
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

نبينا صىل اهلل عليه وسلم، هذه الشخصية التي غريت جمرى   العظيم ذكرى والدة  متر علينا يف هذا الشهر 

التاريخ، هذه الشخصية التي شهد هلا األعداء قبل املحبني واالتباع، إنه خري الورى حممد بن عبد اهلل صىل  

مل يعرف قلبه احلقد أو   ، [107]األنبياء:   {َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلا َرْْحًَة لِْلَعاملنَِيَ }  حقه:اهلل عليه وسلم الذي قال ربنا يف  

كِنَي َقاَل:   له  ِقيَل   الكراهية أو االنتقام، ََم ُبِعْثُت َرْْحًَة(( اْدُع َعىَل املُْْْشِ اًنا َوإِنا ُأْبَعْث َلعا َيا  )) ُينَاِدي:    كان  .إِِّني مَلْ 

ََم َأَنا َرْْحٌَة ُمْهَداٌة((. َا النااُس إِنا   َأُّيه

بعثته  املسلم  كانت  شملت  رْحة  وسلم  عليه  اهلل  والصغري،  هوغري صىل  والكبري  واألعجمي،  والعريب   ،

اهلل عليه وسلم َفعْن َعْبِد اهللاِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َأنا النابِيا صىل  .  والرجل واملرأة، واحليوان والطري واجلَمد

إِْبَراِهيمَ  يِف  َوَجلا  َعزا  اهللاِ  َقْوَل  ِمنيى   َربي } :َتاَل  ُه  َفإِنا َتبَِعنِي  َفَمْن  النااِس  ِمَن  َكثرًِيا  َأْضَلْلَن  ُنا  َوَقاَل  . اآلَيةَ   {إَِّنا

َعَلْيِه   اَلُم: ِعيَسى  احْلَكِيمُ   إِنْ }  السا اْلَعِزيُز  َأْنَت  َفإِناَك  هَلُْم  َتْغِفْر  َوإِْن  ِعَباُدَك  ُْم  َفإَِّنا ْْبُْم  َوَقاَل:    {ُتَعذي َيَدْيِه  َفَرَفَع 

د    اللاُهما  يُل اْذَهْب إََِل حُمَما ي. َوَبَكى َفَقاَل اهللاُ َعزا َوَجلا َيا ِجْْبِ
تِ ي ُأما

تِ َأْعَلُم َفَس   ،ُأما َفَأَتاُه   ؟ْلُه َما ُيْبكِيَك َوَربهَك 

يُل َعَلْيهِ  ُه َرُسوُل اهللاِ صىل اهلل عليه وسلم بََِم َقاَل. َوُهَو َأْعَلمُ   ِجْْبِ اَلُم، َفَسَأَلُه َفَأْخَْبَ اَلُة َوالسا َفَقاَل اهللاُ َيا   .الصا

تَِك  ُأما يِف  َسنُْرِضيَك  إِناا  َفُقْل  د   حُمَما إََِل  اْذَهْب  يُل  َنُسوُءكَ ِجْْبِ َوالَ  َقاَل  ((.  ُهَرْيَرَة  َأبِى  اهللاِ    :وَعْن  َرُسوُل  َقاَل 

تِ : )) صىل اهلل عليه وسلم  َل ُكله َنبِيٍّ َدْعَوَتُه َوإِِّني اْخَتَبْأُت َدْعَوِِت َشَفاَعًة ألُما ي  لُِكلي َنبِيٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة َفَتَعجا

ُك بِاهللاِ َشْيًئاَيْوَم اْلِقَياَمِة َفِهَي َنائِلَ  تِى الَ ُيْْشِ  ((. ٌة إِْن َشاَء اهللاُ َمْن َماَت ِمْن ُأما

ْبن َعبااس  
َمْن آَمَن بَِاهللاِ َواْلَيْوم اآْلِخر َكَتَب َلُه   :َقاَل   ، {َوَما َأْرَسْلنَاك إاِلا َرْْحَة لِْلَعاملنَِيَ }:    تعاَل  هيِف َقْول  وَعْن اِ

ْنيَ  الده ْْحَة يِف  َواآْلِخَرةالرا َواْلَقْذف  ، ا  اْْلَْسف  ِمْن  اأْلَُمم  َأَصاَب  ِِماا  َوَرُسوله ُعويِفَ  بَِاهللاِ  ُيْؤِمن  مَلْ  وقال (،  َوَمْن 

