
 ١

  رمحةـي الـنب
  انـالة واإلنسـالرس

  
  

  تأليف
  حممد مسعد ياقوت

  
  
  

  الدكتور فضيلة تقدمي

  فريد عبد اخلالق
  

  
  
  
  

www.nabialrahma.com  
  
  
  

   القاهرة ، الزهراء لإلعالم العريب النسخة العربية ،  ،٢٠٠٧الطبعة األوىل 



 ٢

  
  

  ..اإلهـــداء 
  :إىل الذي قال اهللا تعاىل فيه 

  ]١٢٨التوبة"[ِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُم بِالُْمْؤِمنَِني َرُؤوٌف رَِّحيٌم َعزِيٌز َعلَْي"
  ]٩٥احلجر"[إِنَّا كَفَْيَناَك الُْمْسَتْهزِِئَني "

  ]١٠٧األنبياء"[َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا َرْحَمةً لِّلَْعالَِمَني "
  ]٤٣الزخرف" [إِنََّك َعلَى ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ "

  ]٤القلم"[َك لََعلى ُخلُقٍ َعِظيمٍ َوإِنَّ"
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  ١ فريد عبد اخلالق الدكتورتقدمي بقلم فضيلة 

  
 على حمتوياته؛ كافة املقومات األساسية      عأشهد أن لدَي قناعة قد توفرت هلذا املَؤلَف القيِّم بعد االطال          

  :  يف موضوعها ومرجعيتها، متمثلة فيما يلي اليت تسلكه يف جماله كدراسة علمية يعتد هبا

                                                 
ا لدار عاًمعمل مديرا أحد رموز الحركة اإلسالمية في القرن العشرين،  الخالق فضيلة الدكتور فريد عبد 1

 وهو صاحب أحد أهم ، المصرية، ثم وكيال لوزارة الثقافةالقومية في السبعينيات الكتب المصرية ودار الوثائق
 " .في الفقه السياسي اإلسالمي  "المؤلفات التي تناولت نظام الحكم في اإلسالم وهو كتاب 
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 ما يتعلق بالسبب الذي قام من أجله الكاتب بإعداد هذا املوضوع، ذلك الباحث املدقق امللّم                –أوالً  
 على  – ، وأي داعية الكتابة يف هذا املوضوع         حممد مسعد ياقوت  جبوانب املوضوع وجماالته األستاذ     

يشغل التيار اإلسالمي السياسي يف هذه احلقبة حّيـًزا كـبًريا            حيث   –الصعيدين الداخلي واخلارجي    
 يثري لدى خصومه من غالة العلمانية        –ومتنامًيا على املسرح السياسي يف دول عربية وإسالمية كثرية          

واللربالية جمموعة تساؤالت وهواجس عن عالقة هذا التيار بالدميقراطية واحلريات والتعددية السياسية            
 وفيها قضية وضع غري املسلمني يف الدول اإلسالمية، وقـضية املـرأة             – املطروحة حالًيا    –واجملتمعية  

وحقوقها املدنية، واحلداثة ، وعالقة الدين بالسياسة، والدولة الدينية وحوار األديان واحلضارات، وهو             
اإلرهـاب  ، وحماربـة    "باالسـالموفوبيا " ما يشغل حيًزا كبًريا، وحدة أوفر عند الغرب؛ عربوا عنه           

والتطرف، وربطوا بني ذلك وبني العوملة االستعمارية اجلديدة ، اليت تتبعها اإلدارة األمريكية اليت ترمي 
إىل تفكيك عرى األمة العربية واإلسالمية واختراق وحدهتا وأمنها ومقوماهتا كما حـدث يف غـزو                

وافق يف االستراتيجية االستعمارية    أفغانستان والعراق، وما حيدث من الكيان الصهيوين يف املنطقة، يف ت          
، واستخدام القوة يف املنطقة لتحقيق أهدافهما وعلى رأسها االستيالء على النفط، واإلبقـاء علـى                

.. الشرق األوسط دوالً مفككة وسوقًا استهالكًيا ملنتجاهتم، وإعاقة وحدهتا، وتنميتها، بكل الطرق             
 احلرب الصليبية اليت أعلنها بوش يف أول كلمة لـه           وحتت أمساء ودعاوى خمتلفة باطلة، ومنها دعوى      

 سبتمرب الشهرية، وإعالن مشروعه اإلمرباطوري االستعماري املعروف باسم الشرق          ١١بعد أحداث   
األوسط اجلديد، الذي أفشلته املقاومة يف جنوب لبنان ويف العراق، ويف بؤر املقاومة الشعبية الساخنة               

عامل العريب واإلسالمي على العوملة والعلمنة اليت تستهدف سلخه عن          يف دول املنطقة، وتأيب شعوب ال     
دينه وهويته احلضارية وانقياده ألعدائه ثقافًيا وسياسًيا واقتصادًيا واجتماعًيا يف حمـاوالت خمططـة،              
ومنها اختراق أنظمته احلاكمة، والتجويع، واملعونات املشروطة، وهتديد األمن الغذائي، وإقامة القواعد        

عسكرية يف أرض العرب واملسلمني، وتفجري النعرات املذهبية واخلالفـات العرقيـة واملـشاحنات              ال
  .األيدلوجية 

  
أما العنصر الثاين من بني هذه املقومات األساسية لبحث األستاذ ياقوت، فيتمثـل يف مكانـة                : ثانًيا  

وإعالًما ، وتقدمه يف سلم     املوضوع وتداعياته لدى شعوب  عاملنا العريب واإلسالمي، عقيدة وسياسة           
األولويات اليت تشغل اهتمامات عاملنا العريب واإلسالمي، والطموحات اليت يتطلع إليها لبناء وحدهتا             
وحراسة أمنها القومي وإحياء ثقافتها، وحضارهتا ، وجتديد فكرها، وحشد طاقاهتا من أجل بلوغ ما               

ته ، وإتاحة الفرصة للشعوب العربية واإلسالمية       احلد األوىف يف الكرامة وتأمني حقوق املواطن وحريا       
ممارسة حقوقها  الدستورية والسياسية وحقها يف اختيار حكامها، وممثليها من الربملانيني، وحقهـا يف               

  . مساءلة احلاكم وتغيريه عند املقتضى سلمًيا
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ه الدراسة، الـذي    موضوع الدراسة اليت بني أيدينا، تشكل عنصًرا جوهرًيا يف هذ         " الرمحة  " إن صفة   

وهي الرمحة النبوية للبشر اليت جنح املؤلف يف عرضها مبفومهها          . عنوًنا هلا   " نيب الرمحة " اختار املؤلف   
الواسع، دون تكلف  خالل فصول دراسته ونصوصها، من تناول جامع يف وجازة غري خملة لـسرية                 

 اهلجرة، ويف املدينة بعدها، حيـث        قبل البعثة وبعدها، ويف مكة قبل      – صلى اهللا عليه وسلم      –النيب  
 جمتمًعا مدنًيا، ودولة مدنية على أساس مبدأ املواطنة ومساواة          - صلى اهللا عليه وسلم      –أقام الرسول   

  ... كافة مواطين الدولة يف احلقوق والواجبات 
وقد تناول الكتاب هذه العناصر يف مباحث متعددة، يف هيكلية تتـسم باملوضـوعية، وتكامـل يف                 

ناول، مع الوفاء جبوانب الدراسة، واالعتماد على املصادر األصلية املوثوقة، ومن مث جيد القارىء يف               الت
  .ذلك حتقيقًا لدعاية القراءة 

  
ومثت عنصر آخر البد منه يف ذلك ؛ وهو ما أويت الباحث من توفيق و إخالص لوجه اهللا وحتـري                    

  ..عد، يف كل ما قالالصدق واحلق دون هوى صارف أو تعصب زميم، أو جهل مق
  ! أحيه 

وهذا العنصر ال بـديل     . أحييه كذلك وال أزكي على اهللا أحًدا ، ولكن من باب معرفة الفضل ألهله             
عنه لكل باحث مصلح، وهو توفيق اهللا له فيما ابتغاه من إصالح وأمر باملعروف وهني عـن املنكـر                   

على سنته ويطلب منه املعونة والتأييد من اهللا،        ماستطاع ال يألو فيه جهًدا، يتوثق باهللا يف إمضاء األمر           
  : كما يف قوله تعاىل 

  ].٨٨: هود " [ إن إريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب" 
  

هذا، وأريد أن أقف على مادة هذا املَؤلَف املوسوعية الواضحة الداللة ، األمينة الوصف، يف حملـات                 
  : يما يلي حمدودة ف

خصيصة سائدة يف شرع اإلسالم كله ، كتاًبا وسـنة، ونظاًمـا            " الرمحة  "  التأكيد على أن     – أوالً
وحياة، وتعامالً مع اآلخر ، يف كل حال من سلم أو حرب، ومن متكني أو ضعف، كمـا يف قولـه                     

  : تعاىل 
  " .هذا بصائر للناس، وهدى ورمحة لقوم يوقنون " 

صائر للقلوب، ألقوم حياة للناس كافة، وهداية للناس مـن الـضالل، ورمحـة              فالقرآن كله مبرتلة ب   
فـشريعة  .. للمهتدين به كما هو رمحة للمارقني من حيث تأخري عقوبتهم يف الدنيا، لعلهم يهتدون               

  ..اإلسالم رمحة كلها 
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سه هبـا ، دون      إن رمحة اهللا مبخلوقاته هي الصفة العظمى اليت اختارها اهللا سبحانه لوصف نف             –ثانًيا  

  .. غريها من الصفات، وهي كلها عظيمة وشريفة 
 والـيت   – كما يف صحيح احلـديث       –فذكرها سبحانه يف سورة الفاحتة اليت ال صالة ملن ال يقرأ هبا             

 يف كـل    -مسيت أم الكتاب، الشتماهلا على كليات العقيدة اإلسالمية، فاختارها لتتوكد قيمة الرمحة           
  ..مبا يف ذلك كل معاين الرمحة وحاالهتا وجماالهتا ..   يف وجدان املسلم -صالة

  
 مل تفارقه قط يف كل سـريته،        – صلى اهللا عليه وسلم      – إن الرمحة كانت خصلة رسول اهللا        -ثالثًا  

خلقه القرآن  : "  كما قالت عائشة     – صلى اهللا عليه وسلم      –ويف كل مراحل حياته وأحواله، فكان       
  ! الذي هو رمحة " 

أي " .. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني       : " - حيثه على هنج الرمحة      –ه ربه   وقد قال ل  
خذ ما عفا لك من أفعال الناس، وأخالقهم، وال تطلب منهم اجلهد وما يشق عليهم حىت ال ينفـروا                   

  " ..يسروا وال تعسروا  : " - صلى اهللا عليه وسلم –كقوله .. 
وهناه عن مكافئة السفهاء بـسفههم، أو       .. ل من األفعال واألقوال     وقد أمره اهللا باملعرف، أي اجلمي     

  . مماراهتم،  وأمره باحللم عنهم، واإلعراض عن إساءهتم 
وأرسله ليـتمم مكـارم     .. لقد أمره اهللا أن يصل من قطعه ، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه               

 للعاملني من عذاب االستئصال واالنتقـام       وحجاًبا.. األخالق، وبشًريا ونذيًرا ومربًيا ومرشًدا للعاملني       
  : العام يف الدنيا، لقوله تعاىل 

  " .وما كان اهللا معذهبم وأنت فيهم " 
 أن كان على أعلى درجة يف احلرص على النـاس واخلـوف             – صلى اهللا عليه وسلم      –ومن رمحته   

  :  تعاىل الشديد عليهم من اهلالك والضالل، ورغبته الشديدة يف رفع العنت عنهم ، قال
  " . لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، باملؤمنني رءوف رحيم " 
  

 لقد رفع اهللا ذكر نبيه يف حمكم الترتيل، ومن رفع اهللا ذكره ال حيط يف الناس، وإن اجتمعـوا                    – رابًعا
ة اليت تسيء له ولدينه،     فما صدر من ذلك من قبل الرسوم الكاركاتوري       . له، وإمنا حيطون من أنفسهم    

من رجل دين مسيحي متعصب، أو إعالم غريب مصهني، بدعوى حرية التعبري، إمنا هي إساءة لكـل                 
  . البشرية 

 صلى اهللا عليه وسـلم      –وباملثل تلك اإلساءات األخرى كتصرحيات بابا الفاتيكان املسيئة للنيب حممد           
 صلى اهللا عليه وسلم     –لف يتهم رسول اهللا     على أوسع نطاق ملؤ   " نيب اخلراب   "  أو صدور كتاب     –
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 إىل تاريخ اإلنسانية يف حـق       - يف حقيقة األمر     –كلها تسيء   ..  بقطع الطريق والشذوذ اجلنسي      –
جتاهلت حـىت آراء    ! ونكسة آدمية   ! ونزعة إحلادية   ! إهنا ردة حضارية    . األنبياء والشرائع السماوية    

 صلى اهللا عليـه     –الوا كلمة احلق وشهادة الصدق يف النيب        املنصفني من علماء الغرب أنفسهم، ممن ق      
  .  وعرفت له مكانته –وسلم 

  
وقدوة عظمـى   "  أسوة حسنة  " – صلى اهللا عليه وسلم      – لقد جعل اهللا تعاىل من حممد        -خامًسا  

: " قال تعاىل   . للمؤمنني، يقتدي به كل إنسان يريد أن يؤدي رسالة حضارية على كوكب األرض              
وهي شهادة مـن اهللا     " ..  لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر              لقد كان 

   . - صلى اهللا عليه وسلم –لكرمي خصاله " تعاىل 
وهو مـع   .  يف كل أمور الدين ومهام اإلصالح        – صلى اهللا عليه وسلم      –لقد أوجب اهللا التأسي به      

قل سبحان ريب هل كنـت  : " هم ، كما يف قوله تعاىل ذلك ليس بدًعا من الرسل، بل كان بشًرا مثل 
أي رسوالً كسائر الرسول، بشًرا كسائر البشر، فاالقتداء به داخل يف حـدود             " .. إال بشًرا رسوالً    

فاستقم كما أمرت ومن تاب معك      : " البشرية، وهو املؤمنون مؤمورن بشرع اهللا كما يف قوله تعاىل           
، إهنا االستقامة اليت صار عليها الرسول، على جـادة          ]١١٢: هود" [ وال تطغوا إنه مبا تعملون بصري     

