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  "الرحمةُ"

  المحّمدیة الشخصیةِ  ِسمةُ 

 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

ِحیٌم} َرُؤوفٌ  بِاْلُمْؤِمنِینَ  َعلَْیُكم َحِریصٌ  َعنِتُّمْ  َما َعلَْیھِ  َعِزیزٌ  أَنفُِسُكمْ  مِّنْ  َرُسولٌ  َجاءُكمْ  {لَقَدْ   ]128 [التوبة: رَّ

 

 : المقدمة

 ومرساةً  آلخِر،ل الخیرِ  حبُ  علیھا بُنيَ  التي النبیلةِ  القیمِ  أساسَ  لكونِھا السماویةِ  األدیانِ  لكافةِ  الرئیسةَ  الدعامةَ  ھي الرحمةُ  تبقى

 من رسلَھو أنبیاَءه شأنُھ جلّ  هللاُ  بعث التي األخالقِ  لمكارمِ  الھرمِ  رأسُ  وھي اإلنسانیِة، المجتمعاتِ  وباقي الفردِ  بین للتكافُلِ 

 إال ازدھارَ  وال الحیاةُ  في لّذةَ  ال حیثُ  البشریِة، النفوسِ  واندماجِ  التقاربِ  في اإلنسانِ  بني على إیجابیةٍ  آثارٍ  من لھا لما أجلِھا،

لِّ  َجنَاحَ  لَُھَما َواْخفِضْ  [ الصغیرةِ  باألسرةِ  بدًءا بالتراُحِم، ْحَمةِ  ِمنَ  الذُّ  [اإلسراء: ] َصِغیًرا َربَّیَانِي َكَما اْرَحْمُھَما َربِّ  َوقُلْ  الرَّ

 أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  لِتََعاَرفُوا َوقَبَائِلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكمْ  َوأُنثَىٰ  َذَكرٍ  مِّن َخلَْقنَاُكم إِنَّا النَّاسُ  أَیَُّھا یَا [ الكبیرةِ  بالمجتمعاتِ  وانتھاءً  ]24

ِ  ِعندَ  َ  إِنَّ  أَْتقَاُكمْ  هللاَّ ً  األسرةِ  بناءُ  كان فإذا . )3(الحجرات ] َخبِیرٌ  َعلِیمٌ  هللاَّ  ادِد،والتو التراحمِ  ِمظلةِ  وتحتَ  الحضانةِ  فترة من سلیما

ً  جیالً  أنتجتْ  ، ھو ما بكلِّ  المجتمعَ  یرفدُ  صالحا  تنمیةِ  في غُ البال األثرُ  لھ واألكادیمي الدیني التعلیم َسرِ أُ  بناءُ  وكذلك إیجابيٌّ

 صحیٌح؛ والعكسُ  ،األكبرِ  المجتمعيِّ  المحیطِ  على السلوكیاتُ  تلك ستنعكسُ  األخیرةُ  والمحصلةُ  السلیمِة، التربیةِ  في الفردِ  قدراتِ 

 تشقَى لكذ إثرِ  وعلى ، نفِسھا الدائرةِ  على السلبیةُ  الحالةُ  تنعكسُ  حینھا والتظالُم، والغلظةُ  الشدةُ  وطغت الرحمةُ  فُقَِدت فاذا

 قد وتكونُ  ینھا،ب فیما المجتمعاتُ  وتتناحرُ  فتتخاصمُ  والعنِف، بالكراھیةِ  مشحونةٌ  بیئةٌ  وتُخلَقُ  والكبیرةُ  الصغیرةُ  الُمجتمعاتُ 

 والتآلف. السلمَ  فقدت

 

 الرحمة: معنى

 العونِ  وتقدیمُ  العطفُ  : ھي العامِّ  مفھوِمھا وفي لھا، حصرَ  ال والتعاریفِ  نيالمعا من واسعةٌ  ومساحةٌ  ِعدةٌ  آفاقٌ  للرحمةِ 

 للمرحوم.

  بُرٍد: بنِ  بشار شعرِ  من وأحببتُ 

 جارِ  من النفسُ  فدْتكِ  وجاورینا        منازلِنا في ِحلّي هللاِ  رحمةَ  یا           

 فھذه علیھا تْ وشقّ  نفُسھ كرھْتھا وإن العبدِ  إلى والمصالحِ  المنافعِ  إیصالَ  تقتضي صفةٌ  (الرحمةُ  : قائال القیّم ابنُ  وصفھا وقد

 نأ بولِده: األبِ  رحمةِ  فمن ، عنك المضارِّ  ودفعِ  مصالِحك إیصالِ  في علیك شقّ  من بك الناسِ  فأرحمُ  الحقیقیةُ  الرحمةُ  ھي

 ذلك ھملَ أ ومتى بضرِره تعودُ  التي شھواتِھِ  َعھویمن وغیِره بالضربِ  ذلك في علیھ ویشقَّ  والعملِ  بالعلمِ  التأدبِ  على یُكرھَھ

 مصائد من اللھفان (إغاثة بجھٍل) مقرونةٌ  رحمةٌ  فھذه ویریُحھ ویرفِّھُھ یرحُمھ أنّھ ظنَّ  وإن بھ رحمتِھ لقلةِ  كان ولِده من

 )174 /2( الشیطان)
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ْحمةُ  : (رحم) مادة في بقولھ منظور ابنُ  عرفھاو قَّةُ  الرَّ ْمتُ  َرِحْمتُھُ  وقد مثلھ، والمْرَحَمةُ  ،والتََّعطُّفُ  الرِّ  وتَراَحمَ  علیھ وتََرحَّ

ْحَمةُ  بعًضا، بعُضھم َرِحمَ  القومُ   )230 /12 العرب، (لسان المغفرة. والرَّ

 أو انتك بشریةً  حیةٍ  كائناتٍ  من بھ یُحیطُ  ما الى اإلنسانیةِ  الذاتِ  من النابعةُ  والرأفةُ  والرفقُ  الشفقةُ  بأنّھا البعضُ  وعرفھا 

 العاّمة. الحیاةِ  في إیجابیةٍ  آثارٍ  من ذلك على یترتبُ  وما حیوانیةً 

 

