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وَسَجاايه اليت ال تشتمل على مثلها نفس َبَشريَّة ما يغنيه عن خارقة أتتيه مَن  -ليه وسلم صلى هللا ع -إنَّ أخالق النَّيب 
َماء، أو املاء، أو اهلواء.  األرض أو السَّ

أكثر ممَّا كان  -إنَّ ما كان يَبهر العرب ِمن معجزات علمه، وِحْلمه، وَصرْبه، واحتماله، وتَ َواضعه، وِإيثاره، وِصْدقه، وِإْخالصه 
جر، ولني احلجر؛ وذلك ألنَّه ما كان يَريبهم يف األوىل ما كان يب هرهم ِمن معجزات تسبيح احَلَصى وانشقاق الَقَمر، وَمْشي الشَّ

َحَرة، فَ َلوال صفاته النَّفسيَّ  ، ة، وارائزهيريبهم يف األخرى ِمَن الّشَبه بينها وبني عَراَفة الَعرَّافنَي، وَكَهانَة الَكَهَنة، وِسْحر السَّ
وَكَماالته ما ََنََضت له اخلََوارق بكل ما يريده، وال تركت له املعجزات يف نفوس الَعَرب ذلك األثر الذي تَ رََكته؛ ذلك هو 

 [.159{ ]آل عمران: َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َاِليَظ اْلَقْلِب اَلنْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ : } -تعاىل  -معىن قوله 

م ِاالظ جفاة،  -لَّم َصلَّى هللا َعَليه َوسَ  -كان  ُشجاع الَقْلب، فلم يهب أن يدعَو إىل التَّوحيد قوًما ُمشركنَي يعلم أَنَّ
رون، يغضبون لدينهم اضَبهم ألعراضهم، وُُيبُّون آهِلَتهم حبَّهم ألبنائهم.  َشرسون، متنمِّ

: ))اي َمعَشر قريش: وهللا ال أييت -رية أشدَّ ما كانوا هزًءا به وسخ -كان على ثقٍة من ََناح َدْعَوته، فكان يقول لُقريش 
 عليكم اْْي قليل حَّتَّ تعرفوا ما تنكروَن، وُُتبُّوا ما أنتم له كارهوَن((.

اب على رأسه،  [1]كان حليًما ََسح األخالق؛ فلم يُ ْزِعجه أْن كان قومه يؤذونه، ويزدرونه، ويشعثون منه، ويضعون الُّتُّ
اة، وسلى م ال يعَلموَن((.اجلَزور، وهو يف صالته [2]ويُ ْلُقوَن على ظهره أمعاء الشَّ  ؛ بل كان يقول: ))اللُهمَّ اافر لقومي فإَنَّ

ة، صلب النَّفس، لبث يف قومه ثالث عشرة سنة؛ يدعو إىل هللا فال يليب دعوته إالَّ الرَّجل بعد  كان واسَع األمل، كبْي اهلمَّ
مس يف ََييين، والقمَر يف  الرَّجل، فلم يبلغ املََلل من نفسه، ومل خيلص اليأس إىل قلبه، فكان يقول: ))وهللا لو َوَضعوا الشَّ

 ِِشايل، على أن أترَك هذا األمر حَّت يظهره هللا، أو أهلك دونه فيه ما تركته((.

عوة، وال مطلع تلك الشمس املشرَقة، فَهاَجَر إىل املدينة؛ فانتَ َقلَ  ة لن تكوَن مبعث الدَّ  وما زاَل هذا شأنه حَّتَّ َعلَم أنَّ َمكَّ
ا اإلسالم ابن كون إىل احلَرََكة، ومن َطور اخلفاء إىل َطور الظُّهور؛ لذلك كانت اهلجرة مبدأ اتريخ اإلسالم؛ ألَنَّ تقاله مَن السُّ

 أكرب مظهر من َمظَاهره.
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به؛ بْل يف هجرته عناًء كثْيًا، َوَمَشقًَّة عظمى؛ فإن قومه كانوا يكرهون مهاجرته ال ِضنًّا  -صلَّى هللا عليه وَسلَّم  -لقد َلقَي 
ا يشعرون أبنَّه طَالب حق، وأنَّ طالب احلق ال بدَّ   أن ََمَافة أن ََيَد يف دار ِهْجرته مَن األعوان واألنصار ما مل َيَِد بينهم، كأَّنَّ

رك يف فراشه َيَد بني احملقنَي أعواًًن وأنصارًا، فَوَضعوا عليه العيون واجلواسيس؛ فَخَرَج من بينهم ليلة اهلجرة متَ َنكًِّرا بعد ما ت
 عبثًا هبم، وتضلياًل هلم عِن اللحاق به. -رضي هللا عنه  -ابن عمه علي بن أيب طالب 

يَ َتَسلَّقان الصخور، َويَ َتَسرَّابن يف األاوار والكهوف، ويلوذان أبكناف  -رضي هللا عنه  -ومشى هو وصاحبه أبو بكر 
 أراَد بَفضل الصَّرب والثَّبات على احلق.الشعاب واهِلضاب حَّتَّ انَقَطَع عنهما، وََتَّ هلما ما 

أعظم مثال َيب أن ُيتذيَه املسلموَن للوصول إىل التََّخلُّق أبشرف األخالق،  -َصلَّى هللا عليه َوَسلَّم  -إنَّ حياة النَّيب 
دق يف القول، واإل خالص يف العمل، والثَّبات والتََّحلِّي أبكرم اخلصال، وأحسن مدرسة َيب أن يَ تَ َعلَّموا فيها كيف يكون الصِّ

 وسيلة إىل النَّجاح، وكيف يكون اجِلهاد يف سبيل احلق سبًبا يف ُعُلوِّه على الباطل. -على الرَّأي 
ال حاَجَة لنا بتاريخ حياة فالسفة اليوًنن، وحكماء الرُّومان، وعلماء اإلفرنج؛ فَلَديَنا يف اترخينا حياة شريفة مملوءٌة ابجلد 

َرف احلقيقي، واإلنسانيَّة الكاملة، وهي حياة نَبينا والعمل، والرب  ياسة، والشَّ صلى  -والثَّبات، واحلب والرَّمحة، واحلكمة والسِّ
 وحسبنا هبا وَكَفى. -هللا عليه وسلم 

 
 

 
 شعث فالن من فالن: تنقصه.  يقال   [1]
  السلى للدواب مبنزلة املشيمة لإلنسان.  [2]
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