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 حسنة أسوة اهلل رسول في لكم كان لقد

 د. حممد توفيق رمضان البوطي 

َلَقْد َكاَن َلُكْم يفي َرُسولي اللَّهي  : أما بعد فيا أيها املسلمون يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي
َر َوذََكَر اللََّه َكثيريًا  بُّوَن  : ويقول سبحانه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اْْلخي ُقْل إين ُكنُتْم ُتُي

يٌم  ْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رَّحي ويقول سبحانه يف وصف حبيبه  الّلَه فَاتَّبيُعوِني ُُيْبيْبُكُم الّلُه َويَ ْغفي
ْن َحْوليكَ  :املصطفى  وْا مي ليْنَت هلُم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغلييَظ اْلَقْلبي النَفضُّ َن اهلل ي ويقول  فبما رمحٍة مي

يٍم َوإي  سبحانه: خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم »قال:  روى الرتمذي أن النيب  نََّك َلَعلى ُخُلٍق َعظي
أكمل الناس إميانًا أحسنهم أخالقًا وإن ُحسن اخللق ليبلغ : » قال أن النيب  وعن أنس « ألهلي

إذا خال يف البيت، قالت:  كيف كان رسول اهلل  وسئلت السيدة عائشة  «درجة الصوم والصالة 
"كان ألني الناس بسامًا ضحاكاً" وقالت " كان يكون يف مهنة أهله فإذا حضرت الصالة خرج إىل 

 .الصالة "

إال من أىب، ازدحم  أيها املسلمون, الدنيا كلها أعلنت عن ابتهاجها بذكرى مولد املصطفى 
غري عابئني جبفاء وجالفة  يح للنيب وهم ينشدون قصائد املد الناس على باب مسجد رسول اهلل 

روا األمة  -وحنن نقصد من أهل جند أولئك األجالف وال نقصد كل أهل جند  –أهل جند  الذين  كفَّ
وللتعبري عن ابتهاجهم  ألهنا تعرب عن حب رسول اهلل وتبتهج مبولده. ازدحم الناس للسالم على النيب 

ة وانبثاق النور وانبالج الصبح واندثار معامل اجلاهلية عن بذكرى مولده، كيف ال ! وهي ذكرى والدة أم
ألنه الشفيع املشفع، وألنه كان ُيب  جزيرة العرب يف تلك الفرتة، كيف ال ؟! والقلوب معلقة بالنيب 

لو أنه رآنا، كان ُيب لو رأى أولئك الذين أفعمت قلوهبم مبحبته فآمنوا به واتبعوا هديه، فقال فيما رواه 
وددت لو أنّا رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول اهلل؟ قال: أنتم أصحايب، إخواننا  »مسلم: 

أجل اشتاق إىل رؤيتكم فكيف ال تشتاق قلوبنا إىل رؤيته، كيف ال تتلهف قلوبنا « الذين مل يأتوا بعد 
رب عن حمبته لتعرب عن لتع لذكراه، كيف ال تتزاحم اجلموع يف املساجد ويف احملافل وعلى باب مسجده 

أن متضي على هديه وأن تلتزم دينه  التعلق به وعن االشتياق إليه، ولرتبط عقدًا بينها وبني النيب 
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باتباع سنته  وتتمسك بشرعه، لتنال غدًا يوم القيامة شفاعته. ألهنا علمت أن من صافح رسول اهلل 
ولسنته وهديه اليوم مل يتعرف عليه النيب   على الصراط غداً، ومن تنكر للنيب اليوم صافحه النيب 

  يوم القيامة يف املوقف وعلى الصراط؛ ألن اليد اليت تتفلت من يده يف الدنيا والذين شردوا عن هديه
أال ليذادنَّ أناس عن احلوض، فأقول: أال هلّم، فيقال: يا » : هم الذين أبوا مصافحته، أمل يقل النيب 

الذين أعرضوا عن سنته وخالفوا شريعته وتنكروا لوصاياه  «كم غريوا من بعدكرسول اهلل إنك ال تدري  
ولن تنال شفاعته. لكننا مع ذلك  وهديه لن تتصل أيديهم بيده، ولن تصل أقدامهم إىل حوض النيب 

