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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
المقدمة 

احلمد هلل، وفق من شاء لطاعتو فاستجابوا ألمره وانقادوا لشرعو 
وسلموا تسليًما، وأضل من شاء فحـر رلاورتو وعذب بالبعد عنو، وما 

اهلل يريد ظلًما للعباد، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، 
وأشهد أف زلمًدا عبده ورسولو وخليلو ومصطفاه صلى اهلل عليو وسلم 

: تسليًما كثَتًا وبعد
. فحُت تكوف حقيقة احلياة أكاًل وشربًا ونوًما وتردد أنفاس فقط
فإف ذلك يعٍت عدـ الفارؽ بُت الدواب واذلواـ وبُت ذلك اإلنساف 

َ ا بَِ    َآ َ : الذي كرمو ربو فقاؿ   َوَلَقدْد َ رَّرمْد
[. 70: اإلسراء]

.. بل حُت يضل اإلنساف ويفهم احلياة على إهنا شهوة بطن وفرج
َواِب ِع ْدَد اهلِل الُصُم فإنو يضرب يف البهيمية بأكرب سهم  ِإّنَّر َشرَّر الدَّر

ُم الَّرِ  َن ال  َي ْدِقُ  ّنَ  بل ردبا صار شرًا منها  [22: األنفاؿ] الْدُ  ْد
ُأولَِئَك َ األَنَيْدَ اِ  َبلْد ُهمْد َأَضُل ُأولَِئَك : وأسوأ حااًل كما قاؿ تعاىل

[. 179: األعراؼ] ُهُم الْدَ اِاُ  ّنَ 
إف احلياة احلقيقية ال تكوف إال باالستجابة ألمر اهلل عز وجل 

 َا أَ َيَها وطاعتو والسَت على منهجو وشريعتو دوف تلكؤ أو تباطؤ 
ِييُ مْد  َتِجيُ  ا هلِل َوِل رَّرُس ِو ِإَ ا َآَعاُ مْد ِلَما ُ حْد  الَّرِ  َن  َمُ  ا اسْد

إهنا دعوة لالستجابة لتعاليم اإلسالـ وشريعتو وىدايتو  [24: األنفاؿ]
إنو يدعوىم .. إهنا دعوة للحياة بكل صور احلياة وبكل معاين احلياة)

إىل عقيدة ربيي القلوب والعقوؿ، وتطلقها من أوىاـ اجلهل واخلرافة، 
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ومن ضغط الوىم واألسطورة، ومن اخلضوع ادلذؿ لألسباب الظاىرة 
واحلتميات القاىرة، ومن العبودية لغَت اهلل وادلذلة للعبد أو للشهوات 

إهنا دعوة حلياة القوة والعزة واالستعالء، إهنا دعوة حلياة . ()(...سواء
األدب الراقي واخللق الرفيع يف جو ال ينبت فيو غَت الكلمة الطيبة 

واللفظة احلانية والقلب الرحيم إهنا دعوة حلياة ادلنهج يف وىج احلياة 
 َتِجيُ  ا هلِل َوِل رَّرُس ِو ِإَ ا َآَعاُ مْد ِلَما  َا أَ َيَها الَّرِ  َن  َمُ  ا اسْد

ِييُ مْد  . ُ حْد
إف احلياة النافعة إظلا ربصل ): قاو ابن القيم رحمه اهلل* 

باالستجابة هلل ولرسولو، فمن مل ربصل لو ىذه االستجابة فال حياة 
فاحلياة . لو، وإف كانت حياة هبيمة، مشًتكة بينو وبُت أرذؿ احليوانات

. احلقيقية الطيبة ىي حياة من استجاب هلل والرسوؿ ظاىرًا وباطًنا
فهؤالء ىم األحياء وإف ماتوا، وغَتىم أموات وإف كانوا أحياء 

وذلذا كاف أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة . األبداف
 فإف كل ما دعا إليو ففيو احلياة، فمن فاتو جزء منو فاتو الرسوؿ 

 جزء من احلياة، وفيو من احلياة حبسب ما استجاب 
. ()(للرسوؿ 
وال يستجيب ذلذه النداءات الُعلوية إال من ارتقت نفوسهم * 

َتِجيُب الَّرِ  َن وصفت مشاعرىم وأصاخت أمساعهم  ِإنَّرَما َ سْد
َمُ  ّنَ  أما الذين ىم يف سكرهتم يعمهوف، وفيما  [36: األنعاـ] َ سْد

اشتهت أنفسهم غارقوف، فإهنم ال يفيقوف حىت تأتيهم الساعة بغتة 
                              

( . 3/1494ظالؿ القرآف  (
( . 2/331بدائع التفسَت اجلامع لتفسَت ابن القيم، مجع يسري السيد  (
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َ  َيُهُم اهللُ  ُمَّر ِإلَيْدِه  َيرْدَ ُ  ّنَ وىم عنها معرضوف  َ    َي َيْد  َوالْدَم ْد
[. 36: األنعاـ]

لقد ربددت معاين احلياة الطيبة النافعة عند الرعيل األوؿ * 
فطلبوىا واجتهدوا فيها، وخلصوىا من الرغبات الذاتية والشهوات 

الدونية، مل تكن االستجابة ألمر اهلل عندىم زبضع لفرصة التفكَت، أو 
لوطأة التأجيل، وال حىت التدقيق أو التحقيق حملاولة صرؼ األمر إىل 
اآلخرين دوف أف يكوف لو فيو نصيب، بل كاف األمر يأيت فيظن كل 

. واحد من الصحابة أنو ادلعٍت بو أواًل قبل غَته
 صااح ا ال جم ع   ب د الم او

 
 واستطاب ا القيظ عن برآ الظالو 

واست ل ا ال عر من أخطارها  
 

إنما األخطار أ ماّن الم ال   
إف السر الوحيد الذي قلب وجو األرض، وحّولو من سواد مظلم  

إىل نور مشرؽ أشد من ضوء الضحى وضوًحا، ىو ىذه االستجابة 
. الصادقة ألمر اهلل وأمر رسولو 

