بسم هللا الرحمن الرحيم
الجانب االجتماعي في حياة الرسول

أيها األخوة سنقتصر في حديثنا على الجانب االجتماعي من شمائل النبي ،اإلنسان له عالقته بربه ،وله عالقته
بمن حوله ،فعالقته بمن حوله ت ِّشكل الجانب االجتماعي ،هناك جانبٌ عقلي ،وهناك جانبٌ جسمي ،وجانبٌ نفسي،
وهناك جانبٌ اجتماعي ،ففي الجانب االجتماعي شمائل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلل تلفل الن ر ،من هال الشمائل
المشاركة الوجدانية ،اإليثار ،التواضع ،الجود ،قوة الوجود في المجتمع ،البشاشة ،األُنس ،اللين ،هال كلها من شمائله
االجتماعية صلى هللا عليه وسلل.
المشاركة:
النبي عليه الصالة والسالل قرر أن هللا يكرل أن يرى عبدل متميزاً على أقرانه ،الجانب األول أنل في أسرة ،أنل
مع أخوة كرال ،أنل مع أخوة في ُنزهة ،أنل مع شركاء في عمل ،ما ُدمل مع مجموع ٍة من البشر ،ال ينبغي أن تتفضَّل
عليهل ،وال ينبغي أن تتميَّز عليهل ،وال ينبغي أن تشعرهل أنك فوقهل ،وال ينبغي أن يشعروا أن لك امتيازا ٍ
ل ليسل لهل،
المشاركة ..هال المشاركة يعنينا منها معناها ومبدأها وقانونها أما الحوادث فمنها:
الحادثة األولى:
بدر ثالثمائة راحلة ،وكان أصحابه يزيدون عن
أن النبي عليه الصالة والسالل حينما كانل الرواحل في معركة ٍ
األلف ،مااا يفعل ؟ أعطى توجيها ً أن كل ثالث ٍة على راحلة ،وسوَّ ى نفسه مع أقل جنديٍ في المعركة قال:
وأنا وعل ٌيا وأبو لبابة على راحلة
ركب النبي في نوبته ،فلما انتهل نوبته توسَّل صاحبال أن يبقى راكبا ً فقال:
ما أنتما بأقوى مني وال أنا بأغنى عن األجر منكما
[ من مسند اإلمام أحمد :عن عبد هللا بن مسعود ]

أنا ابتغي األجر مثلكما ،وأنا قو ٌ
ي على المشي مثلكما
سوى نفسه وهو قائد الجيش مع أقل جنديٍ في هاا الجيش ،لالك حققل هال المعركة نتائج مُاهلة.
الحادثة الثانية:
هال المشاركة تكررل حينما كان مع أصحابه على سفر ،وأرادوا أن يعالجوا شا ًة ليأكلوها قال أحدهل :علي
ابحها ،وقال آخر :عليها سلخها ،وقال ثالث :علي طبخها فقال عليه الصالة والسالل:
علي جمع الحطب

