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حيا� محمد � (٢١)٢٢

)& حيا� ن� �إلسال8 � كتاg مفتوÆ كلما Ëثت x �] جزc منه جتد فيه تفاصيل 
تث� �الهتماÿ" 8لب �للب. "¤ nد¥ �& مت تسجيل "قائع حيا� ن� �" حيا� َمعلم �خر 
تسجيًال 4قيًقا "متاًحا للد�dسني، مثل حيا� �لرسوY �لعظيم �. "صحيح �& هذt �لغز�x �d �حلقائق 
"�ملر"يا- �ملدّ"نة، قد �عطت �لنقا4 �ملاكرين فرصتهم �ملنتظر�، "لكن من �لصحيح �يًضا �نه حني 
تتم �d4سة �النتقا�4- بعناية، "يتم �لر4 �حلاسم عليها، فإ& ما تث�t فينا حيا� �لرسوY � من �إلميا& 

"�حلب �لغامر "�لتقَوh، ال مياثلها فيه حيا� �] شخص �خر.

 x حليا� �لغامضة �ل� ال يعر� �لنا� شيًئا عن تفاصيلها قد تسلم من �لنقد، "لكنها ال تفلح� &( 
 ،��بث �إلقنا� "��d �لثقة x قلوg من يتبع �صحاֲדا. )G تظل صعوبا- �لغموj، "ظلما- �حل
 �"خيبة �ألمل، قابعة x �لقلوg. "لكن �حليا� �لغنية بالتفاصيل �ملدّ"نة، مثل حيا� �لرسوY �، تث
فينا �لتأمل �لعميق "من � تثّبت �القتنا�. "عندما يتم تصفية �حلسابا- �خلاطئة لالنتقا�4- "�ملفاهيم 
�لز�ئفة، بكشف �حلقائق "تسليط �ألضو�c عليها، فمن �ملحتم �& جتذg حيا� �لرسوY � منَّا كل 

حب ")عجاg "تقدير، "تث� فينا كل )عز�� ")كباd "توق�، بشكل كامل "�4ئم ")% �ألبد.

تلك هي عزيز �لقاÎd �هم مالمح هذ� �لكتاg �لقيم �لذh ستطالعه ع_ حلقا- x هذt �لز�"ية. 
 Yهذ� �ملقا8 �نه من �لصعب تقدمي ملخص كامل متو��& حليا� كحيا� �لرسو x جلدير بالذكر�"
�، �ل� كانت "�ضحة كالكتاg �ملفتوÆ، "شديد� �لثر�c مبا حتتويه من "قائع "مو�قف "�حد�¥. 
"قد �عطى �ملؤلف ملحة، "لكن ح� هذt �للمحة |ا "�& "ثقل. حيث �نه � كا& ميا�d ما يعظ 
به، "كا& يعظ مبا كا& مياdسه؛ ")�G عرفته فقد عرفت �لقر�& �ملجيد، ")�G عرفت �لقر�& �ملجيد 

فيمكنك �& تتعّر� عليه.

لقد حصل شر� نقل هذ� �لكتاg )% لغة �لضا4 لألستاG �لفاضل فتحي عبد �لسال8.

 حضر� مر�� بش9 �لدين �مو� @�د �

�خلليفة �لثا< حلضر� �إلما8 �ملهد] �

شخصية رسول اهللا � وأخالقه

حاله مع @��4جه
كا& � عطوًفا كل �لعطف "عا4ًال 
كل �لعدY مع �"جاته، ")�G �خطأ- 
مبا  تِف   ¤" ما  موقف   x )حد�هن 
عليها من "�جب �الحتر�8 جتاهه، فإنه 
يوما   Yقا" �ألمر.   dميّر" يبتسم  كا& 
للسيد� عائشة: ")< ألعر� )�G كنت 
ع�d ³ضية ")�G كنت علّي غض�". 
 :Yلك"؟ فقاG قالت: "من �ين تعر�
فإنك  �dضية  ع³  كنت   �G( "�ّما 
كنت   �G(" �مد،   gّd" ال  تقولني: 
علّي غض� قلت: ال "gّd )بر�هيم". 
قالت: "�جل "�هللا يا dسوY �هللا، ما 
 gكتا  ،[dلبخا�) �Ôك"  )ال  �هجر 

.(Æلنكا�
كانت �لسيد� خدåة هي �ّ"Y ��"�جه، 
معه،  �لتضحيا-  �عظم  "قد ضّحت 
"فاִדا  "بعد  سنًّا.   t_تك "كانت 
تزّ"¢ بنساc �صغر سنًّا، لكّن Gكر�ها 
كانت  "عندما  قلبه.   x ÿفت   ¤
�لسيد�  صديقا-  من  صديقة   td"تز
ليستقبلها  قائًما  ينهض  خدåة، كا& 
شيًئا   h�d" تصا�4   �G(" (مسلم). 
£ص �لسيد� خدåة، كا& قلبه ينبض 
"جد�نه  "يفيض   ،Yحلا�  x بالعاطفة 
باحلنني )% Gكرياته معها. "حد¥ �& 
 hكا& �"¢ �بنته �ينب من بني �سر
يكن   ¤"  ،dبد معركة   x �ملسلمني 
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فبعثت  نفسه،  به  يفتد]  شيًئا  ميلك 
ֲדا  تفَتد]  بقال�4  �ملدينة   %( �ينب 
�"جها، "كانت �لقال�4 �صًال ألّمها 
 Yلرسو� h�d ة. "عندماåلسيد� خد�
لرÅيتها،  "تأثر  عرفها،  �لقال�4   �
 &� �صحابه   &Gفاستأ قلبه،   Kّd"
�"جها،  |ا  "يطلقو�  )ليها  ير4ّ"ها 
بالغة  بسعا�4  Gلك  �لصحابة  فقبل 
هدّية  كانت  �لقال�4   &( |م   Yقا ملا 
�بنتها  �لزفا� من �لسيد� خدåة )% 
 ��كثً "كا&   .(٢¢ �حللبية   ��(�لس
ما ميدÆ �لسيد� خدåة �ما8 ��"�جه 
 x ضّحت  كم  "يذكر  �ألخريا-، 
سبيل �إلسال8. فغاd- �لسيد� عائشة 
من Gلك يوما "قالت: "كأنه ¤ يكن 
فتأثر  خدåة".  )ال  �مر��  �لدنيا   x
�لرسوY � كثً�� لقو|ا "قاY |ا )lا 
"يعّد4  يذكر   Æ�d" كانت "كانت، 

.([dلبخا�) عما|ا "مناقبها�

علّو @خالقه �4ّوها
 x �4ئًما   �dًصبو  �  Yلرسو� كا& 
�ملحن، "¤ يتر�جع �بًد� �ما8 �لظر"� 
 cيد� �ألهو� ¤" ،-�cلصعبة "�البتال�
عرفنا  "لقد  عليه.   Ãتستو �لشخصية 
يولد   ¤ "هو جنني   xتو قد   tبا�  &�
 tليكفله جّد ��بعد، "ُتوفيت �مه صغً
ح� �لثامنة من عمرt. "بعد "فا� هذ� 

