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من أخالق الرسول ژ
1 ـ خافض الطرف ينظر إلى األرض، ويغض 

بصره بسكينة وأدب، نظره إلى األرض أطول من 
نظره إلى السماء لتواضعه بني الناس، وخضوعه 

هلل تعالى.. كأن على رأسه الطير.
2 ـ يبادر من لقيه بالسالم: يبادر إلى التحية ألن 

السالم قبل الكالم، وهو عالمة التواضع.. وللبادئ 
بالسالم تسعة وستون حسنة، وللراد واحدة.
3 ـ ال يتكلم في غير حاجة، إذا وجد مناسبة 
لكالمه كالنصيحة واملوعظة والتعليم واألمر 
والنهي.. وإال سكت، ويتحرج من الكالم كما 

يتحرج من امليتة.
4 ـ تعظم عنده النعمة، وإن دقت، ال يذم منها 

شيئا، فيشكر النعم وال يحتقر شيئا منها، مهما 
كانت قليلة وال يذمها ألنها من اهلل تعالى.

5 ـ جل ضحكه التبسم، فال يقهقه وال يرفع 
صوته كما يفعل أهل الغفلة.

6 ـ كان يقول صلى اهلل عليه وسلم »أبلغوني 
حاجة من ال يقدر على إبالغ حاجته«، حتى ال 

يكون محجوبا عن حاجات الناس، ويقضيها إن 
استطاع.

7 ـ يتفقد أصحابه، مطمئنا عليهم.
8 ـ يسأل الناس عما في الناس، ليكون عارفا 

بأحوالهم وشؤونهم.
9 ـ ال يجلس وال يقوم إال على ذكر، كاالستغفار 

والتهليل والدعاء.. فإنها كفارة املجلس.
10 ـ يجلس حيث ينتهي به املجلس، ويأمر بذلك، 
فهو أقرب إلى التواضع وأبعد عن هوى النفس، 

ويصلي اهلل تعالى عليه ومالئكته حتى يقوم.
11 ـ يكرم كل جلسائه بنصيبه، فال يكون اإلكرام 

على حساب اآلخر.
12 ـ من سأله حاجة لم يرجع إال بها وميسورا 

من القول، فإن قدر عليها قضاها له، وإال أرجعه 
بكلمة طيبة ودعاء ونصيحة وإرشاد.

13 ـ ال ترفع األصوات في مجلسه صلى اهلل عليه 
وآله وسلم، وفوق صوته صلى اهلل عليه وآله 

وسلم وجهرا، بل األدب غض الصوت، قال اهلل 
سبحانه )واغضض من صوتك إن أنكر األصوات 

لصوت احلمير(سورة لقمان-آية 19.
14- يترك املراء، واملراء هو الطعن في كالم 

اآلخرين بقصد التحقير واإلهانة وإلظهار التفوق 
والكياسة، وسببه العداوة واحلسد ويسبب النفاق 

وميرض القلب.
15 ـ يترك ما ال يعنيه، فال يتدخل ويقحم نفسه 

فيما ليس له.
16 ـ كان صلى اهلل عليه وآله وسلم إذا تكلم 
أنصت احلضور له، فإذا سكت تكلموا، دون 

مزاحمة، وأنصت بعضهم لبعضهم اآلخر.
17 ـ كان النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم ال يقطع 

على أحد كالمه حتى يفرغ منه.
18 ـ كان صلى اهلل عليه وآله وسلم يساوي في 

النظر واالستماع للناس.
19 ـ كان صلى اهلل عليه وآله وسلم أفصح الناس 

منطقا، وأحالهم، ويقول »أنا أفصح العرب وإن 
أهل اجلنة يتكلمون بلغة محمد صلى اهلل عليه 

وآله وسلم«.
20 ـ كان صلى اهلل عليه وآله وسلم يتكلم بجوامع 
الكلم، مبا يلزم فال فضول مضر، وال إيجاز مخل.

21 ـ وسمع يقول: »بعثت مبكارم األخالق 
ومحاسنها«، وكلما ازدادت أخالق املرء كلما 

اقترب من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
أكثر.

22 ـ كان صلى اهلل عليه وآله وسلم أشجع الناس، 
وكان ينطلق إلى ما يفزع الناس منه قبلهم، 

ويحتمي الناس به، وما يكون أحد أقرب إلى العدو 
منه.

23 ـ كان صلى اهلل عليه وآله وسلم كثير احلياء، 
أشد من العذراء في سترها.

