بسم هللا الرحمن الرحٌم
من شمائل النبً رجاحة عقله

أٌىا اإلخية الكرام ؛ مع شمائل النبً صلَّى هللا علٌه يسلَّم ،أرجحٌَّة عللةه الشةرٌل صةلَّى هللا علٌةه يسةلَّم
على سائر العليل .
العقل النعمة الكبرى
أٌىا اإلخية الكرام ؛ بادئ ذي بدء ما من نعم ٍ أعظم يال أجةل ٌةنعم هللا بىةا علةى عبةدن كنعمة العلةل ،بةل
وً أعظم نعم على اإلطالق ،يبالمناسب اإلنسان أعلد كائن فً الكين ،يأرقى مخليق ،يوةي المخلةيق اليل،
يالمخليق المكرَّ م ،يالمخليق المكلَّل ،يأعلد ما فٌه علله ،فمن نعم هللا العُظمى أن ٌمنح هللا العبد علالً راجحا ً
 ..أرجحكم عقالً أشدُّكم هلل ح َّبا .
وذا العلل الراجح من ليازمه أن ٌعرل هللا ،يمن ليازمه أن ٌحب هللا .
ٔ .الفرق بٌن العقل والذكاء
يونا نلط أحب أن أعالجىا قبل أن أخيض فً الميضيع ،قد تجد إنسا ًنا ٌحمل شىادة عالٌة يال ٌصةلً،
يٌشرب الخمر ،يقد ٌزنً ،فكٌل ني ِّفق بٌن رجاح العلةل ،يبةٌن طاعة هللا َّ
عةز يجةل ا وةذا الميضةيع بعةض
العلمةةاء حلَّةةه علةةى الشةةكل التةةالً  :فةةرَّ ق بةةٌن العلةةل يالةةذكاء ،فالذذذكاء ملعلِّذذق بال ُجتئٌذذا  ،وأمذذا العقذذل فملعلِّذذق
بال ُكلٌا ،
فالذي ٌعرل هللا سبحانه يتعالى ،يٌعرل سر الحٌاة ،يٌعرل رسال اإلنسةان فةً الحٌةاة وةي العاقةل ،أمةا
يٌتفيق فىذا ذكً ،فالذكاء صف ٌ متعلِّل ٌ بالجزئٌات ،فالنٌ ذكة ًٌ فٌمةا
الذي ٌختص باختصاص ضٌِّق ،يٌبدع فٌه،
َّ
ِّ
بشةكل
ٌخططةين
وي فٌه ،ذكة ًٌ فةً اختصاصةه ،يقةد ٌكةين بعةض المجةرمٌن فةً أعلةى درجةات الةذكاء ،لنىةم
ٍ
عجٌب ،فىل وم علالء ا ال ،إطالقا ً ،فالعلل من خصائص المإمن  ..أرجحكم عقالً أشدُّكم هلل ح ًّبا .
مخليق على يجةه الرض أعلةل مةن رسةيل هللا ،لن العلةل وةدان
يسيل ترين معً بعد قلٌل أنه ما من
ٍ
إلةةى هللا ،يلن العلةةل وةةدان إلةةى أن ٌح َّبةةه ،يإلةةى أن ٌُخلةةص لةةه ،يإلةةى أن ٌجعةةل حٌاتةةه كلىةةا فةةً مرضةةاته ،لةةذل
َّ
استحق وذا الملام المحميد.
أٌىا اإلخية الكرام ؛ البطيل أن تؤتً إلى الدنٌا ،يأن تستغل وذا العمر المحديد إلةى أعلةى درجة  ،فىنةا
أذكٌاء جمعيا أمياالً طائل  ،يسكنيا بٌيتا ً فارو  ،ثم جاء الجل ،يانتىت حٌةاتىم ،يكةؤنىم لةم ٌكسةبيا شةٌئا ً ،وةل

وم علالء ا ال يهللا ،كانيا أذكٌاء يلم ٌكينةيا علةالء ،أمةا وةإالء الةذٌن جةاإيا يدةادريا ،يعرفةيا قٌمة العمةر،
يعرفيا ربىم ،ييضعيا كل طاقاتىم فً خدم وذا الىدل السامً ،فلما دنا أجلىم كانيا من أسعد الناس.
أٌىا الخ الكرٌم ؛ علل كل علل ٌظىر ساع الللاء مع هللا ،لذل الناس ال ٌدخلين وذن السةاع الحرجة
الخطٌرة فً حساباتىم أبداً ،فإذا جاءت أٌن علله ا
إنّ النبً علٌه الصالة يالسالم حٌنما فتح م َّك  ،نظر إلٌه أبي سفٌان نظر ًة عمٌل ً يقال :
" ما أعقلك ،وما أحكمك ،وما أرحمك ،وما أوصلك "
عل ٌل ما بعدن علل ،يرحم ٌ ما بعدوا رحم  ،يحكم ٌ ما بعدوا حكم  ،إنه يفا ٌء لقاربه ما بعدن يفاء.
يأيل شىادة من هللا َّ
عز يجل لرجحٌ علله صلَّى هللا علٌه يسلَّم
يوً قيله تعالى :
ن َي ْال َللَم َي َما ٌَسْ ُ
ُين (ٔ) َما أَ ْن َ
ين (ٕ)
طر َ
ت ِبنِعْ َم ِ َر ِّب َ بِ َمجْ ُن ٍ
ِ
( سورة القلم )

فىذن نعم ٌ عظمى ،وذن اآلٌ تذ ِّكرنً بآٌ ٍ أخرى :
َ
َ
نت َعلَى َب ٌِّ َن ٍ مِّن رَّ بًِّ َيآ َتانًِ َرحْ َم ً مِّنْ عِ ن ِد ِن َف ُع ِّم ٌَ ْ
َقا َل ٌَا َق ْي ِم أَ َرأَ ٌْ ُت ْم إِن ُك ُ
ُين ()ٕ2
ارو َ
ت َعلَ ٌْ ُك ْم أ ُن ْل ِز ُم ُكمُي َوا َيأ ْن ُت ْم لَ َىا َك ِ
( سورة هود )

إن المإمن ٌعٌش فً رحم ٍ ُعمٌِّت على عام الناس ،يٌعٌش فً سةعاد ٍة ال ٌعرفىةا عامة النةاس ،يٌعةٌش
فً طمؤنٌن ٍ ال ٌعرل معشاروا عام الناس ،يٌعٌش فً سكٌن ٍ ٌتجلَّى هللا بىا علٌه ال ٌعرفىا أول الدنٌا،
يلذل أحد العارفٌن ٌليل :
" ماذا ٌصنع أعداء بً ،بسلانً فً صدري ،إن أبعدونً فإبعادي سٌاحة ،وإن سجنونً فسجنً
خلوة ،وإن قللونً فقللً شهادة " .
يوي نفسه ٌليل :
" مساكٌن أهل الدنٌا ،جاؤوا إلى الدنٌا ،وغادروها ،ولم ٌعرفوا أجمل ما فٌها ،وهو القرب من هللا َّ
عت
وجل " .
وذن اآلٌ أٌىا اإلخية شىادة خالق الكين لنبٌِّه الكةرٌم بؤنةه كةان فةً أعلةى درجةات العلةل ،حٌنمةا أنعةم هللا
النبية يالرسال .
علٌه بنعم
ُّ
ٌليل بعض العلماء :
" إن هللا لعالى لم ٌعطِ جمٌع الناس من بدء الدنٌا إلى انقضائها ،من العقل فً جنب عقل محم ٍد إال
رمل من جمٌع رمال الدنٌا ،وأن محمداً أرجح الناس عقالً ،وأفضلهم رأٌا ً " .
كح َّبة ٍ
يكلَّما كبر عللة ازداد قربة  ،يكلَّمةا كبةر عللة ازداد خيفة مةن هللا ،يكلَّمةا كبةر عللة ازداد حبَّة لةه،
فكةةؤن ونةةا مإ ِّشةةرٌن ٌعمةةالن معةا ً ،رجاحة العلةةل تعنةةً طاعة هللا ،يتعنةةً مح َّبة هللا ،يتعنةةً الخةةيل مةةن هللا،
يتعنً ال َش ْيق إلى هللا ،فؤنت امتحن علل بحال يبعمل يبللب .

