بسم هللا الرحمن الرحيم
ما قاله غير المسلمين بحق النبي

إلٌكم فٌما ٌلً بعض اقواا موه وم موه اٌوس الم ولمٌه قوحٌما ا اموحٌلا ا موه ال وس اال وسب فوً س وا
اإلن انٌة مممح صلى هللا علٌه ا لم.
قول النضر بن الحارث وهو من سادة قريش ومن أكبر المعارضين للنبي الكريم :
النضس به الماسث ،كاه مه احة قسٌش ،اكاه مه أكبس المعاسضٌه للنبً صلى هللا علٌه ا لم
ألقى ٌاما ا خطابا ا فً جمع مه قسٌش ،اقا :
" يا معشر قريش ،إنه وهللاِ قد نزل بكمم أممر مما أميممم بمه بحيلم بعمد ،كمان محممد ًميكم غ،مما حمد ا،
أرضاكم خلقا ،وأصدقكم حدي ا ،وأعظمكم أمانم  ،حممإ إ ا رأيممم ًمي صمدغيه الشميء ،واماا بمما امااكم بمه
قلمم  :ساحر ،ال وهللاِ ما هو بساحر ،لقد رأينا السحرة وعقدهم ،وقلمم  :كماهن ،ال وهللاِ مما همو بكماهن ،لقمد
رأينا الكهن ومخالاهم ،وسمعنا ساعهم ،وقلمم  :شاعر ،ال وهللاِ ما هو بشاعر ،لقمد رأينما الشمعر ،وسممعنا
أصناًه كلها ،هزاه وزازه ،وقلمم  :مانون ،ال وهللاِ ما هو بمانون ،لقد رأينا الانون ًما هو بخنقم  ،وال
وسوس  ،وال مخليط  ،يا معشر قريشً ،انظروا ًي شأنكمً ،إنه وهللاِ قد نزل بكم أمر عظيم".
ذا أمح أكبس المعاسضٌه للنبً نفى أه ٌكاه اعساا ،أا امساا ،أا كا نا ا ،اما اك ذلك.
موقف هرقل من النبي محمد صلإ هللا عليه وسلم :
ال ًء الحقٌ جحاا أه مااساا سائعا ا جسى بٌه سق السام ابٌه بعوض ععمواء قوسٌش موه المعاسضوٌه
للنبً صلى هللا علٌه ا لم ،بعحما ت لم سق س الة مه النبً ٌحعاه فٌها إلى اإل الم ،سق
مه أ

أ عما ٌعسفه

اطنه ،فجًء إلٌه ببعض التجاس مه المعاسضٌه للنبً مه مكة .
ومَّ ُ ،م َد َعا ُه ْمَ ،و َد َعا ِب َم ْر ُا َمانِهِ،
ًَ َد َعا ُه ْم ًِي َم ْالِسِ هَِ ،و َح ْو َل ُه ُع َظ َما ُا ُّ
الر ِ
الر ُا ِل الَّ ِي َي ْز ُع ُم أَ َّن ُه َن ِب ٌّي ؟
سبا ِب َه َ ا َّ
ء َن َ
ًَ َقال َ :أَ ُّي ُك ْم أَ ْق َر ُ
س ْف َيانَ ًَ :قُ ْل ُ
سبا،
ت  :أَ َنا أَ ْق َر ُب ُه ْم َن َ
ًَ َقال َ أَ ُبو ُ
اا َعلُو ُه ْم ِع ْن َد َظ ْه ِرهِ،
ص َحا َب ُهْ ًَ ،
ًَ َقال َ  :أَدْ ُنوهُ ِم ِّنيَ ،و َق ِّر ُبوا أَ ْ

هللا لَ ْو َال ا ْل َح َيا ُا مِنْ