فلما قيل ( :نكفيك الك ) قال:
أعلم ولكن هللا يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه
الحادثة الثالثة:
أن النبي صلى هللا عليه وسلل عمل مع األجير والفاعل في بناء مسجد المدينة.
الحادثة الرابعة:
وعمل مع كل أصحابه في حفر الخندق ،ما قال :أنا مقامي ال يسمح لي أن أشارك هؤالء في حفر الخندق ،عمل
معهل يداً بيد ،وكتفا ً بكتف ،وساع ًة بساعة.
أربعة حوادث تعبِّر عن شميل ٍة من شمائله االجتماعية وهي المشاركة ،فهل نحن في بيوتنا مع إخواننا ،مع
أصدقائنا ،مع شركائنا ،مع من حولنا ،مع من فوقنا ،مع من دوننا ،هل ُنشارك هال المشاركة؟ قف ،تأمَّل عند كل
موق ٍ
ف تشعر أنك فوق الاين حولك ،مقامك أرفع من أن تشاركه في هاا العمل،مرتبتك العلمية أعلى من أن تكون
معهل ،مقامك االجتماعي أعلى من أن تعيينهل على عملهل هاا ،أنل مخالفٌ للسُنة ،على علو مقامه ،وعلى أنه سيد
شار َكهُل في
الخلق ،وحبيب الحق ،وعلى أنه نب ٌي مرسل ،وسيد األنبياء والمرسلين ،وهو الاي يوحى إليه ،ومع الك َ
حفر الخندق ،وشاركهل في بناء المسجد بيدل الشريفة ،بعضالته ،وشاركهل في جمع الحطب ،وشاركهل في المشي،
وصاحبال يركبان على الناقة ،هاا هو النبي عليه الصالة والسالل ،بهال األخالق وهال الشمائل أحبَّه أصحابه ،بهاا
التواضع وتلك المشاركة فدول بأرواحهل.
فإاا أردل أن تتبع سُنة النبي عليك أن تشارك ،عليك أال تشعر أحداً حولك أنك فوقه ،أن لك مقاما ً ال يسمح لك
أن تعمل مثل فالن ،هاا مخالفٌ لسنة النبي ،هال عنعنال الجاهلية ،هال قواعد استوردناها وليسل من اإلسالل في
شيء.
التواضع:
أيها األخوة الكرال ...ننتقل إلى ُخل ُ ٍق آخر من خلقه االجتماعي.
التواضع في المركب:
كان عليه الصالة والسالل يركب الحمار ،ويُرْ دِف أحد أصحابه خلفه .فبالطبع هناك كان فرس ،وهناك ناقة،
ولعل أدنى المراكب وقتها كان الحمار ،فكان عليه الصالة والسالل ال يأنف من ركوب هال الدابة ،وال يأنف أن يردف
عصر مستويال في المراكب ،فمن شمائل النبي عليه الصالة والسالل أنه كان
عصر مراكب ،ولكل
أحداً خلفه ،ولكل
ٍ
ٍ
متواضعا ً.

التواضع في المجلس:
اآلن :إاا دخل مجلسا ً .هناك من يغضب أشد الغضب ،ويتألل أشد األلل إن لل يكن في صدر ،إن لل يقل له زي ٌد أو
ُع َبيد ،لكن النبي عليه الصالة والسالل َعلَّ َم َنا أن يجلس حيث ينتهي به المجلس.
ب دخل على مجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلل فما عرفه قال " :أيكل محمد ؟ " ليس له
بل إن أحد األعرا ِ
مكان خاص ،مقعد خاص ،فقال عليه الصالة والسالل " :قد أصبل ".
وكان يقول أصحابه عنه لمن يدخل عليه وال يعرفه ،إاا رأيل في زاوية المجلس وجها ً مضيئا ً فااك محمد.
يتميز بمضاءة وجهه ،وجهه كالبدر ،ال يتميَّز بشي ٍء آخر.
التواضع في المأكل:
وكان عليه الصالة والسالل يأكل مع خادمه ،وكان يمشي في األسواق ،ألن األنبياء كانوا يمشون في األسواق،
ٌ
داللة عميقة ،يأكلون الطعال ،ألنهل بشر ،تجري عليهل كل خصائص
يأكلون الطعال ،ويمشون في األسواق ،وفي اآلية
مخلوق في
البشر ،هل مفتقرون في وجودهل ،إلى تناول الطعال ،هال العبودية هلل عز وجل ،والعبادة شي ٌء آخر ،كل
ٍ
أمس الحاجة إلى أن يأكل ،محتا ٌج إلى األكل والشرب ،إااً هو بشر ،وكان األنبياء مفتقرون إلى ثمن الطعال في المشي
في األسواق ،في كسب المال ،فكان النبي عليه الصالة والسالل يمشي في األسواق ،ويأكل مع خادمه ،ويجلس حيث
ينتهي به المجلس ،وكان يركب الحمار ويردف خلفه صحابياً ،وكان يحلب الشاة بيدل ،وكان يشرب آخر الناس ،ويقول:
ساقي القوم آخرهم شربا ً
[ من الجامع الصغير :عن ابي قتادة]

