اﻝﺴﻴرة  -ﻓﻘﻪ اﻝﺴﻴرة اﻝﻨﺒوﻴﺔ  -اﻝدرس ) : (٥٧-٤٣إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻨﺒﻲ )ص( ﻓﻲ ﻤﻨزل أﺒو أﻴوب وﺘﺤﻘﻴق
اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ واﻝﻤﺴﺎواة
ﻝﻔﻀﻴﻠﺔ اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد راﺘب اﻝﻨﺎﺒﻠﺴﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ٢٤-٠٧-٢٠٠٦ :

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
ﻼ وارزﻗﻨﺎ اﺠﺘﻨﺎﺒﻪ ،واﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﻤن ﻴﺴﺘﻤﻌون اﻝﻘول ﻓﻴﺘﺒﻌون
اﻝﺤق ﺤﻘًﺎ وارزﻗﻨﺎ اﺘﺒﺎﻋﻪ ،وأرﻨﺎ اﻝﺒﺎطل ﺒﺎط ً
أﺤﺴﻨﻪ ،وأدﺨﻠﻨﺎ ﺒرﺤﻤﺘك ﻓﻲ ﻋﺒﺎدك اﻝﺼﺎﻝﺤﻴن ،أﺨرﺠﻨﺎ ﻤن ظﻠﻤﺎت اﻝﺠﻬل واﻝوﻫم إﻝﻰ أﻨوار اﻝﻤﻌرﻓﺔ
واﻝﻌﻠم ،وﻤن وﺤول اﻝﺸﻬوات إﻝﻰ ﺠﻨﺎت اﻝﻘرﺒﺎت.
أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة اﻝﻜرام ،ﻤﻊ درس ﺠدﻴد ﻤن دروس ﻓﻘﻪ اﻝﺴﻴرة اﻝﻨﺒوﻴﺔ ،وﻗد وﺼﻠﻨﺎ ﻓﻲ أﺤداث اﻝﺴﻴرة إﻝﻰ
اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻨورة.
ﺘذﻜﻴر ﺒﻤﻬﻤﺔ اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﺒﻤﻜﺔ واﻝﻤدﻴﻨﺔ:
وذﻜرت ﻝﻜم ﻓﻲ دروس ﺴﺎﺒﻘﺔ :أن ﻤﻬﻤﺔ اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻓﻲ ﻤﻜﺔ اﻝﻤﻜرﻤﺔ ﻜﺎﻨت ﺘرﺴﻴﺦ
دﻋﺎﺌم اﻹﻴﻤﺎن ،ﻓﺄﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻨﻔوس أﺼﺤﺎﺒﻪ ﻗوة اﻹﻴﻤﺎن ،ﻗوة ﺘﻌظﻴم اﷲ ﻋز وﺠل ،ﻋرﻓﻬم ﺒﺎﷲ ،ﻋرﻓﻬم
ﺒﺎﻝﻴوم اﻵﺨر ،ﺤﻤﻠﻬم ﻋﻠﻰ أن ﻴﻠﺘزﻤوا.
وذﻜرت ﻓﻲ درس ﺴﺎﺒق ﺒﻨوداً ﻜﺜﻴرة ﻤن
اﻹﻨﺠﺎزات اﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤت ﻝﻠﺼﺤﺎﺒﺔ
اﻝﻜرام ﻓﻲ ﻤﻜﺔ اﻝﻤﻜرﻤﺔ ،ﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ
اﻝﻤﻨورة اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم
أﻀﺎف إﻝﻰ ﻗوة اﻹﻴﻤﺎن ﺤق اﻝﻘوة ،ﻓﺒﻨﻰ
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎً إﺴﻼﻤﻴﺎً ﻗوﻴﺎً ،ﻤﺎ ﻋﻨﺎﺼر ﻗوة
أﻤس
ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ؟ وﻨﺤن اﻝﻴوم ﻓﻲ ّ
اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻹﻨﺠﺎزات اﻝﻤدﻨﻴﺔ ،ﺤﺘﻰ
أﺼﺒﺢ اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻜﻴﺎﻨﺎً ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤق اﻝﻘوة
ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺘﻤﺘﻌﺎً ﺒﻘوة اﻝﺤق ،ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﻜﻴﺔ ﻜﺎن اﻝﺒﻨﺎء إﻴﻤﺎﻨﻴﺎً ،ﻝﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻜﺎن اﻝﺒﻨﺎء ﻤدﻨﻴﺎً،
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﻠم ﻗوي ،ﻋﻨدﻩ ﺠﻴش ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ إﻴﻤﺎﻨﻪ ﺒﻘوﺘﻪ.
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ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻤﺎﻀﻲ ذﻜرت أن أول
ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم
إﺼﻼح ذات اﻝﺒﻴن ،ﺒﻴن ﻗﺒﻴﻠﺘﻴن ﻜﺒﻴرﺘﻴن
ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻤﻨورة ،اﻷوس واﻝﺨزرج،
وﻨﺤن ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨواﺠﻪ ﻋدواً ﻗوﻴﺎً
ﻤﻌﻪ اﻝﻌﺎﻝم ﻜﻠﻪ إﻻ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ إﺴﻼﻤﻲ
ﻤﺘﻤﺎﺴك ،إذاً ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺎدئ ذي ﺒدء
أن ﻨﺼﻠﺢ ذات اﻝﺒﻴن ،ﺒﻴن أطﻴﺎف
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻋﻨﺎﺼر
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻫذا اﻝذي ﻓﻌﻠﻪ اﻝﻨﺒﻲ ﺒﺎدئ ذي ﺒدء.
اﻵن ﻴﻌﺒرون ﻋن ﻫذا اﻝذي ﻓﻌﻠﻪ اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺤت ﻋﻨوان إﺴﻼﻤﻲ:
إﺼﻼح ذات اﻝﺒﻴن ﻴﻌﺒرون ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺤدﻴث ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ،ﻫذا ﻻ ﺒد ﻤﻨﻪ ﻜﻲ ﻨواﺠﻪ
ﻋدواً ﻤﺘﻐطرﺴﺎً ،ﻗوﻴﺎً ﺠﺒﺎ اًر ،ﺒطﺎﺸﺎً ﻻ ﻴرﺤم طﻔﻼً ،وﻻ اﻤرأة ،وﻻ ﻴﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﺄة ،وﻫذا ﻤﺎ ﺘروﻨﻪ
وﺘﺴﻤﻌوﻨﻪ.
اﻝﻌﻤل اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﻨﺎس ،وﻋدم اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن أﻓراد وﺠﻤﺎﻋﺎت ،ﻜﻴف ؟ ﻻ ﺒد ﻤن اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن
اﻝﻨﺎس.

﴿إِ ن أَ ْﻜ َرَﻤ ُﻜ ْم ِﻋ ْﻨ َد اﻝﻠِ ﻪ أَﺘْﻘَﺎ ُﻜ ْم

) ﺴورة اﻝﺤﺠرات اﻵﻴﺔ( ١٣ :

)) ﻜﻠﻜم ﺒﻨو آدم وآدم ﻤن ﺘراب ((
)أﺨرﺠﻪ أﺒو داود واﻝﺘرﻤذي ﻋن أﺒﻲ ﻫرﻴرة ورواﻩ اﻝﺘرﻤذي اﺒن ﻋﻤر(

