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ديباجة

�شفيق  الأ�شتاذ  ال�شيد  بداأها  التي  املباركة  للجهود  دعمًا 
ـــ  الأ�ــشــرف  النجف   / الثقايف  الإ�شالمي  املركز  ـــ  املو�شوي 
اأثناء  ال�شالم«  البيت »عليهم  اأهل  والهادفة لن�شر فكر وثقافة 
ال�شالم«،  »عليه  احل�شني  الإمــام  لأربعينية  املليونية  امل�شرية 
اإ�شدار  مت  البيت،  اأهــل  ملدر�شة  كتاب  معر�ض  باإقامة  وذلــك 
فيها  يعر�ض  غلوم  ح�شن  علي  ال�شيخ  ل�شماحة  كتيبات  �شل�شلة 
اأف�شل  اأقوال ومواقف ر�شول اهلل والأئمة الإثنى ع�شر »عليهم 
ال�شالة وال�شالم«، وقد اأ�شدر هذا العام خم�شة كتبيات، بداأ 
فيها بر�شول اهلل، وانتهى بالإمام احل�شني، و�شّمنها بع�شًا من 
الأعوام  يف  املباركة  ال�شل�شلة  تكتمل  اأن  على  ومقالته،  خطبة 

الالحقة.
منوذجًا  يكون  اأن  يف  ناأمل  فاإننا  العمل،  هذا  نقّدم  اإذ  اإننا 
واأن  ال�شالم«،  »عليهم  البيت  اأهل  مدر�شة  خلدمة  به  ُيحتذى 

َُتَناِف�ُشوَن}. يكون مو�شع تناف�ض {َوِف َذِلَك َفلمَْيَتَناَف�ِس المْ
                                                  

          

prophet.indd   3 5/12/18   11:22 AM



- 4 -

املحتويات

مقدمة  ........................................
ولدة اأّمة �شاهدة ...............................
هل �شيولد من جديد ؟ ...........................
التزان النف�شي يف �شخ�شية النبي ..............
الإيثار عند ر�شول اهلل ..........................
رحمة النبي واآله  ...............................
النبي يف مواجهة التكفري .......................
اإنا كفيناك امل�شتهزئني .........................
اإل تن�شروه  ....................................
عبادة ال�شخ�شيات .............................

 • 
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ـ 5 ـ
ـ 7 ـ

ـ 12 ـ
ـ 16 ـ
ـ 22 ـ
ـ 28 ـ
ـ 32 ـ
ـ 39 ـ
ـ 45 ـ
ـ 52 ـ

prophet.indd   4 5/12/18   11:22 AM



- 5 -

مقّدمة
الدين،  يوم  مالك  الرحيم  الرحمن  العاملني  احلمد هلل رب 
ونبينا  �شيدنا  العاملني  قلوب  حبيب  على  وال�شالم  وال�شالة 

حممد وعلى اآله الطيبني امليامني.
من  تقدميها  مت  ومقالت  خطب  من  خمتارات  يديك  بني 
قبل �شماحة ال�شيخ علي ح�شن غلوم، اإمام م�شجد �شيد ها�شم 
بهبهاين يف الكويت، وعلى مدى �شنوات، ونعيد تقدميها حتت 
عنوان: من هدي النبي الأكرم »�شلى اهلل عليه واآله«، وتاأتي 
ال�شالم«،  واآله »عليهم  النبي  �شل�شلة ت�شدر حول هدي  �شمن 
ومق�ّشمة على اأجزاء مت اإعدادها واإخراجها ب�شورة تتنا�شب مع 
الهدف منها، وهو تقدميها اإىل اجلماهري املليونية امل�شاركة يف 
م�شرية الأربعني احل�شينية، ليت�شّنى لهم مطالعتها وال�شتفادة 
منها خالل رحلتهم �شريًا على الأقدام، اأماًل يف اأن نكون من 
امل�شاهمني يف حتقيق غاية من غايات النه�شة احل�شينية على 
�شاحبها اآلف التحية وال�شالم، وهي اإخراج النا�ض من ظلمات 
ب�شّنة  واقــتــداًء  اهلل،  بكتاب  اهتداًء  املعرفة،  نور  اإىل  اجلهل 

ر�شول اهلل، واّتباعًا لهدي العرتة املباركة.
                                                             اللجنة ال�شرفة
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) 1 (
ولدة اأّمة �شاهدة

واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  حممد  الأكــرم  النبي  ولدة  تكن  مل 
اأمــة جعلها اهلل  بـــولدة  ــًا  اإيــذان بــل كانت ولدتـــه  فــرد،  ولدة 
�شبحانه ال�شاهدة على �شائر الأمم، فهي يف حمل القطب من 
من  ل  اجلميع،  يرجع  الأمة  هذه  واإىل  اإليها،  بالن�شبة  الرحى 
ول  ال�شفة اجلغرافية،  ول من خالل  القومية،  ال�شفة  خالل 
اإذا  الــذي  الــدور  ولكن من خالل  اآخــر،  عنوان  اأي  من خالل 
اأخل�شت له ا�شتطاعت اأن ترتفع اإىل امل�شتوى الأرقى يف املواقع 
املواقع  اإىل  تنزل  لـم  اإذا  فاإنَّها  له  لـم تخل�ض  واإذا  الإن�شانية، 
الرتفاع: {َوَكَذِلَك  قيمة  على  لن حت�شل  الأقل  فعلى  الدنيا، 
َوَي��ُك��وَن  النَّا�ِس  َعلَى  ���ُش��َه��َداء  ��َت��ُك��وُن��وامْ  لِّ َو�َشًطا  ���ًة  اأُمَّ َجَعلمَْناُكممْ 

ُكممْ �َشِهيًدا} »البقرة:143«. �ُشوُل َعلَيمْ الرَّ
وتهيئة: • اإعداد 

فرتة  ال�شريف  ومبعثه  امليمون  مولده  بني  ما  الفرتة  كانت 
انطالقاته  يف  يج�ّشد  الــذي  الإن�شان  ليكون  وتهيئة،  اإعـــداد 
العملية ويف عالقاته العامة �شخ�شية الإن�شان الذي ميكنه اأن 
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يقوم مب�شوؤولية الر�شالة.. بل الر�شالة اخلامتة التي تكتنز كل 
مقومات البقاء وال�شتمرار والتناغم مع احلياة الب�شرية مهما 
ُروًحا  اإَِلْيَك  اأَْوَحْيَنا  {َوَكــَذِلــَك  املختلفة.  املجالت  يف  تقدمت 
َجَعْلَناُه  َوَلِكن  الإِمَيــاُن  َول  اْلِكَتاُب  َما  َتْدِري  ُكنَت  َما  اأَْمِرَنا  ْن  مِّ
َراٍط  �شِ اإِىَل  َلَتْهِدي  ــَك  َواإِنَّ ِعَباِدَنا  ِمْن  �َشاُء  نَّ َمْن  ِبِه  ْهِدي  نَّ ُنوًرا 
َماَواِت َوَما يِف الأَْر�ِض  َراِط اهلِل الَِّذي َلُه َما يِف ال�شَّ �ْشَتِقيٍم، �شِ مُّ

رُي الأُُموُر} »ال�شورى: 53-52«.  اأَل اإِىَل اهلِل َت�شِ
وقد حملت تلك الفرتة حتديات عديدة ملحمد الطفل {اأََلمْ 
َوَوَج��َدَك َعاِئال  َفَهَدى،  َوَوَج��َدَك �َشالاًّ  َف��اآَوى،  َيِتيًما  َك  َيِجدمْ
ومالئكته  ترعاه،  اهلل  عني  فكانت  »ال�شحى:8-6«،  َنى}  َفاأَغمْ
حتر�شه وحتفظه، وهو ما عّب عنه الإمام علي »عليه ال�شالم« 
حني قال: )ولقد قرن اهلل به »�شلى اهلل عليه واآله« من لدن 
طريق  به  ي�شلك  مالئكته،  من  ملك  اأعظم  فطيماً  ك��ان  اأن 
حممد  ثم  ونهاره(..  ليله  العال،  اأخ��الق  وحما�شن  الكارم، 
اأن  الإن�شان الذي ميكن  اأنه  اأثبت لقري�ض  الذي  اليافع  ال�شاب 
املتنازعون  اطماأن  ولذا  الكبري،  وبعقله  وباأفعاله  بكلماته  تثق 
على و�شع احلجر الأ�شود يف مكانه بعد ترميم الكعبة امل�شرفة 
حني دخل عليهم حممد ال�شاب الذي عرفوه بال�شادق الأمني 
وب�شاحب احلكمة، فاأ�شار عليهم مبا اأنهى به خ�شومتهم التي 

كادت اأن توقع بينهم القتال.
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توؤمر: مبا  • فا�شدع 
وجل«  »عــز  اهلل  باأمر  و�شدع  الر�شالة  م�شئولية  حمل  وملــا 
يديه ما مل  ي�شتقيم، حتقق على  اأن  ربه  له  اأراد  وا�شتقام كما 
يتيم قري�ض هو �شاحب  يكون  اأن  اأحــد..  بال  يكن يخطر على 
دونهما كي  وَمن  وقي�شر  ك�شرى  يدعو من خاللها  التي  القوة 
اأن يهاب  يدخلوا يف الإ�شالم، وينازل بها الفر�ض والروم دون 
�شيئًا يف هذا الطريق.. ياأتيه املدد املعنوي واملادي من الغيب، 
به وبر�شالته {ُهَو  اآمنوا  اأ�شحاٌب  اإجنازاته  ويعينه يف حتقيق 
يِن  ِهَرُه َعلَى الدِّ قِّ ِلُيظمْ َ ُهَدى َوِديِن المْ �َشَل َر�ُشوَلُه ِبالمْ الَِّذي اأَرمْ
اء  �ُشوُل اهلِل َوالَِّذيَن َمَعُه اأَ�ِشدَّ ٌد رَّ مَّ َ ُكلِِّه َوَكَفى ِباهلِل �َشِهيًدا، حمحُّ
ال  َتُغوَن َف�شمْ َيبمْ ًدا  ًعا �ُشجَّ ُركَّ َتَراُهممْ  َنُهممْ  َبيمْ ُرَحَماء  اِر  ُكفَّ المْ َعلَى 
ُجوِد َذِلَك  نمْ اأََثِر ال�شحُّ َواًنا �ِشيَماُهممْ ِف ُوُجوِهِهم مِّ َن اهلِل َوِر�شمْ مِّ
اأَُه َفاآَزَرُه  َرَج �َشطمْ ٍع اأَخمْ َراِة َوَمَثُلُهممْ ِف الإِجِنيِل َكَزرمْ َمَثُلُهممْ ِف التَّومْ
ِبِهُم  ِلَيِغيَظ  اَع  رَّ ال���زحُّ ِجُب  ُيعمْ �ُشوِقِه  َعلَى  َتَوى  َفا�شمْ لََظ  َتغمْ َفا�شمْ
ِفَرًة  غمْ ُهم مَّ اِت ِمنمْ اِلَ اَر َوَعَد اهلُل الَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�شَّ ُكفَّ المْ

ًرا َعِظيًما} »الفتح:29-28«.  َواأَجمْ
حري�شة: • قيادة 

واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  حول  اللتفاف  ذلك  كان  وما 
ليتحقق لول ال�شفات القيادية التي حتلى بها.. ول اأعني هنا 
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خ�شو�ض الكاريزما وقوة ال�شخ�شية، بل من خالل ما جاء يف 
ِه َما  نمْ اأَنُف�ِشُكممْ َعِزيٌز َعلَيمْ قوله »تعاىل«: {َلَقدمْ َجاَءُكممْ َر�ُشوٌل مِّ
ِحيٌم} »التوبة:128«،  ُوؤمِْمِننَي َروؤُوٌف رَّ ُكم ِبالمْ ممْ َحِري�ٌس َعلَيمْ َعِنتحُّ
لآلمهم،  ويتاألـم  الّنا�ض  هّم  يحمل  الذي  القائد  الر�شول  فهو 
اإذا تعب الّنا�ض من حوله فاإنَّه يتعب لتعبهم ملا يحمله من هّم 
كبري جتاههم، فيفكر يف حّل م�شاكلهم وكيفية التخفيف منها، 
اإلَّ لأنَّه يعّز عليه امل�شّقات وامل�شاعب واملتاعب التي  وما ذلك 
يحملونها يف حياتهم، فيحر�ض على التخطيط حلّلها، وي�شّخر 
ه  توجَّ التي  التحديات  كّل  عنهم  ليدفع  كّل طاقاته  ذلك  لأجل 
اأن  يريد  َمن  اأمــام  الأعــزاء  يكونوا  اأن  عليهم  يحر�ض  اإليهم. 
يذلهم، والأحرار اأمام َمن يريد اأن ي�شتعبدهم، والعلماء اأمام 
ل فيهم اجلهل، وهكذا، يحر�ض عليهم لريفع  َمن يريد اأن يوؤ�شّ

م�شتواهم، وليخّطط لهم ال�شري يف خّط العدالة.
العا�شرة: • القيادات 

اإنَّ اهلّل »�شبحانه« عندما حّدثنا عن احلالة النف�شية للر�شول 
جتاه اأمته، كاأنَّه يريد اأن يقول لكّل القيادات: كان ر�شول اهلّل 
يفكر يف الأّمة، يتاألـم لآلمها، فكونوا مّمن يتاألـم لآلم الأّمة. 
لأّمته،  يعي�ض  كان  ه  ولكنَّ ل�شخ�شه  يعي�ض  ل  اهلّل  ر�شول  كان 
كان  لأ�شخا�شكم.  تعي�شون  ول  لالأّمة  تعي�شون  الذين  فكونوا 
فكونوا  ت�شيع،  اأن  يريدها  ل  ــة  الأّم على  حري�شًا  اهلّل  ر�شول 
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باملوؤمنني  الرحيم  الــروؤوف  الر�شول  وكان  عليها.  احلري�شني 
فكونوا الروؤفاء الرحماء بهم. 

