بسم اهلل الرحمن الرحيم
(أثر تدبر القرآن الكريم في بناء شخصية الصحابة)

د  .خلود "محمد أمين" محمود الحواري

أستاذ مساعد في قسم الدراسات القرآنية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -جامعة طيبة
المدينة المنورة

المقدمة
اضتمد هلل رب العاظتٌن ،والصالة والسالـ على سيد اظترسلٌن؛ سيدنا ػتمد ،وعلى آلو ،وصحبو،
ومن تبعو بإحساف إىل يوـ الدين ،وبعد:
ال متفى على أحد مظاىر اضتياة اليت عاشها الصحابة رضي اهلل عنهم قبل اإلسالـ وقبل نزوؿ
القرآف ،وما حتملو من مالمح الشخصية السلبية اليت سطر القرآف بعضها؛ فقاؿ تعاىل ؽتتنا عليهم :
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٌن قػُلُوبِ ُك ْم
ت اللَّو َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكْنتُ ْم أ َْع َداءً فَأَلَّ َ
ف بػَ ْ َ
( َو ْاعتَص ُموا ِبَْب ِل اللَّو َرت ًيعا َوَال تَػ َفَّرقُوا َواذْ ُك ُروا ن ْع َم َ
ِِ
ِ ِِ
ث فِي ِه ْم َر ُسوالً
ٌن إِ ْذ بَػ َع َ
َصبَ ْحتُ ْم بِن ْع َمتو إِ ْخ َواناً) [آؿ عمراف.]ٔٓ٘ :وقاؿ ( لََق ْد َم َّن اللَّوُ َعلَى الْ ُمؤمن َ
فَأ ْ
ِ
ِ
ّْمن أَن ُف ِس ِهم يػْتػلُو علَي ِهم آياتِِو ويػَزّْكي ِهم ويػعلّْمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ض ٍ
الؿ ُّمبِ ٍ
ٌن)
ْم َة َوإِف َكانُواْ من قَػْب ُل لَفي َ
ْ
اضتك َ
َ َ
ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َُ ُ ُ ُ
آؿ عمراف (ٗ.)ٔٙوكيف أثر القرآف الكرمي يف ىذا اصتيل اظتبارؾ فأخرجهم من الظلمات إىل النور،
وأبدعتم بالذؿ عزا  ،وباطتوؼ أمنا ،وبالتأخر تقدما ،وباألمية علما.
وكتيء ىذا البحث لبياف أبرز معامل ومقومات شخصية الصحابة اليت تأثرت بتدبّرىم للقرآف
الكرمي ؛ من خالؿ ما صح من أخبار سطرهتا كتب التفسًن ،واضتديث ،والسًن والرتاجم ،ظتواقف من
تدبرىم ،أثرت يف بناء شخصياهتم باستثمار التدبر يف بناء الشخصية اإلكتابية  ،فعمر رضي اهلل عنو مثال
حتوؿ من رجل يُ ّْ
أعز اهلل بو اإلسالـ،
عذب على اإلسالـ ،إىل رجل ُع ّْذب يف اإلسالـ  ،إىل رجل ّ
أىمية البحث :تظهر أقتية اظتوضوع يف ِبثو أثر تدبر القرآف يف بناء شخصية الصحابة ،أعظم
أجياؿ التاريخ ،اليت ىي خًن مثاؿ للشخصية األسالمية  ،وإكسأّا مقومات النهوض ،واإلكتابية،
والتأثًن .ؽتا لتقق القدوة ويسهم يف إعادة بناء شخصية اظتسلمٌن اليوـ بربطها مبا اعتمده صحابتنا الكراـ
_رضواف اهلل عليهم _من مصادر يف تكوين شخصياهتم وحث اطتلف على االقتداء خبًن سلف رضي
اهلل عنهم يف تدبرىم القرآف الكرمي فنفيد كما أفادوا ،وننهض كما هنضوا ،ونسود كما سادوا.
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مشكلة البحث :نتكن تلخيص مشكلة الدراسة باألسئلة اآلتية :مل كاف الصحابة فتوذجا
للشخصية اإلسالمية ،وأعالما على فهم القرآف وتدبره ؟ وىل أثر تدبرىم للقرآف يف بناء شخصيتهم ؟
وما ىي أبرز جوانب ىذا التأثًن ؟
حدود البحث :تقتصر الدراسة على بياف أبرز مقومات شخصية الصحابة اليت بنيت على
أساس تدبر القرآف من خالؿ ما سطرتو كتب التفسًن ،واضتديث ،والسًن والرتاجم ،ظتواقف من تدبرىم
ؽتا يصلح لالحتجاج أو االستشهاد .
منهج البحث:اتبعت يف البحث اظتناىج التالية :اظتنهج االستقرائي :وذلك صتمع اظتادة العلمية
من مظاهنامقتصرة على مقبوؿ األخبار الصحيح منها واضتسن فلم بأثر ضعيف  ،مث اظتنهج التحليلي
لتحليل النصوص مث االستنباطي :الستنباط اظتعا ي والفوائد.
خطة البحث:وقد اقتضت طبيعة البحث التقسيم التايل :
مقدمة :وحتتوي على أقتية البحث ومشكلتو وأىدافو ومنهجية دراستو.
تمهيد :وكاف مدخال للموضوع وقفت فيو مع تعريف الشخصية اإلسالمية ومقوماهتا وعناية
الصحابة بتدبر القرآف الكرمي .
المبحث األول :أثر تدبر القرآن في بناء مقومات شخصية الصحابة وفيو مطالب :
المطلب األول :المقوم العقدي
المطلب الثاني :المقوم التعبدي
المطلب الثالث :المقوم السياسي ( الوالء والبراء)
المطلب الرابع :المقوم السلوكي واألخالقي
المطلب الخامس:المقوم االقتصادي ...ثم الخاتمة ................واهلل من وراءالقصد
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التمهيد :
الشخصية اإلسالمية ِبث رحب آّاؿ ،توراد عليو كثًنوف ،واختلفت مشارّٔم يف حتديد
مقصودىا وتعيٌن معاظتها ومقوماهتا .ولعل أقرب ما قيل يف ذلك أف الشخصية اإلسالمية " شخصية
إنسانية دتثلت روح القرآف ،وبرزت مكوناهتا عقليةً تصدر يف فتط تفكًنىا ،وحتدد مساراهتا ،وحتكم
شؤوف حياهتا على أساس اإلسالـ "(ٔ).
وأما مقومات الشخصية فهي ":األسس واظترتكزات العقدية والعلمية والتعبدية واطتلقية
واالجتماعية ..اليت دتثل ضوابط بناء الشخصية ومعايًن سلوكها وفكرىا"(ٕ)؛ ؽتا كتعلها شخصية فاعلة
إكتابية.
وظتا مل يتمثل اظتسلموف اليوـ روح القرآف – إال من رحم اهلل -مل يتمثلوا الشخصية اإلسالمية،؛
فلم يكن الواقع ىو األمل اظتنشود؛ ولذا كاف ال ب ّد من السعي لتكوين الشخصية اإلسالمية من جديد.
وظتا كانت القدوة ىي أىم أساليب الرتبية والبناء ،كاف لزاما أف نتأمل حاؿ من مثلوا ىذه
الشخصية خًن دتثيل ،وغدت مقوماهتا سجية توجو سلوكهم يف أنفسهم وؿتو خالقهم ومع الناس ،تلقفوا
نور الوحيٌن ،ووعوقتا حق الوعي ،وعلوا ومكن عتم يف األرض ،وكانوا خًن اظتتلقٌن على اإلطالؽ .أولئك
ىم سادتنا صحابة رسوؿ اهلل –صلى اهلل عليو وسلم -رضواف اهلل عليهم أرتعٌن .
يف شخصية األصحاب رضواف اهلل عليهم -تظهر اظتثالية ،وتربز التخلية والتحلية ،ويتحقق
التحوؿ الكامل يف اظتعتقدات ،والتبديل يف اظتنهاج  ".فقد وجدت األمة من عطاء عقيدهتا ما حررىا من
أغالؿ الشرؾ ووثنية اظتادة ،وما مزؽ عن بصًنهتا من حجب الغفلة غشاوة اصتهل ،ففتحت الدنيا،
وسارت من غتاىل الطرؽ إىل آفاؽ الفضاء"(ٖ).
وال تزاؿ كلمات جعفر بن أيب طالب _ رضي اهلل عنو _للنجاشي تقرع أشتاع التاريخ حيث
ِ
ِ
ِِ ٍ
شَ ،ونػَ ْقطَ ُع
قَ َ
اؿ " :أَيػُّ َها الْ َمل ُ
كُ ،كنَّا قَػ ْوًما أ َْى َل َجاىليَّة نػَ ْعبُ ُد األ ْ
َصنَ َاـَ ،ونَأْ ُك ُل الْ َمْيتَةََ ،ونَأِِْت الْ َف َواح َ
ِ
ِ
اصتا ِر ،ويأْ ُكل الْ َق ِو ُّ ِ
ِ ِ
ث اهللُ َعَّز َو َج َّل إِلَْيػنَا
ك َح ََّّت بػَ َع َ
يفُ ،كنَّا َعلَى ذَل َ
ي منَّا الضَّع َ
األ َْر َح َاـَ ،ونُسيءُ إ َىل َْ َ َ ُ
(ٔ) بناء الشخصية اظتعاصرة ،باشتة العسلي( ،ص)ٕٗٛ:
(ٕ) مقومات الشخصية اإلسالمية ،إبراىيم الزاملي (ص.)ٔٛ:
(ٖ) الشخصية اإلسالمية -دراسة قرآنية ،-بنت الشاطىء( ،ص )ٕٖ-ٕٕ:بتصرؼ يسًن.
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ؼ نَسبو ،و ِص ْدقَو ،وأَمانػَتَو ،وع َفافَو ،فَ َدعانَا إِ َىل ِ
ِ
اهلل لِنُػ َو ّْح َدهُ َونػَ ْعبُ َدهُ َوَـتْلَ ُع َما ُكنَّا نػَ ْعبُ ُد َْؿت ُن
َر ُسوال منَّا ،نَػ ْع ِر ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ
وآب ُاؤنَا ِمن ِْ
اضت ِد ِ
ِِ ِ
ِ
ف
اصتَِوا ِرَ ،والْ َك ّْ
الرِح ِمَ ،و ُح ْس ِن ْ
يثَ ،وأ ََد ِاء األ ََمانَِةَ ،و ِصلَ ِة َّ
اضت َج َارِة َواأل َْوثَافَ ،وأ ََمَرنَا بص ْدؽ َْ
ََ
َ
ِ
ِ ِ
ع ِن الْمحا ِرِـ والدّْم ِاء ،ونػَهانَا ع ِن الْ َفو ِ
اح ِ
صنَ ِة...
شَ ،وقَػ ْوِؿ ُّ
َ ََ َ َ ََ َ
الزوِرَ ،وأَ ْك ِل َماؿ الْيَتي ِمَ ،وقَ ْذؼ الْ ُم ْح َ
َ
فَص َّدقْػنَاه ،وآمنَّا بِِو ،واتػَّبػعنَاه علَى ما جاء لَو ع ِن ِ
اهلل َعَّز َو َج َّل ،فَػ َعبَ ْدنَا اهللَ َو ْح َدهُ َوَملْ نُ ْش ِرْؾ بِِو َشْيئًا،
َ َْ ُ َ َ َ َ ُ َ
َ ُ ََ
َحلَْلنَا َما َحلَّ َل لَنَا ،فَػ َع َدا َعلَْيػنَا قَػ ْوُمنَا فَػ َع َّذبُونَا َوفَػتَػنُونَا َع ْن ِدينِنَا لِيَػ ُرُّدونَا إِ َىل ِعبَ َاد ِة
َو َحَّرْمنَا َما َحَّرَـ َعلَْيػنَاَ ،وأ ْ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
اطتَبائِ ِ
ث.)ٔ( "..
األ َْوثَاف م ْن عبَ َادة اهللَ ،وأَ ْف نَ ْستَح َّل َما ُكنَّا نَ ْستَح ُّل م َن ْ َ
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عليو وسلم -أعظم شخصية على اإلطالؽ ،ويف رحاب القرآف وعلى ىدي السنة اليت كانت الوسائل.
وحَّت نتمثل الشخصية اظتثالية علينا العود إىل وسائل حتقيق ىذه الشخصية ،وظتا كاف القرآف ىو
ا ظتنبع الصايف اجتهت إليو قتة الصحابة فهما وتدبرا وعمال  ،يفزعوف إليو مرارا وتكرارا ،وقد وعوا قولو
ِ
ك ُمبَ َار ٌك لّْيَ َّدبَّروا آيَاتِِو َولِيَتَ َذ َّكر أ ُْولُوا األَلْبَ ِ
اب) (ص )ٕٜ :فال كتين اظتعا ي
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
تعاىل ( :كتَ ٌ
اب أ َ
َ
ُ
اظتباركة إال الذين يتدبروف آياتو.
ومعىن التدبر ىو" :التفكر الشامل ،اظتوصل إىل أواخر دالالت الكلم ومراميو البعيدة "(ٕ)" .
فهو التفكر والتأمل آليات القرآف من أجل فهمو ،وإدراؾ معانيو ،وحكمو واظتراد منو"(ٖ).
قاؿ ابن القيم  ( :فإف القرآف مل ينزؿ ّٓرد التالوة وانعقاد الصالة عليو؛ بل أنزؿ ليتدبر ويعقل،
الغي،
الغي ،ويعلم من اصتهل ،ويشفي من ّ
ويهدى بو علما وعمال ،ويبصر من العمى ،ويرشد من ّ
ويهدي إىل صراط مستقيم)(ٗ).
ِ
ث َخ ْل َقوَ َعلَى أَ ْف يػَتَ َدبػَُّروا
ف َلتُ ُّ
وقاؿ اآلجري (:أَال تَػَرْو َف َرزتَ ُك ْم اهللُ إِ َىل َم ْوال ُك ْم الْ َك ِرِْمي ؛ َكْي َ
ِ
ؼ ع ِظيم س ْلطَانِِو وقُ ْدرتِِو  ،وعر َ ِ
الر َّ
ؼ َّ
الموُ َعَر َ
يم تَػ َفضُّلوُ
الموُ َ ،وَم ْن تَ َدبػََّر َك َ
َك َ
ب َعَّز َو َج َّل َ ،و َعَر َ َ َ ُ
ؼ َعظ َ
َ َ َ ََ
ِ ِ
ِ
ؼ ما علَي ِو ِمن فَػر ِ ِ ِِ
ِِ
ب  ،فَ َحذ َر ؽتَّا َح َّذ َرهُ َم ْوالهُ الْ َك ِرْميُ
َعلَى الْ ُمؤمن َ
ٌن َ ،و َعَر َ َ َ ْ ْ ْ
ض عبَ َادتو  ،فَأَلَْزَـ نَػ ْف َسوُ الْ َواج َ
 ،ور ِغ ِ
آف  ،و ِعْن َد استِم ِ
ِِ
ت ى ِذ ِه ِص َفتُو ِعْن َد تِ ِِ ِ ِ
اع ِو ِم ْن َغ ًِْنِه َ ،كا َف
يما َرغَّبَوُ فيو َ ،وَم ْن َكانَ ْ َ
ُ
َْ
الوتو ل ْل ُق ْر َ
َ
بفَ
ََ َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

السًنة النبوية ،ابن ىشاـ (ٕ)ٜٔٚ /
قواعد التدبر  ،اظتيدا ي (ص)ٔٓ :
مفاتيح تدبر القرآف ،الالحم (ص)ٔ٘:
الصواعق اظترسلة ،ابن القيم (ٔ)ٖٔٙ /
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ِ
الْ ُقرآ ُف لَو ِش َفاء  ،فَاستَػ ْغىن بِال م ٍاؿ  ،وعَّز بِال ع ِشًنٍة  ،وأَنِ ِ
ش ِمْنوُ َغْيػ ُرهُ َ ،وَكا َف َقتُّوُ ِعْن َد
ََ
س مبَا يَ ْستَوح ُ
ْ َ
َ
َ َ
ْ ُ ً
َ
تِ ِ
السورةِ إِ َذا افْػتَتَحها  :م ََّّت أَتّْعِ ُ ِ
ورَة ؟ َ ،وإَِّفتَا ُمَر ُادهُ َ :م ََّّت
َختِ ُم ُّ
ظ مبَا أَتْػلُوهُ ؟ َ ،وَملْ يَ ُك ْن ُمَر ُادهُ َم ََّّت أ ْ
ََ َ
الس َ
الوة ُّ َ
َ
ِ
اهلل ِْ
أ َْع ِقل عن ِ
َف تِالوتَو لِْل ُقر ِ
ِ
آف ِعبَ َادةٌ َ ،والْعِبَ َادةُ ال تَ ُكو ُف
اطتطَ َ
ُ َْ
اب ؟ َ ،م ََّّت أ َْزَدج ُر ؟ َ ،م ََّّت أ َْعتَ ُرب ؟  ،أل َّ َ ُ ْ
بِغَ ْفلَ ٍة َ ،واهللُ الْ ُم َوفّْ ُق) (ٔ).
( والصحابة الكراـ على رأس السلف الصاحل ؽتن يقتدى ّٔم يف فهم القرآف وتدبره؛ وإفتا وجب
عتم ىذا التقدـ للمعرفة التامة باللساف العريب ،وخلوص السليقة ،ومباشرة النوازؿ والوقائع ،واإلحاطة
بالقرائن اضتالية وأسباب النزوؿ ،والتضلع من مقاصد الوحي؛ بل إهنم عاصروه وصاحبوه آناء الليل
وأطراؼ النهار ،متجردين للفهم ،حريصٌن على التدبر ،متقربٌن بذلك إىل اهلل عز وجل ،فما أجدرىم
باستجالء سره ،ودرؾ كنهو ) (ٕ).
وقد أذتر التدبر يف قلوب الصحابة -رضواف اهلل عليهم -تأثرا :ظهرت دالئلو ،وبانت أمارتو ،
من وجل وخشوع ،وبكاء وخشية ،وىي شتات أثىن القرآف الكرمي على صاحبها ،فقاؿ( :اللَّوُ نَ َّز َل
ِ
شابِها َّمثَانِي تَ ْق َش ِع ُّر ِم ْنوُ جلُ ُ َّ ِ
أَحسن الْح ِد ِ ِ
ود ُى ْم
ين يَ ْخ َ
ين ُجلُ ُ
يث كتَابًا ُّمتَ َ ً
ْ ََ َ
ُ
ش ْو َن َربَّ ُه ْم ثُ َّم تَل ُ
ود الذ َ
َ
َوقُلُوبُ ُه ْم إِلَى ِذ ْك ِر اللَّ ِو ) (.الزمر)ٕٖ:
ِ
اؿ قَػتَادةُ  ( :ى َذا نػَع ِ ِ ِ
ود ُى ْم َ ،وتَػْب ِكي أ َْعيُػنُػ ُه ْم َ ،وتَطْ َمئِ َّن
ت أ َْوليَاء اللَّو نػَ َعتَػ ُه ُم اللَّوُ أَ ْف تَػ ْق َشعَّر ُجلُ ُ
قَ َ َ
َ ْ ُ
قُػلُوبػُ ُه ْم إِ َىل ِذ ْك ِر اللَّ ِو) (ٖ).
وقاؿ السعدي  ( :حَّت إنو كلما تدبره اظتتدبر ،وتفكر فيو اظتتفكر ،رأى من اتفاقو ،حَّت يف
معانيو الغامضة ،ما يبهر الناظرين ،وكتزـ بأنو ال يصدر إال من حكيم عليم...،وظتا كاف القرآف العظيم
ش ِع ُّر ِم ْنوُ جلُ ُ َّ ِ
ين
ّٔذه اصتاللة والعظمة ،أثَّر يف قلوب أويل األلباب اظتهتدين ،فلهذا قاؿ تعاىل { :تَ ْق َ
ُ
ود الذ َ
ِ
ود ُى ْم َوقُلُوبُ ُه ْم إِلَى ِذ ْك ِر اللَّ ِو }
يَ ْخ َ
ين ُجلُ ُ
ش ْو َن َربَّ ُه ْم } ظتا فيو من التخويف والرتىيب اظتزعج { ،ثُ َّم تَل ُ
(ٔ) أخالؽ زتلة القرآف ،اآلجري (ص)ٖ:
(ٕ) النص القرآ ي من هتافت القراءة إىل أفق التدبر ،الريسو ي (ص)ٖٗ٘:
(ٖ) التفسًن  ،عبدالرزاؽ الصنعا ي (ٖ.)ٖٔٓ /
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ك}
أي :عند ذكر الرج اء والرتغيب ،فهو تارة يرغبهم لعمل اطتًن ،وتارة يرىبهم من عمل الشر {.ذَلِ َ
الذي ذكره اللّو من تأثًن القرآف فيهم { ُى َدى اللَّ ِو } أي :ىداية منو لعباده ،وىو من رتلة فضلو
شاءُ } من عباده) (ٔ).
وإحسانو عليهم { ،يَ ْه ِدي بِ ِو } أي :بسبب ذلك { َم ْن يَ َ
واآلثار اليت تبٌن عن عظيم تأثر الصحابة وتفاعلهم مع القرآف كثًنة منها ما روي عن اضتسن
ك لََواقِ ٌع }{ َّما لَوُ ِمن َدافِ ٍع } (الطور ٚ :و )ٛفَػَربا منها
اب َربّ َ
قاؿ( :قرأ عمر بن اطتطاب{ :إِ َّن َع َذ َ
ربوة ِعيد منها عشرين يوماً)(ٕ).
وعن عبد اهلل بن شدَّاد بن اعتاد قاؿ (:شتعت نشيج عمر وأنا يف آخر الصفوؼ يف لصالة
الصبح وىو يقرأ سورة يوسف ،حَّت بلغ{ :إِنَّ َمآ أَ ْش ُكو بَثّى َو ُح ْزنِى إِلَى اللَّ ِو} (يوسف.)ٖ( ) )ٛٙ :
وعن ىشاـ بن اضتسن قاؿ (:كاف عمر نتر باآلية فتخنقو ،فيبكي حَّت يسقط ،مث يلزـ بيتو
حَّت يعاد لتسبونو مريضاً( (ٗ).
(ػت َّم ُد بن جبػ ًِن ب ِن مطْعِ ٍم  ،عن أَبِ ِيو  ،ر ِضي اللَّو عْنو  ،قَ َ ِ
َّيب صلى
ت النِ َّ
اؿ َ :شت ْع ُ
َ َ ُ َُ
َْ
وكذا روى َُ ْ ُ ُ َ ْ ْ ُ

اهلل عليو وسلم يػ ْقرأُ ِيف الْم ْغ ِر ِ
ب بِالطُّوِر فَػلَ َّما بػَلَ َغ َى ِذ ِه اآليََة {أ َْم ُخلِ ُقوا ِم ْن غَْي ِر َش ْي ٍء أ َْم ُى ُم الْ َخالِ ُقو َن
َ
ََ
أ َْم َخلَ ُقوا َّ ِ
س ْي ِط ُرو َن}(الطور-ٖ٘:
ض بَ ْل الَ يُوقِنُو َن أ َْم ِع ْن َد ُى ْم َخ َزائِ ُن َربّْ َ
الس َم َاوات َواأل َْر َ
ك أ َْم ُى ُم ال ُْم َ
َ )ٖٚك َاد قَػ ْلِيب أَ ْف يَ ِط ًَن) (٘).