احلق، غري عادل عنها، وال خارج عن حدود اهللا، وكان املَعلم األول واملرشد األكرب يف إزالة الطغيان                 
  . وردع الظاملني وحكام اجلور، وهو مع ذلك رمحة للحكام واحملكومني، ورمحة باألمة مجعاء 

  
 يف  - يف حجة الوداع، ويف خطبته التارخييـة فيهـا         – صلى اهللا عليه وسلم      –النيب   رمحات   -سادًسا

 بالناس حجة، ودع فيها املسلمني ومل حيـج         – صلى اهللا عليه وسلم      – حيث حج    –السنة العاشرة   
  .. بعدها 

  : كانت سلسلة من الرمحات تلك الوصايا اجلليلة اليت اشتملت عليه خطبته 
 بالناس يف حترمي الدماء واألموال، رمحته بالناس يف معامالهتم بتحرمي           - وسلم    صلى اهللا عليه   –رمحته  
  .الربا

  ..رمحته بالناس بأن وضع عنهم دماء اجلاهلية، ومآثر اجلاهلية 
ا ، لكم عليهن أن     ا ، وهلن عليكم حقً    فإن لكم على نسائكم حقً    ! أيها الناس : "رمحته بالنساء إذا قال     
 فإن فعلن فإن اهللا قد أذن لكم أن ،وعليهن أن ال يأتني بفاحشة مبينة كرهونهت اال يوطئن فرشكم أحًد

، بـاملعروف  ا غري مربح فإن انتهني فلهن رزقهن وكـسوهتن         املضاجع وتضربوهن ضربً   ن يف هتجروه
ا ، وإنكم إمنا أخذمتوهن بأمانة ال ميلكن ألنفسهن شيئً عوان ، فإهنن عندكم ابالنساء خًري واستوصوا
  " . ستحللتم فروجهن بكلمات اهللا فاعقلوا أيها الناس قويل ، فإين قد بلغتاهللا وا
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 ال ترجعوا بعـدي      !أال " - يف خطابه اخلالد     -فقال.. ورمحته باملؤمنني، أال يضرب بعضهم بعًضا       
  " اللهم أشهد..يضرب بعضكم رقاب بعض؛ أال هل بلَّغت  كفاراً

  ".. كتاب اهللا :تم بهقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصم "
ال فضل لعريب علـى     " ،"كلكم آلدم وآدم من تراب    .. " ورمحته بالناس يف أال يتفاضلوا إال بالتقوى        

  " .. أعجمي إال بالتقوى 
ورمحته بالناس بإرساء قيم العدالة، السيما بني األبناء والعدل يف اإلرث، فال جتوز لوارث وصـية يف                 

  ..أكثر من الثلث 
، ومن ادعي إىل غري أبيه أو       "الولد للفراش وللعاهر احلجر   : " بناء يف حفظ النسب،يف قوله      ورمحته باأل 

  " ..توىل غري مواليه؛ فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل من صرف وال عدل
فختم كلمـة   " . والسالم عليكم ورمحة اهللا     : "   خطبته بقوله    – صلى اهللا عليه وسلم      –وقد ختم   

  !الوداع ووصاياه بالسالم والرمحة 
  

الزهـراء لإلعـالم    وأخًريا يطيب يل أن أختم مقدميت هذه باإلعراب عن تقديري وشكري ملؤسسة             
 اليت أصدرت هذا الكتاب املوسوعي القيم من كل الوجوه، وبالدعاء إىل اهللا لصاحبها األستاذ               العريب

بدوام التوفيق يف أداء رسـالته الدعويـة         " ائفأمحد ر " الفاضل واإلعالمي النابه والكاتب احلاذق      
  ..والوطنية، وحبسن اجلزاء عما قدم من عطاء ألمته، وبعافية الدين والبدن وباحلفظ من كل سوء 

  
كما أدعو اهللا تعاىل أن يرزق مؤلف هذا الكتاب الفذ يف موضوعه ويف منهج البحث الذي اتبعـه يف                   

علمي يف إعداد مادته، والوفاء جبوانب املوضـوع الـيت          دراسته، أحسن اجلزاء عما جتشم من جهد        
غطّت حاجة ملحة  لدى األمة يف التعريف باإلسالم ، وخصائصه احلضارية، ومميزاتـه التنويريـة،                

 واليت أمهها الرمحة اليت جتلت يف كل سريته، قبل البعثـة            – صلى اهللا عليه وسلم      –ومشائل نبيه حممد    
 تعامله مع الصديق والعدو، وإيثار الرفق والتيسري، علـى العنـف            وبعدها، ويف احلرب والسلم، ويف    

والتعسري، واحلوار على الصدام والبطش ، والتعاون بني الناس على اختالف امللل والتوجهات يف كل               
  ..ما تصلح به احلياة، ويوفر األمن لكل املواطنني، وحيقق للبشرية التنمية والسالم

، وأمده بعونه، وحفظه، وزاده إمياًنا مع       حممد مسعد ياقوت  كرمي األستاذ   أكثر اهللا من أمثال باحثنا ال     
  .إميان، وعلًما فوق علم، ونفع به امللة واألمة وهدى به البشر

  ..وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والعاقبة للمتقني وكان حق علينا نصر املؤمنني
  فريد عبد اخلالق  
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   الرسالة والرسولتأمالت يف
  ١بقلم فضيلة األستاذ الدكتور أمحد إدريس الطعان

  
  بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ

  
    َإِيَّاَك َنْعُبـُد َوإِيَّـاَك     * َماِلِك َيْومِ الدِّينِ    *  الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ     *الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمني

 ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم         *اطَ الُْمْسَتِقيمَ  اْهِدَنا الصِّرَ  * َنْسَتِعُني  
  .  آمني * َولَا الضَّالَِّني 
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 والصالة والسالم على سيدنا حممد النيب األمي الصادق األمني  وعلى آله وصحبه الطيبني
يشعر الكاتب بالضآلة حني ينوي الكتابة :الطاهرين والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين ، وبعد 

 ، ألنه ال جيد يف قاموسه العبارات اليت تترجم الشعور بأمانة عن سيد البشر حممد رسول اهللا 
  :للقارئ ، يكفيه أن رّبه عز وجل وصفه بقوله 

 ٍَوإِنََّك لََعلى ُخلُقٍ َعِظيم  ] ٤: سورة القلم آية.[  

 عناصر املدح والثناء -  ملن يتذوق لغة العرب - هو واضح إن هذه اجلملة تتعاقب فيها كما
  .بإحلاح شديد 

  : كما يقف الكاتب حائراً وهو يتأمل يف قوله عز وجل

   َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا َرْحَمةً ِللَْعالَِمَني  ]  ١٠٧سورة األنبياء آية [   
محة الـشاملة ،     يف الرمحة العاملية ، الر     فهو عز وجل حيصر رسالة املصطفى       

  !فهل تبقى أية قيمة حلديث البشر بعد هذا الثناء الرباين والتوجيه الرمحاين ؟
لقد كان قلبه يفيض بالرمحة مذ كان طفالً كيف ال وقد غسلته املالئكة الكرام              

ولقد رقق اليتم قلبه إذ     ! .   يوم كان يرعى األغنام مع أبناء حليمة          - أي بالرمحة    -هبا  
ب فلم حيظ حبنان األبوة ، وحني ذهب ذات يوم مع أمه لزيارة قـرب أبيـه                 ُولد يتيم األ  

  .ماتت أمه يف الطريق فغسلت دموع أجفانه صفحات قلبه  

وهذبه الفقر حني عاش ُمعدماً يرعى الغنم على قراريط ألهل مكة، فعاش حياة             
 وشـعوراً   الفقراء واليتامى، يشعر مبشاعرهم ويتأمل بآالمهم ، فأكسبه ذلك حساً مرهفاً          

نبيالً دفعه ملباشرة العمل بالتجارة، حىت ال يكون عبئاً ثقيالً على عمـه أيب طالـب ،                 
فخالط الناس وعاشر أصنافهم ، وخرب أخالقهم ، وأخذ وأعطى بيعاً وشـراء ليعـيش               

  .الواقع كما هو حبلوه ومره، برخائه وشدته 
اخلالء ليعتزل الناس ،    ولكي ال ينجرف يف تيار الواقع َحّبب اهللا جل وعال إليه            

وخيلو بنفسه يراجعها حياسبها ، ويعتين بقلبه تزكية وتطهرياً ، ويتجه إىل ربه عز وجـل                
  .تعبداً وتلقياً وتفكرياً 

ومل يكن ذلك صدفة بل كان تقديراً إهلياً، وتدبرياً ربانياً لرجل اختاره البـاري              
  .متة ، والرمحة الشاملة جل شانه ألعظم مهمة على مر الدهور، مهمة الرسالة اخلا

  :إهنا مهمة ذات وجهني 
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 الصلة مع اهللا عز وجل ، واالخنراط يف عامل امللكوت، واالنسالخ من             :األول  
  .عامل امللك والشهادة، والتلقي عن اهللا تبارك وتعاىل 

  . التواصل مع الناس على سبيل البالغ والبيان واهلداية :الثاين 

ا مفترق الطرق بني عامل الشهادة وعامل الغيب ،         إهنا مهمة عظيمة وخطرية، إهن    
  .عامل الدنيا وعامل اآلخرة ، إهنا صلة الوصل بني عاملني 

ولذلك هيأه اهللا عز وجل ورباه لتحمل هذه املهمة، فاتصل بالنـاس، وعـرك              
احلياة مبرها ومرارها ، وخال بربه عز وجل ليصفو قلبه من أدران الكون، فيتهيأ عقلـه                

  .ه للتلقي عن املكّون عز وجل وتستعد روح

إن أصعب مهمة يعاين منها الدعاة اليوم هي االنسالخ من واقعهـم العـاجي              
يعيش الداعية معاين اإلميان واهلداية والتقوى فتصفو       . واالخنراط يف الواقع العادي للناس      

ؤولية روحه ومتيل إىل االكتفاء برهبا عز وجل خلوة وعبادة وتبتالً ، فإذا ما شعر باملـس               
ا مـن جديـد إىل عـامل األذى         جتاه الناس تربمت روحه وضاقت، ألنه يريد العودة هب        

  .واهلوى

إن !  ؟ هذا على مستوى الدعاة املخلصني من آحاد األمة فكيف باملصطفى           
حالته من أشق احلاالت ، ألهنا تتضمن االنسالخ من البشرية إىل املالئكية لتلقي الوحي،              

، وهل يرضى اإلنـسان     ! عامل البشر ، لتحمل مسؤولية كربى       مث األوب من جديد إىل      
  !الذي يدخل اجلنة ويعيش نعيمها وسعادهتا أن يعود إىل دنيا اهلموم واألحزان ؟

إن أمر االنتقال من عامل الشهادة إىل عامل الغيب أو من عامل امللكوت إىل عامل               
  .مر من زاوية األسباب فقط إىل األ  مما نتصور إذا ما نظرنا- فيما أحسب –امللك أشق 

 هدفها احملوري هو االرتقـاء بالبـشرية،        ومن هنا كانت رسالة املصطفى      
والصعود باإلنسانية من املستوى البهيمي أوالً إىل املستوى اإلنساين ، مث من أدىن درجة              

  .يف اإلنسانية إىل أعلى درجة فيها حيث تبدأ الرتبة املالئكية 

 مـن    والبشرية الضائعة وجدت ضالتها يف بعثة النيب         إذن فاإلنسانية التائهة  
  .حيث السمو والرفعة واألمان، ألن اهلدف هو اإلنسان والغاية هي سعادته وجناته

وإذا ما نظرنا يف جوانب هذه البعثة السمحاء سنجد ذلك متجلياً يف خمتلف األوامر 
  .سـائل التشريعية والنواهي ،سواء القضايا العقدية أو الوصايا األخالقية أو امل
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من أنا ؟ ومن    : فلإلنسان تساؤالته الكربى منذ أن ولد على ظهر هذه األرض           
أين أتيت ؟ وكيف أتيت ؟ وملاذا أتيت ؟ وإىل أين املصري ؟ وما الغاية ؟ ولقـد تتـابع                    

مَّةً َرُسولَُها ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتْتَرا كُلَّ َما َجاَء أُ: الوحي اإلهلي تترا كما قال عز وجـل  
سـورة   [ َكَذَُّبوُه فَأَْتَبْعَنا َبْعَضُهْم َبْعًضا َوَجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ فَُبْعًدا ِلقَْومٍ لَا ُيْؤِمُنـون          

   ] .٤٤املؤمنون آية 
لكي يطمئن اإلنسان ويرحيه، وحيل له ألغاز الوجود، وينقـذه مـن عـذاب              

 ابتعد اإلنسان عن منارة الوحي هامجته       التساؤالت، وظالم احلرية ، وقلق الشك، وكلما      
شكوكه، وأقبلت عليه وساوسه، واستبد به شياطني اإلنس واجلن، وأحدق به أنـصار             

فأراد اهللا عز وجل هلذه البشرية اهلائمة رسالة خالدة، حتمـل أجوبـة             . الشر والفساد   
  خالدة، تظل ماثلة أمام العقول، ومالمسة شغاف القلوب، فكانت بعثة املـصطفى           

  . ومعجزته اخلالدة املشرقة يف القرآن الكرمي 

ومن نعم اهللا عز وجل ورمحته هبذه األمة أنه تفضل عليها بالقرآن ومثله معـه               
     أال إين أوتيت القرآن ومثله معه  )1(         ليكون بياناً ساطعاً، ونوراً مشرقاً، يسد الباب 

ة الواضحات وتعـويص    أمام عشاق األوهام، وخفافيش الظالم، الذين ينشطون ألشكل       
  :فجاءت حبمد اهللا عز وجل .  اهلينات 

الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتـي           رسالة كاملة شاملة      -
   ] .٣سورة املائدة آية  [  َوَرِضيُت لَكُُم الْإِْسلَاَم ِديًنا

خالقية، وقام جهابذة العلـم     غطت كل جوانب احلياة العقدية والتشريعية واأل      
فيها مبا يشبه املعجزة يف التعليم والبيان ، والتأليف واإلبداع يف األصول والفقه واحلديث              

