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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  سادتنا المرسلون أولو العزم في مواقفهم المجيدة

سادتنا المرسلون أولوا العزم هم أعظم الرسل الكرام قدرا وأكثررهم الر و واالر  و وأهملصرم  ر را 

على شدائد الرساالت، ونشرها الين الناس إلخراجصم من الظلمرات للرى النرور اال  راو مرهللارات   

ألمانة ألقاها   على عواتقصم فأدوهرا خيرر أداو دون أن يلرألوا النراس علرى هرداي صم  تعالى وتأديه

أجرا ، وادخر   أجرهم عنده ألنه س حانه هو الذي اس عملصم )   أعلم هيث يجعل  رسرال ه   و 

 أقدر على أداو اجرهم .

مرن سرورا األهرزا  ) ول ا  وأهل العزم من سادتنا المرسلين خملة جمع صم األية اللاالعة الكريمة

أخذنا من الن يين ميثاقصم ومنك ومن نوح ولالراهيم وموسى وعيلى االن مرريم وأخرذنا مرنصم ميثاقرا 

  دق   العظيم   غليظا   

وال تعجب أن ي قدمصم في اآلية موالنا محمد  لى   عليه وسلم ولن تأخرت رسرال ه فري امانصرا 

ا وأوسعصم دعوا وأدومصم معجرزا وأكثررهم ت عرا وقرد خر م   عن رساالتصم فإنه أعظم الرسل شأن

 الرسال ه رساالت اللماو فكان  لوات    وس مه عليه كالعنوان يك ب آخرا ويقرأ أوال .

*************** 

  وسررأتكلم لن شرراو   عررن مررواقيصم المجيرردا كمررا  ررورها ك ررا    الكررريم علررى ال رتيررب

 اللاالقة :الوارد في اآلية الكريمة 

 المواقف المحمدية المجيدة 

 

اس حلنت أن أالدأ ك مي الالمواقف المحمدية المجيدا في الناهية الخلقية ال ي أك ره فيصا قوله 

واالس م خلق فمن ااد عليك في خلقه فقد ااد عليك في اس مه )وإنك لعلى خلق عظيم ( تعالى 

عامة األولين منصم واآلخرين ال في أم ه  ولذلك كان  لى   عليه وسلم األول في المللمين

وهدها الل وفي جميع األمم ال ي س ق صا على مر األامان وهذا ما ييلر لك تقديمه في اآلية 

الم قدمة على من س قوه من لخوانه أولي العزم عليصم جميعا  لوات   وس مه فقد لج مع له في 

  عنه في لفائف لشارته في قوله تعالىخلقه ما تيرق فيصم  ويقول االمام القشيري رهللاي  

 ) وأنك لعلى خلق عظيم   أي أنك ال الال  و تنحرف وال الالعفاو تنصرف .... 

 وقد جمع الشاعر المرسلون أولى العزم هلب مكان صم من   س حانه وتعالى في قوله :

 محمد إبراهيم موسى كليمه ...... فعيسى فنوح هم أولوا العزم فاعلم
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 فة والرحمة الرأ

قال   تعالى في سورا الراوا ) لقد جاوكم رسول من أنيلكم عزيز عليه مرا عنر م هرريل علريكم 

الالمؤمنين رؤوف رهيم * فإن تولوا فقل هلر ي   ال للره لال هرو عليره توكلرت وهرو ر  العرر  

  دق   العظيمالعظيم   

ه كمرا و ريه   العلريم الخ يرر سري صر  وال شك أن موقف رسول    لى   عليه وسلم في أم 

 كما الصرني فقد تميز الأو اف ث ث مجيدا :

 الالمؤمنين رؤوف رهيم  -3هريل عليكم                    -2عزيز عليه ما عن م                  -1

 * من هم المخاط ون ؟

لمخاط ون القوله تعالى وق ل أن  أتكلم عن كل ما و ف منصا أود أن أالين للقارىو العزيز من هم ا

 ) لقد جاوكم رسول من أنيلكم   

 وقد قال العلماو في  لك خملة أقوال :  -

: أنصم العر  كافة واس دلوا علرى  لرك القولره تعرالى : ) هرو الرذي العرث فري األميرين  األول -

رسرروال مررنصم   والعررر  ال يقررراوون وال يك  ررون والقولرره تعررالى) مررن أنيلرركم  أي عرالرري 

 مثلكم .

: أنصم خصوص قريش أو أهل مكة ألنصم المرسل لليصم اال داوا واسر دلوا علرى  لرك  يالثان -

القوله تعالى ) وأنرذر عشريرتك األقررالين   وهرم فري النلرب قرريش وفري المكران أهرل مكرة 

 وهو من أنيلصم قريشي مكي ...

ر : أنصم الثق ن االنس والجن واس دلوا علرى عمروم رسرال ه القولره تعرالى ) يرا معشر الثالث -

 الجن واالنس ألم يأتكم رسل منكم   أي من العضكم .

: أنصم خصروص االنرس واسر دلوا علرى  لرك القولره تعرالى ) ومرا أرسرلنا  لال كافرة  الرابع -

 للناس   .

: أنصرم خصروص المرؤمنين مرن عرر  وغيررهم لقولره تعرالى ) لقرد مرن   علرى  الخامس -

آياترره ويررزكيصم ويعلمصررم الك ررا  المررؤمنين ل  العررث فرريصم رسرروال مررن أنيلررصم ي لررو علرريصم 

  دق   عظيم والحكمة وأن كانوا من ق ل ليي هللا ل م ين   

 معنى قوله تعالى )عزيز عليه ما عنتم( -1

وقوله تعالى ) عزيز عليه ما عن م   مث ت لكمال انلاني ه وشيق ه على أهل ال  و،  فإن  -

  رلى   عليره وسرلم مرن ألرم فري العنت هو المشقة وقد أظصر   لنا مرا أخيراه رسرول  

،  فأهل  الففلر والمعا لي فلي نيلة كان يعفف اله على أهل ال  و في أمر دينصم ودنياهم

..........فكيرف اللريد المرسرلين  رلوات   عليره وسر مه عليره بالء يفشفه أه  الصفاء 
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وعاجلره وقرد  والف يب يقدر خفورا الداو أكثر مما يقدره المرهللاى لعلمه الأثر الرداو آجلره

يل لصل المريض داوه  لجصلره وغيل ره الينمرا يكرون الف يرب فري ألرم و لشرياق وخا رة ل ا 

و ف لمريضه الدواو الشافي وأالى المريض أن ي عاطاه ، وقد كان رسول    رلى   

عليه وسلم ط يب القلرو  واألرواح يصرف االيمران ع جرا للكيرر... والع رادات للفاعرة ، 

 والشقي من كير وعصى . فاللعيد من آمن

ول ا كان رسول    لى   عليه وسلم يألم ألي مشقة تصيب أهدا من أم ره فري دينره أو  -

دنياه فإنه على الضدد من  لك ي  صج الكل خير يصيب المؤمن في دينره أو دنيراه ألن نيلره 

ددان ال الكريمة ال ي تألم للشر هي الذاتصا ال ي تلر الالخير فصما اهلاسران م  امران وهللار

يي رقان في النيس الحرا الكريمة..... وعلى هللادها تكون الرنيس الدنيره الشرريرا ويوهللار  

لك مللكصا في شرها قوله تعالى ) لن تصري ك هلرنة تلرؤهم ولن تصري ك مصري ة يقولروا 

  50ال والة اآلية اخذنا أمرنا من ق ل وي ولوا وهم فرهون   

 يه وسلم في سورا ال والة .وهذه نزلت في أعداو رسول    لى   عل

وقوله تعالى في سورا آل عمران ) لن تمللكم هلنة تلؤهم ولن تصي كم  سيئة ييرهوا 

 120آل عمران اآلية الصا ولن تص روا وت قوا ال يضركم كيدهم شيئا لن   الما يعملون محيط   

لال   تعالى وتلك األهاسيس النيلية من الواطن األمور ال يل فيع أن يفلع على هقيق صا  -