يقد قال النبً علٌه الصالة يالسالم عندما أسلم سةٌدنا خالةد بةن اليلٌةد ،دخةل سةٌدنا خالةد علةى رسةيل هللا
بالنبية ،قال له  ":السالم علٌك ٌا رسول هللا "،
فسلَّم علٌه
َّ
خالد بن اليلٌد الذي انتزع منه راٌ النصر فً أحد ،من العمالل  ،يمن اللادة الكبار
فلال علٌه الصالة يالسالم ( :لعال َ أ ْق ِبل) فؤقبل،
فلال النبً  :الحمد هللا الذي هداك ،فقد كن ُ أرى لك عقالً ،ورجو أن ال ٌسلمك إال إلى الخٌر
وذن إشارة من رسيل هللا إلى أن وذا الدٌن ٌنبغً أن ٌُلبل علٌه العُلةالء ،يمةن لةيازم العلةل أن تلبةل علةى
وذا الدٌن ،فكان النبً ٌعجب من سٌدنا خالد ،إنه رجل عاقل ،ي َفطِ ن يمع ذل لماذا َّ
تؤخر إسالمه ا
أربذاب ور َّبذا ب
عن قُرَّ ة بن ُو َبٌرة رضً هللا عنه أنه أتى النبً صلى هللا علٌه يسلَّم فلال  " :إنذه كذان لنذا
ب
نعبدهن من دون هللا َّ
عت وجل ،فدعوناهنَّ فلم ٌجبن ،وسألناهن فلم ٌعطٌن فجئناك فهذدانا هللا بذك فذنحن نعبذد
هللا "  .فلال علٌه الصالة يالسالم (( :قد أفلح من ُر ِت َق ل ًّبا)) .
تصير برتلال بال لُب ،ونا أشخاص عندوم مىارة ٌنزعين اللُّب ،يٌرجعين اللشةرة إلةى مةا
العلل لُب،
ُّ
كانةةت علٌةةه ،فاإلنسةةان ٌمسةةكىا فةةإذا وةةً فاردة  ،فٌصةةاب بخٌبة المةةل ،ياإلنسةةان عنةةدما تعاملةةه مةةن أيل كلمة
تعرل أنه عاقل أم مجنين ،فالنبً الكرٌم ٌليل (( :قد أفلح من ُر ِت َق ل ُ ّبا ً)) .
قال تعالى :
ب ()ٔ1
إِ َّن َما ٌَ َت َذ َّك ُر أ ُ ْيلُيا الَ ْل َبا ِ
( سورة الرعد )

أٌىا اإلخية الكرام ؛ قال هللا تعالى :
إِ َّنا أَ َ
ين (ٕ)
نز ْل َنانُ قُرْ آنا ً َع َر ِبٌا ًّ لَّ َعلَّ ُك ْم َتعْ لِل ُ َ
( سورة ٌوسف )

فمن أجل أن تعلليا ،يكل وذا اللرآن من أجل أن تعلل،
قال النبً صلى هللا علٌه يسلَّم أنه:
رأس العقل بعد اإلٌمان باهلل الحٌاء وحسن الخلق
( من الجامع الصغٌر  :عن أنس )

ٕ .العقل والنقل ملوافقٌن
يٌُريى أن أعراب ًٌّا دخل على النبً صلى هللا علٌه يسلَّم ،يبٌَّن له النبً أيامةر اإلسةالم يمناوٌىةا ،فخةر
بذأمر
العرابً يأعلن إسالمه ،فلال له قيمه  " :ب َم عرف أنه رسول هللا ؟ " فلال العرابً  " :ما أمر مح بمد
ٍ
شًء فقال العقل لٌله أمر به "،
فقال العقل لٌله نهى عنه ،وال نهى عن
ٍ
أي تيافق المر يالنىً مع العلل يال ٌمكن أن ٌتعةارض العلةل مةع النلةل ،يلن العلةل ملٌةاسٌ أيدعةه هللا
فٌنا يالنلل كالمه ،فىةل ٌعلةل أن تتنةاقض إرادة هللا َّ
عةز يجةل ا للةد أنةزل علةى نبٌِّةه الكتةاب يأيدع فٌنةا العلةل،

فالعلل ملٌاسٌ أيدعه فٌنا ،يالكتاب يح ًٌ أيحان إلى النبً ،فىذا من عندن يوذا من عنةدن ،فذالمعقول ٌلوافذق مذع
المنقول ،يلكن لي رأٌت تناقضا ً بٌن العلل يالنلل ،فإنمةا وةي تنةاقضٌ بةٌن العلةل يبةٌن النلةل دٌةر الصةحٌح ،أي
بٌن النلل الصحٌح يبٌن العلل الجامح ،أما العلل المُطلق ،العلل المتيازن فال ٌمكن أن ٌتناقض مع النلل .
ٖ .اإلٌمان بالٌوم اآلخر باسلخدام العقل
بالمناسةةب أنةةا حٌنمةةا أرى الشةةًء أحكةةم علةةى صةةانعه ،وةةذا شةةًء أمةةامً ملمةةيس مرئةةً مُشةةاود ،فالعلةةل
ٌستطٌع أن ٌنتلل من المحسيس إلى المجرَّ د ،يمن المُشاود إلى الغائب ،يمن الجزء إلى ال ُكل ،فىذن مى َّم العلل
إطالقا ً ،لكن الٌيم اآلخر لٌس له آثار فً الدنٌا ،اإلٌمان بالٌيم اآلخر إٌمان تصدٌلً محض ،إٌمان تصدٌلً بمةا
أخبر هللا به ،يلكن ثم سإال  :ول ونةا دلٌة ٌل عللةً ال نللةً للٌةيم اآلخةر ا فلةي أنّ إنسةا ًنا مةا قةرأ اللةرآن ،يال
التةيراة ،يال اإلنجٌةل ،يال اسةةتمع فةً حٌاتةه إلةةى خطبة  ،يال إلةى ميعظة  ،يال قةرأ كتابًةا إطالقةا ً ،وةل ٌسةةتطٌع
بعلله يحدن أن ٌصل إلى أن ونا ٌيمًا آخر ا
بعض العلماء يأنا أعجبنً وذا المثل ،قال  :لي فرضنا مسرح ٌَّ  ،يأيل فصل م ُِّثةل ،ثةم أُرخةً السةتار ،لِة َم
صة لةةم تنتة ِه بعةةد ،يالعلةةدة لةةم تنحة ّل ،فىنةةا بداٌة يعلةةدة
لةةم ٌخةةر
رياد وةةذن المسةةرح ٌَّ مةةن ال َمسةةرة ا لن الل َّ
َّ
ينىاٌ  ،يالعلدة لم ُتحل .
اسمعيا اآلن إلى وذن المحاكم العلل ٌَّ حيل الٌيم اآلخر،
ظالم ٌشت َّد ظلمه إال انتلم هللا منه قبةل
أدر عبد المطلب حلٌل اآلخرة بعلله ،ذل أنه قال ٌيما ً  " :ما من
ٍ
أن ٌميت " فلٌل له  " :فالن جار يطغى " ،فلال " :انتلم هللا منه ٌيم كذا يكذا ،فلٌل له  :فالن ،فلال  " :انةتلم
ٌيم
هللا منه ٌيم كذا يكذا " فلٌل له  " :فالن جار يطغى يلم ٌصبه شًء " ،فف َّكر طيٌالً ثم قال  " :إذاً الب َّد من ٍ
آخر ٌنتلم هللا منه " .
فً الدنٌا قيي يضعٌل ،يدنً يفلٌر ،يظالم يمظليم ،إنسان ٌعٌش عمرً ا قصٌرً ا ،يإنسةان ٌعةٌش عمةرً ا
مدٌة ًدا ،يقةةد ٌمةةيت الظةةالم قبةةل أن ٌنةةتلم هللا منةةه ،يوكةةذا ،ألةةٌس ونةةا ٌةةيم تسة َّةيى فٌةةه الحسةةابات ا يٌإخةةذ حةةق
المظليم من الظالم ا يحق الضعٌل من الليي اي حق الفلٌر من الغنةً ا فمةا دام فةالن جةاء إلةى الةدنٌا يطغةى
ٌيم آخر .
يبغى يلم ٌعاقب إذاً الب َّد من ٍ
اللصذرف ،وكمذال الخلذق ٌذدل علذى
إخياننا الكرام ؛ ونا مليل لطٌف  :عظمة الخلذق لذدل علذى عظمذة
ُّ
اللصرف،
اللصرف ،ودائ ًما هناك انسجام بٌن كمال الخلق وكمال
كمال
ُّ
ُّ
فالمليل  :كمال الخلق ٌدل على كمال التصرُّ ل ،فةالكين فٌةه كمةال بةالخلق ،إذاً خاللةه البة َّد مةن أن ٌكةين
كامةةل التصةةرُّ ل ،فةةإذا كةةان ونةةا قةةيي يضةةعٌل ،يظةةالم يمظلةةيم ،يدنةةً يفلٌةةر ،يصةةحٌح يمةةرٌض ،يمع ِّمةةر
يقصٌر العمر ،يٌؤتً الميت فٌنىً كل شًء ،صار وذا ً
تسيى فٌه الحسابات .
ٌيم آخر َّ
ظالم شدٌ ًدا ،فالب َّد من ٍ
لكن الك َّفار ماذا ٌليلين ا ٌليلين :

