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{و َما َأ ْر َس ْلن َ
ني}
ح ًة ِّل ْل َعا مَلِ َ
َاك إِ اَّل َر مْ َ
َ
سورة األنبياء :اآلية .107
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المقدمة
الر ِحي ِم
الر مْ َ
ح ِن َّ
بِ ْس ِم اللهِّ َّ

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم
عىل أرشف األنبياء واملرسلني حممد وآله
الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني األخيار،
وبعد:
من الصفات البارزة يف شخصية رسول
اهلل
مها :صفة الرمحة ،والصفة الثانية
صفة الربكة؛ وقد أفاض النبي
برمحته
وبركته وعطفه وشفقته ورأفته عىل كل ذي
روح :عىل اإلنسان ،واحليوان ،وحتى عىل
النبات.
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رحي ًام بكل
لقد كان رسول اهلل
إنسان التقى به أو عاش معه أو جالسه أو
صاحبه من خمتلف الطبقات والرشائح:
من األحرار والعبيد ،والشيوخ واألطفال،
والرجال والنساء ،والفقراء والضعفاء
واملساكني.



وقد تناولنا يف الفصل األول من هذا
الكتاب جتليات الرمحة يف سرية رسول اهلل
 ،إذ أن صفة الرمحة من صفاته الذاتية،
وسمة من سامته البارزة ،وعالمة من عالماته
جسد
قيمة الرمحة يف مجيع
الفارقة؛ فقد ّ
أبعاد حياته ،قوالً وفعالً ،فهو املبعوث رمحة
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
ني }.
ح ًة ِّل ْل َعا مَلِ َ
َاك إِ اَّل َر مْ َ
للعاملني َ





وإننا اليوم أحوج ما نكون إىل تفعيل هذه
الصفة يف مجيع أبعاد حياتنا اخلاصة والعامة،
فنرحم بعضنا بعض ًا ،ونتعامل مع بعض
برمحة وعطف ورأفة وشفقة بعيد ًا عن القسوة
والغلظة التي تفسد احلياة األرسية والعائلية،
وخترب العالقات االجتامعية العامة ،وتدمر
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املجتمعات اإلنسانية ،وتؤدي إىل خلل يف
املنظومة األخالقية والقيمية والتي ال يستقيم
أي جمتمع من دوهنا.

إن كل ملتزم بسرية رسول اهلل 

البد وأن يكون ملتزم ًا بقيمة الرمحة والعطف
والرأفة والشفقة عىل كل ذي روح كام كان
رسول اهلل
يفيض رمحة عىل كل من
حوله ،فهو القدوة واألسوة لكل مسلم.



أما الصفة األخرى التي تناولتها الدراسة
يف الفصل الثاين فهي صفة الربكة يف شخصية
؛ إذ أن من أبرز سامته
رسول اهلل
هي سمة الربكة واخلري عىل هذه األمة؛ بل هو
أكرب وأعظم بركة عىل اإلنسانية مجعاء.





وقد ذكرنا يف هذه الدراسة املخترصة
جمموعة من الشواهد واألمثلة والقصص من
السرية النبوية املباركة الدالة عىل حتيل رسول
اهلل
بصفتي الرمحة والربكة ،ورضورة
االقتداء به والسري عىل هنجه ،والتحيل بفضائل
األخالق ومكارمها.




9

وختام ًا ...أبتهل إىل اهلل تعاىل أن جيعل
هذا الكتاب يف ميزان أعاميل ،وأن ينفعني به
يف آخريتَ { ،ي ْو َم اَل َين َف ُع َم ٌال َو اَل َبن َ
ُون * إِ اَّل
َم ْن َأتَى اللهََّ بِ َق ْل ٍ
ب َس ِلي ٍم} ،إنه  -تبارك وتعاىل
 حمط الرجاء ،وغاية األمل ،وينبوع الرمحةوالفيض والعطاء.
واهلل املستعان
عبد اهلل أمحد اليوسف
احللة – القطيف

الثالثاء  15حمرم 1440هـ
 25سبتمرب 2018م
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الف�صل الأول

تجليات لارحمة
في سيرة رسول لاله 
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صفة الرحمة
،
الرمحة صفة من صفات رسول اهلل
وسمة من سامته البارزة ،وعالمة من عالماته
جسد
قيمة الرمحة يف مجيع
الفارقة؛ فقد ّ
أبعاد حياته ،قوالً وفعالً ،فهو املبعوث رمحة
(((
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
ني}
ح ًة ِّل ْل َعا مَلِ َ
َاك إِ اَّل َر مْ َ
للعاملني َ
وقد وصف الرسول األعظم
نفسه
بالرمحة قائالً« :إنام أنا رمحة مهداة»(((.







وكلمة الرمحة يف لغة العرب تدل عىل
الرأفة والصفح ،والرقة والعفو والشفقة؛
((( سورة األنبياء ،اآلية.107 :
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،مؤسسة أهل
البيت ،بريوت -لبنان ،الطبعة الرابعة  1409هـ
ـ 1989م ،ج  ،16ص .115
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ولذلك فالرمحة هي مبعث اخلريات ،وجممع
الفضائل ،ومنبع املحاسن.
وقد أفاض النبي
برمحته وعطفه
وشفقته عىل كل ذي روح :عىل اإلنسان،
واحليوان ،وحتى عىل النبات.



