Available online:
http://journal.imla.or.id/index.php/arabi
Arabi : Journal of Arabic Studies, 2 (1), 2017, 127-140
DOI: http://dx.doi.org/10.24865/ajas.v2i1.26

ّ اثجاهات كون النبـي والرسول في شخيصة
محمد في نثر مولد البرزنجـي
Himmah Istomah, Halimi Zuhdy
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail : himmah@gmail.com
Abstract
One of human personalities is humanist. Based on the understanding of Maslow’s
theory of motivation, researcher seeks to uncover kinds of motivational needs of
Muhammad Saw contained in Maulid Al-Barzanjiy (the work of Ja 'far bin Hasan alBarzanji (d. 1763 M)). The goal is realized through a descriptive qualitative approach
with text analysis about Psycholiterature of Endraswara. The results of this study
indicate that in Maulid Al-Barzanji there are Muhammad Saw’s five needs and how
their satisfying perfectly, namely: physiological needs, safety, social, esteem, and selfactualization. Thus, it can be interpreted that Muhammad SAW as an ordinary human
having motivational needs. His prophetic and apostleship honor is not a direct blessing
from Allah, but he had been through some complicated processes in life. This can be
applied by his followers, so they can complete their motivational needs to reach the
satiation as a caliph and to be useful person in this world.
Keywords: motivation needs, Muhammad SAW, Abraham Maslow, maulid albarzanjiy prose, study of humanistic personality, pshycoliterature
Abstrak
Salah satu kepribadian manusia adalah berperikemanusiaan (humanis). Berdasarkan
pemahaman terhadap teori motivasi Maslow, peneliti ingin membongkar beberapa
jenis kebutuhan motivasi Nabi Muhammad SAW yang terkandung di dalam Maulid
Al-Barzanjy (karya Ja’far bin Hasan al-Barzanji). Penelitian ini dilakukan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis teks-teks
Psikoliteratur dari Endraswara. Hasil temuan penelitian ini menemukan bahwa di
dalam Maulid Al-Barzanji ada lima kebutuhan dan bagaimana untuk mencukupinya,
yaitu: Kebutuhan psikologi, kemaamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri.
Maka, dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang
juga butuh akan motivasi. Kenabian and kerasulannya tidaklah datang dari Allah
secara instan, melainkan melalui proses yang panjang. Hal ini dapat diterapkan oleh
pengikut beliau, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat menjadi
khalifah dan manusia yang bermanfaat di muka bumi.
Kata Kunci: kebutuhan motivasi, Muhammad SAW, Abraham Maslow, maulid Albarzanji, kajian kepribadian humanis, psikoliteratur
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مقدمة

خاصة ،وىي ؿبدِّدة على قيمتو وموقفو وسط اجملتمع .ومن الشخصيّات إنسانيّة ،وىي مؤثَّرة
لكل اؼبرء شخصيّة ّ
إ ّن ّ
بوجود الدافعة الداخلة يف اؼبرء نفسو .والدافعة يف قاموس اللغة اإلندونيسيّة الكبري (ٕ٘ٓٓ )ٜٚ٘ :ىي اؼبصطلح
اؼبستخدم إلشارة اغبفز الداخل يف اؼبرء نفسو بوعي أم ال ،ألداء اإلجراءات بأغراض معيّنة .وقد ذىب أحد اػبرباء

تكونت من حوائج الناس اليت جرت عاؼبيّة.
السيكولوجي ‹‹ماسلو›› (ويلكوكس )ٔ٘ٗ :ٕٖٓٔ ،أ ّن الدافعة ّ
اػباص والفريد .وال فصل يف كثرة األعمال األدبيّة عن
وكان يف ىذا اؼبدخل السيكولوجي مسامهة األدب بأسلوبو
ّ
رب ّدث شخصيّات األشخاص اؼبرتَّب باؼبؤلّف ،ملفوظا وملحوظا .كما قال ىوراس (ويلّيك وو ّارين )ٕ٘ :ٜٜٔٛ ،أ ّن
ومرب من جوانبو ِ
القيَميّة  (Dulce at utile).وأ ّكد سوتارجي
كم ٍلو من جوانبو الفنّ يّة ٍّ
العمل األديب لو وظيفة مزدوج ُ
خلزوم حبري الشاعر (فخر الدين ،)ٕٓٔ٘ ،أ ّن العمل األديب لو ِحكم .منها؛ إجياد القيمة الدينيّة واألخالقيّة واؼبتفائلة
اغبريّة ،اليت ُظبّيت كلّها بالقيم اإلنسانيّة عند علي شريعيت (استقامة.)ٕٓٔ٘ ،
واالبتكاريّة والوعيّة واالجتماعيّة و ّ
اؼبتصورة عن دراسة الشخصيّة اإلنسانيّة بشكل الدافعة ىي مولد الربزقبي من تأليفات
وكان من األعمال األدبيّة
ّ
الشيخ جعفر بن حسن الربزقبي (مفيد .)ٕٓٔٔ ،وقال مبارك (ٖ٘ :)ٔٛ-ٔٚ :ٜٔإ ّن ىذا اؼبولد من اؼبدائح النبويّة،
فّن يف
ب الرسول .ولكتابة ىذا اؼبولد جانب ّ
أي من السريات النبويّة اؼبكتوبة بعبارة صبيلة فنّ يّة اؼبؤلّفة بقصد على ح ّ
عامة وبناء
اختيار األلفاظ والرتاكيب .وإ ّن يف مولد الربزقبي إشباع بالقيم اؼبثاليّة لبناء تربيّة الشباب ّ
خاصة وصبيع الناس ّ
كل سلوك الرسول وإجراءاتو .وإ ّن قراءة اؼبولد ليست فقط عُرفا لكنّها أمهّا ج ّدا إلجياد تلك
شخصيّاهتم العاليّة بإتباع ّ
سرا وعالنية.
اؼبعلومات ّ
ويف ذي الفرصة ،قبِلت الباحثة ىدى ا﵁ وذكرت ِمن قِطع سؤاؽبا اؼباضي ،فصارت مدفوعة إللقاء اإلجابة الرائعة
واعبذابة مع حضور ىذا البحث" ،السيكولوجي األديب" اؼبرّكز على دراسة الشخصيّة اإلنسانيّة للسيكولوجي (طو،

 ٕٔٗٙه ،)ٖٙ :أي نظريّة الدافعة يف شكل حوائج الناس اؼبطبقة .لذي اغبوائج طبس مستويات ،وربقيق الذات ىو
﵀مد ليس من عطاء ا﵁ مباشرة ،لكنّو
اؼبستوى العالية .وبذي النظريّة ،أرادت الباحثة للعرض أ ّن موقف النيب والرسول ّ
ؿبتاج إىل العملّيات الطويلة الكميلة غبصول عليو .وىو جزء من اعبوانب اإلنسانيّة ؼبن ناجح يف إشباع مستوى ربقيق