ٌِر (ٓٔ)
َي َقالُيا لَ ْي ُك َّنا َنسْ َم ُع أَ ْي َنعْ لِ ُل َما ُك َّنا فًِ أَصْ َحا ِ
ب ال َّسع ِ
( سورة الملك )

ٗ .الحقٌقة لصل إلٌها إما نقالً أو عقالً
ً
ً
جةاوزا يإمةا أن ٌطةب بٌةدن ،فؤنةت إذا اسةتمعت للحةق
طبخةا
ياآلٌ دقٌل  ،إنّ اإلنسةان أحٌانةا ً إمةا أن ٌؤكةل
ً
جاوزا ،يإذا أردت أن تتؤمَّل يتف ِّكر تصل إلى النتائج نفسىا ..
تستمع له
ٌِر (ٓٔ)
َي َقالُيا لَ ْي ُك َّنا َنسْ َم ُع أَ ْي َنعْ لِ ُل َما ُك َّنا فًِ أَصْ َحا ِ
ب ال َّسع ِ
( سورة الملك )

فالب َّد أن تسمع ،يالب َّد أن تعلل ،يالكمل أن تجمع بٌنىما .
ٌ٘ .سلحق السعادة من ٌسلخدم عقله
قال رسيل هللا صلى هللا علٌه يسلم:
" أول ما خلق هللا العقل فقال له  :أقبل فأقبل ،ثم قال له  :أدبر فأدبر ،ثم قال هللا عت وجل  :وعتلً
وجاللً ما خلق خلقا أكرم علً منك ،بك آخذ وبك أعطً " .
( من أحادٌث اإلحٌاء  :عن أبً أمامة)

فاإلنسان ٌستحق السعادة العظمةى عنةدما اسةتخدم عللةه ،يٌسةتحق الشةلاء البةدي عنةدما َّ
عطةل عللةه ،بذك
أعطً وبك آخذ .
أمثله على رجاحة عقله صلى هللا علٌه وسلم
ٔ .حوار النبً مع الكافر
ٌلال إن حصٌن يالد عمران بن حصٌن كان ٌعبد سبع أصنام فً الجاولٌ  ،يٌرى أنىا آلى  ،يكان مُعظما ً
فً قرٌش ،فجاإيا إلٌه
يقاليا له :كلم لنا وذا الرجل ـ ٌلصدين النبً علٌه الصالة يالسالم ـ فإنه ٌذكر آلىت  ،يٌسبىا،
يجاإيا معه حتى جلسيا قرٌبا ً من باب النبً علٌه الصالة يالسالم ،دقليا فً رجاح علل النبً
فقال النبً علٌه الصالة والسالم :أوسعوا للشٌخ ،أي الغلظ ياالستعالء لٌست من صفات المإمنٌ ،عبد
سبع أصنام فً الرض فلما جاء النبً علٌه الصالة يالسالم قال :أوسعوا للشٌخ،
فلال حصٌن للنبً بضمٌر المفرد :ما وذا الذي بلغنا عن أن تشتم آلىتناا
فقال النبً علٌه الصالة والسالمٌ :ا حصٌن كم لعبد من إل ٍه ؟،
قال :سبعا ً فً الرض يياحداً فً السماء ،أي ثمانٌ ،

سك الضر من لدعو؟
فقال علٌه الصالة والسالم :فإذا م َّ
فلال حصٌن :أدعي الذي فً السماء،
قال :فإذا هلك المال من لدعو؟
قال :أدعي الذي فً السماء،
قال علٌه الصالة والسالم :فٌسلجٌب لك وحده ولشركهم معه؟ فً الشدة تدعي الذي فةً السةماء ٌسةتجٌب
ل الذي فً السماء يتشركىم معةه ،وةذا الكةالم معلةيلا أرضذٌله فذً الشذكر ولجعلهذم آلهذة معذه فذً ا ر

؟

أرضٌله فً الشكر أم لخاف أن ٌغلب علٌك؟
فلال حصٌن :ال ياحدة من واتٌن،
فقال علٌه الصالة والسالمٌ :ا حصٌن أسلم لسلم،
فلال :إنً لً قيما ً يعشٌر ًة ،لي قلت كما تطلب منً لفلدت مكانتً.
طبعا ً وذن مشكل  ،الدٌان الخرى صدقت بالنبً الكةرٌم لكنىةا لةم تعتةرل بةه خيفةا ً علةى مركزوةا ،يعلةى
مكتسباتىا،
فلال :ماذا أفعل بحالًا
فقذذال لذذه النبذذً علٌذذه الصذذالة والسذذالم :قذذل الله ذ َّم أسذذلهدٌك رشذذد أمذذري ،وتدنذذً علم ذا ً ٌنفعنذذً ،فلالىةةا
حصٌن ،فلم ٌلم حتى أسلم.
انظر إلى الحيار المنطلً ،يالىادئ ،ياللطٌل ،يتكرٌمه ،أيسعيا للشٌ ،
فلام إلٌه عمران ابنه  -يكان ميجيد عند النبً حٌث أنه قد أسلم سابلا ً  -فلبَّل رأسةه ،يٌدٌةه ،يرجلٌةه أمةام
النبً علٌه الصالة يالسالم ،فلما رأى النبً هذا بكى ،وقال :بكٌ من صنٌع عمذران ،دخةل حصةٌن أبةين يوةي
كافر فلم ٌلم إلٌه عمران ،يلم ٌلتفت ناحٌته ،فلما أسلم قضى ح َّله فدخلنً من ذل الرق .
أٌىا الخية الكرام ،لماذا نتحدث عن شمائل النبً علٌه الصةالة يالسةالما لنىةا مةنىج تفصةٌلًٌ ،جةب أن
تكرم من كان فً قيمه كرٌماً ،أيسعيا للشٌ ٌ ،جب أن تحاير حياراً منطلٌةاًٌ ،جةب أال تسةتعلً عمةن تحةاير،
ٌجب أن تكرم من تحاير ،بالحيار الىادئ ،المنطلً ،الياضح ،الذي فٌه أسئل يتعلٌلات.
ٕ .حوار النبً مع من ٌرد المعصٌة
قال لةه إنسةان  " :ائةذن لةً بالزنةا " ،يالصةحاب قةاميا إلٌةه ،اآلن انظةر إلةى المنطةق ،يإلةى الحجَّ ة  ،أنةت
عندما تخاطب علل اإلنسان بىديء ،يتعطٌه الحجَّ اللي ٌَّ يتحاصرن فتفلح معةه ،فاللضة ٌَّ لٌسةت بالصةٌاة ،يال
بالضجٌج ،يال بارتفاع الصيت ،إنَّ الحجَّ تلارع الحجَّ ،
قال له :ائذن لً بالتنا " ،فالصحاب ضجيا يقاميا إلٌه،
فلال علٌه الصالة يالسالم  " :ال " قال ٌ " :ا عبد هللا ألرضى أن ٌتنً الناس بأمك ا "

فلال  " :ال " قال  " :كذلك الناس ٌكرهون ،قال  :ألرضى أن ٌتنً الناس بابنلك ا "
قال  " :ال " فلال  " :كذلك الناس ٌكرهون "  .فلال ٌ " :ا رسول هللا أ ُ ْ
ش ِه ُد َك أنً لب من التنا " .
شًء أحب إلً مذن التنذا ،وخرجذ مذن عنذده
يفً رياٌ تليل  " :دخل على رسول هللا وما من
ٍ
وما شً بء أبغ

