بسم هللا الرحمن الرحيم
ِب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
زيد بن حارثة ح ُّ

الصفات الجسدية التي كان يتمتع بها زيد بن حارثة:
حابيُّ زيد بن حارثة حِبُّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وص َف ُه
أيها األخوة األكارم ،حديثنا عن ال َ
ص ِ
الواصِ فون بأ َّن ُه كان قصير القامة ،شديد السُّمْ رة ،في أنفِ ِه َ
فطس ،وأما نبؤُ هُ َف َعظي ٌم جداً جداً ،ماذا ت ُدلُّكم هذه المُفارقة،
قصير القامة ،شديد السُّمْ رة ،في أن ِف ِه َف َطس ،وهو حِبُّ رسول هللا؟ و َسأريكم بعد قليل كم هي المكانة التي يت َم َّتع بها
عند النبي عليه الصالة والسالم؟ وسأ ُ ْخ ِبرُ كم بعد قليل أنَّ الصحابيُّ الوحيد الذي ذكر هللا اسمه في القرآن هو س ِّي ُدنا
َزيْد ،وفي ذ ِْكره ِقصَّة ،ولماذا ذكر هللا اسمه في القرآن الكريم؟.
َّأولً :ل قيمة لِ َش ْكل اإلنسان ْ
إطالقا ً عند هللا عز وجل ،أ َّي ُة صِ َف ٍة تكون ُم َتلَ ِّبسا ً بها قصي ُر القامة أو طويلها،
جمـال ،وأ َّي ُة وسا َم ٍة ،وأيـ َّ ُة دمام ٍة ل أثر لها عند هللا تعالى،
أبيض اللون أو أسْ مر اللون ،أ َّي ُة صِ حَّ ٍة ،وأ َّي ُة عا َه ٍة ،أيُّ
ٍ
قيمة الرجل في إيمانه وأ ْفعاله وعملــه ،إذاً :ك ُّل القِ َيم الما ِديَّــة األخرى تحت األقدام َن ِبيُّ الرحمة والعدل وال ِق َيم
واألخالق ،كلها اجتمعت فيه ،وهاهو عليه الصالة والسالم ،يقول:
إنما ُب ِع ْث ُ
ت أل ُ َت ِّمم َصالح األخالق
[أخرجه أحمد في مسنده]

إنه حِبُّ رسول هللا.
قصة سيدنا زيد من عبد إلى ابن:
هذا الصحابيُّ الجليل كان أقرب الناس إلى النبي عليه الصالة والسالم ،قبل أنْ ُيب َْعث النبي عليه الصالة
والسالم له ِقصَّة ،وهي أنَّ َزيْداً كان صغيراً وعُمرهُ ل تزيد على ثماني سنوات ،أَ َت ْوا به إلى سوق عُكاظ وباعوه
َعبْداً ،لماذاَ؟ ألنَّ أمه سعدى بنت ثعْ لبة أرادت أن تزور قومها بني معن ،وكانت تصحب معها ابنها زيد بن حارثة
الكعبي ،فما كادت ت ِح ُّل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خي ٌل لبني القيد ،فأخذوا المال واستاقوا اإلبل وسبوا
الذراري ،هكذا كان العرب في الجاهلية.
فكان هذا الطفل الصغير في الثامنة من عمره مع أمه في زيارة بيت ج ِّده ،جاءت غارةٌ مفاجئة فأخذته
ً
طائفة من
وباعته في سوق عُكاظ عبداً ،واشترى هذا العبدَ حكيم بن َحزام بن ُخ َويلِد بأربعمئة درهم ،واشترى معه
مرحِّ ً
مسلِّ ً
بة به ،فقال:
مة عليه َ
الغلمان وعاد بهم إلى مكة ،فلما عرفت ع َّم ُته خديجة بنت ُخ َويلد بمقدمه زارته َ
ً
طائفة من الغلمان فاختاري أ َّيا منهم تشائين فهو هدي ٌَّة لكِ  ،فتفرَّ ست السيدةُ
ُ
ابتعت من سوق عُكاظٍ
يا ع َّم ُة ،لقد
ومضت به ،وما هو إلَّ
ٌ
ْ
وقت قلي ٌل ح َّتى
بن الحارثة لِما بدا لها من نجابته،
خديج ُة وجوه الغلمان واختارت زيدَ َ

تزو ْ
جت خديج ُة ُ
طرفه ،أي تتحفه ب ُتحفة وهدية،
َّ
بنت خويلد من محمد ِ
بن عب ِد هللا صلى هللا عليه وسلم فأرادت أن ُت ِ
فأهدت له غالمها زيد بن حارثة ،فأعتقه النبي عليه الصالة والسالم فورً ا.
