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        خلق الله البرش وأرسل إليهم أالنبياء والرسل، وأيّدهم 
عىل  وُحّجة  إليه،  يدعون  ما  صدق  عىل  آية  لتكون  باملعجزات 
الناس، حتى ال يقول قائل من الّناس � يأتنا نذير وال رسول ليُدلّنا 
البرش  خ�  هم  والرسل  الّرش،فاألنبياء  عن  وينهانا  الخ�  عىل 
اصطفاهم الله ليبلّغوا رسالته ويدعوا الناس لتوحيده وينذروهم 

من الرشك والكفر والعصيان.
وكان خاتم األنبياء واملرسل¥ محّمد -صّىل الله عليه وسلّم- أعظم 
الناس أخالقًا، كª قال الله -تعاىل- واصًفا ُخلق الرسول صّىل الله 
عليه وسلّم: (َوإِنََّك لََعَىل ُخلٍُق َعِظيٍم)؛ فقد ظهرت عظمة الرسول 
الله عليه وسلم - من خالل نبل نفسه وطهرها،  محمد - صىل 
شخصية  كل  وإصالحه  شخصيته  فاقت  فقد  أخالقه،  وسمو 
واملصلح  للبرشية،  الرحمة  فهو  عمل،  كل  عمله  وفاق  وإصالح، 
األعظم لها، و� يأِت عليه الصالة والسالم كامللوك بحروب طاحنة 
الرحمة،  وال باستعباد البرش، بل أ¹ برسالة من ربه، بينت عىل 
وتحقيق املساواة ب¥ البرش، وإنقاذ املجتمع، وتطه�ه، والتدرج يف 
ذلك ما ب¥ الحزم والل¥، والحكمة والرحمة، والعمل Àا اقتضاه 

كتاب الله - تعاىل -.
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    كان رجال عظيª , صنع العظمة و� تصنعه، بل بنى عظمته 
من خالل ثقته وثباته عىل مبدئه يف شخصية جلّلتها األخالق الحسنة و 
املعاملة املستقيمة مع العدّو والصديق وظلّلتها صفة التواضع واليرس 

والسهولة بعيدا عن التعقيد وعقد التمظهر والتصنع والتكلّف .

كان صادقا مع نفسه مقتنعا Àبدئه، أهدافه محددة ورؤيته واضحة .

التي  النبيلة  مبادئه  ونرش  اإللهية  رسالته  بلّغ  حتى  مبدئه  عىل  ثبت 
يجهلها كث� مّمن يعاديه أو ينتقصه .

جمع جميع خصال الخ� التي ترتضيها الفطرة وجميع صفات الكªل 
البرشي الذي يأمله العقالء ,

العا�  أنار  جªل خلقي عانق جªال أخالقيا وجªال عقليا فأزهر بدرا 
وفّجر ينبوعا أعاد الحياة لبرشية أماتها الجهل واألنانية .
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     الناظر يف الحياة الخاّصة  ملحمد الرسول يعجب لرجل انحدر 
بلغ  كيف  والفوضوية  الجهل  يعّمها  قاسية  جبلية  بيئة صحراوية  من 

أعىل مستوى من النجاح األرسي املنقطع النظ�

 وكان Òثّل ألهله الحبيب املتوّدد ,  حيث كان يالعب أهله وÒازحهّن 
دفئ  يلقي  رقيق  بأسلوب  مثال  هو  فها   ، مشاعرهّن  دفئ  يخاطب  و 
الحب يف قلب زوجته عائشة إذ  كان يتعّمد أن يضع فمه عىل موضع 
مشاعرها,  وتهّز  قلبها  تسعد  خفيّة  برسالة  مرسال  اإلناء  من  رشبها 

ومثيالت هذه الشاعرية كث�ة يف حياة الرسول.
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كª كان محمد الرسول أيضا Òثّل الحبيب الوّيف يف أرسة هانئة سعيدة , 
فهو � ينس زوجته خديجة التي ماتت, بل كان يذكر فضلها ويحسن 

إىل أقاربها ، وغضب لها عندما انتقص منها يف حرضته.
روى أبو نجيح  يف قصة استئذان هالة بنت خويلد أخت خديجة :

ــ  خديجة  تقصد  ــ  السّن  بكب�ة  الله  أبدلك  :فقلت  عائشة  قالت   )
حديثة السّن فغضب حتى قلت : والذي بعثك بالحق ال أذكرها بعد 

هذا إالّ بخ�). رواه البخاري

ورغم أعباء محمد الرسول الثقيلة كرئيس للدولة وقائد للجيش ومرشد 
فكري وأخالقي ألتباعه فإنّه � يغفل أن يكون الحبيب املع¥ ألرسته ,  
حيث كان يخدم زوجاته  ويساعدهّن يف أعªلهّن املنزلية مشعرا إيّاهّن 

بأهّمية املرأة وقيمتها العالية يف دينه اإلسالمي .

فعن األسود قال:( سألت عائشة : ما كان النبّي يصنع يف أهله ؟
فقالت : كان يف مهنة أهله فإذا حرضت الصالة قام إىل الصالة )

(رواه البخاري)
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    كان رجال يحب الحق والعدل ويحكم به ، ال تأخذه يف الحق 
,  بل كان  لومة الئم ، فª كان يجامل أحدا لجاهه أو ماله أو نسبه 
الضعيف قويّا عنده حتى يأخذ  له حقه وكان القوّي ضعيفا عنده حتى 

يسرتجع منه حق غ�ه  .

