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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور
أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال ُم َّ
ضل له ،ومن ُيضلِل فال
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا
عبده ورسوله.
ِ
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه َوال َتَ ُوت َُّن إِ َّال َو َأ ْنت ُْم
َ يا َأ ه َهيا الَّذ َ

ونآل عمران.102:
ُم ْسلِ ُم َ

سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم الَّذي َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
َ يا َأ ه َهيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
ِمنْها زَوجها وب َّ ِ
اءلُو َن بِ ِه
َ ْ َ َ ََ
اء َوا َّت ُقوا اهللََّ الَّذي ت ََس َ
ث من ُْه َام ِر َجاال ً كَثري ًا َون َس ً
َان َع َليْك ُْم َر ِقيباًالنساء.1:
َو ْاْلَ ْر َحا َم إِ َّن اهللََّ ك َ
ِ
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ُقولُوا َق ْوالً َس ِديد ًا * ُي ْصلِ ْح لَك ُْم
َ يا َأ ه َهيا الَّذ َ
َأ ْع َاملَك ُْم َو َيغ ِْف ْر لَك ُْم ُذنُو َبك ُْم َو َم ْن ُيطِ ِع اهللََّ َو َر ُسولَ ُه َف َقدْ َفا َز َف ْوز ًا
َعظِي ًاماْلحزاب.71-70:

أما بعد:
ٍ
ِ
حممد صىل
هدي
وخري اهلدي
كتاب اهلل،
احلديث
فإن أصدَ َق
ُ
ُ
َ
ٍ
ِ
اْلمور حمدثاهتاَّ ،
بدعة
وكل حمد َث ٍة بدعة ،وك َُّل
ورش
اهلل عليه وسلمَّ ،
ٍ
ضاللةَّ ،
ضاللة يف النار.
وكل
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وبعد ،هذه مجلة من اخلواطر والوقفات مع سرية النبي
املصطفى حممد صىل اهلل عليه وسلم  ..نسلط فيها الضوء عىل بعض
جوانب حياة وسرية احلبيب صىل اهلل عليه وسلم  ..كتبتها عىل غري
ابتداء من امليالد حتى
مراعاة لتسلسل أحداث السرية النبوية العطرة؛
ً
الوفاة ــ كام َد َرجت عىل ذلك كتب السرية ــ عسى أن يكون يف ذلك
تشويق ًا للقارئ ،وأروح للنفس ،وأنفع  ..سائ ً
ال اهلل تعاىل أن ينفعني،
واملسلمني ــ وسائر الناس ــ هبا  ..إنه تعاىل سميع قريب جميب ..
وصىل اهلل عىل حممد النبي اْلمي ،وعىل آله وصحبه وسلم.
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الوقفة األولى
"النبي صلى اهلل عليه وسلم كنز ال ينضب خيره،
ونبع دفَّاق ال يتوقف عطاؤه"
اعلم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كنز ال ينضب خريه ..
والناس وما يغرتفون من خريه وعلمه  ..فمنهم املقل ،ومنهم املكثر ..
أكثرت  ..فأنت مل تغرتف إال القليل.
ومهام
َ
وعىل قدر العلم بالنبي صىل اهلل عليه وسلم ،واإلقبال عليه
وعىل سنته وسريته  ..يكون االغرتاف  ..وتكون املنفعة والفائدة.
ثم أنت مهام أقبلت عىل شخص وسرية وسنة احلبيب صىل اهلل
عليه وسلم  ..دراسة وتأم ً
ال وتدبر ًا  ..تشعر أنك مل توف هذه
الشخصية العظيمة املباركة حقها من البحث والدراسة  ..كام تشعر
أنك حتتاج إىل مزيد من التعرف عليه وعىل سريته ،وسنته.
وال يغرنك أنك قد قرأت عن سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم
كتاب ًا أو كتابني  ..ثم بعد ذلك تقول لنفسك :هذا يكفي  ..فقد
أحطت بسرية النبي صىل اهلل عليه وسلم عل ًام ،وبام فيه الكفاية  ..مل
أحتج معه إىل مزيد من الطلب  ..فإن حصل يشء من ذلك ،فاعلم أن
الشيطان قد ضحك عليك ،وفوت عليك خري ًا كثري ًا.
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عن يزيد بن با َبنُوس قال :دخلنا عىل عائش َة فقلنا :يا أ َّم
صىل اهللُ ِ
ِ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّلم؟ قالت" :كان
املؤمنني ،ما كان ُخ ُل ُق
القرآن" [صحيح اْلدب املفرد.]234:
ُخ ُل ُقه
ُ

القرآن كامالً ،بكل ما يف القرآن
كان صىل اهلل عليه وسلم ُخ ُل ُقه
ُ
الكريم من علوم وخري ،وفوائد  ..كام كانت سرية النبي صىل اهلل عليه
وسلم قد فرست القرآن الكريم تفسري ًا عملي ًا ،وشام ً
ال وافي ًا جلميع ما
يف القرآن الكريم من علوم وفوائد وخري  ..فكان قرآن ًا يميش عىل
اْلرض  ..وأينا يستطيع أن يزعم أنه قد أمل وأحاط بجميع ما يف القرآن
الكريم من من علوم وكنوز ،وفوائد ،بحيث مل يعد ينقصه منها شيئ ًا؟!
ولكي تدرك صحة ما قررناه أعاله  ..يكفي أن تعلم أن آالف
العلامء الربانيني العاملني منذ مبعث النبي صىل اهلل عليه وسلم وإىل
يومنا هذا  ..ومن سيأيت بعدنا إىل يوم القيامة  ..ومئات اآلالف من
الكتب اإلسالمية النافعة التي خطها هؤالء العلامء  ..والتي
سيخطوهنا  ..ما هي إال أثر ًا من آثار النبي صىل اهلل عليه وسلم  ..إذ
اجلميع ــ يف مجيع ما خيطون ويكتبون ،وما يقولون وما يفعلون ــ عالة
عليه ،وعىل سريته ،وسنته  ..صلوات ريب وسالمه عليه.
وحجة الواحد من هؤالء العلامء ــ سواء كانوا من السابقني
أم الالحقني ــ عىل اخللق ،تكون عىل قدر قربه وموافقته لسنة النبي
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املصطفى صىل اهلل عليه وسلم  ..أما املخالف له فال حجة له  ..وال
ِ
ين ُ َ
ون َع ْن َأ ْم ِر ِه َأن
خيالِ ُف َ
جيوز االلتفات إليه ،كام قال تعاىلَ  :ف ْل َي ْح َذ ِر الَّذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمالنور.63:
تُصيبَ ُه ْم فتْنَ ٌة َأ ْو ُيصيبَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
حديث واحد من أحاديث النبي صىل اهلل عليه وسلم  ..ترى
عاملاً يستنبط منه فائدة  ..وآخر يستنبط منه بضع فوائد  ..وآخر
يستنبط منه عرشات الفوائد  ..وآخر قد يستنبط منه مئات الفوائد ..
بحسب ما يفتح اهلل عليه  ..وفوق كل ذي علم عليم.

*****
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الوقفة الثانية
"النبي صلى اهلل عليه وسلم أسوة حسنة لجميع
المؤمنين على اختالف طبقاتهم االجتماعية"

اعلم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم َمثَل أعىل ،وأسوة حسنة
جلميع املؤمنني عىل اختالف طبقاهتم االجتامعية ،واختالف تنوعهم
العرقي والقومي  ..فمن َ
نشد امل َثل اْلعىل الذي ال يوازى يف السمو
واملرتبة  ..الذي يتأسى به يف مجيع شؤون حياته ،فليس له إال النبي
صىل اهلل عليه وسلم  ..وما سواه خيطئ و ُيصيب ُ ..يقال له أصبت
وأخطأت ُ ..يؤخذ منه ،و ُيرد عليه  ..بحسب موافقته أو خمالفته لسنة
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ولسريته.
َان َلكُم ِيف رس ِ
َان
ول اهللَِّ ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ملمَن ك َ
قال تعاىلَ  :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ
َي ْر ُجو اهللََّ َوا ْل َي ْو َم ْاآل ِخ َر َو َذك ََر اهللََّ كَثِري ًااْلحزاب .21:وقال تعاىل:
ِِ
ِ
نياْلنفال.1:
َ و َأطي ُعو ْا اهللَ َو َر ُسو َل ُه إِن كُنتُم هم ْؤمن َ
فكام أن اهلل تعاىل جيب توحيده وإفراده يف العبادة؛ فال ُيعبد
أحد سواه  ..كذلك جيب توحيد ٍ
حممد صىل اهلل عليه وسلم يف املتابعة،
والتأس ،واالقتداء  ..فهو حظنا من النبيني ،ونحن حظه من اْلمم.
وملا جاء عمر ريض اهلل عنه بجوامع من التوراة ،وعرضها عىل
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،غضب النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وتغري
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وجهه ،فام كان من عمر إال أن قال :رضينا باهللِ ر ًّبا ،وباإلسال ِم دينًا،
ِ
ٍ
ِ
ِ
رسول اهللِ َّ
عليه
صىل اهللُ
ي عن
وبمحمد نب ًّيا،
رس َ
وبالقرآن ً
إماماَ ،ف ُ م
ٍ ِ
ِ
أظهركم
بني
موسى َ
وس َّل َم ثم قال" :والذي ُ
نفس حممد بيده لو كان َ
ً
ضالال بعيدً ا ،أنتم َح مظي من اْلم ِم
لضللتم
ثم اتبعتمو ُه وتركتموين
ْ
النبيني" .ويف رواية" :لو نزل موسى فاتبعتُمو ُه
وأنا َح هظك ُْم من
َ
من
من
َ
النبيني ،وأنتم حظي َ
وتركتُموين لض َل ْلت ُْم ،أنا حظهكم َ
اْلم ِم"[صحيح اجلامع.]5308 :
َ
ُعرض
فالنبي صىل اهلل عليه وسلم هو امليزان اْلكرب الذي ت َ
عليه اْلشياء؛ فام وافق ما كان عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم فهو
احلق ،وما خالفه فهو الباطل.
الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َو َما َهنَاك ُْم َعن ُْه
قال تعاىلَ  :و َما آتَاك ُُم َّ
َفانت َُهوااحلرش.7:
واْلمر باالقتداء والتأس بالنبي صىل اهلل عليه وسلم ،من
لوازمه أمران:
أوهلام :أن تتوفر يف النبي صىل اهلل عليه وسلم مجيع صفات
وخصال الكامل التي ينشدها البرش يف َ
البرش  ..وبصورة ال يامثله وال
يفوقه هبا أحد من الناس ،حتى ال يقول إنسان :شخص النبي صىل اهلل
عليه وسلم ناقص يف صفة من الصفات ،وبالتايل ال بد من أن أكمل
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هذا النقص وأنشده يف شخص آخر  ..والشخص اآلخر هو قدويت
ٍ
فيام مل أجده يف ٍ
حينئذ يف رشك املتابعة
حممد صىل اهلل عليه وسلم  ..فيقع
واالقتداء  ..وهذا ال جيوز!
فالنبي صىل اهلل عليه وسلم سيد ولد آدم  ..وخري خلق اهلل ..
وأحب خلق اهلل إىل اهلل سبحانه وتعاىل  ..قد اكتملت فيه مجيع صفات
اإلنسان
الكامل التي ينشدها اإلنسان ،وحيتاجها يف حياته  ..ومهام نشد
ُ
مث ً
ال أعىل يقتدي ويتأسى به  ..لن جيد مثل النبي حممد صىل اهلل عليه
وسلم.
ثانيهام :أن جتد مجيع طبقات ورشائح املجتمع يف رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم أسوة حسنة تناسبها ،وتناسب اختصاصها ..
طبقة اْلغنياء ،والفقراء  ..احلكام والقضاة  ..العلامء ،والعباد،
والزهاد  ..املجاهدون يف سبيل اهلل  ..اْلزواج يف بيوهتم  ..التجار
والعامل  ..اآلباء واملربون  ..كلهم جيدون يف النبي صىل اهلل عليه وسلم
املثل اْلعىل ،واْلسوة احلسنة فيام هم فيه من اختصا

 ..إذ ال توجد

رشحية أو طبقة من الناس تقول :ال أجد يف النبي صىل اهلل عليه وسلم
أسوة حسنة فيام أنا خمتص به  ..وبالتايل ال بد يل من أن أبحث عن
شخص آخر أتأسى وأقتدي به!
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حاشى هلل عز وجل أن يقول للناس :لكم يف رسول اهلل أسوة
حسنة  ..اقتدوا به واتبعوه وأطيعوه  ..ثم من الناس من ال جيد يف النبي
صىل اهلل عليه وسلم اخلصال التي ختصه وتعنيه ،وتناسب اختصاصه
وواقعه  ..والتي حيتاج فيها لالقتداء والتأس!

*****
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الوقفة الثالثة
"ال فرق بين السنة والسيرة"
اعلم أن املتابعة للنبي صىل اهلل عليه وسلم ال تتحقق وال تكتمل
إال بمتابعة سنته القولية والتعبدية ،وسريته الذاتية واجلهادية  ..إذ هناك من
يفرق بني السنة والسرية  ..فيُقبِل عىل السنة وفقه السنة ،و ُيدبر عن السرية،
وفقه السرية  ..أو ال يعريمها نفس القدر من االهتامم!
قال تعاىلَ  :و َما َينطِ ُق َع ِن َْاهل َوى * إِ ْن ُه َو إ ِ َّال َو ْح ٌي
وحىالنجم .4:فكل ما يصدر عنه صىل اهلل عليه وسلم من قول أو عمل
ُي َ
سري  ..من أمر أو هني  ..ما هو إال وحي ُيوحى.
أو إقرار  ..من سنة أو َ
الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َو َما َهنَا ُك ْم َعنْ ُه َفانت َُهوا
وقال تعاىلَ  :و َما آتَاك ُُم َّ
َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َش ِديدُ الْ ِع َق ِ
اباحلرش.7:
وسري جيب
فكل ما آتانا به الرسول صىل اهلل عليه وسلم من سنة َ
أخذه والعمل به وبمقتضاه  ..ال نفرق بني سنة وسنة ،وال بني سنة وسرية
 ..وكل ما هنانا عنه من اعتقاد ،وقول ،وعمل  ..جيب االنتهاء عنه  ..ومن
والسري
مل يفعل  ..وفرق بني السنة والسرية  ..بني الشعائر التعبدية واجلهاد
َ
 ..فأقبل عىل هذا ،وترك ذاك ُ ..خيشى أن ُحيمل عليه وعىل أمثاله قوله
ض الْكِت ِ
َاب َو َت ْك ُف ُرو َن بِبَ ْع ٍ
تعاىلَ  :أ َفت ُْؤ ِمنُو َن بِبَ ْع ِ
ض َف َام َجزَاء َمن َي ْف َع ُل َذلِ َ
ك
ِ
ِ
احليَاةِ الده ْن َيا َو َي ْو َم الْ ِق َي َام ِة ُي َر هدو َن إِ َىل َأ َشدم الْ َع َذ ِ
ي ِيف َْ
اب َو َما اهللُ
من ُك ْم إِالَّ خ ْز ٌ

بِغَافِ ٍل َع َّام َت ْع َم ُلو َنالبقرة.85:
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الوقفة الرابعة
"شرط الوالية المتابعة"
اعلم أن الوالية ال تتحقق للمرء إال بمتابعة النبي حممد صىل
حب ورىض  ..واالقتداء بسنته وسريته  ..فعىل
اهلل عليه وسلم عن ٍّ
قدر حتقيق املتابعة للنبي صىل اهلل عليه وسلم عن حب ورىض ..
واالقتداء بسنته وسريته  ..عىل قدر ما تكون حمبة العبد لربه ،وحمبة
الرب سبحانه وتعاىل للعبد  ..فأسعد الناس بالوالية ،وأوفرهم حظ ًا
هبا ،هم أهل االتباع للنبي صىل اهلل عليه وسلم.
قال تعاىلُ  :ق ْل إِن كُنتُم ُ ِ
ون اهللَ َفا َّتبِ ُع ِ
حيبِ ْبك ُُم اهللُ َو َيغ ِْف ْر
حت هب َ
وين ُ ْ
ْ
ِ
يمآل عمران.31:
ور َّرح ٌ
لَك ُْم ُذنُو َبك ُْم َواهللُ َغ ُف ٌ
ِِ
ني إِ َذا ُد ُعوا إِ َىل اهللَِّ َو َر ُسولِ ِه
وقال تعاىل :إِن ََّام ك َ
َان َق ْو َل املُْ ْؤمن َ
لِيَ ْحك َُم َبيْن َُه ْم َأن َي ُقولُوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َو ُأ ْولَئِ َ
ك ُه ُم

املُْ ْفلِ ُحو َنالنور .51:فهم املؤمنون  ..وهم املفلحون حق ًا ْ ..لهنم
يقولون ــ ظاهر ًا وباطن ًا ،ويف القول والعمل ــ إذا ما ُدعوا إىل اهلل
ورسوله صىل اهلل عليه وسلم َ  ..س ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا.
وقال تعاىلُ  :ق ْل إِ ْن كَا َن آ َباؤُ ك ُْم َو َأ ْبنَاؤُ ك ُْم َوإ ِ ْخ َوا ُنك ُْم

ِ
َ
وها َو ِ َجت َار ٌة َخت َْش ْو َن ك ََسا َد َها
رت ْفت ُُم َ
َو َأز َْو ُ
اجك ُْم َو َعش َري ُتك ُْم َوأ ْم َو ٌال ا ْق َ َ
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ومساكِن تَر َضوهنا َأحب إِلَيكُم ِمن اهللَِّ ورسولِ ِه و ِجه ٍ
اد ِيف َسبِيلِ ِه
َ َ
َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َّ ْ ْ َ
ََ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
نيالتوبة.24:
رت َّب ُصوا َحتَّى َيأْ ِ َيت اهللَُّ بِأَ ْم ِره َواهللَُّ ال َ ْهيدي الْ َق ْو َم الْ َفاسق َ
َف َ َ

وعن أنس ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :ال
ِ
والناس
أحب إليه من والدهِ وولده،
أكون
يؤمن أحدُ كم حتى
َ
َّ
ُ
أمجعني"متفق عليه.
أحب إليه من
أكون
يؤمن عبدٌ حتى
ويف رواية مسلم" :ال
َ
َّ
ُ
ِ
والناس أمجعني".
أهلِه ومالِه
وحتَّى يتحقق ذلك ال بد من بذل اجلهد املستطاع يف التعرف
عىل شخص النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وعىل سريته وسنته ،إذ
يستحيل حتقيق املتابعة من غري علم  ..فالعلم يتقدم العمل ،وعىل قدر
العلم ،تكون املتابعة  ..ويكون العمل  ..ومن ثم تكون الوالية  ..وإال
فإن جاهل اليشء ال يعطيه.

*****
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الوقفة الخامسة
"النبي صلى اهلل عليه وسلم حجةٌ على الخلق"
النبي صىل اهلل عليه وسلم قد َّ
حاله ربه عز وجل
اعلم أن
َّ
بخصال ،وأخالق محيدة عظيمة  ..هي بذاهتا حجة عىل اخللق  ..فمن
سمع هبا ومل ُيؤمن بصاحبها ،إال وكان من أهل النار.
قال تعاىل :إِن َ
َّك لَ َع َىل ُهدً ى هم ْست َِقي ٍماحلج.67:
وقال تعاىلَ  :وإِن َ
َّك لَ َعىل ُخ ُل ٍق َعظِي ٍمالقلم.4:
ويف احلديث ،عن أنس ،قال" :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم أحسن الناس ُخ ُلق ًا"متفق عليه.
ٍ
يسمع
حممد بيده ال
نفس
ُ
قال صىل اهلل عليه وسلم" :والذي ُ
يموت ومل يؤمن بالذي
يب أحدٌ من هذه اْلمة هيودي وال نرصاين ،ثم
ُ
ُأرسلت به إال كان من أصحاب النار"مسلم.
وهذا حقه صىل اهلل عليه وسلم  ..ومن خصوصياته التي انفرد
هبا من دون الناس  ..فكيف يسمع املرء به  ..وبصفاته  ..وأخالقه
العظيمة  ..وسريته  ..ودعوته  ..ثم ال يؤمن  ..إنه ليشء ُعجاب!
كان أحدهم من قبل ُيضمر للنبي صىل اهلل عليه وسلم العداوة
والبغضاء  ..والرغبة يف القتل  ..فام إن يرى النبي صىل اهلل عليه وسلم
 ..ويسمع منه بضع كلامت  ..إال وتنقلب عداوته إىل حمبة وإيامن
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وانقياد  ..ويعود إىل قومه داعيا ،وبشري ًا ونذير ًا  ..قائ ً
ال هلم :قد
جئتكم من عند أكرم وأصدق الناس ،وأوفاهم ،وأبرهم ،وأوصلهم
للرحم !..
طواغيت مرشكي قريش  ..حاروا يف أمرهم كيف يصدون
الناس
عن متابعة النبي صىل اهلل عليه وسلم  ..إذ الناس ما أن يروه ..
ويسمعوا منه بعض ما أنزل عليه من ربه  ..إال ويؤمنون به ،ويتبعونه!
فلم يستطيعوا ــ عىل حقدهم وكفرهم املغلظ ــ أن ينسبوا له
شيئ ًا يقدح يف صدقه ،وأمانته ،وعفته ،وعظمة أخالقه  ..ينفر عنه
الناس  ..وبعد التفكري ،والتقدير ،والتدبري  ..خرجوا بقوهلم الكاذب
عنه :أنه ساحر  ..وأن أفضل إطالق ُيطلقون عليه ــ يساعدهم يف
تنفري الناس عنه ــ أنه ساحر  ..وأن ما يتزل عليه من ربه ،هو السحر
 ...وما هو بساحر  ..ولكن ملا يرون من أثر أخالقه العظيمة التي
حتمل اآلخرين عىل أن يؤمنوا به  ..ويسلموا له تسلي ًام  ..ملجرد رؤيتهم
ت كَلِم ًة َختْرج ِمن َأ ْفو ِ
اه ِه ْم
َرب ْ
َ ُ ُ ْ َ
أو سامعهم له  ..قالوا عنه :ساحر  ..ك ُ َ
ون إِ َّال ك َِذباًالكهف.5:
إِن َي ُقو ُل َ
ت لَ ُه َماالً ََّّم ْدُ ود ًا
ت َو ِحيد ًا * َو َج َع ْل ُ
قال تعاىلَ  :ذ ْر ِين َو َم ْن َخ َل ْق ُ

ِ
َان
ني ُش ُهود ًا * َو َم َّه ه
دت لَ ُه َتَ ْ ِهيد ًا * ُث َّم َيطْ َم ُع َأ ْن َأ ِزيدَ * ك ََّال إِ َّن ُه ك َ
* َو َبن َ
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ِآل َياتِنَا َعنِيد ًا * َسأُ ْر ِه ُق ُه َص ُعود ًا * إِ َّن ُه َفك ََّر َو َقدَّ َر * َف ُقت ِ َل َك ْيفَ َقدَّ َر * ُث َّم
َ
ُقتِ َل َكيْ َ
ْرب * َف َق َال
ف َقدَّ َر * ُث َّم َنظَ َر * ُث َّم َعبَ َس َو َب َ َ
رس * ُث َّم أ ْد َب َر َو ْاستَك َ َ
إِ ْن َه َذا إِ َّال ِس ْح ٌر ُي ْؤ َث ُر * إِ ْن َه َذا إِ َّال َق ْو ُل الْ َب َ ِ
رش * َسأُ ْصلِ ِيه

َس َق َراملدثر.26-11:
وهذا يشدنا ْلن نشري إىل أمهية حسن اخللق يف الدعوة إىل اهلل
 ..وأن الداعية إىل اهلل تعاىل كلام حسنت أخالقه وسريته  ..كلام كان
أكثر جاذبية  ..وأكثر ترغيب ًا للناس فيام يدعوهم إليه  ..وكلام ساءت
أخالقه ،كلام كان أكثر تنفري ًا للناس ملا يدعوهم إليه  ..حتى لو كان
الذي يدعوهم إليه حق ًا منزالً!
يظ الْ َق ْل ِ
ُنت َفظاً غَلِ َ
ب الَن َف هضو ْا ِم ْن
قال تعاىلَ  :ولَ ْو ك َ
َح ْولِ َ
كآل عمران.159:

احلق عطاءه املرجو  ..ويعمل عمله يف الناس ..
وحتى ُيعطي ه
ال بد من أن ُيسيج بسياج من اْلخالق احلسنة احلميدة.

*****
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الوقفة السادسة
"خُلق العفو عند النبي صلى اهلل عليه وسلم"
من يتأمل سريته صىل اهلل عليه وسلم يف العفو عن خمالفيه جيد
عجبا  ..فقد عفا عفو ًا ال يقدر عليه إال نبي مرسل  ..وال ُيقدم عليه
َ
إال من كان يملك قلب نبي مرسل  ..وأخالق نبي مرسل  ..فقد عفا
عن رجال قد بالغوا وأفرطوا يف حماربته ،وحماربة دينه ودعوته  ..فقد
عفا عن أيب سفيان زعيم املرشكني وسيدهم يف احلرب عىل اإلسالم
ورسول اإلسالم  ..وعفا عن هند زوجة أيب سفيان  ..وهي التي
كانت حترض عىل قتاله ومن معه من املسلمني يوم أحد وما بعد أحد
 ..وقد مثلت بحمزة عم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ..والكت
كبده  ..وعفا عن وحيش قاتل محزة  ..وعفا عن ِعكرمة بن أيب جهل
 ..ابن فرعون هذه اْلمة  ..وقد استمر يف قتال النبي صىل اهلل عليه
وسلم إىل ما بعد فتح مكة  ..ومثله صفوان بن أمية بن خلف ..
وسهيل بن عمرو  ..وغريهم الكثري  ..حتى أنه مجع مرشكي قريش
ُ
عىل صعيد واحد  ..وكانوا من قبل قد آذوه ،وحاربوه ،وأخرجوه
ومن معه من املسلمني من مكة املكرمة  ..فخاطبهم قائ ً
ال بعد أن قدر
عليهم" :ما ترون أين ٌ
فاعل بكم" ،قالوا :خري ًا ،أخ كريم ،وابن أخٍ
كريم  ..فقال صىل اهلل عليه وسلم" :اذهبوا؛ فأنتم الطلقاء"!
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ومن آيات عفوه صىل اهلل عليه وسلم وعظمته  ..أنه ما من
رجل عفا عنه  ..إال وكان هلذا املعفي عنه فيام بعد  ..وقفات إيامنية
عظيمة  ..وجهاد  ..ونرصة لدين اهلل تعاىل  ..يقول كل مطلع عىل
حال املعفي عنه قبل العفو ،وبعده  ..احلمد هلل أن رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم قد عفا عنه ،ومل يأخذه بذنوبه!
نعم؛ إنه ُخلق العفو أعظم وأنعم به من خلق عظيم  ..ونحن
وإن كنا ال نستطيع أن نرقى إىل مستوى عفو النبي صىل اهلل عليه وسلم
عمن خالفنا ،وآذانا  ..إال أننا جيب أن نجتهد يف التأس باحلبيب صىل
اهلل عليه وسلم  ..وأن نتخلق بخلق العفو ما أمكننا لذلك سبي ً
ال ..
فاهلل تعاىل أمر بالعفو ،وحيب العفو ،وجيزي عليه خرياً ،كام قال تعاىل:
اص َف ُحو ْا البقرة .109:وقال تعاىلُ  :خ ِذ الْ َع ْف َو َو ْأ ُم ْر
َ فا ْع ُفو ْا َو ْ
ف و َأع ِر ْض ع ِن َْ ِ ِ
ِ
نياْلعراف.199:
اجلاهل َ
َ
بِالْ ُع ْر َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
نيالبقرة.195:
ب املُْ ْحسن َ
وقال تعاىلَ  :و َأ ْحسن َُو ْا إِ َّن اهللَ ُحي ه
ِ ِ
ت
مح َ
وقال تعاىلَ  :و َسن َِزيدُ املُْ ْحسن َ
نيالبقرة .58:وقال تعاىل  :إِ َّن َر ْ َ
ِ
ِ ِ
يع
يب مم َن املُْ ْحسن َ
نياْلعراف .56:وقال تعاىل :إِ َّن اهللَ ال َ ُيض ُ
اهللِ َق ِر ٌ
ِ ِ
نيالتوبة .120:أال حتب أن حيبك اهلل ــ يا عبد اهلل! ــ
َأ ْج َر املُْ ْحسن َ

وأن تكون قريب ًا منه سبحانه وتعاىل ومن رمحته ،وأن جيزيك خري ًا،
ويزيدك  ..فأحسن إىل من ظلمك بالعفو عنه.

19

ثالث ُأ ِ
قس ُم ِ
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمٌ " :
عليه َّن ــ
قال
رجل عن م ٍ
ظلمة ُظلِ َمها إال زا َد ُه اهللُ َ
ٌ
تعاىل ِهبا ِعزًّا،
منها ــ :وال َع َفا
َ
كم اهللُ ِعزًّا"[صحيح اجلامع.]3025:
فاع ُفوا ِيز ْد ُ

*****
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الوقفة السابعة
"خُلُق الوفاء بالعهد"
مجيع مكارم اْلخالق يف أعىل وأجل صورها جتسدت يف سرية
النبي صىل اهلل عليه وسلم  ..ويف جهاده  ..من أبرز هذه اْلخالق العفو
وخلق الوفاء بالعهد.
عند املقدرة  ..وقد تقدم احلديث عنه ُ ..
ِ
ين َآمنُوا َأ ْو ُفوا بِالْ ُع ُقودِاملائدة.1:
قال تعاىلَ  :يا َأ ه َهيا الَّذ َ
وقــــال تعــــاىل :و َأو ُفــــوا بِالْعه ِ
َــــان
ــــد إِ َّن الْ َع ْهــــدَ ك
َ
َْ
َ ْ
َم ْس ُؤوالًاإلرساء.34:
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :من أمن رجالً عىل دمه
فقتله فأنا بريء من القاتل ،وإن كان املقتول كافر ًا"[السلسلة
الصحيحة .]440:ويف روايةَ " :من َّأمن رجالً عىل دمه فقتله فإنه حيمل
لواء ٍ
غدر يوم القيامة".
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :من قتل معاهد ًا مل ُيرح رائحة اجلنة،
وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاماً"البخاري.
ظلم معاهد ًا ،أو انتقصه
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :أال من َ
حقه ،أو كلفه فوق طاقته ،أو أخذ منه شيئاً بغري طيب نف ٍ
س منه ،فأنا
حجيجه يوم القيامة"[صحيح اجلامع الصغري.]2655 :
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ِ
ُ
الرجل ثم
الرجل إىل
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إذا اطمأ َّن
ِ
لواء غ ٍ
َدر"[صحيح
القيامة
اطمأن إليه ،ن ُِصب له يو َم
قتله بعدما
َّ
ُ
اجلامع.]357:
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :ال إيامن ملن ال أمانة له ،وال دين ملن
ال عهد له"[أخرجه أمحد].
أخيس بالعهد ،وال أحبس
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إين ال
ُ
الرب َد"[صحيح سنن أيب داود .]2396:أي ال أنقض العهد وال أسء له
ُُ
 ..كذلك ليس من هدي أن أحبس الرسل ،وسفراء قومهم إيل ـــ أي ًا
كان دينهم ـــ وأمنعهم من العودة إىل أماكنهم ومساكنهم آمنني.
وقد سأل قيرص ملك الروم أبا سفيان ــ وذلك قبل إسالمه ــ
عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وكان َّما سأله عنه" :فهل يغدر؟" ،قال
أبو سفيان :ال ،قال امللِك" :كذلك الرسل ال يغدرون"البخاري.
وقد بلغ من شدة حر

النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل الوفاء

بالعهد ،وعدم الغدر  ..أن أعاد من جاءه مسل ًام إىل مرشكي قريش ،كام
تنص عىل ذلك بنود صلح احلديبية ،كام يف صحيح البخاري فقد أخرج
حتت باب "ما جيوز من الرشوط يف اإلسالم" ،عن أصحاب رسول اهلل
ٍ
يومئذ كان فيام
صىل اهلل عليه وسلم قال" :ملا كاتب ُسهيل بن عمرو
اشرتط ُسهيل بن عمرو عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم أن ال يأتيك منا
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أحد ــ وإن كان عىل دينك ــ إال رددتَه إلينا وخليت بيننا وبينه .فكره
املؤمنون ذلك وامتعضوا منه ،وأبى ُسهيل إال ذلك ،فكاتبه النبي صىل اهلل
ٍ
يومئذ أبا جندل إىل أبيه سهيل بن عمرو ،ومل
عليه وسلم عىل ذلك ،فر َّد
يأته أحد من الرجال إال ر َّده يف تلك املدة وإن كان مسل ًام"!
ويف رواية يف الصحيح كذلك ،فقال سهيل" :وعىل أنه ال يأتيك
منا رجل ـــ وإن كان عىل دينك ــ إال رددته إلينا ،قال املسلمون:
سبحان اهلل ،كيف ُير ُد إىل املرشكني وقد جاء مسل ًام؟!
يرس ُ
ف
فبينام هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو ُ
يف قيوده ،وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بني أظهر املسلمني،
فقال ُسهيل :هذا يا حممد أول من ُأقاضيك عليه أن ترده إيل  .قال أبو
جندل :أي معرش املسلمنيُ ،أ َر هد إىل املرشكني وقد جئت مسل ًام ؟! أال
ترون ما قد لقيت؟! وكان قد ُعذب عذاباً شديد ًا يف اهلل".
قال ابن حجر يف الفتح  : 407/5زاد ابن إسحاق فقال رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :يا أبا جندل ،اصرب واحتسب فإنا ال نغدر،
وإن اهلل جاعل لك فرجاً وخمرجاً".
ونحوه كام يف الصحيح ،عندما أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم أبا
ٍ
بصري بأن يلحق بقومه املرشكني ،وسلمه للرجلني الكافرين اللذين جاءا
يف طلبه ،وفاء بالعهد الذي تم التعاقد عليه يف احلديبية.
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قال ابن حجر يف الفتح  :411/5ويف رواية ابن إسحاق ،فقال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم":يا أبا بصري إن هؤالء القوم صاحلونا
عىل ما علمت ،وإنا ال نغدر ،فاحلق بقومك" فقال :أتردين إىل املرشكني
يفتنوين عن ديني ويعذبونني؟! قال" :اصرب واحتسب ،فإن اهلل جاعل
لك فرجاً وخمرجاً".
نعم؛ إىل هذا احلد تُراعى حرمة العهود والعقود يف ديننا  ..ومن
هذه النصو

الواردة أعاله وغريها ،نص أهل العلم عىل أن شبهة

العهد واْلمان يف ديننا عهد وأمان  ..وشبهة الغدر ،غدر!
وقد حذر النبي صىل اهلل عليه وسلم من عواقب الغدر عىل
صاحبه يف الدنيا قبل اآلخرة ،فقال" :ما ن َق َض قو ٌم العهد إال سلط
عدوهم"[صحيح الرتغيب .]765:وقال صىل اهلل عليه وسلم:
عليهم َّ
"ما َ
نقض قو ٌم
العهدَ إال كان ُ
القتل بينهم"[صحيح الرتغيب.]3005:
هذا م ْع َل ٌم أخالقي عظيم  ..ال خيفى عىل أدنى مطلع عىل سرية
النبي صىل اهلل عليه وسلم  ..وعند أول اطالع عىل سريته صلوات ريب
وسالمه عليه  ..ما أحوجنا ْلن نتخلق به نحن يف هذا الزمان الذي
مرجت فيه عقود وعهود الناس وخ َّفت  ..ور َّقت  ..حتى بات ُيقال يف
بني ٍ
فالن رجل أمني  ..واهلل املستعان.
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الوقفة الثامنة
" النقلة النوعية والعظيمة التي حصلت للبشرية
بمبعث النبي صلى اهلل عليه وسلم"
العرب ــ وقريش منهم ــ يف جاهلية عمياء  ..يعبدون ما
كان
ُ
يصنعون بأيدهيم من اْلصنام واحلجارة  ..وأحياناً كانوا يصنعون
أصنام ًا من ٍ
َتر فإذا جاعوا ،أكلوها  ..وكان أحدهم يقول" :كنا نعبد
احلجر ،فإذا وجدنا حجر ًا هو خري منه ،ألقيناه وأخذنا اآلخر ،فإن مل
ٍ
تراب ،ثم جئنا بالشاة ،فحلبنا عليه ،ثم
نجد حجر ًا ،مجعنا حثوة من
طفنا به"البخاري .فجعلوا من تلك اْلصنام واحلجارة دين ًا يوالون
وحياربون ،و ُيساملون  ..ال يرون دين ًا خري ًا من دينهم!
عليه و ُيعادون ُ ..
كانوا متفرقني متناحرين  ..أذالء  ..يتشاجرون فيام بينهم من
أجل ناقة وما هو أقل من الناقة  ..القوي منهم يسطو عىل الضعيف ..
قد تقاسمتهم  ..وتقاسمت بالدهم ،وخرياهتم  ..الفرس ،والروم ..
القوتان العظميان يف ذلك الوقت  ..فاستعبدوهم ،وساموهم ذالً
وهوان ًا!
ال يعرفون من شؤون احلياة  ..سوى اللهو ،واللعب  ..واملتاع
..
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والتفاخر ،والتامجد باْلموال واْلوالد  ..أما البنات ،فكن مصدر عار
وشؤم ،وكثريات منهن كن يتعرضن للوأد املبكر ،وهن يف سن
الرضاعة!
كانوا ــ بأعامهلم ال بأعامرهم ــ صغار ًا  ..بكل ما يعني
الصغار من معنى!
َّ
فجاء حممد !!!.....................................
َ
أرسل اهللُ حممدا  .......للعاملني بشري ًا ونذير ًا!
فامذا صنع  ..وماذا حصل؟!
العجب ال ُعجاب!
صنع ما ُحتار له العقول  ..وحصل َ
جعل َّمن تقدم ذكرهم ــ بإذن ربه ــ هدا ًة مهديني  ..وقادة
مصلحني  ..وعلامء ربانيني  ..وأبطال فاحتني!
أخرجهم من عبادة اْلصنام واْلوثان  ..والطواغيت  ..إىل
عبادة اهلل الواحد الديان  ..ومن جور اْلديان ،إىل عدل اإلسالم ،ومن
ضيق الدنيا ،إىل سعة الدنيا واآلخرة!
وحد هبم العرب عىل كلمة التوحيد "ال إله إال اهلل"..
ٍ
رجل واحد  ..ثم غزا هبم العجم  ..إىل أن
وجعلهم مجيع ًا عىل قلب
فتح هبم بالد فارس والروم  ..ودخل الناس يف دين اهلل أفواج ًا!
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الناس من ظلامت اجلهل ،والرشك ،والظلم  ..إىل نور
أخرج
َ
العلم ،والتوحيد ،والعدل!
تم ذلك كله يف بض ٍع وعرشين عام ًا !..
َّ
أعظم حممدا !...
ما
َ
وأرفق حممدا !...
وأصرب ..
ما أح َلم  ..وأحك ََم ..
َ
َ
رب  ..وضحى  ..وجاهد من أجل أمته  ..بل من أجل
كم َص َ
الناس
مجيع ًا  ..صدق خال ُقه وم ِ
رسلهَ  :و َما َأ ْر َس ْلن َ
مح ًة
َاك إِ َّال َر ْ َ
ُ

ِ
نياْلنبياء.107:
لم ْل َعاملَ َ

كيف كان العرب  ..بل كيف كان الناس كل الناس  ..من
ٍ
حممد  ..وقبل بعثته  ..ثم كيف أصبحوا  ..وصاروا  ..بعد بعثة
دون
النبي صىل اهلل عليه وسلم؟!
وكام كانوا قبل بعثة النبي صىل اهلل عليه وسلم  ..نعود فنكون
َ
 ..إن ختلينا عن ٍ
حممد  ..وعن دينه ،ودعوته  ..صىل اهلل عليه وسلم ..
أحدا!
فالسنَن ال ُحتايب َ
ه

ٍ
عام
فنحن قوم أعزنا اهللُ باإلسالم وبمحمد  ..فإذا ما ختلينا َّ

أعزنا اهلل به ،أذ َّلنا اهلل!

*****
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الوقفة التاسعة
"أوسمة شرف وعز منحها النبي صلى اهلل عليه
وسلم ألصحابه"
من سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم مع أصحابه أنه كان
ُيضفي عليهم ألقاب ًا وأوسمة رشف ،كل بحسبه  ..كل وسام  ..يفوق
شهادات اْلرض كلها َ ..رشف ًا ِ
وع َّز ًا.
أرحم ُأ َّمتي بِ ُأ َّمتي  :أبو
الصديق "..
أبو بكر ريض اهلل عنه :م
ُ
ٍ
بكر"!
أنت َعتِ ُيق اهللِ من
ومن اْلوسمة التي أُعطاها " العتيق "َ " :
ٍ
الن ِ
فيومئذ ُسمي َعتيق ًا.
َّار "
عمر ريض اهلل عنه :الفاروق  ..يفرق اهلل به بني احلق والباطل
عمر"!
َ "..أ َشده ُه ْم يف َأ ْم ِر اهللُِ :
أبو ُع َب ْيدَ َة ْب ُن َ
اجل َّراحِ ريض اهلل عنه :أمني هذه اْلمة !..
حياء ،عثامن بن
عثامن بن عفان ريض اهلل عنه :أصدق أمتي
ً
عفان !..
عيل ريض اهلل عنهَ :
أقَض أمتي ،عيل بن أيب طالب !..
ُ
سيف اهلل املسلول !..
خالد بن الوليد ريض اهلل عنه:
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ت اخلرضاء ،وال أق َّل ِ
أبو َذر الغفاري ريض اهلل عنه" :ما أظ َّل ِ
ت
ٍّ
ُ
ِ
ذرِ ،ش ْب ُه عيسى ِ
بن
َرباء ،من ذي َ
هلجة أصدَ ُق وال ْأو ََف من أيب ٍّ
الغ ُ
مريم"[صحيح اجلامع.]5538:
َ

ٍ
كعب ريض اهلل عنهَ :أ ْق َرؤُ ُه ْم لِ ِ
ٍ
كعب
كتاب اهللُِ ،أ َ هيب ْب ُن
ُأ َ هيب ْب ُن

!..
َزيدُ بن َثابِ ٍ
ت ريض اهلل عنهَ :أ ْف َر ُض ُه ْم ،وأعلمهم بالفرائض،
ْ ْ ُ

ِ
وعلم املرياث !..

احل ِ
الل َ
أعلم ُه ْم بِ َ
واحل َرا ِم !..
ُم َعا ُذ ْب ُن َج َب ٍل ريض اهلل عنهُ :
بن العوا ِم ريض اهلل عنه :حواري رسول اهلل صىل اهلل
ال هز َب ْ ُري ُ
عليه وسلم ِ َّ "..
بن
ي ال هز َب ْ ُري ُ
إن لك مُل َنبِ ٍّي َح َو ِار ًّياَ ،وإِ َّن َح َو ِار َّ
العوا ِم"البخاري.
عمرو بن العا
بن العا

الناس ،وآمن عمرو
أسلم
ُ
ريض اهلل عنهَ " :

"[صحيح اجلامع.]971:

وغريهم من الصحابة ،كان النبي صىل اهلل عليه وسلم ُيضفي
عليهم من اْللقاب ،وأوسمة َّ
الرشف  ..كل بحسبه ،وحسب ما فيه.
وال َّ
شك أن هلذه اْللقاب واْلوسمة دالالت ،وأغراض
عظيمة:
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منها :إنصاف الرجال بام فيهم ،وما هلم ،وما هم عليه من واقع
وعمل  ..وما أحوجنا نحن يف هذا الزمن إىل هذا االنصاف  ..إذ بات
َ
الكل يطعن بالكل  ..والكل ُييسء الظن بالكل  ..حتى بات إنصاف
الرجال عزيز ًا بني الناس!
ومنها :اْلثر العظيم واإلجيايب هلذه اْللقاب واْلوسمة عىل
أصحاهبا  ..فهي بالنسبة هلم حافذ عظيم تبعث فيهم روح العمل،
والتضحية ،واإلقدام  ..والتنافس عىل فعل اخلريات  ..وبخاصة أن
الذي يمنحهم هذه اْللقاب والشهادات  ..هو رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم.
ومنها :أهنا تُعرف عىل مكانتهم ومنزلتهم يف اْلمة ،وبني
الناس  ..املنزلة التي ينبغي أن ُينزَلوها  ..وأن ال ُيزامحهم عليها أحد.
هذه اْللقاب أن َزلت كل صحايب يف مكانه املناسب من اْلمة ..
حتى يكاد أن يقول القائل :هذا املكان ُخلِق لفالن  ..وهو ال يليق إال
بفالن  ..ولو انزاح عنه حلصل خلل ،وتعقد املشهد!
تأمل لو مل يكن أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه موجود ًا ــ ومل
يكن اخلليفة ــ بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ..أو مل يكن عمر
بن اخلطاب ريض اهلل عنه اخلليفة بعد أيب بكر الصديق  ..كيف
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سيكون املشهد ،وكيف ستكون الصورة ناقصة ومعقدة  ..والثلم فيها
واضح!
ومنها :أن ما من صحايب ُأطلق عليه لقب  ..إال واستحقه
ٍ
واحد
عرف عن
بجدارة عالية  ..وثبت عليه  ..إىل أن لقي ربه ،إذ ال ُي َ
منهم  ..عاش حياة أو ُختِم له بخاَتة تتناَف مع اللقب أو الوسام الذي
منحه إياه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ..حتى بعد وفاة رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم  ..وهذا من أعظم دالالت نبوة النبي صىل اهلل
عليه وسلم ،وأنه ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.
فمث ً
ال خالد بن الوليد ريض اهلل عنه :ملا منحه النبي صىل اهلل
عليه وسلم لقب ووسام "سيف اهلل" املسلول ،هذا من لوازمه أن
يعيش خالد حياته كلها جماهد ًا مقات ً
غمد له سيف يف اهلل
ال  ..وأن ال ُي َ
 ..وأن ال ُيقتَل يف معركة  ..وبخاصة يف املعارك اْلوىل من حياته بعد
إسالمه  ..وهكذا كان  ..ولو ُقتل يف املعارك اْلوىل التي خاضها بعد
إسالمه  ..لظهر نوع تعارض  ..وصعب التوفيق بني وفاته املبكرة
وبني كونه سيف من سيوف اهلل ،سله رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
عىل الرشك واملرشكني ،والطغاة املجرمني  ..حاشا نبينا صىل اهلل عليه
وسلم أن يظهر يف أقواله وأفعاله أي نوع من التضارب أو التعارض!
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هذا املعنى لعل خالد ًا قد أدركه؛ فكان ريض اهلل عنه يتقحم
الصفوف اْلمامية يف املعارك  ..ويطلب الشهادة من كل مظاهنا  ..إال
أن اهلل تعاىل أبى ــ تصديق ًا لنبيه ــ أن ينكرس سيف من سيوفه ،سله
رسول اهلل عىل الرشك واملرشكني  ..فامت خالد عىل فراشه ،بعد حياة
مديدة باجلهاد والعطاء  ..وما يف جسده موضع شرب إال وفيه ،طعنة
سيف ،أو رضبة سهم أو رمح!
وهكذا بقية اْلصحاب ريض اهلل عنهم لو تأملت حياهتم
واللقب الذي منحهم إياه النبي صىل اهلل عليه وسلم  ..لوجدت
عرف
انسجام ًا وتناغ ًام كبريين بني اللقب وصاحبه  ..كل منهام ُي َ
باآلخر.

*****
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الوقفة العاشرة
"أوصاف وأوسمة أضفاها النبي صلى اهلل عليه
وسلم على البلدان والشعوب"
كام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قد أضفى عىل اْلشخا
أوسمة وألقاباً كان هلا بالغ اْلثر عىل أشخاصهم وحياهتم  ..كذلك قد
أضفى ألقاباً وأوصافاً وأحكاماً عىل اْلمصار والشعوب ،كان هلا بالغ
اْلثر والداللة.
منها قوله صىل اهلل عليه وسلم ،يف اليمن وأهل اليمن:
ِ
"أتاكم ُ
اليمن ،هم ه
امن
وألني قلوباً،
أرق أفئد ًة
أهل
اإليامن َي ٌ
ُ
ُ
ِ
ِ
والفخر ُ
والوقار
والسكين ُة
أصحاب
الء يف
واحلكم ُة يامني ٌة،
ُ
اإلبلَّ ،
ُ
واخليَ ُ
يف ِ
أهل الغنَ ِم"البخاري.
ويف رواية عند مسلم":جاء أهل اليمن ،هم ه
اإليامن
أرق أفئدة،
ُ
يامن ،والفقه يامن ،واحلكمة يامنية".
ٌ
اللهم ِ
بار ْك لنا يف َي َمنِنا" البخاري.
وقال صىل اهلل عليه وسلمَّ ":
وقال يف َّ
الشام ،وأهل الشام:
بار ْك لنا يف ِ
اللهم ِ
شامنَا"البخاري.
" َّ
وعن عبد اهلل بن حوالة ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
اْلمر إىل أن تَكونوا ُجنود ًا جمنَّدةً؛ ُجندٌ َّ
سيصري
وسلم":
بالشامِ ،وجندٌ
ُ
ُ
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ِ
ِ
َ
بالعراق"َ .
ْت
ابن حوال َةِ :خر يل يا
أدرك ُ
وجندٌ
قال ُ
باليمنُ ،
رسول اهللَِّ إن َ
بالشامِ ،فإهنا خري ُة اهللَِّ من ِ
كَ ،
فقالَ ":
ذلِ َ
عليك َّ
أرض ِهَ ،جيتبي إليها خري َت ُه
َّ
ِِ
فأما إن أبيت ُْم ،فعليكُم بيمنِكُم ،واس ُقوا من ُغدُ ِركُم ــ أي
من عبادهَّ ،
بالشا ِم َ
َّ
وأ ْهلِ ِه"[صحيح أيب
فإن اهللََّ َتوك ََّل يل
ينابيع اليمن ــ َّ
داود.]2483:
ٍ
َ
أدركني
فقلت يا
ابن َحوال َة
ُ
ويف رواية :قال ُ
اخرت يل إن َ
رسول اهللِ َ ْ
ذلك؟ قال صىل اهلل عليه وسلم":إين أختار لك الشا َم؛ فإنه صفو ُة اهللِ
بالده ،وإليه ُحي َرش صفوتُه من ِ
وجل من ِ
ِ
عباده ،يا َ
َّ
اليمن عليكم
أهل
ع َّز
ُ
بالشا ِم فإنه صفو ُة اهللِ ع َّز َّ
وجل من أرض الشامِ ،أال فمن أبى ف ْل ُي ْس َق من
ِ
فإن اهللَ ع َّز َّ
وجل قد تك َّفل بالشا ِم وأهلِه"[.]1
ُغدَ ِر
اليمن َّ
ويف قوله صىل اهلل عليه وسلم":فإن اهلل تك َّفل يل بالشا ِم
وأهلِه" .أي تكفل اهلل لنبيه ،وأمته ،ودينه بالشام وأهله .قال الس َلف:
ومن تكفل اهلل به ،فال َضي َع َة عليه.
ت ليل َة
وعنه ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم":رأَ ْي ُ
ت ما ِ
أبيض كأنَّه لؤلؤ ٌة ِ
ُأ ِ
رسي يب عمو ًدا َ
حتملو َن فقالوا
حتم ُله املالئك ُة ُق ْل ُ
نائم ُث َّم َ
ِ
نض َعه َّ
ت عمو َد
عمو َد
الكتاب ُأ ِم ْرنا أن َ
رأ ْي ُ
بالشامِ ،و َب ْينَا أنا ٌ
الكتاب اختُلِس من ِ
ِ
ختىل عن ِ
وجل َّ
أن اهللَ ع َّز َّ
أهل
حتت وساديت فظنَن ُ
ْت َّ
 1قال الشيخ نارص يف السلسلة الصحيحة  :1259/7إسناده صحيح.
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ِ
بني يدي حتَّى ُو ِضع َّ
بالشا ِم".
نور ساط ٌع َ
اْلرض فأت َب ْعتُه برصي فإذا هو ٌ
َ
رسول اهللِ ِخ ْر يل؟ قال":عليك َّ
بالشا ِم"[.]2
ابن َحوال َة :يا
فقال ُ
وعن عبد اهلل بن عمرو ،قال :قال لنا النبي صىل اهلل عليه وسلم
يوماً" :إين رأيت املالئكة يف املنام أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إىل
الشام ،فإذا وقعت الفتن ،فإن اإليامن بالشام"[.]3
يزال من ُأ َّمتِي ُأ َّم ٌة قائم ٌة ِ
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :ال ُ
بأمر
يرضهم من َّ
أمر اهللِ وهم عىل
يأيت ُ
اهللِ ،ما ه
كذ َهبم وال من خال َفهم  ،حتى َ
ذلك ،وهم بالشا ِم" البخاري.
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :ال يزال أهل الغرب ظاهرين ال
يرضهم من خذهلم حتى تقوم الساعة"مسلم.
قال اإلمام أمحد بن حنبل :أهل املغرب هم أهل الشام.
ِ
ِ
ين
وقال صىل اهلل عليه وسلم":ال َتز َُال َطائ َف ٌة من ُأ َّمتي َظاه ِر َ
ِ
ِ
لوهن ُ ْم ،و َي ْر ُز ُق ُه ْم اهللُ ِمن ُْه ْم ،حتى
عىل
لوب أقوا ٍم ُي َقات َ
يرفع اهللُ ُق َ
الناسُ ،
َّ
وه ْم عىل َ
املؤمنني َّ
بالشا ُم،
ذلك ،أال إِ َّن ُع ْق َر َد ِار
يأيت َأ ْم ُر اهللِ ع َّز
َ
وجل ُ
َ

2

أخرجه الهيثمي يف مجمع الزوائد  ،61/10وقال :رجاله رجال الصحيح،

غري صالح بن رستم وهو ثقة .وقال ابن حجر يف الفتح :420/12:إسناده
حسن.
 3قال الشيخ نارص يف فضائل الشام :10 ،صحيح.
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ِ
واخلي ُل مع ُقود يف نَو ِ
اصيها َ
القيامة"[السلسلة
اخل ْ ُري إىل يو ِم
َ
َ ْ ٌ
َْ
الصحيحة.]1961:
قر دار اإلسالم بالشام" [صحيح
ويف روايةُ " :ع ُ
اجلامع .]4014:أي مركز ،وأصل ،وقلب ،وخري ديار اإلسالم يكون
بالشام.
فسدَ ُ
خري فيكم،
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إذا َ
أهل الشا ِم فال َ
رضهم َمن َ
ال ُ
خذهلم حتى تقو َم
تزال طائف ٌة من ُأ َّمتي
َ
منصورين ال َي ُ ه
الساع ُة" [السلسلة الصحيحة.]403:
َّ
وقوله":إذا ف َسدَ ُ
خري فيكم"؛ مفهوم املخالفة
أهل الشا ِم فال َ
يق يض؛ إذا صلح أهل الشام ،فاخلري ،كل اخلري فيكم ،ويف أمة اإلسالم ..
وهذا ما خييف العدو من ثورة وجهاد أهل الشام يف هذه اْليام!
ِ
َ
املسلمني ــ أي وسط
فسطاط
إن
وقال صىل اهلل عليه وسلمَّ " :
ٍ
لحمة بالغ ِ
ِ
ِ
وقلب دولتهم ومركزهم ــ يو َم املَْ
مدينة ُي ُ
قال
جانب
ُوطة ،إىل
مشق ،من ِ
ِ
مدائن َّ
الشا ِم" [صحيح اجلامع.]2116:
خري
هلا ِد ُ
سطاط املسلِمني يوم املَْ ْل ِ
ٍ
ُ
بأرض ُي ُ
قال
ُربى
ويف روايةُ " :ف
َ
َ ُ
حمة الك َ
ِ
ِ
هلا :الغُو َط ُة ،فيها َمدين ٌة ُي ُ
ومئِ ٍذ"
خري
قال هلا ِد ُ
منازل املسل َ
مني َي َ
مشق؛ ُ
[صحيح اجلامع .]4205:وهذا من مجلة اْلدلة الدالة عىل أن دمشق
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سيكون هلا دور ريادي وقيادي عىل مستوى اْلمة كلها  ..وهي عىل
موعد مع هذا الدور الريادي ال حمالة بإذن اهلل.
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إذا وقعت املالحم بعث اهلل من
دمشق بعثاً من املَ َوايل أكرم العرب فرساً ،وأجودهم سالحاً يؤيد اهللُ هبم
الدين"[.]4
وقوله "بعثاً من املَ َوايل"؛ أي بعثاً من املسلمني املوالني
واملنارصين ،من أصول غري عربية ،واهلل تعاىل أعلم.
لون
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :ال تز ُال عصاب ٌة من َّأمتي ُيقاتِ َ
أبواب ِ
ِ
ِ
ِ
املقدس وما حولَه ،ال
بيت
أبواب ِد َم ْش َق وما حولَه ،وعىل
عىل
ِ
ذالن َمن َ
الساع ُة"[.]5
رين عىل م
يرضهم ِخ ُ
خذهلم ظاه َ
احلق إىل أن تقو َم َّ
ه
وقال صىل اهلل عليه وسلم":فبينام هو كذلك ــ أي املسيح
ِ
ِ
البيضاء َرش َقي
املنارة
مريم ،فينزل عند
الدجال ــ إذ بعث اهللُ
املسيح َ
َ
ابن َ
دمشق ،بني َمهرو َدت ِ
َني ــ أي بني ثوبني أو حلتني مصبوغتني بلون
َ
ِ
أجنحة م َلك ِ
رأسه قطر ،وإذا
الصفرة ــ واض ًعا ك َّفيه عىل
َني ،إذا طأطأَ َ
ٍ
ان كاللؤلؤ ،فال ه
لكافر جيد ريح َنفسه إال مات،
حيل
رفعه حتدَّ ر منه ُمج ٌ

 4قال الشيخ نارص يف فضائل الشام :28 ،صحيح جداً.
 5قال الهيثمي يف مجمع الزوائد  :63/10رجاله ثقات.
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ون َف ُسه ينتهي حيث ينتهي طر ُفه ،فيطلبه حتى يدركَه ِ
بباب لُدم  ،فيقتله".
مسلمُ .
واجلامن؛ حب الفضة.
ويف رواية":فإذا رآه الدَّ ج ُال انامع كام ينامع املِلح يف ِ
املاء ،فيدرك ُه
ُ ُ
َ
ُ َّ
ٍ
باحل ِ
ربة عندَ ِ
فيقتل ُه َ
باب لُدٍّ َّ
خطوات منه".
قي عىل بضع عرش َة
الرش م
قلت :والشام اليوم َتهد الستقبال هذا الضيف العظيم عيسى
والعرق  ..وبأعز ما َتلك
عليه السالم  ..تطهر الساحات وامليادين بالدم
َ
 ..إذ ال يليق بمكانة هذا الضيف العظيم املبارك أن يرشف أرض الشام،
وتكون الكلمة والسيادة فيها لطواغيت آل اْلسد املجرمني ،ومن دخل
يف حلفهم ونرصهتم من الزنادقة والباطنيني!
وقال صىل اهلل عليه وسلم ،يف العراق ،وأهل العراق ... :وهو ما
سنتناوله ــ إن شاء اهلل ــ يف الوقفة التالية.

*****
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الوقفة الحادية عشر

"ما قاله النبي صلى اهلل عليه وسلم في
العراق وأهل العراق"
اللهم
قال صىل اهلل عليه وسلم يف العراق ،وأهل العراقَّ ":
ِ
للهم ِ
ِ
َ
رسول اهللِ ،ويف
بار ْك لنا يف َي َمنِنا" .قالوا :يا
بار ْك لنا يف شامنا ،ا َّ
بار ْك لنا يف ِ
ِ
اللهم ِ
اللهم ِ
بار ْك لنا يف َي َمنِنا".
شامنا،
َّ
نَجدنا؟ قالَّ ":
ِ
رسول اهللِ ،ويف ن ِ
ِ
َ
الزالز ُل
الثالثة":هناك
َجدنا؟ فأظنهه قال يف
قالوا :يا
ِ
ِ
الشيطان"البخاري.
قرن
والفت َُن ،وهبا َيط ُل ُع ُ
واملراد من نجد يف احلديث العراق ،بداللة احلديث اآلخر ،كام
اللهم ِ
اللهم ِ
بار ْك َلنا
بار ْك َلنا يف َمكَّتِنا،
َّ
يف قوله صىل اهلل عليه وسلمَّ ":
ِ
بار ْك َلنا يف َش ِ
صاعنا ،و ِ
امنا ،و ِ
اللهم ِ
بار ْك لَنا يف
بار ْك َلنا يف
يف َم ِدينَتِنا،
َّ
َ
ُمدم نا" .فقال ٌ
رسول اهللِ ،ويف عراقنا؟ فأعرض عن ُه ،فرددها
رجل :يا
ذلك ُ
ُ
َثال ًثا ،كل َ
الرجل :ويف ِع َراقِنا؟ َف ُي ْع ِر ُض عن ُه! فقال صىل اهلل
يقول
َّالز ُل ِ
ِ
عليه وسلمِ ":هبا الز ِ
الشيطان"السلسلة
والفت َُن ،وفيها َي ْط ُل ُع َق ْر ُن
الصحيحة .]2246:واحلديث الذي يدل عىل أن املراد من نجد هي
العراق ،قد جاء يف روايات عدة ،ومن طرق عدة.
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ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
عليه
صىل اهللُ
وعن عبد اهلل بن عمر ،قال :قال
ِِ
ِ
الفتن من
إن
إن
نحو
الفتن من هاهنا َّ
املرشق ،قالَّ ":
َ
َ
وس َّل َم وأشار بيده َ
ِ
الشيطان"[.]6
الفتن من هاهنا من حيث يط ُل ُع قر ُن
إن
هاهنا َّ
َ
واملرشق ،أو رشق املدينة العراق ،وغرهبا َّ
الشام.
وعن ابن عباس ،قال :دعا نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال:
ِ
ومدم نَا وبارك لنا يف مكتنا ومدينتنا وبارك لنا
"اللهم بارك لنا يف صاعنا ُ
يف شامنا ويمننا" .فقال رجل من القوم يا نبي اهلل وعراقنا؟ فقال" :إن
وهتيج الفتن ،وإن اجلفاء باملرشق "[.]7
هبا قرن الشيطان،
ُ
وقال صىل اهلل عليه وسلم":ال ُك ْف ُر من قِ َب ِل املَ ْ ِ
رش ِق ــ أي من
ِ
ِ
يح ــ أي الدجال ــ من قِ َب ِل املَ ْ ِ
ومه ُت ُه
قبل العراق ــ ويأيت املَس ُ
رش ِقَّ ،
املَ ِدينَ ُة ــ أي بغيته ووجهته املدينة املنورة ــ حتى إذا جاء ُد ُب َر ُأ ُح ٍد َت َل َّقت ُْه
كُ ،هنالِ َ
ك ُ ْهي َل ُ
الشامُِ ،هنالِ َ
وج َه ُه قِ َب َل َّ
ك
ت
املالئك ُة َفرض َب ْ
ْ
ُ ْهي َل ُ
ك"[السلسلة الصحيحة .]1770:حيث يقتله املسيح عيسى عليه
السالم بحربته.

 6أخرجه أحمد يف املسند ،وقال شاكر :إسناده صحيح.
 7أخرجه الهيثمي يف مجمع الزوائد  308/3وقال :رجاله ثقات .وانظر
صحيح الرتغيب.1204 :
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املسيح ــ
ويف رواية عند مسلم":رأس الكفر قبل املرشق ،يأيت
ُ
أي الدجال ــ من قِبل املرشق ،مهته املدينة ،حتى َ
ينزل ُد ُب َر ُا ُحد ،ثم
وجهه قِبل الشامِ ،وهنالك ُهي َل ُ
ك".
ُ
ترصف املالئك ُة َ
ِ
املرشق ــ أي
ناس من قِ َب ِل
وقال صىل اهلل عليه وسلم":خيرج ٌ
يمرقون من
من قبل العراق! ــ ويقرؤون
َ
القرآن ال جياو ُز تراقيهمُ ،
الدم ِ
ُ
السهم
الرم َّي ِة ،ثم ال يعو ُدون فيه حتى يعو َد
ين كام
ُ
هم من َّ
الس ُ
يمرق َّ
َّحليق"البخاري.
إىل فوقِه" .قيل :ما ِسيامهم؟ قال":سيِامهم الت ُ
واحلديث فيه إشارة إىل اخلوارج ،وإىل بعض صفاهتم ،وإىل أن منبتهم
من العراق!
ويف رواية عند مسلمَ ":يتِي ُه قو ٌم قِ َب َل ِ
رؤس ُه ْم".
املرش ِق حم َّل َق ٌة ُ
ِ
خترج ِمن قِ ِ
املرشق
بل
إن طائف ًة
وقال صىل اهلل عليه وسلمَّ " :
ُ
ٍ
ِ
ترون جها َدكم مع جهادِهم شيئًا ،وال
الناس ،ال
من
َ
عندَ اختالف َ
ِ
ِ
قون
صالهتم شيئًا ،وال
صالتَكم مع
يمر َ
صيامكم مع صيامهم شيئًاُ ،
َ
ِ
ِ
ُ
الرمية .]8["..
من
يمرق
الدين كام
من
السهم َ
َ
ُ
وقد تقدم معنا أن الدجال يأيت من قِبل املرشق ،قاصد ًا املدينة
 ..فترصفه املالئكة نحو الشام؛ حيث ينتظره حتفه ومرصعه ــ ومن

 8قال ابن حجر العسقالني يف املطالب العالية  :52/5إسناده صحيح.
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معه ــ يف الشام ــ وهذه من مكارم الشام ،ومزايا عطاياه ــ وملا كان
اخلوارج كذلك منبتهم من قِبل العراق  ..والعراق ــ عىل مر العصور
ــ ال يكاد خيلو منهم ،فإهنم يلتقون مع املسيح الدجال يف العراق،
ويصطفون معه ضد املسيح عيسى عليه السالم ومن معه من املؤمنني
 ..ويكونون ضمن محلته الرشيرة عىل بالد اإلسالم ،وهذا ليس منا
جمرد استنباط أو قياس ،وإنام النص قد دل عليه ،كام يف احلديث عن
صىل اهللَُّ ِ
بن ٍ
عليه وس َّل َم ُ
َ
رسول اهللَِّ َّ
يقول:
ت
عمرو ،قالَ :س ِم ْع ُ
عبد اهللَِّ ُ
ِ
القرآن ال ِ
جياو ُز تراق َي ُهم ،ك َّلام
ؤون
رج قو ٌم من ق َب ِل
َ
يقر َ
" َخي ُ
املرشقَ ،

رن ــ أي كلام ذهب وانقرض منهم جيل ،نشأ وظهر
قرن نشأَ َق ٌ
ُقطِ َع ٌ
خير َج يف بق َّيتِ ِه ُم الدَّ َّج ُال "[ .]9فيكون
جيل آخر منهم ــ حتَّى ُ
اخلوارج أول من يكثرون سواد الدجال ،وينارصونه عىل باطله ورشه!