ونشرع اآلف بذكر ظلاذج عالية من استجابات الصحابة ألمر اهلل 
، أعرضها غَت مرتبة وال معنونة استثارة للنفس ودفًعا وأمر رسولو 

. للسآمة وادللل مع تعليق سلتصر يناسب ادلقاـ
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ص رة م يرة الستجابة الصحابة 
َمنْد دلا نزلت :  قاؿعن ابن مسعود : ذبارة أيب الدحداح* 

قاؿ أبو الدحداح  [245: البقرة] َ ا الَّرِ ي  َيقْدِرُض اهلَل قَيرْدًضا َحَسً ا
 :ن م  ا أبا »: قاؿ! أو إف اهلل يريد منا القرض؟! يا رسوؿ اهلل

فإين قد : فناولو يده قاؿ: يدؾ يا رسوؿ اهلل، قاؿ: قاؿ! «الدحداح
أقرضت ريب حائطي، حائطًا فيو ستمائة طللة، مث جاء ؽلشي حىت أتى 

قالت ! يا أـ الدحداح: احلائط وأـ الدحداح فيو يف عيالو فناداىا
 ()«اخرجي فقد أقرضت ريب حائطًا فيو ستمائة طللة: قاؿ: لبيك

فاعجب أكثر من ! وحُت يتمالكك العجب من فعل أيب الدحداح
! كم ىي اخلطب الرنانة اليت تلهب العواطف؟!!. مطاوعة زوجتو لو

وكم اآليات اليت تتلى يف الًتغيب بالصدقة، واألحاديث اليت تًتدد 
! على األمساع يف ذلك، مث انظر حصيلة ىذا الضخ العاطفي الضخم

!! بينما يسمع الصحايب آية واحدة ربرؾ مشاعره وتزىده يف الدنيا
 أ ها الشح  اا   واعتزل  

 
 ا قد زآت ا  اليقين  قي ا 

وىذا حنظلة بن أيب عامر يدخل على : غس ته المالئ ة*  
فيفزع ! يا خيل اهلل اركيب: زوجتو يف ليلة عرسو فينادي منادي اجلهاد

من فراشو إىل فرسو ويأخذ سيفو، ويدخل اجليش، ويلتقي الفريقاف يف 
مواجهة سريعة حامسة، فيقتل فيها الزوج العروس لتتم لو السعادة يف 

إّن صاح  م   س ه »:  بصره وىو يقوؿالشهادة، ويرفع النيب 
إنو خرج دلا مسع اذلائعة وىو :  فقالت«المالئ ة اس  ا صاح ته ع ه

                              
( . من سورة البقرة (245)تفسَت ابن جرير آلية  (
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ناداه .. اهلل أكرب. ()«ل لك غس ته المالئ ة»: فقاؿ ... جنب
منادي اجلهاد وىو يف ليلة عرسو فأجاب، دعاه الشوؽ إىل اجلنة وإىل 

!! لقاء اهلل فلىب، ومل غلد فرصة ألف يغتسل خوًفأ أف يتأخر
  اء بها قالصة عن ساق

 
  حن والح ة ل مشتاق...  

ما أولع الح ين بال ياق  
 

   ري رمل ال ق  واشتاق   
آمًنا يف سربو معاىًف يف : فباهلل حدثٍت عن رجل يناـ ملء عينيو 

وال  (الصالة خَت من النـو)جسده، يسمع داعي اهلل ينادي كل يـو 
. (!!النـو خَت من الصالة)ػلرؾ ساكًنا، بل لساف حالو يردد 

 من قاو ح  ع   الصالة
 

  ق و ح  ع   الجهاآ 
 وأصحابو من يعود رسوؿ اهلل : ال هم ارحم ب   س مة*  

أحد، تلك الغزوة اليت اشتد فيها القرح وعظم فيها اجلرح، قتل فيها 
من خيار الصحابة من قتل، وجرح فيها من جرح، حىت إذا صلى 

 إف رسوؿ اهلل : صالة الصبح من اليـو الثاين أمر بالاًل فنادى
يأمركم بطلب عدوكم، وال ؼلرج معنا إال من شهد القتاؿ أمس، 

: فخرج سعد بن معاذ إىل داره يأمر قومو بادلسَت وكلهم جريح فقاؿ
 أسيد بن حضَت :  يأمركم أف تطلبوا عدوكم فقاؿإف رسوؿ اهلل 

وأخذ  (مسًعا وطاعة هلل ورسولو)!! وبو سبع جراحات يريد أف يداويها
 وخرج من بٍت سلمة سالحو ومل يعرِج على دواء، وحلق برسوؿ اهلل 

بالطفيل بن النعماف ثالثة عشر جرًحا، وباحلارث بن : أربعوف جرػًلا
                              

( وعزاه للحاكم، وقاؿ  (3/369)للعفاين وحسنو . صالح األمة يف علو اذلمة (
ولو شواىد . صحيح على شرط مسلم ومل ؼلرجاه وسكت عنو الذىيب: احلاكم

. يتقوى هبا
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 على جراحهم فقاؿ الصمة عشر جراحات، حىت وافوا رسوؿ اهلل 
«. ال هم ارحم ب   س مة»دلا رآىم 

  أّن بدم ك ال  ف ه
 

 ا ين  د ك ب اء ط  ل 
وعن أيب السائب موىل عائشة بنت عثماف، أف : الجر حاّن*  

 من بٍت عبد األشهل، كاف شهد رجاًل من أصحاب رسوؿ اهلل 
 أنا وأخ يل فرجعنا شهدت أحًدا مع رسوؿ اهلل : قاؿ. أحًدا

 باخلروج يف طلب العدو قلت جرػلُت، فلما أذف مؤذف رسوؿ اهلل 
واهلل ما لنا من دابة ! أتفوتنا غزوة مع رسوؿ اهلل؟: ألخي وقاؿ يل

وكنت  - نركبها، وما منا إال جريح ثقيل، فخرجنا مع رسوؿ اهلل 
 فكنت إذا غلب محلتو عقبة، ومشى عقبة، –أيسر جرًحا من أخي 

 حىت حىت انتهينا إىل ما انتهى إليو ادلسلموف فخرج رسوؿ اهلل 
َتَجابُ ا  فأنزؿ اهلل تعاىل قولو ()...انتهى إىل محراء األسد الَّرِ  َن اسْد

