بسم هللا الرحمن الرحيم
بناء شخصية اإلنسان المؤمن
أيها اإلخوة الكرام ،مع موضوع جديد من موضوعات فقه السيرة النبوية ،ونحن في هذه المحن التي يمر بهاا
المسلمون في أمس الحاجة إلى الادروس والببار المساتنبمة مان السايرة النبوياة ،يمكان أن نقسام السايرة النبوياة إلاى
مرحلتين كبيرتين ،المرحلة المكية ،وقد انتهت ،وننتقل إلى المرحلة المدنية ،وما لم يمر المسالمون بالمرحلاة المكياة
أوالً التي تبني قوة اإليمان ثم بالمرحلة المدنية ،التي تبني حق القوة فلن تقوم لهم قائمة.
ماذا فبل النبي الكريم بمكة؟ هناك مرحلة ليس للمسلمين كيان ،وليس مبهم قوة ،وال يملكون شايئا ً مان القاو
التي ترفع مكانتهم ،إال أنهم في مرحلة الضبف ،امتلكوا قوة الحق ،ماذا فبل النبي صلى هللا عليه وسلم في مكة؟
 .1النبي بنى اإليمان في صدور الناس:
بادئ ذي بدء ،بنى شخصية اإلنسان المؤمن ،الشخصية بناء ،تر اإلنسان إيمانه ضبيف ،نفسه مشتتة ،ثقتاه
باهلل ليست كما ينبغي ،عزيمته خائرة ،همته ضبيفة ،نفسه مشببة ،هذا اإلنسان ال يصنع شيئا ً ،أصحاب النبي صلى
هللا عليه وسلم ورضوان هللا علايهم الواحاد مانهم با لف ،بينماا المسالم فاي خار الزماان وقاد ضابفت ثقتاه ولام يساتقم
يبتغ مرضاة ربه ،األلف بل المئة ألف ،بل المليون با ف ،كماا تارون ،فلاذلك النباي صالى هللا علياه وسالم
عمله ،ولم ِ
بنى شخصية المرء المسلم المؤمن ،مؤمن بوجود هللا ،مؤمن ب لوهيتاه ،بربوبيتاه ،ماؤمن ب سامائه الحسانى ،بصافاته
الفضلى ،مؤمن أن األمر بيده ،مؤمن أن هللا ال يتخلى عن المؤمنين.
المشكلة أن كل واحد منا من دون استثناء ببسامة ما ببدها بسامة يدعي أنه مؤمن.
يمكن إلنسان يرتدي ثوبًا أبيض ،ويضع سماعة في أذنه ،وميزان حرارة في صدره ،ونظارة ،ويقول لك :أناا
مبيب ،وقد يكون أميا ً ،بينه وبين المبيب الذي يحمال أعلاى شاهادة ،وقاد أمضاى تسابة وثنثاين عامًاا فاي الدراساة،
واختص في اختصاص نادر ،هذا مبيب ،وذلك يدعي أنه مبيب ،المب عند األول ثوب أبيض ،ونظارة ،وسماعة،
وميزان حرارة فقم ،وهو جاهل ،والثاني أمضى  93سنة يدرس حتى أصبح مكتبة متنقلة.
فكلهم يدعي أنه مؤمن ،النبي عليه الصنة والسنم بنى إيمانا ً ،اإليمان ال ي تي من دون جهاد ،وماا مان إنساان
ينام ثم يستيقظ وقد أصبح دكتورا ،ينام ثم يستيقظ وقد أصبح صاحب أكبار مؤسساة تجارياة ،هاذه المراتاب البلمياة،
والمؤسسات الناجحة جداً وراءها أدمغة ،وراءها عقول ،وراءهاا خبارات متراكماة ،لاذلك أناا أقاف عناد كلماة النباي
عليااه الصاانة والساانم بنااى إيمان اا ً فااي نفااوس أصااحابه ،اإليمااان أقااو ماان الجبااال ،اإليمااان أساااس الفضااائل ،وأس
البزائم ،وبلسم الصبر عند الشدائد ،كلمة مؤمن في الميزان اإليماني ككلمة دكتوراه في الميزان البلمي ،بالضبم.