الذات .أي قد قام نبيّا ورسوال بعد إشباع كمالة اغبوائج يف اؼبستويات األربع قبلها مثّ ما كان مقتنعا باغباجة الرابعة لكنّو
متحركا ليبلغ على اغباجة اػبامسة.
ّ
النبوة والرسالة
النبوة والرسالة أيضا ،ولو ال تساوي مع النيب .إذا ،أصبحت العمليّات اؼبتّجهة إىل ّ
وعبميع الناس ّقوة ّ
قوى عندنا إلشباع تلك اغبوائج يف حياتنا كلّها ،كي نصل إىل مستوى ربقيق ذاتنا كخليفة ا﵁ يف األرض وخري
وم ًّ
مثاليّا ُ

الناس عند ا﵁ أي األنفع ،كقول الرسول﴿ :خري الناس أنفعهم للناس﴾ (ؿبمد .)ٜٔٛٙ ،ولتحقيق ما ذكرت الباحثة

﵀مد ﷺ عند أبراىام ماسلو يف نثر مولد الربزقبي .
السابقة ،فأحضرت البحث ربت العنوان اغبوائج الدافعيّة ّ
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منهج البحث
ويف ىذا البحث منهج لتفصيل اغبوائج الدافعيّة يف نثر مولد الربزقبي ،اظبو منهج السيكولوجي األديب ،اليت جرت
االدعاء أ ّن مادام العمل األديب مشتمال على حوادث الناس اغبيويّة (سيف الدين .)ٜ٘ :ٕٓٔ٘ ،وأ ّكدت الباحثة
عن ِّ
هبذا اؼبنهج على الدراسة النصوصيّة ،اليت حبثت عن اعبانب السيكولوجي للشخص الوارد يف النصوص األدبيّة (أمني
اؼبوصفة يف
الدين .)ٜٛ :ٜٜٔٓ ،وقد ذىب ويليك وو ّارين ،أ ّن ىذه الدراسة مؤّكدة على األحكام السيكولوجيّة َّ
النصوص األدبيّة (إندراسوارا.)ٜٛ :ٕٖٓٔ ،
فأما اؼبصادر األساسيّة نثر مولد الربزقبي تأليف شيخ جعفر بن حسن الربزقبي .أي النثر الوارد يف كتاب مولد
ّ

الربزقبي ا﵀ ّقق ببسام ؿبمد بارود اؼبطابع سنة  ٕٓٓٛبإصدارات الساحة اػبزرجيّة ،أبوظيب .و ّأما اؼبصادر الثانويّة من
الدراسات السابقة عن مولد الربزقبي ونظريّة الشخصيّة اإلنسانيّة ألبراىام ماسلو .سوى ذلك ،كانت ترصبة مولد الربزقبي
أيضا وشرائحو وبعض السريات النبويّة.
النص.
ويف ىذا البحث طريقة عبمع البيانات اظبها البحث اؼبكتيب .وؽبذا البحث طريقة ربليل البيانات اظبها ربليل ّ

ىو دراسة النصوص اليت أ ّكد حبثها على اعبانب السيكولوجي للشخص يف العمل األديب (إندراسوارا.)ٜٚ :ٕٖٓٔ ،
طورت الباحثة تركيزا معيّنا على الشخص الرئيسي يف نثر مولد الربزقبي الذي لديو كمالة الدافعة.
لذا ،قد ّ

عرض أنواع الحوائج الدافعيّة وكيفيّة إشباعها

﵀مد ،أي اغباجة الفيسيولوجيّة
وؼبّا كانت الباحثة يف عمليّة حبثها فوجدت على صبيع اغبوائج الدافعيّة اػبمس ّ
واألمنيّة واالجتماعيّة والتقديريّة واغباجة إىل ربقيق الذات .و ّأما كيفيّة إشباع تلك اغبوائج اػبمس حسب ما ورد يف نثر
مولد الربزقبي ،على النحو التايل.

أ .اغباجة الفسيولوجيّة
كانت اغباجة الفسيولوجيّة أساسيّة غبياة الناس ،مثل الطعام والشراب واعبنس والنوم (كنيف،)ٖٖٖ :ٕٓٓ٘ ،
﵀مد وكيفيّة
وكذلك اؼبأوى واالقتصاديّة وغريىا .وقد كتب الشيخ جعفر يف مولد الربزقبي بعض اغبوائج الفسيولوجيّة ّ
إشباعها ضمنيّة وصرحية على النحو التايل.

﴿وأرضعتو ّأمو أيّاما﴾ (ج ،ٚ .ص.)ٜٔٓ .
﵀مد يف شكل الرضاعة من ّأمو ،أمينة .وليست الرضاعة قد
قد ّ
وصفت اعبملة السابقة على اغباجة الفسيولوجيّة ّ
ناؽبا ؿبمد الستيفاء اغباجة إىل األكل والشرب أو اؼبواد الغذائيّة فقط .ومع ذلك ،كان ؿباولة الستيفاء اغباجة اعبنسيّة
﵀مد الصيب أيضا أي اغباجة إىل االقتناع عند ؾبال السيكولوجي.
ّ
كما ورد يف نظريّة التحليل النفسي األساسيّة لفرويد )،(Freudكانت اؼبرحلة الشفويّة ىي ّأول جزء من عمليّات

التنميّة للناس سيكولوجيّة جنسيّة .ويف ذي اؼبرحلة ،قد رّكز مصدر متاع الصيب واقتناعو على اػبربة عن طريق الفم
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امتصاصا وتعضيضا (بويري .)ٖ٘ٓ :ٕٓٓٚ ،وقد نال ؿبمد الصيب على استيفاء ذي اغباجة طبيعيّة ،أحدىا من إجراء

ّأمو حني الرضاعة.

﴿مثّ أرضعتو ثويبة األسلميّة﴾ ﴿مثّ أرضعتو الفتاة حليمة السعديّة﴾ (ج ،ٚ .ص .)ٜٔٓ
وبعد ع ّدة أيّام ،لقد أَرضعت ؿبمدا إىل ثويبة أثناء انتظار اؼبرضعة الالئقة .وىي جارية أيب ؽبب اليت أعتقها عند
إخبار والدة ؿبمد  ،كمكافأة على ذاك اػبرب البشري .ويف وقت الحق ،لقد أرضعتو إىل حليمة بنت أيب ذؤيب عبد ا﵁
حت سنتني من عمره.
بن اغبرث ،وىي امرأة من قبيلة السعدي (أضبد .)ٕٗ-ٕٖ :ٕٓٔٓ ،وىي مرضعة ؿبمد ّ
وقد كان ؿبمد الصيب حاصال على استيفاء حاجتو إىل الرضاعة جيّدا وكماال حبضور ذي النساء الثالثة؛ أمنة وثويبة
وحليمة .وىذ الذي سيساعد ؿبمد الصيب منا ؿبمد مع شخصيّتو اؼبليئة بالرحيمة منذ صغاره .ما برحت أمهّيّة استيفاء