الناس  أحّب  يجامل حتى  أن ال  بالحق  وبلغ من عظمة عدله وÞسّكه 
عقوبة  واستحقت  قومها  يف  وجيهة  امرأة  رسقت  أن  حدث  فقد  إليه, 
جرÒتها، فذهب أهلها إىل رجل من أتباعه - هو من أحب الخلق إليه -  
ليتوّسط لهم يف رفع الحكم عنها, فذهب الرجل وعرض األمر عىل الرسول 
, فغضب محمد غضبا شديدا من سعي رجل  إلنتهاك حرمة العدالة بعد 

أن عرف اإلسالم , ولو كان هذا الشخص من أحّب الناس إليه.

التي  املخزومية  املرأة  شأن  أهّمهم  قريشا  إن   : قالت  عائشة  فعن 
رسقت فقالوا:ومن يجرتئ عليه إال أسامة بن زيد حب رسول الله ، 
فكلمه أسامة ، فقال: رسول الله : ( أتشفع يف حد من حدود الله ؟ ثم 
قام فخطب ، ثم قال:إÁا أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا رسق فيهم 

الرشيف تركوه وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ... )
رواه مسلم (١٣١٦)
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     من أجمل ما Þيّز به محمد الرسول أخالقه الرفيعة الراقية مع 
القريب والبعيد , مع  العدّو  والصديق وهذا ما يشهد له به كل منصف .

فقد كان رجال حسن املقابلة ال تغادر اإلبتسامة محيّاه , طيب الكالم ، يقابل 
اإلساءة باإلحسان، ويرتفع عن سفاسف األمور.

علّم أتباعه أّن خ� الناس أحسنهم أخالقا فهو القائل : (إّن من خياركم 
أحسنكم أخالقا )  (روى الرتمزي ٢٠٠٢)

بل علّم أتباعه أّن أقربهم منه منزلة يف الجنة أحسنهم أخالقا .
فقال : ( إّن من أحّبكم إّيل وأقربكم مّني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم 

أخالقا...)   (روى الرتمزي ٢٠١٨) وحسنه

و� يكن حسن  خلق محمد الرسول حكرا عىل أتباعه فحسب , بل إنّه شمل 
أعداءه أيضا ، فعندما طلب منه الدعاء عىل املرشك¥ قال:

(إÈ Éّ أبعث  لّعانا ، وإÁّا بعثت رحمة) (رواه مسلم) 
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     رÊا حكم متعجل غ� منصف أو دارس غ� نزيه عىل محمد الرسول أنّه 
رجل يعادي العلم والحضارة، ورÀّا كان ذالك بسبب النظر إىل واقع بعض املسلم¥ 
ثم الحكم من خاللهم عىل محمد وعىل اإلسالم الذي جاء به , ويف الحقيقة هذا 
ليس من اإلنصاف والتجرد يف أخالقيات البحث العلمي ، إذ الباحث Àوضوعية 
وتجرد علمي ال Òكن إال أن  يعرتف بأّن محمدا الرسول رجل بنى ألتباعه أسس 
العلم ومنهج الحضارة  التي بنوا عليها دولتهم  والتي عّمرت القرون وغزت اآلفاق 
فنرشت العلم والحضارة واألخالق واملبادئ عىل كل شرب بلغته , فنهل العا� من 
نورها واستضاء بشمسها , والزالت البرشية تذكر إىل اآلن فضل حضارة األندلس 

املسلمة عىل الثورة العلمية والحضارية يف أروبا بالخصوص ويف العا� .

فكيف ال يكون رجل علم وحضارة وأّول كلمة نزلت عليه يف كتابه املقدس (القرآن) 
هي األمر بالقراءة (اقرأ ) كª  توجد سورة كاملة يف كتابه املنزّل (القرآن ) اسمها 
(القلم ) وهو أداة العلم األوىل . بل إنّه رجل حضارة راقية أصولها ثابتة، فال Òكن 
ألي رجل مهª بلغ أن يّحول أّمة جاهلة متوحشة تعيش عىل السلب والنهب 

والظلم إىل أّمة قّمة يف األخالق  واملعاملة الحسنة وسبّاقة إىل العلوم والثقافة.

فمحمد  الرسول استطاع أن يخرج أّمته من الجهل والتخلف والظلم والعدوان إىل 
العلم والرقّي فبني لهم أسس حضارة  توازن ب¥ مطالب الروح والجسد  مّكنت 
أتباعه من قيادة العا� لقرون عندما Þّسكوا بتلك األسس .  وأّما ما أصاب أتباعه 
 ðري األورªمن ضعف علمي وتأّخر حضاري يف هذا العرص فهو الرتاث اإلستع
األمور  السيطرة عىل زمام  اإلسالمي من  العا�  لعمالئه يف  الذي مّكن   òواألمري