بق َِي عند النبي عليه صالة والسالم ،لم َيب َْق عنده عبداً ،إنما بقي عنده ضي ًفا ،أما أُمُّه وأبوه فقد َب َك َيا عليه
َ
البيت الحرام نفرٌ من قوم زيدٍ ،وفيما كانوا يطوفون
قصدَ
كثيرً ا و َب َحثا َ عنه كثيرً ا ،وفي
موسم من مواسم الح ِّج َ
ٍ
ِيارهم
بالبيت العتيقْ ،إذ هم ِب َزي ٍد وجها ً لوجهٍ ،فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم ،ولما ق َ
ض ْوا مناسكهم وعادوا إلى د ِ
أكرم والد.
أخبروا حارث َة- ،من حارث ُة؟ أبوه– ِبما رأوا وبما سمعوا ،وقال زي ٌد لهؤلء :أخبروا أبي أني مع
ِ
ُبع ْ
ث بع ُد ،اسمه
هناك
معان كثيرةٌ ج ًدا تدور في نفسي حول هذه القصة ،النبي عليه الصالة والسالم لم ي َ
ٍ
محم ُد بنُ عب ِد هللا ،وانظر إلى تعامله لزيد حتى تكلم زيد ألبناء قومه أني مع أكرم والد.
َ
ث هذه السير ِة وتعالَ ْوا بنا إلى حياتنا اليوميةَ ،
أنت كمؤمن ،إذا كان إنسانٌ
تحت
وبعد ،دعونا قليالً من أحدا ِ
ِك ،ولي ُكنْ صانعا ً في محلِّ َك ال ِّتجاري ،وليكن موظفا ً عندكَ ،
تقتدي بهذا النبي عليه الصالة
من عليك أن
َ
َيد َ
أنت كمؤ ٍ
والسالم ،يجبُ أن تعاملَه كما ُتعامل اب َنك إلى أن يقو َل هذا اإلنسانُ الذي تحت يدك :أنا مع أكرم والد ،اإلسال ُم
لبسه ممَّا تلبس.
هكذا ،الذي تحت يدك يجب أن ُتط ِع َمه ممَّا تأك ُل ،وأن ُت َ
أيُّها األخوة األكارم ،إن لم ُتعاملوا َمنْ َتحْ َ
ت أيديكم كما ُتعاملون أبناءكم ،فو هللاِ الذي ل إله إلَّ هو ل قيم َة ل
وب َع ْطفك
لصالتكم ول لصومكم ول لحجِّ ُكم ،فال ِّدينُ هكذا ،هذا الذي يعيش معك ويتعامل معك إن لم يشعرْ برحمتك ِ
لست مسلما ً ،لعلَّك تظنُّ أنَّ اإلسال َم صو ٌم وصالةٌ ،ل وهللا ،شيء ي ُ
َ
َ
النظر فهذا كان قبل
ُلفت
فأنت
وبحِرصِ ك،
َ
ِ
البعثة ،ولو أنَّ النبي صلى هللا عليه وسلم عامله هذه المعاملة بعد أن بعثه هللا وأحبَّه ،فلرُ بَّما ليستفيد دعاية له ،أو
ً
كرجل من رجال مك َة اسمُه مح َّم ُد بنُ عبد هللا.
البعث ِة وهو
م
ٍ
ُجاملة ،لكن عامله المعاملة الطيبة قبل ِ
بالحنان واإلنصاف ،فإسالمك
لديك يتي ٌم في ب ْيتِك إنْ لم َترْ َع ُه الرِّ عاية التامة و ُت ْطعِمه مما تأكل ،إنْ لم ي ْشعُر َ
صورة وشكل،
ضيْفٌ وهو أمير المؤمنين فانطفأ السِّراج ،فقا َم سيدنا
سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه كان عنده َ
حر ٍج ،فقال له :أنت أمي ُر المؤمنين ،قُل لل ُغالم أو أكون أنا
عمر ِب َن ْفسِ ه وأصلح السِّراج ،فهذا الضَّيف وقع في َ
مُصْ لِحه ،فقال له:
ضيْفه ،هكذا النبي علَّ َم ُه ،وأما ال ُغالم فقد نام و َك ِرهْ ُ
ت أنْ أوقظه،
ضيْفٌ َو َسخا َف ٌة بالمرء أنْ يسْ تخدم َ
أما أنت َف َ
ْت وأنا عمر وع ُْد ُ
َذ َهب ُ
ت وأنا عمر.
