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اذا بلغ العبد مشهد التقصير: علم أنه لو اجتهد 
في القيام باألمر غاية االجتهاد، وبذل فيه وسعه: 
فهو مقصر، وحق اهللا سبحانه عليه اعظم، وان الذي 
ينبغي له ان يقابل به مواله من الطاعة والعبودية 
واخلدمة: فوق ذلك بكثير، وان عظمة اهللا سبحانه 
وجالله تقتضي من العبودية ما يليق بها، واعتبر 
ــذا املثال: وهو ما عليه خدم امللوك وعبيدهم،  به
فهم يعاملونهم في خدمتهم باالجالل لهم والتعظيم 
ــية  واالحترام والتوقير واحلياء واملهابة واخلش
ــون قلوبهم وجوارحهم  ــح، بحيث يفرغ والنص
خلدمتهم، أفال يكون مالك امللوك ورب السموات 
ــى ان يعامل بذلك بل حقه ان يعامل  واألرض اول
ــهد العبد من نفسه انه لم  باضعاف ذلك؟ فاذا ش
ــوف ربه في عبوديته حقه، وال قريبا من حقه:  ي
علم تقصيره، ولم يسعه مع ذلك غير االستغفار 
ــره وتفريطه، وعدم القيام  واالعتذار عن تقصي
ــي له من حقه، وان حاجته الى ان يغفر  مبا ينبغ
ــره في العبودية، ويعفو عن  اهللا تعالى له تقصي
ــب من اهللا تعالى  ــد من ان يطل تفريطه فيها اش
ــى عبوديته ثوابا، الن العبد لو وفى العبودية  عل
حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه ومفترضة 
ــى عبوديته هللا تبارك وتعالى وكون هذا  مبقتض

العبد مملوكا هللا سبحانه.
ان عمل العبد وقيامه بشؤون سيده: مستحق 
ــم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه  عليه بحك
األجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق، 
ــذا الرجل وال مملوك هذا  ــذا وليس هو عبد ه ه
السيد على احلقيقة، بينما هو عبد اهللا ومملوكه 
ــه، فعمل العبد وقيامه  على احلقيقة من كل وج
ــه عبده فاذا  ــتحق عليه بحكم كون بحقوقه مس
اثابه عليه: كان ذلك مجرد فضل منه ومنة عليه 
ــتحقه العبد، ومن هنا يفهم  واحسان اليه ال يس
معنى قول النبي ژ: «لن يدخل أحد منكم اجلنة 
بعمله. قالوا: وال أنت يا رسول اهللا؟ قال: وال أنا، 

إال أن يتغمدني اهللا برحمته منه وفضل».
ــم اهللا تعالى على عبده لو وضعت  فأدنى نع
ــدى كفتي امليزان، ووضعت جميع اعمال  في اح
العبد الصاحلة في الكفة الثانية: لثقلت كفة النعمة 
ــم هذا احلديث  ــت كفة األعمال. واذا ض وطاش
الشريف الى قول اهللا تعالى: (إن الذين قالوا ربنا 
اهللا ثم استقاموا فال خوف عليهم وال هم يحزنون 
أولئك أصحاب اجلنة خالدين فيها جزاء مبا كانوا 
ــود بنفي دخول اجلنة  ــون) تبني ان املقص يعمل
ــل: هو نفي دخول اجلنة عوضا عن العمل  بالعم
املجرد عن القبول، واملقصود باثبات دخول اجلنة 
بالعمل: هو اثبات دخول اجلنة بسبب العمل الذي 

قبله اهللا تعالى برحمة منه وفضل.
ــى به العامل وجه  ــل الصالح الذي ابتغ فالعم
ــوله ژ كان سببا  اهللا تعالى واتبع فيه هدي رس
ــل، وبلوغ فضل  ــة اهللا تعالى للعام الدراك رحم
الرب بقبول العمل فكان دخول اجلنة في احلقيقة 
برحمة من اهللا تعالى وفضل وكان العمل الصالح 

سببا لذلك.
لذا قال أنس بن مالك ے: «يخرج للعبد يوم 
القيامة ثالثة دواوين: ديوان فيه حسناته، وديوان 
فيه سيئاته، وديوان النعم التي انعم اهللا عليها بها، 
فيقول الرب تعالى لنعمه: خذي حقك من حسنات 
ــتنفذ حسناته كلها،  عبدي، فيقوم اصغرها فتس
ــتوفيت حقي بعد، فاذا  ــم تقول: وعزتك ما اس ث
ــم عبده وهبه نعمه عليه، وغفر  اراد اهللا ان يرح