إلً من التنا " بالمنطق.
َّ

ٖ .رجاحة عقله عند بناء الكعبة
اختلفت اللبائل على من ٌمس الحجر السيد عند بناء الكعبة  ،يكةادت أن تنشةب فتنة كبٌةرة ،فمةاذا فعةل
النبً ا جاء برداء ييضع الحجر بٌدن الشرٌف فً الرداء ،يأمر كل رأس قبٌل ٌحمل طرل مةن الةرداء ،ألةٌس
وذا علالً راجحا ً ا .
ٗ .قدرله على لحلٌل المعطٌا
إنّ تلصةةً المعليمةةات فةةً الحةةرب عمةةل مىةةم ،يالمعليمةةات اآلن وةةً أخطةةر شةةًء ،ياآلن عصةةر ثةةيرة
المعليمات،
فكان فً بعض المعار َ ،عنْ َعلًٍِّ َرضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن ُه َقا َل :
صةلَّى َّ
هللا ُ َعلٌَْة ِه َي َسةلَّ َم ٌَ َت َخبَّة ُر
ان ال َّن ِبًُّ َ
صا َب َنا ِب َىا َيعْ ٌ َي َك َ
ار َوا َفاجْ َت َي ٌْ َنا َوا َيأَ َ
لَمَّا َق ِدمْ َنا ْال َمدٌِ َن َ أَ َ
ص ْب َنا ِمنْ ِث َم ِ
ص ةلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ة ِه َي َس ةلَّ َم إِلَةةى َبة ْةد ٍر َي َبة ْةد ٌر ِب ْئ ة ٌر َف َس ة َب َل َنا
ةار َر ُسةةي ُل َّ ِ
هللا َ
ٌِن َقة ْةد أَ ْق َبلُةةيا َسة َ
َعةةنْ َبة ْةد ٍر َفلَ َّمةةا َبلَ َغ َنةةا أَنَّ ْال ُم ْشة ِةرك َ
ْن أَ ِبً ُم َعٌْطٍ َفؤَمَّا ْاللُ َرشِ ةًُّ َفا ْن َفلَ َ
ةت َيأَمَّةا
ْال ُم ْش ِر ُك َ
ْن ِم ْن ُى ْم َرج ًُال ِمنْ قُ َرٌ ٍ
ْش َي َم ْيلًى لِ ُع ْل َب َ ب ِ
ين إِلَ ٌْ َىا َف َي َج ْد َنا فٌِ َىا َر ُجلٌَ ِ
َم ْيلَى ُع ْل َب َ َفؤ َ َخ ْذ َنانُ َف َج َع ْل َنا َنلُي ُل لَ ُه َك ْم ْال َل ْي ُم َف ٌَلُي ُل ُو ْم َي َّ ِ
ُين إِ ْذ َقا َل َذلِ َ
هللا َكثٌِ ٌر َع َد ُد ُو ْم َشدٌِ ٌد َبؤْ ُس ُى ْم َف َج َع َل ْالمُسْ لِم َ
صلَّى َّ
هللا َكثٌِة ٌر َعة َد ُد ُو ْم َشةدٌِ ٌد َبؤْسُة ُى ْم
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َي َسةلَّ َم َف َقذال َ لَذ ُه َكذ ْم ا ْل َق ْذو ُم َقةا َل وُة ْم َي َّ ِ
أخذين َح َّتى ا ْن َت َى ْيا ِب ِه إِلَى ال َّن ِبًِّ َ
صةلَّى َّ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلٌَْة ِه َي َسةلَّ َم َسةؤَلَ ُه َكذ ْم ٌَ ْن َحذ ُرونَ مِذنْ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َي َسلَّ َم أَنْ ٌ ُْخ ِب َرنُ َك ْم ُو ْم َفؤ َ َبى ُث َّم إِنَّ ال َّن ِبًَّ َ
َف َج َى َد ال َّن ِبًُّ َ
صلَّى َّ
ور لِمِا َئ ٍة
سول ُ َّ ِ
سلَّ َم ا ْل َق ْو ُم أَ ْل ب
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ
ا ْل ُج ُت ِر َف َلا َل َع ْشرً ا ُك َّل ٌَ ْي ٍم َف َقال َ َر ُ
ف ُكل ُّ َج ُت ٍ
يكان المر كذل .
٘ .حنكله القٌادٌة
علٌه الصالة يالسالم ،للد كان فً أعلى درجات الحنك اللٌاد ٌَّ ،
ٔ .لهٌئة ملرجمٌن
فؤمر بعض أصحابه أنْ ٌتعلَّم السرٌان ٌَّ  ،يأمر بعض أصحابه أن ٌتعلَّم العبران ٌَّ حتةى ٌةؤمن مكةر وةإالء،
فما كان ٌلبل من مترجم دٌر مسلم ٌترجم له ،فؤمر أصحابه ٌتعلَّميا وذن اللغات حتى إذا جاءن كتةاب بالسةرٌانٌ
أي بالعبرٌ كان ٌكلِّل الصحابً ٌترجمه له ،لئال ٌحتال علٌه وإالء أحد .

ٕ .فً معركة الخندق
عنةدما أمةةر سةةٌدنا حذٌفة بةةن الٌمةةان أن ٌةذوب إلةةى معسةةكر العةداء فةةً معركة الخنةدق ،يدخةةل يجلةةس،
يأمرن أن ال ٌحدث شٌئا ً فلال له علٌه الصالة السالم " اذهب وألنً بخبر القوم وال لحذدث شذٌئا ً حلذى لذألٌنً "
فىذا ذوب إلى الجٌش المعادي يجلس ،فشعر أبي سفٌان أن ونا أشخاصًا درباء ٌستمعين ،فلال  " :كة ٌل مةنكم
ٌتف َّلد صاحبه " ،فكان سرٌع البدٌى ـ سٌدنا حذٌف ـ أمس بٌد جارن يقةال لةه  " :مذن أنذ ا " ،فلةال لةه  " :أنةا
فالن " لي تؤ َّخر الكتشل أمرن .
قال رسيل هللا صلى هللا علٌه يسلم
المؤمن كٌس فطن حذر
( من الجامع الصغٌر  :عن أنس )

قال هللا لعالى :
ٌِن آ َم ُنيا ُخ ُذيا ح ِْذ َر ُك ْم
ٌَا أَ ٌُّ َىا الَّذ َ
( سورة النساء  :من آٌة ٔ)1

ول ونا أعلى من وذا الذكاء ا تدخل معسكر العدي ،يتجلس بٌنىم ،يتسةتمع إلةى مليلة قائةدوم ،يحٌنمةا
ٌشعر اللائد أن ونا من ٌستمع يٌليل  ( :تف َّلديا أصحابكم) ،فٌبادر يٌمس بٌد جارن يٌليل له( :من أنت ا) .
ٖ .فلح مكة
يرد أن النبً صلى هللا علٌه يسلَّم لما تيجَّ ه لفتح م َّك  ،يانتىى إلى ممر الظىةران ،أمةر أصةحابه فؤيقةديا
ةب مةن كثرتىةا ،حتةى قةال أبةي سةفٌان يمةن معةه حةٌن رأيا مةن بعٌةد " :
نةار لتراوةا قةرٌش ،ي َترْ َو َ
عشرة آالل ٍ
لكؤنىا نٌران عرف " ،أي فً كثرتىا ،يكان ذل مما أللى الخيل فً قلةيبىم ،كمةا أمةر عمَّةه العبَّةاس أن ٌُجلةس
أبا سفٌان على الطرٌق عند مضٌق خطم الجبل ،لٌشةاود جٌةيش المسةلمٌن يكتةائبىم حةٌن تمةرُّ علٌةه ،ثةم جعلةت
تمر علٌه كتٌب ً كتٌب  ،فجعل أبي سفٌان ٌلةيل للعبَّةاس  " :مةن وةذن الكتٌبة ٌةا عبةاس ا " يطفةق العبةاس ٌخبةرن
عن تل الكتائب ياحد ًة ياحدة ،يذل مما حمل أبي سفٌان على التضامن ياالستسالم .
ب حدٌ ٍ
فما من أسلي ٍ
ث فً كسب المعرك إال يالنبً علٌه الصالة يالسالم انتبه إلٌه ،ياسةتخدمه فةً أريع
ما ٌستخدم اللائد الحكٌم السالٌب الذك ٌَّ العاقل .
الفرق بٌن العلل يالذكاء وي أن الذكاء متعلِّق بالجزئٌةات ،بٌنمةا العلةل متعلِّةق بالكلٌةات ،فلةد ٌكةين المةرء
ذكٌا ً يلٌس عاقالً ،يقد ٌكين عاقالً يلٌس ذكاإن فً المستيى العالً،
لذل قال علٌه الصالة يالسالم :
َك َفى بِا ْل َم ْر ِء ِع ْل ًما أَنْ ٌَ ْخ َ
هللا
شى َّ َ
( من سنن الدارمً  :عن مسروق )