الذي يعلم اللر و أخيى.... ول ا أردت أن ترى اليارق الاراا الين شعور رسول    لى 

   عليه وسلم وشعور أعداو   من الكافرين لقرأ قول   تعالى في سورا الكصف 

يلك ) فلعلك الاخع نيلك على آثارهم لن لم يؤمنوا الصذا الحديث أسيا   معنى اآلية لعلك قاتل ن

ل  ولوا عن اإليمان أسيا منك وهزنا هيث فوتوا على أنيلصم فر ة االن ياع الما دعاهم لليه 

وأنظر رعا    كيف يلليه … القرآن الكريم من الصدى والرشاد فضلوا عن سواو الل يل 

ه ى ال يش د على نيله الكريمة في ال حلر على فرارهم من الحق الم ين فيقول له تعالى في 

آل عمران ) فإن هاجو  فقل أسلمت وجصي هلل ومن ات عن وقل للذين أوتوا الك ا  سورا 

 واألميين أأسلم م فإن أسلموا فقد اه دوا ولن تولوا فإنما عليك ال  غ و  الصير الالع اد   

 ويقول له في سورا الشورى ) فإن أعرهللاوا فما أرسلنا  عليصم هييظا لن عليك لال ال  غ   

سورا القلم ) أم تلألصم أجرا فصم من م رم مثقلون   فكيف يعرهللاون عنك ولن  ويقول له في

 لم تفلب منصم أجرا كثيرا أو قلي  .

ويقول تعالى في سورا ال قرا ) لنا أرسلنا  الالحق الشيرا ونذيرا وال تلأل عن أ حا  

 الجحيم   ...

 



 4 

 معنى قوله تعالى ) حريص عليفم ( : -2

 الشيو وقوا الفلب.الحرص هو شدا الرغ ة في  -

 وقال اإلمام الحلن ال صري معنى)هريل عليكم   أي هريل عليكم أن تدخلوا الجنة   -

وقال غيره ) هريل عليكم   أن تص دوا  واس دلوا القوله تعالى في سورا النحل ) لن  -

تحرص على هداهم فإن   ال يصدي من يضل وما لصم من نا رين   وكان  لى   

على هداية الخلق أجمعين فقيرهم وغنيصم هاكمصم ومحكومصم سيدهم  عليه وسلم يحرص

وملودهم ، يدعوا هذا وهذا للى    تعالى ويود لو دخلوا في دين   أفواجا لينالوا 

 اللعادا األالدية .

وقد دعاهم رسول   للى االس م فرادى وجماعات في مناالصم وفي أسواقصم لي  ونصارا  -

في س يل  لك الشدائد وتحمل األ ى وقاسى الكرو  أنظر كيف  سرا وجصرا وقاسى

 ور   تعالى هرص رسول    لى   عليه وسلم على هداي صم الكل ما يملك من 

وسائل في قوله تعالى في سورا األنعام ) ولن كان ك ر عليك لعراهللاصم فإن اس فعت أن 

ة ولو شاو   لجمعصم على الصدى ف  ت   ي نيقا في األرض أو سلما في اللماو ف أتيصم الآي

تكونن من الجاهلين   وهو ما يدل على أن رسول    لى   عليه وسلم لو ملكه   أن 

يأتيصم الآية من اللماو أو من تحت األرض تكون س  ا في ليمانصم وهداي صم ليعل  لك 

را  اتصا ) من يشاو   ولكن قضى   أال يؤمنوا..... وقد  دق س حانه ل  يقول في اللو

يضلله ومن يشاو يجعله على  راط مل قيم  ...... ويخيف   عن رسوله  لى   

عليه وسلم أسيه على كير الكيار الذين هرص على هداي صم لإلس م فيقول تعالى في 

لى سورا ال قرا )  ولئن أتيت الذين أوتوا الك ا  الكل آية ما ت عوا ق ل ك   .....ويقول تعا

 في القصل ) لنك ال تصدي من أه  ت ولكن   يصدي من يشاو وهو أعلم الالمص دين  

...ويقول في األنعام ) ولو نزلنا عليك ك االا في قرطاس فلملوه الأيديصم لقال الذين كيروا لن 

 هذا لال سحر م ين   

ا القرآن الكريم .....ثم لنه تعالى يخليه من ملئولية ال قصير في دعوتصم للى اإلس م وت و

على ملامعصم فيقول جل ج له في سورا الكصف  ) ومن أظلم ممن  كر الآيات راله فأعرض 

عنصا ونلي ما قدمت يداه لنا جعلنا على قلواله أكنة أن ييقصوه وفي آ انصم وقرا وأن تدعوهم 

ن للى الصدى فلن يص دوا ل ن أالدا  ...وفي هين يخلي   رسوله  لى   عليه وسلم م

ملئولية ال  ليغ يلقي الوار كله على أهل الكير هيث أعرهللاوا عن االس ماع للى دعوا الحق 

 وظلوا على عنادهم وكيرهم،  والشقي من أشقاه   واللعيد من أسعده   .
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 معنى قوله ) بالمؤمنين رؤوف رحيم( : -2

ف الالمفيعين الرأفة أخل من الرهمة فصي ألفف ولذا قيل أنه  لى   عليه وسلم رؤو -

من أم ه رهيم الالمذن ين منصم وفي  لك لشاره للى أن رهم ه  لى   عليه وسلم ال 

 تنقفع عن أم ه الل هي دائمة عليصم ال مقفوعة وال ممنوعة .

 ي ان كريم ان من  يات   تعالى ومن أسمائه الحلنى س حانه  والرأفة والرحمة:  -

ال قرا ) وما كان   ليضيع ليمانكم لن    رؤوف رهيم جل ج له قال تعالى في سورا

الالناس لرؤوف رهيم   ....وقال تعالى في سورا النحل ) وتحمل أثقالكم للى اللد لم تكونوا 

الال يه لال الشق األنيس لن رالكم لرؤوف رهيم   .... وقال    تعالى مم نا على ساداتنا 

الة ) ثم تا  عليصم لنه الصم رؤوف المصاجرين واألنصار رهللاي   عنصم في سورا ال و

رهيم   ....وقال تعالى مم نا علينا في سورا الحديد )هو الذي ينزل على ع ده آيات الينات 

ليخرجكم من الظلمات للى النور ولن   الكم لرؤوف رهيم   .....وقال   تعالى في 

 هيم  .سورا الحشر ) وال تجعل في قلوالنا غ  للذين آمنوا رالنا لنك رؤوف ر

ومن  لك تدر  أن رسول    لى   عليه وسلم تخلق الأخ ق   تعالى في الحدود  -

ال ي تناسب ال شرية ألن  يات   القديمة تخ ل اله س حانه وليس كمثله شيو ، 

و يات   قائمة الذاته.... و يات ال شرية ه ة من ه اته وليس الموهو  كالواهب وأين 

 ...... والمراوق من الرااق..... قال   تعالى في سورا النحل المخلوق من الخالق.

) وما الكم من نعمة فمن    ثم ل ا ملكم الضر فإليه تجأرون   ....وقد وجه   رسوله  لى 

  عليه وسلم أن ي حدث النعمة راله عليه..... فقال تعالى في سورا الضحى ) وأما النعمة رالك 

النعمة راله عليه وعلمنا فيما تحدث أن نشكر   الالعجز عن شكره فحدث   ......وقد تحدث 

 هين ناجى راله قائ  :

 " س حانك ال أهصي ثناوا عليك أنت كما أثنيت على نيلك "    

كما علمنا اليعله  لوات   وس مه عيه أال ندخر مجصودا لال الذلناه في مرهللااا   تعالى  -

لليل ويفيل القراوا في   ته ه ى تورمت قدماه فقد كان  لى   عليه وسلم يقوم ا

ولما سأل ه الليدا عائشة رهللاي   عنصا : لما تيعل  لك يارسول   وقد غير   لك ما 

تقدم من  ن ك وما تأخر... فقال : أف  أكون ع دا شكورا ... فكان شكره  لى   عليه 

 أ ) اعملوا آل داود شكرا وقليل من وسلم الالقول واليعل وقد قال   تعالى في سورا س

 ع ادي الشكور   .