 الكریم: القرآن في الرحمة 

ً  الكریمِ  نالقرآ في ُصبتْ  الرحمةَ  أنَّ  شكَّ  ال     اْلَغفُورُ  أَنَا أَنِّي ِعبَاِدي [نَبِّئْ  محدوٍد، غیرِ  وفضاءٍ  كبیرٍ  بزخمٍ  وجاءت صبا

ِحیُم]  وأخرى الحسنى هللاِ  أسماءِ  من اسًما وردت فتارة صور، بعّدة ووردت مرة، )268( لفظُھا وتكرر )،49(الحجر الرَّ

ْحَمِة] ُذو اْلَغنِيُّ  [َوَربُّكَ  صفةً  وردت  اشتمل ما و )،149(االعراف َربُّنَا] یَْرَحْمنَا لَمْ  لَئِنْ  قَالُوا[ فعال وتأتي )133 النعام(ا الرَّ

  . الرحیم ذكرُ  مرةً  )115و( الرحمنِ  ذكرُ  مرةً  )57( تكرر فقد ؛ الفاظ من علیھا

 اتِھوصف وكالَمھ أسماَءه تتصدرُ  ةَ الرحم وأن الكماِل، صفاةِ  كلَّ  تستجمعُ  المقدّسةَ  اإللھیةَ  الذاتَ  أن ھي ثابتةٌ  حقیقةٌ  وھناك

 أَْنفُِسِھمْ  لَىعَ  أَْسَرفُوا الَِّذینَ  ِعبَاِديَ  یَا قُلْ  [ منھا یأسَ  وال رحمتِھِ  ساحةِ  في بُخلَ  ال حیثُ  وتعالى سبحانھ عنھا یُخبرُ  التي وأفعالَھ

ِ  َرْحَمةِ  ِمنْ  تَْقنَطُوا ال َ  إِنَّ  هللاَّ نُوبَ  یَْغفِرُ  هللاَّ ِحیُم] اْلَغفُورُ  ُھوَ  إِنَّھُ  اَجِمیعً  الذُّ  واحتمالیةُ  المذنبین، حتى وشِملت )،53(الزمرالرَّ

َ  إِنَّ  َعلَْیِھمْ  یَتُوبَ  أَوْ  َشاءَ  إِن اْلُمنَافِقِینَ  [َویَُعذِّبَ  شأنُھ جلّ  مشیئتِھِ  وفقِ  على المنافقین عن الصفحِ  ِحیًما]  َغفُوًرا َكانَ  هللاَّ  رَّ

 لحصرھا. حدودَ  ال العزیزِ  كتابھِ  في مطلقةٌ  مساحةُ  لھا فكانت )24 (االحزاب

 حمةً ر یبعثَھ أن (ص) محّمدٍ  اختیارَ  شأنُھ جلّ  حكمتُھ شاءت أن بالعبادِ  وتعالى تبارك ألطافھِ  ووافرِ  رحمتھِ  سعةِ  ومن        

 بھا ُختمَ  سماویةٍ  رسالةٍ  أعظمِ  أعباءِ  لتحّملِ  مؤھالتٍ  نم لھ لما ،)107(األنبیاء لِّْلَعالَِمیَن] َرْحَمةً  إِالَّ  أَْرَسْلنَاكَ  [َوَما للعالمین

 في البارزةُ  الِسمةُ  فھي الرحمةُ  تتقدُمھا غیرهِ  دون بھا اختصَّ  وقدراتٌ  سواه، مّمن تمیُّزه ظاھرةٌ  صفاةٌ  ولھ األدیاِن، جمیعُ 

 حقیقةُ  بانتو نبیاً، یُبعثَ  أن قبل الشریفِ  عمرهِ  من عقودٍ  أربعةِ  خاللَ  بھ، المحیطین كلّ  على بظاللِھا أفاضت والتي شخصیتھِ 

 خاللَ  الواقعِ  أرضِ  على ترجَمھا ورحمةٍ  ورأفةٍ  ومودةٍ  حكمةٍ  من جنبیھ بین یحملُ  وما القرشيِّ  الھاشميِّ  العربيِّ  الفتى ھذا

 متواضًعا ینھمب فكان ومظھًرا، وھًراج وفعالً، قوالً  ربِھ، ولقاءِ  الھجرة والى البعثِة، ثم شبابِھ، ثم طفولتِھ، ثم والدتِھ، من مسیرتھِ 

ً  وأكثَرھم طُّراً، خیَرھم فكان غرابةَ  وال األمیِن، بالصادقِ  قریشٌ  لقّبتھُ  أمینا، صادقا عفیفًا، ً  َوأفضلَھم ھَْدیا ً ومن ُخلُقا  َوأَْشَرفَھُمْ  طقا

 . )4(القلم ]َعِظیمٍ  ُخلُقٍ  لََعلَى َوإِنَّكَ [ ربُّھ فیھ قال وقد ال، وكیف وصفِھ، عن الواصفُ  عجز َمْنِزلَةً،

 فاعلَ والت األبويَّ  العطفَ  وحرمانھِ  بھا مرَّ  التي الصادمةِ  الوقائعِ  وبرغمِ  وآلِھ، علیھ وسالُمھ هللاِ  صلواتُ  نشأتھِ  فمنذ  

 عمرهِ  والَ ط َمثلبةٍ  أیةُ  علیھ تُؤشَّرْ  لم لذا وسلوكیاتھِ  قدراتھِ  على شائبةٍ  أیةُ  تنعكسْ  ولم شخصیتُھُ  تضطربْ  لم لألمِّ  الحّسيَّ 

 هللاُ  َكبس بما نفسھِ  وطیبِ  رحمتھِ  بَعبقِ  الطاھرُ  عمُره تعطّرَ  العكسُ  بل الُموالي، قبلَ  المخالفُ  بذلك ویشھدُ  (ص)، الشریفِ 

 بغضاٍء، دبع ةً ومحب موٍت، بعد حیاةً  الدنیا، على أفاضت التي مھجتَھ لیبذلَ  طباعھِ  على اشتمال اللذینِ  والحلمِ  العلمِ  من قلبھِ  في