الر ُا ِلًَ ،إِنْ َك َ َبنِي ًَ َك ِّ ُبوهَُ ًَ ،و َّ ِ
سائِل ٌ َه َ ا َعنْ َه َ ا َّ
ُ َّم َقال َ لِ َم ْر ُا َمانِ ِه  :قُلْ لَ ُه ْم  :إِ ِّني َ
أَنْ َيأْ ِ ُروا َعلَ َّي َك ِبا لَ َك َ ْب ُ
سأَلَنِي َع ْن ُه أَنْ
ت َع ْن ُهَّ ُ ،م َكانَ أَ َّول َ َما َ
س ُب ُه ًِي ُك ْم ؟ قُ ْل ُ
سءٍ،
ت  :ه َُو ًِي َنا ُ و َن َ
ف َن َ
َقال َ َ :ك ْي َ
َقال ََ ًَ :هلْ َقال َ َه َ ا ا ْل َق ْول َ ِم ْن ُك ْم أَ َح ٌد َق ُّط َق ْبلَ ُه ؟ قُ ْل ُ
ت َ :ال،

َقال َ َ ًَ :هلْ َكانَ مِنْ آ َبائِ ِه مِنْ َملِكٍ ؟ قُ ْل ُ
تَ :ال،
َقال َ ًَ :أ َ ْ
ض َع َفاؤُ ُه ْم ؟ ًَقُ ْل ُ
ض َع َفاؤُ ُه ْم،
ت َ :بلْ ُ
اس َي َّم ِب ُعو َن ُه أَ ْم ُ
ش َر ُ
اف ال َّن ِ
صونَ ؟ قُ ْل ُ
ت َ :بلْ َي ِزيدُونَ ،
َقال َ  :أَ َي ِزيدُونَ أَ ْم َي ْنقُ ُ
س ْخ َط لِدِينِ ِه َب ْع َد أَنْ َيدْ ُخل َ ًِي ِه ؟ قُ ْل ُ
تَ :ال،
َقال َ َ ًَ :هلْ َي ْر َم ُّد أَ َح ٌد ِم ْن ُه ْم َ
ء َق ْبل َ أَنْ َيقُول َ َما َقالَ؟ قُ ْل ُ
َقال َ َ ًَ :هلْ ُك ْن ُم ْم َم َّم ِه ُمو َن ُه ِبا ْل َك ِ ِ
ت َ :ال،
ت َ :الَ ،و َن ْحنُ ِم ْنم ُه ًِمي ُمم َّد ٍة َال َنمدْ ِري َمما ه َُمو ًَاعِمل ٌ ًِي َهماَ ،قمال َ َ :ولَم ْم ُم ْم ِك ِّنمي َكلِ َمم ٌ
َقال َ َ ًَ :هلْ َي ْغ ِد ُر؟ قُ ْل ُ
أُدْ ِخل ُ ًِي َها َ
ش ْيئا َغ ْي ُر َه ِ ِه ا ْل َكلِ َم ِ،
َقال ََ ًَ :هلْ َقا َم ْل ُم ُموهُ ؟ قُ ْل ُ
تَ :ن َع ْم،
ف َكانَ قِ َمال ُ ُك ْم إِ َّياهُ ؟ قُ ْل ُ
ء َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُه سِ َاالٌَ ،ي َنال ُ ِم َّناَ ،و َن َنال ُ ِم ْن ُه،
ت :ا ْل َح ْر ُ
َقال َ َ ًَ :ك ْي َ
ش ِر ُكوا ِبم ِه َ
هللا َو ْح َدهَُ ،و َال ُم ْ
َقال ََ :ما َ ا َيأْ ُم ُر ُك ْم ؟ قُ ْل ُ
شم ْيئاَ ،وا ْم ُر ُكموا َمما َيقُمول ُ آ َبماؤُ ُك ْم،
ت َ :يقُول ُ ْ :
اع ُبدُوا َّ َ
ص َ،ةَِ ،و َّ
ان  :قُلْ لَ ُه :
صدْ ِقَ ،وا ْل َع َفافَِ ،وال ِّ
الز َكاةَِ ،وال ِّ
َو َيأْ ُم ُر َنا ِبال َّ
صلَ َِ ًَ ،قال َ لِل َّم ْر ُا َم ِ
سل ُ ُم ْب َع ُ
س ِ
ء َق ْو ِم َها،
ث ًِي َن َ
الر ُ