اإىل  التي ا�شطرت لالن�شياع  القيادات املعا�شرة  ولو كانت 
نيل  باجتاه  املليونية  فانحنت حلركة اجلماهري  �شعوبها  اإرادة 
حريتها وا�شرتجاع �شئ ي�شري من كرامتها وعزتها و�شخ�شيتها 
املن�شرمة،  العقود  خالل  قادتها  �شيا�شات  ا�شتنزفتها  التي 
الو�شف  من  ب�شيطًا  جزء  ولو  عا�شت  القيادات  تلك  كانت  لو 
القراآين لقيادة النبي، ملا اآلت اأمورها اإىل ما هي عليه اليوم.. 
وهكذا هو الأمر ل�شائر القيادات التي ت�شحق �شعوبها بقوانني 
التي  العناوين  من  ذلك  وغري  الع�شكرية  والأحكام  الطوارئ 
الظروف  بع�ض  تفر�شها  طــارئــة  ثانوية  حــالت  مــن  حتولت 
الع�شيبة اإىل اأو�شاع اأ�شيلة حتكم من خاللها باحلديد والنار.
والر�شالة اليوم يف �شمن الأحداث املت�شارعة وانتقال �شرارة 
اأمام تلك  اأّن  ال�شيناريو:  اآخر وتكرار ذات  اإىل  بلد  الثورة من 
القيادات فر�شة التغرّي احلقيقي ليكونوا القادة الذين ي�شعرون 
بحق اأنهم من ال�شعب واإىل ال�شعب، عزيٌز عليهم عنت رعيتهم، 
حري�شون كل احلر�ض اأن يحققوا لهم اآمالهم وطموحاتهم يف 
حياة اإن�شانية �شريفة تكفل لهم كرامتهم وحريتهم وعزتهم.. 
القاهرة  التغيري  ريــاح  اأن  جدية  بكل  يفّكروا  اأن  فعليهم  واإل 

قادمة ل حمالة.. اإن مل يكن اليوم، فالغد لناظره لقريب.
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) 2 (
هل �شيولد من جديد ؟!

ولد النبي حممد »�شلى اهلل عليه واآله« فكان مولده اإ�شراقة 
من  فاأخرجتها  احلياة،  اآفــاق  يف  لالإن�شانية  اأ�ــشــاءت  �شم�ض 
ظلمات الباطل اإىل نور احلقيقة، ومن رجعية التقليد اإىل روعة 

الإبداع، ومن م�شائق التع�شب اإىل رحابة املو�شوعية. 
الع�شبية  هــو  اجلــاهــلــي  املجتمع  �شمات  اأبـــرز  مــن  ولــعــل 
العناوين  من  كثري  على  الــذات  وتقدمي  املختلفة،  مبفرداتها 

الأخرى كامل�شلحة العامة والت�شحية من اأجل املبداأ.
• التع�شب:

�ُشوِل َقاُلوا  َزَل اهلُل َواإَِل الرَّ ا اإَِل َما اأَنمْ {َواإَِذا ِقيَل َلُهممْ َتَعاَلومْ
ئاً  لَُموَن �َشيمْ ِه اآَباَءَنا اأََوَلومْ َكاَن اآَباوؤُُهممْ ل َيعمْ َنا َعلَيمْ ُبَنا َما َوَجدمْ َح�شمْ
َتُدوَن} »املائدة:104«.. هكذا كانوا يف تع�شبهم الذي  َيهمْ َول 
يدور حول الذات، اأو انتمائهم القبلي اأو القومي، فاأغلق عليهم 
منافذ الهداية واأجلم عقولهم عن النطالق للتفكري بعمق يف 
قوله  يف  يجدوا  فلم  ال�شدق  فيه  خــبوا  منهم،  رجــٍل  كلمات 

كذبة، وعهدوا منه الأمانة فلم يعرفوا منه خيانة. 
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منهجها  يف  املحمدية  الدعوة  �شمة  فكانت  املو�شوعية  واأما 
�شخ�شية  يف  انقالبًا  مّثل  الــذي  الأمــَر  والأخــالقــي،  الفكري 

العربي الذي كانت حتكمه نوازعه وانتماءاته.
الفكر: ف  • الو�شوعية 

»�شـباأ:24«،  ُمِبنٍي}  الٍل  اأَْو يِف �شَ ُهدًى  َلَعَلى  اُكْم  اإِيَّ اأَْو  ا  {َواإِنَّ
التفكري  يف  املو�شوعي  الأ�شلوب  يف  القمة  متثل  ــة  الآي وهــذه 
للذات  التع�شب  عن  بعيدًا  احلقيقة  اإىل  الو�شول  وحماولة 
حيث ي�شاوي الإن�شان الآخر بنف�شه، على الرغم من اختالفه 
هذه  على  امل�شلم  ترّبى  موقفه. واإذا  يف  باخلطاأ  وقناعته  معه 

الروحية، وفّكر بهذا املنطق، ف�شي�شل اإىل النتائج التالية:
1ـ �شيعرف كيف ي�شتمع اإىل الآخر.

ال�شخرية  ــائــل  ر�ــش لــه  يــوّجــه  فــال  الآخـــــر،  �ــشــيــحــرتم  2ـ 
الفكري  التعاطي  اأمام  نف�شيًا  التي متّثل حاجزًا  وال�شتخفاف 

مع املو�شوع.
3ـ �شيتفّهم تاأثري اخللفيات النف�شية والجتماعية وال�شيا�شية 
واخليانة  بــاملــروق  عليه  احلكم  اإىل  ي�شارع  فال  الآخـــر،  على 
به موقفه،  يّبر  فلعله ميلك عذرًا  �شابه ذلك،  والتع�شب وما 

كما نبحث لأنف�شنا عن الأعذار التي تبر لنا مواقفنا.
4ـ �شيي�ّشر اإمكانية التعّرف على نقاط اللتقاء عند الطرفني.
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التي  بالفكرة  للقناعة  املــالئــم  النف�شي  املــنــاخ  �شيوّفر  5ـ 
تدعمها احلجة، وي�شندها الدليل بو�شوح.

6ـ �شيهيئ لالآخرين املناخ الذي ميّكنهم من تفّهم القناعات 
التي نتبّناها.

7ـ �شيوّفر لنا اجلو الهادئ البعيد عن احلما�شة املنفعلة التي 
تغلق منافذ العقل وتبعدنا عن الرتكيز يف الفكرة و يف و�شائل 

الدفاع عنها، ويف عنا�شر الهجوم على الفكر الآخر.
العالقات: ف  • الو�شوعية 

 ِ هلِلَّ �ُشَهَداَء  ِط  ِق�شمْ ِبالمْ اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيحُّ {َيا 
اأَومْ  َغِنّياً  َيُكنمْ  نمْ  اإِ ��َرِب��نَي  أَقمْ َوالمْ ِن  َواِلَديمْ المْ ِو  اأَ ُف�ِشُكممْ  اأَنمْ َعلَى  َوَل��ومْ 
ِدُلوا َواإِنمْ َتلمُْووا  َهَوى اأَنمْ َتعمْ َل ِبِهَما َفال َتتَِّبُعوا المْ َفِقرياً َفاهلُل اأَومْ
َمُلوَن َخِبرياً} »الن�شاء:135«،  ا َتعمْ وا َفاإِنَّ اهلَل َكاَن مِبَ ِر�شُ اأَومْ ُتعمْ
اأ�شا�ض العالقات القائمة بني النا�ض، فما ين�شجم  فالعدل هو 
على  كان  ولو  امل�شلم،  موقف  مع  ين�شجم  اأن  يجب  العدل  مع 

ح�شاب عاطفته اأو م�شلحته اأو العناوين التي ينتمي اإليها.
ومن هنا ا�شتغرب امل�شلمون الذين عا�شوا هذه املفردة املهمة 
عليه  اهلل  »�شلى  النبي  لهم  قــال  حني  وال�شلوك  الأخــالق  يف 
واآله«: )ان�شر اأخاك ظالاً اأو مظلوماً(. فقيل: )كيف اأن�شره 
ظالاً؟!( لأن هذا يتنافى مع عنوان العدل، والعدل ينطلق من 
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العالقات  اإطــار  يف  ولالأ�شخا�ض  لالأمور  املو�شوعية  النظرة 
الإن�شانية التي طاملا اأّكد عليها النبي »�شلى اهلل عليه واآله« يف 
تربيته لأ�شحابه من خالل القراآن الكرمي ومن خالل تو�شياته 
واملنهج  اخلــط  ذات  مع  يتنا�شب  مبا  فاأجابهم  ال�شخ�شية، 
الذي توؤّطره حركة العدل يف احلياة: )ترّده عن ظلمه، فذاك 

ن�شرك اإياه(.
الآخرين  اإن�شاف  �شرورة  على  املتكرر  التاأكيد  جاء  وعليه 
الإميان،  الدلئل احلقيقية على  النف�ض، واعتباره من  ولو من 
فعن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: )من وا�شى الفقري واأن�شف 
الأمر  بيان �شعوبة  الوؤمن حقاً( مع  النا�س من نف�شه فذلك 
اأهواء النف�ض والرتبية ال�شلبية، فعنه »�شلى اهلل  لتعار�شه مع 
عليه واآله«: )ثالثة ل تطيقها هذه الأم��ة: الوا�شاة لالأخ ف 

ماله، واإن�شاف النا�س من نف�شه، وذكر اهلل على كل حال(.
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) 3 (
التزان النف�شي يف �شخ�شية النبي �

َقلمِْب  ا َغِليَظ المْ َن اهلِل ِلنَت َلُهممْ َوَلومْ ُكنَت َفظاًّ َمٍة مِّ {َفِبَما َرحمْ
ُهممْ ِف  ِفرمْ َلُهممْ َو�َشاِورمْ َتغمْ ُهممْ َوا�شمْ ُف َعنمْ ِلَك َفاعمْ وا ِمنمْ َحومْ َلنَف�شحُّ
ِلنَي}  َُتَوكِّ المْ اإِنَّ اهلَل ُيِحبحُّ  لمْ َعلَى اهلِل  َفَتَوكَّ َت  َف��اإَِذا َعَزممْ ��ِر  أَممْ المْ

»اآل عمران:159«.
والأو�شاع  اأحد  معركة  اأجواء  ال�شريفة يف  الآية  هذه  جاءت 
كبري  جي�ض  اقــــرتاب  مــع  امل�شلمون  عا�شها  الــتــي  اخلــا�ــشــة 
اللقاء  كان  حيث  الكبى  بدر  غــزوة  خالف  على  للم�شركني، 

على بعد ع�شرات الكيلومرتات من املدينة.
امليل  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  اإبــداء  من  الرغم  وعلى 
اأن كثريًا  اإل  للمواجهة من خالل التح�شن يف املدينة نف�شها، 
اأ�شحاب  من  الــبــارزة  ال�شخ�شيات  فيهم  مبا  امل�شلمني،  من 
يف  ي�شاركوا  مل  الذين  ول�شيما  واآلــه«،  عليه  اهلل  »�شلى  النبي 
على  اأ�شروا  املتحم�شني،  ال�شباب  اإىل  بالإ�شافة  بــدر،  غــزوة 

اخلروج للقاء العدو يف اأر�ض مك�شوفة على م�شارف املدينة.
منهم  احلما�شية  الــكــلــمــات  الأجـــــواء  تــلــك  يف  وانــطــلــقــت 
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عليه  اهلل  »�شلى  منه  كــان  فما  اخلــروج،  باجتاه  وال�شاغطة 
واآله« اإل اأن ا�شتجاب لرغبتهم احلما�شية، واأعلن البدء بالتهيوؤ 
فيما  وتالوموا  ذلــك،  بعد  منهم  جمع  ندم  بالطبع  للخروج.. 
بينهم، واعتذروا للنبي، واأبدوا ا�شتعدادهم لتنفيذ خطته، اإل 

اأنه مل يرتاجع عن القرار وم�شى فيه.
ـ وبكل  وهكذا ا�شتوعب النبي »�شلى اهلل عليه واآله« املوقف 
د من  رحابة �شدرـ  واأم�شى رغبَتهم، وهو القائد الأعلى، وامل�شدَّ
الغيب، واكتفى بقول: )قد دَعوُتُكم اإل هذا اَلديِث فاأََبيُتم، 
اهلل  ُكَم  َيحمْ َحتى  َعها  ي�شَ اأن  لأمَْمَتُه  لِب�َس  اإذا  ِلَنبي  ينَبِغي  ول 

بيَنه وبني اأعدائه(.
مل ينفعل ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« غا�شبًا لرف�شهم 
اأو  ــه،  راأي مقابل  راأيهم  يحّقر  اأن  غري  ومن  البداية،  يف  قوله 

ي�شت�شخف عقولهم اأمام حكمته وارتباطه بالغيب.
واأخالقه  النبي،  حكمة  عن  ال�شريفة  ــة  الآي عــّبت  وهكذا 
الرفيعة، و�شخ�شيته املتوازنة، وقلبه الكبري. وهو اأي�شًا ما عّب 
فيما  عنه  فقالوا  عا�شروه  ممن  �شخ�ض  من  اأكــر  بع�شه  عن 
مل  اأي  �شّخاباً(..  ول  متفح�شاً  ول  فّحا�شاً  يكن  )ل  قالوا: 
ياأتي مبا هو قبيح من  يكن يتكلم مبا هو قبيح من القول، ول 

