اﻝﺴﻴرة  -رﺠﺎل ﺤول اﻝرﺴول  -اﻝدرس ) : (٥٠-١٤ﺴﻴدﻨﺎ أﺒو أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري
ﻝﻔﻀﻴﻠﺔ اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد راﺘب اﻝﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ١١-٠١-١٩٩٣ :

ﺒﺴم اﷲ اﻝرﺤﻤن اﻝرﺤﻴم
اﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن ،واﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺴﻴدﻨﺎ ﻤﺤﻤد اﻝﺼﺎدق اﻝوﻋد اﻷﻤﻴن ،اﻝﻠﻬم ﻻ ﻋﻠم ﻝﻨﺎ
إﻻ ﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ إﻨك أﻨت اﻝﻌﻠﻴم اﻝﺤﻜﻴم ،اﻝﻠﻬم ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻌﻨﺎ ،واﻨﻔﻌﻨﺎ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ ،وزدﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎً ،وأرﻨﺎ

اﻝﺤق ﺤﻘﺎً ،وارزﻗﻨﺎ اﺘﺒﺎﻋﻪ ،وأرﻨﺎ اﻝﺒﺎطل ﺒﺎطﻼً ،وارزﻗﻨﺎ اﺠﺘﻨﺎﺒﻪ ،واﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﻤن ﻴﺴﺘﻤﻌون اﻝﻘول ﻓﻴﺘﺒﻌون
أﺤﺴﻨﻪ ،وأدﺨﻠﻨﺎ ﺒرﺤﻤﺘك ﻓﻲ ﻋﺒﺎدك اﻝﺼﺎﻝﺤﻴن ،أﺨرﺠﻨﺎ ﻤن ظﻠﻤﺎت اﻝﺠﻬل واﻝوﻫم إﻝﻰ أﻨوار اﻝﻤﻌرﻓﺔ
واﻝﻌﻠم ،وﻤن وﺤول اﻝﺸﻬوات إﻝﻰ ﺠﻨﺎت اﻝﻘرﺒﺎت .
إﻝﻴﻜم اﻝﺒﻠد اﻝذي ﻨﺸر أﺒو أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري وﻤن ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻪ دﻋوة اﻹﺴﻼم :
أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻷﻜﺎرم ،ﻤﻊ اﻝدرس اﻝراﺒﻊ ﻋﺸر ﻤن دروس ﺴﻴر أﺼﺤﺎب رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم
وﺼﺤﺎﺒﻲ اﻝﻴوم ﺴﻴدﻨﺎ أﺒو أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ .
ورﻀوان اﷲ ﻋﻠﻴﻬم أﺠﻤﻌﻴن،
ّ
ٍ
ﺸﻲء أﺤب أن أﻀﻌﻪ ﺒﻴن أﻴدﻴﻜم
أول
ﻓﻲ ﻫذا اﻝدرس ﻫو أﻨك إذا ذﻫﺒت إﻝﻰ
اﻝﺤﺞ ،ورأﻴت ﻤﺌﺘﻲ أﻝف ﻤن اﻝﺤﺠﺎج
اﻷﺘراك ،وﻜﻠﻬم ﻴﺒﺘﻬﻠون إﻝﻰ اﷲ ،وﻴدﻋون
اﷲ ،ﻓﺈﻨﻬم ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻫؤﻻء اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ
اﻝﻜرام اﻝذﻴن ﺨرﺠوا ﻤن ﻤﻜﺔ اﻝﻤﻜرﻤﺔ،
وﻤن اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻨورة ،ﻝﻴﻨﺸروا ﻫذا اﻝدﻴن
ﻓﻲ اﻵﻓﺎق .
ﺴﻴدﻨﺎ أﺒو أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري أﺤد ﻫؤﻻء اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ اﻝذﻴن وﺼﻠوا إﻝﻰ أﻗﺎﺼﻲ اﻝﺸﻤﺎل ،ودﻓن ﻋﻨد أﺴوار
اﻝﻘﺴطﻨطﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻬو اﻵن ﻤدﻓون ﻓﻲ أﺤد أﺤﻴﺎء اﺴطﻨﺒول ،ﺤﻴﻨﻤﺎ اﺘﺴﻌت اﺴطﻨﺒول ﺸﻤﻠت ﻗﺒرﻩ رﻀﻲ
اﷲ ﻋﻨﻪ وأرﻀﺎﻩ ،ﻋﻠﻰ ٍ
ﻜل اﻹﻨﺴﺎن ﻴﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴﺎ أﻋﻤﺎﻻً ﻜﺜﻴرة ،ﻝﻜن أرﻗﻰ ﻋﻤل ﻝﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ
ﻴﻨﺸر اﻝﺤق ،وﻤﻊ ﻨﺸر اﻝﺤق ﻫﻨﺎك ﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ .
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ﻤﺎ اﻝﻌﺒرة اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺄﺨذﻫﺎ ﻤن دراﺴﺔ ﺴﻴرة أﺒﻲ أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري ؟
ﻫذا اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ اﻝﺠﻠﻴل ﻝﻪ ﻗﺼﺔ ﻤﺜﻴرة ﺠداً ﻤﻊ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ ٍ
ﻜل ﻫو آﻤن ﺒرﺴول اﷲ
ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻗﺒل أن ﻴﺄﺘﻲ إﻝﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻬﺎﺠ ًار ،ﻓﻬو ﻤن اﻝرﻋﻴل اﻷول اﻝذﻴن ﺒﺎﻴﻌوا اﻝﻨﺒﻲ ﻓﻲ

ﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،وﻝﻜن ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﺔ ﺘﺠدون اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن أﺼﺤﺎب رﺴول اﷲ وﺒﻴن رﺴول
اﷲ ﻋﻼﻗﺔ ﻓرﻴدة ﻤن ﻨوﻋﻬﺎٕ ،وان ﺸﺎء اﷲ ﺴﺄﻗف وﻗﻔﺔ ﻋﻨدﻫﺎ ،و ﻋﻨد ﻜل ﻨﻘطﺔ ﻤن ﺴﻴرة ﻫذا
اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ اﻝﺠﻠﻴل .

اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﺘﻲ ﺴﺄﺴردﻫﺎ ﻝﻜم رﺒﻤﺎ ﺴردت ﻤن ﻗﺒل ،أو رﺒﻤﺎ ﻗرأﺘﻤوﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎب ،واﻝﺘرﻜﻴز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدروس
ﻻ ﻋﻠﻰ اﻝوﻗﺎﺌﻊ ﺒل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل ،واﻝﺘرﻜﻴز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدروس ﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﺤﺴب ،ﺒل ﻋﻠﻰ رﺒط
ﻫذﻩ اﻝوﻗﺎﺌﻊ وذاك اﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﺤﻴﺎﺘﻨﺎ اﻝﻴوﻤﻴﺔ .
أﻨت أﻴﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ،ﻤﺎ ﺸﺄﻨك ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﺼﺔ؟ ﻤﺎذا ﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ؟ ﻤﺎذا ﺘﺴﺘﻨﺒط ﻤﻨﻬﺎ؟ ﻤﺎ اﻝدروس اﻝﺒﻠﻴﻐﺔ
اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺄﺨذﻫﺎ؟ ﺒل وأرﻗﻰ ﻤن ذﻝك ،اﺴﺄل ﻨﻔﺴك ﺒﻌد ﺤﻴن ،ﻤﺎ اﻝﻤواﻗف اﻝﺘﻲ وﻗﻔﺘﻬﺎ اﻗﺘداء ﺒﻬذا
اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ اﻝﺠﻠﻴل؟ ﻤﺎذا أﻓﺎدﻨﻲ ﻫذا اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ اﻝﺠﻠﻴل؟ ﻤﺎذا ﻋﻠﻤﻨﻲ ﻫذا اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ اﻝﺠﻠﻴل؟ ﻫل ﻗﻠدﺘﻪ؟
ﻫل اﺘﺒﻌت ﺨطﺎﻩ؟ .
ﻝﻘد رﻀﻲ اﷲ ﻋن أﺼﺤﺎب رﺴول اﷲ،
ﻓﺈذا ﻗﻠت ﻓﻲ ﺤدﻴﺜك ﻋن أﺼﺤﺎب رﺴول
اﷲ :رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬم ،ﻓﻬذا ﻝﻴس دﻋﺎء،
ﻝﻜﻨﻪ ﺘﻘرﻴر ،وﻓرق ﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻝدﻋﺎء
واﻝﺘﻘرﻴر ،أﻨت إذا ذﻜرت اﻹﻤﺎم أﺒﺎ ﺤﻨﻴﻔﺔ
ﺘﻘول :رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻫذا دﻋﺎءٕ ،وان

ذﻜرت رﺠﻼً ﻋﺎﻝﻤﺎً ،ﺠﻠﻴﻼً ،ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎً،
ﻋﺎﻤﻼً ،ﺘﻘول :رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻝﻜن ﻫذﻩ
رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻏﻴر ﺘﻠك ،ﻓﻬذﻩ دﻋﺎﺌﻴﺔ،
أﻤﺎ إذا ذﻜرت أﺼﺤﺎب رﺴول اﷲ رﻀوان اﷲ ﻋﻠﻴﻬم ﺘﻘول :رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺘﻘرﻴ اًر ،وأﻨت ﻓﻲ ﻫذا ﻻ
ﺘﺘﺄﻝﻰ ﻋﻠﻰ اﷲ ،وﻝﻜن ﺘﻘول :ﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ،أﻝم ﻴﻘل اﷲ ﻋز وﺠل:
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﴿ﻝَﻘَ ْد ر ِ
ﻴن إِ ْذ
ﻀ َﻲ اﻝﻠُ ﻪ َﻋ ِن ا ْﻝ ُﻤ ْؤ ِﻤ ِﻨ َ
َ
ُﻴ َﺒﺎ ِﻴ ُﻌوَﻨ َك ﺘَ ْﺤ َت اﻝ 
ﺸ َﺠ َرِة﴾

) ﺴورة اﻝﻔﺘﺢ اﻵﻴﺔ(١٨ :

ﻴﺎ أﺨﻲ اﻝﻜرﻴم ،ﻫل ﻤن ﻤرﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ
اﻷرض أﻋﻠﻰ ﻤن أن ﻴرﻀﻰ ﻋﻨك ﺨﺎﻝق
اﻝﻜون؟ أن ﺘﺸﻌر أﻨك ﻓﻲ رﻀﺎﻩ ،أن
ﺘﺸﻌر أﻨﻪ ﻴﺤﺒك ،أﻨﻪ ﻴﺤﻔظك ،أﻨﻪ
َﻋ ُﻴ ِﻨ َﻨﺎ﴾
﴿ﻓَِﺈ ﻨ َك ِﺒﺄ ْ

ﻴوﻓﻘك ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ:
) ﺴورة اﻝطور اﻵﻴﺔ(٤٨ :

ﻜﻤﺎ ﻗﺎل اﷲ ﻋز وﺠل ﻤﺨﺎطﺒًﺎ اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ،وﻗد ﻗﺎل ﺒﻌض ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺘﻔﺴﻴر :إن ﻝﻜل
ٍ
ﻤؤﻤن ﻤن ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ ﻨﺼﻴب ﺒﻘدر إﻴﻤﺎﻨﻪ ٕواﺨﻼﺼﻪ واﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻪ .
اﻷﻗوﻴﺎء ﻤﻠﻜوا رﻗﺎب اﻝﻨﺎس ﻝﻜن اﻷﻨﺒﻴﺎء ﻤﻠﻜوا ﻗﻠوب اﻝﻨﺎس :
اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ،ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻠﻘﺘﻪ أﻓﺌدة أﻫﻠﻬﺎ ﺒﺄﻜرم ﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺒﻬﺎ واﻓد ،ﺘطﻠﻌت إﻝﻴﻪ
ﻋﻴوﻨﻬم ،ﺘﺒﺜﻬم ﺸوق اﻝﺤﺒﻴب إﻝﻰ ﺤﺒﻴﺒﻪ ،وﻫﻨﺎ وﻗﻔﺔ .
أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة اﻷﻜﺎرم ،اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻪ ﻗﺎﻝب وﻝﻪ
ﻗﻠب ،ﺒﺎﻝﻘوة ﺘﻤﻠك اﻝﻘﺎﻝب ،إذا ﻜﻨت ﻗوﻴﺎً