أي لمجرَّ د أن تخشى هللا فؤنت عالِم ،أي عرفت أن ل ربا ً ،يأن له منىجا ً ،يأن علٌ أن تطٌعةه ،فمعرفة
وذا الشًء دلٌل رجاح العلل .
 .ٙاخلٌاره لفرٌق العمل
ٌ
خٌط ٌنظمىا جمٌعا ً ،يقد ال ٌةرى الخةٌط ،لكنةه ميجةيد،
كٌل أن السُبح عبارة عن مجميع حبَّات ،فٌىا
فاإلنسان حٌنما ٌي َّفق فً فىم نص أي فىم ميضيع ،يٌضع ٌدن على المحير الذي ٌنظم حبات العلةد كلىةا ،فمةن
رجاح علل النبً أنه كان ٌحسن انتلاء معاينٌه ،ياإلنسان فرد ،لكن َمن الذٌن ٌتصلين بالمجتمع ا المعاينين،
ٌرسل منىم رسيالً إلى مل  ،يٌُعٌِّن قائ ًدا على جٌش ،فىإالء الذٌن كةان ٌختةاروم النبةً علٌةه الصةالة يالسةالم،
كان ٌختاروم بعناٌ فائل  ،يكان ٌختاروم من بٌن نخب ٍ عالٌ المستيى من أصحابه .
لذل فاإلنسان إذا أساء اختٌار معاينٌه َولَ  ،يإذا أحسن اختٌار معاينٌه نجح ،فمحةير الةدرس كٌةل كةان
النبً صلى هللا علٌه يسلم ٌختار قةياد الجٌةيش ،يكٌةل كةان ٌختةار رسةله إلةى الملةي  ،يكٌةل كةان ٌختةار فةً
المىمات الخاص نخب ً عالٌ ً من أصحابه الكرام .
فاإلنسان كمةا تعلمةين  -أٌىةا اإلخةية  -قةي ٌ
ي بإخيانةه ،يضةعٌلٌ بإخيانةه ،فلةي كةان الةذٌن حيلةـه ضةعا ًفا،
ضعال التفكٌر ،ضعال العزائم ،لىم أودالٌ ال تتناسب مع عظم وذن الدعية ،فالدعية َتسْ لُط .
متكاسلٌن،
َ
ٔ .فً ٌوم خٌبر
فالنبً علٌه الصالة يالسالم ٌنتلً لخيض المعةار العنٌفة أكفةؤ الرجةال مةن البطةال ،بحسةب االسةتعداد
يالمناسب  ،ثم ٌتبٌن للصحاب الكرام ،دق نظرن صلى هللا علٌه يسلم فً تعٌٌن ذل الرجل الذي انتلان،
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َي َسلَّ َم ٌَ ْي َم َخ ٌْ َب َر :
َقا َل َرسُي َل َّ ِ
هللا َ
سولَ ُه َو ٌُ ِح ُّب ُه َّ
الرا ٌَ َة َغدًا َر ُج ًال ٌَ ْف َل ُح َّ
اس
سول ُ ُه َقال َ َف َبا َ ال َّن ُ
هللا ُ َو َر ُ
هللا َو َر ُ
هللا ُ َعلَى ٌَ َد ٌْ ِه ٌُح ُّ
َ ُ ْعطِ ٌَنَّ َه ِذ ِه َّ
ِب َّ َ
صذلَّى َّ
سذلَّ َم ُكلُّ ُهذ ْم ٌَ ْر ُجذو أَنْ
ذول َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْذ ِه َو َ
هللا َ
ذاس َغذد َْوا َعلَذى َر ُ
صذ َب َح ال َّن ُ
ٌَدُو ُكونَ لَ ٌْلَذ َل ُه ْم أَ ٌُّ ُهذ ْم ٌُ ْع َطاهَذا َفلَ َّمذا أَ ْ
س ِ
هللا ٌَ ْ
ص َ
ٌُ ْع َطاهَا َف َقال َ أَ ٌْنَ َعل ًُِّ ْبنُ أَبًِ َطالِ ٍ
ذق
سذول َ َّ ِ
سذلُوا إِلَ ٌْذ ِه َفذأُل ًَِ بِذ ِه َف َب َ
شذ َلكًِ َع ٌْ َن ٌْذ ِه َقذال َ َفأ َ ْر َ
ب َفقٌِل َ ه َُذو ٌَذا َر ُ
صلَّى َّ
الرا ٌَ َة َف َقال َ َعلِذً ٌَذا
سول ُ َّ ِ
سلَّ َم فًِ َع ٌْ َن ٌْ ِه َو َد َعا لَ ُه َف َب َرأَ َح َّلى َكأَنْ لَ ْم ٌَ ُكنْ بِ ِه َو َج بع َفأ َ ْع َطاهُ َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ
َر ُ
احلِ ِه ْم ُث َّم ادْ ُع ُه ْم إِلَى ْاإلِ ْس َال ِم َوأَ ْخبِ ْر ُه ْم
سول َ َّ ِ
س َ
هللا أ ُ َقالِل ُ ُه ْم َح َّلى ٌَ ُكو ُنوا ِم ْثلَ َنا َف َقال َ ا ْنفُ ْذ َعلَى ِر ْسلِ َك َح َّلى َل ْن ِتل َ بِ َ
َر ُ
ِي َّ
هللا ُ بِ َك َر ُج ًال َوا ِحدًا َخ ٌْ بر لَ َك مِنْ أَنْ ٌَ ُكونَ لَ َك ُح ْم ُر ال َّن َع ِم
هللا فٌِ ِه َف َو َّ ِ
ب َعلَ ٌْ ِه ْم مِنْ َح ِّق َّ ِ
هللا َ َنْ ٌَ ْهد َ
بِ َما ٌَ ِج ُ
(رواه البخاري)

عن علًٍ كرم هللا يجىه قال :
ص ِد َع منذ أن مسحها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "
" فما رمد وال ُ

مر ًة بحث عن إنسان لمىم  ،فعرض علٌه أصحابه اسم رجل من صحابته،
فلال الرسيل صلى هللا علٌه يسلم بلطل يأدب :
" لٌس هناك "
أي لٌس فً مستيى وذن المىم  ،فكةان ٌعةرل أقةدار الرجةال ،يٌعةرل قُةدرات الرجةال ،يٌعةرل طاقةات
الرجال ،يٌعرل خصائص الرجةال ،يٌعةرل المٌةزات التةً ٌتم َّتةع بىةا الرجةال ،يكةان ٌنتلةً لكةل مىمة ٍ أعلةى
رجل من أصحابه ،تتيافق خصائصه مع وذن المىم .
ٕ .فً معركة أُحد
ٌيم أحد اشتدت المعرك ،
فلال علٌه الصةالة يالسةالم  :مذن ٌأخذذ هذذا السذٌف بحقذه ا " ،فلةام إلٌةه رجةال مةنىم الزبٌةر بةن العةيام،
فطلبه ثالث مرات ،كل ذل ٌُعرض عنه النبً ،حتى قام إلٌه أبي ُدجان  ،فلال  " :وما حقه ٌا رسذول هللا ؟ قذال
 :أن لضرب به وجه العذدو حلذى ٌنحنذً " ـ السةٌل ـ يكةان رجةالً شةجاعا ً ٌختةال عنةد الحةرب ،فلمةا رآن النبةً
ب
لمشٌة ٌبغضها هللا إال فً هذا الموطن فهذو ٌحبهذا
علٌه الصالة يالسالم ٌختال يٌتبختر فً مِشٌته قال  " :إنها
هللا َّ
عت وجل
إن هللا ٌةةبغض وةةذن المشةةٌ ؛ مشةةٌ التك ُّبةةر إال فةةً وةةذا المةةيطن ،فاإلنسةةان أمةةام الكفةةار لةةٌس لةةه حةةق أنْ
ٌتياضع ،يال أنْ ٌتطامن ،يال ٌتدريش ،الحكمة أن تةرٌىم قةي ًة ،أن تةرٌىم ثلة ً بةالنفس ،أن تةرٌىم شةرفا ً ،يلكةنْ
ٌجب مع المإمن أنْ تتياضع،
فإنَّ هللا َّ
عز يجل يصل المإمنٌن فلال اللرآن الكرٌم :
ين
ٌن ٌ َُجا ِو ُد َ
ٌِن أَعِ َّز ٍة َعلَى ال َكاف ِِر َ
أَ ِذلَّ ٍ َعلَى الم ُْإ ِمن َ
( سورة المائدة  :من آٌة ٗ٘ )

إخياننا الكرام فً نلط دقٌل ؛ نستفٌد منىا جمٌعا ً فً كةل ميضةيعات السةٌرة ،إنْ فعةل النبةًُّ شةٌ ًئا يوةي
المشرِّ ع ،فمعنى ( ُم َشرِّ ع) أنَّ وذا الشًء ٌلاس علٌه أللُ شًءٌ ،عنً مثالً :
صفِ ٌَّ ُة ِب ْن ُ ُح ًٌَ
لما رأى صحابٌٌن يمعه زيجته صفٌ  ،ماذا فعل النبً ا قال َ :علَى ِر ْسلِ ُك َما إِ َّن َما ه ًَِ َ
( البخاري عن صفٌة )

فىذن حادث ياحدة ،لكن من الممكن أن تلٌس علٌىا الكثٌر من الحةيادث ،لن النبةً مشةرع ،يوةذن فعلىةا
تشرٌعا ً،
فلي كنت تحاسب إنسا ًنا فبٌِّن له ،يأنت فً المحل التجاري فدخلت امرأة ،يقلةت لىةا  :أوةالً يسةىالً ،نحةن
مشتاقين ل ِ  ،يكانت أخت  ،قل ل َمن ٌتياجد  :وذن أختً ،بٌِّن له أنّ وذن المرأ َة أخت ،