سءٍَ ًَ ،ك َ لِ َك ُّ
س ِب ِه ًَ َ َك ْر َت أَ َّن ُه ًِي ُك ْم ُ و َن َ
سأ َ ْل ُم َك َعنْ َن َ
َ
ت :لَ ْو َكانَ أَ َح ٌد َقال َ هَم َ ا ا ْل َق ْمول َ َق ْبلَم ُه لَقُ ْل ُ
سأ َ ْل ُم َك َ :هلْ َقال َ أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم َه َ ا ا ْل َق ْول َ ؟ ًَ َ َك ْر َت أَنْ َالًَ ،قُ ْل ُ
مت:
َو َ
َر ُال ٌ َيأْ َمسِ ي ِب َق ْو ٍل قِيل َ َق ْبلَ ُه،
ت ًَ :لَ ْو َكمانَ مِمنْ آ َبائِم ِه مِمنْ َملِمكٍ قُ ْل ُ
سأ َ ْل ُم َك َ :هلْ َكانَ مِنْ آ َبائِ ِه مِنْ َملِكٍ ؟ ًَ َ َك ْر َت أَنْ َال ،قُ ْل ُ
َو َ
مت َ :ر ُامل ٌ
ء ُم ْل َك أَ ِبيهِ،
َي ْطل ُ ُ
سأ َ ْل ُم َك َ :هلْ ُك ْن ُم ْم َم َّم ِه ُمو َن ُه ِبا ْل َك ِ ِ
ف أَ َّنم ُه لَم ْم َي ُكمنْ لِ َيم َ َر
ء َق ْبل َ أَنْ َيقُول َ َما َقال َ ؟ ًَ َ َك ْر َت أَنْ َالَ ًَ ،قدْ أَ ْع ِر ُ
َو َ
ِء َع َلإ َّ
هللاِ،
اسَ ،و َي ْك َ
ا ْل َك َ
ِء َع َلإ ال َّن ِ
سأ َ ْل ُم َك  :أَ ْ
س ِل،
الر ُ
ض َع َفا َا ُه ْم ا َّم َب ُعوهَُ ،و ُه ْم أَ ْم َبا ُع ُّ
ض َع َفاؤُ ُه ْم ؟ ًَ َ َك ْر َت أَنَّ ُ
اس ا َّم َب ُعوهُ أَ ْم ُ
ش َر ُ
َو َ
اف ال َّن ِ
ان َح َّمإ َيمِ َّم،
سأ َ ْل ُم َك  :أَ َي ِزيدُونَ أَ ْم َي ْنقُ ُ
َو َ
صونَ ؟ ًَ َ َك ْر َت أَ َّن ُه ْم َي ِزيدُونَ َ ،و َك َ لِ َك أَ ْم ُر ْاْلِي َم ِ
سم ْمخ َط لِدِينِ م ِه َب ْع م َد أَنْ َيممدْ ُخل َ ًِي م ِه ؟ ًَ م َ َك ْر َت أَنْ َالَ ،و َك م َ لِ َك ْاْلِي َمممانُ ِحممينَ ُم َخممالِ ُط
سممأ َ ْل ُم َك  :أَ َي ْر َم م ُّد أَ َح م ٌد َ
َو َ
شا َ
َب َ
وء،
ش ُم ُه ا ْلقُل ُ َ
سل ُ َال َم ْغ ِد ُر،
الر ُ
سأ َ ْل ُم َك َ :هلْ َي ْغ ِد ُر؟ ًَ َ َك ْر َت أَنْ َالَ ،و َك َ لِ َك ُّ
َو َ
ش ِمر ُكوا بِم ِه َ
هللاَ ،و َال ُم ْ
شم ْيئاَ ،و َي ْن َهما ُك ْم َعمنْ ِع َبما َد ِة
َو َ
سأ َ ْل ُم َك  :بِ َم َيأْ ُم ُر ُك ْم ؟ ًَ َ َك ْر َت أَ َّنم ُه َيمأْ ُم ُر ُك ْم أَنْ َم ْع ُبمدُوا َّ َ
صدْ ِقَ ،وا ْل َع َفافِ،
ص َ،ةَِ ،وال ِّ
انَ ،و َيأْ ُم ُر ُك ْم بِال َّ
ْاْلَ ْو َ ِ
