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القيمة:

رسويل حممد صلى هللا عليه وسلم

شعارها:

كونك يل نبيًّا
يكفيين فخرا َ

أهداف القيمة
تسهم قيمة ( رسويل حممد صلى هللا عليه وسلم ) إىل حتقيق عدة أهداف ،منها:
 -1تعزيز حب الرسول صلى هللا عليه وسلم يف نفوس الناشئة من بنني وبنات.
الغراء.
 -2نشر سنته صلى هللا عليه وسلم ّ
 -3إحياء اتباع هديه صلى هللا عليه وسلم.
احلق املتمثل يف شخصية خري اخللق صلى هللا عليه وسلم.
 -4اتباع املنهج الوسطي ّ
 -5وجود القدوات احلسنة يف حياة شبابنا وفتياتنا.
 -6شيوع روح احملبة واأللفة بني اجملتمع من خالل توحيد انتمائهم للرسول احلبيب صلى هللا عليه وسلم.
 -7نبــا العنــل والتطــرف ،وملــاهر العنــل وااعتــداء ،لتاكــاة روح التســامل يف شخصــه الكــر صــلى هللا
عليه وسلم.
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التمهيد
مــن أعلــم الــنعم الـ يعيشــها املســلم ،ويعتــز ــا يف حياتــه ،ويرجوهــا بعــد وفاتــهى كــوي حممــد صــلى هللا عليــه
وسلم رسوله ونبيه.
فبمج ــرد الش ــعور ءانتم ــاء إىل اظنس ــاي العل ــيم حمم ــد ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم تعل ــم الع ـ ّـزة عن ــد املس ــلم،

ويتزايد مستوى الثقة بنفسه ،وبدينه ،ولبادئه ال يعيش هلا و ا.

إي القيمة يف كوي حممد صلى هللا عليه وسلم رسولنا قيمة كربى ،يعرفها بوضـوح مـن يقـل علـى صـفات
هاا الرسول الكر حممد صلى هللا عليه وسلم.
ومــن هنــا أســن أي أشــري يف هــاا البتــت إىل بعــس صــفات ســيدهللا ورسـولنا حممــد صــلى هللا عليــه وســلم
الـواردة يف القــر ي الكــر  ،والثابتـة يف الســنة املطهــرة ،وعلـى ألسـنة الصــتابة الكـرام رضـي هللا عــنهم أمعــني رجــاهلم
ونسائهم.
فخرا أي يكوي أفضل اخللق على اظطالق حممد صلى هللا عليه وسلم هو نبيَّنا ورسولَنا.
ويكفينا ً
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حقيقة القيمة
قيمة (رسويل حممد صلى هللا عليه وسلم ) جتعلنا نقل على تعريل الرسول ،ومن أحسن تعريفاته:
(.)1

الرسول :من جاء من هللا تعاىل بشرع جديد
وحممد :هو رسول هللا حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب،
حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب ( وهو شيبة) بن هاشم (وهو عمرو) بن عبد مناف (وهو املغرية) بن قصي
(وهو زيد) بن كالب (وهو املهاب) ،بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر (وهو
قريش) (.)2
وأمه :منة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب.
وأمها :برة بنت عبد العزى بن عثماي بن عبد الدار بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب.
وأم برة :أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب.
وأم أم حبيب :برة بنت عوف ابن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب(.)3
" فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشرف ولد دم حسبا ،وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه صلى هللا عليه وسلم
"(.)4

( )1ينظر :املواهب اللدنية باملنح املحمدية 469 /1
( )2ينظر :السيرة النبوية وأخبار الخلفاء البن حبان 40 /1
()3ينظر :سيرة ابن هشام ت السقا 110 /1
()4سيرة ابن هشام ت السقا 110 /1
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أصل القيمة وفضلها
ممــا يعـ ّـزز قيمــة ( رســويل حممــد صــلى هللا عليــه وســلم ) مــا ورد يف فضــائله مــن االت القر نيــة الكر ــة،
واألحاديــت الش ـريفة ،واألشــعار العربيــة ال ـ تنوعــت يف احلــديت عنــه صــلى هللا عليــه وســلمى مبينــة بعــس
الصفات الكر ة لرسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم ومن ذلك :

 ال ُقرب من املؤمنني:ن
ن
ن
ـاعننت جيم َحـ نري َعلَـ جـي رك جم
الـواردة يف قولــه تعــاىل  :قولــه تعــاىل :لََقـ جد َجــاءَ رك جم َر رســول مـ جـن أَنجـ رفسـ رك جم َع نزيــز َعلَجيــه َمـ َ
نن
ني َرءروف َرنحيم } [التوبة ،]128 :ل َق جد جاءَ رك جم َر رسول نم جن أَنجـ رف نس رك جم}،واملالحظ هنـا يف اايـة الكر ـة أي
نءلج رم جؤمن َ
هللا تعــاىل ي يقــل :جــاءكم رســول مــنكم .ولكــن قــال :مــن أنفســكم} ،وهــي أشـ ّد حساســية وأعمــق صــلة ،وأدل
علــى نــوع الوشــيجة الـ تـربطهم بــه .فهــو بضــعة مــن أنفســهم ،تتصــل ــم صــلة الــنف ءلــنف  ،كمــا يقــول بعــس
الفضالء.
 أتمله صلى هللا عليه وسلم ملا يشق على املؤمنني:أي
مـن الصـفات الـواردة يف القـر ي الكـر يف خـري املرسـلني حممـد صـلى هللا عليـه وسـلم يف هـا اايـة أي َّ

يشق على املؤمنني فهو صعب على رسوهلم صلى هللا عليه وسلم املشفق علـيهم ،ومـن أعلـم ذلـك وقوعنـا يف
أم ٍر ّ
اااثم ،لقوله تعاىل :ع نزيز علَي نه م ن
يعز عليه ما أمثنا يف ديننا (.)1
َ َج َ َ
اعنت جيم} ،فالنيب صلى هللا عليه وسلم ّ
وهو صلى هللا عليه وسلم عزيز عليه عنتنا ،وهو دخول املشقة علينا ،واملكرو  ،واألذى(.)2
فمـن اعتـزازهللا بقيمــة رسـولنا حممــد صـلى هللا عليــه وسـلم معرفتنــا ـا الصــفة الراقيـة الســامية لـه صــلى هللا
يعز عليه صلى هللا عليه وسلم.
عليه وسلم من كوي اثمنا مما ّ

 -احلرص على املؤمنني:

( )1ينظر :تفسير مقاتل بن سليمان 205 /2
( )2ينظر :جامع البيان 584 /14
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ومما ثبت لرسولنا صلى هللا عليه وسلم من الصفات يف القر ي الكر على ضـوء هـا اايـة صـفة احلـر
ضـاللنا ،وتوبتنـا ،ورجوعنـا إىل احلـق(، )1
علينا حنن املؤمننيى وحرصه صلى هللا عليه وسلم هنـا حـر علـى ره َـدى ر
وكما قال قتادة رمحه هللاَ " :ح نري َعلَى َم جن َيج ير جسلن جم أَ جي ير جسلن َم" (،)2

 الرأفة ابملؤمنني:ومــن الصــفات العليمــة لنبينــا حممــد صــلى هللا عليــه وســلم الثابتــة لــه يف القــر ي الكــر ممــا بيّنتــه هــا اايــة
نن
ني َرءروف َرنحــيم }  ،ومعــ( (رفوف) الشــديد
رأفتــه صــلى هللا عليــه وســلم ءملــؤمنني ،كمــا قــال تعــاىل  :نءلج رمـ جـؤمن َ
الرأفة  ،والرأفة :رقة تنشأ عند حدوث ضر ءملرفوف به ( ،)3فنبينا صلى هللا عليه وسلم على أعلى درجات الرأفـة
ضر ينزل بنا ،ولعـل ذلـك يشـمل الضـرر النفسـي وا سـدي ،والضـرر الـدنيوي واألخـروي ،واألذى يف
بنا من أي ّ
النف أو املال ،أو األهل ،أو األصتاب ،كل ذلك مما يرأف بنا رسولنا صلى هللا عليه وسلم حال نزوله بنا.

 رمحته صلى هللا عليه وسلم ابملؤمنني:ومــن الصــفات ا ليلــة لنبينــا حممــد صــلى هللا عليــه وســلم مــا أثبتــه هــا اايــة الكر ــة مــن رمحتــه صــلى هللا
عليه وسلم ءملؤمنني ،حىت مـع هللا يف هـا اايـة الكر ـة لرسـولنا حممـد صـلى هللا عليـه وسـلم بـني هـاتني الصـفتني
ا ليلتنيى صف الرأفة والرمحة ،ومها امساي من أمساء هللا تعاىلى حىت قيل :ي جيمع هللا امسني مـن أمسائـه ألحـد غـري
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قوله ررفف رن
حيم}(.)4
َ َ

 الرمحة املتبادلة بينه صلى هللا عليه وسلم وبني املؤمنني:ومن الصفات القر نية القريبة مـن ذلـك مـا وصـل القـر ي الكـر الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم وأصـتابه
ـول َّن َّ ن
ين َم َعـهر أ نَشـدَّاءر َعلَـى الج رك َّفـا نر
رضي هللا عنهم بشيوع صفة الرمحة بينهمى إذ قال هللا سـبتانه :رحمَ َّمد َر رس ر
اه َوالـا َ
ض َـوا ًهللا} [الفـتل ،]29 :فالرمحـة سـائدة يف اجملتمـع املسـلم
ض ًـال نم َـن َّ
رر َمحَاءر بـَجيـنَـ ره جم تَـَر راه جم ررَّك ًعـا رس َّ
اهن َونر ج
ـج ًدا يـَجبـتَـغرـو َي فَ ج

( )1ينظر :جامع البيان 584 /14
( )2ينظر :تفسير عبد الرزاق 172 /2
( )3ينظر :التحرير والتنوير 73 /11
()4الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 325 /2
الصفحة  6من 27

بــني النــيب صــلى هللا عليــه وســلم وبــني أصــتابه الك ـرام رضــي هللا عــنهم ،رر َمحَــاءر بـَجي ـنَـ ره جم} أي :متتــابوي م امحــوي

