمكة يدعو اهلل
تعاىل أن ينرص دينه بإسالم عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  ،)2(-فاستجاب

نرصا كام قال عبد اهلل بن مسعود  -ريض
اهلل دعاءه ،فأسلم عمر فكان إسالمه ً
اهلل عنه .)3( -

وملا عقد املسلمون صلح احلديبية مع قريش ،وتفرغوا لنرش اإلسالم،

أرسل النبي ﷺ رسله إىل ملوك وأمراء األرض املتامخة للجزيرة ،داع ًيا هلم
موضحا مسؤوليتهم عن شعوهبم ومصريهم أمام اهلل تعاىل إذا
إىل اإلسالم
ً

صدوا عن اإلسالم.

( )1صحيح البخاري (فتح الباري  101:8و  ،)196:11وصحيح مسلم (،)1957:4
ومسند أمحد ( )243:2واللفظ ألمحد.

( )2سنن الرتمذي ( ،)617:5والطرباين :املعجم األوسط ( ،)344:1واملعجم الكبري
(.)197-196:10
( )3صحيح البخاري (فتح الباري  41:7و .)177
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وقد حفظ لنا اإلمام البخاري النص الصحيح لرسالة النبي ﷺ إىل

هرقل ملك الروم وهو «بسم اهلل الرمحن الرحيم ،من حممد عبد اهلل ورسوله

إىل هرقل عظيم الروم ،سالم عىل من اتبع اهلدى ،أما بعد ..فإين أدعوك
بدعاية اإلسالم ،أسلم تسلم ،يؤتك اهلل أجرك مرتني ،فإن توليت فإن عليك
إثم األريسيني»( )1وﱫ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ [آل عمران.]٦٤ :

ويالحظ أن كتاب النبي ﷺ لوحظ يف صياغته إعطاء هرقل حقه من

حيث إنه عظيم قومه ،وبيان أن إسالمه له أجر مضاعف؛ ألنه جير إىل إسالم

قومه ،مع بيان عاقبته إذا صد عن سبيل اهلل وأنه يتحمل إثم من وراء ه من
األتباع ،واقترص الكتاب عىل بيان التوحيد ألنه األصل الكبري يف اإلسالم
وغريه من أديان اهلل التي تقدمته؛ وألن االلتزام العقدي بالتوحيد يفيض إىل

طاعة اهلل يف مجيع أوامره ونواهيه ،فإن قبل هرقل بمبدأ التوحيد فإنه يكون
مستعدً ا لتلقي رشائع اإلسالم وآدابه ،وإن رفضه فأحرى به أن يرفض ما

سواه.

وال شك أن الدعاة مسؤولون يف كل عرص عن توضيح التوحيد للناس

أوالً ثم بيان األحكام واآلداب ،فإن حياة القلب بتوحيد اهلل وشكره وذكره
وعرفانه يقيض إىل صالح اإلنسان والتزامه باإلسالم عقيدة وسلوكًا ورشيع ًة

ونظام حياة.

( )1األريسيون :الفالحون ،واملقصود عامة أهل البالد التي حيكمها هرقل إذا أغلبهم من
الفالحني.
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وكان رسول اهلل ﷺ يستفيد من املناسبات املختلفة لعرض الدعوة عىل

غالما من اليهود كان خيدمه فمرض
حرصا عىل هدايتهم ،فقد زار
الناس
ً
ً
فجلس عند رأسه فقال له« :أسلم» فنظر الغالم إىل أبيه يستشريه ،فقال له
أبوه :أطع أبا القاسم .فأسلم الغالم :فخرج النبي ﷺ وهو يقول« :احلمد هلل

الذي أنقذه يب من النار»(.)1

وكان حيسن معاملة الكفار رجاء إسالمهم ،فقد أغارت خيل املسلمني

عىل ديار طيء ففر عدي بن حاتم الطائي إىل الروم ،ووقعت عمته يف األرس،
فسألت الرسول ﷺ أن يمن عليها ففعل ،ثم سألته أن يمنحها دابة لرتكبها
ففعل ،فمضت إىل عدي بن حاتم فطلبت منه أن يسلم فأسلم(.)2

( )1صحيح البخاري (.)79:2

( )2ابن كثري :البداية والنهاية (.)65:5
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الوقفة التا�سعة
�أمثلة تطبيقية من
حياة النبي ﷺ
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الوقفة التا�سعة
()1
�أمثلة تطبيقية من حياة النبي ﷺ
جماهدة النف�س
املجاهدة لغة:

مصدر جاهد جياهد جها ًدا وجماهدة ،وهو مأخوذ من مادة (ج هـ د)

التي تدل عىل «املشقة» يقال :جهدت نفيس وأجهدت ،واجلهد الطاقة ،قال

تعاىل :ﱫ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﱪ [التوبة.]٧٩ :
النفس يف اللغة :الروح ،يقال فرحت نفسه.

اصطالحا:
جماهدة النفس
ً

حماربة النفس األمارة بالسوء بتحميلها ما يشق عليها بام هو مطلوب

يف الرشع(.)2

وق��ال املناوي :وقيل (املجاهدة) هي محل النفس عىل املشاق

البدنية وخمالفة اهلوى ،وقيل :هي بدل املستطاع يف أمر املطاع (أي املوىل

 -عز وجل .)3() -

( )1من موسوعة :نرضة النعيم يف أخالق الرسول الكريم (بترصف)  -دار الوسيلة للنرش
والتوزيع.
( )2كتاب التعريفات (.)204

( )3التوقيف ص ( ،)297وقد ذكر تعريفات أخرى أقرب إىل جتليات الصوفية.
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كيفية املجاهدة:

عن أيب عمرو بن بجيد قال :من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه.

قال القشريي :أصل جماهدة النفس فطمها عن املألوفات ،ومحلها عىل

غري هواها .وللنفس صفتان :اهنامك يف الشهوات ،وامتناع عن الطاعات،

فاملجاهدة تقع بحسب ذلك .قال بعض األئمة :جهاد النفس داخل يف جهاد
العدو ،فإن األعداء ثالثة :رأسهم الشيطان ،ثم النفس ألهنا تدعو إىل اللذات

املفضية إىل الوقوع يف احلرام الذي يسخط الرب ،والشيطان هو املعني هلا عىل
ذلك ويزينه هلا .فمن خالف هوى نفسه قمع شيطانه ،فمجاهدة نفسه محلها
عىل اتباع أوامر اهلل واجتناب نواهيه .وإذا قوي العبد عىل ذلك سهل عليه

جهاد أعداء الدين ،فاألول :اجلهاد الباطن ،والثاين :اجلهاد الظاهر.

وجهاد النفس أربع مراتب :محلها عىل تعلم أمور الدين ،ثم محلها عىل

العمل بذلك ،ثم محلها عىل تعليم من ال يعلم ،ثم الدعاء إىل توحيد اهلل،
وقتال من خالف دينه وجحد نعمه .وأقوى املعني عىل جهاد النفس جهاد

الشيطان بدفع ما يلقي إليه من الشبهة والشك ،ثم حتسني ما هنى عنه من

املحرمات ،ثم ما يفيض اإلكثار منه إىل الوقوع يف الشبهات ،ومتام املجاهدة أن
يكون متيق ًظا لنفسه يف مجيع أحواله ،فإنه متى غفل عن ذلك استهواه شيطانه
ونفسه إىل الوقوع يف املنهيات وباهلل التوفيق(.)1

وقال ابن حجر  -رمحه اهلل  -يف رشح املشكاة يف رشح حديث ربيعة بن
كعب عندما سأل النبي ﷺ املرافقة يف اجلنة« :من جاهد نفسه بكثرة سجوده
حصلت له تلك الدرجة العليا التي ال مطمع يف الوصول إليها إال بمزيد
( )1فتح الباري (.)346-345/11

www.alukah.net

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

الزلفى عند اهلل يف الدنيا بكثرة السجود املومئ إليه بقوله تعاىل   :ﱫ ﯴ

ﯵ ﱪ [العلق.]١٩ :

فكل سجدة فيها قرب خمصوص لتكفلها بالرقي إىل درجة من درجات

القرب وهكذا حتى ينتهي إىل درجة املرافقة حلبيبه ﷺ ،فنتج من هذا الذي

هو عىل منوال قوله تعاىل :ﱫ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﱪ

[آل عمران.]٣١ :

أن القرب من رسول اهلل ﷺ ال حيصل إال بالقرب من اهلل تعاىل .وأن

القرب من اهلل تعاىل ال ينال إال بالقرب من رسول اهلل ﷺ .فالقربان متالزمان
ال انفكاك ألحدمها عن اآلخر البتة .ومن ثم أوقع تعاىل متابعة رسوله بني

تلك املحبتني ليعلمنا أن حمبة العبد هلل وحمبته للعبد متوقفتان عىل متابعة
رسوله»(.)1

املثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ يف الصرب عىل العبادة:

عن املغرية بن شعبة  -ريض اهلل عنه  -أن النبي ﷺ صىل حتى انتفخت

قدماه .فقيل له :أتكلف هذا()2؟ وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما
شكورا»(.)3
تأخر .فقال «أفال أكون عبدً ا
ً

وعن عبد اهلل بن مسعود  -ريض اهلل عنه  -قال :صليت مع النبي ﷺ

ليلة ،فلم يزل قائماً حتى مهمت بأمر سوء .قلنا :وما مهمت؟ قال :أن أقعد

وأذر النبي ﷺ.

( )1دليل الفاحلني (.)318/1

( )2أتكلف هذا؟ أي أتتكلف هذا؟ فحذفت إحدى التاءين.

( )3البخاري  -الفتح )1130(3ومسلم ( )2819واللفظ له.
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    وعن حذيفة ،قال :صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة .فافتتح البقرة.

فقلت( :)1يركع عند املائة .ثم مىض .فقلت( :)2يصيل هبا يف ركعة .فمىض.
فقلت :يركع هبا .ثم افتتح النساء فقرأها .ثم افتتح آل عمران فقرأها .يقرأ

مرتسالً .إذا مر بآية فيها تسبيح سبح .وإذا مر بسؤال سأل .وإذا مر بتعوذ
نحوا من
تعوذ .ثم ركع فجعل يقول« :سبحان اهلل العظيم» فكان ركوعه ً
قيامه .ثم قال« :سمع اهلل ملن محده» ثم قام طويالً .قري ًبا مما ركع .ثم سجد
فقال« :سبحان ريب األعىل» فكان سجوده قري ًبا من قيامه(.)3

وعن عائشة  -ريض اهلل عنهام  -قالت :كان رسول اهلل ﷺ ،إذا دخل

العرش( ،)4أحيا الليل ،وأيقظ أهله ،وجد وشد املئزر(.)5

وعن عائشة  -ريض اهلل عنها  -قالت :كان رسول اهلل ﷺ إذا صىل ،قام

حتى تفطر( )6رجاله .فقالت عائشة :يا رسول اهلل ،أتصنع هذا ،وقد غفر لك

شكورا»(.)7
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال« :يا عائشة ،أفال أكون عبدً ا
ً
( )1فقلت أي يف نفيس ،يعني ظننت أنه يركعه عند مائة آية.

( )2فقلت يصيل هبا يف ركعة :معناه ظننت أنه يسلم هبا ،فيقسمها ركعتني .وأراد بالركعة
الصالة بكاملها ،وهي ركعتان ،وال بد من هذا التأويل لينتظم الكالم بعده ،وعىل هذا
فقوله :ثم مىض ،معناه قرأ معظمها بحيث غلب عىل ظني أنه ال يركع الركعة األوىل إال يف
آخر البقرة .فحينئذ قلت :يركع الركعة األوىل هبا ،فجاوز وافتتح النساء.
( )3مسلم (.)772

( )4إذا دخل العرش :أي العرش األواخر من رمضان.

( )5البخاري  -الفتح  .)2024(4ومسلم ( )1174واللفظ له.
( )6تفطر :أصلها تتفطر .حذفت إحدى التاءين .أي تتشقق.

( )7البخاري  -الفتح  .)4837(8ومسلم ( )2820واللفظ له.
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املحبة
املحبة لغ ًة:

هي االسم من احلب وكالمها مأخوذ من مادة (ح ب ب) التي تدل عىل

اللزوم والثبات( ،)1قال ابن فارس :واشتقاق احلب واملحبة من أحبة إذا لزمة.

اصطالحا:
املحبة
ً

خريا ،وذلك رضبان:
قال الراغب :املحبة ميل النفس إىل ما تراه وتظنه ً

أحدمها طبيعي وذلك يكون يف اإلنسان واحليوان ،وقد يكون يف اجلامدات،
واآلخر اختياري وخيتص به اإلنسان(.)2

وقال الكفوي :املحبة إفراط الرضا ،وهو قسامن :قسم يكون لكل

مكلف ،وهو ما البد منه يف اإليامن ،وحقيقته قبول ما يرد من قبل اهلل من غري
اعرتاض عىل حكمه وتقديره ،وقسم ال يكون إال ألرباب املقامات وحقيقته

ابتهاج القلب ورسوره باملقيض ،والرضا فوق التوكل ألنه املحبة يف اجلملة(.)3

املثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ يف املحبة:

عن أسامة بن زيد  -ريض اهلل عنهام  ،-حدث عن النبي ﷺ« :أنه كان

يأخذه واحلسن فيقول« :اللهم أحبهام فإين أحبهام»(.)4

( )1وهلذه املادة معنيان أصليان مها :احلبة من اليشء ذي احلب ،والثاين :القرص (انظر يف معاين
املادة وأمثلتها مقاييس اللغة البن فارس .)26/2
( )2الذريعة إىل مكارم الرشيعة (.)363
( )3الكليات للكفوي (.)478

( )4البخاري  -الفتح .)3735(7
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وعن أنس بن مالك  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :حبب
إيل :النساء والطيب ،وجعل قرة عيني يف الصالة»(.)1
َّ
وعن أنس  -ريض اهلل عنه  -قال :رأى النبي ﷺ النساء والصبيان
مقبلني  -قال :حسبت أنه قال :من عرس  -فقام النبي ﷺ ممُ ْثِ ً
ال( )2فقال:

إيل» .قاهلا ثالث مرار(.)3
«اللهم أنتم من أحب الناس َّ

وعن الرباء  -ريض اهلل عنه  -قال :رأيت النبي ﷺ واحلسن بن عيل
عىل عاتقه يقول« :اللهم إين أحبه فأحبه»(.)4

وعن معاذ بن جبل  -ريض اهلل عنه  -أن رسول اهلل ﷺ أخذ بيده
وقال« :يا معاذ ،واهلل إين ألحبك ،واهلل إين ألحبك» ،فقال« :أوصيك يا معاذ
ال تدعن يف دبر كل صالة تقول :اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن
عبادتك»(.)5

من فوائد املحبة:

( )1داللة عىل كامل اإليامن وحسن اإلسالم.

( )2املحبة تغذي األرواح والقلوب وهبا تقر العيون ،بل إهنا هي احلياة
( )1النسائي ( )61/7باب عرشة النساء .وأمحد ( )128/3واللفظ هلام وقال حمقق جامع
األصول ( :)766/4حديث حسن.
( )2ممثال  -بضم أوله وسكون ثانيه وكرس ثالثه  : -هكذا ورد من الرباعي ،والذي ذكره أهل
اللغة أنه مثل  -بفتح امليم وضم الثاء  -أي انتصب قائماً وهو ثالثي.
( )3البخاري  -الفتح .)3785(7
( )4البخاري  -الفتح .)3749(7

( )5أبو داود ( )1522وقال األلباين ( :)284/1صحيح .وقال األرناؤوط يف تعليقه عىل
«جامع األصول» ( :)209/4إسناده صحيح.
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التي يعد من حرم منها من مجلة األموات(.)1

( )3قلب صاحبها تغشاه مباركة اهلل ونعمه عىل الدوام.
( )4تظهر آثار املحبة عند الشدائد والكربات.

( )5من ثامر املحبة النعيم والرسور يف الدنيا املوصل إىل نعيم ورسور

اآلخرة.

( )6يف حب اهلل تعاىل محد املحبوب ،والرىض عنه ،وشكره ،وخوفه،

ورجاؤه ،والتنعم بذكره ،والسكون إليه ،واألنس به ،واإلنفاق يف سبيله.

( )7حب النبي ﷺ يوجب السعي إىل إحياء سنته ،واحلفاظ عىل

دعوته.

( )8حمبة الناس مع التودد إليهم حتقق الكامل اإلنساين ملن يسعى إليه.
( )9وحبه ﷺ يستوجب حب من أحبه وما أحبه.
( )10حمبة اإلخوان يف اهلل من حمبة اهلل ورسوله.

( )11التحاب يف اهلل جيعل املتحابني يف اهلل من الذين يستظلون بظل اهلل

تعاىل يوم ال ظل إال ظله.

( )12ال يكتمل إيامن املرء إال إذا حتقق حبة ألخيه ما حيبه لنفسه ويف

هذا ما خيلصه من داء األنانية.

( )13أن يستشعر املرء حالوة اإليامن فيذوق طعم الرضا وينعم

بالراحة النفسية.

( )14حب اهلل ورسوله وسيلة أكيدة الستجالب نرص اهلل وعونه.

( )1أخذنا هذه الفائدة من كالم ابن القيم (انظر ص  3329من هذه املوسوعة).
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املداراة
املداراة لغة:

قال ابن منظور :املداراة :املخالفة واملدافعة ،يقال فالن :ذو تدرأ ،أي

حفاظ ومنعة وقوة عىل أعدائه ومدافعة ،وذلك يف احلرب واخلصومة.

وأصله مهموز ،فيقال :دارأته مدارأة وغري مهموز فيقال :درايته وذلك

إذا اتقيته والينته.

اصطالحا:
ً

قال املناوي :املداراة :املالينة واملالطفة ،وأصلها املخاتلة ومنه :الدراية

وهو العلم مع تكلف وحيلة(.)1

قال ابن بطال  -رمحه اهلل تعاىل  : -املداراة :خفض اجلناح للناس ،ولني

الكالم وترك اإلغالظ هلم يف القوم .وقال ابن حجر :املداراة الدفع برفق(.)2
املداراة البد منها يف احلياة:

قال ابن حبان  -رمحه اهلل تعاىل  : -الواجب عىل العاقل أن يلزم املداراة

مع من دفع إليه يف العرشة من غري مفارقة املداهنة؛ إذ املداراة من املداري

صدقة له ،واملداهنة من املداهن تكون خطيئة عليه ،والفصل بني املداراة
واملداهنة :هو أن جيعل املرء وقته يف الرياضة إلصالح الوقت الذي هو له

مقيم بلزوم املداراة من غري ثلم يف الدين من جهة من اجلهات ،فمتى ما ختلق
( )1التوقيف (.)301

( )2الفتح (.)528/10
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املرء بخلق شابه بعض ما كره اهلل منه يف ختلقه فهذا هو املداهنة،ألن عاقبتها
تصري إىل قل ويالزم املداراة ألهنا تدعو إىل صالح أحواله ،ومن مل يدار الناس

ملوه ،وقد أنشد عيل بن حممد البسامي:

دار م����ن ال����ن����اس م�ل�االهت���م

م����ن مل ي������دار ال����ن����اس م��ل��وه

وم����ك����رم ال����ن����اس ح��ب��ي��ب هل��م

م����ن أك������رم ال����ن����اس أح���ب���وه

فالواجب عىل العاقل أن يداري الناس مداراة الرجل السابح يف املاء

اجلاري ،ومن ذهب إىل عرشة الناس من حيث هو كدَّ ر عىل نفسه عيشه ،ومل

تصف له مودهتم؛ ألن وداد الناس ال يستجلب إال بمساعدهتم عىل ما هم
عليه .إال أن يكون مأثماً  ،فإذا كانت حالة معصية فال سمع وال طاعة ،والبرش
قد ركب فيهم أهواء خمتلفة وطبائع متباينة ،فكام يشق عليك ترك ما جبلت
عليه فكذلك يشق عىل غريك جمانبة مثله ،فليس إىل صفو ودادهم سبيل إال

معارشهتم من حيث هم ،واإلغضاء عن خمالفتهم يف كل األوقات ،إذ إن

من مل يعارش الناس عىل لزوم اإلغضاء عام يأتون من املكروه ،وترك التوقع

ملا يأتون من املحبوب كان إىل تكدير عيشه أقرب منه إىل صفاته ،وإىل أن
يدفعه الوقت إىل العداوة والبغضاء أقرب منه إىل أن ينال منهم الوداد ،وترك
الشحناء ،ومن مل يدار صديق السوء كام يداري صديق الصدق ليس بحازم،

ولقد أحسن الذي يقول:

جتنب صديق ال��س��وء وارصم حباله

حم��ي��ص��ا ف���داره
وإن مل حت��د ع��ن��ه
ً
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وأحبب حبيب الصدق واح��ذر مراءه

ت��ن��ل م��ن��ه ص��ف��و ال���ود م��ا مل مت��اره
وذلك ألنه إذا كان كلام رأى من ٍ
أحد زلة رفضه لزلته بقي وحيدً ا ،ال

جيد من يعارش ،وفريدً ا ال جيد من خيادن ،بل يغيض عىل األخ الصادق زالته
وال يناقش الصديق السيئ عىل عثرات.

املثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ يف املداراة:

عن عروة بن الزبري أن عائشة أخربته أنه استأذن عىل النبي ﷺ رجل

فقال ﷺ« :ائذنوا له ،فبئس ابن العشرية أو بئس أخو العشرية» .فلام دخل

أالن له الكالم .فقلت له :يا رسول اهلل ،قلت ما قلت ،ثم ألنت له يف القول.

فقال :أي عائشة ،إن رش الناس منزلة عند اهلل من تركه أو ودعه الناس

اتقاء فحشه»(.)1

وعن أيب الدرداء  -ريض اهلل عنه  -أنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إنا

نكرش( )2يف وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم»(.)3

وعن ابن أيب مليكة أن النبي ﷺ أهديت له أقبية من ديباج مزردة

( )1البخاري الفتح  .)6131(10وقال احلافظ ابن حجر (رمحه اهلل تعاىل)  :ولفظه عند
احلارث بن أسامة «إنه منافق أداريه عن نفاقه ،وأخشى أن يفسد عىل غريه (الفتح:
.)529/10

( )2نكرش يف وجوه أقوام :نبسم يف وجوههم .يقال :كرش عن أسنانه أبدى يكون ذلك يف
الضحك وغريه ،واملقصود هنا الضحك بقرينة مقابلته بلعن القلوب.