ومن مظاهر رهم ه  لى   عليه وسلم أنه كان لين الجانب في معاملة أ حااله رهللاي  -

  عنصم وهو ما يحكيه قوله تعالى في سورا آل عمران ) ف ما رهمة من   لنت لصم ولو 
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س  ير لصم وشاورهم في األمر كنت فظا غليظ القلب النيضوا من هولك فاعف عنصم وا

 فإ ا عزمت ف وكل على   لن   يحب الم وكلين  

ولعلك الهظت أن الرهمة ال ي تحلى الصا رسول    لى   عليه وسلم لنما هي عفاو   -

من  عفاو   له وقد تنعم الصا أ حااله هين عاملصم  لى   عليه وسلم الرفق ه وشيق ه 

ن هقه واس  ير لصم فيما كان من هق راله وشاورهم رفعا ألقدارهم فعيا عنصم فيما كان م

و يانة لكرام صم وتث ي ا لم دأ الشورى في الملائل االج صادية ال ي لم ينزل الصا هكم من 

عند   ، وقد الين   لنا أنه لو عامل الرسول  لى   عليه وسلم أ حااله الاليظاظة 

 شملصم ولما قامت األمة االس مية ......والال لظة الن يضوا من هوله وتيرق 

والجماعة رهمة واليرقة عذا  ويد   مع الجماعة كما جاو في الحديث الشريف  -

فاليارق الين الرهمة وال لظة ك ير كاليارق الين الجماعة والش ات وقد دعى   للى وهدا 

واع صموا الح ل األمة وجعلصا نعمة من نعمه س حانه فقال تعالى في سورا آل عمران ) 

  جميعا وال تيرقوا وا كروا نعمة   عليكم ل  كن م أعداو فألف الين قلوالكم فأ  ح م 

النعم ه اخونا وكن م على شيا هيرا من النار فأنقذكم منصا كذلك ي ين لكم آياته لعلكم 

 ون  تص دون   ... كما قال في سورا األن ياو ) لن هذه أم كم أمة واهدا وأنا رالكم فاع د

وال غراالة في أن ي ميز رسول    لى   عليه وسلم الو ف الرهمة وأن تكون   -

الرهمة سيماه فقد كانت رسال ه رهمة عامة ولم تكن عذا  قال   تعالى في سورا 

األن ياو ) وما أرسلنا  لال رهمة للعالمين   و دقت األيام  لك فلعد الرسال ه الذين آمنوا 

ياهم وأخراهم وغيرتصم تلك الرهمة... وأما الذين كيروا فلم  ي عرهللاوا الاهلل ورسوله في دن

للخلف وال دمير وال رق كما فعل   الاألمم اللاالقة ولقد أرسل   مع ج ريل ملك 

 الج ال فعرض على رسول    لى   عليه وسلم أن يف ق على الكيار األخش ين 

عليه وسلم : الل أرجو أن يخرج من أ  الصم ) ج لين المكة   فقال رسول    لى   

من يع د   وهده وال يشر  اله شيئا وعندئذ  قال ج ريل عليه الل م :  دق من سما  

 الرؤوف الرهيم .

ومن رهم ه  لى   عليه وسلم أنه قال في دعائه : ) اللصم من ولي من أمر أم ي شيئا  -

 يئا فرفق الصم فارفق اله   فشق عليصم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أم ي ش

كما أنه  لى   عليه وسلم قال : ) ل ا أم أهدكم الناس فاليخيف فإن فيصم الص ير  -

 والك ير والضعيف والمريض و ي الحاجة ول ا  لى لنيله فاليفول ما شاو  

 وقال  لى   عليه وسلم)من آ ى مللما فقد آ اني   ... -

 كاو الص ي خيف من   ته ه ى ترعاه أمه وكان  لى   عليه وسلم ل ا سمع ال -
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 الل كان  لى   عليه وسلم يميل االناو للصرا ه ى تشر  . -

ال الل أنه  لى   عليه وسلم هين  نع له المن ر وتحول عن جذع النخلة الذي كان  -

يخفب عليه فحن الجذع ليراقه فجاوه  لى   عليه وسلم فوهللاع يده عليه فلكن فقال 

يه وسلم والذي نيلي اليده لو لم أل زمه لم يزل هكذا)تحزنا علي فراق رسول  لى   عل

    لى   عليه وسلم   .

وقد أخذ اللادا الصحاالة الكرام عنه  لى   عليه وسلم خلق الرهمة ف راهموا فيما  -

الي   الينصم وشرفصم القرآن الكريم فأث ت لصم  لك ال راهم..... فقد قال   تعالى في سورا 

)  محمد رسول   والذين معه أشداو على الكيار رهماو الينصم   .... قال االن ع اس في 

معنى )رهماو الينصم  يعني م وادين الينصم... يدعو  الحصم لفالحصم وطالحصم لصالحصم 

.... ول ا نظر الصال  للى الفال  ....قال :  اللصم اهده وتب عليه واغيرله .... ول ا نظر 

للى الصال   قال : اللصم الار  له فيم قلمت له من الخير وث  ه عليه وانيعنا اله ... الفال  

 وقال االن ع اس رهللاي   عنصما : هذه اآلية من ه لكم وهرامكم ..... 

وفي الحديث الشريف :" من أعفى هظه من الرفق أعفى هظه من خير الدنيا واآلخرا   -

 لدنيا واآلخرا " ومن منع هظه من الرفق منع هظه من خير ا

ومن أثار ال راهم الذي قام الين  حاالة رسول    لى   عليه وسلم أن آوى األنصار  -

لخوانصم المصاجرين وأنيقوا عليصم من أموالصم.... فلجله   تعالى في قوله الكريم في 

ون سورا الحشر ) والذين ت وأوا الدار وااليمان من ق لصم يح ون من هاجر لليصم  ويؤثر

 على أنيلصم ولو كان الصم خصا ة ومن يوق ش  نيله فأولئك هم الميلحون   .

ولعلك أدركت أنصم كانوا يح ون من هاجر لليصم وال يجدون في  دورهم هاجة منصم قط  -

) ويؤثرون على أنيلصم ولو كان الصم خصا ة   والخصا ة هي الحاجة ، واإليثار هو 

.... وقد الين   تعالى لنا أن ال راهم يعاوننا يوم غاية الكرم وشيمة الخواص من المؤمنين

القيامة في اق حام العق ة الشديدا فحضنا س حانه وتعالى على فك الرقا  واطعام الضعاف 

الفعام.....هيث قال عز وجل في سورا ال لد ) ف  اق حم العق ة وما أدرا  ما العق ة فك 

الة أو ملكينا  ا م رالة ثم كان من الذين رق ة أو لطعام في يوم  ي مل  ة ي يما  ا مقر

 آمنوا وتوا وا الالص ر وتوا وا الالمرهمة أولئك أ حا  الميمنة   

وقد جاو في الحديث الشريف :" الراهمون يرهمصم الرهمن ، ارهموا من في األرض  -

 يرهمكم من في اللماو " 

الذي اش د اله اليقر ه ى  والي يم  ا المقرالة هو من يرالفك اله رهم،والملكين  ا الم رالة هو -

لصقت يده الال را   .... وقد أخذ سيدنا أالو الكر من الرهمة المحمدية أوفر نصيب ولذلك جاو 
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عنه في الحديث : " أرهم أم ي الأم ي أالو الكر " .....وشصد   له الاليضل في قوله تعالى في 

