األمنوذج السادس
فهم أحاديث القيام
عن معاوية (ريض اهلل عنه) قال :سمعت رسول اهلل (صذ اهلل علوه وسلم) يقول( :م ْن
ِ
بوأ مقعده ِمن الن ِ
َّار).
واما ،ف ْلوت َّ
الرجال ق ً
أحب أن ي ْمثل له ِّ
ِ
َسه أ ْن ي ْمثل له ِعباد اهلل ِقو ًاما،
وعنه (ريض اهلل عنه) :قال النَّبِي (ص َّذ اهلل عل ْوه وس َّلم)( :م ْن َّ
ف ْلوتب َّو ْأ ب ْوتًا ِمن الن ِ
َّار).

وعن أيب أمامة (ريض اهلل عنه) قال :خرج علونا رسول اهلل (صذ اهلل علوه وسلم) متوك ًئا
عذ عص ًا ،فق ْمنا إلوه ،فقال ٓ" :تقوموا كام تقوم األعاجم ،يعظم بعضها بعض ًا".
وع ْن أ ِيب س ِعود (ريض اهلل عنه)  :أ َّن أ ْهل قر ْيظة ىزلوا عذ ح ْك ِم س ْعد بن معاذ ،في ْرسل
النَّبِي (ص َّذ اهلل عل ْو ِه وس َّلم) إِل ْو ِه فجاء ،فقال " :قوموا إِل س ِّو ِدك ْم أ ْو قال :خ ْ ِرك ْم  ،فقعد
عند النبي (صذ اهلل علوه وسلم) فقال :هًٓء ىزلوا عذ حكمك ،قال :فٌين أحكم أن تقتـل
.

مقاتلتهـم وتسبى ذرارهيــم ،فقــال :لقد حكمت بام حكم به ادلك
وع ِن أىس (ريض اهلل عنه) أ َّن أ ْصحاب النَّبِ ِّي (ص َّذ اهلل عل ْو ِه وس َّلم) كاىوا،
إِذا تالقوا تصافحوا ،وإِذا ق ِدموا ِم ْن سفر تعاىقوا .
والذي ىفهمه من هذه األحاديث أن النهي عن القوام لوس مطل ًقا  ،وإىام هو مقود بالقوام
تعظوام  ،وهو ما رصحت
تعظوام كام كاىت تفعل األعاجم  ،فادنع حوث ورد ُيمل عذ القوام
ً
ً
بعضا" ،وقد ترجم له اإلمام البخاري
به رواية "ٓ تقوموا كام يقوم األعاجم يعظم بعضهم ً
تعظوام"  ،ومعروف أن
(رمحه اهلل) يف كتابه األدب ادفرد بقوله " :باب قوام الرجل للرجل
ً

ِ
الرج ِل لِ َّلرج ِل  ،حديث رقم (.)5225
( )1سنن أيب داود -كتاب األدب  ،باب ِيف قوا ِم َّ
تعظوام  ،ص  335حديث (.)577
( )2األدب ادفرد لإلمام البخاري  -باب قوام الرجل للرجل
ً
( )3سنن أيب داود -كتاب األدب  ،باب يف قوام الرجل للرجل  ،حديث رقم (.)5235
ِ
( )4صحوح البخاري -كتاب آستئذان  ،باب ق ْو ِل النَّبِ ِّي (ص َّذ اهلل عل ْو ِه وس َّلم)( :قوموا إِل س ِّودك ْم) حديث رقم
(.)6262
( )5ادعجم األوسط للطزاين حديث رقم ( ، )57وادعاىقة ٓ تكون إٓ من قوام.

أيضا يف سننه بقوله :باب الرجل يقوم الرجل
تراجم البخاري فقه  ،وهو ما ترجم له أبو داود ً
يع ّظمه بذلك.
ومما يًكد أن القوام ادنهي عنه هو قوام التعظوم ولوس مطلق القوام قول النبي (صذ اهلل
علوه وسلم)  " :قوموا إل سودكم" ،يعني سعد بن معاذ (ريض اهلل عنه) ،فلو كان القوام
منه ًّوا عنه عذ إطالقه دا قال النبي (صذ اهلل علوه وسلم) " :قوموا إل سودكم" ،ثم إن
التعبر بقوله (ص َّذ اهلل عل ْو ِه وس َّلم) ":من أحب أن يمثل له الناس" ،وقوله (علوه الصالة
والسالم)" :ومن َسه أن يمثل له الناس" يشر إل من كان يرى يف ىفسه من العظمة ما
وتقديرا يقابله
تعظوام وإجالًٓ ،لكن إن جاء قوام الناس له ح ًّبا
يستوجب قوام الناس له
ً
ً
تواضع وخشوع واىكسار هلل (عز وجل) فال حرج فوه.
* * *

