الرسول قدوتنا
26.03.10
أحوى ..

المد ل رب العالي حدا كثيا طيبا مباركا فيه ..الذي خلق فسوى ،وقدر فهدى ،وأخرج الرعى ،فجعله غثاء
/د
نمده حدا كثيا كما ينبغي للل وجه/ه ،وعظيم سلطانه ،ونصلي ونسلم على البشي النذير ،والسراج الني ،نبينا مم/
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ،أما بع//د-:
فقد حث الرسول  -صلى ال عليه وسلم -على مكارم الخلق ،وكان أفضل اللق أخلقا وأحسنهم آدابا ،وبي رسول ال
/د
أنه ما بعث إل ليتمم مكارم الخلق ،فلقد كانت ف الاهلية أخلق كرية فأتى الرسول ليتممها ،وذلك بإصلح ما فس/
منها ،والثناء على ما كان فاضل ،والث عليه حيث يقول صلى ال عليه وسلم " :-إنا بعثت لتم مكارم الخلق" احد
أيها السلمون :لقد امتدح ال نبيه على كمال الخلق فقال} :وfإkنjك fلiعfلى خhلgق dعfظeيم { dوذلك يظهر من خلل معاش//رته
للناس ومالطت/ه ل/م ،ولقد سئلت عائش/ة -رضي ال عنها -كيف كان خلق النب  -صلى ال عليه وسلم-؟ ق//الت" :
//ل آداب
كان خلقه القرآن" مسلم فلقد كان –بأب هو وأمي -قرآنا يشي على الرض ،أي أنه عمل بأخلق القرآن ،وتث/
القرآن ،وذلك أن القرآن أنزل للتدبر والعمل به ،فكان أول الناس عمل به وامتثال لوامره
وما ذكر من الخبار ف حث الرسول على الخلق ،عن أب ذر قال :قال رسول ال " :ات/ق ال حي/ثما كنت ،وأتب//ع
السيئة السنة تحه/ا ،وخالق الناس بلق حس/ن" احد
وعن أب أمامة -رضي ال عنه -قال :قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم " :-أنا زعيم ببيت ف ربض النة لن ترك ال//راء
وإن كان مقا ،وببيت ف وسط النة لن ترك الكذب وإن كان مازحا ،وببيت ف أعلى النة لن حسن خلقه " احد
وعن عبد ال بن عمرو أن رسول ال قال" :إن خياركم أحاسنكم أخلقا" متفق عليه
وعن عائشة  -رضي ال عنها  -قالت :سعت رسول ال  -صلى ال عليه وسلم -يقول" :إن الرجل ليدرك بسن خلقه درجة
الصائم القائم"احد
وعن أب الدرداء  -رضي ال عنه  -أن النب  -صلى ال عليه وسلم -قال" :ما شيء أثقل ف ميزان الؤمن يوم القيامة من خلق
حسن ،وإن ال ليبغض الفاحش البذيء " الترمذي
/ت،
/نها إل أن/
وكان رسول ال  -صلى ال عليه وسلم -يدعو بذا الدعاء .." :واه/دن لحسن الخلق ل يهدي لحس/
واصرف عن سيئها ل يصرف عن سيئها إل أنت" مسلم
وقال" :إن ال -عز وجل -كري يب الكرم ومعال الخلق ،ويبغض سفسافها " الاكم
وكان أول من امتثل تلك الخلق وعمل با رسولنا ،ونن نذكر من الخلق الميدة الت تلق با لنقتدي ب//ه ف ذل//ك
تقيقا لقول ال} :لiقiد— كiان iلiكgم— فeي رfسhول kالل”ه eأgس—وfة™ حfسfنfة™ ̃لمfن كiان iيfر—جhو الل”ه fوfال–يfو—م fال–آخeر fوfذiكiر fالل”ه fكiثeي“//ا { س//ورة
الحزاب.21:
ومن تلك الخلق الرفيعة :الصدق ف الكلم ،والصدق ف النيات ،والصدق ف العمال كلها ،فه/و الذي اتصف بذلك
اللق العظيم ،وشه/د بذلك أعداؤه قبل أصحابه ،وقد كان يسمى الصادق المي ،وهو القائل " :عليكم بالصدق ،ف//إن

