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ضحوا بأرواحهم

من األمثلة القرآنية التي ضربها القرآن الكرمي لبيان 
أهمية اإلنفاق في وجوه اخلير، ما جاء في قوله تعالى 

)مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهلل كمثل 
حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واهلل 
يضاعف ملن يشاء واهلل واسع عليم( ـ البقرة: 261، 

فقد بني سبحانه ان مثل من ينفق ماله في سبيل اهلل 
كمثل عود القمح الذي يحمل سبع سنابل، وحتمل 

كل سنبلة منه مائة حبة، مبعنى ان اهلل سبحانه 
يضاعف له ما أنفقه أضعافا مضاعفة.

فمن خالل هذا املثل احلسي املشاهد واحلي، يدرك 
املؤمن أهمية وقيمة اإلنفاق في سبيل اهلل. وكان 

ميكن للخطاب القرآني ان يأتي بصيغة مجردة، كأن 
يقال مثال: أنفقوا من أموالكم، وال تبخلوا بها، فإن 
أنفقتم فإن اهلل يعوضكم خيرا مما أنفقتم، بيد ان 
مجيئه على هذا النحو املجرد لن يكون له من األثر 

والتأثير الذي جاء عليه النظم القرآني.
وهذا املثل يتضمن التحريض على اإلنفاق في كل 
ما هو طاعة، وعائد نفعه على املسلمني، فإن املال 

الذي يكد اإلنسان في جمعه، هو عطاء من ربه )كال 
مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظورا( ـ اإلسراء: 20، )واهلل يرزق من يشاء بغير 

حساب( ـ البقرة: 212. ولكن الرزق قد يكون نعمة 
على صاحبه، وقد يكون نقمة، فإن أنفقه في وجوه 

اخلير كان نعمة، وإن بخل به، وسعى في كنزه 
وادخاره كان نقمة.

فاهلل سبحانه يضرب لنا مثال على اإلنفاق في وجوه 
اخلير والبر بالزرع اجليد املعطاء، فاإلنسان يبذر 

احلبة، التي ال تنبت عادة إال سنبلة واحدة، فإذا 
أنبتت سبع شعب في رأس كل منها سنبلة، وفي كل 
سنبلة مائة حبة، فإن احلبة الواحدة تكون قد أعطت 
سبعمائة حبة. وهكذا فضل الذي ينفقون في سبيل 

اهلل، كما يبرزه لنا املثل القرآني.
وقد يستغرب البعض كيف للسنبلة ان حتمل هذا 
العدد من احلب؟ لكن ال غرابة إذا علمنا ان اهلل هو 

املنبت )وأنه على كل شيء قدير( ـ احلج :6، )إذا 
أراد شيئا ان يقول له كن فيكون( ـ يس: 82، )أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون( ـ يس: 64، واحلبة في 

حقيقة أمرها سبب، أسند إليها اإلنبات، كما أسند إلى 
األرض واملاء، لكن املنبت احلقيقي هو اهلل سبحانه 
)اهلل خالق كل شيء( ـ الرعد: 16، فال غرابة إذن ان 
يضاعف سبحانه نتاج احلبة، وهو املنان، املعطاء 

الكرمي، ذو اجلالل واإلكرام، ذو القوة املتني، الفعال 
ملا يريد.

ومن املهم ان نعلم، ان التمثيل هنا ليس إال تصويرا 
لألضعاف، كأنها ماثلة أمام عيني الناظر. فكل نفقة 
في سبيل اهلل يعادلها اهلل أضعافا كثيرة )فيضاعفه 

له أضعافا كثيرة( ـ البقرة: 245، )واهلل واسع عليم( ـ  
البقرة: 247، وليس املراد بالضرورة حقيقة العدد.

اذا احب اهلل عبدا احبته جميع املخلوقات واشتاقت اليه 
والى لقائه وبكت لفراقه او موته.