�جلد بعد Gلك بقليل، كفله عّمه �بو 
 �طالب. كا& �بو طالب يرَعى �لصغ
معه  يتسامح  "كا&  عليه،  "يعطف 
لسببني �ّ"|ما �لعاطفة �لطبيعية ±و �بن 
�خيه، "ثانيهما أل& عبد �ملطلب جّد 
�لرسوY � كا& قد �"صاt به. "لكن 
 ��"¢ �Â طالب ¤ تكن حتمل للصغ
حتكمها  تكن   ¤"  ،dلشعو� نفس 
نفس �العتبا�d-. لذلك كا& nد¥ 
�حياًنا �& تقسم شيًئا ما بني صغاdها 
 &"4  ��لصغ عّمهم  �بن  تاdكة  هي، 
�بو  4خل   &� تصا�4   �Gفإ نصيب. 
فإنه  كهذ�،  ظر�   x  Yملْنز� طالب 
كا& åد �بن �خيه �لصغ� جالًسا على 
جانب، 4"& �ثر للعبو� �" �لضيق �" 
�إلحسا� بالّضْيم على "جهه، "كأنه 
جتسيد تا8 للشعوd بالكر�مة، فيسر� 
بد"�عي  مدفوًعا   ��لصغ  %( �لعم 
""عيه  ")حساسه  �جلائشة  �لعاطفة 
باملسئولية فيضّمه )% صدtd صائًحا: 

"�نظر"� )% طفلي هذ� �يًضا.. �نتبهو� 
هذ�  كا&  �يًضا".  هذ�  طفلي   %(
شهد"�  "من  عديد�،  مر�-  nد¥ 
�مًد�،   &� على  �2عو�  �لوقائع   tهذ
"�حد�  مر�  يبد   ¤  ،gلشا�" �لصّ� 
 tنه قد تأثر ֲדذ� �ية با�d4 تدY على 
 dشعو [ّ� لديه  �نه كا&   "� �لتفرقة، 
بالغ�� من �بناc عمه. "مضت �حليا�، 
 &� ميكنه  كا&  �لذ]  �لزمن   cجا"
كا&  لو   ،dلثأ� نو�  من  شيًئا  يفعل 
قد ترّسب x نفسه شعوÉ dز"& عن 
Gلك. لكن �لذ] حد¥ �نه �خذ على 
عاتقه كفالة "تربية �ثنني x بيته من 
"جعفر.  علّي  "Õا  هذ�،  عمه   cبنا�
�على  على  �ملسئولية  حتمل  "لقد 

مستوh ممكن.
لقي �لرسوY �لكرمي � خالY حياته 
"قًعا من  �شد  متو�لية كانت   gdجتا
�مه  "ماتت  يتيًما،  ُ"لد  فقد  Gلك، 
 x هو" tفقد جد" ،�"هو طفل صغ

وجاء الزمـن الذي كان ميكنه أن يفعل شـيًئا من نوع 
الثأر، لو كان قد ترّسـب a نفسـه شعور �زون عن 
ذلـك. لكن الذي حـدث أنه أخذ علـى عاتقه كفالة 
وتربيـة اثنني a بيتـه من أبناء عمه هـذا، وهما علّي 
وجعفر. ولقد حتمل املسئولية على أعلى مستوى ممكن.
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 çبعد �"�جه عا" ،tلثامنة من عمر�
�آلخر.  بعد  "�حًد�   cبنا� عد�  ثكل 
"بعد Gلك فقد �"جته �حلبيبة "قرينته 
�ملخلصة �لسيد� خدåة. "لقد ماتت 
عّد� ��"�¢ له ممن تز"جهن بعد �لسيد� 
خدåة. "عند قرg "فاته حتمل �ال8 
�حلز& على فقد �بنه �لصغ� )بر�هيم. 
لقد حتّمل 2يع هذt �ملصائب برًضى 
تتأثر dّقته "4ماثته "ال  "سكينة، "¤ 

عزميته بتو�Ã �ملحن عليه.
�خلاّصة  �حز�نه  عن  �بًد�  ُينّفس   ¤"
كل  يلَقى  "كا&  �ملأل،  على  جْهر� 
"عامل   .gعذ بشو�  بوجه  )نسا& 
�جلميع على �لسو�c بنفس �إلحسا� 
�مر��   h�d مر�   x" �ملعشر.  "لطف 
بلْوعة،  �لفقيد  �بنها  ق_  على  تبكي 
 Yمتأملة، فنصحها بالص_ "قبو Úتصر"
 &ّ� تعر�  �ملر��  تكن  �هللا. "¤   �4�d(
�دثها هو �لرسوY �لكرمي �، فر4ّ- 
عليه قائلة: ")ليك ع³ فإنك ¤ ُتصب 
مبثل مصيب�". � قالت له �ملر�� لو �نه 
صعوبة   hمد لعر�  مثلها  �بنه  فقد 
�لص_ على تلك �ملصيبة، فأخ_ها �نه 
�بنائه ال "�حًد� فقط،  فقد سبعة من 
يفكر  يكن   ¤" طريقه.   x "�ستمر 
)ال  مصائب،  من  �صابه  فيما   ��كثً
ليذكرها،   tكهذ حا4ثة  �dجعته   �G(
 c�4�  &"4  Yحتو يتركها   ¤ "لكنه 

مهمته x خدمة �إلنسانية �ل� �dسله 
�لقيا8   x "ال  �جلها،  من  تعا%  �هللا 
 cعبا� 
ل  من  سبحانه  به  كّلفه  مبا 
�لنا�، "مشاdكتهم �
ا|م "�ثقا|م 

.d"ًضا "سرd المهم بكل�"

ضبـط �لنفـس
من  �4ئمة  حالة   x  � كا&  لقد 
يعر�  "كا&  �لنفس،  على  �لسيطر� 
كيف يتحّكم متاًما x مشاعرt، خاصة 
 gسلو�  x �آلخر"&  £طئ  عندما 
�صبح  عندما  "ح�  معه.  تعاملهم 
شخص  لكل  يستمع  كا&  حاكًما، 
x ص_ "�نا�. "عندما يعامله شخص 
بوقاحة، كا& يتحمله "¤ nا"Y �بًد� 
 hالنتقا8 لشخصه. "من �ملعر"� لد�
)نساًنا  £اطبو&  عندما  �lم   gلعر�
"يظهر"& له �الحتر�8، فإlم ال ينا4"نه 
�ملسلمو&  �عتا4  "قد  �ملجّر4.  باÔه 
 Yسوd "يا  بقو|م   Yلرسو�  gخطا
�هللا"، "¤ يتعّو4 �ّ] من �ملسلمني �& 
ينا4يه بأÂ �لقاسم (�لقاسم �سم �حد 
�بنائه). "x �حد �أليا8، جاtc يهو4] 
 Yخال"  ،td"اn "�خذ  �ملدينة   x
�ملحا"�d كا& ينا4يه باÔه �ملجّر4: يا 
 � Yمد. "¤ يعر �لرسو��مد، يا 
 x خطابه، "�ستمر gهتماًما ألسلو�
شرحه ملوضو� �حلو�d صابًر�. فغضب 