لقد كان رسول اهلل
رحي ًام بكل
إنسان التقى به أو عاش معه أو جالسه أو
صاحبه من خمتلف الطبقات والرشائح:
من األحرار والعبيد ،والشيوخ واألطفال،
والرجال والنساء ،والفقراء والضعفاء
واملساكني.
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شواهد من السيرة النبوية
الشواهد واألمثلة الدالة عىل رمحة رسول
اهلل
التي ذكرهتا كتب السرية والتاريخ
كثرية وعديدة ،ونشري إىل بعضها يف األمور
التالية:



 -1الرمحة ملن أساء إليه:
من أروع املواقف اإلنسانية الذي سجله
التاريخ لنا ،هو تعامل النبي
مع أهل
مكة الذين أذاق��وه خمتلف صنوف األذى
واالضطهاد ،ومع ذلك عندما استطاع
املسلمون بقيادته
فتح مكة واالنتصار
عىل األعداء عفا رسول اإلنسانية
عن
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كل أهل مكة حتى الذين حاولوا قتله أو قتلوا
أعز أصحابه وأهل بيته.

إذ ملا فتح رس��ول اهلل 

خماطب ًا أهلها:

مكة قال

ما ترون أين فاعل بكم؟
قالوا :خري ًا أخ كريم وابن أخ كريم.
قال :اذهبوا فأنتم الطلقاء(((.
وملا دخل رسول اهلل
مكة بعث
سعد بن عبادة يف كتيبة األنصار يف مقدمته
ومعه راية ،فسعى أبو سفيان إىل رسول اهلل
وأخذ غرزه فقبله وقال :بأيب أنت
وأمي ،أما تسمع ما يقول سعد؟ إنه يقول:





اليوم يوم امللحمة اليوم تسبى احلرمة

فقال النبي 

لعيل:

((( السرية النبوية ،ابن هشام :أبو حممد عبد امللك بن
هشام املعافري ،املكتبة العرصية ،بريوت ـ لبنان ،
طبع عام 1423هـ ـ 2002م ،غري مذكور عدد
الطبعة ،ج  ،4ص .47
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أدركه فخذ الراية وكن أنت الذي يدخل
هبا وأدخلها إدخاالً رفيق ًا ،فأخذها عيل
وأدخلها كام أمره النبي
وهو يقول:





اليوم يوم املرمحة(((.

 -2الرمحة بالفقراء والضعفاء:
يف مواقفه
تتجىل رمحة رسول اهلل
النبيلة والعطوفة مع الفقراء والضعفاء الذين
كان بعضهم ال حيسن التعامل مع الرسول
األعظم
ب��األدب واللباقة ،فكانوا
يتلفظون بأغلظ الكالم ،وال يتعاملون مع
مقام الرسول
كام جيب من االحرتام
والتقدير ،ومن هذه القصص:







ما ذك��ره قطب الدين ال��راون��دي :أتاه
أعرايب فقال :يا رسول اهلل ،أعطني كذا وكذا،
لست تُعطيني ِمن مال أبيك وأمك ،وأغلظ يف
الكالم!

فقال 

عيل
 :هو كام تقول ،كرره َّ

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،21ص .105
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يب ،كذلك ال أعطيك من مايل ومال
يا أعرا ّ
أبوي ،ثم أعطاه(((.
ّ

وقصة أخرى :إن أعرابي ًا جاءه 

يطلب منه شيئ ًا فأعطاه ثم قال أحسنت
إليك ،قال األعرايب ال وال أمجلت ! ،فغضب
املسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا.

ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه 

وزاده شيئ ًا ،ثم قال :أحسنت إليك؟

قال :نعم فجزاك اهلل من أهل وعشرية
خري ًا.
فقال له النبي
 :إنك قلت ما قلت
وىف نفس أصحايب من ذلك يشء فإن أحببت
فقل بني أيدهيم ما قلت بني يدي حتى يذهب
ما يف صدورهم عليك.



((( مكارم أخالق النبي واألئمة ،الراوندي :قطب
الدين أيب احلسني سعيد بن هبة اهلل (ت 573
هـ) ،مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية
املقدسة ،كربالء -العراق ،طبع عام 1430هـ-
2009م.،ص .73
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قال :نعم .فلام كان الغد أو العيش جاء
فقال
إن هذا األعرايب قال ما قال فزدناه
فزعم أنه رىض أكذلك؟



قال :نعم فجزاك اهلل من أهل وعشرية
خري ًا.
 :مثيل ومثل هذا مثل
فقال النبي
رجل له ناقة رشدت عليه فاتبعها الناس
فلم يزيدوها إال نفور ًا فناداهم صاحبها
خلوا بينى وبني ناقتي فإين أرفق هبا منكم
وأعلم فتوجه هلا بني يدهيا فأخذ هلا من قامم
األرض فردها حتى جاءت واستناخت
وشد عليها رحلها واستوى عليها وإين لو
تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه
دخل النار(((.



دائم الرمحة
وهكذا كان رسول اهلل
والشفقة واحللم مع من كان ييسء إليه من



((( الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،القايض أبو
الفضل عياض اليحصبي ،دار الفكر ،بريوت ـ
لبنان ،طبع عام 1409هـ ،ج  ،1ص .123
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األع��راب والفقراء والضعفاء وغريهم،
وبذلك استطاع أن يكسب حتى أصحاب
القلوب القاسية يف تعاملها مع اآلخرين.
فعلينا أن نتعلم من نبينا
الرمحة
والعطف واحللم وكظم الغيظ حتى ملن ييسء
إلينا ،أو خيطئ بحقنا.