س َي ْملِ ُك َم ْوضِ َع َق َد َم َّي هَا َم ْي ِنَ ،و َقدْ ُك ْن ُ
ج لَم ْم أَ ُكمنْ أَ ُظمنُّ أَ َّنم ُه مِم ْن ُك ْم،
ار ٌ
ًَإِنْ َكانَ َما َمقُول ُ َح ّقا ًَ َ
ت أَ ْعلَ ُم أَ َّن ُه َخ ِ
ص إِلَ ْي ِه لَ َم َا َّ
س ْل ُ
ت لِ َقا َاهَُ ،ولَ ْو ُك ْن ُ
ش ْم ُ
ت َعنْ َق َد ِم ِه
ت ِع ْن َدهُ لَ َغ َ
ًَلَ ْو أَ ِّني أَ ْعلَ ُم أَ ِّني أَ ْخل ُ ُ
ذا كالم سق بأ ئلة حقٌقة جحاا ،اا تنباطات سائعة جحاا،

يقول أحد كماء السيرة الغربيين وهو ليس من المسلمين:
"كان محمد عابدا ممحن ا،
وقائدا ً ا ،ش ّيد أم من الفمات الممنا ر،
وكان رال حرء يضع الخطط ،ويقود الايوش،
وكان أبا عطوًا ،وزواا محققت ًيه المودة والرحم والسكن،
وكممان صممديقا حميممما ،وقريبمما كريممما ،واممارا مشممغله هممموم ايرانممه ،وحاكممما مممم نفسممه مشمماعر
محكوميه ،يمنحهم من مودمه وعطفه ما ياعلهم يفمدونمه بأنفسمهم ،وممع لمك ًهمو قمائم علمإ أعظمم دعموة
شهدمها اْلرض ،الدعوة المي حققت لإلنسان واوده الكامل ،ومغلغلت ًي كيانه كله،
ورأى الناس الرسول الكريم ممم مل ًيمه هم ه الصمفات الكريمم ً ،صمدقوا ملمك المبمادل الممي اماا بهما
كلها ،ورأوها ممم ل ًيه ،لم يقرؤوها ًي كماء اامد ،بل رأوهما ًمي بشمر ممحمركً ،محركمت لهما نفوسمهم،
وهفت لها مشاعرهم ،وحاولوا أن يقمبسوا قبسات من الرسول الكريم كل بقمدر مما يطيمقً ،كمان أكبمر قمدوة
للبشري ًي ماريخها الطويل ،وكان هاديا ومربيا بسلوكه الشخصي ،قبل أن يكون بالكلم الطيء ال ي ينطق
به ".
ويقول الباحث البريطاني كارييل:
"إن المشكيك ًي صح نبوة محمد صلإ هللا عليه وسلم ودينه يعد اليوم عارا كبيرا ،وإن علينما المرد
علإ م ل ه ه اآلراا الغير صحيح  ،واْلقوال المي ال معنإ لهاً ،علمإ المرغم ممن ممرور القمرون علمإ بع م
ه ا النبي ما يزال مئات الم،يين من المسلمين ًي العالم يسمضيئون بنور الرسال " .
ويقول أسما اامعي أميركي:
"لقممد أدرك محمممد صمملإ هللا عليممه و سمملم أهمي م االمحمماد وعلممو منزل م الماممممع الموحممد ً مي بع مممه
اْلس،مي  ،وب لك زرع بيديه ب ور االمحاد والمودة ًي نفوس المسملمين ،وسمقاها ومعهمدها بالرعايم حممإ
أعطت مارا حلوة الم اق ".