*****

9

أخرجه أحمد يف املسند ،وقال شاكر :إسناده صحيح.
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الوقفة الثانية عشر
"النبي صلى اهلل عليه وسلم الرفيق الرحيم،
والشديد القوي"
كان النبي صىل اهلل عليه وسلم إذا التفت إىل املؤمنني،
واملستضعفني ،وملن يدخل يف ذمته وعهده  ..كان يف قمة الرفق،
والرمحة ،والعطف واإلحسان  ..وإذا ما التفت إىل أعدائه من الكافرين
املعاندين املحاربني  ..كان يف قمة الشدة ،واحلزم ،والقوة.
وكان أصحابه ريض اهلل عنهم عىل إثره يف هذا التوصيف
ِ
ين َم َع ُه أَ ِشدَّ اء َع َىل الْ ُك َّف ِ
حم َّمدٌ َّر ُس ُ
ار
العظيم ،كام قال تعاىل  :ه َ
ول اهللَِّ َوالَّذ َ
ِِ
ِ ٍ
ني َأ ِعز ٍَّة َع َىل
محاء َب ْين َُه ْمالفتح.29:
َ أذلَّة َع َىل املُْ ْؤمن َ
ُر َ َ
ِ
يناملائدة.54:
الْكَاف ِر َ

وقال تعاىل :لَ َقدْ َجاءك ُْم َر ُس ٌ
ول مم ْن َأن ُف ِسك ُْم َع ِزي ٌز َع َل ْي ِه َما
عنِتهم ح ِريص ع َليكُم بِاملُْ ْؤ ِمنِني رؤُ ٌ ِ
يمالتوبة.128:
وف َّرح ٌ
َ َ
َ ْ َ ٌ َ ْ
نظر إىل جانب من اجلانبني ــ من سرية النبي صىل اهلل عليه
ومن َ
وسلم يف تعامله مع اآلخرين ــ من دون أن ينظر إىل اجلانب اآلخر ..
ويضع كل جانب يف موضعه املناسب  ..أخطأ احلقيقة  ..وأساء اْلدب
مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ..وفاته حسن االقتداء واملتابعة للنبي
صىل اهلل عليه وسلم.
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إ ْذ كثري من الدارسني والباحثني تراهم يقفون عىل النصو
واآلثار الدالة عىل رفق ،ورمحة ،وعطف النبي صىل اهلل عليه وسلم ..
فيعمموهنا عىل مجيع الصور واحلاالت  ..عىل اْلصدقاء واْلعداء سواء
 ..وعىل أهنا احلقيقة أو الصورة كاملة  ..وفريق آخر يقف عىل النصو
واآلثار الدالة عىل شدة ،وقوة ،وحزم النبي صىل عليه وسلم مع أعدائه
 ..دون النصو

اْلخرى الدالة عىل اجلانب اآلخر من حياة النبي صىل

اهلل عليه وسلم  ..فيعممها عىل مجيع الصور واحلاالت  ..عىل أهنا
احلقيقة أو الصورة كاملة  ..فيَضل و ُي ِضل  ..وكال الفريقني ُيسيئان للنبي
صىل اهلل عليه وسلم ،إساءة بالغة ،إذ كل فريق ُيظهر نصف احلقيقة فقط
عرف عىل بعض النبي صىل اهلل عليه
ويكتم النصف اآلخر  ..أو ُيظهر و ُي م
وسلم دون بعضه اآلخر!

واْلسوأ من الفريقني من يضع صفة الرفق ،والرمحة،
واإلحسان يف موضع الشدة واحلزم ،والقوة  ..وهؤالء مثلهم مثل
املرجئة ه
اجلفاة؛ انطلقوا إىل آيات قيلت يف املؤمنني واملسلمني،
فحملوها عىل الكافرين ،والطغاة الظاملني  ..أو العكس؛ يضع صفة
الشدة ،واحلزم ،والقوة ،يف موضع الرفق والرمحة واإلحسان ..
وهؤالء مثلهم مثل اخلوارج الغالة؛ انطلقوا إىل نصو

الشدة ،التي

قيلت ونزلت يف الكفار املحاربني املعاندين  ..فحملوها عىل املؤمنني
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واملسلمني  ..فأعملوا فيهم السيف والقتل ،كام جاء وصفهم عىل
لسان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،أهنم" :يقتلون أهل اإلسالم
ويدعون أهل اْلوثان".
قال ابن عمر ريض اهلل عنه" :انطلقوا إىل آيات قيلت يف
املرشكني ،فحملوها عىل املؤمنني"!

*****
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الوقفة الثالثة عشر
"النبي صلى اهلل عليه وسلم مثل أعلى في
جميع جوانب الحياة"
املتأمل لسرية احلبيب املصطفى صىل اهلل عليه وسلم  ..يف أي
م
جانب من جوانب حياته العظيمة  ..يتملكه الشعور ،أن النبي صىل
رسل إال هلذا اجلانب  ..لشدة ما يرى من كامل
اهلل عليه وسلم مل ُي َ
وجالل تناول وتعامل النبي صىل اهلل عليه وسلم مع هذا اجلانب.
التفت إىل جانب الدعوة والتبليغ عن ربه  ..وجدت
فلو
َّ
الكامل واجلامل ،والتامم.
وإذا التفت إىل جانب احلكم والقضاء من حياته  ..وجدت
الكامل واجلامل ،والتامم.
وإذا التفت إىل جانب حياته اجلهادية القتالية  ..وجدت الكامل
واجلامل ،والتامم.
وإذا التفت إىل عبادته وزهده  ..وجدت الكامل واجلامل،
والتامم.
وإذا التفت إىل تعامله مع الناس  ..وكيف كان يتعاطى
ويتعامل معهم  ..وجدت الكامل واجلامل ،والتامم.
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وإذا التفت إىل حياته العائلية والزوجية  ..وكيف كان يقيض
وقته يف بيته مع أهله  ..وجدت الكامل واجلامل ،والتامم  ..ال تستطيع
أن تقول :لو كان هذا قبل ــ أو مكان ــ هذا لكان أحسن وأكمل ..
معاذ اهلل!
وهكذا ما من جانب من جوانب حياته العظيمة  ..إال وجتد
الكامل ،واجلامل  ..فلم يكن صىل اهلل عليه وسلم ينصف حق ًا عىل
حساب حق ،أو جانب ًا عىل حساب جانب  ..كام أنه صىل اهلل عليه
حق  ..بل كان ُيعطي احلقوق
بحق عىل حساب ٍّ
وسلم مل يكن ينشغل ٍّ
بحق عىل حساب حق ،أو
كلها حقها الذي تستحقه  ..من غري تفريط ٍّ
ٍ
حق آخر  ..صلوات ريب وسالمه عليه.
بحق عىل حساب ٍّ
انشغال ٍّ
كام مل تكن أعامله العظيمة  ..وأشغاله الكثرية  ..ومهام النبوة
النبيلة  ..تشغله أو ترصفه عن حقوق دقيقة متعلقة بفروع أو أمور
جانبية صغرية ينبغي االلتفات إليها أو القيام هبا  ..بل كان صىل اهلل
عليه وسلم ُينصف صغائر اْلمور ،كام كان ُينصف اْلمور العظيمة
اجلليلة  ..فالكبري ال يشغله عن الصغري ،كام أن الصغري ال ُيشغله عن
الكبري!
فكام كان النبي صىل اهلل عليه وسلم ُيؤكد عىل أمهية التوحيد
 ..ويعد شهادة التوحيد "ال إله إال اهلل" ،أعظم وأجل شعبة من
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ُشعب اإليامن  ..كان صىل اهلل عليه وسلم يوجه أمته إلماطة اْلذى عن
الطريق  ..ويعد ذلك شعبة من شعب اإليامن.
وكام كان احلبيب صىل اهلل عليه وسلم يرصف اهتاممه إىل
اإلنسان ،وحقوقه  ..كان كذلك هيتم بحقوق احليوانات ،والنباتات،
والعوامل من حوله  ..فال ُيشغله يشء عن يشء!
وكان صىل اهلل عليه وسلم يوجه أمته ،هلذا التوازن يف التعامل
مع اْلشياء ،كام يف احلديث الذي أخرجه مسلم ،وغريه ،عن حنظلة
بن حذيم احلنفي ،قالِ :
لقيني أبو ٍ
بكر ،فقال :كيف أنت يا حنظل ُة؟
قلت :نكون
قال قلت :نافق حنظل ُة! قال :سبحان اهللِ! ما تقول؟! قال ُ
ِ
ِ
رسول اهللِ َّ
واجلنة ،حتى كأنا
صىل اهللُ عليه وس َّل َم ُيذكمرنا بالنار
عند
ِ
رأي َع ٍ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم،
ني ،فإذا خرجنا من عند
َ

والض ِ
يعات،
اْلزواج واْلوال َد
عا َف ْسنا ــ أي انشغلنا وخالطنا ــ
َّ
َ
ِ
فنسينا كثري ًا! قال أبو ٍ
فانطلقت أنا وأبو
بكر :فواهللِ إنا لنلقى مثل هذا!
ُ
بكر ،حتى دخ ْلنا عىل ر ِ
ٍ
سول اهللِ َّ
قلت :نافق
صىل اهللُ عليه وس َّل َمُ .
ُ
َ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َمَ " :م ْه ،وما
رسول اهللِ! فقال
حنظل ُة يا
ِ
ِ
َ
واجلنة ،حتى
بالنار
رسول اهللِ نكون عندك ،تُذك ُمرنا
قلت :يا
ذاك ؟" ُ
ني ،فإذا خرجنا من ِ
رأى َع ٍ
اْلزواج واْلوال َد
عندك ،عا َف ْسنا
َ
ْ
كأنا ُ
والض ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم" :
يعات ،نسينا كثري ًا .فقال
َّ
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والذي نفيس بيده ،إن لو تدومون عىل ما تكونون عندي ،ويف م
الذكر ــ
أي يف جمالس الذكر والعلم ــ لصافحتْكم املالئك ُة عىل ُف ِ
رشكم ويف
طرقِكم ،ولكن يا حنظل ُة! ساع ٌة وساع ٌة ،ساع ٌة وساع ٌة ،ساع ٌة
وساع ٌة".
ِ
صىل اهللُ ِ
النبي َّ
الدرداء،
سلامن وأيب
عليه وس َّلم بني
َ
وقد آخى ه
ِ
ِ
الدرداء ُم م
تبذل ًة ــ أي هاملة لشأن
الدرداء ،فرأى أ َّم
سلامن أبا
فزار
ُ
ِ
نفسها ــ فقال هلا :ما شأن ِ
ُك؟! قالتَ :أ ُخ َ
الدرداء ليس له
وك أبو
حاج ٌة يف الدنيا ــ وأرادت النساء ،فكنَّت عن النساء بالدنيا ــ فجاء
ِ
صائم ،قال :ما أنا بآكِ ٍل
الدرداء ،فصنع له طعام ًا ،فقال :ك ُْل ،فإين
أبو
ٌ
ِ
حتى َ
الدرداء يقو ُم ،فقال :ن َْم،
تأكل ،فأكل ،فلام كان اللي ُل ذهب أبو
ِ
سلامنُ :ق ِم
الليل ،قال
فنام ،ثم ذهب يقو ُم ،فقال :ن َْم ،فلام كان آ ِخ ُر
ُ
سلامن يا أبا الدرداء :إن لر مب َ
ك عليك ح ًّقا،
فص َّل َيا ،فقال
ُ
َ
اآلن ،قالَ :
ِ
ولنفسك عليك ح ًّقا ،وْلهلِك عليك ح ًّقا ــ ويف رواية عند الرتمذي:
ولضيفك عليك ح َّقاً ــ َفأع ِ
النبي َّ
ط َّ
صىل اهللُ
كل ذِي ٍّ
ْ
حق ح َّقه ،فأتى َّ
صىل اهللُ ِ
ِ
لنبي َّ
عليه وس َّلمَ " :صدَ ق
عليه وس َّلم فذكر ذلك له ،فقال ا ه
لامن"البخاري.
َس ُ
وملا كان من أمر عثامن بن مظعون الذي كان من ترك النساء،
بعث إليه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال" :يا عثامن إين مل أومر

49

بالرهبانية ،أرغبت عن سنتي؟! قال :ال يا رسول اهلل ،قال :إن من
سنتي أن أصيل وأنام ،و أصوم وأط َعم ،وأنكح وأطلق ،فمن رغب
عن سنتي فليس مني ،يا عثامن إن ْلهلك عليك حق ًا ،ولنفسك عليك
حق ًا"[السلسلة الصحيحة.]394:

بحق ويميلون له كل امليل
ويف ذلك عظة وعربة ملن ينشغلون ٍّ
عىل حساب احلقوق اْلخرى  ..وملن يعتذر باالنشغال بعظائم اْلمور
عن صغائر اْلمور  ..زعموا!
الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُهاحلرش .7:فال ترتكوا منه شيئ ًا ..
َ و َما آتَاك ُُم َّ

وأتوا منه ما استطعتم!

*****
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الوقفة الرابعة عشر
"الوسطية في سيرة النبي صلى اهلل عليه
وسلم"
من أبرز معامل سرية احلبيب صىل اهلل عليه وسلم انتهاج
الوسطية ــ من غري إفراط وال تفريط ــ يف مجيع اْلمور الدينية
والدنيوية  ..حتى أصبحت الوسطية من أبرز معامل أمته ،كام قال
تعاىلَ  :وك ََذلِ َك َج َع ْلنَاك ُْم ُأ َّم ًة َو َسطاً ،أي خيار ًا وعدوالً ،وما كانوا
ليكونوا كذلك إال ْلهنم مل جينحوا يف الدين إىل الغلو واإلفراط ،وال
إىل اجلفاء والتفريط لمتَكُونُو ْا ُش َهدَ اء َع َىل النَّا ِ
سالبقرة .143:ومن

جينح يف الدين إىل اإلفراط أو التفريط املنايف للعدل والوسطية ال
يصلح أن يكون شهيد ًا وحك ًام عىل اآلخرين ْ ..لنه مطعون وجمروح
العدالة.
وهم يرددون يف كل ركعة من صالهتم ،قوله تعاىل:
ِ
ِ
الرص َ
يم؛ وهو الرصاط احلق الوسط  ..الذي ال
اط املُستَق َ
اهد َنــــا م َ
يعرف اجلنوح يمنة وال يرسة ،وهو ِ رص َ ِ
مت َع َل ِيه ْم؛
ين َأن َع َ
اط الَّذ َ
ُ
ُ
َ
من اْلنبياء والصديقني والشهداء غ ِ
غض ِ
وب َع َل ِيه ْم؛ وهم
َري املَ ُ
اليهود الذين جنحوا يف دينهم إىل التشدد ،والتنطع والغلو َ والَ
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نيالفاحتة .7-6:وهم النصارى الذين جنحوا يف دينهم إىل
َّ
الضالم َ
التفريط واجلفاء.
كام قال تعاىل :و َأ َّن ه َ ِ
رصاطِي ُم ْست َِقي ًام الرصاط احلق
َ َ
ـذا َ
الس ُب َل التي تنحرف يمنة أو يرسة عن
الوسط َ فا َّتبِ ُعو ُه َوالَ َتتَّبِ ُعو ْا ه

الرصاط الوسط؛ سبل اإلفراط أو التفريط َ فتَ َف َّر َق بِك ُْم َعن َسبِيلِ ِه
الرصاط الوسط احلق املستقيم َ ذلِك ُْم َو َّصاكُم بِ ِه لَ َع َّلك ُْم

وناْلنعام.153:
َتتَّ ُق َ
ويف احلديث فقد صح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال:
"إ َّياكُم وال ُغ ُلو يف الدين ،فإنام ه َل َ
لغلو يف
ك من كان قبلكُم با م
الدين"[السلسلة الصحيحة .]1283:والغلو يف الدين ،هو كل ما زاد
عن حد احلق الوسط.
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :عليكُم هدياً ِ
قاصد ًا ــ أي طريق ًا
َ
معتدالً وسطاً من غري جنوح إىل إفراط أو تفريط ــ فإ َّن ُه من ُيغالِب
الدين يغ ُل ُبه"[رواه ابن أيب عاصم يف السنة ،وصححه الشيخ نارص يف
هذا
َ

التخريج .]95 :وقوله " ُيغالب"؛ أي جينح للتشدد  ..ويعتزل الرفق
واالعتدال  ..فال يأخذ بالرخص الرشعية حيث ينبغي اْلخذ هبا.
ويف رواية" :عليكم هدياً قاصد ًا ،فإنه من ُيشاد هذا الدين
يغل ُبه"[صحيح اجلامع.]4086:
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الدين
رس ،ولن ُيشا َّد
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إن
َ
َ
الدين ُي ٌ
أحدٌ إال غل َبه"البخاري.

رهط إىل ب ِ
ٍ
ُ
يوت أزواجِ
ثالث
وعن أنس بن مالك ،قال :جاء
ُ
لون عن عبادةِ
النبي صىل اهلل عليه وسلمَ ،ي َ
النبي صىل اهلل عليه
سأ َ
م
م
وسلم ،فلام ُأ ِ
خربوا كأهنم تَقا هلوها ــ أي اعتربوها قليلة ــ فقالوا :أين
النبي صىل اهلل عليه وسلم؟ قد غ َفر اهللُ له ما تقدَّ م من َذ ْنبِه
نحن َ
من م
صيل َ
تأخر ،قال أحدُ هم :أما أنا فإين ُأ م
آخ ُر :أنا
الليل أبدً ا ،وقال َ
وما َّ
آخ ُر :أنا ِ
أتزو ُج أبدً ا،
أعتز ُل
أصو ُم
الدهر وال ُأفطِ ُر ،وقال َ
النساء فال َّ
َ
َ
ُ
أنتم الذين قلتُم كذا
فجاء
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم فقالُ " :
وكذا؟ أما واهللِ إين ْلخشاكم هللِ وأتقاكم له ،لكني أصو ُم ُ
وأفطِ ُر،
صيل وأر ُقدُ  ،وأتزوج النساء ،فمن ِ
ُ
وأ م
رغب عن ُسنَّتي فليس
َّ ُ
َ َ
مني"البخاري.
قال ابن القيم يف مدارج السالكني  :102/2قال بعض
السلف :ما أمر اهلل ٍ
بأمر إال وللشيطان فيه نزغتان :إما إىل تفريط وإما
إىل جماوزة؛ وهي اإلفراط ،وال يبايل بأهيام ظفر ،زيادة أو نقصان ا -هـ.

*****
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الوقفة الخامسة عشر
"تواضع النبي صلى اهلل عليه وسلم"
عىل سمو مكانة احلبيب العظيمة يف السامء ،ويف اْلرض  ..إال
أنه صىل اهلل عليه وسلم كان شديد التواضع؛ فلم يكن ُيم َّيز عن
أصحابه بثوب ،وال جملس ،وال َمركَب  ..وكان بابه ال ُيغ َلق دون
ذوي احلاجة واملسكنَة  ..كام مل يكن يقبل من ٍ
أحد أن يرفعه فوق املنزلة
ْ
التي أنزله اهلل إياها  ..حتى أن اآليت يأيت من خارج املدينة ــ وله عند
النبي ص ىل اهلل عليه وسلم حاجة ــ فيقول :أيكم حممد  ..وهو متكئ
بني ظهراين أصحابه؟!
ار َف َذك ْمر بِالْ ُق ْر ِ
نت َع َل ْي ِهم ب ِ َج َّب ٍ
آن َمن َ َ
خيافُ
قال تعاىلَ  :و َما َأ َ

َو ِع ِيدق.45:

النبي صـىل اهلل عليـه وسـلم
عن أيب مسعود البدري ،قال أتى َّ
ِ
َ
ٌ
فـإين
رجل ،فكلمه
هـون عليـك؛ م
فجعل ترتعدُ فرائ ُضه ،فقـال لـه " :م
ُ ِ ٍ
ُ
تأكــل
ابــن امــرأةٍ مــن قــريش ،كانــت
لســت بملــك ،إنَّــام أنــا ُ
القديدَ "[صحيح اجلامع .]7052:والقديد :هو اللحم اململـح املجفـف
يف الشمس.
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وعن أنس بن مالك ،قال" :كان صىل اهلل عليه وسلم إذا لق َيـ ُه
ِ
الرج ُ
ـل
ف حتى
أحدٌ ِم ْن أصحابِ ِه فقام معه ،قام معه فلم
ينرص ْ
َ
يكـون ُ
ِ
ِ
ِ
ناو َلـ ُه
هو الذي
ينرص ُ
ف عنه ،وإذا لق َي ُه أحدٌ من أصحابِه فتنـاول َيـدَ ُه َ
هو الذي ِ
إ َّياها َف َل ْم ِ
ينز ُع يدَ ُه منـهَ ،وإذا
ينز ْع َيدَ ُه منه حتى
َ
الر ُج ُل َ
يكون َّ

ِ
ِ
ِ
ـم مل ِ
ينز ْعهـا حتـى
لق َي أحدً ا م ْن أصحابِه فتناول ُأ ُذ َن ُه ،ناو َلـ ُه إ َّياهـاُ ،ث َّ
الر ُج ُل هو الذي ِ
ينز ُعها عنه"[صحيح اجلامع.]4780:
َ
يكون َّ

وقوله "وإذا ِ
لق َي أحدً ا ِم ْن أصحابِ ِه فتناول ُأ ُذ َن ُه ،ناو َلـ ُه إ َّياهـا،
َ

الر ُج ُل هو الـذي ِ
ُث َّم مل ِ
ينز ُعهـا عنـه"؛ أي إذا أراد
ينز ْعها حتى
َ
يكون َّ
أحد من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يرسـ النبـي صـىل اهلل
عليه وسلم بحديث أو خرب ،كان النبي صىل اهلل عليه وسلم حيني أذنه،
ويصغي إليه  ..ويقرب أذنه من فِيه تواضع ًا وأدب ًا  ..فال يرفع أذنه عنه،
حتى يكون الرجل هو الذي ينزع ويكتفي من حديثه!
وكان صىل اهلل عليه وسلم يقول" :ال تَطروين ــ أي ال تغالوا
يف مدحي فرتفعوين فوق مقام العبودية هلل عز وجل ــ كام أطرت
ابن مريم ،فإنام أنا عبدُ ه؛ فقولوا عبد اهلل ورسوله"البخاري.
النصارى َ
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إن اهللَ أوحى إيل أن تواضعوا،
يفخر أحدٌ عىل أحد"مسلم.
حتى ال
َ
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وعن ٍ
وابن خرينا،
خرينا َ
أنس ،أن ناس ًا قالوا :يا رسول اهلل يا َ
وابن سيدنا ،فقال" :يا أهيا الناس قولوا بقولِكم وال
وسيدنا
َ
الشيطان ـــ فيحملكم عىل التوسع وأن تقولوا َّيف ما ال
يستهوينَّكم
ُ
ينبغي ــ أنا حممد عبد اهلل ورسو ُله ،ما أحب أن ترفعوين فوق منزلتي
التي أنزلني اهلل ع َّز وجل"[رواه أمحد ،وغريه].
ف :وفينا نبي يعلم ما يف ٍ
غد!
وقالت جارية وهي ترضب بالده م
ُ
ه
عليه وس َّلم" :ال تقويل هكذا ،وقويل ما ِ
ِ
النبي َّ
كنت
صىل اهللُ
فقال
َ
ه
ولني"البخاري.
ت ُق َ

*****
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الوقفة السادسة عشر
"تقديم السابق على الالحق"
كان صىل اهلل عليه وسلم يشكر ْلصحابه َس َبق إسالمهم،
وجهادهم ،وبالئهم يف اهلل  ..وينزهلم منزلتهم التي يستحقوهنا ..
ويتأول هلم  ..و ُيقدم السابق منهم عىل الالحق يف معاين وحقوق
الصحبة  ..فال يسمح لالحق منهم أن يتجرأ أو يتطاول عىل السابق ..
فال يستويان مث ً
ال  ..وكان صىل اهلل عليه وسلم يغضب لو حصل يشء
من ذلك.
قال تعاىلَ  :ال َي ْست َِوي ِمنكُم َّم ْن َأن َف َق ِمن َقبْ ِل الْ َفتْحِ َو َقات ََل
ِ
ُأ ْولَئِ َ
ين َأن َف ُقوا ِمن َب ْعدُ َو َقا َت ُلوا َوكُالً َو َعدَ اهللَُّ
ك َأ ْعظَ ُم َد َر َج ًة مم َن الَّذ َ
ُْ
ون َخبِ ٌرياحلديد.10:
احل ْسنَى َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ

عن أنس ،قال :كان بني خالد بن الوليد وبني عبد الرمحن بن
عوف كالم ،فقال خالد لعبد الرمحن :تستطيلون علينا بأيا ٍم س َب ْقتُمونا
هبا؟! فبلغنا أن ذلك ُذكِ َر للنبي صىل اهلل عليه وسلم ،فقالَ " :د ُعوا يل
أصحايب ،فوالذي نفيس ِ
ِ
اجلبال َذهب ًا ما
بيده لو أن َف ْقتُم ِم ْث َل ُأ ُح ٍد أو ِمثْ َل
َُ
أعامهلم"[السلسلة الصحيحة.]1923 :
ب َل ْغتُم
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خالد بن الوليد ريض اهلل عنه ،الذي يقول فيه النبي صىل اهلل
عليه وسلم" :خالدٌ سيف من سيوف اهلل عز وجل ،نِعم فتى
العشرية"[ السلسلة الصحيحة .]1826:ومع ذلك ملا حصل خالف بينه
النبي صىل اهلل عليه
وبني عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنهُ ،ينكر
ه
وسلم عىل خالد ،ويقول له ولغريه َّمن تأخر إسالمهم وتأخرت
نرصهتم لإلسالم عن عبد الرمحن بن عوفَ " :د ُعوا يل أصحايب،
بيده لو أن َف ْقتُم ِم ْث َل ُأ ٍ
فوالذي نفيس ِ
ِ
اجلبال َذهب ًا ما ب َل ْغتُم
حد أو ِم ْث َل
َُ
أعامهلم"!
ويف السابقني من أهل ٍ
بدر ،يقول صىل اهلل عليه وسلمَ " :ل َّ
عل
اهللَ ا َّط َل َع إىل ِ
أهل َبدْ ٍر فقال :اعملوا ما ِشئتُم؛ فقد وج َبت لكم اجلنَّ ُة،
رت لكُم"متفق عليه .وهذه خاصية ليست لغري أهل بدر،
أو فقد َغ َف ُ
أو ملن أسلم وآمن بعد بدر.
أن َعبد ًا حلاطِ ٍ
َ
رسول اهللِ صىل
جاء
وعن جابر بن عبد اهللَّ :
ب َ
ِ
َ
ب
رسول اهلل!
اهلل عليه وسلم َيشكُو حاطِب ًا ،فقال :يا
ُ
ليدخ َل َّن حاط ٌ
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمَ " :
يدخ ُلها ،فإنَّه
الن ََّار! فقال
بت؛ ال ُ
كذ َ
َش ِهدَ َبدر ًا ُ
واحلدَ ْيب َي َة"مسلم.
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ُ
النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال" :ما َت ُعده ون
جاء
جربيل إىل م
َ
أهل َب ٍ
َ
در فيكم؟ قال :من َ
أفض ِل املُسلمني .قال :وكذلك من َش ِهدَ
َبدْ ر ًا ِمن املالئِك َِة"البخاري.
ٌ
رجل َش ِهدَ بدر ًا
النار
قال صىل اهلل عليه وسلم" :لن ُ
يدخ َل َ
ُ
واحلدَ ْيب َي َة"[السلسلة الصحيحة.]2160 :
وعن جابر بن عبد اهلل ،قال :ك َّنا يو َم احلديبية ألف ًا وأربعامئة.
ِ
أهل
خري
النبي صىل اهلل عليه وسلم" :أنتم اليو َم
قال لنا
ه
ُ
ِ
اْلرض"متفق عليه.
وعن عبد اهلل بن عمرو ،قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم" :أتعلم أو َل زُمرةٍ
ُ
تدخل اجلن َة من أمتي؟ قلت :اهلل ورسو ُله
َّ
القيام ِة إىل ِ
باب اجلن َِّة و َيس َت ْفتِ ُحون،
أعلم .فقال :املهاجرون؛ يأتون يو َم
َ
ٍ
ِ
اسب؟!
فيقول هلم اخل َزنةَ :أو َقد ُحوسبتُم؟ فيقولون :م
بأي يشء ن َُح َ
ِ
سبيل اهلل حتى ِمتنا عىل ذلك .قال:
وإنام كانت أسيا ُفنا عىل َعواتِ ِقنَا يف
الناس"[ السلسلة
ف ُي ْفت َُح هلم ،ف َي ِقي ُلون فيه
َ
أربعني عام ًا قبل أن يدخ َلها ُ
الصحيحة.]853 :

هذا املوقف من النبي صىل اهلل عليه وسلم يف تقديم السابقني
عىل الالحقني ،كان يظهر حتى يف حال حصول نوع خالف أو تالسن
بني أيب بكر الصديق ،والفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهام.
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كام يف احلديث ،عن أيب الدرداء ،قال :كنت جالس ًا عند النبي
ف ِ
بكر آخذ ًا ب َطر ِ
أقبل أبو ٍ
صىل اهلل عليه وسلم إ ْذ َ
ثوبه حتى أبدَ ى عن
َ
ِ
ِ
غام َر"،
النبي صىل اهلل عليه وسلمَّ " :أما صاحبُكم فقد َ
ُرك َبته ،فقال ه
فسلم ،وقال :مإين كان
ــ أي قد خاصم ودخل يف غمرة اخلصومة ــ َ
عت إليه ،ثم ِ
ِ
ت ،فسألتُه أن
يشء،
اخلطاب
ابن
ند ْم ُ
فأرس ُ
بيني َ
وبني َ
ٌ
َ
ِ
فأقبلت إليك .فقالَ " :يغ ِْف ُر اهللُ َ
لك يا أ َبا بكر،
عيل!
ُ
َيغف َر يل ،فأبى َّ
لك يا أ َبا بكرَ ،يغ ِْف ُر اهللُ َ
َيغ ِْف ُر اهللُ َ
عمر
ثم َّ
إن َ
لك يا أ َبا بكر" ،ثالثاَّ .
بكر فسألَ :أ َث َّم أ ُبو ٍ
منز َل أيب ٍ
ن َِد َم ،فأتى ِ
النبي
بكر؟ فقالوا :ال ،فأتى إىل م
َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم
فجعل وج ُه
فس َّل َم،
م
صىل اهلل عليه وسلم َ
بكر ،فج َثا عىل ركبت ِ
َ
رسول اهلل! واهللِ
َيه ،فقال :يا
ُ َ
َيتم َّع ُر حتى أش َف َق أ ُبو ٍ َ
النبي صىل اهلل عليه
كنت أظ َل ُم ،واهللِ أنا ُ
أنا ُ
كنت أظ َل ُم ،مرتني .فقال ه
إن اهلل بعثني إليكُم ،فقلتمَ :
ت ،وقال أبو بكرَ :صدَ َق،
كذ ْب َ
وسلمَّ " :
تاركُوا يل صاحبي ،فهل أنتم ِ
وواساين ب َن ْف ِسه ومالِه ،فهل أنتم ِ
تاركُوا
َ
ِ
ي َبعدَ ها .البخاري.
يل صاحبي؟! "مرتني ،فام ُأوذ َ
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :هل أنتُم
ويف رواية :فقال
ِ
ِ
صاحبِي ،هل أنتُم ِ
ِ
قلت :يا هأهيا
ُون يل
ُون يل
صاحبِي ،مإين ُ
تارك َ
تارك َ
ت ،وقال أبو ٍ
ُ
بكر:
َّاس مإين
رسول اهللِ إليكُم مجيع ًا ،فقلتُم ك ََذ ْب َ
الن ُ
ت"البخاري.
َصدَ ْق َ

60

فعمر الفاروق الذي هو ،هو  ..ومع ذلك يقول له النبي صىل
اهلل عليه وسلم ولغريه من اْلصحاب" :فهل أنتم ِ
تاركُوا يل
الصديق أبا ٍ
بكر ريض اهلل عنه كان اْلسبق
صاحبي؟!" ..وذلك أن م
والصحبة ،والنرصة ،واجلهاد!
إىل التصديق ،ه
ويف ذلك داللة عىل أمهية إنزال الرجال منازهلم التي
يستحقوهنا؛ بحسب سبق جهادهم ،وبالئهم يف اهلل ،ونرصهتم لدين
اهلل !..
وأن من كان حديث السن  ..حديث العهد بنرصة دين اهلل ..
عليه أن يلتزم حدود اْلدب مع من سبقوه سبق ًا بعيد ًا ،يف النرصة،
واجلهاد ،والبالء يف اهلل!
ٍ
زمان بتنا نعيش فه ظاهرة الفوىض ،والتوحش
وبخاصة أننا يف
اخلالق  ..التي يسود فيها تطاول الصغار؛ صغار السن والعلم،
السبق
والعمل  ..عىل أكابر اْلمة من علامئها العاملني َّ ..من كان هلم َّ
يف خدمة ونرصة اإلسالم واملسلمني.
ويف احلديث ،فقد صح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال:
ِ
ويعرف
"ليس من أمتي من مل ُجيل كبرينا ،ويرحم صغرينا،
لعاملِنا"[صحيح الرتغيب .]96:أي يعرف لعاملِنا ما له من حق ،وتوقري،
ٍ
وإجالل ،وتكريم.
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وكان صىل اهلل عليه وسلم يقول" :أمرين جربيل أن أقدم
اْلكابِ َر"[السلسلة الصحيحة .]1555:وقد خاب وخرس من أخرهم
وأهاهنم!

*****
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الوقفة السابعة عشر
"مكانة األنصار عند النبي صلى اهلل عليه وسلم"
ونحن نتدارس سرية احلبيب صىل اهلل عليه وسلم ال يمكن أن
ِ
رسول اهلل صىل اهلل عليه
نغفل احلديث عن اْلنصار  ..عن سيوف
وسلم  ..وعن دورهم العظيم والفعال يف نرصة النبي صىل اهلل عليه
وسلم ،ونرصة دعوته  ..وعن مكانتهم العظيمة يف قلب احلبيب
صلوات اهلل وسالمه عليه.
النبي صىل اهلل عليه وسلم كأعظم ما يفدي قو ٌم نبي ًا
فدوا
َّ
مرس ً
ال  ..فقابلهم النبي صىل اهلل عليه وسلم بوفاء؛ كأعظم ما يفي نبي
قوم ًا أحبوه وفدوه.
قال تعاىل :والَّ ِذين َتبو ُأوا الدَّ ار و ْ ِ
ون َم ْن
اْل َيام َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم ُحيِ هب َ
َ َ
َ َ َّ
َ
ون ِيف صدُ ِ ِ
اج َر إِلَ ْي ِه ْم َوال َ ِ
ون َع َىل
اج ًة َِّم َّا ُأوتُوا َو ُي ْؤثِ ُر َ
جيدُ َ
وره ْم َح َ
ُ
َه َ
اص ٌة َو َم ْن ُي َ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َفأُولَئِ َ
ك ُه ُم
َأ ْن ُف ِس ِه ْم َولَ ْو ك َ
َان ِهبِ ْم َخ َص َ

املُْ ْفلِ ُحو َناحلرش.9:

مر أبو ٍ
بمجلس من جمالِ ِ
ٍ
س
اس
بكر والعبَّ ُ
وعن أنَس ،قالَّ :
ِ
اْلنصار وهم َيبكُون فقال" :ما ُيبكِيكُم؟ قالوا :ذكَرنا جملِ َس الن مبي
صىل اهلل عليه وسلم ِمنَّا"!
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أرادوا موته صىل اهلل عليه وسلم ومـا ُخيشـى أن يفقـدوه بعـد
موته َّما كانوا جيدونه من رمحة وإحسان ورفق يف جمالسـهم مـع النبـي
صىل اهلل عليه وسلم ،وأن يأيت بعده من ال يعرف هلم فضلهم وحقهـم
كام كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يعرفه هلـم  ..هـذا املعنـى توضـحه
رواية أخرى صحيحةُ " :أيت النبي صىل اهلل عليه وسلم فقيل له :هـذه
اْلنصار رجاهلا ونساؤها يف املسجد يبكون! قال صىل اهلل عليه وسلم:
وما ُيبكيهم؟! قال :خيافون أن َتوت !!"...

ِ
رأسـه
ب عىل
قال:
النبي صىل اهلل عليه وسلم وقد َع َص َ
َ
فخرج ه
ِ
ٍ
فح ِمـدَ اهللَ وأثنـى
املنرب ومل يص َعدْ ُه بعد ذلك اليومَِ .
حاش َي َة ُب ْردَ ،
فصعدَ َ َ
عليه .ثم قالُ " :أ ِ
ِ
باْلنصار ،فإهنم ك َِر ِيش و َع ْي َبتي ،وقد َق َضـوا
وصيكُم

وجتـاوزُوا عـن
حم ِسـنِهم،
الذي عليهم ،و َب ِقي الذي هلم ،فـاق َب ُلوا مـن ُ ْ
َ
ُم ِسيئهم"البخاري .وقوله "فإهنم ك َِر ِيش و َع ْي َبتي"؛ أي فإهنم بطانتي،
وخاصتي.
وقوله "وقد َق َضوا الذي عليهم ،و َب ِقي الذي هلم"؛ أي قـاموا
بام جيب علـيهم مـن نرصـة وجهـاد وتضـحية ،وبقـي الـذي علـيكم
ِ
شـكرهم ومقابلـة
نحوهم؛ فتشكروهنم وتعرفون هلم فضـلهم ،ومـن
صنيعهم اجلميل :أن تقبلـوا مـن حمسـنهم إحسـانه ،وتتجـاوزوا عـن
امليسء منهم إساءته.
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ومن فوائد احلديث :أن من ُعرف بسابقة بـالء يف اهلل ،ونرصـة
توسع لـه يف التأويـل ،وتُقـال
لدين اهلل ،وجهاد يف سبيل اهلل ينبغي أن ُي َّ
عثراته عند موارد الكبوات ما أمكن لذلك سبيالً.
ِ
َّاس
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :
اْلنصار ك َِريش و َع ْي َبتي ،والن ُ
ُ
حم ِسنِهم ،وجتاوزوا عن ُم ِسيئِهم"متفـق
ون ،فاق َب ُلوا من ُ ْ
س َيك ُث ُرون و َي ِق هل َ
عليه.
اس َيك ُثرو َن ،وت َِق هل
وقال صىل اهلل عليه وسلمَّ " :
إن الن َ
ِ
رض فيه
اْلنصار حتى يكونوا كامل ْلحِ يف ال َّطعامَِ ،
ُ
فمن َو ِ َيل منكم أمر ًا َي ُ ه
أحد ًا أو ين َفعه؛ فليقب ْل من ُ ْ ِ ِ
تجاو ْز عن ُم ِسيئِهم"البخاري.
حمسنهم ،و َي َ
َ ُُ َ َ
وقوله عن اْلنصار" :أهنم يقلون حتى يكونوا كامللح يف
الطعام "..؛ هذا ْلهنم كانوا مادة اجلهاد ،واالستشهاد  ..هبم ُتتَّقى
املكاره ،واملخاطر إذا ما أطلت برأسها ،ومن كان كذلك ال شك أنه
سيكون عرضة للموت والشهادة أكثر من غريه.
الناس دِ ِ
واْلنصار
ثاري،
إن
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :أال َّ
َ
َ
ك الناس وادي ًا ،وسلك ِ
ِش ِ
عاري ،لو س َل َ
التبعت
اْلنصار ُشعب ًة؛
َت
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
لكنت رج ً
أمر
اْلنصار ،ولوال اهلجر ُة
ُشع َب َة
ُ
ويل َ
ال من اْلنصار ،فمن ِ َ
اْلنصار؛ فلي ِ
وليتجاوز عن ُم ِسيئهم ،ومن أفزَعهم
حس ْن إىل ُحم ِسن ِ ِهم،
َ
ِ ُ
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ِ
نفسه صىل اهلل عليه
وأشار إىل
فقد أفزَع هذا الذي بني هاتني؛
َ
وسلم"[السلسلة الصحيحة.]917:

الشعار ،والناس الدثار"؛ م
وقوله"" :أنتم م
والشعار؛ ما ويل
اجلسد من الثياب .والدثار ،ما ُيلبس من الثياب فوق الشعار .واملراد؛
أي أنتم اخلاصة والبطانة ،وغريكم هم العامة!
ِ
ؤمن ،وال
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :اْلن َْص ُار ال ُحي هب ُهم إال ُم ٌ
ِ
ِ
ومن أبغ ََض ُهم أبغ ََض ُه
فمن أح َّب ُهم أح َّب ُه اهللَُ ،
ُي ْبغ ُض ُهم إال ُمنَاف ٌقَ ،
اهللُ"متفق عليه.
رجل ي ِ
ِ
ؤم ُن
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :ال ُي ْبغ ُض اْل َ
نص َار ٌ ُ
باهللِ واليو ِم ِ
اآلخ ِر"مسلم.
َ
بن ٍ
أنس ِ
وعن ِ
النبي صىل اهلل عليه وسلم رأى ِصبيان ًا
مالكَّ ،
أن َّ
ِ
ِ
ني من ُع ْر ٍ
نبي اهللِ َُّمْثِ ً
ال ــ أي قام منتصب ًا قائ ًام ــ
ساء ُمقبل َ
س ،فقا َم ه
ون ً
ِ
ِ
الناس
أحب
الله َّم أنت ُْم ِمن
أحب
الله َّم أنت ُْم ِمن
إيلُ ،
فقالُ " :
م
م
الناس ِ َّ
إيل" يعني اْلنصار .متفق عليه.
ِ َّ

ِ
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :اللهم ِ
ِ
وْلبناء
لألنصار،
اغف ْر
ُ َّ
أبناء اْلنصار ،ولِ ِ
ِ
اْلنصار ،وْلبن ِ
ِ
نساء اْلنصار"[صحيح سنن
َاء
الرتمذي.]3068:
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وعن أيب هريرة ،قال :جاءت ُ
النبي صىل اهلل عليه
احل َّمى إىل
م
وسلم فقالت" :ا ْب َع ْثنِي إىل آ َث ِر أهلِ َ
ك عندَ َك" .أي ابعثني إىل ُخ َّلص
وخاصة وأحب أهلك عندك ْ ..لن احلمى بالء يطهر صاحبه من
ِ
ب الكِ ُري َخ َب َ
ث
الذنوب واخلطايا إن صرب واحتسب ،كام يطهر و ُيذه ُ
ِ
احلديد.
ِ
ف َبع َثها إىل اْلنصار ،ف َبق َيت عليهم ِس َّت َة أ َّيا ٍم
ولياليه َّن ،فاشتَدَّ
ذلك عليهم ،فأتاهم ــ أي النبي صىل اهلل عليه وسلم ــ يف دِ ِ
يارهم،
النبي صىل اهلل عليه وسلم َي ُ
َ
َ
دخل دار ًا دار ًا،
فشكَوا ذلك إليه،
فجعل ه
وبيت ًا بيت ًا؛ يدعو
هلم بالعافِ َي ِة.
يدع هلا ــ ف َتبِ َع ْت ُه،
جع ــ وقد فاتته امرأة من اْلنصار مل ُ
فلام َر َ
ِ
تسعى خلفه ،وهي تنادي :والذي َبع َث َ
اْلنصار
باحلق مإين ملَ ِ َن
ك
م
!.....................
وإن أيب ملَ ِ َن اْلنصار !.................
وزيادة يف التوكيدَّ :
فهي قبل أن تذكر حاجتها  ..نادته باسم عزيز عىل احلبيب
صىل اهلل عليه وسلم  ..يصعب رده ،وعدم االلتفات إىل حاجة
صاحبه  ...إهنا من اْلنصار  ...وليس هذا وحسب  ...وإن أيب ملن
اْلنصار!!
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وبعد أن عرفت عن نفسها أهنا من اْلنصار ،قالت" :فا ْد ُع اهللَ
يل كام َد َع ْو َت لألنصار !"..............
والنبي صىل اهلل عليه وسلم ما إن سمع كلمة" اْلنصار ...
اْلنصار  ...اْلنصار"! توقف ،والتفت إليها ،وقال" :ما ِش ِ
ئت"؛
إن ِش ِ
عوت اهللَ أن
ئت َد ُ
أي كام تشائني  ..كام تشائني  ..ال عليكْ " :
ت ِ
ئت صرب ِ
وإن ِش ِ
يعافِي ِ
ولك َ
رب ،وال أج َع ُل
كْ ،
اجلنَّة" .قالت :بل ْ
َ َ
ُ َ
أص ِ ُ
اجلنَّ َة َخ َطر ًا [صحيح اْلدب املفرد .]387:أي أصرب وأحتسب ،وأضمن
اجلنة ،وال أخاطر فأراهن عليها.
َ
اللهم عن
فارض
اللهم إنا ُنشهدك أننا نحب اْلنصار ..
َّ
ِ
اْلنصار عن
واجز
اْلنصار ،واغفر لألنصار ،وارحم اْلنصار ..
َ
اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء  ..واحرشنا مع اْلنصار  ..اللهم آمني،
آمني.

*****
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الوقفة الثامنة عشر
"شكر المعروف ،ومقابلة المعروف بمعروف"
املعروف،
يشكر
من هديه وسريته صىل اهلل عليه وسلم أنه كان
َ
ُ
و ُيقابل املعروف بمعروف َ
أمجل منه  ..حتى لو جاءه املعروف من
كافر ،فكان يشكره!
كان املطعم بن عدي مرشك ًا ،ومات عىل الرشك ،وكان قد
النبي صىل اهلل عليه وسلم عند عودته من الطائف  ..فأمر أربعة
أجار َّ
ٍ
واحد منهم عند ركن من الكعبة،
من أوالده فلبسوا السالح ،وقام كل
فبلغ ذلك قريش ًا ،فقالوا له :أنت الرجل الذي ال ختفر ذمتك  ..فتذكَّر
النبي صىل اهلل عليه وسلم حسن صنيعه هذا يوم بدر ،يوم أن وقع
سبعون رج ً
ال من مرشكي قريش يف اْلرس ،فقال صىل اهلل عليه وسلم:
"لو كان املطعم بن عدي حي ًا ثم كلمني يف هؤالء النه ْتنَى ــ يعني
أرسى بدر ــ ْلطلقتهم له"البخاري .بغري فداء!
قال ابن حجر يف الفتح  :377/7قد مات املطعم بن عدي
قبل وقعة بدر وله بضع وتسعون سنة  ..وأن حسان بن ثابت رثاه ملا
مات جمازاة له ا -هـ.
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النبي صىل اهلل عليه
وقد سأل عبد اهلل بن عبد اهلل بن سلول
َّ
وسلم أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه ،عل ًام أن عبد اهلل بن سلول كان
رأس ًا يف النفاق  ..فأعطاه إياه.
قال ابن كثري يف التفسري :قد ذكر بعض السلف أنه إنام ألبسه
قميصه؛ ْلن عبد اهلل بن ُأيب ملا ِ
قدم العباس ُطلِب له قميص ،فلم
وجد عىل تفصيله إال ثوب عبد اهلل بن ُأيب؛ ْلنه كان ضخ ًام طوي ً
ال
ُي َ
ففعل ذلك به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،مكافأة له ا -هـ .عىل
صنيعه مع عمه العباس؛ فالعم صنو اْلب.
عطاء فوجد ــ أي ما
قال صىل اهلل عليه وسلم" :من ُأعطي
ً
ِ
فليجز به ،فإن مل جيد فل ُي ِ
ثن ،فإن من أثنى فقد
يكافئ به هذا العطاء ــ
شكر ،ومن كتم فقد كفر"[صحيح الرتغيب والرتهيب .]958:فأرشد
أوالً إىل املكافأة واملقابلة بمعروف مقابل وَّماثل  ..فإن مل جيد ما ُيكافئ
بهُ ،يثني عىل صاحب املعروف بام هو أهله بني الناس  ..فإن فعل فقد
شكره وكافأه ،وإن مل يفعل ،وكتم املعروف فقد كفر النعمة
واملعروف ،وك َف َر حق صاحب املعروف.
جزاء إال الثناء ،فقد
ويف رواية" :من ُأيل معروف ًا فلم جيد له
ً
كتمه فقد ك َف َره".
شكره ،ومن َ
َ
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وقال صىل اهلل عليه وسلم":من ُأيت إليه معروف فليكافئ به،
ومن مل يستطع فليذكره ــ أي بني الناس ــ فإن من ذكره فقد شكره"[
صحيح الرتغيب.]962:

وقــال صــىل اهلل عليــه وســلم" :ال يشــكر اهلل مــن ال يشــكر
الناس"[صحيح الرتغيب.]963:

قال ابن عباس ريض اهلل عنه :لو قال يل فرعون :بارك اهلل
فيك ،قلت :وفيك ــ أي وفيك بارك اهلل! ــ وفرعون قد
مات[.صحيح اْلدب املفرد.]748:
لذا جاء التوجيه القرآين أن الكافر لو ألقى عىل املسلم السالم
ــ حتية اإلسالم أو غريها من صيغ السالم والتحية ــ فعليه أن يرد عليه
السالم والتحية باملثل؛ من قبيل املكافأة واملقابلة ،كام قال تعاىلَ  :وإِ َذا
ِ
ِ ٍ
يش ٍء
وها إِ َّن اهللَ ك َ
ُحيميْتُم بِتَحيَّة َف َحيهو ْا بِأَ ْح َس َن من َْها َأ ْو ُر هد َ
َان َع َىل ك مُل َ ْ
َح ِسيب ًاالنساء .86:هذه التحية إن ألقيت عليه كتابة ،يرد عليها باملثل

كتابة ،وإن ُألقيت عليه مشافهة ،يرد عليها باملثل مشافهة.

*****
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الوقفة التاسعة عشر
"من هديه صلى اهلل عليه وسلم في قتال أعدائه"

عرف عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قاتل عدوين مع ًا
مل ُي َ
يف معركة واحدة ،أو أنه قاتل عدوين يف معركتني منفصلتني يف وقت
واحد  ..وإنام كان يفرق بينهم زمان ًا ومكان ًا  ..ويواجه العدو اْلقرب،
فاْلقرب  ..فإذا انتهى منه ،واجه الذي يليه ،اْلشد خطر ًا ،واْلكثر
عداوة وإحلاح ًا!
وملا اجتمعت اْلحزاب عىل مدينة رسول اهلل يف موقعة اخلندق
 ..عمل النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل التفريق فيام بينها ،فاستشار
أصحابه يف أن يعطي مرشكي غطفان نصف َتر املدينة ،مقابل أن
يفكوا ارتباطهم بمرشكي قريش ،وأن ينرصفوا عن حصار املدينة ..
العرب قد رمتكم عن
علمت أن
فقال صىل اهلل عليه وسلم" :إين قد
ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
َ
املدينة،
َتر
قوس واحدةٍ ،وإن
احلارث الغطفاين سألكم أن تشاطروه َ
عامكم هذا "...؟![ جممع الزوائد.]135/6:
فإن أردتم أن تدفعوه َ

وذلك حتى ُخيفف من أثر حصار املرشكني عىل املدينة وأهلها !..
وملا جاء ُنعيم بن مسعود ــ يوم اخلندق ــ مسل ًام ،أوصاه
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن يكتم إسالمه ،ورده عىل املرشكني
ليوقع بينهم ،وقال له" :إنام أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن
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استطعت ،فإن احلرب خدعة" .فأوقع نُعيم بني هيود بني قريظة ،وبني
مرشكي قريش وغطفان  ..وزرع الشك وسوء الظن فيام بينهم ..
وفرق مجعهم ،وكلمتهم ،وحلفهم  ..وكان لصنيعه هذا أثر كبري يف
اهنزام املرشكني ،وانرصافهم عن املدينة ،وانتصار املسلمني.
ِ
النبي َّ
عليه
صىل اهللُ
قال أبو هريرة ريض اهلل عنهَ " :س َّمى
ه
وس َّل َم َ
احل ْر َب ُخدْ َع ًة"البخاري .ويدخل يف اخلدعة كل ما هو مؤداه
إىل تضليل العدو ،وتفريق كلمتهم ومجعهم.
وهذا فقه عظيم لو ينتبه إليه جماهدوا هذا الزمان  ..إذ فريق
منهم  ..ال ُيبايل بأن ُيزعر مجيع ملل ودول الكفر عىل اإلسالم
واملسلمني  ..وعىل بلداهنم  ..باطالقات ُحمدَ ثة بات رضرها يغلب
نفعها  ..و ُيعلن احلرب عليهم جمتمعني  ..ويف وقت واحد  ..فيجمع
بذلك كلمة اْلعداء ،ويوحد صفوفهم ــ عىل ما بينهم من خالف
وتنازع ــ عىل حماربة املسلمني  ..وغزو ديارهم  ..فيكون مثله مثل من
ُخيذل عىل املسلمني ،بدالً من أن ُخيذل عنهم  ..ثم هو حيسب أنه ُحيسن
صنع ًا!

*****
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الوقفة العشرون
"قوانين الحرب"
ٍ
زمان ال َتعرف فيه
ُبعث احلبيب صىل اهلل عليه وسلم يف
احلروب القوانني وال القيم اْلخالقية التي تلتزم هبا ،والتي عىل
أساسها تفرق بني املستضعفني من الشيوخ ،والنساء ،واْلطفال  ..عن
غريهم من املحاربني املقاتلني  ..فكانوا يف حروهبم ال يراعون حرمة
لشيخ ،أو امرأة ،أو طفل ،أو عاجز ضعيف  ..فيستهدفون يف حروهبم
املستضعفني كام يستهدفون اْلقوياء املحاربني سواء  ..وكان القانون
ٍ
يومئذ هو قانون الغاب؛ حيث القوي املنترص ،وما
السائد واملعمول به
َتيل عليه أخالقه ونزواته ورغباته ،وأحقاده  ..ال يوجد قانون آخر
غري ذلك يلتزم به ،أو يردعه عن املُشني من اْلعامل  ..كام ال يوجد ــ
سن
عام يفعل مهام فعل  ..إىل أن َّ
ما دام هو القوي املنترص ــ من ُيسائله َّ
احلبيب صىل اهلل عليه وسلم القوانني النبيلة للحروب  ..يلتزم هبا
اجلند يف ميادين وساحات القتال  ..إىل الساعة أرقى وأقوى اجليوش
ادعاء وتشبع ًا بالتحرض  ..هي دون هذه القوانني،
املعارصة  ..وأكثرها
ً
ودون تلك اْلخالق تقنين ًا والتزام ًا!
فسن احلبيب صىل اهلل عليه وسلم قانون ًا يمنع وحيرم من قصد
َّ
واستهداف الشيوخ ،والنساء ،واْلطفال ،وغريهم من املستضعفني
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َّمن ال شأن هلم بشؤون احلرب والقتال ،كام يف احلديث عن عبد اهلل بن
ِ
ِ
رسول اهللِ صىل اهلل
بعض مغازي
عمر ،قالُ :وجدَ ت امرأ ٌة مقتول ًة يف
ُ
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم عن قتل النساء،
عليه وسلم ،فنهى
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه
والصبيان"متفق عليه .ويف رواية" :فأنك َر
وسلم قتل النساء والصبيان".
ِ
رسول اهللِ
وعن رباح بن الربيع اْلسيدي ،أنه قال :خرج مع
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
فمر
صىل اهللُ عليه وس َّل َم يف غزوة غزاها وعىل ُمقدم متها خالد ُ
بن الوليد َّ
ٍ
عليه وس َّلم عىل امرأةٍ
صىل اهللُ ِ
ِ
رسول اهللِ َّ
مقتولة َّما
وأصحاب
باح
ُ
َر ٌ
َ
ويتعجبون من ُخ ُل ِقها ،حتى
أصابت املُقدم م ُة فوقفوا ينظرون إليها
َّ
ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّل َم عىل راحلتِه فانفرجوا عنها
صىل اهللُ
حل َقهم
صىل اهللُ ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّل َم فقال" :ما كانت هذه
فوقف عليها
ِ
ْلحدهمَْ :
تقتلن ُذر َّي ًة وال
احل ْق خالدً ا ف ُق ْل له :ال
لِتقاتِ َل!" ،فقال
َّ
عسي ًفا"[السلسلة الصحيحة.]314/2:
والعسيف هو اخلادم اْلجري.
وقوله صىل اهلل عليه وسلم" :ما كانت هذه لِتقاتِ َل"؛ أي إذا مل
ُ
القتال يكون ملن ُيقاتِل ..
تُقاتِل ،ال ينبغي وال جيوز أن تُقاتَل  ..وإنام
وعليها وعىل العسيفُ ،يقاس كل ضعيف ال ينهض للقتال.
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وقال صىل اهلل عليه وسلم" :ما ُ
اليوم
بال أقوا ٍم َج َاوز َُه ْم ال َقت ُْل َ
رسول اهللِ :إِنَّام هم أوالد املُ ْ ِ ِ
َ
حتى َقتَلوا ه
الذ مر َّي َة؟! فقال ٌ
ني،
رجل :يا
رشك َ
ُ ْ ْ ُ
فقال" :أال إِ َّن ِخياركُم أبناء املُ ْ ِ ِ
نيُ ،ث َّم قال :أال ال َت ْقتُلوا ُذ مر َّي ًة ،أال
رشك َ
َ ْ
ُ
كل نَسم ٍة تُو َلدُ عىل ِ
لساهنا
الف ْط َرةِ حتى ُي ْع ِر َب َعنْها
ُ
ال َت ْقتُلوا ُذ مر َّي ًة؛ ه َ َ
َف َأبواها هيود ِاهنا أو ينَرص ِ
اهنا"[السلسلة الصحيحة.]402:
ََ َُم َ
ُ م َ
صىل اهللُ ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّل َم إذا بعث رس َّي ًة يقول :ال
وكان
كبريا"[قال الطحاوي يف رشح معاين اآلثار:224/3صحيح].
تقتُلوا شيخً ا ً

ويف سنن أيب داود [:وال تقتلوا شيخ ًا فاني ًا ،وال طفالً ،وال
صغري ًا ،واال امرأة ].
وكان أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه إذا بعث جيش ًا يقول
بعرش ِخ ٍ
ِ
َ
الل :ال تقتلوا امرأةً ،وال صب ًّيا ،وال
موصيك
ْلمريه" :إين
تعقرن
هرما ،وال تقطعوا شجر ًا مثمر ًا ،ال ختربن عامر ًا ،وال
َّ
كبري ًا ً
ٍ
ال ،وال ِ
ملأكلة ،وال ت ِ
قن نخ ً
حترقن َُّه ،وال تغ ُل ْل ،وال
شاةً ،وال بعري ًا إال
ُغر َّ
جتبن".
ْ
رشعها صىل اهلل عليه وسلم للجند
ومن القوانني امللزمة التي َ
املقاتلني ،النهي عن التمثيل بجثث قتىل العدو ،إال ما كان عىل وجه
املقابلة واملعاملة باملثل ،فهي رخصة لصاحب احلق الذي اعتدي عليه،
والصرب والعفو أحب إىل اهلل تعاىل وإىل رسوله صىل اهلل عليه وسلم،
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ِ ِِ ِ
ِ ِِ
ِ
ربت ُْم َُهل َو
كام قال تعاىلَ  :وإ ْن َعا َقبْت ُْم َف َعاقبُو ْا بمثْ ِل َما ُعوقبْتُم به َولَئن َص َ ْ
رينالنحل .126:وقال تعاىلَ  :وإِن َت ْع ُفوا َوت َْص َف ُحوا
لصابِ َ
َخ ْ ٌري لم َّ
ِ
ِ
يمالتغابن.14:
ور َّرح ٌ
َو َتغْف ُروا َفإِ َّن اهللََّ َغ ُف ٌ
ٍ
أمريا عىل جي ٍ
رسية،
ش أو
وكان صىل اهلل عليه وسلم ،إذا َّأم َر ً
أوصاه يف خاصتِه بتقوى اهللِ ومن معه من املسلمني خري ًا ،ثم قال:

ِ
سبيل اهللِ ،قاتِلوا من كفر باهللِ ،اغزوا وال َت ُغ هلوا ،وال
اغزوا باس ِم اهللِ يف
ِ
تغدروا ،وال َُتَثملوا ،وال تقتلوا وليدً ا"مسلم.
ويف رواية" :ال ِ
تغدروا ،وال تغ هلوا ،وال َت مثلوا ،وال تقتلوا
أصحاب الصوام ِع"[جممع الزوائد .]319/5:وأصحاب
الولدان ،وال
َ
َ
الصوامع؛ هم املنقطعون للعبادة يف صوامعهم ومعابدهم.
وقد بلغ من هني النبي صىل اهلل عليه وسلم عن التمثيل ،أن
صىل اهللُ عل ِيه وس َّل َم عىل ٍ
النبي َّ
ناس
مر ه
هنى عن التمثيل بالبهائم ،فقد َّ
يرمون كبش ًا بالن ِ
َّبل فكره ذلك ،وقال" :ال َُت مثلوا بالبهائ ِم"[صحيح
اجلامع.]7451:

هبذه القوانني العظيمة  ..وهذه اْلخالق النبيلة  ..خضعت
البالد ودانت لدولة اإلسالم اْلوىل.

*****
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الوقفة الحادية والعشرون
"منهج النبي صلى اهلل عليه وسلم في الدعوة
والتعاطي مع الواقع"
ُب ِعث النبي صىل اهلل عليه وسلم يف زمان كانت مجيع مظاهر
الفساد متفشية  ..ضاربة جذورها وكالليبها يف املجتمعات  ..ويف
أنفس الناس  ..الفساد الديني  ..والفساد االجتامعي اْلخالقي ..
والفساد االقتصادي  ..والفساد السياس  ..وكان عالج كل نوع من
أنواع هذا الفساد يستهلك قرون ًا كامل ًة  ..كام يستهلك أجياالً من
املصلحني  ..كام يستغرق مئات من املساجالت واملناظرات ،والردود؛
الرد ،والرد املقابل  ..وبخاصة عندما تتعرض رغبات وأهواء
ومصالح املفسدين املتنفذين إىل الرضر واخلطر!
كيف تعامل النبي صىل اهلل عليه وسلم معها  ..وكيف واجهها
وحوهلا إىل مظاهر صالح وخري بعد أن كانت
 ..وعاجلها وقومها َّ ..
مظاهر فساد ورش  ..ويف أقل من عرشين عام ًا؟!
مل ُيعالِج النبي صىل اهلل عليه وسلم أي مظهر من مظاهر
الفساد بصورة منفردة ،بمنأى عن أصل اْلصول ،الذي بعث به وكل
نبي من قبله  ..أال وهو "التوحيد" ،ال إله إال اهلل  ..والتي تعني
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بالرضوة االنخالع والرباء من مجيع مظاهر الفساد ،أعالها الرشك ..
ومن ثم اإليامن باهلل تعاىل  ..والدخول يف الطاعة  ..واالستسالم هلل
تعاىل ،ولرسوله صىل اهلل عليه وسلم.
بل اإلقالع عن الفساد  ..والقيام بأعامل صاحلة  ..ال تكفي ..
وال تنفع صاحبها  ..من دون أن حيقق يف نفسه اإليامن  ..والدخول يف
الطاعة ،واخلضوع ،واالستسالم حلكم اهلل تعاىل ،وحكم رسوله صىل
اهلل عليه وسلم.
هذا أمر مل يكن النبي صىل اهلل عليه وسلم يتجاوزه  ..ومل يكن
يقبل من ٍ
أحد طاعة  ..وال إصالح  ..إال بعد أن جييبه أوالً هلذا اْلصل
 ..أصل التوحيد  ..ال إله إال اهلل  ..لعلمه أن اإلصالح ال يمكن أن
يتحقق عىل الوجه الصحيح واْلكمل  ..إال بعد أن ُجييبوه أوالً هلذا
اْلصل.
كام قال تعاىلَ  :ولَ َقدْ َب َعثْنَا ِيف ك مُل ُأ َّم ٍة َّر ُسوالً َأ ِن ا ْع ُبدُ و ْا اهللَ

ُوت النحل .36:اجتنبوا الطاغوت ،وكل ما يصدر
اجتَنِبُو ْا الطَّاغ َ
َو ْ
رش ،وفسادٍ ،وظلم!
عن الطاغوت  ..فالطاغوت رمز لكل ٍّ
ِ
ِ
الر ُس َ
ب
ول فإِن ت ََولَّ ْو ْا َفإِ َّن اهللَ الَ ُحي ه
وقال تعاىلُ  :ق ْل َأطي ُعو ْا اهللَ َو َّ
ِ
ينآل عمران.32:
الْكَاف ِر َ
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ِ
ين َآمنُو ْا َأطِي ُعو ْا اهللَ َو َر ُسولَ ُه َوالَ ت ََولَّ ْوا
وقال تعاىلَ  :يا َأ ه َهيا الَّذ َ

َعنْ ُه َو َأنت ُْم ت َْس َم ُعو َن اْلنفال.20:

حيك ُمم َ
وقال تعاىلَ  :فالَ َو َر مب َ
وك فِ َيام َش َج َر
ك ال َ ُي ْؤ ِمن َ
ُون َحت ََّى ُ َ
ت َو ُي َس مل ُمو ْا ت َْسلِي ًام
َب ْين َُه ْم ُث َّم ال َ َجيِدُ و ْا ِيف َأن ُف ِس ِه ْم َح َرجاً مَّمَّا َق َض ْي َ

النساء.65:
ِ
ني َيدَ ِي اهللَِّ َو َر ُسولِ ِه
ين َآمنُوا َال ُت َقدم ُموا َب ْ َ
وقال تعاىلَ  :يا َأ ه َهيا الَّذ َ
ِ
ِ
ِ
ين َآمنُوا َال ت َْر َف ُعوا َأ ْص َوا َتك ُْم
يم َ .يا َأ ه َهيا الَّذ َ
َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َسم ٌ
يع َعل ٌ
َفو َق صو ِ
ت النَّبِ مي َو َال َ ْجت َه ُروا لَ ُه بِالْ َق ْو ِل ك ََج ْه ِر َب ْع ِضك ُْم لِبَ ْع ٍ
ض َأن َ ْحتبَ َط
ْ َ ْ

وناحلجرات.2-1:
َأ ْع َاملُك ُْم َو َأنت ُْم َال ت َْش ُع ُر َ
ِ
وقال تعاىل :ولَ َقدْ ُأ ِ
ين ِم ْن َقبْلِ َ
وح َي إِلَ ْي َ
ك لَئِ ْن
ك َوإِ َىل الَّذ َ
َ
َ
اخل ِ ِ
ك َولَتَكُون ََّن ِم َن َْ
ْت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َم ُل َ
ينالزمر.65:
رشك َ
ارس َ
أَْ
َ
رشكُو ْا َحلبِ َط َعن ُْهم َّما كَانُو ْا
وقال تعاىلَ  :ولَ ْو أ ْ َ

وناْلنعام.88:
َي ْع َم ُل َ
نبي اهللَِّ! ما أتيت َ
ُك
ويف احلديث عن معاوية القشريي ،قال :يا َّ
ِ
هن ْلصاب ِع يد ْي ِه ،أن ال آت َي َ
آيت
حتَّى ح َل ُ
كثر من عدد َّ
فت َأ َ
ك ،وال َ
كنت ً
َّ
ُ
دين َ
وجل
أعقل شيئًاَّ ،إال ما ع َّلمن ِ َي اهللَُّ ع َّز
امرأ ال
وإين
ُ
َك ،م
ك إلينا؟ َ
ك ر هب َ
بوحي اهللَِّ ،بام بع َث َ
وإين أسألُ َ
قال:
ِ
ك
ورسو ُل ُه ،م
َ
آيات اإلسالمِ؟ َ
مت
قال :أن
قلت :وما
تقول :أس َل ُ
ُ
"اإلسال ُم"ُ .
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وتؤيت الزَّكاة ["..صحيح
الصال َة
يت،
وجهي إىل اهللَِّ ،وخت َّل ُ
وتقيم َّ
ْ
َ
َ

النسائي .]2435:وقوله "وختليت"؛ أي وختليت عن الرشك ،وعن كل
ٍ
ماض فاسد يتعارض مع استسالمك هلل عز وجل.
وملا حتقق للنبي صىل اهلل عليه وسلم هذا املطلب اْلصيل
واهلام  ..سهل عليه بعد ذلك أن ُيعالج أي مظهر من مظاهر الفساد
اْلخرى  ..ومن دون أدنى معارضة أو مقاومة  ..أو عناء  ..فقال
للناس ــ للذين آمنوا به وصدقوه ــ :الزنى حرام وَّمنوع  ..مبارشة
ومن دون نقاش أو جدال  ..قالوا :سمعنا وأطعنا!
فقال هلم :اخلمر حرام وَّمنوع  ..قالوا :سمعنا وأطعنا!
قال هلم :الربا حرام وَّمنوع  ..قالوا :سمعنا وأطعنا!
قال هلم :قتل النفس بغري حق  ..حرام وَّمنوع  ..قالوا :سمعنا
وأطعنا!
قال هلم :الكذب والغش ،والنميمة ،والغيبة  ..والتجسس ..
وقول الزور  ..والغدر ،واخليانة  ..حرام وَّمنوع  ..قالوا :سمعنا
وأطعنا!
قال هلم :الرسقة  ..وامليرس  ..حرام وَّمنوع  ..قالوا :سمعنا
وأطعنا!
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قال هلم :وأد البنات جريمة ،وحرام وَّمنوع  ..قالوا :سمعنا
وأطعنا!
وهكذا كلام هناهم عن فساد أو خطأ ــ كان كبري ًا أم صغري ًا،
وأي ًا كان نوعه ــ كانوا يقولون مبارشة ومن غري نقاش وال تردد:
سمعنا وأطعنا  ..لعلمهم أن خالف ذلك يعني املعارضة ل "ال إله إال
ابتداء  ..كام يعني النفاق  ..والكفر  ..واملروق ..
اهلل" ،التي أقروا هبا
ً
وهو ما فروا منه  ..وخيشونه عىل أنفسهم ودينهم ،وآخرهتم  ..كام قال
ِِ
ني إِ َذا ُد ُعوا إِ َىل اهللَِّ َو َر ُسولِ ِه لِيَ ْحك َُم َبيْن َُه ْم َأن
تعاىل :إِن ََّام كَا َن َق ْو َل املُْ ْؤمن َ
َي ُقولُوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َو ُأ ْولَئِ َك ُه ُم ا ُْمل ْفلِ ُحو َن النور.51:
طغاة مرشكي قريش ،املتنفذون ،الذين يتكسبون بالفساد ..
ويعتاشون عىل الفساد  ..أدركوا هذا املعنى؛ أدركوا أن إجابة النبي
صىل اهلل عليه وسلم إىل التوحيد  ..إىل "ال إله إال اهلل" ،يعني
بالرضورة ومبارشة  ..اإلقالع عن مجع مظاهر الفساد  ..وخرسان
مجيع االمتيازات التي يتمتعون هبا باحلرام كطغاة مفسدين!
ٍ
طالب دخل عليه َر ْه ٌط من
عن ابن عباس قال :ملََّا َم ِر َض أبو
ٍ
ٍ
ُق ٍ
أخيك َي ْشت ُُم آهل َتنَا ُ
َ
يقول
ابن
جهل فقالوا  :يا أبا
ريش منهم أبو
طالب ُ
إليه فاهنه! قالَ :فأرس َل ِ
علَ ،فأر ِس ْل ِ
ٍ
ُ
ُ
طالب
إليه أبو
ويقول،
ْ َ
َْ
ويفعل ويف ُ ْ
ِ
ٍ
يش ــ أي أبو جهل ــ إن َ
دخل
طالب
وكان ُق ْر َب أيب
ُ
موضع َر ُج ٍل فخَ َ

82

ِ
ِ
النبي َّ
ب
صىل اهللُ عليه وس َّل َم عىل َع ممه أن يكون َأ َر َّق له عليهَ ،ف َو َث َ
ه
صىل اهللُ ِ
ِ
النبي َّ
فجلس يف ذلك
عليه وس َّل َم مل جيدْ
َ
فلام دخل ه
املجلسَّ ،
ٍ
ِ
قومك
فجلس ،فقال أبو
الباب
جملس ًا إال عندَ
ابن َأ ِخي َّ
طالب :يا َ
َ
إن َ
ُ
ُ
ُ
ُ
وتفعل؟
وتفعل
وتقول،
وتقول
يزعمون أنك ت َْشت ُُم آهلتَهم
يشكُونَك
َ
ٍ ِ
ٍ
ين هلم هبا ال َع َر ُب
فقال" :يا َع مم إين إنَّام ُأريدُ هم عىل كلمة واحدة تَد ُ
وت َُؤ مدي إليهم هبا ال َع َج ُم ِ
َ
عرشا؟
اجل ْز َي َة" ،قالوا :وما هي ،نعم
وأبيك ً
يقولون:
ثياهبم وهم
َ
قال" :ال إل َه إال اهللُ" ،قال :فقاموا وهم ينفضون َ
ِ
ِ
َ
اب[.أخرجه أمحد وغريه،
يشء ُع َج ٌ
أ َج َع َل ْاآل َ َهل َة إِ ًَهلا َواحدً ا إِ َّن َه َذا لَ َ ٌ
وصححه شاكر يف التخريج].