(ٔ) تفسًن السعدي (ص)ٕٕٚ :
(ٕ) فضائل القرآف  ،القاسم بن سالـ (ص)ٖٔٚ :
(ٖ)اظتصنف ،ابن أيب شيبة ٖٕٔٔ/
(ٗ)اظتصنف ،ابن أيب شيبة  ،ٜ٘/ٚأزتد  /الزىد صٜٔٗ
(٘) الصحيح ،البخاري  ،كتاب التفسًن ،باب تفسًن سورة { والطور } (ٗ )ٖٔٛٙ /حٖٗ٘ٚ
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قاؿ اطتطايب  (:إَِّفتَا َكا َف انْ ِزعاجو ِعْن َد َشت ِاع ى ِذ ِه اآلي ِة ِ ،ضتس ِن تَػلَق ِ
ّْيو َم ْع َىن اآليَِة َوَمع ِرفَتِ ِو ِمبَا
َ َ
َ ُُ
َ
ُْ
ِ ِ ِِ
تَض َّمنَْتو ِمن بلِي ِغ ْ ِ
اىا بِ َذكِ ّْي فَػ ْه ِم ِو) (ٔ).
استَ َش َّ
ف َم ْعنَ َ
استَ ْد َرَك َها بِلَطيف طَْبعو َ ،و ْ
اضتُ َّجة  ،فَ ْ
َ ُ َْ
ومل يكن التأثر فقط ىو ذترة تدبر الصحابة ،إفتا تعداه إىل العمل واالمتثاؿ هلل ورسولو صلى اهلل
عليو وسلم  ،فالعمل تصديق الفهم ،فمهما يتخذ اإلنساف من التدابًن ،ويستخدـ من الوسائل لفهم
القرآف ،فإنو ال يصل إىل جوىر القرآف وروحو كما ينبغي ،ماداـ ىو ال يعمل وفق ما جاء بو
القرآف،فالقرآف كتاب دعوة وحركة ال تنجلي أسراره وحقائقو مبجرد اظترور على حروفو والنطق بكلماتو ،
والتدرؾ مغزى أحكامو وتعاليمو اطتلقية وتوجيهاتو االقتصادية واظتدنية ومبادئو ونظمو يف ؼتتلف نواحي
اضتياة ما داـ ال يطبقها يف اضتياة (ٕ).
ومن ىذه اظتبادئ انطلق الصحابة -رضي اهلل عنهم -فجمعوا بٌن األثر آّمل واظتبٌن للتدبر
،أعين التأثر والتطبيق ،نظروا إىل كتاب اهلل فكانوا يعدوف أنفسهم اظتقصودين بكل خطاب ،اظتأمورين
واظتنهيٌن أوال قبل غًنىم  ،فتكونت مقومات شخصياهتم ،وأسس بنائها علي ىدي القرآف وذترة لتدبره
وتأمل معانيو وفيمايلي بياف ذلك .

(ٔ) األشتاء والصفات ،البيهقي (ٕ)ٕٚٓ /
(ٕ) ينظر  :اظتبادئ األساسية لفهم القرآف ،أبو األعلى اظتودودي ( صٕ٘) ٘٘-
8

المبحث األول :أثر تدبر القرآن في بناء مقومات شخصية الصحابة.
المطلب األول :المقوم العقدي
أوال  :الثقة المطلقة باهلل :
من أبرز ما نتيز الشخصية اظتسلمة ثقتها اظتطلقة باهلل يف السراء والضراء ،ال متاصتها شك بأف
موعوده آت ،فيكسبها ذلك إكتابية فتقدـ بال خوؼ وال تردد ،فالثقة باهلل واللجوء إليو عالمة اإلنتاف
وسبيل اظتؤمنٌن ،وزاد اظتتقٌن ،وأماف اطتائفٌن ،وأمل العاملٌن .
وقد حفظت لنا كتب السًن والرتاجم مواقف لبعض الصحابة تبٌن أثر تدبرىم للقرآف الكرمي يف
بناء اليقٌن على اهلل خاصة يف اظتواقف الفاصلة ،ومن ذلك ما روي (عن ِى َش ِاـ ب ِن سع ٍد ،قَ َ ِ
ت
اؿَ :شت ْع ُ
ْ َْ
َْ
ِ
صر بِالش ِ
اطتَطَّ ِ
اب َ -ر ِضي اهللُ َعْنو -أ َّ
َّاـ،
اؿ :بػَلَ َغ عُ َم ُر بْ ُن ْ
َسلَ َم ،يَ ْذ ُك ُر َع ْن أَبِ ِيو ،قَ َ
َزيْ َد بْ َن أ ْ
َف أَبَا عُبَػْي َد َة ُح َ
َ
ِ
َّ
ب إِلَْي ِو ُع َم ُرَ :س َال ٌـ .أ ََّما بػَ ْع ُد ،فَِإنَّوُ َما نػََزَؿ بِ َعْب ٍد ُم ْؤِم ٍن ِم ْن َمْن ِزلٍَة ِش َّدةٌ إَِّال َج َع َل
ب َعلَْيو الْ َع ُد ُّو ،فَ َكتَ َ
َوتَأَل َ
ِ
َّ ِ
َّ
صابِ ُروا َوَرابِطُوا
آمنُوا ْ
اصبِ ُروا َو َ
ين َ
ب َع ْسٌر يُ ْسَريْ ِن { يَا أَيُّ َها الذ َ
اللوُ َعَّز َو َج َّل بػَ ْع َد َىا فَػَر ًجاَ ،ولَ ْن :يػَ ْغل ُ
ب إِلَْي ِو أَبُو عُبَػْي َد َةَ :س َال ٌـ  .أ ََّما بػَ ْع ُد ،فَِإ َّف
َواتَّ ُقوا اللَّوَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن } [آؿ عمراف ،]ٕٓٓ :قَ َ
اؿ :فَ َكتَ َ
وؿ ِيف كِتَابِِو { ا ْعلَموا أَنَّما الْحياةُ ُّ ِ
ب َولَ ْه ٌو [} . . .الحديد]ٕٓ :
اللَّوَ َعَّز َو َج َّل يػَ ُق ُ
ُ َ ََ
الدنْيَا لَع ٌ
اؿ :فَ َخَر َج عُ َم ُر بِ ِكتَابِِو ِم ْن َم َكانِِو ،فَػ َق َع َد َعلَى الْ ِمْن َِرب ،فَػ َقَرأَهُ َعلَى
ى{متَاعُ الْغُ ُروِر}[اضتديد .]ٕٓ :قَ َ
إِلَ َ
ِ ِ
اصتِ َه ِاد) (ٔ).
ض بِ ُك ْم أَبُو عُبَػْي َد َة ،أ َْو أ َِف ْار َغبُوا ِيف ْ
أ َْى ِل الْ َم ِدينَ ِة ،فَػ َق َ
اؿ :يَا أ َْى َل الْ َمدينَة ،إَِّفتَا يػُ َعّْر ُ

فنلحظ يف ىذا اظتوقف اضتاسم إرادة الفاروؽ أف يشد أزر أمٌن األمة بدعوتو للثقة باهلل وتدبر

اآلية اليت حتث على الصرب والثبات والتوكل على اهلل ،ليجد أبا عبيدة قد أخذ مأخذا عميقا يف تدبره
للقرآف فأضحى اظتنصوح ناصحا ،واحملصور ؼتلصا ،مستحضرا ثقة مطلقة باهلل ؛ فها ىو لتث أىل
اظتدينة على التضحية وتدبر ح قيقة الدنيا ،لًنغبوا مبا عند اهلل .وىذا الكالـ ال ينطقو إال من أيقن عٌن
اليقٌن أف ما عند اهلل آت .

اؽِ ،يف قِ َّ ِ ِ ِ
ِِ ِ
اؿ:
غ ِم َن الْيَ َم َام ِة قَ َ
ٌن فَػَر َ
ومن ذلك ما روى ( ُػتَ َّم ُد بْ ُن إِ ْس َح َ
صة َخالد بْ ِن الْ َوليد ح َ
الصدّْيق -ر ِضي اهلل عْنو -إِ َىل خالِ ِد ب ِن الْولِ ِ
يد َوُى َو بِالْيَ َم َام ِةِ :م ْن َعْب ِد اهللِ ،أَِيب بَ ْك ٍر،
ب أَبُو بَ ْك ٍر ّْ ُ َ َ ُ َ ُ
فَ َكتَ َ
َ ْ َ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِِ
ِ
وؿ ِ
خلِي َف ِة رس ِ
ِ َّ ِ
اهلل َّ َ -
صا ِر،
ين َو ْاألَنْ َ
َ َُ
ين َم َعوُ م َن الْ ُم َهاج ِر َ
صلى اهللُ َعلَْيو َو َسل َم -إ َىل َخالد بْ ِن الْ َوليدَ ،والذ َ
(ٔ) اصتهاد ،ابن اظتبارؾ (ص ، )ٔٙٗ :وىو عند اضتاكم يف اظتستدرؾ (ٕ )ٖٕٜ /وقاؿ :ىذا حديث صحيح على
شرط مسلم و مل مترجاه ووافقو الذىيب.
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والتَّابِعٌِن بِِإحس ٍ
اضتَ ْم ُد لِلَّ ِو الَّ ِذي
َزتَ ُد إِلَْي ُك ُم اهللَ الَّ ِذي َال إِلَوَ إَِّال ُى َو  ،أ ََّما بػَ ْع ُد  ،فَ ْ
اف َ ،س َال ٌـ َعلَْي ُك ْم فَِإ ّْ ي أ ْ
َ
َ َْ
ِ
َّ
اؿ:
اب فَػ ْرًدا  ،فَِإ َّف اهللَ الَّ ِذي َال إِلَ َو ُى َو قَ َ
ب ْاأل ْ
أ َْؾتََز َو ْع َدهَُ ،ونَ َ
َحَز َ
صَر َعْب َدهَُ ،وأ ََعَّز َوليَّوَُ ،وأَ َذؿ َع ُد َّوهَُ ،و َغلَ َ
ض َكما استَ ْخلَ َ َّ ِ
ات لَيستَ ْخ ِل َفن ِ
{و َع َد اهلل الَّ ِذين آمنُوا ِم ْن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ين ِم ْن
َّه ْم في ْاأل َْر ِ َ ْ
ُ
ُ َ َ
الصال َح َ ْ
ْ َ
َ
ف الذ َ
ِ
قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ّْكنَ َّن لَ ُه ْم ِدينَ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
ب ْاآليَةَ ُكلَّ َها َوقَػَرأَ ْاآليَةَ َ -و ْع ًدا مْنوُ
ضى لَ ُه ْم} [النورَ -]٘٘ :وَكتَ َ
ِِ
َال خ ْلف لَو  ،وم َق ًاال َال ريب فِ ِيو  ،وفَػرض ِْ
ِ
ال َو ُى َو
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
ٌن ،فَػ َق َ
اصت َه َاد َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ََ َ
اؿُ { :كت َ
ُ َ ُ ََ
َْ َ
ِ ِ
غ ِمن ْاآلي ِ
ات  -فَ ْ ِ ِ ِ ِ ِ
ض
يما فَػَر َ
ُك ْرهٌ لَ ُك ْم} [البقرةَ -]ٕٔٙ :ح ََّّت فَػَر َ َ َ
استَت ُّموا ب َو ْعد اهلل إيَّا ُك ْم َ ،وأَط ُيعوهُ ف َ
ِ
ِ
ِ
علَي ُكم  ،وإِ ْف عظُمت فِ ِيو الْمؤنَةُ  ،واستبد ِ
ك بِ ْاأل َْم َو ِاؿ
َّت َّ
الرِزيَّةُ َ ،وبػَعُ َدت الْ َم َش َّقةُ َ ،وفُج ْعتُ ْم ِيف َذل َ
ُْ
َْ ْ َ َ َ ْ
َ ْ ََ
اب اهللِ ،فَا ْغزوا رِزت ُكم اهلل ِيف سبِ ِيل اهللِ ِ
و ْاألَنْػ ُف ِ ِ ِ
{خ َفافًا وثَِق ًاال وج ِ
ك ي ِسًن ِيف َع ِظي ِم ثػَو ِ
اى ُدوا
ََ
َ
ُ ََ ُ ُ َ
س ،فَإ َّف َذل َ َ ٌ
َ
َ
ِ ِ
ِ
ب ْاآليَةَ .)ٔ( )...
بأ َْم َوال ُك ْم َوأَنْ ُفس ُك ْم} [التوبةَ ]ٗٔ :كتَ َ
فها ىو أبو بكر رضي اهلل عنو ظتا جاء خرب الفتح تكلم كالـ الواثق مبا عند اهلل ،فنطق بدرر
تفوح عن تدبره لكتاب اهلل ،واستحضاره ما فيو من معاف عظيمة ،فقاؿ عن النصر َ ( :و ْع ًدا ِمْنوُ َال
ب فِ ِيو ) ،مث طلب منهم اضتفاظ على شرط النصر مهما شق ذلك عليهم بقولو:
ُخ ْل َ
ف لَوُ َ ،وَم َق ًاال َال َريْ َ
َطيعوه فِيما فَػرض علَي ُكم  ،وإِ ْف عظُمت فِ ِيو الْمؤنَةُ  ،واستبد ِ
ِ
ِ ِ
(فَ ِ
الرِزيَّةُ ،
َّت َّ
استَت ُّموا بَِو ْعد اهلل إِيَّا ُك ْم َ ،وأ ُ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ
ْ
ُ ْ َ ْ ََ
ت الْمش َّقةُ  ،وفُ ِجعتم ِيف ذَلِك بِ ْاألَمو ِاؿ و ْاألَنْػ ُف ِ ِ ِ
ِ
ك ي ِسًن ِيف َع ِظي ِم ثػَو ِ
اب اهللِ).
س فَإ َّف ذَل َ َ ٌ
َوبػَعُ َد َ َ َ ْ ُ ْ
َ َْ َ
َ
وكذا تظهر الثقة بنصر اهلل ووعده على لساف اظتتدبرين مبا روي ( أف عمر انتدب الناس للخروج

إىل بالد فارس ،فقاؿَّ :
يقوى عليو أىلُو إال بذلك،
إف اضتجاز ليس لكم بدار إال على النُّجعة(ٕ) ،وال َ

أين الطُّراء(ٖ) اظتهاجروف عن موعود اهلل؟ سًنوا يف األرض اليت وعدكم اهلل يف الكتاب أف يورثَ ُكموىا،
ِ
ِ ِ
ومويل أىلِو مواريث
مظهر دينوّ ،
ومعز ناص ِرهُ ،
فإنو قاؿ{ :ليُظْه َرهُ َعلَى ال ّدي ِن ُكلّو} (الفتح )ٕٛ :واهلل ُ
بن مسعود ،مث ّثىن سعد بن عبيد أو َسلِيط
األمم ،أين ُ
عباد اهلل الصاضتوف؟ .فكاف أوؿ منتدب أبو عُبيد ُ
بن قيس رضي اهلل عنهم) (ٗ).

(ٔ) السنن الكربى ،البيهقي ( )ٖٖٓ /ٜبسند صحيح إىل ابن إسحاؽ وىو مقدـ يف السًن كما ىو معلوـ .
ُّجعةُ عند العرب اظت ْذ َىب يف طلَ ِ
ب الك ِإل يف موضعو .لساف العرب ،ابن منظور ()ٖٗٚ /ٛ
(ٕ) الن ْ
َ ُ
(ٖ) ىم الذين يأْتُوف من مكاف بعيد  .لساف العرب ،ابن منظور (ٔ)ٔٔٗ /
(ٗ) تاريخ األمم واظتلوؾ  ،الطربي (ٕ )ٖٙٔ /وسنده وإف كاف فيو سيف بن عمر  :فيو ضعف من جهة الرواية إال أنو
معتمد من جهة السًنة ولو فيها مؤلفات كتاب الفتوح والردة  ،وقد اعتمده كل من ألف يف التاريخ والسًن؛ لذا
أستشهد خبربه ،قاؿ ابن حجر" :ضعيف يف اضتديث عمدة يف التاريخ" تقريب التهذيب ،ابن حجر (ص.)ٕٕٙ :
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وعند التمكٌن وإؾتاز الوعد لتلو التدبر  ،روي ( أ ّف سعدا بن أيب وقاص خطب يوـ القادسية،
جل
فحمد اهلل وأثىن عليو ،وقاؿ :إف اهلل ىو اضتق :ال شريك لو يف اظتلك ،وليس لقولو ُخ ْلف؛ قاؿ اهلل ّ
ِ ِ
الزبُوِر ِمن بَ ْع ِد ال ّذ ْك ِر أ َّ
الصالِ ُحو َن } (األنبياء)ٔٓ٘ :
ثناؤهَ { :ولََق ْد َكتَْب نَا فِى َّ
ى َّ
َن االْ ْر َ
ض يَ ِرثُ َها عبَاد َ
ِ
تطعموهنا وتأكلوف منها،
إِ َّف ىذا مًناثُكم
ُ
وموعود ربكم ،وقد أباحها لكم منذ ثالث ح َجج ،فأنتم َ
وجتبوهنم وتسبوهنم إىل ىذا اليوـ مبا ناؿ منهم أصحاب األياـ منكم ،وقد جاءكم منهم
وتقتلوف أىلها َْ
وعز َم ْن وراءكم ،فإف تزىدوا يف الدنيا وترغبوا
ىذا اصتمع ،وأنتم وجوه العرب وأعياهنم ،وخيار كل قبيلة ّ

وهتنوا وتضعفوا
ب ذلك أحداً إِىل أجلو ،وإِف تفشلوا َ
يف اآلخرة ،رتع اهلل لكم الدنيا واآلخرة وال ّْ
يقر ُ
تذىب رلتكم وتوبقوا آخرتكم) (ٔ) .
ْ

وظتا ذكرىم سعد بنعمة اهلل إذ مكنهم يف البالد  ،وحكمهم يف نواصي ؼتالفيهم من العباد تدبرىا أخرى
ِ ِ
الزبُوِر ِمن بَ ْع ِد ال ّذ ْك ِر أ َّ
الصالِ ُحو َن) (األنبياء )ٔٓ1:؛
(ولََق ْد َكتَْب نَا فِى َّ
ى َّ
َن االْ ْر َ
َ
ض يَ ِرثُ َها عبَاد َ
فحذرىم االغرتار بالدنيا ومنافستها والركوف إليها؛ فينزعوف صالحا؛ فتزوؿ النعمة وتذىب رلتهم ( َوال
يح ُك ْم ) [األنفاؿ. ]ٗٙ :
نازعُوا فَ تَ ْف َ
تَ َ
ب ِر ُ
شلُوا َوتَ ْذ َى َ
ثانيا  :إيثار اآلخرة على الدنيا

إف من أىم مقتضيات عقيدة اظتؤمن تصوره عتذه اضتياة فمما نتيز الشخصية اإلسالمية إدراكها حقيقة
الدنيا وأهنا متاع زائل الثبات لو وال دواـ فال اغرتار ،وأف اآلخرة ىي دار القرار فإليها النظر واالعتبار قاؿ
الدنْيا ِفي ِ
ِ
َّ
اآلخ َرةِ إِالَّ
ْحيَاةِ ُّ
سُ
ط ّْ
الرْز َق لِ َم ْن يَ َ
ْحيَاةُ ُّ َ
الدنْيَا َوَما ال َ
شاء َويَ َقد ُر َوفَ ِر ُحواْ بِال َ
تعاىل  ( :اللوُ يَ ْب ُ
ِ
الدنْيا متاعٌ وإِ َّن ِ
ِِ
اآلخ َرةَ ِى َي َد ُار الْ َق َرا ِر) (غافر ( )ٖٜ :
َمتَاعٌ) ( الرعد( )ٕٙ:يَا قَ ْوم إِنَّ َما َىذه ال َ
ْحيَاةُ ُّ َ َ َ َ
ِ
ِ
ا ْعلَموا أَنَّما الْحياةُ ُّ ِ
الد َكمثَ ِل غَْي ٍ
ِ
ث
ب َولَ ْه ٌو َوِزينَةٌ َوتَ َف ُ
ُ َ ََ
الدنْ يَا لَع ٌ
اخ ٌر بَ ْي نَ ُك ْم َوتَ َكاثُ ٌر في األ َْم َوال َواأل َْو َ
ِ ِ
ِ
اب َش ِدي ٌد َوَمغْ ِف َرةٌ ّْم َن
ص َف ِّرا ثُ َّم يَ ُكو ُن ُحطَ ًاما َوفي اآلخ َرة َع َذ ٌ
يج فَ تَ َراهُ ُم ْ
ب الْ ُك َّف َار نَبَاتُوُ ثُ َّم يَ ِه ُ
أَ ْع َج َ
ْحيَاةُ ُّ
اع الْغُ ُروِر) (اضتديد.)ٕٓ:
اللَّ ِو َوِر ْ
الدنْ يَا إِالَّ َمتَ ُ
ض َوا ٌن َوَما ال َ

ويف آثار الصحابة الكراـ وعطر أخبارىم داللة على أف تدبر القرآف الكرمي أكسبهم اضتذر من
اؿ ِ :
قد َـ َعلَى عُ َمَر
الر ْزتَ ِن بْ ُن أَِيب لَْيػلَى  ،قَ َ
الدنيا وعدـ االغرتار بزىرهتا .ومن ذلك ما روي عن ( َعْب ُد َّ
اؿ َ :ما َى َذا يَا أ َْى َل الْعَِر ِاؽ ؟ لَ ْو ِشْئت أَ ْف يُ َد ْقتَ َق(ٕ)
اس ِم ْن الْعَِر ِاؽ ،فَػَرأَى َكأَنػ َُّه ْم يَأْ ُكلُو َف تَػ ْع ِذ ًيرا  ،فَػ َق َ
نَ ٌ
(ٔ) تاريخ األمم واظتلوؾ ،الطربي (ٕ )ٗٓٛ /ويقاؿ يف إسناده ما قيل آنفا.
ِ
ت أَف يػُلَ َّ َ ِ
وكتَ َّوَد .لساف العرب ،ابن منظور (ٓٔ)ٔٓٚ /
يل
الطعاـ ُ
(ٕ) َم ْعنَاهُ :لَ ْو شْئ ُ
ُ
ٌن َ
00