)) اﻝﻨﺎس ﺴواﺴﻴﺔ ﻜﺄﺴﻨﺎن اﻝﻤﺸط ((
) أﺨرﺠﻪ اﻝدﻴﻠﻤﻲ ﻋن ﺴﻬل ﺒن ﺴﻌد(

ﻤﺎ ﻝم ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻘﺎﻴﻴس
ﻜﻤﻘﻴﺎس اﻝﻌﻠم واﻝﻌﻤل ﻓﻘط ،ﻴرﺠﺢ
اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﺒﻌﻠﻤﻪ
أوﻻً ،وﺒﻌﻤﻠﻪ ﺜﺎﻨﻴﺎً ،أﻤﺎ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻨﺴب،
وﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻘوة ،واﻝوﺴﺎﻤﺔ واﻝذﻜﺎء ،واﻝﻐﻨﻰ
ﻫذﻩ ﻗﻴم ﻴﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴرﻴد
أن ﻴﻜون ﻗوﻴﺎً.
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ﻴروى أن ﺒﻌض اﻝﺘﺎﺒﻌﻴن وﻫو اﻷﺤﻨف ﺒن اﻝﻘﻴس ﻜﺎن ﻗﺼﻴر اﻝﻘﺎﻤﺔ ،أﺴﻤر اﻝﻠون أﺤﻨف اﻝرﺠل ،ﻓﻲ
ﻋرج ،ﻤﺎﺌل اﻝذﻗن ،ﻨﺎﺘﺊ اﻝوﺠﻨﺘﻴن ،ﻏﺎﺌر اﻝﻌﻴﻨﻴن ،ﻝم ﻴﻜن ﺸﻲء ﻤن ﻗﺒﺢ اﻝﻤﻨظر إﻻ وﻫو آﺨذ ﻤﻨﻪ
ﻏﻀب ﻏﻀب ﻝﻐﻀﺒﺘﻪ ﻤﺌﺔ أﻝف ﺴﻴف ،ﻻ ﻴﺴﺄﻝوﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ
ﺒﻨﺼﻴب ،وﻜﺎن ﻤﻊ ذﻝك ﺴﻴد ﻗوﻤﻪ ،إذا
َ
ﻏﻀب ،وﻜﺎن إذا ﻋﻠم أن اﻝﻤﺎء ﻴﻔﺴد ﻤروءﺘﻪ ﻤﺎ ﺸرﺒﻪ.
أو ﺸﻲء ﻓﻌﻠﻪ اﻝﻨﺒﻲ ﻹﻨﺸﺎء ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗوي
إﺼﻼح ذات اﻝﺒﻴن.
اﻝﺸﻲء اﻝﺜﺎﻨﻲ أرﺴﻰ اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن أﻓراد
اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ،ﻤن دون اﺴﺘﺜﻨﺎء ،وﻨﻌﺒر ﻋن
ﻫذا اﻹرﺴﺎء ﺒﺄﻨﻪ ﻴوم ﺨرج اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ
اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻤن ﻗﺒﺎء ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤدﻴﻨﺔ
وﻗف اﻷﻨﺼﺎر دا ًار ﺒﻌد دار ،ﻋﺸﻴرةً ﺒﻌد
ﻋﺸﻴرة ،ﻴدﻋون رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺴﻠم أن ﻴﻨزل ﺒﻬم ﻓﻜﺎن ﻴﻘول ﻝﻬم:
ﺒﺄي ﻗوم ﻤﻴزﻫم ﺒﻼ
ﺒﺄي ﻋﺸﻴرةّ ،
ﺒﺄي ﺒﻴتّ ،
ﺒﺄي ﻤﻜﺎنّ ،
أي ﻨﺎﻗﺘﻪ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﺄﻤورة ،ﻝو ﻨزل ّ
دﻋوﻫﺎّ ،
ﻤرﺠﺢ ،وﺠﻌل اﻝطرف اﻵﺨر أﺼﻐر ﻤن ﻫؤﻻء اﻝذﻴن ﻨزل ﻋﻨدﻫم.
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺨص اﺒﻨﺎً وﻻ ﺘﺨص أﺨﺎﻩ ﻓﻘد ﻤﻴزت اﻷول ﻋﻠﻰ اﻝﺜﺎﻨﻲ ،أﻤﺎ اﻝﻘرﻋﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻤﻴﻴز ،ﺤﺎول أن
ﺘﻜون ﻋﺎدﻻً ﺒﻴن أوﻻدكٕ ،واذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻤر أن ﺘﺨﺘﺎر واﺤدا ﻤﻨﻬم ﻓﻠﻴﻜن ﺒﺎﻝﻘرﻋﺔ.
ﻋﻨﺼرﻴﺔ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث:
ﻤﺎ ﻋﺎﺸر اﻝﻨﺒﻲ واﺤد إﻻ وﻫو ﻴظن أﻨﻪ أﻗرب اﻝﻨﺎس إﻝﻴﻪ ،ﻜل واﺤد ﻤﻤن اﻝﺘﻘﻰ ﻤﻊ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻴظن أﻨﻪ أﻗرب اﻝﻨﺎس إﻝﻴﻪ ،أﻤﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ إﻨﺴﺎن ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ٕ ،واﻨﺴﺎن ﻤن اﻝدرﺠﺔ
اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،إﻨﺴﺎن ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ،واﻝراﺒﻌﺔ ،واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ،اﻝذي ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻴوم ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ
اﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ ،ﻓﻤﺎ اﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ ؟.
أﻨﺎ أرى أن اﻝﺒﺸر ﻴﻤﻜن أن ﻴﺼﻨﻔوا
ﺘﺼﻨﻴﻔﻴن ،ﻻ ﺜﺎﻝث ﻝﻬﻤﺎ ،ﺘﺼﻨﻴف إﻨﺴﺎﻨﻲ
وﺘﺼﻨﻴف ﻋﻨﺼري ،ﻤن ﻫو اﻝﻌﻨﺼري ؟
ﻫو اﻝذي ﻴرى ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺘﻤﻴ ًاز ﻋﻠﻰ ﻤن
ﺤوﻝﻪ ،ﻴﺤق ﻝﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤق ﻝﻬم ،وﻫو
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ﻤﻌﻔﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻬم ،ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺄﻜل وﺤدﻩ ،وأن ﻴﺴﻜن وﺤدﻩ ،وأن ﻴﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة وﺤدﻩ ،وأن
ﻴﺸﺘري ﻤن اﻷﺸﻴﺎء اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﻠو ﻝﻪ وﺤدﻩ ،وأن ﻴﺒﻨﻲ ﻤﺠدﻩ ﻋﻠﻰ أﻨﻘض اﻵﺨرﻴن ،وأن ﻴﺒﻨﻲ ﻏﻨﺎﻩ
ﻋﻠﻰ ﻓﻘرﻫم ،وأن ﻴﺒﻨﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤوﺘﻬم ،وأن ﻴﺒﻨﻲ أﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤوﺘﻬم ،وأن ﻴﺒﻨﻲ ﻋزﻩ ﻋﻠﻰ ذﻝﻬم ،ﻫذا
ﻋﻨﺼري.
اﻝذي ﻨﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤن اﻝﻐرب اﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ ،ﻴﻌﺎﻤﻠون ﺸﻌوﺒﻬم ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔوق ﺤد اﻝﺨﻴﺎل ،وﻴﻌﺎﻤﻠون ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺸﻌوب
ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘرﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻝوﺤوش ،ﻴﺴﺘﺨدﻤون أﺴﻠﺤﺔ اﻝدﻤﺎر اﻝﺸﺎﻤل ﻹﻓﻨﺎء اﻝﺒﺸرٕ ،واﺒﻘﺎء اﻝﺤﺠر ،ﻝذﻝك ﻻ
ﻴﻤﻜن أن ﺘﻨﻬض أﻤﺔ ﺒﺄﻨﺎس ﻤن طﺒﻘﺘﻴن :ﻗوي وﻀﻌﻴف ،ﻻ ﺒد ﻤن أن ﻴﻜون اﻝﻨﺎس ﺴواﺴﻴﺔ ﻜﺄﺴﻨﺎن
اﻝﻤﺸط.
)) ﻓﻼ ﻓﻀل ﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﺠﻤﻲ ،وﻻ أﺤﻤر ﻋﻠﻰ أﺴود إﻻ ﺒﺎﻝﺘﻘوى ((
ٍ
)) و ْأﻴم اﷲ ﻝَو ّ ِ
ت َﻴ َد َﻫﺎ ((
ﺴ َرﻗَ ْت ﻝَﻘَطَ ْﻌ ُ
ْ
أن ﻓَﺎط َﻤ َﺔ ِﺒ ْﻨ َت ُﻤ َﺤ ّﻤد َ
ُ