24 ـ جاءه ملك ذات يوم وقال: »يا محمد إن ربك 
يقرئك السالم وهو يقول إن شئت جعلت لك 

بطحاء مكة رضراض ذهب - والرضراض ما صغر 
ودق من احلصى - فقال صلى اهلل عليه وآله 

وسلم بعد أن رفع رأسه إلى السماء يا رب أشبع 
يوما فأحمدك، وأجوع يوما فأسألك«.

25 ـ كان يبكي حتى يبتل مصاله خشية من اهلل 
عز وجل من غير جرم.

26 ـ كان صلى اهلل عليه وآله وسلم يتوب إلى اهلل 
في كل يوم سبعني مرة، ويقول: »أتوب إلى اهلل«.

27 ـ كان صلى اهلل عليه وآله وسلم إذا اشتد 
وجده )احلزن والفرح الشديد( أكثر من حليته 

الكرمية.
28 ـ كان صلى اهلل عليه وآله وسلم يجالس 

الفقراء ويؤاكل املساكني، ويصل ذوي رحمه من 
غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم.

29 ـ كان النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم يرقع 
ثوبه، ويخصف نعله، ويأكل مع العبد، ويجلس 

على األرض، ويصافح الغني والفقير.. وال يحتقر 
مسكينا لفقره.. وال ينزع يده من يد أحد حتى 
ينزعها هو، ويسلم على من استقبله من غني 

وفقير، وكبير وصغير.
30 ـ كان صلى اهلل عليه وآله وسلم جميل 

املعاشرة، بساما من غير ضحك.
31 ـ كان صلى اهلل عليه وآله وسلم ينظر في 
املرآة ويتمشط، ورمبا نظر في املاء ليتجمل 

ألصحابه فضال عن جتمله ألهله، وقال: »إن اهلل 
يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم 

ويتجمل«.
32 ـ كان النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم يسلم 

على الصغير والكبير.
33 ـ ما خيّر صلى اهلل عليه وآله وسلم بني أمرين 

إال أخذ بأشدهما، ترويضا لنفسه على مخالفة 
الهوى وركوب املصاعب.

34 ـ ما أكل متكئا قط حتى فارق الدنيا، تواضعا 
لربه تعالى.

35 ـ وكان صلى اهلل عليه وآله وسلم إذا أكل أكل 
مما يليه وإذا شرب، شرب ثالثة أنفاس، فيشرب 
أوال ثم يحمد اهلل تعالى ويتنفس، يفعل ذلك ثالث 

مرات.
36 ـ كانت ميينه لطعامه، وشماله لبدنه… وكان 

يحب التيمن في جميع أموره.
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من إعداد: ليلى الشافعي  ٭

معنى رقيق يشيع في النفس السعادة والسرورللتواصل

الهدية ضرورة لتقوية العالقات االجتماعية
)العيدية( فهي ش���كل من 
اش���كال الهدايا التي متنح 
لالطف���ال من اج���ل ادخال 
الفرح والس���رور ألنفسهم 
ومن اج���ل احداث نوع من 
بالعيد، وقد تكون  البهجة 
الهدايا في شكل شكل  هذه 
نقود تعط���ى لالطفال عند 
االقارب  لبي���وت  زيارتهم 
واالصهار واجليران، وهناك 
الهدي���ة للم���ودة واحملبة، 
وهدايا زيارة املريض وهدايا 
الهدايا  الزواج وغيرها من 

التي تؤلف ب���ن القل���وب.

بلقيس

وأش���ارت بوحم���را الى 
القص���ص في الق���رآن في 
حديث���ه ان بلقي���س ملكة 
سبأ قد ارسلت بهديتها الى 
سليمان فقبل الهدية وسطر 
القرآن ذلك حن قال: )واني 
مرسلة إليهم بهدية فناظرة 

مب يرجع املرسلون(.
وأكدت على الرغم من كون 
الهدية شيئا ماديا فإنها تكون 
سببا في الوصول الى قيمة 
روحية عظيمة أال وهي احلب 
في اهلل فضال عن انها تذهب 
الكراهية احلق���د ملا لها من 
اثر طيب في توطيد اواصر 
احملبة وتنمية مشاعر احلب 

والود.
كما ذكر النبي ژ »تهادوا 
حتابوا« مما للهدية من اثر 
كبير على الشخص املهدى له، 
فهي خطاب للنفس وخطاب 

للقلب.