ِيل َكما ي َد ْقتق لَ ُكم لََفع ْلت  ،ولَ ِكنَّا نَستَب ِقي ِمن دنْػيانَا ما َِؾت ُده ِيف ِ
اؿ :
آخَرتِنَا  ،أ ََما َِشت ْعتُ َم اللَّوَ قَ َ
ْْ
ُ
َ ُ َُ ْ َ
ْ َُ َ
َ
{أَ ْذ َى ْبتُ ْم طَيّْبَاتِ ُك ْم فِي َحيَاتِ ُك َم ُّ
استَ ْمتَ ْعتُ ْم بِ َها} ( .األحقاؼ)ٕٓ :؟ (ٔ).
الدنْيَا َو ْ
وكذا روى (الشَّافِعِي ،عن َغيػر و ِ
اطتَطَّ ِ
اب َ -ر ِض َي
اح ٍد ِم ْن أ َْى ِل الْعِْل ِم ،أَنَّوُ لَ َّما قَ ِد َـ َعلَى عُ َمَر بْ ِن ْ
ُّ
ُْ َ
ِ
اؿ لَو ِ
ِ
ُص ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب
ت الْ َم ِاؿ ،قَ َ
اؿَ :ال َوَر ّْ
ب بػَْيت الْ َماؿ :أَنَا أ ُْدخلُوُ بػَْي َ
يب م َن الْعَراؽ ،قَ َ ُ َ
صاح ُ
اهللُ َعْنوَُ -ما أ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
الْ َكعب ِةَ ،ال يػ ْؤوى َْحتت س ْق ِ ٍ
ت َعلَْيػ َها
ف بػَْيت َح ََّّت أَقْس َموُ  ،فَأ ََمَر بِو فَػ ُوض َع ِيف الْ َم ْسجدَ ،وُوض َع ْ
َْ
َ َ
َُ
ِ
ْاألَنْطَاع ،وحرسو ِرج ٌ ِ
َصبَح َغ َدا َم َعوُ الْ َعبَّاس بْن َعْب ِد الْمطَّلِ ِ
اج ِرين و ْاألَنْ َ ِ
ب َو َعْب ُد
ُ َ ََ َ ُ َ
ُ
صار ،فَػلَ َّما أ ْ َ
اؿ م َن الْ ُم َه َ َ
ُ ُ
ؼ ،أَخ َذ بِي ِد أ ِ ِ
الر ْزت ِن بن عو ٍ
اع َع ِن ْاأل َْم َو ِاؿ ،فَػَرأَى
َخ َذ يَ َدهُ ،فَػلَ َّما َرأ َْوهُ َك َشطُوا ْاألَنْطَ َ
َح ُد ُقتَا أ َ
َحدقتَا ،أ َْو أ َ
َ َ َ
َّ َ ْ ُ َ ْ
اؿ لَو أَح ُد ُقتا :إِنَّو و ِ
الذى ِ ِ
ِ
َّ
اهلل
وت َو َّ
ب فيو َوالْيَاقُ َ
الزبػَ ْر َج َد َواللُّ ْؤلَُؤ يػَتَ ََلَْألُ ،فَػبَ َكى ،فَػ َق َ ُ َ َ ُ َ
َمْنظًَرا َملْ يػََر مثْػلَوَُ ،رأَى َ َ
ث ذَىبت ،ولَ ِكنَّو و ِ
ِ
اهلل َما َكثػَُر
َما ُى َو بِيَػ ْوِـ بُ َك ٍاءَ ،ولَ ِكنَّوُ يػَ ْوُـ ُش ْك ٍر َو ُس ُروٍر ،فَػ َق َ
اؿ:إِ ّْ ي َواهلل َما ذَ َىْب ُ
ت َحْي ُ َ ْ َ َ ُ َ
َى َذا ِيف قَػ ْوٍـ قَ ُّ
الس َم ِاء َوقَ َ
له َّم إِ ّْ ي أَعُوذُ
ط إَِّال َوقَ َع بَأْ ُس ُه ْم بػَْيػنَػ ُه ْمُ .مثَّ أَقْػبَ َل َعلَى الْ ِقْبػلَ ِة َوَرفَ َع يَ َديِْو إِ َىل َّ
اؿ :ال ُ
ث َال يَ ْعلَ ُمو َن} [األعراؼ]ٕٔٛ :
ك تَػ ُق ُ
وؿَ { :سنَ ْستَ ْد ِر ُج ُه ْم ِم ْن َح ْي ُ
ك أَ ْف أَ ُكو َف ُم ْستَ ْد َر ًجا؛ فَِإ ّْ ي أ ْ
َشتَعُ َ
بِ َ
.)ٕ()..
ِِ
ِ
ِ
اطتَطَّ ِ ِ
اضتَ َس ُن  :أ َّ
ٌن
َف عُ َمَر بْ َن ْ
وبنحوه روى ( ْ
اب َ -رض َى اللَّوُ َعْنوُ -أُت َى بَِف ْرَوة ك ْسَرى ،فَػ ُوض َع ْ
ت بػَ ْ َ
ي َدي ِو وِِف الْ َقوِـ سراقَةُ بن مالِ ِ
اؿ :فَأَلْ َقى إِلَْي ِو ِس َو َار ْى كِ ْسَرى بْ ِن ُى ْرُمَز فَ َج َعلَ ُه َما ِِف يَ ِد ِه
ك بْ ِن ُج ْع ُش ٍم ،قَ َ
ْ َُ ْ ُ َ
َْ َ
اضتم ُد لِلَّ ِو ِ ،سوارى كِسرى ب ِن ىرمز ِِف ي ِد سراقَةَ ب ِن مالِ ِ
ك
آقتَا ِِف يَ َد ْى ُسَراقَةَ قَ َ
فَػبَػلَغَا َمْن ِكبَػْي ِو ،فَػلَ َّما َر ُ
اؿ ْ َْ :
َ َ ْ ْ َ ْ ُ َُْ َ ُ َ ْ َ
ِ
ت أ َّ
ك -صلى اهلل عليو وسلم-
اِب ِم ْن بَِىن ُم ْدلِ ٍجُ .مثَّ قَ َ
بْ ِن ُج ْع ُش ٍم ،أ َْعَر ِ ّّ
َف َر ُسولَ َ
اؿ  :اللَّ ُه َّم إِ ِّّْن قَ ْد َعل ْم ُ
صيب ماالً فَػيػْن ِف َقو ِِف سبِيلِك وعلَى ِعب ِاد َؾ ،وزوي ِ
ِ
ك لَوُ َو ِخيَ ًارا ،اللَّ ُه َّم
َكا َف ُِلت ُّ
ك َعْنوُ نَظًَرا ِمْن َ
ت ذَل َ
َََ ْ َ
ب أَ ْف يُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت أ َّ
ك َو َعلَى ِعبَ ِاد َؾ،
َف أَبَا بَ ْك ٍر َ -ر ِض َى اللَّوُ َعْنوَُ -كا َف ُِلت ُّ
يب َماالً فَػيُػْنف َقوُ ِِف َسبِيل َ
إِ ِّّْن قَ ْد َعل ْم ُ
ب أَ ْف يُص َ
فَػزوي ِ
اؿ:
ك بِ ُع َمَرُ ،مثَّ قَ َ
ك أَ ْف يَ ُكو َف َى َذا َمكًْرا ِمْن ْ
ك لَوُ َو ِخيَ ًارا ،اللَّ ُه َّم إِ ِّّْن أَعُوذُ بِ َ
ك َعْنوُ نَظًَرا ِمْن َ
ت ذَل َ
ََ ْ َ

(ٔ) اظتصنف ،ابن أيب شيبة (ٖٔ)ٕٖٚ /
(ٕ) األـ ،الشافعي . )ٔ٘ٚ / ٗ( ،وقوؿ الشافعي  :عن غًن واحد من أىل العلم مشعر جبواز االستشهاد ّٔذه
القصة عنده ،واهلل أعلم .
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ِِ ِ
ِع لَهم فِى الْ َخ ْي ر ِ
ٍ ِ
ِ
ات بَ ْل الَ يَ ْشعُ ُرو َن)
ين * نُ َسار ُ ُ ْ
سبُو َن أَنَّ َما نُم ُّد ُى ْم بو م ْن َمال َوبَن َ
َ
تلَى(أَيَ ْح َ
(اظتؤمنوف.)ٔ( )٘ٙ_٘٘:
فلما وعى عمر عن كتاب اهلل أف اجتماع الدنيا وزينتها من مظاىر االستدراج  ،وسبب
للتنافس فيها مفض إىل اعتالؾ َزَى َد ّٔا وآثر اآلخرة عليها .
ثالثا :خشية اهلل واستعظام الذنب

تعد رقة الطبع واطتشية من اهلل من أىم مظاىر اظتقوـ العقدي للشخصية اظتسلمة جعلها اهلل
ِِ
ِِ
ين) (آؿ عمراف  ،)ٔٚ٘ :وأجزؿ العطاء ظتن حققها ،فقاؿ
شرطا لإلنتاف فقاؿَ ( :و َخافُون إن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
ِ
اف م َقام ربِّْو جنَّتَ ِ
ان)( الرزتن ، )ٗٙ:وؽتا يدؿ على أف تدبر الصحابة للقرآف أذتر خشية هلل
َ ( :ول َم ْن َخ َ َ َ َ َ
اؿَ :كا َف عب ُد اهللِ بن رواحةَ و ِ
اض ًعا َرأْ َسوُ ِيف ِح ْج ِر
س بْ ُن أَِيب َحا ِزٍـ  ،قَ َ
َْ
ْ ُ ََ َ َ
وإشفاقا من عذابو ما رواه ( قَػْي ُ
يك ؟ قَالَت :رأَيػتُ َ ِ
ِِ
ِ
اؿ  :ما يػب ِك ِ
ت قَػ ْو َؿ
ت ،قَ َ
اؿ  :إِ ّْ ي ذَ َك ْر ُ
ك تَػْبكي فَػبَ َكْي ُ
ْ َْ
ْامَرأَتو فَػبَ َكى؛ فَػبَ َكت ْامَرأَتُوُ  ،فَػ َق َ َ ُْ
اهللِ َعَّز َو َج َّل َ { :وإِ ْن ِم ْن ُك ْم إِالَّ َوا ِر ُد َىا}(مرمي )ٚٔ:فَالَ أ َْد ِري أَنػَْن ُجو ِمْنػ َها أ َْـ الَ )(ٕ).
وكذا نلمح من مظاىر اطتشية يف شخصية الصحابة استعظاـ الذنب وعدـ استصغاره،وقفوا

مع كتاب اهلل ،وتدبروا آياتو ،فأخافتهم عظاتو ،واستشعروا خطر الذنوب وخافوا اضتساب ،من ذلك ما
ِِ
َّ ِ
روي يف الصحيح عن عب ِد ِ
ِ
سوا
اهلل َ -ر ِض َي اهللُ َعْنوُ -قَ َ
اؿ :لَ َّما نػََزلَ ْ
ين َ
َ ْ َْ
ت َىذه ْاآليَةُ [الذ َ
آمنُوا َولَ ْم يَ ْلب ُ
ِ
َصح ِ
اؿ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَ -وقَالُوا :أَيػُّنَا َملْ يَظْلِ ْم نػَ ْف َسوُ! فَػ َق َ
يمانَ ُه ْم بِظُل ٍْم] َش َّق ذَل َ
اب النِ ّْ
َّيب َ -
إِ َ
ك َعلَى أ ْ َ
اؿ لُْقما ُف ِالبنِ ِو [يا ب نَ َّي َال تُ ْش ِر ْك بِ ِ
ِ َّ
وؿ اهللِ َ َّ
اهلل
َر ُس ُ
س َك َما تَظُنُّو َف إَِّفتَا ُى َو َك َما قَ َ َ ْ َ ُ
صلى اهللُ َعلَْيو َو َسل َم ":لَْي َ
الشر َك لَظُل ِ
يم]" (لقماف .)ٖ( )ٖٔ :
ْم َعظ ٌ
ٌ
إِ َّن ّْ ْ

ِ
ض
األر ُ
ومن أخبارىم أيضا مارواه عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنو قاؿ :أنزلت (:إِذَا ُزلْ ِزلَت ْ
ِزل َْزالَ َها ) (الزلزلة ،)ٔ:وأبو بكر الص ّديق قاعد ،فبكى حٌن أنزلت ،فقاؿ لو رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو
(ٔ) السنن الكربى ،البيهقي ( )ٖ٘ٚ /ٙوسنده وإف كاف فيو انقطاع بٌن اضتسن وعمر رضي اهلل عنو ،إال أف اعتماد
الشافعي وغًنه عتذه القصة واستنباط الفوائد منها ،وذكرىا يف دالئل النبوة يدلنا على اعتمادىم عتا ،واهلل أعلم.
ِ
يث ِ
يح َعلَى َشر ِط الشَّْي َخ ْ ِ
ٌن َوَملْ ُمتْ ِر َجاهُ ،وتعقبو الذىيب بأنو
(ٕ) اظتستدرؾ  ،اضتاكم (ٗ )٘ٛٛ /وقاؿَ :ى َذا َحد ٌ َ
صح ٌ
ْ
مرسل .قاؿ الدكتور سعد آؿ زتيد :اضتديث بإسناد اضتاكم ضعيف إلرسالو ،وىو مبجموع الطرؽ اظتتقدمة يرتقي
لدرجة اضتسن لغًنه .ىامش حتقيق ؼتتصر تلخيص الذىيب ،ابن اظتلقن (.)ٖٕ٘ٗ /ٚ
(ٖ) الصحيح ،البخاري ،كتاب استتابة اظترتدين واظتعاندين وقتاعتم  ،باب ما جاء يف اظتتأولٌن ( )ٕ٘ٗٔ /ٙح
ٜٖٙٛ
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يك يا أبا بَ ْك ٍر؟" قاؿ :يُبكيين ىذه السورة ،فقاؿ لو رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-
وسلم" :-ما يػُْب ِك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فر َعتُ ْم"(ٔ).
" :لَ ْوال أنَّ ُك ْم ُختْطئو َف َوتُ ْذنبُو َف فَػيَػ ْغف ُر اهللُ لَ ُك ْم َطتَلَ َق اهللُ أ َُّم ًة ُمتْطئُو َف َويُ ْذنبُو َف فَػيَػ ْغ ُ
ومن اظتواقف اليت تدلنا جبالء أف شخصية الصحابة -رضواف اهلل عليهم -صبغت ّٔذه اطتشية
عند تدبرىا ما يف القرآف من وعد ووعيد ما روي عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -أنو قرأَ { :ويْ ٌل
لّْلْمطَّْف ِفين} (سورة اظتطففوف ،اآلية )ٔ :حَّت بلغ { :ي وم ي ُقوم الن ِ
ِ
ين } ( اآلية)ٙ:
َّاس ل َر ّ
ب ال َْعالَم َ
ُ َ
َْ َ َ ُ ُ
خر وامتنع من قراءة ما بعده) (ٕ) ،و عن نافع رضي اهلل عنو قاؿ ( :ما قرأ ابن عمر ىاتٌن
فبكى حَّت ّ
قط من آخر سورة البقرة إال بكى { :وإِ ْن تُب ُدوا ما ِفي أَنْ ُف ِس ُكم أَو تُ ْخ ُفوهُ ي ِ
اآليتٌن ُّ
حاس ْب ُك ْم بِ ِو اللَّوُ}
َ ْ
ْ ْ
ُ
(سورة البقرة ،اآلية )ٕٛٗ :اآلية  ،مث يقوؿَّ :
إف ىذا اإلحصاء شديد) (ٖ) .وعن نافع قاؿ ( :كاف ابن
ِ َِّ ِ
ش َع قُلُوبُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر اللَّ ِو} (سورة اضتديد ،اآلية )ٔٙ :بكى
ءامنُواْ أَن تَ ْخ َ
ين َ
عمر إذا قرأ{ :أَلَ ْم يَأْن للذ َ
حَّت يغلبو البكاء) (ٗ).
رابعا  :سرعة االمتثال وإجابة أمر اهلل على كل حال:
ومن ذترات تدبر الصحابة لكتاب اهلل ما كاف دليال على صدؽ إنتاهنم ،أساسا يف بناء
شخصيتهم ،وىو االمتثاؿ ألمر اهلل وإجابتو يف كل حاؿ ،أهنم صورة للجماعة اظتختارة اليت دتثلت فيها
حقيقة اإلنتاف فعالً .فكلما دعاىم اهلل لبوا شتعنا وأطعنا.

ِ ِ
َس َوِد بِ ِد َم ْش َق َوُى َو َعلَى
نقرأ ذلك فيما رواه ( ُجبَػْيػ ُر بْ ُن نػُ َف ًٍْن  ،قَ َ
اؿ َ :جلَ ْسنَا إِ َىل الْم ْق َداد بْ ِن األ ْ
تَاب ٍ
وث -يػَ ْع ِين
ت الْ َع َاـ َع ِن الْغَْزِو  .قَ َ
ض ٌل  ،فَػ َق َ
وت َما بِِو َعْنوُ فَ ْ
ت َعلَْيػنَا الْبَػعُ ُ
اؿ  :أَتَ ْ
اؿ لَوُ َر ُج ٌل  :لَ ْو قَػ َع ْد َ
ُ
اؿ اللَّوُ َعَّز َو َج َّل {انِْف ُروا ِخ َفافًا َوثَِقاالً}(التوبةَ )ٗٔ:والَ أ َِج ُدِ ي إِالَّ َخ ِفي ًفا)(٘).
ورةَ التػ َّْوبَِة -قَ َ
ُس َ
وأيضا ما روي ( َع ْن أَنَ ِ
س  ،أ َّ
اؿ :
َف أَبَا طَْل َحةَ  ،قَػَرأَ َى ِذ ِه اآليَةَ { :انِْف ُروا ِخ َفافًا َوثَِقاالً} فَػ َق َ
ت
وخا َو َشبَابًا َج ّْه ُز ِو ي  ،فَػ َق َ
ك اللَّوُ  ،إِن َ
اؿ بػَنَػ ْوهُ  :يػَ ْر َزتُ َ
َّك قَ ْد َغَزْو َ
استَػْنػ َف ْرنَا ُشيُ ً
استَػْنػ َفَرنَا اللَّوُ َوأ ََمَرنَا اللَّوُ َ ،و ْ
ْ

(ٔ)جامع البياف ،الطربي (ٕٗ )ٖ٘٘ /بسند حسن.
(ٕ) الزىد ،أزتد بن حنبل( ،ص. )ٜٕٔ :يف سنده إنقطاع.
(ٖ) الزىد  ،أزتد بن حنبل ( ،ص )ٜٕٔ :بسند حسن.
(ٗ) اظتصنف ،ابن أيب شيبة ( )ٔٔٛ /ٚوسنده جيد كما قاؿ ابن حجر .اإلصابة ،ابن حجر (ٗ)ٔٛٚ /
ِ
يث ِ
يح ا ِإل ْسنَ ِاد َوَملْ ُمتْ ِر َجاهُ.
(٘) اظتستدرؾ ،اضتاكم (ٕ )ٖٖٖ /وقاؿ َ :ى َذا َحد ٌ َ
صح ُ
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ِ
ات
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَ -وأَِيب بَ ْك ٍر َوعُ َمَر َ ،وَْؿت ُن نػَ ْغ ُزو َعْن َ
َعلَى َع ْهد النِ ّْ
ك اآل َف  ،فَػغََزا الْبَ ْحَر  ،فَ َم َ
َّيب َ -
فَطَلَبُوا َج ِز َيرًة يَ ْدفِنُونَوُ فِ َيها  ،فَػلَ ْم يػَ ْق ِد ُروا َعلَْي ِو إِالَّ بػَ ْع َد َسْبػ َع ِة أَيَّ ٍاـ َوَما تَػغَيَّػَر)(ٔ).
اصتِه ِاد عاما و ِ
اح ًدا  ،فَػ َقَرأَ َى ِذهِ اآليََة { :انِْف ُروا
وكذلك ما روي ( َع ْن َع ْن أَِيب أَيُّ َ
وب أَنَّوُ أَقَ َاـ َع ِن ْ َ َ ً َ
ِِ ِ ِ
ص ٍة) (ٕ).
ِخ َفافًا َوثَِقاالَ} فَػغََزا ِم ْن َع ِام ِو َ ،وقَ َ
اؿ َ :ما َرأَيْت ِيف َىذه اآليَة م ْن ُر ْخ َ
فنلحظ أف الصحابة الثالثة الذين تدبروا ىذه اآلية الكرنتة أخذوا بعمومها فأجابوا رّٔم على

كل حاؿ .يقوؿ اضتافظ ابن حجر ( :وقد فهم بعض الصحابة من ىذا األمر العموـ؛ فلم يكونوا
يتخلفوف عن الغزو حَّت مات ،منهم :أبو أيوب األنصاري ،واظتقداد بن األسود ،وغًنىم )(ٖ) .
وقاؿ القسطال ي (( :انفروا خفافًا) لنشاطكم لو (وثقاالً) عنو ظتشقة عليكم ،أو لقلة عيالكم
اضا ،وظتا فهم بعض الصحابة
ولكثرهتا ،أو ركبانًا ومشاة ،أو خفافًا وثقاال من السالح ،أو
صحاحا ومر ً
ً

من ىذا األمر العموـ مل يتخلفوا عن الغزو حَّت ماتوا  ،منهم :أبو أيوب األنصاري واظتقداد بن

األسود)(ٗ).
و عن صفية بنت شيبة قالت ( :بينا ؿتن عند عائشة رضي اهلل عنها قاؿ :فذكرنا نساء قريش
وفضلهن ،فقالت عائشة رضي اهلل عنهاَّ :
وإ ي واهلل ما رأيت أفضل من نساء
إف لنساء قريش لفضالًّْ ،
َّ
ض ِربْ َن بِ ُخ ُم ِرِى َّن َعلَى
األنصار ،أش ّد تصديقاً لكتاب اهلل وال إنتاناً بالتنزيل ،لقد أُنزلت سورة النور { َولْيَ ْ
عليهن ما أنزؿ اهلل إليهم فيها ،ويتلو
إليهن يتلوف
ُجيُوبِ ِه َّن} (سورة النور ،اآلية )ٖٔ :انقلب
َّ
رجاعتن َّ
َّ
اظترحل
الرجل على امرأتو وابنتو وأختو وعلى كل ذي قرابة ،فما منهن امرأة إالَّ قامت إىل ِم ْرطها َّ
فأصبحن وراء رسوؿ اهلل متعتجرات َّ
كأف على
فاعتجرت بو؛ تصديقاً وإنتاناً مبا أنزؿ اهلل من كتابو،
َ

رؤوسهن الغربا)(٘).

(ٔ) الصحيح ،ابن حباف )ٕٔ٘ /ٔٙ( ،حٗ،ٚٔٛو اظتستدرؾ  -وىذا لفظو ،-اضتاكم (ٖ )ٖٖ٘ /وقاؿَ :ى َذا
ِ
يث ِ
يح َعلَى َش ْر ِط ُم ْسلِ ٍم َ ،وَملْ ُمتَّْر َجاهُ.
َحد ٌ َ
صح ٌ
(ٕ) اظتصنف ،ابن أيب شيبة (٘ )ٖٓ٘ /ويف سنده ضعف.
(ٖ) فتح الباري ،ابن حجر)ٖٛ /ٙ( ،
(ٗ)إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (٘)٘ٙ /
(٘) تفسًن ابن أِب حامت ،ابن أيب حامت ( ،)ٕ٘ٚ٘ /ٛوأصل اضتديث يف الصحيح ،البخاري ،كتاب  ،التفسًن  ،باب
باب { وليضربن خبمرىن على جيؤّن } (ٗ )ٔٚٛٓ /ح ٓٗٗٛ
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فها ىي عائشة أـ اظتؤمنٌن حتمد لنساء قريش تدبرى ّن للقرآف ،وسرعة امتثاعت ّن ألمر اهلل :عالمة

إنتاف ،ومظهر صدؽ .