قال تعاىل :إِ َّهن ُ ْم كَانُوا إِ َذا ِق َ
يل َُهل ْم َال إِلَ َه إِ َّال اهللَُّ

ونالصافات.35:
ْرب َ
َي ْستَك ِ ُ
ما تقدم أعاله فيه عظة وعربة للدعاة واملصلحني  ..الذين
ينهضون لإلصالح  ..وحماربة الفساد  ..بعيد ًا عن منهج وطريقة النبي
صىل اهلل عليه وسلم يف الدعوة ،ومعاجلة مظاهر الفساد  ..يظنون أهنم
عىل يشء أو بمقدورهم أن ُيصلحوا  ..وأن ُحياربوا الفساد  ..قبل أن
حيققوا "ال إله إال اهلل" يف نفوس الناس!
وهلؤالء نقول :وفروا عليكم اجلهد والطاقات  ..واْلوقات ..
فإن مل حتملوا الناس أوالً عىل التوحيد ،والطاعة ،واالستسالم هلل عز
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وجل ،ولرسوله صىل اهلل عليه وسلم  ..االستسالم للرشع املنزل  ..لن
تفلحوا  ..ولن تتأتوا بنتيجة تُذكَر  ..لو أنفقتم العمر كله ..
ٍ
حينئذ معاجلة أي مظهر من مظاهر الفساد التي
وسيصعب عليكم
ٍ
امرئ ُيدافع
وأرسنا  ..وشبابنا  ..وستجدون كل
تعاين منه جمتمعاتنا ُ ..
عن فساده بكلامت :ملاذا  ..وكيف  ..ومتى  ..وأين  ..ولعل  ..وربام
 ..وأنظر  ..وأنا حر؛ أختار وأفعل ما أشاء  ..إىل آخر قائمة
االعرتاضات التي تستغرق جهد وعمر املصلحني ،ومن غري طائل
ُيذكَر!

وكلام سددتم خ َل ً
ال ُ ..فتِ َح خلل آخر  ..وكلام أغلقتم باب ًا من

الرش والفسادُ ،فتحت مقابله أبواب من الرش والفساد  ..وما
م
تصلحونه يف شهر  ..املجتمع ــ املتمرد عىل الطاعة واالستسالم هلل
ولرسوله ،وملِا يملك من آليات ووسائل ضخمة ختدم الفساد ــ
ُيفسده و ُيبطله يف سويعات  ..والواقع خري برهان عىل ذلك.

*****
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الوقفة الثانية والعشرون
"المرحلة المكية؛ مرحلة الصبر والثبات"
عندما نطالع املرحلة املكية من سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم
 ..نجدها َتتاز بخاصيتني بارزتني :الصرب ،والثبات !..
ولو أردنا أن نضع عنواناً يناسب سرية احلبيب صىل اهلل عليه
وسلم يف املرحلة املكية  ..ملا وجدنا أدق وأصوب من هذين العنوانني:
الصرب ،والثبات!
الصرب عىل البالء :بالء الشدة بكل ما تعني الشدة من معنى..
ومن ثم الثبات عىل املبدأ  ..وعىل الطريق إىل هنايته  ..من غري التفات
أو حيدة عنه ُيمنة أو ُيرسة  ..رغم العروض السخية التي ُع ِرضت عىل
النبي صىل اهلل عليه وسلم مقابل أن يرتاجع عن دعوته أو يتنازل عن
بعض ما هو عليه من احلق!
فقد تعرض النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ومن معه من املؤمنني
من قبل مرشكي قريش ،إىل صنوف من اْلذى ،والطعن ،واالستهزاء،
والتهكم  ..فقالوا عن احلبيب صىل اهلل عليه وسلم :جمنون  ..وقالوا
عنه :ساحر ،وكذاب  ..وكانوا إذا مروا به وبمن معه من املؤمنني
يسخرون ويضحكون ويتغامزون ،كام قال تعاىلَ  :و َقالُو ْا َيا َأ ه َهيا الَّ ِذي
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ُنز َمل َع َليْ ِه م
الذك ُْر إِن َ
ون
ُوناحلجر .6:وقال تعاىلَ :و َق َال الْكَافِ ُر َ
َّك ملَ ْجن ٌ
ِ
ِ
ين أَ ْج َر ُموا كَانُواْ ِم َن
ابصـ .4:وقال تعاىل :إِ َّن الَّذ َ
َه َذا َساح ٌر ك ََّذ ٌ
ِ
ُون املطففني .29:وقال تعاىلَ  :ولَ َق ِد ْاست ُْه ِزئَ
ين َآمنُوا َي ْض َحك َ
الَّذ َ
اق بِالَّ ِذين س ِ
ك َف َح َ
بِ ُر ُس ٍل ممن َق ْبلِ َ
خ ُروا ِمن ُْهم َّما كَانُوا بِ ِه
َ َ

َي ْست َْه ِزئُوناْلنبياء.41:
فكان ــ مقابل ذلك ــ يتنزل عليه اْلمر اإلهلي بالصرب عىل
رب إِ َّن
اْلذى والشدائد ،والثبات عىل الطريق ،كام قال تعاىلَ  :ف ْ
اص ِ ْ
ِ ِ
ِ
رب َع َىل َما
الْ َعاق َب َة ل ْل ُمتَّق َ
نيهود .49:وقال تعاىلَ  :ف ْ
اص ِ ْ
رب إِ َّن َو ْعدَ اهللَِّ َحق َو َال
َي ُقولُو َنطه .130:وقال تعاىلَ :ف ْ
اص ِ ْ
َّك الَّ ِذين َال ي ِ
يست ِ
َخ َّفن َ
رب
وقن َ
ُون الروم .60:وقال تعاىلَ :ف ْ
َ ُ
َ ْ
رب ك ََام َص َ َ
اص ِ ْ
ِ
الر ُس ِل َو َال ت َْستَ ْع ِجل َُّهل ْماْلحقاف .35:أي ال
ُأ ْولُوا الْ َع ْز ِم م َن ه

تستعجل هلم العذاب !..
رب َص ْرب ًا َمجِيالًاملعارج .5:والصرب اجلميل
وقال تعاىلَ  :ف ْ
اص ِ ْ
هو الصرب الذي ال جزع ،وال شكوى ،وال تضجر فيه  ..احتساب
اْلجر واملثوبة عند اهلل  ..وأمجل الصرب اجلميل ،ما كان عند الصدمة
اْلوىل!
ويف احلديث ،عن ربيعة بن عباد الدييل قال :رأيت رسول اهلل
َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم برص عيني بسوق ذي املجاز يقول :يا أهيا الناس
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قولوا ال إله إال اهلل تفلحوا ،ويدخل يف فجاجها والناس متقصفون
عليه ــ أي مزدمحون ــ إال أن وراءه رجالً ــ وهو أبو هلب ــ يتَّب ُع ُه
ِ
ِ
أدمى كَع َب ِيه و ُعرقو َب ِيه  ..وهو يقول :إنه صابئ
يرميه باحلجارة َقد َ
كاذب  ..يريد منكم أن تسلخوا الالت والعزى  ..فال تسمعوا له وال
تتبعوه!
َ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ علي ِه
رأيت
وعن أيب أيوب اْلزدي ،قال:
ُ
يقول للن ِ
وآلِه وس َّل َم ُ
َّاس قولوا ال إل َه َّإال اهللُ تفلِحوا"،
َّاس" :يا هأهيا الن ُ
ِ
تفل يف ِ ِ ِ
فمنهم من سبهِ ،
ِ
ومنهم َمن َ
اب
وجهه ،ومنهم َمن حثا عليه ا هلرت َ
َّ
َ

س من ٍ
َّهار ،فجاءت جاري ٌة ب ُع ٍ
َ
َ
وجه ُه
فغسل
ماء
حتَّى
َ
انتصف الن ُ
فقلت :من ِ
هذه؟
ويدَ يه،
ُ َ
ِ
َينب ابن ُت ُه"البخاري.
قالوا :هذه ز ُ
ومن حديث أسامء بنت أيب بكر ،قالت :كان املرشكون رفعوا
يف املسجد عمد ًا لريوا رسول اهلل َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم وما يقول يف
آهلتهم ،فبينام هم كذلك ،إذ أقبل رسول اهلل َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم
فقاموا إليه بأمجعهم ،فأتى الرصيخ إىل أيب بكر ،فقالوا :أدرك
صاحبك ،فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربع ،وهو يقول :ويلكم
أتقتلون رج ً
ال يقول ريب اهلل ،وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟! ف َل َهوا
عن رسول اهلل وأقبلوا عىل أيب بكر ريض اهلل عنه ،قالت :فرجع إلينا
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أبو بكر ،فجعل ال يمس من غدائره إال جاء معه ،وهو يقول :تباركت
يا ذا اجلالل واإلكرام [!..جممع الزوائد.]19/6:
ومن حديث أنس بن ما لك ريض اهلل عنه ،قال :لقد رضبوا
رسول اهلل َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم مرة حتى غيش عليه ،فقام أبو بكر
ريض اهلل عنه فجعل ينادي ويلكم أتقتلون رج ً
ال أن يقول ريب اهلل؟!
فقالوا :من هذا؟! فقالوا :أبو بكر املجنون  ..فرتكوه وأقبلوا
عىل أيب بكر!![.]10
ُ
رسول اهللِ َّ
صىل
ومن حديث عبد اهلل بن مسعود ،قال" :بينام
ِ
ٍ
جلوس،
وأصحاب له
جهل
البيت ،وأبو
اهللُ عليه وس َّل َم يصيل عند
ٌ
ٌ
وقد ن ِ
ِ
ٍ
ِ
جزور
جهل :أيكم يقوم إىل َسال
باْلمس .فقال أبو
جزور
ُح َر ْت
ٌ
ٍ
ٍ
حممد إذا
فالن ــ أي مشيمة ناقة ميتة ــ فيأخذه فيضعه يف كَتِ َفي
بني
النبي َّ
صىل اهللُ عليه
سجد؟ فانبعث أشقى القو ِم فأخذه ،فلام سجد
ه
ُ
يميل
بعضهم
وس َّل َم وض َعه بني كت َفيه! قال :فاستضحكوا ،وجعل ُ
ِ
قائم أنظر ،لو كانت يل منَ َع ٌة طرحتُه عن ِ
عىل ب ٍ
رسول
ظهر
عض ،وأنا ٌ
والنبي َّ
اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم ساجدٌ  ،ما يرفع
صىل اهللُ عليه وس َّل َم،
ه

 10قال ابن حجر يف الفتح الباري  :207/7إسناده صحيح .وقال الهيثمي يف
مجمع الزوائد  :20/6رجاله رجال الصحيح.

88

إنسان فأخرب فاطم َة ،فجاءت ،وهي ُجويري ٌة،
رأسه ،حتى انطلق
ٌ
َ
فطرحتْه عنه "...متفق عليه.
ٍ
وجهه بني
وعن أيب هريرة قال :قال أبو
جهل :هل ُيع مف ُر حممدٌ
َ
ِ
والالت وال ُعزَّى!
أظه ِركم؟ ــ يقصد الصالة ــ قال فقيل :نعم .فقال:
ُ
الرت ِ
لئن رأي ُته ُ
اب.
يفعل ذلك
وجهه يف ه
ْلطأن عىل رقبتِه ،أو ْلُع مف َّ
َّ
رن َ
َ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم وهو يصيل ،زعم ليطأ عىل
قال فأتى
رقبتِه ،قال :فام َف َجئَهم منه إال وهو ين ُك ُص عىل َع ِقبَيه ويتَّقي بيدَ يه.
ك؟ فقال :إ َّن بيني وبينه َخلندقاً من ٍ
فقيل له :ما َل َ
نار وهوالً وأجنح ًة.
ُ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم" :لو دنا مني الخت َط َفتْه املالئك ُة
فقال
عضوا"مسلم.
عضوا
ً
ً
ُ
رسول اهللِ َّ
صىل
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العا  ،قال  :بينام
الكعبة إذ أقبل عقب ُة بن أيب مع ٍ
ِ
صيل ِبف ِ
اهللُ عليه وس َّلم ُي م
فأخذ
ناء
يط َ
ُ َ
َ ُ َ ُ
ِ
بمنكِ ِ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم ولوى ثو َبه يف ُعن ُِقه فخنَقه
ب
َ
َخنق ًا شديد ًا ،فأق َبل أبو ٍ
بمنكِبِه ود َفع عن رسو ِل اهللِ َّ
صىل اهللُ
بكر َ
فأخذ َ
ون َر ُج ًال َأ ْن َي ُق َ
اءك ُْم
عليه وس َّلم وقالَ  :أ َت ْقتُ ُل َ
ول َر م َيب اهللَُّ َو َقدْ َج َ
بِالْبين ِ
َات ِم ْن َر مبك ُْم .البخاري.
َم

َ
رسول اهللِ!
وعن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها ،قالت :يا
لقيت من
هل أتى عليك يو ٌم كان أشدَّ من يو ِم ُأ ُح ٍد؟ فقال :لقد
ُ

89

ِ
قومك ،وكان أشدَّ ما ِ
ِ
عرضت نفيس عىل
العقبة ،إذ
يت منهم يو َم
ُ
لق ُ
بن ِ
اب ِن ِ
ٍ
ليل ِ
عبد يا ِ
فانطلقت وأنا
أردت،
كالل ،فلم ُجيِ ْبني إىل ما
عبد
ُ
ُ
ِ
ِ
فرفعت رأس فإذا
الثعالب،
بقرن
مهمو ٌم عىل وجهي ،فلم َأست َِف ْق إال
ُ
ٍ
ٌ
إن اهللَ
بسحابة قد أظ َّلتْني ،فنظر ُت فإذا فيها
أنا
جربيل فناداين ،فقالَّ :
قول ِ
وجل قد سمع َ
َّ
َ
عليك ،وقد بعث إليك
قومك لك وما َر هدوا
ع َّز

ِ
ِ
شئت فيهم! قال :فناداين ُ
م َل َ
اجلبال وس َّلم
ملك
لتأمره بام
اجلبال
ك
َ
َ
قول ِ
إن اهللَ قد ِ
سمع َ
لك ،وأنا م َل ُ
قومك َ
ك
عيل ،ثم قال :يا حممدُ ! َّ
َّ
ِ
لتأمرين ِ
ت أن
بأمرك ،فام
شئت؛ إن شئ َ
َ
اجلبال ،وقد بع َثني ر هبك إليك َ
طبق عليهم اْلخش َب ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم :بل
ني؟ فقال له
ُأ َ
ِ
ُ
يرشك به
أصالهبم من يعبدُ اهللَ وحدَ ه  ،ال
خيرج اهللُ من
أرجو أن
َ
شيئًا"مسلم.
وكانت قريش قد قالت عن أيب ُمعيط بأنه قد ص َبأ  ..فغاظه
ذلك منهم  ..وأراد أن يثبت هلم براءته َّما قالوا  ..وأن ُيذهب ما يف

صدورهم عليه  ..فقام إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف جملسه من
ِ
فبصق يف ِ ِ
من َّ
الشت ِم  ...فلم
الكعبة ..
َ
وجهه وشتمه بأخ َبث ما يع َل ُم ُه َ
صىل اهللَُّ ِ
وجه ُه من ال ُب ِ
يزدِ النَّبِ هي َّ
صاق ُث َّم التفت
عليه وس َّل َم أن
مسح َ
َ
جبال م َّك َة ِ
ِ
ِ
أرض ُب عنُ َق َ
إليه فقال" :إن وجدت َ
ك صرب ًا"،
ُك خارج ًا من

كان يو َم ٍ
خير َجَ .
فقال له أصحا ُب ُه:
بدر
فلام َ
َ
وخرج أصحا ُب ُه أبى أن ُ
َّ
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اخر ْج م َعنا .قال :قد وعدَ ين هذا الر ُج ُل إن وجدَ ين خارج ًا من جب ِ
ال
َّ
ُ
م َّك َة أن ِ
يرض َب ُعنقي صرب ًا .فقالواَ :
در ُك فلو كانت
مج ٌل أ َ
لك َ
مح ُر ال ُي َ
عليه ،فخرج معهم فلام هزم اهللَُّ املرشكنيِ ،
رت ِ
وح َل به َمج ُل ُه
اهلزيم ُة طِ َ
َ
َ
َ ُ َّ
صىل اهللَُّ ِ
ِ
ُ
َ
رسول اهللَِّ َّ
عليه وس َّل َم أسري ًا يف
فأخذ ُه
اْلرض،
يف ُجدَ دٍ من

ِ
إليه أبو م ٍ
وقدم ِ
ريش ِ
عيط .فقال :تق ُت ُلني من ِ
سبعني من ُق ٍ
هؤالء؟
بني
َ
ُ
َ
قت يف وجهي" ،فأنز ََل اهللَُّ يف أيب م ٍ
عيطَ  :و َي ْو َم
بص َ
قال" :ن َعم؛ بام َ
ُ
إلن َْس ِ
الش ْيطَا ُن لِ ْ ِ
ان خَ ُذ ً
َان َّ
وال[.قال
َي َع هض الظَّ ِامل ُ َع َىل َيدَ ْي ِه إىل قولِ ِه َ وك َ
السيوطي يف الدر املنثور :إسناده صحيح].

وكذلك حصار املرشكني للنبي صىل اهلل عليه وسلم ومن معه
من املؤمنني يف ِشعب أيب طالب لثالث سنوات  ..ومقاطعتهم لبني
هاشم؛ فال يناكحوهم ،وال يبايعوهم ،وال ُجيالسوهم  ..وتعاهدوا فيام
بينهم أن ال تأخذهم هبم رأفة وال رمحة  ..حتى ُيسلموهم حممد ًا  ..أو
هيلكوا جوع ًا!
فبلغ اجلهد واجلوع من النبي صىل اهلل عليه وسلم ومن معه من
املؤمنني أن أكلوا أوراق الشجر ،واجللود  ..فام صدهم ذلك عن احلق
الذي هم عليه  ..بل صربوا الصرب اجلميل ،وثبتوا عىل احلق ثبات
اجلبال الشاخمات الرواس.
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فداك نفيس يا سيدي يا رسول اهلل  ..كم ضحيت  ..وكم
عانيت ،وحتملت ،وصربت  ..من أجل أن تبلغ الدين احلق عن ربك
 ..من أجل أمتك  ..من أجل أن تنقذ الناس ــ كل الناس ــ من ظلم
وظلامت الرشك ،إىل نور وعدل التوحيد  ..ومن ضيق الدنيا ،إىل سعة
الدنيا واآلخرة  ..صلوات اهلل وسالمه عليك.
وملا وجد مرشكو قريش أن الرتهيب ،والشدة ،واالضطهاد ال
جيدي مع احلبيب صىل اهلل عليه وسلم نفع ًا  ..وال يتأتى هلم بثمر سوى
اخليبة واخلذالن  ..أرادوا أن جيربوا معه أسلوباً آخر؛ أسلوب
الرتغيب  ..واإلغراء  ..والعروض السخية  ..عساه يرىض أن ُيساوم
عىل بعض ما أوحى اهلل إليه  ..أو يركن إليهم شيئ ًا قلي ً
ال  ..وهذا بالء
من نوع آخر  ..ما أكثر الرجال ــ من طالب اجلاه والدنيا ــ الذين
يتساقطون عند أول اختبار هلم من هذا النوع!
نعلم رجالً
حممدُ واهللِ ما ُ
فاجتمع عليه صناديد قريش ،فقالوا :يا َّ
ت عىل ِ
العرب أدخل عىل ِ
ِ
اآلباء،
شتمت
قومك لقد
من
َ
قومه ما أدخل َ
َ
قت اجلامع َة  ...فإن
هت اْلحال َم
وفر َ
َ
ين ،وس َّف َ
وعبت الدم َ
وشتمت اآلهل َةَّ ،
ِ
تكون
تطلب ماالً مجعنا لك من أموالِنا حتَّى
احلديث
جئت هبذا
كنت إ َّنام َ
َ
َ
ُ
تطلب َّ
كنت
كنت تريدُ
سو ْدناك علينا ،وإن َ
الرش َ
أكثرنا ماالً ،وإن َ
ف فينا َّ
ُ
َ
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ملكاً م َّلكناك علينا ،وإن كان هذا الَّذي يأتيك بام يأيت رئياً تراه قد غلب،
بذلْنا أموالَنا يف ِ
ُعذر فيك!
طلب الطم م
ب لك حتَّى نُربئَك منه ن ُ
ُ
رسول اهللِ َّ
ولكن
صىل اهللُ عليه وس َّلم" :ما يب ما تقولون،
فقال
َّ
عيل كتاباً ،وأمرين أن أكو َن لكم بشري ًا
اهللَ بعثني إليكم رسوالً ،وأنزل َّ
ونذير ًا ."...
ِ
ت ٌ
رسول اهللِ
بن ربيع َة ،فذهب إىل
ويف روايةَ :أ ْر َس َل ْ
قريشُ ،عتْ َب َة َ
صىل اهللُ عليه وس َّلم ُ
َّ
ُ
علمت من
حيث قد
ابن َأ ِخي ،إنك منا
َ
يقول :يا َ
ِ
قومك بأ ٍ
املكان يف النَّ ِ
ت به مجاعتَهم،
مر عظي ٍم َف َّر ْق َ
سب ،وقد َأ َتيْ َ
ت َ

فاس َم ْع ِمنمي َأ ْع ِر ْض عليك أموراً لعلك ُ
تقبل َ
كنت إنام تريدُ
بعضها :إن َ
ِ
اْلمر ً
كنت
مج ْعنا لك من أموالِنا حتى
هبذا
أكثرنا ماالً ،وإن َ
َ
ماال َ َ
تكون َ

رش ًفا َس َّو ْد َ
كنت تريدُ ُم ْلكاً
ناك علينا فال َن ْقطَ ُع أمر ًا دونَك ،وإن َ
تريدُ َ َ
َم َّلك َ
ْناك علينا ،وإن كان هذا الذي يأتِ َ
تستطيع َر َّده عن
يك ِرئْياً َت َراه ال
ُ
ِ
َرب َأ .فلام َفر َغ ،قال له
نفسكَ ،ط َل ْبنا لك الطم َّ
ب ،و َب َذلْنا فيه أموالَنا حتى ت ْ َ
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :أفرغت؟" .قال :نعم .فتىل عليه
ت :حم * َتن ِْزي ٌل ِم َن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صدر سورة ُف مص َل ْ
ِ
الرمح ِن ِ
ون * َب ِش ًريا
َاب ُف مص َل ْ
ت آ َيا ُت ُه ُق ْرآنًا َع َربِ ًّيا لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
الرحي ِم * كت ٌ
َّ ْ َ َّ
َون َِذير ًا َفأَ ْع َر َض أَ ْكثَ ُر ُه ْم َف ُه ْم َال َي ْس َم ُعو َن حتى بلغ َ فإِ ْن َأ ْع َر ُضوا َف ُق ْل
اع َق ًة مثْ َل ص ِ
َأ َنذر ُتكُم ص ِ
اع َق ِة َعادٍ َو َث ُمو َدفصلت.13-1:
م َ
ْ ْ َ
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فقال ُعتبة :حس ُبك ،حسبك ما عندك غري هذا؟!
قال صىل اهلل عليه وسلم" :ال .]11[!"......
ُعرض الدنيا بزخرفها كله عىل النبي صىل اهلل عليه
اهلل أكرب  ..ت َ
وسلم مقابل أن يتنازل عن يشء من احلق الذي تنزَّل عليه  ..فيأبى إال
أن يقف موقف احلق كام ً
ال غري منقو

 ..وال ُجمتز ٍ
َئ  ..موقف

العقيدة التي ال تقبل املساومة وال التنازل عن يشء من مبادئها  ..إما
أن ُجييبوه إىل "ال إله إال اهلل" ،وإال  ..فال!  ..ويف ذلك عربة ْلولئك
الذين يرتامون عىل عتبات الطغاة الظاملني  ..يرضون منهم بال ُفتات
الذي ُيرمى إليهم  ..مقابل أن يتخلوا عن العقيدة  ..وعن البيان
والصدع باحلق  ..بزعم حتصيل املصالح  ..زعموا  ..ثم هم بعد ذلك
حيسبون أنفسهم أهنم عىل يشء ،وما هم عىل يشء!
عن سعد بن أيب وقا

 ،قال :قلت يا رسول اهلل أي الناس

أشد بالء؟ قال" :اْلنبياء ،ثم اْلمثل فاْلمثلُ ،يبتىل العبد عىل حسب
دينه؛ فإن كان يف دينه صلب ًا اشتد بالؤه وإن كان يف دينه رقة ابتيل عىل
حسب دينه  ["..صحيح سنن ابن ماجه.]3249 :

11

قال الهيثمي يف مجمع الزوائد  :22/6فيه األجلح ،وبقية رجاله ثقات.

وقال الشيخ نارص يف فقه السرية" :"107إسناده حسن.

94

وعن أيب سعيد اخلدري قال :دخلت عىل النبي صىل اهلل عليه
حر ُه بني يدي فوق
وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت َّ
اللحاف .فقلت يا رسول اهلل ما أشدها عليك! قال" :إنَّا كذلك
ُي َض َّع ُ
ف لنا البالء و ُيض َّعف لنا اْلجر" .قلت يا رسول اهلل أي الناس
َ
رسول اهلل ثم من؟ قال" :ثم
أشد بالء؟ قال" :اْلنبياء" ،قلت يا
الصاحلون ["...صحيح سنن ابن ماجه.]3250 :
ويف رواية :أنه دخل عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو
محاك يا
موعوك عليه قطيف ٌة ،فوضع يده فوق القطيفة ،فقال :ما أشدَّ ُ َّ
رسول اهلل! قال صىل اهلل عليه وسلم" :إنا كذلك ُيشدد علينا البالء،
َ
رسول اهلل من أشد الناس بالء؟
و ُيضاعف لنا اْلجر" ،ثم قال :يا
قال" :اْلنبياء"قال :ثم َمن؟ قال" :العلامء" ،قال :ثم َمن؟ قال:
"الصاحلون ["...صحيح الرتغيب والرتهيب.]3403 :
معرش اْلنبياء ُيضا َع ُ
ف علينا
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إنا
َ
البالء"[صحيح اجلامع.]2288 :
قالت عائشة ريض اهلل عنها" :مل يزل البالء بالرسل ،حتى
خافوا أن يكون من معهم يكذبوهنم ،فكانت تقرأ قوله تعاىل:
اء ُه ْم
اس َت ْيأَ َس ه
َ ح َّتى إِ َذا ْ
الر ُس ُل َو َظنهوا َأ َّهنُ ْم َقدْ ك مُذ ُبوا َج َ
َرصنَايوسف .110:البخاري.
ن ْ ُ

95

أوذيت يف اهلل عز
قال صىل اهلل عليه وسلم" :ما أوذي أحدٌ ما
ُ
وجل"[السلسلة الصحيحة.]2222 :

وبالتايل من يدعي متابعة النبي صىل اهلل عليه وسلم واالقتداء
به ،وأنه َّمن حيبون النبي صىل اهلل عليه وسلم  ..عليه أن يروض نفسه
الستقبال البالء  ..وحتمل البالء  ..عىل قدر صدق دعواه يف متابعته
وحبه للنبي صىل اهلل عليه وسلم.
جاء رجل إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فقال :واهلل يا رسول
إن الباليا
اهلل إين أح هبك! فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمَّ " :
أرسع إىل من ُحيبني من السيل إىل منتهاه"[السلسلة الصحيحة.]1586 :
ُ

أي هذا الزعم له برهان؛ وبرهانه نزول الباليا يف ساحتك  ..وحتملك
إياها  ..وصربك عليها  ..فإن مل تكن أه ً
ال لذلك ،فدعواك املحبة
والوالء زعم ال حقيقة له وال برهان  ..اهلل املستعان!
قال صىل اهلل عليه وسلم ،يف احلديث القدس" :قال تعاىل :إنام
ُك ْلبتلِ َي َ
بعثت َ
ك ،وأبت ِ ََيل بِك"مسلم.
هكذا كانت املرحلة املكية  ..بالء  ..وصرب  ..وثبات ..
فكيف كانت املرحلة"املدنية" من سرية النبي املصطفى صىل اهلل عليه
وسلم  ..هذا ما سنتناول احلديث عنه ــ إن شاء اهلل ــ يف الوقفة
التالية.
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الوقفة الثالثة والعشرون
"المرحلة المدنية؛ مرحلة الجهاد والبناء"
إذا كان عنوان املرحلة املكية؛ الصرب والثبات  ..فإن عنوان
املرحلة املدنية؛ اجلهاد يف سبيل اهلل ،والبناء  ..بناء الدولة اإلسالمية،
والتأسيس هلا عىل امتداد ربوع اجلزيرة العربية ،وما وراء اجلزيرة
العربية  ..فكانت املرحلة املدنية ( اجلهاد ،والبناء ) ،ثمرة من ثامر
املرحلة املكية ( الصرب والثبات )  ..كام كانت املرحلة املكية تدريباً
قاسياً وقوي ًا ال بد منه لتحمل أعباء ومتطلبات املرحلة املدنية  ..إذ ال
جهاد ،وال بناء  ..وال َتكني يف اْلرض  ..إال بعد اجتياز اختبار الصرب
ِ
ب الن ُ َ
رتكُوا َأ ْن َي ُقولُوا َآمنَّا َو ُه ْم ال
والثبات بنجاح َ  ..أ َحس َ
َّاس أ ْن ُي ْ َ
ِِ
ين
ُي ْف َتن َ
ُون العنكبوت .2:وقال تعاىلَ  :ولَ َن ْب ُل َو َّنك ُْم َحتَّى َن ْع َل َم املُْ َجاهد َ
ِ
ين َو َنبْ ُل َو َأ ْخبَ َارك ُْم حممد.31:
الصابِ ِر َ
منْك ُْم َو َّ
و ما إن َتت اهلجرة من مكة إىل املدينة  ..ووطئت قدم احلبيب
صىل اهلل عليه وسلم أرض املدينة املنورة  ..إال وبدأ عهد جديد ..
وأسلوب جديد  ..فنزل اإلذن بالقتال  ..والدفاع عن النفس،
ِ ِ ِ
ون بِأَ َّهن ُ ْم ُظلِ ُموا َوإِ َّن اهللََّ َع َىل
ين ُي َقا َت ُل َ
واحلقوق ،واحلرمات ُ  ..أذ َن ل َّلذ َ
ن ْ ِ
َرص ِه ْم لَ َق ِد ٌيراحلج.39:
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ٍ
ساعتئذ بدأت حركة اجلهاد  ..بدأت قوافل اجلهاد
ومن
باالنطالق من غري توقف  ..وال كلل ،وال ملل  ..يواصل النبي صىل
اهلل عليه وسلم الليل بالنهار  ..ففي شهر َص َفر عىل رأس اثني عرش
شهر ًا من اهلجرة يقود النبي صىل اهلل عليه وسلم بنفسه غزوة اْلبواء
!..
وعىل رأس ثالثة عرش شهر ًا من مهاجره صىل اهلل عليه وسلم
يقود صىل اهلل عليه وسلم بنفسه غزوة بواط !..
ثم أتبع غزوة البواط بغزوة العشرية  ..قال البخاري" :قال
ابن إسحاق أول ما غزا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم اْلبواء ثم
بواط ثم العشرية".
وقبل ذلك ُيرسل رسيتني :رسية بقيادة محزة بن عبد املطلب
إىل سيف البحر من جهينة  ..ورسية بقيادة عبيدة بن احلارث !..
وبعد غزوة العشرية خيرج صىل اهلل عليه وسلم بنفسه لطلب
كرز بن جابر الفهري ،وكان قد أغار عىل رسح املدينة  ..وهي غزوة
بدر اْلوىل!
ويف رجب من السنة الثانية للهجرة ُيرسل صىل اهلل عليه وسلم
رسية عبد اهلل بن جحش  ..التي كانت سبب ًا لغزوة بدر الكربى!
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ويف رمضان من نفس السنة  ..يقود النبي صىل اهلل عليه وسلم
بنفسه غزوة بدر الكربى أنعم وأعظم هبا من غزوة  ..قال عيل بن أيب
طالب ريض اهلل عنه" :لقد رأيتنا يوم بدر ونحن برسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ــ أي نحتمي ــ وهو أقربنا من العدو ،وكان من أشد
ٍ
يومئذ بأس ًا" ..اهلل أكرب!
الناس
ومن حديث أنس ،قال :فانطلق رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم وأصحابه حتى سبقوا املرشكني إىل ٍ
بدر ،وجاء املرشكون ،فقال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :ال يقومن أحد منكم إىل يشء حتى
أكون أنا دونه".
ويف شوال من نفس السنة  ..وبعد غزوة بدر الكربى بأيا ٍم ..
يقود النبي صىل اهلل عليه وسلم بنفسه غزوة بني سليم !..
وبعدها من نفس السنة  ..يقود صىل اهلل عليه وسلم بنفسه
غزوة السويق ُ ..يطارد فيها أبا سفيان ومن كان معه من املرشكني ..
كانوا قد جترؤوا عىل االقرتاب من حدود املدينة !..
ويف النصف الثاين من شوال من نفس السنة يغزو النبي صىل
اهلل عليه وسلم بنفسه هيود بني قينقاع  ..وكانوا أول هيود قد نقضوا
العهد وحاربوا !..
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ويف ذي احلجة من السنة الثالثة للهجرة  ..يقود النبي صىل اهلل
عليه وسلم بنفسه غزوة نجد و ُيقال هلا غزوة ذي َأمر  ..يريد مرشكي
غطفان!
ويف ربيع اْلول من نفس السنة  ..يقود النبي صىل اهلل عليه
وسلم بنفسه غزوة ال ُف ُرع من ُبحران  ..أراد هبا قريش ًا !..
ثم يرسل صىل اهلل عليه وسلم رسية زيد بن حارثة  ..يف طلب
ٍ
عري لقريش كانت حتمل أمواهلم وجتارهتم  ..فلقيهم عىل ماء ُيقال له
القردة فأصاب تلك العري وما فيها  ..وكانت تلك الرسية بعد وقعة
بدر بستة أشهر.
ثم ينتدب نفر ًا من أصحابه لقتل الطاغية كعب بن اْلرشف
اليهودي  ..وكان قد آذى اهلل ورسوله واملؤمنني  ..وقد فعلوا!
ويف شوال من نفس السنة  ..يقود صىل اهلل عليه وسلم بنفسه
غزوة أحد  ..وفيها ُجرح وجهه الرشيف  ..وكُرست رباعيته ..
وهشمت البيضة عىل رأسه ُ ..
وش َّج رأسه  ..فجعل يسلت الدم عنه،
ُ
ويقول" :كيف ُيفلح قوم شجوا نبيهم وكرسوا رباعيته وهو يدعوهم
إىل اهلل" فأنزل اهلل عز وجل :لَيس لَ َ ِ
َ
ُوب َع َل ْي ِه ْم
يش ٌء َأ ْو َيت َ
ْ َ
ك م َن ْاْل ْم ِر َ ْ
ونآل عمران.128:
َأ ْو ُي َع مذ َ ُهب ْم َفإِ َّهن ُ ْم َظاملُ ِ َ
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وبعد موقعة أحد بيوم  ..واجلراح مل تندمل بعد  ..يقود النبي
صىل اهلل عليه وسلم بنفسه غزوة محراء اْلسد  ..طالباً أبا سفيان ومن
معه من املرشكني  ..وكان قد بلغه أن املرشكني يريدون الكر
الستئصال املسلمني يف مدينتهم !..
ِ
ين است ََجا ُبوا هللَِّ َوالرس ِ
ول ِم ْن َب ْع ِد
َّ ُ
ويف هذه الغزوة أنزل اهلل تعاىل :الَّذ َ ْ

ِ
ِ
ِ ِ
يمآل
اهب ُم الْ َق ْر ُح ل َّلذ َ
ين َأ ْح َسنُوا من ُْه ْم َوا َّت َق ْوا َأ ْج ٌر َعظ ٌ
َما َأ َص َ ُ

عمران.172:
وبعد أحد من السنة الرابعة للهجرة  ..يتوجه النبي القائد صىل
اهلل عليه وسلم لغزو هيود بني النضري  ..فيغزوهم يف ديارهم
وحصوهنم  ..بعد أن غدروا ونقضوا العهد  ..وأرادوا السوء بالنبي
صىل اهلل عليه وسلم !..
وبعد النضري من نفس السنة  ..يقود النبي صىل اهلل عليه وسلم
بنفسه غزوة بني حليان  ..ملا أصيب خبيب وأصحابه طالب ًا بدمهم !..
ويف مجادى اْلوىل من نفس السنة  ..يقود النبي صىل اهلل عليه
وسلم بنفسه غزوة ذات الرقاع  ..أراد هبا غزو مرشكي بني حمارب
وسميت غزوة ذات الرقاع ْلن الصحابة
وبني ثعلبة من غطفان ُ ..
كانوا يربطون عىل أرجلهم باخلرق والرقاع من شدة احلر !..
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وبعد غزوة ذات الرقاع يف شعبان من نفس السنة  ..يقود النبي
صىل اهلل عليه وسلم بنفسه غزوة بدر اآلخرة أو الثانية  ..خرج فيها
ملالقاة أيب سفيان  ..وكان عىل موعد معه عند بدر  ..فأقام عليه ثامني ًا
إال أن اآلخر مل ِ
يأت !..
ويف ربيع اْلول من السنة اخلامسة للهجرة  ..يقود النبي صىل
اهلل عليه وسلم بنفسه غزوة َدومة اجلندل  ..فخرج يف ألف من
املسلمني  ..وأراد بذلك أن خييف قيرص الروم  ..وأن يؤدب مرشكي
وجمرمي دومة اجلندل !..
ويف شعبان من نفس السنة  ..يقود النبي صىل اهلل عليه وسلم
بنفسه غزوة بني املصطلق أو غزوة املريسيع  ..وقد غزاهم النبي صىل
اهلل عليه وسلم بعد أن بلغه أن بني املصطلق جيمعون له  ..فبادأهم
القتال يف محاهم قبل أن يبادئونه  ..فقتل مقاتلتهم ،وسبى سبيهم !..
ويف شوال من نفس السنة  ..يقود النبي صىل اهلل عليه وسلم
بنفسه غزوة اخلندق أو اْلحزاب  ..ويف هذه الغزوة يواجه النبي صىل
اهلل عليه وسلم مجيع طوائف وأحزاب الكفر والرشك من اليهود
ومرشكي العرب وأوباشهم  ..الذين قصدوا استئصال املسلمني يف
مدينتهم  ..إال أن اهلل تعاىل رد كيدهم يف نحورهم وأبى إال أن يعز دينه
ورسوله!
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ويف هذه الغزوة تم حفر اخلندق حول املدينة لصد اْلعداء ..
وقد حصل فيها من اآليات والكرامات ما يطول بنا املقام لو أردنا
ذكرها وإحصاءها !..
وكان الصحابة من اْلنصار واملهاجرين يرجزون وهم حيفرون
اخلندق ،وقد بلغ هبم اجلوع والنصب مبلغه:
نحن الذين بايعوا حممد ًا  ...عىل اجلهاد ما بقينا أبد ًا.
فيجيبهم النبي صىل اهلل عليه وسلم" :اللهم إنه ال خري إال
خري اآلخرة ،فبارك يف اْلنصار واملهاجرة".
وما إن انتهت موقعة اْلحزاب عىل حال ترس املؤمنني وتيسء
العدى  ..رجع النبي صىل اهلل عليه وسلم من اخلندق ،ووضع
السالح ،واغتسل ،أتاه جربيل عليه السالم ،فقال :قد وضعت
السالح؟! واهلل ما وضعناه! فاخرج إليهم ،قال صىل اهلل عليه وسلم:
"فإىل أين ؟" قال :هاهنا وأشار إىل قريظة ،فخرج النبي صىل اهلل عليه
وسلم إليهم  ..وكانوا قد غدروا ،وخانوا ،ومالؤوا اْلحزاب يف
اخلندق عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ومن معه من املسلمني.
ومن حديث كعب بن مالك ،قال :إن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم ملا رجع من طلب اْلحزاب رجع فوضع ْلمته واستجمر ــ أي
تطيب ــ فنزل جربيل عليه السالم فقال :عذيرك من حمارب ،أال أراك

103

قد وضعت الألمة ،وما وضعناها بعد؟! فوثب رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم فزع ًا ،فعزم عىل الناس أال يصلوا العرص إال يف بني قريظة،
فلبسوا السالح وخرجوا !..
ويف شعبان من السنة السادسة للهجرة  ..يقود النبي صىل اهلل
عليه وسلم بنفسه غزوة َقرد أو غزوة الغابة  ..ليسرتد اللقاح وإبل
املسلمني من غطفان وكانوا قد سطوا عليها !..
ويف ذي القعدة من نفس السنة  ..يقود النبي صىل اهلل عليه
وسلم بنفسه غزوة احلديبية العظيمة  ..وفيها بايع النبي صىل اهلل عليه
وسلم أصحابه بيعة الرضوان ــ حتت الشجرة ــ عىل املوت واجلهاد
ِ
يض اهللَُّ َع ِن
والثبات وعدم الفرار  ..فأنزل اهلل تعاىل فيهم :لَ َقدْ َر َ
ِِ
الش َج َر ِة َف َعلِ َم َما ِيف ُق ُل ِ
ني إِ ْذ ُي َبايِ ُعون َ
ت َّ
السكِينَ َة
َك َ ْحت َ
ا ُْمل ْؤمن َ
وهبِ ْم َفأَ ْنز ََل َّ
ٍ
يومئذ أربع عرش مائة ..
اهب ْم َفتْحاً َق ِريباًالفتح .18:وكانوا
َع َليْ ِه ْم َو َأ َث َ ُ

وقد انتهت الغزوة بصلح آمن مع قريش ومن دخل يف حلفهم ..
وكان هذا الصلح كام أخرب عنه النبي صىل اهلل عليه وسلم فتح ًا مبين ًا،
وفيه أنزل اهلل تعاىل قوله :إِنَّا َفت َْحنَا َل َك َفتْحاً ُمبِيناًالفتح .1:قال
رجل :يا رسول اهلل أوفتح هو؟ قال" :أي والذي نفيس بيده إنه
لفتح".
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ويف أواخر شهر حمرم من السنة السابعة للهجرة  ..يقود بنفسه
صىل اهلل عليه وسلم غزوة خيرب  ..فغزا اليهود يف حصوهنم  ..فلام
دخل القرية ،قال" :اهلل أكرب! خربت خيرب ،إنا إذا نزلنا بساحة قو ٍم
فساء صباح املنذرين !..
ويف هذه الغزوة بارز عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه مرحب ًا
اليهودي وكان ملك ًا عىل هيود خيرب فقتله  ..وعىل يديه فتح اهلل ونرص
املسلمني.
ويف هذه السنة ُيرسل النبي صىل اهلل عليه وسلم عدة رسايا
للجهاد  ..فأرسل أبا بكر عىل رأس رسية إىل فزارة  ..وأرسل عمر
عىل رأس رسية إىل هوازن  ..وأرسل عبد اهلل بن رواحة عىل رأس
رسية إىل يسري بن رزام اليهودي  ..ورسية أخرى بقيادة بشري بن سعد
عىل بني مرة من أرض فدك  ..ورسية عليها عبد اهلل بن حزافة
السهمي  ..وغريها!
ويف مجادى اْلوىل من السنة الثامنة للهجرة  ..جيهز صىل اهلل
عليه وسلم جيش مؤتة وجعل زيد بن حارثة أمري ًا عليه ،وقال" :إن
ُقتل زيد فجعفر ،وإن ُقتل جعفر فعبد اهلل بن رواحة  ..فكانوا عىل
رأس ثالثة آالف رجل  ..رمى هبم الروم يف مؤتة من أرض الشام!
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ويف مجادى الثانية من نفس السنة ُ ..يرسل صىل اهلل عليه وسلم
رسية إىل ذات السالسل من مشارف الشام عليها عمرو بن العا

..

وفيها أبو بكر وعمر ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني.
ويف العارش من رمضان من نفس السنة  ..يقود صىل اهلل عليه
وسلم بنفسه غزوة فتح مكة بعد أن نقضت قريش وحلفاؤها العهد
وغدروا  ..ونقضوا ما كان بينهم وبني النبي صىل اهلل عليه وسلم من
صلح  ..فدخل مكة فاحت ًا  ..وحطم اْلصنام التي كانت حول الكعبة
 ..وكان يطعنها بعود يف يده ،وهو يقول" :جاء احلق وزهق الباطل
وما ُيبدي الباطل وما ُيعيد" ..ودخل الناس يف دين اهلل أفواج ًا.
فبعد فتح مكة بتسعة عرش يوم ًا وكان ذلك خلمس خلت من
شوال  ..انطلق صىل اهلل عليه وسلم يقود بنفسه غزوة حنني  ..ليواجه
آخر حماوالت مرشكي العرب التي جتمعت للصد عن دعوة التوحيد
 ..فنرصه اهلل تعاىل عليهم  ..وجعل أمواهلم غنيمة للمسلمني.
ويف هذه املوقعة كان النبي صىل اهلل عليه وسلم ينادي مثبت ًا
املسلمني :أنا النبي ال كذب ،أنا ابن عبد املطلب.
قال الرباء بن عازب ريض اهلل عنه :كنا واهلل إذا امحر البأس
نتقي به صىل اهلل عليه وسلم ،وإن الشجاع منا للذي ُحياذي به؛ يعني
النبي صىل اهلل عليه وسلم.
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وما إن نرصه اهلل تعاىل يف حنني  ..إال وينطلق بمن معه من
املسلمني ملحارصة وقتال املرشكني يف الطائف  ..فحارصهم أربعني
يوم ًا!
ويف رجب من السنة التاسعة للهجرة  ..يقود صىل اهلل عليه
وسلم بنفسه غزوة تبوك  ..يف قيظ شديد  ..قصد هبا غزو الروم ..
وسميت هذه الغزوة كذلك غزوة العرسة  ..الجتامع العرس عىل
ُ
املسلمني :عرسة الظهر ،وعرسة الزاد ،وعرسة املاء ،حتى أن العرشة
من املسلمني خيرجون عىل بعري يعتقبونه بينهم ،وكان زادهم التمر
املتسوس ،والشعري املتغري ،واإلهالة املنتنة !..
وقد ُسئل عمر ريض اهلل عنه عن ساعة العرسة ،فقال :خرجنا
يف قيظ شديد ،فنزلنا منزالً أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا
ستنقطع من العطش ،وحتى أن الرجل لينحر بعريه ،فيعرص فرثه
فيرشبه ،وجيعل ما بقي عىل كبده!
فقال أبو بكر ريض اهلل عنه :يا رسول اهلل إن اهلل قد عودك يف
الدعاء خري ًا ،فادع لنا .قال صىل اهلل عليه وسلم" :أحتب ذلك ؟"،
قال :نعم .فرفع يديه فلم يرجعهام حتى أظلت السامء ثم سكبت
فملؤوا ما معهم ،ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر.
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صدق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :والذي نفس حممد
بيده لوال أن أشق عىل املسلمني ما قعدت خالف رسية تغزو يف سبيل
اهلل أبد ًا ،ولكني ال أجد سعة فيتبعوين ،وال تطيب أنفسهم فيتخلفون
بعدي ،والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو يف سبيل اهلل فأقتل ،ثم
أغزو فأقتل ،ثم أغزو فأقتل"مسلم.
هذه بعض جوانب سرية وحياة النبي صىل اهلل عليه وسلم يف
املرحلة املدنية  ..إهنا مليئة باحلركة  ..والتضحية واجلهاد.
ثم هو مل يكن جهاد ملجرد اجلهاد  ..أو قتال ملجرد القتال  ..ال
 ..وإنام جهاد أعقبه التأسيس لقيام جمتمع راق متحرض آمن  ..قيام
جمتمع متآخٍ متكافل مرتاحم  ..قيام دولة إسالمية راشدة عادلة قوية ..
مكتملة التأسيس واملرافق والبنيان  ..متامسكة اْلطراف واملرافق ..
م َثل أعىل لكل دولة تأيت بعدها  ..مل ،ولن يعرف التاريخ هلا مثي ً
ال يف
التحرض ،والتقدم ،والرقي  ..ظل املسلمون ــ فيام بعد ــ يعتاشون
الرض ُع ..
عىل خريها وجمدها طيلة ألف وأربعامئة عام  ..إال أن جف َّ ْ
وتنكبوا طريق ٍ
حممد صىل اهلل عليه وسلم يف العمل ،واالجتهاد واجلهاد
َّ ..
فأذهلم اهلل  ..وسلط عليهم اْلمم الكافرة  ..وحتقق فيهم وعيد النبي
صىل اهلل عليه وسلم" :ي ِ
وش ُ
اْلمم أن تدا َعى عليكم كام تدا َعى
ك
ُ
ُ
ٍ
اْلكَل ُة إىل قصعتِها .فقال ٌ
يومئذ؟ قال :بل أنتم
قائل :ومن ق َّل ٍة نحن
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ٍ
ِ
ِ
الس ِ
صدور
عن اهللُ من
يل،
ولينز َّ
ُثاء َّ
ُثاء كغ ُ
كثري ،ولكنَّكم غ ٌ
يومئذ ٌ
ِ
الوه َن  .فقال ٌ
قائل :يا
عدوكم املهاب َة منكم ،وليقذ َف َّن اهللُ يف قلوبِكم ْ
م

ِ
َ
ب الده نيا وكراهي ُة املوت"[صحيح
الوه ُن؟ قالُ :ح ه
رسول اهللِ ! وما ْ

سنن أيب داود.]4297:

وهم ال ،ولن تقوم هلم قائمة عز وسؤدد وجمد  ..إال إذا عادوا
من جديد إىل ما كان عليه احلبيب صىل اهلل عليه وسلم من العلم،
والعمل ،ومن اجلهد ،واالجتهاد ،واجلهاد  ..فنحن قوم أعزنا اهلل
ٍ
وبمحمد صىل اهلل عليه وسلم ،فإذا ما ابتغينا العزة بغري ما
باإلسالم،
أعزنا اهلل به ،أذ َّلنا اهلل.

*****
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الوقفة الرابعة والعشرون
" بعث األمل في أحلك الظروف وأشدها"
كان النبي صىل اهلل عليه وسلم ال يسمح لليأس أن يتسلل إىل
نفوس أصحابه ْ ..لن اليأس تعقبه اهلزائم وال بد  ..وهو إن َتكن من
صاحبه ُيقعده عن العمل و ُيشل حركته  ..وجيعل لعدوه عليه سبي ً
ال
وسلطان ًا  ..وهذا ال يليق وال يناسب الدعوة الوليد  ..وال العاملني
من أجلها  ..فكان صىل اهلل عليه وسلم يف أحلك الظروف وأشدها ..
وعندما تبلغ القلوب احلناجر من شدة اخلوف  ..تراه يشحذ اهلمم،
ويبعث يف نفوس أصحابه اْلمل ،ويبرشهم بالفتح ،والنرص ،والظفر
 ..والتمكني  ..وأهنم سيفتحون بالد فارس ،والروم ،واليمن  ..وأهنا
ستخضع لنفوذهم وسلطاهنم  ..ويملكون مفاتيحها وكنوزها ..
وليس بينهم وبني هذا اخلري كله إال الصرب ،وعدم االستعجال.
ِ
بح ِ
اخلندق ،ملواجهة خطر
فر
َّبي صىل اهلل عليه وسلم َ
أمر الن ه
ملَّا َ
اْلحزاب  ..وردهم عن املدينة  ..ويف هذه املوقعة قد بلغ اخلوف
مبلغه من النفوس  ..وقد بلغت القلوب احلناجر َ ..ع َ
رضت َُهلم
ِ
َ
ُ
َ
ووضع
املعول،
وأخذ
رسول اهللَِّ
احلفرَ ،فقا َم
وبني
صخر ٌة حالَت بين َُهم َ
َ
رداء ُه ناحي َة اخلندَ ِقَ ،
ت كَلِ َم ُة َر مب َ
ك ِصدْ ًقا َو َعدْ ًالَ ،ال ُم َبدم َل
وقالََ :ت َّ ْ
َ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ندر ُ
قائم
لامن
ثلث
وس ُ
السم ُ
الفارس ٌ
احلجرَ ،
يم َ ،ف َ
يع ا ْل َعل ُ
لكَل َامته َو ُه َو َّ
ه
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ِ
ِ
رضب ال َّثاني َةَ ،
ت
ثم
وقالََ :ت َّ ْ
َ
فرب َق َ
مع رضبة رسول اهللَِّ برق ٌةَّ ،
ينظ ُرَ ،
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
كَلِم ُة رب َ ِ
فندر
َ َم
يمَ ،
السمي ُع ا ْل َعل ُ
ك صدْ ًقا َو َعدْ ًالَ ،ال ُم َبدم َل لكَل َامته َو ُه َو َّ
رضب ال َّثالث َةَ ،
ال هث ُ
ت
ثم
لث
وقالََ :ت َّ ْ
اآلخر ،فربقت برق ٌة فرآها َس ُ
َ
لامنَّ ،
ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
كَلِم ُة رب َ ِ
يم ،فنذر
السم ُ
َ َم
يع ا ْل َعل ُ
ك صدْ ًقا َو َعدْ ًالَ ،ال ُم َبدم َل لكَل َامته َو ُه َو َّ
فأخذ ردا َء ُه وج َل َسَ ،
ُ
َ
ال هث ُ
سلامن :يا
قال
رسول اهللَِّ،
وخرج
لث الباقي،
ُ
َ
َ
رسول اهللَِّ ،رأيت َ
ترضب رضب ًة َّإال كانت م َعها
رضبت ،ما
حني
َ
ُك َ
ُ
ك َ
ُ
رأيت ذلِ َ
فقال :أي وا َّلذي بع َث َك
لامن،
َبرق ٌة ،قا َل َل ُه
َ
رسول اهللَِّ :يا َس ُ
رسول اهللََِّ ،
َ
بت َّ
الرضب َة اْلوىل ُرفِ َعت يل
باحلق يا
حني َرض ُ
م
فإين َ
قال :م
مدائن كِرسى وما َ
بعينيَ .
قال َل ُه َمن
ومدائن كثري ٌة ،حتَّى رأيتُها
حوهلا
ُ
ُ
َّ
َ
يفتحها ع َلينا ويغن َممنا
حرضة من أصحابِ ِه :يا
ادع اهللََّ أن َ
رسول اهللَُِّ ،
ُ
بت
وخير َب بأيدينا بال َد ُهم ،فدعا
ثم َرض ُ
رسول اهللَِّ بذلكَّ ،
ديار ُهم  ،م
َ
قيرص وما َ
َّ
بعيني،
حوهلا ،حتَّى رأيتُها
مدائن
الرضب َة ال َّثاني َةُ ،فرفِعت يل
ُ
َّ
َ
َ
وخير َب
قالوا :يا
رسول اهللَُِّ ،
ديار ُهم ،م
ادع اهللََّ أن يفت َحها ع َلينا ويغن َممنا َ
ُ
رسول اهللَِّ بذلِ َ
بت الثَّالث َةُ ،فرفِ َعت يل
َبأيدينا بال َد ُهم ،فدعا
رض ُ
كَّ ،
ثم َ
ِ
احلبشة وما َ
ُ
بعينيَ ،
رسول اهللَِّ
قال
من ال ُقرى ،حتَّى رأيتُها
مدائن
حوهلا َ
ُ
َّ
 :عندَ ذلِ َ
الرت َك ما
ك َدعوا احلبش َة ما و َدعوكُم ،
واتركوا ه
ُ

َتركوكُم"[صحيح سنن النسائي.]3176:
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صىل اهللَُّ ِ
ُ
رسول اهللَِّ َّ
عليه وس َّل َم أن ُحي َفر
أمرنا
ويف رواية" :ملَّا َ
تأخ ُذ ِ
ِ
ُ
َ
املعاول ،فاشتكينا ذلِ َ
اخلندق َ
رسول
ك إىل
فيه
حج ٌر ال ُ
عرض لنا َ
صىل اهللَُّ ِ
صىل اهللَُّ ِ
ُ
رسول اهللَِّ َّ
اهللَِّ َّ
عليه وس َّل َم فألقى
فجاء
عليه وس َّل َم:
َ
املعولَ ،
َ
َ
كرس ث ُل َ
ث الصخرة،
وقال بس ِم اهللَِّ
وأخذ
ثو َب ُه
َ
فرضب رضب ًة َف َ
الشا ِم ،واهللَِّ إين ِ
ِ
َ
مفاتيح َّ
قصورها
ْلبرص إىل
أعطيت
كرب
ُ
م
َ
ُ
ثم قال اهللَُّ أ ُ
ِ
هلل
رضب أخرى وقال بس ِم ا َِّ
ثم
احلمراء َ
َ
اآلن من مكاين هذا ،قال َّ
َ
آخر َ
ْلبرص
فارس واهللَِّ مإين
مفاتيح
أعطيت
كرب
ُ
َ
َ
وكرس ُثلث ًا َ
ُ
وقال اهللَُّ أ ُ
ِ
ِ
رضب الثَّالث َة َ
َ
احلجر
فقطع
وقال بس ِم اهللَِّ
ثم
املدائن
قرص
َ
َ
اْلبيضَّ ،
َ
َ
ِ
َ
صنعاء".
اليمن واهللَِّ مإين ْلبرص باب
مفاتيح
أعطيت
كرب
ُ
َ
َ
وقال اهللَُّ أ ُ
ُ ِ
صنعاء من مكاين هذا
أبواب
رص
َ
َ
ويف رواية" :واهللِ إين َْل ْب ُ
الساع َة"[.]12
ومن حديث عائشة ريض اهلل عنها ،قالت :إِ ْذ َجاؤُ وكُم ممن
ِ
احلن ِ
وب َْ
َاج َر
َف ْو ِقك ُْم َو ِم ْن َأ ْس َف َل ِمنك ُْم َوإِ ْذ زَاغ ْ
َت ْاْل َ ْب َص ُار َو َب َلغَت الْ ُق ُل ُ

هون بِاهللَِّ الظهنُونَااْلحزاب .10:كان ذلك يوم اخلندق .البخاري.
َو َتظُن َ
وعن عدي بن حاتم الطائي ،قال :بينا أنا ِعندَ النبي َّ
صىل اهللُ
ٌ
رجل فشكا إليه الفاقة ،ثم أتاه آخر فشكا قطع
عليه وس َّلم إذ أتاه

 12قال ابن حجر يف الفتح  :458/7إسناده حسن.
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السبيل ،فقال صىل اهلل عليه وسلم" :يا عدي ،هل رأيت احلرية ؟".
ُق ْلت :مل أرها ،وقد أنبئت عليها ،قال" :فإن طالت بك احلياة ،لرتين
الظعينة ــ وهي املرأة التي ترحتل عىل اهلودج ــ ترحتل من احلرية ،حتى
تطوف بالكعبة ال ختاف أحدً ا إال اهلل"ُ .ق ْلت فيام بيني وبني نفيس:
فأين دعار طيء الذين قد سعروا يف البالد؟! قال":ولئن طالت بك
حياة لتفتحن كنوز كرسى"ُ .ق ْلت :كرسى بن هرمز؟! قال:
ُ
الرجل خيرج ملء
"كرسى بن هرمز ،ولئن طالت بك حياة ،لرتين
كفه من ذهب أو فضة ،يطلب من يقبله فال جيد أحدً ا يقبله منه".
قال عدي :فرأيت الظعينة ترحتل من احلرية حتى تطوف
وكنت فيمن افتتح كنوز كرسى بن هرمز،
بالكعبة ال ختاف إال اهلل،
ُ
ولئن طالت بكم احلياة ،لرتون ما قال أبو القاسم َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم.
البخاري.
ِ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ
وعن خباب بن اْلرت ،قال :شكونا إىل
ِ
ِ
عليه وس َّل َم ،وهو ُمت ََو مسدٌ ُب ْر َد ًة ل ُه يف م
تستنرص
الكعبة ،قلنا ل ُه :أال
ظل
ُ
لنا ،أال تدعو اهللَ لنا؟
قال صىل اهلل عليه وسلم" :كان ا ُ
حي َف ُر ُله
لرجل فيمن قبلكم ُ ْ
وضع عىل ِ
ِ
اْلرض ،ف ُي ْج َع ُل ِ
ِ
رأس ِه ف ُي َش هق
جاء
يف
باملنشار ف ُي َ ُ
فيها ،ف ُي ُ
ِْ
باثنتني ــ ويف رواية :ف ُيجعل نصفني ــ وما يصده ُه ذلك عن دِين ِ ِه،
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دون ِ
ِ
ِ
ٍ
عصب ،وما يصده ُه
حلم ِه من عظ ٍم أو
بأمشاط
و ُي ْم َش ُط
احلديد ما َ
صنعاء
الراكب من
يسري
ذلك عن دِين ِ ِه ،واهللِ ل ُيتِ َّم َّن هذا
ُ
ُ
َ
اْلمر ،حتى َ
خياف إال اهللَ ،أو الذئب عىل ِ
ٍ
غنم ِه ،ولكنكم
حرضموت ،ال
إىل
ُ
َ
تستعجلون"اخلاري.
َ
هاجر النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ومعه أبو بكر الصديق
وملا
َ
ريض اهلل عنه  ..حلق هبام رساقة بن مالك  ..قال أبو بكر ــ وكان يكثر
االلتفات ،والنبي صىل اهلل عليه وسلم ال يلتفت إىل رساقة ــ :يا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمُ ،أتِينا ،فقال :ال حتزن؛ إن اهلل معنا،
فدعا عليه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فارتطمت فرسه إىل بطنها
ــ ويف رواية :فدعا عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فساخت يدا فرسه
يف اْلرض ،حتى بلغت الركبتني ــ فقال رساقة :فناديتهم باْلمان،
عيل ،فادعوا يل ،فاهللَ
فوقفوا ،وقلت :إين قد
ُ
علمت أنكام قد دعوَتا َّ
الطلب ،فدعا اهللَ ،فنجى  ..فركبت فرس حتى
لكام أن أر َّد عنكام
َ
جئتهم ،ووقع يف نفيس حني لقيت ما لقيت من احلبس عنهم أن اهلل
سيظهر أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقلت له :إن قومك قد
جعلوا فيك الدية ،وأخربهتم أخبار ًا ما يريد الناس هبم  ...فقال صىل
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اهلل عليه وسلم":يا رساقة كيف بك إذا لبست سواري كرسى
...؟!"[.]13
يف هذا الوقت العصيب ،وهذه الظروف الصعبة؛ اْلجواء
أجواء طلب ومطاردة  ..وأبو بكر الصديق ريض اهلل عنه خيشى أن
يدركهم الطلب  ..يبرش النبي صىل اهلل عليه وسلم رساقة بأنه سيلبس
سواري كرسى  ..وهذا من لوازمه أن كنوز كرسى ستقع غنيمة يف
أيدي املسلمني  ..فكان كام وعد النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وأخرب!
بل إن من البرشيات التي بثها النبي صىل اهلل عليه وسلم ْلمته
ــ وهم يف مرحلة االستضعاف ــ ما هو أوسع من بالد فارس،
والروم ،وما هو أكثر من كنوز كرسى وقيرص  ..فقال صىل اهلل عليه
َ
فرأيت مشار َقها
وضم ــ
اْلرض ــ أي مجع
إن اهللَ زوى يل
ُ
وسلمَّ " :
َّ
ُوى يل ِمنهاُ ،
طيت الكنزي ِن
وأع ُ
ومغارهباَّ ،
وإن ُأمتي سيبلغُ ملكُها ما ز َ
َ
َ
واْلبيض"مسلم .والكنزان مها الذهب ،والفضة.
اْلمحر
َ
ليبلغن هذا اْلمر ــ أي هذا
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :
َّ
الدين ــ ما بلغ الليل والنهار ،وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر ــ أي
بيت حرض أو بادية ــ إال أدخله اهلل هذا الدين ،بعز عزيز ،أو بذل