)رواﻩ اﻝطﺒراﻨﻲ ﻋن اﺒﻲ ﺴﻌد (

ق َﻋﻠَﻴﻪ (
) ُﻤﺘﻔَ ٌ

ﻫذا ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌدل واﻝﺴواﺴﻴﺔ ،ﺒﻬذا ﻨﻘوى
ﻋﻠﻰ أﻋداﺌﻨﺎ ،ﺒﻬذا ﻨواﺠﻬﻬم ،ﺒﻬذا ﻨﻘف
ﺼﻔﺎً واﺤدًا ،ﺒﻬذا ﻻ ﻨﺨﺘرق ﻤن ﻗﺒﻠﻬم.
دﻋوﻫﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﺄﻤورة ،ﺤﺘﻰ ﺒرﻜت ﻋﻨد
اﻝﻤرﺒد ،وﻓﻲ ذﻝك اﺤﺘرام ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ٕواﺼرار

ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴﻨﻬمٕ ،واذا ﻜﺎن ﻨزوﻝﻪ
ﻓﻲ دار أﺒﻲ أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري ﻓﻠﻴس ﻓﻲ
ذﻝك إﺤراج أو ﺘﻤﻴﻴز ،ﻷن دارﻩ أﻗرب دار
ﻝﻤﺒرك اﻝﻨﺎﻗﺔ ،ﺴواﺴﻴﺔ ،إﺼﻼح ذات
اﻝﺒﻴن ،ﺜم ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺴﺎواة.
أﻀرب ﻝﻜم ﺒﻌض اﻷﻤﺜﻠﺔ :ﻋﻨدك ﻓﻲ اﻝﻤﺤل اﻝﺘﺠﺎري ﺸﺎب ﻴﻌﻤل ﻋﻨدك ،اﺒﻨك ﺘرﻴدﻩ طﺒﻴﺒﺎً ،ﺘﻀﻌﻪ
ﻓﻲ أﻏﻠﻰ اﻝﻤدارس ،ﺘﺠﻠب ﻝﻪ أﻤﻬر اﻷﺴﺎﺘذة ،أﻤﺎ ﻫذا اﻝذي ﻋﻨدك ﻓﻲ اﻝﻤﺤل ﻴرﺠوك أن ﻴﻐﺎدر اﻝﻤﺤل
ﻗﺒل ﺴﺎﻋﺔ ،ﻝﻴﻠﺘﺤق ﺒﻤدرﺴﺔ ﻝﻴﻠﻴﺔ ،ﻝﻴﻨﺎل ﻜﻔﺎءة ،ﻫو ﻴﺘﻴم ،ﻓﻼ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ،أﻨت ﻋﻨﺼري ،وﻝو ﺼﻠﻴت
وﺼﻤت.
ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺎﻤل اﻝﻨﺎس ﺒطرﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﺴﺘﻌﻼء ،وﻓﻴﻬﺎ ﻓوﻗﻴﺔ ،وﻓﻴﻬﺎ ﻏطرﺴﺔ ،ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘرﻴد ﻷوﻻدك ﻤﺎ ﻻ
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻷوﻻد اﻵﺨرﻴن ﻓﺄﻨت ﻋﻨﺼري ،ﻗد ﻴﻜون اﻝﻤﺴﻠم ﻓﻲ ﻫذا اﻝزﻤﺎن ﻋﻨﺼرﻴﺎ ،ﻝن ﻴرﻀﻰ اﷲ ﻋﻨﺎ
إﻻ إذا ﻜﻨﺎ إﻨﺴﺎﻨﻴﻴن.
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إﻨﻬﺎ ﻗﻤﺔ اﻝرﺤﻤﺔ واﻝﺘواﻀﻊ :اﻤرأة ﺘﻨظف اﻝﻤﺴﺠد:

ﺘﻘم اﻝﻤﺴﺠد ،ﺘوﻓﻴت أﺼﺤﺎب اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم ظﻨوا
ﻫل ﻤن ﺤرﻓﺔ أﻗل ﻓﻲ اﻷرض ﻤن أن ﺘﻜﻨس ؟ اﻤرأة ّ
أﻨﻬﺎ أﻗ ّل ﻤن أن ﻴﺨﺒروا ﺒﻤوﺘﻬﺎ رﺴول اﷲ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺘﻔﻘدﻫﺎ ﻗﺎﻝوا :ﻤﺎﺘت ﻴﺎ رﺴول اﷲ ،ﻗﺎل :ﻫﻼ أﻋﻠﻤﺘﻤوﻨﻲ
؟ وﻗﺎم إﻝﻰ ﻗﺒرﻫﺎ وﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻼة اﻝﺠﻨﺎزة اﺴﺘﺜﻨﺎءًا ﻤن أﺤﻜﺎم ﺼﻼة اﻝﺠﻨﺎزة ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗﺒرﻫﺎ ﺼﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻝذي ﻨراﻩ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﺘوﺤش ،وﻫﻤﺠﻴﺔ ،وﻗﺘل أﺒرﻴﺎء ،وﺘﻬدﻴم ﻤﻨﺸﺎءات ،ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ.
اﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ ﺠرﻴﻤﺔ وﻝﻴﺴت وﺠﻬﺔ ﻨظر:
إﺨواﻨﻨﺎ اﻝﻜرام ،اﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ ﻝﻴﺴت وﺠﻬﺔ ﻨظر ،إﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺠرﻴﻤﺔ ،ﻋﻨدك ﺒﻨت ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﻤن إﻨدﻨوﺴﻴﺎ ،ﻻ
ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ أن ﺘﺘﺼل ﺒﺄﻫﻠﻬﺎ إطﻼﻗﺎً ،أﻨت ﻋﻨﺼري ،وﻝو ذﻫﺒت إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺠد ،ﻜﻤﺎ أﻨك ﺘﺸﺘﺎق إﻝﻰ
أﻫﻠك ﻫﻲ ﺘﺸﺘﺎق إﻝﻰ أﻫﻠﻬﺎ ،ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻠﻔﻬﺎ ﻓوق طﺎﻗﺘﻬﺎ ،ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ،ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺴﻬرﻫﺎ
إﻝﻰ ﻤﺎ ﺒﻌد ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻠﻴل ،ﻤن أﺠل أن ﺘﻠﺒﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘك ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻜﺎﺒﻨﺘك ،أﻨت ﻋﻨﺼري،
ﻋﻨﺼري وﻝو ﻜﻨت ﻤﺴﻠﻤﺎً.
ﻜﻨت ﻤرة ﻓﻲ ﻤﺤل ﺘﺠﺎري ،ﺼﺎﺤب
ﺤﻤل أﺤد ﻤوظﻔﻲ اﻝﻤﺤل
اﻝﻤﺤل ُﻴ ّ
اﻝﺼﻐﺎر أﺜواﺒﺎً ﻋﻠﻰ ظﻬرﻩ ،أو ﺜوب
اﻝﺜﺎﻨﻲ ،اﻝﺜﺎﻝث ،اﻝراﺒﻊ ،ﻗﺎل ﻝﻪ :ﻻ
أﺴﺘطﻴﻊ ،ﻗﺎل ﻝﻪ :أﻨت ﺸﺎب ﺤﻤل اﺒﻨﻪ
ﺜوﺒﺎً واﺤداً ﻓﻘﺎل :ﻴﺎ ﺒﻨﻲ اﺤذر ظﻬرك،
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ﺨﺎف ﻋﻠﻴﻪ ،ﻫذا ﻋﻨﺼري ،وﻝو أﻨك ﺘﺼﻠﻲ وﺘﺼوم ـ دﻗﻘوا ـ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻨﻨﺘﺼر ﻋﻠﻰ أﻋداﺌﻨﺎ إذا ﻜﻨﺎ
ﻋﻨﺼرﻴﻴن ،ﻷﻨﻬم ﻋﻨﺼرﻴون ،ﻓﺈذا ﻜﻨﺎ ﻨﺤن ﻋﻨﺼرﻴﻴن ﻻ ﻨﻨﺘﺼر ،ﻴﺠب أن ﻨﻜون رﺒﺎﻨﻴن إﻨﺴﺎﻨﻴن.
ﻝﻤﺎ ﻓﺘﺢ اﻝﻔرﻨﺠﺔ اﻝﻘدس ذﺒﺤوا  ٧٠أﻝﻔﺎً ،ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺼﻼح اﻝدﻴن اﻝﻘدس ﻝم ﻴرق ﻗطرة دم واﺤدة ،إﻨﺴﺎﻨﻲ،
ﻤﻘﻴد ﺒﺎﻝﺸرع ،ﻴﺨﺎف ﻤن اﷲ.
أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة ،اﻝﻌﻨﺼري إﻨﺴﺎن ﻴرى ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺘﻤﻴ اًز ﻋﻠﻰ اﻵﺨرﻴن ،ﻴﺤق ﻝﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤق ﻝﻬم ،ﻋﺸرة آﻻف
أﺴﻴر ،و ٣٠ﻋﻀو ﻤﺠﻠس ﺸﻌب ﻓﻲ ﻓﻠﺴطﻴن اﻋﺘﻘﻠوا ،و ٨وزراء ،وﺸﻌب ﻝﺒﻨﺎن ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻻ ﻴﺴﺎوي
ﺠﻨدﻴﻴن أُﺴرا ،ﻤﺎ اﺴم ﻫذا ؟ ﻋﺸرة آﻻف أﺴﻴر ،و ٨وزراء ،و ٣٠ﻋﻀو ﻤﺠﻠس ﺒرﻝﻤﺎن ،وﺸﻌب ﻝﺒﻨﺎن
ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ،ﻻ ﻴﺴﺎوون ﺠﻨدﻴﻴن أُﺴ ار ؟! ﻫذﻩ ﻋﻨﺼرﻴﺔ ،اﻹﻨﺴﺎن إﻤﺎ أن ﻴﻜون ﻤﺘﺼﻼً ﺒﺎﷲ ﻓﻬو إﻨﺴﺎﻨﻲ،
ٕواﻤﺎ أن ﻴﻜون ﻤﻨﻘطﻌﺎً ﻋﻨﻪ ﻓﻬو ﻋﻨﺼري.
ﺒﻌض اﻝﺨﺎدﻤﺎت ﻴﻨﺘﺤرن أﺤﻴﺎﻨﺎً ﻤن ﻗﺴوة اﻝﻤرأة ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ،ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن اﻝطﺎﺒق اﻝراﺒﻊ ﻓﺘﻤوت ،ﻻ
ﺘﺤﺘﻤل ﻗﺴوﺘﻬﺎ ،اﻝﻀرب ،واﻹﻴﻼم ،ﻋﻨﺼرﻴﺔ ،وﻝو ﺼﻠّت وﺼﺎﻤت ،وﺴوف ﻴﻌﺎﻗﺒﻬﺎ اﷲ ﻋﻘﺎﺒﺎً ﺸدﻴدًا.
اﻝﻤؤﻤن إﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﻴﻌﺎﻤل اﻝﻨﺎس ﻜﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﻌﺎﻤﻠوﻩ ،ﻴرﺤم اﻝﻐرﻴب واﻝﻘرﻴب ،ﻴرﺤم اﻵﺨرﻴن ﻜﻤﺎ ﻴرﺤم
أوﻻدﻩ.
إذًا اﻝﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻝﻨﺎس ﺒﻨد إﺴﻼﻤﻲ.
ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﻤراﻋﺎة ﻝﻠظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
اﻝﺒﻨد اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي ﻜﺎن أﺴﺎﺴﺎً ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ :راﻋﻰ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﻲ
اﻝظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻝﻜل أﺴرة ﺤﻴﻨﻤﺎ اﺴﺘﻘﺒﻠوا اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن ،ﻓﺎﻝﻤﻬﺎﺠرون اﻝﺸﺒﺎب اﻝذﻴن ﻝم ﺘزوﺠوا ﻨزﻝوا
ﻋﻠﻰ ﺴﻌد ﺒن ﺨﺜﻴﻤﺔ ،وﻜﺎن ﻋزﺒﺎً ،ﻻ زوﺠﺔ ﻝﻪ ،وﺴﻤﻴت دارﻩ ﺒﺎﺴم دار اﻷﻋزاب ،وﻨزل اﻝﻤﻬﺎﺠرون ﻤﻊ
زوﺠﺎﺘﻬم وأوﻻدﻫم ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺼﺎر أﺼﺤﺎب اﻷﻫل واﻝﺴﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻜن واﻝرزق.
أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة ،اﻵن اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة
واﻝﺴﻼم ﻴﺒﻨﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺼﻼح اﻝدﻴن
اﻷﻴوﺒﻲ ﻜﻴف اﻨﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﻔرﻨﺠﺔ ؟ ﺒﻴن
ﺒدء أﺨذﻩ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب واﻨﺘﺼﺎرﻩ ﺨﻤﺴون
ﻋﺎﻤﺎ ،أﻨﺸﺄ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﺴﻠﻤﺎ ،ﺒدأ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴم،
ﻋﻠم ﻤﻨﻬﺞ اﷲ ﻋز وﺠل ،ﺤﻤل اﻝﻨﺎس
ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺔ اﷲ ،أﻝﻐﻰ ﻜل اﻝﻤﻨﻜرات.
ﻤر أﺤد ﺤﻜﺎم ﻤﺼر ﻜﺎن اﺴﻤﻪ
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اﻝﺨدﻴوي ،ﺤث ﻫﺠوم ﻋﻠﻰ ﻤﺼر ،ﻓﺠﺎء إﻝﻰ اﻷزﻫر وﻗﺎل :ﻤﺎ اﻝﻌﻤل؟ ﻗﺎل :ﻨﺤن أﻝﻔﺎﻨﺎ ﻜﻠﻤﺎ داﻫﻤﻨﺎ
ﻋدوان ﻗ أر ﻋﻠﻤﺎء اﻷزﻫر ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري ،ﻓﻘراءة ﺼﺤﻴﺢ اﻝﺒﺨﺎري ﻝﻌﻠﻬﺎ ﺘرد اﻝﻤﻌﺘدي ،ﻓﺄﻤرﻫﻤﺄن ﻴﻘ أر
ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺼﺤﺼﺢ اﻝﺒﺨﺎري ،واﻝﻌدوان ﻤﺴﺘﻤر ،وﻴزداد إﻴذاءﻩ ،وﺘزداد ﻀ اروﺘﻪ ،ﻓذﻫب إﻝﻰ اﻷزﻫر
اﻝﺨدﻴوي ،وﻗﺎل :إﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة أن ﺘﻘرؤوا اﻝﺒﺨﺎري ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ وﻻ أﺼل ﻝﻬﺎٕ ،واﻤﺎ أﻨﻜم ﻝﺴﺘم
ﻋﻠﻤﺎءٕ ،واﻤﺎ أن ﻴﻜون ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب ﻝﻴس ﻜﺘﺎب اﻝﺒﺨﺎري ،وﻏﻀب ،ﻓﺎﻝﻌﻠﻤﺎء ﺴﻜﺘوا وﺨﺎﻓوا ،ﻷﻨﻪ ﺒطﺎش،
ﻗﺎل أﺤدﻫم وﻫو ﺸﺎب :أﻨت اﻝﺴﺒب ،ﻓﺴﻜت ،وﻏﺎدر اﻝﻤﻜﺎن ،واﻨﻬﺎل ﻋﻠﻴﻪ زﻤﻼءﻩ ﺒﺎﻝﻠوم واﻝﺘﻘرﻴﻊ ،ﻝﻘد