المطلب الثاني :المقوم التعبدي
من األسس اليت دتيز شخصية اظتسلم األساس التعبدي فإف ىذه القيمة التعبدية ىي اليت ّٔا
النور ،واإلنساف ػتتاج إليها ،فنور بصًنتو وفهمو وأدبو مع اهلل إفتا يستقى من قيمتو التعبدية ،فهي أساس
عظيم من أسس شخصيتو تستنًن ّٔا بصًنتو ويستنًن ّٔا وجهو وقلبو ويصلح للتلقي عن اهلل سبحانو
وتعاىل والتفهم يف كتابو(ٔ)
وقد أسهم تدبر الصحابة لكتاب اهلل باىتماما بأمر العبادة وإدراكا ألثرىا يف ختفيف اظتصاب
الص ِام ِ
َخ ِر ُجوا فَِر ِاشي
ت عُبَ َادةَ الْ َوفَاةُ ،قَ َ
ت ،قَ َ
روى ( عُبَ َادةُ بْ ُن ُػتَ َّم ِد بْ ِن عُبَ َادةَ بْ ِن َّ
ضَر ْ
اؿ :لَ َّما َح َ
اؿ " :أ ْ
ايلَ ،و َخ َد ِميَ ،وِج ًَن ِا يَ ،وَم ْن َكا َف يَ ْد ُخ ُل َعلَ َّي ".
َّار ُ -مثَّ قَ َ
إِ َىل َّ
اؿْ " :
يل َم َو ِ َّ
ارتَعُوا إِ ََّ
الص ْح ِن "  -يػَ ْع ِين :الد َ
اؿ " :إِ َّف يػوِمي ى َذا َال أُراه إَِّال ِ
آخَر يػَ ْوٍـ يَأِِْت َعلَ َّي ِم َن ُّ
الدنْػيَا َوأ ََّو َؿ لَْيػلَ ٍة ِم َن ْاآل ِخَرِةَ ،وإِ ّْ ي
فَ َج َمعُوا لَوُ ،فَػ َق َ
َْ َ
َُ
ٍ
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ ِِ
ِ
اص يػَ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة،
َال أ َْد ِري لَ َعلَّوُ قَ ْد فَػَر َط م ّْين إِلَْي ُك ْم بيَدي أ َْو بل َس ِا ي َش ْيءَ ،وُى َو َوالَّذي نػَ ْفسي بيَده الْ َق َ
ص ُ
ِ
وأُحّْرج علَى أ ٍ
اؿ :فَػ َقالُوا :بَ ْل
ص ِم ّْين قَػْب َل أَ ْف َختُْر َج نػَ ْف ِسي " ،قَ َ
ك إَِّال اقْػتَ َّ
َحد ِمْن ُك ْم ِيف نػَ ْف ِس ِو َش ْيءٌ ِم ْن َذل َ
َ َ ُ َ َ
ِ
ُكْن ِ
اؿ ِطتَ ِادٍـ ُسوءا قَ ُّ
ك " ،قَالُوا:
ط .فَػ َق َ
اؿَ :وَما قَ َ
ت ُم َؤّْدبًا ،قَ َ
اؿ " :أَ َغ َف ْرُْمت ِيل َما َكا َف ِم ْن َذل َ
ت َوال ًداَ ،وُكْن َ
َ
ً
اؿ " :أ ََّما ِيل فَاح َفظُوا و ِصيَِّيت ،أُحّْرج علَى إِنْس ٍ
اف ِمْن ُك ْم يػَْب ِكي ،فَِإذَا
الله َّم ا ْش َه ْد " .فَػ َق َ
نػَ َع ْم .قَ َ
َ ُ َ
ْ
اؿُ " :
َ
َ
ِ
ِ
ٍ ِ
أُخ ِرجت نَػ ْف ِسي فَػتَػوضئوا وأ ِ
صلّْي ُمثَّ يَ ْستَػ ْغ ِف ُر
َحسنُوا الْ ُو ُ
ْ َ ْ
َ َُ َ ْ
ضوءَُ ،مثَّ ليَ ْد ُخ ْل ُك ُّل إِنْ َساف مْن ُك ْم َم ْسج ًدا فَػيُ َ
الصب ِر و َّ ِ
اؿِ ِ ْ { :
َس ِرعُوا ِيب
لِعُبَ َاده َولِنَػ ْف ِس ِو ،فَِإ َّف اهللَ تَػبَ َارَؾ َوتَػ َع َاىل قَ َ
الص َالة} [البقرةُ ،]ٖٔ٘ :مثَّ أ ْ
استَعينُوا ب َّ ْ َ
ضعُوا َْحت ِيت أ ُْر ُجوانًا "(ٕ).
إِ َىل ُح ْفَرِِتَ ،وَال تَػْتبَػعُ ِين نَ ٌارَ ،وَال تَ َ
فعبادة -رضي اهلل عنو -باعتباره وتدبره لكتاب اهلل تعاىل وقف على ما ىو شعار للمسلم،

ومعٌن على تفريج اعتم وإراحة الضمًن ،وىي العبادة من وضوء وصالة ولزوـ اظتساجد واستغفار ،فذكرىم
ودعاىم إىل التزامها .

(ٔ) انظر شخصية اظتسلم ،ػتمد ولد اضتسن الدووالشنقيطي ص ٖ تفريغ نصي موقع االسالـ ويب
www.islam.web
(ٕ) الزىد ،ىناد (ٕ ،)ٗٓ٘ /شعب اإلنتاف ،البيهقي (ٕٔ )ٔٚٗ /بسند حسن.
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المطلب الثالث :المقوم السياسي ( الوالء والبراء)
تعد قضية الوالء والرباء من القضايا اظتفصلية يف الشخصية اإلسالمية ،وىي من اظتسائل اليت ال
تقبل التمييع ،كما أهنا ال تقبل أنصاؼ اضتلوؿ ،وقد جاءت اآليات القرآنية حاشتة يف ىذا الباب
واضحة أّنتا وضوح ،تعرؼ اظتؤمن ظتن يكوف والؤه وعلى من تكوف عداوتو ـ فال والء لغًن اهلل ولغًن أىل
اهلل ،ومن اظتواقف اليت تدؿ على أثر القرآف يف بناء شخصية الصحابة على عقيدة الوالء والرباء ما روي (
ِ
وسى َ -ر ِضى اللَّوُ َعْنوُ : -أ َّ
َخ َذ َوَما أ َْعطَى ِِف
َف ُع َمَر َ -رض َى اللَّوُ َعْنوُ -أ ََمَرهُ أَ ْف يػَ ْرفَ َع إِلَْيو َما أ َ
َع ْن أَِِب ُم َ
َ
ِ
ِ
ِ ٍِ
ِ
اؿ :إِ َّف
ب ُع َم ُر َ -ر ِض َى اللَّوُ َعْنوَُ ،-وقَ َ
صَر ِاِّنّّ يػَ ْرفَ ُع إِلَْي ِو ذَل َ
ب نَ ْ
وسى َكات ٌ
أَد ٍمي َواحدَ ،وَكا َف ألَِِب ُم َ
ك؛ فَػ َعج َ
اؿ :إِ َّف لَنَا كِتَابا ِِف الْمس ِج ِد  -وَكا َف جاء ِمن الش ِ
َى َذا َضتَافِ ٌ
َّاـ -فَ ْادعُوُ فَػ ْليَػ ْقَرأْ ،قَ َ
ظَ .وقَ َ
وسى :إِنَّوُ
ً
اؿ أَبُو ُم َ
َْ
َ ََ َ
ِ
ِ
اؿ:
صَر ِاِّنّّ .قَ َ
ب ُى َو؟ قَ َ
يع أَ ْف يَ ْد ُخ َل الْ َم ْس ِج َد .فَػ َق َ
اؿ :الَ ،بَ ْل نَ ْ
اؿ ُع َم ُر َ -رض َى اللَّوُ َعْنوُ : -أَ ُجنُ ٌ
الَ يَ ْستَط ُ
فَانْػتػهرِِّن وضر ِ ِ
اؿ :أَخ ِرجو ،وقَػرأَ ( :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا الَ تَت ِ
َّص َارى
َّخ ُذوا الْيَ ُه َ
ب فَخذىَ ،وقَ َ ْ ْ ُ َ َ َ َ
ود َوالن َ
َ َ
َ َ َ َ ََ َ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ ِ ِ َّ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْع ٍ
ين)(اظتائدة:
اء بَ ْع ُ
ض َوَم ْن يَتَ َول ُه ْم م ْن ُك ْم فَإنَّوُ م ْن ُه ْم إ َّن اللوَ الَ يَ ْهدى الْ َق ْو َم الظالم َ
أ َْوليَ َ
َّ ِ
ِ
اؿ :أَما وج ْد َ ِ
َّ َِّ
ب
ٔ٘) قَ َ
ب .قَ َ َ َ َ
اؿ أَبُو ُم َ
ت ِف أ َْى ِل ا ِإل ْسالَـ َم ْن يَكْتُ ُ
وسىَ :واللو َما تَػ َولْيتُوُ؛ إفتَا َكا َف يَكْتُ ُ
ِِ
ِ
َخَر َجوُ) (ٔ).
لَ َ
َخانػَ ُه ُم اللَّوَُ ،والَ تُعَّزُى ْم بػَ ْع َد إِ ْذ أَذَ َّعتُ ُم اللَّوُ ،فَأ ْ
صُ
اى ُم اللَّوَُ ،والَ تَأْ َمنُػ ُه ْم إِ ْذ أ َ
ك؛ الَ تُ ْدهن ْم إِ ْذ أَقْ َ
فانظر كيف غدا عمر رضي اهلل عنو ظتا تدبر اآلية الكرنتة حاشتا يف موضوع الوالء والرباء ،ويف

كل ما من شأنو أف يؤثر فيو ،فرد أبلغ رد ،و أباف أوضح بياف.

وعتذه اظتفاصلة ؾتد البيهقي أخرج ىذه القصة يف شعب اإلنتاف فقاؿِ َّ ( :
الستُّو َف ِم ْن
س َو ّْ
الساد ُ
ِِ
اف :وىو باب ِيف مب ِ
ب ِْ ِ
ُش َع ِ
ِ
اؿ اهللُ َعَّز َو َج َّل{ :يَا أَيُّ َها
ين َوالْغِْلظَِة َعلَْي ِه ْم " قَ َ
اإلنتَ َ ُ َ َ ٌ َُ َ
اع َدة الْ ُكفَّار َوالْ ُم ْفسد َ
َّ ِ
ِِ
ِِ
ِ
آمنُوا قَاتِلُوا
ين َوا ْغلُ ْ
ظ َعلَْي ِه ْم} [التوبةَ ، ]ٖٚ :وقَ َ
ين َ
اؿ{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
النَّب ُّي َجاىد الْ ُك َّف َار َوال ُْمنَافق َ
َّ ِ
َّ ِ
آمنُوا َال
ين يَلُونَ ُك ْم ِم َن الْ ُك َّفا ِر َولْيَ ِج ُدوا ِفي ُك ْم ِغ ْلظَةً} [التوبةَ ]ٕٖٔ :وقَ َ
ين َ
اؿ{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
الذ َ
ِ
ِ
اء} [اظتمتحنة ]ٔ :إِ َىل قَػ ْولِِو{ :تُ ِس ُّرو َن إِلَْي ِه ْم بِال َْم َودَّةِ َوأَنَا أَ ْعلَ ُم بِ َما
تَتَّخ ُذوا َع ُد ّْوي َو َع ُد َّوُك ْم أ َْوليَ َ
ِ
السبِ ِ
ك ِم َن
اء َّ
أَ ْخ َف ْيتُ ْم َوَما أَ ْعلَْنتُ ْم َوَم ْن يَ ْف َعلْوُ ِم ْن ُك ْم فَ َق ْد َ
يل} [اظتمتحنة ... ، ]ٔ :إِ َىل َغ ًِْن َذل َ
ض َّل َس َو َ
ِِ
ِ
ت ِيف كِتَ ِ
اىا َعلَى أ َّ
َف
اب اهللِ ِيف َم ْع َىن َما ذَ َك ْرنَا ،قَ َ
ْاآليَات الَِّيت َوَرَد ْ
اؿ :فَ َدلَّ ْ
ت َىذه ْاآليَ ُ
ات َوَما ِيف َم ْعنَ َ

(ٔ)السنن الكربى ،البيهقي (ٓٔ )ٕٔٚ /بسند حسن
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ِ
ِ
ِ
اطتُْلطَِة
َخاهُ َ ،وَال يػُ َقا ِربُوَُ ،وَال ُْكت ِر ِيو ِيف ْ
الْ ُم ْسل َم َال يػَْنبَغي لَوُ أَ ْف يػُ َو َّاد َكافًرا َ ،وإِ ْف َكا َف أَبَاهُ أَ ِو ابْػنَوُ أ َْو أ َ
الص ْحبَ ِة َْغتَرى ُم ْسلِ ٍم ِمْنوُ)(ٔ).
َو ُّ
المطلب الرابع :المقوم السلوكي واألخالقي
أوال  :الترقي والكمال
ارتقت نفوس الصحابة رضواف اهلل عليهم ظتا تدبروا القرآف ووقفوا مع آياتو ،وصبغوا شخصياهتم
بالسمو والرفعة ،وتعالوا عن سفاسف األمور حَّت يف األوضاع اليت دتيل فيها النفس إىل شيء من ذلك،
ِ
ِ
ومن اظتواقف اليت تبٌن ذلك ما روي( أ َّ
ص ٍر ،فَطَلَّ َق َها قَػْب َل أَ ْف
َف ُجبَػْيػَر بْ َن ُمطْع ٍم تَػَزَّو َج ْامَرأًَة م ْن بَِين نَ ْ
اؿ اللَّوُ تَػ َع َاىل {إَِّال أَ ْن يَ ْع ُفو َن أ َْو
َح ُّق بِالْ َع ْف ِو ِمْنػ َها قَ َ
الص َد ِاؽ َك ِام ًال  ،فَػ َق َ
يَ ْد ُخ َل َِّٔا ،فَأ َْر َس َل إِلَْيػ َها بِ َّ
اؿ :أَنَا أ َ
َح ُّق بِالْ َع ْف ِو ِمْنػ َها ) (ٕ).
يَ ْع ُف َو الَّ ِذي بِيَ ِدهِ عُ ْق َدةُ النّْ َك ِ
اح} [البقرةَ ]ٕٖٚ :وأَنَا أ َ
فتدبر جبًن بن مطعم ىذ ه اآلية الكرنتة زتلو على ىذا الصنيع الكرمي ،مع أف النفس البشرية يف
حاؿ إيقاع الطالؽ تكوف يف اضطراب وغضب لتمالف على التخلي عن اظتسؤولية ،ورمبا ػتاولة اإليذاء
بالطرؼ اآلخر .

اح} يعين نفسو يف كل
قاؿ القرطيب () :تأوؿ قولو تعاىل { :أ َْو يَ ْع ُف َو الَّ ِذي بِيَ ِد ِه عُ ْق َدةُ النّْ َك ِ

حاؿ قبل الطالؽ وبعده) (ٖ).

ويقوؿ الشيخ أبو زىرة ( :فاهلل سبحانو وتعاىل ،حٌن َّ
ذكر اظتطلقٌن بالفضل الذي أنساىم إياه
الغضب ،صرفهم إىل االجتاه إىل الكماؿ ،والتعايل عن سفساؼ اظتشاحنات واظتنازعات؛ ليكونوا ىم
األعلٌن دائما ،ولقد كاف أصحاب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -يتجهوف ذلك االجتاه السامي) (ٗ).
( وىكذا نرى مبلغ استجابة السلف الصاحل لتوجيهات القرآف ووصاياه  ،فأين اظتسلموف اليوـ
من ىذه الوصايا واألحكاـ؟) (٘).

(ٔ) شعب اإلنتاف ،البيهقي (ٕٔ)٘ /
(ٕ) السنن ،الدارقطين (ٗ . )ٕٗٔ /وىو حديث حسن.
(ٖ) اصتامع ألحكاـ القرآف ،القرطيب )ٕٓٙ /ٖ( ،
(ٗ) أبو زىرة ،زىرة التفاسًن )ٖٛٗ /ٕ( ،
(٘) التفسًن الوسيط للقرآف الكرمي ،سيد طنطاوي)٘ٗ٘ /ٔ( ،
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ثانيا  :محاسبة النفس واالبتعاد عن المحرمات:
وىو من مراقبة اهلل والشعور باظتسؤولية التامة جتاه النفس لتخليصها من تبعات اظتوقف العظيم،
فإف من حاسب نفسو يف الدنيا ،خفف عنها اضتساب يف اآلخرة.ومن مواقف التدبر اليت تبٌن ىذا ما
ِ
روي عن ( عمر بن ْ ِ ِ
اسبُواَ ،وِزنُوا أَنْػ ُف َس ُك ْم
َُ ْ
اطتَطَّاب َ -رض َي اللَّوُ َعْنوُ -قاؿَ " :حاسبُوا أَنْػ ُف َس ُك ْم قَػْب َل أَ ْف ُحتَ َ
اب َغ ًدا أَ ْف ُحت ِ
اضتِس ِ
قَػْبل أَ ْف تُ َ ِ
ِ
اسبُوا أَنْػ ُف َس ُك ُم الْيَػ ْوَـَ ،وتَػَزيػَّنُوا لِْل َع ْر ِ
ض ْاألَ ْك َِرب
َ
وزنُوا؛ فَإنَّوُ أ َْى َو ُف َعلَْي ُك ْم يف ْ َ
َ
ضو َن َال تَ ْخ َفى ِم ْن ُك ْم َخافِيَةٌ}اضتاقة .)ٔ( )ٔٛ :فإف عمر ظتا وقف أماـ ىذه اآلية الكرنتة
{يَ ْوَمئِ ٍذ تُ ْع َر ُ
وقعد ظتا ينبغي أف يقوـ بو اإلنساف يوـ يعرض على ربو
وتدبر ما فيها من معاف عمل بثمرة ىذا التدبرّ ،
-جل وعز -فقاؿ ( :حاسبوا أنفسكم )...يقوؿ سهل التسرتي ( :والعلم بو أف تنظر أف ىذا اضتاؿ للّو

أو لغًنه  ،فإف كانت للّو استقررت عليها  ،وإف كانت لغًنه تركتها  ،وىو احملاسبة اليت أمر ّٔا عمر -
رضي اللّو عنو -حيث قاؿ  :حاسبوا أنفسكم قبل أف حتاسبوا ،وزنوا أنفسكم قبل أف توزنوا .وقد كاف
عمر رضي اللّو عنو يضرب نفسو بالدرة يف احملاسبة) (ٕ).
ويقوؿ الشيخ ابن عثيمٌن ( :ومن فوائد اآلية :إثبات ػتاسبة العبد؛ لقولو تعاىل { :لتاسبكم بو
اهلل }؛ وعتذا يروى عن عمر بن اطتطاب رضي اهلل عنو أنو قاؿ( :حاسبوا أنفسكم قبل أف حتاسبوا)؛
لتاسب؛ وإ ي ألعجب أف كثًناً من الناس إذا كاف
فينبغي لإلنساف أف يكوف كيساً لتاسب نفسو قبل أف َ

لو جتارة دنيوية فإنو ال يناـ حَّت ينظر يف الدفاتر :ما الذي خرج؟ وما الذي دخل؟ ...ولكننا يف أعمالنا

األخروية عندنا تفريط – يعين -يندر يوماً من األياـ أف تقوؿ :ماذا عملت اليوـ؟ وتستغفر ؽتا أسأت
فيو ،أو فرطت؛ وحتمد اهلل على ما قمت بو من طاعتو) (ٖ).
ثالثا :الشعور بالمسؤولية ومراعاة حقوق العباد
إف اإلنساف ػتاسب عن نفسو وعمن يعوؿ ،وىو راع ومسؤوؿ عن رعيتو كما أخرب النيب صلى
الر ُج ُل َر ٍاع ِيف
وؿ َع ْن َر ِعيَّتِ ِو :ا ِإل َم ُاـ َر ٍاع َوَم ْس ُؤ ٌ
اهلل عليو وسلم ( ُكلُّ ُك ْم َر ٍاعَ ،وُكلُّ ُك ْم َم ْس ُؤ ٌ
وؿ َع ْن َر ِعيَّتِ ِوَ ،و َّ
ِ
ِ ِِ
اعيةٌ ِيف بػي ِ
اطتَ ِاد ُـ َر ٍاع ِيف َم ِاؿ
أ َْىلِ ِو َوْى َو َم ْس ُؤ ٌ
ت َزْوِج َها َوَم ْس ُؤولَةٌ َع ْن َر ِعيَّتِ َهاَ ،و ْ
َْ
وؿ َع ْن َرعيَّتوَ ،والْ َم ْرأَةُ َر َ
وؿ َع ْن َر ِعيَّتِ ِو)
وؿ َع ْن َر ِعيَّتِ ِوَ ،وُكلُّ ُك ْم َر ٍاع َوَم ْس ُؤ ٌ
الر ُج ُل َر ٍاع ِيف َم ِاؿ أَبِ ِيو َوَم ْس ُؤ ٌ
َسيّْ ِدهِ َوَم ْس ُؤ ٌ
وؿ َع ْن َر ِعيَّتِ ِوَ ،و َّ
(ٔ)ػتاسبة النفس ،ابن أيب الدنيا ،ص ٕٕ :وسنده جيد يف بعض طرقو .
(ٕ)تفسًن التسرتي  ،سهل التسرتي ،صٚ٘ :
(ٖ)تفسًن القرآف ،ابن عثيمٌن (٘)ٖٗ٘ /
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(ٔ)  ،وقد أكسب تدبر الصحابة للقرآف الكرمي الشعور ّٔذه اظتسؤولية  ،ومن ذلك ما رواه ( َزيْ ُد بْ ُن
اب َكا َف يصلّْي ِمن اللَّي ِل ما َشاء اللَّو ،ح ََّّت إِ َذا َكا َف ِمن ِ
اطتَطَّ ِ
َسلَ َمَ ،ع ْن أَبِ ِيو ،أ َّ
آخ ِر اللَّْي ِل
َف عُ َمَر بْ َن ْ
أْ
َُ
ْ
ْ ْ َ َ ُ َ
ك بِ َّ ِ
اصطَبِ ْر
لص َالةِ ،يَػ ُق ُ
الص َال َة َّ
وؿ َعتُ ْمَّ :
ظ أ َْىلَوُ لِ َّ
أَيْػ َق َ
الص َال َةُ ،مثَّ يػَْتػلُو َى ِذهِ ْاآليَةَ { َوأْ ُم ْر أ َْىلَ َ
الص َالة َو ْ
ك َوال َْعاقِبَةُ لِلتَّ ْق َوى} ( طو. )ٕ( )ٖٕٔ :
ك ِرْزقًا نَ ْح ُن نَ ْرُزقُ َ
َعلَْي َها َال نَ ْسأَلُ َ