 13القصة أصلها يف الصحيحني ،وقد رواها البيهقي وغريه.
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ِ
ذليل ،ع َّز ًا يعز اهلل به اإلسالم ،وذالً يذل به الكفر"[السلسلة
الصحيحة .]3:وإنه لكائن بإذن اهلل.
ولقادة املسلمني يف هذا الزمان أسوة حسنة يف نبيهم وقائدهم
اْلكرب صىل اهلل عليه وسلم  ..إذ عليهم ــ مهام اشتدت املخاطر،
وخيم اخلوف عىل النفوس ــ أن حيرصوا دائ ًام عىل رفع معنويات اجلند
 ..فيبعثون يف نفوسهم اْلمل أبد ًا  ..ويسدون عليهم سبل ومنافذ
اليأس أبد ًا  ..وحيسنون الظن بوعد اهلل تعاىل ونرصه للمؤمنني،
ويعلمون أن نرص اهلل ٍ
آت ،آت ،ولو بعد ٍ
حني بإذن اهلل  ..كام قال
ِ
َرصنَا
الر ُس ُل َو َظنهو ْا َأ َّهن ُ ْم َقدْ كُذ ُبو ْا َج ُ
تعاىلَ  :حتَّى إِ َذا ْاستَ ْيأَ َس ه
اءه ْم ن ْ ُ
ِ
نييوسف.110:
َفن مُج َي َمن ن ََّشاء َوالَ ُي َر هد َبأْ ُسنَا َع ِن الْ َق ْو ِم املُْ ْج ِرم َ

*****
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الوقفة الخامسة والعشرون
"خيار الباطل مع الحق وأهله"
عرب التاريخ كله نجد أن الباطل يضيق ذرعاً باحلق وأهله،
فيخريهم ــ عندما تكون الشوكة والغلبة له ــ بني أن يدخلوا يف ملته،
ويكونون من جنده وأتباعه ،وأعوانه  ..وأن يتعايشوا معه عىل باطله،
وما هو عليه من باطل  ..وإما الطرد ،واملطاردة ،واإلخراج من الديار ..
إىل حيث ال ترتاءى نارمها  ..أو التعذيب والقتل ،وأن يفتنوهم عن
ِ
ين َك َف ُرو ْا؛ كل الذين
دينهم ولو باإلكراه  ..كام قال تعاىلَ  :و َق َال الَّذ َ
كفروا عىل مر عصورهم  ..لِ ُر ُسلِ ِه ْم؛ كل الرسل ــ وأتباع الرسل ــ
من دون استثناء  ..لَنُخْ ِر َجنَّـكُم مم ْن َأ ْر ِضنَا َأ ْو لَتَ ُعو ُد َّن ِيف ِم َّلتِنَا َفأَ ْو َحى

ِ
ِ
نيإبراهيم.13:
إِلَ ْي ِه ْم َر ه ُهب ْم لَن ُْهلك ََّن الظَّامل َ
ِ
ْربو ْا ِمن َق ْو ِم ِه لَنُخْ ِر َجن َ
َّك َيا
وقال تعاىلَ  :ق َال املَْألُ الَّذ َ
ين ْاس َتك َ ُ
ِ
ين َآمنُو ْا َم َع َ
ك ِمن َق ْر َيتِنَا َأ ْو لَتَ ُعو ُد َّن ِيف ِم َّلتِنَا َق َال َأ َولَ ْو ُكنَّا
ب َوالَّذ َ
ُش َعيْ ُ
ك ِ ِ
نياْلعراف.88:
َاره َ
ِ
ٍ
َاس
وقال تعاىلَ  :قالُوا َأ ْخ ِر ُجوا َآل لُوط ممن َق ْر َيتك ُْم إِ َّهن ُ ْم ُأن ٌ
ونالنمل.56:
َيتَطَ َّه ُر َ

ِ
وه ْم َو َما
وقال تعاىل عن أصحاب الكهفَ  :وإِذ ا ْعتَ َزلْت ُُم ُ
ِ
ْ
وهي مي ْئ لَكُم
َي ْع ُبدُ َ
نرش لَك ُْم َر هبكُم ممن َّرمحته ُ َ
ون إِ َّال اهللََّ َفأ ُووا إِ َىل الْك َْهف َي ُ ْ
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مجوك ُْم َأ ْو
مم ْن َأ ْم ِركُم مم ْر َفقاً إىل قوله تعاىل :إِ َّهن ُ ْم إِن َيظْ َه ُروا َع َل ْيك ُْم َي ْر ُ ُ
ُي ِعيدُ وك ُْم ِيف ِم َّلتِ ِه ْم َولَن ُت ْفلِ ُحوا إِذ ًا أَ َبداًالكهف.20:
وهذا الذي حصل مع احلبيب املصطفى صىل اهلل عليه وسلم،
ومع أتباعه املؤمنني  ..كان النبي صىل اهلل عليه وسلم خيتيل يف غار حراء
اس ِم َر مب َ
ك الَّ ِذي
يتعبد  ..ففجئه احلق بالوحي  ..وأنزل عليه اقرأ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
َخ َل َق * َخ َل َق ْ ِ
ان ِم ْن َع َل ٍق * ا ْق َر ْأ َو َر هب َ
ك ْاْلَك َْر ُم * الَّ ِذي َع َّل َم بِالْ َق َل ِم
نس َ
اإل َ
* َع َّل َم ْ ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ
ان َما َمل ْ َي ْع َل ْمالعلق .5-1:فرجع هبا
نس َ
اإل َ
عليه وس َّلم يرجف فؤاده ،فدخل عىل خدجي َة ِ
ِ
بنت ُخويلِ ٍد ريض اهلل عنها
ُ
َ ُ
الروع ،فقال خلدجي َة
فزملوه حتى ذهب عنه
ُ
زملوين"َّ .
فقال" :ز مملوين م
َ ِ
رش،
خلرب" :لقد
ُ
خشيت عىل نفيس" .فقالت خدجي ُة :كال ،أ ْب ْ
وأخربها ا َ
لتصل ِ
َّ
ُ
ُ
فواهللَِّ ال ُ ْ
وتكسب
الكل،
وحتمل
الرح َم،
خيزيك اهللَُّ أبداً؛ إنك
ُ
َ
احلق[ .]14فانطلقت به
الضيف،
املعدو َم ،وتُقري
وتعني عىل نوائب م
ُ

 14فاستدلت أ ّمنا خديجة ريض الله عنها بحسن أخالق النبي صىل الله عليه
وسلم ،عىل صدق نبوته ،وأنه حقا ً وصدقا ً رسول الله  ..وأن الله تعاىل لن
يخذله ،ولن يتخىل عنه  ..وهذا من تمام فقهها وعلمها.
وقولها"وتحم ُل الك َّل"؛ أي وتعني الضعيف عىل حاجته .وقولها"وتكسبُ
املعدومَ"؛ أي وتنفق وتتصدق عىل ذوي الحاجة والفاقة .وقولها"وتُقري
ِّ
َ
الضيف"؛ أي وتكرم الضيف .وقولها"وتع ُ
الحق"؛ وهو ما
ني عىل نوائب
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نوفلِ ،
خدجي ُة حتى أتت به ورق َة ِ
ِ
تنرص
بن
عم خدجي َة ،وكان امرء ًا َّ
ابن م
ِ
ِ
ِ
بالعربانية
اإلنجيل
العرباين ،فيكتب من
الكتاب
اجلاهلية ،وكان يكتب
يف
َ
َّ
عمي ،فقالت له خدجي ُة :يا
ما شاء اهلل أن يكتب ،وكان شيخاً كبري ًا قد
َ
اسمع من ِ
ابن أخيك .فقال له ورق ُة :يا بن أخي ماذا ترى؟
بن عم!ِ،
ْ
َ
ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
خرب ما رأى ،فقال له ورق ُة :هذا
فأخرب ُه
صىل اهللُ عليه وس َّل َم َ
الناموس الذي ُأنزل عىل موسى ،يا ليتني فيها َ
جذ ٌع ــ أي شاب قوي ــ
ُ

صىل اهللُ ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّل َم
قومك ،فقال
ليتني أكون ح ًّيا إذ خيرجك ُ
رجي هم؟!" .قال  :نعم؛ مل ِ
يأت رجل ه
جئت به إال
قط بمثل ما
َ
َ " :أو ُخم ِ َّ
مؤزَّر ًا .متفق عليه.
أنرصك نرصاً َ
عودي ،وإن يدركني ُ
يومك ْ
فكان كام أخرب ورقة بن نوفل رمحه اهلل  ..فضاق مرشكو قريش
ٍ
ذرعاً
بمحمد صىل اهلل عليه وسلم ،وبدعوته ،وبمن معه من املؤمنني ..
فهم ليسوا نشاذ ًا عمن سبقوهم من املرشكني الظاملني  ..فلم يدعوا
َمكر ًا ،إال وسلكوه  ..وال أذى إال وقد فعلوه  ..إىل أن بلغ هبم املكر
والكيد مبلغاً أن مهوا أن حيبسوه ويعتقلوه ،أو يقتلوه ،أو خيرجوه من
مكة  ..كام قال تعاىل :وإِ ْذ يمكُر بِ َ ِ
ُوك َأ ْو َي ْقتُ ُل َ
ين َك َف ُرو ْا لِ ُيثْبِت َ
وك َأ ْو
ك الَّذ َ
َ َْ ُ
ِ
خي ِر ُج َ
ُْ
يناْلنفال.30:
وك َو َي ْمك ُُر َ
ون َو َي ْمك ُُر اهللُ َواهللُ َخ ْ ُري املَْاك ِر َ
تقدم ذكره من شمائل وأخالق ،ومحامد ،وما لم يُذكر ،فهي كلمة جامعة
لكل نجدة ومروءة وخلق حسن.
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فاجتمعوا وتشاوروا فيام بينهم ،فقال بعضهم :إذا أصبح
اعتقلوه وأثبتوه بالوثاق  ..وقال :البعض اآلخر :بل اقتلوه .وقال
البعض اآلخر :بل أخرجوه.
قال طاغية اْلمة أبو جهل :واهلل ْلشرين عليكم برأي ما أراكم
ترصمونه بعد ،ما أرى غريه! قالوا :وما هو؟ قال :نأخذ من كل قبيلة
غالماً شاباً وسيطاً هند ًا ،ثم ُيعطى كل غالم منهم سيفاً صارماً ،ثم
يرضبونه رضبة رجل واحد ،فإذا قتلوه تفرق دمه يف القبائل كلها ،فال
أظن هذا احلي من بني هاشم يقوون عىل حرب قريش كلها ،فإهنم إذا
رأوا ذلك قبلوا العقل ــ أي الدية ــ واسرتحنا وقطعنا عنا أذاه.
قريش اجتمعوا يف ِ
احل ِ
ٍ
جر ،فتعا َقدوا
إن املألَ من
قال ابن عباسَّ :
َ
بالال ِ
َّ
وإساف لو قد رأينا حممد ًا
ت وال ُعزَّى ومنا َة الثالث َة اْلُخرى ونائل َة
َ

واحد فلم نُفار ْقه حتى نقت َله .فأقب َل ِ
ٍ
ٍ
ت ابنتُه فاطم ُة
رجل
لقد ُق ْمنا إليه قيا َم
صىل اهللُ ِ
ِ
ِ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّل َم
دخلت عىل
عنها تبكي حتى
ْ
ريض اهللُ َ
ِ
هؤالء املألُ من قري ٍ
قاموا
فقالت
ش قد تعاقدوا عليك؛ لو قد رأوك لقد ُ
رجل إال قد عرف نصيبه من ِ
ٌ
دم َ
ك! فقال:
إليك فقتلوك ،فليس منهم
َ
َ
فتوضأَ ثم دخل عليهم املسجدَ فلام َ
َّ
رأو ُه قالوا
"يا ُبن َّية َأريني َوضوء ًا"،
ِ
صدورهم ،وع َقروا يف
أذقاهنم يف
وسقطت
أبصارهم
ها هو ذا وخ َفضوا
ْ
ُ
َ
ِ
جمالسهم ــ أي ثبتوا يف جمالسهم فلم يتحركوا ــ فلم يرف ُعوا إليه برص ًا،
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صىل اهللُ ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
يقم إليه منهم ٌ
عليه وس َّل َم حتى قام
رجل ،فأقبل
ومل ْ
ِ
الرت ِ
الوجو ُه ثم
عىل رؤوسهم فأخذ قبض ًة من ه
اب ،فقال" :شاهت ُ
حصبهم هبا فام أصاب ً
رجال منهم من ذلك احلىص حصا ٌة إال ُقتِ َل يو َم
َ
ٍ
بدر كافر ًا[.]15
أمر اهللُ رسولَه باهلجرة إىل
وللخروج من هذا املكر والكيد ،فقد َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم حيب مكة كثري ًا ،وكيف
املدينة املنورة  ..وكان ه
ال ،وهي موطنه ،وهي أحب بالد اهلل إىل اهلل  ..لكن سالمة الدعوة،
وسالمة العقيدة والدين  ..وسالمة العبادة  ..وسالمة املؤمنني  ..كل
ذلك كان يقتيض من النبي صىل اهلل عليه وسلم ومن آمن معه أن ُهياجروا
 ..وأن ُيؤثروا سالمة العقيدة والدين  ..سالمة العبادة  ..عىل حب الديار
ِ
ِ ِ
ين َآمنُوا إِ َّن َأ ْر ِيض
ي الَّذ َ
واْلوطان واْلنس هبا ،كام قال تعاىلَ  :يا عبَاد َ
ِ
اي َفا ْع ُبدُ ِ
وسع اْلرض ..
َواس َع ٌة َفإِ َّي َ
ونالعنكبوت .56:فاهلل تعاىل قد َّ
15

قال ابن كثري يف التفسري :ال أعرف له علة ،قال الحاكم يف املستدرك:

صحيح عىل رشط مسلم ،ولم يخرجاه .قال الشيخ نارص يف السلسلة
الصحيحة  :781/6إسناده جيد.
قلت :هذه الحادثة غري الحادثة التي طلب فيها النبي صىل الله عليه وسلم
من عيل ريض الله عنه أن ينام يف فراشه ،لكن توحي بأنها قريبة منها.
وقوله "يا بُنيَّة أَريني وَضوءاً"؛ فيه أن الوضوء سالحٌ فعّ الَ ،ق َّل من
يستعمله ،ويتنبه له يف مواجهة الخطوب!
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حتى إذا ضاقت يف موضع  ..اتسعت يف موضع آخر  ..ملاذا؟ لتحقيق
الغاية من الوجود  ..وحتى ال تتعطل الغاية من الوجود ،أال وهي:
اي َفا ْع ُبدُ ِ
ون.
َ فإِ َّي َ

صىل اهللَُّ ِ
ُ
قال ابن عباسَ :
رسول اهللَِّ َّ
عليه وس َّل َم مل َّك َة" :ما
قال
قومي أخرجوين ِ
أن ِ
ِ
ٍ
ِ
سكنت
منك ما
ُ
إيل ،ولوال َّ
أطيبَك من ب َلد وأحبَّك َ َّ
غري ِك"[صحيح اجلامع.]5536:
َ

ُ
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم من مك َة
خرج
وعنه ،قال :ملا
َ
قال :أما واهللِ إين ْلَخرج ِ
ْلعلم أنك أحب بالدِ اهللِ إىل اهللِ،
منك وإين
ُ
ُ
َ
ِ
رجت"[.]16
أهلك
وأكرم ُه عىل اهللِ؛ ولوال
أخرجوين منك ما َخ ُ
ُ
رأيت َر َ
سول اهللَِّ َّ
صىل
وعن عبد اهلل بن عدي بن احلمراء ،قال:
ُ
ِ
ِ
واقف َ
زو َر ِة ُ
ٌ
خلري
هو عىل ناقتِ ِه،
باحل َ
اهللَُّ ع َليه وس َّل َمَ ،و َ
يقول" :واهللَِّ إنَّكُ ،
جت ِ
إيل ،واهللَِّ لوال مأين ُأ ِ
ِ
ِ
منك ،ما
وأحب
أرض اهللَِّ،
خر ُ
ه
أرض اهللَِّ َّ
رجت"[صحيح ابن ماجه.]2540:
َخ ُ
حب اْلوطان ال يتعارض مع اإليامن
وَّما تقدم يتبني كذلك أن َّ
 ..وإنام الذي يتعارض أن ُت َقدم اْلوطان ــ أو غريها ــ عىل العقيدة ..
وعىل سالمة العبادة والدين.

*****
 16قال ابن عبد الرب يف التمهيد  :33/6من أصح اآلثار.
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الوقفة السادسة والعشرون
"الهجرة ،والتوكل ،واألخذ باألسباب"
أبرز ما اتسمت به هجرة احلبيب املصطفى صىل اهلل عليه
وسلم من مكة إىل املدينة التوكل عىل اهلل ،ثم اْلخذ باْلسباب املمكنة
ستخرج و ُيستفاد من هجرة احلبيب
 ..وأفضل وأقوى وأظهر درس ُي
َ
صىل اهلل عليه وسلم من مكة إىل املدينة درس التوكل عىل اهلل ،واْلخذ
باْلسباب املمكنة  ..ولو أردنا أن نضع عنوان ًا هلجرة احلبيب صىل اهلل
عليه وسلم ملا وجدنا أدق من عنوان" :التوكل عىل اهلل ،واْلخذ
باْلسباب املمكنة".
التوكل عىل اهلل تعاىل ،واْلخذ باْلسباب املمكنة  ..هو مجع
بني اإليامن ،والعقل  ..إذ كل منهام يصدق اآلخر  ..ويقوم باآلخر ..
و ُيعني اآلخر عىل مبتغاه  ..وال ُيعارض بني التوكل واْلخذ باْلسباب
إال كل أخرق سفيه!
التوكل عىل اهلل تعاىل ،واْلخذ باْلسباب املمكنة مها مع ًا سبب
كل عمل ناجح  ..كان هذا العمل عىل مستوى الفرد ،أو مستوى
اجلامعة ،أو مستوى الدولة واْلمة  ..وهو ما أراد احلبيب صىل اهلل عليه
وسلم أن يوصله ْلمته.
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أما التوكل عىل اهلل تعاىل ،يظهر يف قوله صىل اهلل عليه وسلم
ْليب بكر الصديق ريض اهلل عنه ملا التجآ إىل الغار  ..قال أبو ٍ
بكر
صىل اهللُ ِ
ِ
النبي َّ
الغار،
عليه وس َّل َم يف
الصديق ريض اهلل عنهُ :
كنت مع م
فرفعت رأس فإذا أنا بأقدا ِم القو ِم ــ أي يرى أقدام القوم عند باب
ُ
َ
برصه رآنا ،قال صىل
الغار ــ
أن َ
ُ
فقلت :يا نبي اهللِ ،لو َّ
بعضهم طأطأ َ
اسكت يا أبا ٍ
بكر ،اثنان اهللُ ثال ُثهام"البخاري .ويف
اهلل عليه وسلم" :
ْ
رواية" :ما ظنهك باثن ِ
َني اهللُ ثال ُثهام" .اهلل أكرب  ..إنه يقني اْلنبياء!
ِ
ين َك َف ُرو ْا
َرص ُه اهللُ إِ ْذ َأ ْخ َر َج ُه الَّذ َ
َنرصو ُه َف َقدْ ن َ َ
قال تعاىل :إِالَّ ت ُ ُ
ول لِص ِ
مها ِيف ا ْلغ ِ
اين ا ْثن ْ ِ
احبِ ِه الَ َ ْحتز َْن إِ َّن اهللَ َم َعنَا َفأَنز ََل اهللُ
َار إِ ْذ َي ُق ُ َ
َني إِ ْذ ُ َ
َث ِ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
الس ْف َىل
َسكينَتَ ُه َع َل ْيه َو َأ َّيدَ ُه ب ِ ُجنُود َّمل ْ ت ََر ْو َها َو َج َع َل كَل َم َة الَّذ َ
ين َك َف ُرو ْا ه
ِ
ِ
ِ
يمالتوبة.40:
َوكَل َم ُة اهللِ ه َي الْ ُع ْليَا َواهللُ َع ِزي ٌز َحك ٌ
وقد تقدمت قصة رساقة بن مالك ،وقول أيب بكر الصديق
ريض اهلل عنه :يا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمُ ،أتِينا ،فقال صىل اهلل
عليه وسلم" :ال حتزن؛ إن اهلل معنا ."..
َ و َمن َيت ََوك َّْل َع َىل اهللَِّ َف ُه َو َح ْسبُ ُه إِ َّن اهللََّ َبالِغُ َأ ْم ِر ِه َقدْ َج َع َل اهللَُّ
ِ
يش ٍء َقدْ راًالطالق.3:
لك مُل َ ْ

أما اْلخذ باْلسباب ،يظهر يف طلب النبي صىل اهلل عليه وسلم
من الفدائي البطل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أن ينام مكانه عىل
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فراشه ،وقد ألبسه بردته  ..ليتوهم املرشكون أن النائم عىل الفراش هو
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ..ال غري!
فظل عيل ريض اهلل عنه يف فراش رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم  ..وقد تعمد التأخري يف النهوض عن الفراش  ..ليؤخر
املرشكني عن طلب ومالحقة النبي صىل اهلل عليه وسلم  ..فجعلوا
ِ
رسول اهلل صىل اهلل
يتطلعون فريون علي ًا عىل الفراش متسجي ًا بربد
عليه وسلم ،فيقولون :واهلل إن هذا ملحمد نائ ًام ،عليه ُبر َده ،فلم يربحوا
كذلك حتى أصبحوا ،فقام عيل ريض اهلل عنه عن الفراش  ..وأيقنوا
أن الذي عىل الفراش ليس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ..فسألوه
عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال :ال أدري.
وكذلك ملا قصد صىل اهلل عليه وسلم دار أيب بكر الصديق
ريض اهلل عنه ليصطحبه معه يف اهلجرة  ..تقول أم املؤمنني عائشة ريض
اهلل عنها :فبينام نحن يوم ًا جلوس يف ِ
بيت أيب ٍ
بكر يف ن َْح ِر الظهريةِ ،قال
ٌ
ٍ
صىل اهللُ ِ
ائل ْليب ٍ
ُ
رسول اهللِ َّ
ق ٌ
ساعة مل
عليه وس َّلم ُمتَ َقنمع ًا ،يف
بكر :هذا
يكن يأتينا فيها ،فقال أبو ٍ ِ
داء له أيب وأمي ،واهللِ ما جاء به يف
ْ
بكر :ف ٌ
ِ
ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّلم
صىل اهللُ
أمر  .قالت :فجاء
هذه الساعة إال ٌ
صىل اهللُ ِ
ِ
عليه وس َّلم ْليب ٍ
النبي َّ
بكر:
فاستأذنَ ،فأذ َن له فدخل ،فقال ه
" َأ ْخ ِر ْج َمن عندَ ك" .فقال أبو ٍ
َ
رسول
بكر :إنام هم أه ُلك ،بأيب أنت يا
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اهللِ ،قال" :فإين قد ُأذِ َن يل يف اخلروجِ " .فقال أبو ٍ
بكر  :الصحاب ُة بأيب
صىل اهللُ ِ
ُ
َ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّلم  :نعم .قال أبو
رسول اهللِ ؟ قال
أنت يا
رسول اهللِ  -إحدى ِ
ٍ
َ
راح َلت ََّي هاتني ،قال
بكرَ :فخُ ْذ  -بأيب أنت يا
ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
فج َّهزْنامها
صىل اهللُ عليه وس َّلم" :بال َّث َم ِن" .قالت عائش ُةَ :
ث ــ أكمل ــ ِ
اجل ِ
وصنَ ْعنا هلام ُس ْف َر ًة يف ِج ٍ
َأ َح َّ
أسامء
فقطعت
راب،
ْ
هازَ ،
ُ
ت به عىل َف ِم ِ
بنت أيب ٍ
اجل ِ
راب ،فبذلك
بكر قِطع ًة من نِطاقِها ،فر َب َط ْ
ُ
صىل اهللُ ِ
ذات النمطا َق ْ ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّلم
ني ،قالت ثم َِحل َق
ت ُ
ُس مم َي ْ
ثالث ٍ
بكر ٍ
وأبو ٍ
َ
بغار يف َجبَ ِل َث ْو ٍر ،فك ََمنا فيه
يبيت عندَ مها عبدُ
ليالُ ،
ِ
ِ ِ
بكر ،وهو غالم شابَ ،ث ِق ٌ ِ
بن أيب ٍ
بس َح ٍر،
اهللِ ُ
ف َلق ٌن ،ف ُيدْ ل ُج من عندمها َ
ٌ
ٍ
ِ
ٍ
كتادان به إال َوعا ُه،
يسمع أمر ًا ُي
كبائت ،فال
قريش بمك َة
ف ُيصبِ ُح مع
ُ
ِ
ِ
بن
حتى يأت َيهام بخَ َ ِرب ذلك حني خيتَل ُط الظال ُم ،و َي ْر َعى عليهام عام ُر ُ

ُفهري َة موىل أيب ٍ ِ
نح ًة ــ شاة ــ من َغنَمٍِ ُ ،
حيها ــ أي يردها ــ
بكر م َ
فري ُ
َ َْ
الع ِ
عليهام حني تذهب ساع ٌة من ِ
شاء ،ف َيبِ ِ
يتان يف ِر ْس ٍل ــ لبن طري ــ
ُ
ِ ِ
ور ِض ِيف ِهام ــ وهي احلجارة املحامة بالشمس أو النار
وهو ُ
لبن منحت ِهام َ
توضع يف اللبن لتخثره وجتمده ــ ،حتى ي ِ
بن فهري َة
نع َق هبا
عامر ُ
ُ
َ
ِ
كل ٍ
ب َغ َل ٍ
يفعل ذلك يف م
ُ
الثالث ،واستأجر
ليلة من تلك الليايل
س،
صىل اهللُ ِ
عليه وس َّلم وأبو ٍ
ُ
بكر ً
رسول اهللِ َّ
رجال من بني الدَّ ْي ِل ،وهو
ِ
بن ع ِدي ،هادي ًا ِخريتًاِ ،
ِ
باهلداية ،قد غ ََمس
املاهر
يت
واخل مر ُ
من بني عبد ِ َ ٍّ
ُ
م

126

ِح ْلف ًا يف ِ
ِ
ٍ
الس ْه ِم مي ،وهو عىل ِ
ٍ
آل العا ِ ِ
قريش،
كفار
دين
بن
وائل َّ
ِ
ِ
ِ
ثالث ٍ
ليال ،فأتامها
غار َث ْو ٍر بعد
فأمنَّا ُه فدفعا إليه راح َلتيهام ،وواعداه َ
ٍ
ُ
والدليل
بن فهريةَ،
ثالث ،وانطلق معهام
بح
عامر ُ
براحلتيهام ُص َ
ُ
"..البخاري.
تأمل هذا احلديث جيد ًا  ..وكل عبارة من عباراته  ..فستجد
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يفوت سبب ًا َّمكن ًا ــ من اْلسباب
الدنيوية ــ يضمن من خالله سالمته ومن معه  ..وسالمة رحلته  ..إال
وقد أخذ به  ..كان بمقدوره أنه يتفادى عناء هذه اْلسباب كلها ..
وأن يدعو ربه أن يرسي به إىل املدينة من دوهنا  ..لكن يأيب ،ويأبى اهلل
عليه إال أن يأخذ بجميع اْلسباب املمكنة  ..ليعلم أمته أن اْلخذ
باْلسباب رضوري ،وهو ال يتناَف مع التوكل واإليامن  ..وأن التوكل
من غري أخذ باْلسباب  ..تواكل  ..وهو من خوارم العقل واإليامن.
ونحو ذلك ملا انطلق يف هجرته صىل اهلل عليه وسلم  ..مل يأخذ
الطريق املؤدي إىل املدينة مبارشة  ..لعلمه أن الط َلب من قريش
سيقصدون هذا الطريق  ..فسلك الطريق املقابل واملعاكس جلهة
ُ
طريق
والدليل ،فأخذ هبم
بن فهريةَ،
املدينة  ..وانطلق معهام
َ
عامر ُ
ُ
ِ
السواحل  ..ومكث يف غار ثور ثالث ليال  ..حتى هدأ الطلب  ..فعاد
فسلك الطريق املؤدي إىل املدينة.
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ِ
صىل اهللُ ِ
نبي اهللِ َّ
مردف أبا
املدينة وهو
عليه وس َّل َم إىل
ٌ
فأقبل ه
بكر ،وأبو ٍ
ٍ
عرف ،قال :فيلقى
عرف،
بكر ٌ
ونبي اهلل شاب ال ُي َ
ه
شيخ ُي َ
بكر فيقول :يا أبا ٍ
الرجل أبا ٍ
ُ
بكر ،من هذا الرجل الذي بني يدَ يك،
َ
ُ
احلاسب أنه إنام
السبيل .قال :فيحسب
الرجل هيديني
فيقول :هذا
ُ
سبيل ِ
الطريق ،وإنام يعني َ
اخلري .البخاري.
يعني
َ
وهذا من فطنة وذكاء أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه  ..فلم
ُيرصح باسم احلبيب صىل اهلل عليه وسلم  ..كام مل يعرف به أنه رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ..ليخذل عنه الطلب  ..و ُيعمي عنه اْلعني ..
وحتى تصل قافلة اهلجرة إىل املدينة بأمان  ..ساملة غانمة بإذن رهبا.
يفعل ذلك أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه يف حرضة رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،وبإقرار منه  ..بينام يف زماننا ولألسف  ..ترى منا
من يتمسك بمسميات حمدثة بات رضرها يغلب نفعها  ..يتعصب هلا
 ..ويعلن عنها  ..ويوايل ويعادي فيها  ..مع علمه أهنا ستزَعر وختذل
َ
العامل عىل املسلمني وبلداهنم  ..عىل ما هم فيه من
مجيع دول
استضعاف!
فهال هؤالء اطلعوا عىل سرية النبي املصطفى صىل اهلل عليه
وهدوا هبا؟!
وسلم  ..فاهتدوا َ ..

*****
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الوقفة السابعة والعشرون
"بناء المسجد النبوي ،ودور المساجد في
اإلسالم"
أول عمل قام به احلبيب صىل اهلل عليه وسلم بعد وصوله إىل
املدينة املنورة ،ثالثة أشياء:
أوالً :بناء املسجد النبوي الرشيف ْ ..لمهيته ،وأمهية املهام
املنوطة به؛ فكان املسجد مقر العبادة  ..والعلم  ..والرتبية  ..وعقد
جمالس الشورى واحلكم  ..والقضاء  ..وبعث البعوث ،واجليوش ..
واستقبال الوفود  ..حتى بعض اْلنشطة االجتامعية كاالحتفال
باْلعراس ،واْلعياد كانت َتارس أحيان ًا يف املسجد  ..وكان املبتىل
عرف بسبب غيابه عن املسجد  ..فيزوره املسلمون،
املصاب ُي َ
ويتفقدون أحواله  ..إذ كان املسجد بمثابة املؤسسة اْلهم يف املجتمع
النبوي التي مجعت بني مهام وشؤون الدين والدنيا  ..شؤون الدين
َ
واحلكم والسياسة  ..فكان مشع ً
للعامل ،كل
ال ينبعث منه النور واخلري
َ
العامل  ..لذا كان ال بد من أن تُعطى اْلولوية لبنائه أوالً.
وقد شارك النبي صىل اهلل عليه وسلم بنفسه يف بناء املسجد ..
فكان حيمل مع أصحابه احلجارة  ..ويرجتز معهم ،وهم حيملون اللبن:
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اللهم إن اْلجر أجر اآلخرة  ...فارحم اْلنصار واملهاجرة
اللهم إنه ال خري إال خري اآلخرة  ...فاغفر لألنصار واملهاجرة
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى  :39/35كانت
مواضع اْلئمة وجمامع اْلمة هي املساجد؛ فإن النبي صىل اهلل عليه
وسلم أسس مسجده املبارك عىل التقوى :ففيه الصالة ،والقراءة
والذكر ،وتعليم العلم ،واخلطب ،وفيه السياسة ،وعقد اْللوية
والرايات ،وتأمري اْلمراء ،وتعريف العرفاء ،وفيه جيتمع املسلمون
عنده ملا أمههم من أمر دينهم ودنياهم.
وكذلك عامله يف مثل مكة ،والطائف ،وبالد اليمن ،وغري ذلك
من اْلمصار ،وكذلك عامله عىل البوادي؛ فإن هلم جممع ًا فيه يصلون
وفيه يساسون  ..وكان اخللفاء واْلمراء يسكنون يف بيوهتم كام يسكن
سائر املسلمني يف بيوهتم ،لكن جملس اإلمام اجلامع هو املسجد اجلامع
ا -هـ.
هكذا كانت املساجد ،وهكذا ينبغي أن تكون  ..وملا دارت
وسطى العلامنيون
الدائرة عىل املسلمني ــ بسبب من عند أنفسهم! ــ َ
املجرمون احلاقدون عىل مقاليد احلكم يف كثري من بالد املسلمني ..
جردوا املساجد من مهامها ودورها العام واهلام  ..وفصلوها عن احلياة
 ..وشؤون الناس  ..وجعلوها مقصورة عىل أداء الصلوات وحسب
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 ..حتى أهنم تدخلوا يف أوقات فتحها وإغالقها  ..والقدر الذي
سمح فيه للمصلني املكوث فيها  ..وراقبوا كل ما يدخل إليها وخيرج
ُي َ
وجرموا كل من يامرس فيها نشاط ًا أو عم ً
ال غري
منها  ..وعاقبوا
َّ
الصالة!
وقالوا بلسان احلال ــ وأحيان ًا بلسان املقال ــ :اهلل ليس له من
شؤون احلكم واحلياة يشء  ..حتى املساجد ليس له منها إال الصلوات
والدعوات  ..وما سوى ذلك ــ من شؤون احلكم واحلياة ــ فهو
لقيرص احلاكم  ..للطاغوت  ..حتى الصلوات والدعوات يف املساجد
من حق قيرص احلاكم أن يتدخل هبا لو شاءَ  :ف َقالُو ْا َه َ
ـذا هللِ بِ َز ْع ِم ِه ْم
ـذا لِ ُرشكَآئِنَا َفام ك َ ِ
َو َه َ
َان هللِ َف ُه َو
رشكَآئِ ِه ْم َفالَ َي ِص ُل إِ َىل اهللِ َو َما ك َ
َان ل ُ َ
َ
َ

ي ِص ُل إِ َىل ُ ِ
حيك ُُمو َناْلنعام.136:
رشكَآئ ِه ْم َساء َما َ ْ
َ
َ

وهؤالء يشملهم ويعنيهم قوله تعاىلَ :و َم ْن َأ ْظ َل ُم َِّمَّن َّمن ََع
ِ
َم َس ِ
اهبا ُأ ْولَـئِ َ
ك َما كَا َن َُهل ْم َأن
اجدَ اهللِ َأن ُي ْذك ََر ف َيها ْاس ُم ُه َو َس َعى ِيف َخ َر ِ َ
ِ ِ
ِ
ِِ
اب
وها إِالَّ َخآئف َ
ْي َو َُهل ْم ِيف اآلخ َرة َع َذ ٌ
ني ُهل ْم ِيف الده ْن َيا خز ٌ
َيدْ ُخ ُل َ

ِ
يمالبقرة .114:وخراهبا؛ يشمل خراهبا املادي واملعنوي  ..بل
َعظ ٌ

خراهبا املعنوي أشد وزر ًا وجرم ًا من خراهبا املادي.
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واملسلمون إن أرادوا أن يعودوا إىل جمدهم اْلول  ..إىل عزهم
اْلول  ..ال بد من أن يعودوا إىل مساجدهم ،وأن ُيعيدوا ملساجدهم
اعتبارها ودورها الريادي اْلول؛ يف قيادة وسياسة املجتمعات.
فاملساجد كانت دوم ًا عالمة عىل مدى عودة الناس إىل دينهم،
والتزامهم بإسالمهم  ..فإن كانت املساجد عامرة بروادها ،تؤدي
دورها الريادي اْلول  ..كان ذلك عالمة عىل درجة أسلمة املجتمع
وتدينه  ..ودرجة التزام الناس بإسالمهم  ..والعكس كذلك؛ إن
هجرها أهلها  ..وفقدت دورها الريادي اْلول  ..كان ذلك عالمة
عىل بعد الناس عن دينهم ،وعالمة عىل فساد وظلم النظام الذي
يسوسهم وحيكمهم!
ِ
القيامة يف ظ مله
قال صىل اهلل عليه وسلم" :سبع ٌة يظ هلهم اهللُ يو َم
ِ
ٌ
يو َم ال َّ
املساجد"متفق
ورجل قل ُبه ُم َع َّل ٌق يف
ظل إال ظ هله ــ منهم ــ:
عليه.
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :من بنى مسجد ًا هلل ،بنى اهللُ له
بيت ًا يف اجلنة"مسلم.
وقال صىل اهلل عليه وسلم":من كان يف املسجد ينتظر الصالة،
فهو يف صالة ما مل ُحي ِدث"[صحيح املوارد.]361:
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آمر ً
رجال ُي م
صيل
مه ُ
مت أن َ
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :لقد َ
اجلم ِ
ٍ
فون ِ
بالن ِ
بيوهتم"مسلم.
حر ُق عىل
عة َ ،
رجال يتخ َّل َ
عن ُ ُ
َّاس ،ثم ُأ م
وغريها كثري من النصو

الرشعية الدالة عىل دور وأمهية

املساجد يف اإلسالم  ..ويف وجدان وقلب كل مسلم.
ثاني ًا :مؤاخاته صىل اهلل عليه وسلم بني املهاجرين واْلنصار
 ...وهو ما سنتناول احلديث عنه يف الوقفة التالية إن شاء اهلل.

*****
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الوقفة الثامنة والعشرون
"المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار"
ثانياً :مؤاخاته صىل اهلل عليه وسلم بني املهاجرين واْلنصار:
فآخى بني املهاجرين واْلنصار ،إىل درجة أن جعل أحدمها يرث أخاه دون
ذوي الرحم  ..إىل أن أنزل اهلل تعاىل قولهَ :وأُ ْولُو ْا اْلَ ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َىل
ض ِيف كِت ِ
بِبَ ْع ٍ
يش ٍء َعلِي ٌماْلنفال .75:فنسخ املرياث
َاب اهللِ إِ َّن اهللَ بِك مُل َ ْ
بينهام ،وبقيت اْلخوة ،والرفادة ،والنصيحة ،والنرص.
ِ
ٍ
عن ِ
ايلالنساء.33:
ابن
عباس ريض اهلل عنهامَ :ولك ٍُّل َج َع ْلنَا َم َو ِ َ
ِ
ين َعا َقدَ ْت َأ ْيام ُن ُك ْم .كان املُ ِ
هاجرون ملا َق ِدموا املدين َة
قالَ :و َر َث ًةَ  .والَّذ َ
َ
ِ
ِِ
ث املُ ِ
ِ
النبي َّ
َي ِر ُ
صىل اهللُ
هاج ُر
اْلنصار ه
ي دون ذوي رمحه ،لألُخُ َّوة التي آخَ ى ه

ِ
ت .ثم قال:
ايل .ن ُِسخَ ْ
عليه وس َّلم بينهم ،فلام َن َزلَ ْ
تَ  :ولك ٍُّل َج َع ْلنَا َم َو ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذهب
ين َعا َقدَ ْت َأ ْي َام ُن ُك ْم :من
والرفا َدة والنصيحة ،وقد َ
َ والَّذ َ
النرص م
ِ
امل ِ ُ
ويوِص له .البخاري.
رياث،
َ
رسول اهللِ ذهب
وعن أنس بن مالك ،قال :قال املهاجرون :يا
لكثري ،وال أحسن مواساةٍ
ٍ
ِ
أحسن بذالً
باْلجر ك مله؛ ما رأينا قوماً
اْلنصار
َ
َ
ُ
يف ٍ
املؤن َة .قال صىل اهلل عليه وسلم" :أليس تُثنون
قليل منهم ،و لقد كفونا ْ
عليهم ،و تَدْ عون هلم؟" .قالوا :بىل .قال" :فذاك بذاك"[صحيح
الرتغيب.]977:
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صىل اهللُ ِ
ٍ
وعنه ،قالِ :
ِ
النبي َّ
عليه
قد َم عبدُ
الرمحن ُ
بن عوف ،فآخَ ى ه
ِ
ِ
أمرأتان،
ي
سعد ب ِن الربي ِع
وبني
وس َّل َم بي َن ُه
َ
اْلنصاري ،وعندَ اْلنصار م
م
عليه أ ْن ين ِ
ِ
ك ومالِ َ
َاص َف ُه أه َل ُه ومالَ ُه ،فقال :بار َك اهللُ يف أهلِ َ
ك،
َف َع َر َض
ُ
ِ
ُدل ِ
السوق "...البخاري.
وين عىل
أراد احلبيب صىل اهلل عليه وسلم من هذا التآخي بني املهاجرين
واْلنصار ،مجلة من اْلمور العظيمة:
منها :مواساة املهاجرين ،وأن خيفف عنهم وحشة الغربة ،وفراق
الوطن ،واْلهل ،وبعض ما قد فقدوه يف مكة.
ومنها :االندماج احلقيقي بني املهاجرين واْلنصار ،وبصورة
ت ِ
ُذهب إحساس كل فريق منهام بأنه غريب ،ويشء آخر خيتلف عن الفريق
اآلخر  ..فال جمال للتباغض ،والتحاسد ،والتدابر فيام بينهام!
وهذا بخالف ما حيصل يف بعض الساحات اجلهادية اليوم  ..حيث
نرى للمهاجرين جتمعاهتم وأجندهتم وبراجمهم اخلاصة هبم ،ولألنصار من
أهل البلد جتمعاهتم وأجندهتم وبراجمهم اخلاصة هبم  ..فيبقى الشعور
بالغربة والفرقة والريبة قائ ًام فيام بينهام !..
بل حتى جتمعات املهاجرين ذاهتا تراها متفرقة فيام بينها؛ متفرقة يف
مساكن وأماكن متعددة وخمتلفة  ..بحسب تفرق مواطنهم وبلداهنم،
وجنسياهتم ،ولغاهتم  ..فرتى كل جالية متقوقعة عىل ذاهتا ،دون اجلالية
اْلخرى  ..فيتحقق خالف املقصود من هجرهتم!
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حاب
يكن أَ ْص ُ
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف ،قال :مل ْ ْ
عليه وس َّلم متَحزمقِني وال مت ِ ِ
صىل اهللُ ِ
ِ
رسول اهللِ َّ
ني ،وكَانُوا َيت َ
َناشدُ و َن
َاموت َ
َ ُ َ َ
ُ
اهلِيتِهم ،فإذا ُأ ِريدَ أحدٌ ِمنْهم عىل ٍ
ِ
الشعر يف َ َ ِ ِ
يشء
ُ ْ
هم ،و َي ْذك ُُرو َن َأ ْم َر َج َّ ْ
جمالس ْ
م َْ

جمنُو ٌن"[صحيح اْلدب املفرد.]432:
من َأ ْم ِر اهللِ َد َار ْ
ت َمحالِ ُيق َعيْنَيْ ِه كأ َّن ُه َ ْ
ِ
ِ
َّ
عليه وس َّل َم
صىل اهللُ
رسول اهللِ
حاب
يكن َأ ْص ُ
ْ
وقوله"مل ْ
ِ
ني"؛ أي متحزبني ،ومتفرقني ،يف مجاعات ،مجاعات.
ُمت ََحزمق َ
ومنها :وحدة الصف الداخيل ــ َتتني اجلبهة الداخلية ــ للدولة
الناشئة ،ملواجهة التحديات اخلارجية.
ومنها :أن يقطع الطريق عىل املنافقني وأقاويلهم؛ بأن للمهاجرين
مطمع يف املدينة ،ويف أموال اْلنصار  ..عىل طريق أخالق الغزاة الوافدين
املستعمرين ،من ذوي اْلطامع اخلاصة  ..ال  ..فاْلخوة التي حتققت فيام بني
الطرفني ــ إىل درجة انصهار اجلميع يف اجلميع ،وأن يرث اْلخ أخاه ــ
فوق الشبهات  ..وفوق أن ُيثار بحقها مثل هذه اْلراجيف!
ثالثاً :إنشاء دستور يبني احلقوق والواجبات ملواطني الدولة
الناشئة يف املدينة املنورة  ...وهو ما سنتناول احلديث عنه يف الوقفة التالية
إن شاء اهلل.

*****
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الوقفة التاسعة والعشرون
"إنشاء دستور ينظم العالقة بين طوائف
المجتمع المدني"
ثالثاً :إنشاء دستور يبني احلقوق والواجبات ،وينظم العالقة فيام
بني سكان ومواطني الدولة اجلديدة ــ عىل اختالف مشارهبم وانتامءاهتم ــ
يبني ما هلم ،وما عليهم  ..وبخاصة أن اليهود كانوا من سكان ومواطني
املدينة املنورة  ..فكان ال بد من ميثاق أو دستور ينظم العالقة هبم ،وطريقة
التعامل معهم  ..وحيدد السياسات الداخلية واخلارجية التي يلتزم هبا
اجلميع  ..وهذا الذي فعله النبي صىل اهلل عليه وسلم يف وثيقته ْلهل املدينة
 ..منذ اْليام اْلوىل من وصوله إىل املدينة املنورة  ..وهي ُت َعد بمثابة دستور
ــ عقد اجتامعي ــ يف زماننا.

نص الوثيقة والدستور:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
هذا كتاب من حممد النبي (رسول اهلل) بني املؤمنني واملسلمني من
قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق هبم وجاهد معهم.
 -1إهنم أمة واحدة من دون الناس.
 -2املهاجرون من قريش عىل ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون
عانيهم باملعروف والقسط بني املؤمنني.
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 -3وبنو عوف عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم اْلوىل ــ أخذ
الديات ودفعها ــ وكل طائفة تفدي عانيها ــ أسريها ــ باملعروف والقسط
بني املؤمنني.
 -4وبنو احلارث "بن اخلزرج" عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم
اْلوىل ،وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.
 -5وبنو ساعدة عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم اْلوىل ،وكل
طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.
 -6وبنو جشم عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم اْلوىل ،وكل طائفة
تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.
 -7وبنو النجار عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم اْلوىل ،وكل
طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.
 -8وبنو عمرو بن عوف عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم اْلوىل،
وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.
 -9وبنو النبيت عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم اْلوىل ،وكل
طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.
 -10وبنو اْلوس عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم اْلوىل ،وكل
طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني.
 -11وإن املؤمنني ال يرتكون مفرحاً ــ أي مثقالً بالدين وكثري
العيال ــ بينهم أن يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل.
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 -12وأن ال حيالف مؤمن موىل مؤمن دونه.
 -13وأن املؤمنني املتقني أيدهيم عىل كل من بغى منهم أو ابتغى
دسيعة ظلم ــ أي ابتغى ظل ًام ــ أو إث ًام أو عدواناً أو فساد ًا بني املؤمنني ،وأن
أيدهيم عليه مجيعاً ولو كان ولد أحدهم.
 -14وال يقتل مؤمن مؤمناً يف كافر وال ينرص كافر ًا عىل مؤمن.
 -15وأن ذمة اهلل واحدة جيري عليهم أدناهم ،وأن املؤمنني بعضهم
موايل بعض دون الناس.
 -16وأنه من تبعنا من هيود فإن له النرص واْلسوة غري مظلومني
وال متنارص عليهم.
 -17وأن ِسلم املؤمنني واحدة ال يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال
يف سبيل اهلل إال عىل سواء وعدل بينهم.
 -18وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضهم بعضاً.
 -19وأن املؤمنني يبئ ــ يمنع ويكف ــ بعضهم عن بعض بام نال
دماءهم يف سبيل اهلل.
 -20وأن املؤمنني املتقني عىل أحسن هدي وأقومه.
 -21وأنه ال جيري مرشك ماال ً لقريش وال نفساً وال حيول دونه عىل
مؤمن.

139

 -22وأنه من اعتبط ــ أي قتل بغري موجب رشعي ــ مؤمناً قتالً
عن بينة فإنه قود به ،إال أن يرىض وىل املقتول (بالعقل) ،وأن املؤمنني عليه
كافة ال حيل هلم إال قيام عليه.
 -23وأنه ال حيل ملؤمن أقر بام يف هذه الصحيفة وآمن باهلل واليوم
اآلخر أن ينرص حمدثاً أو يؤويه ،وأن من نرصه أو آواه فإن عليه لعنة اهلل
وغضبه يوم القيامة وال يؤخذ منه رصف وال عدل.
 -24وأنه مهام اختلفتم فيه من يشء فإن مرده إىل اهلل وإىل حممد.
 -25وأن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني.
 -26وأن هيود بني عوف أمة مع املؤمنني ،لليهود دينهم،
وللمسلمني دينهم ،مواليهم وأنفسهم إال من ظلم أو أثم فإنه ال يوتغ ــ
هيلك ــ إال نفسه وأهل بيته.
 -27وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
 -28وأن ليهود بن احلارث مثل ما ليهود بني عوف.
 -29وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
 -30وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.
 -31وأن ليهود بني اْلوس مثل ليهود بني عوف.
 -32وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف ،إال من ظلم
وأثم فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته.
 -33وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم.
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 -34وأن لبني الشطبية مثل ما ليهود بني عوف ،وأن الرب دون
اإلثم.
 -35وأن مواىل ثعلبة كأنفسهم.
 -36وأن بطانة هيود كأنفسهم.
 -37وأنه ال خيرج منهم أحد إال بإذن حممد.
 -38وأنه ال ينحجز عىل ثأر جرح ،وأنه من فتك فبنفسه وأهل
بيته إال من ظلم ،وأن اهلل عىل أبر هذا.
 -39وأن عىل اليهود نفقتهم ،وعىل املسلمني نفقتهم ،وأن بينهم
النرص عىل من حارب أهل هذه الصحيفة ،وأن بينهم النصح والنصيحة
والرب دون اإلثم.
 -40وأنه ال يأثم أمرؤ بحليفه ،وأن النرص للمظلوم.
 -41وأن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني.
 -42وأن يثرب حرام جوفها ْلهل هذه الصحيفة.
 -43وأن اجلار كالنفس غري مضار وال آثم.
 -44وأن ال جتار حرمة إال بإذن أهلها.
 -45وأنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث ،أو اشتجار
خياف فساده فإن مرده إىل اهلل وإىل حممد رسول اهلل ،وأن اهلل عىل أتقى ما يف
هذه الصحيفة وأبره.
 -46وأن ال ُجتار قريش وال من نرصها.
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 -47وأن بينهم النرص عىل من دهم يثرب.
 -48وإذا دعوا إىل صلح يصاحلونه ويلبسونه فإهنم يصاحلونه
ويلبسونه ،وأهنم إذا دعوا إىل مثل ذلك فإن هلم عىل املؤمنني إال من حارب
يف الدين.
 -49عىل كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.
 -50وأن هيود اْلوس مواليهم وأنفسهم عىل مثل ما ْلهل هذه
الصحيفة مع الرب املحض من أهل هذه الصحيفة ،وأن الرب دون اإلثم ال
يكسب كاسب إال عىل نفسه ،وأن اهلل عىل أصدق ما يف هذه الصحيفة
وأبره.
 -51وأنه ال حيول هذا الكتاب دون ظامل أو آثم ،وأنه من خرج
آمن ،ومن قعد آمن باملدينة ،إال من ظلم وأثم ،وأن اهلل جار ملن بر واتقى،
وحممد رسول اهلل.]17[.

 17قد تناولت مصادر عدة من كتب السرية والتاريخ هذه الوثيقة ،وقد ورد
يف الصحيحني ،وكتب السنن بعض ما ورد فيها  ..وقد أوردها "إبراهيم
العيل" ،يف كتابه صحيح السرية النبوية ،ص  ،204ورد عىل من زعم عدم
صحة أو ثبوت الوثيقة  ..فراجعه إن شئت.
ونحن هنا نكتفي بذكر الوثيقة ألهميتها يف رسم معالم سياسة الدولة
الوليد  ..وأهميتها يف توجيه املسلمني وترشيدهم نحو صياغة دستور أمثل
لحياتهم السياسية واالجتماعية  ..فاملقام مقام وقفات ،وخواطر مع سرية
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هبذا العمل العظيم ،وبعد أن بنى النبي صىل اهلل عليه وسلم
مسجده الرشيف ،وآخى بني املهاجرين واْلنصار  ..يكون صىل اهلل عليه
وسلم قد انتهى من ترتيب البيت الداخيل لدولته  ..وَتتني وَتاسك اجلبهة
الداخلية  ..ليتفرغ بعد ذلك للتحديات واملهام اخلارجية التي تواجه الدولة
الوليد يف املدينة املنورة.
وهذا ال بد منه لكل دولة ُيراد هلا أن تقوم ،وأن تثبت وتنهض،
وتدوم  ..وأن تقوى عىل مواجهة التحديات اخلارجية  ..إ ْذ أول ما ينبغي
االلتفات إليه ترتيب البيت الداخيل للدولة  ..وحتقيق َتاسك وحدة الصف
الداخيل َ ..تتني وتقوية اجلبهة الداخلية  ..بصورة َتنع العدو من أن حيقق
أو يسجل أي اخرتاق للصف الداخيل ،يؤثر سلباً عىل سالمة الدولة
وأمنها ،ورخائها ،واستقالهلا!

*****

النبي املصطفى صىل الله عليه وسلم  ..ال يسمح للرشوحات املطولة
واملفصلة ،فهذا له موضع آخر.
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الوقفة الثالثون
"النظر إلى المآالت ،ومراعاة النتائج"
َّما تتميز به مواقف احلبيب املصطفى صىل اهلل عليه وسلم
وسريته العطرة مراعاة النتائج ،والنظر إىل مآالت اْلعامل ،وما قد يرتتب
عليها من مصالح ومفاسد ،فام رجحت مصلحته أمضاه ،وما رجحت
مفسدته أمسك عنه  ..وإن كان الفعل يف أصله جائز ًا ،أو واجباً.
يقول :ال ت ِ
بن ُأ َيب ابن س ٍ
لول ُ
ُنفقوا عىل
َ
فهذا رأس النفاق عبد اهللِ َ م
ِ
ِ
ِ
املدينة
رجعنا إىل
رسول اهللِ حتى َين َف هضوا! وقال ً
َمن ِعندَ
أيضا :لئ ْن َ
ليُ ِ
خر َج َّن اْلع هز منها اْل َذ َّل ،يعني هو ومن معه اْلعز ،والنبي صىل اهلل
عليه وسلم ومن معه اْلذل  ..وهذا كفر ،يوجب عىل صاحبه احلد.
ِ ِ
النبي َّ
مر
صىل اهللُ عليه وس َّلم ركب مح ًارا ،حتى َّ
ويف رواية" :أن َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٌ
واليهود،
اْلوثان
كني عبدَ ِة
املسلمني
أخالط من
جملس فيه
يف
واملرش َ
َ
ابن س ٍ
ِ
بن َرواح َة ،فلام
لول ،ويف
املجلس عبدُ اهللِ ُ
وفيهم عبدُ اهللِ ُ
بن ُأ َ ميب ِ َ
ِ
ِ
ِ ِ
أيب أن َفه ِبردائِه ،ثم قال:
جاج ُة الدابة ،مخَّر عبدُ اهللِ ُ
غش َيت املجل َس َع َ
بن َ ٍّ
النبي َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم ثم و َقف ،فنزَل
ال ُتغ مَربوا علينا ،فس َّلم
عليهم ه
ُ

ابن س ٍ
لول :هأهيا
عليهم
وقرأ
َ
القرآن ،فقال عبدُ اهللِ ُ
أيب ِ َ
ُ
فدعاهم إىل اهللَِ ،
بن َ م
ِ
تقول ح ًّقا ،فال ت ِ
أحسن من هذا إن كان ما ُ
جمالسنا،
ُؤذنا يف
رء ،ال
َ
املَ ُ
ِ
و ِ
واح َة:
جاءك منا
ابن َر َ
فاقص ْص عليه! قال ُ
ُ
ارج ْع إىل َرحلكَ ،
فمن َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
كون وال َيهو ُد،
َب املسلمو َن
واملرش َ
ب ذلك ،فاست َّ
اغشنا يف جمالسنا فإنا نح ه

النبي َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم ُ َ
خي مف ُضهم
مهوا أن يتَوا َثبوا ،فلم يز َِل
ه
حتى ه
"...البخاري.
فقال عمر ريض اهلل عنه لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :يا
ِ
رسول اهللَِ ،د ْعني ِ
َ
النبي َّ
صىل اهللُ عليه
املنافق ،فقال
أرض ْب عن َُق هذا
ه
وس َّلم" :دعه؛ ال يتحدَّ ُ
الناس أن حممدً ا يقت ُُل أصحا َبه" البخاري.
ث ُ
فرغم أنه منافق  ..بل رأس يف النفاق  ..وقال قوالً يوجب احلد
 ..إال أن النبي صىل اهلل عليه وسلم نظر إىل املآالت ،فرأى أنه لو أذن
بقتله  ..س ُيقال أن حممد ًا يقتل أصحابه  ..وأنه قد بدأ حياته يف املدينة
بقتل من استقبلوه  ..وقد حتمر له أنوف فتغضب له  ..فتحصل مقتلة
بني الصحابة  ..وهذه نتيجة ضارة  ..ومفسدة معتربة  ..وسمعة ال تليق
بالنبي صىل اهلل عليه وسلم  ..وال بدعوته  ..وال بظروف الدولة الوليد
 ..لذا مل يأذن بقتله ،وإنام أمر بربه وحسن صحبته!
بن ُأ َيب ابن س ٍ
لول ــ وهو
َ
كام يف احلديث ،عن عبد اهلل بن عبد اهللِ َ م
َ
رسول اهلل :والذي أكرمك وأنزل عليك
صحايب جليل ــ فقال يا
صىل اهللُ ِ
ِ
النبي َّ
عليه
الكتاب ،إن َ
َ
شئت ْلتيتُك برأسه ــ يريد أباه! ــ فقال ه
وأحسن ُصحبتَه"[السلسلة
وس َّل َم" :ال؛ ولكن َب َّر أباك
ْ
الصحيحة.]3223:
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كذلك موقفه صىل اهلل عليه وسلم من هدم الكعبة ومن ثم إعادة
بنائها عىل أصول وقواعد إبراهيم عليه السالم ،فقال لعائشة ريض اهلل
ِ
ٍ
حديث ٍ
ُ
بالبيت
ت
عهد
قوم ِك
بجاهلية ْلَ َم ْر ُ
عنها" :يا عائش ُة ،لوال أ َّن َ
فأدخلت ِ
وجعلت ل ُه ْ ِ
ِ
بابني
باْلرض،
فيه ما ُأ ْخ ِر َج من ُه ،وألزق ُت ُه
فه ِد َم،
ُ
ُ
ُ
إبراهيم"البخاري.
أساس
فبلغت ِبه
باباً رشقياً وباباً غربياً،
ُ
َ
َ
ِ
عه ٍد
ويف رواية عند مسلم":يا عائش ُة! لوال َّ
قومك حديثو ْ
أن َ
ِ
باْلر ِ
رش ِق ًّيا
ض ،وج َع ْل ُ
برش ٍك ،هلدَ ْم ُ
ت ال َك ْع َب َة ،فألْ َز ْقتُها ْ
ت هلا با َب ْني باباً ْ
ْ
وزدت فيها ستَّ َة أذر ٍع من ِْ
اقترصهتا ُ
احل ْج ِر ،فإِ َّن ً
حيث
قريشا
وباباً غربِياً،
ْ
ه
َ
ُ
ِ
بنت الكعب َة".

حديث ع ٍ
هد بِ ٍ
كفر
قومك
ُ َ
ويف رواية عند ابن ماجه" :ولَوال أ َّن َ
فأدخل ِ
َ
انتقص من ُه،
فيه ما
أغريه
قلوهبم
َنفر
ُ
َ
ُ
خماف َة أن ت َ
لنظرت هل م ُ
ِ
باْلرض"[صحيح سنن ابن ماجه.]2410:
وجعلت با َبه
ُ
فأبقى النبي صىل اهلل عليه وسلم بنيان الكعبة كام هو ،وكام بنته
قريش منقوصاً ،وعىل ما فيه من الزيادات املحدَ ثة التي مل تكن عىل عهد
إبراهيم عليه السالم  ..خمافة أن تنفر قلوب الناس عن اإلسالم ،فال
يتحملون رؤية الكعبة وهي هتدم  ..فيفتنون يف دينهم  ..وهم ال يزالون
حديثي عهد بجاهلية!
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فنظر النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل مآالت الفعل ،وما قد يرتتب
عليه من نتائج ومفاسد  ..فلام رأى أن الناس قد يفتنون يف دينهم ،وهم
ال يزالون حديثي عهد بجاهلية  ..امتنع عن إعادة بنيان الكعبة عىل
اْلصول واْلسس الصحيحة التي بنى عليها إبراهيم عليه السالم الكعبة
 ..عىل أمهية وجاللة إعادة بنياهنا عىل اْلصول والقواعد الصحيحة.
ونحو ذلك ،هنيه صىل اهلل عليه وسلم عن قطع اْليدي يف الغزو،
فقال" :ال تُقطَع اْليدي يف الغزو"[.]18
ويف اْلثر عن زيد بن ثابت ،قال":ال تُقام احلدود يف دار
احلرب"  .وذلك خشية أن يلحق املحدود باملرشكني وصفوفوهم ..
غضباً أو هرباً من احلد  ..فيفتتن يف دينه  ..وهذه مفسدة معتربة وهي
أكرب من مفسدة تعطيل احلد يف دار احلرب.
قال ابن القيم يف اإلعالم  :5/3أن النبي صىل اهلل عليه
وسلم":هنى أن تقطع اْليدي يف الغزو" .رواه أبو داود .فهذا حد من
حدود اهلل تعاىل ،وقد هنى عن إقامته يف الغزو خشية أن يرتتب عليه ما
هو أبغض إىل اهلل من تعطيله أو تأخريه من حلوق صاحبه باملرشكني محية
وغضباً كام قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغريهم ،وقد نص أمحد

 18قال الشيخ نارص يف تخريج املشكاة  :3601إسناده صحيح.

147

وإسحاق بن راهويه واْلوزاعي وغريهم من علامء اإلسالم عىل أن
احلدود ال تقام يف أرض العدو ا -هـ.
عن ِ
ويف اْلثرِ ،
ِ
ٍ
العباس،
عباس :أ َّن ُه سألَ ُه سائِ ٌل فقال :يا أبا
ابن
ٍ
ِ
كاملتعج ِ
ٍ
ب من شأنِه ــ :ماذا
عباس ــ
ابن
م
هل للقات ِل من توبة؟ فقال ُ
َقول؟! ْ ِ
تقول؟! فأعا َد عليه َمسألَتَ ُه ،فقال ل ُه :ماذا ت ُ
ُ
ثم قال
مرتني أو ثالثاً! َّ

عباس :أنَّى له التوب ُة؟! ِ
ٍ
كم َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم
ابن
سم ُ
ُ
ُ
عت نب َّي ْ
ِ ِِ
ِ
يقولِ ":
يأيت املقت ُ
ُ
خرى،
رأس ُه بإِحدَ ى يد ْيهُ ،متل َّبباً قات َل ُه بيده اْلُ َ
ُول ُمتع ملقاً ُ
ُ ِ
تَشخَ ب أوداجه دماً ،حتى ِ ِ
العر َش ،فيَ ُ
العاملني:
رب
قول
َ
املقتول ل م
ُ ْ ُ ُ
يأيت به ْ
َ
هب ِبه إىل ِ
هذا َقتَ َلنِي ،ف َي ُ
النار"[السلسلة
قول اهللُ للقاتِ ِل :ت َِع ْس َ
ت ،و ُي ْذ ُ
الصحيحة.]2697:
رغم أن التوبة جتب ما قبلها  ..وباهبا مفتوح ْلي مذنب ،مهام
كان ذنبه  ..إال أن ابن عباس ريض اهلل عنه رأى يف عيني السائل رغبة يف
القتل  ..فكأنه يسأل عن توبة القاتل؛ ليقتل ،ثم يتوب  ..فأراد ابن
عباس منعه وزجره  ..وقال له :ال؛ ليس للقاتل توبة!
ونحو ذلك ،هني الشارع عن إنكار املنكر إذا كان سيؤدي إىل
ٍ
منكر أكرب منه  ..فاعترب يف ذلك املآالت والنتائج التي ترتتب عن إنكار
املنكر.
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ويف احلديث ،فقد صح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال:
"ال ينبغي للمؤمن ــ ويف رواية :ليس للمؤمن ــ أن ُي َّ
نفسه" ،قالوا:
ذل َ
يا رسول اهلل ،وكيف ُيذل نفسه؟ قال" :يتعر ُض من البالء ملا ال
ُيطيق"[السلسلة الصحيحة.]613:
ونحو ذلك أدلة قاعدة "سد الذرائع" ،وهي قاعدة رشعية
صحيحة دلت عليها عرشات النصو

الرشعية  ..وهي تقوم عىل مبدأ

حظر أو منع املباح أو اجلائز ملا يرتتب عىل فعله من نتائج حمرمة ..
فالقاعدة وأدلتها ،وفقهها  ..يقوم عىل اعتبار مآالت اْلفعال ،وما يرتتب
عليها من نتائج  ..وبيان أن ليس كل ما هو مباح أو جائز ،يلزم
بالرضورة أن يكون فعله مباحاً أو جائز ًا  ..بغض النظر عن النتائج
واملآالت!
خالصة القول :فقه اعتبار مآالت اْلفعال  ..وما يرتتب عليه من
مفاسد أو مصا لح  ..وأثره عىل اْلحكام  ..وعىل املواقف  ..فقه عظيم؛
ِ
العامل به  ..فيه يتاميز ويتفاضل
عرف قدر
عظيم القدر ،والفائدة ُ ..ي َ
العلامء والدعاة  ..ما أحوجنا إليه يف هذا الزمان  ..ونحن نخوض
معركة احلق ضد طغاة الظلم ،والكفر ،واإلجرام  ..معركة الوجود
واملصري!
هذا الفقه العظيم ال يغفل عنه ،وال يزهد به  ..إال جاهل سفيه!
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الوقفة الحادية والثالثون
"السيرة والشورى"
كان صىل اهلل عليه وسلم يف غزواته ،والشؤون العامة ،كثري ًا ما
يقول ْلصحابه":أشريوا عيل"ُ ،يرشكهم يف القرارات املصريية،
عم ً
ورى َب ْين َُه ْمالشورى .38:وقوله
ال بقوله تعاىلَ  :و َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
تعاىلَ  :و َش ِ
او ْر ُه ْم ِيف ْاْلَ ْم ِرعمران .159:وتدريب ًا وتعلي ًام ْلمته من

بعده أن يأخذوا بالشورى ،كمبدأ من مبادئ احلكم ،واإلمارة،
والسياسة الرشعية  ..بل وكنظام حياة.
رأيت أحد ًا ه
قط كان أك َثر
قال أبو هريرة ريض اهلل عنه":ما
ُ
ِ
ِ
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم"[.]19
ْلصحابه من
مشور ًة
وكان صىل اهلل عليه وسلم يقول ْليب بكر وعمر ريض اهلل
عنهام":لو اجتمعتام يف مشورة ما خالفتكام"[.]20
19

أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،والبيهقي يف الدالئل  ،99/4وقال :له

شواهد.
 20قال ابن حجر يف الفتح  :352/13إسناده ال بأس به .وقال أحمد شاكر يف
العمدة  :432/1إسناده صحيح.
قلت :واملراد بالشورى هنا؛ فيما ال تنزيل فيه ،أما الرشع املنزل ،الحالل
والحرام ،ال مشورة فيه ألحد ،إذ يجب عىل الجميع أن يتلقوه بالقبول
والرىض ،واالستسالم ،وكان الصحابة لعلمهم بهذا األصل ،وتأدبا ً مع النبي
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يفعل ذلك وهو النبي املسدد الذي ال ينطق عن اهلوى
صلوات ريب وسالمه عليه ،كام قال تعاىلَ  :و َما َينطِ ُق َع ِن َْ
اهل َوى * إِ ْن
وحىالنجم .4:فتكون الشورى بحق من هم دون
ُه َو إِ َّال َو ْح ٌي ُي َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم أوكد وأوىل.