ُهمْد  َسُ  ا ِم َيْد هلِل َوالرَّرُس ِو ِمنْد بَي ْدِد َما َأَصابَيُهُم الْدَقرْدُح ِل َّرِ  َن َأحْد
ٌر َعِظيمٌ  ا َأ ْد [. 172: آؿ عمراف] َوا َيَّرَق ْد

لقد مزجوا حرارة األمل بلذة الطاعة، فانقلب األنُت حنيًنا، 
 ليس عن –أقعدنا أمل الضرس، ووجع الرأس : وضلن!! وادلشقة شوقًا
مث نطلب بعد ذلك !  بل عن إجابة داعي الفالح؟–ساح الكفاح 

: عزًا، ونأمل نصرًا، حالنا كما قاؿ األوؿ
 حاوو نيل المجد والسيف 

 م مدٌ 
 

 !و أمل إآراا ال    وه  نائمُ  
 وأصحابو ومل ويف حنُت دلا انكشف النيب : ال  هزمهم اإلبل*  

                              
( . 4/56، البداية والنهاية 2/75تاريخ الطربي  (
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:  إال عدد قليل جًدا، أمر العباس أف ينادي بالناسيبق مع النيب 
فناديت بأعلى : وكاف العباس صيًتا، قاؿ! أين أصحاب الشجرة؟

فواهلل لكأف عطفتهم حُت مسعوا : قاؿ!! صويت، أين أصحاب الشجرة
فاقتتلوا : قاؿ. يا لبيك: صويت عطفة البقر على أوالدىا، فقالوا

فجعل الرجل يعطف بعَته فال »والبن إسحاؽ ضلوه وزاد .. والكفار
إهنا . () الصوت ـيقدر، فيقذؼ درعو مث يأخذ بسيفو ودرقتو مث يؤ

الًتبية النبوية على بذؿ النفوس واألمواؿ رخيص يف سبيل اهلل، 
فهل سبلك لغة تعلق . وإجابة داعي اهلل ال ػلجز عنو خوؼ أو طمع

! هبا على ىذه ادلواقف؟
وحُت ىاجر الصحابة إىل ادلدينة مل تكن اخلمر : انتهي ا انتهي ا *

قد حرمت بعد، فكاف منهم من يتعاطاىا كما يتعاطى احلالؿ من 
: الطعاـ والشراب، يشربوهنا يف نواديهم ورلالسهم فلما نزؿ قولو تعاىل

 َاَيَهلْد أَنَيْدُتمْد ُم ْدتَيُه ّن [91: ادلائدة] .يقوؿ . انتهينا انتهينا: قالوا
كنت ساقي القـو يومئذ يف بيت أيب طلحة، وإذ دبنادي رسوؿ : أنس
أال إف : اخرج فانظر، فخرجت فإذا مناٍد ينادي:  ينادي فقاؿاهلل 

: فجرت يف سكك ادلدينة فقاؿ يل أبو طلحة: اخلمر قد حرمت، قاؿ
لقد كاف يكفي الصحابة أف يسمعوا . ()«..اخرج فاىرقها، فهرقتها

كلمة واحدة يف ربرمي شيء حىت غلتنبوه يف امتثاؿ تاـ واستجابة عامة 
مل يكن ؽلنعهم من تركها جرياف العادة !! مل يشهد التاريخ ذلا مثيالً 

عليها، ومل يكونوا حباجة إىل أياـ ليتدرجوا يف تركها، لقد تركوىا 
                              

( . 8/40فتح الباري  (
( . واللفظ دلسلم (1980)ومسلم  (2464)البخاري  (



 الصحابة واالستجابة

 

12 

وىذه ىي حاؿ أصحاب اإلرادة القوية، تلك اإلرادة اليت . مباشرة
ينشئها اإلؽلاف، فتباشر آيات القرآف بالقبوؿ واإلذعاف، إهنا صورة 

فهل صلد يف حاضر األمة أفراًدا حُت يقاؿ !! عظيمة جملتمع الصحابة
، والربا زلـر: ذلم ، والدخاف زلـر يكوف رجع صدى ... إف الغناء زلـر

إنو اإلؽلاف الذي باشر القلوب فجعلها !. ؟«مسعنا وأطعنا»أحدىم 
حيث )قارف ىذا مع ما جرى يف القرف العشرين ! تذعن راضية سلتارة

أرادت الواليات ادلتحدة األمريكية أف زبلص شعبها من مضار اخلمر 
 قانوف 1930وذبرب ما جاء بو القانوف اإلسالمي فشرعت يف سنة 

ربرمي اخلمر، والذي حـر على الناس بيع اخلمور أو شراءىا أو صنعها 
أو تصديرىا أو استَتادىا وقد مهدت احلكومة ذلذا القانوف بدعاية 
واسعة عن طريق السينما والتمثيل واإلذاعة ونشر الكتب والرسائل، 

وكلها تبُت مضار اخلمر مدعومة باإلحصائيات الدقيقة والبحوث 
 مليونًا من الدوالرات، 65العلمية والطبية، وقد قدر ما أنفق بػ 

وسودت تسعة آالؼ مليوف صفحة يف بياف مضار اخلمر والزجر 
عنها، وأنفق ما قدر رلموعة بأربعة ماليُت ونصف من اجلنيهات 

ألجل تنفيذ ىذا القانوف، ودلت اإلحصائيات للفًتة الواقعة بُت تاريخ 
 أنو قتل يف سبيل تنفيذ ىذا القانوف 1933تشريعو وبُت تشرين األوؿ 

مائتا نسمة، وحبس نصف مليوف، وغـر ادلخالفوف لو غرامات تبلغ 
مليوف ونصف ادلليوف من اجلنيهات، وصودرت أمواؿ تقدر بأربعمائة 

وكاف آخر ادلطاؼ أف اضطرت احلكومة األمريكية إىل . مليوف جنيو
، ومل تنفعها تلك األمواؿ 1933إلغاء قانوف التحرمي يف أواخر سنة 