له سيئاته وضاعف له حسناته».
وهذا يدل على كمال علم الصحابة رضي اهللا 
ــم بحقوقه عليهم، وفي  ــم بربهم، ومعرفته عنه
هذا األثر من العلم واملعرفة: ما ال يدركه اال أولو 
ــمائه وصفاته  البصائر العارفون باهللا تعالى واس
وحقه، وهذا األثر يعني على فهم قول رسول اهللا 
ژ: «لو ان اهللا عذب أهل سماواته وأهل أرضه: 
لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم: كانت رحمته 

لهم خيرا من أعمالهم».

األسوة الحسنة (١-٢)
ــالة  ــالمه عليه يبلغ رس عاش صلوات اهللا وس
اإلسالم ويبني الطريق إلى اهللا في رفق وحكمة 
وتؤدة، داعيا إلى اهللا بإذنه وسراجا منيرا، فكان 
ــل األعلى في األدب والكمال، واملثل األعلى  املث
ــي كل جانب من جوانب  ــي عظمة األخالق ف ف

احلياة.
ــل عظمة األخالق العالية، كان صلوات  ومن أج
ــالمه عليه أسوة كرمية وقدوة حسنة،  اهللا وس
مثال أعلى للمؤمنني الذين صفت أرواحهم، وزكت 
نفوسهم، وطهرت قلوبهم، واطمأنت أفئدتهم، 
واستنارت ألبابهم، فعاشوا في دنياهم العابرة 
ــدار اآلخرة، يجمعون  الفانية يريدون اهللا وال
الزاد لدار البقاء في جنة الفردوس مع األنبياء 
والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك 

رفيقا.
اتخذوا السبيل إلى اهللا، وجعلوا الهادي رسول اهللا 
ژ األسوة احلسنة، والقدوة املباركة، للوصول 

إلى هذه الغاية املنشودة، والسعادة العظمى.
عاش صلوات اهللا وسالمه عليه حياته املباركة 
ــورا وخيرا، ورحمة  ــا هاديا، فمأل الدنيا ن كله
ــال إلى اهللا تعالى بعد أن  وعدال، ثم ودعها راح
بلّغ الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة وجاهد 
ــالة على أحسن  في اهللا حق اجلهاد، وبلغ الرس

صورة عرفتها البشرية جمعاء.
ومبا أن األسوة احلسنة هي االقتداء بأهل اخلير 
ــا يتعلق مبعالي  ــل والصالح في كل م والفض
ــوة واحلق والعدل،  ــور وفضائلها، من الق األم
فقدوة املسلمني األول رسولنا محمد ژ، وفي 
ــول  ذلك يقول- عز وجل: (لقد كان لكم في رس
اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر 

وذكر اهللا كثيرا - األحزاب: ٢١).
ــذه اآلية الكرمية: أن  ــن دقيق املعاني في ه وم
ــبحانه جعل األسوة في رسول اهللا ژ  اهللا س
ــا في وصف خاص من أوصافه،  ولم يحصره
أو خلق من أخالقه، أو عمل من أعماله الكرمية، 
ــمل االقتداء أقواله  وما ذلك إال من أجل أن يش
ــيرته كلها ژ، فيقتدى املسلم به  وأفعاله وس
ژ بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ويقتدى 
بأفعاله وسلوكه من الصبر، والشجاعة والثبات، 
واألدب وسائر أخالقه، كما يشمل االقتداء جميع 
درجات االقتداء من الواجب، واملستحب، وغير 

ذلك مما هو محل االقتداء.
 وقضية القدوة واالقتداء من املسائل املهمة في 
ــال، وتنقل التجارب والعلوم  بناء األمم واألجي
واألخالق، ويتصل الالحق بالسابق بهذه القدوة، 
ــبحانه وتعالى قال لنبيه ژ: (قل هذه  واهللا س
سبيلي أدعو إلى اهللا على بصيرة أنا ومن اتبعني 
ــبحان اهللا وما أنا من املشركني - يوسف:  وس
١٠٨)، والنبي ژ طبعا كان خلقه القرآن وقص 
اهللا عليه قصص أنبياء كثيرين، وقال سبحانه: 

(فبهداهم اقتده - األنعام: ٩٠).
 فاقتداؤه ژ باألنبياء أمر طبيعي، ومن باب أولى 
يتوجب علينا أن نقتدي به ژ وهو على خلق 
عظيم، وهذا ما يفهمه الصحابة في االقتداء به في 

