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احلمد هلل الكبري املتعال ،ذي العظمة واجلالل ،والكامل واجلامل ،والصالة
ِ
وأرشف اخلصال ،وبلغ من خلق
رشفه اهلل بأعظ ِم اخلالئق
والسالم عىل من َّ
الوفاء وسائر األخالق أقىص هناية الكامل ،وعىل آله وأصحابه ِ
ٍ
صحب
خري

وآل.

أما بعد:

فإن الوفاء ِقوام مكارم األخالق ،وميزان املروءة ،ومقياس الفضل ،وهو

من محيد ِّ
الش َيم ،وهو أقوى الدالئل عىل طيب األصل ،ورشف العنرص ،وكرم

الطبع.

وهو ُخلق رفيع تستحسنه الفطر السو ّية ،جُ ِ
وت ُّله النفوس الرشيفة ،وبقدر

ما ع َّظمه العرب يف جاهليتهم ومتادحوا به ،بقدر ما َذ ُّموا نقيضه (الغدر)،
و َعيرَّ وا من تلطخ به.

فحضت عليه ،ور َّغبت فيه ،وأثنت
ثم جاءت الرشيعة احلنيفية الرشيفة َّ

خرياَّ ،
وحذرت من الغدر ونكث العهود ،ونقض املواثيق.
عىل أهله ً

ولقد تواتر منذ أعصار بعيدة شكوى األدباء والشعراء من أهل زماهنم
ِ
ِ
مست احلاجة
وندرة الوفاء فيهم وع َّزة أهله ،وإنه لفي زماننا أعز وأندر؛ فمن َث َّم َّ
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إىل إحياء معانيه ،واجرتار ماضيه ،ومجع ما أمكن من اآلثار فيه ،فاملقصود

تذكري الناس بفضيلة الوفاء وحتفيزهم عىل متثله ،وتنفريهم من الغدر ،والرباء ُة
من التلطخ به ،بعيدً ا عن السوداوية املفرطة التي هتيمن عىل نفوس بعض
األدباء والشعراء ،ممن يقيمون «رسادقات العزاء» و«حفالت التأبني» حيث

يندبون القيم التي اندثرت ،وينوحون عىل الوفاء وأهله ،بام يوحي بإعدامه

من الوجود.

يقول الشاعر:

حب���ث ُ
���ت ع���ن ال����وف����اء ف��ل��م أج ْ
����ده
وال ب��ي� َ
���ول وال ال���رواب���ي
ن ال���س���ه ِ
��ت وك��ل��م��ا ص����ا َدق ُ
ع��ج��ب ُ
����ت ِخ�ًّلًّ

���ن وادي
ع��ل��ى َش������ َر ٍف وال يف ب���ط ِ
�����ر وال�����ب�����وادي
وال ب��ي�ن احل�����واض ِ
س���أل ُ
����ب ذا أم ُم���ع���ا ِدي
����اح ٌ
���ت أص ِ

وقال َ
خلو األرض من أهل امل��روءات ،وانضاممهم إىل
آخ ُر معلنًا َّ
األموات:
م ُ
�����ررت ع��ل��ى امل������روءة ْ
�����ي تبكي
وه َ

ف��ق��ل ُ
��ب الفتا ُة؟
��ح ُ
��تَ :ع��َل��اَ َم ت��ن��ت ِ

ف��ق��ال��ت :ك��ي��ف ال أب��ك��ي وأهلي

مج��ي�� ًع��ا د َ
هلل ماتوا!
���ق ا ِ
ُون خ���ل ِ

فالتقطها واحدٌ من (نعايا الفضائل) وراح يعارضها

(((

وييي (حفلة املوت والتأبني):
منواهلا ،حُ

م�����ررت ع��ل��ى ال��ش��ج��اع��ة وه����ي تبكي

ف����ق����ل����ت :ع���ل���ام ت���ن���ت���ح���ب ال����ف����ت����اة؟
شاعرا :باراه ،وجاراه يف شعره ،وأتى بمثله أو أحسن منه.
( )1عارض
ً

وينسج عىل
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7

ف���ق���ال���ت :ك���ي���ف وال���ش���ج���ع���ان م����روا
ع���ل���ى امل���ظ���ل���وم ف��اب��ت��س��م��وا وف����ات����وا!
م�������ررت ع���ل���ى ال����ع����روب����ة وه�����ي تبكي
ف����ق����ل����ت :ع���ل���ام ت���ن���ت���ح���ب ال����ف����ت����اة؟
أج�������اب�������ت���ن���ي ب�������ن�������ظ�������رات ط���������وال
ف����������إذ ب��������ال��������رد أب�����ل�����غ�����ه ال����س����ك����ات
م������ررت ع���ل���ى ال����ش����ه����ادة وه�����ي تبكي
ف����ق����ل����ت :ع���ل���ام ت���ن���ت���ح���ب ال����ف����ت����اة؟
ف�����ق�����ال�����ت :ب�����احمل�����اك�����م ق��������ول زور
وع����ن����د احل����ك����م أه����م����ل��ن�ي ال���ق���ض���اة
م�������ررت ع���ل���ى امل���������دارس وه������ي تبكي
ف����ق����ل����ت :ع���ل���ام ت���ن���ت���ح���ب ال����ف����ت����اة؟
ف����ق����ال����ت :ك���ي���ف واألخ�����ل����اق َو َّل������ت
ك�������ذا ال���ت���ع���ل���ي���م ل����ي����س ل�����ه ث���ب���ات
م�����ررت ع��ل��ى ال��ض��م�ير وك�����ان يبكي
ف���ق���ل���ت :ع���ل��ام ي���ن���ت���ح���ب ال���ض���م�ي�ر؟
ف������ق������ال :وك�����ي�����ف ال أب�����ك�����ي وإن������ي
جب��������وف ال������ن������اس مم����ت����ه����ن ح���ق�ي�ر!
أم���������ا ت�����������دري ب������ق������وم أك�����رم�����ون�����ي
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8

ب���ب���ط���ن األرض م�����ا هل�����م�����وا رف�������ا ُة
ف��ط��ف��ت ع���ل���ى ال���ق���ب���ور ع���س���ى أالق����ي
ُ
�����ك��ل��ات
س�����ب�����ي�����ل�����ي إذ أمل������������ت م�����ش
م����ك����ث����ت م�������ع امل������ق������اب������ر س����اع����ت��ي�ن
ل�����ع�����ل ال�����ن�����ف�����س ت����أت����ي����ه����ا ال������وف������اة

حل ِ
مسلك (نعايا الوفاء) بمسلك ذوي النَّ َف ِ
َ
روري اخلارجي
وما أشبه
سا َ
الناس) الذي أنكره الصادق املصدوق H
الذي يقوم عىل مبدأ َ
(ه َل َك ُ

س ْع َت الرجل يقولَ :ه َل َك
ُم»(((.
الناسَ ،ف ُه َو أَ ْه َل ُكه ْ
ُ
حني قال« :إ َذا مَ ِ

وتبشري من يصرب
تذكري الناس بغربة اإلسالم،
وأحسن من هذا املسلك
ُ
ُ

عىل دينه ،ويتمسك بأخالقه ،ويقبض عىل اجلمر بمثل ما رواه أبو هريرة

 ،Iقال رسول اهلل « :Hبدأ اإلس�لام غري ًبا ،وسيعود كما بدأ

غري ًباُ ،
فطوبى للغرباء»(((.

( )1رواه مسلم (.)2623
يب :معنى هذا :أال يزال الرجل يعيب
فائدة :قال حميي السنة البغوي « :Vقال أبو سليامن اخلطا ّ
الناس ،ويذكر مساوهيم ،ويقول :قد فسد الناس ،وهلكوا ونحو ذلك من الكالم ،وإذا فعل
الرجل ذلك؛ فهو أهلكهم وأسوؤهم حالاً فيام يلحقه من اإلثم يف عيبهم ،واإلزراء هبم ،وربام
خري منهم؛ فيهلك.
أ َّداه ذلك إىل ال ُعجب بنفسه ،ويرى أن له فضلاً عليهم ،وأنه ٌ
قلت :وروي معنى هذا عن ٍ
ُ
حتزنًا ملا يرى يف الناس -يعني يف أمر دينهم-؛
مالك قال :إذا قال ذلك ُّ
وتصاغرا للناس؛ فهو املكروه الذي هني عنه.
بأسا ،فإذا قال ذلك ُعج ًبا بنفسه،
ً
فال أرى به ً
وقيل :هم الذين يؤيسون الناس من رمحة اهلل ،يقولون :هلك الناس ،أي :استوجبوا النار واخللود
فيها بسوء أعامهلم ،فإذا قال ذلك؛ فهو أهلكَهم -بفتح الكاف -أي :أوجب هلم ذلك» اهـ .من
«رشح السنة» (.)145 ،144/13
( )2رواه مسلم (.)145
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وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،Lقال رسول اهلل  Hذات

يو ٍم ونحن عنده« :طوبى للغرباء» ،فقيل« :من الغرباء يا رسول اهلل؟» فقال:
كثري ،من يعصيهم أكثر ممن ُيطيعهم»(((.
«أناس صاحلون ،يف أناس ُسو ٍء
ٍ

وعن أنس  Iأن رسول اهلل  Hقال« :يأتي على الناس زما ٌن،

الصابر فيهم على دينه ،كالقابض على اجلمر»(((.

وقال رسول اهلل « :Hإن اهلل يبعث هلذه األمة على رأس كل مئة

سنة من جيدد هلا دينها»(((.

والشك أن (التجديد األخالقي) من أهم حماور جتديد التدين؛ فقد

قال رسول اهلل « :Hإمنا ُب ِع ْث ُت ألمت��م مكار َم -ويف رواية :صا َ
حل-

األخالق»(((.

ولقد َجدَّ َد رسول اهلل  Hاألمل يف إصالح أحوال األمة وعودهتا

إىل مكارم األخالق مهام اشتدت غربتها يف قوله َ « :Hم َث ُل أُ َّم يِت َم َث ُل
آخ ُر ُه َخيرْ ٌ أَم أَ َّو ُل ُه»(((.
املَ َط ِر ،ال ُي ْد َرى ِ
()1
()2
()3
()4
()5

رواه اإلمام أمحد ( ،)6650وغريه ،وقال حمققو «املسند»« :حديث حسن لغريه».
رواه الرتمذي ( ،)2260وصححه األلباين بشواهده يف «الصحيحة» (.)957
رواه أبو داود ( ،)4291واحلاكم يف «املستدرك» ( ،)522/4وقال السيوطي« :اتفق احلفاظ عىل
أنه حديث صحيح».
انظر خترجيه (ص.)67
وح َّسنَه ،واإلمام أمحد ( ،)143 ،130/3ونقل املناوي عن احلافظ
رواه الرتمذي (َ ،)2873
ابن حجر قوله« :هو حديث حسن له طرق ،قد يرتقي هبا إىل الصحة» اهـ .من «فيض القدير»
(.)517/5
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واخلري يف هذه األمة املرحومة دائم ال ينقطع؛ فعن ثوبان
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أن

رسول اهلل  Hقال« :لاَ َتَ���ز ُ
ِّ
َ
احلق
ظاهرين على
ال َطائف ٌة ِم��ن أُم�تي

هلل َو ُهم كذلك»(((.
ال َيضرهم َمن خذهلم ،حتى َ
يأتي أَم ُر ا ِ

وعن أيب عنبة اخلَ ْوالين  Iقال رسول اهلل « :Hلاَ َي ُ
زال اهللُ

غر ُس يف هذا الدِّين َغ ْر ًساَ ،يستعملهم فيه بطاعته إىل يوم القيامة»(((.
َي ِ

وأحسن من مسلك «نعايا الفضائل» :ترغيب احلائدين عن مكارم

األخالق يف جماهدة أنفسهم وتعديل أخالقهم ،فإن األخالق لو كانت
ٍ
صفات الزم ًة تخُ لق يف اإلنسان و ُيطبع عليها ،فال يمكنه تغيريها وال تبديلها
ول ِ
وال تعديلها؛ كسائر صفاته اجلسدية من ُط ٍ
وقصرَ ٍ ولون؛ ملا أمر الرشع
بالتخلق باألخالق احلسنة ،والتخيل عن القبيحة ،فلو مل يكن ذلك ممكنًا

مقدورا لإلنسان ملا ورد به الرشع؛ ألنه (ال تكليف إال بمقدور) و(ال تكليف
ً

بمستحيل)؛ قال اهلل تعاىل[ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ]

ُّ
ُّ
بالتحلم ،ومن
واحل ْل ُم
[الشمس ،]10 ،9:وقال « :Hإمنا العل ُم
بالتعلمِ ،

يتحر اخلري ُي ْع َطه ،ومن َّ
الشر ُي َو َّقه»((( ،لكن الناس يتفاوتون يف مقدار
يتوق َّ
َّ
مسلم رقم ( ،)1920وأبو داود رقم ( ،)4252والرتمذي رقم
( )1أخرجه من حديث َثوبان :I
ٌ
( ،)2229وابن ماجه ( )464/2رقم ( ،)4016وأمحد ( ،)279 ،278/5واحلاكم (،449/4
.)450
( )2رواه من حديث أيب عنبة اخلَ ْوالين اإلما ُم أمحد ( ،)200/4وحسنه األلباين يف «صحيح اجلامع»
( ،)231/6رقم (.)7569
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)342
( )3أخرجه اخلطيب يف «تارخيه» (،)127/9
َّ
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أهليتهم وقدرهتم واستعدادهم الكتساب األخالق أو تعديلها ،فمن ُجبِ َل عىل
ُخ ُل ٍق ٍ
معني يسهل عليه ترسيخ هذا اخللق يف نفسه؛ ألن فطرته تُعينه عليه.
وأحسن من مسالك (نعايا الفضائل) ذوي املزاج السوداوي :بيان أن

الواقع ييش بأن أهل الوفاء -وإن كانوا قلة نادرة -لكنهم مل ينقرضوا ،وأكثر
ما جتدهم بني الذين َ
تآخ ْوا يف اهلل ،ومجعهم احلب يف اهلل ،والتعاضد لنرصة

تقر هبا األعني ،وتشنّف هبا
دين اهلل ،وصفحات احلياة حافلة بمواقفهم التي ُّ
اآلذان ،وتأنس هبا األرواح.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

ثغر اإلسكندرية يف
اإلثنني  9من شعبان 1442هـ
املوافق  22من مارس 2021م
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تعريف الوفـــاء
الوفاء هو تأدية احلق كاملاً غري منقوص ،يقال :ىَّ
وف فالن :إذا كان ُيعطي

حق ح َّقه بالتامم والكامل ،سواء يف ذلك احلقوق املعنوية؛ كاالحرتام
كل ذي ٍّ
والتقدير والعرفان باجلميل ،أو املادية بأن يؤدي ما عليه من حقوق مادية

بتاممها وكامهلا دون تلكؤ أو مماطلة أو مراوغة أو إعنات(((.

قال ابن فارس « :Vالواو والفاء واحلرف املعتل :كلمة تدُ ُّل عىل
ٍ
إكامل وإمتام .منه الوفا ُء :إمتا ُم العهد وإكامل الشرَّ ط .ىَ
ويف.
ووفَ :أ ْوىف ،فهو ٌّ
قض ْيتَه إ َّياه واف ًيا .وت ََو َّف ْي ُت الشيَّ ْ َء واستو َف ْيتُه؛ إذا
ويقولون :أو َف ْيتُك الشيَّ َء؛ إذا َ

َ
رت ْك منه شي ًئا .ومنه يقال للميت :تو َّفاه((( اهللُ»(((.
أخ ْذتَه ك َّله حتى مل َت ُ

(« )1مكارم األخالق يف اإلسالم» (ص.)179
ِ
املوت والنوم بالت ََّو يِّف ،قال تعاىل[ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ] [الزمر،]42:
( )2وقد عُبرِّ عن
[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] [األنعام[ ،]60:ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ] [السجدة،]11:
[ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ] [النحل[ ،]70:ﭨ ﭩ ﭪ] [النحل[ ،]28:ﭶ

ﭷ] [األنعام[ ،]61:ﮄ ﮅ] [يونس[ ،]46:ﯫ ﯬ ﯭ] [آل عمران،]193:

[ﮎ ﮏ] [األعراف[ ،]126:ﯲ ﯳ] [يوسف[ ،]101:ﭦ ﭧ ﭨ
واختصاص ال تويف مو ٍ
ٍ
ت .قال ابن عباس:
ﭩ ﭪ] [آل عمران ،]55:وقد قيل :ت ََوفيِّ َ ِر ْف َع ٍة
َْ
تَوفيِّ مو ٍ
ت؛ ألنه أماته ،ثم أحيا ُه.
َ َ َْ
(« )3مقاييس اللغة» (.)129/6
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وقال تعاىل[ :ﯸ ﯹ ﯺ] [النجمَ ،]37:فت َْوفِ َي ُت ُه أنه َب َذ َل املجهود
ِ
ب به ،مما أشار إليه يف قوله[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
يف مجيع ما ُطول َ
ﯜ ﯝ] [التوبةِ ،]111:من بذله ماله باإلنفاق يف طاعته ،وبذل ولده

أعز من نفسه للقربان ،وإىل ما ن َّبه عليه بقوله[ :ﯺ] أشار بقوله
الذي هو ُّ
تعاىل[ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ] [البقرة ،]124:وت َْوفِ َي ُة اليشءَ :ب ْذ ُل ُه
واستيفاؤ ُه :تناوله وافِ ًيا .قال تعاىل[ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ]
واف ًيا،
ُ
[آل عمران ،]25:وقال[ :ﮣ ﮤ ﮥ] [آل عمران[ ،]185:ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ] [البقرة[ ،]281:ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ] [الزمر[ ،]10:ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ] [هود[ ،]15:ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ] [األنفال[ ،]60:ﮇ ﮈ] [النور.]39:

جاين« :الوفاء :هو مالزمة طريق املواساة ،وحمافظة عهود
وقال ا ُ
جل ْر ُّ
اخللطاء»(((.
وقال اجلاحظ« :الوفاء :هو الصرب عىل ما َي ُ
بذ ُله اإلنسان من نفسه ،ويرهنه

به لسانُه((( ،واخلروج ممَّا يضمنه -بمقتىض العهد الذي قطعه عىل نفسه -وإن
ِ
أض به
كان جمح ًفا به ،فليس ُي َعدُّ وف ًّيا َمن مل تلحقه بوفائه أذ َّي ٌة وإن َق َّل ْت ،وك َّلام رَ َّ
الدُّ ُ
حتت ما َحك ََم به عىل نفسه كان ذلك أب َل َغ يف الوفاء»(((.
خول َ

(« )1التعريفات» (ص.)253
( )2معنى هذه العبارة :أن اإلنسان يصبح رهينة بام ينطق به لسانه ،وال يكون وف ًّيا إال إذا حرر نفسه
بالوفاء بام التزم به ،وهذا هو مضمون العبارة التالية يف قوله« :واخلروج مما يضمنه» ،أي :خروج
اإلنسان من العهد الذي قطعه عىل نفسه ،وألزمه به لسانه مما ضمنه للغري.
(« )3هتذيب األخالق» املنسوب للجاحظ (ص.)24
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وقال الراغب« :وىف بعهده يفي وفاء ،وأوىف :إذا متم العهد ومل ينقض

حفظه»(((.

أيضا« :الوفاء :أخو الصدق والعدل ،والغدر :أخو الكذب
وقال ً
ِ
ِ
ُ
كذب هبام؛ ألن
والفعل م ًعا ،والغدر
اللسان
صدق
جلور؛ وذلك أن الوفاء
ٌ
وا َ

نقض العهد».
فيه مع الكذب َ

وقيل يف تعريف املروءة« :مراعاة العهود ،والوفاء بالعقود».
«ومن َف َقدَ الوفاء فقد انسلخ من اإلنسانية»(((.
وقد قالوا يف ذم اإلخالف:

إذا ع����ه����دوا ف���ل���ي���س هل����م وف������ا ُء

وإن وع�������دوا ف���م���وع���ده���م َه���ب���ا ُء

ورضبوا بإخالف الوعد َ
املثل يف ال ُق ْب ِح ،فقالوا:

����������د ب���ل��ا وف��������ا ِء
أق������ب ُ
������ح م������ن وع ٍ

زوال ال���ن���ع���م��� ِة احلسنا ِء
وم�����ن
ِ

(« )1املفردات يف غريب القرآن» (ص.)878
(« )2الذريعة إىل مكارم الرشيعة» بترصف (ص.)191

الوفـــاء
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ا& تعالى أهل الوفاء
اهلل سبحانه صاحب الوفاء األوىف واألعىل[ :ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ] [التوبة ،]111:وقال تعاىل[ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ] [البقرة،]40:
وقال تعاىل[ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] [البقرة.]80:

عن واثلة بن األسقع  Iأنه سمع رسول اهلل  Hيقول(((:

وعذاب النار،
وحبل ِجوارك ،ف ِقه فتن َة القرب
«اللهم إن فالن بن فالن يف ذمتك
َ
ِ
أنت ُ
ِّ
واحلق ،فاغفر له وارمحه؛ إنك أنت الغفو ُر الرحيم»(((.
أهل الوفا ِء

ٍ
مسعود  ،Iأن رسول اهلل  Hقالَ « :م ْن قال:
وروي عن ابن
ُ

اللهم فاطر السموات واألرض ،عامل الغيب والشهادة ،إني أعه ُد إليك((( يف هذه
وح َدك ال ش���ريك ل���ك ،وأن حممدًا
احلي���اة الدني���ا ،أني أش���هد أن ال إله إال أنتْ ،
عب���دك ورس���ولك ،فإن���ك إن َت ِك ْل�ن�ي إىل ْ
باع ْدني
نفس���ي(((ُ ،ت َق ِّر ْبين من الش���ر ،و ُت ِ
()1
()2
()3

()4

أي يف صالة اجلنازة يدعو للميت.
رواه اإلمام أمحد ( ،)16018وأبو داود ( ،)3202وابن ماجه ( ،)1499وابن حبان (،)3074
وقال حمققو «املسند»« :إسناده حسن» (.)400/25
قال السندي « :Vقوله« :إين أعهد» يف «القاموس» :العهد :توحيد اهلل تعاىل ،ومنه قوله:
[ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ] [مريم ،]87:فيمكن أن يقال :املعنى هاهنا :إين أوحدك
بالشهادتني ،ملتج ًئا إليك يف حفظ ذلك يل وبقائه ،واإليفاء بجزائه عند احلاجة إليه .فإن قلت :ما
وجه التوحيد بالشهادتني مع أن الشهادة بالرسالة ال دخل هلا يف التوحيد؟ قلت :املراد التوحيد
عىل الوجه املأمور به ،وال حيصل ذلك إال بالشهادتني».
«فإنك إن تكلني» :تعليل لاللتجاء إليه تعاىل ،أي :إن تكلني بقطع عونك عني ،والتخلية بيني
وبني نفيس.
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م���ن اخل�ي�ر ،وإني ال أثق إال برمحت���ك ،فاجعل لي عندك عه ً
���داُ ،ت َو ِّفي ِني ِه((( يوم

القيامة ،إنك ال ختلف امليعاد؛ إال قال اهلل((( ملالئكته يوم القيامة :إن عبدي قد
إلي عهْدًا ،فأ ْو ُفوه َّإياه ،ف ُي ْد ِخ ُله اهلل اجلنة»(((.
َع ِه َد َّ
فائدة:

(الويف) من أسامء اهلل تعاىل وقال
عَدَّ البيهقي ،واحلليمي ،والقرطبي
َّ
القرطبي« :مل يأت يف القرآ ن اسماً  ،وإنام ورد فعلاً  ،فقال -وقوله احلق:-

[ﮖ ﮗ] [آل عمران ،]57:وقال[ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ]

[النور ،]25:وأمجع العلامء عىل إطالقه عىل اهلل تعاىل»(((.

أما ما حكاه من اإلمجاع فإن قصد به اسم (الويف) فبعيد ،لعدم ثبوته يف

الوحي ،أما إطالق وصف (الوفاء) باعتباره صفة من صفات اهلل تعاىل فقد دل
عليه القرآن والسنة ،ومعلوم أن باب اإلخبار عن صفات اهلل سبحانه أوسع

من باب األسامء التي هي توقيفية -عىل الراجح -وال تثبت إال بدليل من

القرآن أو السنة ،واهلل أعلم.
()1
()2
()3
()4

«فاجعل يل عندك عهدً ا» ،أي :فاكتب يل عندك توحيدً ا ،واحفظه يل يف خزائنك.
«توفينيه» ،أي :جزاءه ،واملقصود أن يكون توحيده مقبولاً عنده.
«إال قال اهلل» ،ليس املوضع موضع كلمة «إال» ،إال بأن جتعل كلمة «من» يف قوله« :من قال»
استفهامية لإلنكار ،أي :ما يقول أحد ،فصح االستثناء ،كام يف قوله تعاىل[ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ] [البقرة.]255:
رواه اإلمام أمحد ( ،)3916وقال اهليثمي يف «املجمع»« :رواه أمحد ،ورجاله رجال الصحيح إال
أن عون بن عبد اهلل مل يسمع من عبد اهلل بن مسعود .»I
«األسنى يف رشح أسامء اهلل احلسنى» ( ،)422/1وانظر« :األسامء والصفات» للبيهقي (.)197/1
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مراتب الوفــــاء
فرض الزم.
يفي اإلنسان ملن يفي له ،وهذا ٌ
 -1أن َ
 -2الوفاء ملن غدر.

ومن قابل الغدر بمثله ال يستأهل املالمة ،بيد أن هذه احلال تفوقها جدًّ ا؛

إذ فيها ترك مكافأة األذى بمثله.

ويف احلديث« :وإن ام ُر ٌؤ شتمك وعيرَّ ك مبا يعلم فيك ،فال ُتعَيرِّ ْ ُه مبا تعلم

فيه؛ فإمنا ُ
وبال ذلك عليه»(((.

ِ
رعي ِّ
وحرمة ما كان.
للذ َّمة،
وهذا ٌ

و َم�ن ش�يمته الوفاء يفي للصدي�ق والعدو ،و َم� ْن طبيعته الغ�در ال يفي

ألحد.

البات بعد حلول املنايا ،وهو أحسن من الوفاء َ
حال
 -3الوفاء مع اليأس
ِّ
( )1أخرجه أبو داود ( ،)4084وصححه األلباين يف «صحيح الرتغيب والرتهيب» (،)2782
واألرنؤوط يف حتقيق «سنن أيب داود» (.)182/6

وانظر« :مسند أمحد» ( )234/34حديث رقم ،)20632( :و«سلسلة األحاديث الصحيحة»

لأللباين (.)1109 ،770

الوفـــاء
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احلياة ومع رجاء اللقاء((( ،وأحكام اجلنائز وما بعد املوت ك ُّلها وفاء للميت

وأهله.

( )1وهذا أقوى أمارات الوفاء يف الدنيا؛ ألن من تفي له ال يطلع عليه ،ولن يقابلك بمثله ولو بالشكر
والثبات عليه َ
طول احلياة دليل صدق املحبة واإلخالص فيها ،وقد َع َّز هذا اخللق جدًّ ا
والثناء،
ُ
حتى يكاد ال ُيرى إال يف صفحات الكتب وتراجم السابقني ،وإال فحال أكثر العالمَ يصدق فيه
قول الشاعر:
��س��ى مودتي
س�� ُي��ع��رض ع��ن ذك���ري و ُت�� ْن َ

ُ
خليل
���ل
وحي��������دث ب����ع����دي ل���ل���خ���ل���ي ِ

َم َّ
���ج���ف���ي ُ
���ت
���������ل األح������ب������ة َزوْرت���������������ي ف ُ
���������ذ ُب ال ص�����دي�����ق مليت
احل��������ي يَ��������� ْك ِ

����ب���� َل����ى ف ُن ُ
سيت
وس���ك���ن���ت يف دار ال ِ
َ�����ص�����د ُ
ُق م����ات ح�ي�ن مي ُ
���وت
ل���و ك����ان ي ْ

ووجد مكتو ًبا عىل بعض القبور:
ُ

����س����ا س���ك���ن ال�����ث�����رى وب���ق���ي ُ
���ت
ي�����ا م����ؤن ً

���ج��� ٌع
أو ك������ان يَ���ع���م���ى ل���ل���ب���ك���اء ُم���ف َّ

وقال حممد بن عبد اهلل:

وع����م����ا ق���ل���ي���ل ل����ن ت�����رى ب���اك��� ًي���ا لنا
ت����رى ص���اح�ب�ي ي��ب��ك��ي ق��ل��ي�ًل�اً ل ُفرقيت

���ت أص��������د ُ
���ت ُ
ُق إذ ب���ل���ي َ
ل����و ك���ن ُ
بليت
م����ن ط�����ول م����ا أب���ك���ي ع��ل��ي��ك َع ُ
ميت

سيضحك من يبكي و ُي ْع ِرض عن ذكري
ويضحك من طول الليالي على قربي

����ودت����ي
ويحُ���������دث إخ������وا ًن������ا وي���ن���س���ى م َّ
ِ

���اب ع�ني وع���ن ذكري
وت��ش��غ��ل��ه األح���ب ُ

وك�����م�����ا ت����ب���� َل����ى وج�����������و ٌه يف ال����ث����رى

����ن َ
ف�����ك�����ذا يَ����� ْب�����ل�����ى ع����ل����ي����ه َّ
احل������������ َز ْن

وقال آخر:

الوفـــاء
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من أنواع الوفــــاء
األول :الوفاء بالعهد:

ُ
واشتقاق
العهدَ ومل َينْ ُق ْض ِح ْف َظه،
وأو ىَف :إذا تمَ َّ َم ْ
وىف بعهده يفي وفا ًءْ ،

ِضدِّ ِه -وهو ال َغدْ ُرُّ -
بأوىف ،قال تعاىل:
يدل عىل ذلك وهو الترَّ ْ ُك ،والقرآن جاء ْ

[ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ] [البقرة[ ،]40:ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ]

[النحل[ ،]91:ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ]

[آل

عمران[ ،]76:ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ] [البقرة[ ،]177:ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ]

[اإلرساء.]34:

وقال سبحانه[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ] [الرعد.]24-19:
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الوفاء بالعهد الذي بني العبد وربه:

قال [ :Dﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ] [يس.]61 ،60:

وقال تعاىل[ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ] اآلية [املائدة.]7:

وقال يف حق خليله إبراهم [ :Sﯸ ﯹ ﯺ]
أي :عمل بام ُأ ِمر به وب َّلغ رساالت ربه -عليه وعىل نبينا الصالة والسالم.-

[النجم]37:

الثاني :الوفاء بالعقد:

قال َّ
جل ثناؤه[ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ] [املائدة]1:؛ يعني
بذلك ما عقدوه عىل أنفسهم هلل من طاعات؛ كاحلج والصيام واالعتكاف
أيضا ما عقده املرء عىل
والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة اإلسالم ،ويشمل ً
نفسه؛ مثل :البيع والرشاء واإلجارة واملناكحة والطالق واملزارعة واملصاحلة
والتمليك وغريها مما ال خيالف الرشيعة.
وق�ال النب�ي « :Hأولئ���ك خي���ا ُر عب���اد اهلل عند اهلل ي���وم القيامة:
املُو ُف َ
ون املُ َط َّيبون»(((.

الثالث :الوفاء بشروط النكاح:

بن ٍ
عن ُع ْقب َة ِ
أح ُّق ُّ
روط
عامر  ،Iقال :قال رسول اهلل َ « :H
الش ِ
أن ُتو ُفوا به ما اس َت ْح َل ْل ُتم به ال ُفرو َج»((( .يعني :رشوط النكاح.
( )1انظر خترجيه( :ص.)99
( )2أخرجه البخاري ( ،)2721ومسلم (.)1418
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الرابع :الوفاء بإعطاء األجير أجره:

عن عبد اهلل بن عمر  ،Lقال :قال رسول اهلل « :Hأعطوا
األجري أجره ،ق ْب َل أن َّ
جيف عرقه»(((.

عت رسول اهلل  Hيقول:
وعن عبد اهلل بن عمر  ،Lقالَ :س ِم ُ

«انطلق ثالث ُة ْ
��ط ممن كان قبلكم حتى أ َو ُوا املَبيت
ره ٍ
فسد ْ
َّت عليهم الغار ،فقالوا :إنه ال ينجيكم من
فاحندرت صخرة من اجلبلَ ،
َ (((

إىل غار فدخلوه،

هذه الصخرة إال أن تدعوا اهلل بصاحل أعمالكم.
فقال ٌ
رجل منهم :اللهم كان لي أبوان شيخان كبريان ،وكنت ال أَ ْغبق
يوما ،فلم أُ ِر ْح((( عليهما حتى
قبلهما أهلاً وال مالاً  ،فنأى بي((( يف طلب شيء ً

ُ (((

ناما ،فحلبت هلما َغبوقهما ،فوجدتهما نائمني وكرهت أن أغبق قبلهما
أهلاً أو مالاً  ،ف َل ِب ْث ُت والقدح على َ
يد َّي ،أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر،
فاستيقظاَ ،
فش ِر َبا َغبوقهما.

اللهم ْ
كنت ُ
ُ
فعلت ذلك ابتغا َء وجهك ،ف َف ِّر ْج عنا ما حنن فيه من هذه
إن

الصخرة.
فانفرجت شي ًئا ال يستطيعون اخلروج.
()1
()2
()3
()4
()5

وصححه األلباين يف «إرواء الغليل» (.)1498
أخرجه ابن ماجه (،)2443
َّ
َ
املبيت :التجؤوا إىل موضع ليبيتوا فيه ،واملبيت :موضع البيتوتة.
أ َووْا
الص ُبوح ،وهو الرشب بالغداة.
أَ ْغ ِبق :من ال َغ ُبوق ،وهو رشب
العيش ،ويقابلهَّ :
ّ
نأى بيَ :ب ُعدَ .
أُ ِر ْح :أرجع.
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إليَ ،
فأر ْد ُتها عن
وقال اآلخ ُر :اللهم كانت لي بنت عم ،كانت أحب الناس َّ

نفسها ،فامتنعت ِمنيِّ  ،حتى أ َل َّم ْت بهَا َسن ٌة من السنني((( ،فجاءتين ،فأعطيتها
ُ
قدرت
دينار على أن تخُ ِّل َي بيين وبني نفسها ،ففع َل ْت ،حتى إذا
عشرين ومئة
ٍ
عليها؛ قالت :ال أُ ِح ُّ
ض اخل مَ َ
��ل لك أن َت ُف َّ
ُ
فتحرجت من الوقوع
��ات إال حبقه،

ُ
وتركت الذهب الذي أعطي ُتها.
إلي،
عليها ،فانصرفت عنها وهي َ
أح ُّب الناس َّ

ُ
فعلت ابتغاء وجهك ،فا ْف ُر ْج عنا ما حنن فيه .فانفرجت
اللهم إن كنت
الصخر ُة ،غري أنهم ال يستطيعون اخلروج منها.
ُ
رجل
وقال الثالث :اللهم إني
استأجرت أُ َج��را َء ،فأعطي ُتهم أج َرهم غ َ
ري ٍ
ُ
األموال ،فجاءني بع َد
أج َره حتى ك ُث َر ْت منه
واحد ترك الذي له وذهب ،ف َث َّم ْر ُت ْ
حني فقال :يا َ
إلي أجري.
عبد اهلل ،أَ ِّد َّ
ٍ

فقلت لهُّ :
والرقيق.
أجر َك؛ من اإلبل والبقر والغنم َّ
كل ما ترى من ِ
ْز ْئ بي!
فقال :يا عبد اهلل ،ال َتس َته ِ

ُ
أستهزئ بك.
فقلت :إني ال

فأخذه ُ
ك َّل ُه ،فاستا َق ُه ،ف َل ْم َي ُ
رت ْك منه شي ًئا(((.
فعلت ذلك ابتغا َء وجهك ،فاف ُرج َّ
اللهم فإن كنت ُ
عنا ما حنن فيه.
فانف َر َج ِت الصخر ُة ،فخرجوا يمَ ُ
ْش َ
ون»(((.

فأحوجتْها.
( )1أي :نزلت هبا سنة من ِسني القحط
َ
( )2ويف رواية :فأعطيته ذلك كله ،ولو شئت مل أعطه إال األجر األول.
( )3أخرجه البخاري ( ،)2272 ،2215ومسلم (.)2743
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اخلامس :الوفاء بالنذر:

وقد أثنى اهلل عىل األبرار بأهنم [ﭙ ﭚ] اآلية [اإلنسان.]7:
هلل
عن عائش َة  ،Jقالت :قال النبي َ « :Hم ْن َن َذ َر أن ُي َ
طيع ا َ

ومن َن َذ َر أن َيعص َي ُه فال َي ْع ِص ِه»(((.
َف ْل ُي ِط ْع ُهَ ،
بن ُح َص ٍ
ران ِ
وعن ِع ْم َ
ني  ،Lأن رسول اهلل  Hقالَ « :خيرْ ُ
هذه ُ
األ َّم ِة ال َق ْر ُن َّال ِذي ُب ِع ْث ُت ِفيهم -قال عبدُ الصمد :الذين ُب ِع ْث ُت فِ ِ
يهمُ -ث َّم
َّال ِذين َي ُلو َنهُمُ ،ث َّم َي َ
ون ،و َي ْش َهد َ
ون َولاَ ُي َّت َم ُن َ
ونَ ،و خَيو ُن َ
ون َولاَ ُيو ُف َ
نش ُأ َق ْو ٌم َين ُذ ُر َ
ُون
الس َم ُن»(((.
َولاَ ُيس َتش َهدُونَ ،و َي ْف ُشو فيهم ِّ
السادس :الوفاء باملواعيد:

قال ربنا [ :Fﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ] [مريم ،]54:قال العلاَّ مة الشنقيطي  Vيف تفسريها:

«أمر اهلل  Cنب َّيه  Hيف هذه اآلية الكريمة -أن يذكر يف الكتاب

(جدَّ ه إسامعيل) ،وأثنى عليه -أعني :إسامعيل -بأنه
وهو هذا القرآن العظيم َ

كان صادق الوعد وكان رسولاً نب ًّيا .ومما يبني من القرآن شدة صدقه يف
وعده :أنه وعد أباه بصربه له عىل ذبحه ثم ىَّ
وف هبذا الوعد ،و َم ْن َو ىَّف بوعده
يف تسليم نفسه للذبح؛ فإن ذلك من أعظم األدلة عىل عظيم صدقه يف وعده؛

( )1أخرجه البخاري ( ،)6700 ،6696وغريه.
( )2أخرجه اإلمام أمحد ( )19823واللفظ له ،ومسلم ( ،)2535وقال حمققو «املسند» (:)57/33
«إسناده صحيح عىل رشط الشيخني».
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قال تعاىل[ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ]
[الصافات ،]102:وقد بينَّ تعاىل وفاءه به يف قوله[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ] اآلي َة
[الصافات.»]103:
وثناؤه

C

يف هذه اآلية الكريمة عىل نبيه إسامعيل بصدق الوعد

فهم من دليل خطابه -أعني :مفهوم خمالفته -أن إخالف الوعد مذموم.
ُي َ
مواضع ُأ َخ َر من كتاب اهلل تعاىل؛ كقوله تعاىل:
وهذا املفهوم قد جاء مبينًا يف
َ

[ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ] [التوبة ،]77:وقوله[ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ] [الصف،]3 ،2:

إىل غري ذلك من اآليات .ويف احلديث(((« :آي ُة املنافق ثالث :إذا حدَّث كذب،

وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤمتن َخ َ
ان»»(((.

وعن عبادة بن الصامت  ،Iأن النبي  Hقال« :اضمنوا لي

ًّ
ْ
أضمن لكم اجلنة :اصدقوا إذا َحدثتم ،وأوفوا إذا وعدمت ،وأدُّوا
ستا من أنفسكم

فروجكمُ ،
وغضوا أبصا َركم ،وكفوا أيد َيكم»(((.
إذا ا ْئ ُت ِمن ُتم ،واحفظوا َ

( )1رواه البخاري ( ،)84 ،83/1ومسلم (.)59
(« )2أضواء البيان» (.)299/4
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)22757وابن حبان ( ،)271واحلاكم ( ،)359 ،358/4والبيهقي يف
«السنن» ( ،)288/6وغريهم ،وقال حمققو «املسند»« :حسن لغريه» (.)419/37
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وع�ن عب�د اهلل ب�ن عام�ر  ،Iق�ال :دعتن�ي أم�ي يو ًما ورس�ول اهلل
 Hقاع�د يف بيتن�ا ،فقال�ت :ه�ا َ
تع�ال ُأعطِي�ك ،فق�ال هلا رس�ول اهلل
مترا ،فقال هلا رس�ول اهلل
« :Hوم���ا ِ
أردت أن تعطي���ه؟» ،قال�ت :أعطيه ً
إنك لو مل تعطيه شي ًئاُ ،
ك ْذبة»(((.
ك ِت َب ْت
عليك ِ
ِ
« :Hأما ِ

قال الشاعر:

إِ َذا ُق�� ْل َ
��ت فيِ َش���ي ٍء « َن�� َع ْ��م» َف َأتمِ َّ ُه
َوإِلاَّ َف ُق ْ لاَ
���ر ْح ِبهَ���ا
���ل « » َت ْس�َت�رَ ْح َو ُت ِ

آخر:

لاَ َ
هلل َن ْف ًسا َفْ��و َق َطا َق ِتهَا
ك َّل َف ا ُ
���د ِع������ َد ًة إِلاَّ َو َف���� ْي َ
فَ��َل�اَ َت��� ِع ْ
����ت ِبهَا

آخر:

إن ال���وف���ا َء ع��ل��ى ال��ك��ري ِ��م فريض ٌة

يعاشر ُمنص ًفا
وت��رى الكري َم مل��ن
ِ

وقال زياد األعجم:

ْن َع َلى ُ
َفإِ َّن « َن َع ْم» َدي ٌ
اج ُب
احل ِّر َو ِ
ِل��ئ�َّل�اَّ يَ�� ُق َ
��اس إِ َّن َ
����ك َ
ك���ا ِذ ُب
��ول ال َّ��ن ُ
لاَّ
َولاَ جَ ُ
ت���� ُد
ت�������و ُد يَ����� ٌد إِ بمِ َ�����ا جَ ِ
اح َ
��ال ِل َّ��ل ِ��ذي َت ِع ُد
َو ْ
����ذ ْر ِخ�َل�اَ َف َم�� َق ٍ
وال���ل���ؤ ُم م���ق���رو ٌن ب���ذي ْ
��ل��اف
اإلخ ِ
اإلنصاف
��ب
وت���رى اللئي َم م
جُ��ا ِن َ
ِ

ف������ ًت������ى

����ل م�����ا ت����ق ْ
����ت ت����ف����ع ُ
ل�����و ك����ن َ
����ول

ال خ���ي���ر يف َ
����������������ذ ِب اجل�������وا
ك
ِ

�����������د ُق ال���ب���خ���ي ْ
�������ب َ
�������ذا ِص ْ
���ل
ِد َ
وح َّ

هلل

د َُّر َك

م������������ن

( )1رواه أبو داود يف «سننه» رقم ( ،)4991وصححه األلباين يف «الصحيحة» رقم ( ،)748ورواه
اإلمام أمحد يف «املسند» رقم ( )9836بلفظ« :من قال لصبيَ :
تعال َ
هاك ،ثم مل يعطه؛ فهي كِ ْذبة»،
وقال املحققون« :إسناده صحيح عىل رشط الشيخني» (.)520/15
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م��ا ُ
اخل��� ْل ُ
���ل الوفا
���ف م��ن س�ي�رة أه ِ

م���ا ك����ان م���ا أظ���ه َ
���رت م���ن ُو ِّدن�����ا

�������راج�������ا الح ث�����م انطفا
إال ِس ً

����ب ال���� َو َف����ا ِء تمَ َ ُّل ًقا
َويَ��� ْن��� ُث��� ُر ل��ي َح َّ

َو َي ْن ُص ُب لي ِم ْن حَ ْ
ت ِت ِه َش َر َك ال َغ ْد ِر

وقال صفي الدين ِ
احلليِّ :

تنبيــه:

من صور الغدر أن يعطي موعدً ا ،ويف نيته عدم الوفاء به ،أما إذا أعطى
موعدً ا ،ويف نيته الوفاء ،ومل ِ
يف ٍ
نقضا،
ألمر خارج عن إرادته؛ فال ُي َعدُّ ذلك ً
وقد ُروي عن زيد بن أرقم  ،Iأن رسول اهلل  Hقال« :إذا وعد

يف ،ومل يجَ ِ ْئ للميعاد؛ فال إثم عليه»(((.
الرجل أخاه ،ومن نيته أن يفي فلم ِ
السابع :الوفاء في الكيل وامليزان:

ق�ال [ :Dﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] [األنع�ام ،]152:أي:

أتمِ ُّ�وه وال تَنقصوه ،وهذا أمر باالعتدال يف األخذ والعطاء عند البيع والرشاء،
والقس�ط :العدل ،والوايف :الذي بلغ التمام ،يقال :كيل ٍ
واف ،وأوفيت الكيل
والوزن.

بالدين وأداء األمانة:
الثامن :الوفاء َّ

إن الدَّ ين أمانة يف رقبة املدين ،وهو مأمور بأدائه؛ قال تعاىل[ :ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
( )1رواه أبو داود ( ،)4995والطرباين يف «الكبري» ( ،)199/5وض َّعفه األلباين يف «ضعيف اجلامع»
( ،)723وانظر« :فيض القدير» (.)453/1
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ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ] [النساء ،]58:وقال [ :Dﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ] [البقرة.]283:

وقال سبحانه[ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ]

[النحل.]91:

ذر  ،Iقال :كنت مع النبي  ،Hفلام أبرص -يعني
وعن أيب ٍّ

حتول لي ذه ًبا ،ميكث عندي منه دينار فوق ثالث إال
ُأ ُحدً ا -قال« :ما أحب أنه َّ

أرصدُه ِل َد ْي ٍن»((( .وفيه االهتامم بأمر الدَّ ين ،وهتيئته ألدائه(((.
دينا ًرا ُ

أصحاب األموال يف إقراض املحتاجني ،لكنه من
لقد ر َّغب اإلسال ُم
َ
اجلهة األخرى شدَّ د يف ِّ
احلث عىل أداء الدَّ ين؛ «ألن املدين إذا تساهل وماطل

يف أداء الدَّ ين سيكون هذا سب ًبا المتناع أصحاب األموال من اإلقراض ،ويف
هذا حرمان كبري للمجتمع اإلنساين من فوائد القرض؛ فأمر اإلسالم بأداء
َّ
وحرم املامطلة ،وبينَّ التأثري الشديد للدَّ ين
الدَّ ين،
وحث عىل ُحسن القضاءَّ ،

يف عاقبة املدين»(((.

جلوسا عند النبي  ،Hفرفع
عن حممد بن جحش  Iقال :كنا
ً

رأسه إىل السامء ،ثم وضع يده عىل جبهته ،ثم قال« :سبحان اهلل! ماذا نزل من
َ
( )1رواه البخاري رقم (.)6444( ،)2388
( )2انظر« :عمدة القاري» للعيني (.)229/12
(« )3التدابري الواقية من الربا يف اإلسالم» (ص.)239
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التشديد؟» ،فسكتنا وفزعنا ،فلام كان من الغد سألته :يا رسول اهلل ،ما هذا
التشديد الذي نزل؟ فقال« :والذي نفسي بيده ،لو أن رجلاً ُق ِت َل يف سبيل اهلل،
َين؛ ما دخل اجلنة حتى ُي َ
ثم أُ ْح ِي َي ،ثم ُق ِت َل ،ثم أُحيي ،ثم ُق ِت َل ،وعليه د ٌ
قضى

عنه دَي ُنه»(((.

وعن ابن مسعود  ،Iقال:
كل ٍ
«الشهيد ُيغفر له ُّ
ذنب إال الدَّ ين ،أو األمانة ،فإذا كان يوم القيامة
قيل لهَ :أد عن أمانتك ،أو :أد األمانة ،فيقول :يا رب ،ذهبت الدنيا ِ
فمن أين
ِّ
ِّ
ِّ
ُأ َؤ ِّدهيا؟ ف ُينْ َط َل ُق به إىل اهلاوية ،فإذا أمانته يف قعرهاَ ،ف َهوى فيها ليأخذها ،فإذا
أخذها لِ ُي ْخ ِر َجها َز َّلت من يده ،وهوى خلفها ،فال تزال ت َِز ُّل من يده ،وهيوي
خلفها يف اهلاوية»(((.

الذنوب كلها
ويف رواية عنه  ،Iقال« :إن القتل يف سبيل اهلل ُيك ِّفر
َ
إال األمان َة ،جُيا ُء بالرجل يوم القيامة ،وإن كان ُقتِ َل يف سبيل اهلل ،ف ُيقال له:
أ ِّد أمانتك .فيقول :من أين وقد ذهبت الدنيا؟ ف ُيقال :انطلقوا به إىل اهلاوية.
جهنم؛ فيحم ُلها
لق به ،فتُم َّث ُل له أمانته كهيئتها يوم ُدفِ َع ْت إليه يف قعر
ف ُين َط ُ
َ
فهوت وهوى معها
فه َز َل ْت من عاتقه،
فيصعدُ هبا ،حتى إذا ظن أنه
ْ
خارج هباَ ،
ٌ
ُ
سمعت ما قال
فقلت :أما
فأتيت الربا َء بن عازب
زاذان:
أبدَ اآلبدين» .قال
َ
ُ
ُ

أخوك اب ُن مسعود؟ قال« :صدق؛ إن اهلل يقول[ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
( )1رواه النسائي ( ،)315 ،314/7وإسناده حسن كام يف «حتقيق جامع األصول» (.)464/4
(« )2مسائل أمحد» رواية ابنه عبد اهلل ،رقم ( ،)943وقال اإلمام أمحد« :إسناده إسناد جيد».
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ﯞ ﯟ ﯠ] [النساء .]58:واألمان ُة يف الصالة ،واألمان ُة يف ال ُغ ْسل من
ِ
والوزن ،واألمانة يف الدَّ ْي ِن،
اجلنابة ،واألمان ُة يف احلديث ،واألمانة يف ال َك ْي ِل

وأشدُّ ذلك يف الودائع»(((.

وعن ابن عمر  ،Lأن رسول اهلل  Hقال ...« :من مات وعليه

دَين ،فليس بالدينار وال بالدرهم ،ولكنها احلسنات والسيئات» ،ويف رواية بلفظ:
« ...من مات وعليه دَين ،أُ ِخ َذ لصاحبه من حسناته ،ال دينا َر َث َّم وال ِد ْر َهم»(((.

(((
ابن
نفس
وعن أيب هريرة  ،Iقال رسول اهلل « :Hال تزال ُ
ِ
آد َم ُم َّ
علق ًة بدَين ِه حتى ُيقضى عنه»(((.

()1
()2
()3
()4

رواه ابن أيب شيبة يف «املصنف» ( ،)265/12( ،)35776وابن املنذر يف «تفسريه» (،)1917
( ،)761/2وابن أيب حاتم يف «تفسريه» ( ،)985/3( ،)5512والبيهقي يف «السنن الكبري»
( ،)288/6وكذا يف «السنن الصغري» (.)2338
رواه اإلمام أمحد ( ،)5544( ،)5385واحلاكم ( ،)27/2والبيهقي يف «السنن» (،)82/6
وحسنه
وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح» ( ،)283/9وانظر «سنن ابن ماجه» (.)2320
َّ
وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع» (.)6422
املنذري يف «الرتغيب» (،)34/3
َّ
النفس هنا :الروح الذي إذا فارق البدن مل يكن بعده حياة.
اختار اإلمام النووي يف معناه« :أن نفسه مطا َلبة بام عليه ،وحمبوسة عن مقامها الكريم حتى
ُيقىض ،ال أنه ُيعذب ،ال سيام إذا كان خلفه وفاء ،وأوىص به» اهـ .من «املجموع» (.)191/6
وقال يف «مرقاة املفاتيح»« :املعنى أنه ال يظفر بمقصوده من دخول اجلنة ،أو من املرتبة العالية ،أو
روحه ال َّل َّذة ما دام عليه الدَّ ين ،ثم قيل :املدين الذي حُيبس
يف زمرة عباد اهلل الصاحلني ،أو ال جتد ُ
ٍ
ٍ
ف ما استدانه يف َس َفه أو سرَ َ ف ،وأما ما استدانه يف
ص َ
عن اجلنة حتى يقع القصاص هو الذي رَ َ
واجب َك َف ٍ
ٍ
اقة ،ومل يرتك وفا ًء ،فإن اهلل تعاىل ال حيبسه عن اجلنة إن شاء اهلل تعاىل؛ ألن السلطان
حق
ٍّ
كان عليه أن ُيؤ ِّد َي عنه .انظر« :املسند» لإلمام أمحد برقم ،)7899( :فإذا مل يؤ ِّد عنه َيقيض اهلل
تعاىل عنه بإرضاء خصامئه ،انظر« :املسند» (.)8733
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ويف لفظ« :نفس املؤمن ُم َع َّلقة ما كان عليه َد ْين»(((.

وعن أيب هريرة  ،Iأن رسول اهلل  Hقالَ « :م ْن أخ��ذ ِم ْن
أموال الناس((( ُي ِري ُد أداءه��ا؛ أدَّاها اهلل عنه((( ،ومن أخذها يريد إتال َفها(((؛

أتلفه اهلل .(((»D

مات
قال احلافظ ابن حجر « :Vظاهره حييل املسألة املشهورة فيمن َ
ٍ
تقصري منه؛ كأن يعرس مثلاً  ،أو يفجأه املوت ،وله مال خمبوء،
قبل الوفاء بغري

يوف عنه يف الدنيا»(((.
وكانت ن َّيته وفا َء َدينه ومل َّ

وعن ابن عمر  Lقال :قال رسول اهلل « :Hالد ُ
َّين دَينان؛

ومن مات وهو ال ينوي قضاءه ،فذاك
وليهَ ،
فمن مات وهو َي ْنوي قضاءه ،فأنا ُّ
َ

يومئذ دينا ٌر وال ِدرهم»(((.
الذي يؤخ ُذ من حسناته ،ليس
ٍ
()1

()2
()3
()4
()5
()6
()7

رواه اإلمام أمحد ( ،)10599والرتمذي ( ،)1078والبيهقي ( ،)76/6واحلاكم (،26/2
وصححه األلباين يف «صحيح اجلامع» (.)6655
وصححه عىل رشط الشيخني،
،)27
َّ
َّ
قال الشوكاين « :Vفيه ُّ
احلث للورثة عىل قضاء َدين امليت ،واإلخبار هلم بأن نفسه معلقة بدَ ينه
حتى ُيقىض عنه ،وهذا مق َّيد بمن له مال يقيض عنه َدينه ،وأما من ال َ
ومات عاز ًما عىل
مال له
َ
القضاء ،فقد ورد يف األحاديث ما يدل عىل أن اهلل يقيض عنه» اهـ .من «نيل األوطار» (.)53/4
قال السندي« :بطريق القرض ،أو بوجه آخر من وجوه املعاملة».
يتحمل عنه َدينه ،أو يف اآلخرة
أي :يف الدنيا ،بأن يعطيه ما يكون أدا ًء لدَ ينه ،أو بأن ييرس له من
َّ
غريمه حلسن نيته ،وقد جاءت اآلثار باألمرين :األداء عنه يف الدنيا أو يف اآلخرة.
بأن ُيريض
َ
إتالفها :إضاعتها عىل أصحاهبا.
خمترصا ،والبيهقي
رواه اإلمام أمحد ( ،)8733والبخاري ( ،)2387وابن ماجه ()2411
ً
( .)354/5وانظر« :فتح الباري» (.)194 ،193/6
«فتح الباري» (.)54/5
وصححه األلباين لغريه يف «أحكام اجلنائز»
رواه الطرباين يف «الكبري» (،)14146( ،)336/13
َّ
=
						
(ص ،)13و«صحيح الرتغيب» (.)1803
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وعن صهيب اخلري  ،Iعن رسول اهلل  Hقال« :أميا رجل

م ِمع((( ألاَّ يوفيه إياه؛ لقي اهلل سار ًقا»(((.
َيد َّ
َي ُن َد ْي ًنا((( وهو جُ ْ

وعن عبد اهلل بن أيب ربيعة املخزومي  ،Iأن النبي

H

استسلف((( منه حني غزا ُحنني ثالثني أو أربعني أل ًفا ،فلام انرصف قضاها
��ف الوفا ُء
إياه ،ثم قال« :بارك اهلل ل��ك يف أه��ل��ك وم��ال��ك ،إمن��ا ج���زاء ال َّ
��س�� َل ِ

واحلم ُد(((»(((.

عن أيب هريرة  ،Iعن رسول اهلل  ،Hأنه (ذكر رجلاً من بين

َ
إسرائيل سـأل َ
بعض بين إسرائيل أن ُي ْس ِل َف ُه َ
دينار ،فقال :ائتين بالشهداء
ألف ٍ
أُ ْشهدُهم ،فقال :كفى باهلل شهيدًا .ق��الْ :
فأتين بالكفيل ،ق��ال :كفى باهلل
ِ
أجل ُم َس ًّمى ،فخرج يف البحر فقضى
كفيلاً  ،قالَ :ص َد ْق َت .فدفعها إليه إىل ٍ
=

()1
()2
()3
()4
()5
()6

َ
أحاديث ثبتت عنه  Hأنه قاهلا بعد
فائدة :قال الشوكاين « :Vويف معنى ذلك عدة
يمتنع من الصالة عىل املديون ،فلام فتح اهلل عليه البالد ،وكثرت األموال صىل عىل َمن
أن كان
ُ
ِ
استحق أن ُيقىض عنه َدينه من بيت
مات مديونًا وقىض عنه ،وذلك ُم ْشعر بأن من مات مديونًا
َّ
مال املسلمني ،وهو أحد املصارف الثامنية؛ فال يسقط حقه باملوت» اهـ .من «نيل األوطار»
(.)54/4
َي َدي ُ
َّن :يستقرض.
م ِمع :أي :عازم.
جُ ْ
رواه ابن ماجه ( ،)2410وقال األلباين يف «صحيح ابن ماجه» (« :)1417حسن صحيح».
قرضا.
استسلف :أخذ منه ً
(واحلمد) :الشكر له بالدعاء له.
رواه اإلمام أمحد ( ،)16410وابن ماجه ( ،)2424وأبو نعيم يف «احللية» ( ،)375/8وغريهم،
وقال حمققو «املسند»« :إسناده صحيح» (.)336/26
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رك ُبها َي ْق َد ُم عليه َ
ك ًبا َي َ
التمس َم ْر َ
أج َلهَ ،ف َل ْم
حاجته ،ثم
لأل َجل الذي كان َّ
َ

يجَ ِ د َم ْر َ
ك ًبا ،فأخذ خشبة َف َن َق َرها ،فأدخل فيها َ
ألف دينار وصحيف ًة منه
ُم إنك تعل ُم
وض َعها(((ُ ،ث َّم أتى بها إىل البحر ،فقال :الله َّ
إىل صاحبه ،ثم َز َّج َج َم ِ
(((

كنت َت َس َّل ْف ُت ُفال ًنا َ
ُ
ألف دينار ،فسألين كفيلاً فقلت :كفى باهلل كفيلاً ،
أني
فرضي بكِّ ،
فرضي بك .وسألين شهيدًا ُ
وأني َجه ْ
َد ُت أَن
فقلت :كفى باهلل شهيدًا،
َ
َ

أَ ِج َد َم َ
رك ًبا ُ
أبعث إليه الذي له فلم أق ِد ْر ،وإني أَ ْس َت ْو ِد ُع َكها .فرمى بها يف البحر

حتى َولجَ َ ْت فيه ،ثم انصرف وهو يف ذلك يلتمس َ
مرك ًبا خيرج إىل بلده.

فخرج ال��رج��ل ال��ذي ك��ان أَ ْس�� َل�� َف�� ُه َي ُ
نظ ُر َّ
لعل مرك ًبا ق��د ج��اء مباله،

فلما َن َش َرها وجد َ
فإذا باخلشبة اليت فيها امل ُ
املال
��ال ،فأخذها ألهله َحط ًباَّ ،

والصحيف َة.
ثم َق ِدم الذي كان أسلفه ،فأتى باأللف دينار ،فقال :واهلل ما ُ
زلت جاهدًا
ُ
وجدت مرك ًبا قبل الذي ُ
أتيت فيه!
مركب آلت َي َك مبا ِلك ،فما
يف طلب
ٍ
َ
إلي بشي ٍء؟
قال :هل
كنت َب َع ْث َت َّ
أجد مرك ًبا قبل الذي ُ
قال :أُ ْخبرِ ُ َك ِّأني مل ْ
جئت فيه!
قال :فإن اهلل قد أدَّى عنك َّالذي َ
فانصر ْف باأل ْل ِف
بعثت به يف اخلشبة،
ِ

الدِّينار ً
راشدا)(((.

دفعت
( )1قال احلافظ يف «الفتح»« :يف رواية أيب سلمة :وكتب إليه صحيفة :من فالن إىل فالن ،إين
ُ
ما َل َك إىل وكييل الذي توكَّل يب» اهـ.)74/6( .
سوى موضع النقر وأصلحه.
(َ )2ز َّج َج موضعهاَّ :
( )3أخرجه البخاري (.)2291
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أحق ه�ذا الرجل ال�ذي يعلمه اهلل وح�ده بأن يفتخر بما قال هباء
أال م�ا َّ

الدين زهري:

ٌ
ك������را ٌم
������ب
ول�����ي يف احل ِّ
أخ���ل���اق ِ

وح���ي���ث ي���ك ُ
���ون يف ال���دن���ي���ا وف����ا ٌء

���س ْ
��ت َع��ِّن�يِّ
���ل م���ا ش��ئ َ
وامتحن
ف َ
ِ

����س ْ
����ل ع�ن�ي ْ
جتدني
ه��ن��ال��ك إن َت َ
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فاء َو ُن ُ
درته
الو ِ
ِعزَّ ُة َ
لِ ِق َّل ِة خلق الوفاء يف الن ِ
َّاس قال تعاىل[ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ]

[األعراف ،]102:ومن نقض العهد قيل له إنه ال عهد له ،كأنه مل يعهد.

قيل :أراد أن الكفار منقسمون؛ فاألكثرون منهم من ال أمانة له وال وفاء،

ومنهم من له أمانة مع كفره وإن قلوا.
ويف املثل« :هو أ َع ُّز من الوفاء».

وكان حييى بن خالد بن برمك إذا أ َّكدَ يف يمينه قال« :ال والذي جعل

أعز ما ُيرى».
الوفا َء َّ

عيل بن اجلهم:
وقال ُّ

������������رب أَ َّو ُل��������ون��������ا
������ربْ������ن������ا وج َّ
وج َّ

ٍ
نامي(((:
وقال أبو مسعود اخلُ ْش ُّ

و َت ْ
�����أ ُم ُ
�����ل ِم����ن بَ��ن�ي ال ُّ
���دن���ي���ا وف����ا ًء

وقال ثالث:

َع َّ
�������ز ال������وف������ا ُء ف��ل�ا وف��������ا َء َّ
وإن������� ُه

أع ُّ
�������ز ِم َ
������ن ال����وف����ا ِء
ف��ل�ا َش���������ي ٌء َ
أع ُّ
�������ز ِم َ
������ن ال����وف����ا ِء
وم�����ا َش��������ي ٌء َ
َ
أل َع ُّ
�������ز ِو ْج�����دا ًن�����ا ِم َ
���ت
�����ن ال��� ِك�ب�ري ِ

( )1بضم اخلاء وسكون الشني املعجمتني وفتح النون ،هذه النسبة إىل اسم بعض أجداده ،وهو
خشنام .انظر« :األنساب» للسمعاين (.)143/5
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والكربيت :هو الذهب األمحر ،وهو نادر ،حتى قالوا :ال يوجد إال أن

ُيذكَر ،ويف املثل« :هذا أ َع ُّز من الكربيت األمحر».
وقال الطغرائي:

غاض الوفاء وفاض اجلور وانفرجت

مساف ُة ُ
والعمل
اخل ْل ِف بني القول
ِ

أت���ط���ل���ب م����ن زم����ان����ك ذا وف������ا َء

�����أم ُ
����ه��ًل�اً م����ن بنيه
�����ل ذاك ج ْ
وت ُ

ل��� َق ْ
������دم ال����وف����ا ُء ب���ه وإن�����ي لـ
���د َع ِ

فيه

وقال الشاعر ابن سناء امللك:

وقال الشاعر:

���ب ال َّ��ت�� َك ُّ��ر ُم وال��وف��ا ُء ِم َ
َ
��ن ال َو َرى
ذه َ

(((

���ب م��ن وف����ا ِء النيل
ْ
أع َ
���ج ُ

و َف َ
ُ
��ش ْ
وغري ِه ْم
��ات
��ت
خيانات ال ِّ��ث��ق ِ
ِ

�����ر َم�����ا إال ِم����ـ َ
����ار
و َت َ
�����ص َّ
����ن األش����ع ِ
���ار
ح َّ��ت��ـ��ى َّات���ه ْ
َ���م���ن���ا ُر ْؤي�������� َة األب���ص ِ

ْ
اش����� ُد ْد ي��دي��ك بمِ ْ
َ����ن بَ��� َل��� ْو َت َوف����ا َء ُه

َّ
إن ال����وف����ا َء ِم َ
����ال عزي ُز
����ن ال ِّ
����رج ِ

وقال آخر:

وقال غريه:

َ
هلل
ب�ب�ر ِه
أط��ل��ال ال���وف���ا ِء ِّ
س��ق��ى ا ُ

ف��ق��د َد َر َس ْ
���از ُل��� ْه
�������ت
ُ
أع��ل�ام���� ُه َ
وم���ن ِ

ٌ
خليل ف ُق ْل َن َع ْم
إذا قيل يف الدُّنيا

ُ
ُ
خليل َوفا ِء
شخص ال
خليل اس ُم
ٍ

وقال بعضهم:

( )1من أعياد قدماء املرصيني «عيد وفاء النيل» ،كانوا حيتفلون به أول فيضان النيل ،واخرتعوا له
طقوسا وثنية ،قدموا معها القرابني من املاشية والطيور وغريها ،وا َّدعى بعضهم كذ ًبا أهنم كانوا
ً
يلقون (عروس النيل) ضمن طقوسهم يف النيل.
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وقال صفي الدين ِ
احلليِّ :

����ت َب�ن�ي ال َّ
َل َّ��م��ا رأي ُ
���ان وم���ا بهم
���زم ِ

أن امل���س���ت���ح���ي َ
���ت َّ
أي���ق���ن ُ
���ل ث�ل�اث��� ٌة

الوفـــاء
���د أَ ْص َ
ِخ ٌّ
�����ل َو ٌّ ِل���ل َّ
���ط��� ِف���ي
���ش���دائ ِ
فيِ
ال��� ُغ ُ
واخل ُّ
�����ل الويف
���ول وال�� َع�� ْن��ق��ا ُء ِ

وقد قيل« :ال خري يف صديق بال وفاء»؛ ألن يف الوفاء مناع ًة من الغدر.
قال أبو متام:

ْ�������ت ُ
���ب املَ َ
َرأَي ُ
����ازي
�����ر يجَ ْ ���ت��� ِن ُ
احل َّ
����خ ِ

وقال حييى بن زياد:

َوأَ ْر َه ُ
احب
����ن َن ْف ِسي ِب��ال�� َو َف��ا ِء ِل َص ِ

وقال أعرايب:

َو ُ
��ح�� ْب ُ
ك��� ْن ُ
��ت ِخ�� َي��ا َر َق��� ْو ٍم
���ت إِ َذا َص ِ

�����ن ا ْل����� َغ ْ
�����د ِر ال���� َو َف����ا ُء
وَيحَ ْ ِ
����م����ي���� ِه َع ِ
ُون َغ ْد ِري أَ ْن ُت َغ َّي َب أَ ْع ُظ ِمي
َف ِم ْن د ِ
���م�ِت�يِ ال���� َو َف����ا ُء
���ح��� ْب��� ُت���هُ��� ُم َو ِش���ي َ
َص ِ

وعز؛ تواترت شكاوى األدباء والشعراء من تغري أبناء
لكن ملا ندَ ر الوفاء َّ

الزمان ،وانطلقوا يعيبون غدر األصدقاء ،و َينْ ُع َ
خلق الوفاء الذي مات أهله
ون َ

أو كادوا ،وهاك طائف ًة من شعرهم:
قال َلبيد:
ذه��ب ال��ذي��ن ُي��ع��اش يف أكنافهم

َقيت يف َخ ْل ٍف َ
وب ُ
األجرب
كجلد
ِ
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وقال أبو فراس بن محدان:

مب��ن يتقي اإلن��س ُ
��ان فيما ينوبه
��اس إال أقلهم
وق���د ص���ار ه���ذا ال��ن ُ

وقال الريايش:

�������ب ال َّ
�����ر ُم وال������ َوف������ا ُء
إذا ذه َ
�����ت�����ك ُّ

وأس��� َل���م�ن�ي ال�����زم ُ
�����ال
�����ان إىل رج ٍ
��ق ُ
َص��دي ٌ
ك َّ��ل َ��م��ا اس�� َت ْ��غ�� َن��ي ُ
عنهم
��ت
ْ

إ َذا م����ا ج���ئ��� ُت���هُ���م يتدافعوني
����ال
أَق��������ول وال أُلاَ ُم ع���ل���ى َم����ق ٍ
ذه����ب ال���ذي���ن إذا رأون������ي

ً

وب���ق���ى ال���ذي���ن إذا رأون�����ي

ً

حاب
��ح ِّ��ر ال��ك��ري ِ��م ِص ُ
وم��ن أي��ن ل��ل ُ
���اب
ذئ����ابً����ا ع���ل���ى أج����س����اده����ن ث���ي ُ

(((

وب�����اد رج���ال���ه وب��� ِق���ي ال���� ُغ����ث����ا ُء

���ال ال ِّ
������اب هل����ا ُع������وا ُء
ك���أم���ث ِ
������ذئ ِ
وأع��������������دا ٌء إذا ج�����ه َ
�����د ال�����ب��ل��ا ُء
َ
����������������رب آذاه دا ُء
ك������أن������ي أَ ْج
ٌ
(((

����وان ُ
َعلى ْ
ك ِّ��ل ِ��ه�� ُم ال َعفا ُء
اإلخ ِ

باملقبل
�������روا وق����ال����وا م���رح��� ًب���ا
ُس ُّ
ِ
ُقبل
ع��ب��س��وا وق����ال����وا ل��ي��ت��ه مل ي ِ

ذه���ب ال��ذي��ن ه��م ال��غ��ي��اث املسبل

وب��ق��ى ال��ذي��ن ه��م ال��ع��ذاب املنزل

وت��ق��ط��ع��ت أرح�������ام أه�����ل زماننا

ف���ك���أمن���ا ُخ���� ِل���� َق ْ
���وص���ل
����ت ل���ئ�ل�ا ُت َ

( )1الغثاء :رغوة القدر ،أو ما جيرفه السيل من أوراق أو مما عىل وجه األرض.
( )2العفاء :الزوال وامحِّ اء األثر.
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وما الناس بالناس الذين عهد ُتهم

ُ
َ
تعرف
كنت
وال الدار بالدار اليت

وم��ا ك��ل م��ن َت��ه��وى يحُ��ب��ك قلبه

وال كل من صاحب َته لك ُم ُ
نصف

ُ
خ���رج ُ
لقيت
���ت أس���ائ���ل م���ن ق���د

صدوق
صديق
من الناس هل من
ِ
ٍ
(((
صديق ص��دوق و َب�� ْي ُ َ
����وق
��ض األ ُن ِ

ف����ق����ال����وا ع�����زي�����زان أن يُ����وج����دا

وقالت احلكامء :ال يشء َأ ْض َي ُع من مودة َمن ال وفاء له ،واصطناع َمن

واللئيم ال َي ِصل أحدً ا إال
ال ُشكر عنده .والكريم َي َو ُّد الكريم عن ُلقية واحدة،
ُ

عن رغبة أو رهبة.
وقال دعبل:

م��ا أكثر ال��ن��اس ال ب��ل م��ا أقله ُم

اهلل ي���ع���ل���م أن�����ي مل أق�����ل َف���� َن����دا

إن���ي ألف��ت��ح ع��ي�ني ح�ي�ن أفتحها

ع��ل��ى ك��ث�ير ول��ك��ن ال أرى أحدا

( )1األن��وق :من فصيلة النَّسرْ ِ َّيات ،من ُرتبة اجلوارح ،له رأس وعنق عاريان ُم َل َّونان ،يتغذى من
ِ
أيضا ال ُع َقاب .يقال :أعز من بيض األَنُوق؛ ألنه من الصعب الظفر به؛ لوجود
سمى ً
اجل َيف ،و ُي َّ
الو ْعرة التي يستحيل الوصول إليها ،وصار ُيطلق هذا املثل عىل أي يشء
األنوق يف األماكن َ

صعب املنال.

الوفـــاء
آخر:

�����ب
َزم����������ان ك�����ل ِح
���������ب ف����ي����ه ِخ ٌّ
ٍّ

هل������م س ٌ
���������وق ب����ض����اع����ت����ه ِن����ف����اق

فضال املجاشعي:
وقال عيل بن َّ

دروع���������ا
وإخ
��������������وان ح���س���ب���ت���ه��� ُم ً
ٍ
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��������ل َخ ٌّ
اخل ِّ
�������ل ل����و ي ُ
������ذاق
وط����ع����م ِ
ُ (((

ف���ن���اف���ق ف���ال ِّ���ن���ف���اق ل����ه َن�����ف�����اق

ف�����ك�����ان�����وه�����ا ول������ك������ن ل���ل��أع������ادي

���ات
وخ����ل���� ُت����ه���� ُم س����ه ً
����ام����ا ص���ائ���ب ٍ
ِ

ف����ك����ان����وه����ا ول�����ك�����ن يف ف��������ؤادي

وق����ال����وا ق����د َص���� َف ْ
����ت م���ن���ا قلوب

ل��ق��د ص���دق���وا ول���ك���ن م���ن ِودادي

وقال الرشيف الريض:

أع���دد ُت���ك���م ل����دف����اع ك ِّ
���م��� ِة
����ل ُم��� ِل َّ
ِ

���ن رح����ي َ
ف�ل�أرح���ل َّ
ِّ���ف
����ل ال ُم��� َت��� َل���ه ٍ
ولأََن����ف����ض َّ
����ن ي َّ
����أس����ا منك ُم
������دي ي ً

وقال أبو العتاهية:

ي���ا ُر َّب ِخ ْ
�����د ٍن ك��ن��ت آم���ن َغ ْي َبه
َس َّ
�������دوه
����ل����ح���� ُت����ه ل َّ
��������أس ع ِّ
����ي���رد ب َ

ك ِّ
ع�ن�ي ف��ك��ن��ت ْ��م َع������ ْو َن ُ
����ل ُم ِل َّم ِة
���م أب�������دًا وال ُم��� َت��� َل ِّ
���ت
ل���ف���راق���ك ْ
���ف ِ
َن ْ���ف َ
املي ِت
���ل م��ن ُت����راب ِّ
���ض األن���ام ِ
أصبح ْت َت ْن ِط ُف((( يف يديه جراحي
َ
��ي ف���ب َّ
���زن���ي((( بسالحي
ف��ع��دا ع��ل َّ

(َّ )1
ور ِغب فيها.
الرواج ،نفقت البضاعةَ :
راجت ُ
النفاق -بالفتحَّ :-
(َ )2ن َط َف ُ
اجل ْر َحَ :ش َّقه.
( )3ب ََّزنيَ :غ َلبني.
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وقال إبراهيم بن العباس:

وك����ن َ
����ت أخ�����ي ب����إخ����اء ال����زم����ان
وك�����ن�����ت أُ ِع���������������د َ
���ات
ُّك ل���ل���ن���ائ���ب ِ

ف��ل��م��ا ن��ب��ا ِص������� ْر َت َح���� ْربً����ا َع���وان���ا
����ب م���ن���ك األم���ان���ا
ف���ه���ا أن�����ا أط����ل ُ

وكتب املعتصم صاحب ا َمل ِرية للوزير ابن عامر:

���رن���ي األي�����ا ُم ِخ��ًّل�اًّ ُت ُس ُّرني
ف��ل��م ُت ِ
وال ك��ن ُ
��ت أرج����وه ل��دف��ع مصيب ٍة

���ب
م���ب���ادي���ه إال س�����اء يف ال���ع���واق ِ
املصائب
الدهر إال كان إحدى
من
ِ
ِ

الذاهب
��س
ذه��ب ال��وف��ا ُء ذه َ
��اب أم ِ
ِ
َ���غ َ
يْ
والصفا
���ش��� ْو َن ب��ي��ن��هُ��م امل�����ود َة َّ

������وارب
وم
���اس ب�ي�ن م
����ل ُ
ف���ال���ن ُ
خُ����ا ِت ٍ
ِ
وق���ل���وبُ���ه���م محَ ْ ُ
���ارب
������ش َّ
������و ٌة ب���ع���ق ِ

آخر:

وقال أمري الشعراء أمحد شوقي:

َ
الصحابا
��ب ِّ
أن���ا َم���ن بَ����دَّل ب��ال�� ُك�� ْت ِ

���ح��� َب��� ٌة مل أَ ْش ُ
�������ك م��ن��ه��ا ِري���ب��� ًة
ُص ْ

مل أج ْ
�����ي�����ا إال ال���ك���ت���اب���ا
���������د وف ًّ
وودا ٌد مل يُ���� َك ِّ
����ل ْ
����ف��ن�ي ِع���ت���اب���ا
ِ
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ِمن عالمات الوفـــاء
قيل« :إذا أر ْد َت أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده ،فانظر إىل حنينه إىل
ِ
أوطانهَ ،
وكثرة بكائه عىل ما مىض من زمانه».
وتش ُّو ِقه إىل إخوانه،

ٍّد إذا مل يَ��� ُك ْ
���ن ل ُه
وال َخ��� ْي��� َر يف ُو

احلادثات بقا ُء
��ول َم ِّ��ر
ِ
على ط ِ

وقال حممد بن عبيد اهلل بن توبة األديب:
ال أعلم نُقل يف معنى ِ
اإل ْلف أحسن من بيت املتنبي:

الصبا
ُخ ِل ْق ُت أَ ُلو ًفا َلو َر َح ْل ُت إِىل ِّ

(((

(((

َل ُ
القلب باكيا
فارقت شييب ُم َ
وج َع ِ

«س ْق ًيا ملالعب الصبا ،و مغاين الشباب ،ما
قال الشيخ نديم اجلرسُ :V
ٍ
بعيون
أحالها! و ما َأ َم َّرها عىل قلوبنا إذا عُدْ نا إليها بعد طول االغرتاب لنراها
بس ُح ٍ
َّ
الوهن!...
ب من َ
غشاها املشيب ُ

ِ
نس واحلنني،
إهنا تثري يف صدورنا زوبعة من الذكرياتَ ،يعتل ُج فيها األُ ُ
واألسف والوحشة ،واحلزن واجلزع ،واليأس والتأس ،في َل ُّذ لنا يف َغم ِ
رة هذه
ُ
َ
ُ
ْ
يِّ
الكآبة احل ِ
ِ
نبكي ...عىل أنفسنا ،وعىل أولئك الذين فارقونا ،والذين
لوة أن
َ
ُ
( )1البيت ُملكنف بن نُميلة ا ُمل َز ّين ،كام يف «محاسة اخلالد َّيينْ = األشباه والنظائر» (ص ،)87وهو يف
«البيان والتبينُّ » للجاحظ ( ،)362/2و«عيون األخبار» البن ُق َت ْي َب َة ( )90/3غري منسوب.
(« )2تاريخ بغداد» (.)105/4
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ف من لوعته عىل فِ ِ
راق
ْأوشك أن نفارقهم ،بكاء املسافر النازح ،الذي ال يخُ َ ِّف ُ
بلد ٍ
آخرين ينتظرونه يف ٍ
ِ ِ ِ
ِ
بعيد بعيد...
أح َّب ٍة َّ
أعزا َء ،إلاَّ أ َم ٌل بلقاء أع َّزا َء َ َ
يف هذه املواقف األخرية من العمر نجد احلياة يف أعيننا أغىل وأحىل ما
تكون ،و َأ ْت َفه و َأمر ما تكون ،فترُ عبنا فكر ُة الفناء ،ونشعر أكثر ِمن أي ٍ
وقت
ِّ
ُ َ
َ َ َّ
دي ،الذي
مىض بحاجتـنا إىل اخللود ،وبفقرنا إىل اإليامن باخلالد َ
األز ِّيل السرَّ ْ َم ِّ
ٍ
ظالما»(((.
وعَدَ نا بحياة أخرى ،لوالها لكانت حياتنا الدُّ نيا عب ًثا ً
قال ابن الرومي:

���ن آ َلي ُ
َو ِل���ي َو َط ٌ
���ت أَ ْن لاَ أَ ِبي َع��� ُه

���ب أَ ْو َط َ
يه��� ُم
َو َح َّب َ
���ان ِّ
الر َج ِ
���ال إ َل ِ
ُ���م َذ َّ
إِ َذا َذ َ
ك َر ْتهُ��� ُم
ك��� ُروا أَ ْو َطا َنه ْ

َلاَّ َ
���ري َل��� ُه الد ْ
َّه��� َر َما ِل���كا
َوأ أ َرى َغ ْي ِ

اه���ا َّ
َم���آ َر ُب َق َّض َ
اب ُه َنا ِل��� َكا
الش��� َب ُ
الصبا ِفيهَ���ا َف َح ُّن���وا ِل َذا ِل َكا
ُعهُ���و َد ِّ

حب األوطان والتعلق هبا قو ُله تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ومما يعكس َّ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] [النساء،]66:
فسوى بني قتل أنفسهم وبني اخلروج من ديارهم.
َّ
وقال أبو متام:

َن ِّق ْل فؤاد َ
َك ُ
حيث ِش َ
ئت ِمن اهلوى

األرض يأل ُف ُه الفتى
منزل يف
كم ٍ
ِ

(« )1قصة اإليامن» (ص.)5

األول
��ب
م����ا احل ُّ
ِ
������ب إال ل��ل��ح��ب��ي ِ
�����ز ِل
وح���ن���ي��� ُن���ه أب��������دًا ِ
ألول َم����� ْن ِ
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الوفاء من أخالق العرب
العرب أمة مصطفاة ،وهم أفضل أجناس البرش من الناحية ِ
العرقية

أهلتهم الستقبال
اإلثنية ،قد وهبهم اهلل صفات ُخ ُلقية واستعدادات فطرية َّ

الرسالة اخلامتة ومحلها إىل العاملني.