ويقول ميلر الكامء البريطاني المعروف:
"إن بعض الديانات مهمم بالاوانمء الروحيم ممن حيماة البشمر ،ولميس لمديها ًمي معليمامهما أي اهمممام
باْلمور السياسي  ،والقانوني  ،واالامماعي  ،ولكن محمدا صلإ هللا عليه وسلم ،ببع مه وأمانمه اْللهي كان
نبيمما ،وكممان راممل دولم  ،ومقننمما ،أي واضممعا للقمموانين ،وقممد اشمممملت شممريعمه علممإ أحكممام وقمموانين مدنيم ،
وسياسي  ،واامماعي ".

ويقول الكامء والباحث الغربي ريمين:
"منم بممزوث بع م محمممد صمملإ هللا عليممه وسمملم وسممطوع شمممس اْلسمم،م أ بممت ه م ا النبممي أن دعومممه
مواه للعالمين ،وإن ه ا الدين المقدس يناسء كل عصر ،وكل عنصر ،وكل قومي  ،وأن أبناا البشمر ًمي
كل مكان ،وًي ظل أ ّي حضارة ال غنإ لهم عن ه ا الدين ال ي منسام معاليمه مع الفكر اْلنساني" .
ويقول المسيو اان الكامء والعالم السويسري المعاصر:
"لو أمعنا النظر ًي أسلوء حياة محمد صلإ هللا عليه وسلم ،وأخ،قه ،علإ المرغم ممن ممرور أربعم
عشر قرنا علإ بع مه ،لممكنا من ًهم كنه الع،قم الممي مشمد م،يمين النماس ًمي العمالم لهم ا الرامل العظميم،
والمي اعلمهم وماعلهم يضحون من أاله ،ومن أال مبادئه اْلس،مي السامي  ،بالغالي والرخيص والنفس
والنفيس" .
ويقول الفيلسوف الروسي مولسموي:
أما الفٌل اف السا ً تال تاي الذي أعجب باإل الم اتعالٌمه فً الع ح ،ااألخوال  ،االتصواف ،فقوح
انبهس ب خصٌة النبً صلى هللا علٌه ا لم ،اظهس ذلك ااضما ا على أعمالهٌ ،قا  :فً مقالة له بعنااه " َموه
ا مممح ؟" :
"إن محمدا هو مؤسمس ورسمول ،وكمان ممن عظمماا الرامال الم ين خمدموا المامممع اْلنسماني خدمم
اليل  ،ويكفيه ًخرا أنه هدى أم برممها إلإ نور الحق ،واعلها مانح إلإ السكين والس،م ،ومؤ ر عيشم
الزهد ،ومنعها من سمفك المدماا ،ومقمديم الضمحايا البشمري  ،وًممح لهما طريمق الرقمي والمدنيم  ،وهمو عممل
عظيم ال يقدم عليه إال شخص أومي قوة ،ورال م له ادير باالحمرام واْلا،ل" .
اٌقا عنه أٌضا ا تال تاي:
"ليس هناك من شك ًي أن محمدا صلإ هللا عليه وسلم ،نحن إ ا كرنا محمدا نصلي عليه ًالصم،ة
مدرا ًمي المنص ،قمدم ببع ممه خدمم كبيمرة للبشمري ً ،همي ًخمر وهمدى للنماس ،وهمي الممي أرسمت دعمائم
الصلح ،واالسمقرار ،والرخاا ،وًمحت طريق الحضارة ،والرقي ل ايال ،وبديهي أن مما ًعلمه محممد صملإ
هللا عليه وسلم هو عممل عظميم ال يفعلمه إال شمخص مقممدر و عمزم رصمين ،وم مل هم ا الشمخص وبم ،شمك
يسمحق كل إكرام ومقدير واحمرام" .
ويقول مفكر آخر رًع لواا ال إله ـ أي ملحد ـ :
"الحقيقم أن محمممدا قممد امماا برسممال ال يمكممن إنكارهمما ،وهممي خ،صم الرسمماالت السممابق  ،بممل ومعلممو
عليها ،بناا علإ ه ا ًمإن رسمالمه للعمالم دسممور ابمت ،ومما اماا بمه محممد وأقوالمه منسمام و وق البشمر،
وإدراك بني اْلنسان ًي ه ا العصر" .