نااال أحاادهم الشااهادة االبتدائيااة ،واإلعداديااة ،والثانويااة ،والليسااانس ،والاادبلوم والماجسااتير ،والاادكتوراه ،فااي
الميزان البلمي الدكتوراه أعلى مرتبة ،وفي الميزان اإليماني مؤمن ،النبي الكاريم بناى ماؤمنين ،بناى ماؤمنين التبار
عندهم والتراب سيان ،التبر والتراب ،فكيف بإنسان يبياع ديناه بيماين كاذباة ،باائع يحلاف بااهلل وبرساوله ،وباالقر ن،
وبالكببااة أن شااراء هااذه الساالبة أعلااى ماان ثماان بيبهااا ،والحقيقااة ليساات كااذلك ،فااي خاار الزمااان يبيااع اإلنسااان دينااه
ببرض من الدنيا قليل ،بينما المؤمن:
وهللا يا عم ،لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن هذا األمر ما تركته ،هذا يظهره هللا
أو أهلك دونه
[ السيرة النبوية ]

أنا ت ثرت ب ن الصحابي الجليل مع أنه كان ضابيف فاي مكاة ،ومضامهد وينكال باه ،ويُباذب ،لكان فاي مكاة
المكرمة بنى النبي اإليمان ،بنى قوة اإليمان ،تجد المؤمن الصادق ينموي على عقيدة كالجبال ،وعزيمة كالمرجال،
ونقاء كالثلج ،وتواضع كاألرض وت لق كالشمس ،هذا الماؤمن ،مان الصاحابة الكارام بااهلل خالقاا ً ،ومربياا ً ،مسايراً،
موجوداً واحداً ،كامنً ،منوا ب سمائه الحسنى ،وصفاته الفضلى ،منوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم سيد الخلق،
وحبيب الحق ،المبصوم من أن يخمئ في أقواله ،وفي أفباله ،وفاي إقاراره ،اآلن تجاد مئاات المسالمين يقولاون فاي
حديث شريف :هذا ال يصلح لهذا الزمان ،وك ن النبي عليه الصنة والسنم لم يرشده الوحي إلاى شايء يصالح لهاذا
الزمان ،وهؤالء الصحابة الكرام منوا باألنبياء جميبا ً ،وأماعوا منهج رسول هللا.
ً
إسقاما على واقبنا ،ولو كنا ضبا ًفا ،إن أردنا أن ننتصر فاي النهاياة يجاب أن نبناي اإليماان ،اإليماان
إذاً اآلن
من أين ي تي؟ ال ي تي وأنت في البيات ،ال يا تي وأنات مساتلق ،وأنات مساتر  ،وأنات تتاابع المسلسانت ،اإليماان ال
ي تي من دون جهد كبير ،لذلك كل واحد منا يجب أال يقنع بإيمانه ،الدليل:
﴿ َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َم ُنوا آَ ِم ُنوا ﴾
( سورة النساء اآلية) 131 :

ما مبنى ذلك؟ مبنى ذلك أن إيمانكم ال يكفي ،إن ما أنتم عليه من إيمان ليس في المستو المملوب ،فالنصار
نتيجة آلالف الدروس ،و الف الجهود ،و الف الببادات ويتوج هذا كله بالنصر.
 .2النبي بنى المحبة في قلوب الناس:
شيء خر أيها اإلخوة ،الشخصية اإليمانياة التاي فيهاا قاوة اإليماان فيهاا محباة ،لايس هنااك التازام فقام ،هنااك
محبة ،والمحبة تجبل اإلنسان ينملق ،يضحي ،يبذل الغالي والرخيص ،النفس والنفيس.
صحابية بلغها أن النبي قُتل ،انملقت إلى أُحاد ،تقاول :ماا فبال رساول هللا؟ رأت ابنهاا مقتاوالً ،تقاول :ماا فبال
رسااول هللا؟ رأت زوجهااا مقتااوالً ،تقااول :مااا فباال رسااول هللا؟ رأت أباهااا مقتااوالً ،مااا فباال رسااول هللا؟ رأت أخاهااا