متعة نفسية

ويبن االخصائي النفسي 
د.صالح الشويت قيمة الهدية 
الهدي���ة عرفت منذ  فيقول 
نش���أة العالقات االنسانية 
فهي اسلوب انساني يكسب 
االبناء عادة املشاركة والعطاء 
ويخل���ق ج���وا ل���ه القدرة 
على حل كثير من املشاكل 
واملتاعب، وااله���داء يزيد 
الوص���ال ويكس���ب املهدى 
اليه متع���ة نفس���ية لكي 
اليه والهدية  يسعد املهدى 
ليست في ثمنها املادي امنا 
هي في قدرته���ا التعبيرية 
على املش���اعر واالنسانية 
الن االنس���ان دائما محتاج 
النفسي املستمر  الدعم  الى 
وخصوصا من اقرب الناس 
اليه في صور مختلفة تشيع 
البهج���ة وتضفي روح من 
التعبير مل���ا حتمله النفس 
من مشاعر طيبة ولو اآلباء 
عودوا اوالدهم على تبادل 
الهدايا املادية امللموسة وغير 
التعامل  امللموس���ة مبعنى 
العاطفي املبن���ي على الود 
واحملب���ة. واالس���رة لديها 
املقدرة على ذلك ملا لها من 
اظهار هذه املشاعر في التأثير 

على االبناء.

من الضروريات

وأكد د.الشويت ان الهدية 
من االشياء التي ال غنى عنها 
وتختلف باختالف املناسبات 
وايضا باختالف الشخص 
املقدم���ة ل���ه، وق���د تكون 
الهدي���ة معنوية او مادية، 
كما تختل���ف اهمية الهدية 
وضرورتها فهي احيانا تكون 
مظهرا اجتماعيا قد يكون 
في بعض احل���االت كهدايا 
اخلطبة والزواج وغيرهما 
وهذه الهدايا حترك املشاعر 
وترتقي بصاحبها درجات 

من احلب واالخوة.
انها كالبلس���م الش���افي 
يوضع على اجلرح املفتوح 
فيلتئم س���ريعا، انها تترك 
اثرا نفسيا عميقا في النفس 
وتبعث على االرتياح حتى 
ل���و كان املتلق���ي واس���ع 
الهدية  الثراء فالغني يحب 

كالفقير.

من تأليف القلوب وتوثيق 
مدى احملبة والتواصل بن 
الن���اس وتنمي���ة العالقات 
بينه���م وتقري���ب بعضهم 
لبعض، وقد حض النبي ژ 
على قبول الهدية وال يحتقر 
املسلم الهدية مهما صغرت، 
وقد اكتسب الناس في تبادل 
التقليد  الهداي���ا نوع م���ن 
والعادات واالعراف بحيث 
أصبحت وكأنها جزء حيوي 

من حياتنا االجتماعية.
وزادت: والهدية ال تقيم 
بقيمتها املادية وامنا بقيمتها 
املعنوية ومبا ترمز اليه من 
محبة وصفاء نفوس وحسن 
سريرة فالشريعة االسالمية 
تطلب كل ما يقرب الى قلوب 
الناس ويغرس فيهم احملبة 
ويؤك���د فيها روابط االفراد 

االجتماعية.

أشكال متنوعة

وعن اشكال الهدايا ذكرت 
بوحمرا منه���ا هدية العيد 

يجد فليلق اخاه بوجه طليق، 
وان اشتريت حلما او طبخت 
قدرا فأكثر من مرقته واغرف 

جلارك«.

في اإلسالم

وتلتق���ط مدي���رة ادارة 
التنمي���ة االس���رية بوزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
سعاد بوحمرا طرف احلديث، 
مبينة انه قد جاء ذكر الهدية 
في القرآن الكرمي والس���نة 
الش���ريعة، وذلك  النبوية 
ملا لها م���ن اثر في النفوس 
واس���تحباب قبوله���ا ولو 
القليل منها واملكافأة عليها، 
الدين االسالمي  حيث ندب 
ال���ى الهدية وح���ث عليها 
باعتبارها عنصرا لتشييد 
احملبة واملودة بن القلوب، 
قال تعال���ى: »واذا حييتم 
بتحية فحيوا بأحسن منها 
او ردوها«، وقد اجمعت االمة 
على جواز اخذ الهدية ورغب 
االسالم في اعطائها ملا في ذلك 

الهدية لها فعل السحر في 
قلوب الناس فهي تزيد الوّد 
ملن بينك وبينه وّد، وتزيل 
الضغينة بن النفوس، كما 
انها وس���يلة تعبير جيدة 
عن تقدي���رك واعتزازك ملن 

تهديه.
والهدي���ة ُتدخل الفرحة 
والبهجة ال���ى النفس، وما 
اجمل ان يشارك املرء اآلخرين 
هذه الفرحة ويكون سببا في 
ادخالها عليهم، خاصة في 
الطيبة كاألعياد  املناسبات 

وغيرها.