كان عليه الصالة والسالل لل َيعِبْ طعاما ً قط ،إاا اشتهال أكله ،وإاا كرهه تركه.
ولل يمدح طعاما ً قط .مديح الطعال ليس من أخالق ال ُكمَّل.
التواضع في قبول الدعوة:
وكان عليه الصالة والسالل ال يأ َنفُ أن يزور خادمه في بيته ويتلَّطف معه .هناك في العقل الباطن شعور إن لل
يكن الداعي من علية القول فال تلبى الدعوة ،إاا دعاك أح ٌد من الطبقة الدنيا االجتماعية ،من الفقراء ،من أصحاب الدور
المتواضعة ،من أصحاب الطعال َ
الخشِ ن ،إاا دعاك إنسان من هؤالء تعتار بضيق الوقل وعدل الفراغ ،أما إاا دعيل
إلى وليم ٍة من عل َّية القول تسارع إلى تلبيتها ،ولكن النبي كان يفعل ال َعكس ،كان يزور خادمه في بيته ويتلَ َّطف معه،
هال هي السنة.
ٌ
درجال عند هللا بحسب تقواهل ،أما أن نخترع نحن طبقال ومراتب ،وأن
يجب أن تزول الفوراق بين الناس ،هل
نجعل كل مرتب ٍة فوق الثانية تتأبى على الثانية ،هاا من الجاهلية وليس من اإلسالل في شيء.

اإليثار:
شي ٌء آخر :من ُخل ُ ِق النبي عليه الصالة والسالل هو :اإليثار ،لقد بنى حياته على اإليثار ،دائما ً ْيؤثر إخوانه
بالشيء الجيِّد،
أ ُهدي له سواكان ،األول مستقيل والثاني مِعْ َوج ،فأهدى أحد أصحابه السواك المستقيل ،وترك المعوج لنفسه،
وهكاا يفعل المؤمن الصادق مع إخوانه المؤمنين بأن يؤثرهل على نفسه في كل شيء.
إاا ُسِ َئل عليه الصالة والسالل ؟ أعطى كل ما يملك ،ال يقول :ال أبداً .إاا كان بإمكانه أن يلبي هاا الطلب ،أما إاا
ُس ِئ َل وهو ال يملك هاا الطلب ؟ كان َيعِد وعداً حسناً ،وأحيانا ً يرى أن السائل بحاج ٍة ماس ٍة إلى هاا الشيء ،فكان يقول
له:
اذهب وابتع هذا الشيء دينا ً علي
إاا رأى أن هاا السائل في أمس الحاجة إلى هاا الطلب يقول له :اشترل دينا ً علي،
وكان يؤثر ضيفه بوساد ٍة ويجلس هو على األرض ،استخدال الضيف دناءة ،عدل إكرامه دناءة ،عدل إعطائه
الشيء األمثل دناءة ،دخل عليه عدي بن حاتل..
أدل محشو ًة ليفا ً قال:
فقال عدي " :فدفع إليّ وساد ًة من ٍ
اجلس عليها
قلل :بل أنل.
قال:
بل أنت
فجلسل عليها ،وجلس هو على األرض.
ُخل ُ ُق اإليثارٌ ،
خلق ثابل عند المؤمن الصادق المتبع لسنة النبي عليه الصالة والسالل.
اللياقة العالية في المعاشرة:
أيها األخوة الكرال ...فمااا عن أدب المعاشرة واللياقة ؟ يقول عليه الصالة والسالل:
لست أرضى ألحدكم ما ال أرضاه لنفسي
هال قاعدة اهبية تتعلَّق بأدب المعاشرة واللياقة.
وجه ِه وجسمه ،كان يلتفل بجسمه وبوجهه
 كان إاا حدثه رجل يلتفل إليه ال بوجهه فقط بل بجسمه ،يعطيه كل
ِ
إلى مح ِّدثه،
 وكان يُصْ غِي تمال اإلصغاء ـ التشاغل عن المح ِّدث احتقار له ـ وكان يصغي له أتل اإلصغاء،
 وكان يتحدث إليه من يشاء ،فال يقطع عليه حديثه أبداً ـ ال يقطع على أح ٍد حديثه ـ وترال يصغي ،للحديث
بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به .هاا من خلق المُعاشرة ،من خلق اللياقة االجتماعية.