قال العلاَّ مة حممود شكري األلويس :V

عرف أحوال األمم ،ووقف عىل ما كان عليه أجيال
«ال خيفى عىل َمن َ
أن ُأم َة العرب عىل اختالفها ،وتفاو ِ
ت أصوهلا وأصنافها ،كانت ممتازة
ُ
بني آد َمَّ َّ ،
عىل غريها من الناس ،متقدِّ م ًة يف الفضائل واملآثر عىل سائر األنواع واألجناس؛

وخصها باخلطاب املعجز،
وفضلها بتنزيله،
رشفها برسولهَّ ،
َّ
فإن اهلل تعاىل قد َّ
ِ
وجز((( ،والسؤال الشايف ،واجلواب الكايف ،فالعرب أمراء
وال َّلفظ البليغ ا ُمل َ
الكالم ،ومعادن العلوم واألحكام ،وهم ُل ُيوث احلرب ،وغيوث الكرب،
والر ْفد((( يف َ
اجلدْ ب ،وهم أهل ِّ
الشيمة((( واحلياء ،والكرم والوفاء ،واملروءة
ِّ

والسخاء.

ُ
اللفظ وجازة ،فهو وجيز.
وجز
( )1املوجز :القصري الرسيع الوصول إىل ال َفهم ،يقالُ :
والصلة.
(ِّ )2
الرفد :العطاء ِّ
ِ
( )3الشيمة :الغريزة والطبيعة ِ
ُ
اإلنسان عليها ،واملراد هبا هاهنا :األخالق
واجلبِ َّلة ،وهي التي ُخلق
احلسنة.
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أحك ََمت ُْه ُم الت ِ
َّجارب ،وأ َّد َبت ُْه ُم احلكم ُة فقضوا منها املآرب ،ذلت
ألسنتهم بالوعد ،وانبسطت أيدهيم باإلنجاز((( ،فأحسنوا املقال ،وشفعوه
يِ
ِ
س ال ِّطراز((( ،يغسلون من العار
بحسن الفعال ،ولبِسوا من املجد ثو ًبا ُسنْدُ َّ

نسدَّ ةَّ ،
كأن ال َف ْه َم منهم ذو أذنني،
ً
وجوها ُم ْس َو َّدة ،ويفتحون من الرأي أبوا ًبا ُم َ
ِ
هامات األبطال ،و َي ِ
عرفون حقوق الرجال ،إىل
واجلواب ذو لسانني .يرضبون
َ
وتفرقوا يف أقىص األنحاء واألقطار»(((.
أن تالعبت هبم أيدي األقدارَّ ،

شعب له رصيد من الفضائل النفسية ،والذاتية ،واجلسدية،
مل يكن هناك
ٌ
ِ
والعقلية ،واألخالقية مثل ما كان للشعب العريب؛ هلذا اختار اهلل E

ٍ
برسالة عا َّم ٍة خالدة ،واستأهل العرب أن
خات ََم أنبيائه ورسله من العرب
ِ
وتبليغها إىل الناس مجي ًعا.
أحق الشعوب بحمل هذه الرسالة
يكونوا َّ
والذي عليه ُ
السنَّة واجلامعة :اعتقا ُد أن جنس العرب أفضل من
أهل ُّ

وي عن العباس بن عبد املطلب  ،Iقال،
جنس العجم((( ،والدليل ما ُر َ
()1
()2
()3
()4

تعجل.
يقال :نجز الوعد ً
نجزاَّ :
الس ْندُس :رقيق الدِّ يباجِّ .
والطراز :علم الثوب.
ُّ
«بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب» (.)6 ،5/1
الشك أن معيار تفاضل الناس إنام هو تقوى اهلل تعاىل[ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ]
[احلجرات ،]13:وتفضيل العرب هو تفضيل جنس وليس تفضيل أفراد ،فالعجمي الصالح
أفضل من العريب املقرص يف حق اهلل تعاىل.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vتفضيل اجلملة عىل اجلملة ال يستلزم أن يكون كل فرد
خريا من أكثر العرب ،ويف غري قريش من
كثريا ً
أفضل من كل فرد ،فإن يف غري العرب خل ًقا ً
املهاجرين واألنصار من هو خري من أكثر قريش ،ويف غري بني هاشم من قريش وغري قريش من
أيضا = :V
هو خري من أكثر بني هاشم» انتهى من «جمموع الفتاوى» ( ،)30 ،29/19وقال ً
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ً
قريشا جلسوا فتذاكروا أحساهبم بينهم ،فجعلوا
قلت :يا رسول اهلل ،إن
م َث َلك((( كمثل نخلة يف َكب ٍ
وة من األرض((( ،فقال النبي « :Hإن اهلل
ْ
َ

َخ َل َق َ
اخل ْل َق فجعلين من خريهم من خري ِف َر ِق ِهم((( وخري الفريقني((( ،ثم ختيرَّ

القبائل فجعلين من خري قبيلة ،ثم ختيرَّ البيوت((( فجعلين من خري بيوتهم(((،
فأنا خريهم ْ
نف ًسا((( ،وخريهم بي ًتا(((»(((.

واملعنى :أن النخلة طيبة يف نفسها وإن كان أصلها ليس بذلك ،فأخرب

نفسا ونس ًبا.
 Hأنه خري الناس ً
وعن عبد امل َّط ِلب بن أيب وداعة ،قال :قام النبي  Hعىل املِنبرَ ،
فقالَ « :م ْن أنا؟» ،قالوا :أنت رسول اهلل ،قال« :أنا حممد بن عبد اهلل بن

عبد املُ َّطلب .إن اهلل خلق اخللق فجعلين يف خريهم ِفرق ًة ،ثم جعلهم فرقتني

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

= «وليس فضل العرب ،ثم قريش ،ثم بني هاشم ،بمجرد كون النبي  Hمنهم -وإن
كان هذا من الفضل -بل هم يف أنفسهم أفضل ،وبذلك ثبت لرسول اهلل  Hأنه أفضل
نفسا ونس ًبا ،وإال لزم الدَّ ْو ُر».
ً
أي :صفتك.
أي :أهنم طعنوا يف نسبك.
أي :أرشفها ،وهو اإلنس.
أي :العرب والعجم.
أي :البطون.
أي :بطن بني هاشم.
وحا وذاتًا؛ إذ جعلني نب ًّيا رسولاً خامتًا للرسل.
أيُ :ر ً
أي :أصلاً ؛ جئت من طيب إىل طيب إىل صلب عبد اهلل ،بنكاح ال سفاح.
وحسنَه ،وقال حمققو «املسند»« :حسن لغريه،
رواه اإلمام أمحد ( ،)17517والرتمذي (َّ ،)3607
وهذا إسناد ضعيف» ( ،)58/29وضعفه األلباين يف «الضعيفة» (.)3073
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َ
قبائل فجعلين يف خريهم قبيل ًة ،ثم جعلهم
فجعلين يف خريهم ِفرق ًة ،ثم جعلهم
وخريهم ْ
نف ًسا»(((.
بيو ًتا فجعلين يف خريهم بي ًتا
ِ

فأخرب  Hأنه ما انقسم اخللق فريقني إال كان هو يف خري الفريقني،
خريهم .ثم
واخللق هم ال َّث َقالن ،أو هم مجيع ما خلق يف األرض ،وبنو آد َم ُ

جعل بني آدم فرقتني ،والفرقتان :العرب والعجم .ثم جعل العرب َ
قبائل،

فكانت قريش أفضل قبائل العرب ،ثم جعل ً
قريشا بيوتًا ،فكانت بنو هاشم
أفضل البيوت.

وحيتمل أنه  Hأراد باخللق بني آدم ،فكان يف خريهم ،أي :يف ولد

إبراهيم أو يف العرب ،ثم جعل بني إبراهيم فرقتني :بني إسامعيل ،وبني إسحاق،
َ

أو جعل العرب :عدنان وقحطان ،فجعلني يف بني إسامعيل ،أو بني عدنان.

إسامعيل أو بني عدنان َ
َ
قبائل ،فجعلني يف خريهم قبيل ًة،
ثم جعل بني

وهم قريش.

ٍ
وعىل ِّ
تقدير فاحلديث رصيح بتفضيل العرب عىل غريهم(((.
كل

وحسنه ،وقال حمققو «املسند»« :حسن
( )1أخرجه اإلمام أمحد ( ،)1788والرتمذي (،)3607
َّ
لغريه» ( ،)307/3وضعفه األلباين يف «الضعيفة» رقم (.)3073
( )2انظر« :اقتضاء الرصاط املستقيم» البن تيمية ( ،)162-148و«منهاج السنة النبوية» (.)364/4
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اصطفاء نسب النبي H

خص اهللُ  Dرسو َله حممدً ا  Hبنسبه الرشيف العفيف الطاهر،
َّ

فهو خري أهل األرض نس ًبا عىل اإلطالق؛ فأرشف القوم قومه ،وأرشف
األفخاذ َف ْخ ُذه((( ،وأرشف القبائل قبيلته؛ فهو النبي العريب ،األبطحي،
َ
يش ،اهلاشمي ،ن ْ
املنتخب من خري بطون
ُخب ُة بني هاشم ،املختار،
حل َر ُّ
ا َ
مي ،ال ُق َر ُّ

العرب ،وأعرقها يف النسب ،وأرشفها يف احلسب ،وأنرضها عو ًدا ،وأطوهلا

عمو ًدا .H
وع�ن واثِل� َة ِ
ب�ن األَ ْس� َق ِ
ع  ،Iقال :س�معت رس�ول اهلل H
َ
يقولَّ « :
كنان َة،
ولد
إمساعيل ،واصطفى ُق َر ْي ًشا ِمن ِ
كنان َة ِمن ِ
إن اهللَ اصطفى ِ

هاشم ،واصطفاني من بين هاشم»(((.
يش بين
واصطفى ِمن ُق َر ٍ
ٍ

وهذا يقيض أن إسامعيل  Sوذريته صفوة ولد إبراهيم S؛
َ
إسحاق .S
فيقتيض أهنم أفضل من ولد
خص العرب ولساهنم بأحكام مت َّيزوا هبا ،ثم خص
كام أن اهلل  Dقد َّ

ً
قريشا عىل سائر العرب بام جعل فيهم من خالفة النبوة وغري ذلك ،ثم خص
بني هاشم عىل سائر قريش بتحريم الصدقة واستحقاق الفيء ،فأعطى اهلل

( )1فخذ العشرية :فرع من ال َع ِشرية.
( )2أخرجه مسلم يف «صحيحه» (.)2276
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سبحانه َّ
بحسبها ،واهلل عليم حكيم[ :ﭼ ﭽ
كل درجة من الفضل َ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ] [احلج.]75:
وقال تعاىل[ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ] [األنعام.]124:

اختصوا به يف عقوهلم وألسنتهم
وسبب هذا الفضل -واهلل أعلم :-ما
ُّ

وإما بالعمل
وأخالقهم وأعامهلم؛ وذلك أن الفضلَّ :إما بالعلم النافعَّ ،

الصالح.

قوة العقل الذي هو ال َفهم واحلفظ ،وله متام ،وهو:
والعلم له مبدأ ،وهوَّ :

قوة املنطق ،الذي هو البيان والعبارة.

والعرب هم أفهم من غريهم ،وأحفظ وأقدر عىل البيان والعبارة،

ومتييزا للمعاين ،مج ًعا و َفر ًقا؛ جيمع املعاين الكثرية
ولساهنم أتم األلسنة بيانًا
ً
ٍ
بلفظ
يف اللفظ القليل ،إذا شاء املتكلم اجلمع ثم يميز بني كل شيئني مشتبهني
َ
آخ َر مميز خمترص ،كام جتده من لغتهم يف جنس احليوان ،فهم -مثلاً  -يعربون

عن القدر املشرتك بني احليوان بعبارات جامعة ،ثم يميزون بني أنواعه يف أسامء
كل أمر من أموره :من األصوات ،واألوالد ،واملساكن ،واألطفال ...إىل غري
ذلك من خصائص اللسان العريب ،التي ال يسرتاب فيها.

وأما العمل :فإن مبناه عىل األخالق ،وهي الغرائز املخلوقة يف النفس،
َّ
وغرائزهم أطوع للخري من غريهم؛ فهم أقرب للسخاءِ ،
واحللم ،والشجاعة،

والوفاء ،وغري ذلك من األخالق املحمودة ،لكن كانوا قبل اإلسالم طبيعة
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قابلة للخري ،مع َّطلة عن فعله ،ليس عندهم علم منزل من السامء ،وال رشيعة

موروثة عن نبي ...فلماَّ بعث اهلل حممدً ا  Hباهلدى -الذي ما ج َعل اهلل
قدرا ،-وتل َّق ْوه عنه بعد جماهدته
أمرا َ
أج َّل منه وأعظم ً
يف األرض وال جيعل ً
الشديدة هلم ،ومعاجلتهم عىل نقلهم عن تلك العادات اجلاهلية ،والظلامت

الكفرية التي كانت قد أحالت قلوهبم عن فطرهتا ،فلام تل َّقوا عنه ذلك اهلدى
العظيم زالت تلك الريون عن قلوهبم ،واستنارت هبدى اهلل الذي أنزل عىل

عبده ورسوله.

فأخذوا هذا اهلدى العظيم ،بتلك ِ
الفطرة اجليدة؛ فاجتمع هلم الكامل

بالقوة املخلوقة فيهم ،والكامل الذي أنزل اهلل إليهم ،بمنزلة أرض جيدة يف

نفسها ،لكن هي معطلة عن احلرث ،أو قد نبت فيها شجر العضاه وال َع ْوسج،
وصارت مأوى اخلنازير والسباع ،فإذا طهرت عن املؤذي من الشجر والدواب،
ف ِمث ُله،
وص ُ
وازدرع فيها أفضل احلبوب والثامر ،جاء فيها من احلرث ما ال ُي َ
األولون من املهاجرين واألنصار أفضل خلق اهلل بعد األنبياء،
فصار السابقون َّ
وصار أفضل الناس بعدهم َم ِن اتَّبعهم بإحسان إىل يوم القيامة من العرب

والعجم(((.

فالدليل عىل فضل العرب من وجهني؛ من املنقول واملعقول:

أما أد َّلة النقل فقد ُذكرت آن ًفا.

( )1انظر« :اقتضاء الرصاط املستقيم» (.)448 ،447/1
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وأما العقل الدال عىل فضل العرب :فقد ثبت بالتواتر املحسوس املشاهد

أن العرب أكثر الناس سخا ًء ،وكر ًما ،وشجاعة ،ومروءة ،ووفا ًء ،وشهامة،

وبالغة ،وفصاحة...

ٍ
قاض بفضله قط ًعا على َمن ليس كذلك ،وهلم
وم�ن كان كذل�ك فالعقل

م�كارم أخلاق حمم�ودة ال تنحصر ،غريزة يف أنفس�هم ،وس�جية هل�م ُجبلوا

عليها.

ومن َث َّم فيمكن تلخيص خصائص العرب على النحو اآلتي:
ِ
 -1حفظهم لألنساب ،فلم ُيعلم أحدٌ من األمم ُعنِ َي بحفظ النسب عناي َة
العرب.
غريهم((( من خمالطة
 -2طهارهتم ونزاهتهم عن األدناس التي استباحها ُ
ذوي األرحام ،وهي َمنْ َقبة تعلو بجامهلا َّ
كل َم ْأ ُثرة.
قو ٌة يف
�م َّ
 -3أ َن َفتُه�م وجالدهت�م ورصامتهم واعتزازه�م بحريتهم؛ ف َل ُه ْ

الن ْفس ال تقاوم.

مج ُعهم ألُ ِّس األخالق؛ كالشجاعة ،والكرم وحسن الوفادة ،والحِ لم
ْ -4

واألناة والت َُّؤدة ،والصدق يف الوفاء بعهودهم ،والنرصة ملظلومهم ...إىل غري
( )1وقد قال تعاىل[ :ﮈ ﮉ ﮊ] [األعراف ،]157:وقال بعض أهل العلم -منهم
الشافعي« :-إن كل ما يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم يف غري حال
رضورة اجلوع حرام؛ هلذه اآلية؛ وألن معنى اخلبث معروف عندهم ،فام اتصف به فهو حرام»
وانظر« :أضواء البيان» (.)238/2
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وجهها وسيرَّ َ ها
ذلك من األخالق التي وجدها اإلسالم فيهم ،فام كان إال أن َّ
حتى كانت يف جمراها الصحيح ،فقادوا بأخالقهم الكون ك َّله.

حولهَ م ،وهو شبيه باحلكمة التي
ُ -5أ ِّم َّيتُهم بالنسبة لألمم األخرى التي ْ
ُ
نبوته؛ قال تعاىل:
أجلها ُبعث
الرسول ُ Hأ ِّم ًّيا فال يرتاب الناس يف َّ
من ْ
[ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ] [اجلمعة.]2:

 -6طباعهم وأحواهلم وسالمة فطرهتم التي كانت أشبه ما تكون باملا َّدة

اخلام التي مل ت َُص ْغ وتُشكَّل يف أي قالب ،وبق َي ْت كذلك حتى جاءت الرسالة

اخلامتة فشكلتها يف ُبوتقتها.

 -7من أبرز ما ُخ ُّصوا به :أن الرسول  Hربط حبه بحبهم،
َ
سلامن الفاريس  ،Iقال :قال يل رسول اهلل
و ُب ْغ َضه ببغضهم؛ فقد ُر ِو َي عن

فار َق دينك» ،قلت :يا رسول اهلل ،كيف
« :Hيا سلمان ،ال تبغضين ف ُت ِ
أبغضك وبك هدانا اهلل؟! قال« :تبغض العرب فتبغضين»(((.

حس ٌن غريب» ،والبزار يف «مسنده» (،)2513
( )1أخرجه الرتمذي ( ،)3927وقال« :حديث َ
والطرباين يف «الكبري» ( ،)238/6واحلاكم يف «املستدرك» ( ،)86/4قال احلافظ املنذري:
«حديث منكر» كام يف أجوبة عىل أسئلة يف اجلرح والتعديل (ص ،)84وقال األلباين« :ضعيف
اإلسناد» كام يف «الضعيفة» ر ْقم ( ،)2029وانظر« :اقتضاء الرصاط املستقيم» (ص ،)159وانظر
أيضا« :حتفة األحوذي» (.)428/10
ً
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اجلاهلية
ُص َو ٌر من وفاء العرب في
َّ
قات يف اآلفاق ،وظهرت
ممَّا أسفرت عنه ُوجو ُه األوراق ،وأخربت به ال ِّث ُ

وضب به األمثال يف الوفاء باالتفاق :حديث
روايته بالشام والعراق ،رُ
الس َم ْو َءل بن عاديا الذي صار مرضب األمثال يف الوفاء حتى قيل« :أوىف من
َّ

الس َم ْو َءل».
َّ

ِ
ِ
الروم،
يض إىل
وذلك أن امر َأ القيس الكن َّ
قيرص ملك ُّ
َ
ْدي ،ملا أراد ا ُمل َّ
وسالحا ،وأمتع ًة تساوي من ا َملال مجل ًة كثريةً،
الس َم ْو َءل درو ًعا
ً
أودع عند َّ
ِ
يطلب الدُّ ُروع واألسلح َة ا ُملودع َة
القيس أرسل ملك ِكنْدَ ة
فلماَّ مات ا ْم ُر ُؤ
ُ
الس َم ْو َءل« :ال أدفعها إال ملستح ِّق َها» .وأبى ْ
أن يدفع إليه
الس َم ْو َءل .فقال َّ
عند َّ
ون أمانتي ،وال ُ
أخ ُ
أغدر بذ َّمتي ،وال ُ
أترك
منها شي ًئا ،فعاود ُه فأبى ،وقال« :ال
ُ

عيل».
الوفا َء الواجب َّ

ُ
�م ْو َءل يف حصنه،
فقص�دُ ه ذل�ك
َ
الس َ
املل�ك م�ن كن�دة بعس�كره فدخ�ل َّ

وامتنع به.

احلصنِ ،
ِ
فظفر به ذلك
خارج
الس َم ْو َءل
َ
فحارص ُه ذلك امللك ،وكان ولدُ َّ

ُ
بالس َم ْو َءل .فأرشف عليه
أسريا ثم طاف حول احلصن وصاح َّ
امللك ،فأخذ ُه ً
من أعىل احلصن .فلماَّ رآ ُه قال له :إن ولدك قد أسرَ ْ تُه ،وها هو معيْ ،
فإن س َّلمت
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رحلت عنك وس َّل ْم ُت إليك
إِ َّيل الدروع والسالح التي المرئ القيس عندك؛
ُ

بح ُت ولدك وأنت تنظر ،فاخرت أيهَُّماَ شئت.
ولدك ،وإن امتن ْع َت من ذلك َذ ْ
ألخف�ر ِذمامي ،و ُأبطِ َ�ل وفائي ،فاصنع ما
كنت
�م ْو َء ُل« :ما ُ
َ
الس َ
فق�ال له َّ
ش ْئ َت».

ب
واحت ََس َ
احلص ِن رجع خائ ًباْ ،
عج َز عن ْ
ينظر .ثم َّملا َ
َ
فذبح ولد ُه وهو ُ
ِ ِ
وصبرَ َ  ،حمافظ ًة عىل وفائه.
ذبح ولده َ
الس َم ْو َءل َ
َّ
ِ
الح.
فلام جاء املوسم وحرض ور َث ُة
والس َ
امرئ القيس س َّلم إليهم الدُّ روع ِّ
ِ
ِ
ِِ
َ
وبقائه.
ولده
ب إليه من حياة
ورأى
حفظ ذمامه ورعاي َة وفائه َأ َح َّ

ِ
ُ
مدحوا أهل الوفاء يف
الوفاء
األمثال يف
فصارت
بالس َم ْو َء ِل ،وإذا ُ
ُ
ترضب َّ
ِ
األو ِل.
الس َم ْو َء ُل يف َّ
األنام ُذك َر َّ
ب
وكم أعىل الوفا ُء ُر ْت َب َة َمن ا ْع َت َق َل ُه بيديه ،وأغْلىَ قيم َة َم ْن جعله ن ُْص َ
األيدي املقبوض َة عنه
واستطلق
واستنطق األفوا َه لفاعله بالثناء عليه،
عينيه،
َ
َ
َ

باإلحسان إليه.

الس َم ْو َءل:
ويف هذا يقول َّ

َ
ُ
ْرع ال����� ِك����� ْن ِّ
�����دي ِّإن����ي
وف����ي����ت ب�����������أد ِ

وق������ال������وا :إن������ه َ
�����ب
ك������ ْن������ ٌز َر ِغ�����ي ٌ
�����ص����� ًن�����ا
بَ������ن������ى ل�������ي ع��������اديَ��������ا ِح ْ

����ق ال���� ِع ْ
�����را ت����زل ُ
����ق���� َب ُ
����ان عنه
�����م ًّ
ِط ِ

إذا م�����ا خ َ
��������ان أق�����������وا ٌم َو َف������ ْي ُ
������ت
هللْ -
ُ
مشيت
��������د ُر م���ا
أغ ِ
وال –وا ِ
وب���ئ��� ًرا ُ
ك َّ��ل��م��ا ِش��� ْئ ُ
���ت اس َت َق ْي ُت

إذا م�����ا ن�����ابَ��ن��ي ُظ������ ْل������ ٌم أبَ����� ْي ُ
�����ت
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وقال األعشى يف ذلك:

رت َ
شريح ال ت ُ
َع َد ما َع ِل َق ْت
ُ
كنيِّ ب ْ

الس َم ْو َء ِل إ ْذ َط َ
اف ا ُ
ُ
ك ْن َ
هل َما ُم ِب ِه
ك َّ
باألب َل ِق ال�� َف�� ْر ِد ِم ْ��ن َت ْي َما َء َم ْن ِز ُل ُه

ت َخ ْس ٍف((( َ
ام ُه ُخ َّط يَ ْ
فقال َل ُه
إ ْذ َس َ

����د ٌر َو َث�� ْك ٌ
َف�� َق َ
��ل أَ ْن َ
��الَ :غ ْ
ُما
����ت َب ْي َنه َ
���م َق َ
���ش َّ
َف َ
����ال َل��� ُه:
���ل ُث َّ
���ك َغ��ْي�رَْ َط���وي ٍ

إن ُ
هَ
���ذا َل��� ُه َخ�� َل ٌ
��ف ْ
ك��ن َ
��ت َقا ِت َل ُه

َف���� َق َ
���د َم��� ًة إ ْذ َق�����ا َم ي ْ
����ال َت ْ
َق ُت ُل ُه
���ق ِ
أأ ْق��� ُت ُ
���ل اب�� َن َ
ت����ي َء ِب ِه
��ك ً
ص�ب�را أو جَ ِ

ض
َاج��� ُه َّ
َف َش َّك أَ ْود َ
والص ْد ُر يف َم َض ٍ
ْ
���ب بها
واخ���� َت����ا َر أَ ْد َر َ
ُ���س َّ
اع��������� ُه ألاَّ ي َ

وق َ
����ال :ال أَ ْش��� َت���ري َع����ا ًرا بمِ َ ْك ُر َم ٍة
��ص�ْب�رْ ُ ِم�� ْن�� ُه َق ِ��دميً��ا ِشيم ٌة ُخ ُل ٌق
وال َّ
()1
()2
()3
()4

الوفـــاء
َع َد ال ِق ِّد((( أظ َف ِاري
ِحبا ُل َك اليو َم ب ْ

��ح�� َف ٍ��ل َ
��س�� َوا ِد ال َّ��ل�� ْي ِ��ل َج َّر ِار
يف َج ْ
كَ
��ص�ي ٌ
��ص ٌ
َّار
ِح ْ
ن َو َج����ا ٌر َغ ُ
��ن َح ِ
�ي�ر َغ���د ِ

(((

���ار
َمه َ
ْما َت�� ُق�� ْل�� ُه َف��إِ ِّن��ي َس ِ
��ام�� ٌع َح ِ
َف���اخ�َت�رَْ  ،وم��ا فيهما ح ٌّ
��ظ ْ
تار
ملخ ِ

����ح أَ ِس َ
��ي��رك ِّإن����ي َم���ا ِن��� ٌع َج���اري
اذب ْ

���ت َ
ْ
وإن َق��� َت��� ْل َ
�����و ِار
ك���رميً���ا َغ��ْي��رَْ َخ َّ
أش ِر ْف مَ َ ُ َ
ْ
َّم اجلاري
س ْو َءل فا ْنظ ْر للد ِ
����وع����ا؟ ف���أ ْن��� َك��� َر َه����ذا َّ
���ار
َط ً
أي إ ْن���ك ِ
ع��ل��ي�� ِه ُم�� ْن َ
��ط��ويً��ا ك��ال َّ��ل ْ��ذع َّ
بالن ِار
ِ

و ْ
مل يَ�� ُك ْ
خمتار
�ي�ر
ِ
��ن َع���هْ��� ُد ُه يف غ ِ
َف ْ
اخ َتا َر َم ْك ُر َم َة ُّ
العار
الد ْن َيا على
ِ
(((
َو َز ْن�� ُد ُه يف الو َفا ِء َّ
الثا ِق ُب ال َو ِاري

ال ِق ّد -بكسر القاف :سري يقد من جلد غري مدبوغ.
اخلسف :اإلذالل وحتميل اإلنسان ما يكره.
حار :ترخيم حارث.
انظر« :املحاسن واألضداد» (ص ،)84 ،83و«الشعر والشعراء» البن ُق َت ْيبة ( ،)254/1و«ثامر
القلوب يف املضاف واملنسوب» (ص ،)133 ،132و«حمارضات األدباء وحماورات الشعراء
والبلغاء» ( ،)352/1و«جممع األمثال» للميداين ( ،)375 ،374/2و«املستطرف يف كل فن
مستظرف» ل َ
ألبشيهي (ص.)212
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ائي َ
وش ِر ٌ
َّ
يك
الط ُّ
ِ
بالعهد ورعاي ُة ِّ
الذ َمم ن ُِقل فيه من عجائب الوقائع ،وغرائب
الوفا ُء
ِّف املسامع؛ كقضية الطائي وشرَ ِ ٍ
يك ن َِدي ِم
السامع ،و ُي َشن ُ
َّ
البدائع ،ما ُي ُ
طرب َّ
النُّعامن بن ا ُمل ِ
نذر.

وتلخيص معناها أن النُّعامن كان قد جعل له يومني :يو َم ُب ٍ
ؤسَ ،من صا َد َفه
الطائي
فيه قتله وأرداه ،ويو َم نعي ٍمَ ،من َل ِق َي ُه فيه أحسن إليه و َأ ْغناه ،وكان هذا
ُّ
ُ
ده ِره ،بسها ِم فا َقتِه وفقره ،فأخرجته الفاقة من حمل استقراره؛
قد رما ُه
حادث ْ
لريتاد شي ًئا ِ
لص ْبيته وصغاره ،فبينام هو كذلك إذ صادفه الن ُ
ُّعامن يف يوم ُبؤسه،
َ
ٌ
ٌ
مطلول((( .فقال« :ح َّيا اهلل امللك ،إن
مقتول ،وأن دمه
الطائي َع ِلم أنه
فلماَّ رآ ُه
ُّ
ٍ
ِ
يشء من
غارا ،وأهلاً جيا ًعا ،وقد أر ْق ُت ما َء وجهي يف حصول
يل صبي ًة ص ً
احلظ عىل ِ
ال ُبلغة هلم ،وقد أقدمني سو ُء ِّ
امللك يف هذا اليوم العبوس ،وقد ُقر ْب ُت
من مقر الصبية واألهل وهم عىل شفا َت َل ٍ
يتفاوت ُ
احلال
ف ِمن ال َّط َوى((( ،ولن
َ
ِّ
ِ
وآخرهْ ،
فإن رأى ُ
وص َل إليهم
يف قتيل بني أول النهار
امللك أن يأذن يل يف أن ُأ ِّ
ِ
يِ
وص هبم َ
احلي؛ لئلاَّ ْهي ِلكُوا َضيا ًعا ثم أعو َد إىل
هذا ال ُق َ
أهل ا ُملروءة من ِّ
وت و ُأ َ
ِ
لنفاذ ِ
أمره».
امللك ،و ُأس ِّل َم نفيس
( )1يقالَّ :
طل د ُم القتيل أيَ :هدَ ر ،وبطل ،ومل ُيثأر له ،ومل تؤخذ ِد َيتُه.
الط َوى :اجلوع ،وبات على َّ
(ُّ )2
الط َوى :بات جائ ًعا.
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ِ
تله َف ُه عىل ضياع
فلماَّ سمع النُّعامن صورة مقاله ،و َف ِه َم حقيقة حاله ،ورأى ُّ

ور َثى حلاله ،غري أنَّه قال له:
أطفاله؛ َر َّق له َ

يضمنك ٌ
َ
رجل معنا ،فإن مل ترجع قتلنا ُه!
ال آ َذ ُن لك حتى

وكان شرَ يك بن عدي بن شرُ حبِ َيل نديم الن ِ
ُّعامن معه ،فالتفت الطائي إىل
َ ْ
ِّ
ُ

رشيك وقال له:

����������ري َ
����������ك ب َ
�������������د ّي
����������ن َع ِ
يَ����������ا َش ِ
َم ْ َ
�������اف
������������ال ِض������� َع ٍ
�����������ن لأِ ْط������������ َف ٍ
َب��������ْي�������نَْ ُج����������������وع وا ْن��������� ِت َ
���������ار
���������ظ ٍ
ٍ
ك ِّ
يَ����������ا أَ َخ���������������ا ُ
�������������ل َ
��������م
ك ِ
��������ري ٍ
يَ������ا أَ َخ��������ا ال ُّ
����ان ُج ْ
�������د ِل���ي
����ن ْ
����ع َ
����م ِ
����������������������������ك اهللُ ب َ
َ
������������أ ِّن������������ي
َو َل
ِ

�����������ن املَ
َم���������ا ِم َ
����������ه���������� َزا ْم
ِ
���������������وت ا ْن ِ
�������ع������� َم ال َّ
������ط������ َع������ا ْم
���������د ُم���������وا َط ْ
َع ِ

وس������������ َق������������ا ْم
��������������ار ِ
وا ْف�������������� ِت�������������� َق ٍ
أَ ْن َ
���������������ت ِم ْ
ك������������� َرا ْم
�����������ن َق��������������� ْو ٍم ِ
ِب َ
�����������ان وا ْل���������������� ِت���������������� َزا ْم
�����������ض َ
�����������م ٍ

����������ل ال َّ
راج������������������� ٌع َق���������� ْب َ
����������ظ�����َل����اَ ْم
ِ

عدي :أصلح اهلل امللك ،عليَ َّ ضامن ُه.
فقال رشيك بن ٍّ

النعامن يقول لرشيكَّ :
ُ
إن صدْ َر النهار قد ولىَّ ،
فمر الطائي مرس ًعا ،وصار
َّ

ٌ
ومل يرجع ،وشرَ ٌ
يت املس�ا ُء ،فلماَّ ُقرب
س�بيل حتى يأ َ
يك يقول :ليس للملك عليَ َّ
ٍ
ب للقتل!
املسا ُء ،قال النعامن لرشيك :قد جاء وقتك ،قم َّ
فتأه ْ
شخص قد الح مقبلاً  ،وأرجو أن يكون الطائيْ ،
ٌ
فإن
رشيك :هذا
فقال
ٌ

فأمر امللك ممت َث ٌل.
مل يكن ُ
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وس ِريه ُمرس ًعا حتى
فبينام هم كذلك وإذ بالطائي قد اشتدَّ يف عَدْ ِوه َ
النهار قبل وصويل» ،ثم وقف قائماً  ،وقال:
ينقيض
«خشيت أن
وصل ،فقال:
ُ
ُ
َ
َ
«أيهُّ ا ُ
بأمرك».
امللكُ ،م ْر
فأط�رق الن ُ
ب منكام؛ أ َّما
رأس�ه ،وقال :واهلل ما
ُ
أعج َ
رأي�ت َ
ُّعامن ،ثم رفع َ
ِ
الوف�اء مقاما يقوم فيه ،وال ذك�را ي ِ
ٍ
فتخ ُر به،
ألحد يف
ترك�ت
طائي فام
َ
ً َ
ً
أن�ت ي�ا ُّ
ُ
ُ
أكون أنا
تركت لكري ٍم سماح ًة ُي ْذك َُر هبا يف الكرماء ،فال
رشيك فام
وأ َّما أنت يا
َ
ونقضت عاديت؛ كرام ًة
رفعت يوم ُبؤيس عن الناس،
َألأْ َ َم الثالث�ة ،ألاَ وإين قد
ُ
ُ

لوفاء الطائي ،وكرم شرَ يك.
الطائي:
فقال
ُّ

��خ�َل�اَ ِف َع ِشيرْ َ ِتي
َو َل�� َق ْ��د د َ
َع�� ْت�ِن�يِ ِل�� ْل ِ
�����ر ٌؤ ِم��ِّن�يِّ ال���� َو َف����ا ُء َس ِج َّي ٌة
ِّإن����ي ْ
ام ِ

َف���� َع���� َدد ُ
ْت َق���� ْولهَ ُ ���� ُم ِم َ
اإل ْض���َل��اَ ِل
����ن ِ
َو َف���� َع ُ
ك ِّ
����ال ُ
����ل ُم����ه َّ
ال
َ����ذ ٍب ِم ْف َض ِ

ِ
إتالف ن ْف ِسك؟
الوفاء وفيه
فقال له النُّعامن :ما مح َل َك عىل
ُ
ِ
فم ْن ال وفاء فيه ،ال ِدي َن له».
فقال« :د ْيني؛ َ
كر ًما إىل أهله ،وأناله ما
فأحس َن إليه النُّعامن ،ووصل ُه بام أغناه ،وأعاده ُم َّ
َ

متنَّاه(((.

ومن مواقف الوفاء التي أثرت يف جمرى التاريخ :وفاء رساقة بن مالك

- Iوهو مرشك -لرسول اهلل  Hوأيب بكر .I
( )1انظر« :املحاسن واألضداد» (ص ،)85و«املستطرف» (ص.)211 ،210
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قول أيب ٍ
الر ْح ِل َ
بكر الصديق
فقد روى الرباء بن عازب  Iيف حديث َّ

:I

«فارحتلنا بعد ما ما َل ِ
الشمس وا َّت َب َعنا سرُ ا َق ُة بن مالك ،فقلتُ :أتِينا
ت
ُ
يا رسول اهلل ،فقال[ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ] [التوبة ،]40:فدعا عليه
فرسه إىل بطنها ُ -أ َرى يف َج َل ٍد من األرض-
النبي H
فارتطم ْت به ُ
َ
ُّ
ب،
فقال :إين ُأراكُماَ قد دعومتا َعليَ َّ  ،فاد ُع َوا يل ،فاهللُ لكام أن َأ ُر َّد عنكام ال َّط َل َ
النبي  Hفنجا ،فجعل ال يلقى أحدً ا إال قال :كُفيتم ما هنا،
فدعا له ُّ
وو ىَف لنا»(((.
فال يلقى أحدً ا إال َر َّد ُه ،قالَ :

( )1رواه البخاري ( ،)3615ومسلم (.)2009

الوفـــاء

59

أحس َن إليك
الوفاء ِل َم ْن َ
ُ
[ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ] [الرمحن]60:

ِ
عي ما ليس لك ممَّا
«منَ َعك من أن تَدَّ َ
قال ابن عطاء اهلل السكندريَ :
ني؟!»(((.
رب العا مَل َ
َ
وص َفه وهو ُّ
عي ْ
للمخلوقني ،أ َف ُيبِ ُ
يح لك أن تَدَّ َ
قال شارحها الدكتور البوطي  :Vيف هذه احلكمة أن اهلل  Dيمنعك
فض َله ،أو أن تنسب فضله إليك وتخُ َ ِّي َل
من أن تنكر لصاحب الفضل من الناس ْ
كأن حيسن إليك صديق أو جار لك ٍ
للناس بأنك أنت صاحبه ومصدرهْ ،
بامل
ٌ
َيرفِدُ ك((( به عند ضائقة ،فإذا ارتف َع ْت عنك تلك الضائق ُة بإحسانه إليك،
يت صديقك أو جارك املحسن ،أو تناسيته ،وتظاهرت أمام الناس بأنك
ن َِس َ

أنت صاحب الفضل يف حق نفسك ،سعيت فوصلت ،وجالدت فنجحت!
أو كأن يصادفك عدو يريد أن يرتبص بك و َي ِكيدَ لك ،وأنت من الضعف
بحيث ال متلك دفا ًعا عن نفسك ،فتستنجد بمن يملك من القوة ما َي ُر ُّد به
عنك غائلة العدوان ،فإذا استجاب وأنجدك ،وانجابت عنك غاشية القلق
ب
واخلوف ،وعُدْ َت إىل دائرة أمنك وطمأنينتك؛ تناسيت فضل هذا الذي َه َّ
ور ْح َت تتبجح يف األوساط ببطولة
لنجدتك ،وقام بنرصتك والدفاع عنكُ ،

مها أنك كنت النصري لذاتك ،والقاهر لعدوك!
ومهية تزعمها لنفسك ،مو ً

(« )1حكم ابن عطاء اهلل» احلكمة الثالثة والعرشون بعد املئة.
( )2ر َف َده :أعطاه وأعانه.
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إن من املعلوم أن اهلل ينهى عن هذا اللؤم ،ويأمر عباده بأن َي ِ
ف ٌّ
كل
عر َ
فض َله ،وأن يشكره ويكافئه عىل معروفه وفضله ،وقد
منهم لصاحب الفضل ْ
قال رسول اهلل « :Hمن أسدى إليكم معرو ًفا فكافئوه»((( ،وقال« :مل

يشكر اهلل من مل يشكر الناس»(((.
هذا يف َعالقة الناس ِ
بعضهم مع بعض ،فكيف ب َعالقة العبد بربه؟
كثريا من الناس يعانون من هذه اآلفة ،بل إن انتحاهلم ألوصاف
واحلق أن ً
رب العاملني أكثر من انتحال بعضهم ألوصاف بعض!

( )1أخرجه اإلمام أمحد يف «املسند» ( ،)6106 ،5743 ،5365والبخاري يف «األدب املفرد» (،)216
وأبو داود ( ،)5109 ،1672والنسائي ( ،)2567وصححه ابن حبان ( )3408عن عبد اهلل بن
عمر  ،Lقال :قال رسول اهلل « :Hمن استعاذ باهلل فأعيذوه ،ومن سأل باهلل فأعطوه،
ومن دعاكم فأجيبوه ،ومن صنع إليكم معرو ًفا فكافئوه ،فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا
أنكم قد كافأمتوه».
قال احلاكم يف «املستدرك عىل الصحيحني» (« :)2369هذا حديث صحيح اإلسناد عىل رشط
الشيخني ،ومل خيرجاه» ،ووافقه الذهبي ،وقال األلباين يف «إرواء الغليل» (( :)1617وهو كام
أيضا :حمققو «مسند أمحد» (.)266 /9
قاال) .وصححه عىل رشط الشيخني ً
( )2أخرجه اإلمام أمحد يف «املسند» ( ،)7939والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)218وأبو داود
أيضا ابن حبان ( )3408من حديث
( ،)4811والرتمذي ()1954
وصححه ،وصححه ً
َّ
أيب هريرة .I
األلباين يف «سلسلة األحاديث الصحيحة» حتت احلديث ر ْقم
وصحح إسنا َده عىل رشط مسل ٍم:
َّ
ُّ
( ،)416وحمققو «مسند أمحد» (.)322 /13
تأول عىل وجهني:
قال اإلمام اخلَ َّطايب  Vيف «معامل السنن» (« :)113/4هذا الكالم ُي َّ
َ
أحدهم���اَّ :
وتر َك الش�كر ملعروفه�م؛ كان من عادته
أن َم�ن كان طبع�ه وعادتُه
كفران نعمة الناس ْ
ُ
ُ
وترك الشكر له سبحانه.
كفران نعمة اهلل
والوجه اآلخر :أن اهلل سبحانه ال يقبل شكر العبد عىل إحسانه إليه إذا كان العبد ال يشكر إحسان
َ
باآلخر».
الناس ،ويكفر معروفهم؛ التصال أحد األمرين

الوفـــاء

61

ذلك ألن أحدنا يبرص أمامه الشخص املتفضل عليه ،ويرى عمله
وجهده ،وهو يسعى يف رعايته وخدمته ،أو تقديم املعونة املمكنة لهِ ،
ومن َث َّم
ُ

يدعي لنفسه اجلهد الذي امت َّن
فإن من العسري أن يتجاهله وهو أما َمه ،أو أن
َ
عليه صاح ُبه به ويف الناس ُر َّبام مجهرة ِ
شهدوا عم َله ،ورأوا مظاهر اهتاممه به،

ورعايته له.

أ َّما الوصف أو العون الذي يتل َّقاه أحدنا من ربه D؛ فإنام تصل إليه آثاره

ضمن أقنية خفية غري مرئية ،هذا باإلضافة إىل أن مصدر التفضل واإلحسان

وهو اهلل  -Dغري مرئي يف هذه الدنيا باألبصار ،فإذا رأى أحدنا يف مظهرهسيام الصحة والعافيةُ ،ز ِه َي هبذا الذي يراه ،دون أن يرى هلل عليه يف ذلك ِمنَّ ًة
وفضلاً .

وإذا أدرك ما يصفه الناس به من عبقرية يف ال َفهم ،وس ٍ
عة يف املعارف
َ
والعلم؛ ُأعجب بنفسه ،وتباهى هبذا الذي يمدحه الناس به ،دون أن يعلم أن

ليس له من اخلصوصية أو الفضل يف ذلك يش ٌء ،وإنام الفضل يف ذلك هلل الذي
العلم علمه ،والدراية العقلية من َأ ْعطياته،
متعه بيشء من وصفه D؛ إذ
ُ
وصدَ ق اهلل القائل[ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ] [البقرة.]255:
َ
ركبه الفخر ،واهتاج به ِ
ِ
الكبرْ ،
وإذا رأى َب ْسط َة الدنيا وكثرة املال بني يديه؛ َ
مستيقنًا أنه إنام نال َّ
كل ذلك ب َكدِّ يمينه ،وبعرق جبينه ،وبام يتمتع به من معرفة
الس ُبل إىل مجع املال وتنميته واستثامره ،مرد ًدا قول قارون[ :ﭒ ﭓ ﭔ
ُّ

ﭕ ﭖ] [القصص!]78:
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ناس� ًيا أن املال ُ
املتفضل به عليه،
مال اهلل يؤتيه من يش�اء ،وأنَّه سبحانه هو
ِّ

ْ
للملك إلاَّ اهللُ .D
وأن ال مالك باملعنى احلقيقي ُ

وإذا رأى هالة املجد والعز والش�هرة أو الرئاس�ة حتيط به؛ طافت برأس�ه

النش�وة ،ومل َي ُش َّ
�ك أن الذي سام به إىل ُسدَّ ة ذلك ك ِّله إنام هو استحقا ُقه ،ووفر ُة
املزاي�ا التي يتمتع هبا ،والتي ال بد أن تُثمر يف حياته هذه املكان َة ،وأن ُت َب ِّوئَه هذا
والس ُم َّو!
املجد ُّ

ناس ًيا أنه لو عاد فاستظهر ُهو َّيته احلقيقية ،لن جيد نفسه إال كتلة من الذل
عزا من عزته؛ فريتفع بني
واهلوان ،ولكن اهلل ُيضفي عىل َمن يشاء ِمن عباده ًّ
أمره ،وصدق اهلل القائل[ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
الناس شأنُه ،ويشتهر بينهم ُ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ] [آل عمران.]26:
وس ُم ِّو
ولو كان يف الناس َمن حيق له أن يرى أهليته الذاتية لرفعة املكانةُ ،
ِ
َ
ِّ
حممدً ا  ،Oومع ذلك
أفضل
الذكر بني الناس؛ َلكان ذلك
اخلالئق َّ
فقد أكرمه اهلل هبذه املزية فضلاً منه وإحسانًا ،وام َت َّن عليه بذلك قائلاً [ :ﯓ

ﯔ ﯕ] [الرشح ،]4:بعد أن قال له[ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] [الرشح.]3-1:

فس َّو َ
اك ف َعدَ َلك،
فإذا تبينَّ لك هذا؛ فاع َل ْم أن الوفاء مع اهلل الذي خلقك َ
أه ُّم من الوفاء مع عباد اهلل.
َ
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أيضا صحيح ،وهو أن نكران الفضل لصاحب
وال ريب أن العكس ً
الفضل -وهو اهللَ -
لؤما من إنكاره للناس الذين هم من أمثالك.
أشدُّ ً
إن املطلوب من العبد أن يتعلق بأوصاف الربوبية ليستكمل هبا نقصه،
ال أن َيدَّ ع َيها لنفسه متجاهلاً هبا نقصه.

التور ُط يف
مت أن اآلفة الكربى يف حياة أكثر
وإذا تأ َّم ْل َت َع ِل َ
َ
املسلمني هي ُّ
نقيض هذا املطلوب ،وذلك عىل ِ
نحو ما أوضحت لك يف األمثلة التي ذكرهتا

لك.

ولكي تتبينَّ َ ِع َظ َم اللؤم يف هذه اآلفة التي يتورط فيها كثري من املسلمني،
تأمل يف مدى بشاعة حال َمن يامرس هذا الترصف مع أمثاله من الناس ،إذ يتلقى
َ
الفضل من صاحبه فينجو بذلك من بالء كان س َي ِحيق به ،ثم يميض
أحدُ هم
مها أنه املستقل بتخليص نفسه من ذلك
متجاهلاً فضله ،ناس ًبا ذلك إىل نفسه ،مو ً
البالء! وانظر إىل شدة حتذير الشارع  Bمن االنحدار إىل هذا السوء.

فكم تكون بشاعة هذا الترصف ،وكم يكون حتذير اهلل منه ،وحتريمه له،

عندما يكون املتفضل املانح هو اهلل ،واملتجاهل للفضل املرتفع عىل الشكر عبدً ا

من عباد اهلل؟!

موضع التنفيذ من ترصفاتك
َض ْع يا بن آدم توحيدك الذي تردده بلسانك،
َ

وسلوكك أمام هذه احلقيقة التي ُي َذك ُِّرك هبا كتاب اهلل إذ يقول[ :ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ] [فاطر ،]15:ويرشحها لك هنا

ابن عطاء اهلل.
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إنك يف كل تقلباتك وحركاتك وسكناتك عبد مملوك هلل ،وإنام تُترَ ْ َج ُم
الضعف والعجز،
عبود َّيتُك له بام َتت َِّص ُ
ف به ح ًّقا؛ من منتهى الذل ،ومنتهى َّ

ومنتهى الفقر.

وأنت عندَ ما تنشد التخلص من ذلك؛ فإنام تنشد ذلك بااللتجاء إىل

عزة اهلل.

وعندما تنشد التحرر من ضعفك وعجزك؛ فإنام السبيل الوحيد أمامك

االلتجاء إىل قوته وقدرته.
ِغناه.

وعندما تنشد التخلص من فقرك؛ فإنام سبيلك إىل ذلك االلتجاء إىل

إذن ،فلا َتن َْس -وأنت تتمتع بالع�زة -أنك إنام تتمتع بالعزة التي منحك

ْ�س -وأنت تتمت�ع بالقوة والقدرة -أنك إنما تتمتع من ذلك
اهلل إياه�ا ،وال َتن َ
بق�وة اهلل وقدرته ،وال تنس -وأنت تتمتع ِ
بالغنى -أنك فقري منحك اهلل ش�ي ًئا

من ِر ْف ِده وغناه.

إنك إن فعلت ذلك غنيت دائماً باهلل ،وتقلبت من حياتك يف عزة ربانية
ال تفارقك ،وحتصنت من محاية اهلل بقوة ال ُت ْق َهر.
والشأن فيك -واحلال ُة هذه -أال ُي ِ
اليقني بفقرك ،حتى وإن كنت
فار َقك
ُ
يف ْأوج الغنى ،وأال يفارقك اليقني ُ
بذ ِّلك ومهانتك بني يدي ربك ،حتى وإن
وضعفك ،حتى
تتبو ُأ أعىل درجات العز ،وأال يفارقك اليقني بعجزك َ
كنت َّ

وقوتك.
وأنت تتمتع بكامل عافيتك َّ

الوفـــاء

65

جراء
فإذا متتعت باليقظة التامة إىل هذه احلقيقة؛ فإنك ستنال من َّ

ذلك نعمتني جليلتني ،بهما تنال أمسى درجات القرب من اهلل:
أُوىل النعمتنيَّ :
أن شكر اهلل ال يفارق خاطرك ،وال ينقطع سبيله عن
لسانك؛ فإن معرفتك الدائمة لفقرك وعجزك و ُذ ِّلك ،هي التي تدعوك دائماً
إىل شكر اهلل ومحده ك َّلام رأيت فقرك مستورا ِ
بالغنى الذي متَّعك اهلل به ،وكلام
ً
مستورا
بالقوة التي منحك اهلل إ َّياها ،وكلام رأيت ُذ َّل َك
رأيت عجزك
مستورا َّ
ً
ً

بالعزة التي أسبغها عليك.

اين الترصف والسلوك؛ فال تقوم وال تقعد،
الثانية منهما :أنك تصبح َر َّب َّ

وال تعطي وال تأخذ ،وال تنطق وال تسمع إال باهلل D؛ ألنك عىل يقني تا ٍّم أنك
اإلهلي تقوى فتتحرك
كتلة عجز و ُذ ٍّل وفقر ،ال يتأتَّى منك يش ٌء ،ولكنك باملدد
ِّ
وتعمل ،وباملدد اإلهلي تنقلب يف أعامل السوق وجتاراهتا وصناعاهتا ،وباملدد
اإلهلي تعقل وتنطق وتسمعِ ،
ومن َث َّم فأنت مع اهلل يف كل األحوال(((.

سمى بـ«الطاقة الكونية» من
( )1ويف هذا إبطال ملا يذهب إليه بعض أرباب «التنمية البرشية» وما ُي َّ
الغلو يف قدرات ما يسمونه بالعقل الباطن ،و«حتمية النجاح» إذا عرف اإلنسان وصفة النجاح،
ودعاوى «أنا أجذب قدري» ،ونحو هذه األفكار التي تدعو إىل «التوكل عىل النفس» بدل
«التوكل عىل اهلل تعاىل» ،وحتمية التغيري إذا أراده اإلنسان [ﭠ ﭡ] ،بل القدرة عىل الشفاء
من األمراض َّ
مرضت فأنا أشفي نفيس» بدل أن يقول كام قال اخلليل
كأن أحدهم يقول« :وإذا
ُ
[ :Sﯰ ﯱ ﯲ ﯳ] ،وهذا كله يناقض توحيد اهلل تعاىل ،وقد راجت هذه
األفكار املستمد بعضها من الفلسفات والعقائد الرشقية بني عوام الشباب ،وإذا كانت قد شاعت
يف الغرب نتيجة اخلواء الروحي وال ُبعد عن الوحي اإلهلي فامذا ُي َس ِّو ُغ انتشارها بني بعض املسلمني
أرشت إىل أدلة إبطال هذه األفكار يف «علو
الذين يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خري؟ ،وقد
ُ
اهلمة» (ص )28-25ط .دار اخللفاء الراشدين سنة (1438هـ 2017 -م).
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ولعل هذا من بعض معنى كالم اهلل تعاىل يف احلديث القديس(((« :وما
َي ُ
وافل َّ
تقر ُب إ َل َّي َّ
ُ
س َعه الذي
حتى أُ ِح َّبه ،فإذا أح َب ْب ُته
كنت مَ ْ
زال عبدي َي َّ
بالن ِ

بط ُ
بص ُر بهَ ،
ور ْج َله َّاليت ميشي بها،
َي ْس َم ُع بهَ ،
ويده َّاليت َي ِ
وبص َره َّالذي ُي ِ
ش بهاِ ،
ْ
وإن سألين لأَُ ْع ِط َي َّن ُه ،و َل ِئ ِن استعا َذني لأَُ ِعي َذ َّن ُه (((»...اهـ.

وقد قال اهلل تعاىل خماط ًبا الكفار الذين قابلوا إحسانَه إليهم ونِ َع َم ُه عليهم

بالتكذي�ب والكف�ران[ :ﭨ ﭩ] أي ش�كركم [ﭪ ﭫ]
[الواقعة.]82:

فال ينبغي أن يرى العبدُ ما رزقه اهلل من ٍ
خري من ِق َبل الوسائط التي جرت
العادة أن تكون أسبا ًبا ،بل ينبغي أن يراه ِمن ِق َب ِل اهلل تعاىل إحسانًا وتفضلاً ،

وأن يقابل إحسانَه إليه بشكره عليه.
����ر منكم
َغ َ
�����ار ُم ال���� ُغ ُّ
���م��� ْرت�ن�ي امل�����ك ِ

ش ُ
����رط إح��س��ا ِن��ك��م َّ
حت���ق َ
���ق عندي

���ي م��ن��ه��ا ال ُف ُ
إ ْذ ت����وا َل ْ
نون
����ت َع��� َل َّ
ُ (((

َ
كيف يكون
ليت ِش ْع ِري اجلزا ُء

( )1أخرجه البخاري ( )6502من حديث أيب هريرة .I
(ِ )2
«احلكم العطائية :رشح وحتليل» (.)96-90/3
( )3واملعنى :أن إحسانكم إ َّيل حتقق عندي ،وهو رشط ،والبد للرشط من جزاء ،فليت شعري :يعني
أود لو كنت أعلم ،أي :يا ليتني كنت أعلم كيف أقابل إحسانكم إ َّيل.
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األوفياء G
وفاء َس ِّي ِد
ِ
ُ

قال تعاىل[ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ] [القلم.]4:

وقال « :Hإنمَّ ا ُب ِع ْث ُت لأِ ُتمَ ِّ َم صا َ
األخالق»(((.
ِ
لحِ

ويف حديث هرقل أنه سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي
فقال« :فبِ َم يأمركم؟» ،فقال ضمن جوابه« :يأمرنا بالصالة والصدق والعفاف

H

والوفاء بالعهد وأداء األمانة»(((.

أيضا أنه سأله :فهل يغدر؟ قلت :ال ،ونحن منه يف مدة ال ندري
ويف حديثه ً
ما هو فاعل فيها ،قال :مل متكني كلمة ُأ ِ
دخ ُل فيها شي ًئا غري هذه الكلمة.
( )1أخرجه أمحد يف «املسند» ( ،)8952والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)273واحلاكم يف «املستدرك»
( )4221من حديث أيب هريرة .I

األلباين يف
وحسن إسنا َده
قال احلاكم« :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ،ومل خيرجاه».
َّ
ُّ
«الصحيحة» (.)45

وقال حمققو «مسند أمحد» (« :)513 /14صحيح ،وهذا إسناد قوي ،رجاله رجال الصحيح غري

حممد ابن عجالن ،فقد روى له مسلم متابعة ،وهو قوي احلديث».

ت أِلُتمَ ِّ َم
وهو يف «موطأ مالك» ( )8/904 /2أنه قد بلغه أن رسول اهلل  Hقالُ « :ب ِع ْث ُ
ِ
األخالق».
َح َس َن
قال اإلمام ابن عبد الرب  Vيف «التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد» (« :)333 /24هذا
احلديث يتصل من طرق ِصحاح عن أيب هريرة وغريه عن النبي .»H

( )2رواه البخاري ( ،)2941واإلمام أمحد (.)262/1
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إىل أن قال هرقل :وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن ال ،وكذلك الرسل

ال تغدر(((.

ويف رواية ابن إسحاق عن الزهري قال أبو سفيان« :فواهلل ما التفت إليها

مني».

ويف حديث اهلجرة قال ابن إسحاق:
ومل يعلم -فيام بلغني -بخروج رسول اهلل  Hأحدٌ حني خرج
عيل ابن أيب طالب وأبو بكر الصديق ُ
عيل فإن رسول اهلل
وآل أيب بكر؛ أما ٌّ
إال ُّ
 Hأمره أن يتخ َّلف حتى يؤ ِّدي عن رسول اهلل  Hالودائع
ُ
رسول اهلل  Hوليس بمكة أحدٌ عنده
التي كانت عنده للناس ،وكان
يش ٌء خيشى عليه إال وضعه عنده؛ ملا يعلم من ِصدْ ِقه وأمانته(((.
وقال حسان بن ثابت :I

ه����ج َ
����وت حم����م����دًا ف���أج���ب ُ
���ت عنه
����ج���� ْو َت ُم��� َب ً
َ������را حني ًفا
َه َ
���ارك���ا ب ًّ

هلل يف ذاك اجل���������زا ُء
وع�����ن�����د ا ِ
أم َ
هلل ش���ي���م��� ُت���ه ال�����وف�����ا ُء
����ي����ن ا ِ

دي  Vيف بيان رشف أخالق النبي  Hوكامل فضائله(((:
املاو ْر ُّ
قال َ
ٍ
ملحافظ
«اخلصلة السادسة :حفظه للعهد ،ووفاؤه بالوعد؛ فإنه ما نقض

واإلخالف من
عهدً ا ،وال أخلف ملراقب وعدً ا ،يرى الغدر من كبائر الذنوب،
َ
مساوي ِّ
الش َيم ،فيلتزم فيهام األغلظ ،ويرتكب فيهام األصعب؛ حف ًظا لعهده،
( )1رواه البخاري ( ،)2941ومسلم (.)1773
(« )2سرية ابن هشام» (« ،)485/1الروض األنف» (« ،)224/2البداية والنهاية» (.)441/3
( )3يف كتابه «أعالم النبوة» (ص.)222
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خمرجا؛ كفعل
ووفا ًء بوعده ،حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه ،فيجعل اهلل تعاىل له ً
حلدَ ْيب َية ،فجعل اهلل
اليهود من بني ُق َريظ َة وبني النضري ،وكفعل قريش بصلح ا ُ
تعاىل له يف َنكْثِ ِهم ِ
اخليرَ ة».
ُ
وهلل در أمري الشعراء  Vإذ قال يف مدحه :H

وإذا أخ َ
�����ذت ال��ع��ه َ��د أو أعطي َته

����د َك ِذ َّم�������� ٌة وو َف�������ا ُء
ف��ج��م��ي�� ُع ع����ه ِ

وكان ِمن هديه  Hأن أعداءه إذا عاهدوا واحدً ا من أصحابه عىل

عهد ال َيضرُ ُّ باملسلمني أمضاه هلم:
بدرا إال أين
فعن حذيفة بن اليامن  ،Lقال :ما منعني أن أشهد ً
خرجت أنا وأيب ُح َس ْي ٌلَ ،
فأخ َذنا كفار قريش ،قالوا :إنكم تريدون حممدً ا!
فقلنا :ما نُريدُ ه ،ما نُريد إال املدينة.
فأخذوا منَّا عهدَ اهلل وميثاقه َلنَنْصرَ ِ َف َّن إىل املدينة ،وال نقاتل معه.
انص ِر َفاَ ،ن ِفي هلم
رب ،فقالَ « :
فأ َت ْينا رسول اهلل  Hفأخربناه اخل َ

بعهدهم ،ونستعني اهللَ عليهم»(((.
ييل:
وقال أنس بن ُزنيم الدِّ ُّ

���ت َن���ا َق��� ٌة َف َ
����وق ُ
َف َ��م��ا حمَ َ ��� َل ْ
ورها
كِ

( )1أخرجه مسلم (.)1787
(« )2زهر اآلداب» (.)1093/2

(((

حممد
َ�����ر وأوف�����ى ِذ َّم����� ًة م���ن
أب َّ
ِ
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ومن مواقف وفائه :H

فو َه َبتْ� ُه و َق ِد َم أبوه
أن زي�د بن حارث�ة  Iكان غال ًما خلدجي�ة َ J
وعمه يف فِدائه ،فسأال عن النبي  Hفقيل :هو يف املسجد ،فدخال عليه،
ُّ
فق�اال :ي�ا بن ِ
عبد املطلب ،يا ب َن هاش�م ،يا ب َن س� ِّي ِد قومه ،أنتُ�م ُ
أهل َح َرم اهلل
َ
َ
جئناك يف ابننا ِعندك ،فامنُن علينا،
وجريانه ،تفكُّون العاين و ُت ْط ِع ُمون األسري،
و َأ ْح ِس ْن إلينا يف فِدائه.
قال« :ومن هو؟».

قالوا :زيدُ ب ُن حارثة.

فقال رسول اهلل « :Hف َهلاَّ َغيرْ َ َذ ِلك».

قالوا :ما هو؟

قال« :أدعوه ُ
اخ َتا َر ُ
كم َف ُه َو َل ُكمَ ،وإن ْ
فأخيرِّ ُ هَ ،فإِ ِن ْ
اخ َتا َرني ،فواهلل َما أَ َنا
ِب َّ
ال ِذي أَ ْخ َتا ُر َع َلى َمن ْ
اخ َتا َرني أَ َح ًدا».

قاال :قد رددتنا عىل النَّص ِ
وأحسنت.
ف،
َ
َ
َ
َ
َ
وعرفت صحبيت لك ،فاخرتني
ورأيت،
علمت
فدعاه فقال« :فأنا َمن قد
أنت مني مكان األب
أو اخرتهما» قال :ما أنا بالذي
أختار عليك أحدً ا أبدً ا؛ َ
ُ
والعم.
َ
أختتار العبودية عىل احلرية ،وعىل أبيك وعمك،
وحيك يا زيد،
فقاال:
ُ
وعىل أهل بيتك؟!
أختار عليه أحدً ا
رأيت من هذا الرجل شي ًئا ما أنا بالذي
قال :نعم؛ قد
ُ
ُ
أبدً ا.
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رسول اهلل  Hذلك ،أخرجه إىل ِ
احل ْجر ،فقال« :أُ ْش ِهد ُ
ُ
ُكم
فلام رأى
َّ
وأر ُثه».
أن َزيدًا ابينَ ،ي ِر ُثين ِ

نفوسهام ،فانرصفا ،و ُد ِعي زيدَ ب َن حممد،
وعمه ،طابت ُ
فلام رأى ذلك أبوه ُّ
حتى جاء اهلل باإلسالم ،فنزلت[ :ﮗ ﮘ] [األحزاب ،]5:فدُ ِع َي من
ٍ
يومئذ :زيد بن حارثة .قال َم ْع َمر يف «جامعه» عن الزهري :ما علمنا أحدً ا
أسلم قبل زيد بن حارثة ،وهو الذي أخرب اهلل عنه يف كتابه أنه أنعم عليه ،وأنعم

عليه رسوله ،وسماَّ ه باسمه(((.

َ
رس�ول اهلل H
وكان م�ن رشوط صل�ح احلديبي�ة أن م�ن أت�ى

م�ن أصحاب�ه بغري إذن ولي�ه ر َّده عليهم ،ومن أتى ً
قريش�ا ممن مع رس�ول اهلل

 Hمل يردوه عليه ...وبينا رسول اهلل  Hيكتب الكتاب إذ جاءه
يد ِ
عمرو يف احل ِد ِ
ِ
بن ٍ
يل ِ
جندل ب ُن ُس َه ِ
قد ا ْن َف َل َت إىل رسول اهلل .H
أبو
َ

َ
رجوا وهم ال َي ُش�ك َ
ُّون يف
ق�ال :وق�د كان
أصحاب رس�ول اهلل َ Hخ ُ
ُ
ِ
ُ
الص ِ
ِ
والر ُجو ِع وما
رآها
الفت�ح ُلرؤ َيا َ
رس�ول اهلل  .Hفلام َر ْأوا م�ن ُّ
لح ُّ
ُ
عظيم حتى
أمر
حتم َل
رس�ول اهلل  Hعىل َن ْفس�ه َد َخ َل َ
ٌ
الناس من ذلك ٌ
َّ
كادوا أن يهَ ْ ِلكُ�وا .فلما رأى ُس ٌ
وجه ُه،
�هيل (ابنَه) أب�ا َجنْدَ ٍل قام إليه فَض�رَ َ َب َ
ث�م قال :ي�ا حممدَ ،قدْ َلج ِ
َ
يأتيك هذا .قال:
�ت((( القضي ُة بيني وبينك قب�ل أن
َّ
الرزاق).
(« )1جامع معمر بن راشد» برقم ( /20393ملحق بمصنف عبد َّ
( )2أي :وجبت.
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ِ (((
ٍ
« َص َد ْق َ
جن�دل بأعىل صوته:
ص َخ أبو
����ت» .فق�ام إليه فأخ�ذ ب َت ْلبِيبِه ق�الَ :و َ رَ
أتر ُّدونَنِي إىل أه�ل الرشك ف َي ْفتِنُوين يف ِدين�ي؟ قال :فزا َد
يا
مع�ارش املس�لمنيُ ،
َ
����دلْ ،
اصبرِ ْ
َ
رشا إىل م�ا بهِ ِ ْ
�م .فقال رس�ولُ اهلل « :Hي����ا أبا َجن ِ
الن�اس ًّ

ٌ
وخمرجا.
فرجا
س ْب؛ فإن اهلل D
ْ
ً
جاعل لك وملَن معك من املستضعفني ً
واح َت ِ

لح����ا َ
فأ ْع َط ْي َن ُ
إن����ا َق ْ
اهم على ذل����ك وأَ ْع َطو َنا عليه
����د َع َق ْد َنا بينن����ا وبني القوم ُص ً
عهدًاَّ ،
وإنا َل ْن َن ْغ ِد َر ِب ِه ْم»(((.

ومل ِ
َ
رسول اهلل  Hأحدٌ من الرجال إال ر َّده يف تلك املدة وإن
يأت

مسلما(((.
كان
ً

وكان  Hجُ ِ
ي ُري َمن أجاره أحدٌ من املسلمني ،ولو كانت امرأة،

وال خييس بأي عهد:

فع�ن أم هان�ئ بن�ت أيب طال�ب  ،Jقال�ت :ذهب�ت إىل رس�ول اهلل

 Hع�ام الفت�ح ،فوجدته يغتس�ل ،وفاطمة ابنته تستره بثوب ،قالت:
فسلمت ،فقال« :من هذه؟» ،قلت :أم هانئ بنت أيب طالب ،قال« :مرح ًبا بأم

هانئ» ،فلام فرغ من ُغس�له قام فصىل ثامين ركعات ملتح ًفا يف ثوب واحد ،فلام

( )1التلبيب :ما يف موضع ال َّل َبب من الثياب ،و ُيعرف بالطوق ،وال َّل َبب :موضع القالدة من الصدر،
وأخذ بتالبيبه :أمسكه من أعىل ثوبه ،كأنه يريد رضبه.
( )2رواه البخاري ( ،)2731( )4180ومسلم (.)1807
( )3رواه البخاري (.)4181

الوفـــاء

73

انصرف قلت :يا رس�ول اهلل ،زعم ابن أمي عيل بن أيب طال�ب أنه ٌ
قاتل رجلاً

أج ْرتُ�ه(((؛ ُف ُ
الن اب ُن ُه َب ْي َرةَ ،فقال رس�ول اهلل « :Hقد أَ َج ْرنا َمن أَ َج ْر ِت
َ
هانئ»(((.
يا أُ َّم ٍ

وعن أيب رافع  ،Iقال :بع َثتْني ٌ
قريش إىل رسول اهلل  ،Hفلام
َ
فقلت :يا رسول اهلل ،إين
رسول اهلل ُ Hأ ِلق َي يف قلبي اإلسال ُم،
رأيت
ُ
ُ

أرجع إليهم أبدً ا.
واهلل ال
ُ

س البرُ ْ دَ،
أحب ُ
فقال رسول اهلل « :Hإني ال أَ ِخ ُ
يس بالعه ِ
ْد ،وال ِ
نفسك الذي يف نفسك َ
فارج ْع».
ارج ْع ،فإن كان يف ِ
اآلنِ ،
ولكن ِ
ِ

أتيت النبي ،H
فأسلمت(((.
قال:
ُ
فذهبت ،ثم ُ
ُ

قال حسان بن ثابت  Iيف رثاء سيد األوفياء :H

هلل ما حمَ َ �� َل ْ
��ت أنثى وال َو َض َع ْت
ت��ا ِ
وال بَ����را اهللُ َخ�� ْل�� ًق��ا ِم���ن َب ِ���ريَّ��� ِت��� ِه

�بي ُ
األم��� ِة اهلا ِدي
��ول ن ِّ
ِم��ث َ��ل ال��رس ِ

������ار أو مبيعا ِد
أوف������ى ب ِ
�����ذم����� ِة ج ٍ

( )1أجرت الرجل :أدخلته يف جواري ومنعته ممن يريده بسوء.
( )2أخرجه البخاري ( ،)357ومسلم (.)336
وصححه ابن حبان
( )3أخرجه أمحد ( ،)23857وأبو داود ( ،)2758واحلاكم (،)6538
َّ
(.)4877
وقال األلباين يف «الصحيحة» (« :)702سكت عليه احلاكم والذهبي ،وهو إسناد صحيح،
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخني غري احلسن بن عيل بن أيب رافع ،وهو ثقة».
وقال حمققو «مسند أمحد» (« :)283 /39حديث صحيح».
وإنام فعل الصادق املصدوق  Hذلك من أجل منع أي شائبة قد يستمسك هبا أعداؤه
ليوجهوا التهمة بمحاولة املسلمني إهانة الرسل (الدبلوماسيني) أو حبسهم أو استاملتهم.
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ومن وفائه  Hللمشركني:
ُ
صفوان ،هل عندك من سالح؟»
أنه  Hقال لصفوان بن أمية« :يا

قال :عار َّية أم َغ ْص ًبا؟ قال« :ال ،بل عارية» فأعاره ما بني الثالثني إىل األربعني
ِ
ِ
روع
د ْر ًعا ،وغزا رسول اهلل ُ Hحنَينًا ،فلام ُه ِز َم املرشكون جمُ َع ْت ُد ُ
صفوان ،ففقد منها أدرا ًعا ،فقال رسول اهلل لصفوان« :إنا فقدنا من أدراعك

أدراعا؛ فهل َن ْغ َر ُم لك؟» قال :ال يا رسول اهلل ،ألن يف قلبي اليوم ما مل يكن يومئذ.
ً

ويف رواية املسند :فقال« :أنا اليوم يا رسول اهلل يف اإلسالم أرغب»(((.

وعن عثامن بن طلحة قال :كنا نفتح الكعبة يف اجلاهلية يوم اإلثنني

فأغلظت
واخلميس ،فأقبل رسول اهلل يو ًما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس،
ُ
ِ
يوما
فح ُل َم عني ،ثم قال« :يا عثمان لعلك سرتى هذا املفتاح ً
له ،ون ْل ُت منهَ ،
َت ٌ
ت .فقال« :بل
قريش يومئذ و َذ َّل ْ
بيدي أضعه حيث شئت» .فقلت :لقد َه َلك ْ
ظننت يومئذ
فوقعت كلمتُه مني موق ًعا
وع َّز ْت يومئذ» .ودخل الكعبة،
َع َم َر ْت َ
ُ
ْ
أن األمر سيصري إىل ما قال(((.

فلما كان فت�ح مكة طلب عم النبي العب�اس  Iمن النبي H

ِ
الس�قاية ،بأن يعطيه ِمفتاح
أن ُي ِض َ
يف إىل بني هاش�م رشف احلجابة إىل جانب ِّ

( )1رواه أبو داود ( ،)3562والنسائي ( ،)5779واإلمام أمحد ( ،)15302وقال حمققو «املسند»:
«حديث حسن».
(« )2طبقات ابن سعد» (.)137 ،136/2
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الكعب�ة ،فأنزل اهلل هذه اآلي�ة[ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ]

[النس�اء .]58:فق�ال النبي « :Hأي���ن عثمان بن طلح���ة؟» فدعي به فقال:

مفتاح���ك يا عثم ُ
أيضا :H
���ان اليوم ي���و ُم ِب
«ه���اك
ٍّر ووف���اء»((( ،وق�ال ً
َ
« ُخ ُذوه���ا -حجاب�ة الكعب�ة -يا بين طلح���ة خا ِلد ًة تا ِل���د ًة ،ال َي ْن ِز ُعه���ا منكم إال

ظامل»(((.

وما أصدق ما قال شوقي  Vيف «اهلمزية النبوية»:

م َّس ًما
وإذا َص ِح ْب َت رأى الوفا َء جُ َ

وإذا أخ َ
�����ذت ال�� َع��ه َ
��د أو أعطي َت ُه

���اب ُ
واخل َل َطا ُء
يف بُ����� ْر ِد َك األص���ح ُ
(((
���د َك ِذ َّم����� ٌة ووف������ا ُء
ف��ج��م��ي�� ُع ع���ه ِ

(« )1السرية النبوية» البن هشام ( ،)48/4و«البداية والنهاية» (.)301/4
( )2انظر« :جممع الزوائد» رقم (« ،)5512زاد املعاد» ( ،)409/3وال يزال مفتاح الكعبة املرشفة
بأيدهيم إىل اليوم.
(« )3الشوفيات» (.)36/1
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وفاؤه ُ H
أل ِّمه
عن أيب هريرة  ،Iقال :زار النبي  Hقرب أمه ،فبكى وأبكى
َمن َح ْو َله ،فقال« :استأذنت ربي يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن لي ،واستأذنته يف

أن أزور قربها فأذن لي ،فزوروا القبور؛ فإنها تذكر املوت»(((.

( )1أخرجه مسلم (.)976
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النبي  Hألبي بكر الصديق I
وفاء
ِّ

الين ،عن أيب الدَّ ْرداء  ،Iقال:
عن عائذ اهلل أيب
َ
إدريس اخلَ ْو ِّ
جالسا عند النبي  Hإذ أقبل أبو بكر ً
بطرف ثوبه،
كنت
ُ
آخذا َ
ً

غام َر»(((،
حتى أبدى عن ركبته ،فقال النبي َّ « :H
أما صاح ُبكم فقد َ
فأرسعت
فس َّل َم ،وقال :يا رسول اهلل ،إين كان بيني وبني ابن اخلطاب يش ٌء،
ُ
َ
إليه ،ثم ِ
فأقبلت إليك.
مت ،فسألته أن يغفر يل ،فأبى عليَ َّ ،
ُ
ند ُ
فقال« :يغفر اهلل لك يا أبا بكر» -ثال ًثا.-
ثم إن عمر ندم ،فأتى منزل أيب بكر ،فسأل :أ َث َّم أبو بكر؟ فقالوا :ال .فأتى
فس َّلم عليه ،فجعل وجه النبي  Hيتم َّع ُر((( ،حتى
إىل النبي َ ،H

أشفق أبو بكر((( ،فجثا((( عىل ركبتيه ،فقال :يا رسول اهلل ،واهلل أنا كنت أ ْظ َل َم
مرتني.-فقال النبي « :Hإن اهلل بعثين إليكم ،فقلتم :ك��ذب َ
��ت ،وقال

()1
()2

()3
()4

أي :خاصم ،واملعنى :دخل يف غمرة اخلصومة.
أي :تذهب نضارته من الغضب ،ويف حديث أيب أمامة عند أيب يعىل :فجلس عمر فأعرض عنه
حتول فجلس إىل اجلانب اآلخر فأعرض عنه ،ثم قام فجلس بني يديه
أي النبي  -Hثم ٍَّ
فأعرض عنه ،فقال :يا رسول اهلل ،ما أرى إعراضك إال ليشء بلغك عني ،فام خري حيايت وأنت
ُم ِ
عر ٌض عني؟! فقال« :أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟!».
عمر ما يكره».
ويف رواية بزيادة« :أن يكون من رسول اهلل  Hإىل َ
جثا :برك.
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أبو بكر :صدق ،وواساني((( بنفسه وماله ،فهل أنتم تاركون لي صاحيب؟!»
وذي((( بعدها(((.
-مرتني ،-فام ُأ َ

ري  ،Iقال :خطب النبي  ،Hفقال:
وعن أيب سعيد اخلُدْ ِّ
عبدا بني الدنيا وبني ما عن َده ،فاختار ما عند اهلل» ،فبكى أبو ٍ
« َّ
هلل خيرَّ َ ً
بكر
إن ا َ
إن َيك ِ
الشيخ؟! ْ
َ
ُن اهللُ خيرَّ َ عبدً ا
فقلت يف نفيس :ما ُيبكي هذا
الصدِّ ُيق ،I
ُ
ِّ
بني الدنيا وبني ما عنده ،فاختار ما عند اهلل!

فكان رسول اهلل  Hهو العبد ،وكان أبو بكر أع َل َمنا.

بكر ،ال َت ْب ِكَّ .
إن أَ َم َّن الناس ع َل َّي يف ُصحب ِته وما ِله أبو بكر،
قال« :يا أبا ٍ
كنت ُم َّت ِخ ًذا خليلاً ِمن أُ َّميت التخَّ ُ
ُ
بكرْ ،
وم َو َّد ُته،
ولكن أُ ُخ َّو ُة
ولو
اإلسالم َ
ذت أبا ٍ
ِ
بكر»(((.
ال َي ْبقَينَ َّ يف
املسجد ٌ
باب إلاَّ ُسدَّ ،إلاَّ َ
ِ
باب أبي ٍ

()1
()2
()3
()4

من املواساة وهي مفاعلة من اجلانبني ،واملراد به أن صاحب املال جيعل يده ويد صاحبه يف ماله
سواء.
أي ملا أظهره النبي  Hهلم من تعظيمه ،ويف احلديث فضل أيب بكر  Iعىل مجيع
الصحابة.
أخرجه البخاري (.)4640 ،3661
أخرجه البخاري ( ،)466ومسلم (.)2382
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َ
خلديجة J
وفاؤه H
هذا سيد اخللق أمجعني نبينا حممد -عليه أفضل الصالة وأتم التسليم-

املؤمنني خدجي َة .J
كان حاف ًظا ُو َّد زوجته أم
َ

ِ
وغريها من ذوات اجلامل والرشف
فبعد أن ماتت ،وتزوج بعائش َة

K؛ مل َين َْس خدجية ،وما هلا من سابقة يف اإلسالم ،ونفقة يف سبيل اهلل؛

كثريا ما يلهج بذكرها ،والثناء عليها.
فلقد كان ً

بل لقد كان  Oيتعاهد صديقاهتا بعد موهتا ،وربام ذبح الشاة،

فقطعها ،ثم يبعثها إليهن ،وكان ُيذكِّرهن باهلدية والصدقة َّبر خدجية ،وإحساهنا
وعرفوه عنها؛ فيرتمحون عليها ،وينقلون احلديث عن كرمها
الذي ألفوه منهاَ ،
وجودها.
ُ

حتى لقد بلغ من كثرة ذكره خلدجية  Jأن غارت منها عائشة ،J

مع أن خدجية ماتت قبل أن يتزوج النبي  Hعائشة بثالث سنني.

جاء يف «الصحيحني» عن عائشة  ،Jقالت:
�رت عىل خدجي�ة؛ من كث�رة ذكر رس�ول اهلل
�رت عىل ام�رأة ما ِغ ُ
«م�ا ِغ ُ

 Hإ َّياها».
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َ
جربيل  Sأن
قالت« :وتزوجني بعدها بثالث سنني ،وأمر ر ُّبه D

يبرشها ببيت يف اجلنة من قصب».

رت عىل أحد من نساء النبي
وجاء فيهام عن عائشة  ،Jقالت :ما ِغ ُ
رت عىل خدجية ،وما رأيتها ،ولكن كان النبي  Hيكثر
 Hما ِغ ُ
ذكرها ،فربام قلت له :كأنه مل يكن يف الدنيا امرأة إال خدجية؟ فيقول« :إنها

كانت ،وكانت ،وكان لي منها ولد».

ويف رواية :فأغضبتُه يو ًما ،فقلت :خدجية؟!