( )3ذكره البخاري معل ًقا موقو ًفا عىل أيب الدرداء .وقال احلافظ يف الفتح ( :)544/10وصله
ابن أيب الدنيا وإبراهيم احلريب يف غريب احلديث والدينوري يف املجالسة وأخرجه أبو نعيم
يف احللية ،فهو عىل رشطه إما حسن أو صحيح.
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بالذهب ،فقسمها يف أناس من أصحابه ،وعزل منها واحدً ا ملخرمة بن نوفل
فجاء ومعه ابنه املسور بن خمرمة ،فقام عىل الباب ،فقال :ادعه يل ،فسمع النبي
ﷺ صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال :يا أبا املسور ،خبأت
هذا لك ،وكان يف خلقه يشء»(.)1
قال القايض التنوخي:

ال���ق ال��ع��دو ب��وج��ه ال ق��ط��وف به

ي��ك��اد يقطر م��ن م���اء البشاشات

ف����أح����زم م����ن ي��ل��ق��ى أع���ادي���ه

يف جسم حقد وث���وب م��ن م��ودات

ال��رف��ق ي��م��ن وخ�ي�ر ال��ق��ول أص��دق��ه

()2

وك��ث��ر امل���زح مفتاح ال���ع���داوات

وقال صالح بن عبد القدوس:

أرىض ع��ن امل���رء م��ا أص��ف��ى مودته

وليس يشء من البغضاء يرضيني

واهلل ل��و ك��ره��ت ك��ف��ى مصاحبي

ي��وم��ا هل��ا بيني
نقلت إذ ك��ره��ت
ً
ث��م انثنيت ع�لى  األخ���رى فقلت هلا
إن

تسعديني وإال مثلها ك��وين

إين ك�����ذاك إذ أم����ر ت���ع���رض يل

خشيت منه ع�لى  دن��ي��اي أو ديني

( )1البخاري  -الفتح .)3127(6
( )2أدب الدنيا والدين (.)223

249

250

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

خ��رج��ت م��ن��ه وع����ريض م��ا أدن��س��ه

ً
غ��رض��ا ل��ل��ن��ذل يرميني
ومل أق���م

وم���ل���ط���ف يب م������دار م���ك���ارشة

مغض ع�لى  وغ��ر يف ال��ص��در مكنون

ليس الصديق ال���ذي ختشى ب���وادره

وال ال���ع���دو ع�ل�ى  ح���ال ب��م��أم��ون

ي��ل��وم��ن��ي ال��ن��اس ف��ي�ما ل��و أخ�بره��م

()1

ي��وم��ا مل ي��ل��وم��وين
ب��ال��ع��ذر فيه
ً

وقال ابن بطال  -رمحه اهلل تعاىل « : -املداراة من أخالق املؤمنني ،وهي
من أقوى أسباب األلفة بينهم ،فإن قال بعضهم إن املداراة هي املداهنة ،وهذا
غلط؛ ألن املداراة مندوب إليها ،واملداهنة حمرمة ،والفرق بينهام أن املداهنة
من الدهان ،وهو الذي يظهر اليشء ،ويسرت باطنه وقد فرسها العلامء بأهنا
معارشة الفاسق وإظهار الرضا بام هو فيه من غري إنكار عليه ،واملداراة :هي
الرفق باجلاهل يف التعليم وبالفاسق يف النهي عن فعله ،وترك اإلغالظ عليه
حيث ال يظهر ما هو فيه ،واإلنكار عليه بلطف القول والفعل ،والسيام إذا
احتيج إىل تألفه»(.)2

مأمورا
أيضا« :إن اإلنسان إن كان
وقال املاوردي  -رمحه اهلل تعاىل ً -
ً
بتألف األعداء ،ومندو ًبا إىل مقاربتهم ،فإنه ال ينبغي له أن يكون هلم راكنًا
وهبم واث ًقا ،بل يكون منهم عىل حذر ،ومن مكرهم عىل حترز ،فإن العداوة
إذا استحكمت يف الطباع صارت طب ًعا ال يستحيل ،وجبلة ال تزول ،وإنام 
( )1اآلداب الرشعية ()561/3
( )2فتح الباري (.)545/10
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يستكفي بالتألف إظهارها( ،)1ويستدفع به أرضارها ،كالنار يستدفع باملاء
إحراقها ،ويستفاد به إنضاجها ،وإن كانت حمرقة متأججة يف يابس احلطب ال
يقرهبا إال تالف ،وال يدنو منها إال هالك»(.)2

وقال ابن اجلوزي  -رمحة اهلل تعاىل « : -من االبتالء العظيم إقامة
الرجل يف غري مقامه ،مثل أن حيتاج الرجل الصالح إىل مداراة الظامل والرتدد
إليه ،وإىل خمالطته من ال يصلح ،وإىل أعامل ال تليق به ،وإىل أمور تقطع عليه
مراده الذي يؤثره ،فقد يقال للعامل :تردد عىل األمري وإال خفنا عليك سطوته،
فيرتدد فريى ما ال يصلح له وال يمكنه أن ينكر أو حيتاج إىل يشء من الدنيا
وقد منع حقه ،فيحتاج أن يعرض بذكر ذلك أو يرصح لينال بعض حقه،
وحيتاج إىل مداراة من تصعب مداراته ،بل يتشتت مهه لتلك الرضورات»(.)3
قال بعض العلامء« :رأس املداراة ترك املامراة»(.)4
وقال شاعر:
ق��وم��ا أن��ت خائفهم
م��ا يقي عنك
ً
ك��م��ث��ل دف��ع��ك ج���ه���االً بجهال
()5

قعس

إذا حدبوا واحدب إذا قعسوا

ووازن ال�ش�ر  م��ث��ق��االً ب��م��ث��ق��ال

( )1يستكفي :أي يستكفئ ،من قوهلم كفأ القدر غطاه.
( )2اآلداب الرشعية (.)469/3

( )3صيد اخلاطر (.)291 - 290
( )4اآلداب الرشعية (.)469/3

( )5القعس :خروج الصدر ودخول الظهر وهو ضد احلدب.
( )6اآلداب الرشعية (.)11/2

()6
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وقال زهري:

وم���ن مل ي��ص��ان��ع يف أم����ور ك��ث�يرة

()1

ي�ضرس بأنياب وي��وط��أ بمنسم

وقال النمر بن تولب:

ب��غ��ض��ا روي���دً ا
وأب��غ��ض بغيضك
ً

إذا أن����ت ح���اول���ت أن حتكام

وأح���ب���ب ح��ب��ي��ب��ك ح�� ًب��ا روي����دً ا

()2

ف��ل��ي��س ي��ع��ول��ك أن ت�ص�رم���ا

من فوائد املداراة:

 -1الراحة يف الدنيا ،واألجر والثواب يف اآلخرة.

 -2ال بد منها التقاء رش األرشار ،ودوام معارشة األخيار.
 -3حيتاج إليها مع األصدقاء كام حيتاج إليها مع األعداء.

 -4دليل كامل العقل ،وحسن اخللق ،ومتانة الدين.

 -5املداراة تكون يف األمور الدنيوية فقط ،وحترم إذا كانت يف أمور

الدين وهذه هي املداهنة.

( )1املرجع ا لسابق نفسه ( .)54/1املنسم  -بفتح امليم وكرس السني  -طرف خف البعري
والنعامة والفيل.
( )2اآلداب الرشعية (.)53/1
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املروءة
املروءة لغة:

مصدر مرؤ الرجل يمرؤ ،وهو مأخوذ من مادة (م ر أ) التي ذكر ابن

فارس أهنا ال تنقاس (أي ليس هلا معنى واحد ترجع إليه مشتقاهتا) ،يقال
امرؤ وامرآن وامرئ ،وامرأة تأنيث امرئ ،املروءة :كامل الرجولية.

اصطالحا:
املروءة
ً

قال املاوردي :املروءة مراعاة األحوال إىل أن تكون( )1عىل أفضلها،

حتى ال يظهر منها قبيح عن قصد ،وال يتوجه إليها ذم باستحقاق(.)2

وقال الكفوي :املروءة هي اإلنسانية .وقيل هي الرجولية الكاملة(.)3

وقال اجلرجاين :هي قوة للنفس مبدأ لصدور األفعال اجلميلة عنها
املستتبعة للمدح رش ًعا وعق ً
ال وعر ًفا)(.)4

املثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ يف املروءة:

عن سهل  -ريض اهلل عنه  -أن امرأة جاءت النبي ﷺ بربدة منسوجة

فيها حاشيتها.

أتدرون ما الربدة؟ قالوا :الشملة .قال :نعم .قالت :نسجتها بيدي،

( )1الضمري يف تكون يرجع إىل النفس ،ويؤيد هذا قوله فيام بعد :فكتب أن مراعاة النفس عىل
أفضل أحواهلا ،انظر (هامش 1ص  )306من كتاب (أدب الدنيا والدين).
( )2أدب الدنيا والدين (.)306
( )3الكليات للكفوي (.)874
( )4التعريفات (.)210
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حمتاجا إليها ،فخرج إلينا وإهنا إزاره،
فجئت ألكسوكها ،فأخذها النبي ﷺ
ً
فحسنها فالن ،فقال :اكسنيها ،ما أحسنها! .قال القوم :ما أحسنت .لبسها

حمتاجا إليها ،ثم سألته وعلمت أنه ال يرد قال :إين واهلل ما سألته
النبي ﷺ
ً
أللبسها ،إنام سألته لتكون كفني .قال :سهل فكانت كفنه(.)1

وعن جابر بن عبد اهلل  -ريض اهلل عنه  -قال :غزونا مع رسول اهلل

ﷺ غزوة نجد ،فلام أدركته القائلة( )2وهو يف واد كثري العضاه( )3فنزل حتت

شجرة واستظل هبا وعلق سيفه ،فتفرق الناس يف الشجر يستظلون .وبينا

نحن كذلك إذ دعانا رسول اهلل ﷺ فجئنا .فإذا أعرايب قاعد بني يديه ،فقال:
«إن هذا أتاين وأنا نائم ،فاخرتط سيفي( ،)4فاستيقظت وهو قائم عىل رأيس
خمرتط سيفي صلتًا( ،)5قال :ما يمنعك مني؟ قلت :اهلل ،فشامه( )6ثم قعد،
فهو هذا .قال :ومل يعاقبه رسول اهلل ﷺ(.)7

من فوائد املروءة:

( )1تعلم اإلنصاف والصدق واالحتامل والصرب.
( )2تبعد املسلم عام يكره اهلل واملسلمون.

( )1البخاري  -الفتح ( )1277و  )2093(4و(.)6036

( )2القائلة :نصف النهار ،ويف الصحاح :الظهرية.

( )3العضاهة :بالكرس أعظم الشجر أو كل ذات شوك ،واجلمع عضاه وعضون.
( )4اخرتط سيفي :استله.

( )5الصلت من السيوف :الصقيل املايض.
( )6شامه :أي أغمده.

( )7البخاري الفتح  )4139(7والفظ له .ومسلم (.)843
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( )3رفع اهلمم للملامت ،والرتفع عن املحقرات.
( )4شكر املنعم عىل ما أنعم.

( )5التحيل باحلزم عند العزم والعفو عند املقدرة.
( )6تكسب اإلنسان مكارم األخالق.

( )7تبتعد باإلنسان عن كل ما يؤذي صفة الكامل يف اإلنسان.
( )8مساعدة األهل واإلخوان واجلريان.
( )9تعيل رشف النفس وقدرها.

( )10ختلص اإلنسان من غرور اهلوى ونوازع الشهوة.
( )11تدعو اإلنسان إىل األنفة من اخلمول والكسل.
( )12تدعو اإلنسان إىل استنكار مهانة النقص.

( )13دعوة لإلنسان إىل جتنب األماين بال عمل؛ ألن التمني استصغار

لنعم اهلل تعاىل.

( )14تضفي عىل اإلنسان عزًا ،وعىل املجتمع تراب ًطا.
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املوا�ساة
اصطالحا:
ً

قال ابن مسكويه :املواساة :معاونة األصدقاء واملستحقني ومشاركتهم
يف األموال واألقوات(.)1

وقال ابن حجر  -رمحه اهلل تعاىل  -املواساة :أن جيعل صاحب املال يده
ويد صاحبه يف ماله سواء(.)2
وقال غريمها :املواساة :املشاركة واملسامهة يف املعاش والرزق(.)3

املثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ يف املواساة:

عن عثامن بن عفان  -ريض اهلل عنه  -أنه قال وهو خيطب :إنا واهلل
قد صحبنا رسول اهلل ﷺ يف السفر واحلرض ،يعود مرضانا ،ويتبع جنائزنا،
ناسا يعلمونني به عسى أن ال
ويغزو معنا ،ويواسينا بالقليل والكثري ،وإن ً
يكون أحدهم رآه قط(.)4

جالسا يف
وعن جابر بن عبد اهلل  -ريض اهلل عنهام  -أنه قال :كنت
ً
إيل .فقمت إليه .فأخذ بيدي .فانطلقنا
داري .فمر يب رسول اهلل ﷺ فأشار َّ

حتى أتى بعض حجر نسائه .فدخل .ثم أذن يل .فدخلت احلجاب عليها(.)5
( )1هتذيب اخلالق البن مسكوبه (.)31/3

( )2الفتح (.)25/7

( )3لسان العرب البن منظور ( )82/1ط دار املعارف.

( )4أمحد ( )70-69/1برقم .)504( :وقال الشيخ أمحد شاكر ( :)378/1إسناده حسن.

( )5فدخلت احلجاب عليها :معناه دخلت احلجاب إىل املوضع الذي فيه املرأة وليس فيه أنه
رأى برشهتا.
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فقال« :هل من غذاء» فقالوا :نعم .فأتى بثالثة أقرصة .فوضعن عىل

()1
قرصا آخر فوضعه
قرصا فوضعه بني يديه .وأخد ً
نبي  .فأخذ رسول اهلل ً

بني يدي .ثم أخذ الثالث فكرسة باثنني .فجعل نصفه بني يديه ونصفه بني
يدي .ثم قال« :هل من ُأدم؟» قالوا :ال .إال يشء من خل .قال« :هاتوه .فنعم
األدم هو»(.)2

( )1عىل نبي :أي عىل مائدة من خوص ،وروى :بتي والبت :كساء من وبر أو صوف ،فلعله
منديل وضع عليه هذا الطعام .ورواه بعضهم بني :وهو الصواب وهو طبق من خوص.
( )2مسلم (.)2052
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الوقفة العا�شرة
من و�صايا الر�سول ﷺ
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الوقفة العا�شرة
()1
من و�صايا الر�سول ﷺ
ُ
التوكل
الو�صية الأوىل:
نص الوصية:

عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال :قال رجل للنبي ﷺ :أرسل

ناقتي وأتوكل؟ قال« :اعقلها وتوكل»(.)2

مفردات الوصية:

أرسل ناقتي :أي أطلقها دون أن أربطها بحبل.
اعقلها :أي شد ركبة ناقتك مع ذراعها بحبل.

خالصا بصدق القلب والنية دون أن
توكل :أي اعتمد عىل اهلل اعتام ًدا
ً

يكون هذا االعتامد يشاركه أي يشء آخر من أمور الدنيا ،فأساس التوكل هو
يف قلب اإلنسان.

ما يفهم من الوصية:

أخي املسلم ،إن النبي ﷺ حني سأله الرجل هذا السؤال كان قصد

الرجل أن يستفهم عن موضوع التوكل وارتباطه بالعمل واألخذ باألسباب
يف أعامل اإلنسان كلها ،فأجابه النبي ﷺ هبذا اجلواب ليفهمه أن األخذ
( )1من كتاب« :من وصايا الرسول للشباب»  -إعداد هيثم مجعة هالل -دار املعرفة (بريوت-
لبنان) -ط األوىل 1433هـ (بترصف يسري).
( )2رواه ابن حبان يف صحيحه برقم ( .)731وهو حديث حسن.
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باألسباب ال يعارض التوكل؛ فالتوكل عىل اهلل مطلوب يف أول العمل كام هو

مطلوب يف يف أثناء العمل كام هو مطلوب يف هناية العمل ،ولو أن النبيﷺ
كثريا ،ولكان املقصود
قال للرجل :اعقلها ثم توكل ،الختلف املعنى اختال ًفا ً
أن العمل هو قبل التوكل ،ولكان هذا كام نقول ألخينا :اذهب إىل السوق

ثم إىل املنزل ،ولو أننا قلنا له :اذهب إىل السوق وإىل املنزل ،ملا كان املراد أن
نجعل ذهابه إىل السوق أوالً كام يف العبارة األوىل ،فاجلملة الثانية تعني أن
يذهب إىل السوق واملنزل م ًعا ،فاملهم هو الذهاب إىل املكانني الذين طلبنا منه
أن يذهب إليهام ،فسواء عليه أذهب إىل السوق أوالً أم إىل املنزل أوالً ،فاملهم
أن يذهب إىل السوق واملنزل.

أيضا طلب يف هذا احلديث أن يقوم الرجل بربط التوكل
والنبي ﷺ ً

بالعمل ،أي كأنه قال له :اربط الناقة  -يا إنسان  -وأنت متوكل عىل اهلل

أصالً ،وال تنس التوكل عىل اهلل يف كل عمل من أعاملك يف البداية وال يف
النهاية.

 -1التوكل من اإليامن:

أخي املسلم ،إن اإليامن البد منه يف أي عمل يعمله اإلنسان ،وال يصح

أن ينساه املسلم يف حياته ويف أية ساعة من ساعات احلياة وال حلظة من حلظاهتا؛
فإن اإليامن إذا اهتز اهتزت حياة اإلنسان ،واختل توازنه ،وأصبح كأنه وقع
من رأس جبل يتدحرج ويتقلب يف أمواج اهلواء إىل ٍ
واد عميق ليس له قرار.
وقد دلت اآليات واألحاديث النبوية عىل أن التوكل من اإليامن ،فقد

قال اهلل تعاىل :ﱫ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﱪ [األحزاب ،]٣ :وقال

أيضا  :
سبحانه   :ﱫ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﱪ[األنفال ،] ٦١ :وقال ً
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ﱫ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﱪ [الطالق.] ٣ :

ومن األحاديث الدالة عىل التوكل قوله ﷺ« :لو أنكم كنتم توكلون
 خمِ
اصا ،وتروح بِطانًا»(.)1
عىل اهلل حق توكله لرزقتم كام ترزق الطري :تغدو ً

 -2التوكل والعمل:

أخي املسلم ،ربام يتبادر إىل ذهن بعض الناس أن معنى هذه الوصية
ينرصف إىل أن اإلنسان جيب أن يأخذ باألسباب ،وأن يعمل فقط ،وهذا
يعني االعتامد عىل العمل ال االعتامد عىل اهلل وحده ،فالنبي ﷺ أوضح للرجل
وجوب االعتامد عىل اهلل أوالً
وآخرا ،ال أنه جيب االعتامد عىل العمل ،وال
ً
يفهم من احلديث هذا املعنى الذي يظنه كثري من الناس.

إنك حني تذهب  -أخي املسلم  -إىل امتحان املدرسة تكون قد أعددت
جيدً ا هلذا االمتحان ،أو يفرتض بك أنك كنت فعلت ذلك ،وأنت ال تعتمد
عىل ثقتك بنفسك ،وال عىل أنك درست جيدً ا ،بل تعتمد عىل اهلل ،وتعلم
متاما أن أمر ذاكرتك وحفظك كله وثقتك بنفسك كلها بيد اهلل سبحانه ،وهو
ً
الذي يسري الوجود كله بأمره ،فإما أن ييرس األمر ،وإما أال يتيرس األمر لك
بمشيئة اهلل ،هل تستطيع ذاكرتك أن تعمل جيدً ا لوال حفظ اهلل ورعايته؟
قادرا عىل ذلك؟
وهل تقدر عىل اإلمساك بالقلم لوال أن اهلل جعلك ً
ال شك أنك لن تستطيع شيئًا لوال أن اهلل جعلك تستطيع أن تفعل

ذلك اليشء.

 -3التوكل واالستسالم:

( )1تغدو :أي تبكر ما بني صالة الصبح إىل طلوع الشمس ،وتروح :من الرواح ،أي وقت
مخاصا :أي جائعة البطون ،مجع مخيص .وبطانًا :ممتلئة البطون ،مجع بطن.
العشاءً .
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أخي املسلم ،إن املطلوب االعتامد عىل اهلل وحده أوالً
وآخرا يف كل
ً

عمل ،فاهلل سبحانه وتعاىل أمرنا مث ً
ال أن نعمل ونكدح يف حياتنا ونجد
وجتتهد لتحصيل ثمرات اجلد واالجتهاد وسائر األعامل الرشعية الصحيحة،

وهذا أمر ال خيتلف عليه اثنان من الناس.

غري أن بعض الناس يظن أنه البد أن يرتك العمل مادام سبحانه وتعاىل

هو املتكفل هبذا الوجود كله بكل ما فيه من البرش والكائنات ،وبكل ما فيه

من أعامل تلك الكائنات ،وبكل ثمرات أعامل الكائنات ،ومن ثم يظن أن
هذا هو معنى التوكل ،وهو أمر خاطئ ال جيوز أن يفهم من الوصية.

 -قصة بعض املتعبدين والعربة منها:

جالسا
ولتوضيح هذا األمر إليك قصة رجل من املتعبدين قديماً كان
ً

يف أحد املجالس فسأله بعض احلارضين يف ذلك املجلس عن سبب تركه

للعمل ،فأجاب الرجل قائالً :إنني كنت مرة يف جملس من جمالس إخواين،
وكنا نتحادث وإذا بطائر يرتدد عىل نافذة املجلس التي كانت فيها كرسات

خبز ،ثم كان هذا الطائر يغيب عن أعيننا ،وطلبت من أحد اجلالسني معنا
أن يتفقد أمر ذلك الطائر ،فرجع الرجل بعد مدة وأخربين أن الطائر يذهب

بكرسات اخلرب إىل طائر آخر أعمى فيلقمه ويطعمه تلك الكرسات ،فقلت
يف نفيس :هذا طائر عاجز قد ساق اهلل إليه رزقه وهو جالس ،فلم العمل إ ًذا؟

ومن يومها تركت العمل.

حارضا يسمع كالم
وكان رجل من املسلمني ذوي التفكري املستنري
ً

الرجل املتعبد فقال له :أصلحك اهلل يا أخي؟ مل قبلت أن تكون كالطائر
األعمى ومل تقبل أن تكون كالطائر البصري؟ وكان هذا الرد الصادر من ذلك
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املسلم الواعي كاف ًيا يف ر ّد حجة الرجل اخلاطئة عن ترك العمل وأفهمته أن

األخذ بالتوكل ال يعني أن نرتك العمل.