أوالدىن حولني كاملني ؼبن
اغباجة إىل الرضاعة اىتماما أكرب عند ا﵁ كقولو ﷻ يف القرأن العزيز﴿ :والوالدات يرضعن
ّ
ضار والدة بولدىا
رزقهن و
كسوهتن باؼبعروفقلى ال تُكلّف نفس ّإال وسعهاج ال تُ ّ
ّ
أراد أن يطيع الرضاعةط وعلى اؼبولود لو ّ

وال مولود لو بولده وعلى الوارث مثل ذلكج فإن أراد فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهماقلى وإن أردمت أن
تسرتضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم باؼبعروفقلى واتقوا ا﵁ واعلموا أ ّن ا﵁ دبا تعملون بصري﴾ (البقرة:
ٖٖٕ).
وإ ّن إعطاء الرضاعة الطبيعة تدبريٌ على وسيلة الرتبيّة .وما عداه ،وإنّو تدبريٌ على الوسيلة لبناء شخصيّة اؼبرء مستقلّة
األم صبيّها على صدرىا مقلوبا كي يكون طالبا إىل حلّ َمة ثديها
مباشرة منذ صغره .أل ّن حني الرضاعة ،ؼبّا وضعت ّ
حت شباهبم
وإجيادىا منفردا وامتصاصها للشرب واألكل ،وؼبّا عملو الصيب مرارا وتكرارا ،فنمت فيو شخصيّة مستقلّة ّ
وىرمهم بذي العادة .كي اليكون مرتبطا مع األخرين أكثر (استقامة.)ٕٓٔٙ ،
ط نفسو
أعلى رقيّة ۞ ومل تشك يف صباه جوعا وال عطشا ق ّ
فضمو إليو ّ
ورق لو و ْ
﴿وأدخلتو على ج ّده عبد اؼبطّلب ّ

عمو أبو طالب شقيق
األبيّة ۞ وكثريا ما غدا فاغتذى دباء زمزم فأشبعو وأرواه﴾ (ج ،ٜ .ص﴿ .)ٔٔٔ .كفلو ّ
أبيو عبد ا﵁﴾ (ج ،ٜ .ص.)ٔٔٔ .
وصفت اعبملة السابقة أ ّن كفالة ؿبمد ربت يدي ج ّده ،عبد اؼبطّلب ،بعد وفاة ّأمو اغبنينة .فأصبحت أموره
قد ّ
بعمو ،أيب طالب .وليس ؿبمد نال منو استيفاء حاجتو إىل األكل والشرب فقط،
استمر ّ
وحوائجو ضمانا عند ج ّده كلّها و ّ

اؼبهم
ولكن نال منو اؼبأوى الالئقة وفوقها .فاؼبأوى اغباجة األساسيّة ّ
اؼبهمة الىتمامها .ولو ما كانت فاخرة شديدةّ ،
لكن ّ
أتى هبا اؼبرحية واغبماية من حرارة الشمس وبلّة األمطر وبريدة اؽبواء ومن وحشة اغبيوان ،ودوهنم .وال ب ّد فيها حياة سليمة
بني أفراد األسرة.
عمو إىل البالد الشاميّة﴾ (ج ،ٜ .ص.)ٕٔٔ .
﴿وؼبّا بلغ اثنيت عشرة سنة رحل بو ؿبمد ّ
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عمو قُبيل ؿبمد يف اؼبراىقة ،كان
صاحب األعمال
عمو التاجر
َّ
اؼبستقل .وؼبّا أفلس ّ
منوه ؿبمد بني يدي ّ
وجعل ّ
َ
ومكرسا يف أعمالو كلّها .وأصبح ذكاءه
مستطيعا للقيام بنفسو على سبيل التجارة يف م ّكة .أضحى بيّاعا ّ
متجوال نشيطا ّ
ِ
وفطنو ِ
وصدقو واستيفاءه بالعهود واألعمال أساسا يف أداب العمل التجاري العصري .وقد قال الدكتور لودي كمال الدين
أ ّن بذي الصفات ،صارت كثرة ِ
القرضة التجاريّة اؼبستع ّدة يف م ّكة فاربةً إىل فرصة الرفيقة أو التعاونيّة التسويقيّة بني ؿبمد
وأصحاب رأظبال (أفضل الرضبن.)ٜٜٔٚ ،
وجانب ذلك ،كانت الرواية اليت باينت أ ّن ؿبمدا ليس تاجرا فقط ،بل كان راعيا أيضا .قد رعى األغنام ألىال م ّكة

اؼبكرمة على القراريط ،ألجل نيل األجرة من صاحبها .وىذا كقولو ﷺ قي الصحيحني﴿ :فقلنا :يا رسول ا﵁،
ّ
نيب ّإال وقد رعى الغنم .قيل :وأنت ،يا
نيب ّإال وقد رعاىا﴾﴿ .وقال :ما من ّ
كأنّك رعيت الغنم؟ قال :نعم ،وىل من ّ

رسول ا﵁؟ قال :وأنا﴾ (ؿبمد.) ٕٔٗ :ٜٔٚٛ ،

ذريَة ضعافا
وعن أمهّيّة مشكلة االقتصاد ،أشار ا﵁ ﷻ يف كالمو العظيم﴿ :وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ّ
ط خريا من
خافوا عليهم فليتّقوا ا﵁ وليقولوا قوال سديدا﴾ (النساء .)ٜ :وقاؽبا ؿبمد يف حديثو﴿ ،ما أكل أحد طعاما ق ّ

نيب ا﵁ داود عليو السالم كان يأكل من عمل يده﴾ (خبارئٕٗٗ ،ه .)٘ٚ :أشارت
أن يأكل من عمل يده ،وإ ّن ّ
باغبماسة يف األعمال ،مثل
اغبرة .ومن أحد السبيل لنيلها ىو ّ
تلك األية إىل بناء شخصيّة اؼبسلم اؼبستقلّة واالستقالل و ّ
التجارة والرعاية والزراعة وغريىا حسب يبئة اؼبرء.
يف ىذه اؼبرحلة األوىل ،مازالت اغباجة الفسيولوجيّة طلبت إلشباعها مرارا وتكرارا ولو بطرق ـبتلفة .أي مادامت

حت وفاتو .على الرغم من أ ّن مع تق ّدم
اغباجة إىل الطعام والشراب واعبنس والنوم واؼبأوى وشبهها ؿبتاج عند ؿبمد ّ
﵀مد شخصيّة مستقلّة بعد استيفاء ذي اغباجة فصار مدفوعا باغباجة
السن مل تعد ىذه اغباجة أوىل األفضليّة لو .أصبح ّ
ّ
يف اؼبستوى التالية ،أي اغباجة األمنيّة.