مقتوالً ،فلما رأته وامم نت على حياته وسنمته ،قالت :يا رسول هللا كل مصيبة ببدك جلال ،وفاي رواياة أنهاا رأت
غباراً علاى وجهاه الشاريف ،قالات :وهللا ياا رساول هللا لهاذا الغباار أشاد علاي مان ماوت كال مان حاولي ،عنادنا هاذا
الحب؟ ائتني بقوة اإليمان وحب النبي البدنان ،وعندئذ نصنع المبجزات.
 .3النبي زكى النفس اإلنسانية:
شيء خر ،ما الذي فبله النبي في مكاة المكرماة؟ زكاى الانفس اإلنساانية ،لايس هنااك ماؤمن لئايم ،وال ماؤمن
مخادع ،وال مؤمن بخيل ،وال مؤمن جبان ،وال مؤمن كذاب ،ماا لام تازك نفساك بمكاارم األخانق ،ماا لام تكان أميناا ً
عند التبامل ،صادقا ً عند التكلم ،ما لم تكن عفيفا ً عند إثارة الشهوة ،ولم تكان متواضابا ً ،ولام تكان منصافا ً ،ولام تكان
مبماء فلست مؤمنا ً ،ائتني بواحد بهذا البناء ،وهذه األخنق ،عندئذ كما قال النبي الكريم:
لن تغلب أمتي من اثني عشر ألف من قلة
[ الجامع الصغير ].

نحاان نبااي

فااي مجتمبااات متفسااخة ،فيهااا أثاارة ،وبخاال ،وقسااوة ،لاايس فيهااا رحمااة ،لكاان فيهااا صاالوات ،فيهااا

شاابائر ،لكاان لاايس فيهااا أخاانق المساالمين ،وال فيهااا ورع المساالمين ،وال فيهااا أمانااة المساالمين ،وال فيهااا صاادق
المسلمين.
﴿ َولَن َيج َعل َ َّ
س ِبيلا ﴾
هللا ُ لِل َكاف ِِرينَ َعلَى ال ُمؤ ِمنِينَ َ
( سورة النساء ).

اآلن لهاام علينااا ألااف ساابيل وساابيل ،أال تاارون؟ أريااد أن أركااز ماااذا فباال النبااي الكااريم بمكااة وهااو ضاابيف،
أصااحابه ضااباف ،يُبااذبون ،يُنكاال بهاام ،يقُتلااون ،شااردوا فااي اآلفاااق ،هاااجروا إلااى الحبشااة ،حُصااروا ،أكلااوا ورق
الشجر ،لكن بنوا إيمانهم ،صار الواحد منهم ك لف ،وصار الواحد منهم كجي .
هاال ماان المبقااول أن ساايدنا الصااديق يُملااب منااه خمسااين ألااف رجاال مااد ًدا لساايدنا خالااد ،فيرساال لااه واح ا ًدا؟!
"القبقاع بن عمرو"،
ولما وصل إلى سيدنا خالد قال له :أين المدد؟ قال له :أنا ،قال له :أنت؟! قال له :أناا ،وهاذا الكتااب مان خليفاة
رسول هللا ،فتحه ،فوجد فيه يا خالد والذي ببث محمداً بالحق إن جيشا ً فيه القبقاع ال يُهزم
ما هذا؟.
إخواننا الكرام ،نحان فاي محناة كبيارة ،نحان فاي محناة اآلن إماا أن ننتصار أو لان تقاوم لناا قائماة ،الباالم كلاه
يراهن علينا ،أليس كذلك؟ لذلك كل إنسان يبناي نفساه ،افرضاوا أن هاذه مرحلاة مكياة ،نحان ضاباف ،لنساتغل هاذا
الضبف في بناء الذات ،في ملب البلم ،في االنضبام ،في إتقان الببادات ،في البذل ،في البماء.

المبيب الذي يحمل أعلاى شاهادة ،ماا الاذي يمناع أن ُتبمام علماك علاى زمنئاك األمبااء الاذين لام ياتح لهام أن
يذهبوا إلى تلك البند؟ ما الذي يمنبك؟.
ما لم تنش عندنا روح تباون ،ما لم تر أن أخاك هو أقرب الناس إليك ،ما لم تبم مان كال شايء مباك ،ماا لام
تبذل علمك ،وخبرتك ،ومالك ،ووقتك ،وجهدك ألخيك فلان ننتصار أباداً ،لان ننتصار إال إذا رضاي هللا عناا ،وال لان
يرضى عنا إال إذا تحاببنا.
وجبتتم محبتتتي للمتحتتابين فتتي ،وحقتتم محبتتتي للمتواصتتلين فتتي ،وحقتتم محبتتتي للمتناصتتحين فتتي ،وحقتتم
محبتي للمتزاورين في ،وحقم محبتي للمتباذلين في ،المتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيتون
والصديقون والشهداء يوم القيامة
[ أخرجه أحمد في مسنده والطبراني ،والحاكم ،عن عبادة بن الصامم ].