الطائلة والتضحيات اجلسيمة حلمل الناس على ترؾ اخلمر الثابت 



 الصحابة واالستجابة

 

13 

ضررىا، ألف القانوف مل يكن لو سلطاف على النفوس ػلملها احًتامو 
َتِ ُ  وُ ولكن كلمة . وطاعتو اليت جاءت هبا  [90: ادلائدة] اَا ْد

الشريعة اإلسالمية يف جزيرة العرب وبُت أناس اعتادوا شرهبا دوف أف 
 أجلمت األفواه عن –يسبق ذلك دعاية واسعة أو نشر كتب ورسائل 

تذوؽ اخلمر ودفعت أولئك الناس إىل إراقة مخورىم بأيديهم ال بيد 
. ()شرطي أو رقيب 

وصورة أخرى يف ىذا ادلعٌت من : نف س روضت شه ا ها* 
، والتخلص من احلضوض النفسية واالنتصار االستجابة هلل ولرسولو 

على دافع الشهوة، نعرض لذلك يف وقت نرى كثَتًا من الشباب قد 
باع دينو من أجل شهوة زائلة ونزوة عارمة، ففي البخاري يف خرب 

قدـو وفد ىوازف مسلمُت فسألوه أف يرد إليهم أمواذلم وسبيهم وأنو 
 يف خَتىم بُت األمواؿ والسيب فاختاروا السيب فقاـ رسوؿ اهلل 

أما بعد فإف إخوانكم »: ادلسلمُت فأثٌت على اهلل دبا ىو أىلو مث قاؿ
 تائبُت وإين قد رأيت أف أرد إليهم سبيهم فمن أحب قد جاءونا

قد طيبنا ذلك يا رسوؿ : فقاؿ الناس«. منكم أف يطيب ذلك فليفعل
ذف منكم يف ذلك شلن مل أإنا ال ندري من »: اهلل، فقاؿ رسوؿ اهلل 

فرجع الناس، فكلمهم «.  فارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم أمركميأذف،
 ()( فأخربوه أهنم قد طيبوا وأذنواعرفاؤىم، مث رجعوا إىل رسوؿ اهلل 

تصور ىذا ادلوقف وانظر مدى االستجابة، السيب وزع واجلواري 
قسمت مث يأيت الطلب بعد أف تعلقت النفوس بل ردبا بعد أف ىيئت 

                              
( . 37ادلدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية عبد الكرمي زيداف ص (
( (. 4318)البخاري  (
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: قاؿ« نقل ابن حجر عن ابن إسحاؽ يف مغازيو!! اجلارية لسيدىا
 أعطى من حدثٍت أبو وجزة يزيد بن عبيد السعدي أف رسوؿ اهلل 

سيب ىوازف علي بن أيب طالب جارية يقاؿ ذلا ريطة بنت حباف بن 
عمَت، وأعطى عثماف جارية يقاؿ ذلا زينب بنت خناس، وأعطى عمر 

فحدثٍت نافع عن ابن عمر : قالبة فوىبها البنو، قاؿ ابن إسحاؽ
بعثت جارييت إىل أخوايل يف بٍت مجح ليصلحوا يل منها، حىت : قاؿ

أطوؼ بالبيت مث أتيتهم، فخرجت من ادلسجد فإذا الناس يشتدوف، 
 نساءنا وأبناءنا فقلت رد علينا رسوؿ اهلل : ما شأنكم؟ قالوا: قلت

 إهنا ()دونكم صاحبتكم فهي يف بٍت مجح، فانطلقوا فأخذوىا 
االستجابة يف الوقت الذي تعلق فيو القلب، واشتاقت فيو النفس، 

إننا ال نستطيع أف صلرد ابن عمر من معاين الرغبة فيو، وال من 
! إنسانيتو، لكنو اإلؽلاف الذي يصنع العجائب وكفى

 وليي بال طل الماش  إل  بطلٍ 
 

 ا  الحرب  خمد أحيانًا و شت ل 
ل  ه من ل ى ق ً ا إ ا رشقت  

 
ايه ال ي ّن ا اا الفارس ال طل  

وصورة أخرى يف ىذا ادلعٌت من : ب د ما غ ت القدور*  
االستجابة اجلماعية، ففي صحيح البخاري عن ابن أيب أوىف رضي اهلل 

أصابتنا رلاعة ليايل خيرب فوقعنا باحلمر األىلية : عنهما قاؿ
أ فئ ا : فانتحرناىا، فلما غلت القدور نادى منادي رسوؿ اهلل

 ويف لفظ دلسلم ()«القدور، اال  ط م ا من لح   الحمر شيئا

                              
( .  ط دار السالـ8/46فتح الباري  (
( (. 3155)البخاري  (
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و  (رلاعة)... ()« وإهنا لتفور دبا فيهافأكفئت القدور دبا فيها»
أي استشراؼ سيكوف عند الصحابة، وأي تعلق  (القدور تغلي)

مث يف ىذه احلالة تأتيهم األوامر النبوية أف احلمر !! ستبلغو نفوسهم
ىل أحالوىا .. اكفئوا القدور! فما العمل؟.. األىلية قد حرمت

! مظاىرات واحتجاجات ؽلأل ضجيجها األسواؽ والساحات العامة؟
.. وانتهت القضية (فأكفئت القدور دبا فيها وإهنا تفور دبا فيها)ال 

!! ودوف أي مراجعة
 يف ()ويف حديث كعب بن مالك الطويل: الت ظيم ال جيب* 

:  وفيو– واقرأ العجب يف حديثو –خرب زبلفو عن غزوة تبوؾ يقوؿ 
 عن كالمنا أيها الثالثة من بُت من زبلف عنو، فنهى رسوؿ اهلل )

فاجتنبنا الناس وتغَتوا لنا، حىت تنكرت يف نفسي األرض فما ىي 
فلبثنا على ذلك مخسُت ليلة، فأما صاحباي فاستكانا . اليت أعرؼ

وقعدا يف بيوهتما يبكياف، وأما أنا فكنت أشب القـو وأجلدىم، 
فكنت أخرج فأشهد الصالة مع ادلسلمُت، وأطوؼ يف األسواؽ وال 

