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حيا� محمد � (٢٠)٢٢

)& حيا� نÂ �إلسال9 � كتا± مفتو� كلما ¯ثت i �\ جزf منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتماÆ" 9لب �للب. "� ¹د¿ �& مت تسجيل "قائع حيا� نÂ �" حيا� َمعلم �خر 
تسجيًال 5قيًقا "متاًحا للد�gسني، مثل حيا� �لرسو@ �لعظيم �. "صحيح �& هذ� �لغز�i �g �حلقائق 
"�ملر"يا- �ملدّ"نة، قد �عطت �لنقا5 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، "لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
تتم �g5سة �النتقا�5- بعناية، "يتم �لر5 �حلاسم عليها، فإ& ما تث�� فينا حيا� �لرسو@ � من �إلميا& 

"�حلب �لغامر "�لتقَو£، ال مياثلها فيه حيا� �\ شخص �خر.

 i شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، "لكنها ال تفلح yلنا� wال يعر rحليا� �لغامضة �ل� &( 
 ،��بث �إلقنا´ "g³´ �لثقة i قلو± من يتبع �صحاֲדا. )I تظل صعوبا- �لغمو�، "ظلما- �حل
 �"خيبة �ألمل، قابعة i �لقلو±. "لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ"نة، مثل حيا� �لرسو@ �، تث
فينا �لتأمل �لعميق "من � تثّبت �القتنا´. "عندما يتم تصفية �حلسابا- �خلاطئة لالنتقا�5- "�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق "تسليط �ألضو�f عليها، فمن �ملحتم �& جتذ± حيا� �لرسو@ � منَّا كل 

حب ")عجا± "تقدير، "تث� فينا كل )عز�³ ")كباg "توق�، بشكل كامل "�5ئم ")% �ألبد.

تلك هي عزيز �لقا�g �هم مالمح هذ� �لكتا± �لقيم �لذ£ ستطالعه ع< حلقا- i هذ� �لز�"ية. 
"�جلدير بالذكر i هذ� �ملقا9 �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو�³& حليا� كحيا� �لرسو@ 
�، �لr كانت "�ضحة كالكتا± �ملفتو�، "شديد� �لثر�f مبا حتتويه من "قائع "مو�قف "�حد�¿. 
"قد �عطى �ملؤلف ملحة، "لكن ح| هذ� �للمحة µا "³& "ثقل. حيث �نه � كا& مياyg ما يعظ 
به، "كا& يعظ مبا كا& مياgسه؛ ")�I عرفته فقد عرفت �لقر�& �ملجيد، ")�I عرفت �لقر�& �ملجيد 

فيمكنك �& تتعّرw عليه.

للقد حصل شرw نقل هذ� �لكتا± )% لغة �لضا5 لألستاI �لفاضل فتحي عبد �لسال9.

 حضر� مر�� بشH �لدين �مو� ?�د �

�خلليفة �لثا� حلضر� �إلما9 �ملهد\ �

بعد �& قمنا بعر� Þتصر 
�لباi �³g حيا�  لألحد�¿ 
�لنÂّ �ألكر9 �، نقّد9 �آل& 
�ا"لة لعر� �خلطوÀ �لعامة للمالمح 
 i "لدينا  �خللقي.  سلوكه  متّيز   rل�
هذ� �لشأ& شها�5 قومه �لr �قر"� ֲדا 
قبل 5عو�� بالنبو�، ففي تلك �ملرحلة 
 "N5بالصـا" قومه   i معر"ًفا  كا& 

""�ألمني". (�بن هشا9)
عاشت  عصر  كل   i  &� شك  "ال 
 &�  &"5  yلنا� من   ��كب �عد�5 
"هنا[  �ألمانة،  بعد9  �حد  يّتهمهم 
�يًضا �عد�5 كب�� من �لبشر � ¹د¿ 
للتجربة "�المتحا&،  تعّرضو�   &� µم 
�لعا5ية  Üاالִדم   i سلوكهم  "كا& 
يّتسم باألمانة "�لّنز�هة، "لكن ال يعت< 
 i Ëخا fم يتمّيز"& بشي�� yلنا�
 &� يستحق  من   &�  I( �لصد5،  هذ� 
ينا@ �لتمّيز �خلاË هم �"لئك �لذين 
تفيض حياִדم �لشخصية بدgجة عالية 

من صفا- �خللق �لسامي �لكرمي.
يضع  �ملعركة  يدخل  )& كل جند\ 
حياته i مهب �ألخطاg، "لكن ليس 
كل جند\ بريطا� ينا@ "سا9 �مللكة 
جند\  كل  يستحق  "ال  فيكتوgيا، 
�حلديد\.  �لصليب  "سا9  �ملا� 
 i  yلنا� من   wأللو� مئا-  "هنا[ 
تستدعي  "ظائف   i يعملو&  فرنسا 

شخصية رسول اهللا � وأخالقه
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منهم �ستعما@ �لعقل "�لتفك�، "لكن 
 .wلشر� بوسا9  منهم  كل  يفو³  ال 
"على هذ� فإ& Üر5 �& يكو& �إلنسا& 
�ميًنا �" صا5ًقا ال يد@ على �نه يتمّيز 
بشيf خاË عن سائر �لناy، "لكن 
عندما يقو9 شعب بأكمله باإل2ا´ 
 "N5لصا�" لقب  شخص  منح  على 
�نه  على  يد@  هذ�  فإ&  "�ألمني"،   "
بلغ i �ألمانة "�لصدN مبلًغا عظيًما، 
خو�ًصا  "�ألمانة   Nلصد�  i له   &�"
عليه.   yلنا� �ستثنائية خاgقة عهدها 
"لو كا& من عا�5 �هل مكة �& مينحو� 
متّيًز� كهذ� لشخص ما i كل جيل 
من �ألجيا@، فح| حينذ�[ ال بد �& 
شأًنا  بلغ  قد  �لشخص  Iلك  يكو& 
"�ألمانة.   Nلصد� خصا@   i عالًيا 
"لكن تاgيخ مكة، بل "تاgيخ �جلزير� 
�لعربية كلها، ال يش� من قريب �" 
منح  �عتا5"�  قد  �لعر±   &�  %( بعيد 
 \ّ�  i يشاֲדها  ما   "� �أللقا±  هذ� 
جيل من �جياµم. "لكن على �لعكس 
من Iلك، )& تاgيخ �لعر± يبني �نه 
 "N5¹د¿ ��م �طلقو� لقب "�لصا �
على  سَو£  �حد  على  "�ألمني"   "�
 � �نه  على  يد@  مما   ،� �لرسو@ 
يبلغه  �لشأ& qًو� �  بلغ i هذ�  قد 
)ليها  يصل   � gفعة  "نا@  �حد، 
 wكر� قومه � تعر�I &( |سو��، ح

شخًصا يسا"يه i هذ� �ملضماg، "ال 
هذ�   i يباgيه  )نساًنا  عيو�م   -�g
معر"فني  �لعر±  كا&  لقد  �ملجا@. 
شيًئا   �"gختا� ما   �I(" �لذهن،  بتوّقد 
"�عت<"� ناg5 �ملثا@، فهو i �حلقيقة 

)I& فريد ناg5 �ملثا@.
"عندما 5عا �هللا تعا% gسوله �لكرمي 
ليحّمله �عباf �لنبو� "مسئولياִדا، فإ& 
³"جه �لسيد� خدjة، gضي �هللا تعا% 
�خللقية  بصفاته  تشهد  �gحت  عنها، 
 �gإلشا� سبق  حا5ثة  "هي  �لر�قية، 
Iكرها.  �سلفنا   rل� س�ته   i )ليها 
"سوw نقّد9 �آل& بعًضا من صفاته 
 &� �gألخالقية �لعالية، ليستطيع �لقا�
تلك   i �gقد �هللا حق  يقّدg gسو@ 

�ملجاال- �لr � يتّم �لتعريف ֲדا.