 -قصة أخرى أيام النبي ﷺ عن ترك العمل:

قوما من أهل اليمن أيام النبي ﷺ كانوا
وقد ورد يف التفاسري القرآنية أن ً

يذهبون للحج وال يأخذون معهم شيئًا من الطعام أو الرشاب ،ويقولون:

نحن املتوكلون ،فأنزل اهلل سبحانه وتعاىل هذه اآلية ختاطبهم :ﱫ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱪ [البقرة ،]١٩٧ :فدلت اآلية
عىل أن املطلوب أن يتزود هؤالء الناس وغريهم بالطعام والرشاب يف يف

أيضا إىل أن الزاد له أنواع :منها الزاد
أثناء سريهم للحج ،وأشارت اآلية ً
الدنيوي الذي هو الطعام والرشاب ،وثمة زاد أخروي متعلق باآلخرة ،وهو
زاد التقوى ،فأمر اهلل سبحانه وتعاىل باألخذ باألسباب والظروف واحلاالت
التي جتعل احلياة قائمة.

 -4معنى األخذ باألسباب:

األسباب يف حياتنا الدنيوية هي ما تكون مؤدية إىل مسبب عنها

أو نتيجة حتمية ،فاملطرقة حني نطرق هبا الزجاج فهي هبذا العمل لكرس 

الزجاج ،وليس هناك عاقل يدعى أن الزجاج لن ينكرس باملطرقة إذا طرقته.
ولكن مه ً
ال أخي املسلم ،فنحن نقول :إن هذا سبب ،ولكنه برشوط ،فهو

سبب مقيد حتماً بوجود رشوط ،وبانعدام أمور أخرى متنع من حتقق العمل.

فرشط كرس الزجاج باملطرقة مثالً ،هو أن يكون الزجاج قاب ً
ال للكرس 

باملطرقة ،فثمة أنواع من الزجاج ال تكرس باليد وال حتى بطلقات الرصاص،

أيضا هو أن تكون لدى الشخص قوة معينة
ورشط آخر لكرس  الزجاج ً
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لكرس الزجاج ،فالعاجز والطفل الصغري ال يستطيعان كرس الزجاج وال محل
املطرقة ،هناك رشوط إذا البد أن تتحقق يف السبب ،و ثمة موانع البد أن

أيضا ليتحقق الكرس.
ختتفي ً

وهذا يعني أن األسباب الدنيوية ،هي أسباب تؤدي إىل مسببات حتماً 

ولكن بوجود رشوط معينة ،وباختفاء املوانع التي متنع من حتقيقها ،ولكننا

حني نقول :إن اهلل هو السبب أو املسبب لفعل هذا اليشء ،أو ذاك ،فإن اهلل
سبحانه وتعاىل حني يفعل الفعل ال يتقيد فعله ال برشط وال مانع ،فاهلل سبب
كل يشء يف هذا الوجود ،وال يصح أن نشبهه بأي يشء ،وال أن نتصور أنه

سبحانه يفعل الفعل برشط من الرشوط ،فأفعال اهلل ليست مقيدة أبدً ا ،فعىل

هذا  -أخي املسلم  -يكون اهلل سبحانه هو املسري للوجود أبدً ا ،وهو املتحكم

يف كل يشء فيه؛ وهلذا فإننا عاجزون أمام قدرة اهلل ،وال نستطيع أن نفعل شيئًا
إال بإذن اهلل ،وليس ثمة فعل نقوم به إال بمشيئة اهلل سبحانه.
ومن هنا  ..فإننا نعتمد عىل اهلل تعاىل يف كل يشء.

 -5التوكل واخللل يف األعامل:

أخي املسلم ،قد يظن بعض املسلمني أهنم يقومون بأعامل تامة وهي

ليست تامة رش ًعا؛ وذلك ألهنم يفهمون التوكل خطأ ،فمن ذلك أن بعض
الناس يلجأون إىل الدعاء فقط علماً بأن هناك واجبات أخرى مطلوبة مع
الدعاء ،فالدعاء وحده ال يعني أننا نتوكل عىل اهلل؟ ،وإنام الدعاء مع العمل

أيضا.
مها املطلوبان مع التوكل ً

هل تتصور نفسك  -أخي املسلم  -أن دعاءك هلل هو الذي جيعلك

تنجح يف الدراسة بحيث تتجاوز االمتحان وأنت مل تفتح كتا ًبا؟ البد أنك
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ترى هذا التصور خاطئًا ال يصح أن يتصوره عاقل من العقالء ،وكذلك هي
احلال لو أراد أن يزيل كومة الرتاب أمام منزله ،ثم رآه الناس وليس يف يده

جمرفة وال زنبيل وال أية مساعدة ،وإنام وقف راف ًعا يديه نحو السامء يترضع
إىل ربه أن يساعده عىل إزالة الرتاب ،الشك أن الناس سيظنون أنه شخص

غري عاقل.

إن الدعاء والعمل مطلوبان وال ينفصالن ،فالدعاء هو العبادة كام جاء

عن النبي ﷺ ،ولكنه ليس وحده ح ً
ال لكل يشء ،والبد أن يرتبط به عمل ما
يقوم به املرء إلنجاز ما يريد.

 -6التوكل والرزق:

الرزق بيد اهلل وحده كاألجل ،وال يستطيع أي إنسان يف الدنيا مهام 

بلغت قوته وسلطته أن يتحكم بالرزق ،فاهلل سبحانه هو الذي قسم األرزاق

للناس مجي ًعا ،وعليهم أن يتوكلوا عىل اهلل يف طلب الرزق ،وال جيوز هنا أن
يدخل إىل نفس اإلنسان أي تصور يدعوه إىل الظن أن العمل أو األشخاص

هم سبب الرزق كام رشحنا يف معنى السبب واألخذ باألسباب ،فكل ما تفعله

يف احلياة إنام هو حاالت أو أحوال لطلب الرزق كام أمر اهلل سبحانه ،واحلالة
تعني الظرف املحيط بنا ،وليست تعني أهنا سبب ،فقد يتحقق هبا الرزق ،أو
ال يتحقق ،فسبب الرزق هو اهلل سبحانه.

كام  أنه ال يصح يف تصور أي إنسان أن يدعي أن مهارته وبراعته

مها اللتان جلبتا الرزق؛ فهذا قارون قد أتاه اهلل كام وصف يف كتابه الكنوز
الضخمة التي عجز الرجال األشداء األقوياء عن محل مفاتيح خزائنها ،قال
هذا الرجل الذي خسف اهلل به األرض فهو يتخبط يف باطنها إىل يوم القيامة:
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ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﱪ [القصص ،]٧٨ :أي أنه جاء هبذا الرزق

بتدبريه هو ال بتدبري رب العاملني ،وكانت هذه الكلمة سب ًبا يف خسف األرض

به فكان من اهلالكني .لقد نسب الرزق إىل نفسه ومل يظن أن االعتامد يف مسألة

الرزق يكون عىل رب العاملني وحده ال رشيك له.

 -7التوكل والتداوي:

كثريا ما يتخاطب الناس فيام بينهم بعبارات شائعة مثل:
أخي املسلمً ،

نفعني الدواء ،ونفعني الطبيب ،وأمثال هذه العبارات ،فهذه العبارات
خاطئة ليس هلا وزن هنا؛ فإن الذي ينفع هو اهلل ،فقد قال النبي ﷺ خماط ًبا

الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس  -ريض اهلل عنهام  ...« : -واعلم أن

األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهلل لك،
وإن اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك بيشء قد كتبه اهلل عليك،»...

والصواب أن نقول :نفعني اهلل هبذا الدواء أو هبذا الطبيب ،فهذه العبارات
األخرية هي التي توافق معنى التوكل واالعتقاد الصحيح لدى املسلم.

وقد أوضح النبي ﷺ لنا أن الشخص الذي يعتمد عىل التداوي بالرقية

وعىل الدواء وحده هو شخص أصابه خلل يف تصوره فلم يعده النبي ﷺ يف

صفوف املسلمني ،فقال ﷺ« :مل يتوكل من اكتوى واسرتقى»( ،)1ومعنى

«اسرتقى» :أي طلب الرقية ،أي أنه طلب من شخص آخر أن يقرأ له قرآنًا
ليشفى (صاحب املرض) ،والرقية هلا نوعان :رقية ليست من اإلسالم ،وهي

كتابات أو كلامت يقرأها الكهان يف اجلاهلية أو الدجالون الذين خيدعون
( )1حسن :أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند الكوفيني ،حديث املغرية بن شعبة ،رقم (.)18242
وحسنه األرنؤوط يف تعليقه عيل املسند.
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الناس ليأخذوا أمواهلم ،وهم يف كل زمان ومكان ،ورقية رشعية بينها لنا
الرسول ﷺ باألدعية الصحيحة التي نقلت عنه ﷺ.

واكتوى :أي استخدم كي النار ملداواة نفسه ،فالذي يطلب الرقية بكل

أحواهلام وهو يظن أنه يعتمد عليها أو عىل الدواء املادي كالكي بالنار مثالً،

هو شخص مل يتوكل عىل اهلل ،وليس يعني هذا ترك التداوي ،وإنام يعني أن
قائماً واضحا ليست فيه شوائب وال خيتلط به أي
يكون التوكل يف نفوسنا
ً

يشء آخر إال االعتامد عىل اهلل وحده ،فهو الشايف ،وهذا معنى قوله عز وجل  :
ﱫ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﱪ [الشعراء ،]٨٠ :فالشايف هو اهلل وحده ،وإليه

ينسب الشفاء ال إىل أحد وال إىل يشء.
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الو�صية الثانية :يف االبتعاد عن الغ�ش
نص الوصية:

عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -أن النبي ﷺ مر عىل صربة طعام،

فأدخل أصابعه فيها ،فإذا فيها بلل فقال« :ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال:
أصابته السامء يا رسول اهلل ،قال« :فه ً
ال جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس!

من غشنا فليس منا»(.)1

مفردات الوصية:

سامء :أي مطر.

صربة :هي كومة من الطعام جمتمعة ،ومجعها صرب.

فليس منا :يعني أن من فعل الغش فليس متب ًعا لسنة النبي ﷺ ،وأن

هذا الفعل ليس عىل سنة النبي ﷺ ،وال من أخالق املسلمني أو أفعاهلم،

وهذا كام يقول الرجل لصاحبه :أنا منك ،أي أنني أوافقك وأتابعك.
الغش :هو عكس النصح.

ما يفهم من الوصية:

أخي املسلم ،يظهر النبي ﷺ يف هذه الوصية حماس ًبا عىل الغش ،وهذا

نوع من قضاء القضاة يسمى «قضاء احلسبة» ،والقايض الذي يعمل فيه هو

«املحتسب» ،وهبذا الفعل الذي فعله النبي ﷺ رشع لنا قضاء احلسبة فأصبح
ٍ
قاض حياسب الناس عىل الغش يف األسواق ،وهو
الزما أن يكون هناك
ً
( )1رواه ابن حبان يف صحيحه برقم ( )4905وهو صحيح السند.
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خيتلف عن بقية القضاة بأنه حيكم يف القضية يف السوق مبارشة دون احلاجة

إىل مكان خاص يقعد فيه ليأتيه الناس بدعواهم وشكواهم ،فهو حياسب

الناس من أصناف البائعني والتجار وأصحاب املحالت لرياقب عمليات

البيع والرشاء بكل ما فيها من معامالت وأدوات ووسائل ،وهو ما فعله ﷺ

يف السوق مع الرجل صاحب الطعام.

والغش له وجوه خمتلفة منها:
 -1الغش يف البضائع:

البضائع أو السلع منها ما هو ظاهر مكشوف نستطيع أن نتناول مادته

عموما ،ومنها ما هو غري ظاهر وال
أو نفحصها كلها ،كاأللبان واألجبان
ً

مكشوف مثل كثري من اآلالت واملحركات واألدوات ،فهذه ال نقدر عىل
فحصها أو الكشف عن أجهزهتا ،وكذلك نحن نكتفي بأن نراها تعمل

بأجهزهتا كلها بأن نتأكد منها بالتشغيل واهليكل الظاهري املكشوف كجهاز

التسجيل والكامريا واهلاتف والسيارة واألجهزة املنزلية كلها.

ويدخل الغش إىل املواد املكشوفة من السلع والبضائع عندما حياول
البائع مث ً
ال أن يظهرها لنا بأحسن صورة ،ويصفها بأهنا ال مثيل هلا يف السوق،
وأيضا حني خيفي عنا مادة مغشوشة خلطها باملادة التي
وأهنا ال يصنعها غريهً ،
يفرتض أهنا كام نريدها حني الرشاء ،فمث ً
ال حني يدعي البائع بأن اللبن الذي
عنده ليس له مثيل يف السوق وهو يعلم عي ًبا فيه ،فهذا غش ،وعندما خيربنا
أيضا من الغش.
بأنه لبن غنم ثم نكشف بأنه خليط غنم وماعز أو بقر ،فهذا ً
وأيضا حني خيربنا بائع اجلهاز أن جهازه بضاعة يابانية ،ثم نكشف أهنا
ً

ليست يابانية ،فهذا باب من أبواب الغش.
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وحني خيربنا البائع مث ً
ال بأن هذا اجلهاز الذي يبيعه لنا غري مستعمل
أيضا
مثل اجلهاز اخللوي (اهلاتف املحمول) ،ثم نكشف أنه مستعمل فهذا ً
وأيضا من الغش أن يلجأ البائع إىل جتميع قطع آلة ما من السوق
غش،
ً
الداخلية التي هي سوق بلده ،ثم يدعي أن اآللة التي يبيعها إياها (كالغسالة
األوتوماتيكية) هي صناعة إيطالية.

وعىل كل حال ،فالغش له أبواب كثرية البد أن يبتعد عنها البائع وإال
فإنه يكون قد فعل ما هنى عنه النبي ﷺ  يف هذه الوصية ،وكان يف أخالقه عىل
خالف املسلمني اآلخرين الذين يسريون عىل هدي النبي ﷺ ويتبعون سنته.

 -2الغش يف االمتحانات:

ومن أبواب الغش  -أخي املسلم  -أن ينظر الطالب يف ورقة زميله يف يف

أثناء االمتحان ليحصد ثامر جهد ذلك الزميل ،فهو فعل حمرم داخل يف النهي
املذكور يف وصية النبي ﷺ ،فال يرىض أي إنسان أن يتعب ويكدح وجيتهد

يف عمله ،ثم يأيت آخرون مل يعملوا مثل عمله ومل يتعبوا مثل تعبه فيلجأون
إىل ادعاء هذا العمل هلم ،وينسبوه إىل أنفسهم وهم كساىل يرسقون جهود
سوءا وأكثرها قسو ًة وظلماً .
غريهم ،إن هذا من أشد األفعال ً

تصور  -أخي املسلم  -أن ذلك الطالب الذي يدرس اهلندسة ،وغش

يف االمتحان بأن نقل عن الكتاب املقرر أو عن زمالئه يف مادة دقيقة وحساسة،

مهندسا استلم مركزًا مهماً 
وعندما خترج الطالب من كلية اهلندسة أصبح
ً
يرشف من خالله عىل تصميم بعض األبنية ليسكنها الناس ،وإذا به يصمم

بناء يرتفع ويسكنه الناس ثم ال يلبث أن هيبط ذلك البناء فوق رؤوسهم
ً
وحتصل كارثة كربى ،وعندما راجع املهندس نفسه وجد أنه أمهل دراسة
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بعض األمور التي اعتمد عىل النقل فيها يف ذلك االمتحان الذي نجح فيه
دون أن جيتهد لنفسه وال أن يكدح لفهم املادة ،وهكذا كانت العاقبة وخيمة
بالرضر الشديد لآلخرين املساكني الذين هبط عليهم ذلك البناء ،وأصبح
املهندس يبيت يف غضب اهلل.

إن هذا املثال ليس من اخليال وإنام هو حقيقة واقعة ملسناها عند أمثال
هؤالء الغشاشني ،كام أننا ملسناها واختربناها جيدً ا عند كثريين من أصحاب
االختصاصات األخرى كاملعلمني أو األساتذة اللذين قدموا لطالهبم
معلومات كثرية خاطئة ،وليس ذلك إال ألهنم كانوا يعتمدون عىل الغش يف
يف أثناء دراستهم.

  -3أنواع أخرى من الغش:

وثمة أنواع من الغش نفسية ،وهي خطرية وشائعة يف املجتمع ،فعىل

سبيل املثال نرى بعض الناس يظهر نفسه أمام اآلخرين كأنه عامل قرأ وفهم
كثريا بام مل يعلم.
كثريا ،ويتكلم ً
كثريا من أبواب العلم ،فيمدح نفسه ً
ً

وأسوأ من هذا كله ،أن يدعي أنه يفهم يف أمور الرشع ويتهجم عىل

إعطاء الناس الفتوى دون علم ،وهو هبذا يلقي بنفسه يف نار جهنم يوم القيامة.
وبعض الناس يظهر أنه غني وهو فقري ،وبعضهم يدعي أنه زاهد

متعبد ،فيظهر للناس أنه يكثر الصالة والعبادة ،ويكون هذا الشخص خماد ًعا
للناس ليكون حمبو ًبا عندهم ،وكل هذا من أبواب الغش التي تشملها الوصية
املذكورة.

وقد قال النبي ﷺ« :املتشبع بام مل يعط كالبس ثويب زُور» أي :أن الذي

قميصا يصل بكمي ذلك القميص
يظهر للناس ما ليس فيه هو كأنه قد لبس
ً
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كمني آخرين لرياه الناس وكأنه البس لقميصني ،وهذا يعني أنه بمنزلة
الكاذب القائل ملا مل يكن ح ًقا ،فهو يظهر ما ليس ح ًقا.
ومن معاين هذا احلديث كام فرسه العلامء ،أن الرجل قد يكون يف احلي

يلبس القمصان اجلديدة وتظهر عليه هيئة الوقار والنعمة علماً بأنه لو طلب
بأسا يف أن يشهد كاذ ًبا أمام
إليه بعضهم أن يشهد شهادة غري صحيحة مل ير ً

القايض الذي يراه من أهل النعمة ،فال يرد القايض شهادته ألجل ثيابه ،فهذا
مظهر من مظاهر الغش الفاضح.

واملهم هنا ،أن املقصود بثويب الزور أن الشخص الذي يفعل هذا يظهر

نفسه بمظهر حسن ،وباطنه أو ما يف نفسه ليس حسنًا فالداخل غري اخلارج.
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الو�صية الثالثة :و�صية عامة باتقاء املحارم
نص الوصية:

عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من يأخذ

عني هؤالء الكلامت فيعمل هبن أو يعلم من يعمل هبن؟» فقال أبو هريرة:

مخسا وقال« :اتق املحارم تكن أعبد
فقلت :أنا يا رسول اهلل ،فأخذ بيدي فعد ً

الناس ،وارض بام قسم اهلل لك تكن أغنى الناس ،وأحسن إىل جارك تكن

مؤمنًا ،وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلماً  ،وال تكثر الضحك فإن
كثرة الضحك متيت القلب»(.)1

مفردات الوصية:

املحارم :هي حدود اهلل التي منع اهلل ورسوله ﷺ أن يتجاوزها أحد،

ومفردها حمرم.

مخسا :ذكر مخسة أمور.
فعد ً

ما يفهم من الوصية:

أخي املسلم ،هذه وصية فخمة وعظيمة ،تشتمل عىل معان مهمة عامة

تؤثر يف سلوك اإلنسان الظاهر والباطن ،وسنقف عىل ما فيها كام ييل:

 -1اتقاء املحارم:

أخي املسلم ،إن املحارم التي حرمها اهلل معلوم أكثرها لدى الناس،

فهناك الرسقة ،ورشب اخلمر ،والزنى ،والربا ،والقامر ،وامليتة ،والكلب
( )1رواه الرتمذي برقم ( )2305يف سننه ،وهو حسن.

275

276

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

واخلنزير (عدم الرشب من إنائهام الذي رشبا فيه ،وعدم طهارة جسمهام وال

جلدمها) ،والنجاسات اخلارجة من اإلنسان واحليوان ،وعدم مس القرآن إال
عىل طهارة كربى وصغرى ،وأمور كثرية تفصيلية غريها يف األفعال واألشياء.

تاما ،وثمة قاعدة عامة
وعىل اإلنسان أن  يبتعد من هذه املحارم ابتعا ًدا ً
أساسية البد من أن نرشحها هنا لاللتزام بالرشع ،فالرشع احلنيف أوضح لنا
أن ثمة أفعاالً ختتلف عن األشياء يف أحكامها ،فاألفعال غري األشياء إذ البد
لإلنسان املسلم أن يسأل دائماً عن احلكم الرشعي يف هذا الفعل أو ذاك قبل
أن يقوم به ،وإذا مل يسأل عن حكمه قبل أن يفعل ذلك الفعل فهو آثم رش ًعا،
وقد ارتكب املعصية املنهي عنها.

وأما األشياء فإن هذا ال ينطبق عليها ،فاهلل سبحانه وتعاىل قد أوضح
لنا يف كتابه أن األشياء كلها مسخرة لإلنسان ومهيأة له ،أي أهنا مباحة يف
األصل ،ولكن ثمة مستثنيات استثناها اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه ،كامليتة
والدم وحلم اخلنزير وذبيحة األصنام؛ ولذلك ال يسأل اإلنسان املسلم عن
حراما ،وإنام الدليل يطلبه
الدليل الرشعي يف سبب كون هذا اليشء أو ذاك
ً
املسلم عىل أن هذا اليشء أو ذاك حرام؛ يعني أن الدليل يف األشياء يكون عىل
احلرام منها ال عىل احلالل ألن األشياء حمللة أصالً ،فاحلالل ليس عليه دليل،
فال نقول مثالً :ما الدليل عىل أن تناول اجلبن حالل أو اللبن أو الطعام أو ما
شاكل ذلك؟ وإنام نقول :ما الدليل عىل أن حلم اخلنزير حرام؟ وأما األفعال
سواء
دوما :ما الدليل عىل هذا الفعل الفالين؟ ونبحث عن الدليل
فتقول ً
ً
حراما.
أكان الفعل حالالً أم
ً

 -2نص يف التحذير من ارتكاب املحرمات:

وقد ورد نص عن النبي ﷺ رواه عنه ثوبان  -ريض اهلل عنه  ،-قال
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أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال هتامة
ﷺ« :ألعلمن
ً

منثورا» .قال ثوبان :يا رسول اهلل ،صفهم
هباء
ً
ً
بيضا ،فيجعلها اهلل عز وجل ً
لنا ،جلهم لنا أال نكون منهم ونحن ال نعلم .قال« :أما إهنم إخوانكم ومن
جلدتكم ،ويأخذون من الليل كام تأخذون ،ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم
اهلل انتهكوها»(.)1

ويف هذا احلديث تعليم لنا أن يكون باطننا مثل ظاهرنا ،فإذا عرف
الناس عن إنسان أنه ذو أدب مجيل وخلق حسن وهيئة حسنة وأنه جيلس يف
أحسن املجالس كام كان النبي ﷺ يفعل؛ إذ كان ﷺ ال جيالس أهل السوء
والرش ،فهذا كله أمر حسن ومجيل ،ولكن من األحسن أن يكون هذا اإلنسان
يف جمالسه التي ال يراه فيها إال اهلل  -عز وجل  -عىل مثل هذا اخللق احلسن
واألدب اجلميل واآلداب العالية ،وإذا زاد هذا األدب الرفيع واخللق اجلميل
لديه يف يف أثناء خلواته فهو أمر أحسن وأمجل ،فزيادة باطنه يف األدب وااللتزام
الرشعيني عىل ظاهره فيهام هو أحسن عند اهلل وأمجل ،وأما أن يكون اإلنسان
ظاهره حسن وباطنه لئيم خبيث يفعل املنكرات ويرتكب املحارم التي هنى
اهلل عنها يف الرس ال يف العالنية فهذا هو الذي يدخل يف التهديد املذكور يف
احلديث ،فهذا اإلنسان خيشى الناس وخياف أن يعيبوا عليه أفعاله وينتقدوه
وال خياف اهلل رب العاملني الذي يراقبه يف الرس والعلن.