دخلت إلى محل لةٌالً ؛ سةاع الثانٌة َ عشةرة ،فلةل للحةارس  :أنةا داخةل آلخةذ سةن ًدا ،عنةدي دةداً صةباحا ً
َ
باكراً سفر ،بٌِّن له ،لكً ال ٌليل  :لماذا جةاء السةاع الثانٌة عشةر لةٌالً إلةى المحةل ا قةد ٌلةيل فةً نفسةه  :لعةل
خال ًفا يقع مع شرٌكه ،فجاء لٌختلس يٌسرق .
فما دام النبً مشرِّ عًا ،ففِعلُه ٌُلاس علٌةه ،يلةي كةان دٌةر مشةرع فىةً مجةرَّ د حادثة يقعةت ،يربَّمةا ال تلةع
مرة ثانٌ  ،لكنه ما دام مشرعًا فالحادث التً يقعت معه قد تلةٌس علٌىةا الكثٌةر مةن الحةيادث ،إذاً لمةا قةال :هذذه
توجلً صفٌة " ،فؤنت ٌجب أال ّ تسمح لتصرل من تصرفات ٌثٌر الشبىات،
ٌليل سٌدنا علً :
" ال لضع نفسك موقع اللهمة ثم للوم الناس إذا الهموك "
فالذي ٌضع نفسه ميضع التىم ٌجب أن ٌتحمل ليم الناس له ،يالتشىٌر به ،لنه وي المذنب .
فؤخذ أبي دجان عصاب ٍ له حمراء فعصب بىا رأسه ،فلالت النصار  " :أخرج عصابة المذو " ،فخةر
يوي ٌليل شعرً ا فاسمعين :
أنا الذي عاهدنً خلٌلً ..***..ونحن بالسفح لدى النخٌل
أالّ أقوم الدهر فً الكٌول***أضرب بسٌف هللا والرسول
ِّ
مإخرة الصفيل .
الكٌيل  :أي فً
فجعل ال ٌللى أحداً من المشركٌن إال قتله ،قال الزبٌر  :يكان فةً المشةركٌن رجة ٌل ال ٌةدع لنةا جرٌحةا ً إال
أجىز علٌه ،فجعل كل ياحد منىما ٌدني مةن صةاحبه ،فةدعيت هللا أن ٌجمةع بٌنىمةا فالتلٌةا فاختلفةا ضةربتٌن ،أي
تبادال ضربتٌن ،فضرب المشر أبا دجان فاتلان بترسه فعضَّت بسٌفه ،يضربه أبي دجان فلتله.
فالنبً الكرٌم انتلى لمعرك خٌبر سٌدنا عل ًٌّا ،يفً أُحُد حٌنما اشتد المر على المسةلمٌن اختةار أبةا دجانة
لٌضرب بسٌفه .
 .1مراسلله لملوك عصره
فالنبً الكرٌم من رجاح علله أنه إذا أرسل رسالً ٌختاروم من أعلى المستيٌات إلى الملي  ،أي قةام بمةا
ٌُسمى اإلعالم الخارجً
ٔ .العالء بن الحضرمً إلى المنذر بن ساوى
فالعالء بن الحضرمً بعثةه النبةً صةلى هللا علٌةه يسةلم إلةى المنةذر بةن سةايى ،يمعةه كتةابٌ ٌةدعين إلةى
اإلسةالم ،فلمةةا قةةدم علٌةةه قةةال لةةه  -اسةةمعيا كةةالم الصةةحابً الجلٌةةل العةةالء بةةن الحضةةرمً لمةةا التلةةى بالمنةةذر بةةن
سايى ،أحد الملي يمعه كتاب مِن رسيل هللا صلى هللا علٌه يسلم ،قال له الرسيل :

" ٌا منذر إنك عظٌم العقل ،فال لصغرن فً اآلخرة ـ أي ٌجب أن ٌىدٌ علل إلى اإلسالم ،فلي لم ٌىةد
إلةى اإلسةالم لصة ُغر عللة فةً اآلخةرة ـ إن هذذه المجوسذٌة شذر دٌذن ،أنهذم ٌنكحذون مذا ٌسذلحٌا مذن نكاحذه،
وٌأكلون ما ٌلكرم عن أكله ،وٌعبدون فً الدنٌا ناراً لأكلهم ٌوم القٌامة ،ولس بعدٌم العقل وال الرأي ،فذانظر
هل ٌنبغً لمن ال ٌكذب فً الدنٌا أالّ لصدقه ؟! ولمن ال ٌخون أالّ لأمنه ؟! ولمذن ال ٌخلذف أالّ لثذق بذه ؟! فذإن
عقذل أن ٌقذول  :لٌذ مذا أمذر بذه مذا نهذى عنذه،
كان هذا هكذا ،فهذا هو النبً ا مً الذي وهللا ال ٌسلطٌع ذو
ٍ
وما نهى عنه أمر به ،أو لٌله تاد فً عفوه ،أو نقص فً عقابه ،إذ كل ذلك منه علذى أمٌذة أهذل العقذل وفكذر
أهل النظر" ـ تصرفاته حكٌم  ،عفين فً مكانه ،علابه فً مكانةه ،صةلته فةً مكانىةا ،عطةاإن فةً مكانةه ،أمةرن
فً مكانه ،نىٌه فً مكانه ـ
ٌلةةيل لةةه المنةةذر  " :قةةد نظةةرت فةةً وةةذا الةةذي بةةٌن ٌةةدي مةةن دٌةةن المجيسةةٌ فيجدتةةه للةةدنٌا دين اآلخةةرة،
دٌن فٌه أمنٌ الحٌاة يراح الميت ،يللةد عجبةت
ينظرت فً دٌنكم فرأٌته لآلخرة يالدنٌا ،فما ٌمنعنً من قبيل ٍ
أمس ممن ٌلبله  -أيْ ٌدخل فٌه  ،-يعجبت الٌيم ممن ٌردن ،يسؤنظر " .
ِ
الل أحد ملوك ح ِْم ٌَر
ٕ .المهاجر بن أبً امٌة المختومً إلى الحارث ابن عبد فُ ٍ
يعندنا رسيل آخر اسمه المىاجر بن أبً أمٌ المخزيمً ،شلٌق أم سلم أم المإمنٌن ،بعثةه النبةً صةلى
الل أحد ملي ِحمْ ٌَر ،فلما قدم علٌه المىاجر قال له :
هللا علٌه يسلم إلى الحارث ابن عبد فُ ٍ
" ٌا حارث إنك كن أول مذن عذر

علٌذه المصذطفى نفسذه ،فخطئذ عنذه ،وأنذ أعظذم الملذوك قذدراً،

الذق غالذب الملذوك ،وال لنظذر
وإذا نظر فً َغلَ َب ِة الملوك فانظر فً غالذب الملذوك ا الذذي ٌغلذبهم وٌقهذرهمِ ،
إلى غلبة الملوك ا وإذا سرك ٌومك فخف َغدَك ،وقذد كذان قبلذك ملذو بك ذهبذ آثارهذا وبقٌذ أخبارهذا ،عاشذوا
طوٌالً وأملوا بعٌداً ولتودوا قلٌالً ،فمنهم من أدركذه المذو  ،ومذنهم مذن أكللذه الذنِ َق ُم ،وأنذا أدعذوك إلذى الذرب
الذي إن أرد الهدى لم ٌمنعك ،وإن أرادك لم ٌمنعذه منذك أحذد ،وأدعذوك إلذى النبذً ا مذً الذذي لذٌس شذً بء
أحسن مما ٌأمر به ،وال أقبح مما ٌنهى عنه ،واعلم أن لك ر ًّبا ٌمٌ الحً ،وٌحً المٌ وٌعلم خائنة ا عذٌن
وما لخفً الصدور " .
وإالء الرسل الذٌن بعث بىم النبً علٌه الصالة يالسةالم إلةى الملةي كةانيا فةً مسةتيى المىمة  ،إذاً أحةد
أكبر مىام اللائد أن ٌختار للمىمات الصعب أكفؤ من حيله ،أجل أن ٌختار أكفؤ من حيله ،يأقدر مةن حيلةه علةى
خٌر قٌام ،يوكذا فعل النبً فً الحرب ،يفً السلم ،فً الدعية الداخلٌ يفً الدعية الخارجٌ
أن ٌليم بالمىم
َ
 .8مداراله للسفهاء
ٌليل علٌه الصالة يالسالم :
رأس العقل بعد اإلٌمان باهلل اللودد إلى الناس
( من الجامع الصغٌر  :عن سعٌد بن المسٌب)