وعرقلة أي نهضة علمية أو حضارية تقوم عىل أسس حضارة محمد الرسول.
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        الدعايات املغرضة واإلتّهامات الباطلة التي تفتقر إىل 
أدó مقاييس األمانة العلمية والتي صّورت  محمدا الرسول عىل  أنّه زعيم  
يعادي التسامح والحوار شّوهت  حقيقة هذا الرجل , وإال فمحمد الرسول 
داعية السªحة يف كل شؤون الحياة , وحياته العمليّة مليئة بصور و أحداث 
باملوت  عليه  يدعون  كانوا  اليهود  بعض  أّن  ذلك  فمن   ، الجّم  التسامح 
ويوهمونه أنهم يسلّمون عليه , حيث كانوا يقولون السام (املوت) عليكم 
عوض السالم عليكم , فتفطّن محمد الرسول لذلك , ولكن تسامحه كان 
عجيبا لكل منصف.!!! فتصور نفسك يف هذا املوقف وماذا سيكون رد فعلك 

؟  ثم أخربك برد فعل محمد الرسول.

 تصور نفسك حاكª مطاعا وقائدا آمرا  ثم يدعو عليك رجل باملوت وأنت 
تسمعه واألدهى من ذلك أنّه يخادعك.

لنفسك  فلن ترىض  الدعاء  تسامحت يف  ولو  املوقف حتى  فإنّك يف هذا 
باإلستباله واملخادعة .

واآلن أيّها القارئ املنصف أخربك Àوقف محمد الرسول من هذا املشهد 
اإلستفزازي لتكون بنفسك أنت الحكم .
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ففي يوم من األيام كان محمد الرسول جالسا مع زوجته عائشة فمّر  به 
بعض اليهود وتظاهروا بالسالم عليه وهم يقصدون شتمه ففطنت زوجته 

وحبيبته وقرّة عينه عائشة  لحقيقة كالمهم فبادلتهم املشاÞة يف الحال .

والسؤال اآلن هل ريض محمد بذالك ؟ وهل فرح ألنها لعنت من شتمه ؟
الجواب : أّن شيئا من ذالك � يكن , بل وقع العكس حيث عاتب محمد 

زوجته الحبيبة وأمرها بالتسامح والرفق ونهاها عن الشدة والعنف.

فعن  عائشة    قالت : 
 ( كان    اليهود    يسلمون عىل النبي    صىل الله عليه وسلم    يقولون    السام   
 عليك ففطنت    عائشة    إىل قولهم فقالت عليكم    السام    واللعنة  فقال 
النبي    صىل الله عليه وسلم :   مهال يا    عائشة    إن الله يحب الرفق يف األمر 

كلّه...)   رواه مسلم
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      من الزعªء والعظªء عرب التاريخ حاولوا  بناء  مجد وتأسيس 
رسالة إنسانية ولكن � يستطع أحد منهم عرب التاريخ أن يصنع للعا� نظاما 
متجانسا دقيقا يتعانق فيه مطلب الروح مع مطلب الجسد ,  بل كان 

الرجحان حليف أحد األمرين.
غ� أن محمدا  الرسول استطاع أن يأú بيشء  جديد للعا� ، Òزج  فيه 
الجانب الروحي  باملادي يف تناغم وتناسق � يسبق له مثيل ,  فبني دولة 

الحياة  لها بدون دين , ودينا ال يرىض عن الدولة بديال .

املادية  الحياة  أحدثته  الذي  الروح  جرح  يداوي  أن  محمد  استطاع  لقد 
واستطاع أن Òأل  فراغ املطالب املادية الذي أحدثه اإلنقطاع الخاطئ إىل 

الروح.

فكان بذلك املعلّم الروحي الصادق والسيايس النزيه والحاكم العادل , 
حيث  وّحد قبائل متوحشة يف شعب متحّرض  ووّحد الشعوب يف أّمة 

بنت املجد وصنعت الحياة تحت راية عقيدة اإلله الواحد،

 (ال إلـه إال الله محمد رسول الله ).
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        من األمور التي Þيّزت بها حياة محمد ودينه عن باقي الديانات 
والنظريات هي التعاليم الصارمة التي سّنها ألتباعه , والتي تلزمهم اإلهتªم 

الشديد بالنظافة والحفاظ عىل البيئة .

فمحمد الرسول رشع ألتباعه غسل أعضاء البدن التي تواجه التلوث وتبارش 
األعªل مثل الوجه والفم واألنف واليدين والرجل¥ يف اليوم الواحد خمس 
مرات أو أكÿ, وأما غسل كامل البدن فينبغي عىل أتباع محمد أن يكÿوا من 

ذلك ما استطاعوا .

وبهذه التعليªت والكث� غ�ها  بنى محمد منظومة اجتªعية متكاملة يف 
محيط صحي وبيئة نظيفة .

فال مجال يف تعاليم محمد الرسول لألوساخ والتلوث يف اللباس أو الجسد أو 
البيئة العامة.

و حذر من تلويث األماكن القريبة من الناس بالقاذورات.
من  الكاملة  التامة  النظافة  رضورة  يف  أتباعه  عىل  وشدد 

فضالت اإلنسان القذرة.
وألزم أتباعه بوجوب تنظيف مالبسهم من النجاسات.