تزداد احْ تِراما ً
فيا أيها األخوة األكارم ،اإلسالم دينُ معاملة ِب َحيث يجْ علك عند عاملك أو الموظف الذي لديك ْ
حال غير
وب ٍ
وحُبا ً عنده و َت َعلُّقا ً بك و ُك ُّل هذا من اإلحْ سان ،وهللا لو عا َم ْلنا غيرنا بهذه المُعاملة ل ُكنا مُجْ َت َمعا ً ُم َتماسِ كا ً ِ
هذه الحال َق ْولً وعمالً.
فالنبي عليه الصالة والسالم كان مع أصْ حابه ،وقال:
ك ذلك ،قال :أعرف ،ولكنَّ هللا يكرهُ أنْ يرى عبداً ُم َت َميِّزاً عن أ ْقرانه
وعليَّ جمعُ الحطب ،فقالواَ :ن ْكفي َ

في معْ ركة ْبدر ،قال:
أنا وعلي وأبو لُبابة على را ِحلَة ،فقالوا :اب َْق را ِكبا ً ،فقال :ل ،ما أنتما ِبأ ْقوى مني على ال َم ْشي ،ول ْ
أغنى مني
عن األجر
هكذا كان النبي صلى هللا عليه وسلَّم بال َمي َِّزةَ ،ف ُحبُّهم له وتعْ ظي ُمهُم له وت ْقديسُهم له شي ٌء آخر ،أما هو فقد
جعل ن ْفسه معهم في ك َّف ٍة واحدةَ ،سوا ًء ِب َسواء ،حتى أنَّ النبي عليه الصالة والسالم كان إذا جلس مع أصْ حابه ودخل
أعْ رابي لم يعْ ِر ْف ُه ،قال:
أصب َ
ْت
أ ُّي ُكم مُحم ٌد صلى هللا عليه وسلمَ ،ف َيقول النبي :قد َ
لماذا؟ ألنه لم تكن له َ
ميزةٌ على أصْ حابه الكِرام.
حارثة لما علِ َم أنَّ ابنه َفل َِذةُ َك ِبدِه ِب َم َّكة عند محم ٍد بن عبد هللاَ ،ش َّد را ِحلَ َت ُه وهيَّأ المبلغ الكبير لفتدائهَ ،ت َوجَّ َه
ت ِْلقا َء م َّكة ال ُم َكرَّ مة ومعه أخوه فلما دخال على محمد بن عبد هللا ،قالَ له:
يا بن عبد الم َّ
ُطلب أنتم جيران هللا َتفُ ُّكون العاني ،و ُت ْطعِمون الجائِع ،و ُتغيثون ْ
ج ْئنا في ابننا
الملهوف ،وقد ِ
وح َم ْلنا إليك من المال ما يفي به ،فامْ ُننْ علينا وفاده لنا بما تشاء ْ
واطلُب المبلغ الذي تريد،
الذي عِ ندكَ ،
فقال عليه الصالة والسالم وهو سيد الخلق :ومن ا ْب ُن ُكما الذي َتعْ نِيان؟
ال ِّد َقة والتحْ قيق
حار َثة،
فقالَُ :غالمك َز ْي ُد بن ِ
فقال :وهل لكما فيما هو خيرٌ من الفِداء؟
فقال :وما هو؟
اختاركم َفهُو لكم ِب َغيْر مال ،وإن ْ
قال عليه الصالة والسالمْ :أدعوه لكم َف َخيِّروهُ بيني وبينكم فإنْ ْ
اختارني فما
أنا بالذي يرغب عمن ْ
اختاره دَ ِّققوا في ِد َّقة النبي عليه الصالة والسالم،
َ
وبالغت في اإلنصاف،
ص ْفت
فقال العم واألب :وهللا قد أ ْن َ
