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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة

من اخلاتم  النموذج  كانت  ملا  اإلسالمية  الرسالة   إن 
هذه  يف  واإلجياد  اخللق  غاية  فهي  السامء،  رساالت 
واإلنس  اجلن  خلقت  وما  تعاىل:  قال  حيث  احلياة، 
من  عليها  يرتتب  وما  فالعبادة   ،(1(ليعبدون إال 
والدستور  واإلجياد،  اخللق  غايُة  واالمتحان  االختبار 
هو  احلياة  يف  العبادة  هلذه  سبحانه  اهلل  افرتضه  الذي 
دعوته  يف    حممد  النبي  به  جاء  الذي  اإلسالم  دين 
ورسالته اخلامتة، ولكن ملا أراد اهلل لإلنسان يف هذه احلياة 
أن يتدرج تدرجا طبيعيا يف استعداداته العقلية والنفسية 
كان البد  اإلهلي،  الدستور  يتقبل هذا  لكي  واألخالقية 
ـ عليها  الدنيا  احلياة  أسس  التي  اهلل  سنن  بمقتىض  ـ  
أن تكون هذه الرسالة هي آخر الرساالت، بعد أن يمهد 
عن  وظروفه  الوقت  بحسب  الرسل  من  جمموعة  هلا 

طريق:
)1) سورة الذاريات: آية 56.

مقدمة
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 شذرات من حياة الرسول األعظم
1- سن الرشائع األساسية، من التوحيد والعدل ونبذ 
الظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن، لتكون أساسًا 

معرفيًا، يعزز فطرة اإلنسان ويؤكد توجهاهتا يف ذلك.
املتكفل    اخلاتم  الرسول  بقدوم  التبشري   -2
السامء  أمل  هي  التي  املتكاملة  الرشيعة  قواعد  بإرساء 

وغاية اإلجياد.
وأما  واألخالقية،  الترشيعية  الناحية  من  كله  هذا 
لنبيه  سبحانه  اهلل  اختار  فقد  التكوينية،   الناحية   من 
لينتقل  األرحام،  وأطهر  األصول،  خري    الكريم 
فيها متدرجًا من صلب رشيف إىل رحم طاهر ويكون 
مل  الذي  العظيم  النور  هذا  الستقبال  مؤهاًل  منهام  كل 
 خيلق اهلل تعاىل أرشف وال أسبق منه، ففي احلديث عن 
ذلك  وليس  نوري()1)،  اهلل  خلق  ما  )أول   : النبي 
سننها  عىل  احلياة  هذه  يف  األمور  جتري  لكي  إال  ليشء 

التي شاء اهلل أن تؤسس عليها الدنيا.
وبعد هذا فليس غريبًا أن يكون النبي  يف سريته 
العالية فصار يلقب  البعثة ـ مثاالً لألخالق  ـ حتى قبل 

)1) بحار األنوار: ج15، ص24 ح44.
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بالصادق األمني، بل لو رجعنا قلياًل لنسلط الضوء عىل 
ورشيف  قومه  سيَد  منهم  كاًل  لوجدنا    النبي  آباء 
عشريته وصاحب األخالق ورافع راية القيم ومؤسس 
فيه  أن  وهو  مهم  بأمر  يتميز  كان  بل  فيها،  الترشيعات 
منه،  قريب  أو  بالقمر  أغلبهم  وصف  حتى  النبوة،  نور 
أعامق  يف  يستشعروهنا  إهلية  رسالة  أصحاب  كانوا  لذا 
النور  نفوسهم ويورثوهنا ملن بعدهم، وهي إيصال هذا 
فال  النساء  خري  أرحام  يف  وإيداعه  األمانة،  بمنتهى 
يقبلون التزويج بأي امرأة ما مل يسألوا عنها وتكون خري 

نساء قومها.
فهذه املقدمة أردنا منها بيان أمر مهم وهو أن رسالة 
مرشوع  هي    األنام  خري  هبا  جاء  التي  اإلسالم 
السامء هلذه احلياة، ولكن أريد هلذا املرشوع أن يوجد يف 
والذي  كلهم،  اهلل  خلق  خري  أيدي  وعىل  املناسب   وقته 
هو  بدوره ُأعدَّ له لكي يكون مؤهاًل ألن حيمل هذه 
األعباء اجلسام يف سبيل حتقيق هذه الرسالة، فكان النبي 
حممد ، وكانت رسالة اإلسالم اخلالدة بكل ما تعنيه 

مقدمة
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 شذرات من حياة الرسول األعظم
والفضائل  والقيم  األخالق  معاين  من  الكلمتني  هاتني 

والكامالت اإلهلية.
وهنا جيدر بنا يف هذه املناسبة الكريمة أن نتوقف قلياًل 
البحر  هذا  من  ـ  والطاقة  الوسع  قدر  عىل  ـ  لنرتشف 
املتالطم املّواج شذرات من حياته الرشيفة التي زخرت 
فصحاء  من  هيوديًا  أن  روي  فقد  واملكرمات،  باملآثر 
فقال:   ، النبي  صحابة  بعض  من  طلب  اليهود 
، عيل  عىل  فدله  رسولكم؟  أخالق  عن   أخربين 
متاع  يل  )صف   : قال  عنه،    عليًا  سأل  فلام 
الدنيا حتى أصف لك أخالقه، فقال الرجل هذا ال يتيرس 
يل، فقال عيل : عجزت عن وصف متاع الدنيا وقد 
 ،(1(قل متاع الدنيا قليل :شهد اهلل عىل قلته حيث قال
فكيف أصف أخالق النبي  وقد شهد اهلل تعاىل بأنه 

 .(3(((2(وإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق َعظِيٍم :عظيم حيث قال

)1) سورة النساء: آية 77.
)2) سورة القلم: آية4.

)3) تفسري الرازي: ج32، ص21.
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نسبه الشريف:
عبد  بن  اهلل  عبد  بن   ، حممد  القاسم  أبو  هو 
املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مرض 

بن نزار بن معّد بن عدنان.
إىل  نسبي  بلغ  )إذا  قال:  أنه    النبي  عن  روي 

عدنان فأمسكوا()1).
علامء  إمجاع  أن  )إعلم   : املجليس  العالمة  قال 
اإلمامية معقود عىل أن أبا رسول اهلل  وأمه ومجيع 
 كانوا كلهم مسلمني،  أجداده وجّداته حتى آدم 
مرشكني،  ورحم  صلب  يف  يستقّر  مل    نوره  وأن 
وليست هناك شبهة يف نسبه  ونسب آبائه وأمهاته، 
ولألحاديث املتواترة عن اخلاصة والعامة داللتها عىل 

هذه املضامني()2).
)1) مناقب آل أيب طالب: ج1، ص 134.

)2) منتهى اآلمال: ج1، ص9.

نسبه الشريف
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 شذرات من حياة الرسول األعظم
فالنبي  طاهر من َدَنس اآلباء وعهر األُّمهات، 
إذ مل يكن يف أجداده وجّداته، سفاح وزنا وهو ما اتفق 
أحاديث  يف    الرسول  به  ورّصح  املسلمون،  عليه 
قال:  أّنه    عنه  جاء  فقد  والشيعة،  السنة  رواها 
الطاهرة  االَرحام  إىل  الطاهرة  االَصالب  من  )ُنقلُت 

نكاحًا ال ِسفاحًا()1).
عبده  حمّمدًا  أّن  )وأشهد   : عيل  ااِلمام  وقال 
ورسوله وسيد عباده كّلام نسخ اهلل اخللق فِرقتني، جعله 
يف خريمها، مل يسِهم فيه عاهٌر وال رضَب فيه فاجر()2)، 
اآلية  مفرسًا  ذلك    الصادق  اإلمام  ذكر  كام 
النبّيني،  وتقّلبك يف الساجدين، أي: )يف أصالب 
نكاٍح  عن  أبيه  صلِب  من  أخرجه  حتى  نبي،  بعد  نبي 

غري سفاح من لدن آدم()3). 
ويضيف العالمة املجليس: )بل يتضح من األحاديث 

)1) كنز الفوائد: ج1، ص164.
)2) هنج البالغة)رشح حممد عبده(: اخلطبة 215.

)3) تفسري جممع البيان: ج7، ص358.
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وأوصياء  أنبياء  كلهم  كانوا    أجداده  أن  املتواترة 
وهم  ـ    إسامعيل  أبناء  وأّن  اهلل،  لرشيعة  ومحلة 
وسادة    إلبراهيم  أوصياء  كانوا  ـ    أجداده 
وإعامُرها  ترميُمها  وكان  الكعبة،  لبيت  وسدنة  ملكة 
وفيهم  عامة،  للخلق  مرجعًا  كانوا  كام  إليهم،  موكوالً 
كانت ملة إبراهيم ، وكانوا حفظًة لتلك الرشيعة، 
يويص هبا بعضهم بعضًا، كام يودع أحدهم اآلخر آثار 
أبا  األنبياء حتى وصلت إىل عبد املطلب، الذي جعل 
األنبياء  آثار  بتسليم  طالب  أبو  وقام  له،  وصّيًا  طالب 

.(1(( إىل حافظ الرسالة  وودائعهم
نعم إنه  سليل أرشف عائلة يف العرب، ووريث 
مامل  والقوة والشأن  العّز واجلاه  أجمد أرسٍة ملكت من 

يكن يدنو له اآلخرون.

)1) منتهى اآلمال: ج1، ص9.

نسبه الشريف
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 شذرات من حياة الرسول األعظم

: والدته
ولد النبي  يف عام الفيل )570م( باتفاق كّتاب 
السرية، ورحل عن الدنيا يف )632م( عن 62 أو 63 
عامًا، كام اتفقوا عىل أنه ولد يف شهر ربيع األول، ولكن 
إنه يوم اجلمعة  اختلفوا يف يوم الوالدة، فقال الشيعة: 
السابع عرش منه، أما السنة، فقد عّينوا يوم االثنني الثاين 

عرش من الشهر نفسه)1).
وقد وقعت يوم والدته أحداث عجيبة، كام يروي لنا 

ذلك اإلمام الصادق حيث يقول:
)كان إبليس لعنه اهلل خيرتق الساموات السبع يسرتق 
السمع، فلام ولد عيسى ُحجب عن ثالث ساموات، كان 
فلام ولد رسول اهلل حجب عن  أربع ساموات،  خيرتق 
السبع كلها، ورميت الشياطني بالنجوم وقالت قريش: 
هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه، 
وقال عمرو بن أمية ـ وكان من أزجر أهل اجلاهلية ـ 

)1) السرية املحمدية )جعفر السبحاين(: ص33.
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أزمان  التي هيتدى هبا ويعرف هبا  النجوم  انظروا هذه 
كل  هالك  فهو  هبا  رمي  كان  فإن  والصيف،  الشتاء 
يشء، وإن كانت ثبتت ورمي بغريها فهو أمر حدث، 
وأصبحت األصنام كلها صبيحة ولد النبي  ليس 
منها صنم إال وهو منكب عىل وجهه، وارتج يف تلك 
رشفة،  عرش  أربعة  منه  وسقطت  كرسى،  إيوان  الليلة 
وفاضت بحرية ساوة، وفاض وادي الساموة، ومخدت 
ورأى  عام،  بألف  ذلك  قبل  ختمد  ومل  فارس،  نريان 
إباًل صعابًا تقود خياًل  املنام  الليلة يف  املؤبذان يف تلك 
عرابًا، قد قطعت دجلة، وانرسبت يف بالدهم، وانقصم 
دجلة  عليه  وانخرقت  وسطه،  من  كرسى  امللك  طاق 
احلجاز  قبل  من  نور  الليلة  تلك  يف  وانترش  العوراء، 
من  مللك  رسير  يبق  ومل  املرشق،  بلغ  حتى  استطار  ثم 
ملوك الدنيا اال أصبح منكوسًا وامللك حمزونًا ال يتكلم 
يومه ذلك، وانتزع علم الكهنة، وبطل سحر السحرة، 
صاحبها،  عن  حجبت  إال  العرب  يف  كاهنة  تبق  ومل 

 والدته
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 شذرات من حياة الرسول األعظم
وعظمت قريش يف العرب وسموا آل اهلل()1).

