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الفصل الرابع
الخلقية
الشمائل ُ

الصفات الـخَ لْقِ يـة

َع َر ُق الحبيب ﷺ

كان ال َع َرق في وجه النبي ﷺ كحبات اللؤلؤ ،وكان عرقه أطيب من ريح المسك ،وقد ورد في الحديث الصحيح من حديث
الله فِي يو ٍم َش ِد ِ
ول ِ
أنس بن مالك رضي الله عنه قالَ « :د َخ َل َع َل ْينَا َر ُس ُ
يد ا ْل َح َر َار ِةَ ،ف َق َال [أي نام في منتصف النهار] ِعنْدَ نَا َر ُس ُ
ول الله»، ،
َْ
ول ِ
الله فِي ُزج ٍ
ول ِ
« َف َعر َق النَّبِي َعر ًقا َش ِديدً اَ ،فدَ َخ َل ْت ُأم س َل ْي ٍم ت َْص َل ُت [أي تجمع] ا ْل َعر َق ِم ْن رس ِ
اس َت ْي َق َظ َر ُس ُ
الله»َ ،ف َق َال َل َها:
َ َ
ُّ ُ
ُّ َ
َ
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َ ُ
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ِ
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ْ
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َ
ب م ْن ر ِ
سك»! (رواه مسلم).
« َماذا ت َْصنَعي َن َيا أ َّم ُسل ْيم؟!» قال ْتَ «:يا َر ُسول الله ،ن َْج َم ُع َع َرقك؛ فإ َّن ُه أط َي ُ
يح الم ْ

َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ ٗ ّ ۡ َ ٰ َ
َ
مني) [األنبياء]107:
(وما أرسلنٰك إِل رحة ل ِلعل ِ

كان رسول الله ﷺ يدعو أهل مكة ويرفق بهم فآذاه قومه الذين لم يؤمنوا به.
فخرج ﷺ إلى أهل مدينة الطائف يدعوهم ويعرض نفسه عليهم ،فلم يستجيبوا
له ،بل آذوه حتى أدموا قدمه
فبعث الله له ملك الجبال إن كان يريد أن يطبق عليهم الجبلين ال َّل َذ ْين يحيطان
بالطائف
وفي مثل هذه المواقف قد يميل الرجل إلى االنتصار لنفسه ،أو االنتقام ممن
آذاه ،لكن رحمة رسول الله ﷺ المبعوث رحمة للعالمين جعلت له شأنًا آخر؛
فقال ﷺَ « :أ ْر ُجو َأ ْن ُي ْخ ِر َج الل ُه ِم ْن َأ ْص َلبِ ِه ْم َم ْن َي ْع ُبدُ الل َه َو ْحدَ ُه َل ُي ْش ِر ُك بِ ِه َش ْي ًئا»

(رواه البخاري)

رحيما يخفف الصالة إذا سمع بكاء الصبي رحم ًة بأمه
وكان ﷺ
ً
(متفق عليه) ،بل كانت بعثته ﷺ رحمة للبشرية ولجميع فئاتها وحياتها ،فمن ذلك:
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الرسول ﷺ يتوج انتصاره بالرحمة والعفو

«كانت تصرفات الرسول ﷺ في أعقاب
فتح مكة تدل على أنه نبي مرسل ال على
أنه قائد مظفر ،فقد أبدى رحمة وشفقة
على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز
قوي ،ولكنه ّتوج نجاحه وانتصاره
بالرحمة والعفو».
واشنطن إيرفينج

مؤلف وكاتب أمريكي.
هذا احلبيب ﷺ 29
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ً
هل ترى أن جمال َ
وضح
الخ ْلق وحده
مؤهل كاف ًيا للسيادة وامتالك قلوب الناس؟ ِّ
ما تقول في ضوء سيرته ﷺ؟

َر ْح َم ُة الحبيب ﷺ
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رحمة احلبيب ﷺ

الشمائل اخلُلقية ﷺ

رحمة الحبيب ﷺ باألطفال

فضرب ﷺ أروع األمثلة في التل ّطف مع أهل بيته ،حتى إنه كان يجلس عند بعيره
فيضع ركبته وتضع صفية رضي الله عنها ِر ْجلها على ركبته حتى تركب البعير
وكان عندما تأتيه ابنته فاطمة رضي الله عنها يأخذ بيدها و ُيق ِّبلها ،و ُيجلسها في
مكانه الذي يجلس فيه.