َفدَ عا النبي عليه الصالة والسالم زيْداً ،فقال :من هذان؟
قال :هذا أبي حارثة ابن ُ
ش َرحْ بيل ،وهذا عمِّي َكعْ ب،
ئت أ َق َ
ْت معهما ،وإن شِ َ
ضي َ
فقال :يا زيد ،قد َخيَّرْ تك إنْ شِ َ
مْت معي،
ئت َم َ
فقال زي ٌد من غير َت َر ُّد ٍد ول إبْطاء :بل أُقي ُم معك ،وما أنا بالذي ْ
أختار عليك أحداً أنت األب والعم،
ك يا زيد ،أَ ْ
تختارُ العُبو ِديَّة على أبيك وأمِّك؟
فقال أبوهَ :وي َْح َ
ْت من هذا الرجل شيئا ً أ ْنساني ُك َّل إ ْنسان ،ما أنا بالذي يُفارقُه أبداً
قال :إني رأي ُ
هذه هي المُعاملة ،هل تسْ تطيع أنْ ُتعامل إ ْنسانا ً مُعا َملَ ًة ْيؤثِرُك على أ ِّم ِه وأبيه؟ إذا كنت مؤمنا ً فهكذا ُتعامل
وع ْطفِه وكر ِم ِه
الناس ،المؤمن أيها األخوة ،كيْفما َت َحرَّ ك مع الذين يعيشون معه من شِ دة إنصافه ورحمته وحنانه َ
ضعِه يؤثرونه على ُك ِّل شيء.
ووفائِه وتوا ُ

فلما رأى النبي عليه الصالة والسالم من َز ْي ٍد ما رأى أخذ ِب َيده ْ
وأخرجه إلى البيت الحرام ،ووقف به ِبالحِجْ ر
ُ
وأر ُث ُه،
على مأل من قُ َريش ،وقال :يا معْ َشر قُ َريْشِ ،ا ْشهدوا أنَّ هذا ابني َي ِرثني ِ
ْ
وعمِّه َ
وخلَّفاهُ عند محم ٍد بن عبد هللا وعادا إلى ْقومِهما ُم ْطمئِني النفس و مُرْ تاحي البال
عند ِئ ٍذ
طابت نفسُ أبيه َ
حارثة ي ُْدعى ِب َزيْد بن محمد والغريب في القصَّة هو أنه مهما كان اإلنسان
ومنذ ذلك الوقت أصبح زي ُد بن ِ
يعيش في َر َغ ٍد من الحياة إل أنه ل يُؤثر أحداً على والدَ يْه! لكن النبي عليه الصالة والسالم كان ِب َمثابة الوالد واألم
وهكذا اإلسالم ،وهكذا ليكن المسلم.
ً
موازنة ،النبي عليه الصالة والسالم ُكتل ُة رحمةُ ،كتلة إنصاف ،كتلة تواضع ،كتلة
وأنا اآلن أحِبُّ أنْ أجري
حب ،لذلك لما رأى زي ٌد أباه آثر النبي عليه الصالة والسالم على أبيه وعمِّه ،فكل إنسان عنده شخصٌ تحت يده ،قد
مْت به ْ
غال عند هللا عز وجل ،فهذا إنْ اهْ َت َم َ
يكون موظ ًفا أو صانعا أو خادما ً أو آذِنا ً أو حا ِجبا ً فهذا َش ْخصٌ
وأك َرمْته
ٍ
ْ
ت عن أحْ واله ،ودَ َّق ْق َ
وسأل َ
وبأَهْ لِ ِه ،وسألت هل عنده مشروع زواج أو ِولدة أو ُم ْشكلة؟ فمثالً :في
وعاو ْن َته،
َ
ت ِبدَ ْخله ِ
وأو ُل العام ال ْ
مدرسي يحْ تاج إلى مالبس ألولده ،فهل أنت تعيشُ لِ َن ْفسِ ك أ ْم للناس؟.