ﻗﺘﻠت ﻨﻔﺴك  ،ﻗﺘﻠﺘﻨﺎ ﻤﻌك ،ﺒﻌد ﺤﻴن طُﻠب ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺸﺎب إﻝﻰ ﻗﺼر اﻝﺨدﻴوي ،ﻫو ودﻋوﻩ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ
ﻤﻘﺘول ،وﻜﺘب وﺼﻴﺘﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ وﺼل إﻝﻰ اﻝﺨدﻴوي ﻗﺎل ﻝﻪ :ﻜﻴف أﻨﺎ اﻝﺴﺒب ؟ ﻗﺎل ﻝﻪ :إن ﻝم ﺘﺄﻤروا
ﺒﺎﻝﻤﻌروف ،وﻝم ﺘﻨﻬوا ﻋن اﻝﻤﻨﻜر ﺘدﻋون اﷲ ﻓﻠم ﻴﺴﺘﺠب ﻝﻜم ،ﻫﻜذا ﻓﻲ ﺤدﻴث ﻗﺎﻝﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة
واﻝﺴﻼم ،ﻗﺎل ﻝﻪ :ﻤﺎذا اﻓﻌل ؟ ﻫﻜذا ﻴرﻴد ﻤﻨﻲ اﻝﻐرﺒﻴون ،أن أﻓﺘﺢ دور اﻝﻠﻬو ،واﻝﻤراﻗص ،وﺤﺎﻨﺎت
اﻝﺨﻤر ،ﻫﻜذا ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺤﻀﺎرة ،ﻗﺎل ﻝﻪ :أﻨت اﻝﺴﺒب ،وأزال ﻜل اﻝﻤﻨﻜرات ،واﻨﺘﺼر ﻓﻲ اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ.
ﻓﻠذﻝك أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة ،اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم أﻨﺸﺄ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎً ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺨﻼﻓﺎت ،ﻤﺠﺘﻤﻌﺎً ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻗﻴم
واﺤدة.

ٍ
أن ﻓَ ِ
ت َﻴ َد َﻫﺎ ((
ﺴ َرﻗَ ْت َﻝ َﻘ َ
)) َﻝ ْو ّ
ط ْﻌ ُ
ﺎط َﻤ َﺔ ِﺒ ْﻨ َ
ت ُﻤ َﺤ ّﻤد َ
ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫو اﻝذي ﺼﺎر ﻗوﻴﺎً وﺤﻘق اﻝﻨﺼر ﻋﻠﻰ أﻋﺘﺎ ﻗوة ﻓﻲ اﻝﺠزﻴرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ.

أﺨﻼق اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺒﻨﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻴﻤﺎن:

اﻗﺘﺴﺎم اﻝطﻌﺎم ﻤﻊ أﺼﺤﺎﺒﻪ:
ﻋن زﻴد ﺒن ﺜﺎﺒت :ﻝﻤﺎ ﻨزل رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻋﻠﻰ أﺒﻲ أﻴوب ﻝم ﻴدﺨل ـ دﻗﻘوا ـ ﻝم ﻴدﺨل
ﻤﻨزل رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻫدﻴﺔ إﻻ وأرﺴل ﻤﻌظﻤﻬﺎ إﻝﻰ أﺒﻲ أﻴوب ،ﻫو ﻓﻲ ﺒﻴت أﺒﻲ
أﻴوب ،وﻤﺎ ﺠﺎءﺘﻪ ﻫدﻴﺔ إﻻ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن أﺒﻲ أﻴوب ،ﺠﺎءت ﻗﺼﻌﺔ ﻤﺴرودة ﺒﺨﺒز ،وﺒر ،وﺴﻤن،
ﻴدي رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ،وﻗﺎل :ﻴﺎ رﺴول اﷲ ،أرﺴﻠت ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﺼﻌﺔ
وﻝﺒن ،ﻓوﻀﻌﻬﺎ ﺒﻴن ّ
أﻤﻲ ،ﻓﻘﺎل :ﺒﺎرك اﷲ ﻓﻴﻬﺎ ،ودﻋﺎ أﺼﺤﺎﺒﻪ ﻓﺄﻜﻠوا ،ﻓﻠﻤﺎ أرم اﻝﺒﺎب ﺤﺘﻰ ﺠﺎءت ﻗﺼﻌﺔ ﺴﻌد ﺒن ﻋﺒﺎدة
ﻋﻠﻰ رأس ﻏﻼم ﻤﻐطﺎة ،ﻓوﻗف ﻋﻠﻰ ﺒﺎب أﺒﻲ أﻴوب ﻓﻜﺸف ﻏطﺎءﻫﺎ ،ﻓرأى ﻋﻠﻴﻪ ﻋراﻗﺎ ،ﻓدﺨل ﺒﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﻘد ﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻗوم ﻤﺎﻝك ﺒن اﻝﻨﺠﺎر
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ﻤﺎ ﻤن ﻝﻴﻠﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺒﺎب رﺴول اﷲ إﻻ
ﻤﻨﺎ اﻝﺜﻼﺜﺔ واﻷرﺒﻌﺔ ﻴﺤﻤﻠون اﻝطﻌﺎم،
وﻴﺘﻨﺎوﺒون ﺒﻴﻨﻬم ،ﺤﺘﻰ ﺘﺤول رﺴول اﷲ
ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻤن ﺒﻴن ﺒﻴت أﺒﻲ
أﻴوب ،وﻜﺎن ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺒﻌﺔ أﺸﻬر،
وﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﺨطﺌﻪ ﺠﻔﻨﺔ ﺴﻌد ﺒن ﻋﺒﺎدة،
وﺠﻔﻨﺔ أﺴﻌد ﺒن ز اررة.

ﻫل ﺨص ﻨﻔﺴﻪ ﺒطﻌﺎم ﺨﺎص ؟ ﻤﺎ ﺠﺎءﻩ طﻌﺎم إﻻ أطﻌم ﻤﻨﻪ أﺼﺤﺎﺒﻪ اﻝﻜرامٕ ،واذا ﻜﺎن ﻗﻠﻴﻼً أﻜل،
وأرﺴل اﻝﺒﺎﻗﻲ إﻝﻰ أﺒﻲ أﻴوب ،ﻫﻜذا اﻝﻘﻴﺎدة.
ﺴﻴدﻨﺎ ﻋﻤر ﺒن ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻜﺎن إذا دﺨل ﻤﻘر إﻗﺎﻤﺘﻪ ﻴﻘ أر ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
ون﴾
﴿أَﻓَ َأر َْﻴ َت إِ ْن َﻤﺘْ ﻌ َﻨ ُ
ون * َﻤﺎ أَ ْﻏ َﻨﻰ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْم َﻤﺎ َﻜﺎ ُﻨوا ﻴُ َﻤﺘُ ﻌ َ
وﻋ ُد َ
ﺎﻫ ْم ِﺴ ِﻨ َ
ﺎء ُﻫ ْم َﻤﺎ َﻜﺎﻨُوا ُﻴ َ
ﻴن * ﺜُم َﺠ َ