  . األصلني العظيمني الكتاب والسنةوالتفسري والكالم ، وكل ذلك ظل دائماً مشدوداً إىل

 ُبْرَهـانٌ   َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُمْ     هادية منرية مصّححة مسّددة      -
َيا أَْهلَ الِْكَتابِ    ]  ١٧٤سورة النساء آية     [  ِمْن َربِّكُْم َوأَْنَزلَْنا إِلَْيكُْم ُنوًرا ُمبِيًنا     

قَْد َجاَءكُْم َرُسولَُنا ُيَبيُِّن لَكُْم كَِثًريا ِممَّا كُْنُتْم ُتْخفُونَ ِمَن الِْكَتابِ َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ              
 َيْهِدي بِِه اللَُّه َمنِ اتََّبَع رِْضـَواَنُه ُسـُبلَ          *للَِّه ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمبٌِني     قَْد َجاَءكُْم ِمَن ا   

 السَّلَامِ َوُيْخرُِجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذْنِِه َوَيْهِديهِْم إِلَى ِصـَراٍط ُمـْسَتِقيمٍ            
                                                 

 ( في مخرجو، وهو صحيح، )١٦٥٤٦(برقم ١٠٧ / ٣٧ومسند اإلمام أحمد  . ٣٢٤ / ١٣أبي داوود   سنن  (1)
   ) ٤٢٤٧و ١٦٣ ) ( المشكاة تخريج
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]    من ظلمـة   : ر  خترج الناس من الظلمات إىل النو      ] ١٦ – ١٥سورة املائدة آية
اجلهل إىل نور العلم ، ومن ظلمة الكفر إىل نور اإلميان ، ومن ظلمة املعصية إىل نور                 
الطاعة ، ومن ظلمة الشك إىل نور اليقني، ومن ظلمة اخلـوف إىل نـور الرجـاء               
واألمان، ومن ظلمة اجلور إىل نور العدل والقسط ، ومن ظلمة العصبية واجلاهليـة              

  .نية إىل نور األخوة اإلنسا

  ال لبس     )1("  بيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك           ":  واضحة بينة  -
فيها وال غموض، وال رموز وال كتمان ، إهنا أجلى من الشمس يف رابعة النهار غري أن                 

  .األعشى ال يراها واألعمى ال يستفيد من نورها 

سورة احلج   [  ينِ ِمْن َحَرجٍ  َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّ    :    ليس فيها حرج      -
      ]٧٨آية 

سـورة  [  لَا ُيكَلُِّف اللَُّه َنفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها لََهـا       : سهلة يسرية    -
.    )2( .. "إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه           ""  ] ٢٨٦البقرة آية   

    .  )3( ""يسروا وال تعسروا وسكنوا وال تنفروا "" 

 وثراء يف تشريعاهتا وتوجيهاهتا، متد الوجود الواقعي واحليايت دائماً           فيها تنوع  -
  .مبعطياهتا ونصائحها دون عسف أو غمط للواقع، ودون إمهال أو تفريط به 

وفيها تنوع يف خطاهبا حبسب أصناف الناس وقدراهتم وطاقـاهتم           -
يـد  من تقاعس أو نشاط، وقوة أو ضعف ، فتشجع القوي والنشيط وحتثه على املز             

 ولكنها ال تقـنط         )4( ""املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف        "" 
 وتراعي حال املريض واحملـرج واملـضطر        - ""  ففي كل خري  "" الضعيف والفقري   

             ٌلَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء َولَا َعلَى الَْمْرَضى َولَا َعلَى الَِّذيَن لَا َيجُِدونَ َما ُيْنِفقُونَ َحَرج 
سورة  [ إِذَا َنَصُحوا ِللَِّه َوَرُسوِلِه َما َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمْن َسبِيلٍ َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيمٌ           

لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى َحَرٌج َولَا َعلَى الْأَْعَرجِ َحَرٌج َولَـا َعلَـى             ]٩١: التوبة آية   
رَّ غَْيَر َباغٍ َولَا َعاٍد فَلَـا       فََمنِ اْضطُ    ] ٦١: سورة النور آية    [ الَْمرِيضِ َحَرجٌ 

  ]١٧٣سورة البقرة آية [  إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم
                                                 

ن ماجه   – مسند اإلمام أحمد – المستدرك على الصحيحين للحاآم –  راجع سنن أبي داوود  (1)  المعجم  – سنن اب
  . الكبير للطبراني 

  .  وسنن النسائي  – )٣٨( برقم   راجع صحيح البخاري (2)
  .   وصحيح مسلم   –  راجع صحيح البخاري  (3)
  .   راجع صحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه    (4)



 ١٣

َوُتوُبوا إِلَى اللَِّه   وال تؤيس العاصي واملخطئ بل تدعوه إىل التوبة          -
إِلَّا الَِّذيَن َتاُبوا      ]٣١سورة النور آية    [  َجِميًعا أَيَُّها الُْمْؤِمُنونَ لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ    

: سورة البقرة آية     [  َوأَْصلَُحوا َوَبيَُّنوا فَأُولَِئَك أَُتوُب َعلَْيهِْم َوأََنا التَّوَّاُب الرَِّحيمُ       
١٦٠.[  

    . )1(.."" التائب من الذنب كمن       "" 
وال تقطع أمل املنحرف واملسرف على نفسه بل تفتح له نافذة من             -

قُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم لَا َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمـِة             الرجاء واألمل   
 ] ٥٣سورة الزمر آية     [  اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيمُ         

ه وتعـاىل ، مث     الحظ كيف يصف املسرفني بأهنم عباده ويضيفهم إىل نفسه سبحان         
ينهاهم عن القنوط واليأس من رمحة اهللا ، مث يعدهم مبغفرة الـذنوب مجيعـاً دون                

مث تأمل يف هذه    . استثناء ، مث يعقب ذلك بوصف نفسه جل وعال باملغفرة والرمحة            
َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحـَشةً أَْو       اآلية كم فيها من معاين الرجاء للعصاة واملذنبني         

ُموا أَْنفَُسُهْم ذَكَُروا اللََّه فَاْسَتْغفَُروا ِلذُُنوبِهِْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب إِلَّا اللَُّه َولَـْم             ظَلَ
  ] ١٣٥سورة آل عمران آية  [  ُيِصرُّوا َعلَى َما فََعلُوا َوُهْم َيْعلَُمونَ

كما أهنا بعدهلا وإنصافها ال تسّوي بـني الكـسول املتقـاعس             -
اد، وال بني املهمل املقصر وصاحب اهلمة والعزمية ، بل تفـتح البـاب              والنشيط اجل 

اإلسالم واإلميـان   : لكل واحد منهما للرقي والسمو ، وذلك عرب املراتب الثالث           
  .واإلحسان 

فمن أراد أن يرقى فدونه اجلبل ال أحد مينعه، ودونه القمة فليتسلق إليها ال أحد               
ةَ َوَسَعى لََها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئـَك كَـانَ َسـْعُيُهْم            َوَمْن أََراَد الَْآِخرَ   .يدفعه  
فمن يعمل ويسعى وجياهد لـيس كمـن ينـام           ] ١٩سورة اإلسراء آية    [  َمْشكُوًرا

 سورة [ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسنِنيَ         ويتقاعس    
ثُمَّ أَْوَرثَْنا     وليس الناس على درجة واحدة من اهلمة والعزمية والقصد            ٦العنكبوت آية   

الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا فَِمْنُهْم ظَاِلٌم ِلَنفِْسِه َوِمْنُهْم ُمقَْتِصٌد َوِمـْنُهْم َسـابٌِق    
   ] ٣٢سورة فاطر آية  [  فَْضلُ الْكَبُِريبِالَْخْيَراِت بِإِذِْن اللَِّه ذَِلَك ُهَو الْ

                                                 
  .   سنن البيهقي الكبرى  وشعب اإليمان للبيهقي أيضًا وسنن ابن ماجه  والمعجم الكبير للطبراني    (1)



 ١٤

يقال لقارئ القرآن   ""  واإلسالم طَموح ويعلم أبناءه الطموح واهلمة العالية         -
ويربط الرقّي بالعمل ،بل وبإتقان        )1( ..."اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا         

سألتم اهللا اجلنة فاسألوه    إذا  "" العمل أيضاً، ويدعو أبناءه إىل طلب القمة والسعي إليها          
    )2( ""الفردوس األعلى 

 ، رسالة اإلنسان ، رسالة السعادة ، رسالة احلضارة رسالة           هذه رسالة حممد    
ال تنظر إليها من زاوية من الزوايا إال وجتد فيها التـشّوف إىل             . العدالة ، رسالة الرمحة     

عاد هذه املنفعة والسعادة وقـد      سعادة اإلنسان وراحته ،  ومنفعته وقد يدرك اإلنسان أب         
  . ختفى عنه فال يالحظها إال بعد حني 

أَلَا  إهنا رسالة تراعي سر اخللق يف كيان اإلنسان، ألهنا ترتيل من العليم اخلبري              
فاإلنسان مكّون مـن     ]  ١٤سورة امللك آية    [  َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبِريُ     

 وروح ، هذه هي كينونة اإلنسان، وكل جزٍء مـن هـذه             جسد ونفسٍ وعقل وقلب   
الكينونة له متطلباته وحاجاته، له غذاؤه الذي يليق به ، فجاءت رسالة اإلسالم خامتـة               
الرسائل متوائمة مع متطلبات هذه الكينونة، تقيم التوازن يف تلبية حاجاهتا، وإن أي خلل        

سان، فللروح غذاء العبـادة والتبتـل،       يف تلبية أجزاء هذه الكينونة يؤدي إىل شقاء اإلن        
وللجسد غذاء الطعام والشراب،وللنفس الطيبات من الرزق، وللعقل العلم واملعرفـة ،            
وللقلب التفكر والتدبر ، وإذا ما طغى جانب من هذه اجلوانب على غريه فإنه يؤدي إىل                

ْعـَرَض َعـْن    َوَمْن أَ  اختالل يف توازن اإلنسان ، وانفراط يف نظامه فيشقى اإلنسان           
   ] . ١٢٤سورة طه آية [  ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً َضْنكًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم الِْقَياَمِة أَْعَمى

 رسالة الرمحة لتحفظ نظام الكيـان اإلنـساين مـن           فجاءت رسالة حممد    
 فَإِنَّ ِلَجـَسِدكَ  "" االنفراط، وعقد الكينونة من االختالل، فأعطت كل ذي حق حقه           

َعلَْيَك َحقًّا ، َوإِنَّ ِلَعْينَِك َعلَْيَك َحقًّا ، َوإِنَّ ِلَزْوجَِك َعلَْيَك َحقًّا ، َوإِنَّ ِلَزْورَِك َعلَْيَك                
أما إين ألخشاكم هللا    "" احلياة  ورفضت نظام الترهنب واالنسحاب من           )3( ...""َحقًّا

ء فمن رغب عن سـنيت   وأتقاكم له وإين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد ، وأتزوج النسا         
   .   )4( ""فليس مين 

                                                 
  .    .  وصحيح ابن حبان ومسند اإلمام أحمد والمعجم الكبير للطبراني   سنن الترمذي وسنن النسائي الكبرى (1)
  .   صحيح ابن حبان والمعجم الكبير للطبراني     (2)
  .  وسنن النسائي وصحيح ابن حبان وغيرهما   –  صحيح البخاري  (3)
  .   صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما  (4)
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إن : فكانت تشريعاً معجزاً بديعاً، تستطيع أن تقول وأنت واثق من نفـسك             
نظام الرسالة احملمدية الكوين ينسجم متاماً مع الكون، وتتطابق بشكلٍ رائع آيات القرآن             

ظـام  مع آيات الكون، كذلك إن نظام الرسالة التشريعي يتطابق بشكلٍ عجيب مـع ن             
سـورة  [  أَلَا َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبِريُ       الكينونة اإلنسانية فرداً وجمتمعاً           

   ]  . ١٤امللك آية 

هذه رسالة اإلسالم ، رسالة اإلنسان ، رسالة الرمحة اإلهلية ، ويف كـثري مـن                
ألنه يتقلب يف ربيـع     األحيان جيهل اإلنسان بدوافع من رغباته وأهوائه كم هو حمظوظ،           

النعمة اإلهلية ، والربكة احملمدية فيعرض اإلنسان فرداً أو مجاعة عن  االحتمـاء مبظلـة                
اإلسالم ، ويهيم مالحقاً شهواته يف فيايف األوهام، ومفاوز اآلثام وال يكتشف ضـالله              

ه وضياعه إال بعد فوات األوان ، وكان يكفي اإلنسان لكي يقي نفسه هذا الضالل والتي              
أن يثق بربه عز وجل، ويقبل رسالته اهلادية، ويقبل رسوله املبلّغ املبّشر، ويعتصم حببلـه               
املتني ،ونوره املبني، فيوفر على نفسه ألواناً من الضنك وأشكاالً من اخليبـة يف مـسرية                

  .احلياة 

وهذا ما عمل وجاهد من أجله األنبياء مجيعاً عرب األحقاب الزمنية املتواليـة، مث              
  . ليكمل البناء وينري الطريق وينشر العدل ويتمم اهلداية  خامتهم املصطفى جاء

 املثل األعلى للبشرية يف األخالق واألعمال، وكان األسوة احلسنة ملن           فكان  
أراد أن يرقى يف مدارج الكمال، وكان النموذج املتألق يف التأنق والتحضر واجلمـال،              

  .انة والثقة واالتزان واالعتدال وكان العلم الباسق يف الرزانة والرص
ومل يكن منفصالً عن الناس يعيش يف برجه العاجي، بل كان يأكل مما يأكلون              

  .ويشرب مما يشربون وينام كما ينامون 

ينام على احلصري فيؤثر يف جنبه حىت يبكي سيدنا عمر تأثراً على حال رسول اهللا صلى اهللا "" 
      )1("" عليه وسلم 

أي ال يوجـد مـا         )2( ""يايل والشهور وال يوقد يف بيته نـار         ومتر الل "" 
 . يطبخونه

                                                 
  .   صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما (1)
َبْل كَاَن َهْدُيُه َأكُْل َما تََيّسَر فَِإْن َأْعَوَزُه َصَبَر َحتّى إنُّه لََيْربِطُ َعلَى َبطِْنِه الَْحَجَر ِمْن الُْجوعِ َوُيـَرى الْهِلَـاُل       (2)