أ َّول ال ِّشتاء ل بد له من َوقودَّ ،
لكن زيداً ْ
وأح َّبهُ ،فماذا نسْ َتنبط من هذه الحقيقة؟ نسْ َت ْنبط أنَّ األنبياء اصْ طفاهُم هللا عز
اختار النبي وآثره َ
ص ْف َوة الخلق ،فال ُّن َب َوة ِه َبة أساسُها اصْ طِ فاء ،والصْ طِ فاء أساسه ال َت َف ُّوق ،فهو عليه الصالة والسالم َت َف َّو َق
وجل من َ
ِبكماله ْ
ضعِه وإ ْنسا ِن َي ِت ِه و َك َرمِه وحُ بِّه للخلق ،فاصْ َطفاهُ هللا عز وجل ،هي ُن َب َّوةٌ و ِه َب ُة ولكن أساسها
وأخالقه وتوا ُ
ص ْف َوة الخلق.
اصْ طِ فا ٌء من بين َ
اإلسالم يحرم التبني:
ث النبي عليه الصالة والسالم ،وأب َ
فلما ُب ِع َ
ْط َل اإلسال ُم ال َت َبني حيث نزل قوله عز وجل:
ح
س ُط ِع ْندَ ه ِ
س َعلَ ْي ُك ْم ُج َنا ٌ
ين َو َم َوالِي ُك ْم َولَ ْي َ
هللا َفإِنْ لَ ْم َت ْعلَ ُموا آَ َب َ
ادْ ُعو ُه ْم ِِلَ َبائِ ِه ْم ه َُو أَ ْق َ
اء ُه ْم َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم فِي الدِّ ِ
فِي َما أَ ْخ َطأْ ُت ْم بِ ِه َولَكِنْ َما َت َع همدَ ْت قُلُو ُب ُك ْم َو َكانَ ه
هللا ُ َغفُوراً َرحِيما ً
( سورة األحزاب اِلية) 5 :

عندَ ِئ ٍذ عاد النبي عليه الصالة والسالم وناداهُ زيد بن حارثة اِمْ تِثالً ألمر هللاْ ،
فإكراما ً له عندما رده إلى أبيه،
ذكر هللا اسمه في القرآن الكريم تطيبا ً لخاطره ،وهو الوحيد الذي ذكِر في القرآن الكريمْ ،إذ ليس في القرآن الكريم
اسم لصحابي إل سيدنا زيد ،واآلية قوله تعالى:
َ
ض ْوا ِم ْن ُهنه
اج أَدْ عِ َيائِ ِه ْم إِ ََا َق َ
ضى َز ْي ٌد ِم ْن َها َو َطراً َز هو ْج َنا َك َها لِ َك ْي ََل َي ُكونَ َعلَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َح َر ٌ
َفلَ هما َق َ
ج فِي أ ْز َو ِ
هللا َم ْف ُعوَلً
َو َطراً َو َكانَ أَ ْم ُر ه ِ
( سورة األحزاب اِلية) 73 :

هل في القرآن اس ُم امرأة؟ نعم مريم ،وهي الوحيدة التي ُذك َِرت في القرآن ،وإنما ُذكِرت مريم في القرآن ألنَّ
سيدنا عيسى عليه السالم قالوا عنه :إ َّن ُه إله ،وهو ابن هللاَ ،ف َربُّنا عز وجل ،قال :عيسى بن مريم وهو السم الوحيد.

المكانة التي احتلها زيد عند رسول هللا عليه الصالة والسالم :
ُك ْن ُ
الوحْ ُي َ
وز ْي ٌد عنده ،وقد
ت أذكر لكم هذه الف ِْكرة وأكررها كثيراً ،لما ب َُعث النبي عليه الصالة والسالم وجاء َ
آ َث َرهُ على أ ِّم ِه وأبيه ،فاحْ َت َّل ز ْي ٌد عند النبي صلى هللا عليه وسلَّم مكانة كبيرة ،فِال َمرْ تبة الجْ تِماعِ يَّة والتصْ نيف
َ
الط َبقي سيدنا زيد َع ْب ٌد لكنه كان خليفة رسول هللا على المدينة ،وكان أمين سِ رِّ ه ،وقا ِئ َد غزواته ،هذا هو اإلسالم
الذي ْ
نط َم ُح إليه.