 gخلطا� cجلفا � Yلرسو� gصحا�
من هذ� �ملتحّد¥، ح� )ّ& �حدهم ¤ 
يتمالك نفسه فقاY لليهو4] ناصًحا 
بكنيته   �  Yلرسو� £اطب   &�  tيا(
 Yفقا �ملجّر4.  باÔه  ال  �لقاسم"  "�با 
 tاÔ [ليهو4] )نه ينا4يه باالسم �لذ�
 :Yقا"�  Yلرسو� فتبّسم   .tبو�� به 
�مًد�  Ôيت  لقد   ،Kصد "لقد 
 &� عليه   �ض "ال  ُ"لد-،  عندما 
�لنا�  كا&  "�حياًنا  باÔي".  ينا4ي³ 
"ينخرطو&  �لطريق،   x يستْوقفونه 
له  "يشرحو&  حديث،   x معه 
مطالبهم،  له  "يقّدمو&  حاجتهم، 
صابًر� ح�  معهم  يقف  �4ئًما  فكا& 
ينتهي صاحب �حلاجة "ميضي، "بعد 
كانو�  "�حياًنا  هو.  يتحر\  Gلك 
يلقونه فيصافحه �حدهم، "nتفظ بيد 
�لوقت،  لبعض   tيد  x  �  Yلرسو�
فلم يكن يسحب يدt من يد مصافحه 
�"ًال، مع �نه كا& åد x هذ� مضيعة 

لبعض �لوقت، "تصّرًفا غ� مالئم.
 &"4 )ليه  يذهبو&  �لنا�  "كا& 
مشاكلهم  �مامه  "يضعو&  صعوبة، 
فإ&  معونته،  "يطلبو&  "معاناִדم 
يتر44ّ  فال  �ملساعد�  يستطيع  كا& 
"�حياًنا كانو� يالحقونه  تقدميها.   x
عليه  "يضغطو&  �ملتطّرفة  باملطالب 
طاملا  |م  �الستجابة   x فيستمر  ֲדا، 



٢٥

اجمللد العشرون، العدد التاسع -  ذو احلجة  ومحرم ٢٨ -١٤٢٩ هـ  - كانون الثاني / يناير ٢٠٠٨ م

بعد  "�حياًنا  �لتلبية.  على   �dً4قا كا& 
 &� �لسائل  ينصح  كا&  �ملطلب  تلبية 
�لنا�.   Yيسأ "�ال  �كثر  �هللا   x يثق 
�ملخلصني  �ملسلمني  �حد  سأله  "مر� 
عد� مر�-، فكا& يعطيه x كل مر�، 
"x �لنهاية قاY له )& �أل2ل للمسلم 
 Yهللا تعا% "�ال يسأ� x يضع ثقته &�
�لنا� شيًئا. "كا& هذ� �لشخص "فيًّا 
ما   Yللرسو ير4ّ  فلم  �لنصيحة،   tذ|
 x  dقر لكنه   ،tملشاعر dعاية   tعطا�
�ليو8  بعد  �حًد�   Yيسأ لن  �نه   Yحلا�
"بعد  �لظر"�.  كانت  مهما  شيًئا 
 x سنو�- كا& هذ� �ملسلم مشترًكا
معركة من �ملعا�d \dكًبا على فر�، 
 Yلقتا� معمعة   x َسوطه  منه  فسقط 
�شتبا\  كا&  بينما  �لثائر،  "�لضجيج 
قمته،   x  Æلرما� "�ختال¹  �لسيو� 
فا±· �حد �ملسلمني من �جلند �ملشا� 
على �لسْو¹ ليلتقطه له، فرفض Gلك 
حصانه  عن  "هبط   ،�dلفا� �ملسلم 
 h�d بنفسه. "ملا tلتقط َسوطه بيد�"
 Æفشر تعّجب،  Gلك  �ملاشي  �ملسلم 
له كيف �نه منذ "عد dسوY �هللا �ال 
بذلك،  يفي  فإنه  شيًئا  �حًد�   Yيسأ
فإنه  سوطه  ينا"له   &� سأله  �نه  "لو 
£شى �& يكو& بذلك قد نقض هذ� 

�لوعد.

�لعد�لة 4نز�هة �لتعامل
 ،gلعر�  x شائعة  �ملحابا�  كانت 
 x عد�   �معاي يطّبقو&  "كانو� 
 x "ح�   ،Þألشخا� مع  �لتعامل 
�ألمم  بعض   x �lم   hنر هذ�  يومنا 
�اسبة  عن  nجمو&  �ملتحضر� 
�لرفيعة  �ملناصب   gصحا�"  ��ملشاه
�لقانو&  ُيطبق  بينما  �عما|م،  على 
�ملو�طن  �لشخص  ضد  صر�مة  بكل 
كا&   �  Yلرسو� لكن  �لعا4]. 
فريًد� x معاملة �جلميع بعد�لة "نز�هة 
�ִדمت  بقضية   cجي "مر�  متسا"ية. 
فيها �مر�� بالسرقة، "كانت �ملتهمة من 
عائلة �G- مكانة "شأ&، "قد ثبتت 
عليها �لتهمة. "لقد �حد¥ هذ� �ألمر 
فزًعا كبً��، )G لو ُطبقت عليها عقوبة 
ستلحق  "�ملهانة   dلعا� فإ&   ،Kdلسا�
"قد  Gلك.   cجّر� من  بأسرها  �لقبيلة 
من  يطلبو�   &� �لنا�  من   ��لكث  4�d�
"لكنهم  فيها،  �لشفاعة   �  Yلرسو�
 x" .لوساطة� tكانو� £شو& من هذ

�لنهاية �خذ �سامة بن �يد على عاتقه 
 Yلرسو�  %( "Gهب  �ملهمة،   tهذ
 �تغ ح�  باألمر  شعر   &( "ما   ،�
�هلك  )منا  "حسبك،   :Yقا" "جهه 
 Kسر �G( م كانو�l� من كا& قبلكم
فيهم �لقو] تركو�G(" ،t سرK فيهم 
�لضعيف �قامو� عليه �حلد. "�هللا لو �& 
فاطمة بنت �مد سرقت لقطع �مد 
�حلد"4).   gكتا  ،[dلبخا�) يدها" 
 Yسوd عّم  �لعبا�،   &�  ["dُ "لقد 
�هللا، كا& قد ُ�سر x بدd، "مت dبطه 
Ëبل شأنه شأ& بقية �ألسرh ملنعه من 
على  مشد"�4ً  �حلبل  "كا&   ،gر|�
ليًال،  )نه كا& يئن  �لعبا� بقو� ح� 
يستطع   ¤" �نينه   �  Yلرسو� "Ôع 
�لنو8. فشعر بذلك �صحابه، "�dخو� 
"عندما  �لعبا�،  عن  قليًال  �حلبل 
منهم  طلب  بذلك   �  Yلرسو� علم 
�الختياd بني )dخاc �حلبل عن �جلميع 
�لعبا�،  عمه  dبا¹  شّد  )عا�4   "�
2يع  معاملة   x  Yبالعد "�مرهم 