متعاطفوي ،كا سد الواحد ،أب أحدهم ألخيه ما أب لنفسه ،ها معاملتهم مع اخللق

(.)1

 حياؤه صلى هللا عليه وسلم من املؤمنني:ومــن الصــفات ال ـواردة يف حبيبنــا رس ـولنا حممــد صــلى هللا عليــه وســلم أنــه يســتتيي مــن أصــتابه رضــي هللا
َّ ن
ين
عنهم حىت لو صدر مـنهم تصـرف يؤذيـه صـلى هللا عليـه وسـلم ،وهـاا مـا ذكـر هللا تعـاىل يف قولـهَ :ل أَيـ َهـا الـا َ
ـيب إنَّا أَ جي ي ـ جـؤ َذ َي لَ ركــم إن َىل طَعـ ٍـام َغـ ن
َمنرـوا َا تَـ جد رخلروا بـريرـ َ ن
ـاد رخلروا فَـنط َذا طَعن جمــتر جم
ين إن َهللا ر َولَ نكـ جـن إن َذا رد نعيــتر جم فَـ ج
ر
ج
ـري َهللاَـ نر َ
َ جَ
ـوت النَّـ نّ
ن
ن
فَانجـتَ نشــروا وَا مستَأجنن نسـ ن ن ٍ
احلـَ نّـق} [ 53
اهر َا يَ جســتَ جتيني نمـ َـن ج
ـيب فَـيَ جســتَ جتيني نمـجن رك جم َو َّ
ني حلـَـديت إن َّي َذل ركـ جـم َكــا َي يرـ جـؤذي النَّـن َّ
َ
ر َ رج

األحزاب] ،فقد منعه حيـاف صـلى هللا عليـه وسـلم أي يطلـب خـروو الضـيوف مـن بيتـه يف ليلـة زواجـه م املـؤمنني
زينــب رضــي هللا عنهــا ،كمــا أورد شــي املفس ـرين يف أحــد األق ـوال يف ســبب نــزول هــا اايــةى فقــال رمحــه هللا" :
صـلَّى هللا َعلَجي نـه َو َسـلَّم يف وليمـة زينـب بنـت جتـش ،ت جلسـوا يتتـدثوي
نزلت بسبب قوم طعموا عنـد رسـول هللا َ

يف منــزل رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ،وبرســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم إىل أهلــه حاجــة فمنعــه احليــاء مــن
أمرهم ءخلروو من منزله"(.)2

 أتمله صلى هللا عليه وسلم الشديد بسبب عدم إميان الكافرين:ومن الصفات العجيبة الواردة يف حبيبنا رسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم أنه من حرصه علـى إ ـاي النـاس،
كاد أي وت من اهلم واحلزي بسبب عدم إ اي الكافرين ،وهاا مـا جـاء يف موضـعني يف القـر ي الكـر ى ومهـا قولـه
تعــاىل يف ســورة الكهل :فَـلَعلَّـ َ ن
ـك علَــى َاث نرنهــم إن جي َي يـ جؤنمنرـوا ن ـ َاا ج ن ن
َسـ ًفا } [الكهــل،]6 :
ـك َءخــع نـَ جف َسـ َ َ
َ
َ
ج جر
احلـَـديت أ َ
ن
ن
ني} [الشـعراء ،]3 :والبخـع :هـو القتـل واهلـال ى واملعـ( العـام
ك َء نخع نـَ جف َس َ
وقوله تعاىل :لَ َعلَّ َ
ك أََّا يَ ركونروا رم جؤمن َ
لآليتني :أي" :فلعلك مهلك نفسك ،وقاتل نفسك" ( ،)3وعلى ذلك فـ "ا هتتم ل حممـد ـم وبلـس رسـالتك ومـا
عليك من إ اهنم فطي ذلك بيد هللا .لو شاء امنوا"( ،)4ولا أراد هللا سبتانه تسلية رسوله صـلى هللا عليـه وسـلم
بــالك فقــال" :لعلــك قاتــل نفســك ل ـ كهم اظ ــاي ،ويف هــاا تســلية لرســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ألنــه كــاي
(.)5
حريصا على إ اي قومه ،شديد األسل ملا يرا من إعراضهم"

()1تيسير الكريم الرحمن ص795 :
()2جامع البيان ت شاكر 310 /20
()3زاد املسير في علم التفسير 64 /3
()4املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 224 /4
()5فتح القدير للشوكاني 109 /4
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 حبه صلى هللا عليه وسلم الشديد على جناة أمته يوم القيامة:ومن أعلم النصـو الـ توضـل لنـا مـالء مـدى حبـه عليـه الصـالة والسـالم أمتـه ،وحرصـه صـلى هللا عليـه
وســلم علــى ،ــاهتم ،مــا جــاء يف حــديت الشــفاعة ،فيمــا يرويــه لنــا خادمــه أن ـ بــن مالــك رضــي هللا عنــه يف هــا
ن
ن ٍ
ص َـرةن فَـ َا َهجبـنَا إن َىل أَنـَ ن بجـ نن
ي ،قَ َ
العنَـ نز ي
اجتَ َم جعنَـا َهللاس م جـن أ جَه نـل البَ ج
ـال :ج
الرواية ال أتخا ءلقلوب ،قال َم جعبَ رد بج رن هالَل َ
الشـ ـ َف ن
ـت البـنَ ـ نن ن
ن ن
نن ٍ
ن ٍ
صـ ـلنّي
ـايّ إنلَجي ــه يَ جس ـأَلرهر لَنَ ــا َع ـ جـن َح ــديت َّ َ
اعة ،فَـ ـنط َذا ره ـ َـو نيف قَ ج
صـ ـ نرن فَـ َوافَـ جقنَ ــا ر ير َ
َمال ــكَ ،و َذ َهجبـنَـ ـا َم َعنَ ــا بثَاب ـ ر
ن
ن
ت :اَ تَسأَلجه عن َشـي ٍء أ ََّو َل نمـن ح نـد ن
اعد علَى فنر ناش نه ،فَـ رق جلنَا لنثَابن ٍ
اع نة،
يت َّ
الشـ َف َ
يتى ،فَ ج
ج َ
الض َ
استَأج َذهللاَّ ،فَأَذ َي لَنَا َوره َو قَ َ َ
ج ر َج ج
ـال :ل أَء محَجــزَة هــؤاَنء إنخوانـر َ ن
ك عــن حـ نـد ن
ـالَ :حـ َّـدثـَنَا رحمَ َّمــد
يت َّ
اع نة ،فَـ َقـ َ
الشـ َف َ
ـك مـ جـن أ جَهـ نـل البَ ج
صـ َـرةن َجـاءرو َ يَ جسـأَلرونَ َ َ ج َ
فَـ َق َ َ َ َ َ ر ج َ
ن ن
صلَّى هللا َعلَجي نه وسلَّم قَ َ ن
ض رـه جم نيف بـَ جع ٍ
ـس ،فَـيَـأجترو َي َد َم ،فَـيَـ رقولرـو َي :ا جشـ َف جع لَنَـا
ـاس بـَ جع ر
َ ر
ال " :إذَا َكا َي يـَ جورم القيَ َامـة َم َ
ـاو النَّ ر
ََ َ
نن ن ن ن
ن
ت َهلَـاَ ،ولَ نك جـن
الر جمحَ نن ،فَـيَأجترو َي إنبجـَر ناه َيم ،فَـيَـ رق ر
ك ،فَـيَـ رق ر
يل َّ
إن َىل َربنّ َ
ول :لَ جس ر
ول :لَ جس ر
ت َهلَاَ ،ولَك جن َعلَجي رك جم ِببجـَراه َيم فَطنَّهر َخل ر
علَــي ركم نلوســى فَنطنـَّـه َكلنــيم َّن
نن
ن
ن
اهنَ ،وَكلن َمترــهر،
وســى فَـيَـ رقـ ر
وح َّ
ـول :لَ جسـ ر
اه ،فَـيَ ـأجترو َي رم َ
َج ج ر َ
يســى فَطنَّـهر رر ر
ر ر
ـت َهلـَـاَ ،ولَكـ جـن َعلَـ جـي رك جم بع َ
ن ٍ
ن
ن
َسـتَأج نذ ري
صلَّى هللار َعلَجيـ نه َو َسـلَّ َم ،فَـيَـأجتر نوي ،فَـأَقر ر
يسى ،فَـيَـ رق ر
ول :لَ جس ر
ول :أَ َهللا َهلَـا ،فَأ ج
ت َهلَاَ ،ولَك جن َعلَجي رك جم لر َت َّمد َ
فَـيَأجترو َي ع َ
َمح ــد بنتنجل ــك املت نام ـ ند ،وأ نَخ ـير لَــه س ـ ن
علَــى رن ،،فَـي ــؤذَ ري نيل ،ويـ جل نهم ـ نـين َحم نام ـ َـد أ ج ن
ـاج ًدا،
َ َّ ر ج
َمحَـ رـد ر َــا اَ َجحت ر
َر ر َ
ض ـ رـرني اا َي ،فَأ ج َ ر ر َ َ َ
ر َ
َ
ـول:
ب ،أ َّرمـ ن أ َّرمـ ن  ،فَـيَـ رقـ ر
َّع ،فَـأَقر ر
فَـيَـ رق ر
ـكَ ،و َسـ جـل تـر جعـ َ
ـكَ ،وقر جـل ير جس َـم جع لَ َ
ـولَ :ل رحمَ َّم رـد جارفَ جـع َرأج َسـ َ
ولَ :ل َر نّ
َْ ،وا جشـ َف جع تر َشـف ج
ال َشـعنريةٍ نمـن إن َ ٍ
ـاي ،فَـأَنجطَلن رق فَأَفجـ َع رـل ،رتَّ أَع
انجطَلن جق فَأ
ـك امل َت نام نـد ،رتَّ
َخر جنو نمجنـ َها َم جن َكا َي نيف قَـ جلبن نه نمثجـ َق ر
ـود ،فَأ ج
َمحَ رـد ر بنتنجل َ
ر
ج
ر
ج
َ
َ
أ نَخير لَه س ن
ول :ل ر ّن
ب ،أ َّرمـ ن
اج ًدا ،فَـيرـ َق ر
كَ ،و َس جـل تـر جعـ َ
كَ ،وقر جل ير جس َم جع لَ َ
الَ :ل رحمَ َّم رد جارفَ جع َرأج َس َ
َْ ،وا جشـ َف جع تر َشـف ج
ر َ
َّع ،فَـأَقر ر َ َ
أ َّرم ـ ن  ،فَـيـ رق ـ ر ن
ٍ ن
ٍ
َخ نر جج ــهر ،فَ ـأَنجطَلن رق،
َخر جنو نمجنـ َه ــا َم ـ جـن َك ــا َي نيف قَـ جلبنـ نـه نمثجـ َق ـ ر
ـال ذَ َّرةٍ  -أ جَو َخ جرَدلَــة  -م ـ جـن إن َــاي فَأ ج
ـول :انجطَل ـ جـق فَ ـأ ج
َ
َمحد بنتنجلك املت نام ند ،رتَّ أ نَخير لَه س ن
ـكَ ،و َس جـل
اج ًدا ،فَـيَـ رق ر
ـكَ ،وقر جـل ير جس َـم جع لَ َ
ولَ :ل رحمَ َّم رد جارفَ جـع َرأج َس َ
فَأَفجـ َع رل ،رتَّ أَعر ر
ود فَأ ج َ ر ر َ َ َ
ر َ
ب أ َّرمـ ن أ َّرم ـ ن  ،فَـيـ رقـ ر ن
َخرنو مــن َكــا َي نيف قَـ جلبنـ نـه أ جَد َ أَ جد َ أ جَد َ نمثجـ َقـ ن
ـال
َّع ،فَـأَقر ر
تـر جعـ َ
ولَ :ل َر نّ
َْ ،وا جش ـ َف جع تر َشــف ج
ـول :انجطَلـ جـق فَـأ ج ج َ ج
َ
حبَّ نة خرد ٍل نمن إن َ ٍ
َخ نر ججهر نم َن النَّا نر ،فَـأَنجطَلن رق فَأَفجـ َع رـل " ويف روايـة " :رتَّ أَع
اي ،فَأ
ـك امل َت نام نـد ،رتَّ
الرابن َعـةَ فَأ ج
ـود َّ
َمحَ رـد ر بنتنجل َ
ر
ج
ر
َ َجَ ج
َ
أ نَخير لَه س ن
ب ائجـ َا جي نيل
َّع ،فَـأَقر ر
اج ًدا ،فَـيرـ َق ر
الَ :ل رحمَ َّم رـد جارفَ جـع َرأج َس َ
ولَ :ل َر نّ
ـكَ ،وقر جـل ير جس َـم جعَ ،و َس جـل تـر جعطَ جـهَ ،وا جشـ َف جع تر َشـف ج
ر َ
()1
ن ن
اه ،فَـيـ رق ر ن
رخ نرج َّن نمجنـ َها من قَ َ ن ن
فنيمن قَ َ ن ن
اه " .
َج
ولَ :وعَّزنِت َو َجالَنيلَ ،وك جنربَلئي َو َعلَ َم ن َأل ج َ
ال :اَ إلَهَ إَّا َّر َ
َج
ال اَ إلَهَ إَّا َّر