ﺒﺈﻤﻜﺎﻨك أن ﺘﺨﻀﻊ اﻝﻨﺎس ﺠﻤﻌﻴﺎً

ﻝﻤﺸﻴﺌﺘك ،ﺒﺈﻤﻜﺎﻨك أن ﺘﺠﻌﻠﻬم ﻴﻘوﻝون أﻴﺔ
ﻜﻠﻤﺔ ﺘرﻴدﻫﺎ ،ﺒﺈﻤﻜﺎﻨك أن ﺘﺤﻤﻠﻬم ﻋﻠﻰ
أي ﻤوﻗف ،أي إﻨك ﻤﻠﻜت ﻗواﻝﺒﻬم،
ﻤﻠﻜت أﺠﺴﺎﻤﻬم ،ﻤﻠﻜت رﻗﺎﺒﻬم ،ﻤﻠﻜت
ﻋﻀﻼﺘﻬم،

ﻤﻠﻜت

أﻝﺴﻨﺘﻬم،

ﻤﻠﻜت

ﺤرﻜﺎﺘﻬم ،ﻤﻠﻜت ﺴﻜﻨﺎﺘﻬم ،إﻨك ﺒﺎﻝﻘوة
ﺘﻤﻠك اﻝﻘﺎﻝب ﻓﺎﻝﺒطوﻝﺔ ﻝﻴس أن ﺘﻤﻠك رﻗﺎب اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﻘوة ،ﻝﻜن ﺒطوﻝﺔ اﻷﻨﺒﻴﺎء أﻨﻬم ﻜﺎﻨون ﻤن أﻀﻌف
ﺨﻠق اﷲ ،أﻝم ﻴﻘل اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻓﻲ اﻝطﺎﺌف:
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))اﻝﻠﻬم إﻨﻲ أﺸﻜو إﻝﻴك ﻀﻌف ﻗوﺘﻲ ،وﻗﻠﺔ ﺤﻴﻠﺘﻲ ،وﻫواﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎس ،ﻴﺎ رب اﻝﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴن ،إﻝﻰ
ﻤن ﺘﻜﻠﻨﻲ ،إﻝﻰ ﺼدﻴق ﻴﺘﺠﻬﻤﻨﻲ ،أم إﻝﻰ ﻋدو ﻤﻠﻜﺘﻪ أﻤري ،إن ﻝم ﻴﻜن ﺒك ﻏﻀب ﻋﻠﻲ ﻓﻼ أﺒﺎﻝﻲ،
وﻝك اﻝﻌﺘﺒﻰ ﺤﺘﻰ ﺘرﻀﻰ ،ﻝﻜن ﻋﺎﻓﻴﺘك أوﺴﻊ ﻝﻲ((
ٍ
ﺸﺨص ﻋﺎدي ،ﺒل إن ﻗوﻤﻪ اﺘﻬﻤوﻩ ﺒﺎﻝﺠﻨون
ﺸﺎءت ﺤﻜﻤﺔ اﷲ أن ﻴﻜون ﻤﻌظم أﻨﺒﻴﺎﺌﻪ ﻀﻌﻔﺎء ،ﻜﺄي
وﺒﻐﻴرﻩ ،وﻗﺎﻝوا:

ﺎل ﺴ ِ
ون﴾
ﺎﺤٌر أ َْو َﻤ ْﺠ ُﻨ ٌ
﴿و َﻗ َ َ
َ

) ﺴورة اﻝذارﻴﺎت اﻵﻴﺔ(٣٩ :

ﻴﺘﻬﻤﻪ اﻝﻜﺎﻓر اﻝﻀﺎل ﺒﺎﻝﺴﺤر ،ﻴﺘﻬﻤﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻫن ،ﻴﺘﻬﻤﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﺎﻋر ،ﻫذا اﻝذي ﻴﺘﻬﻤﻪ ﻴﻨﺎم ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ
ﻨﺎﻋم اﻝﺒﺎل ،ﻤطﻤﺌﻨًﺎ ،ﻜﻴف ﺘﺘﻬم اﻝﻨﺒﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻨون ،وﺘﻨﺎم ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﻨﺎﻋم اﻝﺒﺎل؟ ﻷﻨﻪ ﻀﻌﻴف ،ﻝو ﻜﺎن

ﻗوﻴﺎً ﻝﻤﺎ أﻤﻜﻨك أن ﺘﺘﻬﻤﻪ ﻫذا اﻻﺘﻬﺎم ،وﻝﻤﺎ ﻨﺠوت ﻤن ﻋﻘﺎﺒﻪ ،إذاً :ﻓﻘد ﺸﺎءت ﺤﻜﻤﺔ اﷲ أن ﻴﻜون
اﻝﻨﺒﻲ ﻀﻌﻴﻔﺎً ﻝﻜن ﺒﻜﻤﺎﻝﻪ ﻤﻠك اﻝﻘﻠوب .
اﻹﻨﺴﺎن ﻗﻠب وﻗﺎﻝب ،اﻷﻗوﻴﺎء ﻴﻤﻠﻜون
اﻝﻘﺎﻝب ،ﻝﻜن اﻷﻨﺒﻴﺎء ﻤﻠﻜوا اﻝﻘﻠوب ،ﻫذﻩ
اﻝﺒطوﻝﺔ،
اﻝﺒطوﻝﺔ أن ﻴﺤﺒك اﻝﻨﺎس ﺤﺒﺎً ﺤﻘﻴﻘﻴﺎً،
اﻝﺒطوﻝﺔ أن ﺘﻬﻔو ﻗﻠوب اﻝﻨﺎس إﻝﻴك،

اﻝﺒطوﻝﺔ أن ﺘﺸﻌر أﻨﻬم ﻴؤﺜروﻨك ﻋﻠﻰ
أﻨﻔﺴﻬم ،وﻝو ﻜﺎن ﺒﻬم ﺨﺼﺎﺼﺔ ،اﻝﺒطوﻝﺔ
أن ﻴﻤﻴل اﻝﻘﻠب ﻤﻴﻼً ﺤﻘﻴﻘﻴﺎً ،إﻝﻴك اﻝﻨﺒﻲ

ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم أﺤﺒﻪ أﺼﺤﺎﺒﻪ ﺤﺒﺎً

ﺤد اﻝﺨﻴﺎل .
ﻴﻔوق ّ

أﻝم ﺘﺴﻤﻌوا ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺴﺄل أﺒو ﺴﻔﻴﺎن ﺨﺒﻴب
ﺒن ﻋدي ،ﻗﺎل ﻝﻪ ﻗﺒل أن ﻴﺼﻠب ،ﻗﺒل
أن ﻴﻘﺘل  ،ﻗﺎل ﻴﺎ ﺨﺒﻴب:
))أﺘﺤب أن ﻴﻜون ﻤﺤﻤد ﻤﻜﺎﻨك ،وأﻨت
ﺴﻠﻴم ﻤﻌﺎﻓﻰ ﻓﻲ أﻫﻠك؟((
ﻴﻘوﻝون :أن ﺴﻴدﻨﺎ ﺨﺒﻴﺒﺎً اﻨﺘﻔض ،ﻜﻤﺎ
ﻴﻨﺘﻔض اﻝﻌﺼﻔور اﻝﻤذﺒوح،
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))ﻗﺎل :ﻻ واﷲ ،ﻻ أﺤب أن أﻜون ﻓﻲ أﻫﻠﻲ ووﻝدي ،وﻋﻨدي ﻋﺎﻓﻴﺔ اﻝدﻨﻴﺎ وﻨﻌﻴﻤﻬﺎ ،وﻴﺼﺎب رﺴول
اﷲ ﺒﺸوﻜﺔ((
واﷲ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻜﺎذﺒﺎً ،واﷲ ﻜﺎن ﺼﺎدﻗﺎً ،ﻫذا اﻝﺤب اﻝذي ﻴﻔﺘﻘدﻩ اﻝﻤﺴﻠﻤون اﻝﻴوم ،اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤوﺠودة،
ﻤﻌﻠوﻤﺎت ،أﺸرطﺔ ،ﻜﺘب ،ﻤﺠﻼت ،أﻤﺎ ﻫذا اﻝﺤب اﻝذي ﻫز ﻗﻠوب أﺼﺤﺎب رﺴول اﷲ ،ﻓﺠﻌﻠﻬم
ﻴؤﺜرون طﺎﻋﺔ اﷲ ﻋز وﺠل ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲء ،ﻫذا اﻝذي ﻨرﺠو أن ﻨﺼل إﻝﻴﻪ ،أو ﻫذا اﻝذي ﻨرﺠو أن
ﻨﺴﻌﻰ إﻝﻴﻪ .
اﻝﺨﻴر اﻝذي ﻝﺤق ﺒﺒﻴت أﺒﻲ أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري ﺤﻴﻨﻤﺎ وﻗﻔت ﻨﺎﻗﺔ رﺴول اﷲ أﻤﺎم ﺒﻴﺘﻪ :
ﻫؤﻻء اﻷﻨﺼﺎر اﻝذﻴن آﻤﻨوا ﺒﺎﻝﻨﺒﻲ ﻗﺒل أن ﻴروﻩ ،وﺤﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎء اﻝﻨﺒﻲ إﻝﻴﻬم ،ﻋﺒروا ﻋن ﺤﺒﻬم ﺘﻌﺒﻴ ًار
ﻏرﻴﺒﺎً ،ﻋﺒروا ﻋن ﺸوﻗﻬم ،ﻋﺒروا ﻋن وﻓﺎﺌﻬم ،ﻋﺒروا ﻋن إﺨﻼﺼﻬم ،ﻓﺘﺤوا ﻝﻪ ﻗﻠوﺒﻬم ﻝﻴﺤل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ

اﻝﺴوﻴداء ،اﺸرﻋوا ﻝﻪ أﺒواب ﺒﻴوﺘﻬم ﻝﻴﻨزل ﻓﻴﻬﺎ أﻋز ﻤﻨزل .

