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مقدمــة

ب�سم اهلل وحده، ول �سيء معه دائًما واأبًدا..
اأنف�سنا  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه  نحمده  هلل،  احلمد  اإن 
له،  ي�سلل فال هادي  له، ومن  يهده اهلل فال م�سلَّ  اأعمالنا، من  �سيئات  ومن 

واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله.
وُتنَّ اإِلَّ َواأَْنُتْم ُم�ْصِلُموَن})1(.  َها الَِّذيَن اآََمُنوا اتَُّقوا اهلَل َحقَّ ُتَقاِتِه َوَل َتُ {َيا اأَيُّ
َها النَّا�ُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها  {َيا اأَيُّ
َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرًيا َوِن�َصاًء َواتَُّقوا اهلَل الَِّذي َت�َصاَءُلوَن ِبِه َوالأَْرَحاَم اإِنَّ اهلَل 
اآََمُنوا اتَُّقوا اهلَل َوُقوُلوا َقْوًل �َصِديًدا  َها الَِّذيَن  اأَيُّ َكاَن َعلَْيُكْم َرِقيًبا})2(. {َيا 
ِلْح َلُكْم اأَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اهلَل َوَر�ُصوَلُه َفَقْد َفاَز   ُي�صْ

َفْوًزا َعِظيًما})3(.
وبعد،،،

، وما  األوان الكتابة هو الكتابة عن �سرية النبي  اأ�سقَّ لون من  اأن  اأ�سهد 
الكاتبني  اإىل  حاجته  �سدة  -على  املجال  هذا  يف  �ساأكتب  اأنني  َخَلدي  يف  دار 

)1( اآل عمران: 102.
)2( الن�ساء: 1 .

)3( الأحزاب: 70 ، 71.
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وخ�سوبته للدار�سني– من جمالت الكتابة، ويرجع ذلك اإىل اأكرث من �سبب، 
اقرتب  فكلما  املو�سوع وعظمته،  واأخطرها هو جالل  الأ�سباب  اأول هذه  ولعل 
امل�سرقة  ال�سورة  وتروعه  والعظمة،  بالهيبة  ي�سعر    اأخباره  من  الإن�سان 
للنبوة ببهائها، ومتلك عليه نَف�سه بروائها ونورها، ويجد امل�سلم نف�سه م�ستغرًقا 
متاأماًل بحيث يجد ر�سالة ال�سماء كلها، بكل جاللها جت�سدت، ف�سارت �سرية 
حممد بن عبد اهلل، وُخلق حممد بن عبد اهلل، واأنَّى للكلمات اأن تعبرِّ عن ذلك 
ره، يقيًنا كل من حاول اأو كتب عن امل�سطفى  ي�سعر بعجز  اأو للقلم اأن ي�سورِّ

ه و�سعر به. القلم )حقيقة ل جماًزا( ويقيًنا ي�سعر باأن ما كتبه دون ما اأح�سَّ
ولعل ال�سبب الذي يلي ذلك هو كرثة ما ُكِتب وُن�ِسر عن �سريته ، ويف هوؤلء 
الكرام الكاتبني من كبار الأئمة و�سفوة ال�ساحلني، ومن معا�سري الأ�ساتذة 
د اأن يقف يف �سفهم، ويتهيَّب اأن تبدَو  ورحجاء الباحثني، ما جعل الإن�سان يرتدَّ

قامته باإزائهم. 
دت كثرًيا من اأجل هذا، واأحجمُت فعاًل وحقيقًة، ولكني ُعدت فاأقدمُت،  تردَّ
عني،  اأقدمُت �سعيًفا اأ�سعر ب�سعفي، عاجًزا اأ�سعر بعجزي، ولكن اأعانني و�سجَّ
منه  ويقبل  ال�سعيف،  يرحم  كان  واأنه  الرحمة،  نبي  اأنه  الأمل،  يف  يل  وف�سح 
ا كما قال: "رحمة ُمهداة"  ، ويراه منه كافًيا جمزًيا، وكان حقًّ جهده مهما قلَّ

د بني جوانحي ذلك القول احلاين احلكيم: ، ومنذ زمن بعيد يرتدَّ
�ساِح ل تاأ�َس اإن �سعفَت عن الطاعِة 

وا�ستاأَثــــــــــــــــرت بهــــــــــــــــــا الأقويـــــــــــــــــاُء    
اإن هلل رحمــــــــــــــًة واأحـــــــــــــــقُّ النــــــــــا�ِس

ِمنــــــــــــــــــــــُه بالرحمـــــــــــــــــــــــِة ال�سَعَفـــــــاُء    
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من هنا ا�ستاأذنت اأن اأدخل من باب الرحمة..
ا�ست�سعرت  بيته"  يف    "الر�سول  مو�سوع  اأتناول  اأن  همي  جعلت  وحني 
بيت  من  اأقرتب  واأنا  خلَّيُتها–  قد  كنت  اأن  -بعد  اأخرى  مرة  والرهبة  الهيبة 
النبوة، واإنها لرهبة اأكب واأعظم اإذا كان الغر�س من القرتاب التعرف على ما 

يف البيت الكرمي، وو�سفه وت�سويره.
لقد كان  مهيًبا يف نفو�س اأ�سحابه، ل يرفعون اإليه الطرف، ول ُيحّدون 
ل  وروحه،  نف�سه  ذلك من عظمة  وكان  منه،  اأعينهم  ول ميلوؤون  النظر،  اإليه 
وخ�سية  هيبة  له  يزدادون  اأ�سحابه  كان  ولذلك  وجبوته،  منظره  رهبة  من 

واإعظاًما، كلما ازدادوا منه ُقرًبا وله ُمالطة.
ولكني اأُْقِدم على حماولتي يف القرتاب من بيت النبوة باإذن �ساحب البيت، 

ته وحفظها والعمل بها؟ بل باأمره ، األي�س قد دعانا للبحث عن �ُسنَّ
وهنا اأجدين مدفوًعا لتاأكيد معنيني:

اأولهما: اأنه  رمبا كان الإن�سان الوحيد الذي كانت حياته كلها يف ال�سوء 
يبيح  الب�سرية  وعرفته  الدنيا  راأته  الذي  الوحيد  الإن�سان  بالقطع–  هو  –بل 
معرفة ما كان منه، وما يكون يف �سرٍّ اأو علن، مما يتَّ�سل بتقلُّبه يف احلياة، يف 

اأي جانب اأو لون من جوانبها واألوانها.
"، هو الإن�سان الوحيد َعِرف النا�ُس  هو الإن�سان الوحيد الذي مل يكن له "�سرٌّ

فه يف كل �سوؤونه. –كلَّ النا�س– كل ت�سرُّ
ونها– ملًكا له  فمن حقرِّ كل واحد منا اأن تكون حياته ال�سخ�سية -كما ي�سمُّ
وحده، بل ذلك معدود من املروءة، وكرم الأخالق.. من حق كل واحد منا اأن 
اأين  ومن  ي�سرب،  وماذا  ياأكل  وماذا  و�سرابه،  كيفية طعامه  النا�س  ي�سرت عن 
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يح�سل على ما ياأكل وما ي�سرب، ونظام مالب�سه، وطريقة نومه، وكيف يعامل 
وكيف  اأطعمهم  وماذا  �سيفانه،  عليه  ي�ستقبل  الذي  الو�سع  وما  واأولده،  اأهله 

�سقاهم.
ذلك حقنا، بل ذلك علينا، وهو معدود من عالئم ا�ستقامة الطبع، و�سالمة 

الفطرة..
"، ومل يكن عنده جانب مبوء من  اأما النبي الأعظم  فلم يكن له "�ِسرٌّ
اأن  حياته، بل كل حياته كانت يف ال�سوء، فما احلكمة من ذلك؟ يف تقديري 

لذلك هدفني:
1( اأن تكتمل الأ�سوة والقدوة )لقد كان لكم يف ر�سول اهلل اأ�سوة ح�سنة()1( 
  الأحزاب: 21(، فال يكون هناك جانب غري معروف من حياة الر�سول(
-مهما كان �سيًقا اأو �سئياًل– فيلقي �سيًئا من الغمو�س، قد يظنُّ ظانٌّ اأن لهذا 
يف  ولو  قائل  يقول  قد  اأنه  اأعني  الظاهرة،  اجلوانب  يف  اأثًرا  امل�ستور  اجلانب 
ل عليه املالئكة  نف�سه: ما لنا ولر�سول اهلل؛ فهو ياأكل كذا، اأو ينام كذا، اأو تتنزَّ

ى به. بكذا، فل�سنا مثله، فكيف نتاأ�سَّ
ا لهذا الو�سوح اأثر اآخر يف الدللة على �سدق النبوة، فلو كان هناك  2( واأي�سً
له  يتقوَّ اأن  ميكن  كان  ماذا  م�ستورة  �سخ�سية"  "حياة  اأو  معروف  غري  جانب 
الع�سور، منذ  املناوئني على طول  وين�سجه خيال  املفرتون،  ويفرتيه  الأعداء، 

البعثة اإىل اليوم.
اإن من رحمة اهلل اأن كانت حياته  ملًكا للر�سالة، كلُّ حياته يف بيته، يف 

)1( هذه خطبة احلاجة، وقد ورد بها اأكرث من حديث عن ر�سول اهلل ، ون�ستفتح بها اإحياء لل�سنة 
املطهرة.
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خارج بيته، يف حله، يف ترحاله، يف حربه، يف �سلمه، حتى �سفة غ�سله وو�سوئه، 
اإزالة ما يكون على ثوبه مما يكون من الرجال، بل  ره، بل  بل ا�ستبائه وتطهُّ
اأبعد من هذا، ماذا يقول حني ياأتي اأهله، وها هو اأمر ال�سماء لأمهات املوؤمنني: 
{َواْذُكْرَن َما ُيْتلَى ِف ُبُيوِتُكنَّ ِمْن اآََياِت اهلِل َواحِلْكَمِة})1(. و�ستظل حياة نبينا 

ا، ومعيًنا ل ين�سب ملن يدر�س ويتدبر، ويعي، فيتَّعظ ويعمل. نبًعا ثرٍّ
تاأكيدها  ففي   ، ب�سريته  هو  اأوؤكده-  اأن  اأريد  -الذي  املعنيني  وثاين 
ا التزام باحلق وال�سدق من �سريته؛ ذلك اأن بع�س كرام  تاأكيٌد لعظمته، واأي�سً
د امل�سطفى  من ب�سريته، يدنو به من م�سافرِّ املالئكة،  الكاتبني يكاد يجررِّ
مالفة  من  فيه  ما  على  وهذا  واإجالًل،  تعظيًما  له  يزداد  اأنه  بهذا  ر  ويت�سوَّ
َر�ُصول})2(،       َب�َصًرا  اإِلَّ  ُكْنُت  َهْل  َربِّي  �ُصْبَحاَن  {ُقْل  ال�سدق:  وجمانبة  احلق، 
َنا  })3( )الكهف: 110. وف�سلت: 6(،{اإِْن اأَ ا اأََنا َب�َصٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى اإَِلَّ َ {ُقْل اإِنَّ

اإِلَّ َنِذيٌر َوَب�ِصرٌي ِلَقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن})4(.
مع ما يف نفي هذه الب�سرية املوؤكدة عن الر�سول امل�سطفى  من مالفة 
نفيها، بل  الذي يرجونه من وراء  التعظيم والإجالل  ا  اأي�سً للحق، فلي�س فيها 
ه هي حملُّ عظمته  اإن العك�س هو ال�سحيح، اأعني اأن الب�سرية وتاأكدها يف حقرِّ
وم�سدرها، حيث كان له ما يف الب�سر، وكان فيه كل ما يف الب�سر، ولكنه �سما 
وارتفع عن نوازع الإن�سان، وارتقى مع ما يف الب�سرية من ثقلة الطني، وعال مع 
ما يف الب�سرية من نزعة اإىل الأر�س.. هنا فعاًل تكمن العظمة: اأن يكون ب�سًرا 

ويعلو فوق ما يقدر الب�سر.

)1( الأحزاب: 21 .
)2( الأحزاب: 34.
)3( الإ�سراء: 93.

)4( الكهف: 110. وف�سلت: 6 .
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منهج البحث:
حينما نقف اأمام مو�سوعنا "الر�سول  يف بيته" �سنجد اأنه لي�س مو�سوًعا 
واحًدا، بل عدة مو�سوعات، هذا اإذا اأردنا الوفاء للعنوان وفاء كاماًل، وترجمناه 
اإىل معانيه ومراميه كلها، فحينما نقف عند بيت ر�سول اهلل  �سرنى ما يلي:

• بيوت النبي  �سكلها، ومكانها، ومتى وكيف ُبنيت؟	
• 	. اأثاث بيته
• كيف كان يدخل البيت؟	
• 	. لبا�سه
• له.	 ره وتزيُّنه وجتمُّ فه وتطهُّ تنظُّ
• 	. طعامه
• ا�ستقباله لل�سيفان وجمل�سه.	
• ته لأولده واأحفاده.	 اأُبوَّ
• ته، ومعا�سرته لأزواجه.	 زوجيَّ
• نومه، ويقظته.	
• تعبُّده يف بيته.	
• معاملته خلدمه وعبيده.	

كل هذه املو�سوعات وغريها كثري مما يتَّ�سل ببيت النبي وينبع منه، ورمبا 
والتدقيق،  التحقيق  عند  ولكن  بع�س،  دون  بع�سها  الذهن  اإىل  املتبادر  كان 

. سرنى اأنها كلها متَّ�سلة ببيت النبي�
حاولنا  ولكنا  ببع�سها،  ول  جميعها،  بها  الوفاء  على  قدرنا  اأننا  عي  ندَّ ول 
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جهدنا، وقد اأطلنا الكالم على جوانب؛ تقديًرا منا اأنها مل تنْل حقها من البحث 
والدر�س من قبل، واأوجزنا احلديث عن بع�سها؛ تقديًرا منا اأنها ُدِر�ست مراًرا، 
وكرُث فيها احلديث، و�سارت قريبة من الأذهان والأفهام، ونرجو اأن نكون قد 

عنا. اأ�سبنا يف تقديرنا وتوقُّ
ومع اأننا �سنحاول جاهدين اأن نكون اأوفياء لعنوان البحث، بحيث نكون دائًما 
يف بيت الر�سول  ل نبحه، ول نخرج منه، اإل اأننا �سنجد اأنف�سنا م�سطرين 
اأحياًنا اإىل اأن ن�سحب امل�سطفى  خارج البيت، ما دام الأمر يتَّ�سل ب�ساأن 
ر واللبا�س، فهي اأمور متَّ�سلة بالبيت وتنمُّ  ف والتعطُّ من �سوؤون البيت، كالتنظُّ
اأ�سا�ًسا يف البيت، لكن مظاهرها واآثارها متتدُّ حتًما خارج البيت، ولن ن�ستطيع 
يف هذه احلالة اإل اأن نتتبعها، ون�سري معها حيث هي، واأرجو األ اأكون قد بعدُت 

عن البيت.
ق يل ما حاولته من العتماد على الأحاديث املقبولة، �سحيحة  واأرجو اأن يتحقَّ

جها، والدللة على مو�سعها من دواوين ال�سنة. اأو ح�سنة، وعزوها اإىل من خرَّ
كذلك جعلت من منهجي ذكر احلديث كاماًل بتمامه، ولو كان مو�سع ال�ساهد 
ا اأخرى، قد  اأن اأ�سيف يف املو�سوع الواحد ن�سو�سً جزءا فقط، ورمبا حاولت 
تكون يف نف�س املعنى، وقد تكون درجتها اأقلَّ من حيث ال�سند، ولكني اأرجو من 
دائرة  من  اأخرج  اأن  وتثبيتها–  املعروفة  للن�سو�س  التاأكيد  –غري  ذلك  وراء 
الن�سو�س املاألوفة الدائرة على الأل�سن، ومل تعد تلفت ذهًنا، اأو تثري انتباًها، 
ث عن "عي�س ر�سول اللله وزهده" جند من احلديث: "ما  فمثاًل عندما نتحدَّ
كنا  "اإنا  وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها:  ثالًثا"،  الُبرِّ  اآل حممد من خبز  �سبع 
ننظر اإىل الهالل، ثم الهالل، ثم الهالل، ثالثة اأهلة يف �سهرين، وما اأوقد يف 

اأبيات ر�سول اهلل  نار...". 
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علينا  ولكن  تاأكيد،  اإىل  بحاجة  لي�س  عليه،  متفق  احلديث  من  هذا  فمثل 
اإثارة  اأقلَّ درجة–  –واإن كانت  م يف هذا املعنى اأحاديث واآثاًرا اأخرى  اأن نقدرِّ
لالنتباه، وتن�سيًطا لالأذهان، واإزالة ملا قد يكون من ملل نتيجة التكرير حلديث 

واحد، والعتماد عليه دائًما.
  ومرة ثانية اأوؤكد اأن هذه حماولة جّد متوا�سعة، لأن ن�ستاأذن امل�سطفى
�س عبق النبوة اخلالد، ومنالأ عيوننا من  ر، نتنفَّ اأن نعي�س يف اأرجاء بيته املطهَّ
نور الر�سالة الفيَّا�س فتخ�سع القلوب، وتزداد اإمياًنا، وتزداد الطريق و�سوًحا، 

ونزداد بها ا�ستم�ساًكا، واهلل من وراء الق�سد، وهو نعم املوىل ونعم الن�سري.

كتبه اأبو حممود
عبد العظيم الديب
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 بيوت النبي

ف على  من املنا�سب قبل اأن ن�ستاأذن يف دخول البيت النبوي ال�سريف اأن نتعرَّ
بيت  مكة  يف    لنبينا  كان  وقد  كان؟  كيف  �سفته  وعلى  كان؟  اأين  مكانه: 

. ة اأبيات بعدد اأزواجه ر�سي اهلل عنهنَّ واحد، ويف املدينة عدَّ

بيت النبي  يف مكة:
اأود الطبي)1(، و�ساحب )الرحلة احلجازية( و�سفا  بيته يف مكة فقد  اأما 
له، نقلته بنت ال�ساطئ)2( عنهما حني قالت: "يف جوار احلرم الأقد�س، حيث 
دور قري�س حاّفة بامل�سجد احلرام، م�ستاأثرة دون �سائر القبائل بذلك ال�سرف 
اأن ت�سهد عر�س حممد بن عبد  الأ�سنى، قامت الدار التاريخية التي كتب لها 
اهلل الها�سمي، واأن ت�ستقبله بعد خم�سة ع�سر عاًما من العر�س، عائًدا من غار 

)1( الطبي: 197/2.
)2( مو�سوعة اآل بيت النبي ، �س455.
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ى ر�سالة ال�سماء، وهذه الدار قد ارتفع عنها الطريق، فينزل  حراء، بعد اأن تلقَّ
م�سطبة  �سبه  ي�ساره  على  قامت  ممرٍّ  اإىل  تو�سل  الدرجات  من  بعدد  اإليها 

مرتفعة عن الأر�س بنحو قدم، وطولها ع�سرة اأمتار، اأما عر�سها فاأربعة.
قة  �سيرِّ طرقة  اإىل  ي  يوؤدرِّ بدرجتني،  اإليه  ي�سعد  �سغري،  باب  اليمني  وعلى 
اأولها من اجلانب الأي�سر على  اأبواب: يفتح  عر�سها نحو مرتين، وفيها ثالثة 
حمراًبا    املختار  للنبي  كانت  اأمتار،  �ستة  نحو  م�ساحتها  �سغرية  غرفة 
ومعبًدا، ويوؤدي الباب الأمامي اإىل بهو مت�سع طوله �ستة اأمتار، وعر�سه اأربعة، 
وقد جعل مدًعا للزوجني. اأما الباب الثالث فعلى ميني الداخل، وهو يفتح يف 
غرف م�ستطيلة، طولها �سبعة اأمتار وعر�سها اأربعة، وقد ُجِعلت لبنات حممد 
، وعلى طول هذا امل�سكن من ال�سمال ف�ساء وا�سع، م�ساحته �ستة ع�سر مرًتا 
)خديجة(  ال�سيدة  كان  وفيه  مرت،  بنحو  الأر�س  عن  ويرتفع  اأمتار،  �سبعة  يف 
هذه  ا�ستعملت  التجارة  واعتزلت  تزوَّجت  فلما  الزواج،  قبل  جتارتها  ن  تخزرِّ

امل�ساحة م�سيفة ل�ستقبال ال�سيوف.
اأن  حاولنا  ما  كرثة  على  ذلك،  من  اأكرث  رت  تي�سَّ التي  امل�سادر  تعطينا  ول 
ن�ستنطقها، مل نعرف عن بيت الر�سول  يف مكة اأكرث من هذا، فلم نر اأثاث 
البيت، ول طريقة الطعام وال�سراب وا�ستقبال الزوار وال�سيفان؛ ذلك اأن ُجلَّ 
هذه الفرتة كان قبل البعثة، حيث مل يكن حممد  قد نال �سرف الر�سالة 
كان  وما  وحياته،  يكون منه يف عي�سه  ما  لنقل  يدعو  ما  يكن هناك  فلم  بعد، 
والكفاح  والن�سال  باجلهاد  مفعًما  كان  )املكية(  الفرتة  هذه  من  البعثة  بعد 
املثابر ال�سابر ال�سامد، فلم تتح الفر�سة للم�سلمني الأولني ال�سابقني للتقاط 

. لوا ما كان يف بيت ر�سول اهلل الأنفا�س وهدوء الأحوال، حتى ي�سجرِّ
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بيت النبي  يف املدينة:
اأما يف املدينة فرنى �سورة بيوت النبي  اأكرث و�سوًحا وتف�سياًل.

ملا و�سل النبي  املدينة، وتناف�س الأن�سار كلٌّ يقول: يا ر�سول اهلل، هلمَّ 
"خلوا   : قال  ناقته.  بزمام  وياأخذون  وامَلَنعة.  ة  والُعدَّ العدد  اإىل  اإلينا، 
�صبيلها، فاإنها ماأمورة")1(، حتى بركت عند مو�سع م�سجده املبارك، واحتمل 
 اإىل بيته، واأراده قوم من اخلزرج على النزول  اأبو اأيوب رحَل ر�سول اهلل 
فكان مقامه يف منزل اأبي اأيوب، حتى ُبِني له  عليهم، فقال: "املرء مع رحله"، 
م�سجده وم�ساكنه، )كذا( م�ساكنه ب�سيغة اجلمع، قاله ابن اإ�سحاق، ورواه عنه 
ا ابن كثري فيما نقله عنه اأبو  ا يف عيون الأثر)3(، وقاله اأي�سً ابن ها�سم)2(، واأي�سً

احل�سن الندوي يف )ال�سرية النبوية()4(.
ا ابن عبد الوهاب يف )مت�سر �سرية الر�سول()5(، وقالته بنت  وقاله اأي�سً
ال�ساطئ، بل زادته حتديًدا، اإذ قالت: "تناف�س املهاجرون والأن�سار يف البناء، 

حتى متَّ بناء م�سجد املدينة، ومن حوله ت�سع حجرات")6(.
ولكن الذي يبتدره العقل اأنه مل ُتنَب بيوت النبي  كلها وقت بناء امل�سجد، 
فلم تكن به حاجة اإىل كل هذه الأبيات، فلعل هذا القول القائل: اإنه اأقام عند 
اأبي اأيوب حتى بنى م�سجده و"م�ساكنه" وهم يف الرواية، اأو ت�ساهل يف التعبري 

)1( حديث ح�سن.
)2( 103/2، حتقيق طه عبد الروؤوف.

)3( 195/1، ط دار املعرفة.
)4( �س 155.

)5( �س135، ط جامعة الإمام حممد بن �سعود.
)6( مو�سوعة اآل بيت النبي، �س262.
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عن املفرد اأو املثنى ب�سيغة اجلمع.
وقد لفت هذه الروايات الإمام احلافظ �سم�س الدين الذهبي، فقال يف )بلبل 
له  ُبني  ال�سالم  اأنه عليه  يبلغنا)2(  "مل  الزرك�سي)1(:  الرو�س( فيما حكاه عنه 
ت�سعة اأبيات حني ُبني امل�سجد، ول اأح�سبه يفعل ذلك، اإمنا كان يريد بيًتا واحًدا 
حينئذ ل�سودة اأم املوؤمنني، ثم مل يحتج اإىل بيت اآخر، حتى َبنى بعائ�سة يف �سوال 

�سنة اثنتني، وكاأنه عليه ال�سالم بناها يف اأزمان متلفة".
ته  و�سنَّ املعهود من خلقه  واإىل  املعقول،  اإىل  اأقرب  الذهبي  قاله  الذي  وهذا 
، فلي�س من املعهود ول املعقول اأن يبني ت�سعة اأبيات من اأول يوم ينزل فيه 
املدينة، ومل تكن به حاجة اإليها، ثم اإن هذه البيوت الت�سعة كانت بعدد ن�سائه 
ج هذا العدد من الن�ساء؟ واإمنا الرواُة حكوا  ، فهل كان على علم باأنه �سيتزوَّ

ما راأوُه اأخرًيا، ووهموا يف تاريخ اإعداد هذه البيوت.