"حسبك، إمنا أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد. 
واهللا لو أن فاطمة بنت 5مد سرقت لقطع 5مد يدها"
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�ألسرh. عند Gلك قا8 �لصحابة من 
جهتهم بإdخاd cبا¹ �جلميع "تشديد 

�حلر�سة عليهم (�لزdقا< ¢٣).
"ح� x ظر"� �حلرg "ما تقتضيه 
من ضر"�d- قاهر�، كا& � شديد 
�لسليمة  �لقو�عد  مبر�عا�  �الهتما8 
"�ألعر��  �ملعاهد�-  "�حتر�8 
بإيفا4 2اعة من  �ملعتمد�. "قا8 مر� 

لة �ستطالعية فو�جهو�  x صحابه�
يو8  �خر   x �لعدّ"   Yجاd من  بعًضا 
من شهر dجب، �حد �ألشهر �حلُر8، 
 &� عليهم   �dخلطو� من   &� "ظّنو� 
مكة   %( ليحملو�  يفلتو&  يدعوهم 
خ_ هذt �جلماعة �الستطالعية �لقريبة 
ُقتل   Yلقتا�  cثنا�" فها2وهم.  منهم 
�لعدّ"، "عندما dجع هذ�  �فر�4  �حد 
 Æ�d �ملدينة،   %( �الستطالعي  �لَوفد 
حد¥  ما  على  يعترضو&  مكة  �هل 
حرمة  �نتهكو�  �ملسلمني   &ّ( قائلني 

�لشهر �حلر�8 "قتلو� dجًال منهم.
كا& �هل مكة ينتهكو& حرمة �ألشهر 
Gلك  كا&  م�  �ملسلمني  ضد  �حلُر8 
"كا&  هو�هم،  حسب  |م  مالئًما 
 �4ًd �عتر�ضهم  �لر4ّ على  �ملمكن  من 
ينتهكو&  �يًضا  )lم   Yبالقو مناسًبا 
ُحرمة �ألشهر �حلر8، فال nّق |م �& 
بذلك.  يلتزمو�   &� �ملسلمني  يطالبو� 
"لكّن �لرسوY � ¤ يكن ليستعمل 

بالالئمة  �لقى  لقد  �لر4.  هذ�  مثل 
"dفض  بشد�،  �حلملة  �فر�4  على 
قد  )نه  بل  �ل� غنموها  �لغنائم   Yقبو
 hحد( x cلقتيل كما جا� �h4ّ 4ية 
�لر"�يا-، ح� نزلت �آليا- من عند 
برّمته  �ألمر  فأ"ضحت  تعا%،  �هللا 

(�لبقر�: ٢١٨).
مشاعر  على  عموًما  �لنا�  "nافظ 
åرحوlا.  فال  "�قاdֲדم  �صدقائهم 
على  يشّد4  كا&   �  Yلرسو� "لكن 
حقًّا   tdباعتبا �ألمر  هذ�  مر�عا� 
يقفو&  للذين  بالنسبة  ح�  للجميع، 
مر�  "حد¥  �ملعاdضة.  موقف  منه 
 &ّ� )ليه  "شكا  يهو4]   tcجا  &�
حني   tمشاعر  %(  cسا� قد  بكر  �با 
موسى.  من  �عظم  �مًد�   &ّ( له   Yقا
فاستدعى �لرسوY � �با بكر "سأله 
�ليهو4]   &ّ( فقاY لـه  عما حد¥، 
هو �لذ] بد� فقاY حالًفا: "ال "�لذ] 
عليه  فر4ّ  �لبشر".  فّضل موسى على 

فّضل  "�لذ]  "ال  بقوله:  بكر  �بو 
 Yلرسو�  Yفقا �لبشر".  على  �مًد� 
يفعلو�  �ال  للمسلمني  ينبغي  بأنه   �
Gلك dعاية ملشاعر �آلخرين، "�مر �ال 
 � موسى  على  �ملسلمو&  يفّضله 

(�لبخاd]، كتاg �لتوحيد).
Gلك   ،� �مًد�   &� هذ�  يع³  "ال 
�لرسوY �لكرمي �لعظيم، ال يتسّنم مكانة 
عند �هللا �على من موسى �، "لكنه 
 x ا كهذ� يطلقه �ملسلمnًقصد �& تصر
 ،tمشاعر Æرå &� جه يهو4] جدير"

"هذ� شيå cب جتنبه متاًما.

�حـتر�d �لفقـر�[
على  �4ئًما  يعمل   �  Yلرسو� كا& 
�ملجتمع،   x  cلفقر��  Yحو�� حتسني 
 x مكانتهم  برفع  يهتم  كا&  كما 
�هللا   Yسوd كا&  �إلنسا<.  �ملجتمع 
فمّر  معه،  جالسني  �صحابه   x يوًما 
 Yفسأ  ،cألثريا� من  dجل  عليهم 

وعندما علم الرسـول � بذلـك طلب منهم االختيار 
بـني إرخـاء احلبل عن اجلميـع أو إعادة شـّد رباط 
عمـه العبـاس، وأمرهـم بالعـدل a معاملـة �يع 
األسـرى. عنـد ذلـك قـام الصحابـة مـن جهتهم 
بإرخـاء ربـاط اجلميـع وتشـديد احلراسـة عليهم
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dسوY �هللا �صحابه: "ما تقولو& فيه"؟ 
 Yفر4ّ"� عليه قائلني: "هذ� حرّ] )& قا
�& ُيسمع لـه، ")& خطب �& ُينكح، 

")& شفع �& ُتقبل شفاعته".
"كا&  �خر،  dجل  مّر  قليل  "بعد 
فقً�� معدًما، فسأ|م �لرسوY � عنه 
"هذ�  قائلني:  عليه  فر4ّ"�   .Y"كاأل
 &(" له،  ُيسمع  �ال   Yقا  &( حرّ] 
خطب �ال ُينكح، ")& شفع �ال ُيقبل 
 Y4ّ �لرسوd x منه". "كانت �ملفاجأ�
 �� عليهم فقاY: ")& هذ� �لفق� خ
 ،[dمثل �لغ³" (�لبخا jdأل� cمن مل

