بسم هللا الرحمن الرحٌم
من شمائل الرسول صلى هللا علٌه تكرٌمه صلى هللا علٌه وسلم أهل الفضل

أيها اإلخوة الكرام ؛ مع الشمائل المحمديَّة  ،التي كان عليه الصالة السالم يتحلَّى بها  ،تكريمه صلى هللا عليه
وسلم أهل الفضل.
قال النبي صلى هللا عليه وسلم:
الخٌر مع أكابركم
والمعنىىى  :كلمىىة أكىىابر أعتيىىد ىىي هىىها العصىىر لهىىا مفهىىوم خىىر األكىىابر ا ن األينيىىا  ،أمىىا األكىىابر الىىهين ورد
هكرهم ي الحديث الشريف هم أهل الفضل  ،أهل العلم وأهل الدين  ،الوجها  ،األتييا  ،الورعون  ،الىهين يخىدمون
الناس  ،هها معنى أكابر ..
والحديث الشريف :
ف لِ َعالِ ِم َنا َح َّق ُه
ٌِر َنا َو ٌَ ْع ِر ْ
صغ َ
ٌر َنا َو ٌَ ْر َح ْم َ
س مِنْ أ ُ َّمتًِ َمنْ لَ ْم ٌُ ِجل َّ َك ِب َ
لَ ٌْ َ
( من مسند أحمد  :عن عبادة بن الصامت )

قضية توقير العلما ههه قضية لها معنى دقيق  ،العلم يي َّدم بال ميابل  ،هها اإلنسان الىه يعلمىال ي يريىد شىيئا،
ي مكا أة مادية وي معنوية  ،إي أن المو َّدة تثلج صدره  ،والمودة تنسيه تعبه ،
لكنْ قد تجد با عيال ي منتهى األدب  ،أحدهم يكرم معلم ابنه  ،ويحترمه  ،أحيانا يخدمىه  ،ألن ابنىه عنىده،
لجهل بأصول التربية إها أخطأ المعلم خطيئة يكيلون له الصاع صا َعين .
وبعض ا با
ٍ
من هلال التكريم إكرا ُم النبي صلى هللا عليه وسلم لعمه العباس.الشي الدقيق أن هللا َّ
عز وجل لحكمى ٍة أرادهىا أنْ
كان له عم أتى النبي صلى هللا عليه وسلَّم  ،لما رأى عمه العباس قام إليه وقبَّل ما بين عينيىه  ،ثىم أقعىده عىن يمينىه ،
ثم قال  :هذا عمً فمن شاء فلٌبا ِه بعمه ،يال العباس  :نعم القول ٌا رسول هللا
نب ٌي ييف  ،ويستيبل عمه  ،وييبله  ،ويجلسه عن يمينه وييول  :هذا عمً فمن شاء فلٌبا ِه بعمه
خطب عمر مرة يال :
ٌا أٌها الناس إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلَّم كان ٌرى للعباس ما ٌرى الولد لوالده ...
بالمناسبة العم والد  ،والخالة والدة  ،اله له خالىة أو لىه عىم ينبأىي أن يصىلهما  ،وأن يوقرهمىا  ،وأن يبرهمىا
كما لو كان هها اإلنسان أباه  ،أو كما لو كانت ههه الخالة أمه .