عبادتهم وسلوكهم وكل شأن من شؤونهم. 
ــا- قال: «قدم  ــر- رضي اهللا عنهم عن ابن عم
ــبعا، وصلى خلف  النبي ژ فطاف بالبيت س
ــى الصفا» وقد قال  ــام ركعتني، ثم خرج إل املق
ــول اهللا أسوة  اهللا تعالى: (لقد كان لكم في رس

حسنة - األحزاب: ٢١)» رواه البخاري ١٦٢٧. 
وعن األشعث بن سليم قال: سمعت عمتي حتدث 
عن عمها قال: «بينما أنا أمشي باملدينة، إذا بإنسان 
ــع إزارك، فإنه أتقى وأبقى»  خلفي يقول: «ارف
فإذا هو رسول اهللا فقلت: يا رسول اهللا إمنا هي 
ــوة؟» فنظرت  بردة ملحاء، قال: «أما لك في أس
فإذا إزاره إلى نصف ساقيه» رواه الترمذي في 

«الشمائل احملمدية» بسند صحيح.
وأفاد عبيد بن خالد بأنه كان يوما ميشي باملدينة 
ــان من خلفه يقول له: ارفع إزارك  ففاجأه إنس
ــوى للبعد عن الكبر  ــه أتقى، أي أقرب للتق فإن
واخليالء، وأبقى من تعلق جناسة تلوثه. فتبني 
ــول اهللا، فأشار إلى أنه  له أن املتحدث هو رس
إمنا يرتدي بردة ملحاء أي سوداء ليست فاخرة 
ــها األعراب، وكأنه يقول: إن هذا الثوب  يلبس
ــار به، وال يلبس في احملافل واملجالس،  ال اعتب
وإمنا ثوب مهنة ال ثوب زينة، فقال له النبي ژ: 
أليس لك في أسوة واقتداء واتباع؟! ومراده طلب 
ــم يكن في تلك البردة خيالء  االقتداء به وإن ل

سدا للذريعة.
أخي الودود: إن من الوسائل املهمة جدا جلذب 
ــالم، وامتثال أوامره واجتناب  الناس إلى اإلس
ــلم  نواهيه، القدوة الطيبة التي يتمثل بها املس
من خالل األفعال احلميدة، واألخالق الزاكية، ما 
يجعله أسوة حسنة لغيره، فيقبلون عليه، ألن 
ــلوك أبلغ وأكثر من التأثر  التأثر باألفعال والس

بالكالم وحده.
فالقدوة احلسنة هي في احلقيقة دعوة عملية 
لإلسالم، يستدل بها سليم الفطرة راجح العقل 
من غير املسلمني على أن اإلسالم حق من عند 

اهللا، وشتان بني القول والعمل.
ــتطاع الرسول ژ بفضل اهللا ثم تلك  ولقد اس
القدوة أن يحمل معاصريه قيم اإلسالم وتعاليمه 
وأحكامه، ال باألقوال فقط، وإمنا بالسلوك الواقعي 

احلي.

خالد  اخلراز

من روائع اخلط العربي

أذكركم
سورة البقرة آية ١٥٢

اخلطاطة نورية غارسيا من اسبانيا استفادت 
اخلطاطة نورية من تكرار االحرف املوجود في 
النص بحيث نسجت من اخلطوط املتوازية ايقاعا 

رائعا.

ÊhôcPÉa

شهر االنتصارات

كل سرية حصلت على عهد رسول اهللا ژ 
كانت درسا نبويا للمسلمني إلى يوم القيامة، 
وقد جند في السرية هذه أو تلك أحداثا مكررة 
أو وصايـــا مكررة ولكنها فـــي حد ذاتها غير 
مكررة، بل فيها دروس وعبر لن يســـتغني 
عنها املســـلمون فـــي كل حروبهم ومعاركهم 
التالية، والتي إن تركوها أو جتاهلوها خسروا 
الدنيا واآلخرة، وما الهزائم التي تعرض لها 
املســـلمون في تاريخهم احلديث إال حصيلة 
ابتعادهم عن املنهج النبوي السامي في إدارة 
احلروب واملعارك.. واليوم نســـتذكر سرية 
نبوية جديدة أال وهي «سرية حمزة بن عبد 