: ح�رثة وبيوت الر�سول
وما قاله الذهبي من اأنه  بناها يف اأزمان متلفة، واإن كان اأقرب اإىل 
املعقول واملعهود، اإل اأنه معار�س مبا روي من اأن هذه البيوت كانت حلارثة بن 

. النعمان الأن�ساري، وكان جاًرا لر�سول اهلل
جاء يف كتاب )الر�سول  يف قلوب اأ�سحابه()3(: كان حلارثة بن النعمان 

)1( اإعالم ال�ساجد، �س224.
)2( اأي بيقني.

)3( تاأليف وليد الأعظمي، واأ�سار اإىل اأن م�سادره يف ذلك هي: طبقات ابن �سعد 3 ق 53/2، 119/8. 
وال�ستيعاب: 306/1 - 307. وامل�ستدرك: 208/3. و�سفة ال�سفوة: 187/1. وحلية الأولياء: 356/1. 

والإ�سابة: 112/1. ووفاء الوفاء: 188/1. وانظر: مغازي الواقدي 708/2.
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 يف املدينة، وكان بينهما تّنور   منازل بجوار ر�سول اهلل  الأن�ساري 
واحد يخبزان فيه �سوية، وكان م�سروًرا بهذا اجلوار، ي�ستمع لتالوة ر�سول اهلل 

 لياًل.
وكان ر�سول اهلل  قد بعث موله زيد بن حارثة، واأبا رافع اإىل مكة املكرمة، 
بنتيه،  كلثوم  واأمرِّ  بفاطمة  عليه  فقدما  وبعريين،  درهم  خم�سمائة  واأعطاهما 
و�سودة زوجته، واأم اأمين زوج زيد وابنها اأ�سامة، وخرج معهم عبد اهلل بن اأبي 
النعمان،  بن  بيت حارثة   يف  ر�سول اهلل  اأنزلهم  املدينة  فلما قدموا  بكر، 
منزل، حتى  بعد  منزل  له حارثة عن  ل   حتوَّ اهلل  ر�سول  ج  تزوَّ كلما  وكان 

. سارت منازل حارثة كلها اإىل ر�سول اهلل�
"اإين   : اهلل  ر�سول  قال  عنهما-  اهلل  -ر�سي  بفاطمة  عليٌّ  دخل  وحني 
". قالت فاطمة: يا اأبتاه لو كلَّمت حارثة اأن يتحول يل عن  لك اإلَّ اأريد اأن اأحوِّ
ل حارثة عنا، حتى ا�صتحييت  منزله؟ فقال ر�سول اهلل : "يا ُبنية قد حتوَّ

ل لنا عن منازله")1(. مما يتحوَّ

فبلغ ذلك حارثة، فجاء ر�سول اهلل  وقال: يا ر�سول اهلل، بلغني اأنك تريد 
ل فاطمة اإليك، وهذه منازيل وهي اأ�سقب )اأي اأقرب( بيوت بني النجار  اأن حتورِّ
بك، واإمنا اأنا ومايل هلل ور�سوله، واهلل يا ر�سول اهلل للذي تاأخذه مني اأحبُّ اإيلَّ 

من الذي تدع.
ثم حّول فاطمة. اهـ. فقال ر�سول اهلل : "�صدقت، بارك اهلل عليك"، 

بتحقيق   ،22/8 الكبى:  الطبقات  �سعد:  ابن  وانظر  والطباين.  اأحمد  رواه  �سحيح،  حديث   )1(
اإح�سان عبا�س.



20

ولعلنا نرى اأن التوفيق بني هذا وبني ما قيل من اأنه  بنى اأبياته لنف�سه، 
  باأنه بنى اأوًل بيًتا اأو بيتني ل�سودة وعائ�سة، ثم حتّول حارثُة بن النعمان
عن باقي اأبياته، هبة اأو بيًعا، فلم حتدد الرواية نوع هذا التنازل من حارثة، واإن 

كان املفهوم اأنه تنازل بطريق الهبة.

ل لفاطمة؟ متى كان التحوُّ
لعل الذي يحتاج منا النظر والبحث ما دمنا ب�سدد التمييز بني الروايات، 
 : وما جاء يف الرواية القائلة باأن هذه املنازل كانت حلارثة -من قول النبي
حيث ُيفهم من ذلك اأنه  ل حارثة عن منازله"،  "ا�صتحييت من كرثة ما حتوَّ
، مع اأن زواج فاطمة  ج النبي  بن�سائه، اأو على الأقل اأكرثهنَّ كان بعد اأن تزوَّ
  بعليٍّ -ر�سي اهلل عنهما- كان يف ال�سنة الثانية من الهجرة، ومل يكن النبي
قد تزوج من ن�سائه غري �سودة وعائ�سة، فكيف يقول : "ا�صتحييت من كرثة 

ل لنا". ما حتوَّ

ل  حتوَّ يكون  اأن  ال�سروري  من  فلي�س  الأمر،  يف  اإ�سكال  ل  اأنه  تقديري  ويف 
فاطمة اإىل جوار اأبيها امل�سطفى  كان عقب زواجها بعليٍّ مبا�سرة، بل ل 
لعليٍّ  ُولد  ب�سنتني، ولعل هذا هو املعقول، بعدما  الزواج  اأن يكون بعد  مانع يف 
واأختيهما  واحل�سني،  احل�سن  لريى  اإليها  ي�سعى    اهلل  ر�سول  و�سار  منها، 
و�ساركها  اأبيها،  على  ة  م�سقَّ فيه  ُبعدها  اأن  فاطمة  فاأدركت  كلثوم،  واأم  زينب 

امل�سطفى  يف ذلك، وبلغ احلديث حارثة فكان ما كان.
اأن فاطمة -ر�سي اهلل عنها- مل تكن  ولعل الذي يوؤكد ا�ستنتاجنا هذا من 
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بجوار اأبيها يف اأول زواجها، وظلت بعيدة حتى ولدت، الذي يوؤكد هذا ما رواه 
ال�سيخان عن اأبي هريرة  قال: خرجُت مع ر�سول اهلل  يف طائفة من 
النهار، ل يكلمني ول اأكلمه، حتى جاء �سوق بني قينقاع، ثم ان�سرف حتى اأتى 
خباَء فاطمة )اأي بيت فاطمة( فقال: "اأثم لكع؟ اأثم لكع؟" )املراد بلكع هنا 
تغ�سله،  لأن  اأمه  ره(  توؤخرِّ )اأي  اإمنا حتب�سه  اأنه  نا  فظنَّ يعني ح�سًنا،  ال�سغري( 
تو�سع  ونحوها  والعود  وامل�سك  القرنفل  من  قالدة  )ال�سخاب  �سخابا  وتلب�سه 
يف عنق الأطفال خا�سة، وقيل: من اخلرز(. فلم يلبث اأن جاء )اأي احل�سن( 

ي�سعى، حتى اعتنق كل واحد منهما �ساحبه.
فهذا احلديث ُيبنيرِّ مكان بيت فاطمة يف اأول الأمر، واأنه كان بعد �سوق بني 

. قينقاع، اأو على الأقل مل يكن بجوار امل�سجد مع بيوت النبي

�سفة هذه البيوت:
اأما  امتالكها،  وو�سيلة  اإن�سائها،  وتاريخ   ، النبي  بيوت  مكان  عن  هذا 
�سفة هذه البيوت، فكانت بعيدة عن الأبهة والزخرفة والزينة، بل بعيدة عن 
حجارة  من  وبع�سها  بالطني،  مطني  جريد  من  وبع�سها  البنيان،  وقوة  املتانة 
بيت  لكل  وكان  ا،  اأي�سً كلها باجلريد  و�سقفها  بع�س،  بع�سها فوق  مر�سومة)1( 
حجرة، وكانت حجره اأك�سية من �َسعر مربوطة يف خ�سب عرعر)2(، ويف تاريخ 

البخاري اأن بابه عليه ال�سالم كان يقرع بالأظافري، اأي ل حلق له)3(.

)1( من ر�سم ال�سيء اإذا �سم بع�سه اإىل بع�س.
)2( العرعر: �سجر ال�سرو، وانظر: الرو�س الأنف 13/2.

)3( اإعالم ال�ساجد: 224. و�سرية ابن ه�سام: 103/2، هـ2.
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واأما ارتفاع هذه البيوت، فكان اأقلَّ ارتفاع ميكن اأن ي�سمح با�ستخدامها يف 
غري م�سقة، فقد قال ال�سهيلي يف )الرو�س()1(: قال احل�سن بن اأبي احل�سن)2(: 
"كنُت اأدخل بيوَت النبي عليه ال�سالم واأنا غالم مراهق، فاأنال ال�سقف بيدي".
اأنها كانت �سيقة نوًعا ما، ل  البيوت واحلجرات فوا�سح  واأما م�ساحة هذه 
ارتفاعها  يزيد  ول  قدًما،  اأربعة ع�سر  اأو  قدًما  اثني ع�سر  ات�ساعها على  يزيد 
على �سبعة اأقدام، يدل على �سعتها هذه ما رواه ال�ستة اإل الرتمذي عن عائ�سة 
الليل، واأنا معرت�صة  ي�صلي من    "كان النبي  -ر�سي اهلل عنها- قالت: 

بينه وبني القبلة، كاعرتا�س اجلنازة، فاإذا اأراد اأن يوتر اأيقظني فاأوترت".

ا  اأي�سً ويف رواية اأخرى من حيث متفق عليه عن عائ�سة -ر�سي اهلل عنها- 
قالت: "واهلل لقد راأيُت النبي  ي�صلي واأنا على ال�صرير بينه وبني القبلة 
  اهلل  ر�صول  فاأوذي  اأجل�س،  اأن  فاأكره  احلاجة،  ل  فتبدو  م�صطجعة، 

فاأن�صل من قبل رجليه".

ويف حديث اآخر اأخرجه ال�سيخان عن عائ�سة -ر�سي اهلل عنها- قالت: "كنُت 
اأنام بني يدي ر�صول اهلل ، ورجالي ف قبلته، فاإذا �صجد غمزين، فقب�صت 

رجلي، فاإذا قام ب�صطتهما، والبيوت يومئذ لي�س فيها م�صابيح".

فهذه الأحاديث ال�سحيحة توؤكد اأن بيوته  مل تكن من ال�سعة بحيث يجد 
لأن  وي�سطرها  القبلة،  وبني  بينه  النائمة  زوجته  عن  بعيًدا  فيه  ي�سلي  مكاًنا 

تقب�س رجليها كلما �سجد.
الذي  الب�سري  قول احل�سن  فيوؤخذ من  اأقدام(  )�سبعة  الرتفاع  واأما هذا 

)1( الرو�س: 13/2.
)2( املراد به احل�سن الب�سري، كما �سرح بذلك الزرك�سي يف اإعالم ال�ساجد: 224.
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ذكرناه اآنًفا، من اأنه كان ينال ال�سقف بيده، وهو غالم مراهق.
اأو يف فنائها خباء )خيمة( من �سعف، وجاء  بها  البيوت كان ملحًقا  وهذه 
رزينة  عن  املو�سلي  يعلى  واأبو  الثالثة،  معاجمه  يف  الطباين  رواه  فيما  ذلك 
عائ�سة  بني  كانت  طريفة  دعابة  ت  ق�سَّ حني   ، الر�سول  زوج  �سفية  مولة 
قد  ال  الدجَّ باأن  �سودة،  عنا  روَّ اإذ   - عنهنَّ اهلل  -ر�سي  �سودة  وبني  وحف�سة، 
باخليمة"  "عليك  حف�سة:  فقالت  مباأ،  عن  وت�ساأل  ترتعد  فاأخذت  خرج، 

خيمة من �سعف يختبئون فيها.
فهذا ي�سري اإىل اأن بيوت النبي  اأو بع�سها كان ملحًقا به مثل هذه اخليمة 
ا من متاع  تاأوي اإليها ن�ساوؤه عندما يكون عنده ال�سحابة، ورمبا كانت ت�سع بع�سً

البيت مثل الرحى ونحوها.
ويف هذه اخليمة ل �سكَّ تخفيف من �سيق البيوت وتو�سعة لها، ويوؤكد وجود 
قال:  عبا�س  بن  اهلل  عبد  اأن  م�سلم)1(  �سحيح  يف  جاء  ما  ا  اأي�سً اخليمة  هذه 
اأخبتني ميمونة اأن ر�سول اهلل  اأ�سبح يوًما واجًما، فقالت: يا ر�سول اهلل، 
كان  جربيل  "اإن   : اهلل  ر�سول  فقال  اليوم،  منذ  هيئتك  ا�ستنكرت  لقد 
فظل  قالت:  اأخلفني".  ما  واهلل  اأما  يلقني،  فلم  الليلة،  يلقاين  اأن  وعدين 
ر�سول اهلل  يومه ذلك، ثم وقع يف نف�سه جرو كلب حتت ف�سطاط لنا، فاأمر 
به فاأخرج، ثم اأخذ بيده ماء فن�سح مكانه، فلما اأم�سى لقيه جبيل، فقال له: 
"قد كنت وعدتني اأن تلقاين البارحة"؟ قال: "اأجل، ولكنا ل ندخل بيًتا فيه 

كلب ول �سورة".

)1( حديث رقم 2105.
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باأن هذا  وي�سهد  الف�سطاط،  الكلب كان حتت  اأن جرو  اإىل  ي�سري  فاحلديث 
الف�سطاط كان ملحًقا بالبيت، ومعتًبا منه، قال النووي يف �سرح م�سلم نقاًل 
اأي  البيت،  حجال  بع�س  هنا  به  "واملراد  الباقالين:  بكر  اأبي  القا�سي  عن 

�صتوره".

: م�سربة ر�سول اهلل
  ن�ساءه التي رواها ال�سيخان اأن ر�سول اهلل  جاء يف ق�سة اعتزال النبي
كان معتزًل يف م�سربة، ونورد هنا و�سفها؛ حتى ل ي�سبق الوهم اإىل اأنها كانت 
طابًقا ثانًيا فوق اأحد اأبياته، اأو م�سطًفا جمياًل. يقول عمر : "فقلت لها 
)اأي حف�سة(: اأين ر�سول اهلل ؟ قالت: هو يف خزانته يف امل�سربة، فدخلت، 
امل�سربة مدّل رجليه  اأ�سكفة   قاعًدا على  برباح غالم ر�سول اهلل  اأنا  فاإذا 

على نقري من خ�سب، وهو جذع يرقى عليه ر�سول اهلل  وينحدر...".
فها هي امل�سربة كما نرى )خزانة( يرقى اإليها بجذع، واإخالها مل تعد، ومل 
تهياأ للمعي�سة بها، واإمنا لتكون خزانة لبع�س ما حتتاجه احلياة )قرظ، جلود، 
التي  ال�سورة  عن  ال�سريفة  النبوية  البيوت  تخرج  ل  اإذن  فهي  ذلك(،  ونحو 

و�سفناها.

ر�س� النبي  بهذه البيوت:
بن  حلارثة  كان  اأكرثها  اأن  اأو  كلها،    للنبي  البيوت  هذه  بنيت  و�سواء 
النعمان، فتحول عنها النبي  - وهو ما نرجحه - فقد ر�سيها ، وطاب 



25

بها نف�ًسا، ومل يثبت اأنه اأدخل عليها تعدياًل اأو تو�سيًعا اأو اأعاد بناء �سيء منها، 
اأجل مل ترد اأية اإ�سارة اإىل حدوث �سيء من هذا اأو جمرد تفكري فيه، اأو حديث 

عنه.
القالع  البيئة  عرفت  فقد  كلها،  البيئة  بيوت  كانت  هذه  اأن  ظانٌّ  يظنُّ  ول 
واحل�سون، واأخالها عرفت الق�سور على نحو ما، ويقينا عرفت البيوت القوية 
نزل  الذي  الأن�ساري  اأيوب  اأبي  بيت  فها هو  اأكرث من طابق،  بها  التي  املتينة 
عنده النبي  �سبعة اأ�سهر حتى بنى امل�سجد والبيت، كان بيت اأبي اأيوب من 
طابقني، واأراد اأبو اأيوب  اأن يكون النبي  بالطابق الأعلى اإكراًما له، 
بنا  اأرفق  اإن  اأيوب،  اأبا  "يا  له:  قال    النبي  ولكن  يكون فوقه،  اأن  وكراهية 

ومبن يغ�صانا، اأن نكون ف �صفل البيت")1(.

 ر�سي ببيوته هذه على ما و�سفناها، وكان بو�سعه -لو  نقول: اإن النبي 
اأراد- اأن ي�ستبدل بها اأو�سع منها واأقوى، واأعلى واأجمل، وبخا�سة بعد اأن جاءته 
الأنفال والغنائم، ولكنه  ر�سي بها زهادة وقناعة وتوا�سًعا، وارتفاًعا عن 

ُمَتع هذه احلياة الدنيا.
البيت  يف  ال�سعة  معنى  اإدراك  عن  عجًزا  ول  مادًيا،  عجًزا  ذلك  يكن  فلم 
وجماله، وهو الذي كان من دعائه الذي يكرث منه: "اللهم و�ّصع ل ف داري")))، 
ت بني اأن اأكون نبيًّا مِلًكا، اأو اأكون نبيًّا عبًدا، فاأ�صار  ا القائل: "ُخريِّ ولكنه اأي�صً

اإلَّ جربيل عليه ال�صالم اأن اأتوا�صع، فقلت: بل اأكون عبًدا")3(.

)1( �سرية ابن ه�سام: 104/2.
)2( رواه الن�سائي باإ�سناد �سحيح.

)3( رواه الطباين عن ابن عبا�س باإ�سناد ح�سن، والبيهقي، وابن حبان.
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 اأثاث بيته

وبعد اأن راأينا �سورة بيت ر�سول اهلل  وعرفنا �سكله ومكانه، �سنحاول اأن 
نراه من الداخل، ولعل اأول ما تقع عليه العني عندما ندخل البيت -اأي بيت- 
 ، هو الأثاث، ومن هنا �سنحاول اأن ن�سع اأعيننا على اأثاث بيت ر�سول اهلل

وفرا�سه، لرنى كيف كان؟ وماذا كان؟ ثم مِلَ كان؟
  اهلل  ر�صول  فرا�س  كان  "اإنا  قالت:  عنها-  اهلل  -ر�سي  عائ�سة  عن 
الذي ينام عليه من اأدم ح�صوه ليف")1( والأَدم بفتحتني جمع اأدمي وهو اجللد، 
هم اأنه للجلو�س، اأو لتفيد اأنه  وو�سفت الفرا�س باأنه الذي ينام عليه، حتى ل ُيتوَّ

لالأمرين مًعا.
م�سًحا  قالت:  بيتك؟  يف    اهلل  ر�سول  فرا�س  كان  "ما  حف�سة:  و�ُسئلت 
نثنيه ثنيتني، فينام عليه -وامل�سح فرا�س خ�سن من �سوف- فلما كان ذات ليلة 
قلت: لو َثَنْيُته اأربع ثنيات لكان اأوطاأ له، فثنيناه باأربع ثنيات، فلما اأ�سبح قال: 

)1( رواه ال�سيخان، ورواه غري ال�سيخني مع اختالف يف اللفظ.
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"ما فر�صتموين الليلة؟ قالت: هو فرا�سك اإل اأنا ثنيناه باأربع ثنيات. قلنا: هو 
وه حلالته الأوىل، فاإنه منعتني وطاأته �صالتي الليلة". اأوطاأ لك. قال: "ُردُّ

يف  بالليل،    الر�سول  �سالة  فيه  ي�سف  الذي  عبا�س)1(  ابن  حديث  ويف 
الليلة التي بات فيها معه عند خالته ميمونة اأم املوؤمنني -ر�سي اهلل عنها- يف 
اأ  هذا احلديث، يقول ابن عبا�س: "قام ر�صول اهلل  اإىل �صنٍّ معلقة، فتو�صَّ
فهنا اأ�ساف ابن عبا�س اإىل الأثاث )�سنا( وال�سنُّ )بفتح ال�سني( هو  منها"، 

القربة اخللق ال�سغرية.
مناه عن عائ�سة اأنه كان ي�سلي يف الليل،  ويف احلديث املتفق عليه الذي قدَّ
خ�سبات  كان  "لقد  هذا؟  �سرير  فاأي  ال�سرير،  على  القبلة  وبني  بينه  وهي 
درهم"  اآلف  باأربعة  رجل  فا�سرتاها  اأمية،  بني  زمن  بيعت  بالليف،  م�سدودة 

قاله ابن قتيبة)2(.
ول منافاة بني قول عائ�سة ال�سابق: "كان فرا�صه  من اأَدم ح�صوه ليف"، 
من  مانع  ل  بل  بعد،  فيما  ا�ستحدث  ال�سرير  يكون  فقد  ال�سرير،  ذكر  وبني 

وجودهما مًعا.

 : وفيما رواه ال�سيخان عن ابن عبا�س -ر�سي اهلل عنهما- قال عمر 
ح�صري،  لعلى  واإنه  غرفة)  )اأي  م�صربة  ف    اهلل  ر�صول  فاإذا  جئت،   ..."
عند  واإن  ليف،  ح�صوها  اأَدم  من  و�صادة  راأ�صه  وحتت  �صيء،  وبينه  بينه  ما 
رجليه قرًظا م�صبوًرا )اأي جمموًعا يدبغ به) وعند راأ�صه اأهٌب معلقة )اأي 

جلود)...".

)1( حديث �سحيح رواه ال�ستة، جمع الفوائد: 117/1.
)2( �سرية ابن ه�سام: 103/2 هـ 2.
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ة للدباغ  فقد اأ�سافت هذه الرواية اإىل الأثاث ال�سابق ح�سرًيا، وجلوًدا معدَّ
  وقرًظا يدبغ به، ولكن املوؤكد اأن هذا الأثاث مل يكن حيث يعي�س ر�سول اهلل
 كان يبغ�س الروائح الكريهة، فكيف يطيق  اأنه  حياته اليومية، فاملعروف 
فيها  اعتزل  التي  "اخلزانة"  واإمنا كان ذلك يف  والقرظ؟  تدبغ،  التي  الأهب 
النبي ن�ساءه، عندما تظاهرت عليه زوجتان من زوجاته، يف الق�سة املعروفة 
ح هذا احلديث الذي ذكرناه بذلك. التي اأ�سارت اإليها �سورة التحرمي، وقد �سرَّ
 وهو كما ترى من القلة بحيث  اأثاث بيت ر�سولنا  وبهذا نكون قد راأينا 
ل يحتاج اإىل اإح�ساء اأو تعداد، ول�سنا يف حاجة اإىل اأن جنهد اأنف�سنا يف جمع 
 وخ�سونة  الروايات والأحاديث ال�سحيحة التي تبنيرِّ لنا �سدة عي�س النبي 

مناه تاأكيًدا واإثباًتا. فرا�سه، فذلك اأمر �سار معلوًما بال�سرورة، ويكفي ما قدَّ

موقف ال�سح�بة من هذا الأمر:
ون له، وي�سفقون عليه حيث كان اأحبَّ اإليهم  لقد كان �سحابة النبي  يرقُّ
من اأنف�سهم التي بني جنبيهم، فذلك من مقت�سى الإميان، كما جاء يف احلديث 
اإليه من  اأحبَّ  اأكون  اأحدكم حتى  يوؤمن  "ل  ال�سيخان:  رواه  الذي  ال�سحيح 

والده وولده والنا�س اأجمعني".

