
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل   

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده  

َا  }ورسوله َأهيه ُمْسلُِمونَ َيا  َوَأْنُتْم  إِالَّ  ََتُوُتنَّ  ُتَقاتِِه َوال  َحقَّ  ُقوا اهللََّ  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  ُكُم  }،  {الَّ َربَّ ُقوا  اتَّ النَّاُس  َا  َأهيه َيا 

ُقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء وَ  اتَّ

ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا  ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم  }  {بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َيا َأهيه

أما بعد: فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، ،  { َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظِياًم  َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ 

بدعة  وكل  بدعة،  حمدثة  وكل  حمدثاهتا،  اْلمور  ورش  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صىل  حممٍد  هدي  اهلدي  وخري 

 ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار عباد اهلل: 

 واملجتمع اإلسالمي خاصة ...  املجتمعات عامة يفيف زمن تسود فيه املاديات  

ويف جمتمع يقل فيه االقتفاء واإلتباع خلري البرشية حممد  ، ويف  زمحة احلياة والتنافس عىل الدنيا بني بني البرش  

 صىل اهلل عليه وسلم سوف ختتفي وتندثر قيم وأخالق هبا تقوم املجتمعات واْلمم   

فقد أصبحت القلوب قاسية ال تؤثر   فيام بينهم    املسلمنيخلق الرمحة والرتاحم بني  ومن هذه القيم املفقودة  

 فيها موعظة وال يبعث فيها روح اإليامن موقف أو حدث  ....  

اْلعامل  وحماسن  اْلخالق  مكارم  صحابته  بني  اهلل  رسول  نرش  لقد  اهلل:  بأقواله  قدو  عباد  وبلغها      نرشها 

احلضارية نعم تعانقت يف أقواهلا وأفعاهلا فقدمت لنا ذلك فتعانقت تلك اْلخالق الكريمة والقيم    بأعامله، 

السيدة  وملا سئلت    {وإنك لعىل خلق عظيم }:  النموذج العظيم الذي زكاه ربه من فوق سبع سموات فقال 

   .))كان خلقه القرآن((   :عائشة ريض اهلل عنها عن خلقه عليه السالم فقالت 

هو   إنام  وريادهتا  اْلمة  هذه  سعادة  أن  يقني  عىل  وسلم  وكلنا  عليه  اهلل  صىل  نبيها  هلدي  واقتفائها  بإتباعها 

عليه   اهلل  صىل  حممد  أثر  باقتفاء  فعليه  الدارين  سعادة  أراد  ))من  تعاىل  اهلل  رمحه  القيم  ابن  اإلمام  يقول 

 (( وسلم



 

 

 

وإن من أبرز ما دعا إليه وحث اْلمة عليه أن تكون كام وصفها رهبا سبحانه وتعاىل )))رمحاء بينهم(( ولكن  

 !! سف لو فتشت عن هذا اخللق يف اْلمة حقيقة لوجدته نادرا عزيزا فيام بينهم عىل كل املستويات لأل

 جتد القسوة حلت حمل الرمحة   انظر لعالقة اْلزواج مع بعضهمف

من   العجاب  العجب  وسرتى  البعض  بعضهم  بني  فيام  واإلخوة  والعكس  اْلبناء  مع  اآلباء  لعالقة  وانظر 

 تقاطع اْلرحام   

مقام وتأم قام  والشجع  احلرص  لتجد  عامل  من  أيدهيم  حتت  هم  من  مع  العمل  أرباب  املسلمني  عالقة  ل 

 الرأفة والرمحة     

وستجد    واْلدهى عالقة املسلمني مع بعضهم البعض، فلو تتبعت كل ذلك لرأيت صورا مشوهة لإلسالم 

 أن النبوءة قد حتققت:                   

أن   الزبري  آلل  موىل  وسلم فعن  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أن  حدثه  عنه  اهلل  ريض  العوام  بن              قال:   الزبري 