دائِما ً أيها األخوة ،ل يوجد حُبٌّ من طرفٍ واح ٍد ،عظمة النبي عليه الصالة والسالم أنه أحبَّ أصْ حابه كما
أح َّبهُم ،مُجْ تمع المؤمنين مُتماسِ ك،
أح َّبهُم ،أَ َحبوهُ ألنه َ
أحبُّوه كما أنه َ
أحبُّوه ،أو أنهم َ
صلَّى َّ
هللا َع َّز َو َج َّل:
هللا َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َع ِن َّ ِ
هللا َ
ُول َّ ِ
َقا َل َرس ِ
سونَ ف هِي َو َي َت َب َاَلُونَ ف هِي
َو َج َب ْت َم َح هبتِي لِلهَِينَ َي َت َحا ُّبونَ ف هِي َو َي َت َجالَ ُ
[أخرجه أحمد في مسنده]

إذا لم ُتحب أخوانك ،ولم ترْ َحمْ هُم ،ولم تعْ طِ ف عليهم ،ولم تنصِ ْفهم ،ولم تزرهم وتت َف َّق ْدهم ِبمُناسبات م َُعيَّنة،
وتبْذل لهم شيئا ً من مالك حتى يصير األخ ِألخيه كال ُب ْنيان ال َمرْ صوص ،إنْ لم ن ُكن كذلك َفلَسْ نا من المؤمنين.
الشي ُء الذي َ
أحبَّ النبي صلى هللا عليه وسلَّم وآثره على أمِّه وأبيه
لفت نظري في سيرة هذا الصحابي أنه َ
أح َّب ُه النبي عليه الصالة والسالم وخلطه ِبأهله وبنيه فكان ي ْش ُ
تاق إليه.
فقد َ
فالنبي صلى هللا عليه وسلم إ ْنسانٌ عظي ٌم جداً ووقو ٌر جداً وهو س ِّي ُد األنبياء ،ومع ذلك ي ْش ُ
تاق لزيد إذا غاب
عنه ،وهذا هو مُجْ تمع المؤمنين ،على عكس مُجْ تمع الدنيا ،إذ يضْ حك لك أحدهم ويبتس ُم لك ا ْبتِسامة صفراء وهو
ت نظري أنَّ النبي ي ْش ُ
يكيد لك ،الذي لف َ
الوحْ ي وأسْ عد الخلق
تاق إليه ،هذا ال ُم َّتصِ ل باهلل عز و جل والذي يأتيه َ
ي ْش ُ
تاق
ي ْش ُ
تاق

لِ َس ِّيدِنا زيْد قصير القامة ،شديد السُّمْ رة ،في أن ِف ِه َفطس ،وهو حِبُّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم فقد كان
إليه إذا غاب عنه ،وي ْف َر ُح ِبقُدومه إذا عاد إليهْ ،
ِسان
ويلقاهُ لِقا ًء ل َيحظى ِبم ِْثله أحد ،هذا هو الوفاء ،وكأنَّ ل َ

َ
وبقيت عندي أفال أ ُ ِحبُّك أ َش َّد من حُ بِّك لي؟.
حال النبي عليه الصالة والسالم :أنت يا زيد آثرْ تني على والِدَ يْك
ِ
السيِّدة عا ِئ َشة رضي هللا عنها َترْ وي م ْشهداً ،تقول:
َ
ارثة المدينة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم في بيتي ف َق َر َع الباب ،وكان رسول هللا صلى هللا
َق ِد َم زيد بن ح ِ
عليه وسلم ُم َت َخفِّفا ً من ثِيابه ،فلما علِ َم أنَّ زيْداً قد جاء َفمِن شِ َّدة َش ْوق النبي ل َِز ْي ٍد واهْ تِمامه به َنسِ َي أنْ يرْ َتدي ثِيابه
الخار ِجيَّة ،فلما قرع الباب قام إليه النبي عليه الصالة والسالم ِبثِيابه الخفيفة ،ومضى نحو الباب َيجُ رُّ َث ْو َب ُه فاعْ َت َن َق ُه
ِ
ْت رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم يسْ تقبل أحداً قبله ول بعده ِبهذه ِّ
وق َّبلَ ُه ،ووهللا ما رأي ُ
الثياب
شاع هذا األمر بين الصحابة حتى إنَّ الصحابة
وهو َم ْش َه ٌد من مشاهد حُبِّ النبي لِهذا الصحابيِّ الجليل،
َ
َسم َّْوهُ ِب َزيْد الحِب أيْ محْ بوب ُهْ ،
وأطلقوا عليه لقب حِبَّ رسول هللا ،ولَ َّقبوا ابنه أسامة من بعده ِبحِبِّ رسول هللا وابن
ِحبِّه.

