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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 ،مل يتخذ صاحب ًة وال ولدً 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
صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه غيوث الندى،

ِ
العدى ،صال ًة وسال ًما دائمني من اليوم إىل أن ُيبعث الناس غدً ا ..
ثم أما بعد:

احلديث عن السرية النبوية العطرة يشء عظيم؛ ألن صاحبها هو

رسول كريم عظيم ﷺ:

«زكاه اهلل يف عقله فقال سبحانه :ﱫﭕﭖﭗ ﭘﭙﱪ[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 :
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وزكاه اهلل يف فؤاده فقال سبحانه :ﱫ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﱪ [النجم:

.]١١

وزكاه يف صدره فقال سبحانه :ﱫ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﱪ [الرشح.]١ :
وزكاه اهلل يف ذكره فقال سبحانه :ﱫ ﯓ ﯔ ﯕ ﱪ [الرشح.]٤ :
وزكاه اهلل يف طهره فقال سبحانه :ﱫﮪ ﮫﮬ ﱪ [الرشح.]٢ :
وزكاه اهلل يف حلمه فقال سبحانه :ﱫ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﱪ [التوبة.]١٢٨ :

وزكاه 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 :
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وأقسم اهلل بحياته فقال :ﱫ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱪ [احلجر.]٧٢ :

ثم أخرب عن منزلته يف املأل األعىل عند رب العاملني وعند املالئكة املقربني

فقال سبحانه :ﱫﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﱪ [األحزاب.]٥٦ :

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 هذه الدرر من كتب ،وموسوعات ،ومواقع ،حتدثت

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

( )1مابني عالمتي التنصيص من كتاب :املشتاقون إىل رسول اهلل ﷺ  -تأليف /زيد الشمري.
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الباب الأول
يف ذكر الن�سب ال�شريف
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البــاب الأول
يف ذكر الن�سب ال�شريف وطهارة
()1
�أ�صله وف�ضائله 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
العاقب الذي ليس بعده أحد»(.)2
الناس عىل قدمي ،وأنا
ُ

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

فقال« :أنا حممد ،وأمحد ،واملقفى ،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 إىل دليل فإنه ﷺ املصطفى من بني هاشم وساللة

قريش ،فهو أرشف العرب نس ًبا ،وهو من مكة التي هي 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.

فقال هرقل :وكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها(.)1

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

ً
قريشا،
واصطفى من بني إسامعيل كنانة ،واصطفى من بني كنانة
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 ،كام قال ﷺ« :خرجت من

نِكاح ،ومل أخرج من ِس ٍ
فاح ،من لدن آدم إىل أن ولدين أيب وأمي ،مل
يصبني من سفاح اجلاهلية يشء»(.)3

وقال ﷺ« :خرجت من لدن آدم من نكاح غري سفاح»(.)4
( )1متفق عليه.

( )2رواه مسلم.

( )3رواه الطرباين يف األوسط وحسنه األلباين.
( )4رواه ابن سعد وحسنه األلباين.
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وروى ابن سعد وابن عساكر عن الكلبي -رمحه اهلل -قال :كتبت

سفاحا ،وال شي ًئا من أمر اجلاهلية.
للنبي ﷺ مخسامئة أم ،فام وجدت فيهن
ً
وأمه.

قوله« :مخسامئة أم» .يريد اجلدات وجدات اجلدات من قبل أبيه

قال الناظم:

م���ن ع��ه��د آدم 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

ف��ان��ج��اب��ت ال��ظ��ل�ماء م���ن أن����واره

وال���ن���ور ال ي��ب��ق��ى ع��ل��ي��ه ظ�لام

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

من ف�ضائل النبي ﷺ:

 -1ما مدحه اهلل به من مكارم اخلالق وحماسن الصفات ،فقال

سبحانه :ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ [ القلم]٤ :
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ألت ِّ َم َمك ِ
وقال ﷺ « :إِ َّنماَ ُب ِع ْث ُت مَ
َار َم األخالق»(.)1
الش َف َق ِة بِأمتِ ِه وبالن ِ ِ
ِ ِ
الرحمْ َ ِة َو َّ
َّاس مَجي ًعا َكماَ
َ -2ما َمدَ َح ُه اهللُ بِه م َن َّ
َّ
فيِ َقولِه َت َعاىل :ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱪ [األنبياء]107:

وقوله:ﱫ ﰑ ﰒ ﰓ ﱪ [األح���زاب ] ٤٣ :وقوله:
ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱪ

[آل عمران.]١٥٩ :
َو َق ْولِه ﷺ« :إِ َّنماَ َأنَا َرحمْ َ ٌة ُم ْهدَ اةٌ» (.)2
ِ -3ر َعاي ُة اهللِ َل ُه َو ِعنايتُه بِه ُمن ُْذ ِوال َدتِه :لقولِه َت َعاىل :ﱫ ﮉ ﮊ

ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﱪ

[ الضحى].

َ -4ما َجا َء فيِ شرَ ْ ِح َصدْ ِره َو َر ْف ِع ِذك ِْره ﷺ  ،ل َق ْول ِ ِه َت َعاىل :ﱫ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔ

ﯕ ﯖ ﱪ [الرشح].

 -5ك َْونُه ﷺ َخات ََم النَّبِ ِّيني :لقوله تعاىل :ﱫ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﱪ

[األحزاب] ،و َقولِ ِه ﷺ« :م َثليِ وم َث ُل األنْبِي ِ
اء ِم ْن َق ْبليِ ك ََم َث ِل َر ُج ٍل َبنَى
َ
َ ْ
َ َ َ
ٍ ِ
ٍ ِ
ِ
َّاس
َب ْيتًا َف َأ ْح َسنَ ُه َو َأك َْم َل ُه ،إال َم ْوض َع َلبِنَة م ْن َز ِاو َية م ْن َز َوا َيا ُهَ ،ف َج َع َل الن ُ
( )1رواه الطرباين.

األلباين.
( )2رواه احلاكم وصحح ُه
ّ
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ون ِمن البنْي ِ
ان َو َي ُقو ُل َ
َي ُطو ُف َ
اهنَا َلبِن ًةَ ،ف َيتِ َّم
ون :أال َو َض ْع َت َه ُ
ون َو َي ْع َج ُب َ َ ُ َ
ُبنْ َيان َُك؟ َف ُكن ُْت َأنَا ال َّلبِنَ َة»(.)1
اء :لِ َقولِه ﷺُ « :فض ْلت علىَ األنْبِي ِ
َ -6ت ْف ِضي ُله ﷺ عىل األنْبِي ِ
اء
ِّ ُ َ
َ
َ
َ
صرِ
ِ
ِ
الر ْع ِ
بَ ،و ُأ ِح ّل ْت ليِ َ ا ْل َغن َِائ ُم،
بِ ِس ٍّتُ :أ ْعطِ ُ
يت َج َوام َع ا ْلكَل ِمَ ،و ُن ْ ُت بِ ُّ
ِ
ورا َو َم ْس ِجدً اَ ،و ُأ ْر ِس ْل ُت إِلىَ ا ْل َ
ـخ ْل ِق كَا َّف ًةَ ،و ُختِ َم
األر ُض َط ُه ً
َو ُجع َل ْت ليِ َ ْ
بيِ َ النَّبِ ُّي َ
ون»(.)2
َ -7أنَّه ﷺ َأ ْت َقى اخلَ ْل ِق َو َأشرْ َ ُف ُه ْم :لقولِه ﷺَ « :أنَا محُ َّمدُ ْب ُن َع ْب ِداهللِ
ا ْب ِن َع ْب ِد امل َّط ِلب؛ إِ َّن اهللَ َت َعالىَ َخ َل َق اخلَ ْل َقَ ،ف َج َع َلنِي فيِ َخيرْ ِ ِه ْمُ ،ث َّم
َج َع َل ُه ْم فِ ْر َق َتينْ ِ َ ،ف َج َع َلنِي فيِ َخيرْ ِ ِه ْم فِ ْر َق ًةُ ،ث َّم َج َع َل ُه ْم َق َب ِائ َلَ ،ف َج َع َلنِي فيِ
َخيرْ ِ ِه ْم َقبِي َل ًةُ ،ث َّم َج َع َل ُه ْم ُب ُيوتًاَ ،ف َج َع َلنِي فيِ َخيرْ ِ ِه ْم َب ْيتًاَ ،ف َأنَا َخيرْ ُ ك ُْم َب ْيتًا،
َو َخيرْ ُ ك ُْم َن ْف ًسا»(.)3
الش َفا َع ِة يوم ِ
ِ
احلو ِ
ض َو َّ
القيا َم ِة :لِ َقولِ ِه ﷺ:
ب ْ
َ - 8أنَّه ﷺ َصاح ُ
َ َ
ـح ْو ِ
ض َأ ْنتَظِ ُرك ُْم ،لِيرُ َف َع ليِ ِر َج ٌال ِمنْك ُْمَ ،حتَّى إِ َذا
« َأنَا َف َر ُطك ُْم َعلىَ ا ْل َ
اخت ُِل ُجوا ُدونيِ َ ،ف َأ ُق ُ
َع َر ْفت ُُه ْمْ ،
ولَ :ر ِّب َأ ْص َحابيِ ! َف ُي َق ُال :إِن ََّك ال تَدْ ِري َما
َأ ْحدَ ُثوا َب ْعدَ َك»(.)4

َو َق َال ﷺ« :إِ َّن لِك ُِّل نَبِي َد ْع َو ًة َقدْ َد َعا بهِ اَ ،فاست ِ
ُجي َب ْت َل ُهَ ،وإِنيِّ َقدْ
ْ
َ
ٍّ

( )1متفق عليه.

( )2رواه مسلم.

( )3رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين.
( )4رواه البخاري.
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اخ َتب ْأ ُت د ْعو يِت َش َفا َع ًة ألُمتِي يوم ِ
الق َيا َم ِة»(.)1
َ َ
ْ َ
َّ َ ْ َ
َّاس يوم ِ
الق َيا َم ِة :لِقولِه ﷺَ « :أنَا َس ِّيدُ َو َل ِد آ َد َم
َ - 9و ُه َو ﷺ َس ِّيدُ الن ِ َ َ
ِ ِ
ِ ِ
ـح ْم ِد َوال َف ْخ َرَ ،و َما ِم ْن نَبِ ٍّي َي ْو َم ِئ ٍذ
َي ْو َم الق َيا َمة َوال َف ْخ َرَ ،وبِ َيدي ل َوا ُء ا ْل َ
آ َد َم َف َم ْن ِس َوا ُه إال تحَ ْ َت لِ َو ِائيَ ،و َأنَا َأ َّو ُل شافِ ٍع َو َأ َّو ُل ُم َش َّف ٍع وال َف ْخ َر»(.)2

 -10وهو ﷺ َأو ُل من يدْ ُخ ُل اجلنَّ َة يوم ِ
الق َيا َم ِة :لقولِه ﷺَ « :أنَا
َّ َ ْ َ
َ َ
ول اخلَ ِ
ْت؟ َفأ ُق ُ
اب اجلن َِّةَ ،ف َي ُق ُ
ولَ :أنَا محُ َ َّمدٌ .
از ُنَ :م ْن َأن َ
َأ َّو ُل َم ْن َي ْق َر ُع َب َ
ٍ
َف َي ُق ُ
ألح ٍد َب ْعدَ َك»(.)3
ألحد َق ْب َل َكَ ،وال َأ ُقو ُم َ
ولَ :أ ُقو ُم فأ ْفت َُح َل َكَ ،ف َل ْم َأ ُق ْم َ
 – 11و ُهو َﷺ األسو ُة احلسنَ ُة لِك ُِّل إِ ٍ
الفوز بِ َجنَّتِه
نسان َي ْر ُجو اهللَ َو َ
َ
ْ َ ََ
َوالنَّجا َة ِم ْن ن ِ
َارهَ ،كماَ َق َال ُس ْب َحانه :ﱫ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱪ [األحزاب.]٢١ :

باهلوىَ ،بل إِ َّن كَال َمه املت َع ِّل َق بالدِّ ِ
ين
َ - 12و ُهوﷺ َّ
املنز ُه َع ِن الن ْط ِق َ
يعة يعدُّ ِمن الوحي ا َّل ِذي ال ْيأتِ ِ
ِ
يه ال َباطِ ُل َكماَ َق َال َت َعالىَ  :ﱫ ﭛ ﭜ
َ َ ْ
والشرَّ ِ ُ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﱪ [النجم].

َّفق ِ
عليه
( )1مت ٌ

وصححه األلبانيُِّ .
مذي
( )2رواه أمحد والترِّ
َّ
ُّ
مسلم.
( )3روا ُه ْ
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الباب الثاين
من حقوق امل�صطفى ﷺ
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البـــاب الثاين
()1
من حقوق امل�صطفى ﷺ

تبارك َو َت َعاىل  -بِ َب ْعثِ ِه النَّبِ َّي ﷺَ ،و َم َّن َع َل ْينَا بِ ُب ُزو ِغ
َل َقدْ َأك َْر َمنا اهلل َ -
َش ْم ِ
س ِر َسا َلتِه َق َال َت َعاىل :ﱫ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﱪ [ آل عمران.]164 :
ول اهللِ ﷺ َع َلينَا ح َقو ًقا كَثِريةً ،ينْب ِغي َع َلينَا َأد ُاؤها و ِ
َوإِ َّن لِرس ِ
احل َف ُ
اظ
َ َ َ
َ َ َ
ُ
َ ُ
ِ
َع َليها ،و َ ِ
او ِن بهِ اَ .و ِم ْن َه ِذ ِه احل ُق ِ
وق:
َْ َ
ُ
احلذ ُر م ْن ت َْض ِييع َها َأو الت ََّه ُ َ

ميانُ ِب ِه ﷺ:
�أَ َّو ًال :الإِ َ

إِ َّن َأ َّو َل َح ٍّق ِم ْن ُح ُق ِ
وق النَّبِ ِّي ﷺ ُه َو اإليماَ ُن بِ ِهَ ،والت َّْص ِد ُيق بِ ِر َسا َلتِ ِه،
ِ
ِ
ِ
ني َف ُه َو كَافِ ٌر،
املر َس ِل َ
ـم ُي ْؤم ْن بِ َر ُسول اهللِ ﷺ َو َأنَّه َخات َُم األنْبِ َياء َو ْ
َف َم ْن َل ْ
ِ
اؤوا َق ْب َل ُه.
َوإِ ْن آ َم َن بِ َج ِمي ِع األنْبِياء الذين َج ُ
ِ ِ
وا ْل ُقر ُ ليِ
اإلي ِن بِرس ِ
ول اهللِ ﷺ َوعَدَ ِم
آن َم ٌء بِاآل َيات ا َّلتي ت َْأ ُم ُر بِ ِ ماَ َ ُ
َ ْ
َّ
الش ِّك فيِ ِر َسا َلتِهَ ،ف ِم ْن َذل ِ َك َق ْو ُله َت َعالىَ  :ﱫ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﱪ [التغابن.]8 :
َو َق َال :ﱫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﱪ [احلجرات.]15 :

جملسا يف صحبة احلبيب ﷺ  -د /عادل بن عيل الشدي -الربنامج
( )1من كتابً »40« :
العاملي للتعريف بنبي الرمحة ﷺ  -سلسلة رمحة للعاملني (.)5
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اب اهلالك ِ
ِ
ِ
والع َق ِ
اب
َو َبينَّ َ َت َعالىَ َأ َّن ا ْل ُك ْف َر بِاهللِ َو َر ُسوله ﷺ م ْن َأ ْس َب ِ َ
األلِي ِم َف َق َال َت َعالىَ  :ﱫﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﱪ [األنفال.]13 :
«وا َّل ِذي َن ْف ُس محُ َ َّم ٍد بِ َي ِد ِه ،ال َي ْس َم ُع بيِ َأ َحدٌ ِم ْن
َّبي ﷺ َ :
َو َق َال الن ُّ
ه ِذ ِه األم ِة ،ي ِ
ـم ُي ْؤ ِم ْن بِا َّل ِذي ُأ ْر ِس ْل ُت بِه
ود ٌّي وال َنصرْ َ انيِ ٌّ ُ ،ث َّم َي ُم ُ
َ
وت َو َل ْ
َّ هَ ُ
َان ِم ْن َأ ْص َح ِ
إال ك َ
اب الن َِّار»(.)1

اعهُ ﷺ:
َثا ِن ًيا :ا ِّت َب ُ

اع النبي ﷺ ُه َو ا ْلبرُ ْ َه ُ
ـح ِق ِيق ُّي َعلىَ اإليماَ ِن بِ ِهَ ،ف َم ِن ا َّد َعى
ان ا ْل َ
َوا ِّت َب ُ
َ
اإليامن بِالنَّبِ ّي ﷺُ ،ث َّم ُه َو ال َي ْمتَثِ ُل َله َأ ْم ًراَ ،وال َينْتَهي َع ْن محُ َ َّر ٍم هَنى النَّبِ ُّي
ﷺ َعنْه ،وال يتْبع سنَّ ًة ِمن سنَنِ ِه ﷺ َفهو ك ِ
َاذ ٌب فيِ َد ْع َوى اإليماَ ِنَ ،فإِ َّن
َُ
ْ ُ
َ َ ُ ُ
اإليامن ُه َو َما َو َق َر فيِ ا ْل ُق ُل ِ
َ
وب َو َصدَّ َقتْه األ ْعماَ ُل.

مح َته ال َتن َُال إِال َأه َل اال ِّتبا ِع واالن ِْقي ِ
اد َف َق َال
ْ
َ
َ َ
َو َقدْ بينَّ اهللُ تَعالىَ َأ َّن َر َ ُ
َت َعالىَ  :ﱫ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﱪ

[ األعراف].
ني َع ْن َهدْ ِي رس ِ
ول اهللِ ﷺ
َوك ََذلِ َك َفإِ َّن اهللَ َت َعالىَ ت ََوعَّدَ امل ْع ِر ِض َ
َ ُ
ني َأ ْم َر ُه بِا ْل َع َذ ِ
اب األلِي ِم َف َق َال :ﱫ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ـم َخالِ ِف َ
ا ْل ُ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﱪ [النور]٦٣ :
( )1رواه مسلم.
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م َّب ُتهُ ﷺ:
َثا ِل ًثا :حَ َ

ِ
َو ِم ْن ُح ُق ِ
ب َوأك َْم َل ُه َو َأ ْع َظ َم ُه،
وق النَّبِ ِّي ﷺ َعلىَ ُأ َّمته :محَ َ َّبتُه ك َُّل احلُ ّ
َف َقدْ َق َال ﷺ« :ال ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ك ُْم َحتَّى َأك َ
ب إِ َل ْي ِه ِم ْن َو َل ِد ِه َو َوالِ ِد ِه
ُون َأ َح َّ
َوالن ِ
ني»(.)1
ج ِع َ
َّاس َأ مْ َ
ٍ
ب َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ َف َل ْي َس بِ ُم ْؤ ِم ٍنَ ،وإِ ْن ت ََس َّمى بِ َأ ْسماَ ِء
أي إِن َْسان ال يحُ ُّ
َف ُّ
ني َو َع َ
اش َبينْ َ َظ َه َرانِ ِيه ْم.
املس ِل ِم َ
ْ
ِ
املؤ ِم ُن َر ُس َ
ول اهللِ ﷺ َأ ْع َظ َم ِم ْن محَ َّبتِ ِه
ب ْ
ب َأ ْن يحُ َّ
ـح ِّ
َوأ ْع َظ ُم ا ْل ُ
ِ ِ ِ
اب لِرس ِ
ول اهللِ ﷺَ :يا َر ُس َ
ْت
ول اهللِ! ألن َ
لنَ ْفسهَ ،ف َقدْ َق َال ُع َم ُر ْب ُن اخل َّط ِ َ ُ
ب إِ َّيل ِم ْن ك ُِّل شيَ ْ ٍء إال ِم ْن َن ْف يِسَ .ف َق َال النَّبِ ُّي ﷺ« :ال َوا َّل ِذي َن ْف يِس
َأ َح ُّ
بِ َي ِد ِه َحتَّى َأك َ
ب إِ َل ْي َك ِم ْن َن ْف ِس َك»َ .ف َق َال ُع َم ُرَ :فإِنَّه اآلن َ -واهللِ -
ُون َأ َح َّ
ب إِ َّيل ِم ْن َن ْف يِسَ .ف َق َال النَّبِ ُّي ﷺ« :اآلن َيا ُع َم ُر»(.)2
ألن َ
ْت َأ َح ُّ

َرا ِب ًعا :اال ْن ِت َ�صا ُر َلهُ ﷺ:

ِ
ِِ
ِ
ِ
اب
َو ُه َو م ْن آكَد ُح ُقوقه ﷺ َح ًّيا َو َم ِّيتًاَ ،ف َأ َّما فيِ َح َياته َف َقدْ َقا َم َأ ْص َح ُ
النَّبِ ِّي ﷺ بهِ َ ِذ ِه ِ
امله َّم ِة َخ َري ِقيا ٍم.
ُون َع ْن ُسنَّتِه إِ َذا َت َع َّر َض ْت لِ ِ
الذ ُّب َيك ُ
َو َأ َّما َب ْعدَ َو َف ِاة النَّبِ ِّي ﷺ َف َّ
طعن
حتر ِ
ال َّط ِ
يف اجل ِ
ني َوانْتِ َح ِ
ني َو ِ
ني.
ال امل ْبطِ ِل َ
اه ِل َ
اعنِ َ
َ
الذب كَذلِ َك عن َش ْخ ِص ِه ا ْلك َِري ِم إِ َذا َتنَاو َله َأحدٌ بِس ٍ
َو َيك ُ
وء َأ ْو
َ ْ
ُون َّ ُّ
َ ُ َ ُ
( )1متفق عليه.

( )2رواه البخاري.
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س ْخ ِري ٍةَ ،أو وص َفه بِ َأوص ٍ
اف ال ت َِل ُيق بِ َم َق ِام ِه ا ْلك َِري ِم ﷺ.
ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ

الت الت َّْش ِويه ا َّلتِي َي ْطعن َ
ُون بهِ َا
َو َقدْ َك ُث َر ْت  -فيِ َه َذا ا ْل َعصرْ ِ  -حمَ ُ
ِ
َبي ِ
ب للدِّ فا ِع َع ْن نَبِ ِّيها ﷺ ِبك ُِّل
اإل ْسال ِم ﷺَ ،و َعلىَ األُ َّمة ُك ِّل َها َأ ْن هَ ُت َّ
َعىل ن ِّ
ُف هؤ ِ
ات َض ْغ ٍ
ائل ُقو ٍة وأدو ِ
ِ ِ
الء َع ْن ك َِذبهِ ِ ْم
طَ ،حتَّى َيك َّ َ ُ
َما مَتل ُك م ْن َو َس ِ َّ َ َ
و ت هِ
َان ْم وا ْفترِ َ ِائ ِه ْم..
َ بهُ ْ

خام�سا :ن�شر دعوته ﷺ:
ً

إِ َّن ِمن الو َف ِ
ول اهللِ ﷺ َأ ْن َن ُقوم بِنَشرْ ِ اإلسال ِم و َتب ِلي ِغ الدَّ ْع ِ
اء لِرس ِ
وة
َ ْ
َ َ
ْ
َ
ُ
األر ِ
النبي ﷺَ « :ب ِّل ُغوا َعنِّي َو َل ْو آي ًة»(َ )1و َق َال
ضَ ،ف َقدْ َق َال ُّ
فيِ كَا َّفة َأ ْص َقا ِع ْ
ال و ِ
ِ
ِ
احدً اَ ،خيرْ ٌ َل َك ِم ْن
السالم« :ألن هَ ْيد َي اهللُ بِ َك َر ُج ً َ
َع َل ْيه َّ
الصالة َو َّ

حمُ ْ ِر النَّ َعم»(.)2

و َأ ْخ ﷺ َأنَّه«:مكَاثِر بِكُم األمم يوم ِ
الق َيا َم ِة»(.)3
ُ ٌ ُ َ َ َْ َ
َ برَ
َو ِم ْن َأ ْس َب ِ
خول الن ِ
اب َك ْث َر ِة األمةِ :ق َيا ُم َها بِالدَّ ْع َو ِة إِلىَ اهللَِ ،و ُد ُ
َّاس يف
اإلسالم ،و َقدْ ب اهللُ َتعالىَ َأ َّن الدَّ ْعو َة إِ َلي ِه ِهي وظِي َف ُة الرس ِل و َأ ْتب ِ
اع ِه ْم،
ُّ ُ َ َ
ْ َ َ
َ
َ ينَّ

َف َق َال :ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱪ [يوسف]١٠٨ :
ِ ِ ِ
ِ
ألج ِلهاَ ،و ِه َي
َف َعىل األ َّمة َأ ْن َتت ََم َّس َك بِ َوظي َفتها ا َّلتي َأ ْخ َر َج َها اهللُ ْ
( )1رواه البخاري.
( )2متفق عليه.

( )3رواه أمحد وأصحاب السنن.
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ِ
َّهي َع ِن املنْك َِرَ ،كماَ َق َال ُس ْب َحا َن ُه :
األمر بِامل ْعروف َوالن ُ
الدَّ ْع َو ُة َوا ْل َبال ُغ َو ُ

ﱫﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﱪ [آل عمران]١١٠ :

ريه ﷺ َح ًّيا َو َم ِّي ًتا:
َ�سا ِد ً�ساَ :ت ْو ِق ُ

ِ
ِ
ِ
السال ُم ا َّلتِي َف َّر َط فِيها
َو َه َذا َأ ْي ًضا م ْن ُح ُقوقه َع َليه َّ
الصال ُة َو َّ
كَثِ ٌري ِم َن الن ِ
َّاسَ ،ق َال تَعاىل :ﱫ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﱪ

[الفتح].

ِ ِ
الر ُس َ
َ
أي ُت َع ِّظ ُموه،
ول َوت َُو ِّق ُروهْ ،
قال ا ْب ُن س ْعديَ « :أ ْي ُت َع ِّز ُروا َّ
ت ُّلوه ،وتَقوموا بِح ُق ِ
َو جُ ِ
َانت َله املنَّ ُة ا ْل َعظِيم ُة فيِ ِر َقابِك ُْم».
وقه ،كَام ك ْ
ُ
َ ُ

اب النَّبِ ِّي ﷺ ُي َع ِّظ ُمونه َو ُيو ِّق ُرو َن ُه ُو جُ ِ
ي ُّلونَه إِ ْجالالً
َو َقدْ ك َ
َان َأ ْص َح ُ
َان إِ َذا تَك َّلم َأ ْطر ُقوا َله حتَّى كَأنَّام َعلىَ ر ُؤ ِ
َعظِيماً َ ،ف َقدْ ك َ
وس ِه ُم ال َّطيرْ ُ َ .و َلـام
ُ َ
ُ
َ
ن ََز َل َق ْو ُل ُه تَعاىل :ﱫ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﱪ

[ احلجرات]٢ :

َق َال َأ ُبو َبك ٍْر َ -ر يِض اللهُ َعنْه َ :-واهللِ ال ُأ َك ِّل ُم َك َب ْعدَ ها إال ك ََأ ِخي

السرِّ َ ار.

و َأما ت ِ
َوق ُريه ﷺ َبعدَ َو َفاتِهَ ،فيك ُ
ُون بِإتِّبا ِع ُسنَّتِه ،وتعظِي ِم أ ْم ِره،
َ َّ
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ب مع ك ِ
ِ
ِ
َالمهَ ،و َعد ِم خُمَا َل َفة َح ِديثِ ِه لِ َر ْأ ٍي َأ ْو َم ْذ َه ٍ
ب.
َوق ُبول ُحكْمهَ ،والتَّأ ُّد ِ َ
املس ِل ُم َ
َق َال َّ
َت َل ُه ُسنَّ ُة
اس َت َبان ْ
الشافِ ِع ُّي َ -رحمِ ُه اهللَُ : -أ مْ َ
ون َعلىَ َأ َّن َم ِن ْ
ج َع ْ
ِ
ـم يحَ ِ ّل َله َأ ْن َيدَ َع َها لِ َق ْو ِل َأ َح ٍد.
َر ُسول اهلل ﷺ َل ْ

ال�ص َال ُة َع َل ْيه ﷺ ُكلَّ َما ُذ ِك َر:
َ�ساب ًعاَّ :

ني بِالص ِ
الة َع َل ْي ِه َف َق َال :ﱫ ﭲ ﭳ ﭴ
املؤ ِمنِ َ
َف َقدْ َأ َم َر اهللُ ْ
َّ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱪ
[ األحزاب]٥٦ :

ْف َر ُج ٍل ُذ ِك ْر ُت ِعنْدَ ه َف َل ْم ُي َص ّل َعليَ َّ »(.)1
«ر ِغ َم َأن ُ
َو َق َال ﷺَ :
َّاس بيِ يوم ِ
الق َيا َم ِةَ ،أ ْك َث ُر ُه ْم َعليِ َّ َصالةَ»(.)2
َو َق َال ﷺ« :إِ َّن َأ ْولىَ الن ِ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ـم ُي َص ّل َعليَ َّ »(.)3
َو َق َال ﷺ« :ا ْل َبخ ُيل َم ْن ُذك ْر ُت عنْدَ ه َو َل ْ
َف ِمن اجل َف ِ
ول اهللِ ﷺ ُثم يب َخ ُل بِالص ِ
اء َأ ْن َيسمع املس ِلم ِذكْر رس ِ
الة
َّ َ ْ
َّ
ْ ُ َ َ ُ
ْ َ
َ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
حمِ
الصالة َعلىَ
َع َل ْيهَ .و َقدْ َذك ََر اإل َما ُم ا ْب ُن ال َق ِّي ِم َ -ر َ ُه اهللُ  -كَث ًريا م ْن َف َوائد َّ
النَّبِ ِّي ﷺ فيِ ِكتَابِ ِه «جالء األ ْف َها ِم فيِ
السال ِم َعلىَ َخيرْ ِ األنَا ِم»
َّ
الصالة َو َّ

اج ْع.
َف ْليرُ َ َ

( )1رواه مسلم.

( )2رواه الرتمذي وحسنه األلباين.

( )3رواه امحد والرتمذي وصححه األلباين.
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الباب الثالث
و�إنك لعلى خلق عظيم
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البــاب الثالث
()1
و�إنك لعلى خلق عظيم
ومصدرا ثر ًّيا لكل
إن املتأمل يف سرية النبي ﷺ جيدها نب ًعا سخ ًيا،
ً

أنواع العظمة اإلنسانية ،وكيف ال يكون كذلك وقد اصطفاه اهلل عىل بني
آدم ،وختم به أنبياءه ورسله ،فكانت حياته أنصع حياة عرفتها اإلنسانية

منذ نشأهتا ،فاستحق ﷺ وصف اهلل  -تبارك وتعاىل  -له بقوله :ﱫ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ [القلم .]4 :وكان كامل أخالقه دلي ً
ال عىل نبوته ﷺ،
لذلك آمن الكثري بنبوته بعد أن شاهدوا هذه األخالق بأعينهم ،أو
قرءوا عنها بعد وفاته ﷺ ،وهي أخالق عملية ظهرت يف أروع صورها

يف كل باب من أبواب األخالق املعروفة ،وهذا ما سوف ندركه عند

تناولنا لبعض من جوانب عظمته ﷺ من خالل املباحث التالية:

املبحث الأول :كمال �أخالقه ﷺ:

لقد كان رس��ول اهلل ﷺ أس��وة حسنة ،ومثاالً حيتذى به يف

كل يشء فكانت أخالقه مثاالً للفرد واجلامعة ،ودلي ً
ال أكيدً ا عىل

نبوته ﷺ؛ فقد استطاع باملنهج الرباين الذي أوحي إليه أن يبني أمة
من ال يشء ،وأن يقيم حضارة استحال عىل الزمان أن جيود بمثلها،
هذه احلضارة بنيت دعائمها عىل األخالق ،لذلك قال ﷺ« :إنام بعثت

( )1من كتاب أسوة للعاملني  -دكتور راغب الرسجاين (بترصف).
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ألمتم مكارم األخالق»(.)1

ويكفي النبي حممد ﷺ رش ًفا أن اهلل  -عز وجل  -قد شهد له

بعظمة األخالق فقال تعاىل :ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ [القلم،]4 :

وهذه الشهادة الكربى من اهلل -عز وجل -يف حق نبيه ﷺ دليل عىل أن

أخالقه ﷺ كانت عظيمة منذ خلقه اهلل  -عز وجل  -؛ ولذلك اشتهر
بني قومه بالصادق األمني ،ومل جيرؤ أحد منهم عىل وصفه بالكذب أو
اخليانة ،بل افرتوا وسائل أخرى لصد الناس عنه؛ كاجلنون والسحر..

وغري ذلك ،ومل يكن وصف اهلل تعاىل لنبيه ﷺ بعظمة األخالق وص ًفا

حلاله ﷺ فقط ،بل إشارة منه ﷺ إىل أن األخالق احلسنة ال جتامع اجلنون
أو السحر أو غري ذلك مما افرتوه عىل النبي ﷺ ،وأنه كلام كان اإلنسان

أحسن خل ًقا كان أبعد ما يكون عن اجلنون(.)2

ولقد انبهر الكثريون  -أعداؤه قبل أصحابه  -بأخالقه ﷺ ،

فكانت سب ًبا يف إسالم بعضهم ،فلننظر إىل ملك عامن املعارص لرسول

اهلل ﷺ وهو اجللندي()3؛ والذي انبهر بأخالقه ﷺ ،فقال« :واهلل لقد
( )1احلاكم عن أيب هريرة ( ،)4221وقال :صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه .ووافقه
الذهبي ،والبيهقي يف سننه الكربى ( ،)20571وقال األلباين :صحيح .انظر السلسلة
الصحيحة (.)45

( )2انظر :شهاب الدين األلويس :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين
( )25/29بترصف.

( )3اجللندى :ملك عامن بعث إليه رسول اهلل ﷺ عمرو بن العاص يدعوه إىل اإلسالم ،انظر:
ابن حجر العسقالين :اإلصابة ( )538/1ترمجة رقم (.)1298
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دلني عىل هذا النبي األمي أنه ال يأمر بخري إال كان أول ٍ
آخذ به ،وال

ينهى عن يشء إال كان أول تارك له ،وأنه َيغلب فال يبطر ،و ُيغلب فال
يضجر ،ويفي بالعهد وينجز املوعود ،وأشهد أنه نبي»(.)1

ومن عظمة أخالقه ﷺ أهنا متكاملة ومتكافئة؛ بحيث ال يطغى

جانب عىل جانب آخر من أخالقه ﷺ ،فكان صربه ﷺ مثل شجاعته،
وأمانته مثل كرمه ،وصدقه مثل حلمه ..وهكذا ال نجد له ﷺ خل ًقا يف

موضعه من احلياة يزيد وينقص عىل خلق آخر يف موضعه ،وهذا التكافؤ
اخللقي مل تعرفه احلياة الواقعية إلنسان غري حممد ﷺ ()2؛ لذلك قال

الشاعر األملاين جوته« :بحثت يف التاريخ عن مثل أعىل هلذا اإلنسان،
فوجدته يف النبي العريب حممد ﷺ»(.)3

وكان القرآن الكريم هو املنبع الرئيس الذي استمد منه رسول اهلل

حممد ﷺ أخالقه ،فأضفى عىل كامله اخللقي كامالً ،وعىل مجيل أدبه مجاالً،
وذلك بتوجيهه لكل خري ،وإرشاده لكل معروف ،حتى أصبح ﷺ كأنه

قرآن يميش عىل األرض يف أفعاله وأقواله؛ لذلك قالت أم املؤمنني
عائشة -ريض اهلل عنها -عندما سأهلا سعد بن هشام بن عامر -ريض

اهلل عنه -عن ُخلق رسول اهلل ﷺ :ألست تقرأ القرآن؟ قلت :بىل .قالت:
( )1القايض عياض :الشفا (.)248/1

( )2حممد الصادق عرجون :حممد رسول اهلل (.)211،212/1

( )3زغريد هونكه :شمس العرب تسطع عىل الغرب ص (.)465
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فإن خلق نبي اهلل ﷺ كان القرآن(.)1
ويف رواية أخرى قالت عائشة -ريض اهلل عنها« : -كان خلق

رسول اهلل ﷺ القرآن .ثم قالت :تقرأ سورة املؤمنني اقرأ :ﱫ ﭑ ﭒ

ﭓ ﱪ [املؤمنون]١ :

حتى بلغ العرش ،فقالت :هكذا كان خلق رسول اهلل ﷺ»( .)2فام

أدق وصف أم املؤمنني عائشة -ريض اهلل عنها -ألخالق النبي ﷺ .

كام كانت رؤية النبي ﷺ لطبيعة اإلسالم رؤية مبنية عىل مكارم

األخالق ،وهذا ما فهمه العرب منذ بداية دعوته ﷺ إىل اإلسالم،

فعندما عرض حممد ﷺ نفسه  -مثالً -عىل وفد بني شيبا بن ثعلبة -

وكان يف القوم مفروق بن عمرو ،واملثنى بن حارثة ،وهانئ بن قبيصة،

والنعامن بن رشيك  -فتال عليهم رسول اهلل ﷺ قول اهلل تعاىل :ﱫ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﱪ [األنعام .]١٥١ :فقال مفروق :ما

هذا من كالم أهل األرض ،ولو كان كالمهم لعرفناه .فتال رسول اهلل ﷺ

قوله ﷺ :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

( )1مسلم :كتاب صالة املسافرين وقرصها ،باب جامع صالة الليل ،)746(..وأبو داود
( .)1142والنسائي ( ،)1606وأمحد (.)24645
( )2احلاكم ( )3481وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهبي.
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ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﱪ [النحل:
 .]٩٠فقال مفروق :دعوت واهلل يا قريش إىل مكارم األخالق ،وحماسن
األفعال ،ولقد ُأفِ َك( )1قوم كذبوك وظاهروا عليك(.)2
ولقد ظهر تعظيمه ﷺ لألخالق يف كثري من كلامته وأحاديثه ،فها

هو رسول اهلل حممد ﷺ يقول معلماً ألصحابه« :إن من أكمل املؤمنني
إيامنًا أحسنهم خل ًقا ،وألطفهم بأهله»(.)3
ومل تكن هذه األخالق مقصورة عىل قوم دون آخرين أو طائفة

دون طائفة ،بل ظهرت واضحة جلية يف كل تعامالته ،فقد كان كثري

املخالطة ألصحابه ،مل يعتزل عنهم أبدً ا ،كان جيالس الفقراء ،ويرحم
املساكني ،وتسري به األَ َم ُة يف شوارع املدينة أينام شاءت ،وكان يعود
املرىض ،ويشهد اجلنائز ،ويزور أصحابه يف بيوهتم ،ويزورونه يف بيته،

وهو يف كل ذلك دائم االبتسامة ،منبسط األسارير ،متهلل الوجه ،وكان

رحيماً بأمته متام الرمحة ،ما خري بني أمرين إال اختار أيرسمها ما مل يكن
إثماً  ،فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه ،وكان كثري العفو حتى عمن ظلمه
أي رصفوا عن احلق ومنعوا منه .انظر :ابن األثري :النهاية يف غريب
( )1أفك قوم كذبوكْ :
احلديث واألثر ( ،)136/1وابن منظور :لسان العرب ،مادة أفك (.)390/10
( )2انظر  :البيهقي :دالئل النبوة ( ،)695وابن األثري :أسد الغابة ( ،)264/5وأبو نعيم
األصبهاين :معرفة الصحابة ( ،)2642/5وابن كثري :السرية النبوية (،)167/2
والسهييل :الروض األنف ( ،)37/4وابن سيد الناس :عيون األثر (.)202،203/1
( )3الرتمذي عن عائشة -ريض اهلل عنها ،)2612( -وقال الرتمذي :هذا حديث صحيح.
وأمحد ( ،)24250،24721وقال شعيب األرناؤوط :حديث صحيح لغريه.
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وبالغ يف ظلمه.
كام كانت أخالقه ﷺ عظيمة يف بيته ،ويف تعامله مع غري املسلمني يف

أيضا -ﷺ بمعامله أعدائه ومبغضيه بكل رفق وأناة،
جمتمعه ،بل ومتيزً -
وقد شهد بحسن خلقه أبو سفيان قبل أن يسلم وهو زعيم املرشكني،
فقال عند إسالمه« :واهلل إنه لكريم ،ولقد حاربتك فنعم حماريب كنت،

خريا»(.)1
ثم ساملتك فنعم املسامل أنت ،فجزاك اهلل ً

وبعد ،فإننا لن نستطيع أن نستقيص أخالق الرسول ﷺ يف

صفحات قليلة ،فقد كانت أخالق رسول اهلل ﷺ حمط إعجاب كثري من

املسلمني وغري املسلمني ،فها هو ذا املسترشق الربيطاين وليم موير

()2

(1905-1819م) ،يصف حياته ﷺ قائالً« :كانت السهولة صورة

من حياته كلها ،وكان الذوق واألدب من أظهر صفاته يف معاملته ألقل

تابعيه ،فالتواضع  ،والشفقة ،والصرب ،واإليثار ،واجلود صفات مالزمة
لشخصه ،وجالبة ملحبة مجيع من حوله ،فلم يعرف عنه أنه رفض دعوة

أقل الناس شأنًا ،وال هدية مهام صغرت ،وما كان يتعاىل ويربز يف جملسه،
حقريا ،وكان إذا لقي
وال شعر أحد عنده انه ال خيتصه بإقبال وإن كان
ً

من يفرح بنجاح أصابه أمسك يده وشاركه رسوره ،وكان مع املصاب
( )1أبو نعيم األصبهاين :معرفة الصحابة (.)1509/3

( )2السري وليم موير :مؤرخ ومسترشق إنجليزي ،وكان يبحث يف اإلسالم ويدرس أخالق
نبي اإلسالم منذ وجوده يف اهلند عام (1837م) ،ودرس احلقوق يف جامعتي أدنربه
وجالسجو ،ووصل إىل منصب رئيس جامعة أدنربه ،وتُويف عام ()1905م.
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واحلزين رشيكًا شديد العطف ،حسن املواساة ،وكان يف أوقات العرس

يقتسم قوته مع الناس ،وهو دائم االشتغال والتفكري يف راحة من حوله
وهناءهتم»(.)1

هذا هو رسولنا ﷺ الذي نفخر به ،وتفخر معنا البرشية كلها؛ فقد

كان ح ًّقا خلقه القرآن.

املبحث الثاين� :صدقه ﷺ:

الصدق من أعظم األخالق التي يتصف هبا إنسان؛ لذا كان حمل

موجها نداءه لكل من آمن به ر ًّبا :ﱫ ﭲ
عناية القرآن؛ فقال تعاىل
ً

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﱪ [ التوبة]١١٩ :؛ للداللة

عىل أن املجتمع املسلم جيب أن يتصف هبذه الصفة الرائعة صفة الصدق؛
ألهنا مفتاح كل خري.

وكان رسول اهلل ﷺ مثاالً وقدوة يف هذه الصفة؛ فقبل بعثته لقب

من قبل قريش بالصادق األمني؛ فقد كانوا يستودعونه حوائجهم،

ويأمتنونه عىل أشيائهم وأرسارهم ،وحينام بعث ﷺ وأظهر له بنو جلدته
وعشريته العداوة والبغض والكره واحلرب؛ ظل ﷺ عىل حسن خلقه،

وظهر ذلك يف رد األمانات إىل قوم جعلوا أنفسهم أعدى أعدائه(.)2
( )1انظر :وليم موير :حياة حممد نق ً
ال عن سعيد حوى :الرسول صفحة (.)147

( )2البيهقي :السنن الكربى ( ،)12477وابن كثري البداية والنهاية (،)219 ،218/3
والطربي :تاريخ األمم وامللوك (.)569/1
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وعندما أمره اهلل -عز وجل -بإنذار عشريته األقربني صعد عىل

جبل الصفا وقال« :أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن تغري
عليكم ،أكنت مصدقي؟ قالوا نعم ،ما جربنا عليك إال صد ًقا.)1(»...

كام شهد بصدقه أكثر الناس عداء له وهو النرض بن احلارث الذي

قام خطي ًبا يف سادة قريش قائ ً
ال هلم« :يا معرش قريش ،إنه واهلل قد نزل
بكم أمر ما أتيتم له بحيلة به ،قد كان حممد فيكم غال ًما حد ًثا( ،)2أرضاكم

فيكم ،وأصدقكم حدي ًثا ،وأعظمكم أمانة ،حتى إذا رأيتم يف صدغيه

الشيب وجاءكم بام جاءكم به ،قلتم :ساحر .ال واهلل ما هو بساحر؛ لقد

رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم ،وقلتم :كاهن .ال واهلل ما هو بكاهن؛ قد
رأينا الكهنة وختاجلهم ،وسمعنا سجعهم ،وقلتم :شاعر ،ال واهلل ما هو

بشاعر؛ قد رأينا الشعر ،وسمعنا أصنافه كلها؛ هزجه ورجزه ،وقلتم:

جمنون .ال واهلل ما هو بمجنون ...فانظروا يف شأنكم فإنه واهلل لقد نزل
بكم أمر عظيم»(.)3

وأكرب من هذا كله شهادة رب العاملني عىل صدقه ﷺ فقال تعاىل:

ﱫ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ [ الزمر،]٣٣ :
( )1البخاري عن عبد اهلل بن عباس :كتاب التفسري ،تفسري سورة الشعراء ( ،)4770ومسلم:
كتاب اإليامن.)508(،

أي شاب ،انظر :ابن منظور :لسان العرب،
( )2غال ًما حد ًثاْ :
أي فتي السن ،ورجل حدث ْ
مادة حدث (.)131/2

( )3ابن هشام :السرية النبوية ( ،)299،300/1والسهييل :الروض األنف ( ،)68/3وابن
سيد الناس :عيون األثر (.)427/2
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والذي جاء بالصدق هو نبينا حممد ﷺ ،والذي شهد ملا جاء به هو اهلل
 -عز وجل  -يف قرآنه املنزل من فوق سبع ساموات ،ويقول ابن عاشور

معل ًقا عىل هذه اآلية« :الذي جاء بالصدق هو حممد رسول اهلل ﷺ،

والصدق هو القرآن»(.)1

وكان رسول اهلل ﷺ دائماً ما حيث املسلمني عىل الصدق يف أقواهلم
وأفعاهلم فيقول ﷺ« :عليكم بالصدق؛ فإن الصدق هيدي إىل الرب ،وإن
الرب هيدي إىل اجلنة ،وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى
يكتب عند اهلل صدي ًقا ،وإياكم والكذب؛ فإن الكذب هيدي إىل الفجور،
وإن الفجور هيدي إىل النار ،وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب
حتى يكتب عند اهلل كذا ًبا»(.)2

بل ويوجه رسول اهلل ﷺ خطابه للمسلمني قائ ً
ال هلم« :اضمنوا

يل ستًّا من أنفسكم أضمن لكم اجلنة؛ اصدقوا إذا حدثتم ،وأوفوا إذا
وعدتم ،وأدوا إذا اؤمتنتم ،واحفظوا فروجكم ،وغضوا أبصاركم،

وكفوا أيديكم»(.)3

( )1ابن عاشور :التحرير والتنوير (.)86/24

( )2مسلم عن عبد اهلل بن مسعود :كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب قبح الكذب وحسن الصدق
وفضله ( ،)2607وأبو داود ( ،)4989والرتمذي ( ،)1971وابن ماجه (.)3849

( )3أمحد بن حنبل عن عبادة بن الصامت :باقي مسند األنصار ،حديث عبادة بن الصامت
ريض اهلل عنه ،)22809( -وقال شعيب األرناءوط :حسن لغريه وهذا إسناد رجالهثقات .وابن حبان ( ،)271واحلاكم ( ،)8066وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه .وقال األلباين :حسن .انظر :صحيح اجلامع (.)1018
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ومن عظمة رسول اهلل ﷺ الرتبوية ما تركه يف نفوس أحفاده

واملسلمني من حب الصدق ،وأكرب دليل عىل ذلك ما رواه أبو احلوراء
السعدي حيث قال :قلت للحسن بن عيل -ريض اهلل عنه :-ما حفظت

من رسول اهلل ﷺ؟ قال :حفظت من رسول اهلل ﷺ «دع ما يريبك إىل ما
ال يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة ،وإن الكذب ريبة»(.)1

ومل ينشأ هذا احلب من فراغ ،ولكن النبي ﷺ كان متص ًفا هبذه

الصفة يف كل أفعاله وأقواله؛ حتى يف وقت املرح والفكاهة التي يظن
البعض أن الكذب فيها مباح ،فعن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن

رجال أتى النبي ﷺ فاستحمله ،فقال رسول اهلل ﷺ«:إنا حاملوك عىل
ولد ناقة» .قال :يا رسول اهلل ،ما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول اهلل ﷺ:

«وهل تلد اإلبل إال النوق؟!»( .)2فكانت الفكاهة من النبي ﷺ مع رجل
من عامة املسلمني من باب تقارب النفوس ،وزيادة املحبة ،ولكنه ﷺ مل

يستعمل فيها إال الصدق.

وكذلك كان حاله ﷺ يف وقت احلرب التي أجاز فيها النبي ﷺ
( )1الرتمذي :كتاب صفة القيامة ( ،)2518وقال :هذا حديث صحيح .وأمحد (،)1723
وقال شعيب األرناؤوط :إسناده صحيح ،والنسائي ( ،)7275وأبو يعىل (،)6762
واحلاكم ( ،)7046وقال األلباين :صحيح .انظر صحيح اجلامع (.)3378

( )2أبو داود :كتاب األدب ،باب ما جاء يف املزاح ( ،)4998وأمحد ( ،)13844وقال شعيب
األرناؤوط :إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ..وأبو يعىل ( ،)3776وقال
حسني سليم أسد :رجاله رجال الصحيح.
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الكذب عىل األعداء اتقا ًء لرشهم ودف ًعا لرضرهم( ،)1ولكنه ﷺ مل يقل
أيضا  -إال صد ًقا ،ولننظر إىل موقفه قبيل غزوة بدر التي خرجت فيها
ً -

قريش لتستأصل املسلمني ،فخرج ﷺ ومعه أبو بكر الصديق -ريض اهلل
عنه ،-ليتعرفا أخبار قريش فوقفا عىل شيخ من العرب ،فسأله ﷺ عن
قريش ،وعن حممد وأصحابه ،وما بلغه عنهم ،فقال الشيخ :ال أخربكام

حتى خترباين ممن أنتام؟ فقال رسول اهلل ﷺ« :إذا أخربتنا أخربناك» .قال:
أذاك بذاك؟ قال« :نعم» .قال الشيخ :فإنه بلغني أن حممدً ا وأصحابه

خرجوا يوم كذا وكذا ،فإن كان صدق الذي أخربين ،فهم اليوم بمكان
كذا وكذا  -للمكان الذي به رسول اهلل ﷺ  -وبلغني أن ً
قريشا خرجوا

يوم كذا وكذا ،فإن كان الذي أخربين صدقني فهم اليوم بمكان كذا
وكذا .للمكان الذي فيه قريش .فلام فرغ من خربه قال :ممن أنتام فقال
رسول اهلل ﷺ« :نحن من ٍ
ماء» .ثم انرصف عنه ،قال يقول الشيخ :ما
من ٍ
ماء؛ أمن ماء العراق؟(.)2

وما أمجل أن نختم بحثنا هذا بقصة رسول اهلل ﷺ مع وفد هوازن

الذي علمه فيه قيمة الصدق يف أول يوم هلم يف اإلسالم ،فقال له ﷺ:
«أحب احلديث إ َّيل أصدقه.)3(»...

( )1ما يباح من الكذب ،انظر :النووي :رياض الصاحلني (.)566 ،565

( )2ابن كثري :السرية النبوية ( ،)396/2وابن هشام :السرية النبوية ( ،)615/1والسهييل:
الروض األنف ( ،)73/5وابن سيد الناس :عيون األثر (.)329/1
( )3البخاري عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة :كتاب الوكالة ،باب إذا وهب شي ًئا
لوكيل أو شفيع قوم جاز ( ،)2307وأبو داود ( ،)2693وأمحد (.)18934
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هكذا كانت حياته ﷺ حياة يملؤها الصدق يف كل يشء ،وهذا

ما دعا كارليل إىل أن يقول ...« :هل رأيتم قط أن رج ً
ال كاذ ًبا يستطيع
أن يوجد دينًا عج ًبا؟ إنه ال يقدر أن يبني بيتًا من الطوب! فهو إذا مل

يكن عليماً بخصائص اجلري واجلص والرتاب وما شاكل ذلك ،فام ذلك
الذي يبنيه ببيت؛ وإنام هو تل من األنقاض وكثيب من أخالط املوا ِّد،

وليس
جديرا أن يبقى عىل دعائمه اثنى عرش قرنًا يسكنه مائتا مليون
ً
من األنفس( ،)1ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه مل يكن ،وإين

ألعلم أن عىل املرء أن يسري يف مجيع أموره طبق قوانني الطبيعة وإال أبت
أن جتيب طلبته .كذب ما يذيعه أولئك الكفار ،وإن زخرفوه حتى ختيلوه
ح ًّقا ...وحمنة أن ينخدع الناس شعو ًبا وأممًا هبذه األضاليل.)2(»...

املبحث الثالث :رحمته ﷺ:
إن الرمحة صفة من صفات اهلل  -تبارك وتعاىل  ،-ومن عظيم رمحته

ﷺ أنه أرسل حممدً ا ﷺ رمحة للبرشية كلها؛ إلخراج الناس من الظلامت
إىل النور ،وهو ما أخرب به تعاىل بقوله :ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﱪ [األنبياء.]١٠٧ :

( )1هذا التعداد الذي ذكره كارليل كان وقت إصداره لكتابه (األبطال) ،أما اآلن عام ()2008
م فقد جتاوز عدد املسلمني يف العامل ( )1.3مليار نسمة .انظر :جريدة الرشق األوسط:
(.)www.asharqalawsat.com
( )2كارليل :األبطال ص (.)43
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كثريا ما يقول« :يا أهيا الناس ،إنام أنا
ولذلك كان رسول اهلل ﷺ ً

رمحة مهداة»(.)1

فكانت رمحته ﷺ عامة للناس مجي ًعا ،وخاصة كذلك ألمته ،ولننظر

إىل حديثه ﷺ الذي قال فيه« :إنام مثيل ومثل الناس كمثل رجل استوقد

نارا ،فلام أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع يف النار
ً
يقعن فيها ،فجعل ينزعهن ويغلبنه ،فيقتحمن فيها ،فأنا آخذ بحجزكم

()2

عن النار وأنتم تقحمون( )3فيها»( .)4فهذه رمحة غري مسبوقة ،ال يامثلها
أو يقرتب منها رمحة يف العامل.

ولقد شملت رمحته ﷺ الكبار والصغار ،والرجال والنساء،

والقريب والبعيد ،بل الصديق والعدو ،كام أهنا ليست حمدودة بمكان

أو زمان ،وإنام هي لكل العاملني منذ بعثته ﷺ إىل يوم الدين؛ لذلك نجده
( )1الدارمي :املقدمة ،باب كيف كان أول شأن النبي ﷺ ( ،)15وقال سليم أسد :إسناده
صحيح .واحلاكم ( )100وقال :هذا حديث صحيح عىل رشطهام ،..والطرباين :املعجم
الكبري ( ،)5وقال األلباين :صحيح .انظر صحيح اجلامع (.)2345
( )2بحجزكم :مجع حجزة ،وهي معقد اإلزار ،ومن الرساويل موضع التكة ،واملراد أنه يمنعهم
من الوقوع يف املعايص التي تكون سب ًبا لولوج النار .انظر :ابن حجر العسقالين :فتح
الباري (.)318/11
( )3تقحمون :األصل تتقحمون ،فحذفت إحدى التاءين ،والقحم هو اإلقدام والوقوع يف
األمور الشاقة من غري تثبت ،ويطلق عىل رمي اليشء بغتة ،واقتحم الدار هجم عليها.
املصدر السابق.
( )4البخاري :كتاب الرقائق ،باب االنتهاء عن املعايص ( ،)6483ومسلم :كتاب الفضائل،
باب شفقته عىل أمته.)6095( ...
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ﷺ يعلم أمته خلق الرمحة قائالً« :إنام يرحم اهلل من عباده الرمحاء»(.)1
فالرمحة التي ظهرت يف كل أقوال وأعامل رسول اهلل ﷺ مل تكن

رمحة متكلفة ،حتدث يف بعض املواقف من قبيل التجمل أو االصطناع،

إنام كانت رمحة طبيعية تلقائية مشاهدة يف كل األحوال ،برغم اختالف
الظروف وتعدد املناسبات ،حتى إن هذه الرمحة غلبت عىل كل أخالقه

فصارت أبرزها ،وليس هذا عجي ًبا ،فإن املتدبر يف القرآن الكريم جيد أن
أبرز الصفات األخالقية التي وردت فيه كان خلق الرمحة.

فلننظر إىل رمحته بكبار السن واألطفال فعن رسول اهلل ﷺ أنه قال:

«ليس منا من مل يرحم صغرينا ،ويوقر كبرينا»( .)2فام أعظم هذا املجتمع
الذي رباه النبي ليرتاحم اجلميع فيام بينهم امتثاالً ألقواله ﷺ!