ﻓﻜل ﺼﺤﺎﺒﻲ ،ﺒل ﻜل أﻨﺼﺎري ،ﻜﺎن ﺤﻠﻤﻪ اﻷﻋظم أن ﻴﻨزل اﻝﻨﺒﻲ ﻀﻴﻔﺎً ﻋﻨدﻩ ،ﻓﻬذا ﺸرف ﻤﺎ ﺒﻌدﻩ
ﻷن اﻝﻨﺒﻲ ﺴﻴد اﻷﻨﺒﻴﺎء ،ﺴﻴد اﻝرﺴل ،اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻜﺎﻤل ،ﻗﻤﺔ اﻝﺒﺸر،
ﺸرف ،ﻫذا ﻤﻘﺎم ﻤﺎ ﺒﻌدﻩ ﻤﻘﺎمّ ،
ﻴﺄﺘﻴﻪ ﻀﻴﻔًﺎ ،وﻴﻘﻴم ﻋﻨدﻩ ﻀﻴﻔﺎً ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﻤﻜرﻤًﺎ ﻤﻌز ًاز ،ﻓﻬذا ﺸرف ﻻ ُﻴداﻨﻰ.
اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻝﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ
ﻴﻌرﻓﻬﺎ ﻜﺘﺎب اﻝﺴﻴرة ﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﺎء أرﺒﻌﺔ
أﻴﺎم  ،وﺒﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺠداً ﻫو أول ﻤﺴﺠد
ﺒﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ،ﻫذا اﻝﻤﺴﺠد أﺴس

ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘوى ،ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎً ﺘﺠد ﻤﺴﺠداً أﺴس

ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘوى ،اﻝذي أﺴﺴﻪ ﻻ ﻴﺒﺘﻐﻲ
ﺴﻤﻌﺔ ،وﻻ ﺸﻬرة ،وﻻ ﻤﺠداً ،وﻻ ﻜﺴﺒﺎً،
وﻻ ﺸﻴﺌﺎً ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺒﻴل ،واﻝذي ﻴدرس

ﻓﻴﻪ ،واﻝذي ﻴﺨطب ﻓﻴﻪ ،ﻤﺨﻠﺼون ﷲ
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ،ﻴﺠب أن ﺘﻜون اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﷲ ﺨﺎﻝﺼﺔ ﻝوﺠﻬﻪ اﻝﻜرﻴم ،وأﻻ ﺘﺨﺘﻠط ﺒﺎﻝدﻨﻴﺎ ،أﻻ ﺘﺸوﺒﻬﺎ ﺸﺎﺌﺒﺔ،
أﻻ ﻴوﻀﻊ اﻝدﻴن ﻓﻲ اﻝوﺤل ،أن ﻴﺒﻘﻰ اﻝدﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎء ،أن ﻴﺒﻘﻰ اﻝدﻴن ﺒﻌﻴدًا ﻋن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ،ﻋن
اﻷﻫواء ،ﻋن اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت ،ﻋن اﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝدﻨﻴوﻴﺔ ،ﻫذا ﻫو اﻝدﻴن .
أﻨت أﻴﻬﺎ اﻝﻤؤﻤن ﺘﻤﺜل ﻫذا اﻝدﻴن ،إﻴﺎك أن ﺘﻜذب ،إﻴﺎك أن ﺘﺨون ،إﻴﺎك أن ﺘﻐش اﻝﻨﺎس  ،إﻴﺎك أن
ﺘﺨﻠف وﻋدك ﻤﻌﻬم ،ﻤن ﻋﺎﻤل اﻝﻨﺎس ﻓﻠم ﻴظﻠﻤﻬم ،وﺤدﺜﻬم ﻓﻠم ﻴﻜذﺒﻬم ،ووﻋدﻫم ﻓﻠم ﻴﺨﻠﻔﻬم ﻓﻬو ﻤﻤن
ﻜﻤﻠت ﻤروءﺘﻪ ،وظﻬرت ﻋداﻝﺘﻪ ،ووﺠﺒت أﺨوﺘﻪ ،وﺤرﻤت ﻏﻴﺒﺘﻪ ،أﻨت ﺴﻔﻴر  ،ﻜل واﺤد ﻤﻨﻜم ﺴﻔﻴر
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اﻹﺴﻼم ،ﻷﻗر ِ
ﺒﺎﺌﻪ ،وﺠﻴراﻨﻪ ،وزﻤﻼﺌﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل ،اﻷﻀواء ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻴك ،أﺼﻐر ٍ
ذﻨب ﺘﻔﻌﻠﻪ ﻴﻜﺒرﻩ
اﻝﻨﺎس ،أﻨت ﺤﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻨت أﻨك ﻤﺴﻠم ،أو ﺤﻴﻨﻤﺎ اﺘﺒﻌت ﻤﻨﻬﺞ اﻹﺴﻼم ،أو ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻋرف اﻝﻨﺎس أن ﻝك
ﺨﻠﻔﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔ ،أو ﺤﻴﻨﻤﺎ اﺘﺠﻬت اﺘﺠﺎﻫﺎً إﺴﻼﻤﻴﺎً ،ﻓﺄﻨت اﻵن ﺘﺤت اﻝﻤراﻗﺒﺔ ،ﻓﺈﻴﺎك أن ﺘﺴﻲء ﻝدﻴﻨك،

أﻨت ﻋﻠﻰ ﺜﻐرة ﻤن ﺜﻐر اﻹﺴﻼم ،ﻓﻼ ﻴؤﺘﻴن ﻤن ﻗﺒﻠك .
وﺒﻌد أن ﻗﻀﻰ اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم ﻓﻲ ﻗﺒﺎء
أرﺒﻌﺔ أﻴﺎم رﻜب ﻨﺎﻗﺘﻪ ،وﺘوﺠﻪ ﺘﻠﻘﺎء
ﻴﺜرب ،ﺒﻴن ﻴﺜرب وﺒﻴن ﻗﺒﺎء ،ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺴﻴر
رﺒﻊ ﺴﺎﻋﺔ أو ﺜﻠث ﺴﺎﻋﺔ ﺘﻘرﻴﺒًﺎ .

أﻨﺎ ﻓﻲ أول ﻋﻤرة أﻜرﻤﻨﻲ اﷲ ﺒﻬﺎ ذﻫﺒت

إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻤﺴﺠد ،أﻤﺎﻤﻪ ﺴﺎﺤﺔ ،وﻓﻲ
وﺴط ﻫذﻩ اﻝﺴﺎﺤﺔ ﻨﺼب ﻋﻤود ،وﻓوق
اﻝﻌﻤود ﻜرة ﻤن اﻝﺒﻠور ﻤﻜﺘوب ﻋﻠﻴﻬﺎ طﻠﻊ
اﻝﺒدر ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﺴﻤﻌت ﻫذا اﻝﻨﺸﻴد ﺒﺎﻝﺸﺎم
ﻋﺸرات ،ﺒل ﻤﺌﺎت ،ﺒل ﻤﺎ ﻴﻘﺘرب ﻤن أﻝوف اﻝﻤرات ،ﻝﻜن ﻤﺎ ﺸﻌرت ﺒﻨﺸوة ،وﻻ ﻫزة اﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ إﻻ ﺤﻴﻨﻤﺎ
رأﻴت اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي وﻗف ﻓﻴﻪ أﺼﺤﺎب اﻝﻨﺒﻲ ﻴﺴﺘﻘﺒﻠوﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ،ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن وﻗﻔوا
واﺴﺘﻘﺒﻠوﻩ ،وﻗﺎﻝوا :طﻠﻊ اﻝﺒدر ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤن ﺜﻨﻴﺎت اﻝوداع ،ﻓﻜﺎﻨوا اﻷﻨﺼﺎر ﻴﻌﺘرﻀون اﻝﻨﺎﻗﺔ ،ﻨﺎﻗﺔ رﺴول
اﻝﻌدد واﻝﻤﻨﻌﺔ ،ﻨﺤن أﻗوﻴﺎء ،ﻨﺤن
اﷲ ﻓﻲ ﻤﺴﻴرﻫﺎ ،وﻴﻘوﻝون :أﻗم ﻋﻨدﻨﺎ ﻴﺎ رﺴول اﷲ ،أﻗم ﻋﻨدﻨﺎ ﻓﻲ َ
رﺠﺎل ﻜﺜر ،وﻋﻨدﻨﺎ أﺴﻠﺤﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ،وﻨﻤﻨﻌك ﻤن ﻋدوك ،ﻫذا ﻋرض ٍ
ﻤﻐر .
ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ،اﻝﻘﻴﺎدة ﻋﻤل ﻓذ ،ﻓﻠﻴس ﻜل
إﻨﺴﺎن ﻴﻜون ﻗﺎﺌداً ،اﻝﻘﺎﺌد ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻨﺤﺎز
ﻝﺒﻌض اﻷطراف ،وﻴﻬﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻵﺨر،
ﻓﻌﻨدﺌذ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺒﻴرة ،ﻤن ﺼﻔﺎت
اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ،أﻨﻪ ﻤﺎ ﻤن
واﺤد ﻤن أﺼﺤﺎﺒﻪ إﻻ وﻫو ﻴظن أﻨﻪ
أﻗرب اﻝﻨﺎس إﻝﻴﻪ ،ﻓﻠو أﻨﻪ أﺨﺘﺎر اﻝﻠﻬم
ﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﺘﺎً ﻤن اﻝﺒﻴوت ﺘﻨﺸﺄ
ﺤﺴﺎﺴﻴﺎت ،وﺘﻨﺸﺄ ﻏﻴرة ،ﺒل أن اﻝﻨﺒﻲ
وﻗف ﻤوﻗف ﺤﻜﻴم ﺠداً ﻓﺎﻝﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ أﺤد ﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝﻘﻴﺎدة ،ﻓﻘﺎل:
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اﻝﻌدد،
اﻝﻌدد ،و ُ
))ﻜﻠﻤﺎ اﻋﺘرض ﻫذﻩ اﻝﻨﺎﻗﺔ أﺴﻴﺎد اﻷﻨﺼﺎر ،وﻗﺎﻝوا :ﻴﺎ رﺴول اﷲ ،أﻗم ﻋﻨدﻨﺎ ﻓﻲ َ
واﻝﻤﻨﻌﺔ ،ﻴﻘول ﻝﻬم :دﻋوﻫﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﺄﻤورة ،اﺘرﻜوﻫﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﺄﻤورة((
ﻓﺎﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم ﻋﻠﻤﻨﺎ اﻝﻘرﻋﺔ ،اﻝﻘرﻋﺔ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ،إذا ﺠرى ﺘﻨﺎزع ﺒﻴن أﻓراد وﻫم ﺒدرﺠﺔ واﺤدة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
ﻝك ،ﺘﺤﺒﻬم ﺠﻤﻴﻌًﺎ وﺘﻨﺎزﻋوا ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ،ﻜﺄن ﻴﻜون ﻝك أوﻻد ،وأﻨت ﻤدﻋو إﻝﻰ ﺴﻬرة ،أو ﻤدﻋو إﻝﻰ
ﻋﻘد ﻗران ،اﻷﻨﺴب أن ﺘﺄﺨذ واﺤداً ﻓﻘط ،واﺨﺘرت واﺤداً ،وﻏﻴرﻩ أﻫﻤﻠﺘﻪ ،ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻓﺄﻗرع ﺒﻴﻨﻬم،
ﻓﺎﻝﻘرﻋﺔ ﺘطﻴب ﺒﻬﺎ اﻝﻨﻔوس .
واﻝﻨﺎﻗﺔ ﺘﻤﻀﻲ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝﻌﻴون
وﺘﺤف ﺒﻬﺎ اﻝﻘﻠوب ،وﻴﻘول اﻝﻘﺎﺌﻠون :ﻫﻨﻴﺌﺎً

ﻝﻤن ﺘﻘف ﻋﻨدﻩ ﻫذﻩ اﻝﻨﺎﻗﺔ ،ﻓﺈذا اﻗﺘرﺒت
ﻤن ﻤﻨزل ﻓرح أﻫﻠﻪ ،وﻤﺎ زاﻝت ﻫذﻩ اﻝﻨﺎﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﺎ ،واﻝﻨﺎس ﻴﻤﻀون ﻓﻲ إﺜرﻫﺎ،
وﻫم ﻴﺘﻠﻬﻔون ﺸوﻗﺎً ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺴﻌﻴد

اﻝﻤﺤظوظ ،ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻐت ﺴﺎﺤﺔ ﺨﻼء أﻤﺎم
ﺒﻴت

أﺒﻲ

أﻴوب

اﻷﻨﺼﺎري

.