طها
� �لفكر -نظافة �لبد<
ُيرَ"£ عن �لرسو@ � �نه كا& نقّي 
�حلديث �5ئًما، "�نه � يكن يستعمل 

كالمه،  لتوكيد  �لقَسم  تلو  �لقَسم 
يفعلو&.  غالًبا  معاصر"�  كا&  كما 
بني  �لعا5\  باألمر  هذ�  يكن   �"
 i ±هذ� �& �لعر ºلعر±، "ال يع�
يعتا5"&  كانو�   � �لرسو@  عصر 
شك  ال  مما  "لكن   ،f\لبذ� �لكال9 
�لكال9  فيه ��م كانو� معتا5ين على 
�ألْيما&  من   ��لكث يشوبه  �لذ\ 
منهم  متكنت  عا�5  "هي  �ملغّلظة، 
�ما gسو@ �هللا  �يامنا هذ�.  ح| )% 
 �gقا" تعا%  �هللا  السم  ¹فظ  فكا& 
"�حتر�مه، "� ¹د¿ �بًد� �& تفّو� به 

)ال )�I كا& هنا[ ما ي<I gلك.
بالنظافة  �هتمامه   i 5قيًقا  "كا& 
�لبدنية ح| i �لشكليا- �خلاgجية، 
فكا& من عا5ته �& يستا[ عد� مّر�- 
i �ليو9، "كا& يشّد5 على �الهتما9 
ֲדذ� �لعا�5 ح| تكرg منه �لقو@ بأنه 
لوال خشيته �& يشق على �ّمته ألمرهم 
بالسو�[ عند كل صال�. كا& يغسل 

منح  على  باإل�اع  بأكمله  شعب  يقوم  عندما  ولكن 
شخص لقب "الصادق" و"األمني"، فإن هذا يدل على أنه 
بلغ U األمانة والصدق مبلًغا عظيًما، وأن له U الصدق 
واألمانة خواًصا استثنائية خارقة عهدها الناس عليه. 
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يديه قبل �لطعا9 "بعد�، "كا& يغسل 
فمه فوg تنا"@ طعا9 مطبوæ؛ "كا& 
ير£ �نه من �ملستحب لكل شخص 
فمه  يغسل   &� مطبوًخا  طعاًما  �كل 
للفم.   �gستنا� ففيه  قبل كل صال�، 

(\gلبخا�)
�ملكا&  هو  �إلسال9   i �ملسجد   &(
�ملسلمني،  �جتما´  فيه  ُيعقد  �لذ\ 
�هتماًما   � �لرسو@  �هتم  "لذلك 
 i خاصة  �ملساجد،  بنظافة  خاًصا 
�ملسلمو&  يز5حم   rل� �أل"قا- 
)يقا5  على  حث  "لذلك  �5خلها، 
لتحسني  �ملناسبا-  هذ�   i  gلبخو�
"�gشد   .(5"�5 (�بو   fو�µ� �gئحة 
�ملساجد   %( يذهبو�  �ال  �ملسلمني 
تنا"@  بعد  �جلامعة  �لصلو�-   i
�ألطعمة �لr تصدg عنه �gئحة منّفر� 

.(\gلبخا�)
 ´gلشو�� تظل   &� على  "�صر 
�ألغصا&  من  نظيفة  "�لطرقا- 
 rل� fكل �ملو�5 "�ألشيا" ،�gحلجا�"
�الëئز�³.   �تث  "�  ��لس  Nتعو قد 
"كا& يزيل �ألI£ من �لطريق بنفسه 
 �)�I "جد�، "كا& من عا5ته �لتذك
بأ& كل من مييط �ألIَ£ عن �لطريق 
�افًظا عليه نظيًفا فإنه يكتسب gفعة 
عند �هللا "قو� i �إلميا&. "gُ"\ عنه 
�نه �مر �ال ُتستعمل �لطرقا- لتعويق 

 fلطريق �\ شي� i ال ُيلَقى�" ،�gملا�
"�ال  فيها،  مرغو±   �غ ما�5   "�
ُيدّنس �لطريق بأية صو�g، فإ& كل 
فعل من تلك �إلسا�f- ُتغضب �هللا 

تعا%. 
"كا& شديد �حلرË على �& ُتصا& 
يستعملها   rل�  fملا�  g5مصا كل 
سبيل  "على  نقية.  نظيفة  �إلنسا& 
 fشي \� fملثا@ هنا، فلقد حّر9 )لقا�
"ال  يفسد،  ال  ح|  �لر�كد   fملا�  i
ح|  منه  ُيستفا5   fما خّز�&   \�  i
ال يتلو¿ (�لبخاg\ "مسلم-كتا± 

�لِبر "�لصلة).

بساطة حيا� �لنّ�
كا& طعامه "شر�به غاية i �لبساطة، 
طبخ   fسو من  مطلًقا  يْشُك   �"
"كا&  )عد��5.   fسو  "� �لطعا9 
ليعفي  تنا"@ طعا9 كهذ�  ُيْقد9 على 
من  بإعد��5  قا9  �لذ\  �لشخص 
�حلَر²، "�حياًنا كا& �لطعا9 ال يؤكل 
"حينئذ يكّف عن تنا"له، "� ¹د¿ 
�& ع< �بًد� عن gفضه لطعا9. "كا& 
"كا&  Øو�،  �جته  لطعامه  )�I جلس 
ُيعّلم �صحابه �& ال يفّرقو� بني �نو�´ 
�لطعا9. "عندما يوضع �لطعا9 �مامه، 
 i" .كا& يشتر[ فيه مع �حلاضرين
فنظر حوله  متًر�،  �هد�� �حدهم  مر� 

كانو�  �لذين  �صحابه  عد5   gقّد"
معه، � قسم �لتمر بينهم بالتسا"\، 
فأعطى كل "�حد منهم سبع متر�-. 
"قد gَ"£ �بو هرير� �& �لرسو@ � 
قط  طعا9  من  �لشبع  ح|  يأكل   �
 .(\gلبخا�) �ح| "ال من خبز شع
�يديهم  بني  قو9  على  يوًما  "مر 
 �"�g ليمة، "عندما" i شا� مشوّية
 ،ìفأ ليشاgكهم  5عو�   � �لرسو@ 
لّلحم  منه  كر�هية  Iلك  يكن   �"
�ملشو\، "لكن ألنه � يكن يرَضى 
من  بوليمتهم   yلنا� يستمتع   &�
يث   ̄�gمكا& مفتو� للما i fلشو��
ير�هم �لفق� �لذ\ ال jد ما يأكل، 
فتنكسر نفسه. "gُ"\ عنه i مناسبة 
�ملشو\.  �للحم  �كل  �نه  �خَر£ 
قالت:  عنها  �هللا  عائشة gضي  "عن 
�ملدينة  قد9  منذ  �مد   @� شبع  "ما 
من طعا9 �ل< ثال¿ ليا@ تباًعا ح| 
ُقبض" (�لبخاg\- كتا± �ألطعمة). 
"كا& يشّد5 على �ال يذهب )نسا& 
 �I( بيت شخص �خر لطعا9 )ال %(
5ُعي )ليه. "i مر� 5عا� )نسا& )% 
�gبعة  يصحب   &� له   &I�" طعا9، 
�خرين معه، "عندما "صل )% مْنز@ 
قد  سا5ًسا  شخًصا  "جد  �ملضيف 
�نضم )% �ملجموعة، "خر² صاحب 
�لرسو@  ليلَقى  �لبا±   %( �لبيت 
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 %( نظر�   � فلفت  "صحبه.   �
�نضم  �لذ\   y5لسا� �لشخص 
قبو@  حق  للمضيف  "تر[  )ليهم، 
"قبل  gفضه،   "� �لز�ئر  �لضيف  هذ� 
�ملضيف بطبيعة �حلا@ هذ� �لشخص 

�لز�ئر (�لبخاg\ كتا± �ألطعمة). 
"كا& )�I جلس � لطعاq 9ى باهللا 

د �هللا ֲדذ�  áفر �I5عا بال<كة، فإ"
�لكلما-: "�حلمد هللا 
ًد� كثً�� طّيًبا 
مباgًكا فيه غ� مكفي "ال مو5´ "ال 
مستغÈ عنه gبنا". "�ملعÈ هو �& كل 
�ملحامد هللا �لذ\ �طعمنا، 
ًد� فائًضا 
من قلب Þلص �ض، 
ًد� متز�يًد� 

ًد� ال يد´ لدينا �نطباًعا  ،gباستمر�
i عقولنا �ننا 
دنا� تعا% مبا يكفي، 
 � �ننا  )حساًسا  فينا  ®لق  
ًد�  بل 
�هللا، 
ًد�  يكفي حلمد  ما  بعد  نقل 
 &� 5"ًما  نشعر  jعلنا  بل  ينتهي  ال 
كل �فعا@ �هللا تستحق �حلمد، 
ًد� 
�لقلب ֲדذ�  ميأل   &� �هللا   %( يتضر´ 

�ملشاعر �لالئقة بتقديسه.
هللا  "�حلمد  يقو@:  كا&  "�حياًنا 
�لذ\ كفانا "�g"�نا غ� مكفي "ال 
هللا  �حلمد   &� هو   Èملع�"  ."gمكفو
"سقانا،  �طعمنا  �لذ\  �حلمد  كل 
�للهم �جعل قلوبنا �5ئًما "�بًد� مشتاقة 
 &� بك   Iنعو" تكتفي،  ال  حلمد[ 

تنكر قلوبنا نعمتك فال متّنت لك.

