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الرسول القدوة واألسوة

رسالة من فضيلة المرشد العام الصابر المحتسب د .محمد بديع

ٍ
بإحسان إلى يوم الدين ..أما بعد:
ومن تبعهم
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه َ
فلقد جاء الرسول بالدين العظيم الذي أقام العدل ،ونشر الرحمة ،وحقق المساواة ،وهدم الظلم ،وحطم الطواغيت ،وأسس أمة
عظيمة َّ
علمت اإلنسانية مبادئ الحرية واإلخاء ..وظللت البشرية ألول مرة في التاريخ بالعدل والمساواة والرحمة ..دون تفرقة
ِ
ين “”“ “107األنبياء” ،وقد جمع هللا له صفتين من أسمائه-
“و َما أَْر َسْلَن َ
اك ِإالَّ َر ْح َم ًة ِلْل َعاَلم َ
بلون أو جنس أو طبقة أو عقيدةَ :
ِ
ِ
ِ
وف
ول ِم ْن أَن ُف ِس ُك ْم َع ِز ٌ
ين َرُء ٌ
يص َعَل ْي ُك ْم ِباْل ُم ْؤ ِمن َ
يز َعَل ْيه َما َعن ُّت ْم َح ِر ٌ
اء ُك ْم َر ُس ٌ
عز وجل -الرأفة والرحمة فقال تعالىَ“ :لَق ْد َج َ
ِ
يم “ “”“128التوبة”.
َرح ٌ
هما ..وإنما ورثنا أمانة الحياة كلها أال وهي "اإلسالم"  ،وترك بأيدينا حجة الدهر كله ،أال
وإن الرسول لم يورثنا ًا
دينار وال در ً
وهي "القرآن" والقرآن حبل هللا الممتد بين السماء واألرض ،طرف منه بأيدينا ،وطرف بيد هللاَ ،من استمسك به فهو إلى هللا يسير،

منهجا عمليًّا في كل جوانب الحياة ،من اتبعها نجا من الضاللة إلى الهدى ،وعاش
وبالعروة الوثقى يعتصم ،كما ترك لنا سنته
ً
سعيدا ،وفاز بالجنة،
ً
َخ ْذ ُتم ِب ِهما ،أَو ع ِمْل ُتم ِب ِهماِ ،ك َتاب ِ
ِ ُّ
هللا،
ول هللاِِ ":إِِّني َق ْد َخَّل ْف ُت ِف ُ
ُ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
َع ْن أَِبي ُه َرْي َرَةَ ،ق َ
يك ْم َما َل ْن َتضلوا َب ْع َد ُه َما َما أ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ض".
َو ُسَّن ِتيَ ،وَل ْن َي ْف َت ِرَقا َح َّتى َي ِرَدا َعَل َّي اْل َح ْو َ
ودعوتنا مرهونة بهذين األصلين العظيمين وبسيرة السلف الصالحين رضوان هللا عليهم،

ٍ
معان ،فافهم فيها ما شئت بعد ذلك ،وأنت في
يقول اإلمام البنا -رحمه هللا :-دعوتنا إسالمية ،بكل ما تحتمل الكلمة من

فهمك هذا مقيد بكتاب هللا ،وسنة رسوله ،وسيرة السلف الصالحين من المسلمين،

فأما كتاب هللا فهو أساس اإلسالم ودعامته ،وأما سنة نبيه فهي مبينة الكتاب وشارحته ،وأما سيرة السلف الصالح فهم-

المثل العملية والصورة الماثلة لهذه األوامر والتعاليم.
رضوان هللا عليهم -منفذو أوامره واآلخذون بتعاليمه ،وهم ُ
إالم تدعون؟...
"وإذا قيل لكمَ :

فقولوا :ندعو إلى اإلسالم الذي جاء به محمد ،والحكومة جزٌء منه ،والحرية فريضة من فرائضه."..
الرسول القدوة واألسوة
ول َّ ِ
ان َل ُكم ِفي َرس ِ
ان َيْر ُجو
إن أعظم طرق التربية ًا
ُس َوٌة َح َسَن ٌة لِ َم ْن َك َ
َّللا أ ْ
ُ
تأثير في النفوس ،التربية بالتأسي والقدوةَ“ :لَق ْد َك َ ْ
ِ
ير “”“ “21األحزاب”،
َّللا َك ِث ًا
َّللا َواْلَي ْوَم اآلخَر َوَذ َكَر َّ َ
َّ َ
وسيرة الرسول ومنهجه ،أفضل مدرسة لكل حاكم ،وكل سياسي ،وكل معلم ،وكل زوج ،وكل أب،
1