ُيب الرفق، فعسى أن يكون من رفقه أن ميأل اهلل قلوبنا بشوق إىل اتباع هديه وحبرص  نقول: إن النيب 
أن جندد العهد وأن  ى العودة إىل دوحة سنته والتمسك بشريعته، حنن حباجة يف ذكرى مولد النيب عل

نقوي الرابطة وأن نستذكر ونستعيد سريته أخالقه مشائله سنته، لكي جنعلها جسرًا بيننا وبينه فنتبع سنته 
هل حنن مع أهلنا  «خريكم خريكم ألهله» ونتخلق بأخالقه، ونتمسك هبديه، هذا هو رسول اهلل 

من الرفق وحسن املعاملة  خبري؟ هل نعامل الزوجة والوالدين واألوالد على النحو الذي أمر النيب 
كان قائد أمة وكان أمرياً وقاضياً كان مثاًل عجيباً يف هذا اجملال، النيب  ولطف املعشر؟ بل إن النيب 

نه مع كل ذلك كان إذا أتى إىل البيت كان يف وقائدًا يقود اجليوش ويسوس األمم ويبين احلضارة، ولك
مهنة أهله؛ يرقع ثوبه وخيصف نعله، يساعد زوجته ويكون عونًا هلا يف أمورها ويف خاصة شؤون بيتها، 
يباسطها ويباسط زوجاته ويتودد إليهن بالرفق واللطف، ولطاملا ارتقى احلسن واحلسني على ظهره فمضى 

هذا رسول اهلل الذي يقود الدولة كلها مل  «كما ونعم احلمل أنتمانعم اجلمل مجل» هبما وهو يقول: 
تشغله الدولة عن بيته ومل تشغله عن سبطيه وال عن نسائه، كان من الرفق إىل الدرجة اليت وصفت 

اكاً، كان ألني الناس»السيدة عائشة رضي اهلل عنها قالت:  ولكنه عندما تقتضي « كان بسامًا ضحَّ
ناس، مل يكن لديه الرتدد يف سياسة األمة، ومل يكن لديه اخلوف من مواقف اخلطر،  األمور كان أحزم ال

كان مقتحمًا للمخاطر، ولكنه يف الوقت نفسه كان مع عدوه ومع حزمه ومع شجاعته؛ إذ كان يقتحم 
باً املواقف وخيرتق الصفوف ويتقدم املقاتلني، إال أنه إذا سقط العدو بني يديه كان يرفق به، هو كان طبي

حىت يف شدته، كان املبضع يف يده الستئصال الداء ومل يكن لالنتقام، كان املبضع يف يده ليستأصل به 
، ولقد  الداء ويعاجل به املريض ويداوي به النفوس، لكي تستعيد عافيتها وتعود إىل رشدها، هكذا كان

دًا يوم القيامة فإن عليك أن علمنا أن اخللق احلسن هو سجيته، وأنك إذا أردت أن تكون قريبًا منه غ
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إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملسًا يوم القيامة » : تأتسي به، وأن تتخلق بأخالقه، أمل يقل النيب 
وإن »ويقول:  –حلسن أخالقهم  – « أحاسنكم أخالقاً، املوطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون

أي املتكربون املتكلفون يف  « وأبعدكم مين جملسًا يوم القيامة املتشدقون املتفيهقون الثرثارونأبغضكم إيل 
كان يتودد للطفل وميسح على رأسه   كالمهم، والذي يظهرون شيئًا من االستعالء يف كالمهم، النيب 

رحم صغرينا ليس منا من مل ي»ويقول: ويسلم عليه لكي يتعلم الناس كيف يعاملون صغارهم وكبارهم 
،  كان يكرم كرمي القوم؛ ألن إكرامك لزعيم القوم و كرميهم إكرام للقوم  هكذا قال « ويوقر كبرينا

كلهم، وُيسن وفادته ويباسط جلساءه وميازح بعضهم، ويتودد إىل الصغار مبقدار ما يؤنس املرء منهم 
ال جيوز « فإن ذلك ظلم عظيمال ُيل ملسلم أن يروع مسلمًا »ويصرف عنهم الوحشة واهليبة ويقول: 

ملسلم أن يروع مسلمًا بأي شكل من أشكال الرتويع، أما اإلرهاب الذي ميارس اليوم فهو ناء عن 
اإلسالم وال عالقة له باإلسالم. إذا كان ال جيوز لك أن تروع مسلمًا بأخذ عصاه أو بإخفاء سلعته، 