 -ممازحته صلى هللا عليه وسلم أصحابه رضي هللا عنهم:

مما ثبت يف هديه صلى هللا عليه وسلم ممازحته أصتابه رضي هللا عنهم ،وذلك يف مواقل عديـدة ،منهـا
َي رج ًـال نمـن أَه نـل الجب نادي نـة َكـا َي ج ن
ٍ ن ٍ
ن نن
ـيب صـلى هللا
ما جاء َع جـن أَنـَ ٍ  ،أ َّ َ ر ج ج َ َ
امسَـهر َزاه رـر بج رـن َح َـرام أ جَو ح َـزامَ ،وَكـا َي يـر جهـدي للنَّ نّ
ـيب صـلى هللا
اهن صلى هللا عليه وسلم إن َذا أ ََر َاد أَ جي ََيجرر َو ،فَـ َق َ
عليه وسلم ا جهلَ نديَّةَ نم َن الجبَ ناديَنة ،فَـير َج نّه رزر َر رس ر
ول َّ
ـال النَّن ي
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ن
ن
ن
عليه وسلم" :إن َّي ز ناهرا ء ندينَا وَجحنن ح ن
يمـا،
اض ررور"  ،قَ َ
الَ :وَكا َي رأبيهر النن ي
َّيب َ
َ ً َ َ ر َ
صلَّى هللار َعلَجيه َو َسـلَّ َم َوَكـا َي َر رج ًـال َدم ً
ن
فَأَ ََت الننَّيب صلى هللا عليه وسـلم يـومـا وهـو يبنيـع متَاعـه ،فَاحتَضـنَه نمـن خ جلف نـه ،وهـو َا يـب ن
ـال" :أ جَرنسـ جل نين،
ص رـرر فَـ َق َ
ر ي
َ ج ً َ ر َ َ ر َ َ ر ج َ ر ج َ َ ر َ رج
ص َـق ََ جه َـرر بن َ ن ن
ـيب صــلى هللا
ـت فَـ َع َـر َ
ف النَّن َّ
َم جـن َهـ َاا " فَالجتَـ َف َ
ـيب صـلى هللا عليـه وسـلم ،فَ َج َع َـل َا َاجلرـو َمـا أَلج َ
صـ جدر النَّ نّ
ن
اهن،
ـالَ :ل َر رسـ َ
"م جـن يَ جشـ َني الج َعجب َـد " فَـ َق َ
ـيب صـلى هللا عليـه وســلم يـَ رق ر
ـول َّ
ـني َعَرفَـهرَ ،و َج َع َـل النَّـن ي
عليـه وسـلم حـ َ
ـولَ :
اهن لسـت بن َك ن
ن ن
اهن َنجت ردني َك ن
ـال - :لَ نك جـن
اس ٍـد - ،أ جَو قَ َ
اس ًدا ،فَـ َق َ
إن ًذا َو َّ
ال النن ي
َّيب صـلى هللا عليـه وسـلم" :لَك جـن عجن َـد َّ َ َ
ن
اهن أَنجت َغ ٍ
ال"(.)1
عجن َد َّ َ
ومــن ذلــك ممازحتــه صــلى هللا عليــه وســلم للرجــل الــاي مازحــه يف طريقــة لغويــةِ ،بيهامــه عــن طريــق اللفــظ،
وهو ما جاء عن
أن ن  :أي رجالً أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقـال :ل رسـول هللا ،ن
امح جلـين ،فقـال النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم
ن
ن ٍ
ن
النيب صـلى هللا عليـه وسـلم ":وهـل تَلن رـد اظبن َـل
أصنع بولد الناقة فقال َّ
"إهللا َحاملرو َ على ولَد َهللاقَة" ،قال :وما ر
يوق"(.)2
إا الن ر

 -ممارسته صلى هللا عليه وسلم بعض الرايضة مع أصحابه رضي هللا عنهم:

مما جـاء يف السـرية النبويـة العطـرة أي الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم كـاي يشـار أصـتابه رضـي هللا عـنهم
فع جـن
رلضاهتم البدنية ،ومن ذلك قصة مسابقته صلى هللا عليـه وسـلم املشـهورة ألمنـا عائشـة رضـي هللا عنهـاَ ،
ـول هللان صــلى هللا عليــه وســلم وأهللا خ نفي َفـةر اللَّتـ نم فَـنـزلجنــا مجنـ نزًا فَـ َقـ َ ن
ن
ـت :خرجــت مــع رسـ ن
َصـ َتابننه:
ـال أل ج
َ َ
ج ََ َ َ
َعائ َشـةَ قَالَـ ج َ َ ج ر َ َ َ ر
ن
ـت
َّموا" رتَّ قَـ َ
ـت َم َعــهر نيف َس ـ َف ٍر َخـ َـرَ ،وقَـ جد َمحَجلـ ر
رســابنَقك فَ َســابـَ َق نين فَ َس ـبَـ جقترهر" رتَّ َخَر ججـ ر
"تَـ َقــد ر
ـايل َحـ َّـىت أ َ
ـال نيل" :تَـ َعـ َ ج
ك " فَســابـ َق نين فَس ـبـ َق نين فَضــرب بنيـ نـد ن
ـال نألَصـ نن
ـايل أرســابنرق ن
َّموا" رتَّ قَـ َ
ََ َ َ
ََ
ََ
ـتابه" :تَـ َقــد ر
اللَّ جتـ َـم فَـنَـَزلجنَــا َمجن ـ نزًا فَـ َقـ َ ج َ
ـال نيل :تَـ َعـ َ ج َ
نن
ال :ن ن
ك"(.)3
"ها بنتنجل َ
َكتفي َوقَ َ َ

 حرصه صلى هللا عليه وسلم على األرامل واأليتام واملساكني:مما اتصل به رسـولنا حممـد صـلى هللا عليـه وسـلم حرصـه علـى الطبقـات الضـعيفة يف اجملتمـع ،ومـن ذلـك
ـال
ـال :قَـ َ
وصــيته صــلى هللا عليــه وســلم ءألرامــل واأليتــام واملســاكني فيمــا جــاء َعـ جـن أنَ ،رهَريجـ َـرةَ رضــي هللا عنــه ،قَـ َ
نيَ ،كالجمج ن
ن ن ن
النَّـ نـيب ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم َّ :ن
اهن ،أَ نو ال َق ــائننم اللَّجي ـ َـل
اه ـ نـد نيف َس ـبن نيل َّ
ي
"الس ــاعي َعلَــى األ جَرَملَــة َوامل جس ــك ن ر َ
()1جامع معمر بن راشد 454 /10
()2سنن أبي داود ت األرناؤوط 348 /7
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َّ ن
َّهـ َـار"( ،)1بــل إنــه صــلى هللا عليــه وســلم امتــدح أهــل البيــت الــاين يكرمــوي أيتــامهم ،عــن أ ،هريــرة
الصــائ نم النـ َ
ول َّن
نن
ٍ
ني بيـت فني نـه يتـيم أس رـن إنلَجي نـه،
ال َر رس ر
ال :قَ َ
رضي هللا عنه قَ َ
"خ جرير بيت نيف الج رم جسلم َ
اه صلى هللا عليه وسلمَ :
نن
ٍ
ني بـَجيت فن نيه يَتنيم يرساء إنلَجي نه ،أَ َهللا َوَكافن رل اليتيم يف ا نة كهاتني" يشري ِبصبعيه(.)2
َو َشير بـَجيت نيف الج رم جسلم َ
وعناية رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم ءألرامـل واأليتـام ،أمـر ارشـتهر بـه صـلى هللا عليـه وسـلم حـىت تغ ّـ(
به الشعراء ،من حنو قول أ ،طالب:
الغمام بَِو ْج ِه ِه
وأبيض يُستس َقى
ُ
ُ
ِ
آل ه ِ
ِ
اشم
يلوذُ بِه اهلُالَّف م ْن ِ َ
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ِ
صمةٌ لِ ْْل ََر ِام ِل
ُ
مثال الْيَ تَ َامى ع ْ
ِ
وفواضل
فهم عن َده يف َر ْمحة

(.)3

جماالت القيمة
من أهم التطبيقات السلوكية املعاصرة النابعة من ها القيمة املهمةى قيمة ( رسويل حممد صلى هللا عليه
وسلم):

 -1حمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم:
من الشعور النفسي ا القيمة الكربىى (قيمة رسويل حممد صلى هللا عليـه وسـلم) انتمـاء متبعيـه إىل صـفة
عليمة تربْ بينهم وبينه صلى هللا عليه وسلمى وهي صفة احملبـةى حمبـة الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم ،تلـك الصـفة
ال ن َّ عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أحاديثه الصتيتةى ومن ذلك:
ن
ـب إنلَجيـ نـه نمـ جـن
ـال :قَـ َ
مــا جــاء َعـ جـن أَنَـ ٍ  ،قَـ َ
َحـ َّ
ـال النَّـن ي
َحـ رد رك جمَ ،حـ َّـىت أَ ركــو َي أ َ
ـيب صــلى هللا عليــه وســلم "اَ يرـ جـؤم رن أ َ
َّاس أ ج ن
َوالن ند ن َوَولَ ند ن َوالن ن
ني"(.)1
َمَع َ
ن
العجبـد َا يرـؤمن
فمن َك َمال حبه َوتَـ جقد حمبته علـى الـنَّف واألهـل َوالج َمـال َوأَنـه أوىل نءلج رمـؤم نن مـن نَفسـه فَـنطي َ
أحب إنلَي نه من نَفسه ومن ولَد ووالد والنَّاس أ ج ن
ني(.)2
َمَع َ
َح َّىت يكوي َر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َّ ج
َ
َ َ
ال :ل رسول هللا وهللا ألَنجت أحب إن َىل من كـل َشـيء إنَّا مـن نَ ن
فسـي
َك َما ثَبت َعن عمر رضي هللا تعاىل عنه أَنه قَ َ َ َ ر
َ
ج