إنه المثل اإلنساني الكامل لكل َمن أراد أن يقترب من الكمال في أروع صوره ،ومن ثَ َّم كان هتافنا منذ مطلع الدعوة "الرسول
قدوتنا"
ومن ثَ َّم لم يهتف "اإلخوان المسلمون" بزعامة ٍ
أحد من البشر غير الرسول ،وكان هتافهم" :الرسول زعيمنا"،

ِ
ولن ينال المسلم محبة هللا إال باتباع هدي رسول هللاُ “ :ق ْل ِإ ْن ُكْن ُت ْم ُت ِحُّبو َن َّ ِ ِ
وب ُك ْم” “آل
َّللا َوَي ْغفْر َل ُك ْم ُذُن َ
َّللا َف َّاتب ُعوني ُي ْح ِبْب ُك ْم َّ ُ
َ
شديدا ومنع تك ارره
عمران :من اآلية  ،”31حتى عندما هتف بعض اإلخوان في إحدى االحتفاالت لألستاذ البنا غضب
غضبا ً
ً

بأي ٍ
حال من األحوال.

آن" ،وبهذا يتحلون
ومن أجل ذلك وجب على المسلمين التأسي برسول هللا ،وأن يتخلقوا بالقرآن العظيم فقد َ
ان ُخُلُق ُه اْلُق ْر َ
"ك َ
ق" ،ومدحه ربه بقوله“ :وإَِّنك َلعلى ُخُل ٍ ِ
َخالَ ِ
يم “ “”4
بمكارم األخالق ومحاسنها ،قال رسول هللا ":إنما ُب ِع ْث ُت ِأل َُت ِِّم َم ُح ْس َن ْاأل ْ
ق َعظ ٍ
َ َ َ
“القلم”.
صور من حياة الرسول تضيء لنا الطريق

إن األمة العربية المسلمة والعالم اإلسالمي يحتاج إلى أنوار كاشفة من هدي النبي ،تبدد الظلمة التي تكتنفهم ،مع انبثاق

فجر الحرية ،ومشرق شمس العدالة ،وميالد العزة والكرامة ألمتنا ،وهذه بعض المواقف التربوية من حياة الرسول.
موقفه من وضع الحجر األسود

حين تنازعت القبائل من قريش فيمن يضع الحجر األسود ،اتّفقوا على أن ي ِّ
ٍ
داخل عليهم من بني هاشم ،فكان هو
حكموا َّأول
ُ
َ
الصادق األمين ،رضينا به ،فح ّكموه ،فبسط رداءه ووضع الحجر فيه ،وأمر أربع ًة من رؤساء
محمد ،هذا ّ
ّأول داخل ،فقالوا :هذا ّ

القبائل األربع ،أن يأخذوا بأطراف الثّوب ،فرفعوه إلى موضعه ،فتناوله بيده المباركة ،فوضعه في موضعه.
لقد رضوا به لصدقه وأمانته ،وأنه سيرضي جميع القبائل ،وسوف يعدل في حكمه.

ونحن نحتاج في وقتنا الحاضر إلى أن نصدق مع الناس في أقوالنا وأعمالنا ،وأن نكون أمناء على مصالح الشعب ،وأن

لمن يكذب على شعبه ،وال رضى بعد اليوم عمن يخونون األمانات التي اختارهم
نحرص على العدل ،وال
َ
مكان بعد اآلن َ
الشعب لتأديتها ..أو يجورون في حكمهم أو يظلمون شعبهم أو يضيعون حقوق مواطنيهم.
نحمل الخير للناس

اإلسالم يدعو إلى عمل الخير ،وبذل المعروف للناس ،وقد كان ذلك من سجايا الرسول؛ حيث وصفته السيدة خديجة -رضي