  ولد  )ملا  قال:    عيل  املؤمنني  أمري  وعن 
انكبت األصنام يف الكعبة عىل وجوهها، وملا حّل الليل 
َوَزَهَق  احْلَقُّ  َجاء  َوُقْل  السامء:  من  النداء  هذا  سمع 
الدنيا  وأرشقت   (2( َزُهوقًا  َكاَن  اْلَباطَِل  إِنَّ  اْلَباطُِل 
الليلة وضحك احلجر واملدر، وسبح هلل  كلها يف هذه 
إبليس وقال: خري  ما يف الساموات واألرضني، وبكى 
العاملني  وأعظم  العباد  وأكرم  اخلالئق  وأفضل   األمة 

.( حممد
ويروي الشيخ أمحد بن أيب طالب الطربيس يف كتابه 

)االحتجاج( عن اإلمام موسى بن جعفر  قوله:
يده  واضعًا  أمه  بطن  من  سقط    وحممد   ...(
السامء،  إىل  اليمنى  يده  ورافعًا  األرض  عىل  اليرسى 
وحيرك شفتيه بالتوحيد، وبدا ِمن فِيه نور، ورأى أهل 
والقصور  يليها،  وما  والشام  ُبرصى  قصور  منه  مكة 

)1) األنوار البهية )الشيخ القمي(: ص32.
)2) سورة اإلرساء: آية81.
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البيض  والقصور  يليها،  وما  اليمن  أرض  من  احلمر 
ولد  ليلة  الدنيا  ولقد أضاءت  يليها،  وما   من اصطخر 
والشياطني،  واإلنس  اجلن  فزعت  حتى    النبي 
وقالوا: حدث يف األرض حدث، ولقد رأت املالئكة 
وتضطرب  وتقدس،  وتسبح  وتنزل،  تصعد  ولد  ليلة 

النجوم وتتساقط، عالمات مليالده.
من  رأى  ملا  السامء  يف  بالظعن  إبليس  هّم  ولقد 
السامء  يف  مقعد  له  وكان  الليلة،  تلك  يف  األعاجيب 
الثالثة والشياطني يسرتقون السمع، فلام رأوا العجائب 
عن  ُحجبوا  قد  هم  فإذا  السمع،  يسرتقوا  أن  أرادوا 
]جاللة[  داللة  بالشهب  ورموا  كّلها،   الساموات 

لنبوته ))1) انتهى. 

)1)  االحتجاج )الشيخ الطربيس(: ج1، ص331.

 والدته
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 شذرات من حياة الرسول األعظم

: أوصافه وشمائله
أيب  بن  قال: )سألت هند    عن احلسن بن عيل 
هالة التميمي ـ وكان وّصافا للنبي  ـ : أنا أشتهي 
أن تصف يل منه شيئا لعيّل أتعلق به، فقال: كان رسول 
ليلة  القمر  تأللؤ  وجهه  يتألأل  مفخاًم،  فخاًم    اهلل 
املشذب، عظيم  املربوع، وأقرص من  البدر، أطول من 
اهلامة َرِجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإال فال 
اللون،  أزهر  وفره،  هو  إذا  أذنيه  شحمة  شعره  جياوز 
قرن،  غري  يف  سوابغ  احلواجب)1)،  أزج  اجلبني،  واسع 
بينهام عرق يدره الغضب، أقنى العرنني، له نور يعلوه، 
اخلدين،  سهل  اللحية،  كث  أشم،  يتأمله  مل  من  حيسبه 
ضليع الفم، أشنب، مفلج األسنان، دقيق املرسبة، كأن 
عنقه جيد دمية يف صفاء الفضة، معتدل اخللق، بادنا، 
املنكبني  بني  ما  بعيد  والصدر،  البطن  سواء  متامسكا، 
املتجرد،  أنور  الصدر،  عريض  الكراديس،  ضخم 

)1) زج حاجبه: أي رق يف طول فهو أزج.
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كاخلط،  جيري  بشعر  والرسة  اللبة  بني  ما  موصول 
عاري الثديني والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعني 
رحب  الزندين،  طويل  الصدر:  وأعىل  واملنكبني 
الراحة، شثن الكفني والقدمني، سائل األطراف، سبط 
ينبو عنهام  القدمني  القصب مخصان األمخسني، مسيح 
املاء، إذا زال زال قلعا، خيطو تكفؤا ويميش هونا، ذريع 
املشية إذا مشى كأنام ينحط يف صبب، وإذا التفت التفت 
مجيعا، خافض الطرف نظره إىل األرض أطول من نظره 
إىل السامء، جل نظره املالحظة، يبدر من لقيه بالسالم.

  كان  فقال:  منطقه،  يل  فصف  فقلت:  قال: 
متواصل األحزان، دائم الفكر، ليست له راحة، طويل 
يفتتح  حاجة،  غري  يف  يتكلم  ال  ]السكوت[،  السكت 
فصال  الكلم  بجوامع  يتكلم  بأشداقه،  وخيتمه  الكالم 
ال فضول فيه وال تقصري، دمثا ]لينا[ ليس باجلايف وال 
منها  يذم  ال  دقت،  وإن  النعمة  عنده  تعظم  باملهني، 
شيئا، غري أنه كان ال يذم ذواقا وال يمدحه، وال تغضبه 

 أوصافه ومشائله
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الدنيا وما كان هلا، فإذا تعوطي احلق مل يعرفه أحد ومل 

يقم لغضبه شئ حتى ينترص له.
وإذا  قَلَبها،  وإذا تعجب  كلها،  بكفه  أشار  أشار  إذا 
إهبامه  باطن  اليمنى  براحته  فرضب  هبا،  اتصل  حتدث 
اليرسى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض 
طرفه، ُجلُّ ضحكه التبسم، يفرت )افرت الرجل: ضحك 

ضحكا حسنا( عن مثل حب الغامم.
زمانًا   احلسنَي  وكتمتها   : احلسن   قال 
فسألته  إليه  سبقني  قد  فوجدته  به  حدثته  ثم 
مدخل  عن  أباه  سأل  قد  فوجدته  عنه  سأله  عام 
يدع  فلم  وشكله،  وجملسه  وخمرجه    النبي 
 أيب  سألت   : احلسني  قال  شيئًا،   منه 
عن مدخل رسول اهلل ، فقال: كان دخوله لنفسه 
مأذونًا له يف ذلك، فإذا أوى إىل منزله جزء دخوله ثالثة 
لنفسه، ثم جزء  أجزاء: جزء هلل، وجزء ألهله، وجزء 
العامة  باخلاصة عىل  الناس فريد ذلك  بينه وبني  جزءه 
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جزء  يف  سريته  من  وكان  شيئًا،  منه  عنهم  يدخر  وال 
األمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه عىل قدر فضلهم 
احلاجتني،  ذو  ومنهم  احلاجة،  ذو  فمنهم  الدين،  يف 
ما  يف  ويشغلهم  هبم  فيتشاغل  احلوائج،  ذو  ومنهم 
بالذي  أصلحهم واألمة من مسألته عنهم وبإخبارهم 
ينبغي، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوين 
أبلغ  من  فإنه  حاجته،  إبالغ  عىل  يقدر  ال  من  حاجة 
سلطانًا حاجة من ال يقدر عىل إبالغها ثبت اهلل قدميه 
يوم القيامة، ال يذكر عنده إال ذلك وال يقيد ]يقبل[ من 
أحد عثرة، يدخلون روادًا، وال يفرتقون إال عن ذواق، 

وخيرجون أدلة)1).
كان  كيف    اهلل  رسول  خمرج  عن  فسألته  قال: 
يصنع فيه؟ فقال: كان رسول اهلل  خيزن لسانه إال 
عام يعنيه، ويؤلفهم وال ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم 
غري  من  منهم  وحيرتس  الناس  وحيذر  عليهم،  ويوليه 
أن يطوي عن أحد برشه وال خلقه، ويتفقد أصحابه، 

)1) مجع دال، من دل الرجل: إذا افتخر.

 أوصافه ومشائله
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ويقويه،  احلََسن  ن  وحُيَسِّ الناس،  يف  عام  الناس  ويسأل 
ال  خمتلف،  غري  األمر،  معتدل  وهيونه،  القبيح  وُيَقبِّح 
يقرص  وال  ]يميلوا[،  يملوا  أو  يغفلوا  أن  خمافة  يغفل 
عن احلق وال جيوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، 
وأعظمهم  للمسلمني  نصيحة  أعمهم  عنده  أفضلهم 

عنده منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة.
فسألته عن جملسه فقال: كان  ال جيلس وال يقوم 
إيطاهنا،  عن  وينهى  األماكن  يوطن  وال  ذكر،  عىل  إال 
وإذا انتهى إىل قوم جلس حيث ينتهي به املجلس ويأمر 
من  حيسب  وال  نصيبه،  جلسائه  كل  ويعطي  بذلك، 
جلسائه أن أحدًا أكرم عليه منه، َمن جالسه صابره حتى 
يكون هو املنرصف عنه، َمن سأله حاجة مل يرجع إال هبا أو 
بميسور من القول، قد وسع الناس منه خلقه وصار هلم 
أبًا وصاروا عنده يف اخللق ]احلق[ سواء، جملسه جملس 
حلم وحياء وصدق وأمانة وال ترتفع فيه األصوات، 
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متعادلني،  فلتاته)2)،  تنثى  وال  احلرم)1)،  فيه  تؤبن  وال 
الكبري،  يوّقرون  متواضعني،  بالتقوى،  فيه  متواصلني 
وحيفظون احلاجة،  ذا  ويؤثرون  الصغري،   ويرمحون 

الغريب. 
كان  فقال:  جلسائه؟  يف  سريته  كان  فكيف  فقلت: 
بفّظ،  ليس  اجلانب،  لنّي  اخللق،  سهل  البرِش)3)،  دائم 
وال غليظ، وال صّخاب)4)، وال فّحاش، وال عّياب وال 
مّداح، يتغافل عام ال يشتهي، فال يؤيس منه، وال خييب 
فيه مؤّمليه، قد ترك نفسه من ثالث: املراء، واإلكثار، 
وما ال يعنيه، وترك الناس من ثالث: كان ال يذم أحدًا، 
يتكلم  وال  عورته.  وال  عثراته  يطلب  وال  يعريه،  وال 
إال يف ما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنام عىل 
يتنازعون  وال  تكلموا،  سكت  فإذا  الطري،  رؤوسهم 
عنده احلديث، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم 

)1) أي: ال يعاب الناس يف جملسه وال تنتهك احلرمات فيه.
)2) أي: ال حيدث بام وقع يف جملسه من اهلفوات والزالت وال تذاع بني الناس.

)3) البرش ـ بالكرس ـ: بشاشة الوجه.
)4) الصّخاب: الشديد الصياح.

 أوصافه ومشائله
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منه،  يضحكون  مما  يضحك  أوهلم،  حديث  عنده 
ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصرب للغريب عىل اجلفوة 
يف مسألته ومنطقه حتى أن كان أصحابه ليستجلبوهنم، 
ويقول: إذا رأيتم طالب احلاجة يطلبها فارفدوه)1)، وال 
الثناء إال من مكافئ، وال يقطع عىل أحد كالمه  يقبل 

حتى جيوز فيقطعه بنهي أو قيام.
قال:   . اهلل  رسول  سكوت  عن  فسألته  قال: 
كان سكوته عىل أربع: عىل احللم، واحلذر، والتقدير، 
النظر  تسوية  ففي  التقدير  فأما  ]التفكري[.  والتفكر 
واالستامع بني الناس، وأما تفكره ففيام يبقى أو يفنى، 
وال  شئ  يغضبه  ال  فكان  الصرب،  يف  احللم  له  ومجع 
يستفزه، ومجع له احلذر يف أربع: أخذه باحلسن ليقتدى 
به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي يف صالح 

أمته، والقيام فيام مجع هلم من خري الدنيا واآلخرة()2).

)1) رفده: أعطاه.
)2) معاين األخبار )الشيخ الصدوق(: ص79- 83.
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: آدابه
أما آدابه فقد مجعها بعض العلامء من األخبار:

كان النبي  أحكم الناس وأحلمهم وأشجعهم 
وأعدهلم وأعطفهم، مل متس يده يد امرأة ال حتل، وأسخى 
الناس ال يثبت عنده دينار وال درهم، فإن َفُضل ومل جيد 
َمن يعطيه وجينه الليل مل يأو إىل منزله حتى يتربأ منه إىل 
من حيتاج إليه، ال يأخذ مما أتاه اهلل إال قوت عامه فقط 
من يسري ما جيد من التمر والشعري ويضع سائر ذلك يف 
سبيل اهلل، وال ُيسأل شيئًا إال أعطاه ثم يعود إىل قوت 
عامه فيؤثر منه حتى ربام احتاج قبل انقضاء العام إن مل 
يأته يشء، وكان جيلس عىل األرض وينام عليها ويأكل 
ويفتح  الثوب،  ويرقع  النعل،  خيصف  وكان  عليها، 
ويطحن  وحيله،  البعري  ويعقل  الشاة،  وحيلب  الباب، 
وال  بيده  بالليل  طهوره  ويضع  أعيى،  إذا  اخلادم  مع 
يتقدمه مطرق، وال جيلس متكئًا، وخيدم يف مهنة أهله، 
حمقرًا،  جلس  الطعام  عىل  جلس  وإذا  اللحم،  ويقطع 

 آدابه
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وكان يلطع أصابعه، ومل يتجشأ قط، وجييب دعوة احلر 
أهنا  اهلدية ولو  ويقبل  أو كراع،  ذراع  والعبد ولو عىل 
جرعة لبن ويأكلها وال يأكل الصدقة، وال يثبت برصه 