 -قصة عن بعض األوالد الصاحلني:

كنت مرة مع والدي قبل أن أبلغ سن الدخول إىل املدرسة ،فسمعت

( )1وهو صحيح .جلهم لنا :أي أوضحهم وبينهم لنا .أال نكون منهم :أي خشية أن نكون
منهم أو لئال نكون منهم .وهتامة :مكان واسع يف بالد اجلزيرة العربية (السعودية اليوم).
هباء :هو ذرات الغبار الصغار التي نراها تتقلب يف اهلواء عىل ضوء الشمس.
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قصة من املدير الذي دخلنا عليه ما زالت إىل اليوم حارضة يف ذهني ال أنساها،
وباتت هذه القصة مؤثرة يف حيايت كلها إىل اليوم ،وتتحدث القصة عن أحد

األساتذة يف بعض املدارس أراد اختبار تالميذه فأعطى كل تلميذ شيئًا طلب
منه أن يفعله يف مكان ال يراه فيه أحد ،وبعد فرتة قصرية رجع الطالب وقد
فعلوا ما طلب منهم إال طال ًبا واحدً ا مل يفعل ذلك ،فسأله األستاذ :لمِ َ لمَ تفعل
ما طلبت منك؟ أمل جتد مكانًا تفعل فيه ما طلبته منك بحيث ال يراك أحد؟
فقال له التلميذ الصالح :ال يا سيدي ،فإن اهلل سبحانه يرانا يف كل مكان،
فكيف أفعل شيئًا دون أن يراين فيه اهلل؟

أخي الشاب املسلم أينام كنت ،تستطيع أن تكون كهذا التلميذ الربيء

دوما بمراقبة اهلل لك يف سلوكك وأعاملك ،إن اهلل بال شك هو
الصالح تشعر ً
شاهدك عىل كل أفعالك ،وهو الذي ستقف أمامه يوم احلساب وسيسألك

عن أفعالك التي قمت هبا يف الدنيا ،وستستلم كتابك ،فاحرص عىل أن تكون

من الذين يتسلمون كتاهبم بأيامهنم ال بشامئلهم ،وهلذا فاعمل العمل الصالح
الذي يريض ربك .هل ختاف من أبيك وأمك أكثر مما ختاف ربك؟ وهل
ختاف الناس أكثر من اهلل؟ أختاف أستاذك أكثر مما ختاف اهلل؟ انظر حولك عىل
نعم اهلل التي أنعم هبا عليك ،إنه هو من حيفظك ،وهو من هييئ لك سهولة

أعاملك ،وهو من يطعمك ويسقيك وجيعلك تتحرك وتتنفس ،وقد وهبك

احلياة واألعضاء التي تقوم بأعاملك هبا ،فهل تفعل هبا ما يغضب اهلل؟ إن نعم
اهلل عليك وعىل الناس أمجعني ال حتىص وال تعد.

 -3الذنوب كلها كبائر:

نحن نعلم أن الذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر ،فالكبائر:
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مجع كبرية ،والصغائر :مجع صغرية ،ولكن احلقيقة أن الذنوب عند اهلل كلها

كبائر ،وليس ثمة ذنب صغري ،فالنبي ﷺ إنام سمى بعض الذنوب كبائر كام 
سامها اهلل سبحانه وتعاىل ألن هذه الذنوب يريد منا اهلل ورسوله أن نراها

شديدة وعظيمة ،وليس هناك ذنو ًبا كبائر وأخرى صغائر ،وإنام نحن الذين

كبريا ،فهذه رؤيتنا نحن البرش بام نرى بعقولنا
نرى هذا الذنب
صغريا وذاك ً
ً

الضعيفة ،فالنار ُجعلت للذنوب كلها ،صغري ًة كانت تلك الذنوب أم كبرية.

مزاحا أم كان لغري
سواء أكان الكذب
فالكذب مثالً ،ذنب عظيم
ً
ً
املزاح ،فالذي يكذب ليمزح أو ليامزح رفيقه أو اآلخرين فهو كاذب ارتكب
معصية ،فاهلل سبحانه قال  :ﱫ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱪ [ ق.]١٨ :

مزاحا كانت أو غري مزاحٍ  ،فهي
فالتسجيل لكل يشء من األقوال
ً

تسجيل يف حالة اجلد كام يف حالة اهلزل ،ومل يأمر اهلل سبحانه وتعاىل امللكني

املوكلني أن تكون األقوال املسجلة جدية فقط ،فالرقيب العتيد  -أي احلارض
الذي يسجل علينا أقوالنا  -يسجل كل ما تنطق به ألسنتنا ،وكذلك هي كل

هلوا أم جدً ا.
أفعالنا تسجل علينا
سواء أكانت ً
ً

ما دمنا نرى بعض الذنوب صغري ًة ال قيمة هلا يف أعيننا ،فإن النبي ﷺ

صغارا يف أعيننا  -جتتمع حتى
يبني لنا أن هذه الذنوب التي نحتقرها  -نراها
ً
هيلك اإلنسان بعذاب اهلل يف اآلخرة ،فقال ﷺ« :إياكم وحمقرات الذنوب،
ٍ
بعود وجاء ذا
فإنام مثل حمقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا

بعود ،ثم محلوا ما أنضجوا به خبزهم ،وإن حمقرات الذنوب متى يؤخذ هبا
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صاحبها هتلكه»(.)1

صغارا ،ولكن النبي ﷺ أوضح لنا هبذا املثل
إننا نرى  بعض الذنوب
ً

أن ما نظنه كذلك هو يشبه العيدان الصغار التي جيمعها الناس لتكون كومة
صغارا
حطب يشعلون هبا النار حتت قدر طعام ،ومهام تكن تلك العيدان
ً
نارا عظيمة باجتامع بعضها فوق بعض ،وهكذا هي
فإهنا رسعان ما تشتعل ً

صغارا ،رسعان ما حترق صاحبها وهتلكه باجتامعها،
حال الذنوب التي نظنها
ً

صغريا ،فالنار العظيمة ناجتة عن
فعلينا أال هنمل ذن ًبا فعلناه مهام رأيناه بأعيننا
ً
رشارة صغرية.

أخي املسلم ،قد تستهني بكلمة سيئة خترج منك يف حق أخيك املسلم،

وقد تتهاون يف رد كتاب استعرته إىل صاحبه ،وربام  تستصغر لقمة حرام

تأكلها مرة ،أو تعذيبك هلرة ورضهبا ،أو إساءتك بيدك إىل من هو أقل منك
قوة ،ولكن الذنوب تتجمع ،واهلل سبحانه وتعاىل باملرصاد ،ولن يدع كبرية
وال صغرية إال أحصاها عليك يوم القيامة ،فإذا ما ناقشك يف احلساب فهنا

يأيت عذاب اهلل ،نعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،ونستغفر اهلل.

 -االستغفار من الذنوب والتخلص منها:

إن اهلل سبحانه رحيم بعباده ،وقد أكرمنا بإرشادنا إىل الطريق القويم

كي نتخلص من املحاسبة عىل الذنوب يوم القيامة ،فالذنوب نوعان :نوع
منها متعلق بحقوق العباد ،ونوع منها متعلق بحق اهلل ،فأما النوع األول فهو

ال يتخلص منه اإلنسان إال بأن يساحمه الذي أساء يف حقه ،فإذا مل يساحمه
( )1وهو صحيح.
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الشخص فإن املصيبة كبرية ،وربام يقتص منه يوم القيامة فيأخذ حقه يوم ال
ينفع مال وال جاه وال منصب وال مرتبة دنيوية وال شهادات.

فإذا أسأت إىل شخص بكلمة جارحة فعليك أن تطلب مساحمته بأي

شكل ،وكذلك لو آذيته بأي شكل من أشكال األذى املادي واملعنوي فعليك
أن تطلب مساحمته لكي يغفر اهلل لك ذنبك وال يعاقبك يوم القيامة.

وبعض الذنوب هلا كفارات رشعية جعلها اهلل لنا مع اإلساءة الكبرية،

وأيضا إذا حصل أذى بدين مؤثر مثل
أيضاً ،
وهذه البد أن يقوم هبا اإلنسان ً

كرس األنف وتعطيله عن الشم ،وتعطيل األذن أو إيذائها أو سائر األعضاء
األخرى ،فهذه هلا كفارة مالية البد من أدائها إىل الشخص الذي أوذي ذلك

العضو منه ،والبد من رد املال املأخوذ من صاحبه بغري رضاه.

وأما النوع الثاين من احلقوق فهو حق اهلل ،وهو حق يغفره اهلل سبحانه

باالستغفار املتكرر ،وقد علمنا النبي ﷺ أدعية كثرية ندعو هبا يف الليل
والنهار لتكفري الذنوب ،فاألذكار مثل التسبيح والتحميد وذكر اهلل يف قولنا:

ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حيي ويميت وهو عىل
كل يشء قدير ،ومثل قولنا :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل

أكرب ،أو قولنا :سبحان اهلل وبحمده ،سبحان اهلل العظيم ،أو قولنا :سبحان
اهلل عدد خلقه ،سبحان اهلل رضاء نفسه ،سبحان اهلل زنة عرشه ،سبحان اهلل

مداد كلامته ،ومثلها يف قولنا :احلمد هلل عدد خلقه ،أو قولنا :اهلل أكرب عدد
خلقه ...إلخ .فهذه كلها عندما نقوهلا فلكل واحدة منها حسنة ،واحلسنة
بعرشة أمثاهلا؛ أي :كل واحدة فيها عرش حسنات متحو عرش سيئات.

وهناك حديث فيه دعاء ينبغي أن نتعلمه ألنه سيد االستغفار كام 
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سامه النبي ﷺ حني قال« :سيد االستغفار :اللهم أنت ريب ،ال إله إال أنت،

خلقتني وأنا عبدك ،وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من رش

وأبوء بذنبي فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب
أبوء لك بنعمتك عيل،
ُ
ما صنعتُ ،
إال أنت»(.)1

سواء أكان
أيضا يمحو اهلل هبن الذنوب واخلطايا ،والصوم
والصلوات ً
ً
ً
فرضا أم نافلة ،وكذلك الزكاة التي منها صدقة غري واجبة يضعها اإلنسان
أيضا كفارة للذنوب واخلطايا ،وكل
املسلم يف موضعها الصحيح ،فهي ً
ٍ
معروف يفعله املسلم مع أخيه فهو صدقة ،وحتى التبسم يف وجه أخيه املسلم
جعله النبي ﷺ من الصدقة.

 -4الرضا بام قسم اهلل  -تعاىل : -

والرضا بام قسم اهلل للعبد جيعل العبد الصالح أغنى الناس كام قال
النبي ﷺ؛ فإن هذا يعني أن شعور املسلم الصحيح يرتفع رويدً ا رويدً ا حتى
حيصل لديه االطمئنان اخلالص إىل أن اهلل سبحانه وتعاىل هو خالق اخللق،
وبيده الرزق وليس يستطيع أحد أن يتحكم بالرزق ،فاملال مال اهلل ونحن

معلوما عنده
ننفقه بام أمرنا به اهلل ،كام أن اهلل سبحانه وتعاىل قد جعل لنا نصي ًبا
ً
من أرزاقنا يف هذه احلياة الدنيا ،وسنأخذ هذا النصيب املعلوم من الرزق مهام 
حاول بعض الناس أن يمنعونا منه.
قال اهلل تعاىل :ﱫ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﱪ [الذاريات]  ،فهذا يعني أنه هو الرزاق سبحانه،
والرزق يطلق عىل كل ما يأيت إىل اإلنسان بأي وجه وبأية وسيلة.
( )1وهو صحيح  .وأبوء :أعرتف وأقر.
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أيضا فقال:
وأخربنا اهلل سبحانه بأن الرزق يكون بحسب الطاعة ً

ﱫﯼﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁﰂ ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﱪ [نوح]  ،ففي هذه اآلية خياطب

نوح  -عليه السالم  -قومه فريبط الرزق بطاعة اهلل سبحانه( .)1وقد قال النبي ﷺ:
«من رسه أن ينسأ يف أجله ويوسع عليه يف رزقه فليصل رمحه»( ،)2فربط

أيضا.
أيضا بطاعة اهلل يف صلة األرحام ً
الرزق ً

وروى حذيفة بن اليامن  -ريض اهلل عنه  -فقال :قام النبي ﷺ فدعا

إيل» ،فأقبلوا إليه فجلسوا فقال«:هذا رسول رب
الناس فقال« :هلموا َّ
العاملني جربيل نفث يف روعي أنه ال متوت نفس حتى تستكمل رزقها ،فاتقوا
اهلل وأمجلوا يف الطلب ،وال حيملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية اهلل،

فإن اهلل ال ينال ما عنده إال بطاعته»( ،)3فهذا دال عىل أن الرزق مقسوم للعبد.

مقسموما ثم يضيق اهلل عىل العايص؟ وملاذا يعطي
ولكن كيف يكون الرزق
ً

الكافر؟.

 -أحوال تقسيم األرزاق:

احلقيقة أن اهلل سبحانه يعطي الكافر يف الدنيا بحسب عمله اجليد ،عىل

أن الدنيا ال تساوي عند اهلل شيئًا ،ولذلك قال :ﱫ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

مدرارا ويمددكم ..إلخ.
( )1يعني :إن استغفرتم ربكم يرسل السامء عليكم
ً
( )2وهو صحيح .وينسأ :يؤخر ،أي يطيل اهلل عمره.

( )3وهو حسن .روعي :نفيس وخلدي .أمجلوا :أحسنوا .الطلب :طلب الرزق .استبطاء
الرزق :حصوله .ال ينال ما عنده :ال يدرك وال يوصل إىل ما عنده.
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ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﱪ [الزخرف].

فاآلية تتحدث عن أنه لوال أن يكون الناس مجاعة واحدة يف الكفر

باهلل ،جلعل اهلل سبحانه الكفار أصحاب بيوت هلا سقوف من الفضة وأدراج

يصعدون عليها ،وجلعل لبيوهتم أبوا ًبا فخمة حمكمة اإلغالق ،وجلعلهم
يتكئون يف األرسة (مجع رسير) ،وجلعل هلم فوق ذلك الذهب اخلالص بني
أيدهيم ،إال أن ذلك كله هو متاع احلياة الدنيا الزائل غري الباقي ،وإنام ادخر اهلل

اآلخرة للمؤمنني بحيث جيازهيم ويكافئهم باجلنة التي أعدها هلم بام فيها من
خربات وثامر وأشجار وجنان وما ال خطر عىل عقل برش وال دار يف خاطرهم
أبدً ا.

أيضا« :لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعوضة
وقد قال النبي ﷺ ً

كافرا منها رشبة ماء()2(»)1؛ فالدنيا زائلة وال تفيد يف اآلخرة إال عمل
ما سقى ً
اإلنسان الذي أطاع فيه ربه سبحانه ،واهلل يعطي الكافر الذي ال يظلم الناس

والذي حيسن إىل أهله وينفق عليهم ،أو خيدم الناس بتواضع ،ويمنع الدنيا
عن الكافر اللئيم الذي ال يفعل األمور املستحبة عند الناس؛ ولذلك نرى

الفقراء كام نرى األغنياء من الكفار ،فهذه حالة من أحوال الرزق الشائعة يف

الكفار.

وعن قسمة الرزق يمكن أن نتصور املال الذي قسمه اهلل لعباده يف

الدنيا كأنه كومة يعطيهم اهلل منها طوال حياهتم حتى تنفذ بانتهاء آجاهلم،
( )1تزن :تساوي أو تعدل.
( )2رواه الرتمذي.
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فالعبد الذي يطيع ربه يفتح اهلل عليه أبوا ًبا من الرزق الذي يناله من هذه

الكومة التي افرتضناها لتسهيل املوضوع؛ فإذا ما عىص العبد ربه فقد يعطيه
اهلل الرزق رويدً ا رويدً ا ،فتصبح حالة العبد سيئة ال يكاد يقدر عىل نفقة عياله،
وكأنام الرزق يأتيه بالقطارة ،وبعض الناس يأخذون القليل يف سنوات كثرية

من حياهتم ،ثم عندما يقرتب أجلهم يبسط اهلل هلم يف الرزق الكثري الوفري،
ولكنهم ال يتمتعون بكل الرزق الذي يتقاسمه الوارثون ،وبعض الناس
يأخذون معظم رزقهم يف مطالع حياهتم ،ثم ما يلبث الرزق أن يصبح قليالً،

فينالون منه اليسري جدً ا حتى يقرتب أجلهم.

 -5اإلحسان إىل اجلار:

مرارا يف
أخي املسلم ،إن اإلحسان إىل اجلريان مما أوىص به النبي ﷺ ً

الروايات املنقولة عنه ،وهنا جعل النبي ﷺ اإلحسان عىل اجلار من كامل

اإليامن؛ إذ معنى قوله« :تكن مؤمنًا» أي يكن عندك اإليامن بتاممه وكامله ،أو
يكتمل لديك اإليامن ،وهذا مثل قوله ﷺ يف احلديث اآلخر« :من كان يؤمن

باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه».

أيضا« :ما زال جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت
وقد قال النبي ﷺ ً

أنه سيورثه» ،أي أن النبي ﷺ ظن أنه سينزل ترشيع جيعل للجار احلق يف أن

يرث مال جاره لكثرة ما كرر جربيل عىل النبي ﷺ طلب رعاية حق اجلار؛

أيضا.
فحق اجلار من احلقوق التي ال يصح أن نتهاون فيها كبقية حقوق العباد ً

أيضا« :ال رضر وال رضار ،وللجار أن جيعل خشبه يف حائط
وقال النبي ﷺ ً
جاره »...فهذا معناه النهي عن إحداث الرضر بني اجلريان ،فال يرض بعضهم
بعضا بأي شكل من أشكال الرضر التي حتدث بغري حق رشعي ،فالرضر
ً
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رضرا بام ينتفع هو به ،وأما الرضار فهو يعني أن
معناه أن يوقع اجلار بجاره
ً
رضرا بام ال منفعة له به .فعليك  -أخي املسلم -أن تكون
يوقع اجلار بجاره
ً

حريصا عىل عدم إيذاء اجلريان ،وأن حتسن إليهم بام أمر اهلل سبحانه وتعاىل.
ً

 -بعض األحاديث يف حق اجلوار:

ومن األحاديث يف حقوق اجلريان قول النبي ﷺ« :ليس املؤمن الذي

وأيضا قال النبي ﷺ« :أول خصمني يوم القيامة
يشبع وجاره جائع»(،)1
ً

ج��اران»( ،)2أي أن أول من يقيض اهلل بينهام :اجلاران يكون أحدمها آذى

صاحبه.

وأيضا روى أبو ذر الغفاري  -ريض اهلل عنه  -فقال :أوصاين خلييل ﷺ:
ً
«إذا طبخت مر ًقا فأكثر ماءه ،ثم انظر إىل أهل بيت جريانك فأصبهم منها

بمعروف» ،ويف رواية« :يا أبا ذر ،إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ،وتعاهد
جريانك» ،فهذا يعني أن يطعم الرجل جاره من طبيخه ما استطاع أن يطعمه،

أيضا كام جاء يف
فهذا خري ،وطلب إطعام الطعام عام لكل الناس اجلائعني ً

حديث النبي ﷺ« :أطعموا اجلائع.»...

وأيضا قال النبي ﷺ« :إن اهلل حيب الرجل يكون له اجلار يؤذيه جواره،
ً

فيصرب عىل أذاه حتى يفرق بينهام موت أو ظعن()4(»)3؛ وهذا أعىل الدرجات

إذ يصرب الرجل عىل أذى جاره وال يقابله باألذى؛ ولذلك قال احلسن البرصي
( )1رواه الطرباين ،وأبو يعىل ،ورجاله ثقات.
( )2رواه اإلمام أمحد.

( )3الطعن :الرحيل والفراق.

( )4أخرجه اإلمام أمحد
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 رمحه اهلل  : -ليس حسن اجلوار كف األذى ،ولكن حسن اجلوار احتاملاألذى.

وعن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رجل :يا رسول اهلل ،إن

فالنة تكثر من صالهتا وصيامها غري أهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا؟ قال« :هي

يف النار».

وقال النبي ﷺ« :يا نساء املسلامت ،ال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن

شاة(.)2(»)1

 -6حمبة اخلري للناس:

وأما قوله ﷺ« :وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلماً » فهو يعني

كام قال ﷺ يف احلديث اآلخر« :ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه  -أو جلاره

 -ما حيب لنفسه».

ومعنى قوله« :ال يؤمن أحدكم» أن ثمة فر ًقا بني اإلسالم واإليامن،

فقد قال النبي ﷺ يف حق عمرو بن العاص  -ريض اهلل عنه « :-أسلم الناس

وآمن عمرو» ،فالنبي ﷺ هنا فرق بني اإلسالم واإليامن كام  فرق القرآن
الكريم بينهام يف قوله تعاىل   :ﱫ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﱪ [ احلجرات.]١٤ :

فكل من شهد أن ال إله إال اهلل فهو مؤمن ومسلم ،مسلم يف الظاهر ألنه

( )1الفرسن :عظم قليل اللحم ،وهو خف البعري واستعاره هنا للشاة؛ إذ إن اسمه يف الشاة:
الظلف.
( )2رواه البخاري.
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أيضا ألنه مل يظهر عليه ما خيالف
شهد أن ال إله إال اهلل ،وهو مؤمن يف الظاهر ً
قواعد اإليامن الصحيحة.