وهذا ما حدث مع سيد األوس سعد بن معاذ الذي اهتز 
عرش الرحمن عند موته حلب لقاء اهلل سعدا، ونعاه 
جبريل گ، ويتحدث عن بطولته وفضله د.محمد 

عبدالنبي االستاذ بجامعة االزهر بأسيوط فيقول: كان 
جهاد سعد ذا طبيعة خاصة، فهو السيد املطاع في 

قومه االنصار، وهو الذي قادهم يوم بدر وحمل لواء 
االوس في املعركة، وشهد احدا مع النبي ژ وثبت معه 
حني ولي الناس، وشهد اخلندق، وروي انه مر على امه 
والسيدة عائشة رضي اهلل عنها وعليه درع له خرجت 
منها ذراعه وفي يده حربة، وهو ينشد: ال بأس باملوت 

اذا حان االجل، فقالت عائشة رضي اهلل عنها المه: 
لوددت ان درع سعد اسبغ مما هي، فخافت امه عليه، 
واصابه سهم في ذراعه فقطع اكحله )عرق في وسط 

الذراع(، اال ان سعدا دعا ربه: اللهم اني كنت ابقيت من 
حرب قريش شيئا فأبقني لها.

ثم حمل الى املسجد فأقام له النبي ژ خيمة ثم كواه 
بالنار مرتني فانتفخت يده ونزف الدم، فلما رأى سعد 

ذلك قال: اللهم ال تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني 
قريظة، فما قطر عرقه قطرة بعدها.

وحاصر النبي بني قريظة حتى طلبوا منه ان ينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ، فجاء سعد الى رسول اهلل ژ 

مستندا الى حمار له، فلما رآه رسول اهلل قال: قوموا 
الى سيدكم، وحكم سعد بان يقتل الرجال وتقسم 

االموال وتسبى الذراري، فقال النبي ژ: لقد حكمت 
فيهم بحكم اهلل ورسوله، فلما قتل آخر رجل منهم 

انفجر الدم من عرق سعد مرة اخرى واحتضنه النبي 
ژ وظلت الدماء تسيل على رسول اهلل وجعل ابو بكر 

وعمر رضي اهلل عنهما يبكيان ويسترجعان، وتوفي 
على اثرها، فحضر رسول اهلل تغسيله ودفنه، وجاء 
جبريل گ الى النبي ژ يسأل: من هذا امليت الذي 

فتحت له ابواب السماء واستبشر به اهلها؟
وحمل الصحابة سعدا فوجوده خفيفا جدا مع انه كان 

ضخما طويال، فقال النبي ژ لهم: وما مينعه ان يخف 
وقد هبط من املالئكة سبعون الفا لم ينزلوا الى االرض 

قبل ذلك، وان املالئكة كانت حتمله.
وملا وضع سعد ÿ في قبره، كبر رسول اهلل ژ 
وكبر املسلمون حتى ارجت البقيع، فقال رسول اهلل: 

لقد تضايق القبر على صاحبكم وضمه ضمة لو جنا 
منها احد لنجا سعد ثم فرج اهلل عنه، وملا انصرف من 

جنازته ذرفت حتى بلت حليته وندبته وبكته، فقال 
النبي: كل باكية كاذبة اال ام سعد، واستشهد وهو ابن 

سبعة وثالثون عاما.

)ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما ملكت 
أميانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء 

تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل اآليات 
لقوم يعقلون( ـ الروم: 41.

هذا مثل ضربه اهلل تعالى للمشركني العابدين معه 
غيره اجلاعلني له شركاء وهم مع ذلك معترفون بان 

شركاءه من األصنام واألنداد عبيد له، كما كانوا 
يقولون: لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك متلكه 

وما ملك. واملعنى ان اهلل تعالى ضرب مثال لكم ـ أيها 
املشركون ـ من أنفسكم: هل لكم من عبيدكم وإمائكم 

من يشارككم في رزقكم، وترون أنكم وإياهم 
متساوون فيه، تخافونهم كما تخافون األحرار 

الشركاء في مقاسمة أموالكم؟ ان أحدكم يأنف من 
ذلك، فكيف ترضون بذلك في جنب اهلل أن جتعلوا له 

شريكا من خلقه.

)مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهلل..( حب التفوق

مساعدة الفقير

االستحياء

الرحمة

جنة زكي عثمان تقول ببراءة 
وعفوية كبيرة: أنا متفوقة في 
دراس���تي النني اح���ب القرآن 
واقرأه واحفظ منه بعض اآليات 
التي حتفظها لي أمي وتسمعها 
لي كل يوم حتى ال انس���اها، 
كما انني متفوقة في مدرستي 
واحب العربي واحلساب وألعب 
رياضة ايضا، كما احب الذهاب 
الى املدرسة واستمع بهدوء الى 

مدرساتي.

س���الم بدر يق���ول: اعطف 
الفقراء واخصص  كثيرا على 
جزءا من مصروف���ي للتبرع 
 به وهذا الش���عور غرسه ابي 
في نفوسنا منذ الصغر ويؤثر 
فّي كثي���را منظر اجلائعني في 
العالم خاصة في افريقيا ولكني 
اجد ان كثيرا من اهل الكويت 
اخليرين يقدمون مساعدتهم في 
كل م���كان الن دولتنا احلبيبة 
ترفع راي���ة اخلير في كل بالد 

العالم.

شيخة املطيري طفلة جميلة 
تتسم باخلجل واحلياء تقول: انا 
بطبعي اشعر باخلجل ولكنني 
استطيع التكلم بطالقة عن اي 
موضوع واتناقش فيه واستمع 
الى اوامر أمي وابي النهما اغلى 
الناس وامتنى ان اصبح عندما 
اكبر مثل امي التي تعلمني كيف 
اكون انسانة صاحلة تخشى 
اهلل وتطيع اوامره وحتس���ن 

الى الناس.

حسني مبارك يتميز باحلنان 
ورقة املشاعر ويقول: الراحمون 
 يرحمه���م اهلل ولذل���ك امي���ل 
الى تقدمي االكل واملاء للحيوانات 
 والطي���ور النه���م ضعفاء كما 
انني اتعجب من بعض األطفال 
الذي���ن يعذب���ون احليوانات 
ويرمونه���م باحلجارة وهذا ال 
يتفق مع الشريعة االسالمية 
ومع تعاليم نبينا احلبيب محمد 
ژ الذي كان يأمر بعدم تعذيب 

احليوان.

سعد بن معاذ

املشركون باهلل

جنة زكي

سالم بدر

شيخة املطيري

حسني مبارك

حلمه ژ

قال اهلل تعالى: )والكاظمني 
الغيظ والعافني عن الناس واهلل 
يحب احملس����نني( آل عمران آية 

.134
لقد كان املصطفى حليما مع 
أصحابه وأعدائه، فلم يكن يغضب 
إال حني يكون هناك تس����اهل في 
إقامة حدود اهلل أو إساءة للدين 