رمز المحبة

في البداية يتساءل د.بدر 
املاص: ملاذا ال نخصص في 
كل سنة جزءا ولو بسيطا من 
مصروفنا للهدايا ونقدمها الى 
الوالدين أو أزواجنا أو أوالدنا 
أو أصدقائنا وأقربائنا؟ وال 
ننسى في هذا املقام ان نهدي 
َمن بيننا وبينهم عداوة أو 
شحناء، فعس���ى ان تزيل 
الهدية العداوة والش���حناء 
وتكسب القلوب، ولئن تخسر 
دينارا فتربح به قلبا خير لك 
من ان تربح دينارا و تخسر 
قلبا، فإن جتاره القلوب خير 

بكثير من جتارة املال.
وأض���اف: فالهدي���ة هي 
تعبير عن الوفاء واالخالص 
واالحسان للصديق، كما انها 
املفتاح لفتح عالقات جديدة 
أو صداقات متينة، كما انها 
احلل األمثل واألجدى للقضاء 
عل���ى األحق���اد والضغائن 

والعداوات.

قيمة كبيرة

وأش���ار د.املاص الى ان 
الهدية ال تقّيم بقيمتها املادية، 
إمنا بقيمته���ا املعنوية مبا 
اليه من محبة ونقاء  ترمز 
وحسن سريرة، ومبا تساهم 
في���ه من ترطي���ب األجواء 

وتنقية العالقات.
فالهدية على صغر حجمها 
وزه���ادة قيمتها تفعل ما ال 
يس���تطيع غيرها فعله في 
كسب وّد الناس وجلب حبهم، 
وقد جاء ف���ي االثر »تهادوا 
الرسول ژ  حتابوا« وكان 
يقبل الهدية ويثيب عليها ما 
هو خير منها، وكان ژ اذا 
أُتي بطعام يسأل عنه: أهدية 
أم صدقة؟ فإن قيل صدقة، 
قال ألصحابه: كلوا وال يأكل، 
وان قيل هدية ضرب بيده 

ژ فأكل معهم.
كما ان الرسول ژ ألقى 
بردته على الشاعر كعب بن 
زهير كهدية رمزية منه له 
بعد ان مدح الرسول ژ في 

قصيدته املشهورة:
فم���ا كان من كعب اال ان 
أس���لم ودخل في دين اهلل 
وصار شاعر اإلسالم بعد ان 
كان يهجو املس���لمن، وعن 
عائش���ة رض���ي اهلل عنها 
الناس كان���وا ينحرون  أن 
بهداياهم يوم عائشة يبتغون 
بها ان يبتغوا بذلك مرضاة 
رسول اهلل ژ بل كان النبي 
ژ يعلم الصحابة اال يردوا 
الهدي���ة، ف���كان ژ ال يرد 
طيبا ابدا، وكلما كان اجلار 
أقرب كان اولى بالهدية من 

غيره.
البخاري عن  ولذا روى 
عائشة رضي اهلل عنها قالت: 
قلت يا رس���ول اهلل ان لي 
أيهما اهدي  جارين، فإل���ى 
قال: ال���ى اقربهما منك بابا، 
وزاد وكان النبي ژ يحث 
اصحابه عل���ى تقدمي هدايا 
الطعام، حتى انه كان يقول 
الصحابه اذا طبخ ان يكثر 
املرق ليعطي منه جيرانه، 
ومن ذلك يروي االمام مسلم 
عن ابي ذر قال: قال رسول 
اهلل ژ »ال يحقرن احدكم 
ش���يئا من املعروف وان لم 

د.صالح الشويتالداعية سعاد بوحمراد.بدر املاص

هدي النبي ژ في إهداء الكافر
وإذا كانت الهدية مفتاحا من مفاتيح القلوب، فإن لها كبير 

أثر في استالل الشحناء والعداوة، فقد قال ژ: »تصافحوا 
يذهب الغل، تهادوا حتابوا، وتذهب الشحناء«، وقد »ثبت 

أن النبي ژ كان يقبل الهدية، وفيه األسوة احلسنة، 
ومن فضل الهدية - مع اتباع السنة - أنها تزيل حزازات 

النفوس، وتُكسب املهدي واملهدى إليه رنة في اللقاء 
واجللوس«.