قرالى والملاكين سورا النور ) وال يأتل أولوا اليضل منكم واللعة أن يؤتوا أولي ال

 والمصاجرين في س يل   وليعيوا وليصيحوا أال تح ون أن ي ير   لكم و  غيور رهيم   

وكان رهللاي   عنه ينيق على ملف  االن خال ه، وكان من اليقراو المصاجرين فلما  -

خاض ملف  مع الخائضين في هديث اإلفك الذي نياه   والرأ الليدا عائشة أم المؤمنين 

رهللاي   عنصا هلف سيدنا أالو الكر أال ينيق على ملف  فأو اه   في اآلية أن يعيو 

ويصي  ويعيد لليه النيقة فأ عن ألوامر   تعالى راهللايا مرهللايا وقال هين قرأ عليه 

 موالنا  وسيدنا رسول    لى   عليه وسلم تلك اآلية : اللى أهب أن ي ير   لي 

ترى على فضل أالي الكر عند   تعالى وعلى عفف   تعالى وقد دلت اآلية كما  -

ورهم ه الاليقراو والملاكين .....وكم أو ى   تعالى المؤمنين الاليقراو والملاكين في 

ك االه الم ين ، ال الل أنه تعالى أو ى الصم سيد المرسلين  لوات   وس مه عليصم 

يصا س حانه.... لنزداد الذلك ت صرا أجمعين مع علمه س حانه الالرهمة ال ي ففره عل

و كرى فقال   تعالى يو يه  لى   عليه وسلم الرعاية فقراو الصحاالة من أهل 

الصية
(1 

  

وقد كان ال افلون من اغنياو قريش طل وا لليه أن ينحيصم عن مجلله ليخلوا لألغنياو 

عون رالصم الال داا وهدهم...... فقال تعالى في سورا الكصف) وا  ر نيلك مع الذين يد

والعشي يريدون وجصه وال تعد عينا  عنصم تريد اينة الحياا الدنيا وال تفع من أغيلنا 

قل ه عن  كرنا وات ع هواه وكان أمره فرطا   وقد جاوت هذه األية العد أن قل   علينا 

ده ما كان من أمر أهل الكصف وكان في أمة ساالقة على أم نا فعلمنا س حانه الذلك أن ع ا

وال اين اله والمل ملكون الح له هم أهل رهم ه الخا ة وأن وسعت رهم ه العامة كل 

 الخ ئق .

ويؤكد  لك قوله تعالى في سورا األعراف ) لن رهمة   قري ة من المحلنين   

واالهلان هو أن تع د   كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرا  كما جاو في الحديث 

 الشريف . 

عالى أراد الذلك أن يحرهللانا على أن نحلن العمل وال ندعه تزرعا... القوله تعالى وكأنه ت

 في سورا آل عمران ) يخ ل الرهم ه من يشاو و   و اليضل العظيم   ف  يجوا أن 

ندع العمل اتكاال على ما جرت اله المقادير و  أعدل من أن يضيع عمل عامل من 

 المؤمنين أو المؤمنات .

                                                 
(1)

 الصية مكان الالملجد الن وي خلف هجرات الن ي  لى   عليه وسلم كانوا يأون لليه .   
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ال  مظصر من مظاهر الوالو والع ودية كما هو دليل على تقدير فضل   علينا والعمل الص

 في نعمة االيمان وشكرها .

أما وقد رأيت كيف كان رسول   عليه وسلم في موقيه المجيد من ام ه فحاول أن تحاكيه  -

ة ما اس فعت ل كون على قدمه في رأف ه ورهم ه الاألمة جماعة وأفراد فإنه األسوا الحلن

لللالكين كما قال تعالى في سورا األهزا  ) لقد كان لكم في رسول   أسوا هلنة لمن 

 كان يرجو   واليوم اآلخر و كر   كثيرا   فاس عن الاهلل وال تعجز و  ولي ال وفيق .

 

 مواقف محمدية مجيدة في البيت

 المجيدا في الي ه ولليك ال يان : أالرا القرآن الكريم رسول    لى   عليه وسلم في مواقيه 

 حسن العشرة الزوجية :

العدل : كان رسول    لى   عليه وسلم مع تعدد أاواجه يحرص على هلن عشرته  -1

مع الجميع فكان يعدل الينصن في الم يت على الرغم مع أن   تعالى وسع عليه في  لك 

وتوؤى لليك من تشاو ومن  في قوله تعالى في سورا األهزا  ) ترجي من تشاو منصن

اال  يت ممن عزلت ف  جناح عليك  لك أدنى أن تقر أعينصن وال يحزن ويرهللاين الما 

آتي صن كلصن و  يعلم ما في قلوالكم وكان   عليما هليما   واآلية كما ترى تيوهللاه في 

عشرا من شاو منصن وتر  من شاو دون أن يكون عليه ت عة عند   في  لك ولكنه 

وات   وس مه عليه عدل الينصن في قلم الليالي ، ه ى في مرهللاه األخير فكان  ل

 لى   عليه وسلم يقول : أين أنا اليوم ولما اش د اله المرض اس أ ن أاواجه الفاهرات 

أن ي قى في اليت الليدا عائشة ه ى ال يجصده النقل من اليت للى اليت  فا ن له رهللاي   

 عنصن .

 عليه وسلم في قلم الليالي الين أاواجه الفاهرات ظصر لصن فضله ألنه والعدله  لى   -

لم يكن ملزما أن يقلم الينصن الاللوية ولكنه ألزم نيله الالعدل الينصن لكراما لصن وتيض  

عليصن ، و لو أنه ان يع الال يويض المعفىله لرهللاين  عن تصرفه لعلمصن الأن  لك  

ن يع رض في نيوسصن على هكم   العزيز الحكيم ال يويض لنما من عند   وليس لصن أ

فما أروع موقف رسول    لى   عليه وسلم من أاواجه وما اكرمه في عشرته 

 الزوجيه .

ملألة ال حريم : الدأت سورا ال حريم القوله تعالى ) يا أيصا الن ي لم تحرم ما اهل   لك  -2

نه عليه الص ا والل م خ  المارية  ت   ي مرهللااا أاواجك و  غيور رهيم   ، روي أ

في نوالة عائشة أو هافصة رهللاي   عنصن واطلعت على  لك هيصة فعات  ه فحرم 
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مارية عليه  فنزلت اآل يات الخا ة الصذه الملألة وقد أسر  لى   عليه وسلم هديثا 

ن الينصما واس ك مصا الحديث ولكنصا ن أت الليدا عائشة اله فأطلعه   تعالى على ما كا

فعاتب اوج ه على لفشاو اللر ...... ويحكي  لك قوله تعالى ) ول ا أسر الن ي للى العض 

أاواجه هديثا فلما ن أت اله و أظصره   عليه عرف العضه وأعرض عن العض فلما ن أها 

اله قالت من أن أ  هذا قال ن أني العليم الخ ير   وهو ما يدلنا على قوا رعاية   له  لى 

عليه وسلم وغيرته عليه.... و دق س حانه أن يقول في سورا الفور ) وا  ر لحكم   

رالك فإنك  الأعيننا  ..... وما ارقه  لوات   وس مه عليه في أن يعرف اوج ه العضا 

دون ال عض اآلخر ولعله قصد ال خييف عنصا في الموقف الحرج وتلك الرهمة ال ي 

 سيدتنا عائشة وهافصة ودافع عن رسوله  لوات   ففرها عليه  .... وقد هذر  

وس مه  عليه في قوله تعالى ) لن ت والا للى   فقد   ت قلوالكما وأن تظاهرا عليه فإن 

  هو مواله وج ريل و ال  المؤمنين والم ئكة العد  لك ظصير   ... ثم أنذر الجميع في 

اجا خيرا منكن مللمات مؤمنات قان ات قوله تعالى ) على راله أن طلقكن أن ي دله أاو

تائ ات عاالدات سائحات ثي ات وأالكارا   وقد تاالت الحمد   الليدتان عائشة وهافصة 

وسعدتا العشرا الرسول  لى   عليه وسلم الزوجية ألن  أالدالصما كان م وقف على 

 الف ق ولم يقع الف ق .