   ..١ / ١٤٢راجع زاد المعاد البن القيم . َوالْهِلَاُل َوالْهِلَاُل َولَا ُيوقَُد ِفي َبْيِتِه نَاٌر 



 ١٦

     )1(  ""ويشد احلجر على بطنه من اجلوع "" 

  .   )2(  ""ومير على نسائه فال جيد طعاماً فيقول إين صائم "" 

      )3( "" .ويطوي األيام مث إذا وجد اخلل أكل منه فحمد اهللا مث قال نعم اإلدام اخلل "" 

               َقَْد َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُْم بِـالُْمْؤِمنَِني َرُءوٌف
 من أنفُسنا ومن أنفَسنا، حريص علينا ،شفوق بنا أجل إنه  ] . ١٢٨سورة التوبة آية     [ ...َرِحيٌم

  :يقف على الصراط ويقول ،حيزنه عصياننا واحنرافنا، رؤوف رحيم بنا ، 

                                                 
 ٣ / ١٨٨ والسيرة النبوية البن آثير      ٢ / ١٣٧ وحلية األولياء ألبي نعيم      ٣ / ٢١هذيب اآلثار للطبري      راجع ت   (1)

   . ٧ / ١٠٤وسبل الهدى والرشاد . 
  .   سنن النسائي وسنن البيهقي الكبرى   (2)
ُه  -صلى اهللا عليه وسلم- عن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َأنَّ النَِّبىَّ         (3) لٌّ     َسَأَل َأْهَل َدَنا ِإالَّ َخ ا ِعْن اُلوا َم َل    . اُألُدَم َفَق ِه َفَجَع َدَعا ِب َف

  .أخرجه مسلم . »ِنْعَم اُألُدُم اْلَخلُّ ِنْعَم اُألُدُم اْلَخلُّ « َيْأُآُل ِبِه َوَيُقوُل 



 ١٧

ويطيل السجود والدعاء والتبتل يدعو ألمته بالنجاة والسعادة   )1( ""رب سلم رب سلم " 
إرفع رأسك ، وسل تعط : ويوم القيامة يسجد حتت العرش فال يرفع رأسه حىت يقال له .واهلداية 

و رضوان اهللا جل شأنه ،  جعل مهه مهاً واحداً ه  لقد )2(. يارب أميت : فيقول ! ، واشفع تشفع 
وتفرع عن هذا اهلم حرصه الشديد على أمته رمحة ورأفة ورجاًء وهذا ما يعرب عنه هذا احلديث 

 أَنَُّه - رضى اهللا عنه -َحدَّثََنا أَُبو الزَِّناِد َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَُّه َسِمَع أََبا ُهَرْيَرةَ "" الشريف 
إِنََّما َمثَِلى َوَمثَلُ النَّاسِ كََمثَلِ َرُجلٍ اْسَتْوقََد َناًرا « :  َيقُولُ - صلى اهللا عليه وسلم -ولَ اللَِّه َسِمَع َرُس

 ، فَلَمَّا أََضاَءْت َما َحْولَُه َجَعلَ الْفََراُش َوَهِذِه الدََّوابُّ الَِّتى َتقَُع ِفى النَّارِ َيقَْعَن ِفيَها ، فََجَعلَ َيْنزُِعُهنَّ
 إن غايته    )3( "" . َوَيْغِلْبَنُه فََيقَْتِحْمَن ِفيَها ، فَأََنا آُخذُ بُِحَجزِكُْم َعنِ النَّارِ ، َوأَْنُتْم َتقَْتِحُمونَ ِفيَها 

الكربى هي جناة أمته، جناهتا يف الدنيا من دار الغرور ، ويف اآلخرة من العذاب احلرور ، فهو مل 
ان خوفه علينا من الدنيا وانبساطها وإغرائها أشد كما قال لألنصار يكن خيشى علينا الفقر، بل ك

فَأَْبِشُروا َوأَمِّلُوا َما َيُسرُّكُْم ، فََواللَِّه َما الْفَقَْر أَْخَشى َعلَْيكُْم ، َولَِكنِّى أَْخَشى أَنْ ُتْبَسطَ « : ذات يوم 
. »  ، فََتَنافَُسوَها كََما َتَنافَُسوَها ، َوُتْهِلكَكُْم كََما أَْهلَكَْتُهْم َعلَْيكُُم الدُّْنَيا كََما ُبِسطَْت َعلَى َمْن قَْبلَكُْم

)4(      
فََواللَِّه َألنْ ُيْهَدى بَِك َرُجلٌ َواِحٌد َخْيٌر لََك ِمْن ُحْمرِ النََّعمِ           "" : وقال لسيدنا علي يوم خيرب      

 من الشقاء األبدي    -تدة إىل يوم القيامة      بل رمبا أسرة مم    -ألنه سيكون سبباً يف إنقاذ رجل            )5(  »
  .واجلحيم السرمدي 

 أشبه باملظلة الباردة يف اليوم القائظ ، وأشبه بالركن الدافئ يف الـربد              لقد كانت رسالته    
 بعثتـه   القارس ، وأشبه بالغيث الصّيب يف يف السنة اجلائحة القاحلة، وهكذا شـبه رسـول اهللا                 

ثَلَ َما َبَعثَنِى اللَُّه بِِه َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الُْهَدى َوالِْعلْمِ كََمثَلِ غَْيٍث أََصاَب أَْرًضـا               إِنَّ مَ « : املباركة فقال   
فَكَاَنْت ِمْنَها طَاِئفَةٌ طَيَِّبةٌ قَبِلَِت الَْماَء فَأَْنَبَتِت الْكََأل َوالُْعْشَب الْكَِثَري َوكَانَ ِمْنَها أََجاِدُب أَْمـَسكَِت               

َع اللَُّه بَِها النَّاَس فََشرُِبوا ِمْنَها َوَسقَْوا َوَرَعْوا َوأََصاَب طَاِئفَةً ِمْنَها أُْخَرى إِنََّما ِهَى ِقيَعانٌ الَ                الَْماَء فََنفَ 
ـ                   َم َوَعلَّـَم   ُتْمِسُك َماًء َوالَ ُتْنبُِت كًَأل فَذَِلَك َمثَلُ َمْن فَقَُه ِفى ِدينِ اللَِّه َوَنفََعُه بَِما َبَعثَنِى اللَُّه بِِه فََعِل

 كالغيث  أجل إنه       )6( .»َوَمثَلُ َمْن لَْم َيْرفَْع بِذَِلَك َرأًْسا َولَْم َيقَْبلْ ُهَدى اللَِّه الَِّذى أُْرِسلُْت بِِه              

                                                 
  .   مسلم الحديث في صحيح     (1)
  .   الحديث في  صحيح البخاري (2)
  . مسلم وغيرهما      الحديث في صحيحي البخاري و(3)
  . البخاري ومسلم وغيرهما أخرجه     (4)
  .    أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما  (5)
  .    أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما   (6)
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اهلامع هلذه البشرية الشاخصة إىل السماء ، أحيا اهللا به قلوباً غلفاً ، وأعيناً عمياً ، وآذاناً صماً ، بـل                     
ي عز وجل أمة كانت يف جماهيل النسيان ، وبراثن اجلهل، وخمالب الـشتات والفرقـة،                أحيا به البار  

فجعل منها أمة حمورية بني األمم ، وحضارة مركزية بني احلضارات، أقامت راية السماحة واحملبـة ،                 
  . ونصبت ميزان العدل واملساوة ، وأنارت دروب العلم واملعرفة فكانت مثاالً ُيحتذى ونرباساً يقتدى 

  ذلكم الطفل اليتيم الذي نشأ وترعرع يف ربوع مكة يرعى أغنامهـا ،  هذه رسالة حممد  
 –ويراقب أحالمها ، ويعايش شباهبا، ويرافق جتارها، وخيالط زعماءها، وحيضر جمالسها وأحالفهـا              

 فكان مثاالً للرجولة ، وعنواناً لألخـالق،        – حرب الفجار    – ويشارك يف حروهبا     –حلف الفضول   
نرباساً للصدق واألمانة، فاستحق جبدارة لقب الصادق األمني من أعدائه وخصومه قبـل أقربائـه               و

فتهيأ لتحمل املسؤولية العظمى بأن يكون رسوالً للناس أمجعني، ورمحة مهداة للعـاملني،             . وأصدقائه  
  .ومبلغاً آليات الوحي املبني 

َوأَْنَزلَ اللَُّه َعلَْيَك  لرباين العظيم بإزاء هذه النعمة الكربى عليه ، وهذا الفضل ا فكان 
 ١١٣سورة النساء آية [ الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظيًما 

 يشبعجيوع يوماً فيصرب ويدعو ويتضرع إىل ربه عز وجل ، و"" ال يرى نفسه إال عبداً هللا عز وجل ] 
يرجو رمحة اهللا وخياف عقابه سبحانه وتعاىل أليس هو القائل صلى      )1( "يوماً فيشكر ربه وحيمده  

الَ ، َوالَ أََنا « قَالُوا َوالَ أَْنَت َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ . » لَْن ُيْدِخلَ أََحًدا َعَملُُه الَْجنَّةَ « : اهللا عليه وسلم 
    ) .2(  » ى اللَُّه بِفَْضلٍ َوَرْحَمٍةإِالَّ أَنْ َيَتَغمََّدنِ

وبرغم ما أكرمه اهللا عز وجل به من النصر العزيز، والفتح املبني مل يشمخ بأنفه               
إىل السحاب كما يفعل القادة عادة ، ومل يصدع رؤوس الناس بعظمته وانتصاراته كما              

أصحابه وأحبابه،  يفعلون عادة، ومل ُينكّل بأعدائه وخصومه الذين آذوه وطردوه وقتلوا           
أن ُتكتب برؤوس األبر على آماق البـصر، ومبـاء           بل قال كلمته املشهورة اليت ينبغي       

  ! ملن ؟   )3(""اذهبوا فأنتم الطلقاء ""  الذهب على شغاف القلب، قال 

                                                 
عرض علي ربي عز وجل أن يجعل      « : عن أبي أمامة الباهلي ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال                (1)

 يا رب ، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما ، فإذا شبعت حمدتك وشكرتك ، وإذا                ال: لي بطحاء مكة ذهبا ، فقلت       
 وحليـة األوليـاء ألبـي نعـيم         ٢١ / ٣٤٣راجع شعب اإليمان للبيهقـي      . »جعت تضرعت إليك ودعوتك     

   .٨ / ١٣٣األصبهاني 
  .   أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما    (2)
  .  وسائر المصنفات في السيرة أثناء الحديث عن فتح مكة      انظر السنن الكبرى للبيهقي وسيرة ابن هشام(3)
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ملن طردوه وآذوه أشد األذى، وقاتلوه أشد القتال، وتكالبوا عليه، وألّبوا عليـه     
  ! .اذهبوا فأنتم الطلقاء : قال هلم ! ناس على قلبه العرب، وقتلوا أعز ال

يدخل الفاحتون املنتصرون عادة إىل البلدان املهزومة بالزغاريد والشموخ واألهبة          
   مكة املكرمة ؟والعظمة ، فكيف دخل املصطفى 

   دخل وهو يركب فرسه متواضعاً متخشعاً هللا عز وجل، يترمن بـسورة الفـتح             
  .كراً لربه عز وجل، ومستمطراً رمحته وكرمه ويتطلع إىل السماء شا

 إىل مكة فاحتاً منتصراً وحوله كتيبته اخلضراء ، هذه احلالـة            إن حالة دخوله    
من التواضع والتذلل يف مثل هذا املوطن الذي يدعو إىل الزهو والتعاظم، هلي رسالة إىل               

ن حقيقة هـذا    كل عقل حر ، وقلب حي ، وإنسان صادق يف حبثه عن احلقيقة ختربه ع              
أهو طالب ملك ؟ ها هو امللك بني يديه فلماذا ال يتعاظم به؟ أهـو               ! الرجل من هو ؟   

رائد دنيا وعظمة ؟ ها هي الدنيا والعظمة تتضاءل بني يديه فلماذا ال ميتلكها ؟ أم هـو                  
  نيب مرسل يرجو رمحة ربه وخياف عذابه ويبتغي رضوانه ؟

له جنـده وجيـشه غاطـسون يف        أجل لقد اقترب منه رجل أعرايب فرأى حو       
ياأخا العرب إمنا أنا    :  من روعه وقال له      احلديد، فأخذته رعدة من اخلوف فهدأ النيب        

  !    )1( ابن امرأة كانت تأكل القديد مبكة

 يف هذه اللحظة احلامسة بعد عشر سنوات من اجلهاد واحلروب ها            أجل إنه   
وطغاهتا يف قبضته، إهنا صورة رائعة تدعو هي مكة بني يديه ، وأهلها طوع أمره، وعتاهتا         
وقد أّدبه ربه عز وجـل فأحـسن    إىل التطاول والكربياء، وتغري باالنتقام، ولكنه 

تأديبه، تذكّر أن هذا فضل من اهللا عز وجل، وكرم وتوفيق ونصر منه سبحانه وتعـاىل،            
رياً ُمعدماً، يوم كـانوا     مث عاد مباشرة بذاكرته إىل األيام اخلوايل، يوم كان طفالً يتيماً فق           

يرشون التراب يف وجهه، يوم كان يرعى األغنام، يوم الطائف، يوم اجلزور، يوم احلصار              
أجـل  !! يوم كان يأكل القديد مع أمه مبكة        : واجلوع، مث توقف عند صورة مؤثرة هي      

  ! .ياأخا العرب فأنا ابن امرأة كانت تأكل القديد مبكة 
يف وسط اجملد والفخـار، ويف وسـط العـزة          يف وسط البهجة واالنتصار، و    

حبالة ضعفه وفقره لينفعل مع جيشه وجنـده والنـاس         واالقتدار، يتذكر وُيذكّر النيب     

                                                 
   ٤٩٦ / ٤ " الصحيحة السلسلة" وهو في ) ٣٣٠٣(سنن أبي داود (1)
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 حمض فضل وإنعام مـن اهللا جـل         مجيعاً بالشكر هللا عز جل ، فكل ما هو فيه اآلن هو           
  .وعال