ون، ويبكون حلال ر�سول  كان ال�سحابة -ر�سوان اهلل عليهم- ي�سفقون ويرقُّ
منا  اهلل ، وما يكابده من �سظف العي�س، جاء يف احلديث ال�سريف الذي قدَّ
قول  �سيء  وبينه  بينه  ما   على احل�سري،  للنبي  روؤية عمر  جزًءا منه عن 
عمر: "فبكيت، فقلت: يا ر�صول اهلل، اإن ك�صرى وقي�صر فيما هما فيه، واأنت 
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ر�صول اهلل. فقال : "اأَما تر�صى اأن تكون لهما الدنيا ولنا الآخرة")1(.

لهم  لت  ُعجِّ قوم  "اأولئك  لعمر:  قال    اأنه  ا  اأي�سً �سحيحة  رواية  ويف 
رت لنا طبياتنا ف اآخرتنا". طيباتهم وهي و�صيلة النقطاع، واإنا قوم اأخِّ

وورد مثل هذا عن غري واحد من �سحابة ر�سول اهلل ، فقد بكى ملثل هذا 
الذي بكى له عمر عبد اهلل بن م�سعود، فيما رواه الطباين، واأبو بكر ال�سديق 

فيما رواه عنه ابن حبان يف �سحيحه)2(.
بل  الرجال،  من  تاأثًرا  – اأقلَّ  عنهنَّ اهلل  –ر�سي  ال�سحابة  ن�ساء  تكن  ومل 
البيهقي  اأخرجه  ، ي�سهد لذلك ما  تاأثًرا و�سفقة على ر�سول اهلل  اأكرث  ُكنَّ 
عن عائ�سة –ر�سي اهلل عنها– قالت: دخلت على امراأة فراأت فرا�س ر�سول 
  النبي  فدخل  �سوف،  ح�سوه  بفرا�س  اإيلَّ  فبعثت  مثنية،  عباءة    اهلل 
الذهب  جبال  معي  اهلل  اأجرى  �صئت  لو  واهلل  عائ�صة،  يا  "ُرّديه  فقال:  فراآه 

والف�صة".

ابن حبان  رواه  ما  لذلك  ي�سهد  مرة،  اأكرث من  ر  تكرَّ املوقف  اأن هذا  ويبدو 
يف )اأخالق النبي ( عن عائ�سة بلفظ: "دخلت امراأة من الأن�صار، فراأت 
فرا�س ر�صول اهلل  عباءة مثنية، فانطلقت، وبعثت اإلَّ بفرا�س فيه �صوف، 
فدخل عليَّ ر�صول اهلل  فقال: ما هذا؟ قلت: اإن فالنة الأن�صارية دخلت 
عليَّ فراأت فرا�صك فبعثت اإلَّ بهذا. فقال: ُردِّيه، فاأبيت ومل اأردَّه، واأعجبني 
اأن يكون ف بيتي. قالت: حتى قال ل ذلك ثالث مرات. فقال: ُردِّيه يا عائ�صة، 
فواهلل لو �صئت لأجرى اهلل معي جبال الذهب والف�صة، قالت: فرددته")3(. 

)1( رواه البخاري.
)2( جمع الو�سائل: 126/2.

)3( امل�سدر ال�سابق: 126/2.
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والذي نرتاح اإليه اأن ما رواه البيهقي حادثة غري التي رواها ابن حبان، واأن 
ت  وردَّ عائ�سة  ترتدد  مل  البيهقي  رواية  ففي  املرتني،  غري  )رمبا(  تكرر  ذلك 
الفرا�س املُْهَدى كما اأمرها الر�سول  من اأول مرة، ثم ملا تكرر املوقف �سقَّ 
 من  بالإ�سفاق عليه  اأحقُّ  اأنها  راأت  وكاأنها  الفرا�س،  ُيحرم هذا  اأن  عليها 
  الأن�سارية التي اأهدته، فاأبدت اإباًء وامتناًعا، على اأمل اأن يجاملها النبي
د لها  تاأكَّ ولكن حينما  –والأمر يف نظرها يحتمل املجاملة–  وير�سي رغبتها 
عزم الر�سول  وجزمه، حينا كرر اأمر الردرِّ ثالًثا، اأيقنت اأن الأمر ل يحتمل 

املجاملة، ف�سمعت ور�سيت، وما كان لها اإل اأن تفعل ر�سي اهلل عنها.

موقف ع�ئ�سة:
واأكرثهنَّ  ا،  �سنًّ ن�سائه  اأ�سغر  وكانت  عنها-  اهلل  -ر�سي  عائ�سة  اأن  ويبدو 
اأنها -ر�سي  ، يبدو  الزواج بغريه  حيوية، واأحظاهنَّ عنده، ومل ي�سبق لها 
ال�سليمة،  الن�سائية  وفطرتها  لأنوثتها  ت�ستجيب  اأن  حتاول  كانت  عنها-  اهلل 
نه، مبا تقدر اأن يريح زوجها وير�سيه، ويلفت  فكانت حتاول اأن تهيئ بيتها وتزيرِّ
نظرنا يف ق�سة الفرا�س املردود قولها: "فاأبيت، واأعجبني اأن يكون ف بيتي" 

)اأعجبني(، )بيتي( فهي ت�سيف البيت لنف�سها، وتتمنَّى ما يعجبها فيه.
ومل تكن هذه هي املحاولة الوحيدة لعائ�سة -ر�سي اهلل عنها- فقد تكرر ذلك 
منها، تكرر منها حماولت جتميل البيت وتزيينه، واإلنة الفرا�س وتنعيمه، ويف 
كل مرة كان ياأتيها رد النبي  مبا ينا�سبها، و�سنحاول اأن نعر�س ب�سيء من 

هذه املحاولت، فيما يلي:
-ر�سي  عائ�سة  عن  ال�سحيحني  يف  وم�سلم  البخاري  رواه  ما  ذلك  فمن  •	
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 قام  اآرها ر�سول اهلل  اأنها ا�سرتت منرقة فيها ت�ساوير، فلما  اهلل عنها- 
على الباب، فلم يدخل، فعرفت اأو فعرفُت يف وجهه الكراهية، فقالت: يا ر�سول 
اهلل اأتوب اإىل اهلل ور�سوله، فماذا اأذنبت؟ فقال ر�سول اهلل : "ما بال هذه 
فقالت: ا�سرتيتها لك، تقعد عليها وتو�سدها. فقال ر�سول اهلل  النمرقة)1(؟". 
ثم  بون، ويقال لهم: اأحيوا ما خلقتم".  : "اإن اأ�صحاب هذه ال�صور ُيعذَّ

قال: "اإن البيت الذي فيه ال�صور ل تدخله املالئكة".اهـ.
�ساأل  اجلهني  خالد  بن  زيد  اأن  ال�سيخان  اأخرجه  ما  ا  اأي�سً ذلك  ومن  •	
 : النبي  الأن�ساري عن  اأبي طلحة  عائ�سة -ر�سي اهلل عنها- عن حديث 
  اهلل  ر�سول  �سمعِت  هل  تاثيل"  ول  كلب  فيه  بيًتا  املالئكة  تدخل  "ل 
راأيته خرج يف غزاته،  راأيته فعل:  ذكر ذلك؟ فقالت: ل، ولكن �ساأحدثكم ما 
فاأخذت منًطا)2( ف�سرتته على الباب، فلما قدم فراأى النمط، عرفُت الكراهية 
نك�صو  اأن  ياأمرنا  مل  اهلل  "اإن  وقال:  قطعه،  اأو  هتكه  حتى  فجذبه  وجهه،  يف 
يعب  فلم  ليًفا،  وح�سوتهما  و�سادتني  منه  فقطعنا  قالت:  والطني"،  احلجارة 

ا مل�سلم(. " )واللفظ هنا اأي�سً ذلك عليَّ
هذا  يف  بها  ر�ساه  ثم  ال�سابق،  احلديث  يف  النمرقة  رف�س  هنا  ل  ي�سكرِّ وقد 
احلديث، وهي متخذة من نف�س النمط )وكان فيه �سورة اخليل ذوات الأجنحة 
اأ�ساب  النمط وقطعه  اأن هتك  الأخرى(، واجلواب:  الرواية  به يف  كما �سرح 
ال�سورة واأتلفها، ويحتمل اأنها عند عمل الو�سادتني جعلت ال�سورة من الداخل.
ا ما رواه م�سلم عن عائ�سة -ر�سي اهلل عنها- قالت: كان  	•ومن ذلك اأي�سً

)1( النمرقة: و�سادة �سغرية.
)2( النمط: ب�ساط لطيف له خمل.
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لنا �سرت فيه متثال طائر، وكان الداخل اإذا دخل ا�ستقبله، فقال يل ر�سول اهلل 
: "حوِّل هذا فاإين كلما دخلُت فراأيته ذكرُت الدنيا".

ا قد ي�سكل مع غ�سبه  وقطعه ال�سرت يف احلديث الذي ذكرناه  وهذا اأي�سً
نقله من  ولي�س جمرد  الإزالة،  بالتحويل هنا  املراد  باأن  قبل هذا، وقد يجاب 
مكانه يف ا�ستقبال الداخل كما هو املتبادر، كما �سرح بذلك يف رواية البخاري 
عن اأن�س : "اأميطي عني قرامك؛ فاإنه ل تزال ت�صاويره ُتعر�س ل ف 

والقرام �سرت به نقو�س فيها ت�ساوير. �صالتي"، 

واأيًّا ما كان الأمر فحكم الت�سوير وال�ستائر بحث فقهي)1( ل�سنا له الآن، واإمنا 
الذي نريد اأن نقوله هو ما كان من حماولت عائ�سة -ر�سي اهلل عنها- املتكررة 
التخفيف من �سدة عي�س النبي ، واأن تهيئ له من الفرا�س ما يريحه، ومن 
املناظر ما يبهجه، ولكنه  كان يعلم ما ل يعلمون، ويدرك ما ل يدركون، كان 
يرى الراحة والر�سى يف الرتفاع عن هذه احلياة، مباديتها الغليظة والنفكاك 

من ثقلها، والت�سامي على متعها.

: موقفن� اأم�م بيت ر�سول اهلل
وحني نقف اأمام ما راأيناه من بيت امل�سطفى عليه ال�سالة وال�سالم يجب 

اأن نوؤكد ما يلي:
1( اأننا ل ندعو النا�س لأن يخرجوا من بيوتهم واأثاثهم، ويبحثوا عن بيوت 

تف�سياًل  ط8  �س115،  القر�ساوي،  يو�سف  للدكتور  واحلرام  احلالل  كتاب  اإىل  هذا  يف  ارجع   )1(
�سافًيا اإن �ساء اهلل.
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واإمنا  اأ�سحابه،    النبي  بذلك  اأمر  فما  الليف،  من  وفرا�س  اجلريد  من 
الذي نقوله )على �سوء فهمنا لهديه (: اإن للم�سلم اأن يعي�س واقعه وحياته 
وبيئته، على اأن يكون يف ذلك مقتدًيا بالنبي ، فال يجعل متع هذه احلياة 
ه، ويرتكها ت�ستحوذ على فكره، وي�سري ميالأ عينيه من فرا�سه واأثاثه وبيته  همَّ
وحجراته، وي�سغل قلبه ب�سوره واألوانه، حتى ميالأ ركًنا من قلبه، وميتلك جانًبا 
من نف�سه، والطامة الكبى حني يجعل ذلك م�سدر مباهاة ومفاخرة، وتعاٍل 

وتكاثر.
اأن ي�سمو فوق رغباته، ويعلو على �سهواته بحيث يكتفي  اإن من ا�ستطاع   )2
من امل�سكن والأثاث والفرا�س مبا يحفظ عليه حياته و�سحته، ويعينه على اأداء 
واجبه نحو اآله وقومه ودينه، ويحفظ عليه هيبته ومكانته، فال �سك اأنه اأ�ساب 

ال�سنة وا�ستقام على اجلادة.
3( اإن هذا مل يكن من الر�سول  عجًزا مادًيا، فلو اأراد لكان فرا�سه من 
اهلل  لأجرى  �صئُت  "لو  والف�سة:  الذهب  من  بيته  ولكان  والإ�ستبق،  الديباج 

. معي جبال الذهب والف�صة" �سدق ر�سول اهلل

4( كذلك مل يكن هذا من الر�سول  عجًزا نف�سيًّا عن اإدراك هذه املتع 
ة وقدرة، اأن تكون الدنيا بني يديه، وي�سمو فوقها موؤْثًرا  وا�ستيعابها، بل هو قوَّ

متًعا اأرقى واأعظم، متعة الروح والنف�س، متعة البذل والعطاء.
5( ونوؤكد اأخرًيا ونحن نرى بيت ر�سول اهلل  وفرا�سه واأثاثه، اأنه كان بيًتا 
رائع اجلمال ظاهر الو�ساءة، طيب الرائحة، م�سرق النظافة، مل متنعه ب�ساطة 
املظهر، ول خ�سونة الفرا�س، وفقر الأثاث، اأن يكون بيًتا جمياًل و�سيًئا، َعِطًرا 
ي والو�ساءة  ية ل املعنوية، اأي اجلمال احل�سرِّ نظيًفا، واأعني بهذا ال�سفات احل�سرِّ
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ية. ي والنظافة احل�سرِّ ية، والعطر احل�سرِّ احل�سرِّ
ع،  والتوقُّ التخيُّل  على  ل  واليقني  التحقيق  على  اأقوله  ذلك  اأقول  وحينما 
قي ويقيني ينبع من اأن �ساحبه  هو الذي كان ُيعلرِّم اأ�سحابه النظافة  وحتقُّ
ويدعو اإليها، ويحبُّ الطيب ويدعو اإليه، فهو القائل: "اإن اهلل تعاىل طيب يحبُّ 
فوا  الطيب، نظيف يحبُّ النظافة، كرمي ُيحبُّ الكرم، جّواد يحبُّ اجلود، فنظِّ

اأفنيتكم ول ت�صبَّهوا باليهود")1(. 

فيه  لأن  عنده؛  �سيف  وهو  الأن�ساري  اأيوب  اأبي  اإىل  الطعام  ردَّ  الذي  وهو 
ثوًما اأو ب�ساًل، وارتاع اأبو اأيوب، وراح ي�ساأل: اأهي حرام يا ر�سول اهلل؟ فيقول 

امل�سطفى عليه ال�سالم: "ل، ولكني اأناجي ما ل تناجون")2(.
وهو الذي قال فيه اأن�س: "ما �صممُت ريًحا قط ول م�صًكا ول عنرًبا اأطيب 

.)3(" من ريح ر�صول اهلل

فاإنه مبيُت اخلبيث  بيوتكم،  الَغْمر من  "اأخرجوا منديل  قال:  الذي  وهو 
اللحم،  الأيدي من و�سر  الَغْمر هو اخلرقة تكون مل�سح  وم�صكنه")4(. ومنديل 
قال  كما  الأ�سل  يف  واخلبيث  منه،  باليد  تعلق  وما  اللحم،  زهومة  هو  والَغْمر 
الراغب الأ�سفهاين يف مفرداته: "ما ُيكره رداءة وخ�سا�سة، حم�سو�ًسا كان اأو 

ا. معقوًل"، فاملراد هنا ال�سيطان، والهوام واحل�سرات اأي�سً
ومعنى هذا احلديث بلغة الع�سر: اأخرجوا القمامة ل تبيت يف بيوتكم، وما 

)1( اأخرجه الرتمذي.
)2( ال�سرية النبوية: 104/2.

)3( رواه اأحمد والبخاري.
)4( الفردو�س عن جابر. تكلم املناوي يف ثالثة من رواته يف الفي�س، ولكنه بهدي الر�سول  اأ�سبه.
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زالت لالآن كثري من البيوت التي تناطح ال�سحاب وتفر�س بالنمارق والآرائك، 
والديباج والإ�ستبق، وت�ساء بالكهرباء، ما زال كثري من هذه البيوت يف حاجة 

اإىل من ُيعلرِّم اأهلها كيف ُيخرجون القمامة ل تبيت معهم.
ا هو القائل: "من نام وف يديه َغْمر ومل يغ�صله فاأ�صابه �صيء  ونبينا اأي�سً
اأكرث من  الرائحة  النظافة وطيب  ترغيب يف  فاأي  نف�صه")1(.  اإل  يلومنَّ  فال 

هذا؟!
. األ ما كان اأجمل بيت ر�سول اهلل•	
. األ ما كان اأنظف بيت ر�سول اهلل•	
. األ ما كان اأطيب بيت ر�سول اهلل•	

)1( اأخرجه اأبو داود والرتمذي.
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النبي  عند دخول البيت

لعل الرتتيب املنطقي بعد اأن راأينا بيت ر�سول اهلل ، ومتثلنا �سورته من 
الداخل واخلارج، لعل الرتتيب يقت�سينا اأن ن�سعد ب�سحبة امل�سطفى ، وهو 

داخل اإىل بيته، فكيف كان وهو داخل اإىل بيته؟!
ابن  يروي  �ساكًرا..  له  - حامًدا  وجلَّ ذاكًرا اهلل -عزَّ  بيته  يدخل    كان 
ال�سني يف )عمل اليوم والليلة( عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س -ر�سي اهلل 
عنهما- قال: كان ر�سول اهلل  اإذا رجع من النهار اإىل بيته قال: "احلمد هلل 
الذي كفاين واآواين، احلمد هلل الذي اأطعمني و�صقاين، احلمد هلل الذي منَّ 

عليَّ فاأف�صل، اأ�صاألك اأن جتريين من النار". 

الكفاية  بنعمة  بيته، حمفوفا  اإىل  داخال  واحلمد  الذكر  دائًما،  �ساأنه  هكذا 
واحلماية التي اأنعم بها اهلل عليه يف نهاره، فبف�سل اهلل تقلَّب يف نهاره، وبف�سل 
اهلل كان �سعيه، وبف�سل اهلل كان جهاده، وبف�سل اهلل كانت احلماية والرعاية 
"احلمد  والأمن  وال�سكن  الإيواء  بنعمة  �ساعرا  بيته  اإىل  داخل  وهو  والعناية، 
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الذكر  ي�ستتبع  والذكر  احلمد،  ي�ستتبع  احلمد  ثم  واآواين"،  كفاين  الذي  هلل 
ثم النعم ل ُتعدُّ ول حُت�سى "احلمد هلل  "احلمد هلل الذي اأطعمني و�صقاين"، 
"، َمنَّ مباذا؟ بكل ما اأنا فيه من نعم، من  نعم "َمنَّ الذي منَّ عليَّ فاأف�صل"، 
، "واأف�سل" اأي زاد، غاية ال�سكر واحلمد، فهذه النعم منٌّ  غري ح�سر ول عدٍّ
ا، وهي زيادة، وهي غامرة، وهي �سابغة،  من اهلل، اأي عطاء ومنح، لي�ست حقًّ

فكاأنَّ بع�سها يكفي لل�سكر والثناء واخل�سوع واخل�سوع.

 : جابر  عن  م�سلم  رواه  فيما  فيقول  مثله،  اهلل  تذكر  اأن  ته  اأمَّ ويعلرِّم 
ال�صيطان  قال  وعند طعامه،  دخوله  عند  اهلل  فذكر  بيته  الرجل  دخل  "اإذا 
عند  تعاىل  اهلل  يذكر  فلم  دخل  واإذا  ع�صاء،  ول  لكم  مبيت  ل  لأ�صحابه: 

دخوله، قال ال�صيطان: اأدركتم املبيت".

تي�سرًيا على  للذكر �سيغة معينة،  وال�سالم هنا ل يحدد  ال�سالة  وهو عليه 
اأمته وت�سهياًل، فيكفي ذكر اهلل، واملراد قطًعا الذكر مبعناه احلقيقي، ا�ست�سعار 
عظمة اهلل �سبحانه، وقدرته وجبوته، وملكه ورحمته، وف�سله ونعمه، وحينئذ 
وال�سكر،  واحلمد  والتنزيه،  بالت�سبيح  ينطق:  اأن  ينبغي  مبا  الل�سان  �سينطق 

واخل�سوع واخل�سوع، هذا هو املعنى املطلوب باأي لفظ، وباأي عبارة.

ال�سالم على اأهل البيت:
بعد اأداء حق اهلل بالتعظيم والتحميد والتمجيد، بقي حق الأهل، واأهل البيت 
حقهم يف التحية، فقد يظنُّ ظانٌّ اأن التحية تكون ملن بيننا وبينهم كلفة، اأو عدم 
حيث  البيت  اأهل  واأما  للوح�سة،  واإزالة  لالألفة،  جلًبا  التحية،  فت�سرع  معرفة، 
علَّم  هذا  اأجل  ومن  و�سالم.  حتية  اإىل  حاجة  فال  الألفة،  ت  ومتَّ الكلفة  زالت 
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عند  والتحية  ال�سالم  يف  عليهم  بيتهم  اأهل  حق  اإىل  ونبَّههم  اأمته    النبي 
اإذا دخلت على  "يا ُبنيَّ   :  قال: قال ر�سول اهلل  اأن�س  الدخول، فعن 

اأهلك ف�صلِّم، يكن بركة عليك وعلى اأهل بيتك")1(.

)1( رواه الرتمذي وقال: ح�سن �سحيح.
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مالب�سه  وزينته

اأن نرى كيف كانت مالب�سه  اأننا مل نبعد عن مو�سوعنا حني نحاول  اأعتقد 
، وكيف كان تزيُّنه؛ ذلك اأن امللب�س والزينة، واإن كان ُيرى خارج البيت اإل 
اأنه ل يبداأ اإل من البيت، ول يتم اإل يف البيت، فنحن اإًذا ما زلنا مع الر�سول 

 يف بيته.
اأن  �سنحاول  وال�سالم،  ال�سالة  عليه  امل�سطفى  مالب�س  اإىل  ننظر  وحينما 

ن�سف منها ما يلي:
) اأ ( �سكلها وطريقة تف�سيلها.

)ب( كيف كان يلب�سها.
)جـ( لونها.

) د ( ما كان يقول من ِذْكٍر عند لب�سها.
)هـ( ماذا كان يكره من الثياب.
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: 1- �سكل مالب�سه
مل يتخذ عليه ال�سالة وال�سالم �سكاًل معيًنا من املالب�س يلتزمه طول حياته، 
واإمنا ورد اأنه لب�س القمي�س وال�سروال والرداء والإزار واجلبة ولب�س العمامة 
على القلن�سوة ودونها، وع�سب راأ�سه وتقّنع بلف رداء حول راأ�سه ووجهه فوق 

العمامة، وا�ستخدم احِلَبة واخلمي�سة، والبود، وال�سمالت، واملرط)1(.
عليه  يلتزم  فلم  الأن�سجة،  من  واأ�سناف  املالب�س  من  اأ�سكال  كلها  وهذه 
ومل  النوع،  حيث  من  ول  ال�سكل  حيث  من  ل  منها،  اأّيا  وال�سالم  ال�سالة 
املالب�س  كانت  حيث  البيئة،  وواقع  احلياة  ل�سرورة  خ�سوًعا  ا  اأي�سً هذا  يكن 
وم�سر،  وال�سام  وفار�س  اليمن  الأ�سواق اخلارجية، من  جُتلب من  والأن�سجة 
والأ�سناف  الألوان  كل  ر  توفرِّ منتظمة،  اليوم  نراها  كما  جتارُتها  تكن  مل  واإن 
الأ�سناف  بع�س  تتوافر  كانت  فقد  زاهرة،  قائمة  معار�س  يف  دائمة،  ب�سفة 

حيًنا وتنقطع حيًنا اآخر.
الأ�سناف  هذه  بني    النبي  مراوحة  يف  ال�سبب  هو  هذا  لي�س  اأقول: 
والأ�سكال، فلو كان له اإرٌب يف لون و�سكل و�سنف معني، ملا عّز عليه اأن يجلب 
منه ما يكفيه دائًما، واإمنا كان الذي يعنيه  من الثياب حقيقتها ووظيفتها، 

ولقد ظهر من هديه  يف هذا املجال اأن الذي ُيرجى من املالب�س هو:
	•ال�سرت.

	•التزيُّن.
	•مع الوقاية من احلر والبد.

)1( ك�ساء من �سوف ونحوه يوؤتزر به.
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والذي يو�سح ذلك ما ُروي من ميله اإىل ُلب�س القمي�س، فقد اأخرج اأبو داود 
والرتمذي عن اأم �سلمة -ر�سي اهلل عنها- قالت: "كان اأحب الثياب اإىل ر�صول 

اهلل  القمي�س")1(.