ييول سيدنا عمر :
وٌبر قسمه ،
إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلَّم كان ٌرى للعباس ما ٌرى الولد لوالده ٌعظمه  ،وٌفخمه ،
ُّ
فاقتدوا برسول هللا فً عمه الع َّباس ،
وكان الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم ِّ
يعظمون العباس ويكرِّ مونه اتباعا للنبي ،
قال ابن شهاب:
كان الصحابة ٌعرفون للعباس فضله فٌقدمونه وٌشاورونه وٌأخذون برأٌه
عن أبي الزناد أنه قال:
لم ٌمر العباس بعمر وعثمان ـ رضي هللا عنهما ـ وهما راكبان إال نزال عن دابتهما  ،حتى ٌجوز العباس
إجالالً له وٌقوالن  :ع ّم رسول هللا
الدين كله أدب .
قال  :من لطائف أدب العباس ـ عم النبىي صىلى هللا عليىه وسىلم ـ مىع النبىي  ،قيىل للعبىاس  :أأنتت أكبتر أم
النبً صلى هللا علٌه وسلَّم ؟ فقال  :هو أكبر منً وأنا ولدت قبله
عن الشعبي أنه قال :
عباس رضي هللا عنهما بالركاب ـ أ ركاب الدابة ـ
ههب زيد بن ثابت رضي هللا عنه ليركب  ،أمسال ابن
ٍ
فقال  :تن َّح ٌا ابن عم رسول هللا  ،قال  :ال  ،أُم ِْرنا أنْ نفعل هكذا بالعلماء والكبراء
عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال :
نفىر مىن أصىحابه  ،إه أُتىي
بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجرَّ اح ىي ٍ
بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم ومعه أبو ٍ
بيدح يه شرابٌ  ،ناوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم أبا عبيدة  ،يال أبو عبيدة  :أنت أولى منً ٌا نبً هللا  .قال:
ٍ
خذ  .فأخذ أبو عبٌدة القدح وقال قبل أن ٌشرب  :خذ ٌا نبً هللا  ،قال صلى هللا علٌه وستلَّم  " :اشترب  -ق َّدمىه علىى
نفسه الله َّم ص ِّل عليه  -فإن البركة مع أكابرنا  ،فمن لم ٌرحم صغٌرنا وٌجل كبٌرنا فلٌس منا
طبعا أكرم النبي الكريم أبا عبيدة بأن أمره أن يشرب قبله
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم:
هللا إِ ْك َرا َم ذِي ال َّ
ان
الل َّ ِ
آن َغ ٌْ ِر ا ْل َغالًِ فٌِ ِه َوا ْل َجافًِ َع ْن ُه َوإِ ْك َرا َم ذِي ال ُّ
إِنَّ مِنْ إِ ْج ِ
س ْل ََ ِ
ش ٌْ َب ِة ا ْل ُم ْسل ِِم َو َحام ِِل ا ْلقُ ْر ِ
ا ْل ُم ْقسِ َِ
( من سنن أبً داود  :عن أبً موسى األشعري )

ي مأاية وي مجا اة  ،اله يحمل الير ن يير الأالي يىه  ،وي الجىا ي عنىه َ ،مىن هجىر اليىر ن  ،هىها الجىا ي
عنه  ،بالغ ؛ تجاوز الحد المعيول ي تفسيره  ،وأوله تأويال ما أنزل هللا به من سىلطان ،هىها مبتىدع  ،أمىا إها لىم يكىن
لديه يلو وي مجا اة  ،إكرام حامل الير ن من إكرام هللا تعالى .
من هو الثالث ؟
هللا إِ ْك َرا َم ذِي ال َّ
ان
الل َّ ِ
آن َغ ٌْ ِر ا ْل َغالًِ فٌِ ِه َوا ْل َجافًِ َع ْن ُه َوإِ ْك َرا َم ذِي ال ُّ
إِنَّ مِنْ إِ ْج ِ
س ْل ََ ِ
ش ٌْ َب ِة ا ْل ُم ْسل ِِم َو َحام ِِل ا ْلقُ ْر ِ
ا ْل ُم ْقسِ َِ
( من سنن أبً داود  :عن " أبً موسى األشعري " )

أ إها كىىان يوجىىد (قىىائم ميىىام) أخالقىىه عاليىىة  ،وشىىريف  ،ويىىده نظيفىىة احترمىىه وهىىها هىىو الصىىواب  ،إها كىىان
اإلنسىىان هو المنصىىب مسىىتييما  ،معرو ىىا بالعىىدل  ،نظيفىىا  ،يخىىدم النىىاس  ،إكرامىىه مىىن إجىىالل هللا عى َّىز وجىىل  ،إكىىرام
السلطان المُيسط من إجالل هللا َّ
عز وجل .
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