شه الكياف ولو شاو اللفة العيش شظف العيش : كان  لى   عليه وسلم راهللايا العي -3

ألت ه على عجل و دق سيدي العارف الاهلل يوسف الن صاني رهللاي   عنه في قوله 

 يخاطب اللادا األالرار :

 جدكم شاء أن تفونوا كما كان     بعيش هو الففاف الففـــاء         

 لو أراد الغني ال نبتت األرض     نضارا وأمطرتها السمـــاء         

 فتأسو بسادة سبقوكــــــــــــم     فارقوها ومنيت النفس ماء         

وموالنا الرسول  لى   عليه وسلم يح مل الف يع ه واس عداده وكماله ما ال يح مله غيره       

ألنه أنما ي  ي أرهللااو راله في أقواله وأفعاله وأهواله وهل ه من طعامه لقيمات يقمن  ل ه.. 

يواري عورته... ومن فراشه هصير يقيه غ ار األرض... ومن سكنه اليت ومن كلاوه رداو 

م واهللاع يؤيه... ولكن ال شر يعجزون عن اه مال ما يح مل وال يص رون ،  و لك ما دعا 

أاواجه الفاهرات أن يلألنه ايادا النيقة ليعشن في الح وهة الرخاو وي م عن الزينة الحياا الدنيا 

فعام ويل لن أجود الم الس وييرشن أجمل الير  ويلكن أالصى كأهل الثراو فيأكلن أفخر ال

 القصور .
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وقد أدركصن   اللفيه فأنزل   في تخيرهن قوله تعالى في سورا األهزا  ) يأيصا الن ي  -

قل ألاواجك لن كن ن تريدن الحياا الدنيا واين صا ف عالين أم عكن وأسرهكن سراها 

والدار اآلخرا فإن   أعد للمحلنات منكن أجرا  جمي  ،و لن كن ن تردن   ورسوله

 عظيما   

وقد الدأ رسول    لى   عليه وسلم في ال خيير الالليدا عائشة وقال لصا : لني  اكر  -

لكي أمرا وال عليكي أال أن تعجلي فيه ه ى تل أمري أالويك ثم قراو عليصا ما نزل في 

ي هذا أس أمر أالواي ؟ فأني أريد   ال خيير.....فقالت في رشد وتقوى وطصر : أف

ورسوله والدار اآلخرا... فرؤي اليرح في وجه الرسول  لى   عليه وسلم ، وكذلك 

اوجاته اآلخريات آثرن ال قاو في عصم ه  لى   عليه وسلم وقد رهللاي   عن 

 م ع موقيصن في ليثار عشرته  لى   عليه وسلم مع شظف العيش على الف ق منه وال

الزينة الدنيا اليانية فكافأهن مكافأا عاجلة وأنزل قوله تعالى في سورا األهزا  ) ال يحل 

لك النلاو من العد وال أن ت دل الصن أاواج ولو أعج ك هلنصن لال ما ملكت يمينك وكان 

   على كل شيو رقي ا   

عات كما أنصن وال تعجب أن يؤثرن اآلخرا على الدنيا فإنصن مضاعيات األجر على الفا -

مضاعيات العقا  على المعا ي لشرفصن وفضيل صن وي ين  لك واهللاحا عندما تقرأ قوله 

تعالى في سورا األهزا  ) يا نلاو الن ي من يأتي منكن الياهشة م ينة يضاعف لصا 

العذا  هللاعيين وكان  لك على   يليرا ومن يقنت منكن هلل ورسوله وتعمل  الحا 

 ع دنا لصا راقا كريما   نؤتصا أجرها مرتين ول

قال اإلمام ال يضاوي في تيلير مرتين مرا على الفاعة ومرا على طل صن رهللاا الن ي  -

 لى   عليه وسلم الالقناعة وهلن المعاشرا..... والراق الكريم يكون في الجنة ايادا 

ى على أجرهما .... وليعلم القارىو الكريم أن   ر رسول    لى   عليه وسلم عل

عيشة الكياف لم يكن عن تحريم الفي ات على نيله أو على أم ه الل كان ااهدا في اينة 

الدنيا مع القدرا عليه فإنه  لى   عليه وسلم كان يعفي المح اجين عفاو من ال يخشى 

اليقر وكان ال يرد سائ  ويعفي اللؤال وغير سؤال وقد أعفى رجل واهدا غنما تلد 

 أشصد أنه ما طاالت المثل هذا لال نيس ن ي .الين ج لين وقال الرجل 

ويقول اللادا العارفين : ليس الزهد أن ت ر  الدنيا من يد  وهي في قل ك ولكن الزهد أن  -

ت ركصا من قل ك وهي في يد  ....كما يقولون : أن الزاهد يملك الدنيا وال تملكه الدنيا 

رسول    لى   عليه وسلم ويرى الع مة العقاد : أن عيشة الكياف ال ي   ر عليصا 

وشكت منصا اوجاته لنما هي الرهان ساطع على  دق رسال ه ألنه كان يملك كل شيو 
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في الجزيرا العرالية و  ر على عيشة الكياف الاخ ياره ، وقد أهللااف رهمه   قوله : 

 لن لم يكن هذا الرهان الن وا فأي الرهان يكون ؟ 

سرلم غنيرا فري عيشره كيافره تلرك كمرا قرال تعرالى فري وقد كران رسرول    رلى   عليره و -

سورا الضحى ) ووجد  عائ  فأغنى   فليس ال نى هنا الالمعنى الذي يعرفه عوام النراس 

لنمررا ال نررى هررو الررذي يعرفرره خوا ررصم ، ف ينمررا يررود العرروام أن ي  نرروا الرراألموال الفائلررة 

 اللواه ..... المكدسة كان رسول    لى   عليه وسلم غنيا الاهلل ال 

ومن ثم لم ينقصه شيو يأسف علي فراقه ولرو دعرا    أن ي نيره الالقنراطير المقنفررا مرن  -

الذهب واليضة الس جا  له ولكنه رهللاي الالمعفى عن كل عفاو واسر  نى الالكيراف عرن 

الثراو ألن   خيره الين أن يكون ن يا ملكا أو ن يا ع دا فاخ ار أن يكون ع دا وعندها قرال 

ل عليه الل م : " ث  ك   الالقول الثاالت يا محمد " ، وكان  لك عندما نزل اسرافيل ج ري

مع ج ريل عليصما الل م وعرض اسرافيل أن يحول للرسول ج ال مكة  ه ا الرإ ن   لرو 

أراد  لررك و لررك الموقررف هررو الررذي يشررير لليرره لمررام المررادهين ال و رريري رهللارري   عنرره 

 ة :القوله في الردته الم ارك

 وراودته الجبال الشم من ذهـــــب     عن نفسه فأراها أيــــــــــما شمم

 وأكدت زهده فيها ضرورتـــــــــــه    أن الضرورة ال تعدو عن العصم 

 وكيف تدعوا إلى الدنيا ضرورة من     لواله لم تخرج الدنيا من الــعدم         

ألاواجه الفاهرات هين شكون من عيشة  ول ا كان   تعالى لم يرض ال رف الدنيوي -

الكياف أفيرهللاى   عيشة ال رف الياني ألهب أه االه وأكرم رسله..... ف  تعجب أن 

يقول تعالى في سورا طه ) وال تمدن عينيك للى ما م عنا اله أاواجا منصم اهرا الحياا 

 الدنيا لني نصم فيه وراق رالك خيرا وأالقى   

قل الماديات واللعادا الحق تكمرن فري الرنيس الراهللارية وال لن ه وا الفاعات تعوض ن -

تكمن في ال فن المم لئة... أو الجلد المكلو المزخرف... أو األثاث الذي يرزين ال ررف ، 

ومررن سررعدت نيلرره الررالظواهر ووقيررت عنررد هررذا الحررد فقررد اسرر  نى الالمحلوسررات عررن 

 تل رث أن تينرى وت يرد ، الروهانيات فارتضى لنيله ما ترتضيه الردوا  مرن لرذات فانيرة ال

 أما اللعادا الروهية ف ن قل مع المؤمن للى أخراه في سعادا أالدية

وتل شف  لك في قوله تعالى ) ياأي صا النيس المفمئنة لرجعي للى رالك راهللاية مرهللارية   -

 فادخلي في ع ادي وادخلي جن ي   

زخرفررة و رردق ومررن ثررم ي م ررع المررؤمن فرري دنيرراه الجنررة المعرفررة... وفرري اآلخرررا الجنررة ال -

 س حانه وتعالى ل  يقول ) ولمن خاف مقام راله جن ان   
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لن أمير المؤمنين عمر االن الخفا  رهللاي   عنه رأى الحصير أثرت في جنرب رسرول  -

   لى   عليره وسرلم ف كرى الرين يديره  رلى   عليره وسرلم.... وسرأله : مرا ي كيرك.....   