الأفعال، وكان هادئًا يف قوله، لي�ض بال�شيَّاح.
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جده:  خطى  • على 
وعلى هديه كان اإمامنا جعفر ال�شادق »عليه ال�شالم«، وقد 
اأف�شل من  راأت عيني  اأن�ض: )ما  بن  مالك  املالكية  اإمام  قال 
جعفر بن حممد ف�شاًل وعلماً وورع��اً.... ل يكن عياباً ول 
انا ول همازاً ول لازاً(. اناً ول لعَّ �شباباً ول �شخاباً... ول طعَّ

النفعال:  على  • ال�شيطرة 
يقولون  وعلميًا  طبيعي..  اإن�شاين  �شلوك  النفعال  اأن  ل�شك 
م،  اأن الف�ض الأمامي للدماغ م�شوؤول عن عمليات التفكري املنظَّ
يف  بينما  واإدراك،  وعــي  عن  الــقــرارات  واتخاذ  والتخطيط، 
مع  تتعامل  البندق،  حبة  من  اأ�شغر  لــوزة  هناك  املــخ  اأ�شفل 
واحلرج،  كالغ�شب،  والنفعالت  والأزمات  املفاجئة  التغريات 

واحلزن، واخلوف، وغريها.
فعندما يتعر�ض الإن�شان ملواقف فجائية طارئة تتفاعل هذه 
ل جزء من طاقة الف�ض الأمامي  اللوزة مع هذا الطارئ، وحُتوِّ
ت�شرفات  الإن�شان  من  فتبدر  واأطرافه،  الإن�شان  حوا�ض  اإىل 

انفعالية، ويغيب حينها دور التعّقل.
اللحظة  تلك  يف  حتتاجه  ما  كل  اأن  الدرا�شات  بع�ض  تقول 
اأن تعطي لنف�شك فر�شة 6 ثوان كي تعيد للف�ض الأمامي دوره 
النبوي:  اللوزة. يف احلديث  تلك  بدًل من  الأمور  لياأخذ زمام 
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عنه  ذه���ب  ف���اإن  فليجل�س،  ق��ائ��م  وه���و  اأح��دك��م  غ�شب  )اإذا 
يعطيك  الو�شع  يف  التغيري  هذا  فلي�شطجع(.  واإل  الغ�شب 
املهلة املطلوبة، وت�شتهلك من خاللها �شيئًا من الطاقة التي مت 

�شخها ولكن يف الجتاه غري العدواين.
كما يف  الو�شوء،  اإىل  اللحظات  تلك  تلجاأ يف  اأن  اأجمل  وما 
لتحّول  ركعتني  وت�شلي  »عــزوجــل«  اهلل  وتذكر  نبوي،  حديث 
وتفكري  ورحمة  وت�شامح  عفو  اإىل  العدوانية  النفعالية  الطاقة 

مّتزن مع ا�شتمداد العون من اهلل.
الو�شوية:  التجربة  • مع 

�شخ�شية  ذي  ال�شالم«  »عليه  عمران  بن  مو�شى  النبي  كان 
ويف  واملظلومني  احلق  عن  دفاعًا  كانت  واإن  ـ  النفعال  �شريعة 
على  �شيطرة  اأكر  يكون  اأن  له  اأراد  اهلل  اأن  اإل  ـ  اهلل  مر�شاة 
الرحلة  يف  ال�شالح  العبد  مع  عملية  جتربًة  فاأدخله  انفعالته 
وترّبى  ن�شاأ  اأنه  من  اأ�شاًل  ناجتة  احلالة  تلك  ولعل  املعروفة. 
يف البالط الفرعوين، فرتَكت تلك البيئة �شيئًا من الأثر على 
القوة  اأ�شحاب  يت�شرف  كيف  علينا  يخَفى  ول  �شخ�شيته.. 

والنفوذ انفعاليًا ل�شيما مع َمن هم اأقل منهم �شاأنًا.
الرتبوية:  • البيئة 

اأبناءهم  يــروا  اأن  يحّبون  الذين  الأمــور  لأولــيــاء  نقول  لــذا 
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يتمتعون ب�شخ�شية هادئة، هل وفرمت لهم هذه البيئة؟
ردود  يف  عنيفون  اأبناءهم  اأن  ي�شتكون  الذين  الأمور  اأولياء 
فلرياجعوا  عدوانيون،  �شّخابون،  الغ�شب،  �شريعو  اأفعالهم، 
الــزوجــني  بــني  ـ  مــثــاًل  ـ  اخلـــالف  يــحــُدث  فعندما  اأنف�شهم.. 
فيلجئان اإىل ال�شراخ.. اأو عندما يرى الطفل والديه يف حالة 

انفعال دائم.. كيف نتوقع اأن تكون انفعالته وت�شرفاته؟
والفن:  والدين  ال�شيا�شة  اأهل  • مع 

النفعالية  الت�شرفات  من  يعاين  املجتمع  اأن  جند  عندما 
�شيجدون  حينها  �شلوكياِتهم،  ال�شيا�شيون  فلرياجع  املتزايدة، 
ال�شراخ  خطاباتهم  �شمة  واأن  عنيفة،  البينّية  حواراتهم  اأن 
وال�شَخب.. ولرياجع رجال الدين خطاَبهم الديني، �شيجدون 
اأن الإقــ�ــشــاء والــتــكــفــري والــعــنــف �ــشــمــات غــالــبــة عــلــى ذلــك 
اخلطاب، واأن اأحدهم لو اختلف مع رجل الدين الآخر فاإنه ل 
يرحمه، بل يكيل له عناوين اجلهل وقلة العقل.. ولرياجع اأهل 
الفن والإعالم اإنتاجهم الفني والإعالمي، �شيجدون حينها اأن 
واإثارة  اجلارحة،  والكلمات  وال�شتهزاء،  والتحقري،  الت�شفيه، 

اخلالفات، هي العناوين احلا�شرة فيه.
والفرد  البيت،  يف  الطفل  يعي�شه  الذي  النفعايل  الواقع  اإن 
يف املجتمع، اإمنا هو نتاج البيئة التي ن�شنعها من حولنا، ومن 
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يريد تغيري ذلك الواقع فعليه اأن ينظر اإىل الوالدين يف البيت، 
خطبهم  يف  الدين  رجال  واإىل  حمافلهم  يف  ال�شيا�شيني  واإىل 
فاإن  اإنتاجاتهم..  يف  والإعـــالم  الفن  اأهــل  واإىل  وكتاباتهم، 
البيت، وحال  اأف�شدوه، ف�شين�شلح حال الطفل يف  اأ�شلحوا ما 
الفرد يف املجتمع، وما اأجمل قول النبي »�شلى اهلل عليه واآله« 
وهو ي�شّخ�ض جانبًا من امل�شكلة: )�شنفان من اأمتي اإذا �شُلحا 

�شلح النا�س، واإذا ف�شدا ف�شد النا�س: الأمراء والعلماء(. 
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)4 (
الإيثار عند ر�شول اهلل �

ــم:4«.. يــقــول اأهــل  ــقــل ���������َك َل��َع��لَ��ى ُخ���ُل���ٍق َع���ِظ���ي���ٍم}»ال {َواإِنَّ
لو  مما  دللة  اأقوى  التعبري  هذا  اأن  اللغويني  من  الخت�شا�ض 
قيل »واإنك لذو خلق عظيم« ملا يف التعبري الأول من دللة على 
ال�شتعالء والتمكن من ال�شئ، كما يدل على ذلك قوله تعاىل: 
التعبري  بخالف  �ِس}»الأعراف:54«..  َعرمْ المْ َعلَى  َتَوى  ا�شمْ {ُثمَّ 
اأن  يعني  وهذا  اأكــر.  ل  ال�شئ  على ح�شول  يدل  الذي  الثاين 
النبي كان م�شتمكنًا من الأخالق التي ات�شف بها، وهي حتت 

قياده و�شيطرته التامة.
الأنانية: عن  التخلي  • مراتب 

هو  العظيمة  بــالأخــالق  التخلق  وقــواعــد  اأ�ش�ض  اأهــم  ومــن 
التخلي عن الأنانية والإفراط يف حب الذات، وهذا ياأتي على 

مراتب، منها:
1ـ اأن ل يعي�ض الفرد حالة ال�شعور بالوحدانية على الأر�ض، 
وكاأن كل �شئ موجود لأجله وخلدمته. وتتجلى هذه الأنا ابتداًء 
من �شلوكيات النا�ض يف ال�شارع وحيثما كان زحام اأو حالة من 
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وقيمه  مبادئه  عن  ال�شيا�شي  بتخلي  مــرورًا  الن�شباط،  عدم 
اأجل حت�شيل مكا�شب  لناخبيه من  املعلنة، وقفزه على وعوده 
اأو  وطنًا  يدّمر  اأن  امل�شتعد  احلاكم  بذلك  وانتهاء  �شخ�شية، 
هو  يبقى  اأن  اأجل  من  عنه،  النا�ض  لين�شغل  الفنت  فيه  ُيحدث 

يف احلكم.
القيامة:  الذات يكون يف م�شهد يوم  والتجلي الأعظم حلب 
َواأَِبيِه،  ِه  َواأُمِّ اأَِخيِه،  ِمنمْ  ُء  َرمْ المْ َيِفرحُّ  َم  َيومْ ُة،  اخَّ ال�شَّ َجاَءِت  {َفاإَِذا 
ِنيِه}  ُيغمْ ���َش��اأمٌْن  َم��ِئ��ٍذ  َي��ومْ ُهممْ  نمْ مِّ ���ِرٍئ  اممْ ِل��ُك��لِّ  َوَب��ِن��ي��ِه،  اِحَبِتِه  َو�شَ

»عب�ض:37-33«.
ُروَنُهممْ  ُيَب�شَّ َحِميًما،  َحِميٌم  ُل  اأَ َي�شمْ ذلك: {َول  والأب�شع من 
اِحَبِتِه  َو�شَ ِبَبِنيِه،  ِمِئٍذ  َيومْ َع��َذاِب  ِم��نمْ  َتِدي  َيفمْ َل��ومْ  ��ِرُم  ُ��جمْ المْ َي��َودحُّ 
ُثمَّ  َجِميًعا  ����سِ  الأَرمْ ِف  َوَم��ن  وي��ِه،  ُت��وؤمْ الَِّتي  يلَِتِه  َوَف�شِ َواأَِخ��ي��ِه، 

ُينِجيِه، َكالَّ اإِنََّها َلَظى} »املعارج:15-10«.
2ـ اأن يوؤثر الآخرين على نف�شه يف ما ميلكه ولكنه ل يحتاج 
اإليه بل قد ا�شتغنى عنه.. ومثل هذا الإيثار لي�ض بتلك القيمة، 
وَن}  بحُّ ا ُتِ ِبَّ َحتَّى ُتنِفُقوامْ ِمَّ ولذا قال »تعاىل«: {َلن َتَناُلوامْ المْ
ِكيناً  َعاَم َعلَى ُحبِِّه ِم�شمْ ِعُموَن الطَّ »اآل عمران:92«. وقال: {َوُيطمْ
عنده  الأنا  قوة  من  والبع�ض  »الإن�شان:8«.  ��رياً}  َواأَ���شِ َوَيِتيماً 

يحتفظ بهذا ال�شئ اإىل اأن يتلف ول يقدمه ملن يحتاج اإليه. 
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اإليه، ل يف ما  يوؤثر الآخرين على نف�شه يف ما يحتاج  اأن  3ـ 
ا�شتغنى عنه. وقد مدح اهلل هذه احلالة حيث قال: {َوُيوؤمِْثُروَن 
�ِشِه  َنفمْ �ُشحَّ  ُي��وَق  َوَم��نمْ  ٌة  َخ�َشا�شَ ِبِهممْ  َك��اَن  َوَل��ومْ  ُف�ِشِهممْ  اأَنمْ َعلَى 

ِلُحوَن} »احل�شر:9«. ُفمْ َفاأُوَلِئَك ُهُم المْ
الإيثار: قمة  ف  • النبي 

وهكذا كان ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« يف اأعلى مراتب 
نكران الذات، وكان مرهف احل�ض يف ذلك، ل يفر من حاجة 
النا�ض، بل يبحث عنها يف اأعينهم كي يخفف من معاناتهم ولو 