ونجده ﷺ رءو ًفا رحيماً باملخطئني الذين جاءوا ليعرتفوا بذنوهبم،
فقد ال يستطيع أحدهم أن يرفع عن نفسه حرج الذنب ،فيأيت لرسول اهلل

ﷺ لعله يرفع عنه ما أرسفه عىل نفسه ،وسريته مليئة بالشواهد الدالة عىل
ذلك ،ومن أمثلة ذلك ما يرويه أبو هريرة -ريض اهلل عنه -فيقول :بينام

( )1البخاري عن أسامة بن زيد :كتاب اجلنائز ،باب قول النبي ﷺ« :يعذب امليت ببعض بكاء
أهله» ،)1284( .ومسلم :كتاب اجلنائز ،باب البكاء عىل امليت (.)923

( )2الرتمذي عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه : -كتاب الرب والصلة ،باب رمحة الصبيان
( ،)1919وأمحد ( )6733وقال شعيب األرناؤوط :صحيح .واحلاكم (،)209
والبخاري يف األدب املفرد ( ،)358والطرباين يف الكبري ( ،)12276وأبو يعىل
( ،)4242وقال األلباين :صحيح .انظر :صحيح اجلامع (.)5445
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نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال :يا رسول اهلل هلكت،
قال« :ما لك؟» قال :وقعت عىل امرأيت وأنا صائم .فقال رسول اهلل ﷺ:

«هل جتد رقبة تعتقها؟» قال :ال ،قال« :فهل تستطيع أن تصوم شهرين
متتابعني؟» قال :ال فقال« :فهل جتد إطعام ستني مسكينًا؟» قال :ال.
قال :فمكث النبي ﷺ فبينا نحن عىل ذلك أتى النبي ﷺ ٍ
بعرق( )1فيها متر،
قال« :أين السائل؟» فقال :أنا .قال« :خذها فتصدق به» .فقال الرجل:
أعىل أفقر مني يا رسول اهلل؟ فو اهلل ما بني البتيها( - )2يريد احلرتني -

أهل بيت أفقر من أهل بيتي .فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ،ثم

قال« :أطعمه أهلك» .فام أرحم هذا التعامل من رسول اهلل ﷺ! فقد ظل
ﷺ يعدد وسائل الكفارة بال انفعال أو غضب ،بل قابل األمر باالبتسامة

التي تعطي املخطئ نو ًعا من االطمئنان النفيس ،وعندما أبدى الرجل
ٍ
صدقة
أي منها مل ينزعج رسول اهلل ﷺ؛ بل جاء له بتمر
عجزه عن فعل ٍّ
أتاه ،وقال له :خذ هذا التمر وكفر به عن ذنبك.
وظهرت رمحته ﷺ كذلك يف جمال العبادة؛ فقد شكا إليه رجل،

فقال واهلل يا رسول اهلل ،إين ألتأخر عن صالة الغداة( )3من أجل فالن
مما يطيل بنا ،فام رأيت رسول اهلل ﷺ يف موعظة أشد غض ًبا منه يومئذ،

( )1العرق :املكتل واجلراب والوعاء املنسوج من اخلوص ،انظر :ابن منظور :لسان العرب،
مادة عرق (.)240/10
( )2البتيها :مثنى البة ،وهي األرض التي هبا حجارة سود ،والرجل يقصد املدينة املنورة.
انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة لوب (.)745/1
أي صالة الصبح ،انظر :بن حجر العسقالين :فتح الباري (.)198/2
( )3صالة الغداةْ :
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ثم قال« :يا أهيا الناس ،إن منكم منفرين ،فمن َأ َّم الناس فليتجوز؛ فإن
خلفه الضعيف ،والكبري ،وذا احلاجة»(.)1

كام جتلت مظاهر الرمحة يف تعامله ﷺ مع األرسى؛ فها هي ابنة

حاتم الطائي التي أرست يف حرب مع قبيلة طيئ ،فجعلت يف حظرية

بباب املسجد ،فمر هبا الرسول ﷺ؛ فقامت إليه ،وكانت امرأة جزلة()2؛

()3
عيل َم َّن اهلل
فقالت  :يا رسول اهلل ،هلك الوالد ،وغاب الوافد  ،فامنن َّ

عليك ...فقال رسول اهلل ﷺ« :قد فعلت( ،)4فال تعجيل بخروج حتى
جتدي من قومك من يكون له ثقة حتى يبلغك عىل بالدك ،ثم آذنيني».

تقول ابنة حاتم الطائي :وأقمت حتى قدم ركب من بيل أو قضاعة ،وإنام
أريد أن آيت أخي بالشام ،فجئت فقلت :يا رسول اهلل ،قد قدم رهط

من قومي يل فيهم ثقة وبالغ .قالت :فكساين ،ومحلني ،وأعطاين نفقة،

فخرجت معهم حتى قدمت الشام(.)5

( )1البخاري عن أيب مسعود :كتاب األذان ،باب من شكا إمامه إذا طول ( ،)704ومسلم:
كتاب الصالة ،باب أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام (.)466
أي عاقلة ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة جزل (.)109/11
( )2امرأة جزلةْ :

( )3غاب الوافد :تعني هبا أخاها عد ًيا ،وكان من املفرتض أن يفد عليها باخلدمة ،فال هو
محى قومه ،وال هو رعاها ،وال هو جاء إىل الرسول ﷺ ليفك أرسها ،أو هو من غاب
أي هرمت ،والوافدان مها الناشزان من اخلدين .انظر :ابن منظور :لسان
الوافدان ْ
العرب ،مادة وفد (.)464/3
( )4املقصود هنا أن الرسول َم َّن عليها وأعتقها بال مقابل.

( )5الطربي :تاريخ األمم وامللوك ( ،)188/2وابن هشام :السرية النبوية ( ،)276/5وابن
كثري :السرية النبوية (.)123،124/4
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وهنا وقفة مع هذا املوقف العظيم؛ نرى فيه بوضوح هذا التعامل

اإلنساين الرحيم من رسول اهلل ﷺ مع هذه األسرية؛ حيث مل يرض

الرسول الكريم ﷺ هلا أن خترج منفردة وحيدة ،بل طلب منها أال تتعجل
باخلروج حتى جتد من قومها من يكون ثقة فتسري معه.

بل إن رمحته جتاوزت البرش لتصل إىل الدواب واألنعام ،وإىل الطري

واحلرشات ،فنرى يف سريته أنه خيرب عن زانية غفر اهلل هلا لتحرك الرمحة

يف قلبها لكلب( !)1وتتجاوز رمحته البهائم إىل الطيور الصغرية التي ال
ينتفع هبا اإلنسان كنفعه بالبهائم ،ولننظر إىل رمحته بعصفور! حيث

عصفورا عب ًثا َع َّج عىل اهلل -عز وجل-
يقول رسول اهلل ﷺ« :من قتل
ً
يوم القيامة يقول :يا رب ،إن فالنًا قتلني عب ًثا ،ومل يقتلني ملنفعة»(.)2

أي هوى ،والتي ليس من ورائها نفع
إهنا الرمحة املتجردة عن ِّ
دنيوي وال هدف شخيص ،فام أروعها من رمحة متسح اآلالم وختفف
األحزان!

( )1احلديث رواه البخاري عن أيب هريرة :كتاب بدء اخللق ،باب إذا وقع الذباب يف رشاب
أحدكم ،)3321( ...ومسلم :كتاب السالم ،باب فضل ساقي البهائم املحرتمة
وإطعامها (.)2245
( )2النسائي عن الرشيد بن سويد ( ،)4446وأمحد ( ،)19488وابن حبان (،)5993
والطرباين :املعجم الكبري ( ،)479/6وقال الشوكاين :هو حديث مروي من طرق قد
صحح األئمة بعضها .انظر :الشوكاين :السيل اجلرار (.)380/4
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الباب الرابع
درو�س م�ستفادة من
�سرية النبي ﷺ
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البــاب الرابع
()1
درو�س م�ستفادة من �سرية النبي ﷺ
( )1رعيه ﷺ للأغنام:

كان يرعى الغنم مع أخيه من الرضاعة يف ديار بني سعد عندما

جاءه امللكان وشقا صدره ،وقد روى البخاري عن أيب هريرة -ريض
اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ما من نبي إال وقد رعى الغنم»،

قالوا :وأنت يا رسول اهلل؟ قال« :نعم ،كنت أرعاها عىل قراريط

()2

ألهل مكة»(.)3

وعن جابر بن عبد اهلل  -ريض اهلل تعاىل عنهام  -قال( :كنا مع

النبي ﷺ بمر الظهران ونحن نجني الكباث( )4فقال النبي ﷺ« :عليكم
باألسود منه» قال :فقلنا :يا رسول اهلل :كأنك رعيت الغنم ،قال« :نعم،
وهل من نبي إال وقد رعاها» أو نحو هذا القول)(.)5

( )1من كتاب فقه السرية د /زيد عبد الكريم الزيد (بترصف).

( )2قراريط :مجع قرياط ،والقرياط جزء من أجزاء الدينار ،ابن األثري ،النهاية يف غريب
احلديث (.)42/4
( )3اإلمام البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإلجارة (.)48/3

( )4الكباث :النضيج من ثمر األراك شجر معروف طيب الريح ،يستاك به ،انظر :ابن اجلوزي،
غريب احلديث ( ،)278/2وابن حجر ،هدي الساري مقدمة فتح الباري ص (.)78
( )5اإلمام مسلم ،صحيح مسلم ( ،)1621/3حديث رقم (.)2050
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ماذا نستفيد من قصة رعيه ﷺ لألغنام؟:

 )1نقف أوالً مع قضية رعي األغنام هذه التي أمجع عليها األنبياء:

«ما من نبي إال ورعى األغنام» ،ملاذا اتفق هؤالء األنبياء مجي ًعا عىل رعي

الغنم؟ يقول ابن حجر -رمحه اهلل -تعاىل ( :-قال العلامء :احلكمة يف
إهلام األنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن حيصل هلم التمرن برعيها عىل ما

يكلفونه من القيام بأمر أمتهم)(.)1

فاألنبياء كانوا رعاة أغنام يف صغرهم؛ ليكونوا رعاة اإلنسانية

يف كربهم ،فـ(كام قدر ملوسى وحممد وغريمها من األنبياء  -صلوات

اهلل وسالمه عليهم  -يف ابتداء أمرهم رعاية الغنم؛ ليتدرجوا من

رعاية احليوان البهيمي وإصالحه ،إىل رعاية بني آدم ودعوهتم
وإصالحهم)(.)2

فلكي يكون الداعية
ناجحا يف دعوته البد بعد العلم من التدرج
ً

والتدرب العميل.

 )2يف رعي األغنام التعود عىل احللم والشفقة؛ ألهنم إذا صربوا

عىل رعيها ومجعها بعد تفرقها يف املرعى ألفوا من ذلك الصرب عىل األمة،
وعرفوا اختالف طبائعها ،واختالف عقوهلا ،فجربوا كسريها ،ورفقوا

بضعيفها ،فيكون حتملهم ملشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك
( )1ابن حجر ،فتح الباري (.)441/4

( )2السعدي ،املواهب الربانية من اآليات القرآنية ص (.)149
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من أول وهلة ،فكان التدرج يف ذلك برعيهم لألغنام التي هي خمتلفة
الطباع وفيها الضعيفة والعرجاء والتي ترغب تسلق اجلبال ،وفيها التي

ال تتمكن من جتاوز األودية ،فيتعلم مع األغنام حتقيق الرغبات املتفرقة،

جيا ملواجهة البرش يف رغباهتم وقضاياهم املختلفة(.)1
متهيدً ا وتدر ً

 )3فيه تواضع الرسول ﷺ والترصيح بمنة اهلل عليه ،حيث ذكر

بداية حياته ورعيه لألغنام ،وإنك لرتى بعض األشخاص ليستنكف

ربا وتعال ًيا ونسيانًا لضعفه
عن ذكر أيام حياته األوىل يوم كان
صغريا تك ً
ً
وحاجته ،وذلك املايض البد أن يذكر حتى يعرف الشخص قيمته
وبدايته ،فيشكر نعمة اهلل عليه ،ويذكر ماضيه وضعفه ،فال يتعاىل عىل

صغريا.
فقريا ،وال يتكرب عىل صغري؛ ألنه كان
ً
الفقري؛ ألنه كان ً

وقد جاء رجل إىل النبي ﷺ؛ ليتحدث إليه ،فأصابه خوف من

الرسول ﷺ ،فقال الرسول« :هون عليك ،فإين لست بملك ،إنام أنا ابن
امرأة تأكل القديد»(.)2

وإن من مداخل الشيطان عىل الشاب املسلم تسمية األشياء املمنوعة

بغري مسمياهتا الرشعية ،حتى يسهل له الوقوع فيها وهو ال يشعر ،فيأتيه
الشيطان ويقول له :إن من قوة الشخصية أال تتحدث إىل الصغري ،وال

( )1ابن حجر ،فتح الباري (.)441/4

( )2أخرجه ابن ماجه يف سننه ( )1101/2وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه
( ،)232/2رقم ( ،)2677والقديد هو اللحم اململوح املجفف يف الشمس كام يف
النهاية يف غريب احلديث البن األثري (.)22/4

53

تعلم من أعظم معلم ﷺ

تتواضع للفقري ،ولو رآك الناس هبذه الصفة لفقدت شخصيتك ،ما
الفرق هنا هبذا املعنى بني قوة الشخصية والكرب؟ املضمون والنتيجة
واحدة ،ولكن تسمية اليشء بغري اسمه الصحيح سوغت الوقوع فيه
دون االنتباه هلذا املحذور.

 )4رعي األنبياء منذ صغرهم واعتامدهم يف مكسبهم عىل أنفسهم

يشعر بأمهية اعتامد الداعية إىل اهلل عىل نفسه ،وأال يتعلق بام يف أيدي
الناس؛ ألنه لو تعلق أو مالت نفسه إىل ما يف يد غريه جلامله ،والدعوة ال

جماملة فيها ،والداعية يربأ بنفسه أن يعيش عىل صدقاهتم وأعطياهتم

()1

ولن يتقبل الناس ممن يو ًما يأخذ صدقاهتم ،ويو ًما يقف يعظهم ويذكرهم
اآلخرة ،وحيذرهم من الركون إىل الدنيا.

وألجل ذلك مل يكن يف مصدر رزق الرسول ﷺ منة للكفار

يذكرونه هبا ،بل قد كان بينهم يعتمد عىل نفسه ،مل متتد له يد كافر بعطاء

أو منة يمتن عليه هبا فيام بعد.

(� )2صور من حفظ اهلل � -سبحانه وتعاىل  -لنبيه حممد
ﷺ قبل البعثة:
كانت حياته ﷺ قبل البعثة حياة فاضلة رشيفة ،فقد شب ﷺ يف

هذا املجتمع اجلاهيل يف عقيدته ،واجلاهيل يف أخالقه ،ولكنه ﷺ مل يتأثر
بام حوله من تلك املساوئ والرذائل:

( )1انظر :السباعي ،السرية النبوية دروس وعرب ص (.)39
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 -1كان ﷺ حيتقر هذه األصنام التي يعبدها قومه ،ويدرك أهنا

ال تنفع وال ترض ،فقد كان يو ًما معه مواله زيد بن حارثة -ريض اهلل

عنه -وكان صنم من نحاس يقال له :إساف ونائلة ،يتمسح به املرشكون
إذا طافوا ،فطاف رسول اهلل ﷺ يقول زيد( :وطفت معه ،فلام مررت

أي (بالصنم) فقال رسول اهلل ﷺ « :ال متسه» ،فقلت يف
مسحت به ْ
نفيس :ألمسنه حتى أنظر ما يكون ،فمسحته ،فقال رسول اهلل ﷺ « :أمل

تنه؟» فو الذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنماً حتى أكرمه اهلل
بالذي أكرمه وأنزل عليه)(.)1
مخرا قط ،وال اقرتف فاحشة ،وال شارك يف ميرس أو
 -2مل يرشب ً

هلو عابث باطل ،مع أنه كان ﷺ خيالط قومه ،ويعيش معهم ،ويشاركهم

يف سائر أمورهم العادية املباحة.

 -3كانت هناك عصمة حتميه ﷺ من املساوئ اخللقية ،ففي صحيح

البخاري عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهام -قال( :ملا بنيت الكعبة

ذهب النبي ﷺ وعباس ينقالن احلجارة ،فقال عباس للنبي ﷺ :اجعل
إزارك عىل رقبتك يقيك من احلجارة ،فخر عىل األرض وطمحت عيناه
إىل السامء ثم أفاق فقال :إزاري ،إزاري ،فشد عليه إزاره)(.)2

( )1البيهقي ،دالئل النبوة ( ،)34/2وابن كثري ،البداية والنهاية ( ،)288/2وانظر :السرية
النبوية كام جاءت يف األحاديث الصحيحة للصوياين ص( ،)46حيث قال ( :حديث
حسن) .
( )2صحيح البخاري املطبوع فتح الباري ( ،)145/7كتاب مناقب األنصار.
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 -4عن عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل

ﷺ يقول « :ما مهمت بيشء مما كان أهل اجلاهلية هيمون به من الغناء إال
ليلتني ،كلتامها عصمني  -اهلل  -سبحانه وتعاىل  - -فيهام ،قلت ليلة لبعض
فتيان مكة ونحن يف رعاية غنم أهلنا ،فقلت لصاحبي :أبرص يل غنمي حتى
أدخل مكة فأسمر فيها كام يسمر الفتيان ،فقال :بىل ،قال :فدخلت حتى
إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عز ًفا فقلت :ما هذا؟ فقيل :تزوج
فالن فالنة فجلست ورضب اهلل تعاىل عىل أذين ،فو اهلل ما أيقظني إال مس
الشمس ،فرجعت إىل صاحبي ،فقال :ما فعلت؟ قلت :ما فعلت شي ًئا ،ثم
أخربته بالذي رأيت ،ثم قلت له ليلة أخرى :أبرص يل غنمي حتى أسمر
بمكة ،ففعل فدخلت فلام جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة
فسألت ،فقيل :فالن نكح فالنة ،فجلست أنظر ورضب اهلل عىل أذين ،فو
اهلل ما أيقظني :إال مس الشمس ،فرجعت إىل صاحبي ،فقال :ما فعلت؟
فقلت :ال يشء ،ثم أخربته اخلرب ،فو اهلل ما مهمت وال عدت بعدها ليشء
من ذلك حتى أكرمني اهلل -عز وجل -بنبوته »(.)1

( )1البيهقي ،دالئل النبوة ( ،)34/2وانظر :ابن كثري ،البداية والنهاية ،حتقيق الرتكي
( )447/3وقال ابن كثري بعدها( :هذا حديث غريب وقد يكون عن عيل نفسه ،ويكون
قوله يف آخره ،حتى أكرمني اهلل -عز وجل -بنبوته مقحماً واهلل أعلم) ،والشامي ،سبل
اهلدي ( ،)200/2وقال( :رواه ابن إسحاق وإسحاق بن راهويه والبزار وابن حبان.
قال احلافظ :وإسناده حسن متصل ،وأخرجه احلاكم يف املستدرك ( ،)245/4وقال:
حديث صحيح عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي .وقال اهليثمي يف املجمع (:)226/8
رواه البزار ورجاله ثقات ،وضعفه األلباين يف كتابه (دفاع عن احلديث النبوي والسرية
يف الرد عىل جهاالت البوطي يف فقه السرية) ص( ،)13و( ،)14انظر :حممد الصوياين،
السرية النبوية كام جاءت يف األحاديث الصحيحة ص ( ،)38و( )39حيث حسن هذا
احلديث.
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بعريا يل يوم عرفة ،فخرجت
 -5يقول جبري بن مطعم :أضللت ً

حل ْم ِ
س،
أطلبه ،فرأيت النبي ﷺ واق ًفا مع الناس بعرفة فقلت( :هذا من ا ُ

فام شأنه هاهنا)(.)1

وذلك أن ً
قريشا كانوا يقفون بمزدلفة يوم عرفة ،وال خيرجون

خارج احلرم إىل عرفات يتميزون بذلك عن سائر الناس ،فوفق اهلل -

سبحانه وتعاىل  -نبيه حممدً ا ﷺ للصواب قبل البعثة النبوية.

 -6كان الرسول ﷺ معرو ًفا بالصدق ،فلم يشهد عليه مرة واحدة

بالكذب ،يؤكد هذا أن الرسول ﷺ 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»( ،)2فهم هنا يقولون يف مشهد
عام :ما جربنا عليك كذ ًبا ،بل أنت معروف بالصدق من صغرك.

( )1صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري ( ،)515/3حديث رقم ( ،)1664كتاب
احلج ،باب :الوقوف بعرفة ،وصحيح مسلم ،كتاب احلج ( ،)894/2حديث رقم:
( ،)1220واحلمس بضم املهملة وسكون امليم بعدها مهملة :األمحس الشديد يف دينه
وكانت قريش تسمى احلمس ،وكانت ال جتاوز احلرم ويقولون :نحن أهل اهلل ال نخرج
من احلرم وكان سائر الناس يقفون بعرفة ،وهم يقفون يف مزدلفة ،ابن حجر ،فتح الباري
(.)516/3
( )2صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري ( ،)337/8حديث رقم ( ،)4471كتاب
التفسري ،باب سورة تبت يدا أيب هلب.
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نأخذ مما سبق:

 )1أن النبي ﷺ كان متمت ًعا بخصائص البرش كلها ،فهو شاب

كسائر الشباب ،خيالط القوم ويتعامل معهم ،ويشعر بام يشعر به الشباب،
وحتدثه نفسه بام حتدث به نفوس الشباب يف األمور العادية.

 )2أن اهلل  -سبحانه وتعاىل  -قد عصمه من مجيع مظاهر

أيضا لديه عاصم
االنحراف ،فهو قبل أن تأتيه العصمة من قبل الوحي ً

آخر من اهلل  -سبحانه وتعاىل  -حيول بينه وبني ما قد تتطلع إليه نفسه،
أو قد يميل إليه بسبب ضغوط جمتمعه ،فيعصم منه ،وحيال بينه وبينه قبل

الوقوع فيه.

متميزا باألخالق احلسنة الفاضلة وسالمة
 )3أنه عاش ﷺ يف شبابه
ً

نزهيا نظي ًفا
الفطرة الكارهة للوثنيات والرشكيات واخلرافات ،فنشأ نق ًّيا ً
معرو ًفا بالصدق واألمانة ،وكلها متهد للرسالة التي سيحملها ﷺ.
 )4وجود هذه الصفات يف الرسول ﷺ بعناية ٍ
إهلية ،وارتباطها

ببعثته ﷺ تدلنا عىل أمهية هذه األخالق للداعية؛ ولذلك فاستقامة

الداعية ،وحرصه عىل الصدق واألخالق الفاضلة مهامن جدًّ ا يف إصغاء
مغمزا يغمز به الداعية بيشء سابق
الناس له ،فال جيد احلاقد وال الناقد
ً

يف حياته(.)1

 )5كان من اليسري أن يولد الرسول ﷺ وقد نزعت منه حمبة ما
( )1انظر :السباعي ،السرية النبوية دروس وعرب ص (.)40 - 39
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حيبه الشباب من الرغبة يف اللهو ،والتهاون يف اللباس ،وينشأ بعيدً ا عن
ذلك ،ولكن قد يفهم هذا عىل أنه انطواء وانعزال عن املجتمع ،ومركب
نقص يف الشخص ،لكن أن توجد هذه امليول فيه ثم يعصم عن السوء
وحيال بينه وبني اخلطأ ،فهنا يتبني التاميز والكامل اخلاص به ﷺ.

 )6أنكر العلامء الرواية التي تشري إىل أن الرسول ﷺ كان يشهد

مع املرشكني مشاهدهم وبينوا عدم ثبوت يشء منها ،ومع ذلك استدل
القايض عياض -رمحه اهلل -تعاىل  -بدليل عقيل عىل عدم مشاركة

الرسول ﷺ قومه قبل البعثة يف جاهليتهم فقال( :إن ً
قريشا قد رمت نبينا
 عليه السالم  -بكل ما افرتته ،وعيرّ كفار األمم أنبياءها بكل ما أمكنهاواختلقته ،مما نص اهلل عليه أو نقلته إلينا الرواة ومل نجد يف يشء من ذلك

تعبريا لواحد منهم برفضه آهلتهم وتقريعه بذمه برتك ما كان قد جامعهم
ً
عليه ،ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين ،وبتلونه يف معبوده حمتجني،
ولكان توبيخهم له بنهيهم عن ترك آهلتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل،

ففي إطباقهم عىل اإلعراض عنه دليل عىل أهنم مل جيدوا سبي ً
ال إليه ،إذ

لو كان لنُقل وما سكتوا عنه ،كام مل يسكتوا عن حتويل القبلة وقالوا:
ﱫ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱪ [البقرة ]١٤٢ :كام حكاه اهلل

عنهم)(.)1

( )1القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ( ،)57/16وانظر :سليامن بن محد العودة ،قضايا
ومباحث يف السرية ص (.)165
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( )3دار الأرقم:
كثر الداخلون يف اإلسالم وكان البد من مكان جيتمع فيه هؤالء

مع رسول اهلل ﷺ يعلمهم أمور دينهم ،وكان الرسول ﷺ ال يتمكن

من االجتامع هبم علنًا ،فاختار الرسول ﷺ دار األرقم بن أيب األرقم

املخزومي لالجتامع فيها ،وكانت عىل جبل الصفا وباهبا خلفي يدخله
مقرا للدعوة يف السنة اخلامسة
الداخل فال ُيرى ،وقد اختذها الرسول ﷺ ًّ

من البعثة( ،)1جيتمع فيها الصحابة إىل الرسول ﷺ فيتعلمون منه القرآن
الكريم والسنة ويقتدون به.

نقف هنا؛ لنلحظ مدى اهتامم الرسول ﷺ بجمع الصحابة يف

مكان واحد؛ لنستفيد ما ييل:

 -1أمهية صالة اجلامعة يف املسجد ،فشتان بني صالة الفرد يف

منزله وحيدً ا وصالته مع إخوانه املسلمني يتعلم منهم الكيفية العملية

للصالة ،وينمو بينهم السلوك احلسن واخللق اجلميل ،فباإلمكان أن

يدع الرسول ﷺ أصحابه ك ً
ال منهم يؤدي عباداته بمفرده ،ولكن هذا

ال حيقق قيام املجتمع املسلم املرتابط ،ومبادرة الرسول ﷺ إىل هذا األمر
تدل عىل وجوب صالة اجلامعة يف املسجد مع املسلمني(.)2

( )1انظر :ابن هشام ،السرية النبوية (.)365/1

( )2انظر :كتا ًبا مهماً لألستاذ الدكتور /فضل إهلي ظهري ،أمهية صالة اجلامعة يف ضوء النصوص
وسري الصاحلني ،أوضح فيه أن إقامة الصلوات اخلمس مع اجلامعات يف املساجد من
أوكد العبادات.
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 -2أمهية الصحبة الصاحلة يف حياة املسلم ،واملسلم بحاجة إىل

صحبة صاحلة تذكره إذا نيس ،وتعلمه إذا جهل ،وتنبهه إذا غفل ،وقد

قال رسول اهلل ﷺ« :إنام مثل اجلليس الصالح واجلليس السوء كحامل
املسك ونافخ الكري ،فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما

حيا طيبة ،ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد منه
أن جتد منه ر ً

حري باآلباء واملربني أن ينتبهوا جللساء أبنائهم
حيا خبيثة»( ،)1ولذلك
ٌّ
ر ً
وتالميذهم.

 -3أمهية الرتابط والتواصل بني املسلمني ،ويتأكد هذا بخاصة إذا

كانوا يف بالد الغربة بني جمتمع ال يدين باإلسالم ،فعىل هؤالء مسؤولية
االهتامم باالجتامع فيام بينهم تعاونًا عىل اخلري وتثبيتًا عىل طريق اهلدى،
وتقوية ألوارص األخوة ،وحمافظة عىل اإليامن يف القلوب من أن خيبو أو

يضعف ،عندما تكون الغالبية املحيطة باملسلم فئة كافرة.

 -4أمهية الرتبية والتعاهد املستمر يف عميلة اإلصالح والتوجيه،

فالبد يف اإلصالح من الرتبية ،وليست عملية الرتبية املطلوبة سهلة
وال ميسورة ،وليست كلمة تقال ،ثم ينتهي واجب املعلم أو املريب أو
الداعية ،بل عىل الدعاة واملربني واملعلمني أن يلحظوا املقصد املهم من

دار األرقم ،حينام حرص الرسول الكريم ﷺ عىل تعاهد صحابته ساعة

بعد ساعة ويو ًما بعد يوم؛ لرتبيتهم وتوجيههم عىل عينه ،وهو درس
( )1رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ( ،)2026/4رقم (.)2628
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مهم لكل من يقوم عىل الرتبية مسؤوالً كان أو أ ًبا أو معلماً أو داع ًيا إىل
اهلل  -جل شأنه .-

( )4فق��ه ال�سرية يف خروجه ﷺ �إىل الطائف للدعوة �إىل
اهلل � -سبحانه وتعاىل :-
بعد موت أيب طالب وخدجية  -ريض اهلل تعاىل عنها  -اشتد البالء

عىل رسول اهلل ﷺ من سفهاء قومه ،وجترؤوا عليه ،وكاشفوه باألذى،

فخرج رسول اهلل ﷺ إىل الطائف( ،)1وهي تبعد نحو ثامنني كيلو من

سريا عىل األقدام ذها ًبا وعودة ،ومعه مواله زيد بن حارثة
مكة ،خرج ً

 -ريض اهلل عنه  ،-يبتغي الدعوة إىل اهلل  -سبحانه وتعاىل  ،-واإليواء

والنرصة عىل قومه واملنعة منهم.

وكان كلام مر عىل قبيلة يف الطريق دعاهم إىل اهلل  -سبحانه وتعاىل

 ،-فلم جتب إليه واحدة منها.

وملا انتهى إىل الطائف عمد إىل ثالثة إخوة من رؤساء ثقيف وهم:

عبد ياليل( )2ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمري الثقفي ،فجلس

إليهم ودعاهم إىل اهلل  -سبحانه وتعاىل  ،-فقال أحدهم :هو يمرط

()3

( )1انظر :النجم عمر بن فهد ،إحتاف الورى ( ،)309/1وفيه أن خروجه ﷺ إىل الطائف
كان يف شوال السنة العارشة من البعثة ،والعلم عند اهلل جل شأنه.
( )2الذي يف صحيح البخاري  -كام سيأيت  -ابن عبد ياليل وما يف الصحيح هو الصحيح.

أي :يمزق ،ابن
( )3يمرط :املرط :نتف الشعر والريش والصوف عن ا جلسد ،واملراد هنا ْ
منظور ،لسان العرب ( ،)399/7مادة (مرط).
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ثياب الكعبة إن كان اهلل أرسلك ،وقال اآلخر :أما وجد اهلل أحدً ا غريك،
خطرا
وقال الثالث :واهلل ال أكلمك أبدً ا ،إن كنت رسوالً ألنت أعظم ً
من أن أرد عليك الكالم ،فقام عنهم رسول اهلل ﷺ وقال هلم :إذ فعلتم
ما فعلتم فاكتموا عني.
وأقام الرسول ﷺ بني أهل الطائف عرشة أيام ال يدع أحدً ا من
أرشافهم إال دعاه إىل اهلل  -سبحانه وتعاىل  ،-فقالوا :اخرج من بالدنا،
وأغروا به سفهاءهم ،فوقفوا له سامطني( )1وجعلوا يرمونه باحلجارة
حتى دميت قدماه ،وزيد بن حارثة -ريض اهلل عنه -يقيه بنفسه حتى
أصابه شجاج يف رأسه ،فانرصف راج ًعا من الطائف إىل مكة حمزونًا،

والتجأ إىل حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة ،وهناك جلس حتت ظل شجرة.

فلام رآه ابنا ربيعة عىل هذه احلال بعثا إليه غال ًما هلام اسمه عداس
بقطف عنب ،فلام مد يده ﷺ؛ ليأكل قال« :بسم اهلل» ثم أكل ،فقال
عداس :إن هذا الكالم ما يقوله أهل هذه البالد ،فقال له الرسول ﷺ:
«من أي البالد أنت؟ وما دينك؟» قال :نرصاين من أهل نينوى ،فقال
الرسول ﷺ« :من قرية الرجل الصالح يونس بن متى» ،فقال له وما
يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول اهلل ﷺ« :ذاك أخي وكان نب ًّيا وأنا
نبي» ،فأكب عداس عىل رأس رسول اهلل ﷺ ويديه ورجليه يقبلها(،)2
أي صفني ،وكل صف من
أي صفهم ،يقال :قام القوم حوله سامطني ْ
( )1سامطني :سامط القوم ْ
الرجال سامط ،ابن منظور ،لسان العرب ( ،)325/3مادة (سمط).
( )2ذكر ابن حجر -رمحه اهلل -تعاىل  -عداس هذا يف القسم األول من اإلصابة ،انظر:
( ،)227/4وانظر :ابن كثري ،البداية والنهاية ( ،)136 /3والبيهقي ،دالئل النبوة
( ،)416/2وأكرم العمري ،السرية النبوية الصحيحة (.)186 -185 /1
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فقال ابنا ربيعة أحدمها لآلخر :أما غالمك فقد أفسده الرجل ،فلام جاء
عداس قاال له :وحيك ما هذا؟ قال :يا سيدي ما يف األرض يشء خري من
أمرا ال يعلمه إال نبي ،قاال له :وحيك يا عداس
هذا الرجل ،لقد أخربين ً
ال يرصفنك عن دينك ،فإن دينك خري لك(.)1

ورجع رسول اهلل ﷺ يف طريقه إىل مكة ،فلام بلغ قرن الثعالب
ُبعث إليه جربيل  -عليه السالم  -ومعه ملك اجلبال يستأمره بأن يطبق
األخشبني( )2عىل أهل مكة.

ففي الصحيحني عن عائشة  -ريض اهلل تعاىل عنها  -أهنا قالت

للنبي ﷺ :هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال :لقيت من
قومك ما لقيت ،وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفيس

عىل ابن عبد ياليل بن عبد كالل ،فلم جيبني إىل ما أردت ،فانطلقت وأنا

مهموم عىل وجهي ،فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب ،فرفعت رأيس،
فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ،فنظرت فإذا فيها جربيل ،فناداين فقال :إن اهلل
قد سمع قول قومك وما ردوا عليك ،وقد بعث اهلل إليك ملك اجلبال؛

لتأمره بام شئت فيهم ،فناداين ملك اجلبال فسلم عيل ثم قال :يا حممد،

فقال :ذلك فيام شئت ،إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني ،فقال النبي
( )1انظر :السهييل ،الروض األنف ( ،)172/2وابن القيم ،زاد املعاد ( ،)31/3والشامي،
سبل اهلدى ( ،)576/2والقسطالين ،املواهب اللدنية (.)267/1

( )2األخشبان :األخشب هو اجلبل اخلشن الغليظ ،واألخشبان :مها اجلبالن اللذان عن يمني
املسجد احلرام ويساره ،واملراد هبام ،قعيقعان وأبو قبيس ،انظر :حممد رشاب ،املعامل
األثرية ص (.)23
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ﷺ« :بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده ال يرشك به

شي ًئا»(.)1

وقام يف تلك الليلة يصيل ،فرصف إليه نفر من اجلن ،فاستمعوا

قراءته( ،)2ومل يشعر هبم الرسول ﷺ حتى نزل عليه قول اهلل تعاىل:

ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﱪ [األحقاف] ،وملا أقبل إىل مكة قال له زيد بن حارثة:
كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني ً
قريشا ،فقال« :يا زيد إن اهلل

وخمرجا وإن اهلل نارص دينه ومظهر نبيه».
فرجا
ً
جاعل ملا ترى ً

فأرسل إىل األخنس بن رشيق؛ ليجريه ،فاعتذر ثم أرسل إىل

( )1متفق عليه .صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري ( ،)312/6حديث رقم (،)3231
وصحيح مسلم ( ،)1420/3حديث رقم (.)1795
( )2جرينا هنا عىل ما ورد يف كثري من كتب السرية :أن استامع اجلن لقراءة القرآن الكريم،
كانت تلك الليلة مرجعه من الطائف ،وإن كان يف املسألة خالف بني العلامء :ويرجع
يف ذلك إىل :ابن كثري ،تفسري ابن كثري ( )162/4وقال ...( :ولكن قوله إن اجلن كان
أي ليلة الرجوع من الطائف  -فيه نظر ،فإن اجلن كان استامعهم
استامعهم تلك الليلة ْ -
يف ابتداء اإلحياء) ،وابن القيم ،زاد املعاد ( )32 /3وقال( :فلام مر بنخلة مرجعه ،قام
يصيل من الليل ،فرصفت إليه نفر من اجلن فاستمعوا قراءته ،)....وابن حجر ،فتح
الباري ( ،)670/8والسهييل ،الروض األنف ( ،)173/2والقسطالين ،املواهب
اللدنية (.)270/1
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سهيل بن عمر فاعتذر ،ثم أرسل إىل املطعم بن عدي فأجاره( ،)1وقد

حفظ الرسول ﷺ للمطعم هذا الصنيع ،فقال يف أسارى بدر« :لو كان

املطعم بن عدي ح ًّيا ،ثم كلمني يف هؤالء النتنى لرتكتهم له»(.)2

نقف مع هذا اجلزء من السرية النبوية؛ لندون الفوائد التالية:

األوىل :نلحظ أن الرسول ﷺ عندما دخل الطائف بدأ بأكابرها،

وحينئذ فالشخص يبدأ يف دعوته إىل اهلل مع األب يف املنزل؛ ألن له

تأثريا عىل من يف منزله ،ويف القرية أو البلدة ينبغي عىل الداعية إىل اهلل
ً
أن يقدر أمريها ويبدأ بالذهاب إليه ،وزيارته ،بل ويستحسن االستئذان
منه ،والذي ال يفرق يف الدعوة بني كبري وصغري ،وأمري ووضيع ،يقع

يف أخطاء كثرية والرسول ﷺ يبدأ مع كبار الطائف ووجهائها وملا مل

يستجيبوا له رجع وتركهم.

أيضا أن الرسول ﷺ ملا رأى إعراض القوم عن
الثانية :نلحظ ً

االستجابة ،قال« :اكتموا عني» ،وهذا يدلنا عىل أن احلكمة تقتيض أال
يتحدث الشخص عن كل يشء ،بل إن بعض األمور يكتمها الشخص
ويسعى إىل كتمها ،وعدم نرشها؛ ملا يف ذلك من الرضر ،ويف احلديث

عن الرسول ﷺ« :استعينوا عىل إنجاح احلوائج بالكتامن ،فإن كل ذي
( )1انظر :الشامي ،سبل اهلدى (.)580/2

( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ،صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري ( ،)243/6رقم
احلديث (.)2139
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نعمة حمسود»( )1وإنام طلب كتم إساءهتم له؛ ألن هذا مما يرس به األعداء

يف مكة.

الثالثة :ملا خرج الرسول ﷺ من الطائف واصطف له سفهاء

الطائف يرمونه باحلجارة ،كان زيد بن حارثة  -ريض اهلل عنه  -يقي

الرسول ﷺ بنفسه ،فكانت احلجارة تصيب زيدً ا -ريض اهلل عنه -حتى
شج عدة شجاج.

لقد كان زيد -ريض اهلل عنه -يقي الرسول ﷺ بنفسه ،ونحن

اليوم نقي سنة رسول اهلل ﷺ ،كان زيد -ريض اهلل عنه -يدافع عن
الرسول ﷺ وعلينا اليوم أن ندافع عن سنة الرسول ﷺ ،والدفاع عنها
يكون باملحافظة عليها ،والعمل هبا ،واحلرص عىل التأيس به ﷺ ،وإحياء
سنته يف أمور حياتنا ،والرد عىل كل زائغ عنها ،أو مبتدع ما ليس منها،

ونعلم أن السعادة كل السعادة والفوز كل الفوز يف التمسك هبذه السنة
والعض عليها بالنواجذ.

الرابعة :عندما خرج الرسول ﷺ من الطائف بعدما واجه األذى

منهم ،وقد أجهد أيام إجهاد ،ونال منه التعب كل منال ،رفع يديه إىل ربه
( )1أخرجه الطرباين :الطرباين ،املعجم الكبري ،حتقيق محدي عبد املجيد السلفي ،الطبعة الثانية
(املوصل :مكتبة العلوم واحلكم 1404هـ) ( ،)94/20وأبو نعيم يف حلية األولياء
( ،)215/5وقال اهليثمي يف املجمع (( :)195/8رواه الطرباين يف الثالثة وفيه سعيد
بن سالم العطار ،قال العجيل :ال بأس به ،كذبه أمحد وغريه وبقية رجاله ثقات إال
أن خالد بن معدان مل يسمع من معاذ) ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع وزياداته
( ،)320/1رقم (.)956
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يدعو  -كام ورد يف كتب السري  -ولذلك فاللجوء إىل اهلل يف الشدائد هو
املنهج الصحيح ،ثم إن الدعاء واإلحلاح يف الدعاء ال يعارض الصرب،

بل يصرب املسلم عىل ما يالقي ويرفع يديه يرجو الفرج من اهلل تعاىل.

اخلامسة :يف قبول الرسول ﷺ هدية ابني ربيعة شيبة وعتبة ملا بعثا

إليه بعنقود العنب نأخذ منه جواز قبول هدية الكافر واستعامهلا حيث

أكل الرسول ﷺ قطف العنب الذي بعثوا به إليه(.)1

السادسة :يف قصة الرسول ﷺ مع عداس عدة فوائد منها:
(أ) أن الرسول ﷺ ال حيقر أحدً ا يف تبليغه رسالة ربه( ،)2فقد دعا

الغالم النرصاين (عداس) إىل اهلل  -سبحانه وتعاىل  -وحاوره حتى

أسلم كام يظهر من احلوار الذي أوردته كتب السري(.)3

(ب) أن سبب إسالم عداس ،بل بداية احلوار كان بسبب تسمية

الرسول ﷺ عندما أراد األكل ،وهكذا املسلم يدعو إىل اهلل  -سبحانه -

بعمله كام يدعو بقوله ،وحيرص عىل االلتزام باآلداب اإلسالمية ،لنفسه

رشا.
خريا أو ً
وتعليماً ودعوة لغريه ،وليعلم أن سلوكه مؤثر ً

( )1انظر :عبد الرمحن بن قاسم ،الدرر السنية (( )83/7الرياض :د.ن 1414هـ) الطبعة
اخلامسة.

( )2انظر :النجم عمر بن فهد ،إحتاف الورى ( ،)312/1والبيهقي ،دالئل النبوة (.)416/2
( )3انظر :ابن حجر ،اإلصابة ( ،)227/4فقد نقل عن التيمي يف السرية أنه قال للنبي ﷺ:
(فأكب عداس عىل يديه ورأسه ورجليه يقبلها وأسلم) ،ومهدي رزق اهلل ،السرية
النبوية ص ( ،)232هامش رقم (.)2
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(ج) أن عداس ملا عرف الرسول ﷺ أكب عليه يقبل رأسه ويديه

ورجليه ،فهو غالم نرصاين مطلع عىل الكتب( )1يعرف الرسول ومنزلته،
وهو درس لنا يف توقري الرسول ﷺ ،وتوقريه اليوم يكون باتباع سنته

والعمل هبا والدعوة إليها وعدم معارضتها باآلراء والعقول.

يقول ابن القيم -رمح��ه اهلل -يف هتذيب م��دارج السالكني:

أي مع الرسول ﷺ  -كامل التسليم له واالنقياد
(رأس األدب معه ْ -

ألمره وتلقي خربه بالقبول والتصديق دون أن حيمله معارضة خيال

باطل يسميه معقوالً ،أو حيمله شبهة أو شكًّا ،أو يقدم عليه آراء
ال��رج��ال وزب���االت أذه��اهن��م ،فيوحده بالتحكيم والتسليم

واالنقياد واإلذعان كام وحد املرسل  -سبحانه تعاىل  -بالعبادة واخلضوع
والذل واإلنابة والتوكل)(.)2

السابعة :يف موقف الرسول ﷺ بعد خروجه من الطائف وجميء

جربيل  -عليه السالم  -ومعه ملك اجلبال نستفيد ما ييل:

 )1إكرام اهلل  -سبحانه وتعاىل  -لنبيه ﷺ ،فقد أذن اهلل تعاىل مللك

اجلبال أن لو شاء النبي ﷺ أن يطبق عىل أهل مكة جبليها لفعل ،فأعظم

هبا من منزلة رفيعة للنبي ﷺ(.)3

( )1انظر :ابن كثري ،البداية والنهاية ( ،)15/2وابن حجر ،اإلصابة (.)227/4
( )2عبد املنعم العيل ،هتذيب مدارج السالكني البن القيم ص(.)451

( )3انظر :األصبهاين ،دالئل النبوة ( ،)897/3اهلامش تعليق املحقق احلميد.
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 )2من قول الرسول ﷺ مللك اجلبال يتضح لنا اهلدف الذي يسعى

إليه الرسول ﷺ وهو هداية الناس وإخراجهم من ظلامت الرشك إىل نور

التوحيد ،أما االنتقام ممن اعتدى عليه وآذاه فلم يكن يلتفت إىل ذلك ،إذ

لو كان هذا غاية عند الرسول ﷺ لبادر إىل طلب هالكهم عندما عرض
عليه ملك اجلبال ذلك بأمر اهلل  -سبحانه وتعاىل .-

الثامنة :يف طريق عودة الرسول ﷺ مهمو ًما نجده ﷺ يلتجئ إىل

ربه ويقوم الليل يصىل ويتلو كتاب اهلل  -سبحانه وتعاىل  ،-لقد قام ﷺ

يصىل وهو يف سفر وعناء ومشقة وإيذاء ،وهذا يدعونا إىل أن نتذكر قيام

الليل ،فال نغفل عنه ،واهلل  -سبحانه وتعاىل  -يقول :ﱫ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﱪ [األحزاب.]٢١ :

وقيام الليل رشف املؤمن ،يقول الرسول ﷺ يف احلديث احلسن

الذي يرويه أبو هريرة -ريض اهلل عنه -أن جربيل  -عليه السالم  -قال

للرسول ﷺ( :يا حممد رشف املؤمن قيام الليل)(.)1

التاسعة :من حضور اجلن قراءة الرسول ﷺ القرآن نلمس أمرين

مهمني:

(أ) أدب اجلن يف استامعهم للقرآن الكريم ،فإهنم ملا حرضوا

التالوة قال بعضهم لبعض أنصتوا( :فلام حرضوه قالوا أنصتوا) وهذا
( )1أخرجه احلاكم يف املستدرك ( ،)325/4وصححه ،ووافقه الذهبي يف التلخيص ،وحسنه
األلباين يف صحيح اجلامع الصغري وزياداته ( ،)229/3رقم (.)3604
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من اآلداب املهمة عند تالوة كتاب اهلل  -سبحانه وتعاىل .-
(ب) وصفه  -سبحانه وتعاىل  -حلال اجلن بعد استامعهم للقرآن

الكريم بقوله سبحانه :ﱫ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﱪ [األحقاف،]٢٩ :
وهذه مسؤولية الدعوة إىل اهلل التي نتذكرها ونحن نقرأ مبادرة اجلن إىل

إنذار قومهم فور سامعهم آليات اهلل  -سبحانه وتعاىل .-

العارشة :أن الرسول ﷺ رغم ما واجهه من أذى يف مكة والطائف

وما القاه من عنت ،ومع ذلك يقول لزيد  -كام روت ذلك كتب

وخمرجا وإن اهلل نارص دينه ومظهر
فرجا
ً
السري « :-إن اهلل جاعل ملا ترى ً
نبيه» ،فاملؤمن ال يعرف اليأس ،وال يصيبه اإلحباط ،يقول الشيخ عبد
الرمحن السعدي -رمحه اهلل -تعاىل ( :-وهذا املذهب املهني وهو التشاؤم
والكسل ال يعرفه اإلسالم وال يرتضيه ،بل حيذر منه أشد حتذير ويبني

يرسا وأنه سيجعل اهلل بعد
للناس أن النجاح مأمول ،وأن مع العرس ً

يرسا ،ويبني أنه ال أرض عليهم من اليأس والقنوط)(.)1
عرس ً

احلادية عرشة :حفظ الرسول ﷺ للجميل ،وحرصه عىل الوفاء،

فقد حفظ الرسول ﷺ للمطعم موقفه وعونه للرسول ﷺ يف دخول
مكة ،وذكر له هذا املوقف يوم انترص عىل الكفار ،وأخذ األرسى معه،

وأخرب أن املطعم لو كان ح ًّيا وطلب منه ترك هؤالء األرسى ألطلقهم
( )1الشيخ السعدي ،اجلهاد يف سبيل اهلل ص ( ،)173مطبوع ضمن املجموعة الكاملة
ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن السعدي ،القسم اخلامس ،اجلزء األول.
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ألجله ،والوفاء وحفظ اجلميل من شيم الرجال الكرام ،والرسول ﷺ

يقول« :من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل»(.)1

( )5فقه ال�سرية يف غزوة تبوك:
أمر الرسول ﷺ أصحابه يف شهر رجب من العام التاسع بالتهيؤ

لغزو الروم ،وذلك يف زمان من عرسة الناس وشدة من احلر ،وجدب

من البالد ،وحني طابت الثامر ،والناس حيبون املقام يف ثامرهم وظالهلم

ويكرهون الشخوص عىل احلال من الزمان الذي هم عليه.

وكان الرسول ﷺ قلام خيرج يف غزوة إال كنى عنها ،وأخرب أنه يريد

غري الوجه الذي يقصد ،إال ما كان من غزوة تبوك ،فإنه بينها للناس
لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو؛ ليتأهب الناس لذلك أهبتها فأمر

باجلهاز ،وأخربهم أنه يريد الروم(.)2

وسبب هذه الغزوة أنه بلغه من األنباط الذين يقدمون بالزيت إىل

املدينة أن الروم جتمعت بالشام مع هرقل حلرب املسلمني(.)3

وحث الرسول ﷺ عىل البذل واإلنفاق يف سبيل اهلل ،وتسابق

اخلريون يف هذا املضامر ،فتربع عثامن -ريض اهلل عنه -بألف دينار جاء
( )1أخرجه الرتمذي يف سننه ،وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي ( ،)185/2حديث
رقم ( )1592عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه.-
( )2انظر :ابن هشام ،السرية النبوية املطبوعة مع الروض األنف (.)137/4

( )3انظر :ابن حجر ،فتح الباري (.)111/8
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هبا يف ثوبه ،فجعل الرسول ﷺ يقلبها وهو يقول ما رض ابن عفان ما عمل
مرارا( )1وروى أنه تربع بثالثامئة بعري بأحالسها
بعد اليوم يردد ذلك ً

وأقتاهبا يف غزوة تبوك(.)2

وأراد عمر -ريض اهلل عنه -مسابقة أيب بكر -ريض اهلل عنه -يف

التصديق ،فجاء بنصف ماله ،فقال رسول اهلل ﷺ« :ما أبقيت ألهلك؟»

قال :مثله وأتى أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه -بكل ما عنده ،فقال ﷺ:

«يا أبا بكر ما أبقيت ألهلك؟» فقال :أبقيت هلم اهلل ورسوله ،قال عمر:
(ال أسابقك إىل يشء أبدً ا)( )3وجاء عبد الرمحن بن عوف بثامنية آالف

درهم( )4وجاء غريهم بامل كثري ،وأرسلت النساء ما استطعن من حليهن
وجاء مجاعة إىل رسول اهلل ﷺ وكانوا سبعة يسألونه ما حيملهم عليه ،فلم
( )1اإلمام أمحد ،املسند ( ،)63/5واإلمام أمحد ،فضائل الصحابة ( ،)457/1وقال
حمققه ويص اهلل عباس( :وإسناده حسن) ،وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي
( ،)208/3رقم (.)2920
( )2ضعفه األلباين يف ضعيف سنن الرتمذي ص ( ،)495 – 495رقم ( ،)764وضعف
احلديث ال يمنع أنه قدم ذلك فقد ثبت أن الصحابة -ريض اهلل عنهم -أقروا له بتجهيز
جيش العرسة وهم ثالثون ألف مقاتل فالبد أنه أنفق نفقة عظيمة يف ذلك ،انظر:
صحيح سنن الرتمذي ( ، )208/3رقم ( ،)2919وأكرم العمري ،السرية النبوية
الصحيحة (.)525/2
( )3أخرجه أبو داود والرتمذي يف سننهام وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود (،)315/1
رقم ( ،)1472وصحيح سنن الرتمذي ( ،)202/3رقم ( ،)2902وانظر :حاشية بذل
املجهود (.)227/8
( )4انظر :ابن حجر ،فتح الباري (.)332/8
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جيدوا فرجعوا وهم يبكون( )1وملا تأهب رسول اهلل ﷺ للخروج قال

قوم من املنافقني :ال تنفروا يف احلر فنزل قول اهلل تعاىل :ﱫ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ [التوبة ،]٨١ :وعن ابن

مسعود قال :ملا أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع

وجاء إنسان بأكثر منه ،فقال املنافقون :إن اهلل لغني عن صدقة هذا ،وما
فعل هذا اآلخر إال رياء فنزلت :ﱫ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﱪ (.)2

وقد كان مجاعة من املنافقني يسريون مع النبي ﷺ فجعل بعضهم

بعضا ،واهلل
يقول :أحتسبون جالد بني األصفر كقتال العرب بعضهم ً
لكأنا بكم غدً ا مقرنني يف احلبال إرجا ًفا وترهي ًبا للمؤمننيُ ،فأخرب

الرسول ﷺ بقوهلم فجاءوا يعتذرون ويقولون :إنام كنا نخوض ونلعب،

فنزل فيهم قول اهلل تعاىل :ﱫ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﱪ (. )3

( )1انظر :الطربي ،تفسري الطربي ،حتقيق الرتكي ( ،)627 - 626/11وابن هشام ،السرية
النبوية (.)127/4

( )2سورة التوبة ،اآلية رقم ( )79واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه املطبوع مع فتح
الباري ( ،)330/8رقم (.)4668

( )3سورة التوبة ،اآليتان ( ،)66 ،65وانظر :الرفاعي :خمترص تفسري ابن كثري (- 350/2
.)351
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واستخلف الرسول ﷺ عل ًّيا -ريض اهلل عنه -فقال« :أختلفني يف

الصبيان والنساء؟» قال ﷺ« :أال ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من

موسى إال أنه ليس نبي بعدي؟»(.)1

وختلف نفر من املسلمني من غري شك وال ارتياب منهم كعب بن

مالك ومرارة بن الربيع وهالل بن أمية -ريض اهلل عنهم -وفيهم نزل

ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱪ (.)2

أيضا أبو ذر وأبو خيثمة -ريض اهلل عنهام -لكنهام حلقاه
وختلف ً

فيام بعد(.)3

وسار الرسول ﷺ يف ثالثني ألف أو أكثر ،قاصدً ا تبوك يف قلة

من الظهر ،ويف جهد شديد حتى كان الرجالن والثالثة يعتقبون عىل

بعري واحد ،ويف قلة من املؤنة حتى استأذنوا رسول اهلل ﷺ أن ينحروا

رواحلهم؛ ليأكلوا ويرشبوا ما يف كرشها من املاء(.)4
وملا مر الرسول ﷺ ِ
باحل ْج ِر  -ديار ثمود  -قال« :ال تدخلوا
( )1صحيح البخاري املطبوع مع الفتح ( ،)112/8رقم (.)4416

( )2سورة التوبة :اآلية رقم ( ،)118وانظر :الطربي ،تفسري الطربي ،حتقيق الرتكي
( ،)56/12وابن هشام ،السرية النبوية (.)137/4
( )3انظر :ابن هشام السرية النبوية ( )175/4و ( ،)179والقسطالين ،املواهب اللدنية
(.)630/1
( )4انظر :ابن كثري ،البداية والنهاية ( ،)10-9/5والقسطالين ،املواهب اللدنية (،)630/1
والشامي ،سبل اهلدى والرشاد (.)638/5
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حذرا أن يصيبكم مثل
مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن تكونوا باكني ً
ما أصاهبم» ثم زجر فأرسع حتى خلفها(.)1

وملا وصلوا إىل تبوك مل جيدوا أحدً ا هناك؛ ألن الروم ملا بلغهم مسري

هذا اجليش آثروا االنسحاب إىل بالدهم؛ ليتحصنوا بحصوهنا ،فلم ير

النبي ﷺ داع ًيا لتتبعهم داخل بالدهم وأقام يف املنطقة بضع عرشة ليلة

حيث أتاه صاحب أيلة فصاحله وأعطاه اجلزية وأتاه أهل جرباء وأذرح
فأعطوه اجلزية وكتب ﷺ هلم كتا ًبا(.)2

ثم انرصف عائدً ا إىل املدينة فلام أقبل عليها دعا مالك بن الدخشم

ومعن العجالين ،وأمرمها بالذهاب إىل املدينة وهدم وحرق مسجد
الرضار الذي بناه املنافقون ،وطلبوا من الرسول ﷺ أن يصيل فيه
ووعدهم بالصالة فيه بعد العودة من تبوك فذهبا إىل املسجد وأشعال
فيه النريان وهدماه(.)3

( )1متفق عليه :صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري ( ،)125/8رقم ( ،)4419صحيح
مسلم ( ،)2286/4رقم ( )2980واللفظ له.
( )2انظر :ابن هشام ،السرية النبوية (.)180/4

( )3انظر :الطربي ،جامع البيان ( ،)468/14حتقيق أمحد شاكر ،والقرطبي ،اجلامع ألحكام
القرآن ( ،)353/8والبيهقي ،دالئل النبوة ( ،)260 - 259/5وابن القيم ،زاد املعاد
( ،)549/3وهناك إشارات إىل مسجد الرضار يف فتح الباري البن حجر (،)552/1
و( )32/10و ( )256/11وقال األلباين يف خترجيه لفقه السرية للغزايل( :ضعيف
رواه ابن هشام ( )322/2عن ابن إسحاق بدون سند لكن ذكره ابن كثري يف التفسري
( )388/2عن ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد اهلل بن أيب بكر وعاصم
ابن عمر وابن قتادة وغريهم مرس ً
ال واهلل أعلم) ص (.)415

76
www.alukah.net

تعلم من أعظم معلم ﷺ

مسريا وال
وملا دنا من املدينة قال« :إن باملدينة أقوا ًما ما رستم
ً

قطعتم واد ًيا إال كانوا معكم» قالوا :يا رسول اهلل وهم باملدينة؟ قال:
«وهم باملدينة حبسهم العذر»(.)1

وملا وصل املدينة تلقاهم الناس والصبيان يرحبون هبم(.)2
وجاء من كان ختلف عنه فمنهم من حلف له فعذره واستغفر

له وجاءه كعب وصاحباه -ريض اهلل عنهم -فصدقوه وأخربوه أهنم

ما تأخروا وختلفوا لعذر وإنام بسب التسويف فصدقهم رسول اهلل ﷺ

وأرجأ أمرهم وأمر الناس هبجرهم وعدم احلديث معهم حتى نزلت

التوبة عليهم بعد مخسني يو ًما ويف ذلك يقول اهلل تعاىل :ﱫ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ

ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱪ (.)3

وكان املتخلفون يف غزوة تبوك أربعة أصناف:
( )1صحيح البخاري املطبوع مع الفتح ( ،)126/8رقم (.)4423

( )2صحيح البخاري املطبوع مع الفتح ( ،)126/8رقم ( ،)44274وانظر :الشامي ،سبل
اهلدى والرشاد (.)673/5
( )3سورة التوبة ،اآليتان رقم ( )118 ، 117وقصة الثالثة الذين خلفوا أخرجها البخاري
يف صحيحه املطبوع مع الفتح ( ،)113/8رقم ( ،)4418وانظر يف فوائد هذه القصة:
د .زيد بن عبد الكريم الزيد ،تأمالت يف قصة الثالثة الذين خلفوا.
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األول :مأمورون مأجورون كعيل بن أيب طالب وحممد بن مسلمة

-ريض اهلل عنهام.-

والثاين :معذورون وهم الضعفاء واملرىض.

والثالث :عصاة مذنبون كالثالثة الذين خلفوا.
والرابع :ملومون مذمومون وهم املنافقون(.)1

الفوائد املستنبطة من غزوة تبوك:

األوىل:مرشوعية اجلهاد باملال وأنه قرين اجلهاد بالنفس بل ورد مقد ًما

عليه يف عدة آيات من كتاب اهلل -عز وجل -قال تعاىل :ﱫﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﱪ [احلجرات.]١٥ :

الثانية :مبادرة الصحابة -ريض اهلل عنهم -إىل اجلهاد باملال

والنفس ولنا هبم أسوة حسنة يف املبادرة إىل التربع باملال للجهاد يف سبيل

اهلل أو ملصلحة رشعية اقتضت ذلك.

