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 وزير األوقاف  أ.د/ حممد خمتار مجعة

لقد كان رسولنا حممد )صىل اهلل عليه وسلم( نعم القدوة ألمته ولإلنسانية مجعاء ، حيث  

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اهلل ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ِليَْن َكاَن َيْرُجو اهلل  "يقول احلق سبحانه وتعاىل :  

َر َوَذَكَر اهلل َكثيرًيا ه وسلم( خري الناس ألهله ، حيث ، فقد كان )صىل اهلل علي"َواْلَيْوَم اْْلخي

َْهلي "يقول )َصىلى اهلل َعَلْيهي وَسلىَم( : ُكْم ألي َْهليهي ، َوَأَنا َخرْيُ ُكْم ألي ُكْم َخرْيُ  ."َخرْيُ

  ، الكريم  القرآن  وقد كانت حياته )صىل اهلل عليه وسلم( ترمجة حقيقية ألخالق وقيم 

ٍر ، َقا َشامي ْبني َعامي نينَي  فَعْن َسْعدي ْبني هي َل : َأَتْيُت َعائيَشَة )ريض اهلل عنها( , َفُقْلُت: َيا ُأمى اِلُْْؤمي

ينيي بيُخُلقي َرُسولي اهلل )َصىلى اهلل َعَلْيهي َوَسلىَم(، َقاَلْت :  ي َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآَن ، َأَما َتْقَرُأ  "، َأْخِبي

  : )  . "َلَعىَل ُخُلٍق َعظييمٍ َوإينىَك "اْلُقْرآَن ، َقْوَل اهلل )َعزى َوَجلى

إىل اهلل )عز وجل(   النامذج من سريته )صىل اهلل عليه وسلم( ِف الدعوة  ولنأخذ بعض 

باحلكمة واِلوعظة احلسنة ، منها ما كان منه )صىل اهلل عليه وسلم( عندما قام أعرايب فبال  

 اهلل عليه وسلم( : ِف اِلسجد وهمى به بعض احلارضين ، َفَقاَل ََلُْم سيدنا رسول اهلل )صىل

" ْ َوَل  ، يَن  ي ُمَيِّسر ْثُتْم  ُبعي اَم  َفإينى  ،  
ٍ
َماء ْن  مي َذُنوًبا  َأْو   ،  

ٍ
َماء ْن  مي َسْجاًل  َبْوليهي  َعىَل  يُقوا  َوَهري   َدُعوُه 

ينَ  ي  ."ُتْبَعُثوا ُمَعِّسر

 )َصىلى اهلل وعن معاوية بن احلكم السلمي )ريض اهلل عنه( : َبْينَا َأَنا ُأَصلر َمَع َرُسولي اهلل 

ْم ،  هي ْن اْلَقْومي ، َفُقْلُت : َيْرََحَُك اهلل , َفَرَماِني اْلَقْوُم بيَأْبَصاري   َعَلْيهي َوَسلىَم( ، إيْذ َعَطَس َرُجٌل مي

هييْم َعىَل  ُبوَن بيَأْيدي َياْه ؛ َما َشْأُنُكْم َتنُْظُروَن إيََلى ؟! َفَجَعُلوا َيْْضي ْم    َفُقْلُت : َواُثْكَل ُأمر َأْفَخاذيهي

َفَلامى َصىلى َرُسوُل اهلل )َصىلى اهلل َعَلْيهي َوَسلىَم( ،   ُتوَننيي ، َلكينري َسَكتُّ ،  َرَأْيُتُهْم ُيَصمر َفَلامى   ،



نُْه ؛ فواهلل : َما   اًم َقْبَلُه َوََل َبْعَدُه َأْحَسَن َتْعليياًم مي ي ؛ َما َرَأْيُت ُمَعلر َكَهَرِني ، َوََل  َفبيَأيبي ُهَو َوُأمر

اَم ُهوَ  ْن َكاَلمي النىاسي ، إينى ٌء مي اَلَة ََل َيْصُلُح فييَها ََشْ هي الصى َبنيي ، َوََل َشَتَمنيي ، َقاَل : إينى َهذي   رَضَ

 ."...التىْسبييُح َوالتىْكبيرُي َوقيَراَءُة اْلُقْرآني 

النىبيير )َصىلى اهلل َعَلْيهي َوَسلىَم( ، َفَقاَل : َيا  وَعْن َأَنٍس )ريض اهلل عنه( َقاَل : َجاَء َرُجٌل إيىَل  

اَلُة ، َفَصىلى َمَع َرُسولي اهلل )َصىلى   تي الصى ا َفَأقيْمُه َعَلى ، َقاَل : َوَحَْضَ َرُسوَل اهلل َأَصْبُت َحدًّ

اَلَة َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل ،   ى كيَتاَب  اهلل َعَلْيهي َوَسلىَم( ، َفَلامى َقََض الصى
ا ، َفَأقيْم ِفي إيِنر َأَصْبُت َحدًّ

اَلَة َمَعنَا؟"اهلل ، َقاَل:   َت الصى َر َلَك "َقاَل : َنَعْم ، َقاَل :    "َهْل َحَْضْ ، وِف رواية قال  "َقْد ُغفي

َك ، َأْو َقاَل : َذْنَبَك  ":   ."َفإينى اهلل َقْد َغَفَر َلَك َحدى

هم وصبياهنم يرمونه باحلجارة ، وجلأ إىل ربه سبحانه  وِلىا سلط عليه أهل الطائف عبيد

: يا حممد , إن  وتعاىل يدعوه ويْضع إليه ، فأرسل سبحانه وتعاىل إليه ملك اجلبال يقول له

َبْل َأْرُجو  "شئت أن أطبق عليهم األخشبني ، فقال له رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( :  

يمْ  َأْصاَلِبي ْن  َج اهلل مي ُُيْري بيهي َشْيًئا  َأْن  ُك  ُيْْشي َوْحَدُه ، َلَ  َيْعُبُد اهلل  ، وهنا يقول جِبيل    "َمْن 

 ."صدق من سامك الرءوف الرحيم")عليه السالم(:  

قال:    ، منترًصا  فاحًتا  اهلل عليه وسلم( مكة  َأِنر  "وِلا دخل )صىل  َتَرْوَن  َما  أهل مكة،  يا 

يٌم    "َصانيٌع بيُكْم؟ ا َأٌخ َكري يٍم. َقاَل: َقاُلوا: َخرْيً َلَقاءُ "َواْبُن َأٍخ َكري  . "اْذَهُبوا َفَأْنُتُم الطُّ

ْن "يقول احلق سبحانه:   وا مي َن اهلل لينَْت ََلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلييَظ اْلَقْلبي ََلْنَفضُّ َفبياَم َرَْحٍَة مي

ُكْم عَ "، ويقول سبحانه:  "َحْوليَك   ْن َأْنُفسي يٌص  َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل مي يٌز َعَلْيهي َما َعنيتُّْم َحري زي

يمٌ  َرحي َرُءوٌف  نينَي  بياِلُْْؤمي ِف    "َعَلْيُكْم  وسلم(  عليه  اهلل  )صىل  به  ونقتدي  نتأسى  فليتنا   ،

 . أخالقنا وِف دعوتنا إىل اهلل )عز وجل(