�لطعا9  عند  �صحابه  ُيذّكر  "كا& 
"كا&  بالطعا9،  بطنه  �حد  ميأل  �ال 
يقو@ )& طعا9 �لو�حد يكفي �الثنني. 
 Ëطعا9 خا بيته   i ُ�ِعّد   �I( "كا& 
 ،&���"َصى �& ُيهَد£ بعٌض منه للج
�لطعا9  يهد\   &� عا5ته  "كانت 
"غ�� من �ملاعو& )% بيو- ج��نه 

.(\gمسلم، كتا± �أل5± "�لبخا)
"كا& �5ئًما ¹ا"@ �لتفّرi y "جو� 
 i صحابه ليتوّسم )& كا& �حدهم�
�بو   £"َg "قد  ماّسة،  ملعونة  حاجة 
ال  �لذ\  ""�هللا  �حلا5ثة:  هذ�  هرير� 
)له )ال هو )& كنت ألعتمد بكبد\ 
على �أل�g من �جلو´، ")& كنُت 
ألُشدُّ �حلَجر على بطº من �جلو´، 
"لقد قعدُ- يوًما على طريقهم �لذ\ 
�بو بكر، فسألته  ®رجو& منه، فمر 
عن �ية من كتا± �هللا، ما سألته )ال 
 Ò مر   � يفعل.   �" فمر   ،ºليشبع
ُعمر، فسألته عن �ية من كتا± �هللا 
تعا%، ما سألته )ال ليشبعº، فمر فلم 
فتبّسم  �لقاسم،  �بو   Ò يفعل. � مّر
حني ��g، "عرw ما i نفسي "ما 
قلت:  هّر!  �با  قا@:   � "جهي.   i
ِ�حلْق،  قا@:  �هللا.  gسو@  يا  لبيك 
 &Iفأ &Iمضى فتبعُته، فدخل فاستأ"
Î فدخل فوجد لبًنا i قد� فقا@: 
من �ين هذ� �للنب؟ قالو�: �هد�� لك 

�با هّر، قلت:  �" فالنة، قا@:  فال& 
لبيك gسو@ �هللا. قا@: ِ�حلق )% �هل 
هرير�:  �بو  قا@   .Î فا5عهم �لُصّفة 
ال  �إلسال9،   wضيا� �لُصّفة  "�هل 
على  "ال  ما@  "ال  �هل   %( يأ""& 
)ليهم  �تته صدقة بعث ֲדا   �I( �حد، 
"� يتنا"@ منها شيًئا، ")�I �تته هدية 
�gسل )ليهم "�صا± منها "�شركهم 
فيها. فساI �fلك، فقلت i نفسي: 
"ما هذ� �للنب i �هل �لُصّفة؟ كنت 
�للنب  هذ�  من  �صيب   &� �نا  �حّق 
شربة �تقّو£ ֲדا، فإ�I جاf"� �مر�، 
 &� عَسى  "ما  �عطيهم،  �نا  فكنت 
من  يكن   �" �للنب،  هذ�  من   ºيبلغ
طاعة �هللا "طاعة gسوله ُبد. فأتيتهم 
فدعوִדم فأقبلو� فاستأIنو� فأµ &Iم، 
فأخذ"� Üالسهم من �لبيت فقا@: يا 
�هللا،  gسو@  يا  لبيك  قلت:  هّر،  �با 
�لقد�  فأخذ-  فأعطهم،  قا@: خذ 
فجعلت �عطيه �لرجل فيشر± ح| 
فأعطيه  �لقد�،  ير5 عليَّ  ُيرَ"£، � 
ير5   � ُيرَ"£،  فيشر± ح|  �لرجل 
عليَّ �لقد�، فأعطيه �لرجل فيشر± 
�لقد�.  عليَّ  ير5   � ُيرَ"£،  ح| 
 £"َgَ ح| �نتهيت )% �لرسو@ "قد
فوضعه  �لقد�  فأخذ  كلهم،  �لقو9 
قا@:   � فتبسم،   Îّ( فنظر  يد�  على 
�هللا.  gسو@  يا  لبيك  قلت:  هّر،  �با 
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قا@: بقيُت �نا "�نت؟ قلت: صدقَت 
فاشر±  �قعد  قا@:  �هللا.  gسو@  يا 
�شر±،  فقا@:  فشربُت.  فقعدُ- 
فشربت. فما �³@ يقو@ �شر± ح| 
قلت: ال "�لذ\ بعثك باحلق ما �جد 
فأعطيته   ،�gفأ فقا@:  مسلًكا.  له 
"شر±  "qى  �هللا  فحمد  �لقد�، 

 .(Nكتا± �لرقا ،\gلبخا�) لفضلة�
 gتكر� من  �لرسو@   wهد كا&  gمبا 
�خر  هرير�   Ò� على  �للنب  عر� 
�لتحمل  يعلمه   &� هو  �ملجموعة 
"�لص< على �ال9 �جلو´، "�& jعل 
ثقته i �هللا تعا%، "�ال يباÎ بظر"فه 
 �غ صعبة  كانت  مهما  �خلـاصة 

مو�تية. 
"كا& � يأكل �5ئًما بيمينه "يشر± 
ֲדا، "يتوّقف i �لشر± ثال¿ مر�- 
كا&  "gمبا  ُشربه،  خال@  ليتنّفس 
 fملا� شر±  لو  �لشخص   &� �لسبب 
5فعة "�حد�، الستوعب منه ما يفيض 

عن حاجته مما يصيبه بعسر �µضم.
�كل  هو  �لطعا9   i �جه  "كا& 
عن  بعيًد�  "لكن  طيب،  حال@  كّل 
�لنهم،  �gئحة  فيه  �لذ\  �ألسلو± 
نصيبهم  من  آلخرين  حرما&  فيه   "�
فقد  �لقو@،  سبق  "كما  �ملستحق. 
يكن   � "لكنه  بسيًطا،  طعامه  كا& 
)نسا&، "�  )ليه  يرفض طعاًما يهديه 

يكن شديد �لتْوN )% �طايب �لطعا9، 
�ما  "�لتمر.  �لعسل  يفّضل  كا&   &("
)& هنا[  يقو@  فقد كا&  �لتمر،  عن 
شبًها بني �ملؤمن "بني �لنخلة، حيث 
ُيستفا5 من �لثمر سو�f �لرطب منه �" 
 "� fلناضج، "�لّسعف "�جلريد "�للحا�
�لليف، "ح| �لنَو£ �5خل �لثمر� له 
فو�ئد عد�، فال شيi f هذ� �لشجر� 
حا@  "هكذ�  �لفائد�،  من  خا@ 
�ملسلم، jب �& تكو& كل حركاته 
"�فعاله �I- جدَ"£، "�& تكو& كل 
مساعيه من �جل خ� �إلنسانية كلها 