استشهاد سيدنا زيد بن حارثه؟
َع َّي َن ُه النبي عليه الصالة والسالم القائِد األول في َجيْش مؤتة ،و َتعْ لمون أنَّ مؤتة ْ
خاضها المُسلمون،
موق َِع ٌة
َ
واجهوا أكثر من مئتي ألف
والنبي عليه الصالة والسالم ليس معهم ،كان أصْ حابُ النبي ثالثة آلف ،ما َق ْولُكم بأنهم َ
من الروم؟ ووقف أصْ حاب النبي أمام هذا الجيش الكبير ِب ُع َّدتِه وسيدنا جعْ فر تسلم القيادة بعد استشهاد زيد ،فلما
قطعت يده اليُمنىَ ،ح َمل الراية ِب َي ِد ِه اليُسرى فلما قُطِ َعت اليُسْ رى َح َملها ِب َعضُدَ يْه ،وقاتل حتى قُتِلَ ،
وخرَّ صريعا ً من
قصير
ت
غارقا ً في بحْ ر دِما ِئ ِه واسْ ُت ْش ِهد ،بعدها تق َّدم سيدنا ابن رواحة ،رأى صا ِح َبيْه قد اسْ ُت ْش ِهدا في و ْق ٍ
عال َ
ٍ
فرسِ ه ِ
جداً ،ورأى مصيرهُ المحْ توم ،بعضُهم قالَ :ت َر َّدد مِقدار ثالثين ثانية ،ب ِم ْقدار ب ْي َتيْن من ال ِّشعر:
س إَل ُت ْقتلي تموتي***هَا حِما ُم الموت قد صلي ِ
ت
يا ن ْف ُ
ت فقـد َ
شـقيـ ِ
ت***وإنْ َت َوله ْي ِ
إنْ ت ْفعلي ف ِْعلهما رضي ِ
ت
وقاتل حتى قُ ِتل ،والنبي عليه الصالة والسالم كان يخبر أصحابه وهو في المدينه عما يجري في المعركة في
مؤته و ُتعتبر من معجزات النبي حيث قال:
أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قُتِل ،وإني ألرى مقامه في الج َّنة ،وقبله سيدنا زيد بن حارثة قاتل
حتى قُتِل واسْ ُتشهد ،ومن شِ َّدة وفائِه ذهب ِب َن ْفسِ ه لِ ُي َبلِّ َغ أهل سيِّدنا َجعْ فر نبأ اسْ ِت ْشهاده ألنَّ مكانته الكبيرة عند هللا
ْ
حارثة لِ ُي َبلِّغ نبأ اسْ تِشهاده ،وقد َح ِز َن
خبر اسْ تِ ْشهاده ،وذهب ِب َن ْفسِ ِه أيضا ً إلى بي ِ
ت سيدنا زي ٍد بن ِ
لعلَّها ُت َخ ِّففُ وطأ َة ِ
حُزنا ً لم يحْ زن مثله ُّ
بيت ز ْي ٍد َ
عليهم ْ
لذ ْ
قط ،فلما بلغ َ
ت به ابنته أيْ أ ْقبلت على النبي عليه الصالة والسالم وتعلَّ َقت
ت إل مرَّ ًة واحدة فقد بكى صلى هللا
ص ْو ٍ
به ،وهي مُجْ ِه َش ٌة بالبُكاء ،شي ٌء غريب فقد كان النبي يبْكي ولكن بدون َ
عليه وسلَّم حتى ان َت َحب ،ومعنى ا ْن َت َحب اِرْ تفع ْ
صوته بالبُكاء ،فقال له سع ُد بن عُبادة :ما هذا يا رسول هللا؟ فقال
عليه الصالة والسالم :هذا بُكا ُء الحبيب على حبيبه
كيف كان الرسول يعامل أصحابه ؟
كيف أنَّ النبي الكريم ي ْش ُ
الذي ل َف َ
حبُّهم ،ويرْ عى شأنهم،
ت نظري في سيرة هذا الصحابي،
تاق ألصْ حابه ،و ُي ِ
َ
و َيفِي ِب َعهْدهمْ ،
ويذكرهم وي ْن َتحِبُ حين ف ْقدِهم؟ هذا هو اإلسالم ِبأبهى ص َُو ِره ،ومن المُمْ كن أن نسْ تفيد من سلوكهم
فالذي يملك محالً أو م ْت َجراً أو معْ َمالً يُمْ كِنُ أنْ ُي ْقنع من حوله ِبدِينه وهو ساكِت ،فأنت يمكن أنْ تكون داعِ َية كبيراً
ْ
وعطفِك وحنانك.