الثالثة :مرشوعية التنافس يف اخلري فإننا نرى أن الرسول ﷺ ملا

عنه-منافسا
دعا إىل الصدقة للنفقة يف غزوة تبوك بادر عمر -ريض اهلل
ً
ومساب ًقا أليب بكر -ريض اهلل عنه-كام مر معنا يف احلديث حيث تصدَّ ق
بنصف ماله ظانًّا أنه سيسبق أبا بكر -ريض اهلل عنه-لكن أبا بكر -ريض
( )1انظر :ابن كثري ،البداية والنهاية (.)27/5

78
www.alukah.net

تعلم من أعظم معلم ﷺ

اهلل عنه-سبقه بالصدقة بكل ماله.
الرابعة :فضيلة ظاهرة أليب بكر الصديق -ريض اهلل عنه-الذي

جاء بامله كله للجهاد يف سبيل اهلل ،وهذا يظهر قوة توكله عىل اهلل وعظم
إيامنه الراسخ .وكذلك فضيلة عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-الذي

جاء بنصف ماله وكذلك عثامن -ريض اهلل عنه-الذي تصدق بتلك
الصدقات الكبرية حتى قال عنه الرسول ﷺ« :ما رض ابن عفان ما عمل

بعد اليوم».

اخلامسة :جاء أبو بكر الصديق -ريض اهلل عنه-بكل ماله إىل

الرسول ﷺ فقبله منه (ويف سنن أيب داود أن رج ً
ال جاء إىل رسول اهلل ﷺ
بمثل بيضة من ذهب فقال :يا رسول اهلل أصبت هذا من معدن فخذها

فهي صدقة ما أملك غريها ،فأعرض عنه الرسول ﷺ ،ثم أتاه من قبل
ركنه األيمن فقال مثل ذلك ،فأعرض عنه ،ثم أتاه من قبل ركنه األيرس

فأعرض عنه رسول اهلل ﷺ فأتاه من خلفه ،فأخذها رسول اهلل ﷺ فحذفه
هبا فلو أصابته ألوجعته أو لعقرته .فقال رسول اهلل ﷺ« :يأيت أحدكم بام
يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس ،خري الصدقة ما كان

عن ظهر غنى»(.)1

وكعب بن مالك -ريض اهلل عنه-ملا نزلت توبته قال للرسول ﷺ:
( )1أخرجه أبو داود يف سننه ( ،)128/2وانظر :ابن القيم ،زاد املعاد ،هامش (،)589/3
حيث قال حمققه( :ورجاله ثقات) ،وضعفه األلباين يف ضعيف سنن أيب داود ص
( ،)169رقم (.)369
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(إن من توبتي أن أنخلع من مايل صدقة إىل اهلل وإىل رسوله ﷺ) قال

رسول اهلل ﷺ« :أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك»(.)1

فقد قبل الرسول ﷺ من أيب بكر الصديق الصدقة بامله كله وعنف

الرجل الذي جاء يريد الصدقة بكل ما يملك وأشار عىل كعب -ريض اهلل
عنه-باألرفق من إمساك بعض املال وعدم الصدقة باجلميع .فالرسول

ﷺ عامل كل واحد بام هو األصلح له فلم ينكر عىل أيب بكر -ريض اهلل

عنه-لعلمه بقوة صربه وتوكله( )2والذي ال حيتمل اختلفت معاملته ،فال

يؤذن للشخص بالصدقة بكل ماله إذا كان ممن خيشى عليه الفتنة أو ال
يستطيع الصرب عىل الفقر( )3وهذا من احلكمة يف الدعوة إىل اهلل وذلك
بمراعاة تفاوت األشخاص واختالف قواهم اإليامنية ومقدرهتم عىل

التحمل والصرب ،والتعامل مع كل فرد بحسبه(.)4

السادسة :يف غزوة تبوك فضيلة ظاهرة لعيل بن أيب طالب -ريض

اهلل عنه -عندما قال له الرسول ﷺ حينام استخلفه يف املدينة« :أال ترىض

أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ليس نبي بعدي؟».

( )1صحيح البخاري املطبوع مع فتح الباري ( ،)34/5كتاب رقم ( ،)64باب (.)79
( )2انظر :السهارنفوي ،بذل املجهود (.)227/8

( )3انظر :ابن القيم ،زاد املعاد ( ،)589/ 3واخلطايب ،معامل السنن املطبوع مع خمترص سنن
أيب داود للمنذري ( ،)254/2وابن العريب ،عارضه األحوذي ( ،)140/13والعظيم
آبادي ،عون املعبود (.)94/5
( )4انظر :زيد بن عبد الكريم الزيد ،احلكمة يف الدعوة إىل اهلل ص (.)55 - 52
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السابعة :ملا بادر املؤمنون إىل الصدقة كل بام يستطيع ،فمن كان

مورسا تصدق بالكثري ومن كان مق ً
ال تصدق بالقليل ،لكن املنافقني ال
ً
كثريا قالوا :هذا ُم َر ٍاء ،وإذا جاء فقري
يسلم منهم أحد فإذا رأوا غن ًّيا ينفق ً
بيشء قليل قالوا :إن اهلل عن صدقة هذا َل َغنِ ٌّي ،ولذلك فعىل املؤمن أن
يبادر إىل عمل الصاحلات وال هيتم بام يقوله أمثال هؤالء الذين قل أن
يسلم منهم عرص أو مرص.

الثامنة :احلذر من السخرية واالستهزاء وسوء عاقبة ذلك .فإن

املنافقني سخروا من املؤمنني وقالوا :أحتسبون جالد بني األصفر كقتال
بعضا؟ واهلل لكأنا بكم غدً ا مقرنني يف احلبال ،ثم قالوا:
العرب بعضهم ً

إنام كنا نخوض ونلعب ،فنزلت اآليات التي تبني حرمة هذا القول

وسوء عاقبته يف الدنيا واآلخرة ويكفي فيه قوله تعاىل :ﱫ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﱪ [التوبة.]٦٦ :

التاسعة :أن املنافقني سخروا من املؤمنني ومع ذلك نزلت اآلية

تبني أن هذه سخرية باهلل وآياته ورسوله مما يدل عىل شدة هذا القول

وحرمة عرض املؤمنني حينام جعل السخرية باملؤمنني سخرية باهلل وآياته

ورسوله واالستهزاء والسخرية باألمر استهزاء وسخرية باآلمر وليس
باملأمور .وهذا يدل عىل شدة االستهزاء والسخرية بيشء من القرآن
الكريم أو من السنة النبوية أو يشء من األحكام الرشعية.
العارشة :ملا مر الرسول ﷺ ِ
باحل ْج ِر  -ديار ثمود  -أرسع السري،
َّ
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مر بديار املغضوب عليهم واملعذبني أال يدخلها،
ولذلك ينبغي عىل من ّ

بل يرسع السري ويتقنع بثوبه حتى جياوزها وال يدخل عليهم إال باك ًيا
ربا(.)1
معت ً

احلادية عرشة :يف غزوة تبوك مصداق لقول الرسول ﷺُ « :نصرِ ُت
بالرعب مسري َة ٍ
شهر»( )2فإن الروم مجعوا مجوعهم وما أن سمعوا بمقدم

الرسول ﷺ حتى فروا إىل حصوهنم وديارهم وهزمهم الرسول ﷺ

قبل أن يلتقي هبم ،قال ابن حجر( :وهذه اخلصوصية حاصلة له عىل
اإلطالق حتى لو كان وحده بغري عسكره وهل هي حاصلة ألمته من

بعده؟ فيه احتامل)(.)3

الثانية عرشة :يف ختلف الثالثة وتسويفهم حتى فاهتم الركب

نأخذ احلذر من التسويف يف الطاعة وأن احلزم هو يف املبادرة إىل الطاعة

واستغالل الفرصة؛ ألهنا قد ال تتاح مرة أخرى ،فاحلزم كل احلزم يف
انتهازها واملبادرة إليها والعجز يف تأخريها والتسويف هبا(.)4

الثالثة عرشة :يف أمر الرسول ﷺ الصحابيني بأن يذهبا إىل مسجد

الرضار وحرقه وهدمه (يبني ﷺ هبذا العمل السنة يف القضاء عىل العمل

الذي يراد منه اإلرضار باملؤمنني وتفريق كلمتهم ،فالداء العضال ال

( )1انظر :ابن القيم ،زاد املعاد (.)560/3

( )2صحيح البخاري املطبوع مع الفتح ( ،)436/1رقم (.)335
( )3ابن حجر ،فتح الباري (.)437/1

( )4انظر :ابن القيم ،زاد املعاد (.)574/3
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يعالج بتسكينه والتخفيف منه وإنام يعالج بحسمه وإزالة آثاره حتى ال
يتجدد ظهوره بصورة أخرى)( )1إذ باإلمكان االستفادة من املبنى يف

مصلحة من املصالح لكن الرسول ﷺ أراد اجتثاث الرش من جذوره.

لكن ينبغي علينا أن نالحظ أن هذا موكول لإلمام وليس ألحد

من الناس أن يترصف هذا الترصف ،فالصحابة -ريض اهلل عنهم -مل

يفعلوا ذلك إال عندما أمرهم الرسول ﷺ ،فاملرجع إليه ثم إىل والة
األمر بعده واهلل أعلم.

الرابعة عرشة :من حرق مسجد الرضار يقول القرطبي -رمحه

رضارا أو رياء وسمعة
اهلل -تعاىل ( :-قال علامؤنا :وكل مسجد بني
ً

فهو يف حكم مسجد الرضار ال جتوز الصالة فيه)(.)2

اخلامسة ع�شرة :من قوله تعاىل يف آي��ة مسجد ال�ضرار:

ﭽ ﭖﭗﭘﭼ [التوبة ،]١٠٧ :هذا يدلنا عىل أن املقصد
األكرب والغرض األظهر من وضع اجلامعة تأليف القلوب والكلمة

عىل الطاعة وذلك كي يقع األنس باملخالطة وتصفو القلوب من ورض
األحقاد(.)3

السادسة عرشة :يقول الدكتور عبد العزيز احلميدي( :وإذا كان
( )1عبد العزيز احلميدي ،املنافقون يف القرآن الكريم ص (.)401

( )2اجلامع ألحكام القرآن ( ،)254/8وانظر :األلباين ،الثمر املستطاب يف فقه السنة
والكتاب (.)398/1
( )3انظر :القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن (.)257/8
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املنافقون يف عرص النبي ﷺ قد أنشأوا مسجدً ا للرضار فإن العصور التي

تلت ذلك العرص قد شهدت من أعامل املكر واخلداع املتلبس بالتدين ما
وخصوصا يف
يربو أثره عىل ذلك املسجد الذي أقيم يف عهد النبي ﷺ
ً
هذا العرص الذي تعقدت فيه احلياة وتلونت فيه أساليب املكر واخلداع
وأصبحت من كثرة ممارسة الناس هلا تتخذ شكل الرشعية واألحقية،

فقد أنشئت عىل مدى العصور اإلسالمية أحزاب تتسم بالتدين والدعوة
إىل اإلسالم يف ظاهرها وهي يف باطنها حتارب اإلسالم املمثل يف دعاته

املخلصني فتحاول أن تنفر الناس عنهم وهتدم يف ساعات ما بنوه يف

سنوات)(.)1

السابعة عرشة :توفيق اهلل لكعب وصاحبيه -ريض اهلل عنهم-

أعذارا وإنام حتدثوا
حينام متيزوا من بني اآلخرين بالصدق ،فلم خيتلقوا
ً
بالصدق فأعقبهم اهلل  -سبحانه وتعاىل  -الفالح كل الفالح ،ولذلك

أمرنا بالتأيس هبم يف قوله تعاىل يف هناية قصتهم :ﱫ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﱪ [التوبة ،]١١٩ :وألجل هذا كانت

قصتهم مؤثرة ملن تدبرها ،يقول عبد اهلل بن اإلمام أمحد( :ما رأيت أيب
يبكي قط إال يف حديث توبة كعب)(.)2

الثامنة عرشة :يف هجر الرسول ﷺ للثالثة الذين خلفوا وأمره

هبجرهم ،يقول ابن القيم -رمحه اهلل -تعاىل ( :-فيه دليل عىل هجران
( )1عبد العزيز احلميدي ،املنافقون يف القرآن الكريم ص (.)405
( )2ابن مفلح ،اآلداب الرشعية (.)103/2
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اإلمام والعامل واملطاع ملن فعل ما يستوجب العتب ويكون هجرانه دواء
له بحيث ال يضعف عن حصول الشفاء به وال يزيد يف الكمية والكيفية

عليه يف هلكه إذ املراد تأديبه ال إتالفه)(.)1

التاسعة عرشة :فبإحراق كعب -ريض اهلل عنه-للرسالة التي

وردته من ملك الغساسنة نأخذ املبادرة إىل إتالف ما خيشى منه الفساد

واملرضة يف الدين( )2والتخلص منه حتى ال يعود إليه يف يوم من األيام.

العرشون :استحباب هتنئة من جتددت له نعمة دينية والقيام إليه

إذا أقبل ومصافحته فهذه سنة مستحبة وهو جائز ملن جتددت له نعمة

دنيوية(.)3

احلادية والعرشونِ :ع َظم عاقبة الصدق ،فقد كان به نجاة كعب

وأصحابه  -ريض اهلل تعاىل عنهم  -ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن

تيمية -رمحه اهلل -تعاىل ( :-فالصدق مفتاح كل خري ،كام أن الكذب
مفتاح كل رش)( )4ويقول ابن القيم -رمحه اهلل -تعاىل ( :-وفيها عظم

مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا واآلخرة والنجاة من رشمها به،
فام أنجى اهلل من أنجاه إال بالصدق وال أهلك من أهلكه إال بالكذب

وقد أمر اهلل سبحانه عباده املؤمنني أن يكونوا مع الصادقني فقال تعاىل:
( )1ابن القيم ،زاد املعاد (.)578/3
( )2املرجع السابق ص (.)581

( )3املرجع السابق ص (.)585

( )4ابن تيمية ،االستقامة (.)467/2
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ﱫ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﱪ [التوبة.]١١٩ :
وقد قسم سبحانه اخللق إىل قسمني :سعداء وأشقياء ،فجعل

السعداء هم أهل الصدق والتصديق ،واألشقياء هم أهل الكذب
والتكذيب ،وهو تقسيم حارص مطرد منعكس ،فالسعادة دائرة مع
الصدق والتصديق ،والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب.

وأخرب  -سبحانه وتعاىل  -أنه ال ينفع العباد يوم القيامة إال صدقهم

وجعل علم املنافقني الذي يتميزون به هو الكذب يف أقواهلم وأفعاهلم،

فجميع ما نعاه عليهم ،أصله الكذب يف القول والفعل ،فالصدق بريد

اإليامن ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه بل هو لبه وروحه،
والكذب بريد الكفر والنفاق ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته

ولباسه ولبه ،فمضادة الكذب لإليامن كمضادة الرشك للتوحيد ،فال
جيتمع الكذب واإليامن إال ويطرد أحدمها صاحبه ويستقر موضعه ،واهلل

 -سبحانه وتعاىل  -أنجى الثالثة بصدقهم وأهلك غريهم من املخلفني

بكذهبم ،فام أنعم اهلل عىل عبد بعد اإلسالم بنعمة أفضل من الصدق
الذي هو غذاء اإلسالم وحياته وال ابتاله ببلية أعظم من الكذب الذي

هو مرض اإلسالم وفساده واهلل املستعان)( )1ويقول الشيخ العدوي:

(ولو مل يكن من قبح الكذب سوى فرار الكفرة أعداء صالح نبي اهلل منه
( )1ابن القيم ،زاد املعاد (.)591 - 590/3
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لكفى أهله معرة وذ ًّما) (.)1

الثانية والعرشون :نأخذ من قبول الرسول ﷺ اعتذار املنافقني

ظاهرا أن من أساء إليك ثم جاء ليعتذر من إساءته ،فإن عليك أن تقبل
ً
عذره وتكل أمره إىل اهلل ،يقول ابن قيم اجلوزية -رمحه اهلل -تعاىل :-

(وكذلك من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن التواضع يوجب
عليك قبول معذرته ح ًّقا كان أو باط ً
ال وتكل رسيرته إىل اهلل تعاىل كام
فعل رسول اهلل ﷺ يف املنافقني الذين ختلفوا عنه يف الغزوة فلام قدم
جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل رسائرهم إىل اهلل تعاىل)(.)2

الثالثة والعرشون :أمهية النية يف العمل ونأخذها من موقفني حدثا

يف غزوة تبوك:

األول :املنافقون حينام بنوا مسجدً ا ادعوا فيه صالح النية وب َّيتوا

خالف ذلك ،فأمر الرسول ﷺ هبدمه وسامه مسجد الرضار.

الثاين :األقوام الذين باملدينة ومل يتمكنوا من مرافقته ﷺ حبسهم

العذر ،ومع ذلك هلم أجر الذين خرجوا للجهاد كام قال الرسول ﷺ:

مسريا وال قطعتم واد ًيا إال كانوا معكم»
«إن باملدينة أقوام ًَا ما رستم
ً
( )1العدوي ،دعوة الرسل إىل اهلل تعاىل ص ( ،)39ويعني الشيخ قول اهلل تعاىل :ﱫ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﱪ[النمل.]٤٩ :

( )2ابن القيم :هتذيب مدارج السالكني( هذبه عبد املنعم صالح العيل العزي) ص (،)433
طبعه وزارة العدل يف اإلمارات العربية املتحدة.
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قالوا :يا رسول اهلل وهم باملدينة مقيمون؟ قال« :نعم ،حبسهم العذر»
صحيح أخرجه البخاري.

فاملنافقون عملوا ولكن نيتهم فاسدة فباؤوا باخلرسان وأصحاب

األعذار صلحت نياهتم فرفعهم ذلك إىل درجة العاملني وذلك فضل

اهلل يؤتيه من يشاء ،وهذا يدلنا عىل أمهية صالح النية يف العمل.

الرابعة والعرشون :نلحظ أن الرسول ﷺ قبل أعذار املنافقني

الذين جاءوا يعتذرون إليه من عدم الذهاب إىل تبوك لكنه شدَّ د عىل

الثالثة الصادقني املؤمنني فأمر هبجرهم ثم أمرهم باعتزال نسائهم.

وذلك ألن الشدة والقسوة يف هذا املقام مظهر لإلكرام والترشيف

()1

بدليل العاقبة التي حصلت هلم واملنافقون ال يستحقون العاقبة والنهاية
التي فاز هبا الثالثة الذين خلفوا وصدقوا يف اعتذارهم وتوبتهم  ،فقد

نزلت آيات تتىل يف توبتهم والعفو عنهم ،أما املنافقون فحقهم اإلمهال
وموعدهم يوم احلساب.

يقول ابن القيم  -رمحه اهلل تعاىل ( :-ف��أراد هجر الصادقني

وتأديبهم عىل هذا الذنب ،وأما املنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل

باهلجر ،فدواء هذا املرض ال يعمل يف مرض النفاق وال فائدة فيه،
وهكذا يفعل الرب  -سبحانه وتعاىل  -بعباده يف عقوبات جرائمهم

فيؤدب عبده املؤمن الذي حيبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة فال
( )1انظر :البوطي ،فقه السرية ص (.)414
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حذرا ،وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه خييل بينه
يزال مستيق ًظا ً
وبني معاصيه ،وكلام أحدث ذن ًبا أحدث له نعمة ،واملغرور يظن أن ذلك
من كرامته عليه وال يعلم أن ذلك عني اإلهانة وأنه يريد به العذاب

الشديد والعقوبة التي ال عاقبة معها)(.)1

( )1ابن القيم ،زاد املعاد (.)578/3
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الباب اخلام�س
�أمثلة تطبيقية من
حياة النبي ﷺ
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البـاب اخلام�س
()1
�أمثلة تطبيقية من حياة النبي ﷺ
�إف�شاء ال�سالم
السالم لغة:

السالم يف أصل اللغة السالمة ،يقال :سلم يسلم سال ًما ومنه قيل

للجنة «دار السالم» ألهنا دار السالمة من اآلفات.
اصطالحا:
إفشاء السالم
ً

رسا أو
فال ابن حجر -رمحه اهلل :-إفشاء السالم املراد نرشه ًّ
()2
جهرا.
ً

أو هو :نرش السالم بني الناس ليحيوا سنته ﷺ ،أخرج البخاري
يف األدب املفرد «إذا َس َّل ْم َت َفأ ْس ِم ْع فإهنا حتية من عند اهلل» قال النووي:
أقله أن يرفع صوته بحيث يسمعه املسلم عليه ،فإن مل يسمعه مل يكن آت ًيا

بالسنة(.)3

( )1من موسوعة :نرضة النعيم يف أخالق الرسول الكريم (بترصف)  -دار الوسيلة للنرش
والتوزيع.
( )2فتح الباري (.)103/1
( )3فتح الباري (.)20/11
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املثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ يف (�إف�شاء ال�سالم):

روى ابن حبان يف صحيحه عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه-أن رجال
َم َّر عىل رسول اهلل ﷺ وهو يف جملس فقال :سال ٌم عليكم .فقال« :عرش
حسنات» ثم َم َّر آخر فقال :سال ٌم عليكم ورمحة اهلل .فقال« :عرشون
حسنة» ثم َم َّر آخر فقال :سال ٌم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .فقال «ثالثون
حسنة» فقام رجل من املجلس ومل يسلم فقال النبي ﷺ« :ما أوشك ما
نيس صاحبكم ،إذا جاء أحدكم إىل املجلس فليسلم ،فإن بدا له أن جيلس
فليجلس ،وإن قام فليسلم ،فليست األوىل بأحق من اآلخرة»(.)1

من فوائد (�إف�شاء ال�سالم):

( )1السالم من أسامء اهلل تعاىل وهو املسلم لعباده املسلم عىل
أوليائه.
( )2واجلنة دار السالم فهي دار السالمة من اآلفات.
( )3والسالم أمان اهلل يف األرض وهو حتية املؤمنني يف اجلنة وحتية
أهل اإلسالم يف الدنيا.
( )4وهو طريق املحبة والتعارف بني املسلمني.
( )5يف إشاعة السالم بني املسلمني تنشأ املودة واأللفة بني املسلمني.
( )6البخل بالسالم أشد من البخل باملال.
ُّ
ويسل سخيمة الصدور.
( )7قد يزيل العداوة وينهي اخلصومة
( )8يف املداومة عليه متييز للمسلمني وكيد ألعداء الدين.
( )9من حافظ عليه حاز فضل االتباع وجزاء الطاعة.
( )10كلام زادت كلامت السالم زادت حسناته.
( )1صححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرهيب (.)2712
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الب�شا�شة
البشاشة لغة:

مصدر بش ،وهو مأخوذ من مادة (ب ش ش) التي تدل بحسب
وضع اللغة عىل معنى واحد هو اللقاء اجلميل والضحك إىل اإلنسان
رسورا به ،أنشد ابن دريد:
ً
وف����را
ال ي���ع���دم ال���س���ائ���ل م��ن��ه
ً

واصطالحا:
ً

وب���ش��را
وق���ب���ل���ه ب���ش���اش���ة
ً

هي رسور يظهر يف الوجه يدل عىل ما يف القلب من حب اللقاء
والفرح باملقابلة.

املثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ يف (الب�شا�شة):

عن عائشة -ريض اهلل عنها -أهنا قالت :إن رج ً
ال استأذن عىل النبي

ﷺ فلام رآه قال :بئس أخو العشرية وبئس ابن العشرية .فلام جلس َت َط َّل َق

()1

النبي ﷺ يف وجهه وانبسط إليه .فلام انطلق الرجل قالت له عائشة :يا
رسول اهلل حني رأيت الرجل قلت له كذا وكذا .ثم تطلقت يف وجهه
ً
فاحشا؟ إن
وانبسطت إليه .فقال رسول اهلل ﷺ« :يا عائشة متى عهدتني
رش الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء رشه»(.)2

( )1تطلق :هتلل واستبرش.

( )2البخاري -الفتح  .)6032 (10ومسلم (.)2591
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وعن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهام -أنه قال :قال رسول اهلل
ﷺ« :كل معروف صدقة ،وإن من املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق،
وأن تفرغ من دلوك يف إناء أخيك»(.)1
وعن أيب ذر -ريض اهلل عنه -أنه قال :قال رسول اهلل ﷺ « :ال
حتقرن من املعروف شي ًئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»(.)2

وعن بريدة األسلمي -ريض اهلل عنه -أنه قال :إن النبي ﷺ كان
ال يتطري من يشء .وكان إذا بعث عام ً
ال سأل عن اسمه .فإذا أعجبه اسماً
فرح به ورؤي برش ذلك يف وجهه .وإذا دخل قرية سأل عن اسمها .فإن
أعجبه اسمها فرح هبا ورؤي برش ذلك يف وجهه .وإن كره اسمها رؤي
كراهية ذلك يف وجهه(.)3

وعن أيب طلحة األنصاري -ريض اهلل عنه -أنه قال :جاء النبي ﷺ

يو ًما وهو ُيرى البرش يف وجهه ،فقيل :يا رسول اهلل ،إنّا نرى يف وجهك
حممد ّ
برشا مل نكن نراه؟ قال« :أجل ّ
إن ر ّبك
إن ملكًا أتاين فقال يل :يا ّ
ً
يقول لك :أما يرضيك أن ال يصليّ عليك أحد من أ ّمتك إلاّ ص ّليت عليه
عرشا ..قال :قلت :بىل» (.)4
عرشا ،وال يس ّلم عليك إلاّ س ّلمت عليه ً
ً

( )1الرتمذي ( )1970وقال :حسن .وأصله عند البخاري .الفتح .)6021 (10ومسلم
(.)1005

( )2طلق :سهل منبسط.

( )3أبو داود ( )3920وقال األلباين ( :)742/2صحيح وهو يف الصحيحة ( )401/2برقم
( )762وعزاه البن حبان وغريمها .وأمحد (.)348 -347/5
( )4رواه النسائي ( .)44 /3وقال األلباين :)272 /1( :حسن .والدارمي ( )408/2رقم:
( )2773واللفظ له .وأمحد (.)332 /3
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تعظيم احلرمات
اصطالحا:
تعظيم احلرمات
ً

ورد يف تعظيم احلرمات أقوال عديدة أمهها:

 -1قال الطرباين ما خالصته :تعظيم احلرمات يعني اجتناب

املرء ما أمر اهلل باجتنابه يف حال إحرامه تعظيماً منه حلدود اهلل أن يواقعها
وحرمة أن يستحلها.
 -2وقال النيسابوري :تعظيم احلرمات :العلم بوجوهبا والقيام

بحقوقها.

 -3وقال الزخمرشي :تعظيم احلرمات :العلم بأهنا واجبة املراعاة

واحلفظ ،والقيام بمراعاهتا.

املثل التطبيقي من حياة النبي يف (تعظيم احلرمات):
عن عائشة -ريض اهلل عنهام -قالت( :ما خري رسول اهلل ﷺ بني

أمرين إال اختار أيرسمها ما مل يأثم( ،)1فإذا كان اإلثم كان أبعدمها منه.

واهلل ما انتقم لنفسه يف يشء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات اهلل فينتقم

هلل)(.)2

وعن ابن عباس -ريض اهلل عنهام -قال :ملا قدم النبيﷺ املدينة
أي مل يكن إثماً .
( )1ما مل يأثمْ :

( )2البخاري -الفتح  .)6786(12ومسلم (.)2327
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وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا :هذا اليوم الذي

أظفر اهلل فيه موسى وبني إرسائيل عىل فرعون ،ونحن نصومه تعظيماً له
فقال رسول اهلل ﷺ« :نحن أوىل بموسى منكم .فأمر بصومه»(.)1
وعن أسامة بن زيد -ريض اهلل عنهام -قال :بعثنا رسول اهلل ﷺ

حلرقة من جهينة( .)2فصبحنا القوم فهزمناهم .وحلقت أنا ورجل
إىل ا ُ
من األنصار رج ً
ال منهم .فلام غشيناه .قال :ال إله إال اهلل .فكف عنه

األنصاري .فطعنته برحمي حتى قتلته .قال :فلام قدمنا .بلغ ذلك النبي
ﷺ فقال يل« :يا أسامة :أقتلته بعدما قال ال إله إال اهلل؟» قال :فقلت يا

رسول اهلل ،إنام كان متعو ًذا .قال :قال« :قتلته بعدما قال ال إله إال اهلل؟»

فام زال يكررها حتى متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم(.)3

( )1البخاري -الفتح .)3943(7ومسلم (.)1134
( )2احلرقة :حي من العرب.

( )3البخاري -الفتح )6872(12واللفظ له .ومسلم (.)96
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الــرجولة
الرجولة لغة:

الرجل :الذكر من نوع اإلنسان خالف املرأة.

ويف هذا يقول الراغب :الرجل خمتص بالذكر من الناس ،ولذلك

قال تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﱪ [ األنعام.]٩ :
اصطالحا:
الرجولة
ً

اتصاف املرء بام يتصف به الرجل عادة.

املثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ يف (الرجولة):

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام -قال( :إنام سعى رسول اهللﷺ

بالبيت وبني الصفا واملروة ،لريى املرشكني قوته)(.)1

وعن جبري بن مطعم -ريض اهلل عنه-أنه بينام هو يسري مع رسول

اهلل ﷺ ومعه الناس مقفلة( )2من ُحنني ،فعلقت الناس يسألونه حتى
اضطروه عىل سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي ﷺ ،فقال« :أعطوين

ردائي ،لو كان يل عدد هذه العضاة نعام لقسمته بينكم ،ثم ال جتدوين

بخي ً
ال وال كذو ًبا وال جبانًا»(.)3
( )1البخاري -الفتح .)1649(3
( )2مقفلة :يعني زمان رجوعه.

( )3البخاري -الفتح.)2821 (6
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وعن الرباء -ريض اهلل عنه -قال :رأيت رسول اهلل ﷺ يوم

األحزاب ينقل الرتاب وقد وارى الرتاب بياض بطنه وهو يقول« :لوال

أنت ما اهتدينا ،وال تصدقنا وال صلينا ،فأنزل السكينة علينا ،وثبت
األقدام إن القينا ،إن األُىل قد بغوا علينا ،إذا أرادوا فتنة أبينا»(.)1
وعن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :كان النبي ﷺ أحسن

الناس ،وأشجع الناس ،وأجود الناس ،ولقد فزع أهل املدينة ،فكان
()2
ٍ
بحرا».
فرس ،وقال« :وجدناه
النبي ﷺ سبقهم عىل
ً

من فوائد (الرجولة):

( )1نرش الفضيلة ودحض الرذيلة.

( )2صيانة األعراض وحفظ األموال.
( )3تثمر الثبات عىل احلق.

( )4تورث احلب وتثمر الصدق.

( )5متنح ثقة اآلخرين واطمئناهنم له.
( )6ترهب املفسدين واملرجفني.
( )7تبث األمان من الغدر.

( )1البخاري -الفتح  )2837(6واللفظ له ،ومسلم (.)1803
أي وجدناه الفرس واسع اجلري.
بحراْ :
( )2وجدناه ً
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الــعــطــف
العطف لغة:

مصدر عطف يعطف وعطوفا ،وهو مأخوذ من مادة (ع ط ف)

التي تدل عىل انثناء وعياج ،يقال عطفت اليشء إذا أملته وانعطف إذا

انعاج ،ويقال :عطف يعطف (بالكرس) من باب رضب :وهو احلنان
وامليل ،تقول :عطفت الناقة عىل ولدها عط ًفا إذا حنت عليه ودر لبنها،

وعطف اهلل تعاىل قلب السلطان عىل رعيته إذا جعله عاط ًفا رحيماً .

وتقول :عطف عطو ًفا يعني مال ،واستعطفته :سألته أن يعطف

فعطف ،وامرأة عطوف :حمبة لزوجها حانية عىل أوالدها ،و امرأة

عطف :لينة هينة ذلول مطواع ال كرب هلا.

وتعطف عليه :وصله وبره ،وتعطف عىل رمحه :رق هلا وأشفق،

وتعاطفوا :عطف بعضهم عىل بعض ،ورجل عاطف وعطوف :عائد
بفضله حسن اخللق.

وقال الراغب :العطف يقال يف اليشء إذا ثني أحد طرفيه إىل

اآلخر كعطف الغصن والوسادة واحلبل ،ويستعار للميل والشفقة إذا
عدي بـ «عىل» نحو :عطف عليه ،وإذا عدي بـ «عن» يكون عىل الضد

أي أعرضت وصددت(.)1
نحو عطفت عنه ْ

( )1مقاييس اللغة ( ،)351/4الصحاح ( ،)1405/4ولسان العرب (- 2996/5
 ،)2997ومفردات الراغب (.)338
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واصطالحا:
ً

قال ابن أيب مجرة -رمحه اهلل -تعاىل  -يف بيان املراد بالتعاطف إنه:

بعضا ،كام يعطف الثوب عليه ليقويه»(.)1
«إعانة الناس بعضهم ً
الفرق بني الرتاحم والتعاطف والتواد:

قال ابن أيب مجرة -رمحه اهلل -يف رشحه حلديث« :ترى املؤمنني يف

ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى
له سائر اجلسد بالسهر واحلمى» ،قال رمحه اهلل :الذي يظهر أن الرتاحم

والتواد والتعاطف وإن كانت متقاربة يف املعنى لكن بينها فرق لطيف:

بعضا بأخوة اإليامن ال
فأما الرتاحم :فاملراد به أن يرحم بعضهم ً

بسبب يشء آخر.

وأما التواد :فاملراد به التواصل اجلالب للمحبة كالتزاور والتهادي.
بعضا ،كام يعطف الثوب
وأما التعاطف :فاملراد به إعانة بعضهم ً

عليه ليقويه(.)2

الأحاديث النبوية الواردة يف العطف:
 -1عن النعامن بن بشري -ريض اهلل عنهام -قال :قال رسول اهلل

ﷺ« :ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد ،إذا
( )1فتح الباري (.)454 -453/10

( )2املرجع السابق نفسه ،والصفحة نفسها.
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اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى»(.)1
 -2عن سلامن الفاريس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:
رمحة ،كل ٍ
«إن اهلل خلق  -يوم اخللق الساموات واألرض  -مائة ٍ
رمحة

طباق ما بني السامء واألرض ،فجعل منها يف األرض رمحة ،فبها تعطف

الوالدة عىل ولدها ،والوحش والطري بعضها عىل بعض ،فإذا كان يوم

القيامة ،أكملها هبذه الرمحة»(.)2

 -3عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إذا

صىل أحدكم للناس فليخفف ،فإن منهم الضعيف والسقيم والكبري،
وإذا صىل أحدكم لنفسه فليطول ما شاء»(.)3

 -4عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -قال :قدم عىل النبي

ﷺ سبي فإذا امرأة من السبي قد حتلب ثدهيا تسقي ،إذا وجدت صبيا

يف السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته .فقال النبي ﷺ« :أترون هذه

طارحة ولدها يف النار؟» قلنا :ال ،وهي تقدر عىل أن ال تطرحه ،فقال:

«اهلل أرحم بعباده من هذه بولدها»(.)4

 -5عن أيب ال��درداء -ريض اهلل عنه -قال :كنت جالسا عند

النبي ﷺ ،إذ أقبل أبو بكر ً
آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته ،فقال
( )1البخاري  -الفتح  )6011(10واللفظ له ،ومسلم (.)2586
( )2مسلم (.)2753

( )3البخاري  -الفتح  )703(2واللفظ له ،ومسلم (.)467

( )4البخاري  -الفتح )5999(10 .واللفظ له ،ومسلم (.)2754
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النبي ﷺ« :أما صاحبكم فقد غامر» ،فسلم وقال :يا رسول اهلل ،إين كان

بيني وبني ابن اخلطاب يشء فأرسعت إليه ثم ندمت ،فسألته أن يغفر يل
عيل ،فأقبلت إليك ،فقال« :يغفر اهلل لك يا أبا بكر ،فسأل :أثم أبو
فأبى َّ
بكر؟ .فقالوا :ال ،فأتى إىل النبي ﷺ فجعل وجه النبي ﷺ يتمعر( ،)1حتى
أشفق أبو بكر فجثا عىل ركبتيه ،فقال :يا رسول اهلل ،واهلل أنا كنت أظلم
(مرتني) ،فقال النبي ﷺ« :إن اهلل بعثني إليكم ،فقلتم :كذبت ،وقال
أبو بكر :صدق .وواساين بنفسه وماله ،فهل أنتم تاركو يل صاحبي؟»
(مرتني) فام أوذي بعدها»(.)2

( )1يتمعر :يتغري.

( )2البخاري  -الفتح .)3661(7
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العمل لغة:

العمــل

مصدر قوهلم عمل يعمل وهو مأخوذ من مادة ( ع م ل) التي تدل
عىل «كل فعل يفعل» قال اخلليل :عمل يعمل عم ً
ال فهو عامل ،واعتمل
الرجل إذا عمل بنفسه ،والعاملة أجر ما عمل ،والعملة :القوم يعملون
حفرا أو ط َّيا أو نحوه ،وقيل العمل :املهنة
بأيدهيم رضو ًبا من العمل ً
والفعل ،واجلمع أعامل.
اصطالحا:
العمل
ً

وقال الكفوي :العمل :املهنة والفعل ،والعمل يعم أفعال القلوب

واجلوارح ،وال يقال إال ما كان عن فكر ورو َّية.

املثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ يف (العمل)

عن عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه -يف خطبة له( :إنا واهلل قد

صحبنا رسول اهلل ﷺ يف السفر واحلرض وكان يعود مرضانا ويتبع

ناسا يعلموين به عسى
جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثري وإن ً

أن ال يكون أحدهم رآه قط)(.)1

وعن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -قال :إن كان النبي ﷺ

ليقوم  -أو ليصيل  -حتى تتورم قدماه  -أو ساقاه  -فيقال له فيقول:

شكورا؟ ويف رواية :مل تصنع هذا يا رسول اهلل وقد غفر
أفال أكون عبدً ا
ً
( )1أمحد يف املسند ( ،)70 ،69/1وقال الشيخ أمحد شاكر :إسناده صحيح.
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اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال« :أفال أحب أن أكون عبدً ا

شكورا» (.)1
ً

وعن أيب الدرداء -ريض اهلل عنه -قال( :خرجنا مع رسول اهلل ﷺ

يف شهر رمضان يف حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده عىل رأسه
من شدة احلر ،وما فينا صائم إال رسول اهلل ﷺ وعبد اهلل بن رواحه)(.)2

وعن عائشة -ريض اهلل عنها -قالت( :كان النبي ﷺ إذا دخل

العرش شد مئزره( )3وأحيا ليله( )4وأيقظ أهله)(.)5

وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن النبي ﷺ قال« :ما بعث اهلل

نب ًّيا إال رعى الغنم» .فقال أصحابه :وأنت؟ .فقال« :نعم .كنت أرعاها
عىل قراريط ألهل مكة»(.)6

وعن عائشة -ريض اهلل عنها -وقد سئلت عام كان النبي ﷺ

يصنع يف أهله؟ قالت( :كان يف مهنة أهله ،فإذا حرضت الصالة قام إىل

الصالة»)(.)7

( )1البخاري  -الفتح .)4837(8 ،)1130(3

( )2البخاري  -الفتح  ،)1945(4ومسلم ( )1122واللفظ له.

أي استعد للعبادة وشمر هلا ،وقيل :اعتزل النساء.
( )3شد مئزرهْ :
أي استغرقه بالسهر يف الصالة والذكر.
( )4أحيا ليلهْ :

( )5البخاري  -الفتح  )2024(4واللفظ له ،ومسلم (.)1174

( )6البخاري  -الفتح .)2262(4

( )7البخاري  -الفتح .)6039(10
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عيادة املري�ض
اصطالحا:
عيادة املريض
ً

(أي التفقد) ،أما
العيادة يف االصطالح :هي الزيارة واالفتقاد ْ
املريض :فهو من اتصف باملرض(.)1

املثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ يف (عيادة املري�ض):

عن أنس -ريض اهلل عنه -أن غال ًما ليهود كان خيدم النبي ﷺ

فمرض ،فأتاه النبي ﷺ يعوده ،فقال« :أسلم» فأسلم.

ويف رواية عن أنس -ريض اهلل عنه -أن غال ًما من اليهود كان

مرض ،فأتاه النبي ﷺ يعوده ،فقعد عند رأسه ،فقال له« :أسلم» فنظر
إىل أبيه وهو عند رأسه ،فقال له (أبوه) :أطع أبا القاسم ،فأسلم ،فقام

النبي ﷺ وهو يقول« :احلمد هلل الذي أنقذه يب من النار»(.)2

وعن جابر -ريض اهلل عنه -قال :عادين النبي ﷺ وأبو بكر يف بني

سلمة ماشيني ،فوجدين النبي ﷺ ال أعقل ،فدعا بامء فتوضأ منه ،ثم َر َّش

عيل فأفقت ،فقلت :ما تأمرين أن أصنع يف مايل يا رسول اهلل؟ فنزلت
َّ

ﱫ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﱪ ([ )3النساء.]١١ :
( )1غذاء األلباب ( ،)3/2وسميت بذلك لتكرير الناس هلا.
( )2البخاري  -الفتح .)5657(10

( )3البخاري  -الفتح  )4577(8واللفظ له .وقريب منه البخاري  -الفتح  )194(1وفيه
(فنزلت آية الفرائض)؛ وإن كان ابن حجر يف احلديث الثاين قال :إن املراد بآية الفرائض
هنا قوله ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﱪ [النساء ،]١٧٦ :ومسلم (.)1616
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وعن سعد -ريض اهلل عنه -قال :كان النبي ﷺ يعودين وأنا مريض

بمكة ،فقلت :يل مال ،أويص باميل كله؟ قال« :ال» .قلت :فالشطر؟ قال:

«ال» .قلت :فالثلث؟ قال« :الثلث ،والثلث كثري ،أن تدع ورثتك أغنياء
خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يف أيدهيم .ومهام أنفقت فهو

لك صدقة ،حتى اللقمة ترفعها يف يف امرأتك ،ولعل اهلل يرفعك ،ينتفع
بك ناس ويرض بك آخرون».

ويف رواية أخرى بعد قوله «والثلث كثري» :ثم وضع يده عىل جبهته،

ثم مسح يده عىل وجهي وبطني ،ثم قال« :اللهم اشف سعدً ا ،وأمتم له

هجرته» .فام زلت أجد برده عىل كبدي فيام خيال إ َّيل حتى الساعة)(.)1
من فوائد (عيادة املريض):

 )1يف عيادة املريض إرضاء للموىل -عز وجل -ومتتع بمعيته طيلة

مدة العيادة.

 )2يف عيادة املريض تذكري باآلخرة ،وترقيق للقلب.
 )3عائد املريض تصيل عليه املالئكة وتستغفر له إىل ثاين أيام

العيادة.

 )4يف العيادة اتباع لسنة املصطفى ﷺ واتباع ألمره وإقتداء هبديه.
 )5يف العيادة رجاء شفاء املريض بربكة دعاء العائد له.
( )1البخاري  -الفتح  ،)5659(10 ،)5354(9ومسلم (.)1628
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 )6يف عيادة املريض حتقيق للتواصل بني املسلمني وحتقيق لأللفة

بينهم.

 )7يف عيادة املريض جرب خلاطر أهله وإشاعة روح املحبة بني

الناس.

 )8يف عيادة املريض رجاء بركة دعاء املريض للعائد فإنه ممن جتاب

دعوهتم.

 )9يف عيادة املريض تطييب خلاطره ورفع لروحه املعنوية مما يعجل

له بالشفاء.

 )10يف عيادة املريض ما جيعل العائد كأنه يف خرفة اجلنة يريح

وحبورا.
رضا
شذاها ً
ً

 )11عيادة املريض تبرش صاحبها بدخول اجلنة وخاصة إذا كان

العائد ممن يشيع اجلنائز ويطعم املساكني.
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التو�سط يف الأمور كلها
اصطالحا:
التوسط
ً

أن يتحرى املسلم االعتدال ويبتعد عن التطرف قوالً وفع ً
ال بحيث

ال يقرص وال يغايل  ،وقال الراغب:

التوسط :القصد املصون عن اإلفراط والتفريط(.)1

خري األمور الوسط:

قال ابن األثري -رمحه اهلل -تعاىل  -يف بيان أفضلية التوسط :كل

خصلة حممودة هلا طرفان مذمومان :فالسخاء وسط بني البخل والتبذير،

والشجاعة وسط بني اجلبن والتهور ،واإلنسان مأمور أن يتجنب كل

وصف مذموم ،وجتنبه يكون بالتعري منه ،والبعد عنه ،فكلام ازداد منه
بعدً ا ازداد إىل الوسط تقر ًبا؛ ولذلك فإن أبعد اجلهات واملقادير واملعاين

من كل طرفني وسطها ،فإذا كان يف الوسط ،فقد بعد عن األطراف
املذمومة بقدر اإلمكان(.)2

( )1استنبطنا التعريف األول من كتب التفسري والثاين من مفردات الراغب (ص.)533
( )2النهاية ( )184/5ولسان العرب (.)4833/8
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املثل التطبيقي من حياة النبي ﷺ يف (التو�سط):

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال« :كان رسول اهلل ﷺ يفطر من الشهر

حتى نظن أن ال يصوم منه ،ويصوم حتى نظن أن ال يفطر منه شي ًئا.

وكان ال تشاء أن تراه من الليل مصل ًيا إال رأيته ،وال نائماً إال رأيته»(.)1

وعن جابر بن سمرة -ريض اهلل عنه -أنه قال« :كنت أصيل مع

النبي ﷺ ،فكانت صالته قصدً ا وخطبته قصدً ا»(.)2

( )1البخاري  -الفتح .)1141(3
( )2مسلم (.)866
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الباب ال�ساد�س
هدي النبي ﷺ يف
الغذاء والدواء
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البـــاب ال�ساد�س
()1
هدي النبي ﷺ يف الغذاء والدواء
مقدمـــة:
قال ابن القيم -رمحه اهلل:-

كان من هديه ﷺ فعل التداوي يف نفسه ،واألمر به ملن أصابه مرض
من أهله وأصحابه .ولكن مل يكن من هديه وال هدي أصحابه استعامل
هذه األدوية املركبة التي تسمى أقرباذين ،بل كان غالب أدويتهم باملفردات
وربام أضافوا إىل املفرد ما يعاونه أو يكرس سورته .وهذا غالب طب األمم
عىل اختالف أجناسها من العرب والرتك وأهل البوادي قاطبة ،وإنام عني
باملركبات الروم واليونانيون .وأكثر طب اهلند باملفردات.
وقد اتفق األطباء عىل أنه متى أمكن التداوي بالغذاء ال يعدل عنه
إىل الدواء.
ومتى أمكن بالبسيط ال يعدل عنه إىل املركب.
وكل ٍ
دواء قدر عىل دفعه باألغذية واحلمية مل حياول دفعه باألدوية.

قالوا :وال ينبغي للطبيب أن يولع بسقي األدوية ،فإن الدواء إذا مل

جيد يف البدن داء حيلله ،أو وجد دا ًء ال يوافقه ،أو وجد ما يوافقه فزادت

كميته عليه ،أو كيفيته تشبث بالصحة وعبث هبا ،وأرباب التجارب من

( )1من املوسوعة الشاملة يف الطب البديل  -إعداد /د .أمحد مصطفى متويل -دار ابن اجلوزي
(القاهرة)  -ط الثانية 1433هـ.
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األطباء طبهم باملفردات غال ًبا ،وهم أحد فرق الطب الثالث.

والتحقيق يف ذلك أن األدوية من جنس األغذية ،فاألمة والطائفة

التي غالب أغذيتها باملفردات ،أمراضها قليلة جدًّ ا ،وطبها باملفردات.

وأهل املدن الذين غلبت عليهم األغذية املركبة حيتاجون إىل

األدوية املركبة ،وسبب ذلك أن أمراضهم يف الغالب مركبة .فاألدوية

املركبة أنفع هلا.

وأمراض أهل البوادي والصحاري مفردة ،فيكفي يف مداواهتا

األدوية املفردة ،فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية(.)1

ماء زمزم:

ي��ا ط��ي��ب زم���زم م��ط��ع�ًم�اً َ أو م�شر ًب��ا
هت��ف��و ل�����ورد ن��ع��ي��م��ه األرواح
ج�ب�ري���ل أط���ل���ق���ه هب����ز ج��ن��اح��ه
ف������إذا ب����ه م���س�ت�رس���ل ي���ن���داح
اهلل أودع�������ه ع���ن���ارص رك��ب��ت
ف��ي��ه حي����ار ب��ك��ن��ه��ه��ا ال��ش�راح
فتضلعوا م��ن م��ائ��ه وادع����وا فقد
ج����اءت أح���ادي���ث ب����ذاك صحاح
م��ن ق���ال زم���زم ق��دس��ت أرساره���ا
ع��ن��د اإلل�����ه ف�م�ا ع��ل��ي��ه ج��ن��اح

( )1الطب النبوي.)11 ،10( :

116
www.alukah.net

تعلم من أعظم معلم ﷺ

قال بن القيم  -رمحه اهلل:-
قدرا ،وأحبها إىل النفوس،
ماء زمزم سيد املياه ،وأرشفها ،وأجلها ً

وأغالها ثمنًا ،وأنفسها عند الناس ،وهو هزمة جربيل ،وسقيا اهلل

إسامعيل.

ماء زمزم للجائع طعام ،وللمريض شفاء من السقام ،قد فضل

ماؤها عىل الكوثر ،حيث غسل منها القلب الرشيف األطهر.
قال احلكيم الرتمذي -رمحه اهلل : -الشارب ملاء زمزم:
إن رشبه لشبع أشبعه اهلل.
وإن رشبه لري أرواه اهلل.
وإن رشبه لشفاء شفاه اهلل.
وإن رشبه لسوء خلق حسنه اهلل.
وإن رشبه لضيق صدر رشحه اهلل.
وإن رشبه النفالق ظلامت الصدر فلقها اهلل.
وإن رشبه لغنى النفس أغناه اهلل.
وإن رشبه حلاجة قضاها اهلل.
وإن رشبه ألمر نابه كفاه اهلل.
وإن رشبه للكربة كشفها اهلل.
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وإن رشبه لنرصة نرصه اهلل.
وبأية نية رشبه من أبواب اخلري والصالح وىف اهلل له بذلك(.)1

ف�ضائل ماء زمزم:
الفضيلة األوىل :غسل قلب النبي ﷺ بامء زمزم:

عن أنس -ريض اهلل عنه -قال :كان أبو ذر -ريض اهلل عنه -حيدث

أن رسول اهلل ﷺ قال« :فرج سقفي وأنا بمكة ،فنزل جربيل  -عليه

السالم  -ففرج صدري ،ثم غسله بامء زمزم ،ثم جاء بطست من ذهب

ممتلئ حكمة وإيامنًا ،فأفرغها يف صدري ،ثم أطبقه ،ثم أخذ بيدي ،فعرج

إىل السامء الدنيا ،قال جربيل خلازن السامء الدنيا :افتح .قال :من هذا؟
قال :جربيل»(.)2

الفضيلة الثانية :خري ماء عىل وجه األرض:

عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :خري

ماء عىل وجه األرض ماء زمزم ،فيه طعام من الطعم ،وشفاء من السقم،
ورش ماء عىل وجه األرض ماء بوادي برهوت ،بقية حرضموت ،كرجل
اجلراد من اهلوام ،تصبح تتدفق ،ومتيس ال بالل فيها»(.)3

( )1نوادر األصول (.)341

( )2البخاري.

( )3الطرباين يف الكبري واألوسط وابن حبان والضياء وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (.)3322
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الفضيلة الثالثة :ماء زمزم ملا رشب له:
عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -عن النبي ﷺ أنه قال« :ماء

زمزم ملا رشب له»(.)1

قال سفيان الثوري:
إنام كانت الرقى والدعاء بالنية ألن النية تبلغ بالعبد عنارص

األشياء ،والنيات عىل قدر طهارة القلوب وسعيها إىل رهبا ،وعىل قدر
العقل واملعرفة يقدر القلب عىل الطريان إىل اهلل ،فالشارب لزمزم عىل

ذلك.

الفضيلة الرابعة :ماء زمزم طعام طعم:
عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :زمزم طعام

طعم ،وشفا ُء سقم»(.)2

أيضا قال« :أتيت زمزم فغسلت عني الدماء ،ورشبت من
وعنه ً

مائها ،وقد لبثت يا ابن أخي ثالثني بني يوم وليلة ،ما كان يل طعام إال

ماء زمزم فسمنت حتى تكرست عكن بطني( )3وما وجدت عىل كبدي
( )1ابن ماجه ( )3062وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه (.)2484

( )2صحيح :أخرجه الطرباين يف الكبري والصغري وابن شيبة والطياليس وصححه األلباين يف
صحيح اجلامع (.)3572
( )3عكن :مجع عكنة :وهي الطي يف البطن من السمن .ومعنى تكرست :انثنت.
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سخفة جوع( .)1وسأله رسول اهلل ﷺ« :متى كنت ها هنا؟» قال :قلت:

قد كنت ها هنا منذ ثالثني بني يوم وليلة .قال« :فمن كان يطعمك؟»

قال :قلت ما كان يل طعام إال ماء زمزم ،فسمنت حتى تكرست عكن
بطني ،وما أجد عىل كبدي سخفة جوع .قال« :إهنا مباركة ،إهنا طعام

طعم»(.)2

الفضيلة اخلامسة :زمزم شفاء سقم:

عن عائشة -ريض اهلل عنهام -قالت« :كان رسول اهلل ﷺ حيمل

ماء زمزم يف األداوي والقرب ،وكان يصب عىل املرىض ويسقيهم»(.)3

وعن عباد بن عبد اهلل بن الزبري قال« :ملا حج معاوية حججنا

معه ،فلام طاف بالبيت صىل عند املقام ركعتني ،ثم مر بزمزم وهو خارج

دلوا ،فأتى
دلوا يا غالم .قال :فنزع له ً
إىل الصفا ،فقال :انزع يل منها ً
به فرشب ،وصب عىل رأسه ووجهه وهو يقول :زمزم شفاء ،وهي ملا

رشب له».

قال ابن حجر« :إسناده حسن ،مع كونه موقو ًفا».
قال ابن القيم -رمحه اهلل: -
أمورا عجيبة
«وقد جربت أنا وغريي من االستشفاء بامء زمزم ً

( )1سخفة جوع :بفتح السني وضمها :رقة اجلوع وهزاله.
( )2مسلم.

( )3صحيح :انظر الصحيحة (.)883
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واستشفيت به من عدة أمراض؛ فربئت بإذن اهلل ،وشاهدت من يتغذى

به األيام ذوات العدد قري ًبا من نصف شهر أو أكثر ،وال جيد جو ًعا،
ويطوف مع الناس كأحدهم (.)1

هدي النبي ﷺ يف الطعام:
قال ابن القيم -رمحه اهلل:-

 -1فأما الطعام والرشاب فلم يكن عادته ﷺ حبس النفس عىل
ٍ
واحد من األغذية ال يتعداه إىل ما سواه.
نو ٍع
فإن ذلك يرض بالطبيعة جدًّ ا ،وقد يتعذر عليها أحيانًا ،فإن مل

يتناول غريه ضعف أو هلك .وإن تناول غريه مل تقبله الطبيعة ،واستضرَّ
به ،فقرصها عىل نوع واحد دائام ،ولو أنه أفضل األغذية خطر مرض.

 -2بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والفاكهة

واخلبز والتمر ،وغريه.

 -3وإذا كان يف أحد الطعامني كيفية حتتاج إىل ٍ
كرس وتعديل

كرسها ،وعدهلا بضدها إن أمكن.

كتعديل حرارة الرطب بالبطيخ ،وإن مل جيد ذلك وتناوله عىل

حاجة وداعية من النفس من غري إرساف ،فال تترضر به الطبيعة.

 -4وكان إذا عافت نفسه الطعام مل يأكله ،ومل حيملها إياه عىل كره،
( )1الطب النوي (.)393
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وهذا أصل عظيم يف حفظ الصحة.
فمتى أكل اإلنسان ما تعافه نفسه وال يشتهيه ،كان ترضره به أكثر

من انتفاعه.

قال أبو هريرة -ريض اهلل عنه : -ما عاب رسول اهلل ﷺ طعا ًما قط

إن اشتهاه أكله وإال تركه ،ومل يأكل منه(.)1

وملا قدم إليه الضب املشوي مل يأكل منه ،فقيل له :أهو حرام؟
قال« :ال ،ولكن مل يكن بأرض قومي فأجدين أعافه»( )2فراعى

عادته وشهوته ،فلام مل يكن يعتاد أكله بأرضه ،وكانت نفسه ال تشتهيه
أمسك عنه ،ومل يمنع من أكله من يشتهيه.

 -5وكان حيب اللحم ،وأحبه إليه الذراع ،ومقدم الشاة ،ولذلك

ُس َّم فيه ،ويف الصحيحني :أيت رسول اهلل ﷺ بلحم؛ فرفع إليه الذراع

وكانت تعجبه.

وال ريب أن أخف حلم الشاة حلم الرقبة ،وحلم الذراع ،والعضد،

وهو أخف عىل املعدة وأرسع اهنضا ًما ،ويف هذا مراعاة األغذية التي
جتمع ثالثة أوصاف:

أوهلا :كثريها نف ًعا وتأثريها يف القوى.
( )1البخاري ( ،)477/9ومسلم (.)2064

( )2البخاري ( )574 ،572/9ومسلم (.)1946
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الثاين :خفتها عىل املعدة ،وعدم ثقلها عليها.
الثالث :رسعة هضمها.
وهذا أفضل ما يكون من الغذاء ،والتغذي باليسري من هذا أنفع

من الكثري من غريه.

 -6وكان حيب احللوى والعسل.
وهذه الثالثة :اللحم والعسل واحللوى ،من أفضل األغذية

وأنفعها للبدن والكبد واألعضاء ،ولالغتذاء هبا نفع عظيم يف الصحة
والقوة ،وال ينفر منها إال من به علة وآفة.

 -7وكان يأكل اخلبز مأدو ًما ما وجد له إداما ،فتارة يأدمه باللحم،

وتارة بالطبخ ،وتارة بالتمر ،وتارة باخلل ويقول« :نعم اإلدام اخلل».

وهذا ثناء عليه بحسب مقتىض احلال احلارض ،ال تفضيل له عىل

غريه كام يظن اجلهال.

خبزا ،فقال:
وسبب احلديث أنه دخل عىل أهله يو ًما فقدموا له ً

«هل عندكم من إدام»؟ قالوا :ما عندنا إال خل.
فقال« :نعم اإلدام اخلل»(.)1

واملقصود :أن أكل اخلبز مأدو ًما من أسباب حفظ الصحة ،بخالف

االقتصاد عىل أحدمها وحده .وسمي اإلدام أد ًما إلصالحه اخلبز،
( )1مسلم (.)2052
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وجعله مالئماً حلفظ الصحة ،ومنه قوله يف إباحته للخاطب النظر :إنه
أي أقرب إىل االلتئام واملوافقة ،فإن الزوج يدخل
أحرى أن يؤدم بينهامْ ،
عىل بصرية فال يندم.