وألجل ذلك فإن الهدية تسن للبر والفاجر، بل والكافر، 
سواء أكان محاربا أو مساملا، فقد هدى النبي ژ هدايا 

املشركني، ومن ذلك قول علي ÿ عنه ان كسرى أهدى له 
ژ فقبل، وأن امللوك أهدوا إليه فقبل منهم.

كما قبل ژ هدية أكيدر ملك أيلة، فقد أهداه بلغة بيضاء 
وكساه بردا.

وأهدى إليه املقوقس بغلة، وقيل قدحا من زجاج، فقبل ژ 
هديته.

قال ابن قدامة: »ويجوز قبول هدية الكفار من أهل احلرب، 
ألن النبي ژ قبل هدية املقوقس صاحب مصر«.

وكذلك أهدى ذي يزن ملك حمير في اليمن الى رسول 
اهلل ژ حلة أخذها بثالثة وثالثني بعيرا، فقبلها ژ وفي 
مقابلها كافأه النبي ژ على هديته، فاشترى ُحلة ببضعة 

وعشرين قلوصا، فأهداها إلى ذي يزن في اليمن.
كما أهدى النبي ژ متر عجوة إلى أبي سفيان، وهو مبكة 

قبل أن يسلم، وكتب إليه يستهديه أدما، فأهدى إليه ابو 
سفيان. وأهدى النبي ژ عمر بن اخلطاب حلة ثمينة، 

فأهداها عمر إلى أخيه مبكة كان يومئذ مشركا، وفي هذا 
»دليل جلواز صلة األقارب الكفار، واإلحسان إليهم، وجواز 

الهدية إلى الكفار«
وملا قدمت قتيلة ابنة عبدالعزى، وهي مشركة على ابنتها 
اسماء ابنة ابي بكر الصديق بهدايا ضباب وأقط وسمن، 
أبت أسماء أن تقبل هدية أمها وأن تدخلها بيتها، فسألت 
عائشة النبي ژ، فأنزل اهلل عزوجل: )ال ينهاكم اهلل عن 

الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن اهلل يحب املقسطني ـ املمتحنة: 

8(، فأمرها أن تقبل هديتها، وأن تدخلها بيتها.

وألجل هذا املعنى قال عبداهلل بن عمرو ألهله ملا ذبحوا له 
شاة: أهديتم جلارنا اليهودي؟ أهديتم جلارنا اليهودي؟ 

فإني سمعت رسول  اهلل ژ يقول: »مازال جبريل 
يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه«.

وكما قبل النبي ژ هدايا بعض املشركني من أهل الكتاب، 
فإنه رد هدايا غيرهم، حني رأى ما يستوجب ردها.

قال النووي: »قبل النبي ژ ممن طمع في إسالمه وتأليفه 
ملصلحة يرجوها للمسلمني، وكافأ بعضهم، ورد هدية من 

لم يطمع في إسالمه ولم يكن في قبولها مصلحة، ألن 
الهدية توجب احملبة واملودة.

قال الطبري: إمنا رد النبي ژ من هدايا املشركني ما علم 
أنه أهدي له في خاصة نفسه.

قال القاضي: ».. إمنا قبل ژ هدايا كفار أهل الكتاب ممن 
كان على النصرانية، كاملقوقس وملوك الشام، فال معارضة 

بينه وبني قوله ژ: »ال يقبل زبد املشركني«، وقد أبيح 
لنا ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم بخالف املشركني عبدة 

األوثان«.

املاص:
تساهم في ترطيب

األجواء وتنقية 
العالقات وال تقّيم 

بقيمتها املادية 
وإمنا بقيمتها 

املعنوية

بوحمرا:
رغب اإلسالم
في إعطائها
ملا في ذلك

من تأليف القلوب 
وتوثيق عرى احملبة 

والتواصل
بني الناس

الشويت:
تترك أثراً نفسيًا 

عميقًا وتبعث
على االرتياح
حتى لو كان 

املتلقي
واسع الثراء

فالغني يحب 
الهدية كالفقير