 -3الرمحة باألعداء:
بأصحابه
مل تقترص رمحة رسول اهلل
وأهله وعشريته ،وإنام امتدت حتى ألعدائه،
فقد روي أنه ملا كرست رباعيته
وشج
وجهه يوم أحد شق ذلك عىل أصحابه شق ًا
شديد ًا ،وقالوا :لو دعوت عليهم؟





فقال« :إين مل أبعث لعان ًا ولكني بعثت
ِ
اه��د قومي فإهنم ال
داعي ًا ورمح��ة ،اللهم
يعلمون»(((.
((( الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،القايض أبو
الفضل عياض اليحصبي ،دار الفكر ،بريوت ـ
لبنان ،طبع عام 1409هـ ،ج  ،1ص .105
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يرفض استخدام
إن رسول اهلل
حتى وسيلة الدعاء عىل الكفار واملرشكني،
ألن هدفه كان هدايتهم إىل احلق وليس
القضاء عليهم ،فالذين أسلموا كانوا قبل
ذلك من الكفار واملرشكني.



ومن رمحته
بأعدائه أيض ًا أنه كان
يويص أصحابه بااللتزام بأخالقيات احلرب
والتحيل بالرمحة والعطف عىل الشيوخ
والنساء واألطفال.



فقد روي أبو محزة الثاميل ،عن أبى عبد
قال :كان رسول اهلل
اهلل
إذا
أراد أن يبعث رسية دعاهم فأجلسهم بني
يديه ،ثم يقول« :سريوا بسم اهلل وباهلل ،ويف
سبيل اهلل ،و عىل ملة رسول اهلل
 ،وال
تغلوا ،وال متثلوا ،وال تغدروا ،وال تقتلوا
شيخ ًا فاني ًا وال صبي ًا وال امرأة ،وال تقطعوا
شجر ًا إال أن تضطروا إليها ،وأيام رجل من
أدنى املسلمني أو أفضلهم نظر إىل رجل
من املرشكني فهو جار حتى يسمع كالم
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اهلل ،فإن تبعكم فأخوكم يف الدين ،وإن أبى
فأبلغوه مأمنه ،واستعينوا باهلل عليه»(((.
يف هذا احلديث الرشيف نرى أن النبي
يوضح ألصحابه رضورة االلتزام
بأخالقيات احلرب ،وعدم جواز استخدام
الوسائل واألساليب غري األخالقية ،من
قبيل التمثيل بالقتىل ،وقتل الشيوخ واألطفال
والنساء ،بل ينهى حتى عن قطع الشجر إال يف
حال الرضورة القصوى.



 -4الرمحة بالزوجة:
بالرفق
اتصف رس��ول اهلل
والرمحة والرقة واللني يف تعامله مع كافة
الناس ،وكذلك كان يف تعامله مع أزواجه
وأهل بيته ،فعن أنس بن مالك قال« :ما
رأيت أحد ًا كان أرحم بالعيال من رسول



((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،مؤسسة أهل
البيت ،بريوت – لبنان ،الطبعة الرابعة 1409هـ
ـ 1989م ،ج  ،19ص  ،177رقم .21
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اهلل 

»(((.

وحيدثنا التاريخ أن الرسول األعظم 

مل يرضب يوم ًا ما زوجة من زوجاته ،أو ييسء
إىل إحداهن ،مع أن بعضهن قد أخطأن يف
حقه ،وربام جتاوزن حدود األدب والرصانة
واللياقة ،ومع ذلك كان يعفو ويصفح ،وربام
ابتسم ،أو مل جيب بيشء!

وقد حث الرسول األعظم
عىل
الرفق بالعيال ،فقد روي عنه أنه قال« :إذا أراد
اهلل بأهل بيت خري ًا أدخل عليهم الرفق»(((.



((( صحيح مسلم ،القشريي النيسابوري :أبو احلسني
مسلم بن احلجاج بن مسلم ،املكتبة العرصية،
بريوت ـ لبنان ،طبع عام 1423هـ ـ 2002م،
ص  ،884رقم  ،6026باب (رمحته
بالصبيان والعيال).
((( كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال ،املتقي
اهلندي :عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ـ لبنان ،طبع عام
1409هـ ـ 1989م ،غري مذكور عدد الطبعة،
ج ،3ص ،52رقم .5450
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يداري
وقد كان الرسول األعظم
زوجاته حتى ال يغضبه ّن ،ويطلب مرضاهتن،
وذلك من باب الرفق والشفقة هبن ،حتى عاتب
اهلل تعاىل نساء النبي يف سورة التحريم عىل ما
صدر من بعضهن من ترصف غري الئق ،فقد
روى البخاري يف صحيحه ،وكذلك مسلم يف
صحيحه .عن أيب جريح قال :زعم عطاء :أنه
سمع عبيد بن عمري يقول :سمعت عائشة:
كان يمكث عند زينب بنت
أن النبي
جحش ،ويرشب عندها عسالً ،فتواصيت
أنا وحفصة :أن أيتنا دخل عليها النبي
فلتقل :إين أجد منك ريح مغافري ،أكلت
مغافري ،فدخل عىل إحدامها فقالت له ذلك،
قال« :ال ،بل رشبت عس ً
ال عند زينب بنت
جحش ،ولن أعود له»(((.