صىل الله عليه وسلم ،يسألون قبل أن يشريوا عليه بيشء :أوحي من
السماء؛ فالتسليم ألمر الله  ..أم هو الرأي واملشورة؟
فإن قيل :كيف نوفق بني قوله تعاىل :وَ مَا ي ِ
َنط ُق عَ ِن الْهَ وَى * إ ِ ْن ُه َو إ َِّال
وَحْ ٌي يُوحَ ىالنجم .4:وبني كون النبي صىل الله عليه وسلم يستشري أحيانا ً
أصحابه ،ويأخذ بما يشريون عليه  ..فكيف يستشريهم ،وملاذا يستشريهم،
وهو ال ينطق إال وحيا ً يُوحى عليه؟
أقول :ال تعارض ولله الحمد ،فكل ما يصدر عن النبي صىل الله عليه
وسلم ،وكل ما يقره ،فهو وحي يُوحى؛ وبيان ذلك أن ما ليس فيه وحي
منزل؛ ثم است شار النبي صىل الله عليه وسلم فيه أصحابه  ..فالقرار الذي
يُتخذ بعد الشورى ،يكون هو املوافق للوحي ،والذي يباركه الوحي  ..فإن
كانت نتيجة الشورى خطأ ،فالوحي ال يقر النبي صىل الله عليه وسلم عىل
الخطأ؛ إذ مبارشة يتنزل عليه ويسدده ،ويبني له وجه الخطأ وأين يكمن
آن معا ً  ..وبهذا يكون كل ما يصدر عن النبي صىل الله عليه
الصواب يف ٍ
وسلم من عمل أو قول أو إقرار ــ وما استشار فيه وما لم يسترش ــ
بوحي.
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قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه":اإلمارة مشورة"؛ أي إنام
تقوم اإلمارة وتثبت باملشورة.

وملا ُطعن ريض اهلل عنه ،جعل اخلالفة شورى بني ستة أنفار
من كبار الصحابة َّمن مات احلبيب صىل اهلل عليه وسلم ،وهو عنهم
بن أيب َطالِ ٍ
بن ُع َب ْي ِد اهللِ ،وال هز َب ِري ِ
ب ،وطلح َة ِ
وعيل ِ
بن
عثامن،
راض:
َ
م
ٍ
وس ْع ِد ِ
الرمحن ِ
ِ
ان اهللِ
ال َع َّوامِ ،و َع ْب ِد
بن أيب و َّقا ٍ ِ ،ر ْض َو ُ
بن َع ْوفَ ،

َ
وليس ِمن ُْه ْم،
عمر َم َع ُه ْم ُم ِشري ًا،
أمجعني.
عليهم
َ
َ
وجعل عبدَ اهللِ َ
بن َ
ِ
َ
يصيل بِ
ِ
عليه
مح ُة اهللِ
أن
له ْم َثال ًثا،
وأمر ُص َه ْي ًبا ْ
وأ َّج ُ
الناسَ ،ر ْ َ
َ
مَ
ِ
ور ْض َوا ُن ُه[.صحيح املوارد.]1836:

بايع رج ً
ال عىل غري مشورةٍ من
وقال ريض اهلل عنه":فمن َ
املسلمني فال ُيتا َبع هو وال الذي بايعه؛ ت َِغ َّرة أن ُيقتال"متفق عليه .أي
خشية َ
وحذر أن ُيقتال؛ ْلنه عندما غرر بنفسه ،وبصاحبه الذي بايعه
عىل غري مشورة من املسلمني ،فقد عرض نفسه وصاحبه للقتل.
وذلك أن الشورى تتحقق هبا معان عدة :يتحقق هبا الرشد
والصواب ،والقوة ،والوحدة ،واالستقرار السياس ،ومشاركة اجلميع
يف القرارات اهلامة ،وحتمل ما ينتج عنها من تبعات  ..كام فيها تطيب
للخاطر واْلنفس  ..وتأليف للقلوب  ..وهذا مقصد هام من مقاصد
السياسة الرشعية احلكيمة.
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وغياب الشورى يعني بالرضورة االستبداد  ..والظلم ..
والضعف  ..والتنازع  ..والفرقة  ..وغياب مجيع املعاين اإلجيابية اآلنفة
الذكر أعاله!
يعني صناعة فراعنة وطغاة جدد يمشون عىل خطى وهنج فرعون
اْلول ،ويقولون بقولهَ  :ما ُأ ِري ُك ْم إِ َّال َما َأ َرى َو َما َأ ْه ِدي ُك ْم إِ َّال َسبِ َ
يل
الر َشادِغافر .29:وهو ما ترفضه الشعوب احلرة الكريمة العزيزة.
َّ

ال بد للمجتمع املسلم من أن تكون الشورى فيه هي الثقافة
الرائجة والسائدة فيام بني الناس  ..وعىل مجيع املستويات اخلاصة منها
والعامة  ..وبخاصة يف القضايا اهلامة التي يرتد اخلطأ فيها عىل اجلميع
 ..فإن الشورى حينئذ تتعني ،كام يتعني االلتزام بنتائجها.
ال بد من ذلك ،هذا إذا أردنا أن يعود ْلمتنا جمدها ،وعزها،
وأن يعود هلا دورها الريادي املعهود يف قيادة اْلمم والشعوب نحو
التحرض ،والسمو ،والرقي.

*****
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الوقفة الثانية والثالثون
"صلح الحديبية وما يُثار حوله من شبهات"
يوجد من يستدل ــ ولألسف ــ بصلح احلديبية عىل جواز
التنازل عن املبادئ ،والثوابت  ..وعىل جواز الركون إىل الظاملني ..
ويستدلون عىل فهمهم اخلاطئ هذا أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قد
وافق عىل حذف عبارة "رسول اهلل" ،و "الرمحن الرحيم" من وثيقة
النبي صىل اهلل عليه وسلم
الصلح  ..كام نص الصلح عىل أن من أتى َّ
من قريش مسل ًامُ ،ي َرد إىل مرشكي قريش  ..كام ورد يف
ِ
ٍ
ُ
ُب بينَنَا وبينَكم
بن
جاء
عمرو فقال :هات اكت ْ
سهيل ُ
الصحيحَ ":
النبي صىل اهلل
الكاتب ،فقال
النبي صىل اهلل عليه وسلم
كتاب ًا ،فدعا
َ
ه
ه
ِ
ٌ
الرمحن فواهللِ ما
سهيلَ :أ َّما
الرمحن الرحيمِ .قال
عليه وسلم :بس ِم اهللِ
ُ
ِ
ُب .فقال
اللهم ،كام
باسمك
ُب
َ
كنت َت ْكت ْ
أدري ما هو ،ولكن اكت ْ
َّ
ِ
النبي صىل
املسلمون :واهللِ ال َن ْك ُت ْبها إال بس ِم اهللِ
الرمحن الرحيمِ .فقال ه
ِ
اللهم .ثم قال :هذا ما قاىض عليه
باسمك
ُب
اهلل عليه وسلم :اكت ْ
َّ
ُ
ُ
ٌ
رسول اهللِ ما
سهيل :واهللِ ،لو كنَّا َن ْع َل ُم أنك
رسول اهللِ .فقال
حممدٌ
البيت ،وال قات ْلنَاك ،ولكِن اكتُب :حممدُ بن ِ
ِ
عبد اهللِ،
َصدَ ْدنَاك عن
ُ
ْ
ْ
ُ
لرسول اهللِ وإن ك ََّذ ْبتُموين،
النبي صىل اهلل عليه وسلم :واهللِ ،إين
فقال ه
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اكتُب :حممدُ بن ِ
سهيل  :وعىل أنه ال َي ْأتِيك منا ٌ
ٌ
رجل،
عبد اهلل .فقال
ُ
ْ
وإن كان عىل دينِك إال ر َد ْدتَه إلينا  "...البخاري.
وهلؤالء نقول :أخطأتم  ..وأبعدتم  ..ليس يف صلح احلديبية
يشء يدل عىل ما ذهبتم إليه  ..وإنام هو فتح  ..ونرص  ..وحق  ..ومل
ينتج عنه إال خري ًا.
وبيان ذلك من أوجه:
منها :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يأ ِ
ت للقتال ،وإنام للعمرة
َّ
والطواف بالبيت ،وقد ساق معه اهلدي ،وكان قد أقسم أن جييبهم
ْلي خطة َتكن املسلمني من ذلك ،وتفيض إىل تعظيم حرمات اهلل ..
لقتال ٍ
ِ
فقال صىل اهلل عليه وسلم":إنا مل ن ِ
أحد ،ولكنَّا ِجئْنَا
َج ْئ
معت َِم ِرين  ..والذي نفيس ِ
بيده ،ال َي ْس َأ ُلونَنِي خط ًة ُي َعظممون فيها
ُ ْ
ِ
حرمات اهللِ إال أَ ْع َط ْيتُهم إ َّياها "البخاري.
ومنها :أن اهلل تعاىل قد سمى صلح احلديبية فتح ًا ،وفيه أنزل
ك َفتْحاً
عىل رسوله صىل اهلل عليه وسلم سورة الفتح :إِنَّا َفت َْحنَا َل َ

همبِين ًا الفتح .1:فأرسل إىل عمر فأقرأه ،فقال :يا رسول اهلل أو َفت ٌْح
هو؟ قال":نعم" .فطابت نفسه[.]21

 21قال الهيثمي يف مجمع الزوائد  :240/6رجاله رجال الصحيح.
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ويف رواية :قال رجل :يا رسول اهلل أو فتح هو؟ قال صىل اهلل
عليه وسلم":أي والذي نفيس بيده إنه لفتح".
فصلح احلديبية كان مقدمة وسبب ًا لفتح مكة  ..وكا إشعار ًا
فسمي ْلجل ذلك فتح ًا.
بالفتح وبدء الفتح ُ ..
فتح مك َة ،وقد
وعن الرباء بن عازب قالَ " :ت ُعده ون أنتم
الفتح ُ
َ
ِ
احلديبية"
الفتح بيع ُة الرضوان يو َم
فتح مك َة َفتْح ًا ،ونحن َن ُعده
َ
كان ُ
البخاري.
ومنها :فيه ِأمن الناس بعضهم بعض ًا ،ورفع احلرب ،وانترشت
الدعوة ،وتوسعت أرجاؤها ،وأرسل النبي صىل اهلل عليه وسلم
الكتب إىل ملوك اْلرض يدعوهم فيها إىل اإلسالم  ..وكان سبب ًا يف
دخول عددٍ كبري من الناس يف اإلسالم  ..إىل تضاعف عدد املسلمني
أضعاف ًا مضاعفة  ..حيث كان املسلمون يف احلديبية ألف ًا وأربعامئة،
فأصبحوا يف فتح مكة ــ بعد سنتني من الصلح ــ عرشة آالف!
ومنها :إن ُعلِم هذا الذي تقدم ،نقول :ليس فيام حصل أي
ٍ
إقرار لباطل  ..فاستبدال اس ٍم حق باسم
تنازل عن حق ،أو مبدأ ،وال
حق آخر ليس فيه أي تنازل عن احلق  ..فالنبي صىل اهلل عليه وسلم له
أسامء وصفات محيدة عديدة ،فمن أسامئه :حممد ،وأمحد ،واملاحي،
واحلارش ،والعاقب ،كام يف احلديث الصحيح ،قال صىل اهلل عليه
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حممدٌ  ،وأنا أمحدُ  ،وأنا املاحي ا َّلذي يمحو
إن يل
وسلمَّ ":
أسامء :وأنا َّ
ً
العاقب
َّاس عىل قدَ مي ،وأنا
ُفر ،وأنا
ُ
رش الن ُ
اهللُ َيب الك َ
احلارش ا َّلذي ُحي َ ُ
ُ
سام ُه اهللُ رءو ًفا رحي ًام .متفق عليه .فبأي
ا َّلذي ليس بعدَ ُه أحدٌ " .وقد َّ
اسم من تلك اْلسامء تسمى به ،أو ُسمي به  ..فال حرج  ..فكام هو
حممد رسول اهلل  ..فهو حممد بن عبد اهلل  ..وأن يستبدل اسم حق،
باسم حق ليس فيه أي تنازل عن احلق.
وكذلك ُيقال يف أسامء اهلل احلسنى  ..فبأي اسم من تلك
اْلسامء احلسنى ندعوه به  ..فهو حق  ..وسواء قلت :بسم اهلل الرمحن
الرحيم  ..أو بسم اهلل  ..أو باسمك اللهم  ..كل ذلك حق وصواب ..
ليس يف ذلك أي تنازل عن حق ،أو إقرار لباطل ،كام قال تعاىلَ  :وهللِ
اْلَ ْس َامء ُْ
احل ْسنَى َفا ْد ُعو ُه ِ َهبا اْلعراف .180:وقال تعاىلُ  :ق ِل ا ْد ُعو ْا
ـن َأياً َّما تَدْ ُعو ْا َف َل ُه اْلَ ْس َامء ُْ
احل ْسنَى اإلرساء.110:
مح َ
الر ْ َ
اهللَ َأ ِو ا ْد ُعو ْا َّ

وقد تقدم معنا حديث أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه ،ومها يف
طريق اهلجرة إىل املدينة  ..وكان صىل اهلل عليه وسلم قد أردف أبا
بكر ،وأبو ٍ
ٍ
عرف ،قال :فيلقى
عرف،
بكر ٌ
ونبي اهلل شاب ال ُي َ
ه
شيخ ُي َ
بكر فيقول :يا أبا ٍ
الرجل أبا ٍ
ُ
بكر ،من هذا الرجل الذي بني يدَ يك،
َ
ُ
احلاسب أنه إنام
السبيل .قال :فيحسب
الرجل هيديني
فيقول :هذا
ُ
سبيل ِ
الطريق ،وإنام يعني َ
اخلري .البخاري.
يعني
َ
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فلم يعرف أبو بكر ريض اهلل عنه باسم النبي صىل اهلل عليه
وسلم ،وال بصفة النبوة  ..حرص ًا عىل سالمته ،وليضلل عنه اْلعني
والطلب  ..والنبي صىل اهلل عليه وسلم مل ينكر عليه ،بل أقره  ..وقد
ُ
الرجل هيديني
صدق أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه حينام قال":هذا
َ
السبيل" ،وهذا توصيف حق  ..فالنبي صىل اهلل عليه وسلم هيدي
البرشية مجعاء إىل الطريق احلق والصواب.
نعم؛ ُيستفاد َّما تقدم استحسان استبدال اسم حق مثار
خالف ،باسم حق آخر ال خالف عليه  ..أو توصيف حمق عليه خالف
بتوصيف آخر حمق ال خالف عليه  ..من أجل َترير بعض املصالح
املعتربة  ..وهذا من الفقه ،ومن مقتضيات السياسة الرشعية  ..ويف
ذلك عربة ِ
وعظة ْلولئك املتعصبة؛ الذين يتعصبون ويتحزبون
ملسميات حمدَ ثة ،ما أنزل اهلل هبا من سلطان ــ بات رضرها يغلب
نفعها ــ عىل حساب مصالح عامة ومعتربة ،تعم مجيع املسلمني ..
وبلداهنم  ..لو كانوا يفقهون!

*****
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الوقفة الثالثة والثالثون
"صلح الحديبية ،والوفاء بالعهد"
لو جاز أن نضع لصلح احلديبية عنوان ًا ،لكان العنوان اْلمثل
هو "الوفاء بالعهد ،وعدم الغدر" ،إذ يف هذا الصلح َتثلت أعىل
ُ
بن
درجات الوفاء بالعهد  ..فقد نص الصلح كام تقدم ،قال
سهيل ُ
ٌ
رجل ،وإن كان عىل دينِك إال ر َد ْدتَه
عمرو":عىل أنه ال َي ْأتِيك منا
سبحان اهللِ! كيف ُي َر هد إىل املرشكني وقد جاء
إلينا ،قال املسلمون:
َ
مسلام؟!"البخاري.
ً

دخ َل أبو َجنْدَ ٍل
شهد عليه  ..إذ َ
وقبل أن ينقيض الصلح  ..و ُي َ
ِ
بن ٍ
ِ
بن ُس َه ْي ِل ِ
عمرو َي ْر ُس ُ
أسفل مك َة حتى
خر َج ِِمن
ُ
ف يف قيوده ،وقد َ
ِ
ِ
سهيل :هذا يا حممدُ ُ ،
ٌ
أول ما
أظهر املسلمني ،فقال
بني
َرمى بنفسه َ

ُأ ِ
قاض َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم":إنا مل
إيل .فقال
ه
يك عليه أن ت َُر َّده َّ

َن ْق ِ
الكتاب بعدُ " .ــ أي مل نفرغ من كتابته بعد ــ قال :فواهللِ ،إ ًذا مل
ض
َ
ٍ
ُأص ِْ
احل َ
النبي صىل اهلل عليه وسلمَ ":فأ ِجزْه يل".
َ
ك عىل يشء أبد ًا ،قال ه
ِ
ٍ
بمجيزه َ
بفاعل  ..قال
لك .قال":بىل فا ْف َع ْل" .قال :ما أنا
قال :ما أنا
ٍ
مسلام ،أال
ْت
ي
أبو
معرش املسلمنيُ ،أ َر هد إىل املرشكني وقد ِجئ ُ
جندلَ :أ ْ
ً
َ
يت؟ وكان قد ُع مذ َب عذا ًبا شديدً ا يف اهللِ  ..البخاري.
ترون ما قد َل ِق ُ
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ويف رواية عند أمحد وغريه :رصخ أبو جندل بأعىل صوته؛ يا
معرش املسلمني أتردونني إىل أهل الرشك فيفتنوين يف ديني؟!
فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم":يا أبا جندل اصرب
واحتسب ،فإن اهلل ع َّز وجل جاعل لك وملن معك من املستضعفني
فرج ًا وخمرج ًا ،إنا قد عقدنا بيننا وبني القوم صلح ًا ،فأعطيناهم عىل
ذلك ،وأعطونا عليه عهد ًا ،وإنا لن نغدر هبم".
اهلل أكرب  ..إىل هذه الدرجة يبلغ وفاء اإلسالم بالعهد ،ويراعي
حرمته وحقه!
ِ
املدينة ،وكان ال يأيت
النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل
رج َع
ثم َ
ه
ِ
أحدٌ ِمن الر ِ
َر َ
سول اهللَِّ َّ
جالَّ ،إال ر َّد ُه يف تِ َ
لك املدَّ ةِ،
صىل اهللَُّ ع َليه وس َّل َم َ
م
ِ
ٍ
ٌ
مسلم،
قريش وهو
رجل ِمن
اءه أبو َب ِص ٍري؛
وإن َ
كان ُمسل ًام َ ..
ٌ
فج َ
ت لنا .فدَ َف َعه إىل
َفأ ْر َس ُلوا يف طلبِه رجلني ،فقالوا :العهدَ الذي َج َع ْل َ

احل َل ْي َف ِة ،فنزلوا َي ْأكُلون ِمن ٍ
الر ُج َل ْني ،فخَ َرجا به حتى إذا ب َلغَا ذا ُ
َتر
َّ
ِ
ْلحد الرجلني :واهلل إين ْلَرى سي َفك هذا يا فال ُن
هلم ،فقال أبو َب ِص ٍري
اآلخر ،فقالِ :
ت به ،ثم
جيدً ا ،فاست َّله
أجل ،واهلل إنه جليدٌ  ،لقد َج َّر ْب ُ
ُ
َ
ِ ٍ ًِِ
فرض َبه حتى َب َر َد
َج َّر ْب ُ
ت .فقال أبو بِصري :أرين أن ُظ ْر إليه؟ فأ ْم َكنَه منهَ َ ،
اآلخر حتى أتى املدين َة ،فدَ َخ َل املسجدَ َي ْعدُ و! فقال
وفر
ُ
ــ أي مات ــ َّ
ُ
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم حني رآه ":لقد رأى هذا ُذ ْعر ًا" .فلام
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النبي صىل اهلل عليه وسلم قالُ :قتِ َل واهللِ صاحبي ،وإين
انتهى إىل
م
ٌ
ملقتول!
ِ
نبي اهللِ ،قد واهللِ َأ ْو ََف اهللُ ذمتَك ،قد
فجاء أبو َبص ٍري ،فقال :يا َّ
النبي صىل اهلل عليه
َر َد ْدتَني إليهم ،ثم ن ََّج ِاين اهللُ منهم .قال
ه
ٍ
حرب ،لو كان له أحدٌ " .فلام َس ِم َع ذلك
وسلمَ ":و ْي َل مأمهِ ،م ْس َع ُر
ف أنه َس َ ُري هده إليهم  ..البخاري.
َع َر َ

ٍ
حرب ،لو كان له أحدٌ "،
وقوله صىل اهلل عليه وسلم " ِم ْس َع ُر

ويف رواية "لو كان معه رجال"؛ فيه رجاء خفي ،أن يكون معه أحد
 ..وأن يكون معه رجال  ..كام فيه إغراء للمستضعفني املحارصين يف
مكة أن يلتحقوا به  ..فتلقت السامء رجاء احلبيب صىل اهلل عليه وسلم
بالقبول  ..فالتحق بأيب بصري الرجال  ..وكان الوعد الذي أعطاه النبي
صىل اهلل عليه وسلم ْليب جندل بأن اهلل جاعل له فرج ًا وخمرج ًا ،قد
حتقق من جهة ــ وعن طريق ــ أيب بصري !..
ِ
فخَ َر َج أبو بصري حتى أتى ِس َ
البحر ــ وهو موضع
يف
بالعيص من ناحية ذي املروة عىل ساحل البحر بطريق قريش الذي
ِ
بن ُس ٍ
جندل ِ
هيل،
ت منهم أبو
كانوا يأخذون إىل الشام ــ قال :و َينْ َفلِ ُ
ِ
ِ
ٍ
قريش ٌ
فج َع َل ال َ ْ
أس َل َم إال ِحل َق
خي ُر ُج ِمن
ف َلح َق بأيب َبص ٍريَ ،
رجل قد َ
ون ِ
بع ٍري
بأيب َب ِص ٍري ،حتى
اجتم َع ْ
ت منهم ِعصاب ٌة ،فواهللِ ،ما َي ْس َم ُع َ
َ
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الش ْأ ِم إال اعرتضوا هلا ،ف َق َت ُلوهم َ
ٍ
َ
لقريش إىل َّ
أمواهلم،
وأ َخ ُذوا
ت
َخ َر َج ْ
ِ
ت ٌ
والر ِح ِم ملَّا
َفأ ْر َس َل ْ
النبي صىل اهلل عليه وسلم ُتنَاشدُ ه باهللِ َّ
قريش إىل م
النبي صىل اهلل عليه وسلم إليهم.
فمن آتاه فهو ٌ
آمنَ ،فأ ْر َس َل ه
َأ ْر َس َلَ :
البخاري .لكي يلتحقوا به يف املدينة.
وهكذا ــ بسبب جهاد أيب بصري ومن معه ــ قد جعل اهلل
للمسلمني املستضعفني يف مكة فرج ًا وخمرج ًا  ..كام ُألغي البند من
الصلح املتعلق بعودة من أتى النبي صىل اهلل عليه وسلم مسل ًام إىل
قريش  ..وظهر أن هذا البند ــ إىل ما قبل إلغائه من طرف مرشكي
قريش ــ كان أيض ًا نرص ًا ،وفتح ًا ،وخري ًا كثري ًا  ..حيث كان سبب ًا يف
جهاد أيب بصري ومن معه  ..كام كان سبي ً
ال جعل اهلل من خالله
للمؤمنني املستضعفني املحارصين يف مكة  ..فرج ًا وخمرج ًا.
وهبذا يتبني لكل باحث منصف أن مجيع بنود صلح احلديبية ..
وكل كلمة من كلامته  ..كانت فتح ًا ،ونرص ًا ،وحق ًا ،وخري ًا كثري ًا ..
ومن يتوهم يف بند من بنوده أو كلمة من كلامته خالف ذلك ،فهو
واهم ،وخمطئ ،وجاهل!
كام ُيستفاد من قصة أيب بصري  ..أن عهد النبي صىل اهلل عليه
وسلم لقريش ،والصلح الذي انعقد بينهام  ..ال يلزم أبا بصري؛ ْلنه
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خرج من سلطان وحدود دولة النبي صىل اهلل عليه وسلم يف املدينة
املنورة  ..وبالتايل لكل منهام عهده وعقده املستقل.
كام ُيستفاد وجود فريقني من املسلمني يف آن واحد :فريق هو
يف عهد وأمان مع العدو  ..وفريق آخر يف حرب مع نفس العدو  ..وال
يلزم كل فريق منهام من اْلحكام ما يلزم الفريق اآلخر  ..وهذا أمر بني
ال خفاء فيه.
ِ
ين َآمنُو ْا َو َمل هي ِ
اج ُرو ْا َما لَكُم ممن َوالَ َيتِ ِهم ممن
قال تعاىلَ  :والَّذ َ
ْ َُ

َ ٍ
ِ
ِ
َنرصوك ُْم ِيف الدم ِ
َّرص؛ أي
ين َف َع َليْك ُُم الن ْ ُ
يشء َحتَّى ُ َهياج ُرو ْا َوإِن ْاست َ ُ
ْ
جيب أن تنرصوهم يف الدين ،حتى وإن مل هياجروا إِالَّ َع َىل َق ْو ٍم َب ْينَك ُْم
َو َبيْن َُهم مميثَ ٌ
اق؛ ال جيوز أن تنرصوهم ،فالعهد وامليثاق الذي بينكم
ون َب ِص ٌري اْلنفال.72:
وبني القوم يمنعكم من ذلك َ واهللُ بِ َام َت ْع َم ُل َ

فاآلية الكريمة افرتضت وجود فريقني مؤمنني :فريق بينهم وبني
العدو الكافر عهد وميثاق ،يمنعهم من قتاهلم .وفريق آخر ال عهد وال
ميثاق بينه وبني هذا العدو  ..فهو يف ِح ٍّل منه ،وله أن يناجزه و ُيقاتله ..
فال يلزمه ما يلزم الفريق اْلول املعاهد ،كام أن الفريق اْلول املعاهد ال
يلزمه ما يلزم الفريق اآلخر غري املعاهد.

*****
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الوقفة الرابعة والثالثون
" معاملة الوفود كل بحسب ما يناسبه"
من املالحظ أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يعطي كل وفد
يفد إليه من قِبل قريش ما يناسبه ،و ُيظهر له ما ُيؤثر عليه ،وعىل
تفكريه ،وعىل موقفه ،ومن خلفه ،ومن أرسله  ..بصورة ترتد
باملصلحة عىل جمريات التفاوض  ..وعىل املسلمني بعامة.
نفر ِمن ِ
اخلز ِ
َاع هي يف ٍ
قاء ُ
قومه ِمن ُخزاع َة،
جاء ُبدَ ْي ُل ُ
بن َو ْر َ
فلام َ
ِ
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم ــ أي أهنم موضع
وكانوا َع ْي َب َة نصحِ
كعب
ْت
النصح له واْلمانة عىل رسه ــ ِمن أهل ِهتام َة ،فقال :إين ت ََرك ُ
َ
ِ
بن ُل َؤي ،وعامر بن ُل َؤي نزلوا أعداد ِ
احلديبية ،ومعهم العو ُذ
مياه
َ
ٍّ
َ َ
ٍّ
َ
يل وهي النياق ــ ذات اللبن معها أبناؤها ــ وهم ُمقاتِ َ
املَطافِ ُ
لوك،
ِ
البيت.
وصا هدوك عن
وكون ُبديل من قوم كانوا موضع ثقة ونصح رسول اهلل ..
وكان ُيمثل الوافد املستقل من خارج قريش ،ومن كان كذلك فهو
كفؤ أن حيمل رسالة النبي صىل اهلل عليه وسلم كاملة  ..والتي تبني
ُ
رسول
الغرض من جميئه إىل مكة  ..كام تبني خطة الصلح  ..فقال له
لقتال ٍ
ِ
اهللِ صىل اهلل عليه وسلم :إنا مل ن ِ
أحد ،ولكنَّا ِج ْئنَا ُم ْعت َِم ِرين،
َج ْئ
ُ َ
رض ْت هبم ،فإن شاؤُ وا ما َد ْد ُهتم مدةً،
وإن قريش ًا قد َ ِهن َكتْهم
احلرب ،وأ َ َّ
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ِ
َُ
دخ َل فيه
وبني
الناس ،فإن أ ْظ َه َر فإن شاؤوا أن َيدْ ُخلوا فيام َ
وخي هلوا بيني َ
الناس فعلوا؛ وإال فقد مجوا ،وإن هم أبوا ،فوالذي نفيس ِ
بيده
َْ
َه
ُ
ِ
أمره "
ْلُقات َلنَّهم عىل أمري هذا حتى َتنْ َف ِر َد سالفتي ،ول َينْ َق َذ َّن اهللُ َ
البخاري.
يلُ :
سأ ْبلِغُهم ما ُ
فقال ُبدْ ُ
تقول .قال :فان َط َل َق حتى أتى قريش ًا،
ِ
يقول ً
وس ِم ْعنَاه ُ
قوال ،فإن ِش ْئتُم أن
قال :إنا قد ِج ْئ َناكم ِمن هذا
الرجلَ ،
ٍ
ِ
بيشء
ْربنا عنه
َن ْعر َضه عليكم ف َع ْلنَا ،فقال سفهاؤُ هم :ال حاج َة لنا أن ُخت ِ َ
ــ وهذا حال السفهاء املتحمسة املتعصبة من كل قوم ،تراهم يردون
ِ
الرأي منهم:
اليشء قبل أن ينظروا يف مصاحله ومفاسده ــ وقال َذ ُوو
ِ
يقول .قالَ :س ِم ْعتُه ُ
هات ما َس ِم ْعتَه ُ
فحدَّ َثهم بام قال
يقول كذا وكذاَ ،
النبي صىل اهلل عليه وسلم.
ه
وال شك أن الرسالة التي نقلها ُبديل إىل قريش  ..كان هلا
أثرها البني عىل تفكري وتوجه قريش  ..وما تال ذلك من جمريات
أحداث الصلح  ..لكن قريش ًا كانت تشك يف " ُبديل" ،أن هواه مع
حممد صىل اهلل عليه وسلم  ..وبالتايل فهو غري مستأمن عىل هكذا
مهمة!
هنا انربى مفاوض جديد من قريش  ..يستكمل مهمة ُبديل،
ويستوضح رسالته التي محلها من النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل قريش
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ِ
ٍ
بالوالد؟ قالوا :بىل.
قومَ ،أ َل ْستُم
بن مسعود فقالَ :أ ْ
 ..فقام عرو ُة ُ
ي ُ
ِ
بالولد؟ قالوا :بىل .قال :فهل َتت َِّه ُمونني؟ قالوا :ال .قال:
ت
لس ُ
قال :أو ْ
ٍ
ألستم َت ْع َل ُمون أين اس َتنْ َف ْر ُت َ
عيل ــ أي امتنعوا
أهل ُعكاظ ،فلام َب َّلحوا َّ
ِ
ومن أطا َعنِي؟ قالوا :بىل.
ــ ِج ْئتُكم بأهيل ،وولديَ ،
يريد من أسئلته هذه أن يبني لقريش أين هو منهم ،وأن يتبني
أيض ًا رأهيم فيه ،وأين هم منه ،ومن ثقتهم به  ..قال :فإن هذا قد
َع َر َض لكم خط َة ُر ْش ٍد ،اقبلوها و َد ُعوين آتِيه ،قالوا :ائْتِه.
وكان عروة بن مسعود مغرور ًا ،قليل اْلدب  ..حيتاج لنوع
النبي صىل اهلل
معاملة تنفع معه  ..وترده إىل صوابه ورشده َ ..فأتى
َّ
النبي صىل اهلل عليه وسلم":نحو ًا
فجعل ُي َك مل ُمه ،فقال
عليه وسلمَ ،
ه
ِ
ِ
ت إن
ي حممدُ ! َأ َر َأ ْي َ
من قوله ل ُبدَ ْي ٍل" .فقال عرو ُة عندَ ذلكَ :أ ْ
ٍ
ت أمر ِ
ِ
اجتاح أه َله
العرب
بأحد ِمن
ت
قومك ،هل َس ِم ْع َ
َ
است َْأ َص ْل َ َ
قب َل َ
وجوها ،وإين َْلَرى
ى
ً
ك؟! وإن َتك ُْن اْلخرى ،فإين واهللَِْ ،لَ َر َ
ِ
الناس خلي ًقا أن َي ِف هروا و َيدَ ُع َ
وك!
أشوا ًبا ِمن
وهذا طعن بالصحابة ،وتشكيك بثباهتم ،ووالئهم للنبي صىل
اهلل عليه وسلم  ..أراد منه أن يفت من عضد النبي صىل اهلل عليه
وسلم ،عساه ينتزع منه تنازالً يف مواقفه ومطالبه!
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ِ
ِ
فقال له أبو ٍ
الالت! أن َْح ُن ن َِف هر عنه
ببظر
بكرْ ":ام ُص ْص
عرف عن أيب بكر الصديق
و َندَ ُعه؟!"  ..وهذه كلمة شديدة جد ًا ،مل ُي َ
ريض اهلل عنه أنه قاهلا قط ،إال يف هذا املوضع  ..غضب ًا هلل ،وانتصاراً
للنبي صىل اهلل عليه وسلم ،وحلقه عليهم  ..وثم تأديب ًا لعروة عىل ما
بدر منه!
فقال عروة بن مسعودَ ":من ذا؟" يسأل وهو يعرفه  ..من
قبيل االستعالء ،والكرب!
بكر .قال" :أما والذي نفيس ِ
قالوا :أبو ٍ
بيده ،لوال يدٌ كانت
لك عندي مل ُأ ْج ِز ْك هبا ْلَ َج ْبت َ
ُك" .فتذكر له معروف ًا ،مل ُيكافئه عليه،
فعد هذه مقابل تلك!
أخ َذ
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فكلام ت َك َّل َم َ
قال :وج َع َل ُي َك مل ُم َّ

ِ
قائم عىل رأ ِ
النبي صىل اهلل عليه وسلم،
بلحيته! واملغري ُة ُ
س م
بن شعب َة ٌ
ِ
ِ
ِ
ُ
النبي صىل
ومعه
السيف ،وعليه امل ْغ َف ُر ،ف ُك َّل َام أهوى عرو ُة بيده إىل حلية م
السيف ،وقال لهَ :أخم ر يدَ ك عن ِ
ِ
رض َب يدَ ه ِ
حلية
بنعل
ْ
اهلل عليه وسلم َ
ِ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ــ ويف رواية عند ابن حبان وغريه :قال

رأسه،
له املغرية :لتكفن يدك ،أو ال ترجع إليك يدك ــ َفر َف َع عرو ُة َ
بن شعب َة.
فقالَ :من هذا؟ قالوا :املغري ُة ُ
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النبي صىل اهلل عليه وسلم
ثم إن عرو َة ج َع َل َي ْر ُم ُق
َ
أصحاب م

ُ
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم ُنخَ َام َة إال
بعينِه ،قال :فواهللِ ،ما َتنَخَّ َم
ٍ
رجل منهم ،فدَ َّل َ
ت يف م
وجهه وجلدَ ه ،وإذا َأم َرهم
ك هبا
كف
و َق َع ْ
َ
َ
توضأ كادوا َي ْقتَتِلون عىل وضوئِه ،وإذا ت َك َّل َم
أمره ،وإذا
ابتدروا َ
تعظيام له !..
النظر؛
أصواهتم عندَ ه ،وما ُحيِده ون إليه
َخ َف ُضوا
َ
َ
ً
هذا اْلدب اجلم هو بعض أدب الصحابة مع النبي صىل اهلل
عليه وسلم  ..لكن يف هذا املوضع ــ إضافة إىل ذلك ــ أرادوا به معن ًا
آخر؛ أرادوا به أن يردوا عىل عروة  ..وعىل ظنه اليسء فيهم؛ أهنم
يفرون عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ويدعونه  ..وأن يعطوه درس ًا يف
اْلدب والوالء واحلب والفداء ال ينساه أبد ًا ،ومل يشهد مثي ً
ال له مع
ملِك من قبل وال من بعد !..
فرج َع عرو ُة إىل أصحابِه ــ مبهور ًا َّما شاهد وسمع ــ فقال:
َ
ِ
رص ،وكرسى،
ي قو ُم ،واهللِ لقد و َفدْ ُت عىل امللوكَ ،
" َأ ْ
وو َفدْ ُت عىل َق ْي َ َ
ِ
ت ملك ًا ه
قط ُي ِعظم ُمه أصحا ُبه ما ُي ِع مظ ُم
ايش ،واهللِ ،إن َرأَ ْي ُ
والن ََج م
ٍ
حممد صىل اهلل عليه وسلم حممد ًا ،واهللِ ،إن َتنَخَّ َم نُخام ًة إال
أصحاب
ُ
ٍ
ت يف كفم
وجهه وجلدَ ه ،وإذا َأ َم َرهم
رجل منهم فدَ َّلك هبا
و َق َع ْ
َ
َ
توضأ كادوا َي ْقتَتِلون عىل وضوئِه ،وإذا ت َك َّلم
أمره ،وإذا
ابتدروا َ
تعظيام له" .ومن كان
النظر؛
أصواهتم عندَ ه ،وما ُحيِده ون إليه
َخ َّف ُضوا
َ
َ
ً
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هذا شأهنم ووصفهم ،ال يمكن أن يفروا عن النبي صىل اهلل عليه
وسلم ،فأرواحهم دون أدنى أذى ُيصيبه فداء !..
فام هو املطلوب ،بعد هذه املقدمة يا عروة بن مسعود ..؟!
قال":إنه قد َع َر َض عليكم خط َة ُر ْش ٍد َفأ ْق َب ُلوها".
هذا هو املطلوب ،وهذا هو املراد  ..فقد وصلت رسالة النبي
صىل اهلل عليه وسلم ،وحتقق املراد منها  ..حتى أصبح عروة بن
مسعود مفاوض ًا له عند قريش ،بعد أن كان مفاوض ًا هلم عند النبي
صىل اهلل عليه وسلم!
هنا تشوش العدو أكثر فأكثر  ..وازدادت حريته  ..حيتاج إىل
من جييل هلم حريهتم  ..فقال ٌ
رجل ِمن بني كِنان َةَ ":د ُعوين آتِيه" .وهذا
الرجل ــ كام يف رواية عند ابن اسحاق ــ ُيدعى سيد اْلحابيش،
ُ
احلليس بن علقمة.
فقالوا :ائتِه.
هذا الرجل كان َّمن يعظمون ال ُبدن التي يصطحبها احلجاج
واملعتمرون معهم إىل احلج أو العمرة  ..وإذا رآها ،فإهنا تؤثر عىل
قراره ،وتفكريه ،وموقفه!
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َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم وأصحابِه ،قال
ف عىل
رش َ
م
فلام أ ْ َ
ُ
فالن ،وهو ِمن قوم ُي َع مظمون
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم":هذا
ٌ
ال ُبدْ َن ،فابع ُثوها له"البخاري.
الناس ُي َل هبون ،فلام رأى ذلك قال :سبحا َن
ف ُب ِع َث ْ
ت له ،واس َت ْق َب َله ُ
ِ
البيت!
اهللِ ،ما ينبغي هلؤالء أن ُي َصده وا عن
وصلت الرسالة إليه ،وحتقق املراد قبل أن يصل إىل النبي صىل
اهلل عليه وسلم ،ومن دون أن يتكلم مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
رج َع إىل أصحابِه قالَ :
ت ــ أي ال ُبدن ــ قد ُق ملدَ ْت
رأ ْي ُ
 ..فلام َ
ِ
ُ
البيت .البخاري.
وأ ِش ْع َر ْت ،فام أرى أن ُي َصده وا عن
ُ
يسيل عليه من
ويف رواية عند ابن إسحاق :فلام رأى اهلدي
عرض الوادي ــ أي من جنبه ــ يف قالئده ــ وهو ما ُيعلق يف أعناق
اهلدي ل ُيعلم أنه هدي ــ وقد أكل أوباره من طول احلبس عن حمله ــ
موضع النحر من احلرم ــ رجع إىل قريش ،ومل يصل إىل رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم إعظام ًا ملا رأى ،فقال هلم ذلك .فقالوا له :اجلس
فإنام أنت أعرايب ال علم لك!
فغضب احلليس ،وقال :يا معرش قريش ،واهلل ما عىل هذا
حالفناكم ،وال عىل هذا عاقدناكم ،أ ُي َصد عن بيت اهلل من جاء معظ ًام
ٍ
له؟! والذي نفس ُ
حممد وبني ما جاء له ،أو
احلليس بيده ،لتخلن بني
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ْلنفرن باْلحابيش نفرة رجل واحد![ تصدع يف املوقف الداخيل
لقريش ]!
فقالوا له :صه؛ كف عنا يا ُح َليس حتى نأخذ ْلنفسنا ما
نرىض.
ٍ
فأرسلوا مفاوض ًا آخرَ ،ي ُ
حفص ،فقال:
قال لهِ :مك َْر ُز ْب ُن
ِ
َ
النبي صىل اهلل عليه
رش َ
ف عليهم ،قال ه
دعوين آتيه .فقالوا :ائْته .فلام أ ْ َ
وسلم" :هذا ِمك َْرزٌ ،وهو ٌ
فاجر"البخاري .خربة دقيقة بطبيعة
رجل
ٌ
رصف له ما يناسبه.
وصفة املفاوض ،ل ُي َ
ٌ
فاجر"؛ فيه إغراء
رجل
وقوله صىل اهلل عليه وسلم" :هو
ٌ
للمسلمني بأن ينتبهوا له ،وحيرتزوا منه ،وما قد حيمله فجوره عىل أن
يفعل  ..وكانت قريش تعلم أن مكرز ًا فاجر ًا ال يصلح هلكذا مهمة ..
النبي صىل اهلل
بسهيل بن عمرو َ ..
فج َع َل مكرز ُي َك مل ُم َّ
فأردفته مبارشة ُ
بن ٍ
عمرو .عن َعك ِْر َم َة :أنه
عليه وسلم ،فبينام هو ُي َك مل ُمه؛ إذ جاء ُس َه ْي ُل ُ
بن ٍ
النبي صىل اهلل عليه وسلم":لقد َس ُه َل
جاء ُس َه ْي ُل ُ
عمرو ،قال ه
ملا َ
لكم ِمن ِ
أمركم" البخاري .فتم الصلح ،عىل يد ُسهيل  ..فكان اس ًام
عىل مسمى  ..كام أشار النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل ذلك.
وفيام تقدم فقه عظيم مرتبط بالسياسة الرشعية ــ ما أحوجنا
إليه ،ونحن نخوض غامر املفاوضات مع العدو ،كام نخوض معه غامر
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املعارك واحلروب ــ كام فيه داللة هامة عىل أمهية الدراية التامة بطبيعة
وصفة املفاوضني املوفدين من قِ َبل العدو  ..ثم النظر يف اْلشياء التي
تؤثر عليهم ،وعىل تفكريهم ،ومواقفهم ،وقراراهتم  ..بام يرتد بالفائدة
واملصلحة الراجحة عىل اإلسالم واملسلمني.

*****
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الوقفة الخامسة والثالثون
"حِلم النبي صلى اهلل عليه وسلم وصفحه ،وغضبه"

كان النبي صىل اهلل عليه وسلم رحي ًام رفيق ًا ،ال يغضب لنفسه،
وال ليشء من أمور الدنيا ،وكان يقتص من نفسه إذ وجد ما يستدعي
القصا

 ..ليكون قدوة ملن بعده ،وأن ال أحد ــ مهام عال قدره

وشأنه ــ فوق القصا

 ،وفوق قانون السامء  ..وكان إذا أراد أن ينكر

عىل خمطئ خطأه ،ال خيصص يف اخلطاب واإلنكار؛ إذ كان كثري ًا ما
يعمم ،ويقول":ما بل أقوام يفعلون كذا ،وكذا "..؛ ليتنبه الفاعل
ٌنتهك حرمات اهلل ،أو كان يف غضبه
عىل خطئه بأقل حرج  ..إال أن ت َ
ٍ
حينئذ ال يقف لغضبه
لنفسه غضب لدين اهلل تعاىل وحلدوده  ..فكان
أحد.
ُ
رسول
عن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها ،قالت":ما ان َت َق َم
اهللِ صىل اهلل عليه وسلم ِ
لنفسه يف يش ٍء ُي ْؤتَى إليه حتى ُتنْت ََه ُ
ك ِمن
ِ
حرمات اهللِ ،ف َينْت َِق ُم هللِ" البخاري.
وعنها ،قالت":ما رضب خادم ًا قط وال أمراة ،وال رضب
رسول اهلل بيده شيئ ًا قط ،إال أن جياهد يف سبيل اهلل ،وال خري بني أمرين
إال كان أحبهام إليه أيرسمها حتى يكون إث ًام ــ أي إال أن يكون إث ًام ــ
فإذا كان إثام كان أبعد الناس من اإلثم ،وال انتقم لنفسه من يشء يؤتى
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إليه حتى تنتهك حرمات اهلل عز وجل ،فيكون هو ينتقم هلل عز
وجل"[السلسلة الصحيحة.]507:
وكان صىل اهلل عليه وسلم ال تغضبه الدنيا وما كان هلا ،فإذا
تعوطي احلق مل يعرفه أحد ،ومل يقم لغضبه يشء حتى ينترص له ،ال
يغضب لنفسه وال ينترص هلا .]22[..
وعنها ،ريض اهلل عنها قالت" :كان إذا بلغه ِ
يشء
عن َّ
الر ِج ِل ٌ
ٍ
يقول :ما ُ
يقول؟ ولكن ُ
فالن ُ
يقل :ما ُ
يقولون َ
مل ْ
كذا
بال أقوا ٍم
بال
َ
َ
وكذا"[صحيح اجلامع.]4692:
أعرايب فاستتب َع ُه
وقد ابتاع النبي صىل اهلل عليه وسلم فر ًسا من
ٍّ
عليه وس َّلم ليقبِ َضه ثمن ِ
صىل اهللَُّ ِ
َّبي َّ
َّبي َّ
صىل اهللَُّ
فرس ِه
َ
ُ َ
فأرسع الن ه
َ ُ
الن ه
ِ
َ
ِ
ٌ
َّبي َّ
صىل
رجال من
فطفق
اْلعرايب
وأبطأ
امليش
َ
أصحاب الن َّ
عليه وس َّل َم َ
ه
ِ
الفرس حتَّى زا َد
اْلعرايب ويساومونَه
يعرتضون
عليه وس َّل َم
اهللَُّ
َ
َ
َّ

صىل اهللَُّ ِ
ِ
السو ِم عىل ال َّث ِ
َّبي َّ
عليه وس َّل َم
ُ
من ا َّلذي َ
ابتاع بِه الن ه
بعض ُه ُم يف َّ
صىل اهللَُّ ِ
النبي َّ
َّبي
عليه وس َّل َم ابتاعه َفنادى
رون َّ
وال يش ُع َ
اْلعرايب الن َّ
أن َّ
ه
صىل اهللَُّ ِ
الفرس فابتَع ُه َّ
َّ
وإال بع ُت ُه .فقا َم
كنت ُمبتا ًعا هذا
عليه وس َّل َم إن َ
َ
ِ
اْلعرايب َ
َّبي َّ
ليس قد
سمع
حني
صىل اهللَُّ عليه وس َّل َم َ
فقالَ ":أو َ
َ
الن ه
َّ

 22أخرجه البيهقي يف الدالئل  ،286/1وقال :له شواهد تشهد له بالصحة.
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اْلعرايب :ال واهللَِّ ما بعتُ َك ُهَ .
منك؟"َ .
َّبي َّ
ابتع ُت ُه َ
صىل اهللَُّ
فقال
فقال الن ه
ه
ِ
ِ
بي َّ
عليه وس َّل َم":بىل قد ابتع ُت ُه َ
صىل
َّاس
َ
منك" .فطف َق الن ُ
يلوذون بالنَّ م
يرتاجعان ِ
اهللَُّ ِ
ِ
اْلعرايب ُ
هلم
فطف َق
وباْلعرايب َو ُمها
عليه وس َّل َم
يقول َّ
ه
م
يشهدُ مأين قد بايعت َ
ُك![ مل يزجره النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل
َشهيدً ا َ
مقولته هذه ،ومل يغضب لنفسه ،فداه نفيس ].
ِ
حتَّى جاء ُخ َزيم ُة بن ٍ
َّبي
ريض اهللَُّ عنه
ثابت
ُ
فاستم َع ملراجعة الن م
َ
َ ْ
َ
صىل اهللَُّ ِ
َّ
واْلعرايب فقالَ :أنا أشهدُ أن َ
َّك قد بايع َت ُه[ .فكيف
عليه وس َّل َم
م
ال يشهد ،وال يصدق النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو يصدقه يف خرب
السامء ،وما يتنزل عليه من ربه ،وهو ال ينطق إال حق ًا وصدق ًا ].
ِ
عليه وس َّل َم عىل ُخ َز ْيم َة َ
َّبي َّ
َ
بم
صىل اهللَُّ
فقالَ ":
فأقبل الن ه
صىل اهللَُّ ِ
ِ
َ
تشهدُ ؟"َ .
َّبي َّ
َ
بتصديق َ
عليه
رسول اهللَِّ.
ك يا
فقال
َ
فجعل الن ه
وس َّلم َشهادته َ ِ
رج َل ْ ِ
ني[.]23
بشهادة ُ
َ
ٍ
ثابت
بن
وكان اْلوس يفتخرون عىل اخلزرج بأن ُخ َز ْيم ُة ُ
عليه وس َّلم َشهادته َ ِ
صىل اهللَُّ ِ
رج َل ْ ِ
َّبي َّ
ني.
بشهادة ُ
َ
منهم ،وقد جعل الن ه
زوج َب ِر َير َة عبدٌ أسو ُد ُ
يقال ل ُه
وعن عبد اهلل بن عباس ،قال :أ َّن َ
غيث ،كأين أنظر ِ
يطوف خل َف َها ي ْبكي و ُدمو ُع ُه ُ
ُم ٌ
تسيل عىل حليتِ ِه ــ
إليه
ُ
م
ُ
 23صحيح سنن أبي داود . 3607 :قال ابن حجر العسقالني يف موافقة الخرب
الخرب  :18/2صحيح.
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ِ
عليه وس َّل َم لع ٍ
النبي َّ
باس":يا
صىل اهللُ
وكانت قد فارقته ــ فقال
ه
عباس ،أال تعجب من حب م ٍ
ِ
بغض برير َة مغي ًثا؟!".
غيث َب ِرير َة ،ومن
ُ
َ ْ ْ م ُ

ِ
َ
النبي َّ
اج ْعتِ ِه ــ ويف رواية عند
فقال
صىل اهللُ عليه وس َّل َم هلاَ :لو َر َ
ه
النسائي :فإ َّنه أبو ِ
ولد ِك ــ؟".
ُ
مل تستعجل بريرة اإلجابة حتى تتبني أهو أمر؛ فإن كان أمر ًا؛
فالسمع والطاعة لرسول اهلل صىل اهلل وسلم  ..وإن كانت الشفاعة،
وهلا حق االختيار  ..فقد يكون هلا رأي آخر  ..وهذا من َتام فقهها
وأدهبا ،ريض اهلل عنها!
َ
رسول اهللِ ت َْأ ُم ُرين؟
قالت :يا
ْ
َ
قال صىل اهلل عليه وسلم":إن ََّام أنَا أَ ْش َف ُع" .مل ينه ُمغيث ًا ،ومل
يزجره لكونه يلحق برير ًة  ..ويميش خلفها يف اْلسواق وهو يبكي ..
بعد أن فارقته ،وهي ال حتل له  ..وإنام رفق ًا بمشاعر وحب مغيث

لربيرة  ..ومراعاة ملا بينهام من عرشة قديمة  ..يتوسط ويشفع له عند
بريرة  ..عساها أن تراجعه!
قالت بريرة :ال حاج َة يل فِ ِيه! البخاري.
هلا ذلك؛ فهذا أمر ال يصح فيه اإلكراه ،وال اإلحراج  ..ومل
يعاتبها النبي صىل اهلل عليه وسلم ــ حاشاه ــ لكوهنا قد ردت شفاعته
ووساطته!
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َ
رسول
أن
وكذلك ،قد أخرج ابن إسحاق يف السرية ،وغريهَّ :
ِ ِ
صىل اهللُ ِ
صفوف أصحابِه يو َم ٍ
اهللِ َّ
دح
عليه وس َّل َم عدَّ َل
َ
بدر ويف يده ق ٌ
ِ
بسواد
فمر
رمى به عن القوس ــ يعدم ُل به القو َمَّ ،
ــ وهو السهم الذي ُي َ
بن الن ِ
حليف بني عدي ِ
ِ
م
َ
الصف ــ أي
َّجار وهو ُم ْستنتِ ٌل من
بن غَز َّي َة

خارج من الصف متقدم عىل أصحابه ــ فطعن يف بطنِه ِ
بالقدحِ ،
وقالِ ":
َ
أوج ْعتَني ،وقد بعثك اهللُ
استو يا سوا ُد" .فقال :يا
رسول اهللِ َ
ِ
والعدل فأقِدْ ين!
باحلق
م
ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّل َم عن بطنِه وقال:
صىل اهللُ
فكشف

" ِ
استقدْ "! استقد يا سواد  ..اهلل أكرب  ..رسول اهلل  ..سيد اخللق ..
قائد البرشية ومعلمها  ..صلوات ريب وسالمه عليه  ..يكشف عن
بطنه ل ُيقاد منه بالعدل  ..فلم يزجر صاحب احلق ،ومل يغضب منه ..
حاشاه  ..ليعلمنا  ..ويعلم ذوي النفوذ واحلكم والسلطان من أمته أن
ال أحد فوق العدالة  ..وفوق أن ُيقاد منه باحلق  ..مهام عال شأنه،
واتسع صيته!
فام كان من سواد إال اعتنقه ،وقبل بطنه  ..هكذا استقاد سواد
َ
محلك عىل هذا يا سوا ُد
لنفسه ،وحقه  ..قال صىل اهلل عليه وسلم" :ما
ِ
َ
رسول اهللِ َ
العهد بك
آخر
حرض ما ترى
؟" .قال :يا
ُ
فأردت أن يكون ُ
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صىل اهللُ ِ
ٍ
ُ
رسول اهللِ َّ
بخري،
عليه وس َّل َم
يم َّس جلدي جلدَ ك فدعا له
أن َ
وقال لهِ ":
استو يا سوا ُد"[السلسلة الصحيحة.]2853:
ويف الصحيحن ،عن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها ،قالت:
ِ
ِ
استأذن ٌ
النبي َّ
الس ُام
صىل اهللُ عليه وس َّل َم فقالواَّ " :
رهط من اليهود عىل م
بالسام املوت!
عليك" ،وأرادوا َّ
ففهمتها هأمنا عائشة ،فقالت :بل عليكم السا ُم واللعن ُة!
الرفق
حيب َ
إن اهللَ ٌ
فقال صىل اهلل عليه وسلم":يا عائش ُةَّ ،
رفيق ه
ِ
اْلمر ك مله" .يف مثل هذا املوضع الذي تغضب فيه أم املؤمنني حلرمة
يف
النبي صىل اهلل عليه وسلم  ..يأمرها النبي صىل اهلل عليه وسلم بالرفق.
قلت :أومل تسمع ما قالوا؟!
ُ
وعليكم" .أي وعليكم
قلت:
قال صىل اهلل عليه وسلمُ ":
ْ
يرتد السام  ..وهذا يكفي  ..وهو ما بقتضيه الرفق.
ويف رواية عند مسلم ،قال صىل اهلل عليه وسلم":يا عائش ُة !
ِ
الر ِ
العنف،
فق ما ال ُيعطي عىل
الر َ
إن اهللَ ٌ
َّ
رفيق ه
فق ،و ُيعطي عىل م
حيب م
وما ال ُيعطِي عىل ما سواه".
ِ
ِ
رسول اهللِ
املسجد مع
وعن أنس بن مالك ،قال :بينام نحن يف
ِ
ِ
عليه وس َّلم إذ جاء أعرايب ،فقام ُ
َّ
املسجد! فقال
يبول يف
صىل اهللُ
صىل اهللُ ِ
ِ
ُ
رسول اهلل َّ
رسول اهللِ
عليه وس َّلمَ :م ْه َم ْه! قال :قال
أصحاب
ُ
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ِ
َّ
عليه وس َّلم" :ال ُتز ِْر ُموه "َ .د ُعو ُه ــ ويف رواية عند
صىل اهللُ
البخاري :فإنام ُبعثتُم ُم َي مرسين ومل ُت ْبعثوا ُم َع مرسين ــ فرتكوه حتى بال.
صىل اهللُ ِ
َ
رسول اهللِ َّ
ثم إن
عليه وس َّلم دعاه فقال له" :إن هذه املساجدَ
ٍ
ِ
البول وال ال َق َذ ِر ،إنام هي لِ ِذ ِ
كر اهللِ عز وجل،
ليشء من هذا
ال ت َْص ُل ُح
والصالةِ ،وقِراءةِ
ِ
القرآن " .قال فأمر ً
رجال من القومِ ،فجاء بدَ ْل ٍو من
ٍ
ماءَ ،
فش َّن ُه عليه .مسلم.
يف مثل هذا املوضع ،يقول صىل اهلل عليه وسلم
ْلصحابه":دعوه  ..فإنام ُبعثتُم ُم َي مرسين ومل ُت ْبعثوا ُم َع مرسين" .فلم
ينهره ،ومل يرضبه  ..وإنام علمه بكل رفق  ..بعد أن تركه يقيض
حاجته!
ِ
صىل اهللُ ِ
النبي َّ
وعليه
عليه وس َّل َم
وعنه ،قالُ :
كنت أميش مع م
ِ
ُ
احلاشية ،فأدر َك ُه أعرايب فجذ َب ُه جذب ًة شديدةً ،حتى
غليظ
ُب ْر ٌد نجراين
صىل اهللُ ِ
ِ ِ
النبي َّ
عليه وس َّل َم قد َأ َّث َر ْت ِبه حاشي ُة
ُ
نظرت إىل صفحة عات ِق م
ِ
الرداء من ِشدَّ ةِ جذبتِ ِه! ثم قال :مر يل من ِ
َ
فالتفت
عندك!
مال اهللِ الذي
َ
ُْ
ٍ
صىل اهلل عليه وسلم ِ
َ
بعطاء" البخاري.
أمر ل ُه
إليه" :
فضحك ،ثم َ
ونحوه ،عن معاوية بن احلكم السلمي ،قال :بينا أنا أُ م
مع
صيل َ
ِ
ٌ
رسول اهللِ َّ
فقلت:
من القومِ.
صىل اهللُ عليه وس َّلم ،إذ عطَس
ُ
رجل َ
ِ
فقلت :وا ُث َ
كل أُ ممياه ! ما شأنُكم
بأبصارهم!
محك اهللُ ! َفرماين القو ُم
ُ
ير ُ

179

إيل؟! فج َعلوا َي ِ
بون بأيدهيم عىل أفخاذِهم .فلام رأيتُهم
رض َ
تَن ُظ َ
رون َّ
ُ
رسول اهللِ َّ
َت ــ فلام َّ
صىل اهللُ عليه
صىل
ُي َص ممتونَني ــ لكني سك ه
َعليام
رأيت ُم َع مل ًام قب َله وال بعدَ ه
وأمي ! ما
ُ
َ
وس َّلم ،فبِأيب هو م
أحسن ت ً
إن هذه الصال َة ال
رض َبني وال شت ََمني .قالَّ " :
منه ،فواهللِ ما َ
كه َرين وال َ
ِ
والتكبري وقراء ُة
التسبيح
الناس ،إنام هو
يشء من كال ِم
َيص ُل ُح فيها
ُ
ٌ
ُ
ِ
القرآن "مسلم.

*****
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الوقفة السادسة والثالثون
"إذا ما انتُهِكَت حرمات اهلل"
لكن إن انتهكت حرمات اهلل ،أو اعتدي عليها يف يشء ،فال
يقف لغضبه صىل اهلل عليه وسلم أحد حتى ينتصف لدين اهلل،
وبخاصة إن كانت املخالفة هلا مساس بالعقيدة ،وأصول الدين،
وصحيحه.
َ
رسول اهلل
كام يف احلديث عن جابر ،أن عمر بن اخلطاب ،أتى
ٍ
َ
رسول اهلل! هذه
بنسخة من التوراة ،فقال :يا
صىل اهلل عليه وسلم
نسخة من التوراة ،فسكت ،فجعل يقرأ ووجه الن مبي صىل اهلل عليه
وسلم يتغري ،فقال أبو بكر :ثكلتك الثواكل! ما ترى ما بوجه رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟!
وقوله "ما ترى ما بوجه رسول اهلل"؛ أي من الغضب؛ وذلك
ْلن اْلمر متعلق بالعقيدة ،والتلقي واالتباع ،وَّمن يؤخذ الدين ..
وتؤخذ ا ْلحكام والقيم واملبادئ واملفاهيم  ..من حممد صىل اهلل عليه
ٍ
فحينئذ تتحقق اهلداية ،ويتحقق النجاة  ..أم من غريه ــ أي ًا
وسلم،
ٍ
فحينئذ املصري إىل الضالل ،واهلالك ،واخلرسان ،ال
كان هذا الغري ــ
حمالة.
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ِ
ِ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال:
وجه
فنظر عمر إىل
أعو ُذ باهلل من غضب اهللِ وغضب رسوله ،رضينا باهلل رب ًا ،وباإلسال ِم
ٍ
وبمحمد نبي ًا .فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم":والذي
دين ًا،
نفس ٍ
حممد بيده ،لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموين لضللتم عن
ُ
َ
وأدرك نبويت التبعني"[ .]24هذا فيمن
سواء السبيل ،ولو كان ح َّي ًا
يتبع موسى عليه السالم ،ويرتك حممد ًا صىل اهلل عليه وسلم  ..فكيف
بمن يتبع املتكلمة ،وأصحاب املذاهب الوضعية ،والبدعية الضالة،
ويعكف عىل قراءة كتبهم دهر ًا  ..ويرتك حممد ًا صىل اهلل عليه وسلم
وما أنزل عليه  ..ال شك أنه أوىل بالضالل واخلرسان!
أن ً
مههم
وعن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها ،قالتَّ :
قريشا أ َّ
ِ
ِ
ِ
النبي َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم،
ُ
شأن املرأة املخزوم َّية التي رسقت يف عهد م
َ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم؟
يف غزوةِ الفتحِ  .فقالوا :من ُيك مل ُم فيها
ٍ ِ
ب رسو ِل اهللِ َّ
صىل اهللُ
بن زيد ،ح ه
فقالوا :ومن جيرتئُ عليه إال أسام ُة ُ
َ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم ،فك َّلمه فيها
عليه وس َّل َم؟ فأتى هبا
ٍ
ِ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم ــ أي من
فتلو َن وج ُه
بن زيدَّ ،
أسام ُة ُ
الغضب ،وذلك أن يف شفاعة أسامة تعطيل حلد من حدود اهلل،
 24رواه الدارمي ،مشكاة املصابيح ،194 :وانظر صحيح الجامع الصغري:
.5308
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واضطراب ملوازين احلكم والعدل بني الناس ــ فقال صىل اهلل عليه
ِ
استغف ْر يل
أتشفع يف حدٍّ من حدودِ اهللِ؟!" .فقال له أسام ُة:
وسلم":
ُ
َ
رسول اهللِ!
يا
ُ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم فاختطب،
العيش قام
فلام كان
ه
فأثنى عىل اهللِ بام هو أه ُله ،ثم قال :أما بعد ،فإنام أهلك الذين َمن
ُ
الرشيف ،تركوه ،وإذا رسق فيهم
قبلكم ،أهنم كانوا إذا رسق فيهم
الضعيف ،أقاموا عليه احلدَّ  .وإين والذي نفيس ِ
ُ
بنت
أن فاطم َة َ
بيده لو َّ
ٍ
لقطعت يدَ ها"! فال أحد فوق قانون اهلل ورشعه.
حممد رسقت
ُ
ت يدُ ها ،قالت عائش ُة:
ثم أمر بتلك املرأةِ التي
رسقت ف ُقط َع ْ
ْ
فأرفع
جت ،وكانت تأتيني بعد ذلك
ُت توب ُتها بعد،
وتزو ْ
فحسن ْ
ُ
َّ
ِ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم .مسلم.
حاجتَها إىل
ُ
رسول اهللَِّ َّ
صىل اهللَُّ ع َل ِيه
خرج
وعن عبد اهلل بن عمرو ،قال:
َ
مون يف ال َقدَ ِر َفكَأنَّام يف َق ُأ يف ِ ِ
وس َّل َم َ
ب
عىل أصحابِ ِه َو ُهم خيت َِص َ
وجهه َح ه
ُ
الر َّم ِ
الغض ِ
امحر
من
َ
ب ــ ويف رواية عند الرتمذي :فغ َ
ان َ
َضب حتَّى َّ
ه
ِ
ِ
ان! ــ َ
فقالَ ِ ":هبذا ُأ ِمرت ُْم؟! أو
الر َّم ُ
ُ
وجه ُه ،حتَّى كأنَّام ُفق َئ يف وجنتيه ه
ِ
بعض ُه ب َب ٍ
اْلم ُم
َ ِهلذا ُخلِقت ُْم؟! ت
رآن َ
َرضبون ال ُق َ
َ
عض! ِ َهبذا ه َلكَت َ

قب َلكُم".
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فت ِ
بن ٍ
ٍ
َ
فيه عن
طت نَفيس
بمجلس خت َّل ُ
عمرو :ما غبَ ُ
فقال عبدُ اهللَِّ ُ
ِ
ك املجلِ ِ
رسول اهللَِّ َّ
طت نَفيس بذلِ َ
س وخت هلفي
صىل اهللَُّ ع َل ِيه وس َّل َم ما غبَ ُ
َعن ُه[صحيح ابن ماجه.]69:

ِ
ِ
َّبي َّ
عليه
صىل اهللَُّ
لوسا
بباب الن م
نفرا كانوا ُج ً
وعنه ،قال :أ َّن ً

بعض ُهم :أمل ِ
بعض ُهم :أمل ِ
يقل اهللَُّ كذا َوكَذا؟ َ
وس َّل َمَ ،
يقل اهللَُّ
وقال ُ
فقال ُ
صىل اهللَُّ ِ
كذا وكَذا؟ ِ
ُ
رسول اهللَِّ َّ
فسم َع ذلِ َ
فخرج كأنَّام ُف ِق َئ
عليه وس َّل َم،
ك
َ
َ
يف ِ ِ
الر َّم ِ
انَ ،
فقالَ ِ " :هبذا ُأ ِمرت ُْم؟! أو ِ َهبذا ُب ِعثت ُْم؟! أن تَرضبوا
وجهه ه
حب ه
ببعض؟! إنَّام ض َّل ِ
اْلمم قب َلكُم يف ِ
ٍ
مثل هذا ،إ َّنكُم
ت
بعض ُه
كتاب اهللَِّ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
فاعملوا بِ ِه ،والَّذي ُهنيت ُْم
لست ُْم َّمَّا ُ
هاهنا يف َيشء ،انظُروا الَّذي ُأمرت ُْم بِهَ ،
عن ُه ،فانتَهوا"[.]25
نعم ،عندما تكون املخالفة مآهلا إىل الضالل ،واهلالك ،كام ضلت
وهلكت اْلم م من قبل  ..ال شك أهنا حتتاج من رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم هذا القدر من الغضب  ..فاْلمر جد خطري ،ال يقبل أن ُيعالَج عىل
طريقة ما بال أقوام !..
وكذلك ملا قتل أسامة بن زيد ذاك الرجل يف أجواء املعركة ،بعد
أن قال ال إله إال اهلل  ..فقد غضب النبي صىل اهلل عليه وسلم غضباً
شديد ًا ،وقال ْلسامة":يا أسام ُةَ ،أقتَ ْلتَه بعدَ ما قال :ال إله إال اهلل؟!".
 25أخرجه أحمد يف املسند ،وقال شاكر  :73/11إسناده صحيح.
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َ
رسول اهللِ ،إنام كان ُم َت َع مو ًذا ــ أي قاهلا خوفاً من
قلت :يا
قال أسامةُ :
السيف ليدفع عن نفسه القتل ــ قالَ ":أق َت ْلتَه بعدما قال :ال إله إال
اهلل؟!" .قال :فام َ
مت َ
قبل
أكن أس َل ُ
عيل ،حتى َتن ُ
َّيت أين مل ْ
زال ُي م
كر ُرها َّ
ذلك اليومِ .البخاري.

