
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

رساالهتم  أصول  من  األخالق  متكني  وجعل  كافة  الناس  إىل  رسله  وتعاىل  سبحانه  اهلل  و بعث  مفهوم ، 

والعفو   والصفح  والكرم  واألمانة  والوفاء  احلديث  صدق  من  كلها  احلياة  يشمل  واسع  مفهوم  األخالق 

وسالمة الصدر واحلياء واإلخاء والرمحة والعطف وكف األذى وغريها، وجاءت رسالة نبينا صىل اهلل عليه 

الصال عليهم  واملرسلني  األنبياء  سلسلة  إلكامل  اخلامتة  الرسالة  وهي  الصالة وسلم  عليه  قال  والسالم،  ة 

مكارمم ))والسالم   ِّمم  ألمُتم ُبِعْثُت  معْ األخالِق   إنام  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حياته  فكانت  وقدوًة لم ((،  للخلق  اًم 

ظِيمٍ }للبرش، كام وصفه ربه بأبلغ األوصاف   ىلم ُخُلٍق عم عم إِنَّكم لم  [. 4]القلم:  {وم

أ  من  تعاىل  أيام اهلل  من  يوم  اليوم يف  فيه اإلسالم وأهله  ونحن  اهلل  أعز  يوم  املبارك  ، هذا  يام شهر رمضان 

اليوم الذي ال يعلم عنه كثري من املسلمني إال القليل، ألن أعداء الدين قطعوا الصلة بني املسلمني وتارخيهم  

  ه األيام كثري من شباب املسلمني ودخلوا يف غري ذاملجيد، فشوهوا احلقائق ونرشوا األكاذيب، فارتد يف ه

واإلرهاب   القتل  بدين  ويصفوه  الرمحة  بدين  يطعنون  وأخذوا  دنيوية  مكاسب  يف  طمعا  اإلسالم  دين 

من   أرحم  أمة  التاريخ  يعرف  مل  أنه  املرشق أليقنوا  تارخينا  اطلعوا عىل  السالم واملحبة، ولو  بدين  ودخلوا 

 املسلمني وهذا بشهادة املنصفني من الغرب.    

 .فتح مكة أثناء صىل اهلل عليه وسلم من مواقفه   فتعالوا لنر بعضاً 

ب  أمر   هم سمعه بعض ف   ن عبادة ريض اهلل عنه بدخول مكة ومعه بعض الصحابةصىل اهلل عليه وسلم سعد 

إىل رسول اهلل صىل    وا فأرسع  ،( ل اهلل فيه قريشاً ذاليوم ي  اليوم يوم امللحمة اليوم يوم تستحل احلرمة)يقول:  

قائلني:   وسلم  عليه  عبادةا اهلل  بن  سعد  قاله  ما  وسمع  قتل ،  )أي  صولة  قريش  يف  له  يكون  أن  نأمن  ما 

 لراية منه فكن أنت الذي تدخل هبا. صىل اهلل عليه وسلم لعىل بن أيب طالب: أدركه فخذ ا فقال  !شديد(

وسلم عليه  اهلل  صىل  ا   :وقال  املرمحة،  يوم  قريشًا((. ))اليوم  فيه  اهلل  أعز  يوم  اليوم  الكعبة  فيه  تعظم  ليوم 

وسلموتقدم   عليه  اهلل  طِ  صىل  لذي  وصل  رأسهحتى  ليضع  وإنه  متواضًعا،  راحلته  عىل  فوقف   وى، 

     وهو يقرأ:  حتى يكاد يمس واسطة الرحل، دخل احلرم متواضًعا  ويطأطئه



 

 

 

ْتُح } اْلفم نمْْصُ اهللَِّ وم اءم  ا جم اًجا  إِذم أمْفوم ِديِن اهللَِّ  ْدُخُلونم يِف  يم النَّاسم  أمْيتم  رم انم   وم ُه كم إِنَّ اْستمْغِفْرُه  بِّكم وم ْمِد رم بِحم بِّْح  فمسم

اًبا   ]سورة النْص[. {تموَّ

وملا حان وقت الصالة أمر بالال باألذان والصعود عىل ظهر الكعبة، وهو يقول ما زلت أذكر يوم كانت -

بالالً  تعذب  وأ  قريش  سفيان،  حرب   بو  هيبتها   بن  ملكة  ويرد  الرسول  حيارب  كيف  ويفكر  املشهد  ينظر 

هلل لن تفعل واهلل لن تفعل، ثم صعد صىل اهلل عليه وسلم: إين أسمع ما تقول واومكانتها كام يزعم، فناداه  