على ح�شاب نف�شه.
البخاري يف �شحيحه عن  يرويه  الذي  التايل  لحظ اخلب 
اإل هو،  اإل��ه  ال��ذي ل  يقول: )اهلل  اأبــا هريرة كان  اأن  جماهد 
كنُت  واإن  اجل��وع،  من  الأر����س  على  بكبدي  لأعتمد  كنُت  اإن 
لأ�شد الجر على بطني من اجلوع، ولقد قعدت يوماً على 
طريقهم الذي يخرجون منه، فمرَّ اأبو بكر ف�شاألته عن اآية 
من كتاب اهلل، ما �شاألته اإل لي�شبعني، فمّر ول يفعل، ثم مر 
بي عمر ف�شاألته عن اآية من كتاب اهلل ما �شاألته اإل لي�شبعني، 
فمّر فلم يفعل، ثم مّر بي اأبو القا�شم »�شلى اهلل عليه واآله« 
فتب�شم حني راآين وعرف ما ف نف�شي وما ف وجهي، ثم قال: 
. وم�شى،  اأب��ا ه��ر. قلت: لبيك يا ر�شول اهلل. ق��ال: اَل��قمْ يا 
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فتبعُته، فدخل فا�شتاأذن، فاأِذن يل، فدخل فوجد لبناً ف قدح، 
فقال: ِمن اأين هذا اللنب؟ قالوا: اأهداه لك فالن اأو فالنة. 
قال: اأبا هر. قلت: لبيك يا ر�شول اهلل. قال: الق اإل اأهل 
الإ�شالم ل  اأ�شياف  ال�شفة  واأه��ل  قال:  فادُعهم يل.  ّفة  ال�شحُّ
اأتته �شدقٌة بعث  اإذا  اأح��د.  ي��اأوون اإل اأهل ول مال ول على 
بها اإليهم، ول يتناول منها �شيئاً، واإذا اأتته هديٌة اأر�شل اإليهم 
وما  فقلت:  ذل���ك،  ف�����ش��اءين  فيها.  واأ���ش��رك��ه��م  منها  واأ���ش��اب 
اأ�شيب من هذا  اأن  اأنا  اأحق  اأهل ال�شفة؟ كنت  هذا اللنب ف 
اأنا اأعطيهم،  اأم��رين فكنت  اأتقوى بها ف��اإذا جاء  اللنب �شربة 
ال��ل��نب؟ ول يكن م��ن طاعة  ه��ذا  اأن يبلغني م��ن  وم��ا ع�شى 
اهلل وطاعة ر�شوله »�شلى اهلل عليه واآله و�شلم« ُبد، فاأتيتهم 
جمال�شهم  واأخ��ذوا  لهم  ف��اأذن  فا�شتاأذنوا  فاأقبلوا  فدعوتهم 
من البيت. قال: يا اأبا هر. قلت: لبيك يا ر�شول اهلل. قال: 
الرجل  اأعطيه  فجعلت  القدح  ف��اأخ��ذت  ق��ال:  فاأعطهم.  خذ 
الرجل  فاأعطيه  ال��ق��دح  علي  ي��رد  ث��م  َي���روى  حتى  في�شرب 
في�شرب حتى يروى ثم يرد علي القدح في�شرب حتى يروى 
ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت اإل النبي »�شلى اهلل عليه 
واآله و�شلم« وقد ُروي القوُم كلحُّهم، فاأخذ القدح فو�شعه على 
يا ر�شول  اأب��ا هر. قلت: لبيك  اإيل فتب�شم فقال:  يده فنظر 
اهلل. قال: بقيُت اأنا واأنت. قلت: �شدقَت يا ر�شول اهلل. قال: 
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اقعد فا�شرب. فقعدُت ف�شِربُت. فقال: ا�شرب. ف�شربت. فما 
زال يقول: ا�شرب، حتى قلت: ل والذي بعثك بالق، ما اأجد 
له م�شلكاً. قال: فاأرين. فاأعطيُته القدح، فحِمَد اهلل و�شّمى 

و�شرب الف�شلَة(.
فكان  النا�ض،  حاجة  يف  حييًا  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  وكــان 
ُيعطي الآخرين حتى ل يبقى له �شئ، اإىل درجة اأن اهلل »تعاىل« 
َها ُكلَّ  �ُشطمْ ُلوَلًة اإَِل ُعُنِقَك َول َتبمْ َعلمْ َيَدَك َمغمْ قال له: {َول َتمْ

�ُشوراً} »الإ�شراء:29«.  ُعَد َمُلوماً حَممْ ِط َفَتقمْ َب�شمْ المْ
وكان يوؤثر الآخرين على راحته حرجًا حتى قال »تعاىل«: {َيا 
ُخُلوا ُبُيوَت النَِّبيِّ اإِل اأَنمْ ُيوؤمَْذَن َلُكممْ اإَِل  َها الَِّذيَن اآَمُنوا ل َتدمْ اأَيحُّ
ُتممْ  َذا َطِعممْ ُخُلوا َفاإِ َ َناِظِريَن اإَِناُه َوَلِكنمْ اإَِذا ُدِعيُتممْ َفادمْ َطَعاٍم َغريمْ
النَِّبيَّ  ِذي  ُيوؤمْ َكاَن  َذِلُكممْ  اإِنَّ  ِديٍث  ِلَ َتاأمِْن�ِشنَي  ُم�شمْ َول  َت�ِشُروا  َفانمْ
} »الأحزاب:53«.  قِّ َ ِيي ِمَن المْ َتحمْ ُكممْ َواهلُل ل َي�شمْ ِيي ِمنمْ َتحمْ َفَي�شمْ

: مدوٍّ • �شقوط 
التي  املــاديــة  واملتطلبات  املغريات  اأمــام  الكثريون  ي�شقط 
يف  دويٌّ  ال�شقوط  ولهذا  حياتنا،  تفا�شيل  كل  يف  ا�شتحكمت 
الآخرة، يتمثل باأب�شع �شورة، بامل�شتوى الذي يكون فيه الإن�شان 
م�شتعدًا لتقدمي اأبنائه واأعزته اإىل النار لينجو هو بنف�شه! ومن 
اأهم اأ�شباب هذا ال�شقوط ا�شتحكام حالة الأَثرة الناجمة عن 
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ال�شتغراق يف حب الذات اإىل امل�شتوى الذي يفقد فيه الإن�شان 
ح�شي�ض  من  ترفعه  التي  املقومات  تلك  اإن�شانيته،  مقّومات 
�َشِن  اأَحمْ ِف  �َشاَن  أِنمْ المْ َنا  َخلَقمْ الدرجات: {َلَقدمْ  رفيع  اإىل  الهاوية 
اإل باختياٍر من  �َشاِفِلنَي} وما ذاك  َفَل  اأَ�شمْ َن��اُه  َرَددمْ ُثمَّ  ِومٍي،  َتقمْ
الرتفاع،  اأ�شباب  فيفقد  عنها،  بالتخلي  ير�شى  حني  الإن�شان 
اآَمُنوا  الَِّذيَن  اأ�شفل �شافلني.. وتبقى فئُة {اإِل  ليجد نف�شه يف 
ُنوٍن} فقد عرَفت طريق  ُ َممْ ٌر َغريمْ اِت َفلَُهممْ اأَجمْ اِلَ َوَعِمُلوا ال�شَّ
الذي  واآلــه«  عليه  اهلل  »�شلى  الب�شر  ب�شيد  القتداء  النجاة يف 
ل�شاٍن  كل  على  ِذكــره  اهلل  فخّلد  الب�شرية،  ل�شالح  ذاته  اأنكر 
َها  ذاكر حيث قال: {اإِنَّ اهلَل َوَمالِئَكَتُه ُي�َشلحُّوَن َعلَى النَِّبيِّ َيا اأَيحُّ

ِليماً} »الأحزاب:56«. ِه َو�َشلُِّموا َت�شمْ لحُّوا َعلَيمْ الَِّذيَن اآَمُنوا �شَ
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) 5 (
رحمة النبي واآله

ــراآن  ــق ُعـــرف الــعــربــي اجلــاهــلــي بــقــ�ــشــاوة الــقــلــب، ويف ال
ِلَكِثرٍي  ���َن  َزيَّ {َوَك���َذِل���َك  الأبــنــاء:  قتل  م�شهد  يطالعنا  الكرمي 
اإما  »الأنعام:137«   { ُهممْ �ُشَرَكاوؤُ َلِدِه���ممْ  اأَومْ َل  َقتمْ ِرِكنَي  ُ�شمْ المْ َن  مِّ
حمببًا  اأمرًا  ُجعل  الذي  بالواأد  اأو  لالآلهة،  كقرابني  بتقدميهم 
درًء للنح�ض ووقايًة من العار، ليمّثل ذلك واحدًا من اأب�شع �شور 

ق�شاوة القلب عند الإن�شان.  
الأكرم: النبي  �شرية  • من 

َل َر�ُشوُل ِاهلل »�شلى اهلل عليه واآله« ال�َشَن  ويف خب اأنه )َقبَّ
فقال  جال�شاً،  التميمي«  حاب�س  بن  »الأق��رع  وعنده  علي  بن 
الأقرع: اإّن يل ع�شرًة من الولد ما قّبلُت منهم اأحداً! فنظر 
اإليه ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« ثم قال: َمنمْ َل َيرَحُم َل 
ُيرَحم(. ويف خب اآخر اأن النبي راأى �شحابيًا دائم احلزن، فلما 
ا�شتف�شر منه ال�شبب قال: )اإين اأذنبت ذنباً ف اجلاهلية فاأخاف 
األ يغفره اهلل يل واإن اأ�شلمت! فقال له: اأخبين عن ذنبك؟ 
بناَتهم،  يقتلون  الذين  من  كنت  اإين  اهلل،  ر�شول  يا  فق��ال: 
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فرتكتها  اأتركها،  اأن  ام��راأت��ي  اإيّل  عت  فت�شفَّ بنٌت  يل  فُولدت 
اأجمل الن�شاء، فخطبوها،  حتى كُبت واأدرك��ت، و�شارت من 
فدخلتني المية، ول يتحمل قلبي اأن اأزوجها، اأو اأتركها ف 
البيت بغري زواج، فقلت للمراأة اإين اأريد اأن اأذهب ال قبيلة 
بذلك،  ت  ف�شرَّ معي،  فاأبعثيها  اأق��رب��ائ��ي  زي���ارة  ف  وك��ذا  ك��ذا 
اأخونها،  باأل  الواثيق  واأخذت عليَّ  بالثياب واللي،  َنتمْها  وزيَّ
فذهبمْت ال راأ�س بئر فنظرُت ف البئر، ففَطنت اجلارية اأين 
اأريد اأن األقيها ف البئر، فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا 
البئر  اأن تفعل بي؟ فرحمُتها، ثم نظرت ف  اإي�س تريد  اأبت 
فدخلت عليَّ المية، ثم التزمتني وجعلت تقول: يا اأبت ل 
اأنظر  وم��رة  البئر  اأنظر ف  اأم��ي! فجعلُت مرة  اأمانَة  ُت�شيِّع 
اإليها فاأرحَمها، حتى غلبني ال�شيطان فاأخذُتها واألقيُتها ف 
البئر منكو�شة، وهي تنادي ف البئر: يا اأبِت قتلتني؟ ومكثُت 
هناك حتى انقطع �شوُتها فرجعت. فبكى ر�شول اهلل »�شلى 
اهلل عليه واآله« واأ�شحابه، وقال: لو اأُمرُت اأن اأعاقب اأحداً مبا 

�ُتك(. فعل ف اجلاهلية لعاقبمْ
فريدة: نبوية  • تربية 

اأن  واآله«  عليه  »�شلى اهلل  النبي  ا�شتطاع  النماذج  مثل هذه 
بل  الرحمة،  اإىل  الق�شوة  من  وُيخرجها  التغيري،  عليها  ُيدخل 

رّباهم على اأن يكونوا ُمرهفي احل�ض جتاه هذه امل�شاألة.
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واآلــه« يف غزوة  النبي »�شلى اهلل عليه  اأمثلة ذلك قول  ومن 
خيب حني مّر بالل ب�شفية ابنة حيي بن اأخطب، وابنة عمٍّ لها 
اأُنزعت منك الرحمة حتى متر  ب��الل،  على قتلى اليهود: )يا 
الإن�شان،  على  الأمر  يقت�شر  ومل  قتالهما؟(.  على  بامراأتني 
قــال: )بينما رجل  واآلــه«  »�شلى اهلل عليه  النبي  اأن  ففي خب 
فيها  فنزل  ب��ئ��راً  فوجد  العط�س  عليه  ا�شتد  بطريق  مي�شي 
ف�شرب ثم خرج، واإذا كلب يلهث ياأكل الرثى( اأي الرتاب )من 
الذي  العط�س مثل  الكلب من  بلغ هذا  العط�س، فقال: لقد 
كان بلغ مني، فنزل البئر فمالأ ُخّفه ماًء ثم اأم�شكه بفيه ثم 
رقى ف�شقى الكلب ، ف�شكر اهلل له فغفر له. قالوا : يا ر�شول 

اهلل اإن لنا ف البهائم لأجراً؟ قال: ف كل كبد رطبة اأجر(.
الروحية  هــذه  ال�شالم«  »عليهم  النبي  بيت  اأهــل  ورث  وقــد 
يتاأمّلون  فكانوا  واآلــه«،  عليه  اهلل  »�شلى  عنه  والروؤوفة  الرحيمة 
حلاجة النا�ض، فما يهناأ لهم الفرا�ض لياًل، ومل ُيبعدهم التهّجد 
يف ال�شحر عن البحث عن املحتاجني، يحملون الزاد اإليهم على 
ظهورهم، مت�شرّتين بالظلمة، متنّكرين باللثاٍم، ليبقى العطاء 
والكاظم  وال�شجاد  علي  عن  روي  هكذا  اهلل..  لوجه  خال�شًا 
»عليهم ال�شالم«. وما كان الإمام احل�شن املجتبى »عليه ال�شالم« 
ليهناأ بطعامه حتى يدعو الفقراء اإىل مائدته ُيطعمهم بيديه. 
كربالء  ُقبيل  عظيم  موقف  ال�شالم«  »عليه  احل�شني  ولالإمام 
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وقف  ثم  العدو،  جي�ض  ب�شقي  اأمــر  حني  جــده  برحمة  يذّكرنا 
الكمال« يف  املّزي يف »تهذيب  بنف�شه! وروى  ي�شقيهم وخيوَلهم 
�شفة الإمام الكاظم »عليه ال�شالم«: )وَكاَن يبلغه عن الرجل 
رحُّ  َي�شِ وَك��اَن  دينار،  األ��ُف  ّرٍة فيها  ب�شُ اإليه  ي��وؤذي��ه، فيبعث  اأن��ه 
رر ثالث مائة دينار، واأربع مائة دينار، ومئتي دينار، ثم  ال�شحُّ
ُيق�شمها بالدينة. وَكاَن مثٌل �شرُر ُمو�َشى بن جعفر( ُي�شرب 