اإلسالمي أما لنفسه فال.
وهن����اك كثير م����ن املواقف 
التاريخية التي تؤكد أن املصطفى 
ژ كان حليما في معامالته مع 
الناس حتى ول����و كانوا أعداءه. 
ومن الوقائ����ع الدالة على حلمه 
ژ: أن رس����ول اهلل ژ توج����ه 
إلى مكة في السنة السادسة من 
الهجرة ألداء العمرة فأحرم هو 
ومن معه من املسلمني وبعد أن 
وص����ل إلى ذي احلليفة أرس����ل 
عينا له م����ن خزاعة لينقل إليه 
أخبار قريش وحالهم فرجع له 
وأخبره بأن قريشا قررت صده 
عن املسجد احلرام، فغير رسول 
اهلل طريقته في السير حتى إذا 
نزل باحلديبية جاء بديل بن ورقاء 
إلى رسول اهلل وأخبره بأن كعب 
بن لؤي سيقاتلونه ومينعونه 
من دخول مكة، وبعد ذلك توالت 
الرسل من قريش إلى رسول اهلل 
ودارت بينهم وبني رس����ول اهلل 
ژ مناقشات حول رجوعه هو 
ومن معه عن مكة هذا العام وكان 
آخر هؤالء الرسل سهيل بن عمرو 
ال����ذي بعثته قريش لعقد صلح 
مع رسول اهلل بشرط أن يرجع 
مبن معه من املس����لمني عن مكة 
هذا العام، فجاء سهيل إلى رسول 
اهلل وتكلم معه ثم اتفقا على عقد 
الصلح فدعى الرسول ژ علي بن 
أبي طالب ليكتب كتاب الصلح مع 
قريش في احلديبية، وكان املمثل 
لقريش في عقد الصلح هو سهيل 
بن عمرو، فلما أملى الرسول ژ 
على علي الكتاب وأملى عليه »بسم 
اهلل الرحمن الرحيم« فقال سهيل: 
»أما الرحم����ن« فو اهلل ال ندري 
ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم، 
فأمر النبي ژ عليا بذلك. ثم أملى 
»هذا ما صالح عليه محمد رسول 
اهلل« فقال س����هيل: لو نعلم أنك 
رسول اهلل ما صددناك عن البيت 
وال قاتلناك ولكن اكتب محمد بن 
عبداهلل. فقال: »إني رسول اهلل 
وإن كذبتموني« وأمر عليا أن يكتب 
محمد بن عبداهلل، ثم متت كتابة 

الصحيفة.

موقفه مع الملوح

وموقف آخر يدل على حلمه 
ژ وذلك ح����ني كان ژ يطوف 
بالكعبة يوم فتح مكة وكان فضالة 
بن عمير ب����ن امللوح قد فكر في 
قتله ژ وهو يطوف، فلما دنا من 
الرسول ژ قال له ژ: أفضالة؟ 
قال: نعم فضالة يا رسول اهلل، 
قال: »ماذا كنت حتدث به نفسك؟« 
قال ال شيء كنت أذكر اهلل. فضحك 
الرسول ژ ثم قال »استغفر اهلل« 
ثم وضع يده على صدر فضالة 
فسكن قلبه فكان فضالة يقول: 
واهلل م����ا وضع يده عن صدري 
حتى ما من خلق اهلل شيء أحب 

إلي منه«.
ويتجلى حلمه ژ عندما يكون 
هذا احللم مع ألد أعدائه وحامل 
لواء العداوة ضد رسول اهلل ژ، 
من أن العباس عم رسول اهلل خرج 
من عند الرسول ژ قبل يوم الفتح 
يلتمس أح����دا من قريش ليخبر 
قريشا بأن رسول اهلل خرج إليهم 
وذلك ليخرجوا إليه فيستأمنونه، 

أسباب إسالم الكثيرين، ألنه ژ 
كان يعطي عطاء من ال يخش����ى 
الفقر، فعن أنس قال: »ما س����ئل 
رسول اهلل ژ على اإلسالم شيئا 
إال أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه 
غنما بني جبلني، فرجع إلى قومه، 
فقال: يا قوم، أسلموا، فإن محمدا 