حىت إذا طاؿ علي ذلك من جفوة الناس، مشيت ... يكلمٍت أحد
 وىو ابن عمي وأحب الناس –حىت تسورت جدار حائط أيب قتادة 

يا أبا قتادة، :  فسلمت عليو، فواهلل ما رد علَي السالـ، فقلت–إيَل 
أنشدؾ باهلل ىل تعلمٍت أحب اهلل ورسولو؟ فسكت، فعدت لو 

اهلل ورسولو أعلم، : فنشدتو فسكت، فعدت عليو فنشدتو، فقاؿ
حىت إذا : قاؿ كعب... ففاضت عيناي وتوليت حىت تسورت اجلدار

                              
( (. 1940)مسلم  (
( (. 4418)البخاري  (
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 يأتيٍت مضت أربعوف ليلة من اخلمسُت، إذا رسوؿ رسوؿ اهلل 
أطلقها أـ :  يأمرؾ أف تعتزؿ امرأتك، فقلتإف رسوؿ اهلل : فقاؿ

ال، بل اعتزذلا وال تقرهبا، وأرسل إىل صاحيب مثل : ماذا أفعل؟ قاؿ
احلقي بأىلك، فتكوين عندىم حىت يقضي اهلل : ذلك، فقلت المرأيت

إف الكلمات تعجز عن التعليق على ىذا ادلوقف،  (...يف ىذا األمر
ىل نتحدث عن االنضباط العاـ من الصحابة يف ! عن ماذا نتحدث؟

أـ ! عدـ احلديث مع كعب وصاحبيو حىت استوحشت عليهم الديار؟
 وكيف أنو – أبو قتادة –نتحدث عن احلميم والقريب لكعب 

استجاب لألمر مع شدتو، أجـز أف ىذا األمر لو طلب من أيب قتادة 
أياـ اجلاىلية فستكوف الثريا أقرب إىل الطالب منها، فالعصبية قد 
ضربت فيهم أطناهبا، وشدت عليهم حباذلا، قد صوت شاعرىم 

: فقاؿ
 وهل أنا إال من غز ة إّن غ ت

 
 غ  ت وإّن  رشد غز ة أرشد 

.. إنو اإلؽلاف حُت يستقر يف القلوب: وسنكررىا!! لكنو اإلؽلاف 
صاحب  - مث ال ننسى ىذه االستجابة الفذة من كعب 

 فقد تتابعت عليو احملنة، وال يزاؿ على استعداد تاـ لقبوؿ –القصة 
! ، حىت ولو كاف ذلك يف فراؽ زوجتو؟أوامر النيب 

 صلى إىل  أف رسوؿ اهلل عن الرباء : ع د  ح  ل الق  ة* 
بيت ادلقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا وكاف يعجبو أف 

- صالة العصر - تكوف قبلتو قبل البيت، وإنو صلى، أو صالىا 
، فخرج رجل شلن كاف صلى معو، فمر على أىل  وصلى معو قـو

 قبل أشهد باهلل لقد صليت مع النيب : مسجد وىم راكعوف فقاؿ
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. ()«...مكة، فداروا كما ىم قبل البيت
يف اجلاىلية كاف الرجل يستنكف على ادلرأة، : معاملة النساء* 

ويرى أهنا مسخرة خلدمتو، سللوقة حلاجتو، حىت إذا أشرقت أنوار 
 إىل – اليت كانت قبل يف اجلاىلية –الرسالة ربولت الصخور اجللمد 

قلوب لينة تلُت إىل ذكر اهلل وأمره، تبتغي األجر مظانو، فعن العرباض 
إ ا سق  الر ل امرأ ه »: قاؿ رسوؿ اهلل :   قاؿبن سارية 
 فقمت إليها فسقيتها وأخربهتا دبا : قاؿ. «الماء أ ر

. ()مسعت
  ا سائق الظ ن ق ب ا  رحالهم

 
 أمانة رعيها والحفظ إ ماّن 

ويف اجلاىلية أيضا اعتاد الناس تعظيم اآلباء : الح ف باهلل*  
 عن ذلك، ىل اعتذروا حىت كانوا ػللفوف هبم، فلما هناىم النيب 

: قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿعن عمر بن اخلطاب ! جبرياف العادة؟
امن  اّن حالًفا »: ويف رواية« إّن اهلل   ها م أّن  ح ف ا بآبائ م»

فواهلل ما حلفت : قاؿ عمر: ويف رواية« ا يح ف باهلل، أو ليصمت
كم . ()«()  ينهى عنها، ذاكرًا وال آثرًاهبا منذ مسعت رسوؿ اهلل 

 –ىي الكلمات اليت زبرج على ألسنة الناس وفيها زلاذير شرعية 
 مث إذا هنيتهم عنها وجدت أف تغيَت –اللعاف، التنابز باأللقاب وضلوىا 

                              
( (. 4486)البخاري  (
( (. 2736)السلسلة الصحيحة رقم  (
( . حاكًيا عن غَتي أنو حلف هبا: أي: آثرًا (
( (. 01654ومسلم  (3424)البخاري  (
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!! ذلك ػلتاج إىل زمن
 قاؿ رسوؿ اهلل : وعن نافع عن ابن عمر قاؿ: باب النساء* 

فلم يدخل منو ابن عمر : قاؿ نافع. ل   ر  ا ه ا ال اب ل  ساء»
لقد . ()«هنى أف يدخل من باب النساء» وكاف عمر ()«حىت مات

إنو سباـ !! عرؼ الباب عند عمـو الصحابة بعد ذلك بباب النساء
 فتنقاد االنقياد ومنتهى االستجابة والطاعة، يكفي أف يقًتح النيب 

ال  ؤمن » النفوس لذلك، كأظلا تؤمر بو أمرًا، ويف احلديث عنو 
. ()«أحد م حت     ّن ه او   ً ا لما  ئت به

 يقع موقع األمر،  وإذا كاف االقًتاح منو :ع د  أبير ال خل* 
فإف الظن وتوقع األصلح يكفي للتسليم واالنقياد، عن موسى بن 