بها املثل )اإَِذا جاءت الإن�شان ال�شرة، فقد ا�شتغنى(.
هذه الرحمة التي زرعها النبي يف النفو�ض، اقتلعها الأمويون 
واخلوارج قلعًا، فُم�شخت �شخ�شية امل�شلمني، وجاءت اليوم ُذرية 
اأولئك القوم من التكفرييني الذين انُتزعت الرحمُة من قلوبهم، 
فعجبًا  لهوؤلء،  تعَجب  واإن  الإرهابّية..   ِفعاِلهم  فاأ�شبهوهم يف 
للمغرّتين بهم، ممن يحملون يف قلوبهم املــوّدَة لهم، والتبيَر 
يف  ُم�شَخت  كيف  اخل�شي�شة،  لأفعاَلهم  وال�شرعنَة  ِتهم،  لوح�شيَّ
عقوِلهم ونفو�ِشهم مفاهيُم الرحمة يف الإ�شالم، و�شوُر الراأفة 
يف �شخ�شية النبي! ومن هنا فاإن من م�شوؤوليتنا اأن نقّدم هذه 
ال�شور املذهلة يف مدر�شة اأهل البيت لنمالأ الفراغ الذي خّلفته 
الأل�شنة  ولُنخر�ض  الإ�شالم،  فهم  الوح�شية يف  املمار�شات  تلك 
التي ا�شتطالت بالإ�شاءة اإليها من خالل ممار�شاتنا الالم�شوؤولة 
وان�شياقنا وراء الطرح اخلرايف وال�شتفزازي الذي مل َيُعد علينا 

وعلى مدر�شة اأهل البيت اإل بال�شوء.      
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) 6 (
النبي يف مواجهة التكفري

اخلوارج  ابتدع  اأن  منذ  الإ�شالم  يف  التكفري  ظاهرة  بــداأت 
فقد  منها.  ينزف  الإ�شالم  زال  ما  التي  القبيحة  البدعة  هذه 
عمل النبي ال�شادق الأمني »�شلى اهلل عليه واآله« على حت�شني 
بعدة  املهلكة  هذه  يف  الوقوع  وجتنيبهم  امل�شلمني  بني  العالقة 

اأ�شاليب، منها:
1� الت�شديد على بيان �شابطة الإ�شالم:

»�شلى  النبي  اأّكــد  فقد  حرمة.  من  ذلــك  على  يرتتب  ومــا 
ال�شهادتني كفيلتان  اأنَّ  اأكر من موقع على  واآله« يف  اهلل عليه 
باحلكم على ال�شخ�ض بالإ�شالم والتعامل معه على اأ�شا�ض هذا 
مناذج  ومن  ُيظهره.  ومل  ذلك  خالف  ا�شتبطن  واإن  الظاهر، 
علي  املوؤمنني  اأمــري  يد  على  فتح خيب  جــاء يف خب  ما  ذلــك 
»عليه ال�شالم« اأن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« قال له: )قاِتلُهم 
ر�شول اهلل، فاإذا  داً  اإّل اهلل واأن حممَّ اإله  اأن ل  حتى ي�شهدوا 
بحّقها،  اإّل  واأموالهم،  دماءهم  ُمنعوا منك  فقد  ذلك  فعلوا 
مطالبون  اأننا  الأخــرية  اجلملة  ومعنى  اهلل(،  على  وح�شاُبهم 
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فال  ذلك،  خالف  هم  بع�شُ اأبطَن  فاإْن  ظاهرهم،  وفق  بالعمل 
وَحده  ال�شرائر  لعامل  الأمــر  بل  باطنهم،  نحاكم  اأْن  لنا  يحق 

�شبحانه وتعاىل.
2� التاأكيد على حرمة ال�شلم:

والنهي عن العودة اإىل ال�شلوك اجلاهلي الذي كان ي�شتخف 
بحرمة الدم، ففي خب اأبي بكرة كما جاء يف �شحيح البخاري: 
النا�س  خطب  و�شلم«  واآل��ه  عليه  اهلل  »�شلى  اهلل  ر�شول  )اأن 
اأعلم.  ق��ال��وا: اهلل ور�شوله  ي��وم ه��ذا؟  اأي  ت���درون  األ  ف��ق��ال: 
قال: حتى ظننا اأنه �شي�شّميه بغري ا�شمه، فقال: األي�س بيوم 
األي�شت  بلد هذا؟  اأي  يا ر�شول اهلل. قال:  بلى  النحر؟ قلنا: 
بالبلدة الرام؟ قلنا: بلى يا ر�شول اهلل. قال: فاإن دماءكم 
واأموالكم واأعرا�شكم واأب�شاركم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا ف �شهركم هذا ف بلدكم هذا. األ هل بّلغت؟ قلنا: نعم. 
مبلِّغ  ُرب  فاإّنه  الغائَب،  ال�شاهُد  فليبّلغ  ا�شهد.  اللهم  ق��ال: 
اأوعى له، فكان كذلك. قال: ل ترجعوا بعدي  ُيبلِّغه لن هو 

كفاراً ي�شرب بع�شكم رقاب بع�س(.
3� امتناع النبي عن قتل النافقني:

ميار�شونه،  كانوا  الــذي  ال�شلبي  الــدور  كل  من  الرغم  على 
مما جنده وا�شحًا يف القراآن الكرمي، حتى بعد اأن قويت �شوكة 
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واملنافقني.  النفاق  بعنف عن  التوبة  �شورة  الإ�شالم، وحتدثت 
ولعل من اأهم اأ�شباب هذا المتناع هو عدم فتح باب التكفري 

املوؤدي اإىل ا�شتباحة الدماء.
4� الكتفاء بالظاهر ولو احتملنا اخلالف:

اأن���ا ورج���ل من  اأ�شامة بن زيــد قــال: )اأدرك����ت رج���اًل  فعن 
اهلل،  اإل  اإل���ه  ل  ق���ال:  ال�شيف،  عليه  �شهرنا  فلما  الأن�����ش��ار، 
»�شلى  النبي  على  قدمنا  فلما  قتلناه،  حتى  عنه،  ننزع  فلم 
اأ�شامة، َمن  اهلل عليه واآله و�شلم«، اأخبناه خَبه، فقال: يا 
اإمن��ا قالها تعّوذاً  اإل اهلل؟ فقلنا: يا ر�شول اهلل،  اإل��ه  لك بال 
ِمن القتل. قال: َمن لك يا اأ�شامة بال اإله اإل اهلل؟ فما زال 
يرددها، حتى لوددت اأن ما م�شى من اإ�شالمي ل يكن، واأين 
األ  عهداً  اهلل  اأعطي  اإين  فقلُت:  اأقتله،  ول  يومئذ،  اأ�شلمت 
اأقتل رجاًل يقول: ل اإله اإل اهلل اأبداً، فقال النبي »�شلى اهلل 
اأ�شامة؟ قال: بعَدك( ول يخفى  عليه واآله و�شلم«: بعدي يا 
القلق الذي ي�شاور النبي »�شلى اهلل عليه واآله« من تغرّي حال 
امل�شلمني بعده بالت�شاهل يف هذا الأمر، بحيث اأنه ياأخذ عهدًا 
امل�شلم عقب  دم  وبحرمة  التكفري  بعدم  يلتزم  باأن  اأ�شامة  من 

وفاته »�شلى اهلل عليه واآله«.
ويف حديث اآخر ما هو اأ�شد من ذلك، فعن املقداد بن عمرو 
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الكّفار  اإن لقيُت رج��اًل من  اأراأي���ت  قــال: )يا ر�شول اهلل،  اأّنــه 
اإحدى يدي بال�شيف فقطعها ثّم لذ مّني  فاقتتلنا، ف�شرب 
ب�شجرة فقال: اأ�شلمُت هلل، اأاأقتله يا ر�شول اهلل، بعد اأن قالها؟ 

فقال ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه واآله و�شلم«: ل تقتله(.
والتكفري: ال�شادق  • الإمام 

ال�شالم«  »عليه  ال�شادق  جعفر  الإمــام  حفيده  جند  وهكذا 
والتاأكيد  امل�شلم،  تكفري  املنع من  املنهج يف  يحافظ على ذات 
ومنت�شرًا،  مقبوًل  اأمرًا  التكفري  فيه  زمن غدا  على حرمته يف 
املكا�شب  حتقيق  اأو  املذهبي،  النت�شار  و�شائل  من  وو�شيلة 
ال�شيا�شية واحلزبية، اأو التخّل�ض من اخل�شوم، اأو اإلهاء النا�ض 
عن ف�شاد ال�شلطة، وغري ذلك.. وقد كان الإخراج من الإ�شالم 
انتهج  هنا،  ومن  فقهي..  اأو  فكري  نــزاع  اأو  �شبهة  باأدنى  يتم 
الظاهرة  تلك  ملواجهة  ال�شالم«  »عليه  ال�شادق  جعفر  الإمام 

اأ�شاليب عدة، منها:
1� بيان �شابطة الإ�شالم:

ِبَ  اهلل  اأب��اع��ب��د  )���ش��األ��ت  قـــال:  �شنان  بــن  اهلل  عبد  فعن 
يحرم  وِبَ  وموارثته؟  مناكحته  ت��ّل  م�شلماً  الرجل  يكون 
اإذا ظهر، وت��ّل مناكحته  دُم��ه بالإ�شالم  ق��ال: يحرم  دم��ه؟ 

وموارثته(.
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2� التفريق بني الإ�شالم والإميان:
اإىل  اأّدت  التي  الأ�شباب  من  والإميــان  الإ�شالم  بني  اخللط 
تف�ّشي التكفري، حيث تنفي بع�ض الآيات والأحاديث الإميان عن 
م�شلوب  النموذج  هذا  مثل  اأن  عليها  املّطلع  فيت�شور  البع�ض، 

الإ�شالم، في�شلبه بالتايل كل حرمته!
الآثار  ويف  بينهما،  الفرق  ال�شادق  الإمام  ح  يو�شّ هنا  ومن 
املرتتبة عليهما، فعن �شماعة قال: )قلت لأبي عبداهلل »عليه 
خمتلفان؟  اأهما  والمي���ان  ال���ش��الم  عن  اأخ��بين  ال�شالم«: 
فقال: اإن ال�شالم �شهادة اأن ل اله ال اهلل، والت�شديق بر�شول 
ال��دم��اء، وعليه جرت  واآل���ه«. به ُحقنت  اهلل »�شلى اهلل عليه 
والإمي��ان:  النا�س.  جماعة  ظاهره  وعلى  وال��واري��ث،  الناكح 
الهدى وما يثبت ف القلوب من �شفة ال�شالم وما ظهر من 

العمل(.
3� �شد ذرائع التكفري:

و�شائل  مــن  و�شيلة  املت�شابهة  الآيــــات  بع�ض  دللـــة  كــانــت 
املعرفة  اأدوات  ميلكوا  مل  الذين  اأو  التكفريي  املنهج  اأ�شحاب 
ما  ذلك  ومن  التكفري،  حمظور  يف  يقعوا  كي  لالإفتاء  الكافية 
َوُه��م  ِب���اهلّلِ الَّ  ُه���ممْ  ���رَثُ كمْ اأَ ِم��ُن  ُي��وؤمْ جاء يف قوله »تعاىل«: {َوَم���ا 
ليحكموا  البع�ض  بها  »يو�شف: 106«، فقد مت�شك  ِرُكوَن}  �شمْ محُّ
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نفاه  الــذي  الأمــر  امل�شلمني،  من  كثري  على  وال�شرك  بالكفر 
ال�شادق »عليه ال�شالم« حيث قال: )�شرك طاعة ولي�س �شرك 
اأو  نف�شه طاعة هواه  ينفي عن  اأن  اأحد  ي�شتطيع  عبادة(، فهل 
و�شو�شة ال�شيطان من حني لآخر؟ وعليه فالآية ل تريد اأن تكّفر 
كثريًا من امل�شلمني مبا يخرجهم عن دائرة الإ�شالم، بل تريد 
اأن تنبههم اإىل �شلبية النقياد لالأهواء والو�شاو�ض ال�شيطانية 

وتنفيذ اأوامر الظلم ال�شادرة عن الظاملني.
وهكذا وقف الإمام »عليه ال�شالم« موقفًا �شلبًا ممن حاول 
اأن يجعل من عدم العتقاد باإمامة اأهل البيت »عليهم ال�شالم« 
اًل من حوار  مدخاًل لتكفري امل�شلمني، ومن ذلك ما روي مف�شّ
دار بينه وبني بع�ض اأ�شحابه حيث اأ�شرَّ اأحدهم على التكفري 
فقال الإمام: )األي�س ي�شهدون اأن ل اإله اهلل واأن حممداً ر�شول 
اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، وي�شلون وي�شومون ويحّجون؟( 
فما اأ�شر الرجل على التكفري قال الإمام: )�شبحان اهلل، هذا 

قول اخلوارج(.
انتماء: ل  • انحراف 

النتماء  فيه  ُي�شرَتط  ل  التكفري  مدر�شة  اإىل  النتماء  اإن 
اإنـــه ميــّثــل حــالــًة مــن اجلــهــل مبفاهيم  بــل  املــحــدد،  املذهبي 
ب، وطريقًة يف التفكري ل تنطلق  الإ�شالم، ودلياًل على التع�شّ

prophet.indd   37 5/12/18   11:22 AM



- 38 -

{َوَل  »تعاىل«:  قال  فقد  بها،  تلتقي  ول  الإ�شالم  تعاليم  من 
َعَر�َس  َتُغوَن  َتبمْ ِمًنا  ُموؤمْ َت  َل�شمْ اَلَم  ال�شَّ ُكُم  اإَِليمْ َقى  اأَلمْ ِلَنمْ  َتُقوُلوا 
الهوى  اتباع  عن  بذلك  ناهيًا  »الن�شاء:94«  َيا}  نمْ الدحُّ ��َي��اِة  َ المْ
اأو  الإ�شالم،  باإحكام  اجلهل  اإىل  والركون  احُلكم  يف  والت�شرع 
عي على ل�شان النبي واآله »عليهم ال�شالم« مما ُيخاِلف  مبا ادُّ
ال�شادق  النبي  عن  جعفر  ال�شادق  روى  وقد  القراآن،  حقائق 
اأنه قال: )اإّن على كل حق حقيقة، وعلى كل �شواب نوراً، فما 