قال احلافظ الزين العراقي: "فيه ندب ُلب�س القمي�س، واأنه كان اأحب اإىل 
؛ ملا فيه من مزيد ال�سرت لإحاطته بالبدن باخلياطة، بخالف  ر�سول اهلل 
الرداء وال�سملة نحوها، مما ي�ستمل به، مما يحتاج اإىل ربط اأو اإم�ساك، اأو لفٍّ 

اأو عقد؛ اإذ رمبا غفل عنه لب�سه في�سقط عنه، بخالف القمي�س")2(.

ر�صول  "اأن    جابر  عن  �سحيحه  يف  م�سلم  رواه  ما  ا  اأي�سً هذا  ويوؤكد 
اهلل  نهى اأن ياأكل الرجل ب�صماله، اأو مي�صي ف نعل واحدة، واأن ي�صتمل 

اء، واأن يحتبي ف ثوب واحد كا�صًفا عن فرجه". ال�صمَّ

اء هو اأن ي�ستمل  مَّ قال النووي نقاًل عن اأبي ُعبيد: "الفقهاء يقولون: ا�ستمال ال�سَّ
بثوب لي�س عليه غريه، ثم يرفعه من اأحد جانبيه، وعلى ذلك يكون هذا ال�ستمال 
حراًما اإن انك�سف به بع�ُس العورة، واإل فيكره، واأما الحتباء فهو اأن يقعد الإن�سان 
على اإليتيه وين�سب �ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب اأو نحوه، وكان هذا الحتباء 
عادة للعرب يف جمال�سهم، فاإن انك�سف معه �سيء من عورته فهو حرام")3(.

)1( جمع الفوائد: 306/1.

  اإىل ر�سول اهلل  الثياب  اأحب  اأن   من  اأن�س  ورد من حديث  ول منافاة بني هذا وبني ما 
اأما احلبة فهي نوع من البود  التف�سيل،  اأي طريقة  ال�سكل،  اأحب باعتبار  القمي�س  احِلَبة؛ فاإن 
اليمنية ُت�سنع من القطن، �سنف من الأن�سجة، ولي�س �سكاًل من الثياب، بل ل مانع من اأن ُيتخذ منها 

نف�سها القمي�س، فيجمع بذلك بني احلديثني.
)2( �سرح املناوي بهام�س جمع الو�سائل: 108/1.

)3( �سرح م�سلم: 76/14.
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ت املق�سود الأول من  ُتفورِّ اللبا�س؛ لأنها  اأو تلك من  فالنهي عن هذه الهيئة 
�ُس �ساحبها لحتمال ك�سف العورة. اللبا�س وهو ال�سرت، فتعررِّ

ي�سرتيها  كان    واأنه  ال�سراويل،  �ساأن  يف  روي  ما  ا  اأي�سً هذا  يف  ويدخل 
ويلب�سها –مع اأنها مل تكن �سائعة عند العرب اآنذاك– فقد روى اأ�سحاب ال�سنن 
من  –اأي ثياًبا–  ا  َبزًّ اأنا وخمرمُة العبدي  "جلبت  عن �سويد بن قي�س قال: 
هجر، فاأتينا به مكة، فجاءنا النبي  ف�صاومنا ب�صراويل، فبعنا منه وزن 

ثمنه، وقال للذي يزن: زن واأرجح".

ولأبي يعلى املو�سلي وللطباين يف الأو�سط عن اأبي هريرة  نحوه، وفيه: 
"قلت: يا ر�صول اهلل، واإنك لتلب�س ال�صراويل؟ قال: اأجل، ف ال�صفر واحل�صر، 

وبالليل والنهار، فاإين اأمرُت بال�صرت، فلم اأجد �صيًئا اأ�صرت منه")1(.

ل ب�ملالب�س: التجمُّ
اأما عن التجمل باملالب�س، اأو جتميل املالب�س، فهذا وا�سح يف �سنته  يف 

مالب�سه، كما هو وا�سح يف تعليمه اأ�سحابه ر�سي اهلل عنهم.
واأ�سا�س اجلمال الأول هو النظافة، فمهما كان نوع الثوب، اأو لونه، اأو �سكله، 

اأو قيمته، فلن يكون فيه �سيء من اجلمال اإذا مل يكن نظيًفا.

فقد ورد عن اأن�س  "اأنه كانت للنبي  ملحفة، وكان يدور على ن�صائه، 
تها باملاء")2(. تها باملاء -اأي غ�صلتها- واإذا كان يوم هذه ر�صَّ فاإذا كان يوم هذه ر�صَّ

)1( جمع الفوائد: 306/1.
)2( رواه الطباين يف الأو�سط. جمع الفوائد: 307/1.
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فاأي نظافة اأكرث من هذا؟ اأي نظافة اأكرث من اأن ُتغ�سل املالب�س يوميًّا؟
وبلغ من رغبته  يف النظافة واهتمامه بها اأن كان يرتك الثوب ويرف�س 
لب�سه، اإذا كان من ن�سيج غري طيب الرائحة، مثل اأ�سواف الأغنام، فعن عائ�سة 
�صوداء، فلب�صها،  ُبردًة    "�صنعُت لر�صول اهلل  قالت:  –ر�سي اهلل عنها– 

فلما عرق وجد منها ريح ال�صوف، فقذفها")1(.

ثيابه وحده، بل كان يتطلَّبها يف ثياب من حوله  النظافة يف  ومل يكن يحب 
-عليه ال�سالة وال�سالم- ويحث عليها وياأمر بها، و�سغله اأن يكون اأ�سحابه على 

نحو ما يحب وير�سى من النظافة.
راأى رجاًل عليه ثياٌب غرُي نظيفة)2( فقال: "اأما كان هذا يجد ما يغ�صل به 

ثوبه")3(.

وكان يكره الرثاثة والكاآبة، والثوَب اخللق، اإذا مل يكن �ساحبه م�سطًرا اإليه، 
زه،  فعن جابر  قال: كنا مع النبي  يف غزاة، ومعنا �ساحب لنا جنهرِّ
زته ثم اأدبر، وعليه بردان له قد َخلقا –اأي بليا–  يذهب يرعى لنا ظهرنا، فجهَّ
من  ثوبان  له  بلى،  فقلت:  هذين؟".  غري  ثوبان  له  "اأَما  فقال:    فنظر 
فدعوته فلب�سهما، ثم وىّل يذهب،  العيبة)4( قال: "فادعه، فُمْره فليلب�صهما"، 
فقال : "ما له �صرب اهلل عنقه، األي�س هذا خرًيا؟"، ف�سمعه الرجل فقال: 
يا ر�سول اهلل، يف �سبيل اهلل، فقال : "ف �صبيل اهلل"، فُقتل يف �سبيل اهلل)5(. 

)1( رواه اأبو داود. جمع الفوائد: 204/1.
)2( راجع يف اهتمام الإ�سالم والنظافة وحثه عليه )احلالل واحلرام( �س65، 86، ط8.

)3( رواه اأبو داود، ولأبي ُنعيم نحوه.
)4( قال اأهل اللغة: العيبة وعاء يجعل فيه الإن�سان اأف�سل ثيابه واأنف�س متاعه.

)5( رواه مالك يف املوطاأ. واانظر احلديث بتمامه يف: جمع الفوائد 308/1.
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اأطمار، وف رواية  راأى رجاًل وعليه    النبي  "اأن  ال�سنن  اأ�سحاب  وروى 
من  فقال:  نعم.  قال:  مال؟  من  لك  "هل  له:  فقال  دون)  )ثوب  الن�صائي 
اأي املال؟ قال: من كل ما اآتى اهلل من املال؛ من الإبل وال�صياه، فقال: فْلرُتِ 

نعمته وكرامته عليك".

ا: "اإن اهلل ُيحب اأن ُيرى اأثر نعمته على عبده")1(. ويف ال�سنن اأي�سً
وروى اأبو داود باإ�سناد ح�سن اأنه  قال: "... اإنكم قادمون على اإخوانكم، 
النا�س،  �صامة ف  كاأنكم  لبا�صكم؛ حتى تكونوا  واأ�صلحوا  فاأ�صلحوا رحالكم، 

�س". فاإن اهلل ل ُيحب الُفح�س ول التَفحُّ

وو�سيته  لأ�سحابه بالعناية مبالب�سهم وهيئتهم، واأمرهم باتخاذ اأجمل 
واأنظف املالب�س يف الأعياد واجلمعة، كل ذلك م�سهور معروف، فال حاجة اإىل 

تكلُّف مزيد ال�ستدلل عليه.
ل باللبا�س كان مق�سوًدا منه  ما ورد يف  ولعل اأو�سح ما ي�سهد باأن التجمُّ
اأواري  "احلمد اهلل الذي ك�صاين ما  اإذ جاء فيه:  الثوب اجلديد؛  ُلب�س  دعاء 
ل به ف  هكذا "اأواري به عورتي، واأجتمَّ ل به ف حياتي".  به عورتي، واأجتمَّ

حياتي". 

وقد عرف عنه ال�سحابة -ر�سي اهلل عنهم- ذلك، اأي حبَّه جلمال املالب�س، 
وتبهره  بجمالها،  ُتعجبه  ُحلَّة  يبيع  رجاًل  فريى  بال�سوق،  عمر  فيمرُّ  ورونقها، 
  النبي  اإىل  بها  يذهب  اأن  ذهنه  اإىل  يتبادر  ما  اأول  فيكون  مبنظرها، 
يوم  للنا�س  فلب�صتها  هذه،  ا�صرتيَت  لو  اهلل،  ر�صول  "يا  قائاًل:  لي�سرتيها، 

)1( جمع الو�سائل: 119/1.
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اجلمعة، وللوفد اإذا قدموا عليك؟" ولكن احُللة التي اأعجبت عمر كانت من 
ل  َمن  هذه  يلب�س  "اإنا  قائال:    النبي  رف�سها  ذلك  اأجل  ومن  احلرير، 

خالق له ف الآخرة")1(.

والذي يعنينا هنا اأن عمر  يف عمله هذا ُيدرك رغبة النبي ، ويعلم 
اهتمامه بح�سن الهيئة وجمال املنظر.

وقد ُيقال: اإنه وردت اأحاديث تدعو اإىل التق�سف، والتخ�سن والزهد، وتنفر 
ل؟ وجوابنا عن ذلك �سياأتي قريًبا اإن �ساء اهلل حينما نتكلم  من التزيُّن والتجمُّ

ا كرهه  من الثياب. عمَّ

2- األوان املالب�س:
ولعلنا ل نكون قد بعدنا كثرًيا عن احلديث يف جمال املالب�س، ونحن نتحدث 

عن األوانها.
لي�س  نقول:  ورمبا  لون،  من  اأكرث  لب�س  بل  واحد،  لون  على    يقت�سر  مل 
ا مل يكن ا�سطراًرا، واإمنا كان اختياًرا، فهل معنى ذلك اأنه  الألوان كلها، واأي�سً
األواًنا  اأنه مل يكره  األواًنا بعينها؟ وهل معنى ذلك  اأو  ل لونا على لون،  مل يف�سرِّ

بعينها وينهى عنها؟
ل اللون  ل األواًنا واأثنى عليها، وَكِره األواًنا ونهى عنها، ف�سَّ واجلواب: اأنه ف�سَّ

)1( اأخرجه ال�ستة اإل الرتمذي. "من ل خالق له" قيل: معناه من ل ن�سيب له يف الآخرة، وقيل: من 
ل ُحرمة له، وقيل: من ل دين له. فعلى الأول يكون حمموًل على الكفار، وعلى القولني الآخرين يتناول 

امل�سلم والكافر، واهلل اأعلم. �سرح م�سلم للنووي: 38/14.
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اأو�سى بلب�سه  ل اللون الأبي�س، واأثنى عليه  الأخ�سر، واأثنى عليه وَلِب�سه، وف�سَّ
ا، فاأي اللونني اأف�سل؟ وَلِب�سه اأي�سً

َلب�سه  اأنه  ورد  اأنه  مع  ونهى عنه  واملزعفر،  واملع�سفر،  الأحمر،  اللون  وكره 
فكيف هذا؟ 

ودون  ال�ساأن،  هذا  يف  وردت  التي  الن�سو�س  ا�ستعرا�س  بعد  واجلواب 
  اإنه  اأن نقول:  �سرورة لذكر هذه الن�سو�س؛ خوًفا من التطويل، ن�ستطيع 
الأحمر  ال�سارخة مثل  الألوان  واأرقها، وكره منها  اأ�سفاها،  الألوان  اأحب من 
تكن  ومل  "البود"  لب�س  اأنه  فاجلواب  لب�سه،  اأنه  اأما  واملع�سفر(،  )املزعفر 
اخليوط  م�سبوغة  كانت  ثم  بالأحمر،  مططة  كانت  اإمنا  خال�سة،  حمراء 
وقبل  الن�سيج،  بعد  م�سبوًغا  كان  فقد  واملزعفر  املع�سفر  اأما  الن�سيج،  قبل 
اأن يعرت�س معرت�س قائاًل: وما الفرق بني ال�سبغ قبل الن�سيج وبعده؟ جُنيب 
قائلني: اإن ال�سبغ للخيوط قبل الن�سيج يجعل ال�سبغة تنطفئ نوًعا ما، ويذهب 
بريقها، وذلك لحتكاك اخليوط اأثناء الن�سيج، ومن هنا لب�س  "البود"؛ 

لأنها كانت مما ُي�سبغ قبل الن�سيج، ولأن احُلمرة مل تكن فاقعة قانية.
ا ما ورد اأنه لب�س املزعفر واملع�سفر، واجلواب اأنه لب�سه بعدما  وي�سكل اأي�سً
حال لونه، كما ورد يف الرواية التي ذكرت ذلك، ول مانع اأن يكون قد خّفف من 
لونه بغ�سله عدة مرات، اأو تركه يف ال�سم�س اأياًما قبل اأن يلب�سه، ورمبا ي�سهد 
لهذا ال�ستنتاج ما روي عن الإمام ال�سافعي اأنه نهى الرجل عن التزعفر باأي 
الَغ�سل يذهب  اأن  يغ�سله)1(. فدل ذلك على  اأن  اإذا تزعفر  واأمره  وقال:  حال، 

با�ستداد احلمرة.

بغ اأحمر  )1( ع�سفر الثوب: �سبغه بالُع�سفر، والع�سفر نبات ي�ستعمل زهر قاباًل، وي�ستخرج منه �سُ
ُي�سبغ به. املعجم الو�سيط.
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اأما ملاذا كره الأحمر ونهى عنه؟ فقد �سرحت رواية م�سلم باأنه كرهه لأنه 
�سعار الكفار، فعن ُجبري بن نفري عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س اأنه قال: 
الكفار  "اإن هذه من ثياب   عليَّ ثوبني مع�سفرين فقال:  راأى ر�سول اهلل 

فال تلب�صها")1(.

راأى  قال:  العا�س  بن  بن عمرو  اهلل  عبد  اأن  ا:  اأي�سً مل�سلم  اأخرى  رواية  ويف 
قلت:  بهذا؟  اأمرتك  "اأاأمك  فقال:  مع�سفرين  ثوبني  عليَّ    اهلل  ر�سول 

اأاأغ�صلهما؟ قال: بل اأحرقهما".

قال الإمام النووي: معنى "اأاأمك اأمرتك بهذا؟" اأن هذا من لبا�س الن�ساء 
لزجره،  وتغليظ  عقوبة  هو  فقيل:  باإحراقهما  الأمر  واأما   ، واأخالقهنَّ وزيهنَّ 

وزجر غريه عن مثل هذا الفعل.
فهنا على تف�سري الإمام النووي لقوله  "اأاأمك اأمرتك بهذا؟" جند �سبًبا 

اآخر للنهي عن اللون الأحمر، وهو اأنه من لبا�س الن�ساء.
حمراء،  حلة  لب�س    باأنه  ا  معار�سً �سراحته–  –مع  النهي  هذا  ولكون 
الثياب احلمراء )املحمرة بالُع�سفر(. يقول النووي  اختلف الفقهاء يف حكم 
)2(: "اأباحها جمهور العلماء من ال�سحابة والتابعني، ومن بعدهم، وبه 

قال ال�سافعي، واأبو حنيفة، ومالك، ولكنه قال: غريه اأف�سل منه". 
ونقل النووي –يف املو�سع نف�سه– عن البيهقي اأن ال�سافعي نهى بكل حال اأن 
يتزعفر الرجل –اأي يحمر بالزعفران– وقال البيهقي: لو اطلع ال�سافعي على 

)1( �سرح م�سلم: 55/14.

)2( �سرح م�سلم: 54/14.
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هذه الأحاديث لتبع ال�سنة يف املع�سفر، كما تبعها يف املزعفر، بل يف املع�سفر 
اأوىل.

وقد نقل ابن مفلح يف )الآداب ال�سرعية()1( اأن مذهب اأبي حنيفة وال�سافعي 
حترمي لب�س الثوب املزعفر على الرجل. 

كما ُنِقل عن الإمام اأحمد اأنه ن�سَّ على كراهية الأحمر كراهية �سديدة حتى 
للن�ساء، اإل اأن تريد به الزينة.

م اأنه  يكره للم�سلمني زي غري امل�سلمني، وللرجال  ووا�سح من كل ما تقدَّ
زي الن�ساء.

اهلل،  �ساَء  اإن  قريًبا  الآتي  مو�سعه  اإىل  الثياب  من  يكره  عما  الكالم  ولندع 
ولنعد اإىل مق�سود هذه الفقرة، وهو األوان مالب�سه  فنقول:

 كان هو اللون  اإليه اأن اأحب الألوان اإىل نبينا  اإن الذي يلوح لنا ونرتاح 
الأبي�س، ذلك اأنه هو اللون الوحيد الذي اأو�سى به؛ جاء عن اأن�س  اأنه 
نوا فيها موتاكم")2(.  قال: "خري ثيابكم البيا�س، األب�صوها اأحياءكم، وكفِّ
ويف رواية الرتمذي يف ال�سمائل عن �سمرة: "الب�صوا اليبا�س، فاإنها اأطهر 

نوا فيها موتاكم". واأطيب، وكفِّ

ولعل اأح�سن تف�سري لأطهر واأطيب: اأنظف واأح�سن، اأو اأجمل، فاللون الأبي�س 

)1( الآداب ال�سرعية: 522/2.
)2( حديث ح�سن رواه الدارقطني. ورواه احلاكم عن ابن عبا�س، و�سححه ابن القطان، وقال ابن 
ا من حديث �سمرة، ورواه ابن ماجة والطباين  حجر: رواه اأ�سحاب ال�سنن عن اأبي داود، واحلاكم اأي�سً

يف الكبري مع اختالف وزيادات اأخر.
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هو الذي ل ُيقبل ول ُيطاق اإل اإذا كان بالغ النظافة، فاإن اأي درن فيه ي�سرخ فيه 
وجه �ساحبه مطالًبا بالنظافة، وهو اأجمل الألوان ملن يرى اجلمال يف ال�سفاء 
والنقاء، والهدوء والوقار، واللون الأبي�س لالآن ما زال عنوان النظافة والطهارة 

واجلمال، ويتمناه كثريون، لكن من يطيقه قليل.

3- دع�ء النبي  عند لب�س الثوب:
ثوًبا  ا�ستجد  اإذا    اهلل  ر�سول  كان  قال:    اخلدري  �سعيد  اأبي  عن 
كما  "اللهم لك احلمد  يقول:  ثم  رداًء(  اأو  ا  قمي�سً اأو  با�سمه )عمامة  �سماه 
ما  و�صر  �صره،  من  بك  واأعوذ  له،  ِنع  �صُ ما  وخري  خريه،  اأ�صاألك  ك�صوتنيه، 

ِنع له")1(. �صُ

ماجة  ابن  اأخرجه  ما  ذلك  فمن  ذلك،  بنحو    اأ�سحابه  يو�سي  وكان 
لب�س  "من  مرفوًعا:  وح�سنه، من حديث عمر  والرتمذي  و�سححه،  واحلاكم 
ل به  ثوًبا جديًدا فقال: احلمد هلل الذي ك�صاين ما اأواري به عورتي، واأجتمَّ
ق به كان ف حفظ اهلل وف  ف حياتي، ثم عمد اإىل الثوب الذي اأخلق فت�صدَّ

ا اأو ميًتا")2(. كنفه، وف �صرت اهلل حيًّ

"من لب�س ثوًبا فقال: احلمد هلل  اأن�س مرفوًعا:  ا عن معاذ بن  اأي�سً وروي 
م  الذي ك�صاين هذا، ورزقنيه من غري حول مني ول قوة، غفر اهلل ما تقدَّ

من ذنبه")3(.

)1( رواه اأبو داود والرتمذي.
)2( جمع الو�سائل: 114/1.

حه، وابن ماجه. نه، واحلاكم و�سحَّ )3( اأخرجه الإمام اأحمد، واأبو داود، والرتمذي وح�سَّ
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ا ما اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك من حديث عائ�سة –ر�سي  ومن ذلك اأي�سً
اهلل عنها– قالت: قال ر�سول اهلل : "ما ا�صرتى عبد ثوًبا بدينار، اأو ن�صف 

دينار، فحمد اهلل عليه، اإل مل يبلغ ركبتيه، حتى يغفر اهلل له")1(.

: 4- كيف َيْلِب�س ويخلع النبي
لقد كان  ُيحبُّ التيامن يف �ساأنه كله، ويحثُّ عليه، وياأمر به، ومن اأجل 
ذلك كان يبداأ يف لب�سه باليمني، ويبداأ يف خلعه بالي�سار، جاء يف حديث عائ�سة 
الذي رواه الرتمذي يف ال�سمائل)2( قالت: "كان النبي  ُيحب التيامن ما 

له وطهوره". له وتنعُّ ا�صتطاع ف ترجُّ

وروى الرتمذي يف �سننه عن اأبي هريرة  قال: "كان ر�صول اهلل  اإذا 
ا بداأ مبيامنه". لب�س قمي�صً

5- الثي�ب التي كرهه� ؟
اأوًل: هناك من اللبا�س ما كرهه  لذاته، اأيًّا كان لونه اأو �سكله، ورف�سه 
مه حترمًيا قاطًعا، فلم يلب�سه، واأعلن اأنه ل يحلُّ  ا باًتا قاطًعا، مبعنى حرَّ رف�سً
 قال لعمر حني عر�س  راأيناه  يلب�سه، وذلك ثياب احلرير، فقد  اأن  مل�سلم 
ل بها يوم اجلمعة  عليه احللة التي اأعجبته –وكانت من حرير– لي�سرتيها يتجمَّ

وللوفود: "اإنا يلب�س هذه من ل خالق له ف الآخرة")3(.

)1( قال احلاكم: هذا حديث ل اأعلم يف اإ�سناده اأحًدا ُذِكَر بجرح، واهلل اأعلم.
.136/1 )2(

)3( رواه ال�سيخان.
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ا: "ل تلب�صوا احلرير، فاإن من لب�صه ف الدنيا مل  وفيما رواه ال�سيخان اأي�سً
يلب�صه ف الآخرة". 

اأخذ حريًرا فجعله يف ميينه،    راأيت ر�سول اهلل  قال:    وعن عليٍّ 
وذهًبا فجعله يف �سماله، ثم قال: "اإن هذين حرام على ذكور اأمتي")1(.