(�لبخاg\ "مسلم).
�لبسيطة،  �ملالبس  يفّضل   � "كا& 
 f�5g"  �gً�³( تشمل  مالبسه  "كانت 
يرتد\  "كا&  "سر"�ًال.   f�5g  "�
بدنه  يغطي  ¯يث  سر�"يله   "�  �g�³(
كشف  ُيجْز   �" �لكعبني.   &"5
�لركبتني   Nفو �لبد&  من   fجز  \�
ُيجْز   � كما  قصَو£،   �g"لضر )ال 
 "� �³gبا gعليه صو ïستخد�9 قما�
للمالبس   fسو�  ،Ëألشخا مرسومة 
هذ�  كانت   �I( خاصة  للستائر،   "�
�" مما  �" متثل �µة   ���لرسوما- كب
مر�   -�I  £�g" �هللا.   &"5 من  ُيعبد 
i بيته ستا�g عليها صَو�I g- حجم 
على  يكن   �" بإ�³لتها.  فأمر   �كب
�ستخد�9  من  حرًجا  ير£  حا@  كل 

gسو9   "�  ��صغ gسو9  عليه   ïقما
ال ُتفسر على Øو �لعبا�5 "�لتقديس. 
يسمح   �" �حلرير  يرتد\  يكن   �"
به لرجا@ �ملسلمني، "لقد �Æذ خامتًا 
ֲדا  يبعث   rل� �لرسائل  توثيق  بغر� 
ليدعوهم  �لعا�  "ملو[  حكا9   %(
لإلسال9، لكنه �"َصى �& يصنع �خلامت 
من فضة ال من Iهب، ألنه �ى gجا@ 
�نه  �لذهب. "مع  لبس  �ملسلمني عن 
 fتد�gبا �ملسلمني   fلنسا يسمح  كا& 
كا&  �نه   �غ �لذهب،  "ُحلي  �حلرير 
كريه  Iلك   i  wإلسر��  &� ير£ 
مقيت. "i )حد£ �ملناسبا- 5عا )% 
�لصَدقة إلنقاI بعض �لفقر�f، فَنزعت 
 i ها من يدها ""ضعتهاg"مر�� �سا�
من   &ّ( µا  فقا@   ،� �لرسو@  حجر 
حّق يدها �ألخر£ �& تنجو �يًضا من 
�لناg، فخلعت �ملر�� �سا"gها من �ليد 
 &� ¹د¿   �" )ليه.  "قدمتها  �لثانية 
 -�I بيته ُحليًّا fمتلكت �مر�� من نسا�
 fلنسا� من  �مر��  ملكت  "ال  قيمة، 
�حللّي  تلك  عهد�  على  �ملسلما- 
�لغالية )ال فيما ندg. "قد �ستنكر �& 
يكِنز �حد �لذهب "�لفضة �ملسبوكة، 
�ملجيد.  �لقر�&  تعاليم  "Iلك حسب 
عا9  بوجه  �الكتنا³   &� ير£  "كا& 
من   ��لفق �لقطا´  مبصلحة  يضر 
�قتصا5   gيا��  %( "يؤ5ّ\  �ملجتمع، 
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 &� يعت<  كا&  لذلك  "�لوطن،  �ألمة 
�الكتنا³ )� من �آلثا9.

على  مر�   -�I  � ُعمر  "�قتر� 
Ïينة  حلة  يرتد\   &�  � �لرسو@ 
 i £>لك� �لد"@   fيستقبل ֲדا سفر�
�ملناسبا- �لرqية، فرفض مبّيًنا �& �هللا 
تعا% ال يرَضى عن Iلك، "�نه ينبغي 
له �& يقابل �لناy باملالبس �لr يرتديها 
 ïقما من  هدّية  مر�  "جاfته  عا�5. 
 @fفتسا ُعمر،   %( به  فبعث  حرير\ 
عمر كيف يرتديه "قد �ى عن Iلك، 

�5ئًما  ليست  �µدية   &( له  فقا@ 
"من  �لشخصي،  لالستعما@ 
�ملمكن �& تستعمل نسا � Iلك 
(�لبخاg\-كتا±   .ïلقما�

(yللبا�
 � بسيًطا.  كذلك  فر�شه  "كا& 
�ملّتكآ-،   "� �بًد�  �ألسرَّ�  يستخد9 
"كا& ينا9 على حص� مفر"ï على 
جلد  من  هذ�  فر�شه  "كا&   ،�gأل�
 -"َg" .من نسيج من شعر �إلبل "�
كا&   ïلفر�� هذ�   &� عائشة  �لسيد� 
على  تنا9  كانت  )�ا  ح|  ضيًقا، 
 �Iجانب منه "هي متمد�5 �ألقد�9، فإ
فهبط  للتهّجد،  ليًال   � �لرسو@  قا9 
للسجو5؛ 2عت gجليها، ح| )�I قا9 
"�ض.. مدִדا، فإ�I سجد �نكمشت 
"�لترمذ\،  (مسلم  "هكذ�.  ثانية 

"�لبخاg\-كتا± �ألطعمة) 
"قد �نتهج نفس �لبساطة i ترتيبا- 
�ملسكن، فقد كا& مْنزله عا�5 يتكّو& 
من غرفة "�حد� "فناf صغ�، "كا& 
 %( �لغرفة  يقسم  معلق  حبل  هنا[ 
 ïمن قما gنصفني ¯يث يعلق ستا
لديه  �حلبل عندما يكو&  على Iلك 
عن  لز"جه  مكا&  فينفصل  �³ئر، 
كانت  �آلخرين.  �حلاضرين  مكا& 
 -"َg "قد  للغاية،  بسيطة  حياته 
�لسيد� عائشة �& طعامه بوجه عا9 

 .fطو�@ حياته معها، كا& �لتمر "�ملا
"عندما ما- � � يكن i �لبيـت 

يومها سو£ بضع متر�- قلـيلة.

�لعالقة مع �هللا عز -جل
لقد سيطر حبه هللا تعا% ")خالصه له 
على 2يع Üاال- حياته كلها، "لقد 
بصبغة  حياته  مناحي  كل  �صطبغت 
"لقد   .Ëإلخال� "Iلك  �حلب  هذ� 
"قته  من  �ألك<   fجلز�  wيصر كا& 
"يسبح  هللا،  يصلي   gلنها�" �لليل   i
 rل� �لّثقا@   fألعبا� ¯مد�، gغم كل 
كا& ¹ملها على عاتقه، "�ملسؤ"ليا- 

�جلسا9 �لr كانت ُتطّوN عنقه. "كا& 
لعبا�5  نفسه   yيكّر" فر�شه،  يهجر 
�خلر"²  "قت  ¹ني  ح|  تعا%  �هللا 
)% صال� �لفجر. "�حياًنا، كا& يقف 
طويًال i �لصال� من �خر �لليل ح| 
قدما�، "كل من شاهد� على   9gّتتو
هذ� �حلا@ تأّثر له كثً��. "i مر� قالت 
له �لسيد� عائشة: "يا gسو@ �هللا! لقد 
تقد9 من Iنبك "ما  ما  غفر �هللا لك 
عبًد�  �كو&  "�فال  µا:  فقا@  تأخر". 
شكو�gً" (�لبخاg\- كتا± �جلمعة). 
تقو@  ��ا كانت  "معI Èلك 
بقربه،  شّرفه  تعا%  �هللا   &( له 
"�كرمه برضا� عنه، "غفر له 
تأخر،  "ما  Iنبه  من  تقد9  ما 
 i �جلهد  هذ�  نفسه  jهد   �Iفلما
�لصال� "�لعبا�5، فيقو@ µا )& "�جبه 
)I f�³لك �& يز5�5 شكًر�، فإ& ³يا�5 