الصدق يهدي إل الب ،وإن الب يهدي إل الن/ة ،وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب عند ال ص//ديقا،
وإياكم والكذب ،فإن الكذب يهدي إل الفج/ور ،وإن الفجور يهدي إل النار ،وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب
حت يكتب عند ال كذابا( مسلم
/ن
وجعل الكذب علمة من علمات النفاق حيث قال " :آي/ة النافق ثلث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤت/
خ/ان" متفق عليه
وهكذا عاش رسول ال صادقا ف كلمه ،وصادقا ف عمله ،وصادقا ف نيته ،وصادقا ف مبادئه ..ل يصل إل ما وصل إلي//ه
بالكذب واليلة والكر ،بل إن كل حياته وضوح وصدق ،حت مع أعدائه الذين آذوه وأرادوا قتله وأسره..
هكذا فليكن السلم –يا عباد ال -مقتديا بنبيه ف خلق الصدق ،وأن يتقي ال ف كلمه وحياته كلها ..إن الص//دق ن//اة
والكذب هلك..إن ال – عز وجل -امتدح الصادقي فقال}:يfا أiي£هfا ال”ذeين fآمfنhوا– اتjقgوا– الل¢ه fوfكgونhوا– مfع fالصjادeقeي {fسورة التوبة:
.119

ومن أخلق الرسول السماحة والعفـو :روى البخاري ومسلم عن جابر ) أنه غزا مع النب  -صلى ال عليه وسلم -قeب//fل
ن/د ،فلما قفل رسول ال قفل معه/م ،فأدركتهم القائلة –أي نوم القيلولة ظهرا -ف واد كثي العضاه – ش//جر -فن//زل
رسول ال وتفرق الناس يستظلون بالشجر ،ونزل رسول ال تت سرة –نوع من الشجر -فعلق با سيف/ه ،وننا نومة؛ فإذا
رسول ال يدعونا ،وإذا عنده أعراب فقال " :إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم ،فاستيقظت وهو ف يده صلتا  -أي جاهزا
للضرب -فقال :من ينعك من؟ قلت" :ال ،ثلثا " ول يعاقبه وجلس (
وف رواية لحد " :فسقط من يده فأخذ رسول ال السيف ،فقال للعراب "من ينعك من؟" فقال :كن خي آخذ ،فقال
صلى ال عليه وسلم " :-تشهد أن ل إله إل ال وأن رسول ال؟" قال :ل ،ولكن أعاهدك أل أقاتلك ،ول أكون مع ق//وم
يقاتلونك ،فخلى سبيله ،فأتى الرجل أصحابه فقال ل/م :جئتكم من عند خي الناس!(
-

فهذا الرسول  -صلى ال عليه وسلم -عفا عن الرجل ف موقف حرج يدل على شجاعته ..لذا كان أفضل العفو عند

القدرة.

/ا،
ث إن الرسول ل يغفل ف هذه اللحظة الرج/ة عن القي/ام بواجب الدعوة ،واستغلل الوقف لصال الرسالة الت يمله/
فيقول للرجل " :تشهد أن ل إله إل ال وأن رسول ال؟".
ث ينادي أصحابه ليعطيهم درسا عمليا ف فضائل الخلق ل ينسونه أبدا يتعلمون منه الشج/اعة مع اللم والعف//و عن//د
القدرة ! ..فأين ما عليه أدعياء اللم والعدل ،ما كان عليه سيد الولي والخرين صلى ال عليه وسلم
وعن أنس بن مالك  -رضي ال عنه  -قال :كنت أمشي مع رسول ال وعليه برد نران –نوع من اللباس -غليظ الاش//ية،
فأدركه أعراب فجبذه بردائه جبذة شديدة ،فنظرت إل صفحة عاتق النب  -صلى ال عليه وسلم -وقد أثرت با حاشية البد
من شدة جبذته ،ث قال :يا ممد! مhر— ل من مال ال الذي عندك ،فالتفت إليه فضحك ،ث أمر له بعطاء!(البخاري
إنا أخلق نب الس/لم ورح/ة هذا الدين! وكم ف ضح/ك/ة الرسول ف وج/ه العراب الاهل من معن يفهم///ه
أهل الذوق الرفي/ع!..
ومن أخلق الرسول الود والعطاء والبذل :روى المام مسلم عن أنس قال ) :ما سئل رسول ال على السلم ش//يئا إل

أعطاه ،ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بي جبلي ،فرجع إل قومه فقال :يا قوم ،أسلموا فإن ممدا يعطي عطاء من ل يشى
الفقر ،وإن كان الرجل ليسلم ل يريد إل الدنيا ،فما يلبث إل يسيا حت يكون السلم أحب إليه من الدنيا وما فيها(.
وهذا فيه تأليف القلوب للدخ/ول ف

الس/لم.