فقد فهم عمر رضي اهلل عنو من اآلية عموـ اطتطاب وإف خص لفظها خبطاب النيب -صلى

اهلل عليو وسلم -فعمل مبضمونو شعورا منو باظتسؤولية جتاه من يعوؿ .
رابعا  :االعتصام بالكتاب والسنة
ؽتا نتيز الشخصية اظتسلمة اعتصامها بكتاب رّٔا –جل وعز -وسنة نبيها -صلى اهلل عليو
وسلم -يف كل مقاـ خاصة يف الفنت اليت تزؿ فيها األقداـ ،فلما وقعت فتنة ابن الزبًن رضي اهلل عنهما؛
اختلفت مواقف الصحابة باختالؼ اجتهادهتم ،وحفظ لنا التاريخ كيف عصمهم اهلل من الوقوع يف ىذه
ِ
ِ
الفتنة حينما تدبروا آيات القرآف ،ومن أبرز ىذه اظتواقف ما رواه ( نَاف ٌعَ ،ع ِن ابْ ِن ُع َمَرَ -رض َي اللَّوُ
الزبػ ًِن ،فَػ َقاالَ :إِ َّف النَّاس قَ ْد ضيّْػعوا ،وأَنْت ابن عمر ،و ِ
ِ ِ ِ
َّيب
ب النِ ّْ
َعْنػ ُه َما -أَتَاهُ َر ُجالَف ِيف فْتػنَة ابْ ِن َُّ ْ
ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ََ َ َ
صاح ُ
َ
َف اللَّو حَّرـ دـ أ ِ
َخي .فَػ َقاالَ :أَ َملْ يػَ ُق ِل اللَّوُ :
ك أَ ْف َختُْر َج؟ فَػ َق َ
صلى اهلل عليو وسلم ،فَ َما نتَْنَػعُ َ
اؿ :نتَْنَػ ُع ِين أ َّ َ َ َ َ َ
ِ
ّْين لِلَّ ِو.
وى ْم َحتَّى الَ تَ ُكو َن ِف ْت نَةٌ}(البقرة .)ٜٖٔ:فَػ َق َ
{ َوقَاتِلُ ُ
اؿ :قَاتَػ ْلنَا َح ََّّت َملْ تَ ُك ْن فْتػنَةٌ َ ،وَكا َف الد ُ
ِ
ِ
ّْين لِغَ ًِْن اهلل ) (ٖ).
َوأَنْػتُ ْم تُِر ُ
يدو َف أَ ْف تػُ َقاتلُوا َح ََّّت تَ ُكو َف فْتػنَةٌَ ،ويَ ُكو َف الد ُ
الر ْزتَ ِن ،أَالَ تَ ْس َم ُع َما ذَ َكَر اللَّوُ ِيف كِتَابِِو { َوإِ ْن
ويف رواية أخرى ( قَ َ
اؿ الرجل :يَا أَبَا َعْب ِد َّ
ان ِمن الْم ْؤِمنِين اقْتَتَ لُوا} (اضتجرات )ٜ:إِ َىل ِ
ِ ِ
ك أَ ْف الَ تُػ َقاتِ َل َك َما ذَ َكَر اللَّوُ ِيف
آخ ِر اآليَِة .فَ َما نتَْنَػعُ َ
طَائ َفتَ َ ُ َ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
يل ِم ْن أَ ْف أَ ْغتَػَّر َِّٔ ِذهِ اآليَِة الَِّيت يػَ ُق ُ
كِتَابِِو؟ فَػ َق َ
َح ُّ
ب إِ ََّ
وؿ اللَّوُ
اؿ :يَا ابْ َن أَخي ،أَ ْغتَػُّر َّٔذه اآليَة َوالَ أُقَات ُل ،أ َ
تَػع َاىل { :ومن ي ْقتُل م ْؤِمنًا متَ ع ّْم ًدا}(النساء )ٜٖ:إِ َىل ِ
اؿ :فَِإ َّف اللَّوَ يَػ ُق ُ
آخ ِرَىا .قَ َ
وى ْم َحتَّى الَ
وؿ { َوقَاتِلُ ُ
ََ ْ َ ْ ُ ُ َ
َ
ِ
اؿ ابن عُمر :قَ ْد فَػع ْلنَا َعلَى َعه ِد رس ِ
وؿ اهللِ -صلى اهلل عليو وسلم -إِ ْذ َكا َف ا ِإل ْسالَ ُـ
َ
ْ َُ
تَ ُكو َن ف ْت نَةٌ} .قَ َ ْ ُ َ َ
نت ِيف ِدينِ ِو :إَِّما يػَ ْقتُػلُوهَُ ،وإِ َّما يُوثُِقوهُ) (ٗ).
قَلِيالً؛ فَ َكا َف َّ
الر ُج ُل يػُ ْف َُ
(ٔ) الصحيح ،البخاري ،كتاب اصتمعة ،باب اصتمعة يف القرى واظتدف )ٖٖٓ /ٔ( ،ح ٖ٘ٛ
(ٕ) مالك ،اظتوطأ ، )ٕٔٙ /ٕ(،وابن أيب الدنيا ،التهجد وقياـ الليل ص ٜٗٔ :بسند صحيح.
(ٖ) الصحيح ،البخاري،كتاب التفسًن ،باب { وقاتلوىم حَّت ال تكوف فتنة  )ٔٙٗٓ /ٗ( }..ح ٖٕٗٗ
(ٗ) الصحيح ،البخاري ،باب { وقاتلوىم حَّت ال تكوف فتنة ويكوف الدين كلو هلل } (ٗ )ٔٚٓ٘ /حٖٖٗٚ
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ب إيل من أف ِ
ِ
أخاطر
األم ِر باأل َ
ومعىن كالـ ابن عمر  (:أ ْف أخاطر بِْرتكي ُم ْقتَضى ْ
ُوىلَ ،
أح ُّ ّ
األخرى) (ٔ).
بالدُّخوؿ َحتت اآلية ْ

فتدبر ابن عمر للقرآف الكرمي عصمو من أف تزؿ قدماه يف وحل الفتنة فيسفك دما ال لتل لو

سفكو.
خامسا  :الصبر عند المصيبة:
يعد الصرب من أبرز شتات إكتابية الشخصية اإلسالمية؛ لذا ؾتد اضتق تبارؾ وتعاىل حث عليو
َّ ِ
صابِ ُرواْ َوَرابِطُواْ َواتَّ ُقواْ اللَّ َو
آمنُواْ ْ
اصبِ ُرواْ َو َ
ين َ
وامتدح أىلو يف غًن آية من ذلك قولو تعاىل (يَا أَيُّ َها الذ َ
الصابِ ِرين فِي الْبأْساء والض َّ ِ
ِ
َّ
ين الْبَأ ِ
ك
ْس أُولَئِ َ
َ َ
َّراء َوح َ
لَ َعل ُك ْم تُ ْفل ُحو َن ) آؿ عمراف (ٕٓٓ) ،وقاؿ ( َو َّ َ
َّ ِ
ك ُى ُم ال ُْمتَّ ُقو َن) ()ٔٚٚ
ص َدقُوا َوأُولَئِ َ
ين َ
الذ َ

ِ
وعا إِ َذا
فاإلنساف إذا ابتلي باظتصائب يهلع وكتزع – -كما أخرب اهلل تعاىل (إِ َّف ا ِإلنْ َسا َف ُخل َق َىلُ ً
م َّسو الشَُّّر جزوعا إَِّال الْمصلّْ َّ ِ
ص َالهتِِ ْم َدائِ ُمو َف ،)...إال اظتسلم بتدبره لكتاب اهلل تعاىل
َُ ً
ُ َ َ
َ ُ
ين ُى ْم َعلَى َ
ٌن الذ َ
يؤمن أف كل ما كتري حولو إفتا يقع بأمر اهلل وحده ،وأف الواجب عليو ىو االحتساب ،فاظتصائب ال
تقعده ،بل نتضي قدما بفاعلية .
وقد أصي ب الصحابة مبصائب عظاـ ،وأعظمها وفاة النيب صلى اهلل عليو وسلم ،وقد قصت
ِ
عائشة -رضي اهلل عنها -ما حصل يومها ،فقالت (:لَ َّما قُبِض رس ُ ِ
وسلَّ َمَ -وأَبُو
وؿ اهلل َ -
صلَّى اهلل َع ْليو َ
َ َُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
وسلَّ َم ، -إَِّفتَا
بَ ْك ٍر عْن َد ْامَرأَتو  ،ابْػنَة َخا ِر َج َة بِالْ َع َو ِايل  ،فَ َج َعلُوا يػَ ُقولُو َف َ :ملْ َنتُت النِ ُّ
َّيب َ -
صلَّى اهلل َع ْليو َ
ِ
ِ
اؿ :
ٌن َعْيػنَػْي ِو َ ،وقَ َ
ض َما َكا َف يَأْ ُخ ُذهُ عْن َد الْ َو ْح ِي  ،فَ َجاءَ أَبُو بَ ْك ٍر  ،فَ َك َش َ
ف َع ْن َو ْج ِهو َ ،وقَػبَّ َل بػَ ْ َ
ُى َو بػَ ْع ُ
ِ
ٌن  ،قَ ْد واللَّ ِو مات رس ُ ِ
أَنْت أَ ْكرـ علَى ِ
ك َمَّرتَػ ْ ِ
وسلَّ َمَ ، -و ُع َم ُر ِيف
اهلل أَ ْف ُنتِيتَ َ
َ َُ َ
وؿ اهلل َ -
صلَّى اهلل َع ْليو َ
َ َ َ َُ
ِ
ِِ
ِ
وؿ  :واللَّ ِو ما مات رس ُ ِ
ِِ
ي
وسلَّ َمَ ، -والَ َنتُ ُ
وؿ اهلل َ -
صلَّى اهلل َع ْليو َ
نَاحيَة الْ َم ْسجد يَػ ُق ُ َ َ َ َ َ ُ
وت َح ََّّت يػَ ْقطَ َع أَيْد َ
اس ِمن الْمنَافِ ِق ِ
اؿ َ :م ْن َكا َف يػَ ْعبُ ُد اللَّوَ  ،فَِإ َّف اللَّ َو
صعِ َد الْ ِمْنبَػَر فَػ َق َ
أُنَ ٍ َ ُ َ
ٌن َكث ًٍن َوأ َْر ُجلَ ُه ْم  ،فَػ َق َاـ أَبُو بَ ْك ٍر  ،فَ َ
ات { َوَما ُم َح َّم ٌد إِالَّ َر ُس ٌ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِو
ول قَ ْد َخلَ ْ
َح ّّي َملْ َنتُ ْ
ت َ ،وَم ْن َكا َف يَػ ْعبُ ُد ُػتَ َّم ًدا  ،فَِإ َّف ُػتَ َّم ًدا قَ ْد َم َ

(ٔ) النهاية يف غريب اضتديث واألثر ،ابن األثًن (ٖ)ٙٙٔ /
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ِ
ِ
ض َّر اللَّ َو َش ْيئًا
ُّ
ب َعلَى َع ِقبَ ْي ِو فَ لَ ْن يَ ُ
الر ُس ُل أَفَِإ ْن َم َ
ات أ َْو قُت َل انْ َقلَْبتُ ْم َعلَى أَ ْع َقابِ ُك ْم َوَم ْن يَ ْن َقل ْ
وسيج ِزي اللَّوُ َّ ِ
َ ي َملْ أَقْػَرأْ َىا إِالَّ يػَ ْوَمئِ ٍذ ) (ٔ).
اؿ عُ َم ُر  :فَػلَ َكأ ّْ
ين}(آؿ عمراف .)ٔٗٗ:قَ َ
َ ََ ْ
الشاك ِر َ

وؿ)...؛ حيث أكسب
فيبدو جليا أثر تدبر أيب بكر لقوؿ اضتق تبارؾ وتعاىل ( َوَما ُػتَ َّم ٌد إِالَّ َر ُس ٌ

شخصيتو ثباتا وصربا  ،ومضى إكتابيا فاعال إىل صاحل اظتسلمٌن .

وكذا ابتلي اظتؤمنوف بأصناؼ من االبتالء ،لكنهم ظتا وقفوا مع القرآف وتدبروا آياتو أكسبهم
ّ
ذلك الشخصية الصابرة احملتسبة ،فها ىي أـ اظتؤمنٌن عائشة رضي اهلل عنها ظتا أصيبت بفرية قيلت وإفك
الس ّْن الَ أَقْػَرأُ َكثِ ًًنا
ت َوأَنَا َجا ِريَةٌ َح ِديثَةُ ّْ
افرتي ،ما وجدت إال الصرب يف ضوء آية تدبرهتا ،قَالَ ْ
ت ( :فَػ ُق ْل ُ
آف ،إِ ّْ ي واللَّ ِو لََق ْد علِمت ،لََق ْد َِشتعتم ى َذا ْ ِ
ِ
ِمن الْ ُقر ِ
ص َّدقْػتُ ْم بِِو ،فَػلَئِ ْن
اضتَد َ
َْ ُ
ُْ ْ َ
يث َح ََّّت ْ
استَػ َقَّر ِيف أَنْػ ُفس ُك ْم َو َ
َ ْ
َ
َ ي ب ِريئةٌ الَ تُ ِ ِ ِ
ك ،ولَئِ ِن ْاعتَػرفْت لَ ُكم بِأَم ٍر واللَّو يػعلَم أ ّْ ِ
ت لَ ُك ْم إِ ّْ ي بَِريئَةٌَ ،واللَّوُ يَػ ْعلَ ُم أ ّْ َ َ
قػُ ْل ُ
َ ي مْنوُ
َ
ص ّْدقُو ي ب َذل َ َ
َ ُ ْ ْ َ ُ َْ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
يل َواللَّوُ ال ُْم ْستَ َعا ُن َعلَى
ف ،قَ َ
وس َ
اؿ{:فَ َ
بَِريئَةٌ لَتُ َ
ص ْب ٌر َجم ٌ
ص ّْدقػُ ّْينَ ،واللَّو َما أَج ُد لَ ُك ْم َمثَالً إالَّ قَػ ْو َؿ أَِيب يُ ُ
ِ ِ
ِ
َ ي
تَ :وأَنَا ِحينَئِ ٍذ أ َْعلَ ُم أ ّْ
ت فَ ْ
ت َعلَى فَراشي ،قَالَ ْ
ف ،ٔٛ :قَالَ ْ
َما تَص ُفو َن} يػُ ْو ُس ُ
اضطَ َج ْع ُ
تُ :مثَّ َحتَ َّولْ ُ
بَِريئَةٌ َ ،وأ َّ
َف اللَّوَ ُمبَػّْرئِي بِبَػَراءَِِت) (ٕ).
فتدبرت عائشة رضي اهلل عنها اآلية الكرنتة ،وأنزلت نفسها منزلة يعقوب عليو السالـ ،فتمثلت

شخصيتو وصربت صربه.
صربا رتيالً
قاؿ القسطال ي ( :أي :صفيت كصفة يعقوب عليو الصالة والسالـ حيث صرب ً
وقاؿ :واهلل اظتستعاف) (ٖ).
سادسا :الفراسة و إدراك مآالت األمور
تعد الفراسة من اظتميزات النادرة اليت تتمتع ّٔا الشخصية اظتسلمة؛ ذلك أهنا تكسبها
استشراؼ اظتستقبل ،وتوقع أحداثو .ويف القرآف الكرمي آيات تلهم من يتدبرىا التنبوؤ مبآالت األمور،
اؿُ :كنَّا ِيف َشتَ ِر ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس،
ومن اضتوادث اليت جرت مع الصحابة الكراـ ما روى ( َزْى َد ُـ ُُ ْ
اصتَْرِم ّْي ،قَ َ
ِ ِ ٍ
فَػ َق َ ِ
الر ُج ِل َما َكا َف يػَ ْع ِين عُثْ َما َف،
س بِ ِسٍّر َوال َعالنِيَ ٍة :إِنَّوُ لَ َّما َكا َف ِم ْن أ َْم ِر َى َذا َّ
اؿ:إ ّْ ي ُػتَ ّْدثُ ُك ْم ِبَديث لَْي َ
(ٔ) السنن ،ابن ماجة ،كتاب اصتنائز  ،ب ِ
ِ
ِِ ِ ِ
وسلَّ َم (ٕ)ٜ٘ٗ /ح ٕٔٙٚو ىو بنحوه
اب ذ ْك ِر َوفَاتو َوَدفْنو َ
َ ُ
صلَّى اهلل َع ْليو َ
يف الصحيح ،البخاري ،كتاب الفضائل ،باب قوؿ النيب صلى اهلل عليو و سلم ( لو كنت متخذا خليال ) (ٖ)ٖٖٔٚ /
ح ٖٗٙٚ
(ٕ) البخاري  ،الصحيح  ،باب حادثة اإلفك (ٗ )ٔ٘ٔٚ /ح ٖٜٓٔ
(ٖ) إرشاد الساري ،القسطال ي ()ٜٔٚ /ٚ
22

ِ
قُػ ْل ِ ِ
ص ِا يَ ،و ْاميُ اللَّ ِو لَيَتَأ ََّمَر َّف َعلَْي ُك ْم ُم َعا ِويَةُ،
ت ِيف ُج ْح ٍر طُلْب َ
ت ل َعل ٍّيْ :اعتَ ِزْؿ ،فَػلَ ْو ُكْن َ
ُ
ت َح ََّّت تُ ْستَ ْخَر َج ،فَػ َع َ
ِ
ِ
ك أ َّ
وما فَ َق ْد َج َعلْنَا لَِولِيّْ ِو ُس ْلطَانًا فَال يُ ْس ِر ْ
َف اللَّ َو َعَّز َو َج َّل يػَ ُق ُ
ف فِي الْ َق ْت ِل إِنَّوُ
َو َذل َ
وؿَ ( :وَم ْن قُت َل َمظْلُ ً
َكا َن م ْنصورا) [اإلسراء آية ٖٖ]  ،ولَتح ِملَنَّ ُكم قػُريش علَى سن َِّة فَا ِرس و ُّ ِ
َّن) (ٔ).
ََ ْ
َ ُ ً
ْ َْ ٌ َ ُ
ََ
الروـَ ،ولَيَتَ َمن َ
قاؿ ابن كثًن رزتو اهلل ( :وقد أخذ اإلماـ اضترب ابن عباس من عموـ ىذه اآلية الكرنتة والية

مظلوما -رضي اهلل عنو -وكاف
معاوية السلطنة ،وأنو سيملك؛ ألنو كاف ويل عثماف ،وقد قتل عثماف
ً
معاوية يطالب عليًا -رضي اهلل عنو -أف يسلمو قتلتو حَّت يقتص منهم؛ ألنو أموي ،وكاف علي -رضي
اهلل عنو -يستمهلو يف األمر حَّت يتمكن ويفعل ذلك ،ويطلب علي من معاوية أف يسلمو الشاـ ،فيأِب

معاوية ذلك؛ حَّت يسلمو القتلة ،وأِب أف يبايع عليًا ىو وأىل الشاـ ،مث مع اظتطاولة دتكن معاوية ،وصار
األمر إليو كما تفاءؿ ابن عباس واستنبط من ىذه اآلية الكرنتة .وىذا من األمر العجب وقد روى ذلك

الطربا ي يف معجمو) (ٕ).

اؿ
ي قَ َ
ومن اظتواقف اليت تدؿ على استشراؼ اظتستقبل بتدبر اآليات ما روى ( أَبو لَْيػلَى الْ ِكْن ِد ُّ
استَتِيبُ ِو ي ،
ور ،فَاطَّلَ َع ِم ْن ُك ٍّو َوُى َو يػَ ُق ُ
َ :ش ِه ْد ُ
َّاس  ،الَ تَػ ْقتُػلُ ِو ي َ ،و ْ
ت عُثْ َما َف َوُى َو َْػت ُ
صٌ
وؿ  :يَا أَيػُّ َها الن ُ
ِ
ِ ِ
رتيعا أَب ًدا  ،ولَتَختَلِ ُف َّن ح ََّّت تَ ِ
ِ
ِ
صًنُوا
صلُّو َف َرت ًيعا أَبَ ًدا َ ،والَ ُجتَاى ُدو َف َع ُد ِّوا َ ً َ َ ْ
فَػ َواللَّو لَئ ْن قَػتَػ ْلتُ ُم ِو ي  ،الَ تُ َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب قَ ْو َم
َصابِعِ ِو ُ ،مثَّ قَ َ
َى َك َذا َو َشبَّ َ
َص َ
اؿ  ( :يَا قَ ْوم الَ يَ ْج ِرَمنَّ ُك ْم ش َقاقي أَ ْن يُصيبَ ُك ْم مثْ ُل َما أ َ
ك بػَ ْ َ
ٌن أ َ
ود أَو قَ وم صالِ ٍح  ،وما قَ وم لُ ٍ
وط ِم ْن ُكم بِب ِع ٍ
ٍ
يد ) (ىودَ . )ٜٛ:وأ َْر َس َل إِ َىل َعْب ِد اللَّ ِو بْ ِن
نُ ٍ
ََ ْ ُ
وح أ َْو قَ ْو َم ُى ْ ْ َ َ
ْ َ
اضتُ َّج ِة ) (ٖ).
ف الْ َك َّ
اؿ  :الْ َك َّ
ك ِيف ْ
اؿ َ :ما تَػَرى ؟ فَػ َق َ
َسالٍَـ فَػ َق َ
ف ؛ فَِإنَّوُ أَبْػلَ ُغ لَ َ
وىا ىو عثماف رضي اهلل ظتا حظره الزنادقة الفجار ،لتذرىم ويستشرؼ مستقبلهم ،متدبرا اآلية
الكرنتة اليت تبٌن جزاء األمم الظاظتة من أمثاعتم ،وقد حصل لقتلتو رضي اهلل عنو ما توقع :فشتت اهلل
مشلهم،وفرؽ رتعهم .

(ٔ) الطربا ي ،اظتعجم الكبًن  )ٕٖٙ/ٔٓ(،بسند صحيح رجالو ثقات.
(ٕ) ابن كثًن ،تفسًن القرآف العظيم(٘)ٖٚ /
(ٖ)الطبقات الكربى ،ابن سعد ، )ٚٔ /ٖ( ،وقاؿ الدكتور أكرـ العمري إسناده حسن  .عصر اطتالفة الراشدة (ص:
.)ٕٗٛ
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سابعا  :تحقيق العدل
حتقيق العدؿ مقصد عظيم ،والسعي اصتاد إىل اإلنصاؼ إمارة على شخصية مسلمة :منضبطة
بأوامر اهلل ،متمتثلة آلياتو ،وقد جاءت النصوص الكرنتة صرلتة يف ضرورة التزامو يف شَّت غتاالت اضتياة،

من ذلك قولو تعاىل (إِ َّن اللَّ َو يأْمر بِالْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
ان) (النحل )ٜٓ:وقولو ( إِ َّن اللَّ َو يَأ ُْم ُرُك ْم أَن تُؤدُّواْ
َ ُُ َ َ ْ َ
األَمانَ ِ
ات إِلَى أ َْىلِ َها َوإِ َذا َح َك ْمتُم بَ ْي َن الن ِ
َّاس أَن تَ ْح ُك ُمواْ بِال َْع ْد ِل إِ َّن اللَّوَ نِِع َّما يَِعظُ ُكم بِ ِو إِ َّن اللَّوَ َكا َن
َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين لِل ِّو ُش َه َداء بِال ِْق ْس ِط َوالَ
ين َ
آمنُواْ ُكونُواْ قَ َّوام َ
َسم ًيعا بَص ًيرا) (النساء )٘ٛ :وقولو ( :يَا أَيُّ َها الذ َ
ٍ
ِ
ِ
ب لِلتَّ ْق َوى َواتَّ ُقواْ اللَّوَ إِ َّن اللَّوَ َخبِ ٌير بِ َما
يَ ْج ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوم َعلَى أَالَّ تَ ْعدلُواْ ا ْعدلُواْ ُى َو أَق َْر ُ
تَ ْع َملُو َن) (سورة األنعاـ.)ٛ :
ومن األحداث اليت تبٌن أثر تدبر القرآف يف حتقيق العدؿ ،يف جانب توزيع األمواؿ ،ما روي