�لشكر جتلب مزيًد� من �لُقر±.
بأمر  )ال  عمًال  يبد�  �بًد�  يكن   �"
 i Iكرنا   &� سبق  "لقد  تعا%،  �هللا 
 &� بعد  )ال  مكة  يتر[   � �نه  س�ته 
�لرغم  على  بذلك،  �مًر� qا"ًيا  تلّقى 
�لذ\  من خطو�g "قسَو� �الضطها5 
كا& يتعر� له من �هل مكة. "لقد 
gفض �µجر� مع �صحابه )% �حلبشة 
حني �شتّد �الضطها5 عليهم، "�مرهم 
لرغبتهم  يستجب   �" )ليها  باµجر� 
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 � تعا%  �هللا  أل&  يصحبهم،   &�  i
�لوقت   i" .بذلك له   &I� قد  يكن 
"�ملتاعب،  �أل³ما-  فيه  تشتّد  �لذ\ 
مييل �لناy عا�5 الستبقاf �صدقائهم 
"لكن  منهم،  مقربة  على  "�قربائهم 
 fباللجو �صحابه  �مر   � �لرسو@ 
للحبشة، بينما بقي هو نفسه خلفهم 
i مكة بسبب عد9 تلّقيه توجيها من 

�هللا تعا% مبغاg5ִדا. 
 gتنحد" تأثًر�،  يفيض  قلبه  كا& 
�لدمو´ من عينيه كلما qع كلما- 
تذكر  حينما  خاصة  عليه،  ُتتلى  �هللا 
تلك �لكلما- مسؤ"لياته هو "مهاّمه 
�هللا بن مسعو5  �لنبوّية. "يْر"\ عبد 
يتلو   &� مر�  سأله   � �لرسو@   &�
عليه بعض �آليا- من �لقر�& �ملجيد، 
فقا@ عبد �هللا: "يا gسو@ �هللا! كيف 
(يقصد  �ُنز@؟  "عليك  عليك  �قر � 
�& gسو@ �هللا هو �ألعلم به) "لكنه 
5g عليه قائًال: ")� �حب �& �qعه 
من  يتلو  �هللا  عبد  فبد�   ."\�غ من 
تعا%:  قوله  بلغ  ح|   fلنسا�  �gسو
﴿َفَكْيَف ِ)�Iَ ِجْئَنا ِمْن ُكلِّ ُ�مٍَّة ِبَشِهيٍد 
َشِهيًد�﴾   fَِهُؤآل َعَلى  ِبَك  َ"ِجْئَنا 
(�لنساf: ٤٢)، فقا@ له �لرسو@ �: 
"حسبك.. حسبك". فنظر عبد �هللا 
ليجد   � �لرسو@   %( مسعو5  بن 
 ،\gلدمو´ تنهمر من عينيه (�لبخا�

كتا± فضائل �لقر�&). 
 f�5� على   Ëحلر� شديد   � كا& 
حالة   i ح|  �ملفر"ضة،  �لصلو�- 
معه  ميكنه  ال  �لذ\  �لشديد  مرضه 
 Ë؛ كا& ¹رïلفر��  i ال( �لصال� 
على �لذها± )% �ملسجد ليؤ9ّ �ملصلني 
بنفسه. "i مر� � يستطع �لقد"9 )% 
�ملسجد؛ فأمر �با بكر � �& يصلي 
ببعض  �حس  حاملا  "لكنه   ،yبالنا
�لقو� "�لتحسن i مرضه، طلب �& 
"�ّتكأ على  �ملسجد.  لَيصل  يسند"� 
كتفي gجلني "هو بالغ �لضعف ح| 
 ،�gقدميه كانتا جتّر�& على �أل &(
"تصنعا& خلفها خطوًطا كما تْر"\ 

.(\gلبخا�) لسيد� عائشة�
شائعة  عالمة  باليدين  �لتصفيق   &(
للتعب� عن �لسعا�5 �" جلذ± �النتبا� 
على  �لعر±  تَعّو5  "قد  ما،  �مر   %(
Iلك �يًضا. "لكن �لرسو@ � لشّد� 
حبه لذكر �هللا، �حّل �حلمد "�لتسبيح 
"Iكر �هللا �ل �لتصفيق i مناسبا- 

)ظهاg �لسر"g �" لفت �النتبا�.
ها9  �مر  شغله  �ملر�-  من  مر�   i

�لوقت،  ألّ"@  �لصال�   gحضو عن 
�ملصلني، "لكنه  ليؤ9  بكر  �با  فأنا± 
سريًعا ما فرá من �ألمر �لذ\ كا& 
�ملسجد   %(  �gلفو  g5با  � بصد�5، 
"لكن   ،yلنا� يؤ9ّ  قائم  بكر  "�بو 
2هوg �ملصلني شعر بوصو@ �لرسو@ 
عن   ��تعبً �لتصفيق   i فبد�"�   �
بكر   Ò� "لتنبيه  بوجو�5،  سر"gهم 
بينهم.   � �لرسو@  شخص  لوجو5 
عن   � بكر  �بو  تر�جع  Iلك  فعند 
 � للرسو@  �ملكا&  "�فسح  مقامه، 
ليؤ9ّ �لناy. "ملا �نتهت �لصال�، سأ@ 
�با بكر: "ملا�I تر�جعَت "قد �مرُتك 
"ما  بكر:  �بو  فقا@  �لناy"؟  تؤ9ّ   &�
 yلنا� يؤ9ّ   &� قحافة   Ò� البن  كا& 
�لرسو@  قائم". � "ّجه  "gسو@ �هللا 
� كالمه )% �لناy فقا@ µم )نه ليس 
من �ملستحب �& يصّفقو� i �لصال�، 
�مر  �لصال�   i �حدهم  �نتا±   �Iفإ
بدًال  به  "jهر"�  �هللا  �سم  فليسبحو� 

(\gلبخا�) .من �لتصفيق
"� يكن �لرسو@ � يقبل �& تكو& 
عبا�5 �إلنسا& �" صالته تعذيًبا لذ�ته، 

شـكًرا،  يـزداد  أن  ذلـك  إزاء  واجبـه  إن  Fـا  فيقـول 
الُقـرب. مـن  مزيـًدا  جتلـب  الشـكر  زيـادة  فـإن 
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�" عبًئا ثقيًال i )حساسه. "i )حد£ 
حبًال  فر�£  �لبيت،  5خل  �ملناسبا- 
ممد"�5ً بني عمو5ين، فسأ@ عنه فقيل 
)& ³"جه ³ينب تتعلق به )�I �ضت 
طو@  من  تتعب  عندما  صالִדا   i
بإ�³لة �حلبل "قا@ )&  فأمر  �لتهّجد، 
على �ملرf �& يؤ5ّ\ صالته طاملا كا& 
يشعر بالنشاÀ، فإ�I فتر فليقعد، أل& 
"��ا  للنفس،  عذ�ًبا  ليست  �لصال� 
 �I( �لنفس  تزكية  على  قدgִדا  تفقد 
��5ّها �ملرf "جسد� منهك من �لتعب 

(�لبخاg\، كتا± �جلمعة).
"كا& ميقت كل فعل "كل مماgسة 
 %( بعيد�  "لو  صلة   Û5بأ متّت 
"عندما  �ثاgها.   "� �لوثنية   wطيا�
بسكر�-  "�حس  "فاته  �قتربت 
جانب  من  يتقّلب  كا&  �ملو-، 
فعل  من   g¹ّذ "هو  جانب   %(
�ÆاIهم  بسبب   £gلنصا�" �ليهو5 
مساجد.  "�"ليائهم  �نبيائهم   gقبو
كانو�  �لذين  �"لئك  يقصد  "كا& 
�نبيائهم   gقبو عند  ساجدين  ®ّر"& 
"�"ليائهم، "يوّجهو& �خلطا± )ليهم 
i �لصلو�- "يصّلو& µم. "قصد �& 
 i لك، "سقطو�I ملسلمني لو فعلو��
هذ� �ملماgسا-، فإ�م بذلك يت<�"& 
من نبّيهم، بد@ �& يستحقو� صلو�ته 

عليهم. 