يف وجه أحد، يغضب لربه وال يغضب لنفسه. 
يأكل ما  وكان يعصب احلجر عىل بطنه من اجلوع، 
بردًا  يلبس  ثوبني،  يلبس  ال  وجد،  ما  يرد  وال  حرض 
القطن  من  والغليظ  صوف،  جبة  وشملة  يمنية  حربة 
حتت  العاممة  ويلبس  البياض  ثيابه  وأكثر  والكتان، 
العاممة، يلبس القميص من قبل ميامنه، وكان له ثوب 
خلق  أعطى  جديدًا  لبس  إذا  وكان  خاصة،  للجمعة 
ينقل  ما  حيث  له  يفرش  عباء  له  وكان  مسكينًا،  ثيابه 
تثنى ثنيتني، يلبس خاتم فضة يف خنرصه األيمن، حيب 
الوضوء،  عند  ويستاك  الردية،  الريح  ويكره  البطيخ، 
من  أمكنه  ما  ويركب  غريه،  أو  عبده  خلفه  ويردف 
فرس أو بغلة أو محار، ويركب احلامر بال رسج وعليه 
العذار، ويميش راجاًل وحافيًا بال رداء وال عاممة وال 
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قلنسوة، ويشيع اجلنائز ويعود املرىض يف أقىص املدينة، 
جيالس الفقراء ويواكل املساكني ويناوهلم بيده، ويكرم 
بالرب  الرشف  أهل  ويتألف  أخالقهم،  يف  الفضل  أهل 
هلم، يصل ذوي رمحه من غري أن يؤثرهم عىل غريهم 
إال بام أمر اهلل، وال جيفو عىل أحد، يقبل معذرة املعتذر 
إليه، وكان أكثر الناس تبساًم ما مل ينزل عليه قرآن ومل جتِر 
عظة، وربام ضحك من غري قهقهة، ال يرتفع عىل عبيده 
وإمائه يف مأكل وال يف ملبس، ما شتم أحدًا بشتمة وال 
قال  إال  أحدًا  الموا  وال  بلعنة  خادمًا  وال  امرأة  لعن 
معه يف  قام  إال  وَأَمة  أحد حرًا وعبدًا  يأتيه  دعوه، وال 
األسواق،  يف  صخاب  وال  غليظ  وال  فظ  ال  حاجته، 
ويبدأ  ويصفح،  يغفر  ولكن  السيئة  بالسيئة  جيزي  وال 
من لقيه بالسالم، وَمن رامه بحاجة صابره حتى يكون 
حتى  يده  فريسل  يده  أحٌد  أخذ  وما  املنرصف،  هو 
يرسلها، وإذا لقي مسلاًم بدأه باملصافحة، وكان ال يقوم 
أحد  إليه  اهلل، وكان ال جيلس  ذكر  إال عىل  وال جيلس 

 آدابه
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ألك  وقال:  عليه  وأقبل  صالته  خفف  إال  يصيل  وهو 
مجيعًا،  ساقيه  ينصب  أن  جلوسه  أكثر  وكان  حاجة؟ 
ما  أكثر  وكان  املجلس،  به  ينتهي  حيث  جيلس  وكان 
جيلس مستقبل القبلة، وكان يكرم من يدخل عليه حتى 
حتته،  التي  بالوسادة  الداخل  ويؤثر  ثوبه،  بسط  ربام 
وكان يف الرضا والغضب ال يقول إال حقًا، وكان يأكل 
الرطبة  الفواكه  أحب  وكان  وبامللح،  بالرطب  القثاء 
وكان  والتمر  املاء  طعامه  وأكثر  والعنب  البطيخ  إليه 
يتمجع)1) اللبن بالتمر ويسميهام األطيبني، وكان أحب 
حيب  وكان  باللحم،  الثريد  ويأكل  اللحم  إليه  الطعام 
القرع، وكان يأكل حلم الصيد وال يصيده، وكان يأكل 
الذراع والكتف  الشاة  اخلبز والسمن، وكان حيب من 
ومن القدر الدبا ومن الصباغ اخلل ومن التمر العجوة 

ومن البقول اهلندبا والبادروج)2) والبقلة اللينة)3).
)1) املجيع: متر يعجن بلبن، ومتجع: أكل التمر اليابس باللبن معًا وأكل التمر ورشب 

عليه اللبن.
)2) باذروج : نبات يؤكل ، وهو نوع من الرحيان اجلبيل.

)3) مناقب ابن شهر آشوب: ج1، ص130-126.
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أخالقه  في آيات الذكر الحكيم:
    إنَّ الرسول األكرم  حالة فريدة يف اإلنسانية، 
امتلكت  كشخصيته،  شخصية  التاريخ  يشهد  مل  حيث 
والروحية  الكريمة،  والنَّفس  الفاضلة  األخالق 
إىل    اهلل  رسول  وصل  فلقد  الرفيعة،  اإلنسانية 
الباري  خياطبه  أن  استحق  حتَّى  األخالق،  يف  الذروة 
 (1(َعظِيٍم ُخُلٍق  َلَعىل  َوإِنََّك  تعاىل:  بقوله  وجلَّ  عزَّ 
حيًَّا،  ومثاالً  حقيقيًا،  إنموذجًا  يكون  أن  استطاع  كام 
وأسوًة حسنًة لآلخرين، كام قال تعاىل: َلَقْد َكاَن َلُكْم 
َواْلَيْوَم  اهللَ  َيْرُجوا  َكاَن  ملَِّن  َحَسنٌَة  ُأْسَوٌة  اهللِ  َرُسوِل  يِف 
اآْلِخَر َوَذَكَر اهللَ َكثرًِيا)2)، وهذا ليس بالكثري عىل من 
هلا  ر  ُقدِّ التي  اخلامتة،  الرسالة  لواء  السامء حلمل  ته  أعدَّ
عامل  وربيب  السامء  تربية  فهو  الدهر،  بقي  ما  تبقى  أن 
الغيب الذي يقول عن نفسه الرشيفة: )أّدبني ريّب 

فأحسن تأديبي()3).
)1) سورة القلم: آية 4.

)2) سورة األحزاب: آية 21.
)3) بحار األنوار: ج16، ص210.

أخالقه  في آيات الذكر الحكيم
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تعترب  ة  الفذَّ   األكرم  الرسول  شخصية  إنَّ 
أصبحت  وهلذا  اإلسالم،  يف  شخصية  وأعظم  أفضل 
تتمحور حوهلا  الذي  األساس  املحور  الشخصية  هذه 
عواطف وعقائد املسلمني كافة، بحيث أصبح التخّلق 
املعنوي  والتكامل  والرفعة  التسامي  يوجب  بأخالقها 
)إّنام   : الرسول  قاله  ما  حقًا  كان  ولقد  والنفيس، 

بعثت ألمُتّم مكارم األخالق()1).
ر الرسول  شفقته ورأفته ورمحته، بكل  لقد سخَّ
القلوب  أصحاب  ترويض  أجل  من  وثبات،  عزيمة 
اجلهالء،  اجلاهلية  قلوهبم  عىل  تسلَّطت  ممن  رة  املتحجِّ
الدرجة  إىل  القاسية،  الصحراء  طبيعة  عليها  وطغت 
البنات  من  قلوهبم  فلذات  يقتلون  فيها  أخذوا  التي 
الكريم  القرآن  عنهم  ث  كام حتدَّ والشنار،  العار  خشية 
َوْجُهُه  بِاألُنَثى َظلَّ  َأَحُدُهْم   َ َوإَِذا ُبرشِّ يف قوله تعاىل: 
َما  ُسوِء  ِمن  اْلَقْوِم  ِمَن  َيَتَواَرى   * َكظِيٌم  َوُهَو  ا  ُمْسَودًّ

)1) جممع البيان )الشيخ الطربيس(: ج10، ص86.
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َساء  َأالَ  اِب  َ الرتُّ يِف  ُه  َيُدسُّ َأْم  َعىَل ُهوٍن  َأُيْمِسُكُه  بِِه   َ ُبرشِّ
باخلرافات  مليئة  حياهتم  كانت  فقد   ،(1(حَيُْكُموَن َما 
الباطلة  الديانات واالجتاهات  والسخافات واختالف 
وسعى  ساعديه  عن    الرسول  ر  فشمَّ واملنكرة، 
بجّد واجتهاد، من أجل إنقاذ البرشية التي كانت قابعة 
النور،  إىل  الظلامت  من  ليخرجها  الظلمة،  دهاليز  يف 
الباطلة  العقائد  وهتذيب  النفوس  تزكية  خالل  من 
واألخالق الفاسدة، وتكميل العقول الناقصة، وتقوية 
َعىَل  اهللُّ  َمنَّ  َلَقْد  تعاىل:  قال  كام  الضعيفة،  النفوس 
َعَلْيِهْم  َيْتُلو  َأنُفِسِهْم  ْن  مِّ فِيِهْم َرُسوالً  َبَعَث  إِْذ  امْلُؤِمننَِي 
َكاُنوْا  َوإِن  ْكَمَة  َواحْلِ اْلِكَتاَب  ُمُهُم  َوُيَعلِّ يِهْم  َوُيَزكِّ آَياتِِه 

.(2(بنٍِي ِمن َقْبُل َلِفي َضالٍل مُّ
وصفاته،    الرسول  شامئل  عىل  التعّرف  إنَّ 
يرسم  أن  له  يمكن  وسلوكياته،  أخالقه  يف  ن  والتمعُّ
لنا صورة عن مالمح هذه الشخصية الفريدة، ويمكننا 

)1) سورة النحل: اآليات 58 ـ 59.
)2) سورة آل عمران: آية 164.

أخالقه  في آيات الذكر الحكيم
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من خالل ذلك أيضًا االتصاف بصفاته والتأيس به، مما 
األخالق  بمكارم  اإلسالمي  املجتمع  حتيّل  إىل  يؤدي 
املجتمع  فيبلغ  الكريمة،  شخصيته  يف  اجتمعت  التي 
بذلك مرحلة الكامل والنضج، وتصل احلياة اإلنسانية 

إىل مدارج االزدهار والرقي.
وهذا ما دعا إىل البحث يف بعض اجلوانب األخالقية 
الشخصية  هذه  عن  الكريم  القرآن  إليها  أشار  التي 

العظيمة.
الخلق العظيم:

.(1(َوإِنََّك َلعىل ُخُلٍق َعظِيم :قال تعاىل
حييط  ال  خلق  بسمو  يمتاز    النبي  كان  لقد 
اجلميلة  الصفات  كل  به  اجتمعت  البيان،  بوصفه 
يف  املنصفون  وتفانى  له،  إجالالً  القلوب  ففاضت 
الدنيا لرجل غريه، فقد  تعظيمه وإكباره، بام ال تعرف 
أن  اإلنسان  يستطيع  بحيث  خلقًا،  النَّاس  أحسن  كان 
والكبري  الصغري  مع  تعامله  خالل  من  ذلك  يستشعر 

)1) سورة  القلم: آية4.
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ومع املؤمنني وغريهم.
  إذا وصف النبي وكان أمري املؤمنني عيل
قال: )... إذا كان يف النَّاس غمرهم، كأنَّام عرقه يف وجهه 
اللؤلؤ، عرقه أطيب من ريح املسك، ليس بالعاجز وال 
باللئيم، أكرم النَّاس عرشة، وألينهم عريكة، وأجودهم 
ه  كفًا، من خالطه بمعرفة أحبَّه، ومن رآه بدهية هابه، ِعزَّ

بني عينية، يقول ناعته: مل أر قبله وال بعده مثله()1).
صفات  مجيع  لنبّيه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  مجع  لقد 
بعظيم  الطاهرة  روحـه  وتأّلقت  والكامل،  اجلامل 
واألفعال، حتَّى  الصفات  واخِلصال، وكريم  الشامئـل 
العدّو  هيبُته  ومتلَّكت  والبعيد،  القريب  سريته  أهبرت 
والصديق، قال الشاعر حسان بن ثابت واصفًا الكامل 

: الذي يتصف به الرسول
وأمجل منك مل تَر قــــطُّ عينــي 

                             وأكمـــُل منك مل َتلــــد النِّســـاُء
ُخلْقَت مرّبًأ مْن كّل عيـــب 

                                          كأنَّك قد ُخـــلقت كام تشـاُء

)1) األمايل )الشيخ الطويس(: ص341.

اخللق العظيم
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حيمل   (1(َعظِيم ُخُلٍق  َلعىل  َوإِنََّك  تعاىل:  وقوله 
 ، الرسول  خلُُلق  وتكرياًم  وتزكية  شهادة  طياته  يف 
الكاملة،  وصفاته  وشامئله  وسمته  سريته  عن  وُيعرب 
مثاالً  كان  إذ  متكاماًل،  أخالقيًا  منهجًا  ويتضمن 
به،  أمر  الذي  واخلُُلق  وآدابه  تعاليمه  يف  للقرآن   حيًا 
فكان  هو والقرآن وجهان لعملة واحدة، كام ورد 
)كان  قالت:  ُخُلقه  عن  زوجاته  إحدى  سئلت  عندما 

ُخُلقه القرآن()2).
قال الطربيس: )إنَّك لعىل خلق عظيم، أي: عىل دين 
اإلسالم،  بأخالق  متخّلق  إنَّك  معناه  وقيل:  عظيم، 
الجتامع  عظياًم  ُخُلقه  ي  ُسمِّ وقيل:  كريٍم،  طبٍع  وعىل 
مكارم األخالق فيه، ويعضده ما روي عنه: إنَّام ُبعثت 

ألمتم مكارم األخالق()3).
له  َتُكن  مل  إذ  عظياًم  ُخُلقه  ي  )سمُّ اجلنيد:  ابن  وقال 

)1) سورة القلم: آية 4.
)2) رشح هنج البالغة )ابن أيب احلديد(: ج6، ص340.