حبها».
فقال رسول اهلل « :Hإني قد ُر ِز ْق ُت َّ
أيضا عن عائشة  ،Jقالت:
وجاء فيهام ً

–أخت خدجية -عىل رسول اهلل ،H
استأذنت هالة بنت خويلد
ُ
ْ

فعرف استئذان خدجية ،فارتاح لذلك ،فقال« :اللهم هالة بنت خويلد».
َ
قالتِ :
ٍ
عجوز من عجائز ُقريش ،محراء
فقلت :وما تذكر من
فغ ْر ُت،
ُ
ِّ
خريا منها!
الشدْ َقني ،هلكت يف الدهر ،فأبدلك اهلل ً
�ي�را منها ،وق��د آم��ن��ت ب��ي إذ كفر ب��ي الناس،
قال« :ما أب��دل�ني اهلل خ ً

وصدَّقتين إذ َّ
كذبين الناس ،وواستين مباهلا إذ حرمين الناس ،ورزق�ني اهلل

ولدها إذ حرمين أوالد النساء».

وعن عائشة  ،Jقالت :جاءت عجوز إىل النبي  Hوهو

عندي ،فقال هلا« :من أنت؟».
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قالت :أنا َج َّثا َم ُة((( ا ُمل َزن َّية.

أنت حضانة» .ويف أخرى:
قال« :بل أنت َّ
حسانة املُزنية» .ويف رواية« :بل ِ

«حنانة ،كيف أنتم ،كيف حالكم ،كيف كنتم بعدنا؟».

قالت :بخري بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل.
قلت :يا رسول اهللُ ،ت ْقبِل عىل هذه العجوز كل هذا
فلام
خرج ْتُ ،
َ

اإلقبال!

قال« :إنها كانت تأتينا أيام خدجية ،إن حسن العهد من اإلميان».

ويف رواية :استأذنت احلوالء عىل رسول اهلل  ،Hفأذن هلا ،وأقبل

أنت؟».
عليها ،وقال« :كيف ِ

فقلت :يا رسول اهلل ،أ ُت ْقبِل عىل هذه هذا اإلقبال!
ُ

قال« :إنها كانت تأتينا أيام خدجية ،إن حسن العهد من اإلميان».
ويف رواية :استأذنت احلوالء عىل رسول اهلل ِ ،H
فأذن هلا،
أنت؟» ،فقلت :يا رسول اهلل ،أتُقبِ ُل عىل هذه هذا
وأقبل عليها ،وقال« :كيف ِ
اإلقبال!

فقال« :إنها ك��ان��ت ت��أت��ي��ن��ا يف زم���ن خ��دجي��ة ،وإن ح��س��ن ال��ع��ه��د من

اإلميان»(((.

(َ )1
اجل َّثامة :البليد الذي ال ينهض للمكارم ،والكسالن الذي ال يميل إىل احلركة.
( )2رواه ابن األعرايب يف «معجمه» ( ،)774واحلاكم يف «املستدرك» ( ،)40وقال« :صحيح عىل
رشط الشيخني ،وليس له علة» .وانظر« :الصحيحة» لأللباين (.)216
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ولقد أُسرِ َ أبو العاص بن الربيع -صهر رسول اهلل  ،Hووالد
فبعثت زينب قالدهتا لِ َت ُفكَّه،
ُأمام َة التي كان حيملها يف صالته -يف غزوة بدر،
ْ

وكانت هذه القالدة ألم املؤمنني خدجية  Jأعطتها لزينب َ ،Jفر َّق هلا
ريها»،
النبي  ،Hفقال النبي « :Hإن رأيتم أن ُت ْط ِل ُقوا هلذه أس َ
فبادر الصحابة إىل ذلك(((.

ويف حديث املسور بن خمرمة  ،Iأن رسول اهلل  Gذكر
يف خطبته ِص ْه ًرا له من بني عبد شمس (وهو أبو العاص بن الربيع) ،فأثنى
عليه يف مصاهرته إياه فأحسن ،قال« :حدثين فصدقين ،ووعدني َّ
فوفى((( لي»

احلديث(((.

( )1أخرجه ابن إسحاق -كام يف «سرية ابن هشام» ( ،-)653/1ومن طريقه أمحد يف «املسند»
( )381/43برقم ،)26362( :وأبو داود ( ،)2692واحلاكم يف «املستدرك» (،4306
وحسنه األلباين يف «اإلرواء»
 ،)6840 ،5409 ،5038والبيهقي يف «دالئل النبوة» (َّ ،)154/3
( .)1216وقال ابن امللقن يف «البدر املنري» (« :)117/9رواه أبو داود بإسناد حسن ال َج َر َم،
رواه احلاكم ثم قال :صحيح عىل رشط مسلم».
( )2وكان أبو العاص بن الربيع قد وعد النبي  Hأن يرجع إىل مكة بعد وقعة بدر ،فيبعث إليه
بزينب ابنته  ،Hفوىف بوعده ،وفارقها مع شدة حبه هلا.
وقد أسلم قبل احلديبية بخمسة أشهر ،وملا هاجر رد عليه النبي  Hزوجته زينب بعد ستة
أعوام عىل النكاح األول -انظر« :سري أعالم النبالء» (.)330/1
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)18913والبخاري ( ،)3110ومسلم ( ،)2449وغريهم.
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وعن أيب الطفيل  ،Iقال« :رأيت النبي  Hيقسم حلماً
باجلعرانة ،وأنا يوم ٍ
ئذ غالم أمحل عضو البعري ،فأ َتتْه امرأة فبسط هلا رداءه،
ِ ْ
َ
قلت :من هذه؟ قيل :هذه ُأ ُّمه التي أرض َعتْه»(((.

( )1أخرجه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)1295وأبو داود ( ،)5144وأبو يعىل يف «مسنده» (،)900
وعنه ابن حبان ( ،)4232واحلاكم يف «املستدرك» ( .)6595وض َّعفه األلباين يف «ضعيف األدب»
( ،)209وقال األرنؤوط يف حتقيق «سنن أيب داود» (« :)457/7حسن بشواهده».
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ً
قبيلة ظاملة مغلوبة
إكرام رسول ا& H
وفاء ملرضعته حليمة السعدية
ً
بعد وقعة ُحنني ،وفيها كادت هوازن((( تقيض عىل اإلسالم لوال ثباتُه

 ،Hجاءه وفد منها -وهي الباغية املستكربة -تطلب العفو عن أرساها،
فامذا وجدت لتحرك به رمحته ،وتستثري شفقته؟ ال يشء ،فليس أشد سوا ًدا من

ماضيها معه ،ولكنها وجدت يف وفائه ملجأها ومنتهاها ،فقال رجل منهم:
(((
للنعمان بن
يا حممد ،إن يف احلظائر مرضعاتِك وحواضنَك ،ولو أنَّا ملحنا
َ
املنذر أو احلارث بن أيب ِشمر ال َغ َّساين ،ثم نزل منا مثل الذي نزلت؛ رجونا

عطفه وعائدته علينا.

أما ما كان لي ولبين عبد املطلب فهو لكم».
فقال َّ « :H

فقال املهاجرون واألنصار :ما كان لنا فهو لرسول اهلل .H
وبذلك ر َّد عىل هوازن آالف األرسى(((.

( )1غزا رسول اهلل  Hهوازن بوادي ُحنني بعد فتح مكة ،ومنازل هوازن يف نجد مما ييل
اليمن.
( )2أي :أرضعنا.
األلباين يف
وحسن إسنا َده
( )3رواه أمحد يف «املسند» ( ،)7037 ،6729والنسائي (.)3688
َّ
ُّ
«الصحيحة» ( ،)1973وحمققو «املسند» (.)613 ،341/11
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تلك هي النفس الوفية ،التي تكرم ُأ َّم ًة ظاملة مغلوبة وفا ًء لِ َّل َب ِن الذي

َر َض َعتْه فيها ،فهل للناس -وقد عفا فيهم أثر املعروف -أن يتذكروا؟!

عن حجاج األسلمي قال :قلت :يا رسول اهلل ،ما ُيذهب عني َم ِذ َّم َة

الرضاع؟ قالُ « :غ َّرة :عب ٌد أو أَ َمة»(((.
َّ

َ
رسول اهلل :H
قال حسان بن ثابت  Iيرثي

���ون ِم�� ْث َ
وم���ا َف�� َق�� َد امل ُ
���اض َ
حممد
��ل
ٍ
أع َّ
�������ف وأوف��������ى ِذم�������� ًة ب����ع َ
����د ذم���� ٍة

وال ِم�� ْث�� ُل��ه ح��ت��ى ال��ق��ي��ام�� ِة ي ْ
ُف َق ُد
َ َّ (((
����رب منه نائل((( ال ُينك ُد
وأق َ

( )1أخرجه اإلمام أمحد ( ،)15733وقال حمققوه« :إسناده حمتمل للتحسني» ،وأخرجه من طرق
«الر ْض ُخ -أي :إعطاء املال -عند الفصال» ،والرتمذي
أخرى أبو داود ( ،)2064وترجم لهَّ :
( ،)1153وابن حبان ( ،)4230وغريهم.
َِ
َ
خدمتك وأنت طفل،
واملذمةِ :ذمام الرضاع وحقه ،أو حرمته التي ُي َذم ُم َض ِّي ُعها ،يعني أهنا قد
وح َضنَت َْك وأنت صغري ،فكافئها بخادم يكفيها املهنة ،قضاء ِ
لذمامها ،ووفاء حلقها ،ليكون اجلزاء
َ
ً
من جنس العمل.
( )2النائل :ما ُينال و ُيدْ َرك ،واجلود ،والعطية ،واملعروف.
( )3ال ُينَكَّد :ال ُي َكدَّ ر ،وال ُيت ِْعس ،وال ُيضايق.
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الرضاعة
وفاؤه  Hألخته من َّ
الشيماء((( السعدية

وهي بنت مرضعته حليمة السعدية ،كانت تُر ِّق ُصه يف طفولته ،وتغنيه

َبر َج ٍز من شعرها .وملا ظهر اإلسالم أغارت خيل من املسلمني عىل «هوازن»
فأخذوها فيمن أخذوا من السبي ،فقالت :أنا أخت صاحبكم! فقدموا هبا

فرحب هبا ،وبسط هلا رداءه ،فأجلسها عليه،
فعرفته بنفسهاَّ ،
عليه َّ H
أحببت أن
أحببت فأقيمي مك ّرمة حمببة ،وإن
ودمعت عيناه ،وقال هلا« :إن
ِ
ِ

أوصلتك» .فقالت :بل أرجع إىل قومي .فأعطاها َن َعماً وشا ًءا،
قومك
ترجعي إىل
ِ
ِ
وأسلمت وعادت(((.

( )1ويقال :الشامء بنت احلارث بن عبد العزى بن رفاعة ،من بني سعد بن بكر ،من هوازن ،وقيل:
اسمها حذافة وغلب عليها اسم الشيامء.
(« )2حسن الصحابة» ( ،)290و«مجهرة األنساب» ( ،)253وذكرها أبو نعيم يف الصحابة،
و«اإلصابة» كتاب النساء ،الرتمجة ( ،)630كام يف «األعالم» للزركيل (.)184/3
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بي  Hألصحابه M
وفاء النَّ ِّ

���بوا
ع�ن أيب هري�رة  ،Iق�ال :ق�ال رس�ول اهلل « :Hال َت ُس ُّ

���بوا أصحاب���ي؛ فوالذي نفس���ي بيده لو أن أحدك���م أنفق مثل
أصحاب���ي ،ال َت ُس ُّ
أحدهم وال َنصي َفه(((»(((.
أُ ُحد ذه ًبا((( ،ما أدرك ُم َّد((( ِ

ويف هذا احلديث بيان أفضلية الصحابة عمن بعدهم؛ ألن معناه :ال ينال
أحدكم بإنفاق مثل ُأ ُح ٍد ذه ًبا من الفضل واألجر ما يناله أحدهم بإنفاق ُمدِّ
ِ
وسبب التفاوتِ :ع َظ ُم موقع النفقة لشدة االحتياج إليها وقلة
نصيفه،
طعام أو
ُ
املعتني هبا وبخاصة قبل فتح مكة ،وكذلك سبب التفاوت ما يقارن األفضل
من مزيد اإلخالص وصدق النية(((.

()1
()2
()3
()4
()5

زاد الربقاين من طريق أيب بكر بن عياش عن األعمش« :كل يوم» قال« :وهي زيادة حسنة» ،كام
يف «الفتح» (.)361/8
املُدّ :مكيال قديم وهو ملء كفي اإلنسان املعتدل إذا مألمها ومدَّ يده هبام ،وهو ربع صاع.
َّ
النصيف :هو النصف ،وقيل :مكيال دون املد.
أخرجه مسلم (.)2540
وأخرجه البخاري ( ،)3673ومسلم ( )2541من حديث أيب سعيد اخلدري .I
انظر« :فتح الباري» (.)362/8
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وفاؤه  Hلألنصـــار
ٍ
بمجلس
عن أنس بن مالك  ،Iقالَ :م َّر أبو بكر والعباس L

من جمالس األنصار وهم يبكون ،فقال :ما ُيبكيكم؟

قالوا :ذكرنا جملس النبي  Hمنا((( ،فدخل عىل النبي H

فأخربه بذلك ،قال :فخرج النبي  Hوقد عصب عىل رأسه حاشية
فص ِعدَ املنرب -ومل يصعده بعد ذلك اليوم ،-فحمد اهلل وأثنى عليه،
برد ،قالَ :
ثم قال« :أُوصي ُكم باألنصار؛ فإنهم َ
وع ْي َبيت((( ،وقد َق َض ُوا الذي عليهم،
ك ِرشي َ
وبقي الذي هلم ،فاقبلوا من حمسنهم ،وجتاوزوا عن مسيئهم»(((.
َ

( )1قال احلافظ يف «الفتح» ( :)121/7قوله« :ذكرنا جملس النبي  »Hأي :الذي كانوا
جيلسونه معه ،وكان ذلك يف مرض النبي  ،Hفخشوا أن يموت من مرضه فيفقدوا
جملسه؛ فبكوا ُح ْزنًا عىل فوات ذلك».
وخاصتي ،قال
( )2قال احلافظ يف «الفتح» ( )121/7يف قوله« :كريش وعيبتي»« :أي :بطانتي
َّ
القزاز :رضب املثل بالكرش؛ ألنه مستقر غذاء احليوان الذي يكون فيه نامؤه ،ويقال :لفالن
كرش منثورة ،أي :عيال كثرية.
وال َع ْيبة -بفتح املهملة ،وسكون املثناة ،بعدها موحدة :-ما حيرز فيه الرجل نفيس ما عنده ،ويريد
رسه وأمانته.
أهنم موضع ِّ
قال ابن ُد َر ْيد :هذا من كالمه  Hا ُملوجز الذي مل ُيس َبق إليه.
أمر باطن ،والثاين
وقال غريه :الكرش بمنزلة املعدة لإلنسان ،وال َعيبة مستودع الثياب ،واألول ٌ
ُ
واألول َأوىل،
أمر ظاهر؛ فكأنه رضب املثل هبام يف إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة.
ٌ
ٌّ
وكل من األمرين مستودع ملا خيفى فيه».
( )3أخرجه البخاري (.)3799
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وعن أنس بن مالك  ،Iعن النبي « :Hاألنصار َ
ك ِرشي

وع�� ْي�� َب�تي ،وال��ن��اس س َي ْك ُثرون ،و َي�� ِق ُّ��ل��ون ،فاقبلوا من محُ ْ ِسنهم ،وجت���اوزوا عن
َ

مسيئهم»(((.
أيَ :ي ِق ُّل األنصار ،بينام يكثر غريهم.

سمعت رسول اهلل  Hيقول عىل املنرب
وعن أيب قتادة  ،Iقال:
ُ

لألنصار« :ألاَ إن الناس ِدثاري((( ،واألنصا َر شعاري((( ،لو سلك الناس واد ًيا،
وس َل َك ِت األنصار شعبة؛ لاَ َّت َب ْع ُت شعبة األنصار ،ولوال اهلجرة لكنت َر ُجلاً من
َ
حسن إىل حمسنهم ،وليتجاوز عن مسيئهم،
األنصارَ ،
فم ْن َو ِل َي من األنصار فل ُي ِ

ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بينْ َ ها َتينْ ِ » وأشار إىل ن ْف ِسه .(((H
َ

وعن عبد اهلل بن زيد بن عاصم املازين  ،Iقال:
َلما أفاء اهلل عىل رسوله  Hيوم حنني َقسم يف الناس يف املؤ َّل ِ
فة
ُ
َ َ
َّ
ِ
ِ
الناس،
وجدوا إذ مل ُيص ْب ُهم ما أصاب َ
قلوبهُ م ،ومل ُيعط األنصار شي ًئا ،فكأهنم َ
فخطبهم ،فقال« :يا معشر األنصار ،أمل أَ ِج ْدكم ُض�َّل�اَّلاً فهداكم اهلل بي؟

وكنتم متفرقني َّ
فألفكم اهلل بي ،وعال ًة((( فأغناكم اهلل بي؟».
()1
()2
()3
()4
()5

أخرجه البخاري ( ،)3801ومسلم (.)2510
الدِّثار :ثوب يلبس فوق آخر.
ِّ
الشعار :الثوب املتصل بالبدن ،والدِّ ثار فوقه .واملراد أن األنصار هم اخلاصة ،والناس العامة.
أخرجه أمحد يف «املسند» ( ،)22615وقال حمققوه« :)303 /37( :صحيح لغريه».
عالة :مجع عائل ،وهو الفقري املحتاج الذي ال مال له.
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كلام قال شي ًئا قالوا :اهلل ورسوله َأ َم ُّن.

َ
رسول اهلل H؟».
تيبوا
قال« :ما مينعكم أن جُ ِ
قال :كلام قال شي ًئا قالوا :اهلل ورسوله َأ َم ُّن.

الناس
قال« :لو شئ ُتم ُق ْل ُتمِ :ج ْئ َتنا كذا وكذا ،ألاَ َت ْر َض ْو َن أن يذهب
ُ

بالشاة والبعري ،وتذهبون بالنيب  Hإىل ِرحالكم؟

لوال اهلجر ُة((( ُ
وش ْع ًبا
ام��رأً من األنصار((( ،ولو سلك
ُ
لكنت َْ
الناس واد ًيا ِ

َل َس َل ْك ُت َ
وش ْع َبها ،األنصار ِشعا ٌر ،والناس ِدثا ٌر ،إنكم س َت ْل َق ْو َن بعدي
وادي
األنصار ِ
ِ
حتى َت ْل َق ْوني على َ
أ َث َر ًة ،فاصبرِ وا َّ
احلوض»(((.

ُ
رسول اهلل  Hما
وعن أيب سعيد اخلدري  ،Iقال :ملا َأ ْعطى
ٍ
قريش وقبائل العرب ،ومل يكن يف األنصار منها
أعطى من تلك العطايا((( يف
احلي من األنصار يف أ ْن ُف ِس ِهم ،حتى َك ُث َر ْت فيهم القالة حتى
يشء َو َجدَ هذا ُّ
ُ
رسول اهلل  Hقو َمه((( ،فدَ َخ َل عليه َس ْعدُ ب ُن ُع َبادة
قال قائلهم :لقي
احلي قد قد َو َجدُ وا َعليك يف َأ ْن ُف ِسهم ملا َصنَ ْع َت يف
فقال :يا رسول اهلل ،إن هذا َّ
هذا الفيء الذي َأ َص ْب َتَ ،ق َس ْم َت يف قومك ،وأعطيت عطايا عظا ًما يف قبائل
()1
()2
()3
()4
()5

قوله« :لوال اهلجرة» أي :لوال رشفها وجاللة قدرها عند اهلل.
قوله« :لكنت ْام َر ًأ من األنصار» ،أي :لعددت نفيس واحدً ا منهم؛ لكامل فضلهم ورشفهم بعد فضل
اهلجرة ورشفها ،واملقصود اإلخبار بام هلم من املزية بعد مزية اهلجرة ،وأهنا مزية يرىض هبا مثله ،وإال
فاالنتقال ال يتصور ،سيام االنتساب بالنسب ،فإنه حرام دينًا ،واهلل تعاىل أعلم ،قاله السندي.
أخرجه البخاري ( ،)4330ومسلم (.)1061
أي مما حصلت من غنائم حنني.
أي :فامل إليهم ،وأعرض عنَّا.
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العرب ،ومل يك يف هذا احلي من األنصار يشء ،قالَ « :
فأ ْي َن أَ ْن َت ِمن َذ ِلك

َ (((

امرؤ من قومي((( ،وما أنا؟((( قال:
يا َس ْعدُ؟» قال :يا رسول اهلل ما أنا إال ٌ
«فاجمْ َ ْع لي َق ْو َم َك يف َه ِذ ِه َ
احلظري ِة»((( ،قالَ :
فخ َر َج َس ْعدٌ  ،فجمع األنصار يف
ٌ
رجال من املهاجرين فرتكهم ،فدخلوا ،وجاء آخرون
تلك احلظرية قال :فجاء

َف َر َّد ُه ْم ،فلام اجتمعوا أتاه َس ْعدٌ فقال :قد اجتمع لك هذا احلي من األنصار
فح ِمدَ اهلل ،وأثنى عليه بالذي هو له َأ ْهل،
قال :فأتاهم رسول اهلل َ H
ثم قال« :يا َم ْع َشر األ ْن َص ِار ،ما قال ٌة َب َل َغ ْتنيِ َع ْن ُك ْم َو ِج َد ٌة َو َج ْدتمُ َ
وها يف أَ ْن ُف ِس ُك ْم،
وعال ًة َ
فأ ْغ ُ
ألمَ ْ آ ِت ُك ْم((( ُضلاَّل((( َفه ُ
ناك ُم اهلل؟ وأَ ْع َدا ًء َف َأ َّل َف اهلل َبينْ َ
َداك ُم اهلل؟ َ

َ
َ
تي ُبو َنن((( َيا َم ْع َش َر
وب ُك ْم؟» قالواَ :ب ِل اهللُ ورسو ُله أ َم ُّن وأفضل .قال« :أال جُ ِ
ُق ُل ِ
َ
األ ْن َص ِار؟» قالوا :وبامذا نجيبك يا رسول اهلل ،وهلل ولرسوله امل ُّن وال َف ْضل .قال:

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

«فأين أنت من ذلك؟» أي :مما عليه قومك.
«امرؤ من قومي» ،أي :أوافقهم يف ذلك.
«وما أنا» أي :منفر ًدا عنهم ،وحيتمل أن املراد :فأين أنت من ذلك ،أي :من أن ترد عليهم ذلك
الرأي ،وتبني هلم طريق الصواب ،فأجاب بأين واحد منهم ،فال أقدر عليه.
«يف هذه احلظرية» :هي يف األصل موضع حياط عليه لتأوي إليه الغنم واإلبل ،تقيها الربد والريح،
ولعل املراد هاهنا اخليمة.
«أمل آتكم» ،أي :جئتكم.
و«عال ًة» :فقراء.
«أال جتيبونني» :يريد أن ُي َعينِّ أنه ما نيس إحساهنم ،وأن ما فعل من إيثار غريهم باألموال ليس
مبن ًّيا عىل النسيان.
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هلل َل ْو ِش ْئ ُت ْم ل ُق ْل ُت ْم َف َل َص َد ْق ُت ْم((( َو ُص ِّد ْق ُتم((( ،أَ َت ْي َتنا ُم َك َّذ ًبا((( َف َص َّد ْق َن َ
اك،
«أَ َما وا ِ
َو خَ ْ
اكَ ،و َعائلاً
م��� ُذولاً َف َن َص ْر َن َ
فآس ْي َن َ
يدا((( فآ َوي َن َ
���د مُ ْ
اك((( ،أَ َو َج ْ
اكَ ،و َط ِر ً
ت يف
َ
أَ ْن ُف ِس ُك ْم َيا َم ْع َش َر َ
لموا،
األ ْن َص ِار يف ُل َع َ
اع ٍة((( ِم َن الدُّن َياَ ،ت َأ َّل ْف ُت بها َق ْو ًما ِل ُي ْس ُ
إسلاَ ِم ُك ْم؟ أَ َفال َت ْر َض ْون َيا َم ْع َش َر َ
اس َّ
َو َو َ
األ ْن َص ِار أَ ْن َي ْذ َه َب َّ
بالشا ِة
ك ْل ُت ُك ْم إىل ْ
الن ُ
ري ،و َت ْر ِج َ
س محُ َ َّم ٍد
عون
برسول اهلل  Hيف ِر َحا ِل ُك ْم؟ َف َو َّال ِذي َن ْف ُ
ِ
وال َب ِع ِ
ام َرأً ِم َن َ
األ ْن َص ِارَ ،و َل ْو َس َل َك َّ
اهل ْج َر ُة ُ
وس َل َك ِت األنصا ُر
لكنت ْ
اس ِش ْع ًباَ ،
الن ُ
ِب َي ِده َل ْول ِ
ُم ا ْر َحم َ
ِش ْع ًبا َل َس َل ْك ُت ِش ْع َب َ
األنصار ،وأبنا َء أبنا ِء
األ ْن َصا َر ،وأبنا َء
األ ْن َص ِار ،الله َّ
ِ
ِ

اهم((( .وقالواَ :ر ِضينَا برسول اهلل
حل ُ
األنصار» قال :فبكى القوم حتى َأ ْخ َض ُلوا َ
ِ
ُ
رسول اهلل  Hوتفرقوا(((.
ِق ْسماً َو َح ًّظاُ .ث َّم انرصف

(« )1فلصدقتم» :عىل بناء الفاعل ،من الصدق.
«وصدِّ ْقتُم» :عىل بناء املفعول ،من التصديق.
()2
ُ
(« )3مكذ ًبا» :اسم مفعول ،وهو حال.
خمرجا من بالدك.
(« )4طريدً ا» :أيً :
(« )5فآسيناك» ،أي :راعيناك باملال.
(« )6يف لعاعة» بضم ال ٍم ،وبمهملتني :اجلرعة من الرشاب ،واملراد :اليشء اليسري ،والقدر القليل.
وقيل :ال ُّلعاعة :نبت ناعم يف أول ما ينبت ،يعني أن الدنيا كالنبات األخرض قليل البقاء.
(« )7أخضلوا»َ :ب ُّلوا.
( )8رواه اإلمام أمحد ( ،)11730وغريه ،وقال حمققو «املسند»« :إسناده حسن من أجل حممد بن
رصح بالتحديث هنا؛ فانتفت شبهة تدليسه ،وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح»
إسحاق ،وقد َّ
(.)255/18
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وفاء رسول ا& H

لألنصار يوم فتح مكة

ُ
رسول اهلل  ،Hفدَ َخ َل م َّك َة ،قال:
عن أيب هريرة  Iقال :أقبل
إحدَ ى ا ُمل َجنِّ َبت ِ
َ
َ
وبعث
وبعث خالدً ا عىل ا ُمل َجنِّ َب ِة الأُخرى،
َني(((،
ف َب َع َث ُّ
الز َبري عىل ْ

ُ
الح َّسر(((َ ،
ورسول اهلل  Hيف
فأخ ُذوا بط َن الوادي(((،
أ َبا ُعبيدة عىل ُ
ِ
كَتي َبتِه .قالَ :و َقد َو َّب َش ْت ُق ٌ
ريش أو َب َ
هؤالء ،فإن كان
اشها((( ،قال :فقالواُ :ن َقدِّ ُم
هلم يش ٌء كنا َم َعهم ،وإن ُأصيبوا ُأعطينا الذي ُس ِئلنا.
فقلتَ :
لبيك
قال :فقال أبو هريرة :فنَ َظ َر فرآين ،فقال« :يا أبا ُهرير َة»
ُ

َ
��ار ،وال َيأ ِتيين إال أَ ْن َص ِاري(((»
رسول اهلل .قال :فقال« :اه ِت ْف ل��ي ب��األن��ص ِ
فه َت ْف ُت هبم ،فجاءوا فأطا ُفوا برسول اهلل  ،Hقال :فقال رسول اهلل
َ
َ
اعهم ُ -ثم قال :بيديه إحداهمُ ا عىل
يش وأَ ْت َب ِ
��اش ُق َر ٍ
َ « :Hت َر ْو َن إىل أ ْو َب ِ

بالص َفا».
اح ُصدُوهم َح ْصدًا ،حتى ُتوا ُفوني َّ
األخرىْ -

()1
()2
()3
()4
()5

ا َ
جمل ِّنبتان :مها امليمنة وامليرسة ،ويكون القلب بينهام.
ُ
احل َّسر :الذين ال ُدروع عليهم.
أي :جعلوا طريقهم يف بطن الوادي.
أي :مجعت مجو ًعا من قبائل شتى.
وإظهارا جلاللتهم وخصوصيتهم.
خصهم لثقته هبم ،ورف ًعا ملراتبهم،
إنام َّ
ً
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قال :فقال أبو هريرة :فانطلقنا ،فام يشاء أحدٌ منا أن َي ْقت َُل منهم ما شا َء،
َ
وجه إلينا منهم شي ًئا .قال :فقال أبو ُس َ
يح ْت
فيان :يا
رسول اهللُ ،أبِ َ
وما َأ َحدٌ ُي ِّ

َخضرْ ا ُء ُق َر ٍ
يش((( ،لاَ ُق َر َ
يش بعدَ اليوم .قال :فقال رسول اهلل َ « :Hمن
ومن د َ
َخ َ��ل دا َر أبي ُسف َي َ
آم ٌ
الناس
آم ٌن» قال :فغلق
��نَ ،
ان فهو ِ
أَ ْغ َل َق با َبه فهُو ِ
ُ
أبوابهَ م.

ِ
قالَ :
بالبيت،
طاف
فاس َت َلمه ،ثم َ
حل َجر ْ
فأقبل رسول اهلل  Hإىل ا َ
قال :ويف يده َقوسِ ،
آخ ٌذ بِ ِس َي ِة ال َق ِ
وس((( ،قال :فأتى يف طوافِ ِه عىل َصنَ ٍم إىل
ٌ
َجن ِ
َ
فجعل َي ْط ُع ُن هبا يف َع ْينِه ،ويقول[ :ﮚ ﮛ
ْب البيت َي ْع ُبدونَه ،قال:
ﮜ ﮝ] [اإلرساء.]81:
ِ
البيتَ ،فر َف َع َيدَ ْيه ،فجعل َي ْذك ُُر
قالُ :ث َّم أتى الصفا ،ف َعلاَ ُه حيث َين ُظر إىل
واألنصار حتتَه ،قال :يقول َب ْع ُضهم ل َب ْع ٍ
ض:
يذكره ويد ُعوه ،قال:
ُ
اهلل بام شا َء أن َ
ِ
ُ
ورأف ٌة ب َعشريته(((.
أما
فأدر َكتْه رغب ٌة يف َقريتهَ ،
الرجل َ
قال أبو هريرة :وجا َء
الوحي ،وكان إذا جا َء مل يخَ َ
فليس أحدٌ
ْف عليناَ ،
ُ
من الناس َي ْر َف ُع َط ْر َفه إىل رسول اهلل  Hحتى َي ْقضيِ  ،قال هاشم:
الو ْحي ر َف َع رأسه ،ثم قال« :يا َم ْع َشر َ
ُ
الرجل
أما
األنصار ،أ ُقل ُتمَّ :
فلام قيض َ ُ َ َ َ
( )1أي :استؤصلت قريش بالقتل و ُأفنيت ،وخرضاؤهم :مجاعتهم ،ويعرب عن اجلامعة املجتمعة
بالسواد واخلرضة ،ومنه :السواد األعظم.
الس َية :املنعطف من طريف القوس.
(ِّ )2
( )3معناه :أهنم رأوا رأفة النبي  Hبأهل مكة ،وكف القتل عنهم ،فظنوا أنه يرجع إىل ُسكنى
مكة ،واملقام فيها دائماً  ،ويرحل عنهم ،وهيجر املدينة ،فشق ذلك عليهم.
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َ
رسول اهلل .قال:
فأدْرك ْته رغب ٌة يف َقري ِته ،ورأف ٌة ب َع ِشريته؟» قالوا :قلنا ذلك يا

هاج ْر ُت إىل اهلل وإلي ُكم ،فاملحَ ْ َيا
ورسو ُلهَ ،
اسي إ ًذا؟ كلاَّ إني عب ُد اهلل ُ
«فما مْ ِ

محَ ْ َي ُ
ُ
َ
يبكون ويقولون :واهلل ما قلنا
واملمات مما ُتكم»((( قالَ :فأ ْق َب ُلوا إليه
اكم،
الض َّن((( باهلل ورسوله .قال :فقال رسول اهلل َّ « :H
فإن
الذي قلنا إال ِّ

اهللَ ورسو َله ُي َصدِّقا ِن ُكم و َي ْع ِذرا ِن ُكم»(((.

عن أيب هريرة  Iأن امرأ ًة سودا َء كانت َت ُق ُّم -أيُ :تنَ ِّظف -املسجدَ ،

أو شا ًّبا ،ففقدها رسول اهلل  ،Hفسأل عنها ،أو عنه ،فقالوا :مات ،قال:
أمره ،فقال« :د ُّ
ُلوني
«أفال كنتم آذنتموني؟» قال :فكأهنم َص َّغروا َأ ْم َرها ،أو َ
على قربه» ،فدَ ُّلوه ،فصلىَّ عليها ،ثم قالَّ « :
إن هذه القبو َر مملوء ٌة ُظ ْلم ًة على
أه ِلها ،وإن اهلل عز وجل ُي َن ِّو ُرها هلم بصالتي عليهم»(((.

()1
()2
()3
()4

معناه :أين هاجرت إىل اهلل ،وإىل دياركم الستيطاهنا ،فال أتركها ،وال أرجع عن هجريت الواقعة
هلل تعاىل ،بل أنا مالزم لكم« ،املحيا حمياكم» فال أحيا إال عندكم« ،واملامت مماتكم» فال أموت إال
عندكم.
ِّ
فرحا بام قال هلم.
الض َّن :أيُ :ش ًّحا بك أن تفارقنا،
غرينا ،وكان بكاؤهم ً
ّ
وخيتص بك ُ
رواه اإلمام أمحد ( ،)10948ومسلم يف «صحيحه» ( ،)1780وغريمها.
رواه البخاري ( ،)460ومسلم ( ،)956واللفظ له.
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مواقف أخرى من وفاء سيد األوفياء H

ُ
إسحاق بن يسار ،عن أشياخ من بني
قال ابن إسحاق :وحدثني أيب
سلمة :أن رسول اهلل  Hقال يوم ُأ ُح ٍد حني أمر بدفن القتىل« :انظروا

مرو بن َ
مرو بن َحرام؛ فإنهما كانا ُم َتصا ِف َيينْ ِ يف
اجلموح ،وعبد اهلل بن َع ِ
إىل َع ِ

قرب واحد»(((.
الدُّنيا ،فاج َعلوهما يف ٍ

وبركت بالنبي  Hراحلتُه ،فقال الناسَ « :ح ْل َح ْل»((( ،فألحََّ ْت(((،
فقالواَ :خلأَ َ ِ
ت ال َق ْصوا ُء((( ،فقال النبي « :Hما َخلأََ ِت ال َق ْصوا ُء ،وما

(((
ذاك هلا ُ
خب ُل ْقْ ،
الفيل»(((.
حابس
ولكن ح َب َسها
ُ
ِ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

«سرية ابن هشام» (.)98 /2
أزحتَه عن موضعه.
«ح ْل َح ْل ُت فالنًا» :إذا ْ
َح ْل َح ْل :كلمة تقال للناقة إذا تركت السري ،يقالَ :
ألحَ َّ ْت :متادت عىل عدم القيام ،وهو من اإلحلاح.
ِ
اخلالء لإلبلِ ،
وخألت الناق ُة :حرنت وبركت من غري علة ،ومل تربح مكاهنا.
واحلران للخيل.
وال َق ْصواء :اسم ناقة رسول اهلل .H
أي :حبسها اهلل  Dعن دخول مكة كام حبس الفيل عن دخوهلا.
مطولاً  .و ُينظر« :فقه اإلحسان إىل احليوان» للمصنف (ص،136
أخرجه البخاري (َّ )2731
.)137
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بن احلُ َص ِ
ران ِ
وعن ِع ْم َ
ني  ،Iقال:
سبِي ِ
ت امرأ ٌة من األنصار ،وكانت الناق ُة((( قد ُأصي َب ْت َق ْب َلها ،فكانت
ُ َ
ٍ
الو ِ
ثاق،
تكون فيهم ،وكانوا يجَ ِيئون بالنَّ َع ِم إليهم،
فانفلتت َ
ْ
ذات ليلة من َ
فأت ِ
َت َ
فم َّس ْت ُه َر َغا ،ف َتترُْ كُه ،حتى أتت تلك
اإلبل ،فجعلت ك َّلام ْ
عريا منها َ
أتت َب ً
فم َّستْها فلم ت َْر ُغ ،وهي ناق ٌة َه ِدر ٌة((( ،فق َعدَ ْت يف َع ُج ِزها ،ثم صاحت
الناق َةَ ،
هبا ،فانطل َق ْت .ف ُط ِلب ْت من ليلتها ،فلم ي ْقدَ ر عليها ،فجع َل ْت هلل عليها ِ
إن اهللُ
َ َ
َ
ُ ْ
َأنْجاها عليها َل َتنْحر ا ،فل َق ِدم ِ
رسول اهللِ
ِ
ت املدين َة َع َرفوا الناق َة ،وقالوا :ناق ُة
َ َ نهَّ ماَّ َ
َنحرهيا
 ،Hفقالت :إنهَّ ا قد َج َع َل ْت هلل عليها َل َتن َْح َرنهَّ ا ،فقالوا :واهللِ ال ت َ
َ
رسول اهللِ َ ،Hفأت َْو ُه فأخربوه َّ
أن ُفالن َة قد جاءت عىل
حتى ن ُْؤ ِذ َن
ناقتِ َك ،وأنهَّ ا قد َج َع َل ْت هلل عليها ْ
إن َأنْجاها اهللُ عليها َل َتن َْح َرنهَّ ا.
ُ
ئس ما َج َز ْتها ْ
رس�ول اهلل ُ « :Hس َ
فقال
إن أَ جْناها اهللُ
هلل! ِب َ
بحان ا ِ

عليه���ا َل َت ْن َح َر َّنه���ا! ال َوف���ا َء ِل َن ْ
هلل ،وال َوف���ا َء ِل َن ْذ ٍر فيم���ا ال يمَ ِل ُك
���ذ ٍر يف معصي��� ِة ا ِ

العبدُ- ،أو قالُ -:
ابن آ َد َم»(((.

احلاج)؛ فإهنا كانت ال تُسبق ،أو ال تكاد تُسبق ،وكانت للنبي
( )1العضباء ،وكانت تسمى (سابقة
ِّ
.H
صاح ،و ُي ْروى :كانت ناق ًة ُمن ََّوق ًة ،أيُ :م َذ َّلل ًة ُم َر َّوض ًة ،و ُي ْروى :كانت
البعري :إذا
( )2يقالَ :هدَ َر
َ
ُ
جُم َ َّرس ًة ،أي :جُم َ َّرب ًة يف الركوب والسري.
( )3أخرجه مسلم ( ،)1641والشافعي يف «املسند» ( ،)121-119/2ومن طريقه البغوي يف
«رشح السنة» ( /85-83/11ر ْقم )2714واللفظ له.
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ٍ
ُ
رجل من
رس�ول اهلل  Hمن
وعن عائش� َة  ،Jقال�ت :ابتاع
الذ ِ
األعراب ج ُزورا((( -أو جزائر -بوس ٍق من متر ُّ ِ
ومتر ُّ
خرة :العجوةُ،
الذ ْخرةُ ،
َ َ َ ْ
َ ً
التمر فل�م جيده ،فخرج
فرج�ع ب�ه رس�ول اهلل  Hإىل بيته والت ََم َ
�س له َ

إلي�ه رس�ول اهلل  Hفقال« :ي���ا عب َد اهللَّ ،إنا ق���د اب َت ْعنا من���ك ُجزو ًرا -أو

جزائ َر -ب َو ْس ٍق من متر ُّ
ن ْده» ،قال :فقال األعرايب :وا
الذ ْخر ِة ،فا ْل َت َم ْسنا ُه ْ
فلم جَ ِ

ْغدَ راه!

فنهم� ُه
قال�ت:
َ

H؟!

(((

�ك اهلل ،أي ْغ ِ
ُ
الن�اس ،وقال�وا :قات َل َ
رس�ول اهلل
�د ُر
َ
ُ

صاح ِب ِّ
َعوهُ؛ َّ
احلق
قالت :فقال رسول اهلل « :Hد ُ
ْ
فإن ِل ِ

ُ
رسول اهلل  ،Hفقال« :يا عب َد اهللَّ ،إن��ا اب َت ْعنا منك
ثم عاد له

وحنن َن ُظ ُّن َّ
ُ
ن ْده».
َجزائ َر َك
س ْينا لك ،فا ْل َت َم ْسنا ُه ْ
أن عندَنا ما مَ َّ
فلم جَ ِ

يب :وا َغدْ راه!
فقال األعرا ُّ

فنهمه الناس ،وقالوا :قاتلك اهلل ،أي ِ
غد ُر رسول اهلل H؟!
َ
ُ
َ

صاح ِب ِّ
َعوهُ؛ َّ
احلق
فقال رسول اهلل « :Hد ُ
فإن ِل ِ

ُ
رسول اهلل  Hمرتني أو ثال ًثا ،فلام رآه ال َي ْف َق ُه عنه قال
فر َّدد ذلك

ُ
لرج ٍل من أصحابهَ « :
رسول اهلل
بن أُ َم َّي َة ،ف ُق ْل هلا:
بنت
اذه ْب إىل ُخ َو ْيل َة ِ
ُ
حكيم ِ
ِ

ذكرا كان أو أنثى ،إال أن اللفظة مؤنثة ،واجلمع ُج ُزر –بضمتني-
( )1اجلزور –بفتح اجليم -البعري ً
وجزائر.
( )2فنهمه الناس ،أي :زجروه.
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 Hيقول لك :إن كان عندك َو ْس ٌق من متر َ
فأ ْس ِل ِفينا ُه حتى ُن َؤ ِّد َي ُه إليك
ٍ

إن شاء اهلل».

ُ
الرجل ،ثم رجع الرجل فقال :قالت :نعم ،هو عندي
فذهب إليها
يا رسول اهلل ،فا ْب َع ْث َمن َي ْقبِ ُضه.
اذه ْب بهَ ،
للر ُجلَ « :
فأ ْو ِف ِه َّالذي له».
فقال رسول اهلل َّ H

يب برسول اهلل  Hوهو
فم َّر األعرا ُّ
فذهب به فأوفا ُه ا َّلذي لهَ ،
َ
خريا؛ فقد َأ ْو َف ْي َت و َأ ْط َي ْب َت.
جالس يف أصحابه ،فقال:
ٌ
جزاك اهللُ ً
قالت :فقال رسول اهلل َ « :H
هلل ِع َ
هلل يو َم
ند ا ِ
أولئك ِخيا ُر ِعبا ِد ا ِ
ون املُ َط َّي ُب َ
القيام ِة ،املُو ُف َ
ون»(((.

وكان ُم ْط ِع ُم بن َع ِد ٍّي من أرشاف الناس ،وكان رسول اهلل
القول ِ
ٍ
ِ
والف ِ
عل ،طلب جوار
نكر
حني رجع من الطائف،
ولقي من َثقيف ُم َ
َ

H

بعض رؤساء مكة ،فأ َب ْوا ،فأجاره مطعم بن عدي.

ِ
نفر من
فلام كانت وقعة بدر بعد ذلك ،ودارت الدائرة عىل قريش ،و ُقتل ٌ

صناديدها ،كان بني القتىل ُمطعم بن عدي ،وفيه يقول حسان بن ثابت شاعر

رسول اهلل :H

وحسن إسنا َده حم ِّققو «مسند أمحدَ » (.)339 /43
( )1أخرجه اإلمام أمحد يف «املسند» (،)26312
َّ
وانظر« :سلسلة األحاديث الصحيحة» لأللباين (.)2848 ،2677
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أيا ع ُ
ني فابكي َ
سيد القوم واس َفحي

بدمع وإن أنزف ِته فاسكيب الدَّما
ٍ
على الناس معروف له ما َّ
تكلما

فلو كان جم ٌد خُ ْ
ي ِلد الد َ
َّهر واحدًا

من الناس أبقى جم ُد ُه اليو َم مط ِعما

ف��ل��و ُس��ئ��ل ْ
��ت ع��ن��ه َم��� َع���د بأسرها

وق��ح��ط ُ
��ان أو ب��اق��ي بقية ُج ُ
رهما

����اره
ل���ق���ال���وا ه���و امل�����ويف جب��ي��ر ِة ج ِ

���ذمم���ا
ّ
����وم����ا إذا م����ا ت َّ
وذم�����ت�����ه ي ً

و َب�� ّك��ي عظيم املشعرين كليهما

أج َ
��رت رسول اهلل منهم فأصبحوا
���ب وأحرما
ع��ب��ي��دك م���ا ل�� ّب��ى ُم��� َل
ٍّ

الشمس املنرية فوقهم
فما تطلع
ُ

إب�������ا ًء إذا ي���أب���ى وأك�������رم شيمة

ع��ل��ى م��ث��ل��ه ف��ي��ه��م أع َّ
����ز وأكرما
���ار إذا ال��ل��ي ُ��ل أظ َل َما
وأن����و ُم ع��ن ج ٍ

ذلكم رثاء حسان لرجل من املرشكني ،مات حيارب رسول اهلل H

ويرسه أن يرى املسلمني يرددونه وفا ًء
وصحبه ،يستمع إليه صاحب الدعوة،
ُّ
َ
رسول اهلل  Hيو ًما من الدهر.
إلجارته
وعن حممد بن ُج َبيرْ ِ بن ُم ْط ِع ٍم ،عن أبيه  ،Iأن النبي  Hقال

ٍّي َح ًّياُ ،ث َّم َ
ك َّلمين يف هؤالء َّ
يف أسارى بدر« :لو كان املُ ْط ِع ُم ُ
الن ْت َنى؛
بن َع ِد

َلترَ َ ْك ُتهم له»((( ،وما ذاك إال وفا ًء إلحسانه ،وعرفانًا بجميله.

رجل ِمن حمِ ْيرَ َ  ،-قال :كان بني معاوية وبني الروموعن ُس َلي ِم بن عامر ُ

عهدٌ  ،وكان يسري نحو بالدهم ،حتى إذا انقىض العهد غزاهم ،فجاء ٌ
رجل
( )1أخرجه البخاري (.)4024 ،3139
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ٍ
عىل َف َر ٍ
غدر» ،فنظروا
رب ،وفا ٌء ال ٌ
رب ،اهلل أك ُ
س أو بِ ْر َذ ْون وهو يقول« :اهلل أك ُ
فإذا عمرو بن َعبس َة ،فأرسل إليه معاوية فسأله ،فقالِ :
عت رسول اهلل
سم ُ
ََ
��وم عه ٌد فال َي ُش َّد ُع ْق َد ًة وال يحَ ُ َّلها
 Hيقول« :من كان بينه وبني ق ٍ
َّ
نب َذ إليهم على َسوا ٍء»((( ،فرجع معاوية(((.
حتى
ينقضي َ
َ
أمدُها أو َي ِ

وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  ،Lعن النبي  ،Hقال:

« َمن َق َت َل ُم َ
وج ُد من مسرية أربعني
عاهدًا مل َي ِ��ر ْح رائحة اجلنة ،وإن رحيها ُت َ

عاما»(((.
ً

وعن جبري بن مطعم  Iعن النبي  Hقال« :ال ِحْ��ل��ف يف

اإلسالم ،وأميا ِح ْلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسال ُم إال شد ًة»(((.

( )1قال اخلطايب « :Vومعنى قوله (ينبذ إليهم عىل سواء) أي :يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم ،وأن
الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع ،فيكون الفريقان يف ذلك عىل السواء» اهـ .من «معامل السنن»

(.)275/2
( )2أخرجه أمحد يف «املسند» ( ،)19436 ،17025 ،17015وأبو داود ( ،)2759والرتمذي
وصححه ابن
( )1580وقال« :حديث حسن صحيح» ،وابن اجلارود يف «املنتقى» (،)1069
َّ
حبان (.)4871
وقال األلباين يف «سلسلة األحاديث الصحيحة» ( ،)2357ويف «صحيح أيب داود» رقم
(« :)2464إسناده صحيح ،رجاله ثقات» .وقال حمققو «مسند أمحد» (« :)230/28صحيح
بشاهده».
( )3يأيت خترجيه (ص.)300

( )4رواه مسلم ( ،)2530وأبو داود ( ،)2925واإلمام أمحد (.)16761
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وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول اهلل :H

حب ْلف اجلاهلية؛ فإن اإلس�لام مل يزده إال شدة ،وال حُ ْ
ت ِدثوا ِح ْل ًفا يف
«أوفوا ِ

اإلسالم» احلديث(((.

وعن عاصم قال :قلت ألنس بن مالك :أبلغك أن رسول اهلل H

قال« :ال ِح ْلف يف اإلسالم؟» فقال :قد حالف النبي(((  Hبني قريش
واألنصار يف داري(((.

ومعنى قوله « :Hال ِح ْلف يف اإلسالم» النهي عن حلف اجلاهلية
الذي كان يشمل التوارث والنرصة مطل ًقا سواء بحق أو بغري حق ،أما التوارث
فقد نسخه قوله تعاىل[ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ] [األنفال ،]75:وكذا

بآية املواريث.

ظالما ،وأخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل
وأما نرصة احلليف ولو كان
ً
واحد منها؛ فقد أبطله اإلسالم ،وهذا هو ِ
احل ْلف املنفي يف احلديث.
وقال بعض العلامء :إن معنى« :ال ِح ْلف يف اإلسالم» نفي وقوع األحالف

بني املسلمني أنفسهم؛ حيث إن اإلسالم أغناهم عنها ،وألف بني قلوهبم،
( )1رواه الرتمذي ( ،)1585وقال« :حديث حسن صحيح» ،واإلمام أمحد ( ،)6933وقال حمققو
«املسند»« :إسناده حسن».
( )2أي آخى بينهم يف أول اهلجرة ،وكانوا يتوارثون به ،ثم نُسخ من ذلك املرياث ،وبقي ما مل يبطله
القرآن ،وهو التعاون عىل احلق والنرص واألخذ عىل يد الظامل ،وانظر« :فتح الباري» (،78/6
.)79
( )3رواه البخاري ( ،)6083ومسلم (.)2529
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وجعلهم إخوة متعاضدين متنارصين بمنزلة اجلسد الواحد« ،وهم َي ٌد على

َمن سواهم» ،ومنع من كل ما ينايف التضامن العام داخل األمة الواحدة.

ق�ال اإلم�ام الن�ووي « :Vوأما املؤاخ�ا ُة يف اإلسلام ،واملحالفة عىل

رب والتقوى وإقامة احلق؛
طاع�ة اهلل تعاىل والتنارص يف الدين،
ُ
والتعاون على ال ِّ
ٍ
نس�خ ،وهذا معنى قول�ه  Hيف هذه األحادي�ث« :وأميا
فه�ذا ب�اق مل ُي َ
ِحل���ف كان يف اجلاهلي���ة مل َي ِز ْد ُه اإلس�ل�ام إال ِش���دَّة» ،وأم�ا قوله :H
لف يف اإلس�ل�ام»؛ فاملراد بهِ :ح ْلف التوارثِ ،
«ال ِح َ
واحللف عىل ما منع الرشع
منه .واهلل أعلم» اهـ(((.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ...« :Vوباجلملة فجميع ما يقع بني
الناس من الرشوط والعقود واملحالفات يف األُخوة وغريها ت َُر ُّد إىل كتاب اهلل

فكل رشط ُيوافق الكتاب والسنة ُي َو ىَّف به ،و(من اشرتط ً
وسنة رسولهُّ ،
شرطا
ُ
ليس يف كتاب اهلل فهو ٌ
باطل؛ وإن كان مائة َش ْر ٍط)(((»(((.

ُ
رسول اهلل ،H
ُص هبا
وأخ ً
ريا :فإن شيمة الوفاء بالدرجة التي اخت َّ
وسائر أخالقه ال َع ِل َّية؛ هي -عند من يعقلَ -ع َلم من أعالم نبوته ،وآية من
َ
(« )1املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج» ،للنووي (.)82/16
يشرتطون
( )2وهذا احلديث عن أم املؤمنني عائشة  Jأن النبي  Hقال« :ما َب ُال أقوا ٍم
َ
ٍ
رشط ليس يف كتاب اهلل  Dفهو ٌ
باطل ،وإن كان مائة
ليست يف كتاب اهلل ،ما كان من
شرُ ُ و ًطا
ْ
ُ
أوثق» رواه البخاري ( ،)2735ومسلم (.)1504
أحق
رشط،
ورشط اهلل ُ
كتاب اهلل ُّ
ُ
(« )3جمموع الفتاوى» ( ،)60/35وانظر« :فتح الباري» (.)502/10
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آيات رسا َلته ت َْصدَ ع يف العاملني بأن صاحب هذا اخلُ ُل ِق العظيم ال يمكن إال أن
يكون -ح ًّقا ِ
وصد ًقا -نب ًّيا مرسلاً من عند اهلل  ،Dولذلك قال هرقل أليب

سفيان« :وسألتك هل يغدر ،فذكرت أن ال ،وكذلك الرسل ال تغدر»(((.

( )1راجع (ص.)68 ،67
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املوفــون بعهــد ا&
بدرا الكربى ،ففاته
كثريا ألنه مل يكن شهد ً
تأسف أنس بن النرض ً I

بفواهتا خري كثري ،وأجر عظيم.

وما كان ختلفه عن َخ َو ٍر أو نفاق ،وإنام كان الظن أن ال قتال ،وأن اخلروج
إنام هو لنيل العري ،ومل ُي ِ
لزم الرسول  Hمجيع أصحابه باملسري.
لقد عاهد أنس ربه قائلاً « :لئن أشهدين اهلل مشهدً ا مع أعدائه لريين اهلل

ما أصنع».

األدبار بعد أن صدق املسلمون ،فصدقهم
ويف معركة أحد وىل املرشكون
َ

تفرقوا وعادت املعركة
اهللُ وعدَ ه ،فلام خالف املسلمون أمره َّ H
حامية ،ورجع أنس ليجد املوقف قد تغيرَّ وتبدَّ ل ،فنظر إىل صاحبه قائلاً :
«يا سعد! إين أجد ريح اجلنة ُدون ُأحد» ،ثم نظر إىل املسلمني املنهزمني قائلاً :
«اللهم إين أعتذر إليك مما فعل هؤالء» ،وانطلق جتاه العدو انطالق النرس

اجلارح يف هجمة األسد اهلصور تدفعه قوة اإليامن ،وتتمثل أمام ناظريه حياة

يفي لربه بعهده ،ولقد رأى
كريمة يريدها بعد مفارقة هذه احلياة ،إنه يريد أن َ
ربه ،فقد وجده املسلمون بعد املعركة وكأن جسده قد غدا مزرعة للسيوف
وللرماح والنبال ،حتى أن الصحابة مل يستطيعوا التعرف عليه ،فقد تغيرَّ ت
مالحمه ومل تعرفه إال أخته بعالمة كانت ببنانه (أصبعه) ،وقال سعد وهو يروي
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للرسول  Hما كان من أنس« :فواهلل يا رسول اهلل ما استطعت أن
أصنع ما صنع أنس»(((.

وهذا املوقف من أنس ُ Iيذكِّرنا بموقف ذلك األعرايب الذي آمن
بالرسول وتبِعه ،فلام ُأعطِ َي نصي َبه من الغنيمة بعد إحدى املعارك ،قال للرسول
« :Hما هذا؟» ،قال« :نصيبك من الغنيمة» ،قال :ما تَبِ ْعت َُك عىل هذا،
سهم هاهنا (وأشار إىل حلقه)
وإنام تبعت َُك عىل أن ُأقاتل يف سبيل اهلل ف ُيصيبني ٌ
فأموت فأدخل اجلنة .فقال الرسول « :Hإن تصدق اهلل يصدقك».

ويف املعركة التالية جيء به وقد ُأصيب بسهم يف املكان الذي أشار

إليه ،فقال الرسول « :Hأهو هو؟» قالوا :نعم ،قال« :صدق اهلل

فصدقه اهلل»(((.

وذلك الفتى الذي ترك الصالة خلف معاذ عندما أطاهلا معاذ فاتهَّ مه معاذ

بالنفاق ،فاشتكى الفتى للرسول ،فقال الرسول ملعاذَّ « :
أفتان أنت يا معاذ؟»،
وقال للفتى« :كيف تصنع يا َ
بن أخي إذا صليت؟» ،قال :أقرأ بفاحتة الكتاب،

وأسأل اهلل اجلنة ،وأعوذ به من النار ،وإين ال أدري ما دندنتك ودندنة معاذ!
فقال الرسول « :Hإني ومعاذ حول هاتني ،أو حنو هذا» ،ثم قال الفتى:

«ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم» -يعني هبم األعداء ،-وكان املسلمون قد

أخربوا بقرب قدومهم ،فقدموا فاستشهد الفتى ،فقال رسول اهلل H

( )1رواه البخاري ( ،)2805ومسلم (.)1903
( )2أخرجه النسائي ،وغريه ،وصححه األلباين يف «صحيح النسائي» (.)1952

الوفـــاء

107

وكذبت
ملعاذ« :ما فعل خصمي وخصمك؟» ،قال :يا رسول اهلل ،صدق اهلل
ُ
است ُْش ِهدَ (((.
(يعني نفسه) ْ
ُ
صادقني يف إيامهنم ويف أقواهلم يصدرون عن
األو ُل
لقد كان
َ
الرعيل َّ

عقيدة قوية ،وعزيمة ماضية ،ولو ذهبنا نتتبع هذا الصنف من الذين يقولون

ويفعلون لرأينا املئات بل اآلالف من النامذج الرائعة ،ولقد حققوا قول اهلل
فيهم[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ] [األحزاب.(((]23:

خمترصا ،ومسلم ( ،)465وأبو داود ( ،)790والنسائي ( ،)835وابن
( )1أخرجه البخاري ()701
ً
ماجه ( ،)986وأمحد (.)14307
(« )2مواقف ذات ِعرب» للدكتور عمر األشقر ( Vص.)95-93
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وفـــاء الصحابـة M

كل جهاد الصحابة و َب ْذلهِ م -رض��وان اهلل عليهم -إنام هو وفاء هلل

ورسوله.

قال ربنا جل ثناؤه[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ] [األحزاب.]23:

وقال جل وعز[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ] [الفتح.]10:

يقول الشاعر يف وصف املحب لرسول اهلل :H

الرسول ومل ي ْ
ُفد
حب
َم ْ��ن يدَّعي َّ
ِ
������ب ُ
����روض���� ِه
احل ُّ
����رط���� ِه وف ِ
أول ش ِ

م�����ن ه����دي����ه ف���س���ف���اه��� ٌة ُ
وه���������را ُء
إن ك����ان ِص����د ًق����ا ط���اع��� ٌة ووف�����ا ُء

من وفاء الصديق :I

َل َّما وقعت الردة بعد انتقال رسول اهلل  Hإىل الرفيق األعىل أشار
كثري من الناس عىل أيب بكر  Iأال ُي ِنف َذ جيش أسامة الذي قرره رسول اهلل

الصدِّ ُيق من ذلك ،وأبى
 Hليسري إىل ختوم البلقاء من الشام ،فامتنع ِّ
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أشدَّ اإلباء إال أن ينفذ جيش أسامة ،وقال« :واهلل ال َأ ُح ُّل عقد ًة َع َقدَ ها

رسول اهلل  ،Hولو أن الطري ختطفتنا ،والسباع من حول املدينة ،ولو
أن الكالب جرت بأرجل أمهات املؤمنني ألُ َج ِّه َّ
زن جيش أسامة».
ِ
األنصار رجلاً أقد َم ِس�نًّا من أس�امة يتوىل أمر اجليش ،وأرس�لوا
وطلبت
ُ
عم�ر ب�ن اخلطاب لِ ُيحدِّ َ
الصديق يف ذلك ،فق�ال عمر  :Iفإن األنصار
ث
َ
جالسا،
تطلب رجلاً أقدم س�نًّا من أسامة  ،Iفوثب أبو بكر  Iوكان
ً
ْ�ك ُأ ُّم َ
وأخ�ذ بلحي�ة عم�ر  Iوق�الَ « :ث ِك َلت َ
�ك و َع ِد َمتك يا ب�ن اخلطاب!
ُ
رس�ول اهلل  Hوتأم�رين أن أنزعه» ،فخ�رج عمر  Iإىل
اس�تعمله
صنعت؟ فقال« :امضوا ثكلتكم أمهاتكم! ما لقيت يف سببكم
الناس فقالوا :ما
َ

من خليفة رسول اهلل .»H

«رأي�ت رس�ول اهلل  Hأبي�ض
وع�ن أيب ُجحي َف�ة  ،Iق�ال:
ُ
وصا ،فذهبنا
عيل ُيش�بِهه ،وأمر لنا بثالث َة عَشرَ َ ق ُل ً
قد ش�اب ،وكان احلس�ن بن ٍّ

ن ْقبِ ُضه�ا فأتان�ا موته فلم ُيعطونا ش�ي ًئا ،فلام قام أبو بكر ق�ال :من كانت له عند
رسول اهلل ِ Hعدَ ٌة فليجئ ،ف ُق ْم ُت إليه فأخربته ،فأمر لنا هبا».
وعن جابر بن عبد اهلل  ،Lقال :كان رسول اهلل  Hقال يل:

قد جاءنا ُ
البحرين ْ
«لو ْ
قد أعطي ُت َك هكذا وهكذا وهكذا».
مال ْ

مال البحرين قال أبو ٍ
رسول اهلل  Hوجا َء ُ
ُ
بكرَ :م ْن
فلماَّ ُقبض
َ
رسول اهلل
كانت له عندَ رسول اهلل ِ Hعدَ ٌة فليأتني ،فأتي ُت ُه فقلت :إن
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 Hقد كان قال يل :لو قد جاءنا ُ
مال البحرين ألعطيت َُك هكذا وهكذا
مخس
فح َث ْو ُت َح ْث َي ًة ،فقال يل :عدَّ ها ،فعددتهُ ا ،فإذا هي ُ
اح ُث ُهَ ،
وهكذا .فقال يلْ :
ٍ
ومخس مئة(((.
مئة ،فأعطاين أ ْل ًفا
َ

( )1رواه بنحوه البخاري ( ،)3137( ،)2696ومسلم (.)2314
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من وفاء أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب I

وأوىص عمر  Iعند وفاتهُ « :أويص اخلليف َة من بعدي باملهاجرين

حر َمت َُهم.
خريا؛ أن
َ
يعرف هلم ح َّق ُهم ،وأن حيفظ هلم ْ
األولني ً

خريا ،الذين تبوؤوا الدار واإليامن :أن يقبل من
و ُأوصيه باألنصار ً
حمسنهم ،و ُي ْع َفى عن ُمسيئهم.
وأوصيه بذمة اهلل وذمة رسوله  :Hأن ُي ىَّ
وف هلم بعهدهم ،وأن
ُيقاتَل ِمن ورائهم ،وأال ُي َك َّل ُفوا فوق طاقتهم».
ٍ
ميزاب للعباس عىل ممر الناس ،فقلعه ،فقال له
وروي أن عمر عمد إىل
ُ

العباس :أشهد أن رسول اهلل  Hهو الذي وضعه يف مكانه.
فأقسم عمرَ :لتَص َعدَ َّن عىل ظهري ،ولتضعنه موضعه!

و ُيروى عن عمر  Iأنه فرض ألسامة بن زيد يف ثالثة آالف ومخس

مئة ،وفرض لعبد اهلل بن عمر يف ثالثة آالف.
فض ْل َت أسامة عليَ َّ ؟ فواهلل ما سبقني إىل
فقال عبد اهلل بن عمر ألبيه :لمِ َ َّ
مشهد.
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ب إىل رسول اهلل  Hمن أبيك ،وكان
أح َّ
قال« :ألن زيدً ا كان َ

فآثرت حب رسول اهلل  Hعىل
ب إىل رسول اهلل منك،
ُ
أح َّ
أسامة َ
ح ِّبي»(((.

(خرجت مع عمر بن اخلطاب I
وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال:
ُ

إىل السوق ،ف َل ِح َق ْت ُع َم َر امرأ ٌة شاب ٌة فقالت :يا أمري املؤمنني((( َه َل َك زوجي
ِ
َ
زرع وال
رضع(((،
ٌ
غارا واهلل ما ينضجون كُرا ًعا((( وال هلم ٌ
وترك صبية ص ً
ِ
بنت ُخ َف ِ
اف ِ
اري ،وقد شهد
ُ
الض ُب ُع((( ،وأنا ُ
وخشيت أن تأ ُك َلهم َّ
بن إيام َء الغ َف ِّ

ِ
يمض ثم قال :مرح ًبا
أيب احلديبي َة مع النبي  .Hفوقف معها عمر ومل
ٍ
ٍ
بن ََس ٍ
انرصف إىل بعري
قريب((( ثم
ب
ظهير((( كان مربو ًطا يف الدار فحمل عليه
َ
ومحل بينهام نفق ًة وثِيابا ،ثم ناوهلا ِ
َ
بخ َط ِام ِه ثم قال:
ِغ َر َار َتينْ ِ َملأَ َهمُ َ ا طعا ًما،
ً
ٍ
بخري .فقال ٌ
أكثرت
رجل :يا أمري املؤمنني
اقتاديه ف َل ْن َي ْفنَى حتى يأتيكُم اهلل
َ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

وحسنه ،وابن حبان ( ،)7043ويف روايته أن ابن عمر قال« :إنام هجريت
رواه الرتمذي ()3813
َّ
وهجرة أسامة واحدة» ،واحلاكم يف «املستدرك» ( ،)6367وعنده« :واهلل ما شهد أسامة مشهدً ا
غبت عنه ،وال شهد أبوه مشهدً ا غاب عنه أيب».
ُ
زاد الدارقطني« :فقال من معهَ :دعي أمري املؤمنني».
ال ُكراع :ما دون الكعب من الشاة ،تعني أنه ال كراع هلم فينضجونه ،أو أهنم ال يكفون أنفسهم
معاجلة ما يأكلونه.
ليس هلم َض ْرع :ليس هلم ما حيلبونه.
أي السنة ا ُمل ِ
جدبة ،وتأكلهم يعني هتلكهم.
َّ
ألن نس�ب غف�ار قري�ب من قري�ش؛ ألن كنانة جتمعهم ،أو أراد أهنا انتس�بت إىل ش�خص واحد
معروف.
أي قوي الظهر ُم َعدٌّ للحاجة.
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(((
اصا
هلا ،قال عمر :ثك َلت َْك ُأ ُّم َك  ،واهلل إين ألرى أبا هذه وأخاها قد َح َ رَ
ِحصنًا زمانًا فا ْف َتت ََحا ُه ثم أصبحنا نَست َِفي ُء((( ُس ْهماَ َننَا((( فِيه)(((.

(((

وعن أيوب بن عائذ الطائي ،عن طارق بن ش�هاب ،قال :خرج عمر بن

اخلطاب إىل الشام ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح ،فأتوا عىل خماضة وعمر عىل ناقة

ل�ه ،فنزل عنها وخل�ع خفيه فوضعهام على عاتقه ،وأخذ بزم�ام ناقته فخاض
هب�ا املخاض�ة ،فقال أبو عبيدة :ي�ا أمري املؤمنني ،أنت تفعل ه�ذا؛ ختلع خفيك

وتضعهما عىل عاتقك ،وتاخذ بزمام ناقتك ،وختوض هبا املخاضة؟! ما يرسين
أن أهل البلد استرشفوك.

غريك أبا عبيدة جعلته نكالاً ألمة حممد
فقال عمرَّ :
«أو ْه ،لو َي ُق ْل ذا ُ
!H
إنا كنا أذل قوم فأعزنا اهلل باإلسالم ،فمهام نطلب العزة بغري ما أعزنا اهلل

به أذلنا اهلل»(((.

( )1كلمة تقوهلا العرب لإلنكار ،وال تريد هبا حقيقتها.
(	)2حيتمل أن يكون هذا يف خيرب.
( )3أي :نسرتجع.
(ُ )4سهماننا :أنصباؤنا من الغنيمة.
( )5رواه البخاري (.)4160
( )6أخرجه احلاكم يف «املستدرك عىل الصحيحني» (.)207
وأخرجه ابن أيب شيبة يف «املصنف» ( ،)34444 ،33847واحلاكم يف «املستدرك» ( )208عن
=
				
األعمش ،عن قيس بن مسلم ،عن طارق بن شهاب ،قال:

الوفـــاء

114

والش�اهد يف قول�ه« :ل�و يقل ذا غريك أب�ا عبيدة»؛ إذ في�ه الوفاء لبذل أيب

عبيدة ومكانته يف اإلسالم.
ِ

وجهه النبي H
و َل َّما أذنت قريش لعثامن يف الطواف بالبيت حني َّ

إليهم يف القضية أبى ،وقال:

ُ
َ
رسول اهلل .»H
يطوف به
ألفعل حتى
«ما كنت
َ

=

ملا قدم عمر الشام أتته اجلنود ،وعليه إزار وخفان وعاممة ،وأخذ برأس بعريه خيوض املاء ،فقالوا
له :يا أمري املؤمنني ،تلقاك اجلنود وبطارقة الشام وأنت عىل هذا احلال!
فقال عمر« :إنا قوم أعزنا اهلل باإلسالم ،فلن نلتمس العز بغريه».
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نزول أبي أيوب األنصاري على ابن عباس وخدمته له
ِ
ففرغ له
عن حبيب بن أيب ثابت أن أبا أيوب َقدم عىل ابن عباس البرصةَّ ،

صنعت برسول اهلل  ،Hكم عليك؟ قال:
بيته ،وقال :ألصنع َّن بك كام
َ

عرشون أل ًفا ،فأعطاه أربعني أل ًفا ،وعرشين مملوكًا ،ومتاع البيت».

وابن عباس  Lيشري إىل ما فعله أبو أيوب  Iملا قدم رسول اهلل

 Hاملدينة ،حيث نزل عىل أيب أيوب ،فنزل رسول اهلل

H

السفل ،ونزل أبو أيوب العلو ،فلام أمسى وبات ،جعل أبو أيوب يذكر أنه
عىل ظهر ٍ
ُ
رسول اهلل  Hأسفل منه ،وهو بينه وبني الوحي ،فجعل
بيت
أبو أيوب ال ينام؛ حياذر أن يتناثر عليه الغبار ،ويتحرك فيؤذيه ،فلام أصبح
غدا إىل النبي  Hفقال :يا رسول اهلل ،ما جعلت الليلة فيها َغ ْم ًضا أنا

وال أم أيوب.

وم َّم ذاك يا أبا أيوب؟».
فقالِ « :
ذكرت أين عىل ظهر ٍ
بيت أنت أسفل مني ،فأحترك ،فيتناثر عليك
قال:
ُ

َ
احلديث.
الغبار ،ويؤذيك حتركي ،وأنا بينك وبني الوحي...

أيوب  ،Iقال :ملا نزل عليَ َّ رسول اهلل  Hقلت :بأيب
وعن أيب َ

وأمي ،إين أكره أن أكون فوقك ،وتكون أسفل مني.
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السفل؛ ملا يغشانا
فقال رسول اهلل « :Hإن أرفق بنا أن نكون يف ُّ

من الناس».

جرة لنا انكرست ،فأهريق ماؤها،
قال أبو أيوب  :Iفلقد رأيت َّ
فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا -ما لنا حلاف غريها -ننشف هبا املاء؛ َف َر ًقا من

َ
احلديث.
أن يصل إىل رسول اهلل  Hمنا يش ٌء يؤذيه...
��ل امل������ا ِء ل���و أفرغ َت ُه
أد ٌ
َب ك ِ
��م��ث ِ

���وم���ا ل���س َ
َ���س���ي ُ
���ل امل����ا ُء
ي ً
���ال ك��م��ا ي ِ

الروياين ،واب ُن عساكر عن حبيب بن أيب ثابت أن أبا أيوب أتى
وأخرج ُّ

حيب ورأى ما يكرهه .فقال:
معاوية فشكا إليه أن عليه َدينًا ،فلم َير منه ما ُّ

فأي
سمعت رسول اهلل  Hيقول« :إنكم س�ترون بعدي أَ َثرة» .قالُّ :
يشء قال لكم؟ قال« :اصربوا» .قال :فاصربوا ،فقال :واهلل ال أسألك شي ًئا
ففرغ له بيته وقال :ألصنعن
أبدً ا .فقدم البرصة فنزل عىل ابن عباس ّ L

صنعت برسول اهلل  ،Hفأمر أهله فخرجوا ،وقال :لك ما يف
بك كام
َ
البيت ك ُّله وأعطاه أربعني أل ًفا ،وعرشين مملوكًا.
أيضا ،كام يف «املجمع» ( ،)323/9ويف حديثه:
وأخرجه الطرباين ً

عيل  ،Iفقال:
فأتى عبدَ اهلل بن عباس  Lبالبرصة ،وقد أ َّمره عليها ّ
خرجت لرسول اهلل
يا أبا أيوب ،إين أريد أن أخرج لك عن مسكني كام
َ
H؛ فأمر أهله فخرجوا ،وأعطاه كل يشء أغلق عليه الدار .فلام كان
انطالقه قال :حاجتَك .قال :حاجتي عطائي وثامنية أعبد يعملون يف أريض،
وكان عطاؤه أربعة آالف فأضعفها له مخس مرات فأعطاه عرشين أل ًفا،

وأربعني عبدً ا.
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ألنس L
وفاء جرير
ٍ

ع�ن أن�س  Iقال :خرجت م�ع جرير بن عب�د اهلل ال َب َجيل  Iيف

س�فر ،فكان خيدمني ،فقلت له :ال تفعل ،فقال« :إين قد رأيت األنصار تصنع

أصحب أحدً ا منهم إال خدمتُه»،
آليت((( أن ال
برس�ول اهلل  Hش�ي ًئا؛ ُ
َ
رب من أنس(((.
وكان
جرير أك َ
ٌ

ومن وفاء أم املؤمنني عائشة :J
حسان((( عند عائشة،
أس ُّ
ب َّ
ما رواه هشام بن عروة عن أبيه قال :ذهبت ُ
فقالت« :ال ت َُس َّب ُه ،فإنه كان ُينافِ ُح عن رسول اهلل .(((»H
ُ
حسان ،وتقول:
ب عندها
وقال عروة :كانت عائشة  Jتكره أن ُي َس َّ

إنه الذي قال:

وع�����رض�����ي
ف�������إن أب�������ي ووال��������������دَه ِ

()1
()2
()3
()4
()5

(((

ض حم��م ٍ��د م��ن��ك��م ِوق������ا ُء
ل��� ِع��� ْر ِ

آليت :أقسمت.
ُ
أكرمتُه» ،ومسلم ( ،)2513واللفظ له.
رواه البخاري ( )2888بلفظ« :إال ْ
وكان حسان  Iممن تكلم باإلفك يف حق عائشة  ،Jوأقيم عليه احلد ،وتاب ،وقد
امتدحها يف شعره بام هي أهل له .J
رواه البخاري (.)4145
رواه البخاري (.)4141
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ودخل حسان عىل عائشة بعد ما عمي ،فوضعت له وسادة ،فدخل أخوها

عبد الرمحن .فقال :أجلستيه عىل وسادة وقد قال ما قال؟! -يريد :مقالته نوبة

اإلفك ،-فقالت :إنه -تعني :أنه كان جُييب عن رسول اهلل  Hويشفي
صدره من أعدائه -وقد عمي ،وإين ألرجو أال ُي َع َّذ َب يف اآلخرة»(((.
وقال عبد الرمحن بن كعب بن مالك:
فكنت إذا خرجت به إىل اجلمعة ِ
فسمع
برصه،
ُ
ُ
كنت قائد أبيِ حني َ
ذه َ
ب ُ

األذان استغفر أليب ُأمام َة َأ ْس َعدَ ِ
بن ُزرارةَ ،ودعا له.
قلت يف نفيس :واهللِ َّ
فمكثت حينًا
أسمع ذلك منه ،ثم ُ
ُ
إن ذا َل َع ْج ٌز؛ إنيِّ
ُ
أسمعه كلام ِ
سمع أذان اجلمعة يستغفر أليب ُأمام َة ،و ُيصليِّ عليه ،وال أسأله عن
ُ
ذلك لمِ َ هو؟!
فخرجت به كام كنت أخرج به إىل اجلمعة ،فلماَّ سمع األذان استغفر كام
فقلت له:
كان يفعل،
ُ
بن ُزرار َة ُك َّلام ِ
َك عىل أس َعدَ ِ
يا أ َبتَا ُهَ ،أر َأ ْيت ََك صالت َ
عت النداء باجلمعة،
سم َ
لمِ َ هو؟
ِ
رسول اهلل
أي ُبن ََّي ،كان َّأو َل َمن صلىَّ بنا صال َة اجلمعة ق ْب َل َم ْقدَ ِم
قالْ :
 Hمن م َّك َة ،يف ن َِقي ِع اخل َض ِ
امت((( ،يف َه ْز ٍم((( ِمن َح َّر ِة َبني َبياض َة(((.
َ

()1
()2
()3
()4

انظر« :صحيح البخاري» (.)4756 ،4755 ،4146
موضع بنواحي املدينة .والنقيع :بطن من األرض ُيستنقع فيه املاء مدة ،فإذا نضب أنبت الكَأل.
اَ
هل ْزم :املطمئن من األرض.
قرية عىل ميل من املدينة.
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قلت :كم كنتُم يوم ٍ
ئذ؟
َ
ُ ْ
قال :أربعني رجُلاً »(((.
وعن ك َُر ٍ
يب موىل ابن عباس ،عن عبد اهلل بن عباس  ،Lأن رسول اهلل

 Hرأى خات ًَما من ذهب يف يد رجل ،فنزعه فطرحه ،وقال:

نار ،ف َي ْج َع ُلها يف َي ِده!».
« َي ْع ِم ُد أحدُكم إىل مجر ٍة من ٍ
فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول اهلل ُ :Hخ ْذ خامتك ِ
انتف ْع به.
ُ
قال :ال واهللِ ،ال ُ
رسول اهلل .(((H
طر َحه
آخ ُذه أبدً ا وقد َ

خمترصا ،وابن خزيمة ( ،)1724وابن حبان
( )1أخرجه ابن ماجه ( ،)1082وأبو داود ()1069
ً
وحسنه األلباين.
(َّ ،)7013
( )2أخرجه مسلم (.)2090
فائدة :قال اإلمام النووي  Vيف رشح هذا احلديث:
ُ
«وأما َق ْو ُل صاحب هذا اخلاتَم حني قالوا لهُ :خ ْذ ُه( :ال ُ
رسول اهلل )H
آخ ُذ ُه ،وقد طرحه
ففيه :املبالغة يف امتثال أمر رسول اهلل  ،Hواجتناب هنيه ،وعدم ُّ
الرتخص فيه بالتأويالت
الضعيفة.
ٍ
وحينئذ
ثم إن هذا الرجل إنام ترك اخلات ََم عىل سبيل اإلباحة ملن أراد أخذه من الفقراء وغريهم،
جيوز أخذه ملن شاء ،فإذا أخذه جاز ترصفه فيه .ولو كان صاحبه أخذه مل حيرم عليه األخذ
والترصف فيه بالبيع وغريه ،ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به عىل من حيتاج إليه ،ألن
النبي  Hمل ينْهه عن الترصف فيه بكل ٍ
وجه ،وإنام هناه عن ُلبسه ،وبقي ما سواه من ترصفه
َ َُ
عىل اإلباحة» اهـ .من «منهاج املحدثني» (.)78 ،77/12
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حابة
لص
رضي ا& عنهم أجمعنيَ
ِ
ُ
الوفاء ِل َّ
َ
قال تعاىل[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄﰅﰆﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ] [احلرش.]10-8 :
وقال سبحانه[ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ] [الحْ َ ِد ِيد.]10:
وقال َع َّز َو َعلاَ [ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ] [التوبة.]100:
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من الوفاء للصحابة:

االعرتاف بفضائلهم وجهادهم ،وأهنم سبب فضل اهلل علينا باإلسالم؛

سواء بحمل أمانة تبليغ الدين ،أو اجلهاد يف سبيله -ريض اهلل عنهم أمجعني.-
«فلهم الفضل علينا واملنة بالسبق ،وتبليغ ما أرسل به الرسول H

إلينا ،وإيضاح ما كان منه خيفى علينا ،فريض اهلل عنهم وأرضاهم»(((.

لقد بلغ من أمر تعظيم الصحابة  Mومن تَبِ َعهم بإحسان ،ووجوب

املسلمني إىل َحدِّ النص عليه يف متون «االعتقاد» التي
صيانة تاريخ أكابر
َ
ِ
السنة ،بحيث ال خيالف
ال تضم إال ُأ َّمات قضايا العقيدة املتفق عليها عند أهل ُّ
خارج عن اجلامعة ُم ِ
فار ٌق هلا.
فيها إال شا ٌّذ
ٌ
قال اإلمام الطحاوي  Vيف «عقيدته» املشهورة:

«ونحب أصحاب رسول اهلل  ،Gوال ن ِ
ُفر ُط يف حب أحد
منهم ،و ُنب ِغ ُض من ي ِ
بغ ُضهم ،وبغري اخلري يذكرهم .وال نذكرهم إال بخري.
ُ
ْ
وح ُّبهم دين وإيامن وإحسان ،وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»(((.

( )1ينظر« :رشح الطحاوية» البن أيب العز احلنفي ( )741 /2ط .مؤسسة الرسالة.
(« )2بيان السنة واجلامعة» للطحاوي (ص )42 ،41ط .دار الفتح اإلسالمي ،باإلسكندرية.
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أيضا:
وقال ً

َ
القول يف أصحاب رسول اهلل
أحس َن
«و َم��ن َ
وذر َّياته املقدَّ سني من كل ِر ْج ٍ
س؛ فقد برئ من
الطاهرات من كل دنسِّ ،
H

وأزواج��ه

النفاق.