ومعلوم كيف أنفق مغان/م حني حت كان الرجل لينال الائة ناقة وأكثر ..وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال) :كان
رسول ال أجود الناس بالي ،وكان أج/ود ما يكون ف رمضان ،وكان جبيل يلقاه كل ليلة ف رمضان ،يعرض عليه النب
 صلى ال عليه وسلم -القرآن ،فإذا لقيه جبيل كان أجود بالي من الريح الرسلة(.ومن أخلقه -أيضا :-التواضع وخفض الناح للمؤمني :وقد أمر ال رسوله بذلك فقال} :وfاخ—فeض— جfنfاحfك fلeمfن kاتjبfعfك fمeنf
ال–مhؤ—مeنkي { fسورة الشعراء . 215 :وذلك أن التواضع يتألف القلوب ويلكها بالبة ،وقد كان رسول ال-كما أدب//ه ال-
/ه
متواضعا ،خافض الناح ،لي الانب ،إذا جلس بي أصحابه كان كأحدهم ،ل يتعال ول يترفع عليهم ول يعطي لنفس//
امتيازا إل ما تقتضيه طبيع/ة القي/ادة من المر والنه/ي.
وعن أنس بن مالك ) :أن النب  -صلى ال عليه وسلم-كان يعود الريض ،ويشهد النازة ،ويركب المار ،وييب دع/وة
/ة
/وم قريظ/
العبد ،وكان يوم بن قريظة على حار مطوم ببل من ليف عليه إكاف من ليف(الترمذي وف رواية ) :وكان ي/
والنضي على حار ويوم خيب على حار مطوم برسن من ليف وتته إكاف من ليف(
/دكم ف
/ل أح/
/ا يعم/
/ه كم/
وعن عائشة -رضي ال عنها -قالت :كان رسول ال يصف نعله وييط ثوبه ،ويعمل ف بيت/
بيته(الترمذي وقالت ) :كان بشرا من البشر ،يفلي ثوبه ،ويلب شاته ،ويدم نفسه(احد..
وعن أنس قال ) :إن كانت المة من إماء أهل الدين/ة لتأخذ بيد رسول ال  -صلى ال عليه وسلم -فتنطلق ب//ه حي//ث
شاءت" البخاري
هكذا كانت أخلق الرسول  -صلى ال عليه وسلم ! -فأين السلمون اليوم منها ،وأين طغ/اة الرض الذي عاثوا فيها فسادا
بكبهم وعتوه/م ،وظلمه/م للفقراء والساكي/ن ،وإه/انته/م لكرام/ة النسان ف كل مكان؟؟!!..
أسأل ال أن يصلح الوضاع وأن ييتنا مسلمي ..وأستغفر ال العظيم،،،
الطبـة

الثانيـة:

المد ل والصلة والسلم على رسول ال وآله وصحبه ،أما

بع/د:

/ن
إن من حق رسول ال على كل مسلم أن يتأسى به ف الخلق ،ويقتدي به ف سلوك/ه الاص والعام! وإل فأين الفر م/
التقصي ف جنب ال ! أيها القصرون وأيها الفرطون وأيه/ا الغافلون ..أين الروب من عقوبة ال إذا خالفتم رسول ال ف
/ذوق
/ن ال/
/ا الخلق! ..أي/
/اس دينن/
ماسن الخلق ،وتلقتم بسيئ الخلق ،وتركتم معاليها ..هل يعلم الميع أن أس/
الرفي/ع ..أين السماح/ة وانطلق الوج/وه يا مسلم/ون! ..ل/اذا أصب/ح الواح/د منا اليوم قليل الدب ،دنء الرتب،
ل يقر له قرار إل إذا عادى الناس وخاصمهم وشاتهم؟!.
أل وإن من أخلق الرسول :كف الذى وترك الشتم والسب وحفظ اللسان عن السوء امتثال لقول ال} :مfا يfل–فeظ gمeن قiو—لd