ـال :فــو هللا ألَنجــت جااي أحــب مــن
ـال صــلى هللا عليــه وســلم " َا َل عمــر َحـ َّـىت أكــوي احــب إنلَجيــك مــن نَفســك" قَـ َ
قَـ َ
نَ ن
ال صلى هللا عليه وسلم " :اجاي َل عمر".
فسي قَ َ
أج ن
ني"
َمَع َ

ـال َ"ا يرــؤمن أح ــد ركم َح ـ َّـىت أك ــوي أح ــب إنلَجي ـ نـه م ــن َولَــد ووال ــد َوالنَّــاس
الص ـ نـتيل أَن ـه قَـ َ
َوثَب ــت َعن ــهر نيف َّ

فَاكر نيف َه َاا احلَ نديت أَنجـ َواع الجمتبَّة الث ََّالثَة فَنطذا الجمتبَّة إنَّما حمبَّـة إجـالل وتعلـيم كمتبـة الج َوالنـد َوإنَّمـا حمبَّـة
َحتَنن وود ولطل كمتبة الجولَد وإنَّما حمبَّة ألجل جن
ضـا َوَا يرـؤمن
اظ جح َساي وصفات الج َك َمال كمتبة النَّاس بَعضهم بـَ جع ً
َ َ
()1صحيح البخاري 12 /1
()2ينظر :جالء األفهام ص391 :
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ن
ن
كلها(.)1
العجبد َح َّىت يكوي حب َّ
الر رسول صلى هللا عليه وسلم عجند أَشد من َها احملاب َ
َ

 -2الصالة عليه صلى هللا عليه وسلم عند ذكر امسه:
اعــة والتقــد علــى
لَ َّمــا َكانـَـت حمبتــه صــلى هللا عليــه وســلم َوَكانـَـت توابعهــا مــن اظجــالل والتعلــيم والتــوقري َوالطَّ َ
ـت يقـي نَفســه بننَ ن
الـنَّف وإيثـار بننَ ن
الص َـالة َعلَجي نـه صــلى هللا عليـه وسـلم إنذا ذكــر مـن لَـ َـوا نزم
فس نـه فرضـا َكانـَـت َّ
فسـ نـه نَْجي ر
ن
ن نن
الص َالة َعلَجي نه صلى هللا عليه وسلم علـى مـن ذكـر
ريها وجوب َّ
َها األحبية ومتامها ،قَالروا َوإنذا ثَبت َا الج رو رجو َو َغ َ
ـول َّن
ن
ت
ـال َر رس ر
ـال :قَ َ
نعجند  ،ووجو ا على الااكر نَفسه( ،)2ملا جاء َع جن أَنَ ٍ  ،قَ َ
اه صـلى هللا عليـه وسـلمَ " :م جـن ذرك جـر ر
ن
ص نل َعلَ َّيَ ،وَم جن َ َّ
شرا"(.)3
صلى َعلَ َّي َمَّرًة صلى هللا عليه وسلم َع ج ً
عجن َد ر فَـ جلير َ ّ
نن
ونيف لَ جف ٍـظ نيف َّ ن
نيَ" :ا َنجي رـد حـ َـالوَة جن ن
ث نخصـ ٍ
يت ج ن
ـال :أَ جي يَ ركـو َي َّ
اهر َوَر رسـولرهر
اظ َـاي إنَّا َمـ جـن َكـا َي فيــه ثَ َـال ر َ
الصــت َ
َ َ
َ
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ـب الج َمـ جـرءَ َا رأبيــهر إنَّا َّهَ ،وأَ جي يَ جكـ َـرَ أَ جي يـَ جرجـ َـع نيف الج رك جفـ نر بـَ جعـ َـد إن جذ أَنجـ َق ـ َا ر َّ
ـب إنلَجيــه ممـَّـا سـ َـو ر
امهَاَ ،وأَ جي رأـ َّ
َحـ َّ
أَ
اهر
نمجنهرَ ،ك َما يَكَجرر أَ جي يـرجل َقى نيف النَّا نر".
بل إي من البخل تر الصالة عليه صـلى هللا عليـه وسـلم عنـد ذكـر عليـه الصـالة والسـالمى كمـا جـاء يف
يصل علي"(.)4
احلديت " :أي النيب صلى هللا عليه وسلم قال:
ذكر ر
"البخيل من ج
ت عند ت ي ّ
ر

 -3الشوق له صلى هللا عليه وسلم:
ومن السلوكيات واااثر لقيمة ( رسويل حمد صلى هللا عليه وسلم ) الشـوق إىل لقيـا حممـد صـلى هللا
عليه وسلم وا لوس معه ،واحلنني إليه.
وهاا ما دفع الصتا ،الكر إىل ااشتياق إىل الرسول صلى هللا عليـه وسـلم مـع أنـه َيالطـه يف هـا
احلياة الدنيا ،وذلك حينما دار يف َخلَد أنه رلـا ا جيتمـع مـع حبيبـه صـلى هللا عليـه وسـلم يف منزلتـه مـن
ا نـة ،بــل إي ــرد هــاا اهلـاج أدى إىل مــر الصــتا ،الكــر ى وذلــك فيمـا حـ ّدثت بــه عائشــة رضــي
اهن ،و َّن
ن ن
ـب
ـالَ :ل َر رسـ َ
صـلَّى هللار َعلَجيـ نـه َو َسـلَّ َم فَـ َقـ َ
َحـ ي
اه إننـَّ َ
هللا عنهــا حــني قَالَـ ج
ـيب َ
ـك َأل َ
ـول َّ َ
ـتَ :جــاءَ َر رجــل إ َىل النَّـ نّ
ن
إن ََّ ن
يل نمــن ولَـ نـدي ،وإنني َألَ ركــو ري نيف الجبـيـ ن
يل نمــن أ جَهلنــي ،وأَحـ ي ن
ـك َألَحـ ي ن
ن
ـت ،فَـأَذج رك ررَ
َّ
َج
َ َ
ـب إ ََّ ج
يل مـ جـن نـَ جفســيَ ،وإنـَّ َ َ
ـب إ ََّ ج َ
()1ينظر :الجواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي ص189 :
()2ينظر :الجواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي ص189 :
()3مسند أبي داود الطيالس ي 588 /3
()4مسند أحمد مخرجا 257 /3
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ن
ـت َمـ َـع
ـت أَنـَّ َ
وم جوتَـ َ
ـك ،فَـأَنجلررر إنلَجي َ
َص نـربر َحـ َّـىت تنيَ َ
ـكَ ،وإنذَا ذَ َكـ جـر ر
ـت ا جَنَّـةَ ررف جع َ
ـك إنذَا َد َخ جل َ
ـك َعَرفج ر
فَ َمـا أ ج
ت َم جـونِت َ
ن
ن
ـيب صــلى هللا عليــه وســلم َحـ َّـىت نَـ َّـزَل
ـيت أَ جي َا أ ََرا َ  .فَـلَـ جـم يرـ نرَّد َعلَجيــه النَّـن ي
النَّبنينّـ َ
ـت ا جَنَّـةَ َخشـ ر
ـنيَ ،وإننّي إنذَا َد َخ جلـ ر
اه علَـي نهم نمـن النَّبنينـني و ن ن ن
َّ ن
ن ن
ني}
الر رس َ
يل ن َ نا ن جاايَنةَ :وَم جـن ير نطـ نع َّ
اهَ َو َّ
ـول فَأرولَئن َ
الصـ ّديق َ
ين أَنجـ َع َـم َّر َ ج ج َ ّ َ َ ّ
ـك َم َـع الـا َ
ج جرب ر

[النساء ]69 :جاايَةَ (.)1
لــالك ي تكــد الفرحــة تســع الصــتابة رضــي هللا عــنهم عنــدما علمـوا بعمــل ينــالوي بــه معيــة رســول
ـال :إن جي َكــا َي لَيرـ جع نجبرـنَــا
هللا صــلى هللا عليــه وســلم يف ااخــرة ،وهــو مــا يرويــه لنــا أنـ رضــي هللا عنــهَ حــني قَـ َ
ـال َ :ل
ـال :فَ َجــاءَ أ جَعـ َـرنا ،فَـ َقـ َ
اهن صــلى هللا عليــه وســلم  ،قَـ َ
الر رجـ رـل نمـ جـن أ جَهـ نـل الجبَ ناديـَ نـة َنجيــيءر فَـيَ جس ـأ رَل َر رسـ َ
ـول َّ
َّ
ـول َّن
ـال :وأرقنيمـ ن
صـلَّى ،فَـلَ َّمـا
س َر رسـ ر
َر رسـ َ
ـول َّ
ـت َّ
اهنَ ،مـ َـىت َّ
السـ َ
الصـ َـالةر ،فَـنَـ َه َ
اه صــلى هللا عليــه وســلم فَ َ
ـاعةر قَـ َ َ َ
ـال:
ت َهلَـا " قَ َ
ـال :أَ َهللا .فَـ َق َ
الر رج رـل فَـ َق َ
الص َال َة قَ َ
ضى َّ
اع نة " فَـ َق َام َّ
السائن رل َع نن َّ
ال" :أَيج َن َّ
قَ َ
الس َ
ـالَ " :وَمـا أ جَع َـد جد َ
مــا أَعـ َـددت َهلــا نمــن َكثنـ نري ٍ
ن
اهن صــلى هللا عليــه
ـال َر رسـ ر
اهَ َوَر رس ـولَهر ،فَـ َقـ َ
ـول َّ
ـب َّ
َي أ نرحـ ي
صـ َـالةَ ،وَا صــيَ ٍام ،إنَّا أنّ
َ
َ ج ج ر َ ج
ن
نن
ني فَ نر رحوا بن َشي ٍء بـَ جع َد جن
ك(.)2
ب"  .قَ َ
َح َّ
اظ جس َالنم فَـَر َح ره جم بن َال َ
ت الج رم جسلم َ
ال :فَ َما َرأَيج ر
وسلم" :الج َم جرءر َم َع َم جن أ َ
ج
وَكا َي أَنَ إن َذا حد َ ن
احل ند ن
ك" (.)3
يت قَ َ
ك َورنحن ي
ب َر رسولَ َ
ال " :اللَّ ره َّم فَنط َّهللا رنحنبي َ
َّث َ َاا جَ
َ
والشــوق إىل احلبيــب رســويل حممــد صــلى هللا عليــه وســلم هــو الــاي حــدا الصــتا ،ا ليــل ربيعــة بــن
كعــب األســلمي رضــي هللا عنــه أي يغتــنم الفرصــة يف احلصــول علــى هــا ا ــائزة يف موقــل علــيم يرويــه
اه عجنه  :ركجنت نِت الننَّيب صلى هللا عليه وسـلم بنو نن ن
ن
ـال صـلى هللا
اجتن نـه فَـ َق َ
َر
َّ
ر
بنفسه عندما قال َرض َي َّر َ ر
ضـوئه َوَْ َ
ـال" :أَو َغ ن
ن
ت :رمرافَـ َقتر َ ن
ـال" :أ نَع نّـين
ـت :ره َـو َذا َ فَـ َق َ
ـري َذل َ
ـك " فَـ رق جل ر
ك يف ا جَنَّـة فَـ َق َ َ ج َ
عليه وسلم َ « :س جل نين» فَـ رق جل ر َ
علَى نـَ جف نسك بن َكثجـرنة ال يسج ن
ود"(.)4
َ
ر
َ َ