عن   ���لس  i �حلديث  سبق  "لقد 
 wته �لشديد� على متجيد �هللا "شر�غ
Iكر� )% �قصى �حلد"5. لقد حا"@ 
�لفتنة  "سائل  بكل  معه  مكة  �هل 
"�لترهيب،  "�لترغيب   ،fإلغر��"
�ألصنا9  لعبا�5  معاgضته  عن  ليكّف 
�بو  عمه  حا"@  "لقد  (�لط<£). 
طريقه،  عن  ليعد@  يقنعه   &� طالب 
"ع< له عن خوفه من موقف صعب، 
 fعد�  �gمر� بني   ��ًÞ نفسه  فيه  jد 
عن  متخلًيا  µم  تسليمه  "بني  قومه، 
 i موقفه  على  �صر   �I( 
ايته، 
شجب �لوثنية "Æطئة �جها. "كا& 
�لوحيد على Iلك    � �لرسو@   5ّg
هو: ""�هللا ياعم لو "ضعو� �لشمس 
 &� يساg\ على   i لقمر�"  ºميي  i
�تر[ هذ� �ألمر ما تركته ح| يظهر� 

�هللا �" �هلك 5"نه". (�لزgقا�)
�لتال@،  �حد  ُ�ُحد، "عند سفح   i"
بينما ¹يط به �جلرحى من �ملسلمني، 
عن  يع<  �لفر�  متّلكه  قد  "�لعدّ" 
 gباالنتصا �gاتته، "ينّفس عنه شعوë
على �ملسلمني بصيحا- منكر�، "�بو 
هبل،  "�عل   :æيصر قائدهم  سفيا& 
�لدقيق،   wلظر� �عل هبل"، i هذ� 
خطر،  من  سالمته  يهد5  ما  "gغم 
"gغم �& �لعد5 �لصغ� �ملحيط به من 
�صحابه ظلو� صامتني، فإنه � ميلك 

)ال �& يأمرهم بالر5ّ عليه قائلني: "�هللا 
.(\gلبخا�) "على "�َجّل�

"كا& من �لعقائد �لشائعة عند �تبا´ 
 &� �إلسال9،  قبل  �ملختلفة  �أل5يا& 
 �gأل�"  fلسما�  i �لكْونية  �آليا- 
 fعن مشاعر �ألنبيا �تساهم i �لتعب
"�لقديسني "�لصاحلني حزًنا "فرًحا، 
بل )�م ميكن �& يتحكمو� ¯ركا- 
�ألجر�9 �لسما"ية. "على سبيل �ملثا@، 
تسّبب  �نه  بعضهم  عن   \"gُ فقد 
 "� مساgها،   i �لشمس   wقو"  i
 gأل�ا�  &�  "� توّقف،  قد  �لقمر   &�
 fجا "قد  �جلريا&.  عن  توّقفت  قد 
�إلسال9 يعّلم �لناy �ّ& عقيد� كهذ� 
 fا من �لصحة، "�ّ& ما جاµ yال �سا
من Iلك i �لكتب �ملقدسة �لسابقة 
 %( حتويلها  مت  gمزية،  �مثلة  كا& 
على  تأ"يلها  من  بدًال   iخر� gتصّو
فقد  Iلك  "gغم  �لصحيح.  معناها 
كا& بعض �ملسلمني مييلو& )% نسبة 
�حد�¿   %( �لطبيعية  �لظو�هر  بعض 
معّينة i حيا� �ألنبياf. "لقد ُكسفت 
�بن  )بر�هيم  ما-  عندما  �لشمس 
�لثالث. فرّ"²  � i عامه  �لرسو@ 
تلك  �ليو9  هذ�   i �ملسلمني  بعض 
�لفكر� �لr تقو@ )& �لشمس �ظلمت 
�لتعزية  من  كنو´  )بر�هيم  ملو- 
ملشاعر �لرسو@ �لكرمي. "عندما بلغ 
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ع<   ،� �لرسو@  �ألمر 
عن بليغ �ستنكا�g "ضيقه 
فقا@:   ،-�gلتصّو� ֲדذ� 
")& �لشمس "�لقمر �يتا& 
من �يا- �هللا ال تنكسفا& 
ملوته".  "ال  �حد  حليا� 
"بّين  µم  شر�  "هكذ� 
�لشمس   &� كيف   yللنا
�لكْو&  "�جر�9  "�لقمر 
�لسا¯ة ¹كمها قانو& �هللا 
تعا% "حد�، "�& حركتها 
ال  ֲדا  �ملرتبطة  "�لظو�هر 
"ال  �حد  ملو-  Æضعا& 

.(\gلبخا�) حلياته
 ،wجلزير� �لعربية بلد جا�"
"لذلك يستقبل �هلها �ملطر 
¯فاَ"�، "ينتظر"نه بشغف 
قد  �لعر±  "كا&  شديد. 
 gألمطا�  &� Æّيل  �عتا5"� 
�لنجو9،  ¯ركة  مرتبطة 
كا&   � �لرسو@  "لكّن 
�لبالغ  �المتعا�  ُيظهر 
من   fشي �مامه  Iُكر   �I(
ينصح  "كا&  �لقبيل،  هذ� 
نعمة  ينسو�  �ال  قومه 
ֲדا  يتفضل   rل� تعا%  �هللا 
 %( ينسبوها  "ال  عليهم، 
�هللا   �غ �خر   gمصد  \ّ�

تعليمه  "كا&   . عز "جل 
هو �& �ملطر "كل ظو�هر 
�هللا  لنظم  خاضعة  �لطبيعة 
تعا% "حد�، "تأمتر بأمر�، 
 "� �حد  لرغبة  Æضع  "ال 
 \ّ� حلركة  "ال  ُسلطته، 
�هللا   &"5 من  �خر   NلوÞ
(مسلم،  جالله.  جل 

كتا± �إلميا&)
تر�كم  من  كا&  "مهما 
عليه،  �ملعاكسة   w"لظر�
�هللا   i ثقته  كانت  فقد 
)I f�³لك. حد¿  ִדتز  ال 
�حد   ��g  &� يو9   -�I
¹رسه  ال  نائًما،   fألعد��
g�سه،  عند  فوقف  �حد. 
يد�   i مسلو@  "�لسيف 
بالقتل   � �لرسو@  "هّد5 
يهو\   &� "قبل   ،�gلفو
قائًال:  سأله  عليه  بسيفه 
فر5  مº"؟  مينعك  "من 
gباطة   i  � �لرسو@ 
تفّو�  "لقد  "�هللا".   :ïجأ
�لكلمة  ֲדذ�   � �لرسو@ 
بقو� "جال@ "يقني، ح| 
 � �لكافر  �لعدّ"  قلب   &ّ(
يتمالك نفسه فأg5[ على 
�لذ\  �لرجل   &�  gلفو�

�مامه شامخ �إلميا& "�لثقة 
i �هللا تعا%، "ال ميكن �& 
يكو& كاIًبا. لذلك سقط 
�لرجل،  يد  من  �لسيف 
صاغر�  هيئة   i ""قف 
كمن ينتظر صد"g �حلكم 
منذ  كا&   &� بعد  عليه، 
على  عا³ًما  يقف  حلظة 
�مامه.  �لذ\  �لرجل  قتل 
�لفضائل،  (مسلم-كتا± 
"�لبخاg\-كتا± �جلها5) 
Iلك  من  �لعكس  "على 
بالغ   � موقفه  كا& 
تعا%،  �هللا  �ما9  �لتو�ضع 
بكل  �مامه  يقف  فكا& 
خشو´ "مذلة. "gَ"£ �بو 
هرير� �نه qع �لرسو@ � 
يدخل  لن  �حًد�   &( يقو@ 
�بو  فسأ@  بعمله،  �جلنة 
هرير�: ""ال �نت يا gسو@ 
�هللا"؟ فر5 عليه قائًال: ""ال 

�هللا  يتغمد�   &� )الَّ  �نا، 
بر
ته". (�لبخاg\ كتا± 

.(Nلرقا�
 yلقد ظل �5ئًما ¹ّض �لنا"
�& يلتزمو� i كل �عماµم 
 &�" �ملستقيم،   Àبالصر�
حتّر\   i جهدهم  يبذلو� 
من  تقّرֲדم   rل� �لوسائل 
يعلمهم  "كا&  تعا%.  �هللا 
�& �إلنسا& ال يصّح له �& 
يتمÈ �ملو-، ألنه لو كا& 
�حلسن  �لسلو[  يسلك 
 &(" منه،  يستزيد  فلعله 
يتو±  فلعله  سيًئا  كا& 
 .-���خل فعل   %( "يعو5 
حبه  عن   � ع<  "لقد 
 Nبطر له  ")خالصه  هللا 
قد  كا&  فمثًال..  ش|، 
طا@ �جلفاw، "طا@ �يًضا 
بد�-  فلما  �ملطر،   gنتظا�
تتساقط  �أل"%  �لقطر�- 