ب .اغباجة األمنيّة
حت شعر اؼبرء باألمن .واحتاج اؼبرء على الضمان
تكونت من اغبماية الذاتيّة من شيء خطرية ّ
فإ ّن اغباجة األمنيّة ّ
اغبر من اػبوف والقلق (مندروب .)ٕٖٛ ،لقد كتب الشيخ جعفر بعض األشياء اؼبتعلّقة هبا
والكفالة واستقرار والرتتيب و ّ
على النحو التايل .
ردتو إىل ّأمو ،وىي بو غري سخيّة ۞ حذرا من أن يصاب دبصاب حادث زبشاه﴾ (ج ،ٛ .ص.)ٔٔٓ .
﴿مثّ ّ
﵀مد .وؼبّا عاش بني يدي حليمة فكان أمنو ضمان هبا
وبيّنت اعبملة السابقة عن بعض إشباع اغباجة األمنيّة ّ
حيب أن يشرتك لرعاية
أحب أن يعاشر مع أوالدىا ويلعب معهم بل ّ
جيّدا .أل ّن عاملتو كمعاملتها مع أوالدىا .وىو ّ
األغنام كبو الصخراء مع ابنها اظبو عبد ا﵁ (خليل.)ٜٜٔٙ ،
وشق صدر ؿبمد إلخراج منو علقة دمويّة .ورآه عبد ا﵁ وشكا على ّأمو عن ذاك
ذات يوم ،جاءمها اؼبلكان ّ
ضر على ح ّد ذاتو .وبالتايل،
اغبديث .فخطرت حليمة بعد ظباع ذاك اغبديث وقلقت بشأن أمنو ّ ،
زبوفا من كلّما ّ
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أسرعت حليمة لعودة ؿبمد إىل حضانة ّأمو أمينة الزىريّة فورا .وحينئذ ،بلغ ؿبمد أربع سنة من عمره .ورغم ذلك ،كانت

اغبب إىل ذات ؿبمد.
يف نفس حليمة ش ّدة ّ

قوي ومهّة
﴿وأدخلتو على ج ّده عبد اؼبطّلب﴾ (ج ،ٜ .ص﴿ )ٔٔٔ .كفلو ّ
عمو أبو طالب ،فقام بكفالتو بعزم ّ
وضبيّة ۞ وق ّدمو على النفس والبنني وربّاه﴾ (ج ،ٜ .ص.)ٔٔٔ .
اغبب
ظل ضمان ؿبمد بني يدي ج ّده عبد اؼبطّلب كلّو بعد وفاة ّأمو ،وىو ابن ّ
اىتم ؿبمد بكمالة ّ
ست سنوات .و ّ
ّ
تاما .وبعد ما قرب من عامني على أنّو يف حضانة ج ّده ،كان
مع ج ّدهّ .
أمن ؿبمد الطفلي مضمونا طيّبا ّ
حت صار ُ
عمو ،بل وأكثر من حبّو
عمو ،أيب طالب .أل ّن قد ّ
تويف ج ّده .ونال ؿبمد كمالة اغبضانة الوفرية من ّ
منقوال إىل يدي ّ
لنفسو والبنو .كما ورد يف اعبملة التالية .
الطفلي غري قادر غبماية نفسو
قسم انتقال حضانة ؿبمد من أجزاء استيفاء اغباجة إىل األمن .أل ّن ؿبمدا
وقد ّ
َ
أي الضرار جسديّا وروحيّا.
فمحتاج إىل األيدي األخرى مثل ج ّده ّ
وعمو ألمنو وغبفظو من ّ

برده إىل م ّكة﴾ (ج ،ٜ .ص.)ٕٔٔ .
عمو ّ
النبوة وحواه﴾ ﴿وأمر ّ
﴿وعرفو الراىب حبرياء دبا حازه من وصف ّ
دل على ىذه اغبقيقة ىو موجود
ظلّت اعبملة السابقة دليال على استيفاء األمن من اآلخرين أيضا .فاألمر الذي ّ
اؼبكرمة .أل ّن حبرياء معرفة على
اقرتاح الراىب اليهودي اظبو حبرياء .وىو ّ
حث على أيب طالب غبمل ؿبمد إعادة إىل م ّكة ّ
ئي باليهوديّني
عالمات ّ
النبوة يف نفسو من خالل الكتب السماويّة اليت قرأىا من قبل .وىو خطر وقلق من أنّو مر ّ
نيب الذي ُولد من غري زمرهتم .وىناك احتماالت أ ّهنا سوف تكون هتديدا لسالمة
اآلخرين .فإ ّهنم ال يريدون إذا كان ّ

النبوة .
ؿبمد إذا عرفوا على تلك العالمات ّ

﴿فعرفو الراىب إذ مال إليو ظلّها الوارف وآواه﴾ ﴿وقال ؼبيسرة ال تفارقو وكن معو بصدق عزم وحسن طويّة﴾ (ج.
ٓٔ ،ص.)ٖٔٔ-ٕٔٔ .
النبوة يف نفس ؿبمد من
وىناك اغبماية اليت وفّرىا الراىب النصراين أو النصرين أيضا .وىو عرف على عالمات ّ
خالل الكتب السماويّة اليت أمن هبا .وغبماية ؿبمد ،لقد نصح الراىب إىل ميسرة _غالم السيّدة خدجية الذي اشرتك

زبوفا إذ كان النصرنيّيون عرفواه فآذواه .
ؿبمد يف رحلتو للتجارة_ ألن اليرتك ؿبمد منفرداّ ،
كل من يف جواره الذين يرونو .قد قال
يف ىذه اؼبرحلة الثانية ،كان إشباع اغباجة األمنيّة ّ
﵀مد من أسرتو و ّ
وقوة ،فمال إىل أن ديتلك على تلك األمور
ماسلو  (Maslow):وؼبّا كان يف ّأول ىذا السنني شعر األطفال بأمن وسالم ّ
اؼبهتم بوالديو إسرافا ،فمال إىل أن
الثالثة ؼبواجهة مع التهديدات ا﵀ ّذرات يف اغباضر .بينما كان األطفال َ
اؼبهمل أو ّ

يبحث عن االىتمام واإلمداح واألرحام وشبههم بطريقة الطفولة اؼبوجودة ،ويف وقت طويل سيصيب األطفال دبرض
﵀مد شخصيّة شجاعة وخ ّفة حركة وصار مدفوعا باغباجة يف
العُصاب (غوبل .)ٔٔٙ-ٔٔ٘ :وبعد استيفاءىا كان ّ
اغبب واالنتماء أو اغباجة االجتماعيّة.
اؼبستوى األعاله ،أي اغباجة إىل ّ
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ج .الحاجة االجتماعيّة
اغبب واالنتماء وظهرت بعد كمال استيفاء اغباجة األمنيّة .ومن
تكونت من اغباجة إىل ّ
فإ ّن اغباجة االجتماعيّة ّ
اغبب وقبولو أي التحابب
نوعها؛ اإلشراك مع الفرقة واعبمعيّة والشعور باؼبعيّة والبناء على العالقة األقربائيّة وإعطاء ّ
(مندروب) .وقد كتب السيّد جعفر بعض األشياء اليت تعلّقت هبا على النحو التايل.
﴿ودعت ّأمو عبد اؼبطّلب وىو يطوف هباتيك البنيّة ۞ فأقبل مسرعا ونظر إليو وبلغ من السرور مناه ۞ وأدخلو
من بو عليو وأعطاه ۞ وأومل وأطعم وظبّاه
الغراء وقام يدعو خبلوص النيّة ۞ ويشكر ا﵁ تعاىل على ما ّ
الكعبة ّ

ؿبمدا وأكرم مثواه﴾ (ج ،٘ .ص.)ٔٓٚ .