وعلامء السلف من السابقني ،و َمن بعدهم من التابعني -أهل اخلري

واألثر ،وأهل الفقه والنظر -ال ُي ْذكرون إال باجلميل ،و َمن ذكرهم بسوء فهو

عىل غري السبيل»(((.

قال شارحه « :Vقال تعاىل[ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ] [النساء.]115:

فيجب عىل كل مسلم -بعد مواالة اهلل ورسوله -مواال ُة املؤمنني ،كام نطق

خصوصا الذين هم ورثة األنبياء ،الذين جعلهم اهلل بمنزلة النجوم،
به القرآن،
ً
يهُ تدى هبم يف ظلامت الرب والبحر ،وقد أمجع املسلمون عىل هدايتهم ودرايتهم؛

إذ كل أمة قبل مبعث حممد  Hعلامؤها رشارها ،إال املسلمني؛ فإن
خيارهم؛ فإهنم خلفاء الرسول من ُأ َّمته ،وا ُمل ْح ُيون لمِا مات من ُسننه،
علام َءهم ُ
فبهم قام الكتاب ،وبه قاموا ،وهبم نطق الكتاب ،وبه نطقوا»((( اهـ.
(« )1املصدر نفسه» (ص.)45 ،44
( )2ينظر« :رشح الطحاوية» (.)741 ،740/2
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عن عمرو بن غالب :أن رجلاً نال من عائشة عند عماَّ ر ،فقال« :اعزب
ِ
رسول اهلل H؟!»(((.
منبوحا((( ،أتؤذي حبيب َة
مقبوحا
ً
ً
وقال كعب بن مالك  Iيف قصة خت ُّلفه عن غزوة تبوك:

« ...وملا بلغ النبي  Hتبوك ،ذكرين ،وقال( :ما فعل كعب؟).
فقال رجل من قومي :خ َّلفه يا نبي اهلل ُب ْردا ُه ،والنَّ َظ ُر يف ِع ْط َف ْي ِه!
ِ
نعلم إلاَّ
خريا»(((.
فقال معا ٌذ  :Iبِ َ
ئس ما ُق ْل َت! واهلل ما ُ
ً
إن هدم ِ
طريق خمترص هلدم اإلسالم ،وهذا ما يدأب فيه الرافضة
الق َمم
ٌ

-ق َّبحهم اهلل ،ونكَّس راياهتم -من الطعن يف صحابة رسول اهلل ،H

وتصويرهم -إال مخسة منهم -يف أشنع صورة وأقبحها ،وكلام عظم بالء
الصحايب يف رفع راية اإلسالم ونرصته بالعلم والعمل واجلهاد ،عظم َح ُّظه
من تطاوهلم وأحقادهم؛ كاخللفاء الثالثة الراشدين ،واملجاهدين الفاحتني
الذين أطفؤوا نار املجوسية ،وكرسوا ظهر الكرسوية؛ ليتوسلوا بذلك إىل

الطعن يف هادهيم ومعلمهم ومربيهم !H

منبوحا :مشتو ًما.
()1
ً
( )2رواه ابن عساكر.
( )3ينظر« :صحيح البخاري» ( ،)4418و«صحيح مسلم» (.)2769
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ولقد فقه السلف هذه احلقيقة ،وتنبهوا ملراميها البعيدة ،فكشفوا
ُعوا َرها ،وهتكوا ِسترْ َ ها:

 فعن مصعب بن عبد اهلل قال:«حدَّ َثني أبيِ عبدُ اهلل بن مصعب الزبريي ،قال :قال يل أمري املؤمنني

املهدي:

يا أبا بكر ،ما تقول فيمن تن َّقص أصحاب رسول اهلل H؟
قلت :زنادقة.
قالُ :
قال :ما ِ
سمعت أحدً ا قال هذا ق ْب َلك!

قال :قلت :هم قوم أرادوا رسول اهلل  Hبنقص ،فلم جيدوا أحدً ا

من األمة يتابعهم عىل ذلك ،فتنقصوا هؤالء عند أبناء هؤالء ،وهؤالء عند

أبناء هؤالء ،فكأهنم قالوا :رسول اهلل  Hيصحبه صحابة السوء ،وما
أقبح الرجل أن يصحبه صحابة السوء!
قلت».
فقال :ما ُأراه إال كام َ

 وقال اإلمام أمحد « :Vإذا رأيت أحدً ا يذكر أصحاب رسول اهلل Hبسوء؛ فاتهَّ ِ ْمه عىل اإلسالم».
 -وقال اإلمام أبو ُز ْرع َة الرازي �:

«إذا رأيت الرجل ينتقص أحدً ا من أصحاب رسول اهلل

H

فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن رسول اهلل  Hحق ،والقرآن حق ،وما
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جاء به حق ،وإنام أ َّدى إلينا ذلك ك َّله الصحاب ُة ،وهؤالء يريدون أن جيرحوا
واجلرح هبم َأ ْوىل ،وهم زنادقة».
شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة،
ُ
فكل من أراد طعن اإلسالم طعن يف رموزه وحمَ َ ِ
لة رشيعتهَّ ،
ني عن
والذا ِّب َ
َ َ
ْ َ

حوزته.
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القصيدة الوضاحية
الص ِّديقة عائشة أم املؤمنني J
في مدح ِّ

نرش هذه القصيدة عبد اهلل َكن ُ
ُّون املغريب (1393هـ 1973 -م) وقال

يف مطلع نرشته« :هي قصيدة يف مناقب أم املؤمنني عائشة  Jاشتملت

عىل ذكر فضائلها ،وفضائل والدها أيب بكر الصديق  ،Iوجمادلة اخلصوم
املبغضني هلا ،املتقولني عليها ،ومحُ اجتِهم بالدليل من الكتاب والسنة ،يف ٍ
إيامن
َّ
ِّ
ٍ
حار ،وبالواقع التارخيي الذي ال نِزاع فيه من سريهتا ال َعطِرة،
صادق ،ودفا ٍع ٍّ
وسرية أبيها اخلليفة األول ،وكل ذلك بأسلوب بارع ،وبيان رفيع ،و َن ْظ ٍم حمكم
(((
صاحب هذه القصيدة أنه جعلها عىل لسان السيدة عائشة
أبر به
ُ
متني ،ومما َّ
نفسها ،فبعد املطلع الذي ُي ْؤ ِذن بمقصوده ،خت َّلص يف البيت الثاين إىل إعطائها
الكلمة ،فجعلها هي التي تُناظِر ،وت ِ
ُفاخر ،وتدفع يف نحور األعداء بسالح

طو ُق ُه ُم اخلزي والعار» اهـ.
احلجة والربهان الذي ُي ِّ

قال الشيخ اإلمام أبو عمران موسى بن حممد بن عبد اهلل األندليس

(ابنُ بهَ يج) (ت496:هـ) �:

#

َم����ا َش ُ
�����ان أُ ِّم املُ���� ْؤ ِم���� ِن��ي� َ
ن َو َش���ا ِن���ي
( )1أ َب َّر العمل :طلب به الرب والتقرب إىل اهلل تعاىل.

���ب لهَ َ ���اَ ،و َض َّ
���ل َّ
الشا ِني
���د َي املحُ ِ ُّ
ُه ِ
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ِّإن����ي أَ ُق ُ
������ول ُم�� َب ِّ��ي�� ًن��ا َع ْ
����ن َف ْض ِلهَا
يَا ُم ْب ِغ ِضي ،لاَ َت ْأ ِت َقبرْ َ «محُ َ َّم ٍد»

َو ُم��َت�رَْ جمِ ً ����ا َع ْ
����ن َق��� ْولهِ َ ���ا ِب ِل َسا ِني
��ت َب��� ْي�ِت�يِ َ ،واملَ���� َك ُ
َف��ا ْل�� َب��ي ُ
����ان َم َكا ِني

���ر َ
ض ال َّ��ن�ِب�يِ ُّ َ ،و َم َ
���ات َب�ْي�نْ َ َت َرائب
َم ِ

َف��ال�� َي�� ْو ُم يَ��� ْو ِم���يَ ،وال َّ
���ز َم ُ
���ان َز َما ِني

�����ر حَ ْ
ت��� َت���ه َّ
إِ ِّني ُخ ِص ْص ُت َع َلى ِن َسا ِء «محُ َ َّم ٍد»
ُ���ن َم َعا ِني
���ات ِب
���ص��� َف ِ
ِب ِ
ٍّ
��ض��ا ِئ ِ��ل ُ
الس ْب ُق َس ْب ِقيَ ،وال�� ِع�� َن ُ
ُ��ن إِلىَ ال�� َف َ
َو َس�� َب ْ��ق�� ُت��ه َّ
ك ِّلهَا
��ان ِع َنا ِني
َف َّ
َز ْو ِج������ي َر ُس ُ
هلل لمَ ْ أَ َر َغ��ْي�رَْ ُه
������ول ا ِ
َوأَ َت���ا ُه «ج�ْب�رْ ي ُ��ل» َ
األ ِم�ي ُ
ن ِب ُصو َر ِتي
ِ ِ
أَ َن���ا ِب��� ْك��� ُر ُه ا ْل���� َع ْ
���ر ُه
��دي ِس ُّ
����ذ َرا ُءِ ،ع�� ْن ِ
َو َت��� َك َّ
���ج�ِتِ
��ظ��ي�� ُم بحِ ُ َّ
���ل��� َم ا ُ
هلل ال�� َع ِ

���ف��� َر ِن���ي َو َع َّ
واهللُ َخ َّ
����ظ���� َم ُح��� ْر َم�ِتِ

���د َل�� َع َ
آن َق ْ
��ن َّال ِذي
وا ُ
هلل ِف��ي ال��� ُق��� ْر ِ
َواهللُ َوب َ
َّ������خ َم ْ
�����ن أَ َرا َد َت َن ُّق ِصي

��ح َ ُ
َري َئ ٌة
��م ْ
إِ ِّن�����ي َل ُ
اإل َز ِار ب ِ
��ص�� َن��ة ِ
���ص��� َن�ِن�يِ ِب َ َ
���م ُر ْس��� ِل��� ِه
َواهللُ أَ ْح َ
���خ���ات ِ
هلل ِع ْن َد «محُ َ َّم ٍد»
س ْع ُت َو ْح َ��ي ا ِ
َو مَ ِ

أَ ْو َح���ى إِ َل�� ْي�� ِه َو ُ
��ت حَ ْ
ت َ
ك�� ْن ُ
���ت ِث َي ِاب ِه
اخ ُر ِني َو ُي ْن ِك ُر ُص ْح َبت
َم ْ��ن َذا ُي َف ِ
َوأَ َخ ْ
���ذ ُت َع ْ��ن أَبَ�� َو َّي ِدي َ
ْ��ن «محُ َ َّم ٍد»

َوأَ ِب���ي أَ َق���ا َم ال ِّ��دي َ��ن َب ْ��ع َ��د «محُ َ َّم ٍد»
اخللاَ َف ُة ِفي أَ ِبي
َوا ْل َف ْخ ُر َف ْخ ِريَ ،و ِ

اهللُ َز َّو َج�������ِن������يِ ِب�������� ِه َو َح����� َب�����ا ِن�����ي
َف َ
����ب��ِن�يِ املُ ْ
����خ���� َت����ا ُر ِح َ
��ي��ن َرآ ِن�����ي
����أ َح َّ

ان
��ج��ي�� ُع�� ُه ِف���ي َم��� ْن ِ���ز ِل���ي َق َ
���م��� َر ِ
َو َض ِ
َ
آن
����م ال���� ُق���� ْر ِ
َوبَ������ َرا َء ِت������ي ِف����ي محُ ْ ����ك ِ
َ�����را ِن�����ي
����ب ِّ
َو َع����� َل�����ى ِل َ
����ي���� ِه ب َّ
�����س ِ
�����ان َن ِ

َ
َب ْ���ع َ
��ح َر َما ِني
���د ال���َب���رََ ا َء ِة ِب��ال��ق ِ��ب��ي ِ
����ح َن ْ
���س��� ُه فيِ َشا ِني
����ب َ
إِ ْف���� ًك����اَ ،و َس َّ
���ف َ
َو َد ِل��ي ُ��ل ُح ْ��س ِ��ن َط��هَ��ا َر ِت��ي إِ ْح َصا ِني

َ َ َّ َ َ
���ان
�������ك َوال��� ُب ْ
اإل ْف ِ
���ه��� َت ِ
َوأذل أ ْه������ل ِ
«ج�ْب�رْ َ ئ��ي َ��ل»َ ،و ُن����و ُر ُه ي ْ
ِم ْ
َغ َشا ِني
��ن ِ
����ي ِب���� َث���� ْو ِب���� ِه َخ َّبا ِني
َف َ
���ح��� َن���ى َع���� َل َّ
���ر ِه َربَّا ِني؟
����م����دٌ» ِف���ي ِح ْ
َو«محُ َ َّ
���ج ِ

َ
ان
اإل ْس�َل�اَ ِم ُم ْص َط ِح َب ِ
َو ُه َ��م��ا َعلى ِ
َف َّ
الس َن ُ
ان ِس َنا ِني
الن ْص ُل َن ْص ِليَ ،و ِّ
��خ�� ًرا َو َ
��س�ِب�يِ ِب��ه َ
َ��ذا َم ْ��ف َ
ك َفا ِني
َح ْ
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اح ِب «أَحمْ َ ٍد»
َوأَ َنا ا ْب َن ُة ِّ
ِّيق» َص ِ
«الصد ِ
����ص���� َر ال َّ
����ن��ِب�يِ َّ بمِ َ�����ا ِل����� ِه َو ِف���� َع����ا ِل���� ِه
َن َ
َثا ِني ِه ِفي ال َغ ِار َّال ِ��ذي َس َّ��د ا ْل ُك َوى
َو َج��ف��ا ال�� ِغ�َن�يَ َح َّ��ت��ى تخَ َ َّ��ل َ��ل ِبال َع َبا

َوتخَ َ َّ���ل��� َل ْ
الس َما
���ت َم��� َع��� ُه َم�َل�اَ ِئ��� َك��� ُة َّ
���ذي لمَ ْ خَ ْ
ي َ
���ش َل�� ْو َم�� َة لاَ ِئ ٍم
َو ُه��� َو َّال ِ
َق َت َل ُ
األلىَ َم َن ُعوا َّ
الزكا َة ِب ُك ْف ِر ِه ْم

الص َحا َب َة َوال�� َق�� َرا َب�� َة ِل ْله َ
ُدى
َس َب َق َّ

اس�� َت�� َب�� ُق��وا ِل�� َن�� ْي ِ��ل َف ِضي َل ٍة
هلل َم��ا ْ
َوا ِ
إِلاَّ َو َط��������ا َر أَ ِب������ي إِلىَ َع ْل َيائهَا
َوي ٌ
����ان َ
��د َخ َ
���د»
آل «محُ َ َّ
���م ٍ
ْ�����ل ِل�� َع�� ْب ٍ
��اع�� َة َص ْح ِب ِه
ُطوبَى ِل َم ْن َوالىَ جمَ َ َ

��ح��ابَ�� ِة َوال��� َق��� َرابَ��� ِة أُ ْل َف ٌة
ِب��ْي�نَْ ال َّ
��ص َ
ُه ْم َ َ
اصل
ْن َت َو ُ
كاأل َص ِاب ِع ِفي ال َي َدي ِ
َح ِص َر ْت ُص��دُو ُر ال َكا ِف ِر َ
ين ِب َوا ِل ِدي
��ول َو َب ْ��ع�� ِل��هَ��ا لمَ ْ خَ ْ
ي َت ِل ْف
ُح ُّ
��ب ال�� َب�� ُت ِ

ك�������ر ْم ب َ
َ
����م���� ِة َش ْر ِع َنا
����أ ْربَ���� َع���� ٍة أَ ِئ َّ
أْ ِ ِ
ُ��م َس ً��دى في لحُ ْ َم ٍة
ُن ِس َج ْت َم�� َو َّد ُت��ه ْ
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اإل ْع����َل���اَ ِن
َو َح ِ���ب���ي ِ���ب��� ِه ِف����ي ال ِّ
���س ِّ
���ر َو ِ
َو ُخ����� ُروج����� ِه َم��� َع��� ُه ِم َ َ
��������ان
����ن األ ْو َط ِ
ِ
�����ردَا ِئ����� ِه -أَ ْ
��������ر ْم ِب���� ِه ِم ْ
����ان-
����ن َث ِ
ك ِ
ِب ِ

ُز ْه���������دًاَ ،وأَ ْذ َع َ
��������ان
�����������ن أَيمَّ َ�������ا إِ ْذ َع ِ
َوأَ َت���� ْت���� ُه ب ْ
ان
هلل ِب���ال ِّ
ُ���ش��� َرى ا ِ
���ر ْض��� َو ِ
����ل ال�� َب ْ��غ ِ��ي َوال��� ُع ْ
ان
���د َو ِ
ِف��ي َق�� ْت ِ��ل أَ ْه ِ

���ف ِ���ر َو ُّ
َوأَ َذ َّل أَ ْه َ
������ل ال��� ُك ْ
ان
الط ْغ َي ِ
ْ
ان
ُه َو َش ْي ُخه ْ
اإل ْح َس ِ
ُم ِفي ال َف ْض ِل َو ِ
��اق َ
���ان
ِم�� ْث َ��ل ْ
��ل يَ���� ْو َم ِر َه ِ
اخل�� ْي ِ
اس�� ِت�� َب ِ

����م���� َك����ا ُن���� ُه ِم��� ْن���هَ���ا أَ َج ُّ
����ان
َف َ
��������ل َم���� َك ِ
َ
َْ
������ان
اج َواأل ْخ������ َت ِ
ِب������ َع������دَا َو ِة األز َو ِ
����ون ِم ْ َ
���اب��� ِه َ
َويَ���� ُك ُ
ان
احل َس َن ِ
����ن أ ْح��� َب ِ
��ح��ي ُ��ل ِب�� َن�� ْز َغ�� ِة َّ
ان
لاَ َت ْ
��س�� َت ِ
الش ْي َط ِ

َه ْ
َ��س�� َت ِ��وي َ
ك ٌّ
ان؟!
���ل ي ْ
���ف ِب�� َغ�ْي�رْ ِ َب َن ِ
��ت ِم َ َ
ُ��م ُم�� ِل�� َئ ْ
���ان
َو ُق�� ُل��وبُ��ه ْ
���ن األ ْض��� َغ ِ
ِم ْ َّ
���ان
اإل ْس����َل���اَ ِم ِف���ي��� ِه ا ْث��� َن ِ
����ن ِم���ل��� ِة ِ
ك َ
���األ ْر َ
��ن َ
��ت ال ِّ
���ان
َف��هُ�� ُم ِل�� َب�� ْي ِ
ك ِ
��دي ِ
���ب��� َن���ا ُؤ َه���ا ِم ْ
ان
����ن أَ ْث���� َب ِ
����ت ال ُب ْن َي ِ
َف ِ
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هلل أَ َّل َ
���م
���ه ْ
ا ُ
���وب ِ
��������ف َب���ْي���نَْ ُو ِّد ُق��� ُل ِ

ِل��� َي��� ِغ���ي َ
ك َّ
���ظ ُ
���ان
���ق َط َّ
���ع ِ
�����ل ُم��� َن���ا ِف ٍ

���م َب��ْي�نَْ َ
���ب��� ِة ُ
َف���د ُ
ك ْل َف ٌة
ُخ���ولهُ ُ ْ
األ ِح َّ

���ب إِلىَ
���ان
ُ���م َس��� َب ٌ
َو ِس��� َب���ا ُب���ه ْ
ِ
احل��� ْر َم ِ
اس��ت�� ْب��د ُل��وا ِم ْ
ان
َو ْ
���ن َخ�� ْو ِف ِ��ه ْ��م ِب َأ َم ِ
يق َل�� ُه َع�� َل��ى ِخ ْ
ُط ُ
َم ْ
����ذلاَ ِن؟!
��ن َذا ي ِ

رُحمَ َ ����ا ُء َب�� ْي�� َن��هُ�� ُم َص�� َف ْ
ُم
��ت أَ ْخلاَ ُقه ْ
��س�� ِل ِ��م�ي َ
ن َع�� َل��ى أَ ِبي
جمَ َ َ
اإل َل���� ُه املُ ْ
���ع ِ

����د ِه
هلل ُن ْ
َوإِ َذا أَ َرا َد ا ُ
�����ص����� َر َة َع���� ْب ِ
َم ْ��ن َح َّ��ب�ِن�يِ ؛ َف ْل َي ْج َت ِن ْب َم ْ��ن َس َّبن

���د أَ َل َّ
َوإِ َذا محُ ِ �ِّب�يِّ َق ْ
����ظ بمِ ُ ْب ِغ ِضي
إِ ِّن������ي َل َ
���ي��� َب��� ٌة ُخ��� ِل ْ
���ق ُ
���ت ِل َط ِّي ٍب
���ط ِّ
إِ ِّن�����ي لأَُ ُّم املُ���� ْؤ ِم���� ِن��ي� َ
���م ْ
���ن أَبَ����ى
ن َف َ
����ي���� ِه
����ب ِّ
اهللُ َح َّ
�����ب َن ِ
�����ب����� َب��ِن��يِ ِل����� َق����� ْل ِ

����ن أَ َرا َد َ
���ر ُم َم ْ
ام�ِتِ
ك��� َر َ
َوا ُ
هلل يُ��� ْك ِ
هلل أَ ْس َ
������أ ُل������ ُه ِزيَ�����������ا َد َة َف ْ
���ض��� ِل��� ِه
َوا َ

يَا َم ْ��ن َي ُلو ُذ ِب َأ ْه ِل َب ْي ِت «محُ َ َّم ٍد»
ِص ْ
َ���ات املُ�� ْؤ ِم�� ِن�ي َ
ت ْد
نَ ،ولاَ حَ ِ
���ل أُ َّم���ه ِ

����ن َّ
َو َخ���� َل ْ
����ت ُق��� ُل���وبُ���هُ��� ُم ِم َ
آن
الش َن ِ

إِ ْن َ
���ان َص َ
ك َ
���ان محَ َ َّ��ب�ِت�يِ َو َر َعا ِني
َان
��ض ُم ْس َت ِوي ِ
َف�� ِك�َل�اَ ُه َ��م��ا ِف��ي ال�� ُب ْ��غ ِ
���ب ِّ
ان
���س���ا ُء أَحمْ َ ����� َد أَ ْط��� َي ُ
َو ِن َ
الن ْس َو ِ
���س َ
���وف يَ��� ُب���و ُء ِب ُ
ان
ُح��ِّب�يِّ ؛ َف َ
اخل ْس َر ِ

��ص�� َر ِ ُ َ
يم َهدَا ِني
َوإِلىَ ال ِّ
اط امل ْست ِق ِ
ُ����ه��ي� ُ
ن َربِّ�����ي َم ْ
�����ن أَ َرا َد َه��� َوا ِن���ي
َوي ِ
وَحمَ ِ ُّ
������دت������ ُه ُش����� ْك����� ًرا ملَ�����ا أَ ْولاَ ِن���������ي

����ال َ
���رميَ��� ٌة
إِ ِّن�����ي َل َ
���ص���ا ِد َق��� ُة املَ���� َق ِ
كِ

����ذ ِل َ
يَ��� ْر ُج���و ِب َ
���ن
����ك رَحمْ َ ������ َة ال���رَّحمْ َ ِ
���س��� َل َ َّ َ
َع َّ
َ�������ان
����ن����ا؛ َف��� ُت ْ
اإلمي ِ
���ب ُح����ل����ة ِ
�����ت َل���� ُه َّ
�������ذي َذ َّل ْ
الث َقلاَ ِن
إِ ْيَ ،و َّال ِ

َّ
اإل َل������ ُه َع��� َل���ى ال َّ
���ن�ِب�يِ ِّ َوآ ِل����� ِه
َص���ل���ى ِ

���م ُت َ
ان
���ش ُّ
���ه ْ
���م أَ َز ِ
اه��������� ُر ال ُب ْس َت ِ
َف ِ���ب ِ

ُخ ْ��ذ َه��ا إِ َل��� ْي َ
���ي َر ْو َض���� ٌة
���ك؛ َف��إِنمَّ َ ��ا ِه َ

�����ان
�����ر ْو ِح َوال َّ
محَ ْ ��� ُف���و َف��� ٌة ِب�����ال َّ
�����ريحْ َ ِ
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احليوان أوفى من الرافضة:

ع�ن اب�ن ا ُملنْك ِ
َ�د ِر َّ :V
«أن َس�فين َة موىل رس�ول اهلل  Hأخطأ
اجلي�ش بأرض ال�روم ،أو أُسرِ َ يف أرض الروم ،فانطل�ق هار ًبا يلتمس اجليش،
فإذا هو باألسد ،فقال :أبا احلارث((( ،إنيِّ موىل رسول اهلل  ،Hكان من
أمري َك ْي َت و َك ْي َت.

فأقبل األسد له َب ْص َبص ٌة((( حتى قام إىل جنبه ،كلام سمع صوتًا أهوى

إليه ،ثم أقبل يميش إىل جنبه ،حتى بلغ اجليش ،ثم رجع األسد»(((.

( )1هذه كنية األسد.
حرك َذنَبه.
( )2يقالَ :ب ْص َب َ
ص؛ إذا َّ
( )3أخرج�ه َم ْع َم ُر بن راش�د يف «اجلامع» ( -20544ملحق آخ�ر مصنف عبد الرزاق) ،ومن طريقه
البغ�وي يف «رشح الس�نة» ( )313/13حدي�ث ر ْق�م .)3732( :وصحح�ه األلب�اين يف حتقيق
«مش�كاة املصابي�ح» ( .)5949وق�ال حم ِّقق�ا «رشح الس�نة»« :رجال�ه ثقات ،إال أن اب�ن املنكدر
مل يثبت سامعه من سفينة».
وأخرجه احلاكم يف «املستدرك عىل الصحيحني» ( )6550عن حممد بن املنكدر :أن سفينة موىل
ِ
لوحا
رسول اهلل  ،Hقال« :ركبت البحر ،فانكرست سفينتي التي كنت فيها ،فركبت ً
من ألواحها ،فطرحني اللوح يف َأجمَ َ ٍة فيها األسد ،فأقبل إليَ َّ يريدين ،فقلت :يا أبا احلارث ،أنا موىل
رسول اهلل .H
بمن ِْكبِه حتى أخرجني من األجمَ َة ،ووضعني عىل الطريق ،وهمَ ْ َه َم،
فطأطأ رأسه ،وأقبل إليَ َّ فدفعني َ
فظننت أنه يو ِّدعني ،فكان ذلك آخر عهدي به».
قال احلاكم« :هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم ،ومل خيرجاه» ،ووافقه الذهبي.
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الوفاء للقادة الفاحتني
َدين في أعناق أهل البالد املفتوحة
إن ِمنَّ َة القادة الذين نرشوا نور اإلسالم من الصحابة  Mو َمن بعدهم

لتستلزم الوفاء هلم ،وذكرهم باخلري ،أو كف األذى عنهم عىل أضعف اإليامن،
حلا من أهل هذه البلدة؛ إذ كانوا سب ًبا يف إسالمهم،
وإن هلم أجر من عمل صا ً

وقد قال رسول اهلل َّ « :H
اإلميان»(((.
العهد ِم َن
إن ُح ْس َن
ِ
ِ

فالوفاء ورعاية احلرمة من أخالق أهل اإليامن ،ومن خصائلهمِ ،
ومن

ُش َعب اإليامن.

مدحا ورش ًفا ُ
قول َمن َع َل ْت كلمتُه سبحانه:
املويف بالعهد
ويكفي
ً
َ
[ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ] [البقرة.]177:
وق�د تضاف�رت على ُح ِ
س�ن العه�د م�ع اإلخ�وان واخللان ُ
أه�ل املِ َل ِل
والن َِّح ِل(((.

( )1تقدم خترجيه (ص.)81
للمناوي (.)447 /2
( )2ينظر« :فيض القدير» ُ
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الوفـــاء للوالديــن
وهو بحث يطول ،ولكن نقترص هنا عىل ذكر قوله تعاىل[ :ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ] [اإلرساء.]25-23:

ففي قوله تعاىل[ :ﯜ ﯝ ﯞ] جتسيد للوفاء هلام الذي يستدعي

الرتحم عليهام.
ُّ

وعن أيب هريرة  ،Iأن رسول اهلل  ،Hقال« :إذا مات اإلنسان

انقطع عنه عمله إال من ثالثة :إال من صدقة جارية ،أو علم ُينتفع به ،أو ولد

صاحل يدعو له»(((.

وعن أيب هريرة  ،Iقال :قال رسول اهلل « :Hإن اهلل
ربَّ ،أنى لي هذه؟ فيقول:
َليرَ ْ َف ُع الدرج َة للعبد الصاحل يف اجلنة ،فيقول :يا ِّ

D

ولدك لك»(((.
باستغفار ِ

( )1انظر خترجيه (ص.)219
( )2أخرجه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)36/1واإلمام أمحد ( ،)10610وابن ماجه (.)3660
وقال البوصريي يف «مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه» (« :)98 /4هذا إسناد صحيح،
رجاله ثقات».
وحس َن إسنا َده :األلباين يف «الصحيحة» ( ،)1598وحمققو «مسند أمحد» (.)357 /16
َّ
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وعن ابن عباس  :Lأن امرأة من ُج َه ْين َة جاءت إىل النبي ،H
فقالت :إن أمي َ
فلم تحَُ َّج حتى ماتت ،أ َف َأ ُح ُّج عنها؟
نذ َر ْت أن تحَُ َّجْ ،
قال« :ن َع ْمُ ،ح ِّجي عنها ،أرأ ْي ِت لو كان على أُ ِّم ِك َد ْي ٌن ُ
قاض َي َته؟
أك ْن ِت ِ

أح ُّق بالوفا ِء»(((.
هلل َ
ا ْق ُضوا اهلل؛ فا ُ

ومن صور الوفاء الصادق للوالد أن يرعاه الولد ويقوم بح ِّقه إذا أصابته

الو َهن ،السيام أمراض اخلرف العقيل مثل
أمراض الشيخوخة ،واعرتاه َ
(ألزهايمر) الذي يفقد فيه املسن ذاكرته ،وال يتعرف حتى عىل أوالده ،وهنا

يربز الوفاء احلقيقي ابتغاء وجه اهلل وعرفانًا بجميل هذا الوالد إبان عافيته

وصحته.

( )1أخرجه البخاري (.)7315 ،1852
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الوفاء
ِم َن
ِ
لبعض
بعضهم
الع ِ
لماء ِ
ٍ
دعاء ُ
ُ
 -ع�ن أم ال�درداء  ،Jقالت« :كان أليب الدرداء س�تون وثالث مئة

خليل يف اهلل ،يدعو هلم يف الصالة ،فقلت له يف ذلك ،فقال:

إنه ليس رجل يدعو ألخيه يف الغيب ،إلاَّ وكَّل اهلل به َم َلك ِ
َني يقوالن:
(ولك ِ
بم ْث ٍل) ،أفال أرغب أن تدعو يل املالئكة؟!».
 -وقال اإلمام أبو حنيفة :V

«ما مددت رجيل نحو دار أستاذي محاد إجاللاً له ،وكان بني داري وداره
والدي،
استغفرت له مع
سبع ِسكك ،وما صليت صالة منذ مات محاد إال
ُ
َّ
ُ
تعلمت منه أو ع َّلمني علماً ».
وإين ألستغفر ملن
ُ
ُ
تلميذ أيب حنيف َة:
يوسف
 وقال أبوَ

أبو َّي ،ولقد سمعت أبا حنيفة يقول :إين
«إين ألدعو أليب حنيفة قبل َ
ٍ
أبو َّي».
ألدعو حلامد مع َ
راه َو ْي ِه :V
 وقال ابن َ« َق َّل ليل ٌة إال وأنا أدعو فيها ملن كتب عنَّا ،وملن كتبنا عنه».
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 وقال احلارث بن سرُ َ يج :سمعت حييى القطان يقول:أخصه به».
«أنا أدعو اهلل للشافعيُّ ،

 وقال اإلمام أمحدُ :V«ما بِ ُّت منذ ثالثني سن ًة إال وأنا أدعو للشافعي ،وأستغفر له».

 وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل :قلت أليب:رج ٍل كان الشافعي؛ فإين سمعتك تُكثر من الدعاء له؟
أي ُ
َّ

فقال« :يا بني ،كان الشافعي كالشمس للدنيا ،وكالعافية للناس ،فانظر
هل هلذين ِمن َخ َلف ،أو عنهام من ِعوض؟!».

 وكان اإلمام أمحد يقول:ُ
ُ
وري مجع احلالني:
احلديث فاملك بن أنس هو النَّجم.
«إذا ُذ ِك َر
وسفيان ال َّث ُّ
العلم والزهد .وسفيان بن ُع َي ْين َة َح ِفظ عىل الناس ما لواله لضاع .والشافعي
من أحباب قلبي»(((.
ِ
ِ
سوس ،فقال :كنَّا يف بالد الروم يف
رج ٌل من َط َر َ
املروذيَ :قد َم ُ
 وقال ُّالغزو إذا هدأ الليل ،رفعوا أصواهتم بالدعاء« :ادعوا أليب عبد اهلل» ،يعني:
اإلما َم أمحد بن حنبل .V

رج ٌل اإلما َم أمحد ،فقال:
 -وسأل ُ

شاب يقال له :أبو ُز ْرع َة.
بالر ِّي -مدينة باملرشقٌّ -
َّ
(« )1العقيدة» رواية أيب بكر اخلالل (ص.)127
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ِ
ِ
كاملنكر عليه ،ثم رفع يديه،
شاب؟!»
ب أمحدُ  ،وقال« :تقول:
ٌّ
ف َغض َ
وجعل يدعو اهلل  Dأليب ُز ْرع َة ،ويقول« :اللهم انرصه عىل َمن بغى عليه،
اللهم عافِه ،اللهم ادفع عنه البالء ،اللهم ...اللهم »...يف دعاء كثري.
 وقال عبد اهلل بن أمحد:«ربام ِ
الس َح ِر يدعو ألقوام بأسامئهم».
سم ُ
ُ َّ
عت أيب يف َّ
 -وقال ابن أيب حاتم:

رأيت يف كتاب عبد الرمحن بن عمر األصبهاين -املعروف بِ ُر ْستَه -إىل أيب

ُز ْرع َة بخطه:
«اع َل ْم -رمحك اهلل -أنيِّ ما أكاد أنساك يف الدعاء لك لييل وهناري :أن
بقي َمن يعرف العلم،
ُي َمت َِّع املسلمني بطول بقائك؛ فإنه ال يزال الناس بخري ما َ
وح َّقه من باطله ،وقد جعلك اهلل منهم».
 وهذا أبو حمَ ْ� َالقراء املشهورين-
�دون الطيب بن إسامعيل -أحد َّ
:V
كانت له صحيف ٌة فيها مكتوب ثالث مئة من أصدقائه ،وكان يدعو هلم

كل ليلة ،فرتكهم ليلة فنام ،فقيل له يف نومه:
«يا أبا محدون ،لمِ لمَ ت ِ
مصابيحك الليلة؟!».
ُرس ْج
َ
َ ْ
ٍ
لواحد واحد حتى فرغ(((.
فقعد فأرسج ،وأخذ الصحيفة ،فدعا

( )1انظر« :تاريخ بغداد» ( )495/10ط .دار الغرب اإلسالمي ،وانظر« :طاقة ورد» للمؤلف
(ص.)146-144
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الوفاء
ِم َن
ِ
سب َق
التَّ ْن ُ
ويه بفضل َمن َ
ِ -من ُص َو ِر الوفاء يف العلم:

َّفت في�ه؛ كقول
التنوي�ه بفض�ل َمن س�بقك إىل البح�ث يف موض�و ٍع صن َ
ابن مالك  Vيف حق شيخه حييى بن ُمعطي و«أ ْل ِف َّيته»:
ق������ال حم����م���� ٌد ه�����و اب ُ
���ك
��������ن م���ال ِ
��ص ِّ��ل�� ًي��ا ع��ل��ى ال��ن�بي املصطفى
ُم َ

���ك
ِّ��������ي اهللَ خ���ي�� َ
أمح������� ُد رب َ
ر م���ال ِ
وآل���������ه امل���س���ت���ك���م���ل�ي�ن ال َّ
����ش����رف����ا

������ي������ ْه
وأس�����ت�����ع��ي��ن اهلل يف أ ْل������ ِف َّ

م���ق���اص��� ُد ال َّ
����ويَّ����ه
���ن���ح ِ
���و ب��ه��ا محَ ْ ِ

ْ
����ق ح����ائ���� ٌز تفضيل
وه������� َو ِب َ
����س���� ْب ٍ
����ات وا ِف��������� َر ْه
����ه���� َب ٍ
واهللُ ي��ق��ض��ي ِب ِ

����ي َ
اجلميل
����س���� َت���� ْو ِج ٌ
ُم ْ
����ب َث����ن����ا ِئ َ
اآلخ��������� َر ْه
����������ات ِ
ِل�����ي و َل������� ُه يف دَرج ِ

موج ِز
��ظ َ
ُت���� َق ِّ
����ر ُب األق���ص���ى ب��ل��ف ٍ
�ي�ر ُس ْ
���ط
���خ ِ
و َت���ق��� َت���ض���ي ِر ًض�������ا ب���غ ِ

���س ُ
���ط ال���� َب ْ
���د ُم ْن َج ِز
و َت���ب ُ
����ذ َل ب���وع ٍ
���ط���ي
�������ن ُم ْ
ف���ائ���ق��� ًة أ ْل����� ِف َّ
���ع ِ
�����ي����� َة اب ِ

واب� ُن معطي ال�زواوي املغ�ريب :تصدَّ ر لتدري�س العل�وم العربية بجامع
عم�رو ب�ن الع�اص  Iإىل أن تُ�وُفيِّ َ يف ذي ال َقعدة  628ه�ـ ،و ُدفِن بقرب
اإلمام الش�افعي ،وله ألفية مش�هورة يف النحو ،و ُيعترب اب ُن مالك من تالميذه؛
وهلذا ن ََّو َه بفضله ،وإن كان ذكر أن ألف َّيته تفوق ألفية ابن معطي؛ ألهنا استوعبت

َ
ومسائل أك َث َر.
أحكا ًما
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وابن معطي رائد يف نسق مل ُيسبق إليه؛ إذ هو أول من نظم ألف َّية يف النحو،

«نظم
وقد كتب «الدرة األلفية» ومل يتجاوز احلادية والثالثني من عمره ،قالوا:
ُ
مج ُع وأوعب ،ونظم ابن معطي أسلس وأعذب».
ابن مالك أ َ
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الوفاء للخصوم
• تك َّل َم اإلمام املحقق اب ُن َق ِّي ِم اجلَ ْوز َّي ِة حول درجة «الفتوة» ،ثم قال

:V

«ومن أراد َف ْه َم هذه الدرجة كام ينبغي؛ فلينظر إىل سرية النبي H

مع الناس جيدها هذه بعينها ،ومل يكن كامل هذه الدرجة ألحد ِسواه ،ثم للورثة
بحس ِ
ب سهامهم من الرتكة.
منها َ
مج�ع هلذه ِ
اخلصال من ش�يخ اإلسلام ِ
وم�ا رأي�ت أح�دً ا ُّ
اب�ن تيم َّي َة
قط أ َ َ

قدَّ س اهلل ُروحه.

(و ِد ْد ُت أنيِّ ألصحايب ،مث ُله ألعدائه
وكان بعض أصحابه األكابر يقولَ :

وخصومه)!

وما رأيته يدعو عىل أحد منهم ُّ
قط ،وكان يدعو هلم.

وجئت يو ًما مبشرِّ ً ا له بموت أكرب أعدائه ،وأشدِّ هم عداو ًة وأ ًذى له،
ُ

فعزاهم ،وقال:
فنهرين ،وتنكَّر يل ،واسرتجع ،ثم قام من فوره إىل بيت أهله َّ

(إين لكم مكانه ،وال يكون لكم أمر حتتاجون فيه إىل مساعدة إال

وساعدتكم فيه) ،ونحو هذا الكالم ،فسرُ ُّ وا به ،و َد َع ْوا له ،و َع َّظموا هذه احلال
وريض عنه» اهـ.
منه ،فرمحه اهلل،
َ
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• واستفتى السلطان حممد بن امللك املنصور قالوون َ
شيخ اإلسالم

اب َن تيم َّي َة � يف قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا به يف حق
شيخ اإلسالم ،وأخرج السلطان من جيبه فتاوى لبعض احلارضين يف قتله.

ِ
مت مقصوده؛ أن عنده َحنَ ًقا شديدً ا عليهم
قال شيخ اإلسالم:
«ففه ُ

ملا خلعوه ،وبايعوا امللك املظفر ركن الدين بيربس اجلاشنكري ،فرشعت

يف مدحهم ،والثناء عليهم وشكرهم ،وأن هؤالء لو ذهبوا مل جتد مثلهم يف
َّنت ما عنده عليهم».
فه ْم يف ِح ٍّل من حقي ومن جهتي ،وسك ُ
دولتك ،أ َّما أنا ُ
قال :فكان القايض زين الدين بن خملوف -قايض املالكية -يقول بعد

ذلك:

«ما رأينا أتقى من ابن تيم َّي َة؛ مل ن ِ
ُبق ممكنًا يف السعي فيه ،و َل َّما قدر علينا

عفا عنَّا».

• وعن عبيد اهلل بن عبد الكريم ،قال:

كان حممد بن داود خصماً أليب العباس بن سرُ َ يج القايض ،وكانا يتناظران،
ويرتا َّدان يف الكتب ،فلام بلغ اب َن سرُ َ ٍ
نحى خماده،
يج
ُ
موت حممد بن داود َّ

ومشاوره ،وجلس للتعزية ،وقال« :ما آسى إال عىل تراب أكل لسان حممد بن

داود».
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ونظرة إىل مراثي األئمة يف إخواهنم من العلامء تعكس صدق هذه املشاعر

احلارة.

وقد قال تعاىل[ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ] [املائدة.]8 :
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وفاء طالب العلم لشيخه
عن ابن عمر  Lأن رسول اهلل  Hقال« :من صنع إليكم

م��ع��رو ًف��ا ف��ك��اف��ئ��وه ،ف��إن مل جت���دوا م��ا تكافئونه ف��ادع��وا حتى ت���روا أن��ك��م قد

كافأمتوه»(((.
إن من أعظم صور الوفاء :الوفا َء للعلامء ،بتقديرهم والدعاء هلم والتأدب

معهم.

ومما ُيذكر يف ذلك أن أبا الربكات َل َّما عزم عىل الرحلة من بالد املغرب

إىل الرشق بعد أن ضاق عليه الرزق ،كتب إليه ابن خامتة أحدُ شعراء تلمسان
أبياتًا ،يقول فيها:

مَ ْ
مس ْعنا
أش َ
���رب ح ًّ��ق��ا م��ا ِ
�����س ال���غ ِ

وأن�������ك ق����د ع����زم����ت ع���ل���ى طلوع
����ن����ا ك َّ
�����ت م َّ
ل���ق���د زل�����زل َ
������ل قلب

���م َ
���ت م���ن اإلق���ام��� ْه
ب���أن���ك ق���د َس��� ِئ ْ
ع��ل�ام���� ْه
إىل ش������رق مس������وت ب�����ه
َ
ُ
���ام��� ْه
�����م ال���ق���ي َ
حب�����ق اهلل ال ت����� ِق ِ

فقال أبو الربكات« :ال أرحل من إقليم فيه من يقول مثل هذا».

«أش�مس الغرب»،
�ح ِر والتأثري يف ه�ذا أنه ه َّيأ مل�راده بقوله:
َ
الس ْ
ونفث�ة ِّ

ث�م ختم بقوله« :ال تُقم القيامه»؛ إش�ار ًة إىل أن طلوع الش�مس من مغرهبا من
( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)5365وأبو داود ( ،)5109 ،1672والنسائي ( ،)2567وصححه األلباين.
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عالم�ات قيام الس�اعة ،وأن طل�وع هذا العالمِ م�ن بالد املغ�رب قيام ٌة لقلوب

حم ِّبيه؛ وهلذا ثناه عن رحيله ،فمكث أبو الربكات يف بلده.

• وقال اإلمام الشافعي :V
«احلر من راعى ِودا َد حلظة ،وانتمى ملن أفاده لفظة».

ُ
�����ب ق���ري���ب
����������وم ن�����س ٌ
ص����ح����ب����ة ي ٍ

وذم��������������ة ي�����ع�����رف�����ه�����ا ال����ل����ب����ي����ب

• وكان حممد بن واسع  Vيقول:

ي ِس َن إىل كل َمن صحبه ولو ساعة».
«ال يبلغ العبد مقام اإلحسان حتى حُ ْ

• وقال بعض العلامء« :قبيح بكم أن تستفيدوا منا ،ثم تذكرونا فال ترتمحوا

علينا».

• وقال أيوب :V

«إين ُأخ بموت الرجل من أهل السنة ،فكأين ِ
أفقدُ بعض أعضائي».
ُّ
برَُ

كائي أن محاد بن زيد قال:
• وأخرج اللاَّ َل ُّ

موت الفتى من أصحاب احلديث فيرُ ى ذلك فيه،
«كان أيوب يبلغه
ُ

ويبلغه موت الرجل ُيذكر بعبادة فام ُيرى ذلك فيه».
• وقال أيوب:

السنة يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم،
«إن الذين َيت ََمن َّْو َن موت أهل ُّ

واهلل متم نوره ولو كره الكافرون».
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• وقال حييى بن جعفر:

«لو قدرت أن أزيد يف عمر حممد بن إسامعيل -أي :البخاري -من عمري
هاب العلم».
لفعلت؛ فإن مويت يكون موت رجل واحد ،وموته َذ ُ

الطربي حني حرضته الوفاةُ،
• وقال أبو بكر بن كامل :حرضت أبا جعفر
َّ
فسألته أن يجَ عل َّ
عيل احلسن
كل من عاداه يف ِح ّل،
ُ
وكنت سألتُه ذلك ألجل أيب ّ

ق�رأت عليه القرآن ،فق�الُّ :
«كل من عاداين
كنت
حلسين
ُ
الصواف؛ ألين ُ
َّ
اب�ن ا ُ
وتك َّلم َّيف يف ِح ّل ،إال رجلاً رماين ببدعة».
س�عد اهلروي م�ع الوزير نِظ�ام ا ُمل ِ
ٍ
لك ماش� ًيا إىل
• وخ�رج عط�اء بن أيب
َ َ ُّ
الروم ،فام ِ
ركب ،وكان خيوض األهنار مع اخليل ،ويقول« :شيخي يف املحنة(((،
فال أسرتيح».

• وقال الشيخ حممد بن موسى املوسى مدير مكتب منزل سامحة اإلمام

املجدد عبد العزيز بن باز ( Vت1420 :هـ):

يف عام 1410هـ قدم عىل سامحة الشيخ وهو يف الطائف رجل مسلم من
بلجيكا وهو مغريب األصل ،فلام َم ُث َل أمام سامحته قال:

يا سامحة الشيخ أنا فالن ،من حمبيك ،وقد جئتك مهد ًيا لك إحدى
خمتصا فقال يل :ال مانع ،وسوف أذهب إىل
عيني((( ،ولقد سألت طبي ًبا
ًّ
َّ
املستشفى وإىل الطبيب املختص لنزعها وإهدائها لك.

( )1يعني :شيخ اإلسالم أبا إسامعيل األنصاريُ .ينظر« :سري أعالم النبالء» (.)56-54/20
مبرصا بقلبه.
( )2كان الشيخ V
ً
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فقال له سامحة الشيخ« :يا أخي بارك اهلل لك يف عينيك ،ونفعك هبام،

نحن راضون بام كتب اهلل لنا».

ويف عام 1418هـ رأيت رجلاً من السودان يتجول بني املكاتب يف دار
اإلفتاء يف الرياض ،وهو يقول :مل أجد من يتجاوب معي ،وال من ي ِ
دخلني عىل
ُ
سامحة الشيخ ،فقلت له :وماذا تريد من سامحته؟
عيني ،أدخلوين عىل سامحته؛
فقال :أنا أتيت إىل سامحته مهد ًيا إليه إحدى َّ
فأخذت بيده ،وأدخلته عليه ،فلام رآه وسلم عليه قال :يا سامحة الشيخ! أنا
من بالد السودان ،جئت إليك مهد ًيا إحدى عيني ،فتفضل ب َقبوهلا ،وخذ
إحدامها.
فشكر له سامحة الشيخ صنيعه ،وحمبته ،وقال« :بارك اهلل لك يف عينيك،

نحن راضون بام كتبه اهلل لنا»(((.

اهلل أع����ط����اك احمل����ب���� َة يف ال�����ورى
ُ
���ون لديه ُم
وألن������ت
أم���ل��أ ل���ل���ع���ي ِ

وح��ب��اك بالفضل ال���ذي ال ُي ْن َك ُر
(((

رب
وأج ُّ��ل ق��د ًرا يف الصدور وأك ُ

فإن عجز اإلنسان عن الوفاء لشيخه بالدعاء والكلمة الطيبة ،فليعدل إىل
ُف رشه عنه ،ويمسك لسانه عن أذاه ،إذن حلُ ِمدَ َ
أبلغ
أضعف اإليامن بأن يك َّ
ِ
احلمد يف ٍ
زمن يصدق فيه ُ
قول القائل:
����ن ت ُ
����رك ال��ق��ب��ي��ح به
إن����ا ل��ف��ي زم ٍ

ُ
وإمجال
الناس :إحسا ٌن
من أكثر
ِ

(« )1جوانب من سرية اإلمام عبد العزيز بن باز» (ص.)507 ،506
(« )2ديوان البحرتي» (.)23/1
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وقول اآلخر:

ِّ
����������������دن����������������ا يف زم��������ان��������ن��������ا
َع
���������ره
م�������ن ك�����ف�����ى ال��������ن َ
��������اس َش َّ

الوفـــاء
�����������ارم
�����������ث امل�����������ك
ع�����������ن ح�����������دي ِ
ِ
��������������ات
َف����������هْ���������� َو يف ُج����������������و ِد َح
مِ ِ
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واليسر
للم َع ِّلمنيَ في ُ
العسر ُ
الوفاء ُ
ُ
ومن ُص َو ِر الوفا ِء:
• ِ
مني يف حالتي الشدة والرخاء ،خصوصا من كانت هلم ٍ
أياد
الوفا ُء للمع ِّل َ
ً َ

بيضا ُء يف مسرية اإلنسان.

وم�ن أعظم م�ا حصل من ذل�ك يف عرصنا وفا ُء الش�يخ الثري املحس�ن
س�ليامن ِ
َ
بن عبد العزيز الراجحي (2020-1928م)  Vألس�تاذه عيل بن

َ
س�ليامن وتقريبِه وحتبيبه
مواقف يف توجيه الش�يخ
ش�اكر V؛ حيث كان له
ُ
لل�درس يف بداي�ة عم�ره ،وقد أه�دى لتلميذه يف ي�وم من األيام ري�الاً واحدً ا
وذل�ك يف ح�دود عام  1359هـ ،-ف�كان لذلك أب َل ُغ األثر يف نفس الش�يخَ
سليامن وسريته؛ فام كان منه إال أن وىف ألستاذه واعرتف بجميله.

بل إنه منذ أن ُتوُفيِّ َ عام 1363هـ والشيخ سليامن ُي َض ِّحي له ،ويدعو
َص عليه يف
له ،و َي ْذك ُُره باخلري ،وحيج عنه ،بل وبنى له مساجدَ عديدة ،بل ون َّ
وصيته.

يقول الشيخ سليامن« :وال زلت إىل اليوم أرى أنني مل ُأ ْوفِ ِه ح َّقه».
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مشهد ال ُي ْن َسى
ٌ
وقال األستاذ حممد املجذوب :V

«ونختم هذه الرحلة مع الشيخ إمام العرص ابن باز بتلك الصورة التي ما
ٍ
بقادر عىل نسياهنا.
أحسب واحدً ا ممن شهدوها

كان انتقال الشيخ إىل منصبه اجلديد يف الرياض مفاجأ ًة لكل من يف
ٍ
اجلامعة؛ مدرسني وطال ًبا وموظفني ،ال يشبهها إال فِ ُ
أرسة راع َيها احلليم
قدان

الرحيم!
َّ

وذات يوم عاد إىل املدينة يف زيارة عابرة ،فكانت فرصة مرموقة لالجتامع

عىل وداعه.

ويف مس�جد اجلامعة احتش�د ه�ؤالء ليعربوا عن تقديره�م للرجل الذي

خال�ط ح ُّبه دماءهم ،فكانت هناك كلامت أمالها اإلخالص دون إعداد ،حتى

ج�اء دور الش�يخ للتعقيب عليه�ا ،فإذا هو يتعثر يف التعبير؛ إذ غلبه التأثر فلم
يتاملك أن يبكي.

لقد كانت تلك الدموع احلار ُة أب َل َغ خطاب ِ
سمعتُه للشيخ ،وأشد خطبه
َّ

التفاعل َّ
ُ
املبينة حتريكًا ملشاعر سامعيه ،حتى غمر
فه ْم بينْ َ
كل من يف املسجدُ ،
ٍ
باك يف صمت ،و ُم ْع ِو ٍل يف نشيج.
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الروحي بني الشيخ وهذا
وما أحسب َث َّم َة بيانًا أ َد َّل عىل مدى الرتابط ُّ

اجلمع من مثل ذلك املوقف.

ووجدت يف نفيس داف ًعا ال ُيدفع إىل الكالم يف أعقاب هذا املشهد املثري،

فكان مما جرى به لساين هذان البيتان:
�����ر ٍئ َق َّ
���ل ْ
أن يُرى
َب�� َك�� ْي��ن��ا وف����ا ًء ْ
الم ِ
فَ
��خ ُّ��ل��وا َم�لام��ي ْ
��ي ال ُبكا
إن ألحَ َّ ب َ

��ام��ل�ي َ
ل��� ُه يف ال ُّ
ري
ن نظ ُ
����دع����ا ِة ال��ع ِ
�����إن ِف َ
ف َّ
���ص���احل َ
ري
�������راق ال َّ
�ي�ن َعس ُ

وح ًّقا لقد كان ُ
عسريا؛ ألنه فرق
فراق الشيخ ابن باز للجامعة اإلسالمية
ً

بينها وبني الرجل الذي بارش غرسها من أول أيامها ،ثم مىض يسقيها ذوب
قلبه ،ويبذل هلا من اجلهد ما ال يضاهيه إال سهر األم عىل طفلها احلبيب.

فجزاه اهلل عن اجلامعة وأهلها ،وعن اإلسالم الذي وهب نفسه كلها له،

خري ما جُيزى الدُّ عاة العاملون املصلحون(((.
َ

(« )1علامء ومفكرون عرفتهم» (.)96 ،95/1
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من ِّ
حق الدكتور (لبيب السعيد) والقراء العظماء اخلمسة

على ُ
األ َّمة :الوفاء ،والدعاء لهم ،واإلشادة بذكرهم
َمن ِمنا ال يغبط الرواد اخلمسة العاملقة قراء إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة
السنة احلسنة التي َسنُّوها بتسجيل القرآن الكريم صوت ًّيا ،و َمن ِمنا ال يقول:
عىل ُّ
يا ليتني مكان هؤالء الرجال ويف ِمس ِ
الخهم؟!
ْ
ومؤسسه،
ولكن معظمنا ال يعرف صاحب فكرة هذا املرشوع املبارك
ِّ

إنه الدكتور (لبيب السعيد) املولود يف املنصورة بتاريخ (1914/12/8م)

والذي كان يعمل يف وزارة املالية املرصية ،وكان منتد ًبا للتدريس بكلية
التجارة جامعة عني شمس ،وعمل أستا ًذا لالجتامع اإلسالمي وعلوم القرآن

يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حتى منتصف الثامنينيات ،وقد

تويف يف (1988/1/22م) �.

وتبدأ القصة يف أواخر اخلمسينيات من القرن املايض حني نرش الصهاينة

ً
نسخا حمرفة من املصاحف يف بعض البالد األفريقية ،فتصدَّ ى هلم األزهر بقوة
وأحبط كيدهم ،فمن هنا نشأت فكرة اجلمع الصويت األول للمصحف املرتل

إمعانًا يف األخذ بأسباب حراسة القرآن العظيم ،وملح الدكتور (لبيب السعيد)
أيضا أن تراث العلامء يبقى بعد موهتم يف كتبهم ،أما القراء فرتاثهم
ً V
الصويت يفنى بفنائهم ،نعم كان علم القراءات ينتقل من القراء إىل تالميذهم
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باملشافهة َفماً لف ٍم؛ لكن إتقان األداء الصويت عند الكبار ال ينتقل غال ًبا بالرباعة
نفسها إىل التالميذ.
ويف شهر شعبان من سنة 1378هـ ،املوافق 1958م تقدم الدكتور (لبيب

السعيد) بمذكرة إىل اجلمعية العامة للمحافظة عىل القرآن الكريم -التي كان

يرأسها -يوضح فيها اقرتاحه بشأن تسجيل القرآن صوت ًّيا بكل رواياته املتواترة
واملشهورة وغري الشاذة ،مبينًا أن أهم وسيلة لنقل القرآن الكريم عرب الدهور،

وشفاها ،فماً لف ٍم ،وهذا هو املعتمد
كانت وما زالت :روايته وتلقينه مبارشة
ً
عند علامء القراءة؛ ألن يف القراءة ما ال يمكن إحكامه إال عن طريق السامع
واملشافهة.

وتطويرا هلا ،يمكن
ومتابعة للتطور ،وتأكيدً ا لطريقة النقل الشفوي،
ً
اآلن االجتاه إىل تسجيل القرآن الكريم تسجيلاً صوت ًّيا ،ولعل هذا األسلوب

تيسريا عىل املسلمني يف تلقي
أن يكون هو أصلح أساليب العرص ،وأكثرها
ً

ومتلوا بمختلف القراءات.
جمو ًدا
ًّ
الكتاب العزيزَّ ،

كثريا من املسلمني ال حُيسنون
وقال السعيد يف اقرتاحه« :املالحظ اآلن أن ً

مع األسف -أداء الكتاب العظيم ،حسب أصول التجويد ،مع أهنم بالرضورةأيضا أن أغلب حفاظ
يؤمنون هبذا الكتاب ،وحيبونه ،ويس�تهدونه .واملالحظ ً
القرآن الكريم ال يعرفون غري رواية حفص ،وهذا وذاك أمران بال َغا اخلطورة،
ويتعين على اجلمعية العام�ة للمحافظة عىل القرآن الكري�م ،وهي التي تعمل
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ليظل مرياث القرآن حمفو ًظا أحسن حفظ عىل مدى الزمن ،أن تبادر هلذه احلال
عاجًل�اً  .ور َّبام كان مرشوع تس�جيل الق�رآن صوت ًّيا من كبار علماء القرآن هو
السبيل العملية السهلة إىل العالج املنشود.

وال ريب أن احلاجة إىل هذه الوسيلة -بالنسبة للدول اإلسالمية غري

العربية -أ َم ُّس ،وأن انتشار القرآن بفضل هذه الوسيلة سيكون أوسع،

خطريا لزيادة
وطالبه سيكونون أكثر ،وأن املصحف املسموع سيكون سب ًبا
ً

توثق العالقات بني املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا...

خيتص بمن يتولون القراءة والتدريس العميل ،فيجب أن يكونوا
أما فيام
ُّ

من أعلم علامء القرآن ،مع مناسبة أصواهتم للتسجيل ،وأن ختتارهم ٌ
جلان هلا
خربتهُ ا القرآنية العظمى ،ويشارك فيها األزهر الرشيف ،واهليئات العلمية
وال ُّلغوية والثقافية األخرى.

وأقرتح تشكيل جلنة من أعضاء اجلمعية تضم إليها من تشاء ممَّن ُيرجى

منهاجا كاملاً مفصلاً لتنفيذ املرشوع ،سواء من
نفعه ألعامهلا ،وتضع اللجنة
ً

الناحية القرآنية ،أو ناحية التسجيل الفني ،أو من الناحيتني التمويلية واإلدارية،
كام حتدد املساعدات املمكن احلصول عليها من اجلهات احلكومية والشعبية

املختلفة ،وكذلك تتوىل اللجنة ترشيح أعضاء اللجان التي يعهد إليها باختيار

علامء القرآن الكريم ممن يقومون بالتسجيل».
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دروسا عملية يف أحكام التجويد
كام اقرتح السعيد أن يشمل التسجيل
ً

بطريقة سهلة متكن مجهور املستمعني من االنتفاع هبا ،وأن يقوم عىل التالوة

علامء فن التجويد والقراءات ،والقراء املهرة من أصحاب األصوات اجليدة
واألداء املتقن ،وأن ختتارهم جلنة هلا خربهتا يف القرآن وعلومه ،يشارك فيها

األزهر الرشيف واهليئات العلمية وال ُّلغوية والثقافية.
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املصحف املرتل
اختم�رت الفك�رة ووض�ع الدكت�ور الس�عيد معامله�ا والق�ت قب�ولاً

واستحسانًا ،ورحب هبا األزهر الرشيف ،وأبدى اإلمام األكرب حممود شلتوت

شيخ اجلامع األزهر آنئذ ارتياحه ورضاه عنها.

واحتاج هذا املرشوع العظيم إىل متويل ٍ
عال ،و َملا مل يكن يف طاقة مجعية

املحافظة عىل القرآن الكريم اإليفاء بالتمويل ،اتفق السعيد مع اإلذاعة املرصية

عىل التسجيل يف استديوهاهتا ،مقابل أن يكون هلا احلق يف أن تذيع من حمطاهتا
ما يتم تسجيله لدهيا.

لكن األزمة املالية استمرت ،فعرض الدكتور لبيب عىل وزير األوقاف
أمحد عبد اهلل طعيمة فكرته ،وشكا له أنه أمىض عدة سنوات حماولاً تنفيذ

املرشوع ،ولكن بال جدوى ...يكشف «طعيمة» يف مذكراته «رصاع السلطة»

أنه استدعى الشيخني سيد سابق وحممد الغزايل إىل مكتبه ،وكانا مسؤولني يف
الوزارة ،وطلب منهام مناقشة السعيد يف مرشوعه .يؤكد «جاء رأهيام بأنه جدير
فورا» يؤكد «طعيمة»« :كان ذلك أول تسجيل صويت للقرآن
بالتنفيذ فنفذته ً

الكريم يف العامل بعد مجع القرآن يف عهد سيدنا عثامن بن عفان .»I

لقد انربى املقرئ اجلليل حممود خليل احلرصي  Vإلنجاز املهمة

أجرا أو مكافأة ،وكان يسجل يف اليوم
املقدسة ،ورفض أن يتقاىض عىل ذلك ً
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الواحد ست عرشة ساع ًة لينجزه يف أرسع وقت((( ،ثم تتابع القراء الكبار

املنشاوي ومصطفى إسامعيل والبنا وعبد الباسط عىل الطريق نفسه رمحهم اهلل
أمجعني ،وجزاهم اهلل عن القرآن الكريم خري اجلزاء.

وبحلول العارش من صفر 1381هـ (املوافق  23من يوليو 1961م)

كانت النسخة األوىل من أسطوانات املصحف املرتل((( قد أنجزت يف مرص،

وصارت جاهزة للتوزيع؛ لتكون األوىل من نوعها يف التاريخ.

( )1وقد كان للشيخ احلرصي ٌ V
عظيم يف خدمة كتاب اهلل تعاىل ،فقد كان أول من َس َّجل
شأن
ٌ
القرآن الكريم يف مرشوع «اجلمع الصويت األول للقرآن الكريم» الذي بدأه الدكتور لبيب السعيد
 Vبرواية حفص عن عاصم (1961م) ،ورواية ورش عن نافع (1964م) ،ورواية قالون
والدوري عن أيب عمرو البرصي (1968م) ،وأول من َس َّجل «املصحف املعلم» (1969م)،
و«املصحف املفرس» املسمى «مصحف الوعظ» (1973م) ،ولعل هذه اإلنجازات املباركة هي
تأويل الرؤيا التي رآها والده الشيخ (خليل السيد) الذي كان يل ّقب باحلرصي؛ ألنه كان يتقن
ً
مفروشا بقش
حصريه أو بدون حصري أو
صناعة احلصري ،وكان كلام وجد مسجدً ا أو مصلىًّ بيل
ُ
حلرصي ،ثم رأى يف املنام أن عموده
األرزُ ،ه ِرع إليه ،وفرشه باحلصري اجلديد ،فاشتهر بلقب ا ُ
ٍ
ِ
مجاعات مجاعات ،يأكلون من عنقود
الف ْقري يتشكل ويتدىل عنقو ًدا من العنب ،والناس تأيت
العنب ،وعنقود العنب ال ينفد ،وتكررت هذه الرؤيا فسأل عنها ً
شيخا ُمعبرِّ ً ا ،فسأله إن كان له
ذرية ،فقال« :ولدي حممود ،عمره عامان» ،فقال الشيخ« :أحلقه باألزهر ،يتعلم العلوم الرشعية،
فسوف يكون له ٌ
خريا.-
كبري» ،وقد كان -رمحه اهلل وجزاه وسائر القراء عن القرآن ً
شأن ٌ
( )2وحتى ال نبخس الناس أشياءهم ،ونغمطهم حقهم نذكر أن رجلاً (من الوسط الفني) ُيدعى
ٍ
ٍ
متكامل لطبع وتسجيل األسطوانات
حديث
(حممد فوزي) كان قد استورد أول (استديو)
األصلية التي كانت وقتها تُطبع يف باريس ،وقد استدعاه وزير األوقاف آنذاك إىل مكتبه وعرض
متعلق بتسجيل القرآن الكريم رفض أن يتقاضىَ أية أرباح مقابل
عليه املرشوع ،فلام علم أنه
ٌ
إنجاز هذا املرشوع ،وبالفعل طبع حممد فوزي -رمحه اهلل وغفر له -عدة آالف من األسطوانات
ُو ِّزعت عىل اإلذاعة املرصية ،وإذاعات الدول اإلسالمية ،بل إن السفري األمريكي زار وزير
األوقاف وطلب منه نسختني من األسطوانات لتُضم إىل مكتبة الكونجرس.
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مبهرا منذ بدايته ،فلم حيتج األمر إال إىل بضعة أشهر
كان نجاح املرشوع ً

أخرى ،حتى يستمع املرصيون عرب أثري اإلذاعة املرصية إىل صوت القرآن

املرتل بصوت الشيخ احلرصي (اإلثنني  8من ربيع اآلخر 1381هـ 18 -

سبتمرب 1961م)؛ لتكون أول خطوة يف تاريخ القرآن املرتل املسموع يف العامل

العريب تقري ًبا.

إن الدكتور (لبيب السعيد) - Vالذي كان يتمتع بخلق نكران الذات،

وكراهية الشهرة -مفخرة ملرص والعامل اإلسالمي ،وله َد ْين يف رقبة كل مسلم
ينتفع باإلنصات إلذاعة القرآن الكريم يف مرص وخارجها ،ومن ح ِّقه علينا

الوفاء له باإلشادة بذكره ،والدعاء له ،ونسبة الفضل إىل صاحبه.
قد م��ات ق��وم وم��ا ماتت فضائلهم

ُ
أموات
وع��اش ق��وم وه��م يف الناس

فهني ًئا له ما قدَّ مه لنفسه و ُأمته ،وهني ًئا لنا هذه الترَّ ِ كة املباركة التي هبا حتقق

ُ
قول شيخ األزهر مصطفى املراغي (ت1364هـ1945-م)  Vيف القرآن
ِ
ب يف تركيا((( ،و ُق ِرئ يف مرص»(((.
العظيم« :نزل يف مكة ،وكُت َ

طوروا اخلط العريب ،وارت َق ْوا به إىل قمة اجلامل واإلبداع ،فصارت
( )1عىل يد اخلطاطني األتراك الذين َّ
اسطنبول قبلة اخلطاطني وعاصمتهم.
( )2إذ كانت مرص عاصمة «دولة التالوة القرآنية» وترسخ دورها يف خدمة كتاب اهلل ونرشه مسمو ًعا
يف العاملني منذ ميالد إذاعة القرآن الكريم.
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الوفاء لألخ في ا&
خو َة يف دينه من أفضل ال ُق ُربات ،وألطف ما
َّحاب يف اهلل تعاىل ،واألُ َّ
إن الت َّ

ُيستفاد من الطاعات يف جماري العادات ،وهلا رشوط يلتحق هبا املتصاحبون

باملتحابني يف اهلل تعاىل ،وفيها حقوق بمراعاهتا تصفو األخوة عن شوائب
َ
تقر ُب إىل اهلل ُزلفى،
الكدورات ون ََز َغات الشيطان ،فبالقيام بحقوقها ُي َّ
وباملحافظة عليها ت ُ
الدرجات ال ُعىل.
ُنال
ُ

واألخو ُة يف اهلل ٌ
الن
عمل
ٌ
َّ
صالح رشطه اإلخالص وحسن اخلامتة« :و َر ُج ِ

حتابا يف اهلل ،اجتمعا عليه ،وافرتقا عليه».
َّ

واحلب يف اهلل« :ال َيزيدُ ه البرِ ُّ  ،وال َين ُق ُصه اجلفا ُء»؛ ألنه «يف اهلل».

رج�ًل�اً زار ً
أخا له يف
وع�ن أيب هري�رة  ،Iعن النب�ي « :Hأن ُ

قرية أخرىَ ،
فلما أتى عليه ،قال :أين تريد؟
فأ ْر َص َد اهلل له َم َل ًكا على َم ْد َر َج ِتهَّ ،
قالً :
أخا لي يف هذه القرية.
قال :فهل له عليك ِمن نعم ٍة َت ُر ُّبها؟
قال :ال ،إال أني أُ ِح ُّبه يف اهلل .D
ُ
قالِّ :
رسول اهلل إليك :أن اهلل أحبك كما أحبب َته فيه».
فإني
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الن يف اهلل،
وعن أنس  Iأن رسول اهلل  Hقال« :ما َّ
حتاب ُ
رج ِ

أحبهما إىل اهلل َ
حبا لصاحبه»(((.
أشدُّهما ًّ
إال كان َّ

وقال أبو َع ْم ٍرو األوزاعي :حدثني عبدة بن أيب لبابة عن جماهد ولقيته

فأخذ بيدي ،فقال :إذا التقى املتحا َّبان يف اهلل ،فأخذ أحدمها بيد صاحبه
حتات ورق الشجر.
وضحك إليه؛ حتاتت خطايامها ،كام ّ
يسري.
قال عبدة :فقلت :إن هذا َل ٌ

فقال :ال ت ُق ْل ذلك؛ فإن اهلل يقول[ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ] [األنفال ]63:اآلي َة.
«فعرفت أنه أفق ُه ِمنِّي».
قال عبدةَ :
وقال حييى بن زياد:

وأَ ْر َه ُ
����ن َن ْ��ف ِ��س��ي ب��ال��وف��اء لصاحيب

أع ُظ ِمي
َف ِم ْن دُون َغ ْد ِري أَ ْن ُت َغ ّيب ْ

وقال احلريري« :تعامل الناس يف القرن األول بالدين حتى َر َّق الدي ُن،

وتعاملوا يف القرن الثاين بالوفاء حتى ذهب الوفاء ،ويف الثالث باملروءة حتى
ذهبت املروءة ،ومل يبق إال الرهبة والرغبة».

وق�د بقين�ا يف زم�ان لي�س في�ه آداب اإلسلام ،وال أخلاق اجلاهلي�ة،

وال أحالم ذوي املروءة!

( )1أخرجه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)79وابن حبان ( ،)2509واحلاكم يف «املستدرك»
( ،)171/4وصححه ،ووافقه الذهبي ،وهو يف «الصحيحة» لأللباين برقم (.)450
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الوفاء احلقيقي هو وفاء ُ
األ ُخ َّو ِة في ا&
الوفاء هو الثبات عىل احلب ،وإدامته إىل املوت ،وبعد املوت مع أوالده
وأصدقائه؛ فإن احلب إنام يراد لآلخرةِ ،
ُ
العمل،
فإن انقطع قبل املوت َحبِ َط

وضاع السعي.

وحادثة إكرام الرسول  Hللعجوز التي كانت تأتيهم يف أيام
خدجي َة(((  Jخري دليل.

ُ
الشيطان؛ فإنه ال حيسد
وكلام انقطع الوفاء بعدم دوام املحبة َش َم َت
متعاونَني عىل بِر كام حيسد م ِ
ِ
تواخ َي ِ
نفسه إلفساد
ني يف اهلل ُمتحا َّبينْ ِ فيه ،ف ُيجهد َ
ُ
ٍّ
ما بينهام ،قال تعاىل[ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] [اإلرساء.]53:

فر ُق بينهما إال
وعن أنس  Iمرفو ًعا« :ما َت َّ
واد اثنان يف اهلل  ،Dف ُي َّ
بذنب يحُ ْ ِد ُثه أحدُهما»(((.
ٍ

ولقد قال بِشرْ ٌ احلايف:
إذا قصرَّ العبد يف طاعة اهللَ ،س َل َبه اهلل َمن يؤنسه؛ وذلك ألن اإلخوان

َمسالة عن اهلموم ،و َع ْون عىل الدِّ ين.

( )1تقدم (ص.)81
وصححه األلباين بمجموع طرقه كام يف «الصحيحة»
( )2رواه البخاري يف «األدب املفرد» (،)401
َّ
رقم (.)637
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إن الوف�اء احلقيق�ي هو الدائم ال�ذي ال تنقطع منفعت�ه يف الدنيا والربزخ

واآلخ�رة ،وال ي�دوم -هب�ذا املعن�ى -إال إذا كان لوجه اهلل تع�اىل؛ وذلك ألن

احلب يف اهلل عبادة ،والعبادة مثل أي عمل صالح هلا ثالثة رشوط:
األول :اإليامن.

الثاني :اإلخالص.

الثالث :موافقة الرشع الرشيف.

وال يتم االنتفاع هبا إال بحسن اخلامتة وبالثبات عليها حتى املامت.

ق�ال « :Hس���بعة يظلهم اهلل يف ظل���ه يوم ال ظ���ل إال ظله» وذكر

منهم:

حتابا يف اهلل اجتمعا عليه ،وافرتقا عليه» احلديث(((.
«ورجالن َّ

فقوله « :Hاجتمعا عليه» يشري إىل رشط اإلخالص.

وقوله « :Hوافرتقا عليه» يشري إىل رشط حسن اخلامتة.

حب لغري وجه اهلل ،كالعشق املحرم ،أو اجتمعوا عىل
أما َمن مجع بينهام ٌّ

الوفاء لبعضهم البعض يف كفر أو معصية فهم يضيعون أعامرهم ،وال جينون

سوى احلرسة ،والتربي من بعضهم البعض يوم القيامة.

وكيف يكون وف ًّيا لك من خان اهلل  ،Fقال بعض السلف:
«ال تصاد َق َّن فاس ًقا ،وال تثق إليه؛ فإن من خان َ
أول ُمن ِْع ٍم عليه ال يفي لك».
( )1رواه البخاري ( ،)100/12ومسلم (.)1031
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قال تعاىل[ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ] [العنكبوت.]25:
وقال اهلل [ :Dﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ] [الزخرف.]70-67:

وقال سبحانه[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] [الفرقان.]29-27:
عيل :I
 -وقال أمري املؤمنني ٌّ

«عليكم باإلخوان؛ فإهنم عُدَّ ُة الدنيا ،وعدة اآلخرة ،أال تسمع إىل قول

أهل النار[ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ] [الشعراء.]101 ،100 :
ٍ
ٍ
مشفق.
صديق
أي:
ووحد الصديق؛ ِلق َّلتِه(((.
وجمَ َ َع
الشافع؛ لكثرة الشافعنيَّ ،
َ
وقال تعاىل[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ] [احلاقة.]35:

وقال سبحانه[ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ] [غافر.]18:
( )1انظر« :تفسري القرطبي» (.)117 ،116/13
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أما وفاء املؤمنني لبعضهم البعض فإنه يدوم وينفعهم أثره يف الدنيا بأداء

حقوق األخوة يف اهلل ،ويف الربزخ باإلحسان إىل أخيه بالدعاء وهبة األعامل

الصاحلة((( ،ويوم القيامة حني يشفع املؤمنون إلخواهنم الذين ماتوا قبل توبتهم
من املعصية ،ويشتدون بإحلاح يف مناشدة رهبم أن يعفو عنهم وخيرجهم من

النار ،فيقبل شفاعتهم(((.

( )1انظر« :اإلحسان إىل األموات وما يصل إليهم من ثواب ال ُقربات» للمصنف.
( )2انظر( :ص.)171
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من الوفاء:
غيث أخاك في ِّ
أن ُت َ
الش َّدة
قال إبراهيم بن العباس:

ول�������ك َّ
�������ن اجل�������������واد أب���������ا ه����ش����ام
ب���ط���ي ٌء ع��ن��ك م���ا اس��ت��غ��ن��ي َ
��ت عنه

ُّ
����د م�����أم ُ
���ب
ويف ال����ع����ه ِ
�����ون امل���غ���ي ِ
وط�����َّل����اَّ ٌع إل����ي����ك م�����ع ُ
�����وب
اخل�����ط ِ

ومن هذا ما قيل يف حق األنصار -رضوان اهلل عليهم« :-إنكم َلت َِق ُّل َ
ون

عند الطمع ،وتكثرون عند الفزع»(((.
قال الشاعر:

دعوى اإلخا ِء على الرخا ِء كثري ٌة

وقال َ
آخ ُر:

الص ْد َق َمن كان ْ
َّ
معك
إن أخ��اك ِّ
َع ْ
���ك
ْ�����ب ال���زم���ان َص���د َ
وم���ن إذا َري َ

ب��ل يف ال��ش��دائ ِ��د ُت ْ���ع��� َر ُف اإلخ ُ
���وان
ْ
وم������ن ي ُ
لينفعك
���س���ه
�����ر ن���ف َ
َ�����ض ُّ

ش َّ
���ت ف��ي��ك مَ ْ
���ت َ
جم َع ْك
ش���� َل���� ُه ِل َي َ

طاووسا أقام عىل رفيق له مريض ،حتى فاته احلج.
عن معمر :أن
ً
حلطام.
( )1ومعناه :أهنم  Mكانوا يتسارعون إىل املعارك واملكارم مع الزهد التام ،ورفع اهلمة عن ا ُ
ومثل هذا املعنى قول عنرتة:
����ه���� َد ال��وق��ي��ع��ة أنين
خي�ب�رك���م م���ن َش ِ

أغ���ش���ى ال���وغ���ى وأَ ِع ُّ
املطعم
��������ف ع��ن��د
ِ
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األخو ِة :املواسا َة باملال:
• إن من أصدق عالمات
َّ

وقد قال تعاىل[ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝ] [حممد.]37 ،36:

• دخل قو ٌم عىل احلسن  ،Iفقالوا :يا أبا سعيد ،أص َّل ْي َت؟

قال :نعم ،قالوا :فإن أهل السوق مل ُي َص ُّلوا بعدُ .
يأخ ُذ ِدينه من ِ
قال« :و َمن ُ
أهل السوق؟! بلغني أن أحدهم يمنع أخاه

كاملتعجب منه.
الدرهم!» ،قاله
ِّ

إبراهيم ِ
أدهم  Vوهو يريد بيت املقدس ،فقال:
بن
رج ٌل إىل
• وجاء ُ
َ
َ
إين أريد أن أراف َقك.

إبراهيم :عىل أن أكون أ ْم َل َك لشيئك منك؟!
فقال له
ُ

قال :ال.

قال :أعجبني ِصد ُقك.
• وقال احلسن « :Vكان أحدهم يشق إزاره بينه وبني أخيه».
• وجاء رجل إىل أيب هريرة  ،Iفقال :إين أريد أن أواخ َيك يف اهلل.

حق اإلخاء؟».
فقال« :أتدري ما ُّ

قالَ :ع ِّرفني.
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قال« :ألاَّ
َ
أحق بدينارك ودرمهك منِّي».
تكون َّ
قال :مل أبلغ هذه املنزل َة بعدُ .