و ميـر   ومل يستطع بعض أصحابه أن يئد حالة الزهو والفخر يف كيانه، فقال وه            
 فقال  اليوم يوم امللحمة، وُنقل ذلك له       : على بعض سادة قريش الوامجني املنكسرين       

 البن صـاحب    –، ونزع اللواء من صاحبه وأعطاه البنه            )1(بل اليوم يوم املرمحة     : 
 وسياسته يف  إصالح األخطاء، وتأليف القلـوب ،            وهنا تتجلى رمحة النيب       -اللواء  

  .تنظيف الصدور ، وتطييب اخلواطر وتضميد اجلراح ، و
 قد كف نفسه عن شهوة السلطان وامللك، وغرور القـوة والـتمكني،             إنه  

ورغبة التشفي واالنتقام، وأراد للناس مجيعاً أن يتعايشوا متحابني متكافلني حتت مظلـة             
  .التوحيد والعدل 

كعبة املشرفة   ففتح ال  جاءه عثمان بن طلحة مبفاتيح الكعبة، فتناوهلا منه النيب          
وال شـك أن    . خذوها ال يرتعها منكم إال ظـامل        : وصلّى فيها مث أعادها إليه وقال له        

عثمان خجل من نفسه، ومتىن لو تبتلعه األرض حني فاجأه النيب هبذا الكالم، ذلك ألنه               
 فقرياً وحيداً ُمكذَّباً طريـداً،      يذكر يوماً آخر يف مكة قبل هذا اليوم ، حني كان النيب           

كيف بك ياعثمان ذات    :  املفاتيح، فأىب عثمان، فقال له النيب        قد طلب منه النيب     ف
لقد ذلّت قريش يومئذ وهانت     : يوم واملفاتيح بيدي أضعها حيث أشاء؟ فقال له عثمان          

  .    )2( بل َعَمرت وعزت : ، فقال املصطفى 

 ال ليجرح   أمل يكن الذي قلت لك ؟ ولكن      :  بذلك فقال له     وقد ذكّره النيب    
بلى أشهد أنك رسول    : خاطره، وإمنا ليزيده إمياناً بنبوته ، وقد فهم عثمان الرسالة فقال            

أجل إنه يتمثّل قول اهللا     .  غاية اإلكرام    وبدالً من التفكري باالنتقام أكرمه النيب         .  اهللا  
: وتعاىل فيه   وقول سبحانه    ] ٨٥احلجر آية    [ فَاْصفَحِ الصَّفَْح الَْجِميلَ    : عز وجل   
                 فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظًّا غَِليظَ الْقَلْبِ لَاْنفَضُّوا ِمـْن َحْوِلـَك

   ]١٥٩سورة آل عمران آية  [ فَاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم 

احملبـة التـسامح، والعفـو      : ، وهكذا كانت دعوته     هكذا كانت رسالته    
 رضـى اهللا    -َعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ     : "" تأمل يف قوله    . رمحة، والتواضع هللا جل شأنه      وال

                                                 
ر           (1) م الكبي ضًا والمعج ه أي وة ل ل النب سنن ودالئ ي ال ي ف د البيهق ة عن ادات مختلف ه زي اري  وفي ه البخ   أخرج

  .    . صة الفتح للطبراني، وتراجع آتب السيرة المختلفة عند ق
   .٣ / ٣٥٦زاد المعاد لبن قيم الجوزية :  راجع (2)
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إِنَّ َمثَِلى َوَمثَلَ اَألْنبَِياِء ِمـْن      «  قَالَ   - صلى اهللا عليه وسلم      - أَنَّ َرُسولَ اللَِّه     -عنه  
َمْوِضَع لَبَِنٍة ِمْن َزاوَِيٍة ، فََجَعلَ النَّاُس       قَْبِلى كََمثَلِ َرُجلٍ َبَنى َبْيًتا فَأَْحَسَنُه َوأَْجَملَُه ، إِالَّ          

َيطُوفُونَ بِِه َوَيْعَجُبونَ لَُه ، َوَيقُولُونَ َهالَّ ُوِضَعْت َهِذِه اللَّبَِنةُ قَالَ فَأََنا اللَّبَِنةُ ، َوأََنا َخاِتُم                
 ؤثرة، فهو  كم حيمل هذا احلديث من دالالت معربة ، ومعاين م          )1(""  .» النَّبِيَِّني  

يرى أن الدين بناء شكل األنبياء مجيعاً فيه لبنات متماسكة، ومل يبق من هذا البنـاء إال                 
مقدار لبنة ، وكان البناء مجيالً وبديعاً تعجب منه الناس، ومتنوا لو وضعت  تلك اللبنة،                

 مل جيعل من نفسه ركيزة البنـاء، أو أحـد           هي لبنة الكمال، ولكنه     فكانت بعثته   
انه، وإمنا جعل من نفسه لبنة يف بناء النبوة، يتراّص مع إخوانه من األنبياء السابقني               جدر

ليتكّون للبشر بناء حيقق هلم املأوى واملثوى والسعادة يف الدنيا واآلخرة، فلم يبخس النيبُّ              
  . حقهم، ومل ينكر فضلهم وجهادهم - عليهم السالم مجيعاً -إخواَنه من األنبياء 

       )2("" إمنا بعثت ألمتـم مكـارم األخـالق         "" ا كيف نتكامل     يعلمن إنه  
َوإِنَّ اللََّه أَْوَحى إِلَىَّ أَنْ َتَواَضُعوا َحتَّى الَ َيفَْخـَر          « :  "" ويعلمنا كيف نتواضع فيقول     

 ،   نتعاون ونتراصّ     ويعلمنا كيف       )3( . ""»أََحٌد َعلَى أََحٍد َوالَ َيْبِغى أََحٌد َعلَى أََحٍد         
  .لكي نكون أقوى يف مسرية احلياة، وأقدر على اإلعمار، وأصرب على الشدائد 

 فقد بلّغ الرسالة، وأّدى األمانة، ونصح األمة، وكـشف الغّمـة،            أما هو   
     .وجاهد يف اهللا حىت أتاه اليقني، وُخيِّر فاختار الرفيق األعلى 

 حتسن عْرض سـريته      يف هذا العصر، فلم    ولقد قّصرت األمة يف الوفاء حبقه       
على الناس، فتعّرض له الناس ، وأساؤوا ألعظم إنسان عاش على ظهر هـذه األرض ،                

  .وجاهد لتطهريها من الفساد والظلم واخلداع والكذب واالستبداد 

ومن واجب األمة اآلن أن ختاطب األمم بلغاهتا، ومن خالل ثقافاهتا وحضاراهتا            
ت األعصار، واختالف الوسائل، والتباس املسائل ،       ، وأن تراعي تغريات األفهام، وتبدال     

فتكشف الغيوم الداكنة بشمس احلقائق الساطعة ، وتكنس األوهام املتراكمة، بـاحلجج            
 ، وأن ختاطـب     النرية والرباهني امليسَّرة عن سرية وشخصية وحياة سيدنا رسول اهللا           

                                                 
  .   أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما    (1)
صحيحين   (2) ى ال ستدرك عل ي الم اآم ف ه الح ال ٢٨ / ٤  أخرج م   :  وق سلم ول رط م ى ش ديث صحيح عل ذا ح ه

رى      وأخرجه البيهقي ف    . على شرط مسلم    : يخرجاه ، وقال الذهبي في تعليقه        سنن الكب  والطبراني   ١٩٢ / ١٠ي ال
     . ١٦٥ / ١٥في المعجم األوسط 

ننهما                        (3)     أخرجه مسلم في صحيحه والبخاري في األدب المفرد وأبو داوود في سننه وابن ماجه والبيهقي في س
  . وغيرهم 
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شد لذلك كل اإلمكانات    بذلك الناس مجيعاً، مبختلف بلداهنم وعقوهلم ولغاهتم، وأن حت        
  .العقلية والفكرية والسياسية واإلعالمية واملادية 

حممـد مـسعد    ويف هذا اإلطار يأيت كتاب األخ الفاضل، والصديق املكـّرم           
، وهو باحث نشط ، بدايته مشرقة، وأرجو من اهللا عز وجل أن تكون كـذلك                ياقوت

 ثغر من ثغور اإلسالم، يصد عنه       هنايته بعد عمر طويل، عامر بالعطاء والثراء، ليقف على        
  .املتكالبني باحلجة والربهان، ويدعو إليه التائهني بالكلمة واحلكمة والبيان 

أسأل اهللا عز وجل له ويل دوام التوفيق والسعادة ، وحسن القصد والريـادة،              
  .واإلخالص والسداد يف القول والعمل إنه مسيع قريب جميب 

   األمي وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا على سيدنا حممد النيب
  .واحلمد هللا رب العاملني 

  
  

  أمحد إدريس الطعان

  عفا اهللا عنه
  . م منتصف ليلة األربعاء ٢٠٠٧ / ٩ / ٨داريا 
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  احلاقدون وصور من اإلساءات
  

  ":نيب اخلراب"صدور كتاب 
 - ٢٠٠١  سبتمرب١١ بعد أحداث – Prophet Of Doom" نيب اخلراب"صدور كتاب باسم 
  بقاطع طريـق  - صلى اهللا عليه وسلم –الذي وصف النيب  Craig Winnللمؤلف كريك ونن 

 العنف والغدر للوصول إىل احلكم والسلطة، وكان أيضا حسب زعـم            – هحسب زعم  -استعمل  
  !!والكتاب حقق مبيعات خيالية! املؤلف شاذًا جنًسيا 

  
  :رسوم كاريكاتريية  

عن مسابقة يف الكاريكاتري، ومت اختيار اثـىن        ٢٠٠٥، يف سبتمرب    ) وسنت ب يوالندس(أعلنت صحيفة   
مزعوماً  ، وتصدر احداها رمساً -صلى اهللا عليه وسلم -كاريكاترياً كلها تسيء إىل رسول اهللا  عشر

 .االنفجـار   وهو يضع على رأسه عمامة على شكل قنبلة شديدة-صلى اهللا عليه وسلم-لرسول اهللا 
  .ى النشر، ورفضت االعتذاراجلريدة أصرت علو

مع الصحيفة الدمناركية، ورفضت  عدة صحف أوروبية بدعوى التضامن هذه الرسوم دت نشرمث أعا
زعم حرية التعبري، كما رفضت احلكومة        حتت  املسيئة، مجيع هذه الصحف االعتذار عن تلك الرسوم      

   . الدمناركية االعتذار أيًضا
 -سويدية حملية تـصدر يف أوريـربو       وهي صحيفة -" اندانرييكيس أليه "نشرت صحيفة   هذا، وقد   

يف أشكال مهينة بعـددها الـصادر   -عليه وسلم   صلى اهللا- الكرميرسومات مسيئة تصور الرسول
  .ية يف السويداحتجاجات حملية من جانب األقلية اإلسالم ؛ ما أثار موجة٢٠٠٧ أغسطس ٢٦األحد 

  
  : كتيبات مسيئة

، األمريكيـة،  CRESCENT MOON PUBLISHINGقامت شركة دار نشر القمر 
، حلساب رسام إستعمل اسم مستعار و       " حممد صدق و إال   : "بنشر كتيب كاريكاتريي، سافل، أمسه      

 صفحة، يتناول السنة النبوية بشكل مهني جًدا، هبـدف  ٢٦، والكتيب عبارة عن " عبداهللا عزيز "هو  
  .إقناع السود األمريكني بعدم التحول إىل اإلسالم
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  : تصرحيات مهجية 
) يتذته بريلنسكة(نشرته صحيفة بتصريح أدىل مارتني هنريكسن النائب عن حزب الشعب الدامنركي، 

منذ بداياته كان عبارة عن شبكة       إن اإلسالم (وبثه هنريكسن على موقعه اإللكتروين ، والذي قال فيه          
 ساقطون أخالقياً، إىل مستوى   (س  ن من جذور دامنركية بأهنم أنا     ي املنحدر نيووصف املسلم ) إرهابية

لـن    وأكد هنيكسن أنه   )يصعب وصفه، واهنم خيونون جذورهم وإرثهم احلضاري باعتناقهم اإلسالم        
ومل يكن هنريكسن الوحيد الذي وصف املسلمني هبـذه األصـواف           .يتراجع عن هذه التصرحيات،     

غـدة  "  املسلمني بأهنم  ت وصف اليت) لويسة فيفرش (هبا نائبة من نفس احلزب تدعى        البذيئة بل سبقه  
  " . سرطانية

  
   : لنيب الرمحة بابا الفاتيكانإساءة

يف جامعـة ريغينـسبورغ     شهرية مثرية للجدل    تطرق البابا بنديكتوس السادس عشر خالل حماضرة        
ستـشهد هبـذه   اإلسـالم، و عن العالقة بني العقل والعنف يف  - ٢٠٠٦ يف سبتمرب – اجنوب املاني 

أرين " :م، ونقل منه عبارة تقول      )١٤٢٥-١٣٥٠(المرباطور البيزنطي مانويل الثاين     املناسبة بكتاب ل  
ا أتى به حممد، فلن جتد إال ما هو شرير وال إنساين، مثل أمره بنشر الدين الذي كان يبشر                   شيئا جديدً 

  !!" .. به حبد السيف
اإلسالم تقوم  يف  ق لكن العقيدة    املسيحية تقوم على املنط    إنّ العقيدة  - يف نفس احملاضرة     – وقال البابا 

بلغـة  يف اإلسالم اجلهاد فريضة كما انتقد . اهللا ال ختضع حملاكمة العقل أو املنطق    على أساس أن إرادة   
  . مبطنة

  
   : ومصادرة املصاحفدعوات بنسف مكة واملدينة

 أغـسطس  يف( اإلسـالم  أطلقها نائبا الكوجنرس األمريكي والربملان اهلولندي حول  صليبية   تصرحيات
بنسف مـدينَتي مكـة      - بالكوجنرس   النائب اجلمهوري  -"  توم تانكريدو "؛ حيث طالب    )٢٠٠٧

" يالربملـان اهلولنـد    عضو أماباعتبارمها َمعِقلَي اإلرهاب على حدِّ وقاحته،        املكرمة واملدينة املنورة؛  
املسلمني، واصـفًا   الشريف وقراءة القرآن حيت يف منازل       منع  املصحف    إىل  فقد دعا   " غريت فيلدرز   

ودعا فيلدرز إيل منع إدخال القرآن إيل املساجد يف هولندا وملنع بيعـه  . بالكتاب اللعنيالكرمي  القرآن
  .يف مكتبات هولندا