ن ك الينمرا قيصرر وكلررى يررف ن فري الردي اج قال:  ي كيني أن أرى الحصير أثرت في ج

فقال  لى   عليه وسلم : يلليه ويواسيه : أما ترهللاى أن تكون لصم الردنيا ولنرا اآلخررا .   

وأنت ترى من هذه الواقعة أن عمر رهللاي   عنه مع اهرده المعرروف تزلرزل ل قشرف  -

ه المجيررد نرراظر للررى رسررول    ررلى   عليرره وسررلم الينمررا ث ررت الرسررول فرري موقررف اهررد

آخرته طارها دنياه من قل ه  اكرا قول   تعالى ) الل تؤثرون الحياا الدنيا واآلخررا خيرر 

وأالقى   فما أروعه  لى   عليه وسلم في   ره وما أرواعه في اهده... وما أرهرم   

يصررا... الررالمؤمنين هررين هررذرهم مررن االف  رران الزخررارف الرردنيا ال رري يرررون الكيررار م قل ررين ف

وهين يؤكد للمؤمنين س حانه أنه جعل العض المؤمنين أغنياو دروا لصرذه الي نرة عرن األمرة 

المحمدية ولوال  لك لجعل اخارف الدنيا وقيا ألهل الكير.... وتل  ين  لك في قوله تعالى 

في سورا الزخرف ) ولوال أن يكون الناس أمة واهدا لجعلنا لمن يكيرر الرالرهمن ل يروتصم 

فضة ومعارج عليصا يظصرون ول يوتصم أالواالا وسررا عليصا ي كئون واخرفا ولن  سقيا من

 كل  لك لما م اع الحيوا الدنيا واآلخرا عند رالك للم قين  

كما قال تعالى في سورا آل عمران ) ال ي رنك تقلب الذين كيروا في ال  د م راع قليرل ثرم  -

م جنررات تجررري مررن تح صررا األنصررار مررأواهم جصررنم والررئس المصرراد لكررن الررذين اتقرروا رالصررم لصرر

 خالدين فيصا نزال من عند   وما عند   خير لألالرار   

ثم هو تعالى ينص  أغنياو األمة أال ي لصون الأموالصم عن  كر   واليوم اآلخر فيقرول فري  -

 سورا المنافقون ) يا أيصا الذين آمنوا ال تلصكم أموالكم وال أوالدكم عن  كر   ومن ييعرل

 لك فأولئك هم الخاسرون وأنيقوا مما راقناكم من ق ل أن يأتي أهدكم الموت فيقول رالري 

لوال أخرتني للرى أجرل قريرب فأ ردق وأكرن مرن الصرالحين ولرن يرؤخر   نيلرا ل ا جراو 

 أجلصا و  خ ير الما تعملون   

 و لك ما ييلر لك كيف اخ لف مللك أغنياو الصحاالة عن مللك أغنياونا. -

ياو الصحاالة أنيقروا أمروالصم طي رة الصرا نيوسرصم فري مرهللاراا   أمرا أغنيراو المرؤمنين فأغن  -

اليوم فإن أكثرهم ينيقون األموال في هظوظصم الشرصوانية فيرهللارون الشريفان وي ضر ون 

 الرهمن ألنصم يكيرون الالنعمة الاق راف المعا ي وال يشكرونصا  الانياقصا في س يله .

وسلم قال :" نعم المال الصرال  للمررو الصرال  "......ويعلرق  لن رسول    لى   عليه -

سيدي ج ل الدين الرومي في ك االه المثنوي على  لك الحديث فيقول رهللاي   عنه : لن 

 المال الذي تحمله من أجل الدين لصو نعم المال الصال .
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وأمرا مرا تحرت  كما قال رسول    لى   عليه وسلم... فالمراو فري اللريينة هر   الصرا ،  -

الليينة فصو سند لصا ، وما كان سليمان يلقب نيلره لال الالملركين ، و لرك ألنره  ررف مرن 

 قل ه االع زاا الالمال والملك ...

لن الكوا ل ا وهللاعت في المياه ال امرا تفيو فوق المراو المر  و الفنصرا الرالصواو فرا ا كران  -

ماو الدنيا ولو كانت الدنيا الأكملصا الاطن المرو مليئا الصواو الملكنة القى ساكنا على  يحة 

ملكا له فإن هذا الملك ي دو عديم القيمة أمام عين قل ه فأغلق فم قل رك واخر م عليره ثرم امرأل 

 قل ك الصواو الك ر المن عث من عالم الملكوت األعلى .

اقول : وك  من هذا ييلر لك دعوا رسول    لى   عليه وسلم " اللصم أهيني ملركينا  -

 ني ملكينا وأهشرني فري امررا الملراكين " فالملركنة الميصومصرا هرذا ليلرت اليقرر أو وأم

الذلة الل هي ال نى والعزا ) وهلل العرزا ولرسروله وللمرؤمنين ولكرن المنرافقين ال يعلمرون   

وال يكلب المؤمن تلك العزا لال الاهلل تعالى ألنه س حانه انيرد الالعزا ويصب منصا مرا يشراو 

كان يريد العزا فا هلل العزا جميعا   وقد جرت سنة   فري خلقره علرى أنره لمن يشاو ) من 

ا رفيى للعررزا االتقيراو األ رريياو الررذين آثرروه سرر حانه علرى كررل شرريو فرآثرهم علررى كررل 

 شيو.

ويقول االمام القشريري رهللاري   عنره فري ك االره ال ح يرر : لنمرا يعرفره عزيرزا مرن أعرز   -

 امره فمن المحال أن يكون م حققا العزا مواله.أمره وطاع ه فأما من اس صان الأو

أقررول ويؤيررده فرري  لررك قررول   تعررالى فرري تمررام اآليررة اللرراالقة ) لليرره يصررعد الكلررم الفيررب   -

والعمرل الصرال  يرفعرره   ) والرذين يمكررون اللرريئات لصرم عرذا  شررديد ومكرر هرؤالو هررو 

 ي ور   

القيت في سكر مادي فأنت العيد عن ويقول اإلمام ج ل الدين الرومي رهللاي   عنه : ل ا  -

 اللكر الروهي ول ا ظللت ثم  الالمادا فأنت أعمى عن كأس الروح  .

أقول ومادا المرال ف نرة أف ر ن الصرا أكثرر أغنيائنرا لال مرن عصرم   وقليرل مرا هرم ، و ردق  -

 س حانه ل  يقول في سورا ال  االن ) لنما أموالكم وأوالدكرم ف نرة و  عنرده أجرر العظريم *

فاتقوا   ما اس فع م واسمعوا واطيعوا وانيقوا خيرا ألنيلكم ومن يوق ش  نيله فأولئرك 

هم الميلحون * لن تقرهللاوا   قرهللاا هلنا يضاعيه لكرم وي يرر لكرم و  شركور هلريم * 

 عالم ال يب والشصادا العزيز الحكيم   .