والذب عنه صلى هللا عليه وسلم:
 -4الدفاع
ّ

مــن أهــم التطبيقــات حــول قيمــة (رســويل حممــد ص ـلى هللا عليــه وســلم ) الــدفاع عنــه صــلى هللا عليــه
ـاب عنــه صــلى هللا عليــه وســلم وعــن عرضــه الش ـريل يف زوجاتــه وبناتــه وأهــل بيتــه رضــي هللا
وســلم ،والـ ّ
عــنهم أمعــني ،ولــالك ،ــد الصــتا ،ا ليــل زيــد بــن أرقــم رضــي هللا عنــه الــاي ي متنعــه حداثــة سـنّه مــن

الدفاع عن حبيبه وحبيبنا حممد صـلى هللا عليـه وسـلم عنـدما تناولـه املنـافقوي ءلنقيصـةى وهـاا مـا جـاء يف
ال :ركجنت نيف َغزاةٍ فَس نـمعت عب َـد َّن
ـول :اَ تـرجن نف رقـوا
ر ،،يـَ رق ر
ها الرواية الصتيتة َع جن َزيج ند بج نن أ جَرقَ َم ،قَ َ
ر
َ َ ج ر َج
اه بج َـن أ ٍَّ
ن ن نن
نن ن
اهن حـ َّـىت يـجنـ َف ي ن
ن
ن
َع ـيز نمجنـ َهــا األَ َذ َّل،
ض ـوا م ـ جن َح جولــهَ ،ولَــئ جن َر َج جعنَــا مـ جـن عجنــد لَير جخ ـ نر َج َّن األ َ
َعلَــى َمـ جـن عجنـ َـد َر رســول َّ َ َ
ن
اهن
فَـ َا َكرت َذلنـ َ ن ن
ن ن
ـيب صــلى هللا عليــه وســلم ،فَـ َـد َع ناي فَ َت َّدثجـترــهر ،فَأ جَر َسـ َـل َر رسـ ر
ـول َّ
جر
ـك ل َع ّمــي أ جَو لعر َمـ َـر ،فَـ َا َكَرر للنَّـ نّ
( )1املعجم األوسط 153 /1
()2مسند أحمد مخرجا 356 /20
()3مسند أحمد مخرجا 7 / 4
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صلى هللا عليه وسلم إن َىل عبـ ند َّن
اهن صـلى هللا عليـه
ـتابننه ،فَ َتلَ رفـوا َمـا قَـالروا ،فَ َك َّـابَنين َر رس ر
ـول َّ
رَ ،وأ ج
َج
َص َ
اه بجـ نن أ ٍَّ
ن ن
ن
ْ ،فَجلَســت نيف البـيـ ن
ت إن َىل أَ جي
ـت ،فَـ َقـ َ
ـال نيل َع ّمــيَ :مــا أ ََرجد َ
َصــابَنين َهــم َيج يرصـجـب نين مثجـلرــهر قَـ ي َ ج ر َ ج
صـ َّـدقَهر ،فَأ َ
وســلم َو َ
ول َّن
ـاىل :إنذَا َجــاءَ َ املنَــافن رقو َي} [املنــافقوي:
ك َر رسـ ر
ـك فَـأَنجـَزَل َّ
اهر تَـ َعـ َ
اه صــلى هللا عليــه وســلم َوَم َقتَـ َ
َكـ َّـابَ َ
ر
ك َل َزيج رد"(.)1
َّيب صلى هللا عليه وسلم فَـ َقَرأَ فَـ َق َ
ال" :إن َّي َّ
ت إن ََّ
 ]1فَـبَـ َع َ
ص َّدقَ َ
يل النن ي
اهَ قَ جد َ
حتمــل زيــد بــن أرق ـم رضــي هللا عنــه يف ســبيل الــدفاع عــن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم كــل
فقــد ّ
ر ،،إا أي تصـديقه جـاء
الصعوبة يف عدم تصديقه ءدئ األمر يف نقـل كـالم رأس املنـافقني عبـد هللا بـن أ ّ
ك َل َزيج رد".
من هللا تعاىل ،ص ّدقه هللا تعاىل بقر ي يرتلى عرب العصور "إن َّي َّ
ص َّدقَ َ
اهَ قَ جد َ
والدفاع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن عرضه الشريل ،د يف أشعار الصـتابة الكـرا م رضـي
هللا عنهمى من حنول أبيات حساي بن اثبت رضي هللا عنه املشهورة:
فَمن يـهجو رس َ ن ن
ول هللا مجن رك جم َ ...وَج َد رحهر َويـَجن ر
َ ج َج ر َ ر
ص ررر َس َواءر
()2
ن
ن
ن
وح الج رق رد نس لَجي َ لَهر ك َفاءر .
َونج جنربيل َر رس ر
ول هللا فينَا َ ...ورر ر
ل ٍء  ...فَ َشيررك َما نخلَجنريرك َما الج نف َداءر (.)3
ت لَهر بن رك ج
أ ََهتج رجور َولَ جس َ
إي َأل جَر رجـو أَ جي
حسـاي بـن اثبـت رضـي هللا عنـه قَالَ ج
ـت " :نّ
وملّا مسعت عائشة رضي هللا عنهـا مـن يـتكلم يف ّ
اهر ا جَنَّةَ بنَق جولننه:
ير جد نخلَهر َّ
ت َعجنهر  ...و نعجن َد َّن ن
َه َج جو َ
َججب ر
ت رحمَ َّم ًدا َوأ َ
َ
اه يف َذا َ ا جََزاءر
فَنط َّي أنََ ،وَوالن َد ر َو نع جر نضي  ...لنعنجر ن رحمَ َّم ٍد نمجن رك جم نوقَاءر "
وعائشة تنشدهم هاين البيتني وهي تطوف ءلبيت(.)4

 -5خفض الصوت حبضرته وعند رواية كالمه صلى هللا عليه وسلم:
خفـس الصـوت ْضـرة الرسـول احلبيــب حممـد صـلى هللا عليـه وســلم مـن أهـم التطبيقـات النامــة
عــن قيمــة (رســويل حممــد صــلى هللا عليــه وســلم ) وهــاا مــا عرفــه الصــتابة رضــي هللا عــنهم  ،وعاشــو يف
واقع حياهتم ،حىت وصل الراوي أي الصتابة الكرام كانوا يف حضـرة رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم يف
صورة مهيبة بليغة من ااح ام والتقديرى حىت كأي على رفوسهم الطـري مـن السـكوي وعـدم احلركـة ،ومـن
نٍ
ي رضي هللا عنه :أ َّ
اهن صـلى هللا عليـه وسـلم قَـ َام َعلَـى املنجن َنـرب،
َي َر رس َ
ول َّ
ذلك ما جاء َع جن أنََ ،سعيد اخلر جد نر ّ
ـال" :إنَّمَـا أَخشـى علَـي ركم نمـن بـع نـدي مـا يـ جفــتل علَـي ركم نمـن بـرَك ن
ـات األ جَر ن » ،رتَّ ذَ َك َـر َزجه َـرةَ الـ يدنجـيَا ،فَـبَـ َـدأَ
فَـ َق َ
ج َ َ ج ج ج َ ج َ ر َ ر َ ج ج ج ََ
()1صحيح البخاري 152 /6
()2صحيح مسلم 1937 /4
()3شرح مشكل اآلثار 443 /8
()4مصنف عبد الرزاق الصنعاني 66 /5
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اهن ،أ ََو َاجنِت اخلَجري نءلشّن
ـيب صـلى
الَ :ل َر رس َ
رخَرى ،فَـ َق َام َر رجل فَـ َق َ
ول َّ
ِبنن جح َد ر
ت َعجنـهر النَّن ي
امهَاَ ،وثََّ( نءأل ج
َّر فَ َس َك َ
ر
ن
ن ن َّ
ـاس َكـأ َّ
ـري ،رتَّ إننـَّـهر َم َسـ َـل َعـ جـن َو جج نهـ نـه
ـوحى إنلَجيــهَ ،و َسـ َك َ
هللا عليــه وســلم  ،قـر جلنَــا :يـر َ
َي َعلَــى ررءروسـه رم الطـ ج َ
ت النَّـ ر
ـال" :أَيـن َّ ن ن
ن
ـت
الير َح َ
ـري اَ َاجنِت إنَّا نءخلَ جنـريَ ،وإننَّـهر ركلَّ َمـا يـرجنبنـ ر
ضـاءَ ،فَـ َق َ ج َ
السـائ رل ن ًفـا ،أ ََو َخ جـري رهـ َـو  -ثـَالَ ًاث  -إ َّي اخلَ ج َ
اصــرََتها ،اس ـتَـ جقبـلَ ن
ض ـ نر ،ركلَّمــا أَ َكلَــت حـ َّـىت إنذَا امــتَ َ ج ن
الربنيــع مــا يـ جقترــل حبطًــا أَو يلن ـ يم إنَّا كنلَ ـةَ اخلَ ن
ت
ج
َت َخ َ َ ج َ
ج َ
َّ ر َ َ ر َ َ ج ر
َ
ن ن
ضــرة ح جلــوة ،وننعــم ن
الشــم  ،فَـثَـلَطَــت وءلَــت ،رتَّ رتَـعــت ،وإن َّي ه ـ َاا املـ َ ن
ج ََ ج َ َ ج َ َ
ب املر جســل نم ل َمـ جـن أ َ
َخ ـ َا ر
ـال َخ َ ر َ َ ج َ َ
صــاح ر
َّ ج َ
َ
نْ ّنق نـه ،فَجعلَـه نيف سـبن نيل َّن
ـامى واملسـاكن ن
السـبن نيلَ ،وَم جـن َيج َاج رخـ جا ر نَْ ّنق نـه ،فَـ ره َـو َك جااكن نـل الَّ نـاي
ني َوابجـ نن َّ
َ
ََ ر َ
اهَ ،واليَـتَ َ َ َ َ
ن ن ()1
ن
يدا يـَ جوَم القيَ َامة" .
اَ يَ جشبَ رعَ ،ويَ ركو ري َعلَجيه َش نه ً
َّنن
ـيب حـني قـال  " :ره َـو كننَايَـة َعـن اطـراقهم رفوسـهم وسـكوهتم
وممن ّبني مع( ها العبـارة ا ميلـة الطيّ ّ
وعــدم التفــاهتم َنينــا و ـ ًـاا أَي علــى رأس كــل و ن
احــد الطــري يرنريــد صــيدها َوَا يـَتَ َتـ َّـر َوَهـ نـا َكانـَـت صــفة
ََ
َ
َ
َ
ن
جل ـ َر رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم إنذا تكلــم اطــرق جلســاء َكأ ََّهنـَـا علــى رفوســهم الطــري َوأَصــله اي
ن
ن
ن
ن
الجغرـ َـراب إنذا َوق ــع عل ــى َرأس الجبَع ــري فيل ــتقْ مجن ــهر احللم ــة واحلمنان ــة فَـ َـال رأَ ـر الجبَع ــري َرأس ــه ل ــئَ َّال ينف ــر َعن ــهر
الجغرَراب"(.)2
وهــاا كــاي دأب الصــتابة الكـرام رضــي هللا عــنهم معــه رســولنا صــلى هللا عليــه وســلم" ،كــانوا عنــد
كأي على رفوسهم الطري ،إذا تكلم أنصتوا ،وإذا تنخم ،ي تقع إا يف يد رجل منهم ،فيـدلك ـا وجهـه،
وإذا توضــأ ،كــادوا يقتتلــوي علــى َوضــوئه ،وذلــك بعــس مــا جيــب مــن إعلمــه وإجاللــه ومتتــيس وائــه،
وكيل ا ،وقد كانوا على شفا حفرة من النار ،فأنقاهم منها !" (.)3
حىت ش ّكل ذلك اخلرلق للصتابة الكرام رضي هللا عنهم ثقافة تمعية عامة ،ا ميـع يتتلـى ضفـس
الصوت عند صلى هللا عليـه وسـلم ،وإذا أحـ َّ أحـدهم مـن نفسـه خـالف ذلـك امهـا وأنّبهـا وعاتبهـا،
بــل رلــا وصــل بــه األمــر أي يعتــزل النــاس مــن ســوء مــا أيَّ بــه مــن كــرب ،ومــا أحــا بــه مــن هـ ّـم ،وهــاا مــا