ويف منذ
اغبب من أبيو .ألنّو قد تُ ّ
اغبب الكبري من ّأمو أمنة وج ّده عبد اؼبطّلب ،لكنّو الجيد ّ
منذ والدتو ،نال إىل ّ
أحب عبد اؼبطّلب سبطو أكثر ج ّدا ،كقول اؼبؤلّف الشيخ جعفر السابق يف تصوير سروره .واظبو
صغره يف اغبمالة .لقد ّ

"ؿبمد" ىو من عطاءه .وىو قام مع أمنة الستيفاء حاجة ؿبمد إىل األطعمة وشبهها .وكان عبد اؼبطّلب مشرتكا مع أمنة
حت شباين سنة من عمره .
حت وفاهتا .مثّ صار ضمان حياتو يف يدي ج ّده كماال ّ
يف تربيّة ؿبمد ّ
قوي ومهّة وضبيّة ۞ وق ّدمو على النفس والبنني
﴿كفلو ّ
عمو أبو طالب شقيق أبيو عبد ا﵁ ۞ فقام بكفالتو بعزم ّ
وربّاه﴾ (ج ،ٜ .ص.)ٔٔٔ .
مادية كانت وغريىا .عاملو ج ّده بامتياز دون نقصان
ربت كفالة ج ّده ،ال يكون ؿبمد من نقصان ا﵀بّة ولو قليل ّ

عمو أبو طالب اؼبختار لبدل أبيو عبد الطّلب عن كفالة ؿبمد .ولقد نال ؿبمد إىل
شيء ما .مثّ بعد وفاة ج ّده ،كان ّ
وحت يتق ّدم أبو طالب عن األمور ا﵀تاجة عند ؿبمد على حاجتو نفسو وعلى ابنو ،علي
اغبب كما قبلو منو .بل ّ
كثرة ّ
حت بعد بعثة ؿبمد نبيا ورسوال ووفاتو أي أيب طالب .
كل األذى ّ
بن أيب طالب .وىو ّ
رب ؿبمدا تربيّة حسنة وضباه من ّ
كل أوالده إالّ الذي باسم اػبليل
﴿فزوجها منو أبوىا وقيل ّ
ّ
عمو وقيل أخوىا لسابق سعادهتا األزليّة ۞ وأولدىا ّ
ظبّاه﴾ (ج ،ٔٓ .ص.)ٔٔٗ-ٖٔٔ .
فتزوج مع األرملة ذات
وؼبّا أمتّ ؿبمد مرحلة طفولتو فبلغ على مرحلة الشباب .وعندما كان شابّا طبسة وعشرين سنة ّ

اغبب بينو وبينها أمنى وأخصب مآلن بالرحم
اعبمال واؼبال والنسل وكذلك ذات الدين .وىي ظبّي خبدجية الكربى .فصار ّ
تظن من منظومة االقتصاد اغبديثة ،مها يستطيعا لبناء العائلة
و ّ
الود .دون أن يشاركا يف شغل التجارة الكبري باؼبنظومة اليت ّ
اؼبودة والرضبة .وؽبما األوالد الستّة .ىم قاسم وعبد ا﵁ و ّأم كلثوم ورقيّة وزينب وفاطمة .وزادمها بالولد
بزيادة السكينة و ّ
ديازحهن
يالطفهن و
اظبو إبراىيم .لكنّو ليس من رحيم خدجية بل مارية القبطيّة .وكان كرمي العشرة مع زوجاتو وسائر أىلو
ّ
ّ
بالود واإلحسان .ىذا كما ورد يف اغبديث؛ ﴿خريكم خريكم ألىلو وأنا خريكم ألىلي﴾ .و﴿أ ّن من أكمل
ويعاملهن ّ
ّ
اؼبؤمنني إديانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأىلو﴾ (رواه الرتميذي).
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ودعت ّأمو عبد اؼبطّلب وىو يطوف هباتيك البنيّة ۞ فأقبل مسرعا ونظر إليو وبلغ من السرور مناه (ج ،٘ .ص.

... )ٔٓٚثويبة األسلميّة ۞ اليت اعتقها أبو ؽبب حني وافتو عند ميالده عليو الصالة والسالم ببشراه (ج ،ٚ .ص.
.)ٜٔٓ
ب
وصارت قطعة الكتابة السابقة من دليل وجود الوحدة يف البنونّ ،
خاصة يف بّن ىاشم .وىي مسبّبة إىل وجود اغب ّ

إىل ؿبمد من أسرتو وأعمامو وأجداده وأخوالو وفبّن حولو كلّو .كانت والدة الصيب أمرا مفاخرا وىديّة مزيّة ؽبم .أل ّن حينما
صار الصيب شبابا فأضاف على ّقوهتم وارتفاع درجتهم بني البنون اآلخرون يف نفس القبيلة واألخرى .
النيب ّأول داخل فقالوا :ىذا األمني وكلّنا نقبلو ونرضاه ۞ فأخربوه بأ ّهنم رضوه أن يكون صاحب اغبكم يف
كان ّ
اؼبلم ووليّو (ج ،ٔٔ .ص.)ٔٔٗ .
ٰىذا ّ
ودلّت كلمات السابقة على أ ّن ؿبمدا لديو العالقة القريبة واؼبخالطة اعبيّدة وسط اجملتمع العريب .أل ّن ما أظبى
القريش ؿبمدا أمينا ّإال إذا ال يعرفواه حسن خلقو وصديقو وأمينو ووفائو يف العهود وغريىا حني اؼبعاشرة معو .وقد ذُكر أ ّن
فجار بني القريش والقيس حني العشرين من عمره .ىو مشارك يف العهد "حلف الفضول" غبفظ
ؿبمدا مشاركا يف حرب ّ