 يقـو على رءوس النخل، مررت مع رسوؿ اهلل : طلحة عن أبيو قاؿ
فقالوا يلقحونو، غلعلوف الذكر يف األنثى « ما  ص ع هؤالء؟»: فقاؿ

: ، قاؿ«ما أظن       لك شيًئا»: فيلقح، فقاؿ رسوؿ اهلل 
إّن  اّن   ف هم  لك »:  فقاؿفأخربوا بذلك فًتكوه، فأخربه النيب 

 ظ  ت ظً ا، اال  ؤاخ ون  بالظن، ول ن إ ا ا يص   و، اإن  إنما
حد ت م عن اهلل شيًئا، اخ وا به، اإن  لن أ  ب ع   اهلل عز 

لقد سار القـو ووقفنا، وتقدموا ورجعنا، فوصلوا ..  آه()«و ل
                              

( . وصححو األلباين (571-462)أبو داود  (
( . وضعفو األلباين (464)أبو داود  (
( رواه النووي يف األربعُت وقاؿ حديث حسن صحيح رويناه يف كتاب احلجة  (

. بإسناد صحيح
( (. 2361)رواه مسلم  (
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وانقطعنا، وإف مل نلحق هبم شقينا، لقد أقعدنا العجز وأخرنا 
! التسويف

كفي : أو قلت خذ قاؿ.. رجلي ما تطاوعٍت: إف قلت قم قاؿ
!! ما تواتيٍت

صورة أخرى من االستجابة ذبْسد لك : هزم ا   رة نف سهم* 
معٌت آخر مجياًل، ىو التنازؿ عن احلقوؽ، والعفو عن الزالت طاعة 

أخرج الًتمذي وأصل احلديث يف البخاري أف . اهلل واستجابة ألمره
زوج أختو رجاًل من الصحابة وأعانو على : معقل بن يسار 

تكاليف الزواج ويسر لو األمر، حىت إذا مر بو زمن طلقها طالقًا 
رجعًيا، فلما خرجت من عدهتا أراد أف يرجع إليها فخطبها مع 

 كيف يزوجو ويعينو مث –وقد غضب من فعلو : اخلطاب فقاؿ معقل
 زوجتك وفرشتك وأكرمتك –! ؟..يطلق، وضع نفسك مكانو

وكاف رجاًل - فطلقتها مث جئت زبطبها، ال واهلل ال تعود إليك أبًدا، 
َوِإَ ا  وأنزؿ اهلل ىذه اآلية –ال بأس بو، وادلرأة تريد أف ترجع إليو 

َن َأزْدَواَ ُهنَّر  ُتُم الِ َساَء اَي َيَ  ْدَن َأَ َ ُهنَّر َاال  َي ْدُضُ  ُهنَّر َأّنْد  َي ْدِ حْد طَ َّرقْد
ا بَييَيْد َيُهمْد بِالْدَمُ رووِ  فلما مسعها معقل »[ 232: البقرة] ِإَ ا  َيَراَض ْد

ما الذي : عجًبا واهلل. ()« فزوجها إياهاآلف أفعل يا رسوؿ اهلل،: قاؿ
. إنو تعظيم أمر اهلل تعاىل! حل غضب معقل، وما الذي أزاؿ حنقو؟

وقريب من ىذا ادلوقف ما روي يف سنن أيب : هزم ا أطماعهم* 
 رجالف ؼلتصماف يف أتى رسوؿ اهلل : داود عن أـ سلمة قالت

                              
( (. 2981)والًتمذي  (5130)البخاري  (
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إنما أنا بشر »: مواريث ذلاـ مل تكن بينة إال دعواعلا، فقاؿ النيب 
م   م وإن م  ختصم ّن إل ، ول ل ب ض م أّن    ّن ألحن 

بحجته من ب ض، اأقض  له ع   نح  ما أسمع، امن قضيت له 
من حق أخيه بش ء اال  أخ  م ه شيئا اإنما أقطع له قط ة من 

قارف . ()«ا    الر الّن وقاو  ل واحد م هما حق  لك. ال ار
ذلك مع واقعنا الذي اشتعلت فيو اخلصومات، وازدادت فيو 

َ ةٌ العداوات، وحبت فيو أصوات الدعاة تنادي  ِمُ  َّن ِإخْد  ِإنَّرَما الْدُمؤْد
! وال رليب؟ [10: احلجرات]

بلغ مصعب بن : عن علي بن زيد، قاؿ: ا  الت لل لإلخ اّن* 
الزبَت عن عريف األنصار شيء، فهم بو، فدخل عليو أنس بن مالك 

إين مسعت رسوؿ اهلل :  فقاؿ لو است ص ا باألنصار » يقوؿ
اق   ا من محس هم، و جاوزوا عن  –معروفًا : قاؿ أو – خيًرا

فألقى مصعب نفسو على سريره، وألزؽ خده بالبساط، « مسيئهم
 لقد انطفأت ()( على العُت والرأس، فًتكوأمر رسوؿ اهلل : وقاؿ

فللو ما أكـر اجليل وما أعظم . نار العداوة إكراًمأ لقوؿ رسوؿ اهلل 
!. األمة اليت ينتسب إليها ىؤالء

وعن أيب عزيز بن عمَت أخي مصعب ابن : م ام ة األسرى* 
كنت يف األسرى يـو بدر، فقاؿ رسوؿ : عمَت رضي اهلل عنهما قاؿ

وكنت يف نفر من األنصار، «  خيًراىاست ص ا باألسار»: اهلل 
فكانوا إذا قدموا غداءىم وعشاءىم أكلوا التمر وأطعموين الرب لوصية 

                              
( (. 3584)رواه أبو داود  (
( (. 3509)السلسلة الصحيحة رقم  (
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. () رسوؿ اهلل 
  ا ربع إّن وص  ا وإّن صرم ا

 
 اهم األول  م   ا الفؤاآ ُهمُ  

ش   ا بحس هم ن اظرنا  
 

وع   الق  ب بح هم ختم ا  
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، أف رسوؿ اهلل : الوصية*  

ما حق امرئ مس م له ش ء   ص  به   يت لي تين، إال »:  قاؿ
ما مرت علي ليلة : قاؿ ابن عمر: () زاد مسلم ()«ووصيته ع دو