 َأِو ائْ }تعاَل:  
ِ
ََمء ْر َعَلْينَا ِحَجاَرًة ِمَن السا

نَا بَِعَذاب  َألِيم  تِ َوإِْذ َقاُلوا اللاُهما إِْن َكاَن َهَذا ُهَو احْلَقا ِمْن ِعنِْدَك َفَأْمطِ

َيْسَتْغِفُروَن   َوُهْم  َْبُْم  ُمَعذي اهللاُ  َكاَن  َوَما  فِيِهْم  َوَأْنَت  َْبُْم  لُِيَعذي اهللاُ  َكاَن  الشيخ حممد   [33-32األنفال/]{َوَما  قال 

َوُسناتِِه ، َواَل ِمْن ُمْقَتََض َرْْحَتِِه َواَل ِحْكَمتِِه ،  َوَما َكاَن ِمْن َشْأِن اهللِ َتَعاََل  :  املنار   رشيد رضا رْحه اهلل يف تفسري

ََم َأْرَسَلَك َرْْحًَة لِْلَعاملنََِي َونِْعَمةً  ُسوُل فِيِهْم ، َوُهَو إِنا َا الرا َْبُْم َوَأْنَت َأُّيه  . اَل َعَذاًبا َونِْقَمةً   ،َأْن ُيَعذي



 

 

قال تعاَل يف شأن نوح:  :منهاذيب واآليات يف ذلك كثرية  فاألمم السابقة كان حيل ْبا العذاب بمجرد التك  

اْلُفْلِك } يِف  َمَعُه  ِذيَن  َوالا َفَأْنَجْينَاُه  ُبوُه  َقْوًما   َفَكذا َكاُنوا  ُْم  إَِّنا بِآَياتِنَا  ُبوا  َكذا ِذيَن  الا ،  [64األعراف:  ]{َعِمنيَ َوَأْغَرْقنَا 

هود:  شأن  يف  ِذيَن  }وقال  َوالا ُمْؤِمننِيَ َفَأْنَجْينَاُه  َكاُنوا  َوَما  بِآَياتِنَا  ُبوا  َكذا ِذيَن  الا َدابَِر  َوَقَطْعنَا  ِمناا  بَِرْْحَة        {َمَعُه 

  ا صوروسنعرض  ،  وبغري املؤمنني   صىل اهلل عليه وسلم باملؤمنني   تهلن نجد صعوبة يف بيان رْح  [72األعراف:  ]

َقاَلْت أَّنا    َعائَِشَة َرِِضَ اهللاُ َعنَْهاعن  وآذوه، ف   الطائف ، فقد كذبه أهل  بمن عارض دعوته وحاربه   رْحتهمن  

؟ َقاَل: َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما َلِقيُت،    لِلنابِيي َصىلا اهللاُ َعَلْيِه َوَسلاَم: َهْل َأَتى َعَلْيَك َيْوٌم َكاَن َأَشدا ِمْن َيْوِم ُأُحد 

ِمنُْهمْ  َلِقيُت  َما  َأَشدا  َأَرْدُت،  َوَكاَن  َما  إََِل  ُُيِْبنِي  َفَلْم  َيالِيَل،  َعْبِد  اْبِن  َعىَل  َنْفِِس  َعَرْضُت  إِْذ  اْلَعَقَبِة؛  َيْوَم   

َفإِ  َرْأِِس  َفَرَفْعُت  الثاَعالِِب،  بَِقْرِن  َوَأَنا  إِالا  َأْسَتِفْق  َفَلْم  َوْجِهي،  َعىَل  َمْهُموٌم  َوَأَنا  بَِسَحاَبة  َفاْنَطَلْقُت  َأَنا  َقْد  َذا   

َفَقاَل  َفنَاَداِِّن  يُل،  ِجْْبِ فِيَها  َفإَِذا  َفنََظْرُت  ْتنِي،  َوَقْد   : َأَظلا َعَلْيَك،  وا  َرده َوَما  َلَك،  َقْوِمَك  َقْوَل  َسِمَع  َقْد  اهللاَ  إِنا 

َبالِ  اجْلِ َمَلُك  َفنَاَداِِّن  فِيِهْم،  ِشْئَت  بََِم  لَِتْأُمَرُه  َباِل  اجْلِ َمَلَك  إَِلْيَك  َقْد  َبَعَث  اهللاَ  إِنا  ُد  حُمَما َيا  َقاَل:  ُثما  َعََلا  َفَسلاَم   ،