ـوري الصــوت
،ــد يف قصــة الصــتا ،ا ليــل اثبــت بــن قــي بــن ـّـاس رضــي هللا عنــه الــاي كــاي جهـ َّ
َّ ن
َص َـواتَ رك جم
ين َمنرـوا َا تَـ جرفَـعرـوا أ ج
بصفته خطيبا ّ
مفوًها ،وفيه ها القصة ا ميلـة يف قَـ جولـه تعـاىلَ :ل أَيـ َهـا الـا َ
ن
َّيب} [احلجرات ]2 :نـَزلَت نيف َاثبن ن
ـت بجـ نن قَـ جـي ن بجـ نن ََّ ٍ
فَـ جو َق َ ن ن
ـيب
َ ج
ي َكـا َي إن َذا َجـال َ النَّن َّ
ـاس جاألَنج َ
صـا نر نّ
ص جوت الن نّ
صلَّى هللا علَي نه وسلم يـرفَع صوتَه إن َذا تَ َكلَّم ،فَـلَ َّما نـَزلَ ن ن
ـت نيف بـَجيتن نـه
ومـا َح نزينًـا ،فَ َم َك َ
َ ج
َج
َج ر َ ج ر
َ
ت َها جاايَةر انجطَلَ َـق َم جه رم ً
َ
اهر َعلَجي نـه
صـلَّى َّ
أ ََّل ًما ََمَافَةَ أَ جي يَ ركو َي قَ جد َحبن َ
ـاد َة َج َـارر ،فَـانجطَلَ َق َح َّـىت أنرِتَ النَّـن َّ
ْ َع َملرهرَ ،وَكا َي َس جـع رد بج رـن عربَ َ
يب َ
ن
ال لَه الننَّيب صلَّى َّ ن
ـك َيج تـر جعـ َن
ـت بج َـن قَـ جـي ٍ أَنَّ َ
َخ ََربر بن َال َ
ـب فَـأ ج
َو َسلَّ َم ،فَأ ج
َخن جرب َاثبن َ
ك ،فَـ َق َ ر ي َ
اهر َعلَجيـه َو َسـلَّ َم " :ا جذ َه ج
ن
ن
ن نا ن جااي نة ،ولَست نمن أَه نـل النَّـا نر بـل أَنج ن
ك،
اهـ جد َهللا ،فَـ َفـ نر َح َاثبنـت بنـ َال َ
َ َ َ ج َ ج ج
ـت م جـن أ جَه نـل ا جَنَّـة " فَ ج
َج َ
ـاخ رر جو إنلَجيـنَـا فَـتَـ َع َ
()1صحيح البخاري 26 /4
()2شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره ص111 :
()3رياض األفهام في شرح عمدة األحكام 29 /2
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رتَّ أَتَى الننَّيب صلَّى َّ ن
اهر َعلَجي نـه َو َسـلَّ َم قَـ َ
صـلَّى َّ
صَرر النَّن ي
الَ " :م جر َحبًـا بنَر رج ٍـل يـَ جـزعر رم أَنَّـهر
ـيب َ
اهر َعلَجيه َو َسلَّ َم ،فَـلَ َّما أَبج َ
َّ َ
ن
ن
ن
ـت نمــن أ جَهـ نـل ا ج نَّـ نـة " فَ َكــا َي بـ جعـ َـد ذَلـ َ ن
ن ن
ـيب
َ
َ
مـ جـن أ جَهـ نـل النَّــا نر ،بـَ جـل َغـ جـرير َ مـ جـن أ جَهـ نـل النَّــا نرَ ،وأَنجـ َ ج
ـك إذَا َجلَـ َ إ َىل النَّـ نّ
اه علَي نه وسلَّم ََيج نفس صوتَه ح َّىت ما ي َكاد أي يس نمع الَّ ناي يلني نـه ،فَـنـزلَ ن ن ن َّ ن
َ َّ
ضـو َي
ين يـَغر ي
َ ََ ج
ر َج ر َ َ َ ر ر ج ر
ـت فيـه :إ َّي الـا َ
صلى َّر َ ج َ َ َ
ن
ن
ـول هللان أرولَئنـ َّ ن
أَصــو َاهترم نعجنـ َـد رسـ ن
َجــر َع نلــيم} [احلجـرات:
َ
ين جامــتَ َت َن هللار قـرلرــوَرجم للتَّـ جقـ َـوىَ ،هلـر جـم َم جغفـ َـرة َوأ ج
َر
جَ ج
ـك الــا َ
.)1( ]3
ومن ذلك اح ام رواية حديثه صلى هللا عليـه وسـلم حـىت بعـد وفاتـه صـلى هللا عليـه وسـلم ،وهـو مـا نـ َّ
عليه علمافهللا األجالء ،شرح
"ويتأول أنه جيب من اظنصات والتوقري عند قراءة حديت الرسول صلى هللا عليه وسلم مثـل مـا جيـب لـه
صلى هللا عليه وسلم"(.)2

 -6احرتام مسجده صلى هللا عليه وسلم وحرمة قربه:
مــن النمــاذو التطبيقيــة علــى قيمــة (رســويل حممــد صــلى هللا عليــه وس ـلم ) اح ـ ام مســجد النبــوي
الش ـريلى إذ مــن املعلــوم أي ملســاجد هللا تعــاىل عامــة حرمــة وقداســة واح امــا ،إا أي للمســاجد الثالثــة
مزيد مكانة (املسجد احلرام ،واملسجد النبوي ،واملسجد األقصى) ،ولعل حرمة رسول هللا صلى هللا عليـه
وسلم حيًّا استمرت حال موته ،يف القرب من قرب الشريل ،ولـالك فـال أسـن رفـع الصـوت يف مسـجد
ـائدا يف اجملتمــع املســلم ،ولــالك كــاد
رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم حــىت بعــد موتــه ،وهــاا مــا كــاي سـ ً
اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أي يعاقب من رفع صوته يف املسجد ،وهـو مـا نقـل عليـه
يف هــا الروايــة ، ،وقــد مســع أمــري امل ـؤمنني عمــر بــن اخلطــاب رضــي هللا عنــه رجلــني قــدما مــن الطــائل
فجعــال يرفعــاي أص ـواهتما يف مســجد النــيب صــلى هللا عليــه وســلم فقــال :لَــواَ أَنَّ ركمــا نمــن أ جَهـ نـل الطَّــائن ن
ل
َ ج
ج
ألَوجعت ركمــا ضــرءً ( )1ألي هللا تعــاىل يقــول( :ل أَـيهــا الَّـ نـاين منرـوا ا تَـرفَـعـوا أَصــواتَ ركم فَــو َق صــو ن
ت النــيب
َ َ
َ َ
ج َ جر َ َ ج َ
ج ر جَ ج ج َج
وا َججتهــروا لَــه نءلج َقــونل َكجهـ نر بـع ن
ضـ رك جم لنـبَـ جع ٍ
ْ أ جَع َمــالر رك جم َوأَنجــتر جم ا تَ جشــعر ررو َي) (احلجـرات،)3( )2 :
س أَ جي َجحتــبَ َ
َ َ ر ر ج َ ج َج
واح ـ ام قــرب صــلى هللا عليــه وســلم ي ا نرفــع صــوتنا عنــد قــرب صــلى هللا عليــه وســلم فهــو مــن حقوقــه
صلى هللا عليه وسلم علينا كما أشار إىل ذلك الشي ابن عثيمني رمحه هللا تعاىل(.)4
()1شعب اإليمان 100 /3
()2شرح صحيح البخارى البن بطال 197 /1
()3شرح األربعين النووية للعثيمين ص29 :
()4السابق
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وسائل غرس القيمة وتعزيزها
من أهم ما يغرس قيمة (رسول حممد صلى هللا عليه وسلم ) تلك القيمة املهمة يف نفوسنا:

 -1الشعور ابلفخر به صلى هللا عليه وسلم:
حينما يتملكنا شعور اانتماء إىل حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نزداد به معرفة ،وله حمبة ،حىت إي
األر كل األر ا تكاد تسع من يتملكه هاا الشعورى على ح ّد قول الفضيل بن عيا رمحه هللا:
وكدت مخصي أطأ الثـَيرَّل
وممّا زادي شرفًا وتيها
صريت أمحد ن جيل نبيَّا (.)1
دخويل حتت قولك ل عبادي وأي َّ