ِ
ِ
طفل فاستغرب وقال ( ُت َق ِّب ُل َ
رآه رجل ُيق ِّبل ً
الر ْح َم َة»
ون َأ ْبنَا َءك ُْم؟!) فقال له رسول الله ﷺ َ
«و َما َأ ْمل ُك إِ َذا ن ََز َع الل ُه م ْن َق ْلبِ َك َّ

(متفق عليه)

وب ِعب ِ
ِ
اد ِهَ ،وإِن ََّما َي ْر َح ُم الل ُه ِم ْن
«ر ْح َم ٌة َج َع َل َها الل ُه في ُق ُل ِ َ
ولما مات حفيده ﷺ بكى فقال له أحد أصحابه ما هذا؟ قال ﷺَ :
ِ ِِ
ما َء» (متفق عليه).
الر َح َ
ع َباده ُّ
لما اتبعه الضعفاء وكانوا أول من آمن به ،قال األغنياء والسادة :اتركهم ونؤمن
بك ،فرفض ذلك ﷺ أيما رفض.
يهتم بأمر الضعفاء والخدم ،الذين هم مظنّة وقوع الظلم عليهم،
وكان ﷺ
ّ
قال ﷺ« :الر ِ
واالستيالء على حقوقهم
اح ُم َ
الر ْح َم ُن،
ون َي ْر َح ُم ُه ُم َّ
َّ
ِ
ِ
ْار َح ُموا َأ ْه َل ْالَ ْر ِ
ض َي ْر َح ْمك ُْم َم ْن في
َح َت َأ ْيديك ُْمَ ،ف َم ْن ك َ
َان
يقول ﷺ في شأن الخدمُ :
«ه ْم إِ ْخ َوا ُنك ُْمَ ،ج َع َل ُه ُم الل ُه ت ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الس َماء»(.رواه أبو داود والترمذي)
وه ْم م َن ا ْل َع َم ِل َما
َح َت َيده َف ْل ُي ْطع ْم ُه م َّما َي ْأك ُُلَ ،و َل ُي ْلبِ ْس ُه م َّما َي ْل َب ُسَ ،و َل ُت َك ِّل ُف ُ
َّ
َأ ُخو ُه ت ْ
ِ
م» (متفق عليه)
وه ْم َف َأعين ُ
َي ْغ ِل ُب ُه ْمَ ،فإِ ْن َك َّل ْفت ُُم ُ
ُوه ْ
ومن ذلك قوله ﷺ« :إِ َذا جاء َخ ِ
اد ُم َأ َح ِدك ُْم بِ َط َع ِام ِه َف ْل ُي ْق ِعدْ ُه َم َع ُهَ ،أ ْو لِ ُين ِ
َاو ْل ُه ِمنْ ُه؛ َفإِ َّن ُه ُه َو ا َّل ِذي َولِ َي َح َّر ُه َو ُد َ
خا َن ُه» (رواه ابن ماجه)
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومثل ذلك اليتامى واألرامل ،فقد ّ
حث الناس على كفالة اليتيم ،وكان ﷺ يقولَ « :أنَا َوكَاف ُل ا ْل َيتي ِم ك ََها َت ْي ِن في ا ْل َجنَّةَ ،و َأ َش َار
الس َّبا َب ِة َوا ْل ُو ْس َ
طى» (متفق عليه)
بِ َّ
جعل النبي ﷺ الساعي على األرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ،وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل ،واعتبر وجود
ون َوت ُْر َز ُق َ
الض َع َفا َء؛ َفإِن ََّما ُتن َْص ُر َ
ون
الضعفاء في األمة والعطف عليهم سب ًبا من أسباب النصر على األعداء ،فقال ﷺ« :ا ْب ُغونِي ُّ
بِ ُض َع َف ِائك ُْم» (رواه أبو داود والترمذي).
م»(متفق عليه)
قال ﷺ «من ال َي َ
رح ُم ال ُي ْر َح ُ