وافق كتاَب اهلل فخذوه، وما خالف كتاب اهلل فدعوه(.
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) 7 (
اإنا كفيناك امل�شتهزئني

��َوٌة  اأُ���شمْ َر���ُش��وِل اهلل  ِف  َلُكممْ  َك��اَن  قال اهلل »عز وجــل«: {لََّقدمْ 
َوَذَك��َر اهلل َكِثرًيا}  آِخ��َر  َم المْ ��َي��ومْ َوالمْ ُجو اهلل  َك��اَن َيرمْ َ��ن  لِّ َح�َشَنٌة 

»الأحزاب:21«.
نة  النبوية املباركة املدوَّ ال�شرية  من ال�شروري ونحن نطالع 
اأحداَثها  نعر�ض  اأن  والأحــاديــث،  والتاريخ  التف�شري  كتب  يف 

ومواقف النبي  واأقواله على القراآن الكرمي.
اإل  وتفا�شيلها،  ال�شرية  متام  يعر�ض  ل  القراآن  اأن  �شحيح 
املواقف  من  وجمموعة  العامة،  والأطــر  املعايري،  لنا  قّدم  اأنه 
الكثري  نحاكم  اأن  التي ميكن من خاللها  الإلهية  والإر�شادات 

من تلك الروايات.
لق�شة  قراءة  النبوية مبثابة  ال�شرية  على  الإطــالع  كان  ولو 
من  اأبعد  امل�شاألة  اأن  اإل  الأمر،  لهان  الوقت  ولإم�شاء  للت�شلية 

ذلك واأخطر، فامل�شلمون من خالل هذه ال�شرية قد:
ثم  واآلــه«،  عليه  »�شلى اهلل  النبي  �شخ�شية  يبنون معامل  1ـ 

يتخذونها النموذج الأمثل ل�شياغة �شخ�شياتهم.

prophet.indd   39 5/12/18   11:22 AM



- 40 -

2ـ يراكمون من خاللها التجارب النبوية، م�شتهدين بها على 
م�شتوى التكليف ال�شرعي يف املواقف املختلفة.

اإليه؟ ال�شيئني  مع  النبي  تعامل  • كيف 
اإىل  الإ�شاءة  م�شاألة  اليوم  واقعنا  مت�ض  التي  الق�شايا  ومن 
بع�ض  ِقَبل  من  ــه«  واآل عليه  اهلل  »�شلى  الأكــرم  النبي  �شخ�ض 

و�شائل الإعالم الغربية، وبع�ض امللحدين، واأمثالهم.
فكيف كان يتعامل النبي مع مثل هذه الإ�شاءات وفق ما جاء 
يف كتب ال�شرية واحلديث مقارنة مبا جاء يف القراآن الكرمي؟ 
حد  اإىل  ت�شل  عنيفة  فعل  ردود  من  البع�ض  به  يقوم  ما  وهل 

القتل والتفجري ا�شتهداء ب�شنته اأم ل؟
من  الثانوية،  العناوين  نتجاهل  فهل  الإيجاب،  فر�شنا  ولو 
مونها عن نبي الرحمة  هة التي يقدِّ قبيل تاأكيدنا لل�شورة امل�شوَّ
باأنه نبي الذبح واأن ديَنه ما انت�شر اإل بال�شيف؟ األن تكون هذه 

العناوين الثانوية حاكمة عليها حينذاك؟
ه  عندما نعود اإىل القراآن �شنجد اأن اهلل »عز وجل« اأر�شد نبيَّ
اإليه بال�شخرية والتهامات  اإىل التعامل مع َمن �شّبوه واأ�شاوؤوا 
الباطلة والأو�شاف املهينة من قبيل »ال�شحر، الكذب، الفرتاء 
على اهلل، اجلنون، وغريها مما نقله عنهم القراآن بذاته« �شواء 

اأكانوا من امل�شركني واملنافقني واأهل الكتاب كالتايل:
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ِر�سمْ  عمْ ِف َواأَ ُعرمْ َو َواأمُْمرمْ ِبالمْ َعفمْ بالن�شبة اإىل امل�شركني: {ُخِذ المْ
َيُقوُلوَن  َما  َعلَى  ِبمْ  {َوا�شمْ اِهِلنَي}»الأعراف:199«،  َ اجلمْ َعِن 
��ًرا َج��ِم��ي��ال}»املــزمــل:10«. هــذا هو ملخ�ض  ُه��ممْ َه��جمْ ��ُج��رمْ َواهمْ

املوقف.. ل اأمر بقتل ول مواجهة بعنف.
الكبري: القلب  • �شاحب 

له،  اإ�شاءاتهم  كل  بعد  اإهالكهم  يتمنى  كان  اأنه  تت�شور  ول 
فقلبه الكبري كان يدفعه اإىل اأن يدعو لهم بالهداية ويّبر لهم 

اأنهم ل يعلمون! 
املوّكل  املَلك  اأن  ال�شالم«  »عليه  جبيل  يخبه  موقف  ويف 
ا�شم  الأخ�شبني(  عليهم  اأطبقُت  �شئَت  )اإن  يقول:  باجلبال 
ُي��خ��رج اهلل من  اأن  اأرج����و  ــال: )ب���ل  ق اأجـــاب؟  فبم  جلبلني.. 

اأ�شالبهم من يعبد اهلل وحده ول ي�شرك به �شيئاً(.
بينهم،  والنبي  مكة  يف  اأقوياء  كانوا  امل�شركني  اأن  يقال  قد 
الكالم  الأمر اختلف لحقًا.. ولكن هذا  واأن  اأُِمر بذلك،  ولذا 
مردود عليه، مبوقفه ممن اأ�شاء اإليه بالقول من املنافقني واأهل 

الكتاب وهم حتت �شلطانه يف املدينة.
النَِّبيَّ  ُي�����وؤمُْذوَن  ��ِذي��َن  الَّ ��ُه��ُم  {َوِم��نمْ املنافقني:  اإىل  بالن�شبة 
و�شاذج  يفكر  النبي ل  اأن  اأي  اأُُذٌن}»التوبة:61«،  ُهَو  َوَيُقوُلوَن 
للهجرة،  التا�شعة  ال�شنة  يف  هــذا  لــه..  يقال  ما  كل  وي�شّدق 
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واملتحدثون حتت  قوته،  قمة  واآله« يف  عليه  »�شلى اهلل  والنبي 
}.. هذا هو الرد، هو  ُكممْ ٍ لَّ �شلطانه.. فما الرد؟ {ُقلمْ اأُُذُن َخريمْ

رحمة وهدى عندما ي�شتمع اإليكم ويجاريكم.
ِرَجنَّ  َنا اإَِل الَِديَنِة َلُيخمْ َجعمْ ويف موقف اآخر: {َيُقوُلوَن َلِئن رَّ
حتى  �شلول  ابن  قول  هذا  }»املنافقون:8«،  أََذلَّ المْ َها  ِمنمْ أََع���زحُّ  المْ
جتّراأ وقال: )�شّمن كلبك ياأكلك(. وياأتي ابُنه عبداهلل يطلب 

الإذن بقتله، ويرف�ض النبي رف�شًا قاطعًا.
وعندما يحت�شر هذا املنافق يبعث يف طلب النبي، وي�شتجيب 
فقال:  اليهود(،  حبحُّ  )اأهلَكك  قائاًل:  ولمه  النبي  فكلمه  له، 
)قد فهمُت ما تقول، فامُن عليَّ فكفنِّي ف قمي�شك و�شل 

، ففعل(. عليَّ
الكتاب: اأهل  • اإ�شاءات 

اأُوُت��وا  الَِّذيَن  ِم��َن  َمُعنَّ  {َوَلَت�شمْ الكتاب:  اأهل  اإىل  وبالن�شبة 
��َرُك��وا اأًَذى َك��ِث��رًيا َواإِن  ���شمْ ��ِذي��َن اأَ ��ِل��ُك��ممْ َوِم���َن الَّ ��ِك��َت��اَب ِم��ن َق��بمْ المْ
أُُموِر}»اآل عمران:186«.  ِم المْ وا َوَتتَُّقوا َفاإِنَّ َذِلَك ِمنمْ َعزمْ ِبُ َت�شمْ
اأي اإن بينكم وبني اأهل الكتاب عهد، ل تنق�شوه ملجرد �شدور 
التي خ�شر  اأحد  اأجواء غزوة  الكالمية يف  الإ�شاءات  مثل هذه 
فيها امل�شلمون املعركة و�شعروا معها بال�شعف وكانت الفر�شة 

لليهود كي نّف�شوا عن �شيء من اأحقادهم.
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ولو نعود اإىل الآيات ال�شابقة لها �شنجد بع�شًا من م�شامني 
��ِذي��َن  الَّ َل  َق���ومْ اهلل  ���َش��ِم��َع  ��َق��دمْ  {لَّ اهلل:  اإىل  املوجهة  اإ�شاءاتهم 
واإىل  عمران:181«،  ِنَياُء}»اآل  اأَغمْ ُن  َوَنحمْ َفِقرٌي  اهلل  اإِنَّ  َقاُلوا 
ُر�ُشٌل  َب  ُك��ذِّ َفَقدمْ  ُبوَك  َكذَّ واآلــه«: {َف��اإِن  النبي »�شلى اهلل عليه 
{َواإِن  منهم؟  املوقف  هو  فما  عمران:184«.  ِلَك}»اآل  َقبمْ ن  مِّ
أُُموِر} ا�شبوا على هذا  ِم المْ وا َوَتتَُّقوا َفاإِنَّ َذِلَك ِمنمْ َعزمْ ِبُ َت�شمْ
الأذى، واتقوا اهلل ول تنق�شوا امليثاق بينكم وبينهم.. اتقوا اهلل 

ول ترّدوا عليهم بال�شيف واأنتم على ذلك قادرين.
لَُّهم  ا  ً َخ��ريمْ َلَكاَن  ِكَتاِب  المْ ��ُل  اأَهمْ اآَم��َن  ال�شورة: {َوَلومْ  يف نف�ض 
وُكممْ اإِلَّ اأًَذى}  رحُّ َفا�ِشُقوَن، َلن َي�شُ ُهُم المْ رَثُ ُهُم الُوؤمِْمُنوَن َواأَكمْ نمْ مِّ
هذا الكالم القبيح واجلارح والإثارات امل�شيئة لن تتجاوز الأذى 
النف�شي والعتباري بحقكم، فلي�ض املطلوب الرد بالعنف.. نعم: 
َباَر ُثمَّ َل ُين�َشُروَن}»111-110«،  أَدمْ وُكُم المْ {َواإِن ُيَقاِتُلوُكممْ ُيَولحُّ

وهنا اختلفت امل�شاألة.
الإ�ــشــاءات  هــذه  من  اهلل  ر�شول  يا  تنتقم  ل  اإذاً:  ال��ق��اع��دة 
ودع  ذلك،  دون  اأم  كان  قتاًل  بالعنف،  تواجهها  ول  الكالمية، 
وعليك  ِزِئنَي}»احلجر:95«.  َتهمْ الُ�شمْ َناَك  َكَفيمْ ��ا  {اإِنَّ يل:  الأمر 
َفعمْ  ادمْ َئُة  يِّ َوَل ال�شَّ �َشَنُة  َ َتِوي المْ َت�شمْ بالقاعدة الأخالقية: {َوَل 
َويِلٌّ  ��ُه  َك��اأَنَّ َع���َداَوٌة  َنُه  َوَبيمْ َنَك  َبيمْ ��ِذي  الَّ َف��اإَِذا  �َشُن  اأَحمْ ِه��َي  ِبالَِّتي 
وي�شعوا  يغزوك  اأن  الأمر  و�شل  لو  نعم،  َحِميٌم}»ف�شلت:34«. 

prophet.indd   43 5/12/18   11:22 AM



- 44 -

اإىل الق�شاء عليك، وعلى اأن�شارك، ودينك، فهذا �شيء اآخر، 
يغُز  ولذا مل  املعتدين.  ورد كيد  النف�ض،  الدفاع عن  ولبد من 
النبي اأية غزوة ابتداء، بل كانت كلها دفاعية، اأو ردًا لعدوان، 

اأو مواجهًة لنق�ض عهد، ومواثيق �شلح واأمان.
الإ�شالم: �شورة  • �شياع 

اإن الأو�شاع املاأ�شاوية التي ميّر بها امل�شلمون، وتعايل �شوت 
�شورتهم  وغلبة  قريب،  وقت  اإىل  قوتهم  وتنامي  التكفرييني 
متّثل  باتت  واإن  لالإ�شالم،  احلقيقية  ال�شورة  على  املتوح�شة 
والإن�شاين  والأخــالقــي  الفكري  ال�شعيد  على  كبريًا  حتــّديــًا 
املواتية  الفر�شة  اأ�شبحت  الوقت  ذات  يف  اأنها  اإل  والأمــنــي، 
التفكري  يعيدوا  لكي  مذاهبهم  اختالف  على  امل�شلمني  لفقهاء 
عادت  ما  التي  الق�شايا  هذه  مبثل  اخلا�شة  اجتهاداتهم  يف 
بحوثًا نظريًة، بل ترتهن بها �شورة الإ�شالم التي اهتّزت كثريًا، 
اأبنائه  نفو�ض  يف  ذلك  َقْبل  بل  فح�شب،  امل�شلمني  غري  عند  ل 
الذين غَدوا بحاجة اإىل َمن ينت�شلهم ِمن وحول ال�شك والإحلاد 
والالدينية، بالدليل واحلجة، ل باخلطاب العاطفي الذي َي�شُهل 
ـ  الكرمي وجعله  القراآن  اإىل  العودة  اأن  واأّدعي جازمًا  ه..  نق�شُ
بحق ل ادعاًءـ  امل�شدر الأول للت�شريع، وملعرفة مفردات الإميان 
والفكر الإ�شالمي والأخالق وال�شرية، هو ال�شبيل للو�شول اإىل 