((( صحيح البخاري ،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل
(ت 256هـ) ،املكتبة العرصية ،طبع عام
1424هـ 2003 -م ،ص  ،967رقم ،5267
وصحيح مسلم ،املكتبة العرصية ،طبع عام
1423هـ 2002 -م ،ص  ،544رقم 3678
ورقم .3679
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فنزلتَ { :يا َأيهُّ َا النَّبِ ُّي لمِ َ تحُ َ ِّر ُم َما َأ َح َّل
ِ
ور
اللهَُّ َل َك َت ْبت َِغي َم ْر َض َ
ات َأ ْز َواج َك َواللهَُّ َغ ُف ٌ
ِ
يم * َقدْ َف َر َض اللهَُّ َلك ُْم تحَ ِ َّل َة َأ ْيماَ نِك ُْم َواللهَُّ
َّرح ٌ
ِ
ِ
يم * َوإِ ْذ َأسرََّ النَّبِ ُّي
َم ْو اَلك ُْم َو ُه َو ا ْل َعل ُ
يم الحْ َك ُ
ض َأ ْز َو ِ
إِلىَ َب ْع ِ
اج ِه َح ِديث ًا َف َل اَّم َن َّب َأ ْت بِ ِه َو َأ ْظ َه َر ُه
ف َب ْع َض ُه َو َأ ْع َر َض َعن َب ْع ٍ
ض َف َل اَّم
ا ُ
للهَّ َع َل ْي ِه َع َّر َ
ِ
ِ
يم
َن َّب َأ َها بِه َقا َل ْت َم ْن َأن َب َأ َك َه َذا َق َال َن َّب َأنيِ َ ا ْل َعل ُ
الخْ َبِ ُري * إِن َتتُو َبا إِلىَ اللهَِّ}((( لعائشة وحفصة
ض َأ ْز َو ِ
{وإِ ْذ َأسرََّ النَّبِ ُّي إِلىَ َب ْع ِ
اج ِه َح ِديث ًا}
َ
لقوله «بل رشبت عسالً».
والشاهد يف ه��ذه القصة هو امتناع
الرسول األعظم
عن أكل العسل رفق ًا
ومداراة بزوجاته حتى وإن كانوا غري موفقني
يف ترصفهن مع الرسول األعظم
،
فالرسول من باب املداراة واملجاملة أراد أن
يحُ سن ألزواجه حتى وإن كانوا عىل خطأ كام
هو واضح بام ورد يف سورة التحريم.





((( سورة التحريم ،اآليات.4-1 :
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 -5الرمحة باألطفال:
حيتاج الطفل إىل احلب والعطف واحلنان
من والديه كام حيتاج إىل الطعام والرشاب،
فالغذاء العاطفي (احلب والعطف واحلنان)
رضوري ج��د ًا لبناء شخصية سوية غري
مضطربة وال قلقة؛ فالطفل الذي يتلقى
احلــب والعطف واحلنان يشعر براحة نفسية
وتكامل يف الشخصية ،يف حني أن من يفقد
احلب والعطف يصاب بعقد نفسية شديدة
التعقيد.
فقد ق��ال رس��ول اهلل
« :أحبوا
الصبيان وارمحوهم»((( وعنه
أيض ًا
قال« :من ق َّبل ولده كتب اهلل له حسنة ،ومن
ّفرحه ّفرحه اهلل يوم القيامة»(((.




((( الوسائل ،احلر العاميل :حممد بن احلسن (ت
1104هـ) ،مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 1413هـ ـ 1993م،
ج  ،21ص  ،483رقم .27650
((( الوسائل ،احلر العاميل ،ج  ،21ص  ،475رقم
.27623
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ملا َق َّبل احلسن
وروي أن رسول اهلل
واحلسني  فقال األقرع بن حابس :إن يل
عرشة من األوالد ما قبلت واحد ًا منهم.



عيل إن نزع اهلل الرمحة
قال رسول اهلل :ما َّ
منك!(((.
وروي :ك��ان رس��ول اهلل
يقبل
احلسن واحلسني فقال عيينة -ويف رواية غريه:
األقرع بن حابس : -إن يل عرشة ما قبلت
واحد ًا منهم قط ،فقال
 :من ال يرحم
ال يرحم .ويف رواية حفص الفراء :فغضب
رس��ول اهلل
حتى التمع لونه وقال
للرجل« :إن كان اهلل قد نزع الرمحة من قلبك
فام أصنع بك! من مل يرحم صغرينا ومل يعزز
كبرينا فليس منا»(((.







ويعلمنا النبي
أيض ًا أمهية الرمحة
والعطف والشفقة عىل حياة األطفال



((( بحار األنوار ،ج  ،101ص  ،92رقم .17
((( بحار األنوار ،ج  ،43ص .282
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ونفسياهتم ،فقد روى الليث بن سعد :أن النبي
كان يصيل يوم ًا يف فئة واحلسني صغري بالقرب
منه وكان النبي إذا سجد جاء احلسني فركب
ظهره ثم حرك رجليه وقال :حل حل ،وإذا
أراد رسول اهلل أن يرفع رأسه أخذه فوضعه
إىل جانبه فإذا سجد عاد عىل ظهره وقال :حل
حل ،فلم يزل يفعل ذلك حتى فرغ النبي من
صالته فقال هيودي :يا حممد إنكم لتفعلون
بالصبيان شيئ ًا ما نفعله نحن.
فقال النبي :أما لو كنتم تؤمنون باهلل
وبرسوله لرمحتم الصبيان.
قال :فاين أؤمن باهلل وبرسوله ،فأسلم ملا
رأى كرمه من عظم قدره(((.
ومن عطف النبي
عىل األطفال
ورمحته هبم أنه كان
يؤتى بالصبي
الصغري ليدعو له بالربكة ،أو يسميه ،فيأخذه
فيضعه يف حجره تكرمة ألهله ،فربام بال
الصبي عليه فيصيح بعض من رآه حني يبول




((( بحار األنوار ،ج  ،43ص  ،296رقم .57
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ال تزرموا بالصبي فيدعه حتى
فيقول
يقيض بوله ،ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته
ويبلغ رسور أهله فيه وال يرون أنه يتأذى ببول
صبيهم فإذا انرصفوا غسل ثوبه بعده(((.