 -8وكان يأكل من فاكهة بلده عند جميئها ،وال حيتمي عنها ،وهذا

أيضا من أكرب أسباب حفظ الصحة.
ً

فإن اهلل سبحانه بحكمته جعل يف كل ٍ
بلدة من الفاكهة ما ينتفع به

أهلها يف وقته ،فيكون تناوله من أسباب صحتهم وعافيتهم ،ويغني عن
كثري من األدوية ،وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إال وهو
من أسقم الناس جسماً  ،وأبعدهم من الصحة والقوة.

وما يف تلك الفاكهة من الرطوبات ،فحرارة الفصل واألرض،

وحرارة املعدة تنضجها وتدفع رشها إذا مل يرسف يف تناوهلا ،ومل حيمل

منها الطبيعة فوق ما حتتمله.

ومل يفسد هبا الغذاء قبل هضمه ،وال أفسدها برشب املاء عليها،

()1
كثريا ما حيدث عند
وتناول الغذاء بعد التحيل منها ،فإن القولنج
ً

ذلك ،فمن أكل منها ما ينبغي يف الوقت الذي عىل الوجه الذي ينبغي،

كانت له دوا ًء ناف ًعا(.)2

( )1القولنج :مرض معوي مؤمل يصعب معه خروج الرباز والريح ،وسببه التهاب القولون.

( )2الطب النبوي (.)220 - 217
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هدي النبي ﷺ يف هيئة اجللو�س للأكل:

عن أيب جحيفة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ال آكل

متك ًئا»(.)1

قال ابن القيم -رمحه اهلل: -

وقد فرس االتكاء بالرتبع ،وفرس باالتكاء عىل اليشء ،وهو االعتامد

عليه ،وفرس باالتكاء عىل اجلنب.

واألنواع الثالثة من االتكاء ،فنوع منها يرض باألكل ،وهو االتكاء

عىل اجلنب ،فإنه يمنع جمرى الطعام الطبيعي عن هيئته ،ويعوق عن

فتحا للغذاء،
رسعة نفوذه إىل املعدة ،ويضغط املعدة ،فال يستحكم ً
وأيضا فإهنا متيل وال تبقى منتصبة ،فال يصل الغذاء إليها بسهولة.
ً
وأما النوعان اآلخران :فمن جلوس اجلبابرة املنايف للعبودية،

وهلذا قال« :آكل كام يأكل العبد»(.)2

ويذكر أنه كان جيلس لألكل متوركًا عىل ركبتيه ،ويضع بطن قدمه

اليرسى عىل ظهر قدمه اليمنى؛ تواض ًعا لربه -عز وجل -وأد ًبا بني
يديه ،واحرتا ًما للطعام وللمؤاكل.

( )1البخاري.)472/9( :

( )2قال األرناؤوط :أخرجه أبو الشيخ من حديث عائشة «إنام أجلس كام جيلس العبد وآكل
كام يأكل العبد» ويف سنده عبيد اهلل بن الوليد الصايف وهو ضعيف ،لكن له طرق أخرى
عند ابن سعد ( )381/1وشاهد مرسل من حديث احلسن عن أمحد يف الزهد ()6 ،5
وإسناده صحيح (فيتقوى احلديث ويصح).
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فهذه اهليئة أنفع هيئات األكل وأفضلها؛ ألن األعضاء كلها تكون

عىل وضعها الطبيعي الذي خلقها اهلل سبحانه عليه مع ما فيها من اهليئة
األدبية.

وأجو ُد ما يتغذى اإلنسان إذا كانت أعضاؤه عىل وضعها الطبيعي،

وال يكون كذلك إال إذا كان اإلنسان منتص ًبا االنتصاب الطبيعي.

وأردأ اجللسات لألكل االتكاء عىل اجلنب ،ملا تقدَّ م من أن املريء

يضيق عند هذه اهليئة ،واملعدة ال تبقى عىل وضعها الطبيعي؛ ألهنا

تنعرص مما ييل البطن باألرض ،ومما ييل الظهر باحلجاب الفاصل بني
آالت الغذاء ،وآالت النفس.

وإن كان املراد باالتكاء االعتامد عىل الوسائد ،والوطاء الذي حتت

اجلالس فيكون املعنى أين إذا أكلت مل أقعد متك ًئا عىل األوطية والوسائد،

كفعل اجلبابرة ،ومن يريد اإلكثار من الطعام ،لكني آكل ُب ْل َغ ًة كام يأكل
العبد.

* وكان يأكل بأصابعه الثالث ،وهذا أنفع ما يكون من األكالت،

فإن األكل بإصبع أو إصبعني ال يستلذ به اآلكل وال يمريه ،وال يشبعه
إال بعد طول ،وال تفرح آالت الطعام واملعدة بام يناهلا يف أكلة ،فتأخذها

عىل إغامض ،كام يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتني ،ونحو ذلك؛ فال يلتذ
بأخذه ،وال يرس به ،واألكل باخلمسة والراحة يوجب ازدحام الطعام
عىل آالته ،وعىل املعدة ،وربام انسدت اآلالت فامت ،وتغصب اآلالت
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عىل دفعه ،واملعدة عىل احتامله ،وال جيد له لذة وال استمراء ،فأنفع األكل
أكله ﷺ ،وأكل من اقتدى به باألصابع الثالث.

* ومن تدبر أغذيته ﷺ ،وما كان يأكله وجده مل جيمع قط بني لبن

وسمك ،وال بني لبن وحامض ،وال بني غذاءين حارين ،وال باردين،

وال لزجني ،وال قابضني ،وال مسهلني ،وال غليظني ،وال مرخيني ،وال
مستحيلني إىل خلط واحد ،وال بني خمتلفني كقابض ومستهل ،ورسيع

اهلضم وبطيئه ،وال بني شوي وطبيخ.

وال بني طري وقديد ،وال بني لبن وبيض ،وال بني حلم ولبن،

ً
طبيخا بائتًا يسخن له
ومل يكن يأكل طعا ًما يف وقت شدة حرارته ،وال

بالغد ،وال شي ًئا من األطعمة العفنة واملاحلة ،كالكوامخ واملخلالت
وامللوحات.

وكل هذه األنواع ضارة مولدة ألنواع من اخلروج عن الصحة

واالعتدال.

• وكان النبي ﷺ يأكل بيمينه ،ويأمر بذلك.
عن عائشة -ريض اهلل عنها -قالت :كان يد رسول اهلل ﷺ اليمنى

لطهوره وطعامه ،وكانت يده اليرسى خلالئه ،وما كان من أذى(.)1

وعن سلمة بن األكوع -ريض اهلل عنه -أن رج ً
ال كان عنده يأكل

بشامله فقال له النبي ﷺ« :كل بيمينك» .قال :ال أستطيع .قال« :ال
( )1أبو داود وصححه األلباين يف صحيح أيب داود (.)26
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استطعت» ،فام رفعها إىل فيه(.)1

�إثـمــــد:
عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :خري

أكحالكم اإلثمد؛ جيلو البرص ،وينبت الشعر»(.)2

قال ابن القيم -رمحه اهلل : -إثمد :هو حجر الكحل األسود ،يؤتى

أيضا.
به من أصبهان ،وهو أفضله ويؤتى به من جهة املغرب ً

وأجوده الرسيع التفتيت الذي لفتاته بصيص ،وداخله أملس ليس

فيه يشء من األوساخ .ومزاجه بارد يابس ينفع العني ويقوهيا ويشد
أعصاهبا ،وحيفظ صحتها ،ويذهب اللحم الزائد يف القروح ،ويدملها

وينفي أوساخها وجيلوها.

ويذهب بالصداع إذا اكتحل به مع العسل املائي الرقيق .وإذا دق

وخلط ببعض الشحوم الطرية ولطخ عىل حرق النار ،مل تعرض فيه

خشكريشة( ،)3ونفع من التنفط احلادث بسببه.

وهو أجود أكحال العني ،ال سيام للمشايخ ،والذين قد ضعفت
( )1متفق عليه.

( )2ابن ماجه ( ،)3497وأبو داود ( ،)3878وأمحد ( )3426 ،3036وقال األرناؤوط:
إسناده صحيح ،وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه (.)2819

( )3اخلشكريشات :عبارة عن قرحات ومتوت يف اجللد واألنسجة التي حتته بسبب نقص
الرتوية الدموية عن بعض مناطق اجللد.
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أبصارهم إذا جعل معه يشء من املسك(.)1

�أترج:
عن أيب موسى األشعري -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل

ﷺ« :مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة ،طعمها طيب ورحيها
طيب»(.)2

قال ابن القيم  -رمحه اهلل -يف األترج منافع كثرية ،وهو مركب من

أربعة أشياء :قرش ،وحلم ،ومحض وبذر ،ولكل واحد منها مزاج خيصه.
فقرشه :حار يابس .وحلمه :حار رطب.
ومحضه :بارد يابس .وبذره :حار يابس.

ومن منافع قرشه:

 -1أنه إذا جعل يف الثياب َمن ََع السوس.

 -2ورائحته تصلح فساد اهلواء والوباء.
 -3ويطيب النكهة إذا أمسكه يف الفم.
 -4وحيلل الرياح.
 -5وإذا جعل يف الطعام أعان عىل اهلضم.
( )1الطب النبوي (.)283

( )2البخاري ( ،)59/8ومسلم (.)797
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رش ًبا.

 -6قال صاحب القانون :وعصارة قرشه تنفع من هنش األفاعي
وأما حلمه:

 -1فملطف حلرارة املعدة.

 -2نافع ألصحاب املرة( )1الصفراء.
 -3قامع للبخارات احلارة.
 -4وقال الغافقي :أكل حلمه ينفع البواسري.
وأما محضه:

 -1فقابض كارس للصفراء.
 -2ومسكن للخفقان احلار.

 -3نافع من الريقان( )2رش ًبا واكتحاالً.
 -4قاطع للقئ الصفراوي.

 -5مش ٍّه للطعام(.)3

 -6وينفع طالء من الكلف.
( )1يعني :املرارة الصفراوية.
( )2الصفراء.

( )3أي :فاتح للشهية.
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 -7ويذهب القوباء(.)1
ويستدل عىل ذلك من فعله يف احلرب إذا وقع يف الثياب قلعه.
 -8وله قوة تلطف وتقطع وتربد وتطفئ حرارة الكبد.
 -9وتقوي املعدة ومتنع حدة املرة الصفراء.
 -10وتزيل الغم العارض منها وتسكن العطش.

وأما بذره-:

 -1فله قوة حمللة.
 -2وقال ابن ماسويه:
* خاصية حبه النفع من السموم القاتلة ،إذا رشب منه وزن مثقال

مقرشا بامء فاتر ،وطالء مطبوخ.
ً

* وإن دق ووضع عىل موضع اللسعة نفع.

وهو ملني للطبيعة.
مطيب للنكهة ،وأكثر هذا الفعل موجود يف قرشه.
 -3وقال غريه :خاصية حبه النفع من لسع العقارب إذا رشب

مقرشا بامء فاتر ،وكذلك إذا دق ووضع عىل موضع
منه وزن مثقالني
ً

اللسعة.

( )1مرض جلدي يتقرش منه اجللد ويعرف باحلزاز.
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 -4وقال غريه :حبه يصلح للسموم كلها ،وهو نافع من لدغ

اهلوام كلها.

تـمــر:
عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل

ﷺ « :من تصبح بسبع مترات» ويف لفظ «من متر العالية مل يرضه ذلك

اليوم سم وال سحر».

وثبت يف صحيح مسلم قوله ﷺ« :بيت ال متر فيه جياع أهله»

()1

وثبت عنه ﷺ أكل التمر بالزبد وأكل التمر باخلبز ،وأكله مفردا(.)2
قال ابن القيم  -رمحه اهلل( -عن التمر):
* هو مقو للكبد.
* ملني للطبع.
* ويربئ من خشونة احللق.

* ومن مل يعتده كأهل البالد الباردة فإنه يورث هلم السدد ويؤذي

األسنان ،وهييج الصداع.

* ودفع رضره باللوز واخلشخاش.
( )1مسلم (.)2046

( )2أبو داود ( ،)3259والرتمذي ( ،)1531وابن ماجه ( ،)3434وصححه األلباين يف
صحيح أيب داود (.)3244
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* وهو من أكرب الثامر تغذية للبدن ،بام فيه من اجلوهر احلار الرطب.
* وأكله عىل الريق؛ يقتل الدود ،فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية،

فإذا أديم استعامله عىل الريق؛ خفف مادة الدود ،وأضعفه ،وقلله ،أو

قتله.

* وهو فاكهة وغذاء ودواء ورشاب وحلوى(.)1

تيــــــن:
قال ابن القيم -رمحه اهلل : -مل يكن التني بأرض احلجاز واملدينة،

ومل يأت له ذكر يف السنة ،فإن أرضه تنايف أرض النخيل ،ولكن اهلل أقسم
به يف كتابه؛ لكثرة منافعه وفوائده ،والصحيح أن املقسم به هو التني

املعروف.

* وهو حار ويف رطوبته ويبوسته وفيه قوالن.
* وأجوده األبيض الناضج القرش.
* جيلو رمل الكىل (احلصوات) واملثانة.
* ويؤمن من السموم.
* وهو أغذى من مجيع الفواكه.
* وينفع خشونة احللق والصدر وقصبة الرئة.
( )1الطب النبوي (.)292،291
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* ويغسل الكبد والطحال.
* وينقي اخللط البلغمي من املعدة.
* ويغذي البدن غذا ًء جيدً ا.

* إال أنه يولد القمل إذا أكثرت منه جدًّ ا.
* ويابسه يغذي وينفع العصب.

* وهو مع اجلوز واللوز حممود.
وقال جالينوس:
وإذا أكل مع اجلوز والسذاب

وحفظ من الرضر.

()1

قبل أخذ السم القاتل نفع،

* واللحم منه أجود.
* ويعطش املحرورين.
* ويسكن العطش الكائن عن البلغم املالح.
* وينفع السعال املزمن.
* ويدر البول.
* ويفتح سدد الكبد والطحال.
أيضا باسم الفيجن؛ وهو نبات عشبي معمر بري وزراعي،
( )1السذاب ( )Rutaويعرف ً
ويتكاثر بالبذور يعرف علم ًّيا باسم (.)Ruta graveolens
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* ويوافق الكىل واملثانة.
* وألكله عىل الريق منفعة عجيبة يف تفتيح جماري الغذاء،

وخصوصا باللوز واجلوز.
ً

* وأكله مع األغذية الغليظة رديء جدًّ ا.

* والتوت األبيض قريب منه ،لكنه أقل تغذية وأرض باملعدة(.)1

جبــن:
عن عبد اهلل بن عمر-ريض اهلل عنهام -قال :أتى النبي ﷺ بجبنة

يف تبوك ،فدعا بسكني ،فسمى وقطع(.)2

وقال ابن القيم  -رمحه اهلل( -عن اجلبن وصفاته وخواصه):
* وأكله الصحابة -ريض اهلل عنهم -بالشام والعراق.
* والرطب منه غري اململوح جيد للمعدة.
* هني السلوك يف األعضاء.
* يزيد يف اللحم(.)3

* ويلني البطن تليينًا معتدالً.
( )1الطب النبوي (.)293،292

( )2أبو داود ( ،)3819وقال األرناؤوط :وإسناده حسن .وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود
(.)3235
( )3يعني :يسمن.
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* اململوح أقل غذاء من الرطب وهو رديء للمعدةٍ ،
مؤذ لألمعاء.
* والعتيق يعقل البطن ،وكذا املشوي ،وينفع القروح ،ويمنع

اإلسهال.

* وهو بارد رطب.
* فإن استعمل مشو ًّيا ،كان أصلح ملزاجه ،فإن النار تصلحه
وتعدله ،وتلطف جوهره ،وتطيب طعمه ورائحته.
* والعتيق املالح حار يابس.
أيضا بتلطيف جوهره ،وكرس حرافته ملا جتذبه
* وشيه يصلحه ً

النار منه من األجزاء احلارة اليابسة املناسبة هلا.

* واململح منه هيزل( ،)1ويولد حصاة الكىل واملثانة ،وهو رديء

للمعدة ،وخلطه بامللطفات أردأ ،بسبب تنفيذها له إىل املعدة(.)2

احلبة ال�سوداء:
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل ﷺ قال« :عليكم

باحلبة السوداء ،فإن فيها شفاء من كل داء إال السام» والسام :هو

املوت(.)3

( )1يصيب باهلزال والنحافة.

( )2الطب النبوي (.)297،296

( )3البخاري ( ،)121/10ومسلم (.)2215
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قال ابن القيم -رمحه اهلل : -احلبة السوداء هي :الشونيز يف لغة

فارس.

وهي :الكمون األسود ،وتسمى الكمون اهلندي.
قال احلريب عن احلسن :إهنا اخلردل.
وحكى اهلروي :أهنا احلبة اخلرضاء ثمرة البطم ،وكالمها وهم

والصواب :أهنا الشونيز.

وهي كثرية املنافع جدًّ ا.

وقوله« :شفاء من كل داء » ،مثل قوله تعاىل :ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

أي كل يشء يقبل التدمري ونظائره.
ﮠ ﱪ[األحقافْ ،]٢٥ :

وهي نافعة من مجيع األمراض الباردة ،وتدخل يف األمراض

احلارة اليابسة بالعرض؛ فتوصل قوى األدوية الباردة الرطبة إليها
برسعة تنفيذها إذا أخذ يسريها.

* والشونيز حار يابس يف الثالثة.
* مذهب للنفخ.
* خمرج حلب القرع.
* نافع من الربص ومحى الربع ( )1والبلغمية.
( )1هي التي تنوب كل رابع يوم.
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* مفتح للسدد ،وحملل للرياح.

* جمفف لبلة املعدة ورطوبتها.

* وإن دق وعجن بالعسل ورشب باملاء احلار أذاب احلصاة
التي تكون يف الكليتني واملثانة ،ويدر البول واحليض واللبن إذا أديم
رشبه أيا ًما.
()1

* وإن سخن باخلل ،وطيل عىل البطن قتل حب القرع.

* فإن عجن بامء احلنظل الرطب أو املطبوخ ،كان فعله يف إخراج
الدود أقوى.
* وجيلو ويقطع وحيلل ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصري يف
خرقة واشتم دائماً أذهبه.
* ودهنه نافع لداء احلية ومن الثآليل واخليالن(.)2

* وإذا رشب منه مثقال بامء نفع من البهر وضيق النفس ،والضامد
به ينفع من الصداع البارد.

وسعط به صاحب
* وإذا نفخ منه سبع حبات يف لبن امرأةُ ،
الريقان نفعه نف ًعا بلي ًغا.
* وإذا طبخ بخل ومتضمض به نفع من وجع األسنان عن ٍ
برد.
* وإذا استعط به مسحو ًقا نفع من ابتداء املاء العارض يف العني.

* وإن ضمد به مع اخلل قلع البثور واجلرب املتقرح ،وحلل

( )1يعني :احلصوة.

( )2اخليالن :مجع خال ،وهو شامة يف البدن ،أي :بثرة سوداء ينبت حوهلا الشعر غال ًبا.

138
www.alukah.net

تعلم من أعظم معلم ﷺ

األورام البلغمية املزمنة ،واألورام الصلبة.

* وينفع من اللقوة إذا تسعط بدهنه.

* وإذا رشب منه مقدار نصف مثقال إىل مثقال نفع من لسع
الرتيالء(.)1

* وإن سحق ناعماً وخلط بدهن احلبة اخلرضاء (احلبة السوداء)
 ،وقطر منه يف األذن ثالث قطرات نفع من الربد العارض فيها والريح
والسدد.

* وإن قيل ثم دق ناعماً  ،ثم نقع يف زيت وقطر يف األنف ثالث
قطرات أو أربع ،نفع من الزكام العارض معه عطاس كثري.
* وإذا أحرق وخلط بشمع مذاب بدهن السوسن ،أو دهن احلناء
وطيل به القروح اخلارجة من الساقني بعد غسلها باخلل نفعها وأزال
القروح.

* وإذا سحق بخل وطيل به الربص والبهق األسود واحلزاز
الغليظ نفعها وأبرأها.

()2

* وإذا سحق ناعماً واستف منه كل يوم درمهني بامء بارد من عضة
كلب َك َلب( )3قبل أن يفرغ املاء نفعه نف ًعا بلي ًغا ،وأمن عىل نفسه من
اهلالك.
( )1الرتيالء :أنواع اهلوام كالذبابات والعنكبوت.

أيضا القرشة التي تتساقط من
( )2احلزاز (بفتح احلاء) داء يظهر يف اجلسد فيتقرش ويتسع ،وهو ً
الرأس كالنخالة.
(َ )3ك َلب :مسعور.
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* وإذا استعط بدهنه نفع من الفالج والكزاز( ،)1وقطع موادمها.

* وإذا دهن به طرد اهلواء.

* وإذا أذيب األنزروت ( )2بامء ولطخ عىل داخل احللقة ،ثم ذر
عليها الشونيز ،كان من الذرورات اجليدة العجيبة النفع من البواسري.
ومنافعه أضعاف ما ذكرنا.
والرشبة منه درمهان(.)3

حلبة:
عاد النبي ﷺ سعد بن أيب وقاص بمكة ،فقال« :ادعوا له طبي ًبا»،

فدعي احلارث بن كلدة( ، )4فنظر إليه فقال :ليس عليه بأس؟ فاختذوا له
فريقة ،وهي احللبة مع متر عجوة رطب يطبخان ،فيحسامها ،ففعل ذلك

فربئ.

( )1كزاز :داء من شدة الربد أو الرعدة منها.

(« )2األنزروت أو العنزروت» عشبة هلا مفعوهلا السحري يف الوقاية من نزالت الربد ،وعالج
كثري من األمراض.
( )3الطب النبوي (.)300 - 297

( )4قال األرناؤوط :ثقفي من الطائف ،عاش يف اجلاهلية واإلسالم ،ورحل إىل بالد فارس،
وأخذ الطب من أهلها ،ترمجة احلافظ يف اإلصابة ،ونقل عن أيب حاتم أنه ال يصح
مرضا أتاين
إسالمه ،وأخرج أبو داود ( )3875بسند صحيح عن سعد قال :مرضت ً
رسول اهلل ﷺ يعودين فوضع يده بني
ثديي حتى وجدت بردها عىل فؤادي ،فقال:
َّ
«إنك مفئود ،ائت احلارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطيب» وضعفه األلباين يف
ضعيف أيب داود ( )834وذكره هنا لالستئناس به.

140
www.alukah.net

تعلم من أعظم معلم ﷺ

قال ابن القيم -رمحه اهلل-:-
* وقوة احللبة من احلرارة يف الدرجة الثانية ،ومن اليبوسة يف

األوىل.

* وإذا طبخت باملاء لينت احللق والصدر والبطن.
* وتسكن السعال واخلشونة والربو وعرس النفس.
* وتزيد يف الباه.
* وهي جيدة للريح والبلغم والبواسري.
* وحتلل البلغم اللزج من الصدر.
* وتنفع من أمراض الرئة.
* وتستعمل هلذه األدواء يف األحشاء مع السمن.
* وإذا رشبت مع وزن مخسة دراهم فوة( )1أدرت احليض.
* وإذا طبخت وغسل هبا الشعر جعدته ،وأذهبت احلزاز(.)2
* ودقيقها إذا خلط بالنطرون

الطحال.

()3

واخلل وضمد به حلل ورم

( )1الفوة :نبات له عروق دقاق طوال محر وساق متشعبة وغليظة ،ويصبغ ويداوى بعروقه،
ويسمى عروق الصباغني.
( )2احلزاز :قرش الرأس.
( )3النطرون :البورق.
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* وإذا ضمد به األورام الصلبة القليلة احلرارة نفعتها ،وحللتها.
* وإذا رشب ماؤها نفع من املغص العارض من الرياح وأزلق

األمعاء.

* وإذا أكلت مطبوخة بالتمر ،أو العسل ،أو التني عىل الريق؛

حللت البلغم اللزج العارض يف الصدر واملعدة ،ونفعت من السعال
املتطاول منه.

* وهي نافعة من احلرص.
* مطلقة للبطن.
* وإذا وضعت عىل الظفر املتشقق أصلحته.
* ودهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشقاق العارض من الربد.
* ومنافعها أضعاف ما ذكرنا.
* وقال بعض األطباء :لو علم الناس منافعها الشرتوها ولو

بوزهنا ذه ًبا(.)1

ُدهـــن:
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -عن النبي ﷺ قال« :كلوا الزيت
( )1الطب النبوي (.)303 - 301
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وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة»(.)1
قال ابن القيم  -رمحه اهلل-:
والدهن يف البالد احلارة كاحلجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ

الصحة وإصالح البدن ،وهو كالرضوري هلم.

وأما البالد الباردة ،فال حيتاج إليها أهلها.
واإلحلاح به يف الرأس فيه خطر بالبرص.
وأنفع األدهان البسيطة الزيت ،ثم السمن ،ثم الشريج.
وأما املركبة :فمنها بارد رطب كدهن البنفسج ينفع من الصداع

احلار وينوم أصحاب السهر ،ويرطب الدماغ ،وينفع من الشقاق وغلبة
اليبس واجلفاف و ُيطىل به اجلرب ،واحلكة اليابسة فينفعها ،ويسهل
حركة املفاصل ،ويصلح أصحاب األمزجة احلارة يف زمن الصيف.
قال :ومنها حار رطب ،وليس دهن زهره ،بل دهن يستخرج من

حب أبيض أغرب نحو الفستق ،كثري الدهنية والدسم.
* ينفع من صالبة العصب ويلينه.

( )1قال األرناؤوط :أخرجه الرتمذي ( )1853يف األطعمة ،وأمحد ( ،)497/3والدارمي
( )102/2من حديث أسيد بن ثابت أو أيب أسيد األنصاري ،ويف سنده عطاء الشامي
مل يوثقه إال ابن حبان ،لكن له شاهد عند الرتمذي ( )1852وابن ماجه (،)3319
واحلاكم ( )122/2من حديث عمر -ريض اهلل عنه -فيتقوى به ،وصححه األلباين يف
صحيح الرتمذي (.)1508
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* وينفع من الربش والنمش والكلف والبهق.

* ويسهل بلغماً غلي ًظا.

* ويلني األوتار اليابسة ،ويسخن العصب.

* ومن منافعه أنه جيلو األسنان ويكسبها وينقيها من الصدأ(.)1
* ومن مسح به وجهه وأطرافه مل يصبه حىص

()2

شقاق.

وينقيها وال

* وإذا دهن به حقوه ومذاكريه وما واالها نفع عن برد الكليتني،

وتقطري البول(.)3

رمــان:
قال تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﱪ [الرمحن.]٦٨ :
قال ابن القيم  -رمحه اهلل-:
* حلو الرمان حار رطب.
* جيد للمعدة ،مقو هلا بام فيه من قبض لطيف.
* نافع للحلق والصدر والرئة .جيد للسعال.
* وماؤه ملني للبطن.
( )1الصدأ :معناه هنا اجلري املرتاكم عىل األسنان واصفرارها ووسخها ونحو ذلك.
( )2حىص :حصوات املجاري البولية.

( )3الطب النبوي (.)309 - 307
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* ويغذي البدن غذاءه فاض ً
يسريا.
ال ً

* رسيع التحلل لرقته ،ولطافته.
* وال يصلح للمحمومني.

* وله خاصية عجيبة إذا أكل باخلبز يمنعه من الفساد يف املعدة.
* وحامضة بارد يابس ،قابض لطيف ،ينفع املعدة امللتهبة.
* ويدر البول أكثر من غريه ،ويسكن الصفراء.
* ويقطع اإلسهال ،ويمنع القيء ،ويلطف الفضول.
* ويطفئ حرارة الكبد ويقوي األعضاء.
* نافع من اخلفقان الصفراوي ،واآلالم العارضة للقلب ،وفم

املعدة ،ويقوي املعدة ،ويدفع الفضول عنها .ويطفئ املرة الصفراوية

والدم.

* وإذا استخرج ماؤه بشحمه وطبخ بيسري من العسل حتى يصري

كاملرهم واكتحل به قطع الصفرة من العني ،ونقاها من الرطوبات
الغليظة ،وإذا لطخ عىل اللثة نفع من األكلة العارضة.

* وإن استخرج ماؤها بشحمها أطلق البطن ،وأحدر الرطوبات

العفنة املرية.

* وأما الرمان املر فمتوسط طب ًعا وفع ً
ال بني النوعني ،وهذا أميل

إىل لطافة احلامض قليالً.
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* وحب الرمان مع العسل طالء للداحس والقروح اخلبيثة.
* وأقامعه للجراحات.
* قالوا :ومن ابتلع ثالثة من جنبذ( )1الرمان يف كل سنة أمن من

الرمد سنته كلها(.)2

الريحان:
قال تعاىل :ﱫ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﱪ [ الرمحن ، ]12 :وقال

تعاىل :ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ

[الواقعة].

ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﱪ

ويف صحيح مسلم ،عن النبي ﷺ أنه قال« :من عرض عليه رحيان

فال يرده ،فإنه خفيف املحمل طيب الرائحة»(.)3
قال ابن القيم -رمحه اهلل: -
ذلك:

* الرحيان كل نبات طيب الريح ،فكل أهل بلد خيصونه بيشء من
* فأهل الغرب خيصونه باآلس.
* وأهل العراق والشام خيصونه باحلبق.

( )1جنبذ الرمان :هو الرمان البستاين.

( )2الطب النبوي (.)316،315
( )3مسلم.
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* فأما اآلس ،فمزاجه بارد يف األوىل ،يابس يف الثانية.
* وهو مع ذلك مركب من قوى متضادة.
* واألكثر فيه اجلوهر األريض البارد.
* وفيه يشء حار لطيف.

* وهو جيفف جتفي ًفا قو ًّيا.

* وأجزاؤه متقاربة القوة ،وهي قوة قابضة حابسة من داخل

وخارج م ًعا.

* وهو مقطع لإلسهال الصفراوي.
* دافع للبخار احلار الرطب إذا شم.
حيا شديدً ا.
* مفرح للقلب تفر ً

* وشمه مانع للوباء ،وكذلك افرتاشه يف البيت.
* ويربئ األورام احلادثة يف احلالبني إذا وضع عليهام.
* وإذا دق ورقه وهو غض ورضب باخلل ووضع عىل الرأس

قطع الرعاف(.)1

* وإذا سحق ورقه اليابس وذر عىل القروح ذوات الرطوبة نفعها.
* ويقوي األعضاء الواهية إذا ضمد به.
( )1الرعاف :نزيف األنف.
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* وينفع داء الداحس.
* وإذا ذر عىل البثور والقروح التي يف اليدين والرجلني نفعها.
* وإذا دلك به البدن قطع العرق ،ونشف الرطوبات الفضلية،

وأذهب نتن اإلبط.

* وإذا ُجلس يف طبيخه؛ نفع من خراريج املقعدة والرحم ومن

اسرتخاء املفاصل.

* وإذا صب عىل كسور العظام التي مل تلتحم نفعها.
* وجيلو قشور الرأس وقروحه الرطبة وبثوره.
* ويمسك الشعر املتساقط ويسوده.
* وإذا دق ورقه وصب عليه ماء يسري وخلط به يشء من زيت أو

دهن الورد وضمد به وافق القروح الرطبة والنملة واحلمرة واألورام
احلادة والبواسري.

* وحبه نافع من نفث الدم العارض يف الصدر والرئة ،دابغ

للمعدة وليس بضار للصدر وال للرئة؛ جلالوته ،وخاصيته النفع من

استطالق البطن مع السعال ،وذلك نادر يف األدوية.

* وهو مدر للبول ونافع من لذع املثانة ،وعض الرتيالء ولسع

العقارب والتخلل بعرقه مرض ،فليحذر.

وأما الرحيان الفاريس الذي يسمى باحلبق:
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فحار يف أحد القولني.
*
ٌّ

* ينفع شمه من الصداع احلار إذا رش عليه املاء.
* ويربد ويرطب بالعرض ،وبارد يف اآلخر.

* وهل هو رطب أو يابس؟ عىل قولني ،والصحيح :أن فيه الطبائع

األربع.

* وجيلب النوم وبذره حابس لإلسهال الصفراوي.
* ومسكن للمغص ،ومقو للقلب.
* ونافع لألمراض السوداوية(.)1

الكم�أة:
عن سعيد بن زيد  -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«الكمأة من املن وماؤها شفاء للعني»(.)2

قال ابن القيم رمحه اهلل :والكمأة :تكون يف األرض من غري أن

تزرع ،وسميت كمأة الستتارها ،ومنه كمأ الشهادة إذا سرتها وأخفاها.
والكمأة :خمفية حتت األرض ال ورق هبا ،وال ساق ،ومادهتا من

جوهر أريض بخاري حمتقن يف األرض نحو سطحها حيتقن بربد الشتاء،
وتنميه أمطار الربيع ،فيتولد ويندفع نحو سطح األرض متجسدً ا،

( )1الطب النبوي ()215 -213

( )2البخاري ( )138 ، 137/10ومسلم (.)2049
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ولذلك يقال هلا :جدري األرض ،تشبيها باجلدري يف صورته ومادته؛

ألن مادته رطوبة دموية ،فتندفع عن سن الرتعرع يف الغالب ،ويف ابتداء
استيالء احلرارة ونامء القوة.

ً
ومطبوخا ،وتسميها العرب،
وهي مما يوجد يف الربيع ،ويؤكل ني ًئا

نبات الرعد؛ ألهنا تكثر بكثرته ،وتنفطر عنها األرض ،وهي من أطعمة
البوادي ،وتكثر بأرض العرب.

وأجودها ما كانت أرضها رملية قليلة املاء.
وهي أصناف :منها صنف قتال يرضب( )1لونه إىل احلمرة ،حيدث

االختناق.

وهي باردة رطبة يف الدرجة الثالثة ،رديئة للمعدة ،بطيئة اهلضم ،وإذا

أدمنت أورثت القولنج ،والسكتة ،والفالج ،ووجع املعدة ،وعرس البول.

رضرا من اليابسة ،ومن أكلها فليدفنها يف الطني
والرطبة أقل
ً
الرطب ،ويسلقها باملاء وامللح والصعرت ،ويأكلها بالزيت والتوابل
احلارة؛ ألن جوهرها أريض غليظ ،وغذاؤها رديء ،لكن فيها جوهر

مائي لطيف يدل عىل خفتها.

واالكتحال هبا نافع من ظلمة البرص ،والرمد احلار.
وقد اعرتف فضالء الطب بأن ماءها جيلو العني ،وممن ذكره
( )1يرضب :يميل.
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املسيحي وصاحب القانون وغريمها.
قال ابن القيم وقوله ﷺ« :الكمأة من املن» فيه قوالن:
أحدمها :أن املن الذي أنزل عىل بني إرسائيل مل يكن هذا احللو

عفوا من
فقط ،بل أشياء كثرية من اهلل عليهم هبا من النبات الذي يوجد ً
أي:
غري صنعة وال عالج وال حرث ،فإن املن مصدر بمعنى املفعولْ ،

ممنون به.

عفوا بغري كسب منه ،وال عالج فهو من
فكل ما رزق اهلل به العبد ً

حمض ،وإن كانت سائر نعمه منًّا منه عىل عبده ،فخص منها ما ال كسب

له فيه ،وال صنع ،باسم امل ِّن ،فإنه م ٌّن بال واسطة العبد.

وجعل سبحانه قوهتم الكمأة ،وهي تقوم مقام اخلبز ،وجعل

أدمهم السلوى :وهو يقوم مقام اللحم ،وجعل حلواهم الطل الذي

ينزل عىل األشجار ،يقوم هلم مقام احللوىَ ،فك َُم َل عيشهم.

والقول الثاين :أنه شبه الكمأة بامل ِّن املنزل من السامء؛ ألنه جيمع
من غري تعب وال كلفة وال زرع ٍ
بذر وال سقي.
وقال ابن القيم :وقوله ﷺ« :وماؤها شفاء للعني» فيه ثالثة أقوال:
أحدها :أن ماءها خيلط يف األدوية التي يعالج هبا العني ،ال أنه

يستعمل وحده ،ذكره أبو عبيد.

الثاين :أنه يستعمل بحتًا بعد شيها واستقطار مائها؛ ألن النار
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تلطخه وتنضجه ،وتذيب فضالته ورطوبته املؤذية ،وتبقى املنافع.
الثالث :أن املراد بامئها املاء الذي حيدث به من املطر ،وهو أول

قطر ينزل إىل األرض ،فتكون اإلضافة اقرتانًا ،ال إضافة جزء ،ذكره ابن

اجلوزي وهو أبعد الوجوه وأضعفها.

وقيل :إن استعمل ماؤها لتربيد ما يف العني فامؤها جمر ًدا شفاء،

وإن كان غري ذلك فمركب من غريه.

وقال الغافقي :ماء الكمأة أصلح األدوية للعني إذا عجن به اإلثمد

واكتحل به ،ويقوي أجفاهنا ،ويزيد الروح البارصة قوة وحدة ويدفع

عنها نزول النوازل(.)1

يقطني:
قال ابن القيم  -رمحه اهلل  :-يقطني :هو الدباء والقرع ،وإن كان

اليقطني أعم فإنه يف اللغة كل شجر ال تقوم عىل ساق كالبطيخ والقثاء

واخليار.

قال تعاىل :ﱫ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱪ[الصافات،]١٤٦ :

شجرا ،والشجر ما له
فإن قيل :ما ال يقوم عىل ساق يسمى نجماً وال
ً
ساق ،قاله أهل اللغة ،فكيف قال :ﱫ ﯖ ﯗ ﯘ ﱪ ؟!
فاجلواب :أن الشجر إذا أطلق ،كان ما له ساق يقوم عليه ،وإذا
( )1الطب النبوي ( )365 - 359باختصار.
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قيد بيشء تقيد به ،فالفرق بني املطلق واملقيد يف األسامء باب مهم عظيم

النفع يف الفهم ومراتب اللغة.

واليقطني املذكور يف القرآن هو نبات الدباء ،وثمره يسمى الدباء

والقرع وشجرة اليقطني.

وقد ثبت يف الصحيحني عن أنس بن مالك أن خيا ًطا دعا رسول

اهلل ﷺ لطعام صنعه ،قال أنس -ريض اهلل عنه -فذهبت مع رسول اهلل
خبزا من شعري ،ومر ًقا فيه دباء وقديد ،قال أنس :فرأيت
ﷺ ،فقرب إليه ً

رسول اهلل ﷺيتتبع الدباء من حوايل الصفحة ،فلم أزل أحب الدباء من

ذلك اليوم(.)1

وقال أبو طالوت :دخلت عىل أنس بن مالك -ريض اهلل عنه-

ب رسول
وهو يأكل القرع ،ويقول :يا لك من شجرة ما أحبك إ َّيل لحُ ِّ

اهلل ﷺ إياك.

قال ابن القيم -رمحه اهلل:-
يسريا.
 -اليقطني :بارد رطب يغذي غذا ًء ً

 -وهو رسيع االنحدار ،وإن مل يفسد قبل اهلضم تولد منه خلط

حممود.

 ومن خاصيته أنه يتولد منه خلط حممود جمانس ملا يصحبه.( )1البخاري ( ،)488/9ومسلم (.)2041
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 -فإن أكل باخلردل تولد منه خلط حريف ،وبامللح خلط مالح،

ومع القابض قابض ،وإن طبخ بالسفرجل غذى البدن غذا ًء جيدً ا.
 -وهو لطيف مائي يغذي غذا ًء رط ًبا بلغم ًّيا.

 وينفع املحرورين( ،)1وال يالءم املربودين( ،)2و َم ْن الغالبعليهم البلغم.
 وهو ملني للبطن كيفام استعمل. -وال يتداوى املحرورون بمثله ،وال أعجل منه نف ًعا.

 -ومن منافعه :أنه إذا لطخ بعجني وسوي يف الفرن أو التنور،

واستخرج ماؤه ،ورشب ببعض األرشبة اللطيفة سكن حرارة احلمى

امللتهبة ،وقطع العطش ،وغذى غذا ًء حسنًا.

 -وإذا رشب برتنجبني وسفرجل أسهل صفراء حمضة.

 وإذا طبخ ماؤه بيشء من عسل ،ويشء من نطرون أحدر بلغماًومرة م ًعا.

 -وإذا دق وعمل منه ضامد عىل اليافوج نفع من األورام احلارة يف

الدماغ.

( )1املحرورين :املصابني باحلر.
( )2املربودين :املصابني بالربد.
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وإذا عرصت جرادته( ،)1وخلط ماؤه بدهن الورد ،وقطر منها يف

األذن نفعت من األورام احلارة ،وجرادته نافعة من أورام العني احلارة،

ومن النقرس احلار ،وهو شديد املنافع ألصحاب األمزجة احلارة
واملحمومني ،ودفع مرضته باخلل واملري(.)3()2

( )1اجلرادة :ما يقرش من العود.
( )2املري :إدام كالكافح.

( )3الطب النبوي (.)405 - 403
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الباب ال�سابع
هل تدرك قدر النبي ﷺ ؟
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الباب ال�سابع
()1
هل تدرك قدر النبي ﷺ ؟
� -1سيد ولد �آدم:

قال رسول اهلل ﷺ« :أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ،وال فخر ،وأول
من يشق عنه القرب ،وأول شافع ،وأول مشفع»(.)2

قال ابن تيمية« :إن قيام املدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقري له
قيام الدين كله ،وسقوط ذلك سقوط الدين كله»(.)3
نعم ...سيد ولد آدم..

الذي يفرض عليك االستامع له ..واإلعجاب بأخالقه ...ذلك
ألنه النبي ﷺ .
نعم ...سيد ولد آدم.

إذا تكلم ينصت له ..وإذا ابتسم؛ ابتسمت معه احلياة ..تقف
مشدوها أمام مجاله ..وتستلذ عينك بحالوة بنائه ..فكان ﷺ موهو ًبا يف
ً
عطائه وأصي ً
فخرا أنك من أمته.
ال يف دعوته ..ويكفيك ً
وكالم ريب...

وص��دق رب ال��ع��زة :ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﱪ

( )1من موسوعة :يا شباب هذا رسول اهلل ﷺ  -رشيف شحاتة  -دار التوزيع والنرش  -ط األوىل
1432هـ.
( )2مسلم ( - )1782/2رقم.)2278( :
( )3الصارم املسلول.)211( :
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[األحزاب.]٦ :
وقال رسول اهلل :ﷺ« :ما من مؤمن إال وأنا أوىل الناس به يف الدنيا

واآلخرة ،اقرءوا إن شئتم :ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﱪ وقال

رسول اهلل ﷺ« :أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه»(.)1

 -2اهلل �أق�سم بعمره:
.]٧٢

قال رب العزة :ﱫ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱪ [احلجر:
اتفق أهل التفسري يف هذا أنه «قسم من اهلل  -جل جالله  -بمدة

حياة حممد ﷺ».

وقال ابن عباس  -ريض اهلل عنهام « :-ما خلق رب العزة ،وما

نفسا أكرم عليه من حممد ﷺ ،وما سمعت رب العزة أقسم
ذرأ ،وما برأ ً

بحياة أحد غريه» .وقال أبو اجلوزاء« :ما أقسم اهلل  -تعاىل  -بحياة أحد
غري حممد ﷺ ألنه أكرم الربية عنده»(.)2

 -3نداء اهلل له:
خاطب اهلل مجيع األنبياء واملرسلني بأسامئهم جمردة إال احلبيب ﷺ

 ..واسمع من كالم اهلل :ﱫ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱪ [البقرة:
( )1مسلم ،)592/1( :رقم.)867( :

( )2الشفا للقايض عياض.)25( :
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.]٣٥
ﱫ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﱪ [هود.]٤٨ :

ﱫ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﱪ [الصافات].

ﱫ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﱪ [طه].
ﱫ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﱪ [آل عمران.]٥٥ :
ﱫﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑ ﱪ

[مريم.]٧ :
ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﱪ [مريم.]١٢ :
ﱫ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﱪ [هود.]٨١ :
أما احلبيب املصطفى ﷺ:
فنادى عليه ربه بقوله :ﱫ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﱪ [األحزاب] .وقال

سبحانه :ﱫ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱪ
[املائدة ]٤١ :وقال سبحانه :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﱪ

[املزمل ]٢وقال سبحانه :ﱫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱪ [املدثر].
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ِ -4منَّة من اهلل علينا:
هذه هي احلقيقة :يعرف الواحد منا قدر اليشء كلام أعلن عن

الشخص الذي أهدى له اليشء ..فإذا قال رجل له سمعته اجلميلة

وشهرته املخلصة بني الناس :سوف أعطي فالنًا هدية ...فالكل سيطمع
يف أن يكون هو صاحبها ..أن يراها بني يديه ممتلكًا هلا ..وكذلك كي

تقدر النبي ﷺ حق قدره ..فانظر إىل اآلية ..وأخربين..

ﱫﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﱪ [آل عمران.]١٦٤ :

فاهلل تعاىل إذا أخربنا عن نعمة فهي غالية ونفيسة ..وال تساوهيا

كنوز الدنيا وماهلا ..فام بالك أن هذه النعمة هي بعثة احلبيب ﷺ ..وأنك

من أمته..

ات�صف بهذه ال�صفة:
قال أنس بن مالك -ريض اهلل عنه : -قال يل رسول اهلل ﷺ« :يا

بني ،إن قدرت أن تصبح ومتيس ليس يف قلبك غش ألحد فافعل» ثم

قال يل« :يا بني ،وذلك من سنتي ،ومن أحيا سنتي فقد أحبني ،ومن
أحبني كان معي يف اجلنة»(.)1

«فمن اتصف هبذه الصفة فهو كامل املحبة هلل ورسوله ،ومن
( )1انظر ختريج مشكاة املصابيح رقم ( ،)173قال األلباين :فيه فالن وهو ضعيف.
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خالفها يف بعض هذه األمور فهو ناقص املحبة ،وال خيرج عن اسمها..
ودليله قوله ﷺ للذي حده يف اخلمر فلعنه بعضهم ،وقال :ما أكثر ما

يؤتى به! فقال النبي ﷺ :ال تلعنه ،فإنه حيب اهلل ورسوله»(.)1

 -5عظيم حر�صه على هداية �أمته:
قال تعاىل :ﱫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱪ [التوبة].

قال اإلمام السعدي« :هذه املنة التي امتن اهلل هبا عىل عباده هي

أكرب النعم بل أجلها وهي االمتنان عليهم هبذا الرسول الكريم الذي

أنقذهم اهلل به من الضاللة ..وعصمهم به من التهلكة».

* عن جابر قال :قال رسول اهلل ﷺ« :مثيل ومثلكم كمثل رجل

نارا فجعلت اجلنادب والفراش يقعن فيها وهو يذهبن عنها ،وأنا
أوقد ً

آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي»(.)2

نارا فلام أضاءت ما حوله جعل
* «مثيل كمثل رجل استوقد ً
الفراش وهذه الدواب التي يف النار يقعن فيها ،وجعل حيجزهن ويغلبنه

فيقتحمن فيها ،قال :فذلك مثيل ومثلكم وأنا آخذ بحجزكم عن النار..

هلم عن النار ..هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها»(.)3
( )1الشفا للقايض عياض.)276/2( :
( )2متفق عليه.

( )3أخرجه الرتمذي بنحوه ومسلم والرتمذي عنه عند أمحد وأخرجه أمحد ومسلم.
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* عن أيب موسى قال :قال رسول اهلل ﷺ« :مثل ما بعثني اهلل من

اهلدى والعلم كمثل غيث أصاب األرض فكانت منها طائفة قبلت املاء

فأنبتت الكأل والعشب الكثري ،وكانت منها أجادب قد أمسكت املاء

فنفع اهلل به الناس فرشبوا منها ورعوا وسقوا ،وأصابت طائفة أخرى
إنام هي قيعان فال تنبت ك ً
أل ،كذلك مثيل ومثل من فقه يف دين اهلل ونفعه

رأسا ومل يقبل هدى
ما بعثني اهلل به فعلم وعلم ومثل من مل يرفع بذلك ً
اهلل الذي أرسلت به»(.)1

* كان غالم هيودي خيدم النبي ﷺ فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده

فقعد عند رأسه ،فقال له :أسلم ،فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له :أطع

أبا القاسم ﷺ فخرج النبي ﷺ وهو يقول« :احلمد هلل الذي أنقذه من
النار»(.)2

* ملا فـرضت الصـالة عىل أمـته خـمســني صالة ،استشار

موسى  -عليه الصالة والسالم  ،-فقال موسى :ارجع إىل ربك فاسأله
التخفيف فإن أمتك ال يطيقون ذلك ،فإين قد بلوت بني إرسائيل
وخربهتم .فلم يزل النبي ﷺ يراجع ربه حتى خفف اهلل عن هذه األمة

فصارت مخس صلوات .وملا أعتم النبي ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة
الليل وحتى نام أهل املسجد ثم خرج فصىل فقال« :إنه لوقتها لوال أن

( )1متفق عىل صحته رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب العلم ،باب :فضل من َع ِلم وع ّلم
( )79ومسلم يف صحيحه.
( )2رواه البخاري ،من حديث أنس بن مالك رقم.)1356( :
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أشق عىل أمتي»(.)1
* وملا صىل يف رمضان ،وصىل رجال بصالته ،ترك القيام يف الليلة

الثالثة أو الرابعة فلام قىض الفجر أقبل عىل الناس فتشهد ثم قال« :أما
عيل مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا
بعد فإنه مل خيف َّ

عنها»(.)2

يف احلج:
ملا قال ﷺ« :أهيا الناس قد فرض اهلل عليكم احلج فحجوا ،فقال

رجل :أكل عام يا رسول اهلل؟ فسكت حتى قاهلا ثال ًثا فقال رسول اهلل
ﷺ :لو قلت نعم لوجبت ،وملا استطعتم .ثم قال :ذروين ما تركتكم،

فإنام هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم ،فإذا

أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن يشء فدعوه»(.)3

يف ال�سنن:
قال ﷺ« :لوال أن أشق عىل أمتي أو عىل الناس ألمرهتم بالسواك

مع كل صالة»(.)4

( )1رواه مسلم ،من حديث عائشة رقم.)638( :

( )2متفق عليه؛ وانظر صحيح البخاري رقم.)924( :
( )3رواه مسلم.

( )4رواه البخاري ومسلم.
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�شفقته بن�ساء �أمته:
أطول فيها فأسمع
قال ﷺ« :إين ألقوم إىل الصالة وأنا أريد أن ّ
بكاء الصبي ،فأجتوز يف صاليت كراهية أن أشق عىل أمه»(.)1

حر�صه على مراعاة نف�سيات �أ�صحابه:
قال ﷺ« :لوال أن أشق عىل املؤمنني ما قعدت خلف رسية تغزو يف
سبيل اهلل ،ولكن ال أجد فأمحلهم وال جيدون سعة فيتبعوين ،وال تطيب
أنفسهم أن يقعدوا بعدي»(.)2

حر�صه ﷺ على �شباب �أمته:

حدث مالك بن احلويرث -ريض اهلل عنه -فقال :أتينا رسول
اهلل ﷺ ونحن شببة متقاربون ،فأقمنا عنده عرشين ليلة -،وكان رسول
اهلل ﷺ رحيماً رقي ًقا  -فظن أنا قد اشتقنا أهلنا ،فسألنا عمن تركنا من
أهلنا ،فأخربناه ،فقال« :ارجعوا إىل أهليكم ،فأقيموا فيهم ،وعلموهم،
ومروهم»(.)3

 -6تعزرونه وتوقرونه:
قال رب العزة :ﱫ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﱪ [الفتح.]٩
( )1رواه البخاري ومسلم.

( )2رواه مسلم ،من حديث أيب هريرة رقم ( )1876صحيح مسلم.
( )3متفق عليه ،وانظر صحيح البخاري رقم.)631( :
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«التعزيز :اسم جامع لنرصه وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه.

والتوقري :اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من اإلجالل واإلكرام،

وأن يعامل من الترشيف والتكريم والتعظيم بام يصونه عن كل ما خيرجه
عن حد الوقار»(.)1

«والتعظيم أعىل منزلة من املحبة ،ألن املحبوب ال يلزم أن يكون

معظماً  ،كالولد حيبه والده حمبة تدعوه إىل تكريمه دون تعظيمه ،بخالف

حمبة الولد ألبيه؛ فإهنا تدعوه إىل تعظيمه»(.)2

فقد سئل عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه« :-كيف كان حبكم

لرسول اهلل ﷺ؟ قال :كان واهلل أحب إلينا من أموالنا وأوالدنا وآبائنا
وأمهاتنا ،ومن املاء البارد عىل الظمأ»(.)3

 -7خ�صه اهلل بالكوثر:
هل تعلمون ما الكوثر؟

بياضا من الثلج ،وأحىل مذا ًقا من اللبن
حوض أو هنر ماؤه أشد ً

بالعسل ،وطينه أو طيبه ،كاملسك األذفر ،وعدد آنيته بعدد نجوم السامء،
من رشب منه رشبة بيد احلبيب املصطفى ،ال يشقى بعد هذه الرشبة أبدً ا
حتى يسعد بالنظر إىل وجه اهلل يف اجلنة :ﱫ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

( )1الصارم املسلول.)422( :

( )2شعب اإليامن للبيهقي.)193/2( :
(( )3الشفا.)40/2:
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ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱪ [ الكوثر ].
ففي الصحيحني من حديث أنس واللفظ للبخاري أن النبي ﷺ

الدر املجوف قلت:
قال « :بينام أنا أسري يف اجلنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب ّ
ما هذا يا جربيل؟ قال  :هذا الكوثر الذي أعطال ربك  .فيقول رسول
اهلل  :فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر»( .)1ويف رواية مسلم من حديث أنس

قال رسول اهلل ﷺ « :إن حويض أبعد من أيلة من عدن هلو أشد بياضا من
الثلج وأحىل من العسل وآلنيته أكثر من عدد نجوم السامء وإين ألصد

الناس عنه كام يصد الرجل إبل الناس عن حوضه  .فقالوا يا رسول اهلل

أتعرفنا يومئذ فقال عليه الصالة والسالم  :نعم تردون عيل غرا حمجلني

من أثر الوضوء ».

�أعظم اخللق:
«ومما حيمد عليه ﷺ ما جبله اهلل عليه من مكارم األخالق وكرائم

الشيم ،إن من نظر يف أخالقه وشيمه ﷺ علم أهنا خري أخالق اخللق،

وأكرم شامئل اخللق ،فإنه ﷺ كان أعظم اخللق ،وأعظمهم أمانة،
وأصدقهم حدي ًثا ،وأجودهم وأسخاهم ،وأشدهم احتامالً ،وأعظمهم

عفوا ومغفرة ،وكان ال يزيد شدة اجلهل عليه إال حلماً  ،كام روى
ً
البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمر أنه قال يف صفة رسول اهلل ﷺ
يف التوراة« :حممد عبدي ورسويل سميته املتوكل ،ليس بفظ وال غليظ،

( )1رواه البخاري ومسلم كتاب الرقاق باب يف احلوض ( - )6581اللفظ للبخاري.

168
www.alukah.net

تعلم من أعظم معلم ﷺ

وال َّ
صخاب باألسواق ،وال يدفع بالسيئة ،ولكن يعفو ويصفح ،ولن

أقبضه حتى أقيم به امللة العوجاء بأن يقولوا :ال إله إال اهلل ،وأفتح به

أعينًا عم ًيا ،وآذانًا صماًّ  ،وقلو ًبا غل ًفا»(.)1

 -8ف�ضائل ومعجزات:
قال ابن اجلوزي« :من حتركت لعظمته السواكن فحن إليه اجلذع،

وكلمه الذئب ،وسبح يف كفه احلىص ،وتزلزل له اجلبل كل كنى عن

شوقه بلسانه يا مجلة اجلامل ،يا كل الكامل ،أنت واسطة العقد وزينة
الدهر ،تزيد عىل األنبياء زيادة الشمس عىل البدر ،والبحر عىل القطر

والسامء عىل األرض ..أنت صدرهم وبدرهم وعليك يدور أمرهم،
أنت قطب فلكهم ،وعني كتبهم وواسطة قالدهتم ،ونقش فصهم وبيت

قصدهم ..ليلة املعراج ظنت املالئكة أن اآليات ختتص بالسامء فإذا آية
األرض قد علت ..ليس العجب ارتفاع صعودهم ألهنم ذوو أجنحة،

إنام العجب الرتفاع جسم طبعه اهلبوط بال جناح جسداين».

� -9أول من يفتح باب اجلنة:
أي خملوق أن يدخلها قبل املصطفى ﷺ،
إن اهلل حرم اجلنة عىل ِّ

فال يدخل اجلنة أحد قبل احلبيب حممد؛ حيث قال ﷺ« :آيت باب اجلنة

فأستفتح فيقول يل خازن اجلنان :من أنت ،فأقول :حممد ،فيقول اخلازن:

( )1البخاري بنحوه ( )21/3رقم ( ،)2125الفتح (.)204/4
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بك أمرت أال أفتح ألحد قبلك»(.)1

� -10ضم الإله ا�سم النبي �إىل ا�سمه:
عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل ﷺ قال« :مثيل ومثل

األنبياء من قبيل كمثل رجل بنى بنيانًا فأحسنه وكمله ..إال موضع لبنة
من زاوية من زواياه ..فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون:
هال وضعت هذه اللبنة؛ قال :فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيني»(.)2

ومن مظاهر تكريم اهلل لنبيه ما أخذه من العهد عىل مجيع األنبياء

من اإليامن به ونرصة دينه فقال تعاىل :ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﱪ[ آل عمران.]٨١ :
* ومن مظاهر تكريم اهلل لنبيه ما جاء يف قوله تعاىل :ﱫ ﯓ ﯔ

ﯕ ﱪ [الرشح.]٤ :

قال قتادة« :رفع اهلل ذكره يف الدنيا واآلخرة فليس هناك خطيب

وال مستشهد وال صاحب صالة إال يقول :أشهد أن ال إله إال اهلل وأن
حممدً ا رسول اهلل».

( )1صحيح مسلم من حديث أنس يف اإليامن (.)197

( )2رواه الشيخان عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -وصححه األلباين.
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معنى أشهد:

«طاعته فيام أمر ،وتصديقه فيام أخرب واجتناب ما هنى وزجر ،وأال

يعبد اهلل إال بام رشع».