اِحُمونَ [ (ص) الشریفِ  حدیثھِ  في جاء كما األرضِ  سكانِ  كلَّ  شِملتْ  بل بلونٍ  وال بفرقةٍ  تختصَّ  لم ظلمٍة، بعد ونوًرا  الرَّ

ْحَمنُ  یَْرَحُمُھمُ   فیھ اشتملت آخرَ  حدیثٍ  وفي والترمذي) داود ابن ](رواهالسََّماءِ  فِي َمنْ  یَْرَحْمُكمْ  األَْرضِ  فِي َمنْ  اْرَحُموا , الرَّ
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ِ  ِمنَ  َرْحَمةٍ  [فَبَِما بقولھ: بارئُھ علیھ فأثنى  ھذا فوقَ  الرحمةُ  وا اْلقَْلبِ  َغلِیظَ  فَظًّا ُكْنتَ  َولَوْ  لَُھمْ  لِْنتَ  هللاَّ  [آل َك]َحْولِ  ِمنْ  َالْنفَضُّ

  ].159 عمران:

 ضیلِة،الف نحوَ  الناسَ  یجذبُ  عنصراً  سلوُكھ وكان زِل،األ منذُ  هللا خلق من أحدٌ  ینازْعھ لم أخرى بإثرِ  واحدةً  (ص) مناقبُھ وكانت

ِھمْ  فِي اْلُمْؤِمنِینَ  (َمثَلُ  : )(ص الشریفِ  لحدیثھِ  قولھِ  قبل فعلَھ ترجمَ  وقد  اْشتََكى إَِذا اْلَجَسدِ  َمثَلُ  َوتََعاطُفِِھْم، َوتََراُحِمِھمْ  تََوادِّ

ً  للناسِ  فكان  )َواْلُحمَّى َھرِ بِالسَّ  اْلَجَسدِ  َسائِرُ  لَھُ  تََداَعى ُعْضوٌ  ِمْنھُ  ً  أبا  ھعن ما أثقالَ  فحملَ  عیاالً  لھ بجمِعِھم وكانوا رحیما

تَھم وقّوى ألفتَھم، فعّزز ضعفوا،  المؤمنینو والكباَر، الصغارَ  رحمتُھ فشِملت فرقتِھم، بعد وتماسَكھم صراعاتِِھم، بعد مودَّ

 مع ادثةِ والمح والنظرِ  والمجالسةِ  والمصافحةِ  بالسالمِ  بدًءا تعامالتِھِ  كافّةِ  في األخالقُ  ھذه والزمْتھ والعبیَد. والخدمَ  والكفاَر،

 ال فإنھم قومي؛ اھدِ  (اللھم لھم ویدعو بربِّھِ  یختلي إذ أذاھُم، وتحّملِ  األعداِء مقارعةِ  في األوقاتِ  أصعبِ  الى وانتھاءً  األفرادِ 

 ).2527 الباري فتح (كتاب یعلمون)

 ْضلَ فَ  ال أََال  َواِحٌد، أَبَاُكمْ  َوإِنَّ  َواِحٌد، َربَُّكمْ  إِنَّ  النَّاُس، أَیَُّھا (یَا فیھم: نادى حین واحدةً  أسرةً  البشریةَ  لیجعلَ  حیاتِھِ  ُجلَّ  وأفنى

، على لعربيٍّ  ، َعلَى لَِعَجميٍّ  وال َعَجِميٍّ ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  [إِنَّ  بالتَّْقَوى؛ إالَّ  أَْحَمرَ  َعلَى ألَْسَودَ  وال أَْسَوَد، على ألْحَمرَ  وَال  َعَربيٍّ  هللاَّ

 . )474 /38 أحمد مسند ( )13 (الحجرات: أَْتقَاُكْم]

 ِملْتھمش ومن .. فیھ یعیشُ  الذي محیِطھِ  مع الیومیةِ  تعامالتِھِ  خالل وسلم وآلھ علیھ هللاُ  صلى آثاره من بعضٍ  ولذكرِ   

ً  أسِردُ  والشفقةِ  والرأفةِ  بالرحمةِ  المحفوفةُ  المحّمدیةُ  النفَحاتُ   : التالیة المحاور في منھا بعضا

  : بالطفولة رأفتھ

 لمعلومِ ا النسبِ  في المولودِ  حقِّ  كحفظِ  الصبا، الى الوالدةِ  قبلِ  من حقوقَھا وصانَ  بالطفولةِ  خاصا اھتماما األكرمُ  النبيُّ  أولى

 الطبیعیِة، ةِ الرضاع في وحقِّھِ  بھ، مستھزأ وال مستنَكرٍ  غیرَ  اسُمھ یكونَ  بأن الحسنةِ  التسمیةِ  في وحقِّھِ  علیھ، والمشھودِ  موثَّقِ وال

َ  أن في وحقِّھِ   جاء ماع فضال أحادیثَ  من (ص) عنھ ورد ما وفقِ  على حسنةٍ  إیمانیةٍ  تربیةٍ  في وحقِّھِ  سلیمٍة، بیئةٍ  في ینشأ

 والعنایةِ  رعایةِ ال في الیتیمِ  حقَّ  كبیًرا تأكیًدا وأّكدتْ  والوصیِة، المیراثِ  في الطفلِ  حقِّ  في (ص) طریقِھِ  عن السماویةِ  بالرسالةِ 

 التاّمة. الكفالةَ  ویكفُلَھ ویرعاه علیھ، ویعطفَ  مجتمُعھ یحمیَھ وأن مالُھ، لھ یُحفَظَ  وأن الكاملتیِن،

ً  لھ أولى وقد ، وأحزانَھ الیتیمِ  مَ آال لِمسوا الذین أولَ  (ص) فكان       ً  اھتماما  وضمانُ  ، ومعاملتُھ ورعایتُھ تربیتُھ حیث من بالغا

َ  حتى لھ، كریمٍ  عیشٍ  سبلِ  ً  عضواً  ینشأ  كونَ لی ، غیرهِ  أو نقصٍ  عقدةِ  أیةِ  دونِ  من المجتمعِ  أفرادِ  من غیرهِ  مع یندمجُ  ، نافعا