الكل ،وتقري الضيف ،وتعين على
أبدا! إنك لتصل الرحم ،وتصدق الحديث ،وتحمل َّ
هللا عنها" :كال! أبشر فوهللا ال يخزيك هللا ً
نوائب الحق".
َّ ِ
ِ
الَ ":يا
هذا جانب من صفاته قبل البعثةُ ،ي ّ
ان أََّو ُل ما تَ َكل َم ِبه ،أ ْ
قدم هذا الخير للمجتمع الذي يعيش فيه ،ولما هاجر َك َ
َن َق َ
السالَم ،وأَ ْط ِعموا َّ
الط َعامَ ،و ِصُلوا األَْر َحامَ ،وصُّلوا ِب َّ
اللْي ِلَ ،و َّ
أَُّي َها َّ
اس ِنَيا ٌمَ ،ت ْد ُخُلوا اْل َجَّن َة ِب َسالَ ٍم".
الن ُ
الن ُ
َ َ
َ
اس أَ ْف ُشوا َّ َ َ ُ
فالمسلم يحرص على هذه الخصال ،التي تنشر السالم ،وتدخل السرور على قلوب الناس ،وتسد حاجياتهم ،وتؤكد الترابط
والتكافل بين المسلمين ،وتوثيق الصلة باهلل ،خاص ًة في جوف الليل ..وتحصنهم من الشقاق والتنازع الذي يؤدي للفشل.
كل هذا أمتنا أحوج ما تكون إليه في هذه اللحظة الحاسمة ،وباب الخير فيه متسع ،الستيعاب جهود المخلصين الذين يحبون

س َعَل ْي َك
الوطن ويعملون لنهضته ..وتقديم الخير للناس دون تفرقة ،جاء في تفسير الفخر الرازي عند تفسير قوله تعالىَ“ :ل ْي َ
2

ِ
ِ ِ
ص َّد ْق َعَل ْي ِه ْم
اه ْم” “البقرة :من اآلية َ :”272ل ْي َس َعَل ْي َك ُه َدى َم ْن َخاَلَف َك َحتَّى تَ ْم َن َع ُه ُم َّ
ُه َد ُ
َج ِل أ ْ
الص َدَق َة أل ْ
َن َي ْد ُخلُوا في اإل ْسالمَِ ،فتَ َ
ِ ِ
وكم ِفي ِِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللاِ ،وال تُوِق ِ
الد ِ
وك ْم ِم ْن
ين َوَل ْم ُي ْخ ِر ُج ُ
يرهُ َق ْوُل ُه تَ َعاَلى“ :ال َيْن َه ُ
َّللا َع ْن َّالذ َ
ْ
ين َل ْم ُيَقاتُل ُ ْ
ف َذل َك َعَلى ِإ ْس َالم ِه ْمَ ،وَنظ ُ
اك ْم َّ ُ
ل َو ْجه َّ َ
ِ
ِ
ين “ “”“8اْل ُم ْمتَ َحَن ِة”.
وه ْم َوُت ْق ِس ُ
دَي ِارُك ْم أ ْ
َن َتَبُّر ُ
َّللا ُي ِح ُّب اْل ُم ْق ِسط َ
طوا ِإَل ْي ِه ْم ِإ َّن َّ َ
الحث على الثبات وبث األمل

من السنن الثابتة الصراع بين الحق والباطل ،وابتالء وتمحيص أصحاب الحق ،لكن النصر لهم في الجولة األخيرة ،وما