رحمة الحبيب ﷺ بالنساء

حث ﷺ على رعاية البنات واإلحسان إليهن ،وكان يقول ﷺ«:من ولِي ِمن ا ْلبن ِ
ّ
َات َش ْي ًئا َف َأ ْح َس َن إِ َل ْي ِه َّنُ ،ك َّن َل ُه ِست ًْرا ِم َن الن َِّار»
َ ْ َ َ َ َ
ّ

(متفق عليه)

كما شدّ د ﷺ في الوصية بحق الزوجة واالهتمام بشؤونها فقالَ « :أ َل واستَوصوا بِالنِّس ِ
اء َخ ْي ًرا؛ َفإِن َُّه َّن َع َو ٌ
ان ِعنْدَ ك ُْمَ ،ل ْي َس
َ ْ ْ ُ
َ
ٍ
اح َ ٍ
ُون ِمنْهن َشي ًئا َغير َذلِ َك ،إِ َّل َأ ْن ي ْأتِين بِ َف ِ
ِ
شة ُم َب ِّينَة» (رواه الترمذي وابن ماجه)
َ َ
ت َْملك َ ُ َّ ْ ْ َ
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رحمة الحبيب ﷺ باألعداء
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رحمة الحبيب ﷺ بالضعفاء

محمد ﷺ القدوة الطيبة التي
أرسلها الله رحمة لنا

لما ُفتِ َحت مكة التي كان أهلها يؤذون النبي ﷺ ويعذبون من آمن به قال ﷺ:
ِ
عفوا عا ًّما عن كل أهلها
«ا ْل َي ْو ُم َي ْو ُم ا ْل َم ْر َح َمة» (رواه البخاري) ،وأصدر ً
وكان ﷺ يأمر باإلحسان حتى إلى أعدائه ،ولين القول معهم وحسن معاملتهم،
وأثناء الحرب معهم كان ينهى عن التنكيل بهم ،أو قطع شجرهم ،أو هدم كنائسهم.

كيف يمكن أن يكون ﷺ رحمة للعالمين وقد جاء
بجهاد غير المسلمين وقتالهم؟

رحمة الحبيب ﷺ بالحيوانات

«أستطيع أن أقول بكل قوة إنه ال يوجد مسلم
جديد واحد ال يحمل في نفسه العرفان
بالجميل لسيدنا محمد ﷺ لما غمره به
من حب وعون وهداية وإلهام؛ فهو القدوة
الطيبة التي أرسلها الله رحمة لنا وح ًبا بنا
حتى نقتفي أثره».
د م .جُ .د ّراين

قسيس إنجليزي.

فقد تجاوزت رحمته بالبشر إلى رحمته بالحيوانات! فقد نهى ﷺ عن قتل
الحيوان من أجل اللهو واللعب ،وأوصى كذلك بالرفق بالحيوان ،حتى عند ذبحه،
ِ
فنراه ﷺ يقول لمن أضجع شاة وهو ُي ِحدُّ شفرتهَ « :أت ُِريدُ َأ ْن ت ُِميت ََها َم ْو َت َت ْي ِن؟ َه َّل َحدَ ْد َت َش ْف َرت َ
ُضج َع َها»(.رواه الحاكم).
َك َق ْب َل َأ ْن ت ْ
رجل ُغ ِفر له في كلب فقال« :د َخ َل ِ
وحكى ﷺ ألصحابه كيف أن امرأة دخلت النار في هرة ،وأن ً
ت ا ْم َرأ ٌة الن ََّار فِي ِه َّر ٍة َر َب َطت َْها
َ
َ
اش ْالَ ْر ِ
َف َل ْم ُت ْط ِع ْم َهاَ ،و َل ْم تَدَ ْع َها ت َْأك ُُل ِم ْن َخ َش ِ
ض» (متفق عليه)
اشتَدَّ َع َل ْي ِه ا ْل َع َط ُشَ ،فن ََز َل بِ ْئ ًرا َف َش ِر َب ِمن َْها ُث َّم َخ َر َجَ ،فإِ َذا ُه َو بِ َك ْل ٍ
ب َي ْل َه ُث َي ْأك ُُل ال َّث َرى ِم َن ا ْل َع َط ِ
وقالَ « :ب ْينَا َر ُج ٌل َي ْم ِشي َف ْ
ش»،
ِ
ِ ِ
َف َق َالَ «:ل َقدْ َب َل َغ َه َذا ِم ْث َل ا َّل ِذي َب َل َغ بِيَ ،ف َم َ َ
ب َف َشك ََر الل ُه َل ُهَ ،ف َغ َف َر َل ُه»َ .قا ُلواَ « :يا َر ُس َ
ول
ل ُخ َّف ُهُ ،ث َّم َأ ْم َس َك ُه بِفيهُ ،ث َّم َرق َي َف َس َقى ا ْل َك ْل َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج ٌر» (متفق عليه).
الله! َوإِ َّن َلنَا في ال َب َهائ ِم َأ ْج ًرا؟» َق َال« :في ك ُِّل َك ْبد َر ْط َبة َأ ْ