.  يقوؿ ذلك إال وعندي وصييتمنذ مسعت رسوؿ اهلل 
وأخرج البيهقي بسند صحيح من طريق :   في  األمر ال ا * 

 ؼلطب فدخل عبد اهلل بن كاف النيب : ثابت عن ابن أيب ليلى
فجلس مكانو خارًجا من « ا  س ا»:  فسمعو يقوؿرواحة 

زاآا اهلل حرًصا ع   ط اعية اهلل »: ادلسجد، فلما فرغ قاؿ لو
 كاف ومثلو روي عن ابن مسعود أف النيب . ()«وط اعية رس له

مسعود وىو على الباب بن افسمعو « ا  س ا»: ؼلطب فقاؿ للناس
أي حالة من حاالت . ()« ا ع د اهلل اآخل»: فجلس؛ فقاؿ 

االنضباط واالستجابة ىذه احلالة، إنو الصدؽ الذي ال ػلتاج معو إىل 
متابعة أو مراقبة، قارف ذلك حباؿ ادلنافقُت الذين يستخفوف من 

  َيَتَس َّرُ  َّن ِم ْدُ مْد ِلَ اً االناس، ويفرحوف أف تغيب عنهم األعُت 
                              

( . 6/86، وقاؿ اذليثمي إسناده حسن 22/977الطرباين يف الكبَت  (
( (. 4409)البخاري  (
( (. 1628)مسلم  (
( . بيت األفكار الدولية. ط. (5282)اإلصابة رقم الًتمجة  (
( ط بيت األفكار، وعزاه البن أيب شيبة وىو يف كنز  (471)حياة الصحابة ص  (

(. 7/56)العماؿ 
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. حىت ال يقعوا يف طائل التكليف [63: النور]
 أنو كاف وعن سهل بن احلنظلية : االستجابة ا  ال  اس* 

: كلمة تنفعنا وال تضرؾ قاؿ: أبو الدرداء : بدمشق فقاؿ لو
األسدي ل  قص من ن م الر ل خر م » يقوؿ مسعت رسوؿ اهلل 
، فبلغ ذلك خرؽلًا، فعجل فأخذ السفرة فقصر من ش رو وقصر إزارو

يا ترى كم ربتاج من وقت .. ()«مجتو ورفع إزاره إىل أنصاؼ ساقيو
لتقنع شابًا على رفع ثوبو أو ترؾ القزع والتشبو بالكفار والفساؽ يف 

! قصات شعورىم أو ألبستهم ادلتميعة؟
ىبطنا ): وعن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ: الر طة* 

 من ثنية فالتفت إيل وعلي ريطة مضرجة بالعصفر مع رسوؿ اهلل 
فعرفت ما كره فأتيت أىلي وىم ! ؟ما ه و الر طة ع يك»: فقاؿ

 ا ع د اهلل ما : يسجروف تنورًا ذلم فقذفتها قيو مث أتيتو من الغد فقاؿ
أال  س  ها أه ك اإنه ال بأس به : ؟ فأخربتو فقاؿا  ت الر طة

. ()(ل  ساء
والنساء شقائق الرجاؿ، مل يكن حاذلم بأقل من الرجاؿ لقد 

استجنب وما استلبثن، سجل ذلن التاريخ مواقف يشتد منها العجب 
! مقارنة بالواقع ادلعاصر؟

أخرج ابن حامت عن أـ سلمة رضي اهلل : ال ساء والحجاب* 
 َا أَ َيَها ال َّرِ ُ  ُقلْد أَلزْدَواِ َك : دلا نزلت قولو تعاىل: عنها قالت

نِيَن َعَ يْدِهنَّر ِمنْد َ البِيِ ِهنَّر  ِمِ يَن  ُدْد : األحزاب] َوبَيَ اِ َك َوِنَساِء الْدُمؤْد
                              

( . 4/180أمحد  (
( . وحسنو األلباين (4066)أبو داود  (
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خرجت نساء األنصار كأف على رءوسهن الغرباف من السكينة،  [59
. ()«وعليهن أكسية سود يلبسنها

وعن عائشة قالت يرحم اهلل نساء : االحتشا  من اإل ماّن* 
 َولْدَيضْدرِبْدَن ِبُخُمرِِهنَّر َعَ   ُ ُي ِبِهنَّر ادلهاجرات األوؿ دلا أنزؿ اهلل 

شققن ..  اهلل أكرب()«شققن مروطهن فاختمرف هبا [31: النور]
مل تنتظر حىت تذىب إىل السوؽ ! مروطهن مباشرة فاختمرف هبا

لقد كانت ادلرأة من الصحابة ال تعرؼ احلجاب قبل !! فتشًتي مخارًا
اإلسالـ، فلما نزؿ األمر بو، سارعت يف االستجابة حىت لكأهنا 

فهل تعي ذلك نساء ادلؤمنُت الاليت ولدف يف !! متحجبة منذ زمن
اإلسالـ فتحفظ حجاهبا، وتستجيب لنصح الناصح حُت تؤمر 

 وىي ادلرأة اليت اعتادت احلجاب من –بتغطية ما ظهر من بدهنا 
! ؟-نعومة أظفارىا وعلمت أنو أمر رهبا 

  أنو مسع عن أيب أسيد األنصاري : عد  االختالط* 
 وىو خارج من ادلسجد فاختلط رجاؿ مع نساء يف الطريق النيب 
 ال ساء استأخرّن اإّن ليي ل ن أّن  حققن  ا م شر»: فقاؿ 

، قاؿ أبو أسيد فقد رأيت ادلرأة الطر ق ع ي ن بحااات الطر ق
. ()«تلتصق باجلدار حىت أف ثوهبا يعلق باجلدار من شدة لصوقها بو

                              
(  ط دار طيبة وروى ابن أيب حامت دبعناه عن 6/482ابن كثَت يف تفسَت اآلية  (

ُُمرِرىِرَن عَولَوى ُجُيوهبِرِرنَ )عائشة يف نساء األنصار عند نزوؿ قولو تعاىل  ( وَوْليَوْضرِرْبنَو خبِر
. وصححو األلباين (4102)وىو يف سنن أيب داود . 6/46ابن كثَت 