الذهب،  عن خواتيم    "نهانا  الباء بن عازب عند م�سلم:  ويف حديث 
وعن �صرب بالف�صة، وعن املياثر، وعن الق�صي، وعن ُلب�س احلرير والإ�صتربق 
واملياثر جمع ميرثة، وهي فرا�س كان يو�سع فوق ال�سروج، ويتخذ  والديباج". 
من  والديباج  الإ�ستبق  وكذا  باحلرير،  م�سلعة  ثياب  والق�سي:  احلرير.  من 

اأنواع احلرير.
وقد اأفادت هذه الأحاديث ال�سحيحة، وما فيها من تف�سيل لأنواع احلرير 

حترير ُلب�سه اأيًّا كان نوعه و�سكله على الرجال، وعلى هذا اأجمع العلماء.
ل�سكله، وما كرهه  للونه وما كرهه    اللبا�س ما كرهه  ثانيــًا: هناك من 
لنوعه؛ فقد كره اللون الأحمر )املع�سفر واملزعفر(، واأ�سح ما جاء يف النهي 
عن املع�سفر حديثا عبد اهلل بن عمرو بن العا�س اللذان اأخرجهما م�سلم، وقد 

ذكرناهما اآنًفا. 
اأما املزعفر فمما وقع لنا فيه حديث ابن عمر -ر�سي اهلل عنهما- اأن النبي 

ه زعفران ول ور�س")2(.   قال: "ل تلب�صوا �صيًئا م�صَّ

)1( رواه اأبو داود باإ�سناد ح�سن.
)2( ذكره �ساحب جمع الفوائد )307/1( عن رزين، و�سكت عنه، ومن منهجه اأن ما �سكت عنه يكون 

حديًثا مقبوًل، �سحيًحا اأو ح�سًنا.
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اأن  من  ال�سنن(  )معرفة  كتابه  يف  البيهقي  رواه  ما  اإىل  قباًل  اأ�سرنا  وقد 
ال�سافعي  تبع  البيهقي:  وقال  بحال؟  يتزعفر  اأن  الرجل  اأنهى  قال:  ال�سافعي 

ال�سنة يف املزعفر، اأي �سحت عنده اأحاديث النهي عنه.
اأو  اأو مزعفًرا،  نهًيا عاًما، مع�سفًرا  الأحمر  تنهى عن  اأحاديث  وقد جاءت 
حممًرا بغريهما، فمن ذلك ما رواه اأبو داود عن رافع بن خديج قال: خرجنا 
مع النبي  يف �سفر، فراأى على رواحلنا وعلى اإبلنا اأك�سية فيها خيوط ِعْهٍن 
حمر، فقال ر�سول اهلل : "األ اأرى هذه احلمرة قد علتكم؟" فقمنا �سراًعا 

لقوله حتى نفر بع�س اإبلنا، فاأخذنا الأك�سية فنزعناها)1(.
ا ما اأخرجه البيهقي يف )�سعب الإميان( مرفوًعا اإىل النبي  ومن ذلك اأي�سً

وورد نحو ذلك كثري. : "اإن ال�صيطان ُيحبُّ احلمرة، فاإياكم واحلمرة". 
وقد اأخرج اأبو داود والبزار عن امراأة من بني اأ�سد، قالت: كنت يف بيت زينب 
فلما   ، النبي  اإذ طلع علينا  لها مبغرة)2(،  ثياًبا  املوؤمنني، ونحن ن�سبغ  اأم 
راأى املغرة رجع، فلما راأت ذلك زينب غ�سلت ثيابها، ووارت كل حمرة، ثم رجع 

فاطلع، فلما مل يَر �سيًئا دخل)3(.
فهذا احلديث الأخري ي�سيف حكًما اآخر، هو كراهية احلمرة حتى للن�ساء. 
وكما اأ�سرنا من قبل اأحاديث النهي هذه معار�سة مبا روي يف ال�سحيحني من 
اأنه  لب�س حلة حمراء، وكان ذلك مبكة يف حجة الوداع، على ما �سرحت به 

)1( جمع الفوائد: 307/1.
)2( املغرة: بفتح ف�سكون، اأو ب�سم ف�سكون، اأو بفتحتني، الطني الأحمر ُي�سبغ به، وهو اأك�سيد احلديد، 
يوجد يف الطبيعة متلًطا بالطفال، وقد يكون اأ�سفر اأو اأحمر بنيًّا، وي�ستعمل يف اأعمال الطالء. املعجم 

الو�سيط.
)3( جمع الفوائد: 307/1.
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بع�س الروايات، بل قد وردت اأحاديث تن�سُّ على اأنه لب�س املع�سفر واملزعفر، 
واأنه كان ي�سبغ بالور�س والزعفران.

ول جمال للرتجيح بني هذه الأحاديث النبوية ال�سريفة، فاإن التعار�س بني 
الأحمر  اأن  اأعلم–  –واهلل  لنا  يلوح  الذي  واإمنا  ذاتها،  ال�سحيحني  اأحاديث 
لي�س لوًنا واحًدا، فت�ستطيع الآن اأن ترى اأمامك ع�سرات الألوان وكلها ميكن اأن 
يقال له الأحمر، فالأحمر الذي نهى عنه النبي  )قطًعا( غري الأحمر الذي 
لب�سه، واملع�سفر واملزعفر الذي نهى عنه غري املع�سفر واملزعفر الذي لب�سه، 
وكلها  درجات،  بعدة  متلًفا  اللون  وياأتي  والزعفران،  بالع�سفر  ي�سبغ  فقد 
مزعفر ومع�سفر، وكلها اأحمر. ومعلوم اأن عدد مرات ال�سبغ اأو درجة تركيز 
يف  يوؤثر  وغريه  ذلك  كل  ال�سبغ،  طريقة  اأو  امل�سبوغ  الن�سيج  نوع  اأو  ال�سبغة 
درجة اللون وينتج األواًنا متلفة. )وهذا على فر�س ثبوت لب�سه  للمع�سفر 

واملزعفر، فاإن ما ورد من ذلك فيه مقال(.
فقد  ال�سحيحني-  يف  ورد  الذي  هو  -وهذا  احلمراء  للحلة    لب�سه  اأما 
اأ�سرنا من قبل اإىل اأن احللة كانت من برود اليمن، وهي لي�ست حمراء خال�سة، 
بل مططة بالأ�سود والأحمر. قال العالمة ابن القيم: "كان العلماء يلب�س ثوًبا 
م�سبًغا باحلمرة، ويزعم اأنه يتبع ال�سنة، وهو غلط، فاإن احللة احلمراء من 
برود اليمن، والُبد ل ُي�سبغ اأحمر �سرًفا" )حكى هذا �ساحب جمع الو�سائل(.
وعلى �سوء ما راأينا من هدي النبي  من اآداب اللبا�س ونحوه من الآداب 
بامل�سلم،  يليق  ل  الذي  الأحمر  اللون  كره  اإنه  نقول:  اأن  ن�ستطيع  الجتماعية، 
اأن العرف ال�سليم لذوي  اأما حتديد درجة هذا اللون، فقد يرى  بل وامل�سلمة، 

املروءة والدين هو الذي يحدده.
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حمل  كان  عنها،  املنهي  احلمرة  درجة  حتديد  �سعوبة  حيث  من  هنا  ومن 
النهي على الكراهة فقط، ل للتحرمي.

ثالًثا: هناك من اللبا�س ما كرهه  ونهى عنه ل�سكله وهيئته، وقد يدخل 
ا يف هيئة املالب�س، وما كرهه النبي  من هذا اجلانب اأ�سناف  اللون اأي�سً

ثالثة:
ما ي�سبه زي غري امل�سلمني.

ما ي�سبه زي الن�ساء للرجال وزي الرجال للن�ساء.
ما يوحي بالكب واخليالء، ويوؤدي اإىل الإ�سراف.

وي�سهد لكراهية النوع الأول ما ورد يف حديث عبد اهلل ابن عمرو الذي رواه 
م�سلم، وذكرناه اآنًفا، اإذ قال عليه ال�سالة وال�سالم: "اإن هذه من ثياب الكفار، 
غري  مالفة  على  حتث  التي  الكثرية  الأحاديث  هذا  ويوؤكد  تلب�صها".  فال 
امل�سلمني يف اأكرث من جمال، مما يدل على اأن من ديننا التمايز والتباين عن 
وذلك اأن الت�سابه يف الظاهر  غرينا، وقد ورد: "من ت�صبه بقوم فهو منهم"، 

يوحي بالتاآلف، ويقود اإىل التقارب يف الباطن.
للن�ساء، فقد ورد فيه وعيد  الرجال  للرجال وزي  الن�ساء  ي�سبه زي  واأما ما 
�سديد، فقد روي عن اأبي هريرة  اأن النبي  قال: "لعن اهلل الرجل 

يلب�س لب�صة املراأة، واملراأة تلب�س لب�صة الرجل")1(.

)1( اأخرجه اأبو داود واحلاكم، وقال احلاكم: على �سرط م�سلم. واأقره الذهبي يف التلخي�س، وقال يف 
كتاب الكبائر: اإ�سناده �سحيح. انظر: في�س القدير.
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وامل�سية  الكالم  يف  الت�سبُّه  عن  النهي  اأن  احلديث  هذا  من  نفهم  اأن  ولنا 
واحلركات اأوىل من الت�سبُّه يف املالب�س.

ا حديث اأبي داود عن عائ�سة -ر�سي اهلل عنها–  وقد جاء يف هذا املعنى اأي�سً
قالت: قال ر�سول اهلل : "لعن اهلل الرجلة من الن�صاء")1(.

وهذا احلديث يوؤكد ما اأ�سرنا اإليه من اأن الت�سبُّه يف غري الثياب اأوىل بالنهي 
املت�سبهة  اأي  "الرجلة"  بلعن  عاًما،  لفظه  جاء  حيث  الثياب،  يف  الت�سبُّه  من 
والطبيعة،  الفطرة  مبقت�سى  خ�سائ�سهم  من  هو  مما  �سيء  اأي  يف  بالرجال 

والدين والأخالق.
وعلمنا    فقد كرهها  واملباهاة،  وال�سهرة  واخليالء،  الكب  واأما مالب�س 
له عن  ذلك بفعله وعمله، فلم يكن يختار اأو يتحرى املالب�س التي متيزه اأو تف�سرِّ

اأمته، بل كانت مالب�سه من نحو ما يلب�س النا�س، ومن مثل ما يلب�س عامتهم.
راأى عبيد بن خالد املحاربي يجر اإزاره، فقال له: "ارفع اإزارك، فاإنه اأتقى 
�ساقيه  اإىل ن�سف  اإزاره  فاإذا  قال عبيد: فنظرُت  اأ�صوة؟"  اأما لك فَّ  واأبقى، 

.
وعن عثمان بن عفان اأنه كان ياأتزر اإىل اأن�ساف �ساقيه، وقال: هكذا كانت 

.)2( اأزرة �ساحبي، يعني النبي
وعن حذيفة بن اليمان قال: اأخذ ر�سول اهلل  بع�سلة �ساقي، فقال: "هذا 

مو�صع الإزار، فاإن اأبيت فال حق لالإزار ف الكعبني")3(.

)1( قال ال�سيوطي يف اجلامع ال�سغري: وقال الذهبي يف الكبائر: اإ�سناده ح�سن.
)2( �سمائل الرتمذي: 172/1 – 175.

)3( رواه الرتمذي والن�سائي: جمع الفوائد 305/1.
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وكراهية الإزار امل�سبل هنا ملا يوحي به من كب وخيالء، حيث كانت البيئة 
والكبياء، ومما  واملباهاة  الُعجب  لذوي  اإل  اللبا�س  النمط من  ل تعرف هذا 
ي�سهد باأن الكراهية لهذه املعاين ل لالإ�سبال يف ذاته، ول جلررِّ الثوب يف عينه، 
ما رواه ال�سيخان عنه  اأنه قال: "من جرَّ ثوبه خيالء ل ينظر اهلل اإليه 

يوم القيامة".

الإزار  ي�ستم�سك  ل  نحيًفا  رجاًل  وكان   ، ال�سديق  بكر  اأبو  وي�سمع 
 : بو�سطه، فيقول: يا ر�سول اهلل، اإن اإزاري ي�سرتخي اإل اأن اأتعاهده؟ فيقول

"اإنك ل�صَت ممن يفعله خيالء".
وقد ثبت النهي عن الإ�سراف واملخيلة باأكرث من حديث �سحيح، ولي�س الُعجب 
واخليالء يف جررِّ الثياب واإ�سبالها فقط، بل قد يكون يف جن�سها ونوعها، و�سكلها 
اأ�سفل  يكن  مل  ولو  والوعيد،  النهي  يف  داخل  فهو  كذلك  كان  ما  فكل  ولونها، 
الكعبني، بل قد يكون اأ�سفل الكعبني ول خيالء ول كبياء فيه، اأي اأن املدار يف 

ذلك على العرف والعتياد، وما توا�سع عليه اأهل املروءة والدين.
�سنف  لكل  و�سار  ا�سطالح،  للنا�س  "حدث  العراقي:  الزين  احلافظ  قال 
من اخلالئق �سعار يعرفون به، فمهما كان ذلك بطريق اخليالء، فال �سك يف 
حترميه، وما كان على �سبيل العادة فال يجري النهي فيه ما مل ي�سل اإىل حد 

الإ�سراف املذموم")1(.
والواقع اأن املدار يف املنهي عنه من الثياب –فيما عدا احلرير– على العرف 

والعتياد، واملراد العرف ال�سليم امل�ستقيم لذوي املروءة والدين.

)1( �سمائل الرتمذي: 175/1.
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مكروه الثي�ب وعالقته ب�جلم�ل:
واأراين غري مبعد اإذا قلت: اإن كل ما كرهه النبي  ونهى عنه من الثياب، 
هو  دائًما  واجلمال  اأهدافه،  من  هدًفا  الثوب  فيفقد  اجلمال،  ينايف  ما  هو 
التو�سط واملالئمة واملنا�سبة، اأي يكون الثوب على قامة �ساحبه وقيمته، فعلى 
هذا لي�س يف احلرير جمال، ول هو لئق برجولة الرجال، ولي�س يف املكروه من 
املزعفر واملع�سفر اأي جمال، ولي�س يف الألوان ال�سارخة والفاقعة اإل ال�سذوذ 
والقبح، ولي�س يف اتخاذ مالب�س غري امل�سلمني اإل القبح الذي يجرح امل�ساعر، 
ويوؤذي الناظرين، ولي�س يف خروج الإن�سان عن رجولته بلب�س مالب�س الن�ساء اإل 

ه كل ذوق �سليم. ال�سخف الذي ميجُّ
واأما التباهي والُعجب واخليالء مبالب�س ال�سهرة والكبياء فما اأقبحها، اإذ 
�س بها عجزه عن اأن يكون  توحي بتفاهة لب�سها الذي يحاول اأن يكمل بها اأو يعورِّ
العجب  بهذا  ينال  لن  هو  ثم  النا�س،  اإليه  يعطف  ما  واملحامد  املكارم  من  له 

واخليالء اإل مزيًدا من ال�ستهانة والحتقار.
اجلمال  معنييه  يف  اجلمال  يحقق  ل  ما  هو  الثياب  من  مكروه  هو  ما  فكل 
احل�سي يف الألوان والأ�سكال، واجلمال املعنوي يف الرجولة والتوا�سع، والتوافق 

مع البيئة والأمة.

الثي�ب بني اجلم�ل والبذاذة:
الأحاديث  والزهد، كما وردت  والتخ�سن  التق�سف  اإىل  تدعو  اأحاديث  وردت 
اإنه ل منافاة  نقول:  اأن  ون�ستطيع  بها،  والتجمل  الثياب  اإىل نظافة  تدعو  التي 
بني هذه الأحاديث بع�سها وبع�س، فالتق�سف املاأمور به مينع من ثوب اخليالء 
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وال�سهرة وال�سرف، ومينع من اأن يجعل امل�سلم همه واهتمامه بثيابه، ميالأ منها 
عينيه، ويجعل لها مكاًنا يف نف�سه وقلبه، ذاك هو املنهي عنه، ولكنه ل مينع من 

الثوب النظيف اللطيف ذي البهاء والرونق.
ا وتقترًيا،  ل والتزيُّن املاأمور به، يعني النهي عن الإم�ساك ُبخاًل و�ُسحًّ والتجمُّ

ويعني النهي عن الفح�س والتفح�س، اأي القبح وعدم النظافة.
والأمر يف الواقع دقيق، ومداره على ت�سحيح النية، فاملطلوب األ ُيلب�س ُعجًبا 
ا وتقترًيا. وبني هذين الطرفني جمال  وافتخاًرا واإ�سراًفا، ول مي�سك ُبخاًل و�ُسحًّ

ل وللزهد والتق�سف يف نف�س الوقت، وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل. ين والتجمُّ للتزُّ

النعــــــــــ�ل:
مما يتَّ�سل باللبا�س، ما ُيلب�س يف القدم، فكيف كان يلب�س  يف قدميه؟

كان  يلب�س اخلفَّ والنعل، ول يلتزم بنوع معني، وجاءت الأخبار بو�سف 
ل لنعل ر�سول اهلل ، وكيف كان �سكله، ولكن الذي يظهر من جمموع  مف�سَّ
اأو  لذاته  �سيًئا من ذلك  يكن يخ�ّس   مل  النبي  اأن  ال�ساأن  ما جاء يف هذا 
ولعل  وفائدته،  وظيفته  النعل  اأو  اخلفرِّ  من  يعنيه  كان  واإمنا  للونه،  اأو  ل�سكله 

. ا على ذلك قبله البيئة العربية اآنذاك مل تر منتعاًل دائًما حري�سً
لهم  ويبنيرِّ  النعال،  من  بال�ستكثار  بل  بالنتعال،  اأ�سحابه  يو�سي  كان  وقد 
فائدة ذلك وقيمته. جاء يف احلديث ال�سحيح الذي رواه م�سلم واأبو داود عن 
جابر  قال: قال لنا ر�سول اهلل : "ا�صتكرثوا من النعال، فاإن الرجل 
ويحمي  واحلركة،  امل�سي  ل  ي�سهرِّ النعل  اأن  واملعنى:  انتعل".  ما  راكًبا  يزال  ل 
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القدمني، فكاأن املنتعل قريب من الراكب يف ذلك.
�سفره  يف  الإن�سان  يكون  حينما  والحتياط،  ال�ستظهار  ال�ستكثار:  ومعنى 
ونحوه، وكانت النعال حينذاك �ساذجة ال�سنع خفيفة املوؤنة، عر�سة لالنقطاع 

والتلف، فجاء الأمر بال�ستكثار من هنا.
حب  دائًما  �ساأنه  كان  حيث  باليمني،  يبداأ  اأن  النتعال  يف  هديه  من  وكان 

التيامن يف كل ما يفعل.
اأوىل  باب  ومن  واحدة،  بنعل  مي�سي  اأن  نعليه  اأحد  انقطع  اإذا  للرجل  وكره 
ل مي�سي يف نعل واحدة بدًءا من غري عذر، فعن اأبي هريرة  اأن ر�سول 
اهلل  قال: "اإذا انتعل اأحدكم فليبداأ باليمنى، واإذا خلع فليبداأ بال�صمال، 

ولينعلهما جميًعا اأو ليخلعهما جميًعا")1(.

ا عند م�سلم: ... األ واإين اأ�سهد ل�سمعُت ر�سول اهلل  ويف حديث اأبي هريرة اأي�سً
 يقول: "اإذا انقطع �ص�صع اأحدكم فال مي�ِس ف الأخرى حتى ُي�صلحها")2(.
نف�سه،  بعد  اإل  يلب�سوا اخلفَّ  باأل  اأ�سحابه  يو�سي  اأن    هديه  من  وكان 
الأمر  جاء  التي  املنا�سبة  لذلك  وي�سهد  يوؤذي،  ما  فيه  يكون  اأن  خ�سية  وذلك 
ني يلب�سهما، فلب�س اأحدهما،  بذلك فيها، فعن اأبي اأمامة: دعا النبي  بخفَّ
ثم جاء غراب فاحتمل الآخر، فرمى به، فخرجت منه حية، فقال : "من 

يه حتى ينف�صهما")3(. كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر، فال يلب�س خفَّ

)1( رواه م�سلم ومالك واأبو داود والرتمذي.
)2( وجلابر نحوه عند م�سلم والرتمذي واأبي داود.

)3( رواه الطباين يف معجمه الكري: جمع الفوائد 306/1.
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ول يقولن قائل: اإن هذا غري وارد الآن، فالبيوت املحكمة املكيفة الهواء من 
اأين تاأتيها احل�سرات؟ ل جمال ملثل هذا القول، فاإن هدي حممد  لي�س لبيئة 
ه اإىل �ساكن البيوت  دون بيئة، ول لزمان دون زمان، واإذا كان هذا الأمر ل يتوجَّ
املح�سنة هذه فكم عددهم بالن�سبة لغريهم من امل�سلمني؟ ثم �ساكن امل�ساكن 
اأو  األ يخلع خفيه خارجها يف حديقة  دائًما يف داخلها؟  املحكمة هذه هل هو 
رحلة اأو حتى يف جمال العمل؟ بل اأكرث من هذا األ ميكن يف داخل البيت املحكم 
اخلف  يف  ي�سقط  كاأن  احلية،  من  اأخطر  خفه  داخل  يف  ب�سيء  ُيبتلى  اأن  هذا 
واأيًّا ما كان الأمر  اأو كبري �ساٍه؟  اأو نحوها من يد طفل عابٍث  اإبرة  "�سفرة"، 
. فهو اأمر اآداب وا�ستحباب، ومن يرد اهلل به خرًيا ي�سرح �سدره ل�سنة نبيه
واإذا كان لنا من كلمة حول لب�س النعال فهو �سوؤال، ولكني ل�ست اأدري اإىل من 
ه به، نريد اأن ن�ساأل: كم مليوًنا من اأمتنا الإ�سالمية لالآن بغري نعال؟ كم  اأتوجَّ

مليوًنا من اأمتنا لالآن مل ي�سمع حلديث النبي  "ا�صتكرثوا من النعال"؟
ه به؟ ل�ست اأدري.. جمرد �سوؤال، اإىل من اأتوجَّ

ثم اإذا كنا بعد اأكرث من األف واأربعمائة عام نرى احلفاء منت�سًرا يف اأمتنا، 
فكم فرطنا يف �سنة نبينا ؟
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تنظيفه  وتزينه

ف والتزيُّن قريٌب من احلديث عن اللبا�س، فلم يكن  ولعل احلديث عن التنظُّ
النظافة يف  اأمُر  يعنيه  كان  بل  املالب�س وجمالها فقط،  نظافة    ته  �سنَّ من 
املالب�س  بنظافة  اهتمَّ  مثلما  والرحال،  والطرق  والأفنية  البيوت  يف  �سيء  كل 

ل والتزيُّن.  وجمالها. ومن قبل كل ذلك نظافة اجل�سم وطهارته والتجمُّ
فيه  و�سنتناول  النظافة،  الأخري من  �سيكون عن هذا اجلانب  هنا  وحديثنا 

النواحي الآتية:
	•نظافة الأطراف.

	•نظافة اجل�سد.
	•نظافة الفم والأ�سنان.
	•نظافة الراأ�س وال�سعر.

	•الطيب والعطر.

ُُّّ
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1( نظ�فة الأطراف:
الو�سوء  ويكفيها  كاملة،  بها  العناية  فنجد  الأطراف،  نظافة  حيث  من  اأما 
املفرو�س لل�سلوات اخلم�س املفرو�سة، ولكنا نرى عناية امل�سطفى  اأكرث 
من ذلك، فنجده  يحثُّ على اإح�سان الو�سوء واإ�سباغه، فقد روى ال�سيخان 
ُيْدَعون  اأمتي  "اإن   يقول:   قال: �سمعت ر�سول اهلل  اأبي هريرة  عن 
اآثار الو�صوء، فمن ا�صتطاع منكم اأن يطيل  لني من  ا حمجَّ يوم القيامة ُغرًّ

ته فليفعل". ُغرَّ

احللية من  "تبلغ  يقول:    خليلي  �سمعت  قال:    هريرة  اأبي  وعن 
املوؤمن حيث يبلغ الو�صوء")1(.

ويحر�س  اأن يعّلم اأ�سحابه كيف يكون الو�سوء الكامل، فقد روى م�سلم 
اأن عثمان  تو�ساأ، ثم قال: راأيُت ر�سول اهلل  تو�ساأ مثل و�سوئي هذا، 
م من ذنبه، وكانت �صالته وم�صيه  اأ هكذا، ُغفر له ما تقدَّ ثم قال: "من تو�صَّ

والأحاديث يف هذا الباب ل تقع حتت ح�سر. اإىل امل�صجد نافلة". 

وكذلك دعا النبي  اإىل الو�سوء، و�سوًءا مندوًبا ماأجوًرا يف ذاته، من غري 
اأن يكون و�سلة اأو و�سيلة لعبادة اأخرى.

نوبتي  فجاءت  الإبل،  رعاية  علينا  كانت  قال:    عامر  بن  عقبة  عن 
ث النا�س، واأدركُت  اأرعاها، فرّوحتها لع�سي، فاأدركت ر�سول اهلل  قائًما ُيحدرِّ
من قوله: "ما من م�صلم يتو�صاأ فُيح�صن و�صوءه، ثم يقوم في�صلي ركعتني، 
فقلت: ما اأجود هذا، فاإذا  ُيقبل عليهما بقلبه ووجهه، اإل وجبت له اجلنة". 