ويف نص الوصية يوضح لنا النبي ﷺ أن ثمة أعامالً قلبية تدل عىل أن
الرجل يعرف من نفسه أنه مؤمن لو شعر هبا ،ومن هذه األعامل  القلبية أن
أيضا ،فإذا
حيب املرء لآلخرين كام حيب لنفسه ،وهذا يعني أنه كامل اإليامن ً
مل يشعر اإلنسان املسلم هبذا الشعور فهو ناقص اإليامن؛ وذلك ألن اإليامن
يكتمل بالعمل ،وليس هذا يعني أنه غري مسلم ،فنقصان اإليامن هو نقصان
العمل؛ إذ إن اإليامن نفسه حمله القلب ،فلو أنه نقص هو نفسه لكان اإلنسان
كافرا والعياذ باهلل ،ولكن هذا ليس هو املراد من حديث النبي ﷺ ،وإنام املراد
ً
أن اإلنسان تكتمل أعامله فيكتمل إيامنه ،وذلك إنام يكون بزيادة هذه األعامل.
وها نحن أوالً نذكر لك بعض األعامل التي ترشح كيف حيب اإلنسان
املسلم ألخيه ما حيب لنفسه:

أ -يف الدعاء:

أخي املسلم ،ال تنس حني تدعو لنفسك أن تدعو باخلري و لعامة
املسلمني معك ،فمث ً
ال يمكن الدعاء هبذا اللفظ :اللهم ارمحني وارحم أمة
حممد رمحة عامة ،أو بلفظ :اللهم ارحم املسلمني واملسلامت األحياء منهم
واألموات ،أو بلفظ :اللهم وفق أمة حممد إىل كل ما فيه خري أو إىل اخلري،
وحني ينزل البالء يف املسلمني وتشتد عليهم أحوال املعيشة نقول :اللهم فرج
عن املسلمني ما هم فيه من البالء ،مث ً
ال أو مثل هذه األلفاظ.
وهذا يعني أننا مل ننس املسلمني اآلخرين حني دعونا بدعاء ألنفسنا،
بل ذكرناهم يف دعائنا وأردنا هلم كل اخلري كام أردنا اخلري ألنفسنا.
وليس هناك فارق بني أن نبدأ بأن ندعو ألنفسنا أو بأن نبدأ بالدعاء
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للمسلمني ،فاملهم أال ننسى اآلخرين من دعائنا.

ب -يف األعامل املالية:

حني نريد فعل اخلريات فإننا نلجأ إىل فعل اخلريات للمسلمني ،فبعض

الناس املخلصني يفكرون يف إنشاء املساجد للمسلمني ،وبعضهم يفكر يف

مد أنابيب املياه ليرشب العطاش يف الطريق ،وبعضهم يبحث عن الفقراء
وأصحاب احلاجة واملساكني الذين ال جيدون ما يأكلون يف بيوهتم ،فيقدم

إليهم ما حيتاجون من مال أو طعام أو لباس ،وهكذا ال تنتهي أفعال اخلري بني
بعضا كام قال النبي ﷺ« :إن
املسلمني ،فهم كالبنيان املرصوص يشد بعضه ً

بعضا» ،وشبك النبي ﷺ أصابعه (حني
املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ً
قال هذا القول).

فال تستهن  -أخي املسلم  -بأي عمل من أعامل اخلري للمسلمني حتى

لو كان إعطاء مترة.

جـ  -يف األعامل البدنية:

أخي املسلم ،إن اهلل سبحانه وتعاىل خلق لك هذا اجلسم عىل أحسن

صورة ،وجعل فيه هذه القدرة العجيبة عىل تناول األشياء ومعاجلتها والتعامل

هبا ومع اآلخرين.

هذه األعضاء واجلوارح هي التي نسأل عنها وعن أعامهلا يوم القيامة،

كام  أهنا تشهد علينا بام  كنا نعمل يف احلياة الدنيا من مساوئ أو من أمور
اخلري،فقد قال اهلل تعاىل :ﱫ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
أيضا :ﱫ ﯲ ﯳ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱪ [ يس ،]٦٥ :وقال تعاىل ً
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ﯴﯵﯶ ﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﱪ [فصلت] ،ومعنى ﱫ ﯹ ﱪ أي :جتمعهم
الزبانية وهم مالئكة النار فتجعل أوهلم عىل آخرهم مجي ًعا يف النار ،والعياذ
باهلل ،ففي هاتني اآليتني داللة ليس فيها أدنى شك عىل أن أعضاءنا سوف

تشهد علينا إذا ما عملنا عم ً
ال سيئًا ،نعوذ باهلل من سيئات أعاملنا.

وهلذا فإن علينا أن نستخدم أبداننا ،ومن أعامل اخلري الصاحلة واجليدة

التي تتفوق عىل كثري من أعامل اخلري األخرى ،مساعدة املسلمني العاجزين
مثل :الرجال الكبار يف السن عىل قضاء حاجاهتم من السوق ،أو عىل عبور

الشارع ،أو بأية وسيلة خري نستطيعها بالبدن إن مل نكن نستطيع أن نقدم املال
إليهم .وأقل يشء يف هذا اجلانب أن نحرتم الكبار الذين جيب علينا أمام
اهلل أن نحرتمهم ،فقد قال النبي ﷺ« :إن من إجالل اهلل إكرام ذي الشيبة
املسلم ،»...فعبارة «إجالل اهلل» تفيد أن اإلنسان الذي يفعل هذا الفعل فهو

إرضاء له وإرسا ًعا إىل طاعته،
مؤمن؛ ألن إجالل اهلل هو القيام بام أمر اهلل
ً
وهذا من كامل اإليامن.

أيضا أن يصيل املسلم عىل جنائز املسلمني ،كام أنه
ومن حقوق العباد ً

يتبع اجلنازة حتى يدفن ذلك امليت ،فهو عمل بدين مما طلب اهلل منا أن نقوم به
عباد ًة وطاع ًة له سبحانه.
أيضا أن يرسع املسلم إىل تلبية دعوة
ومن احلقوق التي تتعلق باألبدان ً
إرضاء له وتكرم ًة له ،واالعتذارات واالبتعاد من االجتامع
أخيه املسلم
ً
باملسلمني هو نوع من الكرب (الكربياء) الذي يدخل اإلنسان املسلم يف غضب

اهلل والعياذ باهلل ،وليست الدعوة منحرصة يف الطعام والرشاب ،وإنام تشمل
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دعوة املسلم أخاه إىل منزله ليجلس إليه ويتحادث معه.
وكل معروف تفعله ألخيك املسلم فهو صدقة ،حتى الصالة معه إذا

صليت مجاعة ولو كنت قد صليت ،فالصالة هنا هي صدقة عىل املسلم كام 

أن الصالة ال مانع رش ًعا من إعادهتا مع اآلخرين ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل
جيعل إحدى صاليت الفرض نافلة لنا ،أي كأننا صلينا صالة نافلة كام دلت
األحاديث عىل ذلك.

قال رسول اهلل ﷺ« :إفراغك من دلوك يف دلو أخيك صدقة ،وأمرك

باملعروف وهنيك عن املنكر صدقة ،وتبسمك يف وجه أخيك صدقة ،وإماطتك

احلجر والشوك والعظم عن طريق الناس صدقة ،وهدا ُي َ
تك الرجل يف أرض

الضالة صدقة»(.)1

وعن برس  بن حمجن عن أبيه قال :أتيت النبي ﷺ فأقيمت الصالة

فجلست ،فلام صىل قال يل« :ألست بمسلم؟» قلت :بىل ،قال« :فام منعك أن

تصيل مع الناس؟» قال :قلت :صليت يف أهيل ،قال« :فصل مع الناس»(.)2

وكذلك فقد قال النبي ﷺ لرجلني آخرين فعال مثل ما فعل حمجن-

ريض اهلل عنه   -إذا مل يصليا مع النبي ﷺ ألهنام صليا يف منزليهام« :فال تفعال،
( )1وهو صحيح السند .وإماطة األذى ونحوه عن الطريق وغريه :يعني إبعاده من الطريق.
وأرض الضالة :يعني الفالة أو الصحراء .ويف رواية «أرض الضالل» يعني أرض الكفر
التي ليس هبا مسلمون.
( )2رواه أمحد ومالك وابن ِح َّبان واحلاكم والنَّسائي.
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إذا صليتام يف رحالكام ثم أتيتام مسجد مجاعة فصليا معهم فإهنا لكام نافلة»(.)1

د -يف الترصفات القولية:

الترصفات القولية كأعامل األبدان نسأل عنها ،ومن حسن اخللق

وكامل اإليامن أن يتكلم املسلم مع أخيه املسلم بالكلمة الطيبة ،وعليه نصحه،
وعدم غشه ،فالرجل الذي يسب ويشتم هو رجل خمطئ وحسابه عسري
عند اهلل ،فالشتم ينزه اإلنسان املسلم لسانه عنه ،فقد قال النبي ﷺ« :ليس
املؤمن بالطعان وال اللعان ،وال الفاحش وال البذيء» ،فالطعان :هو من يذم

أعراض الناس ويوقع بينهم النميمة ،وأما الفاحش فهو الذي يتكلم بالكالم
القبيح ،والبذيء :هو الذي يتكلم بكالم فاحش.

والنصيحة للمسلمني واجبة ،فقد قال النبي ﷺ« :الدين النصيحة»،

وملا سأله الصحابة :ملن؟ أجاهبم «هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني
وعامتهم» ،ومعنى عبارة «الدين النصيحة» أي عامد الدين وما يعتمد عليه

الدين ويقوم به هو النصيحة ،وعبارة «عامتهم» تعني عامة املسلمني ،وتكون
النصيحة هلم ،بأال تغشهم وأال تكذب عليهم يف احلياة لتخدعهم ،وأال
تسكت عن الباطل الذي تراه فيهم ،فهذا من باب األمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،وهو باب حيتاج منك إىل أن تكون حسن اللسان وأال تكون قاس ًيا

تصدر منك عبارات تشعر أخاك املسلم بأنك هتينه ،فاألسلوب احلسن

اجلميل هو املطلوب مع الفكرة الصحيحة املؤيدة بالدليل الصحيح واحلجة
الرشعية املقنعة.

( )1الصالة يف الرحال :تعني الصالة يف املنزل.
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 -7النهى عن كثرة الضحك:

ثمة فرق بني الضحك والتبسم أصالً؛ فالضحك يكون عادة يف عرف
أهل اللغة داالً عىل املعنى الذي نعرفه ،ولكن مع قهقهة أو إخراج الصوت
وعدم امتالك اإلنسان لزمام نفسه ،وأما التبسم فهو ليس كذلك ،بل هو ما
يظهر من عالمات عىل الفم مع انطالق الوجه بالرسور؛ فالضحك املنهي عنه

هو ليس تبسماً  ،وهو خمالف هليئة الوقار واالتزان واالحرتام ،ويكره هذا النوع
كثريا جدً ا ،فهو كام قال النبي ﷺ يف هذه الوصية:
أن يكون لدى اإلنسان ً
«يميت القلب» إذا أكثرنا منه طب ًعا.
وكلمة «القلب» يف هذه الوصية ال تعني القلب املعروف الذي يضخ
احلياة يف أنحاء اجلسم ،بل تدل عىل معنى «العقل» هنا؛ فام دام لإلنسان غرائز
أيضا يوجه
تدفع باملشاعر إىل الترصفات القولية أو الفعلية ،فكذلك له عقل ً
هذه الغرائز ومشاعرها املتولدة عنها ،فإذا مل يتدخل العقل يف قيادة الغرائز فإن
اإلنسان يترصف عند ذلك ترص ًفا غريز ًيا غري صحيح ،وهو هبذا الترصف
ال خيتلف عن احليوانات التي خلقها اهلل ،فاهلل طلب منا أن نتقيد باألفكار

الصحيحة التي رشعها لنا فبعثها إلينا لنلتزم هبا ونتقيد بمضموهنا ،واألفكار

ال تكون إال يف العقل ،وهي التي توجه الغرائز التي لدى اإلنسان ،فإذا
انرصف اإلنسان عن هذه األفكار إىل غرائزه هلك يف اآلخرة والعياذ باهلل.

ومن هنا كان الضحك هو من نواحي الرسور الغريزي الذي يبحث

عنه بعض الناس ،وال يالحظون من أنفسهم أهنم يبحثون عن املتعة والنشوة

الغريزية املتحققة بالضحك فقط ،ومن أجل ذلك نجدهم قد غفلوا عن
التفكري واستسلموا لغرائزهم؛ ولذلك كانت هذه الترصفات متيت القلب
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ألهنا تطمس القدرة عىل التفكري وجتعل اإلنسان ينقاد إىل غرائزه التي تتطلب

الفرح والرسور وال هيتم بأن يفكر فيام حوله.

والتفكري واجب عىل اإلنسان املسلم وغري املسلم يف احلياة الدنيا،

وبالتفكري وحده تقوم احلياة ،وبالتفكري السليم تصبح احلياة صحيحة

وصحية ،ولذلك فإن املطلوب منا دائماً أن نفكر ونوجه غرائزنا باألفكار.

كثريا من الناس يضحكون من بعض األحداث العفوية أو
نعم ،إن ً

مستمرا دائماً 
املفاجئة أو التي ال نتوقعها عادة ،غري أن هذا ال ينبغي أن يكون
ً
لدى اإلنسان ،وعليه دائماً أن يبحث عن االعتدال أو القصد يف كل يشء،
فاالعتدال يكون يف الضحك ،وال حاجة لنا إىل الضحك الكثري الذي خيرج
عن حد العادة إىل أن يسيطر عىل احلياة ،فهذا جيعل العقل مستقي ً
ال عن العمل.
أخي املسلم ،إن النبي ﷺ ال يمنعنا من الضحك ،وليس الضحك
حراما ،وإنام حيذرنا النبي ﷺ من أن نضيع يف زمحة الغرائز فال نبحث إال عن
ً
األمور التي تسبب لنا الضحك ،ونرتك اجلدية يف احلياة.
إن اإلسالم يرينا أن احلياة فيها االعتدال دائماً  ،وال يكون أي أمر غال ًبا

عىل غريه بحيث ننسى غريه من األعامل.
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الو�صية الرابعة :طلب العلم وم�ساعدة امل�سلمني
نص الوصية:

عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  -عن النبي ﷺ قال« :من نفس عن

مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن
يرس عىل معرس يرس اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة ،ومن سرت مسلماً سرته اهلل يف

الدنيا واآلخرة ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه .ومن سلك
طري ًقا يلتمس فيه علماً  سهل اهلل له به طري ًقا إىل اجلنة ،وما جلس قوم يف
بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه إال نزلت عليهم السكينة،

وغشيتهم الرمحة ،وحفتهم املالئكة ،وذكرهم اهلل فيمن عنده ،ومن بطأ به
عمله مل يرسع به نسبه»(.)1

مفردات الوصية:

الكربة واجلمع كرب :هي كل ما يضيق منه صدر اإلنسان ويزعج

اإلنسان بسببه.

املعرس :الذي ليس لديه مال يسد به حاجته التي يريد قضاءها.

ما كان العبد يف عون أخيه :ما دام العبد يف عون أخيه ،والعون :املعونة

واملساعدة.

السكينة :الطمأنينة والوقار.

غشيتهم :أي أهنا دخلت فيهم  -رمحة اهلل  -بحيث غفر اهلل هلم مجيع
( )1رواه مسلم يف صحيحه برقم.)2699( :
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ذنوهبم؛ وال يستعمل فعل «غيش» إال واملراد اإلحاطة والشمول بام يقع عليه
الفعل أو فيه بكل جوانبه.

حفتهم :أحاطت هبم.

بطأ به عمله :أي أن عمله الصالح كان قلي ً
ال عند اهلل فكان موقفه

متأخرا يف احلساب ومل يتقدم يف درجته عند اهلل.
ً

مل يرسع به نسبه :أي مل جيعله نسبه يف مرتبة متقدمة عند اهلل تعاىل.

والنسب :هو ما نعرفه من كون فالن ابن فالن؛ أي أن األنساب ال

تقوم مقام األعامل عند اهلل تعاىل ،وال جتعل درجة العبد متقدمة عند ربه  -عز

وجل . -

ما يفهم من الوصية:

يف هذه الوصية بضعة أمور نتوقف عندها إليضاحها وبيان معناها

الرشعي؛ فالنبي ﷺ يويص بمساعدة املسلمني والسرت عليهم ،كام  يويص
بالعلم وطلب العلم وااللتفات إىل دراسة كتاب اهلل وسنة رسوله ﷺ

بالدرجة األوىل.

 -1قضاء حوائج املسلمني:

خصوصا يف
بعضا
أخي املسلم ،إن النبي ﷺ يوصينا بأن يساعد بعضنا ً
ً

حالة احلاجة ،فاإلنسان املسلم قد تصيبه املصائب كغريه من الناس ،وقد يقع

يف أزمات مادية ومالية خانقة فيعيش معيشة شاقة عسرية ربام ال حيس به أحد

إال جاره أو بعض الناس املقربني إليه حوله.

فإذا ما رأينا مسلماً  يف مصيبة نواسيه ونحاول أن نسليه ونبعده عن
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التفكري فيها بأن نذكره باحلق وبام يلزم من تذكري يف حالته ،فإذا مات ميت

عزيز عىل قلب أخيك ،ثم جلأت إىل حماولة تعزية أخيك يف ميته ،ثم حاولت
أن تساعده يف أزمته بإضحاكه أو بطبخ الطعام له النشغاله بأمر امليت الذي

مات له ،فهذا كله من باب تنفيس الكربة عن أخيك املسلم ،وهذا كله سوف
يكون يف صحيفة عملك يوم القيامة ،ويعدنا النبي ﷺ بأن اهلل سبحانه وتعاىل

سينفس عنا بعض كربات يوم القيامة إذا ما قمنا بالتنفيس عن كربة من
كربات أخينا املسلم يف الدنيا ،وهذا أمر عظيم.

تصور  -أخي املسلم  -وذلك اليوم العسري الشاق الذي يقف فيه الناس

طوي ً
ال جدً ا وقد غرقوا يف العرق بحسب أعامهلم ،وتصور كيف تدنو الشمس

من الرؤوس بمقدار ميل (1848م) بعد أن أصبحت حرارهتا تعادل حرارة
عرش سنني ،ثم تصور اهلم والغم الذي حييط بالناس يف أول احلساب ،وإذا

بعملك الصالح مع أخيك املسلم ينقذك من بعض هذه املصائب العظيمة،
وكلام كانت لك أعامل كثرية صاحلة ساعدت هبا إخوتك املسلمني عىل تنفيس
كرباهتم يف الدنيا جتاوزت كربة من كربات يوم القيامة.

وأما بالنسبة إىل املساعدة املالية للذين نقص ماهلم من املسلمني

واملسلامت ،أو وقعوا يف ضائقة مالية أو غريهم ممن يدخل يف معنى كلمة
أيضا مما يويص به النبي ﷺ ويعدنا بأننا إذا ما قمنا بإزالة احلاجة
«معرس» فهذا ً
عن هؤالء املعرسين أن ييرس اهلل علينا يف الدنيا واآلخرة؛ فأما تيسري الدنيا

فليس يشرتط فيه التيسري املايل ،وإنام املراد به كل أمور اليرس التي تقع عىل
العباد؛ فتسهيل قضاء حاجة دنيوية مل نكن نستطيع قضاءها هو من هذا
الباب ،وكذلك هتيئة الظروف التي تساعدنا عىل جتاوز املصاعب واملشقات
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يف احلياة هو من باب التيسري الذي وعدنا النبي ﷺ أن حيصل لنا إذا ما قمنا
بالتيسري عىل عباد اهلل الذين هم يف ضيق مايل ،وبالنسبة إىل اآلخرة فإن التيسري

هو ختفيف اهلل عنا من شدائد ذلك اليوم الطويل الذي فيه ويالت وامتحانات
وعقبات شديدة؛ فاهلل سبحانه دائماً يعني العبد الصالح ما دام العبد الصالح

يعني أخاه املسلم.

 -2السرت عىل املسلمني:

وأما السرت فاملقصود هنا؛ هو سرت األعراض ال سرت األعامل التي

تُغضب اهلل سبحانه وتعاىل؛ فاملسلم إذا رأى شيئًا عىل أخيه يف بيته أو حالته
مع زوجته وأهله فهذا مطلوب رش ًعا ،وال جيوز ألي مسلم أن يتكلم عىل
عرض أخيه بيشء.

والعرض هو ما نسميه اليوم «الرشف» فهو داخل فيه ويعرب عن معناه

متاما يف نص الوصية .واملهم هنا؛ أنه ال يصح رش ًعا أن نتكلم عىل أعراض
ً
سواء
اآلخرين بأي سوء ،وأال نخوض مع اآلخرين يف احلديث عنهم؛
ً
أكانت املرأة التي نتحدث عنها زوجة أم ًأما أم أختًا أم ابنة لصاحبك ..إلخ
فهذا كله ال جيوز.

ولو رأينا عي ًبا يف بعض الترصفات أو السلوكيات التي تصدر عنهن

فال يصح أن نتكلم عليهن أبدً ا ،وهذا هو معنى السرت الواجب املطلوب يف

هذه الوصية.

أخي املسلم ،إن بعض الناس يفهمون من معنى السرت يف هذه الوصية

أن يسكتوا عن احلق ،وأن يروا الباطل أمامهم فال ينكروه ،وهذا ليس املعنى
املقصود يف هذه الوصية ،وإال فإن اهلل سبحانه وتعاىل قد أوضح لنا أن
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ٍ
عاص وآثم يستحق العقوبة يف الدنيا من اهلل ،كام يستحق
الساكت عن احلق

عقوبة اآلخرة ،ولذلك عاقب قرية السبت التي كانت يف بني إرسائيل بأن
مسخ اهلل أهلها قردة ،ومل ينج منهم إال الذين أنكروا هذا العمل الباطل الذي
فيه التحايل عىل رشع اهلل ،إذ إن اهلل أمر اليهود بأال يصطادوا يف يوم السبت

فجاء أهل تلك القرية بحيلة بحيث حتايلوا عىل رهبم كام  يظنون فجعلوا
ِ
الشباك التي يصيدون هبا منصوبة يوم اجلمعة ،حتى إذا ما جاء يوم السبت
جاءت احليتان إىل مكان الشباك فعلقت هبا ،ثم أخذها أهل القرية يوم األحد

وهم يزعمون أهنم مل يصطادوا يوم السبت فجعلهم اهلل قردة خاسئني كام 
قص علينا قصتهم يف القرآن ،وأخربنا أن الذين سكتوا عن األمر باملعروف

والنهي عن املنكر ومل ينكروا عىل قومهم قد أخذهم اهلل بعذابه فمسخهم قردة
أيضا .فهذا معناه أننا ال يصح أن نسكت عن الباطل بأن نراه بأعيننا
خاسئني ً
أو نسمعه بآذاننا وال نتكلم بيشء من الكالم الذي هو حق ضد ذلك الباطل.