وعلّم أتباعه مبدأ الحجر الصحي حيث أمرهم بعدم  دخول 
األرض التي دخلها الوباء وعدم الخروج منها إن كانوا بها , 

حفاظا عىل الصحة العامة للبرشية.
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     لو سألت عن أحّب األشياء إىل محمد الرسول ؟  لجاءك الجواب 
بأنها ثالثة أشياء  بدأها  بذكر الطيب ,  فقد كان شديد الحب للروائح 
الطيبة  وكان يكÿ استعªل العطور، وال يتصّور أبدا أن يشّم  منه أحد  ريحا 

غ� طيّبة.

إىل هذا أضاف محمد الرسول ذوقا رفيعا � يضاهه  فيه  أحد  فكان أجمل 
عرش  عىل  مرتبعا  كالبدر  ثيابه  يف  يتألأل  مطلعا  وأحسنهم  مظهرا  الناس 

السªء .

ومª يزيد هذا األمر عظمة أن  يظهر محمد الرسول بهذا املظهر األّخاذ يف 
عا� Òوج بانحطاط الذوق والزهد يف النظافة والتجمل.

حيث كان كالزهرة الجميلة الساحرة يف األرض الصحراء الجدباء القاحلة .
وكالنار الدافئة يف الصحراء الجليدية املتجمدة ، وكينبوع الحياة يف األرض 

املوات.
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    ما أحوج اإلنسان يف زمن كÿت فيه الضغوط اإلجتªعية و 
رسمها  التي  كاإلبتسامة  الوجوه  تعلو  ابتسامة  إىل  النفسية  األمراض 

محمد عىل وجوه من آمن برسالته .

فمحمد الرسول  تجاوز بأتباعه املؤمن¥ به امللتزم¥ بتعاليمه متاعب 
التي  النفسية  األزمات   بهم  عن  , وترفع   املجتمع  الحياة وضغوط 

تنكد حياة البرش ، وعانق بهم السعادة وراحة القلب ،
فكانت اإلبتسامة شعار محمد الرسول يف حلّه وترحاله ,  حيث كان ال 
العذبة آالم من يقابله وتداوي  ابتسامته  ,  فتمسح   ªيرى إال مبتس

جراح من يرافقه .

فعن عبد الله بن الحارث قال: ( مارأيت أحدا أكÌ ابتسامة من رسول 
الله ) رواه الرتمزي وصححه األلبا] .

 ولكن ما كان محمد الرسول ليخرج عن حدود اللياقة والوقار بكÿة 
الضحك والقهقهة  إّ\ا كان يبتسم يف أدب واحرتام .

 (ًÎما كان ضحك الرسول إال تبس) :فعن عبد الله بن الحارث قال
(رواه الرتمذي)

أي أنّه كان يضحك دون أن يفتح فاه ودون قهقهه  تنايف اإلتزان وكªل الوقار.
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    من تصفح تاريخ العظªء والزعªء ح¥ انتصاراتهم بعد هزÒة 
إالّ  منها  يسلم  تجمعهم جميعا �  فيهم صفة  أو جولة خارسة وجد 

األنبياء أال وهي االنتقام.

ولكن محمدا الرسول رضب أروع األمثلة يف نبل املنترص، فرغم أنّه طُرد 
من مكة وُصودرت ممتلكاته وأُوذي من أهلها إذاءا شديدا يف بداية 
نبّوته , إالّ أنّه حينª دخلها منترصا نرصا ساحقا تاما ما كانت عظمة 
شخصيته وكرم أخالقه لتسمح له باالنتقام ، بل عفا عن كل من ظلمه 
منهم  االنتقام  عىل  قادر  وهو  عاما  عفوا  الناس  جميع  عن  وصفح 

انتقاما شديدا.
فقال لهم: (اذهبوا فأنتم الطلقاء )

  
التي  الراقية  األخالق  هذه  عىل  وأتباعه  محمدا   اإلسالم  رّ[  وهكذا 

تحّررت من قيود الذاتية واألنانية.
 ²���كيف ال وكتابه املُنزّل يقول : (�� א�� � ��� �א���³ 
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   ان محمد يحب التيس� عىل الناس وتسهيل أمورهم وكان ال 
يحب التشديد عىل البرش وتضييق األمر عليهم.

فهو القائل ألتباعه: ( بّرشوا وال تنّفروا ويّرسوا وال تعّرسوا )

 وهو القائل أيضا: (إÁّا بعثتم ميّرسين وÈ تبعثوا معّرسين)
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      ماذا لو كنت تحّب شيئا حبّا Òأل قلبك وÒلك كيانك , ثّم  
جاء إنسان فانتقص قدره  وأهانه ؟  ماذا لو كنت رجال  متّدينا ثّم جاء 

رجل فدنّس مكان عبادتك بأسلوب فّج ؟

الشك أنّك ستغضب وتنفعل وتعاجل من فعل ذلك بالعقوبة ، لكن 
األفعال  بردود  يؤمن  كان  ما  ألنّه   , ذلك  يفعل   � الرسول  محمدا 
املتعجلّة , بل كان رجال  شديد التحّكم يف انفعاالته , يحّكم عقله قبل 

أن يفعل .

كان يعالج كل حادثة بأفق واسع ونظرة بعيدة ، وإليك هذه الحادثة 
التي تربهن عىل  ما نقول .