ب عنِّي».
قال:
َ
«فاذه ْ

عيل بن احلسني َلر ُج ٍل:
• وقال ُّ

ه�ل يدخل أحدُ كم يده يف كُم((( أخيه أو ِ
كيس�ه ،فيأخ�ذ منه ما يريد بغري
ُ
ِّ

إذنه؟

قال :ال.
ٍ
بإخوان.
قال :ف َل ْستُم
فتح ا َمل ْو ِص ُّيل إىل صديق له ُ -يقال له :عيسى ال َّتماَّ ر ،-فلم يجَ ِدْ ه يف
• وجاء ٌ
املنزل ،فقال للخادم(((:
ِ
فأخر َجتْه له ،فأخذ درمهني.
أخرجي إليَ َّ َ
كيس أخيَ ،
ِ
وجاء عيسى إىل بيته ،فأخبرَ َ تْه اخلادم بمجيء ٍ
وأخذه الدرمهني،
فتح
ِ
ِ
حرة» ،فنظر فإذا هي صادقة ،ف َع َت َق ْت(((.
فقال« :إن كنت صادق ًة فأنت َّ

( )1ال ُك ُّم :مدخل اليد وخمرجها من الثوب ،أما اجليب :فام ي ِ
الرأس عند ُل ْب ِسه ،قال تعاىل:
دخل منه
َ
ُ
َْ ُ
[ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [النور.]31:
( )2اخلادم :واحد اخلدم ،غال ًما كان أو جارية.
( )3يقال َعت ََق العبدُ إذا خرج من العبودية.
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الوفاء:
ِم َن
ِ
َ
والغض ِب
الرضا
ِح ْف ُظ ِّ
الس ِّر في ِّ
ليس الكري ُم َّالذي ْ
إن َز َّل صاح ُب ُه
َّ
إن ال��ك��ري�� َم َّال����ذي ت��ب��ق��ى َم��� َو َّد ُت��� ُه

وقال َ
آخ ُر:

وص ُل ُه
وت����رى ال��ك��ري�� َم إذا ت��ص َّ��رم ْ

وت���رى ال َّ��ل��ئ��ي�� َم إذا ت��ق َّ
��ض��ى وص ُل ُه

قال املتنبي:

َب َّ
���رار ِه َع ِلما
��ث َّال��ذي ك��ان ِم��ن أس ِ
ُ
إن صافى ْ
الس َّر ْ
وإن َص َرما
وحيفظ ِّ
خُ ْ
ُظه ُر اإلحسانا
ي�� ِف��ي
َ
القبيح وي ِ
خُ ْ
َ
اجلميل و ُي��ظ ِ��ه�� ُر ال ُبهْتانا
ي�� ِف��ي

ول���ل���س���ر م��ن�ي م���وض���ع ال يناله

ن���دي���م وال يُ���ف���ض���ي إل���ي���ه ش����راب

ُ
لصاحب
يوما
غفرت
إذا ما
الذنب ً
َ
ٍ
ُ
صاحب خ��ان َ
عهده
ولست إذا ما
ٌ

حييت -له ِذ ْ
ُ
كرا
فلست معيدًا -ما

آخر:

���را
���ر م��ذي�� ًع��ا ل���ه ِس َّ
وع���ن���دي ل���ه س ٌّ

ملك لصاحب ِ
وقال ِ
ملك آخر :أطلعني عىل رس صاحبك ،وانج بنفسك.
أمر من الغدر ،واهلل
كأسا ال مذاق هلا َّ
فقال« :إ َّيل تقول هذا ،وما ذاق أحد ً
لو حول ثواب الوفاء إليه ملا كان فيه عوض منه ،ولكن سامجة اسمه وبشاعة
ذكره ناهيان عنه»(((.
(« )1البصائر والذخائر» أليب حيان (.)155/3
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وقال أبو بكر اخلالل يف شأن احلسن بن ثواب:
شيخا َ
«كان ً
نس شديد ،قال يل :كنت
جليل ال َقدْ ِر ،وكان له بأيب عبد اهلل ُأ ٌ

إذا دخلت إىل أيب عبد اهلل يقول يل :إين أفيش إليك ما ال أفشيه إىل ولدي،

وال إىل غريه .فأقول له :لك عندي ما قال العباس البنه عبد اهلل :إن عمر بن
اخلطاب يكرمك ويقدمك ،فال تفشني له سرِ ًّ ا ،فإن َأ ُم ْت فقد ذهب ،وإن َأ ِع ْش
َ
أحدث هبا عنك يا أبا عبد اهلل! فيفيش إليه أشياء كثرية ،وكان عنده عن أيب
فلن

عبد اهلل جزء كبري ،فيه مسائل كبار مل جيئ هبا غريه مشبعة»(((.
قال الشاعر:

ويُ�����ك ُ
�����ات األس��������را َر ح��ت��ى َّ
كأنه
مِ

آخر:

ول��ل��س ِّ��ر فيما ب�ين َج��� ْن�َب�يَ َّ َم ْك َم ٌن
كأني ِمن َف ْر ِط احتفاظي أَ َض ْع ُت ُه

������ر ببا ِل ِه
َل��� َي ُ
���ص���و ُن���ه���ا ع���ن أن تمَ ُ َّ
��ي ع��ن م���دارج أنفاسي
��ص ٌّ
َخ�� ِف ٌّ
��ي َق ِ
راع وبعضي له ناسي
فبعضي له ٍ

( )1انظر« :السلسلة الصحيحة» املجلد السابع  -القسم الثاين (ص.)1006
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الوفاء:
ِم َن
ِ
مماته
وبعد
حياته
لألخ في
َ
ُّ
ِ
ِ
الد ُ
عاء ِ
ِ
عبد
• عن أيب الدَّ ْرداء  ،Iقال :قال رسول اهلل « :Hما ِمن ٍ
ُمس ِلم يدعو ألخيه َ
يب ،إلاَّ قال املََل ُكَ :
مب ْث ٍل»(((.
بظ ِ
ولك ِ
هر ال َغ ِ
ٍ
• قال النووي « :Vيف هذا فضل الدعاء ألخيه املسلم بظهر الغيب.

ولو دعا جلامعة من املسلمني حصلت هذه الفضيل ُة ،ولو دعا جلملة

أيضا.
املسلمني فالظاهر حصوهلا ً

يدعو لنفسه يدعو ألخيه املسلم بتلك
وكان بعض السلف إذا أراد أن
َ
ُ
وحيصل له ِمث ُلها»(((.
ُستجاب
الدعوة؛ ألهنا ت
ُ
• جاء يف «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي يف ترمجة الطيب بن إسامعيل

أيب حمَ ْ َ
دون -أحد ال ُق َّراء املشهورين ،-عن أيب عبد اهلل بن اخلطيب ،قال:

ُ
كان أليب حمَ ْ َ
ثالث مئة من أصدقائه ،وكان
دون صحيف ٌة فيها مكتوب

يدعو هلم كل ليلة ،فرتكهم ليل ًة فنام ،فقيل له يف نومه:
«يا أبا محدون ،لمَ ت ِ
مصابيحك ال َّليل َة!».
ُرس ْج
َ
ْ
( )1أخرجه مسلم (.)2732
(« )2رشح النووي عىل مسلم» (.)49 /17
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ٍ
ٍ
واحد حتى فرغ(((.
لواحد
الصحيف َة ،فدعا
فقعد فأرسج ،وأخذ َّ

• كان حممد بن يوسف األصفهاين يقول« :وأين مثل األخ الصالح؟
أه ُل َك يقتسمون مريا َثك ،ويتنعمون بام َخ َّل ْف َت ،وهو منفرد بحزنك ،مهتم بام

رصت إليه ،يدعو لك يف ظلمة الليل ،وأنت حتت أطباق الثرى».
قدمت وما
َ
َ

• وقال يزيدُ بن سويد:
الر ُج َل ِ
ني يتحا َّبان
ور َّب نائ ٍم
«ر َّب قائ ٍم
مغفور له؛ وذلك أن َّ
ٌ
مشكور لهُ ،
ٌ
ُ

فريض اهلل صالته ،ودعا فلم َي ُر َّد من دعائه شي ًئا،
يف اهلل ،فقام أحدمها يصيل
َ
فالن ِ
رب أخي ٌ
اغف ْر له ،فغ َفر اهلل له».
فذكر أخاه يف دعائه من الليل فقال :يا ِّ
��ت ف��ل��س ُ
وح��ت��ى ل���و ن��س��ي ُ
��ت أنسى

�����وم�����ا س���ق���ى ق���ل�ب�ي ِودادا
مل�����ن ي ً

س������أذك������ره وأدع���������و يف ص�ل�ات���ي

يُ������� َب ِّ
�������ل������� ُغ���ن���ي وإي���������������اه امل�������������رادا

وأح���ي���ا ف��ي��ه َن��� ْب ً
���ض���ا ك����ان َم ْي ًتا

�����رك يف احل��ش��ا ش��ي�� ًئ��ا مج���ادا
وح َّ

(« )1تاريخ بغداد» ( )495 /10ط .دار الغرب اإلسالمي.
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ومن الوفاء ألخيك امليت ا َملدين
أن تتحمل عنه َدينه
ٌ
فغسلناه وحنَّطناه
رجلَّ ،
 فعن جابر بن عبد اهلل  ،Lقالُ :توفيِّ ََ
رسول اهلل ُ Hيصيل عليه ،فقلناُ :نصليِّ عليه .فخطا
و َك َّفنَّاه ،ثم أتينا به
ُخ ًطى ،ثم قال« :أعليه د ٌ
فانرصف ،فت ََح َّم َلهام أبو َقتادة،
َين؟» ،قلناِ :ديناران.
َ
عيل .فقال رسول اهلل َّ « :H
حق
فأتيناه ،فقال أبو َقتادة :الدِّ يناران َّ
الغريم ،و َب ِر َئ منهما ُ
امليت؟»((( ،قال :نعم .فصلىَّ عليه ،ثم قال بعد ذلك بيو ٍم:
ِ

أمس .قال :فعاد إليه من ِ
مات ِ
الغد ،فقال :قد
«ما فعل
الديناران؟» ،فقال :إنام َ
ِ
اآلن َب َّرد َ
قضيتُهام .فقال رسول اهلل َ « :H
ْت((( عليه ِج ْل َده»(((.

 وعن َس ُمر َة بن ُجنْدُ ٍب  ،Iقال :كنا مع النبي  Hيف ِجنازة

ف�لان أحدٌ؟» قاهلا ثال ًثا ،فقام رجل ،فقال له النبي
فقال« :أها ُهنا من َبين
ٍ
( )1ويف رواي�ة« :مها علي�ك ،ويف مالك ،وامليت منهام بريء؟» .قال البيهقي« :عنى به -واهلل أعلم:-
حق من وجه آخر ،وامليت منه بريء»
للغريم مطالبتك هبام وحدَ ك إن ش�اء ،كام لو كان له عليك ٌّ
اهـ .من «السنن» للبيهقي (.)74/6
( )2أي :بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء َدينه.
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)14536والبيهقي ( ،)74/6( ،)75/6والطياليس ( ،)1673واحلاكم
وحسنه حمققو «املسند»
وحسنه اهليثمي (،)39/3
( )58/2وصححه ووافقه الذهبي،
َّ
َّ
(.)406/22
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ُ
يني أن تكون أجبتين؟ أما إني مل أُ َن ِّو ْه
« :Hما منعك يف املرتني األو َل ِ
خلري ،إن فال ًنا -لرجل منهم مات -إنه مأسور بدَينه»((( .قال :لقد
بك إال
ٍ

(((

ٍ
بيشء(((.
رأيت أهل َه ومن َيت ََح َّز ُن له َق َض ْوا عنه حتى ما جاء أحدٌ يطل ُب ُه
ُ

 -وعن أيب قتادة  ،Iأن النبي  Hأُتيِ َ برجل ل ُيصليِّ َ عليه ،فقال

النبي َ « :Hص ُّلوا على صاحبكم؛ فإن عليه دَي ًنا» ،قال أبو قتادة :هو

عيل ،فقال رسول اهلل « :Hبالوفاء؟» ،قال :بالوفاء ،فصلىَّ عليه(((.
َّ
ومن أنفع مواقف الوفاء قاطب ًة:

شفاعة املؤمنني يف إخواهنم يف اهلل الذين كانوا يصلون معهم يف الدنيا،

وحيجون ،لكنهم استحقوا دخول النار بذنوهبم ومعاصيهم التي
ويصومون،
ُّ

ماتوا ومل يتوبوا منها ،فيناشدون اهلل  Fأن خيرجهم من النار ،فيقبل اهلل

شفاعتهم و ُم َ
ناشدَ هتم يف ذلك:

عن أيب سعيد اخلدري  Iعن النبي  Hقال ...« :حتى إذا

أحد بأش ّد مناشد ًة
خلص املؤمنون من النار ،فوالذي نفسي بيده ما منكم من ٍ
()1
()2
()3
()4

مل أُ َن ِّو ْه بك :مل ِ
تنوهيا ،أي :رفع ذكره ،واملراد به هنا :النداء ،ملا فيه من رفع
أنادكُ ،يقال :ن ََّوه به
ً
الذكر.
ويف رواية« :عن اجلنة ،فإن شئتم فافدوه ،وإن شئتم فأسلموه إىل عذاب اهلل».
رواه اإلمام أمحد ( ،)20231وعبد الرزاق ( ،)15263ومن طريقه أخرجه النسائي (،)315/7
والبيهقي ( ،)49/6وقال حمققو «املسند»« :حديث صحيح» ،وهو يف «صحيح النسائي»
(.)4685
رواه الرتمذي ( ،)1069وقال« :حسن صحيح» ،والنسائي ( ،)65/4وقال الشيخ عبد القادر
األرناؤوط« :إسناده صحيح» اهـ .من «حتقيق جامع األصول» (.)465/4
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هلل يف استقصاء احلق ،من املؤمنني هلل يوم القيامة إلخوانهم الذين يف النار،
وحيجون ،فيقال هلم :أخرجوا
يقولون :ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون
ُّ

ريا قد أخذت النا ُر
حر ُم ُص َو ُرهم على النار ،ف ُي ْخ ِرجون خل ًقا كث ً
َمن عرفتم .ف ُت َّ
ممن أمرتنا
إىل نصف ساقيه وإىل ركبتيه ،ثم يقولون :ربنا ما بقي فيها أح ٌد َّ

به»((( احلديث.

( )1رواه البخاري ( ،)7439ومسلم (.)183
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من الوفاء:
تتغي َر ُ
ألاَّ
حاله مع أخيه إذا أقبلت عليه الدنيا
َّ
ِ
واتسعت
من الوفاء لألخ :ألاَّ يتغيرَّ َ حا ُله مع أخيه ،وإن ارتفع شأنُه،
جاهه.
ِواليتُه ،وكثر ماله ،وع ُظم ُ
قال حبيب الشاعر:

واس َيهم
وإن أوىل امل���وال���ي أن ُت ِ

ْ��س��روا َذ َ
َّ
كروا
إن ال��ك��را َم إذا م��ا أَي َ

عند السرور َل َمن واساك يف َ
احل َز ِن
املنزل َ
اخل ِش ِن
ُم يف
َم ْن كان ي َْأ َل ُفه ْ
ِ

وأوىص بعض السلف ابنه ،فقال له:

افتقرت إليه َق ُر َب منك ،وإذا
«يا ُبن ََّي ،ال تصحب من الناس إال َمن إذا
َ

استغنيت عنه مل يطمع فيكْ ،
يرتفع عليك».
وإن َع َل ْت مرتبته مل
َ
ْ

كان ملحمد بن احلسن بن سهل صديق فنالته ضائقة ،ثم ويل عملاً فأثرى،

تغريا ،فكتب إليه:
فقصده حممد ُم َس ِّلماً فرأى منه ً
لئن ك��ان��ت الدنيا أن��ال�� ْت َ
��ك ثروة
فقد كشف اإلث��را ُء منك خالئ ًقا

ُس ٍر وقد َ
َ
كنت ذا ُع ْس ِر
فأصبحت ذا ي ْ
الفقر
ثوب من
ِ
من اللؤم كانت حتت ٍ
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آخر:

دع ُ
��������وت اهللَ أن ت���س���م���و وتعلو
س��������� ْو َت بَ����� ُع َ
�����دت عين
ف��ل��م��ا أن مَ َ

وقال ابن أيب حازم:

خَ�� ِف ُ
ناحا
����ل ك���ان ي
وخ
��ض ل��ي َج ً
ٍّ
ِ

���و ال َّ
������ق السما ِء
ُع��� ُل َّ
���ن ْ
���م يف أُ ُف ِ
���ج ِ
ف���ك���ان ْ
إذن َع���ل���ى ن��ف��س��ي دعائي
(((

جمِ���اح���ا
أف����ا َد ِغ�� ًن��ى ف��ن��ا َب��ذن��ي
َ

(((

����س َع������� ُز ٌ
���ت ل����ه ول�����ي ن ْ
ف���ق���ل ُ
وف
����ف ٌ
س ُ
يأسا
���ع ف��ي��ك ً
ْ�����د ُل ب���امل���ط ِ
�����أب ِ
���ام ِ

إذا حمَ ِ �� َي ْ
الرماحا
��ت َّ
تقح َمت ِّ
ْ
رتاحا
اس َ
���ن ْ
س ْ
وب��ال��ي��أ ِ
اس��ت�راح َم ِ

وك��ذا اللئي ُم إذا أص��اب كرام ًة

باإلخوان
ع���ادى ال��ص��دي َ��ق وم���ال
ِ

وقال البارودي:

ِ
األحوال لؤ ٌم.
واعلم أن الرت ُّف َع عىل اإلخوان بام يتجدَّ ُد من

قال حاتم الطائي:

غنينا زم��ا ًن��ا بالتصعلك والغنى
ف��م��ا زادن����ا ب��غ�� ًي��ا ع��ل��ى ذي قراب ٍة

بكأس ْيهما الده ُر
وك�ًّل�اًّ سقاناه
َ
ِغنانا وال أَ ْز َرى بأحسابنا الفق ُر

يب أحسن أد ًبا منه،
حلجاج وما عر ٌّ
قال حييى بن احلكم« :واهلل لقد ويل ا َ
ألمحق س ِّيئ اخللق»(((.
فطالت ِواليته ،فكان ال يسمع إال ما حيب ،فامت وإنه
ُ
اجلماح :الرشود ،ومجح الرجل :ركب هواه ورأسه ،ومل يمكن َر ُّده.
(ِ )1
( )2عزوف عن كذا :مبتعد ،ممتنع عنه ،وزاهد فيه.
(« )3العزلة» للخطايب (ص.)234
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الوفاء ملن دار عليه الزمان
أو زال عنه اجلاه والسلطان
والسلطان ِكيرْ ٌ ُي ْس ِف ُر عن معادن الكرام؛ ألن إكرام
إن زوال املنصب ُّ
الناس وهم يف مناصبهم يقدر عليه الوضيع قبل الرشيف ،أما الوفاء هلم بعد
نزوهلم من علياء مناصبهم؛ فال يفعله إال األوفياء النبالء الكرام.
ومن أروع األمثلة يف ذلك:

أن مراون بن حممد -آخر خلفاء بني أمية -ملا أي َق َن بزوال ُملكه وهزيمته

مجا ،ويرفع
أمام العباسيني استدعى عبد احلميد الكاتب -الذي كان حيبه ح ًّبا ًّ

وتفرده يف
منزلته بني ال ُكتَّاب والعامل ،وال يرى الدنيا إال به؛ لعلمه بن ُبوغه ُّ

صناعته البالغية -وطلب منه أن يكون مع أعدائه لتسلم حياته ،قائلاً :

عدوي ،فاستأمن إليهم ،وأظهر الغدر يب ،فإن
«لقد
َ
احتجت أن تكون مع ّ

إعجاهبم بأدبك وحاجتهم إىل كتابتك يدفعهم إىل حسن الظن بك واإلحسان
إليك ،فإن استطعت أن تنفعني يف حيايت ،وإال مل تعجز عن حفظ َح َرمي بعد
وفايت» فقال عبد احلميد:

عيل ،أنفع األمرين لك ،وأقبحهام يب ،وما عندي إال الصرب
«إن ما تشري به َّ
معك حتى يفتح اهلل تعاىل أو ُأقتل معك» ،ثم مت َّثل بقول القائل:
�����ه����� ُر َغ ْ
�������د َر ًة
�������ر وف������ا ًء ُث َّ
أُ ِس ُّ
�����م أُ ْظ ِ

الناس ظاه ُره
بعذر يوسع
َ
َف َم ْن لي ٍ

176

الوفـــاء

وبقي معه حتى ُقتال م ًعا يف قرية بوصري يف مرص(((.
وكان أبو العيناء حممد بن القاسم بن خلاَّ د ،الشاعر الرضير ،من الظرفاء

األذكياء ،رسيع اإلجابة مع اإلصابة ،وله نوادر غريبة ،حتى كان الناس
يتحاشون الوقوع يف لسانه ،وكان الربامكة قد أحسنوا إليه وكفوه مذ ّلة
السؤال ،فكان يتصدّ ى دو ًما ملن حياول أن يتن َّقصهم.
حرض يو ًما جملس أحد ال��وزراء ،ففاض احلديث يف جود الربامكة
وكرمهم ،وكان هذا املجال مما يسهب فيه أبو العيناء ،فذكر من ذلك عد ًدا من

املواقف واحلوادث ،فقال له الوزير:

«لقد أكثرت من ذكرهم وتقريظهم وغاليت يف وصفك إياهم ،وما هذا

إال من تصنيف الوراقني وكذب املؤلفني» ،فر َّد أبو العيناء عىل الفور:
«ولمِ َ مل يكذب عليك الوراقون واملؤلفون كام كذبوا عليهم أهيا الوزير؟»،
َف ُب ِه َت الوزير ،وعجب احلارضون من إقدام أيب العيناء عليه ،ومن مدى وفائه
للربامكة حتى خياطر بنفسه عنهم(((.
وملا تولىَّ أبو جعفر املنصور اخلالفة تزايدَ استهداف البالد اإلسالمية

من أعدائها يف الرشق والغرب ،ويف الداخل واخلارج ،فأخذ التدبري احلريب
«و َفيات األعيان» (.)229/3
(َ )1
(« )2نفسه» (.)343/4
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يستوىل عىل فكره ليل هنار ،وسمع بام كان يد ّبره هشام بن عبد امللك يف
مواجهة احلروب وأخطارها ،فأحب أن يعلم شي ًئا عن تدبريه من أحد املقربني
إليه .وروى حممد بن رباح أنه ُذ ِكر أليب جعفر رجل كان من خواص هشام

ينزل الرصافة -رصافة هشام بالشام -فأرسل إليه ليسأله عن تدبري هشام يف
احلروب.

قدم عليه الرجل فسأله:
 أنت صاحب هشام؟ -نعم يا أمري املؤمنني.

 -أخربين عن حربه وكيف د َّب َرها يف سنة كذا.

 -نعم ،لقد فعل  -رمحه اهلل تعاىل -كذا ،وقام -ريض اهلل عنه -بكذا وكذا.

غضب املنصور أشد الغضب ،ثم قال:

عدوي؟
 -قم عليك غضب اهلل ،تطأ بساطي وترتحم عىل ّ

قام الشيخ ،وقبل أن يميض إىل سبيله ،التفت إىل املنصور ،وقال:
ِ
عدوك قالد ًة يف عنقي ،ومن ًة يف رقبتي ،ال َين ِْز ُعها إال غاسيل.
 إن ل ِّثم خرج الشيخ ،فقال املنصور :ر ّدوه.

عاد الشيخ فقال له املنصور:

 -هيه كيف قلت؟
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فأجاب :إنه يا أمري املؤمنني كفاين الطلب ،وصان وجهي عن السؤال،

عيل أن أيف له وأذكره
فام وقفت عىل باب عريب أو أعجمي منذ رأيته ،أفال جيب َّ

بخري وأتبعه بالثناء؟

فقال املنصور :بىل واهلل ،هلل أ ّم هنضت عنك ،أشهد أنك هنيض حرة،

وغراس كريم ،وأنك لويف ،حافظ للخري .استمع أبو جعفر حلديث الرجل

كله ،ثم أمر له بصلة فقال:

أمرت به حلاجة ،وإنام أترشف
 واهلل يا أمري املؤمنني ،ما آخذ ماَ
ِ
بحبائك((( ،وأتبجح((( ِ
بص َلتِ َك ،ثم خرج.
َّ
قال أبو جعفر:

املعروف ،فأين لنا بمثله؟!(((.
وض ُع
ُ
الصنيع ُة ،و ُي َ
 -عند مثل هذا تحَ ْ ُس ُن َّ

ُ
الرجل صاح َبه ،و ُيكرمه به.
احلباء :ما حيبو به
(ِ )1
( )2تبجح هنا :افتخر وتباهى.
( )3انظر« :تاريخ األمم وامللوك» للطربي (.)527 ،526/4
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الوفاء:
ِم َن
ِ
شاة
َع َد ُم
الو ِ
ِ
تصديق ُ
ومن حقوق ُ
َّ
باألخ:
خو ِة
األ َّ
َّ
ِ
القلبي ِةُ :ح ْس ُن الظ ِّن ِ

قال اهلل [ :Dﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ] [احلجرات.]12:

فإن َّ
وقال النبي َّ « :Hإياكم َّ
والظ َّن؛ َّ
احلديث»(((.
الظ َّن أك َذ ُب
ِ

املتآخني يف
وإذا كان هذا مطلو ًبا يف املسلمني عا َّمة؛ فإن ذلك يتأكد بني
َ

اهلل .D

ومن مناقب اإلمام الشافعي  Vما قاله تلميذه الربيع بن سليامن :V

دخلت عىل الشافعي وهو مريض ،فقلت لهَ :ق َّوى اهلل َض ْع َفك.

فقال« :لو َق َّوى ضعفي ،قتلني!».
اخلري.
فقلت :واهللِ ما
ُ
أردت إال َ
قال« :أع َل ُم أنك لو شتمتني مل ت ُِر ْد إلاَّ
اخلري»(((.
َ

( )1أخرجه البخاري ( ،)6724 ،6066 ،6064 ،5143ومسلم ( )2563من حديث أيب هريرة .I
( )2أخرجه أبو نعيم يف «حلية األولياء وطبقات األصفياء» ( ،)120 /9والبيهقي يف «مناقب
الشافعي» (.)361 ،217 ،117-116/2
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الوفاء:
ِم َن
ِ
ديق
سماع
عد ُم
َ
ِ
الص ِ
بالغات النَّ ِ
اس في َّ
ِ
يسمع بالغات الناس عىل صديقه ،وال س َّيام من ُي ِ
ومن الوفاء :ألاَّ
ظهر
َ
َّأولاً أنه حمب لصديقه -كيال ُيت ََّه َم -ثم يلقي الكالم َع َر ًضا ،و َي ُ
نقل عن الصديق
ما يوغر القلب؛ فذلك من دقائق احليل يف الترضيب((( ،و َمن مل حيرتز منه مل
تَدُ ْم َم َو َّدتُه أصلاً .
جئت خاط ًبا َمل َو َّدتِ َك.
• قال بعضهم حلكيم :قد ُ
قالْ :
فعلت.
جعلت مهرها ثال ًثا
إن
ُ
َ

قال :وما هي؟

تس�مع عَل�يَ َّ بالغ� ًة ،وال ختالفن�ي يف أم�ري ،وال توطئن�ي
ق�ال« :ال
ْ
َع ْشو ًة(((».
����ك ق��د أت��� ْت َ
���ت َّأن َ
�����وار ٌ
أُ ْن ِ���ب��� ْئ ُ
ض
���ك َق ِ

ن َ
فيك َّ
َع ِ��م�� َل ْ��ت ُر َق���ى ال��واش�ي َ
وإنها

َ
آخ ُر:

ع��ف��ا اهللُ ع��ن ع��ب ٍ��د أع َ
����ان َ
بدعو ٍة
إىل أن َ
واشي اهلوى بنميم ٍة
مشى ِ
بعضهم ببعض.
(َ )1ض َّرب بني القوم :أغرى َ
( )2ال َع ْشوة :ما بني أول الليل إىل ُر ْب ِع ِه أو :ال ُّظ ْلمة.

َع�ِّن�يِّ َث َن ْت َك َع َلى َّ
الواج ِد
مري
ِ
الض ِ
ع��ن��دي َل��� َت ْ
����ار ِد
���ض ِ���ر ُب يف ح��دي ٍ��د ب ِ

�ي�ن ع��ل��ى ُو ِّد
َخ��ل��ي�� َل�ْي�نْ ِ ك��ان��ا دائ َ
���م ِ

إىل َ
العهد
ذاك ِمن هذا ف�� َزالاَ عن
ِ
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الوفاء البصير
النُّ ْص ُح & َ
ديق
فوق ُم
ِ
الص ِ
حاباة َّ
قال ربنا جل ثناؤه[ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ] [النساء.]135:

«أنصح الناس لك َمن خاف اهللَ فيك».
وقال بعضهم:
ُ

الشافعي  Iقد َ
قربه ،و ُيقبل
كان
آخى حممد بن عبد احلكم ،وكان ُي ِّ
ُّ
ِ
غريه.
عليه ،ويقول :ما ُي ُ
قيمني بمصرْ َ ُ
َّ
الشافعي  ،Vفقال:
فاعتل حممد ،فعاده
ُّ
�������������ر َ
�����ب ف����� ُع ْ
�����د ُت����� ُه
ض احل�����ب�����ي ُ
َم ِ

�����ب يَ������ ُع������و ُدن������ي
وأت�����������ى احل�����ب�����ي ُ

����ت ِم�����ن َح َ
����ر ْض ُ
���������ذري علي ِه
ف َ
����م ِ
��������ت ِم�������ن َن َ
ف����َب���رَِ ْئ ُ
������ظ������ري إل����ي���� ِه

الناس -لِ ِص ِ
أمر َح ْلقتِه إليه بعد وفاته،
وظ َّن
دق َم َو َّدتهِ ام -أنه ِّ
ُ
يفو ُض َ

فقيل للشافعي يف علته التي مات فيها:

إىل َمن نجلس بعدك يا أبا عبد اهلل؟

ليومئ إليه ،فقال
فاسترشف له حممد بن عبد احلكم -وهو عند رأسه-
َ

الشافعي:
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طي»(((.
«سبحان اهلل! أ ُي َش ُّك يف هذا؟! أبو يعقوب ال ُب َو ْي ُّ

فانكرس هلا حممد ،ومال أصحابه إىل ال ُب َو ْيطي ،مع أن حممدً ا كان قد محل
وأقر َب إىل الزهد والورع؛ فنصح
طي َ
أفض َل َ
عنه مذهبه ك َّله ،لكن كان ال ُب َو ْي ُّ
وللمسلمني ،وترك املداهنة ،وآ َث َر رضا اهلل تعاىل.
الشافعي هلل
َ
الشافعي انقلب حممد بن عبد احلكم عن مذهبه ،ورجع إىل
ُّ
فلماَّ ُتوُفيِّ َ

مذهب أبيه ،ودرس كتب مالك  ،Vوهو من كبار أصحاب مالك ،وآثر
البويطي الزهد واخلمول ،ومل ُي ِ
اجلمع واجللوس يف احل ْلقة ،واشتغل
عج ْب ُه
ُ
ب َ
اآلن إىل الربيع بن سليامن،
نس ُ
بالعبادة ،وصنَّف كتاب «األم» ،الذي ُي َ
و ُيعرف به ،وإنام صنَّفه البويطي ،ولكن مل يذكر نفسه فيه ،ومل ينسبه إىل نفسه،
فزاد الربيع فيه ،وأظهره.

واملقصود أن الوفاء ملن حتبه ال يعارضه بذل النصح لوجه اهلل تعاىل.

ليس من الوفاء:

 -مقابلة إحسان من أحسن إليك بأن جتامله بشهادة ُزور أو اإلرضار

بخصمه ظلماً .

ِ
ي ِّر ُم حاللاً  ،بل الوفاء
 الوفاء بعهد أو وعد أو التزام حُي ُّل حرا ًما أو حُ َبمثل هذا حرام.

( )1قال اإلمام أبو سعد السمعاين يف «األنساب» (« :)366 /2هذه النسبة إىل بويط ،وهي قرية
ِ
السنة :أبو يعقوب
من صعيد مرص األدنى .كان منها اإلمام الصابر يف املحنة ،الباذ ُل ُر َ
وحه يف ُّ
الشافعي  Vوخليفته بعده ،حمُ ل إىل بغدا َد مقيدً ا
يوسف بن حييى املرصي البويطي ،صاحب
ِّ
يف فتنة خلق القرآن ،ومات يف السجن مقيدً ا ،و ُدفِن كذلك».
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قلبك ،والقني متى ِشئْ َت
أعطني َ
الو ِّد ال بكثرة اللقاء.
إن العربة يف األخوة بخلوص ُ

قال أبو عبيد القاسم بن سالم :V

حق ما
زرت أمحدَ ب َن حنبل،
فقلت له :يا أبا عبد اهلل ،لو ُكن ُْت آتيك عىل ِّ
ُ
ُ
ِ
تستح ُّق ألتيتُك َّ
كل يو ٍم ،فقال :ال تقل ذاك ،فإن يل إخوانًا ما ألقاهم يف كل
ٍ
أوثق يف مودهتم ِم َّمن ألقى َّ
كل يو ٍم»(((.
سنة إال مرةً ،أنا ُ
���ي غ��َّي�رَّ ت
���س���ب���ت��� ُم أن ال���ل���ي���ال َ
أح ِ
ُ
الزمان وليس ننسى عهدَكم
يفنى

آخر:

َ
كنت تعر ُف ُه
م��ا َغ�َّي�رََّ ال َّ��ن ْ��أ ُي ُودًّا
وال حمَ ِ ُ
�����دت وف����ا ًء ِم���ن أخ���ي ثق ٍة

َع ْ��ق َ
ري
��د اهل���وى ال ك���ان َم���ن يتغ ُ
�����وت وأُ ْح َ
وع��ل��ى حم��ب��ت��ك��م أم ُ
���ش��� ُر
���ذ ْ
��ت بعد ال ُّ
وال ت��ب��دل ُ
ك ِ���ر ِنسيانا
إال جعل ُتك ف َ
���وق احل��م ِ��د ُعنوا ًنا

(« )1ذيل طبقات احلنابلة» ( ،)259/1و«مناقب اإلمام أمحد» (ص.)152

الوفـــاء

184

ابن َ
زي
كالم
اجل ْو ِّ
ٌ
نفيس لإلمام ِ
ٌ
قال ابن اجلوزي  Vيف كتابه «صيد اخلاطر»:

ِ
ٌ
وترك رشوط
وإخوان أعتَدُّ هبم ،فرأيت منهم من اجلفاء
«كان لنا أصدقا ُء
ُ ِ
ب.
عجائب،
واألخو ِة
الصداقة
فأخذت َأ ْعت ُ
َ
َّ

إن ص َلحوا ِ
فل ْل ِعتاب،
ثم انتبهت لنفيس ،فقلت :وما ينفع
العتاب؛ فإهنم ْ َ
ُ
ال للص ِ
فاء!
َّ
معارف وأصدقا َء يف
َّرت ،فرأيت الناس بني
َ
فهممت بمقاطعتهم ،ثم تفك ُ
ُ
ٍ
تصلح مقاطعتُهم((( ،إنام ينبغي أن تنقلهم
وإخوة مباطنني؛ فقلت :ال
الظاهر،
ُ
األخو ِة إىل ديوان الصداقة الظاهرة.
من ديوان
َّ
فإن مل يصلحوا هلا نق ْلتهم إىل مجلة املعارف ،وعاملتهم معاملة املعارف،

ِ
ومن الغلط أن تعاتبهم.

األخ ٌ
ئ�س ُ
أخ حتت�اج أن تقول ل�ه :اذك ُْرين يف
فق�د ق�ال حييى ب�ن معاذ( :بِ َ

دعائك!).

( )1وهذه هي احلكمة بعينها والكياسة واملرونة ،خال ًفا ملوقف ا ُمل َث ِّقب العبدي الشاعر اجلاهيل الذي
اتخَّ ََذ موقف «األبيض» أو «األسود» حني قال:
ف�������إم�������ا أن ت���������ك َ
���������ون أخ�����������ي حب���ق
وإلاَّ ف َّ
واخت ْ
��������ذن��������ي
��������ر ْح����ن���ي
ِ
��������اط ِ

ف������أع َ
������رف م���ن���ك َغ����ث����ي م�����ن مَسيين
َع���������������������دُوًّا أت�������ق�������ي َ
�������ك و َت َّ
������ت������ ِق������ي���ن��ي
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ِ
خو ُة
معارف ،و َيندُ ُر فيهم
الناس اليو َم
ومجهور
ٌ
ُ
صديق يف الظاهر ،فأ َّما األُ َّ
ِ
طم ُع فيه.
واملصافا ُة فذاك يش ٌء نُس َخ فال ُي َ
خو ٌة ِمن الن ََّس ِ
ب ،وال ولدُ ه وال زوجتُه.
وما أرى اإلنسان تصفو له ُأ َّ
ِ
الطمع يف الصفاُ ،
وعام ْلهم معاملة الغرباء.
وخ ْذ عن الكل جان ًبا،
فدَ ِع
َ
وإياك أن ت ِ
َنخد َع بمن ُي ِ
ني لك ُ
احلال فيام
الو َّد؛ فإنه مع الزمان َيبِ ُ
ظه ُر لك ُ
َّ
ٍ
لسبب َينا ُله منك.
ور َّبام أظهر لك ذلك
أظهرهُ ،
وقد قال ال ُف َض ُيل ب ُن ِع ٍ
ياض:
ِ
(إذا أرد َت أن ت ِ
ُصاد َق صدي ًقا َفأ ِ
غض ْب ُهْ ،
فإن رأيتَه كام ينبغي
فصاد ْق ُه)(((.
َ ْ
عدوا يف احلال.
وهذا اليو َم مخُ ا َطرةٌ؛ ألنك إذا أغضبت أحدً ا صار ًّ

وحدَ ها،
والسبب يف نسخ حكم الصفا :أن السلف كانت مهتهم اآلخرة ْ
خو ِة واملخالطة ،فكانت ِدينًا ال ُدنْيا.
فص َف ْ
ت ن َّي هُاتم يف األُ َّ
َ
ب الدنيا عىل القلوبْ ،
َ
فإن رأيت ُمت ََم ِّل ًقا يف باب
واآلن فقد استوىل ُح ُّ
الدِّ ِ
ين فاخبرُ ْ ُه َت ْق َل ْه(((.

( )1ويف هذا يقول الشاعر:

���ض��� ْب��� ُه
����ل أن َت��� ْل���ق���ا ُه ب����ال����و ِّ
ُد أَ ْغ ِ
فِ
���م���ن َق���� ْب ِ
��������ربْ�������� َت�������� ُه ف����ت����ج َّ
����ن���� ْب���� ُه
وإلاَّ ف�����ق�����د َج َّ

���ت خُ ْ
��س َ
إذا ك���ن َ
صاح ًبا
��ك
م��� َت ًّ
ِ
���ص���ا ل��ن��ف ِ
����ال ال��ق��ط��ي��ع�� ِة ُم ْن ِص ًفا
ف����إن ك����ان يف ح ِ
وجربه.
( )2اخبرُ ْ  :أي :اعرفه ِّ
و َت ْق َل ْه :أي :تبغضه وترتكه؛ ملا يظهر لك من مساويه ،وأنه مسخط الفعل عند اخلربة واالمتحان.

واهلاء يف «تقله» هاء السكت .انظر« :جممع األمثال» للميداين ( ،)4357 ،846و«تاج العروس»
للزبِيدي ( )133/11و(.)343/39
َّ
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ماذا تفعل مع من زهد
َ
واستثقل مودتك؟
في صحبتك
ذهب بعض الناس يف مثل هذه احلال إىل املعاملة باملثل ،منهم أبو القاسم

احلريري الذي قال يف «مقاماته»« :بل نتوازن باملقال وزن املثقال ،ونتحاذى يف

الفعال حذو النعال».

م������ا ال������ َع������ ْي ُ
��������ب
ت َّ
������ش إال أن حُ ِ

������ب������ه
ت ُّ
وأن يحُ ِ َّ
��������ب��������ك َم����������ن حُ ِ

وما يصدر عن الصديق إن كان من قبيل العثرة التي تقع يف حال غفلة أو

خطأ يف اجتهاد الرأي؛ فذلك موضع الصفح واملغفرة والتجاوز ،وال ينبغي أن

يكون له أثر كثري أو قليل يف نقض الصداقة.

أما إذا كان عن زهد يف الصحبة ،وانرصاف عن الصداقة ،فلك أن تزهد

يف صحبته ،وتقطع النظر عن صداقته.
ف��ل��ل��ك��ث��اف�� ِة أق��������وا ٌم هل����ا ُخ��� ِل���ق���وا

آخر:

ول���ل���م���ح���ب��� ِة أك�����ب�����ا ٌد وأَ ْج������ َف ُ
������ان

وع��������ش إم��������ا ق������ري َ
يف
أخ َو
ٍّ
������ن ٍ

��ي�ن ال��غ��ي��ب أو ع��ي َ
���وح���ا ِد
أم ِ
��ش ال ِ

س���ري���ع إىل ظ��ه��ر ال���ط���ري���ق وإن���ه

إىل ن��ق��ض أس���ب���اب امل�����ودة أس����ر ُع

ي����ط ُ
�����ع َو َّد ُه
����ول ع��ل��ي��ن��ا أن ُن����� َر ِّق َ

َّ
يتقط ُع
إذا ك�����ان يف ت��رق��ي��ع��ه

آخر:
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وال خ�ي�ر يف ُو ِّد ام�����رئ متكار ٍه

��ب ال ُتوا ِف ُقه
عليك وال يف ص��اح ٍ

وما أنا ِّ
س((( الدنيء وال الذي
بالن ْك ِ

إذا ص َّ
يقرب
����د ع�ن�ي ذو امل�������ود ِة
ُ

وقال الكُميت:

ول���ك���ن���ه إن دام دم ُ
������ت وإن يكن
ود َت َ
���ط َّ���وع���ت
������ود ٌّ
أال إن خ�ي�ر ال ِّ

آخر:

تكرما
��ق
ً
أدُو ُم ب������� ُودِّي ل��ل��ص��دي ِ

آخر:

ِص ْ
���اس َم���ن َب ُعدا
����ل َم���ن دن���ا وت���ن َ

ق���د ْ
أك����� َث����� َر ْت ح������وا ُء م���ا َو َل َ
�������د ْت

آخر:

فال ُت ْص ِفينَ بال ُو ِّد َمن ليس أه َله

وقال البحرتي:

ع�����زم�����ي ال��������� َوف���������ا ُء لمَِ����������ن َوف������ى

أص�������� ْل َ
����������إن ُ
��������ك ف ْ
خت����ن
ِص�����ل��ن��ي ِ

ل��ه م��ذه��ب ع�ني فلي عنه مذهب
ود أت��ى ْ
وه��� َو ُم ْت َعب
ل��ه
النفس ال ٌّ
ُ
وال خري يف َم ْن كان يف ال ُو ِّد أعرجا

����ر َه َّ
����ن ع���ل���ى اهل������وى أح����دا
ال ت����ك ِ
�����خ ْ
ف�������إذا ج���ف���ا ول������� ٌد َف ُ
�����ذ َو َل�������دا

���د ْن ب���ال��� ُو ِّد ممِ َّ ْ
وال ُت��� ْب��� ِع َ
�����ن ت����ودَّدا
�������س ب�������ه َخ����ف����ا
وال���������� َغ����������د ُر َل�������ي َ

(((

��������ود ِت َ
��������ك ال����� َع�����ف�����ا
ف���� َع����ل����ى م َّ

(ِّ )1
والر ْذ ُل :ا ُمل َقصرِّ عن غاية الن َّْجدة والكرم.
الن ْكس :الضعيف العاجز الدينء الذي ال خري فيهَّ ،
( )2عفاء الشيء :هالكه وزواله.
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وسمع الشبيل رجلاً ُين ِْشد:

أردن��اك�� ُم ِص��ر ًف��ا ف��إذ ق��د َم َز ْج ُت ُم

ف ُغيش عليه.

وس ْح ًقا ال ُنقيم لكم وزنا
ف ُبعدًا ُ

�ق أخي�ك اعتما ًدا على
وق�ال اإلم�ام الش�افعي « :Vال ُت َقِّص�رِّ ْ يف َح ِّ
َم َو َّدتِ ِه».
وقال الشاعر:

م���ا أران������ي إال س��أه��ج��ر م���ن لي ـ
َم َّ
����ن وف���ائ���ي
�����ل��ن��ي واث����� ًق�����ا حب����س ِ

���ران
اهل ْ
���ج ِ
ـ��س ي��ران��ي أق����وى ع��ل��ى ِ
����ان
م�����ا أض َّ
��������ر ال������وف������ا َء ب����اإلن����س ِ

ريب تقودك إىل التمييز بني َع ْثرة تصدر من
وهناك دالئل ال يبقى معها ٌ
ٍ
ِ
جفاء مستحكم ال يصدر إال من زاهد يف مو ّدتك.
ويف ،وبني
محُ ٍّ
ب ٍّ
قال صالح بن عبد القدوس البرصي:

ك ِر َه ْت َ
يَا صاح لو َ
صاحبيت
ك ِّفي ُم َ
ِ

لاَ أَبتغي َو ْص َل َمن ال يبتغي ِصليت

ومن شعر اإلمام الشافعي:

إ َذا املَ����� ْر ُء لاَ يَ��� ْر َع َ
���اك إِلاَّ َت َك ُّل ًفا
ْد ٌ
َف ِفي َّ
اس أَب َ
اح ٌة
ال َوفيِ الترَّ ْ ِك َر َ
الن ِ
ك ُّ��ل َم ْ��ن َت��هْ�� َوا ُه َي��هْ�� َو َ
َف َما ُ
اك َق ْل ُب ُه

ُ
كر َه ْت ُقربي هلاِ -بيين
لقلت -إ ْذ ِ
َوال أب���ال���ي ح��ب��ي�� ًب��ا ال يُباليين

َع�� ُه َولاَ ُت�� ْك�� ِث�� ْر َع�� َل��ي�� ِه َّ
الت َأ ُّس َفا
َف��د ْ
يب َو َل ْو َج َفا
َوفيِ ال َق ْل ِب َصبرْ ٌ ِل ْل َح ِب ِ
َولاَ ُ
ك ُّل َم ْن َصا َف ْي َت ُه َل َك َق ْد َص َفا
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���ودَا ِد َط ِبي َع ًة
إِ َذا لمَ ْ َي�� ُك ْ��ن َص ْ��ف�� ُو ال ِ

َس�َل�اَ ٌم َع َلى ُّ
الد ْن َيا إِ َذا لمَ ْ َي ُك ْن ِبهَا

آخر:

َه����ج ُ
�����ب��ت��ي َط����� ْو ًع�����ا ألن���ي
����رت أَ ِح َّ
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فَ��َل�اَ َخ��ْي��رَْ فيِ ُو ِّد يجَ ِ �����ي ُء َت َك ُّل ًفا
يق َصد ٌ
َص ِد ٌ
ُوق َصا ِد ُق ال َو ْع ِد ُم ْن ِص َفا
رأي ُ
�������ت ق��ل��وب��ه��م َت�����هْ����� َوى ِف���راق���ي

ن���ع���م ي���ش���ت���ا ُق���ه���م ق���ل�ب�ي ول���ك ْ
���ن

��ت ك��رام�تي ف َ
وض��ع ُ
���وق اشتياقي

�����الهِ�����م�����و ولكن
����������ب يف ِوص
وأرغ ُ
ُ

����ق ال ِّ
ط����ري ُ
�������ذل ال ت����ه����واه ساقي

آخر:

َس َ
����أ ْت���� ُر ُك م��ا ب��ي�ني وب��ي�� َن��ك وا ِق ًفا

���واص ُ
لعهدهم
��وم��ا ال وف����ا َء
���ل ق ً
ِ
ُت ِ

وأنشد العتبي:

��ت َت��غ َ
إذا ك��ن َ
ذنب
��ض ُ
��ب ِم��ن غ�ْي�رْ ٍ
�������إن َع َّ
�����ت رض�������اك ف ْ
َط����� َل����� ْب ُ
�����ز ِن�����ي

احلفاظ :الوفاء بالعهد.
(ِ )1

ف���إن ُع ْ
������ودا ُد ُم ِقي ُم
����د َت ُع ْ��دن��ا وال ِ
ُ (((

ُ
واحلفاظ
وت�ت�رك ِم ْثلي
ِ

قدي ُم

����ب ِم����ن غ��ْي��رْ ِ ُج������� ْر ٍم َع َل َّيا
����ع���� ِت ُ
و َت ْ
����د ْد ُت����ك َم�� ْي�� ًت��ا وإن ك��ن َ
َع َ
حيا
��ت َّ
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من أسباب استبقاء الود:
واحت ُ
يوب
املوازنة والتغافل
ِ
مال ُ
الع ِ
َم������ن ذا َّال���������ذي م�����ا س�������ا َء َق ّ
�����ط

�����س�����ن�����ى ف���ق ْ
�����������ن ل�������� ُه ُ
وم ْ
���ط
َ
احل ْ

الر ِّق ُّي:
وقال هالل بن العالء َّ

ِ
ُب إليَ َّ بيشء ينفعني يف عمري.
كتب فيلسوف إىل َمن يف درجته :أن اكت ْ

فكتب إليه« :بسم اهلل الرمحن الرحيم .است َْو َح َش َمن ال إخوان له ،و َف َّرط
وج ِده
وجد واحدً ا منهم وض َّي َع ُه بعد ْ
َمن قصرَّ يف طلبهم ،وأشدُّ تفري ًطا َمن َ
إ َّياه ،وإنيِّ َلفي طلبهم منذ مخسني سن ًة ،فام َظ ِف ُ
رت إلاَّ بنصف أخٍ َّ
ومتر َد عليَ َّ
وانقلب!».

َ���دي َ
ْ
ْ���ك بمِ ْ
اش����� ُد ْد ي َ
َ����ن َب��� َل��� ْو َت وف����ا َء ُه

َّ
إن ال����وف����ا َء ِم َ
����ال عزي ُز
����ن ال ِّ
����رج ِ

ومن َث َّم قال أمري املؤمنني عمر « :Iإذا أصاب أحدكم ُو ًّدا من أخيه

فليتمسك به ،فق َّلام ُيصيب ذلك».

معرضة لآلفات،
قال األحنف« :اإلخاء جوهرة رقيقة ،إن مل حترسها كانت َّ
تستكثر ِمن
فاحرسها بالكظم حتى تعتذر إىل من ظلمك ،وبالرضا حتى ال
َ
نفسك الفضل ،وال من أخيك التقصري».
واألَ ْوىل باجلاحد الكفور الذي يقول لصديقه الويف يف غضبة يغضبها:

خريا ُّ
قط» أن يتم َّثل ما قاله الضيف الكريم ملضيفه الذي أحسن
«ما رأيت منك ً
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صديق
مر به
ٌ
إليه؛ فقد كان ُ
لرج ٍل شجر ُة عنب كثرية الثمر ،فكان غارسها إذا َّ

شاكرا.
له اقتطف عنقو ًدا ودعاه ،فيأكله ،وينرصف
ً

ِ
صاحب الشجرة لزوجها:
العارش قالت امرأ ُة
فلام كان اليوم
ُ
َ
أخاك ،فأكل النصف ،مد ْد َت
دعوت
ما هذا أدب الضيافة ،ولك ْن أرى إن
َ
وتبس ًطا ،وإكرا ًما.
إيناسا لهُّ ،
يدك معه مشاركًا؛ ً
فقال :ألفع َل َّن ذلك غدً ا.

فلماَّ كان الغدُ  ،وانتصف الضيف يف أكله؛ َمدَّ الرجل يده وتناول ح َّبة،
ب حاجبيه ،وأبدى عجبه من صرب
فوجدها حامضة ال تُسا ُغ ،و َت َف َلها ،و َق َط َ

ضيفه عىل أكل أمثاهلا!

أكلت من يدك ِمن ُ
كثريا،
فقال الضيف« :قد
ُ
مر األيام ُح ً
قبل عىل ِّ
لوا ً
ِ
السالف».
ب أن ُأر َيك من نفيس كراهة هلذا تشوب يف نفسك عطا َءك
َ
ومل ُأح َّ

ِ
وسدَّ َخ َل َله،
وقال الشافعي « :Vمن َصدَ َق يف َم َو َّدة أخيه َقبِ َل ع َل َلهَ ،
وغفر َز َل َل ُه».
وقال الشاعر:

أؤاخ ْ
����������ذ َك إذ َج��� َن��� ْي َ
���ت ألني
مل ِ

وا ِث ٌ
الصحيح
������ق م��ن��ك ب���اإلخ���اء
ِ

الوفـــاء
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ُ
األصدقاء
رات
ِ
اإلغماض عن َع َث ِ
يرى الباحثون يف طبائع البرش ْ
أن ليس فيهم من ُيت َ
َّخ ُذ صدي ًقا ،و ُي ْر َجى منه
ِ
التجار ُب عىل أن الصديق
أن يسري عىل ما ُي ْرضيِ صدي َقه يف كل حال ،و َد َّلت ُْه ُم
وإن بلغت صداقتُه املنتهى -قد يظهر لك من أمره ما ال يالئم ِصل َة الصداقة؛كل من صدرت منه هفو ٌة مل تلبث أن ت ِ
ِ
فلو ْ
َفقدَ هم
أخذ َت هتجر من إخوانك َّ َ

صديق غري نفسك التي بني جنبيك!
مجي ًعا ،وال يبقى لك عىل ظهر األرض
ٌ
وقد َعبرَّ عن هذا املعنى النابغة الذبياين يف قوله:
(((

��س َ
بق
��ت بمِ ْ
و َل ْ
ُس َت ٍ

ً
أخ��ا ال َت ُل ُّم ُه

جال املُه َّ
َذ ُب(((؟!
على َش َع ٍث((( ،أَ ُّي ِّ
الر ِ

قطعت إخوانك بذنب؛ مل يبق لك أخ َت ُل ُّمه وت ُْص ِلح ما ت ََش َّعث
ومراده :إن
َ

من أمره وفسد.
آخر:

���م ُ
���ن املَساوي
���ض ِل��ل َّ
أُ َغ ِّ
��ص��دي ِ��ق ع ِ

خَ����اف���� َة أن أع���ي َ
صديق
���ش ب�ل�ا
م
ِ

(ُ )1م ٍ
ستبق :من استبقى أي عفا عن ذنوبه.
(َّ )2
الش َعث :الفساد والعيب.
ومعنى« :ال تلمه عىل َشع ٍ
ث» :أي :ال تحَ ت َِم ُله عىل ما فيه ِمن َز َلل ،ف َت ُل ُّمه وت ُْص ِل ُحه ،جَ
مع ما
وت ُ
َ
ُّ
ت ََش َّع َث ِمن أمره« .لسان العرب» (.)161 /2
ِ
مرض َّية؟! ومن هو اإلنسان الكامل اخلايل من كل عيب؟!
أي
أيُّ :
(ْ )3
الناس ال تكون فيه خصل ٌة غري ْ

الوفـــاء
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وم���ن يَ�� َت�� َت َّ��ب ْ��ع ج��اه��دًا ك َّ
���ل َع ْثر ٍة
َ

َس َل ْم له الد ْ
صاح ُب
يجَ ِ ْدها وال ي ْ
َّه َر ِ

نت يف ُ
إذا ُ
ك ِّل ُّ
ك َ
نوب ُمعا ِت ًبا
الذ ِ
واح���دًا أ ْو ِص ْ��ل أخ َ
َف�� ِع ْ
��اك فإِ َّن ُه
��ش ِ
إذا َ
أنت لمَ ْ َت ْش َر ْب ِمرا ًرا على ال َق َذى

َصدي َق َك لمَ ْ َت ْل َق َّال��ذي ال ُتعا ِت ُب ْه
وما ِن ُب ْه
����ر ًة جُ
������ب((( َم َّ
ُم���ق ِ
���ار ُف َذ ْن ٍ
َظ ِم ْئ َت وأَ ُّي َّ
شار ُب ْه؟!
اس َت ْص ُفو َم ِ
الن ِ

رضى سجايا ُه ُّ
ومن ذا الذي ُت َ
كلها

عاي ُبه
كفى امل��ر َء ُنبلاً أن ُت�� َع َّ��د َم ِ

����و ْن َ
����ي كثري ًة
َت���� َل َّ
����ت أل�����وا ًن�����ا ع���� َل َّ

وخ���ا َل َ
���ك ما ُ
���ذ ًب���ا يف إخ���ا ِئ َ
���ط َع ْ
حل

أخ ل����ي ك����أي����ام احل����ي����اة إخ�����اؤه

�ي�را خطوبُها
ت���ل َّ
���ون أل����وا ًن����ا ك���ث ً

وقد عبرَّ عن هذا املعنى َّ
بشار ب ُن ُب ْر ٍد إذ قال:

وقال عيل بن اجلهم:
وقال َ
آخ ُر:

آخر:

���ت م��ن��ه َخ َّ
إذا ِع���ب ُ
����ل���� ًة فهجر ُته

دع����ت��ن�ي إل����ي����ه خ���ل���ة ال أعيبها

ول���ي ص��اح��ب ف���امل���وت ي���وم فراقه

��������م عجيبها
ت���غ�ي�ر واألي�����������ام َج ٌّ

أري�����د ل���ه ه���ج��� ًرا ل��ب��ع��ض خالله

ف��ت��ع��ط��ف�ني أخ�����رى ل���ه فأجيبها

����ر
أخ������اك أخ������اك ف���ه���و أج�����ل ذخ ٍ
وإن ب����ان����ت إس�������اء ُت�������ه َف���هَ��� ْب���ه���ا

�����ان
إذا ن����اب���� ْت����ك ن����ائ����ب���� ُة ال�����زم ِ
ِّ
���ان
����م احل���س ِ
مل����ا ف���ي���ه م����ن ال����ش���� َي ِ

وقال الطغرائي:

�����ب فيه
ت�����ري�����د م����ه����ذبً����ا ال ع�����ي َ

������ان
وه������ل ع�������و ٌد يَ�����ف�����و ُح ب��ل��ا دخ ِ

ِ
ِ
ف اخلطيئ َة؛ إذا خالطها.
قار َ
ذنب :أي :مخُ ال ُطه ومرتكبه ،منَ :
( )1مقارف ٍ
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وقال أبو عثامن سعيد بن محيد:

��ت مل َت ْ��ع ُ
إذا ك��ن َ
صاحب
��ف ع��ن
ٍ
بَ��� ِق���ي َ
تم ْل
����ب ْ
فاح ِ
���ت ب��ل�ا ص����اح ٍ

آخر:

وم���ن ِش�� َي��م��ي ألاَّ أف َ
�����ارق صاحيب
ِ

الوفـــاء
أس����������ا َء وع�����ا َق����� ْب����� َت����� ُه إن َع����� َث����� ْر

ُ
وك ْ
������ن ذا وف������ا ٍء وإن ُه����� َو َغ َ
�����د ْر
ْ
وإن م َّ��ل�ني إال س���أل ُ
���ت ل���ه ُر ْش�����دَا

ُم ُ
��ت ومل أكن
وإن دام لي بال ُو ِّد د ْ

َ
��ام��ا وال عهدَا
كآخ َر ال يرعى ِذم ً

م����ا َو َّدن���������ي أح������ ٌد إال ب����ذل ُ
����ت له

َص ْ
َ�����د
آخ������ َر األب ِ
����ف���� َو امل�������ود ِة ِم��ن�ي ِ

سليامن  ،Vقالِ :
َ
الشافعي  Vيقول:
عت
الربِي ِع بن
سم ُ
َّ
وعن َّ
ُ
العاقل ،هو ال َفطِ ُن ا ُملتغافِ ُل»(((.
«ال َك ِّي ُس
وعن األصمعي ،قال :قال أعرايب« :تَناس مساوي اإلخ� ِ
�وان؛ َيدُ ْم
َ
ٌّ
َ َ
ِّ
ِ
(((
فورا أخطا َء
لك ُو ُّد ُهم»  ،وطريق ذلك أن تُعدَّ مقرب ًة جاهزة لتدفن فيها ً
األصدقاء.

حملَّ���ب له
وال جفاني وإن كنت ا ِ

َ
آخر:

ُ
وك��ن ُ
صافيت ِخ�ًّل�اًّ منح ُته
��ت إذا

إال دع ُ
����وت ل��ه ال���رمح َ
بالر َش ِد
���ن َّ
وم���ن غ���دره وفا
ِب ِ��ه ْ
��ج��ران�� ِه َو ْص��ًل�اً ِ

( )1أخرجه البيهقي يف «شعب اإليامن» ( /575/10رقم.)8030 :
وأخرجه أبو نعيم يف «حلية األولياء وطبقات األصفياء» ( )123/9بلفظ« :اللبيب العاقل هو
الفطن املتغافل» ،وانظر رسالة «املداراة والتغافل» للمصنف.
( )2أخرجه البيهقي يف «شعب اإليامن» ( /504/13رقم.)10686 :
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الوفاء:
ِم َن
ِ
هج َره إذا زلت َق َد ُمه
ألاَّ َت ُ
احلق ،ووجب الوفاء
خو ُة عقد ينزل منزلة القرابة ،فإذا انعقد تأكَّد ُّ
األُ َّ

بموجب((( العقد.
َ

ِ
وفقر الدِّ ين أشد من
ومن الوفاء له :أال يهُ مل أخاه أيام حاجته وفقرهُ ،

واألخوة عند النائبات وحوادث الزمان ،وهذا من أشد النوائب.
فقر املال،
َّ

والقريب((( ينبغي أن ال يهُ َج َر من أجل معصيته حتى يقا َم له بواجب

النصيحة؛ وذلك ألجل قرابته ،قال اهلل تعاىل لنبيه  Hيف عشريته:

[ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ] [الشعراء ،]216:ومل يقل« :إين برئ
منكم» حلق القرابة ولحُ مة النسب.

أنس ب� ُن النَّضرْ ِ ((( ع�ن قتال بدر،
عمي ُ
وع�ن أن�س  ،Iقال :غ�اب ِّ
فقال:
املوجب -بفتح اجليم :-املقتىض.
(َ )1
( )2اهلجر ثال ًثا أو دونه مقيد عند اإلمام أمحدَ بام إذا كان لغري أقاربه حمِ
رجل عن ابنة عم له تنال
ور ه .سأله ُ
َّ
َ
منه وتظلمه وتشتمه وتقذفه ،فقال« :س ِّل ْم عليها إذا َلقيتَها ،اقطع املصارمة ،املصارم ُة شديدة».
حلق نفسه» .انظر« :اآلداب الرشعية» (.)238/1
قال ابن مفلح« :وهذا يدل عىل منع اهلجر ألقاربه ِّ
( )3هو ممن قال فيهم النبي ِ ِ ِ َّ :H
أقس َم عىل اهلل أَلَ َب َّر ُه».
«إن من عباد اهلل َمن لو َ
انظر« :صحيح البخاري» ( ،)4611 ،4500 ،2703و«صحيح مسلم» (.)1675
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ِ
«يا رسول اهللِ ،غ ْب ُت عن َّأو ِل ٍ
أشهدين َ
قتال
قتال قات ْل َت املرشكنيَ ،لئ ِن اهللُ َ
املرشكنيَ ،ليرَ َ َي َّن اهللُ ما أصن َُع».
أعتذر إليك
فلماَّ كان يو ُم ُأ ُح ٍد ،وانكشف املسلمون ،قال« :ال َّل ُه َّم إنيِّ
ُ
مما صنع هؤالء -يعني :أصحا َبه ،-وأبرأ إليك مما صنع هؤالء -يعني:
املرشكني ،»-ثم تقدم ،فاستقبله سعد بن معاذ ،فقال« :يا سعد بن معاذ ،اجلَنَّ ُة
ورب النَّضرْ ِ  ،إين أجد رحيها ِمن د ِ
َ
احلديث(((.
ون ُأ ُح ٍد»...
َ ِّ
ُ
َ
وهلذا أشار أبو الدَّ ر ِ
داء َ Iلما قيل له :ألاَ ت ِ
ُبغ ُض أخاك وقد فعل
َّ
ْ
كذا؟
فقال« :إنام ُأ ِ
بغ ُض عمله ،وإلاَّ فهو أخي».
ِ
حماب الشيطان ،كام أن مقارفة العصيان من
والتفريق بني األحباب من ِّ

حما ِّبه ،فإذا حصل للشيطان أحد غرضيه ،فال ينبغي أن ُيضاف إليه الثاين.

الشيطان على أخيكم»(((.
عن أيب هريرة  Iمرفو ًعا« :ال تكونوا َع ْو َن
ِ
فهذا أبو الدَّ ر ِ
داء  Iيقول:
ْ
َ (((
ألج ِ
�ل ذلك؛ فإن
«إذا تغَّي�رَّ َ أخ�وك ،وح�ال
عما كان علي�ه ،فال تَدَ ْع ُه ْ
َّ

أخاك يعوج مرة ،ويستقيم أخرى».
( )1أخرجه البخاري (.)4048 ،2805
( )2رواه البخاري (.)6781
(َ )3
حال :تغيرَّ َ وانقلب.
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كي عن آخري َن من السلف الصالح أنه انقلب أحدمها عن
وكذلك ُح َ

االستقامة ،فقيل ألخيه :ألاَ تقط ُعه وهتجره؟

«أح َو ُج ما كان إليَ َّ يف هذا الوقت ملا وقع يف عثرتهْ ،
أن ُ
آخ َذ بيده؛
فقالْ :

وأدعو له بالعودة إىل ما كان عليه».
حتى أنقذه من املصائب،
َ

وقال أحد السلف يف سرت زلاَّ ت اإلخوان:
«و َّد الشيطان أن ُيلقي عىل أخيكم ِم َثل هذا حتى هتجروه وتقطعوه ،فامذا
َ

أبقيتم من حمبة عدوكم؟!».

وهفوة الصديق ال ختلو إ َّما أن تكون يف دينه بارتكاب معصية ،أو يف

خوة.
حقك بتقصريه يف األُ َّ

َّ -1أما ما يكون يف الدِّ ين:
ف يف نصحه بام ُي َق ِّو ُم
ِمن ارتكاب معصية ،واإلرصار عليها؛ فعليك التل ُّط ُ

َأ َو َده((( ،وجيمع شمله ،ويعيد إىل الصالح والورع حا َله.

وبقي مُصرِ ًّ ا فقد اختلفت طرق الصحابة والتابعني يف إدامة
فإن مل تقدر
َ
حق َم َو َّدتِه أو مقاطعته:
( )1أقام أَ َودَه :أزال اعوجاجه ،وأصلح أمره ،و َق َّومه.
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فذهب أبو َذ ٍّر  Iإىل االنقطاع ،وقال:
«إذا انقلب أخوك ع كان عليهَ ،فأ ِ
بغ ْض ُه ِمن ُ
حيث أحببتَه».
ماَّ
ورأى ذلك ِمن مقتىض احلب يف اهلل ،وال ُب ِ
أحب
غض يف اهلل ،ألن من
َّ
ِ
لوجود ِضدِّ ه.
أبغض
لسبب؛ َ
وأما أبو الدَّ ر ِ
داء ومجاع ٌة من الصحابة فذهبوا إىل خالفه:
ْ
َّ

َ
وحال عماَّ كان عليه ،فال تَدَ ْع ُه
فقال أبو الدرداء « :Iإذا تغيرَّ أخوك

ألجل ذلك؛ فإن أخاك يعوج مرة ،ويستقيم أخرى».
وقال حممد بن عامر:

وال ت��ق��ط ْ��ع ً
���ب
أخ�����ا ل���ك ع��ن��د ذن ٍ
َ
َ
ول������ك ْ
������ع
������ن ِ
داو ع������ورت������ه ِب������ ُرق ٍ

�����ب ي���غ���ف���ره ال���ك���ري��� ُم
ف������إن ال�����ذن َ
ك��م��ا ق��د يُ��� ْر َق��� ُع َ
اخل��� ِل ُ
���ق القدي ُم

عي:
وقال
إبراهيم الن ََّخ ُّ
ُ
«ال تق َط ْع أخاك وال تهَ ُج ْر ُه عند الذنْب؛ فإنه يركبه اليو َم ،ويرتكه غدً ا».
أيضا:
وقال ً
«ال تحُ َدِّ ثوا الناس َبز َّل ِة العالمِ ِ؛ َّ
الز َّل َة ثم يرتكها».
فإن العالمِ َ َي ِز ُّل َّ
ويف اخلرب« :اتَّقوا ز َّل َة العالمِ  ،وال تقطعوه ،وانتظروا َف ْيئتَه»(((.

( )1أخرجه ابن َع ِد ٍّي يف «الكامل يف ضعفاء الرجال» (.)192/7
وقال احلافظ العراقي يف «املغني»« :رواه ال َب َغوي يف (املعجم) ،وابن َع ِدي يف (الكامل) من
وض َّعفاه».
حديث عمرو ابن عوف ا ُمل َز ِّينَ ،
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وعن يزيد بن األصم قال :كان رجل من أهل الشام ذو بأس ،وكان َي ِفدُ

إىل عمر بن اخلطاب  ،Iففقده عمر فقال« :ما فعل فالن ابن فالن؟»

فقالوا :يا أمري املؤمنني ،يتابع يف هذا الرشاب .قال :فدعا عمر كاتبه ،فقال:

اكتب :من عمر بن اخلطاب إىل فالن ابن فالن ،سالم عليك ،فإين أمحد إليك
اهلل الذي ال إله إال هو ،غافر الذنب ،وقابل التوب ،شديد العقاب ،ذي ال َّط ْو ِل،
ال إله إال هو إليه املصري .ثم قال ألصحابه« :ادعوا اهلل ألخيكم أن ُي ْقبِل بقلبه،
َ
كتاب عمر جعل يقرؤه ويردده ،ويقول:
وأن يتوب اهلل عليه» .فلام بلغ
الرجل ُ

غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ،قد حذرين عقوبته ،ووعدين أن

يغفر يل((( .ورواه احلافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان ،وزاد :فلم يزل

ربه
ُي َر ّددها عىل نفسه ،ثم بكى ،ثم ن ََزع فأحسن النَّزع .فلام بلغ عمر  Iخ ُ
قال« :هكذا فاصنعوا ،إذا رأيتم أخاكم زل ز َّلة فسددوه ،ووفقوه ،وادعوا اهلل

له أن يتوب عليه ،وال تكونوا أعوانًا للشيطان عليه».

ويف رواية :أن عمر  Iسأل عن أخٍ كان آخا ُه ،فخرج إىل الشام،
بعض َمن َق ِد َم عليه ،وقال :ما فعل أخي؟
فسأل عنه َ
قال :ذلك أخو الشيطان!
قالَ :م ْه(((!

( )1رواه ابن أيب حاتم ،وعبد بن محيد ،وانظر« :تفسري القرآن العظيم» (.)127/7
ف.
( )2اسم فعل أمر ،بمعنى :اك ُف ْ
ِ
اسم ُس ِّم َي به ُ
الفعل،
قال اجلوهري يف «الصحاح» (َ « :)2250/6م ْه :كلمة ُبن َي ْت عىل السكون ،وهو ٌ
نت ،فقلتَ :م ٍه َم ٍه .ويقالَ :م ْه َم ْه ُت به ،أي :زجرتُه».
زجر .فإن
ومعناه :اك ُف ْ
وصلت َّنو َ
َ
ف؛ ألنَّه ٌ
للزبِيدي (.)506/36
وانظر« :تاج العروس» َّ
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الكبائر حتى وقع يف اخلمر.
ف
قار َ
َ
قال :إنَّه َ
قال :إذا أرد َت اخلروج ِ
فآذن(((.
ْ
فكتب عند خروجه إليه:

«بسم اهلل الرمحن الرحيم[ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ

حتت ذلك و َع َذ َله(((.
ﭻ ﭼ] [غافر ،»]3-1:ثم عاتبه َ

ونص َح يل ُع َم ُر» ،فتاب
فلماَّ قرأ الكتاب بكى ،وقال« :صدق اهللَُ ،
ورجع.
وأما َز َّلتُه يف ح ِّقه بام يوجب َ
إحياشه:
َّ -1
فال خالف يف أن األَوىل العفو واالحتامل ،بل كل ما حيتمل تنزيله عىل وجه
األخوة(((.
حسن ،ويتصور متهيد عذر فيه قريب أو بعيد؛ فهو واجب بحق
َّ
قال الشاعر:

إن ج����رى ب��ي�� َن��ن��ا وب���ي��� َن َ
���ب
���ك َع��� ْت ٌ
����ه َ
����دت قدي ٌم
�����ودا ُد ال�����ذي َع ِ
ف�����ال ِ

()1
()2
()3
()4

وت������ن ْ
������اءت ِم����ن����ا وم����ن����ك ال����دي����ا ُر
(((

وال��� ِع���ث���ا ُر ال����ذي أص��ب َ
��ت ُج��� َب���ا ُر

أي :أ ْع ِل ْمني.
أي :ال َم ُه.
«اإلحياء» (.)185-183/2
العثار :الرش والزلل والسقوطُ ،
واجلبار :اهلَدَ ر ،الذي ال قصاص فيه وال ُغ ْر َم.
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مب َو َّد ِة َمن ال ُي ِح ُّب َك إلاَّ
معصوما
ال َت ِث َق َّن َ
ً
َ
تؤس ُس ملنهج
عثامن
تأ َّم ْل هذه العبارة التي قاهلا أبو
ُّ
النيسابوري ،والتي ِّ
احتامل الصديق وإن َز َّل.

قال أبو عمر ب ُن ن َُج ْيد:
كن�ت ِ
َ
وكنت قد
س�ابوري مدَّ ًة يف وقت ش�بايب،
عثامن النَّ ْي
ف إىل أيب
أختل ُ
ُ
ُ
ِّ
مر ًة بيشء مما يش�تغل به الفتيان،
يض من القضاء أين
ُ
َحظِ ُ
اش�تغلت َّ
يت عنده ،ف ُق َ
َ
فأقمت عىل
فانقطع�ت عنه بعد ذل�ك ،فافتق�دين،
عثمان،
فنُق�ل ذل�ك إىل أيب
ُ
ُ
وكنت إذا رأيتُه يف الطريق أو من ٍ
اختفيت يف موضع؛ حتى
بعيد
انقطاعي عنه،
ُ
ُ
تقع عينُه عليَ َّ .
ال َ
عثامن ِم�ن َع ْط ٍ
فدخل�ت يوما ِس� َّك ًة ِم�ن الس�ك ِ
َ
فة يف
َك ،فخرج عليَ َّ أب�و
ِّ
ُ ً
ِ
فتقدمت إليه وأنا َد ِه ٌش ُمت ََش ِّو ٌش ،فلماَّ رأى ذلك
يصا،
ُ
السكَّة ،فلم أجد عنه محَ ً
ِّ
ِ
ِ
بم َو َّدة َمن ال حي ُّبك إال معصو ًما»(((.
قال يل« :يا أبا عمر ،ال تَث َق َّن َ
َ
املرصي ،V
عثامن إىل هذا القول؛ س�بقه إلي�ه ذو النون
وقد ُس�بِق أبو
ُّ
اخلياطِ :
ُ
َ
َ
عت ذا النون يقول:
عثامن
عثامن سعيدُ ب ُن
فقال أبو
سم ُ
«ال تَثِ َقن بمحب ِة من ال حُ ِ
ي ُّبك إال معصو ًما»(((.
َّ
َّ َ
( )1أخرجه اخلطيب البغدادي يف «تاريخ بغداد» ( ،)145/10والبيهقي يف ُ
«ش َعب اإليامن»
خمترصا.
( /576/10برقم)8031 :
ً
( )2أخرجه أبو نعيم يف «حلية األولياء وطبقات األصفياء» ( ،)376/9والبيهقي يف «شعب اإليامن»
( /576/10برقم )8032 :و( /505/13برقم.)10687 :

الوفـــاء

202

وفاء ُ
ألوالدها
األ ِّم
ِ
ُ
رغم أن اإلسالم مل حيمد من املرأة ك ُْر َهها للزواج بعد زوجها((( ،لقد

شكر ذلك هلا ،وأجزل عليه مثوبتها ،إن اعتزمته ،وأقدمت عليه وفا ًء ألبنائها،

ورع ًيا هلم ،وضنًّا هبم أن يضيعوا عند غري أبيهم.

عن سهل بن سعد  ،Iقال رسول اهلل « :Hأنا وكافل اليتيم

وفر َج بينهام شي ًئا(((.
يف اجلنة هكذا» ،وأشار بالسبابة والوسطىَّ ،

و ُيروى عن أيب هريرة  ،Iقال :قال رسول اهلل « :Hأنا أول

أنت؟
من يفتح باب اجلنة ،إال أني أرى امرأة تبادرني ،فأقول هلا :ما َلك؟ ومن ِ
ُ
قعدت على أيتام لي»((( ،أي :مات زوجها ،وترك هلا أيتا ًما،
فتقول :أنا امرأة

فلم تتزوج ،وقعدت عىل أيتامها تربيهم.

و ُيروى عن عوف بن مالك األشجعي  ،Iقال :قال رسول اهلل

« :Hأنا وامرأة سفعاء اخلدين كهاتني يوم القيامة» -وأومأ يزيد بن
( )1انظر« :سري أعالم النبالء» ( ،)203/2و«سلسلة األحاديث الصحيحة» (.)1281( ،)608
( )2رواه مسلم (.)2983
( )3رواه أبو يعىل يف «املسند» ( ،)12/7وض َّعفه البوصريي يف «إحتاف اخلرية» ( ،)488/5واأللباين
يف «الضعيفة» (.)5374
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آم ْت من زوجهاُ ،
منص ٍب ومجال،
زريع الراوي بالوسطى والسبابة« ،-امرأة َ
ذات ِ

َح َب َس ْت نفسها على َيتاماها ،حتى بانوا((( ،أو ماتوا(((».

وعن أم املؤمنني عائشة  ،Jقالت :دخ َل ْت عليَ َّ امرأة ومعها ابنتان
فلم جتد عندي شي ًئا ،غري مترة واحدة ،فأعطيتُها إياها ،فقسمتها بني
هلا ،تسألْ ،
ابنتيها ،ومل تأكل منها ،ثم قامت فخرجت ،فدخل النبي  ،Hفأخربتُه،

فقال النبي َ « :Hم ِن اب ُتلي من هذه البنات بشيء ،فأحسن إليهن؛ ُ
ك َّن

له ِس ً
رتا من النار»(((.

ويف رواية ملسلم:

جاءتن�ي مس�كينة حتم�ل ابنتين هل�ا ،فأطعمتها ثلاث مت�رات ،فأعطت كل
واحدة منهام مترة ،ورفعت إىل فِيها مترة لتأك َلها ،فاستطعمتها ابنتاها ،فش َّقت التمرة

فذكرت ال�ذي َصنَ َع ْت للنبي
الت�ي كانت تري�د أن تأكلها بينهام ،فأعجبني ش�أنهُ ا،
ُ
 ،Hفقال« :إن اهلل  Dقد أوجب هلا بها اجلنة ،وأعتقها بها من النار».

ٍ
عيل
وهذه أم
هانئ فاخت ُة بنت أيب طالب  ،Jأخت أمري املؤمنني ٍّ
عم رسول اهلل  ،Hوراوية حديث اإلرساءَّ ،فر َق
،I
ُ
وبنت ِّ

( )1السفعة :نوع من السواد ليس بكثري ،وأراد أهنا بذلت نفسها ليتاماها ،وتركت الزينة والرتفه حتى
شحب لوهنا ،واسو َّد ،وآمت -باملد -أقامت بال زوج ،ومعنى بانوا :انفصلوا واستغنوا ،وانظر« :عون
املعبود» (.)58/14
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)24006وأبو داود ( ،)5149وغريمها ،وقال حمققو «املسند»« :حس ٌن لغريه
إن شاء اهلل ،وهذا إسناد ضعيف» ( ،)432/39وض َّعفه األلباين يف «الضعيفة» (.)1122
( )3رواه البخاري ( ،)5995ومسلم ( ،)2629والرتمذي (.)1916
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اإلسالم بينها وبني زوجها هبرية((( ،وكانت قد انكشفت منه عن أربعة بنني،
فخطبها رسول اهلل  ،Hفقالت أم هانئ :يا رسول اهلل ،لأَ َ َ
نت ُّ
أحب إليَ َّ
أقبلت عىل زوجي
من سمعي ومن برصي ،وحق الزوج عظيم ،فأخشى إن
ُ

َ
رسول اهلل  -Hأن أض ِّيع بعض شأين وولدي ،وإن أقبلت
تعني:عىل ولدي أن ُأض ِّي َع حق زوجي!

وهنا امتدحها النبي  ،Hوشكر هلا ذلك ،فقال« :إن خري نسا ٍء
ك�ب َ
ولد يف ِص َغ ِره ،وأرع��ا ُه على َب ْع ٍل -أي:
ن اإلب َ��ل نسا ُء قريش؛ ْ
أحناه على ٍ
َر ِ

زوج -يف ذات يده»(((.

وانرصفت أم ٍ
هانئ إىل االهتامم بأمور أبنائها وتربيتهم تربية صاحلة ،فنشؤوا

عاملني عاملني ،وروى بعضهم عنها ما حدثت به عن رسول اهلل H

من األحاديث؛ أمثال ابن ابنها َج ْعدة املخزومي ،وابن ابنها حييى بن جعفر،
عيل .I
وابن ابنها هارون ،وعاشت حتى خالفة أخيها ٍّ

بعض ُع��ذر أم سلمة
وك��ان ذلك َ
أما َما َ
ذك ْر ِت
 ،Hفأرسلت تقول له :إين ُم ْصبِ َي ٌة((( ،فأرسل إليهاَّ « :
J

حني خطبها رس��ول اهلل

( )1انظر« :سري أعالم النبالء» (.)313 ،312/2
( )2رواه البخاري ( ،)5082ومسلم ( ،)2527و«أحناه» :أكثره شفقة ،واحلانية عىل أوالدها هي
التي تقوم عليهم يف حال ُيتمهم فال تتزوج ،فإن تزوجت فليست بحانية.
ومعنى« :أرعاه عىل بعل» أي :أحفظ وأصون ملاله باألمانة فيه ،والصيانة له ،وترك التبذير يف اإلنفاق.
و«ذات يده» :ماله املضاف إليه.
( )3أي :ذات صبيان ،والصبي من مل ُيفطم بعد ،أو الصغري دون الغالم.
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من أيتامك ،فعلى اهلل وعلى رسوله» ،فقالت عند ذلك :مرح ًبا برسول اهلل
.(((H

وتلك أم ُس َلي ٍم ال ُغ َم ْيصا ُء  ،Jإحدى السابقات إىل اإلسالم ،أسلمت
ورسول اهلل  Hبمكة ،وباي َعتْه حني َم ْقدَ ِمه إىل املدينة ،وكان إسالمها
ٍ
يومئذ طفلاً
مراغم ًة لزوجها مالك بن النرض ،وكان ولدها أنس بن مالك
ُ
رسول اهلل»،
رضي ًعا ،فكانت تقول له« :قل :ال إله إال اهللُ ،قل :أشهد أن حممدً ا
فجعل ينطق بذلك َّأو َل ما ينطق ،فكان مما يثري الغضب يف نفس مالك ،فيقول
ُفسدي عليَ ولدي ،فتقول« :إين ال ُأ ِ
هلا :ال ت ِ
فسدُ ه!».
َّ

عدوا له ،فقتله ،فلام
لقي ًّ
أمرها ،فخرج عنها إىل الشام ،وهنالك َ
ثم أيأسه ُ
أنسا
بلغها قت ُله -وكانت شا َّب ًة َحدَ ثة ،وك ُثر ُخ َّطابهُ ا -قالت« :ال َج َر َم ،ال أفطم ً
يدع الثدي ،وال أتزوج حتى جيلس يف املجالس ويأمرين» ،فوفت بعهدها
حتى َ
و َب َّر ْت ،وكان أنس  Iيعرف هلا تلك املِنَّة ،ويقول« :جزى اهلل أ ِّمي عنِّي
خريا؛ لقد أحسنت واليتي».
ً
حتى إذا شب أنس تقدم ِخلطبتها أبو طلح َة زيدٌ -وكان مرشكًا -فأ َب ْت،
«أرأيت
ثم قالت له يو ًما فيام تقول:
حجرا تعبده ال يضرُ ُّ ك وال ينفعك ،أو
َ
ً
وأكثر ْت
خشبة تأيت هبا النجار ،فينجرها لك :هل يرضك؟! هل ينفعك؟!»،
َ
من أشباه ذلك الكالم ،فوقع يف قلبه الذي قالت ،فأتاها فقال« :لقد وقع يف

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)26669( ،)16344والنسائي ( ،)82 ،81/6وقال احلافظ يف «اإلصابة»:
«إسناده صحيح» ( ،)223/13وصححه ابن حبان ( ،)1282واحلاكم ( ،)17/4ووافقه
الذهبي.
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قلبي الذي ُق ْل ِ
ت» ،وآ َم َن بني يدهيا ،قالت« :فإين أتزوجك ،وال أريد َ
منك
َصدا ًقا غري اإلسالم»(((.
ٍ
قال ثابت« :فام ِ
بامرأة ُّ
مهرا من أ ِّم ُس َليم:
سم ْعنا
أكر َم ً
قط كانت َ
اإلسالم»(((.