النتيجة املطلوبة.
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) 8 (
اإل تن�شروه

تعر�ض النبي »�شلى اهلل عليه واآله« منذ بداية اإعالن نبوته 
اأجــواء  الإ�ــشــاءة يف  ل�شور عديدة من  الإ�ــشــالم  اإىل  ودعــوتــه 
الكرمي عن �شور  القراآن  وقد حتدث  واملــدين.  املكي  العهدين 
ورد  واملواجهة  املعاجلة  اأ�شاليب  واختلفت  الإ�شاءات،  تلك  من 
الإ�شاءة وفق املعطيات الظرفية، ولكن ما يجمعها هو النت�شار 
�شبحانه  اهلل  بها  يدير  التي  القوانني  وفق  اهلل  لر�شول  الإلهي 
اأن النت�شار له مل يتم من خالل املعاجز  اأعني  هذا الوجود، 
اإِذمْ  اهلُل  َن�َشَرُه  َفَقدمْ  ُروُه  َتن�شُ {اإِلَّ  املدّمر:  ال�شامل  والنتقام 
َيُقوُل  اإِذمْ  َغاِر  المْ ِف  ُهَما  اإِذمْ   ِ َننيمْ اثمْ َث��ايِنَ  َكَفُروامْ  الَِّذيَن  ��َرَج��ُه  اأَخمْ
َدُه  ِه َواأَيَّ َزنمْ اإِنَّ اهلَل َمَعَنا َفاأَنَزَل اهلُل �َشِكيَنَتُه َعلَيمْ ِل�َشاِحِبِه َل َتمْ
َوَكِلَمُة  لَى  فمْ ال�شحُّ َكَفُروامْ  الَِّذيَن  َكِلَمَة  َوَجَعَل  َها  َتَرومْ مْ  لَّ ِبُجُنوٍد 

ُعلمَْيا َواهلُل َعِزيٌز َحِكيٌم} »التوبة:40«. اهلِل ِهَي المْ
اإلهي: • وعد 

»�شبحانه«  اهلل  اأن  على  يوؤكد  الذي  الإلهي  الوعد  هو  وهذا 
بالن�شر،  اإرادتــه  حتقيق  يف  عباده  من  عبٍد  اأّي  اإىل  يحتاج  ل 
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�شواء يف اإطار الدعوة، اأو يف اإطار رد الإ�شاءات املتوجهة لنبيه، 
ت�شري  اأن  �شاءت  اإرادتــه  ولكن  القّوة يف احلياة كلها،  ويّل  لأنه 
الأمور وفق القوانني.. فاإذا تخلى النا�ض عن ن�شرته، فاإن اهلل 
ا  َتَتَولَّومْ {َواإِن  للن�شر:  اأخرى  اأ�شبابًا  له  و�شيوفر  يخذله،  لن 

} »حممد:38«. َثاَلُكممْ ُكممْ ُثمَّ ل َيُكوُنوا اأَممْ َ ًما َغريمْ ِدلمْ َقومْ َتبمْ َي�شمْ
ت�شابه  على  الــكــرمي  ــراآن  ــق ال اأكـــد  فقد  اأخـــرى  جهة  ومــن 
اأََت��ى  َم��ا  {َكَذِلَك  ال�شابقني:  الأنبياء  معاناة  مع  املعاناة  هذه 
ُنوٌن}  جَممْ اأَومْ  �َشاِحٌر  َقاُلوا  اإِلَّ  �ُشوٍل  رَّ ن  مِّ ِلِهم  َقبمْ ِمن  الَِّذيَن 

»الذاريات:52«. وميكن تق�شيم تلك الإ�شاءات اإىل اأق�شام:
الدعوة:  اأجواء  ف  الأول:  • الق�شم 

 ، َحرمْ َثَر، َف�َشلِّ ِلَربَِّك َوانمْ َكومْ َناَك المْ َطيمْ يف العهد املكي: {اإِنَّا اأَعمْ
} »الكوثر:1-3« حيث تن�ض الأخبار اأن  رَتُ اإِنَّ �َشاِنَئَك ُهَو الأَبمْ
لتدمري  ـ  واأ�شاليبهم  و�شائلهم  بكلِّ  ـ  ي�شعون  كانوا  امل�شركني 
معنويات النبي وبالتايل اإ�شقاط موقفه، ومن اأ�شاليبهم اإهانته 
قري�ض،  �شفهاء  بع�ض  واأن  املوؤذية،  النابية  بالكلمات اجلارحة 
كالعا�ض بن وائل، واأبي جهل، وعقبة بن اأبي معيط، وكعب بن 
الأ�شرف، قالوا عند موت القا�شم ابن ر�شول اهلل: اإن حممدًا 

قد انقطع ن�شله، فال جرم، لقد اأ�شبح اأبرت.
وغري خاٍف قيمة وجود الولد الذكر، ول�شيما يف املجتمعات 
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َوُهَو  ا  َوداًّ ُم�شمْ ُهُه  َوجمْ ِبالأُنَثى َظلَّ  اأََحُدُهممْ  َر  ُب�شِّ العربية: {َواإَِذا 
بذلك  يعرّيونه  الــذي  الوقت  يف  فهم  »الــنــحــل:58«،  َكِظيٌم} 
تعيريًا اجتماعيًا يت�شمن كالمهم التلويح ب�شبهة التخلي الإلهي 

عن نبيه بادعاء انقطاع �شبب ا�شتمرار الر�شالة من بعده.
�شتك�شفه  ملا  وف�شحًا  للنبي  انت�شارًا  ال�شورة،  هذه  فنزلت 
الأيام عن حال امل�شتهزئني، اإذ توؤكد باأن اهلل قد اأعطاه اخلري 
ينقطع  ولن  بعده،  ما  ويف  حياته،  كل  يف  �شيمتد  الذي  الكثري 
ِذكُره اأبدًا، ولن يفنى ن�شله اأبدًا، ولن يكون اأبرت.. بل اإن الذين 

يقفون �شّده هم الأَْوىل بهذه ال�شفة.
َعن  َكِلَم  المْ ُفوَن  ُيَحرِّ َه��اُدوامْ  الَِّذيَن  َن  {مِّ املدين:  العهد  يف 
َمٍع َوَراِعَنا  َ ُم�شمْ َمعمْ َغريمْ َنا َوا�شمْ َنا َوَع�َشيمْ ِعِه َوَيُقوُلوَن �َشِمعمْ َوا�شِ مَّ
َنا  َنا َواأََطعمْ يِن َوَلومْ اأَنَُّهممْ َقاُلوامْ �َشِمعمْ ًنا ِف الدِّ �ِشَنِتِهممْ َوَطعمْ ا ِباأَلمْ َلياًّ
َعَنُهُم اهلُل  َوَل��ِك��ن لَّ ����َوَم  قمْ َواأَ ا لَُّهممْ  ً َل��َك��اَن َخ��ريمْ َن��ا  ��َم��عمْ َوان��ُظ��رمْ َوا���شمْ
كان  فعندما  »الن�شاء:46«.  َقِلياًل}  اإِلَّ  ُيوؤمِْمُنوَن  َفاَل  ِرِهممْ  ِبُكفمْ
ي�شّورونه  مبا  يقولون  كانوا  الإ�شالم،  اإىل  اليهود  يدعو  النبي 
على اأنه نوع من الأدب يف الكالم، يف الوقت الذي كان ميثل فيه 
الأخرية  والكلمة  وراعنا(  لنا،  ا�شمع  واأن��ت  )�شمعنا،  الإهانة: 
اإذ  العربية  يف  عليه  هــو  ملــا  مغايرًا  معنى  العبية  يف  حتمل 
تعني عندهم )ل اأ�شمعك اهلل(! وجاء النت�شار الإلهي للنبي 

بف�شحهم.
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الق�شم الثاين: ف الأجواء الجتماعية العامة لياة النبي:
و�شدرت بع�شها من املنافقني وبع�شها من امل�شلمني لأ�شباب 
خمتلفة، ومن اأمثلة ذلك ما جاء يف ق�شية الإفك: {اإِنَّ الَِّذيَن 
 ٌ ا لَُّكم َبلمْ ُهَو َخريمْ �َشُبوُه �َشراًّ نُكممْ ل َتمْ َبٌة مِّ ِك ُع�شمْ َجاوؤُوا ِبالإِفمْ
ُه  َ ِم َوالَِّذي َتَولَّ ِكبمْ َت�َشَب ِمَن الإِثمْ ا اكمْ ُهم مَّ نمْ ِرٍئ مِّ ُكممْ ِلُكلِّ اممْ لَّ

ُهممْ َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم} »النور:11«.  ِمنمْ
املوؤمنني  اأم  تخ�ض  الق�شية  اأن  يوؤكد  ما  الن�شو�ض  فمن 
الأ�شا�ض  هــذا  وعلى  مارية،  املوؤمنني  اأم  بع�شها  ويف  عائ�شة 
وبالتايل  النبي  لأ�شرة  وقحة  لإ�شاءة  منوذجًا  الآيــة  ف�شتكون 
للنبي نف�شه، ل�شيما بلحاظ الت�شاهل يف نقل الإ�شاعة من قبل 
َواِهُكم  ِباأَفمْ �ِشَنِتُكممْ َوَتُقوُلوَن  لمْ ِباأَ َنُه  ومْ امل�شلمني اأنف�شهم: {اإِذمْ َتلَقَّ
ًنا َوُهَو ِعنَد اهلِل َعِظيٌم}  �َشُبوَنُه َهيِّ �َس َلُكم ِبِه ِعلمٌْم َوَتمْ ا َليمْ مَّ

»النور: 15«.
وراء  يقف  ملــن  الألــيــم  بالعذاب  بالوعيد  النت�شار  وجــاء 
الَِّذيَن  ِف  َفاِح�َشُة  المْ َت�ِشيَع  اأَن  وَن  ُيِحبحُّ الَِّذيَن  {اإِنَّ  الإ�شاعة: 
��َي��ا َوالآِخ������َرِة} »الــنــور:19«،  نمْ اآَم��ُن��وا َل��ُه��ممْ َع����َذاٌب اأَِل��ي��ٌم ِف ال��دحُّ
اهلِل  ُل  َف�شمْ ل  �شفهًا: {َوَلومْ ولو  ين�شرها  العنيف ملن  وبالتهديد 
ِفيِه  ُتممْ  اأََف�شمْ َما  ِف  ُكممْ  َلَ�شَّ َوالآِخ��َرِة  َيا  نمْ الدحُّ ِف  َمُتُه  َوَرحمْ ُكممْ  َعلَيمْ

َعَذاٌب َعِظيٌم} »النور:14«.
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ت�شرفات  وتخ�ض  اإ�ــشــاءات  عــدة  يت�شمن  الآخـــر  املــثــال 
اإِلَّ  النَِّبيِّ  ُبُيوَت  ُخُلوا  َتدمْ ل  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيحُّ {َيا  امل�شلمني: 
ُدِعيُتممْ  اإَِذا  َوَلِكنمْ  اإَِن��اُه  َناِظِريَن   َ َغريمْ َطَعاٍم  َل  اإِ َلُكممْ  َذَن  ُي��وؤمْ اأَن 
اإِنَّ  ِديٍث  ِلَ َتاأمِْن�ِشنَي  ُم�شمْ َول  َفانَت�ِشُروا  ُتممْ  َطِعممْ َف��اإَِذا  ُخُلوا  َفادمْ
ِيي ِمَن  َتحمْ ِيي ِمنُكممْ َواهلُل ل َي�شمْ َتحمْ َذِلُكممْ َكاَن ُيوؤمِْذي النَِّبيَّ َفَي�شمْ
ُلوُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذِلُكممْ  اأَ ُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفا�شمْ قِّ َواإَِذا �َشاأَلمْ َ المْ
اهلِل  َر�ُشوَل  ُذوا  ُت��وؤمْ اأَن  َلُكممْ  َكاَن  َوَما  َوُقُلوِبِهنَّ  ِلُقُلوِبُكممْ  َهُر  اأَطمْ
اإِنَّ َذِلُكممْ َكاَن ِعنَد اهلِل  اأََب��ًدا  ِدِه  َواَج��ُه ِمن َبعمْ اأَزمْ اأَن َتنِكُحوا  َول 