  -3فضيلة طلب العلم:

أخي املسلم ،إن النبي ﷺ يتحدث يف هذه الوصية عن فضيلة طلب

العلم ،وكلمة «علماً » يف نص الوصية تعني أنوا ًعا متعددة من العلم؛ أي أنه
كل علم يفيدك أو يفيد عامة املسلمني ،وقد قال النبي ﷺ« :من يرد اهلل به

أيضا تفيد كل
خريا يفقهه يف الدين ،وإنام العلم بالتعلم» ،فكلمة «العلم» هنا ً
ً
علم ال العلم الرشعي وحده.

والعلم له موضوعات منها ما هي أساسية كالعلوم الرشعية وما يتعلق

هبا من علم احلديث ،وعلم الفقه ،وعلم تفسري القرآن ،وعلم أصول الفقه،

وعلوم القرآن ،وأصول علم احلديث ،وعلوم أخرى كعلوم اآللة التي ال
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يفهم النص الرشعي إال هبا كعلم اللغة والنحو .ومنها ما هي علوم نحتاجها

احتياجا شديدً ا كعلوم الصناعات األساسية البرتولية
يف حياتنا اليومية  :إما
ً
والكيميائية وامليكانيكية الالزمة لصنع السالح للدفاع عن بلداننا والقيام
بنرش دعوة احلق ،وإما علوم كاملية لتجميل احلياة وحتسينها كباقي الصناعات

التي نتعلمها لصنع املراوح والغساالت والتلفازات واملكيفات وغري ذلك مما

يدخل يف هذا الباب ،فهذه علوم حتسينية وليست حاجية أو أساسية.

فاألجر والثواب حيصل بطلب أي باب من أبواب العلم النافع فقط،

وأما العلم الضار عىل الرغم من أنه يسمى علماً إال أنه ال يصح أن نتعامل به

كعلم السحر وعلم التنجيم وأمثاهلام ،فهذه ال يصح أن يتعامل هبا املسلمون.
ويف نص الوصية أن من يلتمس العلم النافع أو يطلبه يسهل اهلل له
هبذا الطلب للعلم النافع طري ًقا إىل اجلنة ،يعني أن اهلل سبحانه وتعاىل يسهل
وييرس لإلنسان املسلم ما يقوده إىل اجلنة ،وهذه األمور ال نستطيع أن نحيط

هبا وال أن ندركها ،فنعم اهلل كثرية عىل عباده ،ومن نعمه سبحانه أال يرتكنا يف

زمحة احلياة الدنيا ما دمنا نريد إرضاءه سبحانه ،ومن إرضائه أن نطلب العلم
النافع ،ومن كرمه علينا أن يرشدنا إىل ما فيه نفعنا وصالحنا لكي نطيعه بعون

منه فندخل اجلنة.

  -4النية يف طلب العلم:

والبد للعلم من نية صحيحة يراد هبا وجه اهلل تعاىل حتى نحصل عىل
ثواب العلم ،وقد جاءت نصوص أخرى توضح لنا أن املتعلم ال جيوز له أن
ً
أغراضا دنيوية دون أن يكون غرضه األساس وتوجهه
يقصد يف طلب العلم
هو طلب ثواب اهلل سبحانه.
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فقد قال النبي ﷺ« :ال تعلموا العلم لتباهوا به العلامء وال متاروا به
السفهاء ،وال ختريوا به املجالس ،فمن فعل ذلك فالنار النار»( ،)1أي :ال
تتعلموا العلم هلذه األغراض الدنيوية الباطلة التي هي من املباهاة واالفتخار
بالعلم عىل العلامء اآلخرين ،أو جمادلة اجلاهلني إلظهار العلم واملعرفة

أمامهم ،أو قصد الدخول إىل أماكن الكبار من احلكام واألمراء والتجار
وأصحاب املناصب الذين حياولون أن جيمعوا حوهلم العلامء.
وقال النبي ﷺ« :من تعلم علماً  ُيبتغى به وجه اهلل ال يتعلمه إال ليصيب

به ً
عرضا من الدنيا مل جيد عرف الدنيا»(.)2

وحيدثنا النبي ﷺ عن أول من حياسب يوم القيامة فيقىض عليه بقضاء

اهلل :فمنهم «رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ،فأتى به فعرفه (اهلل) نعمة

فعرفها .قال :فام  عملت فيها؟ قال :تعلمت العلم وعلمته ،وقرأت فيك
القرآن وعلمته .قال :كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال :عامل ،وقرأت

القرآن ليقال ،هو قارئ ،فقد قيل .ثم أمر به فسحب عىل وجهه حتى ألقي يف
النار.»...

وقال النبي ﷺ« :من تعلم علماً لغري اهلل أو أراد به غري اهلل فليتبوأ مقعده

من النار».

( )1لتباهوا :لتتفاخروا (عىل الناس) .متاروا :املامراة هي املجادلة ،وهي غال ًبا ما تكون
بغري ثمرة وال هدف وال نتيجة سليمة .ختريوا به املجالس ،أي تتخريوا ،يعني االنتقاء
للمجالس اخلاصة كمجالس األغنياء وأصحاب الوجاهة واحلكم .فالنار النار :أي
لفاعل ذلك النار .والسفهاء :اجلهالء هنا.
أمرا من أمور الدنيا .عرف اجلنة :رائحتها الطيبة.
( )2يصيب به :ينال بهً .
عرضاً :
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إن املقصود من هذا كله  -أخي املسلم  -أن هناك نية صحيحة هي

ابتغاء وجه اهلل تعاىل يف طلب العلم ،وهذه النية هي أصل كل عمل يقوم به
اإلنسان لينال به ثواب اهلل سبحانه ،ولكن هذه النية ال جيوز أن جتتمع معها

نوايا أخرى فاسدة ،والنوايا الفاسدة التي تتحدث عنها األحاديث هي كلها

مما يدخل يف قلب اإلنسان فيختلط بأعامل أخرى كثرية يقوم هبا ،فالسمعة
واملراءاة مها أساس هذه النوايا الفاسدة ،ومها اللتان تدمران األعامل مجي ًعا

حني تكونان يف نفس اإلنسان وهو يقوم بأي عمل ،وهذا ما سامه النبي ﷺ
«الرشك اخلفي» الذي يكون أخفى يف نفوس الناس من دبيب النمل كام قال

النبي ﷺ.

والذي حيرص عىل السمعة ويرائي الناس ينال جزاءه يف الدنيا بأن

حيظى بالشهرة وينال ما يطلب من الدنيا ،ولكنه يف اآلخرة ال ينال إال عقاب

اهلل بالنار املحرقة أعاذنا اهلل منها.

ولكن البد أن يفهم هنا أن املمنوع يف النصوص هو النوايا الفاسدة

هذه ،واملطلوب هو أن يكون القصد يف طلب العلم هو وجه اهلل ال لغاية

أخرى دنيوية ،فال يصح أن يشارك هذه النية نوايا أخرى فاسدة إىل جانب
نية طلب وجه اهلل وثوابه مثل أن حيصل اإلنسان عىل وظيفة فال مانع من

وجود هذه النية« ،ولكن برشط أن يكون تصور اإلنسان األصيل والدائم يف
نفسه واملقدم عنده عىل غريه هو نيل ثواب اهلل وابتغاء وجه اهلل سبحانه ،أما
إذا انفردت النية الدنيوية هذه عن نية التقرب إىل اهلل بطلب العلم فهو أمر ال

جيعل صاحبه ينال الثواب عند اهلل ،ويرتكه اهلل يف الدنيا لنفسه ،وال يسهل

عليه طريقه كام بني النبي ﷺ بنص الوصية هذه».

www.alukah.net

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

  -5طلب العلم فرض:

أخي املسلم ،إن كلمة العلم يف قوله ﷺ يف هذه الوصية« :يلتمس فيه

علماً » هي كلمة عامة جامعة لكل أنواع العلوم ،وهي مثل كلمة «العلم» يف
أيضا تعني كل أنواع العلوم.
قوله ﷺ يف نص آخر« :وإنام العلم بالتعلم» ،فهي ً
ال البد أن نقف عنده قلي ً
غري أن هنا تفصي ً
ال لتوضيح نص هذه الوصية.

احتياجا
فالعلوم منها ما هو رضوري نحتاج إليه يف حياتنا اليومية
ً

شديدً ا؛ وهذه العلوم هي علوم الرشيعة اإلسالمية مثل :الفقه ،وعلم
احلديث ،وروايته ،وعلم أصول الفقه ،وتفسري القرآن الكريم ،وعلوم اآللة

التي حيتاج إليها الفقهاء لفهم نصوص الرشيعة؛ مثل :علم اللغة ،وعلم
النحو والرصف ،وهذه العلوم تعلمها فرض ولكن عىل «الكفاية» ،وليست
فرض عني.

وسيأيت رشح هذين املصطلحني إن شاء اهلل فيام بعد.

أيضا وأساسية نحتاج إليها يف
وثمة علوم أخرى هي علوم رضورية ً

تدبري حياتنا من حيث إهنا تنفع لدفع الرضر عن اإلسالم واملسلمني ،مثل

العلوم الصناعية احلربية ،ومثل علوم األساليب واخلطط احلربية ،ومثل
العلوم البرتولية التي نحتاج إليها يف صناعة البرتول ،وهي مهمة الستخراج
النفط الذي نحتاج إليه يف مرافق احلياة العامة للطبخ واإلنارة وغريها من

أيضا ،وتعلمها
الشؤون املهمة كتسيري املركبات احلربية .فهذه علوم أساسية ً
أيضا.
فرض كفاية ً

وأما العلوم التي ال تؤثر يف احلياة وال هتم املسلمني وال مصالح املسلمني،

فهي ليست ً
فرضا بأية حال من األحوال ،وهي نوعان :نوع حيتاجه املسلمون
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احتياجا ال يؤثر يف مصاحلهم احلياتية اليومية وال يف شؤون معيشتهم مثل
ً
العلوم املتعلقة بالصناعات املنزلية كعلوم اآلالت التي تستخدم يف املطابخ،

وعلوم اهلندسة امليكانيكية التي تتعلق باملكيفات والغساالت واملراوح ،فهذه
كلها مندوبة وليست ً
فرضا ،وهي لو تعلمها اإلنسان لوجه اهلل ينال عليها

الثواب ،وال يعاقب الناس عىل تركها وعدم فعلها ،وهذا هو معنى املندوب
أو السنة أو املستحب ،فكلها ألفاظ تدل عىل هذا املعنى.

وأما النوع الثاين من هذه العلوم التي ال تؤثر يف احلياة فهو من املباحات،

أي أهنا يتساوى فيها الفعل أو الرتك ،فاملباح رش ًعا هو ما يستوي فعله وتركه.
وهذا النوع متعلق بالعلوم التجميلية من الزينة واللباس واألثاث وما

شابه ذلك مما ليس فيه حاجة وال رضورة ،وال يؤثر يف مصالح املسلمني أبدً ا.

 -الفرق بني فرض العني وفرض الكفاية:

فرض العني هو مصطلح رشعي يعني عند الفقهاء وعلامء الرشع

احلنيف :أن العمل أو الفعل الذي طلب اهلل سبحانه منا أداءه هو عمل واجب
عىل كل شخص بمفرده أو بنفسه ،والبد أن يقيمه كل فرد بنفسه وإال فإنه
سوف حياسب عليه أمام اهلل ،فالصلوات اخلمس والزكاة واحلج والعمرة

والصوم هي فروض عني ،وهي يف رقبة كل إنسان البد من أن يؤدهيا كل
فرد بمفرده.

وأما فرض الكفاية فهو الفرض الذي إذا أقامه بعض الناس سقط عن

الباقني به؛ أي أنه إذا فعله بعض الناس الذين استطاعوا أداءه فإن الوجوب
يسقط عن اجلميع؛ فاهلل سبحانه وتعاىل خاطب الناس مجي ًعا يف هذا الفرض

وأمرهم بإنجاز الفرض وأدائه ،فجرى الرتكيز عىل أداء الفرض وحده ،ومل
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جير الرتكيز عىل املكلفني؛ فاهلل سبحانه حني قال :ﱫ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﱪ [البقرة]١١٠ :؛ طلب إقامة الصالة وإيتاء الزكاة من كل إنسان،

فهذا الطلب ركز عىل األشخاص ،ولذلك كان فرض عني ،ولكن حني قال

سبحانه :ﱫ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱪ

[ آل عمران] ١٠٤ :؛ كان الطلب ينصب عىل إجياد أمة أي :مجاعة ،ومل يطلب

ذلك من كل فرد وإنام جرى الرتكيز عىل أداء العمل فقط ،فهذا فرض كفاية.

 -6العلم األساس هو علم الرشع:

أخي املسلم الشاب ،إن نص هذه الوصية يؤكد أمهية علم الرشع

وخصوصا ما يتعلق بالكتاب والسنة ،وهذا العلم هو الواجب
اإلسالمي،
ً

املفروض تعلمه عىل املسلمني؛ ولكن سبق أن ذكرنا أن علوم الرشيعة هي

فرض عىل الكفاية وليست فرض عني؛ فهل هذا هو عام يف كل يشء؟

وللجواب عن هذا السؤال البد أن يفهم أن ثمة أمرين :أحدمها أن

علوم الرشيعة التي يدرسها الطلبة يف املعاهد واملدارس الرشعية واجلامعات
هي علوم من باب الفرض الكفائي ،وليست فرض عني؛ إذ ليس واج ًبا
عىل كل فرد مسلم أن يتعلمها أو أن يتقنها ،وإنام جيب هذا عىل مجاعة من

املسلمني القادرين عىل فهم هذه العلوم ممن وجدوا يف نفوسهم هذه القدرة
أو الكفاية ،وإال فيستحيل تعلم هذه العلوم عند الناس مجي ًعا ،ومن هنا البد

أن نفهم معنى قولة تعاىل  :ﱫ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ

ﯽ ﱪ [التوبة ]١٢٢ :عىل نحو صحيح.

فهذه اآلية تتحدث عن أنه ما كان باستطاعة املؤمنني مجي ًعا أن يذهبوا
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للجهاد مع النبي ﷺ ،إذ إن الذين مل يذهبوا للجهاد مع النبي ﷺ من
القاعدين يظلون مع النبي ﷺ يسمعون منه الكالم الذي أنزله اهلل عليه من
القرآن والوحي ،حتى إذا رجع إخوهتم املجاهدون من اجلهاد أخربهم هؤالء
القاعدون بام فاهتم مما مل يسمعوه من النبي ﷺ ألهنم كانوا يف اجلهاد بعيدين

من سامع اآليات والسنة النبوية ،فالبد أن تكون ثمة طائفة عند النبي ﷺ
تسمع العلم لتنقله ،فالنبي ﷺ إذا كان مع الناس يف اجلهاد فالكل خيرج معه،
وأما إذا مكث يف املدينة املنورة فالبد أن تقعد طائفة مع النبي ﷺ ألخذ العلم.
وكان هذا رضور ًيا آنذاك حلمل العلم النبوي لئال يضيع ،وليحفظ اهلل
دينه ،وال يفهم من اآلية أن طلب العمل مقدم عىل اجلهاد أبدً ا ،وإنام يفهم
منها أنه ال جيوز إضاعة العلم ،كام أنه البد أن يكون للعلم الرشعي مجاعة
تقوم بحفظه ونقله للناس ،وهذه اجلامعة وجودها يف األمة فرض وواجب،
وإال فإن الناس مجي ًعا يقعون يف اإلثم واملعصية إذا مل تكن ثمة مجاعة حتمل
علم الرشع يف صدورها لتعلمه للناس ،فهذه اآلية تدل عىل أن طلب العلم
الرشعي فرض كفاية.

ولكن ثمة أمر آخر هو أننا  -نحن األفراد يف هذه األمة  -البد لنا
أن نتعلم من الرشع ما جيعلنا نؤدي الفروض اليومية والواجبات التي نقوم
هبا دور ًيا عىل نحو صحيح ،ولتأديتها كام  أمر اهلل بحيث تكون صحيحة
ومقبولة عند اهلل واجب علينا أن نتعلم ما نحتاج إليه من العلم هلذه الغاية
وهذا الغرض؛ ولذلك نتعلم من أحكام الصالة ما جيعل صالتنا مؤداة كام 
أمر اهلل ،ومن أحكام الصيام ما جيعل صومنا مقبوالً عند اهلل ،وليس هذا
أيضا إىل تعلم أحكام كل أمر جديد نعمل به ،فمث ً
ال
فحسب وإنام نحتاج ً
حني نريد التجارة باملواد الغذائية وغريها علينا أن نتعلم ما نحتاج إليه من
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أحكام العقود الرشعية وأحكام الربا وبعض األحكام التي تتعلق بتجارتنا
لكي يصح عملنا التجاري أمام اهلل ونؤديه كام أمر اهلل.
ومن هنا نستطيع أن نفهم حديث النبي ﷺ لو صح سنده وليس

صحيحا« :طلب العلم فريضة عىل كل مسلم» ويف رواية« :واجب عىل
ً
كل مسلم» ،فليس معنى كلمة «فريضة» أو «واجب» يف هذا احلديث هو ما

يريده علامء الرشيعة من معنى هذين املصطلحني؛ فهم يريدون هبام أن العمل

الواجب أو املفروض هو كل عمل يثاب فاعله (يأخذ الثواب) ويعاقب
تاركه ،وأما هنا فيعني يف نص احلديث أنه  -أي العلم  -مطلوب؛ والطلب
املقصود قد يكون ً
أيضا) ،والبحث
فرضا وقد يكون مندو ًبا (سنة أو مستح ًبا ً

يف النصوص األخرى يرشدنا إىل هذا املقصود ،وهو كام سبق أن رشحناه.

 -7دراسة كتاب اهلل  -سبحانه : -

أخي املسلم ،إذا كان رأس احلكمة معرفة اهلل ،فإن رأس العلم دراسة

كتاب اهلل؛ إذ ال يمكن لنا أن نتوصل إىل معرفة اهلل إال بدراسة كتاب اهلل ،فهو
كام قال عبد اهلل بن مسعود  -ريض اهلل عنه « :-إن كل آدب حيب أن تؤتى

مأدبته ،وإن مأدبة اهلل القرآن»؛ فاآلدب :هو املضيف ،واملأدبة  :هي الضيافة،

أي ما يقدم إىل الضيف من الطعام ،فاملقصود يف قول ابن مسعود  -ريض اهلل
عنه  -أن اهلل قد ضيف عباده بالكالم الذي أنزله إليهم يف كتابه ،فهو غذاء
قلوهبم وقوهتا ،وأننا ننتفع بكالم اهلل ونحتاج إليه أكثر من انتفاع أجسامنا

بالغذاء ،وحاجتها إليه.

وكتاب اهلل حني ندرسه كام  طلب النبي ﷺ يف الوصية ،فإن ذلك

يستدعي دراسة سنة نبيه ﷺ ،فقد قال اهلل تعاىل  :ﱫ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
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ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﱪ [احلرش ،]٧ :فهذا الذي آتانا إياه الرسول ﷺ أو هنانا

عنه هو ما جاء مرو ًيا عنه بالسنة النبوية ،وهو ما يرشح ما ورد يف كتاب اهلل

سبحانه من معان عامة أو مطلقة أو يبني لنا ما حيتاج إىل بيان بأقوال أو أفعال؛
إذ إن فعل النبي ﷺ كقوله يف بيان الرشيعة التي جاءت من رب العاملني.
وهلذا كله أوصانا النبي ﷺ بدراسة كتاب اهلل.

 -8ثمرات دراسة كتاب اهلل  -تعاىل : -

أخي املسلم ،إن ثمرات دراسة كتاب اهلل قد بينها النبي ﷺ يف هذه

الوصية بام يدفع طلبة العلم الرشعي إىل األمام وحيثهم عىل مدارسة كتاب
اهلل ،وبام جيعل اإلنسان املسلم أينام كان حيرص عىل دراسة كتاب اهلل ،وعبارة
«يتدارسونه بينهم» تعني التفقه بكتاب اهلل وتعلم أحكامه وال تعني أننا
نعكف عىل قراءة كتاب اهلل كام يتصور بعض املسلمني الذين ينكبون عىل
قراءة القرآن وتعلم علم القراءات القرآنية فقط .نعم ،نحن ننال الثواب

بقراءة القرآن ألننا نكسب الثواب بكل حرف فيه حني نقرأه ،فكل حرف
بحسنة واحلسنة بعرشة أمثاهلا ،ولكن هذا نوع من الثواب وليس هو الثواب

الذي يأخذه اإلنسان بدراسة القرآن ،فال شك أن ثواب الدراسة عظيم جدً ا.
والبد من رشح نقطة مهمة يغفل عنها كثري من املسلمني ،وهي أن

اهلل سبحانه وتعاىل قال :ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﱪ

[الفرقان].

هجرا لقراءته ،وإنام اهلجر أنواع منها:
وهجر القرآن ليس ً

أ  -عدم االستامع إىل القرآن حني يتلوه القارئ.
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ب -ترك حفظ القرآن وتعلمه.

ج -ترك اإليامن به والتصديق به.

د -ترك تدبره وتفهمه والتفكر يف آياته ومعانيها.

هـ  -ترك العمل به وامتثال أوامره وترك اجتناب ما زجر عن ارتكابه

وفعله.

و -االهتامم بغريه ،كالشعر ،واألقوال ،والغناء ،واللهو ،والكالم،

بحيث يعكف اإلنسان عليها وال يقرأ القرآن وال يتذكر ما فيه.

ويف نص الوصية من ثمرات دراسة القرآن ما ييل:

غشيان الرمحة :وهو ما ورد يف قوله ﷺ« :وغشيتهم الرمحة» ،ومعنى

ذلك أن الرمحة حتيط باملجتمعني الذين يدرسون القرآن إحاطة تامة ،وفعل

«غيش»  -ومضارعه «يغشى»  -ال يستعمل عند العرب إال للداللة عىل

اإلحاطة باليشء من مجيع أجزائه ،فأية نعمة هي هذه الغشية! وأية كرامة هي

من اهلل للمسلم حني حيرص عىل هذا العمل!.