انتشرت في العصر الحاضر جمعيات الرفق بالحيوان ،فكيف ترى سبق النبي ﷺ هؤالء
في رحمته ورفقه بالحيوان ووصيته بذلك؟
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رحمة احلبيب ﷺ

الشمائل اخلُلقية ﷺ

رحمة الحبيب ﷺ باألطفال

ِ
ِ
طفل فاستغرب وقال ( ُت َق ِّب ُل َ
رآه رجل ُيق ِّبل ً
الر ْح َم َة»
ون َأ ْبنَا َءك ُْم؟!) فقال له رسول الله ﷺ َ
«و َما َأ ْمل ُك إِ َذا ن ََز َع الل ُه م ْن َق ْلبِ َك َّ

(متفق عليه)

وب ِعب ِ
ِ
اد ِهَ ،وإِن ََّما َي ْر َح ُم الل ُه ِم ْن
«ر ْح َم ٌة َج َع َل َها الل ُه في ُق ُل ِ َ
ولما مات حفيده ﷺ بكى فقال له أحد أصحابه ما هذا؟ قال ﷺَ :
ِ ِِ
ما َء» (متفق عليه).
الر َح َ
ع َباده ُّ
لما اتبعه الضعفاء وكانوا أول من آمن به ،قال األغنياء والسادة :اتركهم ونؤمن
بك ،فرفض ذلك ﷺ أيما رفض.
يهتم بأمر الضعفاء والخدم ،الذين هم مظنّة وقوع الظلم عليهم،
وكان ﷺ
ّ
قال ﷺ« :الر ِ
واالستيالء على حقوقهم
اح ُم َ
الر ْح َم ُن،
ون َي ْر َح ُم ُه ُم َّ
َّ
ِ
ِ
ْار َح ُموا َأ ْه َل ْالَ ْر ِ
ض َي ْر َح ْمك ُْم َم ْن في
َح َت َأ ْيديك ُْمَ ،ف َم ْن ك َ
َان
يقول ﷺ في شأن الخدمُ :
«ه ْم إِ ْخ َوا ُنك ُْمَ ،ج َع َل ُه ُم الل ُه ت ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الس َماء»(.رواه أبو داود والترمذي)
وه ْم م َن ا ْل َع َم ِل َما
َح َت َيده َف ْل ُي ْطع ْم ُه م َّما َي ْأك ُُلَ ،و َل ُي ْلبِ ْس ُه م َّما َي ْل َب ُسَ ،و َل ُت َك ِّل ُف ُ
َّ
َأ ُخو ُه ت ْ
ِ
م» (متفق عليه)
وه ْم َف َأعين ُ
َي ْغ ِل ُب ُه ْمَ ،فإِ ْن َك َّل ْفت ُُم ُ
ُوه ْ
ومن ذلك قوله ﷺ« :إِ َذا جاء َخ ِ
اد ُم َأ َح ِدك ُْم بِ َط َع ِام ِه َف ْل ُي ْق ِعدْ ُه َم َع ُهَ ،أ ْو لِ ُين ِ
َاو ْل ُه ِمنْ ُه؛ َفإِ َّن ُه ُه َو ا َّل ِذي َولِ َي َح َّر ُه َو ُد َ
خا َن ُه» (رواه ابن ماجه)
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومثل ذلك اليتامى واألرامل ،فقد ّ
حث الناس على كفالة اليتيم ،وكان ﷺ يقولَ « :أنَا َوكَاف ُل ا ْل َيتي ِم ك ََها َت ْي ِن في ا ْل َجنَّةَ ،و َأ َش َار
الس َّبا َب ِة َوا ْل ُو ْس َ
طى» (متفق عليه)
بِ َّ
جعل النبي ﷺ الساعي على األرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ،وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل ،واعتبر وجود
ون َوت ُْر َز ُق َ
الض َع َفا َء؛ َفإِن ََّما ُتن َْص ُر َ
ون
الضعفاء في األمة والعطف عليهم سب ًبا من أسباب النصر على األعداء ،فقال ﷺ« :ا ْب ُغونِي ُّ
بِ ُض َع َف ِائك ُْم» (رواه أبو داود والترمذي).
م»(متفق عليه)
قال ﷺ «من ال َي َ
رح ُم ال ُي ْر َح ُ