أىل م ّكة بعد اغبرب (العسريي .)ٛٔ :ٕٖٓٓ ،ونال ؿبمد إىل الفوائد الكثرية باؼبخالظة معهم .كما نقلو الشيخ صبال
التأدب واالستئناس واإليناس
الدين من قول الغزايل :فإ ّن فوائد اؼبخالطة ىي التعليم والتعلّم والنفع واالنتفاع والتأديب و ّ
ونيل الثواب وإنالت الثواب يف القيام باغبقوق أو اعتياد التواضع أو استفادة التجارب من مشاىدةاألحوال واالعتبار هبا
(صبال الدين ،دون السنة.)ٜٔٗ :
كل من يف جواره الذين حيبّونو بش ّدة .وغري
يف ىذه اؼبرحلة الثالثة ،كان اغباجة االجتماعيّة ّ
﵀مد مستافيا من أسرتو و ّ
﵀مد شخصيّة
ذلك ،كون ؿبمد ناجحا يف بناء العائلة ّ
دل على أنّو وىف حباجتو للتحابب مع أىاليو .وبعد استيفاءىا كان ّ
إنسانيّة بكمالة اؼبهارة االجتماعيّة ،فصار مدفوعا باغباجة يف اؼبستوى األعاله ،أي اغباجة التقديريّة.
الحاجة التقديريّة
فإ ّن اغباجة التقديريّة عند رأي ماسلو ) (Maslowىي نوعان؛ كان التقدير من األخرين والتقدير من النفس الفردي.
فمن األخرين حسب على الصيت واإلعجاب واغبالة والشعبيّة واؼبقام والنجاح يف وسط اجملتمع – موقف نظرة األخرين
على اؼبرءّ .أما التقدير من النفس الفردي ىو وجود الشعور اليقني واألمن والقيمة (مندروب .)ٕٛٗ-ٕٖٛ :ولقد كتب
السيّد جعفر بعض األشياء اؼبتعلّقة على النحو التايل.
﴿وبعد؛ فأقول ىو سيّدنا ؿبمد بن عبد ا﵁ بن عبد اؼبطّلب واظبو شيبة اغبمد ضبدت خصالو السنيّة ۞ ابن

بقصي لتقاصيو
ؾبمع ظبّي
قصي واظبو ّ
ّ
ىاشم واظبو عمرو بن عبد مناف واظبو اؼبغرية الذي ينتمي اإلرتقاء لعلىاه ۞ ابن ّ
مرة بن
يف بالد قضاعة القصيّة ۞ إىل أن أعاده ا﵁ تعاىل إىل اغبرم ا﵀رتم فحمى ضباه ۞ ابن كالب واظبو حكيم ابن ّ
لؤي بن غالب بن فهر واظبو قريش وإليو تنسب البطون القرشيّة﴾ (ج ،ٕ .ص).ٕ-ٔ .
كعب بن ّ
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كان أجداده من كبّار القريش .فهم؛ قصي بن كالب ،السياسي البلدي والعسكري الذي قاد القريش قبل الدخول

إىل م ّكة .وعبد مناف بن قصي ،السياسي والدبلوماسي الناجح يف تنظيم حلف الث ّقة مع القبائل يف م ّكة واغبجاز
واغببشة .وىاشم بن عبد اؼبناف ،صاحب األعمال والتاجر الناجح اؼبسنِّد على االقتصاد وسيطرات التجارة يف م ّكة.
وج ّده عبد اؼبطّلب ،العامل الديّن الناجح يف تصيري الكعبة كوسط العبادة للعريب (مؤنس .)ٖٔ :ٜٔٛٛ ،وكان من بّن
حت ولو كان من عابو لكن الجيد من عابو بنسبة نسبو (شباعي.)ٔ٘ :ٕٓٔ٘ ،
ىاشم كرام النسب بني القريشّ ،
النيب ّأول داخل فقالواٰ :ىذا األمني وكلّنا نقبلو ونرضاه﴾ (ج ،ٔٔ .ص.)ٔٔ٘-ٔٔٗ .
﴿فكان ّ
حت ىدم الكعبة ،كان العداوة بني القبائل يف العرب حني بنوا الكعبة من
اؼبكرمة ّ
وؼبّا حدث السيل على أرض م ّكة ّ
حت كاد قاتلوا بينهم .مثّ اقرتح أحد منهم ألداء اؼبسابقة لنيل
جديد .وزباطفوا وتنازعوا يف رفع اغبجر األسود إىل مكانو ّ
اغبق لتحديد اغبكم
األول فهو اغبكيم ،ولديو ّ
اغبكيم عن ىذه اؼبشكلة .وقال؛ "من الذي دخل إىل باب مسجد اغبرام ّ

عن وضع اغبجر األسود" (العسريي .)ٖٛ :ويف اغبقيقة ،كان ّأول داخ ل إليو ىو ؿبمد .ماجعل ىذا النتصار ؿبمدا كربا
كل إمام القبائل لقبضة أطرافها وحافاهتا ،ووضع ؿبمد اغبجر
ورياءا وفخرا ،بل بقي يف ّ
التوضع .ففتح عمامتو وسأل عن ّ
جهة الكعبة صباعة .مثّ أخذ اغبجر ووضعو على مكانو اؼبناسب .ففرحوا صبيعا وىم ل ّقبوا
مثّ سأؽبم لريفعوا العمامة إىل ّ
ؿبمد باألمني .
وكما كتب ابن ىشام ،وردت تسمية باألمني يف حديث ربكيمو يف اغبجر األسود قالوا" :ىذا األمني رضينا ،ىذا
دل على أ ّن ؿبمدا أمينا قبل ذاك اغبديث .وما أمكن اجملتمع العريب أظباه
ؿبمد" (عبد السالم .)ٔٗ :ٕٓٔٓ ،ىكذا ّ
األمني بسبب ذاك اغبديث الوحيد فقط .لكن ،قد قام ؿبمد أمينا طوال الوقت قبلو ،وعرفو اجملتمع حسن خلقو وصديقو
غبل مشكلة التحكيم حينئذ.
وأمينو ووفائو يف العهود وغريىا حني اؼبعاشرة معوّ .
حت يرضون بو أن حي ّدد التقرير ّ
﴿وؼبّا بلغ طبسا وعشرين سنة سافر إىل بصرى يف ذبارة ػبدجية الفتيّة ۞ ومعو غالمها ميسرة خيدمو عليو الصالة
والسالم ويقوم دبا عناه﴾ (ج ،ٔٓ .ص.)ٕٔٔ .
ألهنا اقبذبت
اؼبكرمة ىي السيّدة خدجية بنت خويلد .وىي األرملة الغنيّةّ .
إ ّن من إحدى صاحب الرأظبال يف م ّكة ّ
دببادئ الشغل ﵀مد ،سألتو كرفيق التجارة حسب حكم اؼبضاربة أوال .داعت قدرة ؿبمد كرجل ٍ
أعمال إىل ضعفة الرباح
ّ
ّ
وتبعيد من األخسر ولو قليل .قام ؿبمد يف مهنتو كالتاجر اؼبشهور يف دين وسورية وبصرى وعراق ويوردانيا وكثرة اؼبدن
التجاريّة األخرى يف اعبزيرة العربيّة أثناء العشرين سنة .ىكذا كما ذكر الدكتور لودي كمال الدين
)Kamaluddinيف كليمتو لكتاب "ؿبمد كاتاجر" (أفصل الرضبن:)ix :
لتشم من اإلديان بو طيب ريّاه﴾ (ج ،ٔٓ .ص.)ٖٔٔ .
﴿فخطبتو لنفسها الزكيّة ۞
ّ
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حت بعثتو نبيّا ورسوال يف عمره األربعني ،كان ؿبمد رحل إىل كثرة األوسط التجاريّة يف صبيع
منذ ّزوجو مع خدجية ّ