باملدنية  احتكاك  له  يكن   � البادية  من   úيأ رجل  فهاهو     
الجديدة التي بناها محمد ب¥ أتباعه يف عاصمته الجديدة , ترصف 

هذا البدوي ترصّفا عجيبا عىل أهل املدينة املتحرضة ,

ترى ماهو هذا الترصّف والسلوك الغريب ؟
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ومحرتم  عام  مكان  يف  إنسان   úيأ أن  السلوكيات  أغرب  من  إّن  نعم 
تجمع  مكان  يف  البدوي  ذالك  فعله  ما  وهذا   , العموم  أمام  ويبول 
الرجل يبول يف املسجد وهو أقدس  محمد وأتباعه , حيث قام هذا 
مكان عندهم , كان منظرا فظيعا ومشهدا مريعا  � يتªسك بسببه 
أتباع محمد أنفسهم من أن يصيحوا به بشّدة مطالب¥ إيّاه باإلنقطاع  

عن سلوكه املقّزز.

اليس�  الزمن  ذلك  أّن   إالّ  لحظات  استغرق  الحدث  أّن  ولكن ورغم 
حلّل  اللحظات  تلك  ففي   ، عقله  محمد  انفعال  فيه  ليسبق  ماكان 
محمد شخصية البدوي الذي قام يبول يف موضع عبادته وموضع تسي� 
شؤون دولته ، فأراه عقله أنّه رجل غ� متعلّم وفعله ال يحمل أّي نيّة 
عدوانية , فال يعدو أن يكون ذالك الترصف تخلف عن حضارة النظافة 
واللياقة واألدب التي بناها محمد يف عاصمته ,  فª كان منه إالّ  أن 
أمر أتباعه  برتك البدوي والسكوت عنه وعدم تعنيفه ، ثم بعد انتهاء 
ورقّة  ومسامحة  لطف  يف  بنفسه  محمد  جاءه   ، بوله  من  البدوي 

وسهولة وعلّمه أّن هذا املكان ال يصلح ملثل ما فعل  .

ففرح البدوي من حسن تعليم محمد وحسن معاملته وجªل أخالقه
فقال : (اللهم ارحمني ومحمدا وال ترحم معنا أحدا ).
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التي  الراقية  الرياضة        شجع محمد الرسول أتباعه عىل 
أساسها تقوية البدن والرتويح عن النفس وجلب النفع للمجتمع دون 

إضاعة املال والنفس وإفساد األخالق .

وقد مارس بعض الرياضات بنفسه مثل العدو واملصارعة والفروسية .

ولكن رشط الرياضة يف دستور محمد الرسول ، أن تكون بروح رياضية 
نبيلة وأخالق راقية وأهداف سامية.
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      بنى محمد الرسول يف صحراء قاحلة � تعرف املدنية  نظاما 
عمرانيا رائعا Þيّز بدقّة التخطيط ومراعاة مصالح الدولة واملجتمع يف 

منظر فّني جذاب  أّخاذ ,

 فقد كان املسجد هو مركز العاصمة وهو مركز القيادة ومركز اجتªع 
أبناء الشعب عند األحداث الهامة والظروف الطارئة

وكان هذا املركز (املسجد ) أيضا مالذ الفقراء , حيث توفر لهم الدولة 
والجهات  الخ�ية املأكل وامللبس واملسكن، وكان أيضا مأوى الغرباء 
الذين يأتون من خارج الدولة فيطعمون ويسكنون يف جانب من هذا 

املركز.

واعتمد التخطيط العمرا] الذي بناه محمد الرسول يف عاصمته عىل 
بناء األسواق واملساكن حول املسجد حيث يسهل عىل أهل األسواق 

وأهل املساكن رسعة االتصال يف ما بينهم ومع مركز القيادة
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      إن الباحث املنصف ليعجب من القدرة العجيبة التي امتلكها 
محمد الرسول حتى استطاع أن يحّول شعبا ال يعرف القراءة والكتابة  
العلªء عىل أعىل درجات سلّم  بالعلم ويرتبع فيه  إىل شعب يفتخر 
املكانة يف الدولة واملجتمع ، وعندما يدقق الباحث يف ّرس هذا النجاح 
فهو    , جبّارة  تربوية  قدرات  الله  أعطاه  الرسول  محمدا  أّن  يرى 

الخطيب الفصيح  واألديب البليغ واملحارض املقنع واملرð الناجح .

وشّد  الحوار,  ألساليب  إتقانه  هو  النجاح  ذالك  يف  ساعده  ما  ولعّل   
تأث�  أسايس يف  له  , والتي كان  املعلومة  الذهن إىل  ,وتنبيه  اإلنتباه 

نجاح محمد الرتبوي  والتعليمي.
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فانظر إليه يف هذا  املثال  وهو يسأل أتباعه عن املفلس ؟  ثم ينتظر 
منهم اإلجابة مع علمه املسبق بأنها ستكون خاطئة , ولكّنه أسلوب 
املحاورة العقلية لتثبيت املعلومة , وبعد التفك� يجيب طالبه  إجابة 
خاطئة , فيسمع منهم , ثم يعطيهم اإلجابة الصحيحة , ونظ� هذه 

الطريقة الرتبوية الناجعة  كث� جدا يف تعليªت محمد الرسول .