ِ: َرُسولُ  قَالَ  قَاَل: ھَُرْیَرةَ  أَبِي َعنْ  مالك طریقِ  عن مسلمٍ  یحِ صح ففي الحیاِة، في فاعالً  إیجابیًا عنصًرا  أَوْ  لَھُ  تِیمِ اْلیَ  َكافِلُ ( هللاَّ

بَّابَةِ  َمالِكٌ  َوأََشارَ  )اْلَجنَّةِ  فِي َكَھاتَْینِ  َوُھوَ  أَنَا لَِغْیِرِه،  . ) 2983 / (مسلم َواْلُوْسطَى بِالسَّ

 من أو نفِسھِ  مالِ  من كفَلَھ لمن تحصلُ  الفضیلةُ  وھذه ذلك؛ وغیرِ  وتربیةٍ  وتأدیبٍ  وكسوةٍ  نفقةٍ  من الیتیمِ  أمورِ  تبنّي ھي والكفالةُ 

ً  الكافلُ  كان أ وسواءٌ  ؛ شرعیةٍ  بوالیةٍ  الیتیمِ  مالِ  هِ  لھ، قریبا ھِ  كجدِّ  غیِرھمو وخالتھِ  وعّمتھِ  وخالھِ  وعّمھِ  وأختھِ  وأخیھ وجّدتھِ  وأمِّ

 الكریم. ربّھِ  بجزاءِ  ووعَده الكفیلِ  منزلةَ  فعظّمَ  ، عنھ بیًاأجن كان أو ، أقاربِھِ  من
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 وال ھم،ب ویسُعدُ  لھم یبَشُّ  كان عنھ ُروي كما بل لقائِھم، من یتملّلُ  وال یتبّرمُ  وال األطفالِ  على یُسلّمُ  علیھ هللاِ  صلواتُ  وكان

 ثالثًا. دعاَءه ویكررُ  لھم یدعو بل یُعنِّْفھُم ولم یتأفّفُ 

الَةِ  فِي َألَْدُخلُ  إِنِّي( قَاَل: (ص) النبيَّ  أنّ  َمالِكٍ  ْبنِ  أَنَسِ  َعنْ       ، بَُكاءَ  فَأَْسَمعُ  إِطَالَتََھا، أُِریدُ  َوأَنَا الصَّ بِيِّ زُ  الصَّ  َصالَتِي فِي فَأَتََجوَّ

ا ھِ  َوْجدِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  أَْعلَمُ  ِممَّ  وكان اأیضً  البناتِ  بل الصبیانِ  على حملُھ یقتصرْ  ولم لھم، وحملِھِ  لھم حبِّھِ  كثرةِ  ومن ، )بَُكائِھِ  ِمنْ  أُمِّ

ر منھم یَملَّ  أو یجزعْ  فلم ویداعبُھم ُحجِرهِ  في یُجلُسھم ل أن وتكرَّ  )26834 أحمد/ (رواه ثوبھ على منھم كثیرٌ  تبوَّ

 ْینًا,ُحسَ  أَوْ  َحَسنًا َحاِملٌ  َوھُوَ  الِعَشاِء، َصَالتَي إِْحَدى فِي (ص) هللاِ  َرُسولُ  َعلَْینَا َخَرجَ  قَاَل: أَبیھِ  َعنْ  َشدَّادِ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َوَعنْ       

الِة, َكبَّرَ  ثُمَّ  فوَضَعھُ  (ص) هللاِ  َرُسولُ  فَتَقَدَّمَ   َعلَى لصبيُّ ا فَإَِذا رأَسھُ, َشدَّادُ  فََرفَعَ  أَطَالَھا, َسْجَدةً  َصالتِھ ظَْھرانِيِّ  بَْینَ  فََسَجدَ  لِلصَّ

ا , (ص) هللاِ  ُسولِ رَ  ظَْھرِ  الةَ  (ص) هللاِ  َرُسولُ  قََضى فَلَمَّ  َسْجدةً  صالتِكَ  ظھرانِيِّ  بین سجْدتَ  إنَّك هللاِ! رسولَ  یَا النَّاُس: قَالَ  الصَّ

لَھُ  أَنْ  فََكِرْھتُ  اْرتََحلَنِي, ياْبنِ  ولِكنَّ  یُكْن, لَمْ  ذلكَ  ُكلُّ ( قَاَل: إِلَْیَك. یُوَحى أَنَّھ أو أمٌر، حدثَ  قَدْ  أنَّھ ظَنَنَّا َحتَّى أطلتَھا,  ىَحتَّ  أَُعجِّ

 األلباني). وصححھ النسائي (رواه َحاَجتَھ) یَْقِضيَ 

 صححھو النسائي (رواه ُرؤوَسھُْم" َویَْمَسحُ  ِصبیَانِِھْم, َعلَى َویُسلِّمُ  األْنَصاَر، یَُزورُ  َكانَ  أَنَّھُ  باألْطفَالِ  (ص) النَّبِيِّ  َرْحَمةِ  َوِمنْ      

 األلباني).

َغارِ  (ص) َرحمتِھِ  (َوِمنْ  ْبیَانِ  یُؤتَى َكانَ  أنَّھ بالصِّ كُ  بالصِّ  یَمَسُحھم َعلَْیِھْم: یُبّركُ  "َوَمْعنَى  مسلم]. [رواه ویَُحنُِّكھم). َعلَْیِھم فَیبرِّ

ِریفَةِ  بیِده  لَھْم". ویْدُعو الشَّ

  : خادمھِ  مع تعاملِھِ  في رحمتھِ  شمائلِ  ومن

 كذا فعلتَ  لمَ  : لشيءٍ  قال وال ، قطُّ  أفٍّ  قال ما وهللاِ  سنیَن، عشرَ  وسلّم علیھ هللاُ  صلى النبيَّ  خدمتُ  قال عنھ هللاُ  يَ رض أنسٍ  عن

ً  فأرسلني ُخلُقاً، الناسِ  أحسنِ  من وسلَّم علیھ هللاُ  صلى هللاِ  رسولُ  وكان كذا، فعلتَ  وھالّ   وفي أذھُب، ال وهللاِ  فقلُت: لحاجٍة، یوما