وقال حسان بن ثابت -ريض اهلل عنه:-

ض��م اإلل���ه اس���م ال��ن��ب��ي إىل اسمه

إذ ق���ال يف اخل��م��س امل����ؤذن أشهد

وش�����ق ل����ه م����ن اس���م���ه ل��ي��ج��ل��ه

ف���ذو ال��ع��رش حم��م��ود وه���ذا حممد

 -11تف�ضيله على الأنبياء �أجمعني:
فعن أيب هريرة أن رسول اهلل ﷺ قال« :فضلت عىل األنبياء

بست :أعطيت جوامع الكلم ،ونرصت بالرعب ،وأحلت يل الغنائم،

طهورا ومسجدً ا ،وأرسلت إىل اخللق كافة ،وختم
وجعلت يل األرض
ً

يب النبيون»( ،)1ويف حديث جابر« :وأعطيت الشفاعة»(.)2

( )1رواه مسلم.
( )2متفق عليه.
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الباب الثامن
ثالثة �أ�سئلة فقط!
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الباب الثامن
ثالثة �أ�سئلة فقط!
كيف تعامل النبي مع ال�شاب الذي يريد الزنا؟
جاء شاب يستأذنه يف الزنا :إن شا ًبا  -تغيل الشهوة يف عروقه  -جاء

إىل النبي ﷺ يو ًما وقال :يا رسول اهلل! أتأذن يل يف الزنا؟  -يستأذن رسول

أي :اقرتب،
اهلل يف الزنا  -فقال الصحابة :مه مه .فقال النبي ﷺ« :ادن» ْ
ومل يقل :اطردوه ،أخرجوه ،أخرجوا هذا النجس الفاسد الفاسق،

ال ويقرتب الشاب من رسول اهلل ﷺ ،ويسأله النبي ﷺ برفق وحب

وحنان وخلق« :أحتبه ألمك؟» فيقول :ال واهلل يا رسول اهلل! جعلني

اهلل فداك ،فيقول النبي ﷺ« :أحتبه ألختك؟» قال :ال واهلل يا رسول اهلل،
جعلني اهلل فداك ،فيقول النبي ﷺ « :أحتبه البنتك؟ أحتبه خلالتك؟ أحتبه

لعمتك؟» ،والشاب يقول :ال واهلل ،جعلني اهلل فداك ،فيقول« :وكذلك
الناس ال حيبونه ألمهاهتم وبناهتم ،وأخواهتم،وعامهتم،وخاالهتم»،
ومع كل ذلك يرفع النبي ﷺ يده املباركة الرشيفة ليضعها عىل صدر

هذا الغالم ويدعو اهلل -عز وجل -له ويقول« :اللهم ارشح صدره!
اللهم اغفر ذنبه! وحصن فرجه» ،فيخرج الشاب من عند رسول اهلل وال

يوجد عىل األرض يشء أبغض إليه من الزنا(.)1

لو زارك ..ر�سول اهلل؟
( )1رواه اإلمام أمحد بسند صحيح.
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ختيل لو زارك احلبيب ﷺ وأنت جالس يف بيتك ..ثم دق جرس

الباب ..وسألت :من الطارق؟ سمعت :أنا رسول اهلل..

فرحا
هناك أناس سرتى الواحد منهم يرسع كأن طائرة حتلق ً

برسول اهلل ..ويستقبل حبيبه ﷺ.

وهناك آخرون ..جيري األب نحو التلفاز ليغري قناة األفالم..

صورا زين هبا غرفته ..وترسع األم نحو الراديو
وينتفض االبن ممز ًقا
ً

معلنة إذاعة القرآن الكريم ..وما إن يتم مل الشمل ويفتح الباب ..يفاجأ
اجلميع أن الباب يطرق..

ترى من؟ إهنا ابنته ..فيخاف األب أن يفتح الباب ،خشية أن يرى

النبي ﷺ مالبس ابنته التي عىل أحدث صيحات املوضة الغربية..

وأنا اآلن أترك لك احلال إذا رأى النبي ﷺ جيبك فظن أن به

مصح ًفا ..وكانت املفاجأة أهنا علبه السجائر ..أو سأل ابنك الصغري:
هل حتفظ من القرآن شي ًئا؟ فرد عليه باللغات األجنبية ومغن ًيا ومتامي ً
ال

بكلامت ال معنى هلا وال عربة فيها..

وأخشى أن يسأل :أين القبلة؟
فال يعلم األب ،أو عن أقرب مسجد فال يدري؟ أو عن آخر مرة

قرأت فيها قرآنًا ..أو من يتقاىض مرتبه وهو ال يذهب إىل عمله من
األساس ..وكلها أمور تستحق منك التفكري والفهم والتدبر.
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www.alukah.net

تعلم من أعظم معلم ﷺ

 ..وتخيل لو ر�آك احلبيب ﷺ ؟!
لو رآك:

ختيل:
لو رآك رسول اهلل ..فنظر إىل مالبسك ..وإىل كالمك ..وإىل

أخالقك ..وسمع أسلوبك يف تعاملك مع أمك وأبيك ..أو اطلع عىل

حالك يف عملك ..أو رأى سلوكك يف جامعتك ...أو.....
هل لو رآك رسول اهلل ..كان سيحبك؟!

تخيل لو دخل علينا النبي؟!
إذا ختيلت أن النبي ﷺ دخل علينا يف املسجد أو قاعة املحارضات..

فرحا به وجر ًيا إليه يقبل رأسه ويده ورجله الرشيفة
فالكل سوف يقوم ً

ﷺ ،ولكن هل العربة بمن سيسبق إليه سع ًيا وجر ًيا؟ أم العربة بمن أول
واحد منا سيختاره النبي ﷺ ليسلم عليه وحيتضنه ويقبله؟!.

177

تعلم من أعظم معلم ﷺ

178
www.alukah.net

تعلم من أعظم معلم ﷺ

الباب التا�سع
الأ�ساليب النبوية يف التعامل
مع �أخطاء النا�س
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البـــاب التا�سع
()1
الأ�ساليب النبوية يف التعامل مع �أخطاء النا�س
• الأ�ساليب النبوية يف التعامل مع �أخطاء النا�س:
( )1تعليم املخطئ عمل ًّيا:

أثرا من
يف كثري من األحيان يكون التعليم العميل أقوى وأشد ً

التعليم النظري ،وقد فعل ذلك النبي ﷺ ،فقد روى جبري بن نفري عن

أبيه أنه قدم عىل رسول اهلل ﷺ فأمر له بوضوء فقال :توضأ يا أبا جبري،
فبدأ أبو جبري بفيه ،فقال له رسول اهلل ﷺ :ال تبتدئ بفيك يا أبا جبري،

فإن الكافر يبتدئ بفيه ،ثم دعا رسول اهلل ﷺ بوضوء ،فغسل كفيه حتى
أنقامها ،ثم متضمض واستنشق ثال ًثا ،وغسل وجهه ثال ًثا ،وغسل يده
اليمنى إىل املرفق ثال ًثا ،واليرسى ثال ًثا ،ومسح رأسه ،وغسل رجليه(.)2
واملالحظ هنا أن النبي ﷺ عمد إىل تنفري ذلك الصحايب من فعله

املجانب للصواب عندما أخربه أن الكافر يبدأ بفيه ،ولعل املعنى أن
الكافر ال يغسل كفيه قبل إدخاهلام يف اإلناء( )3وهذا من عدم املحافظة

عىل النظافة واهلل أعلم.

( )1من كتاب :األساليب النبوية يف التعامل مع أخطاء الناس (رسائل يف الرتبية  )1حممد
صالح املنجد  -دار الوطن للنرش  -ط األوىل 1417هـ.
( )2رواه البيهقي يف السنن ( )46/1وهو يف السلسلة الصحيحة رقم (.)2820
( )3إفادة من العالمة الشيخ عبد العزيز بن باز.
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( )2تقديم البديل الصحيح:

عن عبد اهلل بن مسعود قال :كنا إذا كنا مع النبي ﷺ يف الصالة

قلنا« :السالم عىل اهلل من عباده ،السالم عىل فالن وفالن» ،ويف رواية

النسائي« :السالم عىل جربيل ،السالم عىل ميكائيل» )1(.فقال النبي ﷺ:

(ال تقولوا السالم عىل اهلل ،فإن اهلل هو السالم ،ولكن قولوا :التحيات

هلل والصلوات والطيبات ،السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته،
السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني ،فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد يف

السامء أو بني السامء واألرض ،أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدً ا

عبده ورسوله ،ثم يتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)(.)2

ومن هذا الباب ما روي عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه :-أن

النبي ﷺ رأى نخامة يف القبلة ،فشق ذلك عليه حتى رئي يف وجهه ،فقام
فحكه بيده ،فقال« :إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه ،أو إن

ربه بينه وبني القبلة فال يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو حتت
قدميه ،ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ،ثم رد بعضه عىل بعض فقال أو

يفعل هكذا»(.)3

ويف رواية :ال َيت ِْف َل َّن أحدكم بني يديه وال عن يمينه ولكن عن

( )1املجتبى :كتاب التطبيق باب كيف التشهد األول وهو يف صحيح سنن النسائي رقم
(.)1119
( )2البخاري فتح (.)835

( )3رواه البخاري الفتح (.)405
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يساره أو حتت رجله(.)1
ومثال آخر :عن أيب سعيد اخلدري -ريض اهلل عنه -قال :جاء

بالل إىل النبي ﷺ بتمر برين فقال له النبي ﷺ :من أين هذا؟ قال بالل:

كان عندنا متر ردي ،فبعت منه صاعني بصاع لنطعم النبي ﷺ ،فقال
النبي ﷺ عند ذلك« :أوه أوه عني الربا عني الربا ال تفعل ،ولكن إذا
أردت أن تشرتي فبع التمر ببيع آخر ثم اشرته»(.)2

ويف رواية :أن غال ًما للنبي ﷺ أتاه ذات يوم بتمر ريان وكان متر

النبي ﷺ بعال فيه يبس ،فقال النبي ﷺ« :أنى لك هذا التمر؟ فقال :هذا

صاع اشرتيناه بصاعني من مترنا .فقال النبي ﷺ :ال تفعل فإن هذا ال
أي متر شئت»(.)3
يصلح ولكن بع مترك واشرت من ِّ

والذي نجده يف واقع بعض الدعاة اآلمرين باملعروف الناهني عن

قصورا يف دعوهتم عند إنكار بعض أخطاء الناس ،وذلك باالكتفاء
املنكر
ً

بالتخطئة وإعالن احلرمة دون تقديم البديل أو بيان ما هو الواجب فعله
عوضا
إذا حصل اخلطأ ،ومعلوم من طريقة الرشيعة أهنا تقدم البدائل ً

أي منفعة حمرمة ،فلام حرمت الزنا رشعت النكاح ،وملا حرمت الربا
عن ِّ
أباحت البيع ،وملا حرمت اخلنزير وامليتة وكل ذي ناب وخملب أباحت
الذبائح من هبيمة األنعام وغريها وهكذا .ثم لو وقع الشخص يف أمر

( )1رواه البخاري الفتح (.)412

( )2رواه البخاري الفتح (.)2312
( )3مسند أمحد (.)67/3
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حمرم فقد أوجدت له الرشيعة املخرج بالتوبة والكفارة كام هو مبني يف

نصوص الكفارات .فينبغي عىل الدعاة أن حيذوا حذو الرشيعة يف تقديم
البدائل وإجياد املخارج الرشعية(.)4

ومما جتدر اإلشارة إليه أن مسألة تقديم البديل هي بحسب اإلمكان

والقدرة ،فقد يكون األمر أحيانًا خطأ جيب االمتناع عنه ،وال يوجد يف

الواقع بديل مناسب ،إما لفساد احلال وبعد الناس عن رشيعة اهلل أو أن
اآلمر الناهي ال يستحرض شي ًئا أو ليس لديه إملام بالبدائل املوجودة يف

الواقع ،فهو سينكر ويغري اخلطأ ولو مل يوجد لديه بديل يقوله ويوجه

كثريا يف بعض التعامالت املالية وأنظمة االستثامر التي
إليه ،وهذا يقع ً
نشأت يف جمتمعات الكفار ونقلت بام هي عليه من املخالفات الرشعية
إىل جمتمعات املسلمني ،ويف املسلمني من القصور والضعف ما حيول
دون إجياد البديل الرشعي وتعميمه .ولكن يبقى احلال أن ذلك قصور

ونقص وأن املنهج اإلهلي فيه البدائل واملخارج التي ترفع احلرج والعنت

عن املسلمني علمها من علمها ،وجهلها من جهلها.
( )3اإلرشاد إىل ما يمنع من وقوع اخلطأ:

عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول اهلل ﷺ

خرج وساروا معه نحو مكة ،حتى إذا كانوا بشعب اخلزار من اجلحفة
( )4ومن األمثلة لتقديم البديل ذكر احلديث الصحيح الذي يغني عن احلديث الضعيف أو
املوضوع.
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اغتسل سهل بن حنيف وكان رج ً
ال أبيض حسن اجلسم واجللد ،فنظر
إليه عامر بن ربيعة ِأخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل ،فقال :ما رأيت

كاليوم وال جلد خمبأة (املخبأة :هي الفتاة يف خدرها وهو كناية عن شدة
(أي :رصع وسقط عىل األرض) ،فأيت رسول اهلل
بياضه) فلبط سهل ْ

ﷺ فقيل له :يا رسول اهلل! هل لك يف سهل ،واهلل ما يرفع رأسه وما
يفيق .قال :هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة .فدعا

عامرا فتغيظ عليه وقال :عالم يقتل أحدكم أخاه؟ هال
رسول اهلل ﷺ ً
إذا رأيت ما يعجبك بركت! ثم قال له :اغتسل له .فغسل وجهه ويديه
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره يف قدح ثم صب ذلك
املاء عليه يصبه رجل عىل رأسه وظهره من خلفه يكفئ القدح وراءه،

ففعل به ذلك ،فراح سهل مع الناس ليس به بأس(.)1

ويف رواية مالك عن حممد بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع

أباه يقول« :اغتسل أيب سهل بن حنيف باخلزار ،فنزع جبة كانت عليه،

وعامر بن ربيعة ينظر» .قال« :وكان سهل رج ً
ال أبيض حسن اجللد»،

قال« :فقال له عامر بن ربيعة :ما رأيت كاليوم وال جلد عذراء» .قال:
«فوعك سهل مكانه واشتد وعكه ،فأيت رسول اهلل ﷺ فأخرب أن سه ً
ال
وعك وأنه غري رائح معك يا رسول اهلل ،فأتاه رسول اهلل ﷺ فأخربه

سهل بالذي كان من أمر عامر» فقال رسول اهلل ﷺ « :عالم يقتل أحدكم
أخاه ،أال بركت إن العني حق .توضأ له» .فتوضأ له عامر فراح سهل مع

( )1املسند ( )486/3وقال اهليثمي :رجال أمحد رجال الصحيح ،املجمع (.)107/5
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رسول اهلل ﷺ ليس به بأس(.)1

وقد تضمنت هذه القصة:

 -تغليظ املريب عىل من تسبب يف إيذاء أخيه املسلم.

 بيان مرضة اخلطأ وأنه ربام يؤدي إىل القتل. -اإلرشاد إىل ما يمنع من وقوع الرضر وإيذاء املسلم.

( )4عدم مواجهة بعض املخطئني باخلطأ واالكتفاء بالبيان العام:

عن أنس بن مالك حدثهم قال :قال النبي ﷺ« :ما بال أقوام

يرفعون أبصارهم إىل السامء يف صالهتم .فاشتد قوله يف ذلك حتى قال:

لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم»(.)2

وملا أرادت عائشة -ريض اهلل عنها -رشاء جارية اسمها بريرة

رفض أهلها بيعها إال برشط أن يكون الوالء هلم ،فلام علم النبي ﷺ قام

يف الناس فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال :ما بال رجال يشرتطون رشو ًطا

ليست يف كتاب اهلل؟ ما كان من رشط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل وإن

كان مائة رشط قضاء اهلل أحق ورشط اهلل أوثق ،وإنام الوالء ملن أعتق(.)3
وعن عائشة -ريض اهلل عنها -قالت :صنع النبي ﷺ شي ًئا فرخص
( )1املوطأ رقم احلديث (.)1972

( )2رواه البخاري الفتح حديث رقم (.)750

( )3القصة رواها البخاري -رمحه اهلل -تعاىل  -يف مواضع متعددة من صحيحه انظر الفتح
رقم (.)5636
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فيه فتنزه عنه قوم ،فبلغ ذلك النبي ﷺ ،فخطب فحمد اهلل ،ثم قال :ما
بال أقوام يتنزهون عن اليشء أصنعه؟ فو اهلل إين ألعلمهم باهلل وأشدهم

له خشية(.)1

وعن أيب هريرة أن رسول اهلل ﷺ رأى نخامة يف قبلة املسجد فأقبل

عىل الناس ،فقال :ما بال أحدكم يقوم مستقب ً
ال ربه فيتنخع أمامه؟ أحيب
أحدكم أن يستقبل فيتنخع يف وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن

يساره حتت قدمه ،فإن مل جيد فليقل هكذا .ووصف القاسم فتفل يف ثوبه

ثم مسح بعضه عىل بعض(.)2

وروى النسائي يف سننه عن النبي ﷺ أنه صىل صالة الصبح فقرأ

الروم ،فالتبس عليه ،فلام صىل قال :ما بال أقوام يصلون معنا ال حيسنون

الطهور ،فإنام يلبس علينا القرآن أولئك(.)3

واألمثلة كثرية وجيمعها عدم فضح صاحب اخلطأ .وأسلوب
( )1الفتح رقم (.)6101

( )2صحيح مسلم رقم (.)550

( )3سنن النسائي :املجتبى ( .)156/2رجاله ثقات وعبد امللك بن عمري قال عنه احلافظ:
ثقة عامل تغري حفظه وربام دلس ،ورواه أمحد -رمحه اهلل -تعاىل  -عن أيب روح الكالعي
قال :صىل بنا رسول اهلل ﷺ صالة فقرأ فيها سورة الروم فلبس عليه بعضها .قال :إنام
لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصالة بغري وضوء ،فإذا أتيتم الصالة
فأحسنوا الوضوء .وكذلك رواه عن شعبة عن عبد امللك بن عمري قال :سمعت شبي ًبا
أبا روح حيدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أنه صىل الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم
أيضا عن زائدة وسفيان عن عبد امللك .املسند (.)473/3
فذكره .ورواه -رمحه اهللً -
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التعريض باملخطئ وعدم مواجهته له فوائد منها:
 -1جتنب رد الفعل السلبي للمخطئ وإبعاده عن تزيني الشيطان

له باالنتقام الشخيص واالنتصار للنفس.

 -2أنه أكثر قبوالً
وتأثريا يف النفس.
ً
 -3أنه أسرت للمخطئ بني الناس.

 -4ازدياد منزلة املريب وزيادة املحبة للناصح.
وينبغي االنتباه إىل أن أسلوب التعريض هذا إليصال احلكم إىل

املخطئ دون فضحه وإحراجه إنام يكون إذا كان أمر املخطئ
مستورا
ً
ال يعرفه أكثر الناس ،أما إذا كان أكثر احلارضين يعرفونه وهو يعلم

بذلك ،فإن األسلوب حينئذ قد يكون أسلوب تقريع وتوبيخ وفضح

بالغ السوء واملضايقة للمخطئ ،بل إنه ربام يتمنى لو أنه واجهه بخطئه
ومل يستعمل معه ذلك األسلوب .ومن األمور املؤثرة فر ًقا :من هو الذي

يوجه الكالم؟ وبحرضة من يكون الكالم؟ وهل كان بأسلوب اإلثارة
واالستفزاز أم بأسلوب النصح واإلشفاق؟

فاألسلوب غري املبارش أسلوب تربوي نافع للمخطئ ولغريه إذا

استعمل بحكمة.
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الباب العا�شر
�صفات النبي ﷺ
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الباب العا�شر
()1
�صفات النبي ﷺ
اتصف حبيبنا ﷺ  -ومنذ ريعانه  -باالستقامة واألمانة وحسن

اخللق ،وقد زكاه مواله بـ ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ [القلم.]٤ :

ومن كلامت أم املؤمنني (خدجية) -ريض اهلل عنها -شهادة له ،عند

بدء الوحي ( :-واهلل ..ال خيزيك اهلل أبدً ا ،إنك لتصل الرحم ..وتقري
الضيف ،وحتمل الكل ،وتكسب املعدوم ،وتعني عىل نوائب احلق)(.)2
وهذه الصفات اخلُ ُلقية تكمل الصفات اخلَلقية من:

إرشاق الوجه واعتدال القامة وسمو اهلامة يف غري كرب وال ٍ
تعال
عىل الناس ،وذلك أن التواضع سم ُة الرسول الكريم ﷺ (.)3
أو كام يبسطها (د .سلامن العودة):
(لقد قرأت سري املصلحني والعظامء والزعامء وأئمة املذاهب

الكبار ،وحتى إين قد أشعر حني أقرأ عن أحدهم أين أمام جبل وعر
( )1من كتاب :منهل من السرية الزكية خلري الربية  -د /عبد املحسن بن عيل املطلق دار
التدمرية (الرياض) ط األوىل 1428هـ.

( )2كام جاء يف كتاب :العقيدة (الطحاوية)  -وهو باملناسبة :أشد عرى كتب العقيدة عند أهل
السنة واجلامعة ،بل وانظر إىل املصنف اجلليل للمجدد حممد بن عبد الوهاب  -رمحه اهلل ،-
بعنوان( :األصول الثالثة).
( )3وال غرو فيه ﷺ ،وهو يقول ألحد األعراب{ :هون عليك ،إنام أنا ابن امرأة كانت تأكل
أي اللحم املجفف.
القديد بمكة}  -والقديدْ :
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صعب املرتقى ،ألهنم أخذوا أنفسهم بيشء من اجلد الذي يصيب املرء

بالعجز عن إدراكه وصعوبة االقتداء به ،وربام استحالته!

أما إمام هؤالء مجي ًعا وسيدهم قاطبة :حممد ﷺ ،فتشعر وأنت تقرأ

سريته بالسهولة والقابلية للتطبيق ،والقرب من النفس البرشية وطباع
الناس ،وهذا رس بديع من أرسار إعجاز الشخصية النبوية).

أجل ،أمل يقل ﷺ يف دعائه« :اللهم أحيني مسكينًا ،وأمتني مسكينًا،

واحرشين يف زمرة املساكني يوم القيامة» ( ،)1وصح عند البخاري حديث:

أي ال متدحوين  -كام أطرت النصارى عيسى ابن مريم،
«ال تطروين ْ -

فإنام أنا عبد ،فقولوا :عبد اهلل ورسوله».

وقال« :ال تفضلوين عىل يونس بن متّى» ( ،)2وعند مسلم(« :)3ال

تفضلوا بني أنبياء اهلل» ،وقال لرجل  -حني ناداه بقول :يا خري الربية : -
«ذاك إبراهيم عليه السالم» (.)4

بل وكان يعمل يف بيته ،وخيصف نعله ،وخييط ثوبه ،ويكون يف

مهنة أهله( ،وكانت األمة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت)( ،)5فال
( )1رواه الرتمذي ( )2352وابن ماجه )4126( :والسلسلة الصحيحة.)308( :

( )2ذكره ابن كثري يف البداية )30/2( :وقال املحقق أورده القايض عياض يف الشفاء:
( )170/1بنحوه.
( )3صحيح مسلم ،حديث (.)2273

( )4صحيح مسلم ،حديث (.)2369

( )5البخاري تعلي ًقا )6072( :وأمحد موصوالً )98/3( :وهو صحيح.
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يأنف أن يميش مع األرملة واملسكني :يقيض حاجتهم ،ويزور مرضاهم،
وكان قبل البعثة يرعى الغنم عىل قراريط ألهل مكة.
وكان ينام عىل حصري ما بينه وبينه يشء ،وحتت رأسه وسادة من
أدم حشوها ليف( ،)1وذاك يف ما ال حيتاج ..يف بسطه ،إىل إفاضة عنه..
إال يف هنجه كام سيأيت ..وصدق فيه ذلك القائل:
ك��أن��ك م��ن ك��ل ال��ن��ف��وس مركب

ف��أن��ت إىل ك��ل ال��ن��ف��وس حبيب

فأين هذه الصفات من صفات املتكربين يف زماننا ،ممن غرهتم
مناصبهم وأمواهلم ،فتاهوا يف مسالك الغاوين ،ورفعوا أنفسهم عن
العاملني ،ونظروا إليهم بعني االحتقار والغطرسة .نسأل اهلل تعاىل العفو
والعافية.
ل���و مل ت��ك��ن ف��ي��ه آي�����ات مبينة

ل���ك���ان م��ن��ظ��ره ي��ن��ب��ئ��ك ب��اخل�بر

• ثم �إليك ..من �أهم ( )2ميزاته:

أوالً :يف تعامله:

 )1أنه األسوة( - )3أو (القدوة)  -يف كل يشء كام زكاه ربه بـ:

( )1البخاري.)4913( :

أي :من مزاياه .. ،وهي تبعيضية ..كسدرة من غامم وقليل من كثري.
( )2ملحظ /إن هذه (من) ْ
أي :الطبيب ،وال غرو ،فهو طبيب القلوب؛ ألن يف شخصيته ﷺ
( )3األسوة ..من األيس ْ
النموذج الكامل للمسلم ،يف كل يشء كـ :التعامل والتواضع ،والعمل قبل األمر :ألنه
يعمل بفعله قبل أمره .
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ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ [القلم.]٤ :
والتي حازها ﷺ يف كل يشء ،فقد كان قدوة يف الزوج واألب
والقريب واجلار والصديق والصاحب والقائد :ﱫ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﱪ [األحزاب ]٢١ :ففي قوله تعاىل ﱫ ﯱ ﱪ تعني:
أي كلكم بطبقاتكم ،من الصغري إىل الكبري ومن األمري إىل احلقري ومن
ْ
األسود إىل األبيض ،فكلنا لنا به ﷺ األسوة ،إن كان يف القيادة أو اإلمامة
أو احلكم ،أو يف الضعيف واليتيم واملسكني« :اللهم أحيني مسكينًا..
إلخ».
هكذا كان يدعو ،فهل بعدها من حجة ألحد ،أو يوجد من يسعه
اخلروج عن منهجه ﷺ ،وترك االقتداء به ..ال! ال يوجد.
ثم خصص (أصحاب) تلك األسوة:

أي (..فتأسوا
بـ ﱫﯷ ﯸ ﯹﯺﯻﯼﱪ[األحزابْ ،]٢١ :
به يف كل أمر) - ،كذا قال العالمة «عبد الرمحن السعدي» -رمحه
اهلل ،-ثم قال( :وأن األصل أن أمته أسوته يف األحكام ،إال ما دل الدليل
الرشعي عىل االختصاص به)(.)1
()2

روح���ا ورمح���ة
وك���ان رس���ول اهلل ً

ون�
����ورا وب��ره��انً��ا م��ن اهلل ب��اد ًي��ا
ً

( )1ص( )661من تفسريه املشهور( :تيسري الكريم املنان يف تفسري كالم الرمحن).

( )2نعم وقد قال ﷺ{ :ال تنزع الرمحة ..إال من شقي} ،..والشقي نقيض (السعيد) كام قال
تعاىل  -عن صنفي املكلفني يوم القيامة  :-ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ [هود.]١٠٥ :
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آم���را
وك����ان رس����ول اهلل ب��اخل�ير
ً

وك��ان عن الفحشاء وال��س��وء ناه ًيا

وك���ان رس���ول اهلل ب��ال��ق��س��ط ق��ائ�ًمً

وك���ان مل��ا اس�ترع��اه م���واله راع � ًي��ا

وجتلت هذه األسوة يف (العبادة) عىل وجه أخص.

وشاهده ..ما روى ابن حبان -رمحه اهلل -يف (أخالق النبي ﷺ)عن

عطاء قال :دخلت أنا وعبد اهلل بن عمري عىل عائشة -ريض اهلل عنها.-

فقال عبد اهلل بن عمري :حدثينا بأعجب يشء رأيته من رسول اهلل

ﷺ؟ فبكت وقالت :قام ليلة من الليايل فقال يا عائشة :ذريني أتعبد

لريب ،قالت :قلت واهلل إين ألحب قربك ،وأحب ما يرسك ،قالت :قام
فتطهر ثم قام يصيل فلم يزل يبكي حتى بل حجره ،ثم بكى فلم يزل
يبكي حتى بل األرض ،وجاء بالل يؤذن للصالة ،فلام رآه يبكي قال:

يا رسول اهلل :تبكي ..وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟
()2
()1
عيل آيات ويل ملن
فقال ﷺ« :أفال أكون عبدً ا
ً
شكورا»  ،لقد نزلت َّ

قرأها ومل يتفكر فيها :ﱫ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﱪ ..اآليات [آل
عمران.)3(]١٩٠ :

( )1و كام قال له مواله ﱫﯾﯿﰀﰁﰂﱪ[النساء ]١١٣ :قال حذيفة بن اليامن:
(ما عظمت نعمة اهلل عىل أحد ..إال ازداد حق اهلل عليه عظماً ).

( )2ويقول يف السجود ﷺ{ :اللهم اغفر يل ذنبي كله دقه وجله ورسه وعالنيته} ..إلخ ،رواه مسلم.
( )3رواه ابن حبان والبيهقي.
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بل إنه ليحسن يف العبادة ،كام أورد  -ابن حبان  : -أكثر من ست

مائة سنة له ﷺ يف الصالة ،لتكون عىل الوجه الذي يرىض عنه املوىل

تعاىل ،وقد قال ﷺ« :إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عم ً
ال أن يتقنه»(.)1

ثم انسحبت (القدوة)  -وهي خري وسيلة وأنجعها للتبليغ ..-

إىل األمر والنهي ..كذا قال (النووي)( :فإذا أراد أن حيرم شي ًئا بدأ ذلك

بعشريته وبيته ،وإذا سن ح ًّقا أو فتح با ًبا ملنفعة قدم اآلخرين ،وربام
حرمه عىل عشريته األقربني.

أراد أن حيرم الربا فبدأ بربا عمه العباس بن عبد املطلب فوضعه

كله ،وأراد أن هيدر دماء اجلاهلية فبدأ بدم ربيعة بن احلارث بن عبد
املطلب ،فأبطله ،وسن الزكاة وهي منفعة مالية عظيمة مستمرة إىل يوم

القيامة ،فحرمها عىل عشريته بني هاشم إىل آخر األبد ،وكلمه عيل بن أيب
طالب يوم الفتح أن جيمع لبني هاشم احلجابة مع السقاية فأبى ،وطلب

عثامن بن طلحة وناوله مفتاح الكعبة وقال« :هاك مفتاحك يا عثامن،
اليوم يوم بر ووفاء» ،وقال« :خذوها خالدة تالدة فيكم ،ال ينزعها منكم
إال ظامل».

ومحل أزواجه عىل الزهد والقناعة وشظف العيش وخريهن بني

عرشته مع الفقر وضيق العيش ،ومفارقته مع السعة والرخاء ،وتال

عليهن قوله تعاىل :ﱫ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
( )1رواه الرتمذي.
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ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ ﱪ

[األحزاب].

فاخرتن اهلل والرسول.

وتأتيه فاطمة تشكو إليه ما تلقى يف يدها من الرحى ،فيوصيها
بالتسبيح والتحميد والتكبري ،ويقول هلا إنه خري هلا من خادم ..وهكذا
كان شأنه مع أهل بيته واملتصلني به فاألقرب ثم األقرب ...إلخ) .
وقد أفاض يف هذا .. ،فام من فضيلة( )1إال وبلغ منتهاها ،وال منقبة
إال وحاز أسامها ،حلديث« :إين أعلمكم باهلل ،وأشدكم له خشية».
 )2بذل كافة السبل هلداية اخللق وتعبيدهم( )2هلل رب العاملني:

حتى قال تعاىل له :ﱫ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱪ

[يونس ]٩٩ :و ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱪ[القصص ]٥٦ :و ﱫ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﱪ [التوبة.]١٢٨ :

 )3اللني ..فقد كان رسولنا ﷺ يرضب بسهم غائر منه ،إذ كان
سمحا متساحمًا( - )3لينّ اجلانب (يألف ويؤلف).
ً
ق��ل م��ا ب��دا ل��ك م��ن زور وم��ن كذب

ح��ل��م��ي أص����م ،وأذين غ�ير ص�ماء

( )1ويكفي مثال (احلياء) الذي وصفت لنا حياءه ﷺ عائشة بـ(كالعذراء يف خدرها).
أي :معبد ،كاملوايل.
( )2وهنا ملحظ :هنالك عبد هلل ،وعبد  -نقيض (احلر) ْ -
( )3وانظر فيام يأيت  -ص( )173فام بعدها.
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حتى كان يقول ﷺ عىل ما يلقى( ..( :)1رحم اهلل أخي موسى ،لقد

أوذي أكثر من هذا وصرب)(.)2

بدا هذا جل ًّيا من خالل :التخول باملوعظة( ،)3واالستاملة باللني،

والرتويض باإلمتاع ،والتطويع باإلقناع ومراعاة مقتىض احلال ،واختيار
أيرس األمرين مع الرتفق فيه  -كام يف احلديث «ما دخل الرفق يف يشء إال

زانه» ( ،)4حتى يقول له مواله :ﱫ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﱪ [آل عمران.]١٥٩ :

 )4الرمحة الكبرية :كام وصفه ربه ..أنه :ﱫ ﯘ ﯙ

ﯚ ﱪ [التوبة .. ]١٢٨ :وقد أفضت عنها بمواضع شتى.

 )5املشاورة( )5ﱫﭭﭮﭯﱪ[آل عمران :]١٥٩ :فقد كانت

من أجىل خصاله مع أصحابه ،حتى قال ﷺ« :ليليني منكم العرفاء».
( )1وذاك ..حني قال له (ذي احلويرضة) اعدل يا حممد!
( )2روي يف املستخرج عىل صحيح مسلم

( )3والتي ذكرها عنه ﷺ أحد الصحابة ..معلالً :بـ(كان رسول اهلل يتخولنا باملوعظة يف
األيام ..خمافة السأمة علينا).
( )4رواه مسلم.

( )5واملشورة استحسنها العرب ،وعدوها منقبة ملن حازها  -قال عبد اهلل بن الدمينة:

خليلي لي�س الر�أي يف �صدر واحد
		
					�أ�شريا ع ـل ــي الـيـ ـ ــوم ما تري ــان
وقال املتنبي..
الـ ــر�أي قبل �شجاعة ال�شج ـع ــان
			
هــو �أول ،وهي يف املحل الث ــان ــي
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هذا .. ،وقد استشار ﷺ يف أرسى (بدر) أبا بكر وعمر بقوله هلام:

(ما ترون يف هؤالء األسارى) ..وتضيف بعض الروايات إليهام عل ًّيا
لكنها مل تذكر له رأ ًيا ،وبعضها تضيف عبد اهلل بن رواحة وتذكرها رأيه،
ومل يسترش غريهم رصاحة ،وأخذ رسول اهلل ﷺ بقول أيب بكر -ريض
اهلل عنه ،-ومل يأخذ بقول عمر ،وقد يكون ظهر لرسول اهلل ﷺ ميل

الناس ملا رآه أبو بكر ،لكن ليس عىل ذلك دليل رصيح ،وكذا اإلشارة

يف حفر اخلندق (رأي سلامن) -ريض اهلل عنه.-
مع التنبيه :بام ال حيل املشاورة فيه:

إذ حترم املشاورة فيام تبني فيه حكم الرشع :بإجياب ،أو حتريم ،فال

يمكن املشاورة فيه ،إلنفاذ قضاء اهلل ورسوله يف ذلك ،قال جل وعال:

ﱫﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ

ﭠ ﱪ [األحزاب.]٣٦ :

وهو الذي قد يوازيه ..تأنيب املوىل له :ﱫ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﱪ[األنفال .]٦٧ :كام :ال تكون الشورى إال يف ما يظهر املقصود
منه ،أو يف كيفية التنفيذ ،إذ كان هناك أكثر من طريقة لتنفيذه.
 )6االستغفار فإنه منه ﷺ بخاصة؛ له فضل جليل.
وتعليالً :أن استغفار النبي ﷺ جماب عىل الفور( ،)1فمن استغفر
( )1وهلذا  -واهلل أعلم  -هني عن الصالة عىل املنافقني :ﱫ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﱪ[التوبة.]٨٤ :
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له وصل عقب دعائه إىل منزلة يف اجلنة ،وهلذا  -واهلل أعلم  :-هناه اهلل

عن االستغفار للمرشكني :ﱫ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﱪ [التوبة.]١١٣ :

ثان ًيا� :صفاته (الرجولية)(:)1
 -1الكرم :فقد جاء يف صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد

اهلل -ريض اهلل عنهام -قال :ما سئل رسول اهلل ﷺ شي ًئا قط فقال ال،

سأله رجل فأعطاه غنماً بني جبلني ،فأتى الرجل قومه فقال هلم( :يا قوم
أسلموا فإن حممد يعطي عطاء من ال خياف الفاقة).
 -2احللم( :)2ومن صور حلمه  -عليه الصالة والسالم  :-ملا

شجت وجنتاه وكرست رباعيته ودخل املغفر( )3يف رأسه ﷺ يوم أحد،
قال« :اللهم ِ
اهد قومي فإهنم ال يعلمون»؛ وهذا منتهى احللم والصفح
والعفو والصرب منه ﷺ:

كن كـ(النخيل) عن األحقاد مرتف ًعا

بالطوب تُرمى فتلقي أطيب الثمر

وص��دق اهلل :ﱫ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﱪ [آل عمران.]١٣٤ :
( )1ولو بيشء عن :املمدوح من ربه ﱫ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱪ [القلم.]٤ :

( )2وهو /ضبط النفس حتى ال يظهر منها ما يكره  -قوالً كان أو فع ً
ال  -عند الغضب.
( )3غطاء الرأس  -عند احلرب .-
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 -3العفو :وهو من خالل الكامل وصفات اجلامل اخللقي ،أمر

اهلل تعاىل به رسوله ﷺ بقوله سبحانه :ﱫ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﱪ [األعراف.]١٩٩ :

وشاهد ذلك ودليله :ملا دخل املسجد احلرام صبيحة يوم (الفتح)

ووجد رجاالت قريش جالسني مطأطئني الرؤوس ينتظرون حكم

رسول اهلل ﷺ  -الفاتح  -فيهم ،فقال« :يا معرش قريش ما تظنون أين
فاعل بكم؟» قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال« :اذهبوا فأنتم الطلقاء»،

فعفا عنهم بعد ما ارتكبوا -من قبل  -ضده وضد أصحابه ما ال يقدر

قدره ،وال حيىص عدده.

 -4الشجاعة :إذ يصفه عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه( : -كان

من أبطال الرجال وشجعاهنم بال مراء) ،وقال« :كنا إذا محي البأس
أي :نتقى الرضب والطعان.
وامحرت احلدق( ،)1نتقي برسول اهلل ﷺ» ْ

ويف معركة (حنني) اهنزم أصحابه وفر رجاله لصعوبة مواجهة العدو،

من جراء الكامئن التي نصبوها وأوقعوهم فيها وهم ال يدرون ،فبقي
وحده ﷺ يف امليدان يطاول ويصاول وهو عىل بغلته يقول« :أنا النبي ال

كذب ،أنا ابن عبد املطلب» ..وما زال يف املعركة وهو يقول« :إ َّيل عباد
اهلل إ َّيل عباد اهلل».

 -5الصرب :فقد صرب  -عليه الصالة والسالم  -عىل أذى قريش

ب فيِ الحْ َ ْر ِ
(َ )1أ ِ ْي احمْ َ َّر ْت لِ ِشدَّ ِة ا ْل َغ َض ِ
ب
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طيلة ما هو بني ظهرانيها بمكة ،فقد رضبوه وألقوا سىل اجلزور عىل
ظهره ،وحارصوه ثالث سنوات مع بني هاشم يف شعب أيب طالب،
وحكموا عليه باإلعدام ،وبعثوا رجاهلم لتنفيذه فيه إال أن اهلل سلمه

وعصم دمه ..وكل هذا مل يرده عن دعوته ،ومل يثن عزمه عن بياهنا
وعرضها عىل القريب والبعيد ،وصدق اهلل العظيم بـ :ﱫ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﱪ[األحقاف.]٣٥ :

 -6العدل :إذ ..ملا رسقت املخزومية وشق عىل املسلمني إقامة

احلد عليها فتقطع يدها ،فتوسطوا بحبه وابن حبه (أسامة بن زيد) فرفع

إليه القضية ،فقال ﷺ «أيف حد من حدود اهلل تشفع يا أسامة! ،واهلل لو

رسقت فاطمة( )1بنت حممد لقطعت يدها».

حتى أخذه هذا ...عن قمة عاطفته ،كام روى مسلم :عن أيب هريرة

قال :زار النبي ﷺ قرب أمه ،فبكى وأبكى من حوله ،فقال« :استأذنت ريب

يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل ،واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل،
فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت» (.)2

 -7حسن العرشة :وصفه عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-

صدرا ،وأصدق الناس هلجة
فقال« :كان رسول اهلل ﷺ أوسع الناس
ً

( )1وحاشاها -ريض اهلل عنها -وقد تربت يف بيت النبوة ،لكن لقطع دابر أية شفاعة ..يف ٍ
حد،
أو ..التوسط يف ترشيع املوىل.

( )2ج 671 /2كتاب اجلنائز باب (استئذان النبي ﷺ ربه -عز وجل -يف زيارة قرب أمه)
حديث )1087( :بسنده.
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وألينهم عريكة ،وأكرمهم عرشة» ،ويقول أنس بن مالك -ريض اهلل
عنه( :-خدمت رسول اهلل ﷺ عرش سنوات فام قال يل أف( )1قط ،وما

قال ليشء صنعته مل صنعته؟ وال ليشء تركته مل تركته؟).

 -8اخلشية ،وطول العبادة :إذ قال ﷺ عن نفسه« :إين أعلمكم

باهلل وأشدكم له خشية» كام قال  -جال وعال  :-ﱫ ﮄ ﮅ ﮆ

ﱪ[الفرقان.]٥٩ :

ومن صور خشيته  -عليه الصالة والسالم  ،-ما حدث به عبد اهلل

ابن الشخري -ريض اهلل عنه :-أتيت رسول اهلل ﷺ وهو يصيل وجلوفه

أزيز كأزيز املرجل ،وما صح عنه من قوله« :إين ألستغفر اهلل يف اليوم
مائة مرة ،ويف رواية سبعني مرة» فهو دائم االستغفار ،وهذا من كامل

خشيته وعظيم تقواه لربه  -عز وجل .-

أما عن (طول عبادته) فإليك ما أوجزته عائشة -ريض اهلل عنها-

يف قوهلا( :كان عمل النبي ديمة ،وأيكم يطيق ما كان يطيق؟ كان يصوم

حتى نقول :ال يفطر ،ويفطر حتى نقول ال يصوم ،وكنت ال تشاء أن تراه

من الليل مصل ًّيا إال رأيته مصل ًّيا ،وال نائماً إال رأيته نائماً ) ...،عليه أفضل
الصالة وأتم التسليم.
 -9التواضع :وهو ما عرف به ﷺ ،وشهد به غري واحد من

أصحابه ،فإنه كان يركب احلامر ويردف خلفه ،ويعود املساكني ،وجيالس
تعبريا عن (الضجر).
( )1تقال ً
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الفقراء ،وجييب دعوة العبد ،وجيلس بني أصحابه خمتل ًطا هبم ،وحيثام
انتهى به املجلس جلس.

حدث أبو أمامة -ريض اهلل عنه -قال :خرج علينا رسول اهلل ﷺ

متوك ًئا عىل عصا فقمنا له فقال« :ال تقوموا كام تقوم األعاجم يعظم
أيضا( :إنام أنا آكل كام يأكل العبد ،وأجلس كام
بعضا» .وقال ً
بعضها ً

جيلس العبد).

 -10املزح :ذكر احلسن البرصي -رمحه اهلل ، -فقال :أتت امرأة

النبي ﷺ فقالت :يا رسول اهلل ادع اهلل يل أن يدخلني اجلنة ،قال« :يا أم

فالن إن اجلنة ال يدخلها عجوز» ،فولت العجوز وهي تبكي ،فقال:

«أخربوها أهنا ال تدخلها وهي عجوز ،فإن اهلل تعاىل يقول :ﱫ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱪ[الواقعة].

 -11الرمحة :قال تعاىل :ﱫ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱪ

[األنبياء ]١٠٧ :وهذه رمحة عامة لسائر اخللق ،وهناك رمحة خاصة

باملؤمنني ،ذكرها املوىل تعاىل :ﱫ ﯘ ﯙ ﯚ ﱪ [التوبة:
.]١٢٨

أما من الرمحة العامة ،ملا كذبه قومه أتاه جربيل وقال له :إن اهلل تعاىل

قد سمع قول قومك إليك وما ردوا عليك وقد أمر ملك اجلبال لتأمره
بام شئت فيهم ،فناداه ملك اجلبال وسلم عليه وقال :مرين بام شئت،
وإن شئت أن أطبق عليهم األخشبني ،فقال  -عليه الصالة والسالم :-
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«ال ،بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده وال يرشك

به شي ًئا».

أما من مظاهر الرمحة اخلاصة ..قوله« :لوال أن أشق عىل أمتي

ألمرهتم بالسواك مع كل صالة».

 -12الزهد :فقد كان ﷺ أزهد الناس( )1يف الدنيا ،وأقلهم رغبة

فيها ،حتى كان الزهد خل ًقا من أخالقه الفاضلة ،وسجية من سجاياه
الطيبة الطاهرة ،يقول  -عليه الصالة والسالم  -كام يف الصحيح« :لو

كان يل مثل أحد( )2ذه ًبا ،ملا رسين أن يبيت عندي ثال ًثا إال قلت فيه هكذا
وهكذا ،إال شي ًئا أرصده لدين».

فهذا أكرب مظهر للزهد الصادق الذي كان احلبيب ﷺ يعيشه

ويتحىل به.

وأح��س��ن خلق اهلل خل ًقا وخلقهة

وأن��ف��ع��ه��م ل��ل��ن��اس ع��ن��د ال��ن��وائ��ب

ص����درا ون��ائ�ل ً
ا
وأج����ود خ��ل��ق اهلل
ً

وبعد:

وأب���س���ط ك�� ًّف��ا ع�ل�ى ك���ل ط��ال��ب

( )1الذي كان ﷺ يوجه إليه ،بـ« :ازهد يف الدنيا حيبك اهلل ،وازهد فيام عند الناس حيبك
الناس».
( )2أحد :جبل عظيم يطل عىل املدينة من جهة الشامل ،قال عنه ﷺ «أحد جيبنا ونحبه» .وهو
الذي شهد ثاين غزوات النبي ..نسبة إليه ،بـ(معركة أحد).
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إذا ج��اءت كل أمة بعظيمها ومتبوعها ،وقدمت زعيمها،

أتيناهم بـ( :حممد) ﷺ ،فظهر احلق وبطل ما كانوا يعملون ،ذلكم أن
شخصيته عظيمة بكل املقاييس ،ومنهجه صالح لكل العصور والبيئات
واملستويات واملجتمعات واحلضارات ،وبه حتل مشكالت األمم والعامل

بكل يرس. )1( ..

وال عجب أن يعده الربفسور األمريكي(( )2مايكل هارت) أو

تأثريا يف التاريخ البرشي ،وذلك يف
يصنفه :الشخصية األوىل ..األكثر ً

تأثريا يف التاريخ) ..-بل العجب
كتابه املشهور( :املائة شخصية األكثر ً

أال يكون هو ﷺ ..األول ،فمن يكون إن مل يكن هو!.
وأمتم بام قال  -تعلي ًقا ( -د .خرض الشيباين).

«ولسنا بطبيعة احلال بحاجة إىل مثل تلك الشهادة فيام يتعلق

باملصطفى ﷺ ،ولكنها حقيقة ينبغي إبرازها للداللة عىل نجاح العقل
البرشي يف إقرار احلقائق عندما يتحىل باملوضوعية ،وحيتكم إىل املعايري
العلمية الدقيقة»(.)3

( )1كام عرب هبذا (برنارد شو).

( )2ومل تغب عنه  -مع األسف نعرة العصبية أو املجاملة ،بقوله :إين أعلم أن الشعب
األمريكي سوف يغضب ...إلخ ،لكن يأبى اهلل إال أن خيرج احلق من أفواههم ،وإن
كتموها واستيقنتها من قبل أنفسهم!

( )3جملة (أه ً
ال وسهالً) عدد :رجب ()1427هـ.
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الباب احلادي ع�شر
ر�ؤى ر�آها النبي ﷺ وف�سرها
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البـــاب احلادي ع�شر
()1
ر�ؤى ر�آها النبي ﷺ وف�سرها
( )1ر�ؤياه ﷺ عدد امل�شركني يف غزوة بدر:

هذه الرؤيا جاءت بنص القرآن الكريم وغزوة بدر سامها اهلل -عز

وجل -يف كتابه يوم الفرقان؛ ألن اهلل -عز وجل -فرق فيه بني احلق
والباطل حيث أعىل اهلل فيه كلمة اإليامن عىل كلمة الباطل ،وأظهر دينه

ونرص نبيه وحزبه حيث كان عدد املسلمني ثالثامئة وبضعة عرش رج ً
ال
وعدد املرشكني ما بني األلف والتسعامئة ،فهزم اهلل املرشكني وقتل منهم
زيادة عىل السبعني وأرس منهم مثل ذلك ،وكان من عوامل التثبيت

يف هذه املعركة رؤياه ﷺ التي قصها عىل أصحابه فكانت من عوامل

تثبيتهم ،والرؤيا سبب من أسباب البرشى التي هيبها اهلل  -تعاىل  -لعباده
وكم كانت الرؤيا يف تاريخ املسلمني من العوامل التي رفعت معنوياهتم
وأثارت محاستهم يف كثري من الفتوحات والغزوات مع األخذ باألسباب

والتوكل عىل اهلل  -عز وجل .-

ق��ال تعاىل :ﱫ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﱪ [ األنفال]٤٣ :

( )1من كتاب »50« :رؤيا رآها النبي ﷺ وفرسها  -حسن بن أمحد بن حسن مهام – دار
احلضارة للنرش والتوزيع -ط األوىل 1431هـ.
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قال ابن جرير الطربي يقول جل ذكره« :إذ يريك اهلل عدوك

ال يقول :يريكهم يف نومك قلي ً
وعدوهم يف منامك قلي ً
ال فتخربهم

بذلك ،حتى قويت قلوهبم واجرتءوا عىل حرب عدوهم ،ولو أراك ربك

كثريا لفشل أصحابك ،فجبنوا وخافوا ،ومل يقدروا عىل
عدوك وعدوهم ً
حرب القوم ،ولتنازعوا يف ذلك ،ولكن اهلل سلمهم من ذلك بام أراك
يف منامك من الرؤيا ،إنه عليم بام ختفيه الصدور ،ال خيفى عليه يشء مما

تضمره القلوب» ،وقال القرطبي وابن كثري قال جماهد« :رآهم النبي ﷺ

يف منامه قليالً ،فقص ذلك عىل أصحابه ،فثبتهم اهلل بذلك» ،وكذا قال

ابن إسحاق وغري واحد ،قال ابن مسعود« :قلت لرجل إىل جنبي أتراهم

أي :عدد املرشكني  -قال« :أظنهم مائة» فلام أخذنا األرسى
سبعني ْ -

أخربونا أهنم كانوا أل ًفا»(.)1

( )2ر�ؤياه ﷺ يف دخول امل�سجد احلرام:

هذه رؤياه الثانية ﷺ التي جاءت بنص القرآن وكان ﷺ أراد

العمرة فخرج هو وأصحابه سنة ست من اهلجرة قاصدين مكة ألداء

عمرهتم ومعهم اهلدي ،ولكن املرشكني صدوهم عن دخوله هذا العام
ونرصا للمؤمنني.
فتحا
ثم كان صلح احلديبية والذي كان ً
ً

قال اهلل -عز وجل : -ﱫ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ
( )1انظر تفسري الطربي يف تأويل اآلية الكريمة وكذلك تفسري ابن الكثري والقرطبي.
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ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﱪ [ الفتح.]٢٧ :
كان رسول اهلل ﷺ قد رأى يف املنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت

فأخرب أصحابه بذلك وهو باملدينة ،فلام ساروا عام احلديبية مل يشك

مجاعة منهم أن الرؤيا تتفرس وتتحقق هذا العام ،فلام وقع من قضية
الصلح ورجعوا عامهم ذلك عىل أن يعودوا من قابل وقع يف نفس بعض
الصحابة -ريض اهلل عنهم -من ذلك يشء حتى سأل عمر بن اخلطاب

-ريض اهلل عنه -يف ذلك فقال فيام قال أفلم تكن ختربنا أنا سنأيت البيت

ونطوف به؟ قال :بىل أفأخربتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال ال قال النبي

ﷺ « :فإنك آتيه ومطوف به» (.)1

أيضا حذو القذة بالقذة،
وهبذا أجاب الصديق -ريض اهلل عنهً -

وهلذا قال تبارك وتعاىل :ﱫ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﱪ [ الفتح ]٢٧ :هذا لتحقيق اخلرب وتوكيده ،وليس هذا
أي يف حال دخولكم
من االستثناء يف يشء وقوله -عز وجل -آمنني ْ
وقوله حملقني رؤوسكم ومقرصين حال مقدرة ألهنم يف حال دخوهلم

مل يكونوا حملقني ومقرصين ،وإنام كان هذا يف ثاين احلال كان منهم من

حلق رأسه ،ومنهم من قرصه.

(ال ختافون) حال مؤكدة يف املعنى حيث أثبت هلم األمن حال
( )1انظر تفسري ابن كثري ج/2ص ( )202عن قتادة وكذلك عن ابن كيسان.
وانظر تفسري القرطبي عن جماهد.
وانظر تفسري الطربي عن يونس عن ابن وهب عن أيب زيد.
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الدخول ونفى عنهم اخلوف حال استقرارهم يف البلد احلرام ال خيافون
من أحد وكان هذا يف عمرة القضاء يف ذي القعدة سنة سبع ،فأدوا

عمرهتم ونسكهم وصدق اهلل رسوله تأويل الرؤيا ومن أصدق من اهلل

قيال.

( )3ر�ؤيا عموم ر�سالته ﷺ:

عن أيب أيوب -ريض اهلل عنه -عن النبي ﷺ قال« :إين رأيت يف

املنام غنماً سوداء يتبعها غنم عفر ،فقال أبو بكر يا رسول اهلل هي العرب
تتبعك ثم تتبعها العجم حتى تغمرها فقال النبي ﷺ هكذا عربها امللك
بسحر»(.)1

الرشح:

يف هذه الرؤيا خيرب النبي ﷺ أنه رأى يف منامه غنماً سوداء يتبعها
أي بيضاء ،وقيل العفر
غنم عفر والعفر؛ تطلق عىل البيض يقال عفراء ْ
التي يعلو بياضها محرة فطلب أبو بكر من رسول اهلل ﷺ أن يعربها وكان

ريض اهلل عنه -من أعلم الناس بتأويل الرؤيا وله باع يف ذلك ،ثمعربها -ريض اهلل عنه -بأن العرب تتبع النبي ﷺ وتدخل يف دينه ثم بعد

ذلك تسلم العجم وهم من ليسوا بعرب فيدخلون يف دين اهلل وتفتح
بالدهم فأقره النبي ﷺ عىل هذا التأويل ،وقد وقع تصديق هذه الرؤيا
( )1رواه ابن أيب شيبة يف املصنف دون لفظ بسحر ورجاله ثقات ،واحلاكم يف املستدرك،
والسيوطي يف جامع املسانيد واملراسيل.
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أفواجا ،ثم انترشت الفتوح ودخل اإلسالم
فدخل العرب يف دين اهلل
ً
بالد الرشق والغرب ودخل أهل هذه البالد يف دين اهلل بل وخرج

منهم من أيد اهلل به هذا الدين ونرصه من العلامء والفقهاء واملجاهدين

واألمراء وغري ذلك.

عن متيم الداري عن النبي ﷺ« :ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل

والنهار ،وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر إال أدخله اهلل هذا الدين بعز

عزا يعز اهلل به اإلسالم ،وذالً يذل به الكفر»(.)1
عزيز أو بذل ذليلً ،

( )4ر�ؤيا �سجود ال�شجرة:
عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام -قال :جاء رجل إىل النبي ﷺ

فقال« :يا رسول اهلل إين رأيت فيام يرى النائم كأين أصيل خلف شجرة

فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول

ذخرا،
أجرا ،واجعلها يل عندك ً
وهي ساجدة :اللهم اكتب يل هبا عندك ً
وزرا ،واقبلها مني كام قبلتها من عبدك داود ،قال ابن
وضع هبا عني ً
عباس  -ريض اهلل عنهام -فرأيت النبي ﷺ قام فقرأ السجدة ثم سجد

فسمعته يقول وهو ساجد كام حكى الرجل عن كالم الشجرة»(.)2

( )1قال األلباين :رواه مجاعة منهم اإلمام أمحد وابن حبان واحلاكم وصححه ثم قال :فقد
صح عنه ﷺ أنه قال :ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار إىل آخر احلديث.
( )2رواه الرتمذي يف جامعه ،باب ما يقول يف سجود القرآن وحسنه األلباين برقم (،)579
(ج ،)472/2وابن ماجه يف سننه ،باب سجود القرآن وحسنه األلباين يف صحيح سنن
ابن ماجه ،رقم (( ،)1053ج ،)334/1ورواه البيهقي يف السنن الكربى ،باب سجدة
ص ،وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ،حديث رقم ( ،)1441ج.2
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( )5ر�ؤيا تقبيل النبي ﷺ:

عن خزيمة بن ثابت -ريض اهلل عنه « :-أنه رأى يف املنام أنه يقبل

ﷺ فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فناوله النبي ﷺ فقبل جبهته»(.)1
الرشح:

خيرب الصحايب اجلليل خزيمة بن ثابت األويس األنصاري ذو

الشهادتني ومن السابقني األولني يف اإلسالم الذي جعل رسول اهلل ﷺ

شهادته كشهادة رجلني؛ رأى يف منامه أنه يقبل النبي ﷺ فأخرب النبي

ﷺ بذلك لرسوره بتلك الرؤيا واستبشاره هبا وحق له ذلك ،فام كان

من النبي الكريم الشفوق الرحيم إال أن ناول ثابتًا جبهته الرشيفة فقبلها
ثابت حتقي ًقا لرؤياه.

وقد أخذ العلامء من ذلك أنه من رأى يف املنام أنه يقوم بعمل

صالح فإنه يستحب له أن يقوم هبذا العمل كمن رأى نفسه يتصدق يف

املنام أو يصيل أو يعتمر ،وأن الرؤيا إذا كان هلا تفسري يف الواقع فرسها

عىل ما يقع من خري ،فالنبي ﷺ رأى أن رؤيا ثابت هلا تفسري يف الواقع ال
يرض َفأ َّوهلا عىل ذلك.