 أما إاا صافح أحداً ،كان عليه الصالة والسالل ال ينزع يدل ممن يصافحه حتى يكون الاي يصافحه هو الاي
ينز ُع يدل ،ألن في هاا تمال المودة ،إاا صافحه أحد ،ال ينزع النبي يدل من يد من صافحه ،حتى يكون الاي
ِ
صافحه هو الاي ينِزع يدل من يدل،
 وكان ال يصرف وجهه عن وجههِ ،ين ر إليه ،أحيانا ً يلقي أح ٌد كلمة في عقد أو في مناسبة بعضهل ي ُْغمِضُ
عينيه وال ين ر إليه ،هاا من سوء األدب ،هاا من عدل االكتراس ،أن تن ر إلى المتكلل ،هاا من تمال األدب،
فكان عليه الصالة والسالل ال يصرف وجهه عن وجه محدثه.
 وكان يتجمل إلخوانه ..أحيانا ً اإلنسان يستقبل إنسان بثياب مبتالة ،هاا من عدل اللياقة ،ومن عدل إكرال هاا
الزائر ،كان عليه الصالة والسالل يتج َّم ُل إلخوانه.
 أنه لل ي َُر ماداً رجليه قط ،وهو سيد َ
ير ماداً رجليه بين أصحابه قط ،هو سيدهل ،ومع الك كان في
الخلق ،لل َ
ير ماداً
أعلى درجال األدب معهل ،بل لل ي َُر ُم َق ِّد َما ً ركبته بين يدي
جليس له ،أبلغ من عدل مد الرجل ،لل َ
ٍ
جليس له،
ركبته بين يدي
ٍ
يقول أنس بن مالك رضي هللا عنه:
لشيء تركته لِ َم تركته؟
لشيء صنعته لِ َم صنعته؟ وال
خدمت رسول هللا عشر سنين ،فما قال
ٍ
ٍ
ألنه أراد أن يؤلف القلوب ،وأن يجمع أصحابه عليه ،وأن يتسامح في أمور الدنيا ،وأال يعوِّ ل عليها ،لكن مااا
ٌ
خلق آخر :أن الخادل إاا أساء إلى شي ٍء عندك أو أصاب خلالً ،تقيل الدنيا وال تقعدها
يقابل هاا الخلق اللطيف ؟ يقابله
عليه ،فهال الحاجة وهال اآللة أغلى عندك بكثير من هال ال َن ْفس البشرية ،التي َّ
حطمتها حينما أساءل لهال اآللة ،هناك
ِّ
يحطل نفساً ،من يسحقُهُ ،من يبالغ في تأنيبه ،وسُبابه ،وشتمه ،واتهامه بالحُمق ألنه أصاب خلالً أو أصاب أاىً في
من
جهاز أو آل ٍة.
ٍ
المودة:
من شمائله االجتماعية كان النبي عليه الصالة والسالل يعلمنا أنه
ً
ما صاحب مسل ٌم صاحبا ً
سئل عن صحبته يوم القيامة
ساعة من
نهار إال ُ
ٍ
أحيانا ً يعيش المرء عندل في المعمل مو فٌ يعيش معه عشرين عاما ً وال يبالي به ،يبالي أنه جاء في الوقل
المناسب ،وانصرف في الوقل المناسب ،وأدى عمله ،ونال أجرل ،وانتهى األمر .لكن النبي عليه الصالة والسالل
يقول:
ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من النهار إال سئل عن صحبته هل أقام فيها حق هللا أم أضاعه
[ من أحاديث تخريج اإلحياء ]

ومن تمال المودة أنه إاا غاب أح ٌد فوق ثالثة أيال يسأل عنه ،تف ُّقدل ألصحابه من شمائله االجتماعية ،وهاا مما
يؤكد المودة ،والمحبة ،والتعاون ،بين األخوة المؤمنين.

المظهر:
أما عن الم هر ،وم هر اإلنسان جز ٌء من خلقه االجتماعي ،فكان يقول عليه الصالة:
اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا وتزينوا وتنظفوا فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت
نساؤهم
[ من الجامع الصغير :عن علي ]

أنه يدرك أن المرأة لها ما يجب عليها.
َولَ ُهنَّ ِم ْثل ُ الَّذِي َعلَ ْي ِهنَّ بِا ْل َم ْع ُرو ِ
ف
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إشارةٌ لطيفة ،وكان يقول:
اس َفإِنَّ َّ
س ُك ْم َح َّتى َت ُكو ُنوا َكأ َ َّن ُك ْم َ
َ
َ َوال ال َّت َفح َ
هللاَ ال ُيحِب ا ْلفُ ْح َ
صلِ ُحوا لِ َبا َ
صلِ ُحوا ِر َحالَ ُك ْم َوأَ ْ
َ ...فأ َ ْ
شا َم ٌة فِي ال َّن ِ
[ من سنن أبي داود :عن أبو الدرداء ]