  
  

  :مذيع كبري يسب األمة اإلسالمية 
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 رمضان، ويأكلون يف     هنار  ، ألهنم يصومون يف    "الصراصري"شّبه مذيع أمريكي بارز املسلمني بال       فقد  
 "نيل بـورتز "أحناء الواليات املتحدة األمريكية، انتقد  ففي برناجمه اإلذاعي الذي ُيبثّ يف مجيع. الليل

ل احلكومية يف اسكتلندا العاملني هبا بتناول الطعام بعيداً عن املكاتب خال طلب عدد من املستشفيات
دليل علي مـا أمسـاه        هذا شهر رمضان، حفاظاً علي مشاعر زمالئهم املسلمني الصائمني، معترباً أن         

   .أسلمة غرب أوروبا 
فيهـا    وليست هذه املرة األويل اليت يهاجم) : ١٧/٨/٢٠٠٧يف عدد (تقول جريدة الراية القطرية 

وصف اإلسالم أنـه    ٢٠٠٦ ففي اكتوبر . املسلمني، حيت صار معروفاً بتصرحياته املعادية هلم      " بورتز  "
سوف ننتظر طويالً جداّ حيت نطّور      : مضيفاً. الغريب   با والعامل فريوس مميت، ينتشر يف مجيع أحناء أورو      

يف  وحبسب نص التصرحيات قال بورتز أعتقد أن املسلمني ال يأكلون أثناء النهار . لقاحاً لنكافحه به
  . الصراصري نوع من) إهنم. (إهنم يصومون خالل النهار ويأكلون بالليل. رمضان
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  لرمحن الرحيمبسم اهللا ا
  مقدمة املؤلف

وما أقبحها حينما جتعل مـن الفـساق        ! ما أكثر احلروب اإلعالمية اليت تشن لتشويه صور العظماء          
 تنفث مسها مينـة ويـسرة،       ى وسائل اإلعالم املغرضة أبواقًا    فضالء، ومن األخيار أشراًرا، حينها نر     

   ..لتتخلى عن رسالتها اإلنسانية وترتدي عباءة الذل والعار
 اإلساءات املتكررة جلناب نيب اإلنسانية وسيد ولد         تلك لكل إنسان، أساءت  ، و القد أساءت إلينا مجيعً   

تصرحيات من أعلى القيـادات     ..برامج تلفزيونية   .. صحف  .. كتب  .. ة  يرسوم كاريكاتري .. آدم  
لة النيل من دينـه    حماوو" حممد بن عبد اهللا     " أصبح شغلها الشاغل تشويه صورة      .. السياسية والدينية   
  .. وشرفه وأخالقه

 مإهن".. الرمحة  "سالح  حتاول أن تطعن يف أقوى سالح ميتلكه نيب اإلسالم، إنه           حماوالت محقاء،    إهنا
، اليت سـاد    "الرمحة" طالق، أال وهي خصيصة     اإليف أخص خصائصه على       نيب اإلسالم    ونيتهم

  . وقاد هبا العامل 
 ال يعفـي املـسلمني   - فال يضر السحاب نبح الكـالب - الرمحةري نيبضوكون هذه اإلساءات ال ت 

  .. املعاصرين من املسئولية أمام اهللا تعاىل، فضالً عن املسئولية أمام التاريخ اإلنساين واإلسالمي  
نعم، حنن مسؤلون أمام اهللا يوم القيامة عن سكوتنا عن هذا املنكر الفظيع، وسلبيتنا أمام هذا الظلـم                  

ؤلون أيًضا أمام التاريخ، وعرضة أكيدة للسب واللعن من أحفادتنا حينما توارينا األيـام              ومس. املريع  
 صلى اهللا   – األعظم عندها منوت وقد حلق بنا العار؛ أن ُسب رسولنا        .. والسنون حتت أطباق التراب     

  !  وحنن يف خرص ونيام وسلبية –عليه وسلم 
هللا يف عصركم ومل تفعلوا ما يبيض الوجه ويزيل         رسول ا  ب لقد سُ  –وهم يلعنوننا   -سييقول أحفادنا   

  !محرة اخلجل 
واجب عليه أن   " فكل مسلم اآلن    .. آن لنا أن يربىء كل منا ذمته، على النحو الذي يتفق وقدراته             

  " .. يعرف الناس برسول اهللا وينصره قدر استطاعته 
 - صلى اهللا عليه وسـلم       – نيبفاملعلم واملدرس واألستاذ يغرس يف نفوس تالميذه وطالبه قيم حب ال          

  . وتوقريه واالقتداء به 
 حيفظهم الغزوة كما حيفظهـم      – صلى اهللا عليه وسلم      –ورب األسرة يريب األوالد على منهج النيب        

  . السورة من القرآن
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  .  بني زمالئه وأمام املواطنني – صلى اهللا عله وسلم –، يعلي من قيمة حب النيب واملوظف يف مكتبه
 وتعميق حبه يف نفـوس  – صلى اهللا عليه وسلم      – يف شركته أو مصنعه، جيعل من نصرة النيب          واملدير

  .العاملني هدفًا سامًيا من أهداف مؤسسة العمل 
واإلعالمي والصحفي يرصد كل إساءة لديننا ونبينا، فيفندها، ويناقشها، ويتثري مهم اجلماهري يف الزود              

   - صلى اهللا عليه وسلم –عن حياض الدين، واتباع منهج احلبيب 
 صـلى اهللا    – ومنتجات كل دولة أو حكومة أساءت لنبينا         األعداءوالتاجر والصانع يقاطع منتجات     

   . -عليه وسلم 
التعريف بـنيب الرمحـة ونـصرته        أكيد يف    واجبو  دور كبري،    رجال األعمال واألغنياء عليهم   إن  

اليات اليت من شئنها التعريف بـنيب الرمحـة         بأمواهلم، عليهم أن يدعموا الكتب واإلصدارات والفع      
  . ونصرته 

 يف تأسيس مثل هذه املـشاريع       – ولو من ذكاة أمواهلم      –أحرى برجال األعمال املسلمني أن ينفقوا       
  . - صلى اهللا عليه وسلم –اخلريية اليت من شأهنا نصرة رسول اهللا 

  ! ونيب اإلسالم وليتهم ينفقون معشار ما ينفقه الغرب على احلرب على اإلسالم
 بالبـشرية الدالة على رمحتة   على صفات النيب إلقاء الضوء  و- بدوري –أن أقوم  رأيتولذلك 

قد جعلت و..، وذلك بإسلوب سهل ويسريوأخالقه ومشائله وخصائصه، وتعامله مع املسلمني وغريهم      
  .اهتم ودراساهتم يف كتابالبحث يتحدث بلسان حال علماء الغرب الذين أنصفوا رسول اإلسالم 

ولقد تبني يل من خالل هذا البحث أن الكثري من  علماء الغرب قد كشفوا  عن الكثري والكثري مـن                     
، فبينوا الكثري من مظاهر الرمحة والدروس والعرب يف سرية ومـسرية            اجلواهر والدرر يف حياة حممد      

   .. النيب حممد 
  
 مبسطة لنيب اإلسالم يف وقت تكالبت فيه األقـالم          تنبع أمهية هذا البحث ؛ من كونه رسالة تعريف        و

   .. ته املسمومة  واأللسنة احلاقدة للنيل من مكان
والدراسة إذ تُّْسهم مبحاولة توضيح صورة نيب اإلسالم للعامل، تنطلق من اإلميان بأمهيـة شـهادات                

  . العلماء الغربيني املنصفني لنيب اإلسالم
  ! لوب الغربيني من نصوص إسالمية كثرية فرب شهادة باحث غريب أوقع يف ق

  
، مصدراً رئيسياً للبحث،      النيب جعل البحث من أدبيات علماء الغرب وحديثهم عن فضائل        ولقد  

، بـل اسـتخدم   ومل يستخدم البحث األسلوب املعتاد أو التقليدي يف احلديث عن  مشائل الـنيب               
هذا، و ركز البحث على تنـاول       .  النيب   أدبيات الغرب أنفسهم يف احلديث عن أخالقيات ومشائل       
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، بلغة سهلة، غري إهنا ختاطب العقل، وحترك الوجدان، واعتمدُت          مظاهر الرمحة يف شخصية حممد      
إضافة إىل كتب السرية والشمائل واحلديث النبـوي        .. على الدراسات اإلستشراقية املنصفة باألساس    

  . والدراسات العربية املعاصرة
  : خمطط البحث 

   : ملقدمةا
   : ؟ ، وفيه  من هو حممد : الفصل األول
   تعريٌف عاٌم بنيب الَرْحَمة : املبحث األول
  امليالد والنشأة : املطلب األول 
  أخالق وصفات حممد: املطلب الثاين 

  حال العامل عشية البعثة : املطلب الثالث 
  : النبوة والوحي :املطلب الرابع 

  :   النيبة عن سريةحملة خمتصر: املطلب اخلامس 
  يف أدبيات الغربرمحة للعاملني  حممد : املبحث الثاين
  شهادة إجنيل برنابا:املطلب األول
  شهادة الراهب النصراين حبريا  : املطلب الثاين
  كاراليلشهادة العالمة توماس : املطلب الثالث
  شهادة املفكر الربيطاين لني بول: املطلب الرابع 

  هادة السري وليم مويرش: املطلب اخلامس 
  شهادة القسيس السابق ُدّراين: املطلب السادس
  "جان ليك"شهادة الكاتب اإلسباين : املطلب السابع 
  شهادة العالمة واشنجتون ايرفنج: املطلب الثامن 
  شهادة الباحث الفرنسي جوستاف لوبون : املطلب التاسع 
  شهادة املؤرخ الشهري جيمس متشنر : املطلب العاشر
  خصائص رمحته :  املبحث الثالث
  ربانية الرمحة: املطلب األول
  دعوية الرمحة : املطلب الثاين 

  عاملية الرمحة : املطلب الثالث 
  عبقرية الرمحة : املطلب الرابع 

  وسطية الرمحة: املطلب اخلامس 



 ٢٩

  عملية الرمحة: املطلب السادس 
  :وفيه حلضارة، رمحته للعاملني يف جمال التنوير وا: الفصل الثاين 
  :التنوير والتوحيد: املبحث األول
  :  تنويرياً عمالقًاحممد : املطلب األول 
  نضاله يف إخراج الناس من الظلمات إىل النور: املطلب الثاين 

  جناح حركة التنوير  : املطلب الثالث 
  التحضر والرقي: املبحث الثاين
  :ألمة واالعرب من القبيلة إىل الدولة: املطلب األول 
   إشادة العلماء الغربيني جبهود النيب : املطلب الثاين 
  فضل النيب يف حتضر العامل : املطلب الثالث
  التسامح الديين : املبحث الثالث
  احلاكم املتسامح احلكيم املشرع][حممد: املطلب األول 
  استقبال الوفود النصرانية : املطلب الثالث
  قاد وممارسة الشعائر احلرية يف االعت: املطلب الرابع 
  رعاية العلم واملعرفة: املبحث الرابع
  :بداية عصر العلم واملعرفة: املطلب األول 
   : النيبة أويل تعاليم اءالقر: املطلب الثاين 

  احترام العقل: املطلب الثالث 
  حثه على طلب العلم : املطلب الرابع 
  العلم من وظائف رسالته: املطلب اخلامس
  النيبمن توجيهات : دس املطلب السا

  اخلطاب التربوي: املبحث اخلامس
  املعلم الرحيم : املطلب األول 
  مناذج رمحته للمتعلمني : املطلب الثاين

  :أساليبه يف اخلطاب التربوي: املطلب الثالث 
  خدمة اإلنسانية : املبحث السادس

  خادم اإلنسانية النيب: املطلب األول 
   حلقوق اإلنسان  العامليامليثاق اإلسالمي: اع خطبة الود: املطلب الثاين
  توجيهات إنسانية : املطلب الثالث
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  : ، وفيه للعاملني يف جمال األخالق رمحته: الفصل الثالث
  الرفق واللني: املبحث األول
  طريق الرفق .. طريق حممد : املطلب األول
   حثه على الرفق : املطلب الثاين 
  مناذج رفقه: املطلب الثالث
  العفو: املبحث الثاين
  .العفو  حممد : املطلب األول 
  مناذج عفوه : املطلب الثاين 
  العدالة واملساواة: املبحث الثالث
   حاكًما عادالً حممد : املطلب األول 
   معامالته اليومية  العدالة ومساواة يف: املطلب الثاين 
     :مناذج عدله يف سنته وسريته : املطلب الثالث

  احلب واإلخاء: ث الرابعاملبح
  اُألخوة مكان العصبية : املطلب األول 
   يف حتقيق احلب واإلخاء ؟ ملاذا جنح النيب : املطلب الثاين 

   : مناذج تعاليمه : املطلب الثالث 
  مساحته يف املعامالت املالية : املبحث اخلامس
  : حثه على السماحة يف املعامالت املالية : املطلب األول 

  مناذج مساحته يف املعامالت املالية  : طلب الثاين امل
  :، وفيهرمحته للعاملني يف جمال التشريع : الفصل الرابع
  :املرونة والتجديد: املبحث األول
   شهادة علماء الغرب–املطلب األول 
  ثوابت و متغريات :  الشريعة اإلسالمية :  املطلب الثاين

  ال املتغري يف جمال الثابت و جم: املطلب الثالث 
  :منطقة الفراغ التشريعي والنصوص احملتملة: املطلب الرابع 

  صيانة الثابت و جتديد املرن:  املطلب اخلامس 
  :الوسطية واالعتدال: املبحث الثاين
  شهادة علماء الغرب: املطلب األول
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   على الوسطية وحتذيره من التشدد حثه: املطلب الثاين 
 الم يف األحكام وسطية اإلس: املطلب الثالث 
  :التيسري: املبحث الثالث
   شهادة علماء الغرب –املطلب األول 
  مناذج التيسري : املطلب الثاين 

 حثه على التيسري: املطلب الثالث 
  :الرخص الشرعية: املبحث الرابع
  ماهيتها وشرعيتها : الرخص الشرعية : املطلب األول 
  مناذج الرخص الشرعية : املطلب الثاين 

  :التدرج يف التشريع: بحث اخلامسامل
  : مفهومه واحلكمة منه : التدرج يف التشريع: املطلب األول 
  : مناذج للتدرج يف التشريع : املطلب الثاين 