وهذه امرأة من نساء ال َياممة تُدْ عى :أ َّم ُأثال –وكانت كأحسن النساء
وجها ،-فلام مات زوجها تدا َفع اخلُ َّطاب عىل باهبا ،فر َّدت كل خاطب؛ وفا ًء
ً
البنها ُأثال ،ويف ذلك تقول:
ل��ع��م��ر أُث��������ال ال أف������دي بعيشه
استجمعت ُّأم الفتى َغ َّ
ْ
ض َط ْر َفه
إذا

وإن ك��ان يف بعض املعاش جفا ُء

�������اع������� َر ُه َ
دون ال ِّ
������ار ب��ل�ا ُء
وش َ
������دث ِ

ذلك بعض حديث املرأة املسلمة يف الوفاء خلري ما ُو ِّك َل ْت بهُ ،
وخ ِل َق ْت له،

بعد العبودية لرب العاملني.

( )1رواه ابن سعد ( ،)426 ،425/8والنسائي ( ،)114/6وصححه الشيخ شعيب األرناؤوط يف
«حتقيق سري أعالم النبالء» (.)305/2
( )2رواه النسائي (.)114/6
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ُ
ُ
مومة ِص ْن ُو التَّ
ضحية
األ
ِ
تتنقل املرأة بعد ذلك إىل َط ٍ
ور َ
آخ َر تبلغه ،فتبلغ به غاي َة ما ُأ ِعدَّ ت له من

كامل النفس ،ورشف العاطفة؛ ذلك هو َطور التضحية ،فهناك تنزل املرأة عن
حقها من الوجود ملن ُف ِصل عن حلمها ودمها؛ تسهر لينام ،وتظمأ لِيرَ َوى،
وحتتمل األمل ا ُمل ِم َّض راضي ًة مغتبط ًة لتُذي َقه طعم الدَّ عة ،و ُتن ِْش َي ُه نسيم النعيم.
تلك هي التضحية بالنفس بلغت هبا األمومة غايتها ،عىل َحدِّ قول

مسلم بن الوليد:

بالنفس إن َض َّن َ
اجلوا ُد بها
جيو ُد
ِ

بالنفس أقصى غاي ِة ُ
اجلو ِد
واجلو ُد
ِ

غ�لام��ا جاهل
��وم��ا
ً
أغ���رى ام����ر ٌؤ ي ً

ب��ن��ق��وده ك��ي��م��ا ي��ن َ
��ال ب��ه ال َو َط ْر

أم����ك ي���ا فتى
ق���ال ائ��ت�ني ب���ف���ؤاد ِّ

ول��ك اجل��واه�� ُر وال���دراه��� ُم وال ُّ
����د َر ْر

فمضى وأغ��رز ِخنج ًرا يف صدرها

والقلب أخ��رج�� ُه وع��اد على األث ْر
َ
القلب املُ�� َق َّ
��ط�� ُع إذ َع َث ْر
فتدحرج
ُ

���ب األم َو ْه�������� َو ُم��� َع َّ
���ف��� ٌر
ن�������اداه ق���ل ُ

ولدي حبييب هل أصابك من ضر ْر؟!

���أن ه���ذا ال���ص َ
ف���ك َّ
���و ِه
���وت رغ���م ُح��� ُن ِّ

الغالم قد انهم ْر
غضب السما ِء على
ُ
ِ

القص َة الشعرية الرمزية ،التي ُيظهر فيها الشاعر حقيقة قلب
وهاك هذه َّ
ٍ
ورأفة وحنان:
وعواطف،
مشاعر
األم ،وما ُي ِكنُّه من
َ
َ

������رط س���رع���ت���ه هوى
ل��ك��ن��ه م����ن ف ِ
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ف����درى ف��ظ��ي َ��ع ج��ن��اي�� ٍة مل يجَ ْ ِنها
ف���ارت َّ
���د حن���و ال��ق��ل��ب ي��غ��س��ل��ه مبا
وي���ق ُ
��ب ان��ت��ق��م م�ني وال
���ول :ي��ا ق��ل ُ
واس���ت َّ
���ل خ���ن���ج��� َر ُه ل��ي��ط��ع��ن قل َب ُه
��ب األم ُ
ك َّ
����ف ي�����دًا ،وال
ن�����ادا ُه ق��ل ُ

����خ البش ْر
ول����� ٌد ِس������واه م��ن��ذ ت����اري ِ

فاضت به عينا ُه من َس�� ْي ِ��ل ال ِعبرَ ْ
ت��غ��ف�� ْر ف����إن ج���رمي�ت�ي ال ُتغت َف ْر
����ن اعتبرَ ْ
ط��ع�� ًن��ا فيبقى ِع��ْب��رْ ًة لمَِ ِ
(((
تطعن فؤادي مرتني على األث ْر

(« )1خطر التربج واالختالط» لعبد الباقي رمضون (ص.)135 ،134
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أنواع الفراق وآثارها على األوفياء
«م���ا اجتم���ع ق���وم إال تفرق���وا» ،ه�ي س�نة من س�نن احلياة ،قضى هبا من

تف�رد بالبق�اء ،وحكم بامل�وت عىل مجي�ع األحي�اء [ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ]
[آل عمران[ ،]185:ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ] [القصص،]88:

[ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ] [الرمح�ن،]27 ،26:

[ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ] [الزمر[ ،]30:ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ] [األنبياء.]34:

وعن سهل بن سعد  Iأن رسول اهلل  Hقال« :أتاني جربيل،

وأحب ْب َمن َ
فقال :يا حممدِ ،عش ما ِش َ
شئت فإنك مفارقه»
ئت فإنك ميت،
ِ

احلديث(((.

دان ِم�ن ت ٍ
وق�د علمن�ا أنه البد لكل جمتمع م�ن افرتاق ،ولكل ٍ
َناء ،وتلك
َ
ع�ادة اهلل يف العب�اد والبلاد حت�ى َي ِ
�ر َ
ث اهللُ األرض و َم�ن عليه�ا ،وه�و خري
الوارثني ،وما يشء من دواهي الدنيا يعدل االفرتاق.

سمع بعض احلكامء قائلاً يقول :الفراق أخو املوت ،فقال :بل املوت أخو

الفراق!

( )1أخرجه أبو نعيم يف «احللية» ( ،)253/3واحلاكم ( ،)324/4وصححه ،ووافقه الذهبي،
وحسنه بطرقه األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)831
َّ
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السفر قطع ًة من
سئل إمام احلرمني حني جلس يف موضع أبيه« :لِ َم كان
ُ
«ألن فيه َ
العذاب؟»((( فأجاب عىل الفورَّ :
فراق األحباب».
قال املتنبي:

أم������ا ال������ف ُ
������راق ف����إن����ه م�����ا أع���ه��� ُد

ه���و َت���� ْوأم����ي ل���و أن بَ��� ْي��� ًن���ا يُ���و َل��� ُد

ول����ق����د ع���ل���م���ن���ا أن����ن����ا سنطيعه

مل�������ا ع����ل����م����ن����ا أن������ن������ا ال خن����ل���� ُد

آخر:

َّم ْ
�������ت حمِ��������ام امل���ن���اي���ا
أيَّ�����ن�����ا َق�������د َ
ال ي������دو ُم ال���ب���ق���ا ُء ل��ل��خ��ل��ق ْ
لكن

آخر:

ُ
نظرت إىل الفراق فلم أجد
ولقد
�ين ال��ط��وي ِ��ل كأمنا
ي��ا س��اع�� َة ال��ب ِ

ف���ال���ذي أَ َّخ������� َر ْت س���ري��� ُع َّ
حاق
الل ِ
دوا ُم ال�������ب�������ق�������ا ِء ل�����ل�����خ��َّل��اَّ ِق
���د ال���ف ُ
��وت ل��و ُف��� ِق َ
���راق سبيال
ل��ل��م ِ

���ات ال��ق��ي��ام�� ِة ُطوال
���ت س���اع ِ
واص���ل ِ

نفسه عد َم اجلزع من الفراق ،فلام عاين ْت ُه حتدَّ اها
وهذا شاعر ا َّد َع ْت ُ
فقال:
���س ال تطمعي
��ك ي���ا ن���ف ُ
ن��ص��ح�� ُت ِ

��ت ت��س��ت��س��ه��ل�ي َ
ن ال������ َودَا َع
ف���إن ك��ن ِ

وق�����ل ُ
������������ذار ف����ل����م تسمعي
�����ت َح
ِ
َّع����ي��� َ
ن إ ًذا َو ِّدع����������ي
ك����م����ا ت��������د ِ

ٍ
حديث رواه البخاري ( ،)1804ومسلم (.)1927
صدر
()1
ُ
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الب ْيــن
ُ
أقسام َ
أقساما:
وال َبينْ ُ ينقسم
ً
ِ
بانرصامها ،وبالعودة عن قريب.
فأولهُ ا :مدة يوقن
َّ -

أح���������� َر َق قليب
إن ي�����وم ال�����ف�����راق ْ
إن َق َ
باجتماع
���ض���ى اهللُ ب��ي��ن��ن��ا
ِ

ك���� َوا ِن����ي ال���ف ُ
َو َ
كيا
���راق ب��ال��ن��ار َّ
���رت ال��� ِف��� َر َ
ال ذك ُ
اق م��ا ُدم ُ
حيا
���ت َّ

ثم َبينْ ٌ يولده املحب لبعض ما يدعوه إىل ذلك من آفات الزمان ،و ُعذره
 َّمقبول.
رحيل وتبا ُع ِد ٍ
ٍ
ديار ،وال يكون من األَ ْو ِبة((( فيه عىل يقني خرب،
ثم َبينُْ
 َّوال حيدث ٍ
واهلم ا ُملفظِع ،واحلادث األشنع ،والداء
تالق ،وهو اخلطب املوجع،
ُّ
الدوي.
ّ
ِ
ومن آثار الصدق واإلخالص ومتام الوفاء :أن تكون شديدَ اجلزع من

َفور الطبع عن أسباهبا ،كام قيل:
املفارقة ،ن َ
وج ُ
الزمان مجي َعها
مصيبات
��دت
ِ
ِ

اخلطب
هين َة
ِسوى ُفرق ِة األحباب ِّ
ِ

وأنشد ابن ُع َي ْين َة هذا البيت وقال:
دت أقوا ًما فارقتُهم منذ ثالثني سن ًة ،ما يخُ َ َّي ُل إليَ َّ أن حرسهتم
«لقد َع ِه ُ

ذهبت من قلبي».
( )1األوبة :الرجوع.
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ش��ي��ئ��ان ل��و ب��ك��ت ال��دم��اء عليهما

ع���ي���ن���اي ح���ت���ى ت����ؤذن����ا ب َ
����اب
����ذه ِ
َف ْ
األحباب
��اب و ُف���� ْر َق���� ُة
ِ
���ق��� ُد ال��ش��ب ِ

وأس���� َب���� َل ْ
����ت
ومل�����ا وق���ف���ن���ا ل�����ل�����وداع ْ

م��دام�� ُع��ن��ا ف َ
��ب كاملُ ْز ِن
���وق ال�ترائ ِ
يثوب فلم ي ْ
ُ
ُغ ِن
وناديت ِح ْلمي أن
َ

مل ي��ب��ل��غ��ا امل��ع��ش��ار ِم���ن حقيهما

وقال البارودي:

أَ َه��� ْب ُ
���ت ب��ص�بري أن ي��ع��و َد ف َع َّزني

فكم مهج ٍة من زفر ِة الوجد يف َل ًظى

َج ِن
وكم ُم ْقل ٍة من َغ ْزر ِة
الدمع يف د ْ
ِ

ومل������������ا ب���������رزن���������ا ل�����ت�����ودي�����ع�����ه�����م

بَ����� َك����� ْوا ل�����ؤل����� ًؤا وب���ك���ي���ن���ا عقيقا

���راق
أداروا ع��ل��ي��ن��ا ك َ
������ؤوس ال���ف ِ
ت َّ
�������ول������� ْوا ف���أت���ب���ع��� ُت���ه���م أدم����ع����ي

وه��ي��ه َ
��ات ِم���ن ُس�� ْك ِ��ره��ا أن ُنفيقا
َ
وص ْح ُت احلريقا
فصاحوا
الغريق ِ

آخر:

وهل أصدق يف وصف حال القلب عند الفراق من قول ابن دريد

األزدي:

(((

ُموعا
��وع د ُ
فجرى فصار م��ع ال��دم ِ
��واحن��ا ُ
َف َف َض ْض َن منه ج ً
وضلوعا

����ر َم ْ
����ت يف َص ْ
�����د ِر ِه
َع َ
���ار ُض ِّ
��ج�� ًب��ا ل���ن ٍ
��س َ
�����ب ي���ك ُ
باحلشا
لهَ َ ٌ
���ون إذا ت��ل َّ��ب َ

فاست ْن َ
بط ْت ِم��ن َج ْ��ف�� ِن�� ِه َي ْن ُبوعا
َق��ي ً
��ظ��ا وي��ظ��ه�� ُر يف ُ
��ون َربيعا
اجل��ف ِ

قلب َّ
نيعا
ٌ
تقط َع فاستحال جَ ِ

ُرد ْ
َّت إىل أح����ش����ائ���� ِه َز َف������را ُت������ه

واستصعب بعض املحبني الفراق بغري تودي ٍع فقال:

ومل أر يف ال�����ذي ق��اس��ي ُ
��ت شي ًئا
( )1ماء جنيع :هنيء مريء.

وداع
أَ َم َّ
�����������ر م�����ن ال������ف������راق ب��ل��ا ِ
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غري أن منهم -لشدة َو ْق ِع حلظات الفراق -آثر اهلروب منها:

قال البحرتي:

اهلل ج�������������ارك يف ان�����ط��ل��اق�����ك

������ك أو ع�����راق ْ
������ام َ
�����ك
ت����ل����ق����ا َء ش ِ

إن��������������ي خ�������ش�������ي ُ
�������ت م������واق������ف������ا

(((

��������ذ َل����ِّن���يِّ يف م����س��ي�ري
ال ت��������ع ِ

ي������������و َم ِس����������������� ْر َت ومل أال ِق����������ك
ل��ل��ب�ين ت��س��ف��ح َغ������� ْر َب م����ا ِق����ك

وع���������ل���������م ُ
���������ت أن ب�������ك�������اءن�������ا

ح���س���ب اش���ت���ي���اق���ي واش���ت���ي���اق���ك

وذك���������������رت م��������ا جي��������د امل����������ودع

��������م َ
��������ك واع�����ت�����ن�����ا ِق�����ك
ع�����ن�����د َض ِّ

ف�����ت����رك ُ
����������ت ذاك ت������ع������م������دًا

وخ������رج ُ
������ت أه��������رب م�����ن ف���راق���ك

وقال إسحاق بن راهويه:

ف������راق������ك م����ث����ل ف���������راق احل����ي����اة

(((

وف��ق��دك م��ث��ل اف��ت��ق��اد ال ِّ
َ����م
����دي ْ

ع��ل��ي��ك ال����س��ل�ام ف���ك���م م����ن وف����اء

أف��������ارق م���ن���ك وك������م م����ن ك���رم

�بر ع��ن��د حلوهلا
ث�ل�اث يَ��� ِع ُّ���ز ال��ص ُ

وي���ذه���ب ع��ن��ه��ا ع��ق ُ
��ل ك ِّ
لبيب
���ل ِ
��������وان و َف ْ
حبيب
�����ق����� ُد
و ُف�����رق����� ُة إخ ٍ
ِ

ليس ال��ف��راق وإن ج��زع��ت بضائر

ُ
األخ���ل���اق
م����ا مل ت����ف����رق ب��ي��ن��ن��ا

إن مل يحَ ُ ْ
����ل َح َ
�����د ُث امل��ن��ي�� ِة بيننا

���ح��� َف ُ
���ظ امليثاق
ف��س��ن��ل��ت��ق��ي وس��� ُي ْ

وال���ده���ر جي��م��ع ب�ين ك��ل مفارق

ول�����ك�����ل م���ل���ت���ق���ي�ي�ن م����ن����ه ف������راق

آخر:

ت ُّبها
��رار م��ن ب�ل�ا ٍد حُ ِ
خ���رو ُج اض��ط ٍ

آخر:

ف العني مما ييل األنف ،وهو جمرى الدمع.
( )1ال َغ ْر ُب :الدَّ ْمع .واملاقَ :ط َر ُ
(ِّ )2
الديَم :مجع َد ْيمة ،وهي املطر يطول زمانه يف سكون.
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آخر:

وغ����ادروا القلب م��ا تهدا لواعجه

ُ
مشتعل
ك���أن���ه ب����ض����رام ال����ن����ار

يا راحل العيس عرج كي نودعهم

يا راحل العيس يف َت ْرحالك األجل

إني على العهد مل أنقض مودتهم

يا ليت شعري لطول البني ما فعلوا

ب���ق���ي ُ
���ت غ���������دا َة ال�����ن�����وى ح���ائ���را

ْ
الرحيل
وق����د ح����ان مم���ن أح����ب

ف��ل��م ت��ب��ق ل���ي دم���ع���ة يف الشؤون

إال غ�������دت ف�������وق خ�������دي جت����ول

�����وم لي
ف����ق����ال ن���ص���ي ٌ
���ح م����ن ال�����ق ِ

��ي الغليل
وق���د ك���اد ي��ق��ض��ي ع��ل َّ

آخر:

ت������رف������ق ب�����دم�����ع�����ك ال ُت ْ
�����ف����� ِن����� ِه

ف����ب��ي�ن ي�����دي�����ك ب������ك������ا ٌء ط����وي ْ
����ل

 أما َبينُْ املوت ،فهو الفوت ،وهو الذي ال ُيرجى له إياب ،وهو املصيبةكرها،
احلا َّلة ،وهو قاصمة الظهر ،وداهية الدهر ،فال حيلة إال الصرب َطو ًعا أو ً

أج ُّل ما ُيبتىل به ا ُملح ُّبون ،وهو الغم الذي يتجدد عىل قدر البالء.
وهو َ
ك���������������ل بَ������������������ ْي
������������������ن واق���������������ع
ٍ
������������ل َق�������� ِن ً
������������ج ْ
��������ط��������ا
ال َت������������ َع َّ

�����������م����������� َر ًّج�����������ى مل يَ���������� ُف ْ
����������ت
ف ُ
ْ
مل يَ��������� ُف ْ
ُ����������ت
���������ت َم����������ن مل يمَ

(((

وال�������������������ذي ق����������د م�������������ات ف�����ال�����ـ

��������أس ع�����ن�����ه ق��������د ث�������ب�������ت
ـ��������ي ُ

وك�������ان ل���ن���ا أص�����دق�����اء َم َ
����ض���� ْوا

ت����ف����ا َن���� ْوا مج���ي��� ًع���ا ف���م���ا ُخ ِّ
����ل����دوا

ت��س��ا َق�� ْوا مج��ي�� ًع��ا ُ
نون
ك َ
�����ؤوس املَ ِ

��ص��دي ُ
��ق وم َ
����ات العدو
ف��م��ات ال َّ

وقال أبو احلسن الربمكي :أنشدين اجلاحظ:

(« )1طوق احلاممة» البن حزم (ص.)102 ،101
«و َف َيات األعيان» البن خ ِّلكان (.)474/3
(َ )2

(((
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و ُيروى أن عائشة  Jمت َّث َل ْت عند قرب أخيها عبد الرمحن بن أيب بكر
 Lبقول ُمت َِّم ِم ِ
بن ن َُو ْيرةَ:
ُ
وك َّنا َ
ك َن ْدما َن ْي َج ِ��ذمي�� َة ِح ْقب ًة
وع ْ
�ي�ر يف احل��ي��ا ِة و َق ْب َلنا
ِ
��ش��ن��ا خب ٍ
��م��ا ت���ف َّ���ر ْق���ن���ا ك ِّ
���أن���ي ومال ًكا
ف��ل َّ

قربه:

ره َ
أصاب املنايا ْ
ك ْسرى و ُت َّب َعا
��ط ِ
(((

اجتماع مل َن ِب ْت ليل ًة م َعا
ول
ِل ُط ِ
ٍ

ومات صديق لسليامن بن عبد امللك ،يقال له شرَ ِ
اح ُيل ،فتم َّث َل عند

َ
����ون َو ْج����دي يف َش��راح��ي َ��ل َّأنين
وه َّ

وقالت اخلنساء:

(((

ئت ُ
متى ِش ُ
القيت ام َر ًءا مات صاح ُب ْه

ول�����وال ك���ث���ر ُة ال���ب���اك�ي�ن ح ْولي

ع��ل��ى إخ���وان���ه���م ل��ق��ت��ل ُ
��ت نفسي

وم�����ا ي���ب���ك���ون م���ث���ل أخ�����ي ولكن

أع ِّ
���س ع���ن���ه بالتأسي
�������زي ال���ن���ف َ

نسب لغسان بن جهضم:
و ُي َ

َغ َ
ضرحيه
��م��ا َث���وى يف
������د ْر ِت ب��ه َل َّ
ِ

وقال أبو العتاهية:

ض عن ِذ ْ
س ُيع َر ُ
نسى َم َودَّتي
كري و ُت َ
()1
()2
()3
()4

َّهر َّ
َّعا
َتصد َ
حتى قيل لن ي َ
ِم َن الد ِ

«الكامل يف اللغة واألدب» للمُبرَ ِّ د (.)26/4
«نفسه» (.)26/4
«تاريخ دمشق» البن عساكر (.)208/68
«وفيات األعيان» (.)222/1

(((

كل َمن يَس ُك ُن َّ
كذلك يُنسى ُّ
الل ْحدَا

ُ (((

ويحَ���د ُ
للخليل خليل
ُث بعدي
ِ
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وقال ال ُب ْحترُ ُّي:

ف����� َوا أس���ف���اه أال أك َ
������ون شهد ُته

وأال ل��ق��ي��ت امل����وت أمح����� َر((( دونه

وإن ب����ق����ائ����ي ب�����ع�����ده خل���ي���ان��� ٌة

وقال َ
آخ ُر:

()4

فخاست

كما كان يلقى الدَّه َر أغب َر دوني
(((

��وم��ا قب َله خب���ؤون
وم��ا كنت ي ً

(((

ِّ
وب ُّ
متمت َعا
زودت�����ن�����ي
��������ت مب�����ا َّ

ول��و أن�ني أنصفتك ال���� ُو َّد مل ِأب ْت

ننطوي يف َّ
الثرى م َعا
خالفك حتى ِ

عجب أن َّ
بت مستشعر الثرى
ومن ٍ
()1
()2
()3

(((

مشالي عنده ويمَ يين

خاست :لزمت موضعها واحتبست.
أمحر :أي يف أوج شدته.
سمى يف «الطب النفيس» :شعور الناجي بالذنب ()Survivor's Guilt
هذا البيت وما يليه يعرب عام ُي َّ
أو ( )Survivor Syndromeوبدأ ش�يوع هذا التش�خيص يف الستينيات من القرن املايض ،وهو
اآلن ي�درج ضمن اضط�راب انعصاب ما بعد الش�دة ( ،)PTSDوهي حالة نفس�ية تتميز بالقلق
واالكتئاب واالنسحاب االجتامعي واضطراب النوم ،والكوابيس ،وأعراض جسدية كالصداع
وآالم املع�دة واخلفق�ان ،وفقدان الدافعية ،وتكرر ذكريات احل�ادث ( ،)Flashbacksويعاين منها
الباق�ون عىل قيد احلياة والناجون الذين ُقتِ�ل معارفهم وأقارهبم يف احلروب والكوارث واألوبئة
أو حالة رس�وب صديقه ،فيش�عر الناجي بالذنب كأنه (خاهنم) ألنه نجا ،ويتساءل :كيف مل أمنع
�ت مكاهنم؟ وكأن نجاته من دوهنم خيان�ة وجريمة ،مع أنه يف الواقع
ح�دوث ذل�ك؟ وملاذا مل أ ُم ْ
مل يرتك�ب أي خط�أ ،لكن (ذن�ب الناجي) اس�تجابة طبيعية للخس�ارة ،ويتم التأقل�م مع (ذنب
نج�اه وعافاه ،ويلزم دعاء« :احلمد هلل ال�ذي عافاين مما ابتىل
الناج�ي) ع�ن طريق أن حيمد اهلل أنه َّ
وفضلني عىل ٍ
كثري ممن خلق تفضيلاً » ،وأن ال يقمع ش�عوره ويعرتف به ببس�اطة ،وأن
به غرييَّ ،
ُين ِّفس عن مشاعر حزنه بالكالم ،وال يمنع نفسه من البكاء ،و ُيغيرّ منظوره للموقف بأن يستحرض
أنه ليس مس�ؤولاً عام حدث ،ويفكر يف املس�ؤول احلقيقي إن و ِجدَ  ،وأن اهلل لن حُي ِ
اس َبه عىل جناية
ُ
دون مشاعره وأحالمه ،وأن خيضع ملساعدة احرتافية
غريه ،وحيافظ عىل نظام حياته اليومي ،وأن ُي ِّ
حسب ما تقتضيه حاجته.
شعارا له يف قربه ،والشعار ما َو َيل اجلسدَ من الثياب.
مستشعر الثرى :كأنه جعله
ً
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أن���ي ْ
وإن ك��ن ُ
��ت ال أل���ق���ا ُه ألقا ُه

وأن ط������ريف م�����وص ٌ
َّ
�����ول ب���رؤي���ت���ه

ْ
وإن ت��ب��اع َ
��د ع���ن م���ث َ
���واي مثوا ُه

���ت أ ْذ ُ
اهللُ ي���ع���ل��� ُم ِّأن������ي ل���س ُ
ك�������ره

وكيف أذكره َم ْن ُ
لست أنساهُ؟!

ومعنى الوفاء :الثبات عىل احلب ألخيه ،وإدامته إىل املوت ،وبعد املوت

مع أوالده وأصدقائه؛ فإن احلب يف اهلل إنام ُيراد به ما عند اهلل  ،Dفال ينتهي

بموت أخيه ،وما كان هلل دام واتصل.

قال بعضهم« :قليل الوفاء بعد الوفاة ،خري من كثريه يف حال احلياة».
وقال أحد الصاحلني:

«أين مثل األخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون مرياثه،
ويتمتعون بام خ َّلف ،واألخ الصالح ينفرد باحلزن ،مهتماًّ بام َق ِدم أخوه عليه،

وما صار إليه ،يدعو له يف ظلمة الليل ،ويستغفر له وهو حتت أطباق الثرى».
وملا ُتوُفيِّ َ والد العلاَّ مة صديق حسن خان رباه ِعدَّ ٌة من أصدقاء والده.

أَ ُخوك الذي ال ين ُق ُ
ض ال َن ْأ ُي َ
عهد ُه

والرضا
الب ْش ِر ِّ
وليس الذي يلقاك يف ِ

قال احلسن:

وال َ
َّهر َي ْز َو ُّر جان ُب ُه
عند
ِ
صرف الد ِ

��س�� َع�� ْت َ
وإن ِغ��ب َ
��ك عقار ُب ْه
��ت ع��ن��ه َل َّ

الرجل َل َي ْخ ُلف أخاه يف أهله بعد موته أربعني سن ًة».
«إن كان ُ
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وقال ُهريم بن سفيان:
يمر بنا يف كل مجعة ،ومعه هد َّية قد محلها ،يأيت
كان عمرو بن قيس ا ُملالئي ُّ

هبا منزل منصور بن املعتمر ،وذلك بعد موت منصور بام شاء اهلل ،فلم َي َز ْل عىل

ذلك حتى مات ،قال :فبلغني أن أهله((( كانت تعاهدهم بنحو من ذلك بعد

مرو.
ما مات َع ٌ

وعن بِ ْسطام التيمي ،قال:
ٍ
ف خيرج من ُزقاق ض ِّيق يف التيم ،فقلت« :من
رأيت طلحة بن مُصرَ ِّ
أين جييء طلحة؟» قالوا« :يأيت أ َّم عامرة ابن عمريَ ،يبرَ ُّ ها بالنفقة والكسوة
ببضع عَشرْ َة سن ًة ،وكانت أم عامرة أعجمية.
والصلة» .وذاك بعد موت عامرة
َ
ِّ

( )1يعني زوجة عمرو بن قيس.
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الوفاء للوالدين بعد موتهما
عن أيب هريرة  ،Iأن رسول اهلل  Hقال« :إذا مات اإلنسان انقطع

صاحل يدعو له»(((.
علم ُينت َف ُع به ،أو ول ٍد
ٍ
عمله إال من ثالث :صدق ٍة جاري ٍة ،أو ٍ

وعن أيب قتادة  ،Iقال رسول اهلل « :Hخري ما خيلف الرجل

من بعده ثالث :ولد صاحل يدعو له ،وصدقة جتري يبلغه أجرها ،وعلم ُي ْع َم ُل

به من بعده»(((.

وعن أيب هريرة  ،Iقالُ « :ت ْر َف ُع للميت بعد موته درجة ،فيقول :أي

رب! أي شيء هذه؟ فيقال :ولدك استغفر لك»(((.

جهينة جاءت إىل النبي H
وعن ابن عباس  Lأن امرأة من ُ

أفأحج عنها؟» ،قال:
حتج،
ُّ
حتج فامتت قبل أن َّ
فقالت« :إن أمي نذرت أن َّ
أكنت قاضي َته؟» ،قالت:
أمك َد ْي ٌن
«نعم! ُح ِّجي عنها،
ِ
ِ
أفرأيت لو كان على ِ

«نعم» ،قال« :فاقضوا الذي له ،فإن اهلل ُّ
أحق بالوفاء»(((.
()1
()2
()3
()4

رواه مسلم ( ،)1631وأبو داود ( ،)2880والرتمذي ( ،)1376والنسائي (.)2576
األلباين يف «صحيح ابن ماجه»
وصححه
رواه ابن ماجه ( ،)241وابن حبان (،)85 ،84
َّ
ّ
(.)197
انظر خترجيه (ص.)132
رواه البخاري (.)1852( ،)6699( ،)7315

220

الوفـــاء

و ُيروى عن أيب أس�يد مالك بن ربيعة الس�اعدي  ،Iقال :بينام نحن
جل�وس عن�د رس�ول اهلل  ،Hإذ ج�اءه رج�ل من بن�ي س ِ
�لم َة ،فقال:
ٌ
َ
يا رسول اهلل ،هل بقي ِم ْن ِّبر َأ َب َو َّي يش ٌء َأ َب ُّرمها بعد موهتام؟
فقال« :نعم؛ ال��ص�لا ُة عليهما ،واالستغفا ُر هلما ،وإن��ف��اذ عهدهما من

وص ُل إال بهما ،وإكرام صديقهما»(((.
بعدهما ،وصلة الرحم اليت ال ُت َ

يرتو ُح عليه
محار َّ
وعن ابن عمر  :Lأنه كان إذا خرج إىل مكة ،كان له ٌ

إذا َّ
مل ركوب الراحلة ،وعاممة يشد هبا رأسه ،فبينام هو يو ًما عىل ذلك احلامر،
يب ،فقال :أ َل ْس َت اب َن فالن؟
إذ َم َّر به أعرا ٌّ
قال :بىل.

فأعطاه احل�مار ،فقال« :ارك��ب ه��ذا» ،والعاممة ،وق��ال« :اش��دُ د هبا

رأسك».

محارا كنت
فقال له بعض أصحابه :غفر اهلل لك،
َ
أعطيت هذا األعرا َّ
يب ً

ت ََر َّو ُح عليه ،وعامم ًة كنت ت َُشدُّ هبا رأسك؟!

فق�ال :إين س�معت رس�ول اهلل  Hيق�ول« :إن من أَ َب ِّر ال�ب�ر ِص َل َة

الرج ِل َ
أهل ُو ِّد أبيه بعد أن ُي َو ِّلي»((( ،وإن أباه كان ُو ًّدا لِ ُع َم َر.
ُ

( )1أخرجه اإلمام أمحد ( ،)16059والبخاري يف «األدب املفرد» ( ،)35وأبو داود (،)5142
وابن ماجه ( ،)3664وابن حبان ( ،)418وضعفه األلباين يف «الضعيفة» (.)597
( )2رواه مسلم ( ،)2552وأبو داود ( ،)5143والرتمذي (.)1904
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خمترصا« :إن أبر
ويف رواية البخاري يف «األدب املفرد» ،وكذلك الرتمذي
ً

ُ
الرجل َ
أهل ُو ِّد أبيه».
الرب أن َي ِص َل

و ُيروى عن عبد اهلل بن دينار بلفظ:

ِ
م�ر  ،Iفقال
م�ر أع�رايب يف س�فر ،ف�كان أب�و األع�رايب صدي ًق�ا ل ُع َ
َّ

لألعرايب:

أ َل ْس َت اب َن فالن؟

قال :بىل.

فأمر له ابن عمر ِ
بح ٍ
امر كان يستعقب((( ،ونزع عاممته عن رأسه فأعطاه.
فقال بعض من معه :أما يكفيه درمهان؟(((.
فق�ال :ق�ال النب�ي « :Hاحف���ظ ُو َّد أبيك ،ال تقطع���ه فيطفئ اهلل

ُنو َرك»(((.

وعن ٍ
ثابت ال ُبناين ،عن أيب ُب ْرد َة قال:
مت املدينة ،فأتاين عبد اهلل بن عمر ،فقال:
َق ِد ُ
أتدري لمِ َ أتيتُك؟

( )1أي :يسرتيح عليه إذا ضجر من ركوب البعري.
( )2وعند مسلم :قال ابن دينار« :قلنا له :إهنم األعراب ،وهم َي ْر َض ْون باليسري».
وحسنه اهليثمي،
( )3رواه البخاري يف «األدب املفرد» ( ،)40وقال احلافظ العراقي« :إسناده جيد»،
َّ
وض َّعفه األلباين يف «ضعيف اجلامع» رقم (.)210
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قال :قلت :ال.

َ
أح َّب أن َي ِص َل أباه يف
عت
«س ِم ُ
رسول اهلل  Hيقولَ ( :من َ
قالَ :

َ
إخوان أبيه ِمن بعده) ،وإنه كان بني أيبُ :ع َم َر ،وبني أبيك إخا ٌء
قربه ،ف ْل َي ِص ْل
َو ُو ٌّد ،فأحببت أن َ
أصل ذلك»(((.
ِ
ب ذلك اإلنسان ،وأحب حمبوبه،
فمن أحب إنسانًا ح ًّبا شديدً ا أحب محُ َّ
َ
وأحب من خيدمه ،وأحب من يثني عليه حمبوبه ،وأحب من يتسارع إىل رضا

حمبوبه ،حتى قال بقية ابن الوليد:

«إن املؤمن إذا أحب املؤم َن أحب كلبه».

رأى اجمل���ن ُ
���ون يف ال��ب��ي��داء كل ًبا

ف����ل���ام��������وه ل�������������ذاك وع َّ
�����ن�����ف�����وه
َع������وا امل�ل�ام��� َة َّ
إن عيين
ف���ق���ال :د ُ

أ َّمه:

�����ان َذيْ���َل�َ
ف���ج َّ
���ر ل����ه م����ن اإلح�����س ِ

وق���ال���وا :لمِ ْ أن��ل َ
��ب َن ْيلاَ ؟
��ت ال��ك��ل َ
���������ي ليلى
َرأَ ْت���������������� ُه م���������ر ًة يف َح ِّ

ومم�ا قاله «فارس الس�يف والقلم» حممود س�امي الب�ارودي  Vيرثي

َل َع ْم ِري َل َق ْد َغ َ
الردَى َم ْن أُ ِح ُّب ُه
ال َّ

���د أُ
َوأَ ُّي ح����ي����ا ٍة ب���ع َ
ٍّم فقد ُتها
َت َو َّل ْتَ ،ف َولىَّ
الصبرْ ُ َعنيِّ َ ،و َعا َد ِني
َّ

أن أم َ
����ان ب���� ُودِّي ْ
َوك َ
َس َلما
���وت وي ْ

الزلاَ َل َع َلى َّ
ك َما ي ْ
َف ِق ُد املَ ْر ُء ُّ
َ
الظ َما
غرا ٌم عليهاَّ ،
شف جسمي ،وأسقما

وصححه األلباين عىل رشط البخاري كام يف «السلسلة الصحيحة»
( )1أخرجه ابن حبان (،)2031
َّ
(.)1432
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كَ���ر ٌة َت ْب َع ُث َ
َولمَ ْ َي ْب َق إِلاَّ ُذ ْ
األسى
َو َ
ك����ان ْ
����ت ل��ع��ي�ني ق�����ر ًةَ ،وملهجيت

اع ِت َقادي ِبال َق َضا ِء َو ُح ْك ِم ِه
َف َل ْولاَ ْ
ت���أمل���ت ُف����ق����دان َ
���از ًع���ا
األ ِح َّ
�����ب����� ِة ج ِ
ُ
أراك سقيم ًة
َو َق ْد
كنت أخشى أَ ْن ِ
��ق�بر ال��ك��ري ِ��م مب��ا حوى
فيا رب��� َة ال ِ

َو َه ْ
اح ٍل
���ل ي ْ
َس َت ِطي ُع املَ��� ْر ُء ِف ْ��د َي�� َة َر ِ
كأس كرام ٍة
وان
َ
َس َق ْت ِك ي ُد ِّ
الر ْض ِ

ِل َي ْب ِك َع َل ْي ِك ال َق ْل ُب ،لاَ ال َع ُ
ني؛ َّإنن
ذر ش ٌ
����ارق
���اك م���ا َّ
هلل لاَ أن���س ِ
ف�����وا ِ
َ���ع َ
���د ُه
���ك َس���َل��اَ ٌم لاَ ِل���� َق����ا َء َة ب ْ
َع��� َل��� ْي ِ
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َو َط ْي ٌف يُوا ِفيين إِ َذا َّ
الط ْر ُف َه َّو َما
ُ
القلب منهما
فخاب
سرو ًرا،
َ
الطرف َو ُ
َل�� َق َّ
��ط ْ��ع ُ
��ت ن��ف��س��ي هل��ف�� ًة َو َت َندُّما

������ن َش َّ
َو َم ْ
��ب تأملا
���ف��� ُه ف��ق�� ُد احل��ب��ي ِ
َ
أصبحت يف الترُّ ْ ِب أَ ْع ُظما؟
فكيف َو َق ْد
ِ

َو َق ْت ِك ال َّ��ردَى َن ْف ِسي َوأَي َ
ْ��ن؟ َو َق َّل َما

���ر َم��� ُه املِ ْ
���ق���دَا ُر ِف��ي َ��م ْ��ن تخَ َ َّر َما؟
تخَ َ َّ
َ
الفياض معسول َة اللمى
الكوثر
من
ِ
ِ

القلب أوفى بالعهو ِد َوأكرما
أرى
َ
���ن َط�ْي�رٌْ ب َ
َو َم���ا َح َّ
اك ُم َه ْي ِن َما
�����األ َر ِ
ِ
احل ْشر إ ْذ ي ْلقى َ
َّما
ري املُ َقد َ
األ ِخ ُ
إِلىَ َ ِ ِ
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وفاء الزوج لزوجته
ِ
هم له من زوجته س�وى نصيبه
من األزواج َمن َق َّل ح ُّظه من الوفاء؛ فال َّ

منها؛ فال حيفظ حقها إال ما دام راغ ًبا فيها ،وما دامت يف رشخ شباهبا ،وغضارة
نضارهتا ،وكامل صحتها ،ووفرة ماهلا.

فإذا ما كبرِ َ ْت ،أو ِ
ونيس ما كان من
أعرض عنها،
مرضت ،أو افتقرت؛ َ
َ

الو ِّد بينه وبينها ،ومل يقدِّ ر هلا صربها عليه ،وقيامها بحقه!
سالف ُ
نزها نفسه عن هذا اخللق الذميم:
يقول الشاعر ُم ً

تقول العدى ال بارك اهلل يف ال ِعدى
ولو أص َب َحت ليلى َت ِد ُّب على العصا

اقص َر عن ليلى َّ
ورث��ت وسائ ُله
قد َ
ل��ك��ان َه���� َوى ليلى ج��دي��دًا أوائ ُله

 ومن قلة الوفاء أن يط ِّلق الرجل زوجته رِض ًارا إذا ِمرضا خيشى
مرض ً

حيرمها من املرياث!
منه املوت؛ كي َ

كثريا دونام حاجة للسفر.
 -ومن ذلك أن يسافر عنها ً

إىل غري ذلك من صور قلة الوفاء التي تدل عىل لؤم الطبع ،وقلة الرعاية

حلفظ الذمام.
ِ
الو َّد ،وال ينسون
أ َّما كرام الناس ،وأهل الوفاء منهم :فإهنم حيفظون ُ
اإلحسان ،مهام تقادم عليه الزمان.
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وم��ن أوىل م��ا ُي�� ْع�� َن��ون حبفظه :حق الزوجات اللوايت وهبنهم الرب

الود،
واإلخالص ،وحسن املعارشة؛ فرتى أولئك الكرام حيفظون عهود ُ
فيذكرون زوجاهتم باخلري ،ويدعون هلن ،ويقفون إىل جانبهن باملواساة إذا
ِ
مر ْض َن ،أو َكبرِ ْ َن ،أو ُأ ِص ْب َن ببلية ،بل لو حصل بينهام طالق ،بل وحيفظون

حقهن بعد مماهتن.

وق�د تظه�ر هذه العواطف يف تش�وق يف ح�ال َغ ٍ
يبة ،كام ق�ال احلافظ ابن

حجر  Vمتشو ًقا إىل زوجته ليىل احللبية:
���ت وخ َّ��ل��ف ُ
رح��� ْل ُ
��ب ب���داره
َ
��ت احل��ب��ي َ

���اغ ُ
��ث َت َع ُّلل
���ل نفسي ب��احل��دي ِ
أُش ِ

غيره َم ْيال
ِب َر ْغ ِمي ومل
ْ
أجنح إىل ِ
(((
أح ُّن إىل ليلى
نهاري ويف ليلي ِ

خارجا لطلب الرزق يف قصيدته
قال ابن زريق البغدادي ملا ودع زوجته
ً

العينية الطويلة املسامة باليتيمة:

أس���ت���ودع اهلل يف ب���غ���دا َد ل��ي قم ًرا

ب��ال��ك��رخ م��ن فلك األزرار مطل ُع ُه

ودع������ت������ه وب�����������ودي ل������و ي����ودع��ن�ي

���ب احل����ي����اة وأن������ي ال أودع�����ه
ط���ي ُ

إىل أن قال:

باهلل يا منزل ُ
األن��س الذي درست
َه���ل ال���زم ُ
���ان ُم��ع��ي�� ٌد ف��ي��ك َل َّذ َتنا

آث������ا ُره وع���ف���ت ُم ْ
�����ذ ِب��� ْن ُ
���ت أ ْربُ���� ُع���� ُه

أم َ
رجعه
أم ال��ل��ي��ال��ي ال�ت�ي ْ
��ض��ت ُت ِّ

(« )1اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر» للسخاوي (.)198/1
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يف ذم���ة اهلل م��ن أص��ب��ح��ت منزله

وج���اد غ��ي ٌ
��ث ع��ل��ى م��غ��ن��اك ميرعه

لي عه ٌد ال يضيع كما
أضيعه
ع���ن���دي ل���ه ع���ه��� ُد
ود ال ِّ
من عنده َ
ٍّ
ُ����ص����دِّع ق��ل�بي ذك�����ره وإذا
وم����ن ي َ

ِّعه
ُصد ُ
ج��رى على قلبه ذك��ري ي َ

وهذا ابن دراج القسطيل يقول عند وداع زوجته:
(((

ومل���ا ت���دان���ت ل���ل���وداع وق���د هفا

���اش��� ُدن���ي ع��ه َ
��د امل������ود ِة واهل����وى
ُت���ن ِ

��وق بي َ
وه�� َف ْ��ت به
وط��ار َج��ن��ا ُح ال��ش ِ

آخر:

���وه���ا أثر
ي���ا ورد ًة مل ي����زل يف َج ِّ
ذك ُ
بعدك أيامي ال�تي ذهبت
��رت
ِ
أراك غدًا
ي���و َم اف�ترق��ن��ا على أن��ي ِ

���ي���ر
ب�����ص��ب��ري م���ن���ه���ا أَ َّن������������� ٌة وزف ُ

ري
ويف املهد مبغو ُم((( ال��ن��دا ِء صغ ُ
ري
ج���وا ِن ُ
���راق َتط ُ
�����ر ال���ف ِ
���ح م��ن ُذ ْع ِ
م��ن نفحها آ ِه ل��و ع ْ
لياليك
����ادت
ِ
فيك
فاشتق ُتها غ�ي َ
���وم خ��ان�ني ِ
ري ٍ
جتافيك
����د إال
ف��ل��م أج����د يف غ ٍ
ِ

وهذا أبو عثامن سعيدُ بن حمُ يد ي ِ
شف ُق عىل نفسه وأهله من ساعة االفرتاق
ُ

باملوت ،فال يرى نجا ًة له وهلا من أملها إال بأن يرجو أن يقرتنا يف املامت كام
اقرتنا يف احلياة:

ال ُم ّ
���ت معا
��ت قب َل ِك ب��ل أحيا وأن ِ

ل���ك���ن ن��ع��ي��ش مل����ا ن���ه���وى ونأم ُله

�������وم متوتينا
وال أع����ي����ش إىل ي ٍ
ُ����رغ����م اهلل ف��ي��ن��ا أن َ
�����ف واشينا
وي ِ

( )1هفا الريح بالشيءَ :ح َّر َكتْه وذهبت به.
ور َّق،
(َ )2ب َغ َمت الغزالة :صاحت إىل ولدها بصوت لني ،ويقال لكل ذي صوتَ :ب َغم صوته أي الن َ
والبغوم :صوت األم إىل ولدها بأرخم ما يكون من صوهتا.
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�����د َر ال���رمح ُ
ح��ت��ى إذا ق َّ
���ن ميتتنا

وح َ
���ال م��ن أم��رن��ا م��ا ليس يُغنينا

ِمتنا مجي ًعا ك ُغصنيْ بانة َذبُال

ِمن بعد ما نضرا واستسقيا حينا

شجى
عني ال أذوق ً
يف ِ
مثل طرف ِة ٍ

���ات وال أي ً
���ض���ا تذوقينا
م���ن امل���م ِ

إذا م ُّ
���ت ف���ادف�ن�ي ح����ذاء خليليت

عظامها
خيالط عظمي يف الرتاب
َ

ِّ
ورت ْب ضرحيي كيفما شاءه اهلوى

ت��ك��ون أم���ام���ي أو أك����ون أمامها

ل��ع��ل إل���ه ال���ع���رش جي�ب�ر صرعيت

ف��ي��ع��ل��ي م��ق��ام��ي ع��ن��ده ومقامها

 وملا حرضت الوفاة حييى اهلندي األندليس أوىص بأن ُيد َفن ِح َذا َءيت قبله ،وحزن عليها حزنًا شديدً ا فقال:
زوجته التي كانت قد ت ُُو ِّف ْ

ومن شعر البارودي يرثي زوجته:

أب��ل��ت�ني احل���س ُ
���رات ح��ت��ى مل يكد

�����وا ِد
ج��س��م��ي ي����ل����و ُح ألع��ي��ن ال����� ُع َّ

ال ل��وع�تي َت َ
�����د ُع ال���ف���ؤا َد وال يدي

ت��ق��وى ع��ل��ى َر ِّد احل��ب��ي��ب الغادي

ي���ا م ُ
����وت ف��ي�� َم ف��ج�� َع��ت�ني حبليل ٍة
أس��ل��ي��ل�� َة ال��ق��م��ري��ن ُّ
أي َف ِجيع ٍة

َح َّ��ل��ت ل��ف��ق ِ��د ِك ب�ين ه���ذا النادي

ل��ك��ن��ه��ا األق���������دار ل���ي���س بناجع

ْ
واإلخ��ل��ا ِد
ف��ي��ه��ا س���وى ال��ت��س��ل��ي ِ��م

ل��و ك���ان ه���ذا امل ُ
����وت يقبل ِفدية

وعتادي
ك��ان��ت خ�لاص�� َة ُع�� ّدت��ي َ
��ت َ
��ك ل��ك��ن ُ
أول ف���ا ِدي
��س ع��ن ِ
ل��ل��ن��ف ِ

��دك أن َت�� َق َّ��ر جواحني
ه��ي��ه��ات ب��ع ِ

���د ِك أو ي��ل�ي َ
ن ِمهادي
أس��� ًف���ا ل��� ُب ْ
���ع ِ

��ب ملسريتي
��اح ٌ
��ك م��ص ِ
َولهَ����ى ع��ل��ي ِ

���وس���ادي
وال����دم���� ُع ف���ي ِ
���ك م��ل��ازم ل ِ

��ت ُ
أول ُذ ْ
ف��إذا ا ْن�� َت�� َب��ه ُ
ك َرتي
ْ��ت ف��أن ِ

وإذا أوي ُ
آخ������� ُر زادي
����ت ِ
�������ت ف����أن ِ
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تعس ام���ر ٌؤ نسي امل��ع��اد وم��ا دري

أن امل�������ن َ
�������ون إل�����ي�����ه ب�����امل�����رص�����ا ِد

فاستهد يا حممو ُد ربك والتمس
ِ
واس���أل���ه م��غ��ف��ر ًة مل���ن َح َّ
����ل الثرى

���ع���م اهل����ادي
م��ن��ه امل���ع���ون���ة ف��ه��و ِن ْ

َّع ُ
�������ت ي����و َم ِزي���الهِ���ا
ه���ي م��ه��ج�� ٌة ود ْ
هلل م���ا َج َّ
���ف ْ
���ت دم���وع���ي بعدما
ت����ا ِ
ال حتسبيين ُ
عنك مع اهلوى
ملت ِ

قد كدت أقضي حسر ًة لو مل أكن
فعليك م��ن قليب التحي ُة كلما
ِ

آخر:

كم
كر ْ
إذا َج َّن َل ْي ِلي ها َم قليب ِ
بذ ِ
ْط ُر ا َ
هل َّم واألسى
وفوقي
ٌ
سحاب يمُ ِ

يب ِّ
كل منادي
م ُ
ِ
باألمس فهو جُ ِ
وب���ع���ا ِد
ن��ف��س��ي وع���ش���ت حب ْ
����س���� َر ٍة ِ
��ك ي��ا ْب��ن��ة األجما ِد
ذه��ب ال���ردي ب ِ

ه��ي��ه َ
��ات م���ا ت���رك ال���وف���اء ب َعادي
���اك ي�����و َم َم��� َع���ادي
م��ت��وق�� ًع��ا ُل���ق���ي ِ

ن���اح���ت ُم َ
����و َق���� ٌة ع��ل��ى األع������وا ِد
����ط َّ

أَ ُن����و ُح كما ن��اح احل��م��ا ُم املُ َط َّو ُق
ُ (((

وحت�تي بحِ���ا ٌر ب��ال��دم��وع َت���د َّ
َف���ق
ِ

( )1ومن الشعراء الذين رثوا زوجاهتم :جرير ،وأبو متام ،والرشيف الريض ،وحممد بن عبد امللك،
والطغرائي ،وابن نباتة ،وممن كتبوا ديوانًا َج َّردوه لرثاء الزوجة :عزيز أباظة ،وعبد الرمحن
صدقي ،والدكتور حممد رجب البيومي.
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وجة َ
وجها
وفاء الزَّ ِ
لز ِ
ُ
إن الثبات عىل صدق الوفاء من أفضل ما تتحىل به النساء؛ وهلذا درجت

املرأة املسلمة عىل مواتاة زوجها ومصافاته ،واستخالص نفسها له ،واحتامل
َن ْبوة الطبع منه ،وأكثر ما كان صفاء نفسها ،وسامح خلقها وعذوبة طبعها ،إذا

قوته ،أو بدَّ له بكرم املنصب،
استحال الدهر بالرجل َ
فرزأ ُه يف ماله ،أو َن َك َب ُه يف َّ
وروعة السلطان ،أعرا ًفا من السجن ،وأصفا ًدا من احلديد.
بل لقد كان وفاؤها له بعد عفاء أثره ،وا ِ
اء خربهَ ،
عديل وفائها له وهي
محِّ
بمدِّ حدادها عليه أربعة
بني َأ ْفياء نعمته ،وأكناف داره ،وكان إيثار اإلسالم له َ
أشهر وعرشة أيام ،ال تتجمل يف أثنائها ،وال ت َْز ُ
دان ،وال تفارق داره إىل دار

أبيها= ُسنَّ ًة من سنن هذا الوفاء ،وآية من آياته.

لذلك كانت املرأة املسلمة ترى الوفاء لزوجها بعد املوت ،آ َث َر ما تراه

ألبيها وأمها وذوي قرابتها ،فكانت تؤثر فضائله ،وتذكر شامئله يف كل موطن
ِ
كره وهي بني خليفته من بعده ،فال تتحرج يف ذكر
عر َض ذ ُ
ومقام ،بل ربام َ
فضائله وتفضيله إن كانت ترى الفضل له(((.
ومن حديث ذلك أن أسامء بنت ُعميس كانت جلعفر بن أيب طالب ،ثم

عيل  ،Iفتفاخر مرة ولداها حممد بن جعفر
أليب بكر من بعده ،ثم خلفهام ٌّ
( )1انظر« :املرأة العربية» (.)89/2
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وحممد بن أيب بكرٌّ ،
كل يقول« :أنا أكرم منك ،وأيب خري من أبيك» ،فقال هلا
خريا من جعفر،
عيل« :اقيض بينهام يا أسامء» ،قالت« :ما ُ
رأيت شا ًّبا من العرب ً
ٌّ
تركت لنا شي ًئا ،ولو ِ
ِ
وال رأيت كهلاً
قلت
عيل« :ما
خريا من أيب بكر» ،فقال ٌّ
ً
قلت لمََ َقت ِ
غري الذي ِ
ُّك!» ،فقالت أسامء« :إن ثال ًثا أنت أ َق ُّلهم لخَ ِ يار»(((.

وأوىص أبو بكر  Iأن ُت َغ ِّس َله أسامء بنت عميس  ،Jففعلت،
وكانت صائمة ،فسألت َمن حرض ِمن املهاجرين ،وقالت« :إين صائمة ،وهذا
يوم شديد الربد ،فهل عليَ َّ من ُغسل؟» ،فقالوا« :ال» ،وكان أبو بكر I
قد عزم((( عليها َلما أفطرت ،وقال« :هو أقوى ِ
لك» ،فذكرت يمينَه يف آخر
َّ
النهار ،فدعت ٍ
بامء فشرَ ِ َب ْت ،وقالت« :واهلل ال ُأتْبِ ُع ُه اليو َم ِحنْ ًثا»(((.
وم��ن ذل��ك أي ً
��ض��ا :ما ُروي من أن النساء ُق ْم َن حني رجع رسول اهلل
 Hمن ُأ ُح ٍد يسألن الناس عن أهلهن ،فلم يخُ ْ برَ ْ َن حتى أتني رسول اهلل
 ،Hفال تسأله واحدة إال أخربها ،فجاءته حمَ ْنَ ُة بنت جحش ،فقال:

���اك عبد اهلل ب��ن جحش» ،قالت« :إنا هلل وإنا إليه
«يا حمَ ْ �� َن�� ُة ،احتسيب أخ ِ

راجعون ،رمحه اهلل ،وغفر له» ،قال« :يا حمَ َْ��نُ��ة ،احتسيب خالك مح��زة بن

عبد املطلب» ،قالت« :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،رمحه اهلل ،وغفر له» ،ثم قال:
( )1رواه ابن س�عد يف «الطبقات» ( ،)209 ،208/8وأبو نعيم يف «احللية» ( ،)76/2وقال احلافظ
ابن حجر« :أخرجه ابن السكن بسند صحيح عن الشعبي» اهـ .من «اإلصابة» (.)491/7
( )2أي :أقسم عليها.
( )3رواه ابن سعد يف «الطبقات» (.)208/8
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زوجك ُمصعب بن عمري» ،فقالت« :يا َح َرباه(((» ،قال النبي
«يا حمَ ْ َن ُة ،احتسيب
ِ
« :Hإن للمرأة ُ
لشعب ًة من الرجل ما هي له يف شيء» ،ويف رواية« :إن

زوج املرأة منها لبمكان»(((.

و َل َع ْم ُر َك إن يف قول رسول اهلل  Hلبال ًغا ملا أوثرت املرأة به،

و َأ َب َّر ْت فيه من فرط احلنو عىل زوجها ،وفضل الوفاء له بعد موته(((.

تسور املجرمون ال َف َسق ُة عىل أمري الربرة ،وقتيل الفجرة ،عثامن ،I
وملا َّ
وتبادروه بالسيوف ،ألقت زوجته نائلة بنت ال ُفرافِصة بنفسها عليه حتى تكون

له وقا ًء من املوت ،فلم َي ْر َع القتل ُة األثم ُة ُحرمتَها ،ورضبوه بالسيف رضبة
انتظمت أصابعها ،ففصلتهن عن يدها ،ونفذت إليه ،فجندلته ،ثم ذبحوه

ريض اهلل تعاىل عنه(((.

وملا خطبها أمري املؤمنني معاوية  Iأبت ،وقالت« :واهلل ال َق َعدَ أحد
َ
عثامن أبدً ا»(((.
مني مقعدَ
وقال األصمعي :خرج سليامن بن عبد امللك ومعه سليامن بن ا ُمل َه َّل ِ
ب بن

أيب ُص ْفر َة من دمشق متنزهني ،فمرا باجلبانة ،وإذا امرأة جالسة عىل قرب تبكي،
()1
()2
()3
()4
()5

َ
الس َلب .ويف رواية أهنا قالت« :وا حزناه»!
احل َربَّ :
رواه ابن ماجه ( )1590بلفظ« :إن للزوج من املرأة لشعب ًة ما هي ليشء» ،وضعفه األلباين يف
«ضعيف ابن ماجه» رقم (( )347ص.)120
انظر« :أحكام النساء» البن اجلوزي (ص.)70
«الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدور» (ص.)517
«األعالم» (.)343/7
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شمسا ،فوقفنا
فهبت الريح ،فرفعت الربقع عن وجهها ،فكأهنا غاممة َج َل ْت
ً
متعجبني ،ننظر إليها ،فقال هلا ابن املهلب« :يا أمة اهلل ،هل ِ
لك يف أمرياملؤمنني

بعلاً ؟».

فنظرت إليهام ،ثم نظرت إىل القرب وقالت:

ف����إن ت���س���أالن���ي ع���ن ه�����واي فإنه
وإن����ي ألس��ت��ح��ي��ي��ه وال���َّت��رَّْ ُب بيننا

فانرصفنا ونحن متعجبون(((.

فتيان
مب��ل��ح��ود ه����ذا ال���ق�ب�ر ي���ا
ِ
كما كنت أستحييه َو ْه�� َو يراني

وقال رجل من بني َأ َس ٍد:

فخرجت يف طلبهن ،فهب ْط ُت واديا ،فإذا أنا ٍ
بفتاة أعشى
«أضل ْل ُت إبلاً يل،
ُ
ً
َّ َ

فقالت يل:
نور برصي،
ْ
نور وجهها َ
ُ
يا فتى ،ما يل أراك ُمدَ لهَّ ًا(((؟

فقلت :أضل َل ُت إبلاً يل ،فأنا يف طلبها.
قالتَ :
أفأ ُد ُّل َك عىل َمن هي عنده ،وإن شاء أعطاكها؟
قلت :نعمِ ،
ولك أفض ُله َّن.
ُ
قالت :الذي أعطاك َُه َّن َ
أخ َذ ُه َّن ،وإن شاء َر َّده َّنَ .ف َس ْل ُه ِمن طريق اليقني،

ال من طريق االختبار.

(« )1أخبار النساء» (ص.)138
( )2ساهي القلب ،ذاهب العقل.

الوفـــاء

233

رأيت من مجاهلا وحسن كالمها ،فقلت :ألك ٌ
بعل(((؟
فأعجبني ما ُ
لق منه.
قالت :قد كان ،و ُد ِع َي
فأجابُ ،فأعيدَ إىل ما ُخ َ
َ
بعل ت ُْؤمن ب ِ
وائ ُقه((( ،وال ت َُذ ُّم خالئ ُقه؟ فرفعت رأسها
قلت :فام قولك يف ٍ َ ُ َ
وتن َّف َس ْت ،وقالت:
أصل غذاؤهما
كنا ك ُغصنني يف ٍ
ريهما من جنب صاحبه
فاج َت َّث خ َ

جنات
م���اء اجل�����داول يف روض����ات
ِ
دْ
����ات
َه�������� ٌر يَ���� ُك ُّ
����ات وف����رح ِ
����ر ب��ت�رح ٍ

وك���ان ع��اه��دن��ي إن خ��ان�ني َز َم ٌ
���ن

أال ي��ض��اج�� َع أن��ث��ى ب��ع��د َم ْثواتي

وك��ن��ت ع��اه��دت��ه إن خ��ان��ه َز َم ٌ
����ن

��ل ط َ
�����ول حمياتي
أال أب������و َء ب�� َب��ع ٍ
ح��ت��ى ُت������ ُوفيِّ ق��ري�� ًب��ا ُم ْ
ات
����ذ ُس َن َّي ِ

فلم ن�� َز ْل هكذا وال��وص ُ��ل ِشيم ُتنا
ْ
َعه
عمن ليس يَرد ُ
فاقبض ِعنا َن َك َّ

ٌ
بالتحيات
خ��ل��اف
ع���ن ال����وف����اء
َّ

وتقول الذلفاء ترثي زوجها نجدة بن األسود:

سئمت حياتي ح�ين ف��ارق ُ
ُ
��ت قربه
وق��ال��ت نساء احل��ي ق��د م��ات قبله
ُ
الرجال ومل ميت
صدقن لقد مات

����ت وم���ا ُء ال��ع�ين ُّ
و ُر ْح ُ
هام ُله
ينهل ِ

ش��ري��ف فلم ت��ه�� ِل ْ
��ك عليه حالئله
كنجد َة ِم��ن إخ��وان��ه َم��ن مياثله

وقال ابن َز ْيدُ َ
ون يف قصيدته املشهورة يطلب الوفاء:

أضحى َّ
التنائي بديلاً عن تدانينا

ون���اب ع��ن ط��ي��ب لقيانا جتافينا

مل نعتقد بعدكم إال الوفا َء لكم

رأيً���������ا ،ومل ن���ت���ق���ل ْ
���د غ��ي��ره دينا

( )1أي :زوج.
( )2أي :رشوره وغوائله.
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العهد ما دُمنا حمافظ ًة
دُومي على
ِ

أ ْو ِل����ي وف����ا ًء وإن مل ت��ب��ذل��ي ِصل ًة
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فاحلر َمن َ
دان إنصا ًفا كما دينا
ُّ
ِّ
فالذكر يُقنعنا والطيف يكفينا

ريا :هذا َم َث ٌل للزوجة املسلمة الفاضلة ،ينبغي لكل مسلمة أن جتعله
وأخ ً

ب عينيها:
ن ُْص َ

إن فاطمة بنت أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان كان ألبيها -يوم

ُ
السلطان األعظم عىل الشام والعراق واحلجاز واليمن وإيران
تزوجت-
َ
ِ
رص
والسند وقفقاسيا والقريم وما وراء النهر إىل نجارا وجنوة رش ًقا ،وعىل م َ
والسودان وليبيا وتونس واجلزائر واملغرب األقىص وإسبانيا غر ًبا ،ومل تكن
ب ،بل كانت كذلك أخت أربعة من
وح ْس ُ
فاطمة هذه بنت اخلليفة األعظم َ

فحول خلفاء اإلسالم وهم :الوليد بن عبد امللك ،وسليامن بن عبد امللك،
ويزيد بن عبد امللك ،وهشام بن عبد امللك ،وكانت فيام بني ذلك زوجة أعظم
عرفه اإلسالم بعد خلفاء الصدر األول ،وهو أمري املؤمنني عمر بن
خليفة َ

عبد العزيز.

ب��ن ُ
��ت اخل��ل��ي��ف�� ِة واخل��ل��ي��ف�� ُة َجدُّها

(((

ُ
أخت اخلالئف ،واخلليف ُة زوجها

وهذه السيدة التي كانت بنت خليفة ،وزوجة خليفة ،وأخت أربعة من
اخللفاء ،خرجت من بيت أبيها إىل بيت زوجها يوم ُز َّف ْت إليه وهي مثقلة
(« )1البداية والنهاية» (.)193/9
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بأثمن ما متلكه امرأة عىل وجه األرض من احليل واملجوهرات ،ويقال :إن من
هذه احليل ُق ْر َط ْي((( مارية اللذين اشتهرا يف التاريخ ،وتغنى هبام الشعراء ،وكانا
َنزا.
وحدمها يساويان ك ً

وم�ن فض�ول القول أن أشير إىل أن ع�روس عمر بن عب�د العزيز كانت

يف بي�ت أبيها تعيش يف نعمة ال تعلو عليها عيش�ة ام�رأة أخرى يف الدنيا لذلك

العه�د ،ول�و أهنا اس�تمرت يف بيت زوجه�ا تعيش كام كانت تعي�ش قبل ذلك
متلأ ك َِرش�ها يف كل يوم ويف كل س�اعة بأدس�م املأكوالت وأندره�ا وأغالها،
عرفه البرش؛ الس�تطاعت ذلك ...إال
نفس�ها ب�كل أنواع النعيم ال�ذي َ
و ُتنَ ِّعم َ

أعظم
أن اخلليف�ة األعظم عمر بن عبد العزيز اختار -يف الوقت الذي كان فيه
َ
ِ
دراهم يف اليوم((( ،ورضيت بذلك
مل�وك األرض -أن تكون نفقة بيته بضع� َة
َ
زوجة اخلليفة التي كانت بنت خليفة وأخت أربعة من اخللفاء ،فكانت مغتبطة

بذل�ك؛ ألهنا تذوقت لذة القناع�ة ،ومتتعت بحالوة االعت�دال ،فصارت هذه

الل�ذة وه�ذه احللاوة أطيب هلا وأرىض لنفس�ها م�ن كل ما كان�ت تعرفه قبل

ذل�ك من صنوف البذخ وألوان الرتف ،بل اقترح عليها زوجها أن ترتفع عن
(( )1وكان أبوه�ا عب�د املل�ك بن م�روان  Vق�د أعطاها ُق ْرط�ي مارية ،وال�دُّ َّر َة اليتيم�ة ،وكانت
أح�ب أخواهت�ا إليه ،وكان قد دعا هلا قائًل�اً « :اللهم احفظني فيها» ،فتزوجه�ا ابن عمها عمر بن
َّ
عبد العزيز) اهـ من «البداية والنهاية» (.)67/9

(( )2وقد خيرَّ ها عقب توليه اخلالفة بني أن تقيم معه عىل أنه ال فراغ له إليها ،وبني أن تلحق بأهلها،
فس ِم َعت ضجة يف داره ،ثم اختارت مقامها معه عىل كل حال.
فبكت ،وبكى جوارهيا لبكائهاُ ،
 )Tاهـ من «البداية والنهاية» (.)198/9
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عقلية الطفولة ،فتخرج عن هذه األالعيب والسفاس�ف التي كانت تبهرج هبا
ِ
يع
أذنيها وعن َقها وش�عرها ومعصميها ،مما ال ُي ْس�م ُن وال ُي ْغني من جوع ،ولو بِ َ
ألش�بع ثمنُه بطون شعب برجاله ونسائه وأطفاله ،فاستجابت له ،واسرتاحت
م�ن أثقال احليل واملجوهرات والآللئ والدُّ رر التي مح َلتْها معها من بيت أبيها،

فبعثت بذلك ك ِّله إىل بيت مال املسلمني.

أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز ،ومل خيلف لزوجته
و ُتوُفيِّ َ عقب ذلك ُ
وأوالده شي ًئا ،فجاءها أمني بيت املال ،وقال هلا:
وح ِفظتُها
إن جموهراتك يا سيديت ال تزال كام هي ،وإين اعتربهتا أمانة لكَ ،
جئت أستأذنك يف إحضارها.
لذلك اليوم ،وقد ُ

وه َبتْها لبيت مال املسلمني؛ طاعة ألمري املؤمنني ،ثم قالت:
فأجا َبتْه بأهنا َ

كنت لأُِطي َعه ح ًّيا ،وأعص َيه ميتًا».
«وما ُ

وأ َب ْت أن تسرت َّد من ماهلا احلالل املوروث ما يساوي املاليني الكثرية،
يف الوقت الذي كانت حمتاجة فيه إىل ُد َريهْ ِامت ،وبذلك كتب اهلل هلا اخللود،

وها نحن نتحدث عن رشف معدهنا ورفيع منزلتها بعد عصور وعصور.
رمحها اهلل ،وأعىل مقامها يف جنات النعيم(((.

( )1من تقديم العلاَّ مة حمب الدين اخلطيب  Vلكتاب «آداب الزفاف» ملحدث الشام األلباين
طبعة سنة (1409هـ) (ص.)88-84
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احلداد عليه في ِع َّد ِتها بعد وفاته:
ومن وفاء املرأة لزوجها :وجوب ِ

وعرشا لغري احلامل ،عن
فتمتنع من الزينة كلها ،وتحُ ِدُّ عليه أربعة أشهر
ً

محيد بن نافع قال :أخربتني زينب بنت أيب سلمة قالت :دخلت عىل أم حبيبة

زوج النبي  Hحني تويف أبوها أبو سفيان بن حرب ،فدعت أم حبيبة
بطيب فيه ُص ْف َر ٌة َخ ٌ
بعارض ْيها ،ثم
لوق أو غريه ،فدهنت منه جارية ،ثم َم َّست
َ

قالت :واهلل ما يل بالطيب من حاجة ،غري أين سمعت رسول اهلل H

يقول عىل املنرب« :ال حيل الم��رأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن حُ َِّ
ت��د على َم ِّي ْت

َ
دخلت عىل
ثالث ليال ،إال على زوج :أربع َة أشهر وعش ًرا» ،قالت زينب :ثم
ُ
فوق ِ
ِ
فمست منه ،ثم قالت :أما
َ
زينب بنت جحش حني تويف أخوها ،فدعت بطيب َّ

واهلل ،ما يل بالطيب من حاجة ،غري أين سمعت رسول اهلل  Hيقول:

َ
احلديث(((.
«ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر»...

وإظها ًرا لعدم التعرض للزواج ،ومراعاة حلق الزوج يف الوفاء له أوجب
الشرع على احلادَّة أن جتتنب ما يدعو إىل نكاحها ،ويرغب يف النظر إليها،
وحيسنها ،وذلك أربعة أشياء:
ِّ
أحدها :الطيب ،والثاين :اجتناب الزينة يف نفسها كاخلضاب والتحمري

ي ِّسنُها؛ كاالكتحال باإلثمد واجتناب زينة الثياب
واحلف وما أشبهه مما حُ َ
( )1رواه البخاري ( ،)1281ومسلم ( ،)1486وغريمها.
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املصبغة للتحسني ،وكذا اجتناب احليل ،فيحرم عليها لبس احليل كله حتى

اخلاتَم يف قول عامة أهل العلم.

والثالث :مما جتتنبه احلا ّدة النقاب ،وما يف معناه مثل الربقع ونحوه ،وإذا

احتاجت إىل سرت وجهها أسدلت عليه كام تفعل املحرمة.

والرابع :املبيت يف غري منزهلا -فيجب عىل احلادة أن تعتد يف املنزل الذي

مات زوجها وهي ساكنة به ،سواء كان مملوكًا لزوجها أو بإجارة أو عارية إال
لعذر(((.

ومراعاة حلرمة الزوج املتوىف ووفا ًء له حرمت الرشيعة املطهرة الترصيح
ِ
هلا ِ
عدتك
باخلطبة أثناء عدهتا؛ كقول الراغب يف تزوجها« :إذا انقضت
ِ
تزوجتك»؛ لقوله تعاىل[ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ] اآلية [البقرة ،]235:لكن جيوز التعريض ِ
بخطبة املعتدة املتوىف عنها

زوجها؛ لقوله تعاىل[ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ] [البقرة ،]235:والتعريض باخلطبة هو ما حيتمل الرغبة
فيك ،ومن جيد ِ
راغب ِ
ٍ
مثلك؟» ،أو« :وددت
«ر َّب
يف النكاح وغريها؛ كقولهُ :
لو يسرَّ اهلل يل امرأة صاحلة» ونحو ذلك.

( )1انظر« :املغني» البن قدامة ( ،)522-518/7وانظر« :حتقيق املراد من أحكام احلداد» ملؤلفه
سعود العنزي (ص.)21 ،20
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للجـــار
الوفاء
ِ
ُ
قال تعاىل[ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ] [النساء.]36:

ُ
جربيل
وعن ابن عمر  ،Lقال :قال رسول اهلل « :Hما زال
باجلارَّ ،
حتى َظ َن ْن ُت َّأنه س ُي َو ِّر ُثه»(((.
ُيوصيين
ِ

وعن عائش َة  ،Jقالتِ :
عت رسول اهلل  Hيقول« :ما
سم ُ
ُ
باجلارَّ ،
ُ
حتى
جربيل يوصيين
زال
ظننت َّأنه َل ُي َو ِّر َث َّن ُه»(((.
ِ

يؤم ُن ،واهلل ال يؤمن،
هلل ال ِ
وعن أيب شرُ َ يحٍ  ،Iأن النبي  Hقال« :وا ِ
أم ُن جا ُره بوا ِئ َق ُه»(((.
واهلل ال يؤمن» ،قيلَ :من يا رسول اهلل؟ قال« :الذي ال َي َ
وعن أيب هريرة  ،Iأن رس�ول اهلل  Hقال« :ال يدخل اجلنة
َمن ال َي ْأ َم ُن جا ُره َبوا ِئ َق ُه»(((.
()1
()2
()3
()4

أخرجه البخاري ( ،)6015ومسلم (.)2625
أخرجه مسلم (.)2624
أخرجه البخاري (.)6016
أخرجه مسلم ( ،)46والبوائق مجع بائقة وهي الرش والداهية.
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والنصوص الواردة يف اجلار عمو ًما جاءت مطلقة غري مقيدة بقيد أو بحدٍّ

فريج ُع يف
نص
رشعي ٌ
ثابت عىل أن َحدَّ اجلوار هو كذا وكذا؛ َ
معني ،ومل َيدُ َّل ٌّ
ٌّ

ذلك إىل ال ُعرف.

واجلوار يف املسكن هو أجىل صور اجلوار وأوضحها ،ولكن مفهوم

ب ،بل هو أعم من ذلك ،فاجلار
فح ْس ُ
اجلوار ال يقترص عىل اجلوار يف املسكن َ
معترب يف املتجر والسوق واملزرعة واملكتب ومقعد الدرس.

ومن صور الوفاء الرائعة :الوفاء للجار؛ فللجار الصالح منزلة عند

العقالء ،ومن يقدرون املكارم قدرها؛ فهم ال يعدلون به شي ًئا ،وال يرتضون
به بدلاً  ،وال َي ْب ُغون عنه ِح َولاً ؛ ألن فيه أن َْس وحشتهم ،واستقرار حياهتم ،وبه
األمن عىل كل مرختص ونفيس ،فهو -بعد اهلل -غناهم حال الفقرِ ،
وغياثهم
ونجدهتم يف اخلطوب ،وهو عُدَّ هتم وعتادهم عند النوازل؛ فبقاؤه ِخصب
ونعمة ،وفراقه ورحيله محَ ْ ٌل ونقمة.

وهلذا كان السلف الصالح ،والكرام من الناس ال يؤثرون باجلار الصالح

مالاً وال َع َر ًضا من الدنيا.

• باع أبو اجلهم العدوي داره بمئة ألف درهم ،ثم قال:
جوار سعيد بن العاص؟
بكم تشرتون
َ

جوار ُّ
قط؟
قالوا :وهل ُيشرتى
ٌ
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قعدت سأل
قالُ :ر ُّدوا عليَ َّ داري ،وخذوا مالكم؛ ال أدع جوار رجل إن
ُ
بت ِ
حفظني ،وإن ِ
شهدت َّقربني ،وإن سألته
رحب يب ،وإن ِغ ُ
عنِّي ،وإن رآين َّ

قىض حاجتي ،وإن مل أسأله بدأين ،وإن نابتني نائب ٌة َّفرج عني.
فبلغ ذلك سعيدً ا ،فبعث إليه بمئة ألف درهم.

ومن أعظم صور الوفاء للجار :الوفاء له بعد الرحيل عنه:
ِ
فمن الناس َمن ينسى جريانه بعد أن يرحل عنهم ،أو بعد أن يرحلوا عنه.
واملروءة تقتيض بأن تكون وف ًّيا جلارك ،فمن الوفاء له أال تنساه بعد رحيله
عنك ،أو رحيلك عنه ،وأن تتواصل معه بالزيارة ،واهلدية ،واملهاتفة ،ونحو
ذلك مما ُيبقي عىل ِحبال املودة.
خصوصا
ومن الوفاء له ذكره باخلري ،والثناء عليه بعد انقضاء مدة اجلوار،
ً

إذا كان من املحسنني.

قال النابغة ُّ
ياين:
الذ ْب ُّ

هلل ج�يرا ًن��ا َت َر ْ
ك ُت ُه ُم
ال يُ�� ْب�� ِع ِ��د ا ُ
ال يَبرْ ُ ُم���ون إذا م���ا ُ
األ ْف ُ
���ق َج َّل َل��� ُه

أح��ل��ام ع�����ا ٍد وأج����س����ا ٌد ُم َ
���ط���هَّ���ر ٌة

ت ُلو ليل َة ُّ
ِم َ
ثل املصابيح جَ ْ
الظ َل ِم
ِ
(((
َ
َم
َب ْر ُد الشتا ِء ِمن اإلمحْ ِ
ال كاألد ِ
م����ن املَ���� َع َّ
������م
����ق���� ِة واآلف ِ
����������ات واإلث ِ

( )1اإلحمال :من أحمل املكان إذا أجدب وانقطع عنه املطر ،فيبست أرضه.
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ومن املروءة أن ُت ْع ِر َض عن ذكر ما تعرف عن جريانك من السوء بعد أن

ِ
ومجيل الوفاء.
تفارقهم؛ فذلك من حسن التذمم،
وقد قال احلسن :V

َف األذى ،ولكن حسن اجلوار احتامل األذى».
«ليس حسن اجلوار ك َّ
وفاء احلارث بن ظالم:

كان من وفائه أن عياض بن َديهْ ث َم َّر ِبرعاء((( احلارث بن ظامل وهم
ِ ِ
فو َصل رشا َءه،
يسقون ،فسقى ف َقصرُ ِر ُ
شاؤه((( ،فاستعار من ْأرش َية احلارث َ
بعض َح َش ِم النعامن فاطردوا إبله((( ،فصاح عياض:
فأروى إبله ،فأغار عليه ُ
َ
يا جاراه ،يا جاراه!

جارك؟
فقال له احلارث :متى ُ
كنت َ
غري عليها ،وذلك املاء
لت ِرشائي برشائك،
ُ
وص ُ
فقالَ :
فسقيت إبيلُ ،فأ َ

يف بطوهنا.

ِ
ورب الكعبة.
وار ِّ
قال :ج ٌ
(((
ِ
َ
عياض
أغار َح َش ُمك عىل جاري
أبيت اللعن!
فأتى
النعامن ،فقالَ :
َ

ِ
ابن َديهْ ث فأخذوا إبله وماله ،فار ُد ْد عليه.
()1
()2
()3
()4

الرعاء :مجع راعٍ.
ِّ
ِ
ِ
َ
الرشاء :احلبل ،أو َح ْبل الدَّ ْلو ونحوها ،مجعه :أ ْرشية.
ِّ
طارده :الحقه حماولاً اإلمساك به.
أبيت اللعن :تقوله العرب عند التحية ،ومعناها عىل نصب اللعن :أبيت أن تأيت من األشياء =
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فقال له النعامن :أفال تشد ما َو َهى من أديمك؟!

يريدُ  :أن احلارث قتل خالد بن جعفر بن كالب يف جوار األسود بن املنذر

أخي النعامن بن املنذر.