)1( رواه م�سلم.
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قائل بني يدي يقول: التي قبلها اأجود، فنظرت فاإذا عمر بن اخلطاب، فقال: 
في�صبغ-  -اأو  فيبلغ  يتو�صاأ  اأحد  من  منكم  "ما  قال:  اآنًفا،  جئت  راأيتك  اإين 
اأن  واأ�صهد  اإل اهلل وحده ل �صريك له،  اإله  اأن ل  اأ�صهد  الو�صوء، ثم يقول: 
اأيها  الثمانية، يدخل من  اأبوابا جلنة  له  اإل فتحت  حممًدا عبده ور�صوله، 
وزاد الرتمذي بعد  �صاء")1(. ولأبي داود وفيه: "فقلت: بٍخ بٍخ، ما اأجود هذا". 
)عبده ور�صوله(: "اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين")2(.
وعن عثمان بن عفان يرفعه اإىل النبي : "من تو�صاأ فاأح�صن الو�صوء، 

خرجت خطاياه من ج�صده، حتى تخرج من اأظفاره")3(.

مطلوًبا  لذاته،  مندوًبا  الو�سوء  جند  كثري–  –ومثلها  الأحاديث  هذه  ففي 
لذاته، ماأجوًرا لذاته.

ا و�سرًطا ل�سحة ال�سلوات  فاإذا اأعدنا اإىل الأذهان اأن الو�سوء مطلوب فر�سً
النافلة، ك�سالة ال�سحى و�سالة  اخلم�س املكتوبات، و�سرًطا ل�سحة ال�سالة 
اأ  الليل، و�سرًطا لقراءة القراآن، وم�سرِّ امل�سحف وحمله، اأدركنا كم كان يتو�سَّ

 يف اليوم والليلة.
اأ على الو�سوء من غري اأن ينتق�س و�سووؤه ، فقد ورد عن  بل اإنه كان يتو�سَّ

اأ على طهر فله ع�صر ح�صنات")4(. ابن عمر مرفوًعا: "من تو�صَّ
الأيدي  غ�سل  يف    �سنته  من  كان  ما  الأطراف  نظافة  �ساأن  يف  ويبقى 

)1( رواه م�سلم والن�سائي والرتمذي.
)2( جمع الفوائد: 34/1.

)3( رواه م�سلم.
)4( اأخرجه اأبو داود وابن ماجه.
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والرتمذي  داود  واأبو  م�سنده  اأحمد يف  روى  فقد  وبعده،  الأكل  قبل  والأطراف 
واحلاكم: "بركة الطعام الو�صوُء قبله والو�صوُء بعده")1(.

الزين  وقال  والتنظيف،  الغ�سل  اأي  اللغوي  الو�سوء  هنا  بالو�سوء  واملراد 
من  فيه  ملا  فيه  ميري  وكونه  به،  البدن  نفع  الطعام  ببكة  "اأراد  العراقي: 
النظافة، فاإن الأكل معها بنهمة و�سهوة، بخالف مع عدمها، فرمبا يقذر الطعام 
وتتاأكد �سنة غ�سل الأيدي وتنظيفها عند النوم مبا روي  فال ينفعه بل ي�سره"، 

عنه : "من بات وف يده َغْمر فاأ�صابه �صيء فال يلومنَّ اإل نف�صه")2(.
كما كان من هديه  غ�سله الأيدي عند القيام من النوم، فقد ورد الأمر 
اأحدكم من نومه فليغ�صل  "اإذا قام  بذلك يف احلديث ال�سحيح املتفق عليه: 

يده".

2( نظ�فة اجل�سد.
ال�سحيح  م�سلم يف احلديث  كل  ا على   حقًّ فيجعلها  البدن،  نظافة  اأما 
الذي رواه البخاري وم�سلم، اإذ يقول : "حق على كل م�صلم اأن يغت�صل ف 

كل �صبعة اأيام يوًما، يغ�صل فيه راأ�َصه وج�صده".

وفقهاء  ال�سحابة  بع�س  عن  روي  حتى  كثرية،  املعنى  هذا  يف  والأحاديث 
ال�سلف القول بوجوب غ�سل اجلمعة.

)1( ومع اأن هذا احلديث يرتدد بني ال�سعف واحل�سن اإل اأنه بهديه  اأ�سبه. وقد رمز ال�سيوطي يف 
اجلامع ال�سغري له باحل�سن، وقال احلافظ املنذري: ل يخرج اإ�سناده عن حد احل�سن.

)2( رواه البخاري يف الأدب املفرد، والرتمذي واحلاكم. ورواه اأبو داود مع زيادة: َغْمر )مل يغ�سله(. 
وقال ابن حجر: ب�سند �سحيح على �سرط م�سلم، وكلهم عن اأبي هريرة.
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ته  الغ�سُل للعيدين، ولالإحرام، وعند الحتجام.  كذلك كان من هديه و�سنَّ
روى اأحمد والدارقطني واأبو داود واللفظ له: "اأن النبي  كان يغت�صل من 

اأربع: من اجلمعة، واجلنابة، واحلجامة، وغ�صل امليت".

وروى البخاري عن ابن عمر  اأنه كان اإذا دخل اأدنى احلرم اأم�سك عن 
  التلبية، ثم يبيت بذي ُطوى، ثم ي�سلي ال�سبح، ويغت�سل ويحدث "اأن النبي

كان يفعل ذلك")1(.
 بنظافة البدن، حيث �سنَّ لأمته هدي الغت�سال،  وكذلك كانت عنايته 
ل، كاجلمعة والعيدين  وجعلها مرتبة موظفة مرتبطة مبواقيت، ل تتغريَّ ول تتبدَّ
ومبنا�سبات دينية كالإحرام والوقوف والطواف، ومبنا�سبات ِجبّلية كاحلجامة 

واجلنابة)2(.

3( نظ�فة الفم والأ�سن�ن:
راأته يف هدي  بها مثلما  واهتماًما  الناحية،  بهذه  تر عناية  الب�سرية مل  لعل 
من  ول  والعالج،  والوقاية  ال�سحة  ب�سوؤون  املعنيني  من  ل  و�سنته،    نبينا 

)1( نيل الأوطار: 302/1.
ويف  واملفرو�سة،  منها  امل�سنونة  ال�سرعية  الغت�سال  يف  الطهارة  اأن  اإليه  التنبيه  ي�ستحق  ومما   )2(
الو�سوء تكون باملاء وحده، وهذا فيه من التي�سري ما فيه، وفيه حمل اخللق على و�سيلة واحدة للتطهري، 
التطهر.  اأو نحوها يف هذا  و�سيلة عطور  والتفاخر يف  والتباهي  للتناف�س  يكون هناك جمال  ل  حتى 
ثم اأ�سري اإىل ما �سبق اأن قراأته يف اإحدى املجالت التي تعنى ببع�س التطبيقات العلمية– قراأت يف 
هذه املجلة اأن املاء هو الأقدر على اإزالة رائحة اجل�سد، بل اأذكر اأن مما قالته املجلة: اإن املاء البارد 
بدرجة حرارته الطبيعية يكون اأقدر من املاء الذي تكلف الإن�سان ت�سخينه، فاإن �سح هذا فهو اإحدى 

املعجزات.



68

من  الآن  والعلم  الطب  رجال  به  ث  يتحدَّ ما  واإن  وال�سلوك،  بالآداب  املعنيني 
ترتَّب على ذلك من دعوة وتوجيه  والأ�سنان، وما  الفم  اإهمال نظافة  خطورة 

اإىل الهتمام بنظافتهما.
الطبية  الكت�سافات  ثمار  من  اأنه  البع�س  ويظنُّ  الآن  نراه  الذي  هذا  اإن 
احلديثة، واأثر من اآثار النه�سة الوافدة الواردة، كل هذا ل يبلغ �سيًئا من عناية 
نبينا  بذلك وتوجيهه اأمته، فقد كان ل يدع ال�سواك لياًل اأو نهاًرا، �سائًما 

اأو مفطًرا، ويجعل ال�سواك قربة هلل تعاىل.
فعن عائ�سة –ر�سي اهلل عنها– اأن النبي  قال: "ال�صواك مطهرٌة للفم 
د الأمر بال�سواك بقوله عليه ال�سالة وال�سالم: "لول  مر�صاٌة للرب")1(. ويوؤكرِّ

اأن اأ�صقَّ على اأمتي لأمرتهم بال�صواك عند كل �صالة")2(.

ويكون اأول فعله عندما يعود اإىل بيته، فعن املقدام بن �سريح عن اأبيه قال: 
بيته؟  اإذا دخل    النبي  يبداأ  كان  �سيء  باأي  لعائ�سة ر�سي اهلل عنها:  قلت 

قالت: بال�سواك)3(.

  ويجعله اأول فعله عندما ي�ستيقظ، روى البخاري وم�سلم عن حذيفة
قال: "كان ر�صول اهلل  اإذا قام من الليل ي�صو�س فاه بال�صواك". وال�سو�س: 
الأ�سنان  على  الإمرار  وقيل:  لك.  الدَّ وقيل:  التنقية.  وقيل:  والتنظيف،  الغ�سل 

ا، ولعل كل ذلك كان. عر�سً
ومل يكن عند اليقظة من الليل فقط، فعن عائ�سة –ر�سي اهلل عنها– "اأن 

)1( رواه اأحمد والن�سائي، وهو للبخاري تعليًقا: نيل الأوطار 125/1.
)2( رواه اجلماعة.

)3( رواه اجلماعة اإل البخاري والرتمذي.
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النبي  كان ل يرقد لياًل ول نهاًرا في�صتيقظ اإل ت�صوَّك")1(.

"راأيُت  قال:  ربيعة  بن  عامر  فعن  �سائم،  وهو  ال�سواك  يرتك  مل  وكذلك 
–ر�سي  عائ�سة  وعن  يت�صوك وهو �صائم")2(.  اأح�صي  ما ل    اهلل  ر�صول 
اهلل عنها– قالت: قال ر�سول اهلل : "من خري خ�صال ال�صائم ال�صواك".

ونحن نرى الآن من ل يحلو لهم القتداء وال�ستنان اإل مبا يفد من الغرب، 
فوا اأ�سنانهم قالوا: قد اكت�سف الطب حديًثا اأن معظم الأدواء واأخطرها  فاإذا نظَّ
تلمع  الذي  هو  "الع�سري"  الرجل  واأن  والأ�سنان،  الفم  بنظافة  اتقاوؤه  ميكن 
نبينا  اأنها �سنة  ون�سوا  يقولون،  يوؤذي من حوله برائحة فمه. كذا  اأ�سنانه، ول 

 من قبل اأن يكون لأ�سنام الغرب وجود)3(.

4( نظ�فة الراأ�س وال�سعر.
ال�سعر  رعاية  من  يكون  ما  واجلمل  التنظف  مظاهر  واأو�سح  اأجلرِّ  من  لعل 
والعناية به، وقد ورد عنه  الهتمام بهذه الناحية كل الهتمام، فقد كان 
له  يدين راأ�سه وهو معتكف يف امل�سجد لل�سيدة عائ�سة –ر�سي اهلل عنها– تغ�سرِّ

له وترّجله)4(.

)1( رواه اأحمد واأبو داود.
)2( رواه اأحمد واأبو داود والرتمذي، وقال: حديث ح�سن.

"العت�سام"  جملة  وهي  الإ�سالمية،  املجالت  اإحدى  ن�سرته  ما  هنا  الت�سجيل  ي�ستحق  ومما   )3(
القاهرية من اأن اأحد مراكز البحث العلمي يف اإجنلرتا اأجرى حتليالت وجتارب على "ق�سيب الأراك" 
الذي يتخذ منه ال�سواك، وثبت اأنه يحوي مواد كيميائية ذات خوا�س فعالة يف حماية الأ�سنان واللثة، 
وعالج اأمرا�س الفم، وتطييب رائحته. )هذه جمرد مالحظة نهديها ملن ل يعرفون قيمة ال�سيء اإل 

اإذا جاءهم من الغرب(.
)4( اأخرجه الدارقطني من حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها.
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راأ�صه  دهن  ُيكرث    اهلل  ر�صول  "كان  قال:    اأن�س  حديث  يف  وجاء 
وت�صريح حليته")1(. 

وذكر ابن اجلوزي يف كتاب )الوفا( عن اأن�س  قال: "كان ر�صول اهلل 
 اإذا اأخذ م�صجعه من الليل ُو�صع له �صواُكه وطهوره وم�صطه، فاإذا هبَّه 

ط". اأ وت�صَّ - من الليل ا�صتاك وتو�صَّ اهلل -عزَّ وجلَّ

عنها–  اهلل  –ر�سي  عائ�سة  عن  )الكفاية(  يف  البغدادي  اخلطيب  واأخرج 
قالت: "خم�س مل يكن النبي  يدعهنَّ ف �صفر ول ح�صر: املراآة، واملكحلة، 

ويف رواية: "وقارورة دهن" بدل املدراء. وامل�صط، واملدراء، وال�صواك". 

قالت:  عنها–  اهلل  –ر�سي  عائ�سة  عن  )الأو�سط(  يف  الطباين  واأخرج 
ح  "كان ل يفارق ر�صول اهلل  �صواكه وم�صطه، وكان ينظر ف املراآة اإذا �صرَّ

حليته".

فه  ه اأن يقتدي به اأ�سحابه، ويكونوا يف مثل تنظُّ وكداأبه  كان ي�سغله ويهمُّ
له. اأخرج اأبو داود ب�سند ح�سن عن اأبي هريرة رفعه: "من كان له �صعر  وجتمُّ
حاله،  باإ�سالح  اإليه  فاأ�سار  الراأ�س،  �سعر  ثائر  رجاًل    وراأى  فليكرمه". 
فلما فعل قال : "األي�س هذا خرًيا من اأن ياأتي اأحدكم ثائر الراأ�س كاأنه 

�صيطان؟".

ط والعتدال، فال يتوهمنَّ  ونحب اأن نوؤكد هنا اأن �ساأنه  كان دائًما التو�سُّ
اأحٌد اأنه كان يف �سغل �ساغل بامل�سط واملراآة والدهن، حتى يبر لهوؤلء الفارغني 
يقولنَّ  ل  والعطور،  واملراآة  امل�سط  اإل  جيوبهم  يف  يحملون  ل  الذين  التافهني 

)1( اأخرجه الرتمذي يف ال�سمائل.
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ة نبينا، ولعله  قد عناهم واأمثالهم مبا رواه عنه  واحد من هوؤلء: هذه �ُسنَّ
ا". بًّ ل اإل ِغِ الرتمذي يف ال�سمائل: "نهى ر�صول اهلل  عن الرتجُّ

ا"  ِغبًّ اإل  ل  كان ل يرتجَّ   "اأنه  )ال�سمائل(  الرتمذي يف  اأخرج  وكذلك 
واملبالغة  به  والهتمام  عليه  املواظبة  )ِغبا(: عدم  تف�سري  قيل يف  ما  واأح�سن 
يخالف  األ  املهم  اأوقات،  حتديد  اأو  املرات،  من  عدد  لذكر  حتديد  دون  فيه، 
بالنف�س  والإعجاب  واخليالء  الإ�سراف  اإىل  والق�سد،  العتدال  �سنة  ل  املرتجرِّ

والن�سغال بها. 

5( الطيب والعطر:
املالب�س  فنظافة  لها،  وبياًنا  الناحية،  هذه  اإىل  اإ�سارات  م�سى  فيما  لعل 
ل وتزيُّن، وقد �سار معلوًما م�سهوًرا  ر وكل جتمُّ ونظافة البدن هي اأ�سا�س كل تعطُّ

حبُّه  للطيب وحر�سه عليه، ونفوره من الرائحة الكريهة. 

من  اأطيب  عنرًبا  ول  م�صًكا  ول  قط  ريًحا  �صممت  "ما   : اأن�س  قال 
تاريخه عن حممد بن  الن�سائي والبخاري يف  ")1(. وروى  ريح ر�صول اهلل 
علي قال: �ساألت عائ�سة اأكان النبي  يتطيَّب؟ قالت: "نعم بذكارة الطيب، 
امل�صك والعنرب" اأي ما ي�سلح للرجال من امل�سك والعنب. وروى م�سلم عن ابن 
عمر اأنه : "كان ي�صتجمر باأْلوة غري مطراة وبكافور يطرحه مع الأْلوة". 

نوع من العود. وقيل: نوع من خياره. ها":  والألوة "بفتح الهمزة و�سمرِّ
اأ�سحابه بذلك، فقد روي عن  اإليه، ويو�سي  اأُهدَي  اإذا  وكان ل يردُّ الطيب 

)1( رواه اأحمد والبخاري.
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واللنب")1(.  والدهن،  الو�صائد،   : تردُّ "ثالث ل  ر�سي اهلل عنهما:  ابن عمر 
ها، فاإنها هدية قليلة  واملعنى: يكرم ال�سيف بالطيب والو�سادة واللنب، ل يردُّ

ها. املنة، فال ينبغي ردُّ
بن  اأن�س  وكان  ه".  يردُّ فال  الريحان  اأحدكم  على  عر�س  "اإذا  م�سلم:  ويف 

مالك  ل يردُّ الطيب، ويقول: "اإن النبي  كان ل يردُّ الطيب")2(.
ل حليته و�سعره،  ى املدلة، ينظر فيها، وهو يرجرِّ وكذلك كان له  مراآة ت�سمَّ
ن  نت َخْلقي فح�سرِّ ته اإذا نظر يف املراآة اأن يقول: "اللهم كما ح�سَّ وكان من �سنَّ

ُخلقي")3(.
فه  تنظُّ يف  حتى  و�سكر،  وحمد  ذكر  �ساأنه  كل  يف    هديه  كان  وكذلك 

له. ره، وتزيُّنه وجتمُّ وتعطُّ

اإ�سناده ح�سن، ولكنه لي�س على �سرط البخاري:  اإ�سناده ح�سن، وقال ابن حبان:  )1( هذا احلديث 
املناوي يف الفي�س.

)2( اأخرجه اأحمد والبخاري والرتمذي والن�سائي.
)3( الكلم الطيب ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية.
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 اأبــــوتـــه

ة عنده -عليه  ل تخطئ النظرة الأوىل ل�سرية امل�سطفى  كمال �سفة الأُبوَّ
واأهمها  ة  الأُبوَّ مظاهر  اأبرز  من  كان  واإذا  �سفاته،  ككل  وال�سالم-  ال�سالة 
-عليه  حياته  يف  جليًّا  وا�سًحا  ذلك  كان  فقد  لهم،  ة  والرقَّ بالأطفال  ال�سفقة 
لبه، اأو اأبنائهم وبناتهم  ال�سالة وال�سالم- لي�س مع اأبنائه وبناته الذين من �سُ
ة واأ�سالتها  فقط، بل كان ذلك مع اأبناء امل�سلمني عامة، وذلك ي�سهد قوة الأُبوَّ
لديه ، فقد يكون الإن�سان اأًبا عطوًفا �سفوًقا مع اأبنائه خا�سة، ي�ستنفدون 
ه، فال يبقى لغريهم �سيء، اأما نبي الرحمة  طاقة حنانه، وجهد �سفقته واآخر ِبررِّ
ها وحنانها و�سفقتها على اأبناء  ة فيه كاملة �ساملة فا�س برُّ  فقد كانت الأُبوَّ

ئوا ظاللها. امل�سلمني جميًعا، و�سعدوا بها، وتفيَّ
وكيف  البُّ  يكون  كيف  الآباء  ُتعلرِّم  حانية،  بارة  معطاءة،  �سخية  ة  اأبوَّ كانت 

ة.  تكون الرحمة وكيف يكون احلنان، بل كيف تكون الأُبوَّ
ال�ساملة،  الكاملة  ة  الأُبوَّ تلك  اأخبار  الب�سرية  اآذان  وما زال و�سيظل يرنَّ يف 

َّ ُ
ُ
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ة  �سنَّ اإىل  الإن�سان  يهدي  نور  من  �سطوًرا  ال�سحيحة  الأحاديث  لتها  �سجَّ حيث 
خري البية.

ة: ة الع�مَّ من مظ�هر الأُبوَّ
اإذ  ئ مبيالدهم، ويباركهم، وي�سعد   يفرح باأطفال امل�سلمني، ويهنرِّ  كان 
اأبناءهم،  ي�ستقبلون  كيف  للم�سلمني  وُيبنيرِّ  يهم،  وي�سمرِّ ُكهم  ُيحنرِّ بهم  ياأتونهم 
عنهم  للعقيقة  ويدعوهم  مبقدمهم،  والحتفال  بهم،  الفرحة  على  ويحثُّهم 
يوم �سابعهم، وي�سهد هذه الولئم تنويًها بها، واإعالًء ل�ساأنها، وللمنا�سبة التي 

اأُقيمت من اأجلها.
عن اأ�سماء بنت اأبي بكر -ر�سي اهلل عنهما- اأنها حملت عبَد اهلل ابن الزبري 
مبكة. قالت: "فخرجت واأنا متم – اأي يف اآخر اأيام احلمل – فقدمت املدينة، 
 فو�سعه يف حجره، ثم  اأتيت ر�سول اهلل  ثم  بُقباء،  بُقباء، فولدُت  فنزلُت 
دعا بتمرة فم�سغها، ثم تفل يف فيه، فكان اأول �سيء دخل جوفه ريُق ر�سول اهلل 

كه بالتمرة. . ثم حنَّ
)التحنيك: هو اأن مي�سغ التمرة حتى تلني، ثم يدلك بها حنك ال�سبي داخل 

فمه، حتى ينزل اإىل جوفه �سيء منه(.
زيادة:  رواية  ويف  الإ�سالم،  يف  مولود  اأول  وكان  عليه،  ك  فبَّ له،  دعا  ثم 
يولد  اليهود قد �سحرتكم فال  اإن  لهم:  لأنهم قيل  �سديًدا؛  به فرًحا  "ففرحوا 

لكم")1(. 

وفيه:  احلديث،  هذا  نحو  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  عن  ا  اأي�سً ال�سحيحني  ويف  ال�سيخان.  رواه   )1(
اه عبد اهلل". "و�سمَّ
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ول يقولنَّ قائل: اإن هذا يدخل يف باب مالطفة النبي  لأبنائه واآل بيته، 
فاإن اأ�سماء اأخت عائ�سة زوجه، والزبري زوج اأ�سماء ابن �سفيَة بنت عبد املطلب، 
ة ر�سول اهلل ، ل يقولنَّ قائل ذلك، فاإن هذا مل يكن لبن اأ�سماَء وحدها،  عمَّ
والأخبار عن فعله عليه ال�سالة وال�سالم ذلك بغري عبد اهلل بن الزبري ل تقف 

عند ح�سر.
ال�سالة  عليه  ه  حبَّ عرفوا  قد  عليهم–  اهلل  –ر�سوان  باأ�سحابه  وكاأين 
ون به، بل وجدوا هم  وال�سالم لذلك و�سعادته به، فكانوا يحر�سون عليه ويهتمُّ
ا– خرًيا يف ذلك لأبنائهم، وبركة عليهم، ي�سهد لذلك ما رواه البخاري  –اأي�سً
عن اأن�س  قال: ولدت اأمُّ �ُسَلْيم )زوج اأبي طلحة، واأمُّ اأن�س( غالًما، فقال 
ح بذلك يف رواية اأخرى عند  اأبو طلحة: احفظيه )اأي ل يتناول �سيًئا، كما �سرَّ

. ا( حتى تاأتي به النبي البخاري اأي�سً
ويف الرواية الأخرى: اأن الذي طلب حفظه من اأن يتناول �سيًئا هي اأم �سليم، 
ول مانع اأن يكون الطلب باملحافظة على الغالم من اأن يتناول �سيًئا قد كان من 

كل منهما من اأبي طلحة واأمرِّ �سليم. 

وتكررت الرواية من اأن�س  .. قال اأن�س: "واأر�سلت اأمُّ �سليم معه )اأي 
نعم، مترات،  قالوا:  �سيء؟  اأمعه  فقال:    النبي  فاأخذه  بتمرات،  ال�سبي( 
وحّنكه  ال�سبي  فم  فجعلها يف  فيه  من  اأخذ  ثم  فم�سغها    النبي  فاأخذها 

و�سّماه عبد اهلل")1(.

)1( اإر�ساد ال�ساري: 252/8.
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ظه، فقال ر�سول اهلل  وهذا احلديث اأخرجه م�سلم بزيادة: فجعل ال�سبي يتلمَّ
: "ُحبُّ الأن�صار التمر")1(.