"واهللا ياعم لو وضعوا الشمس U ميي� 
والقمر U يساري على أن أترك هذا األمر 
ما تركته حk يظهره اهللا أو أهلك دونه".
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من �لسماf، �خر² لسانه 
يستقبل به قطر� من هذ� 
عن  يعّبر  "هو  �لقطر�-، 
تعا%  هللا  "�متنانه  سعا5ته 
هذ�   &�  ºيع ما  قائًال 
عليه  تتَنّز@  نعمة  �حد¿ 
من لد& �هللا تعا%. "كا& 
�هللا   fبدعا مشغوًال  �5ئًما 
"كا&  "ير
ه،  له  ليغفر 
Iلك ¹د¿ كثً�� خاصة 
كي  �صحابه  Üالس   i
�نفسهم  يقو�   &� يعلمهم 
 &�" �هللا  عذ�±  من 
يستكثر"� من فضله. "� 
يكن يغا�g5 بتاًتا )حساسه 
بأنه �5ئًما "�بًد� i معّية �هللا 
تعا%، فكا& )5�g� �I �لنو9 
�حيا  �للهم  "باqك  قا@: 
�مو-"،  �للهم  "باqك 
يذهب  �نه  بذلك  يقصد 
تعا%  �هللا  "�سم  نومه   %(
"يستيقظ  شفتيه،  على 

"�سم �هللا على شفتيه.
يقو@:  كا&  �ستيقظ   �Iفإ
�حياًنا  �لذ\  هللا  "�حلمد 
")ليه  �ماتنا  ما  بعد 
 .(\gلبخا�)  "gلنشو�
 gباستمر�  Nيُتو "كا& 

gبه.  من  يقّربه  ما  لكل 
قوله:   gملتكر� 5عائه  "من 
 Âقل  i �جعل  "�للهم 
 ،�gًنو بصر\   i"  ،�gًنو
 ºعن ميي" ،�gًعي نوq i"
 ،�gًنو \gعن يسا" ،�gًنو
 ،�gًنو rحت" ،�gًفوقي نو"
"خلفي   ،�gًنو "�مامي 
 "�gًنو  Î "�جعل   ،�gًنو
g"�ية:   i"  .(\gلبخا�)

."�gًنو ºجعل�""
"gَ"£ �بن عباy �نه قبل 
مو- �لرسو@ � بقليل، 
قِد9 مسْيلمة �لكّذ�± على 
فجعل  �هللا  gسو@  عهد 
�مد  Î يقو@: ")& جعل
تبعُته".  بعد�  من  �ألمر 
 �"قد9 �ملدينة i عد5 كث
من قومه، )I كانت قبيلته 
�ك< �لقبائل �لعربية. فأقبل 
)ليه gسو@ �هللا "معه ثابت 
بن قيس بن ëاy، "كا& 
قطعة  �هللا  gسو@  يد   i
على  "قف  ح|  جريد، 
مسْيلمة i �صحابه فقا@: 
�لقطعة  هذ�   ºسألت "لو 
�عطيُتكها،  ما  (�جلريد) 
فيك،  �هللا  �مر  تعد"  "لن 

ليعقرّنك  �5بر-  "لئن 
�لذ\   ]�gأل  �(" �هللا، 
ُ�gيُت فيه ما g�يُت، "هذ� 
jيبك  قيس  �بن  ثابت 
عنه.   wنصر�  �  ،"ºع
"فسألت   :yعبا �بن  قا@ 
)نك  �هللا  عن قو@ gسو@ 
ما  فيه  �gيت  �لذ\  تر£ 
�بو   Û>فأخ g�يت"؟ 
هرير� )& gسو@ �هللا قا@: 
 i g�يت  نائم  �نا  "بينما 
يد\ سو�gين من Iهب، 
فُأ"ِحَي  شأ�ما،   ºÚفأ
)i Îّ �ملنا9 �& �نفخهما، 
فنفختهما فطا�g، فأّ"لتهما 
بعد\".  ®رجا&  كذ�بْين 

 (\gلبخا�)
كا& Iلك i �"�خر حيا� 
تكن   �"  ،� �لرسو@ 
قد  �لعربية  �لقبائل  �ك< 
�منت بعد، "كا& شرطها 
ُيعّين   &� هو  تتبعه  كي 
من  له  خليفة  ³عيمهم 

بعد�.
"لد   � للرسو@  يكن   �
قريب  "ال  نسله،  من 
gغبة  �ما9  يقف  طامح 
توحيد   i  � �لرسو@ 

 &( كلها  �لعربية  �جلزير� 
"لو  �لعر�.  ֲדذ�  قبل 
بأّ\  مدفوًعا   � كا& 
"قف  ملا  شخصي،  �5فع 
شيf ضّد gغبته i "حد� 
فقط  يعد  بأ&  �لعر±، 
�نه  قبيلة فيها  gئيس �ك< 
سيكو& خليفته. "لكنه � 
متصرًفا  نفسه  ير£  يكن 
i �\ شيi f �لعا� مهما 
يكن   �"  ،��صغً كا& 
 .fلشي مالًكا  نفسه  ير£ 
مع  �لتعامل  gفض  لذلك 
عرضه  "gفض  مسْيلمة، 
بكل �f�g5³. "كا& ينظر 
ال  �ملسلمني  قيا�5   %(
 %( هو  يهديها  كهدية 
من يشاf، بل كأمانة )µية 
مقّدسة يهبها �هللا تعا% ملن 
يستحقها "يناسبها. لذلك 
قا@ ملسْيلمة �& يد´ عنه 
قيا�5 �ملسلمني جانًبا، فلن 
قطعة  ح|  "ال  منه  ينا@ 

جافة من �جلريد.
كا& � )�I حتد¿ عن �هللا 
جل جالله، بد� للناظرين 
"كأ& "جو�5 كله يذ"± 
i حّب عميق هللا سبحانه 
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"تعا%، "ينبض كيانه كله 
هللا  فريد   Ëخال( بنشَو� 

جل جالله.
 �g"كا& ير£ �5ئًما ضر"
بسيطة  �لعبا�5  تكو&   &�
"كانت  تعقيد.   &"5
�gضية مسجد� من �لرمل 
�ملسجد  Iلك   ،fحلصبا�"
فيه  "صلى  بنا�  �لذ\ 
�كثر صلو�ته )ماًما، "كا& 
سقف �ملسجد من �جلريد 
"�لسعف �لذ\ كا& ينفذ 
 i" .هطل �I( ملطر� fمنه ما
�لرسو@  �بتل  �أليا9  بعض 
�لصال�   i "صحبه   �
طني  "�صاֲדم   ،fباملا
Iلك  مينعه   �"  ،�gأل�
للنهاية،  �لصال�  )متا9  من 
"� يؤّجل �ية صال�، "� 
)متا9  حلني  �ملكا&  يغلق 
تعمل   rل� �إلصالحا- 
�لسقف ضد  )حكا9  على 
 ،\gلبخا�) �جلو  عو�مل 

كتا± �لصو9).
�حو�@  ير�عي  "كا& 
تعا%.  �هللا  مع  �صحابه 
عمر  بن  �هللا  عبد  كا& 
على  حريًصا  gجًال 

�لتقَو£ "�لتطهر، فقا@ عنه 
�لرجل  "ِنعم   :� �لرسو@ 
عبد �هللا لو كا& يصلي من 
Iلك  بلغ  "عندما  �لليل". 
قيا9  يتر[   � �هللا،  عبد 
�لليل بعدها. "حد¿ مر� 
 i  � �لرسو@  كا&   &�
فسأµا  فاطمة،  �بنته  بيت 
 �I( ما  عليًّا  "³"جها  هي 
كانا يصليا& ليًال، فقا@ له 
)منا  �هللا!  "يا gسو@  علّي: 
 fشا فإ&  �هللا  بيد  �نفسنا 
بعثها". فتو% عنه �لرسو@ 
gكبته  يضر±  "�خذ   �
�لطريق "يكرg �ية من   i
تعا%:  قوله  "هي  �لقر�& 
َ�ْكَثَر  �ِإلْنَساُ&  ﴿َ"َكاَ& 
(�لكهف)،  َجَدال﴾   fٍَشْي
 i 55ّإلنسا& يتر� &� Èمبع
"¹ا"@  uطئه،   wالعتر��

�الختياgية  �عماله  حتميل 
 ،\gلبخا�) تعا%  �هللا  على 

كتا± �جلمعة). 
 &� بذلك  �لرسو@  "قصد 
عليًّا ال jو³ له �& ينسب 
 �5�g( %( ا@ صال� �لليلÚ(
�هللا   &� با5ّعائه  تعا%،  �هللا 
)�I شاf عد9 �وضه للصال� 
عاجًز�  يصبح   �gلفو فإنه 
عن �لتهّجد، "لكن "�جب 
بضعفه  �لتسليم  هو  علّي 
 &� "عليه  �ألمر،   f�5� عن 

يو�جه نفسه "يلومها.