إذاً بنى اإليمان وزكى النفس والبقل ،عنده مسلمات ،بديهيات ،يقينيات ،لو أن الدنيا كلها كفرت بقي هاو ثاب ًتاا
كالصخر والجبل.
تهاام فاي حبااه فلايس مؤمناا ً ،مان تواضاابه ،مان عقلااه الاراجح ،ماان إيماناه ،ماان
إخوانناا الكارام ،المااؤمن إن لام ِ
عزيمتااه ،ماان صاادقه ،ماان أمانتااه ،ماان عفافااه ،بنااى اإليمااان فااي البقااول ،وزكااى النفااوس ،هااذه محصاالة مكااة ،كااانوا
ضبافا ،والكفار أقوياء ،أشداء ،متغمرسون ،لكن المؤمنين كانوا في قمم الكمال.
 .4النبي ربى أصحابه على العلم:
قال هللا تبالى في القر ن الكريم:
﴿ َولِ ُكل د ََر َجام ِم َّما َع ِملُوا ﴾
( سورة األحقاف اآلية.) 11 :

﴿ هَل َيس َت ِوي الَّذِينَ َيعلَ ُمونَ َوالَّذِينَ َل َيعلَ ُمونَ ﴾
( سورة الزمر اآلية.) 1 :

في القر ن مرجِّ حان فقم ،قيماة البلام ،وقيماة البمال ،وماا ساو ذلاك لام يبتارف القار ن أصانً بهاا ،اآلن بباد
التزكية التبلم ،رسخ اإليمان ،و زكت النفس ،ينبغي أن تكون عالما ً ،فما الذي يمنع أحدنا أن يملب البلم الديني؟ أن
يتبمق في فهم حقيقة الدنيا ،أن يتبمق فاي فهام القار ن ،فاي فهام السانة ،فاي فهام السايرة ،وماا مان قيماة فاي األرض
أقو من البلم،
إذا أردم التتدنيا فعليتتك بتتالعلم ،وإذا أردم اآلختترة فعليتتك بتتالعلم ،وإذا أردتهمتتا مع تا ا فعليتتك بتتالعلم ،والعلتتم ل
يعطيك بعضه إل إذا أعطيته كلك ،فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا ا.

أنا أروي لكم قصة ،لبلي رويتها لكم سابقا ً عن رجل من صبيد مصر فانح ،أرسال ابناه إلاى األزهار ،وعااد
يحمل شهادة األزهر ،وقد عُي َن خميبا ً في قريته ،وسمع األب خمبته فبكاى ،األب أُماي ،لماا رأ ابناه يبتلاي المنبار
بكى ،ثم ركب دابته ،وانملق بها إلى القاهرة ،أما السؤال األول :لماذا بكى؟ ال ألن ابنه أصبح خميبا ً ،بكى ألما ً مان
نفسه ،كيف هو جاهل ،وال يبلم ،توجه بدابته نحو القاهرة ،وبقي يمشاي عشارين يوماا ً ،إلاى أن وصالها ،سا ل عان
األزعر ،هاو األزهار ،ال يحفاظ اسامه ،فادلوه علاى األزهار ،وهاو فاي سان الا  ،55وتبلام القاراءة والكتاباة ،ثام تبلام
القر ن وقرأه ،ثم ملب البلم الشرعي ،وعا

مدة مويلة ،مات في ال  ،39وما مات إال وهو شيخ األزهر.

اآلن كم ممن يحضر دروس البلم يُفكر أن يدعو إلى هللا؟ مع أن الحقيقاة أناه ماا لام تملاب البلام أوالً ،وماا لام
تبمل به ثانيا ً ،وما لم تدع إليه ثالثا ً ،وما لم تصبر على ملبه والبمل باه ،والادعوة إلياه ف نات خاسار ،كام مان النااس
ممن يفكر أن ينقذ من حوله؟
فالصااحابة الكاارام بنااى النبااي عليااه الصاانة والساانم فاايهم اإليمااان أوالً ،إيمانااا راسااخا ال يتزعاازع ،ثاام زكااى
نفوسهم ،فتحلت بالكماالت البشرية ،ثام ملباوا البلام علام الكتااب ،علام السانة ،األحكاام الشارعية ،ثام دعاوا إلاى هللا،
والدعوة إلى هللا فرض عين على كل مسلم ،والدليل:
يرة أَ َنا َو َم ِن ا َّت َب َعنِي ﴾
س ِبيلِي أَد ُعو إِلَى َّ ِ
هللا َعلَى َبصِ َ
﴿ قُل َه ِذ ِه َ
(سورة يوسف اآلية.) 101 :