 بقفايَ  ضَ قب قد والسالُم، الصالةُ  علیھ النبيُّ  فإذا السوِق، في یلعبون وھم الصبیانِ  على أُمرَّ  حتى فخرجتُ  أذھَب، أن نفسي

 في أي - هللا رسولَ  یا ذاھبٌ  أنا نعم.. قال: ؟ أمرتُك حیثُ  ذھبتَ  أنیُس، یا قال: یضحُك، وھو إلیھ نظرتُ  وقال: ورائي، من

 یا اھبٌ ذ أنّا نعم.. قال: ؟ أمرتُك حیثُ  ذھبتَ  أنیُس، یا لھ: فقال الصغاِر، مع یلعبُ  وضبطَھ األمرَ  فِّذِ ین ولم فأمَره ولطٍف، رقّةٍ 

 )324الترمذي/ص (سنن هللا. رسولَ 

 أمَرني وال وجھي، في عبَس وال انتھَرني، وال ضربةً، ضربَني وال قطُّ، ُسبّةً  سبَّني فما سنیَن، النبيَّ  وخدمتُ  أیضاً: أنسٌ  وقال

 لكاَن. شيءٌ  قُدِّرَ  فلو دُعوه.. قال: أھلِھ من أحدٌ  علیھ عاتبَني فإن علیھ، فعاتبَني فیھ فتوانیتُ  بأمرٍ 

 مثلَھ علُ یف لمن اآلخرةِ  في جّدا عالیةٍ  بمكانةٍ  ووعدَ  وبتربیتِِھم بھم اھتمَّ  بل یكتفِ  ولم معھم ویأكلُ  خَدِمھ مع یجلسُ  (ص) وكان

 َوُھَو، أَنَا یَاَمةِ اْلقِ  یَْومَ  َجاءَ  تَْبلَُغا َحتَّى َجاِریَتَْینِ  َعالَ  (َمنْ  الشریفِ  حدیثھِ  في جاء كما علیھ، وسالُمھُ  هللاِ  صلواتُ  رفیقَھ وسیكونُ 

  ، )2631 مسلم (أخرجھ أََصابَِعھُ) َوَضمَّ 
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 انتِِھمإع على وحثَّ  التمییزِ  عن بعیًدا المعیشةِ  في شركاءَ  وجعلَھم األمورِ  من كثیرٍ  في ساداتِھم مع وساواھم بھم أوصى وقد

ُ  َجَعلَُھمْ  َخَولُُكْم، (إِْخَوانُُكمْ  ا فَْلیُْطِعْمھُ  یَِدِه؛ تَْحتَ  أَُخوهُ  َكانَ  فََمنْ  أَْیِدیُكْم؛ تَْحتَ  هللاَّ ا َوْلیُْلبِْسھُ  یَأُْكُل، ِممَّ  َما فُوُھمْ تَُكلِّ  َوَال  یَْلبَُس، ِممَّ

 ).30 (البخاري فَأَِعینُوُھْم) مْ َكلَّْفتُُموھُ  فَإِنْ  یَْغلِبُُھْم؛

ً  أنسٍ  وعن  إذا وكان ، صنعتَ  ما بئسَ  وال أسأتَ  لَشيءٌ  لي قال فما سنیَن، تسعَ  وسلَّم علیھ هللاُ  صلَّى النبيَّ  خَدمتُ  قال: أیضا

 أجلُھ. انتھى أي قُِضي. یقوُل: الشيءُ  انكسرَ 

 

 : بأھلِھ رحمتُھُ 

 ْیُرُكمْ خَ  َوأَنَا ِألَْھلِِھ، َخْیُرُكمْ  (َخْیُرُكْم، وبناتٍ  وأبناًء، زوجةً، بأھلِھ؛ وأعطفَھم الناسِ  خیرَ  آلِھ وعلى علیھ وسالُمھ هللاِ  صلواتُ  كان

 أروعَ  كان بل ).2328 مسلم (أخرجھ َخاِدًما) َوَال  اْمَرأَةً  َوَال  بِیَِدِه، قَطُّ  َشْیئًا َضَربَ  (َما ).3057 الترمذي (صحیح )ِألَْھلي

ھ كانت فقد الزوجیةِ  العالقةِ  في للبشریةِ  أنموذجٍ   علیِھنَّ  ویُوسِّعُ  ھِ زوجاتِ  ویساعدُ  نفَسھ ویخِدمُ  بیتھِ  في والبشاشةُ  االبتسامةُ  تَعمُّ

 كَما ْیتِھِ بَ  فِي َویَْعَملُ  ثَْوبَھُ، َویَِخیطُ  نَْعلَھُ، یَْخِصفُ  -وسلَّمَ  وآلِھ علیھ هللاُ  صلى- هللاِ  َرُسولُ  (َكانَ  عائشةَ  عن ورد وكما بالنفقةِ 

 ).167 /6أحمد (مسند بَْیتِِھ) فِي أََحُدُكمْ  یَْعَملُ 

 كلثوم، وأمُّ  ةُ،ورقی زینُب، أربُع، البناتِ  ومن هللاِ، وعبدُ  وإبراھیُم، القاسُم، ثالثةٌ؛ األبناءِ  من لھ علیھ، وسالُمھ هللاِ  صلواتُ  فكان

 رحیماً، انك فقد أحوالِھم، وتفقدِ  حقوقِھم، أداءِ  عن ینشغلُ  ال ذكُره، تعالى هللاِ  إلى والدعوةِ  الرسالةِ  ءِ بأعبا انشغالِھِ  ومع وفاطمةُ،

ً  عطوفاً، ً  بھم واھتمّ  وفاتِھم عند أو كبِرھم، أو صغِرھم، في أو والدتِھم، عند سواءٌ  علیھم، شفیقا  ھمفی وزرعَ  كبیراً  اھتماما

، التربويِّ  التعاملِ  في منھًجا لھم صاغ وقد إلیھم ویتبّسط یعایُشھم وكان لرأفةَ وا الموّدةَ  فیھم ورّسخَ  الرحمةَ   أنتجَ  مام والعلميِّ

 نّا(ك : ھریرة أبي فعن للناِس، ورعایتِھم وحلِمھم علِمھم في أحدٌ  یُجاِرھم لم فّذةً  متمیّزةً  وقیاداتٍ  ُمنِجزةً، ناجحةً  شخصیاتٍ 