عن أمًن اظتؤمنٌن عمر -الذي التزـ العدؿ حَّت صار علما عليو ولقب بالفاروؽ -ما روى ( َزيْ ُد بْ ُن
أَسلَم ،عن أَبِ ِيو ،قَ َ ِ
اجتَ ِمعُوا ِعتََذا الْ َم ِاؿ؛ فَانْظُُروا لِ َم ْن تَػَرْونَوُ،
ت عُ َمَر َ -ر ِض َى اللَّوُ َعْنوُ ،-يػَ ُق ُ
اؿَ :شت ْع ُ
وؿ ْ :
ْ َ َْ
اؿ َعتم  :إِ ِّّْن أَمرتُ ُكم أَ ْف َْجتت ِمعوا ِعت َذا الْم ِاؿ فَػتػْنظُروا لِمن تَػرونَو ،وإِ ِّّْن قَ ْد قَػرأْت آي ٍ
ات ِمن كِتَ ِ
اب اللَّ ِو،
ْ
َ ُ َ
َْ ْ
ُمثَّ قَ َ ُ ْ
َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َْ ُ َ
ِ
لر ُس ِ
ول َولِ ِذى الْ ُق ْربَى َوالْيَتَ َامى
ت اللَّ َو يَػ ُق ُ
اء اللَّوُ َعلَى َر ُسولِ ِو ِم ْن أ َْى ِل الْ ُق َرى فَلِلَّ ِو َولِ َّ
َشت ْع ُ
وؿَ ( :ما أَفَ َ
السبِ ِ
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم
الر ُس ُ
يل َك ْيالَ يَ ُكو َن ُدولَ ًة بَ ْي َن األَ ْغنِيَ ِاء ِم ْن ُك ْم َوَما آتَا ُك ُم َّ
ساكِي ِن َوابْ ِن َّ
َوال َْم َ
ع ْنو فَانْ ت هوا واتَّ ُقوا اللَّو إِ َّن اللَّو َش ِدي ُد ال ِْع َق ِ ِ ِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِديَا ِرِى ْم
َ
َ
َ ُ َُ َ
ين الذ َ
اب ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َه َ
الص ِ
ادقُو َن) (اضتشر، )ٚ:
ك ُى ُم َّ
َوأ َْم َوالِ ِه ْم يَ ْبتَ غُو َن فَ ْ
ضالً ِم َن اللَّ ِو َوِر ْ
ص ُرو َن اللَّوَ َوَر ُسولَوُ أُولَئِ َ
ض َوانًا َويَ ْن ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين تَبَ َّوءُوا َّ
اج َر إِلَْي ِه ْم َوالَ
يما َن م ْن قَ ْبل ِه ْم يُحبُّو َن َم ْن َى َ
الد َار َوا ِإل َ
َواللَّو َما ُى َو عتَُؤالَء َو ْح َد ُى ْمَ ( .والذ َ
ِ
ِ
ِ
اجةً ِم َّما أُوتُوا َويُ ْؤثُِرو َن َعلَى أَنْ ُف ِس ِه ْم) اآليَةَ (اضتشرَ ،)ٜ:واللَّ ِو َما ُى َو ِعتَُؤالَِء
يَج ُدو َن فى ُ
ص ُدوِرى ْم َح َ
وح َدىم (والَّ ِذين جاءوا ِمن ب ع ِد ِىم) اآليةَ (اضتشر ،)ٔٓ:واللَّ ِو ما ِمن أ ٍ ِ
ِِ
ٌن إِالَّ لَوُ َح ّّق ِِف
َحد م َن الْ ُم ْسلم َ
َ َ ْ َ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َْ ْ َ
َى َذا الْ َم ِاؿ :أ ُْعطَى ِمْنوُ ،أ َْو ُمنِ َعَ ،ح ََّّت َر ٍاع بِ َع َد َف)(ٔ).
اضت َدثَ ِ
ِِ
اطتَطَّ ِ
ص ٍة
افَ ،ع ْن عُ َمَر بْ ِن ْ
اب َر ِض َى اللَّوُ َعْنوُ ِِف قِ َّ
ويف رواية أخرى ( َع ْن َمالك بْ ِن أ َْو ِس بْ ِن َْ
ات لِ ْل ُف َقر ِاء والْمساكِي ِن) إِ َىل ِ
اؿ َ :ى ِذ ِه
اؿُ :مثَّ تَالَ (إِنَّ َما َّ
آخ ِر اآليَِة (التوبة ، )ٙٓ:فَػ َق َ
ذَ َكَرَىا ،قَ َ
الص َدقَ ُ
َ َ ََ
ول) إِ َىل ِ
لر ُس ِ
ِعتَُؤالَِء ُمثَّ تَالَ ( َوا ْعلَ ُموا أَنَّ َما غَنِ ْمتُ ْم ِم ْن َشى ٍء فَأ َّ
آخ ِر اآليَِة (األنفاؿ،)ٗٔ:
َن لِلَّ ِو ُخ ُم َسوُ َولِ َّ
ْ
(ٔ)السنن الكربى ،البيهقي ( )ٖ٘ٔ /ٙبسند حسن.
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اؿ  :ى َذا ِعتؤالَِء ُمثَّ تَالَ (ما أَفَاء اللَّوُ َعلَى رسولِ ِو ِمن أ َْى ِل الْ ُقرى) إِ َىل ِ
آخ ِر اآليَِة(اضتشرُ ،)ٚ:مثَّ قَػَرأَ (
ُمثَّ قَ َ َ َُ
ْ
َُ
َ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
اج ِرين) إِ َىل ِ
ِ
ين تَبَ َّوءُوا َّ
الد َار
آخ ِر اآليَِة(اضتشرُ ،)ٛ:مثَّ قَ َ
اؿ َ :ى ُؤالَء الْ ُم َهاج ُرو َف ُمثَّ تَالَ ( َوالذ َ
ل ْل ُف َق َراء ال ُْم َه َ
اؿ وقَ َ َّ ِ
وا ِإليما َن ِمن قَ بلِ ِهم) إِ َىل ِ
اؿ َ :ى ُؤالَِء األَنْ َ ِ
ين َجاءُوا ِم ْن
آخ ِر اآليَِة(اضتشر ،) ٜ:فَػ َق َ
ْ ْ ْ
َ َ
اؿ ( َوالذ َ
صار قَ َ َ
ان) إِ َىل ِ
ب ْع ِد ِىم ي ُقولُو َن ربَّنَا ا ْغ ِفر لَنَا و ِإل ْخوانِنَا الَّ ِذين سب ُقونَا بِا ِإليم ِ
اؿ :
آخ ِر اآليَِة (اضتشر ،)ٔٓ:قَ َ
َ ََ
َ ْ َ
َ
َ
ْ َ َ
ت النَّاس فَػلَم يػبق أ ِ
ِِ
فَػه ِذهِ استَػوعب ِ
ٌن إِالَّ َولَوُ ِِف َى َذا الْ َم ِاؿ َح ّّق إِالَّ َما دتَْلِ ُكو َف ِم ْن
َح ٌد م َن الْ ُم ْسلم َ
َ ْ َْ َ َ
َ ْ ْ ََ
الر ِ
رقِ ِيق ُكم ،فَِإ ْف أ َِع ْ ِ
َح ٌد ِمن الْمسلِ ِم ِ
اعى بِ ُسَّر َوِزتْيَػَر يَأْتِ ِيو
ٌن إِالَّ َسيَأْتِ ِيو َحقُّوُ؛ َح ََّّت َّ
َ ْ
ش إ ْف َشاءَ اللَّوُ َملْ يػَْب َق أ َ َ ُ ْ
َحقُّوَُ ،وَملْ يػَ ْعَر ْؽ فِ ِيو َجبِينُوُ)(ٔ).

فنلحظ من ىاتٌن الروايتٌن اضترص الشديد من عمر -رضي اهلل عنو -ليحقق العدالة يف توزيع

أمواؿ بيت ماؿ اظتسلمٌن ،فجمع أىل اضتل والعقد ،مث قاـ ليلتو يقرأ كتاب اهلل ويتدبر آياتو؛ حَّت ىداه
اهلل عز وجل لقسمة عادلة :تعطي كل مسلم حقو يف ىذا اظتاؿ وإف مل يعرؽ فيو جبينو .
ثامنا  :إنزال الناس منازلهم ومعرفة فضلهم:
من السمات اظتطلوبة يف الشخصية اظتسلمة أف تنزؿ الناس منازعتم ،وتعرؼ لذوي الفضل
ِ
َّاس َمنَا ِزَعتُ ْم)(ٕ)
فضلهم ،وىذه السمة نص عليها اظتنهج النبوي فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم ( :أَنْزلُوا الن َ

وقد أثر تدبر القرآف الكرمي يف بناء شخصية الصحابة على ىذا اطتلق الرفيع ،وؽتا لتفظ عنهم

الزناد قاؿ :قاؿ رجل لعلي رضي اهلل عنو يا أمًن اظتؤمنٌن ما باؿ اظتهاجرين
يف ىذا الباب ما روي عن أيب ّْ
واألنصار قدَّموا أبا بكر وأنت أوِف منو َمْنػ َقبَة ،وأقدـ منو ِسلماً ،وأسبق سابقة؟ قاؿ :إف كنت مقرشياً
فأحسبك من عائذة ،قاؿ :نعم ،قاؿ :لوال أف اظتؤمن عائذ اهلل لقتلتك ،ولئن بقيت ليأتينَّك مين روعة
حصراء ،ولتك إف أبا بكر سبقين إىل أربع :سبقين إىل ا ِإلمامة ،وتقدمي ا ِإلمامة ،وتقدمي اعتجرة وإىل
الغار ،وإفشاء ا ِإلسالـ؛ ولتك إف اهلل َّ
صَرهُ
نص ُروهُ فَػ َق ْد نَ َ
ذـ الناس كلَّهم ومدح أبا بكر فقاؿ{ :إِالَّ تَ ُ
اللَّوُ} (سورة التوبة ،اآلية ٓٗ) اآلية)(ٖ).
(ٔ)السنن الكربى ،البيهقي ( )ٖ٘ٔ /ٙبسند صحيح .
(ٕ) السنن ،أبو داود ،كتاب األدب ،باب ِِف تَػْن ِز ِيل الن ِ
َّاس َمنَا ِزَعتُ ْم (ٗ)ٗٔٔ /حٗٗ ، ٗٛواضتديث وإف كاف فيو
انقطاع فقد صححو غًن واحد ،ويشهد لو أحاديث أخرى ،وما اشتهر من فعلو صلى اهلل عليو وسلم .ينظر :
إكماؿ اظتعلم شرح صحيح مسلم  ،القاضي عياض (ٔ)ٜٛ /
(ٖ) تاريخ دمشق ،ابن عساكر (ٖٓ )ٖٜٔ/بسند حسن .
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فنلحظ كيف تدبر علي ىذه اآلية الكرنتة والتمس ما فيها من مدحة أليب بكر وعتاب لسائر
الناس ،فحفظ أليب بكر منزلتو وعرؼ لو فضلو فأنصفو حَّت من نفسو .
تاسعا  :التواضع ولين الجانب:
يعد التواضع والذلة للمؤمنٌن من أبرز صفات اظتؤمنٌن ،وىي شتة امتدحها القرآف الكرمي فيهم
ف يأْتِي اللَّو بَِقوٍم ي ِحبُّ هم وي ِحبُّونَو أ َِذلَّ ٍة علَى الْم ْؤِمنِين أ ِ
ِ
ِ ِِ
َع َّزٍة
َ
ُ ْ ُ ُ ْ َُ ُ
س ْو َ َ
ُ َ
فقاؿ َ {( :م ْن يَ ْرتَ َّد م ْن ُك ْم َع ْن دينو فَ َ
ِ
ين} (المائدة ،)15:وتربز ىذه الصفة ويعظم شأهنا حٌن يتلبس ّٔا أصحاب الشخصيات
َعلَى الْ َكاف ِر َ
اؿ  :لَِقي ِ
ت ْامَرأَةٌ عُ َمَر  ،يػُ َق ُ
اؿ َعتَا َ :خ ْولَةُ
اظتهابة كعمر بن اطتطاب حيث يروي (أَبَو يَِز َ
يد يػَ ْع ِين الْ َم َدِ يَّ  ،قَ َ َ
ِ
ت ثػَ ْعلَبَ َة َ -وُى َو يَ ِسًنُ َم َع الن ِ
ت
ضْ
َصغَى إِلَْيػ َها َرأْ َسوُ َ ،ح ََّّت قَ َ
استَػ ْوقَػ َفْتوُ  ،فَػ َوقَ َ
ف َعتَا َوَدنَا مْنػ َها َوأ ْ
بِْن ُ
َّاس  -فَ ْ
ِِ
ِ
ت ِر َجاالَ ِت قُػَريْ ٍ
ش َعلَى َى ِذهِ الْ َع ُجوِز ؟ ،
ت  ،فَػ َق َ
صَرفَ ْ
اؿ لَوُ َر ُج ٌل  :يَا أَم ًَن الْ ُم ْؤمن َ
ٌن َ ،حبَ ْس َ
اجتَػ َها َوانْ َ
َح َ
ِِ
ِ َّ
ْو َاىا ِم ْن فَػ ْو ِؽ َسْب ِع
اؿ  :الَ  .قَ َ
ك َوَى ْل تَ ْد ِري َم ْن َى ِذ ِه ؟ قَ َ
فَػ َق َ
اؿ َ :ويْػلَ َ
اؿ َ :ىذه ْامَرأَةٌ َشت َع اللوُ َشك َ
ِِ
ٍ
ِ
ؼ ع ّْين إِ َىل اللَّي ِل ما انْصرفْت عْنػها ح ََّّت تَػ ْق ِ
ض َي
ص ِر ْ َ
َشتََوات َ ،ىذه َخ ْولَةُ بِْن ُ
ت ثػَ ْعلَبَةَ َ ،واللَّو لَ ْو َملْ تَػْن َ
ْ َ ََ ُ َ َ َ
ِ
ِ ِ
اجتَػ َها) (ٔ).
اجتَػ َها  ،إَِّال أَ ْف َْحت ُ
صالَةٌ فَأ َ
ضَر َ
ُصلّْيَػ َها ُ ،مثَّ أ َْرج َع إلَْيػ َها َح ََّّت تَػ ْقض َي َح َ
َح َ
عمر جانبو وتواضع المرأة أغلظت لو القوؿ كما يف بعض الروايات -وىو
فنلحظ كيف أََال َف ُ
خليفة اظتسلمٌن ،-وجاء فعلو ىذا استعظاما ظتكانة ىذه اظترأة حينما تدبر اآلية اليت نزلت يف شأهنا،
وكيف أف اهلل يبارؾ وتعاىل استمع شكايتها؛ فإذا كاف اطتالق تبارؾ وتعاىل استمع قوعتا فاظتخلوؽ الزـ لو
ذلك .
وذا علي رضي اهلل عنو يتدبر آية كرنتة فيحوعتا إىل سلوؾ يتمثلو كما روى عنو زاذاف (:أنو
كاف نتشي يف األسواؽ وحده وىو واؿ ،يرشد الضاؿ ،ويػَْن ُشد الضاؿ ،ويعٌن الضعيف ،ونتر بالبيّاع
ِ
َِّ ِ
ين الَ يُ ِري ُدو َن عُلُ ِّوا ِفي األ َْر ِ
ْك َّ
ض َوالَ
والب ّقاؿ فيفتح عليو القرآف ،ويقرأ { تِل َ
الد ُار اآلخ َرةُ نَ ْج َعلُ َها للذ َ
ادا والْعاقِبةُ لِل ِ
ين} (سورة القصص ،اآلية )ٖٛ :ويقوؿ :نزلت ىذه اآلية يف أىل العدؿ والتواضع
سً َ َ َ ُ
ْمتَّق َ
فَ َ
من الوالة ،وأىل القدرة على سائر الناس ) (ٕ).
(ٔ)الرد على اصتهمية ،الدارمي (ص )٘ٗ :االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ابن عبد الرب (ٗ )ٖٔٛٓ /وقاؿ:
فمر بعجوز فاستوقفتو.
وروينا من وجوه عن عمر بن اطتطاب أنو خرج ومعو الناسّ ،
(ٕ) ابن عساكر  ،تاريخ دمشق (ٕٗ ،)ٜٗٛ /بسند حسن إىل أيب يزيد اظتد ي الراوي عن عمر ومل يدركو ولكنو
أدرؾ ابن عمر وابن عباس وطبقتهم رضي اهلل عنهم  ،وينظر :البداية والنهاية ،ابن كثًن ()ٙ /ٛ
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علي ،ىو اظتعىن الذي فهمو ابن عباس رضي اهلل عنهم(ٔ).
وىذا اظتعىن الذي فهمو ّ

عاشرا  :العفو والتسامح

إف خلق العفو والتسامح خلق عظيم ال يستطيعو إال كبار النفوس؛ ألنو إلغاء ضتظ النفس،
ور) (اضتج )ٙٓ:وأمر بو نبيو:
وامتثاؿ ألمر اهلل ،وصف اهلل نفسو بالعفو ،فقاؿ( :إِ َّن اللَّ َو لَ َع ُف ّّو غَ ُف ٌ
ب الْمح ِسنِين)(اظتائدةُ ( ،)ٖٔ:خ ِذ الْع ْفو وأْمر بِالْعر ِ
ِ َّ ِ
ض
(فَا ْع ُ
ف َ ،وأَ ْع ِر ْ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
َ َ َ ُْ ُْ
اص َف ْح إ َّن اللوَ يُح ُّ ُ ْ َ
َع ِن ال ِ ِ
ص َف ُحوا أَال تُ ِحبُّو َن أَن يَ ْغ ِف َر اللَّوُ
ْجاىلي َن)(األعراؼ ، )ٜٜٔ:كما أمر بو اظتؤمنٌنَ ( :ولْيَ ْع ُفوا َولْيَ ْ
َ
لَ ُك ْم) (النور. )ٕٕ:

وقد دتثل الصحابة ىذا اطتلق تدبرا آليات القرآف الكرمي  ،فمن ذلك ما روي عن أيب حبيبة
موىل طلحة -رضي اهلل عنو -قاؿ ( :دخلت على علي -رضي اهلل عنو -مع ِعمراف بن طلحة بعدما
فرحب بو وأدناه ،وقاؿ :إ ي ألرجو أف كتعلين اهلل وأباؾ من الذين قاؿ
فرغ من أصحاب اصتمل .قاؿَّ :
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين } (سورة اضتجر ،اآلية:
اهلل عز وجلَ { :ونَ َز ْعنَا َما فى ُ
ص ُدوِرىم ّم ْن غ ّل إ ْخ َوانًا َعلَى ُس ُرٍر ُّمتَ َقابل َ
 .)ٗٚفقاؿ :يا ابن أخي كيف فالنة؟ كيف فالنة؟ قاؿ :وسألو عن أمهات أوالد أبيو ،قاؿ مث قاؿ :مل
نقبض أرضكم ىذه السنٌن إالّ ؼتافة أف ينتهبها الناس ،يا فالف انطلق معو إىل ابن قرظَة مره ِ
فليعطو غلَّة
ُْ
ىذه السنٌن ويدفع إليو أرضو ،قاؿ :فقاؿ رجالف جالساف ناحيةً أحدقتا اضتارث األعور :اهلل أعدؿ من
ذلك أف نقتلهم ويكونوا إخواننا يف اصتنة ،قاؿ :قُوما أبعد أرض اهلل وأسح َقها ،فمن ىو إذا مل أكن أنا
وطلحة ،يا ابن أخي إذا كانت لك حاجة فأتِنا)(ٕ).
ويدرؾ العفو الذي دتثَّلو علي حينما يعلم أف طلحة قتل يوـ وقعة اصتمل ،وكاف يف الفريق
اظتخالف لعلي رضي اهلل عن اصتميع(ٖ).
ويتجلى ىذا اطتلق الرفيع يف شخصية أيب بكر -رضي اهلل عنو -يف حادثة يشق على النفس أف
تعفو فيها عن اظتسيء؛ وذلك يف حادثة اإلفك ،حيث تورط يف إشاعة اإلفك امرؤ لطاظتا كاف أليب بكر
فلما نزلت
يد عنده ،توجب عليو أف نتسك لسانو وإف كاف اطترب صحيحا فكيف بو وىو إفك مفرتىّ ،
ف أَبُو بَ ْك ٍر أَ ْف الَ يػَْنػ َف َع ِم ْسطَ ًحا بِنَافِ َع ٍة أَبَ ًدا؛
آيات الرباءة ِبق الطهر والعفاؼ ،قالت عائشة( :فَ َحلَ َ
(ٔ)فتح البياف يف مقاصد القرآف،القنوجي (ٓٔ)ٔ٘ٚ /
(ٕ) اظتستدرؾ  ،اضتاكم (ٖ )ٕٗٗ /وقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد و مل مترجاه ووافقو الذىيب .
(ٖ) ينظر :الطربي ،تاريخ األمم واظتلوؾ (ٖ)ٗٓ /
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ض ِل ِم ْن ُكم} إِ َىل ِ
الس َع ِة أَ ْن يُ ْؤتُوا
آخ ِر اآليَِة ،يَػ ْع ِين أَبَا بَ ْك ٍر { َو َّ
{والَ يَأْتَ ِل أُولُو الْ َف ْ
ْ
فَأَنْػَزَؿ اللَّوُ َعَّز َو َج َّل َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
أُولِي الْ ُقربى والْم ِ
ور
ين}  ،يػَ ْع ِين م ْسطَ ًحا  ،إِ َىل قَػ ْولو {أَالَ تُحبُّو َن أَ ْن يَغْف َر اللَّوُ لَ ُك ْم َواللَّوُ غَ ُف ٌ
ساك َ
َْ َ َ َ
ِ
ب أَ ْف تَػ ْغ ِفَر لَنَاَ ،و َع َاد لَوُ ِمبَا َكا َف
يم} (النورَ ) ٕٕ:ح ََّّت قَ َ
اؿ أَبُو بَ ْك ٍر :بػَلَىَ ،واللَّ ِو يَا َربػَّنَا إِنَّا لَنُ ِح ُّ
َرح ٌ
صنَ ُع) (ٔ) .
يَ ْ

وكذا سجل للصحابة كظم الغيظ وترؾ الغضب واالنتقاـ معلما بارزا يف شخصياهتم ،ومن
اظتواقف اظتوضحة عتذا السمة الشخصية ما روى ( ابْ ُن َعبَّ ٍ
اؿ  :قَ ِد َـ عُيَػْيػنَةُ بْ ُن
اس َ -ر ِض َي اللَّوُ َعْنػ ُه َما -قَ َ
َّ ِ
ِ
ِ
اضتُّْر بْ ِن قَػْي ٍ
ين يُ ْدنِي ِه ْم عُ َم ُر َ ،وَكا َف
ص ِن بْ ِن ُح َذيْػ َف َة  ،فَػنَػَزَؿ َعلَى ابْ ِن أ َِخ ِيو ْ
حْ
س َ ،وَكا َف م َن النَّػ َف ِر الذ َ
اؿ عيػيػنَةُ ِالب ِن أ ِ
ِِ
اب َغتَالِ ِ
َخ ِيو  :يَا ابْ َن أ َِخي ،
الْ ُقَّراءُ أ ْ
س ُع َمَر َوُم َش َاوَرتو ُ ،ك ُهوالً َكانُوا  ،أ َْو ُشبَّانًا  ،فَػ َق َ َُ ْ ْ
َص َح َ
ىل لَك وجو ِعْند ى َذا األ َِم ًِن  ،فَ ِ ِ
اؿ  :سأ ِ
ِ
اؿ ابْ ُن َعبَّ ٍ
استَأْ َذ َف
ك َعلَْي ِو  ،قَ َ
َستَأْذ ُف لَ َ
َ ْ َ َ ٌْ َ َ
اس  :فَ ْ
استَأْذنْلي َعلَْيو  ،قَ َ َ ْ
ْ
اطتَطَّ ِ
اب  ،فَػ َواهللِ َ ،ما تػُ ْع ِطينَا ْ
اؿ ِ :ى ْي يَا ابْ َن ْ
ْ
اضتُُّر لِعُيَػْيػنَةَ  ،فَأ َِذ َف لَوُ عُ َم ُر  ،فَػلَ َّما َد َخ َل َعلَْي ِو قَ َ
اصتَْزَؿ َ ،والَ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٌن  ،إِ َّف اللَّ َو
اؿ لَوُ ْ
ب عُ َم ُر َ ،ح ََّّت َى َّم أَ ْف يُوقِ َع بِِو  ،فَػ َق َ
اضتُُّر  :يَا أَم ًَن الْ ُم ْؤمن َ
َْحت ُك ُم بػَْيػنَػنَا بالْ َع ْدؿ  ،فَػغَض َ
ض َعن ال ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين} األعراؼ
تَػ َع َاىل قَا َؿ لنَبِيّْو -صلى اهلل عليو وسلمُ { : -خذ ال َْع ْف َو َوأْ ُم ْر بِالْعُ ْرف َوأَ ْع ِر ْ ْ َ
ْجاىل َ
 .ٜٔٔوإِ َّف ى َذا ِمن ْ ِ ِ
ِ
ِ
ٌن تَالَ َىا َعلَْي ِو  ،وَكا َف وقَّافًا ِعْن َد كِتَ ِ
اب اهللِ(ٕ).
ٌن َ ،واهلل َما َج َاوَزَىا عُ َم ُر ح َ
اصتَاىل َ
َ َ ْ
َ َ
قاؿ ابن حجر ( :ومعىن ما جاوزىا ما عمل بغًن ما دلت عليو بل عمل مبقتضاىا؛ ولذلك