يعطي عطاء ال يخشى الفاقة«.
ومن صور كرم رسول اهلل ژ 
أن الربيع بنت معوذ ابن عفراء 
� رض����ي اهلل عنها � قالت: أتيت 
رسول اهلل ژ بقناع من رطب، 
وأجر من قث����اء زغب، فأعطاني 
ملء كفه حلي����ا. أو قالت: ذهبا. 
وق����ال: »حتلي بهذا«. وهذا دليل 
على مبلغ كرمه ژ، حيث يجود 
النبي ژ بكل ما أتى إليه من مال 
على املؤمنني رغ����م كونه يقبل 
هذه الهدية املتواضعة من امرأة 
مسلمة ويكافئها عليها تلك املكافأة 
العظيمة. فقيرا ال ميلك شيئا من 
املال، بل إنه  كما كان رسول اهلل 
ژ حريصا كل احلرص على الكرم 
والعطاء، حتى قبل وفاته وهو 
على فراش امل����وت فقد بلغ بهذا 
الفعل درجة من الكرم ال يدانيها 
كرم أحد ف����ي العاملني، فقد قالت 
عائش����ة � رضي اهلل عنها: اشتد 
وجع رسول اهلل ژ وعنده سبعة 
دنانير أو تسعة، فقال: »يا عائشة، 
ما فعلت تلك الذهب؟« فقلت: هي 
عندي. قال: »تصدقي بها«. قالت: 
فشغلت به، ثم قال: »يا عائشة، 
ما فعلت تلك الذهب؟«. فقلت: هي 
عندي. فقال: »ائتني بها«. قالت: 
فجئت بها، فوضعها في كفه، ثم 
قال: »ما ظن محمد أن لو لقي اهلل 
وهذه عنده؟«. ثم ها هي أم سلمة 
� رض����ي اهلل عنها � تدخل عليه 
فتجده ژ وهو س����اهم الوجه، 
فقالت: فحسبت أن ذلك من وجع، 
فقلت: يا رسول اهلل، ما لك ساهم 
الوجه؟ فقال ژ: »من أجل الدنانير 
السبعة التي أتينا بها أمس، أمسينا 
وهي في خص����م الفراش«. وفي 

رواية: »أتتنا ولم ننفقها«.

كرم رسول اهلل ژ يوم حنين

ومن أجمل املواقف التي نختم 
بها موقفه ژ يوم حنني، والذي 
يدل دالل����ة واضحة على عظيم 
كرم رس����ول اهلل ژ، فقد غنم 
ژ هو أصحابه مغامن � في هذا 
الي����وم � فاقت الوصف، حتى إن 
جبير بن مطعم أثناء عودته من 
حنني قال: علقت رسول اهلل ژ 
األعراب يسألونه، حتى اضطروه 
إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف 
رسول اهلل ژ، فقال: »أعطوني 
ردائي، فلو كان عدد هذه العضاه 
نعما لقسمته بينكم، ثم ال جتدوني 
بخيال، وال كذوب����ا، وال جبانا«. 
فلم يكتنز رس����ول اهلل ژ هذه 
األموال لنفس����ه، ويوزع الفتات 
القليل منها على جنوده، ولكنه ژ 
يعلم جيدا ان املال وسيلة وليس 
غاية، فاستخدمه في تأليف قلوب 
زعماء مكة كأبي سفيان، وحكيم بن 
حزام، واحلارث بن هشام أخو أبي 
جهل، والنضير بن احلارث أخو 
النضر بن احلارث شيطان قريش 
املعروف، والذي كان من ألد أعداء 
الرسول، وكما أعطى زعماء القبائل 
من األع����راب كعيينة بن حصن 
زعيم قبيلة بني فزارة، واألقرع 
بن حابس زعيم بني متيم، فكان 
جوده وكرمه س����ببا من أسباب 
رسوخ اإلسالم في قلوب هؤالء، 
وغدت كلمة أنس خير دليل على 
حالهم: »إن كان الرجل ليسلم ما 
يريد إال الدنيا، فما يس����لم حتى 
يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا 

وما عليها«.

الناس، وكان أجود ما يكون في 
رمضان حني يلقاه جبريل، وكان 
يلقاه ف����ي كل ليلة من رمضان، 
فيدارسه القرآن، فرسول اهلل أجود 

باخلير من الريح املرسلة«.

حث رسول اهلل ژأصحابه على 
الكرم

لو تأملنا في سيرة رسول اهلل 
ژ بعد البعثة لوجدناه دائما يحث 
الصحابة عل����ى اإلنفاق والكرم، 
فالكرم طريق السعة، والسخاء 
سبب النماء، لذلك قال النبي ژ 
لصحابته ومن بعدهم أمته تعليما 
لهم وتربية لنفوسهم: »ما من يوم 
يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن، 
فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا 
خلفا. ويق����ول اآلخر: اللهم أعط 

ممسكا تلفا«.