ويقول العالم اْليطالي واكسمون:
" لو سألني أحدهم ًقال  :من هو محمد ال ي ممدحه كل ه ا المديح ؟ لقلت له بكل أدء واحممرام :إن
ه ا الرال المشهور ،وإن ه ا القائد ال ي ال نظير له ،ع،وة علإ كونه مبعو ا من هللا ،هو رئميس حكومم
إسمم،مي  ،كانممت ملاممأ وممم ،ا لكممل المسمضممعفين والمسمملمين ،وحاميم لمصممالحهم االامماعيم ً ،ممإن محمممدا
ال ي يعد باني ومؤسس ملك الحكوم كان قائدا سياسيا بكل ما له ه الكلم من معنإ" .
ويقول الكامء الفرنسي كورسيه :
"عندما نهض محمد بدعومه ،وقبل وبعد انط،ق بع مه كان شمابا شمااعا شمهما ،يحممل أًكمارا مسممو
علإ ما كان سائدا من أًكار ًي ماممعه،
وقد ممكن محمد صلإ هللا عيه وسلم بسمو أخ،قه من هداي عرء الااهلي الممعصبين ،ال ين كانوا
يعبدون اْلصنام إلإ عبادة هللا الواحد اْلحد،
وًممي ظممل حكوممممه الديمقراطيم الموحممدة ممكممن مممن القضمماا علممإ كممل أشممكال الفوضممإ ،واالخممم،ف،
واالقممال ،المي كانت شائع ًي ازيرة العرء،
وأرسممإ بممدل لممك اْلخمم،ق الحميممدة محمموال الماممممع العربممي الامماهلي المممموحش إلممإ ماممممع راق
وممحضر" .
ويقول المؤرخ اْلوروبي ايمس:
فً مقا تمت عنااه " ال خصٌة الخاسقة " عه النبً صلى هللا علٌه ا لم:
"وقد أحدث محمد عليمه السم،م بشخصميمه الخارقم للعمادة مورة ًمي الازيمرة العربيم  ،وًمي الشمرق
كلهً ،قد حطم اْلصنام بيديه ،وأقام دينا خالدا يدعو إلإ اْليمان باهلل وحده" .
ويقول الفيلسوف الفرنسي كارديفو:
" إن محمدا كان همو النبمي الملهمم والممؤمن ،ولمم يسممطع أحمد أن ينازعمه المكانم العاليم الممي كمان
عليها ،إن شعور المساواة واْلخاا ال ي أسسه محمد بين أعضاا الكمل اْلسم،مي كمان يطبمق عمليما حممإ
علإ النبي نفسه".
ويقول الفيلسوف البريطاني موماس كاريل:
اقح خصص مه كتابه فصالا لنبً اإل الم بعنااه  " :البط فً صاسة س ا " ،ع ّح فٌوه النبوً صولى
هللا علٌه ا لم اامحاا مه العظماء ال بعة الذٌه أنجبهم التاسٌخ ،اقح س ّح ذا المؤلف معاعم المتعصبٌه فقا :

"يزعم الممعصبون أن محمدا لم يكن يريد بقيامه إال الشهرة الشخصي ومفاخر الااه والسلطان ،ك،
وهللا ،لقد كان ًي ًؤاد لك الرال الكبير ابن القفار والفلموات ،المممورد المقلممين ،العظميم المنفس ،المملموا
رحمم  ،وخيممرا ،وحنانمما ،وبممرا ،وحكمم  ،وحاممإ ،أًكممار غيممر الطمممع الممدنيوي ،ونوايمما خمم،ف طلممء السمملط
والااه ،كيف ال ،وملك نفس صامم  ،ورال من ال ين ال يمكنهم إال أن يكونوا مخلصين اادين".