.(Kلرقا� gكتا
تقصد   ��فق مسلمة  �مر��  "كانت 
فترفع  �ملدينة   x  �  Yلرسو� مسجد 
منه �لقمامة. "مر- بضعة �يا8 ¤ يرها 
�لرسوY � فيها، فسأY عنها مهتًما، 
فأخ_"l� tا ماتت. فقاY: "�فال كنتم 
�Gنتمو< ֲדا، 4لو< على ق_ها، ("كا& 
يقصد بذلك لومهم على تصّوdهم �lا 
 ،tفدلو لفقرها).  �لتقدير  تستحق  ال 
فأتى ق_ها فصلى عليها صال� �جلنا��. 
 [G _غ� �شعث   gّdُ"  :Yيقو "كا& 
على  �قسم  لو  لـه،  يؤبه  ال  طمرين 
 Yإلكما� ،Yكنـز �لعما) ".tهللا ألبّر�

من �خلموd Yقم �حلديث: ٥٩٥٣)
"x مر� كا& بعض �صحابه جالسني 
 ،�"dلك عبيًد� "حترG مًعا، ممن كانو� قبل

قائًد�  �لذ] كا&  �بو سفيا&  فمر ֲדم 
ح�  �ملسلمني  يقاتل  "ظل  عظيًما، 
فْتح مكة � �سلم حينئذ. "هنا �خذ- 
"هبه  �لذ]  بالنصر   tُتذّكر �ملجموعة 
�هللا لإلسال8 "هزمية �ملعاdضة �ملسلحة، 
 jير فلم  Gلك   � بكر  �بو  فسمع 
قائًال:  �ملجموعة  ""ّبخ  قو|م،  عن 
"�تقولو& هذ� لسيد قريش؟ " � Gهب 
�لقصة،  لـه   h"َd"  �  Yلرسو�  %(
كنت  لئن  بكر!  �با  "يا  له:   Yفقا
فعا4  dّبك".  �غضبت  لقد  �غضبتهم 
)ليهم �بو بكر لتّوt "�خذ يسترضيهم 
�غضبتكم"؟  هل  )خو�<،  "يا  قائًال: 
 ¤ )lم  له  قالو�  ح�  يناشدهم  "ظل 
يشعر"� بأية )سا�c مما قاY، "4ُعو� �هللا 
 gمسلم-كتا) لـه  يغفر   &� تعا% 

�لفضائل).
على  nّث   �  Yلرسو� كا&  "بينما 
)حسا�   Æجر "عد8   ،��لفق �حتر�8 
 cلقضا جهد  كل   Yبذ" �ملسكني، 
)طعامهم،  على  "�حلّض  حاجتهم، 
فإنه x نفس �لوقت كا& يطلب منهم 
 &� "عّلمهم  بالعّز�،  �لتا8  �إلحسا� 
 &("  :Yيقو "كا&   .Yلسؤ�� يتجنبو� 
�لتمر�   t4ّتر �لذ]  هو  ليس  �ملسكني 
"�للقمتا&،  �للقمة   "� �لتمرتا&،  "ال 
"ال  يغنيه،  غ·  åد  ال  �لذ]  "لكن 
 ،[dعليه" (�لبخا Kيفطن لـه فيتصد

كتاg �لزكا�). "كا& يقوY: ")& �هللا 
تعا% يباd\ �لوليمة عندما ُيدعى )ليها 
 &ّ� عائشة  �لسيد�   -"َd" �ملسكني". 
�بنتا& |ا  �مر�� مسكينة ��dִדا "معها 
عائشة  �لسيد�  تكن   ¤" صغ�تا&، 
فأعطت  "�حد�  متر�   �غ متلك  �نئذ 
�لتمر�  �ملر��  فقسمت  �لتمر�،  �ملر�� 
 Yلرسو� cبني �بنتيها "�نصرفت. "جا
� �لبيت فقّصت عليه �لسيد� عائشة 
من  �هللا  �dقه  "من  |ا:   Yفقا �لقّصة، 
"�4ֲّדن  فرّباهن  شيًئا  �لبنا-   cهؤال
 &� "�خ_ها   ،dلنا� من  ستًر�  له  كّن 
�ملر��   tذ| �جلنة  "هب  قد  تعا%  �هللا 

لعطفها على �بنتيها". (مسلم)
 cألغنيا� �صحابه  �حد   &ّ� يوًما  "Ôع 
 Æفر� �خرين،  على  بثرَ"ته  يتفاخر 
�لثرَ"�   &� �حد  يظن  �ال  يعلمهم 
"�ملكانة "�لقّو� تأ� من جهد �لشخص 
�خلاÞ، "لكن ليعلمو� �ّ& هذt �لثالثة 

 .cلفقر�� cهؤال Yُتكتسب من خال
�حي³  "�للهم   :� 4عائه  من  "كا& 
 x >مسكيًنا "�مت³ مسكيًنا "�حشر
 gكتا (�لترمذ]،  �ملساكني"  �مر� 

�لزهد).
"á �ثناc مر"x td �لطريق مر�، "كا& 
�جلو حا�dً، الحظ �حد �ملسلمني nمل 

ًال ثقيًال من مكا& )% �خر، "كا& 
�لبساطة  شديد   ،� جدًّ  ��فقً �لرجل 
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 tتزيد"  ،gلتر��"  Kلعر�  tيكسو
فلم  بؤًسا.  �لبا4ية على "جهه  �لكآبة 
�لرسوY �، "�قترg منه  يتأفف منه 
يد�عبه، فوقف خلفه ""ضع يديه على 
عي³ �لرجل ليخّمن من هو؟ "حتّسس 
"جه  �خلالية   tيد بطر�  �لرجل 
�لرسوY � من خلفه "�d4\ �نه هو، 
 Yلرسو� معرفة  ما ساعدt على  "لعل 
يقبل  �حًد�   &ّ� يظن  يكن   ¤ �نه   �
)ظهاd هذ� �لتعاطف مع dجل x مثل 
 ،� �لكرمي   Yلرسو� )ال  �ملزdية  هيئته 
 Yلرسو�  dصد  x  hفانضو "تشّجع 
�، "لعله كا& يريد �& يعر� )% �] 
 Yلرسو� عطف   Yينا  &� ميكنه   hمد
 Yبل قا ،tبتسم � "¤ يزجر�" .�
له مد�عًبا: "لدّ] عبد فهل يريد �حٌد 
�ملر�4  �نه  �لرجل   \d4�" يشتريه"؟ &�
�حًد�   hير ال  )نه   Yفقا �لدعابة،  من 
يقبل �& يشتر] من هو مثله. فطمأنه 
�لرسوY � "�خ_t بأ& لـه عند �هللا 

تعا% قيمة عظيمة. (شرÆ �لسنة) 
 cلفقر�� مر�عا�  على   � يقتصر   ¤"
nّث  �يًضا  كا&  بل  بنفسه،  4َ"ًما 
 -�G يفعلو�   &� �4ئًما  �آلخرين 
�ألشعر]  موسى  �بو   h"َd"  .cلشي�
)�G جاtc سائل  � كا&   Yلرسو�  &�
منهم  يطلب  حوله  من   %( �لتفت 
�لعمل  فضل   x "�الشتر�\  مساعدته 

 [dلبخا�) �لنا�   x ")شاعته   ãلصا�
يغر�   &� "مسلم)، "هدفه من Gلك 
 %( �للهفة  نفو� �صحابه مشاعر   x
 hخر� ناحية  "من   ،��لفق مساعد� 
)حساًسا  �ملحتا¢  "جد�&   x يضع 
�لذ]  "�لتعاطف  بالعطف  مؤكًد� 

nمله جتاههم )خو�نه �ملوسر"&.