 رأَسھ رفعَ  فإذا ظھِره، على والحسینُ  الحسنُ  وثبَ  سجدَ  فإذا العشاَء؛ وسلّم آلِھ وعلى ھعلی هللاُ  صلى هللاِ  رسولِ  مع نُصلّي

 ه(روا فِخَذیِھ) على أقعَدھما صالتَھُ  قضى إذا حتى عادا، عادَ  فإذا األرِض، على ویضُعھما رفیقًا أْخًذا خلفِھ من بیِده أخَذھما

  )،10281 أحمد

ً  المرأةِ  من وصنعَ  ً  أنموذجا  (وكانتْ  عنھا هللاُ  رِضي عائشةَ  عن ورد كما البناِت؛ وْأد عصرِ  في محترما كیانا لھا جعلَ و رائعا

 ).3872(الترمذي مجلِسھ) في وأجلَسھا فقبَّلَھا، إلیھا، قامَ  فاطمةُ  علیھ دخلتْ  إذا

 

 : جاِره مع ُخلُقُھ

 للمجتمعِ  لغالبةُ ا الصفةُ  كانت ظرفٍ  في عالیةً  منزلةً  لھ بلغت حتى كبیرة حقوقا لھ وجعلَ  بالجارِ  علیھ وسالُمھ هللاِ  صلواتُ  اھتمّ  

 كانَ  حین )(ص محمدٍ  النبيِّ  عمِّ  ابنُ  طالبٍ  أبي بنُ  جعفرُ  وصفَھم فقد منھم، كثیرٍ  عند منقصةً  الحالةُ  تلك تَُعدُّ  وال للجارِ  اإلساءةَ 

، جاھلیةٍ  أھلَ  كنّا إنّا« قائال: الحبشةِ  ملكِ  للنجاشيِّ  القوِم، من شكواه یبثُّ   أحمد رواه »( الجواَر... ونُِسيءُ  األرحاَم، نقطعُ  وشرٍّ

3/180( . 
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 مع جیرتِھِ  في والتعاونِ  المحبّةِ  في الُمثُل أروعَ  ضربَ  فقد (ص) األكرمِ  لنبیِّنا الرائعِ  والسلوكِ  الشریفةِ  األحادیثِ  خاللِ  ومن

 عٌ جائ وجاُره شبعانًا بات َمن بي آَمنَ  ما« علیھ وسالُمھ هللاِ  لواتُ ص قال الطبرانيِّ  عن ؛ كثیرةٌ  وھي وِعْرقِھم دینِھم اختالفِ 

 ظَنَْنتُ  َحتَّى بِاْلَجارِ  السَّالمُ  َعلَْیھِ  ِجْبِریلُ  (أَْوَصانِي العللِ  كتابِ  وفي .. )751الكبیر/ في الطبراني (رواه »یعلمُ  وھو جنبِھ، إلى

ثُھُ) أَنَّھُ   كافٍر. أو مؤمنٍ  عرٍق، أو بدینٍ  الجارَ  یُخّصصُ  وال )،2179 حاتم/ أبي (ابن َسیَُورِّ

 علیھ) (متفق جاَره) یُؤذِ  فال اآلخِر، والیومِ  با�ِ  یُؤمنُ  كان (من قال(ص) الجارِ  عن األذى إبعادِ  وفي

  :األخرى األدیانِ  أصحابِ  مع ُخلُقُھ

 ینَ المسلم دیارِ  في كانَ  من وخاصةً  المجتمعاتِ  كلِّ  مع تعاَملَ  وجلّ  عزّ  بارئِھِ  إلرادةِ  وامتثاال )ص( وسلوِكھِ  مبادئِھِ  صمیمِ  من

ً  تعامالً   في دخولِ ال على یُكِرھُھُم وال مصابِھم، في ویُواسیھم مرضاھم، ویزورُ  الطعام، إلى دعوتَھم یُلبِّي كان إذ مثالیا؛ إنسانیا

قُ  وال اإلسالم، ُ  یَْنَھاُكمُ  ال[ تعالى قولِھِ  في جاء ما وفقِ  على بینھم، یُفرِّ  ِمنْ  ْخِرُجوُكمْ یُ  َولَمْ  الدِّینِ  فِي یُقَاتِلُوُكمْ  لَمْ  الَِّذینَ  َعنِ  هللاَّ

وُھمْ  أَنْ  ِدیَاِرُكمْ  َ  إِنَّ  إِلَْیِھمْ  َوتُْقِسطُوا تَبَرُّ  على والتجاوزِ  إیذائِھم أو قتلِھم عدمِ  على وشّددَ  ،)8/الممتحنة( ]اْلُمْقِسِطینَ  یُِحبُّ  هللاَّ

 والحربِ  لمِ الس في واتفاقیاتٌ  تحالفاتٌ  معھم لھ وكان بحریةٍ  طقوِسِھم وممارسةِ  لھم، واإلحسانِ  بالبِرِّ  المسلمین أمرَ  بل حقوقِھم،

 .المعاھدة نقضوا الیھودَ  ولكنَّ 

 ذَ أخ أو ،طاقتِھِ  فوقَ  كلَّفَھ أو حقًا، انتقَصـھ أو معاھًدا، ظلمَ  من( ذلك في علیھ وسالُمھ هللاِ  صلواتُ  أحادیثِھِ  من جملةٌ  وھناك

 ذاني،آ فقد ِذّمیًا آذى من( )ص( وقال ،)داوود وأبو البیھقي رواه( )◌ِ القیامة یومَ  حجیُجھ فأنا منھ، نفسٍ  ِطیبِ  بغیرِ  شیئًا منھ

 یُؤَخذُ  ال أنَّھ( نجرانَ  ألھلِ  وسلّم وآلھ علیھ هللاُ  صلى عھُدهُ  وكذلك ).حسن بإسناد الخطیب رواه( )هللاَ  آذى فقد آذاني ومن

 ِ◌،الجنة رائحةَ  یرحْ  لم معاھًدا قتلَ  َمن( آخرَ  حدیثٍ  وفي ).حسنٍ  بإسنادٍ  األوسطِ  في الطبراني رواه( )آخرَ  بظلمِ  رجلٌ  منھم