اأمرِّ �سليم على اأن يكون اأول ما  فهنا جند حر�س كل من اأبي طلحة وزوجته 
. يدخل جوف ال�سبي من ريق النبي

ف الر�سول  ومداعبته حني علق على  ل ما ظهر من تلطُّ ول يفوتنا اأن ن�سجرِّ
وال�سالم  ال�سالة  عليه  فكاأنه  التمر"  الأن�صار  "ُحبُّ  قائاًل:  الطفل  ظ)2(  تلمُّ
ظ الغالم بعراقته يف حب التمر، واإرثه ذلك عن اآله الأن�سار، فقد  ر تلمُّ يف�سرِّ
ة طعامهم،  كان اأهل املدينة )الأن�سار( اأهل نخيل، فالتمر �سائع فيهم، وعامَّ
الأن�سار  عن  والر�سى  والثناء،  املجاملة  معر�س  يف  ذلك  يذكر    والنبي 

واأبناء الأن�سار.
ورمبا قيل: اإن اأمَّ �سليم واأبا طلحة لي�سا بعيدين عن ر�سول اهلل ، فاأن�س 
خادم الر�سول ابن اأمرِّ �سليم، واملولود اأخوه لأمه، فهو يرتبط بنوع �سلة بالنبي 
، ولكن حديث اأبي مو�سى الأ�سعري  يقطع هذا القول، ويوؤكد اأن ذلك 

البَّ بالأبناء كان لكل اأبناء امل�سلمني.
كه  وحنَّ اإبراهيم،  اه  ف�سمَّ   النبي  فاأتيت  غالم  يل  ُوِلد  مو�سى:  اأبو  قال 
، وكان اإبراهيم هذا اأكب ولد اأبي مو�سى  بتمرة، ودعا له بالبكة، ودفعه اإيلَّ

الأ�سعري)3(.

باب  يف  م�سلم  )اأخرجه  احلديث:  هذا  عن  ال�ساري  اإر�ساد  يف  الق�سطالين  قال  مالحظة:   )1(
ال�ستئذان(. ولي�س الأمر كما قال، بل هو يف باب ا�ستحباب حتنيك املولود عند ولدته.

)2( يتملظ: اأي يحرك ل�سانه يف فمه، ليتتبع ما فيه من متر.
)3( رواه البخاري يف باب )ت�سمية املولود غداة يولد ملن مل يعقَّ عنه(، ورواه م�سلم يف باب )ا�ستحباب 
ا يف هذا احلديث، حيث قال: )اإن م�سلًما اأخرجه يف باب  حتنيك املولود(.. وقد وهم الق�سطالين اأي�سً

ال�ستئذان(.
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ورمبا كان اأو�سح يف الدللة على اأن ذلك كان �ساأن النبي  ب�سفة عامة، 
واأنه كان ماألوًفا معروًفا عند امل�سلمني ما رواه ه�سام بن عروة بن الزبري عن 
اأبيه عن عائ�سة –ر�سي اهلل عنهم– اأن ر�سول اهلل  كان يوؤَتى بال�سبيان 

كهم)1(. ك عليهم وُيحنرِّ فيبرِّ
فهذا احلديث بهذه ال�سيغة ناطق و�ساهد باأن ذلك كان �ساأًنا منه، ومعروًفا 
عنه ومعهوًدا من �سحابته معه، ب�سفة عامة، واأن الأحاديث التي رويت وحددت 

اأ�سماء ووقائع معينة جمرد اأمثلة، ولي�ست حا�سرة جامعة مانعة.
ى فيها  وكان  يف ت�سميته لأبناء ال�سحابة –ر�سوان اهلل عليهم– يتوخَّ
املنا�سبة حلال كل طفل، وما يدخل ال�سرور على اأ�سرته وي�سعدهم، ينطق بذلك 

احلديث التايل:
 حني  اأُ�سيد اإىل ر�سول اهلل  اأُتي باملنذر بن اأبي  عن �سهل بن �سعد قال: 
ُولد، فو�سعه النبي  على فخذه، واأُ�سيد جال�س، فلهى النبي  ب�سيء –اأي 
�ُسِغل به– بني يديه، فاأمر اأبو اأ�سيد بابنه، فاحتمل من على فخذ ر�سول اهلل 
 فاأقلبوه، فا�ستفاق ر�سول اهلل  -اأي مما �سغله– فقال: "اأين ال�صبي؟" 
فقال اأبو اأ�سيد: اأقلبناه يا ر�سول اهلل، قال: "ما ا�صمه؟" قال: فالن يا ر�سول 

ف�سماه يومئذ املنذر)2(. اهلل، قال: "ل، ولكن ا�صمه املنذر"، 
من  ال�سبي  احتمل  حتى  ا�ستغرقه  �سغل،  من    النبي  فيه  كان  ما  فمع 
على فخذه من غري اأن ي�سعر، مع ذلك مل ين�َس اأن ي�ساأل على ا�سمه، وملا عرفه 
وه به، ولكن املنذر كان ابن عمرِّ اأبيه، وكان قد  ه، ل لكراهية ال�سم الذي �سمَّ غريَّ

)1( اأخرجه م�سلم.

)2( رواه ال�سيخان.
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ا�ست�سهد ببئر معونة، وكان اأمريهم، فاختار النبي  له ا�سم املنذر؛ تفاوؤًل اأن 
يكون خلًفا من ابن عمرِّ اأبيه ال�سهيد، الذي ا�ست�سهد ببئر معونة)1(.

 قال: ملا ُولد احل�سن  ا ما رواه اأحمد والبزار عن عليٍّ  اأي�سً ومن هذا 
قلت:  يتموه؟".  �صمَّ ما  ابني،  "اأروين  فقال:    النبي  فجاء  حرًبا،  يته  �سمَّ
  فلما ُوِلد احل�سني �سميته حربًّا. فجاء النبي حرًبا. قال: "بل هو ح�صن"، 
فلما  "هو ح�صني".  قال:  قلت: حرًبا،  يتموه؟".  �صمَّ ابني، ما  "اأروين  فقال: 
يتموه؟". قلت:  ُولد الثالث �سيمته حرًبا، فجاء  فقال: "اأروين ابني، ما �صمَّ

حرًبا. قال: "بل هو حم�صن".

ره يف كل مرة ُولد له  فنحن هنا اأمام اإ�سرار من عليٍّ  على حرب، وكرَّ
فيها ولد من فاطمة، والنبي  يف كل مرة يتجاوز عن اختيار عليٍّ واإ�سراره، 

ويغريرِّ ال�سم، فلماذا اأ�سر علّي ، وملاذا غرّي  ما اأ�سرَّ عليه؟
ا –كرم اهلل وجهه– وهو رجل احلرب املعروف بالبطولة والإقدام،  اأخال عليًّ
�ساحب املبارزة يوم بدر و�ساحب ال�سولة واجلولة يوم خيب، كان يختار ا�سم 

ى باأبي حرب، فتوافق كنيُته �سفَته وحالته، فهو البطل اأبو احلرب. حرب ليكنَّ

كذا كان ُيقّدر علي  فِلَم مل ير�َس الر�سول ؟ ومْل يتهاون يف تغيريه؟ 
والذي يلوح لنا اأن النبي  راأى البطولة وال�سجاعة والثبات يف احلرب �سفاٍت 
كاملة متحققة يف عليرِّ –كرم اهلل وجهه– فلم ير�َس له اأن يح�سر نف�سه يف 
واأن ينادى بها،  ه احلر�س على هذه ال�سفة،  واأن يجعل كل همرِّ هذا اجلانب، 

)1( �سرح م�سلم للنووي: 127/14.
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ف من  بل اأراد اأن يلفته اإىل غريها، ولعله  اأراد اأبعد من هذا، اأراد اأن يخفرِّ
اهتمام عليٍّ باحلرب وان�سغاله لها.

فه  ب�ل�سغ�ر ومداعبته لهم: تلطُّ
ه  عند حدرِّ حتنيكه اأطفال امل�سلمني، وتبيكهم، وت�سميتهم،  مل يقف برُّ
بل كان يداعبهم ويالطفهم، وُيدخل ال�سرور عليهم، روى البخاري ب�سنده عن 
 مع اأبي، وعليَّ  اأم خالد بنت خالد بن �سعيد اأنها قالت: اأتيُت ر�سول اهلل 
قمي�ٌس اأ�سفر، فقال ر�سول اهلل : "�صنه �صنه" وهي باحلب�سية "ح�سنة". 
قالت: فذهبت األعب بخامت النبوة)1( فزبرين –اأي نهرين وزجرين ومنعني– 
"اأبلي   : ثم قال ر�سول اهلل  "دعها"،   : اأبي من ذلك. قال ر�سول اهلل 
قال عبد اهلل بن املبارك راوي  واأخلقي، ثم اأبلي واأخلقي، ثم اأبلي واأخلقي"، 

احلديث: فَبِقيْت حتى ُذِكر من بقائها)2(.
الكثري  الكثري  ت�ستهلكي  حتى  تعي�سني  اأي  كثرًيا:  واأخلقي  اأبلي  واملعنى: 
بالفاء،  واأخلفي"  "اأبلي  رواية:  ويف  العمر،  بطول  لها  دعاء  فهو  الثياب،  من 
ا دعاء بطول العمر، وقد ا�ستجاب  واملعنى: اأبلي هذا واأخلفي غريه، وهو اأي�سً
اهلل �سبحانه وتعاىل دعاء ر�سوله  )فبقَيْت حتى ُذِكر من بقائها( اأي طال 

عمرها حتى ذكرها النا�س بذلك، وعرفوها به.
ِبيَّة:  ، فيقول لل�سَّ ف والودرِّ والبرِّ وهنا جند من الر�سول  مبالغة يف التلطُّ
َفِلَم خاطبها بلغة احلب�سة؟ لقد  اأي جميل، جميل بلغة احلب�سة،  "�صنه �صنه" 

. 1( خامت النبوة: عالمة النبوة التي كانت بني كتفي النبي(
)2( اإر�ساد ال�ساري: 434/8، 15/9.
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من  املهاجرين  مع  عائدة  كانت  حيث  باحلب�سة،  عهد  حديثة  بيَّة  ال�سَّ كانت 
كانت  لغة احلب�سة  كلمات من  بع�س  علَّقت  بية  ال�سّ اأن  اأجزم  واأكاد  احلب�سة، 
ف بها؛ ملا تراه من حبرِّ من حولها لرتدادها ذلك، كما نرى اآل  تلهج بها، وتتظرَّ
الطفل يرددون "لثغته" ويحاكون "لثته"، وهم يف �سعادة و�سرور، فكاأن �سبيتنا 
قد كانت تردد كلمة "�سنه �سنه" فيما تردد من كلمات تعلقتها من لغة احلب�سة، 

فخاطبها النبي  بلغة احلب�سة ترديًدا لقولها، وا�ستح�ساًنا لكالمها.
ال�سالة  عليه  فمحمد   ، الأبويرِّ البرِّ  �سور  اأروع  اأمام  هنا  نقف  اأن  بد  ل  ثم 
عليه  ال�سبية  ُتقبل  حتى   ، والبُّ الرفق  ويلينه  ة،  الأُبوَّ ترققه  الذي  وال�سالم 
اأناملها  وجتيل  كتفيه،  بني  النبوة  بخامت  وتلعب  وكتفيه،  حجره  على  تتواثب 

تتح�س�س وتداعب وجهه الكرمي وج�سده ال�سريف.
اأمامه  يقف  كان  الذي  املبلغ هو هو حممد  الرقة هذا  به  تبلغ  الذي  حممد 
اأن    وي�سطر  فريجتف  والهيبة،  الروعة  فتاأخذه  اجلايف  الفظُّ  الأعرابي 
ل�صت مبلك،  اأنا  اإنا  "هّون عليك،  له:  فيقول  روعه،  وُيذهب  الرجل  يطمئن 

اإنا اأنا ابن امراأة من قري�س كانت تاأكل القديد".

بل كانت هيبته  اأبعد من هذا، واأكب، فلي�ست هيبته تروع وافًدا مل يلقه 
اأن تزول بالإلف واملعا�سرة واملعاي�سة،  من قبل فقط، بل كانت هيبة اأكب من 
فقد كان اأ�سحابه  الذين معه يالزمونه ليله ونهاره، وحلرِّه وترحاله، اأكرث 

هيبة له من الذين ل يعرفونه، ويكفينا يف هذا املجال حديث واحد.

روى م�سلم يف �سحيحه عن عمرو بن العا�س  اأنه قال: "�صحبت ر�صول 
اهلل  وما مالأت عيني منه قط؛ حياء منه وهيبة، وتعظيًما له، ولو قيل 

ل �صفه، ملا قدرت".
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الأبطال،  وقاهر  اجليو�س،  قائد  العرب،  داهيُة  العا�س  بن  عمرو  هو  فهذا 
ووزير معاوية وم�ست�ساره، و�سنديد قري�س، وابن �سيد من �ساداتها، ابُن العا�س 
الذي كان يلب�س الديباج مزرًرا باأزرار الذهب، عمرو بن العا�س هذا ل يقدر اأن 

 . ميالأ عينيه من ر�سول اهلل
واأم خالد هذه ال�سبية "تلعب بخامت النبوة".. هذه الهيبة، هذه العظمة كلها 
، فاأي عاطفة هذه؟ واأي اأبوة هذه؟ اإنها  ، وتبُّ وترحم حتى هذا احلدرِّ تلني وترقُّ

ة الكاملة ال�ساملة. الأُبوَّ

ة: ة اخل��سَّ الأُبوَّ
ته لأولده واأحفاده، فال  تهم، اأما اأبوَّ ته  لأولده امل�سلمني وعامَّ هذا عن اأبوَّ
ة اخللقة، وطبيعة الفطرة اأن يكون حب الإن�سان  �سكَّ اأنها كانت اأبلغ واأكمل، �سنَّ
ته،  ه ورقَّ اأقوى من حبه ملن �سواهم، مهما بلغ يف حبرِّ ملن هم من �سلبه وذويه 
فحبُّه لبنيه وذويه ل �سكَّ اأبلغ واأكب. طبيعة مطبوعة، وفطرة مفطورة، وِجبلة 

جمبولة.
 ومالحمها لوجدنا من ذلك ما  ته  اأبوَّ واإذا نحن اأخذنا يف بيان �سمات 
ة  الأُبوَّ مالمح  بع�س  ونعر�س  قولنا،  نوجز  ولكنا  منه،  العجَب  الفطن  يق�سي 

النبويَّة وخ�سائ�سها على النحو التايل:
املحبة  البنات من  اإعطاء  قل:  اأو  والبنات..  البنني  بني  التفرقة  عدم   (1

والتقدير حقهنَّ كاماًل، ل تنق�صهنَّ اأنوثتهنَّ من ذلك �صيًئا:

الدر�س  نها هذا  يلقرِّ اإىل من  البيئة اجلاهلية اجلافية يف حاجة  كانت  ولقد 
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نه لها نظرًيا، وتعاليم تلك البيئة التي كان فيها من  عملًيا و�سلوًكا، قبل اأن يلقرِّ
ر عاطفته، ويجفُّ نبع احلنان يف قلبه، وتنتك�س فطرته، وترتك�س طبيعته،  تتحجَّ
ا  َر اأََحُدُهْم ِبالأُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُم�ْصَودًّ حتى يدفن ابنته حيَّة يف الرتاب: {َواإَِذا ُب�صِّ
ْم  �ِصُكُه َعلَى ُهوٍن اأَ َر ِبِه اأَمُيْ َوُهَو َكِظيٌم  َيَتَواَرى ِمَن الَقْوِم ِمْن �ُصوِء َما ُب�صِّ

اِب اأََل �َصاَء َما َيْحُكُموَن})1(. َ ُه ِف الرتُّ َيُد�صُّ

اأبي  بنت  اأُمامة  حاماًل  لل�سالة  يخرج    حممًدا  وجدنا  البيئة  هذه  ويف 
قام  واإذا  و�سعها،  �سجد  فاإذا  كتفه،  على  وهي  ال�سالة  اإىل  م  ويتقدَّ العا�س، 

رفعها)2(.
باأبي اأنت واأمي يا ر�سول اهلل وبالنا�س اأجمعني، ما اأرحمه، وما اأحلمه، وما 
اأعظمه.. اأُمامة بنت زينب ابنته على كتفه، وهو يوؤمُّ امل�سلمني يف ال�سالة؟ ماذا 
عليه لو تركها بحجرته؟ ماذا لو تركها مع من يرعاها ويهدهدها حتى ينتهي 

من �سالته؟
قت يف قلبه ينابيع احلب وال�سفقة، فلم يقدر على  اأترى ر�سول اهلل  تدفَّ
لفراق  تبكي  اأو  تتاأملَّ  اأن  تراه خاف عليها  اأم  اأمامة،  نف�سه من ريح  اأن يحرم 
ها، اأم الأمر غري هذا وذاك؟ نعم اأراه  اأراد اأن يعلرِّم امل�سلمني در�ًسا يف  جدرِّ

ة، اأو در�ًسا يف ال�سالة، اأو هما مًعا. الأُبوَّ
اإن ال�سالة التي هي مناجاة من العبد  اأن يقول لأمته:  اأراد    فكاأين به 
ول  ُيبطلها  ل  ال�سالة  هذه   ، عينه  ة  قرَّ فيها  جعلت  التي  ال�سالة  لربه، 
هذه  اإن  لأمته:  يقول  اأن  اأراد  لعله  بل  كتفك،  على  ابنتك  تكون  اأن  منها  مينع 

)1( النحل: 58، 59.
)2( حديث متفق عليه.
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القلوب وتخلي�سها هلل، فهي  رات  وال�سفقة عليها من مطهرِّ لها  ة  والرقَّ الطفلة 
من املعينات على اإح�سان ال�سالة.

اأم الأمر اأكب من كل ذلك، واأنه اأراد اأن يقول: اإن هوؤلء البنات الالتي كانت 
والرحمة. نعم هذا ما  وال�سفقة  والإكرام  بالرعاية  اأوىل  الوجوه،  ت�سودُّ منهنَّ 
اأردَت اأن تقوله يا ر�سول اهلل، فها اأنت قد قلَته عملًيا، ثم اأكدته قوًل: "من كان 
له ثالث بنات ف�صرب عليهنَّ واأطعمهنَّ و�صقاهنَّ وك�صاهنَّ ُكنَّ له حجاًبا من 

النار يوم القيامة")1(.

وقال : "من ُبِلي من هذه البنات �صيًئا فاأح�صن اإليهنَّ كن له �ِصرًتا من 
النار يوم القيامة")2(.

ة الكاملة التي ت�سُع الذكور والإناث، ول تفرق بينهما، ول  ة احلقَّ نعم اإنها الأُبوَّ
ا  ق البرِّ ل ميكن اأن يعرف حدًّ ق -لو اأرادت- ف�سخاء العطاء وتدفُّ تقدر اأن تفررِّ
لعائ�سة  ن�سمع  حني  قلناه  الذي  بهذا  يقيننا  ويزداد  والأنثى،  الذكر  بني  ق  يفررِّ
معلمة  جذع  من  قالدة    النبي  اإىل  "اأُهدي  تقول:  عنها-  اهلل  -ر�سي 
، فا�صت�صرف لها  بالذهب، فقال: واهلل لأ�صعنها ف رقبة اأحب اأهل البيت اإلَّ

كلُّ ن�صائه، فاأقبل بها حتى و�صعها ف رقبة اأُمامة بنت اأبي العا�س")3(.

نعم .. اأمامة "الأنثى" اأحب اأهل بيت النبي  اإليه.
اأيقدر اأحد بعد ذلك اأن يثري فرًقا بني البنني والبنات؟ بعد اأن حمل حممد 

اأُمامة يف ال�سالة، وبعد اأن اأعلن اأنها اأحب اأهل البيت اإليه.

)1( رواه ابن ماجة والبخاري يف الأدب املفرد، واأحمد.
)2( اأخرجه البخاري.
)3( لأحمد واأبي يعلى.
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ا اأنه كان  يدلل زينب بنت اأم �سلمة، وكانت طفلة يف حجر  ويف هذا اأي�سً
اأمها، ويقول لها: "يا زناب")1(.

كذلك جنده  ياأ�سى ملوت ابنته زينب، وتظلُّ اللوعة ل تفارقه، حتى اإذا 
ولدت الزهراء فاطمُة اأنثى �سماها زينب؛ اإحياًء لذكرى ابنته الغائبة.

واأجار اأبا العا�س حني اأجارته ابنته زينب، ومن قبُل ردَّ لها قالدتها، وفكَّ لها 
اأ�سريها حني اأُ�سر اأبو العا�س يف بدر، واأر�سلت زينب تفتديه بقالدتها.

اأحبَّ  قلنا:  فلو   ، بناته  رابعة  اإنها  فاطمة؟  وَمن   .. لفاطمة    وحبُّه 
ة)2( اأما رابعة البنات بعد  زينب لقيل كبى بناته، واأول من اأذاقته طعم الأُبوَّ
ق  زينب واأم كلثوم ورقية، وي�سفيها كل هذا احلب... فهذا هو احلب الذي يتدفَّ
ة الطاهرة امل�ستقيمة ال�سخية، التي ل تعرف فرًقا بني الإناث والذكور. من الأُبوَّ
جاءت فاطمة -ر�سي اهلل عنها- وقد مات ولداه القا�سم وعبد اهلل، فلو كان 
هناك جمال للتفرقة بني الإناث والذكور لكان لفاطمة مكان غري هذا املكان، 
ومنزلة اأخرى غري هذه املنزلة، بل لكانت عبًئا ي�ساف اإىل �سقيقاتها الثالث، 
ق يف عطائها و�سخائها بني ذكر واأنثى. ة الأ�سيلة النقية، التي ل تفررِّ ولكنها الأُبوَّ
واأخبار حبه لفاطمة -ر�سي اهلل عنها- ل حتتاج اإىل بيان اأو تاأكيد، ومن اأراد 

اأن يرجع اإليها، ففي ال�سحيحني يف )مناقب فاطمة( ما يكفي وي�سفي.

)1( الإ�سابة: 240/8.
. 2( يف اإحدى الروايات: اأن زينب اأول من ُولد للنبي(
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2( عدم التفرقة بني الأبن�ء بع�سهم وبع�س:
كلثوم  واأم  ورقية  زينب  الأربع  الأخوات  ذريته  من    النبي  عند  اجتمع 
وفاطمة، واأما القا�سم وعبد اهلل فقد ماتا �سغريين قبل البعثة، اأو بعدها بقليل.
َواْنَحْر  ِلَربَِّك   َف�َصلِّ  الَكْوَثَر  اأَْعَطْيَناَك  {اإِنَّا  ي�سهد لذلك �سورة الكوثر: 
له،  ولد  ل  اأبرت  اأنه    يعريونه  كانوا  فقد   .)1({ الأَْبرَتُ ُهَو  �َصاِنَئَك  اإِنَّ   

و�سورة الكوثر من اأوائل ما نزل من القراآن يف اأول البعثة.
�ساأن  كثرًيا  ل  تف�سرِّ لبناته، مل    النبي  معاملة  لنا  التي حفظت  والأخبار 
الر�سول  مواقف  من  لنا  يرد  فلم  متزوجات،  وكنَّ  كانت،  وكيف  املعاملة  هذه 
 لأمته  اإليه يف ذلك )فيما نعلم(، ولكن ما علمه   بينهنَّ �سيء نرجع 
ة  يف حديث النعمان بن ب�سري: "ل اأ�صهد على جور" يوؤكد لنا اأنه يرى اأن الأُبوَّ

ق بني الأبناء. ال�سليمة والفطرة امل�ستقيمة هي التي ل تفررِّ

3( اأبوة ح�نية م�سفقة:
واأح�سب اأن ما �سربه النبي  يجلُّ من املثل عن الو�سف، وي�سمو فوق كل 
– جمرد مناذج  تعليق اأو بيان، واأن ما ورد يف هذا املجال من اأخبار –ل �سكَّ
لوها ورَوْوها، واإل فكم من وقائع مل ي�ساهدها  واأفراد وقائع راآها الرواة ف�سجَّ
�ساهد، ومل يرها راٍء، بل كم من وقائع �ساهدها امل�ساهدون وراآها الراءون، ومل 

نوها. ينقلوها اأو مل يدورِّ
ة النبي  ل حتجبها ول ت�سغلها ول  واإنا لنعجب اأ�سدَّ العجب حني نرى اأبوَّ

)1( �سورة الكوثر: 1 – 3.
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ت�سرتها، ما كان يف حياة النبي  من ن�سال وجهاد، غزوات نحو الثالثني، 
الأ�سلية عن  ة  الأُبوَّ تعلن  هذا  كل  وو�سط  وتبليغ،  وتعليم  ور�سل  ووفود  و�سرايا 

. نف�سها، وجتد لها مكاًنا بارًزا يف حياته و�سريته
اإن اأي رجل الآن يلي من�سًبا ذا م�سئولية يف دائرة من الدوائر، جنده مهموًما 

مكروًبا م�سغوًل ليل نهار، ين�سى ولده واأهله، ورمبا ين�سى نف�سه.
لها مكاًنا يف خ�سمرِّ هذه احلياة   فنجد  الإن�سان  ة عند حممد  الأُبوَّ اأما 
ة قادرة على  ة الكاملة، اإنها اأُبوَّ احلافلة ب�سنوف ال�سدائد والأهوال، اإنها الأُبوَّ
�سمن  من  معركة  كانت  ا  اأي�سً لعلها  بل  وجوَدها،  وتعلن  نف�سها،  عن  تعبرِّ  اأن 

معارك النبوة.
ياأتي الوفد من حيث اأتى وفيهم �سيدهم املطاع الأقرع بن حاب�س التميمي، 
فال مينعه  ما هو فيه من �سغل با�ستقبال هذا الوفد من اأن يعبرِّ عن اأبوته، 
لون ال�سبيان؟ اإن  له، فيعجب الرجل ويقول م�ستغرًبا: تقبرِّ فيداعب احل�سَن ويقبرِّ

يل ع�سرة من ال�سبيان ما قّبلت واحًدا منهم. 
وعلى الفور يجيئه الردُّ قا�سًيا مبقدار ما يف قلبه من ق�سوة، عنيًفا مبقدار ما 
ينطوي عليه �سلوكه جتاه اأبنائه من عنف؛ يقول : "اأَو اأملك لك اأن نزع اهلل 

الرحمة من قلبك؟")1(.