الكرم في حياة رسول اهلل ژ

لقد كانت حياة رسول اهلل ژ 
كلها كذلك تطبيقا عمليا ملا يؤمن 
به ويقوله، فنعم املسلمون في ظل 
تعاليمه باألمن واألمان، وصور 
كرم رسول اهلل ژ كثيرة، فيروى 
عن سهل بن سعد، أنه قال: جاءت 
امرأة إلى النبي ژ ببردة، فقالت: 
يا رسول اهلل، أكسوك هذه. فأخذها 
النبي ژ محتاجا إليها فلبسها، 
فرآه����ا عليه رجل من الصحابة، 
فقال: يا رس����ول اهلل، ما أحسن 
هذه، فاكسنيها. فقال: »نعم«. فلما 
قام النبي المه أصحابه، قالوا: ما 
أحسنت حني رأيت النبي أخذها 
محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد 
عرفت أنه ال يسأل شيئا فيمنعه. 
فقال: رجوت بركتها حني لبسها 
النبي ژ، لعلي أكفن فيها. وفي 

رواية قال سهل: فكانت كفنه.
ومن خالل هذا املوقف ندرك 
معنى حديث جابر: »ما سئل النبي 
ژ عن شيء قط فقال: ال«. إذ هو 
برهان عملي على عدم رد رسول 
اهلل ژ في أش����د احلاجة إلى ما 
يطلب منه للس����ائلني، وضرب 
رس����ول اهلل ژ الق����دوة واملثل 
في الكرم والعطاء فقد جاءه مال 
البحري����ن � وكان أكثر ما أتي به 
رس����ول اهلل ژ � فقال: »انثروه 

في املسجد«.
فكان رسول اهلل ژ دائما ما 
يبدأ بالعطاء قبل السؤال، وكان 
يسعد غاية السعادة بهذا الكرم 
والعطاء، لذلك كان رس����ول اهلل 
ژ يقول: »ما يسرني أن عندي 
مثل أحد ذهبا، متضي علي ثالثة 
وعندي منه دينار إال شيئا أرصده 
لدين، إال أن أقول به في عباد اهلل: 
هكذا، وهكذا، وهكذا. عن ميينه 

وعن شماله ومن خلفه..«.
فكان جوده وكرمه سببا من 

فوجد أبا سفيان وبديال فأخبرهما 
فقال أبو سفيان: فما احليلة؟ فقال 
له: واهلل لئن ظفر بك رسول اهلل 
ليضربن عنقك فاركب حتى آتي 
بك رسول اهلل ژ فأستأمنه لك، 
فدخل العباس وأبو سفيان على 
رسول اهلل وعنده عمر بن اخلطاب 
فقال عمر: يا رسول اهلل هذا أبو 
سفيان فدعني أضرب عنقه، قال 
العباس: يا رس����ول اهلل إني قد 
أجرته فقال ژ: اذهب به يا عباس 
إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به 
فذهبت فلما أصبحت غدوت به 
إلى رسول اهلل ژ فلما رآه قال: 
ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن 
تعلم أن ال إله إال اهلل. قال بأبي أنت 
وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك 
أما هذه فإن في النفس حتى اآلن 
منها شيئا، فقال له العباس: ويحك 
أسلم واشهد أن ال إله إال اهلل وأن 
محمد رسول اهلل، قبل أن تضرب 

عنقك، فأسلم.