نزول السكينة :السكينة هي الطمأنينة والوقار ،وهي نعمة كربى لدى

اإلنسان ،فنحن نحيا يف هذه احلياة وقد امتألت أنفسنا بالتوترات ،وأحاطت

بنا املزعجات الكثرية ،وكثري منا يدخل الغضب قلبه فيمأه فال يستطيع أن
تفكريا واع ًيا ،وهذا كله يزول باإلقبال عىل كتاب اهلل عىل النحو الذي
يفكر
ً

وصفه النبي ﷺ ،أليست هذه نعمة كربى عاجلة ال آجلة من نعم اهلل؟! هذا

يف الدنيا فكيف هو ثواب اآلخرة؟!

إحاطة املالئكة بدارس القرآن :وهذا معنى قوله ﷺ« :وحفتهم
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املالئكة» ،وهذا مأخوذ من قوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﱪ [ الزمر ،]٧٥ :أي أن املالئكة قد أحدقوا بعرش رهبم وأحاطوا به
وأطافوا بجوانبه ،فاملراد بالنسبة إىل داريس القرآن أهنم كأن املالئكة قريبون

منهم قر ًبا شديدً ا حتى كأهنم مل يرتكوا يف جملس دراسة القرآن أي فرجة أو
ثغرة ينفذ منها الشيطان إىل ذلك املجلس.

ذكر اهلل  -تعاىل  -لدرايس القرآن :وهذا معنى قوله ﷺ يف هذه الوصية:

«وذكرهم اهلل فيمن عنده» ،والذين عند اهلل إنام هم املالئكة الكرام واألنبياء

عليهم رضوان اهلل وسالمه ،أي أن اهلل يباهي بعبادة هؤالء الذين يدرسون
القرآن من عنده من املالئكة واألنبياء عليهم السالم.

 -9العلم يقتيض العمل:

أخي املسلم ،هذه الوصية مقرتنة بوصايا أخرى من النبي ﷺ توضيح

لنا أن العلم البد أن يصاحبه عمل وإال فإن اإلنسان العامل يصيبه عقاب
شديد يف اآلخرة ،واألجر الصحيح الكامل ال يأخذه اإلنسان عىل التعلم
فقط ،وإنام  بالعلم والعمل ،وقد رضب اهلل لنا مث ً
ال ببني إرسائيل لنعترب،

فقد ترك رهباهنم وأحبارهم العمل بام يف كتاب اهلل فلم يطبقوا ما يف كتاب
اهلل ،وجاءت نصوص يف رشح هذا األمر الذي هو أن العلم يقتيض العمل،

وسنذكر فيام ييل بعض النصوص املهمة التي حتتاج إليها لرشح مضمون هذه
الوصية من هذا اجلانب وتأكيده.

َ
العمل:
نصوص وأخبار يف اقتضاء العل ِم

من النصوص ما هو نصوص القرآن الكريم ،ومنها ما جاء يف السنة

النبوية ،ومنها أخبار عن الصحابة  -ريض اهلل عنهم  -ترشح هذا األمر،
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ومنها ما هو قصص ومرويات عن بني إرسائيل ،وإليكم بعض النصوص:

أ -نص من القرآن:

قال اهلل تعاىل :ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱪ [آل عمران ،]٧٩ :ومعنى قوله  -عز وجل   : -
ﱫ ﮂ ﮃ ﱪ [ آل عمران ،]٧٩ :أنه يطلب منهم أن يكونوا متعلمني

للعلم يتعلمونه ،وأن يكونوا معلمني للناس ،وأن يكونوا عاملني ،فالرباين
عامل معلم ُ
عامل بام عمل.

ب -نص من احلديث النبوي:

عن أيب موسى األشعري  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«إن مثل ما بعثني اهلل به عز وجل من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب ً
أرضا

فكانت منها طائفة طيبة قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري وكان منها
أجادب أمسكت املاء فنفع اهلل هبا الناس فرشبوا منها وسقوا ورعوا وأصاب

طائفة منها أخرى إنام هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل فذلك مثل من

رأسا
فقه يف دين اهلل ونفعه بام بعثني اهلل به فعلم وعلم ومثل من مل يرفع بذلك ً
ومل يقبل هدى اهلل الذي أرسلت به(.)2(»)1

( )1الغيث :املطر الذي يأيت عند حاجة الناس إليه .طائفة :قطعة (من األرض) .الكأل:
نبات األرض الرطب واليابس .العشب :النبات الرطب .أجادب :مجع «أجدب» ،وهي
األرض التي ال ترشب املاء وال تنبت .قيعان :مجع «قاع» ،وهي األرض املستوية امللساء.
فقيها يفهم رشع اهلل .من مل يرفع
فذلك :أي النوع األول الذي ذكره النبي ﷺ .فقه :صار ً
رأسا :أي أنه شديد التكرب بحيث يبتعد من العلم والتعلم.
بذلك ً
( )2رواه مسلم.
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يف هذا النص يوضح لنا النبي ﷺ أنه جاء بالدين الذي يشبه الغيث العام

الذي يأيت الناس يف حال حاجتهم إليه ،فحالة الناس قبل أن يبعث النبي ﷺ
كانت كذلك ،فكام  أن الغيث حييي البلد امليت فكذلك علوم الدين حتيي
القلب امليت .وأما السامعون الذي استمعوا له فرضب النبي ﷺ هلم مثلني،
أيضا:
ويف ضمن كل مثل مثالن ً

فأما املثل األول فالشطر األول منه ،هو مثل العامل املعلم الذي هو بمنزلة
األرض الطيبة التي رشبت فانتفعت وانبتت فنفعت غريها ،وأما الشطر الثاين
منه ،فهو مثل العامل اجلامع للعلم الذي عكف عىل العلم يف زمانه غري أنه مل
يعمل بنوافله ومل يتفقه فيام مجع من ذلك العلم ،غري أنه أداة أو نقله إىل غريه،
فهذا بمنزلة األرض التي يستقر فيها املاء فينتفع الناس به.
وأما املثل الثاين :فالشطر األول يتضمن أن من دخل يف الدين ومل يسمع
العلم أو سمعه فلم يعمل به ومل يعلمه فهو كاألرض السباخ التي ال تنبت
زر ًعا ،وهذا الذي أشار إليه النبي ﷺ بقوله« :من مل يرفع بذلك رأسا»،
واملراد :أنه  -أي :ذلك الرجل  -أعرض عن علم الدين فلم ينتفع به لنفسه
ومل ينفع اآلخرين.
وأما الشطر الثاين من هذا املثل الثاين ،فهو الذي مل يدخل يف الدين أص ً
ال
بل بلغه الدين فكفر به ،فهذا مثله كاألرض الصامء امللساء املستوية التي يمر
عليها املاء فال تنتفع به ،وقد أشار النبي ﷺ إىل هذا النوع بقوله« :ومل يقبل

هدى اهلل الذي جئت به».

ج  -نص آخر من احلديث النبوي:

قال رسول اهلل ﷺ« :إنكم قد أصبحتم يف زمان ،كثري فقهاؤه قليل
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خطباؤه ،كثري معطوه ،قليل سؤاله ،العمل فيه خري من العلم ،وسيأيت زمان

قليل فقهاؤه كثري خطباؤه ،وكثري سؤاله( ،)1قليل معطوه ،العلم فيه خري من
العمل»(.)2

ففي هذا احلديث يوضح لنا النبي ﷺ كيف أن عرص الصحابة الذين

خاطبهم هبذا احلديث  -ريض اهلل عنهم  -هو عرص فيه خطباء قالئل،

سواء أكانوا متسولني أم
وليس فيه كثري من السائلني الذين يسألون الناس
ً
سواء أكانت
غري متسولني ،كام أن املتصدقني الذين يتصدقون هم كثريون
ً

الصدقة ً
فرضا أم كانت نافلة (سنة أو مندوبة أو مستحبه) ،والعلامء فيه

أيضا كثري ،وأما الزمان الذي سيأيت كام حدث
كثريون ،ولكن العمل فيه ً
عنه النبي ﷺ فهو الزمان الذي يقل فيه العلامء الفقهاء ،ويكون بعكس زمان
الصحابة.
أخي املسلم ،إن كثرة اخلطباء تعني هنا كثرة الكالم يف العلم دون
عمل ،كام أن كثرة املتصدقني الذين يعطون السائلني تعني كثرة العمل ،ويقل
الفقهاء العلامء بالدين حني يكثر اخلطباء.

د -نص ثالث من احلديث النبوي:

وأيضا قال النبي ﷺ« :رأيت ليلة أرسي يب رجاالً تقرض شفاههم
ً
بمقاريض من نار ،فقلت :من هؤالء يا جربيل؟ فقال :اخلطباء من أمتك
( )1سؤاله :هم السائلون الذين يسألون الناس أن يعطوهم املال ،معطوه :الذين يعطوه
السائلني.
( )2رواه الطرباين يف الكبري ،وفيه عثامن بن عبد الرمحن الطرائفي ،وهو ثقة إال أنه قيل فيه:
يروي عن الضعفاء ،وهذا من روايته عن صدقة بن خالد ،وهو من رجال الصحيح.
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يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون؟»(.)1

فالنبي ﷺ هنا حيدثنا عن اخلطباء الذين يقولون ماال يفعلون ،وهذا مطابق
لقول اهلل تعاىل :ﱫ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﱪ [البقرة ،]٤٤ :ولقوله تعاىل :ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﱪ [الصف،]٣ - ٢ :
فاآلية األوىل خياطب اهلل فيها بني إرسائيل الذين حرفوا الكتاب الذي هو
ٍ
ونواه وعصوا نبيهم واعتدوا عىل
التوارة وردوا ما أنزل اهلل إليهم من أوامر
األنبياء فقتلوهم ،وفعلوا الكثري ،ثم فوق هذا يأمرون اآلخرين بالرب الذي
هو األمر احلسن من أمور رشيعتهم ،غري أهنم ال يطبقون هذا الذي يتكلمون
مناقضا لفعلهم وكان عملهم بال
به عىل أنفسهم فال يعملون به ،فكان قوهلم
ً
عمل.
موضحا
واآلية الثانية فيها خطاب اهلل تعاىل للبرش مجي ًعا من الذين آمنوا
ً
هلم أن بعضهم يقولون ما ال يفعلون ،وأن هذا الفعل يمقته اهلل أشد املقت،
واملقت :هو البغض الشديد.
والنبي ﷺ يف احلديث كذلك حيدثنا عن جزاء اخلطباء الذين يقولون
ما ال يفعلون ،وهو جزاء ٍ
قاس وعظيم لو تأملنا فيه ،فهذا اخلطيب الذي يأمر
جزاء القرض لشفتيه
الناس باإلحسان ثم ال يطبق ذلك عىل نفسه سوف ينال
ً
بمقراض وأي مقراض؟! إنه مقراض من نار جهنم ،يعني أنه سيعذب بالنار
ثم تقرض شفتاه يف النار ،إنه عذاب أليم وشديد.

إن املقراض مقص رباين هنا مصنوع من النار أو مستعار من النار  ،

( )1أخرجه أمحد ( ،)120/3وصححه األلباين يف الصحيحة (.)291
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أعاذنا اهلل من هذه احلال.

كثريا إذا كنت تدرس علوم الدين
أخي املسلم الشاب ،ربام  تفرح ً
فوضعت عىل رأسك عاممة ولبست جب ًة ثم صعدت عىل درجات املنرب
فارتقيته ختطب يف الناس وتذكرهم ،فإذا كنت من أهل الدين والتقوى فتذكر
نعمة اهلل عليك هبذا العلم ،وتذكر أن تنصح الناس بام تقوم به أنت نفسك،
وإال فراجع نفسك وألزم شعار أهل التقوى واإليامن ،وتذكر هذا الذي جاء
يف كتاب اهلل وسنة نبيه ﷺ.

هـ  -قول ملعاذ بن جبل  -ريض اهلل عنه : -

وقد صح عن الصحايب اجلليل معاذ بن جبل  -ريض اهلل عنه  -أنه قال:

«تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم اهلل حتى تعملوا( ،»)1فهذا الذي قاله
سيدنا معاذ  -ريض اهلل عنه  -هو ما فهمه من نصوص الرشع وما يعلمه من

النصوص الرشعية املنقولة عن النبي ﷺ ،وهو ما تدل عليه النصوص التي

جاءت يف كتاب اهلل وسنة نبيه ﷺ كام تقدم.

( )1تعلموا (الثانية) :أي تتعلموا؛ حذفت تاؤها األوىل .يأجركم :يعطيكم الثواب واألجر.
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الو�صية اخلام�سة :يف ال�صدق واالمتناع من الكذب
نص الوصية:

عن عبد اهلل بن مسعود  -ريض اهلل عنه  -عن النبي ﷺ قال« :عليكم

بالصدق فإن الصدق هيدي إىل الرب ،وإن الرب هيدي إىل اجلنة ،وإن الرجل
يصدق حتى يكتب عند اهلل صدي ًقا ،وإياكم والكذب فإن الكذب هيدي إىل

الفجور ،والفجور هيدي إىل النار ،وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل
كذا ًبا»(.)1

مفردات الوصية:

ليكذب :أي أنه يكثر الكذب ،ومثله فعل «يصدق» هنا ،فهام يدالن

عىل معنى الدوام واالستمرار ال كام يدل عليه الفعل املضارع عادة.

يكتب عند اهلل :أي أن ذلك الذي فعله من الصدق أو الكذب يكتب يف

اللوح املحفوظ أو يف صحف املالئكة.

صدي ًقا :صيغة تدل عىل معنى كثرة الصدق.
كذا ًبا :أي كثري الكذب.

الرب :هو كل خري مما أمر به الرشع.

الفجور :هو عدم االستتار من فعل املنكرات وامليل عىل الفساد.

ما يفهم من الوصية:

يطلب النبي ﷺ من املسلمني أن يلتزموا بالصدق وأن يمتنعوا

( )1رواه البخاري يف كتابه «األدب املفرد» برقم ( .)386وهو حديث صحيح.
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من الكذب ،ويوضح هلم أن صاحب الصدق يصدقه الناس ويشهدون

له بالصدق ألنه صادق ال يتكلم إال بالصدق أمام الناس ،ثم يكتب هذا
الرجل «صدي ًقا» عند اهلل يف الصحف التي تكتب فيها املالئكة أعامل العباد
أو يف اللوح املحفوظ لبيان أن ذلك العبد له خلق الصدق وأنه بعيد من خلق

الكذب ،وكذلك فإن الكاذب حني يظل يكذب أمام الناس يشهد له الناس
بالكذب حتى يكتب عند اهلل أنه «كذاب» تعري ًفا بأنه بعيد كل البعد من

الصدق ،فالناس شهداء يف األرض كام أن اهلل يسجل عىل العبد أعامله وما

يشهد به الناس له أو عليه.

ويبني لنا النبي ﷺ أن الصدق ال يرشد العبد إال إىل أعامل الصالح التي

يوفقه اهلل لعملها ،وأما الكاذب فينحو منحى الفجور ،وكلام زاد كذبه زاد
فجوره ،وربام خرج إىل أبواب الكفر هبذا الكذب الذي يكذبه وجيري عىل

لسانه إذ يتورط الكذاب يف الكذب وال يكاد خيرج من هذه الورطة.

 -1الكذب هو خمالفة الواقع:

خربا
أخي املسلم ،إن الكذب ال يكون كذ ًبا إال إذا قام صاحبه بإخبارنا ً

خيالف الواقع ،ولكن ما هو هذا الواقع؟

ثمة واقع خارجي نحس به مستق ً
ال عن عقولنا ،تكون فيه األشياء

حولنا نحس هبا بحواسنا ،وثمة واقع عقيل يف عقولنا بحيث نتصور من
وآراء ومعلومات من هنا وهناك.
أفكارا وأحدا ًثا
خالله
ً
ً
وإن اخلرب ال يكون كذ ًبا إال يف حالة واحدة :هي أن خيالف املرء الواقع

شخصا آخر  -هو
اخلارجي املحسوس ثم الواقع العقيل ،فقد يرى شخص
ً
زيد من الناس  -يف حمطة قطار فيقول :إنه رآه يف الساعة الفالنية عند الظهر
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شخصا آخر يشبه زيدً ا أشد مشاهبة
يف املحطة ،ثم يتضح للشخص أنه رأى
ً
حتى يكاد أخاه التوءم ،فهذا ليس كذ ًبا ،وإذا حلف الشخص أنه رأى زيدً ا

فليست يمينه كاذبة ،وهو صادق يف الظاهر ألنه مل خيالف الواقع العقيل الذي
فرس له أن ذلك الشخص الذي رآه هو زيد يف احلقيقة وليس شخص آخر
يشبه زيدً ا ،وهو إنام خالف الواقع العقيل فقط ،وهذا ما نسميه «الوهم» و

أيضا الواقع اخلارجي املحسوس الذي فيه
«اخلطأ» وأمثال ذلك ،ومل خيالف ً

شخص يتحدث عنه له كل مواصفات «زيد» هذا.

وأما الكاذب فهو مث ً
ال خيربنا بأن زيدً ا كان يف املحطة يف تلك الساعة

علماً بأن زيدً ا مل يكن يف ذلك املكان كام أخربنا الشخص الكاذب ،فهذا خمالف
للواقع بطرفيه :اخلارجي والعقيل ،وهذا كذب بقصد ونية سابقة للكذب.

إخبارا عن الواقع بخالف ما هو واقع
فإ ًذا ،يشرتط فيه أن يكون
ً
(حاصل) ،وهو يشرتط فيه أن يكون عن قصد ونية مسبقني.

 -2الكذب له درجات:

والكذب له درجات متعددة ،فثمة كذب هو أشد أنواع الكذب ،وهو

كذب عىل اهلل وعىل رسوله ﷺ ،فهذا كذب صاحبه يف النار قط ًعا بام حدثنا

عيل متعمدً ا فليتبوأ مقعده من النار»(.)1
عنه النبي ﷺ« :من كذب َّ

أيضا ،وهو كذب يؤدي
وثمة كذب أخف من هذا ولكنه كذب عظيم ً

إىل  أرضار جسيمة وعظيمة خطرية ،كالكذب الذي يؤدي إىل حرب وقتال،

والكذب الذي يؤدي إىل القتل ،والكذب الذي يسبب هالك اجليش ،وما
( )1يتبوأ :يعتيل فيجلس (عىل املقعد).
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شاكل ذلك من األفعال.

كبريا يف أعني الناس
ولكن الكذب كذب ،وهو سواء أكان
صغريا أم ً
ً

إال أنه عند اهلل كذب ،وهو يستحق صاحبه به النار كام أخربنا النبي ﷺ يف
نص هذه الوصية.

 -3حتديد الرشع للكذب:

أخي املسلم ،إن الرشع احلنيف هو اجلهة الوحيدة التي حتدد معاين

األشياء التي أمر هبا اهلل ورسوله أو هنى عنها اهلل ورسوله ﷺ ،ونحن برش

ضعفاء ليست عقولنا قادرة عىل حتديد املعاين أو عىل وصف فعل ما بأنه حسن
أو قبيح ،فإن احلسن ما حسنه الرشع ،والقبيح ما قبحه الرشع ،وال جيوز لنا
أن نلجأ إىل عقولنا يف هذا التحديد؛ إذ لو كان عقلنا يستطيع التحديد أو

احلكم عىل األشياء واألفعال بأهنا حسنة أو قبيحة ملا كان ثمة دا ٍع إىل الترشيع
ولرتك اهلل سبحانه لنا أن نرشع بأنفسنا دون حاجة إىل نبي أو قرآن.

ومن هنا جاء الرشع وبني لنا أن الكذب هو ما عده الرشع كذ ًبا؛

أمورا ليست كذ ًبا عىل الرغم من أهنا
ولذلك فقد جاءت روايات تفيد أن ثمة ً
تدخل يف الكذب ومعناه بحسب داللة الكلمة لغة ورش ًعا يف األصل اللغوي
وأصل معنى الكذب يف نص هذه الوصية.

فقد قال النبي ﷺ« :ال يصلح الكذب يف جد وال ٍ
هزل وال أن يعد

أحدكم ولده شيئًا ثم ال ينجز له»( ،)1فهذا يعني أن الكذب يستوي فيه اجلد

واهلزل ،وال يصح لألب أن يعد ابنه ثم ال يفي بام وعده من جلب يشء له أو
( )1ال ينجز له :ال ين َّف ُذ له.
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أيضا.
حتقيق مطلب له ،فهو داخل يف معنى الكذب ً

وقال رسول اهلل ﷺ« :ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فيقول

خريا»(.)1
خريا أو ينمي ً
ً

أيضا ﷺ« :ال يصلح الكذب إال يف ثالث :كذب الرجل مع
وقال ً

امرأته لرتىض عنه ،أو كذب يف احلرب فإن احلرب خدعة ،أو كذب يف إصالح
بني الناس» ،فأوضح النبي أن للرجل أن يكذب عىل زوجته إذا كان مث ً
ال ال

يستطيع أن جيلب هلا شيئًا من الثياب فيعدها بأنه سيجلب هلا ثو ًبا ،وكذلك
أشخاصا
فإن الكذب يف احلرب مباح ،والكذب كذلك ليصلح الرجل
ً
خمتلفني ،وليس الكذب إلصالح الناس ،فالكذب إلصالح الناس هو غري
هذا املعنى املراد واملقصود ،وهو حرام ،فإصالح الناس يعني إفهامهم احلق

ووعظهم فال جيوز فيه الكذب ،وأما اإلصالح بني الناس فهو بمعنى الشجار
كالما مجي ً
ال يقوله
واخلصومة التي تقوم بني الناس فينقل الشخص للطرفني ً
كل طرف عن اآلخر وإن مل يقولوه ح ًقا ،فهذا كله ال يعد من الكذب الذي
يعاقب عليه صاحبه.

( )1ينمي :يب ّلغ اخلرب.
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الوقفة احلادية ع�شر
()1
مواقف وعرب مع النبي ﷺ
�أو ًال :من جود النبي ﷺ:

مر صفوان بن أمية بشعب مملوء إب ً
ال وغنماً فأعجبه ،فجعل ينظر إليه،

فقال النبي ﷺ له:

أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟
قال صفوان :نعم يا رسول اهلل.

فقال النبي ﷺ :هو لك بام فيه.

فقال صفوان :أشهد أنك رسول اهلل ،ما طابت هبذا نفس أحد قط إال

نفس نبي.

ثم رجع صفوان إىل قومه فقال :يا قومي اسلموا ،فإن حممدً ا يعطى
()2

عطاء من ال خياف الفقر.