فررإن اقرر حم عق ررة الشرر  الررذي واآليررات الم قدمررة ترينررا أن المررال فرري يررد ال نرري أداا ام حرران  -

ت ل س اله النيوس المادية فاا الجزاو   ورهللاوانه ولن طاوع نيله المادية والخل الاإلنياق 

في س يل   فقد جر على نيله شرا هيث ت ل ت عليه ف نة المادا وقصرته ، وال يعينه على 
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ما يحكيره قولره تعرالى  اج ياا الي نة لال القوا الروهية يؤثر الصا اآلخرا على هواه .....وهو

في سورا النااعات ) وأما مرن خراف مقرام رالره ونصرى الرنيس عرن الصروى فرإن الجنرة هري 

المأوى   .... ثم انظر رعا    كيف يصدد   ال خ و فيقول تعالى في سورا محمد ) هرا 

ه أن م هؤالو تدعون ل نيقوا في س يل   فمنكم من ي خرل ومرن ي خرل فإنمرا ي خرل عرن نيلر

 و  ال ني وأن م اليقراو ولن ت ولوا يل  دل قوما غيركم ال يكونوا أمثالكم   

لني سألت نيلي كيف اخ ار رسول    لى   عليه وسرلم أن يكرون ن يرا ع ردا ولرم يررد  -

 أن يكون ن يا ملكا ؟ 

و  ورسروله أعلرم  –ف كشيت لي في  لك العض األس ا  ال ي يح ملصا الموقف في فصمي  -

 وهي : –

أنه  لى   عليه وسلم رأى الشرف كل الشرف في االن لا  للى   الالع ودية المحضة  -1

ال ي يع ز فيصا الراله فيكون غناه الالمعفى ال الالعفاو... والالو لة ال الالجزاو ، ه ى قيل 

أنه هين عرج اله و ار في مقام القرالة وال كريم وأ ن له راله أن ي منى ما يشاو.... لم 

لال أن ينل ه لليه تعالى ال مام الع ودية فاس جا    له ونزل قوله تعالى في سورا  ي منى 

االسراو ) س حان الذي أسرى الع ده لي    .....وقوله تعالى في سورا اليرقان ) ت ار  

الذي نزل اليرقان على ع ده ليكون للعالمين نذيرا   .....وقوله تعالى في سورا الكصف  

أنزل على ع ده الك ا  ولم يجعل له عوجا   ...وغير  لك من اآليات كما  )الحمد هلل الذي

هو معلوم ...ويقول العارفون : أن   تعالى لطلع على قلو  خلقه فوجد القلب المحمدي 

أشوق القلو  لليه فعجل له الرؤية ق ل أن يرى أهل الجنة رالصم في الجنة مصداقا لقوله 

 لى رالصا ناظرا   تعالى ) وجوه يومئذ ناهللارا * ل

لنه  لى   عليه وسلم  اهب أعظم الرساالت وأعمصرا ) ومرا ارسرلنا  لال كافرة للنراس  -2

الشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلمون   ... وهو للمرؤمنين جميعرا األسروا الحلرنة فري 

قوله وفعله وهاله ، واليقراو في العرالم عامرة أهللارعاف أغنيرائصم وفري عيشرة الكيراف ال ري 

هللايصا رسول    رلى   عليره وسرلم و ر ر عليصرا  ر ره الجميرل تلرلية ليقرراو أم ره ر

وتعزية لص رهم على مرا أقرامصم   فيره ، وفري تأسريصم الرسرول    رلى   عليره وسرلم 

سررعادا نيلررية تعوهللاررصم عررن هرمررانصم وشررظف عيشررصم ، ل  ال يلرر فيع عاقررل أن يعيرررهم 

 أو من غيرهم .اليقرهم سواو كان من  وي القرالى 

أنه لو جمع الملك للى الن وا رالما ظن الجاهلون أن المؤمنين ات عروه خوفرا مرن سرلفانه أو  -3

طمعا في عفائه وقد دعا  لى   عليه وسلم الناس كلصم ملوكصم وسوق صم وأغنيائصم للى 
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ال يشواله    فمن ت عه فقد ت عه لن وته ال لملكه وسلفانه الدنيوي فكان ليمانه ليمانا خالصا

 أي غرض مادي وال ف نة الدنيا .

أنه لو تأسى اله في عيش ه العض األغنياو المؤمنين ألنيقوا مرا ااد عرن عيشرة الكيراف فري  -4

س يل   ومن  لك ال ذل ما يل خدم في جصاد األعداو ، وتعليم الجصر و ، ولطعرام اليقرراو 

ألمررة م رردأ ال ررراهم ويشررملصم ، وعرر ج المرهللاررى مررنصم ، ومواسرراا الي ررامى ...للرر  ..فرريعم ا

الو ف الرذي شرمل جيرل الصرحاالة الكررام رهللاروان   علريصم ) رهمراو اليرنصم  كمرا قرال 

سيدنا رسول    لى   عليه وسلم ....وقد قال سيدنا عثمان الرن عيران وهرو مرن أغنيراو 

 الصحاالة : لوال أني خشيت أن يكون في االس م ثلمة أسدها الصذا المال ما جمع ه .

 فانظر كيف كان يجمع المال للخدمة العامة والمصلحة العليا لألمة .      

ولذلك كان  لى   عليه وسلم يقول أل حااله " و  ما ليقر أخشى عليكم ولكن أخشى  -

 أن تي   عليكم الدنيا ف نافلوها كما تنافلصا من ق لكم ف صلككم كما أهلك صم " 

لم.... ف نررافس المؤمنررون الرردنيا وهلررك فرري  لررك أقررول وقررد  رر  قررول  ررلى   عليرره وسرر -

ال نافس من هلك وهم قري وا العصد من الرسول  لى   عليه وسرلم .....وقرد قرال معاويرة 

الن أالي سرييان وا ريا مرا كران " أمرا أالرو الكرر فلرم تررده الردنيا ولرم يردهرا... أمرا عمرر فقرد 

 ظصرا ل فن "  أرادته الدنيا ولم يردها ... وأما نحن فقد تقل نا فيصا

 وقد اع رف الما كان واالع راف سيد األدلة كما يقول أهل القانون .  -

أنه  لى   عليه وسلم علم أن الدنيا فانية واآلخرا هي ال اقية فآثر ما ي قى على مرا يينرى  -5

لي ر  لنا في مللكه درسا عمليا أوقع فري نيوسرنا مرن األقروال آلن ال جرالرة والعيران أاللرغ أثررا 

الدليل وال رهان ومع  لك تر  فينا أقواله الصادقة ومن الينصا : "الدنيا ممرر واآلخررا مقرر من 

فخذوا من ممركم لمقركم "   ....والذلك هرهللانا على األعمال الصالحة ال ي ين قل معنا أثرهرا 

 للى دار ال قاو مصداقا لقوله تعالى في سورا النحل ) ما عندكم ينيد وما عند   الاق ولنجرزين

 الذين   روا أجرهم الأهلن ما كانوا يعملون   

وهم الصاالرون على الفاعات وعلى ال  و والكافون عن الليئات ، وال تنلرى العرد  لرك مرا  -

ن صنا لليه العارفون من أنصم كذلك   روا علرى العروافي وعلرى النعمراو فلرم يعصروا الصرا رالصرم 

الشر ا  ،و تقرر  ال نري النيقرة مالره فيمرا  ف قر  الشا  القوته في الع ادا الصمة ولم ت ل ه شرصوا

يرهللاي راله ولم ي ل ه الخل ال خيل، وتقر   و الجراه للرى   الخدمرة الضرعياو ولرم ي  رر الرذلك 

 الجاه ويزهو اله على الناس .

لن أمير المؤمنين عمر االن الخفا  رهللاي   عنه لم ي ير شيئا مما كان عليه أيام الرسرول  -

توسلوا لليه الرأم المرؤمنين اللريدا عائشرة لي يرر نروع مل لره الاع  راره  لى   عليه وسلم وقد 
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أميررر المررؤمنين فاع ررذر مررن  لررك ال  يررر ،وكرران لمامنررا علرري كرررم   وجصرره يأكررل وهررو أميررر 

المؤمنين خ ز الشعير غير المنخرول وكلمروه فري  لرك فقرال :  كران رسرول    رلى   عليره 

 من هذا فإن لم أفعل فعله خشيت أال ألحق اله . وسلم يأكل أي س من هذا ول س أخشن

وكان أئمة المللمين األرالعة األوائل خلياو رسول    لى   عليه وسلم الحق ألنصم  -

كانوا أهرص األمة على ال أسي اله فيما علموه أو شصدوه من ظاهره والاطنه هيث كانوا 

. لذلك خرج سيدنا أالو في هياته الشريية واراو له في هضره وسيره وسلمه وهراله....