)3) تفسري جممع البيان )الشيخ الطربيس(: ج10، ص86.
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ة سوى اهلل تعاىل، عارش اخللق بُخُلقه، وزايلهم بقلبه  مهَّ
.(1() فكان ظاهره مع اخللِق وباطنه مع احلقِّ

يف  األخالقي  املنهج  تؤّصل  وحدها  اآلية  فهذه  إذًا 
القرآن، فكل ُخُلق حممود جاء يف القرآن، فهو من اخلُلِق 

. العظيم الذي كان عليه النبي
مكارم األخالق:

(2(ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي
اآلخرين  عن  والصفح  والتساهل  والسامحة  احللم 
 ، األكرم  الرسول  هبا  أتصف  التي  األخالق  من 
مكارم  مجيع    للنَّبي  مُجع  املباركة  اآلية  هذه  ويف 
األخالق، عىل وفق ما روي عن أيب عبد اهلل  الصادق 
 أنَّه قال: )أال وإن مكارم الدنيا واآلخرة يف ثالثة 
َوْأُمْر  اْلَعْفَو  ُخِذ  وجل(:  )عز  اهلل  كتاب  من  أحرف 

بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنَي()3).
وقال اإلمام جعفر الصادق: )أمر اهلل عزَّ وجلَّ 

)1) تفسري الثعالبي )عبد الرمحن بن حممد(: ج5، ص464.
)2) سورة األعراف: آية 199.

)3) األمايل )الشيخ الطويس(: ص644.

مكارم األخالق
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نبيه بمكارم األخالق، وليس يف القرآن آية أمجع ملكارم 
َوَأْعِرْض  بِاْلُعْرِف  َوْأُمْر  اْلَعْفَو  ُخِذ  األخالق من هذه: 

َعِن اجْلَاِهِلنَي()1).
املؤمنني  أمري    الرسول  به  ما أوىص  وهذا عني 
مكارم  من  ثالث  عيل:  )يا  قال:  علياحيث 
ظلمك،  عمن  تعفو  أن  واآلخرة:  الدنيا  يف  األخالق 

وتصل من قطعك، وحتلم عمن جهل عليك()2).
 يقول: )إنَّ اهلل خلق عبيدًا  كيف ال والرسول 
من خلقه حلوائج النَّاس، يرغبون يف املعروف ويعدون 

اجلود جمدًا، واهلل حيب مكارم األخالق()3).
وقد روي عن أمري املؤمنني عيل، أنَّه قال: )لو 
كنَّا ال نرجو جنَّة وال نخشى نارًا وال ثوابًا وال عقابًا، 
مما  ا  فإهنَّ األخالق،  مكارم  نطلب  أن  لنا  ينبغي  لكان 
ي  وأمِّ أيب  فداك  رجل:  فقال  النجاح،  سبيل  عىل  تدل 
يا أمري املؤمنني، سمعته من رسول اهلل، قال: نعم وما 
هو خري منه: ملا أتانا سبايا طي، فإذا فيها جارية محَّاء، 

)1) رشح إحقاق احلّق )السيد املرعيش(: ج33، ص810.
)2) من ال حيرضه الفقيه )الشيخ الصدوق(: ج4، ص357.

)3) بحار األنوار: ج74، ص156.
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لطيفة  اجلبني،  صلت  عيطاء،  ملياء،  لعساء،  اء،  حوَّ
خدجلة  الكعبني،  ملساء  اخلدين،  مسنونة  العرنني، 
ممكورة  اخلرصين،  مخيصة  الفخذين،  لفاء  الساقني، 
الكشحني، مصقولة املتنني، فأعجبتني وقلت: ألطلبنَّ 
نسيت  تكلَّمت  فلامَّ  فيئي،  يف  جيعلها  اهلل،  رسول  إىل 
وعذوبة  فصاحتها  من  رأيت  ملِا  مجاهلا،  من  راعني  ما 
وال  عنّي  ختيّل  أن  رأيت  إن  حممد  يا  فقالت:  كالمها، 
تشمت يب أحياء العرب، فإيّن ابنة سيد قومي، كان أيب 
يفكُّ العاين، وحيمي الذمار، وُيقري الضيف، وُيشبع، 
ج عن املكروب، أنا ابنة  اجلائع، وُيكيس املعدوم، وُيفرِّ
حاتم طي، فقال: خلُّوا عنها فإنَّ أباها كان حُيبُّ مكارم 
األخالق، فقام أبو بردة فقال: يا رسول اهلل، اهلل حُيبُّ 
مكارم األخالق، فقال: يا أبا بردة ال يدخل اجلنَّة أحد 

إال بُِحسن اخلُلق()1).
وعن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل : )إنَّ 
اهلل تعاىل حُيبُّ مكارم األخالق ويبغض سفسافها()2).

)1) مستدرك الوسائل )املريزا النوري(: ج11، ص194.
)2) مكارم األخالق )ابن ايب الدنيا(: ص20.

مكارم األخالق
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: حلمه
أما احللم فهو إغضاُء الرجل، حيث يزيُده اإلغضاء 
احلميدة،  واألخالق  السجايا  من  وهو  ومهابًة،  رفعًة 
الُفضالء،  ودأب  النُبالء،  وأدب  األنبياء،  ُخلُق  ألنَّه 
وهو من الصفات الفطرية التي ُتوَلد مع اإلنسان، وهو 
بالتَّحلُّم، والتخلُّق، وجمالسة احلُلامء، كام  يتأتَّى  كذلك 
احللم  وإنَّام  بالتعّلم،  العلم  )إنَّام   : اهلل  رسول  قال 

بالتَّحلُّم()1).
ومن حلم الرسول : )أنَّه كلَّام آذاه قومه الكفار، 
م ال  فإهنَّ لقومي  أغفر  اللهم  قال:  يفعلون  فيام  وبالغوا 
ما  إىل  باإلضافة    اهلل  رسول  وكان  يعلمون))2)، 
يتحىلَّ به من احللم، يقوم بمدح َمن يتصف هبذه الصفة 
ويشّجعه عىل ذلك، كام مدح أشبح عبد القيس بقوله: 

)إنَّ فيك خصلتني حيبُّهام اهلل: احللم واألناة()3).

)1) جممع الزوائد )اهليثمي(: ج1، ص128.
)2) بحار األنوار: ج95، ص167.

)3) صحيح مسلم: ج1، ص36.
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التكليف  من  ليس  والصفح  العفو  هذا  أنَّ  علاًم 
الواجب عىل املظلوم، بل مطلوب من جهة اإلحسان 
ِذيَن  ل، كام يف قوله تعاىل يف وصف املتقني: الَّ والتفضُّ
اء َواْلَكاظِِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعافنَِي  َّ اء َوالرضَّ َّ ُينِفُقوَن يِف الرسَّ
تعاىل:  وقوله   ،(1(امْلُْحِسننَِي حُيِبُّ  َواهللُّ  النَّاس  َعِن 
ْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعىَل  َوَجَزاء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ

.(2(ُه اَل حُيِبُّ الظَّاملنَِِي اهللِ إِنَّ
فهو  عظيمة،  ثمرات  احللم  عن  الناجتة  الثَّمرات  إنَّ 
يبلغ بصاحبه أرفع املنازل وأسامها، فقد روي عن أمري 
املؤمنني عيل أنَّه قال: )من َحلم ساد، ومن تفّهم 
ازداد()3)، واحللم هو أساس الرفق، كام قال : )إنَّ 
الرفق مل يوضع عىل يشٍء قّط إالّ زانه، ومل يرفع عنه قّط 
ة  حدَّ وختفيف  العفو  عىل  الباعث  وهو  شانه()4)،  إالّ 

الغضب.
)1) سورة آل عمران: آية134.

)2) سورة الشورى: آية40.
)3) من ال حيرضه الفقيه )الشيخ الصدوق(: ج4، ص391.

)4) الكايف )الشيخ الكليني(: ج2، ص648.

 حلمه
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: عفوه
الوضوح  من  فهو   ، اهلل  رسول  عند  العفو  أما 
بحيث ال خيفى عىل من له أدنى معرفة بسريته، فقد عفى 
عن أشد املعاندين له وهو أبو سفيان وأمثاله، حينام فتح 
مكة، فقال هلم: )أال بئس جريان النَّبي كنتم، لقد كذبتم 
وطردتم وأخرجتم وفللتم ثمَّ ما رضيتم حتَّى جئتموين 

يف بالدي تقاتلوين.. فاذهبوا فأنتم الطلقاء()1).
فهو  اخللق،  ألكرم  التاريخ  لها  سجَّ كلامت  فهذه 
إذهبوا  وطردوه:  ورضبوه  آذوه  الذين  ألولئك  يقول 
السيطرة  كيفية  يف  عمليًا  درسًا  ليعطينا  الطلقاء،  فأنتم 
والعاقبة  املقدرة،  عند  والعفو  النفس،  غضب  عىل 
احلسنة هلذا العفو، وقال أيضًا: )ما نقصت صدقة من 
مال، وما زاد اهلل عبدًا بعفو إال عزًا، وما تواضع أحد 

هلل إال رفعه اهلل()2).
فام أمجل احللم والعفو الذي يتبلور حينام يأيت أحدهم 

)1) بحار األنوار: ج21، ص 132.
)2) منية املريد: ص193.
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فيقوم بسبِّ اآلخر، ثم يقابله ذلك اآلخر ببشاشِة َوْجٍه 
وحلٍم، وهدوء نفس، فلو فعل ذلك سوف يرجع ذلك 
بخطئه  فيعرتف  رشده  إىل  إما  اثنتني:  بإحدى  املخطئ 

فيعتذر، وإما يموت كمدًا، كام قال الشاعر.
إذا نطَق السفيُه فال جُتِْبـهُ 

السكوُت إجابته  من  فخرٌي     
فإن أجبَته فّرْجَت عنـــه 

يمـوت َكَمـدًا  تركَتـه  وإن     
ُخِذ  تعاىل:  قوله  تفسري  اف يف  الكشَّ صاحب  قال 
 ،(1(اجْلَاِهِلنَي َعِن  َوَأْعِرْض  بِاْلُعْرِف  َوْأُمْر  اْلَعْفَو 
هو  فالعفو  املشقة،  هو  كأنَّه  اجلهد،  ضد  )العفو: 
هولة، أي: خذ يا حممد ما عفا لك من أفعال النَّاس  السُّ

وأخالقهم، وما أتى منهم وتسهل من غري ُكلفة()2).
وهذا دليل عىل أنَّ العامل الرئيس يف األخالق هو 
واملشقة،  التكلُّف  إىل  اللجوء  دون  والطبع،  السجية 

)1) سورة األعراف: آية 199.
)2) زبدة البيان )املحقق األردبييل(: ص439.

 عفوه
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ومطالبتها  النفس  حّث  وجوب  من  يمنع  ال  وهذا 
د عىل املكارم، ألنَّ هذا يعد كذلك من العوامل  بالتعوُّ
كام  اإلنسانية.  النفس  تغرس جذور األخالق يف  التي 
تقدم من قول الرسول : )إنَّام العلم بالتعلُّم، وإنَّام 

احللم بالتحلُّم()1).
: )من يتصرب يصرّبه اهلل، ومن يستعفف  وقال 

يعّفه اهلل، ومن يستغن يغنه اهلل()2).
: صدقه وأمانته

قال تعاىل: َومَلَّا َرَأى امْلُْؤِمنُوَن اأْلَْحَزاَب َقاُلوا َهَذا 
َما َوَعَدَنا اهللُ َوَرُسوُلُه َوَصَدَق اهللُ َوَرُسوُلُه َوَما َزاَدُهْم 

.(3(إاِلَّ إِياَمًنا َوَتْسِلياًم
وْا األََماَناِت إىَِل  وقال تعاىل: إِنَّ اهللَّ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ

.(4(َأْهِلَها
ل  لقد كانت قريش تعرف الرسول  قبل أن يتنزَّ

)1) جممع الزوائد )اهليثمي(: ج1، ص128.
)2) ميزان احلكمة )حممد الريشهري(: ج2، ص1564.

)3) سورة األحزاب: آية 22.
)4) سورة النساء: آية 58.
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الصدق  كان  حيث  األمني،  بـالصادق  الوحي  عليه 
ما  وهو  اجلاهلية،  يف  له  البارزة  الصفات  من  واألمانة 
اإلسالم،  وظهور  الرسالة  نزول  بعد  أيضًا  به  عرف 
منه عىل  ما عرف  أيضًا  الفعل، وهو  هذا عىل مستوى 
مستوى القول فقد كان يقول: )عليكم بالصدق، 
اجلنَّة()1)،  إىل  هيدي  والرب  الرب،  إىل  هيدي  الصدق  فإنَّ 
ُقوْا اهللَّ  ِذيَن آَمنُوْا اتَّ َا الَّ فهو حيكي قوله تعاىل: َيا َأهيُّ
اِدِقنَي  َوالصَّ تعاىل:  وقوله   (2(اِدِقنَي الصَّ َمَع  َوُكوُنوْا 

.(3(اِدَقاِت َوالصَّ
َسْمِعِه  َعىَل  َوَخَتَم  تعاىل:  قوله  نزول  مورد  ويف 
مقاتل:  قال  فقد  أيضا،  ذلك  عىل  يدل  ما   (4(َوَقْلبِِه
)نزلت يف أيب جهل، وذلك أنَّه طاف بالبيت ذات ليلة 
فقال  النبي،  شأن  يف  فتحدثا  املغرية،  ابن  الوليد  ومعه 
أبو جهل: واهلل إيّن ألعلم أنَّه لصادق! فقال له مه! وما 

)1) ميزان احلكمة )حممد الريشهري(: ج2، ص1578.
)2) سورة التوبة: آية 119.