كª أّن إصدار محمد لتعليªت تلزم جميع أبناء الشعب ذكورا وإناثا 
بالتعلّم إىل سقف علمي محّدد , ثّم  تشجيع من استزاد عليه , كان له 
مجال  يف  الرسول  محمد  أحدثها  التي  النوعية  النقلة  يف  فّعال  دور 

الرتبية والتعليم ,

يف  واملسلم  مسلم)   كل  عىل  فريضة  العلم  طلب   )  : تعاليمه  فمن 
الذكور  يشمل  عليه   املنزّل  الكتاب  خطابات  و  محمد  خطابات 

واإلناث.
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النبيلة وتعاليم كتابه املنزّل  محمد (صىل الله عليه وسلم) بأخالقه  
، وال يخلف  الرّاقية كان ال يغدر بأحد كائنا من كان ولو كان عدّوا 
معاهدة مع أحد حتى يكون الطرف الثا] هو الذي ينقض , كª أنّه 
كان يف حربه مع أعدائه سواء كانت له الجولة أو لعدّوه  ال يعذب 
الجرحى واألرسى  وال Òثّل بجثثهم بل كان يحظر عىل جنوده وأركان 

جيشه فعل ذلك مهª كان األمر .

 و رضب بذلك هو وأتباعه أروع األمثلة لإلنسانية عىل نبل األخالق يف 
الحروب 

(
� ��
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نبله مع جنود أعدائه يف قلب املعركة:
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إليك هذا املثال العجيب الذي يأخذ Àجامع الذهن ويهز الوجدان .

ففي إحدى املعارك الحاسمة التي خاضها محمد مع أعدائه رأى أحُد 
أركان جيشه الذي تر[ يف مدرسته العسكرية ـ وهو ابن عمه عىل بن 
الجرحى  ب¥ جثث  ينتقل  األعداء  من   ªملث رأى جنديا  ـ  أð طالب 
بجثثهم  ممثال  فظيعا  تشويها  ويشوههم  محمد  جيش  من  والقتىل 
ـ عّمه حمزة وعّم  التمثيل بأقرب األقرب¥ له  حتى بلغ به األمر إىل 
عىل  وعزم  القائد  هذا  املشهد  فهال   ـ  الرسول  محمد  األعىل  قائده 
ولكّنه   , كالسهم  فقصده  عليه،  والقضاء  الجندي  هذا  من  اإلنتقام 
فوجئ وهو يرفع عليه سيفه ليقيض عليه بأنّه امرأة من العدّو متسرتة 

يف زّي رجل .

هنا املشهد العجيب , وهنا املبادئ العظيمة , ففي لحظات رفع سيفه 
فوق رأس العدّو  وازن هذا القائد ب¥ اإلنتقام وب¥ املبادئ السامية 
الخلق  نفسه  عىل  فغلب   ، الرسول  محمد  مدرسة  يف  تّرشبها  التي 
املحمدي النبيل ,  فª كان منه إالّ أن أنزل سيفه وكظم غيظه وترك 

هذه املرأة رغم أفعالها الشنيعة يف أصحابه تس� يف حال سبيلها !!!

وأّي  ؟  وأّي عظمة هي  ؟  مبادئ سامية هذه  وأّي  ؟  فأّي خلق هذا 
؟  ولكّنها  العدّو  بها حتى ولو كانت يف صّف  للمرأة ورحمة  احرتام 

عظمة محمد وأتباعه , وعظمة اإلسالم الذي علّمهم ذلك .
 

نبله مع املرأة وهي يف صفوف العدّو:
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رغم مواثيق حقوق اإلنسان واملعاهدات الدولية إالّ أّن األس� وهو يف القرن 
الواحد والعرشين الزال يّنئ تحت وطأة التعذيب النفيس والبد] واإلنتهاك 

الصارخ  لحقوق اإلنسان .

إالّ أّن محمدا الرسول ومنذ ما يزيد عن أربعة عرش قرنا ّرشع للعا� منهجا 
عظيª ملعاملة األس� لو طبقته البرشية لخرجت من أزمة األرسى يف هذا 
العا� الح�ان , والتي مازالت تهّز وجدان كّل صاحب ضم� حّي وخلق نبيل 
، ذلك أّن محمدا  الرسول منع منعا باتا انتهاك حقوق األرسى تحت أي تربير

فال يجوز عنده تعذيب األس� جسديا أو معنويا وال يجوز سبه والشتمه وال 
قطع املأكل واملرشب عنه .

مأكلهم  يف  أنفسهم  عىل  األس�  يقّدموا  أن  وأتباعه  Àحمد  األمر  بلغ  بل 
ومرشبهم , و لك  أن تحكم عىل هذا الترصف العظيم يف هذا املشهد النبيل 

مع األس� من قبل أتباع محمد .

هذا  املشهد نزل فيه قرآن من السªء يصفه ويثني عليه , فقال  مادحا  
ألتباع محمد (ويطعمون الطعام عىل حبه مسكينا ويتيª وأس�ا )

أي أّن محمدا وأتباعه يؤثرون اليتيم واملسك¥ واألس� بطعامهم رغم قلته 
وشدة حاجتهم إليه !!!

جراحهم  ليداوي  الرسول  محمد  إىل  الزمان  هذا  يف  األرسى  أحوج   ªف
نزعتها  التي  وإنسانيتهم  بل  حقوقهم  لهم  ويرتجع   دموعهم  ويكفكف 

حضارة السالح املدّمر والحروب القذرة تحت مسّميات كاذبة .