فقال احلارث :هل تعدون احللبة إىل نفيس؟((( و ُيروى :هل تعدون احللبة

من األعداء؟ يعني :تركضون .ويروى« :تعدون» من التعدي ،أي :تتعدون،
أي :تتجاوزون؟ فأرسلها مثلاً  ،أي :أنك ال تهُ لك إلاَّ نفيس إن قتلتها ،فتد َّبر

ٍ
عياض إِبِ َل ُه.
النعماَ ن كلمته ،فر َّد عىل

ِ
اللعن ،والتقدير:
= ما يستحق اللعن عليه ،وبجر اللعن :تكون اهلمزة للنداء ،والتقدير :يا بيت
يا بيت السلطان والقدرة والغضب والطرد واإلبعاد ،وقد استقبح الفرا ُء هذا الوجه ناه ًيا عن
استعامله.
و«أبيت اللعن» دعاء قارص أو حتية ناقصة ،فكل ما تدل عليه حث املخا َطب هبا عىل جتنب ما
يستحق اللعن ،فليس هلذه التحية مردود إجيايب عىل املخا َطب هبا ،فليس فيها احلث عىل فعل ما
حُيمد و ُيمدح صاحبه ،ثم إهنا خاصة بامللوك عند حتيتهم ،قال النابغة:
أت������ان������ي أب�����ي�����ت ال����ل����ع����ن أن�������ك ملتين

����ب
وت����ل����ك ال���ت��ي أه����ت����م م���ن���ه���ا وأن����ص ُ

وقال لبيد للنعامن« :مهلاً أبيت اللعن ال تأكل معه».
وهي هنا خمتصة بالدعاء ال للتحية.

( )1قال املفضل الضبي:
ثم إن النعامن أوعد احلارث وعيدً ا شديدً ا ،فقال له احلارث« :هل تعدون احليلة إىل نفيس؟»
فأرسلها َم َثلاً .
قال املفضل« :أي :هل تريد بحيلتك أن تقتلني ،هذا غايتك ،يريد :هل يكون يشء بعد املوت؟»
اهـ« .أمثال العرب» (ص.)114
وقال أبو هالل العسكري :قوهلم« :هل تعدون احليلة إىل نفيس؟» يقول :هل أملك إال نفيس،
وهل يكون يشء بعد املوت؟ «مجهرة األمثال» (.)366/2
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بن عبد امللك حني ويف ليزيدَ ِ
لسليامن ِ
َ
بن
يرضب املثل
وقال الفرزدق
ُ

ا ُمل َه َّلب:

���م���ري ل��ق��د أوف����ى و َزاد وف���اؤه
َل��� َع ْ

كما كان أَ ْو َفى إذ يُنا ِدي ُ
ْهث
ابن َدي ٍ

ف��ق��ام أب���و ل��ي��ل��ى إل��ي��ه اب ُ
����ن ظامل

آل امله َّ
ك ِّ
ع��ل��ى ُ
َل ِب
����ار ج����ا ُر ِ
����ل ج ٍ
وص َ ُ
َ
َّب
ِ
���م املُتنه ِ
����رم����ت���� ُه ك���امل���غ���ن ِ

(((

الس َ
يف ي ْ
رب
َس ُل ِل َّ
وكان متى ما ي ْ
َض ِ

جار لإلمام أيب محزة السكري حممد بن ميمون (ت 168 :هـ) أن
وأراد ٌ

يبيع داره ،فقيل له :بكم؟ قال:
ِ
«بألفني ِ
جوار أيب محزة».
ثمن الدار ،وألفني

فوج َه إليه بأربعة آالف ،وقال:
فبلغ ذلك أبا محزةَّ ،
«خذ هذه ،وال تَبِ ْع دارك».

يلومونين أن ُ
بالر ْخص منزلي
بعت ُّ

ص
ومل يعلموا ج���ا ًرا ه��ن��اك ُي َن ِّغ ُ

ك ُّ
ف��ق��ل��ت هل���مُ :
���ف���وا امل��ل�ا َم فإنها

ُ
ص
جب�يران��ه��ا تغلو ال��دي��ار
وترخ ُ

ين ِ
دارا له لِدَ ٍ
ركبه ،وكان جيلس يف ِّ
ظل
جارا له يبيع ً
وبلغ اب َن ا ُمل َق َّف ِع أن ً
داره ،فقال :ما ُق ْم ُت إ ًذا بحرمة ِّ
ظل داره إن باعها ُمعد ًما وبِ ُّت واجدً ا!
فحمل إليه ثمن الدار ،وقال :ال تَبِ ْع(((.
(« )1جممع األمثال» للميداين (.)4434
(« )2عيون األخبار» البن قتيبة (.)462/1
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مج َع ،حتى إذا
جار إسكاف (صانع) ،يعمل هناره أ َ
وكان لإلمام أيب حنيفة ٌ
َجنَّه الليل رجع إىل منزله ،وقد محل حلماً فطبخه ،أو سمك ًة فشواها ،ثم ال يزال
يرشب حتى إذا َد َّب الرشب فيه رفع صوته وهو يقول:
أض���اع���ون���ي َّ
وأي ف��� ًت���ى أض���اع���وا

ل����ي����وم ك����ري����ه���� ٍة وس����������داد ث���غ ِ���ر

فلا يزال يرشب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم ،وأبو حنيفة يس�مع

صوت�ه وكان يصلي اللي�ل ،ففقد صوته ،فس�أل عن�ه ،فقالوا :س�جنه األمري،
فس�ار إليه ،فقال األمري :يطلقِ ،
فركب أبو حنيفة واإلس�كاف وراءه ،فقال له
ُ
أبو حنيفة :يا فتى ،أضعناك؟
خريا عن حرمة اجلوار .وتاب
ظت
َ
فقال له :بل َح ِف َ
ورعيت ،جزاك اهلل ً
الرجل.
نرصاين ،واهندم جزء من اجلدار
جار
وكان لعبد اهلل بن سهل الت ُّْسترَ ِّي ٌ
ٌّ
الفاصل بني منزليهام مما ييل كنيف اجلار النرصاين ،فكانت النجاسة خترج
إىل بيت سهل الذي يقوم مساء كل يوم بإخراجها ،ومكث عىل هذه احلال

زمنًا طويلاً حتى مرض ،فاستدعى جاره النرصاين وأخربه عن ذلك خشية

أن يموت فيجيء جار ال يصرب عىل هذا األذى! فعجب النرصاين من هذا
الصنيع ،وأسلم.
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ومن لطائف ما ُيروى في اإلحسان إلى اجلار:

جارات لنا،
اخلبز للنمل ،ويقول« :إنهَّ َّن
أن َع ِد َّي بن حاتم كان َي ُف ُّت
ٌ
َ

حق»(((.
ولهَُ َّن علينا ٌّ

وكان حممد بن واسع إذا باع شا ًة يويص هبا املشرتي ،ويقول« :قد كان هلا

معنا ُصحبة».

(ُ )1
«ش َعب اإليامن» للبيهقي ( /422 ،421/13رقم .)10567
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من مواقف الوفاء:

عبد ا& بن طاهر واملأمون
مرص والشا َم،
ُح َ
كي أن اخلليفة املأمون َل َّما ولىَّ عبد اهلل بن طاهر بن احلسني َ

بعض إخوانه يو ًما ،فقال :يا أمري املؤمنني،
وأطلق حكمه ،دخل عىل املأمون ُ
إن عبد اهلل بن طاهر يميل إىل ولد أيب طالب ،وهواه مع العلويني ،وكذلك كان

أبوه قبله ،فحصل عند املأمون يش ٌء من كالم أخيه من جهة عبد اهلل بن طاهر،
ِ
صدره.
كره ،وضاق
ُ
فت ََش َّو َش ف ُ
ِ
ودسه إىل
فاستحرض
شخصا وجعله يف ِز ِّي ُّ
ً
الزهاد والن َُّّساك ال ُغزاةَّ ،
ِ
ِ
ِ
وداخ ْل كُبرَ ا َءها،
رص ،وخالط أه َلها،
عبد اهلل بن طاهر ،وقال له:
امض إىل م َ
ِ
اجتم ْع
واست َِم ْل ُهم إىل القاسم بن حممد العلوي ،واذك ُْر مناق َبه ،ثم بعد ذلك
واكشف باطنَه،
ببعض بِطانة عبد اهلل وا ْد ُع ُه إىل القاسم بن حممد العلوي،
ْ
ْ
وابحث عن دفني نيته ،وائْتِني بام تسمع.

وتوج َه إىل مرص ،ودعا مجاع ًة من
ففعل ذلك الرجل ما أمره به املأمون،
َّ

أهلها ،ثم كتب ورق ًة لطيف ًة ودفعها إىل عبد اهلل بن طاهر وقت ركوبه ،فلام نزل
الركوب وجلس يف جملسه ،خرج احلاجب إليه وأدخله عىل عبد اهلل بن
من ُّ
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ِ
فهات ما عندك،
قصدْ تَه،
طاهر ،وهو
وحدَ ه ،فقال له :لقد َف ِه ُ
مت ما َ
جالس ْ
ٌ
ُ
األمان؟ قال :نعم .فأظهر له ما أراده ،ودعاه إىل القاسم بن حممد.
فقال :و َيل
فقال له عبد اهلل :أو ت ِ
ُنص ُفني فيام أقو ُله َ
لك؟ قال :نعم.
َ

نعم.

قال :فهل جيب شكر الناس بعضهم لبعض عند اإلحسان واملِنَّة؟ قال:

حل ْك ِم والنعمة ِ
والوالية،
قال :فيجب عليَ َّ وأنا يف هذه احلالة التي تراها من ا ُ
ٌ
مقبول،
مطاع ،وقويل
وخاتم يف املغرب ،وأ ْمري فيام ب ْينَهام
ويل خاتَم يف املرشق،
ٌ
ٌ

فائضا
ثم إين
ُ
الرج ِل غامرةً ،وإحسانَه ً
ألتفت يمينًا وشاملاً فأرى نعمة هذا ُ
اغدر وجانِ ِ
ب الوفاء؟! واهلل لو
عليَ َّ  ،أفتدعوين إىل الكفر هبذه النعمة ،وتقولْ :
وتركت الوفا َء له!
نكثت َب ْيعتَه
غدرت ،ولمََا
دعوتني إىل اجلنة ِعيانًا لمََا
ُ
ُ
ُ
الرج ُل ،فقال له عبد اهلل :واهللِ ،ما أخاف إال عىل نفسك ،فارحل
فسك َ
َت ُ
َ
من هذا البلد.
فلام َي ِئ َس الرجل منه ،وكشف باطنه ،وسمع كالمه؛ رجع إىل املأمون
ف إنعا َمه
فأخربه بصورة احلال ،فسرَ َّ ُه ذلك ،وزاد يف إحسانه إليه ،وضا َع َ
عليه(((.

( )1انظر« :املستطرف» (ص.)211
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وفاء محبوس
كان حمم�د ب�ن سيرين عامل البصرة كاتب أن�س بن مال�ك  ،Iوملا
ويصيل عليه اب ُن سيرين ،إال
أنس�ا  Iالوفاةُ ،أوىص بأن ُي َغ ِّس� َله
حرضت ً
َ
حمبوسا ،فجاؤوا لألمري وهو رجل من بني أسد ،وأهنوا إليه
أن ابن سريين كان
ً
أنسا ويصيل عليه ،ويعود إىل
اخلرب ،فاستدعى اب َن سريين وأكد عليه أن يغسل ً
أنسا وك َّفنه وصلىَّ
وغسل ً
احلبس كام كان ،فوافق ابن سريين وخرج من احلبسَّ ،

بالطف ،ثم رجع ودخل السجن ومل يذهب إىل أهله(((.
عليه يف قرص أنس
ّ

(« )1وفيات األعيان» (.)182/4
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وفاء احليوانـــات
الكلب
وفاء
ِ
ُ
وفاء الكلب لصاحبه ودفاعه عنه من طباعه املشهورة((( حتى كان بعض

العرب ال يتحاشى من التسمية بكلب وكالب(((.

( )1إن اتِّصاف الكلب بالوفاء لصاحبه ال يستلزم إباحة اقتنائه مطل ًقا؛ ألن األحاديث الصحيحة
د َّلت عىل املنع من اقتناء الكالب إال كلب الصيد ،وحراسة املاشية ،وحراسة الزرع ،ومن هذه
األحاديث:
«من اقتنى كل ًبا
 ما رواه مسلم ( )1575عن أيب هريرة  Iعن رسول اهلل  Hقالَ :ٍ
ِ
ينقص من أجره قرياطان َّ
كل يوم».
ليس
بكلب صيد وال ماشية وال أرض؛ فإنه ُ
والقرياط :مقدار معلوم عند اهلل تعاىل ،واملراد أنه ينقص جزء من أجر عمله.
عيل بن أيب طالب  Iعن النبي  Hقال« :إن
 وما رواه ابن ماجه ( )3640عن ّكلب وال ُصورةٌ» صححه األلباين يف «صحيح ابن ماجه» (.)2945
املالئكة ال تدخل بيتًا فيه ٌ
قال اإلمام النووي  Vيف «رشح مسلم» (« :)340/10هل جيوز اقتناء الكالب حلفظ الدُّ ور
والدُّ روب ونحوها؟ فيه وجهان :أحدمها :ال جيوز؛ لظواهر األحاديث ،فإهنا مرصحة بالنهي إال
قياسا عىل الثالثة ،عملاً بالعلة املفهومة من األحاديث
لزر ٍع أو ص ْيد أو ماشية،
ّ
وأصحهام :جيوزً ،
وهي احلاجة» انتهى.
ولعل احلكمة يف منع اقتناء الكالب -واهلل تعاىل أعلم :-ترويعها للناس ،ونجاسة لعاهبا،
وصعوبة االحرتاز منه عند خمالطتها ،وولوغها يف األواين؛ وألنه قد يتسبب عن مسها ومداعبتها
والتعرض لفضالهتا ولعاهبا أمراض عديدة أخطرها -وبخاصة عىل األطفال -العمى وفقدان
البرص  Ocular Toxocariasisالتي تسببها ديدان .Toxocara canis
( )2انترشت أسامء بعض احليوانات عند العرب يف اجلاهلية نحو( :كلب) (ذئب) (جحش) (محار)
=
إلخ									.
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أراد عيل بن اجلهم أن يمدح اخلليفة املتوكل ففعل ولكن بألفاظ خشنة
متأثرا ببيئته البدوية فخاطبه قائلاً :
جافية ً
أن��ت كالكلب يف حفاظك لل ُو ِّد

أن��ت ك��ال َّ��د ْل ِ��و ال َع ِ��دم��ن��اك َد ْل��� ًوا

اخلطوب
وك���ال َّ���ت��� ْي���س يف ق�����راع
ِ
�ير َّ
وب
م��ن ك��ب ِ
الذ ُن ِ
��ار ال���دِّال ك��ث ِ

فضل الكلب لوفائه عىل اإلنس�ان ،وق�د صنَّف أبو بكر
ب�ل إن منهم من َّ
حمم�د ب�ن خلف بن ا َمل ْر ُزبان كتابه الش�هري «فضل الكالب على كثري ممَّن لبِس

الثياب»(((.

= قيل أليب الدقيس األعرايب :لمِ َ تُسمون أبناءكم برش األسامء؛ نحو (كلب) و(ذئب) ،وعبيدَ كم
بأحسنها؛ نحو (مرزوق) و(رباح)؟
فقال« :إنام نسمي أبناءنا ألعدائنا ،وعبيدنا ألنفسنا».
وكالب :إما مجعوه لطلب الكثرة ،كام يف سباع وأنامر ،وإما أنه منقول عن املصدر الذي هو يف
سموا به؛ تفاؤلاً بمكالبة العدو وقهره.
معنى (املكالبة)؛ نحو :كالبت العدو مكالبة وكال ًبا .وقد ّ
وقال العالمة بكر أبو زيد �« :ويكره التسمية بأسامء احليوانات املشهورة بالصفات
املستهجنة ومنها :التسمية بام ييل :حنش ،محار ،قنفذُ ،قنيفذِ ،قردان ،كلب ،كُليب.
ٍ
حسن مراد :فالكلب ملا فيه من اليقظة
سمت أوالدها هبذه ،فإنام ملا حلظته من معنى
والعرب حني َّ
جل َلد ،وهكذا ...وهبذا بطل غمز الشعوبية للعرب كام
والكسب ،واحلامر ملا فيه من الصرب وا َ
أوضحه ابن ُدريد وابن فارس وغريمها» اهـ .من «معجم املناهي اللفظية» (ص.)563
أيضا « :Vومن أسوإ ما رأيت منها التسمية بقوهلم :جلب اهلل ،يعني :كلب اهلل! كام
وقال ً
يف هلجة العراقيني ،وعند الرافضة منهم يسمونه :جلب عيل؛ أي :كلب عيل! وهم يقصدون أن
يكون أمينًا مثل أمانة الكلب لصاحبه» اهـ .من «معجم املناهي اللفظية» (ص.)564
( )1إن عنوان كتاب ابن املرزبان وحمتواه ُيعدان «رصخة احتجاج» عىل انحسار خلق الوفاء من
البرش ،وهو هروب (إىل األمام) عن طريق متجيد الكالب بدل حث الناس عىل الوفاء ومكافحة
ظاهرة الغدر والتفتيش عن األوفياء من البرش.
إن ولوع كثري من املسلمني اليوم باقتناء الكالب -لغري سبب رشعي -صورة من صور وقوعهم
يف «جحر الضب» ،واتباع َسنَن غريهم ،تقليدً ا من (املغلوب للغالب) عساه يلتحق به أو يلتصق =
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وانطلقت ألسنة األدباء والشعراء بمدح وفاء الكلب ،بل تفضيله عىل

الصديق الغادر.

قال بعضهم:

َ
������������ي�����������رت م���������������ن األخ�������ل�������ا
خت
��������ب جم�������ب ٌ
�������ول
ف��������������إن ال��������ك��������ل َ
�������������ي ي���ح���ـ���ـ���ـ���ف���ظ ال����ع����ـ����ـ����ه َ
����د
َوف ٌّ

ِق م������ا يُ�����ن ْ
����ب
�����ف�����ى ع������ن ال����ك����ل ِ
��������ن��������ص��������ر ِة وال َّ
ع������ل������ى ال ُّ
����������������ذ ِّب

َّرب
وحي������م������ي َع��������� ْرص��������� َة ال��������������د ِ

= بجلده .وهذه الظاهرة سادت يف الغرب كمحاولة تعويضية لسد الفجوة التي أنتجتها احلضارة
الغربية ،والطغيان املادي الذي َّ
أخل بالروابط االجتامعية بني البرش ،فراحوا يبحثون عن بديل
( ُم َقنَّع) بقناع الوفاء ليعوضهم عن ضمور الروابط اإلنسانية ،ومعاناة الشعور بالوحدة ،والتفكك
األُرسي.
صرِ
ويف
ويف لصاحبه ،لكنه وفاء (آ ٌّيل) ال ُيم ِّيز ،وأعمى ال ُي ْب  ،فإنه ٌّ
نعم ..الشك يف أن الكلب ٌّ
رشيرا حيرضه عىل َع ْقر وترويع إنسان
لصاحبه حيوطه وحيميه وال يبايل إن كان صاحبه ظا ًملا
ً
ويف
ضعيف أو مظلوم ،وال يدري إن كان صاحبه ًّ
لصا أو جمر ًما يستعني به عىل إجرامه ،الكلب ٌّ
لصاحبه ولكنه غري عاقل ،وال يدري ما عواقب فعله ،ويف قصة الكلبة (براقش) عربة :فقد
نبحت ً
جيشا كانوا قصدوا أهلها ،فخفي عليهم مكانهُ م ،فلام نبحتهم عرفوهم ،فعطفوا عليهم
فاجتاحوهم ،فقالت العرب« :أشأم من براقش» ،وقالوا« :عىل أهلها َد َّل ْت براقش» ،وصارت
مثلاً كام يف «مجهرة األمثال» (.)46/2
لقد أمرت رشيعة الرمحة الشاملة باإلحسان إىل احليوانات ومنها الكالب ،بتوسط واعتدال،
تنزهت عن ذلك اإلفراط الشائن يف معاملتها عىل النحو الذي نراه من الغربيني:
ولكنها َّ
 إذ رأيناهم خيصصون فنادق للكالب ،وقد يويص أحدهم بثروته اهلائلة لكلبه وحيرم منهاأوالده ،وقد يتفنن يف رشاء أنفس األطعمة وأغالها للكلب ،ويطرد أمه ِ
املسنة خارج بيته؛ ألنه
«ال يقدر عىل اإلنفاق عليها»!
لقد خت َّلت الكالب عند القوم عن وظيفة احلراسة والصيد واحلرث ،وصارت «نخبة» متميزة
حتظى برفاهية العيش و ُب َلهنيته ،يف حضارة متسح َش َع َث الكالب وتُدمي قلوب الشعوب.
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ويُ�������ع�������ط�������ي َ
�������ك ع������ل������ى ال�����ل��ي��ن
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������رب
وال يُ�����ع�����ط�����ي ع�����ل�����ى ال������ض ِ
��������رب
ويُ������ن������ج������ي������ك م���������ن ال��������ك ِ

وقال بعض األدباء:
قلب
ت����اه ق��ل�بي م��ِّن�يِّ وأي�����ن م�ن�ي ُ
ش�����ردت��ن��ي خ����ي����ان���� ٌة م�����ن صديق

أن�����ا م��س��ت��س��ل��م ل�����هْ ،
وه������� َو َح����رب

م���ض���م��� ٌر ل��ل��ن��ف��اق وال���ق���ل���ب فيه

����ن ب����غ َ
ُم����ب����ط ٌ
���ب
����ض���� ُه وب�����ادي�����ه ح ُّ

ق���ل ُ
���وم���ا ل���ه وق����د م��ض��ى من ـ
���ت ي ً

ـ��ـ��ه ِف���ع ٌ
كلب
���ال أت����ى ب���ه���ا :أن����ت
ُ

للمزح َ
قلت ذا أم لثليب(((؟
ق��ال:
ِ
لولي
ِش���ي���م��� ُة((( ال��ك��ل��ب ح��ف��ظ�� ُه
ٍّ

ق��ل ُ
��ت ل��ل��ث��ل��ب ،ق����ال :م��ا ف��ي��ه ثلب

حي��ف ُ
���وار ويمُ سي
��ظ اجل�����ا َر ل���ل���ج ِ
ي���رق���د ال���ن���ائ���م���ون أم��� ًن���ا وميسي

()1
()2
()3
()4
()5

َّ
صعب
������وم
إن َّ
ُ
رد ال����س����رور ي����ا ق ِ

(((

��ي يف ُدج��ا الليل َذ ُّب
وعلى احل ِّ

(((

س��اه��ر املقلتني :حي��ن��وه َس ْغب
(((

خائ ًفا َه ْل َكهم

حياكيه صب

وت�����رى ال��ك��ل��ب يف امل���ه���ام���ه غو ًثا

وجي���ي���ب ال��ل��ه��ي��ف ،وال����ن����ا ُر ختبو

����ح ال���ك���ل���ب خ���و ًف���ا
وت����������را ُه ي����ن����اب ُ

وإىل الصوت يف دج��ا الليل حيبو

ف��ل��م��اذا أنحْ َ ���س���ت��� ُه احل َّ
����ظ ق���ل لي

���ش ْ
���ن ُح��س�� َن��ه وم���ا ف��ي��ه سب؟
لمِ ُت ِ

الثلب :الذم وذكر املساوي واملخازي.
الشيمة :الصفة والطبع الغالب.
َّ
الذ ّب -بفتح الذال املشددة :الدفاع عن الصاحب.
بفتح السني والغني :اجلوع مع التعب ،وسكنت الغني هنا لوزن الشعر.
يعني :خيشى هالكهم.
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وقال آخر:

لكلب
����وم����ا رأوك ش���ب���هً���ا
إن ق ً
ٍ
خللق
أن�����ت ال حت���ف���ظ ال�����زم�����ا َم
ٍ

عال
ي��ش��ك��ر ال���� َن���� ْز َر م���ن ك��ري��م ِف ٍ
���د
وت�����ن�����ادي�����ه م������ن م�����ك�����ان ب���ع���ي ٍ
َّ
وم����ن����ا
إن ُس������� ْؤل�������ي وبُ�����غ�����ي��ت��ي ُ

دي:
وقال أبو العباس األَ ْز ُّ

���ب ال���ن���اس إن ف���ك َ
فيهم
���رت
َل��� َك��� ْل ُ
ْ
ألن ال���ك���ل���ب خت����س����ؤه فيخسأ
جليسا
وإن ال���ك���ل���ب ال ي������ؤذي
ً

 -قال األحنف بن قيس:

الوفـــاء
��ح��ا ُمض ّيا
ال رأ ْوا ل��ل��ظ�لام ص��ب ً
وه���و ي��رع��ى ال ِّ
رع��� ًي���ا َوف ّيا
����زم����ا َم ْ
���س��� ّي���ا
آخ�������� َر ال�����ده�����ر ال ت��������راه َن ِ
ف���ي���واف���ي َ
ستح ّيا
���ك ط���ائ��� ًع���ا ُم ِ

ي أن أراك ك����ل���� ًب����ا َس�����ويّ�����ا
الكالب
�����ر ع��ل��ي��ك م���ن ك��ل��ب
أَ َض ُّ
ِ
(((
للعتاب
وكلب الناس ي ْر ِبض
ِ

����ذاب
وأن�����ت ال����ده���� َر ِم����ن ذا يف ع ِ

«إذا بصبص الكلب((( لك فثق ُبو ٍّد منه ،وال تثق ببصابص الناسَ ،ف ُر َّب
ٍ
بصبص َخ َّو ُ
ان».
ُم
 وقال الشعبي« :خري خصلة يف الكلب ،أنه ال ينافق يف حمبته». -وقال ابن عباس « :Lكلب أمني ،خري من إنسان َخؤون».

َ
سليامن ،قال :رأيت مالك بن دينار ومعه
وعن رجل ،عن جعفر بن

كلب ،فقلت :ما هذا؟
( )1ويف رواية:

ف�����ك�����ل�����ب ال��������ن��������اس إن خت�������س�������أه خي���س���أ

حرك َذ َن َبه.
( )2ب ْ
َص َب َ
ص الكلبَّ :

وك������ل������ب ال�������ن�������اس ي�������رب ُ
�����اب
�������ض ل�����ل����� ِع�����ق ِ
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قال« :هذا خري من جليس السوء».
مح ِ
إسحاق ِ
اد ِ
َ
إبراهيم ا َمل ْو ِص ِّيل ،قال :قال أيب:
بن
بن
 وعن ََّ
أتيت يو ًما الفضل بن حييى ،فصا َد ْفتُه يرشب ،وبني يديه كلب ،فقلت له:
أتنادم كل ًبا؟
ويكف عني أذى ِسواه ،ويشكر قلييل ،وحيرس
قال« :نعم؛ يمنعني أذاه،
ُّ
مبيتي ومقييل».

يب :ما هذا معك؟
وسئل أعرا ٌّ
 ُِ
الصاحب؛ إن أعطيتُه شكر ،وإن منعتُه صرب».
عم
ُ
فقال« :ن َ
وقال آخر« :من يشكرين ،ويكتم رسي».
ِ
وكلب يف
األع�راب الوف�اةُ،
بعض
األصمع�ي ،قال:
 وع�نحضر ْت َ
ٌ
ِّ
َ

جانب خيمته ،فقال ألكرب ولده:

صنائع ال أزال أمحدها ،يدُ ُّل ضيفي عليَ َّ يف
خريا به؛ فإن له
َ
«أوصيك ً
َغس َق الليل إذا النار نام م ِ
وقدُ ها».
ُ
ُ
َ
 وقال بعض األدباء:كان إلبراهيم بن هرمة كالب ،إذا أبرص ِ
ت األضياف َّ
بش ْت هلم ومل تنبح،
ٌ
َ
وبصبصت بأذناهبا بني أيدهيم ،فقال يمدحها:
ْ
وي��د ُّ
ُل ضيفي يف الظالم إذا سرى

إي����ق����ا ُد ن������اري أو ُن����ب����ا ُح كالبي

مم���ا ق��د ع��� َر ْف َ
وج��ع�� ْل َ
���ن َي ُق ْد َن ُه
��ن َّ

فَ
��������اب
���ديْ��� َن��� ُه ب��ب��ص��ائ ِ
��ص األذن ِ
��ط ْ��ق َ
ويَ���� َك ْ
حاب
����د َن أن يَ��ن ِ
��ن بالترَّ ْ ِ

ح���ت���ى إذا واج����هْ���� َن���� ُه وع���� َر ْف���� َن���� ُه

( )1أي :هز األذناب.

(((
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وللكلب ً
أيضا من الفضائل :إتيانه وجه صاحبه ،ونظره إليه يف عينه ويف
وجهه ،وحبه له ،و ُدن ُُّوه منه ،حتى ربام العبه والعب صبيانه بالعض الذي
ال يؤمل وال يؤ ِّثر ،وله تلك األنياب التي لو أنشبها يف الشجر أل َّثرت!
أعزك اهلل -أن الكلب ملن يقتنيه أشفق من الوالد عىل ولده ،واألخواعلم َّ
الش�فيق عىل أخيه؛ وذلك أنه حيرس صاحبه ،وحيمي حريمه ،ش�اهدً ا وغائ ًبا،
ويقظان ،ال يقرص عن ذلك ،وإن َج َف ْوه ،وال خيذهلم وإن َ
َ
خذ ُلوه.
ونائماً
ومن أجل ذلك قال الدمريي :V
حيرس َر َّبه،
كثري الوفاء ..ومن طبعه أنه
ُ
«الكلب حيوان شديدُ الرياضةُ ،
ذاكرا وغافلاً  ،نائماً و َي ْقظان»(((.
وحيمي حرمه شاهدً ا وغائ ًباً ،
وروي أن رجلاً قال لبعض احلكامء :أوصني.
 ُقال« :ازهد يف الدنيا ،وال تنازع فيها أهلها ،وانصح هلل تعاىل كنصح
نصحا».
الكلب ألهله؛ فإهنم جييعونه ويرضبونه ،ويأبى إال أن حيوطهم
ً
فمن َثم قال اإلمام أبو ٍ
ِ
الشاطبي :V
حممد
ُّ
َّ
وقد قيل ُ
كالكلب ي ْ
ُق ِصي ِه أه ُل ُه
ك ْن
ِ

(((
نصحهم ُم َت َب ِّذال
وما ي َْأ َتلي يف ِ

(((

واملعنى :مت َّثل بخلق الوفاء مع الناس رغم ما ستعانيه من َج َّر ِاء وفائك،

فعليك أن تبذل هلم النصح دون النظر إىل رد فعلهم.
 -ولبعض الشعراء:

������ر ُج ع���ن���ه ج���������ا ُره وشقي ُقه
ي������ع ِّ
(« )1حياة احليوان» (.)103/2
( )2يأتليُ :ي َقصرِّ .
( )3التبذل :هو بذل اجلهد وعدم التهاون.

��ب فيه كل ُبه ْ
وه��� َو ضار ُب ْه
وي��رغ ُ
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 وعن شرَ ِ ٍيك ،قال :كان لألعمش كلب يتبعه يف الطريق إذا مشى حتى

يرجع.

ففرقت بينهم وبينه،
فقيل له يف ذلك ،فقال« :رأيت صبيانًا يرضبونهَّ ،

فعرف ذلك يل َ
فشك ََره ،فإذا رآين يبصبص يل ويتبعني».
َ

 -وقال بعض الرواة« :كان للربيع بن بدر كلب قد ر َّباه ،فلام مات الربيع

و ُدفِن ،جعل الكلب يترضب عىل قربه حتى مات».

 -وكان لعامر بن عنرتة كالب صيد وماشية ،وكان حيسن صحبتها ،فلام

وتفرق عنه األهل واألقارب.
مات لزمت الكالب قربه حتى ماتت عندهَّ ،
فائـــدة:

جاء يف أخبار ال ُي َع َّول عليها أن كلب أصحاب الكهف يف اجلنة ،وقال

املفسرِّ الكبري أبو الفضل األلويس :V
«وقد اشتهر القول بدخول هذا الكلب اجلنة ،حتى أن بعض الشيعة
ِ
بالقياس
ُي َس ُّمون أبناءهم بـ«كلب عيل» ،و ُي َؤ ِّمل من ُس ِّم َي بذلك النجا َة
األولوي عىل ما ُذ ِكر ،وي ِ
نشد:
َ ُ
ِّ
ُم
���ف جن����ا كل ُبه ْ
ِف���� ْت����ي���� ُة ال���ك���ه ِ

��ب َعلي
كيف ال ينجو غ���دًا ك��ل ُ

كرم اهلل تعاىل وجهه -كل ًبا له؛ نجا ،ولكن ال أظنهعيل َّ
ولعمري إن َقبِ َل ُه ٌّ

يقبله؛ ألنه عقور» اهـ(((.

(« )1روح املعاين» ( ،)226/15وال َع ُقور :هو الذي جيرح ويفرتس و َي َع ُّض.
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قصة امللك والوزير والكالب
حُيكى أن َم ِلكًا أمر بتجويع عرشة كالب؛ ليسلطهم عىل كل وزير خيطئ

وحيبسهم معه ،فلام أخطأ يو ًما أحد الوزراء أمر امللك بأن ُيرمى للكالب ،فقال
له الوزير« :هكذا تفعل يب وقد خدمتك عرش سنوات؟» ثم طلب من امللك

أن يمهله عرشة أيام ،فوافق ،فذهب الوزير إىل حارس الكالب فقال له« :أريد
أن أخدم الكالب ملدة عرشة أيام فقط» ،سأله احلارس :وماذا تستفيد؟ فقال له
الوزير« :سوف أخربك باألمر مستقبلاً » ،فقال له احلارس« :لك ذلك» .فقام
الوزير باالعتناء بالكالب وإطعامها وتغسيلها ووفر هلا مجيع ُسبل الراحة،
وز َّج به يف السجن مع
وبعد مرور عرشة أيام حان وقت تنفيذ احلكم بالوزيرُ ،

الكالب ،وامللك ينظر إليه واحلاشية ،فاستغرب امللك مما رآه!! وهو أن الكالب

جاءت حتت قدميه وهي جائعة ،فسأله امللك« :ماذا فعلت للكالب؟» فقال
تنس الكالب هذه اخلدمة،
له الوزير« :خدمت هذه الكالب عرشة أيام فلم َ
فنسيت كل ذلك».
وخدمتك أنت عرش سنوات
َ

اهتم هبا ملدة أيام معدودة ،بينام اإلنسان
هذا ما فعلته الكالب مع َمن َّ

مل يفهم أو يقدّ ر خدمة السنوات الطوال!
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قصة الكلب «هاتشيكو»
حقيقية)
(قصة
َّ

انتظر صاحبه عشرة أعوام كاملة يف حمطة القطار:
تعرف (هاتشيكو) عىل شوارع إحدى ضواحي طوكيو عندما دخلها
َّ

ألول مرة يف عام 1924م مع صديقه الربوفسور (هتسابورو أوينو) وهو

أستاذ يف قسم الزراعة يف جامعة (طوكيو).

ِ
املارة كان (هاتشيكو)
ومنذ أن عرف تفاصيل املكان وحفظ مالمح َّ
ٍ
يودع الربوفسور يف صباح ِّ
خارجا من
عمل ،وينظر إليه وهو يميش
كل يو ِم
ً
باب البيت ،ويف هناية اليوم يذهب (هاتشيكو) إىل حمطة القطار (شيبويا)

القريبة وينتظر عودة صديقه ،ويستقبله بفرح األطفال مع عودة آبائهم بقطع
احللوى.

الفرق الوحيد هو أن (هاتشيكو) مل يكن يبحث عن حلوى أو أي مقابل،

ما كان يبحث عنه وحيتفل به عىل طريقته هو عودة صديقه من اجلامعة.
ِ
يكتف بمجرد النظر
مل يعد (هاتشيكو) يقنع بالبقاء يف البيت ،ومل
إىل صديقه وهو يغادر ،بل أصبح يرافقه ويميش معه إىل املحطة ،مل يقترص

الرسور بالكلب عىل صاحبه ،بل تعدَّ ى ذلك إىل أفراد احلي مجي ًعا ،فقد صنع
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(هاتشيكو) خالل الوقت صداقة مع أصحاب املحالت يف الطريق إىل حمطة
القطار ،و َعالقة صداقة مع ركَّاب القطار العائدين من أعامهلم يف هناية اليوم.

ويف يوم من أيام مايو من عام 1925م طال انتظار (هاتشيكو) أمام

املحطة ،الكل خرج من ذلك الباب ،مجيع الوجوه املألوفة التي اعتاد عىل

جتاهلها كل يوم ،ومل َي ُعدْ صديقه ،انتظره طيلة الليل ومل َي ُعدْ  ،ما مل يعلمه
(هاتشيكو) هو أن صديقه الربوفسور قد تويف عقب إصابته بجلطة يف الدماغ
ذلك اليوم وهو يلقي إحدى حمارضاته ،ومل يعد أبدً ا إىل حمطة القطار حيث

ينتظره (هاتشيكو).

(هاتش�يكو) مل يعلم م�ا الذي حصل لصديق�ه ،فها َم عىل وجه�ه يف ِأز َّقة

املدينة ،ومل يستطع البقاء يف البيت أبدً ا بعد ذلك.

استمر يف ممارسة احلياة
ورغم احلزن الذي خ َّلفه غياب صديقه ،إال أنه
َّ

واملرور كل صباح أمام منزل الربوفسور ،ومع الوقت أيقن أنه لن يعود إىل
املنزل ،فتوقف عن الذهاب إىل هناك ،وأصبح يكتفي باالنتظار أمام باب حمطة

القطار حيث كان يودعه ويستقبله.

استمر (هاتشيكو) بفعله ،فقد كان حيرض أمام الباب كل مساء
وهذا ما
َّ

يف موعد قدوم القطار ،وكل يوم ال يرى صديقه بني الركاب اخلارجني من
املحطة ،فيجمع خيبته وينسحب إىل ظالم ِأز َّقة املدينة لينا َم يف الشارع ،ويعود

إىل ٍ
أمل َ
آخ َر يف اليوم التايل.
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تعاطف العابرون واخلارجون من حمطة القطار معه وهو جيلس عىل

الرصيف نفسه كل يوم ،فأصبح الكثري منهم حيرض الطعام هلاتشيكو؛ كي
يأكل يف أوقات انتظاره لصديقه التي استمرت ملدة عرش سنوات ،ولو كان

بإمكانه االنتظار أكثر لفعل ذلك ،ولكن املوت جاءه مساء ليلة وهو ينتظر أمام
باب حمطة القطار (شيبويا) فتمدد ميتًا.

وهذا كلب آخر يف اهلند مات صاحبه يف حادث مروري ،فبقي مالز ًما

قربه ال يفارقه(((.

( )1ولقد َض َّمت الشبكة العنكبوتية نامذج ال تحُ ْ صىَ جُ َت ِّسدُ وفا َء الكلب (صوتًا وصورة) وكلها تيش
اختص بالوفاء
عزيزا كالكربيت األمحر ،فسبحان من
باتصافه بالوفاء النادر الذي صار بني البرش ً
َّ
بعض َمن لبس الثياب!
وح َر َمه َ
الكالبَ ،
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وفــاء بلبـــل
أتيت أبا منصور أعوده ،فقال يل :بات سفيان الثوري يف هذا
قال عارمُ :

حمبوسا؟ لو خُليِّ عنه؟» قلت:
البيت ،وكان هنا بلبل البني ،فقال« :ما بال هذا
ً

دينارا» ،قال :فأخذه فخىل
«هو البني ،وهو هيبه لك» ،قال« :ال ،ولكن أعطيه ً

عنه ،فكان البلبل يذهب ويرعى ،فيجيء بالعيش ،فيكون يف ناحية البيت ،فلام
مات سفيان ،تبع جنازته ،فكان يضطرب عىل قربه ،ثم اختلف بعد ذلك ليايل

إىل قربه ،فكان ربام بات عليه ،وربام رجع إىل البيت ،ثم وجدوه ميتًا عند قربه،
فدُ فِ َن عنده(((.

(« )1سري أعالم النبالء» (.)266/7
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الوفاء للحيــــوان
الوفاء للجمال
��ص��وا ُء ،وم��ا ذاك هلا
تقدم قول رسول اهلل « :Hما َخ�َل�أََ ِت ال�� َق ْ

ُ
خب ُل ٍق»(((.

وكذا سبق حديث عمران بن احلصني  Iيف املرأة األنصارية ،التي
إن اهلل أنجاها عىل الناقة العضباء َل َتنْحر ا ،فل َق ِدم ِ
جعلت هلل عليها ِ
ت املدين َة
َ َ نهَّ ماَّ َ
ِ
رسول اهللِ  ،Hفقالت :إنهَّ ا قد َج َع َل ْت هلل
َع َرفوا الناق َة ،وقالوا :ناق ُة
َ
رسول اهللِ ،H
َنحرهيا حتى ن ُْؤ ِذ َن
عليها َل َتن َْح َرنهَّ ا ،فقالوا :واهللِ ال ت َ
أن ُفالن َة قد جاءت عىل ناقتِ َك ،وأنهَّ ا قد َج َع َل ْت هلل عليها ْ
َفأت َْو ُه فأخربوه َّ
إن
َأنْجاها اهللُ عليها َل َتن َْح َرنهَّ ا.

ُ
ئس ما َج َز ْتها ْ
رس�ول اهلل ُ « :Hس َ
فقال
إن أَ جْناها اهللُ
هلل! ِب َ
بحان ا ِ
عليه���ا َل َت ْن َح َر َّنه���ا! ال َوف���ا َء ِل َن ْ
هلل ،وال َوف���ا َء ِل َن ْذ ٍر فيم���ا ال يمَ ِل ُك
���ذ ٍر يف معصي��� ِة ا ِ

العبدُ ،أو قالُ :
ابن آ َد َم»(((.

( )1تقدم (ص.)96
( )2تقدم (ص.)97
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قص ًة مؤثر ًة جتسد حرص املصطفى  Hعىل الرفق باإلبل
وهاك َّ

وإنصافها ،واحرتام اخلدمات التي تقدمها لإلنسان.

عن َي ْعلىَ ِ
بن ُم َّرةَ ،عن أبيه  ،Iقال« :سافرت مع رسول اهلل ،H
َ
احلديث ،وفيه:
فرأيت منه شي ًئا َع َج ًبا»...
ُ
ث�م أتاه بعري فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان ،فبعث إىل أصحابه فقال:

كم هذا َي ْش ُك ُ
ري ُ
وكم؟!».
«ما ِل َب ِع ِ

عم ُله تَواعَدْ نا عليه لِنَن َْح َر ُه غدً ا.
فقالوا :كنَّا نعمل عليه ،فلماَّ َكبرِ َ وذهب َ
���ل َي ُ
كون
فقال رسول اهلل « :Hال َت��ن َ
��ح�� ُروهُ ،واج�� َع�� ُل��و ُه يف اإلب ِ

معها»(((.

ري َك َي ْش ُك َ
وك؟!
ويف رواية عن َي ْعلىَ  ،أن رسول اهلل  Hقال« :ما ِل َب ِع ِ
حتى إذا َ
َز َع َم َّأنك َس َن ْأ َت ُه(((َّ ،
كبرِ َ ُتري ُد ْ
نح َر ُه»(((.
أن َت َ

جالسا ذات
أيضا ،قال ...« :وكنت معه
ويف رواية لإلما ِم أمحدَ عن َي ْعلىَ ً
ً
(((
يوم ،إذ جاء ٌ
ض َب بِ ِجرانِه((( ب ْي َن يديه ،ثم َذ َر َف ْت عيناه،
مجل يخَ ْ ُب ُ
ب  ،حتى َ رَ
فقال« :وَيحْ َ َك! ُ
ُ
اجلمل؛ َّ
إن له َل َشأ ًنا».
انظ ْر لمَِ ْن هذا

()1
()2
()3
()4
()5

أخرجه احلاكم يف «املستدرك» ( ،)4232وقال« :صحيح اإلسناد» ،ووافقه الذهبي .وانظر
تعليق األلباين عليه يف «السلسلة الصحيحة» ر ْقم (.)485
«س َن ْو َته» :اختذته للسقاية ُع ُم َره.
«س َن ْأ َته» أو َ
معنى َ
أخرجه اإلمام أمحد ( .)17567وانظر« :الصحيحة» ر ْقم (.)485
رضب من العدْ و.
هذا
ٌ
واجلران :باطن العنق من البعري وغريه.
َض َر َب بجِ ِ را ِنه :يقال للبعري إذا َب َر َكِ ،
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لرجل من األنصار ،فدعوته
قال :فخرجت
فوجدْ تُه ُ
ألتمس صاحبهَ ،
ُ

إليه ،فقال« :ما ُ
شأن جمَ َ ِل َك هذا؟».

فقال :وما شأنُه؟ قال :ال أدري واهللِ ما شأنُهَ ،ع ِم ْلنا عليه ،ون ََض ْحنا عليه،
ِ
السقايةْ ،فأتمَ َ ْرنا ِ
البارح َة ْ
حلمه.
أن ن َ
َنح َر ُه ،و َن ْقس َم َ
حتى َع َج َز عن ِّ
قال« :فال َتف َع ْلَ ،ه ْب ُه لي ،أو ِب ْع ِني ِه».

فقال :بل هو لك يا رسول اهلل.
ِ
فو َس َم ُه بِ ِس َم ِة
الصدقة((( ،ثم َب َع َث به(((.
قالَ :

حس ُنوا إليه َّ
أج ُله».
حتى َيأ ِت َي ُه َ
ويف رواية أنه قال« :أَ ِ

وكان الرسول  Hيغضب أشدَّ الغضب عندما يرى أحدً ا من أتباعه

مناقضا للوفاء الذي تستحقه مقابل خدمتها إياه.
قد ظلم دابته ،ويعد ذلك
ً

ِ
ب
وقد حدث ز َم َن
النص َ
رسول اهلل  Hأن مجلاً اشتكى إليه َ
الذي كان يالقيه من صاحبه ،وقد ِ
سمع رسول اهلل  Hشكواه ،وتأثر

لذلك.

فقد روى أبو داو َد يف «سننه»((( أنه  Hدخل حائ ًطا لرجل من

( )1أي :أع َل َمه بعالمة إبل الصدقة.
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)17548وض َّعفه حم ِّققو «املسند» (.)92/29
( )3برقم ( .)2549وقال األلباين يف «السلسلة الصحيحة» ر ْقم (« :)20إسناده صحيح عىل رشط
مسلم».
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األنصار ،فإذا ٌ
النبي
النبي َ Hح َّن ،و َذ َر َفت عيناه ،فأتاه ُّ
مجل ،فلماَّ رأى َّ
(((
فمس َح ِذ ْف��را ُه
فسكت ،فقالَ « :من َر ُّب ه��ذا اجل��م ِ��ل؟ لمَِ��ن هذا
َ
َ H
ُ
اجلمل؟».
فجاء فتًى من األنصار ،فقال :يل يا رسول اهلل ،قال« :أفال َت َّتقي اهللَ يف

هلل َّإياها؟! َّ
تي ُعه و ُت ْد ِئ ُبه(((».
هذه البهيم ِة اليت َم َّل َك َك ا ُ
فإنه َش َكا إ َل َّي َّأنك جُ ِ

يب َ
النبي
آخ َر عندما رأى
ويتكرر املوقف من صحا ٍّ
ُّ
صاحب هذه الراحلة؟».
معقولة ،ويبدو عليها اجلوع ،فقال« :أين
ُ

H

ناق ًة

فلم يستجب له أحد ،فدخل املسجد ،فصىل حتى فرغ ،فخرج فوجد

الراحلة كام هي ،فقال« :أين صاحب هذه الراحلة؟».
نبي اهلل.
فاستجاب له ،فقال :أنا يا َّ

فقال« :أال تتقي اهلل  Dفيها؟ إما أن تعقلها وتطعمها ،وإما أن ترسلها

حتى تبتغي لنفسها».

رسول اهللِ  Hب َب ٍ
ُ
عري قد لحَِ َق َ
ظ ْه ُره ببطنِه ،فقالَّ « :ات ُقوا اهللَ يف
و َم َّر
(ِّ )1
الذ ْف َرى من البعريَّ :
مؤخر رأسه ،وهو املوضع الذي يعرق ِمن قفاه .قاله اإلمام اخلَ َّطايب  Vيف
«معامل السنن» (.)248 /2
( )2أي :تتعبه.
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ك ُبوها صالحِ ًةُ ،
هذه ال َبهائم املُ ْع َجم ِة(((؛ فا ْر َ
وك ُلوها((( صالحِ ًة»(((.
ِ
ِ

وعن أيب هريرة  ،Iقال :قال رسول اهلل « :Hإذا سا َف ْر مُت يف
فأ ْع ُطوا اإلب َل َح َّظها ِم َن األرض ،وإذا سا َف ْر مُت يف َّ َ
اخل ْصب َ
سر ُعوا عليها
ِ
الس َن ِة فأ ِ
ِ ِ
ِِ
يل فاج َت ِن ُبوا َّ
وام َّ
السيرْ َ  ،وإذا َع َّر ْس ُتم َّ
فإنها َم ْأوى ا َ
ريق؛ َّ
الط َ
يل»(((.
هل ِّ
َّ
بالل ِ
بالل ِ
()1
()2

()3

()4

املُ ْع َجمة :أي :التي ال تقدر عىل النطق فتشكو ما أصاهبا من جوع أو عطش .وأصل األعجم:
الذي ال يفصح بالعربية ،وال جييد التكلم هبا ،عجم ًّيا كان أو عرب ًّياُ ،س ِّم َي به؛ ل ُعجمة لسانه،
والتباس ِ
ِ
كالمه.
ناوي يف
قال األلباين  :Vقولهُ « :ك ُلوها» َق َّيدوها بضم الكاف ،من األكل ،وعليه جرى ا ُمل ُّ
رشح هذه الكلمة ،فإذا صح ِ
ت الرواية بذلك فال كالم ،وإلاَّ فاألقرب عندي أهنا «كِ ُلوها» بكرس
َّ
ُ
احلديث
الكافِ ،منَ :وك ََل َي ِك ُل ِك ْل؛ أي :اتركوها ،هذا هو املتبادر من سياق احلديث .ويؤ ِّيده
ِ
واب سال مِ ًة ،وا ْيت َِدعوها سالِم ًة ،»...أي :اتركوها سالم ًة،
«ار َك ُبوا هذه الدَّ َّ
املتقدم (ر ْقم  )21بلفظْ :
واهلل أعلم» اهـ .من «السلسلة الصحيحة» التعليق عىل احلديث ر ْقم (.)23
أخرجه أبو داود (.)2548
وأقره
وقال األلباين يف «الصحيحة» ر ْقم (« :)23قلت :وسنده صحيح كام قال الن ََّو ُّ
وي يف (الرياض) َّ
بن ٍ
ناوي .وقد تابعه عبدُ الرمحن ب ُن َيزيدَ ِ
جابر ،قال :حدَّ َثني ربيع ُة ب ُن َيزيدَ  ...به أت ََّم منه ،ولف ُظه:
ا ُمل ُّ
ببعري ُمناخٍ عىل باب املسجد ِمن َّأو ِل الن ِ
فم َّر ٍ
ثم َم َّر به
َّهارَّ ،
(خرج رسول اهلل  Hيف حاجةَ ،
ِ
ِ
ِ
آخ َر الن ِ
يوجدْ  ،فقال رسول اهلل
ب هذا البعري؟» ،فابتُغ َي فلم َ
َّهار وهو عىل حاله ،فقال« :أين صاح ُ
هذه البهائمِ؛ اركَبوها ِصحاحا ،واركَبوها ِسامنًا»؛ كا ُملتَس ِّخ ِ
« :Hاتَّقوا اهللِ يف ِ
ط آنِ ًفا).
ً
َ
ْ
ْ
اإلمام أمحد ( ،)181 ،180 /4وابن حبان ( ،)3394 ،545وقال األلباين« :سنده صحيح عىل
رشط البخاري».
ِ
حاح�ا) كالدليل على أن الناق�ة ال َع ْجفا َء
(ار َك ُبوها ص ً
وق�ال اب�ن حب�ان« :ويف قول�ه ْ :H
َّب ركوبهُ ا إىل أن ت َِص َّح .ويف قوله ( :Hو ُك ُلوها ِسامنًا) دليل عىل أن
الضعيفة جيب أن ُي َتنَك َ
ب ت َْر ُك ن ِ
�م َن»« .اإلحسان يف تقريب صحيح
الناقة املهزولة التي ال نِ ْق َي هلا ُي
س�تح ُّ
َ
َحرها إىل أن ت َْس َ
ابن حبان» (.)304 /2
أخرجه مسلم (.)1926
=
		
آخر الليل نزلة للنوم واالسرتاحة.
َّ
والس َنة :القحط .والتعريس :نزول املسافر َ
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َ
األرض،
اإلب َل َح َّظها ِم َن
ويف لفظ ملسلم« :إذا سا َف ْر مُت يف ِ
ِ
اخل ْص ِب فأ ْع ُطوا ِ
الس َن ِة فبا ِد ُروا بها ِن ْق َيها»(((.
وإذا سا َف ْر مُت يف َّ

خص َب ِت
وعن أنس بن مالك  ،Iأن رسول اهلل  Hقال« :إذا أَ َ
كم ،وأَ ْع ُ
ُ
ْر ُ
ُ
األرض
��ت
أل ،وإذا أَج�� َد َب ِ
��ط��وا َح َّق ُه ِم َ��ن ال َك ِ
فانز ُلوا عن َظه ِ
األرض ِ
األرض ُت ْطوى َّ
َ
بالدلجْ ِة؛ َّ
فام ُضوا عليها ،وعليكم ُّ
يل»(((.
فإن
ْ
بالل ِ

ويف رواية« :إذا ِس ْر مُت يف أرض ِخ ْصب ٍةَ ،
َّواب َح َّقها -أوَ :ح َّظها،-
فأ ْع ُطوا الد َّ
ٍ
َ
أرض َج ْدب ٍة جْ ُ
بالدلجْ ِة؛ َّ
فانوا عليها((( ،وعليكم ُّ
األرض ُت ْطوى
فإن
وإذا ِس ْر مُت يف ٍ
يل ،وإذا َع َّر ْس ُتم فال ُت َع ِّر ُسوا على قارع ِة َّ
َّ
فإنها َمأ َوى ِّ
ريق؛ َّ
داب ٍة»(((.
كل َّ
بالل ِ
الط ِ
=

()1
()2
()3
()4

فإن سافروا يف ِ
احلث عىل الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتهاْ ،
«ومعنى احلديثُّ :
اخلصب َق َّللوا
السيرْ َ وتركوها ترعى يف بعض النهار ويف أثناء السري ،فتأخذ حظها من األرض بام ترعاه منها،
َّ
ْ
املقصدَ وفيها بقية من قوهتا ،وال يقللوا السري
ليصلوا
السري؛
لوا
عج
القحط
يف
سافروا
وإن
َ
َّ
ِ
فيلحقها الرضر؛ ألهنا ال جتد ما ترعى فتضعف ويذهب ن ْق ُيها ،وربام َك َّل ْت ووقفت» اهـ .من
«رشح مسلم» للنووي (.)69/13
قال النووي « :Vالنِّ ْقي -بكرس النون وإسكان القاف :-هو املخ»« .رشح مسلم» (.)69/13
والنقي :الشحم والودك؛ واملعنى :أن ينجو عليها وهي يف عافيتها حتى حيصل يف بلد ِ
اخلصب.
َ َ
ِ
أخرجه الطحاوي يف «ا ُمل ْشكل» ( ،)31/1والبيهقي (.)256/5
غري ُر َويم ،وهو ثقة» اهـ .من
وقال األلباين« :وهذا سند صحيح ،رجاله ثقات رجال الشيخنيَ ،
«السلسلة الصحيحة» حديث ر ْقم.)682( :
أي :أرسعوا ،والنجاء -باملد والقرص :-الرسعة؛ أي :اطلبوا النجاء من مفاوزكم برسعة السري
للمناوي (.)374 ،365/1
عليها؛ لتبلغكم املنزل قبل َضعفها .انظر« :فيض القدير» ُ
وصححه األلباين يف «الصحيحة» رقم (.)1357
أخرجه البزار (ص - 113زوائد) ،والبيهقي (.)256/5
َّ
ُّ
والدلجْ ة -بضم الدال وفتحها :-سري الليل.
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جواز الوقف على احليوان حتى ميوت:

(((
النبي
فم َّر
عن جابر  :Iأنه كان
ُّ
يسري عىل مجل له قد َأ ْع َيا َ ،
ُ
 ،Hفرضبه ،فدعا له ،فسار َ ٍ
سري ِمث َله((( ...ثم قالِ « :ب ْع ِني ِه
بسري ليس َي ُ
(((
ِب َو ِق َّي ٍة» ،فبِ ْعتُه((( ،فاس َت ْثنَ ْي ُت ْحمُال َن ُه إىل أهيل((( ،فلماَّ َق ِد ْمنا َأ َت ْيتُه باجلمل
كنت ُ
ُ
فأرس َل عىل إِ ْثري ،قال« :ما
آلخ َذ جمَ َ َل َك(((،
و َن َقدَ ين َث َمنَه ،ثم
ُ
انرصفتَ ،
ُ
فخ ْذ جمَ َ َل َك ذلك ،فهو ما ُل َك(((»(((.

()1
()2

()3
()4
()5
()6
()7

يسري عىل مجل
أي :تعب .وعند مسلم يف كتاب البيوع من «صحيحه» (« :)109 /715أنه كان ُ
له قد َأ ْع َيا ،فأراد أن ُي َس ِّي َبه» أي :يطلقه.
ويف رواية« :فرضبه رسول اهلل  ،Hودعا له ،فمشى مشية ما مشى قبل ذلك مث َلها».
ويف رواي�ة -عن�د البخ�اري ( ،)2967ومس�لم ( -)715أن رس�ول اهلل  Hق�ال جلابر« :ما
لِ َب ِ
ُ
عري َك؟» ،قال :قلتَ :ع ٌ
ليل ،قالَ :
رسول اهلل  ،Hفزجره ،ودعا له ،فام زال بني َيدَ ِي
ف
فتخ َّل َ
قلتٍ :
بخري ،قد أصا َب ْت ُه َب َر َكت َُك.
عري َك؟» ،قالُ :
سري ،قال :فقال يل« :كيف ت ََرى َب َ
اإلبل ُقدَّ ا َمها َي ُ
يف رواي�ة -عن�د اإلم�ا ِم أمح�دَ ( -)15026أن رس�ول اهلل  Hق�الَ :
ج َلك هذا
«أتَبي ُعن�ي مَ َ
َ
رسول اهللِْ ،بل َأ َه ُبه لك ،قال« :ال،
ولكن بِ ْعن ِ ِيه».
جابر؟» ،قال :قلت :يا
ْ
يا ُ
مح َله إ َّياي.
أي :استثنيت ْ
ِ
ويف رواية للبخاري (« :)2385فلماَّ َقد َم املدين َةَ ،غدَ ْو ُت إليه بالبعري ،فأعطاين َث َمنَه».
ِ
ج َلك و َث َمنَه ،همُ َ ا َ
لك».
ذه َب َ
ويف رواية لإلمام أمحدَ (َ « :)14195ظنَن َْت حني ماك َْست َُك أ ْن َأ َ
بج َمل َك؟! خُ ْذ مَ َ
ِ
َ
واجلمل ،وسهمي مع القوم».
اجلمل،
ويف رواية للبخاري (« :)2406فأعطاين َث َم َن
البعري ،وقال( :هو
وألمحدَ ( )14251من طريق أيب ُه َبيرْ ةَ ،عن جابر قال« :فلماَّ َأ َت ْيتُه د َف َع إليَ َّ
َ
َ
البعري ،ود َف َع
ب ،فقال :اشترَ َ ى منك
عج ُ
برج ٍل من اليهود ،فأخربته ،قال :فج َع َل َي َ
لك) .فمررت ُ
َ
وو َه َب ُه لك؟! قلت :نعم».
إليك ال َّث َم َنَ ،
حمتاج لثمنه ،فإذا
قال ابن اجلوزي« :هذا من أحسن التكرم؛ ألن من باع شي ًئا فهو يف الغالب
ٌ
أسف عىل فراقه ،كام قيل:
بقي يف قلبه من املبيع
ٌ
تعوض من الثمن َ
تخُ������ر ُج احل����اج ُ
������ه َّ
مالك
����ات ي���ا أُ َّم
وق����د
������ن َض���� ِن��ي�ن
�����س ِم�������ن َر
َن�����ف�����ائ َ
ٍ
ٍّب ِب ِ
ِ

فرحه ،و ُقضيت حاجته ،فكيف مع ما انضم إىل
اهلم عنه ،وثبت ُ
فإذا ُر َّد عليه ُ
املبيع مع ثمنه ذهب ُّ
ِ
ُ
ذلك من الزيادة يف الثمن؟!» اهـ .راجع «كشف امل ْشكل من حديث الصحيحني» البن اجلوزي
( ،)22/3و«فتح الباري» البن حجر (.)317/5
ٍ
جاز).
هر الدابة إىل
مكان ُم َس ًّمى َ
( )8أخرجه البخاري ( ،)2718باب( :إذا اشرتط البائع َظ َ
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ويف رواية عند ابن عساكر يف «تاريخ دمشق» ،قال جابر « :Iفأقام
ُ
َ
مر،
مر ،فعجز،
اجلمل عندي
ُ
فأتيت به ُع َ
زمان النبي  Hوأيب بكر و ُع َ

ف قصته ،فقال :اج َع ْل ُه يف إبل الصدقة ،ويف أطيب املراعي .ففعل به ذلك
ف َع َر َ
إىل أن مات»(((.

وهذا الوقف يف احليوان الذي ينتفع به عادة ،عند العجز عن االنتفاع به،

أما ما جرى عليه الغربيون من سفاهات بوقف أمواهلم والوصية هبا لقططهم

وكالهبم فهو من إضاعة املال من غري منفعة.

بن ُقرةَ ،قال :كان أليب الدَّ ر ِ
داء  Iجمَ َ ٌل يقال له( :دمون)،
ْ
وعن معاوي َة ِ َّ
أكثر
فكان إذا استعاروه منه قال« :ال تحَ ِملوا عليه إلاَّ كذا وكذا؛ فإنه ال ُي ُ
طيق َ

من ذلك».

فلماَّ حضرَ َ ْت ُه الوفا ُة قال« :يا دمون ،ال ختاصمني غدً ا عند ريب؛ فإين مل أك ْن
ُ
ُطيق»(((.
أمحل عليك إلاَّ ما ت ُ

(« )1تاريخ دمشق» ( .)225/11وانظر« :فتح الباري» (.)322/5
( )2أورده األلب�اين يف تضاعي�ف كالم�ه عىل احلديث رق�م ( )30من «السلس�لة الصحيحة» ،وعزاه
أليب احلسن ِ ِ
يمي يف «حديثه».
اإلخمْ ِّ
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الوفاء ِلل َْخ ْي ِل
ُ

(((

وشعرا يتدفق رمحة
ليس مستغر ًبا أن نجد احلضارة اإلسالمية تفرز أد ًبا
ً
ُ
اخليول.
وبخاص ٍة
وعط ًفا ووفا ًء لبعض احليوانات،
َّ
ولعل املتأ ِّم َل لقصائد الرثاء لبرِ ْ َذ ْو ِن الشاعر أيب عيسى ا ُملن َِّج ِم ،التي

باتت تُعرف يف أدبنا باسم «الربذونيات» ،جيد خري شاهد عىل احتفاء العريب
ِ
وح ِّبه له ،وتألمُِّه ِلفراقه؛ فقد رثاه كوكب ٌة من الشعراء بعيون القصائد،
باحلصانُ ،
سنقترص عىل ذكر مطال ِع ِ
بعضها ،التي تعبرِّ عن تعاطف صحافة ذلك العرص
(الشعر) مع ِ
ِّ
احلصان وما حيتله من مكانة عند األ َّمة ،حتى وصل احلال إىل متنِّي
ِ
بعضهم أن لو كان يف اإلمكان أن يفد َيه بالن ْفس والولد!
راين التي قال
ومن أوائل هذه القصائد قصيد ُة الش�اعر أيب القاس� ِم َّ
الز ْع َف ِّ

يف مطلعها:

ُ
َّه ِر يف حمِ َ ى َّ
ك ْن َم َدى الد ْ
الن ْعما ِء
ني َي ْل َ
يَن َثين َ
اخل ْط ُب ح َ
قاك عن َط ْو

ُم���س��� َت���ه���ي��� ًن���ا حب����������ا ِد ِث َ
األ ْرزاء
�����د ال َّ
����ات َّ
للن ْكباء
����ث����ب ِ
ٍد َش�����دي ِ

( )1انظر« :الرفق باحليوان» للبلوي (ص ،)47-45و«فقه اإلحسان إىل احليوان» للمصنف (ص-140
.)143
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أ َّما قصيد ُة الشاعر أيب القاسم بن أيب العالء ،فاسته َّلها بقوله:

َع�����زا ًء ْ
���اب جليال
وإن ك���ان املُ���ص ُ
ض أبا عيسى َ
ِّ
عليك وال ُت ِف ْ
وخف ْ
ض

وإن مل يُ�� ْغ ِ��ن ع��ن َ
وص�ب�را ْ
��ك َف ِتيال
ً
��وع��ا ْ
وإن ك��ان ال��ب��ك��ا ُء مجيال
ُدم ً

ِ
مي عن ِع َظم ا ُملصاب ،فقال:
وعبرَّ أبو
السلاَ ُّ
احلسن َّ

���د ُر ْز ِئ َ
����دى ل َ
���ك َب ْ���ع َ
ِف ً
������ك َم���ن يَنا ُم

الض ِّب ُّي:
وقال أبو العباس َّ

يفقد َ
ْ
ماض ِه
ناظري
دَ
لذيذ اغ ِت ِ
َعا ِ

اجل��ي��ا ِد ْ
فقد ج���ا َد َس َّ��ب ُ
بنف ِس ِه
��اق ِ

ٍ
ُمي:
الر ْست ُّ
وقال أبو سعيد ُّ

���ك َ
لهَ َ ��ف��ي ع��ل��ى ذل َ
اجل�����وا ِد َم َضى
اخل��ي ُ
ل��و َع���� َر َف َ
��ل َم���ن َن�� َع�� ْي ُ
��ت هلا

���ع َ
احلما ُم
َ
وم����ن ي ْ
���ج َ
َ��ص�� ُب��و إذا َس َ

اضه
وق��ل�ب َ
ي َي��س�� َت ْ��س�� ِع�� ْر أل��ي�� َم ارتمِ ِ
النهياضه
فال ظه َر منها مل يمَ ِْ ��ل
ِ
وب غ����ا ِئ���� ُب���� ْه
������ر ال يَ������������ ُؤ ُ
يف َس������ َف ٍ
ض��ا َق ْ
ذاه ُب ْه
��ت ب��ه��ا يف ال ُّ
���س��� َرى َم ِ

ٍ
بقصيدة عصام َء ،من أبياهتا:
شاكرا هلم
املعزي َن
وقد َر َّد أبو عيسى عىل ِّ
ً

ل������ق������د َع ُ
���������م ْ
���������ت ِع������ن������دي
���������ظ َ

امل����������ص����������ي����������ب���������� ُة يف األص�������������������دا
وأُ ْه َ
قد ِه
��اب ب َف ِ
���دي إىل قليب امل��ص ِ
َ
ُ
��دام ِ��ع بال ُبكا
وأصبحت
مشغول املَ ِ
ول��و ك��ان يُغنيين ال�� ِف��دا ُء َف َد ْي ُت ُه

لي ال َّ��ل َّ��ذ ُ
َعده َصدَّا
وأب َ��د ْت َ
ات ِمن ب ِ

احلزن ما لو َ
نال يَذب َ
من
ُل((( النهَدَّا
ِ
ولي ُمهْج ٌة َتس َتش ِع ُر ُ
احل َ
زن وال َو ْجدَا
بنفسي وأهلي؛ فهو ٌ
ألن ي ْ
ْ
أهل ْ
ُفدى

ِ
ِ
( )1ي ْ
وغريمها.
جل ْعدي،
َذبُل :جبل بنجد ،وقد ورد ذكره يف شعر الفحول؛
كامرئ القيس ،والنابغة ا َ
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ول����ك َّ
����ب����ى املَ�����ن َ
�����ون ُم�����ب�����ا ِد ًرا
����ن���� ُه َل َّ
وقد ه��ا َج لي ُحز ًنا عليه حَ َ
ت ُّسري
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������ردَى َردَّا
وي���ا َل��� ْي��� َت��� ُه لمََّ����ا َدع������ا ُه ال َّ
َ��ي َ��م�ني َو ْج����دًا و َذ َّ
ك��� َرن���ي جَ ْ
ن���دَا
ف��ه َّ

ٍ
أبيات شعرية ال َي َس ُعه إال أن
ولعل املحلل املنصف ملضمون ما تقدم من
يشهد بع َظمة العاطفة لدى العريب جُتاه ِ
احلصان ،وما ُي ِكنُّه له من حب وتقدير،
حيث رثاه كام َيرثي أباه أو أخاه ،أو فِ ْلذ َة كَبِ ِده الذي ر َّباه ،و َبكا ُه.
وخال ًفا لمِا حيدث يف معظم حضارات العامل ،وحتى يف احلضارة األوربية
اليو َم ،حيث يتم إطالق رصاصة الرمحة عىل ال َف َرس الذي تقدم به السن أو
الذي عجز عن اخلدمة = كانت احلضارة اإلسالمي ُة وف َّي ًة ملن خدمها ،رحيم ًة
بمن ساهم معها يف حتقيق االنتصارات والفتوحات الباهرة؛ فقد ِ
ضمنت رعاي ًة

مم َّيزة للخيول التي عجزت عن اخلدمة لسبب من األسباب ،فخصصت هلا من
األوقاف ما يضمن هلا حياة كريمة ،فكانت -عىل سبيل املثال -مرج ُة ِد َم ْش َق
عىل الضفة اجلنوبية لنهر «بردى» ك ُّلها وق ًفا عىل اخليل التي ِ
تعبت يف اجلهاد،
ََ َ
وأسنَّت ،فتأكل من نبات هذه األرض ِ
اخلصبة ،وترشب من مياه « َب َر َدى» حتى
أج ُلها بشكل طبيعي(((.
يأت َيها َ

( )1وقد تعددت أحواض املياه التي أنشأها اخليرِّ ون وأوقفوها ُسبلاً لسقي الدواب يف خمتلف أرجاء
وامتداد الدولة اإلسالمية ،ومن ذلك ما جاء يف وصف خانقاه األمري طغاي النجمي :أنه بنى
محاماِ ،
الدواب ،وأوقف عليه عد َة أوقاف.
وعمل بجانب ذلك احلماَّ م ما ًء للسبيل ت َِر ُده
ُّ
بجانبها َّ ً
كذلك أقام السلطان قايتباي عدة أسبلة لسقي الدواب يف مرص.
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الوفاء للديك
ني  ،Iق�ال :قال رس�ول اهلل :H
وع�ن زي�د بن خال�د اجلُ َه ِّ

���بوا الد َ
الصال ِة»((( .ويف رواية أيب داو َدَّ « :
ِّيك؛ َّ
فإنه يو ِق ُظ
فإنه َي ْدعو إىل َّ
«ال َت ُس ُّ

لصال ِة».
ِل َّ

قال اإلمام احلليمي يف قوله « :Hفإنه يدعو إىل الصالة» دليل
ب و ُيستهان به ،بل ح ّقه أن
عىل أن كل من استفيد منه خري ال ينبغي أن ُي َس َّ
ُيك ّْر َم و ُيشكر و ُي َت َل َّقى باإلحسان ،وليس معنى دعاء الديك إىل الصالة أنه يقول
برصاخه حقيقة :الصالة ،أو :قد حانت الصالة بل معناه أن العادة قد جرت بأنه

يرصخ رصخات متتابعة عند طلوع الفجر ،وعند الزوال ،فطرة فطره اهلل عليها،
فيتذكَّر الناس بصرُ اخه الصالة ،وال جيوز هلم أن يص ّلوا برصاخه من غري داللة
سواه إال من ُج ِّر َب منه ما ال يخُ اف فيصري ذلك له إشارة ،واهلل أعلم ،انتهى.

قال الدمريي« :وهلذا أفتى القايض حسني واملتويل والرافعي بجواز اعتامد

أيضا« :روى الشيخ حمب الدين الطربي
املجرب يف أوقات الصالة» ،وقال ً
الديك َّ

أن الصحابة  Mكانوا يسافرون بالديكة لتعرفهم أوقات الصالة»(((.

( )1رواه اإلمام أمحد ( ،)17034( ،)21679وأبو داود ( ،)5101وابن حبان ( ،)5731وغريهم،
وقد اخت ُِلف يف وصله وإرساله ،وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» ( ،)4254وقال الشيخ
شعيب« :إسناده صحيح عىل رشط الشيخني» كام يف «حتقيق اإلحسان» (.)38/13
( )2انظر« :حياة احليوان» للدمريي (.)329 ،328/1
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الوفاء للكلب
ركض بعض امللوك خلف كلب وقد دنا من ظبي ،وهو يقول -من
الفرح :-إيه فدَ ت َ
ْك ن ْفيس.
وقال أبو ن َُواس:

���������دي ٌ
ُم���������ف َّ
���������ات وحم����م����ي����ات����ه����ا

�������م�������ي�������ات م�����ع َّ
�����ل�����م�����ا ُت�����ه�����ا
ُم�������س َّ

وأنشد بعض املدنيني يصف كل ًبا له يقال له« :موق» بالشدة:

ذقت بوس العيش يا ُ
يا ُ
موق ال َ
موق

( )1الرتنيق :تعكري املاء وتكديره.

ُ (((

وال ُم��ن��ي َ
��رب ف��ي��ه ترنيق
��ت ب��ش ٍ
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الوفاء للقط

(((

َّ
لعل املتأ ِّم َل يف القصائد التي قيلت يف القطط يف تراثنا الشعري يلحظ
ما أحدثه اإلسالم من تأثري يف صقل عواطف العريب جُتا َه احليوان ،حتى أخذ

حرجا
يتعاطف معه ،ويشعر بشعوره ،ويتأمل لفقده ،حتى إن الشعراء مل جيدوا
ً
من رثائه بقصائدَ عصام َء.

جتسدُ ن ُْض َج العواطف،
وفيام ييل نذكر بعض الشواهد الشعرية التي ِّ
وتأص َل مبدأ الرفق هبا ،والوفاء هلا:
وس ُم َّو األخالق،
ُّ
ُ
ولعل من ِ
الرضير ،احلس� ُن
أظهر الش�واهد ما نظمه أبو بكر ابن ال َعلاَّ ف،
ُ
بن أمحدَ ِ
عيل ِ
بن َّ
واين (ت 318 :ه�ـ ،أو  319هـ) يف
بش�ار بن زي�اد الن َّْه َر ُّ
اب�ن ِّ
ِ
رثاء ِه ٍّر ،قال عنها ابن خ ِّل َ
وأبدعه ،وعددها مخسة
كان« :هي من أحسن الشعر
وستون بيتًا  ،(((» ...منها:
����د
ي�����ا ِه ُّ
��������ر ف����ا َر ْق���� َت����ن����ا ومل َت���� ُع ِ
���ك ع���ن َه َ
ف��ك��ي��ف َن��� ْن��� َف ُّ
������واك وقد
َت ْ
�����ط����� ُر ُد َع َّ
حَ��� ُر ُس���ن���ا
���ن���ا األ َذى وت

وك���ن َ
���د
����ز ِل ال��� َو َل ِ
���ت ِع���ن���دي مبَ����ن ِ
ك���ن َ
��������د ًة ِم َ
������ن ال���� ُع َ
���ت ل���ن���ا ُع َّ
����د ِد

وم�����ن ُج����� َر ِد
��ب ِم����ن َح َّ
���ي��� ٍة ِ
ب��ال�� َغ��ي ِ

( )1انظر« :الرفق باحليوان» للبلوي (ص ،)70 ،69و«فقه اإلحسان إىل احليوان» للمصنف (ص،138
.)139
(« )2وفيات األعيان» (.)109/2
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ىَّ
(املتوف س�نة
وق�د عارض اب�ن العمي�د -أبو الفض�ل حممد بن احلسين

360هـ)  -القصيد َة السابقة بقصيدته اهلرية ،التي منها:
��������ر ف�����ا َر ْق����� َت�����ن�����ا ُم�����ف�����ا َرق����� ًة
ي�����ا ِه ُّ

���ات ل���ي ِق��� َب ٌ
���ل
ل���و ك����ان ب���احل���ادث ِ

ك�������� َر
ي�����ا َم������ثَ���ًل��اً س������ائ������ ًرا إذا ُذ ِ

وق��ي��ل :ه ْ��ل َت��ف�� َت ِ��دي�� ِه ْ
إن َق ِ��ب َ��ل َّ
الد

���وس َّ
���م ْ
بالث ْكل
َع َّ
���ت مج��ي�� َع ال ُّ���ن��� ُف ِ
الص ُ
ريخ((( ِم���ن ِق َبلي
إ ًذا أت���اك َّ

ُ
احل��س َ
َ
��ان كاملُ ُث ِل
احل ْ��س ُ��ن
تركت ِ
ْه������ ُر ِف����������دا ًء؟ ف���� ُق���� ْل ُ
َ���ل
����تَ :ح َّ
���ي���ه ِ

الشاعر أمحدَ النحوي ِ
ِ
احلليِّ ِّ مع القطط عندما َي ْرثي
وتبلغ ذروة تعاطف
ْ ِّ
هر ًة كانت يف داره اسمها َ
ويعزي أ َّمها ( َبريش) بأبيات تتد َّفق حنانًا
(ش ْذرة)ِّ ،
ورمحة ووفا ًء ورف ًقا هبذا احليوان ،ومما قال:
أَ َش ْ
���ت ومل َت ُعودي
�������ذ َر ُة َل َّ
��م��ا َذ َه��� ْب ِ
��س��ن��ا ال��� َف��� ْر َ
����راك فيها
لمََ ْ
ش ل��ي��س َن ِ
َف��� َق ْ
��س��ا يحَ ْ ���ك���ي حري ًرا
���دن���ا َم�� ْل��م ً

لاَ
اص َ
َ�����ري ُ
�����ط��ِب��رِ ي عليها
�����ش ْ
أ ب ِ

ُك َج َّ��ف َ
�ين ُعودي
ف�� ُب ْ��ع��د ِ
��ف َب ْ��ع َ��د ال ِّ��ل ِ

�����اك يف ك ِّ
�����ت ْ
و َف َّ
������ل املُ�����هُ�����و ِد
�����ش�����ن ِ
و َل������و ًن������ا ِم����ث َ
����������وان ال����������� ُو ُرو ِد
����ل أل
ِ
يد!
������د َف ِق ِ
���اس ِم����ن ُو ْل ٍ
ف���ك ْ���م ل���ل َّ���ن ِ

ِ
بحماَ َة فدفنها،
دي :أنه ماتت له قط ٌة َ
ومن عجيب ما حُيكى عن السيف اآلم ِّ
فلام سكن ِدم ْش َق بعث ونقل عظامها يف كيس ،ودفنها ِ
بقاس ُي َ
ون(((.
َ
ويف ترمجة أيب العباس الرفاعي :أن هرة نامت عىل كمه ،وقامت الصالة،
فقص كمه وما أزعجها ،ثم قعد فوصله ،وقال« :ما تغري يش ٌء».
( )1الصريخ :ا ُملغيث وا ُملجري.
(« )2سري أعالم النبالء» (.)365/22
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حترمي الغـــدر
األمر بالوفاء بالعهد يستلزم النهي عن ضده وهو الغدر ،وإذا كان الوفاء

من ِشيم الكرام؛ فإن الغدر من مهم اللئام.
تعريف الغدر:

الغدر هو اإلخالل باليشء وتركه ،والغدر ضد الوفاء بالعهد ،يقال:
غدره وغدر به َغدْ ًرا و َغدَ رانًا إذا نقض عهده ،وترك الوفاء به.
قال اجلاحظ« :الغدر هو الرجوع عام يبذله اإلنسان من نفسه ويضمن

الوفاء به ،وهو ُخ ُلق مستقبح ،وإن كان لصاحبه فيه منفعة»(((.
حترمي الغدر في القرآن الكرمي:

قال تعاىل[ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ]

[النحل.]91:

قال املاوردي  Vيف تفسري [ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ]:

«ال تنقضوها بالغدر بعد توكيدها بالوفاء»(((.
(« )1هتذيب األخالق» (ص.)30
(« )2النكت والعيون» (.)210/3
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وقال [ :Dﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] [النحل.]94:

أي :جتعلون أيامنكم التي حتلفون هبا عىل أنكم موفون بالعهد ملن عاقدتم
وغرورا؛ ليطمئنوا إليكم ،وأنتم مضمرون هلم الغدر ،وترك الوفاء
خديع ًة،ً
نفرا،
بالعهد ،والنَّقلة إىل غريهم ،من أجل أهنم أكثر منهم َعد ًدا و ُعد ًدا وأعز ً

بل عليكم بالوفاء بالعهود ،واملحافظة عليها يف كل حال(((.

وقال ابن كثري  Vيف بيان قوله تعاىل[ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ] ...« :ألن الكافر إذا رأى أن املؤمن قد عاهده ،ثم غدر به؛
مل َي ْب َق له ُو ٌ
ثوق بالدين؛ فانصدَّ بسببه عن الدخول يف اإلسالم»(((.
وقال سبحانه[ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] [األنفال.]58:

قال السعدي « :Vوإذا كان بينك وبني قوم عهد وميثاق عىل ترك

القتال فخفت منهم خيانة ،بأن ظهر من قرائن أحواهلم ما يدل عىل خيانتهم
من غري ترصيح منهم باخليانة[ .ﮢ ﮣ] عهدهم ،أي :ارمه عليهم،

وأخربهم أنه ال عهد بينك وبينهم[ .ﮤ ﮥ] أي :حتى يستوي علمك
وعلمهم بذلك ،وال حيل لك أن تغدرهم ،أو تسعى يف ٍ
يشء مما منعه موجب
العهد ،حتى ختربهم بذلك[ .ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] بل يبغضهم أشد

(« )1تفسري املراغي» (.)134/14
(« )2تفسري القرآن العظيم» ( )600/4ط .دار طيبة.
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البغض ،فالبد من أمر بينِّ ٍ يربئكم من اخليانةَّ ...
أيضا أنه إذا مل
ودل مفهومها ً
َف منهم خيانة ،بأن مل يوجد منهم ما يدل عىل ذلك ،أنه ال جيوز نبذ العهد
يخُ ْ
تتم مدته»(((.
إليهم ،بل جيب الوفاء إىل أن َّ
ومن أشد اآليات يف التنفري من نقض العهود بالغدر قوله تعاىل[ :ﮛ

ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ] [الصف.]3 ،2:

حترمي الغدر في السنة الشريفة:

 -عن عبد اهلل بن عمرو  ،Lقال :قال رسول اهلل « :Hأربع

من ُ
خالصا ،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه
ك َّن فيه كان مناف ًقا
ً
خصلة من النفاق حتى َ
يد َعها :إذا حدَّث كذب ،وإذا عاهد غدر ،وإذا وعد أخلف،

وإذا خاصم فجر»(((.