صيانة مكاسب �لفقر�[
عندما حتقق نصر �إلسال8 "بد� قبوله 
 ،gلعر� "�سع x جزير�   Kنطا على 
 ��تلّقى �لرسوY � عندئذ مبالغ كب
 dفقا8 بتو�يعها على �لفو ،Yمن �ألمو�
�بنته  "جاcته  )ليها.  �ملحتاجني  بني 
فاطمة �G- مر�، "�dته �dح� يديها 
بسبب  جلدÕا  "غلظ  تصلبتا  "قد 
�لّرَحى �ل� تطحن ֲדا �حلب، "سألته 
هذ�  على  يعينها  عبد  |ا  يكو&   &�
�4لك  "�ال   :Yلرسو� فأجاֲדا  �لعمل، 
على خ� لك من عبد، )G �Gهبت )% 
"ثالثني،  ثالًثا  �هللا  فسّبحي  فر�شك 
ثالًثا  "ك_يه  "ثالثني،  ثالًثا  
ديه �"

"ثالثني، فإ& فعلت فإنه خ� لك من 
.([dلبخا�) "عبد

�ملّر�- كا& يو�� بعض   hحد( á"
 tيد من  سقطت   &� "حد¥   ،Yملا�
قطعة نقد "تدحرجت ح� غابت عن 
بصرt �ثناc عّد �ملاY. "�نتهى �لتو�يع، 
فأ8ّ  �لصال�   %(  �  Yلرسو� "Gهب 
ميكث   &� عا4ته  من  "كا&  �لنا�. 
�هللا  Ëمد  مشغوًال  قليًال  �لصال�  بعد 
�سئلة  على  بعدها  ير4ّ   � "تسبيحه، 
 tيب مطالبهم. "لكنه هذå "� لنا��
�ملر� سا�d بعد �لصال� مباشر� "عا4 
�لقطعة  �مر  تذكر  حاملا  �لبيت   %(
�لنقدية �لساقطة، "Ëث عنها ليدفعها 
�تا¢؛ لقد خشي �نه )& ¤ يفعل  %(
ليسأله عن Gلك،  �ما8 �هللا  فقد يقف 
فكا& هذ� سبب تركه �ملسجد مسرًعا 
 ¤" .([dلبخا�) ليجد �لقطعة �لنقدية
يّدخر "سًعا Ë xثه �لد�ئب عن "سيلة 
"�ملحتاجني،   cلفقر�� مكاسب  حلفظ 
ح� لقد �علن �& �له ال جتو� عليهم 
�لصدقة، "ال يأكلو& �لصدقا-، خشية 
 Y� يندفع �ملسلمو& بصدقاִדم على &�
له،  ")خالصهم  حبهم  لشد�  �مد 
فيجوd"� على حّق �لفقر�c "�ملحتاجني 

�لذ] �"جبه �هللا x �لصدقا-.
متر  من  بكمية  dجل   tcجا "مر� 
 cا صدقة، "جاl� عرضها عليه على"

"ُرّب أشـعث أغـ� ذي 
طمرين ال يؤبـه لـه، لو 
ألبّره." اهللا  على  أقسـم 



٢٩

اجمللد العشرون، العدد التاسع -  ذو احلجة  ومحرم ٢٨ -١٤٢٩ هـ  - كانون الثاني / يناير ٢٠٠٨ م

 tعمر "كا&  �حلسن،  �إلما8   tحفيد
"�حد�  منها  فالتقط  فقط،  عاما& 
 � Yفعها )% فمه، فوضع �لرسوd"
"�خر¢  �لطفل  فم   x  tdلفو �صابعه 
كخ،  "كخ   :Yيقو "هو  منه  �لتمر� 
�لصدقة"  نأكل  ال  �نا  علمت  �ما 

.([dلبخا�)

معاملته للعبيد
عبيًد�  ميلكو&  �لذين   � "لقد حض 
�4ئًما  معاملتهم  nسنو�   &� على 
 cلعطف عليهم، "�علن �& من �سا�"
Gلك   �dفكفا �" ضربه   tعبد معاملة 
"لقد  �إلميا&).   gكتا (مسلم،  عتقه 
"ضع �لوسائل لتحرير �لعبيد "شّجع 
على Gلك بكل dGيعة "م_d، "كا& 
�هللا  �عتق  عبًد�  �عتق  من   &("  :Yيقو
من �لناd بكل جزc من �جز�c جسد 
 ."tdحّر من  جسد  من   cًجز �لعبد 
ُيكّلفو&  ال  �لعبيد   &ّ� كذلك  "�علن 
عمًال فوK �لطاقة بل ُيؤمر"& فقط مبا 
 tمر عبد� �G( طوقهم، "�ّ& �لسيد x
بعمل فعلى �لسيد �& يعني عبدt ح� 
 �G(" (مسلم).  مبهانة  �لعبد  nس  ال 
سافر �لسيد مع عبدt فعلى �لسيد �& 
�لر�حلة يركباlا   x لعبد� يشر\ معه 
�آلخر.  بعد  �لو�حد  يتعاقباlا   "� معا 
"كا& �بو هرير� يقضي كل "قته مع 

�لرسوY �بعد �& هاجر )ليه مسلًما، 
يوصي   �dًمر�  �  Yلرسو� Ôع  "لقد 
�بو  "كا&  �لعبيد،  معاملة  Ëسن 
 Yنه لوال صحبة �لرسو( Yهرير� يقو
�حلج   c�4�"  \dملعا� معه   t4شهو"�
معه، "لوال "�جب خدمة �ّمه �لعجو�، 
لتم· �& ميو- عبًد� من كثر� ما Ôع 
�لرسوY �لكرمي يوصي �4ئًما بالعبيد، 