وهذا يدل عىل أمهية توفري احلب والعطف
واحلنان لألطفال ،إذ أن لذلك أثر ًا بالغ ًا
يف تكامل شخصية الطفل ،ويف زيادة الثقة
بالنفس ،ويف تفتح القدرات العقلية ونموها،
ويف خلق التوازن يف نفسية الطفل ،واستقـرار
احلالة النفسية لديه.

 -6الرمحة بالشباب:
برفق ورمحة
تعامل الرسول األكرم
ولني مع الشباب ،وهذا مما زاد يف إعجاب
الشباب به
 ،والتفافهم حوله ،وقد
مدح القرآن الكريم تعامل النبي
مع
ح ٍة
الناس باللني والرفق ،يقول تعاىلَ { :فبِماَ َر مْ َ
يظ ا ْل َق ْل ِ
ُنت َف ّظ ًا َغ ِل َ
ب
ِّم َن اللهِّ لِ َ
نت لهَ ُ ْم َو َل ْو ك َ







((( بحار األنوار ،ج  ،16ص .240
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اس َت ْغ ِف ْر
الَن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْولِ َك َفا ْع ُ
ف َعن ُْه ْم َو ْ
لهَ ْم َو َش ِ
او ْر ُه ْم فيِ األَ ْم ِر َفإِ َذا َع َز ْم َت َفت ََو َّك ْل
ُ
ِ
ِ
(((
ني } .
ب ا مُْلت ََوكِّل َ
َعلىَ اللهِّ إِ َّن اللهَّ يحُ ُّ

وقد كان النبي
حيث عىل الرفق،
فقد روي عنه
قوله« :إن الرفق مل
يوضع عىل يشء إال زانه ،وال نزع من يشء
إال ش��ان��ه»((( وعنه
أيض ًا« :إن يف
الرفق الزيادة والربكة ومن حيرم الرفق حيرم
اخلري»(((.






واملطلع عىل سرية النبي
جيد الكثري
من األمثلة والشواهد التي تدل عىل رمحته
ورفقه
بالشباب ،نذكر من ذلك ما ييل:





((( سورة آل عمران ،اآلية.159 :
((( الوايف ،الفيض الكاشاين :حممد بن مرتىض،
حتقيق :السيد عيل عبداملحسن بحر العلوم ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،الطبعة
األوىل 1432هـ 2011 -م ،ج  ،4ص ،463
رقم .2352
((( الوايف ،الفيض الكاشاين ،ج  ،4ص  ،463رقم
.2353
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 -1عن أنس قال :كان رسول اهلل 

إذا فقد الرجل من إخوانه ثالثة أيام سأل عنه
فإن كان غائب ًا دعا له ،وإن كان شاهد ًا زاره،
وإن كان مريض ًا عاده(((.

 - 2عن ابن عباس قال :كان رسول اهلل
إذا حدث احلديث أو سئل عن األمر
كرره ثالث ًا ليفهم ويفهم عنه(((.



 - 3روى زيد بن ثابت قال :كنا إذا جلسنا
إليه
إن أخذنا يف حديث يف ذكر اآلخرة
أخذ معنا ،وإن أخذنا يف ذكر الدنيا أخذ معنا،
وإن أخذنا يف ذكر الطعام والرشاب أخذ معنا،
فكل هذا ُاحدثكم عن رسول اهلل
(((.





 -4عن أيب احلميساء قال :تابعت النبي
قبل أن يبعث فواعدته مكان ًا فنسيته



((( مكارم األخالق ،الطربيس :أبو نرض احلسن بن
الفضل ،مؤسسة األعلمي ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة
السادسة 1392هـ ـ 1972م ،ص .19
((( مكارم األخالق ،ص .20
((( مكارم األخالق ،ص .21
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:
يومي والغد فأتيته اليوم الثالث ،فقال
عيل ،أنا هاهنا منذ ثالثة
يا فتى لقد شققت ّ
أيام(((.



 -5عن جرير بن عبد اهلل أن النبي 

دخل بعض بيوته فامتأل البيت ،ودخل جرير
فقعد خارج البيت ،فأبرصه النبي
فأخذ
ثوبه فلفه ورمى به إليه وقال :اجلس عىل هذا،
فأخذه جرير فوضعه عىل وجهه وقبله(((.



 -6عن سلامن الفاريس قال :دخلت عىل
رسول اهلل
وهو متكئ عىل وسادة
فألقاها إ ّيل ،ثم قال :يا سلامن ما من مسلم
دخل عىل أخيه املسلم فيلقي له الوسادة
إكرام ّا له إال غفر اهلل له(((.