) ﺴورة اﻝﺸﻌراء (

ﺴﻴدﻨﺎ ﻋﻤر ﺨﺎطب ﺒطﻨﻪ ﻗﺎل :ﻗرﻗر أﻴﻬﺎ اﻝﺒطن أو ﻻ ﺘﻘرﻗر ،ﻓواﷲ ﻝن ﺘذوق اﻝﻠﺤم ﺤﺘﻰ ﻴﺸﺒﻊ ﻤﻨﻪ
ﺼﺒﻴﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن.
أي طﻌﺎم ﺠﺎءﻩ ﻜﺎن ﻴطﻌﻤﻪ ﻷﺼﺤﺎﺒﻪٕ ،واذا ﻜﺎن ﺒﺤﺠم ﻗﻠﻴل ﺠداً ﻴﺄﻜل ﺤﺎﺠﺘﻪ واﻝﺒﺎﻗﻲ إﻝﻰ أﺒﻲ أﻴوب.
 – ٢ﻤﺎ ﻋﺎب طﻌﺎﻤﺎ ﻗط:
ﻤن آداﺒﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﻲ اﻝطﻌﺎم :ﻗﻴل ﻷم أﻴوب :أي اﻝطﻌﺎم ﻜﺎن أﺤب إﻝﻰ رﺴول اﷲ
ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ،ﻓﺈﻨﻜم ﻋرﻓﺘم ذﻝك ﻝﻤﻘﺎﻤﻪ ﻓﻴﻜم ؟ ﻤﺎذا ﻜﺎن ﻴﺄﻜل ؟ وﻤﺎذا ﻜﺎن ﻴﺤب ؟ ﻗﺎﻝت :ﻤﺎ
رأﻴﺘﻪ أﻤر ﺒطﻌﺎم ﻓﺼﻨﻊ ﻝﻪ ﺒﻌﻴﻨﻪ ،وﻻ رأﻴﻨﺎﻩ أوﺘﻲ ﺒطﻌﺎم ﻓﻌﺎﺒﻪ.
وﺼف أﺤدﻫم ﺼدﻴﻘﻪ ﻓﻘﺎل :ﻜﺎن ﻝﻲ ﺼدﻴق ﻫو ﻤن أﻋظم اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻲ ،وﻜﺎن رأس ﻤﺎ ﻋظﻤﻪ
ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﺼﻐر اﻝدﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ،ﻜﺎن ﺨﺎرﺠﺎً ﻋن ﺴﻠطﺎن ﺒطﻨﻪ ،ﻓﻼ ﻴﺸﺘﻬﻲ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠد ،وﻻ ﻴﻜﺜر إذا
وﺠد.
اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻤﺎ أﻤر ﺒﺼﻨﻊ طﻌﺎم ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻝﻴﺄﻜﻠﻪ ،أﺒدًإ ،واذا ﺠﻲء ﺒطﻌﺎم ﻝﻪ ﻤﺎ ﻋﺎب
طﻌﺎﻤﺎً ﻗط ،ﺒل ﻓﻲ ﺒﻌض آداب اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم أﻨﻪ ﻤﺎ ﻋﺎب طﻌﺎﻤﺎ ﻗط ،وﻻ ﻤدح طﻌﺎﻤﺎ
ﻗط ،ﻤﺎ ﻫذﻩ اﻷﻜﻠﺔ ؟ ﺘﺠﻨن ،ﻤﺎ ﻋﺎب طﻌﺎﻤﺎً ﻗط ،وﻻ ﻤدح طﻌﺎﻤﺎً ﻗط.
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 – ٣اﻝﻠﺒﺎﻗﺔ ﻋﻨد اﻝﺤرج ﻤن اﻷﻜل:
وﻋن ﺠﺎﺒر ﺒن ﺴﻤرة :أن رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻜﺎن إذا أﻜل طﻌﺎﻤﺎً ﺒﻌث ﻓﻀﻠﻪ إﻝﻰ أﺒﻲ
أﻴوب ،ﻓﺄوﺘﻲ ﻴوﻤًﺎ ﺒﻘﺼﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺜوم ،ﻓﺒﻌث ﺒﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ إﻝﻰ أﺒﻲ أﻴوب ﻓﻘﺎل :ﻴﺎ رﺴول اﷲ أﺤرام ﻫو ؟
ﻗﺎل :ﻻ ،وﻝﻜﻨﻲ أﻜرﻩ رﻴﺤﻪ ،ﻗﺎلٕ :واﻨﻲ أﻜرﻩ ﻤﺎ ﺘﻜرﻩ ﻴﺎ رﺴول اﷲ ،ﻴﻌﻨﻲ ﻤراﻋﺎة ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ ﻤﺎ أﻜل
طﻌﺎﻤﺎً ﻓﻲ ﺜوم ،ﻤن أﺠل راﺌﺤﺘﻪ.
ﻤﺎ ﻫذﻩ اﻝﻠﺒﺎﻗﺔ ؟ ﻤﺎ ﻫذا اﻝﺤس اﻝراﻗﻲ ﺠدًا ؟ ﻋن أﺒﻲ أﻴوب رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻗﺎل :ﻜﻨﺎ ﻨﺼﻨﻊ ﻝﻪ
اﻝﻌﺸﺎء ،ﺜم ﻨﺒﻌث ﺒﻪ إﻝﻴﻪ ،ﻓﺈذا رد ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻀﻠﻪ ،وﺘﻴﻤﻨت أﻨﺎ وأم أﻴوب ﻤوﻀﻊ ﻴدﻴﻪ ،ﻓﺄﻜﻠﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﻨﺒﺘﻐﻲ
ﻼ أو ﺜوﻤًﺎ ﻓردﻩ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒذﻝك اﻝﺒرﻜﺔ ،ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺜﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﻝﻴﻠﺔ ﺒﻌﺸﺎﺌﻪ ،وﻗد ﺠﻌﻠﻨﺎ ﻝﻪ ﺒﺼ ً
وﺴﻠم ،وﻝم َﻨر ﻝﻴدﻩ أﺜ اًر ﻝﻠطﻌﺎم ،ﻓﺠﺌﺘﻪ ﻓزﻋﺎً ،ﻓﻘﻠت ﻴﺎ رﺴول اﷲ ،ﺒﺎﺒﻲ أﻨت وأﻤﻲ رددت ﻋﺸﺎءك ،وﻝم
َأر ﺒﻪ ﻤوﻀﻊ ﻴدك ،وﻜﻨت إذا رددﺘﻪ ﺘﻴﻤﻨت أﻨﺎ وأم أﻴوب ﻤوﻀﻊ ﻴدك ﻨﺒﺘﻐﻲ ﺒذﻝك اﻝﺒرﻜﺔ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ

اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم :إن وﺠدت ﻓﻴﻪ رﻴﺢ ﻫذﻩ اﻝﺸﺠرة ،وأﻨﺎ رﺠل أﻨﺎﺠﻲ رﺒﻲ ،ﻓﺄﻤﺎ أﻨﺘم ﻓﻜﻠوﻩ ،ﻓﻘﺎل أﺒو
أﻴوب :ﻓﺄﻜﻠﻨﺎﻩ ،وﻝم ﻨﺼﻨﻊ ﻝﻪ ﺘﻠك اﻝﺸﺠرة ﺒﻌدﻫﺎ.

 – ٤اﻝﺘواﻀﻊ ﻓﻲ اﻝﻤﺴﻜن:

وﻋن أﺒﻲ أﻴوب ﻗﺎل :ﻝﻤﺎ ﻨزل ﻋﻠﻲ رﺴول
اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻲ ﻨزل
ﻓﻲ اﻝﺴﻔﻠﻲ ،أرﻀﻲ ،وأﻨﺎ وأم أﻴوب ﻓﻲ
اﻝﻌﻠوي ،ﻓﻘﻠت ﻝﻪ :ﻴﺎ ﻨﺒﻲ اﷲ ﺒﺄﺒﻲ أﻨت
وأﻤﻲ ،إن ﻷﻜرﻩ ،وأﻋظم أن أﻜون أﻨﺎ
ﻓوﻗك ،وﺘﻜون أﻨت ﺘﺤﺘﻲ ،ﻓﻜن أﻨت ﻓﻲ
اﻝﻌﻠوي ،وﻨﺤن ﻓﻲ اﻝﺴﻔﻠﻲ ،ﻓﻘﺎل :ﻴﺎ أﺒﺎ
أﻴوب إﻨﻪ أرﻓق ﺒﻨﺎ وﺒﻤن ﻴﻐﺸﺎﻨﺎ أن ﻨﻜون
ﻓﻲ ﺴﻔﻠﻲ اﻝﺒﻴت ،ﻗﺎل ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة

ِ
ب ﻤﺎء ﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺎء ﻓﻘﻤت أﻨﺎ وأم أﻴوب ﺒﻘطﻴﻔﺔ
واﻝﺴﻼم ﻓﻲ ﺴﻔﻠﻪ ،وﻜﻨﺎ ﻓوﻗﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﻜن ،ﻓﻠﻘد اﻨﻜﺴر ﺤ ُ
ﻝﻨﺎ ،ﺒﻠﺤﺎف ،ﻤﺎ ﻝﻨﺎ ﻝﺤﺎف ﻏﻴرﻫﺎ ،ﻨﻨﺸف ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺎء ﺘﺨوﻓﺎً ﻤن أن ﻴﻘطر ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺴﻠم ﻤﻨﻪ ﺸﻲء ﻓﻴؤذﻴﻪ.