مه هشام بن  بالل العبد احلبيش األسود ليعلن دعوة التوحيد يف أرجاء مكة حتى أن أحد رؤوس الكفر واس

 الغراب عىل سطح الكعبة.  هذااحلارث يقول: واهلل لوددت أين حتت الرتاب ويف باطن األرض ومل أر 

ُحْسُن  ))  من معايل األخالق، مل ينس نداء )أحد أحد( فتمثل بام قاله لنا  خلق الوفاء وإنزال الرجال منازهلم 

نِ  يامم ْهِد ِمنم اإْلِ  . ((اْلعم

بعجوز  - فإذا  و  كبريةوالتفت  عظمها  وهن  بْصهاقد  سنة،ضعف  مخسني  منذ  يرها  ومل  هذه   ،  من  فقال 

 أمي.  جليس أميا؟ فقالوا اهنا حليمة السعدية فقام إليها وضمها وقبلها ووضع رداءه هلا وقال املرأة

 لم ينس من أرضعته ومل يشغله هول املوقف عن إكرامها وبرها. فموقف تتجىل فيه معاين الرب والصلة، 

املطلب    يرىو- عبد  بن  احلارث  بن  سفيان  املواقف أبو  تلك  عليه  وهو    ،كل  اهلل  صىل  الرسول  عم  ابن 

وهو مكان بني مكة واملدينة ـ أتاه فأعرض   فلام نزل باألبواء ـ  وكان من أشد الناس إيذاء له بمكة،  ، وسلم

تماهللهِ  }ما قال إخوة يوسف: ا، فأشار عيل بن أيب طالب عىل أيب سفيان، أشار عليه أن يأتيه وأن يقول له  عنه 

نيم 
ماطِئِ إِن ُكنَّا خلم ْينما وم لم كم اهللهُ عم رم ْد آثم قم أن يكون أحد أحسن جواًبا منه، ففعل ذلك    يرض  نل  فإنه  ،[91]يوسف:{لم

امِحنِيم } : أبو سفيان فقال له  ُم الرَّ ُهوم أمْرحم ُكْم وم ْغِفُر اهللهُ لم ْيُكُم اْليمْومم يم لم يبم عم ْثرم    .[92يوسف:]  {الم تم

ظهرت األخالق الفاضلة يف احللم والكرم املحمدي العظيم حيث احتشد أبناء قريش  ويف نفس السياق  -

احتشدوا   وأخرجوه  وقاتلوه  آذوه  الذين  مكة  بأهل  فاعل  هو  ما  ينتظرون  احلرام  املسجد  ما يف    لينظروا 

  سيحكم فيهم وقد وقعوا أرسى بني يديه صىل اهلل عليه وسلم فسأهلم: يا معرش قريش ما تظنون أين فاعل 

ْيُكُم  }بكم؟ قالوا خريا أخ كريم وابن أخ كريم قال: فإين أقول لكم ما قاله يوسف إلخوته:   لم يبم عم ْثرم تم الم 

امِحنِيم  ُم الرَّ ُهوم أمْرحم ُكْم وم ْغِفُر اهللهُ لم  .اذهبوا فأنتم الطلقاء{اْليمْومم يم

 .عليه وسلملقد كان قادرًا عىل قتلهم وعقاهبم لكنه قدر فعفا وملك فسامح صىل اهلل  



 

 

 وما أكثر صور األخالق الربانية التي يرسمها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ألمته ويف             

  .حادثة واحدة فقط    

فلقد ختوفوا ريض اهلل عنهم من بقاء الرسول صىل اهلل عليه   -بموقف األنصار    -أهيا املسلمون    -نختمها  

وحيبها كثريًا وهو مل خيرج منها بمحض إرادته لكن طغاة وسلم بمكة وذلك بعد فتحها ألهنا بلده األصيل  

قريش طردوه منها، قام صىل اهلل عليه وسلم بعد الفتح عىل الصفا يدعوا اهلل فقال األنصار: أترون رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم إذا فتح اهلل عليه أرضه وبلده يقيم )أي يقم يف مكة وال يعود إىل املدينة ( فلام فرغ 

دعائه قال هلم: معاذ اهلل املحيا حمياكم واملامت مماتكم أي سأحيى معكم يف املدينة وأموت معكم فيها، من  

 صىل اهلل عليه وسلم بالوفاء اإلخالص؟   هخالق العالية واملواقف الثابتة ومن أحق منتلك واهلل األ

ما  بل  فقط،  عسكري  جانب  من  ليس  مكة  فتح  نفهم  أن  بنا  الرباين نحن    فحري  اجلانب  إليه  بحاجة 

 واألخالقي يف حربه وسلمه ونْصه صىل اهلل عليه وسلم.

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