فض تعذيب �لنفس
gفضا   � �لرسو@  gفض 
�لعبا�5  تكو&   &� باتًّا 
قيا9   &�5�" شكلًيا،  �مًر� 
�لشخص بتعذيب نفسه بأّية 
بذلك  �نه   �gًمتصّو  ،�gصو

تعا%  �هللا  يعبد  �لتعذيب 
"هب  لقد  )ليه.  "يتقّر± 
�هللا سبحانة "تعا% �إلنسا& 
ملكاته "حو�ّسه كي ¹سن 
"شكرها.  �ستخد�مها 
 � �لرسو@  عّلم  "لقد 
�حلّقة  �لعبا�5   &�  yلنا�
�ألمثل  �النتفا´   i تكمن 
�لسمع  "Iلك  �لعني  بتلك 
 N"ّلكم �لتذI" هذ� �لشم"
تعا%  �هللا   &(  .yإلحسا�"
"هبنا �لعني لنر£ ֲדا، ")نه 
ملن �لكنو5 هللا �& نغلقها �" 
شكر  "ليس  نقتلعها.   &�
نعت<   &� هو  �لر ية  نعمة 
�لر ية )Ïًا، فاهللا "هبنا هذ� 
�مللكا- ليس على ��ا )� 
للتقّد9  نعمة  بل  Øمله، 
من   Nلعقو ")نه  "�لرقّي. 
¹ر9   &� �إلنسا&  جانب 

وقصد الرسول بذلك أن عليًّا ال �وز له أن ينسب إهمال صالة 
الليل إp إرادة اهللا تعاp، باّدعائه أن اهللا إذا شاء عدم نهوضه 
للصالة فإنه لفوره يصبح عاجًزا عن التهّجد، ولكن واجب علّي 
هو التسليم بضعفه عن أداء األمر، وعليه أن يواجه نفسه ويلومها.
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�هللا  "هبها  نعمة  من  نفسه 
له كالسمع مثًال، كما �نه 
من �لعقوN "�إل� �يًضا �& 
 i �حلاّسة  هذ�  يستخد9 
�ألكاIيب   %( �الستما´ 
"�لغْيبة. "�المتنا´ عن تنا"@ 
�لطعا9، (ما � يكن صوًما 
تقتضيه  عمًال   "� مفر"ًضا 
 %( يؤ5\  قد  �حلكمة)، 
ال  Iنب  "هو  �لنفس،  قتل 
ُيغتفر. "كما �& �إلضر�± 
"�لشر�±  �لطعا9  عن  �لتا9 
من  فإ&   ،Nعقو"  �(
كذلك   Nلعقو�" �لنكر�& 
 "� �ّرًما  طعاًما  نأكل   &�
شربه.  ¹ل  ال  ما  نشر± 
"هذ� قاعد� Iهبية للحيا�، 
"شّد5   � �لرسو@  �ّكدها 
من  يقم   �" �Úيتها.  على 
هذ�   yبغر �خر   Âّن قبل 
�لقاعد� i �لتعليم "�حليا�.

�لصحيح  �الستخد�9   &ّ(
"ُحسن  �لطبيعية،  مللكاتنا 
�ستعما@ �مليو@ �حلّسية، هو 
�لذ\ يؤ5ّ\ )% �& تترّسخ 
�ألخالقية  �لصفا-  فينا 
 &� �حلماقة  ")نه من  �لعليا. 
�مللكا-  هذ�  عمل  ُنبطل 

�هللا  فطرها   rل� �لطبيعّية 
فينا �" نلغيها، كما �نه من 
نسّفهها   &� �يًضا  �حلمق 
ال  �إل�   &ّ( سفيه.   f�5بأ
 i يكمن  بل  فيها،  يكمن 
"لذلك  �ستخد�مها،   fسو
�ستخد�مها  ُحسن   i فإّ& 
فضيلة مؤّكد� "ُخُلًقا طيًبا. 
�لتعاليم  هي خالصة  "هذ� 
�خللقية �لr �ّكدها �لرسو@ 
�Úيتها،  على  "شّد5   �
حياته   gمد� عليها  "كا& 

"�لسبيل �ألمثل �لذ\ جعله 
�هللا تعا% لإلنسا&.

)& كثً�� من �لناy ¹ا"لو& 
تعا%  �هللا   %( يتقّربو�   &�
�آلال9  "حتّمل  باحلرما& 
 ìيأ "�هللا  منهم،  تطّوًعا 
 i �هللا  gضا  فليس  Iلك. 
"�لفو³  "�لعذ�±،  �حلرما& 
برضا �هللا ال يأß عن طريق 
عذ�± عبثي ال هدw منه، 
فائد�  ال  للّذ�-  "حرما& 

.yمنه )ال خد�´ �لنا

إن كثً�ا من الناس �اولون أن يتقّربوا إp اهللا تعاp باحلرمان 
 U وحتّمل اآلالم تطّوًعا منهم، واهللا يأ� ذلك. فليس رضا اهللا
احلرمان والعذاب، والفوز برضا اهللا ال يأ% عن طريق عذاب 
عبثي ال هدف منه، وحرمان للّذات ال فائدة منه إال خداع الناس.

نو�@  هو  هدفه  فكا&   �
�لفضيلة حقيقة، "بلوg áضا 
�هللا فعًال، "�لفو³ بقر± �هللا 
سبحانه "تعا%، لذلك كا& 
� خالًيا متا9 �خللّو من كل 

.fتظاهر "�5ّعا
"سو�f عليه g�£ �لناy هذ� 
�لشيf َحسًنا �" g�"� سيًئا، 
كيف  عند�  �ملهم  فاألمر 
jد� هو نفسه، "ما�I ¹ّس 
�عماقه، "كيف  من  جتاهه 
¹كم �هللا عليه. فإ�I �ضيف 

عن   \"gُ �فعاله.  "³بد� 
�لرسو@   &� عائشة  �لسيد� 
بني  ُيخّير   �  � �لكرمي 
�يسرÚا   gختا� )ال  �مرين 
ُشبهة،   "� )Ïًا  يكن   � ما 
عنه   yلنا� �بعد  يكو&  فإّنه 
�لفضائل).  كتا±  (مسلم، 
")& Iلك µو �لنهج �ألعلى 

ممن  �لبشر  من  "هنا[ 
�خللقية،  صفاִדم  ضعفت 
بالتغطية  ميّوهو�   &� ¹ّبو& 
"يريد"&  �خطائهم،  على 
 i �"ية �& يبدÚ" -��بتأث
من  كأ�م  �آلخرين  عيو& 
 \"Iَ" �لفضائل  �صحا± 
�ألكر9   Âّلن� �ما  �ملكانة. 

"تقديرهم   yلنا� حكم 
 ��ضم عن  هو  gضا�   %(
فإنه  "قبوله،  �هللا  "gضا 
يشكرهم "ميّنت µم. "لكن 
 gنظر"� )ليه بعني �إلنكا �I(
يأسف  فإنه  �الëئز�³،   "�
 %( باًال  ُيلقي  "ال  عليهم 

g�يهم.