عليهم إال أن يثبتوا على الحق ،وأن يكونوا على يقين من أن هللا سيمكن لهم ويذهب خوفهم ،ويؤمنهم في أوطانهم..
ِ
قال هللا تعالى“ :وع َد َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
ِ
ات َلَي ْس َت ْخلِ َفَّن ُه ْم ِفي األَْر ِ
ين ِم ْن َقْبلِ ِه ْم َوَلُي َم ِِّكَن َّن
اس َت ْخَل َ
ف َّالذ َ
َّللا َّالذ َ
َمُنوا مْن ُك ْم َو َعمُلوا َّ َ
ض َك َما ْ
ََ ُ
ين آ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َمًنا” “النور :من اآلية .”55
َل ُه ْم ديَن ُه ُم الذي ْارَت َضى َل ُه ْم َوَلُيَبِّدَلَّن ُه ْم م ْن َب ْعد َخ ْوِف ِه ْم أ ْ
ول َّ ِ
الكعب ِةُ ،قْلنا َله :أَالَ تَستَ ْن ِ
ِ ِِ
َّاب ب ِن األَر ِّتَ ،قالَ :ش َكوَنا ِإَلى رس ِ
ص ُر َل َنا ،أَالَ تَ ْد ُعو
َ ُ
َ
وع ْن َخب ِ ْ
َّللا َو ُه َو ُمتََوِّسٌد ُب ْرَدةً َل ُه في ظ ّل َ ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
َُ
َّللاَ َل َنا؟
َّ
ِِ
ضَ ،فيجعل ِف ِ
ِ
"كان َّ ِ
ِ
يهَ ،فُي َجاء ِباْل ِم ْن َش ِ
ار َفُي َ
الَ َ :
ص ُّدهُ
يم ْن َقْبَل ُك ْم ُي ْحَف ُر َل ُه في األ َْر ِ ُ ْ َ ُ
َق َ
وض ُع َعَلى َأرْسه َف ُي َش ُّق با ْث َنتَْي ِنَ ،و َما َي ُ
الر ُج ُل ف َ
ُ
ِ ِِ
اط ِ ِ
ط ِبأَم َش ِ
ِِ ِ
ِ
ظ ٍم أَو َع ٍ
َّللاِ َل ُيِت َّم َّن َه َذا األ َْم َر،
ص ُّدهُ َذلِ َك َع ْن ِد ِين ِهَ ،و َّ
َ
َذل َك َع ْن دينهَ ،وُي ْم َش ُ ْ
صبَ ،و َما َي ُ
الحديد َما ُدو َن َل ْحمه م ْن َع ْ ْ َ
حتَّى ي ِسير َّ ِ ِ
الذ ْئ َب َعَلى َغ َن ِم ِهَ ،وَل ِكَّن ُك ْم تَ ْستَ ْع ِجُلو َن" ،وانطالًقا من هذا
اف ِإالَّ َّ
َّللاَ ،أ َِو ِّ
اء ِإَلى َح ْ
ض َرَم ْو َت ،الَ َي َخ ُ
َ َ َ
الراك ُب م ْن َ
ص ْن َع َ
َّللا َوَر ُسوُل ُه َو َما
الفهم كان أحد اإلخوان وهو يجري في طوابير العذاب في السجون يرددَ :
َّللا َوَر ُسوُل ُه َو َص َد َق َّ ُ
“ه َذا َما َو َع َدَنا َّ ُ
ِ
ِ َّ ِ
يما” “األحزاب :من اآلية .”22
يماًنا َوَت ْسل ً
َزَاد ُه ْم إال إ َ
اضعا ،وأن نوقن بأن هللا سيتم
ومع بشائر النصر حق علينا أن نقبل على هللا بمز ٍيد من الطاعات ،وأن نزداد
إخالصا وتو ً
ً
علينا النعمة ،وسيحقق لنا كل األهداف التي قامت الشعوب من أجلها؛ ألن هللا وعدنا باالنتقام من المجرمين ونصر المؤمنين:
ِ ِ
ِ
ين” “الروم.”47 :
ين أ ْ
ان َحًّقا َعَل ْيَنا َن ْصُر اْل ُم ْؤ ِمن َ
َجَرُموا َوَك َ
“ َفاْن َتَق ْمَنا م َن َّالذ َ
الصفح والعفو
إن وقع الكلمة السيئة على قلب المسلم أشد من وقع السياط على الجسد ،يضيق منها صدره ،وما أكثر االتهامات التي
ِ
يق َص ْدُر َك ِب َما َيُقوُلو َن
كذبا
ً
“وَلَق ْد َن ْعَل ُم أََّن َك َيض ُ
وبهتانا ،وإن لنا في رسول هللا قدوة حسنة ،وقد قال هللا لهَ :
تنشرها وسائل اإلعالم ً
الس ِ ِ
ِ
ِ
ين “”“ “99الحجر”..
“َ ”97ف َسِِّب ْح ِب َح ْم ِد َرِّبِ َك َوُك ْن ِم َن َّ
ين “َ ”98و ْ
اعُب ْد َرَّب َك َح َّتى َيأْتَي َك اْلَيق ُ
اجد َ
فالمسلم ال يشغل نفسه بما يقولون ،وال بالرد عليهم ،وإنما يشغل نفسه بذكر هللا والعبادة وبالعمل الذي ينفع الناس وتوصيل

ف َي ْعَل ُمو َن “”“ “89الزخرف”..
الم َف َس ْو َ
الخير الذي يحمله للغير ،ويوطن نفسه على الصفح والعفوَ “ :ف ْ
اص َف ْح َعْن ُه ْم َوُق ْل َس ٌ
ِ ِ
َح َس ُن َفِإ َذا َّال ِذي
“والَ َت ْس َتوِي اْل َح َسَن ُة َوالَ َّ
السِِّيَئ ُة ْاد َف ْع ِب َّالتي ه َي أ ْ
وهذا المسلك به تنمحي العداوات وتذوب الخصوماتَ :
ِ
يم “ “”“34فصلت”.
َب ْيَن َك َوَب ْيَن ُه َع َد َاوةٌ َكأََّن ُه َولِ ٌّي َحم ٌ
األحداث تفسير عملي للقرآن الكريم