نیا في الناسَ  یُعذِّبون الذین یعّذبُ  هللاَ  إنَّ ( وآخر ).6/153 القدیر فیض( )عاًما أربعینَ  مسیرةِ  من لیُوجدُ  ریَحھا وإنَّ   نالسن()الدُّ

 ،)وسلم وآلِھ علیھ هللاُ  صلى( الرسولِ  إلى یتحاكمُ  الیھوديَّ  نرى وعندما ، ُمطلقةٌ  ھنا الناسِ  وكلمةُ  ، )9/205 للبیھقيّ  ىالكبر

 الیھودِ  من أحدٍ  إیذاءَ  أنَّ  على تدلُّ  ذاتِھا حدِّ  في والشكوى كامالً، حقَّھ سیُعطیھِ  )ص( الرسولَ  بأنَّ  مطلقةٌ  وثقةٌ  كبیرةٌ  داللةٌ  فلھا

  . وُمستھَجنٌ  غریبٌ  شيءٌ 

ً  لھ قّدمتْ  التي الیھودیِة، المرأةِ  عن عفا ولقد ً  طعاما   ).4510 السنن في داوود ابنُ  رواه( )مسموما

 لتِھِ معام حسنِ  على دلیلٌ  نجرانَ  نصارى لوفدِ  )وسلم وآلِھ علیھ هللاُ  صلى( مقابلتِھِ  في النصارى، مع المشھورُ  والموقفُ 

 لطّفَ وت ،)ص( النبيُّ  فاستقبلَھم المدینة، إلى جاؤوا نصارى، أھلُھا كان مكةَ، من قریبةٌ  منطقةٌ  وھي عصِره، في للنصارى

، معالمَ  لھم وأوضحَ  معھم،  طلبوا مث وشأنَھم، رَكھمفت ، دینِِھم على البقاءَ  فاختاروا یرغبون، ما على ذلك بعد ترَكھم ثم الحقِّ

 سلَ فأر أمیناً، رجالً  معھم أُرسلُ  سوف , فقال مشاكلِِھم، وحلِّ  أموِرِھم، إدارةِ  في بھ یستعینون أصحابِھِ  أحدَ  معھم یُرسلَ  أن منھ

 . )القیم ابن ،643 ص ،3ج المعاد، زاد( األّمة ھذهِ  أمینُ  ھذا : وقال الجّراِح، بنَ  عبیدةَ  أبا معھم

دٍ  مسـامحةَ  إنَّ " :لوبون غوسـتاف المعروفُ  الفرنسيُّ  ّكرُ المف یقولُ   .. "للغایة عظیمـةً  كانت والنصارى للیھودِ  محمَّ

  : بأعدائِھ رأفتُھُ 
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 ترویعٍ و وظلمٍ  أًذى من منھم القى ما برغمِ  األعداءِ  مع )وسلّم وآلِھ علیھ هللاُ  صلى( هللاِ  رسولِ  من أرحمَ  البشریةِ  تاریخُ  یشھدْ  لم 

 الخلقِ  من حدٌ أ بھا یُجاریھِ  ال والشفقةِ  الرحمةِ  معاني بأعلى یقابلُھم ُخلُقِھِ  سموِّ  من )ص( فكان المقدرةِ  عند العفوَ  شیمتُھُ  تفكان

 لھ عذابِ وال الظلمِ  أنواعَ  فیھا لقِيَ  المعاناةِ  من سنةً  عشرین من أكثرَ  بعد مكةَ؛ فتحِ  في قریشٍ  كفارِ  مع فعلَھ ما شاھدٍ  وخیرُ  ..

 أللیَم،ا العذابَ  ویُریِھمُ  منھم سیقتصُّ  )ص( بأنّھ اللئیمُ  العدوُّ  یتصّوُرهُ  ما وخالفَ  .. دھًرا معھم عاش الذین قوِمھِ  من وألصحابِھِ 

 بنُ وا ، كریمٌ  أخٌ  خیًرا، :قالوا )؟ فِیُكمْ  فَاِعلٌ  أَنِّي تَُرْونَ  َما قَُرْیٍش، َمْعَشرَ  یَا ( : وعطفٍ  لطفٍ  بكلِ  )ص( الرحمةِ  رسولُ  ألَھمس

 بعد المنتصرِ  لظافرِ ا القائدِ  بموقعِ  وھو عنھم فعفا ).3/570 النبویة السیرة :كثیر ابن( )!!الطُّلَقَاءُ  فَأَْنتُمُ  اْذَھبُوا( :قال .كریمٍ  أخٍ 

 وخلَّى ھاسراحَ  فأطلقَ  أسیرةٌ  وھي الطائيِّ  حاتمٍ  بنتُ  سفّانةُ  إلیھِ  برزتْ  الغَزواتِ  إحدى وفي منھم، وتعالى سبحانھ هللاُ  مّكنَھ ما

فْتھ حین سبیلَھا  وال ، يعنّ  وخلِّ  ، علیك هللاُ  منَّ  عليَّ  فامنُنْ  ، الوافدُ  وغاب ، الوالدُ  ھلكَ  ، هللاِ  رسولَ  یا( وقالتْ  بنفِسھا عرَّ

جُ  ، الذمارَ  ویحمي ، الجارَ  ویحفظُ  ، الجاني عن ویعفو ، العاني یَفكُّ  ، قومي سیِّدَ  كان أبي فإنَّ  ، العربِ  أحیاءَ  بي تُشمتْ   ویُفرِّ

 بحاجةٍ  أحدٌ  أتاه وما ، الدھرِ  نوائبِ  على ویُعینُ  ، )الضعیف( الَكلَّ  ویحملُ  ، السالمَ  ویُفِشي ، الطعامَ  ویُطِعمُ  ، المكروبِ  عن

هُ  ً  فردَّ ً  ذلَّ  قومٍ  عزیزَ  ارحموا [ )ص( فقال )الطائيِّ  حاتمٍ  بنتُ  أنا ، خائبا  ذكرَ ( ]ُجھَّالٍ  زمان في ضاع وعالًما افتقر وغنیّا

