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جوادةٌ يف ساحة األجود ﷺ

ٌ

جوادة في ساحة األجود ﷺ
الشيخ الدكتورمحمد ياسرالقضماني
إذا ذُكر اجلود يف اتريخ اجلود ،والسماحة يف اتريخ العطاء جتد واحداً من أعالمه وخو ِّ
اصه فيمن قبل

أكرُم من حامت! بنت من بناته
اإلسالم :هو حامت الطائي! الذي ُّ
يلح امسه على الذهن حىت قالت العربَ :
ت؟!
وص َد َر ْ
هلا قصة مع النيب أكرم خلق هللا وأمسحهم يف العطاء :فما قصتها؟ وكيف ََنَلَ ْ
ت َ
ذكر حممد بن إسحاق يف املغازي فقال:
ِّ
فجعلت يف حظرية
أصابت خيل رسول هللا ﷺ ابنة حامت يف سبااي طَي ف َقدمت هبا على رسول هللا ﷺ ُ

فمَّر هبا رسول هللا ﷺ فقامت إليه ،وكانت امرأة َج ْزلة ،فقالت :اي رسول هللاَ ،هلَك الوالد،
بباب املسجدَ ،
وغاب الوافد ،فقال :ومن و ِّ
افدك؟ قالتَ :ع ِّدي بن حامت .قال رسول هللا " :الفار من هللا ورسوله!" ومضى
َ
رجل من خلفه أن قومي فكلِّميه ،قالت :اي رسول هللا :هلك الوالد،
حىت مر ثالاثً ،قالت :فأشار إيل ٌ
فعلت ،فال تَ ْعجلي حىت جتدي ثقة يبلِّغك
فامنُ ْن علَي َمن هللا عليك ،قال رسول هللا " :قد ُ
وغاب الوافدْ ،
بالدك ،مث ِّ
آذنين ".
ِّ
ِّ
فأتيت رسول هللا
ب من "بَلي" ُ
ُ
فسألت عن الرجل الذي أشار إيل فقيل :علي بن أيب طالب .وقَد َم َرْك ٌ

فقلت :قدم رهط من قومي قالت :وكسان رسول هللا ومحلين ،وأعطان نفقة.
ُ

فقلت " :أرى أن تلحق به ".
فخرجت حىت
قدمت على أخي ،فقال :ما َتريْن يف هذا الرجل؟ ُ
ُ
ُ

نتلمح يف كلمات هذه املوفَّقة اليت مشلها هللا بعنايته فوقعت يف أسر الكرمي فقوبلت ِّ
بشباك التكرمي
ْ
َّ ُ
الع ْرض على
السرمدية اليت ال تنسى يف اتريخ الربية! أقول نتلمح يف كلمات هذه املوفَّقةُ :حسن التلطف يف َ
الكرام؛ فقد ربٍّيت يف بيت كرم وجود ! وحسن اخللُق مما ِّ
يؤهل الرجال والنساء ألعلى املراتب ،وسين األحوال
ُ
ُ
...
و"خياركم يف اجلاهلية خياركم يف اإلسالم إذا فقهوا " كما جاء يف احلديث.
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ألي ٍّ
شيء أيضاً أهلها حسنُها ،وطيب سريرهتا ،ومجيل إقباهلا على هذا الكرمي ومنهجه القومي ﷺ ؟

كلمات موجزة ختتصر اإلعجاب واحلب
تلحق به "
أهلها ألن تكون داعية حباهلا قبل مقاهلا " :أرى أن َ
ٌ

واالعتزاز هبذا الدين! فاألمر ال حيتاج لتطويل كالم ،وال تردد ،وال َحرية ! هل يف حال أكرم اخلَلق ﷺ ما
يدعو إىل أن تدرس األمر وتستفصل عنه الناس؟!

علي وعلى أمثايل ومثياليت،
وكأن لسان حاهلا يقول :ما رأيتَه ! لو رأيتَه ،ملا
سألت عنه! كان قادراً َّ
َ
ولكن أيىب عليه كرمه إال أن مين ،ويعلِّم الناس التحنن !
أقبِّل عليه لن جتد أكرم منه ،وال أمسح منه !
أقرب اخلَلق إىل سيد اخللق آل بيته الطيِّبون الطاهرون ،ومنهم علي رضي هللا عنه ،عرف أن النيب
و ُ
الكرمي ﷺ لن يرتكها جتر ذيول اخليبة ،فما انقلبت إىل أهلها وبيتها إال بعطاء ،فكان سيدان علي سبباً يف
ِّ
جر هذا العطاء.
****
ومن لطيف عشرته وكرمي مشائله ﷺ أنه يالحظ يف عطائه ما يُناسب املعطى؛ فهذه أنثى ،واألنثى حتب
ُ
وهو يف اخلِّ ِّ
الثياب والزينة .قال تعاىل { :أ ََوَمن يُنَ َّ
غري ُمبني } (الزخرف ،)١٨:يُنَ َّشأُ يف
شأُ يف احلِّلْية ُ
صام ُ
احللية :يف الزينة ،والثياب مقصود كبري فيها :لذا كساها ،وأعطاها مركوابً وزودها بنفقة  ...أصول التكرمي
للضيوف ،واألعلى من هذا " :ال تعجلي حىت جتدي ثقة يبلِّغك بالدك ،مث آذنين ".
ِّ
أسر ذئب
فما ن ْف ُع أن تُعطى أنثى أو ُحتىب أبلوان التكرمي ،مث تُدفع دون كالءة؟ فقد َهتلك حني تقع يف ْ

من الذائب!! فيا رب زدان معرفة أبحب األحباب ،وأطيَب األطياب ﷺ .
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