صىل اهلل وسلم وبارك عىل من فاضت يده باجلود والكرم ،وصىل اهلل

وسلم عىل من آتاه اهلل احلكمة يف مداواة النفوس ،فلكل نفس مدخل من

حيث حتب وترغب النفس ،فبعض الناس يأيت طائ ًعا بالعطاء كام  رأيناه
من صفوان ،املوقف ،وبعض الناس يأيت طائ ًعا بإظهار قدره ومكانته ،حلبه

( )1من كتاب :مواقف وعرب -د /حممد حممد داود -دار املنار( القاهرة) 1425هـ (بترصف
يسري).
( )2أخرجه النسائي يف البيوع (ب ،)77أخرجه أمحد (.)303/3

323

324

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

للفخر ،كام يف أيب سفيان ،فقال النبي ﷺ ساعة فتح مكة« :ومن دخل دار أيب

سفيان فهو آمن»(.)1

وعطاء النبي ﷺ كان ثقة يف ربه بأن خيلف ما هو خري ،قال تعاىل:

ﱫ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﱪ [سبأ.]٣٩ :

كام كان ينفق ﷺ أفضل ما عنده ،لقوله تعاىل  :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﱪ [آل عمران .]٩٢ :وكان

إنفاقه ﷺ من أجل الدعوة إىل اهلل تعاىل وليس من أجل حتقيق شهرة بني

الناس أو رغبة يف ثنائهم ،بل كان عطاؤه هلل تعاىل.

واملواقف الدالة عىل جوده وكرمه ﷺ كثرية ومشهورة ،لقد بلغ به ﷺ

معتذرا بالفاقة ،جاءه رجل
الكرم أنه كان يتحيي أن يرد سائله خايل اليدين
ً

عيل فإذا جاءنا يشء قضيته ،فقال
فسأله فقال :ما عندي يشء ،ولكن ابتع َّ

عمر :يا رسول اهلل ،قد أعطيته فام كلفك اهلل ما ال تقدر .فكره ﷺ قول عمر
فقال رجل من األنصار :يا رسول اهلل أنفق وال ختف من ذي العرش إقالالً،
فتبسم رسول اهلل ﷺ وعرف من وجهه البرش بقول األنصاري ،ثم قال ﷺ:

«هبذا أمرت»(.)2

عن سعيد بن املسيب عن صفوان بن أمية أنه قال :لقد أعطاين رسول

إيل ،فام برح يعطيني حتى إنه ألحب
اهلل ﷺ ما أعطاين وإنه ألبغض الناس َّ
إيل.
الناس َّ

( )1أخرجه مسلم يف اجلهاد (ب ،)31،84،86/وأبو داود (اخلراج ب.)25

( )2الشفا للقايض عياض ( ،)233/1إحتاف السادة املتقني للزبيدي (.)234/1
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روى الرتمذي أن النبي ﷺ محل إليه تسعون ألف درهم ووضعت عىل

حصري ثم قام إليها يقسمها فام رد سائ ً
ال حتى فرغ منها.

وعن أيب سعيد  -ريض اهلل عنه  -قال :سأل ناس من األنصار رسول

اهلل ﷺ فأعطاهم ما سألوه ،ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه ،ثم سألوه فأعطاهم

ما سألوه حتى نفد ما عنده قال :ما يكون عندي فلن أدخره عنكم ،ومن
يستعفف يعفه اهلل ،ومن يستغن يغنه اهلل ،ومن يتصرب يصربه اهلل ،وما أعطى

أحد عطاء هو خري له وأوسع من الصرب»(.)1

وعن عائشة  -ريض اهلل عنها  -قالت :ما رأيت رسول اهلل ﷺ يكل

صدقته إىل غري نفسه حتى يكون هو الذي يضعها يف يد السائل(.)2

وعن أيب ربيعة قال :خصلتان كان ال يكلهام  رسول اهلل   ﷺألحد:

الوضوء من الليل حني يقوم ،والسائل يقوم ﷺ فيعطيه بنفسه(.)3

عن عبد اهلل اهلوزين قال :لقيت بالالً فقلت :يا بالل حدثني كيف

كانت نفقة رسول اهلل ﷺ؟ قال :ما كان له يشء ،وكنت أنا الذي أيل ذلك

منه  -أي أنا املتويل أمر ماله ﷺ  -منذ بعثه اهلل تعاىل حتى تويف ،وكان  -عليه
السالم  -إذا أتاه اإلنسان مسلماً فرآه عار ًيا يأمرين فانطلق أستقرض فأشرتى

له الربدة فأكسوه وأطعمه(.)4

ويف الصحيحني عن ابن عباس  -ريض اهلل عنهام  -قال :كان رسول اهلل ﷺ

( )1رواه البخاري ( ،)151/2ومسلم يف الزكاة (.)124
( )2رواه ابن ماجه (ج.)96/2

( )3طبقات ابن سعد (.)32/4

( )4سنن أيب داود يف اخلراج (ب.)35/
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أجود الناس ،وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه

القرآن ،فلرسول اهلل ﷺ أجود باخلري من الريح املرسلة(.)1

ثان ًيا :توقري النبي ﷺ:

جهز عبد اهلل بن عباس  -ريض اهلل عنهام  -ماء الوضوء لرسول اهلل ﷺ

حني هم رسول اهلل ﷺ بصالة الليل فأشار النبي ﷺ إىل ابن عباس أن يقف
بجواره ،فوقف ابن عباس خلف رسول اهلل ﷺ.

فلام انتهت الصالة ،قال له النبي ﷺ« :ما منعك أن تقف بجانبي؟».

فقال :يا رسول اهلل أنت ُّ
أجل وأع ُّز من أن أوازيك.

فدعا له النبي ﷺ« :اللهم آته احلكمة»(.)2

هذا املوقف العظيم بني سيدنا رسول اهلل ﷺ والصحايب الغالم عبد اهلل

بن عباس  -ريض اهلل عنهام  -يفيض بالقيم الرتبوية اهلادية:

القيمة الرتبوية األوىل :هذا األدب اجلم من ابن عباس  -ريض اهلل
توقريا وإجالالً لسيدنا رسول اهلل ﷺ ،وهذا أدب إيامين أرشدنا
عنهام  -
ً
القرآن الكريم إليه ،قال اهلل تعاىل :ﱫ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﱪ [الفتح.]٩ :

ولقد أمر اهلل املؤمنني بالتزام األدب بني يدي رسول اهلل ﷺ ،ويف

جملسه ويف حضوره ،قال اهلل تعاىل   :ﱫ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
( )1أخرجه البخاري ( ،)33/5،3/1ومسلم يف الفضائل (.)48،50

( )2أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( )59/12وأبو نعيم يف احللية (.)315/1
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ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖ ﱪ [احلجرات.]٢ :

القيمة الرتبوية الثانية :مكافأة أهل املعروف ،ولو بالدعاء هلم؛ فنجد

سيدنا رسول اهلل ﷺ يكافئ ابن عباس بمكافأتني عىل حسن أدبه:
ﷺ.

األوىل :تكريمه تكريماً معنو ًيا إيامن ًيا بدعوته إىل الصالة بجوار الرسول

الثانية :الدعاء له ،حيث دعا له النبي ﷺ دعوة مباركة ،وهي« :اللهم
آته احلكمة».
القيمة الرتبوية الثالثة :وهي ختص العلامء وأهل الرتبية :أن يقربوا إليهم
النبهاء من طلبة العلم ،فقد قرب النبي ﷺ إليه عبد اهلل بن عباس  -ريض اهلل
وذكاء ،فكان النبي ﷺ جيعله ردي ًفا له يف السفر (أي
خريا
ً
عنهام  -ملا رأى فيه ً
يركب خلف رسول اهلل ﷺ) ،وكان يدعوه للصالة خلفه يف قيام الليل ،وكان
يرشده ويربيه عىل اهلدى اإليامين املبارك ،من ذلك قوله له « :يا غالم :احفظ
اهلل حيفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك.)1(»...

وكانت الثمرة هلذا القرب وهذه العناية املحمدية هبذا الغالم أن بلغ
عبد اهلل بن عباس أل ًفا وستامئة حديث أثبتها البخاري ومسلم رغم أن عمره
عند وفاة النبي ﷺ كان ثالث عرشة سنة ،وأصبح هذا الفتى برعاية رسول
اهلل ﷺ له مرج ًعا لألمة يف علوم القرآن واإلفتاء واللغة والعقيدة.

( )1أخرجه الرتمذي يف «صفة القيامة» باب« :مل يسم» (/667 /4ح  .)2516وأمحد يف
املسند (.)303 ،293 /1

327

328

ماذا تعرف عن قدوتك محمد ﷺ ؟

ثال ًثا :راهب وامر�أة:
عن أيب ذر  -ريض اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :تعبد عابدُ من

عاما ،فأمطرت األرض فاخرضت،
بني إرسائيل ،فعبد اهلل يف صومعته ستني ً

خريا»،
فأرشف الراهب من صومعته فقال« :لو نزلت فذكرت اهلل فازددت ً
فنزل ومعه رغيف أو رغيفان ،فبينام  هو يف األرض لقيته امرأة ،فلم يزل
يكلمها وتكلمه حتى غشيها ،ثم أغمي عليه ،فنزل الغدير يستحم ،فجاء

سائل ،فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفني أو الرغيف ،ثم مات .فوزنت عبادة ستني
سنة بتلك الزنية فرجحت الزنية بحسناته ،ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع

حسناته فرجحت حسناته فغفر له»(.)1

هذا عابد أمىض العمر يف خلوة صومعته يتعبد لربه ،كيف سقط؟!

وكيف نجح إبليس يف إغوائه؟!

مل يكن إبليس أن يوسوس للعابد بفعل معصية ،فهذا مدخل فاشل ال

يؤتى ثامره مع العابد.

ولكن إبليس احتال عليه بحيلة ،لقد زين له أن ينزل إىل األرض

اخلرضاء  -بني النباتات  -لينعم بالتأمل يف آيات اهلل يف النبات ،فالتفكر يف

آيات اهلل وخلقه ،عمل صالح.

وإبليس يقصد  -من وراء ذلك  -أن يقربه من موضع الفتنة حيث

النساء ،فتواصل مع امرأة لعوب ،وانتهى معها إىل الفاحشة ،وهكذا سقط
العابد يف فخ إبليس بأسهل حيلة.

( )1رواه ابن حبان يف صحيحه رقم ( )820بموارد الطمآن.
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وهكذا يسلك الشيطان مع اإلنسان سبل اإلغواء بتدرج ،قال اهلل تعاىل:
ﱫ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱪ [البقرة.]٢٠٨ :
ثم نزل العابد املاء ليستحم ،فجاءه سائل فأومأ إليه العابد أن يأخذ ما
عنده من خبز (رغي ًفا أو رغيفني) ثم مات العابد!! فوزنت عبادة ستني سنة
يتلك الزنية فرجحت الزنية بحسناته.
ثم وضع الرغيف أو الرغيفني مع حسناته ،فرجحت كفة احلسنات ملا
وضع فيها ثواب الرغيف ،لقد ضاعف اهلل ثواب الرغيف وأنقذ به العابد من
النار.
ومن هنا نتعلم أال نحتقر من األعامل الصاحلة شيئًا ،فلعل هذا العمل
القليل هو املتمم لكفة احلسنات ،وبه تكون النجاة.
كام نتعلم من املوقف أن نسأل اهلل حسن اخلامتة ،فهذا عابد فتن بعد
ستني سنة من العبادة والطاعة.
كام نتعلم خطورة باب النساء يف الفتنة ،وقد أخرج مسلم يف صحيحه،
قول النبي ﷺ« :ما تركت بعدي فتنة أرض عىل الرجال من النساء»(.)1
أيضا :قال ﷺ« :اتقوا الدنيا والنساء فإن أول فتنة
ويف احلديث النبوي ً
بني إرسائيل كانت النساء»(.)2
واملعنى أن املرأة حني تكون داعية للغرائز والشهوات ،متربجة يف
سلوكها ومظهرها ،فإن خطرها عظيم.
يف حني أن املرأة حني تكون داعية إيامن يف سلوكها ومظهرها فإن اهلل
ينفع هبا.

( )1رواه مسلم 45/17

( )2رواه مسلم ()2098/4
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راب ًعا :حبيبي يا ر�سول اهلل:
دخل عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -عىل رسول اهلل ﷺ فوجده

نائماً عىل احلصري ورأى أثر احلصري يف جنبه الرشيف ﷺ.
فقال له :يا رسول اهلل ،أال نبسط حتتك ألني منه؟

فقال ﷺ :مايل والدنيا ،إنام مثيل ومثل الدنيا مثل راكب سار يف يوم

صائف ،فقال (من القيلولة) حتت شجرة ثم راح وتركها(.)1

وسالما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول ،كنت أزهد الناس،
صال ًة
ً

فقرا اضطرار ًيا؛ ألنك كنت تنفق كل ما يأيت لك
وكان فقرك
اختيارا وليس ً
ً

من مال ،وكنت تكره أن يبيت يف بيتك يشء من مال الدنيا.

ُفتحت عليك الفتوح ،واهنمرت بني يديك األموال ،وأنت يا سيدي يا

حبيبي يا رسول اهلل معرض عن الدنيا كل اإلعراض.

وقد عرض اهلل عليك بطحاء مكة ذه ًبا فقلت :ال يا رب ،ولكن أجوع

يوما ،فإذا شبعت محدتك وشكرتك ،وإذا جعت ترضعت إليك
يوما وأشبع ً
ً
ودعوتك(.)2

وكان ﷺ يقنع باليسري من الدنيا ويقول :اللهم اجعل رزق آل حممد

قوتًا(.)3

وكان ﷺ ال يدخر شيئًا لنفسه ،وما جاء أنه أدخر فهو إنام كان ألهله،

( )1أخرجه البخاري (.)213/3
( )2أخالق النبوة (.)267

( )3أخرجه مسلم (.)730،2281
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وما شبع ﷺ وأهله ثالثة أيام تبا ًعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا(.)1
وما أكل خبزًا منخوالً منذ بعثه اهلل إىل أن قبض(.)2

وكان يمر به الشهر والشهران وما يوقد يف بيته نار ،إنام  هو التمر

واملاء( )3وجاءته فاطمة بكرسة خبز فقال :ما هذه الكرسة يا فاطمة؟ قالت:
ُق ْر ٌص َخ َب ْز ُت ُه ،فلم تطب نفيس حتى آتيك هبذه الكرسة ،فقال :أما إنه أول
طعام دخل فم ِ
أبيك منذ ثالثة أيام(.)4

وقد قبض ﷺ ودرعه مرهونة عند رجل هيودي عىل ثالثني صا ًعا من
شعري أخذها رز ًقا لعياله.
يقول جابر :مكث رسول اهلل ﷺ وأصحابه وهم حيفرون اخلندق ثال ًثا

طعاما ،فقالوا  :يا رسول اهلل ،إن ههنا كدية من اجلبل (أي :صخرة
مل يذوقوا
ً
كبرية) ،فقال رسول اهلل ﷺ :رشوها باملاء ،ويف احلديث قال جابر :فحانت
حجرا(.)5
مني التفاتة ،فإذا رسول اهلل ﷺ قد شد عىل بطنه
ً

وتقول السيدة عائشة :خرج رسول اهلل ﷺ ومل يمأل بطنه يف يوم من

طعامني .كان إذا شبع من التمر مل يشبع من الشعري ،وإذا شبع من الشعري مل

يشبع من التمر(.)6

( )1رواه الرتمذي (.)2357،2358

( )2مسند أمحد ،مسند األنصار (.)23285
( )3رواه أمحد (.)71،86/6

( )4رواه الطرباين ( ،)232/1وطبقات بن سعد (.)114:2:1
( )5أخرجه أمحد (.)300/3

( )6الشامئل املحمدية للرتمذي (.)67
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ويقول عتبة بن عزوان :لقد رأيتني وإين لسابع سبعة مع رسول اهلل ﷺ

ما لنا طعام إال ورق السمر حتى تقرحت أشداقنا(.)1

وتقول السيدة عائشة :لقد مات رسول اهلل ﷺ وما شبع من خبز وزيت

يف يوم واحد مرتني(.)2

ويقول أنس :ما أعلم أن رسول اهلل ﷺ رأى رغي ًفا مرق ًقا حتى حلق
باهلل  -عز وجل  -وال رأى شا ًة سمي ًطا بعينه حتى حلق باهلل  -عز وجل . -
والرغيف املرقق ،امللني ،والسميط ،هو الذي أزيل شعره باملاء الساخن

وشوى بجلده.

( )1السمر :هو شجر عظيم له شوك ،واحلديث رواه مسلم يف الزهد والرقائق (.)5269

( )2رواه مسلم يف الزهد والرقائق (.)5283
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الوقفة الثانية ع�شر
كتب حتدثت عن ال�سرية
النبوية
نن�صحك بقراءتها
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الوقفة الثانية ع�شر
كتب حتدثت عن ال�سرية النبوية نن�صحك بقراءتها
زاد املعاد يف هدي خري العباد
املؤلف :ابن قيم اجلوزية.

كتاب نفيس قل نظريه ،بل هو فريد يف ميدانه ،مجع فيه املصنف ما

يتعلق بالنبي صىل اهلل عليه وآله وسلم من قول ،أو فعل ،أو تقرير.

فالكتاب موضوعه حياة النبي ﷺ بكل ما حتتويه هذه اللفظة من معنى،
فقها تارة ،وحالالً
وحراما
لكن املصنف استخرج من هذه السرية العطرة ً
ً
تارة ،وآدا ًبا تارة ،وتوحيدً ا تارة ،وتوجيهات وتعليامت تارة أخرى.

وطريقة املصنف واضحة كل الوضوح ،ومنهجه بني ال خفاء فيه وال

لبس ،فقد سلك طريقة املحدثني يف التصحيح ،والتضعيف ،ثم استنبط
مسائل الفقه من الروايات الراجحة ،تاركًا الضعيف ،وإن كان قد أخذ به
مجع من األعالم ،فهو يسري مع الدليل حيث سار ،وقد أودع يف كتابه هذا

نادرا ـ ما توجد يف كتاب واحد.
من املسائل الدقيقة ،والنكت العميقة التي ـ ً
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�صحيح ال�سرية النبوية
 املؤلف :الشيخ حممد نارص الدين األلباين  -رمحه اهلل.• التصنيف  :كتب السرية النبوية.

ولد الشيخ األلباين رمحه اهلل يف عام (1332هـ) ،يف مدينة أشقودرة

عاصمة ألبانيا يومئذ ،ومن نعم اهلل تعاىل عليه أن جعل نشأته يف أحضان

أرسة متواضعة متدينة يغلب عليها الديني العلمي ،فقد خترج والده احلاج
نوح نجايت األلباين يف املعاهد الرشعية بعاصمة اخلالفة العثامنية األستانة التي
تُعرف اليوم بإسطنبول ،ورجع إىل بالده يف خدمة العلم وتعليم الناس ما

تلقاه حتى صار من كبار مشايخ ألبانيا ومرج ًعا للمسلمني هبا ،ثم هاجر إىل
بالد الشام بعد ذلك.

صح من سرية
• نبذة عن الكتاب :أورد املؤلف يف هذا الكتاب ما ّ

رسول اهلل ﷺ وذكر أيامه وغزواته ورساياه والوفود إليه ،فكان هذا الكتاب
وال يزال من أصح الكتب التي حتدث عن السرية النبوية؛ لتوفيق اهلل  -عز

وجل   ، -ثم العتامد املؤلف عىل الصحيح من السرية.
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عيون الأثر يف فنون املغازي وال�شمائل وال�سري
 -املؤلف :ابن سيد الناس  -رمحه اهلل . -

هو حممد بن حممد بن حممد اليعمري ،فتح الدين أبو الفتح اإلشبييل،

املعروف بابن سيد الناس ،حمدث حافظ مؤرخ فقيه أندليس األصل.

ولد يف القاهرة عام (671هـ) ،ورحل يف الطلب إىل اإلسكندرية

والشام واحلجاز .قال الذهبي( :ولعل مشاخيه يقاربون األلف).

وكتابه (عيون األثر) شيق من أمجل كتب السرية النبوية التي تعرض

سرية الرسول بأسلوب ميرس ،كام تناول غزوات الرسول وشامئل الرسول

ﷺ.
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ال�سرية النبوية ال�صحيحة
 امل�ؤلف :د� .أكرم العمري.يعد هذا الكتاب من أروع الكتب التي حتدثت عن سرية الرسول ﷺ،

وذلك يرجع إىل اعتامد املؤلف  -وفقه اهلل  -عىل املصادر الصحيحة ،وعناية
هبا .فهو حماولة لتطبيق قواعد املحدثني يف نقد روايات السرية.

يقع الكتاب يف جملدين ،ونرش بأكثر من لغة ،كام تويص به جممعات

حتقيق السنة العاملية.
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هل كان حممد ﷺ رحي ًما؟
 -املؤلف :حممد حسام الدين اخلطيب.

 -رابطة العامل اإلسالمي  -املركز العاملي للتعريف بالرسول ﷺ

ونرصته.

 الطبعة الثانية1431 :هـ. عدد الصفحات )220( :صفحة. مقاس الكتاب)24×17( :سم.كتاب يتحدث عن جوانب الرمحة يف سرية النبي ﷺ ،وهو عبارة عن

حوار حصل بني املؤلف وجار نرصاين له ،وسجل املؤلف ما دار يف هذا
احلوار من أسئلة وأجوبة ،فخرج الكتاب بصورة مرشقة أضاءت جوانب

الرمحة النبوية حتى يشعر كل من قرأ الكتاب بنشوة اللتزام هذا الينبوع

النبوي امليلء بالرمحة.

يقع الكتاب يف ( )220صفحة ،وهو حائز عىل جائزة يف مسابقة

للتعريف بنبي الرمحة ﷺ.
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اخلامتـة
أخي املسلم!!

هل تعلم أنه :ما من مسلم يصيل ويسلم عىل النبي ﷺ إال ويرد اهلل عىل

النبي ﷺ روحه ،حتى يرد السالم عىل من سلم عليه ،يف أي مكان كان ،وعىل

أي حال كان؟!

وهذا ما أخربنا به النبي ﷺ حينام  قال« :إن هلل مالئكة سياحني يف

األرض يبلغوين من أمتي السالم»(.)1

فأنت حينام تقول« :ﷺ» ،يأيت ملك ،فيذهب إىل النبي ﷺ وخيربه بأنك

تسلم عليه.

نعم ..هكذا جيب أن تكون عالقة املسلم بنبيه ﷺ عالقة قوية ومتينة.

عيل روحي حتى
عيل إال رد اهلل َّ
فالنبي ﷺ يقول« :ما من أحد يسلم َّ

أرد عليه السالم»(.)2

فأكثروا من الصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وآله وصحبه أمجعني.

وا حرصوا عىل تطبيق سنته ،والعمل بام جاء هبا ،ونرش ذلك فالدال

عىل اخلري كفاعله.

«وصل اللهم وسلم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني».

( )1سنن النسائي ،كتاب السهو ،حديث رقم.)1265( :

( )2سنن أيب داود ،كتاب املناسك ،حديث رقم.)1745( :
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