َباِل، َوَقْد َبَعَثنِي َربهَك إَِلْيَك لَِتْأُمَرِِّن بَِأْمِرَك؛ َفََم ِشئْ  َت؛ إِْن ِشْئَت َأْن ُأْطبَِق َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك، َوَأَنا َمَلُك اجْلِ

، َفَقا ِرَج اهللاُ ِمْن َأْصاَلِْبِْم َمْن َيْعُبُد اهللاَ َوْحَدُه اَل   : َل َلُه َصىلا اهللاُ َعَلْيِه َوَسلامَ َعَلْيِهْم اأْلَْخَشَبنْيِ َبْل َأْرُجو َأْن ُُيْ

ُك بِِه َشْيًئا  ))إِِّني :  َقاَل فأن يدعو عىل كفار مكة يف معركة أحد،  رِض اهلل عنهم    الصحابة  منه  وطلب ((. ُيْْشِ

ُأْبَعْث لَ  ُبِعْثُت َرْْحَةً مَلْ  ََم  َوإِنا اًنا  رفض الدعاء  لكنه  تل أعز أصحابه،  أصيب بجراحات كثرية، وقُ   مع أنه ((، عا

َعَلْيِهْم.  فتعرض املسلمون ألذى ثقيف،    ننيعليهم، ويف ُح  َأْخَرَقْتنَا نَِباُل َثِقيف  َفاْدُع اهللاَ  َقاُلوا َيا َرُسوَل اهللاِ 

و َعلَ  ،(( اللاُهما اْهِد َثِقيًفا: ))َقاَل  َيا َرُسوَل اهللاِ إِنا َدْوًسا  : ))صىل اهلل عليه وسلم َفَقاَل يه  وَقِدَم الطهَفْيُل ْبُن َعْمر 

ُه َيْدُعو َعَلْيِهْم، َفَقاَل ،  َقْد َعَصْت َوَأَبْت، َفاْدُع اهللاَ َعَلْيَها  . ولن  (( ْوًسا َوْأِت ِْبِمْ اللاُهما اْهِد دَ : ))َفَظنا النااُس َأنا

 تنس البْشية ذلك النداء املحمدي ))ال تثريب عليكم اذهبوا فأنتم الطلقاء(( يوم فتح مكة. 

 املسلمني   مرْحة بأقارْب  ، ولكنه سرتهمته هلمعرف م  معمل يفضحهم    وأما رْحته صىل اهلل عليه وسلم باملنافقني

يُ   أَّنمومل يقتل أحدًا منهم، مع  ،  دفعًا للحرج عنهم القتل، فرتكهم وشأَّنم، وعاملهم كَم  عامل  يستحقون 

 . املسلمني

من كان يعيش منهم بكنفه،    مع   أقام العدلفقد   وأما عن مظاهر رْحته صىل اهلل عليه وسلم بأهل الكتاب:

وَك  َفإِن َجآُؤوَك َفاْحُكم َبْينَُهم َأْو َأْعِرْض َعنُْهْم َوإِن ُتعْ }له:   وقد أوصاه اهلل ْبذا، فقال ِرْض َعنُْهْم َفَلن َيُُضه

به املُْْقِسطنِيَ 
 نجران  لوفد نصارى  تهويف مقابل ،[42املائدة:]{َشْيئًا َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم َبْينَُهْم بِاْلِقْسِط إِنا اهللهَ حُيِ



 

 

معاملته         حسن  عىل  وتلطف  هلم   دليل  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  فاستقبلهم  املدينة،  إَل  جاءوا  معهم،  ، 

وأوضح هلم معامل احلق، ثم تركهم بعد ذلك عىل ما يرغبون، فاختاروا البقاء عىل دينهم ، فرتكهم وشأَّنم،  

سوف   : ثم طلبوا منه أن يرسل معهم أحد أصحابه يستعينون به يف إدارة أمورهم، وحل مشاكلهم، فقال

كَم عفا صىل اهلل    أمني هذه األمة   أرسل معهم رجاًل أمينًا، فأرسل معهم أبو عبيدة بن اجلراح، وقال هذا

 . عليه وسلم عن املرأة اليهودية، التي قدمت له طعامًا مسموماً 

 ال يوجد يف تاريخ البْشية ولن يوجد صورة انصع بياضا من سرية نبينا صىل اهلل عليه وسلم  

 فنسأل اهلل ان يرزقنا حمبته والسري عىل هداه. 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   