املطلب إلى سيف البحر».
بعد عودة رسول اهللا ژ من غزوة االبواء 
إلى املدينة املنورةـ  وقيل إن السرية كانت قبل 
غزوة االبواء ـ وصلت األخبار بوجود قافلة 
على رأســـها أبي جهل بن هشام مع ثالثمائة 
راكب آخرين قادمني من الشام، متر من جانب 
البحـــر األحمر عند ناحية العيص من ناحية 
جهينة وهي التي يقال عنها سيف البحر أي 

ساحله.
فاتخذ رسول اهللا ژ القرار سريعا فأمر 
عمه سيد الشهداء حمزة بن عبد املطلب ے 
أن يتحرك باجتاه تلك القافلة، فعقد له رسول 
اهللا ژ لـــواء ابيض قيل انه أول لواء يعقده 
رسول اهللا ژ منذ وصوله إلى املدينة مكتوب 
عليه «ال اله إال اهللا محمد رسول اهللا». وحمله 

في تلك السرية أبو مرثد الغنوي ے.
كانت السرية مكونة من ثالثني راكبا نصفهم 
من املهاجرين وعلى رأسهم أبو عبيدة بن اجلراح 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسالم مولى 
أبي حذيفة، وعامر بن ربيعة، وعمرو بن سراقة، 
وزيد بن حارثة، وكناز بن احلصني وابنه مرثد 
وأنسة مولى رسول اهللا ژ وآخرون غيرهم، 
والنصف اآلخر من األنصار وعلى رأسهم أبي 
بن كعب وعمارة بن حزم، وعبادة بن الصامت، 
وعبيد بن اوس، واوس بن خولي، وأبو دجانة، 
واملنذر بن عمرو، ورافع ابن مالك، وعبداهللا 
بن عمرو بن حرام، وقطبة بن عامر بن حديدة 

وآخرون رضي اهللا عنهم أجمعني.
وقيل إن رسول اهللا ژ لم يخرج مع سرية 
حمزة إال املهاجرين وانه لم يخرج معه األنصار 
إال في بدر وهو الرأي الراجح واهللا اعلم.. فقد 
اكتفى رســـول اهللا ژ مبوقـــف األنصار من 
إيوائهم للمهاجرين فـــي ديارهم ومؤاخاتهم 
لهم، فلم يكلفهم عناء السرايا حتى خروجه 

لبدر.
وفي الوقت نفســـه أرسل رسول اهللا ژ 
ســـرية أخرى بقيادة عبيدة بن احلارث ے

في مهمة أخرى.
حتركت السرية أو الدورية مبسير اقترابي 
حسب املصطلحات العسكرية حتى وصلوا إلى 
ناحية العيص بالقرب من جهينة حيث كانت 

القافلة قد وصلت.
وفي يوم الثالث من شهر رمضان من السنة 
الهجرية األولى، التقـــى الفريقان واصطفوا 
للقتـــال، ولكن تدخل بينهـــم مجدي- وقيل 
مخشي- بن عمرو والذي كان حليفا للمسلمني 
وقريش وهو من جهينة، وبدأ يفاوض الطرفني 
بشأن ترك القتال، فاقتنع الطرفان باالنسحاب، 
فرجع أبو جهل إلى مكة ورجع حمزة بالسرية 
إلى املدينة. وملا وصلت السرية إلى املدينة ذهب 
قائدها حمزة بـــن عبد املطلب ليقدم التقرير 
العسكري واخبر رسول اهللا ژ بخبر قبول 
تدخل مجدي بني الطرفني ألنهم رأوه منصفا 
لهم، فوافقه رسول اهللا ژ على ما فعل، ولعل 
األســـباب كثيرة منها عدم توازن القوى بني 
الطرفني أو أن الســـرية فقدت عامل املفاجأة 

واهللا اعلم.
وملا مر رهط مجدي هذا باملدينة ودخلوها 
أكرمهم رسول اهللا ژ وصنع لهم خيرا، ولهذا 
كان يقول مجدي عن ذلك: انه ما علمت ميمون 

النقيبة مبارك األمر.
وفي هذه السرية يقول حمزة من أبيات:

ــت لغارة ــى انتدب ــوا حت ــا برح فم
ــى راحة الفضل لهم حيث حلوا ابتغ

ــق خاف أول  اهللا  ــول  رس ــر  أم
ــن قبل ــن الح م ــواء لم يك ــه ل علي

ــوا فعقل ــوا  أناخ ــا  تراءين ــا  فلم
ــرض النبل ــدى غ ــا وعقلنا م مطاي

ــا ــه نصيرن ــل اإلل ــم حب ــا له وقلن
ــل ــن حب ــة م ــم إال الضالل ــا له وم