وكان إاا مشى عليه الصالة والسالل يعرف بطيب المِسك ،وكان يقول:
من كان له شع ٌر فليرجله
فليكرمه ،فليعتني به.
وفي نقطة أساسية في العالقة بين الزوجين ،أنه إاا كان مسافراً يكرل أن يطرق أهله ليالً فجأ ًة ،يخبرهل قبل أن
يأتي ،كي تستعد المرأة الستقبال زوجها ،فهاا أمتن في العالقال الزوجية مما لو فاجأها بهيئ ٍة ال ترضي ،فكان عليه
الصالة والسالل يكرل أن يطرق باب أهله ليالً مخافة أن يرى ما يكرل ،كان يأتي المسجد ،لل تكن الهواتف موجودة،
يأتي المسجد ،ويصلي ركعتين ،ويعلل أهله أنه قد جاء من السفر ،عندئ ٍا يستعدون الستقباله ،كان يفعل هاا له وتعليما ً
لنا.
مالطفته أهل بيته:
وكان معلما ً لنا ـ سابق مرة عائشة رضي هللا عنها ،فسبقته ،قالل عائشة رضي هللا عنها " :فلما ركبني اللحل ـ
أي زاد وزنها ـ سبقني " فقال:
يا عائشة هذه بتلك
[ من تخريج أحاديث اإلحياء :عن السيدة عائشة ]

زوج مع زوجته ،وكانل تسأله زوجته :كيف حبك لي ؟ يقول:
أي تعادل ،فكان خير
ٍ
كعقدة الحبل
فإاا سألته :كيف العقدة ؟ فيقول:
على حالها

في المجالس:
 وكان من توجيهاته صلى هللا عليه وسلل:
ان دُونَ ال َّثالِ ِ
ث
إِ َذا َكا ُنوا َثال َث ٌة َفال َي َت َن َ
اجى ا ْث َن ِ
[ من صحيح البخاري :عن عبد هللا ]

ً
في نزهة ،في جلسة ،في اجتماع ،حينما ينفرد اثنان بحدي ٍ
إهانة للثالث،
ث خاص ،هاا يعد
ان دُونَ ال َّثالِ ِ
ث
إِ َذا َكا ُنوا َثال َث ٌة َفال َي َت َن َ
اجى ا ْث َن ِ
 وكان عليه الصالة والسالل يكرل أن يقال الرجل من مجلسه ليجلس آخر في مكانه فقد كان يجلس حيث
ض إنسان في حفل ،ليجلس محله إنسان آخر هاا ال يجوز ،أما أن يقول
ينتهي به المجلس .أن ُت ْن ِه َ
ً
ً
طواعية لسيدنا الصديق ،فالنبي سُرَّ سروراً بالغا ً قال:
طواعية هال فضيلة ،سيدنا علي قال
هو
ال يعرف الفضل ألهل الفضل إال أهل الفضل
افشاء السالم:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلل :
ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا ،أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إفشاء السالم
بينكم
وكان من توجيهاته صلى هللا عليه وسلل أمر أن يسلل الراكب على الماشي ،والماشي على القاعد ،والقليل على
الكثير ،في بدء السالل.
عالقته بمن دونه:
أما عالقته بمن دونه ،يقول عليه الصالة والسالل ـ عندك مو ف ،عندك صانع بالمحل التجاري ،عندك خادل ـ:
هم إخوانكم
يجب أن تنطلق في معاملته أنه أ ٌ
خ لك ،بكل ما في هال الكلمة من معنى
هم إخوانكم جعلهم هللا تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده ـ ما أروع هذا القول ـ فليطعمه مما يأكل ،وليلبسه
مما يلبس ،وال تكلفوهم من العمل فوق ما يطيقون ،فإن كلفتموهم فأعينوهم
[ من رياض الصالحين :عن المعرور بن سويد ]

أرأيتل أروع مـن هاا التوجيه ؟
يحمل حاجته بيده:
وكان عليه الصالة والسالل ،ويقول:
إن صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله

لالك ورد في األثر:
أنه بريء من ال ِك ْب ِر من حمل حاجته بيده ،وبريء من ال ُ
ش ِّح من أدى زكاة ماله ،وبريء من النفاق من أكثر
من ذكر هللا
أيها األخوة الكرال ...هاا جانب واحد من شمائل النبي عليه الصالة والسالل :الجانب االجتماعي المتمثل في
المشاركة في األعمال ،وفي المؤاثرة ،وفي التواضع ،وفي حسن المعاشرة واللياقة االجتماعية ،وفي العالقة بين
األصدقاء ،والعالقة بين الزوجين ،والعالقة مع من دونه.
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