رحمة الحبيب ﷺ بالنساء

حث ﷺ على رعاية البنات واإلحسان إليهن ،وكان يقول ﷺ«:من ولِي ِمن ا ْلبن ِ
ّ
َات َش ْي ًئا َف َأ ْح َس َن إِ َل ْي ِه َّنُ ،ك َّن َل ُه ِست ًْرا ِم َن الن َِّار»
َ ْ َ َ َ َ
ّ

(متفق عليه)

كما شدّ د ﷺ في الوصية بحق الزوجة واالهتمام بشؤونها فقالَ « :أ َل واستَوصوا بِالنِّس ِ
اء َخ ْي ًرا؛ َفإِن َُّه َّن َع َو ٌ
ان ِعنْدَ ك ُْمَ ،ل ْي َس
َ ْ ْ ُ
َ
ٍ
اح َ ٍ
ُون ِمنْهن َشي ًئا َغير َذلِ َك ،إِ َّل َأ ْن ي ْأتِين بِ َف ِ
ِ
شة ُم َب ِّينَة» (رواه الترمذي وابن ماجه)
َ َ
ت َْملك َ ُ َّ ْ ْ َ
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رحمة الحبيب ﷺ باألعداء

لما ُفتِ َحت مكة التي كان أهلها يؤذون النبي ﷺ ويعذبون من آمن به قال ﷺ:
ِ
عفوا عا ًّما عن كل أهلها
«ا ْل َي ْو ُم َي ْو ُم ا ْل َم ْر َح َمة» (رواه البخاري) ،وأصدر ً
وكان ﷺ يأمر باإلحسان حتى إلى أعدائه ،ولين القول معهم وحسن معاملتهم،
وأثناء الحرب معهم كان ينهى عن التنكيل بهم ،أو قطع شجرهم ،أو هدم كنائسهم.

كيف يمكن أن يكون ﷺ رحمة للعالمين وقد جاء
بجهاد غير المسلمين وقتالهم؟

رحمة الحبيب ﷺ بالحيوانات

«أستطيع أن أقول بكل قوة إنه ال يوجد مسلم
جديد واحد ال يحمل في نفسه العرفان
بالجميل لسيدنا محمد ﷺ لما غمره به
من حب وعون وهداية وإلهام؛ فهو القدوة
الطيبة التي أرسلها الله رحمة لنا وح ًبا بنا
حتى نقتفي أثره».
د م .جُ .د ّراين

قسيس إنجليزي.