وﻗﺒل أن ﺘﻘف اﻝﻨﺎﻗﺔ ،ﻫﻨﺎك راوﻴﺔ أﺨرى
ﻓﻲ ﻜﺘﺎب آﺨر ،ﻤن ﻜﺘب اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﺴﻴرة ،ﻴوﻀﺢ وﻴﺒﻴن أﻨﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺸﻌر ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم أن
ﻫﻨﺎك ﺘﻨﺎﻓﺴﺎً ﺸدﻴداً ،وﻫﻨﺎك ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ،وﻜل اﻷﻨﺼﺎر ﻴﺘﻤﻨون أن ﻴﻘﺒﻊ ﻋﻨدﻫم ،أطﻠق زﻤﺎم اﻝﻨﺎﻗﺔ،

ﻷﻨﻪ ﻝو ﻜﺎن ﻤﺎﺴﻜﺎً اﻝزﻤﺎم ﻓﻘد ﻴﻜون ﺘﺤرﻜﻬﺎ ﺒﺘوﺠﻴﻪ ﻤن رﺴول اﷲ ،وﻝو أﻤﺴك اﻝزﻤﺎم ،وﺸد اﻝزﻤﺎم،
وﺸدﻩ ﻴﻤﻨﺔ أو ﻴﺴرة ،أو ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻝﺜﺎرت ﺸﻜوك ،ﺤﻴﻨﻤﺎ رأى اﻷﻤر ﺒﻬذﻩ اﻝدرﺠﺔ ﻤن اﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ،أطﻠق
زﻤﺎم اﻝﻨﺎﻗﺔ ،وﻝم ﻴﺜﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻨﺔ وﻻ ﻴﺴرة ،وﻝم ﻴﺴﺘوﻗف ﺨطﺎﻫﺎ ،وﻗﺎل :اﻝﻠﻬم ﺨر ﻝﻲ واﺨﺘر ﻝﻲ .
ﻝذﻝك اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘرؤﻫﺎ اﻝﻤؤﻤﻨون وﺘذوب ﻨﻔوﺴﻬم ﺒﻬﺎ ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ:
ﺸر ﻝَ ُﻜ ْم َواﻝﻠُ ﻪ َﻴ ْﻌﻠَ ُم َوأَ ْﻨﺘُ ْم َﻻ
ﺸ ْﻴﺌﺎً َو ُﻫ َو َ
َن ﺘُ ِﺤ ﺒوا َ
َن ﺘَ ْﻜ َرُﻫوا َ
ﺴﻰ أ ْ
ﺴﻰ أ ْ
ﺸ ْﻴﺌﺎً َو ُﻫ َو َﺨ ْﻴٌر ﻝَ ُﻜ ْم َو َﻋ َ
﴿و َﻋ َ
َ
ون﴾
ﺘَ ْﻌﻠَ ُﻤ َ

) ﺴورة اﻝﺒﻘرة اﻵﻴﺔ(٢١٦ :

ﻴﻌﻨﻲ ﺸﺎب اﺨﺘﺎر اﷲ ﻝﻪ زوﺠﺔ ،أو
اﺨﺘﺎر ﻝﻪ ﻋﻤﻼً ،أو أﺨﺘﺎر ﻝﻪ ﺒﻴﺘﺎً ،ﻓﻠم
ﻴدﺨل ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻝو ،ﻝو ﻓﻌﻠت ﻜذا ﻝﻜﺎن ﻜذا،
ﻝو اﺨﺘرت ﻫذا ﻝﻜﺎن ﻜذا ،ﻓﻜﻠﻤﺔ
)ﻝو(ﻤﻤﻨوﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻤوس اﻝﻤؤﻤن ﻷﻨﻬﺎ
ﺘﻔﺘﺢ ﻋﻤل اﻝﺸﻴطﺎن ،ﻻ ﺘﻘل :ﻝو أﻨﻲ
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ﻓﻌﻠت ﻜذا وﻜذا ،وﻗل :ﻗدر اﷲ ،وﻤﺎ ﺸﺎء ﻓﻌل ،أﻤﺎ اﻝﻤؤﻤن ،ﻴﻘول :اﻝﻠﻬم ﺨر ﻝﻲ واﺨﺘر ﻝﻲ ،اﻹﻨﺴﺎن
ﻴطﻠب ﻤن اﷲ أن ﻴﺨﺘﺎر ﻝﻪ ،ﺨطب ﺜم ﺨطب ﺜم ﺨطب ،وأﺨﻴ اًر ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻼﻨﺔ اﻨﺘﻬﻰ ،ﻓﻬذﻩ ﻫﻲ
ﻨﺼﻴﺒﻨﺎ ،ﻓﻬو ﻤطﻤﺌن ،أﻤﺎ ﻏﻴر اﻝﻤؤﻤن ،ﻴﻘول :ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻫﺎت ،ﻴﻌﻤل ﻤوازﻨﺎت ،أﺨﺘﻬﺎ أﺤﺴن
ﻤﻨﻬﺎ ،اﷲ ﻴﺼﻠﺤﻬﺎ أﻤﻲ ﻝو اﺨﺘﺎرت ﻝﻲ أﺨﺘﻬﺎَ ،ﻝم ﺘﻨظر ﻷﺨﺘﻬﺎ؟ ﻤﺎ ﻝك ﺤق ﺘرى أﺨﺘﻬﺎ أﺴﺎﺴًﺎ ،ﻫذﻩ
ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺸرﻋﻴﺔ .
أن ﺘﻨظر اﻝﻠﻬم ﺨر ﻝﻲ واﺨﺘر ﻝﻲ ،ﻓﻲ
ﻋﻤﻠك ،ﻓﻲ زواﺠك ،ﻓﻲ ﺸراء اﻝﺒﻴت ،ﻓﻲ
ﺘرﺒﻴﺔ أوﻻدك ،ﻫﻜذا ﻋﻠﻤﻨﺎ اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ
اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ،ﻓﺎﷲ ﻫو اﻝﻌﻠﻴم ،ﻫو
اﻝﺤﻜﻴم ،ﻫو اﻝرﺤﻴم ،ﻫو اﻝﺨﺒﻴر ،اﺘرك
اﻷﻤر إﻝﻴﻪ .
ﻝﻜن اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻝم ﻴﻨزل
ﻋﻨﻬﺎ ،ﺤﻜم ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ِﺤﻜم ،ﻝﻴﺴت
اﻝﻘﻀﻴﺔ أﻨﻪ ﻫو أوﻗﻔﻬﺎ وﻨزل ،أو ﻝﻤﺠرد
أن وﻗﻔت ﻨزل ،ﺒل ﺤﺘﻰ ﻴﺜﺒت ﻤوﻗف اﻝﻨﺎﻗﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻝﺒﺜت أن وﺜﺒت واﻨطﻠﻘت ﺘﻤﺸﻲ ،واﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة
واﻝﺴﻼم ُﻤرٍخ ﻝﻬﺎ زﻤﺎﻤﻬﺎ ،ﺜم ﻤﺎ ﻝﺒﺜت أن ﻋﺎدت ادراﺠﻬﺎ وﺒرﻜت ﻓﻲ ﻤﺒرﻜﻬﺎ اﻷول .
اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻤرﻜزﻩ ،واﻝﻤوﻗﻊ اﺨﺘﺎرﻩ اﷲ ﻋز وﺠل ،وﻫذا اﻝﻤوﻗﻊ ﻤﺎذا أﺼﺒﺢ اﻵن أﺼﺒﺢ ﻤﻘﺎم رﺴول اﷲ؟
واﻝﻤﺴﺠد اﻝﻨﺒوي ﺒﻨﻲ ﻓﻴﻪ اﻝﻘﻀﻴﺔ ﻝﻬﺎ أﺜر ﻜﺒﻴر ﺠداً ،ﻋﻨدﺌذ ﻏﻤرت اﻝﻔرﺤﺔ ﻓؤاد أﺒﻲ أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري،
وﺒﺎدر إﻝﻰ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻴرﺤب ﺒﻪ ،وﺤﻤل ﻤﺘﺎﻋﻪ ﺒﻴن ﻴدﻴﻪ وﻜﺄﻨﻤﺎ ﻴﺤﻤل ﻜﻨوز اﻝدﻨﻴﺎ
ﻜﻠﻬﺎ ،وﻤﻀﻰ إﻝﻰ ﺒﻴﺘﻪ ،ﻫذا اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻌظﻴم ﺤ ّل ﻀﻴﻔﺎً ﻋﻨدﻩ .
إﻝﻴﻜم وﺼف ﺒﻴت أﺒو أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري وﻤﺎذا ﺤدث ﻤﻌﻪ ؟
أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة ،أﻤﺎ ﻤﻨزل أﺒو أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري ،ﻤﻨزل ﻤﺘواﻀﻊ ،ﻴﺘﺄﻝف ﻤن طﺒﻘﺔ ﻓوﻗﻬﺎ ﻋﻠﻴﺔ ،ﻴﻌﻨﻲ ﻏرﻓﺔ
ﺼﻐﻴرة ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﺄﺨﻠﻰ اﻝﻌﻠﻴﺔ ﻤن ﻤﺘﺎﻋﻪ وﻤﺘﺎع أﻫﻠﻪ ،ﻝﻴﻨزل ﻓﻴﻬﺎ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ،إﻻ أن اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم رﺤﻤﺔ ﺒﺄﺼﺤﺎﺒﻪ آﺜر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﺴﻔﻠﻰ ،ﻷن اﻝطﺎﺒق
اﻷرﻀﻲ أﺴﻬل ﻝﻠﺼﺤﺎﺒﺔ ﻋﻨد ﻝﻘﺎﺌﻪ واﻝﻘدوم إﻝﻴﻪ ،ﻓﺎﻝﺒﺎب ﺨﺎرﺠﻲ واﻝﻤﻨزل أرﻀﻲ ،وﻫذا ﻓﻴﻪ ﺴﻬوﻝﺔ
واﻀﺤﺔ ،ﻓﺎﻤﺘﺜل أﺒو أﻴوب ﻷﻤرﻩ ،وأﻨزﻝﻪ ﺤﻴث أﻤر
ﻝذﻝك ﺘﺠد اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻴﺘﻨﺎزﻋون أﺤﻴﺎﻨًﺎ ،واﻻﻤﺘﺜﺎل ﺨﻴر ﻤن اﻷدب ،ﻓﺈذا وﻗﻊ ﺨﻼف ﻓﺎﻷدب ﻫو اﻻﻤﺘﺜﺎل،
واﻻﻤﺘﺜﺎل أوﻝﻰ ،وﻝﻤﺎ أﻗﺒل اﻝﻠﻴل ،وأوى اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم إﻝﻰ ﻓراﺸﻪ ،ﺼﻌد أﺒو أﻴوب
اﻷﻨﺼﺎري وزوﺠﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﻌﻠﻴﺔ ،وﻤﺎ إن أﻏﻠﻘﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﺒﻬﻤﺎ ﺤﺘﻰ اﻝﺘﻔت أﺒو أﻴوب إﻝﻰ زوﺠﺘﻪ ،وﻗﺎل:
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))وﻴﺤك ﻤﺎذا ﺼﻨﻌﻨﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻨﺎ؟ أﻴﻜون اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم أﺴﻔل ﻤﻨﺎ  ،وﻨﺤن أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ؟
أﻨﻤﺸﻲ ﻓوق رﺴول اﷲ؟ أﻨﺼﻴر ﺒﻴن اﻝﻨﺒﻲ وﺒﻴن اﻝوﺤﻲ ،إﻨﺎ إذاً ﻝﻬﺎﻝﻜون؟((
ﻓﻤﺎ ﻫذا اﻝﺘﻌظﻴم؟ ﻤﺎذا ﻗﺎل اﷲ ﻋز وﺠل:

ﺸ َﻌ ِﺎﺌ َر اﻝﻠِ ﻪ ﻓَِﺈ ﻨ َﻬﺎ ِﻤ ْن ﺘَ ْﻘ َوى ا ْﻝ ُﻘﻠُ ِ
وب﴾
﴿و َﻤ ْن ُﻴ َﻌظْ م َ
َ

) ﺴورة اﻝﺤﺞ اﻵﻴﺔ(٣٢ :