  :، وفيه يف ميدان الصراعات السياسية والعسكرية للعاملنيرمحته : الفصل اخلامس 
  احلوار ال الصدام : املبحث األول
  ار مظهر من مظاهر الرمحة  احلو: املطلب األول 
  اإلسالم يرفض املركزية احلضارية : املطلب الثاين 

   مناذج عملية من سرية النيب: املطلب الثالث 
  على نشر السالم حرصه : املبحث الثاين
   رجل السالمحممد: املطلب األول 
  منوذج يف حادث بناء الكعبة : املطلب الثاين 

  :اهدات مع القبائل اجملاورة للمدينة مناذج املع: املطلب الثالث 
  منوذج يف معركة األحزاب : رابعاملطلب ال
 منوذج معاهدة احلديبية                       : امساملطلب اخل
  منوذج الصلح مع أهل خيرب : سادساملطلب ال

  رمحته للخصوم واألعداء: املبحث الثالث
  ملاذا القتال ؟: املطلب األول 

   القائد الرحيم حممد :  ثايناملطلب ال
  :هدي حممد يف املعارك  : الثاملطلب الث

  :  العنف ونشر اإلسالم بالسيف فرية: الرابعاملطلب 
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  القتل اجلماعي ليهود بين قريظة  : فرية : امساملطلب اخل
   لألسرىرمحته: املبحث الرابع
  مناذج يف معركة بدر  : املطلب األول 
  ة بين املصطلق منوذج معرك: املطلب الثاين 

  منوذج معركة حنني: املطلب الثالث 
  . مناذج أخرى: املطلب الرابع 

  رمحته لقتلى العدو: املبحث اخلامس 
  : مواراة جيف قتلى العدو يف بدر: املطلب األول 

  جثة نوفل بن عبد اهللا: ثاين املطلب ال
  جثة عمرو بن ود  : الثاملطلب الث

  ةرمحته ألهل الذم:املبحث السادس 
   منهم ؟  نيب اإلسالممن هم أهل الذمة وما موقف : املطلب األول 
  :شهادات علماء الغرب : املطلب الثاين 

  : بأهل الذمة والتحذير من إيذائهموصايا النيب : املطلب الثالث 
  ]منوذًجا[ قيم حضارية يف غزوة بدر الكربى: املبحث السابع
  :ك ال نستعني مبشرك على مشر: املطلب األول  
  : مشاركة القائد جنوده يف الصعاب: املطلب الثاين 

  : املطلب الثالث الشورى 
  : النهي عن استجالب املعلومات بالعنف : املطلب الرابع 

  : احترام آراء اجلنود: املطلب اخلامس 
  : العدل بني القائد واجلندي : املطلب السادس 
  : احلوار قبل الصدام : املطلب السابع 

   :الوفاء مع املشركني : ثامن املطلب ال
  : حفظ العهود : املطلب التاسع 
  : النهي عن املثلة باألسري : املطلب العاشر 
 : وفيهجمال املرأة والطفل،يف للعاملني رمحته : الفصل السادس
  : حترير املرأة من اجلاهلية–املبحث األول 
   منقذ املرأة حممد : املطلب األول 
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   وردود اءاتافتر: املطلب الثاين 
  مميزات املرأة يف اإلسالم : املبحث الثاين 
  االستقالل الفكري للمرأة : املطلب األول
  حقوق املرأة يف أمور الزواج : املطلب الثاين
  حقوق املرأة يف املرياث والتملك : املطلب الثالث
  حق املرأة يف العمل : املطلب الرابع
  مرأة  تقدير الدور السياسي لل:  املطلب اخلامس
  إحترام جوار املرأة : املطلب السادس
  تأمالت يف هذه املميزات  :  املطلب السابع 
  رمحته للبنات: املبحث الثاين
   على البنات  النيبفضل : املطلب األول 
  :  للبناتمناذج رمحته: املطلب الثاين 
  رمحته لألطفال : املبحث الثالث
  شهادة علماء الغرب: املطلب األول 

  : مناذج رمحته لألطفال : لب الثاين املط
  رمحته لأليتام: املبحث الرابع
  :  اليتيم النيب : املطلب األول 
  : لليتيممناذج يف رمحته: املطلب الثاين 

  رمحته لألرامل: املبحث اخلامس
  : حثه على السعي على األرامل: املطلب األول
  سعيه على األرامل  : املطلب الثاين 
  : وفيه للضعفاء  رمحته:الفصل السابع
  رمحته للفقراء: املبحث األول
   على الفقراء النيب فضل : املطلب األول 
   منوذًجا–نظام الزكاة : املطلب الثاين 
  :  يف مكافحة  البطالة دوره : املطلب الثالث
  رمحته للعبيد واخلدم: املبحث الثاين
  حترير العبيد : املطلب األول 
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  : ة سن اإلسترقاقفري: املطلب الثاين 
  : مناذج رمحته للعبيد : املطلب الثالث 
 حترمي االجتار بالبشر: املطلب الرابع

   رفقه وعطفه على اخلدم–املطلب اخلامس 
   رمحته  بذوي االحتياجات اخلاصة: املبحث الثالث
  :الفئات اخلاصة يف اجملتمعات اجلاهلية: املطلب األول 
  :لذوي االحتياجات اخلاصة رعاية النيب : املطلب الثاين 
  :األولوية هلم يف الرعاية وقضاء احتياجاهتم: املطلب الثالث
  : عن سفهائهم وجهالئهم  عفوه: املطلب الرابع

  : هلم  تكرميه وموساته : املطلب اخلامس 
   هلم زيارته: املطلب السادس 
  الدعاء هلم : املطلب السابع
  حترمي السخرية منهم: املطلب الثامن 
  رفع العزلة واملقاطعة عنهم: املطلب التاسع 
  التيسري على ذوي االحتياجات اخلاصة : املطلب العاشر

   للمسنني رمحته: املبحث الرابع 
  : حثه على إكرام املسنني والرفق هبم: املطلب األول 
  : للمسنني مناذج رمحته :  املطلب الثاين 

  رمحته باألموات: املبحث اخلامس
  لقبور األموات  زيارته : ل املطلب األو

  :مشاركته يف دفن األموات بنفسه : املطلب الثاين 
   إذا فاتته جنازة وصالته عليها حزنه : املطلب الثالث 
  :  للجنائز والقبور ولو كانت لغري املسلمني توقريه:املطلب الرابع 
    لألموات دعاؤه : املطلب اخلامس

  : ألموات وعند القبور على ابكاؤه : املطلب السادس 
  وفيها ملخص البحث ونتائج البحث والتوصيات: اخلامتة 

  املصادر واملراجع
  ..  املتواضع نافهذا هو جهد



 ٣٥

  .ت كل من ساهم يف نشره وأن جيعله يف ميزان حسنا..وأسال اهللا أن يتقبله، وأن يهدي وينفع به،
      ، مصرياقوت مسعد حممد                                                               

  ٠٠٢٠١٠٤٤٢٠٥٣٩: جوال
yakoote@gmail.com 
www.nabialrahma.com  
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  الفصل األول
    ؟من هو حممد 

  
   تعريٌف عاٌم بنيب الرمحة : املبحث األول 
   يف أدبيات الغرب نيللعاملمحة ر حممد : املبحث الثاين 

  خصائص رمحته : املبحث الثالث 
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 املبحث األول
   تعريٌف عاٌم بنيب الَرْحَمة 

  
  :امليالد والنشأة : املطلب األول 

 بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم، القرشي والذي ميتد نسبه  إىل إمساعيل بن إبـراهيم                   ١هو حممد 
  .ما السالم ـ ـ عليه
أنا حممد، وأنا أمحـد،     : يل مخسة أمساء  " عدة أمساء، أشار إىل بعضها يف أحد األحاديث، فقال          وللنيب  

أي ُيحشر الناس إثر    (وأنا املاحي الذي ميحو اهللا به الكفر، وأنا احلاشر الذي ُيحشر الناس على قدمي               
   . والعاقب الذي ليس بعده نيب٢"، وأنا العاقب)بعثه

من عائلـة ذات    ] م٥٧١ أبريل   ٢٠[  يف مكة      ]  [ ولد حممد : "املؤرخ األمريكي رالف لنتون     يقول  
ويف .. مركز حسن، ولكنَّ أباه مات قبل والدته، كما ماتت أمه عندما كان يف السادسة من عمـره                

 من عمره ذهـب إىل    ٣وعندما بلغ السابعة عشرة   .. السنوات األوىل من سن املراهقة كان يعمل راعياً       
، وعندما أصبح يف الرابعة والعشرين كان ينوب عن أرملة غنية           – بقصد التجارة    - ٤سوريا مع عمٍّ له   

 تـزوج   - م٥٩٥  أي يف عام   - يف السفر بقافلتها التجارية، وبعد عام آخر       – هي السيدة خدجية     –
ـ                   ن تلك األرملة اليت كانت يف األربعني من عمرها، وكانت قد تزوجت قبل ذلك مـرتني، وهلـا م

. ، وأربع بنات  ٥وولدت له هذه األرملة ولدين ماتا عندما كانا طفلني        . زوجيها السابقني ولدان وبنت   
 م كان حممد تاجراً حمترماً يف مكة، وكان يلقب باألمني           ٦١٠-٥٩٥ويف السنوات الواقعة بني عامي      

   . ٦" من صدق وحكمة يف أحكامهنظراً ملا اتصف به
   : حممدأخالق وصفات : املطلب الثاين 

                                                 
ين ا               1 غ عدد     أآدت موسوعة جينيس لألرقام القياسية أن اسم محمد قد حقق أعلى معدل للتسمى به ب شر، حيث بل لب

ر اسم في الوجود                   ٧٠الذين يحملون هذا االسم المبارك       الم ليصبح أآث ى مستوى الع ة   . مليون شخص عل من جه
را                   د في انجلت ين الموالي شارا ب ر انت د األآث د آشفت أن اسم محم ة ق أخرى آانت صحيفة ديلي تليجراف البريطاني

  )٢٠٠٧ \ ١ \ ٨بتاريخ : ـ وآالة األنباء اإلسالمية لندن !(  أآثر من اسم جورج  ،٢٠٠٦ وويلز في عام
و أخرجه مسلم صلى اهللا عليه وسلم،   ما جاء في أسماء رسول اهللا       :  باب - المناقب   ، آتاب ٢ج  ،  صحيح البخاري  2

    ٢٣٥٤:  رقم-في أسمائه صلى اهللا عليه وسلم :  باب-في الفضائل 
 )٧م أهل األثر ص تلقيح فهو: ابن الجوزي (  سنة ١٢ الصحيح في سن 3
   هو أبو طالب 4
  هما القاسم وعبد اهللا ، وقد ماتا في سن الطفولة قبل بعثة النبي صلى اهللا عليه وسلم5
   ١/٣٤٠شجرة الحضارة، : رالف لنتون   6



 ٣٨

  : أخالقه : أوالً 
  يف بيت جده عبد املطلب زعيم مكة، ومن مث نال حظـاً  -بعد وفاة عمه أيب طالب   النيبعاش 

 فطالع النيب حممد    .. وافراً من الفطنة والفكر السديد، ومعايشة قضايا العامل  ومشكالته ونزاعاته            
 يف ذروة اإلجيابية مـع      قد كان النيب    صحائف البشرية وأحوال القبائل واجلماعات واألحالف، و      

، ورفض كل صور الظلم، وأكل      املظلومنيللدفاع عن   " حلف الفضول   " قضايا أمته ، فهو عضو يف       
كما إنه حكم عدل يف فض الرتاعات واملشكالت الـيت حتـدث بـني القبائـل                .. احلقوق بالباطل   

هم حلًما، وأصدقهم حديثًا، وألينهم     لقًا، وأعظم كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خُ     .. والعائالت  
 زوجته خدجيـة ـ   ١إنه ـ ببساطة شديدة ـ كما وصفته  .. َعرِيكة، وأعفهم نفًسا، وأوفاهم عهًدا

رضي اهللا عنها ـ ، يصل الرحم، وحيمل الكل، وُيكسب املعدوم، وُيقري الضيف، وُيعـني علـى    
  . نوائب الدهر 

  : االمتياز يف األخالق -١
كان ممتازاً بني قومه بأخالق     ] [ لقد اتفق املؤرخون على أن حممداً       : "رثر جيلمان   يقول املستشرق آ  

وكان ال يشرب األشربة    .. مجيلة؛ من صدق احلديث، واألمانة، والكرم، وحسن الشمائل، والتواضع        
   . ٢"املسكرة، وال حيضر لألوثان عيداً وال احتفاالً

  :  مل تشبه شائبة -٢
  :و يقول كارل بروكلمان

شائبة من قريب أو بعيد؛ فعندما كان صبياً وشاباً عاش فوق مستوى الشبهات             ] [مل تشْب حممداً     "
   ٣"اليت كان يعيشها أقرانه من بين جنسه وقومه

  :  املفكر اخللوق -٣
  :  قائالً عن نبينا حممد  ٤توماس كاراليلويتحدث 

 رجل الـصدق    – ّمساه رفقاؤه األمني     أنه كان شاًبا مفكًرا وقد    ] صباه[منذ  ][لوحظ على حممد    "
وقد الحظوا أنه ما من كلمة خترج من فيه إال وفيهـا            .  الصدق يف أفعاله وأقواله وأفكاره     –والوفاء  

أنه كان كثري الصمت يسكت حيث ال موجب للكالم، فإذا          ] [وإين ألعرف عنه  . . حكمة بليغة   
 راسخ املبدأ، صارم العزم، بعيـد اهلـم،         طول حياته رجالً  ] [وقد رأيناه ! نطق فما شئت من لّب      

كرًميا برا رؤوفًا تقًيا فاضالً حًرا، رجالً شديد اجلّد خملًصا، وهو مع ذلك سهل اجلانب لني العريكة،                 

                                                 
 ٢٣١، وصحيح مسلم، برقم ٤٥٧٢صحيح البخاري، برقم : انظر1
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 ٣٩

جّم اِلبشر والطالقة محيد العشرة حلو اإليناس، بل رمبا مازح وداعب، وكان على العمـوم تـضيء                 
عظيًما بفطرته، مل تثقفـه     .. وكان ذكي اللب، شهم الفؤاد    .. وجهه ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق     