ك أن تنشر اخلوف يف أوصال بالدك،  فكيف جيوز لك أن تقتل وتذبح وتسفك الدماء، كيف جيوز ل
كيف تستطيع أن تزعم أنك مسلم وأنت تنشر اخلراب والدمار وسفك الدماء وباسم اإلسالم، أي 

، ليس اإلسالم الذي أنزله اهلل بل هذا اإلسالم إسالم هذا ؟ هذا إسالم أمريكا وليس إسالم النيب 
َقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مل يكن فظًا وال غليظ الطبع يف غاية الرفق،  الذي أوحى به الشيطان. كان النيب 

يمٌ  نينَي َرُؤوٌف رَّحي ُكْم َعزييٌز َعَلْيهي َما َعنيتُّْم َحرييٌص َعَلْيُكم بياْلُمْؤمي ْن أَنُفسي هبذا وصفه اهلل حريص عليكم   مِّ
والعرب كانت قد ، كان يعامل القاسي بالرفق، على البشرية باملؤمنني رؤوف رحيم هذا هو رسول اهلل 

شاعت يف صفاهتم اجلالفة، يأيت رجل من العرب على بعريه فريبط البعري عند باب املسجد ويدخل إىل 
متكئ بني ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل األبيض املتكئ، فقال  املسجد ويقول: " أيكم حممد؟ والنيب 

فقال  –استعمل األسلوب نفسه  –: قد أجبتك  له الرجل: يا ابن عبد املطلب، فقال رسول اهلل 
: إِن سائلك فمشدد عليك يف املسألة فال تغضب، قال: سل عما بدا لك، قال: الرجل للنيب 

املوقف هنا موقف صدق وجدية، واملعهود  -أسألك بربك ورب من قبلك آهلل أرسلك إىل الناس كلهم؟ 
شدك باهلل آهلل أمرك أن نصلي :"اللهم نعم" قال:  أنعن حممد أنه صادق، استحلفه باهلل فقال 

الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة، قال:" اللهم نعم "، قال: آهلل أمرك ..أخذ يسأله عن أركان اإلسالم 
يقول: " اللهم نعم" حىت قال الرجل: آمنت مبا جئت به، وأنا رسول من ورائي  وأمور أخرى، والنيب 
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وميسك بتالبيبه  ولعل الرجل يأيت إىل رسول اهلل  من قومي؛ أنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن بكر،
ويقول:" أعطوه" ألن الرجل هذه طبيعته، فهو   فيقول أعطين، يريد أن يتسول وبعنف فيبتسم النيب 

كان يصرب على اجلاهل ويتحمل جهله، ولكنه إزاء املواقف اليت ُتتاج إىل الرجولة والصالبة مل يكن 
ويف املواقف كلها كان حزمه متضحًا متامًا وكانت رجولته وشجاعته مسة يف غزوة أحد  مرتددا، النيب 

متميزة يف شخصيته، فرفقه ال يتناىف مع حزمه، ولطفه ال يتناقض مع شجاعته، فشجاعته حيث تقتضي 
منه الظروف الشجاعة، والرفق واللطف واللني حيث يقتضي األمر منه رفقًا ولطفًا ولينا، هذا هو رسول 

فيجب أن ندرس سريته وجيب أن نتعلم مشائله، وجيب أن نتعرف  كنا حنتفل بذكرى مولده اهلل فإذا  
على جوانب شخصيته كيف كان يعامل أهله؟ كيف كان يعامل املرأة؟ كيف كان يعامل الطفل؟ كيف  

كان يعامل اجلاهل، كيف كان يعامل العدو كيف كان يعامل الصديق؟ حىت احليوان نال كما ذكرنا يف 
 ولطفه الكثري من العناية واالهتمام. ماضية من رفق رسول اهلل  خطبة

بُّوَن الّلَه ألن من اتبعه  أسأل اهلل أن يرزقنا حسن اتباع هديه واالقتداء بنبيه  ُقْل إين ُكنُتْم ُتُي
يٌم  ْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رَّحي  فَاتَّبيُعوِني ُُيْبيْبُكُم الّلُه َويَ ْغفي

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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