9

إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻨﺒﻲ )ص( ﻓﻲ ﻤﻨزل أﺒو أﻴوب وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ واﻝﻤﺴﺎواة

 – ٥اﺴﺘﻌذاب اﻝﻤﺎء:

وأﻤﺎ ﻋن ﺸراﺒﻪ ﻓﻜﺎن أﺒو أﻴوب ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻨزل ﻋﻨدﻩ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻝﻴﺴﺘﻌذب ﻝﻪ اﻝﻤﺎء ﻤن ﺒﺌر
ﻤﺎﻝك ﺒن اﻝﻨظر ،واﻝد أﻨس ،وﻜﺎن أﻨس وﻫﻨد وﺤﺎرﺜﺔ أﺒﻨﺎء أﺴﻤﺎء ﻴﺤﻤﻠون اﻝﻤﺎء إﻝﻰ ﺒﻴوت ﻨﺴﺎﺌﻪ ﻤن
اﻝﺴﻘﻴﺎ ،وﻤن ذﻝك دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺔ اﺴﺘﻌذاب اﻝﻤﺎء ﻜﺎن اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ذا أذواق
ﺒﻴوت ُ
ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠداً.
 – ٦اﻝﺸرب ﺜﻼث دﻓﻌﺎت وﺤﻤد اﷲ ﺒﻌد ذﻝك:
وﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻝك أﻨﻪ رأى رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﺸرب ﺠرﻋﺔ ،ﺜم ﻗطﻊ ﺜم ﺴﻤﻰ ،ﺜم ﺠرع
ﺠرﻋﺔ ،ﺜم ﻗطﻊ ﺜم ﺴﻤﻰ ،ﺜم ﺠرع ﺠرﻋﺔ ،ﺜم ﻗطﻊ ﺤﺘﻰ ﻓرغ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻓرغ ﺤﻤد اﷲ ،ﻜﺎن ﻴﺸرب اﻝﻤﺎء
ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺜﻼﺜﺔ.
وﻋن أﺒﻲ أﻴوب اﻷﻨﺼﺎري رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻗﺎل :ﻜﺎن رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم إذا أﻜل وﺸرب،
ﻗﺎل :اﻝﺤﻤد ﷲ اﻝذي أطﻌﻤﻨﺎ ،وﺴﻘﻨﺎ ،وﺴوﻏﻪ ،وﺠﻌل ﻝﻪ ﻤﺨرﺠًﺎ.
 – ٧اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻝطﻌﺎم واﻝﺸراب:
وﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻻ ﻴﺄﻜل ﻤﻨﻔرداً ،وﻜﺎن ﻴﺤﻀر ﻋﺸﺎءﻩ ﻤن ﺨﻤﺴﺔ إﻝﻰ ﺴﺘﺔ ﻋﺸرة رﺠﻼً،
وﻝم ﻴﻜن ﻴﺄﻜل وﺤدﻩ.
أﻴﻬﺎ اﻹﺨوة اﻝﻜرام ،ﻫذﻩ أﺨﻼق اﻝﻨﺒﻲ ،ﻜﺎن إذا دﺨل ﻋﻠﻴﻪ أﺼﺤﺎﺒﻪ ،ودﺨل إﻨﺴﺎن ﻏرﻴب ﻻ ﻴﻌرف ﻤن
رﺴول اﷲ ،ﻴﻘول :أﻴﻜم ﻤﺤﻤد ؟ ﻝﺘواﻀﻌﻪ.
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 – ٨اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ ﺘﺤﻀﻴر اﻝطﻌﺎم:
وﻤرة ﻜﺎن ﻓﻲ ﺴﻔر ،أرادوا أن ﻴﻌﺎﻝﺠوا ﺸﺎةً ،ﻗﺎل أﺤدﻫم :ﻋﻠﻲ ذﺒﺤﻬﺎ ،وﻗﺎل اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻋﻠﻲ ﺴﻠﺨﺎﻫﺎ،
وﻗﺎل اﻝﺜﺎﻝث :ﻋﻠﻲ طﺒﺨﻬﺎ ،وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم :وﻋﻠﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﺤطب ،ﻓﻘﺎﻝوا :ﻨﻜﻔﻴك ذﻝك ،ﻗﺎل:
أﻋﻠم أﻨﻜم ﺘﻜﻔوﻨﻨﻲ ذﻝك ،وﻝﻜن اﷲ ﻴﻜرﻩ أن ﻴرى ﻋﺒدﻩ ﻤﺘﻤﻴ اًز ﻋﻠﻰ إﻗراﻨﻪ.
 – ٩اﻝﻨوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺸﻲ واﻝرﻜوب:

وﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻊ أﺼﺤﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻏزوة ﺒدر،
وﻜﺎن أﺼﺤﺎﺒﻪ ﺒﻀﻌﺔ ﻋﺸر رﺠﻼ،
وﻜﺎﻨت اﻝرواﺤل ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻓﻘﺎل:
)) ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ راﺤﻠﺔ ،وأﻨﺎ وﻋﻠﻲ وأﺒو
ﻝﺒﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ راﺤﻠﺔ ،ﻓرﻜب اﻝﻨﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﻨوﺒﺘﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ اﻨﺘﻬت ﻨوﺒﺘﻪ وﺠﺎء دورﻩ ﻓﻲ
اﻝﻤﺸﻲ ﺘوﺴﻼ ﺼﺎﺤﺒﺎﻩ أن ﻴﺒﻘﻰ راﻜﺒﺎً،
ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم :ﻤﺎ أﻨﺘﻤﺎ
ﺒﺄﻗوى ﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴر ،وﻻ أﻨﺎ ﺒﺄﻏﻨﻰ
ﻤﻨﻜﻤﺎ ﻋن اﻷﺠر ((
) أﺤﻤد (