ــا باغي ــك  ــل هنال ــو جه أب ــار  فث
ــل ــي جه أب ــد  ــاب ورد اهللا كي فخ

ــم غواتك ــوا  تطيع ال  ــؤي  لل ــا  في
ــالم واملنهج السهل وفيئوا إلى اإلس

لقد كانت نتائج هذه السرية على املعسكر 
الوثني سيئة للغاية، حيث هزت كيان قريش 
وبثت الرعب في نفوس رجالها، وفتحت أعينهم 
على اخلطر احملدق بهـــم والذي أصبح يهدد 

طريق جتارتهم، وبالتالي اقتصادهم.
أما املســـلمون فقد كانـــت نتائجها عليهم 
إيجابية، حيث تصاعدت الروح احلماســـية 
بينهم، وأعطتهم بعدا عميقا من الثقة بالنفس 
واجلرأة على عدوهم، ذلك الذي اســـتطاعوا 
وألول مرة الوقوف فـــي وجهه بقوة أبهرت 
قريش وأدهشتهم «قال أبو جهل حني قدم مكة 
منصرفه عن حمزة: يا معشر قريش إن محمدا 

قد نزل يثرب وأرسل طالئعه، وإمنا يريد أن 
يصيب منكم شيئا، فاحذروا أن متروا طريقه، 
وأن تقاربوه فإنه كاألسد الضاري، إنه حنق 
عليكم نفيتموه نفي القردان على املناسم، واهللا 
إن له سحرة، ما رأيته قط وال أحدا من أصحابه 
إال رأيت معهم الشياطني وإنكم عرفتم عداوة 

ابني قيلة فهو عدو استعان بعدو».
والقردان: جمع قـــراد وهي دويبة تعض 
اإلبل. واملنسم: بكسر السني: طرف خف البعير 
والنعامة والفيـــل واحلافر، وقبل: هو للناقة 
كالظفر لإلنســـان. وابني قيلة هو كنابة عن 
األوس واخلزرج، فقيلة أمهم وكانوا ينسبون 
إليها. وملا بلغ النبي ژ ما دار بينهم من حوار 
نتيجة ردة فعلهم نحو شرارة اإلنذار األولى 

التي أطلقها جتاههم قال: 
«والذي نفسي بيده ألقتلنهم وألصلبنهم 
وألهدينهم، وهم كارهون، إني رحمة بعثني 
اهللا - عز وجل - وال يتوفاني حتى يظهر اهللا 
دينه، لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأحمد، وأنا 
املاحي الذي ميحو اهللا بي الكفر، وأنا احلاشر 

يحشر الناس على يدي، وأنا العاقب».
نعم.. إنها ســـرايا املصطفى التي تضعنا 

أمام دروس عظيمة منها:
١ـ  أن رسول اهللا ژ لم يكتف بوجود مكان آمن 
يلجأ إليه ويقعد بل حرك سراياه لقطع طريق 
جتارة قريش واخذ الغنيمة منها الستعادة جزء 
من أموال املهاجرين الذين هاجروا بأنفسهم 

فقط. 
٢ـ  أن رسول اهللا ژ لم يسمح بخروج األنصار 
في أولى سراياه ألنهم كانوا- رضي اهللا عنهم- 
مشغولون بواجب النصرة والضيافة في املدينة، 
فلم يثقل كاهلهم على الرغم من اســـتعدادهم 

للقتال إلى جانبه في أي وقت.
٣ـ  أن رسول اهللا ژ قدم اعز الناس إلى قلبه 
في تلك الســـرايا فلم يكن يخاف على زيد أو 
حمزة بل كان يجعلهما على رأس السرايا وفي 

هذا درس للقادة واألمراء إلى قيام الساعة.
٤ ـ قبول رســـول اهللا ژ وساطة مشرك بني 
الطرفني وقام بإكرام الوسيط مكافأة له، ولكنه 
قبل بالوساطة ألنه صاحبها كان غير منحاز 
ألحد الطرفني فوافق على وساطته، وال ميكن 
االعتداد بالوســـاطة األميركيـــة في القضية 
الفلســـطينية وقبولها وتقدمي ما حصل في 
هذه الســـرية حجة لها الن اجلانب األميركي 

منحاز لليهود وال يعتبر منصفا.
نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يهتدون بهدي 
رسول اهللا ژ في سلمه وحربه انه ولي ذلك 
والقادر عليه، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب 

العاملني.

سرية سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر

د.وليد العلي
إمام وخطيب املسجد الكبير
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