والبغضاء)) قبلكم  احلسد  اْلمم  داء  إليكم  الشعر ولكن حتلق و  ،دب  أقول حتلق  احلالقة ال  البغضاء هي 

يثب بام  أنبئكم  أفال  حتابوا  حتى  تؤمنوا  وال  تؤمنوا  حتى  اجلنة  تدخلوا  ال  بيده  نفيس  والذي  ذلك الدين  ت 

بينكم السالم  أفشوا  واحدا  ((،  لكم؟  كتابا  ويتلون  واحدا  ربا  يعبدون  الذين  املسلمني  إن  ولألسف  نعم 

ويتبعون رسوال واحدا ويقفون بالصالة بني يدي رب واحد مصلني خلف إمام  واحد ولو التصقت منهم  

 اْلجساد إال أن اْلرواح قد تنافرت والقلوب قد تباغضت 

بينهم فإن توافقوا يف الفكر   استباح املسلمون دماء بعضهم البعض باسم الدين وأقاموا الوالء والرباء فيام 

   !واملنهج فهم اْلخوة والوالء لبعضهم فقط

 ء واجلفاوإن اختلفوا يف قراءة واقع أو فكرة حلت مفاهيم مبتورة تنسب للدين من اإلعراض والصد 

و الفوز  وان  املرتامحون  إال  يناهلا  ال  اهلل  رمحة  الذين وان  إال  يناهلا  لن  واآلخرة  الدنيا  يف  والفالح  النجاة 

حممد رسول }امتألت قلوهبم باحلب والرتاحم ولني اجلانب وقد وصف ربنا حممدا واملجتمع الذي يعايشه  

   {اهلل والذين معه أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم ...

لعل اهلل يرزقنا مجيعا صدق اإلتباع   ويف عجالة نستعرض نامذج راقية ْلفضل اخللق صىل اهلل عليه وسلم  

 وااللتزام  



 

 

 

إبراهيم:    تعاىل  عن عبداهلل ابن عمرو بن العاص أن النبي صىل اهلل عليه وسلم تال قول اهلل رب إهنن }يف 

إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر }وقال عيسى عليه السالم:    {أضللن كثريا من الناس فمن تبعني فإنه مني

احلكيم  العزيز  أنت  فإنك  جربيل!   {هلم  يا  وجل:  عز  اهلل  فقال  وبكى  أمتي  أمتي  اللهم  وقال:  يديه  فرفع 

جربيل عليه الصالة والسالم فسأله؟ فأخربه رسول اهلل    اذهب إىل حممد وربك أعلم فسله: ما يبكيك؟ فأتاه

وال   أمتك  يف  سنرضيك  إنا   : فقل  حممد  إىل  اذهب  جربيل!  يا  اهلل:  فقال  أمتي  قال  وسلم  عليه  اهلل  صىل 

 -إهنا الرمحة العامة هبذه اْلمة-نسوؤك 

 وتأمل رمحته  حتى مع املرشكني 

ثقيف قاسيا فسلطوا عليه السفهاء واملجانني لريموه ملا ذهب لثقيف يدعوهم بعد أن خذله قومه فكان رد  

له   ارجتت  بدعاء  شكواه  ربه  يبث  شجرة  إيل  فأوى  طردة  رش  وطردوه  الرشيفتان  قدماه  فأدموا  باحلجارة 

))اللهم إين أشكو إليك ضعف قويت، وقلة حيلتي، وهواين عىل الناس يا أرحم الرامحني، أنت :  السموات 

ىل من تكلني؟ إىل بعيٍد  يتجهمني، أم إىل عدٍو ملكته أمري، إن مل يكن بك رب املستضعفني، وأنت ريب، إ

غضٌب عيّل فال أبايل، غري أن عافيتك أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له الظلامت وصلح عليه 

أمر الدنيا واآلخرة، أن حيل عيّل غضبك أو ينزل يّب سخطك، لك العتبى حتى ترىض، وال حول وال قوة 

 بك (( إال 

الرمحة املهداة اال أن دعا هلم  فنزل جربيل ومعه ملك اجلبال اهنا اللحظة املواتية لالنتقام فام كان منه وهو 

 واعتذر هلم عند رهبم  

قال: قدم الطفيل بن عمرو الدويس عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقال: يا رسول اهلل    عن أيب هريرة

اهلل  فادع  يديه إن دوسًا قد عصت وأبت،  القبلة ورفع  عليه وسلم  اهلل  اهلل صىل  فاستقبل رسول   - عليها! 