وحكي أ ّن دون رحلتو السابقة
أكباء العرب و البالد اعبريانيّة تكرارا .ليس كالرفيق لشركة خدجية فقط ،لكنّو كاؼبدير فيهاُ .
اغبج يف حفلة التجارة يف العكاظ وذي اجملاز (أفضل الرضبن.)ٕٔ :
تورط ؿبمد يف أمور التجارة الكربى أثناء موسم ّ
ّ
﵀مد مستافية جديدة بأ ّن لو النسب األعلى وصفاتو ا﵀مودة ومهارتو
يف ىذه اؼبرحلة الرابعة ،كانت اغباجة التقديريّة ّ

﵀مد شخصيّة مهيبة فصار مدفوعا باغباجة يف اؼبستوى األعاله ،أي
يف األعمال وشبو بذلك .وبعد استيفاءىا كان ّ
اغباجة إىل ربقيق الذات.
خ .اغباجة إىل ربقيق الذات
فإ ّن اغباجة إىل ربقيق الذات ىي األعلى يف التسلسل اؽبرمي ) (hierarchyغبوائج الناس اػبمس عند ماسلو
(Maslow).وما كان الناس مدفوعا بذي اغباجة ّإال بعد كمال حوائجو يف اؼبستويات األربع سباما .وقد كتب السيّد
جعفر بعض األشياء اؼبتعلّقة بذي اغباجة ،أي البعثة وبعدىا على النحو التايل.
فعمو برضباه﴾
﴿وؼبّا كمل لو أربعون سنة على أوفق األقوال لذوي العاؼبيّة ۞ بعثو ا﵁ تعاىل للعاؼبني بشريا ونذيرا ّ

(ج ،ٕٔ .ص.)ٔٔ٘ .
فلمّا كان سنّو ؿبمد قبيل األربعني مال إىل طلب الصواب .إ ّن ؿبمدا قالق وحائر عن حال قوم القريش الذين
حبق الفقراء واؼبساكني وأصاب إليهم األزمة األخالقيّة
حت يكونوا ناسني ّ
اغبق زيادة وىم حيبّون الثروة أكثر ّ
ابتعدوا من ّ
اغبق والصواب .فأتى مع زوجتو خدجية الكربى الصدقات
اغبل اعبديد أي ّ
والدينيّة األفسدّ .مث حاول ؿبمد إىل طلب ّ

للفقراء واؼبساكني يف غار حراء وزارىم العابدين فيها .ىذا كما عملو توابع اغبنيفيّة .وىو ربنّث يف غار حراء وربنّف فيها
اغبق والبتعاد عن األثام والباطل ول ّذات الدنيا .وىو انطلق إىل ذاك الغار وقام فيها أثناء الرمضان (ىيكل،
لطلب ّ
.)ٚٚ :ٕٓٓٚ

األول كعالمة بعثتو نبيّا ورسوال تاريخ  ٔٚمن شهر
اغبل لقومو فهداه ا﵁ بإنزال الوحي ّ
وبسباب جهده يف ؿباولة ّ
رمضان ٔٔ ٙم .ومعناه كان مسؤول عن حال تغيري قومو من الفساد إىل اػبري عند ا﵁ تعاىل.
كما يف نظريّة ماسلو ) (Maslowأ ّن يف ىذه اؼبرحلة ىي العليا واألعلى .ولن يصل إليها أحد ّإال بعد كمال حوائجو
الغرة الستيفاء حاجتو اػبامسة كخليفة ا﵁ يف األرض
األربع قبلها وىو ال يقف باالقتناع مع قباح النيل للتقدير .ولديو ّ
رب أوزعّن
ح ّقا .ىذا من السبب على بعثة ؿبمد يف األربعني .كقولو تعاىلّ :
﴿حت إذا بلغ أش ّده وبلغ أربعني سنة ،قال ّ
وإين من
إين تبت إليك ّ
ذريّيت ّ
الدي وأن أعمل صاغبا ترضاه وأصلح يل يف ّ
علي وعلى و ّ
أن أشكر نعمتك اليت أنعمت ّ
﵀مد حسن تفكري الرجال ورزانة العقول واغبكم يف األربعني (قبم،
اؼبسلمني﴾ (األحقاف .)ٔ٘ :وأشارت تلك األية أ ّن ّ

ٕٗٔٓ.)ٚ :

﴿و ّأول من أمن بو من الرجال أبو بكر صاحب الغار والص ّديقيّة ۞ ومن الصبيان علي ومن النساء خدجية اليت
ثبّت ا﵁ هبا قلبو ووقاه ۞ ومن اؼبوايل زيد بن حارثة ومن األرقّاء بالل نالذي ع ّذبو يف ا﵁ أميّة ۞ وأواله مواله
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عمتو صفيّة ۞ وغريىم
أبو بكر من العتق ما أواله ۞ مثّ أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن ّ
فبّن أهنلو الص ّديق رحيق التصديق وسقاه ۞ وما زالت عبادتو وأصحابو ـبفيّة﴾ (ج ،ٖٔ .ص.)ٔٔٚ-ٔٔٙ .

لقد بعث النيب ؿبمد على حني ٍ
فرتة من الرسل ،ليكمل مسرية إخوانو من األنبياء واؼبرسلني؛ ليجدِّد الدعوة إىل
توحيد ا﵁ عز وجل ،ونَْبذ الشرك وترك عبادة األصنام واألنداد ،وليُخرِج الناس من الظلمات إىل النور.
سر الدعوة .وىو دعا من كان
كانت اػبطوة األوىل اؼبأخوذة عند ؿبمد يف إلقاء الرسالة اإلسالمية ىي من سبيل ّ

يف حولو األقرب مثل زوجتو خدجية وأىلو وأصحابو وشبههم .وفبن أسلم بذي اػبطوة؛ خدجية وأوالدمها وعلي بن أيب
طالب وزيد بن حريثة .ىم قبلوا اإلسالم دون شرط ما .وىناك من أبناء أعمامو أيضا؛ جعفر بن أيب طالب وعبد ا﵁
وعبيد ا﵁ بن جحش وزينب .ولو كان أبو طالب مل يعلن إسالمو لكنّو مابرح يف حب ؿبمد وىو ِ
عاضده ومساعده يف
ُ
ّ

الدعوة .وأكثر من أسلم ىناك من النساء والرقيق مثل بالل بن ربّة .وكان من التاجر الغّن ىو عتيق بن عثمان أي أبو
األولني .وسائر منهم كما ورد يف
بكر ُكنية .وىم من ضعف األجزاء(أمسرتونج .)ٜٜ :ٕٓٓٚ ،وظبّي ىؤالء بالسابقني ّ
نسخة مولد الربزقبي أعاله.
ِ
حت عاب أؽبتهم وأمر
اص َد ْع دبَا تُ ْؤَم ُر} فجهر بدعاء اػبلق إىل ا﵁ ۞ ومل يبعد منو قومو ّ
﴿حت أنزلت عليو {فَ ْ
ّ
برفض ما سوى الوحدانيّة﴾ (ج ،ٖٔ .ص.)ٔٔٚ .
سرا ،لقد أنزلو ا﵁ أية كي ينتشر دعوتو جهرا﴿ ،فاصدع دبا تؤمر وأعرض عن اؼبشركني﴾
بعد ثالث سنني من دعوتو ّ