مع أعدائه

وموقف آخر يبني حلم الرسول 
ژ وأناته مع أعدائه وذلك حني 
أرسل مسيلمة الكذاب ابن النواحة 
وابن أثال إلى رس����ول اهلل فقال 
لهما ژ: »اشهد أني رسول اهلل« 
فقاال: نش����هد أن مسيلمة رسول 
اهلل، فقال الرس����ول ژ: »آمنت 
باهلل ورسوله لو كنت قاتال رسوال 

لقتلتكما«.
إن املتأمل في األحداث السابقة 
يجد أن املصطفى ژ حتلى باحللم 
في التعامل مع من أساء إليه حتى 
لو كان من أعدائه فلم يتجاوز حد 
احللم في الق����ول والعمل، وكان 
من حقه أن يغضب ويثور عليهم 
إال أنه كان ُخلقه القرآن فلم يكن 
يغضب لنفسه، بل إنه في كثير 
من األحيان يكظم غيظه ويعفو 
ويحسن إلى من أساء إليه. فكان 
مبدأ احللم هو أحد املبادئ التي 
تعامل بها الرسول ژ مع أعدائه 
وأصحابه على الس����واء، فكسب 
الكثير من القلوب فأحاطت به ولم 
تكن ترضى بأن يصاب الرسول 

ژ مبكروه حيا أو ميتا.

كرمه ژ

ها هي خديجة � رضي اهلل عنها 
� تصف كرم رسول اهلل بقولها: 
»إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل، 
وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، 
وتعني على نوائب احلق«. فهذه 
األخالق كلها ناشئة عن بالغ الكرم 
وعظيم اجلود، إذ هي كلها تعني 

البذل والعطاء.
كما وصف عبداهلل بن عباس 
� رضي اهلل عنهما � كرم رسول 
اهلل فقال: »كان رسول اهلل أجود 

أمثال من القرآن الكرمي أحباب اهلل

كان الرسول ژ 
حليمًا مع كل 
من أساء إليه 
حتى لو كان 

من أعدائه

)لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة(

الفتحة يظهرها كأنها منونة 
مضمومة(.

وبكة هي مكة فعن مجاهد 
بطن مكة هو اسم املسجد 
وقيل هي البيت وقيل هي 
حيث الطواف وسمي بذلك 
من التباك أي االزدحام ألن 

الناس يزدحمون فيه للطواف، 
وقيل سميت مكة بكة ألنها 

تبك اعناق اجلبابرة إذا أحلدوا 
فيها بظلم.

وقيل إن بكة مشتق من البك 
وهو االزدحام.

األحقاف

هناك العديد من األماكن التي 
ذكرت في القرآن الكرمي بشكل 

صريح أو متت اإلشارة إليها 
وسنعرض ألمثال هذه األماكن 

تباعا.
قال اهلل تعالى: )واذكر أخا 

عاد إذ أنذر قومه باألحقاف 
وقد خلت النذر من بني يديه 
ومن خلفه أال تعبدوا إال اهلل 
إني أخاف عليكم عذاب يوم 

عظيم( واالحقاف هي املنطقة 
الواقعة بني سلطنة عمان من 
جهة الشمال وحضرموت من 

جهة اجلنوب وبحر العرب من 
جهة الشرق وصحراء الربع 
اخلالي من جهة الغرب وهي 

حاليا تتضمن االجزاء الشرقية 
من حضرموت ومحافظة 

املهرة ومحافظة ظفار، وبالد 
االحقاف هي موطن قبيلة عاد 

العربية املذكورة في القرآن 
وتقع فيها املدينة املذكورة 

في القرآن وقد سكنتها قبيلة 
عاد قوم هود گ قال تعالى: 

)كذبت عاد املرسلني إذ قال 
لهم أخوهم هود أال تتقون 
إني لكم رسول أمني فاتقوا 

اهلل وأطعيون وما أسألكم عليه 
من أجر إن أجري إال على رب 

العاملني( الشعراء 123 ـ 127. 
وقال اهلل تعالى: )إرم ذات 

العماد التي لم يخلق مثلها في 
البالد( الفجر 7 ـ 8.