وبعد هذا نقول : ملحمد أن يفتخر بكل قّوة عىل املدنية املعارصة لسبقه 
الدعاية  , ال عىل مستوى  الكامل يف مجال حقوق اإلنسان عمليّا  وتقّدمه 
والشعارات فقط كª فعلت وتفعل الدول املعارصة ، كيف ال وهو يتحدى 
أن  املسبقة   اإلنفعال واإلدعاء واألفكار  البعيد عن  النزيه  العلمي  البحث 
يجد ولو حالة واحدة يف حياة محمد الرسول أنتهكت فيها حقوق األس� 

بالتعذيب الجسدي أو املعنوي .

نبله مع األرسى:
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     ثـُبت عن عائشة ريض الله عنها أنها قالت ذلك يف وصف 
النبي صىل الله عليه وسلم .

فقد جاء يف حديث طويل يف قصة سعد بن هشام بن عامر ح¥ قدم 
املدينة ، وأ¹ عائشة ريض الله عنها يسألها عن بعض املسائل ، فقال : 
( َفُقلُت : يَا أُمَّ املُؤِمِنÖَ ! أَنبِئيِني َعن ُخلُِق َرُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِه َوَسلََّم ؟ 

َقالَت : أَلَسَت تَقَرأُ الُقرآَن ؟ 
ُقلُت : بََىل . 

َقالَت : َفإِنَّ ُخلَُق نَِبيِّ اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِه َوَسلََّم كَاَن الُقرآَن .
ٍء َحتَّى أَُموَت ...الخ ) َقاَل : َفَهَمْمُت أَن أَُقوَم َوَال أَسأََل أََحًدا َعن َيشْ

رواه مسلم (٧٤٦)

ويف رواية أخرى : 
ثِيِني َعن ُخلُِق َرُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِه َوَسلََّم  ( ُقلُت : يَا أُمَّ املُؤِمِنÖَ ! َحدِّ

.
َقالَت : يَا بَُنيَّ أََما تَقَرأُ الُقرآَن ؟ َقاَل اللَُّه : ( َوإِنََّك لََعَىل ُخلٍُق َعِظيٍم ) ُخلُُق 

ٍد الُقرآُن ) أخرجها أبو يعىل (٢٧٥/٨) بإسناد صحيح . ُمَحمَّ

قال النووي رحمه الله تعاىل يف "رشح مسلم" (٢٦٨/٣) :
" معناه : العمل به ، والوقوف عند حدوده ، والتأدب بآدابه ، واالعتبار 

بأمثاله وقصصه ، وتدبره ، وحسن تالوته "
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وقال ابن رجب يف "جامع العلوم والحكم" (١٤٨/١) :
" يعني أنه كان يتأدب بآدابه ويتخلق بأخالقه ، فÎ مدحه القرآن كان فيه 
رضاه ، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه ، وجاء يف رواية عنها قالت : ( كَاَن 

ُخلُُقُه الُقرآُن ، يَرَىض لِرَِضاه ، َويَسَخُط لَِسَخِطِه ) ".

وقال املُناوي يف "فيض القدير" (١٧٠/٥) : 
" أي ما دل عليه القرآن من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده إىل غ� ذلك .

وقال القايض : أي خلقه كان جميع ما حصل يف القرآن ، فإنَّ كُلَّ ما استحسنه 
وأثنى عليه ودعا إليه فقد تَحىلَّ به ، وكل ما استهجنه ونهى عنه تََجنََّبه 

وتََخىلَّ عنه ، فكان القرآن بيان خلقه ... " 
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يقول أبو حامد الغزايل رحمه الله يف "إحياء علوم الدين" 
: (٤٣٠/٢-٤٤٢)

" بيان جملة من محاسن أخالقه التي جمعها بعض العلªء والتقطها 
من األخبار ، فقال : 

الناس ، وأعدل الناس ، وأعف الناس ، �  الناس ، وأشجع  كان أحلم 
Þسَّ يده قط يد امرأة ال Òلك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات 
محرم منه ، وكان أسخى الناس ، ال يبيت عنده دينار وال درهم ، وإن 
فضل يشء و� يجد من يعطيه وفََجأَُه الليُل � يأو إىل منزله حتى يتربَّأَ 
منه إىل من يحتاج إليه ، ال يأخذ مª آتاه الله إال قوت عامه فقط من 
أيرس ما يجد من التمر والشع� ، ويضع سائر ذلك يف سبيل الله ، ال 
يُسأَُل شيئا إال أعطاه ، ثم يعود عىل قوت عامه فيؤثُِر منه حتى إنه 

رÀا احتاج قبل انقضاء العام إن � يأته يشء.