ويف رواية عند مسلم :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم":أقال ال إله إال اهلل وقتلته ؟!" قال ،قلت :يا رسول اهلل! إنام
قاهلا خوف ًا من السالح! قال صىل اهلل عليه وسلم":أفال شققت عن
قلبه حتى تعلم أقاهلا أم ال ؟!" .فام زال يكررها عيل حتى َتنيت أين
أسلمت يومئذ!
وذلك أن للمسلم حرمة عظيمة ومغلظة ال جيوز أن تُنتهك أو
أن َُتس بسوء بالظن والشبهات؛ حتى لو كان حديث عهد بكفر ..
فحرمته كحرمة من سبقه يف اإلسالم سنوات ،ال فرق.
ُيستفاد َّما تقدم فوائد عدة ،منها أنه ال جيوز لنا أن نتعامل مع
مجيع ما نراه يف واقعنا املعايش من خمالفات ــ عىل اختالف تنوعها
ودرجة خطورهتا ــ عىل طريقة واحدة من اإلنكار؛ عىل مبدأ وطريقة
ما بال أقوام  ..ثم بعد ذلك نعزوا فعلنا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه
ٍ
فحينئذ ،نخطئ خطأ كبري ًا بحق اإلسالم ،كام أننا نيسء
وسلم ..
اْلدب مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
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نرى اْلمة تُذ َبح من الوريد إىل الوريد  ..نرى شعوباً مسلمة
بكاملها تُذبح عىل يد الطاغوت املجرم كام يف الشام وغريها  ..ثم
يوجد منا من يتعاطى مع هذا الواقع املؤمل واخلطري  ..بفتور وبرودة،
وعدم شعور باملسؤولية  ..وعىل طريقة ما بال أقوام  ..ومن دون أن
يتمعر وجهه ساع ًة غضباً هلل ،وحلرماته  ..ثم بعد ذلك يقول قولة
الزور ،ويشهد شهادة الزور :هذه هي السنة ،وهكذا كان النبي صىل
اهلل عليه وسلم ينكر عىل املخالفني خمالفاهتم  ..وما أنا إال من املتبعني!
أين هؤالء من صفته صىل اهلل عليه وسلم" يتلون وجهه
َفكَأنَّام يف َق ُأ يف ِ ِ
الر َّم ِ
الغض ِ
ب" ..؟!
من َ
ان َ
وجهه َح ه
ب ه
ُ
إهنا آفة مدعي االتباع من قبل ،واليوم ،وغد ًا  ..يتبعون النبي
صىل اهلل عليه وسلم يف جانب دون جانب  ..يأخذون جانب ًا من سريته
وسنته ،دون جانب  ..يتبعونه فيام هيوون ويرغبون  ..ويدعون منه ما
ال هيوون!
وهلؤالء ،وملن كان عىل شاكلتهم ومذهبهمُ ،يقال هلم ما قاله
ض الْكِت ِ
ون بِبَ ْع ٍ
ُون بِبَ ْع ِ
ض َف َام
َاب َو َت ْك ُف ُر َ
الرب سبحانه وتعاىلَ  :أ َفت ُْؤ ِمن َ
ِ
جزَاء من ي ْفع ُل َذلِ َ ِ
ْي ِيف َْ
ون
احل َي ِاة الده ْن َيا َو َي ْو َم الْ ِق َي َام ِة ُي َر هد َ
ك منك ُْم إِالَّ خز ٌ
َ َ َ
َ

إِ َىل َأ َشدم الْ َع َذ ِ
اب َو َما اهللُ بِغَافِ ٍل َع َّام َت ْع َم ُلو َن البقرة.85:
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ِ
السال ُم ِ
وجل إىل ِج َ
أوحى اهللَّ ع َّز َّ
أن اقلِب َمدينَ َة
" َ
ربيل ع َليه َّ
فيهم عبدَ ك ُفالنًا َمل ِ
يعصك
كَذا َوكذا بِ َأهلِها .قال :فقال يا َر مب َّ
إن ِ َ
َطر َف َة َع ٍ
ني!

ِ
عليه ،و َع َل ِ
وجهه َمل يت ََم َّعر َّيف سا َع ٍة
فإن
قال :فقال اقلِبها
يهم؛ َّ
َ

َق هط"[.]26
ويف املقابل ،فريق آخر تراه يشتد غضبه فيام ال ينبغي ،ويف
صغائر اْلمور  ..ويف أمور تعا َلج بقليل من الرفق واحلكمة  ..بينام يف
اْلمور العظيمة  ..يف أمور تتعلق بالتوحيد وأصول الدين وصحيحه
 ..وعندما تنتهك حرمات اهلل جهار ًا هنار ًا تراه ــ رهبة أو رغبة ــ ال
يغضب ،وال يتكلم بكلمة واحدة ،وال حيرك ساكن ًا  ..ثم بعد ذلك
حيسب أنه َّمن حيسنون صنع ًا!
26

أخرجه البيهقي يف شعب اإليمان ،وغريه ،وهو حديث ضعيف  ..لكن

معناه حق ،وصحيح ،قد دلت عليه نصوص عدة ،كما يف الحديث عن عبد
قربهِ ِم َ
الله بن مسعود ،قال :أ ُ ِم َر بعب ٍد من عِ با ِد ِ
ائة جَ لْ َد ٍة،
الله أ ْن ي ْ َ
ُْضبَ يف ِ
صار ْ
ِ
نارا ،فلمَّ ا
ت جَ ْل َد ًة واحد ًةَ ،فا ْمتَأل َ َق ْرب ُُه
فل ْم يَ َز ْل ي َْسأ َ ُل ويَدْعُ و حتى
عليه ً
َ
َ
ري
صلَّي َْت َ
وأفاق ،قال :عىل ما جَ لَ ْدتُمُونِي؟ قالوا :إِن َّ َك َ
ارتَ َف َع عن ُه
ْ
صال ًة بغ ِ
ت عىل َم ْ
ُ
هور ،و َم َر ْر َ
ُص ُه "السلسلة الصحيحة.2774:
ظلو ٍم فل ْم تَن ْ ُ ْ
ط ٍ
قلت :هذا فيمن يمر عىل مظلوم فلم ينُصه ،فكيف بمن يمر عىل شعب
مظلوم بكامله ،فلم يغضب له ،ولم ينُصه  ..الله املستعان؟!
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الوقفة السابعة والثالثون
"رحمةً للعالمين ،وسيد العالمين"
عىل قدر ما فيك من خري لآلخرين ،عىل قدر ما تتحقق
خرييتك ،ويتحدد مقامك يف الدنيا واآلخرة ،فمن الناس من يقترص
خريه عىل نفسه ،وأهله ،ومنهم من يقترص خريه عىل قبيلته وعشريته،
ومنهم من يقترص خريه عىل أهل بلده ،ومنهم من يقترص خريه عىل
قومه  ..ومنهم من يقترص خريه عىل أتباع دينه وملته ،ومنهم من يمتد
خريه ليشمل العاملَني ،والثقلني مع ًا :اْلنس واجلن  ..كل اْلنس وكل
اجلن ،وإىل يوم القيامة  ..وهذا مقام سيد اخللق حممد صىل اهلل عليه
وسلم.
أحب الناس إىل اهللِ أن َف ُعهم
قال صىل اهلل عليه وسلم ":ه
للناس"[السلسلة الصحيحة .]906:هذا هو املقياس الذي عىل
أساسه يتفاضل الناس ،ويتاميزون فيام بينهم  ..مقياس "منفعة
الناس" يف دينهم ،ومعاشهم  ..فأنفع الناس للناس أعالهم منزلة،
وأقرهبم إىل اهلل تعاىل  ..وملا كان النبي صىل اهلل عليه وسلم أنفع الناس
للناس؛ كل الناس  ..كان سيد الناس ،وأحب الناس إىل اهلل تعاىل.
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ِ
كام قال تعاىلَ  :و َما َأ ْر َس ْلن َ
ني اْلنبياء.107:
مح ًة لم ْل َعاملَ َ
َاك إِ َّال َر ْ َ

كل العاملني؛ اإلنس واجلن.
َاك إِ َّال كَا َّف ًة لملن ِ
وقال تعاىلَ  :و َما َأ ْر َس ْلن َ
َّاس َب ِشري ًا َون َِذير ًا َولَكِ َّن
َأ ْكثَ َر النَّ ِ
ون سبأ.28:
اس َال َي ْع َل ُم َ

وقال تعاىل :لَ َقدْ َجاءك ُْم َر ُس ٌ
ول مم ْن َأن ُف ِسك ُْم َع ِزي ٌز َع َل ْي ِه َما
ِ
ِِ
ِ
يم التوبة.128:
يص َع َليْكُم بِاملُْ ْؤمن َ
َعنت ْهم َح ِر ٌ
ني َرؤُ وفٌ َّرح ٌ

حتى الكافرين ،كان صىل اهلل عليه وسلم يأمل ويتحرس من
ك ع َلي ِهم حرس ٍ
ات إِ َّن
أجل هدايتهم ،فأنزل اهلل عليهَ  :ف َال ت َْذ َه ْ
ب َن ْف ُس َ َ ْ ْ َ َ َ
ِ
ون فاطر.8:
يم بِ َام َي ْصنَ ُع َ
اهللََّ َعل ٌ
َ
رسول اهللِ !
عن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها ،قالت :يا
هل أتى عليك يو ٌم كان أشدَّ من يو ِم ُأ ُح ٍد؟ فقال صىل اهلل عليه
ِ
قومك ،وكان أشدَّ ما ِ
لقيت من ِ
العقبة،
يت منهم يو َم
وسلم":لقد
لق ُ
ُ
بن ِ
ابن ِ
ٍ
ليل ِ
عبد يا ِ
عرضت نفيس عىل ِ
كالل ،فلم ُجيِ ْبني إىل ما
عبد
إذ
ُ
ِ
بقرن
فانطلقت وأنا مهمو ٌم عىل وجهي ،فلم أَست َِف ْق إال
أردت،
ُ
ُ

ٍ
ِ
فنظرت فإذا فيها
بسحابة قد أظ َّلتْني،
فرفعت رأس فإذا أنا
الثعالب،
ُ
ُ
قول ِ
وجل قد سمع َ
إن اهللَ ع َّز َّ
ٌ
قومك لك وما
جربيل ،فناداين ،فقالَّ :
ِ
عليك ،وقد بعث إليك م َل َ
َ
شئت فيهم .قال
لتأمره بام
َر هدوا
َ
ك اجلبال َ
ِ
صىل اهلل عليه وسلم :فناداين ُ
عيل ،ثم قال :يا حممدُ
ملك اجلبال وس َّلم َّ
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قول ِ
إن اهللَ قد ِ
ِ
سمع َ
لك ،وأنا م َل ُ
قومك َ
اجلبال ،وقد بع َثني ر هبك
ك
! َّ
طبق عليهم اْلخش َب ِ
لتأمرين ِ
ني ــ
شئت؟ إن َ
بأمرك ،فام َ
شئت أن ُأ َ
إليك َ
ُ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم" :بل أرجو أن
أي اجلبلني ــ .فقال له
ِ
ُ
يرشك به شيئًا" مسلم.
أصالهبم من يعبدُ اهللَ وحدَ ه ،ال
رج اهللُ من
ُخي َ
ما أعظم ،وأرحم حممدا ُ ...يسيئون إليه  ..و ُيغرون به
سفهاءهم  ..ويكذبونه  ..ويردون عليه أسوأ رد  ..ثم عندما خيريه
ربه يف أمرهم  ..وأن حيكم فيهم بام يشاء؛ فحكمه فيهم نافذ عىل الفور
غري مؤجل وال مردود  ..خيتار هلم احلياة  ..والسالمة  ..واهلداية،
عسى أن خيرج من أصالهبم من يوحد اهلل وال ُيرشك به شيئ ًا!
ِ
ونحوه ،عن أيب هريرة ،قالِ :
بن ٍ
قدم ُط َف ُ
وس
يل ُ
عمرو الدَّ ه
َ
النبي َّ
رسول اهللِ ،إ َّن
صىل اهللُ عليه وس َّلم فقالوا :يا
وأصحا ُبه ،عىل
م
فظن
ت ،فا ْد ُع اهللَ عليها! فقيل :ه َلك ْ
ت وأ َب ْ
عص ْ
وس ــ َّ
َت َد ٌ
وسا َ
َد ً
الناس أنه سيدعو ِ
عليهم ــ فاستَقبل صىل اهلل عليه وسلم القبل َة ،ورفع
ُ
وأ ِ
ِ
وأ ِ
ِ
وسا َ
وسا َ
ت هبم.
ت هبم.
اللهم اهد َد ً
َّ
اللهم اهد َد ً
يدَ يه فقالَّ " :
وأ ِ
ِ
وسا َ
ت هبم " ثالث ًا .أخرجاه يف الصحيحني وغريمها.
اللهم اهد َد ً
َّ
كذلك كان صىل اهلل عليه وسلم يوجه أصحابه ،واملسلمني
من بعده ،من أجل العمل عىل هداية الناس إىل احلق واخلري؛ وهو أنفع
وأفضل ما يقدمه إنسان إلنسان؛ أن يدله عىل طريق احلق ،والنجاة،
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واخلري ،يف الدنيا واآلخرة ،كام قال تعاىلَ  :و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْوالً مَّمَّن َد َعا

ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ني فصلت.33:
إِ َىل اهللَِّ َو َعم َل َصاحلاً َو َق َال إِنَّني م َن املُْ ْسلم َ

ويف احلديث ،قال صىل اهلل عليه وسلم":فواهللِ َْلن ُهيدى بك
ٌ
مح ِر النَّ َع ِم" البخاري .أي اإلبل احلمراء؛
رجل واحدٌ
خري لك من ُ ْ
ٌ
أفضل أنواع اإلبل.
ِ
ِ
النبي َّ
صىل
وعن أنس بن مالك ،قال :كان غُال ٌم َهيودي َخيد ُم َّ
النبي َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم َيعو ُده ،فق َعد
فم ِرض ،فأتاه ه
اهللُ عليه وس َّلم َ
ِعندَ ر ِ
أسه ،فقال له":أسلِ ْم" .فن َظر إىل أبيه وهو عندَ ه ،فقال له :أطِ ْع
َ
النبي َّ
أبا القاس ِم َّ
صىل اهللُ عليه
فخرج
ه
صىل اهللُ عليه وس َّلم ،فأس َلمَ ،
يقول" :احلمدُ هللِ الذي أن َقذه من ِ
وس َّلم وهو ُ
النار " البخاري.
وترغيباً يف فعل اخلري ،والتدليل عليه ،جعل صىل اهلل عليه
وسلم الدال عليه من حيث اْلجر واملثوبة كفاعله ،فقال صىل اهلل عليه
ِ
إن الدَّ َّال عىل ِ
كفاعلِ ِه"[صحيح اجلامع.]1605:
اخلري
وسلمَّ ":
وملا كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ..هو رسول اخلري
والرمحة  ..للناس كل الناس  ..وهو خري الناس للناس  ..وإىل يوم
القيامة  ..استحق أن يكون سيد ولد آدم ،كام يف احلديث ،فقد صح
عنه صىل اهلل عليه وسلم ،أنه قال" :أنا سيدُ ِ
ولد آد َم وال فخر ،وأنا
ِ
أول شاف ٍع ُ
القيامة وال فخر ،وأنا ُ
ُ
ُ
وأول
اْلرض عنه يو َم
تنشق
أول من ه
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ِ
ِ
فخر"[صحيح
مش َّف ٍع وال فخر،
ولواء احلمد بيدي يو َم القيامة وال َ
ُ
ابن ماجه .]3496:وهو أعىل وأرفع مقام؛ مقام لواء احلمد  ..وما
سواه من اْللوية فدونه  ..أعطاه النبي صىل اهلل عليه وسلم ْلنه أمحد
اخللق لربه سبحانه وتعاىل.
وخريه صىل اهلل عليه وسلم للناس ،وْلمته مل ينحرص يف الدنيا
وحسب  ..بل حتى يف اآلخرة  ..رغم أن أبواب اجلنة أول ما تفتح له
 ..وبإمكانه صىل اهلل عليه وسلم ــ بعد أن بلغ الرسالة ،وأد اْلمانة،
وجاهد يف سبيل اهلل حق جهاده ــ أن خيلد للراحة والتمتع باجلنان ..
وهذا حقه  ..إال أنه يأبى الراحة  ..والسكون  ..ويأبى التمتع باجلنان
قبل أن يتشفع للعصاة من أمته  ..ويدخل آخر عا ٍ من أمته اجلنة ..
فيظل يراجع ربه سبحانه وتعاىل  ..ويلح عليه يف الدعاء والسؤال ..
ويقول يا رب :أمتي ،أمتي  ..إىل أن ُخيرج ــ بإذن اهلل ــ آخر موحد
من النار  ..بينام غريه ــ يف ذلك املوقف العصيب ــ الكل يسأل اهلل
السالمة ،ويقول :نفيس ،نفيس!
كام يف حديث الشفاعة الصحيح ،قال صىل اهلل عليه
وسلم":إذا كان يوم القيمة ماج الناس بعضهم يف بعض ،فيأتون آدم
فيقولون :اشفع لنا إىل ربك ،فيقول :لست هلا ،ولكن عليكم بإبراهيم
فإنه خليل الرمحن ،فيأتون إبراهيم ،فيقول :لست هلا ،ولكن عليكم
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بموسى فإنه كليم اهلل ،فيأتون موسى ،فيقول :لست هلا ،ولكن عليكم
بعيسى فإنه روح اهلل وكلمته ،فيأتون عيسى فيقول :لست هلا ،ولكن
ٍ
بمحمد صىل اهلل عليه وسلم ،فيأتونني ،فأقول :أنا هلا ،فأستأذن
عليكم
عىل ريب ف ُيؤذن يل ،ويلهمني حمامد أمحده هبا ال حترضين اآلن ،فأمحده
بتلك املحامد ،وأخر له ساجد ًا ،ف ُيقال :يا حممد ارفع رأسك وقل
ْ
وسل تُعط ،واشفع تُشفع ،فأقول :يا رب ،أمتي أمتي،
ُيسمع لك،
ف ُيقال :انطلق فأخرج منها من كان يف قلبه مثقال شعرية من إيامن،
فأنطلق فأفعل ،ثم أعود فأمحده بتلك املحامد ثم أخر له ساجد ًا،
ْ
وسل تُعط ،واشفع
ف ُيقال :يا حممد ارفع رأسك ،وقل ُيسمع لك،
تُشفع ،فأقول :يا رب أمتي أمتي ،فيقال :انطلق فأخرج منها من كان
يف قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيامن ،فأنطلق فأفعل ،ثم أعود فأمحده
بتلك املحامد ثم أخر له ساجد ًا ،ف ُيقال :يا حممد ارفع رأسك ،وقل
ُيسمع لك ،وسل تُعط ،واشفع تُش َّفع ،فأقول :يا رب أمتي أمتي،
فيقول :انطلق فأخرج من كان يف قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة
خردل من إيامن فأخرجه من النار ،فأنطلق فأفعل .ثم أعود الرابعة
فأمحده بتلك املحامد ،ثم أخر له ساجد ًا ،فيقال :يا حممد ارفع رأسك،
وقل ُيسمع ،وسل تُعط ،واشفع تشفع ،فأقول :يا رب ائذن يل فيمن
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قال ال إله إال اهلل ،فيقول الرب سبحانه وتعاىل :وعزيت وجاليل
وكربيائي وعظمتي ْلخرجن منها من قال ال إله إال اهلل" متفق عليه.
ويف رواية عند أمحد ،كل نبي يقول":إنه ال ُهي همني اليو َم إال
نفيس" ،إال حممد صىل اهلل عيل وسلم ،يقول":فيأتوين فيقولون :يا
اشفع لنا إىل ر مبك ف ْل َي ْق ِ
ُ
يأذن اهللُ عز
ض بينَنا،
حممدُ
فأقول :أنا هلا حتى َ
ْ
أن يصدَ ع بني ِ
ِ
خلقه
َ
شاء و َي ْرىض .فإذا أراد اهللُ تبارك وتعاىل ْ َ ْ
وجل َمل ْن َي ُ
اآلخرون اْلولون نحن ِ
نادى منادٍ :أين أمحدُ وأمتُه فنحن ِ
آخ ُر اْلم ِم
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ب ،فت ِ
ُ
ني ِم ْن
ُفر ُج لنا
حمجل َ
عن طريقنا فنميض غ ًُّرا َّ
اْلمم ْ
اس ُ
ُ
وأول َم ْن ُحي َ
أ َث ِر ال هط ِ
ُ
أنبياء ك هلها فنأيت
تكون
أن
اْلمم:
فتقول
هور،
ْ
َ
كادت هذه اْلم ُة ْ
ُ
َ
باب ِ
ِ
ُ
ُ
فأقول :أنا
الباب فيقالَ :م ْن أنت
فأقر ُع
فآخذ بِ َح ْل َق ِة
اجلنة
َ
َ
الباب َ
فتح يل  ."....إىل آخر احلديث الذي أورده البخاري أعاله.
حممدٌ ف ُي ُ
ِمهة عظيمة يف إرادة اخلري للناس ال تُدانيها وال َتاثلها مهة  ..ما
أحوجنا للتأس هبا  ..واالغرتاف من معينها ما أمكن  ..صلوات ريب
وسالمه عليه  ..وبخاصة أننا نعيش زمان ًا قد سادت فيه اْلنانية،
وحب النفس والذات  ..ولسان حال الكثري منا يقول يف الدنيا قبل
اآلخرة :اللهم نفيس ،نفيس  ..وليكن بعد نفيس ما يكون  ..وال حول
وال قوة إال باهلل.
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الوقفة الثامنة والثالثون
"بيت النبوّة ،والوصيّة بالنساء خيراً"
كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يف بيته ،وتعامله مع نسائه ،مث ً
ال
أعىل يف الرفق ،والرمحة ،والعدل ،وحسن املعاملة.
ِ
وه َّن بِاملَْ ْع ُروفالنساء.19:
ارش ُ
قال تعاىلَ  :و َع ُ
وعن عائشة ريض اهلل عنها أهنا سئُلت عن النبي صىل اهلل عليه
وسلم ما كان يصنع يف بيته؟ قالت":كان يكون يف ِ
مهنة أهلِه ــ تعني
َ ُ
خرج إىل الصالة" البخاري.
حرضت الصالةُ،
يف خدمة أهلِه ــ فإذا
َ
َ
فال َتنعه مشاغل النبوة وحقوقها عن خدمة أهله ،والتامس
حوائجهن.
وكان صىل اهلل عليه وسلم يوِص بالنساء خري ًا ،وحيرج عىل
الرجال حقهن ،كام يف احلديث ،عن املقدام بن معدي كرب ،أن
ٍ
َ
الناس فحمدَ اهللَ وأثنى عليه ،ثم
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قا َم يف
قال":إن اهللَ يوصيكم بالنساء خري ًا ،إن اهللَ يوصيكم بالنساء خري ًا؛
ِ
الرجل من ِ
َ
الكتاب
أهل
فإهنن أمهاتُكم ،وبنا ُتكُم وخاالتُكم ،إن
َّ
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َ
يرغب واحدٌ منهام عن صاحبه
اخليط ،فام
يتزوج املرأ َة وما يع ُل ُق َيداها
ُ
ُ
حتى يموتا َه َرم ًا"[.]27
مؤمن مؤمن ًة ،إن ك َِره
فر ُك
ٌ
وقال صىل اهلل عليه وسلم":ال َي َ
منها ُخ ُلق ًا ريض منها آخر" مسلم.
فر ُك"؛ أي ال يبغضها إىل حد الطالق ..
وقوله "ال َي َ
أح مر ُج حق الضعيفني:
وقال صىل اهلل عليه وسلم":اللهم إين َ
اليتيم ،واملرأة"[صحيح اجلامع.]2447 :
أحر ُج"؛ أي أشدد وأحلق احلرج واإلثم بمن فرط
وقوله "إين َ
أو قرص بحق الضعيفني ..
سائل َّ
ٌ
عام
وقال صىل اهلل عليه وسلم":إن اهللَ
كل را ٍع َّ
الرجل عن ِ
اسرتعا ُه؛ َح ِف َظ أم ض َّي َع ،حتى َ
َ
أهل بيته"[.]28
يسأل

 27أخرجه الطرباني ،السلسلة الصحيحة .2871 :قلـت :ويف الحـديث داللـة
عىل إنصاف الحق ،والثناء عليه خريا ً  ..والرتغيب به  ..ولو كان صاحب هذا
الحق كافراً .وقولُه " وما يعلُ ُق يَداها الخي َ
ط "؛ قال يف النهاية" :كنايـة عـن
صغر سنّها وفقرها "ا -هـ .قلت :وال يُسـتبعد أن يكـون كنايـة عـن قلـة
الصداق واملهر الذي يعطيه الرجل منهم للمرأة.
 28أخرجه ابن حبان ،صحيح الرتغيب والرتهيـب .1966 :والضـياع الـوارد؛
يشمل الضياع املادي واملعنوي سواء.
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وقال صىل اهلل عليه وسلم":ك َفى باملرء إث ًام أن ُيض مي َع من
َي ُقوت"[ .]29أي من ُيعيل من النساء ،واْلبناء ،وغريهم َّمن يدخل يف
رعايته.
النسـاء شـقائِ ُق الرجـال"[
وقال صىل اهلل عليـه وسـلم":إن
َ
صحيح اجلامع .]1983 :هكذا ينبغي أن تكون العالقة بني الزوجني،
عالقة الشقائق واْلخوة؛ عىل ما تتضمنه من وفاء واحرتام متبادل.
أطعمت زوجت َ
َك فهو لك
وقال صىل اهلل عليه وسلم":ما
َ
صدق ٌة"[صحيح اجلامع.]5535:
ُ
الرجل امرأتَه فهو
وقال صىل اهلل عليه وسلم":ما أعطى
صدق ٌة"[ صحيح اجلامع.]5540 :

ُنفق نفق ًة تبتغي هبا
وقال صىل اهلل عليه وسلم":وإنَّك لن ت َ
رت هبا حتى ما ُ
جتعل يف ِيف امرأتِ َ
ك"[.]30
وجه اهللِ إال ُأ ِج َ
ِ
ودينار
سبيل اهلل،
دينار أنفقتَه يف
ٌ
وقال صىل اهلل عليه وسلمٌ ":
أنفقته يف ٍ
قت به
رقبة ــ أي يف فك وعتق رقبة َّملوكة ــ،
ودينار تصدَّ َ
ٌ
 29أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم ،صحيح الرتغيـب والرتهيـب.1965 :
قلت :ومن الضياع الـذي يشـمله الحـديث ،ضـياعهم يف الجانـب الرتبـوي
التعليمي ،الديني.
 30أي ما تجعل يف فمها من طعام ورشاب ،والحديث :متفق عليه.
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أعظمها أجر ًا الذي أنفقتَه عىل
عىل مسكني ،ودينار أنفقتَه عىل أهلِك؛
ُ
أهلِك" مسلم.
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه
وعن عرباض بن سارية ،قال :قال
ُ
املاء ُأ ِج َر" ،فقمت إليها فسقيتها
وسلم":إذا َسقى
الرجل امرأتَه َ
وأخربهتا بام سمعت[السلسلة الصحيحة .]2736 :فالعلم للعمل ..
وليس ملجرد الثراء الثقايف والعلمي!
وقد جعل النبي صىل اهلل عليه وسلم مقياس اخلريية ،وبرهاهنا
بإظهار اخلري للنساء؛ فعىل قدر ما ُيظهر املرء من خري لزوجته أو نسائه
عىل قدر ما يكون ذلك دلي ً
ال عىل أنه من اْلخيار والفضالءُ ،يرجى
خريه لآلخرين ،ومن مل يكن فيه خري لزوجته أو نسائه ،فمن باب أوىل
أن ال يكون فيه خري ملا سواهن  ..فاْلقربون أوىل بخريه ومعروفه إن
كان من ذوي اخلري واملعروف.
خياركم
خياركم
ُ
كام يف احلديث ،قال صىل اهلل عليه وسلمُ ":
لنسائهم"[صحيح اجلامع.]3265 :
خريكم خ ُريكم ْلهلِه ،وأنا
وقال صىل اهلل عليه وسلمُ ":
خريكم ْلهيل"[صحيح اجلامع.]3314 :
ُ
وقال صىل اهلل عليه وسلم":خريكُم ،خريكُم للنساء"[صحيح

اجلامع.]3316 :
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وقال صىل اهلل عليه وسلمُ ":
أكمل املؤمنني إيامن ًا أحسنُهم
ِ
ِ
يارهم لنسائهم"[.]31
يارهم خ ُ
ُخ ُلق ًا ،وخ ُ
ومن اخلري الذي جيب أن ُيبذل هلن ،تعليمهن اخلري ،وأن ال
ُيكتم عنهن عل ًام حيتجنه ،وينفعهن يف دينهن ودنياهن ،كام قال تعاىل:
ِ
َ و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َ
رب َع َل ْي َهاطـه .132:ومن لوازم أمر
الصالة َو ْ
ك بِ َّ
اصطَ ِ ْ
اْلهل بالصالة ،تعليمهن الصالة؛ أركاهنا ،وواجباهتا ،ورشوطها،
وآداهبا.
ِ
يوم
كتم عل ًام عن أهله ،أُ ِجل َم َ
قال صىل اهلل عليه وسلم":من َ
ِ
القيامة جلام ًا من ٍ
نار"[صحيح اجلامع.]6517 :
وعن عيل ريض اهلل عنه ،يف قوله تعاىلُ  :قوا َأ ْن ُف َسك ُْم َو َأ ْهلِيك ُْم

اخلري[صحيح الرتغيب.]115 :
نَاراً ،قال :ع ملموا أهليكم َ

النساء حظو َظ ُه َّن ِمن
وقال صىل اهلل عليه وسلم":ال َتنعوا
َ

ِ
ٌقصد من أجل الصالة،
املساجد ،إذا استأ َذ َّنكُم" مسلم .واملساجد ت َ
وحلقات العلم.
ومن آداب النبوة املرعية مع اْلهل حسن املالطفة ،واملالعبة،
ٍ
قدمت من
جابر ،قال:
وَّمارسة اللهو املباح  ..كام يف احلديث عن
ُ

 31رواه أحمد يف مسنده ،وصححه الشيخ شاكر يف التخريج.7396 :
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ٍ
أتيت أه َلك فاعمل
سفر،
النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال":إذا َ
ُ
فأتيت َّ
عم ً
النبي صىل اهلل عليه وسلم
قلت :إن
أتيت أهيلُ ،
ال ك ميس ًا" .فلام ُ
َّ
أتيت أه َلك فاعمل عم ً
ال ك ميس ًا" ،قالت :دونك[.]32
قال":إذا َ
وعن ابن عمر ،أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أقبل من
ٍ
مساء ليالً ،وال
غزوة فقال":يا أهيا الناس! ال تطرقوا الن َ
تغرتوهن"[السلسلة الصحيحة.]3085 :
َّ

تغرتوه َّن"؛ أي ال تدخلوا عليهن فجأة عىل حني
وقوله "وال
ُ
ٍ
إمهال للمظهر ،وهو كذلك يؤذي
غرة؛ فرتون منهن ما ال يرسكم من
املرأة الصاحلة التي ال حتب أن يرى منها زوجها ما ُيسيئها و ُيسيئه من
كآبة املنظر ،وعدم التزين والتجمل ،والظهور باملظهر اجلميل الالئق
باستقباله.
وعن عائشة زوج النبي صىل اهلل عليه وسلم قالت :دخل
مح ْرياء أحتبني أن تنظري إليهم"؛
احلبش ُة املسجدَ يلعبون ،فقال يل:يا ُ َ
ِ
َ
فقلت :نعم ،فقام عىل
ورقصهم يف املسجد،
احلبش َة
يعني إىل لعب
ُ
فأسندت وجهي إىل خدم ه،
فوضعت ذقني عىل عاتِقه،
الباب ،وجئته،
ُ
ُ
ٍ
يومئذ :أبا القاسم َط ميب ًا ،فقال رس ُ
ول اهلل صىل اهلل
قالت :ومن قوهلم
 32السلسلة الصحيحة . 1190 :والعمل الكيِّس :هو كل عمـل مبـاح يرغـب
املرأة بزوجها ويشوقها إليه.
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عليه وسلم":حسب ِ
ك؟" ،فقلت :يا رسول اهلل ال تعجل ،فقام يل ،ثم
ُ
قال":حسب ِ
َ
حب
فقلت :ال تعجل يا
ك؟"،
ُ
رسول اهلل! قالت :وما يل ه
ُ
مقامه يل ،ومكاين منه[.]33
النظر إليهم ،ولكني
أحببت أن يبلغَ
ُ
النساء ُ
َ
وعنها ،ريض اهلل عنها ،قالت":أهنا كانت مع رس ِ
ول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم يف ٍ
اللحم ،ومل ُأ ْب ِد ْن،
سفر ،وهي جارية ،قالت :مل أمحل
َ
فقال ْلصحابه :تقدموا ،فتقدموا ،ثم قال :تعايل أساب ُقك ،فسابقتُه،
ٍ
َ
سفر ،فقال
خرجت معه يف
رجيل ،فلام كان بعدُ ،
فسبقتُه عىل
ُ
ْلصحابه :تقدَّ موا ،ثم قال :تعايل أسابِ ُق ِ
ك ،ونسيت الذي كان ،وقد
َ
رسول اهلل وأنا عىل
نت ،فقلت :كيف أسابقك يا
محلت
اللحم ،وبدَّ ُ
ُ
َ
هذه احلال؟ فقال :لتف َعلِن ،فسابقته ،فسبقني ،فجعل يض ُ
حك،
بتلك الس ِ
بقة"[.]34
ويقول :هذه َ َّ
رض
فديننا فيه فسحة مجيلة ،كافية ،وافية ،ما زاد عنها أو َن ُقص َ َّ
 ..واحلمد هلل رب العاملني.

*****
33

أخرجه النسائي وغريه ،السلسلة الصحيحة .3277 :وقوله " يا حمرياء

"؛ تصغري الحمراء ،يريد البيضاء ،كما يف النهاية.
34

أخرجه النسائي يف " عرشة النساء " ،وأحمد ،والطرباني ،وغريهم،

وصححه الشيخ نارص يف " آداب الزفاف ".
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الوقفة التاسعة والثالثون
"النبي صلى اهلل عليه وسلم واألطفال"
فإن قيل :هل لألطفال نصيب من اهتاممات ،وتوجيه ،ورعاية
النبي صىل اهلل عليه وسلم ..؟
وأين عامل اْلطفال من سرية النبي املصطفى صىل اهلل عليه
وسلم ..؟
نقول :نعم؛ لألطفال ــ أي ًا كان دين آبائهم ــ كل االهتامم،
والرعاية ،والرفق ،والرمحة من النبي صىل اهلل عليه وسلم.
ورعايته صىل اهلل عليه وسلم للطفولة امتدت إىل ما قبل جميء
الطفل للحياة  ..فأوىص صىل اهلل عليه وسلم رجال أمته بأن خيتاروا
ْلبنائهم املرأة الصاحلة؛ ذات الدين واخللق  ..ليضمنوا ْلبنائهم حسن
الرتبية ،واستقامة السلوك  ..كام أوىص بام حيفظ املولود من الشيطان
الرجيم  ..قبل أن ُيقدر له الوجود ،واخلروج للحياة  ..فقال صىل اهلل
أن أحدَ هم ُ
اللهم
حني يأيت أه َله :بِس ِم اهلل،
عليه وسلم " :أما لو َّ
يقول َ
َّ
الشيطان ،وجن ِ
الشيطان ما رزَقتَنا ،ثم ُقدم َر بينهام يف ذلك ،أو
مب
َجنمبني
َ
َ
شيطان أبد ًا "متفق عليه.
يرض ُه
ٌ
يض ولدٌ  ،مل َّ
ُق َ
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فإن جاء املولود تناولته يد النبوة ــ منذ الساعات اْلوىل من
والدته ــ بجملة من اإلجراءات اللطيفة الرفيقة اجلميلة:
َ
رسول اهلل صىل اهلل
رأيت
كام يف احلديث ،عن أيب رافع ،قالُ ":
احلسن بن عيل ،حني ولدت ُه فاطِ ُ
مة
عليه وسلم أ َّذن يف ُأ ُذ ِن
َ
بالصالةِ"[صحيح سنن أيب داود.]4258 :
َّ
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
وعن عائشة ،قالت":كان
بالص ِ
بيان فيدعو هلم بالربكة ،وحينمكُهم"مسلم .أي حينكهم
ُيؤتَى م
بالتمر.
وكان صىل اهلل عليه وسلم يقول":مع الغال ِم عقي َقتُه؛
فأهري ُقوا عنه دم ًاَ ،
وأميطوا عنه اْلذى"البخاري .ويكون ذلك بحلق
شعر رأسه ،و ُيسن أن ُيتصدق بوزنه فضة.
ِ
وقال ":ه
وحي َل ُق،
كل غال ٍم رهين ٌة بعقيقتِه ،تُذ َب ُح عنه يوم
سابعهُ ،
و ُي َس َّمى"[.]35
فإذا ُسمي الولد باسم غري جيد ،قد يرتك آثاره السلبية عىل
املولود يف حياته ،كان صىل اهلل عليه وسلم يستبدله باسم حسن ومجيل
 35صحيح سنن أبي داود . 2463 :قالوا يف تأويل الرهينة :أن الول َد يُمنع من
الشفاعة ألبيه يوم القيامة ،ويحتمل أن يكون املراد أوسع من ذلك  ..وهذا
الحديث من جملة األدلة الدالة عىل وجوب العقيقة ،والله تعاىل أعلم.
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ُالم َ
ك :يسار ًا ،وال َرباح ًا،
 ..قال صىل اهلل عليه وسلم":ال ت
َّ
ُسمني غ َ
أفلح"مسلم.
وال نجيح ًا ،وال َ
أن ابن ًة لعمر كان ُي ُ
قال هلا:
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهامَّ :
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مجيلة[صحيح الرتغيب:
فسامها
عاص َيةَّ ،
.]1981
اسمها " َب َّرة"،
وعن أيب هريرة :أن زينب َ
بنت أيب س َل َمة كان ُ
ُ
َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم "زينَب"
فسامها
فقيل :تُزكمي َ
نفسهاَّ ،
متفق عليه.
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ِ
سم َع قوم ًا
وعن ُرشيح بن هانئَّ :
َّ
ال منهم عبد َ
ُيسمون رج ً
احل َجر ،فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم":ما
اسمك؟" ،قال :عبد احلجر! قال":ال ،أنت عبدُ اهلل"[صحيح اْلدب
ُ

املفرد.]623 :
َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه
وعن عائشة ريض اهلل عنها":أن
القبيح"[.]36
االسم
غري
َ
َ
وسلم كان ُي م ُ

36

أخرجه الرتمذي ،صحيح الرتغيب .1980 :أقول :ينبغي أن يُراعى يف

انتقاء أسماء األبناء جملة من األمور :أن ال يفيد االسم تزكية ،وأن ال يدل
معناه عىل معصية أو رشك ،وأن يكون جميال ً من حيث داللته ومعناه ..
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وكان صىل اهلل عليه وسلم يوِص بتعليم اْلبناء وتأديبهم،
وبخاصة فيام يتعلق بفريضة الصالة؛ ْلمهيتها ،وخشية أن يدخل
الطفل سن البلوغ ،ف ُيجر عليه القلم  ..وهو ال يصيل!
سبع
فقال صىل اهلل عليه وسلمُ ":مروا
الصبي بالصالة إذا بلغَ َ
َّ

سنني فارض ُبوه عليها"[صحيح سنن أيب داود:
عرش
ِسنني ،وإذا ب َلغَ
َ
َ

.]508
ِ
أبناء
وقال صىل اهلل عليه وسلمُ ":مروا أوال َدكُم َّ
بالصالة وهم ُ
أبناء ِ
وفر ُقوا بينهم يف
عرش سنني ،م
سب ِع سنني ،وارض ُبوهم عليها وهم ُ
املضاجع"[صحيح اجلامع.]586 :

وعن أيب حفص عمر بن أيب سلمة ،قال :كنت غالماً يف ِح ِ
جر
ِ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وكانت يدي تَطِ ُ
الصح َف ِة؛ فقال
يش يف َّ
يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم":يا غال ُم َس مم اهللَ تعاىل ،وك ُْل
ِ
بيمينِك ،وك ُْل َّمَّا َ
عمتي َب ْعدُ  .متفق عليه .أي صفة
يليك" .فام زالت ط َ
أكيل وتناويل للطعام.
َ
خلف النبي صىل اهلل عليه وسلم،
كنت
وعن ابن عباس ،قالُ :
ٍ
كلامت ينفعك اهلل هبن؟
ب لك ،أال أُع مل ُمك
أه ُ
فقال":يا فتى أال َ
هذه جملة من الضوابط والرشوط ال بد للوالدين من مراعاتها عند انتقاء
أسماء أبنائهم.

205

ِ
ِ
َ
فاسأل اهللَ ،وإذا
سألت
أمامك ،وإذا
احفظ اهللَ
َ
حيفظك ،احفظ اهللَ جتد ُه َ
ْت فاستعن باهلل ،واعلم أنَّه قد َج َّ
كائن ،واعلم
ف الق َل ُم بام هو
استعن َ
ٌ
ٍ
بيشء مل ُي ِر َ
َ
أن
أرادوك
بأن اخلالئِ َق لو
دك اهللُ به مل يقدروا عليه ،واعلم َّ
َّ
الكرب ،وأن مع ال ُع ْ ِ
ِ
ِ
رس ُيرس ًا"[.]37
الفر َج مع
النرص مع
الصربَّ ،
وأن َ
َ
ِ
الليل ــ وهي أول
وقال صىل اهلل عليه وسلم":إذا كان ُجن ُْح
الشياطني
ساعة من الليل بعد غروب الشمس ــ َف ُك هفوا صبيا َنكُم؛ فإن
َ
ِ
ِ ٍ
وهم"متفق عليه.
تنترش حينئذ ،فإذا ذهبت ساع ًة من الع َشاء فخ هل ُ
ُ
الع َش ِ
وقال صىل اهلل عليه وسلمُ ":ك هفوا صبيا َنكُم عند ِ
اء؛ فإن
للجن انتشار ًا وخَ َ
ط َف ًة"[صحيح اجلامع.]4492 :
م

وكان صىل اهلل عليه وسلم يقولِ ":
اعد ُلوا بني أوالدِكُم،
اعدلوا بني أبنائِكم" مسلم.
ِ
بني أوالدِك ُْم يف الن َهح ِل،
وقال صىل اهلل عليه وسلم":اعدلوا َ
بون أن يع ِدلوا بينكم يف الرب وال هل ِ
طف"[صحيح اجلامع.]1046 :
كام ُحت َ َ
م
ِ
ٍ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
أنس ،قال :كان مع
وعن
رجل ،فجاء ابن له فقب َله وأجلسه عىل َف ِ
ٌ
نت له
خذه ،ثم جاءت ب ٌ
َ ُ
َّ ُ
فأج َلسها إىل جنبه ،قال":فه َّ
ت بينهام؟!"[السلسلة الصحيحة:
ال عدَ ْل َ

 37رواه ابن أبي عاصم يف السنة ،وصححه الشيخ نارص يف التخريج.316 :
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 .]3098فأجلست البنت عىل فخذك اآلخر وقبلتها ،كام فعلت ذلك
بولدك  ..فالوالد مطالب بالعدل بني اْلبناء حتى يف هذه اْلمور.
ٍ
يومئذ ــ يف اجلاهلية ما قبل
وللنظرة القاَتة السائدة اخلاطئة
اإلسالم ــ عن البنت ،ملجرد كوهنا بنت أو أنثى  ..فقد عناها النبي
صىل اهلل عليه وسلم بمزيد من الرعاية ،واللطف ،واإلحسان،
والرفق ،والرمحة  ..ليحمل البرشية إىل الرشد ،والعدل ،والتوازن بني
اْلبناء والبنات ،يف هذا اْلمر اجللل.
قال صىل اهلل عليه وسلم":من ابت ُِيل من هذه البنات بيشء،
يهن ،ك َُّن له ِسرت ًا من النار"متفق عليه.
فأحسن إل َّ
َ
ٍ ِ
وقال صىل اهلل عليه وسلم":من َ
يهن،
عال ثالث ًا من بنات َيكف َّ
ِ
هبن ،فهو يف اجلنَّة"[السلسلة الصحيحة.]2492:
مح ُه َّن ،و ُيرف ُق َّ
وير ُ
عال جاريتني حتى ُي ِ
وقال صىل اهلل عليه وسلمَ ":من َ
دركا،
وضم أصاب َعه  .مسلم.
ت أنا وهو اجلنَّة كهاتني"،
دخ ْل ُ
َ
َّ
وقال صىل اهلل عليه وسلم":ما من ُمسل ٍم ت ِ
ُدركُه بنتان؛

في ِ
حسن ُصحبت َُهام إال أدخلتا ُه اجلنَّة" [صحيح اْلدب املفرد.]57 :
ُ
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سووا بني أوالدكُم يف ال َعط َّية ،فلو
وقال صىل اهلل عليه وسلم ":ه
كنت ُمفض ً
مساء"[.]38
ال أحد ًا َّ
لفض ُ
ُ
لت الن َ
فإهنن
وقال صىل اهلل عليه وسلم":ال تكرهوا البنات؛
َّ

املؤنِسات الغاليات"[السلسلة الصحيحة .] 3206 :وغري ذلك الكثري،
الكثري.

وكان صىل اهلل عليه وسلم ينهى اآلباء أن يدعوا عىل أبنائهم ..
فقال صىل اهلل عليه وسلم":ال تد ُعوا عىل أن ُف ِسكُم ،وال تد ُعوا عىل
أوالدِكُم ،وال تدعوا عىل أموالِكم ،ال تُوافِقوا من اهللِ ساع ًة ُي َ
سأ ُل فيها
فيستجيب لكم" مسلم.
عطاء
ُ
ٌ
أما عن رمحة احلبيب صىل اهلل عليه وسلم باْلطفال ..
ومالطفته هلم  ..فهذا جمال رحب واسع ال حتوط به املجلدات ..
ولكن حسبنا هنا بعض القطوف ،بام يناسب الوقفات.
عن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها ،قالت :جاء أعرايب إىل
الصبيان؟ فام نق مب ُلهم! فقال
النبي صىل اهلل عليه وسلم فقالَ :أتُق مب ُلون
َ
م
 38قال ابن حجر يف الفتح  :253/5أخرجه سعيد بن منصور ،والبيهقي مـن
طريقه ،وإسناده حسن .قلت :والحديث من جملة األدلة الدالة عىل وجـوب
التسوية يف العطاء والهبة بني الذكور واإلناث؛ بخالف اإلرث يكون :لِلـذَّ َك ِر
ِمث ْ ُل حَ ِّ
َني .
ظ ْاألُنْثَي ْ ِ
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النبي صىل اهلل عليه وسلمَ ":أوأَملِ ُ
ك لك ــ أي ماذا أملك لك ــ أ ْن
َزع اهللُ من قلبِ َ
ك الرمحة"متفق عليه.
ن َ
احلسن
النبي صىل اهلل عليه وسلم
َ
وعن أيب هريرة ،قال :ق َّب َل ه
اْلقرع ابن حاب ِ ٍ
س ،فقال اْلقرع :إ َّن يل
بن عيل ريض اهلل عنهام ،وعند ُه
ُ
ِ
ُ
رسول اهلل صىل اهلل
لت منهم أحد ًا ،فنظر إليه
عرش ًة من
الولد ما ق َّب ُ
َ
رحم" متفق عليه.
رحم ال ُي َ
عليه وسلم فقال":من ال َي َ
ٍ
أنسَ ":
إبراهيم فق َّب َله
النبي صىل اهلل عليه وسلم
أخذ
وعن
َ
ه
وشم ُه" البخاري.
َّ

ِ
برسول اهلل صىل اهلل
رأيت أحد ًا أشب َه
وعن عائشة ،قالت :ما
ُ

كر َم اهللُ وجهها؛ كانت إذا دخلت عليه قا َم إليها
عليه وسلم من فاطمة َّ
َ
فأخذ بيدها وق َّب َلها وأج َل َسها يف جملِسه ،وكان إذا َ
دخل عليها قامت
إليه ،فأخذت بيده فق َّبلت ُه وأج َل َس ْت ُه يف جملِ ِسها[صحيح سنن أيب داود:
.]4347
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،
وعن أيب هريرة ،قال كان
الصبي ُمحر َة لِسانِه ،ف َي ْب َه ُش
ل ُيدلِ ُع لِ َسا َن ُه للحسن بن عيل ،فريى
ه
إليه[.السلسلة الصحيحة .]70 :وقوله "ف َي ْب َه ُش إليه"؛ أي ُيرسع يف مدم
يده إليه.
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خالد ِ
ٍ
َ
رسول اهلل صىل
أتيت
عن ُأ مم
بنت خالد بن يعيد ،قالتُ :
قميص أص َف ُر ،قال رسول اهلل صىل اهلل
وعيل
اهلل عليه وسلم مع أيب،
ٌ
َّ
ب
عليه وسلم":سنَ ْه َسنَ ْه" ـ أي حسن ٌة َح َس ٌنة ـ قالت:
ُ
فذهبت أل َع ُ
ُ
رسول اهلل صىل اهلل
النبوةِ ف َز َب َرين أيب ــ أي زجرين وهناين ــ قال
بخا َت ِم َّ
عليه وسلمَ ":د ْعها" البخاري .دعها تلعب بخاتم النبوة؛ أرشف
وأعظم موضع  ..حتى تكتفي من تلقاء نفسها  ..صلوات اهلل وسالمه
عليك ،يا سيدي  ..يا رسول اهلل.
أنس ِ
وعن ِ
النبي صىل اهلل عليه وسلم
بن مالك ،قالْ :
إن كان ه

ل ُيخالِ ُطنا حتى َ
َري"
يقول ْلخٍ يل
صغري":يا أبا ُع َم ْري ،ما ف َع َل النهغ ْ ُ
ٌ
البخاريُ .يامزحه ،والنهغري طائر كان يلعب به أبو ُعمري ،فامت.
وعنه ،قال":كان ــ أي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ــ
ِ
والص ِ
بيان"[ السلسلة الصحيحة.]2089 :
أرح َم النَّاس
بالعيال م
يمر بالغ ِ
ُ
ُلامن
وعنه ،قال":كان
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ه
ف ُيس مل ُم عليهم ،ويدعو هلم بالربكة"[السلسلة الصحيحة.]1278 :
وكان النبي صىل اهلل عليه وسلم يميش إىل بعض شأنه ومعه
أصحابه ريض اهلل عنهم ،فيأيت أطفال املدينة فيأخذون بأطراف ثوب
النبي صىل اهلل عليه وسلم  ..فيميش معهم حيثام شاءوا!
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اهلل أكرب  ..قائد البرشية ومعلمها اْلكرب  ..يقوده أطفال املدينة
 ..فيميش معهم ــ رأفة هبم وتواضع ًا وحب ًا هلم ــ حيثام شاءوا !..
اء
النبي صىل اهلل عليه وسلم خيطُ ُ
وعن بريدة ،قال :كان ه
ب فج َ
احلسن ُ
واحلسني ريض اهلل عنهام ،وعليهام قميصان أمحران َيع ُثران
فيهامَ ،
ثم عا َد
كالم ُه ،فحم َل ُهامَّ ،
النبي صىل اهلل عليه وسلم فقطَ َع َ
فنزل ه
رأيت
إىل املنرب ،ثم قال" :صدق اهلل إِن ََّام َأ ْم َوالُك ُْم َو َأ ْوال ُدك ُْم فِ ْت َن ٌة؛
ُ
هذين َيع ُث ِ
ِ
فحملت ُُهام
أصرب حتَّى
قميص ْي ِهام فلم
ران يف
ُ
َ
قطعت كالمي َ
ْ
"[صحيح سنن النسائي .]1340 :ثم أخذ يف ُ
اخلطبة.
ُ
رسول اهلل صىل
خرج علينا
وعن شدَّ اد بن اهلاد الليثي ،قال:
َ
صاليت ِ
ٌ
حامل حسن ًا أو حسين ًا،
العشاء ،وهو
اهلل عليه وسلم يف إحدى
َ
ُ
كرب للصالةَّ ،
فصىل،
فتقدَّ م
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فوض َع ُه ،ثم َّ َ
فرفعت رأس ،وإذا
فسجدَ بني ظهراين صالته سجد ًة أطاهلا ،قال أيب:
ُ
ِ
الصبي عىل ِ
فرجعت إىل ُسجودي،
رسول اهلل  وهو ساجدٌ ،
ظهر
ُ
ه
َ
ُ
رسول اهلل!
الناس :يا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،قال
فلام قَض
ُ
سجدت بني ظهراين صالت ِ َ
إن َ
ك سجد ًة أطلتَها! حتى ظننَّا أنه قد
َّك
َ
أمر ــ يريدون أنه صىل اهلل عليه وسلم قد ُقبِض! ــ أو أنه
حدَ ث ٌ
ارحت َلنيِ ،
ُيوحى إليك ،قال " :ه
هت
كل ذلك مل َيكُن؛
فكر ُ
ولكن ابني َ َ
َّ
ِ
ُ
حاج َت ُه"[صحيح سنن النسائي.]1093 :
قيض َ
أن أ َع مج َل ُه حتَّى َي َ
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واحلس ُن ــ
لنبي صىل اهلل عليه وسلم
وعن الرباء ،قال:
ُ
َ
رأيت ا َّ
ِ
للهم مإين ُأ ِح هبه،
صلوات اهلل عليه ــ عىل عاتقه ،وهو يقول":ا َّ
ِ
فأح َّبه"[صحيح اْلدب املفرد.]63 :
النبي صىل اهلل عليه
وعن يعىل بن ُم َّرة ،أنه قال :خرجنا مع
م
النبي
فأرس َع
وسلم ،و ُدعينا إىل طعا ٍم فإذا ُحسني
ُ
ه
يلعب يف الطريقَ ،
َ
هاهنا
بس َط يديه؛
يفر ُ
فجعل الغال ُم ه
صىل اهلل عليه وسلم أما َم القوم ،ثم َ
وهاهنا ،وي ِ
النبي صىل اهلل عليه وسلم حتى َ
أخذه ،فج َع َل
ضاحكُه
ُ
ه
ُ
ِ
النبي صىل
ثم قال ه
إحدى يدَ يه يف ذقنه واْلُخرى يف رأسه ،ثم اعتنَ َقهَّ ،
أحب
أحب اهللُ من
سني مني وأنا من ُح َسني،
اهلل عليه وسلمُ ":ح ٌ
َّ
َّ
ُحسين ًاُ ،
ني َس ٌ
بط من اْلسباط"[صحيح اْلدب املفرد .]279 :أي
احل َس ُ
هو بمفرده أمة من أمم اخلري.
ِ
رسول اهلل صىل اهلل عليه
وعن أيب هريرة ،قال":كنَّا نصيل مع
ِ
ِ
احلس ُن ُ
ظهره ،وإذا َر َف َع
واحلسني عىل
شاء ،فإذا سجدَ
َ
وثب َ
وسلم الع َ
أخذمها بيده من ِ
رأسه َ
خلفه أخذ ًا رفيق ًا ،فوض َع ُهام وضع ًا رفيق ًا ،فإذا
َ
صىل وضعهام عىل ِ
فلام َّ
فخ َذيه واحد ًا ههنا ،وواحد ًا ههنا.
عا َد عاداَّ ،
قال أبو هريرةِ :
َ
رسول اهلل! أال أذهب هبام إىل
فقلت يا
فجئتُه
ُ
مأمهام؟ قال :الِ َ ،
ت بر َق ًة ،فقالَ :
احلقا ب ُأ ممكُام ،فام زاال يمشيان يف
فرب َق ْ
ضوئها حتى دخال إىل ُأ ممهام"[السلسلة الصحيحة.]3325 :
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ُ
رسول اهلل
سامين
وعن يوسف بن عبد اهلل بن َسالَم ،قالَّ ":
ومس َح عىل
صىل اهلل عليه وسلم يوسف ،وأقعدَ ين عىل ِح ْج ِره،
َ
رأس"[صحيح اْلدب املفرد .]282 :وغري هذا الكثري الكثري  ..فقد
كُتبت يف حقوق الطفولة يف اإلسالم كتب وجملدات  ..واملعرض هنا
معرض وقفات وخواطر وليس إقصاء لكل ما قيل يف الطفولة يف
اإلسالم ،وما هلا من حقوق.
ويف اخلتام ،ال نغفل ونحن نتكلم عن سرية احلبيب املصطفى
صىل اهلل عليه وسلم مع الطفولة واْلطفال  ..من أن نشري إىل مئات
اآلالف من أطفال الشام  ..وهم يفرتشون ــ يف هذه اْليام ــ الثلوج
يف خميامت اللجوء واملهجر  ..وقد مات الكثري منهم بسبب الربد،
واجلوع  ..بينام الشعوب ،ومعها دوهلا التي تتشبع ــ زور ًا ــ
بالتحرض ،والرقي ،واإلنسانية  ..والتباكي عىل الطفولة واْلطفال ..
تكتفي بالتفرج عىل املأساة  ..ويف كثري من اْلحيان تكون يد عون
ودعم للطاغية املجرم؛ طاغية الشام  ..عىل هذه املأساة  ..مأساة العرص
 ..حتى بات املراقب يعتقد أن كالمها أصبحا رشكاء يف جرم قتل ووأد
الطفولة وحقوقها  ..لدى أطفال الشام!

*****
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الوقفة األربعون
"سيرة النبي صلى اهلل عليه وسلم مع الدواب
والبهائم"
مل تقترص رمحة النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل العاملني من
اإلنس واجلن وحسب ،بل امتدت لتشمل َ
عامل الدواب والبهائم ..
فتعامل معها  ..وألزم أمته بأن يتعاملوا معها  ..عىل أهنا عوامل أمم
َ
أمثالكم  ..حتس  ..وتأمل  ..وحتزن  ..وتفرح  ..وتغضب ،وترىض ..
وتشكر املعروف  ..بل وتعبد اهلل تعاىل وتوحده  ..اإلحسان إليها،
اسب عليه املرء.
والرفق هبا واجب  ..والتقصري بحقها ظلم ُحي َ
قال تعاىلَ  :أ َمل تَر َأ َّن اهللََّ يسجدُ لَه من ِيف السامو ِ
ات َو َمن ِيف
َّ َ َ
َ ْ ُ ُ َ
ْ َ
الش ْم ُس َوالْ َق َم ُر َوالن ُهجو ُم َو ِْ
ْاْل َ ْر ِ
اجلبَ ُال َو َّ
ض َو َّ
اب َوكَثِ ٌري مم َن
الش َج ُر َوالدَّ َو ه
ِ
الن ِ ِ
اب َو َمن ُهيِ ِن اهللَُّ َف َام لَ ُه ِمن همك ِْر ٍم إِ َّن اهللََّ َي ْف َع ُل
َّاس َوكَث ٌري َح َّق َع َل ْيه الْ َع َذ ُ
اءاحلج.18:
َما َي َش ُ

وقال تعاىلَ  :أ َمل تَر َأ َّن اهللََّ يسبح لَه من ِيف السامو ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ض
َّ َ َ
ُ َ م ُ ُ َ
ْ َ
ِ
ِ
ٍ
يم بِ َام
َوالطَّ ْ ُري َصا َّفات كُل َقدْ َعل َم َص َال َت ُه َوت َْسبِ َ
يح ُه َواهللَُّ َعل ٌ

ونالنور.41:
َي ْف َع ُل َ
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السبْ ُع َواْلَ ْر ُض َو َمن فِ ِيه َّن
الس َام َو ُ
ات َّ
وقال تعاىل :ت َُسبم ُح لَ ُه َّ
يح ُه ْم إِ َّن ُه كَا َن
يش ٍء إِالَّ ُي َسبم ُح ب ِ َح ْمدَ ِه َولَـكِن الَّ َت ْف َق ُه َ
ون ت َْسبِ َ
َوإِن ممن َ ْ
َحلِي ًام َغ ُفوراًاإلرساء.44:
ِ ِ
وقال تعاىلَ  :و َما ِمن َدآ َّب ٍة ِيف اْلَ ْر ِ
َاح ْي ِه
ض َوالَ َطائ ٍر َيط ُري ب ِ َجن َ

إِالَّ ُأ َم ٌم َأ ْمثَالُكُماْلنعام.38:
ويف احلديث ،فقد صح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه
ٍ
عصفور َر ِمحه اهلل يو َم القيامة"[السلسلة
قال":من َر ِح َم ولو ذبيح َة
الصحيحة.]27:
َ
ٌ
رسول اهلل! مإين ْلَذ َب ُح الشا َة فأرمحها.
رجل :يا
قال
ِ
رمح َ
قالَّ ":
ك اهللُ" [السلسلة الصحيحة.]26:
والشا َة إن رمحت ََها َ
َ
أمر
أن
وعن عبد اهلل بن عمرَّ ،
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َ
بحدم م
الش َفار ،وأن تُوارى عن البهائم"[ .]39حتى ال يقع برصها عليها
!..
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل
مر
وعن ابن عباس ،قالَّ :
رجل
فح ِة شاة ــ أي عىل عنقها ــ وهو حيده
واضع رج َله عىل َص َ
ٌ

 39أخرجه أحمد يف املسند ،وقال عنه الشيخ شاكر  :134/8إسناده صحيح.
وقوله " ِّ
الشفار "؛ أي السكاكني ا ُملعدَّة لذبح البهائم.
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ُ
تلحظ إليه ببرصها ،فقال":أفال َ
قبل هذا؟! أتُريد أن
شفرته ،وهي
َ
َُتيتها موتتني؟!"[السلسلة الصحيحة.]24 :
ويف رواية":أتريدُ أن َُتيتَها موتات؟! ه َّ
شفرتَك
ال حدَ َ
دت َ
َ
َضجعها ؟!"[.]40
قبل أن ت َ
وقال صىل اهلل عليه وسلم":إذا أخصبَت اْلرض فانزلوا عن
ظهركم ،وأعطوه ح َّقه من الكَأل ،وإذا أجدبت اْلرض فامضوا عليها
.]41["..
قوله "فانزلوا عن ظهركم"؛ أي عن ظهر دوابكم التي
تركبوهنا؛ كاإلبل ،واخليل ،والبغال ،واحلمري  ..لتأخذ حقها من
الراحة واملرعى  ..فإن مررتم بأرض ال كأل فيها وال ماء فامضوا
عليها ،وال تقيلوا دوابكم فيها؛ ْلهنا ُحت َرم فيها من حقها باملرعى.