ويقول مؤلف كماء "المئ اْلوائل" :
ذا السج حسس تاسٌخ الب سٌة ،ااختاس مه بٌه عظماء الب سٌة على موسّ التواسٌخ مئوة ،ومى الكتواب
"المئة األاائ " ،جع مممحاا صلى هللا علٌه ا لم على سأس المئة فً التاسٌخ قا :
"هو اْلنسان اْلول من بين المئ اْلوائل ًي ماريخ البشمري كلهما ممن حيمث قموة الممأ ير ،وممن حيمث
نوع المأ ير ،ومن حيث اممداد أمد المأ ير ،ومن حيث امساع رقع المأ ير" .
مه مٌث القاة ،االناع ،ااالمتحاح ،االسقعة.
وصف لاانء من شخصي النبي العظيم ْلحد ك َّماء السيرة من المسلمين :
نختم ذه الخطبة بكلموة ألموح كتواب ال وٌسة الم ولمٌه ،وا الونص الامٌوح اإل والمًٌ ،صوف خصوٌة
النبً التعاملٌةٌ ،قا

ذا الكاتب :

" كان صلإ هللا عليه وسلم ا ّم المواضع ،واًر اْلدء ،يبدأ الناس بالس،م ،ينصرف بكلمه إلمإ محد مه
صغيرا كان أو كبيرا ،يكون آخر من يسحء يده إ ا صاًح ،وإ ا مصدق وضع الصدق بيده ًي يد المسكين،
وإ ا الس َالس حيث ينمهي به المالس ،لم ُي َر مادا راليه قط ،ولم يكن يأنف من عممل لقضماا حااممه أو
حاا صماحء أو امار ،وكمان يم هء إلمإ السموق ،ويحممل بضماعمه بيمده ،ويقمول :أنما أولمإ بحملهما ،وكمان
يايء دعوة الحر والعبد والمسكين ،ويقبل ع ر المعم ر ،وكمان يرًمو وبمه ،ويخسمف نعلمه ،ويخمدم نفسمه،
ويعقل بعيره ،ويكنس داره ،وكمان ًمي مهنم أهلمه ـم أي ًمي خدمم أهلمه ـ وكمان يأكمل ممع الخمادم ،ويقضمي
حاا الضعيف والبائس ،يمشي هونما ،خماًض الطمرف ،ممواصمل اْلحمزان ،دائمم الفكمر ،ال ينطمق ممن غيمر
حاا  ،طويل السكوت ،إ ا مكلم َمكلم باوامع الكلم ،وكان دم ا ،لميس بالااحمد وال المهمين ،يعظمم المنعم وإن
دقت ،وال ي م منهما شميئا ،وال يم م مم اقا ـم أي طعامما ـ وال يمدحمه ،وال مغضمبه المدنيا ،وال مما كمان لهما ،وال
غمض بصمره ،وكمان يؤلمف وال يفمرق،
يغضء لنفسه ،وال ينمصر لها ،إ ا غضء أعرض وأشاح ،وإ ا ًرح
ّ
يقرء وال ينفر ،يكرم كريم كل قوم ويوليمه علميهم ،يمفقمد أصمحابه ،ويسمأل النماس عمما ًمي النماس ،يحسمن
ِّ
الحسن ويصوبه ،ويقبح القبيح ويوهنه ،وال يقصر عن حق وال يااوزه ،وال يحسمء اليسمه أن أحمدا أكمرم
عليه منه ،ممن سمأله حاام لمم يمرده إال بهما ،أو مما يسمره ممن القمول ،كمان دائمم البشمر ،سمهل الخلمق ،لمين
الاانء ،ليس بفظ وال غليظ ،وال صخاء وال ًحاش ،وال عياء وال مزاح ،يمغاًل عما ال يشمهي ،وال يخيء
ًيمه مؤملمه ،كمان ال يم م أحمدا ،وال يعيمره ،وال يطلممء عورممه ،وال يممكلم إال ًيمما يرامإ وابمه ،يضمحك مممما

يضحك منه أصحابه ،ويمعاء مما يمعابون ،ويصبر علإ الغريمء وعلمإ افوممه ًمي مسمألمه ومنطقمه ،وال
يقطع علإ أحد حدي ه حمإ ياوزه".
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