الكر عن كل ماله في س يل   ه ى قال رسول    لى   عليه وسلم : ما نيعني مال 

قط ما نيعنا ما ل أالي الكر .....ف كى سيدنا أالو الكر رهللاي   عنه وقال : يا رسول   

وال وهل أنا ومالي لال لك ....وأخرج سيدنا عمر نصف ماله، وأنيق سيدنا عثمان األم

 الفائلة في س يل   ، ووقف علي أرهللاه هلل .

فلم يقف هؤالو عند لخراج الزكاا الميروهللاة الل تجاواوها للى أهللارعاف أهللارعافصا ليثرارا  -

لما ي قى على ما يينى ...كما رالاهم على  لك رسول    لى   عليه وسلم ولرم يجنحروا 

اليوتنررا قيصرررية... وأوانينررا للررى عيشررة ال رررف ال رري ورث نررا ال يلررة عررن اآلخرررا فصررارت 

 كلروية... وأمانينا دنيوية... وع ادتنا شكلية... وال تني  فينا روح اليقين القوية .

وسيداتنا أمصات المؤمنين رهللاروان   علريصن كرن يرنيقن فري سر يل   ال يخشرين مرن  ي  -

ا فري العر  لق ال ورهللاين عيشرة الكيراف العرد ان قالره  رلى   عليره وسرلم كمرا رهللارينص

هياته الشريية ،  وقد قالت الليدا عائشة هرين الل صرا نعري أم المرؤمنين اللريدا اينرب النرت 

جحش رهللاي   عنصا :  ه ت هميدا م ع دا ميزع الي رامى واألرامرل..... ثرم قالرت : قرال 

رسول    لى   عليه وسلم : أسرعكن لحاقا الي أطولكن يدا فكنا ل ا اج معنرا فري اليرت 

د وفاا رسول    لى   عليه وسلم نمد أيدينا في الجدار ن فاول فلم نزل نيعل لهدانا الع

 لك ه ى توفيت اينب النت جحش ولم تكن الأطولنا فعرفنا هينئذ أن الن ي  لى   عليره 

وسررلم لنمررا أراد الفررول اليررد الالصرردقة وكانررت اينررب امرررأا  ررناع اليرردين ترردالغ وتخرررا 

 وت صدق في س يل   .

رسل أمير المؤمنين عمر االن الخفا  ألم المؤمنين سيدتنا اينب العفائصا وكران لثنرا وقد أ -

عشر ألف فجعلت تقول : اللصم ال يدركني هذا المال في قاالل فإنه ف نرة ثرم قلرم ه فري أهرل 

رهمصا وأهرل الحاجرة ف لرغ اميرر المرؤمنين فوقرف فري الاالصرا وأرسرل لليصرا الاللر م  وقرال: 

لف درهم تل  قينصا..... وأرسل رهللاري   عنره األلرف ف صردقت الل ني ما فرقت سأرسل أ

الصا جميعا لم ي  قى منصا درهما...... وهين هضررتصا الوفراا سرنة عشررين قالرت :  لنري قرد 

 أعددت كيني ولن أمير المؤنين عمر سي عث الكيني ق صدقوا الأهداهما ....
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: لن اللريدتين عائشرة وأم ويقول اإلمام أالو طالب المكي رهللاي   عنه فري قروت القلرو   -

سلمة رهللاي   عنصما كان ا ل ا أرسل ا معروفا للى فقير قال ا ل االعصما : لهيظ ما يردعو الره  

 ثم يردان عليه مثل دعائه ويقوالن ه ى تخلل لنا  دق نا .

أقول فانظر رعا    كيف نظرتا للى أجر االخرا وهر  ا عليه وخشي ا أن تكون  -

فردتا عليه دعوته الدعوا مثلصا له في قى لصما أجر الصدقة خالصا  دعوا اليقير أجرهما

 يوم القيامة فما أرق مللكصما وما أتـقاهما رهللاي   عنصما وعن سائر أمصات المؤمنين .

وأخيرا أقول أن المال قوام الحيراا ولكرن يلرحر أل را  ال شرر ويجررهم للرى دنيرا الشرصوات  -

وقل من يقاوم هرواه وي قري فري مالره رالره الرذي أغنراه  ف لصيصم عن اآلخرا ال ي خلقوا لصا ،

فليس العيب في  ات المال أو في كل ه من هله ولكن العيب كامن في النيس ال شرية ال ي 

 يف يصا المال ) ك  لن االنلان ليف ى * أن رآه اس  نى   

علرق ) لن فيجب على المؤمن ال ني أن يقرأ اآلية ال ي تلري اآلي رين اللراالق ين فري سرورا ال -

للى رالك الرجعى   ليعلم أنه م عوث يوم القيامة الين يدي راله وسيلأله عرن مالره مرن أيرن 

اك ل ه وفيم أنيقه......وما أروع قول اللادا الصوفية العرارفين : الردنيا هيرة ولريس الشرأن 

 أن تق ل الحية... لنما الشأن أن تملك الصا وهي هية.

ل كالنار ال يل  نى عنصا أهد ولكنه يجب أن يحذر وقد قلت مرا  في العض ما ك  ت : الما -

 شررها هين يل عملصا في هللاروراته فإن لم يحذر وقع الضرر من مكمن الخفر .

ولعلررك العررد مررا تقرردم اسرر ن ت كيررف كرران اهررد رسررول    ررلى   عليرره وسررلم فرري عيشرره  -

ليثار رالره وكيف آثر راله الماله فأعفى المح اجين عفاو من ال يخشى اليقر وكيف همله  

على أن يكون ن يرا ع ردا وكيرف رهللاري   ملرلكه فري اهرده فنصر  سر حانه ألاواجره أن 

يصرر رن مررا  رر ر عليرره فرري عيشررة الكيرراف فررإن أالررين طلقصررن فرراخ رن مررا فيرره طاعررة   

ورسوله فكافأهن   ووعدهن األجر المضاعف والرراق الكرريم ....وكيرف اخرذ خرواص 

  لى   عليه وسلم فكانوا اللاالقين في األمة كلصا .الصحاالة ترالي صم العالية عنه 

أال فل لر في  لك الدر  الممصد فإن من سار على الدر  و ل ولو سار سريرا أالفرأ مرن  -

سير أس فه... فال زام الدر  الداية ال وفيق وعلى   قصد الل يل.... وأنى لنا فري أهوالنرا 

م..... وقرد قرال رسرول    رلى   عليره أن ن لغ ما الل وه فري جصراد أنيلرصم و رياو نير ص

وسلم م ينا اليرق اليننا والينصم "     في أ حاالي فلرو أنيرق أهردكم مثرل 
(1 

أهرد  ه را مرا 

اللغ
(2 

 مد أهدهم وال نصييه "  

                                                 
(1)

 أهد .....ج ل معروف الالمينة المنورا .  
(2)

 اليدين الم وسف ين ال مق وهللا ين وال م لوط ين .مد ..... ملو   
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 وقد قال الشاعر الحكيم : -

 وتشبهوا إن لم تفونوا مثلهم      إن التشبه بالرجال فالح         

فعت... وقرردر العاق ررة فرري اآلخرررا ل ا قصرررت... ولرريكن علررى الالررك دائمررا قررول   ف شرر ه مررا اسرر  -

تعالى في سورا الزمر ) أمن هو قانت آناو الليل ساجدا وقائما يحذر اآلخرا ويرجو رهمة راله قل 

هل يل وي الذين يعملون والذين ال يعملون أنما ي ذكر أولروا األل را  * قرل يرا ع رادي الرذين أمنروا 

رالكم للذين اهلنوا في هذه الدنيا هلنة وأرض   واسعة لنما يوفى الصاالرون أجرهم ال ير اتقوا 

 هلا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 