ﻫذا اﻝذي ﻴﻌظم رﺴول اﷲ ،ﻴﻌظم
اﻝﻤﺼﺤف ،ﻴوﻗر اﻝﻜﻌﺒﺔ ،ﻓﻬذا ﻴﻌرف
اﻝﺤق ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ  ،ﻫﻨﺎك أﺸﺨﺎص
ﻴﺴﺘﻬﻴﻨون ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻘدﺴﺎت ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌظﻴم
ﻫذﻩ اﻝﻤﻘدﺴﺎت دﻝﻴل إﻴﻤﺎن اﻹﻨﺴﺎن،
واﻷﺼل ﻓﻲ ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
ﺸ َﻌ ِﺎﺌ َر اﻝﻠِ ﻪ ﻓَِﺈ ﻨ َﻬﺎ ِﻤ ْن ﺘَ ْﻘ َوى
﴿و َﻤ ْن ُﻴ َﻌظْ م َ
َ
ا ْﻝ ُﻘﻠُ ِ
وب﴾

) ﺴورة اﻝﺤﺞ اﻵﻴﺔ(٣٢ :

وﻫﻨﺎ ﻨﻘف إزاء ﻤﻼﺤظﺔ ﻻ ﺒد ﻤن ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ :أن اﻝﻜﻔر أﻨواع ﺜﻼﺜﺔ :ﻫﻨﺎك ﻜﻔر ﻗوﻝﻲ ،وﻜﻔر اﻋﺘﻘﺎدي،
وﻜﻔر ﺴﻠوﻜﻲ .
ﻝو أن إﻨﺴﺎﻨﺎً أﻤﺴك ﺒﺎﻝﻤﺼﺤف ،وأﻝﻘﺎﻩ وأراد أن ﻴﻬﻴﻨﻪ ﻓﻘد ﻜﻔر ،ﻫذا ﺴﻴدﻨﺎ أﺒو أﻴوب ﻴﻘول :ﻤﺎذا ﻓﻌﻠت
اﻝﻴوم؟ أﻨﻤﺸﻲ ﻓوق رﺴول اﷲ؟ أﻴﻜون اﻝﻨﺒﻲ أﺴﻔل ﻤﻨﺎ؟ أﻨﻜون ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝوﺤﻲ؟ إن ذﻨب اﻝﻤﻨﺎﻓق
ﻜﺎﻝذﺒﺎﺒﺔ ،وذﻨب اﻝﻤؤﻤن ﻜﺎﻝﺠﺒل اﻝﺠﺎﺜم ﻓوق ﺼدرﻩ ،ﻜﻠﻤﺎ اﺴﺘﺼﻐرت اﻝذﻨب ﻜﺒر اﻝذﻨب ،وﻜﻠﻤﺎ
ﺼ ُﻐر .
اﺴﺘﻌظﻤت اﻝذﻨب َ
ﻝم ﺘﺴﻜن ﻨﻔﺴﻬﻤﺎ ﺒﻌض اﻝﺴﻜون إﻻ ﺤﻴﻨﻤﺎ اﻨﺤﺎز إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻌﻠﻴﺔ ،اﻝذي ﻻ ﻴﻘﻊ ﻓوق رﺴول اﷲ،
واﻝﺘزاﻤﺎﻩ ﻻ ﻴﺒرﺤﺎﻨﻪ إﻻ ﻤﺎﺸﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﻷطراف ﻤﺘﺒﺎﻋدﻴن ﻋن اﻝوﺴط ،ﻨﺎم ﻫو ﻋﻠﻰ طرف اﻝﺤﺎﺌط،
وزوﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝطرف اﻵﺨر ،ﻴﻌﻨﻲ اﺒﺘﻌدا ﻋن ﻤﻜﺎن ﻨوم اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم .
ﻓﻠﻤﺎ أﺼﺒﺢ أﺒو أﻴوب ،ﻗﺎل ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ
اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم:
))ﻴﺎ رﺴول اﷲ ،واﷲ ﻤﺎ أُﻏﻤض ﻝﻨﺎ
ﺠﻔن ﻫذﻩ اﻝﻠﻴﻠﺔ ،ﻻ أﻨﺎ وﻻ أم أﻴوب((
ﻴﻌﻨﻲ ﻤن ﺴﻌﺎدة اﻝﻤرء أن ﺘﻜون زوﺠﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻨﻤط اﻝزوج ،ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎً ﺘﺠد اﻝزوﺠﺔ
ﺘﻌﺘرض ﻋﻠﻰ زوﺠﻬﺎ ،ﻫذا ﺸﻴﺨك ،ﺘﻨزل
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داﺌﻤﺎً ﺒﺎﻝﺸﻴﺦ ،ﻓﻤﺎ ﻋﻨدﻫﺎ وﻻء ﻝزوﺠﻬﺎ ،أﻤﺎ اﻝزوﺠﺔ اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ وﻻؤﻫﺎ ﻜوﻻء زوﺠﻬﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻬﺎ وﻻء ﻝدﻴﻨﻪ،
وﻝﺠﺎﻤﻌﻪ ،وﻝﺸﻴﺨﻪ ،أم أﻴوب ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜﻠﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎً ،ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم:

))وﻤﻤﺎ ذﻝك ﻴﺎ أﺒﺎ أﻴوب ،ﻓﻘﺎل :ذﻜرت أﻨﻲ ﻋﻠﻰ ظﻬر ﺒﻴت أﻨت ﺘﺤﺘﻪٕ ،واﻨﻲ إذا ﺘﺤرﻜت ﺘﻨﺎﺜر ﻋﻠﻴك
اﻝﻐﺒﺎر ،ﻓﺂذاك ،ﺜم إﻨﻲ ﻏدوت ﺒﻴﻨك وﺒﻴن اﻝوﺤﻲ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم :ﻫون ﻋﻠﻴك ﻴﺎ أﺒﺎ
أﻴوب ،إﻨﻪ أرﻓق ﺒﻨﺎ أن ﻨﻜون ﻓﻲ اﻝﺴﻔﻠﻲ ،ﻝﻜﺜرة ﻤن ﻴﻐﺸﺎﻨﺎ ﻤن اﻝﻨﺎس((
ﻓﺎﷲ ﻋز وﺠل وﻀﻌﻪ ﻓﻲ آﻴﺔ ،ﻓﻘﺎل:

ﻴن﴾
﴿و َﻤﺎ أََﻨﺎ ِﻤ َن ا ْﻝ ُﻤﺘَ َﻜﻠِ ﻔ َ
َ

) ﺴورة ص اﻵﻴﺔ(٨٦ :

ﻗﺎل أﺒو أﻴوب:
))ﻓﺎﻤﺘﺜﻠت ﻷﻤر اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ،إﻝﻰ أن ﻜﺎﻨت ﻝﻴﻠﺔ ﺒﺎردة ﻓﺎﻨﻜﺴرت ﻝﻨﺎ ﺠرة ﻓﻲ اﻝﻌﻠﻴﺔ،
ووﻗﻌت ﻤﺸﻜﻠﺔ ،وأرﻴق ﻤﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻠﻴﺔ ،وﻜﺎﻨت ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺒﻴرة ﺠداً ،ﻓﻘﻤت إﻝﻰ اﻝﻤﺎء أﻨﺎ وأم أﻴوب،
وﻝﻴس ﻝدﻴﻨﺎ إﻻ ﻗطﻴﻔﺔ ُﻜ ّﻨﺎ ﻨﺘﺨذﻫﺎ ﻝﺤﺎف ،وﺠﻌﻠﻨﺎ ﻴﻨﺸف ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺎء ﺨوﻓﺎً ﻤن أن ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﻨﺒﻲ
ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم((

ﻫذا ﻜﻠﻪ ﻤﺴﺠل ،اﻷدب ﻤﺴﺠل ،اﻝﺤب
ﻤﺴﺠل،

واﻝﺘﻀﺤﻴﺔ

ﻤﺴﺠﻠﺔ،

واﻝﺒذل

ﻤﺴﺠل ،واﻹﻨﻔﺎق ﻤﺴﺠل .
))ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﺼﺒﺎح ،ﻏدوت ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺒﻲ
ﺼﻠوات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﻠت ﻝﻪ :ﺒﺄﺒﻲ أﻨت
وأﻤﻲ إﻨﻲ أﻜرﻩ أن أﻜون ﻓوﻗك ،وأن
ﺘﻜون أﺴﻔل ﻤﻨﻲ ،ﺜم ﻗﺼﺼت ﻋﻠﻴﻪ
ﺨﺒر اﻝﺠرة ،وﻫﻜذا ﺼﺎر ﻤﻌﻨﺎ اﻝﺒﺎرﺤﺔ،
ﻓﺎﺴﺘﺠﺎب ﻝﻲ((
ﻤﺎ أﺤب أن ﻴﺤرج أﺒﺎ أﻴوب ،ﻤﺎ أﺤب أن ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻓوق طﺎﻗﺘﻪ ﻓوﻗف ﻤوﻗﻔﺎً ﻝﻴﻨﺎً .

أﻗﺎم اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻓﻲ ﺒﻴت أﺒﻲ أﻴوب ﻨﺤواً ﻤن ﺴﺒﻌﺔ أﺸﻬر ،ﺤﺘﻰ ﺘم ﺒﻨﺎء ﻤﺴﺠدﻩ ﻓﻲ
اﻷرض اﻝﺨﻼء ،اﻝﺘﻲ ﺒرﻜت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﺎﻗﺔ ،ﻓﺎﻨﺘﻘل إﻝﻰ اﻝﺤﺠرات اﻝﺘﻲ أﻗﻴﻤت ﺤول اﻝﻤﺴﺠد ﻝﻪ وﻷزواﺠﻪ،
ﻓﻐدا ﺠﺎ ًار ﻷﺒﻲ أﻴوب ،ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒﻴت أﺒﻲ أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري إﻝﻰ ﺠوار اﻝﻤﺴﺠد اﻝﻨﺒوي اﻝﺸرﻴف .
أﻤﺎ اﻵن إذا ذﻫﺒت إﻝﻰ ﻫذا اﻝﻤﻜﺎن ﺘﺠدﻩ ﻏداً ﻤن أرﻗﻰ اﻷﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ،ﻓﻴﻪ أﻋظم ﻤﺸروع ﺘﻜﻴﻴف

ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ،ﻜﻠﻪ ﺘﻌظﻴﻤًﺎ ﻝﻬذا اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم .
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اﻝﻤﺤﺒﺔ واﻝﺸوق اﻝﻠﺘﺎن ﻏﻤرﺘﺎ أﺒﺎ أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري اﺘﺠﺎﻩ رﺴول اﷲ ﻤﻤﺎ رأى ﻤن ﻜﻤﺎﻝﻪ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ :
أﻴﻬﺎ اﻷﺨوة ،إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻨد ﺴﻴدﻨﺎ أﺒﻲ أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري ،أورﺜت ﻝﻬذا اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ ﺤﺒﺎً ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﻨﻘطﻊ

اﻝﻨظﻴر ،واﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻹﻨﺴﺎن أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻴُ 
ﺤب ﻋن ﺒﻌد ،ﻓﺈذا ﺴﺎﻓرت ﻤﻌﻪ ﺘﻨﻜﻤش ﻤﻨﻪ،
ﻗﺎﻝوا :اﻹﻨﺴﺎن إذا رأﻴﺘﻪ أول ﻤرة ﺘﻌرﻓﻪ ﻤن ﺸﻜﻠﻪ ،ﻤن ﻫﻨداﻤﻪ ،ﻤن أﻝوان ﺜﻴﺎﺒﻪ ،ﻓﺈذا ﺘﻜﻠم ﻨﺴﻴت ﺸﻜﻠﻪ.
اﻷﺤﻨف ﺒن ﻗﻴس ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤون ،ﻜﺎن ﻗﺼﻴر اﻝﻘﺎﻤﺔ ،أﺴﻤر اﻝﻠون ،ﻤﺎﺌل اﻝذﻗن ،ﻀﻴق اﻝﻤﻨﻜﺒﻴن ،ﻨﺎﺘﺊ
اﻝوﺠﻨﺘﻴن ،ﻏﺎﺌر اﻝﻌﻴﻨﻴن ،أﺤﻨف اﻝرﺠل ،ﻝﻴس ﺸﻲء ﻤن ﻗﺒﺢ اﻝﻤﻨظر إﻻ وﻫو آﺨذ ﻤﻨﻪ ﺒﻨﺼﻴب ،وﻜﺎن
ﻤﻊ ذﻝك ﺴﻴد ﻗوﻤﻪ ،إذا ﻏﻀب ﻏﻀب ﻝﻐﻀﺒﺘﻪ ﻤﺌﺔ أﻝف ﺴﻴف ﻻ ﻴﺴﺄﻝوﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻏﻀب ،وﻜﺎن إذا
ﻋﻠم أن اﻝﻤﺎء ﻴﻔﺴد ﻤروءﺘﻪ ﻤﺎ ﺸرﺒﻪ .
ﻓﺈذا ﻋﺎﻤﻠك ﺘﻨﺴﻰ ﻜﻼﻤﻪ ،ﻓﺎﻝﺒطوﻝﺔ أن
ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن أﻻ ﻴﺤب ﻋن ﺒﻌد ،ﺒل أن
ﻴﺤب ﻋن ﻗرب ،أن ﻴﺤب وأﻨت ﺸرﻴﻜﻪ،
وأﻨت ﻤﺴﺎﻓر ﻤﻌﻪ ،ﻫو ﺠﺎرك ،ﻫو
ﻀﻴﻔك ،أﻤﺎ ﻤن ﺒﻌد ،ﻜل إﻨﺴﺎن ﺒﺒﻴﺘﻪ،
ﺒﻌﻼﻗﺎﺘﻪ اﻝﻌﺎﻤﺔ ،أﻨﺎﻗﺔ واﺤﺘرام ،وﻜﻼم
ﻝطﻴف،

واﻋﺘذارات،

ودﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺎت،

وﻋﺒﺎرات رﻗﻴﻘﺔ ،أﻤﺎ اﻝﻤﺠﺎورة ،أو اﻝﺴﻔر،
أو اﻝﻤﺤﺎﻜﻜﺔ ﺒﺎﻝدرﻫم واﻝدﻴﻨﺎر ،ﻓﻬذﻩ ﻫﻲ
اﻝﻤﺤﻜﺔ ،ﺒﻌض اﻷﺸﺨﺎص ﻝﻬم ﻫﺎﻝﺔ ﻜﺒﻴرة ﺠداً ،ﻝو دﺨﻠت إﻝﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﺨﺎﺼﺔ ،ﻝرأﻴت ﻓرﻗﺎً ﺸﺎﺴﻌﺎً
ﺒﻴن أﻗواﻝﻬم وﺒﻴن أﻓﻌﺎﻝﻬم ،ﻝذﻝك ﺘﻨﻜﻤش ﻤﻨﻬم .
ﻓﺴﻴدﻨﺎ أﺒو أﻴوب ﻋﺎش ﻤﻊ اﻝﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻴت واﺤد ،وﻋﻠﻰ ﻗرب ﺸدﻴد ،ﻓﻤﺎذا ﻓﻌل ﺒﻪ ﻫذا اﻝﻘرب اﻝﺸدﻴد؟
ﻗرب وﻋن ٍ
زادﻩ ﺤﺒﺎً ،زادﻩ ﺘﻌﻠﻘﺎً ،زادﻩ ﺘﻌظﻴﻤﺎً ،زادﻩ إﻜﺒﺎ اًر ﻝﻜﻤﺎﻝﻪ ،اﻝﻤؤﻤن ﺘﺤﺒﻪ ﻋن ٍ
ﺒﻌد ،ﺘﺤﺒﻪ ﻤن دون
أن ﺘﺨﺎﻝطﻪ ،وﺘﺤﺒﻪ إذا ﺨﺎﻝطﺘﻪ ،ﺘﺤﺒﻪ ﻤن دون أن ﺘﺴﺎﻓر ﻤﻌﻪ ،وﺘﺤﺒﻪ إذا ﺴﺎﻓرت ﻤﻌﻪ ،ﺘﺤﺒﻪ ﻤن دون
أن ﺘﺸﺎرﻜﻪ ،وﺘﺤﺒﻪ إن ﺸﺎرﻜﺘﻪ .
أﻨﺎ أﺘﺄﻝم ﺠدًا ﻋﻨدﻤﺎ أرى أﺨوﻴن ﺒﻌد أن ﺘﺸﺎرﻜﺎ ﺘﺨﺎﺼﻤﺎ ،رﻏم ﻜل ﻫذا اﻝﺤب ،وﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤودة ،ﻝﻤﺎ
دﺨﻠﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ واﺤدة ،ﺒدأت اﻝﺨﺼوﻤﺎت ،واﻝﺤﺴد ،واﻻﻨﺘﻘﺎدات ،ﻝﻤﺎذا؟ ﻝﻀﻌف إﻴﻤﺎن أﺤدﻫﻤﺎ ،أو
ﻝﻀﻌف إﻴﻤﺎن ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺤﻤﻴﻤﺔ ﻴزداد ﺘﺄﻝق اﻝﻤؤﻤن ،وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝﺴﻔر ،وﻤﻊ اﻝﺠوار ،إن
ﺴﻜن ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺒﻴت واﺤد ،ازداد اﻝﺤب ،واﻝﺘﻌﻠق ،واﻝﺸوق ،ﺤﺘﻰ رﻓﻌت اﻝﻜﻠﻔﺔ .
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واﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺎﺌد
ﻓذ ،ﺼدﻴق ﺤﻤﻴم ،وأب رؤوف ،وزوج
ﻨﺎﺠﺢ ،ﻜﺎن إذا دﺨل ﺼﺤﺎﺒﻲ ﻴداﻋﺒﻪ ﻫذا
ﻻ ﻤﺜل ﺨﺎﻝﻲ ،ﻓﺎﻝﻨﺒﻲ
ﺨﺎﻝﻲ أروﻨﻲ ﺨﺎ ً
اﻝﻜرﻴم أﻗﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﺴﺒﻌﺔ أﺸﻬر،
وﻜﺄن ﻫذا اﻝﺒﻴت ﺒﻴﺘﻪ ،ورﻓﻌت اﻝﻜﻠﻔﺔ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ .

ﻝذﻝك ﻴﺎ أﺨوان ،أﺠﻤل ﺸﻲء ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ،أخ ﻝك ﻤؤﻤن ،ﺘﺨﻠص ﻝﻪ ،وﻴﺨﻠص ﻝك ،ﺘﺤﺒﻪ وﻴﺤﺒك ،ﺘؤﺜرﻩ
وﻴؤﺜرك ،ﺘﻀﺤﻲ ﻤن أﺠﻠﻪ ،وﻴﻀﺤﻲ ﻤن أﺠﻠك ،ﺘﻘرﻀﻪ وﻴﻘرﻀك ،ﺘﻌﻴﻨﻪ وﻴﻌﻴﻨك ،ﺘﺸﻌر ﺒﻤﺸﺎﻋرﻩ،
ﺘﺘﺄﻝم ﻵﻻﻤﻪ ،ﺘﻔرح ﻷﻓراﺤﻪ ،ﻫذا ﺤﺎل اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ،ﻫﻜذا ﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ :اﻝﻤؤﻤﻨون ﺒﻌﻀﻬم ﻝﺒﻌض ﻨﺼﺤﻪ
ﻤﺘوادون ،وﻝو اﺒﺘﻌدت ﻤﻨﺎزﻝﻬم ،واﻝﻤﻨﺎﻓﻘون ﺒﻌﻀﻬم ﻝﺒﻌض ﻏﺸﺸﺔ ﻤﺘﺤﺎﺴدون ،وﻝو اﻗﺘرﺒت ﻤﻨﺎزﻝﻬم .
ﻗﺎل ﻝﻲ أخ ﻜﺎن ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤؤﻤﻨﻴن:
واﷲ ﻤﺎ ارﺘﺤت ﻤﻌﻬم ،ﻝﻤﺎذا؟ ﻗﺎل ﻝﻲ :ﻤﺎ
رأﻴت اﺜﻨﻴن ﻤﺘﺤﺎﺒﻴن ،ﻜل واﺤد ﻴﻨﺘﻘد
اﻵﺨر ،ﻓﻌﻼﻤﺔ أﻫل اﻹﻴﻤﺎن أﻨﻬم ﻴﺤﺒون
ﺒﻌﻀﻬم ﺤﺒﺎً ﺤﻘﻴﻘﻴﺎً ،وﻤﻊ اﻝﺤب رﻓﻊ

اﻝﻜﻠﻔﺔ ،وﻤﻊ اﻝﺤب اﻝوﻓﺎء ،وﻤﻊ اﻝﺤب
اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ،وﻤﻊ اﻝﺤب اﻝﺘﻌﺎون ،ﻗﺎل
ﺘﻌﺎﻝﻰ:
﴿وﺘَ َﻌ َﺎوُﻨوا َﻋ َﻠﻰ ا ْﻝ ِﺒر َواﻝﺘْ ﻘ َوى﴾
َ

) ﺴورة اﻝﻤﺎﺌدة اﻵﻴﺔ(٢ :

ﺴﻴدﻨﺎ أﺒو أﻴوب ،ﺒﻌد أن اﻨﺘﻘل اﻝﻨﺒﻲ إﻝﻰ
ﺒﻴﺘﻪ اﻝﻤﺠﺎور ﻝﻠﻤﺴﺠد اﻝﻨﺒوي ،وﻫو ﻴرى
أن ﻜل ﺴﻌﺎدﺘﻪ ﺒﺈﻜرام اﻝﻨﺒﻲ ،ﻜل ﺴﻌﺎدﺘﻪ
ﻜﺎﻨت أﺴﺎﺴﻬﺎ ،أن اﷲ أﻜرﻤﻪ ﺒﺄن ﺠﻌل
اﻝﻨﺒﻲ ﻀﻴﻔﻪ ،ﻓﻬذا اﻝﺨﻴر ﻜﺄﻨﻪ اﻨﻘطﻊ،
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ﻓﺄﺤب أن ﻴﺴﺘﻤر اﻝﺨﻴر ﻓﻜﺎن ﻴﻌد ﻝﻪ ﻜل ﻴوم طﻌﺎﻤًﺎ ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ،و اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم ،ﻗﺎل:
ّ
))أﺤب اﻷﻋﻤﺎل إﻝﻰ اﷲ أدوﻤﻬﺎ ٕوان ﻗل((