قاؿ :وكاف وقافا عند كتاب اهلل ،أي :يعمل مبا فيو وال يتجاوزه) (ٖ).
َسلَ َم ،يروي َع ْن
وقد أدرؾ أصحاب عمر وأىلو ىذه السمة يف شخصيتو ،فها ىو ( َزيْ ُد بْ ُن أ ْ
ِ
ف َِجت ُدو َف ُع َمَر
ت  :إِنَّوُ نَائِ ٌم  ،فَػ َق َ
أَبِ ِيو قَ َ
اؿ َ :جاءَ بِالَ ٌؿ يُِر ُ
َسلَ ُم َكْي َ
يد أَ ْف يَ ْستَأْذ َف َعلَى عُ َمَر  ،فَػ ُق ْل ُ
اؿ  :يَا أ ْ
ِ
اؿ بِالَ ٌؿ  :لَو ُكْن ِ ِ ِ
ِ ِ
ت َ :خْيػر الن ِ ِ
ب
يم  ،فَػ َق َ
ْ ُ
؟ فَػ ُق ْل ُ
ب فَػ ُه َو أ َْمٌر َعظ ٌ
ت عْن َدهُ إ َذا َغض َ
َّاس  ،إالَّ أَنَّوُ إ َذا َغض َ
ُ
ِ
ضبُوُ) (ٗ)
ب َغ َ
قَػَرأْ ُ
ت َعلَْيو الْ ُق ْرآ َف؛ َح ََّّت يَ ْذ َى َ

(ٔ) الصحيح ،البخاري  ،كتاب التفسًن ،باب قولو { إف الذين لتبوف أف تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا/ٗ( )...
)ٜٔٚٚحٜٗٗٚ
(ٕ)البخاري ،الصحيح ،كتاب التفسًن ،باب سورة األعراؼ (ٗ )ٕٔٚٓ /ح.ٖٗٙٙ
(ٖ)فتح الباري ،ابن حجر (ٖٔ)ٕٜ٘ /
(ٗ) الطبقات الكربى ،ابن سعد)ٖٜٓ /ٖ( ،
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ِ
ِ
ضب قَ ُّ
و( َع ِن ابْ ِن عُ َمَر قَ َ
ط فَ ُذكَِر اللَّوُ ِعْن َدهُ  ،أ َْو ُخ ّْو َ
اؿ َ :ما َرأَيْ ُ
ؼ  ،أ َْو قَػَرأَ عْن َدهُ
ت ُع َمَر َغ َ
ِ
ِ
يد) (ٔ) .
ف َع َّما َكا َف يُِر ُ
إِنْ َسا ٌف آيَةً م َن الْ ُق ْرآف إِالَّ َوقَ َ
الحادي عشر :االعتراف بالخطأ والبعد عن المكابرة

من الصفات السلبية اليت حتملها النفس البشرية اظتكابرة وترؾ االعرتاؼ باطتطأ ،أما الشخصية
اإلكتابية فهي اليت تؤمن بوقوع اطتطأ مع حرصها على أال يقع ،وإذا وقع فإهنا تعرتؼ بو ،وتندـ عليو،
وحتاوؿ إصالحو ،ويف القرآف الكرمي إشارة إىل ىذا اظتعىن اإلكتايب وامتداح ظتن اتصف بو  ،فقاؿ:
(والَّ ِذين إِذَا فَعلُواْ فَ ِ
َّ
استَ ْغ َفرواْ لِ ُذنُوبِ ِه ْم َوَمن يَغْ ِفر ُّ
وب إِالَّ
اح َ
الذنُ َ
َ
َ َ
ُ
س ُه ْم ذَ َك ُرواْ اللوَ فَ ْ ُ
شةً أ َْو ظَلَ ُمواْ أَنْ ُف َ
اللَّوُ ولَم ي ِ
َّات تَ ْج ِري ِمن
ك َج َزآ ُؤ ُىم َّم ْغ ِف َرةٌ ّْمن َّربّْ ِه ْم َو َجن ٌ
ص ُّرواْ َعلَى َما فَ َعلُواْ َو ُى ْم يَ ْعلَ ُمو َن * أ ُْولَئِ َ
َ ْ ُ
ِِ
تَحتِها األَنْ هار َخالِ ِد ِ
ين (ٔ)(آؿ عمراف ٖ٘ٔ.)ٖٔٙ-
ين ف َيها َونِ ْع َم أ ْ
َْ
َُ
َج ُر ال َْعامل َ
َ
وبتتبع تدبر الصحابة لكتاب اهلل الكرمي ،وقفت على بعض اظتواقف اليت ترسم ىذه السمة
ِ ِ
َتَ { :وقَ ْر َن فِي
الشخصية فيهم ،فمن ذلك ( :ما رواه أبو الضحى َ ،ع َّم ْن َشت َع َعائ َشةَ إِ َذا قَػَرأ ْ
ِ
ت َح ََّّت تَػبُ َّل ِستَ َارَىا) (ٕ)
اب ]ٖٖ :بَ َك ْ
بُيُ ْوت ُك َّن} [األ ْ
َحَز ُ
يقوؿ شيخ اإلسالـ ( :وكذلك عائشة -رضي اهلل عنها -ندمت على مسًنىا إىل البصرة ،وكانت إذا

ذكرتو تبكي حَّت تبل ستارىا) (ٖ).
فعائشة -رضي اهلل عنها -اجتهدت يف الفتنة اليت جرت بٌن علي -رضي اهلل عنو ،-ومعاوية -رضي اهلل
عنو ،-فلما انقضت الفتنة ،وذىبت مبا خلفتو من قتلى من أصحاب رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-
 ،استشعر كبار الصحابة – على اختالؼ اجتهادىم – خطأ ما جرى وندموا عليو .
قاؿ األلوسي تعليقا على بكاء عائشة ( :وما ذاؾ إال ألف قراءهتا تذكرىا الواقعة اليت قتل فيها
كرـ اللّو تعاىل وجهو أحزنو ذلك  ،فقد صح أنو رضي اللّو
كثًن من اظتسلمٌن  ،وىذا كما أف األمًن ّ
تعاىل عنو ظتا وقع االهنزاـ على من مع أـ اظتؤمنٌن ،وقُتِل َمن قُتِل من اصتمعٌن طاؼ يف مقتل القتلى؛
مت قبل ىذا وكنت نسيا منسيا ) (ٗ).
فكاف يضرب على فخذيو ،ويقوؿ  :يا ليتين ّ
(ٔ) الطبقات الكربى ،ابن سعد)ٖٜٓ /ٖ( ،
(ٕ) الزىد ألزتد بن حنبل ٕٔٗ (ص)ٔٙٗ :
(ٖ) منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية ()ٕٜٔ /ٙ
(ٗ) روح اظتعاِّن ػ نسخة ػتققة (ٔٔ)ٜٔٔ /
29

ٍ
ومن اظتواقف اليت تبٌن اعرتاؼ الصحابة باطتطأ ومعاصتتو ما رواه ( َعْب ُد َّ
الر ْزتَ ِن بْ ُن َع ْوؼ  ،أَنَّوُ
ِ
اطتَطَّ ِ
اج ِيف
س لَْيػلَ ًة َم َع ُع َمَر بْ ِن ْ
اب َ -ر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ -بِالْ َم ِدينَ ِة  ،فَػبَػْيػنَ َما ُى ْم نتَْ ُشو َف َش َّ
ب َعتُ ْم سَر ٌ
َحَر َ
ٍ ِِ
ِ
ٍ
اؿ ُع َم ُر
ات ُم ْرتَِف َعةٌ  ،فَػ َق َ
اب ُغتَ ٌ
َص َو ٌ
اؼ َعلَى قَػ ْوـ َعتُ ْم فيو أ ْ
بػَْيت؛ فَانْطَلَ ُقوا يػَ ُؤُّمونَوَُ ،ح ََّّت إِ َذا َدنػَ ْوا مْنوُ إِ َذا بَ ٌ
ِ
ت َربِ َيع َة بْ ِن
اؿ  :الَ  ،قَ َ
ت َم ْن َى َذا ؟ قَ َ
َخ َذ بِيَ ِد َعْب ِد َّ
اؿ َ :ى َذا بػَْي ُ
الر ْزتَ ِن  :أَتَ ْد ِري بػَْي ُ
 َرض َي اللَّوُ َعْنوَُ -وأ َأُميَّةَ بْ ِن َخلَ ٍ
الر ْزتَ ِن  :أ ََرى قَ ْد أَتَػْيػنَا َما نػَ َهى اللَّوُ َعْنوُ  ،نػَ َهانَا
ب ،فَ َما تَػَرى ؟ فَػ َق َ
اؿ َعْب ُد َّ
فَ ،وُى ُم اآل َف َش ْر ٌ
َ
ؼ عُ َم ُر َعْنػ ُه ْم َوتَػَرَك ُهم)
اللَّوُ َعَّز َو َج َّل فَػ َق َ
اؿ َ { :والَ تَ َج َّ
صَر َ
سوا} (اضتجرات )ٕٔ:فَػ َق ْد َجتَ َّس ْسنَا؛ فَانْ َ
سُ
(ٔ).
فرتؾ عمر -رضي اهلل عنو -دليل واضح على اعرتافو باطتطأ  ،قاؿ الغزايل( :وىذا يدؿ على
وجوب السرت وترؾ التتبع) (ٕ).

ومن األمثلة ما روي ( عن مسر ٍ
اؿ :ركب عمر -ر ِضي اهلل َعْنو -الْ ِمْنبػرِ ،مْنبػر رس ِ
وؿ اللَّ ِو
وؽ ،قَ َ
ََ ََ َ ُ
َ ْ َ ُْ
َ َ
ِ
ضْتوُ امرأة
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم -فَػ َق َ
اؿَ :ال أ َْع ِرفَ َّن َما َز َاد َّ
الص َد ُ
اؽ َعلَى أ َْربَعِ ِمائَِة د ْرَى ٍمُ ،مثَّ نػََزَؿ .فَ ْ
اعتَػَر َ
 َِِ
ِ
اؿ :نَػ َع ْم.
يدوا يف صدقاهتن إىل أربعمائة ِد ْرَى ٍم .قَ َ
َّاس أَ ْف يَِز ُ
من قريش ،فقالت :يَا أَم ًَن الْ ُم ْؤمن َ
ٌن ،نػَ َهْي َ
ت الن َ
وؿ ِيف الْ ُقر ِ
اؿ:
اى َّن قِ ْنطَ ًارا} ْاآليَةَ (النساء ،)ٕٓ:فَػ َق َ
ت :أ ََما شتعت اهلل تعاىل يَػ ُق ُ
آف{:وآتيتهم إِ ْح َد ُ
قَالَ ْ
ْ
ِ
ِ
اللَّ ُه َّم َغ ْفًراُ ،ك ُّل الن ِ
يدوا ِيف
ب .فَػ َق َ
ت نػَ َهْيتُ ُك ْم أَ ْف تَ ِز ُ
َّاس ،إِ ّْ ي ُكْن ُ
َّاس أَفْػ َقوُ م ْن ُع َمَر ُ ،مثَّ َر َج َع فَػَرك َ
اؿ :أَيػُّ َها الن ُ
ِِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ت نَػ ْف ُسوُ فَػ ْليَػ ْف َع ْل)
َح َّ
ب أ َْو فَ َم ْن طَابَ ْ
َ
ص ُدقَاهت ّْن َعلَى أ َْربَعمائَة د ْرَى ٍم ،فَ َم ْن َشاءَ أَ ْف يػُ ْعط َي م ْن َمالو َما أ َ
(ٖ).
وؽتا روي كذلك أ ّف عمر بن اطتطاب -رضي اهلل عنو -قاؿ( :إ ي ألبغض فالناً ،فقيل للرجل:

ت يف ا ِإلسالـ فتقاً؟ قاؿ :ال،
ما شأف عمر يبغضك؟ فلما كثر القوـ يف الدار جاء ،فقاؿ :يا عمر ،أَفَػتَػ ْق ُ
َّ ِ
ين
قاؿ :فجنيت جناية؟ قاؿ :ال ،قاؿَ :
أحدثْ ُ
ت حدثاً؟ قاؿ :ال ،قاؿَ :
فعالـ تبغضين؟ وقاؿ اهللَ { :والذ َ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
احتَ َملُواْ بُ ْهتَاناً َوإِثْماً ُّمبِيناً} (سورة األحزاب:
سبُواْ * فَ َقد ْ
يُ ْؤذُو َن ال ُْم ْؤمن َ
ين َوال ُْم ْؤمنَات بغَْي ِر َما ا ْكتَ َ

ِ
ِ
يث ِ
يح ا ِإل ْسنَاد َوَملْ ُمتَّْر َجاهُ
(ٔ) تاريخ اظتدينة النبوية ،ابن شبة(ٔ،)ٖٕٛ/اظتستدرؾ ،اضتاكم(ٗ)ٖٚٚ/وقاؿَ :ى َذا َحد ٌ َ
صح ُ
(ٕ) إحياء علوـ الدين ،الغزايل (ٖ)ٜٔٓ /
(ٖ)اظتطالب العالية ،ابن حجر ( )ٜٗ /ٛوىو عند أيب يعلى يف الكبًن  .وقاؿ ابن كثًن :إسناده جيد قوي.
تفسًنالقرآف العظيم ،ابن كثًن (ٕ)ٕٗٗ /
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 )٘ٛفقد آذيتين فال غفر اهلل لك ،فقاؿ عمر :صدؽ ،واهلل ما فتق فتقاً ،وال ،وال ،فاغفرىا يل ،فلم يزؿ
بو حَّت غفر لو) (ٔ).
الثاني عشر  :الشجاعة واإلقدام
تعد الشجاعة من أبرز ما نتيز الشخصية اإلسالمية ،وىي ذترة الثقة باهلل ورتيل التوكل عليو و
اليقٌن أف نفسا لن يصيبها إال ما كتب اهلل عتا ،ومن اظتواقف اليت تدؿ على أف تدبر القرآف الكرمي
أكسب الصحابة شجاعة ال نظًن عتا ما روي يوـ القادسية حينما حاؿ هنر دجلة بٌن اظتسلمٌن وعدوىم
من الفرس ،فقاؿ ُحجر بن عدي -رضي اهلل عنو ( :-ما نتنعكم أف تعربوا إىل ىؤالء العدو إالَّ ىذه
النطقة -يعين دجلة { !!-ما َكا َن لِنَ ْف ٍ
وت إِالَّ بِِإ ْذ ِن اللَّ ِو كِتَاباً ُّم َؤ َّجالً } (سورة آؿ عمراف:
س أَ ْن تَ ُم َ
٘ٗٔ) مث أقحم فرسو فلما أقحم أقحم الناس ،فلما رآىم العدو ،قالوا :ديوانو فهربوا) (ٕ).
للجبَناء وترغيب عتم يف القتاؿ؛ فإف اإلقداـ واإلحجاـ
قاؿ ابن كثًن ( :وىذه اآلية فيها تشجيع ُ

ال يػَْنػ ُقص من العمر وال يزيد فيو) (ٖ)

الثالث عشر :البذل واإلنفاق في سبيل اهلل
ظتا وعى الصحابة عن القرآف حقيقة الدنيا وأهنا مزرعة اآلخرة ،اندفعوا يف البذؿ والعطاء؛ فال
شح وال تقتًن ،بل أنفقوا ؽتا لتبوف ،يقرضوف اهلل قرضا حسنا  ،فنالوا الرب وبشروا بالقبوؿ من ذلك  :ما
روى عن (أَنَس بن مالِ ٍ
صا ِر بِالْ َم ِدينَ ِة َم ًاال ِم ْن َـتْ ٍل،
ك َ -ر ِض َي اهللُ َعْنوُ -يػَ ُق ُ
وؿَ :كا َف أَبُو طَْل َح َة أَ ْكثَػَر ْاألَنْ َ
ُ ُْ َ
ب أَموالِِو إِلَي ِو بػيػرحاء ،وَكانَت مستَػ ْقبِلَ َة الْمس ِج ِد ،وَكا َف رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم-
وؿ اهلل َ -
َوَكا َف أ َ
َ َُ
َْ
َح ُّ ْ َ ْ َْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ
ب ِم ْن َم ٍاء فِ َيها طَيّْ ٍ
ت َى ِذ ِه ْاآليَةُ[ :لَ ْن تَنَالُوا الْبِ َّر َحتَّى تُ ْن ِف ُقوا ِم َّما
ب .قَ َ
س :فَػلَ َّما أُنْ ِزلَ ْ
يَ ْد ُخلُ َها َويَ ْشَر ُ
اؿ أَنَ ٌ
ِ ِ
ِ
وؿ اهللِ،
اؿ :يَا َر ُس َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم -فَػ َق َ
تُحبُّو َن] (آؿ عمراف )ٜٕ :قَ َاـ أَبُو طَْل َح َة إِ َىل َر ُسوؿ اهلل َ -
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يل بَػْيػ ُر َحاءََ ،وإِنػ ََّها
إِ َّف اهللَ تَػبَ َارَؾ َوتَػ َع َاىل يػَ ُق ُ
َح َّ
ب أ َْم َو ِايل إِ ََّ
وؿ[:لَ ْن تَنَالُوا الْب َّر َحتَّى تُ ْنف ُقوا م َّما تُحبُّو َن] َوإ َّف أ َ
(ٔ)ذـ الثقالء ،ابن اظتزرباف (ص )ٚٔ :بسند حسن .
(ٕ)تفسًن ابن أِب حامت ،ابن أيب حامت (ٖ ، )ٜٚٚ /وانظر :كرامات األولياء ،الاللكائي (ص )ٖٔ٘ :وسنده حسن
إىل األعمش وىو يقوؿ عن بعض أصحابو.
(ٖ)تفسًن القرآف العظيم ،ابن كثًن (ٕ)ٕٜٔ /
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وؿ ِ
ِ ِ
ِِ
وؿ اهللِ -
اؿ َر ُس ُ
اؿ :فَػ َق َ
ث أ ََر َاؾ اهللُ .قَ َ
ض ْع َها يَا َر ُس َ
اهلل َحْي ُ
ص َدقَةٌ للو أ َْر ُجو بَِّرَىا َوذُ ْخَرَىا عْن َد اهلل ،فَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
تَ ،وإِ ّْ ي أ ََرى
ك َم ٌ
ك َم ٌ
اؿ َرابِ ٌحَ ،ذل َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم " :-بَ ٍخ (بَ ْخ) َ ،ذل َ
ت َما قُػ ْل َ
اؿ َرابِ ٌحَ ،وقَ ْد َشت ْع ُ
َ

ٌن") (ٔ)  .فننظر كيف زتل التدبر أبا طلحة على أف يتصدؽ خبًن مالو ،فحمد لو
أَ ْف َْجت َعلَ َها ِيف ْاألَقْػَربِ َ

النيب صلى اهلل عليو وسلم تفاعلو اإلكتايب مع التوجيو الربا ي.
و منو ما روى ( عب ِد اهلل بن مع ٍ
ِ
سنًا}
ود قَ َ
ض اللَّ َو قَ ْر ً
اؿ  :لَ َّما نػََزلَ ْ
ت { َم ْن ذَا الَّذي يُ ْق ِر ُ
َْ ُ ْ ُ َ ُ
ضا َح َ
اهلل  ،وإِ َّف اللَّو ي ِر ُ ِ
وؿ ِ
َّح َدا ِح
ض ؟ قَ َ
َّح َد ٍاح  :يَا َر ُس َ
(البقرة .)ٕ٘ٗ:قَ َ
اؿ  :نػَ َع ْم يَا أَبَا الد ْ
يد منَّا الْ َق ْر َ
اؿ أَبُو الد ْ
َ َُ
ط َوفِ ِيو
ت ِمئَ ِة َـتْلَ ٍة ُ ،مثَّ َجاءَ نتَْ ِشي َح ََّّت أَتَى ْ
ت َرّْيب َحائِ ِطي َ ،حائِطًا فِ ِيو ِس ُّ
 ،قَ َ
اضتَائِ َ
اؿ  :فَِإ ّْ ي قَ ْد أَقْػَر ْ
ضُ
ِ ِ
اؿ ِ :
ت َرّْيب
اخ ُرجي  ،فَِإ ّْ ي أَقْػَر ْ
ت  :لَبَّػْي َ
َّح َد ِاح  ،قَالَ ْ
ك  ،قَ َ ْ
ضُ
َّح َد ِاح ِيف عيَاعتَا فَػنَ َاد َاىا  :يَا أ َُّـ الد ْ
أ ُُّـ الد ْ
ت ِمئَ ِة َـتْلَ ٍة)(ٕ).
َحائِطًا فِ ِيو ِس ُّ
فيلحظ كيف أف أبا الدحداح -رضي اهلل عنو -آثر ما عند اهلل تعاىل ظتا تدبر قولو تعاىل ( َم ْن ذَا الَّ ِذي
ِ
ٍ
َّح َد ِاح
ض اللَّوَ قَػ ْر ً
ضا َح َسنًا)  ،فتأتيو بشرى النيب صلى اهلل عليو وسلم ( َك ْم م ْن َع ْذؽ َرَد ٍاح ألَِيب الد ْ
يػُ ْق ِر ُ
اصتَن َِّة) (ٖ).
ِيف ْ
ومن اظتواقف كذلك ما روي ( عن عمر -رضي اهلل عنو -أنو كتب إىل أيب موسى األشعري -

رضي اهلل عنو -أف يبتاع لو جارية من سيب َجلُوالء ،فدعا ّٔا ،فقاؿ :إف اهلل يقوؿ{ :لَن تَنَالُواْ الْبِ َّر
َحتَّى تُ ِنف ُقواْ ِم َّما تُ ِحبُّو َن} (آؿ عمراف )ٜٕ :فأعتقها عمر) (ٗ).
وكذا روى ػتمد بن اظتنكدر قاؿ  :ظتا نزلت ىذه اآلية { لَن تَنَالُواْ الْبِ َّر َحتَّى تُ ِنف ُقواْ ِم َّما
تُ ِحبُّو َن } جاء زيد بن حارثة بفرس لو يقاؿ عتا شبلة مل يكن لو ماؿ أحب اليو منها ،فقاؿ  :ىي صدقة
 ،فقبلها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وزتل عليها ابنو أسامة ،فرأى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم
ذلك يف وجو زيد فقاؿ  :إف اهلل قد قبلها منك) (٘).
(ٔ) الصحيح ،البخاري  ،كتاب الزكاة ،باب الزكاة على األقارب (ٕ )ٖ٘ٓ /حٕٖٜٔ
(ٕ)اظتسند البزار )ٕٗٓ /٘( ،وقاؿ اعتيثمي ( :رواه أبو يعلى والطربا ي ورجاعتما ثقات ورجاؿ أيب يعلى رجاؿ
الصحيح)  .غتمع الزوائد ومنبع الفوائد ،اعتيثثمي)ٕٜ٘ /ٜ( ،
(ٖ) تلقيح فهوـ أىل األثر يف عيوف التاريخ والسًن  ،ابن اصتوزي (ص .)ٔٓٔ :واضتديث يف اظتسند ،أزتد بن حنبل
(ٖ )ٔٗٙ /بسند صحيح.
(ٗ) جامع البياف ،الطربي ()٘ٛٛ /ٙ
(٘) التفسًن ،ابن أِب حامت (ٖ)ٚٓٗ /
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المطلب الخامس :المقوم االقتصادي
(ومبناه على أف اظتسلم يعلم أف األرض وما فيها هلل وحده ،وأف الرزؽ بيد اهلل ،وأف اظتاؿ ماؿ
اهلل ،وما جعل حتت يده منو فليس لو ،وإفتا ىو أمانة عنده يتصرؼ فيها تصرؼ الوكيل ينتظر العزؿ يف
كل حٌن ،والعزؿ إما أف يكوف باظتوت ،وإما أف يكوف ِبجر ،وإما أف يكوف باالفتقار ،وإما أف يكوف
بالسجن..