ًنا من مثل "ل �سيء يف تقبيل الأبناء" اأو "اإن تقبيلهم  مل يقل له  قوًل ليٍّ
مبا�سرة  جابهه  واإمنا  ة"،  والرقَّ الرحمة  من  تقبيلهم  "اإن  اأو  الكرامات"  من 
بال�سبب وال�سر الذي جعله ي�سلك هذا ال�سلوك، وهو اأنه حمروم، حرم الرحمة، 

نزعها اهلل من قلبه.

)1( رواه البخاري.
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والنبي  هنا ل يعنرِّف الأقرع موؤنًبا له على �سيء مل يرتكبه، وهو اأن الرحمة 
امل�ستقيمة  ة  الأُبوَّ مقت�سى  اأن  من  يقني  على    اأنه  ذلك  قلبه،  من  ُنِزعت 
�سوت  خنق  على  اأنف�سهم  يرو�سون  كانوا  فقد  هوؤلء  اأما  ال�سليمة،  والفطرة 
والغلظة،  للجفاء  اإيثاًرا  العاطفة  وواأد  وال�سفقة،  الرحمة  ينابيع  ة، وطمر  الأُبوَّ
العطن،  ال�سيَّق  القبلي  لل�سراع  خرونهم  يدَّ اأبناوؤهم جفاة غالًظا  يكون  حتى 

ه  راأى اأن نزع اهلل الرحمة من قلبه اإمنا بعملهم و�سعيهم واإرادتهم. فكاأنَّ
لون ال�سبيان؟ فما  "تقبرِّ  قائاًل له:  ب من امل�سطفى  وحني يعجب متعجرِّ

لهم. يقول له : "من ل َيرحم ل ُيرحم")1(. نقبرِّ
الأبناء  برَّ  فيجعل  والر�سد،  الهدى  اإىل  ويدعوها  اأمته  ُيعلرِّم  دائًما  وكداأبه 
وال�سفقة بهم عبادة ُيثاب عليها الآباء، فعنه  اأنه قال: "اإذا نظر الوالد اإىل 

ولده نظرة، كان للوالد ِعْدُل عتق ن�صمة")2(.

ته احلانية، ورقته ورحمته بالأولد ل يتَّ�سع املقام هنا لالإحاطة بها  واأخبار اأُبوَّ
اأو اإح�سائها، ولكنا نكتفي باإيراد اأمثلة و�سواهد لها:

فمن ذلك ما رواه م�سلم يف �سحيحه عن اأن�س  قال: "ما راأيت اأحًدا 
كان اأرحم بالعيال من ر�صول اهلل ، كان اإبراهيم ابُنه م�صرت�صًعا ف عوال 
وكان ظئره  ليدخن،  واإنه  البيت،  ينطلق ونحن معه فيدخل  وكان  املدينة، 

قينا، فياأخذه فيقبِّله، ثم يرجع".

ف�سجَّ يف  الباب،  بعتبة  اأ�سامة  "عرث  قالت:  وعن عائ�سة -ر�سي اهلل عنها- 

)1( رواه البخاري.
)2( رواه الطباين يف الكبري، وهو حديث ح�سن.
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رته، فجعل مي�سُّ  فتقذَّ الأذى"،  "اأميطي عنه   : وجهه، فقال ر�سول اهلل 
حلليته،  جارية  اأ�صامة  كان  "لو  قال:  ثم  وجهه".  عن  ه  وميجُّ الدم،  عنه 

قه")1(. وك�صوته حتى اأنفِّ

نه،  فهنا نرى حبه  واإ�سفاقه وتدليله لأ�سامة حتى يتمنى اأن كان بنًتا فيزيرِّ
العتاب  من  هذا  قوله  ويف  للخطاب،  جها  يرورِّ حتى   ، واحلليرِّ باملالب�س  له  ويجمرِّ
اأنفت هي  ه، ثم حيث  رته( هي، و�سع فمه وم�سَّ لعائ�سة ما فيه، فحيث )تقذَّ

وا�سماأزت، راآه جمياًل حتى اإنه لو كان بنًتا، لكان جديًرا باحلليرِّ والزينة.
ت موقفها  ويبدو اأن عائ�سة -ر�سي اهلل عنها- وعت الدر�س جيًدا، فقد غريَّ
ي  ينحرِّ اأن    اهلل  ر�سول  اأراد  عنها:  اهلل  ر�سي  روت  حيث  الثانية،  املرة  يف 
اأحبِّيه،  عائ�صة  "يا  قال:  اأفعله،  اأنا  عائ�سة: دعني حتى  قالت  اأ�سامة،  ماط 

فاإين اأحبه")2(.

ي ماط  اأن تنحرِّ التي طلبت   من عائ�سة، بل هي  النبي  فهنا مل يطلب 
)تقذرته(،  ولكنها    النبي  منها  طلب  الأوىل  املرة  يف  اأنها  مع  اأ�سامة، 
ون�ستطيع اأن نلمح يف هذا احلديث اأنها ا�ستحيت من رف�س النبي  يف املرة 
اأن    النبي  املرة، وطلبت هي من   يف هذه  اأن جتامله  واأرادت  الأوىل، 

يدَعها تقوم باإزالة ماط اأ�سامة.
ل  اإجابتها،  اإىل  يلتفت  ول  طلبها،  يعر�س عن    النبي  اأن  النظر  ويلفت 
الأمر وعموده:  اأ�سا�س  اإىل  اأخرى،  ناحية  اإىل  هها  يوجرِّ ولكن  بقبول ول رف�س، 
العمل  بهذا  تقوم  ل  اأنها  اأدرك    فكاأنه  اأحبه".  فاإين  عائ�صة،  يا  "اأحبِّيه 

)1( رواه ابن ماجة.
)2( رواه الرتمذي.
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 فقط، ولعله  اإر�ساء لر�سول اهلل  عن رغبة فيه ور�سا به وقبول له، واإمنا 
هها اإىل ما يرجوه فعاًل منها  اأ�سفق عليها اأن تكلرِّف نف�سها ما ل ُتطيق، ولذا وجَّ
فاإذا اأحبته �سهل حينئذ اأن توؤدي له كل ما ُيرجى من اإماطة اأو اإزالة  يه"،  "اأحبرِّ

ماط.
والأخبار عن حمل احل�سن واحل�سني، وعن نزوله عن املنب من اأجل اأحدهما، 
دهما  لتعهُّ فاطمة  بيت  على  د  والرتدُّ ظهره،  احل�سن  لركوب  ال�سجود  واإطالة 
هما، وكذا ما كان منه جتاه ابنه اإبراهيم، من فرح  وال�ستمتاع مبراآهما و�سمرِّ
مبيالده، وحب له يف حياته، وحزن عليه عند مماته، الأخبار يف هذه املجالت 

ونحوها ل يتَّ�سع لها الوقت ول املجال، ولذا اكتفينا بالإ�سارة اإليها.
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خاتـــمة

وبعد،،،

ه بها اإىل علماء امل�سلمني فهي قولنا: واإذا كان لنا من كلمة نتوجَّ
اإن �سرية نبينا مل ُتدر�س بعد، واإن كل ما ُكِتب فيها ل يعدو اأن يكون قطرة 
العطرة،  ال�سرية  بنور هذه  ال�ست�ساءة  اإىل  امل�سلمني يف حاجة  واإن  بحر،  من 
املثل  جعل  الذي  ال�سماء  ر�سالة  لتطبيق  العملي  واملثال  احلي،  النموذج  فهي 
�سوًرا حية، وواقًعا متحرًكا، ينري ال�سبيل اأمام العاملني، وي�سهد على املرتاخني 
ُمثاًل  ويرونها  بها،  والعمل  ال�سريعة  تنفيذ  �سعوبة  يّدعون  الذين  كني،  واملت�سكرِّ

زاهية، وُنظًما رائعة، ولكنها اأكب واأعظم من اأن تطبَّق على وجه الأر�س.
ق من تطبيق وتنفيذ ل�سريعة  اإن �سرية امل�سطفى  تردُّ على هوؤلء مبا حتقَّ

اهلل.. واهلل من وراء الق�سد وهو يهدي ال�سبيل.

كتبه اأبو حممود
عبد العظيم حممود الديب
لع�سر بقيت من ذي احلجة

�سنة ت�سع وت�سعني وثالثم�ئة بعد 
 الألف من هجرة امل�سطفى
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من اأعمــ�ل العـاّلمــة املـحقق

عبد العظيم حممود الّديب
رحمه الله تعاىل

)1348 – 1431 هـ  / 1929 – 2010 م(

اأوًل: يف التحقيق واأ�سول الفقه – )من تراث اإم�م احلرمني اجلويني(  
 

1) الربهان ف اأ�صول الفقه . ف جملدين كبريين
دولة  اأمري  نفقة  – على  احلديثة  الدوحة  – مطابع  اأوىل  طبعة  •	

قطر – 1399 هـ.
طبعة ثانية – توزيع دار الأن�سار بالقاهرة – 1401 هـ. •	

طبعة ثالثة – اإخراج جديد، مع مزيد من التحقيقات والتعليمات  •	
– دار الوفاء– باملن�سورة 1412 هـ .

طبعة رابعة – دار الوفاء باملن�سورة 1418 هـ – 1997 م. •	
 

)) الغياثي )غياث الأمم ف التياث الظلم)– من اأجّل ما ُكتب يف الفكر 
ال�سيا�سي الإ�سالمي

طبعة اأوىل – مطابع الدوحة احلديثة – على نفقة  دولة قطر–  •	
1400 هـ.

طبعة ثانية – القاهرة – توزيع مكتبة وهبة، ودار الرتاث، ودار  •	
الوفاء – 1401 هـ.
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طبعة ثالثة – جدة – دار املنهاج للن�سر والتوزيع – 1431 هـ. •	

3) الدرة امل�صية فيما وقع فيه اخلالف بني ال�صافعية واحلنفية  
بالدوحة  الإ�سالمي  الرتاث  اإحياء  اإدارة  عن  الأول  الق�سم  �سدر  •	

1406هـ 1986م. 
الق�سم الثاين )ي�سدر قريبًا اإن �ساء اهلل(. •	

4) نهاية املطلب ف دراية املذهب 1) جملد
طبعة اأوىل – جدة – دار املنهاج للن�سر والتوزيع – 1428هـ. •	

للن�سر  املنهاج  – دار  – جدة  ومزيدة  – م�سححة  ثانية  طبعة  •	
والتوزيع – 1431 هـ.

طبعة  ثالثة – جدة – دار املنهاج للن�سر والتوزيع )ي�سدر قريبًا  •	
اإن �ساء اهلل(.

5) م�صائل عبد احلق بن هارون ال�صقلِّي لإمام احلرمني واإجابته عنها. 
)ي�صدر قريباً، اإن �صاء اهلل). 

6) اإمام احلرمني: )حياته وع�صره)
طبعة اأوىل – دار القلم بالكويت – 1401 هـ – 1981م.  •	

7) فقه اإمام احلرمني )خ�صائ�صه واآثاره) 
طبعة اأوىل –اإدارة اإحياء الرتاث الإ�سالمي بالدوحة – 1405هـ  •	

– 1985م. 
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طبعة ثانية – دار الوفاء – م�سر 1409 هـ – 1988م.  •	
طبعة ثالثة – دار املنهاج – جدة 1432هـ – 2011م.  •	

8) رعاية العرف عند اإمام احلرمني:
ن�سر عام 1982م. حولية كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية –  •	

جامعة قطر – العدد الثاين
طبعة اأوىل –دار دون – القاهرة – 2012م. •	

9) الغزال واأ�صول الفقه
اأ�سدرته  الذي  الغزايل(  )الإمام  التذكاري  الكتاب  �سمن  ن�سر  •	
جامعة قطر، احتفاًل بالذكرى املوؤوية التا�سعة لوفاته )1406 هـ 

– 1986م(.

10) العقل عند الأ�صوليني.
اأن  من  الأ�سول  كتب  يف  يرتدد  ما  اأن  يثبت  منهجي  علمي  بحث  •	

املعتزلة وال�سيعة يحكمون العقل، ل اأ�سل له.
حولية كلية ال�سريعة – جامعة قطر – العدد اخلام�س – 1408 هـ  •	

1987 م. 
طبعة ثانية – دار الوفاء باملن�سورة 1412 هـ 1992م.  •	

11) العقل عند الإمام الغزال.
حولية كلية ال�سريعة بجامعة قطر – 1408 هـ – 1988م. •	

طبعة اأوىل –دار دون – القاهرة – 2012م. •	
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)1) الإمام الغزال كما عرفته.
احلادي  الإ�سالمي  الفكر  ملتقى  اإىل  الكتاب  هذا  اأ�سل  قّدم  •	

والع�سرين باجلزائر )1408 هـ – 1987م(.
طبعة الأوىل – دار دون – القاهرة – 2012م. •	

ث�ني�: يف  الت�ريخ  والثق�فة  و احل�س�رة  )الت�أليف(:

13) اأبو القا�صم الزهراوي – اأّول طبيب وجّراح ف العامل. 
والإ�صالم  الطب  نابغة  النابغة،  هذا  عن  درا�صة  اأول  هذه  وُتعترب 

)اأعدت �صنة 1963م). 
دار الأن�سار بالقاهرة – 1399 هـ 1979م. •	

طبعة ثانية – دار القلم بالكويت – 1404 هـ – 1984 م. •	
طبعة  ثالثة – دار دون – القاهرة – 2012م. •	

14) فري�صة اهلل ف املرياث والو�صية. 
طبعة الأوىل – دار الأن�سار بالقاهرة – 1398هـ – 1978م.  •	
طبعة الثانية – دار الأن�سار بالقاهرة – 1400 هـ – 1980م. •	

طبعة الثالثة – مكتبة الأق�سى بالدوحة – قطر – 1405 هـ –  •	
1985م. 

15) املنهج ف كتابات الغربيني عن التاريخ الإ�صالمي. 
طبعة الأوىل – �سل�سلة كتاب الأمة – العدد رقم 27 – ربيع الآخر  •	

1411 هـ. 
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16) نحو روؤية جديدة للتاريخ الإ�صالمي:   
 – هـ   1414 – – الأردن  – عمان  الب�سري  –دار  الأوىل  طبعة  •	

1994م. 
 – هـ   1418 – الوفاء  دار  وهبة،  – توزيع: مكتبة  الثانية  طبعة  •	

1997م. 

17) الإخوان امل�صلمون والعمل ال�صري والعنف )قراءة منهجية علمية). 
طبعة الأوىل –دار الوفاء – املن�سورة – 1426 هـ – 2006م.  •	

طبعة  ثالثة – دار دون – القاهرة – 2012م. •	
 

18) ببلوغرافيا كاملة لأعمال امل�صت�صرقني ف ن�صر الرتاث )مع درا�صة 
حتليلية).

ي�سدر قريبًا اإن �ساء اهلل.  •	

19) جنوب ال�صودان و�صناعة التاآمر �صد ديار الإ�صالم. 
ن�سر عام 1964م. •	

–   1413 هـ – 1993 م.  طبعة الأوىل – دار الأن�سار بالقاهرة  •	
طبعة الثالثة – مكتبة الأق�سى بالدوحة – قطر – 1405 هـ –  •	

1985م.  

0)) الر�صول – �صلى اهلل عليه و�صلم – ف بيته.
اأحد بحثني قدما للموؤمتر العاملي الثالث لل�سرية وال�سنة )الدوحة  •	

– حمرم 1400 هـ – نوفمب 1979م(.
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�سدر �سمن بحوث املوؤمتر – املجلد اخلام�س – بحث رقم 4. •	

طبع م�ستقالًّ – دار الوفاء باملن�سورة – 1412 هـ – 1992م. •	
 

1)) جمع ال�صنة وت�صنيفها بوا�صطة  احلا�صب الآل:
– حمرم  )الدوحة  وال�سنة  لل�سرية  الثالث  العاملي  للموؤمتر  ُقّدم  •	

1400 هـ – نوفمب 1979م(. 
 ،8 رقم  – بحث  ال�ساد�س  – املجلد  املوؤمتر  بحوث  �سدر �سمن  •	
اأ�ستاذ  اآيدنلي  عبداهلل  الدكتور  بوا�سطة  الرتكية،  اإىل  )ترجم 
�سنة  مار�س   – ديانة  جملة  ون�سرته  اأتاتورك،  بجامعة  احلديث 

1984م(.

للحديث  �صاملة  مو�صعة  )نحو  ع�صرنا.  حافظ  )الكومبيوتر)   (((
النبوي ال�صريف). 

ال�سنة  مو�سوعة  اإجناز  يف  الكومبيوتر  لدور  مف�سل  م�سروع  •	
امل�سرفة، ومو�سوعة الرجال، واجلمع امل�ستق�سي لل�سنة. 

ُقّدم اإىل جمل�س اإدارة مركز بحوث ال�سنة وال�سرية بجامعة قطر  •	
العاملي  املوؤمتر  يف  نوق�س  ثم  1983/6/5م،  1403/8/24هـ  يف 

الرابع لل�سنة وال�سرية املنعقد بالأزهر )1404 هـ – 1984 م(. 
حولية مركز بحوث ال�سنة وال�سرية بجامعة قطر – 1405 هـ –  •	

1985م. 
طبع م�ستقالًّ – دار الر�سالة ببريوت – 1409 هـ – 1989م.  •	
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3)) امل�صت�صرقون والتاريخ الإ�صالمي:
موؤمتر )امل�ست�سرقون والإ�سالم الأول( باأعظم جرى – الهند –  •	

فباير 1982م. 
رم�سان  املوؤمتر،  باأبحاث  خا�س  عدد   – الهندية  البعث  جملة  •	

و�سوال 1402 هـ يوليو واأغ�سط�س 1982م. 

4)) لغة القراآن... ماذا يراد بها؟
 – هـ   1404 – باجلزائر  ع�سر  الثامن  الإ�سالمي  الفكر  ملتقى  •	

1984 م مع مقدمة عن ال�سحوة الإ�سالمية والغزو الثقايف. 
ن�سر �سمن اأبحاث املوؤمتر.  •	

5)) الزبري بن العوام )الرثوة والثورة)
التاريخ  اأخبار  حتقيق  من  اإليه  وندعو  نرجوه  ملا  منوذجي  بحث  •	

الإ�سالمي.
حولية كلية ال�سريعة – جامعة قطر – العدد الثالث – 1404 هـ  •	

1984م.
مكتبة ابن تيمية بالبحرين 1406 هـ – 1986م.  •	

6)) امل�صت�صرقون والرتاث.
بحث منهجي اإح�سائي عن قيمة عمل امل�ست�سرقني بالرتاث.  •	

حولية كلية ال�سريعة – جامعة قطر – 1405 هـ – 1985م. •	
مكتبة ابن تيمية بالبحرين – 1406 هـ – 1986م.  •	

دار الوفاء باملن�سورة 1408 هـ 1988م.  •	
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دار الوفاء باملن�سورة 1413 هـ 1992م.  •	
 

7)) املنهج عند امل�صرتقني. 
ُقّدم اإىل ندوة )البحث العلمي يف الدرا�سات الإ�سالمية(. •	

كلية الدعوة – طرابل�س – ليبيا – يوليو 1989م.  •	
ن�سر بحولية كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية – جامعة قطر  •	

– 1409 هـ 1989م. 

8)) احلوار والتعددية ف الفكر الإ�صالمي. 
حولية كلية ال�سريعة بجامعة قطر – 1411 هـ – 199م.  •	

–  1996م.  طبع بدار الوفاء مب�سر – رقم 20–1417 هـ  •	

9)) التبعية الثقافية )و�صائلها ومظاهرها).
قدم اإىل ندوة الثقافة العربية – الواقع واآفاق امل�ستقبل – الدوحة  •	

– قطر – �سوال 1413 هـ – اإبريل 1993م.
طبع بدار الوفاء – م�سر – رقم 19–1417 هـ – 1996م.  •	

30) علم اختالف الفقهاء املفهوم – ال�صباب – الن�صاأة – املنهج. 
�سعبان   – القطري  املجتمع  واحتياجات  القانون  تدري�س  ندوة  •	

1416 هـ دي�سمب 1995م. 

31) من اأخبار يزيد بن معاوية: تحي�س وتدقيق واإن�صاف.
هـ   1418 التا�سع  العدد   – وال�سرية  ال�سنة  بحوث  مركز  جملة  •	

1997م. 
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)3) من الت�صحيف والتحريف.
جملة اآفاق الرتاث والرتبية – مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث  •	
– العدد ال�ساد�س ع�سر – �سوال �سنة 1417 هـ فباير 1997م. 

33) من اأخبار عثمان مع اأبي ذر: تحي�س واإن�صاف. 
)ي�سدر قريبًا(. •	
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صديقنا قارئ هذا الكتاب

اأنها  واثقون  اأ�صـياء،  عــدة  على  نتـفق  دعنــا  الكتـاب  تغلق  اأن  قبـل 
�صرت�صيك.. دعنا نتفق اأن القراءة درة اأنعم اهلل بها علينا ووهبنا اياها، 
تلك اللذة املميزة – والتي مل مينحها للبع�س – وهي لذة ال�صتمتاع 
نقراأ  الآخرين،  حكايات  وُنَخربَّ  نقراأ  ونتعلم،  نقراأ  نحن  بالقراءة.. 
نقـراأ  ونتفق،  نقـراأ  �صفحات،  ب�صــعة  فى  العامل  خبــرات  ونخت�صـر 

ونختلف، نقراأ ونقراأ ونقراأ...
لكن الأكيد! اأننا نقراأ ون�صتمتع..

لذلك،
ل تدع تلك اللّذة النادرة تقف عندك، ل تدع هذا الكتاب يتوقف بني 
يديك – بعد النتهاء منه – فهناك الكثريين ممن ل يقراأون، اأو ل 
رهم عن تلك  ميتلكون ثمنه، اأو من مل ي�صمعوا عن هذا الكتاب.. خِّ

اللذة ال�صيقة، واملتعة النادرة التي ل يعلمونها.
مرر هذا الكتاب اإىل اأهل بيتك، �صديقك، جارك، زميلك فى العمل، 

اأو حتى �صخ�س ما فى املوا�صالت العامه مل تره من قبل!
الكتاب ول تتعجب عندما جتد  بهذا  الآخرين  اإ�صعاد  �صبيال فى  كن 
كتاباً مل تقراأه من قبل، ياأتيك من اأحدهم وهو يخربك بدوره عن 

متعة القراءة بعد ذلك بحني من الزمن.

دار دوِّن