ﻓﺈذا أﻨت ﺼﻠﻴت ﻗﻴﺎم اﻝﻠﻴل ﻓﺎﺴﺘﻤرٕ ،وان ﺨﺼﺼت ﻤﺒﻠﻐﺎً ﻜل ﺸﻬر ﺼدﻗﺔ ﻓﺎﺴﺘﻤر ،اﻷﻋﻤﺎل

اﻝﻤﺴﺘﻤرة ،ﺘﺘراﻜم ،وﻤﻊ اﻝﺘراﻜم ﺘﺘﻌﺎظم ،وﻤﻊ اﻝﺘﻌﺎظم ﺘﺤﻤﻠك إﻝﻰ اﷲ ﻋز وﺠل ،ﻝﻜن ﺒﻌﻀﻬم ﻴﻬب ﻫﺒﺔ
ﺜم ﻴﻨطﻔﺊ ،ﻴﻔور وﻴﻬﻤد ،ﻫذا ﻝﻴس ﻤن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤؤﻤن ،أﺤب اﻷﻋﻤﺎل إﻝﻰ اﷲ أدوﻤﻬﺎ ٕوان ﻗل .
إن ﻜﺎن ﻝك ﻋﻤل ﺼﺎﻝﺢ ﻓﺎﺴﺘﻤر ﻋﻠﻴﻪ ،ﺘﻘﺼد ﻫذا اﻝﻤﺴﺠد اﺴﺘﻤر ﻋﻠﻴﻪ ﻝك ﻫذﻩ اﻝﺼدﻗﺔ  ،ﻝك ﻫذا
اﻝﺠزء ﻤن اﻝﻘرآن ﺘﻘرؤﻩ ﻜل ﻴوم اﺴﺘﻤر ﻋﻠﻴﻪ ،ﻝك ﻫذا اﻝذﻜر اﺴﺘﻤر ﻋﻠﻴﻪ .
اﻝﺒﺸﺎﺸﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ وﺠﻪ أﺒﻲ أﻴوب ﺤﻴﻨﻤﺎ اﺴﺘﻘﺒل ﻀﻴﺎﻓﺔ رﺴول اﷲ وﻤن ﻤﻌﻪ :
ﻓﻤرة طرق اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم ﻤﻊ ﺴﻴدﻨﺎ اﻝﺼدﻴق وﺴﻴدﻨﺎ ﻋﻤر ﺒﺎب دارﻩ ،ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻨﺒﻲ ﺠﺎع ،وﻜﺎن ﻓﻘﻴ اًر ،وﻷن
اﻝﻨﺒﻲ ﻗدوة ﻝﻠﻤؤﻤﻨﻴن ﺠﻤﻴﻌﺎً إﻝﻰ ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ،ﻻﺒد ﻤن أن ﻴذوق ﻜل ﺸﻲء ،وﻝو أن اﻝﻨﺒﻲ ﻤﺎ ذاق اﻝﺠوع

إطﻼﻗﺎً ،وﻤﺎ ذاق اﻝﻔﻘر إطﻼﻗﺎً ،ﻓﻼ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻗدوة ﻝﻨﺎ .
ﻗﺎل:

))أوذﻴت وﻤﺎ أوذي أﺤد ﻤﺜﻠﻲ ،وﺨﻔت وﻤﺎ ﺨﺎف أﺤد ﻤﺜﻠﻲ ،وﻤﻀﻰ ﻋﻠﻲ ﺜﻼﺜون ﻴوﻤﺎً ،ﻝم ﻴدﺨل
ﺠوﻓﻲ إﻻ ﻤﺎ ﻴوارﻴﻪ إﺒط ﺒﻼل((
ﻓﻴﺒدو أن اﻝﻨﺒﻲ ﻝم ﻴﻜن ﻋﻨدﻩ طﻌﺎم،
ﻓﺎﻨطﻠق إﻝﻰ ﺒﻴت أﺒﻲ أﻴوب ،ﻤﺎذا ﻓﻌل
أﺒو أﻴوب؟ ﻜﺎن ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ٍ
ﻨﺨل ﻗرﻴب،
ﻓﺄﻗﺒل ﻴﺴرع ،وﻴﻘول:
))ﻤرﺤﺒﺎً ﺒرﺴول اﷲ ،وﺒﻤن ﻤﻌﻪ((
أﺤﻴﺎﻨﺎً ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝﻀﻴف اﻷول ،وﺘﻬﻤل

اﻝﺒﺎﻗﻴن ،ﻓﻴﺴﺘﺤون ﺒﺤﺎﻝﻬم ،ﻷن اﻝﻤﻀﻴف
ﻝم ﻴﻠﺘﻔت إﻝﻴﻬم ،اﻨﺘﺒﻪ ﻴﺎ أﺨﻲ ،ﻓﻤﻊ
ﻀﻴﻔك اﺜﻨﺎن آﺨران ،رﺤب ﺒﻬم ﺠﻤﻴﻌﺎً .
أخ دﻋﺎﻨﺎ إﻝﻰ ﻏذاء ،ﻝﻔت ﻨظري أﻨﻪ ﻤﺎ أﻜل ﻤﻌﻨﺎ أﺒدًا ،ﺒﻘﻲ واﻗﻔﺎً ﻴﻘدم ﻝﻨﺎ اﻝطﻌﺎم ،ﻫذﻩ
ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻨورة ٌ
ﻤن ﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒﻲ ،ﻓﺎﻝﺘرﺤﻴب واﻹﻜرام ،ﻴﻘف وﻴوزع اﻝطﻌﺎم ﺒﻴدﻩ ،ﻋﻠﻰ ﻜل واﺤد ﻤن اﻝﻤدﻋوﻴن ،ﻫذﻩ ﻤن
ﺴﻨﺔ اﻝﻨﺒﻲ .
وﺒﺴر ،اﻝﺒﺴر ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻤر ﻝم ﻴﻨﻀﺞ
ورطب
ﺘﻤر
ٌ
ٌ
))اﻨطﻠق أﺒو أﻴوب إﻝﻰ ﻨﺨﻠﺔ ،ﻓﻘطﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻋرﻗﺎً ،ﻓﻴﻪ ٌ
ﺒﻌد ،ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم :ﻤﺎ أردت أن ﺘﻘطﻊ ﻴﺎ أﺒﺎ أﻴوب ،ﻫﻼ ﺠﻨﻴت ﻝﻨﺎ ﻤن ﺜﻤرﻩ ،ﻗﺎل :ﻴﺎ
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رﺴول اﷲ ،أﺤﺒﺒت أن ﺘﺄﻜل ﻤن ﺘﻤرﻩ ورطﺒﻪ وﺒﺴرﻩ ،ﻓﻜل ﻤﺎ ﺘﺸﺘﻬﻲ ﻨﻔﺴك ﺒﺴ ارً أو رطﺒﺎً أو ﺘﻤ ارً ﻴﺎ
رﺴول اﷲ ،وﻷذﺒﺤن ﻝك أﻴﻀﺎً ،ﻗﺎل :إن ذﺒﺤت ،ﻓﻼ ﺘذﺒﺤن ذات ﻝﺒن((
وﻓﻲ أﻴﺎﻤﻨﺎ ﻫذﻩ ﻗد ﻴﻜون أﺤد ﺠﺎﺌﻌﺎً وﻻ

ﻴﻘﺒل ﻀﻴﺎﻓﺔ ﻤﻀﻴﻔﻪ ،وﻴﻘول :ﻗﺒل ﻗﻠﻴل
أﻜﻠت ،ﻫذا ﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻪ ،أﻨت ﺠﺎﺌﻊ ،وﻫو
أﺤب أن ﻴﻜرﻤك ،ﻗل ﻝﻪ :ﻀﻊ ﻝﻨﺎ أﻜﻼً،
ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﻨﻊ ،ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻜرﻴم ﻤﺎ ﻤن ﻜﻠﻤﺔ
أﺤب إﻝﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻤن أن ﻴﻘول ﻝﻪ اﻝﻀﻴف:
ﻀﻊ ﻝﻲ طﻌﺎﻤﺎً ،ﻝﻜن ﺒﻼ ﺘﻜﻠف .

))ﻓﺄﺨذ أﺒو أﻴوب ﺠدﻴﺎً ،ﻓذﺒﺤﻪ ،ﺜم ﻗﺎل
ﻻﻤرأﺘﻪ :اﻋﺠﻨﻲ واﺨﺒزي ﻝﻨﺎ ،ﺜم أﺨذ

ﻨﺼف اﻝﺠدي ﻓطﺒﺨﻪ ،وﻋﻤد إﻝﻰ اﻝﻨﺼف اﻵﺨر ﻓﺸواﻩ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻨﻀﺞ اﻝطﻌﺎم ،ووﻀﻊ ﺒﻴن ﻴدي اﻝﻨﺒﻲ
وﺼﺎﺤﺒﻴﻪ ،أﺨذ اﻝﻨﺒﻲ ﻗطﻌﺔ ﻤن اﻝﺠدي ،ووﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ر ٍ
ﻏﻴف ،ﻓﻘﺎل :ﻴﺎ أﺒﺎ أﻴوب ،ﺒﺎدر ﺒﻬذﻩ اﻝﻘطﻌﺔ
إﻝﻰ ﻓﺎطﻤﺔ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﺼب ﻤﺜل ﻫذا ﻤﻨذ أﻴﺎم((
وﻓﻲ ﻷﻫﻠﻪ ،واﻝﻴوم أﺨوان ﻤؤﻤﻨون ﻜﺜﻴرون إذا دﻋﻲ ﻝطﻌﺎم ﻨﻔﻴس ،ﻓﻔﻲ اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺠﻠب
ﻓﺎﻝﻤؤﻤن ّ
ﻝﻠﺒﻴت طﻌﺎﻤﺎً ﻤﺜﻠﻪ ﻷﻫﻠﻪ ،ﻴﻌﻨﻲ ﻫذﻩ زوﺠﺘك ،وﺸرﻴﻜﺔ ﺤﻴﺎﺘك ،ﻓﺎن أﻜﻠت أﻨت ﻤﺎ ﻝ ّذ وطﺎب ،وﻫﻲ
ﻤﺤروﻤﺔ ،ﻓﻬذا ﺸﻲء ﻻ ﻴﻠﻴق ﺒﺎﻝزوج أﺒداً .

ورطب  ،ودﻤﻌت
وﺒﺴر،
وﺘﻤر،
ﺨﺒز،
))ﻓﻠﻤﺎ أﻜﻠوا وﺸﺒﻌوا ،ﻗﺎل اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼمٌ :
ٌ
ٌ
وﻝﺤمٌ ،
ٌ
ﻋﻴﻨﺎﻩ((
ﻴﻌﻨﻲ أﺤدﻨﺎ إذا أﻜل ﺼﺒﺎﺤﺎً ،وﻜﺎن ﻋﻠﻰ
اﻝﻤﺎﺌدة ﻝﺒن ﻤﺼﻔﻰ ،وزﻴﺘون ،وﺠﺒن
وﺒﻴض ﻤﻘﻠﻲ ،وﻜﺄس ﺤﻠﻴب ،ﻓﻼ ﻴﺒﻜﻲ،
أو ﻻ ﺘدﻤﻊ ﻝﻪ ﻋﻴن ﺸﻜ اًر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أﻨﻌم
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻝﻜن اﻝﻨﺒﻲ ﺒﻜﻰ ،ﻓﺎﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم
ﻜﺎﻨت ﺘﻌظم ﻋﻨدﻩ اﻝﻨﻌﻤﺔ ﻤﻬﻤﺎ دﻗت .
ﺜم ﻗﺎل:

))واﻝذي ﻨﻔﺴﻲ ﺒﻴدﻩ ،إن ﻫذا ﻫو اﻝﻨﻌﻴم اﻝذي ﺘﺴﺄﻝون ﻋﻨﻪ ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ((
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إذا اﻹﻨﺴﺎن أﻜل ﻗطﻌﺔ ﺠﺒن ﻤﻊ ﻜﺄس ﺸﺎي ،وﺼﺤﺔ طﻴﺒﺔ ،ﻓﻬذﻩ أﻜﺒر ﻨﻌﻤﺔ ﻓﺈذا أﺼﺒﺘم ﻤﺜل ﻫذا،
ﻓﻀرﺒﺘم أﻴدﻴﻜم ﻓﻴﻪ ،ﻓﻘوﻝوا :ﺒﺴم اﷲ ،ﻷن اﻝﺸﻴطﺎن إذا دﺨل إﻨﺴﺎن ﻝﺒﻴﺘﻪ وﻤﺎ ﺴﻠم ،ﻗﺎل اﻝﺸﻴطﺎن:
أدرﻜﺘم اﻝﻤﺒﻴت ،وطول اﻝﻠﻴﻠﺔ ﺨﻼف ،وﺨﺒط أﺒواب وﺘﻜﺴﻴر ،وﺴﺒﺎب ﺒﻴن اﻝزوﺠﻴن ،ﺜم ﻀرب وﺼراخ
 ،ﺜم ﻏﺎدرت ﺒﻴﺘﻬﺎ ﻝﺒﻴت أﻫﻠﻬﺎ ،اﻝﺸﻴطﺎن ﻨﺎم ﻋﻨدﻫم ،ﺴﻠم ﻴﺎ أﺨﻲ ،وﻗل :اﻝﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜم ،ﻴﻬرب
اﻝﺸﻴطﺎن ،ﻓﺎﻝﻤﺸﺎﺤﻨﺎت ﻜﻠﻬﺎ أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻝﺒﻌد ﻋن اﷲ ﻋز وﺠل .
ﻗﺎل:
))ﻓﺈذا ﺸﺒﻌﺘم ،ﻓﻘوﻝوا :اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝذي أﺸﺒﻌﻨﺎ ،وأﻨﻌم ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺄﻓﻀل ،ﺜم ﻨﻬض اﻝﻨﺒﻲ إﻝﻰ أﺒﻲ أﻴوب،
وﻗﺎل :اﺌﺘﻨﺎ ﻏداً ﻝﻨﻜﺎﻓﺌك((
واﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم ،ﻗﺎل:
))ﻤن أﺴدى إﻝﻴﻜم ﻤﻌروﻓﺎً ﻓﻜﺎﻓﺌوﻩ((
ﻫل ﺘﺨﻠف أﺒو أﻴوب ﻋن ﻏزوة ﻏزاﻫﺎ ﻤﻊ رﺴول اﷲ ،وﻤﺎ ﻫﻲ وﺼﻴﺘﻪ ؟
ﺴﻴدﻨﺎ أﺒو أﻴوب ﻋﺎش طوال ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻏﺎزﻴﺎً ،ﺤﺘﻰ ﻗﻴل :إﻨﻪ ﻝم ﻴﺘﺨﻠف ﻋن ﻏزوة ﻏزاﻫﺎ اﻝﻨﺒﻲ أﺒداً،

وﻜﺎﻨت اﻵﻴﺔ اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﺸﻌﺎ ًار ﻝﻪ:

﴿ا ْﻨ ِﻔ ُروا ِﺨﻔَﺎﻓﺎً َوِﺜﻘَﺎﻻً﴾

) ﺴورة اﻝﺘوﺒﺔ اﻵﻴﺔ(٤١ :

ﺴﻴدﻨﺎ أﺒو أﻴوب ﻓﻲ ﻋﻬد ﻤﻌﺎوﻴﺔ ﺒن أﺒﻲ
ﺴﻔﻴﺎن ،اﻨﺨرط ﻓﻲ َﺠﻴش ﺠﻴﺸﻪ ﻤﻌﺎوﻴﺔ
ﺒﻘﻴﺎدة اﺒﻨﻪ ﻴزﻴد ﻝﻔﺘﺢ ﺒﻼد اﻝروم ،ﻜم ﻜﺎن
ﻋﻤرﻩ ﻓﻲ ذاك اﻝوﻗت؟ ﺜﻤﺎﻨون ﻋﺎﻤﺎً،
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ أﻴﺎﻤﻨﺎ اﻝرﺠل ﺒﺎﻷرﺒﻌﻴﻨﺎت ﻤﻌﻪ
ﺤزﻤﺔ أدوﻴﺔ ﻗﺒل اﻝطﻌﺎم وﺒﻌدﻩ .
ﻋﺎش ﻫذا اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ اﻝﺠﻠﻴل ﻤﺠﺎﻫداً،
ﻴﺒدو أﻨﻪ أﺼﺎﺒﻪ ﻤرض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻐزوة،

ﻜﺎن ﻗﺎﺌد اﻝﺠﻴش ﻴزﻴد ﺒن ﻤﻌﺎوﻴﺔ ،ﻓﺨف
إﻝﻴﻪ اﻝﻘﺎﺌد ،ﻗﺎل ﻝﻪ :ﻴﺎ أﺒﺎ أﻴوب ،ﻤﺎ ﺤﺎﺠﺘك؟ ﻓطﻠب أﺒو أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري ﻤن ﻴزﻴد إذا ﻫو ﻤﺎت أن
ُﻴﺤﻤل ﺠﺜﻤﺎﻨﻪ ﻓوق ﻓرﺴﻪ ،وﻴﻤﻀﻲ ﺒﻪ أطول ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ أرض اﻝﻌدو ،وﻴدﻓن ﻫﻨﺎك ،ﺜم ﻴزﺤف
ﺒﺠﻴﺸﻪ ﻋﻠﻰ طول ﻫذا اﻝطرﻴق ،ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻤﻊ أﺒو أﻴوب وﻫو ﻓﻲ ﻗﺒرﻩ وﻗﻊ ﺤواﻓر ﺨﻴل اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻓوق
ﻗﺒرﻩ ،ﻋﻨدﺌذ ﻴدرك أﻨﻬم ﻗد أدرﻜوا ﻤﺎ ﻴﺒﺘﻐون ،ﻤن ﻨﺼر وﻓوز ،وﻫذﻩ أﻤﻨﻴﺘﻪ .
ﺴﻴدﻨﺎ ﻋﻤر ﺒن اﻝﺨطﺎب ،ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺘل ،وﻗﺒل أن ﻴﻠﻔظ أﻨﻔﺎﺴﻪ اﻷﺨﻴرة ،ﺴﺄل ﺴؤاﻻً ،ﻗﺎل:
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))أﺼﻠّﻰ اﻝﻤﺴﻠﻤون اﻝﻔﺠر؟((
أﻤﺎ ﻫذﻩ اﻷﻴﺎم اﺴﺄل طﺒﻴﺒﺎً ،ﻴﺸﺎﻫد
ﺤﺎﻻت اﻝﻤوت ،ﻓﻴﺴﻤﻊ اﻝﻤرﻴض :أﻴن

اﻝﺴﻴﺎرة؟ ﻤوﺠودة ﻻ ﺘﺨف ،ﻓﻬو ﻗﻠق ﻋﻠﻰ
ﺴﻴﺎرﺘﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻓﻠوﺴﻪ ،وﻋﻠﻰ ﺒﻴﺘﻪ ،وﻋﻠﻰ
ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ .
ﻫذﻩ أﻤﻨﻴﺔ أﺒو أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري ،وﻗد
ﺘﺤﻘﻘت ،وﻗﺒرﻩ ﻤﻌروف ﻀﻤن اﺴطﻨﺒول،
ﺤﺘﻰ اﻝﺤﻲ اﻝﻤدﻓون ﻓﻴﻪ ﻝﻪ اﺴم ﺸﻬﻴر،
ﻤن ﻴذﻜرﻩ؟ طﺒﻌًﺎ ﻴزﻴد ﺒن ﻤﻌﺎوﻴﺔ أﻨﺠز
وﺼﻴﺔ أﺒﻲ أﻴوب وﻗﺒرﻩ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻝﻘﺴطﻨطﻴﻨﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻝﻴوم اﺴطﻨﺒول ،وﺘﻀم ﺠﺜﻤﺎن ﻫذا اﻝرﺠل اﻝﻌظﻴم،
أﻤﺎ اﻝﺸﻲء اﻝﻐرﻴب ،أﻨﻪ ﻗﺒل أن ﺘﻔﺘﺢ اﻝﻘﺴطﻨطﻴﻨﻴﺔ ،وﺘﻐدو اﺴطﻨﺒول ﻜﺎن اﻝروم ﻴﺘﻌﺎﻫدون ﻗﺒرﻩ،
وﻴزورﻨﻪ ،وﻴﺴﺘﺴﻘون ﺒﻘﺒرﻩ إذا ﻗﺤطوا .
ﻓﺄﻋداء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻜﺎﻨوا ﻴﺘﺒرﻜون ﺒﻪ ،أﻨﺎ أﻋرف ﻴﻘﻴﻨﺎً أﻨﻪ ﻤﺎ ﻤن رﺠل أورﺒﻲ زار دﻤﺸق إﻻ وطﻠب زﻴﺎرة
ﻗﺒر ﺴﻴدﻨﺎ ﺼﻼح اﻝدﻴن ،وﻴﻘف ﻫؤﻻء ﺒﺎﺤﺘرام ﻜﺒﻴر أﻤﺎﻤﻪ ،ﻷﻨﻪ ﻋﺎﻤﻠﻬم أﺸرف ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ،ﻝﻤﺎ اﻨﺘﺼر
ﻋﻠﻴﻬم ﻓﻲ ﺒﻴت اﻝﻤﻘدس .
ﻤن أﻗواﻝﻪ اﻝﺸﻬﻴرة :

ﻤن أﻗوال ﺴﻴدﻨﺎ أﺒﻲ أﻴوب :إذا ﺼﻠﻴت
ﻓﺼ ّل ﺼﻼة ﻤودع ،ﻫذا اﻝﺤدﻴث ﻋن
رﺴول اﷲ ،أﻤﺎ ﺴﻴدﻨﺎ أﺒو أﻴوب ﻜﺎن
ﻴﺘﻤﺜﻠﻪ داﺌﻤﺎً ،وﻻ ﺘﻜﻠﻤن ﺒﻜﻼم ﺘﻌﺘذر
ﻤﻨﻪ ،وﺘﻤﺎم اﻝﻨﺼﻴﺤﺔ ﻫﻲ :إﻝزم اﻝﻴﺄس
ﻤﻤﺎ ﻓﻲ أﻴدي اﻝﻨﺎس ،ﻴﺤﺒك اﻝﻨﺎس ،إﻴﺎك
وﻤﺎ ﻴﻌﺘذر ﻤﻨﻪ ،وﻻ ﺘطﻤﻊ ﺒﻤﺎ ﻋﻨد
اﻝﻨﺎس ،ﻫذﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﻤن ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻫذا
اﻝﺼﺤﺎﺒﻲ اﻝﺠﻠﻴل ،اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴﺄﺨذﻫﺎ ﻋن
رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم .
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وﻜل واﺤد رأى ﻤﻼﻴﻴن اﻷﺘراك اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ،واﻷﻋداد اﻝﻜﺒﻴرة ﻤﻨﻬم ﻓﻲ اﻝﺤﺞ ،وﻫذا ﻜﻠﻪ ﻤن ﺒرﻜﺎت ﻫذا
اﻝﻔﺘﺢ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﺒﻼد ،وﻝﻨﺎ أﺨوان ﻤن اﻝﺼﻴن ،أﻴن اﻝﺼﻴن؟ ﺴﺄﻝت أﺨﺎً ازرﻨﻲ ﻤﻨذ ﻴوﻤﻴن ،ﻗﺎل
ﻝﻲ :أﻨﺎ ﻤن اﻝﺸﻤﺎل ،اﻝﺸﻤﺎل اﻝﺸرﻗﻲ ،ﻤن اﻝﺼﻴن ،أوﻝﺌك اﻝﻔﺎﺘﺤﻴن إذ آﻻف اﻝﻜﻴﻠوﻤﺘرات ﺒﻴن اﻝﺸﺎم
وﺒﻴن اﻝﺼﻴن ،ورﻏم ﺒﻌد اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ وﺼﻠوا ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﺘﺤوﻫﺎ .
أرﺠو اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ وﺘﻌﺎﻝﻰ أن ﻨﻨﺘﻔﻊ ﻤن ﻫذﻩ اﻝدروس ،وأن ﻴﻜون ﻫؤﻻء اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻗدوة ﻝﻨﺎ  ،وأن ﻨﻘﺘدي
ﺒﻬداﻫم ،ﻓﻬم اﻝذﻴن رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬم ،ورﻀوا ﻋﻨﻪ .

واﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن
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