ضعِك وحُ بِّك
وأنت ساكِت ،وهذا يتم ِبإ ْنصافِك وإحْ سانك وتوا ُ
البعْ ثة ،ومعنى ذلك أنَّ
فالنبي الكريم عامل سيدنا زيداً مُعاملة َج َعلَ ْت ُه يؤثِرُ هُ على أمِّه وأبيه وهذه المُعاملة قبل ِ
البعْ ثة وبعْ دها ،والشي ُء الثاني :أنَّ النبي عليه
البعْ ثة وبعْ دها ،وهو في أعْ لى درجات الكمال قبل ِ
النبي معْ صو ٌم قبل ِ
الصالة والسالم بادل أصْ حابه حُبا ً ِبحُب ،و َش ْوقا ً ِب َش ْو ٍق ،ووفا ًء ِب َوفاء.

وإذا ْ
أردتم أن تكونوا مؤمنين صادِقين ا ِّت ِبعوا ُس َّنة النبي ،واعْ َتذِروا من بعضِ كم ،وراعوا مشاعر بعضكم،
وضحوا
تواصلوا وتبادلوا وتزاوروا
واصْ ُدقوا أخوانكم ،وتعاونوا فيما بينكم ،واحْ َت ِرموا بعضكم ،وإياكم والمزاح،
َ
َ
حبَّنا هللا جميعا ً ونسْ تحق أنْ نكون مؤمنين.
من أجل بعضكم حتى ُي ِ
أعرفُ رجُ الً ساكِنا ً ِب َبيْت ،وله أ ٌخ ُم َت َزوِّ ج ليس له بيت ،فقال له :تعالُ ،
وخذ هذا البيت ،ثم إن هللا تعالى
خير منهَ ،ف َب ْذ ُل الخير يورثك ال َِسعادَ ة ،ويعود عليك بالعوض ،فاإلسالم دينُ معاملة ومواقف ْ
وبذ ٌل
ْأكرمه هللا ِب َب ْي ٍ
ت ٍ
وعدالة ورحمة وإ ْنصاف وحب وتماسك وصِ ْدق وأمانة.
الخالصة:
َفدَ رْ سُنا اليوم ،يتلخص بأن لِ ُك ِّل واح ٍد منا من هو دونه ،بالوظيفة أو الم ْتجر أو المصنع أو المزرعة ،وأقل
ْ
واإلكرام ،فاألب مع ْأولده،
شيء أنه قد يكون عندك م َُو َّظف فإن رأى منك العطف والحنان والحب واإلنصاف
والضابط مع جُنودِه ،والم َُعلِّم مع تالميذه ،والطبيب مع ُم َمرِّ ضيه ،والمُحامي مع م َُو ِّكليه ،أل ُتحِبُّ أنْ يكون هذا
الج َّنةِ ،ا ْف َعل.
الذي جعله هللا دونك طريقا ً لك إلى هللا ،وزاداً لك إلى اآلخرة ،ورأس مالك إلى َ
سار َع ل َِح ِّل ُم ْشكِالتهم ،تجد بعدها أنَّ العامل
أعرفُ أخا ً له مصنع عُمالُ ُه كأولده ،فإذا رأى في وجْ ههم ضيْقا ً ِ
َي ْفدي ربَّ العمل ِب َن ْفسِ ه وروحه ،ال ِح ْق ُد الطبقي مُسْ َت ْو َرد ،فنحن عندنا حُبَّ طبقي ،وليس عندنا حقد طبقي.
أرجو هللا سبحانه وتعالى ضارعا ً أنْ ي ُْل ِهمنا الخير والحق ،وتطبيق هذه السيرة السمحة في مجتمعنا ،وفيما
بيننا ،ألننا إذا ط َّب ْقناها ُكنا مسْ لمين حقا ً.
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