تكشف لنا هذه النامذج من سرية النبي
أسلوب الرمحة والرفق والعطف
مع
واللني الذي كان يتبعه رسول اهلل





((( مكارم األخالق ،ص .21
((( مكارم األخالق ،ص .21
((( مكارم األخالق ،ص .21
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الشباب ،وتعامله معهم بكل لطف وليونة،
وهذا من أسباب نجاح الدعوة ،واستقطاب
الشباب لرسالة اإلسالم .وهذا ما جيب أن
يتصف به الدعاة والقادة والعلامء إذا ما أرادوا
استقطاب الشباب ،والتأثري فيهم ،وكسبهم
نحو التدين ،ومنهج اإلسالم األصيل.
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تفعيل قيمة الرحمة
وبعد أن استذكرنا قيمة الرمحة عند رسول
اهلل
وجتسيده هلا قوالً وفعالً ،وهو الذي
(((
« :إنام أنا رمحة مهداة»
قال عن نفسه
ووصفه القرآن الكريم يف أكثر من آية بالرمحة
كقوله تعاىلَ { :ل َقدْ َجاءك ُْم َر ُس ٌ
ول ِّم ْن َأن ُف ِسك ُْم
ِ
ِ
ني
يص َع َل ْيكُم بِا مُْل ْؤ ِمنِ َ
َع ِز ٌيز َع َل ْيه َما َعنت ُّْم َح ِر ٌ
ر ُؤ ٌ ِ
ح ٍة
يم}((( وقوله تعاىلَ { :فبِماَ َر َ مْ
وف َّرح ٌ
َ
ِ
ِ
يظ ا ْل َق ْل ِ
ُنت َف ّظ ًا َغل َ
ب
ِّم َن اللهِّ ل َ
نت لهَ ُ ْم َو َل ْو ك َ
اس َت ْغ ِف ْر
الَن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْولِ َك َفا ْع ُ
ف َعن ُْه ْم َو ْ
لهَ ْم َو َش ِ
او ْر ُه ْم فيِ األَ ْم ِر َفإِ َذا َع َز ْم َت َفت ََو َّك ْل َعلىَ
ُ





((( بحار األنوار ،ج  ،16ص .115
((( سورة التوبة ،اآلية.128 :
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ِ
ني}((( والغاية من بعثته
ب ا مُْلت ََوك ِِّل َ
اللهِّ إِ َّن اللهَّ يحُ ُّ
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِ اَّل
املباركة الرمحة فقال تعاىلَ :
ني}(((.
ح ًة ِّل ْل َعا مَلِ َ
َر مْ َ
إننا اليوم أحوج ما نكون إىل تفعيل قيمة
الرمحة يف مجيع أبعاد حياتنا اخلاصة والعامة،
فنرحم بعضنا بعض ًا ،ونتعامل مع بعض
برمحة وعطف ورأفة وشفقة بعيد ًا عن القسوة
والغلظة التي تفسد العالقات االجتامعية
العامة ،وتدمر املجتمعات اإلنسانية ،وتؤدي
إىل خلل يف املنظومة األخالقية والقيمية.

واإلنسان من دون رمحة يتحول إىل وحش
كارس ال يرعى حرمة ألحد ،وال يبايل بأية
أخالق أو قيم ،وما تقوم به بعض اجلامعات
املتطرفة واإلرهابية من أع�مال وحشية
وإرهابية يف خمتلف البلدان إنام هو نتيجة
البتعادها عن سرية الرسول األكرم
،
واتباعها ألسلوب القسوة والغلظة والفظاظة



((( سورة آل عمرآن ،اآلية.159 :
((( سورة األنبياء ،اآلية.107 :
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شوه صورة اإلسالم السمحاء
والعنف مما ّ
أمام الرأي العام العاملي ،وأعطى انطباع ًا
خاطئ ًا -بسببها -عن أخالق اإلسالم وقيمه
العظيمة.

إن كل ملتزم بسرية رسول اهلل 

البد وأن يكون ملتزم ًا بقيمة الرمحة والعطف
والرأفة والشفقة عىل كل ذي روح كام كان
رسول اهلل
يفيض رمحة عىل كل من
حوله ،فليكن شعارنا كمسلمني (الرمحة)
والعمل بمبدأ (الرمحة) وتفعيل قيمة (الرمحة)
يف كل جوانب حياتنا اخلاصة والعامة.




37

الف�صل الثاني

تجليات لابركة
في سيرة رسول لاله 
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أعظم بركة على اإلنسانية
سمة
إن من أبرز سامت رسول اهلل
الربكة واخلري عىل هذه األمة؛ بل هو أكرب
وأعظم بركة عىل اإلنسانية مجعاء ،يقول تعاىل:
ُنت}((( أي جعلني
{و َج َع َلنِي ُم َب َارك ًا َأ ْي َن َما ك ُ
َ
ن ّفاع ًا للناس أين اجتهت كام ورد عن الرسول
األكرم
(((.





وعن أيب عبد اهلل 

قال يف قول اهلل

((( سورة مريم ،اآلية.31 :
((( الدر املنثور يف التفسري املأثور ،السيوطي :جالل
الدين عبد الرمحن بن أيب بكر (ت  911هـ ) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة 2010م،
ج  ،4ص .487
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ُنت}
{و َج َع َلنِي ُم َب َارك ًا َأ ْي َن َما ك ُ
عز وجلَ :
قال :نفاع ًا(((.

(((

ونقل العالمة املجليس أق��وال بعض
املفرسين يف تفسري اآلي��ة املباركة؛ قال
البيضاوي :نفاع ًا معلم اخلري ،وقال الطربيس:
أي جعلني معل ًام للخري ،وعن جماهد وقيل:
نفاع ًا حيثام توجهت ،والربكة نامء اخلري،
واملبارك الذي ينمى اخلري به ،وقيل :ثابت ًا دائ ًام
عىل اإليامن والطاعة ،وأصل الربكة الثبوت
عن اجلبائي(((.
وعن أيب رافع قال :سمعت رسول اهلل
يقول« :بورك لبيت فيه حممد ،وجملس
فيه حممد ،ورفقة فيها حممد»((( .فكل يشء
يستمد اسمه من (حممد) فهو مبارك برشط أن
يكون ذلك تيمن ًا برسول اهلل
.