( )1رواه أمحد يف املسند ،حديث خزيمة بن ثابت -ريض اهلل عنه -واهليثمي يف جممع الزوائد،
باب رؤية النبي ﷺ يف املنام ،وقال رواه أمحد وفيه عامرة بن عثامن مل يرو عنه غري أيب
جعفر اخلطمي وبقية رجاله رجال الصحيح ،وأخرجه النسائي يف السنن الكربى.
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( )6ر�ؤيا والدة فاطمة -ر�ضي اهلل عنها: -
عن قابوس قال« :قالت أم الفضل يا رسول اهلل رأيت كأن يف

خريا رأيت تلد فاطمة غال ًما فرتضعيه»
بيتي
ً
عضوا من أعضائك قالً :

فولدت حسينًا أو حسنًا فأرضعته بلبن قثم قالت فجئت به إىل النبي
ﷺ فوضعته يف حجره فبال فرضبت كتفه فقال النبي ﷺ أوجعت ابني
رمحك اهلل»(.)1
الرشح:

يف هذه الرؤيا رأت أم الفضل زوجة العباس بن عبد املطلب عم

عضوا من أعضاء النبي ﷺ يف بيتها فعربها هلا النبي ﷺ
النبي ﷺ أن
ً

أن فاطمة ابنته تلد غال ًما فرتضعه أم الفضل فولدت فاطمة -ريض اهلل

عنها -احلسن أو احلسني  -شك الراوي  -فأرضعته أم الفضل بلبنها

الذي كانت ترضع به ابنها قثم ثم جاءت ذات يوم بالطفل فوضعته يف

حجره ﷺ فبال الطفل عىل حجره الرشيف فرضبت أم الفضل كتف

الصبي احرتا ًما منها وإجالالً لرسول اهلل ﷺ فاستاء النبي ﷺ لذلك
عضوا من
شفقة منه ورمحة عىل الطفل ﷺ  ،وإنام كان احلسن أو احلسني
ً
( )1رواه ابن ماجه يف سننه ،باب تعبري الرؤيا ،قال البوصريي يف مصباح الزجاجة وهذا اإلسناد
رجاله ثقات وهو صحيح إن سلم من االنقطاع قال املزي يف التهذيب واألطراف ،رواه
قابوس عن أبيه عن أم الفضل فإسناده حسن ،ورواه ابن شاهني يف رشح مذهب أهل
السنة ،وأمحد يف املسند من حديث أم الفضل ،وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة
رقم ،)821( :ج.)464(2
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أعضائه ﷺ ألهنام من نسله الطاهر وفاطمة أمهام كانت بضعة منه ﷺ كام

قال «فاطمة بضعة مني» فهام وهي رحيانته من الدنيا صىل اهلل عىل النبي
وعىل آل بيته أمجعني.

( )7ر�ؤيا موته ﷺ :

عن أيب جملز أنه جاء رجل إىل النبي ﷺ فقال« :إين رأيت يف املنام أن

رأيس قطع وأين جعلت أنظر إليه قال :فضحك رسول اهلل ﷺ ثم قال:

«بأي عني كنت تنظر إىل رأسك إذا قطع» قال :فلم يلبث إال قلي ً
ال حتى
ِّ

تويف ﷺ قال :فأولوا قطع رأسه موت النبي ﷺ ،ونظره ا ِّت َبا َع ُه سنته»(.)1
الرشح:

يف هذه الرؤيا خيرب الرجل النبي ﷺ بأن رأسه قد قطع وأنه جعل

بأي عني تنظر
ينظر إىل رأسه وهي مقطوعة فضحك الرسول ﷺ وقال له ِّ

إىل رأسك ألن الرأس إذا قطعت فإن العني والوجه من الرأس فكيف
ينظر عىل رأسه وعينه فيها؟ وقد أخرب الرسول ﷺ يف رواية أن هذا من

تالعب الشيطان باإلنسان ،ثم تويف النبي ﷺ فأول الصحابة قطع رأس

الرجل موت النبي ﷺ ونظره إىل رأسه إنام هو اتباع سنته ﷺ؛ ألن النظر

إىل يشء إتباع له واهتامم به كام أن الروح إذا خرجت من اجلسد تبعه
( )1انظر املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية البن حجر ،كتاب تعبري الرؤيا ،ومسند
الباحث عن زوائد مسند احلارث للهيثمي ،كتاب الرؤيا وإحتاف اخلرية املهرة بزوائد
املسانيد العرشة وإسناده متصل ورجاله ثقات.
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ناظرا أين تذهب كام صح عن النبي ﷺ(.)1
البرص ً

أول الصحابة قطع رأسه بموت رسول اهلل؛ ألن النبي ﷺ
وإنام َّ

تويف بعد تأويل هذه الرؤيا فكأنه آخر ما َّأول رسول اهلل ﷺ واهلل أعلم.

( )1رواه مسلم من حديث أم سلمة -ريض اهلل عنها.-
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الباب الثاين ع�شر
من �آفات الل�سان التي حذر
منها نبينا حممد ﷺ
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الباب الثاين ع�شر
من �آفات الل�سان التي حذرنا منها
()1
نبينا حممد ﷺ
• من �آفات الل�سان:
( )1اهتام املسلم ظاهر السالمة بالفسق والعداوة هلل تعاىل:

عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال :سمعت النبي ﷺ يقول« :ال

يرمي رجل رج ً
ال بالفسوق ،وال يرميه بالكفر ،إال ارتدت عليه ،إن مل

يكن صاحبه كذلك»(.)2

وعنه -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :من

ادعى لغري أبيه وهو يعلم فقد كفر ،ومن ادعى قو ًما ليس منهم فليتبوأ

مقعده من النار ،ومن دعا رج ً
ال بالكفر أو قال :يا عدو اهلل ،وليس
كذلك إال حار عليه»(.)3

( )2إدعاء ما ليس له:

عن أيب ذر -ريض اهلل عنه -قال رسول اهلل ﷺ « :من ادعى ما ليس
( )1من موسوعة :وإنك لعىل خلق عظيم  -اجلزء ( - )2إعداد وإرشاف الشيخ /صيفي
الرمحن املباركفوري -شارك يف إعداده نخبة من العلامء والباحثني  -رشكة كندة لإلعالم
والنرش ط 2006م.
( )2صحيح البخاري (.)7/110( )6045
( )3صحيح مسلم (.)1/79( )61
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له ،فليس منا ،وليتبوأ مقعده من النار»(.)1
( )3أذية اجلار باللسان:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :جاء رجل إىل النبي ﷺ يشكو

جاره ،فقال« :اذهب فاصرب» فأتاه مرتني أو ثال ًثا ،فقال ﷺ« :اذهب

فاطرح متاعك يف الطريق» .فطرح متاعه يف الطريق ،فجعل الناس

يسألونه فيخربهم خربه ،فجعل الناس يلعنونه :فعل اهلل به ،وفعل،

وفعل ،فجاء إليه جاره فقال له :ارجع ال ترى مني شي ًئا تكرهه(.)2

وعنه -ريض اهلل عنه -قيل للنبي ﷺ :يا رسول اهلل! إن فالنة تقوم

الليل وتصوم النهار ،وتفعل وتتصدق ،وتؤذي جرياهنا بلساهنا ،فقال
رسول اهلل ﷺ« :ال خري فيها ،هي من أهل النار» ،قال :وفالنة تصيل

املكتوبة وتصدق بأتور من اإلقط وال تؤذي أحدً ا ،فقال الرسول ﷺ:

«هي من أهل اجلنة»(.)3

( )4إزعاج الناس برفع الصوت دون حاجة أو بحرام:

قال تعاىل :ﱫ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﱪ

[لقامن.]١٩ :

أي ال تبالغ يف الكالم وال ترفع صوتك فيام ال فائدة فيه.
ْ
( )1صحيح مسلم (.)1/79( )61

( )2صحيح سنن أيب داود (.)3/969( )4293

( )3صحيح األدب املفرد  -ص( )69رقم.)88( :
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قال جماهد وغري واحد :إن أقبح األصوات لصوت احلمري ،أي

ْغاية من رفع صوته أنه يشبه باحلمري يف علوه ورفعه ،ومع هذا هو بغيض

إىل اهلل تعاىل ،وهذا التشبيه يف هذا باحلمري ،يقتيض حتريمه وذمه غاية
الذم(.)1

ومن أعظم ذلك من يرفع صوته ويستعيل بمعصيته أمام املأل،

دون وازع من دين أو رادع من حياء ،كمن يرفع صوت املذياع بأصوات

الغناء الفاجر اخلليع ،فيؤذي به مشاعر املؤمنني الصاحلني ،ويسمعهم ما

كفوا أسامعهم عنه وعفوا آذاهنم منه ،فيلحقه دعاؤهم يف الدنيا ،ويزداد

عليه شهو ًدا منهم يوم القيامة.

فيا هلل كيف غرر إبليس بأتباعه! واستفزهم بصوته!
وما استعىل أهل الباطل بمعاصيهم إال عند سكوت أهل احلق عن

دعوهتم واألخذ عىل أيدهيم ،فالواجب املتحتم عىل كل مسلم أن يأمر
باملعروف ،وينهى عن املنكر ،وليأخذ عىل يد السفيه فيأطره عىل احلق

أطرا حتى ال يكون بسكوته شيطانًا أخرس ،وليحذر احلياء من بذل
ً

اخلري عند من مل يستحي من ممارسة الرش.
ومن ابتيل بذلك فعليه بخري اهلدي:

مزمارا ،فوضع
عن نافع ،قال :سمع ابن عمر -ريض اهلل عنهام-
ً

إصبعيه عىل أذنيه ،ونأى عن الطريق ،وقال يل :يا نافع هل تسمع شي ًئا؟
( )1تفسري القرآن العظيم  -ابن كثري (.)3/417
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قال :فقلت :ال! قال :فرفع إصبعيه من أذنيه ،وقال :كنت مع النبي ﷺ

فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا(.)1

( )5االستطالة يف عرض املسلم بغري احلق:

عن سعد بن زيد -ريض اهلل عنه -عن النبي ﷺ قال« :إن من أربى

الربا االستطالة يف املسلم بغري احلق»(.)2

وعنه -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :أربى الربا شتم

األعراض»(.)3

وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :أهون

الربا كالذي ينكح أمه ،وإن أربى الربا استطالة املرء يف عرض أخيه»(.)4
( )6إضحاك الناس بام ال جيوز:

عن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل ﷺ قال« :أال

هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك هبا القوم؛ فيسقط هبا
أبعد من السامء ،أال عسى رجل يتكلم بالكلمة يضحك هبا أصحابه؛

فيسخط اهلل هبا عليه؛ ال يرىض عنه حتى يدخله النار»(.)5
( )1صحيح سنن أيب داود (.)3/930( )4116
( )2صحيح سنن أيب داود (.)3/923( )5081

( )3رواه اهليثم بن كليب يف املسند ،انظر :السلسلة الصحيحة (.)3/418( )1433

( )4أخرجه أبو الشيخ يف التوسع ،انظر :صحيح اجلامع ( )2/2531( )2531وقال األلباين:
حسن.
( )5رواه أبو الشيخ ،انظر :صحيح الرتغيب والرتهيب (.)3/95( )2877
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( )7هبت املسلم بام ليس فيه:

قال تعاىل :ﱫ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ [ النساء.]١١٢ :

عن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنهام -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«من حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل؛ فقد ضاد اهلل ،ومن خاصم

يف باطل وهو يعلمه؛ مل يزل يف سخط اهلل حتى ينزع ،ومن قال يف مؤمن
ما ليس فيه؛ أسكنه اهلل ردغة اخلبال حتى خيرج مما قال»(.)1

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :مخس

ليس هلن كفارة؛ الرشك باهلل ،وقتل النفس بغري حق ،وهبت املؤمن،
والفرار من الزحف ،ويمني صابرة يقطع هبا ماالً بغري حق»(.)2
( )8التشدق يف الكالم والثرثرة:

قال تعاىل :ﱫ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱪ[ق.]١٨ :
عن سعد بن أيب وقاص -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«إن اهلل -عز وجل -يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه،

ختلل الباقرة بلساهنا»(.)3

وعن جابر -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن من
( )1صحيح سنن أيب داود (.)2/686( )3066

( )2أخرجه أمحد يف السند ،انظر :صحيح اجلامع (.)1/617( )3248
( )3صحيح سنن أيب داود (.)2/686( )41855

225

تعلم من أعظم معلم ﷺ

جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخال ًقا ،وإن
أحبكم إ َّيل وأقربكم مني
ً
جملسا يوم القيامة؛ الثرثارون ،واملتشدقون،
أبغضكم إ َّيل وأبعدكم مني ً
واملتفيهقون» .قالوا يا رسول اهلل :قد علمنا الثرثارون واملتشدقون  ..فام
املتفيهقون؟ قال« :املتكربون».
والثرثار :هو كثري الكالم ،واملتشدق :هو الذي يتطاول عىل الناس
يف الكالم ويبذر عليهم.

وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن
بأسا ،هيوي هبا سبعني خري ًفا يف
الرجل ليتكلم بالكلمة ال يرى هبا ً
النار»(.)1

وعن بالل بن احلارث املزين -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول
اهلل ﷺ يقولَّ :
«إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل ما يظن أن
تبلغ ما بلغت فيكتب اهلل له هبا رضوانه إىل يوم يلقاه ،وإن أحدكم
ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب اهلل له هبا
سخطه إىل يوم يلقاه»(.)2

وعن فاطمة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل ﷺ« :رشار

أمتي الذين غذوا بالنعيم ،الذين يأكلون ألوان الطعام ،ويلبسون ألوان
الثياب ،ويتشدقون يف الكالم»(.)3

( )1صحيح سنن الرتمذي (.)2/268( )1884
( )2صحيح سنن الرتمذي (.)2/269( )1888

( )3أخرجه أمحد يف الزهد وابن أيب الدنيا يف اجلوع ،انظر :السلسلة الصحيحة ()1891
(.)4/512
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( )9تشويه سمعة املسلم:

عن معاذ بن أنس اجلهني -ريض اهلل عنه-قال :قال رسول اهلل

ﷺ« :من محى مؤمنًا من منافق بعث اهلل ملكًا حيمي حلمه يوم القيامة من

نار جهنم ،ومن رمى مسلماً بيشء يريد شينه حبسه اهلل عىل جرس جهنم
حتى خيرج مما قال»(.)1
( )10تعيري املسلم بذنوبه التي تاب منها:

قال تعاىل :ﱫ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﱪ [ النساء]٩٤ :

قال احلسن البرصي :كنا نحدث أنه من عري أخاه بذنب قد تاب

إىل اهلل منه ابتاله اهلل -عز وجل -به(.)2

قال تعاىل :ﱫ ﰂ ﰃ ﰄ ﱪ [احلجرات .]١١ :قال ابن

عباس -ريض اهلل عنهام : -التنابز باأللقاب أن يكون الرجل قد عمل

السيئات ثم تاب ،فنهى اهلل أن يعري بام سلف(.)3
( )11تكذيب الصادق:

قال تعاىل :ﱫ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﱪ

[ التوبة.]١١٩ :

( )1صحيح سنن أيب داود (.)3/924( )4086
( )2الزهد  -أمحد بن حنبل  -ص (.)342

( )3اجلامع ألحكام القرآن  -القرطبي (.)16/215
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عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :سيأيت عىل

الناس سنوات خداعات ،يصدق فيها الكاذب ،ويكذب فيها الصادق،

ويؤمتن فيها اخلائن ،وخيون فيها األمني ،وينطق فيها الرويبضة» .قيل:
وما الرويبضة؟ قال« :الرجل التافه؛ يتكلم يف أمر العامة»(.)1
( )12التنابز باأللقاب:

عن أيب جبرية بن الضحاك -ريض اهلل عنه -قال :قدم علينا رسول

اهلل ﷺ وليس منا رجل ،إال وله اسامن ،أو ثالثة .فجعل النبي ﷺ يقول:
«يا فالن» فيقولون :مه يا رسول اهلل! إنه يغضب من هذا االسم ،فأنزلت

اآلية :ﱫ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐ ﰑ ﱪ [احلجرات.)2(]١١ :

كافرا أو زان ًيا بعد
قال القرطبيْ :
أي بئس أن ُيسمى الرجل ً
إسالمه وتوبته ،قاله ابن زيد .وقيل :املعنى أن من لقب أخاه أو سخر

منه فهو فاسق(.)3

واتفق العلامء عىل حتريم تلقيب اإلنسان بام يكره ،سواء كان له

صفة كاألعمش واألعمى واألعرج واألحول واألبرص واألشج

واألصفر واألحدب واألصم واألزرق واألفطس واألشرت واألثرم
( )1صحيح سنن ابن ماجه (.)2/374( )3261
( )2صحيح سنن ابن ماجه (.)2/374( )3261

( )3اجلامع ألحكام القرآن  -القرطبي (.)16/215
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والزمن( )1واملقعد واألشل ،أو كصفة ألبيه أو أمه أو غري ذلك
واألقطع ِّ

مما يكره ،واتفقوا عىل جواز ذكره بذلك عىل جهة التعريف ملن ال يعرفه
إال بذلك(.)2

( )13اجلدال واملراء بغري حق أو فيام ال فائدة فيه:

.]٥٨

قال تعاىل :ﱫ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﱪ [ الزخرف:
وقال تعاىل :ﱫ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱪ [مريم.]٩٧ :
عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول ﷺ« :ما ضل قوم

بعد هدى كانوا عليه ،إال أتوا اجلدل»(.)3

وعنه -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :أنا زعيم ببيت يف

ربض اجلنة ،ملن ترك املراء وإن كان حم ًّقا ،وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك
مازحا ،وببيت يف أعىل اجلنة ملن حسن خلقه»(.)4
الكذب وإن كان
ً

وحد املراء هو كل اعرتاض عىل كالم الغري بإظهار خلل فيه؛ إما

يف اللفظ ،وإما املعنى ،وإما يف قصد املتكلم(.)5
( )1هو املبتىل بينِّ ُ الزمانة ،والزمانة العاهة.
( )2األذكار  -النووي  -ص (.)260

( )3صحيح سنن الرتمذي (.)3/103( )2593
( )4صحيح سنن أيب داود (.)3/911( )4015
( )5إحياء علوم الدين  -الغزايل (.)3/126
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قال مسلم بن يارس :إياكم واملراء ،فإهنا ساعة جهل العامل ،وهبا

يبتغي الشيطان زلته(.)1

( )14احلديث بكل ما سمع:

قال تعاىل :ﱫ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﱪ [ق]١٨ :
عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«كفى باملرء إثماً أن حيدث بكل ما سمع»(.)2

وعنه -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن اهلل تعاىل حرم

عليكم :عقوق األمهات ،ووأد البنات ،ومن ًعا وهات ،وكره لكم :قيل
وقال ،وكثرة السؤال ،وإضاعة املال»(.)3
( )15اخليانة يف الداللة والنصح:

عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :من أفتي

بغري علم كان إثمه عىل من أفتاه ،ومن أشار عىل أخيه بأمر يعلم أن اخلري

يف غريه فقد خانه»(.)4

وقال رسول اهلل ﷺ« :إن املستشار مؤمتن»(.)5
( )1كتاب الصمت  -ابن أيب الدنيا  -ص ( )100رقم (.)125
( )2صحيح مسلم (.)1/24( )5

( )3صحيح مسلم (.)3/1081( )593

( )4صحيح سنن أيب داود (.)2/189( )3105

( )5صحيح سنن الرتمذي (.)2/369( )2263
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( )16الدعاء عىل العايص بام يزيد يف غوايته:

عن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -أن رج ً
ال عىل عهد النبي ﷺ

محارا ،وكان ُيضحك النبي ﷺ وكان
كان اسمه عبد اهلل ،وكان يلقب ً
النبي ﷺ قد جلده يف الرشاب ،فأتى به يو ًما فأمر به فجلد ،فقال رجل

من القوم :اللهم العنه ،ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي ﷺ« :ال تلعنوه،

فو اهلل ما علمت إال أنه حيب اهلل ورسوله»(.)1

وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :إن رسول اهلل ﷺ أيت برجل

قد رشب اخلمر ،فقال ﷺ« :ارضبوه» .قال أبو هريرة -ريض اهلل عنه-

 :فمنا الضارب بيده ،والضارب بنعله ،والضارب بثوبه ،فلام انرصف
قال بعض القوم :أخزاك اهلل! فقال رسول اهلل ﷺ« :ال تقولوا هكذا ،ال

اللهم ارمحه»(.)2
تعينوا عليه الشيطان ،ولكن قولوا :اللهم اغفر له،
َّ
( )17الدعاء عىل املسلم بالغضب والنار:

وعن سمرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ال تالعنوا

بلعنة اهلل ،وال بغضبه ،وال بالنار»(.)3

أي ال تدعوا عىل الناس بام يبعدهم اهلل من رمحته إما
قال الطيبيْ :

حيا كام تقولون :لعنة اهلل عليه! أو كناية كام تقولون :عليه غضب اهلل
رص ً
( )1صحيح البخاري (.)7/327( )6780
( )2صحيح البخاري (.)7/327( )6781

( )3صحيح سنن الرتمذي (.)2/189( )1609

231

تعلم من أعظم معلم ﷺ

أو أدخله اهلل النار!(.)1

( )18سباب املسلم وشتمه وتعيريه:

قال تعاىل :ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﱪ [ اإلرساء.]٥٣ :

وعن ابن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :سباب
املسلم فسوق ،وقتاله كفر»(.)2

وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهام -قال :قال
رسول اهلل ﷺ« :سباب املؤمن كاملرشف عىل هلكة»(.)3
وعن جابر بن سليم اهلجمي -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول
اهلل ﷺ« :اتق اهلل وال حتقرن من املعروف شي ًئا ،ولو أن تفرغ من دلوك
يف إناء املستسقي ،وإن امرؤ شتمك وعريك بأمر ليس هو فيك فال تعريه
بأمر هو فيه ،ودعه يكون وباله عليه ،وأجره لك ،وال تسب َّن أحدً ا»(.)4
وعن عياض بن محار -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يا نبي اهلل الرجل

أعيل من بأس أن أنترص منه؟ قال ﷺ«:املستبان
يشتمني وهو دوينَّ ،

شيطانان يتهاتران ،ويتكاذبان»(.)5

( )1حتفة األحوذي  -املباركفوري (.)6/94
( )2صحيح مسلم (.)1/80( )64

( )3أخرجه البزار ،انظر :السلسلة الصحيحة (.)4/499( )1878

( )4أخرجه أمحد يف املسند ،انظر :السلسلة الصحيحة (.)2/412( )770

( )5رواه ابن حبان يف صحيحه ،انظر :صحيح الرتغيب والرتهيب (.)3/75( )2781
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( )19السخرية باملسلم:

قال تعاىل :ﱫ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﱪ[ احلجرات.]١١ :

وق��ال تعاىل :ﱫ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﱪ

[املؤمنون].

وق��ال ت��ع��اىل :ﱫ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﱪ [ األنعام.]١٠ :

ومعنى السخرية االستهانة والتحقري والتنبيه عىل العيوب

والنقائص عىل وجه يضحك منه ،وقد يكون ذلك باملحاكاة يف الفعل

والقول ،وقد يكون باإلشارة واإليامء(.)1

وعن عائشة -ريض اهلل عنها -قالت :قلت للنبي ﷺ :حسبك من

صفية كذا وكذا -تعني :قصرية -فقال ﷺ« :لقد قلت كلمة لو مزجت
بامء البحر ملزجته» قالت :وحكيت له إنسانًا ،فقال« :ما أحب أين حكيت

إنسانًا وأن يل كذا وكذا»(.)2
( )20الغيبة:

قال تعاىل:ﱫ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
( )1إحياء علوم الدين  -الغزايل (.)3/140

( )2صحيح سنن أيب داود (.)3/923( )4080
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ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﱪ [ احلجرات.]١٢ :
عن عائشة -ريض اهلل عنها -قالت :قلت يا رسول اهلل إن صفية

امرأة ،وقالت بيدها هكذا! كأهنا تعني :قصرية ،فقال ﷺ« :لقد قلت

كلمة لو مزج هبا ماء البحر ملزج».

وعن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:
«ملا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار من نحاس ِ
خيم ُش َ
ون وجوههم
وصدورهم!

فقلت :من هؤالء يا جربيل؟ قال :هؤالء الذين يأكلون حلوم

الناس ،ويقعون يف أعراضهم»(.)1

وعن املطلب بن عبد اهلل بن حنطب -ريض اهلل عنه -عن رسول

اهلل ﷺ قال« :الغيبة أن تذكر الرجل بام فيه من خلفه»(.)2

وعن أيب بكرة -ريض اهلل عنه -قال :مر النبي ﷺ بقربين ،فقال:

«إهنام ليعذبان ،وما يعذبان يف كبري ،أما أحدمها فيعذب يف البول ،وأما
اآلخر فيعذب يف الغيبة»(.)3

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :كنا عند النبي ﷺ
( )1صحيح سنن أيب داود (.)3/923( )4082

( )2أخرجه مالك يف املوطأ وابن املبارك يف الزهد ،انظر :السلسلة الصحيحة ()1992
(.)6-2/645
( )3صحيح سنن ابن ماجه (.)1/62( )279
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فقام رجل ،فوقع فيه رجل من بعده ،فقال النبي ﷺ« :ختلل!» فقال :ومما

أختلل؟ ما أكلت حلماً !

قال« :إنك أكلت حلم أخيك»(.)1
وعن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :كنا مع النبي ﷺ

فارتفعت ريح منتن ٌة ،فقال رسول اهلل ﷺ « :أتدرون ما هذه الريح؟ هذه
ريح الذين يغتابون املؤمنني»(.)2

وعن أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -قال :كانت العرب ختدم

بعضا يف األسفار ،وكان مع أيب بكر -ريض اهلل عنه -وعمر
بعضها ً

ريض اهلل عنه -رجل خيدمهام ،فناما ،فاستيقظا ،ومل هييئ هلام طعا ًما،فقال أحدمها لصاحبه :إن هذا ليوائم نوم بيتكم .فأيقظاه فقاال:

ائت رسول اهلل ﷺ فقل له :إن أبا بكر وعمر يقرئانك السالم ،ومها
يستأدمانك .فقال« :أقرئهام السالم ،وأخربمها أهنام قد ائتدما!».

ففزعا ،فجاءا إىل النبي ﷺ فقاال :يا رسول اهلل بعثنا إليك نستأدمك،

فبأي يشء ائتدمنا؟ قال ﷺ « :بلحم أخيكام ،والذي
فقلت :قد ائتدماِّ .

نفيس بيده إين ألرى حلمه بني أنيابكم» -يعني حلم الذي اغتاباه  -قاال:

فاستغفر لنا.

( )1رواه أبو بكر بن شيبة والطرباين ،وانظر :صحيح الرتغيب والرتهيب (.)3/78( )2837
( )2رواه أمحد وابن أيب الدنيا ،وانظر :صحيح الرتغيب والرتهيب (.)3/79( )2840
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قال« :هو فليستغفر لكام»(.)1
عن يعىل بن سيابة -ريض اهلل عنه -أنه عهد النبي ﷺ وأتى عىل
قرب يعذب صاحبه ،فقال ﷺ« :إن هذا كان يأكل حلوم الناس» .ثم دعا
بجريدة رطبة فوضعها عىل قربه ،وقال ﷺ« :لعله أن خيفف عنه ما دامت
هذه رطبة»(.)2

وهي ذكر اإلنسان بام فيه مما يكره ،سواء كان يف بدنه أو دينه أو
دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو لده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو
عاممته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخالعته وعبوسه وطالقته،
أو غري ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته بلفظك ،أو رمزت أو أرشت إليه
بعينك أو رأسك أو نحو ذلك.
أما البدن فكقولك :أعمى ،أعرج ،أعمش ،أقرع ،قصري ،طويل،
أسود ،أصفر.
وأما الدين فكقولك :فاسق ،سارق ،خائن ،ظامل ،متهاون،
بارا والده ،ال يضع الزكاة
يف الصالة ،متساهل يف النجاسات ،ليس ًّ

( )1أخرجه اخلرائطي يف مساوئ األخالق والضياء املقديس يف املختارة ،انظر السلسلة
الصحيحة (.)6-1/211( )2608
( )2رواه أمحد والطرباين ،وانظر صحيح الرتغيب والرتهيب ( .)3/80( )2842قال احلافظ:
وقد روي هذا احلديث من طرق كثرية مشهورة يف الصحاح وغريها عن مجاعة من
الصحابة -ريض اهلل عنهم -ويف أكثرها [أهنام يعذبان يف النميمة والبول] والظاهر أنه
اتفق مروره ﷺ مرة بقربين يعذب أحدمها يف النميمة ،واآلخر يف البول ،ومرة أخرى
بقربين يعذب أحدمها يف الغيبة واآلخر يف البول ،واهلل أعلم .انظر صحيح الرتغيب
والرتهيب (.)3/80
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موضعها ،ال يتجنب الغيبة.

وأما الدنيا :فسيئ األدب ،يتهاون بالناس ،ال يرى ألحد عليه
ح ًّقا ،كثري الكالم أو النوم ،ينام يف غري وقته ،جيلس يف غري موضعه.
وأما املتعلق بوالده فكقولك :أبوه فاسق ،أو هندي ،أو نبطي ،أو
زنجي ،أو إسكايف ،أو بزاز ،أو نحاس ،أو نجار ،أو حداد ،أو حائك.

وأما اخلُلق فكقولك :سيئ اخللق ،متكرب ،مراء ،عجول ،جبار،
عاجز ،ضعيف القلب ،متهور ،عبوس ،خليع ،ونحوه.

وأما الثوب :فواسع الكم ،طويل الذيل ،وسخ الثوب ،ونحو
ذلك ،ويقاس الباقي بام ذكرناه ،وضابطه؛ ذكره بام يكره(.)1
* مر عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه -عىل بغل ميت قد انتفخ
فوقف عليه ،فقال :ألن يأكل أحدكم من هذا فيمأل جوفه خري له من أن
يغتاب أخاه(.)2

* ومن استمع إليها فلم ينكر عىل قائلها عند استطاعته ،ومل يذب
عن عرض أخيه ،أو مل يقم عند عجزه ،فهو رشيكه يف اإلثم.
قال تعاىل :ﱫ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﱪ

[ األنعام.)3(] ٦٨ :

( )1صحيح سنن الرتمذي (.)2/306( )2034
( )2األذكار  -النووي -ص (.)299

( )3مساوئ األخالق ومذمومها  -اخلرائطي -ص ( )101رقم.)202( :
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( )21الفحش والبذاءة يف القول والفعل:

عن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -عن النبي ﷺ قال« :احلياء والعي

شعبتان من اإليامن ،والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق»(.)1

وعن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -عن النبي ﷺ قال« :ليس

املؤمن بالطعان ،وال اللعان ،وال الفاحش ،وال البذيء»(.)2

وعن أنس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ما كان

الفحش يف يشء إال شانه ،وما كان احلياء يف يشء إال زانه»(.)3

وعن قرة املزين -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن

احلياء ،والعفاف والعي  -عي اللسان ال عي القلب  -والفقه من
اإليامن ،وإهنن يزدن يف اآلخرة وينقصن من الدنيا ،وما يزدن يف اآلخرة

أكثر مما ينقصن من الدنيا ،وإن الشح والفحش والبذاء من النفاق،
وإهنن ينقصن من اآلخرة ،ويزدن يف الدنيا ،وما ينقصن من اآلخرة أكثر

مما يزدن من الدنيا»(.)4

وعن جابر بن سمرة -ريض اهلل عنهام -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«إن الفحش والتفحش ليسا من اإلسالم يف يشء ،وإن أحسن الناس
( )1صحيح سنن الرتمذي (.)2/199( )1650
( )2صحيح سنن الرتمذي (.)2/189( )1610
( )3صحيح سنن الرتمذي (.)2/189( )1607

( )4أخرجه الفسوي يف املعرفة والبيهقي يف الشعب ،انظر السلسلة الصحيحة ( ( )3381
.)7-2/1139
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إسال ًما أحسنهم خل ًقا»(.)1

وعن عائشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل ﷺ« :لو كان

ال لكان رج ً
الفحش رج ً
ال سو ًءا»(.)2

والفحش :كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح ،ويدخل يف

القول والفعل والصفة(.)3

فأما حده وحقيقته فهو التعبري عن األمور املستقبحة بالعبارات

الرصحية ،وأكثر ذلك جيري يف ألفاظ الوقاع وما يتعلق به ،فإن ألهل
الفساد عبارات رصحية فاحشة يستعملوهنا فيه ،وأهل الصالح يتحاشون

عنها بل يكنون عنها ،ويدلون عليها بالرموز فيذكرون ما يقارهبا ويتعلق
هبا(.)4

( )22كثرة اخلصومة مع الناس حتى تصبح عادة:

قال تعاىل :ﱫ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱪ [مريم] ٩٧ :

وقال تعاىل :ﱫ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱪ[ البقرة.]٢٠٤ :

وعن عائشة  -ريض اهلل عنها  -قالت :قال رسول اهلل ﷺ« :إن
( )1رواه أمحد والطرباين ،وانظر :صحيح الرتغيب والرتهيب (.)3/11( )2653

( )2رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ،انظر :السلسلة الصحيحة (.)2/63( )537
( )3فتح الباري -ابن حجر (.)10/467

( )4إحياء علوم الدين -الغزايل (.)3/131
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أبغض الرجال إىل اهلل األلد اخلَ ِصم»(.)1

وعن أيب أمامة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ما ضل

قوم بعد هدى كانوا عليه ،إال وأتوا اجلدل ،ثم تال رسول اهلل ﷺ هذه
اآلية:

ﱫ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﱪ[الزخرف.)2(»] ٥٨ :
( )23الكذب عىل الناس:

قال تعاىل :ﱫ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﱪ [ غافر.]٢٨ :
قال تعاىل :ﱫ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﱪ [ النحل.]١٠٥ :

عن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«إن الصدق هيدي إىل الرب ،وإن الرب هيدي إىل اجلنة ،وإن الرجل ليصدق
حتى يكتب عند اهلل صدي ًقا ،وإن الكذب هيدي إىل الفجور ،وإن الفجور
هيدي إىل النار ،وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل كذا ًبا»(.)3

وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :آية
ثالث؛ إذا حدَّ َ
ٌ
ث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا ا ْئت ُِم َن خان»(.)4
املنافق
( )1صحيح البخاري (.)8/461( )7188

( )2صحيح سنن الرتمذي (.)3/103( )2593
( )3صحيح البخاري (.)7/124 ( )6094

( )4صحيح البخاري ( .)7/124 ( )6095
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وعن عائشة -ريض اهلل عنها -قالت« :ما كان من ُخ ُل ٍق أبغض عىل

رسول اهلل ﷺ من الكذب ،وما اطلع عىل أحد من ذلك بيشء فيخرج
من قلبه ،حتى يعلم أنه قد أحدث توبة»(.)1
( )24الكذب إلضحاك القوم:
عن معاوية بن حيدة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«ويل للذي حيدث باحلديث ليضحك به القوم فيكذب ،ويل له ،ويل

له»(.)2

وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قلت :يا رسول اهلل إنك

تداعبنا؟! قال ﷺ« :نعم ،غري أين ال أقول إال ح ًّقا»(.)3

وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ال

يؤمن العبد اإليامن كله حتى يرتك الكذب يف املزاحة ،واملراء وإن كان
صاد ًقا»(.)4

( )25لعن املسلم:
عن ثابت بن الضحاك -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:
( )1رواه أمحد والبزار ،وانظر :صحيح الرتغيب والرتغيب (.)3/126( )2941
( )2صحيح الرتمذي (.)2/268( )1884

( )3صحيح الشامئل املحمدية  -الرتمذي  -ص ( )126رقم (.)202

( )4رواه أمحد والطرباين ،وانظر :صحيح الرتغيب والرتهيب (.)3/126 ( )2939

241

تعلم من أعظم معلم ﷺ

« ..ومن لعن مؤمنًا فهو كقتله.)1(»..
وعن أيب الدرداء -ريض اهلل عنه -قال :قال النبي ﷺ« :ال يكون

اللعانون شفعاء وال شهداء يوم القيامة»(.)2

وعن أيب الدرداء -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن

العبد إذا لعن شي ًئا صعدت اللعنة إىل السامء ،فتغلق أبواب السامء دوهنا،

ثم هتبط إىل األرض فتغلق أبواهبا دوهنا ،ثم تأخذ يمينًا وشامالً فإذا مل
جتد مسا ًغا رجعت إىل الذي لعن ،فإن كان لذلك أه ً
ال وإال رجعت إىل

قائلها»(.)3

وعن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ليس

املؤمن بالطعان وال باللعان وال الفاحش وال البذيء»(.)4

وعن جرموز بن أوس -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«أوصيك أن ال تكون ل ّعانًا»(.)5

وعن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«إذا خرجت اللعنة من ّيف صاحبها نظر ،فإن وجدت مسلكًا يف الذي
( )1صحيح البخاري ( .)7/11 ( )6047

( )2صحيح مسلم (.)4/1592 ( )2598

( )3صحيح سنن أب داود (.)3/927( )4099
( )4صحيح سنن الرتمذي (.)2/189( )1610

( )5أخرجه أمحد يف املسند ،انظر السلسلة الصحيحة (.)4/307( )1729
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وجهت إليه ،وإال عادت إىل الذي خرجت منه»(.)1
( )26املدح للرجل بام يفتنه وبام ليس بحق:

عن أيب موسى األشعري -ريض اهلل عنه -قال :سمع رسول اهلل

ﷺ« :رج ً
ال يثني عىل رجل ويطريه يف املدح ،فقال :أهلكتم أو قطعتم

ظهر الرجل»(.)2

وعن أيب بكرة -ريض اهلل عنه -قال :مدح رجل رج ً
ال عند النبي

ﷺ قال ،فقال« :وحيك قطعت عنق صاحبك ،قطعت عنق صاحبك».
مادحا صاحبه ال حمالة ،فليقل :أحسب فالنًا،
مرارا «إذا كان أحدكم
ً
ً
واهلل حسيبه ،وال أزكي عىل اهلل أحدً ا»(.)3

وعن املقداد بن األسود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«إذا رأيتم املداحني ،فاحثوا يف وجههم الرتاب»(.)4

وعن معاوية -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إياكم

والتامدح؛ فإنه الذبح»(.)5

املداحون هم :الذين اختذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة
( )1أخرجه أمحد يف املسند والبيهقي يف الشعب :انظر السلسلة الصحيحة (.)3/264()1269
( )2صحيح البخاري (.)7/114 ( )6060
( )3صحيح مسلم (.)4/1816 ( )3000
( )4صحيح مسلم (.)4/1816( )3002

( )5صحيح سنن ابن ماجه (.)2/308( )3017
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يستأكلون به املمدوح ويفتنه(.)1
( )27نقل األخبار بني الناس بال فائدة:
عن املغرية بن شعبة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول ﷺ« :إن اهلل

حرم عليكم :عقوق األمهات ،ووأد البنات ،ومن ًعا وهات :وكره لكم؛
قيل وقال :وكثرة السؤال ،وإضاعة املال»(.)2

وعن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«بئس مطية الرجال زعموا»(.)3
( )28النميمة:

قال تعاىل :ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﱪ

[ القلم].

عن حذيفة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:

«ال يدخل اجلنة قتات»(.)4

وعن ابن عباس -ريض اهلل عنهام -عن النبي ﷺ أنه مر بقربين

يعذبان فقال «إهنام ليعذبان وما يعذبان يف كبري .أما أحدمها فكان ال
( )1معامل السنن -اخلطايب (.)3/103

( )2صحيح مسلم (.)3/1081( )593

( )3صحيح سنن أيب داود (.)939/3 ( )4158
( )4صحيح البخاري (.)7/113( )6056

244
www.alukah.net

تعلم من أعظم معلم ﷺ

يسترت من البول ،وأما اآلخر فكان يميش بالنميمة ..إلخ» (.)1
وعن حذيفة -ريض اهلل عنه -قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:

«ال يدخل اجلنة نامم»(.)2

وعن عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ:

«أال أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بني الناس»(.)3

وعن أسامء بنت يزيد -ريض اهلل عنها -قالت :قال ﷺ« :أال

أخربكم بخياركم؟» قالوا :بىل ،قال ﷺ« :الذين إذا رؤوا ذكر اهلل ،أفال
أخربكم برشاركم؟ » قالوا :بىل ،قال ﷺ« :املشاؤون بالنميمة ،املفسدون

بني األحبة ،الباغون الربآء العنت»(.)4

وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إن

أحبكم إ َّيل ،أحاسنكم أخال ًقا ،املوطؤون أكنا ًفا ،الذين يألفون ويؤلفون،
وإن أبغضكم إيل ،املشاؤون بالنميمة ،املفرقون بني األحبة؛ امللتمسون

للربآء العيب»(.)5

الفرق بني الفتان والنامم أن النامم الذي حيرض القصة فينقلها،
( )1صحيح البخاري (.)2/420( )1378
( )2صحيح مسلم (.)1/96( )0105

( )3صحيح مسلم (.)4/1597( )2606

( )4صحيح األدب املفرد -ص ( )123رقم ( )246وقال األلباين :حسن.

( )5رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ،وانظر :صحيح الرتغيب والرتهيب ()2658
(.)3/13
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والفتان الذي يتسمع من حيث ال يعلم به ثم ينقل ما سمعه(.)1

روي أن رج ً
نم عند عمر بن عبد العزيز -رمحه اهلل -فقال له:
ال َّ

إن شئت نظرنا يف أمرك ،فإن كنت كاذ ًبا فأنت من أهل هذه اآلية ﱫ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﱪ [ احلجرات ] ٦ :وإن كنت صاد ًقا؛ فأنت من
أهل هذه اآلية ﱫ ﯢ ﯣ ﯤ ﱪ [ القلم.)2(]١١ :
( )29هجاء القبيلة هلجاء رجل:

عن عائشة -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل ﷺ« :إن أعظم

الناس عند اهلل فرية لرجل هاجى رج ً
ال فهجا القبيلة بأرسها ،ورجل
انتفى من أبيه َو َزنَّى ُأ َّم ُه.)3(»..
وعنها -ريض اهلل عنها -قالت :قال رسول اهلل ﷺ« :إن أعظم

الناس جر ًما إنسان شاعر هيجو القبيلة بأرسها ،ورجل ينتفي من أبيه»(.)4
ألن القبيلة ال ختلو من عبد صالح ،فهاجي الكل قد تورط يف

الكذب(.)5

وفخرا:
( )30الولع بعيب الناس عج ًبا
ً

قال تعاىل :ﱫ ﯿ ﰀ ﰁ ﱪ [احلجرات.]١١ :
( )1فتح الباري  -ابن حجر (.)10/488

( )2تنبيه الغافلني -ابن النحاس  -ص (.)172

( )3صحيح سنن ابن ماجه (.)2/311( )3029

( )4أخرجه البخاري يف األدب املفرد ،انظر :السلسلة الصحيحة (.)2/402( )763
( )5فيض القدير -املناوي (.)3/10
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وقال تعاىل :ﱫ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﱪ [ النجم.]٣٢ :
وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ﷺ« :إذا قال

الرجل :هلك الناس؛ فهو أهلكهم»(.)1

معنى هذا الكالم :أن ال يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم،

ويقول :قد فسد الناس وهلكوا ،ونحو ذلك من الكالم ،يقول ﷺ :إذا
فعل الرجل ذلك فهو أهلكهم وأسوؤهم حاالً مما يلحقه من اإلثم يف

عيبهم واإلزراء هبم والوقيعة فيهم ،وربام أداه ذلك إىل العجب بنفسه،
فريى أن له فضال عليهم وأنه خري منهم فيهلك(.)2

التحزن فليس من
قال :مالك :وأما الذي يقول ذلك عىل جهة
ُّ

وتنقصا ،وقد أدركت
ذلك يف يشء ،إنام املكروه من قال ذلك طعنًا
ً
الناس وهم يقولون :ذهب الناس(.)3

( )1صحيح مسلم (.)4/1606( )2623
( )2معامل السنن -اخلطايب (.)3/122

( )3كتاب اجلامع  -أبو حممد القريواين  -ص (.)176
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الباب الثالث ع�شر
غزوات النبي ﷺ
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الباب الثالث ع�شر
()1
غزوات النبي ﷺ
غزوة بدر الكربى
• أول معركة من معارك اإلسالم الفاصلة:

سببها أن رسول اهلل ﷺ كان باملرصاد للعري التي فاتته إىل الشام

حينام خرج إىل ذي العشرية .وأرسل هلا رجلني إىل احلوراء من أرض

الشام ليأتيا بخربها ،فلام مرت هبام العري أرسعا إىل املدينة ،فندب هلا

رسول اهلل ﷺ املسلمني ومل يعزم عليهم اخلروج ،فانتدب ( ،313أو
 ،314أو  )317رجالً 82( :أو 83أو )86من املهاجرين ،و( )61من
األوس ،و( )170من اخلزرج.

مل يتخذ هؤالء أهبتهم الكاملة؛ فلم يكن معهم إال فرسان وسبعون

بعريا فقط.
ً

وعقد رسول اهلل ﷺ لواء أبيض دفعه ملصعب بن عمري ،وكان

للمهاجرين علم حيمله عىل بن أيب طالب ،ولألنصار علم حيمله سعد بن

معاذ واستخلف عىل املدينة ابن أم مكتوم ،ثم أرسل مكانه من الروحاء
( )1من موسوعة :وإنك لعىل خلق عظيم  -اجلزء( - )1إعداد وإرشاف الشيخ /صفي الرمحن
املباركفوري  -شاركه يف إعداده نخبة من العلامء والباحثني -رشكة كندة لإلعالم
والنرش 2006م.
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أبا لبابة بن عبد املنذر.

• اجليش اإلسالمي يتحرك نحو بدر:

بدرا ،وهو موضع عىل
وخرج رسول اهلل ﷺ من املدينة يريد ً
رتا جنوب غريب املدينة حتيط به جبال شواهق من
بعد ( )155كيلو م ً
كل جانب ،وليس فيه إال ثالثة منافذ ،منفذ من اجلنوب ،وهو العدوة

القصوى ،ومنفذ من الشامل وهو العدوة الدنيا ومنفذ من الرشق قري ًبا

من منفذ الشامل يدخل منه أهل املدينة ،وكان طريق القوافل الرئييس
بني مكة والشام يمر من داخل هذا املحيط .وكان فيه املساكن واآلبار

والنخيل ،فكانت تنزل القوافل ،وتقيم فيه ساعات وأيا ًما .فكان من
السهل جدًّ ا أن يسد املسلمون هذه املنافذ بعد ما تنزل العري يف هذا

املحيط ،فتضطر إىل االستسالم ،ولكن من لوازم هذه التدبري أال يشعر

أهل العري بخروج املسلمني إطال ًقا ،حتى ينزلوا ببدر عىل غرة ،ولذلك
سلك رسول اهلل ﷺ  -أول ما سلك  -طري ًقا آخر غري طريق بدر ،ثم

تأنى يف التقدم إىل جهة بدر.

• النذير يف مكة وخروج أهلها إىل بدر:

أما العري فكان قوامها ألف بعري موفرة بأموال ال تقل عن مخسني

ألف دينار وكان رئيسها أبا سفيان ومعه نحو أربعني رج ً
ال فقط ،وكان

أبو سفيان يف غاية التيقظ واحلذر يسأل كل غاد ورائح عن حتركات
املسلمني حتى علم بخروج املسلمني من املدينة وهو عىل بعد غري قليل
252
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من بدر ،فحول اجتاه العري إىل الغرب ليسلك طريق الساحل ،ويرتك
طريق بدر إطال ًقا ،واستأجر رج ً
ال خيرب أهل مكة بخروج املسلمني

بأرسع ما يمكن فلام بلغهم النذير استعدوا رسا ًعا وأوعبوا يف اخلروج.
فلم يتخلف من كربائهم إال أبو هلب .وحشدوا َم ْن حوهلم من القبائل

ومل يتخلف من بطون قريش إال بنو عدي.

وملا وصل هذا اجليش إىل اجلحفة بلغتهم رسالة أيب سفيان بنجاته،

وهم الناس بالرجوع ،ولكن أبى ذلك أبو
ويطلب منهم العودة إىل مكة َّ

استكبارا ونخوة ،فلم يرجع إال بنو زهرة .أشار عليهم بذلك
جهل؛
ً
حليفهم ورئيسهم اخلنس بن رشيق الثقفي ،وكانوا ثالثامئة .أما البقية،
وهم ألف فواصلوا سريهم حتى نزلوا قري ًبا من العدوة القصوى خارج
بدر يف ميدان فسيح وراء اجلبال املحيطة ببدر.

• املجلس االستشاري ومواصلة سري املسلمني عىل بدر:

أما رسول اهلل ﷺ فقد علم بخروج أهل مكة ،وهو يف الطريق،

فاستشار املسلمني ،فقام أبو بكر فتكلم وأحسن ،ثم قام عمر فتكلم
وأحسن ،ثم قام املقداد فقال :واهلل يا رسول اهلل ال نقول كام قالت بنو
إرسائيل ملوسى:

ﱫ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱪ [املائدة]٢٤ :

ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بني يديك ومن خلفك،

فأرشق وجه رسول اهلل ﷺ ورس بذلك.
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عيل أهيا املسلمون! فقام سعد بن معاذ رئيس
ثم قال :أشريوا َّ
األنصار وقال :كأنك تعرض بنا يا رسول اهلل فو الذي بعثك باحلق لو
استعرضت بنا هذا البحر فخضته خلضناه معك ،ما ختلف منا رجل

واحد .وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدً ا .إنا لصرب يف احلرب ،صدق

يف اللقاء ،ولعل اهلل أن يريك منا ما تقر به عينك ،فرس بنا عىل بركة اهلل،
وقال فيام قال :والذي بعثك باحلق لو رضبت أكبادها عىل برك الغامد

لتبعناك .فرس يا رسول اهلل ﷺ ثم قال :سريوا وأبرشوا فإن اهلل تعاىل قد
وعدين إحدى الطائفتني .واهلل لكأين أنظر اآلن إىل مصارع القوم.
• اجليش اإلسالمي يف بدر:
ثم تقدم إىل بدر فوصلها يف نفس الليلة التي وصل فيها املرشكون،

فنزل يف داخل ميدان بدر قري ًبا من العدوة الدنيا ،فأشار عليه احلباب بن
املنذر أن يتقدم فينزل عىل أقرب ماء من العدو ،حتى يصنع املسلمون

حياضا جيمعون فيها املاء ألنفسهم ،ويغورون اآلبار ،فيبقى العدو وال
ً

ماء له ففعل.

ً
عريشا يكون مقر قيادته ﷺ وعينوا له
وبنى املسلمون
حراسا من
ً

شباب األنصار حتت قيادة سعد بن معاذ.

ثم عبأ رسول اهلل ﷺ اجليش( )1وجتول يف ميدان القتال وهو يشري
( )1انظر جامع الرتمذي :أبواب اجلهاد ،باب ما جاء يف الصف والتعبئة (.)201/1
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بيده ويقول« :هذا مرصع فالن ،وهذا مرصع فالن ،غدً ا إن شاء اهلل»(.)1

ثم بات يصيل إىل جذع شجرة ،وبات املسلمون مسرتحيني تغمرهم

الثقة ،وكان اهلل قد أنزل املطر كام قال :ﱫ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﱪ [األنفال.]١١ :
• اجليشان يرتاءيان:

ويف الصبح  -وهو صباح يوم اجلمعة ( )17من شهر رمضان

سنة (2هـ)  -تراءى اجلمعان ،فدعا رسول اهلل ﷺ«:اللهم هذه قريش

قد أقبلت بخيالئها وفخرها حتادك وتكذب رسولك .اللهم فنرصك
الذي وعدتني ،اللهم أحنهم الغداة » .ثم عدل الصفوف وأمرهم أال
أي اقرتبوا منكم-
يبدأوا بالقتال حتى يأتيهم أمره .وقال :إذا أكتبوكمْ -

فارموهم واستبقوا نبلكم( ،)2وال تسلوا السيوف حتى يغشوكم( .)3ثم
رجع إىل العريش ومعه أبو بكر -ريض اهلل عنه -فابتهل إىل اهلل  -سبحانه
وتعاىل  -ودعاه ،وناشده حتى قال« :اللهم إن هتلك هذه العصابة اليوم

ال تعبد أبدً ا .اللهم إن شئت مل تعبد بعد اليوم أبدً ا» .وبالغ يف الترضع
واالبتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه فرده عليه الصديق ،وقال:

حسبك يا رسول اهلل أحلحت عىل ربك.

( )1رواه مسلم عن أنس ،انظر مشكاة املصابيح (.)543/2
( )2صحيح البخاري ( )568/2ح(.)3985 ،3984

( )3سنن أيب داود ،باب :يف سل السيوف عند اللقاء (.)13/2
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أما املرشكون فاستفتح منهم أبو جهل ،فقال :اللهم أقطعنا للرحم،

وآتانا بام ال نعرفه ،فأحنه الغداة ،اللهم أينا كان أحب إليك وأرىض عنك

فانرصه اليوم.

• املبارزة والقتال:

ثم تقدم ثالثة من أشد فرسان املرشكني :عتبة وشيبة ابنا ربيعة،

والوليد بن عتبة ،وبارزوا املسلمني فخرج ثالثة من شباب األنصار،

فقال املرشكون :نريد بني عمنا ،فخرج عبيدة بن احلارث ،ومحزة وعيل،
فقتل محزة شيبة ،وقتل عيل الوليد ،واختلفت رضبتان بني عبيدة وعتبة،

وأثخن كل واحد منهام اآلخر ثم كر عيل ومحزة عىل عتبة فقتاله واحتمال
عبيدة وقد قطعت رجله فامت بعد أربعة أيام أو مخسة بالصفراء راج ًعا
إىل املدينة.

واستاء املرشكون بنتيجة املبارزة واستشاطوا غض ًبا فهجموا عىل

صفوف املسلمني بعنف ،وشدوا عليهم شدة رجل واحد .واملسلمون

ثابتون يف أماكنهم ،يدافعون عن أنفسهم ،ويقولون أحد.أحد.

وأغفى رسول اهلل ﷺ إغفاءة ثم رفع رأسه ،وقال :أبرش أبا بكر.

أي
أتاك نرص اهلل .هذا جربيل آخذ بعنان فرسه يقوده عىل ثناياه النقعْ -
عىل أطرافه الغبار -وكان اهلل قد أمد املسلمني يومئذ بألف من املالئكة

مردفني.

ثم تقدم رسول اهلل ﷺ يثب يف الدرع ويتلو قوله تعاىل :ﱫ ﯰ
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ﯱ ﯲ ﯳ ﱪ [القمر .]٤٥ :وأخذ حفنة من احلصباء ورمى
هبا وجوه املرشكني وهو يقول« :شاهت الوجوه» .فام من مرشك إال
وأصاب عينيه ومنخريه من تلك احلفنة .وعن ذلك يقول اهلل تعاىل:

ﱫ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱪ [ األنفال.]١٧ :

ثم أمر رسول اهلل ﷺ املسلمني باهلجوم عىل املرشكني وقال:

شدوا ،وحرضهم عىل القتال ،فشد املسلمون وهم عىل نشاطهم .وقد

حتمسا وجود رسول اهلل ﷺ بني أظهرهم ،يقاتل قدامهم ،فأخذوا
زادهم ً

يقلبون الصفوف ويقطعون األعناق.

ونرصهم اهلل باملالئكة ،فكانوا يرضبون فوق أعناق املرشكني

ويرضبون منهم كل بنان ،فكان ينحدر رأس الرجل ال ُيدرى من رضبه،

وتنحدر يد الرجل ال ُيدرى من قطعها ،حتى نزلت اهلزيمة باملرشكني
فالذوا بالفرار .وأخذ املسلمون يطاردوهنم ،فيقتلون فري ًقا ويأرسون

فري ًقا.

وكان إبليس قد حرض يف صورة رساقة بن مالك بن جعشم؛ تأييدً ا

وحتريضا هلم عىل قتال املسلمني ،فلام رأى املالئكة وما
للمرشكني،
ً
يفعلون ،نكص عىل عقبيه ،وفر إىل البحر األمحر ،وألقى نفسه فيه.
• مقتل أيب جهل:

وكان أبو جهل يف عصابة جعلت سيوفها ورماحها حوله مثل

السياج ،وكان يف صفوف املسلمني حول عبد الرمحن بن عوف شاب
257

تعلم من أعظم معلم ﷺ

رسا من
من األنصار مل يأمن عبد الرمحن مكاهنام ،إذ قال له أحدمها ًّ

صاحبه :يا عم! أرين أبا جهل ،قال :وما تصنع به؟ قال :أخربت أنه
يسب رسول اهلل ﷺ فو الذي نفيس بيده لئن رأيته ال يفارق سوادي
سواده حتى يموت األعجل منا .وقال اآلخر :مثل ذلك .فلام تصدعت

الصفوف رآه عبد الرمحن يتجول فأرامها ،فابتدراه بالسيف حتى قتاله؛
رضب أحدمها ساقه فطاحت رجله كام تطري النوى حني تدق ،وأثخنه
اآلخر حتى تركه وبه رمق .ثم انرصفا إىل رسول اهلل ﷺ وقال كل منهام:

أنا قتلته ،فنظر إىل السيفني وقال :كالكام قتله .ومها معاذ ومعوذ ابنا

عفراء وقد استشهد معوذ يف نفس الغزوة ،وبقي معاذ إىل زمن عثامن.

وأعطاه رسول اهلل ﷺ سلب أيب جهل(.)1

وبعد انتهاء املعركة خرج الناس يف طلبه فوجده عبد اهلل بن مسعود

وبه رمق فوضع رجله عىل عنقه ،وأخذ حليته ليحتز رأسه ،وقال :هل

أخزاك اهلل يا عدو اهلل؟ قال :وبامذا أخزاين؟ هل فوق رجل قتلتموه؟
وقال :فلو غريك قتلني ،ثم قال :أخربين ملن الدائرة اليوم؟ قال :هلل

ولرسوله .قال أبو جهل :لقد ارتقيت مرتقى صع ًبا يا رويعي الغنم!

وقطع عبد اهلل بن مسعود رأسه ثم جاء به إىل رسول اهلل ﷺ فقال ﷺ:
«اهلل أكرب ،احلمد هلل الذي صدق وعده ،ونرص عبده ،وهزم األحزاب
وحده» .وقال« :هذا فرعون هذه األمة».

( )1انظر ألصل القصة صحيح البخاري ( ،)568/2 ،444/1ومشكاة املصابيح (.)352/2
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• يوم الفرقان:

كانت هذه املعركة معركة بني الكفر واإليامن ،قاتل فيها الرجل

عمه وأباه ،وابنه وأخاه وأدناه ،قتل عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-

خاله العاص بن هاشم ،وواجه فيها أبو بكر ابنه عبد الرمحن ،وأرس
فيها املسلمون العباس ،وهو عم رسول اهلل ﷺ وهكذا انقطعت فيها

صلة القرابة وأعىل اهلل فيها كلمة اإليامن عىل كلمة الكفر ،فرق بني احلق
والباطل ،فسمي ذلك اليوم بيوم الفرقان ،وهو يوم بدر ،اليوم السابع

عرش من شهر رمضان.
• قتىل الفريقني:

قتل يف هذه املعركة أربعة عرش رج ً
ال من املسلمني ستة من

املهاجرين وثامنية من األنصار ودفنوا يف ساحة بدر ومقابرهم ال تزال

معروفة.

أما املرشكون فقتل منهم سبعون وأرس سبعون ،ومعظمهم كانوا

من الصناديد وقد سحبت جثث أربعة وعرشين من صناديدهم وقذفت
يف قليب  -بئر  -خبيث خمبث يف بدر.