(اغبجر .)ٜٗ :فدعا قومو وعشريتو ،مثّ أرسل الرسل والبعوث إىل ملوك األرض ورؤوس األشهاد يدعوىم إىل اإلسالم،
ويأمرىم بعبادة ا﵁ وحده وإىل مكارم األخالق.
﴿مثّ أسري بروحو وجسده يقظة من اؼبسجد اغبرام إىل اؼبسجد األقصى ورحابو القدسيّة ۞ وعرج بو إىل
السموات﴾ (ج ،ٔٗ .ص.)ٔٔٛ .
وكان ؿبمد أُسري وعُرج بو ا﵁ ألن يشاىده على ِعظام نفسو وكِرامو من سائر األنبياء واؼبرسلني وغريىم أصبعني.
عمو أبو طالب أو عكسو .ففعل ا﵁ ذاك على سبيل إعطاء التسليّة
أل ّن حينئذ كان حزينا بوفاة زوجتو خدجية وتالىا ّ
على حبيبو ؿبمد.
الصالة والسالم عليك
يا من أسرى بك اؼبهيمن ليال
نلت ما نلت واألنام نعم
كل من يف السماء وأنت اإلمام
وتق ّدمت للصالة فصلّى ّ
ومن قطعة شعر البوصريي (قبيب ،)ٕٓٔٓ ،فمن اؼبعروف أ ّن كون النيب ؿبمد إماما عبميع أىال السماوات

واألنبياء واؼبرسلني واألولياء والشهداء والصاغبني دليل على أنّو األوىل واألفضل من صبيع سائر ـبلوقات ا﵁ ﷻ .فدلّت
Vol. 2 No. 1 | 137-140
Copyright © 2017 | ARABI | p-ISSN 2548-6616 | e-ISSN 2548-6624

Arabi : Journal of Arabic Studies

حت تكون السماء لديها الغرية على األرض .فدعا إىل ا﵁ ﷻ لو أنّو أراد أن
السابقة على أ ّن ؿبمدا ما زال كرديا مهيباّ ،
وعمو اغبنني.
يفرحو ؿبمد بعد توفيّت زوجتو اغبنينة ّ
يشهد كبار نعم ا﵁ فيها مثل األرض .وىو أراد أن ّ

﴿وقدم ؿبمد اؼبدينة يوم اإلثنني ثاين عشر شهر ربيع األول وأشرقت بو أرجاؤىا الزكيّة ۞ وتلقاه األنصار ونزل
أسس مسجدىا على تقواه﴾ (ج ،ٔٙ .ص.)ٕٔٔ .
بقباء و ّ
اؼبنورة خيارا صحيحا والئقا ألن يهاجر اؼبسلمون إليها .أل ّهنا أرضا خصبة فيها اؼبزارع وا﵀اقل الكافية
كانت اؼبدينة ّ
األمة الغدائيّة وفوقها لدعم انتشار الدعوة اإلسالميّة واستمرارىا .كان اؼبهاجرون ُذبّارا بينما األنصار
ؼبساعدة حاجة ّ

فالحا وفقا للحالة اعبغرافية كبو اعبزيرة العربيّة (أفضل الرضبن .)ٕٚٓ :ٕٓٓٙ ،إذاّ ،أدت األخوة بني اؼبهاجرين واألنصار
ّ
موحدا وال انفصاال.
على التكافل التعايشي ِّ
اؼبوجو على تق ّدم األمم واإلسالم ،حبيث أصبحوا ّ
ويركب البعري والفرس والبغلة وضبارا بعض اؼبلوك إليو أىداه ۞ ويعصب على بطنو اغبجر من اعبوع وقد أويت
مفاتيح اػبزائن األرضيّة ۞ وراودتو اعببال بأن تكون لو ذىبا فأباه (ج ،ٔٛ .ص.)ٕٖٔ .
ولو كان غنيّا لكنّو مستطيع إلجراء اغبياة البسيطة ،وأخذ الدنيا بقدر الضرورة ألجل ّقوة طاعة ا﵁ .ما كان مسرفا

على ثروتو أثناء اغبياة .واستطاع أن يدبّر أىلو ألن ال يكون من اؼبسرفني وكي يكون من اؼبتص ّدقني واؼبْنفقني يف سبيل ا﵁
دع األيتام والضعفاء .كما قال الطنافسي :أال
تعاىل .وكان رحيما مع الفقراء واؼبساكني واألرملة وشبهها .وما ص ّدق على ّ
من أخذ من الدنيا أكثر فبّا حيتاج إليو أعمى ا﵁ عني قلبو (الغزايل ،دون السنة.)ٕٜٓ :
يف ذي اؼبرحلة اػبامسة ،ىي اؼبستوى األعلى يف التسلسل اؽبرمي ) (hierarchyغبوائج الناس اػبمس عند أبراىام
مهمتو كالنيب والرسول عبميع
ماسلو  (Abraham Maslow).وما كفى ؿبمد واقفا يف البعثة ،بل وجب عليو أن
يستمر ّ
ّ
التواب الرحيم.
األمم ألن يدعهم كي يتوبوا إىل ا﵁ ّ
الخالصة

قصة اؼبولد النبوي اؼبأخوذة من السريات النبويّة.
كان يف نثر نصوص مولد الربزقبي للشيخ جعفر بن حسن الربزقبي ّ
﵀مد ،وىي طبسة أنواع كما يلي :اغباجة الفيسيولوجيّة ،واألمنيّة ،واالجتماعيّة ،والتقديريّة،
واشتملت فيو اغبوائج الدافعيّة ّ
واغباجة لتحقيق الذات.
فأما األوىل ُمشبعة بكمال
وكان يف فيو قطع العمليّات عن إشباع تلك اغبوائج الدافعيّة ،كما يف اؼبختصر التايلّ :
وفاء حاجتو ؿبمد الغدائية واؼبأوية واالقتصادية .والثانية حبضانة ِ
اؼبرضعة واألسرة وضباية الراىب اليهودي والنصراين .والثالثة
ّ
ّ
ّ
بعالقة األسرة السكينة وال ِوحدة يف البنون .والرابعة دبوقفو كساللة قبيلة قريش ،وإنالة لقب "األمني" ،ومدير الشركة

السريّة واعبهريّة ،واإلسراء واؼبعراج ،وإخياء اؼبسلمني،
التجاريّة ػبدجية .و ّأما اػبامسة ببعثة ّ
النبوة والرسالة ،ودعوة اإلسالم ّ
وبأنّو مستغّن على الثروة][.
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