((( سورة مريم ،اآلية.31 :
((( بحار األنوار ،ج ،71ص ،341رقم.126
((( بحار األنوار ،ج  ،71ص .341
((( بحار األنوار ،ج  ،16ص .240
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أمثلة من بركات الرسول األكرم 
سجلت لنا كتب السرية والتاريخ شواهد
وأمثلة كثرية من بركات الرسول األكرم
يف جوانب متعددة ،والتي منها:



 1ـ تكثريه الطعام الذي ال يشبع أكثر من
عرشة أشخاص بحيث أكل منه املهاجرون
واألنصار ،وكانوا أربعة آالف وسبعامئة،
وكان يف الطعـام سم فدفـع اهلل غائلته
بربكته
(((.



((( مستدرك سفينة البحار ،الشيخ عيل النامزي
الشاهرودي ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم  ،طبع
عام 1419هـ ،ج  ،1ص .334
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يف ليلة
 2ـ يف طعام وليمة فاطمة
زفافها حتى أكل منه أكثر من أربعة آالف
رجل ومل ينقص من الطعام يشء(((.



3ـ بركات درامهه التي كانت اثني عرش
درمه�� ًا :كسى اهلل هبا عريانني ،وأعتق هبا
نسمة(((.
 4ـ نزول الربكة يف متريات يف احلديبية كامء
بئرها .ومثلها يف غزوة تبوك(((.

إىل نخلة يف جانب
 5ـ نظر النبي
الدار فقال لصاحبها :يا أبا اهليثم أتأذن يل فيها!



قال :يا رسول اهلل إهنا نخلة فحل مل حتمل
قط شأنك وإياها.
((( مستدرك سفينة البحار ،الشيخ عيل النامزي
الشاهرودي ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم  ،طبع
عام 1419هـ ،ج  ،1ص .334
((( مستدرك سفينة البحار ،الشيخ عيل النامزي
الشاهرودي ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم  ،طبع
عام 1419هـ ،ج  ،1ص .335
((( مستدرك سفينة البحار ،الشيخ عيل النامزي
الشاهرودي ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم  ،طبع
عام 1419هـ ،ج  ،1ص .336
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فقال النبي :إن اهلل تبارك وتعاىل جاعل
فيها خري ًا كثري ًا.
ثم قال النبي لعيل :يا عيل ائتني بقدح ماء.
فأتاه ( عيل ) بقدح ( من ) ماء فرشبه ( النبي )
ثم جمه ثم رشه عىل النخلة فتدلت أعذاق ًا من
برس ورطب ما شئنا.

فقال النبي 

 :ابدؤا باخلريات.

قال :فأكلنا ورشبنا حتى شبعنا وروينا.
فقال النبي
 :هذا النعيم الذي
تسألون عنه يوم القيامة.



ثم قال لعيل :تزود ملن وراءك لفاطمة
واحلسن واحلسني.
قال زيد بن أرق��م :فكنا نسميها نخلة
اخلريات(((.
((( مناقب اإلمام أمري املؤمنني ،حممد بن سليامن
الكويف ،حتقيق :الشيخ حممد باقر املحمودي،
النارش :جممع إحياء الثقافة اإلسالمية  -قم،
الطبعة األوىل 1412هـ ،ج  ،1ص .64
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البنته :يا فاطمة
 6ـ قال رسول اهلل
أطعمي ابني (احلسن واحلسني).



قالت :ما يف منزيل إال بركة رسول اهلل
 ،فألقامها رسول اهلل
بريقه حتى
شبعا ورويا وناما(((.





وموارد وشواهد بركاته وخرياته كثرية
ومتعددة ومتنوعة ،وقد رواها املؤرخون يف
السرية النبوية الرشيفة.
وما تتمتع به البرشية من بركات وخريات
إنام يعود الفضل فيها لربكات رسول اهلل
عىل هذه األمة املسلمة ،وعىل اإلنسانية
مجعاء.



((( مناقب اإلمام أمري املؤمنني ،حممد بن سليامن
الكويف ،ج  ،1ص .64
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كن من منابع البركة والخير
إن من لوازم املحبة واملودة لرسول اهلل
االقتداء به
يف أن نكون من
مصادر اخلري والربكة عىل جمتمعنا وأمتنا،
فاملؤمن جيب أن يكون بركة وخري ًا عىل كل من
حوله ،من أرسته ،ومرور ًا بجريانه واملحيطني
به ،وانتهاء بالناس مجيع ًا.





وحيث أنه يف كل جمتمع تربز لدى
بعض األفراد سمة الربكة واخلري ،فأينام
حلوا حلت الربكة معهم ،فيفيضون عىل
الناس من اخلري والربكة؛ ويف املقابل يوجد
بعض األفراد الذين هم مصدر من مصادر
الرش والفساد ،فأينام حلوا ّ
حل معهم الرش
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والفساد.
إن كل من ينفع الناس بجهة من اجلهات
فهو إنسان مبارك ،وكل من يرض بواحد منهم
فهو إنسان شؤم ونحس ورش.
وق��د وردت العديد م��ن النصوص
احلاثة واملحرضة عىل خدمة الناس ،وقضاء
حوائجهم ،فقد ورد عن الرسول األكرم
قوله« :خ�ير الناس من انتفع به
الناس»(((.



وملا ُس ِئل من أحب الناس إىل اهلل؟
« :أنفعهم للناس»(((.

قال 

ويف رواي��ة أخ��رى ق��ال« :أنفع الناس
((( مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،الطربيس:
مريزا حسني النوري ،دار اهلداية ،بريوت ـ لبنان،
الطبعة اخلامسة 1412هـ ـ 1991م ،ج ،12
ص ،78 -77رقم .13562
((( مستدرك الوسائل ،ج  ،12ص  ،390رقم
.14375
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للناس»(((.
وعن رسول اهلل
أنه قال« :خري
الناس من نفع ووصل وأعان»(((.