فقد تجاوزت رحمته بالبشر إلى رحمته بالحيوانات! فقد نهى ﷺ عن قتل
الحيوان من أجل اللهو واللعب ،وأوصى كذلك بالرفق بالحيوان ،حتى عند ذبحه،
ِ
فنراه ﷺ يقول لمن أضجع شاة وهو ُي ِحدُّ شفرتهَ « :أت ُِريدُ َأ ْن ت ُِميت ََها َم ْو َت َت ْي ِن؟ َه َّل َحدَ ْد َت َش ْف َرت َ
ُضج َع َها»(.رواه الحاكم).
َك َق ْب َل َأ ْن ت ْ
رجل ُغ ِفر له في كلب فقال« :د َخ َل ِ
وحكى ﷺ ألصحابه كيف أن امرأة دخلت النار في هرة ،وأن ً
ت ا ْم َرأ ٌة الن ََّار فِي ِه َّر ٍة َر َب َطت َْها
َ
َ
اش ْالَ ْر ِ
َف َل ْم ُت ْط ِع ْم َهاَ ،و َل ْم تَدَ ْع َها ت َْأك ُُل ِم ْن َخ َش ِ
ض» (متفق عليه)
اشتَدَّ َع َل ْي ِه ا ْل َع َط ُشَ ،فن ََز َل بِ ْئ ًرا َف َش ِر َب ِمن َْها ُث َّم َخ َر َجَ ،فإِ َذا ُه َو بِ َك ْل ٍ
ب َي ْل َه ُث َي ْأك ُُل ال َّث َرى ِم َن ا ْل َع َط ِ
وقالَ « :ب ْينَا َر ُج ٌل َي ْم ِشي َف ْ
ش»،
ِ
ِ ِ
َف َق َالَ «:ل َقدْ َب َل َغ َه َذا ِم ْث َل ا َّل ِذي َب َل َغ بِيَ ،ف َم َ َ
ب َف َشك ََر الل ُه َل ُهَ ،ف َغ َف َر َل ُه»َ .قا ُلواَ « :يا َر ُس َ
ول
ل ُخ َّف ُهُ ،ث َّم َأ ْم َس َك ُه بِفيهُ ،ث َّم َرق َي َف َس َقى ا ْل َك ْل َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج ٌر» (متفق عليه).
الله! َوإِ َّن َلنَا في ال َب َهائ ِم َأ ْج ًرا؟» َق َال« :في ك ُِّل َك ْبد َر ْط َبة َأ ْ

انتشرت في العصر الحاضر جمعيات الرفق بالحيوان ،فكيف ترى سبق النبي ﷺ هؤالء
في رحمته ورفقه بالحيوان ووصيته بذلك؟
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رحمة الحبيب ﷺ بالضعفاء

فضرب ﷺ أروع األمثلة في التل ّطف مع أهل بيته ،حتى إنه كان يجلس عند بعيره
فيضع ركبته وتضع صفية رضي الله عنها ِر ْجلها على ركبته حتى تركب البعير
وكان عندما تأتيه ابنته فاطمة رضي الله عنها يأخذ بيدها و ُيق ِّبلها ،و ُيجلسها في
مكانه الذي يجلس فيه.

محمد ﷺ القدوة الطيبة التي
أرسلها الله رحمة لنا
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ِ
ُ
ص ْدق الحبيب ﷺ

الشمائل اخلُلقية ﷺ
من ّ
أجل صفاته ﷺ العدالة والرحمة

مستشرق.
برتيل هيلر

شق على النبي ﷺ طول القيام ،استند إلى جذ ٍع بجانب المنبر ،فكان إذا
لما ّ
ّ
خطب الناس اتّكأ عليه.
ثم ُصنع له منبر ،فتحول إليه وترك ذلك الجذع ،فح ّن الجذع إلى النبي ﷺ
حتى سمع الصحابة منه صوتًا كصوت البعير ،فأسرع إليه النبي ﷺ فاحتضنه
حتى سكن ،ثم التفت إلى أصحابه فقال لهمَ « :ل ْو َل ْم َأ ْحت َِضنْ ُه َل َح َّن إِ َلى َي ْو ِم
ِ
الق َيا َم ِة»(رواه أحمد).

قال ﷺ « َل ْي َس ِمنَّا َم ْن َل ْم َي ْر َح ْم َص ِغ َيرنَا
ف َح َّق كَبِ ِ
يرنَا»(.رواه أحمد)
َو َي ْع ِر ْ

اذكر ثالثة شواهد غير ما ُذ ِكر تبين رحمته ﷺ.