)3) سورة األحزاب: آية 35.
)4) سورة اجلاثية: آية 23.

 صدقه وأمانته
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 شذرات من حياة الرسول األعظم
نسّميه  كنَّا  شمس،  عبد  أبا  يا  قال:  ذلك!؟  عىل  دلَّك 
تمَّ عقله وكمل رشده،  فلامَّ  األمني،  الصادق  يف صباه 
أنَّه لصادق!  إيّن ألعلم  اخلائن!! واهلل  الكذاب  يه  نسمِّ
تتحدث  قال:  به؟  أن تصدقه وتؤمن  يمنعك  فام  قال: 
من  طالب  أيب  يتيم  اتبعت  قد  أيّن  قريش  بنات  عنّي 
فنزلت:  أبدًا،  اتبعته  إن  والعّزى  والالت  كرسة،  أجل 

.(1((َوَخَتَم َعىَل َسْمِعِه َوَقْلبِِه
 فهو يذكر بعض  أما سيد البطحاء أبو طالب 
فعن  األمني،  بالصادق  ويصفه    الرسول  شامئل 
يقول:    طالب  أبا  سمعت  قال:  الثقفي  عروة 
)حدثني ابن أخي الصادق األمني وكان واهلل صدوقًا: 
وإيتاء  الصالة،  وإقام  األرحام،  بصلة  أرسله  ربَّه  إنَّ 
قالت:  أهنَّا   : الزهراء  فاطمة  وعن  الزكاة()2)، 
األئمة  عن  الزيارة  ويف  األمني()3)،  الصادق  ابنة  )أنا 
اهلداة  جاء: )السالم عىل كافة األنبياء واملرسلني، 

)1) تفسري القرطبي: ج16، ص170.
)2) الغدير )للشيخ األميني(: ج7، ص368.

)3) مستدرك سفينة البحار: ج8، ص147.
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السالم عىل حجج اهلل عىل العاملني، السالم عىل حممد 
بن عبد اهلل خاتم النبيني، السالم عىل الرسول الصادق 

األمني()1).
من الصدق واألمانة يف  لقد أظهر نبينا الكريم 
العبودية هلل والتعامل مع عباده، ما ال يظهره سواه من 
سريته  هي  هكذا  األمني،  بالصادق  ُلقب  حّتى  العباد 
، وملا علمت قريش  منذ والدته، وبعد أن بزغ نور احلقِّ
اجلديد  لدينه  نرٍش  من  يفعله  أن  حممد  ينوي  بام 
يثنهم  مل  أنَّ ذلك  إال  عملت عىل عداوته أشّد عداوة، 
عىل أن جيعلوا أمواهلم وأمحاهلم أمانًة عنده، وال غرابة 

. يف ذلك فال يوجد من هو أمنٌي مثل حممد
صدق  إىل    طالب  أيب  بن  جعفر  أشار  ولقد 
الرسول وأمانته، وأثر ذلك عىل الدعوة اإلسالمية 
بقوله: )بعث اهلل إلينا رسوالً منَّا، نعرف نسبه، وصدقه، 
وأمانته وعفافه، حتى لقد ُلّقب ب ـالصادق األمني( فقد 
كان لذلك أثر كبري يف ظهور دعوته، وانتصار وانتشار 

)1) بحار األنوار: ج99، ص199.

 صدقه وأمانته
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 شذرات من حياة الرسول األعظم
رسالته، وقد كان حتّليه هبذه املواصفات رضوريًا، ألنَّ 
ْرَتاَب  الَّ إًِذا  تعاىل:  قال  كام  لريبهم،  موجب  فقداهنا 
مدحه  قد  ما  إىل  باإلضافة  كّله،  هذا   ،(1(امْلُْبطُِلوَن
ُخُلٍق  َلَعىل  َوإِنََّك  فقال:  العظيم،  عليه من خلقه  اهلل 

.(2((َعظِيٍم
هنوضه   ، الرسول  أمانة  عىل  الشواهد  أبرز  إنَّ 
يقوم  أن  وكّلفه  عليها  اهلل  ائتمنه  التي  الرسالة  بتبليغ 
وقام  التبليغ،  يكون  ما  أعظم  للنَّاس  بلَّغها  حيث  هبا، 
بأدائها أعظم ما يكون القيام، واحتمل يف سبيلها أشّق 

ما حيتمله برش.
 ، لقد كانت قريش بالرغم من معاداهتا للرسول
ا كانت تثق فيه ومل تعهد عليه  حتتفظ بأماناهتا عنده، ألهنَّ
هذه  خالل  من  ندركه  أن  يمكن  ما  وهذا  شائبة،  أّي 
احلادثة: )فلقد توّجه الرسول يومًا إىل نحو الكعبة 
وأهل مكة حوهلا، وكان قد عمروا فيها عامرة، وشالوا 
إىل  يرّدوه  أن  عزموا  فلاّم  مكانه،  من  األسود  احلجر 

)1) سورة العنكبوت: آية 48.
)2) الصحيح من سرية النبي )جعفر العاميل(: ج2، ص212.
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مكانه األول اختلفوا فيمن يرده، فكان كل منهم يقول: 
ه، يريد الفخر لنفسه، فقال هلم ابن املغرية: يا قوم  أنا أردَّ
الباب، وأمجعوا  أمركم من يدخل من هذا  حّكموا يف 
هذا  فقالوا:  عليهم،  أقبل  قد  بالنبي  وإذا  ذلك،  عىل 
ثم  األصيل،  الرشف  ذو  األمني،  الصادق  نعم  حممد، 
نادوه فأقبل عليهم، فقالوا: قد حّكمناك يف أمرنا، َمن 
حيمل احلجر األسود إىل حمله؟ فقال: هذه فتنة، إيتوين 
بثوب، فأتوه به، فقال: ضعوا احلجر فوقه، وارفعوه من 
الذي  هو  والنبي  مكانه،  إىل  فرفعوه  قبيلة،  طرف  كل 

وضعه يف مكانه، فتعجبت القبائل من فعله()1).
وتتجىل أمانة الرسول  أيضًا عندما أراد اخلروج 
عنده  كانت  اهلجرة  أراد  ملا  )أنَّه  روي  فقد  مكة،  من 
 عليا املؤمنني  أمري  وأمر  أيمن  أم  أودعها  ودائع 
  برّدها عىل مستحقها()2)، كيف ال يكون الرسول
كذلك، وهو الصادق األمني الذي يصدح بقوله: )أّد 

األمانة إىل من ائتمنك وال خَتُن من خانك()3).
)1) بحار األنوار: ج15، ص382- 383.

)2) املهذب )القايض ابن الرباج(: ج1، ص422.
)3) نفس املصدر.

 صدقه وأمانته
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 شذرات من حياة الرسول األعظم

: عدالته واستقامته
قال تعاىل: َفاْسَتِقْم َكاَم ُأِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َوالَ 

.(1(ُه باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي َتْطَغْوْا إِنَّ
كيفية  ورشعًا:  االستقامة،  لغة:  )وهي  العدالة: 
راسخة يف النفس، تبعث عىل مالزمة التقوى واملروءة، 
اإلرصار  وعدم  الكبائر،  بمجانبة  التقوى:  وتتحقق 
عىل الصغائر()2)، والعدالة بخالف الظلم، الذي هو: 
)وضع اليشء يف غري موضعه، كذا يف جممع البيان، أو 
التعّدي عن حدود اهلل، كام يفهم من قوله تعاىل: ومن 
يتعد حدود اهلل فقد ظلم نفسه)3) ، إذ ال شك أنَّ فعل 
نقص  وأنَّه  والطاعة،  االستقامة  عن  خروج  الصغري 
ووضع يف غري املحل، وتعد عن احلدود، إذ حدود اهلل 

هي األوامر والنواهي()4).
لقد جاءت الدعوة إىل االستقامة يف مواطن عديدة 

)1) سورة هود: آية 112.
)2) جامع املقاصد )املحقق الكركي(: ج2، ص372.

)3) سورة الطالق: آية 1.
)4) زبدة البيان )املحقق االردبييل(: ص48.
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كام    للنبي  مبارش  ما هو  منها  الكريم،  القرآن  من 
غري  ومنها   ،(1(ُأِمْرَت َكاَم  َفاْسَتِقْم  تعاىل:  قوله  يف 
املؤمنني  وتعاىل  تبارك  اهلل  به  خياطب  كالذي  املبارش، 
إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  كام  والطمأنينة،  باألمن  ويعدهم 
نَا اهللُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل  ِذيَن َقاُلوا َربُّ الَّ

.(2(َزُنوَن ُهْم حَيْ
سبحانه  فقال  بالعدل،  الكريم  القرآن  أمر  وكذلك 
ُشَهَداَء  هللِِ  اِمنَي  َقوَّ ُكوُنوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا  وتعاىل: 
َتْعِدُلوا  َأالَّ  َعىَل  َقْوٍم  َشنَآُن  ِرَمنَُّكْم  جَيْ َواَل  بِاْلِقْسِط 
باَِم  َخبرٌِي  اهللَ  إِنَّ  اهللَ  ُقوا  َواتَّ لِلتَّْقَوى  َأْقَرُب  ُهَو  اْعِدُلوا 

.(3(َتْعَمُلوَن
يف  واملساواة  العدل  عىل    النبي  حضَّ  وقد 
أحاديث كثرية، بعد رضب املثل والقدوة للنَّاس عمليًا 
فقد قال : )ما مْن عبد اسرتعاه اهلل رعيًة فامت وهو 

)1) سورة هود: آية 112.
)2) سورة األحقاف: آية 13.

)3) سورة املائدة: آية 8.

 عدالته واستقامته
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 شذرات من حياة الرسول األعظم
م اهلل عليه اجلنَّة()1). غاّش هلا إال حرَّ

بني  العدل  ى  ويتحرَّ يعدل    الرسول  وكان 
فيقول:  خائف  مشفق  وهو  ربِّه  إىل  يعتذر  ثم  زوجاته 
)اللهم هذا قسمي فيام أملك، فال تلمني فيام متلك وال 

أملك()2).
وروي عن أمري املؤمنني عيل: قال: )قلت: يا 
ثمَّ استقم، قال:  رسول اهلل أوصني، قال: قل ريبِّ اهلل 
باهلل عليه توكلت وإليه  قلت: ريبِّ اهلل وما توفيقي إال 
بن  أنَّ سفيان  السنن:  ماجه يف  ابن  وأخرج  أنيب()3)، 
بأمر  يا رسول اهلل، حّدثني  الثقفي قال: قلت:  عبداهلل 

أعتصم به؟ قال: قل ريبِّ اهلل ثمَّ استقم)4).
وهذه االستقامة ال تتحقق إال بتقوى اهلل وخشيته، 
واالمتثال  بتعاليمه،  واإلحاطة  أحكامه  عىل  والتعّرف 
ألوامره، والتخّلق بأخالق القرآن، وهو ما اتصف به 

)1) كنز العامل )املتقي اهلندي(: ج6، ص35.
)2) عوايل اللئالئ: ج2، ص134.

)3) بحار األنوار: ج40، ص175.
)4) ميزان احلكمة: ج1، ص758.
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واستقامته،  من عدله  كان  فقد   ، األكرم  الرسول 
جانب،  حساب  عىل  دعوته  من  جانبًا  هيمل  مل  بحيث 
ومل متل به األهواء ذات اليمني وذات الشامل، بالرغم 
التي  املغرية  والعروض  واجهته  التي  الصعوبات  من 
ل من أجل ذلك خمتلف املتاعب  ُعرضت عليه، فلقد حتمَّ
واآلالم كام قال: )ما أوذي نبي مثل ما أوذيت به()5)، 
أنَّه  السامي  لتحقيق هدفه  العظيمة  ته  بلغ من مهَّ ولقد 
قال: )لو وضعوا الشمس يف يميني، والقمر يف شاميل، 
عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهلل، أو أهلك فيه 

ما تركته()6).
أنَّه  عىل  تشهد  وسريته    الرسول  استقامة  إنَّ 
حلمل  ومؤهل  بالغيب،  ومؤيد  الوحي،  عن  ينطق 
الرسالة اخلالدة، هذه االستقامة التي يبرش اهلل هبا عباده 
اْسَتَقاُموا  ُثمَّ  اهللُ  نَا  َربُّ َقاُلوا  اَلِذيَن  إنَّ  تعاىل:  بقوله 
وا  وَأْبرِشُ َزُنوا  حَتْ وال  خَتَاُفوا  َأالَّ  امَلالِئَكُة  َعَلْيِهُم  ُل  َتَتنَزَّ

.(7(بِاجْلَنَِّة اَلتِي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن
)5) بحار األنوار: ج39، ص56.