"�& يعاَملو� بلطف "حسن �ملعشر.
"h"َd معر"d بن ُسَوْيد �نه h�d �با 
 gلثو� مياثل  ثوًبا  يلبس   [dلغّفا�  dG
�لذ] يرتديه عبدt، فسأله عن �لسبب 
x هذ� فقاY: "لقد عّير- dجال بأّمه 
�يا8  Gلك  "كا&  �َمة،  كانت  ألlا 
 Yلرسو�  ³Òفو  �  Yلرسو� حيا� 
فيك   Åمر� )نك  بأّمه؟  "�ع�ته  قائًال: 
جاهلية، )خو�نكم، خولكم، جعلهم 
�هللا  جعل  فمن  �يديكم،  حتت  �هللا 
مما  فليطعمه  �خيه  على  سلطاًنا  لـه 
يأكل، "ليكسه مما يلبس، "ال يكّلفه 
 �G( "� ما ال يطيق، "لُيعنه ما �ستطا�

سأله".
 �  Yلرسو�  Yقا  hخر� مناسبة   á"
ما معنا�G(" :t طبخ لك عبد\ طعاما 
ليأكل،  معك  فأجلسه  لك،  "قّدمه 
له،  تقتطعه  نصيًبا  منه   Kفليذ ")ال 
فيه".  حق   &G( فله  صانعه  هو  )نه 

(مسلم)

معاملة �لنسا[
�لعناية  كل  معنيًّا  �هللا   Yسوd كا& 
 x  cلنسا� حيا�  ظر"�  بتحسني 
مكا&  "لتأمني  �إلنسا<،  �ملجتمع 
 x كرمي |ن يضمن �لعد�لة "�إلنصا�
معاملتهن. "�إلسالY"� 8 4ين �عطى 
�لقر�&  "�عطى   ،¥dإل� حق  �ملر�� 
�لبنا- �حلق مع �لبنني �& يرثن مما تر\ 
البنها  "dيثة  �أل8  "جعل  �لو�لد�&. 
"�بنتها "جعل �لز"جة "�dثة لز"جها، 
مما تركو� من ماÚ� ¥d" �G(" .Y من 
ماY �خيه �ملتوá فإ& �خته تر¥ معه 
"¤ nد¥  �لتركة،   tهذ من  كذلك 
حّق  قّنن   &� �إلسال8  قبل  4ين  ألّ] 
ثر"�  �& ميلكن   "�  ¥���مل  x cلنسا�
خاصة ֲדن. "�ملر�� x �إلسال8 متلك 
ثر"ִדا بشكل مطلق، "ال حّق لز"جها 
�لعالقة  بسبب  ثر"ִדا   x �لتحكم   x
"�حلرية  �حلق  كل  "للمر��  �لز"جية، 

.cما|ا كما تشا x تتصر� &�
"لقد �هتّم �لرسوY � بنو� �ملعاملة 
�لنا�  �لنساc، ح� "جد  تلقاها  �ل� 
 tهذ مع  �لتكّيف   x صعوبة  حوله 
معنّيا  كا&  �ل�  �جلديد�  �ملقاييس 
 %( �لنظر  "هي  "صيانتها،  بغرسها 
ُمعني "dفيق "شريك  �lا  �ملر�� على 
�] �حليا�. فقد dُ"] عن ُعمر � 
قوله: )& �مر�� �dجعتx ³ شأ& من 
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 &( قائال  فوÒتها  شؤ<، 
 cللنسا تسمح  ال   gلعر�
بالتدخل x شؤlم. فر4- 
قد  Gلك   &( قائلة:  علي 
فا- �"�نه، فنّ� �هللا يسمح 
"ال  ير�جعنه   &� لنسائه 
منه؟   �خ �فأنت  مينعهن، 
)�G فعلت عائشة  فقلت |ا 
Gلك فإ& |ا مكانة خاصة، 
"لكن حذ�d �& تفعل Gلك 
 Yبنتِك (حفصة) ح� ال تنا�
يوًما  Gلك  على   cجلز�� شر 
�هللا   Yسوd غضب  من  ما 
Gلك  بعد  "حد¥  عليها. 
�& dسوY �هللا غضب ألمر 
بعض  يقضي   &�  dقر" ما 
��"�جه،  عن  بعيًد�  �لوقت 
"عندما علمُت بذلك قلت 
ما  حد¥  "لقد  المر��: 
كنت �خشاt". فذهبت )% 
بيت حفصة �بن� ""جدִדا 
تبكي، فسألتها عن �لسبب 
"هل طلقها �لنّ�؟ فرl� -4ّا 
 ،Kشيًئا عن �لطال [dال تد
"لكن dسوY �هللا قرd هجر 
فقلت  حني.   %( ��"�جه 
 \dحّذ�" لك  �قل   ¤� |ا 
مر��dً �ال تنظر] )% عائشة 

كما   Yلرسو� مع  لتصنعي 
 Yلرسو� فإ&  هي  تصنع 
 \�d� بها حبًّا خاًصا، "ماn
)ال قد جلبت على نفسك 
 .tغضبه �لذ] كنت �خشا
 �  Yلرسو�  %( Gهبُت   �
 �حص على  نائًما  فوجدته 
ال  ساعتها  "كا&  خشن، 
يرتد] قميصه، "d�يت �ثر 
�حلص� على جنبه، فجلست 
قربه "قلت: كسرh "قيصر 
"�نت  يرفلو&  �حلرير   x
 ��حلص �ثر  قد  �هللا   Yسوd
 Yلرسو� x جنبك؟ فنهض 
َيا  �َْنَت  َشكٍّ  "َ�َ"ِفي  قائًال: 
َقْو8ٌ  ُ�"لَِئَك   gِا �ْلَخطَّ �ْبَن 
ِفي  َطيَِّباُتُهْم  َلُهْم  َلْت  ُعجِّ
ْنَيا"، � dَ"يُت له  �ْلَحَياِ� �لدُّ
"مع  �مر��  مع  حد¥  ما 
 Yلرسو� فضحك  حفصة، 
"قاY ما معناt: )ن³ ¤ �طلق 
من  d�يت  "لك³  ��"�جي 
بعيًد�  "قت   cقضا �ألفضل 

 gكتا  ،[dلبخا�) عنهن 
�لنكاÆ "كتاg �ملظا¤).

على  حريًصا   � "كا& 
�لنساc، ح�   dمر�عا� شعو
�ملناسبا-   hحد(  x )نه 
بينما كا& يؤ8 �لصال� Ôع 
 c�4�  x فأسر� بكاc طفل 
�نه  بعدها  "Gكر  �لصال�، 
 cبكا صو-  Ôع  عندما 
�لطفل �d4\ �ّ& �أل8 سو� 
"�لَوْجد  بالقلق  تشعر 
 %( 4فعه  ما  "هذ�  لبكائه، 
�لتعجيل بإlاc �لصال� ح� 
�لعناية  من  �أل8  تتمكن 

بطفلها.
 cلنسا� كانت  "عندما 
مع   tdسفا�  x يشتركن 
يوصي  كا&  �ملسلمني، 
 �"�لس �خلطى   c"�4ئًما ֲדد
من  مناسبة   x" �لرفيق. 
 &� حد¥   ،dألسفا�  tهذ
4فع �لرجاY �ملطايا ليتقّدمو� 
 Yֲדم �لرسو Æمسرعني، فصا

dِفًقا  بالقو�dير،  "dِفًقا   :�
بذلك  "قصد  بالقو�dير". 
�ّ& �لنساc �ملسافر�- سو� 
dّجة  من  �ملتاعب  يعانني 
 Yللجما �لسريعة  �حلركة 
 gكتا  ،[dلبخا�) "�خليل 