كيف تقتدي به ﷺ
رحيما َ
بالخ ْلق كما كان ﷺ ،وامأل قلبك بالرحمة ،واحذر من جفاف المشاعر.
ُ .1ك ْن
ً
ِ .2
ابتعدْ عن الغلظة والجفاء والعنف والتسلط.
ب الن ِ
مخلصا لله في ذلك.
َّاس وخدمتهم هدفا لك ،ولتكن
ً
اج َع ْل ُح َّ
ْ .3
 .4تع َّلم ُ ِ
بنبي الرحمة.
وعر ْ
ف ِّ
وانش ْر دين الرحمةِّ ،
ْ
ْ .5أو ِصل الرحمة للعالمين ،فقد أرسله الله رحمة للعالمين.
ِ
َ
رسول الله الرحيم وأكثِ ْر من الصالة والسالم عليه.
ب
َ .6أح َّ
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َ َّ
ّ ْ َ َ َّ َ
ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ َّ ُ
َ
ق وصدق بِهِ أولئِك هم المتقون) [الزمر]33:
(والِي جاء ب ِ ِ
الصد ِ
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«...كان النبي داع ًيا إلى ديانة اإلله الواحد
ورحيما حتى مع
وكان في دعوته هذه لطي ًفا
ً
أعدائه ،وإن في شخصيته صفتين هما من
ّ
أجل الصفات التي تحملها النفس البشرية
وهما العدالة والرحمة».

رحمة الحبيب ﷺ بالجمادات

شهادة قريش بصدق الحبيب ﷺ

بعد ثالث سنوات من بعثة النبي ﷺ يكلفه الله بالجهر بالدعوة؛ فيصعد
النبيﷺ فوق جبل الصفا مناد ًيا« :يا بني فالن ..يا بني فالن» ليجمع القبائل؛
ً
رسول عنه».
فأتوا إليه جمي ًعا؛ حتى إنه من كان ال يستطيع أن يأتي ،أرسل
ولِ َم ذاك يا ترى؟!!
ِ
ِ
ـم
ألنه نداء من الصادق األمين! فالكل هنا يشهد بصدْ قه ،ويريدون أن يعلموا ل َ
جمعهم ،وما الذي سوف ينبئهم به!
تجمعوا قال النبي ﷺَ « :أ َر َأ ْيت ُْم َل ْو َأ ْخ َب ْر ُتك ُْم َأ َّن َخ ْل َ
ف َه َذا ا ْل َج َب ِل َخ ْي ًل ت ُِريدُ
فلما َّ
نعم فكفار قريش في قرارة أنفسهم
ِ
ِ
ي؟»(متفق عليه ).
َأ ْن تُغ َير َع َل ْيك ُْمَ ،أ ُكنْت ُْم ُم َصدِّ ق َّ
يعلمون صدقه ،بل أقروا له بذلك ،لكنهم
ِ
َ
عليك ك َِذ ًبا َق ُّط»!!
جربنا
لم يؤمنوا به لمصالح وأهواء خاصة بهم.
ف ُيعلنُها القو ُم صريح ًة مدو َّي ًة قائلينَ « :ما َّ
الح َّجة ،فشهادة القوم إقرار منهم
الله أكبر ..لقد أقام الرسول ﷺ عليهم ُ
برتيل هيلر
ٌ
غير كذوب؛ فقد عايشوه أربعين سنة قبل البعثة لقبوه فيها بالصادق
أنه
صادق ُ
مستشرق ألماني.
ِ
األمين؛ فلم يعهدوا عليه كَذ ًبا ،وال خيان ًة ،وال سو ًءا..
النبي محمد ﷺ بما ُأ ِمر من إبالغ الرسالة والجهر بها فقال للقوم:
هنا صدَ َع ُّ
ِ
ٍ
ِ
اب َشديد» ،فير ُّد أبو ٍ
«إِنِّي ن َِذ ٌير إِ َل ْيك ُْم َب ْي َن َيدَ ْي َع َذ ٍ
لهب ً
قائلَ « :ت ًّبا َ
م ْعتَنا؟!!» (رواه مسلم).
لك َأل َهذا َج َ
تأمل ..حتى بعد قوله ﷺ لهم إنه نبي ،كان ر ُّد أبي لهب :ت ًبا َ
لك! ولم يجرؤ أن ُيك َِّذ َب النبي ﷺ  !!..نعم فكفار قريش في قرارة
ِ
أقروا له بذلك ،لكنهم لم يؤمنوا به لمصالح وأهواء خاصة بهم.
أنفسهم يعلمون صدْ قه ،بل ُّ
وبالجملة  ..لم ُيذكر ُخلق محمود إال وكان للحبيب ﷺ منه الحظ األوفر .وسيرته ﷺ مليئة بوقائع تدل على صدقه ﷺ ،ومن
ذلك:
كفار قريش يعلمون صدق محمد ﷺ
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