.إkل”ا لiدfي—ه eرfقeيب¸ عfتeي̧د {سورة

ق18 :

/ة!
واللعن//

ثبت أن الرسول كان جالسا فجاء يهود فقالوا :السام عليكم –أي الوت عليكم -فقالت عائشة :وعليكم السام
/ول ال:
فقال رسول ال ) :يا عائشة! إن ال ل يب الفحش ول التفحش ولكن قول" :وعليكم" (متفق عليه وقد قال رس/
"سباب السلم فسوق وقتاله كفر" متفق عليه وع/ن أنس قال) :ل يكن رسول ال  -صلى ال عليه وسلم -فاحشا ول لعانا
ول سبابا ،كان يقول عند العتبة" :ماله ! ترب جبينه" (البخاري

ومن أخلق الرسول  -صلى ال عليه وسلم -الياء من فعل الشر ،والياء ما يقبح فعله أو يكره ،حيث أن الياء خص//لة
عفيفة تنع من صدور القبيح أو الرضا به ف غي تقحم قال عليه الصلة والسلم " :الياء ل يأت إل بي"متفق عليه
ومن حسن خلق الرسول صلى ال عليه وسلم الزاح التزن والنبساط مع الناس ..فعن أنس بن مالك قال :إن ك//ان الن//ب
ليخالطنا ،حت يقول لخ ل صغي" :يا أبا عمي ما فعل النغي"متفق عليه والنغي :طائر صغي.
/ذا
/تري ه/
/ن يش/
وقد مر رسول ال  -صلى ال عليه وسلم -بالسوق فرأى رجل من أصحابه فمسكه من خلفه وقال" :م/
/د" أو
العب/د" –على وجه الزاح -فقال يا رسول ال :إذن تدن كاسدا ! -أي رخيصا -قال" :لكنك عند ال لست بكاس/
قال " :لكن عند ال أنت غال " dاحد
ومن أخلق الرسول الكري :إكرام الضيف والار والحسان إليهم/ا ،وهو القائل" :من كان يؤمن بال والي//وم الخ//ر
فليكرم جاره ،ومن كان يؤمن بال واليوم الخر فليكرم ضيفه ،ومن كان يؤمن بال واليوم الخر فليقل خيا أو ليص//مت"
متفق عليه
/ي
/ن والس/
وم/ن أخلقه :احترام الكبي ورحـة الصغيـر :دخل أعراب والرسول  -صلى ال عليه وسلم -يقبل الس/
فقال :تقبلون صبيانكم! فقال رسول ال " :أو أملك أن كان ال قد نزع الرح/ة من قلبك" متفق عليه وقال" :من ل يرحم
ل يرحم" متفق عليه وقال رسول ال " :إنا يرحم ال من عباده الرحاء ،ارحوا من ف الرض يرحكم م//ن ف الس//ماء"
ابوداوود
وهكذا أيها السلمون :كانت أخلق الرسول ف جيع شؤونه ،وهي كثية جدا على لت ذكر ال عنه} :وfإkنjك fلiعfلى خhلd //gق
/ال
عfظeيم ){ dالقلم ( 4 :وما ذكرناه إنا هو قليل من كثي ..وواجبنا تاه ذلك :القتداء به والتأسي به ف الخلق والعم/
/ورة
اتباعا لقوله -تعال} :-لiقiد— كiان iلiكgم— فeي رfسhول kالل”ه eأgس—وfة™ حfسfنfة™ ̃لمfن كiان iيfر—جhو الل”ه fوfال–يfو—م fال–آخeر fوfذiكiر fالل”ه fكiثeي“ا { س/
.الحزاب21 :
اللهم اهدنا لحسن الخلق ل يه/دي لحسن/ها إل أنت ،واصرف عنا سيئها ل يصرف عنا سيئها إل أن//ت ..الله//م
حسن أخلقنا وأعمالنا يا رب العالي ..اللهم أدبنا جيعا بآداب نبيك ،وأعنا على ذلك ..يا رب العالي....