ٍ
خصبة،
وقال صىل اهلل عليه وسلم":إذا رستم يف أرض

ٍ
أرض جدبة فانجوا
فأعطوا الدواب ح َّقها أو ح َّظها ،وإذا رستم يف

 40أخرجه الحاكم يف املستدرك  ،231/4وقال :صحيح عـىل رشط البخـاري،
ووافقه الذهبي.
 41أخرجه الطحاوي يف املشكل ،والخطيب ،والبيهقي ،السلسلة الصـحيحة:
 .682وقوله " وعليكم بالدلجة "؛ أي بالسفر والسري ليالً.
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عرستم ،فال
عليها ،وعليكم بالده جلة؛ فإن اْلرض تُطوى بالليل ،وإذا َّ
ُعرسوا عىل قارعة الطريق فإهنا مأوى كل دابة"[.]42
ت م
َ
رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه
وعن رساقة بن مالك ،قال :أتيـت
وسلم باجلعرانة فلم ِ
َ
رسـول اهلل! إين أمـأل
أدر ما أسأله عنه ،فقلت :يا
حويض انتظر ظهري ــ أي ناقتي ــ يرد عيل ،فتجيء البهيمة فترشب،
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم":لـك يف
فهل يف ذلك من أجر؟ فقال
كل ك ٍ
م ٍ
جر"[السلسلة الصحيحة .]2152 :وقوله "يف م
َبـد
كل كَبد َح َّرى َأ ٌ
َح َّرى"؛ أي كل كبد عطشى ملا أصاهبا من َ
احل مر واجلفاف.
ٌ
رجل يميش بطريق؛ إذا
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :بينام
اشتدَّ عليه الع َط ُش ،فوجد بئر ًاَ ،
كلب
فنزل فيها فرشب ثم خرج ،فإذا ٌ
ُ
يله ُ
الكلب من
الرجل :لقد بلغَ هذا
ث يأكل ال َّث َرى من العطش ،فقال
َ
َ
الع َط ِ
ش ِم ُ
فمأل ُخ َّف ُه ،ثم أمس َك ُه ِبفيه
البئرَ ،
ثل الذي كان بلغَ يب ،فنزل َ
َ
رسول
فغفر له" .قالوا :يا
لكلب،
حتى َرقِ َي فسقى ا
َ
فشكر اهللُ لهَ ،
َ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
أجر
اهلل! وإن لنا يف البهائم ْلجر ًا؟ فقال":يف كل ذات َكبِد ر َط َبة ٌ

 42أخرجه البزار والبيهقي ،السلسلة الصـحيحة .1357 :وقولـه " فـانجوا
عرســتم "؛ أي حططــتم رحــالكم
عليهــا "؛ أي أوعــوا عليهــا .وقولــه " َّ
وأمتعتكم لالسرتاحة أو املبيت  ..فال تتوسطوا الطريق.
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ٍ
ِ ٍ
أجر"؛ يشمل اإلنسان
"متفق عليه .وقوله" يف كل ذات َكبِد ر َط َبة ٌ
حيوان ذي ٍ
ٍ
كبد حيتاج إىل ماء.
وكل
َلب ُيطِ ُ
يف بِ َركي ٍة ــ بئر من
وقال صىل اهلل عليه وسلم":بينام ك ٌ
املاء ــ قد كا َد يقت ُله الع َ
ط ُش؛ إ ْذ رأته بغي من بغَايا بني إرسائيل،
فنَزَعت ُمو َقها ــ أي خ َّفها ــ فاستقت له به فسقته إياه ،فغ ُِف َر هلا به"
متفق عليه.
وعن املنهال بن عمرو عن يعىل بن مرة ،عن أبيه ،قال:
ِ
فرأيت منه شيئ ًا عجب ًا ،أتاه
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
سافرت مع
ُ
ُ
دمعان ،فبعث إىل أصحابه ،فقال":ما
بعري فقام بني يديه ،فرأى عينيه ت ُ
ُ
وذهب
نعمل عليه ،فلام كرب
لبعريكم هذا يشكوكم؟!" فقالوا :كنا
َ
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم":ال
عم ُله ،تواعدنا لننحره غد ًا .فقال
تنحروه ،واجعلوه يف اإلبل يكون معها"[السلسلة الصحيحة.]485 :
َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ُرؤي
عن حييى بن سعيد :أن
ِ
بت
فسئِل عن ذلك؟ فقال":إين ُعوتِ ُ
وهو يمسح وجه فرسه بردائهُ ،
الليل َة يف اخليل"[السلسلة الصحيحة.]3187 :
وعن أنس بن مالك قال" :كنَّا إذا نزلنا منزالً ،ال نُس مبح حتـى
الرحال"[صحيح سنن أيب داود .]2224 :وقولـه "ال نُسـ مبح حتـى
ن َُح َّل م
الرحال"؛ أي ال ننشغل بصالة الضحى ،وغريها من النوافل إال
ن َُح َّل م
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بعد أن نُنزل الرحال عن ظهور اإلبل وغريها من البهائم التـي يرحتـل
عليها ،طلب ًا لراحتها ،ورفق ًا هبا ،ومراعـاة حلقهـا يف الراحـة ،وطلـب
املرعى.
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ُم َّر عليه بحامر قد
وعن جابرَّ :

وس َم البهيم َة يف
ُو ِس َم يف وجهه ،فقال":أما ب َل َغكُم أين قد
ُ
لعنت من َ
وجهها ،أو رضهبا يف وجهها؟" فنهى عن ذلك[.]43
واب سـامل ًة،
وقال صـىل اهلل عليـه وسـلم":اركبـوا هـذه الـدَّ َ
ِ
ِ
كـراس"[السلسـلة الصـحيحة.]21:
وايتدعوها سـامل ًة ،وال تتخـذوها
َّ
وقوله "وال تتخذوها كراس"؛ أي مقاعـد ،للراحـة والسـمر ،لغـري
أغراض التنقل والسفر  ..ففي اْلرض غن ًا عن ذلك .وقوله "اركبـوا
واب سامل ًة"؛ فيه هني عن استخدامها أو ركوهبا وهي مريضة.
هذه الدَّ َ
ظهور دوا مبكم
وقال صىل اهلل عليه وسلم":إ َّياكم أن تتخذوا
َ
منابِر؛ فإن اهللَ إنام سخَّ رها لكم لتبلغكم إىل ٍ
بلد مل تكونوا بالغيه إال
َ
بِ ِش مق اْلن ُف ِ
َ
اْلرض؛ فعليها فاقضوا
س ،وجعل لكم
حاجاتكم"[صحيح سنن أيب داود.]2238 :

الكي لتُميَّز بـه الـدواب عـن
 43صحيح سنن أبي داود .2235 :والوسم؛ أثَر
ِّ
غريها.
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النبي صىل اهلل عليه وسلم
وعن عبد اهلل بن جعفر ،قال :دخل ه
ٍ
النبي صىل اهلل عليه
لرجل من اْلنصار ،فإذا مجل ،فلام رأى
حائط ًا
َّ
فمس َح
وسلم ؛ َح َّن وذرفت عيناه ،فأتاه
النبي صىل اهلل عليه وسلمَ ،
ه
رب هذا
َذ َفراه ــ أي ذفر دمعه عن موضعه ــ فسك َ
َت ،فقال":من ه
اجلمل؟ ملن هذا اجلمل؟!" ،فجاء فتى من اْلنصار ،فقال :يل يا
َ
رسول اهلل! فقال":أفال تتقي اهلل يف هذه البهيمة التي م َّلك َ
َك اهللُ إ َّياها،
إيل أنك ُجتيع ُه وتُدئِبه"[ صحيح سنن أيب داود .]2222 :أي
فإنه شكا َّ
وتتعبه ،وتكلفه فوق طاقته!
هرةٍ؛ سجنتها
وقال صىل اهلل عليه وسلمُ ":ع مذبت امرأ ٌة يف َّ
حتى ماتت فدخلت فيها النار؛ ال هي أطعمتها وال سقتها إ ْذ حبستها،
خش ِ
وال هي تركتها ُ
تأكل من َ
اش اْلرض" متفق عليه .أي من هوام
اْلرض وحرشاهتا.
وقال صىل اهلل عليه وسلم":لو غ ُِفر لكم ما تأتون إىل البهائم
لغ ُِفر لكم كثري ًا"[السلسلة الصحيحة .]514 :واملراد من احلديث أن اهلل
تعاىل لو غفر البن آدم تقصريه بحقوق البهائم ،وما يتسبب هلا من أذى
ورضر لغُفر له كثري ًا من ذنوبه وخطاياه.
عن سوادة بن الربيع ،قال :أتيت النبي صىل اهلل عليه وسلم،
وأمر يل َبذود ــ أي بإبل ــ قال يلُ " :م ْر بنيك أن يقصوا أظافِ َرهم عن
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ِ
ومواشيهم" ،وقل هلم" :فليحتلبوا عليها ِسخَ اهلا ،ال
رضو ِع إبلهم
اف"[السلسلة الصحيحة .]1936 :وقوله "ال
السنَ ُة وهي ِع َج ٌ
تدركها َّ
السخال ابناء
السنَ ُة وهي ِع َج ٌ
اف"؛ أي ال ينبغي أن تبلغ م
تدركها َّ
املوايش السنة وهي ضعيفة؛ إذ جيب أن تُعطى حقها من الرضاعة،
ومن حليب أمهاهتا .واْلمر بقص اْلظافر عند رضوع اإلبل واملوايش؛
أي عند احتالهبا ،وحتى ال تتأذى الرضوع بأظافر حالبها.
أن النَّبي صىل اهلل عليه وسلم نزل
وعن عبد اهلل بن مسعودَّ :
منزالً فأخذ ٌ
رجل َ
محرة ــ اي طائر صغري أمحر اللون ــ فجاءت
بيض ُ َّ
ِ
رأس رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال":أ هيكم َف َج َع
ف عىل
ت َِر ه
َ
أخذت بيضتها ،فقال
رسول اهلل أنا
هذه بيضتها؟" فقال رجل :يا
ُ
النبي صىل اهلل عليه وسلم":ار ُد ْد ُه؛ رمح ًة هلا"[صحيح اْلدب املفرد:
ه

.]295
ِ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف
ويف رواية عنه ،قال :كنا مع
ٍ
فرخيها،
محر ًة معها فرخان ،فأخذنا َ
سفر ،فانط َل َق حلاجته ،فرأينا ُ َّ
احلمرة فجعلت ت ُ
النبي صىل اهلل عليه وسلم
َفرش ،فجاء
ه
فجاءت َّ
فجع هذه بولدها؟ ُر هدوا و َلدَ ها إليها" ،ورأى قرية ٍ
نمل قد
فقالَ ":من َ
نحن ،قال":إنه ال ينبغي أن
حر َق هذه؟" ،قلناُ :
حرقناها ،فقال :من َ
ِ
ُي م
رب النار"[صحيح سنن أيب داود.]2329 :
عذ َب
بالنار إال ه
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قرصت نبي ًا من اْلنبياء،
وقال صىل اهلل عليه وسلمَّ ":
أن نمل ًة َ
َّمل ُفأ ِ
فأمر بقر َّية الن ِ
رصت َ
ْك
حر َقت ،فأوحى اهلل عز وجل إليه :أيف ْ
أن َق َ
َ
أهلكت َّأم ًة من اْلم ِم ت َُس مب ُح ؟!"متفق عليه.
نمل ٌة،
َ

وقال صىل اهلل عليه وسلمَ ":
حتت شجرةٍ،
نزل نبي من اْلنبياء َ
ِ
فلدَ َغ ْته نمل ٌة ،فأمر بجهازهُ ،فأ ِ ِ
أمر هبا ُفأ ِ
حرقـت ـــ
ُ
خر َج من حتتها ،ثم َ
َ
فحرق عىل ما فيها ــ فـأوحى اهللُ
فأمر
ببيتهن ُ
َّ
ويف رواية عند النسائيَ :
فه َّ
ال نمل ًة واحد ًة"مسلم .أي فهـال عاقبـت نملـة واحـدة التـي
إليهَ :
لــــدغتك وحســــب  ..وقولــــه تعــــاىلَ  :وال ت ِ
َــــز ُر َو ِاز َر ٌة ِوز َْر

ُأخْ َرىاْلنعام .164:كام ُحيمل عىل اإلنسان ،فإنه ُحيمل عىل التعامـل
مع احليوانات والبهائم كذلك.
وعن هشام بن ٍ
ٍ
أنس عىل َ
احلكَم بن
دخلت مع
زيد قال:
ُ
يرموهنا ،فقال أنَس" :هنى
أيوب ،فرأى غلامن ًا أو فتيان ًا نصبوا دجاج ًة
َ
البهائم "متفق عليه .أي أن تكون غرض ًا وهدف ًا للرمي؛
رب
ُ
ه
النبي أن ت ُْص َ َ
فتقتل صرب ًا!
النبي صىل اهلل عليه وسلم
وقال ابن عمر ريض اهلل عنهَ ":
لعن ه
َمن م َّث َل باحليوان"متفق عليه.
ِ
الذنوب عند اهلل ــ عد
أعظم
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إن
َ
رجل ُ
ثالث ًا ،منهم ــٌ :
يقتل دا َّب ًة َع َبث ًا" [السلسلة الصحيحة .]999 :ومن
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العبث؛ أن تُقتَل من أجل متعة الصيد أو جتريب السالح ،أو
لالستعراض كام حيصل يف ميادين مصارعة الثريان!
كذلك قد هنى النبي صىل اهلل عليه وسلم عن التحريش بني
البهائم ،أو إخصائها  ..كام يف احلديث ،عن ابن عمر":أنه كره أن
ُحي َّرش بني البهائم"[صحيح اْلدب املفرد .]936 :وهو أن حتمل البهائم
عىل أن تقاتل بعضها البعض!
وعن ابن عباس ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم":هنى عن
صرب الروحِ ِ ،
وخصاء البهائم"[.]44
وعن ابن عمر ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم":هنى عن
ِخصاء اخليل ،والبهائم"[صحيح اجلامع.]6956 :
َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هنى عن
وعن ابن عباس":أن
ِ
صرب ذِي الروح ،وعن إخصاء البهائم هني ًا شديد ًا"[.]45

 44رواه البيهقي يف السنن ،صحيح الجامع .6960 :اإلخصاء؛ قتـل الفحولـة
عند ذكور الدواب لكي تقوى عىل الخدمة ــ كالفالحة ونحوها ـــ بصـورة
أحسن ،أو تتفرغ للخدمة ،فال تجد يف نفسها ميـوال ً نحـو إناثهـا ،وهـذا ال
يجوز!
 45قـال الهيثمــي يف مجمـع الزوائــد  :265/5رواه البـزار ،ورجالــه رجــال
الصحيح.
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كذلك هنى صىل اهلل عليه وسلم عن ِ
محل احلمري عىل اخليل؛
من أجل أن تلد بغاالً  ..ملا يف ذلك من أذى وامتهان للخيل ،وتعطيل
لوظيفتها اْلساسية واْلهم؛ وهي استخدامها يف ساحات وميادين
القتال واجلهاد يف سبيل اهلل  ..كام يف احلديث عن عيل بن أيب طالب،
ِ
احلمري عىل
لرسول اهللِ بغل ٌة فركبها ،فقال عيل :لو محلنا
قالُ :أهد َيت
َ
ِ
ُ
اخليل ،فكانت لنا َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم":إنَّام
مثل هذه ،قال
ُ
يفعل ذلك الذين ال يعلمون"[صحيح سنن أيب داود.]2236 :
قص نواِص
كذلك قد هنى النبي صىل اهلل عليه وسلم ،عن م
ِ
ومعارفها ،وأذناهبا  ..فقال صىل اهلل عليه وسلم":ال َت ُق هصوا
اخليل،
ِ
ِ
اخليل ،وال ِ
ِ
أذناهبا َ
ومعار َفها
مذ هاهبا،
نواِص
أذناهبا؛ فإن َ
معار َفها ،وال َ
َ
دِفاؤها ،ونواصيها معقو ٌد فيها اخلري"[.]46
وغري ذلك الكثري ،الكثري  ..من التوجيهات النبوية الرشيفة
ذات العالقة بحقوق الدواب والبهائم َّ ..ما يدل عىل أن ديننا اإلسالم
هو السباق ملراعاة هذا احلق قبل غريه  ..الذي بات "الغرب" مؤخر ًا
يتطاول به علينا  ..زاع ًام زور ًا أنه أول من تنبه له!
 46صحيح سنن أبي داود .2217 :معـارف الخيـل؛ أي شـعرها املتـد عـىل
رقبتها .وقوله " أذنابها مـذَابهها "؛ أي تـذب بأذنابهـا مـا يعلـق بهـا مـن
حرشات ،وأمور ضارة.
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الوقفة الحادية واألربعون
"صور من اجتهاد النبي صلى اهلل عليه وسلم
في العبادة"
قال تعاىلُ  :ق ِم ال َّليْ َل إِ َّال َقلِيالً * نِ ْص َف ُه َأ ِو ان ُق ْص ِمنْ ُه َقلِيالً * َأ ْو
آن ت َْرتِيالًاملز ممل.4-2:
ِز ْد َع َل ْي ِه َو َرت ِمل الْ ُق ْر َ
املؤمنني،
قلت :يا أ َّم
ت أ َّم
املؤمنني عائش َة ُ
عن علقمة ،قال :سأَلْ ُ
َ
َ
النبي َّ
كيف كان ُ
صىل اهللُ عليه وس َّلم ،هل كان ُ
خي هص شيئًا من
عمل
م
ِ
يم ًة ــ أي دائ ًام ديمومة املطر يف سكون ــ
اْليامِ؟ ْ
قالت :ال ،كان عم ُله د َ
النبي َّ
يستطيع .البخاري.
صىل اهللُ عليه وس َّلم
وأ هيكم
ُ
ُ
يستطيع ما كان ه
النبي َّ
صىل اهللُ عليه
يت مع
وعن حذيفة بن اليامن ،قال :ص َّل ُ
م
ِ
ذات ٍ
املائة ،ثم مَض.
فقلت :يركع عند
ليلة ،فافتتح البقر َة،
ُ
وس َّل َم َ
ٍ
النساء
فقلت :يركع هبا .ثم افتتح
ركعة .فمَض.
فقلت :يصيل هبا يف
ُ
ُ
َ
رتس ًال ــ أي هبدوء من غري
فقرأها ،ثم افتتح َآل
َ
عمران فقرأها ،يقرأ ُم م
استعجال ــ إذا مر ٍ
ٍ
مر
بآية فيها
ٌ
مر بسؤال سأل ،وإذا َّ
تسبيح س َّب َح ،وإذا َّ
َّ
ٍ
ريب العظي ِم" فكان ركو ُعه
تعو َذ ،ثم ركع فجعل يقول"
َ
بتعوذ َّ
ه
سبحان َ
نحوا من ِ
قيامه .ثم قال " سمع اهللُ ملن محدَ ه ر َّبنا لك احلمدُ " ثم قام
ً
ً
ريب اْلعىل فكان سجو ُده
طويال ،قري ًبا َّما ركع .ثم سجد فقال " سبحان َ
قريبا من ِ
قيامه " مسلم.
ً
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صىل اهللُ ِ
النبي َّ
عليه
يت مع
وعن عبد اهلل بن مسعود قال :ص َّل ُ
م
مهمت بأَم ِر ٍ
وس َّل َم ليل ًة ،فلم ْ
مهمت؟ قال:
سوء! قلنا :وما
قائام حتى
َ
ُ ْ
يزل ً
صىل اهللُ ِ
مهمت أن أ ْق ُعدَ َ
النبي َّ
عليه وس َّل َم .متفق عليه.
ُ
وأ َذ َر َّ
لنبي
وعن عبد اهلل بن عباس ،قال :أنه بات عندَ ميمون َة ِ
زوج ا م
ض ِ
ت يف َع ْر ِ
الوسا َد ِة،
صىل اهلل عليه وسلم ،وهي خالتُه ،قال:
فاضطج ْع ُ
َ
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم وأه ُله يف ِ
ُ
ُ
رسول
طوهلا ،فنا َم
واضطج َع
َ
ٍ
ُ
انتصفَ
بقليل ،أو بعدَ ه
الليل ،أو قب َله
اهللِ صىل اهلل عليه وسلم حتى َ
ٍ
ُ
فج َع َل َي ْم َس ُح النو َم
بقليل ،ثم استَيْ َق َظ
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلمَ ،
ِ
ِ
سورة ِ
عن ِ
عمران ،ثم
آل
اخلواتم ِمن
اآليات
العرش
قر َأ
َ
َ
وجهه بيديه ،ثم َ
َ
وضوءه،
قام إىل َش ٍّن ُم َع َّل َق ٍة ــ القربة من اجللد ــ فت ََو َضأَ منها ،فأَ َح َس َن
َ
ت َ
ت إىل جنبِه َ ،
فوض َع
ت ف ُق ْم ُ
مثل ما صن ََع  ،ثم ذهبْ ُ
فصنَ َع ُ
ثم قام ُي َص ميلَ ،
وأخ َذ ِ
ُ
بيده اليمنى
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم يدَ ه اليمنى عىل رأسَ ،
وأخ َذ بأُ ُذين اليمنى َي ْفتِ ُلها ــ فصىل ركعتني ،ثم
َي ْفتِ ُلها ــ ويف روايةَ :
ركعتني ،ثم ركعتني ،ثم ركعتني ،ثم ركعتني ،ثم ركعتني ،ثم َأ ْوت ََر ،ثم
خر َج
َ
اضطج َع حتى جاءه املؤذ ُن ،فقام فصىل ركعتني خفيفتني ،ثم َ
الصبح .متفق عليه.
فصىل
َ
قبل الظه ِ
يصيل َ
كان م
هر
وعن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنهاَ :
ِ
ثم ِ
فيصيل بالن ِ
م
م
ركعتني،
فيصيل
يرج ُع إىل بيتي
خيرج
ثم ُ
َّاسَّ ،
أرب ًعا يف بيتي َّ
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ِ
يصيل بالن ِ
م
وكان م
وكان
ركعتني،
فيصيل
يرجع إىل بيتي
ثم
َّاس
َ
َ
ُ
َ
املغرب َّ
ِ
من ال َّل ِ
ركعتني وكا َن م
م
ُ
م
يل
فيصيل
يدخل بيتي
ثم
هبم
يصيل َ
العشاء َّ
يصيل ُ
َ
ٍ
ً
قائامً ،
ً
يصيل ً
م
طويال
وليال
ليال
وكان
الوتر
فيهن
ركعات
تسع
َ
َّ
َ
ُ
طويال ً
قائم ،وإذا َ
جالسا فإذا َ
وهو قاعدٌ
ركع وسجدَ
قرأ َ
َ
قائم َ
قرأ َ
وهو ٌ
وهو ٌ
ً
ِ
الفجر َّ
خيرج
ثم
صىل
طلع
ركع وسجدَ
ُ
وهو قاعدٌ  ،وكا َن إذا َ
َ
َ
ركعتني َّ
ُ
ِ
ِ
فيصيل بالنَّا ِ
َّ
م
عليه وس َّل َم[.صحيح أيب
صىل اهللَُّ
الفجر
س صال َة
داود.]1251:
ِ
الظهر أرب ًعاُ ،ي ُ
صيل َ
وعنها ،قالت :كان ُي م
فيهن القيا َم ،و
قبل
طيل َّ
مريضا وال
صحيحا وال
فأما مل يكن َيدَ ُع
فيهن
ً
ً
َ
سن َّ
ُحي ُ
الركوع والسجو َدَّ ،
ِ
ِ
الفجر[.السلسلة الصحيحة.]2705:
فركعتني قبل
غائ ًبا وال شاهدً ا؛

ِ
صالة
ريض اهللُ عنها ،عن
سألت عائش َة
وعن مرسوق ،قال:
ُ
َ
صىل اهللُ ِ
ِ
ِ
رسول اهللِ َّ
وتسع ،وإحدى
سبع،
عليه وس َّل َم
ٌ
بالليل  ،فقالتٌ " :
ِ
الفجر "البخاري .أي ركعتي سنة الفجر.
ركعتي
عرشةَِ ،س َوى
ْ
صىل اهللُ ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّل َم
وعن أنس بن مالك ،قال" :كان
ِ
الشهر حتى َنظُ َّن أن ال يصو َم من ُه ،ويصو ُم حتى َنظُ هن أن ال
ُي ْفطِ ُر من
ِ
نائام
تشاء أن ترا ُه من
ُي ْفطِ َر من ُه شيئًا ،وكان ال
ُ
الليل ُمص مل ًيا إال رأي َت ُه ،وال ً
إال رأيتَ ُه" البخاري.
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صىل اهللُ عليه وس َّلم م
النبي َّ
يصيل
وعن املغرية بن شعبة ،قال :كان ه
حتى ت َِر َم ،أو تنت َِف َخ قدَ ماه ،فيُ ُ
قال له :غ َفر اهللُ لك ما تقدَّ م من َذ ْنبِك وما
ُ
فيقول َّ
كورا"البخاري.
صىل اهللُ عليه وس َّلم":أفال
تأخر؟
َّ
ُ
أكون عبدً ا َش ً
ويف رواية عن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها ،قالت :كان
ُ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم ،إذا َّ
رسول اهللِ َّ
صىل ،قام حتى تفطَّر رجاله ــ أي
َ
أتصنع هذا ،وقد غ ُِفر
رسول اهللِ !
حتى تش َّقق رجاله!ــ قالت عائش ُة :يا
ُ
أكون عبدً ا
تأخ َر؟ فقال" :يا عائش ُة ! أفال
لك ما تقدَّ م من ذنبك وما َّ
ُ
شكورا " مسلم.
ً

ومع ذلك ،كان صىل اهلل عليه وسلم إذا بلغه عن ٍ
أحد من

أصحابه أنه قد جنح يف التعبد إىل التشدد كان ينهاه ،وحيمله عىل
االعتدال والتوسط وإنصاف بقية احلقوق من نفسه  ..كام قد بلغه عن
عثامن بن مظعون أنه قد ترك النساء ،ليتفرغ للعبادة ،فبعث إليه رسول
ت
الر ْهبانِ َّي ِةَ ،أ َر ِغ ْب َ
وم ْر بِ َّ
اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال":يا عثام ُن مإين مل ْ ُأ َ
َ
أن ُأ َص ميل وأنام،
عن ُسنَّتِي؟!" قال :ال يا
رسول اهللِ ،قال":إِ َّن من ُسنَّتِي ْ

ِ
ِ
و َأ ُصو َم و َأ ْط َع َم ،وأنْكِ َح ُ
ليس ِمنمي ،يا
ب عن ُسنَّتي َف َ
فم ْن َرغ َ
وأ َط مل َقَ ،
ِ
َ
ولنفس َ
َ
عثامن إِ َّن ْلهلِ َ
عليك َح ًّقا"[السلسلة
ك
عليك َح ًّقا،
ك
ُ
الصحيحة.]394:
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رهط إىل ب ِ
ٍ
ُ
يوت أزواجِ
ثالث
وعن أنس بن مالك ،قال :جاء
ُ
ِ
النبي َّ
النبي َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم،
صىل اهللُ عليه وس َّلمَ ،يسأَ َ
لون عن عبادة م
م
فلام ُأ ِ
النبي َّ
صىل اهللُ عليه
من
خربوا كأهنم تَقالهوها! فقالوا :أين نحن َ
م
تأخر ،قال أحدُ هم :أما أنا
وس َّلم؟ قد غ َفر اهللُ له ما تقدَّ م من َذ ْنبِه وما َّ
صيل َ
فإين أُ م
الدهر وال ُأفطِ ُر ،وقال آخَ ُر:
آخ ُر :أنا أصو ُم
الليل أبدً ا ،وقال َ
َ
أنا ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم
أتزو ُج أبدً ا! فجاء
أعتز ُل
النساء فال َّ
َ
أنتم الذين قلتُم كذا وكذا؟! أما واهللِ إين ْلخشاكم هللِ وأتقاكم
فقالُ ":
صيل وأر ُقدُ  ،وأتزوج النساء ،فمن ِ
وأفطِ ُرُ ،
له ،لكني أصو ُم ُ
وأ م
رغب عن
َّ ُ
َ َ
ُسنَّتي فليس مني" البخاري.

وعن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها ،قالت :كا َن لِر ِ
سول اهللَِّ
َ
ِ
َّهار ،وحيت ِ
بسطُها بالن ِ
َج ُرها بال َّل ِ
َّ
يل ــ جيعل
صىل اهللَُّ عليه وس َّل َم َحصريةٌَ ،ي ُ
ِ
منها ُ
م
بصالتِه وبينَه
كاحل ْجرة ــ
َّاسَ ،فص َّلوا َ
فيصيل فيها ،ف َفط َن لَه الن ُ

احلصريةَُ ،
فإن اهللََّ ع َّز َّ
وجل
َهم
العم ِل ما تُطيقو َن َّ
فقال":اك َلفوا َ
من َ
وبين ُ
َ
ِ
َّ
ال َي ه
أدو ُم ُه ،وإن
اْلعامل إىل اهللَِّ ع َّز
أحب
وإن
مل حتَّى َتَ هلواَّ ،
وجل َ
َّ
َق َّل"[صحيح النسائي.]761:
ِ
َ
رسول اهللِ َّ
أي
وعنها ،قالت :أ َّن
صىل اهللُ عليه وس َّل َم ُسئ َل :ه
ِ
ومه وإن َق َّل" مسلم.
أح ه
العمل َ
ب إىل اهللِ؟ قال":أ ْد ُ
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الوقفة الثانية واألربعون
"صور من زهد وعيش النبي صلى اهلل عليه وسلم"

ُعرض عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم الدنيا وزينتها ،فيأباها
ت َ
وال يرىض منها لنفسه ،وآل بيته اْلطهار إال الكِفاف من الرزق  ..قال
ٍ
رزق ِ
اجعل َ
ْ
حممد قوتًا" مسلم .ويف
آل
اللهم
صىل اهلل عليه وسلمَّ ":
آل ُحم ٍ
اللهم ارز ُْق ِ
مد كِفا ًفا".
روايةْ َّ ُ ":
النبي َّ
صىل اهللُ
وعن عباس بن ربيعة قالُ :ق ْل ُ
ت لعائش َةَ :أهنَى ه
ٍ
عليه وس َّلم أن تؤك ََل ُحلو ُم اْلضاحي َ
قالت :ما ف َعله إال
فوق
ثالث؟ ْ
يف عا ٍم جاع الناس فيه ،فأراد أن ي ِ
الفقري ،وإن كنا لنَر َف ُع
الغني
طع َم
ُ
َ
ه
ُ
َ
ِ
راع ــ وهو الساق من الغنم أو البقر العاري من اللحم ــ فنأك ُله
الك َ
ِ
عرشةَ ،قِ َ
مخس ْ
قالت":ما شب ِ َع
يل :ما اض َط َّركم إليه؟
َتْ ،
فضحك ْ
بعد َ
ٍ
حممد َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم من ُخ ِبز ُب ٍّر َمأدو ٍم ثالث َة أيا ٍم حتى ِحل َق
ُآل
باهللِ" البخاري.
ُ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم
ويف رواية ،قالت":ما شبع
ثالث َة أيا ٍم تِبا ًعا ،من ِ
خبز ُب ٍّر ،حتى مَض لسبيلِه" مسلم.
وكان أبو هريرة ،يقول" :والذي نفس أيب هريرة ِ
بيده ،ما شبِع
ُ
ٍ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم وأه ُله ،ثالث َة أيا ٍم تبا ًعا ،من ِ
نبي اهللِ َّ
حنطة،
خبز
ه
حتى فارق الده نيا" مسلم.
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ِ
ٍ
عليه
حممد صىل اهلل
ويف رواية عند البخاري" :ما َشب ِ َع ُآل
وسلم
َ
من طعا ٍم ثالث َة أيا ٍم حتَّى ُقبِ َض".
وعن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها قالت لعروة :ابن أختي،
ِ
اهلالل ثالث َة ِ
ِ
ِ
أبيات
شهرين ،وما أوقِدَ ْت يف
أه َّل ٍة يف
إن كنا لنن ُظ ُر إىل
ْ
ِ
رسول اهللِ َّ
فقلت :ما كان ُي ِع ُ
قالت:
نار،
يشكم؟ ْ
ُ
صىل اهللُ عليه وس َّلم ٌ
ِ
اْلسو ِ
لرسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم
واملاء ،إال أنه قد كان
التمر
َ
دان ُ
ُ

ِ
اْلنصار ،كان هلم َمنائِ ُح ــ ذوات اللبن من املوايش ــ
من
ٌ
جريان َ
صىل اهللُ عليه وس َّلم من ِ
َ
رسول اهللِ َّ
أبياهتم ف َيسقيناه.
َحون
وكانوا َيمن َ
متفق عليه.
ِ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ
وعنها ،ريض اهلل عنها قالت" :كان فراش
وحشوه من لِ ٌ
يف".متفق
عليه وس َّلم ِمن َأ َد ٍم ــ وهو اجللد املدبوغ ــ
ُ
عليه.
صىل اهللَُّ ِ
ِ
رسول اهللَِّ َّ
عليه وس َّل َم
كان وساد ُة
وعنها ،قالتَ " :
ا َّلتي ينا ُم عليها بال َّل ِ
ٌ
ليف" [صحيح أيب
حشوها
يل من أد ٍم
ُ
داود.]4146:
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َ
رسول
رأيت
وعن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال" :لقد
ُ
يظل اليو َم ي ْلتَوي ،ما جيدُ َد َق ًال يم ُ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم ه
اهللِ َّ
أل به بطنَه"
مسلم .والدقل؛ هو التمر اليابس الرديء!
ٍ
مالك وخ َّبازُه
بن
أنس َ
وعن قتادة بن دعامة ،قال :كنا نأيت َ
النبي َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم رأى َرغي ًفا
قائم ،وقال" :كُلوا ،فام أع َل ُم
َّ
ٌ
ُم َر َّق ًقا حتى ِحلق باهللِ ،وال رأى شا ًة َسميطًا بعينِه َق هط" البخاري" .
شا ًة َسميطًا "؛ أي شاة مشوية.

مر بقو ٍم بني أيدهيم شا ٌة َمصلِ َّي ٌة ،فدَ َعوه،
وعن أيب هريرة ،أنه َّ

ُ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم من الدنيا
خرج
فأ َبى أن يأك َُل ،قالَ " :
الش ِ
ومل َيش َب ْع من ُ
اخل ِبز َّ
عري" البخاري.

سهل بن ٍ
ُ
رسول
سعد :هل أكل
وعن أيب حازم ،قال:
ُ
سألت َ َ
صىل اهللُ ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
النقي؟ فقال ٌ
اهللِ َّ
صىل اهللُ
سهل :ما رأى
عليه وس َّل َم
َ
ِ
النقي ،من حني ابتعثه اهللُ حتى قبضه اهللُ .قال :فقلت :هل
عليه وس َّل َم
َّ
رسول اهللِ ص َّىل اهللُ ِ
ِ
ُ
مناخل؟ قال :ما
عليه وس َّل َم
كانت لكم يف عهد
صىل اهللُ ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّل َم َمنخُ ًال ،من حني ابتعثه اهللُ حتى
رأى
ْ
منخول؟ قال :كنا
الشعري غري
قبضه .قال :قلت :كيف كنتم تأكلون
َ

نطحنُه وننفخُ ه ،فيطري ما طار ،وما بقي َّثريناه فأكلنا ُه .البخاري.
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الليايل املُْ َتتَابِ َع َة ِ
طاو ًيا
يت
وعن ابن عباس ،قال" :كان َيبِ ُ
َِ
الش ِ
هم خب َز َّ
عري" [صحيح
وأه ُل ُه ،ال َجيِدُ َ
أكثر ُخ ْب ِز ُ
شاء ،وكا َن ُ
ون َع ً
اجلامع.]4895:
وعن عائشة ريض اهلل عنها ،قالت :تويف رسول اهلل َّ
صىل اهللُ
َّمر واملَ ِ
ين :الت ِ
اْلسو َد ِ
اء .البخاري.
عليه وس َّلم و َقدْ َشبِعنا ِمن
َ
ويف رواية عند مسلم" :وما شبِ ْعنا من اْلسو َد ِ
ين".
بن ٍ
َس ِ
أتَى أبو َط ْلح َة ُأ َّم ُس َل ْي ٍم وهي ُأ هم أن ِ
مالك وأبو َط ْلح َة را هبه
ِ
ِ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه
مر ْر ُت عىل
يشء م
فإين َ
فقال عندَ ك يا ُأ َّم ُس َلي ٍم ٌ

قرئُ أصحاب الص َّف ِة سور َة الن ِ
وس َّلم وهو ُي ِ
مساء وقد ر َبط عىل بطنِه
َ ه
يشء ِمن َش ٍ
ثم
عري
حج ًرا ِمن اجلو ِع فقالت كان عندي
َ
َ
فطحنْتُه َّ
ٌ
ٍ
ِ
بيشء ِمن ح َط ٍ
ُ
ُ
ب
حوائط هلم فأ َت ْيتُهم
واْلسواق
اْلسواق
أرس َلتْني إىل
َ
ثم قال أعندَ ِك ُأ ْد ٍم فقالت كان عندي نِ ْح ٌي فيه
فج َع َل ْ
ت منه ُق ً
رصا َّ
ِ
إن َع ْرص اثن ْ ِ
َني
فعرصتُه .فقالَّ :
َس ْم ٌن فال أدري أبقي فيه ٌ
َ
يشء فأ َت ْيتُه به َ ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َت به
أب َلغُ ِمن
فدهن ْ
فأخرجا منه م ْث َل التَّمرة َ
عرص واحدَ ،
فعرصا مجي ًعا َ

َ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم
حترى
ثم دعاين فقال يا َأن َُس َّ
ال ُقر َ َّ
الص َّف ِة ُي ِ
ِ
قرئُهم فا ْد ُعه وال
ت َن َع ْم فقال :مإين قد َتر ْكتُه مع
ف ُق ْل ُ
أصحاب ه
َ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه
ت
غريه ان ُظ ْر َّأال َ
تفض َحني! فأ َت ْي ُ
تَدْ ُع معه َ
لعل َ
فلام رآين قال َّ
أرس َ
تَ :ن َع ْم .فقال للقومِ:
لك إلينا؟ ُق ْل ُ
أباك َ
وس َّلم َّ
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انطلِقوا ،فانط َلقوا يوم ٍ
فلام دن َْو ُت
ئذ وهم ثامن َ
ون ُ
رج ًال َ
َ
فأمسك بيدي َّ
ت يدي ِمن ِ
يده فج َعل أبو َط ْل َح َة يط ُل ُبني يف الدَّ ِار
ِمن الدَّ ِار ن َز ْع ُ
ويرميني باحلجارةِ
ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه
ويقول َ
فض ْحتَني عندَ
فأمرهم فج َلسوا
خرج إليه
َ
يرض َك َ
ثم إنَّه َ
وس َّلم َّ
اخلرب فقال ال ُ ه
فأخربه َ َ
دخل فأ َت ْيناه بال ُق ْر ِ  .فقال :هل ِمن ُأ ْدمٍ؟ فقالت أ هم ُس َل ْيمٍ :يا
ثم َ
َّ
ِ
َ
عرصتُه أنا وأبو َط ْل َح َة .فقال
رسول اهللِ قد كان عندَ نا ن ْح ٌي وقد َ ْ
فإن عرص ال َّث ِ
الثة أب َلغُ ِمن َع ْ ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
رص
صىل اهللُ عليه وس َّلم ه ُل هموا َّ َ ْ َ

االثن ْ ِ
ُ
ُ
رسول اهللِ َّ
رسول اهللِ َّ
صىل
فعرصه
َنيُ ،فأيت به
صىل اهللُ عليه وس َّلم َ
ِ
ِ
اهللُ عليه وس َّلم معهام
فمسحوا هبا ال ُق ْر َ
فأخرجوا منه م ْث َل التَّمرة َ
َ
ِ
ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
ثم
فمسحه
ثم دعا فيه بالربكة َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم بيدهَّ ،
َ
عرش ًة فد َع ْو ُت َ
قال :ادعوا يل َ
عرش ًة فأكَلوا منه حتَّى َّ
جتشؤوا ِش َب ًعا ،فام

ُ
رسول اهللِ َّ
عرش ًة َ
يدخلو َن َ
صىل اهللُ
ثم ج َلس
زالوا ُ
عرش ًة حتَّى شبِعواَّ ،
فضل.]47[.
عليه وس َّلم وج َل ْسنا معه فأ َك ْلنا حتَّى َ
َ
رسول
جئت
ويف رواية عند مسلم ،عن أنس بن مالك ،قالُ " :
اهللِ َّ
جالسا مع أصحابِه ُحيدم ُثهم،
يوما ،فوجدتُه
ً
صىل اهللُ عليه وس َّل َم ً
ٍ
ٍ
ِ
ب
فقلت
حجر!
بعصابة عىل
عصب بطنَه
ُ
عص َ
لبعض أصحابِهِ :مل َ َ
وقد َ
47
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ُ
رسول اهللِ َّ
فذهبت إىل
صىل اهللُ عليه وس َّل َم بطنَه؟ فقالوا :من اجلو ِع!
ُ
أيب طلح َة ،وهو زوج أم س َلي ٍم ِ
رأيت
فقلت :يا أبتاه! قد
بنت َملحان.
ُ
ُ
ُ م ُ
ٍ
َ
رسول اهللِ َّ
فسألت َ
بعض
بعصابة،
عصب بطنَه
ُ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم َ
أصحابِه ،فقالوا :من اجلو ِع .فدخل أبو طلح َة عىل ُأ ممي ،فقال :هل من
ٍ
كرس من ٍ
ُ
رسول
وَترات ،فإن جاءنا
خبز
ٌ
يشء؟ فقالت :نعم؛ عندي ٌ

آخر معه َّ
اهللِ َّ
قل عنهم،
صىل اهللُ عليه وس َّل َم وحدَ ه أشب ْعناه ،وإن جاء ُ
َ
احلديث ِبق َّصتِه.
ثم ذكر سائر
ِ
ِ
رسول
نظرت إىل
اخلندق
يوم
ُ
وعن جابر بن عبد اهلل ،ملا كان ُ

صىل اهللُ ِ
حجرا بينه وبني ِ
اهللِ َّ
يقيم
عليه وس َّل َم فوجدتُه قد وضع
إزارهُ ،
ً
به صل َبه من اجلوعِ[ .السلسلة الصحيحة.]152/4:

وعن أيب ُه َر َيرةَ ،كان ُ
كنت
يقول :آهللِ الذي ال إل َه إال هو ،إن ُ

ِ
ِ
كنت ُ
احلج َر عىل
ْلعتمدُ ب َكبِدي عىل
ْلشده
من اجلوعِ ،وإن ُ
َ
اْلرض َ
ِ
جون منه،
يوما عىل
من اجلوعِ ،ولقد ق َع ُ
طريقهم الذي َخي ُر َ
بطني َ
دت ً
فسألتُه عن ٍ
كتاب اهللِ ،ما َ
بكرَ ،
فمر أبو ٍ
ِ
فمر
آية من
سألتُه إال ل ُيشبِ َعنيَّ ،
َّ
فسألتُه عن ٍ
كتاب اهللِ ،ما َ
مر يب ُع َم ُرَ ،
ِ
سألتُه إال
آية من
ومل َيف َع ْل ،ثم َّ
مر يب أبو القاس ِم َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم،
فمر ومل َيف َع ْل ،ثم َّ
ل ُيشبِ َعنيَّ ،
وعرف ما يف نفيس وما يف وجهي ،ثم قال" :يا أبا
فتبسم حني رآينَ ،
َّ
ِ
َ
قلت :ل َّب َ
ومَض فا َّت َبعتُه،
يك يا
ِه ٍّر"ُ .
رسول اهللِ ،قال" :ا َحل ْق"َ .
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فوجد لبنًا يف َقدَ حٍ  ،فقال :من أين
نت ،فأذِن يلَ ،
فدخل ،فاستَأ َذ ُ
َ
فدخلَ ،
قلت:
هذا
فالن أو فالن ٌة ،قال" :أبا ِه ٍّر"ُ .
اللبن" .قالوا :أهداه لك ٌ
ُ
رسول اهللِ ،قال":اِ َحل ْق إىل ِ
َ
ل َّب َ
الص َّف ِة فاد ُعهم يل" .قال:
يك يا
أهل ه
أهل وال ٍ
أوون عىل ٍ
وأ ُ
مال وال عىل
الص َّف ِة
ُ
أضياف اإلسالمِ ،ال َي َ
هل ه
ٍ
يتناو ْل منها شيئًا ،وإذا أ َتتْه ٌ
هدية
أحد ،إذا أ َتتْه صدَ َق ٌة ب َعث هبا إليهم ومل َ
فقلت :وما
وأرشكهم فيها ،فساءين ذلك،
أرسل إليهم وأصاب منها
ُ
َ
َ
ِ
اللبن يف ِ
اللبن َرش ًبة
صيب من هذا
الص َّف ِةُ ،
أح هق أنا أن ُأ َ
كنت َ
أهل ه
هذا ُ
فكنت أنا ُأعطيهم ،وما عسى أن َيب ُلغَني
أتقوى هبا .فإذا جاء َأمرين،
ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
وطاعة رسولِه َّ
صىل اهللُ عليه
طاعة اهللِ
اللبن ،ومل يك ُْن من
من هذا
وأخذوا
وهتم فأق َبلوا ،فاستَأ َذنوا فأذِن هلمَ ،
وس َّلم ُبد ،فأتَيتُهم فدَ َع ُ
ِ
َ
قلت :ل َّب َ
رسول اهللِ،
يك يا
من
البيت ،قال" :يا أبا ِه ٍّر"ُ .
جمال َسهم َ
َ
الرجل
لت ُأعطيه
ذت ال َقدَ َح ،فج َع ُ
فأخ ُ
قالُ ":خ ْذ فأعطِهم" .قالَ :
َ
رش ُب حتى
عيل ال َقدَ َحُ ،فأعطيه
الرجل ف َي َ
رش ُب حتى َيروى ،ثم َي ُر هد َّ
ف َي َ
عيل ال َقدَ َح،
رش ُب حتى َيروى ،ثم َي ُر هد َّ
عيل ال َقدَ َح ف َي َ
َيروى ،ثم َي ُر هد َّ
النبي َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم وقد َر ِوي القو ُم ك هلهم،
يت إىل
حتى انت ََه ُ
م
ِ
فأخذ ال َقدَ َح َ
قلت
إيل فت َب َّسم ،فقال" :أبا ِه ٍّر"ُ .
َ
فوضعه عىل يده ،فن َظر َّ
َ
 :ل َّب َ
قت يا
يك يا
قلت :صدَ َ
يت أنا وأنت"ُ .
رسول اهللِ ،قالَ " :ب ِق ُ
ِ
َ
بت ،فقال:
دت
فرش ُ
فارش ْب" .فق َع ُ
رسول اهللِ ،قال" :اق ُعدْ
َ
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ارش ْب"ِ .
بت ،فام زال ُ
قلت :ال والذي
ارش ْب" .حتى ُ
فرش ُ
يقولَ " :
" َ
باحل مق ،ما ِ
أجدُ له َمسلكًا ،قالِ " :
ب َعثك َ
فأرين" .فأع َطيتُه ال َقدَ َح،
ِ
وسمى ِ
ورشب ال َفض َل َة .البخاري.
فحمد اهللَ َّ
صىل اهللَُّ ِ
َّبي َّ
عليه وس َّل َم
وعن عبد اهلل بن عباس ،قالَّ :
أن الن َّ
فقال" :وا َّلذي نفس ٍ ِ ِ
أح ٍد َ
حيو ُل
َ
رسين َّ
أحد ًا َّ
أن ُ
التفت إىل ُ
ُ َّ
حممد بيده ما َي ه
ِ
دينار ِ
ِ
ين،
أموت يو َم
سبيل اهللَِّ
حمم ٍد َذ َه ًبا ،أنف ُق ُه يف
ُ
ُ
أموت أ َد ُع من ُه َ
آلل َّ
ين أعده مها لدَ ٍ
دينار ِ
امت وما َتر َك دينار ًا وال دِرمه ًا وال
كان َف َ
ين" .إن َ
إال َ
ِ
ثالثني صا ًعا من
ودي عىل
َ
وتر َك در َع ُه مرهون ًة عندَ َهي ٍّ
َعبد ًا وال َوليد ًة َ
َش ٍ
عري[.]48
صىل اهللُ ِ
ٌ
النبي َّ
مرهونة
عليه وس َّل َم ودر ُع ُه
ويف روايةُ " :قبِض ه
ٍ
ٍ
شعري أخذها رز ًقا لعيالِ ِه".
رجل من هيودٍ عىل ثالثني صا ًعا من
عند
وعن أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل
ِ
ِ
القيامة؛ َّإال َمن قال
ون يو َم
هم املُق هل َ
اهلل عليه وسلمَّ " :
إن املُكث َ
رين ُ
ثم
حقُ .
هكَذا وهكَذا يف ٍّ
قلت :اهللُ ورسو ُله أع َل ُم .فقال :هكذا ثال ًثاَّ ،
َ
َ
فقلت :ل َّب َ
َ
عديك وأنا
وس
يك
عرض لنا ُأ ُحدٌ فقال :يا أبا َذ ٍّر!
ُ
رسول اهللِ َ

 48أخرجه أحمد يف املسند ،وقال شاكر يف التخريج :صحيح.
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ٍ
ِ
دينار
رسين َّ
حممد َذهب ًا ،ف ُي ْميس عندَ هم ٌ
أن ُأ ُحد ًا آلل َّ
فداؤُ َك ،قال :ما ُي ه
أو قال ِم ٌ
ثقال"[صحيح اْلدب املفرد.]616:
ُ
رسول اهللِ َّ
ٌ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم فقال :إين
رجل إىل
وجاء
ِ
بعض نسائه؟ فقالت:
جمهو ٌد ــ أي من شدة اجلوع ــ فأرسل إىل
ماء! ثم أرسل إىل أخرى؟ فقالت:
والذي بعثك
م
باحلق ،ما عندي إال ٌ
كلهن َ
َ
باحلق ،ما
مثل ذلك :ال؛ والذي بعثك
قلن
م
َّ
مثل ذلك .حتى َ
ُ
ضيف هذا الليل َة،
ماء  .فقال صىل اهلل عليه وسلم" :من ُي
عندي إال ٌ
رجل من اْلنص ِ
َ
رمحه اهللُ؟" فقام ٌ
رسول اهللِ ،فانطلق به
ار فقال :أنا يا
قوت
يشء؟ قالت :ال؛ إال
إىل َر ْحلِه ،فقال المرأتِه :هل عندك
ُ
ٌ
ِ
ٍ
ِ
ِ
اج َ
وأ ِريه
الرس َ
صبياين! قال :فع ملليهم بيشء ،فإذا دخل ضي ُفنا َفأطفئي م
َ
ُ
الرساجِ حتى تُطفئيه ،قال:
نأكل ،فإذا أهوى
أنا
ليأكل فقومي إىل م
النبي َّ
فقعدوا وأكل ال َّض ُ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم،
يف ،فلام أصبح غدا عىل م
ِ
ِ
فقال" :قد ِ
بضيفكام الليل َة" مسلم.
صنيعكام
عجب اهللُ من
وعن عمر بن اخلطاب قال :استأذنت عىل رسول اهلل صىل اهلل
حصري ما بينَه وبينَه يشء ،وحتت ِ
ٍ
رأسه
عليه وسلم ،فأذِن يل ،وإن َُّه لعىل
ٌ
وإن عند رجل ْي ِه قِ ْر ًظا مصبوب ًا ــ أي ورقاً
حشوها ٌ
وساد ٌة من ُأ ْد ٍم
ليفَّ ،
ُ
لدبغ اجللود جمموع ًا ــ وعندَ ِ
ِ
احلصري يف
أثر
رأسه ُأ ُهبًا معلق ًة،
ُ
فرأيت َ
صىل اهللُ ِ
ِ
ِ
رسول اهللِ َّ
فبكيت .فقال" :ما ُيبكيك ؟"
عليه وس َّل َم،
جنب
ُ
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رسول اهللِ ،إ َّن كرسى وقيرص فيام مها ِ
ُ
َ
رسول اهللِ؟
فيه ،وأنت
فقلت :يا
ُ
َ
صىل اهللُ ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّل َم" :أما ترىض أن تكو َن هلام الدنيا
فقال
َ
ولك اآلخر ُة ؟" متفق عليه.
لت عىل رسول اهلل صىل اهلل
فدخ ُ
ويف رواية عند البخاريَ :
ِ
عليه وسلم ،فإذا هو مض َط ِ
ٍ
حصري ،ليس بينه وبينه
رمال
ج ٌع عىل
ُ
ٌ
حشوها لِ ٌ
يف،
متكئ عىل ِوسادةٍ من َأ َدمٍ،
الرمال بجنبِه،
فراش ،قد أ َّثر
ُ
ٌ
رأيت فيه شيئًا ُير هد
رفعت برصي يف بيتِه ،فواهللِ ما
مت عليه ،ثم
ُ
ُ
فس َّل ُ
ٍ
فارس
فليوس ْع عىل أمتِك ،فإن
ادع اهللَ
ثالثة،
غري ُأه َب ٍة
ُ
َ
فقلتُ :
م
البرصَ ،
َ
عليهم ُ
والرو َم ُو مس َع ِ
دون اهللَ ،وكان ُمتَّكِئًا،
وأعطوا الدنيا ،وهم ال يع ُب َ
ابن اخل َّط ِ
فقالَ " :أو يف ٍّ
ت هلم
اب؟! أولئك قو ٌم ُع مج َل ْ
شك أنت يا َ
ِ
َ
استغف ْر يل.
رسول اهللِ
فقلت :يا
طيباهتم يف احلياةِ الدنيا".
ُ
ُ
وعن عبد اهلل بن مسعود ،قال :اضطجع رسول اهللِ صىل اهلل
جعلت أمسح جن َبه،
عليه وسلم عىل حصري فأثر يف جنبه فلام استيقظ
ُ
فقلت :يا رسول أال آذنتنا حتى نبسط لك عىل احلصري شيئاً؟ فقال
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم :ما يل وللدنيا ،وما أنا والدنيا ،إنام مثيل
ومثل الدنيا كراكب ظل حتت شجرة ثم راح وتركها "[.]49

 49أخرجه أحمد يف املسند ،وقال شاكر :إسناده صحيح.
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الوقفة الثالثة واألربعون
"النبي صلى اهلل عليه وسلم حقع عام"
اع َلم أن النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم حق عام؛ املساس به
بسوء ،أو االعتداء عليه بأي نوع من االعتداء ،ليس هو اعتداء عىل
شخصه الرشيف وحسب ،وإنام هو اعتداء صارخ ورصيح عىل مجيع
املؤمنني واملسلمني ،من السابقني ،واملعارصين ،والالحقني  ..وإىل يوم
ٍ
حينئذ كامل احلق يف أن ُيطالب بحقه ،ويدافع
القيامة  ..ولكل مسلم
عنه ــ بالطرق املرشوعة ــ كام لو أنه اعتدي عىل شخصه ،وحقوقه
وحرماته بصورة مبارشة  ..وبالتايل فإن النبي صىل اهلل عليه وسلم
فوق حرية التعبري ،وفوق أي قانون أو اعتبار يمس بجنابه املقدس
بسوء.
النبي صىل اهلل
فاملؤمن ال يصح إيامنه وال يكتمل حتى يكون ه
عليه وسلم أحب إىل نفسه من نفسه ،وولده ،وأهله ،وماله ،والناس
أمجعني  ..وأنه لو حصل االختيار ــ وكان ال بد منه ــ بني النفس،
واْلهل ،واملال ،والولد ،وكل عزيز من جهة ،وبني النبي صىل اهلل عليه
وسلم من جهة أخرى ،فليس للمؤمن إال أن خيتار حممد ًا صىل اهلل
عليه وسلم.
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َان آ َباؤُ ك ُْم َو َأ ْبنَآؤُ ك ُْم َوإِ ْخ َوا ُنك ُْم
قال تعاىلُ  :ق ْل إِن ك َ
ِ
َ
وها َو ِ َجت َار ٌة َخت َْش ْو َن ك ََسا َد َها
رت ْفت ُُم َ
َو َأز َْو ُ
اجك ُْم َو َعش َري ُتك ُْم َوأ ْم َو ٌال ا ْق َ َ
ِ
ب إِلَ ْيكُم مم َن اهللِ َو َر ُسولِ ِه َو ِج َهادٍ ِيف َسبِيلِ ِه
َو َم َساك ُن ت َْر َض ْو َهنَا َأ َح َّ
ِ ِ
ِ
ِ
نيالتوبة.24:
رت َّب ُصو ْا َحتَّى َي ْأ ِ َيت اهللُ بِ َأ ْم ِره َواهللُ الَ َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسق َ
َف َ َ
َان ملُ ِ ْؤ ِم ٍن َو َال ُم ْؤ ِمن ٍَة إِ َذا َق ََض اهللَُّ َو َر ُسو ُل ُه
وقال تعاىلَ  :و َما ك َ
َأمر ًا َأن يكُو َن َُهلم ِْ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم َو َمن َي ْع ِ
ص اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل
ُ
َ
ْ

َض َالالً همبِيناً اْلحزاب.36:
وقال تعاىل :لِت ُْؤ ِمنُوا بِاهللَِّ َو َر ُسولِ ِه َو ُت َعز ُمرو ُه َوت َُو مق ُرو ُه
الفتح .9:أي وتنرصوه ،وتعظموه.
ويف احلديث ،فقد صح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال:
ِ
ِ
والناس
والده وولده،
أحب إليه من
أكون
يؤمن أحدُ كم حتى
"ال
َ
َّ
ُ
أمجعني" متفق عليه.
أحب إليه من
أكون
يؤمن عبدٌ حتى
ويف رواية مسلم" :ال
َ
َّ
ُ
ِ
والناس أمجعني".
أهلِه ومالِه
وعن عبد اهلل بن هشام قال :كنا مع النبي صىل اهلل عليه وسلم
وهوآخذ بيد عمر بن اخلطاب ،فقال له عمر :يا رسول اهلل ْلنت أحب
إيل من كل يشء إال من نفيس ،فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم" :ال
إليك من ِ
أحب َ
نفسك" ،فقال له عمر:
أكون
والذي نفيس بيده حتى
َ
َّ
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إيل من نفيس ،فقال النبي صىل اهلل عليه
فإنه اآلن واهلل ْلنت
ه
أحب ًّ
وسلم " :اآلن يا عمر" البخاري .أي اآلن يا عمر عرفت احلق،
فنطقت به.
كن فيه وجدَ حالو َة
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :ثالثة من َّ
أحب إليه َّما سوامها "..
يكون اهللُ ورسو ُله
اإليامن ــ منها ــ :أن
َ
َّ
متفق عليه.
بن مسعودٍ :فواهللِ ،ما
ومن حديث صلح احلديبية :قال عرو ُة ُ
ٍ
ُ
ت يف م
رجل
كف
َتنَخَّ َم
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم ُنخَ َام َة إال و َق َع ْ
َ
منهم ،فدَ َّل َ
توضأ
أمره ،وإذا
ك هبا َ
وجهه وجلدَ ه ،وإذا َأم َرهم ابتدروا َ
كادوا َي ْقتَتِلون عىل وضوئِه ،وإذا ت َك َّل َم َخ َف ُضوا أصوا َهتم عندَ ه ،وما
فرج َع عرو ُة إىل أصحابِه ــ إىل قريش ــ
النظر؛
ُحيِده ون إليه
تعظيام لهَ ،
َ
ً
ِ
رص،
قوم ،واهللِ لقد و َفدْ ُت عىل امللوكَ ،
فقالَ :أ ْ
ي ُ
وو َفدْ ُت عىل َق ْي َ َ
ِ
ت ِم ْلكًا ه
قط ُي ِع مظ ُمه أصحا ُبه ما
ايش ،واهللِ ،إن َر َأ ْي ُ
وكرسى ،والن ََج م
ي ِع مظم أصحاب ٍ
حممد صىل اهلل عليه وسلم حممدً ا ،واهللِ إن َتنَخَّ َم نُخام ًة
ُ
ُ ُ
ٍ
ت يف م
وجهه وجلدَ ه ،وإذا َأ َم َرهم
كف
إال و َق َع ْ
رجل منهم فدَ َّلك هبا َ

َ
توضأ كادوا َي ْقتَتِلون عىل وضوئِه ،وإذا ت َك َّلم
أمره ،وإذا
ابتدروا َ
عظيام له ،وإنه قد
أصواهتم عندَ ه ،وما ُحيِده ون إليه
َخ َّف ُضوا
َ
َ
النظر؛ ت ً
َع َر َض عليكم خط َة ُر ْش ٍد َفأ ْق َب ُلوها .البخاري.
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صىل اهللُ ِ
َ
رسول اهللِ َّ
عليه
رأيت
وعن أنس بن مالك ،قالُ " :
وس َّل َم َ
تقع شعر ٌة
واحل َّال ُق حيل ُقه وقد أطاف به أصحا ُبه ما يريدون أن َ
إال يف ِ
ٍ
رجل" مسلم.
يد
َ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ
ت
ومن حديث أيب ُجحي َفة ،قال" :رأي ُ
ٍ
ِ
ورأيت ً
بالال َ
رسول اهللَِّ
وضوء
أخذ
راء ِمن أ َدمٍ،
ُ
َ
عليه وس َّلم يف ُق َّبة َمح َ
َّ
الوضوء ،فمن
رون ذاك
ورأيت
صىل اهللُ عليه وس َّلم،
ُ
الناس َيبت َِد َ
َ
َ
أصاب منه شيئًا ََت َّس َح به ،ومن مل ُي ِصب منه شيئًا َ
أخذ ِمن َب َل ِل َي ِد
َ
صاحبِ ِه ،وقام الناس ،فجعلوا ْيأ ُخ َ ِ
ِ
وجوههم،
حون هبا
فيمس َ
َ
َ
ُ
ذون يديه َ
َ
ِ
أبر ُد ِمن الثلجِ ،
قال:
ُ
فو َض ْعتُها عىل ْ
فأخذت بِيده َ
هي َ
وجهي ،فإذا َ
وأطيب رائِح ًة ِمن املس ِ
ك" البخاري.
َ
ُ
ْ
ومن حديث سعد بن أيب وقا

ريض اهلل عنه ،قال" :مر

ُ
رسول اهلل َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم بامرأة من بني دينار ،وقد أصيب
ِ
رسول اهلل َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم بأحد ــ
زوجها ،وأخوها ،وأبوها مع
أي استشهدوا ــ فلام نعوا هلا ــ أي خرب استشهادهم ــ قالت :فام َ
فعل
رسول اهلل َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم؟!"
هذا هو مهها اْلكرب أن تطمئن أوالً عىل سالمة رسول اهلل َّ
صىل
اهللُ عليه وس َّلم رغم شدة مصاهبا!
قالوا :خري ًا يا أم فالن؛ هو بحمد اهلل كام حتبني.
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لكنها تريد أن تطمئن أكثر ،فلم تكتفي بام تلقته اْلذن من خرب
َ
رسول اهلل َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم
عن رسول اهلل ،بل تريد أن ترى بعينها
سامل ًا ليطمئن قلبها ،وتقر عينها  ..فقالت :أرونيه حتى أنظر إليه؟
ٍ
مصيبة بعدك جلل؛
قال :فأشري هلا إليه ،حتى إذا رأته ،قالت " :كل
تريد صغرية" [!]50
َ
رسول اهلل ج َلل ،حتى لو كانت هذه
نعم كل مصيبة بعدك يا
املصيبة يف الزوج ،أو اْلخ ،أو الوالد ،والولد!
بن ِ
ِ
ِ
عدي ِ
خبيب ِ
اْلنصاري أمر ًا
عبد اهللِ
بن
شأن
وكان من
م
م
عجب ًا ،حيث قد وقع أسري ًا بيد قريش ــ وكان ذلك بعد وقعة ُأ ُحد ــ
اللهم إين
فعذبوه عذاب ًا شديد ًا ،وملا أرادوا صلبه لقتله  ..قال خبيب:
َّ
ِ
ً
رسوال إىل رسولِك ،فب مل ْغ ُه
عدو،
اللهم إين ال أجدُ
أنظر إال يف وجه ٍّ
َّ
ال ُ
يل ِ
ِ
رسول اهللِ َّ
عني السال َم .فجاء جرب ُ
صىل اهللُ عليه
عليه السال ُم إىل
ِ
اللهم
اخلشبة
خبيب وهم يرفعونَه عىل
فأخربهم بذلك .وقال
وس َّل َم
ٌ
َّ
َ
أحصهم عد ًدا واقتلهم بدَ ًدا وال ت ِ
ُبق منهم أحدً ا  ..فنادوه وهو
أحب أن
أن حممدً ا مكانَك؟ فقال :ال واهللِ العظي ِم ما
أحتب َّ
ه
مصلوب :ه
ٌ
ٍ
بشوكة ُيشاكُها !..
َي ْف ِد َيني
50

أخرجه بن هشام يف السرية ،والبيهقي يف الدالئل ،والطربي يف تاريخه،

صحيح السرية النبوية.411 :
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اللهم ارحم ُخبيب ًا ،وارض عنه !...
وقد ُسئل عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،كيف كان ح هبكم
أحب إلينا من أموالنا
لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟ قال" :كان
َّ
وأوالدنا وآبائنا وأمهاتنا ،ومن املاء البارد عىل الظمأ".
ُ
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،يتغري لونُه
مالك إذا ُذكِ َر
وكان
ه
ب ذلك عىل ُجلسائه ،فقيل له يوم ًا يف ذلك؟ فقال:
وينحني حتى َيص ُع َ
كنت أرى حممد بن
عيل ما ترون؛ لقد ُ
لو رأيتم ما رأيت ملا أنكرتم َّ
ٍ
حديث أبد ًا إال يبكي
املنكدر وكان س ميدَ ال ُق َّراء ،ال نكا ُد نسأ ُله عن
كثري الده عابة
حتى نر َ
مح ُه ،ولقد كنت أرى جعفر بن حممد ـــ وكان َ
ِ
النبي صىل اهلل عليه وسلم اصفر لونُه!
َّبس ِم ـــ فإذا ُذك َر عنده ه
والت ه
النبي صىل اهلل عليه
ذكر
َّ
ولقد كان عبد الرمحن بن القاسمَ ،ي ُ
جف لسانُه يف ِ
نزف منه الدم ،وقد َّ
فمه هيب ًة
وسلم ،ف ُين َظ ُر إىل لونِه كأنَّه َ
ِ
لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
ههري ــ وكان ملن أهنأ الناس ــ فإذا ُذكِر عنده
ولقد
ُ
رأيت الز َّ
النبي ،فكأنه ما عر َفك وال عرف َت ُه.
ه

كنت آيت عامر بن عبد اهلل بن الزبري ،فإذا ُذكِر عنده النبي
ولقد ُ
ِ
موع.
صىل اهلل عليه وسلم ،بكى حتى ال يبقى يف عينه د ٌ
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ولقد كنت آيت صفوان بن سليم ــ وكان من املتعبدين
ِ
النبي صىل اهلل عليه وسلم بكى ،فال ُ
يزال يبكي
املجتهدين ــ فإذا ُذكر ه
الناس عنه ويرتكوه[.]51
حتى يقو َم ُ
السلف الصالح للنبي
هذه صور موجزة من توقري وتعظيم َّ
صىل اهلل عليه وسلم  ..وهو قليل من كثري ،لو أردنا االستقصاء،
صل عىل عبدك ونبيك حممد عدد خلقكِ ،
واإلحصاء  ..اللهم م
ورضا
وزنَة عرشكِ ،
ِ
نفسكِ ،
ومداد كلامتك ،وعىل آله ،وصحبه ،وسلم
تسلي ًام كثري ًا ،كثري ًا[.]52

*****

 51قال ابن تيميه يف الفتاوى  :226/1فهذا كله نقله القـايض عيـاض ،مـن
كتب أصحاب مالك املعروفة ا -هـ.
52

باالنتهاء من كتابة هذه " الوقفة الثالثة واألربعون " ،وكان ذلك بتاريخ

 1436/4/2هـ2015/1/22 .م ،نتوقف عن االستمرار يف كتابة الوقفات
مع سرية النبي املصطفى محمد صىل الله عليه وسلم  ..عىس أن تكون لنا
ــ إن شاء الله ــ عودة نستأنف فيها الكتابة ــ من جديد ــ حول هذا
ّ
والشيق  ..سائال ً الله تعاىل العون ،والقبول  ..إنه تعاىل سميع
املوضوع الهام
قريب مجيب  ..وصىل الله عىل محمد النبي األمي وعىل آله وصحبه وسلم.
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الوقفة الرابعة واألربعون
" أخذ الناس بما يظهر منهم من عمل "
مل يكن النبي صىل اهلل عليه وسلم يأخذ الناس بالظن ،وبام
يمكن أن َيظهر منهم الحق ًا ،بل وال بام يعلم من باطنهم من نفاق ..
وإنام كان يأخذ الناس بظاهرهم ،وبحسب ما ُيظهرون من قول أو
عمل؛ فإن أظهروا خري ًا ،قابلهم بخري مثله وأحسن منه ،وإن أظهروا
رش ًا ،أخذهم بام ُيظهرون من رش  ..ليقرر ْلمته أن اْلحكام تُبنى عىل
الظاهر ،وما َيظهر من املرء ،وال يشء غري الظاهر.
فقد ظهرت قرائن تفيد احتامل أن يكون ابن ص َّياد هو الدجال
ٍ
يومئذ ُ
احل ُل َم ــ لكن ال ترقى إىل درجة اليقني  ..وقد
قارب
ــ وقد َ
رأت أ هم ِ
ابن
قصده النبي صىل اهلل عليه وسلم مرة ليتثبت من حقيقته ف ْ
صيادٍ
بجذو ِع الن ِ
َ
رسول اهللِ َّ
َّخل،
صىل اهللُ عليه وس َّلم ،وهو َيتَّقي ُ
َ َّ
ِ
ٍ
اسم ِ
فقالت ِ
ابن َص َّيادٍ ،هذا حممدٌ َّ ،
صىل اهللُ
ْ
البن َص َّياد :يا صاف ،وهو ُ
النبي َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم:
ابن َص َّيادٍ ،فقال
فثار ُ
ه
عليه وس َّلمَ ،
"لوت ََر َكتْه َب َّني"؛ أي لعرف وظهر أنه الدجال أم ال.
رسول اهللِ ِ
َ
أرض ُب عنُ َقه،
فقال ُع َم ُر ريض اهللُ عنهَ :د ْعني يا
النبي َّ
وإن مل
فقال
صىل اهللُ عليه وس َّلم" :إن َي ُكنْه فلن تُس َّل َط عليهْ ،
ه
خري لك يف َقتْلِه" البخاري.
َي ُكنْه فال َ
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وكذلك كان صىل اهلل عليه وسلم يعلم املنافقني بأسامئهم
وأعياهنم ،فلم يأخذهم بام يعلم من نفاقهم ،وما ُيضمرونه من رش ،ما
وجياهروا به.
مل ُيظهروهُ ،
النبي صىل اهلل عليه وسلم حذيفة بن اليامن عىل
وقد أط َلع
ه
أسامئهم ،فقال صىل اهلل عليه وسلم حلذيفة" :فإين أرس إليك أمر ًا فال
تذكرنه ،إين قد ُهنيت أن أصيل عىل فالن وفالن ،رهط ذوي عدد من
املنافقني" .فلم يعلم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذكرهم ْلحد غري
حذيفة بن اليامن ،فلام تويف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان عمر بن
اخلطاب ريض اهلل عنه يف خالفته إذا مات رجل يظن أنه من أولئك
الرهط أخذ بيد حذيفة فاقتاده إىل الصالة عليه ،فإن مشى معه حذيفة
صىل عليه ،وإن انتزع حذيفة يده فأبى أن يميش معه انرصف عمر معه
فأبى أن يصيل عليه ،وأمر عمر ريض اهلل عنه أن ُيصىل عليه[.أخرجه

البيهقي] .يأمر بالصالة عليه ْلن ظاهره كان بخالف ما يعلامن عنه من
نفاق أكرب  ..فام يلزمهام ال يلزم غريمها من املسلمني.
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ِ
مات ٌ
قني ،ف َلم ُأ َص مل
قال ُح َذيف ُة
ريض اهللُ عن ُهَ :
رجل من املناف َ
َ
تصيل ِ
ِ
عليهَ ،
لت :إن َُّه
عمر
عليه؟ ُق ُ
فقال ُ
ريض اهللُ عن ُه :ما من َعك أن م َ
َ
ريض اهللُ عن ُه[.]53
منهم أنا؟ ُق ُ
منهم .فقال :أباهللِ ُ
ُ
لت :ال .فبكى ُ
عمر َ
كذلك قول اخلارجي ذي اخلويرصة جد اخلوارج ،للنبي صىل
رسول اهلل اعدل ِ ..
َ
اتق اهلل  ..فقال صىل اهلل عليه
اهلل عليه وسلم :يا
أحق ِ
ْ
ويلك ،ومن ْ
وسلمَ " :
أهل
أعدل  ..ويلك،
يعدل إذا مل
ُ
أولست َّ
ِ
ِ
ُ
اْلرض أن يتقى اهللَ" قال  :ثم َّ
الوليد :يا
بن
وىل
الرجل .فقال خالدُ ُ
َ
أرضب عن َقه؟ فقال" :ال؛ لعله أن يكون يصيل" .قال
رسول اهللِ ! أال
ُ
ُ
خالدٌ  :وكم من ُم ٍّ
رسول
صل يقول بلسانِه ما ليس يف قلبه .فقال
ِ
ِ
اهلل َّ
الناس ،وال
قلوب
ب عن
ومر أن أن مق َ
ِصىل اهللُ عليه وس َّل َم" :إين مل ُأ ْ
أشق بطوهنم" .قال :ثم نظر إليه وهو م ٍ
قف فقال" :إنه خيرج من
َّ
َ
ُ
ِض ِ
يمرقون
كتاب اهللِ ،رط ًبا ال جياو ُز
قوم يتلون
َ
حناجرهمُ ،
َ
ئضئ هذا ٌ
من الدم ِ
الرم َّي ِة ،لئن أدركتُهم ْلقتلنَّهم َ
قتل
يمرق
السهم من َّ
ُ
ين كام ُ
ثمو َد" مسلم.
فلم يقتله النبي صىل اهلل عليه وسلم ومل يأذن بقتله بناء عىل ما
سيظهر منه ومن صلبه من رش يف املستقبل ،قبل أن َيظهر ،و ُيظهر رشه.