.(g4أل�
"x )حدh �ملعاd\، حدثت 
�جلند  صفو�  بني  فوضى 
)بلهم  ميتطو&  كانو�  �لذين 
قيا�4  "�ستعصت  "خيو|م 
 � Yملطايا، "سقط �لرسو�
من فوK حصانه، "سقطت 
من  �يًضا   cلنسا� بعض 
فوK مطاياهن. "جاc �حد 
2له  عن  فترّجل  �لصحابة 
 �  Yلرسو� ±و  "�سر� 
صائًحا: "فد�\ �Â "�مي يا 
dسوY �هللا"، "كانت قدمه 
معلقة x �لركاg فخلصها 
 x � Yله �لرسو Yمنه، فقا
 �Gعجلة �& يدعه "ينظر ما

.cفعلت �لنسا
�"َصى   ،� موته  "قبل 
"شّدx 4 خطابه للمسلمني 
معاملة  حسن  على 
�لعطف  ")يالئهن   cلنسا�
قاله  مما  "كا&  "�الحتر�8، 

وأمتـ�  مسـكيًنا  أحيـ�  "اللهـم 
مسـكيًنا واحشـر� a زمرة املساكني"
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 	ّ
  �مر�ً فيه  �لقو�  
عا� �
�لبنا�  من  �هللا  "قه  من 

حسن � �علمهن  فرّباهن 
ستًر�  لـه  كّن  تأ�يبهن، 
من عذ�3 �لنا يو2 �لقيامة 

(�لترمذ7).
�كا	 من عا�> �لعر3 :يقا9 
�ألBC على بد	 �ملر
> ألقل 
خطأ يصد عنها، فعّلمهم 
 Hلنسا�  	ّ
  � �لرسو� 
شقائق �لرجا�، خلقهم �هللا 
عبيًد�  �لسن   ،H�سو Mيًعا 
للرجا� �ال يصّح ضرֲדن. 
 Hلنسا� عرفت  �عندما 
 Sتطّر  	
  Tحد Cلك، 
بعضهن V معاضة �لرجا� 
 	
 فكا	   ،Hشي كل   V
من   Zكث  V �لسال2  �ختّل 
�لبيوتا� �ִדّد� �ستقر�ها. 
Cلك  من   � ُعمر  �شكا 
 	: قائًال   � �لرسو�   _:
 Sيعاَقنب فسو b �C: Hلنسا�
�لن  �لتحكم،  "ما2  يفلت 
ضبط  �ملستطا9   V يكو	 
يكن   b� �لبيت.   V <حليا�
 Hجا قد  �حلكيم  �لتْنزيل 
ملعاملة  �ألمثل  بالنظا2 
�لنساH بعد، فأشا �لرسو� 

 <
� بأنه ميكن عقا3 �ملر
تكبت جنوًحا جسيًما � �C:
�ألسر>   �ستقر� يهد� 
هذ�  �لكن  ��ستمر�ها. 
فهمه،   Hسي
 قد  �لقو� 
فجنح بعض �لرجا� للعو�> 
�أل�_،  �لعر3  عا�>   _:
 �لنساH ليشتكني، �� Hجا�
�بسطن مظلمتهن بني يد7 
عاتب  عندئذ   .qّلن�  Hنسا
�قا�  الئًما،  �لرجا�   �
sم :ّ	 �لنساH جئن يشتكني 
 	ّ:� �لرجا�،  ضر3  من 
ليسو�  Cلك  يفعلو	  �لذين 
�منذ  �ملسلمني.   خيا من 
تكريس  مت  �حلني  Cلك 
�أل��   ،Hلنسا�  vحقو
ُتعاَمل   <
�ملر  �
بد مر> 
حر،  كرمي  �xمي  كفر� 
كامل  شخصا  �باعتباها 
�ألهلية ��ملقّوما� �إلنسانية 

بو ) �خلاصة  ��ملسئولية 

����، كتا3 �لنكا{).
 	
 7Zلقش�معا�ية  B�َ�
�لرسو�  �مر
ته �شتكته :_ 
مما  يطعمها   	
 فأمر�   �
من  �هللا  "قه  مما  يأكل 
مما  يكسوها   	
� فضله، 

�ال  يضرֲדا  
ال � يلبس، 
يسيH عشرִדا �ال �رجها 
من بيته. �كا	 من حفاظه 
 Hلنسا� 
حاسيس  على 
�لذين  يوصي  كا	  
نه 
يضطر�	 للسفر 
	 يعو��� 
ينتهي  حاملا  
"��جهم   _:
ال  ح�   ،�الضطر� هذ� 
�ألبناH ��أل"��� من  يعا� 
هذ� �لفر�v. �كا	 �لرسو� 
:C� عا� من سفر� فال   �
 ،��اً :ال  �لبيت  يدخل 
�كا	 :C� �قتر3 من �ملدينة 
عسكر  �لليل  �قتر�3  مع 
خا� �ملدينة ح� �لصبا{، 
�لبيو�   vيطر  	
 كر�هية 
ليًال. �
�َصى 
صحابه حني 
يرجع 
حدهم من سفر� 
ال 
بل  فجأ>،  �ملنا"�  يطرقو� 
يرسلو� من يؤC	 بعو�ִדم، 


� تستعد  Hلشعثا�لتمتشط 
فقد  �مسلم)،   7(�لبخا
�لعالقة   	
  Bير كا	 
باsيئة  تتأثر  �لز�جني  بني 
منهما  كل  فيها   Bير �ل� 
�لز��  غيا3   V� �آلخر، 
�لعناية  
مر   <
�ملر ִדمل  قد 
 �Cفإ مالبسها،   �
 ببد�ا 
بيته   _: فجأ>  �لز��  عا� 

حد�ا  مشاعر  �تل  فقد 
بسبب هذ� �ملشهد. �لكن 
�هو   - �ألمر  هذ�  بتوجيه 
 	
 على  �لز��  يعمل   	

سفر�  من  عو�ته  تكو	 

هله،  ملالقا>  ليستعد   ��اً

هله �� �صوله  �� 	
�
 	
 بذلك  نضمن  فإننا   -
الئقة  �ألفر��  هيئة  تكو	 
�ستقبا�  عند  مناسبة 

بعضهم للبعض.

و� �دث ألّي دين قبل اإلسالم أن قّنن 
حّق النسـاء � امل�اث أو أن ميلكن ثروة 
خاصة بهن. واملرأة � اإلسالم متلك ثروتها 
بشكل مطلق، وال حّق لزوجها � التحكم 
� ثروتها بسـبب العالقـة الزوجية...