فالةةذي عنةةدن قةةدرة أن ٌتةةيدد إلةةى النةةاسٌ ،تلةةرب مةةنىمٌ ،لةةٌن الكةةالم معىةةمٌ ،عفةةي عةةنىمٌ ،غفةةر خطٌئةةتىم،
ٌسامحىمٌ ،دلىم على هللا َّ
عز يجل ،وذا أعظم عمل ٌؤمر العلل به ،فكان علٌه الصالة يالسالم ٌداري السُفىاء
يالحملى ،لٌ ُكلَّ من دائلتىم يشروم ،يلٌستمٌلىم يٌجلب قليبىم نحي السداد يالرشاد،
َعن َعا ِئ َش َ َرضِ ًَ َّ
هللا ُ َع ْن َىا َقالَ ْ
ت:
صةلَّى َّ
ذٌر ِة
ُيل َّ ِ
هللا َ
ذٌر ِة أَ ْو ا ْبذنُ ا ْل َعشِ َ
س أَ ُخذو ا ْل َعشِ َ
هللا ُ َعلٌَْة ِه َي َسةلَّ َم َف َقذال َ ا ْئذ َذ ُنوا لَذ ُه ِبذ ْئ َ
اسْ َتؤْ َذ َن َر ُج ٌل َعلَى َرس ِ
َفلَ َّما د ََخل َ أَ َالنَ لَ ُه ا ْل َك َال َم َفلَمَّا ا ْن َطلَ َق الرَّ ُج ُل َقالَ ْ لَ ُه َعائِ َ
الر ُجل َ قُ ْل َ لَ ُه َك َذا َو َكذ َذا ُثذ َّم
سول َ َّ ِ
هللا حٌِنَ َرأَ ٌْ َ َّ
ش ُة ٌَا َر ُ
صلَّى َّ
شذا إِنَّ َ
ش ُة َم َلذى َع ِهذدْ لِنًِ َف َّحا ً
سلَّ َم ٌَا َعائِ َ
ش َّذر
سول ُ َّ ِ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ
س ْط َ إِلَ ٌْ ِه َف َقال َ َر ُ
َل َطلَّ ْق َ فًِ َو ْج ِه ِه َوا ْن َب َ
اس ا ِّل َقا َء َ
ش ِّر ِه
اس ِع ْن َد َّ ِ
هللا َم ْن ِتلَ ًة ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة َمنْ َل َر َك ُه ال َّن ُ
ال َّن ِ
( من صحٌح البخاري)

َ
دارٌت إنسا ًنا تكين عاقالً ،لكنه وي شر الناس( ،يما قال الرسيل ذلة عةن الرجةل إال لٌعلمنةا
أي إذا
ماذا نفعل مع من نعلم أنىم شرار الناس)
اس ا ِّل َقا َء َ
((إِنَّ َ
ش ِّر ِه))،
اس ِع ْن َد َّ ِ
هللا َم ْن ِتلَ ًة ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة َمنْ َل َر َك ُه ال َّن ُ
ش َّر ال َّن ِ
شر الناس من اتلان الناس مخاف شرن ،يخٌ ُر الناس المإمن اليديد ،أما وذا الذي ٌُت َّلى مخاف شةرن ،فىةي
إنسةةان شةةرٌر ،بةةل وةةي شةةرُّ النةةاس ،شةةًء جمٌةةل ،لمةةا رآن النبةةً الكةةرٌم قةةال  :بةةئس أخةةي العشةةٌرة ،يبةةئس ابةةن
العشٌرة ،فلما دخل َت َطلَّة َق يجىةه ،يأالن لةه الكةالم يانبسةط لةه ،السةٌدة عائشة عجبةت مةا وةذا ا فكةؤنَّ النبةًّ ذي
يجىٌن ،قالت له ٌ :ا رسيل هللا حٌن رأٌت الرجل قلت  :كذا يكذا ،ثم انطللت فةً يجىةه ،يانبسةطت إلٌةه فلةال
علٌه الصالة يالسالم ٌ :ا عائش متى عىدتِنً فحاشا ً ،إن شرَّ الناس منزل ً عند هللا ٌيم اللٌامة َمةن تركةه النةاس
الشةخص بةذٌ ًئا ،يٌةتكلم فةً العةيرات ،ثة َّم دارٌ َتةه فؤنةت
اتلاء شرن ،يفً رياٌة ٍ " :القذاء فحشذه" ،إذا كةان كةال ُم
ِ
حكٌم ،أما لي استفززته فإنه ٌتكلم بالفحشاء على الفير .
فالنبً علٌه الصالة يالسالم لم ٌلابةل وةذا الحمةق بغلظة ٍ
يفحةش ،بةل أالن لةه اللةيل ،يسةل معةه مسةل
ٍ
المداراة .
إخياننا الكرامٌ ،ليل العلماء  :وذا الحدٌث أص ٌل فً المداراة ،يفرَّ ق العلماء بٌن المةداراة المطليبة يبةٌن
المداون المذميم  ،المداراة بذل الدنٌا لصالح أمذر الذدنٌا واآلخذرة ،وأمذا المداهنذة بذذل الذدٌن لصذالح الذدنٌا .
نداري ،يلكن ال ٌمكن أن نداون،
فنحن مِن الممكن أن
َ
قال تعالى :
ين ()1
َي ُّديا لَ ْي ُت ْدوِنُ َفٌ ُْد ِو ُن َ
( سورة القلم )

َ
فؤنةت مةةثالً لةةم تصة ِّل لكةةً ال ٌعةرل النةةاس أنة تصةةلً ،وةةذن اسةةمىا مداونة  ،قةةد ضةةٌعت دٌنة مةةن أجةةل
مكسب دنٌيي ،جلست فً مطعم ييُ ضِ ع الخم ُر على المائةدة ،يأنةت لةم تعتةرض مةن أجةل الحفةاظ علةى مكسةب
دنٌيي وذن مداونه
يالنبً علٌه الصالة يالسالم ٌليل :
بعث بمداراة الناس
( من المأثور  :عن جابر بن عبد هللا )

لي قال  :بعثت لمداراة الناس ،لصار الىدل المداراة ،أما بعثةت بمةداراة النةاس ،البةاء لالسةتعان  ،أي إنة
تستعٌن علةى وةداٌتىم بمةداراتىم ،فةنحن مطلةيب منةا أن نةداري النةاس ،ينعٌةنىم ،نصةغً لىةم ،نلة ِّدم لىةم ودٌة ،
نخدمىم ،وذا مطليب ؛ أما أنْ نضحً بدٌننا ،نضحً بصلياتنا ،نضحً باستلامتنا إرضا ًء لىم ،فىذن مداون .
يقال علٌه الصالة يالسالم:
إن هللا أمرنً بمداراة الناس ،كما أمرنً بإقامة الفرائ
( من المأثور  :عن السٌدة عائشة)

كنت مسةلمًا متمسة ًكا بةدٌن فةال تكةن ًّ
أي إن َ
فظةا ،يال تكةن قطعة معدنٌة حةادة الطةرال ،كةن ل ٌِّ ًنةا ،فمِةن
ٌةيمٌن سةؤلنً أخ سةإاالً  :وةل مِةن السةن أن ٌُحلةق شةع ُر الميلةيد ا فةاختلل مةع زيجتةه ،وةً تشةبثت أالَّ ٌحلةق
شعرن ،فتدخل الب ،يكبر المر ،يكةاد المةر ٌفضةً إلةى فةراق ،تسةاول قلةٌالً ،فاللضةٌ ثانيٌة  ،تسةاول فٌىةا،
جاء الع ُّم ،يقصَّ بضع شعرات ،يقال له  :للد حللنا الشعر ،لكنه ٌرٌد بالميسى ،فاإلنسان ٌكةين ل ٌِّ ًنةا ،يال سةٌما
بالمير الثانيٌ  ،فنحن عنةدنا أساسةٌات ،فةً الساسةٌات ال تلِةن ،أمةا فةً الثانيٌةات فكةن متسةاوالً ،إذا كةان مةن
يرائىا مشكل كبٌرة .
فالمداون بذل الدٌن لصالة الدنٌا ،يوً مذميم  ،يقد ّ
نزن هللا ُ تعالى نبٌَّه عنىا،
فلال :
ين ()1
َي ُّديا لَ ْي ُت ْدوِنُ َفٌ ُْد ِو ُن َ
( سورة القلم )

فكان النبً علٌه الصالة يالسالم ٌداري ،يال ٌداون .
يعن عمري بن العاص رضً هللا عنه قال :
كان علٌه الصالة والسالم ٌقبل بوجهه على شر القوم ٌلألَّفهم بذلك
ُ
سعة علومه
.9
يمن أعظم الدل على كمال علله الشرٌل صلى هللا علٌه يسلم سع ُ عليمةه ،فلةد أفةاض هللا ُ علٌةه العلةيم
ص َّدقه بالمعجزات ،يجمع لةه جمٌةع أنةياع الةيحً
العظمى ،يالمعارل الكبرى ،يأران اآلٌات ،يأٌَّدن بالبٌنات ،ي َ
اإللىً ،يذل ال ٌليم به ،يال ٌلدر على تحمُّله إال من خصَّه هللا تعالى بؤعظم قل ٍ
علل .
ب ،يأيسع ٍ