 -2التحدث عنه بصفاته صلى هللا عليه وسلم:

ومما يغرس قيمة (رسويل حممد صلى هللا عليه وسلم) التتدث عما حبا هللا تعـاىل بـه رسـوله صـلى هللا
عليه وسلم من صفاتى فنصـفه صـلى هللا عليـه وسـلم ءلصـفات الـ تليـق بـه صـلى هللا عليـه وسـلم  ،ومـن
ذلـك "أي يوصــل بكــل كمــال يليــق ءظنســاي ،فهــو صــلى هللا عليــه وســلم أعلــم النــاس وأنصــتهم وأخشــاهم
هلل وأتق ــاهم وأفص ــتهم لسـ ـاهللا وأقـ ـواهم بيـ ـاهللا وأرجته ــم عق ــال وأكث ــرهم أدء وأوف ــرهم حلم ــا وأكمله ــم ق ــوة
وشــجاعة وشــفقة وأكــرمهم نفســا وأعالهــم منزلــة ،وكــل وصــل هــو كمــال يف حــق اظنســاي فلسـيد ولــد ادم
صلوات هللا وسالمه عليه منه القسْ األكرب واحلظ األوفر ،وكل وصل يعترب نقصا يف اظنساي فهـو أسـلم
النــاس منــه وأبعــدهم عنــه ،فلقــد اتصــل بكــل خلــق كــر  ،وســلم مــن أد أي وصــل ذمــيم ،وحســبه شــرفا
ـك لَ َعلَــى رخلرـ ٍـق َع نلــي ٍم}  ،قــد وهللا بل ـس الــبالا املبــني ،وأدى األمانــة علــى أكمــل
قــول هللا تعــاىل فيــهَ :وإننـَّ َ
وجـه ،ونصـل ل مـة غايـة النصــل ،ببيـاي لـي وراء بيـاي ،ونصـل يفــوق نصـل أي إنسـاي ،فكـل ثنـاء علــى
()2
سيد األولني وااخرين صلى هللا عليه وسلم من هاا القبيل" .

 -3العمل بسنته صلى هللا عليه وسلم القولية والفعلية:
العمــل بســنة حبيبنــا حممــد صــلى هللا عليــه وســلم مــن أقــوى مــا يغــرس قيم ـة (رســويل حممــد صــلى هللا عليــه
وســلم) يف نفوســنا ،ألي العمــل ءلســنة يــدل علــى ااعت ـزاز بصــاحبها صــلى هللا عليــه وســلم ،ولقــد كــاي أســالفنا
رمحهــم هللا تعــاىل حريصــني علــى العمــل بســنة رسـولنا حممــد صــلى هللا عليــه وســلم ،بــل بلــس ــم احلــال أهنــم يطبقــوي
()1تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن 51 /16
()2عشرون حديثا من صحيح البخاري دراسة اسانيدها وشرح متونها ص189 :
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املبجــل أمحــد بــن
كــل مــا بلغهــم مــن ســنة رس ـولنا حممــد ص ـلى هللا عليــه وســلم ،ومــن النمــاذو يف ذلــك أي اظمــام ّ
حنب ــل رمح ــه هللا تع ــاىل حـ ـري غاي ــة احل ــر عل ــى اقتف ــاء س ــنة حبيبن ــا حمم ــد ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم  ،فق ــد ق ــال
"املــروذي :قــال يل أمحــد :مــا كتبــت حــديثاً إاَّ وقــد عملــت بــه حــىت مـ َّـر  ،أي النــيب  -صــلى هللا عليــه وســلم -
احتجمت"(.)1
احتجم وأعطى أء طيبة ديناراً فأعطيت احلجام ديناراً حني
ر
َ

()1العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 307 /4
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معوقات القيمة
هنا بعس التصرفات ال ا تتوافق مع قيمة (رسويل حممد صلى هللا عليه وسلم) ،بل رلا تتعار معها،
وإي كاي بعضها قد يصدر عن حسن َن ،واجتهاد بدعوى أهنا من حمبته صلى هللا عليه وسلم ،ومن تلك
املعاي السلبية:

 -1الشك يف بعض أخباره صلى هللا عليه وسلم:
ممـا يعــوق قيمــة ( رســويل حممــد صــلى هللا عليــه وسـلم ) عــدم تصــديقه صــلى هللا عليــه وســلم فيمــا أخــرب،
ْي ــت ي ـراود اظنس ــاي ت ــردد فيم ــا أخ ـرب ب ــه ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ،م ــع أي الواج ــب أي يك ــوي يف قلب ــه أش ــد
التصديق لرسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم كمـا يصـدق اظنسـاي حـديت نفسـه وأشـ ّدى كمـا قـال ع ّـز وجـل يف
القر ي( :إننَّهر َحلَق نمثج َل َما أَنَّ رك جـم تَـجن نط رقـو َي) (الـارلت :اايـة )23فاظنسـاي ا يشـك فيمـا ينطـق بـه ،كـالك مـا
ينطق به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انشك فيه ،ونعلـم أنـه احلـق ،فـطذا ثبـت احلـديت عـن الرسـول صـلى
هللا عليه وسلم وجـب علينـا تصـديقه ،سـواء علمنـا وجهـه أم ي نعلمـه ،حـىت لـو بلغتنـا أحاديـت عنـه صـلى هللا
عليه وسلم وعرفنا معناها لكن ا ي نعرف وجهها ،فالواجب علينا التصديق(.)1

 -2تقدمي أقوال البشر على قوله صلى هللا عليه وسلم:
ومما يتعار مع قيمة (رسويل حممد صلى هللا عليه وسلم ) ما قد يقع به بعـس املسـلمني مـن تقـد قـول
ٍ
أحد من البشر على قول النيب صلى هللا عليه وسلم  ،مـع أنـه ا جيـوز أي تقـدم قـول أي أحـد مـن النـاس ولـو
كــاي أكــرب العلمــاء علــى قــول الرســول صــلى هللا عليــه وســلمى ألننــا ميعــا ،حنــن والعلمــاء يلزمنــا اتبــاع الرســول
صلى هللا عليه وسلم ،وما أعلـم قـول مـن إذا حاججتـه وقلـت :قـال رسـول هللا ،قـال :لكـن اظمـام فـالي قـال
كـاا وكـاا ،فهـا عليمـة ج ًـدا ،إذ ا أـل ألحـد أي يعـار قـول النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم بقـول أحـد مــن
املخلــوقني كائنًــا مــن كــاي ،ومــن ا ميــل يف هــاا املوضــع مــا ورد عــن عبــد هللا بــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا أنــه
شك أَي تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول هللا وتقولوي قال أبوبكر وعمر(.)2
قال :يـر جو ر
 ،فــطذا كــاي ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــد أنك ـر علــى بعضــهم معارضــة حــديت رســول هللا صــلى هللا عليــه
وسلم قوال أ ،بكر وعمر رضي هللا عنهما ،فمن دوهنما من الناس من ءب األوىل.
()1ينظر :شرح األربعين النووية للعثيمين ص26 :
()2شرح األربعين النووية للعثيمين ص ،27 :و ينظر :التوحيد البن عبد الوهاب ص102 :
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 -3االبتداع يف الشرع:
اابتــداع يف ديــن هللا تعــاىل ي ــوحي أي الــدين هللاق ـ  ،وأي مــا ج ــاء بــه رس ــولنا ص ــلى هللا عليــه وس ــلم يف
الشــرع هللاقـ  ،لــالك فاابتــداع يف الـ ّدين ممــا يتعــار مــع قيمــة (رســويل حممــد صــلى هللا عليــه وســلم ) وعلــى
هاا فال جيوز أي يبتدع املسلم يف دين هللا ماي ن
ات به الرسول صلى هللا عليه وسلم ،سـواء كـاي "عقيـدة ،أو
قــواً ،أو فعـالً ،وعلــى هــاا فجميــع املبتــدعني ي أققـوا شــهادة أي حممــداً رســول هللا ،ألهنــم زادوا يف شــرعه مــا
لي منه ،وي يتأدبوا مع الرسول صلى هللا عليه وسلم"(.)1

 -4إنزاله صلى هللا عليه وسلم فوق منزلته:
ومن أعلم ما يتعار مع قيمة (رسويل حممد صلى هللا عليه وسلم ) ما قد قد يقع بـه بعـس املسـلمني
ـب ءلرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم ،لكنـه حـب غـري صـتيل ،ي يعتقـد أحـدهم
جهال منهم ،أو عن مزيد ح ّ

ي للنــيب صــلى هللا عليــه وســلم شــيئا مــن الربوبيــة ،مــع أي احلــق أي الربوبيــة هلل ســبتانه وحــد  ،وأمــا الرســول
الك ــر ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم فـ ــ"ا يرــدعى ،وا يرس ــتغاث ب ــه إا يف حيات ــه فيم ــا يق ــدر علي ــه ،فه ــو عب ــد هللا
ورسـوله :قرــل ا أَملنـ ر ن ن
اهر} [األعـراف :اايــة... ]188فـالنيب صــلى هللا
ضـ ّـراً إناَّ َمـا َشــاءَ َّ
ـك لنَـ جفســي نـَ جفعـاً َوا َ
ج ج
ن
ـك
نفعــا وا ضـ ًـرا ،فكيــل لــك لغــري وهلــاا أمــر هللا أي يقــول :قرـ جـل إننّي ا أ جَملـ ر
عليــه وســلم ا لــك لنفســه ً
لَ ركم ضراً وا رشداً * قرل إنني لَـن رنجيـريني نمـن َّن
َحـد َولَ جـن أ نَج َـد نمـ جن ردونن نـه رم جلتَ َتـداً}[ا ن ]22-21 :أي أنـه
ج َّ َ َ َ
اه أ َ
ج ّ ج َ َ
هــو عليــه الصــالة والســالم لــو أراد هللا بــه مــا يريــد مــا اســتطاع أحــد مــن النــاس أي نــع إرادة هللا فيــه .إذا كــاي
البني أي يستغيت أحد برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،بل هاا من الشر "(.)2
كالك فمن الضالل ّ

 -5عدم احرتام أحاديثه صلى هللا عليه وسلم:

مم ــا يالح ــظ يف تص ــرفات بع ــس املس ــلمني ،وم ــنهم ط ــالب امل ــدارس األعـ ـزاء التس ــاهل يف الكت ــب وأوراق
األسئلة واملاكرات ال حتتوي على أحاديت الرسول صلى هللا عليه وسلم اح ام أقواله ،فرلا ألقوهـا يف الطرقـات،
أو يف ســلة املهمــالت ،خاصــة ألم ااختبــارات ،وهــاا التصــرف الصــادر عــن كثــري مــنهم دوي مبــااة يتعــار مــع
قيمة (رسويل حممد صلى هللا عليه وسلم)  ،مـع عـدم الشـك يف حمبـتهم الكبـرية لرسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،
والاي ينبغي لنا ميعا طالء وطالبات ،ومسلمني عامة ومسلمات أي حن م أقوال النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم فـال
نضع " أحاديثه عليه الصالة والسالم يف أماكن غري ائقةى ألي هاا نوع من اامتهاي" (.)3
()1شرح األربعين النووية للعثيمين ص28 :
()2السابق
()3السابق ص29 :
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الصفحة  22من 27

آاثر القيمة:
ملعايشة ها القيمة املهمة ( رسويل حممد صلى هللا عليه وسلم ) يف حياتنا اثر إجيابية كبرية ،منها:
 شيوع روح األلفة واملودة بني طبقات اجملتمع. شغل األجيال القادمة لصدر للطاقة اظجيابية ،من خالل احلديت عن أعلم اخللق صلى هللا عليهوسلم.
 الربكة ال تسود اجملتمع ِبحياء سنة احلبيب صلى هللا عليه وسلم.الرد إليهما.
 التتاكم إىل السنة الشريفة ( مع القر ي الكر ) يف أمور ااختالف ،و ّن
كبريا)! ومن أكرب يف البشرية
 اارتياح النفسي بوجود الكبار يف حياتنا ( ،ومن لي له كبري فليش له ًمن حممد صلى هللا عليه وسلم
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أهم املصادر
 ااحاد واملثاي ،أبو بكر بن أ ،عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضتا بن َملد الشيباي ،حتقيق د.ءسم فيصل أمحد ا وابرة ،دار الراية – الرل  ،الطبعة األوىل1991 – 1411 ،
 األدب املفرد ءلتعليقات ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد هللا ،حققه وقابلهمستفيدا من خترجيات وتعليقات العالمة الشي احملدث :حممد هللاصر
على أصوله مسري بن أمني الزهريي
ً
الدين األلباي ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرل  ،الطبعة األوىل 1419 ،هـ  1998 -م
 التترير والتنوير (حترير املع( السديد وتنوير العقل ا ديد من تفسري الكتاب اجمليد) ،حممد الطاهر بنحممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،الدار التونسية للنشر – تون  ،سنة النشر 1984 :هـ
 تفسري حدائق الروح والرأاي يف روا ،علوم القر ي ،الشي العالمة حممد األمني بن عبد هللا األرميالعلوي اهلرري الشافعي ،إشراف ومراجعة :الدكتور هاشم حممد علي بن حسني مهدي ،دار طوق
النجاة ،بريوت – لبناي ،الطبعة األوىل 1421 ،هـ  2001 -م
 تفسري عبد الرزاق ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن هللافع احلمريي اليماي الصنعاي ،دار الكتبالعلمية ،دراسة وحتقيق :د .حممود حممد عبد  ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل ،سنة
1419هـ
 تفسري مقاتل بن سليماي ،أبو احلسن مقاتل بن سليماي بن بشري األزدي البلخي ،حتقيق عبد هللاحممود شتاته ،دار إحياء ال اث – بريوت ،الطبعة األوىل  1423 -هـ
 تيسري الكر الرمحن يف تفسري كالم املناي ،عبد الرمحن بن هللاصر بن عبد هللا السعدي ،حتقيقعبدالرمحن بن معال اللوأق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1420هـ  2000-م
 ا امع (منشور ملتقا لصنل عبد الرزاق) ،معمر بن أ ،عمرو راشد األزدي مواهم ،أبو عروةالبصري ،نزيل اليمن ،حتقيق حبيب الرمحن األعلمي ،اجملل العلمي بباكستاي ،وتوزيع املكتب
اظسالمي ببريوت ،الطبعة الثانية 1403 ،هـ
 جامع البياي يف أتويل القر ي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب ااملي ،أبو جعفر الطربي،حتقيق أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1420 ،هـ  2000 -م
 جالء األفهام يف فضل الصالة على حممد خري األهللام ،حممد بن أ ،بكر بن أيوب بن سعدالدين ابن قيم ا وزية ،حتقيق شعيب األرهللافو  -عبد القادر األرهللافو  ،دار العروبة – الكويت،
الطبعة الثانية1987 – 1407 ،
الكايف27ملن سأل عن الدواء الشايف أو الداء والدواء ،حممد بن أ ،بكر بن أيوب بن سعد
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الدين ابن قيم ا وزية ،دار املعرفة – املغرب ،الطبعة األوىل1418 ،هـ 1997 -م
 رل األفهام يف شرح عمدة األحكام ،أبو حف عمر بن علي بن ساي بن صدقة اللخمياظسكندري املالكيَ ،تو الدين الفاكهاي ،حتقيق ودراسة نور الدين طالب ،دار النوادر ،سورل،
الطبعة األوىل 1431 ،هـ  2010 -م
 زاد املسري يف علم التفسري ،مال الدين أبو الفرو عبد الرمحن بن علي بن حممد ا وزي ،حتقيق عبدالرزاق املهدي ،دار الكتاب العر – ،بريوت ،الطبعة األوىل  1422 -هـ
 سنن أ ،داود ،أبو داود سليماي بن األشعت بن إستاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزديالس نجستاي ،حتقيق شعيب األرهللافو  -حم َّمد ن
ن
كامل قر بللي ،دار الرسالة العاملية ،الطبعة األوىل،
َ
َ
ّ ج
 1430هـ  2009 -م
 السنن الكربى ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساي ،النسائي ،حققه وخرو أحاديثهحسن عبد املنعم شليب ،أشرف عليه شعيب األرهللافو  ،قدم له عبد هللا بن عبد احملسن ال كي،
مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة األوىل 1421 ،هـ  2001 -م
 السرية النبوية ابن هشام ،عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري ،أبو حممد ،مال الدين،حتقيق :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا،
احلليب وأواد لصر ،الطبعة الثانية1375 ،هـ  1955 -م
بد ،التميمي ،أبو
 السرية النبوية وأخبار اخللفاء ،حممد بن حباي بن أمحد بن حباي بن معاذ بن َم جع َصتته ،وعلق عليه احلافظ السيد عزيز بك وماعة من العلماء ،الكتب
حامت ،الدارمي ،البرس ّ ،
الثقافية – بريوت ،الطبعة الثالثة  1417 -هـ
بد ،التميمي ،أبو
 السرية النبوية وأخبار اخللفاء ،حممد بن حباي بن أمحد بن حباي بن معاذ بن َم جع َصتته ،وعلق عليه احلافظ السيد عزيز بك وماعة من العلماء ،الناشر
حامت ،الدارمي ،البرس ّ ،
الكتب الثقافية – بريوت ،الطبعة الثالثة  1417 -هـ
 شرح األربعني النووية ،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ،دار الثرل للنشر -شرح سنن ابن ماجه

 شرح صتيل البخارى ابن بطال ،ابن بطال أبو احلسن علي بن خلل بن عبد امللك ،حتقيق أبو متيملسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد  -السعودية ،الرل  ،الطبعة الثانية1423 ،هـ 2003 -م
 شرح مشكل اااثر ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجرياملصري املعروف ءلطتاوي ،حتقيق شعيب األرهللافو  ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل  1415 -هـ،
 1494م
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 شعب اظ اي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلر جسَرجونجردي اخلراساي ،أبو بكر البيهقي ،حققهوراجع نصوصه وخرو أحاديثه :الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ،أشرف على حتقيقه وختريج
أحاديثهَ :متار أمحد الندوي ،صاحب الدار السلفية ببومباي – اهلند ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
ءلرل ءلتعاوي مع الدار السلفية ببومباي ءهلند ،الطبعة األوىل 1423 ،هـ  2003 -م
 صتيل البخاري (ا امع املسند الصتيل املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننهوألمه)  ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري ا عفي ،حتقيق حممد زهري بن هللاصر الناصر ،دار طوق
النجاة (مصورة عن السلطانية ِبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة األوىل1422 ،هـ
 عشروي حديثا من صتيل البخاري دراسة اسانيدها وشرح متوهنا ،عبد احملسن بن محد بن عبد احملسنبن عبد هللا بن محد العباد البدر ،ا امعة اظسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1409 ،هـ
 العواصم والقواصم يف الاب عن سنة أ ،القاسم ،ابن الوزير ،حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بناملفضل احلسين القامسي ،أبو عبد هللا ،عز الدين ،من ل الوزير ،حققه وضبْ نصه ،وخرو أحاديثه،
وعلّق عليه :شعيب األرهللافو  ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ،الطبعة الثالثة،

 1415هـ  1994 -م
 فتل القدير ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاي اليمين ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب -دمشق ،بريوت ،الطبعة األوىل  1414 -هـ
 يف َالل القر ي ،سيد قطب إبراهيم حسني الشار ،،دار الشروق  -بريوت -القاهرة ،الطبعة السابعةعشر  1412 -هـ
 كتاب التوحيد (مطبوع ضمن مؤلفات الشي حممد بن عبد الوهاب ،ا زء األول) ،حممد بن عبدالوهاب بن سليماي التميمي النجدي ،حتقيق عبد العزيز بن عبد الرمحن السعيد وغري  ،جامعة اظمام
حممد بن سعود اظسالمية  ،الرل  ،اململكة العربية السعودية
 الكشاف عن حقائق غوامس التنزيل ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزَمشري جار هللا ،دارالكتاب العر – ،بريوت ،الطبعة الثالثة  1407 -هـ
 موع من  3شروحى « -1مصباح الزجاجة» للسيوطي (ت  911هـ)« -2 ،إ،اح احلاجة» حملمدعبد الغين اجملددي احلنفي (ت  1296هـ)« -3 ،ما يليق من حل اللغات وشرح املشكالت» لفخر
احلسن بن عبد الرمحن احلنفي الكنكوهي ( 1315هـ) ،قد ي كتب خانة – كراتشي
 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطيةاألندلسي احملار ،،حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل
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 مسند اظمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباي ،حتقيقشعيب األرهللافو  -عادل مرشد ،و خرين ،إشراف د عبد هللا بن عبد احملسن ال كي ،مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل 1421 ،هـ  2001 -م
 املسند الصتيل املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،مسلم بناحلجاو أبو احلسن القشريي النيسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء ال اث العر– ،
بريوت
 املصنل ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن هللافع احلمريي اليماي الصنعاي ،حتقيق حبيب الرمحناألعلمي ،اجملل العلمي -اهلند ،يطلب من :املكتب اظسالمي – بريوت ،الطبعة الثانية1403 ،
 املعجم األوسْ ،سليماي بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباي ،حتقيقطارق بن عو هللا بن حممد  ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ،دار احلرمني – القاهرة
 املواهب اللدنية ءملنل احملمدية ،أمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالي القتييب املصري،أبو العباس ،شهاب الدين ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة -مصر
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