 ).تاریِخھِ  في والطبريُّ  سیرتِِھ، في ھشامٍ  ابنُ  القصةَ 

 ُمثِّل إذ ، الصحابةِ  خیرةِ  من رجالً  سبعون فیھا وقُتِل بھ ألمَّتْ  طویلةٍ  حربٍ  بعدَ  اُُحد یومَ  كانت )ص( شِھَدھا مأساةٍ  وأعظمُ 

ھ مقّدمتِِھم وفي الشھداءِ  بأجسادِ   كانف العربیِة، الجزیرةِ  في وأعرافُھم العربِ  قیمُ  تشھْده لم ما وھذا علیھ هللاِ  رضوانُ  حمزةُ  عمُّ

عٌ  موقفٌ  )ص( لھ  على یَقَوى ال إذ بالجراحاتِ  الطاھرَ  جسَمھ مأل شرسٍ  وعدوٍّ  حولِِھ، من مقطَّعةً  أصحابِھ أجسادِ  بین مروِّ

 لقاسیةِ ا األجواءِ  ھذه وفي الجبِل، في أصحابھِ  من ثُلّةٍ  مع ُحوِصرَ  وقد وجھھِ  نورِ  على تسیلُ  والدماءُ  جالًسا، یوَمھا فصلّى القیامِ 

 زوةغ باب/والسیر الجھاد كتاب/مسلم( )یَْعلَُمونَ  الَ  فَإِنَُّھمْ  لِقَْوِمي اْغفِرْ  َربِّ ( :ویقولُ  الشریفِ  وجھھِ  عن الدمَ  یمسحُ  المؤلمِة،

 يف الحنونِ  كاألبِ  رحمتُھُ  فكانت الراحمین، أرحمُ  فھو شأنُھ جلَّ  هللاِ  رحمةِ  بعدَ  الرحمةَ  تلكَ  تُضاھي رحمةٍ  فأيُّ  ،)1792 /أحد

  .أوالِده مع تعاملِھِ 

 .. یراً)خ باألسارى (استوُصوا ألصحابِھ: )(ص النبيُّ  قال المشركین من رجالً  سبعین المسلمون أسرَ  عندما بدرٍ  معركةِ  وفي

 على إلیھم یَْنبِذَ  أو أََمُدهُ، حتى یُشّدنَّھ وال عقداً، یُحلَّنَّ  فال عھدٌ  قومٍ  وبینَ  بینَھ كانَ  (من : قائال أصحابَھ یُوِصي (ص) وكان

  سواء).

 یقاتالھم ال أن وعاھدوھما أطلقوھما، وأباه انِ الیم بنَ  حذیفةَ  قریشٌ  أَسَرت فلما أعدائِھ، مع حتى عھًدا ینقضُ  ال (ص) وكان

  .)علیِھم هللاَ  ونستعینُ  بعھِدِھم، لھم نَفِي انصِرفا،( (ص) الرسولُ  فقال بدٍر، إلى خارجین وكانوا (ص) هللاِ  رسولِ  مع

 

  : الخاتمة

ً  وآلِھ علیھ هللاِ  صلواتُ  كان        بالعاطفةِ  یضُ تف ونفسٍ  العظیمِ  بالخلقِ  حافلةٍ  بحیاةٍ  الشریفَ  عمَره ختمَ  متكامالً  سماویًا مشروعا

 بلِ ق من ومحبّةٍ  سالمٍ  رجلَ  وكان آدَم، لُوْلدِ  قدوةً  جعلَھ ما والسخاِء، والرفقِ  باللینِ  الرحمِة، معاني أسمى كافةٍ  للناسِ  رسمتْ 

ً  یُبعثَ  أنْ    .. األسود الحجرِ  وضعِ  شرفَ  تنالُ  أیِّھما في العربیةِ  القبائلِ  نزاعَ  حلَّ  یومَ  نبیا



 

8	

 عبیرِ  نم نستنشقَ  أن البشریِة، وعمومَ  المسلمین، تواجھُ  التي الِجسامِ  التحّدیاتِ  ِخضمِّ  وفي ھذه، أیاِمنا في أحوَجنا وما        

 اآلخرِة،و یاالدن خیرِ  لتحقیقِ  انطالقةً  ونجعلَھا المرسلیَن، وسیدِ  النبیینَ  خاتمِ  سیرةِ  من الدروسَ  ونأخذَ  الطاھرِة، الشخصیةِ  ھذه

 التراحمَ  مجتمعاتُنا فقدتْ  أن بعد الشریِف، ومساِرهِ  وھدیِھِ  نھِجھِ  عن االنحرافاتِ  عن الناتجِ  المأزومِ  وضِعنا من ولنخرجَ 

  .. بینھا والتواددَ 

 شعبِھا عم تتعاملُ  قد اإلسالمیةِ  الحكوماتِ  بعضَ  نجدُ  وقد اإلنساِن، حقوقِ  وانتھاكاتِ  بالمظلومیاِت، یضجُّ  العالَمَ  نجدُ  لذا         

ُ  ال نفِسھِ  الوقتِ  في ولكنّھا متطلباتِِھم، كافةِ  وتوفیرِ  ورحمةٍ  بعطفٍ  ، الصعیدِ  على یجري بما تعبأ  بعضَ  رىن وقد الخارجيِّ

ً  حدوِدھا عن بعیدةٍ  أو جارةٍ  لدولةٍ  األمنِ  زعزعةِ  على تعتاشُ  إسالمیةٌ  ومنھا الدولِ   البعضُ و شعوبَھا، ستؤمِّنُ  أنھا منھا ظنا

 التي قِ األخال لمكارمِ  مخالفٌ  وھذا ودیمومتِِھ، الحكمِ  لبقاءِ  الداخليِّ  السلمِ  توفیرِ  سبیلِ  في والصراعاتِ  الحروبَ  تختلقُ  منھا

ً  الصحیحُ  إال یصحُّ  وال ، المحّمدیة والشریعةُ  السماویةُ  القیمُ  بھا جاءتْ   . ْرَحُم)یُ  ال یَْرحمُ  ال (من الشریفِ  الحدیثِ  مع اتفاقا

  ص) هللا رسولُ  (صدق

 . علیكم والسالمُ     

 