ِ
جسد المعاني ويجعلها حي ًة متحركة ،إنكم ترون أن ممن
أيها المسلمون اقرءوا تفسير القرآن الكريم من كتاب الواقع الذي ُي ّ
ُح ِكم عليهم باإلعدام ،ظلوا أحياء ومات من َح َكم عليهم ،وأن من ُحكم عليهم بالسجن ،تحرروا من قيده وُقِّيد به من أغلوهم ،وأن
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من حيل بينهم وبين الوصول لألماكن التي تخدم الشعب ،أتى بهم الشعب؛ ليسهروا على راحته ،بينما ذهب السابقون حيث
ذهبوا،

وممنوعا من السفر،
محبوسا في وطنه
بعيدا عن وطنه وأهله ،يعود بعزة وكرامة وفخر ،وأن من كان
وأن من ظل طر ًيدا ً
ً
ً
صار يذهب حيث يريد دون قيد..
وهذا تفسير واقعي لقول هللا تعالى“ :وَق ِ
ود َّن ِفي ِمَّل ِتَنا َفأ َْو َحى ِإَل ْي ِه ْم َرُّب ُه ْم
ين َك َفُروا لُِر ُسلِ ِه ْم َلُن ْخ ِر َجَّن ُك ْم ِم ْن أَْر ِضَنا أ َْو َل َت ُع ُ
ال َّالذ َ
َ َ
ِ
اف مَق ِ
الظالِ ِمين “ ”13وَلُنس ِكَنَّن ُكم األَر َ ِ
ِِ ِ ِ
“وِتْل َك
امي َو َخ َ
َلُن ْهلِ َك َّن َّ َ
ُ ْ
اف َو ِعيد” “إبراهيم” ،وقوله تعالىَ :
َ ْ
ض م ْن َب ْعده ْم َذل َك ل َم ْن َخ َ َ
الظالِ ِمين “ ”140ولِيم ِحص َّ ِ
اس ولِيعَلم َّ ِ
ِ ِ
ام ُن َد ِ
اوُل َها َب ْي َن َّ
َمُنوا
َّللا َّالذ َ
َّللا الَ ُي ِح ُّب َّ َ
َّللا َّالذ َ
َ ُ َ ِّ َ ُ
اء َو َّ ُ
َمُنوا َوَي َّتخ َذ مْن ُك ْم ُش َه َد َ
الن ِ َ َ ْ َ ُ
ْاألََّي ُ
ين آ َ
ين آ َ
ِ
ين ““ “”140آل عمران”.
َوَي ْم َح َق اْل َكاف ِر َ
أيها المسلمون ،كل ذلك وغيره يلقي بظالل وارفة ،ومعان متجددة آليات القرآن الكريم ،تجعلنا ندرك أنه الحق المبين ،وبه
“سُن ِر ِ
يه ْم آََي ِاتَنا ِفي ْاآلَ َف ِ
ق” “فصلت:
اق َوِفي أَْن ُف ِس ِه ْم َح َّتى َي َتَبَّي َن َل ُه ْم أََّن ُه اْل َح ُّ
تطمئن القلوب ،ويزداد الثبات ،وتتجدد اآلمالَ :
من اآلية .”53
واعلموا أنه إذا كان البشر ،يحكمون فإن الحكم النهائي حكم هللاَّ -
وجل ،-وما على
عز َّ

المسلم إال أن يثبت على الحق،
ِِ
ين ““ “”109يونس”..
اْل َحاكم َ

َّللا َو ُه َو َخ ْيُر
“و َّات ِب ْع َما ُي َ
وحى ِإَل ْي َك َو ْ
ويصبر ويحتسب حتى ينفذ حكم هللاَ :
اص ِبْر َح َّتى َي ْح ُك َم َّ ُ
ِ
“ َفاص ِبر ِإ َّن وع َد َّ ِ
ين ال ُيوِقُنو َن ““ “”60الروم”.
َّللا َح ٌّ
َْ
ق َوَال َي ْس َت ِخ َّفَّن َك َّالذ َ
ْ ْ
ِ
يقي ِإالَّ ِب َّ ِ
ِ ِ
طع ُت وما َتوِف ِ
يد ِإالَّ ِْ
يب “ “”“88هود”.
“ِإ ْن أ ُِر ُ
اس َت َ ْ َ َ ْ
اَّلل َعَل ْيه َت َوَّكْل ُت َوِإَل ْيه أُن ُ
اْل ْص َال َح َما ْ
وهللا أكبر وهلل الحمد

ثبتنا هللا على الطريق غير مضيعين وال مبدلين ...وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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