 -وعن أنس بن مالك  Iقال :ما خطبنا نبي اهلل  Hإال قال:

«ال َ
إميان ملن ال أمانة له ،وال دين ملن ال عه َد له»(((.

غادر
 وعن عبد اهلل بن مسعود  Iعن النبي  Hقال« :لكل ٍلواء يوم القيامة ،يقال :هذه غدرة فالن»(((.
()1
()2
()3
()4

«تيسري الكريم الرمحن» (ص.)324
رواه البخاري (.)2227
رواه اإلمام أمحد ( ،)12383وقال حمققو «املسند»« :حديث حسن».
رواه مسلم (.)1736
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 -وعن نافع قال :ملا خلع أهل املدينة يزيد بن معاوية مجع ابن عمر َح َش َمه

نص ُب لكل غادر لواء يوم
وولده فقال :إين سمعت النبي  Hيقولُ « :ي َ

القيامة» ،وإنا قد بايعنا هذا الرجل عىل بيع اهلل ورسوله ،وإين ال أعلم أعظم
َ
ايع ٌ
القتال ،وإين ال أعلم أحدً ا
ينصب له
رجل عىل بيع اهلل ورسوله ثم
ُ
من أن ُي َب َ
منكم خلعه وال بايع يف هذا األمر إال كانت الفيصل بيني وبينه»(((.

 ويف حديث أيب هريرة  Iمرفو ًعا ...« :ومن خرج على أميت يضربَ
عهد عهده؛ فليس مين
َب َّرها وفاجرها ،وال
يتحاش من مؤمنها ،وال يفي لذي ٍ

ُ
ولست منه»(((.

 -وعن عبد اهلل بن عمر  Lقال :أقبل علينا رسول اهلل H

فقال« :يا معشر املهاجرين ،مخس إذا اب ُت ِليتم ّ
بهن ،وأعوذ باهلل أن تدركوهن»
احلديث ،وفيه« :ومل ينقضوا عهد اهلل وعهد رسوله إال َّ
َ
عدوا
سلط اهلل عليهم ًّ

من غريهم ،فأخذوا َ
بعض ما يف أيديهم»(((.

 -وعن عيل  Iأن يف صحيفة النبي  ...« :Hذمة املسلمني

(((
مسلما فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ،ال ُيقبل
واحدة ،فمن أخفر
ً
منه َص ْر ٌف وال َع ْدل(((» احلديث(((.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

رواه البخاري ( ،)7111ومسلم بنحوه (.)1735
رواه مسلم (.)1848
رواه ابن ماجه ( ،)4019وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)106
أخفر :نقض العهد.
عدل :فداء.
رواه البخاري ( ،)1870ومسلم (.)1370
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أمريا عىل
 وعن ُب َر ْيدَ ة  ،Iقال :كان رس�ول اهلل  Hإذا َأ َّمر ًخريا ،ثم
جي�ش أو رسي�ة أوصاه يف َّ
خاصته بتقوى اهلل ومن معه من املس�لمني ً
قال« :اغزوا باس���م اهلل يف س���بيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل ،اغزوا وال َت ُغ ُّلوا ،وال
َت ْغ ِدروا ،وال ِّ
متثلوا ،وال تقتلوا ً
وليدا» احلديث(((.
وأوىص أبو بكر  Iيزيد بن أيب سفيان حني بعثه إىل الشام« :ال تقتلوا
صب ًّيا ،وال امرأة ،وال ً
مريضا ،وال راه ًبا»(((.
كبريا ،وال ً
شيخا ً
 وعن أيب هريرة  Iعن النبي  Hقال« :قال اهلل :ثالثة أناخصمهم((( يوم القيامة :رجل أعطى بي((( ثم غدر» احلديث(((.
 وعن احلسن قال :جاء رجل إىل الزبري بن العوام فقال :أال َأ ُقتل لك
عل ًّيا؟ قال :ال ،وكيف تق ُت ُله ومعه اجلنو ُد؟ قال :أحلق به فأفت ُُك به .قال :ال ،إن
ْ ُ ُ (((
ٌ
رسول اهلل  Hقال« :إن اإلميان َق ْي َد ال َف ْت َك((( ،ال َيفتك
مؤمن»(((.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

()7
()8

رواه مسلم (.)1731
«السنن الكربى» للبيهقي (.)17591
نياب ًة عمن ظلموه.
أعطى بي :حلف باسمي وعاهد ،أو أعطى األمان باسمي وبام رشعتُه من ديني.
رواه البخاري (.)2227
َ
ُ
غار
الرجل
قال املنذري يف «خمترص سنن أيب داود» ( :)83/4وال َفتْك :أن يأيت
الرجل وهو ٌّ
ٌ
غافل ،فيشدّ عليه فيقتله ،والغيلة :أن خيدعه ثم يقتله يف موضع خفي ،و«اإليامن قيد الفتك» أي:
أن اإليامن يمنع من القتل ،كام يمنع القيد عن الترصف ،فكأنه جعل الفتك مقيدً ا ،ومنه يف صفة
الفرسَ :ق ْيد األوابد ،يريد أنه يلحقها برسعة ،فكأهنا مقيدة به ال َت ْعدُ وه.
وقال العسكري« :الناس يستحسنون المرئ القيس( :قيد األوابد) يف وصف فرسه ،يريد أن
اتفق يف هذا
األوابد من الوحش إذا رأته أيست أن تنجو منه ،فتكون الفرس كالقيد هلا ،وقد َ
احلديث ما هو أحسن منه من غري تعمل» اهـ .نقلاً من «فيض القدير» (.)186/3
خرب بمعنى النهي؛ ألن الفتك يتضمن املكر واخلديعة.
رواه اإلمام أمحد ( ،)1426وغريه ،وقال حمققو «املسند»« :صحيح».
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 -وعن عمرو بن احلَ ِمق  Iقال :سمعت رسول اهلل

H

رجل أَ َّمن رجلاً على دمه ثم قتله؛ فأنا من القاتل بريء وإن كان
يقول« :أيمُّ ا ٍ
ُ
املقتول كاف ًرا»(((.

 وكان املغرية بن شعبة  Iقبل أن ي ِسل َم قد خرج مع قوم من ثقيف،
ُ

فلام كانوا بالطريق رشبوا اخلمر ،فلام سكروا ،وناموا؛ وثب املغرية فقتلهم

وأخذ أمواهلم ،وحلق باملدينة فأسلم ،فقال رسول اهلل « :Hأما اإلسالم

(((
ُ
غدرا،
فأقبل ،وأما املال
فلست منه يف شيء» أي :ال أتعرض له لكونه أخذه ً

وقد جاء يف رواية« :وأما املال فإنه ُ
مال َغ ْد ٍر ال حاج َة لنا فيه»(((.

تنبيه:

ليست اخلديعة يف احلرب من الغدر بسبيل ،قال رسول اهلل :H
«احلرب َُخ ْدعة»((( ،ولذلك مل يكن  Hيريد غزوة إال َو َّرى بغريها ،وكان
هنارا ،كي يفاجئ العدو ويأخذه عىل ِغ َّرة.
يويص رساياه بالسري ليلاً واالستخفاء ً
قال النووي « :Vاتفق العلامء عىل جواز خدع الكفار يف احلرب كيف
نقض ٍ
عهد أو أمان فال حيل» ،وكم حاز ٍم نال
أمكن اخلداع إال أن يكون فيه ُ
بالكتامن ما ضيعه غريه باإلفشاء ،أنشد أبو مسلم اخلراساين:
ُ
والكتمان ما َع َج َز ْت
باحلزم
أدركت
ِ
ِ

()1
()2
()3
()4

ُ
ملوك بين م َ
��روان إذ حشدوا
عنه

رواه ابن حبان ( )5982وغريه ،وقال الشيخ شعيب األرناؤوط« :إسناده حسن» (.)320/13
انظر« :صحيح البخاري» (.)2731( ،)2583
انظر« :فتح الباري» ط .دار طيبة  -الرياض ( ،)638/6وقد قال احلافظ ابن حجر  Vيف فوائد
غدرا ألن الرفقة يصطحبون عىل
احلديث« :ويستفاد منه أنه ال حيل أخذ أموال الكفار يف حال األمن ً
كافرا ،وأن أموال الكفار إنام حتل باملحاربة واملغالبة».
األمانة ،واألمانة تؤدى إىل أهلها مسلماً كان أو ً
رواه البخاري ( ،)3029ومسلم (.)1739
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للغدر
العرب
َم ْق ُت
ِ
ِ
كانت العرب إذا غدر الرجل بجاره ،أوقدوا له نارا ِ
بمنًى ،أيام احلج عىل
ً

األخشب (وهو اجلبل املطل عىل منى) ،ثم صاحوا« :هذه غدرة فالن».
قالت امرأة من هاشم:

ف����إن ن��ه��ل��ك ف��ل��م ن���ع���رف عقو ًقا

وقال الغطفاين:

(((

ومل ت���وق���د ل���ن���ا ب���ال���غ���در ن�������ا ُر

��ت بغدر ٍة
أَ مُ َ
س َّ
���ك ه��ل مس��ع ِ
����ي وحي ِ

جممع
ُرف��ع ال��ل��واء لنا بها يف
ِ

هلل لاَ َث���� ْو َب َغ����ا ِد ٍر
َوإِ ِّن�����ي بحِ َ ْ
���م ِ
���د ا ِ

���س ُ
���ت َولاَ ِم ْ
����ن َغ ْ
�������د َر ٍة أَ َت��� َق َّ���ن��� ُع
َل ِ���ب ْ

فأقسمت ال أمشي إىل سِّ��ر جار ٍة
لاً
���در علم ُته
وال أش��ت��ري م�����ا ب���غ ٍ

ي��د ال��ده��ر م��ا دام احل��م��ام ُي َغ ِّر ُد
أال كل مال خالط الغد َر أنك ُد

أَ ْخ�� ِل ْ��ق بمِ ْ
يم ًة
اخل َيا َن َة ِش َ
َ��ن ِر ِض َ
��ي ِ
����ت َ
��ح ُ��ق ُب ْؤ َسهَا
األ ْر َزا ُء ُت�� ْل ِ
َم��ا َزا َل ِ

لاَّ
ْ لاَ
���ع َح������ َوا ِد ِث
���ري َ
أن يُ���� َرى إ َص ِ
���ث
���اك ِ
أَبَ��������دًا ِب����� َغ�����ا ِد ِر ِذ َّم������� ٍة أَ ْو َن ِ

وقال غيالن بن سلمة الثقفي:

وقال حاتم الطائي:

وقال الشاعر:

(((

(((

(« )1هناية األرب يف فنون األدب» للنويري (.)111/1
(« )2حمارضات األدباء» للراغب األصفهاين (.)354/1
(« )3لباب اآلداب» ألسامة بن منقذ (ص.)251
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����م ب َ
َ����ان ُم���� َؤ َّ
����د ْرتمُ ُ ُ
ك َ
َغ َ
����د ٍة
����أمي ٍ
����وه ْ ِ

الص َد ُر
َع ِد ِه لل َغا ِد ِر َّ
َوال ِ��و ْر ُد ِم ْن ب ْ

����و َ
دت ضدَّه
َولمِ ْ ت��ت��ع��اط��ى م��ا َت���� َع َّ

َ
َّعي الوفا
إذا
كنت َخ َّوا ًنا ف ِل ْم َتد ِ

وقال اخلبزارزي:

(((

وقال الباذاين يف أيب دلف ،وكان نقش خامته الوفاء:

ال������������غ������������د ُر أك����������ث���������� ُر ف�����ع����� ِل�����ه

���������اب خ����������اتمَ ِ ���������� ِه ال�����وف�����ا
وك���������ت ُ

ومن أمثلة العرب« :أغدر من غدير»:

جيف بعد قليل،
قيل :سمي الغدير
غديرا؛ ألنه يغدر بصاحبه ،أيُّ :
ً

وينضب ماؤه.
ُ

وقال�ت الع�رب« :ال ع�ذر يف الغ�در ،والع�ذر يصل�ح يف كل املواط�ن،

وال عذر لغادر وال خائن»(((.

وعن أيب احلسن املدائني قال :ملا َقتَل عبدُ امللك بن مروان عمرو بن سعيد

بعد ما صاحله وكتب له أمانًا وأشهد شهو ًدا .قال عبد امللك بن مروان لرجل

كان يستشريه و ُيصدر عن رأيه إذا ضاق به األمر« :ما رأيك يف الذي كان مني؟»،

وحييت».
«ح ْز ٌم لو قتلتَه َ
«أمر قد فات َد ْركُه(((»! قال« :لتقول ّن!» قالَ :
قالٌ :
(« )1هناية األرب» (.)368/3
(« )2نفسه» (.)364/3
(َ )3د ْر ُ
كه :نيله وإدراكه.
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أوقف نفسه موق ًفا ال ُيو َثق له بعهد
بحي؟ فقال« :ليس بحي من
قال:
َ
ُ
أولست ّ
وال بع ْقد» .قال عبد امللك« :كالم لو َس َب َق سام ُعه فِ ْعيل ألمسكْت»(((.
وأخريا فإن من وسائل النفور من الغدر واجتنابه :أن جتعل الغادر الذميم
ً

مرآ ًة لنفسك ،فهل تقبل أن تكون مثله ،وتتصور بصورته ،وتسري بسريته؟!

ُر ِو َي عن بعض األكابر أنه كان له مملوك سيئ اخللق ،فظ غليظ ال يناسبه،
فس ِئل عن ذلك ،فقال« :أدرس عليه مكارم األخالق»؛
ومع ذلك يتمسك بهُ ،
و«بالضد تتبني األشيا ُء».

(« )1العقد الفريد» (.)73/1
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الغــدر عبر التاريـــخ
يقر املختصون بدراسة التاريخ أن املسلمني أوىف الناس بعهودهم،

وأبرؤهم من الغدر ،وما ذاك إال ألن اإلسالم ال يفصل السياسة عن األخالق؛

وألن العقيدة اإلسالمية ترتبط ارتبا ًطا وثي ًقا باألخالق يف الترشيع واملعاملة،
حتى مع الكفار ،فال غدر وال خيانة وال كذب وال نفاق.

وعند املسلمني مقرر أن الوسائل هلا حكم الغايات ،والغايات الرشيفة

ال ُي َتو َّصل إليها إال بوسائل رشيفة كذلك ،وهذا بخالف السياسة «املكياڤيلية»
التي تعتنق مبدأ «الغاية ت َُس ِّوغ الوسيلة».

لقد رضب املسلمون أروع األمثلة يف الوفاء بالعهود واملواثيق ،مهام كلفهم

احرتا ُمها من مشقة ،عىل حني ذخر التاريخ بنامذج مشينة من غدر أعدائهم قال

تعاىل[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ] [التوبة.]8:

صاحلت (معاوي َة) I
روى اإلمام أبو عبيد  Vبسنده« :أن الرو َم
ْ

عىل أن ُيؤ ِّد َي إليهم مالاً  ،وارهتن (معاوي ُة) منهم رهنًا ،فجعلهم ببعلبك .ثم
ِ
يستح ُّلوا َ
قتل َمن يف أيدهيم
إن الروم غدرت ،فأبى (معاوي ُة) واملسلمون أن
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من رهنهم ،وخ َّل ْوا سبيلهم ،واستفتحوا بذلك عليهم((( ،وقالوا :وفا ٌء بغدر
خري من ٍغدر بغدر!»(((.
ٌ
َم�� َل�� ْك��ن��ا ف��ك��ان ال�� َع ْ��ف�� ُو ِم َّ��ن��ا َس ِج َّي ًة
��ل ُ
وح َّ���ل��� ْل��� ُت��� ُم ق��ت َ
األس������ارى وطاملا
َ
��س��ب��ك�� ُم ه���ذا ال���ت���ف ُ
���اوت بيننا
ف��ح ْ

���ال ب��ال��دم أَب َ
فلما ملك ُتم س َ
ْط ُح
ِ
غدونا عن األس��رى َن ِع ُّف ونص َفح

ينضح
وك����ل إن�����ا ٍء ب���ال���ذي ف��ي��ه
ُ

وفيما يلي نذكر مواقف غادرة حدثت خالل مراحل التاريخ اإلسالمي
وكان هلا عواقب كبرية َّ
أثرت يف جمرى التاريخ:
فمن ذلك:

َ
 -1غدر قبائل ِر ْعل و َذكْوان و ُع َص َّي َة وبني لحَ ْ َي َ
رسول اهلل
ان الذين استمدوا

عدو فأمدهم بس�بعني من األنصار كانوا ُي َس َّمون القراء ،حتى
 Hعىل ٍّ

شهرا يدعو
كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا هبم ،فقنت رسول اهلل ً H
يف الصبح عليهم(((.

 -2وغ�در بني لحِ ْيان بعاصم بن ثابت األنصاري و َمن معه  Mحني

جلؤوا إىل موضع ،فأحاط هبم القوم ،فقالوا هلم« :انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم

العه�د وامليث�اق أن ال نقتل منكم أحدً ا» ،فرموهم بالنب�ل فقتلوا عاصماً  ،ونزل
إليهم ثالث ُة نفر عىل العهد وامليثاق منهم ُخبيب ،فلام اس�تمكنوا منهم ربطوهم
( )1أي :طلبوا من اهلل أن يفتح عليهم بأن ينرصهم عىل عدوهم هبذا العمل الصالح ،وهو الوفاء،
وعدم قتل الرهن.
(« )2األموال» (ص ،)76و«فتوح البلدان» للبالذري (ص.)164
( )3انظر« :صحيح البخاري» ( ،)4090و«صحيح مسلم» (.)677
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بأوتار ِق ِس� ِّيهم ،فقال أحد الثالثة« :هذا أول الغ�در» ،ثم باعوا خبي ًبا وزيد بن
أسيرا حتى قتله
الدثنة بعد وقعة بدر ،فلبث ُخبيب عند بني احلارث بن عامر
ً

عقبة بن احلارث(((.

 -3وبعدم�ا ُأ ِبر َم ْت وثيقة بني الرس�ول  Hواليهود بعد اهلجرة،

وتقوت دولة اإلسالم َّ
وجتذرت ،بدأ اليهود يتح َّينون الفرص للغدر باملسلمني،

فكان َّأول َمن غدر منهم بنو قينقاع عندما اعتدوا عىل حجاب امرأة مسلمة يف

سوقهم وكشفوا عن عورهتا ،وعندها حارصهم رسول اهلل  Hبجيش

من املس�لمني حتى أجالهم عن املدينة ،وأبعدهم إىل بالد الشام جزاء غدرهم
وخيانتهم للعهد(((.

 -4ثم تالهم يف الغدر بنو النضري ،عندما دبروا مؤامرة الغتيال رسول اهلل
 Hوه�و جالس يف ُد ِ
وره�م ،يكلمهم ويتحدث إليه�م ،فد َّبروا خطة
إللقاء صخرة عليه من أعىل السطح ،فكشف اهلل له أمرهم ،فحارصهم بجيش
من املسلمني ،حتى تم إجالؤهم إىل بالد الشام كذلك(((.

وأخريا كان الغدر األكرب من بني قريظة يوم األحزاب ،حيث جتمع
-5
ً

عىل املسلمني طوائف الرشك من القبائل العربية ،فلام رأى اليهود الضيق
واحلرج قد استبدَّ باملسلمني اهتبلوها فرصة ،وأعلنوا نقض العهد وااللتحام

( )1انظر« :صحيح البخاري» (.)3989
(« )2الرحيق املختوم» (ص.)216
(« )3الرحيق املختوم» (ص.)268
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مع املرشكني ،وكشف اهلل مكرهم ،ثم بعد أن اهنزم األحزاب تفرغ هلم
رسول اهلل  Hوأ َّدب هبم َمن خلفهم ،وكانت هنايتهم أن ُقتِل مقاتلتُهم
يت ذرارهيم و ُأ ِخ َذ ْت أموالهُ م(((.
وسبِ ْ
ُ
صل�ح احلديبية حين غدروا
 -6وم�ن ذل�ك غ�در املرشكين ونقضه�م
َ

بأحالف رس�ول اهلل  Hاخلزاعيني ،مما أدى إىل جتهيز جيش املس�لمني
وفتح مكة املكرمة.

ومن وقائع الغدر اليت نتج عنها عاقبة مريرة اجتاح بعدها التتار ديار
اإلسالم يف كارثة مل يسبق هلا مثيل يف التاريخ:

قصه احلافظ ابن كثري « :Vوقد َقت ََل چنكيز خان من اخلالئق ما
ما َّ

ال َي ْع َل ُم عد َدهم إال الذي خلقهم ،ولكن كان ال ُبداءة من خوارزم شاه ،فإنه
بضائع كثري ٌة من بالده ،فانتهوا إىل
ملا أرسل چنكيز خان جُت ًارا من جهته معهم
ُ
َ
مجيع ما كان معهم ،فأرسل
إيران ،فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه ،وأخذ َ

چنكيز خان إىل خوارزم شاه يستعلمه :هل وقع هذا األمر عن رضىً

منه ،أو

أنه ال يعلم به ،فأنكره؟ وقال فيام أرسل إليه( :من املعهود من امللوك أن التجار
ال ُيقتلون؛ ألهنم عامر ُة األقاليم ،وهم الذين حيملون إىل امللوك ما فيه التحف

واألشياء النفيسة ،ثم إن هؤالء الت َُّّجار كانوا عىل دينك ،فقتلهم نائبك ،فإن
وتقتص من نائبك).
أمرت به ،طلبنا بدمائهم ،وإال فأنت ُتن ِْك ُر ُه،
أمرا
َ
ُّ
كان ً
(« )1نفسه» (ص.)283 ،282
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جواب
فلام سمع خوارزم شاه ذلك من رسول چنكيز خان ،مل يكن له
ٌ
ف و َكبرُ َ ْت ِسنُّه ،وقد
سوى أنه أمر برضب ُعن ُِق ِه ،فأساء
التدبري ،وقد كان َخ َّر َ
َ

ك ُ
رت َك َما َت َر ُ
ورد يف احلديث« :ا ْت ُر ُ
كوا ال ْ
وك ْم ،(((»...فلام بلغ ذلك چنكيز
خان ،جتهز لقتاله ،و َأ ْخ ِذ بِلاَ ِد ِه ،فكان بِ َقدَ ِر اهلل تعاىل ما كان من األمور التي مل

أبشع»(((.
بأغر َب منها ،وال
َ
ُي ْس َم ْع َ

ومن وقائع الغدر التارخيية:

ما حكاه احلافظ ابن كثري :أن اإلفرنج غدروا بمدينة اإلسكندرية،

وأشاعوا فيها الرعب ،وارتكبوا الفظائع ،وذلك أهنم وصلوا إليها من البحر

يوم األربعاء  22حمرم سنة 767هـ« ،فلم جيدوا هبا نائ ًبا وال ً
جيشا ،وال حاف ًظا

نارصا ،فدخلوها يوم اجلمعة بكرة النهار ،بعدما حرقوا أبوا ًبا
للبحر وال
ً
كثرية منها ،وعاثوا يف أهلها فسا ًدا؛ يقتلون الرجال ،ويأخذون األموال،
وحسنه األلباين يف «الصحيحة» (.)772
( )1شطر حديث رواه أبو داود (،)4302
َّ
فس ِل ُموا من غائلتهم ،إىل أن خالفوا
وهلذا احلديث أمسك املسلمون عن استفزاز واستثارة الرتكَ ،
التوجيه النبوي ،ويف أكثر من موضع من كتابه «البداية والنهاية» ذكر احلافظ ابن كثري  Vوقائع
القتال بني املسلمني والتتار ،وبينَّ أن املسلمني مل يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربني أمامهم،
الرماح تناهلم؛ ومثال ذلك ما ذكره يف حوادث سنة ثالث وأربعني وستامئة( :ويف هذه
ولو كانت
ُ
السنة كانت وقع ٌة عظيم ٌة بني َج ْيش اخلليفة وبني التتار -لعنهم اهلل-؛ فكرسهم املسلمون كرس ًة
وه ِز ُموا من بني أيدهيم ،فلم يلحقوهم؛ ومل يتبعوهم؛ خو ًفا من غائلة
وفر ُقوا شملهمُ ،
عظيم ًةَّ ،
كوكُم.)168/13( )»....
الرت َك َما ت ََر ُ
مكرهم ،وعملاً بقوله « :Hات ُْركُوا ْ
(« )2البداية والنهاية» (.)119/13
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ويأرسون النساء واألطفال ،فاحلكم هلل العيل الكبري املتعال ،وأقاموا يوم

اجلمعة والسبت واألحد واإلثنني والثالثاء .فلام كان صبيحة يوم األربعاء قدم
الشاليش املرصي((( ،فأقلعت الفرنج -لعنهم اهلل -عنها ،وقد أرسوا خل ًقا

وحريرا وبهُ ًارا وغري
كثريا يقاومون األربعة اآلالف ،وأخذوا من األموال ذه ًبا
ً
ً
ذلك ،ما ال حُيدُّ وال يوصف .وقدم السلطان واألمري الكبري (ي ْلبغا) ُظهر يومئذٍ
َ ُ
ُ َ
َ
فسمع لألسارى
وقد تفارط احلال ،وحتولت الغنائم كلها إىل الشوائن بالبحرُ ،
جل ْأ ِر إىل اهلل ،واالستغاثة به وباملسلمني -ما
-من العويل والبكاء والشكوى وا َ

وأص َّم األسامع .فإنا هلل وإنا إليه راجعون،
ق َّطع األكباد،
ْ
وذرفت له العيونَ ،
اخلطيب
شق عليهم ذلك جدًّ ا ،وذكر ذلك
وملا بلغت األخبار إىل أهل دمشق َّ
ُ
كثريا .فإنا هلل وإنا إليه راجعون.
يوم اجلمعة عىل املنرب ،فتباكى ُ
الناس ً
وجاء املرسوم الرشيف من الديار املرصية ،إىل نائب السلطنة ،بِ َم ْسك

النصارى من الشام مجلة واحدة ،وأن يأخذ منهم ربع أمواهلم ،لعامرة ما ُخ ِّرب
من اإلسكندرية ،ولعامرة مراكب تغزو اإلفرنج ،فأهانوا النصارى ،و ُط ِلبوا من
بيوهتم ب ُعنف ،وخافوا أن ُيقتَلوا ،ومل يفهموا ما ُيراد هبم ،فهربوا كل مهرب.
ومل تكن هذه احلركة رشعي ًة وال جيوز اعتام ُدها رش ًعا ،وقد ُط ِل ْب ُت يو َم السبت

عرش من صفر (أي سنة  )767إىل امليدان األخرض ،لالجتامع بنائب
َ
السادس َ
كبريا ،ورأيته
السلطنة ،وكان اجتامعنا بعد العرص يومئذ .. ،فرأيت منه ُأ ً
نسا ً
كامل الرأي والفهم ،حسن العبارة كريم املجالسة ،فذكرت له أن هذا ال جيوز

اعتام ُده يف النصارى [يعني املرسوم باملصادرة] ،فقال :إن بعض فقهاء مرص
( )1اجلاليش :مقدمة اجليش ،والراية العظيمة يف رأسها خصلة من الشعر.
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ٍ
ألحد
أفتى لألمري الكبري بذلك! فقلت له« :هذا مما ال يسو ُغ رش ًعا ،وال جيوز
أن ُي ْفتِ َي هبذا ،ومتى كانوا باقني عىل الذمة ،يؤ ُّدون إلينا اجلزي َة .. ،وأحكا ُم امللة
الدرهم الواحدُ َ
فوق ما يبذلونه من اجلزية ،ومثل
ؤخ َذ منهم
قائمة ،ال جيوز أن ُي َ
ُ
هذا ال خيفى عىل األمري»(((.

إصدار قرار هبذه
فتأمل إنكار احلافظ ابن كثري  Vعىل نائب السلطنة
َ

غدر
املصادرة «الظاملة» حسب تعبري ابن كثري ،وكيف أنه رفض أن ُيقا َبل ُ
اإلفرنج النصارى باالنتقام من رعاياه النصارى الذين مل يرتكبوا ُجر ًما ،وقد
كان  Vينظر إىل قوله تعاىل[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ] [املائدة.]8:

وتتبع غدر األعداء باملسلمني يطول جدًّ ا تلطخت به صفحات
ُ
الصليبيني يف «احلروب الصليبية» ،ومذابح األندلس ،واضطهاد املورسكيني

فيها ،وغدر الرافضة باخلالفة العباسية ،والصفويني باخلالفة العثامنية ،ثم يف
مؤخرا.
العراق وسورية واليمن
ً

لكننا نختم سلسلة نامذج الغدر التارخيية بغدر بريطانيا بالرشيف حسني

الذي نفخت له صورة القومية العربية ،و َمنَّتْه بأن يكون خليفة قرش ًّيا عىل

املسلمني ،واستعملته لتمزيق تركيا ،وأمدته باملال والسالح ،وانترصت

بريطانيا وحليفاهتا بفضل مساعدته ،ثم قلبت له ظهر املجن ،وانقلب الوفاء
غدرا ،فنبذته بعد أن استوفت غرضها منه ،وأصدرت وعد بلفور بمنح اليهود
ً

(« )1البداية والنهاية» ( ،)461 ،460/16طبعة وزارة األوقاف  -قطر.
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فلسطني سنة (1917م) بل فرضته بالقوة ،واقتسمت مع فرنسا تركة (الرجل
املريض) يف اتفاقية (سايكس  -بيكو) ،ويف النهاية نفته إىل جزيرة قربص سنة

(1925م) ،ثم تُويف و ُدفن يف القدس سنة (1931م)(((.

رِ
بعض الغالة
(املعاص)
غري أن من الغدر املقيت
الغدر الذي يتعبد به ُ
َ

وانتصارا للدين احلنيف ،فانتهكوا حدود الرشع،
اجلاهلني ويعدونه جها ًدا
ً
وصدُّ وا عن سبيل اهلل ،ووفروا مادة ِخ ْص َبة يستثمرها أعداء اهلل يف التنفري عن
َ
اإلسالم ووصمه باإلرهاب(((.

( )1انظر« :األعالم» للزركيل (« ،)250 ،249/2فكرة القومية العربية» لصالح العبود (ص-114
 .)141ويتوفر كثري من األفالم الوثائقية يف موقع ( )youtube.comتعرض دور املدعو
«لورانس العرب» فيام ُيسمى «الثورة العربية».
( )2وقد استثمرت الدوائر املعادية لإلسالم وبخاصة يف الغرب أمثال هذه الشنائع -التي يرتكبها
ِ
وجا ،حتى صار وصف «اإلرهايب» إذا
«مفاتيح الرش» -ليصدوا عن سبيل اهلل ،و ُيظهروها ع ً
ُأ ِ
ينرصف إىل املسلمني ،ويصورهم بأهنم يعشقون إراقة الدماء ،ويتقربون هبا إىل اهلل سبحانه،
طل َق
ُ
يقول الدكتور عثامن القميحي حفظه اهلل:
«لقد حدثني أخ أمريكي ،ويعمل أستا ًذا جامع ًّيا هناك :أنه عندما أكرمه اهلل باإلسالم ،قالت له
أمه -وهي عىل قدر كبري من الثقافة« :-هل ستعيش معي أم ترتكني؟» ،فقال هلا« :أعيش ِ
معك
ِ
فأنت أمي» ،فقالت له« :إذن ستقتلني طاملا أنك أسلمت» ،فقال هلا« :معاذ اهلل ،ال يأمرين اإلسالم
بذلك» ،وصرب عليها حتى أقنعها أن اإلسالم يرفض اإلرهاب ،وما تنقله وسائل اإلعالم عن فئة
ال يرىض املسلمون بام يفعلونه.
فهذا هو شعور فئة مثقفة ثقافة عالية جتاه اإلسالم ،وما هذا إال ثمرة ألفعال الغالة» اهـ.

من «مصفوفة املنطلقات الفكرية للغالة ودعاة العنف» (.)438/1
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فمن صور غدرهم:

 -1االعت�داء على املس�تأمنني الذي�ن دخل�وا بلاد املس�لمني بأم�ان؛

كالدبلوماسيني وأعضاء البعثات الدبلوماسية والعاملني يف السفارات األجنبية
والسائحني((( ،حتى لو كانوا من بالد حرب ما داموا دخلوا بالدنا بأمان؛ ألن

(املسلمني عند رشوطهم).

واألم��ان يثبت بالنص أو بالعرف ،ومن األمان العريف يف زماننا:

األمان الذي يتمتع به األطباء واملسعفون يف مواضع القتال ،وكذا املراسلون

الصحافيون.

عن نعيم بن مسعود األشجعي  Iقال :سمعت رسول اهلل H

ُ
كتاب ُمسيلمة َّ
الكذاب ،قال للرسو َلينْ ِ « :فما تقوالن أن ُتما؟»،
يقول حني قرأ
َ
قاالُ :
الر ُس َل ال ُت ْق َت ُل،
هلل َل ْولاَ أَ َّن ُّ
نقول كام قال ،فقال رسول اهلل « :Hوا ِ
َل َض َر ْب ُت أَ ْعنا َق ُكما»(((.

وقال عبد اهلل بن مسعود  :Iسمعت رسول اهلل  Hيقول
ِ
ِ
الكذاب إىل النبي « :-Hلوال أنك
رسول مسيلم َةالبن الن ََّّواحة

رسول لقتل ُت َك» احلديث(((.

( )1إن هؤالء يدخلون بالد املسلمني عن طريق تأشرية رسمية ،فكيف تهُ در دماؤهم ومعهم ما يثبت
أن الدولة سمحت هلم بالدخول ،ولو مل يعترب أهل الغلو هذه التأشرية أمانًا ،فال أقل من أن
يعدوها «شبهة أمان» تعصم دماءهم كام سيأيت إن شاء اهلل (ص.)304-301 ،299
( )2رواه اإلمام أمحد ( ،)15989وغريه ،وقال حمققو «املسند»« :حديث صحيح بطرقه وشاهده»
(.)366/25
( )3رواه اإلمام أمحد ( ،)3642وغريه ،وقال حمققو «املسند»« :حديث صحيح» (.)151/6
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النبي H
عامر ب ُن الطفيل
ً
مفاوضا َّ
وجاء إىل املدينة زعيم غطفان ُ

وح ُل َم عليه النبي  Hألنه سفري
وأغلظ يف هتديده للنبي َ H

قومه ،والسفري ال ُي ْقت َُل ،عن أنس  Iأن عامر بن الطفيل زعيم املرشكني

النبي  Hبني ثالث خصال ،فقال :يكون لك أهل السهل ويل
َّ
خيرَّ َ
أهل ا َملدَ ِر ،أو أكون خليفتك ،أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف((( .ومع
ذلك تركه النبي  Hومل يسئ إليه رعاي ًة حلصانة السفراء والرسل يف

اإلسالم(((.

فإن صدر من السفري ما يسيئ إىل الدولة اإلسالمية وشعبها وأخالقها

ففي هذه احلالة حيق للدولة املسلمة إعالن أنه شخص غري مرغوب فيه وطرده

خارج أراضيها(((.

عامرا»،
( )1رواه البخاري رقم ( ،)4091وقد دعا عليه النبي  Hفقال« :اللهم اكفني
ً
فأصيب بالطاعون ،ومات عىل ظهر فرسه.
( )2وعىل قدر ما حظيت به حصانات السفري أو املبعوث األجنبي يف دار اإلسالم من تقديس واحرتام
عىل يد الرسول  ،Hفقد كان اإلخالل هبذه احلصانات وهتديد املبعوث يف شخصه أو
حريته سب ًبا كاف ًيا العتبار ذلك لونًا من ألوان العدوان الذي ُي َس ِّو ُغ للدولة اإلسالمية النهوض
لدرئه ومواجهته.
فعندما قتل الغساسنة سفري رسول اهلل  Hإليهم (ومل ُيقتل للنبي  Hسفري غريه)
كان و ْقع هذا التطاول شديدً ا عىل املسلمني ،فجهز النبي ً H
جيشا قوامه ثالثة آالف
مقاتل ،وكانت غزوة مؤتة -وحقيقتها رسية إذ مل يشرتك فيها النبي  -Hللرد عىل قتل
سفري النبي  ،Hوانظر« :األخالق السياسية» لألستاذ حممد زكريا النداف (ص.)486
(« )3األخالق السياسية» (ص.)485
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ومل يقف اإلسالم عند حد احلفاظ عىل حياة الرسل والسفراء ،بل َّ
حث

عىل إكرامهم ،فقد ُروي يف حديث التنوخي الذي بعثه هرقل رسولاً إىل النبي

إن ل��ك ح ًّ��ق��ا ،وإن��ك رس ٌ
ُ
 ،Hأنه  Hقال لهَّ « :
وجدت
���ول ،فلو

جو َ
زناك بها ،إنا َس ْف ٌر ُم ْر ِم ُلون»((( قال :فناداه ٌ
رجل من طائفة
عندنا جائزة َّ

بح َّلة َص ُّفور َّية((( ،فوضعها
جو ُزهَ ،ف َفت ََح َر ْح َله فإذا هو يأيت ُ
الناس ،قال :أنا ُأ ِّ

صاحب اجلائزة؟ قيل يل :عثامن.
قلت :من
يف َح ْجريُ ،
ُ

َ
الرجل؟» فقال فتًى من
ثم قال رسول اهلل « :Hأيكم ُي ْن ِز ُل هذا

وقمت معه»((( احلديث.
األنصاري،
األنصار :أنا ،فقام
ُ
ُّ

ٍ
بأمان من أهلها ،فهم آمنون منه
 -2ومن دخل من املسلمني ديار الكفار

نقض عقد األمان بالعدوان
عىل أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم ،فال جيوز له ُ

عليهم ،كام يأمن َمن دخل منهم دار اإلسالم بأمان.

واألمان يف عرصنا ُيع َطى عن طريق احلصول عىل (تأشرية دخول) إىل

بالدهم أو بالدنا ،فال جيوز خرق هذا األمان بقتل أو تفجري أو خيانة أو عدوان

عليهم يف بالدنا وال يف بالدهم.

(ُ )1م ْر ِملون :أر َم َل :إذا ن َِفدَ زا ُده ،كأنه َل ِص َق بالرمل.
وريَّة :بلد باألردن.
(َ )2ص ُّف ِ
( )3رواه اإلمام أمحد يف «املسند» ( ،)15655وغريه ،وقال حمققو «املسند»« :حديث غريب ،وإسناده
ضعيف» (.)419/24
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يقول الدكتور عبد اهلل بن حممد آل مضواح حفظه اهلل:

«لقد َجدَّ ْت يف عرصنا احلارض ظروف أحوجت املسلمني حاجة ماسة إىل

كثري من غري املسلمني ،لشغل بعض الوظائف التي ال يقدر عليها املسلمون،
وكذلك وفرة األيدي العاملة يف غري املسلمني وقلتها عند املسلمني ،أو

التخصصية العلمية ،أو املهارات الفنية ،أو غري ذلك من أمور دعت إىل جلوء
املسلمني إىل استقدام غري املسلمني إىل ديارهم ،فتغريت بذلك بعض األحكام

بتغري الزمان واألحداث ،وال شك أن لتغري الزمان وأهله يف عوائدهم سلطانًا

عىل األحكام الرشعية املبنية عىل رعاية املصالح.

 ...ومع تغري الزمان أصبح التأمني -بصفة عامة ولغري املسلمني بصفة

اختصاصا تنظمه ومتارسه جهات معينة يف الدولة تضطلع بمهام
أخص-
ً
اإلرشاف وضبط وتنظيم دخول اآلخرين لبالد املسلمني لألغراض املرشوعة
املختلفة ،ومن ثم؛ جرى العمل يف هذا الزمن خال ًفا لعرف العهد األول،
أمرا ال جيوز أن يامرسه كل شخص ،بل هو من
حيث أصبح إعطاء األمان ً
اختصاصات اإلمام ،وحتتكره السلطات املعنية التي متثله(((.

والتأشرية يف العرص احلارض تعد عقد أمان ،وتعريفها حسب «املوسوعة

ُوضع عىل جواز السفر من السلطات املختصة ،تدل عىل
الربيطانية» :مصادقة ت َ
أنه تم فحصه ،وأن باستطاعة حامل التأشرية أن يميض يف طريقه ،وله بنا ًء
عليها أن يبقى يف البلد التي يميض إليها مدة زمنية حمددة.

(« )1املصاحلات والعهود يف السياسة الرشعية» ملحيي الدين إبراهيم عيسى (ص.)164
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وقد أوضح العالمة عبد املحسن العباد هذا األمر فقال« :تواطأ العامل يف هذا
الزمان عىل أن كل بلد يدخله من ليس من أهله بإذن من دولة ذلك البلدُ ،أ ِ
طل َق
َ
أي بلد هبذا اإلذن يكون له
عىل ذلك اإلذن اسم (تأشرية دخول) ،ومن دخل ّ
األمان عىل نفسه وماله ،وال حيصل له خالف ذلك إال باعتداء عليه بغري حق(((.
وقد قرر أهل العلم أنه ال جيوز إيذاء من دخل ديار املسلمني بشبهة أمان،

وهذا أقل أحوال التأشرية ،حيث يعتقد هذا الداخل لديار املسلمني أن دمه

معصوم والعربة بام فهمه.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :جاءت السنة بأن كل ما فهم الكافر أنه

أمان كان أمانًا؛ لئال يكون خمدو ًعا وإن مل يقصد َخدْ َع ُه.((()...

وقال اإلمام أمحد( :إذا أشري إليه -أي الكافر -بيشء غري األمان ،فظنه
وكل يشء يرى ِ
أمانًا؛ فهو أمانُّ ،
أمان فهو ٌ
الع ْل ُج أنه ٌ
أمان)(((.

وقال ابن تيمية معل ًقا عىل قول اإلمام أمحد( :فهذا يقتيض انعقاده بام
يعتقده ِ
الع ْل ُج ،وإن مل يقصده املسلم وال صدر منه ما يدل عليه)(((.
وقد اكتفى أهل العلم بمجرد الظن؛ ألنه شبهة .ويف ذلك يقول ابن تيمية:

(ومعلوم أن شبهة األمان كحقيقته يف حقن الدم)(((.
()1
()2
()3
()4
()5

«كتب ورسائل الشيخ عبد املحسن بن محد العباد البدر» (.)256 ،255/6
«الفتاوى الكربى» ( )21/6ط .دار الكتب العلمية.
«اإلنصاف» للمرداوي ( ،)350/10و«الفروع» البن مفلح (.)305/10
«اإلنصاف» (.)351/10
«الصارم املسلول» (.)522/2
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وبام أن التأشرية يف العرص احلارض هي رخصة ال يدخل األجنبي الدول

اإلسالمية أو غريها إال بحصوله عليها ،فهي تعني عقدً ا يقتيض العهد واألمان

حلاملها من حيث محايته ومحاية حقوقه حتى يبلغ مأمنه ،كام تعني رعاية هذا

األجنبي لتعليامت وتنظيامت البالد ،ورعايته ألعرافها وتقاليدها وحقوقها.
فالتأشرية عقد بني حاملها و ُم ْص ِد ِرها ،تعني احلقوق والواجبات»(((.
املعاهدين يف
 -3ومن صور الغدر يف عرصنا العدوان عىل أهل الذمة
َ

بالدنا؛ ألهنم -بعقد الذمة -معصومو الدم والعرض واملال ،وكذا العدوان

عىل أماكن عبادهتم.

عن صفوان بن سليم :عن عدة من أبناء أصحاب رسول اهلل H

عن آبائهم  ،Mأن رسول اهلل  Hقال« :أَلاَ َم ْن َظ َل َم ُم َع َ
اهدًا ،أَ ْو
َ َ
ا ْن َت َق َص ُه ،أَ ْو َ
يج ُه
س؛ َف َأ َنا َح ِج ُ
يب َن ْف ٍ
ك َّل َف ُه َف ْو َق َطا َق ِت ِه ،أ ْو أ َخ َذ ِم ْن ُه َش ْي ًئا ِب َغيرْ ِ ِط ِ

ام ِة» اهـ(((.
َي ْو َم ال ِق َي َ

وعن عبد اهلل بن عمرو  Lأن رسول اهلل  Hقالَ « :م ْن َق َت َل
ُم َع َ
عاما»(((.
اهدًا مل َي ِر ْح رائح َة اجلنة ،وإن رحيها توجد من مسرية أربعني ً

وقد أمجع العلامء قاطبة عىل حتريم الغدر ،وإذا كان هذا الوعيد الشديد
يف ُظل ِم أو َقتل آحاد املعاهدين والذميني واملستأ َمنني ،فكيف بنسف بيوهتم

( )1انظر« :عقد األمان يف الفقه اإلسالمي» للدكتور عبد اهلل بن حممد آل مضواح (ص.)132-129
( )2رواه أبو داود ( ،)3052وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» رقم (.)2626
( )3رواه البخاري (.)3166( ،)2995
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وعامراهتم ،وهدمها عىل رؤوسهم ،وإحراق سياراهتم وتدمري ممتلكاهتم بل

وقتل من يف بيوهتم من النساء واألطفال؟!

أمنه وأجاره واحد من املسلمني:
 -4ومن الغدر أن تعتدي على كافر َّ
 -عن أمري املؤمنني عيل  Iأن النبي  Hقال« :ذمة املسلمني

(((
مسلما ،فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني»(((.
واحدة ،فمن أخفر
ً

 وع�ن أم هان�ئ أخت عيل ب�ن أيب طالب  Iقالت :يا رس�ول اهلل،عيل أنه َقاتِ ٌل رجلاً قد أجرتُه -فالن بن هبرية -فقال رس�ول اهلل
زعم ابن أمي ّ

َ « :Gق ْد أَ َج ْر َنا َم ْن أَ َج ْر ِت َيا أُ ّم هانئ» اهـ(((.

ويف حالة احلرب إذا صدر من مسلم ما يدل على أنه ُي َؤ ِّم ُن الكافر

التعر ُ
ض ل��ه؛ ألن دم الكافر ُي ْع َص ُم باألمان الرصيح
��ارب فمن الغدر
احمل َ
ُّ
الصحيح ،وباألمان الفاسد الذي هو شبهة أمان ،وباهلدنة الصحيحة وباهلدنة

الفاسدة تغلي ًبا حلقن الدماء ،ولئال يرتتب عليه الصد عن سبيل اهلل ،ألن هناك

قاعدة رشعية تقول« :إن احلدود تُدْ َر ُأ بالشبهات»(((.
()1
()2
()3
()4

أخفرت الرجل :إذا نقضت عهده وذمامه ،واهلمزة فيه لإلزالة؛ ألن اخلُفارة ِّ
الذمام.
تقدم خترجيه (ص.)281
تقدم خترجيه (ص.)73
انظر« :أثر الشبهات يف درء احلدود» للدكتور سعيد بن مسفر الوادعي (ص.)62-57
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والقاعدة يف هذا :أن كل ما ظنه الكافر أمانًا ُع ِص َم به د ُمه ومل ُيست َب ْح
ألجل الشبهة.
 ويف موطأ مالك :أن عمر بن اخلطاب  Iكتب إىل عامل جيش،كان بعثه« :إنه بلغني أن رجالاً منكم يطلبون ِ
الع ْل َج ،حتى إذا أسند((( يف اجلبل

وامتنع ،قال رجلَ « :م ْط َر ْس»((( (يقول :ال ختف) ،فإذا أدركه قتله ،وإين -والذي
ٍ
رضبت عن َقه!» اهـ(((.
واحد فعل ذلك ،إال
نفيس بيده -ال أعلم مكان
ُ
ٍ
جماهد قال :قال عمر  :Iأيام رجل من
 -وروى ابن أيب شيبة« :عن

املسلمني أشار إىل رجل من العدو :لئن نز ْل َت ألقتلنك ،فنزل وهو يرى أنه

أمان((( فقد أ َّمنه»(((.

وروى سعيد يف سننه عن عمر  Iأنه قال« :لو أن أحدكم أشار بإصبعه

إىل السامء إىل مرشك فنزل -أي :ظنًّا أنه أراد األمان -فقتله لقتلتُه»(((.

كتب عمر إىل أمراء األجناد :أيام
 -وعن طلحة بن عبيد اهلل بن كريز قالَ :

رجل من املسلمني أشار إىل رجل من العدو :لئن نز ْل َت ألقتلنك ،فنزل وهو
يرى أنه أمان فقد أ َّمنه» اهـ(((.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

أي :ارتقى وطلع اجلبل.
مرتس :خشبة توضع خلف الباب ،وهي تعني بالفارسية« :ال ختف».
«املوطأ» رقم ( )1294حتقيق د .بشار عواد ،وال ِع ْلج :الشديد الغليظ من كفار العجم.
فالعربة بام يفهمه الكافر ،وهنا فهم من عبارة املسلم «ألقتلنك» أهنا أمان.
رواه ابن أيب شيبة يف «املصنف» رقم (.)33404
«سنن سعيد بن منصور» رقم (.)2597
«مصنف ابن أيب شيبة» رقم (.)33405
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أيضا« :قال أبو َف ْر َقد :كنا مع أيب موسى األشعري
 -وروى ابن أيب شيبة ً

 Iيوم فتحنا سوق األهواز ،فسعى رجل من املرشكني وسعى رجالن
من املسلمني خلفه ،فبينام هو يسعى ويسعيان؛ إذ قال له أحدمها :مرتس،
فأخذاه فجاءا به أبا موسى ...فقال أحدمها« :إن هذا قد جعل له األمان»،

فقال أبو موسى :وكيف جعل له األمان؟ قال :إنه كان يسعى ذاه ًبا يف األرض
فقلت له :مرتس ،فقام ،فقال أبو موسى :وما مرتس؟ قال :ال ختف ،قال :هذا
ُ

أمان ،خ ِّليا سبيلهَ ،
فخ َّل َيا سبيل الرجل» اهـ(((.

َص فقهاء املذاهب عىل ثبوت األمان للكافر ولو بشبهة ،فقال
فمن َث َّم ن َّ

الرسخيس احلنفي « :Vأمر األمان مبني عىل التوسع ،وأدنى الشبه يكفي

إلثباته»(((.

وقال ابن جزي املالكي « :Vولو ظن الكافر أن املسلم أراد األمان

واملسلم مل يرده فال يقتل»(((.

وقال حممد بن أمحد الرميل الشافعي :V

«يصح أمان حريب حمصور من كل مسلم مكلف خمتار ولو امرأة ورقي ًقا

لكافر بكل لفظ يفيد الغرض كأجرتك أو أ َّمنتك ،وتكفي إشارة مفهمة»(((.
()1
()2
()3
()4

«نفسه» رقم (.)33823( ،)33401
«املبسوط» (.)291/30
«القوانني الفقهية» (.)103/1
«غاية البيان رشح زبد ابن رسالن» (ص.)310
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ونقل احلنابلة عن اإلمام أمحد  Vأنه قال« :إذا أشري إليه بيشء غري

األمان فظنه أمانًا فهو أمان»(((.

فتأ َّمل كيف تتشوف الرشيعة احلنيفية حلقن الدماء وحفظ النفوس،
واملعاهدين واملستأ َمنني
بخالف ما يتومهه أهل الغلو من أن قتل املستوطِنني
َ

جهاد ونرصة للدين ،وما هو إال من الغدر واخليانة والفساد يف األرض ألنه
ونقض للعهد.
قتل يف حالة أمنٌ ،

 -5ومن صور الغدر البغيضة يف احلروب قصد قتل األشخاص الذين

ليسوا من أهل املقاتلة واملمانعة ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية « :Vوأما

من مل يكن من أهل املامنعة واملقاتلة؛ كالنساء ،والصبيان ،والراهب ،والشيخ
والز ِمن ،ونحوهم فال ُيقتل عند مجهور العلامء إال أن ُيقاتِ َل
الكبري ،واألعمىَّ ،
بقوله أو فعله»(((.

«فإن قاتل النساء والولدان قوتلوا ُم ْقبِلني ،وال ُيقتلوا ُمدْ بِرين»(((.
ومع ذلك أبى بعض الصحابة قتل املرأة التي تقاتل.

«كرهت
فقد سئل أبو دجانة عن عدم قتله هند بنت عتبة يف بدر ،فقال:
ُ

أن أرضب بسيف رسول اهلل  Hامرأة ال نارص هلا»(((.
()1
()2
()3
()4

تقدم (ص.)299
«جمموع الفتاوى» (.)354/28
«األحكام السلطانية» للاموردي (ص.)45
انظر« :جممع الزوائد» رقم ( ،)9702وقال« :رواه البزار ،ورواته ثقات».
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وهذا خبيب بن عدي  Iالذي غدر به بنو حليان فأرسوه ،وباعوه إىل

أسريا ،حتى إذا أمجعوا قتله ،فاستعار
بني احلارث بن عامر ،فمكث عندهم ً
موسى من أحد بنات احلارث لِيست ِ
َحدَّ هبا ،فأعارته ،فغفلت عن صبي هلا،
َْ

فدرج إليه حتى أتاه ،فأخذه فوضعه عىل فخذه ،فلام رأته فزعت فز ًعا عرفه،
َ
ألفعل إن شاء اهلل»(((.
كنت
واملوسى يف يده ،فقال« :أختشني أن أقتله؟ ما ُ

إن األصل العام يف احلروب هو حتريم قتل النساء واألطفال ومن ليس

من أهل القتال ألن هذا من االعتداء املنهي عنه يف قوله تعاىل[ :ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ]
[البقرة ،]190:فمن ال يقاتلنا من النساء واألطفال ونحوهم نكف عنه وإال كنا
من املعتدين.

وقد كان رسول اهلل

H

ٍ
رسية ،أوصاه يف
إذا أ َّمر رجلاً عىل

خريا ،فقال« :اغزوا باسم اهلل،
ّ
خاصة نفسه بتقوى اهلل ،ومن معه من املسلمني ً

ويف سبيل اهلل ،قاتلوا َمن كفر باهلل ،اغزوا وال تغدروا ،وال ت ُغ ُّلوا ،وال تمُ َ ِّث ُلوا،
وال تقتلوا ول��ي ً��دا ،(((»... ،ويف بعض الروايات« :وال تقتلوا ول��ي��دًا طفلاً ،

وال امرأة ،وال ً
ريا»(((.
شيخا كب ً

( )1رواه البخاري يف «صحيحه» رقم (.)4086
( )2تقدم خترجيه (ص.)282
( )3أخرجه البيهقي يف «الكربى» (.)17934
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وعن عبد اهلل بن عمر  :Lأن امرأة ُوجدت يف بعض مغازي النبي
ِ
 Hمقتولة ،فأنكر رسول اهلل َ H
النساء والصبيان(((.
قتل
كام شددت الرشيعة عىل قتل الذرية والعسيف ،وهو اخلادم أو األجري أو

الفالح ،فعن حنظلة الكاتب ،قال :غزونا مع رسول اهلل  ،Hفمررنا
الناس ،فأفرجوا له ،فقال« :ما كانت هذه
عىل امرأة مقتولة قد اجتمع عليها
ُ

ُتقا ِت ُل فيمن ُيقا ِت ُل» ،ثم قال لرجل« :انطلق إىل خالد بن الوليد ،فقل له :إن
َ
رسول اهلل  Hيأم ُرك ،يقول :ال ْ
تقتل ُذ ِّر َّي ًة وال َع ِسي ًفا»(((.

َ
وغزوت معه،
رسول اهلل H
أتيت
ُ
وعن األسود بن رسيع ،قالُ :
ٍ
يومئذ ،حتى قتلوا الولدان -وقال مرة :الذرية-
ظهر أفضل الناس
ُ
فأصبت َ
رسول اهلل  Hفقال« :ما ُ
ُ
َ
القتل اليو َم حتى
بال قوم جاوزهم
فبلغ ذلك

َ
قتلوا الذرية؟!» ،فقال ٌ
رسول اهلل ،إنام هم أوال ُد املرشكني! فقال:
رجل :يا
«أال إن خيا َركم أبنا ُء املشركني» ،ثم قال« :أال ال تقتلوا ذري ًة ،أال ال تقتلوا
يهب عنها لسا ُنها ،فأبواها
ذري�� ًة ،قال :كل َن َس َم ٍة تو َلد على الفطرة حتى َّ

يهودانها وينصرانها»(((.

( )1رواه البخاري رقام (.)3015( ،)3014
(« )2صحيح ابن ماجه» رقم ( ،)2311وقال األلباين« :حسن صحيح».
( )3أخرجه اإلمام أمحد ( ،)435/3والدارمي ( ،)223/2واحلاكم ( ،)123/2والبيهقي (،)77/9
وقال احلاكم« :صحيح عىل رشط الشيخني» ،ووافقه الذهبي ،وقال األلباين يف «الصحيحة» رقم
(« :)402وهو كام قاال».
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وعلى هذا مضى اخللفاء الراشدون :M

 فمن وصايا أيب بكر  Iألمراء اجلند« :ال تقتُلوا امرأة ،وال صب ًّيا،َّ
تعقرن شاة
عامرا ،وال
كبريا َه ِر ًما ،وال تقطعوا
ثمرا ،وال تخُ ِّر ُب َّن ً
شجرا ُم ً
ً
وال ً
بعريا إال ملأكله ،وال تغر ُق َّن نخلاً وال حترقنه ،وال تغلل ،وال جتبن».
وال ً
 -وعن ابن عمر قال :كتب عمر إىل األجناد« :ال تقتلوا امرأة وال صب ًّيا».

وكان حكم النهي عن قتل هؤالء هو ما أكد عليه فقهاء األمة وأئمتهم

يف فتاوهيم ،فعن يزيد بن ُه ْر ُمز ،أن نجدَ ة كتب إىل ابن عباس يسأله عن قتل
كتبت إ َّيل تسأل عن قتل أطفال
أطفال املرشكني ،فكتب إليه ابن عباس« :إنك َ

املرشكني ،فإن رسول اهلل  Hمل يقتلهم ،وأنت فال تقتلهم.(((»...

َ
أطفال
بعض الغالة بمبدأ «املعاملة باملثل» فإذا قتل األعدا ُء
حيتج ُ
وقد ُّ

َ
وشيوخ املسلمني جاز لنا أن نر َّد عدواهنم بمثله ،فنتعقب أطفاهلم
ونساء

ونساءهم حيث كانوا.
واجلواب:

 أن هذا ال جيوز؛ ألن ُأسوتنا هي سنة رسول اهلل  Hواخللفاءالراشدين  Mوليست ُأسوتنا الكفار واملرشكني الذين قال اهلل يف حقهم:

[ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ] اآلية

[التوبة.]8:

( )1أخرجه مسلم (.)1812
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فإذا نقضنا العهد والذمة رصنا نحن وهم سواء.

 وقد قال اهلل تعاىل[ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ] [األنعام.]164:فال ُيؤخذ هؤالء الضعفاء بجريرة آبائهم.

نحو النبي  ،Hثم إن
 وعن أيب ِر ْم َثة ،قال:ُ
انطلقت مع أيب َ

ورب الكعبة ،قال:
رسول اهلل  Hقال أليب« :اب ُنك هذا؟» ،قال :إي
ِّ
حقا» قال :أشهد به ،قال :فتبسم رسول اهلل  Hضاحكًا من َثب ِ
« ًّ
ت
ْ
َّ
ِ ِ
جَين
عيل ،ثم قال« :أما أنه ال يجَين عليك ،وال ت
َش َب ِهي يف أيب ،ومن َحلف أيب َّ
عليه» ،وقرأ رسول اهلل [ :Hﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ] [األنعام.]164:
ويف رواية أخرى عنه« :أما َّأنك ال جَ ْ
تنيِ عليه ،وال يجَ ْ نيِ عليك»(((.

وعن عمرو بن األحوص  :Iأن النبي  Hقال يف حجة

جان إال على نفسه ،وال جيين وال ٌد على ولده ،وال مولو ٌد
الوداع« :أال ال جيين ٍ

على والده»(((.

ُ
الرجل
 -وعن ابن مسعود  ،Iقال رسول اهلل « :Hال يؤخ ُذ

جبريرة أبيه ،وال جبريرة أخيه»(((.

( )1رواه أبو داود ،وصححه األلباين يف «صحيح أيب داود» رقم ( .)4495وقوله« :من ثبت شبهي»
عيل» أي :إن قوة هذا الشبه تُغني
أي ثبوت قوة الشبه «يف أيب» أي شبهي بأيب« ،ومن حلف أيب َّ
عن احللف.
وحسنه األلباين يف «صحيح الرتمذي» رقم (.)3087
( )2رواه الرتمذي،
َّ
(« )3جممع الزوائد» ( ،)286/6وقال اهليثمي« :رجاله رجال الصحيح».
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ُ
الرجل جبناية أبيه ،وال جبناية
وعن ابن عمر  Lمرفو ًعا« :ال يؤخ ُذ

أخيه»(((.

أما استدالل أهل الغلو بقول اهلل تعاىل[ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ] اآلية [البقرة ،]194:فجوابه:

«أن اآلية الكريمة عامة يف االعتداء عىل النفس واملال أو أي اعتداء عىل

أي حق من احلقوق ،والقصد منها إقامة العدل؛ حتى ال تسود حالة اهلرج
واملرج بني الناس ،ويكون القصاص من صاحبه ال من غريه من طفل أو
امرأة ،ذنبهام أهنام من قوم املعتدي ...فقد جاء يف تفسري قوله تعاىل[ :ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ] [البقرة.]194:

عن ابن سريين أنه قال« :إن أخذ منك رجل شي ًئا فخذ منه مثله» ،و ُيروى
ِ
غريه.
عن إبراهيم النخعي ً
أيضا .فهو أمر متعلق باملتعدي نفسه وال يدخل معه ُ
صدق ا& ،وكذب الشاعر:

ُ
سليك بن سلكة ،فقال :أصلح اهلل
وعن العتبي قال :دخل عىل احلجاج
األمريِ ،
ف عني َغ ْر َبك(((؛ فإن
أع ْرين َس ْم َعك،
واغض ْض عني َبصرَ َ ك ،وا ْك ُف ْ
ُ
ٍ
عاص من
سمعت خطأ أو زللاً فدونَك والعقوبة .فقال :قل ،فقال :عىص
َ

( )1رواه النسائي ،وصححه األلباين يف «صحيح النسائي» رقم (.)4137
( )2الغرب هناِ :
احلدَّ ة.
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وه ِد َم ْت ِ
ُع ْر ِ
وح ِر ْم ُت عطائي(((،
فح ِّلق عىل اسمي(((ُ ،
داريُ ،
ض العشريةُ ،
سمعت َ
قول الشاعر:
قال :هيهات! أما
َ
ج��ان��ي��ك َم����ن جي�ن�ي ع��ل��ي َ
��ك وقد
و َل��������� ُر َّب م����أخ����و ٍذ ب َ
����ب عشريه
����ذن ِ

(((

بار ُك ُ
اجل ْر ِب
عدي ِّ
ُت ِ
الصحا َح َم ِ
َّ (((
نب
قار ُف
ون
ُ
جَ��ا ُ
الم ِ
صاحب الذ ِ

غري هذا ،قال :وما ذاك؟ قال:
قال :أصلح اهلل األمري ،إين
ُ
سمعت اهلل قال َ

قال[ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘ

عيل بيزيد
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ] [يوسف ،]79 ،78:فقال احلجاجَّ :
ِ
واصك ْ
ُك
ابن أيب مسلمُ ،فأت َي به ،فمثل بني يديه ،فقال :افكُك هلذا عن اسمهْ ،
له بعطائه ،وا ْب ِن له َم ِنز َله ،و ُم ْر مناد ًيا ينادي يف الناس« :صدق اهلل ،وكذب

الشاعر»(((.

()1
()2
()3
()4
()5

أي عمل عليه حلقة من املداد.
ال َعطاء :ما ُيعطى من اهلبة أو ما ُيرتَّب له من مال.
جل َر ِ
ُ
ب.
اجل ْرب :مجع أجرب ،وهو الذي أصابه داء ا َ
الم ِ
قارف :الذي اقرتف ذن ًبا.
ُ
ِ
«العقد الفريد» (.)277 ،276/5
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ُ
وإحياء لسنة اجلاهلية
غدر
بالثأر
األخذ
عادة
ِ
ِ
ٌ
ٌ
فعل ال ُغال ِة ُ
يشبه َ
فعل اآلخذين بسنة اجلاهلية يف الثأر من غري
القاتل:

وهذا فيه من الغدر باألبرياء ما فيه ،وفيه مع ذلك إحياء لسنة اجلاهلية

اجلهالء ،وتشبث بعصبيتها احلمقاء ،ومحيتها العمياء ،ورعونتها اهلوجاء.

القصاص من غري القاتل ،وربام مل يرضوا
فقد كان من شطط اجلاهليني
ُ
وإظهارا للقوة ،كام قال قائلهم:
إال بأكثر من القاتل أن ًفا ومحية
ً
أال ال جي����ه����ل َّ
����ن أح��������� ٌد علينا

ف��ن��ج��ه َ��ل ف َ
��ل اجلاهلينا
����وق ج��ه ِ

وقد ُروي أن أحد أرشافهم ُقتل ،فاجتمع أقارب القاتل عند والد املقتول،

وقالوا له :ماذا تريد؟ فقال :أريد إحدى ثالث ،قالوا :ما هي؟ قال« :إما أن
تيوا ولدي ،وإما أن متلؤوا داري من نجوم السامء ،وإما أن تدفعوا يل ِج َّلة

قومكم((( حتى أقتلهم ،ثم ال أرى أين أخذت ِع َو ًضا».

وقد خ َّيلت هلم أوهامهم أن القتيل إذا مل يؤخذ بثأره خيرج من هامته طائر

يسمونه «اهلامة» عىل قربه ،ويظل يرصخ« :اسقوين ،اسقوين» ،وال يكف عن
الرصاخ حتى يؤخذ بثأره.

( )1ج َّلة :مجع جليل ،مجاعة ذات ٍ
قدر جليل ،ومكانة رفيعة ،سادة ِعظام.
ِ
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قال الزبرقان بن بدر:

وم ْن َق َصيت
يا عمرو إال َت َد ْع َش ْت ِمي َ

(((

بك حتى َ
أضر َ
اس ُقوني
تقول اهلام ُة ْ
ِ

حترض الرجال بكل وسيلة حتى حترك محيتهم نحو الثأر،
وكانت النساء ِّ
ُحكي أن الشاعرة اجلاهلية خويلة الرئامية ُقتِ َل هلا عد ٌد من الرجال ،فقطعت
أصابعهم الصغار ،وجعلت منها ِقالد ًة يف عنقها لتثري محية قومها كي يثأروا
لقتالها ،وأنشدت:

ه����ذه خ��ن��اص��ر أس���رت���ي م���س���رودة

يف اجليد مين َ
الكاعب
س ِط
مثل مِ ْ
ِ

فعجب ما يفعله أناس مسلمون ،يؤمنون باهلل  ،Dالقائل يف
وإن تعجب
ٌ

كتابه[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ] [النساء ،]92:وقوله :D
[ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ] [النساء.]93:

ويؤمنون برسوله  Hالقائلُ « :
أبغض الناس إىل اهلل ثالثةُ :م ْل ِح ٌد يف
وم ْب َتغ يف اإلسالم سن َة اجلاهليةَّ ُ ،
ْر َ
َمه»(((.
يق د َ
دم ٍ
بغري حق ِل ُيه ِ
امرئ ِ
ومط ِل ُب ِ
احلرمٍ ُ ،

ومن سنة اجلاهلية :أن تطلب احلق من غري اجلاين ملجرد أنه قريبه.

إن هذا «التكايل بالدم» ليس عدلاً يرضاه اهلل ،لكنه سلوك العصابات
املجرمة التي تعتدي عىل حدود اهلل ،وال ت ِ
ُراعي قو َله تعاىل[ :ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ] [اإلرساء.]33:
(« )1أدب الدنيا والدين» (ص.)317
( )2رواه من حديث ابن عباس  Lالبخاري (.)6882
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َ
الفرق بني ال ِقصاص الذي شرعه اهلل وجعل فيه حياة ،وبني
وما أبعد

الثأر اجلاهلي:

 -يف القصاص ُيقتل القاتل اجلاين فقط ،ويف الثأر قد ُيقتل اجلاين أو

آخر بريء من أقربائه ملجرد أنه قريبه ،فيقولون« :إن لقيت الغريم وإال فابن
ُ

عمه».

 -القصاص ُيطبق بعد التحقيق والتحري للتيقن من إدانة القاتل ،عىل يد

ويل األمر أو القايض الذي ينوب عنه ،وليس موكولاً إىل آحاد الناس.

أما الثأر فتأخذه القبيلة أو شخص واحد بناء عىل الظن ،وقد يفتقر إىل

دليل قاطع عىل اإلدانة.

قدرا
 يف القصاص« :من َق�� َت َ��ل ُي ْق َتل» ،و«املسلمون تتكافأ ِدماهم» ًومنزل ًة ،ويف الثأر البد ِمن قتل َمن يكافئ القتيل أو يزيد عليه يف املكانة واملنزلة
ولو كان بري ًئا.
 -عقوبة القصاص كفار ٌة إلثم القاتل ،والثأر فتح لباب الرش واإلثم

املستمر.

 -يف القصاص ردع للجاين وزجر لغريه عن مثل فعله ،ويف الثأر حتريض

عىل سفك الدماء ،وتوارث األحقاد عرب األجيال(((.

زازات النفوس كام هيا» ،ويعيش كل طرف
( )1ومهام بدا أن سيل الدماء توقف ،لكن «تبقى َح
ُ
مرتبصا باآلخر ،أو متوق ًعا غدره ،ألن املطالِب بالثأر يظل حاملاً للفكرة مهام تقادم الزمان حتى
ً
=
				
إن بعضهم يقول« :اآلخذ بثأر أبيه بعد أربعني سنة مستعجل»!

314
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 -للقصاص بديل هو العفو وأخذ الدية ،والثأر يرفض مبدأ العفو

والصلح.

 -القصاص يطفئ مجرة الفتنة وخيمدها ،وحيقن الدماء ،والثأر يفتح باب

القتل عىل مرصاعيه ،فيتفجر سيل الدماء ،وتتعاقب جرائم الثأر عرب األجيال
يف دائرة مفرغة ُت ْع ِمل سيف اإلفناء يف ِكال الطرفني.
قصدت مجعه يف هذا الباب ،تذكر ًة ألويل األلباب ،واحلمد
وهذا آخر ما
ُ
هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وصىل اهلل وس َّلم وبارك عىل نبيه حممد ،وعىل
ٍ
بإحسان إىل يوم الدين.
آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم

=

ثم إهنم ال يعرتفون بعقوبة سجن القاتل -التي هي يف األصل خمالِفة لترشيع القصاص -ألهنم
يرون أن «القرب أضيق بكثري من الزنزانة».
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الفهـــــارس
أولاً  :فهرس األحاديث
ًّ
ألفبائيا
مرتب
ٌ
طرف احلديث

(ا)

اآلن بردت عليه جلده
آية املنافق ثالث

الصفحة
170
24

اتركوا الرتك ما تركوكم

291

احفظ ُو َّد أبيك

221

اتقوا اهلل يف هذه البهائم

266

اذهب إىل خويلة بنت حكيم

98

استأذنت ريب يف أن أستغفر

76

اغزوا باسم اهلل يف سبيل اهلل

305 ،282

عامرا
اللهم اكفني ً

296

اركبوا هذه الدواب ساملة
اضمنوا يل ستَّا من

الذي ال يأمن جاره بوائقه
اللهم إن فالن بن فالن يف
اللهم هالة بنت خويلد

267
24

239
15
80
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طرف احلديث

الصفحة

امرأة آمت من زوجها

203

انرصفا ،نفي هلم بعهدهم

69

انطلق ثالثة رهط ممن كان

21

انطلق إىل خالد بن الوليد

انظروا إىل عمرو بن اجلموح
اهتف يل باألنصار

( �أ )

أبغض الناس إىل اهلل ثالثة

أتاين جربيل فقال :يا حممد

306
96
93
312
209

أحسنوا إليه حتى يأتيه أجله

265

أدعوه فأخريه فإن اختاركم

70

أشهدكم أن زيدً ا ابني يرثني

71

أعليه دين؟

170

أحق الرشوط أن توفوا به

أربع من كن فيه كان مناف ًقا
أعطوا األجري أجره قبل
أفتان أنت يا معاذ

20

280
21

106

أفال تتقي اهلل يف هذه البهيمة

266

أما إنك لو مل تعطيه

25

أفال كنتم آذنتموين

أما إنه ال جيني عليك

95

308

الوفـــاء

317

طرف احلديث

الصفحة

أما واهلل لو شئتم لقلتم فلصدقتم

92

أمر  Hعل ًّيا أن يتخلف حتى

68

أما صاحبكم فقد غامر

77

أما اإلسالم فأقبل وأما

أما ما ذكرت من أيتامك

283
204

أما ما كان يل ولبني عبد املطلب

84

أنا حممد بن عبد اهلل

45

أنا أول من يفتح باب الجنة

202

أنا وامرأة سفعاء اخلدين

202

أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر

77

أنا وكافل اليتيم يف اجلنة

202

األنصار كريش وعيبتي والناس

89

أوصيكم باألنصار فإهنم كريش

88

أولئك خيار عباد اهلل عند اهلل

99 ،20

أن رجلاً زار ً
أخا له

أوفوا بحلف اجلاهلية فإن

157
102

أال إن الناس دثاري واألنصار

89

أال جتيبونني يا معرش األنصار

91

أال ال تقتلوا ذرية

306

أال تتقي اهلل فيها

أال من ظلم معاهدً ا

266
300
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طرف احلديث
أال ال جيني ٍ
جان إال عىل نفسه

308

أين صاحب هذه الراحلة

266

أيعمد أحدكم إىل مجرة
أين عثامن بن طلحة
أيكم ُي ِنزل هذا الرجل

أيام رجل أ َّمن رجلاً عىل دمه
أيام رجل يدين دينًا وهو

( �إ )

الصفحة
119
75

297
283
31

إذا أخصبت األرض فانزلوا

268

إذا رستم يف أرض خصبة

268

إذا سافرتم يف اخلصب

268 ،267

إذا سمعت الرجل يقول هلك

8

إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته

26

إن تصدق اهلل يصدقك

106

إذا مات اإلنسان انقطع

إن أحببت فأقيمي مكرمة
إن رأيتم أن تطلقوا هلذه

219 ،132
86
82

إن أرفق بنا أن نكون يف السفل

116

إن اهلل اصطفى كنانة

47

إنا فقدنا من أدراعك

إن اهلل بعثني إليكم فقلتم كذبت

74
77
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طرف احلديث

الصفحة

إن اهلل خلق اخللق فجعلني

45

إن اهلل قد أوجب هلا هبا اجلنة

203

إن اهلل يبعث هلذه األمة

9

إن اهلل خري عبدً ا بني الدنيا

إن اهلل لريفع الدرجة للعبد
إن اإليامن قيد الفتك

78

219 ،132
282

إن حسن العهد من اإليامن

131 ،81

إنكم سرتون بعدي أثرة

116

إن خري نساء ركبن اإلبل

إن لك ح ًّقا وإنك رسول

204
297

إن للزوج من املرأة لشعبة

231

إنام العلم بالتعلم

10

إنام بعثت ألمتم مكارم

67 ،9

إن املالئكة ال تدخل بيتًا

250

إن من عباد اهلل من لو أقسم

195

إهنا كانت وكانت وكان يل منها

80

إين ومعاذ حول هاتني

106

إن من أبر الرب صلة

إهنا كانت تأتينا أيام خدجية

إن هذه القبور مملوءة ظلمة
إين قد رزقت حبها

220
81
95
80
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الصفحة

إين ال أخيس العهد وال أحبس

73

إياكم والظن فإن الظن

(ب)

179

بارك اهلل لك يف أهلك

31

بعثت ألمتم حسن األخالق

67

بل أنت حسانة املزنية

81

بدأ اإلسالم غري ًبا
بعنيه بوقية

بل عمرت و َع َّزت يومئذ

(ت)

تبغض العرب فتبغضني

ترفع للميت بعد موته درجة
ترون إىل أوباش قريش

(ج)

جاء احلق وزهق الباطل

(ح)

حتى إذا خلص املؤمنون

8

269
74
51

219
93
94
171

حدثني فصدقني ،ووعدين

82

حق الغريم ،وبرئ منهام امليت
َّ

170

احلرب خدعة
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(خ)

الصفحة

خري ما خيلف الرجل من بعده

219

خذوها يابني طلحة خالدة

75

خري هذه األمة القرن الذي

(د)

23

دعوه فإن لصاحب احلق

98

الدين دينان فمن مات وهو

30

دلوين عىل قربه

(ذ)

ذكر رجلاً من بني إرسائيل سأل
ذمة املسلمني واحدة

(�س)

سبحان اهلل بئس ما جزهتا

سبحان اهلل ماذا نزل من التشديد
سبعة يظلهم اهلل يف ظله

(�ص)

صدق اهلل فصدقه اهلل

95

31

301 ،281
263 ،97
27

160
106

صلوا عىل صاحبكم فإن عليه

171

طوبى للغرباء أناس صاحلون

9

(ط)
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غره عبد أو أمة

(غ)

(ف)

الصفحة
85

فامجع يل قومك يف هذه احلظرية

91

فإن اهلل ورسوله يصدقانكم
فام اسمي إ ًذا ،كال

95

فاقضوا الذي له فإن

فهال غري ذلك

(ق)

قال اهلل :ثالثة أنا خصمهم

219
95
70
282

قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ

301 ،73

لكل غادر لواء يوم

280

(ل)

مل يشكر اهلل من مل يشكر

لو شئتم قلتم :جئتنا كذا

لو قد جاءنا مال البحرين

60
90

109

لو كان املطعم بن عدي ح ًّيا

100

لوال اهلجرة لكنت امر ًءا من

90

خريا منها
ما أبدلني اهلل ً

80

لوال أنك رسول لقتلتك

(م)

ما أحب أنه حتول يل ذه ًبا

295

27
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ما بال أقوام يشرتطون

الصفحة
103

ما بال قوم جاوزهم القتل

306

ما تواد اثنان يف اهلل

159

ما حتاب رجالن يف اهلل إال
ما خألت القصواء

158
263 ،96

ما زال جربيل يوصيني باجلار

239

ما فعل خصمي وخصمك

107

ما كانت هذه تقاتل

306

ما شأن مجلك هذا؟
ما فعل كعب؟

ما كنت آلخذ مجلك

265
123
269

ما لبعريك يشكوك زعم أنك

264

ما من عبد مسلم يدعو ألخيه

168

مثل أمتي مثل املطر

9

ما لبعريكم هذا يشكوكم

ما منعك يف املرتني األوليني
مرح ًبا بأم هانئ

264
171
72

من ابتيل من هذه البنات

203

من أخذ من أموال الناس

30

من أحب أن يصل أباه

من استعاذ باهلل فأعيذوه
من أسدى إليكم معرو ًفا

222
60
60

الوفـــاء

324

طرف احلديث

الصفحة

من اشرتط رش ًطا ليس يف

103

من اقتنى كل ًبا ليس

250

من أغلق بابه فهو آمن
من رب هذا اجلمل

من صنع إليكم معرو ًفا

94

266
142

من قال اللهم فاطر السموات

15

من قتل معاهدً ا مل يرح

300 ،101

من قال لصبي تعاىل هاك

25

من كان بينه وبني قوم عهد

101

من نذر أن يطيع اهلل

23

من مات وعليه دين فليس
من هذه؟

(ن)

نصيبك من الغنيمة

نعم حجي عنها أرأيت

نعم حجي عنها أفرأيت

نعم الصالة عليهام واالستغفار
نفس املؤمن معلقة ما كان

(هـ)

29
72

106
133
219
220
30

هاك مفتاحك يا عثامن اليوم

75

والذي نفيس بيده لو أن رجلاً قتل

28

(و)
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طرف احلديث

الصفحة

واهلل ال يؤمن

239

واهلل لوال أن الرسل ال تقتل

295

ورجالن حتابا يف اهلل

160 ،157

وإن امرؤ شتمك وعريك
وما أردت أن تعطيه

17
25

وما يزال عبدي يتقرب

66

ومن خرج عىل أمتي يرضب

281

ومم ذاك يا أبا أيوب

وحيك انظر ملن هذا اجلمل

(ال)

ال إيامن ملن ال أمانة له
ال حتزن إن اهلل معنا

115
264
280
58

ال تزال طائفة من أمتي

10

ال تسبوا أصحايب فوالذي

87

ال تكونوا عون الشيطان عىل

196

ال تزال نفس ابن آدم
ال تسبوا الديك فإنه

29
274

ال تنحروه واجعلوه يف اإلبل

264

ال يؤخذ الرجل بجريرة أبيه

308

ال حلف يف اإلسالم

ال يؤخذ الرجل بجناية أبيه

103 ،102 ،101

309
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طرف احلديث

الصفحة

ال حيل المرأة تؤمن باهلل

237

ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره
ال يزال اهلل يغرس يف

(ي)

يا محنة احتسبي أخاك

يا سلامن ال تبغضني فتفارق

239
10

230
51

يا صفوان هل عندك من سالح

74

يا عثامن لعلك سرتى هذا املفتاح

74

يا عبد اهلل إنا قد ابتعنا منك

98

يا معرش األنصار أقلتم أما الرجل

94

يا معرش األنصار ما قالة

91

يا معرش األنصار أمل أجدكم
يا معرش املهاجرين مخس

يا أبا بكر ال تبك إن أ َم َّن
يا أبا جندل اصرب واحتسب

يأيت عىل الناس زمان الصابر

89
281
78
72
9

يأمرنا بالصالة والصدق والعفاف

104 ،67

يغفر اهلل لك يا أبا بكر

77

يعمد أحدكم إىل مجرة

ينصب لكل غادر لواء

119
281
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