وأقام رسول اهلل ﷺ يف بدر ثالثة أيام فلام استعد للرجوع جاء

القليب وقام عىل شفته ،وناداهم بأسامئهم وأسامء آبائهم« :يا فالن بن
فالن ويا فالن بن فالن أيرسكم أنكم أطعتم اهلل ورسوله ،فإنا وجدنا ما

وعدنا ربنا ح ًّقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم ح ًّقا؟».
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فقال له عمر :يا رسول اهلل ما تكلم من أجساد ال أرواح هلا .قال:

«ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم .ولكن ال جييبون»(.)1
• خرب املعركة يف مكة واملدينة:

وصل نبأ اهلزيمة إىل مكة بفلول املرشكني فكبتهم اهلل وأخزاهم

حتى هنوا عن النياحة عىل القتىل كيال يشمت هبم املسلمون .وكان
األسود بن املطلب قتل له ثالثة بنني .فكان حيب أن ينوح ،فسمع لي ً
ال

صوت نائحة ،فظن اإلذن وبعث غالمه ،فجاء وأخرب أهنا تبكي عىل بعري

أضلته فلم يتاملك أن قال:

أت���ب���ك���ي أن ي���ض���ل هل����ا ب��ع�ير

وي��م��ن��ع��ه��ا م���ن ال���ن���وم ال��س��ه��ود

ف��ل�ا ت��ب��ك��ي ع��ل�ى ب���ك���ر ول��ك��ن

ع�ل�ى ب����در ت���ق���ارصت اجل����دود

وذلك يف أبيات ندب فيها أبناءه.

أما أهل املدينة فقد أرسل إليهم رسول اهلل ﷺ بشريين :عبد اهلل

بن رواحة إىل العالية وزيد بن حارثة إىل السافلة .وقام اليهود يف املدينة
بدعايات كاذبة ،فلام وصل نبأ الفتح عمت الفرحة والرسور ،واهتزت

املدينة هتلي ً
وتكبريا ،وتقدم رؤوس املسلمني إىل طريق بدر هينئون
ال
ً

رسول اهلل ﷺ.

( )1متفق عليه ،انظر مشكاة املصابيح (.)345/2
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• تقدم الرسول ﷺ إىل املدينة:

متوجا بنرص اهلل ،ومعه الغنائم
وتقدم الرسول ﷺ إىل املدينة
ً
واألسارى فلام وصل قري ًبا من الصفراء نزل حكم الغنيمة فأخذ منها
اخلمس وقسمها سو ًّيا بني الغزاة .فلام حل بالصفراء أمر بقتل النرض بن

احلارث ،فرضب عنقه عيل بن أيب طالب .وملا حل بعرق الظبية أمر بقتل

عقبة بن أيب معيط فقتله عاصم بن ثابت األنصاري وقيل :عيل بن أيب

طالب.

أما رؤوس املسلمني الذين خرجوا لتهنئته فلقوه ﷺ بالروحاء ،ثم

منصورا قد خافه كل عدو.
مظفرا
رافقوه يشيعونه إىل املدينة ،فدخل فيها
ً
ً

وأسلم برش كثري ،وتظاهر عبد اهلل بن أيب ابن سلول وزمالؤه باإلسالم.
• قضية األسارى:

وملا استقر رسول اهلل ﷺ باملدينة استشار يف األسارى .فأشار أبو

بكر بأخذ الفدية منهم ،وأشار عمر بقتلهم ،فقرر رسول اهلل ﷺ أخذ
الفدية ،وكانت من أربعة آالف إىل ثالثة آالف إىل ألف درهم .ومن كان

يقرأ ويكتب فجعل فديته أن ُي َع ِّل َم عرشة غلامن من املسلمني .وأحسن
إىل بعض األسارى فأطلقهم بغري فدية.

وبعثت زينب بنت رسول اهلل ﷺ يف فداء زوجها أيب العاص بامل

فيه قالدة هلا .كانت عند خدجية فأدخلتها هبا عىل أيب العاص ،فلام رآها

رسول اهلل ﷺ رق هلا رقة شديدة ،فاستأذن الصحابة يف إطالقه بغري
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فدية ،ففعلوا .فأطلقه بعد أن اشرتط عليه أن خييل سبيل زينب فخالها
فهاجرت إىل املدينة.

• وفاة ابنته ﷺ رقية وزواج ابنته أم كلثوم بعثامن:

وكانت رقية بنت النبي ﷺ مريضة حني خرج لغزوة بدر ،وكانت

حتت عثامن ابن عفان -ريض اهلل عنه -فأمره أن يتخلف عليها ليمرضها،

أيضا أسامة بن زيد،
بدرا ونصيبه ،وخلف عليها ً
وله أجر من حرض ً

أي بشارة الفتح -حني
فتوفيت قبل رجوعه ﷺ قال أسامة :أتانا اخلربْ -

سوينا الرتاب عىل رقية بنت رسول اهلل ﷺ.

زوج عثامن بن عفان
وملا استقر رسول اهلل ﷺ باملدينة واطمأن هبا ّ

-ريض اهلل عنه -ابنته األخرى :أم كلثوم .فلذلك سمي عثامن -ريض

اهلل عنه -بذي النورين وقد بقيت معه حتى توفيت يف شعبان سنة تسع
من اهلجرة ودفنت بالبقيع.

• التحركات العسكرية بعد بدر:

ساء املرشكني ومن معهم ما أكرم اهلل به املسلمني من النرص والفتح،

فأخذوا يدبرون مكائد يرضون هبا املسلمني وينتقمون هبا منهم ،ولكن

اهلل رد كيدهم يف نحورهم وأيد املؤمنني بفضله.
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غزوة بني �سليم بال ُك ْدر (:)1

فحشد بنو سليم لغزو املدينة بعد أسبوع من رجوع املسلمني

من غزوة بدر ،أو يف املحرم سنة 3هـ فدامههم املسلمون يف منازهلم،
وأصابوا غنائم ورجعوا إىل املدينة ساملني(.)2

غزوة ال�سويق:
ونذر أبو سفيان بعد غزوة بدر أال يمس رأسه ماء من جنابة حتى

يغزو حممدً ا ﷺ فخرج يف مائتي راكب ،وأغار بالعريض يف ناحية املدينة

أسوارا من النخيل ،وأحرقوها وقتلوا رجلني وفروا.
فقطعوا
ً

كثريا
وأتى اخلرب رسول اهلل ﷺ فطاردهم ،ولكنهم أفلتوا وطرحوا ً

من السويق واألزواد ليتخففوا وبلغ املسلمون يف مطاردهتم إىل قرقرة

الكدر ،ولكنهم فاتوا ومحل املسلمون السويق .فسميت بغزوة السويق
وبغزوة قرقرة الكدر(.)3

( )1ال ُكدْ ر ،بالضم فالسكون .طري يف لوهنا كدرة ،وهو ماء من مياه بني سليم يقع يف نجد عىل
الطريق التجارية الرشقية احليوية بني مكة والشام.
( )2ينظر للتفصيل ابن هشام ( ،)44 ،43/2وزاد املعاد (.)90/2
( )3ابن هشام ( ،)45 ،44/2زاد املعاد (.)91 ،90/38
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غزوة �أحد
• اجليش املكي إىل أسوار املدينة:

بينام كانت قريش تستعد لالنتقام من املسلمني بام أصيبت به يف

غزوة بدر إذا هبم يتلقون رضبة أخرى يف القردة ،فازدادوا هبا غض ًبا

عىل غضب ،فأرسعوا يف االستعداد ،وفتحوا باب التطوع ،وحشدوا
األحابيش ،وخصصوا الشعراء لإلغراء والتحريض ،حتى جتهز جيش

قوامه ثالثة آالف مقاتل يف ثالثة آالف بعري ومائتي فرس ،وسبع مائة

درع ،ومعه عدد من النسوة للتحريض وبث روح البسالة واحلامس،
وكان قائده العام أبا سفيان وحامل لوائه أبطال بني عبد الدار.

حترك هذا اجليش يف غيظه وغضبه حتى بلغ إىل ضواحي املدينة،

وألقى رحله يف ميدان فسيح عىل شفري وادي قناة قري ًبا من جبل عينني

وأحد ،وذلك يوم اجلمعة السادس من شهر شوال سنة (3هـ).
• اجليش اإلسالمي عىل أحد:

ونقل اخلرب إىل رسول اهلل ﷺ قبل نزول اجليش بنحو أسبوع

فشكل دوريات عسكرية حتس ًبا للطوارئ وحف ًظا للمدينة ،فلام وصل
اجليش استشار املسلمني حول خطة الدفاع .وكان رأيه ﷺ أن يتحصن

املسلمون باملدينة فيقاتل الرجال عىل أفواه األزقة ،والنساء من فوق
البيوت ،ووافقه رأس املنافقني عبد اهلل بن أيب وكأنه قصد اجللوس

يف البيت دون أن يتهم بالتخلف .ولكن حتمس الشباب وأحلوا عىل
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املجالدة بالسيوف يف مكان مكشوف ،فقبل رأهيم ،وقسم اجليش
إىل ثالث كتائب :كتيبة للمهاجرين ومحل لواءها مصعب بن عمري،

وأخرى لألوس ومحل لواءها أسيد بن حضري ،وثالثة للخزرج ومحل
لواءها احلباب بن املنذر.

واجته بعد صالة العرص إىل جبل أحد فلام بلغ موضع الشيخني

استعرض اجليش فرد الصغار ،وأجاز رافع بن خديج عىل صغره؛ ألنه

ماهرا يف رمي السهام .فقال سمرة بن جندب :أنا أقوى منه .أنا
كان ً
أيضا.
أرصعه فأمرمها باملصارعة فرصع سمرة راف ًعا فأجازه ً

ويف موضع الشيخني صىل املغرب والعشاء ،ثم بات هناك .وعني

مخسني رج ً
ال حلراسة املعسكر ،فلام كان يف آخر الليل ارحتل قبل الفجر،

فصالها بالشوط ،وهناك مترد عبد اهلل بن أيب فرجع مع ثالثامئة من

أصحابه ورسى ألجل ذلك الضعف واالضطراب يف بني سلمة وبني
حارثة وكادتا ترجعان ،ولكن ثبتهام اهلل.

وكان أوالً جمموع عدد املسلمني أل ًفا فبقى سبعامئة.
وتقدم رسول اهلل ﷺ نحو جبل أحد من طريق قصري يرتك العدو

يف جانب الغرب حتى نزل بالشعب عند منفذ الوادي جاع ً
ال ظهره إىل
هضاب أحد ،ولذلك صار العدو حائ ً
ال بني املسلمني وبني املدينة.
• تعبئة اجليشني:

وهناك عبأ اجليش ،وعني مخسني رج ً
ال من الرماة عىل جبل عينني-
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وهو الذي يعرف بجبل الرماة -بقيادة عبد اهلل بن جبري األنصاري
وأمرهم أن يدفعوا اخليل ،وحيموا ظهور املسلمني .وأكد هلم أال يرتكوا

مكاهنم حتى يأيت أمره سواء انترص املسلمون أو اهنزموا(.)1

وعبأ املرشكون جيشهم ،وتقدموا إىل ساحة القتال حترضهم

نسوهتم ،وهن يتجولن يف الصفوف ،ويرضبن بالدفوف ،ويثرن
األبطال ،وينشدن األبيات:
إن

ت����ق����ب����ل����وا

ن���ع���ان���ق

ون��������ف��������رش ال������ن���م��ارق

أو ت�������دب�������روا ن����ف����ارق

ف�������������راق غ����ي���ر وام��������ق

ويذكرن أصحاب اللواء بواجبهم قائالت:

وهي�������ا ب����ن����ي ع����ب����د ال�������دار

وهي��������ا مح��������اة األدب����������ار

رض ًب�������������ا ب�����ك�����ل ب����ت����ار

• املبارزة والقتال:

وتقارب اجليشان فطلع طلحة بن أيب طلحة العبدري حام ً
ال لواء

املرشكني وأشجع فرسان قريش ،ودعا إىل املبارزة وهو عىل بعري ،فتقدم
إليه الزبري بن العوام -ريض اهلل عنه -ووثب وثبة الليث حتى صار معه

( )1روى ذلك البخاري :كتاب اجلهاد ( ،)426/1وأمحد والطرباين واحلاكم (فتح الباري
 )350/7وابن هشام (.)66 ،65/2
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عىل مجله ،ثم أخذه واقتحم به األرض ،وذبحه بسيفه ،فكرب النبي وكرب
املسلمون ثالث مرات ليبلغ إىل ظهور املسلمني ولكن رشقه الرماة

بسهامهم حتى ردوه.

وركز املسلمون هجومهم عىل محلة لواء املرشكني حتى قتلوهم عن

آخرهم ،وكانوا أحد عرش مقاتالً ،فبقي اللواء ساق ًطا ،وشدد املسلمون
هجومهم عىل بقية النقاط ،حتى هدوا الصفوف هدًّ ا ،وحسوا املرشكني

حسا ،وأبىل أبو دجانة ومحزة -ريض اهلل عنه -يف ذلك بال ًء حسنًا.
ًّ
• مرصع محزة بن عبد املطلب -ريض اهلل عنه:-

وأثناء التقدم واالنتصار ُقتل محزة بن عبد املطلب أسد اهلل وأسد

ماهرا
رسوله -ريض اهلل عنه -قتله وحيش بن حرب ،وكان عبدً ا حبش ًّيا ً

يف قذف احلربة ،وقد وعده مواله جبري بن مطعم بالعتق إذا قتل محزة؛
ألن محزة هو الذي قتل عمه طعيمة بن عدي يف بدر ،فاختبأ وحيش
وراء صخرة يرصد محزة يرضب رأس سباع بن عرفطة -رجل من

املرشكني -صوب وحيش إليه احلربة وقذفها وهو عىل غرة فوقعت يف
أحشائه وخرجت من بني رجليه ،فسقط ومل يستطع النهوض حتى قىض

نحبه -ريض اهلل عنه.)1( -

• اهلزيمة تنزل باملرشكني والرماة خيطئون:

ووقعت اهلزيمة باملرشكني حتى الذوا بالفرار ،وفرت النسوة

( )1صحيح البخاري ( ،)583/2وابن هشام (.)72 - 69/2
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املحرضات ،وتبعهم املسلمون يضعون فيهم السالح ويأخذون الغنائم،
وحينئذ أخطأ الرماة ،فنزل منهم أربعون رج ً
ال ليصيبوا من الغنيمة ،عىل

رغم ما كان هلم من األمر املؤكد بالبقاء يف أماكنهم .وانتهز خالد بن
الوليد هذه الفرصة فانقض عىل العرشة الباقية بجبل الرماة حتى قتلهم،

واستدار هذا اجلبل حتى وصل إىل ظهور املسلمني ،وبدأ بتطويقهم،
وصاح فرسانه صيحة عرفها املرشكون فانقلبوا ورفعت لواءهم إحدى

نسائهم ،فالتفوا حوله وثبتوا ،وبذلك وقع املسلمون بني شقي الرحى.
• هجوم املرشكني عىل رسول اهلل ﷺ وإشاعة مقتله:

وكان رسول اهلل ﷺ يف مؤخرة املسلمني ،ومعه سبعة من األنصار

واثنان من املهاجرين( ،)1فلام رأى فرسان خالد تطلع من وراء اجلبل
نادى أصحابه بأعىل صوت :إ َّيل عباد اهلل ،وسمع صوته املرشكون-

ولعلهم كانوا أقرب إليه من املسلمني -فأرسعت جمموعة نحو الصوت
وهامجت رسول اهلل ﷺ هجو ًما شديدً ا ،وحاولت القضاء عليه قبل أن

يصل إليه املسلمون ،فقال ﷺ« :من يردهم عنا وله اجلنة؟ أو -وهو

رفيقي يف اجلنة» فتقدم رجل من األنصار فدفعهم وقاتلهم حتى قتل ،ثم

رهقوه ،فأعاد قوله ،فتقدم آخر ،فدفعهم وقاتلهم حتى قتل ،ثم الثالث،
ثم الرابع وهكذا حتى قتل السبعة(.)2

( )1صحيح مسلم (.)107/2

( )2انظر صحيح مسلم :باب غزوة أحد (.)107/2
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يبق حول رسول اهلل ﷺ إال القرشيان طلحة
وملا سقط السابع مل َ

بن عبيد اهلل وسعد بن أيب وقاص( ،)1فركز املرشكون محلتهم عىل رسول
اهلل ﷺ حتى أصابته حجارة فوقع ألجلها عىل شقه ،وأصيبت رباعيته
اليمنى السفىل ،وجرحت شفته السفىل ،وهشمت البيضة عىل رأسه
فشجت جبهته ورأسه .ورضب بالسيف عىل وجنته ،فدخلت فيها

أيضا بالسيف عىل عاتقه رضبة عنيفة
حلقتان من حلق املغفر ،ورضب ً

اشتكى ألجلها أكثر من شهر .وكان قد لبس درعني فلم يتهتكا(.)2

وقع كل هذا عىل رغم دفاع القرشيني الدفاع املستميت فقد رمى

سعد بن أيب وقاص حتى نثل له رسول اهلل ﷺ كنانته وقال« :ارم فداك

أيب وأمي»( ،)3وقاتل طلحة بن عبيد اهلل وحده قتال جمموع من سبق
جرحا ووقى بيده النبي
حتى أصابه مخسة وثالثون أو تسعة وثالثون
ً

ﷺ فأصيبت أصابعه حتى شلت .وملا أصيبت أصابعه قال :حس .فقال
النبي ﷺ« :لو قلت بسم اهلل لرفعتك املالئكة والناس ينظرون»(.)4

وخالل هذه الساعة احلرجة نزل جربيل وميكائيل فقاتال عنه أشد
( )1صحيح البخاري (.)581/2 ،527/1

( )2ينظر له صحيح البخاري ( ،)582/2وصحيح مسلم ( ،)108/2وفتح الباري
(.)373/7
( )3صحيح البخاري (.)581 ،580/2 ،407/1

( )4صحيح البخاري ( ،)581/2 ،527/1سنن النسائي ( ،)53 ،52/2وفتح الباري
(.)361/7
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القتال( ،)1وفاء إليه ﷺ عدد من املسلمني فدافعوا عنه أشد الدفاع وكان
أوهلم أبا بكر الصديق ومعه أبو عبيدة بن اجلراح -ريض اهلل عنهام-

وتقدم أبو بكر لينزع حلقة املغفر عن وجه رسول اهلل ﷺ فألح عليه أبو

عبيدة حتى نزعها هو فسقطت إحدى ثنيتيه ،ثم نزع احللقة األخرى
فسقطت الثنية األخرى ،ثم أقبال عىل طلحة بن عبيد اهلل فعاجلاه وهو

جريح(.)2

ويف أثناء ذلك وصل إىل رسول اهلل ﷺ :أبو دجانة ،ومصعب بن

عمري ،وعمر بن اخلطاب ،وعيل بن أيب طالب ،وغريهم .وتضاعف عدد

أيضا واشتدت هجامهتم وقام املسلمون ببطوالت نادرة فمنهم
املرشكني ً

من يرمي ومنهم من يدافع ومنهم من يقاتل ومنهم من يقي السهام عىل
جسده.

وكان اللواء بيد مصعب بن عمري فرضبوا عىل يده اليمنى حتى

قطعت فأخذه بيده اليرسى فرضبوا عليها حتى قطعت فربك عليه

بصدره وعنقه حتى قتل،وكان الذي قتله هو عبد اهلل بن قمئة ،فلام قتله

ظن أنه قتل رسول اهلل ﷺ ،ألن مصع ًبا كان يشبهه ﷺ ،فانرصف ابن

قمئة ،وصاح :إن حممدً ا قد قتل( ،)3وشاع اخلرب برسعة وبإشاعته ختفف
هجوم املرشكني؛ إذ ظنوا أهنم أصابوا اهلدف وبلغوا ما أرادوا.

( )1صحيح البخاري ( )580/2وصحيح مسلم ،الفضائل ح(.)47 ،46
( )2زاد املعاد (.)95/2

( )3انظر ابن هشام ( ،)83-80 ،73/2وزاد املعاد (.)97/2
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• موقف عامة املسلمني بعد التطويق:

وملا رأى املسلمون بداية عملية التطويق تشتتوا وارتبكوا ،ومل

يصلوا إىل موقف موحد ،فمنهم من فر إىل اجلنوب حتى بلغ املدينة
املنورة ،ومنهم من فر إىل شعب أحد والذ باملعسكر ،ومنهم من قصد

رسول اهلل ﷺ وأرسع إليه فدافع عنه كام تقدم .وبقي معظم املسلمني يف
دائرة التطويق ثابتني يف أماكنهم يدفعون املطوقني ويقاتلوهنم ،وحيث
مل يكن بينهم من يقودهم بنظام فقد حصل يف صفوفهم خبط وارتباك،

ورجعت أوالهم فاجتلدت هي وأخراهم حتى قتل اليامن والد حذيفة
بأيدي املسلمني أنفسهم )1(.فلام سمعوا خرب مقتل النبي ﷺ طار صواب

طائفة منهم وخارت عزائمهم واستكانوا ،حتى تركوا القتال وتشجع

آخرون ،وقالوا :موتوا عىل ما مات عليه رسول اهلل ﷺ.

وبينا هم كذلك إذ رأى كعب بن مالك رسول اهلل ﷺ وهو يشق

الطريق إليهم ،فعرفه بعينه إذ كان وجهه حتت حلق املغفر والبيضة،

فنادى كعب بصوت عال :يا معرش املسلمني أبرشوا هذا رسول اهلل ﷺ

فبدأ املسلمون يرجعون إليه حتى جتمع حوله ثالثون رج ً
ال من أصحابه،

فشق هبم الطريق بني املرشكني ،ونجح يف إنقاذ جيشه املطوق وسحبه
إىل شعب اجلبل .وقد حاول املرشكون عرقلة هذا االنسحاب ولكنهم

فشلوا متا ًما ،وقتل منهم اثنان يف أثناء هذه املحاولة.
( )1انظر لذلك صحيح البخاري (.)581/2 ،593/1
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وهبذه اخلطة احلكيمة نجا املسلمون ،ولكن بعد أن دفعوا الثمن

غال ًيا ملا ارتكبه الرماة من اخلطأ وخمالفة أمر رسول اهلل ﷺ.
• يف الشعب:

وبعد ما خرج املسلمون من دائرة التطويق ،ونجحوا يف التمكن

من الشعب حصل بينهم وبني املرشكني بعض املناوشات اخلفيفة
الفردية ،ومل جيرتئ املرشكون عىل التقدم واملواجهة العامة ،وإنام بقوا

يف الساحة قلي ً
ال مثلوا خالله القتىل ،فقطعوا آذاهنم وأنوفهم وفروجهم،
وبقروا بطوهنم ،وبقرت هند بنت عتبة عن بطن محزة حتى أخرجت

كبده ،والكتها ،فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها ،واختذت من اآلذان
واألنوف قالئد وخالخيل(.)1

وجاء أيب بن خلف
متغطرسا إىل الشعب يزعم أنه يقتل رسول اهلل
ً

ﷺ ،فطعنه رسول اهلل ﷺ بحربة يف ترقوته يف فرجة بني الدرع والبيضة،
مرارا ،ورجع إىل قريش وهو خيور خوار الثور ،فلام
فتدحرج عن فرسه ً
بلغ رسف  -قري ًبا من مكة  -مات ألجله(.)2

ثم جاء رجال من املرشكني يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد،

وعلوا يف بعض جوانب اجلبل ،فقاتلهم عمر بن اخلطاب ورهط من

( )1ابن هشام (.)90/2

( )2املستدرك للحاكم ( ،)327/2وابن هشام (.)84/2
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املهاجرين حتى أهبطوهم من اجلبل( ،)1وتفيد الروايات أن سعد بن أيب

وقاص-ريض اهلل عنه -قتل ثالثة منهم(.)2

وبلغ عدد قتىل املرشكني اثنني وعرشين وقيل :سبعة وثالثني ،أما

املسلمون فقد قتل منهم سبعون 41 :من اخلزرج ،و 24من األوس ،و4
من املهاجرين وواحد من اليهود ،وقيل غري ذلك(.)3

وبعد املحاولة األخرية الفاشلة من أيب سفيان وخالد بن الوليد

أخذ املرشكون يستعدون للعودة إىل مكة.

أما رسول اهلل ﷺ فإنه ملا متكن من الشعب واطمأن فيه ،جاءه عيل

 -ريض اهلل عنه -بامء من املهراس -وهو ماء بأحد -ليرشب منه النبي

حيا فلم يرشب منه ،بل غسل به الوجه ،وصبه عىل الرأس،
ﷺ ،فوجد له ر ً
فأخذ الدم ينزف من اجلرح ،وال ينقطع ،فأحرقت فاطمة -ريض اهلل

عنها -قطعة من حصري ،وألصقته ،فاستمسك الدم ،وجاء حممد بن

سلمة بامء سائغ فرشب منه ،ودعا له بخري ،وصىل الظهر قاعدً ا ،وصىل

املسلمون معه قعو ًدا(.)4

وجاءت نسوة من املهاجرين واألنصار ،فيهن عائشة ،وأم أيمن،

وأم سليم ،وأم سليط ،فكن يمألن القرب باملاء ،ويسقني اجلرحى،
( )1ابن هشام (.)86/2

( )2انظر زاد املعاد (.)95/2

( )3انظر ابن هشام ( ،)129 -122/2وفتح الباري (.)351/7

( )4ابن هشام ( ،)85/2صحيح البخاري ( ،)584/2السرية احللبية (.)30/2
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 ريض اهلل عنهن -أمجعني(.)1• حوار ومواعدة:

وملا استعد املرشكون للرجوع متا ًما أرشف أبو سفيان عىل اجلبل،

ونادى :أفيكم حممد؟ فلم جييبوه ،فقال :أفيكم ابن أيب قحافة؟ فلم
جييبوه ،فقال :أفيكم عمر بن اخلطاب؟ فلم جييبوه ،وكان النبي ﷺ هو
الذي هناهم عن اإلجابة ،فقال أبو سفيان :أما هؤالء فقد كفيتموهم،
فلم يملك عمر نفسه أن قال :يا عدو اهلل إن الذي ذكرهتم أحياء ،وقد
أبقى اهلل ما يسوءك.
فقال أبو سفيان :قد كان فيكم مثلة مل آمر هبا ومل تسؤين ،ثم قال:
اعل هبل ،فعلمهم النبي ﷺ اجلواب ،فأجابوه :اهلل أعىل وأجل.
ثم قال أبو سفيان :لنا العزى وال عزى لكم.

فعلمهم النبي ﷺ اجلواب ،فأجابوه :اهلل موالنا وال موىل لكم.

ثم قال أبو سفيان :أنعمت فعال ،يوم بيوم بدر ،واحلرب سجال.
النار.

فقال عمر-ريض اهلل عنه :-ال سواء .فقتالنا يف اجلنة ،وقتالكم يف

قال أبو سفيان :إنكم لتزعمون ذلك ،لقد خبنا إذن وخرسنا.
ثم دعاه أبو سفيان وقال :أنشدك اهلل يا عمر أقتلنا حممدً ا؟

قال عمر-ريض اهلل عنه :-ال .وإنه ليستمع كالمك اآلن.
( )1صحيح البخاري ( ،)581/2 ،403/1والسرية احللبية (.)22/2
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قال :أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر(.)1
ثم نادى أبو سفيان :إن موعدكم بدر العام القابل.
فأمر رسول اهلل ﷺ أحد أصحابه أن يقول :نعم هو بيننا وبينك

موعد(.)2

• رجوع املرشكني وقيام املسلمني بتفقد اجلرحى ودفن الشهداء:

ثم رجع أبو سفيان إىل جيشه ،وأخذ اجليش يف االرحتال ،وقد

ركب اإلبل وجعل اخليل باجلنب ،وكان هذا دليل قصدهم ملكة ،وكان

من فضل اهلل عىل املسلمني ،إذ مل يكن بني املرشكني وبني املدينة من

يمنعهم عن الدخول فيها ولكن رصفهم اهلل الذي حيول بني املرء وقلبه.
فنزل املسلمون إىل ساحة القتال يتفقدون اجلرحى والقتىل ،وقد

نقل بعضهم بعض الشهداء إىل املدينة ،فأمر رسول اهلل ﷺ بردهم إىل

مضاجعهم ،ودفنهم يف ثياهبم ،بغري غسل وال صالة ،وقد دفن االثنان

والثالثة يف قرب واحد ،وربام مجع بني الرجلني يف ثوب واحد ،وجعل

بينهام اإلذخر ،وقدم يف اللحد من كان أكثر حف ًظا للقرآن ،وقال :أنا

شهيد عىل هؤالء يوم القيامة.

()3

( )1ابن هشام ( ،)94 ،93/2وزاد املعاد ( ،)94/2وصحيح البخاري (.)579/2
( )2ابن هشام (.)94/2

( )3صحيح البخاري مع الفتح ( 248/3ح،1353 ،1348 ،1347 ،1346 ،1343
.)4079

275

تعلم من أعظم معلم ﷺ

ووجدوا نعش حنظلة بن أيب عامر يف ناحية فوق األرض يقطر
منه املاء ،فقال النبي ﷺ« :إن املالئكة تغسله» ،وكان من قصته أنه كان
حديث عهد بعرس وكان معها إذ سمع املنادي ينادي للحرب ،فرتكها،
وخرج إىل ساحة القتال ،وقاتل حتى قتل ،وهو جنب ،فغسلته املالئكة،
فسمي غسيل املالئكة(.)1
وك ّفن محزة يف برد إن ُغطي رأسه بدت رجاله ،وإن ُغطي رجاله
بدا رأسه ،فجعلوا عىل رجليه اإلذخر ،وكذلك مصعب بن عمري(.)2
• إىل املدينة ويف املدينة:

وملا فرغ رسول اهلل ﷺ واملسلمون من دفن الشهداء ،والدعاء هلم،
رجعوا إىل املدينة ،وقد خرجت نسوة قتل أقارهبن ،فلقني رسول اهلل ﷺ
يف الطريق ،فعزاهن ودعا هلن ،وجاءت امرأة من بني دينار قتل زوجها
وأخوها وأبوها ،فلام نُعوا هلا سألت عن رسول اهلل ﷺ فقالوا هلا :إنه
بحمد اهلل كام حتبني ،فقالت :أرونيه ،فأشاروا هلا ،فلام رأته قالت :كل
أي صغرية(.)3
مصيبة بعدك جللْ :

وبات املسلمون يف حالة الطوارئ ،حيرسون املدينة ،وحيرسون
رسول اهلل ﷺ ،وهم منهكون من اجلرح والتعب ،واحلزن واألمل ،ورأى
رسول اهلل ﷺ ،أنه البد من متابعة حركات العدو؛ حتى يناجزه يف امليدان
لو حاول العودة إىل املدينة.
( )1انظر زد املعاد (.)94/2

( )2روى ذلك أمحد والبخاري (فتح الباري  )170 - 68/3ح(،1276 ،1275 ،1274
.)4045 ،3914 ،3913 ،3897
( )3ابن هشام (.)99/2
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غزوة حمراء الأ�سد:
فلام أصبح نادى يف املسلمني أن خيرجوا للقاء العدو ،وال خيرج إال

من شهد القتال بأحد ،فقالوا :سم ًعا وطاعة ،وساروا حتى بلغوا محراء
األسد عىل بعد ثامنية أميال من املدينة ،وعسكروا هناك.

أما املرشكون فكانوا نازلني بالروحاء ،بعد ستة وثالثني مي ً
ال من

املدينة ،يفكرون ويتشاورون يف العودة إليها ،ويتأسفون عىل ما فاهتم من

الفرصة الصاحلة.

وكان معبد بن أيب معبد اخلزاعي من املناصحني لرسول اهلل ﷺ،

فجاءه بحمراء األسد ،وعزاه عىل ما أصابه يف أحد ،فأمره رسول اهلل
أن يلحق أبا سفيان وخيذله ،فلحقهم بالروحاء ،وقد أمجعوا ليعودوا إىل
املدينة ،فخوفهم أشد التخويف ،وقال :إن حممدً ا خرج يف مجع مل أر مثله

قط ،يتحرقون عليكم حتر ًقا ،فيهم من احلنق عليكم يشء مل أر مثله قط،
وال أرى أن ترحتلوا حتى يطلع أول اجليش من وراء هذه األكمة.

فلام سمعوا هذا خارت عزائمهم ،واهنارت معنوياهتم ،واكتفى

أبو سفيان بحرب أعصاب دعائية ،إذ كلف من يقول للمسلمني:

ﱫ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱪ [ آل عمران ،]١٧٣ :حتى ال يطارده
املسلمون ،وعجل عىل االرحتال إىل مكة.

أما املسلمون فلم يؤثر فيهم هذا اإلنذار ،بل :ﱫ ﰀ ﰁ
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ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﱪ [آل عمران .]١٧٣ :وبقوا يف محراء
األسد إىل يوم األربعاء ،ثم رجعوا إىل املدينة :ﱫﭑﭒ ﭓﭔﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﱪ [آل عمران:

.)1(]١٧٤

( )1أخذنا تفصيل غزوة أحد ومحراء األسد من ابن هشام ( ،)129 - 60/2وزاد املعاد
( ،)108 - 91/2وفتح الباري ( ،)377 - 345/7ومن صحيح البخاري وصحيح
مسلم وغريها.
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غزوة الأحزاب
كاد رسول اهلل ﷺ واملسلمون يتفرغون لنرش دينهم ،وإصالح

أحواهلم ،بعد أن ساد اهلدوء بفضل ما اختذه رسول اهلل ﷺ من اخلطط
احلكيمة ،فلم حيصل بعد غزوة بني النضري أية مواجهة تذكر ،لفرتة جتاوز
سنة ونصف السنة ،ولكن مل يرق اليهود أن يسرتيح املسلمون ،فهم بعد

ما استقروا بخيرب ،واطمأنوا هبا أخذوا يدبرون املؤامرات ،ويتحركون

وراء الستار حتى نجحوا يف جلب جيش ٍ عرمر ٍم من قبائل العرب ضد

أهل املدينة.

يقول أهل السري :إن عرشين رج ً
ال من ساداهتم وزعامئهم خرجوا

إىل قريش ،حيرضوهنم عىل غزو املدينة ،ووعدهم بالنرص ،فأجابت هلم

قريش ،ثم ذهبوا إىل غطفان فأجابوا ،ثم طافوا يف القبائل فأجاب عدد

منها ،ثم حركوا هؤالء القوم مجي ًعا حتت خطة منسقة حتى يصل اجلميع
إىل أطراف املدينة يف زمن واحد.

• الشورى وحفر اخلندق:

وبلغ خرب جتمعهم وحتركهم إىل املدينة فاستشار رسول اهلل

ﷺ أصحابه ،فأشار سلامن الفاريس -ريض اهلل عنه -بحفر اخلندق،

فاستحسنوه واتفقوا عليه.

احلرات  -وهي احلجارة
وحيث إن املدينة حتيط هبا الالَّبات ْ
أي َّ

السود -من الرشق والغرب واجلنوب ،وال تصلح لدخول العساكر
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إال جهة الشامل فإن رسول اهلل ﷺ اختار يف تلك اجلهة أضيق مكان

حل َّرتني بحفر
بني َّ
احلرة الغربية والرشقية  -وهي نحو ميل  -فوصل ا َ

اخلندق يف هذا املكان ،وبدأ هذا اخلندق من جهة الغرب من شامل جبل

احلرة الرشقية عند أطم
سلع ،ووصله يف الرشق برأس ممتد من حجارة َّ

الشيخني.

وقد وكل إىل كل عرشة رجال أن حيفروا أربعني ذرا ًعا ،واشرتك

معهم رسول اهلل ﷺ يف حفر اخلندق ونقل الرتاب ،وكانوا يرجتزون
فيجيب ،ويرجتز فيجيبون ،وقد كابدوا يف أثناء حفره أنوا ًعا من املشقة،
والسيام شدة الربد ،وشدة اجلوع ،وكان يؤتى هلم بملء كف من الشعري،

فيصنع بدسم يفوح منها الريح ،فيأكلونه ،وهو يصعب مروره عىل
حجرا
احللق( ،)1وشكوا إىل رسول اهلل ﷺ اجلوع ،وأروه عىل بطوهنم
ً

كانوا قد ربطوه ،فأراهم عىل بطنه حجرين(.)2

• بع�ض الآيات:
وقد وقعت يف أثناء احلفر بعض اآليات ،رأى جابر شدة اجلوع
يف رسول اهلل ﷺ فلم يصرب :فذبح هبيمة له ،وطحنت امرأته صا ًعا من
رسا ،يف نفر من أصحابه ،فقام رسول اهلل
شعري ،ثم دعا رسول اهلل ﷺ ًّ
ﷺ جيمع أهل اخلندق ،وهم ألف ،فأكلوا وشبعوا وما زالت الربمة
( )1انظر صحيح البخاري (.)589 ،588/2 ،397/1

( )2الرتمذي :مشكاة املصابيح (.)448/2
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ُّ
تغط ،والعجني خيبز( ،)1وذهبت أخت النعامن بن بشري بحفنة من متر
ألبيه وخاله فبدده رسول اهلل ﷺ فوق ثوب ،ودعا أهل اخلندق ،فأكلوا
ورجعوا ،والتمر يسقط من أطراف الثوب(.)2
وعرضت جلابر وأصحابه يف أثناء احلفر كدية شديدة ،فنزل رسول
أي رم ً
ال ال يتامسك،
اهلل ﷺ ورضهبا باملعول ،فعادت كثي ًبا أهيل(ْ ،)3
وعرضت للرباء وأصحابه صخرة ،فنزل رسول اهلل ﷺ وقال :بسم
اهلل ،ثم رضب رضبة باملعول فقطع قطعة ،وخرج منها ضوء ،فقال :اهلل
أكرب ،أعطيت مفاتيح الشام وإين ألنظر إىل قصورها احلمراء الساعة ،ثم
رضب الثانية وبرش بفتح فارس ،ثم الثالثة وبرش بفتح اليمن ،وانقطعت
الصخرة(.)4

• بني طريف اخلندق:

وأقبلت قريش ومن تبعهم يف أربعة آالف ،ومعهم ثالثامئة

فرس ،وألف بعري ،يرأسهم أبو سفيان ،وحيمل لواءهم عثامن بن طلحة

بن أيب طلحة العبدري ،فنزلوا بمجتمع السيال من رومة بني اجلرف
وزغابة .وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد يف ستة آالف،
فنزلوا بذنب نقمي إىل جانب أحد ،وكان قدوم هذا اجليش العرمرم إىل

( )1انظر صحيح البخاري (.)589 ،588/2
( )2ابن هشام (.)218/2

( )3انظر :صحيح البخاري (.)588/2

( )4مسند أمحد وسنن النسائي (.)56/2
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أسوار املدينة بال ًء شديدً ا وخمي ًفا جدًّ ا ،كام قال اهلل تعاىل :ﱫ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱪ
[األح���زاب] .فثبت املؤمنني ،كام ق��ال :ﱫ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ

ﰓﱪ [ األحزاب ] ٢٢ :أما املنافقون والذين يف قلوهبم مرض فقالوا:

ﱫﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﱪ

[األحزاب.] ١٢ :

واستخلف رسول اهلل ﷺ عىل املدينة ابن أم مكتوم ،وجعل النساء

والذراري يف اآلطام ،ثم خرج يف ثالثة آالف من املسلمني ،فجعلوا

ظهورهم إىل جبل سلع وحتصنوا به ،واخلندق بينهم وبني الكفار.

وبعد أن استقر املرشكون وهتيأوا تقدموا نحو املدينة ،فلام اقرتبوا

من املسلمني فوجئوا بخندق عريض حيول بينهم وبني املسلمني فبهتوا،
وقال أبو سفيان :تلك مكيدة ما عرفتها العرب ،فأخذوا يدورون حوله
يف طيش وغضب ،يطلبون نقطة يعربون منها ،واملسلمون يرشقوهنم

بالنبل ،حتى ال يقرتبوا منه فيتمكنوا من االقتحام ،أو من إهالة الرتاب
وبناء الطريق عليه.

واضطر املرشكون إىل فرض احلصار عىل املدينة بينام مل يكونوا

مستعدين له ،إذ مل يكن ذلك يف حساهبم عند اخلروج ،فأخذوا خيرجون

يف النهار حياولون عبور اخلندق ،واملسلمون جماهبون هلم عىل طول اخلط،
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مرارا،
يناضلون ويرمون باحلجارة ،وقد كثف املرشكون جهودهم
ً

وأداموها طول النهار ،واضطر املسلمون إىل االستمرار يف الدفاع ،حتى

فاتت منهم ومن رسول اهلل ﷺ الصلوات :ومل يتمكنوا من أدائها إال بعد
غروب الشمس ،أو قري ًبا من ذلك( ،)1ومل تكن صالة اخلوف قد رشعت
حينذاك.

ويف أحد األيام خرج نفر من فوارس املرشكني فيهم عمرو بن عبد

ود ،وعكرمة ابن أيب جهل ،ورضار بن اخلطاب ،وغريهم ،فقصدوا

مكانًا ضي ًقا من اخلندق ،واقتحموه ،وجالت هبم خيلهم يف الساحة التي
بني اخلندق وجبل سلع ،فخرج عىل بن أيب طالب يف نفر من املسلمني،
فحال بينهم وبني املكان الذي اقتحموا منه اخلندق ،فدعا عمرو بن عبد
ود إىل املبارزة ،وكان جري ًئا فاتكًا فأغضبه عيل حتى نزل من الفرس،

فتجاوال وتصاوال حتى قتله عيل ،واهنزم الباقون وقد مألهم الرعب

حتى ترك عكرمة رحمه ،وسقط نوفل بن عبد اهلل يف اخلندق فقتله

املسلمون.

وأصيب يف أثناء املراماة عدد قليل من الطرفني ،وبلغ عدد قتىل

املرشكني عرشة ،وقتىل املسلمني ستة.

وأصيب سعد بن معاذ بسهم قطع أكحله ،فدعا اهلل أن يبقيه إن

كان قد بقي من حرب قريش يشء ،وإال فليعجل موته يف هذا اجلرح،
( )1انظر صحيح البخاري (.)590/2
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ثم قال :يف دعائه« :وال متتني حتى تقر عيني من قريظة»(.)1
• غدر بني قريظة وأثره عىل سري الغزوة:

وكانت قريظة يف عهد مع رسول اهلل ﷺ -وقد سبق ذكره -فجاء

حيي بن أخطب سيد بني النضري يف أثناء هذه الغزوة إىل كعب بن أسد

سيد بني قريظة؛ فحسن له الغدر ،وأغراه عىل نقض العهد ،فنقض كعب
العهد ،وقام إىل جانب قريش واملرشكني.

وكانت قريظة يف جنوب املدينة ،واملسلمون يف شامهلا ،ومل يكن

من حيول بني قريظة وبني نساء املسلمني وذرارهيم ،فكان اخلطر عليهم

شديدً ا ،وبلغ اخلرب رسول اهلل ﷺ فأرسل مسلمة بن أسلم يف مائتني

وزيد بن حارثة يف ثالثامئة حلراسة ذراري املسلمني ،وأرسل سعد بن

معاذ وسعد بن عبادة يف رجال من األنصار يستجلبون له اخلرب ،فوجدوا
اليهود عىل أخبث ما يكونون ،فقد جاهروا بالسب والعداوة ،ونالوا من

رسول اهلل ﷺ ،وقالواَ :م ْن رسول اهلل؟ ال عهد بيننا وبني حممد وال عقد،

فرجعوا وقالوا لرسول اهلل ﷺ :عضل وقارة« :يعني أن قريظة عىل غدر
كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع».

وتفطن الناس ،فاشتد خوفهم كام قال اهلل تعاىل :ﱫ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﱪ

[األح��زاب] .ونجم النفاق حتى قال بعضهم :كان حممد يعدنا أن

( )1انظر صحيح البخاري ( ،)591/2وابن هشام (.)337/2
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نأكل كنوز كرسى وقيرص وأحدنا ال يأمن عىل نفسه أن يذهب إىل

الغائط ،وقال آخرون :ﱫ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱪ [األحزاب:

.] ١٢وقالت طائفة منهم :ﱫ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﱪ [ األحزاب ] ١٣ :وأراد فريق منهم الفرار فاستأذنوا النبي ﷺ

وقالوا حمتالني :ﱫ ﯜ ﯝ ﯞ ﱪ [ األحزاب .] ١٣ :وما هي بعورة،
وقلق رسول اهلل ﷺ حني بلغه غدرهم ،فتقنع بالثوب ،واضطجع
ومكث هكذا طوي ً
ال ثم هنض وقال :اهلل أكرب وبرش املسلمني بالفتح

والنرص.

وأراد أن يرسل إىل عيينة بن حصن ليصاحله عىل ثلث ثامر املدينة

وينسحب هو بغطفان فأبى ذلك سيدا األنصار :سعد بن معاذ وسعد بن
عبادة ،وقاال :كنا نحن وهؤالء عىل الرشك ،ومل يطمعوا أن يأكلوا منها
ثمرة ،فحني أكرمنا اهلل باإلسالم ،وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ واهلل ال

نعطيهم إال السيف ،فصوب رأهيام.

• ختاذل األطراف وهناية الغزوة:

وهلل يف خلقه شؤون ،فقد جاء يف أثناء هذه الظروف القاسية نعيم

بن مسعود األشجعي ،وهو من غطفان ،وكان صدي ًقا لقريش واليهود،

فقال :يا رسول اهلل إين قد أسلمت ،وإن قومي مل يعلموا بإسالمي ،فمرين

بام شئت ،فقال :أنت رجل واحد ،ماذا عسى أن تفعل ،ولكن خذل عنا
ما استطعت ،فإن احلرب ُخدْ عة.
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فذهب نعيم إىل قريظة ،فلام رأوه أكرموه ،فقال :تعرفون ودي

لكم ،وخاصة ما بيني وبينكم وإين ملحدثكم حدي ًثا فاكتموه عني ،قالوا:
نعم ،قال :قد رأيتم ما وقع لبني قينقاع ،والنضري ،وقد ظاهرتم ً
قريشا

وغطفان ،وهم ليسوا مثلكم ،فالبلد بلدكم ،فيه أموالكم وأبناؤكم
ونساؤكم ،ال تقدرون أن تتحولوا منه إىل غريه ،وأما بلدهم وأمواهلم
ونساؤهم فبعيدة ،فهم إن أصابوا فرصة انتهزوها وإال حلقوا ببالدهم،

وتركوكم وحممدً ا ينتقم منكم كيف يشاء ،قالوا ،فام العمل؟ قال :ال

تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن.
قالوا :لقد أرشت بالرأي.

ثم توجه نعيم إىل قريش واجتمع برؤسائهم ،وقال :تعلمون ودي

لكم ونصحي إليكم ،قالوا :نعم .قال :فإين حمدثكم حدي ًثا فاكتموه

عني ،قالوا :نفعل ،قال :فإن هيود بني قريظة قد ندموا عىل نقضهم عهد
حممد وخافوا أن ترجعوا وترتكوهم معه ،فراسلوه أهنم يأخذون منكم
رهائن ويدفعوهنا إليه ،ثم يوالونه عليكم ،فريض بذلك ،فاحذروهم

وإن سألوكم رهائن فال تعطوهم ،ثم ذهب إىل غطفان فقال هلم مثل

ذلك.

وهبذا التدبري احلكيم تشككت النفوس وتشققت ،وأرسل أبو

سفيان وفدً ا إىل قريظة يدعوهم إىل القتال غدً ا فقالوا :إن اليوم يوم
السبت ،ومل يصبنا ما أصابنا إال من التعدي فيه ،ثم إنا ال نقاتل معكم
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حتى تعطونا رهائن منكم ،لكيال ترتكونا وتذهبوا إىل بالدكم ،فقالت
قريش وغطفان :صدقكم واهلل نعيم ،وأرسلت قريش إىل اليهود تقول

هلم :ال نرهنكم أحدً ا ،واخرجوا للقتال .فقالوا :صدقكم واهلل نعيم.
فخارت عزائم الفريقني وختاذلوا.

أما املسلمون فكانوا يدعون« :اللهم اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا»،

وابتهل رسول اهلل ﷺ إىل ربه  -عز وجل« :-اللهم منزل الكتاب ،رسيع
احلساب ،اهزم األحزاب ،اللهم اهزمهم وزلزهلم»( .)1فأرسل اهلل

حيا وجنو ًدا من املالئكة فزلزلوهم وقذفوا يف قلوهبم الرعب،
عليهم ر ً

وكفأت الريح قدورهم ،وقلعت خيامهم ،ورضهبم الربد القارص حتى
مل يقر هلم قرار ،وبدءوا يتهيأون للرحيل.

وأرسل رسول اهلل ﷺ حذيفة -ريض اهلل عنه -إليهم ،ليأيت

بخربهم ،فذهب ودخل بينهم ،ثم رجع ،ومل جيد مس الربد ،بل كأنه
أي احلار  -فلام رجع أخرب
يف محام – الذي يغتسلون فيه باملاء احلميم ْ
برحيل القوم ونام .فلام أصبح املسلمون رأوا ساحة القتال من جهة
الكفار ليس فيها داع وال جميب ،ﱫ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱪ [األحزاب.] ٢٥ :

كانت بداية هذه الغزوة يف شوال سنة (5هـ) ،وهنايتها بعد نحو

شهر يف ذي القعدة ،وكانت أكرب حماولة قام هبا أعداء اإلسالم لرضب
( )1صحيح البخاري :كتاب اجلهاد ( ،)411/1وكتاب املغازي (.)590/2
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املدينة ،وللقضاء عليها ،وعىل اإلسالم واملسلمني ،ولكن اهلل خيبهم،
ورد كيدهم يف نحورهم ،وكان فشلهم بمجموع هذه القوات يعني أن

الطوائف الصغرية واملتفرقة أوىل أن ال جترتئ عىل التوجه إىل املدينة،
وقد أخرب بذلك النبي ﷺ فقال :اآلن نغزوهم وال يغزونا ،نحن نسري

إليهم(.)1

( )1صحيح البخاري (.)590/2
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الباب الرابع ع�شر
النـبـي ﷺ واحلقـوق
289

تعلم من أعظم معلم ﷺ

290
www.alukah.net

تعلم من أعظم معلم ﷺ

البـــاب الرابع ع�شر
()1
النبي ﷺ واحلقوق
أنعم اهلل عىل البرشية بدين اإلسالم الذي جعل قضية احلقوق

أص ً
منهجا إهل ًّيا يثاب اإلنسان عىل
ال ثابتًا من أصول الدين ،بل وجعلها
ً

فعله ،ويأثم إن تركه ،وليست منحة من خملوق مهام كان قدره ،كام جعلها
كذلك عامة تشمل اإلنسان -مهام كان دينه أو لونه أو جنسه -واحليوان

والبيئة ،وكان رسول اهلل ﷺ نعم املطبق هلذه احلقوق؛ فعاش اجلميع يف

ظل هديه وسنته حياة حرة كريمة.

ولذلك فإننا يف هذا الفصل سنتناول بعض احلقوق التي أقرها

اإلسالم كنموذج عىل عظمة الترشيعات الربانية ،ودقة التطبيق النبوي
هلا من خالل املباحث التالية:

املبحث األول :النبي ﷺ وحقوق اإلنسان.
املبحث الثاين :النبي ﷺ وحقوق املرأة.
املبحث الثالث :النبي ﷺ وحقوق الطفل.
املبحث الرابع :النبي ﷺ وحقوق اخلدم والعامل.
املبحث اخلامس :النبي ﷺ وحقوق املرىض وذوي االحتياجات

اخلاصة.

( )1كتاب :أسوة للعاملني – د /راغب الرسجاين.
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املبحث السادس :النبي ﷺ وحقوق اليتيم واملسكني واألرملة.

املبحث السابع :النبي ﷺ وحقوق احليوان.

املبحث الثامن :النبي ﷺ وحقوق البيئة.
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النبي ﷺ وحقوق الإن�سان
ينظر اإلسالم إىل اإلنسان نظرة راقية فيها تكريم وتعظيم ،انطال ًقا
من قوله تعاىل :ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱪ [اإلرساء.]٧٠ :
وهذه النظرة جعلت حلقوق اإلنسان يف اإلسالم خصائص ومميزات
معينة؛ من أمهها شمولية هذه احلقوق ،فهي سياسية واقتصادية
واجتامعية وفكرية ...كام أهنا عامة لكل األفراد؛ مسلمني كانوا أو غري
مسلمني ،دون متييز بني لون أو جنس أو لغة أو دين ،وهي كذلك غري
قابلة لإللغاء أو التبديل؛ ألهنا مرتبطة بتعاليم رب العاملني.

وجاءت كلامته وأفعاله ﷺ خري شاهد عىل ذلك ،ففي خطبة
الوداع -التي كانت بمثابة تقرير شامل حلقوق اإلنسان -قال ﷺ..« :
فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا
يف بلدكم هذا إىل يوم تلقون ربكم .)1(»...فأكدت هذه اخلطبة النبوية
مجلة من احلقوق؛ أمهها :حرمة الدماء ،واألموال ،واألعراض ،وغريها.
كام نجده ﷺ يعظم من شأن النفس اإلنسانية عامة ،فيحفظ هلا
أعظم حقوقها وهو حق احلياة ،فيقول ﷺ عندما سئل عن الكبائر:
«اإلرشاك باهلل ...وقتل النفس.)2(»...فجاءت كلمة النفس عامة لتشمل
( )1البخاري عن أيب بكرة :كتاب احلج ،باب اخلطبة أيام منى ( ،)4406( ،)4406ومسلم:
كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والديات ،باب تغليظ حتريم الدماء واألعراض
واألموال ( ،)1679وأبو داود ( ،)1947ومسند أمحد (.)19873
( )2البخاري عن أنس بن مالك :كتاب الشهادات ،باب ما قيل يف شهادة الزور (،)2653
والنسائي ( ،)4009وأمحد (.)6884
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أي نفس تقتل دون وجه حق..
وقد ذهب الرسول ﷺ إىل أكثر من ذلك حني محى حياة اإلنسان

من نفسه ،وذلك بتحريم االنتحار ،فقالﷺ « :من تردى من جبل فقتل

نفسه فهو يف نار جهنم ،يرتدى فيها خالدً ا خملدً ا فيها أبدً ا ،ومن حتسى
ُسماًّ فقتل نفسه فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدً ا خملدً ا فيها أبدً ا،
ومن قتل نفسه بحديدة يف يده جيأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالدً ا خملدً ا

فيها أبدً ا »(.)1

كام حرم اإلسالم كل عمل ينتقص من حق احلياة ،سواء أكان هذا

العمل ختوي ًفا ،أو إهانة ،أو رض ًبا ..فعن هشام بن حكيم -ريض اهلل
عنه ،-قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :إن اهلل يعذب الذين يعذبون
الناس يف الدنيا»(.)2

ويأيت النبي ﷺ بعد ذلك ليؤكد عىل حق املساواة بني الناس

مجي ًعا؛ بني األفراد واجلامعات ،وبني األجناس والشعوب ،وبني احلكام
واملحكومني ،وبني الوالة والرعية ،فال قيود وال استثناءات ،وال فرق

يف الترشيع بني عريب وعجمي ،وال بني أبيض وأسود ،وال بني حاكم

وحمكوم ،وإنام التفاضل بني الناس بالتقوى ،فقال ﷺ« :أهيا الناس ،إن
( )1البخاري عن أيب هريرة :كتاب الطب ،باب رشب السم والدواء به وبام خياف منه واخلبيث
( ،)5778ومسلم :كتاب اإليامن ،باب غلظ حتريم قتل اإلنسان نفسه.)109( ...

( )2مسلم :كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب الوعيد الشديد ملن عذب الناس بغري حق
( ،)2613وأبو داود ( ،)3045وأمحد (.)15366
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ربكم واحد ،وإن أباكم واحد ،كلكم آلدم( ،)1وآدم من تراب ،أكرمكم

عند اهلل أتقاكم ،وليس لعريب فضل عىل عجمي إال بالتقوى»(.)2

ولننظر إىل تعامله ﷺ مع مبدأ املساواة؛ لندرك عظمته ﷺ ،فعن

أيب أمامة -ريض اهلل عنه -أنه قال :عري أبو ذر بالالً بأمه ،فقال :يا
ابن السوداء .وأن بالالً -ريض اهلل عنه -أتى رسول اهلل ﷺ ،فأخربه
فغضب ،فجاء أبو ذر -ريض اهلل عنه -ومل يشعر ،فأعرض عنه النبي

ﷺ  ،فقال :ما أعرضك عني إال يشء بلغك يا رسول اهلل .قال« :أنت
الذي تعري بالالً بأمه؟»وقال النبي ﷺ « :والذي أنزل الكتاب عىل حممد
ألحد عىل ٍ
ٍ
أحد ٌ
فضل إال بعمل ،إن أنتم
 -أو ما شاء اهلل أن حيلف  -ما

إال كطف الصاع(.)4(»)3

ويرتبط بحق املساواة حق آخر وهو العدل ،وهذا ما علمه

رسول اهلل لصاحبته وأمته ،فيقول ﷺ« :القضاة ثالثة :واحد يف اجلنة،
واثنان يف النار؛ فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقىض به ،ورجل

عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار ،ورجل قىض للناس عىل
( )1كلكم آلدم :كل الناس مجي ًعا يرجعون إىل أب واحد هو آدم عليه السالم.