( (. 4758)البخاري  (
( . وحسنو األلباين (5272)أبو داود  (
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واليـو ذبد الرجل أحيانًا ىو الذي يلتصق باجلدار بسبب صفاقة ادلرأة 
!!. وقلة حيائها، وذىاب األدب عنها

 *     *     *
ىذا شيء من خرب الصحابة الذين كانت حياهتن كلها استجابة 

َلَقدْد : ألمر اهلل ورسولو عرضناىا من أجل بعث النفوس على التأسي
َ  اآلِخَر َوَمنْد  َ ٌة َحَسَ ٌة ِلَمنْد َ اَّن  َيرْدُ   اهلَل َوالْديَي ْد َ اَّن َلُ مْد ِايِهمْد ُأسْد

[. 6: ادلمتحنة]  َيتَيَ وَّر اَِإّنَّر اهلَل ُهَ  الْدَ ِ ُ  الْدَحِميدُ 
 اتش ه ا إّن لم    ن ا م  هم

 
 إّن التش ه بال را  االح 

وحُت نبتغي لألمة عزًا ونطلب ذلا نصرًا، فالبد أف ضلتذي حذو  
السلف الصاحلُت من الصحابة والتابعُت، كما قاؿ اإلماـ مالك رمحو 

. لن يصلح آخر ىذه األمة إال دبا صلح بو أوذلا: اهلل
فها ىي أخبار القـو قد نشرت لك، وأعالمهم قد رفعت إليك، 

قد صوت الداعي بك فعليك باحلق وىلم فاحلق، فالصبح قد باف 
. ضيائو، واستباف هناره، وأشرقت أنواره

  اهلل قد الح الص اح لمن له
 

 ع ي اّن نحة الفجر ناظر اّن 
وأخ  ال ما ة ا  عما ته  ق و  

 
! أ ست ي الر الّن؟... ال يل ب د 

 اهلل قد را ت لك األعال  إّن  
 

  ت المشمر ن ت آار أماّن  
وإ ا    ت و  ت  سالنًا اما  

 
حر  ال ص و إليه غير   اّن  
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الختا  
إف االستجابة هلل ليست خيارًا من : وختاًما البد أف نقوؿ* 

كال، بل ىي أمر رباين ال زليد عنو وال زليص، ... خيارين مطورحُت
 َا أَ َيَها الَّرِ  َن فأنت عبد واهلل ربك وما على العبد إال الطاعة، 

ِييُ مْد  َتِجيُ  ا هلِل َوِل رَّرُس ِو ِإَ ا َآَعاُ مْد ِلَما ُ حْد : األنفاؿ]  َمُ  ا اسْد
فإف دعاؾ الداعي فلم ذبب، وناداؾ فلم تستجب، فأمت اآلية  [24

َواعْدَ ُم ا َأّنَّر اهلَل عَل شدة الوعيد فيها ػليي قلبك وػلرؾ كيانك 
إهنا صورة تستوجب  )[24: األنفاؿ] َ ُح ُو بَييْدَن الْدَمرْدِء َوقَي ْدِ هِ 

اليقظة خللجات . اليقظة الدائمة، واحلذار الدائم، واالحتياط الدائم
القلب وخفقاتو ولفتاتو، واحلذر من كل ىاجسة فيو وكل ميل سلافة 

 احلذر من أف ػلوؿ اهلل بينك وبُت قلبك، ()(...أف يكوف انزالقًا
عندىا ال ينفع فيك وعظ وال يرث فيك نصح، فيمرض القلب ويزداد 

إهنا حالة شديد وصوءة مفزعة . حىت يصاب بالرآف ويقع يف اذلالط
َواعْدَ ُم ا مرعبة ؼللفها اإلعراض عن اهلل وعن رسولو وعن أمره وىداه 

. َأّنَّر اهلَل َ ُح ُو بَييْدَن الْدَمرْدِء َوقَي ْدِ هِ 
واخلرب أف من ترؾ االستجابة لو »: قاؿ ابن القيم رمحو اهلل* 

ولرسولو، حاؿ بينو وبُت قلبو عقوبة لو على ترؾ االستجابة، فإنو 
سبحانو يعاقب القلوب بإزاغتها عن ىداىا ثانًيا كما زاغت ىي عنو 

  اَيَ مَّرا زَاُغ ا َأزَاَا اهللُ قَيُ  بَيُهمْد : قاؿ تعاىل. أوالً 
 فاستجب لداعي اهلل واحذر التسويف فقد يقطع ()«[..5: الصف]

                              
( . 3/1495الظالؿ  (
( . 2/334بدائع التفسَت  (
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األجل باب العمل، واستح أف يكوف جواب نداء اهلل منك اإلعراض، 
: فإنو ليس لعذاب اهلل من دافع، وما لك من اهلل من ناصر

 ال َمَرآَّر َلُه ِمَن اهلِل َما َلُ مْد  ٌ َتِجيُ  ا ِلَرِبُ مْد ِمنْد قَي ْدِل َأّنْد  َأْدِ َ   َي ْد اسْد
َمِئٍ  َوَما َلُ مْد ِمنْد َنِ يرٍ  ِل َّرِ  َن [ 47: الشورى] ِمنْد َم ْدَجٍأ  َي ْد

َتِجيُ  ا َلُه َل ْد َأّنَّر َلُهمْد َما ِا   َ   َوالَّرِ  َن َلمْد َ سْد َتَجابُ ا ِلَربِِهُم الْدُحسْد اسْد
َ ُه َمَ هُ  َتَدوْدا ِبِه ُأولَِئَك َلُهمْد ُس ُء الْدِحَساِب  اأَلرْدِض َ ِميً ا َوِم َيْد الاَيْد

اللهم اجعلنا شلن . [18: الرعد] َوَمأْدَواُهمْد َ َه َّرُم َوبِئْدَي الْدِمَهاآُ 
. دعوتو فأجاب، وناديتو فلىَب، ووعدهتم منك احلسٌت

ىذا وباهلل التوفيق واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد 
.. وآلو وصحبو وسلم تسليًما كثَتا
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