ً
حةدٌثا ٌشةرحىا ،يٌسةتنبط منىةا بعةض
أي إنه صلى هللا علٌه يسلمه سٌد العلماء ،تجد إنسةا ًنا ٌؤخةذ ثالثةٌن
ً
حدٌثا ،يتعمق فٌىا .
الحكام ،يٌحضِّر رسال دكتيران ،ثم صار اسمه  :الدكتير فالن ،فماذا فعل ا َف ِى َم ثالثٌن
يقد قٌل فٌه:
ْ
دانت ل العلما ُء
ٌا أٌىا المًُّ حس ُب رتب ً ***فً العلم أن
فً العلم وي سٌِّد العلماء،
يهللا َّ
عز يجل ٌليل :
َعلَّ َم ُه َ
شدٌِ ُد ا ْلقُ َوى
(سورة النجم )٘ :

فإذا افتخر اإلنسان بمعلمٌه ،فالنبً ٌفتخر أن الذي علمه وي هللا َّ
عز يجل ،يوذن نلط دقٌل متعلل بؤمٌته
صلى هللا علٌه يسلم ،فؤمٌِّ ُته فً حله كمال ،فىي أمًِّ ،أي ال ٌلرأ يال ٌكتب ،فالمٌِّة ُ فةً حلةه كمةال ،يفةً حلنةا
نلص ،فً حلةه كمةال لن هللا سةبحانه يتعةالى أراد أن ٌجعةل كالمةه مةن الةيحً خالصةا ً دين امتةزا بالثلافةات
ً
حةدٌثا ٌُسةؤل  :وةذا مةن عنةد أم مةن
الرضٌ  ،فلي كان مثل ًفا ثلاف عالٌ  ،يجاءن اليحً يتكلةم ،لكةان كلمةا قةال
اليحً ا وذا من ثلافت أم من اليحً ا
قال هللا عز يجل :
ُيحى (ٗ)
َي َما ٌَنطِ ُق َع ِن ال َى َيى (ٖ) إِنْ ُو َي إِالَّ َيحْ ًٌ ٌ َ
( سورة النجم )

فرقوا بٌن الوحً المللو وبٌن الذوحً
حلى الحدٌث الشرٌف فإ ّنه وحً ،لكنه غٌر مللو ،علماء ا صول َّ
غٌر المللو ،فالمللو هو القرآن ،وغٌر المللو هو الحدٌث الشرٌف .
حقائق البد أن نلذكرها
ٔ .العقل موضع اللكلٌف
أٌىا اإلخية الكرام ؛ اعلَ ْم أنّ ميضع التكالٌل الشرعٌ وي العلةل ،فذإذا أخذذ مذا أوهذب أسذقط مذا أوجذب،
لىذن المليل استدالل خطٌر ،التكةالٌل الشةرعٌ منيطة بالعلةل ،فةإذا أخةذ هللا العلةل أسةلط التكةالٌل ،فمةا معنةى
ذل ا معنى ذل أن التكالٌل معليل  ،يلي لم تكةن معليلة لمةا أنٌطةت بالعلةل ،فلةد أناطىةا هللا بالعلةل ،فمةن َف َلة َد
علله ف َل ْد أُعْ ف ًَِ من التكالٌل ،إذاً التكالٌل معليل  ،لذل قامت حرب بٌن العلةل يالكنٌسة فةً العصةير الحدٌثة ،
ينحن برٌئين من وذن المعرك  ،دٌننةا متطةابق مةع العلةل تطاب ًلةا تا ًّمةا ،أمةا فةً بعةض الةدٌانات المنحرفة فىنةا
مفارق حا ّدة بٌن العلل يبٌن وذن الدٌان  ،فالمثلل رفض وذا الدٌن لنه مناقض للعلل.
ٕ .لٌس فً اإلسالم ما ٌلناق

مع العقل

لي أن النبً علٌه الصالة يالسالم جةاء بؤشةٌاء دٌةر معليلة  ،يالكفةار كةانيا ٌنتظةرين منةه دلطة ياحةدة،
يلَ َما سكتيا ،يتكلميا ،يرفعيا أصةياتىم ،ينلةديا النبةً ،يف ّنةديا أقيالةه ،يشةىّريا بةه ،فلةي أن الةدعية اإلسةالمٌ

فٌىا خلل صغٌر ،يلي كان الذي جاء به النبً الكرٌم مناقضًا للعليل ،لكان الكفار فً زمنةه أي َل مةن ر ّديا علٌةه
ذل  ،يلكانيا فً داٌ الحرص على رد ما جاء به النبً ،إن جمٌع العلالء يالحكماء فً زمنه شىديا بؤحلٌ ما
جاء به النبً صلى هللا علٌه يسلم .
يسٌدنا جعفر رضً هللا عنه لما دخل على النجاشً يقال له :
إنذذا كنذذا قومذا ً أهذذل جاهلٌذذة ن نعبذذد ا صذذنام ،ونأكذذل المٌلذذة ،ونذذألً الفذذواح  ،ونقطذذع ا رحذذام ،ونسذذًء
الجذذوار ،وٌأكذذل القذذوي منذذا الضذذعٌف ،حلذذى بعذذث هللا فٌنذذا رسذذوالً منذذا نعذذرف نسذذبه وصذذدقه وأمانلذذه وعفافذذه،
فدعانا إلى هللا لنعبده ونوحده ونخلع ما كان ٌعبد آباؤنا من الحجارة وا وثان
(أحمد)

قال النجاشً بعد ذل  " :مرحبا ً بكم يبمن جئتم من عندن ،أشىد أنه رسيل هللا ،يأنه النبًّ الذي نجدن فً
اإلنجٌل ،يأنه الرسيل الذي بشر به عٌسى ،يهللا ليال ما أنا فٌه من المل لتٌت وذا النبً حتى أكةين أنةا الةذي
أحمل نعلٌه " .
(أحمد)

أكثم بن صٌفً من يجىاء الجاولٌ  ،لما بلغته بعث ُ النبةً أرسةل يفة ًدا مةن رجلةٌن مةن قيمةه لملابلة ِ النبةً
علٌه الصالة يالسالم ،يذل فؤتٌا النبً فلاال له " :نحن رسل أكثم بن صٌفً ،يوي ٌسؤل من أنت ا يما أنةت ا
يبةةم جئةةت ا فلةةال علٌةةه الصةةالة يالسةةالم  :أمذذا مذذن أنذذا ؟ فأنذذا محمذذد بذذن عبذذد هللا ،وأمذذا مذذا أنذذا ؟ فأنذذا عبذذد هللا
ورسوله ،جئلكم بقوله لعالى :
إنَّ َّ ْ
ان َيإٌِ َتا ِء ذِي اللُرْ َبى َي ٌَ ْن َىى َع ِن ال َفحْ َشا ِء َي ْالمُن َكر َي ْال َب ْغً ٌَع ُ
ُين (ٓ)1
ِظ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َذ َّكر َ
َ
هللا ٌَؤ ُم ُر ِب ْال َع ْد ِل َياإلِحْ َس ِ
ِ
ِ
ِ
( سورة النحل )

فلاال  " :ردد علٌنا وذا الليل "  .فرددن علةٌىم حتةى حفظةان ،فؤتٌنةا أكةثم فلةاال لةه  " :أبةى أن ٌرفةع
ضةر ،يقةد رمةى إلٌنةا بكلمةات قةد حفظناوةا " ،فلمةا
نسبه ،فسؤلنا عةن نسةبه فيجةدنان زاكةً النسةب ،يسةطا ً فةً ُم َ
سمعىن أكثم قال  " :إنذً أراه ٌذأمر بمكذارم ا خذالق ،وٌنهذى عذن مالئمهذا فكونذوا فذً هذذا ا مذر رؤوسذا ً وال
لكونوا فٌه أذنابا ً " .
ٖ .أروع شًء فً اإلسالم على اإلطالق أنه ٌلطابق مع العقل
أٌىا اإلخية الكارم ؛ أريع شةًء فةً اإلسةالم علةى اإلطةالق أنةه دٌةن ٌتطةابق مةع العلةل مئة ً فةً المئة ،
يالمنليل ٌتفق مع المعليل ،يفً وذا راح ٌ نفسٌ ال تعدلىا راح  ،ياإلنسان كلما نما علله كلمةا ازدادت طاعتةه
هلل(( ،أرجحكم عقالً أشدكم هلل حبا ً)) .
منقول عن:

السٌرة  -شمائل الرسول ٘ - ٔ99الدرس (ٗٓ : )ٖٕ-أرجحٌة عقله الشرٌف على سائر العقول

لفضٌلة الدكلور محمد رالب النابلسً بلارٌخ | ٕٗ-ٔٓ-ٔ99ٗ :المصدر