وكان يخصف النعل ، ويرقع الثوب ، ويخدم يف مهنة أهله ، ويقطع 
اللحم معهن ، وكان أشد الناس حياء ، ال يثبت برصه يف وجه أحد ، 
ويجيب دعوة العبد والحر ، ويقبل الهدية ولو أنها جرعة ل& ويكافئ 
 ، واملسك¥  األمة  إجابة  عن  يستكرب  وال   ، الصدقة  يأكل  وال   ، عليها 
عليه  ذلك  عاد  وإن  الحق  وينفذ   ، لنفسه  يغضب  وال  لربه  يغضب 
بالرضر أو عىل أصحابه ، َوَجَد ِمن فَُضالء أصحابه وخيارهم قتيال ب¥ 
اليهود فلم يَِحْف عليهم وال زاد عىل ُمرِّ الحق ، بل وداه Àائة ناقة وإنَّ 
بأصحابه لحاجة إىل بع� واحد يتقوون به ، وكان يعصب الحجر عىل 
بطنه من الجوع ، وال يتورع عن مطعم حالل ، ال يأكل متكئا وال عىل 
ِخوان ، � يشبع من خبٍز ثالثَة أيام متوالية حتى لقي الله تعاىل ، إيثارا 
عىل نفسه ال فقرا وال بخال ، يجيب الوليمة ، ويعود املرىض ، ويشهد 

الجنائز ، وÒيش وحده ب¥ أعدائه بال حارس.
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أشد الناس تواضعا ، وأسكنهم يف غ� كرب ، وأبلغهم من غ� تطويل ، 
وأحسنهم ِبْرشًا ، ال يهوله يشء من أمور الدنيا ، ويلبس ما وجد ، يردف 
خلفه عبده أو غ�ه ، يركب ما أمكنه ، مرة فرسا ، ومرة بع�ا ، ومرة 
بغلة ، ومرة حªرا ، ومرة Òيش حافيا بال رداء وال عªمة وال قلنسوة ، 
يعود املرىض يف أقىص املدينة ، يحب الطيب ، ويكرة الرائحة الرديئة 
يجالس الفقراء ، ويؤاكل املساك¥ ، ويكرم أهل الفضل يف أخالقهم ، 
ويتألف أهل الرشف بالرب لهم ، يصل ذوي رحمه من غ� أن يؤثرهم 
عىل من هو أفضل منهم ، ال يجفو عىل أحد ، يقبل معذرة من اعتذر 
إليه ، Òزح وال يقول إال حقا ، يضحك من غ� قهقهة ، يرى اللعب 
املباح فال ينكره ، يسابق أهله ، وترفع األصوات عليه فيصرب ، وكان له 
عبيد وإماء ال يرتفع عليهم يف مأكل وال ملبس ، وال Òيض له وقت يف 
يحتقر  ال   ، نفسه  من صالح  منه  بد  ال   ªفي أو  تعاىل  لله  عمل  غ� 
مسكينا لفقره وزمانته [ الزمانة : املرض املزمن ] ، وال يهاب ملكا مللكه 

، يدعو هذا وهذا إىل الله دعاء مستويا .
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ومª رواه أبو البخرتي قال : ما شتم رسول الله صىل الله عليه وسلم 
أحدا من املؤمن¥ بشتيمة إال جعل لها كفارة ورحمة ،

وقال : ( إÁا بعثت رحمة وÈ أبعث لعانا ) ، وكان إذا سئل أن يدعو 
عىل أحد ، مسلم أو كافر ، عدل عن الدعاء عليه إىل الدعاء له ، وما 
رضب بيده أحدا قط ، وما خ� ب¥ أمرين إال اختار أيرسهª إال أن 
يكون فيه إثم أو قطيعة رحم ، وقد وصفه الله تعاىل يف التوراة قبل 
أن يبعثه ، فقال : محمد رسول الله ، عبدي املختار ، ال فظ وال غليظ 
يعفو  ولكن   ، السيئة  بالسيئة  يجزي  وال   ، األسواق  يف  صخاب  وال 
ويصفح ، وكان من خلقة أن يبدأ من لقيه بالسالم ، ومن قاومه لحاجة 
صابره حتى يكون هو املنرصف ، وما أخذ أحد بيده ف�سل يده حتى 
يرسلها اآلخر ، و� يكن يُعرَف مجلسه من مجلس أصحابه ، قال الله 
واْ  َن اللِّه لِنَت لَُهْم َولَْو كُنَت َفظّاً َغلِيَظ الَْقلِْب الَنَفضُّ تعاىل : ( َفِبÎَ َرْحَمٍة مِّ

ِمْن َحْولَِك ).    آل عمران/١٥٩
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وال يحس& أحد أن ما سبق من 
 ، ðقبيل الكالم اإلنشا5 الخطا

بل كل جملة فيه جاء يف 
املسانيد والصحاح والسنن 

عرشات األحاديث الصحيحة 
املسندة مª يدل عليه ويشهد 

له ، ولكن آثرت عدم ذكرها 
اختصارا ، ومن أراد االطالع عليها 

فل�جع إىل كتاب ( الشªئل 
املحمدية ) لإلمام الرتمذي .

��
جمع الله له الس�ة الفاضلة والسياسة التامة وهو أمي ال يقرأ وال 

يكتب ، نشأ يف بالد الجهل والصحارى يف فقره ويف رعاية الغنم ، يتيª ال 
أب له وال أم ، فعلمه الله تعاىل جميع محاسن األخالق ، والطرق 

الحميدة وأخبار األول¥ واآلخرين ، وما فيه النجاة والفوز يف اآلخرة 
والغبطة والخالص يف الدنيا ، ولزوم الواجب وترك الفضول ، وفقنا الله 

لطاعته يف أمره والتأيس به يف فعله آم¥ يا رب العامل¥ "

انتهى بيشء من االختصار .
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