 53قال ابن حجر العسقالني يف املطالب العالية :إسناده صحيح.
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ويف ذلك ِعظة وعربة ملن يفتتحون معارك مع فصائل وأطراف
مسلمة جماهدة عىل اعتبار أهنا يف املستقبل قد تتحول إىل عدو  ..وإىل
مرشوع صحوات  ..فقبل أن حيصل ذلك ــ و ُيظهروا شيئ ًا من ذلك ــ
ُيبادروهنم القتل والقتال ،وينتهكون حرماهتم  ..وما يملكون من دليل
عىل فعلهم وعدواهنم سوى الظن  ..و [ َإ َّن ال َّظ َّن الَ ُيغْنِي ِم َن َْ
احل مق
َش ْيئ ًا] يونس.36:
وهؤالء إن كان هلم سلف فيام يفعلون؛ فسلفهم الطاغية
فرعون ملا أمر بقتل مجيع من يولد من أطفال بني إرسائيل من الذكور،
وذلك ملا نام إىل مسامعه أن هناية ملكه سيكون عىل يد مولود من بني
إرسائيل!

*****

250

الوقفة الخامسة واألربعون
" الحسنات يُذهبنَ السيئات "
من سرية النبي املصطفى صىل اهلل عليه وسلم مع أصحابه أنه
كان يتوسع يف إقالة عثرات من ُعرف بسابقة جهاد وبالء يف اهلل،
وصدق والء هلل ،ولرسوله ،وللمؤمنني.
كام يف احلديث الذي أخرجه البخاري وغريه ،أن حاطب بن
أيب بلتعة قد كاتب مرشكي قريش ُخيربهم ببعض أمر النبي صىل اهلل
عليه وسلم  ..فقال صىل اهلل عليه وسلم" :ما محلك يا حاطب عىل ما
صنعت؟!" .قال :ما يب إال أن أكون مؤمن ًا باهلل ورسوله ،وما غريت
وال بدلت ،أردت أن تكون يل ِعندَ القوم يد يدفع اهلل هبا عن أهيل
ومايل ،وليس من أصحابك هناك إال وله من يدفع اهلل به عن أهله
وماله ،قال صىل اهلل عليه وسلم" :صدق ،فال تقولوا له إال خريا".
ِ
اخلطاب :إنه قد خان اهلل ورسوله واملؤمنني،
فقال ُع َمر بن
فدعني فأرضب عنقه ،فقال صىل اهلل عليه وسلم" :يا عمر ،وما
يدريك ،لعل اهلل قد اطلع عىل أهل بدر ،فقال  :اعملوا ما شئتم ،فقد
وجبت لكم اجلنة" .فدمعت عينا عمر وقال  :اهلل ورسوله أعلم.
البخاري.
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فعلت ذلِ َ
ك كُفر ًا
ويف رواية عند الرتمذي ،قال حاطب :ما
ُ
ِ
بالكفرَ .
َّبي َّ
صىل اهللَُّ ع َل ِيه وس َّل َم:
وارتداد ًا عن ديني وال ِرض ًا
فقال الن ه
رسول اهللَِّ ِ
بن اخل َّط ِ
َ
"صدَ ق"َ .
عنق
اب :دعني يا
أرض ْب َ
عمر ُ
فقال ُ
هذا املُ ِ
نافقَ ،
َّبي َّ
صىل اهللَُّ ع َل ِيه وس َّل َم" :إ َّن ُه قد َش ِهدَ بدر ًا ،فام
فقال الن ه
لع عىل َأ ْه ِل ٍ
بدرَ ،
دريك َّ
َ
رت
ُي
اعملوا ما شئت ُْم فقد غ َف ُ
لعل اهللََّ ا َّط َ
فقالَ :
َلكُم".
فرغم أن ذنب حاطب كان عظي ًام ،قد محل عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه أن يسأل النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يرضب عنقه ..
وأن يرميه باخليانة والنفاق  ..إال أن حسنة مشاركته يف موقعة بدر
كانت من مجلة اْلسباب الرئيسية التي تشفعت حلاطب ،وأقالت
عثرته.
ويف صحيح مسلم :أن عبد ًا حلاطب جاء رسول اهلل َّ
صىل اهللَُّ
ع َل ِيه وس َّل َم يشكو حاطب ًا ،فقال :يا رسول اهلل! ليدخلن حاطب النار،
فقال رسول َّ
صىل اهللَُّ ع َل ِيه وس َّلم " :كذبت ،ال يدخلها ،فإنه شهد
بدر ًا واحلديبية".
رجل ِ
النار ٌ
بدرا
شهدَ ً
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :لن َيدْ ُخ َل َ
ُ
واحلدَ ْيب ِ َي َة" [صحيح اجلامع.]5223:
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وعن الزبري بن العوام ،أنه خاصم ً
رجال من اْلنصار قد شهد
ِ
رشاجِ َ
بدر ًا ،إىل رسول اهلل َّ
احل َّرةِ ،كانا يسقيان
صىل اهللُ عليه وس َّلم يف َ
ُ
رسول اهللِ َّ
اس ِق يا ُز َب ْ ُري،
به كالمها ،فقال
صىل اهللُ عليه وس َّلم للزبريْ " :
ِ
أرسل إىل ِ
ِ
َ
رسول اهللِ ،آن
ي ،فقال  :يا
فغضب
جار َك".
ثم
اْلنصار ه
َ
وج ُه رسول اهلل َّ
ابن َع َّمت ِ َ
صىل اهللُ عليه وس َّلم ثم قال:
ك؟! َفت َل َّو َن ْ
كان َ

"اسق ،ثم احبس حتى َي ْب ُلغَ َ
اجلدْ َر" .فاست َْو َعى رسول اهلل َّ
صىل اهللُ
ٍ
ُ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم
حينئذ ح َّق ُه لِل هز َب ِري ،وكان
عليه وس َّلم
برأي ٍ
أشار عىل ال هز َب ْ ِري ٍ
َ
ْصاري.
سعة ل ُه ولألن
م
قبل ذلك َ
ِ
ب هذه اآلي َة نزلت إال يف ذلك َ [:ف َ
ال
هبري :واهلل ما أحس ُ
قال الز ُ
حيك ُمم َ
َو َر مب َ
وك فِ َيام َش َج َر َب ْين َُه ْم]اآلية .البخاري.
ك الَ ُي ْؤ ِمن َ
ُون َحتَّى ُ َ
فرغم أن اعرتاض اْلنصاري عىل حكم النبي صىل اهلل عليه
وسلم ذنب عظيم  ...إال أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قد أقال عثرته،
ومل يأخذه بذنبه؛ لعلمه بسالمة وصدق باطنه ،وأنه َّمن شهد بدر ًا ..
أعظم وأكرم هبا من حسنة.
ثم أنه من اْلنصار  ..والنبي صىل اهلل عليه وسلم يقول يف
اْلنصار " :أوصيكم باْلنصار؛ فقد قضوا الذي عليهم ــ أي من
النرصة واجلهاد ــ وبقي الذي هلم ،فاقبلوا من حمسنهم ،وجتاوزوا عن
ُمسيئهم" البخاري.
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وقد صح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قد لعن من اخلمر
ِ
ِ
ِ
وم ْبتَا َع َها،
اخلمر،
عرش ًا ،فقال" :لعن اهللُ
وشار َهبا ،وساق َيها ،وبائ َعهاُ ،
َ
ِ
ِ
ِ
إليه ،وآكِ َل
وحام َلها ،و املحمو َل َة
َرصها،
وعارص َهاُ ،
وم ْعت َ
َ
َث َمنِها"[صحيح اجلامع.]5091:
ويف املقابل فقد ورد يف صحيح البخاري ،عن عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه أن رجالً كان عىل عهد النبي َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم كان
َ
رسول اهلل َّ
صىل اهللُ
اسمه عبد اهلل ،وكان ُيلقب محار ًا ،وكان ُيضحك
عليه وس َّلم ،وكان النبي َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم قد جلده يف الرشاب،
فجلد ،فقال رجل من القوم :اللهم العنه ،ما أكثر
ُفأيت به يوم ًا فأمر به ُ
يؤيت به! فقال النبي َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم" :ال تلعنوه فواهلل ما
ما َ
علمت إال أنه حيب اهلل ورسوله".
فرغم أن اهلل تعاىل ورسوله َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم قد لعنا اخلمر
وشارهبا  ..وكان الصحايب من املدمنني عىل اخلمر ،وهو ما دل عليه
يؤيت به!" ،إال أن النبي َّ
صىل اهللُ عليه وس َّلم منع من
قوله "ما أكثر ما َ
إنزال هذا اللعن بحق الصحايب لوجود ِعلة مانعة َتنع من لعنه بعينه؛
ومن حلوق اللعن به؛ وهي أنه حيب اهلل ورسو َله  ..وأنه صادق الوالء
هلل ولرسوله ،وللمؤمنني.
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وعليه ،اقتداء بسرية النبي صىل اهلل عليه وسلم مع أصحابه ..
فمن ُعر ف بسابقة بالء يف اهلل ،وجهاد يف سبيله ،وأنه صادق الوالء هلل
ولرسوله ،وللمؤمنني  ..ينبغي أن يتوسع له يف التأويل ،وأن ُحي َّسن به
الظن ،وأن تُقال عثراته ما أمكن عند مورد الكبوات ،والزالت،
والعثرات  ..ويف احلديث فقد صح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه
قال" :أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم" [صحيح اْلدب املفرد.]362:
أي أقيلوا ذوي احلسنات عثراهتم.
ِ
الصال َة َط َر َ ِيف الن ََّه ِ
ار َو ُز َلف ًا ِم َن ال َّل ْي ِل إِ َّن
[و َأق ِم َّ
وقال تعاىلَ :
ك ذِكْرى لِ َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َْ
ين] هود.114:
لذاك ِر َ
الس ميئَات َذل َ َ
احل َسنَات ُي ْذه ْب َن َّ

*****
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الوقفة السادسة واألربعون
" البراء من الخطأ أيَّاً كان صاحبه "
من سرية النبي املصطفى صىل اهلل عليه وسلم مع أصحابه أنه
كان ال يقر أصحابه عىل خطئ ،أو ظلم ،فمهام يكن الصحايب من
املقربني للنبي صىل اهلل عليه وسلم ،وله حظوة يف قلبه ،إذا أخطأ كان
صىل اهلل عليه وسلم ينكر عليه خطأه ،ويتربأ من خطئه  ..و ُيقاض َيه إن
استوجب فعله القضاء  ..ويغلظ يف اإلنكار عليه ،بحسب درجة
اخلطأ  ..دون أن يتربأ من الصحايب ذاته ،إذ الرباء من الفعل يشء،
والرباء من صاحبه يشء آخر.
كام يف قصة خالد بن الوليد ريض اهلل عنه ،مع النفر الذين
أرادوا أن يدخلوا اإلسالم ،فلم ُحيسنوا أن يقولوا أسلمنا ،فقالوا:
صبأنا صبأنا  ..فلم يقبل منهم ،فاستعجلهم اْلرس والقتل!
كام يف احلديث الذي أخرجه البخاري ،عن عبد اهلل بن عمر
ِ
ِ
قالَ :
يم َة،
النبي صىل اهلل عليه وسلم خالدَ َ
بن الوليد إىل بني َجذ َ
بعث ه
حي ِسنوا أن يقولوا :أس َل ْمنا ،فجعلوا يقولون:
فدعاهم إىل اإلسالمِ ،فلم ُ ْ
ٍ
ودفع إىل م
فجعل خالدٌ ُ
َ
رجل منا
كل
ويأرس،
يقتل منهم
َص َب ْأنا َص َب ْأنا،
َ
ُ
ٍ
يقتل ه
أسريه ،حتى إذا كان يو ٌم أمر خالدٌ أن َ
أسريه،
رجل منا
كل
َ
َ
أقتل ِ
يقتل ٌ
أسريي ،وال ُ
فقلت :واهللِ ال ُ
أسريه ،حتى
رجل من أصحايب َ
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النبي صىل اهلل
فذكرناه ،فرفع
النبي صىل اهلل عليه وسلم
قدمنا عىل
ه
ْ
م
ْ
اللهم إين ُ
اللهم إين
صنع خالدٌ ،
أبرأ إليك َّما َ
َّ
عليه وسلم يد ْيه فقالَّ " :
ُ
صنع خالدٌ " مرتني.
أبرأ إليك َّما َ
ويف رواية" :و َب َع َ
ث َعلِ ًّيا ُي َؤ مدي َقت َْال ُه ْم ــ أي يدفع ديتهم ــ
ف ِمن أَمو ِ
ِ
اهل ْم َحتَّى َم ْي َل َغ َة الك ْل ِ
ب".
َو َما ُأتْل َ ْ ْ َ
فتربأ النبي صىل اهلل عليه وسلم من صنيع خالد اخلاطئ ،ومل
يتربأ من خالد  ..فخالد بقيت مكانته حمفوظة  ..وبقي أمري ًا عىل رأس
اجليوش والبعوث اإلسالمية  ..وبقي سيف اهلل املسلول  ..فهذا ال
يمنع من ذاك.
ونحو ذلك ،ما حصل مع أسامة بن زيد ريض اهلل عنه ،حيث
عرف بني
كان من املقربني إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وكان ُي َ
ِ
ِ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم  ..ومع ذلك ملا
ب
املسلمني بأنه ح ه
أخطأ؛ فقتَل ذلك الرجل املحارب بعدما قال ال إله إال اهلل  ..غضب
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وأنكر عليه فع َله إنكاراً شديد ًا ،كام يف
احلديث الذي أخرجه البخاري وغريه ،عن أسامة بن زيد ،قال:
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم إىل ُ
ُ
احل َر َق ِة من ُج َه ْينَ َة ،قال:
"بعثنا
فصبحنا القوم فهزَمناهم .قالَِ :
ِ
اْلنصار ً
ٌ
رجال
ورجل ِمن
ت أنا
وحل ْق ُ
َّ ْ
ْ
َ
َّ
اْلنصاري،
فكف عنه
منهم .قال :فلام غ َِشيناه قال :ال إله إال اهلل .قال:
ه
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ِ
النبي صىل اهلل عليه
ف َط َعنْتُه ُبرحمي حتى ق َت ْلتُه! قال :فلام َقدمنا بلغَ ذلك َّ
وسلم ،قال :فقال يل :يا أسام ُة! َأق َت ْلتَه بعدَ ما قال ال إله إال اهلل؟! قال:
َ
رسول اهللِ ،إنام كان ُم َت َع مو ًذا .قالَ :أق َت ْلتَه بعدما قال ال إله إال
قلت يا
ُ
اهلل؟! قال :فام َ
مت َ
قبل
أكن أس َل ُ
عيل ،حتى َتن ُ
َّيت أين مل ْ
زال ُي م
كر ُرها َّ
ذلك اليو ِم" البخاري.
ِ
ِ
ِ
النبي َّ
صىل اهللُ عليه
وكذلك ملا رسقت املرأة املخزوم َّية يف عهد م
وس َّل َم ،يف غزوةِ الفتحِ  ،وقد أهم قريش ًا شأهنا ،فقالوا :من ُيك مل ُم فيها
َ
رسول اهللِ َّ
بن
صىل اهللُ عليه وس َّل َم؟ فقالوا :ومن جيرتئُ عليه إال أسام ُة ُ
ٍ ِ
ِ
َ
رسول اهللِ َّ
رسول اهللِ َّ
صىل
صىل اهللُ عليه وس َّل َم؟ فأتى هبا
ب
زيد؛ ح ه
ٍ
ِ
رسول اهللِ َّ
صىل
فتلو َن وج ُه
اهللُ عليه وس َّل َم ،فك َّلمه فيها أسام ُة ب ُن زيدَّ ،
ِ
حدود اهللِ؟!" .فقال له
أتشفع يف حدٍّ من
اهللُ عليه وس َّل َم ،فقال" :
ُ
ِ
َ
رسول اهللِ  ...مسلم .ونحو ذلك كثري يف سرية
استغف ْر يل يا
أسام ُة:
النبي صىل اهلل عليه وسلم مع أصحابه ،وطريقة تعامله مع أخطائهم.
وهذا منهج نبوي عظيم يف التعامل مع اخلطأ واملخطئني ،ما
أحوجنا إليه يف هذا الزمان  ..ما أحوجنا ْلن نقول ملن نُحب ــ مهام
عال قدره ــ إن أخطأ :أخطأت والصواب كذا  ..نربأ إىل اهلل من
خطئك  ..حبنا لك حمفوظ  ..مقامك عندنا حمفوظ  ..لكن هذا ال
يمنعنا من أن ننصف احلق منك  ..وأن نشهد عليك إن أسأت بأنك
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أسأت ،وإن أحسنت بأنك أحسنت ،كام يف احلديث ،فقد صح عن
النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال" :واشهدوا عىل املحسن بأنه ُحمسن،
وعىل امليسء بأنه ميسء" [السلسلة الصحيحة .]457:أ َّي ًا كان هذا
املحسن ،أو كان هذا امليسء.
وقال تعاىل[ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنُو ْا كُونُو ْا َقو ِامني بِا ْل ِقس ِ
ط ُش َهدَ اء
َّ َ
ْ
َ َ
َ هَ
ِ
ِ
ني] النساء.135:
هللِ َو َل ْو َع َىل َأن ُفسك ُْم َأ ِو ا ْل َوالدَ ْي ِن َواْلَ ْق َربِ َ

*****
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الوقفة السابعة واألربعون
"سعَةُ صدرِ النبي صلى اهلل عليه وسلم للمخالف"

رغم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ال ينطق عن اهلوى،
وطاعته واجبة ،ودين وإيامن  ..ومعارضته ،ورد حكمه كفر ينايف
اإليامن  ..إال أنه كان صىل اهلل عليه وسلم واسع الصدر ،واحللم،
والعفو ،والصفح للمخالفني من أمته  ..يقيل عثراهتم ،ويتوسع هلم يف
التأويل ،والعذر  ..ويسمع للرأي اآلخر أحسن استامع.
ٍ
َّبي َّ
صىل
فتى من
قريش ــ وبكل جرأة ووقاحة ــ يأيت الن َّ
فهذا ً
َ
رسول اهللِ َ
ائذ ْن يل يف الزمنى!
اهللُ عليه وس َّلم ،ويقول له عىل املأل :يا
ال يريد أن يزين وحسب ،وإنام يريد أيض ًا رخصة يف الزنى ..
وأن ُيشهد الناس عىل هذه الرخصة َّ ..من قد حرم الزنى عىل أمته!
وزجروه فقالواَ :م ْه َم ْه!
فأق َبل القو ُم عليه َ
النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يزجره ،ومل يوبخه  ..وبعد
لكن َّ
أن استمع ملقولته ،قال" :اد ُن ْه" .فدنا منه قريب ًا ،فقالُ " :أحتِ هبه
َ
رسول اهللِ ،ج َعلني اهللُ فداك .قال" :وال
ْلمك؟" .قال :ال واهللِ يا
م
هاهتم" .قال" :أفت ِ
َّاس ُحي هبونَه ْلم ِ
ُح هبه البنتِك؟" .قال :ال واهللِ يا
الن ُ
َّ
َّاس ُحيِ هبونَه ِ
َ
لبناهتم" .قال:
رسول اهللِ ،ج َعلني اهللُ فداك .قال" :وال الن ُ
"أفت ِ
َ
رسول اهللِ ج َعلني اهللُ فداك .قال:
ُح هبه ْلختِك؟" .قال :ال واهللِ يا
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ِ
ِ
ِ
هلل
لعمتِك؟" .قال :ال وا ِ
"وال الن ُ
َّاس ُحي هبونه ْلخواهتم " .قالُ :أحت هبه َّ
ِ
َ
لعام ِهتم".
يا
رسول اهللِ ،ج َعلني اهللُ فداك .قال" :وال الن ُ
َّاس ُحي هبونَه َّ
َ
رسول اهللِ،ج َعلني اهللُ فداك.
قالُ " :أحتِ هبه خلالتِك؟" .قال :ال واهللِ يا
َّاس ُحيِ هبونَه خلا ِ
الهتم" .قالَ " :
فوضع يدَ ه عليه وقال:
قال" :وال الن ُ
ِ
وطه ْر قل َبه،
فرجه" .قال :فلم يك ُْن بعدَ
هم اغف ْر ذن َبه ،م
وحص ْن َ
م
"ال َّل َّ
ٍ
يشء[ .]54هكذا عالج النبي صىل اهلل عليه
ت إىل
ذلك الفتى يلت َِف ُ
وسلم املوقف !...
وهذا ُمغيث ،يطوف خلف َب ِريرةٍ بعد أن فارقته ،يبكي
ودمو ُعه ُ
تسيل عىل حليته ،يسأهلا أن ترجع إليه  ..فرآمها النبي صىل اهلل
عليه وسلم ،فرق قلبه ملُغيث  ..فقال لربيرةٍ" :لو راجعتِه " .فقالت:
َ
تأم ُرين؟
يا
رسول اهلل ُ

ِ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ..فإذا
وهذا من أدب بريرة مع
كان طلب النبي صىل اهلل عليه وسلم أمراً  ..فحينئ ٍذ ال خيار لربيرة
سوى الرضا والتسليم.
قال" :إن ََّام أنَا أَ ْش َف ُع ".
قالت :ال حاج َة يل فِ ِيه .البخاري.
54

أخرجه الهيثمي يف مجمع الزوائد ،وقال :رجاله رجال الصحيح .وقال

األلباني يف السلسلة الصحيحة :712/1 :إسناده صحيح.
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فاحرت َم رأهيا ورغبتها  ..ومل يستغل صالحياته كنبي ــ
حاشاه! ــ ليحملها عىل ما حيب  ..فيام ال حتب!
ِ
ابتاع َّ
أعرايب
عليه وس َّل َم فرس ًا من
صىل اهللَُّ
ونحو ذلك ،ملا
َ
ٍّ
عليه وس َّلم ليقبِ َضه ثمن ِ
صىل اهللَُّ ِ
َّبي َّ
َّبي
فرس ِه،
َ
ُ َ
فأرسع الن ه
َ ُ
فاستتب َع ُه الن ه
صىل اهللَُّ ِ
عليه وس َّل َم امليش وأبطأَ
ِ
ٌ
َّ
أصحاب
رجال من
فطفق
اْلعرايب
َ
َ
ه
صىل اهللَُّ ِ
َّبي َّ
اْلعرايب ويساومونَه الفر َس حتَّى
يعرتضون
عليه وس َّل َم
َ
الن َّ
َّ
ِ
ِ
السو ِم عىل ال َّث ِ
َّبي َّ
عليه
صىل اهللَُّ
من ا َّلذي
زا َد ُ
َ
ابتاع بِه الن ه
بعض ُه ُم يف َّ

ِ
النبي َّ
عليه وس َّل َم ابتاعهَ ،فنادى
صىل اهللَُّ
أن
وس َّل َم ،وال يش ُعرو َن َّ
َّ
صىل اهللَُّ ِ
َّبي َّ
َعه
كنت ُمبتاع ًا هذا
عليه وس َّل َم :إن َ
الفرس فابت ُ
َ
اْلعرايب الن َّ
ه
َّ
وإال بع ُت ُه.
ِ
اْلعرايب َ
َّبي َّ
فقال:
سمع
حني
صىل اهللَُّ عليه وس َّل َم َ
َ
فقا َم الن ه
َّ

ليس قد ابتع ُت ُه َ
منك؟!".
" َأو َ
َ
اْلعرايب :ال واهللَِّ ما بع ُت َك ُه!
فقال
ه
صىل اهللَُّ ِ
َ
َّبي َّ
عليه وس َّل َم" :بىل قد ابتع ُت ُه َ
منك"!
فقال الن ه
صىل اهللَُّ ِ
ِ
َّبي َّ
وباْلعرايب
عليه وس َّل َم
َّاس
َ
فطف َق الن ُ
يلوذون بالن م
م
يرتاجعان ِ
ِ
اْلعرايب ُ
يشهدُ مأين قد بايعت َ
ُك!
فطف َق
َو ُمها
هلم َشهيدً ا َ
يقول َّ
ه
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فالرجل يريد من النبي صىل اهلل عليه وسلم شاهد ًا يشهد عىل
أن البيع قد تم  ..والنبي صىل اهلل عليه وسلم مل يزجره  ..ومل يذكره
بحقوق النبوة ،وبحقه كنبي مرسل  ..فداه نفيس!
ِ
ِ
عليه وس َّل َمَ ،
أصحاب النبي َّ
قال
صىل اهللَُّ
جاء من
َفمن
َ
صىل اهللَُّ ِ
َ
َّبي َّ
لألعرايب :وي َل َ
ليقول َّإال ح ًّقا!
عليه وس َّل َم مل َيكُن
ك َّ
إن الن َّ
م
ِ
حتَّى جاء ُخ َزيم ُة بن ٍ
َّبي
ثابت
ُ
تم َع ملراجعة الن م
ريض اهللَُّ عنه فاس َ
َ ْ
َ

صىل اهللَُّ ِ
َّ
واْلعرايب فقالَ :أنا أشهدُ أن َ
َّك قد بايع َت ُه!
عليه وس َّل َم
م
ِ
عليه وس َّل َم عىل ُخ َز ْيم َة َ
َّبي َّ
َ
بم
صىل اهللَُّ
فقالَ " :
فأقبل الن ه
صىل اهللَُّ ِ
ِ
َ
تشهدُ ؟"َ .
َّبي َّ
َ
بتصديق َ
عليه
رسول اهللَِّ.
ك يا
فقال:
َ
فجعل الن ه
وس َّلم َشهادته َ ِ
رج َل ْ ِ
ني[.]55
بشهادة ُ
َ
عليه وس َّلم عىل ِ
صىل اهللُ ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
عبد اهللِ بن
مر
َ
وذات مرةَّ ،
ظل ٍ
بن س ٍ
ابن أيب
لول وهو يف م َ
غرب علينا ُ
أمجة فقال ابن سلول :قد َّ
ُأ ميب ِ َ

كبش َة!
وهذه كلمة كبرية ،أراد منها الطعن !..
فقال ابنُه عبدُ اهللِ بن ِ
عبد اهللِ :والذي أكرمك وأنزل عليك
ُ
شئت ْلتيتُك ِ
برأسه!
الكتاب ،إن َ
َ
 55صحيح سنن أبي داود . 3607:قال أحمد شاكر يف عمدة التفسري :341/1
إسناده صحيح كالشمس.
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صىل اهللُ ِ
عليه وس َّل َم" :ال ،ولكن َّ بِ َّر َ
النبي َّ
وأحسن
أباك
ْ
فقال ه
ُصحبتَه"[ .]56هكذا ُيقابل النبي صىل اهلل عليه وسلم طعن وأذى
ابن ُأيب ابن سلول !..
رأس النفاق ُ
وكذلك ،اخلارجي اجللف ،الذي قال للنبي صىل اهلل عليه
رسول اهللِ ِ
َ
اتق اهللَ!
وسلم :يا
ِ
أهل
أحق
قال صىل اهلل عليه وسلمَ " :وي َلكَ ،أو
ُ
لست َّ
ِ
اْلرض أن يت َِّق َي اهللَ".
ِ
َ
ُ
قال :ثم َّ
رسول اهللِ ،أال
الوليد :يا
بن
وىل
الرجل .قال خالدُ ُ
ِ
أرض ُب ُعنُ َقه؟

صىل اهللُ ِ
يكون ُي م
قال َّ
صيل".
عليه وس َّل َم" :ال؛ لع َّله أن
َ
صل ُ
فقال خالدٌ  :وكم من ُم ٍّ
يقول بلسانِه ما ليس يف قلبِه!
ُ
رسول اهللِ َّ
ب
قال
أوم ْر أن ُأ َن مق َ
صىل اهللُ عليه وس َّلم" :إين مل َ

ِ
الناس وال ُ
بطوهنم  "..البخاري.
أش َّق
قلوب
َ
َ

56

السلسلة الصحيحة .3223:وقوله " يف ظ ِّل أجَ ٍ
شجر
مة " ،أي يف ظل
ٍ

كثيف ملتف بعضه عىل بعض .وقيل يف معنى " أبو كبشة "؛ أنه رجل من
أرشاف العرب قد فارق عبادة األوثان ،وعبد ّ
الشع َر  ..فكان املرشكون
يسمون النبي صىل الله عليه وسلم بأبي كبشة ،ملفارقته لدينهم.
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وغريها كثري من النصو

واملواقف النبوية العظيمة ،التي

تدلل عىل سعة صدر وحلم النبي صىل اهلل عليه وسلم مع املخالف ..
وبخاصة من كان عنده شبهة عذر أو تأويل  ..ويف ذلك كامل ِ
العظة
ْلولئك الذين يضيق صدرهم باملخالفني  ..ويف كثري من اْلحيان
ُيعلنون احلرب ،و ُيشهرون السالح عىل املسلمني  ..باسم اإلسالم ..
ْلدنى خالف  ..وفيام يستساغ فيه اخلالف  ..حتت عنوان قتل وقتال
املصلحة  ..وال حول وال قوة إال باهلل!

*****
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الوقفة الثامنة واألربعون
" القائدُ الحكيم العظيم "
عند النشأة اْلوىل للدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة ،كان
يوجد فيها التنوع والتعدد الديني والطائفي ،اليشء الكثري  ..شأهنا
شأن أكثر املجتمعات املعارصة تنوع ًا وتعدد ًا يف الفرق وامللل،
واالنتامءات  ..كام كانت حتيط هبا مجيع املخاطر الداخلية واخلارجية ..
التي قد حتيط بأي دولة إسالمية راشدة معارصة  ..ومع ذلك فقد
تعامل النبي صىل اهلل عليه وسلم مع هذا التنوع والتعدد ،وهذه
املخاطر ببالغ احلكمة والدقة ،واحلزم ،والعدل.
عىل الصعيد الداخيل للدولة الناشئة يف املدينة املنورة  ..كان
يوجد بقايا من الوثنيني  ..كام كان يوجد املنافقون ،وهم يمثلون يف
زماننا الطوائف الباطنية امللحدة التي تُظهر اإلسالم من وجه ،وتُبطن
الكفر !..
وكان يوجد أهل الكتاب املتمثلني بطوائف اليهود املتعددة ..
وكان لكل طائفة منها عهدها وميثاقها اخلا

هبا مع املسلمني.

وعىل الصعيد اخلارجي  ..كان يوجد العدو القريب املحيط
باملدينة املنورة املتمثل بمرشكي غطفان ،ومرشكي قريش ،وغريهم من
مرشكي القبائل العربية  ..كام كان يوجد العدو البعيد واملرتبص
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باملسلمني رش ًا ،واملتمثل بالقوتني العظميني يف ذلك الوقت ،ومها:
الفرس ،والروم  ..وهو نفس ما يمكن أن تواجهه الدولة اإلسالمية
املعارصة من خماطر وحتديات.
ومع ذلك فقد أدار النبي صىل اهلل عليه وسلم دفة الرصاع مع
تلك القوى ــ عىل تعددها وتنوعها ،الداخلية واخلارجية منها سواء ــ
ببالغ احلكمة ،واحلنكة ،والدقة ،والقوة ،والعظمة  ..فتعامل مع كل
فريق بام يناسبه ،وبام يستحقه  ..واستطاع أن جيد لدولته الناشئة ــ من
بني هذا الكم الكبري من التعدد والتنوع يف امللل ،والفرق ،واْلعداء ــ
الطريق للوجود ،واحلياة ،لتصبح الدولة اإلسالمية الناشئة الصغرية يف
حجمها ،أقوى وأكرب وأرقى دولة عظمى عرفها التاريخ ،ويف بضع
سنني  ..مل ولن يعرف التاريخ مثي ً
ال هلا يف العدل ،والتقدم ،والتحرض
 ..والعطاء  ..فأنجزت ــ عىل مستوى احلضارة ــ يف بضع سنني ما قد
تعجز عن إنجازه اْلمم والدول اْلخرى يف مئات السنني!
وبالتايل ال مربر لشكوى البعض منا  ..من أننا نعيش يف
جمتمعات يسودها التعدد ،والتنوع الطائفي ،والديني  ..وهذا ما قد
يمنع السواد اْلعظم من املسلمني من إقامة دولة هلمُ ،حتكَم وتُدار
باإلسالم ،ويكون اإلسالم مرجعها يف مجيع مرافق احلياة السياسية،
واإلجتامعية ،واالقتصادية ،وغريها.
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وهلؤالء نقول :قد واجه النبي صىل اهلل عليه وسلم ما واجهتم،
وتواجهون وأكثر  ..ومع ذلك مل يشكو ــ حاشاه ــ شكواكم  ..ومل
يعتذر لنفسه ،ودينه ،وأمته بأعذاركم  ..وإنام تعامل مع كل مشكلة أو
قضية من تلك القضايا بحكمة بالغة ،وبام يناسبها  ..وفق الرشع املنزل
عليه  ..من غري إفراط وال تفريط  ..واملطلوب منكم ،أن تراجعوا
بتمعن وتدبر وفقه سرية وسنة النبي املصطفى صىل اهلل عليه وسلم ..
لتسلكوا خطاه يف مواجهة ما قد واجههه من قبل.
وما ضل وال خاب من اتبع حممد ًا صىل اهلل عليه وسلم،
والتمس هداه يف مواجهة وحل ما يواجهه من مشاكل وقضايا  ..بل
فاز وأفلح كل الفالح.
ِ
الر ُس َ
ول النَّبِ َّي اْلُ مم َّي ا َّل ِذي َجيِدُ ون َُه
ين َي َّتبِ ُع َ
قال تعاىل[ :ا َّلذ َ
ون َّ
ِ
إلن ِ
َم ْكتُوب ًا ِعندَ ُه ْم ِيف الت َّْو َراةِ َوا ِ
ْج ِ
اه ْم َع ِن
يل َي ْأ ُم ُر ُهم بِاملَْ ْع ُروف َو َين َْه ُ
ِ
ِ
حي مر ُم َع َل ْي ِه ُم َْ
اخل َبآئِ َ
رص ُه ْم
املُْنك َِر َو ُحي هل َُهل ُم ال َّط مي َبات َو ُ َ
ث َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إِ ْ َ
ِ
ِ
َرصو ُه َوا َّت َب ُعو ْا
َواْلَ ْغال ََل ا َّلتِي كَان ْ
َت َع َل ْي ِه ْم َفا َّلذ َ
ين َآمنُو ْا بِه َو َعز َُّرو ُه َون َ ُ
ِ
ي ُأ ِنز َل َم َع ُه ُأ ْولَـئِ َ
ون]اْلعراف.157:
ك ُه ُم املُْ ْفلِ ُح َ
هور ا َّلذ َ
الن َ
ون]اْلعراف.158:
وقال تعاىلَ [ :وا َّتبِ ُعو ُه َل َع َّلك ُْم َ ْهتتَدُ َ
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الوقفة التَّاسعة واألربعون
" أمّةُ المكارمِ "
أكثر ما كان يشد ويأرس قلوب العرب ،وبخاصة منهم أهل
قريش ،ويتامجدون ويتفاخرون ويتشاعرون به ،أمران :أوهلام الفصاحة
والبالغة يف اللغة  ..فأنزل اهلل تعاىل عىل نبيه صىل اهلل عليه وسلم كتاباً
أهبر عقوهلم ،وأعجز ألسنتهم عىل أن يأتوا بسورة مثله  ..وهم الذين
َ
رتا ُه
قد اجتمعت فيهم الفصاحة والبالغة  ..قال تعاىل[ :أ ْم َي ُقو ُلو َن ا ْف َ َ
ُق ْل َف ْأتُو ْا بِس ٍ ِ ِ
اس َت َط ْعتُم ممن ُد ِ
ون اهللِ إِن كُنت ُْم
ورة ممثْله َوا ْد ُعو ْا َم ِن ْ
ُ َ

ِِ
ني] يونس.38:
َصادق َ

ثانيهام :املروءة ،ومكارم اْلخالق  ..كحسن العهد ،واجلوار
 ..وإغاثة امللهوف  ..ونرصة املظلوم  ..والصدق  ..واجلود ،وإكرام
الضيف  ..والشجاعة واإلقدام  ..ونحو ذلك من اْلخالق احلميدة!
فكانوا يتامجدون ويتفاخرون فيام بينهم بتلك القيم
واْلخالق ،وكانوا يعظموهنا ،ويعظمون أصحاهبا  ..وأهيم كان أكثر
حتلي ًا واتصاف ًا بتلك اْلخالق  ..وأكثرهم اتصاف ًا ومجع ًا لتلك القيم
واْلخالق  ..كان ُيسود عليهم ،وتنتهي إليه الرئاسة ،ويرجعون إليه
فيام خيتلفون فيه.
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فبعث اهلل حممد ًا صىل اهلل عليه وسلم أكمل الناس وأعظمهم
ُخلق ًا  ..يدعو ْلحسن وأكمل ،وأرشف اْلخالق  ..قد اجتم َعت فيه
ويف دعوته مجيع مكارم وحماسن اْلخالق  ..يشهد له بذلك العدو ،كام
الصاحب والصديق  ..فكان ذلك سبب ًا وحافز ًا لكثري من العرب
وغريهم أن يدخلوا يف دين اهلل أفواج ًا  ..كام كان سبب ًا يف فتح أبواب
كثري من البلدان واْلمصار من دون أن تُراق قطرة د ٍم واحدة.
قال تعاىلَ [ :وإِن َ
َّك َل َعىل ُخ ُل ٍق َعظِيمٍ] القلم.4:
ِ
وقال تعاىلَ [ :و َما َأ ْر َس ْلن َ
ني] اْلنبياء.107:
مح ًة مل ْل َعاملَ َ
َاك إ ِ َّال َر ْ َ
يظ ا ْل َق ْل ِ
ُنت َفظ ًا غَلِ َ
ب الَن َف هضو ْا ِم ْن َح ْولِ َ
ك]
وقال تعاىلَ َ [ :ل ْو ك َ
آل عمران.159:
وعن أنس ريض اهلل عنه قال " :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم أحسن الناس ُخ ُلق ًا" متفق عليه.
وعن النواس بن سمعان ريض اهلل عنه قال :سألت رسول اهلل
الرب ُحسن اخللق" مسلم.
الرب ،فقال " :ه
صىل اهلل عليه وسلم عن م
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إن من خياركم أحسنَكُم
أخالق ًا" متفق عليه.
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ٍ
يشء ُ
أثقل يف ميزان العبد
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :ما من
املؤمن يوم القيامة من ُحسن اخللق ،وإن اهلل يبغض الفاحش
البذي"[.]57
َّ
وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قالُ :سئل رسول اهلل صىل اهلل
وحسن
عليه وسلم عن أكثر ما ُيدخل الناس اجلنة ،قال" :تقوى اهلل،
ُ
اخللق"[.]58
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :أكمل املؤمنني إيامن ًا أحسنُهم
خ ُلق ًا"[.]59
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إن املؤمن ل ُيدرك بحسن ُخلقه
درجة الصائم ِالقائم"[.]60
زعيم ببيت يف أعىل اجلنة ملن
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :أنا
ٌ
َح ُس َن ُخ ُل َقه"[ .]61والزعيم :الضامن والكفيل.

 57رواه الرتمذي ،وقال:حديث حسن صحيح.
 58رواه الرتمذي ،وقال:حديث حسن صحيح.
 59رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
 60صحيح سنن أبي داود.4013:
 61قال النووي :حديث صحيح ،رواه أبو داود بإسناد صحيح.
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إيل وأقربكم مني
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إن من أحبكم َّ
جملس ًا يوم القيامة أحاسنكم أخالق ًا"[.]62
سن اْلخالق "،
وقال صىل اهلل عليه وسلمُ " :بعثت ْلَت َم ُح َ
ويف رواية" :إن اهلل بعثني بتامم مكارم اْلخالق ،وحماسن
اْلفعال"[.]63
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :خريكم إسالم ًا أحاسنكم أخالق ًا
إذا َف ُقهوا"[.]64
وعن أسامة بن رشيك قال :كنت عند النبي صىل اهلل عليه
ناس كثري من هاهنا وهاهنا ،فقالوا :يا
وسلم وجاءت اْلعرابٌ ،
رسول اهلل ما خري ما ُأعطي اإلنسان؟ قال" :خ ُل ٌق حسن"[.]65
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :أحب عباد اهلل إىل اهلل أحسنهم
خلق ًا"[.]66

 62رواه الرتمذي ،وقال :حديث حسن.
 63جامع األصول.4/4:
 64صحيح األدب املفرد.223:
 65صحيح األدب املفرد.223:
 66السلسلة الصحيحة.432:
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وغريها كثري من اْلحاديث الدالة عىل عظمة أخالق النبي
صىل اهلل عليه وسلم  ..وعن دور ومكانة اْلخالق يف دينه ،ودعوته.
ُ
رسول أحسن اْلخالق  ..وأن
حق ًا إنه صىل اهلل عليه وسلم
أمته أمة مكارم وحماسن اْلخالق!
بذلك انترص املسلمون اْلوائل وسادوا  ..ولن ينترص آخرهم
ويسود إال بام انترص أوهلم وساد.

*****
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الوقفة الخمسون
" عدم استغالل النبوّة ألغراضٍ شخصيّة "
عرف عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ــ حاشاه! ــ أنه عند
مل ُي َ
موارد اخلالف مع ٍ
أحد من أصحابه ،أو عند احلاجة ،أو االنتصاف
ٍ
ْلغراض شخصية ،بل كان
حلق من حقوقه ،قد استغل مقام النبوة
يأذن أن ُيقاد منه ،كام يأذن أن يساوي نفسه مع غريه أمام قانون احلق،
والعدل  ..ليكون يف ذلك أسوة حسن ًة ملن بعده ،مهام عال قدْ ره.
كام يف احلديث الذي أخرجه ابن إسحاق يف السرية ،وغريه :أن
رسول اهلل  عدَّ ل صفوف أصحابه يوم ٍ
َ
بدر ،ويف يده قِدْ ٌح ــ وهو
رمى به عن القوس ــ يعدل به القو َم ،فمر بسواد بن
السهم الذي ُي َ
ِ
الصف ــ أي ظاهر ومتقدم عىل الصف ــ،
غ َِز َّية وهو ُمستنت ٌل من َّ
فطعن يف بطنِه ِ
بالقدح ،وقالِ " :
َ
رسول اهلل
استو يا سواد" ،فقال :يا
َ
ِ
والعدل ،فأقدين!
أوجعتني ،وقد بع َثك اهللُ باحلق
مل يقل له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :أنا رسول اهلل ،وأنا
فوق أن ُيقاد مني ــ حاشاه! ــ بل كشف رسول اهلل  عن بطنه
الرشيف لينتصف سواد حلقه ،وليعلم أمته من بعده أن ال أحد فوق أن
ُيقاد منه ،وال أحد فوق املساءلة واملحاسبة ،وفوق قانون احلق
است َِقدْ " ،فاعتنقه سواد ،وق َّبل بطنه! فقال رسول اهلل
والعدل! وقالْ " :
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َ
َ
رسول
محلك عىل هذا يا سواد؟" ،قال :يا
صىل اهلل عليه وسلم" :ما
فأردت أن يكون آخر العهد بك :أن يمس ِجلدي
حرض ما ترى،
اهلل
ُ
َ
ُ
رسول اهلل  بخري[.]67
ِجلدك! فدعا له
أن
وأخرج النسائي بسنده عن عامرة بن ثابت اْلنصاريَّ ،
ِ
النبي َّ
أعرايب ،واستتب َعه ليقبض
فرسا من
صىل اهللُ عليه وس َّل َم ابتاع ً
َّ
ٍّ
وأبطأ اْلعرايبِ ،
صىل اهللُ ِ
َ
النبي َّ
وطفق
عليه وس َّل َم،
َ
ثمن َفرسه ،فأرسع ه
ه
ِ
ُ
أن
الرجال يتعرضون لألعرايب ،فيسومونه
بالفرس ،وهم ال يشعرون َّ
صىل اهللُ ِ
النبي َّ
السو ِم عىل ما
عليه وس َّل َم ابتاعه ،حتى زاد ُ
بعضهم يف َّ
َّ
ِ
النبي َّ
عليه وس َّل َم ،فقال :إن
صىل اهللُ
اْلعرايب
ابتاعه به منه ،فنادى
َّ
ه
الفرس وإال بعتُه؟!
كنت مبتا ًعا هذا
ُ
َ
ِ
فقام النبي َّ
عليه وس َّل َم حني سمع ندا َءه ،فقال:
صىل اهللُ
النبي" :قد
"أليس قد ابتعتُه منك؟!" .قال :ال واهللِ ،ما بع ُتكَه!! فقال ه
ِ
وباْلعرايب ،ومها يرتاجعان
بالنبي
الناس يلوذون
ابتعتُه منك" .فطفق ُ
م
م
ِ
هلم شاهدً ا يشهد أين قد بع ُتكَه ...؟!
وطفق اْلعرايب يقولَّ :
هنا الشاهد؛ وهو قول اْلعرايب للنبي صىل اهلل عليه وسلم:
هلم شاهدً ا يشهد أين قد بع ُتكَه ..؟!" ،والنبي صىل اهلل عليه وسلم
" َّ

 67السلسلة الصحيحة.2835 :

275

مل يغضب ،ومل يستخدم صالحياته كنبي يف اإلنكار عىل اْلعرايب سؤاله
هذا بأن يأتيه بشاهد يشهد له بأنه قد ابتاع الفرس منه  ..وهو النبي
الصادق املصدوق اْلمني ،الذي يبلغ عن ربه التنزيل صلوات ريب
وسالمه عليه  ..ليعلم أمته من بعده ،أن املرء مهام كان رشيف ًا ،ورفيع ًا،
وكبري ًا  ..وأي ًا كان منصبه  ..فهو ليس فوق املساءلة واملحاسبة ..
ِ
وحوسب يف احلق ليس له أن
وليس فوق العدالة والقانون ،ولو ُسئل
يغضب أو يعرتض.
ٍ
النبي
قال خزيم ُة ُ
بن ثابت :أنا أشهد أنك قد بعتَه .قال :فأقبل ه
بم تشهدُ ؟!" ــ وخزيمة مل
صىل اهلل عليه وسلم عىل خزيم َة فقالَ " :
ِ
َ
رسول اهللِ ،قال :فجعل
بتصديقك يا
يكن قد شهد البيع ــ قال:
ِ
ُ
رجلني[.]68
رسول اهلل شهاد َة خزيم َة شهاد َة
قال الشافعي ،يف رواية الربيع :وروي من حديث عمر  أنه
رسول اهلل  يعطي ال َق َو َد من نفسه ،وأبا ٍ
َ
بكر يعطي
رأيت
قالُ " :
ال َق َو َد من نفسه ،وأنا أعطي ال َق َو َد من نفيس"[ .]69فمن سواهم ــ مهام
اسب.
عال كعبه وشأنه ــ أوىل بأن ُيقاد منه ،و ُيسأل ُ
وحي َ

 68صحيح سنن النسائي.466 :
 69فقه السنة .495/2
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زوج َب ِر َير َة عبدٌ أسو ُد ُ
يقال ل ُه
وعن عبد اهلل بن عباس ،قال :أ َّن َ
غيث ،كأين أنظر ِ
يطوف خل َف َها ي ْبكي و ُدمو ُع ُه ُ
ُم ٌ
تسيل عىل حليتِ ِه ــ
إليه
ُ
م
ُ
ِ
ٍ
النبي َّ
لعباس" :يا
عليه وس َّل َم
صىل اهللُ
وكانت قد فارقته ــ فقال
ه
عباس ،أال تعجب من حب م ٍ
ِ
بغض برير َة مغي ًثا؟!".
غيث َب ِرير َة ،ومن
ُ
َ ْ ْ م ُ

ِ
َ
النبي َّ
اج ْعتِ ِه .ويف رواية عند
صىل ا ُ
فقال
هلل عليه وس َّل َم هلاَ :لو َر َ
ه
النسائي :فإ َّنه أبو ِ
ولد ِك ؟".
ُ
َ
رسول اهللِ ت َْأ ُم ُرين؟ [فإن كان طلبك أمر ًا ،فأمر
قالت :يا
ْ
اْلنبياء ال ُي َرد؛ مكانه السمع والطاعة].
َ
قال صىل اهلل عليه وسلم" :إن ََّام أنَا أَ ْش َف ُع".
قالت بريرة :ال حاج َة يل فِ ِيه! البخاري.
مل يعاتبها النبي صىل اهلل عليه وسلم لكوهنا قد ردت شفاعته
ووساطته  ..كام مل يستغل نبوته ــ حاشاه ــ يف الضغط عليها لكي
تقبل شفاعته ،ليعلم أمته من بعده ،أن هذا أمر ال يصح فيه اإلكراه،
وال اإلحراج!
وملا أراد أسام ُة بن ٍ
زيد أن يستغل مكانته الرفيعة عند النبي
ُ
صىل اهلل عليه وسلم يف اخلطأ ،وأن يتشفع للمرأة املخزومية التي
رسقت  ..غضب النبي صىل اهلل عليه وسلم وتلون وجهه ،وقال:
ِ
استغف ْر يل يا
أتشفع يف حدٍّ من حدودِ اهللِ ؟!" ،فقال له أسام ُة:
"
ُ
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ُ
َ
رسول اهللِ َّ
صىل اهللُ عليه وس َّل َم
العيش قام
رسول اهللِ! فلام كان
ه
فاختطب ،فأثنى عىل اهللِ بام هو أه ُله ،ثم قال" :أما بعد .فإنام أهلك
الذين من قبلكم ،أهنم كانوا إذا رسق فيهم الرشيف ،تركوه ،وإذا
رسق فيهم الضعيف ،أقاموا عليه احلد ،وإين والذي نفيس بيده ،لو أن
فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها" مسلم .ال أحد فوق قانون
السامء ،وال أحد له احلق يف أن يعطل قانون السامء ،أو ُحييل بينه ،وبني
الناس.
ً
عامال عىل جباية
وملا استعمل النبي صىل اهلل عليه وسلم
ُ
العامل وظيفته استغالالً خاطئ ًا؛ فجاء إىل النبي صىل
الزكاة ،فاستغل
َ
رسول اهللِ ،هذا لكم
اهلل عليه وسلم حني فرغ من عملِه ،فقال :يا
قعدت يف ِ
َ
بيت َ
فنظرت
وأمك،
أبيك
هدي يل! فقال له" :أفال
َ
َ
وهذا ُأ َ
صىل اهللُ ِ
ُ
رسول اهللِ َّ
عليه وس َّل َم عشي ًة بعد
ُأهيدى لك أم ال؟!" .ثم قام
فتشهد وأثنى عىل اهللِ بام هو أه ُله ،ثم قال" :أما بعد ،فام ُ
بال
الصالةِ،
َّ
ِ
ِ
هدي يل ،أفال
ا
لعامل نستعم ُل ُه ،فيأتينا فيقول :هذا من عملكم ،وهذا ُأ َ
ٍ
ِ
ِ ِ
حممد
نفس
قعدَ يف بيت أبيه وأمه فنظر هل ُهيدى ُله أم ال ،فوالذي ُ
القيامة حيمله عىل ع ِ
ِ
ِ
بيده ،ال ه
نقه،
يغل أحدُ كم منها شيئًا إال جاء به يو َم
ُ
ُ
وار ،وإن
رغاء ،وإن
إن كان بعري ًا جاء به ل ُه
ْ
كانت بقر ًة جاء هبا هلا ُخ ٌ
ٌ
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غت"
عر ــ أي هلا صوت شديد ــ فقد بل ُ
كانت شا ًة جاء هبا َت ْي ُ
البخاري.
وفيام تقدم عظة وعربة لكل أمري ورشيف أو مسؤول ــ مهام
عال قدره ــ تنازعه نفسه عىل أن جيعلها فوق املساءلة واملحاسبة،
وفوق أن ُيقاد منها  ..أو أن حتمله نفسه عىل استغالل منصبه ومكانته
ْلغراضه الشخصية ،أو لتمرير باطل وظلم ،أو تعطيل حق وعدل!
*****
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الوقفة الحادية والخمسون
" بشريّة النبي صلى اهلل عليه وسلم "
َ
رش مم ْث ُلك ُْم]
برش مثلناُ [ ،ق ْل إِن ََّام أنَا َب َ ٌ
النبي صىل اهلل عليه وسلمٌ ،
الكهف .110 :وفصلت .6 :ينتابه ما ينتاب البرش من حزن ،وفرح،
وجوع ،وأمل ،ومرض ،وأحاسيس  ..و ُيبتىل كام يبتىل غريه ،بل هو ــ
فداه نفيس ــ أشد الناس يف اهلل بالء.
وهو ــ صىل اهلل عليه وسلم ــ برش من حيث اْلخذ باْلسباب
فيام يسعى إليه من أهداف وغايات.
وهو ــ صىل اهلل عليه وسلم ــ برش يف عبادته ،وجهاده،
وحياته االجتامعية ،والعائلية.
برش يف مجيع أطواره ،ومجيع
وهو ــ صىل اهلل عليه وسلم ــ ٌ
جوانب حياته الشخصية ،اخلاصة منها والعامة.
برش ،ليكون قدوة حسنة ومث ً
ال
فهو ــ صىل اهلل عليه وسلم ــ ٌ
أعىل للبرشية مجعاء ،جيد البرش فيه ــ يف كل جزئية من جزئيات
حياهتم ،اخلاصة والعامة ،الرساء منها أم الرضاء ــ قدوة ومث ً
ال أعىل،
ُحيتذى به  ..ولتتجسد تعاليم الدين احلنيف يف واقع معايش يراه الناس
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يف حياة و سلوك النبي صىل اهلل عليه وسلم  ..وحتى ال يعتذر معتذر
بعدم واقعية هذا الدين.
َان لَكُم ِيف رس ِ
َان
ول اهللَِّ أُ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ملمَن ك َ
قال تعاىلَ [ :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ
َي ْر ُجو اهللََّ َوا ْل َي ْو َم ْاآل ِخ َر َو َذك ََر اهللََّ كَثِري ًا ]اْلحزاب .21 :وقال تعاىل:
ِ
[ َو َما َأ ْر َس ْلن َ
[و َما
مح ًة مل ْل َعاملَ َ
ني] اْلنبياء .107 :وقال تعاىلَ :
َاك إِ َّال َر ْ َ
َاك إِ َّال كَا َّف ًة مللن ِ
َأ ْر َس ْلن َ
َّاس َب ِشري ًا َون َِذير ًا] سبأ.28 :
*****
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الوقفة الثانية والخمسون
" الميزان األكبر "
النبي صىل اهلل عليه وسلم هو امليزان اْلكرب ،واحلق املطلق،
ُعرض اْلقوال واْلعامل ،واملذاهب ،فام وافق منها هدية وسنته
عليه ت َ
فهو احلق ،وما خالف منها هد َيه وسنته فهو الباطل.
ما قال عنه هو احلق ،هو احلق  ..وما قال عنه هو الباطل ،هو
الباطل  ..فتحديد قيم اخلري من الرش مردها إليه ،وإىل ما تنزل عليه من
ربه ،دون ٍ
أحد غريه.
كل ُيقال له أخطأت وأصبت  ..يؤخذ منه و ُي َرد عليه  ..إال
النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ فحقه أن ُيقال له دائ ًام وأبد ًا سمعنا وأطعنا.
احلجة يف قوله ،وما بلغه عن ربه  ..وقول غريه حجته يف مدى
موافقته حلجة النبي صىل اهلل عليه وسلم ،فإن خالف أو عارض حجة
النبي صىل اهلل عليه وسلمُ ،رد قولهُ ،
ورضب به َعرض احلائط ،مهام
عال كعبه وشأنه.
قوله صىل اهلل عليه وسلم يعلو ،وال ُيعىل عليهَ ،حيكم وال
ُحيكم عليهُ ،يستدل به عىل غريه ،وال ُيستدل بغريه عليه ُ ..يعدَ ل عن
غريه إليه ،وال ُيعدَ ل عنه إىل غريه.
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املذهب الصحيح يف اتباعه ،وموافقة هديه وسنته  ..فطاعته
دين وإيامن ،وخري ونجاة يف الدنيا واآلخرة  ..وعصيانه كفر وخرسان،
وهالك يف الدنيا واآلخرة  ..فمن أطاعه نجا ،ومن عصاه ه َلك.
اإلعراض عنه ،وخمالفة أمره إىل أمر غريه ،ضالل مبني ،وكفر
ينايف اليقني  ..من أطاعه فقد أطاع اهلل ،ومن عصاه فقد عصا اهلل ..
وال طريق للوالية ،والفوز بمحبة اهلل تعاىل إال من خالل طاعته،
وحمبته ،ومتابعته.
ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
ول
قال تعاىلَ [ :يا َأ ه َهيا ا َّلذ َ
ين َآمنُوا َأطي ُعوا اهللََّ َو َأطي ُعوا َّ
ويل ْاْلَم ِر ِمنْكُم َفإِ ْن َتنَا َز ْعتُم ِيف َيش ٍء َفر هدو ُه إِ َىل اهللَِّ َوالرس ِ
ول إِ ْن ُكنْت ُْم
َّ ُ
ْ ُ
ْ
ْ
َو ُأ ِ ْ
ُون بِاهللَِّ َوالْ َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َذلِ َ
ك َخ ْ ٌري َو َأ ْح َس ُن ت َْأ ِوي ً
ال] النساء.59:
ت ُْؤ ِمن َ
ِ
ين ُ َ
ون َع ْن أَ ْم ِر ِه] إىل أمر غريه
خيالِ ُف َ
وقال تعاىلَ [ :ف ْل َي ْح َذ ِر ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
يم] النور.63:
[أ ْن تُصي َب ُه ْم ف ْتنَ ٌة] أي كفر ورشك [ َأ ْو ُيصي َب ُه ْم َع َذ ٌ
اب َأل ٌ
حيك ُمم َ
وقال تعاىلَ [ :فال َو َر مب َ
وك فِ َيام َش َج َر
ك ال ُي ْؤ ِمن َ
ُون َحتَّى ُ َ
ت َو ُي َس مل ُموا ت َْسلِي ًام]
َب ْين َُه ْم ُث َّم ال َجيِدُ وا ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َح َرج ًا َِّمَّا َق َض ْي َ
النساء.65:
ِ
هلل
ني َيدَ ِي ا َِّ
ين َآمنُوا ال ُت َقدم ُموا َب ْ َ
وقال تعاىلَ [ :يا َأ ه َهيا ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ين َآمنُوا ال ت َْر َف ُعوا
يمَ ،يا َأ ه َهيا ا َّلذ َ
َو َر ُسوله َوا َّت ُقوا اهللََّ إِ َّن اهللََّ َسم ٌ
يع َعل ٌ
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َأصوا َتكُم َفو َق صو ِ
ت النَّبِ مي َوال َ ْجت َه ُروا َل ُه بِا ْل َق ْو ِل ك ََج ْه ِر َب ْع ِضك ُْم
ْ َ ْ ْ َ ْ
لِ َب ْع ٍ
ون] احلجرات.2-1:
ض َأ ْن َ ْحت َب َط َأ ْع َاملُك ُْم َو َأ ْنت ُْم ال ت َْش ُع ُر َ
ون اهللَ َفا َّتبِ ُع ِ
حيبِ ْبك ُُم اهللُ َو َيغ ِْف ْر
وقال تعاىلُ [ :ق ْل إِن كُنت ُْم ُحتِ هب َ
وين ُ ْ

ِ
يم]آل عمران.31:
ور َّرح ٌ
َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم َواهللُ َغ ُف ٌ

الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َو َما َهنَاك ُْم َعن ُْه
وقال تعاىلَ [ :و َما آتَاك ُُم َّ
َفانت َُهوا] احلرش.7:
وعن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل  " :ه
كل أمتي َيدخلون
َ
رسول اهلل؟ قال":من أطاعني
اجلنة إال من أبى" ،قيل :ومن يأبى يا
دخل اجلنة ،ومن عصاين فقد أبى" البخاري.

*****
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الوقفة الثالثة والخمسون
" مولد النبي صلى اهلل عليه وسلم "
حلظات صنعت التاريخ؛ تاريخ العدل ،والنور ،والتحرض،
واإليامن!
ارحل آن لك أن
حلظات قالت للجهل ،والظلم ،والظالمَ :
تنجيل  ..وجاء دورك يا صباح!
حلظات  ..انطلقت فيها حركة التحرر من الظلم ،والعبودية
لألصنام ،واْلوثان ،واْلوهام ،وتعبيد العبيد للعبيد  ..ومن غري ك َل ٍل
وال ملل!
حلظات  ..انطلقت فيها حركة التوحيد من غري توقف ..
لتخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد  ..ومن جور
اْلديان إىل عدل اإلسالم!
حلظات االنعتاق والتحول من الرشك ،واجلهل ،والظلم،
والتخلف  ..إىل التوحيد ،والعلم ،والعدل ،والنور ،واحلياة!
رش  ..وكرس اْلغالل  ..واالنطالق
حلظات االنعتاق من كل ٍّ
إىل كل خري.
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حلظات خنست هلا الشياطني ،وارتعدت هلا فرائص الطغاة
الظاملني!
حلظات جعلت للحياة قيمة ومعنى  ..حددت لإلنسان
الغايات من وجوده ،ورسمت له الوسائل لتلك الغايات.
حلظات جعلت لإلنسان قيم ًة ،بعد أن كان ال يشء  ..وبعد أن
كان يتقاتل ويفنى  ..ويتهاتر من أجل أي يشء!
حلظات غريت جمرى التاريخ كله  ..فاض خريها ومجاهلا
وجالهلا عىل البالد والعباد  ..ومن غري توقف  ..وال يزال  ..وإىل يوم
القيامة!
حلظات استبرشت هلا مجيع خملوقات اْلرض ،النبات،
واحليوان ،كام اإلنس واجلان!
حلظات أضاءت هلا مشارق اْلرض ومغارهبا !...
حلظات ُفتِ َحت هلا أبواب السامء و ِ
اجلنان !...
إهنا حلظات اخلري والرمحة ،اللحظات التي ولد فيها سيد ولد
آدم حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ..أنعم وأكرم هبا من
حلظات.

*****
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الوقفة الرابعة والخمسون
يتبع إن شاء اهلل

"أبو بصير الطرطوسي"
غفََر اهلل له
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كتب للمؤلف
* األحكام السلطانية والسياسة الرشعية

* أعمال تُخرج صاحبها من امللة

* دفرت الثورة والثوار

* رشوط ال إله إال الله

* خواطر وأفكار يف فقه الدعوة إىل الله

* تهذيب رشح العقيدة الطحاوية

* املنهج يف الطلب والتلقي واالتباع

* االنتصار ألهل التوحيد ...

* مصطلحات ومفاهيم رشعية

* الطاغوت

* أحكام ومسائل رمضانية

* تنبيه الغافلني إىل حكم شاتم الدين

* الزواج والطالق يف اإلسالم

* صفة الطائفة املنصورة ...

* دراسة نقدية لكتاب" هكذا علمتني الحياة"

* العذر بالجهل وقيام الحجة

* صيد القلم" قطوف وخواطر"

رشعها الله للعباد
* حقوق وواجبات َ

* حِ َكم وفوائد جاد بها الخاطر

* الطريق إىل استئناف حياة إسالمية

* البالء أنواعه ومقاصده

* االستحالل

* فقه االختالف عند أهل السنة وأهل البدع

* حكم تارك الصالة

* رصاع الحضارات مفهومه ،وحقيقته ،ودوافعه

* حكم اإلسالم يف الديمقراطية ...

* من دخل ديار غري املسلمني بعهد وأمان

* ملن الحكم

* الجهاد والسياسة الرشعية ،مناصحة

* مجموع الفتاوى

* الغالم وامللِك

* رسائل يف اإلعداد والجهاد

* مبادرة الجماعة اإلسالمية املُصية ..

* الشيعة الروافض طائفة رشكٍ وردة

* هذه عقيدتنا وهذا الذي ندعو إليه

* قواعد يف التكفري

* الهجرة مسائل وأحكام

* مذكرة يف طلب العلم

* مالحظات وردود عىل رسالة"مجمل مسائل اإليمان * تنبيه الدعاة املعارصين إىل األسس واملبادئ
العلمية يف أصول العقيدة السلفية"

التي تعني عىل وحدة املسلمني

* القانون اإلسالمي

* وقفات مع سرية النبي صىل الله عليه وسلم
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