وقال رسول اهلل
أيض ًا« :إن أحب
عباد اهلل إىل اهلل تعاىل ،أنفعهم لعباده ،وأوفاهم
بعهده»(((.



واإلنسان املؤمن بركة ،فقد ورد عن
اإلمام الباقر
أنه قال« :إن املؤمن بركة
عىل املؤمن»(((.



فكن أحد هؤالء األشخاص ممن يتدفق
منهم اخلري والربكة ،لتكون مصداق ًا لقوله
(((
ُنت}
{و َج َع َلنِي ُم َب َارك ًا َأ ْي َن َما ك ُ
تعاىلَ :
((( بحار األنوار ،ج  ،71ص  ،339رقم .122
((( مستدرك الوسائل ،ج  ،12ص  ،390رقم
.14376
((( مستدرك الوسائل ،ج  ،12ص  ،390رقم
.14377
((( مستدرك الوسائل ،ج  ،17ص  ،344رقم
.21533
((( سورة مريم ،اآلية.31 :
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فاإلنسان املبارك مصدر للخري والربكة،
ونعمة ملجتمعه وربام يتجاوز ذلك ليعم خريه
وبركته عىل األمة مجعاء.
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المصادر والمراجع
١ -١خري ما نبتدىء به :القرآن الكريم.

٢ -٢اب�ن هش�ام ،أبو حمم�د عبد امللك بن هش�ام

املعافري ،السيرة النبوية ،املكتبة العرصية،
بيروت ـ لبن�ان ،طب�ع ع�ام 1423ه�ـ ـ

2002م ،غري مذكور عدد الطبعة.

 ٣ -٣البخ�اري ،أب�و عب�داهلل حممد بن إسماعيل
(ت 256ه�ـ) ،صحي�ح البخ�اري،

املكتب�ة العرصي�ة ،بيروت ـ لبن�ان  ،طب�ع

عام1424ه�ـ ـ 2003م ،غري مذكور عدد
الطبعة.

 ٤ -٤احل�ر العاملي ،حمم�د ب�ن احلس�ن (ت
1104ه�ـ) ،تفصي�ل وس�ائل الش�يعة إىل

حتصيل مس�ائل الرشيعة ،مؤسسة آل البيت
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إلحي�اء التراث ،بيروت ،لبن�ان ،الطبع�ة

األوىل 1413هـ ـ 1993م.

 ٥ -٥الراوندي ،قطب الدين أيب احلسين س�عيد
ب�ن هب�ة اهلل (ت  573هـ) ،م�كارم أخالق
النبي واألئمة ،مكتبة ودار خمطوطات العتبة

العباس�ية املقدس�ة ،كربالء -الع�راق ،طبع

عام 1430هـ2009 -م.

 ٦ -٦الس�يوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب
بك�ر (ت  911هـ) ،الدر املنثور يف التفسير

املأثور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة

الثالثة 2010م.

 ٧ -٧الشاهرودي ،عيل النامزي ،مستدرك سفينة
البحار ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم  ،طبع

عام 1419هـ.

 ٨ -٨الطبريس :أب�و نرض احلس�ن ب�ن الفضل،
مكارم األخالق ،مؤسسة األعلمي ،بريوت
ـ لبن�ان  ،الطبع�ة السادس�ة 1392ه�ـ ـ

1972م.

 ٩ -٩الطربيس ،مريزا حسين النوري ،مستدرك
الوس�ائل ومس�تنبط املس�ائل ،دار اهلداي�ة،
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بيروت ـ لبنان ،الطبعة اخلامس�ة 1412هـ

ـ 1991م.

١٠١٠الفيض الكاش�اين ،حممد بن مرتىض ،الوايف،
حتقيق :السيد عيل عبداملحسن بحر العلوم،
دار إحي�اء الرتاث الع�ريب ،بريوت – لبنان،

الطبعة األوىل 1432هـ 2011 -م.

 ١١١١القشيري النيس�ابوري ،أبو احلسين مسلم
ب�ن احلج�اج ب�ن مس�لم ،صحي�ح مس�لم،
املكتب�ة العرصية  ،بريوت ـ لبنان  ،طبع عام

1423هـ ـ 2002م.

 ١٢١٢الك�ويف ،حمم�د بن س�ليامن ،مناق�ب اإلمام
أمير املؤمنين ،حتقي�ق :الش�يخ حمم�د باقر
املحم�ودي ،الن�ارش :جمم�ع إحي�اء الثقاف�ة
اإلسلامية  -ق�م املقدس�ة ،الطبع�ة األوىل

1412هـ.

 ١٣١٣املتق�ي اهلندي ،علاء الدين علي املتقي بن
حس�ام الدين ،كن�ز العامل يف س�نن األقوال
واألفعال ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ـ لبنان،

طبع ع�ام 1409هـ ـ 1989م ،غري مذكور
عدد الطبعة.
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١٤١٤املجلسي ،حمم�د باقر ب�ن حممد تق�ي ،بحار
األن�وار ،مؤسس�ة أه�ل البي�ت ،بيروت ـ

لبنان ،الطبعة الرابعة 1409هـ ـ 1989م.

١٥١٥اليحصب�ي ،الق�ايض أيب الفض�ل عيَّ�اض،
الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،دار الفكر،
بريوت ـ لبنان ،طبع عام 1409هـ.
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