يدعو عليهم أنه  الناس  يعلنون   -فظن  بيتا  فأتوا يف عام خيرب سبعون  أهد دوسًا، وائت هبم  اللهم!  فقال: 

 التوحيد هلل..  

احلسن قال ابن أيب عمر وعن أيب هريرة قال أبرص اْلقرع بن حابس النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو يقبل  

                    احلسني أو احلسن فقال إن يل من الولد عرشة ما قبلت أحدا منهم فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إنه  

 



 

 

 

(( يرحم ال يرحم وجاء يف رواية  مِ من ال  َيْرَحُم  اَم  إِنَّ اهللََّ  إِنَّ  َقْلبَِك،  ِمْن  مْحََة  الرَّ َنَزَع  اهللَُّ  َكاَن  إِْن  َأْصنَُع  ْن  َفاَم 

مَحَاءَ   (( ِعَباِدِه الره

ويل أخ -كان يسلم عىل الصغار ويداعبهم فعن أنس قال: كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يدخل علينابل  

  شأنه؟ فقال: ما   صىل اهلل عليه وسلم فرآه حزيناً صغري يكنى: أبا عمري، وكان له نغري يلعب به، فامت فدخل 

 ؟ قيل له: مات نغره. فقال: يا أبا عمري! ما فعل النغري

أذنا صاغية هلم والصدرا حانيا يسمع شكواهم   الذين غالبا ال جيدون  باملساكني والضعفاء  لرمحته  وانظر 

أقدر    كنت أرضب غالمًا يل، فسمعت من خلفي صوتًا اعلم أبا مسعود هللُ   :قال  البدريفعن أيب مسعود  

عليه  منك  قلت  :ل قا   .عليك  وسلم.  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  هو  فإذا  فالتفّت،  الكالم   هذا  يا   :فهبت 

   أما لو  مل تفعل ملستك النار أو للفحتك النار  :رسول اهلل فهو حّر لوجه اهلل  فقال 

لقد تعدت رمحة املصطفى صىل اهلل عليه وسلم  اخللق  فتعدت نطاق البرشية إىل نطاق احليوانات ))فلقد 

 اهلل عليه وسلم حائطًا لرجل من اْلنصار، فإذا فيه مجل، فلام رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم حن  دخل صىل

فسكن، فقال: من رب هذا اجلمل؟     رأسهمؤخر    اجلمل وذرفت عيناه، فأتاه صىل اهلل عليه وسلم فمسح  

هذه يف  اهلل  تتقي  أفال  له:  فقال  اهلل!  رسول  يا  يل  فقال:  اْلنصار  من  فتى  اهلل    فجاءه  ملكك  التي  البهيمة 

 إياها؟! فإنه شكا إيل أنك جتيعه وتؤذيه (( 

إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء فإذا قتلتم   ))  من منا ال حيفظ قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :و

 ((فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته

العرض   اهلل عليه وسلم جمرد  النبي صىل  مواقف  الراقية من  النامذج  استعراض هذه  املراد من  ليس  ختاما 

 ة منا فيكفيه أن زكاه ربه  لنعرف عظيم قدر نبينا فهو ليس بحاجة لشهادة تزكي

لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة  }بل املراد أن نحيا هذه النامذج واقعيا عمليا فهذه هي حقيقة اإلتباع  

 {ا ملن كان يرجو اهلل واليوم واآلخر وذكر اهلل كثري

 

 عاملني واحلمد هلل رب ال 

   