ولقد أخبر القرآن الكرمي ان 
قوم عاد بنوا مدينة اسمها 
)إرم( ووصفها القرآن بأنها 
كانت مدينة عظيمة ال نظير 
لها في تلك البالد قال تعالى 
)ألم تر كيف فعل ربك بعاد 

إرم ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها في البالد(.

والدرر والبخور واللبان وقد 
ذكر انتاجها للعطور في عدة 

مصادر مثل العهد القدمي 
واسمها يحمل إحدى سور 

القرآن وذلك لكثرة القصص 
عنها وأشهرها قصة بلقيس 
بسليمان گ وقصة السد 

العظيم وسيل العرم.

بكة

قال اهلل تعالى في سورة آل 
عمران آية 96: )إن أول بيت 

وضع للناس للذي ببكة مباركا 
وهدى للعاملني(.

وقال في اآلية 24 من سورة 
الفتح: )وهو الذي كف أيديهم 

عنكم وأيديكم عنهم ببطن 
مكة من بعد أن أظفركم عليهم 
وكان اهلل مبا تعملون بصيرا(.

قال الطبري: بكة موضع 
مزدحم بالناس للطواف، من 

البك وهو الزحمة وسميت 
البقعة بفعل املزدحمني. وقيل 
سميت ببكة ألنها كانت تبك 
أعناق اجلبابرة كما ورد في 
مختار الصحاح للرازي )لو 

لم تشكل كلمة بكة لكان 
أولى أن الضغط على مفتاح 

المسجد األقصى

ذكره اهلل تعالى في القرآن 
الكرمي حيث قال )سبحان الذي 

أسرى بعبده ليال من املسجد 
احلرام إلى املسجد األقصى 
الذي باركنا حوله لنريه من 

آياتنا إنه هو السميع البصير(.
وهو واحد من أكثر املعالم 
قدسية عند املسلمني حيث 

يعتبر أولى القبلتني في 
االسالم ويقع املسجد األقصى 

داخل البلدة القدمية ملدينة 
القدس في فلسطني وهو اسم 
لكل ما دار حول السور الواقع 

في أقصى الزاوية اجلنوبية 
الشرقية من املدينة القدمية 

املسورة، ويعد كال من مسجد 
قبة الصخرة واجلامع القبلي 

من أشهر مساجد األقصى 
وهو أحد املساجد الثالثة 

التي تشد الرحال إليها كما 
قال رسول اهلل ژ: »ال تشد 
الرحال إال إلى ثالثة مساجد، 

املسجد احلرام ومسجدي 
هذا »املسجد النبوي« 

واملسجد األقصى«، ويطلق 
العامة تسمية احلرم القدسي 

الشريف على املسجد االقصى 
ولكنها تسمية خاطئة ال تصح 

ففي االسالم حرمان فقط 
متفق عليهما هما: املسجد 

احلرام واملسجد النبوي.

سبأ

ذكرت سبأ في القرآن الكرمي 
مرتني في قوله تعالى: )فمكث 
غير بعيد فقال أحطت مبا لم 
حتط به وجئتك من سبأ بنبأ 

يقني( النمل: 22.
وقوله تعالى: )لقد كان لسبأ 
في مسكنهم آية جنتان عن 
ميني وشمال كلوا من رزق 

ربكم واشكروا له بلدة طيبة 
ورب غفور( سبأ: 15.

ومملكة سبأ هي مملكة قدمية 
امتدت من شواطئ البحر 
األحمر واحلبشة وضمت 

جنوب جزيرة العرب حيث 
يقع اليمن في أيامنا هذه 

واستمرت حتى استيالء الدولة 
احلميرية عليها في أواخر 

القرن الثالث بعد امليالد، بدأت 
اململكة باالزدهار حوالي القرن 

الثامن ق.م واشتهرت سبأ 
بغناها وقد تاجرت بالعطور 

أماكن قرآنية

هناك العديد من األماكن التي ذكرت في القرآن الكرمي بشكل صريح أو متت اإلشارة إليها 
وسنعرض ألمثال هذه األماكن تباعا.