َعِظيًما} »الأحزاب:53«.
يتاأذى من ت�شرفات  واآله«  النبي »�شلى اهلل عليه  فقد كان 
بع�ض امل�شلمني جتاهه وجتاه اأ�شرته، من قبيل اإطالتهم اجللو�ض 
خالل  من  وكذلك  تناوله،  بعد  اأو  للطعام،  انتظارًا  بيته  يف 
اإىل م�شتوى  اإىل زوجاته، بل  الوقوف عند باب بيته والتحدث 
حديث بع�شهم عن متنياته لالقرتان ببع�ض زوجات النبي بعد 
وفاته! وجاء النت�شار الإلهي للنبي هذه املرة بنزول هذه الآية 
واآيات اأخرى تنظم العالقة الجتماعية بالنبي واأهله، وتر�شد 
َن  ُتَّ َكاأََحٍد مِّ زوجاته لبع�ض املالحظات: {َيا ِن�َشاء النَِّبيِّ َل�شمْ
َمَع الَِّذي ِف َقلمِْبِه  ِل َفَيطمْ َقومْ َن ِبالمْ عمْ �شَ ُتَّ َفال َتخمْ َقيمْ النِّ�َشاء اإِِن اتَّ
َج  َن َتَبحُّ جمْ َن ِف ُبُيوِتُكنَّ َول َتَبَّ ُروًفا، َوَقرمْ عمْ ل مَّ َمَر�ٌس َوُقلمَْن َقومْ

اِهِليَِّة الأُول} »الأحزاب:33-32«. َ اجلمْ
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املثال الثالث ما جاء يف ق�شية زينب وزيد: {َواإِذمْ َتُقوُل ِللَِّذي 
اهلَل  َواتَِّق  َجَك  َزومْ َك  َعلَيمْ �ِشكمْ  اأَممْ ِه  َعلَيمْ َت  َعممْ َواأَنمْ ِه  َعلَيمْ اهلُل  اأَنَعَم 
�َشى النَّا�َس َواهلُل اأََحقحُّ اأَن  ِديِه َوَتخمْ �ِشَك َما اهلُل ُمبمْ ِفى ِف ِنفمْ َوُتخمْ
�شاُه} »الأحزاب:37«، والآية تعك�ض قلقًا عند النبي من ردة  َتخمْ
فعل النا�ض يف اأقاويلهم امل�شيئة اإليه بامل�شتوى الذي اأخفى فيه 
ما اأخبه اهلل به مما �شتوؤول اإليه الأمور، وجاء النت�شار للنبي 

بتقوية موقفه و�شد الباب اأمام اأقاويلهم املوؤذية.
ال�شلمني: اأمور  اإدارة  يخ�س  فيما  الثالث:  • الق�شم 

ومن اأمثلته احلديث اخلا�ض ببع�ض اتهامات املنافقني للنبي 
ن َيلمِْمُزَك  ُهم مَّ »�شلى اهلل عليه واآله« والطعن يف عدالته: )َوِمنمْ
ُهَو  َوَيُقوُلوَن  النَِّبيَّ  ُي���وؤمُْذوَن  ��ِذي��َن  الَّ ُهُم  َوِمنمْ َدَقاِت...  ال�شَّ ِف 
َمٌة  ِللمُْموؤمِْمِننَي َوَرحمْ ُكممْ ُيوؤمِْمُن ِباهلِل َوُيوؤمِْمُن  ٍ لَّ اأُُذُن َخريمْ اأُُذٌن ُقلمْ 
َع��َذاٌب  َلُهممْ  اهلِل  َر���ُش��وَل  ُي���وؤمُْذوَن  ��ِذي��َن  َوالَّ ِمنُكممْ  اآَم��ُن��وامْ  لَِّذيَن  لِّ

اأَِليٌم( )التوبة:61-58(.
واللمز مبعنى الإعابة، وهذه اإ�شاءة، والإ�شاءة الأخرى ت�شري 
يقعد  نبتل كان منافقًا وكان  اأن عبد اهلل بن  اإىل ما روي من 
اإىل ر�شول اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« في�شمع كالمه وينقله اإىل 
املنافقني، فنزل جبئيل يف�شحه، فدعاه ر�شول اهلل فاأخبه، 
فحلف اأنه مل يفعل، فقال ر�شول اهلل: قد قبلت منك فال تفعل، 
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اأين  اهلل  اأخــبه  اأذن،  حممدًا  اإن  فقال:  اأ�شحابه  اإىل  فرجع 
اأفعل  ومل  اأقل  مل  اأين  واأخبته  فقبله،  اأخباره  واأنقل  عليه  اأمّن 
فقبله، فجاء النت�شار للنبي بف�شحه، وببيان اأن النبي ل يقبل 
لئال يحرج  القبول  بل يظهر  اقتناع،  النا�ض عن  ي�شمع من  ما 
املعتذر اأو يكّذب القائل، انطالقًا من �شماحته وح�شن اأخالقه.

النبي: • ن�شرة 
وهكذا عا�ض النبي »�شلى اهلل عليه واآله« موجات من الإ�شاءة 
اإليه يف حياته، ومل ن�شتعر�ض اإل جزء ي�شريًا منها، اإل اأن ذلك 
كله مل ُيخرجه عن اتزانه يف التعامل مع امل�شيئني اإليه حتى وهو 
يعاقبهم، هذا اإن مل يعُف عنهم.. واأما النت�شار الإلهي لنبيه 
بالو�شيلة  ول  الإعجازية  بالطريقة  الأ�شباب ل  وفق  فقد جرى 
التدمريية ال�شاملة.. وكما تعددت طرق النت�شار الإلهي للنبي 
وفق الظروف املتغرية، فاإّن علينا اأن ننوع يف الأ�شاليب التي من 

خاللها نوؤدي م�شوؤوليتنا يف هذا الإطار.
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) 9 (
عبادة ال�شخ�شيات

 
اَت  �ُشُل اأََفاإِن مَّ ِلِه الرحُّ ٌد اإِلَّ َر�ُشوٌل َقدمْ َخلَتمْ ِمن َقبمْ مَّ {َوَما حُمَ
َفلَن  ِه  َعِقَبيمْ َعلََى  َينَقِلبمْ  َوَمن  َقاِبُكممْ  اأَعمْ َعلَى  ُتممْ  انَقلَبمْ ُقِتَل  اأَومْ 

اِكِريَن}»اآل عمران:144«. ِزي اهلُل ال�شَّ ًئا َو�َشَيجمْ رَّ اهلَل �َشيمْ َي�شُ
نزلت هذه الآية ال�شريفة يف ال�شنة الثالثة للهجرة يف اأجواء 
بني  ال�شراع  املنعطف اجلديد يف  بدايات  اأي يف  اأُحــد،  غزوة 
النبي  اأ�شيع من قتل  اإطار ما  الإميان وال�شرك، ولعل ذلك يف 
اأخبت عنه  ما  املعركة على  �شاحة  واآلــه« يف  »�شلى اهلل عليه 

بع�ض الروايات. 
واأثَّرت تلك الإ�شاعة بامل�شتوى الذي وقع معه الرتباك على 
املقاتلني  �شفوف  يف  والع�شكري  والنف�شي  الإميــاين  امل�شتوى 
امل�شلمني حتى قيل: )ليتنا جند َمن ياأخذ لنا الأمان من اأبي 
د نبّياً ل�م ُيقتل، القوا بدينكم  �شفيان(، وقيل: )لو كان حممَّ
الأّول(. ومن هنا كان القراآن حا�شمًا، اإذ جاءت الآية لتقرر اأن 
القيادة مهما كانت عظيمة، كقيادة ر�شول اهلل، فاإنَّ غياَبها ل 

يوقف امل�شرية، ول ُيلغي امل�شروع.
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الر�شالة:  بخلود  القادة  • تخليد 
مون  وُيعظَّ ُيخلَّدون  والقادة  الأ�شل..  والر�شالة هي  فاملبادئ 
مبقدار اإخال�شهم وت�شحياتهم لأجل هذه الر�شالة واملبادئ.. 
لأن  ومن خالل ذكراهم، ل من خالل ح�شورهم اجل�شدي.. 

اهلل مل يكتب لأحد اخللود يف هذه احلياة.
اهلل  ر�شول  اأ�شحاب  بع�ض  اأدركها  الإميانية  احلقيقة  هذه 
اأن�ض  اأن  ُيروى  اللحظات، حيث  واآله« يف تلك  »�شلى اهلل عليه 
ف�شاألهم  املعركة،  �شاحة  من  الهاربني  ببع�ض  مّر  الن�شر  بن 
د ر�شول اهلل.  م�شتنكرًا: )ما يجل�شكم؟ قالوا: قد ُقتل حممَّ
قال: وما ت�شنعون بالياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات 

عليه ر�شول اهلل. وا�شتقبل القوم فقاتل حّتى ُقتل(.
عبادة  فكرة  ُيلغي  الإميانية  احلقيقة  لهذه  فهمنا  اإنَّ  ثم 
غاب  اإذا  حتى  ال�شابقة،  الفكرة  من  املنطلقة  ال�شخ�شيات 
معه،  النا�ض  انحرف  انــحــرف،  واإذا  معه..  الر�شالة  غابت 

و�شّطروا لنحرافه وانحرافهم معه قوائم من التبيرات.
اأهله:  تعرف  الق  • اعرف 

بعبارة  ال�شالم«  »عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  خّل�شه  ما  وهذا 
اأخرى حيث روي اأن احلارث بَن َحْوط اأتاه فقال: )اأ تراين اأظن 
اأن اأ�شحاب اجلمل كانوا على �شاللة؟ َفَقاَل »عليه ال�شالم«: 
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يا حارث، اإّنك نظرت تتك، ول تنظر فوقك فحرت، اإّنك ل 
تعرف الّق فتعرف من اأتاه، ول تعرف الباطل فتعرف من 
اأتاه(. ويف ن�ض اآخر: )اإنَّ الق والباطل ل ُيعرفان بالنا�س، 
باجتناب من  والباطل  اتبعه،  باتباع من  اع��رف الق  ولكن 

اجتنبه(.
علمًا باأن جزًء من م�شكلة التناق�ض الذي نعي�شه بني العناوين 
الرائعة التي نحملها كالإميان والولية، والقادة املثاليني الذين 
ننت�شب اإىل نهجهم من جهة، وبني حقيقة �شخ�شياتنا و�شلوكنا 
غري املتناغم مع تلك العناوين من جهة اأخرى، يكمن يف هذا 
يف  الر�شالة  واإهمال  ذاتياتهم،  يف  ال�شخ�شيات  على  الرتكيز 

مبادئها وقيمها.
ال�شرورة:  • القائد 

ال�شخ�شيات،  عبادة  انعكا�شات  اإحــدى  اإىل  اليوم  تعال  ثم 
الــ�ــشــرورة،  والــقــائــد  الأوحــــد،  الرئي�ض  مفهوم  يف  املتمثلة 
ج له الإعالم يف كثري  واخت�شار الأوطان يف القادة، وهو ما يروِّ

من الدول العربية والإ�شالمية. 
ويبلغ احلال اإىل م�شتوى ال�شتعداد لتقدمي ماليني القرابني 
وتهجري  الأوطــان  وتدمري  الأهلية  احلــروب  باإ�شعال  الب�شرية 
ة احلكم، على  النا�ض كي يبقى هذا القائد ال�شرورة على �ُشدَّ
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عن  ف�شاًل  هــذا  وظلم.  ف�شاد  من  مار�شه  ما  كل  من  الرغم 
اإ�شفاء �شفة »الع�شمة« على اأفعاله وقراراته حتى ل ميلك اأحٌد 

احلقَّ يف نقده اأو تخطئته. 
بنف�شه،  �شاحُبها  لي�شّدقها  الكبى  الكذبة  هــذه  وتــاأتــي 
معها  يلتم�ض  ل  الذي  امل�شتوى  اإىل  عنده  الذات  تت�شخم  حني 
اإل م�شاحله، ول ي�شحح اإل راأيه، فهي اأ�شبه ما تكون بعبادة 
اإَِل�َهُه  َت َمِن اتََّخَذ  الذات من خالل عبادة الفرد لهواه: {اأََراأَيمْ

َهَواُه}»الفرقان:43«.
وبع�شهم يجعل حلزبه حالة �شبيهة، اإذ ي�شتغرق يف امل�شلحة 
من  اإل  يعمل  ل  اإلــه،  اإىل  عنده  احلــزب  يتحول  احلزبية حتى 
اأجله، ول يحقق النتائج اإل مبا يزيد من ر�شيده ال�شعبي، واأما 

امل�شلحة العامة فاإىل جهنم.
مرفو�شة:  • �شور 

اإن هذه ال�شور باأجمعها �شور مرفو�شة وفق املنطق القراآين، 
لأن اهلل ل يريد لنا اأن ن�شتغرق يف ذاتيات القيادة ـ واإن كانت 
ق يف مكامن عظمتها، ثم نن�شى  ـ ونحدِّ مب�شتوى النبي الأكرم 
مت  قدَّ اأجلها  من  التي  ــداف  الأه عن  ونغفل  ذاتها،  الق�شية 
مته من ت�شحيات ج�شام حتى ارتفعت  تلك ال�شخ�شيات ما قدَّ
اإىل  يعّر�شنا  قد  هــذا  لأن  النا�ض،  وعند  اهلل  عند  مقاماتها 

prophet.indd   55 5/12/18   11:23 AM



- 56 -

ازدواجية ال�شخ�شية والبتعاد عن الر�شالة واملباديء.. وياأتي 
بالتبع رف�ض فكرة عبادة ال�شخ�شية التي َخَلقت لنا طواغيت ل 
لت حتى غدت عند املتحّزبني  يرون اإل م�شاحلهم، واأحزاب تغوَّ
لها اآلهة ل يرون لهم م�شروعًا اإل غَلبتها على �شائر الأحزاب، 
حمارق  اإىل  والأوطان  وقرابني،  �شحايا  اإىل  ال�شعوب  لوا  لُيحوِّ
الأحزاب  اأو َوجدت تلك  الطواغيت  اأولئك  َوجد  وخرائب متى 
دة بخ�شائر على م�شتوى ال�شراع ال�شيا�شي اأو املواقع  اأنها مهدَّ

املتقدمة يف ال�شلطة، وفق منطق )عليَّ وعلى اأعدائي(.
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