( )2أمحد ( )23536وقال شعيب األرناءوط :إسناده صحيح .والطرباين :املعجم
الكبري( ،)144444وقال األلباين :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (.)2700

أي كلكم قريب بعضكم من بعض فليس ألحد فضل عىل أحد إال بالتقوى
( )3طف الصاعْ :
ألن طف الصاع قريب من ملئه ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة طف (.)221/9
( )4البيهقي :شعب اإليامن (.)5135
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جهل فهو يف النار»(.)1
وكان ﷺ ينهى كذلك عن مصادرة حق الفرد يف الدفاع عن نفسه

حتر ًّيا للعدالة ،فيقول ...« :فإن لصاحب احلق مقاالً.)2(»...ويقول ملن

يتوىل احلكم والقضاء بني الناس ...« :فإذا جلس بني يديك اخلصامن

فال تقضني حتى تسمع من اآلخر كام صنعت من األول؛ فإنه أحرى أن

يتبني لك القضاء»(.)3

أيضا  -التي رشعها الرسول ﷺ  :حق
ومن حقوق اإلنسان ً -

حرية العقيدة واالعتقاد ،وذلك انطال ًقا من قوله تعاىل :ﱫ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﱪ[البقرة ،]٢٥٦ :فال إكراه ألحد عىل اعتناق عقيدة معينة ،ففي
فتح مكة مل جيرب الرسول ﷺ ً
قريشا عىل اعتناق اإلسالم ،رغم متكنه

وانتصاره ،ولكنه قال هلم« :اذهبوا فأنتم الطلقاء»(.)4

( )1أبو داود :كتاب األقضية ،باب يف القايض خيطئ ( )3573وقال :هذا أصح يشء فيه.
والرتمذي ( ،)1322وابن ماجه ( ،)2315وقال األلباين :صحيح .انظر :صحيح
اجلامع(.)4446

( )2البخاري عن أيب هريرة :كتاب الوكالة ،باب الوكالة يف قضاء الديون (،)2390( ،)2306
خريا منه ،)1601( ..والرتمذي
ومسلم :كتاب املساقاة ،باب من استلف شي ًئا فقىض ً
( ،)1317والنسائي (.)4618

( )3أبو داود عن عيل ريض اهلل عنه :كتاب األقضية ،باب كيف القضاء ( ،)3582والرتمذي
( ،)1331وأمحد ( )882وقال شعيب األرناءوط :حسن لغريه .وقال األلباين :صحيح.
انظر :السلسلة الصحيحة (.)1300

( )4ابن هشام :السرية النبوية ( ،)411/2والطربي :تاريخ األمم وامللوك ( ،)55/2وابن
كثري :البداية والنهاية (.)301/4
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أيضا -حرية
ومتتد قائمة حقوق اإلنسان مع الرسول ﷺ لتشمل ً -

الرأي والتفكري ،فكان الرسول ﷺ حيرتم رأي اآلخرين ويشجعه ،وكان

حني يرى رأ ًيا ويرى بعض أصحابه خالفه وفيه املصلحة يرجع عن رأيه
إىل رأي من خيالفه ،وما حدث يف أحد خري شاهد عىل ذلك؛ حيث نزل

النبي ﷺ عىل رأي الشباب  -وكانوا األغلبية  -الذي فضل اخلروج
ملالقاة قريش خارج املدينة ،وكان هذا الرأي خمال ًفا لرأيه ﷺ(.)5

ويف حق فريد خيتص بترشيعه ﷺ  -ومل يتطرق إليه نظام وضعي

وال ميثاق من مواثيق حقوق اإلنسان  -يأيت حق الكفاية ،ومعناه أن
حيصل كل فرد يعيش يف كنف الدولة اإلسالمية عىل كفايته من مقومات

احلياة؛ بحيث حييا حياة كريمة ،ويتحقق له املستوى الالئق للمعيشة،

وهو خيتلف عن حد الكفاف الذي حتدثت عنه النظم الوضعية ،والذي
يعني احلد األدنى ملعيشة اإلنسان(.)6

وحق الكفاية هذا يتحقق بالعمل ،فإذا عجز الفرد فالزكاة تسد

هذا العجز ،فإذا عجزت الزكاة عن سد كفاية املحتاجني تأيت ميزانية

الدولة لسداد هذه الكفاية ،ولقد قال ﷺ مؤكدً ا عىل هذا احلق« :ما آمن

( )5البيهقي :السنن الكربى ( )13061والسهييل :الروض األنف ( ،)245،246/5وابن
سيد الناس :عيون األثر ( ،)412/1وابن كثري :السرية النبوية (.)24/3
( )6انظر :خدجية النرباوي :موسوعة حقوق اإلنسان يف اإلسالم ص (.)509 - 505
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ً
شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به»(.)1
يب من بات
وقال
مادحا« :إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو ،أو قل طعام
ً

عياهلم باملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد ،ثم اقتسموه بينهم يف
إناء واحد بالسوية ،فهم مني وأنا منهم»(.)2

هكذا كان رسول اهلل ﷺ األول والراعي األعظم حلقوق اإلنسان،

ورسالته التي محلها للعاملني مجي ًعا رسالة إنسانية ،شملت برعايتها مجيع

احلقوق التي تتعلق باإلنسان كإنسان.

فام أعظم إنسانيتك يا رسول اهلل!

( )1احلاكم ( )7307وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه .ووافقه الذهبي،
والطرباين عن أنس بن مالك :املعجم الكبري (  )750واللفظ له ،والبيهقي :شعب
اإليامن ( ،)3238وقال األلباين :صحيح.انظر :السلسلة الصحيحة (.)149

( )2البخاري عن أيب موسى األشعري :كتاب الرشكة ،باب الرشكة يف الطعام والنهد
والعروض( ،)2486ومسلم :كتاب فضائل الصحابة - -ريض اهلل عنهم ، -باب من
فضائل األشعريني - -ريض اهلل عنهم.)2500( -
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النبي ﷺ وحقوق الطفل
األطفال يف اإلسالم هم زهرة احلياة الدنيا وزينتها ،وهم هبجة

النفوس وقرة األعني ،وقد نالت هذه املرحلة من عناية الرسول ﷺ

النصيب األوىف؛ فأوجب ﷺ حقو ًقا عظيمة للطفل ،أعظم ما فيها أهنا
اهتمت به قبل والدته ،وقبل أن يصري جنينًا؛ فأمر النبي ﷺ الرجل

املقدم عىل الزواج باختيار الزوجة الصاحلة ذات الدين ،فقال« :تنكح
املرأة ألربع :ملاهلا ،وحلسبها ،ومجاهلا ،ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت
يداك»(.)1

كام أمر ﷺ الزوجة باختيار زوجها عىل املعيار واألساس نفسه،

فقال« :إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ،إال تفعلوا

تكن فتنة يف األرض وفساد عريض»(.)2وقد اعترب اختيار الزوجة

الصاحلة (األم) من حقوق الطفل عىل أبيه.

وال ريب يف أن هذا االختيار وذاك األساس من شأنه أن يعود

بالنفع التام واملصلحة املبارشة عىل الطفل الذي يكون ثمرة هذين
الزوجني الصاحلني؛ لينشأ بعد ذلك يف أرسة ودودة متحابة تعيش يف

ظل تعاليم اإلسالم.

( )1البخاري عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه : -كتاب النكاح ،باب األكفاء يف الدين (،)5090
ومسلم :كتاب الرضاع ،باب استحباب نكاح ذات الدين(.)1466
( )2الرتمذي :كتاب النكاح ،باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه (،)1004
وقال األلباين :حسن .انظر :السلسلة الصحيحة (.)1022
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ثم إنه إذا محلت األم بالطفل ،فقد أجاز هلا الرسول ﷺ الفطر يف

هنار رمضان رمحة هبا وبه.

وإذا ما ولد الطفل فقد سن ﷺ األذان يف أذنه اليمنى واإلقامة يف

أذنه اليرسى؛ لتكون الشهادة بالكربياء والوحدانية هلل -عز وجل -أول

ما يقرع سمع الطفل يف احلياة.

وقد أوجب الرسول ﷺ التسمية احلسنة للطفل عند والدته ،بام

حتمل صفة حسنة ،أو معنى حممو ًدا يبعث الراحة يف النفس والطمأنينة

يف القلب؛ وذلك ما من شأنه أن يوقظ يف وجدان الطفل بعد ذلك

املعاين السامية واملشاعر النبيلة ،ويشعره بالعزة والفخار باسمه واحرتام

ذاته ،وكذلك يبعده عن سخرية الناس واستهزائهم ،ويف ذلك قال ﷺ:

«تسموا بأسامء األنبياء ،وأحب األسامء إىل اهلل :عبد اهلل وعبد الرمحن،
وأصدقها :حارث ومهام ،وأقبحها :حرب ومرة»(.)1

أيضا -العقيقة( ،)2وهي نوع
وسن الرسول ﷺ للطفل املولود ً -

من الفرح والرسور باملولود اجلديد ،فقال ﷺ« :من ولد له مولود فأحب
( )1أبو داود :كتاب اآلداب ،باب يف تغيري األسامء ( ،)4950وأمحد ( ،)19054وقال
األلباين :صحيح دون قوله« :تسموا بأسامء األنبياء» .انظر :صحيح الرتغيب والرتهيب
(.)1977
( )2معناها :ذبح الشاة عن املولود يوم السابع من والدته (عىل اختالف) ،وحكمها سنة
مؤكدة.
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أن ينسك عنه فليفعل عن الغالم شاتان مكافئتان وعن اجلارية شاة»(.)1
وكأن املجتمع اإلسالمي كله يشارك الوالدين فرحتهام باملولود اجلديد.

وقد تنزلت آيات القرآن بحقوق الطفل يف الرضاعة ،فقال اهلل

 -عز وجل  :-ﱫ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﱪ (. )2

وال خيفى أن الرضاعة عملية هلا أثرها البعيد يف التكوين اجلسدي،
والعاطفي ،واالجتامعي يف حياة اإلنسان.

ومن ناحية أخرى حث الرسول ﷺ عىل حتري العدل يف املعاملة
بني األبناء ،فقال ﷺ« :اعدلوا بني أوالدكم يف العطية .)3(»....وكذلك
كان ﷺ ينصح اآلباء بقول« :وال تدعوا عىل أوالدكم.)4(»....

وذلك ألنه قد تصاحب الدعوة ساعة إجابة؛ فتكون سب ًبا يف شقاء
الولد طيلة حياته.
كام متتع الطفل يف اإلسالم منذ والدته بأهلية كاملة ،يكون له

( )1أبو داود :كتاب الضحايا ،باب العقيقة ( ،)2844وأمحد ( )6822وقال شعيب
األرناءوط :إسناده حسن .واحلاكم ( )7592وقال :هذا حديث صحيح اإلسناد ومل
خيرجاه .وقال األلباين :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (.)1655
(( )2البقرة.)233 :

( )3البخاري عن النعامن بن بشري :كتاب اهلبة وفضلها ،باب اإلشهاد يف اهلبة (،)2587
ومسلم :كتاب اهلبات ،باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة (.)1623
( )4مسلم :كتاب الزهد والرقائق ،باب حديث جابر الطويل وقصة أيب اليرس ( ،)3009وأبو
داود (.)1532
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بموجبها احلق يف املرياث والوصية والوقف واهلبة ،وغري ذلك ،وهذه
األهلية تثبت له فور اكتامل كيانه اإلنساين بانفصاله عن أمه ح ًّيا؛ لقول

النبي ﷺ« :إذا استهل( )1املولود ورث»(.)2

وباإلضافة إىل ذلك س َّن الرسول ﷺ رعاية الطفل من الناحية

الوجدانية؛ وذلك باإلحسان إليه ورمحته ومالعبته وإدخال الرسور

عليه ،كام ذكرنا ساب ًقا يف تعامالته ﷺ مع أطفال املسلمني ،وكذلك س َّن

ﷺ رعايته علم ًّيا وتعبد ًّيا ،واحرتامه وتشجيعه عىل الرصاحة ،وحسن
اختيار صحبته ،والدعاء له ،إضافة إىل رعايته من الناحية السلوكية
واالجتامعية ،وهبذه املبادئ والقيم يكون الطفل أكثر تكي ًفا مع وسطه

االجتامعي ،فهذا عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -يصحب ابنه عبد
اهلل -ريض اهلل عنه -إىل جملس النبي ﷺ؛ ليتعلم يف واقع عميل األدب
واحرتام اآلخرين ،فعن عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه -أن رسول

اهلل ﷺ قال« :إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها ،وهي مثل املسلم،
حدثوين ما هي» .فوقع الناس يف شجر البادية ،ووقع يف نفيس أهنا النخلة.

قال عبد اهلل :فاستحييت .فقالوا :يا رسول اهلل ،أخربنا هبا .فقال رسول
اهلل ﷺ« :هي النخلة» .قال عبد اهلل :فحدثت أيب بام وقع يف نفيس ،فقال:

أي رفع صوته بالبكاء والرصاخ أو العطس بعد والدته مبارشة ،انظر :ابن منظور:
( )1استهلْ :
( لسان العرب) ،مادة هلل (.)701/11
( )2أبو داود :كتاب الفرائض ،باب يف املولود يستهل ثم يموت ( ،)2920وابن ماجه
( ،)2750وقال األلباين :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (.)153
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ألن تكون قلتها أحب إ َّيل من أن يكون يل كذا وكذا( .)1هكذا جيب أن

يتعلم أطفالنا القيم اإلسالمية احلاكمة للمجتمع تعلام تدرجي ًّيا ،فيتهيأ
هلم رويدً ا رويدً ا الدخول فيه.

وال نجد أمجل من قول غالم( )2تربى عىل يديه ﷺ لنختتم به؛

حيث قال :كنت غال ًما يف حجر رسول اهلل ﷺ ،وكانت يدي تطيش يف
الصحفة ،فقال يل رسول اهلل ﷺ« :يا غالمَ ،س ِّم اهلل ،وك ُْل بيمينك ،وك ُْل

مما يليك» .فام زالت تلك طعمتي بعد(.)3

فها هو ذا النبي ﷺ يعلم أطفال اليوم ورجال املستقبل القيم

واألخالق بحب ورأفة ورمحة.

( )1البخاري :عن عبد اهلل بن عمر ،كتاب العلم ،باب احلياء يف العلم ( ،)131ومسلم :كتاب
صفات املنافقني وأحكامهم ،باب مثل املؤمن مثل النخلة (.)2811
( )2هو عمر بن أيب سلمة ،انظر :ابن عبد الرب :االستيعاب ( )1699ص ( ،)480وابن حجر
العسقالين :اإلصابة (.)5744
( )3البخاري :عن الوليد بن كثري ،كتاب األطعمة ،باب التسمية عىل الطعام واألكل باليمني
(.)5376
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النبي ﷺ وحقوق اخلدم والعمال:
أعز اإلسالم اخلدم والعامل ورعاهم وكرمهم ،واعرتف بحقوقهم

ألول مرة يف التاريخ  -بعد أن كان العمل يف بعض الرشائع القديمة

معناه الرق والتبعية ،ويف البعض اآلخر معناه املذلة واهلوان  -قاصدً ا
بذلك إقامة العدالة االجتامعية وتوفري احلياة الكريمة هلم.

وكانت سرية رسول اهلل ﷺ خري شاهد عىل عظمة النظرة اإلسالمية

إقرارا منه ﷺ بحقوقهم ،فقد دعا ﷺ أصحاب
للخدم والعامل ،وكانت ً

األعامل إىل معاملتهم معاملة إنسانية كريمة ،وإىل الشفقة عليهم ،والرب

هبم ،وعدم تكليفهم ما ال يطيقون من األعامل ،فقال ﷺ« :إخوانكم

خولكم( ،)1جعلهم اهلل حتت أيديكم ،فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه
مما يأكل ،وليلبسه مما يلبس ،وال تكلفوهم ما يغلبهم ،فإن كلفتموهم

فأعينوهم»( .)2فجاء ترصيح رسول اهلل ﷺ« :إخوانكم خولكم».
لريتفع بدرجة العامل اخلادم إىل درجة األخ! ولتصبح هذه الضوابط

العامة التي توفر احلياة الكريمة لبني اإلنسان عمو ًما.

وألزم كذلك صاحب العمل أن يويف للعامل واخل��ادم أجره

املكافئ جلهده دون ظلم أو مماطلة ،فقال ﷺ« :فأعطوا األجري أجره قبل
( )1خولكم :خدمكم ،انظر :ابن حجر العسقالين :فتح الباري (.)115/1

( )2البخاري عن أيب ذر :كتاب اإليامن ،باب املعايص من أمر اجلاهلية ،وال يكفر صاحبها
بارتكاهبا إال بالرشك ( ،)30ومسلم :كتاب األيامن والنذور ،باب إطعام اململوك مما
يأكل (.)1661
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أن جيف عرقه»(.)1

وحذر الرسول ﷺ من ظلمهم فقال ﷺ« :من اقتطع حق امرئ
مسلم بيمينه فقد أوجب اهلل له النار ،وحرم عليه اجلنة» .فقال رجل:
يسريا يا رسول اهلل؟ فقال« :وإن قضي ًبا من أراك»(.)2
وإن كان شي ًئا ً
أيضا -أن حتفظ حقوقهم املالية من الغبن ،والظلم،
ومن حقهم ً -
واالستغالل؛ لذلك قال ﷺ يف احلديث القديس عن رب العزة  -عز
وجل « : -قال اهلل تعاىل :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ...ورجل
أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجره»( .)3ليعلم كل من ظلم عام ً
ال
استأجر ً
أو خاد ًما أن اهلل رقيب عليه وخصم له يوم القيامة.
كام جيب عىل صاحب العمل عدم إرهاق العامل إرها ًّقا يرض
عاجزا عن العمل ،ولقد قال رسول اهلل ﷺ يف ذلك« :ما
بصحته وجيعله
ً
أجرا يف موازينك»(.)4
خففت عن خادمك من عمله كان لك ً
ومن احلقوق التي تعترب عالمة مضيئة يف الرشيعة اإلسالمية حق
اخلادم يف التواضع معه ،ويف ذلك يرغب الرسول ﷺ أمته قائالً«:ما

( )1ابن ماجه عن عبد اهلل بن عمر ( ،)2443وقال األلباين :صحيح .انظر :مشكاة املصابيح
(.)2987
( )2مسلم عن أيب أمامة :كتاب األيامن ،باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة بالنار
( ،)137والنسائي ( ،)5419وامحد (.)22293
حرا ( ،)2227وابن ماجه
( )3البخاري :عن أيب هريرة ،كتاب البيوع ،باب إثم من باع ًّ
( ،)2442وأبو يعىل (.)6463
( )4ابن حبان عن عمرو بن حريث ( ،)4314وأبو يعىل ( ،)1472وقال حسني سليم أسد:
رجاله ثقات.
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استكرب من أكل معه خادمه ،وركب احلامر باألسواق ،واعتقل الشاة
فحلبها».

وألن حياته ﷺ كانت تطبي ًقا لكل أقواله ،فإن السيدة عائشة
 ريض اهلل عنها -تروي فتقول« :ما رضب رسول اهلل ﷺ شي ًئا قط بيدهوال امرأة وال خاد ًما.)1(»...

وهذا أنس بن مالك -ريض اهلل عنه -خادم رسول اهلل ﷺ يشهد
شهادة حق وصدق فيقول :كان رسول اهلل ﷺ من أحسن الناس خل ًقا،
فأرسلني يوما حلاجة ،فقلت :واهلل ال أذهب  -ويف نفيس أن أذهب ملا
أمرين به نبي اهلل ﷺ -قال :فخرجت حتى أمر عىل صبيان وهم يلعبون
يف السوق ،فإذا رسول اهلل ﷺ قابض بقفاي من ورائي ،فنظرت إليه وهو
يضحك ،فقال« :يا أنيس ،اذهب حيث أمرتك» .قلت :نعم ،أنا أذهب
يا رسول اهلل .قال أنس -ريض اهلل عنه« :-واهلل لقد خدمته سبع سنني أو
تسع سنني ما علمت قال ليشء صنعت :مل فعلت كذا وكذا؟ وال ليشء
تركت :هال فعلت كذا وكذا»(.)2

وكان رسول اهلل ﷺهيتم برعاية خدمه إىل الدرجة التي حيرص فيها
عىل زواجهم ،فعن ربيعة بن كعب األسلمي ،قال :كنت أخدم النبي
ﷺ فقال يل النبي ﷺ« :يا ربيعة ،أال تتزوج؟» قال :فقلت :ال واهلل يا
رسول اهلل ،ما أريد أن أتزوج؛ ما عندي ما يقيم املرأة ،وما أحب أن
( )1األدب املفرد للبخاري ( ،)321/2وقال األلباين :حسن .انظر :صحيح اجلامع (.)5527

( )2مسلم :كتاب الفضائل ،باب كان رسول اهلل ﷺ أحسن الناس خل ًقا ( ،)2310وأبو داود
(.)4773
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يشغلني عنك يشء .قال :فأعرض عني ،ثم قال يل بعد ذلك« :يا ربيعة،
أال تتزوج؟» قال :فقلت :ال واهلل يا رسول اهلل ،ما أريد أن أتزوج؛ ما
عندي ما يقيم املرأة ،وما أحب أن يشغلني عنك يشء .قال :فأعرض
عني ،وقال :ثم راجعت نفيس ،فقلت :واهلل يا رسول اهلل أنت أعلم بام
يصلحني يف الدنيا واآلخرة .قال :وأنا أقول يف نفيس :لئن قال يل الثالثة
ألقولن :نعم .قال :فقال يل الثالثة« :يا ربيعة ،أال تتزوج؟» قال :فقلت:
يا رسول اهلل ،مرين بام شئت ،أو بام أحببت .قال« :انطلق إىل آل فالن»
إىل حي من األنصار.)1( ...
وقد امتدت رمحته ﷺ بخدمه لتشمل غري املؤمنني به أصالً ،وذلك
كام فعل مع الغالم اليهودي الذي كان يعمل عنده خاد ًما ،فقد مرض
مرضا شديدً ا ،فظل النبي ﷺ يزوره ويتعهده ،حتى إذا شارف
الغالم ً
عىل املوت عاده وجلس عند رأسه ،ثم دعاه إىل اإلسالم ،فنظر الغالم إىل
أبيه متسائالً ،فقال له أبوه :أطع أبا القاسم .فأسلم ،ثم فاضت روحه،
فخرج النبي ﷺ وهو يقول« :احلمد هلل الذي أنقذه من النار»(!)2
أص َلها ﷺ بالقول والعمل
هذه بعض حقوق اخلدم والعامل التي َّ

يف زمن مل يكن يعرف غري الظلم والقهر واالستبداد.

( )1أمحد ( ،)16627واحلاكم ( )2718وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل
خيرجاه .والطيايل (.)1173
( )2البخاري عن أنس :كتاب اجلنائز ،باب :إذا أسلم الصبي ومات هل ُيصىل عليه ،وهل
يعرض عىل الصبي اإلسالم ( ،)1356والرتمذي ( ،)2247واحلاكم (،)1342
والنسائي يف سننه الكربى (.)7500
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النبي ﷺ وحقوق املر�ضى وذوي االحتياجات اخلا�صة
نظرة اإلسالم ورعايته للمرىض وذوي االحتياجات نظرة خاصة،

بداية من ختفيفه عليهم يف بعض االلتزامات الرشعية ،لقول اهلل تعاىل:
ﱫﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﮋ ﮌﱪ

[ النور .]٦١ :وانتهاء ببث األمل يف نفوسهم ومراعاة حقوقهم اجلسامنية
والنفسية.

فها هو ذا النبي ﷺ كان إذا سمع بمريض أرسع لعيادته يف بيته ،مع

كثرة مهومه ومشاغله ،ومل تكن زيارته هذه متكلفة أو اضطرارية ،وإنام
كان يشعر بواجبه ناحية هذا املريض ..كيف ال؟! وهو الذي جعل زيارة
املريض ح ًّقا من حقوقه؟! فقال ﷺ« :حق املسلم عىل املسلم مخس...

وعيادة املريض.)1(»...

فكان رسول اهلل ﷺ هيون عىل املريض أزمته ومرضه ،ويظهر له

 -دون تكلف -مواساته له ،وحرصه عليه ،وحبه له ،فيسعد ذلك املريض

وأهله ،ويف ذلك يروي عبد اهلل بن عمر -ريض اهلل عنه -فيقول :اشتكى
سعد بن عبادة -ريض اهلل عنه -شكوى له ،فأتاه النبي ﷺ يعوده مع عبد

الرمحن بن عوف -ريض اهلل عنه ،-وسعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه،
وعبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ،فلام دخل عليه فوجده يف غاشية

( )1البخاري عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه : -كتاب اجلنائز ،باب األمر بإتباع اجلنائز
( ،)1240ومسلم :كتاب السالم ،باب من حق املسلم للمسلم رد السالم (.)2162
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أهله( ،)1فقال« :قد قىض؟» .
قالوا :ال يا رسول اهلل .فبكى النبي ﷺ ،فلام رأى القوم بكاء النبي

ﷺ بكوا ،فقال« :أال تسمعون؟!» إن اهلل ال يعذب بدمع العني وال بحزن
القلب؛ ولكن يعذب هبذا( - )2وأشار عىل لسانه  -أو يرحم»(.)3

كام كان الرسول ﷺ يدعو للمريض ويبرشه باألجر واملثوبة نتيجة

املرض الذي حلق به؛ فيهون بذلك عليه األمر ،ويرضيه به؛ تروي أم

العالء -ريض اهلل عنها )4( -فتقول :عادين رسول اهلل ﷺ وأنا مريضة،
فقال« :أبرشي يا أم العالء ،فإن مرض املسلم يذهب اهلل به خطاياه كام
تذهب النار خبث الذهب والفضة»(.)5

حريصا عىل أن خيفف عن املريض وأال يشق عليه ،وقد
وكان ﷺ
ً

روى يف ذلك جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه -فقال :خرجنا يف سفر
فأصاب رج ً
ال منا حجر ،فشجه يف رأسه ،ثم احتلم ،فسأل أصحابه،

أي الذين يلوذون به ويتكررون عليه .انظر :ابن حجر العسقالين :فتح
( )1غاشية أهلهْ :
الباري (.)162/1
خريا .انظر املصدر السابق.
أي إن قال سوا ًء .أو يرحمْ :
( )2يعذب هبذاْ :
أي إن قال ً

( )3البخاري :عن عبد اهلل بن عمر ،كتاب اجلنائز ،باب البكاء عند املريض ( ،)1304ومسلم:
كتاب اجلنائز ،باب البكاء عىل امليت (.)924
( )4أم العالء :أسلمت وبايعت النبي ﷺ وهي أم خارجة بنت زيد بن ثابت انظر :صحيح
اجلامع (.)7851
( )5أبو داود :كتاب اجلنائز ،باب عيادة النساء( ،)3092وقال األلباين :صحيح .انظر:
صحيح اجلامع (.)7851
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فقال :هل جتدون يل رخصة يف التيمم؟ فقالوا :ما نجد لك رخصة وأنت

تقدر عىل املاء ،فاغتسل فامت؛ فلام قدمنا عىل النبي ﷺ أخرب بذلك،
فقال« :قتلوه قتلهم اهلل ،أال سألوا إذ مل يعلموا؛ فإنام شفاء العي السؤال،

إنام كان يكفيه أن يتيمم ويعرص أو يعصب  -شك أحد رواة احلديث -
عىل جرحه خرقة ،ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»(.)1

بل إنه ﷺ كان يلبي حاجة املريض ويسري معه حتى يقيض حاجته،

ولقد جاءته ذات مرة امرأة يف عقلها يشء ،فقالت :يا رسول اهلل ،إن

أي السكك شئت؛ حتى
يل إليك حاجة .فقال« :يا أم فالن ،انظري َّ

أقيض لك حاجتك» .فخال معها( )2يف بعض الطرق حتى فرغت من
حاجتها(.)3

كام جعل النبي ﷺ للمرىض وذوي االحتياجات اخلاصة احلق يف

التداوي؛ ألن سالمة البدن
ظاهرا وباطنًا مقصد من مقاصد اإلسالم؛
ً

لذلك قال ﷺ لألعراب عندما سألوه عن التداوي« :تداووا عباد اهلل،
( )1أبو داود :كتاب الطهارة ،باب يف املجروح يتيمم ( ،)336وابن ماجه ( ،)572وأمحد
( ،)3057والدارمي ( ،)752وصححه األلباين ،انظر :صحيح أيب داود (.)325

أي وقف معها يف طريق مسلوك ليقيض حاجتها ويفتيها يف اخللوة ،ومل يكن ذلك من
(ْ )2
اخللوة باألجنبية؛ فإن هذا كان يف ممر الناس ومشاهدهتم إياه وإياها ،لكن ال يسمعون
كالمها؛ ألن مسألتها مما ال يظهر.انظر النووي :املنهاج (.)83/15

( )3مسلم عن أنس بن مالك :كتاب الفضائل ،باب قرب النبي ﷺ من الناس وتربكهم به
( ،)2326وأمحد ( ،)14078ابن حبان (.)4527
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فإن اهلل -عز وجل -مل يضع داء إال وضع له دواء إال اهلَ��ر َم.)1(»...
كذلك مل يكن يامنع أن تعالج املرأة املسلمة رج ً
ال من املسلمني؛ حيث

جعل ﷺ رفيدة  -وهي امرأة من قبيلة أسلم -تعالج سعد بن معاذ
ريض اهلل عنه -حني أصابه سهم باخلندق ،وكانت -ريض اهلل عنها-تداوي اجلرحى ،وحتتسب بنفسها عىل خدمة من كانت به ضيعة من

املسلمني(.)2

ثم هاهو ﷺ يتعامل مع عمرو بن اجلموح -ريض اهلل عنه -تعام ً
ال

راق ًيا؛ رغم كونه من ذوي االحتياجات اخلاصة ،إال أن ذلك مل يكن مان ًعا
له من وصوله إىل أعىل درجات التكريم؛ هلمته العالية ،وبذله الواسع يف

سبيل اهلل ،وكان عمرو بن اجلموح رج ً
ال أعرج شديد العرج ،وكان له
بنون أربعة -مثل األسد -يشهدون املشاهد مع رسول اهلل ﷺ ،فلام كان

يوم أحد أرادوا حبسه ،فأتى عمرو بن اجلموح رسول اهلل ﷺ فقال :إن
بني يريدون أن حيبسوين عن هذا الوجه ،واخلروج معك فيه ،فو اهلل إين

ألرجو أن أطأ بعرجتي هذه يف اجلنة .فقال رسول اهلل ﷺ خماط ًبا عمرا
-ريض اهلل عنه« : -أما أنت فقد عذرك اهلل فال جهاد عليك» .وقال

( )1أبو داود :كتاب الطب ،باب يف الرجل يتداوى ( ،)3855والرتمذي ( )2038وقال:
هذا حديث حسن صحيح ،وابن ماجه ( ،)3436وأمحد (  ،)18477وقال شعيب
األرناؤوط :إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني ،...وقال األلباين :صحيح.
انظر غاية املرام (.)292
( )2البخاري :األدب املفرد ( ،)385/1وابن هشام :السرية النبوية ( ،)239/2وابن كثري:
السرية النبوية (.)233/3
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لبنيه« :ما عليكم أال متنعوه ،لعل اهلل أن يرزقه شهادة» .فخرج مع النبي
ﷺ فقتل يوم أحد ،ثم قال ﷺ عنه« :والذي نفيس بيده! إن منكم من لو
أقسم عىل اهلل ألبره ،منهم :عمرو بن اجلموح ،ولقد رأيته يطأ يف اجلنة

بعرجته»(.)1

فكان ﷺ قدوة وأسوة للمسلمني يف تعامله مع املرىض وذوي

االحتياجات اخلاصة؛ لذلك قال عنه عثامن بن عفان -ريض اهلل عنه:-

«إنا  -واهلل  -قد صحبنا رسول اهلل ﷺ يف السفر واحلرض ،وكان يعود
مرضانا ويتبع جنائزنا ،ويغزو معنا ،ويواسينا بالقليل والكثري»(.)2

( )1ابن حبان عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنه ،)7024( -وقال شعيب األرناؤوط:
إسناده جيد .وابن سيد الناس :عيون األثر ( ،)423/1والصاحلي الشامي :سبل اهلدى
والرشاد يف سرية خري العباد (.)214/4

( )2أمحد( )504وقال شعيب األرناؤوط  :إسناده حسن.
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النبي ﷺ وحقوق اليتيم وامل�سكني والأرملة
متيزت الرشيعة اإلسالمية بأهنا حفظت حقوق اليتامى واملساكني

واألرامل ،وجعلتهم يف أمان ورعاية املجتمع املسلم بتكافله معهم معنو ًّيا
وماد ًّيا؛ فيأمرنا اهلل -عز وجل -بالرمحة باليتيم ،فيقول :ﱫﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﱪ [الضحى ،]٩ :كام يأمرنا بأن نعطي املسكني حقه املفروض له
من قبل اهلل  -سبحانه وتعاىل  ،-فيقول  -عز وجل  :-ﱫ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﱪ [اإلرساء .] ٢٦ :وزيادة

يف تدعيم حق املساكني( )1واألرامل ( )2يرغب الرسول ﷺ األمة كلها

بالسعي يف قضاء حوائجهم فيقول ﷺ« :الساعي عىل األرملة واملسكني
كاملجاهد يف سبيل اهلل ،أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل»( .)3فقد
رفع رسول اهلل ﷺ قدر الذي يرعى شؤوهنا إىل درجة ال يتخيلها أحد،

فأي أجر وأي ثواب أعظم من ذلك؟!

كام حيث الرسول ﷺ عىل اإلحسان إىل اليتيم واع��دً ا باألجر

العظيم؛ وذلك تأصي ً
ال حلقوق اليتامى يف الرعاية والكفالة ،فيقول ﷺ:
( )1املسكني :الذي ليس له من املال ما يسد حاجته ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة
سكن (.)211/13
( )2األرملة :التي مات عنها زوجها ،ويطلق عىل املحتاجة ،انظر :ابن حجر العسقالين :فتح
الباري.125/1وابن منظور :لسان العرب ،مادة رمل (.)294/11
( )3البخاري عن أيب هريرة :كتاب النفقات ،باب فضل النفقة عىل األهل ( ،)5353ومسلم:
كتاب الزهد والرقاق ،باب اإلحسان عىل األرملة واملسكني واليتيم (.)2982
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«أنا وكافل اليتيم( )1يف اجلنة كهاتني» .وأشار بأصبعيه ،يعني السبابة

والوسطى(.)2

بل بلغت درجة الرفق والرمحة باليتيم أنه ﷺ رغب أفراد األمة أن

يضموا اليتامى إىل أوالدهم ،فقال ﷺ« :من ضم يتيماً بني أبوين مسلمني
إىل طعامه ورشابه حتى يستغني عنه وجبت له اجلنة ألبتة»( ،)3فاملنهج

النبوي الرشيف ال ينظر إىل اليتامى واملساكني واألرام��ل عىل أهنم

حيتاجون إىل متط َّلبات احلياة املادية فقط؛ بل ينظر إليهم عىل أهنم برش
حرموا من العطف واحلنان.

ومل يقترص ﷺ عىل التشجيع يف رعاية وكفالة اليتامى ،وإنام ذهب يف

سبيل ذلك إىل وسائل أخرى أكثر ترغي ًبا؛ فرتاه ﷺ يقول لرجل أتى إليه

يشكو قسوة قلبه« :أحتب أن يلني قلبك ،وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم،
وامسح رأسه ،وأطعمه من طعامك؛ يلن قلبك ،وتدرك حاجتك»(.)4

( )1كافل اليتيم :القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية ،وغري ذلك ،انظر :ابن حجر
العسقالين :فتح الباري (.)436/10
( )2البخاري عن صفوان بن سليم :كتاب األدب ،باب الساعي عىل األرملة (،)6006
ومسلم :كتاب الزهد والرقائق ،باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم (.)2983

( )3أمحد ( )19047وقال شعيب األرناءوط :حديث صحيح لغريه ،...والبخاري :األدب
املفرد ( ،)78والطرباين :املعجم الكبري ( ،)670وأبو يعىل ( ،)926واهليثمي :جممع
الزوائد ( )294/8وقال اهليثمي :رواه أبو يعىل والسياق له وأمحد باختصار والطرباين،
وهو حسن اإلسناد .وقال األلباين :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (.)2882

( )4أمحد ( ،)7566والبيهقي :السنن الكربى ( ،)6886ومسند عبد بن محيد (،)1426
وحسنه األلباين .انظر :السلسلة الصحيحة (.)854
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ومن ناحية أخرى حذر ﷺ من ظلم اليتامى وأكل حقهم ،فقال:

«اجتنبوا السبع املوبقات ( ...)1وأكل مال اليتيم»(.)2

كام قال ﷺ مرغ ًبا يف إنفاق املال عىل املسكني واليتيم ،فقال ﷺ:

« ...وإن هذا املال خرضة حلوة ،فنعم صاحب املسلم ما أعطى منه
املسكني ،واليتيم ،وابن السبيل .)3(»....

أيضا  -يذم طعام الوليمة الذي حيرضه األغنياء
ونجد النبي ﷺ ً -

وال يدعى إليه الفقراء من اليتامى واملساكني ،فيقول ﷺ« :بئس الطعام

طعام الوليمة؛ يدعى إليه األغنياء ،ويرتك املساكني ،فمن مل يأت الدعوة

فقد عىص اهلل ورسوله»(.)4

ومل يكتف الرسول ﷺ بذلك كله ،وإنام نصب نفسه الرشيفة

مسئولية والية اليتامى والفقراء واملحتاجني ،فقال ﷺ يعلنها كحاكم
دولة« :أنا أوىل الناس باملؤمنني يف كتاب اهلل  -عز وجل  ،-فأيكم ما

( )1املوبقات :املهلكات ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة وبق (.)370/10

( )2البخاري عن أيب هريرة :كتاب الوصايا ( ،)2766ومسلم :كتاب اإليامن ،باب بيان
الكبائر وأكربها (.)89
( )3البخاري :عن أيب سعيد اخلدري ،كتاب الزكاة ،باب الصدقة عىل اليتامى (،)1465
والنسائي ( ،)2581وأمحد (.)11173
( )4البخاري عن أيب هريرة :كتاب النكاح ،باب من ترك الدعوة فقد عىص اهلل ورسوله
( ،)5177ومسلم :كتاب النكاح ،باب األمر بإجابة الداعي إىل دعوة ( ،)1432وأبو
داود ( ،)3742وابن ماجه (.)1913
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ترك دينًا أو ضيعة( )1فادعوين فأنا وليه.)2(»...
وكان الرسول ﷺ أرسع الناس إىل تطبيق ما يقول ،فقد روى عبد

اهلل بن أيب أوىف -ريض اهلل عنه -أن النبي ﷺ كان ال يأنف وال يستنكف

أن يميش مع األرملة واملسكني؛ فيقيض هلام حاجتهام(.)3

وهكذا أرسى اإلسالم قواعد التعامل مع اليتامى واألرامل

واملساكني ،وكان الرسول ﷺ خري مطبق هلذه القواعد؛ فكان املثل
والقدوة الرحيمة ،فام أعظمه!

( )1الضيعة :العيال املحتاجون الضائعون ،انظر :النووي :املنهاج يف رشح صحيح مسلم بن
احلجاج (.)61/11

( )2البخاري :كتاب الفرائض ،باب ابني عم أحدمها أخ لألم واآلخر زوج ( ،)2297ومسلم
عن أيب هريرة :كتاب الفرائض ،باب من ترك ماالً فلورثته ( )1619واللفظ له ،ومسند
أمحد (.)7839

( )3النسائي ( ،)1414والدارمي ( ،)74وابن حبان ( )6423وقال شعيب األرناءوط:
إسناده صحيح عىل رشط مسلم .والطرباين :املعجم الصغري ( ،)405وقال األلباين:
صحيح انظر :مشكاة املصابيح (.)5833
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النبي ﷺ وحقوق احليوان
ينظر اإلسالم إىل احليوان إمجاالً نظرة واقعية؛ ترتكز عىل أمهيته يف
احلياة ،ونفعه لإلنسان ،وتعاونه معه يف عامرة الكون واستمرار احلياة،
وال أدل عىل ذلك من أن عدة سور يف القرآن الكريم وضع اهلل هلا أسامء
من أسامء احليوان مثل :سورة البقرة ،واألنعام ،والنحل ،وغريها،
وينص كذلك ﷺ عىل تكريم احليوان ،وبيان مكانته ،وحتديد موقعه
إىل جانب اإلنسان ،فيقول تعاىل :ﱫ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﱪ [النحل].

أصلها الرسول ﷺ للحيوان عدم إيذائه؛
ومن أهم احلقوق التي َّ
مر عىل حمِ ار قد وسم يف
فقد روى جابر -ريض اهلل عنه -أن النبي ﷺ َّ
وجهه ،فقالَ « :ل َع َن اللهَُ ا َّل ِذي َو َسم َه( .)2(»)1ويف رواية له قال« :هنى رسول
اهلل ﷺ عن الرضب يف الوجه وعن الوسم يف الوجه»( .)3وعن عبداهلل
بن عمر -ريض اهلل عنه ،-قال« :لعن النبي ﷺ من مثل باحليوان»(.)4

( )1وسمه :إذا أثر أو علم فيه بكى ،والوسم والسمة العالمة املميزة لليشء ،انظر :ابن منظور:
لسان العرب ،مادة وسم (.)635/12

( )2مسلم :كتاب اللباس والزينة ،باب النهي عن رضب احليوان يف وجهه ووسمه فيه (.)2117

( )3مسلم :كتاب اللباس والزينة ،باب النهي عن رضب احليوان يف وجهه ووسمه فيه
( ،)2116وابن خزيمة (.)2349
( )4البخاري :كتاب الذبائح والصيد ،باب ما يكره من املثلة واملصبورة واملجثمة (،)5513
والنسائي ( ،)4442والدارمي (.)1973
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وهذا يعني أن إيذاء احليوان وتعذيبه وعدم الرفق به يعترب جريمة يف نظر

الرشيعة اإلسالمية.

وكذلك رشع الرسول ﷺ يف تأصيله حلقوق احليوان :حتريم حبسه

وجتويعه ،ويف ذلك يقول الرسول ﷺ« :عذبت امرأة يف هرة؛ مل تطعمها،

ومل تسقها ،ومل ترتكها تأكل من خشاش األرض»( .)1وروى سهل بن
احلنظلية -ريض اهلل عنه -قال :مر رسول اهلل ﷺ ببعري قد حلق ظهره

ببطنه( ،)2فقال« :اتقوا اهلل يف هذه البهائم املعجمة ...فاركبوها صاحلة،
وكلوها صاحلة»(.)3

كام أمر الرسول ﷺ أن يستخدم احليوان فيام خلق له ،وحدد

الغرض الرئيس من استخدام الدواب ،فقال« :إياكم أن تتخذوا ظهور

دوابكم منابر()4؛ فإن اهلل إنام سخرها لكم لتبلغكم إىل بلد مل تكونوا
( )1البخاري :كتاب املساقاة ،باب فضل سقي املاء ( ،)2365ومسلم عن أيب هريرة :كتاب
السالم ،باب حتريم قتل اهلرة ( ،)2242واللفظ له ،والدارمي (.)2814
أي ظهر عليه اهلزال من اجلوع ،انظر :العظيم آبادي :عون املعبود يف
( )2حلق ظهره ببطنهْ :
رشح سنن أيب داود .448/5

( )3أبو داود :كتاب اجلهاد ،باب ما يؤمر به من القيام عىل الدواب والبهائم ( ،)2548وأمحد
( )17662وقال شعيب األرناءوط :إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.
وابن حبان ( ،)546وقال األلباين :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (.)23

( )4تتخذوا ظهور دوابكم منابر :كناية عن القيام عليها؛ ألهنم إذا خطبوا عىل املنابر قاموا،
واملعنى :ال جتلسوا عىل ظهورها فتوقفوهنا وحتدثون بالبيع والرشاء وغري ذلك ،بل
انزلوا واقضوا حاجاتكم ،ثم اركبوا .انظر :العظيم آبادي :عون املعبود (.)169/7
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بالغيه إال بشق األنفس»(.)1
غرضا فها هو ذا ابن عمر -ريض اهلل
وهنى الرسول ﷺعن اختاذه ً
طريا وهم يرمونه ،فقال هلم:
عنهام -يمر بفتيان من قريش قد نصبوا ً
«لعن اهلل من فعل هذا؛ إن رسول اهلل ﷺ لعن من اختذ شي ًئا فيه الروح
غرضا»(.)2
ً
أصله النبي ﷺ من حقوق احليوان كذلك ما كان
ومن أهم ما َّ
من وجوب الرمحة والرفق به ،وقد جتسد ذلك يف قول رسول اهلل ﷺ:
بئرا ،فنزل فيها فرشب ،فإذا
«بينام رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد ً
كلب يلهث( ،)3يأكل الثرى( )4من العطش ،فقال الرجل :لقد بلغ هذا
الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني .فنزل البئر ،فمأل خفه ماء،
ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب ،فشكر اهلل له فغفر له( »)5قالوا :يا رسول
( )1أبو داود :كتاب اجلهاد ،باب يف الوقوف عىل الدابة ( ،)2567والبيهقي :السنن الكربى
( ،)10115وقال األلباين :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (.)22
( )2البخاري :كتاب الذبائح والصيد ،باب ما يكره من املثلة واملصبورة واملجثمة (،)5515
ومسلم :كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ،باب النهي عن صرب البهائم
( ،)1958والنسائي ( ،)4441وأمحد (.)14014
( )3يلهث :يرتفع نفسه بني أضالعه ،أو خيرج لسانه من شدة العطش واحلر ،انظر :ابن حجر
العسقالين :فتح الباري ( ،)41/5وابن منظور :لسان العرب ،مادة هلث .184/2
أي يعض أو يكدم األرض الندية ،انظر :ابن حجر
( )4الثرى :الرتاب الندي ،وقيلْ :
العسقالين :فتح الباري  ،41/5وابن منظور :لسان العرب ،مادة ثرا (.)110/14
أي تقبله اهلل منه وأثابه عليه بتجاوزه عن ذنوبه ،وشكر اهلل هو الثواب
( )5شكر اهلل له فغفر لهْ :
عىل الطاعة ،وال يشكر اهلل سع ًيا وال عم ً
ال إال أثاب عليه .انظر :ابن حجر العسقالين:
فتح الباري (.)278/1
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ألجرا()1؟ فقال« :يف كل ذات كبد رطبة أجر»(.)2
اهلل ،وإن لنا يف البهائم
ً

ومن مظاهر شفقته ورمحته ﷺ كذلك ما يرويه عبد اهلل بن عمر
ريض اهلل عنهام -قائالً :كنا مع رسول اهلل ﷺ يف سفر فانطلق حلاجته فرأينامحرة( )3معها فرخان ،فأخذنا فرخيها ،فجاءت احلمرة فجعلت تعرش(،)4
فجاء النبي ﷺ فقال« :من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها»(.)5

كام أمرنا الرسول ﷺ أن نختار للدواب املراعي اخلصبة ،وإن مل
توجد فعىل أصحاب هذه الدواب أن ينتقلوا هبا إىل مكان آخر ،يقول
ﷺ« :إن اهلل  -تبارك وتعاىل  -رفيق حيب الرفق ،ويرىض به ،ويعني عليه
ما ال يعني عىل العنف ،فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازهلا،
فإن كانت األرض جدبة فانجوا عليها بنقيها.)7(» )6( ...

( )1يعنون :أيكون لنا يف سقي البهائم واإلحسان هلا أجر؟!

( )2البخاري عن أيب هريرة :كتاب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم ( )5663ومسلم :كتاب
السالم ،باب فضل ساقي البهائم املحرتمة وإطعامها (.)2244

( )3احلمرة :طائر صغري كالعصفور ،انظر :العظيم آبادي :عون املعبود ( ،)240/7وابن
منظور :لسان العرب ،مادة محر (.)208/4

أي ترفرف :والتعريش أن ترتفع وتظلل بجناحيها عىل من حتتها ،انظر :العظيم
( )4تعرشْ :
آبادي :عون املعبود  ،240/7وابن منظور :لسان العرب ،مادة عرش (.)313/6
( )5أبو داود :كتاب األدب ،باب يف قتل الذر ( ،)5268واحلاكم ( ،)7599وقال :صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه.

( )6النقي :الشحم والودك ،واملعنى أن ينجو عليها وهي يف عافيتها ،حتى حيصل يف بلد
اخلصب ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة نقا .338/15

( )7املوطأ  -رواية حييى الليثي عن خالد بن معدان يرفعه :كتاب االستئذان :باب ما يؤمر به من
العمل يف السفر ( ،)1767وقال األلباين :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (.)682
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عىل أن هناك درجة أخرى أعىل من الرمحة وأثمن أوجبها النبي ﷺ

يف معاملة احليوان ،وهي :اإلحسان إليه واحرتام مشاعره ،وإن أعظم

تطبيق هلذا اخللق حني ينهى الرسول ﷺ عن تعذيبه يف أثناء الذبح ألكل

حلمه ،سواء كان التعذيب جسد ًّيا بسوء اقتياده للذبح ،أو برداءة آلة
الذبح ،أو كان التعذيب نفس ًّيا برؤية السكني؛ ومن َث َّم جيمع عليه أكثر

من موته! فقد روى شداد بن أوس -ريض اهلل عنه -قال :ثنتان حفظتهام

عن رسول اهلل ﷺ قال « :إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء؛ فإذا قتلتم
فأحسنوا القتلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ،وليحد أحدكم شفرته،

ولريح ذبيحته»( .)1كام روى عبد اهلل بن عباس -ريض اهلل عنهام -أن
رج ً
ال أضجع شاة يريد أن يذبحها  -وهو حيد شفرته  -فقال النبي ﷺ:

«أتريد أن متيتها موتات ،هال حددت شفرتك قبل أن تضجعها»(.)2

وهكذا حق للحيوان أن ينعم باألمن واألمان ،والراحة واالطمئنان

يف بيئة عال فيها قول رسول اهلل ﷺ ،وطبقت فيها أفعاله.

( )1مسلم :كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من احليوان ،باب األمر بإحسان الذبح والقتل
وحتديد الشفرة ( ،)1955وأبو داود ( ،)2815والرتمذي (.)1409
( )2احلاكم ( )7563وقال :هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه .ووافقه
الذهبي ،وقال األلباين :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (.)24
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النبي ﷺ وحقوق البيئة
خلق اهلل تعاىل البيئة نقية ،سليمة ،نافعة ،وسخرها لإلنسان
وأوجب عليه رضورة املحافظة عليها؛ كام دعاه إىل رضورة التفكر يف
آيات اهلل الكونية التي خلقت يف أحسن صورة ،فقال اهلل تعاىل :ﱫ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﱪ ( [)1ق] ،فنشأت
عالقة حب وود بينه وبني البيئة املحيطة به من مجاد وأحياء ،كام أدرك أن
املحافظة عىل البيئة نفع له يف دنياه؛ ألنه سيحيا حياة هانئة ،ويف آخرته
حيث ثواب اهلل اجلزيل.

ثم جاءت رؤية النبي ﷺ للبيئة تأكيدً ا لتلك النظرة القرآنية
الشاملة للكون التي تقوم عىل أن هناك صلة أساسية وارتبا ًطا متبادالً
بني اإلنسان وعنارص الطبيعة ،ونقطة انطالقها هي اإليامن بأنه إذا أساء
اإلنسان استخدام عنرص من عنارص الطبيعة أو استنزفه استنزا ًفا فإن
أرضارا مبارشة.
العامل برمته سوف يضار
ً
فها هو ذا ﷺ يضع قاعدة عامة لكل البرش الذين حييون عىل ظهر
أي نوع هلذا الكون ،فقال رسول
األرض ،وهي عدم إحداث رضر من ِّ
اهلل ﷺ« :ال رضر ال رضار.)2(»..
( )1البهيج :اليشء اجلميل الذي يدخل البهجة والسعادة والرسور إىل من نظر إليه ،انظر :ابن
منظور :لسان العرب ،مادة هبج (.)216/2

( )2أمحد عن ابن عباس ( ،)2719وقال شعيب األرناءوط :حسن .واحلاكم ()2345
وقال:صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم ومل خيرجاه.
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كام نجده ﷺ حيذر من تلويث البيئة ،فيقول ﷺ« :اتقوا املالعن

الثالث :الرباز يف املوارد وقارعة الطريق والظل»(.)1

وجعل إماطة األذى من حقوق الطريق ،فقال ﷺ لصحابته الذين

يريدون اجللوس يف الطريق« :إياكم واجللوس عىل الطرقات» .فقالوا:

ما لنا بد ،إنام هي جمالسنا نتحدث فيها .فقال ﷺ هلم« :فإذا أبيتم إال

املجالس فأعطوا الطريق حقها» .قالوا :وما حق الطريق يا رسول اهلل؟

قال... :وكف األذى .)2(»...وكف األذى كلمة جامعة لكل ما فيه إيذاء

الناس ممن يستعملون الشوارع والطرقات.

كام نجده ﷺ يربط بني ثواب اهلل واملحافظة عىل البيئة فيقول:

عيل أعامل أمتي ،حسنها وسيئها ،فوجدت يف حماسن أعامهلا
«عرضت َّ
األذى يامط عن الطريق ،ووجدت يف مساوي أعامهلا النخاعة تكون يف
املسجد ال تدفن»(.)3

ويأمرنا ﷺ رصاحة بنظافة املساكن ،فيقول ﷺ« :إن اهلل طيب حيب
( )1أبو داود عن معاذ بن جبل :كتاب الطهارة ،باب املواضع التي هني عن البول فيها (،)26
وأمحد ( ،)2715وابن ماجه ( ،)328وقال األلباين :حسن .انظر :إرواء الغليل (.)62
( )2البخاري عن سعيد اخلدري :كتاب املظامل ،باب أفنية الدور واجللوس فيها واجللوس
عىل الصعدات ( ،)2465ومسلم :كتاب اللباس والزينة ،باب النهي عن اجللوس يف
الطرقات وإعطاء الطريق حقه ( ،)2121وأبو داود ( )4815وأمحد (.)10916
( )3مسلم عن أيب ذر :كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب النهي عن البصاق يف املسجد يف
الصالة وغريها ( ،)553وأمحد ( ،)21589وابن ماجه (.)3683
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الطيب ،نظيف حيب النظافة ...فنظفوا أفنيتكم ،وال تشبهوا باليهود»(.)1
أي نوع
فام أروع التعاليم النبوية التي حتث عىل احلياة الطيبة اخلالية من َّ
من أنواع امللوثات؛ فتحافظ بذلك عىل راحة اإلنسان النفسية والصحية.

ومن حبه للبيئة ونظافتها نجده ﷺ يتذوق اجلامل وحيث عليه؛
لذلك قال ﷺ للصحايب الذي سأله قائالً :أمن الكرب أن يكون ثويب
حسنًا ونعيل حسنًا« :إن اهلل مجيل حيب اجلامل ،الكرب بطر احلق وغمط
الناس( .)3(»)2وال شك أن من اجلامل احلرص عىل مظاهر البيئة التي
خلقها اهلل تعاىل زاهية هبيجة.

كام نجد يف إرشاده ﷺ إىل حب الروائح الطيبة وإشاعتها بني
الناس ،وهتادهيا ،وجتميل البيئة هبا؛ حماربة للبيئة امللوثة؛ حيث قال ﷺ:
«من عرض عليه رحيان فال يرده؛ فإنه خفيف املحمل طيب الريح»(.)4
ويرغب ﷺ األمة يف استنبات األرض وزراعتها ،فيقول« :ما

غرسا إال كان ما أكل منه له صدقة ،وما رسق منه
من مسلم يغرس ً

له صدقة ،وما أكل السبع منه فهو له صدقة ،وما أكلت الطري فهو له

( )1الرتمذي عن سعد بن أيب وقاص :كتاب األدب ،باب النظافة ( ،)2799وأبو يعىل
( ،)790وحسنه األلباين ،انظر مشكاة املصابيح (.)4413

ربا :انظر:النووي :املنهاج
( )2غمط الناس :احتقارهم .وبطر احلق :دفعه وإنكاره ترف ًعا وجت ً
(.)90/2

( )3مسلم عن عبد اهلل بن مسعود :كتاب اإليامن ،باب حتريم الكرب وبيانه ( ،)91وأمحد
( ،)3789وابن حبان (.)5466

( )4مسلم عن أيب هريرة :كتاب األلفاظ من األدب وغريها ،باب استعامل املسك ،)2253(...
والرتمذي (.)2791
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صدقة ،وال يرزؤه( )1أحد إال كان له صدقة» (.)2
ويف رواية« :إىل يوم القيامة» .فمن عظمة اإلسالم أن ثواب ذلك
الغرس -املفيد للبيئة بمن فيها  -موصول ما دام الزرع قد استفيد منه،
حتى ولو انتقل إىل ملك غريه ،أو مات الغارس أو الزارع!

كام يلفت األنظار إىل املكاسب التي جينيها اإلنسان من إحياء
األرض البور؛ إذ جعل زرع شجرة ،أو غرس بذرة ،أو سقي أرض
أرضا ميتة فله
عطشى من أعامل الرب واإلحسان ،فقال ﷺ« :من أحيا ً
أجرا -وما أكلت العوايف( )3منها فهو له صدقة»(.)4
منها -يعني ً

وخيص املاء بالذكر باعتباره أحد أهم الثروات البيئية الطبيعية،
فكان االقتصاد يف املاء واملحافظة عىل طهارته قضيتني مهمتني عنده ﷺ،
متوفرا ينصح باالقتصاد يف استعامله،
ونراه ﷺ حتى عندما يكون املاء
ً
ومن ذلك ما رواه عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنها -من أن النبي ﷺ
مر بسعد -ريض اهلل عنه )5( -وهو يتوضأ ،فقال« :ما هذا الرسف يا

أي ال ينقصه ويأخذ منه ،انظر :النووي :املنهاج  ،213/10وابن منظور:
( )1يرزؤه أحدْ :
لسان العرب ،مادة رزأ (.)85/1

( )2مسلم عن جابر بن عبداهلل :كتاب املساقاة ،باب فصل الغرس والزرع ( ،)1552وأمحد (.)27401
( )3العوايف :الطري والسباع ،انظر :ابن منظور :لسان العرب ،مادة عفا (.)72/15

( )4النسائي عن جابر بن عبداهلل :كتاب إحياء املوات ،باب احلث عىل إحياء املوات (،)5756
وابن حبان ( ،)5205وأمحد ( )14310وقال شعيب األرناءوط :حديث صحيح.
وقال األلباين :صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة (.)568

( )5هو سعد بن أيب وقاص بن وهيب الزهري :أحد العرشة املشهود هلم باجلنة وآخرهم موتًا :انظر :ابن
األثري :أسد الغابة ( ،)433/2وابن حجر العسقالين :اإلصابة ( )73/3ترمجة رقم (.)3196
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سعد؟» قال :أيف الوضوء رسف؟ قال« :نعم ،وإن كنت عىل هنر ٍ
جار»(.)1
كام هنى ﷺ عن تلويث املياه ،وذلك بمنع التبول يف املاء الراكد(.)2
هذه هي النظرة النبوية الشاملة للبيئة التي تؤمن بأن البيئة بجوانبها

املختلفة يتفاعل ويتكامل ويتعاون بعضها مع بعض وفق سنن اهلل يف
الكون الذي خلقه  -عز وجل  -يف أحسن صورة.

( )1ابن ماجه :كتاب الطهارة وسننها ،باب ما جاء يف القرص وكراهية التعدي فيه (،)425
وأمحد ( ،)7065وحسنه األلباين انظر :السلسلة الصحيحة (.)3292
( )2مسلم عن جابر بن عبداهلل :كتاب الطهارة ،باب النهي عن البول يف املاء الراكد (،)281
وأبو داود ( ،)69والرتمذي (.)68
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اخلـاتـمــة
أخي املسلم!

هل تعلم أنه :ما من مسلم يصيل ويسلم عىل النبي ﷺ إال ويرد اهلل
أي مكان
عىل النبي ﷺ روحه ،حتى يرد السالم عىل من سلم عليه ،يف ِّ
أي حال كان؟!
كان ،وعىل ِّ
وهذا ما أخربنا به النبي ﷺ حينام قال« :إن هلل مالئكة سياحني يف
األرض يبلغوين من أمتي السالم»(.)1

فأنت حينام تقول« :صىل اهلل عليه وسلم» ،يأيت ملك ،فيذهب إىل
النبي ﷺ ويقول له :فالن ابن فالن يسلم عليك.
نعم ..هكذا جيب أن تكون عالقة املسلم بنبيه ﷺ عالقة قوية
ومتينة.

عيل روحي
عيل إال رد اهلل ّ
فالنبي ﷺ يقول« :ما من أحد يسلم ّ
حتى أرد عليه السالم»(.)2

فأكثروا من الصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وآله وصحبه أمجعني.

واحرصوا 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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