 – ١٠آﺨر اﻝﻨﺎس ﺸرﺒﺎ ﻝﻠﻤﺎء:
ع اﻝﻤﺎء ﺒﻴن أﺼﺤﺎﺒﻪ ﻜﺎن آﺨرﻫم ﺸرﺒﺎ.
وﻜﺎن إذا ّ
وز َ
 – ١١ﻜﺎن ﻴﺠﻠس ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ اﻝﻤﺠﻠس:
وﻜﺎن ﻴﺠﻠس ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻪ اﻝﻤﺠﻠس ،ﻫذا ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ،ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻔرﻗﺔ أﺒداً.
 – ١٢ﺠﻤﻊ اﻝﺸﻤل:
اﻵن ﻫﻨﺎك ﺸﻲء اﺴﻤﻪ ﺠﻤﻊ اﻝﺸﻤل ،ﺒﻼد ﻜﺜﻴرة إﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل ﻤوظﻔﺎً ﻤن ﺒﻠد آﺨر إﻻ وﺤدﻩ ﻤن
دون زوﺠﺘﻪ ،ﺴﻨﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﻫو ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺒُﻌدﻩ ﻋن زوﺠﺘﻪ ،وﻫﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒُﻌدﻫﺎ ﻋن زوﺠﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻫو أو
ﻫﻲ ﻀﻌﻴف اﻹﻴﻤﺎن أﺨطﺄ ،وأﺨطﺄت ،ووﻗﻌت اﻝﻔﺎﺤﺸﺔ ،ﻝﺒُﻌدﻩ ﻋن زوﺠﺘﻪ.
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ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﺤﻴﻨﻤﺎ
ﺒﻨﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺠﻤﻊ ﺸﻤل اﻷﺴر،
ﻤﺎذا ﻓﻌل ؟ أرﺴل اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة
واﻝﺴﻼم وﻫو ﻓﻲ ﺒﻴت أﺒﻲ أﻴوب زﻴد ﺒن
ﺤﺎرﺜﺔ ،وأﺒﺎ راﻓﻌﺔ إﻝﻰ ﻤﻜﺔ ،وأﻋطﺎﻫﻤﺎ
 ٥٠٠درﻫم وﺒﻌﻴرﻴن ﻝﻴﺄﺘﻴﺎ ﺒﺄﻫﻠﻪ ،وﻗد
أﺨذاﻫﺎ ﻤن أﺒﻲ ﺒﻜر ،ﻝﻴﺸﺘرﻴﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﺎ
ﻴﺤﺘﺎﺠﺎن إﻝﻴﻪ ،ﻓﺎﺸﺘرى ﺒﻬﺎ زﻴد ﺜﻼﺜﺔ
أﺒﻌرة ،وأرﺴل أﺒو ﺒﻜر ﻤﻌﻬﻤﺎ ﻋﺒد اﷲ ﺒن
أرﻴﻘط دﻝﻴﻼً ﻓﻘدﻤﺎ ﺒﻔﺎطﻤﺔ ،وأم ﻜﻠﺜوم ﺒﻨﺘﻲ رﺴول اﷲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ،وزوﺠﺘﻪ ﺴودة ﺒﻨت زﻤﻌﺔ،
وﺤﺎﻀﻨﺘﻪ أم أﻴﻤن زوج زﻴد ﺒن ﺤﺎرﺜﺔ ،واﺒﻨﻬﻤﺎ أﺴﺎﻤﺔ ،وﻗدﻤﺎ ﺒﻌﻴﺎل أﺒﻲ ﺒﻜر ﻋﺒد اﷲ اﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر،
وأم روﻤﺎن زوﺠﺘﻪ ،وﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻨت أﺒﻲ ﺒﻜر ،وأﺨﺘﻬﺎ أﺴﻤﺎء زوﺠﺔ اﻝزﺒﻴر وﻫﻲ ﺤﺎﻤل ،ﻓوﻝدت ﻋﺒد اﷲ ﺒن
اﻝزﺒﻴر ﻓﻲ ﻗﺒﺎء ،ﻝﺸدة ﻤﺘﺎﻋب اﻝﻬﺠرة ،ﺜم ﻗدﻤت إﻝﻰ اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻓوﻀﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺠرﻩ،
ﻓﻜﺎن ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝزﺒﻴر أول ﻤوﻝود وﻝد ﻓﻲ اﻹﺴﻼم ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ.
ﻫذا ﻫو ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ:
ﻫذا ﻜﺎن ﻤرة ﻤﻊ أطﻔﺎل ﺼﻐﺎر ﻜﺜر ،ﻤر ﺴﻴدﻨﺎ ﻋﻤر ،ﻝﻪ ﻫﻴﺒﺘﻪ اﻝﺸدﻴدة ،ﻓﺎﻷوﻻد ﺘﻔرﻗوا وﻫرﺒوا ،إﻻ
ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝزﺒﻴر ﺒﻘﻲ واﻗﻔًﺎ ،وﻗد ﻝﻔت ﻨظر ﺴﻴدﻨﺎ ﻋﻤر ،ﻓﻘﺎل :أﻴﻬﺎ اﻝﻐﻼم َﻝم ﻝم ﺘﻬرب ﻤﻊ ﻤن ﻫرب؟
ﻗﺎل ﻝﻪ :أﻴﻬﺎ اﻷﻤﻴر ﻝﺴت ظﺎﻝﻤﺎً ﻓﺄﺨﺸﻰ ظﻠﻤك ،وﻝﺴت ﻤذﻨﺒﺎً ﻓﺄﺨﺸﻰ ﻋﻘﺎﺒك ،واﻝطرﻴق ﻴﺴﻌﻨﻲ
وﻴﺴﻌك.
ﻫذا ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝزﺒﻴر أرﺴل ﻜﺘﺎﺒًﺎ إﻝﻰ ﻤﻌﺎوﻴﺔ ﺒن أﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎن ،اﺴﻤﻌوا ﻫذا اﻝﻨص ،ﻗﺎل:
أﻤﺎ ﺒﻌد ،ﻓﻴﺎ ﻤﻌﺎوﻴﺔ ـ وﻝﻴس أﻤﻴر ﻤؤﻤﻨﻴن ،وﻻ ﺨﻠﻴﻔﺔ رﺴول اﷲ ـ أﻤﺎ ﺒﻌد ،ﻓﻴﺎ ﻤﻌﺎوﻴﺔ ،إن رﺠﺎﻝك ﻗد
دﺨﻠوا أرﻀﻲ ،ﻓﺎﻨﻬﻬم ﻋن ذﻝكٕ ،واﻻ ﻜﺎن ﻝﻲ وﻝك ﺸﺄن ،واﻝﺴﻼم.
ﻜﻼم ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ،ﻤن ﻤواطن إﻝﻰ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ،ﻤﻌﺎوﻴﺔ ﺒن أﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎن ﻜﺎن ﻴزﻴد اﺒﻨﻪ إﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻪ،
أﻋطﻰ اﻝﻜﺘﺎب ﻝﻴزﻴد ،ﻗﺎل :ﻤﺎ ﺘرى أن ﻨﻔﻌل ؟ ﻗﺎل :ﻴزﻴد أرى أن ﺘرﺴل ﻝﻪ ﺠﻴﺸﺎً ،أوﻝﻪ ﻋﻨدﻩ ﻓﻲ
اﻝﻤدﻴﻨﺔ ،وآﺨرﻩ ﻋﻨدك ﻓﻲ اﻝﺸﺎم ﻝﻴﺄﺘوك ﺒرأﺴﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻤﻌﺎوﻴﺔ :ﻏﻴر ذﻝك أﻓﻀل ،أﻤر ﻜﺎﺘﺒﻪ أن ﻴﻜﺘب ﻝﻪ
ﻜﺘﺎﺒﺎً ،ﻗﺎل:
أﻤﺎ ﺒﻌد ،ﻓﻘد وﻗﻔت ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎب وﻝد ﺤواري رﺴول اﷲ ،وﻝﻘد ﺴﺎءﻨﻲ ﻤﺎ ﺴﺎءﻩ  ،واﻝدﻨﻴﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻫﻴﻨﺔ ﺠﻨب
رﻀﺎﻩ ،ﻝﻘد ﻨزﻝت ﻝﻪ ﻋن اﻷرض وﻤن ﻓﻴﻬﺎ.
ﺠﺎء اﻝﻜﺘﺎب ﻤن ﻋﺒد اﷲ ﺒن زﺒﻴر:
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أﻤﺎ ﺒﻌد ،ﻓﻴﺎ أﻤﻴر اﻝﻤؤﻤﻨﻴن :أطﺎل اﷲ ﺒﻘﺎءك ،وﻻ أﻋدﻤك اﻝرأي اﻝذي أﺤﻠك ﻤن ﻗوﻤك ﻫذا اﻝﻤﺤل،
دﻓﻊ اﻝﻜﺘﺎب إﻝﻰ اﺒﻨﻪ ﻴزﻴد اﻝذي اﻗﺘرح ﻋﻠﻴﻪ أن ﻴرﺴل ﻝﻪ ﺠﻴش أوﻝﻪ ﻋﻨدﻩ وآﺨرﻩ ﻋﻨدك ،ﻗﺎل :ﻴﺎ ﺒﻨﻲ،
ﻤن ﻋﻔﺎ ﺴﺎد ،وﻤن ﺤﻠُم ﻋظُم ،وﻤن ﺘﺠﺎوز اﺴﺘﻤﺎل إﻝﻴﻪ اﻝﻘﻠوب.
وﻨزل ﻋﻴﺎل أﺒﻲ ﺒﻜر ﻓﻲ ﺒﻴت ﺤﺎرﺜﺔ ﺒن اﻝﻨﻌﻤﺎن ،وﻜﺎﻨت وﻻدة ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﻝزﺒﻴر ﻓﻲ ﺸوال ﺒﻌد أﺸﻬر
ﻤن اﻝﺤﺠرة.
ﻨﺘﺎﺒﻊ ﻫذا إن ﺸﺎء اﷲ ﻓﻲ درس ﻗﺎدم ،وﻨﺒﻴن ﻝﻜم ﻜﻴف ﺒﻨﻰ اﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة واﻝﺴﻼم ﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻝﻤؤﻤﻨﻴن ،وﻜﻴف أﻀﺎف إﻝﻰ ﻗوة اﻝﺤق ﺤق اﻝﻘوة.

واﻝﺤﻤد ﷲ رب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن
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إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻨﺒﻲ )ص( ﻓﻲ ﻤﻨزل أﺒو أﻴوب وﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ واﻝﻤﺴﺎواة