ِ ِ
ِ
ين فِ ِيو )[اضتديد ]ٚ:فهذا
أو غًن ذلك ،وىذا ما نبو اهلل عليو بقولوَ ( :وأَنْف ُقوا م َّما َج َعلَ ُك ْم ُم ْستَ ْخلَف َ
اظتاؿ ليس لنا وإفتا ىو هلل وؿتن مستخلفوف فيو مدة ػتددة ال نعلمها ،ولكنها ستنتهي) ....

وؽتا يقوض بناء الشخصية ،ويذىب بثباهتا ويفقدىا مكانتها ،اطتوؼ على الرزؽ؛ لذا وجدنا
وع ُدو َن *
اضتق تبارؾ وتعاىل يورد قضية الرزؽ مؤكدة بأساليب عدة نقرأ َ ( :وفِي َّ
الس َماء ِرْزقُ ُك ْم َوَما تُ َ
ض إِنَّو لَح ّّق ّْمثْل ما أَنَّ ُكم تَ ِ
نط ُقو َن)(الذاريات )ٕٕ-ٕٔ :واإلنساف مَّت اطمئن
فَ َوَر ّْ
ب َّ
الس َماء َواأل َْر ِ ُ َ
ََ
ْ
على رزقو عمل وسار قدما يف حياتو ،وقد أكسب تدبر الصحابة لكتاب اهلل يقينا مطلقا بأف الرزؽ بيد

اهلل وحده فجعلهم يراعوف األمانة ويأخذوف القرارت اضتاشتة ونتضوف قدما يف أعماعتم ،ومن اظتواقف اليت
ِ
ِ ِ ِ
ت الْ َم ِاؿ ِيف ُك ّْل َش ْه ٍر َ ،ال بَ ْل ِيف ُك ّْل
تدؿ على ذلك ما روي أف ُع َمر قاؿ ل َعْبد اهلل بْ ِن أ َْرقَ َم " :أَقْس ُم بػَْي َ
ِِ
ِ
اج
ُرتُ َع ٍة فَػ َق َ
ت َشْيئًا بػَ ْع َدهُ َع َسى أَ ْف يَأْتِ َ
اؿ َر ُج ٌل َ -وُى َو طَْل َحةُ  :-يَا أَم ًَن الْ ُم ْؤمن َ
ٌن  ،لَ ْو َحبَ ْس َ
يك أ َْمٌر ُْلتتَ ُ
ِ
ِ
ِ ٍِ
ِ
ِِ
ِ
ك  ،لَقَّنَِين
ٌن فَػ َق َ
اىا الشَّْيطَا ُف َعلَى ل َسانِ َ
ت عُ َّدةً لنَائبَة إِ ْف نَابَت الْ ُم ْسلم َ
إِلَْيو  ،فَػلَ ْو تَػَرْك َ
اؿ ُع َم ُرَ :كل َمةٌ أَلْ َق َ
اهلل ح َّجتَػها  ،ووقَ ِا ي فِْتػنَتَػها  ،لَتَ ُكونَ َّن فِْتػنَةً لَِقوٍـ بػع ِدي  ،أ َْع ِ
صي اهللَ الْ َع َاـ َؼتَافَةَ َع ٍاـ قَابِ ٍل؟ بَ ْل أ ُِع ُّد َعتُ ْم
ْ َْ
َ
ُ ُ َ ََ
ما أَع َّد رس ُ ِ
وؿ اهللُ { َوَم ْن يَت ِ
َّق اهللَ يَ ْج َع ْل لَوُ َم ْخ َر ًجا َويَ ْرُزقْوُ ِم ْن
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ، -يػَ ُق ُ
وؿ اهلل َ -
َ َ َُ
ِ
ب} [الطالؽ)ٔ(." ]ٖ :
َح ْي ُ
ث َال يَ ْحتَس ُ
وروي عنو من وجو آخر يتقوى بو عن سلمة بن سعيد قاؿ :أِت عمر بن اطتطاب مباؿ ،فقاـ

إليو عبد الرزتن بن عوؼ فقاؿ :يا أمًن اظتؤمنٌن ،لو حبست من ىذا اظتاؿ يف بيت اظتاؿ لنائبة تكوف أو
أم ٍر لتدث ،فقاؿ.)ٕ(...

(ٔ)حلية األولياء وطبقات األصفياء  ،أبو نعيم ( )ٕٜٔ /ٚيف سنده انقطاع .وىو يف السنن الكربى ؼتتصرا دوف
ذكر اآلية  ،البيهقي)ٖ٘ٚ /ٙ( ،بإسناد رجالو ثقات.
(ٕ) تاريخ دمشق ،ابن عساكر )ٖٖٜ/ ٗٗ( ،ويف سنده ضعف .
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الخاتمة
اضتمد هلل رب العاظتٌن الذي بنعمتو تتم الصاضتات ،وجبوده وكرمو تتحقق األمنيات ،وبفضلو ومنو
تبلغ الغايات  ،وأصلي وأسلم على سيدنا ػتمد بن عبداهلل اظتبعوث رزتة للعاظتٌن ،وعلى صحابتو الغر
اظتيامٌن ومن تبعهم بإحساف إىل يوـ الدين أما بعد:
بعد ىذه الدراسة اظتاتعة مع ىدي خًن السلف حوؿ مائدة القرآف ،يطيب يل أف أسجل أبرز النتائج
وىي:
 شخصية الصحابة رضواف اهلل عليهم خًن مثاؿ للشخصية اإلسالمية -بعد نبينا -صلى اهللعليو وسلم __ بنوا مالػتها وأسسوا معاظتها على ىدي من الكتاب والسنة .
 الصحابة الكراـ أعالـ الفاقتٌن واظتتدبرين لكتاب اهلل مبا لديهم من أدوات ودعائم التدبر . رتع الصحابة بٌن األثر آّمل واظتبٌن للتدبر ،أعين التأثر والعمل . تعدد مقومات الشخصية اليت أفادىا الصحابة من خالؿ تدبرىم لكتاب اهلل وأقتها اظتقوـالعقدي الذي يعد أساسا للمقومات األخرى .
 لن تسعد األمة ولن يصلح حاعتا إال مبا كاف عليو سلفنا ومن ىديهم اضترص على تدبر القرآف،فما ضعفت األمة إال البتعادىا عن كتاب اهلل منبعها األصيل .
التوصيات :
 األخذ باألساليب القرآنية والنبوية لبناء الشخصية اإلسالمية وهتذيب السلوؾ اإلنسا ي . االنطالؽ من الدراسات النظرية حوؿ التدبر إاىل تلك اليت تعىن بالوسائل واطتطوات العمليةوالتطبيق والثمار  ،فال زالت درر األخبار مل تفتق بعد فإف عنيت ىذه الدراسة بعمل الصحابة
فالزاؿ ىدي السلف من التابعٌن ومن بعدىم وىم خًن القروف ينتظر التأمل .
 االقتصار على مواقف التدبر واآلثار اظتقبولة باتفاؽ كالصحيحة واضتسنة ففيهما الغناء .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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فهرست المصادر والمراجع:
ٔ .إحياء علوـ الدين ،الغزايل ،أبو حامد ػتمد بن ػتمد(ت ٘ٓ٘ ىػ)  ،دار ااظتعرفة – بًنوت.
ٕ .أخالؽ أىل القرآف،اآلجري:ػتمد بن اضتسٌن (ت ٖٓٙىػ)،حتقيق:ػتمدعمرو ،دار الكتب العلمية-
بًنوت،طٕٖٗٗٔ،ىػٕٖٓٓ -ـ.
السا ِري لِشرح ِ
البخاري ،القسطال ي ،أزتد بن ػتمد بن أِب بكر اظتصري ،أبو العباس (ت
اد َّ
ْٖ .إر َش ُ
صحيح َ
َ
ٖٕٜىػ) ،اظتطبعة الكربى األمًنية -مصر ،ط ٖٕٖٔ،ٚىػ.
ٗ .االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ابن عبد الرب  ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ػتمد القرطيب( تٖٗٙ
) ،حتقيق:علي ػتمد البجاوي ،طٔ،دار اصتيل ،بًنوتٕٔٗٔ ،ىػ.
٘ .البداية والنهاية ،ابن كثًن ،أبو الفداء إشتاعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت ٚٚٗ :ىػ) ،حتقيق  :علي
شًني  ،دار إحياء الرتاث العريب ط ٔ ٔٗٓٛ ،ىػ  ٜٔٛٛ -ـ.
 .ٙبناء الشخصية االسالمية اظتعاصرة ،باشتة العسلي ،دار الفكر – بًنوت  ،طٜٜٔٔٔ ،ـ.
 .ٚتاريخ األمم واظتلوؾ ،الطربي ،أبو جعفر ػتمد بن جرير (ت ٖٓٔ ىػ) ،دار الكتب العلمية – بًنوت،
طٔ ٔٗٓٚ ،ىػ.
 .ٛتاريخ اظتدينة النبوية  ،ابن شبو أبو زيد عمر النمًني البصري (ت ٕ ٕٙىػ)،حتقيق  :فهيم ػتمد شلتوت،
الناشر  :دار الفكر.
 .ٜتاريخ دمشق ،ابن عساكر  ،علي بن اضتسن (ت ٔ ٘ٚىػ) ،حتقيق ػتب الدين العمرو ي وآخروف ،دار
الفكر ،طٜٜٔٔٚ ،ـ.
ٓٔ.تفسًن ابن أِب حامت  ،اظتؤلف  :أبو ػتمد عبد الرزتن بن أيب حامت الرازي( اظتتَػ َو َِّف سنة  ٖٕٚىػ) حتقيق :
أسعد ػتمد الطيب ،اظتكتبة العصرية  -صيدا .
ٔٔ.تفسًن التسرتى ،التسرتى أبو ػتمد سهل بن عبد اهلل ،حتقيق  :ػتمد باسل عيوف السود ،دارالكتب
العلمية ػ بًنوت ،طٔ ٕٖٔٗ ،ىػ.
ٕٔ.تفسًن القرآف العظيم،ابن كثًن ،إشتاعيل بن عمر القرشي الدمشقي ،أبو الفداء (تٗ ٚٚىػ )  :حتقيق :
سامي بن ػتمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط ٕٕٔٗٓ ،ىػ  ٜٜٜٔ -ـ.
ٖٔ.تفسًن عبد الرزاؽ ،الصنعا ي ،عبد الرزاؽ بن قتاـ (ت ٕٔٔ ىػ) ،دار الكتب العلمية  ،طٔ.
ٗٔ.تلقيح فهوـ أىل األثر يف عيوف التاريخ والسًن ،ابن اصتوزي ،رتاؿ الدين أيب الفرج عبد الرزتن ( ت
ٜ٘ٚىػ ) ،شركة دار األرقم بن أيب األرقم –بًنوتٜٜٔٚ ،ـ.
٘ٔ.التهجد وقياـ الليل ،ابن أيب الدنيا  ،أبو بكر عبداهلل بن ػتمد بن عبيد القرشي(ت ٕٔٛىػ)  ،حتقيق :
مصلح بن جزاء اضتارثي  ،مكتبة الرشيد  -الرياض ،طٔ .ٜٜٔٛ ،
 .ٔٙتيسًن الكرمي الرزتن يف تفسًن كالـ اظتناف ،السعدي ،عبد الرزتن بن ناصر ،حتقيق  :عبد الرزتن بن معال
اللولتق ،مؤسسة الرسالة.
.ٔٚجامع البياف يف تأويل القرآف ،الطربي ،ػتمد بن جرير بن يزيد اآلملي ،أبو جعفر (ت ٖٔٓ :ىػ) ،حتقيق
 :أزتد ػتمد شاكر  ،مؤسسة الرسالة -بًنوت ،ط  ٕٔٗٓ ، ٔ :ىػ  ٕٓٓٓ -ـ.
.ٔٛاصتامع ألحكاـ القرآف ،القرطيب ،ػتمد بن أزتد بن أيب بكر األنصاري اطتزرجي أبو عبد اهلل (ت:
ٔٙٚىػ)  ،حتقيق :أزتد الربدو ي وإبراىيم أطفيش ،دار الكتب اظتصرية – القاىرة ،طٖٔٛٗ ،ٕ :ىػ -
ٗ ٜٔٙـ.
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.ٜٔاصتهاد  ،أبو عبد اهلل  ،عبد اهلل بن اظتبارؾ  ،اظترزوي ( ت ٔ ، )ٔٛالدار التونسية – تونس.
ٕٓ .حلية األولياء وطبقات األصفياء :أبو نعيم األصبها ي ،أزتد بن عبد اهلل بن أزتد (تٖٗٓ :ىػ) ،السعادة
 جبوار ػتافظة مصرٖٜٔٗ ،ىػ ٜٔٚٗ -ـ .ٕٔ.ذـ الثقالء  ،اظترزباف ،أبو بكر ػتمد بن خلف بن احملويل ،مؤسسة علوـ القرآف  ،دار ابن كثًن  -الشارقة ،
دمشق ،طٔ ٕٔٗٔ ،ىػ.
ٕٕ.الرد على اصتهمية  ،الدارمي ،عثماف بن سعيد أبو سعيد(ت ٕٓٛىػ) ،حتقيق :بدر بن عبد اهلل البدر ،دار
ابن األثًن – الكويت ،طٕ ٔٗٔٙ ،ىػ ٜٜٔ٘ -ـ.
ٖٕ .روح اظتعا ي يف تفسًن القرآف العظيم والسبع اظتثا ي ،األلوسي ،ػتمود أبو الفضل ،دار إحياء الرتاث العريب
– بًنوت.
ٕٗ.الزىد ،أزتد بن حنبل الشيبا ي ( ت ٕٔٗىػ) ،دار الكتب العلمية – بًنوت.
الس ِري الكويف(.ت ٖٕٗىػ) ،حتقيق  :عبد الرزتن عبد اصتبار الفريوائي ،دار اطتلفاء
ٕ٘.الزىد ،ىناد بن َّ
للكتاب اإلسالمي  -الكويت.طٔ ٔٗٓٙ ،ىػ.
.ٕٙزىرة التفاسًن ،أبو زىرة ،ػتمد بن أزتد بن مصطفى بن أزتد (ت ٖٜٗٔىػ)  ،دار الفكر العريب.
.ٕٚالسنن  ،الدارقطين ،أبو اضتسن علي بن عمر بن أزتد البغدادي (ت ٖ٘ٛىػ) ،حتقيق :شعيب االرنؤوط
وآخروف ،مؤسسة الرسالة ،بًنوت – لبناف،طٔ ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٓٓٗ -ـ.
.ٕٛالسنن  ،ابن ماجة ،أبو عبد اهلل ػتمد بن يزيد القزويين(اظتتوِف ٕٖٚ :ىػ)،كتب حواشيو  :ػتمود خليل ،
مكتبة أيب اظتعاطي.
.ٕٜالسنن الكربى ،البيهقي ،أزتد بن اضتسٌن بن علي اطتُ ْسَرْوِجردي اطتراسا ي ،أبو بكر (ت ٗ٘ٛىػ)،
حتقيق :ػتمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بًنوت – لبناتاؿ،طٖ ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٖٓٓ -ـ.
ٖٓ .الشخصية االسالمية،دراسة قرآنية ،عائشة عبد الرزتن بنت الشاطىء ،دار العلم للماليٌن -بًنوت،طٗ،
ٜٔٛٙـ.
ٖٔ.شعب اإلنتاف  ،البيهقي ،أزتد بن اضتسٌن بن علي اطتُ ْسَرْوِجردي اطتراسا ي ،أبو بكر (اظتتوِفٗ٘ٛ :ىػ)،
حتقيق :عبد العلي عبد اضتميد حامد ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاوف مع الدار السلفية
ببومباي باعتند،طٔ ٕٖٔٗ ،ىػ  ٕٖٓٓ -ـ.
ٕٖ.صحيح ابن حباف برتتيب ابن بلباف ،ابن حباف ،ػتمد بن حباف بن أزتد  ،التميمي ،أبو حامت ،الدارمي،
البُسيت (تٖ٘ٗ :ىػ) حتقيق :شعيب األرنؤوط  ،مؤسسة الرسالة – بًنوت ،طٕ ٔٗٔٗ ،ىػ ٜٜٖٔ-ـ.
ٖٖ.الطبقات الكربى ،ابن سعد ،ػتمد بن سعد ،أبو عبد اهلل ،البصري(،ت ٖٕٓ ىػ)  ،حتقيق  :إحساف
عباس ،دار صادر  -بًنوت ط  ٜٔٙٛ ،ٔ :ـ.
ٖٗ.عصر اطتالفة الراشدة  -ػتاولة لنقد الرواية التارمتية وفق منهج احملدثٌن ،أكرـ بن ضياء العمري ،مكتبة
العبيكاف.
ٖ٘.فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر ،أزتد بن علي ،العسقال ي ،أبو الفضل (تٕ٘ٛىػ) ،دار
اظتعرفة  -بًنوت ٖٜٔٚ ،ىػ.
.ٖٙفتح البياف يف مقاصد القرآف،أبو الطيب ،ػتمد صديق خاف بن حسن اضتسيين البخاري ِ
القنَّوجي (ت
ُ
ِ
األنصاري ،اظتكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّ ْشر،
ٖٔٓٚىػ) ،عين بطبعو وق ّدـ لو وراجعوَ :عبد اهلل بن إبراىيم َ
َ
يدا – بًَنوت ٕٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٕٔ -ـ.
صَ
َ
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 .ٖٚقواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل ،عبد الرزتن حبنكة اظتيدا ي ،دار القلم-دمشق ،طٖٗٔٗٓ ،ىػ-
ٕٜٓٓـ.
.ٖٛلساف العرب ،ابن منظور ،ػتمد بن مكرـ بن منظور األفريقي اظتصري (تٔٔٚىػ )  ،دار صادر –
بًنوت ،طٔ.
.ٖٜغتمع الزوائد ومنبع الفوائد ،اعتيثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر (ت ٚٓٚىػ) ،دار الفكر ،بًنوت -
ٕٔٗٔ ىػ.
ٓٗ.ػتاسبة النفس  ،ابن أيب الدنيا ،أبو بكر عبداهلل بن ػتمد بن عبيد القرشي (ت ٕٔٛىػ) ،حتقيق:
اظتسعتصم باهلل أيب ىريرة مصطفى بن علي بن عوض ،دار الكتب العلمية ،بًنوت،طٔ ٔٗٓٙ ،ىػ -
 ٜٔٛٙـ.
ِ
ستدرؾ أيب عبد اهللِ اضتَاكم ،ابن اظتلقن  ،أبو حفص عمر بن علي
ؼتتصر
استدراؾ اضتافظ ال ّذىيب على ُم َ
َ
ُٔٗ .
ِ
العاص َمة،
اللح َ
وسعد آؿ زتيَّدَ ،د ُار َ
بن أزتد الشافعي اظتصري (تٛٓٗ :ىػ) ،حتقيق َودراسةَ :عبد اهلل َ
يداف َ
الرياض  -اظتملكة العربية السعودية،طٔ ٔٗٔٔ ،ىػ.
ٕٗ.اظتستدرؾ على الصحيحٌن ،اضتاكم  ،ػتمد بن عبداهلل أبو عبداهلل النيسابوري(ت٘ٓٗ ىػ) ،حتقيق :
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بًنوت ،طٔٔٗٔٔ ،ىػ ٜٜٔٓ -ـ.
ٖٗ.اظتسند ( اظتطبوع باسم البحر الزخار ) ،البزار  ،أبو بكر أزتد بن عمرو (ت ٕ ٕٜىػ) احملقق  :ػتفوظ
الرزتن زين اهلل وآخروف،مكتبة العلوـ واضتكم  -اظتدينة اظتنورة ،طٔ ( ،بدأت ٜٔٛٛـ ،وانتهت ٕٜٓٓـ )
ٗٗ.اظتصنف يف األحاديث واآلثار ،ابن أيب شيبة  ،عبد اهلل بن ػتمد بن إبراىيم  ،العبسي ،أبو بكر (ت:
ٖٕ٘ىػ)  ،حتقيق :كماؿ يوسف اضتوت ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط.ٔ :
٘ٗ.اظتطالب العالية بزوائد اظتسانيد الثمانية ،ابن حجر  ،أبو الفضل أزتد بن علي بن ػتمد بن أزتد
العسقال ي (ت ٕ٘ٛىػ) ،حتقيق  )ٔٚ( :رسالة علمية قدمت صتامعة اإلماـ ػتمد بن سعود  ،دار العاصمة
 ،دار الغيث – السعودية ،طٜٔٔٗٔ ،ىػ.
.ٗٙاظتعجم الكبًن ،الطربا ي ،سليماف بن أزتد بن أيوب الشامي ،أبو القاسم (ت ٖٓٙىػ) ،حتقيق :زتدي
السلفي ،مكتبة ابن تيمية -القاىرة ،طٕ.
 .ٗٚمفاتيح تدبر القرآف والنجاح يف اضتياة ،خالد الالحم ،الرياض ،طٕٔٔٗ٘ ،ىػ ٕٓٓٗ-ـ.
 .ٗٛاظتبادىء األساسية لفهم القرآف ،اظتودودي :أبو األعلى ،تعريب:خليل اضتامدي،دار القلم –
الكويت،طٖٔ،ٖٜٔىػٜٔٚٔ-ـ.
 .ٜٗمقومات الشخصية اظتسلمة وأساليب بنائها يف فكر سيد قطب،إبراىيم الزاملي ،رسالة ماجستًن ،اصتامعة
اإلسالمية-غزة ،إشراؼ الدكتور :زتداف عبداهللٕٔٗٚ،ىػٕٓٓٙ-ـ.
ٓ٘.منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية ،أبو العباس ،أزتد بن عبد اضتليم بن عبد السالـ( ٕٚٛىػ)  ،حتقيق :ػتمد
رشاد سامل ،مؤسسة قرطبة  ،طٔ .
ٔ٘.اظتوطأ  ،مالك بن أنس بن مالك األصبحي اظتد ي (ت ٜٔٚىػ) ،صححو ورقمو :ػتمد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الرتاث العريب ،بًنوت – لبناف ٔٗٓٙ ،ىػ  ٜٔٛ٘ -ـ.
ٕ٘ .النص القرآ ي من هتافت القراءة إىل أفق التدبر ،قطب الريسو ي ،منشورات وزارة االوقاؼ االسالمية
اظتغربية،طٖٔٔٗٔ ،ىػ ٕٓٔٓ -ـ.
ٖ٘.النهاية يف غريب اضتديث واألثر،ابن األثًن ،أبو السعادات ،اظتبارؾ بن ػتمد اصتزري (تٙٓٙىػ) ،حتقيق :
طاىر أزتد الزاوى  -ػتمود الطناحي ،اظتكتبة العلمية  -بًنوت ٖٜٜٔ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ.
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