)6) الغدير: ج7، ص359.
)7) سورة فصلت: آية 30.

 عدالته واستقامته
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 شذرات من حياة الرسول األعظم

: رحمته
.(1(ْلَعامَلنَِي قال تعاىل: َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرمْحًَة لِّ

صفة    الرسول  هبا  يتحىلَّ  التي  الصفات  من 
الرمحة، فقد وهبه اهلل قلبًا رحياًم، يرقُّ للضعيف، وحينُّ 
عىل املسكني، ويعطف عىل اخللق أمجعني، حتى صارت 
الثناء من قبل اهلل يف  الرمحة سجّيًة له، فاستحق بذلك 

.(2(ْلَعامَلنَِي قوله تعاىل: َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرمْحًَة لِّ
تعاىل:  الباري  يقول  أصحابه  ووصف  وصفه  ويف 
اِر ُرمَحَاء  اء َعىَل اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ُسوُل اهللِ َوالَّ ٌد رَّ َمَّ حمُّ
َن اهللِ َوِرْضَواًنا  ًدا َيْبَتُغوَن َفْضاًل مِّ ًعا ُسجَّ َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركَّ
ُجوِد)3)، وقال تعاىل:  ْن َأَثِر السُّ ِسياَمُهْم يِف ُوُجوِهِهم مِّ
َعنِتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َأنُفِسُكْم  ْن  مِّ َرُسوٌل  َجاءُكْم  َلَقْد 

.(4(ِحيٌم َحِريٌص َعَلْيُكم بِامْلُْؤِمننَِي َرُؤوٌف رَّ
لقد شملت رمحة رسول اهلل  الصغري والكبري، 

)1) سورة األنبياء: آية 107.

)2) سورة األنبياء: آية 107.
)3) سورة الفتح: آية 29.

)4) سورة التوبة: آية 128.



)51(

والقريب والبعيد، واملؤمن والكافر، واخلدم واألرقاء، 
بالصغار روي:  والطري والدواب، فمن شواهد رمحته 
يقبِّل احلسن واحلسني، فقال  )أنَّ رسول اهلل كان 
األقرع بن حابس: إنَّ يل عرشة من الولد ما َقبَّلُت أحدًا 
َيرحم ال  قال: من ال  ثم  اهلل،  إليه رسول  فنظر  منهم، 

ُيرحم))1).
  ذر  أبو  روى  باخلدم،  رمحته  شواهد  ومن 
اهلل  جعلهم  إخوانكم،  )هم  قال:   الرسول أنَّ 
مما  وألبسوهم  تأكلون،  مما  فأطعموهم  أيديكم،  حتت 
كلفتموهم  فإن  يغلبهم،  ما  تكّلفوهم  وال  تلبسون، 

فأعينوهم()2).
وعن أنس قال: )خدمت رسول اهلل عرش سنني ال 
واهلل ما سبَّني سبَّة قط، وال قال يل أّف قّط، وال قال يل 

ليشء فعلته مل فعلته، وال ليشء مل أفعله أال فعلته()3).

)1) بحار األنوار: ج43، ص295.
)2) املصدر السابق: ج71، ص141.

)3) كنز العامل )املتقي اهلندي(: ج7، ص208.

 رمحته



)52(

 شذرات من حياة الرسول األعظم
 : اهلل  بالنّساء، قول رسول  ومن شواهد رمحته 
أي:  ـ  عوان  هنَّ  فإنَّام  خريًا،  بالنّساء  واستوصوا  )أال 
غري  شيئًا  منهنَّ  متلكون  ليس  عندكم،  ـ  أسريات 
قال  قال:  ِرْبعي  بن  احلاِرَث  َقتاَدَة  َأيب  وعن  ذلك()1)، 
َأْن  َوُأِريُد  الِة،  الصَّ إىل  ألَُقوُم  )إيِنِّ   : اهلل  رسول 
صاليِت  يِف  ز  َفَأجَتوَّ  ، بِيِّ الصَّ ُبَكاَء  َفَأْسمُع  فِيها،  ل  ُأَطوِّ

ِه()2). َكَراِهَيَة َأْن َأُشقَّ َعىَل ُأمِّ
ومن شواهد رمحته بالطيور والبهائم، عن عبد اهلل، 
فانطلق  سفر،  يف  اهلل  رسول  مع  )كنَّا  قال:  أبيه  عن 
معها  ـ  العصفور  يشبه  طائر  ـ  مُحرة  فرأينا  حلاجته، 
فجعلت  احلمرة،  فجاءت  فرخيها،  فأخذنا  فرخان، 
 ُتعرش ـ أي: ترتفع وتظلل بجناحيها عىل من حتتها ـ
ولدها  وا  ردُّ بولدها؟  هذه  فجع  من  قال:  جاء،  فلام 

إليها))3).

)1) كنز العامل )املتقي اهلندي(: ج5، ص116.
)2) صحيح البخاري: ج1، ص173.

)3) رياض الصاحلني: ص635.



)53(

وعن سهيل بن احلنظلية قال: )مّر رسول اهلل ببعري 
البهائم  هذه  يف  اهلل  اتقوا  فقال:  ببطنه،  ظهره  حلق  قد 
صاحلة،  فاركبوها  ـ  تنطق  ال  التي  أي:  ـ  املعجمة 

وكلوها صاحلة))1).
العظيم  موقفه  بأعدائه    رمحته  شواهد  ومن 
يوم فتح مكة عندما مّكنه اهلل تعاىل من قريش، فأطلق 
املرمحة()2)،  يوم  )اليوم  اخلالدة:  كلمته    الرسول 
قريش  عن  العام  عفوه  أعلن  فقد  قاله  فيام  حمّقًا  وكان 
وباملسلمني،  به  األذى  إحلاق  يف  وسعًا  تّدخر  مل  التي 

وكان ذلك تفّضاًل منه ورمحًة.

)1) كنز العامل )املتقي اهلندي(: ج9، ص62.
)2) املصدر السابق: ج10، ص513.

 رمحته



)54(

 شذرات من حياة الرسول األعظم

: تواضعه
َن اهللِّ لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا  قال تعاىل: َفباَِم َرمْحٍَة مِّ

.(1(وْا ِمْن َحْولَِك َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّ
قال شيخنا الطربيس يف تفسريه: )ويف هذه اآلية داللة 
عىل ختصيص نبينا بمكارم األخالق، وحماسن األفعال، 
ومن عجيب أمره أنَّه كان أمجع النَّاس لدواعي الرتفع، 
أوسط  كان  أنَّه  وذلك  التواضع،  إىل  أدناهم  كان  ثم 
وأشجعهم  وأسخاهم  حسبًا،  وأوفرهم  نسبًا  النَّاس 
وأزكاهم وأفصحهم.. وهذه كّلها من دواعي الرتّفع، 
وخيصف  الثوب،  يرّقع  كان  أنَّه  تواضعه  من  كان  ثم 
الناضح وجييب دعوة  احلامر، ويعلف  النعل، ويركب 
األرض،  عىل  ويأكل  األرض،  يف  وجيلس  اململوك، 
وكان يدعو إىل اهلل من غري زأر وال كهر)2) وال زجر، 

ولقد أحسن من مدحه يف قوله:

)1) سورة آل عمران: آية 159.
)2) زَأَر زأرًا: صاح وغضب، كهَر كهرًا: استقبله بوجه عابس.



)55(

فام مَحلْت من ناقة فوَق ظهرها
حممد)1) مْن  ذمًة  وأوحـى  أبّر            
املجلس  من  جتلس  بأن  )الرىض  هو:  والتواضع 
ترتك  وأن  لقيت،  َمن  عىل  تسلِّم  وأن  رشفك،  بدون 
اجلانب  لني  أيضًا:  وهو  ًا()2)،  حمقَّ كنت  وإن  املراء 
واملقرّص،  للميسء  اجلناح  وخفض  والكبري،  للصغري 
.(3(َواْخِفْض َجنَاَحَك لِْلُمْؤِمننَِي :كام قال اهلل تعاىل

وُيورث  السالمة،  صاحبه  يكسب  التواضع  وإنَّ 
األلفة، ويرفع احلّق، وللتواضع ثامر كثرية منها املحبة، 
يزيد يف  التكرّب  أن  الرشيف، كام  يزيد رشف  أنَّه  ومنها 
)من  قال:  أنَّه   اهلل رسول  عن  روي  فقد  ضعته، 
ولقد  اهلل()4)،  وضعه  تكربَّ  ومن  اهلل،  رفعه  هلل  تواضع 

أحسن من قال:

)1) بحار األنوار: ج16، ص199.
)2) اإلمام جعفر الصادق )عبد احلليم اجلندي(: ص333.

)3) سورة احلجر: آية 88.
)4) حتف العقول: ص46.

 تواضعه



)56(

 شذرات من حياة الرسول األعظم
وال مَتِْش فوق األرض إال تواضًعا  

فكم حتتها قوٌم هُم منك أرفُع    
فإن كنت يف ِعزٍّ وخرٍي ومنعــــــٍة    

أمنُع)1) منَك  هُم  قوٍم  ِمْن  مات  فكم    
إن التواضع عند الرسول  قد اسُتمد من التوجيه 
ْر  القرآين العظيم، يقول اهلل سبحانه وتعاىل: َوال ُتَصعِّ
َك لِلنَّاِس َوال مَتِْش يِف اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ اهللَ اَل حُيِبُّ  َخدَّ

.(2(ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر
ومن تواضعه )أنَّه أمر أصحابه بذبح شاة يف سفر، 
عيلَّ  اآلخر:  وقال  ذبحها،  عيلَّ  القوم  من  رجل  فقال 
عيلَّ  آخر:  وقال  قطعها،  عيلَّ  آخر:  وقال  سلخها، 
لكم  ألقط  أن  عيلَّ   : اهلل  رسول  فقال  طبخها، 
احلطب، فقالوا: يا رسول اهلل ال تتعبنَّ بآبائنا وأمهاتنا 
أنت، نحن نكفيك، قال: عرفت أنَّكم تكفوين، ولكن 
أن  أصحابه  مع  كان  إذا  عبده  من  يكره  وجلَّ  عزَّ  اهلل 

)1) فتح القدير )للشوكاين(: ص228.
)2) سورة لقامن: آية 18.



)57(

ينفرد من بينهم، فقام يلقط احلطب هلم()1)
أطرت  كام  تطروين  )ال  يقول:    كان  وقد 
 النصارى عيسى ابن مريم وقولوا: عبد اهلل ورسوله()2)،
رفعًة،  إال  العبد  يزيد  ال  )التواضع   : ويقول 

فتواضعوا يرفعكم اهلل()3).
رسول  )قال  قال:    الباقر  جعفر  أيب  وعن 
عىل  األكل  املامت:  حتى  أدعهن  ال  مخس   : اهلل 
وحلبي  مؤكفا،  احلامر  وركويب  العبيد،  مع  احلضيض 
الصبيان،  والتسليم عىل  الصوف،  بيدي، ولبس  العنز 

لتكون سنة من بعدي()4). 
وملا كان نبينا أشد النَّاس تواضعًا رفعه اهلل رفعًة 
َلَك  َوَرَفْعنَا  الرفعة، كام قال تعاىل:  يدانيه أحد يف  ال 
ِذْكَرَك)5)، وهلذا كان الرسول  حيذر من الكرب أيَّام 
أبا ذر من مات ويف  : )يا  حتذير، فيقول أليب ذر 

)1) بحار األنوار: ج73، ص273.
)2) تفسري القرطبي: ج5، ص237.

)3) الكايف: ج2، ص121.
)4)  األمايل )الشيخ الصدوق(: ص130.

)5) سورة الرشح: آية 4.

 تواضعه



)58(

 شذرات من حياة الرسول األعظم
قلبه مثقال ذرٍة من كرب مل جيد رائحة اجلنَّة، إال أن يتوب 
اُر  الدَّ تِْلَك  تعاىل:  قوله  قبل ذلك()1)، وهو مصداق 
ا يِف اأْلَْرِض َواَل  ِذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعُلوًّ اآْلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَّ

.(2(َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي
: صبره

َزْن  َك إاِلَّ بِاهللِّ َوالَ حَتْ قال اهلل تعاىل: َواْصرِبْ َوَما َصرْبُ
.(3(َّا َيْمُكُروَن َعَلْيِهْم َوالَ َتُك يِف َضْيٍق ممِّ

ح  إنَّ من أهم عالمات املؤمن الصرب، وهذا ما رصَّ
به الرسول حيث قال: )الصرب من اإليامن كالرأس 
ده أمري املؤمنني عيل ، بقوله:  من اجلسد()4)، وأكَّ
من  كالرأس  اإليامن  من  الصرب  فإنَّ  بالصرب  )وعليكم 
إيامن  معه، وال يف  اجلسد، وال خري يف جسد ال رأس 
ال صرب معه()5)، إال أنَّ الصابرين قليل، مع أنَّ الصرب 

)1) بحار األنوار: ج74، ص90
)2) سورة القصص: آية 38.
)3) سورة النحل: آية 127.

)4) الكايف: ج2، ص88.
)5) هنج البالغة: ج4، ص18.