فالذي ال يدعو إلى هللا على بصيرة ،أي على دليل وتبليل ،ليس متبباا ً لرساول هللا ،والاذي ال يتباع رساول هللا
ال يحب هللا ،والدليل:
هللا ا َّت ِب ُعونِي ُيح ِبب ُك ُم َّ
هللا ُ َو َيغفِر لَ ُكم ﴾
﴿ قُل إِن ُكن ُتم ُت ِح ُّبونَ َّ َ
( سورة آل عمران اآلية.) 31 :

ما قبل هللا دعو محبته من دون دليل.
 .5النبي ربى أصحابه على الصبر:
لقد ربى النبي أصحابه على الصبر ،و اإلنسان اآلن ألقال إغاراء يُفاتن ،وألقال ضاغم ينهاار ،ماع أن الماؤمن
الصادق ال تسنيه عن عقيدته ال سبائك الذهب النمباة ،وال سايام الجنديان النذعاة ،فرباى أصاحابه علاى الصابر،
ألن حقيقة الحياة فيها ابتنءات ،فيها ظروف صببة ،فالذي رُبي على الصبر يتحمل ،ال يبيع دينه ببرض من الادنيا
قليل ،المؤمن يموت من الجوع وال يخون أمته ،إنه إيمان ال يتزعزع ،وتزكية نفاس ،وملاب علام ،ودعاوة إلاى هللا،
وصبر ،هؤالء الذين هاجروا هؤالء هم نواة دولة المسلمين ،وهاذا ماا فبلاه صانح الادين ،أعاد جاينً مؤمناا ً ،وأزال
كل المنكرات ،فوفق سنن هللا استحق النصر على  72جيشا ً فرنجياا ً ،وردهام ،وفاتح القادس ،وألقاى خمياب المساجد
خمبة تكتب بماء الذهب ،افتتحها بقوله تبالى:

لِل َرب ال َعالَمِينَ ﴾
﴿ َفقُطِ َع َدابِ ُر ال َقو ِم الَّذِينَ َظلَ ُموا َوال َحم ُد ِ َّ ِ
( سورة األنعام ).

 .1النبي علم أصحابه التعاون:
شيء خر ،من إنجازات النبي عليه الصنة والسنم في مكاة أناه علام أصاحابه التبااون ،مجتمباات المسالمين
المتخلفة ألِفت التنافس ،في كل تجمع ،في كل مؤسسة ،في كل دائرة ،في كل شركة ،في كل مكان ،حتى في األسرة
هناك تنافس ،و كيد ،ووشاية ،لذلك ما لم نتح َل بروح التباون ،ما لم نتح َل بروح التضامن فلن يرضى هللا عنا.
أعداؤنا هذه ميزة عندهم ،يتباونون على البامال ،ونحان نتقاتال ومبناا الحاق ،أعاداؤنا يتبااونون علاى خمساة
بالمئة فقم من القواسم المشتركة ،ونحن نتقاتل وبيننا  % 35قواسم مشتركة ،أليس كذلك؟
ِي األ َكلَ ُة إلَى َقص َعتِ َها ،فقال َ َقائِلَ :ومِن قِلة َنحنُ َيو َمئِذ؟ قال ََ :بل أن ُتم
ِي َعلي ُكم َك َما ُت َداع َ
يوشِ ُك األ ُ َم ُم أن ُت َداع َ
َيو َمئِذ َك ُثير
[أبو داود عن ثوبان ].

المسلمون مليار وخمسمئة ،مليون ربع سكان األرض.
سول َ هللا َو َما ال َوهنُ ؟ قال َُ :حب الدن َيا َو َك َرا ِه َي ُة ال َمو ِ
م
َولَ َيق ِذ َفن هللا في قُلُوبِ ُكم الَ َوهنَ  ،فقال َ َقائِلَ :يا َر ُ
إخواننا الكرام ،درس اليوم يجب أن نحظاى بإيماان راساخ ،ومان خانل اتصاالنا بااهلل ،وأداء البباادات ،تشاتق
أنفسنا من كماالت هللا الشيء الكثير ،ثام ينبغاي أن نزكاي أنفسانا وأن نملاب البلام ،وأن نادعو إلاى هللا ،وأن نصابر،
وأن نتبع األسلوب الجماعي في حياتنا.

منقول عن :السيرة  -فقه السيرة النبوية  -الدرس ( : )55-42بناء شخصية اإلنسان المؤمن
لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ | 15-05-2001 :المصدر