)59(

وسام،  وقدره  اهلل  بقضاء  وللرايض  عالمة،  للمؤمن 
 ِ وهو ملن يتجّسد به برشى ونور، قال تعاىل: ... َوَبرشِّ
ِصيَبٌة َقاُلوْا إِنَّا هللِِّ َوإِنَّا  ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهم مُّ ابِِريَن * الَّ الصَّ
ِْم َوَرمْحٌَة  هبِّ ن رَّ إَِلْيِه َراِجعوَن * ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ

.(1(َوُأوَلِئَك ُهُم امْلُْهَتُدوَن
قال:  غياث  بن  حفص  عن  بسنده  الكايف  ويف 
من  إنَّ  حفص،  )يا   :الصادق اهلل  عبد  أبو  قال 
قال:  ثمَّ  قلياًل،  جزع  جزع  من  وإنَّ  قلياًل،  صرب  صرب 
عليك بالصرب يف مجيع أمورك، فإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ بعث 
َما  َعىَل  َواْصرِبْ  فقال:  والرفق  بالصرب  فأمره  حممدًا 
بنَِي ُأويِل  َيُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا مَجِياًل، َوَذْريِن َوامْلَُكذِّ
ِذي  الَّ َفإَِذا  َأْحَسُن  ِهَي  تِي  بِالَّ اْدَفْع  النَّْعَمِة)2) وقال: 
ِذيَن  اَها إاِلَّ الَّ ُه َويِلٌّ مَحِيٌم، َوَما ُيَلقَّ َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ
اَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعظِيٍم)3)، فصرب حتى  وا َوَما ُيَلقَّ َصرَبُ
فأنزل  بالعظائم ورموه هبا، ضاق صدره،  نالوه  ما  إذا 

)1) سورة البقرة: اآليات 155 - 157.
)2) سورة املزمل: اآليات 10 - 11.
)3) سورة فصلت: اآليات 34- 35.

 صربه



)60(

 شذرات من حياة الرسول األعظم
اهلل عليه: َوَلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َيِضيُق َصْدُرَك باَِم َيُقوُلوَن، 
بوه  اِجِديَن)1) ثمَّ كذَّ َن السَّ َربَِّك َوُكن مِّ َفَسبِّْح بَِحْمِد 
ُه َلَيْحُزُنَك  ورموه فحزن لذلك، فأنزل اهلل: َقْد َنْعَلُم إِنَّ
ُبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاملنَِِي بِآَياِت  ُْم الَ ُيَكذِّ ِذي َيُقوُلوَن َفإهِنَّ الَّ
وْا َعىَل  ن َقْبِلَك َفَصرَبُ َبْت ُرُسٌل مِّ اهللِّ جَيَْحُدوَن، َوَلَقْد ُكذِّ
  2) فألزم النبي(َنا ُبوْا َوُأوُذوْا َحتَّى َأَتاُهْم َنرْصُ َما ُكذِّ
بوه،  وا، فذكر اهلل تبارك وتعاىل، فكذَّ نفسه الصرب، فتعدَّ
: قد صربت يف نفيس وأهيل وعريض، وال  فقال 
َفاْصرِبْ   : اهلل عزَّ وجلَّ فأنزل  إهلي،  ذكر  صرب يل عىل 

َعىَل َما َيُقوُلوَن)3) فصرب يف مجيع أحواله()4).
املؤمن  صرب  ما  فمتى  حسنة،  عاقبة  له  الصرب  إنَّ 
وأحتسب، تكون عاقبته عاقبة خري، وهلذا كان رسول 
فريدًا يف الصرب، فقد روي عن عبد   نموذجًا  اهلل 
اهلل بن مسعود قال: )كأينَّ أنظر إىل رسول اهلل حيكي نبّيًا 

)1) سورة احلجر: اآليات 97 -98.
)2) سورة األنعام: اآليات 33 - 34

)3) سورة طه: آية 130.
)4) الكايف: ج2، ص88.



)61(

قومه  رضبه  عليهم،  وسالمه  اهلل  صلوات  األنبياء  من 
اغفر  اللهم  يقول  الدم عن وجهه  فأدموه وهو يمسح 

م ال يعلمون()1). لقومي فإهنَّ
وقد كان رسول اهلل  يقول: )عجبًا ألمر املؤمن 
إن  للمؤمن:  أمره كّله خري، وليس ذلك ألحٍد إال  إنَّ 
اء  رضَّ أصابته  وإن  له،  خريًا  فكان  شكر  اء  رسَّ أصابته 

صرب فكان خريًا له()2).
: شجاعته

َلُكْم  مَجَُعوْا  َقْد  النَّاس  إِنَّ  النَّاس  هَلُُم  َقاَل  ِذيَن  الَّ
َونِْعَم  اهللُّ  َحْسُبنَا  َوَقاُلوْا  إِياَمنًا  َفَزاَدُهْم  َفاْخَشْوُهْم 

.(3(اْلَوِكيُل
ال  ما  ة  والقوَّ الشجاعة  من  يمتلك    النبي  كان 
النَّاس، حرض املواقف  يمتلكه سواه، فقد كان أشجع 
واقعة،  من  أكثر  يف  األبطال  يديه  بني  واهنزم  الصعبة، 
وهو ثابت ال يربح، ومقبل ال يدبر، وال يتزحزح، وهذا 

)1) ميزان احلكمة: ج4، ص3228.
)2) كنز العامل )املتقي اهلندي(: ج1، ص145.

)3) سورة آل عمران: آية 173.

 شجاعته
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 شذرات من حياة الرسول األعظم
ما يمكن أن ندركه من خالل ما جاء عن أمري املؤمنني 
عيل حيث قال: )لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ 
النَّاس  أشدَّ  وكان  العدو،  إىل  أقربنا  وهو  اهلل  برسول 
قال:  أيضًا    َعبَّاس  اْبِن  وعن  بأسًا()1)،  يومئذ 
َعَلْيِه  إْبراِهيُم َصىّل اهللُ  َقاهَلَا  اْلوِكيُل،  )حْسُبنَا اهللُ ونِْعَم 
َعَلْيِه  اهللُ  َصىّل  ٌد  حُممَّ َوقاهلَا  النَّاِر،  يف  ُأْلِقى  حنَي  وَسلَّم 
وَسلَّم حنِيَ َقاُلوا: إِنَّ النَّاس َقْد مَجُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم 

َفَزاَدُهْم إيامنًا وَقاُلوا َحْسُبنَا اهللُ َونِْعَم اْلوِكيُل()2).
بعض  وىّل  والكفار  املسلمون  التقى  ملا  حنني  ويوم 
بل  يفر،  مل    حممد  والرسول  مدبرين،  املسلمني 
ل قريش  أوَّ أذقت  إنَّك  )اللهم  يقول:  يقاتل وهو  بقي 
نكاالً فأذق آخرها نواالً، وجتالد املسلمون واملرشكون، 
النبي قام يف ركايَب رسجه حتى أرشف عىل  فلامَّ رآهم 
مجاعتهم وقال: اآلن محي الوطيس، أنا النبي ال كذب 
القوم  أن وىلَّ  بأرسع من  كان  فام  املطلب،  عبد  ابن  أنا 

أدبارهم وجيء باألرسى إىل رسول اهلل مكّتفني()3).
)1) ميزان احلكمة: ج3، ص224.

)2) صحيح البخاري: ج5، ص172.
)3) االرشاد: ج1، ص133.
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النَّاس،  أشجع  اهلل  رسول  )كان  قال:  أنس  وعن 
النَّاس، قال: فزع أهل املدينة  النَّاس، وأجود  وأحسن 
اهم رسول  ليلًة فانطلق النَّاس ِقَبل الصوت، قال: فتلقَّ
عىل  وهو  تراعوا،  لن  يقول:  وهو  سبقهم  وقد  اهلل 
فرس أليب طلحة ويف عنقه السيف، قال: فجعل يقول 

للنَّاس: مل تراعوا وجدناه بحرًا، أو أنَّه لبحر()1).
: تشاوره

 : الكريم  نبيه  إىل  خطابه  موجهًا  تعاىل  قال 
.(2(َوَشاِوْرُهْم يِف األَْمِر

نزلت:  ملَّا  قال:  عنه  اهلل  ريض  عباس  ابن  عن 
اهلل  أنَّ  أما  اهلل:  رسول  قال   ،األَْمِر يِف  َوَشاِوْرُهْم 
ورسوله لغنيان عنها، ولكن جعلها اهلل رمحًة ألمتي، فمن 
 استشار منهم مل يعدم رشدًا، ومن تركها مل يعدم غيًا))3).
يف  الكثرية  األحاديث  وردت  فقد  التشاور  وألمهية 
احلّث عىل التشاور، كقول الرسول : )اسرتشدوا 

)1) بحار األنوار: ج16، ص232.
)2) آل عمران: آية 159.

)3) الصحيح من سرية النبي: ج6، ص89.

 تشاوره
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 شذرات من حياة الرسول األعظم
: العاقل ترشدوا، وال تعصوه فتندموا()1)، وقوله 
فقد  رشده  بغري  عليه  فأشار  أخوه  استشاره  )من 
قوم  تشاور  )ما   :احلسن اإلمام  وقول  خانه()2)، 

قط إالّ هدوا وأرشَد أمُرهم()3).
وهذا دليل واضح عىل أمهية التشاور، فاإلنسان فقري 
ضعيف،  لوحده  فهو  وأقرانه،  بإخوانه  غنٌي  بنفسه، 
وانعزاله  وبانطوائيته  ومنبوذ،  متسّلط  رأيه  يف  وبتفرده 

ا متعال أو مريض.  إمَّ
التشاور،   حيث أصحابه عىل  الرسول  أنَّ  وكام 
فهو أكثرهم تشاورًا كام روي عن أيب هريرة أنَّه قال: )ما 

رأيت أحدًا أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهلل()4).
وقيل: إنَّ النبي  قد شاور أصحابه يف أكثر من 
قوله  أحد  حرب  مناسبة  يف  نزل  حتَّى  ومناسبة،  ة  مرَّ
َن اهللِّ لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ  تعاىل: َفباَِم َرمْحٍَة مِّ

)1) األمايل: ص153.
)2) املستدرك: ج1، ص103.

)3) بحار األنوار: ج75، ص105.

)4) السنن الكربى: ج9، ص218.
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وْا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم  اْلَقْلِب الَنَفضُّ
ْل َعىَل اهللِّ إِنَّ اهللَّ  َفَتَوكَّ َفإَِذا َعَزْمَت  َوَشاِوْرُهْم يِف األَْمِر 

.(1(ُكُم اهللُّ َفاَل َغالَِب َلُكْم ِلنَي * إِن َينرُصْ حُيِبُّ امْلَُتَوكِّ
غزوة  يف  ألصحابه  استشارته  أيضًا  ذلك  ومن 
اخلندق  يوم  األحزاب  بعض  مصاحلة  ويف  اخلندق)2)، 

عىل ثلث ثامر املدينة)3).
: رفقه

وإذا غضب  يرضيه،  أحدًا حتى  يرتك   ال  كان 
يعلن  أن  منه  يطلب  كان  عنه  ريض  ثم  إنسان  عليه 

ألصحابه أنه ريض عنه.
شيئًا  منه  يطلب  يومًا  جاءه  أعرابّيًا  أن  ورد:  وقد 
فأعطاه  ثّم قال له: أحسنُت إليك؟ فقال األعرايّب: 
إليه،  وقاموا  املسلمون  فغضب  قال:  أمجلَت،  وال  ال 
فأشار إليهم أن كّفوا، ثّم قام ودخل منزله وأرسل إىل 

)1) سورة آل عمران: اآليات 159 -160.
)2) معامل املدرستني )مرتىض العسكري(: ج1، ص174.

)3) اإلرشاد )الشيخ املفيد(: ج1، ص96.

 رفقه
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 شذرات من حياة الرسول األعظم
إليك؟  أحسنُت   : قال  ثّم  شيئًا،  وزاده  األعرايّب 
وعشرية  أهل  من  اهلل  فجزاك  نعم  األعرايّب:  فقال 
خريًا، فقال له النبّي : إّنك قلت ما قلت ويف نفس 
أيدهيم  بني  فقل  أحببَت  فإن  ذلك  من  يشء  أصحايب 
فيها  ما  صدورهم  من  يذهب  حّتى  يدي  بني  قلَت  ما 
عليك، قال: نعم، فلاّم كان من الغد أو من العيّش جاء 
: إّن هذا األعرايّب قال ما قال، فزدناه  فقال النبّي 
فزعم أّنه ريض لذلك، فقال األعرايّب: نعم فجزاك اهلل 
من أهل وعشرية خريا، فقال : إّن َمثيل وَمثل هذا 
الّرجل األعرايّب كَمثل رجل كانت له ناقة رشدت عليه 
فاتبعها النّاس فلم يزيدوها إال نفورا، فناداهم صاحب 
وأعلم،  هبا  أرفق  فإيّن  ناقتي  وبني  بيني  خلَّوا  الناقة 
فتوّجه إليها صاحب الناقة بني يدهيا فأخذ هلا من قامم 
واستناخت  جاءت  حّتى  هونا  هونا  فرّدها  األرض 
تركتكم  لو  وإيّن  عليها،  واستوى  رحلها  عليها  وشّد 

حيث قال الّرجل ما قال، فقتلتموه دخل النّار))1).
)1) املحجة البيضاء: ج4، ص 149.
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مواساته  للمحرومين:
)جاء  قال:    حممد  بن  جعفر  الصادق  عن 
فحمل   ،ثوبه بيل  وقد   اهلل رسول  إىل  رجل 
الدراهم  يا عيل خذ هذه  فقال:  اثنى عرش درمهًا،  إليه 
فاشرت يل ثوبًا ألبسه، قال عيل : فجئت إىل السوق 
إىل  به  وجئت  درمهًا،  عرش  باثني  قميصًا  له  فاشرتيت 
رسول اهلل، فنظر إليه فقال: يا عيل غري هذا أحب 
إيل، أترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت: ال أدري، فقال: انظر، 
 قد كره  فجئت إىل صاحبه فقلت: إن رسول اهلل 
هذا يريد ثوبًا دونه فأقلنا فيه، فرد عيل الدراهم، وجئت 
ليبتاع  السوق  إىل   فمشى معي  اهلل  إىل رسول  هبا 
قميصًا، فنظر إىل جارية قاعدة عىل الطريق تبكي، فقال 

هلا رسول اهلل : ما شأنك؟
أربعة  أعطوين  بيتي  أهل  إن  اهلل  رسول  يا  قالت: 
أن  دراهم ألشرتي هلم هبا حاجة فضاعت فال أجرس 
دراهم،  أربعة    اهلل  فأعطاها رسول  إليهم،  أرجع 

مواساته  للمحرومني
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 شذرات من حياة الرسول األعظم
إىل   اهلل رسول  ومىض  أهلك،  إىل  ارجعي  وقال: 
السوق فاشرتى قميصًا بأربعة دراهم، ولبسه ومحد اهلل، 
وخرج فرأى رجاًل عريانًا يقول: من كساين كساه اهلل من 
ثياب اجلنة، فخلع رسول اهلل  قميصه الذي اشرتاه 
وكساه السائل، ثم رجع إىل السوق فاشرتى باألربعة 
إىل  ورجع  اهلل  ومحد  فلبسه  آخر،  قميصًا  بقيت  التي 
منزله، وإذا اجلارية قاعدة عىل الطريق، فقال هلا رسول 
اهلل : ما لك ال تأتني أهلك ؟ قالت: يا رسول اهلل 
إين قد أبطأت عليهم وأخاف أن يرضبوين، فقال رسول 
اهلل: مري بني يدي ودليني عىل أهلك، فجاء رسول 
اهلل  حتى وقف عىل باب دارهم، ثم قال: السالم 
فلم  السالم  فأعاد  جييبوه،  فلم  الدار،  أهل  يا  عليكم 
رسول  يا  السالم  عليك  فقالوا:  السالم  فأعاد  جييبوه، 
اهلل ورمحة اهلل وبركاته، فقال هلم: ما لكم تركتم إجابتي 
سمعنا  اهلل  رسول  يا  قالوا:  والثاين؟  السالم  أول  يف 
 : سالمك فأحببنا أن تستكثر منه، فقال رسول اهلل
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إن هذه اجلارية أبطأت عليكم فال تؤاخذوها، فقالوا: 
: يا رسول اهلل هي حرة ملمشاك، فقال رسول اهلل 
من  بركة  أعظم  درمهًا  عرش  اثنى  رأيت  ما  هلل،  احلمد 

هذه، كسى اهلل هبا عريانني، وأعتق هبا نسمة()1).
عدم الظلم:

 عن  عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه 
أمري املؤمنني قال: )إن هيوديًا كان له عىل رسول 
اهلل  دنانري فتقاضاه، فقال له: يا هيودي ما عندي ما 
أعطيك فقال: فإين ال أفارقك يا حممد حتى تقضيني، 
يف  صىل  حتى  معه  فجلس  معك،  أجلس  إذا  فقال: 
ذلك املوضع الظهر والعرص واملغرب والعشاء اآلخرة 
يتهددونه    اهلل  رسول  أصحاب  وكان  والغداة، 
ما  فقال:  إليهم    اهلل  رسول  فنظر  ويتواعدونه، 
الذي تصنعون به؟ فقالوا يا رسول اهلل هيودي حيبسك؟ 
معاهدًا  أظلم  بأن  يبعثني ريب عز وجل  مل   : فقال 
ال  أن  أشهد  اليهودي:  قال  النهار  عال  فلام  غريه،  وال 

)1) اخلصال: ص491.

عدم الظلم
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 شذرات من حياة الرسول األعظم
إله إال اهلل وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، وشطر مايل 
إال  فعلت  الذي  بك  فعلت  ما  واهلل  أما  اهلل،  سبيل  يف 
ألنظر إىل نعتك يف التوراة، فإين قرأت نعتك يف التوراة: 
حممد بن عبد اهلل مولده بمكة ومهاجره بطيبة، وليس 
بفظ وال غليظ وال سخاب، وال متزين بالفحش، وال 
قول اخلناء، وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل، وأنك رسول 
وكان  اهلل،  أنزل  بام  فيه  فاحكم  مايل،  وهذا   ، اهلل 
اليهودي كثري املال(، ثم قال : )كان فراش رسول 
ليف،  حشوها  أدم  مرفقته  وكانت  عباءة،    اهلل 
فثنيت له ذات ليلة، فلام أصبح قال: لقد منعني الفراش 

الليلة الصالة، فأمر أن جيعل بطاق واحد()1). 

)1) األمايل )الشيخ  الصدوق(: ص552.
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توكله  على اهلل تعالى:
عن أيب عبد اهلل  قال: )كان رسول اهلل  يف 
بيت أم سلمة يف ليلتها، ففقدته من الفراش، فدخلها يف 
ذلك ما يدخل النساء، فقامت تطلبه يف جوانب البيت 
رافع  قائم  البيت  من  جانب  يف  وهو  إليه  انتهت  حتى 
ما  مني صالح  تنزع  )اللهم ال  يقول:  يبكي وهو  يديه 
حاسدًا  وال  عدوًا  يب  تشمت  ال  اللهم  أبدا،  أعطيتني 
أبدًا، اللهم وال تردين يف سوء استنقذتني منه أبدًا، اللهم 
وال تكلني إيل نفيس طرفة عني أبدًا(، قال: فانرصفت 
لبكائها    أم سلمة تبكي حتى انرصف رسول اهلل 
فقال هلا: ما يبكيك يا أم سلمة؟ فقالت: بأيب أنت وأمي 
يا رسول اهلل ومِلَ ال أبكي وأنت باملكان الذي أنت به من 
اهلل، قد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تسأله 
سوء  يف  يردك  ال  وأن  أبدًا،  عدوًا  بك  يشمت  ال  أن 
أعطاك  صاحلًا  منك  ينزع  ال  وأن  أبدًا،  منه  استنقذك 
أبدًا، وأن ال يكلك إىل نفسك طرفة عني أبدًا؟ فقال: يا 

توكله  على اهلل تعاىل
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 شذرات من حياة الرسول األعظم
أم سلمة وما يؤمنني؟ وإنام وكل اهلل يونس بن متى إىل 

نفسه طرفة عني وكان منه ما كان()1). 
زهده  في الدنيا:

مل    اهلل  رسول  )أن   : أبيه  عن  جعفر،  عن 
يورث دينارًا وال درمهًا وال عبدًا وال وليدة وال شاة وال 
بعريًا، ولقد قبض  وأن درعه مرهونة عند هيودي 
من هيود املدينة بعرشين صاعًا من شعري استلفها نفقة 

ألهله()2). 
: قال: )قال رسول اهلل  وعن الرضا، عن آبائه 
السالم،  يقرؤك  ربك  إن  حممد  يا  فقال:  ملك  أتاين 
ويقول: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبًا، قال: 
فرفع رأسه إىل السامء وقال: يا رب أشبع يومًا فأمحدك، 

وأجوع يومًا فأسألك()3). 

)1) تفسري القمي: ج2، ص55.
)2) قرب اإلسناد )احلمريي القمي(: ص91.

)3) عيون أخبار الرضا: ج2، ص33.



)73(

: خاتمة
مع  وسلم    اهلل  رسول  سرية  كانت  هكذا 
أصحابه وأّمته، لقد كان يتعامل مع مجيع الناس بعاطفة 
من  بالرغم  ورمحة،  وحنانًا  وعطفًا  حبًا  تتفّجر  أبوّية 
مركزه القيادّي يف األّمة ومكانته السامية، وقد كان هذا 
األخالق  وتلك  األصيل،  املحّمدّي  النبوّي  السلوك 
واخلصائص النبيلة التي توافرت يف شخصّيته العظيمة 
أحَد أهم العوامل يف انتصار اإلسالم ورسعة امتداده 
وانتشاره ونفوذه إىل عقول وقلوب الناس: َلَقْد َكاَن 
َلُكْم يِف َرُسوِل اهللِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهللَ َواْلَيْوَم 

.(1(اآْلِخَر َوَذَكَر اهللَ َكثرِيا
  األكرم  الرسول  أنَّ  علمنا  م  تقدَّ ما  خالل  من 
قد مجع مكارم األخالق، كام وصفه اهلل تعاىل: َوإِنََّك 
َلَعىل ُخُلٍق َعظِيم)2)، وإنَّنا مهام حاولنا أن نتكّلم عن 
لنا أن نفي حّقها، ألنَّ هذه   فال يمكن  شخصّيته 

)1) سورة األحزاب: آية 21.
)2) سورة القلم: آية4.
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البرش  يعجز  ومراتَب  درجاٍت  بلغت  قد  الشخصية 
ف  العادي عن إدراكها، وإن كان هذا ال يمنع من التعرَّ
من  به  تقوم  ما  خالل  من  هلا  الظاهري  السلوك  عىل 

ترمجة هلذا السلوك عىل أرض الواقع.
الفاضلة  الذي متثَّل باألخالق  العظيم  السلوك  هذا 
للقرآن  عمليًة  ترمجًة  كان  بل  الكاملة،  والسجايا 
القرآن  به  أمر  فام  وخلقًا،  وسلوكًا  وهنيًا  أمرًا  الكريم، 
مع  هذا  تركه،  عنه  هنى  وما  بفعله،    الرسول  قام 
العظيم من احلياء والكرم  ما جبله اهلل عليه من اخلُُلق 
والبرش  والتواضع  واحللم  والصفح  والشجاعة 
جيب  التي  األخالق  هذه  مجيل،  خلق  وكل  واللني 
أجل  من  عمليًا،  تطبيقًا  وتطبيقها  هبا،  ك  التمسُّ علينا 
إصالح دنيانا وآخرتنا، يف عرٍص كثرت فيه املتغريات، 
يعيش  الدين  فيه  وبدأ  املستجدات،  فيه  وتسارعت 

غربته، وكثرة أعدائه.
يف  يكون  أن  مسلم  كّل  عىل  جيب  ذلك  عىل  وبناًء 
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عىل  حارسًا  ليكون  نفسه  ويريبِّ  وعقيدته،  دينه  خدمة 
أّي ثغر من ثغور املسلمني، من خالل التحيّل بأخالق 
للمجتمع  البد  أي  سنته،  وإتباع   ، الرسول 
الدين  إىل  للدعوة  املثىل  الطريقَة  يلتمس  أن  اإلسالمي 
ال  حقيقيًا،  عمليًا  إحياًء   ، الرسول  سنَّة  وإحياء 
بأمس  اليوم  اإلسالمية  ة  األمَّ فإنَّ  وشكليًا؟!  صوريًا 
مسريهتا  من  احلاسمة  اللحظات  هذه  يف  احلاجة 
وسنته،    رسوهلا  بسرية  الصحيح  ك  التمسُّ إىل 
واالتصاف بأخالقه وشامئله، والتعايش يف حمبة وتآلف 
ووئام، وبذلك يتحقق هدف اإلسالم األسمى، املتمّثل 
بتأسيس حكومة اهلل يف األرض، وعبادته كام يستحق 

العبادة، وترسيخ مبادئ العدل والوحدة والسالم.
فمن أراد أن يميض عىل سرية الرسول  ويتخلَّق 
تطبيقًا عمليًا  كّلها  أن جيعل حياته  فليحاول  بأخالقه، 
حلركته وسريته، فإنَّ حياة الرسول  مليئة باملواقف 
السرية واخلُلق  التي تعرب عن أسمى معاين  العملية، 
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والسلوك.

من  بأخالقه،  والتحيّل     بسريته  التأيس  أنَّ  كام 
وأسعده  به،  اهلل  نفعه  املسلم  اها  أدَّ إذا  التي  الواجبات 
ماء  من  وسقاه  حوضه،  بورود  وأكرمه  بشفاعته، 
كوثره، فمن كان حمّبًا للرسول  وصادقًا يف حركته 

نحو اهلل تعاىل، عليه أن يتخلَّق بأخالقه ويستن بسنته.
وهبذه الكلامت ُننهي هذه الوريقات داعني املوىل أن 

يوفق اجلميع ملا حيبُّ ويرىض، إنَّه ويل التوفيق.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل 
عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين
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