  .١"فأدى عمله يف احلياة وحده يف أعماق الصحراء.. مدرسة، وال هذبه معلم، وهو غين عن ذلك
   أعظم الناس مروءة-٤

  : فيقولعن أخالق حممد : البلجيكي ألفرد الفانز ويتحدث الباحث 
مروءة وحلماً وأمانة ، وأحسنهم جواباً، وأصـدقهم     حىت بلغ ، فكان أعظم الناس       ] [شب حممد   "

حديثاً ، وأبعدهم عن الفحش حىت عرف يف قومه باألمني ، وبلغت أمانته وأخالقه املرضية خدجيـة                 
بنت خويلد القرشية ، وكانت ذات مال ، فعرضت عليه خروجه إىل الشام يف جتارة هلا مع غالمهـا                   

كة وأخربها ميسرة بكراماته ، فعرضت نفسها عليه وهـي          ميسرة ، فخرج وربح كثرياً ، وعاد إىل م        
أمي ، وهلا أربعون سنة ، فأصدقها عشرين بكرة، وتزوجها وله مخسة وعشرون سنة، مث بقيت معـه                  

   .٢. "حىت ماتت
  :  احترام الناس له -٥

  : ويتحدث الباحث الروسي آرلونوف، عن نيب الرمحة، ويقول 
] [ العريكة، والتواضع وحسن املعاملة مع الناس، قضى حممد          بدماثة األخالق، ولني  ] [اشتهر  "

أربعني سنة مع الناس بسالم وطمأنينة، وكان مجيع أقاربه حيبونه حباً مجاً، وأهل مدينتـه حيترمونـه                 
  .٣."احتراماً عظيماً، ملا عليه من املبادئ القومية، واألخالق الكرمية، وشرف النفس، والرتاهة 

   :  أقوال من عاصروه-٦
  ..هذه بعض أقوال علماء الغرب املنصفني يف حديثهم عن أخالق حممد 

  : فماذا كانت أقوال من عاصروا النيب وكانوا معه كظله ؟ 
  : يقول علي بن أيب طالب

 لسانه إال مما يعنيهم ويؤلفهم ، وال يفرقهم ، يكـرم            خيزن -صلى اهللا عليه وسلم    -كان رسول اهللا    "
ليهم ، وحيذر الناس وحيترس عنهم ، من غري أن يطوي عن أحـد بـشره                كرمي كل قوم ، ويوليه ع     

وخلقه ، ويتفقد أصحابه ، ويسأل الناس عما يف الناس ، وحيسن احلسن ويصوبه ، ويقـبح القبـيح                   
ويوهنه ، معتدل األمر غري خمتلف ، ال يغفل خمافة أن يغفلوا ، أو ميلوا ، لكل حال عنده عتـاد ، ال                       

 جياوزه إىل غريه ، الذين يلونه من الناس خيارهم ، وأفضلهم عنـده أعمهـم                يقصر عن احلق ، وال    
   . ٤ ."أحسنهم مواساة ومؤازرة : نصيحة وأعظمهم عنده مرتلة 
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 ٤٠

 ، وال   ١، لني اجلانب ، ليس بفظ      دائم البشر ، سهل اخللق     - صلى اهللا عليه وسلم    -كان رسول اهللا    "
عياب ، وال مداح يتغافل عما ال يشتهي ، ويؤيس           يف األسواق ، وال فاحش وال        ٢غليظ وال صخاب  

، واإلكثار ، وماال يعنيه وترك الناس من ثالث         ٣املراء: منه ، وال جييب فيه، قد ترك نفسه من ثالث           
 ٤، وال يتكلم إال فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق         ا ، وال يعريه ، وال يطلب عوراته       كان ال يذم أحد   : 

، وال يتنازعون عنده احلديث مـن تكلـم          الطري، وإذا سكت تكلموا    جلساؤه ، كأمنا على رءوسهم    
أنصتوا له ، حىت يفرغ حديثهم عنده حديث أوهلم ، يضحك مما يضحكون ، ويتعجب مما يتعجبون                 

   . ٥"ويصرب للغريب على اجلفوة يف منطقه
قـدير ،   على احللم ، واحلـذر ، والت      :  على أربع    - صلى اهللا عليه وسلم    -كان سكوت رسول اهللا   "

والتفكري ، فأما تقديره ففي تسوية النظر ، واالستماع من الناس ، وأما تفكريه ففيما يبقى ، وال يفىن                   
أخذه باحلسن  : ومجع له احللم يف الصرب ، فكان ال يغضبه شيء ، وال يستفزه ومجع له احلذر يف أربع                   

ح أمته ، والقيام فيما هو خري هلم ،         ليقتدى به ، وتركه القبيح لينتهى عنه ، واجتهاده الرأي فيما أصل           
  .٦"مجع هلم خري الدنيا واآلخرة

دائم البشر، سهل اخللق، لني اجلانب، ليس بفظ وال غليظ،  وال صـخاب وال فحـاش وال                  " كان  
  .. ٧"عياب وال مشاح، يتغافل عما ال يشتهي وال يؤيس منه راجيه وال خييب فيه

  : صفاته : ثانًيا 
  النيب  كالم أنس يف وصف -١

   :- خادم النيب –قال أنس بن مالك 
 بِالْقَِصري،ِ َولَْيَس بِالْأَْبَيضِ الْأَْمَهقِ،     الَْباِئنِ َوال  ليس بالطويل    – صلى اهللا عليه وسلم      –كان رسول اهللا    "

أْسِ أَْرَبِعَني َسَنةً، فَأَقَاَم بَِمكَّةَ َعْشَر      ، َبَعثَُه اللَُّه َعلَى رَ    ٩، َولَا بِالسَّْبطِ  ٨َولَْيَس بِالْآَدمِ، َولَْيَس بِالَْجْعِد الْقَطَطِ    
ِسنَِني َوبِالَْمِديَنِة َعْشَر ِسنَِني، َوَتَوفَّاُه اللَُّه َعلَى َرأْسِ ِستَِّني َسَنةً، َولَْيَس ِفي َرأِْسِه َوِلْحَيِتِه ِعْشُرونَ َشَعَرةً                

  ١٠"َبْيَضاَء
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 ٤١

َدْينِ َوالْقََدَمْينِ، َحَسَن الَْوْجِه، لَْم أََر َبْعَدُه َولَا قَْبلَُه ِمثْلَُه َضْخَم الَْي – صلى اهللا عليه وسلم    – كان النيب    "
  ١"َوكَانَ َبِسطَ الْكَفَّْينِ

  .٢"َمْنِكَبْيِه  – صلى اهللا عليه وسلم –النيب كَانَ َيْضرُِب َشَعُر "
  
   كالم ابن عباس يف وصف النيب -٢
بُّ ُمَوافَقَةَ أَْهلِ الِْكَتابِ ِفيَما لَْم ُيْؤَمْر ِفيِه، َوكَـانَ أَْهـلُ             ُيحِ – صلى اهللا عليه وسلم      – كان النيب    "

 صلى اهللا عليه وسـلم      –النيب  الِْكَتابِ َيْسِدلُونَ أَْشَعاَرُهْم َوكَانَ الُْمْشرِكُونَ َيفُْرقُونَ ُرُءوَسُهْم، فََسَدلَ         
   .٣"َناِصَيَتُه ثُمَّ فََرَق َبْعُد –
  صف النيب  كالم الرباء يف و-٣
 عظيم اجلمة إىل شحمة     ٥ ، بعيد ما بني املنكبني     ٤كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً مربوًعا        " 

  .٦"أذنيه، عليه حلة محراء ، ما رأيت شيئا قط أحسن منه
   كالم جابر بن مسرة يف وصف النيب -٤
 وعليه حلة محـراء  ] مقمرة   مضيئة أي[ يف ليلة إضحيان    -صلى اهللا عليه وسلم     -رأيت رسول اهللا    " 

   . ٧"فجعلت أنظر إليه وإىل القمر فلهو عندي أحسن من القمر 
: قال شـعبة    " .  ضليع الفم أشكل العني منهوس العقب        -صلى اهللا عليه وسلم    -كان رسول اهللا    " 

 طويل شق : ؟ قال   ) أشكل العني   ( ما  : قلت  . عظيم الفم   : ؟ قال   ) ضليع الفم   ( ما  : قلت لسماك   
   .٨قليل حلم العقب: ؟ قال ) منهوس العقب ( ما : قلت . العني 
   كالم علي بن أيب طالب يف وصف النيب -٥
بالطويل وال بالقصري، شثن الكفني والقدمني، ضخم الرأس،         -صلى اهللا عليه وسلم     -مل يكن النيب    " 

، مل أر قبله وال     ١١بب،  إذا مشى تكفأ تكفًؤا كأمنا ينحط من ص         ١٠،  طويل املسربة   ٩ضخم الكراديس 
  .١٢ "– صلى اهللا عليه وسلم -بعده مثله 
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 ٤٢

   كالم أيب الطفيل يف وصف النيب -٦
  "  وما بقي على وجه األرض أحد رآه غريي -صلى اهللا عليه وسلم-رأيت النيب "

   . ١"كان أبيض مليًحا مقصًدا : " قال . صفه يل : قيل له 
  
   كالم أيب هريرة يف وصف النيب -٧
 إىل الطول ما هو،  بعيد ما بني املنكـبني، أسـيل             ٢ربعة) صفة و أمجلها كان     ( أحسن الناس   كان  "

 بقدمه وطئ بكلها، ليس لـه       ٣اخلدين، شديد سواد الشعر، أكحل العينني، أهدب األشفار، إذا وطئ         
   .٤)و إذا ضحك يتألأل( أمخص إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة 

  ٍد يف وصف النيب  كالم أُّم َمْعَب-٨
  .. !     على اإلطالق - وصفه بشر يف النيب–وهو أدق وصف 

  : قالت أُمَّ َمْعَبٍد تصف رسول اهللا لزوجها، ملا مر هبا يف رحلة اهلجرة 
 ُتْزرِ بِِه َصـْعلَةٌ ،      َولَْم..ةٌلَْم َتِعْبُه ثُْحلَ  ..َحَسَن الَْخلْقِ    .. ٥أَْبلََج الَْوْجهِ .. َرأَْيُت َرُجال ظَاَهَر الَْوَضاَءِة     "

 ، َوِفي ِلْحَيِتِه    ٩ ،َوِفي ُعُنِقِه َسطَعٌ   ٨ ، َوِفي َصْوِتِه َصَهلٌ    ٧ ، َوِفي أَْشفَارِِه َوطَفٌ    ٦َوِسيٌم ، ِفي َعْيَنْيِه َدَعجٌ    
  ..  أَقَْرنُ ١١ ، أََزج١٠ُّكَثَاثَةٌ

  ..  الَْبَهاُء  إِنْ َصَمَت فََعلَْيِه الَْوقَاُر ، َوإِنْ َتكَلََّم َسَماُه َوَعالُه
  .. أَْجَملُ النَّاسِ َوأََبَهاُه ِمْن َبِعيٍد ،وأَْحالُه َوأَْحَسُنُه ِمْن قَرِيبٍ 

  .. َنظٌْم َيَتَحدَّْرنَ ١٣، كَأَنَّ َمْنِطقَُه َخَرَزاٌت١٢ُحلُْو الِْمْنطَقِ ، فَْصلٌ ال َهِذٌر َوال َتزٌِر 
  .. َعْيٌن ِمْن ِقَصرٍ  َرْبٌع ال َيأَْس ِمْن طُولٍ ، َوال َتقَْتِحُمُه

  غُْصٌن َبْيَن غُْصَنْينِ فَُهَو أَْنَضُر الثَّالثَِة َمْنظًَرا ، َوأَْحَسُنُهْم قَْدًرا ، لَُه ُرفَقَاُء َيُحفُّونَ بِِه ،
  ..  إِنْ قَالَ أَْنَصُتوا ِلقَْوِلِه ، َوإِنْ أََمَر َتَباَدُروا إِلَى أَْمرِِه 
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   . ٤ "٣ابٌِس َوال ُمفَنٌَّد ال َع٢ َمْحُشوٌد١ َمْحفُوٌد
  :حال العامل عشية البعثة : املطلب الثالث 

بينما كان العامل الشرقي والعامل الغريب بفلسفاهتما العقيمة يعيش يف دياجري ظالم الفكـر وفـساد                 "
 نور وضاء؛ أضاء على العامل فهداه  ][العبادة، بزغ من مكة املكرمة يف شخص حممد رسول اهللا 

  . ٥" المإىل اإلس
  

العـرب  .. والبشرية ُتعاين صنوف اجلهل والتخلف واالحنطاط اخللقي واحلضاري ][فقد ُولد النيب 
أمـا  .. يف اجلزيرة العربية كانوا يعبدون األصنام ويقتلون البنات ويتكسبون من وراء الزىن والدعارة              

الـذي كـرث الطبقيـة      الشعب الفارسي فقد أدمن عبادة النار كما أدمن عبادة الطاغية كسرى،            
وهذا هرقل أجج اخلالف الطائفي بني الرومـان فأخـذ          .. والكراهية بني صفوف الشعب الفارسي      

حىت .. يذّبح من خيالفه يف املذهب، فضالً عن فساد السلطة الرومانية احلاكمة مالياً وإدارياً وسياسياً               
وهي ضريبة يدفعها املواطن    .. " ضريبة الرأس " وصل هبم احلد أن فرضوا ضريبة على الشعوب تسمى          

  ! نظري ترك رأسه دون ذبح 
مل يكن النوع البـشري يف ذلـك        . م  ات عامة لالنتحار االجتماعي العا    فإننا جند استعداد  " ومن مث     

  ٦!! "الزمان راضًيا باالنتحار فحسب، بل كان يتساقط عليه، ويتهالك    فيه 
  . أن أرسل اهللا ـ تبارك ـ هذا الصادق األمني إىل.. وهكذا كان العامل ميوج بالظلم والتخلف 

   : ٧ هنري ماسيهويبني 
الدينية والسياسية، وهي إصالحات موحدة بشكل أساسي، فإن  ][بفضل إصالحات حممد "أن  

العرب وعوا أنفسهم وخرجوا من ظلمات اجلهل والفوضى، ليعّدوا دخلـوهم النـهائي إىل تـاريخ       
  .. ٨"املدنية

  

                                                 
  لذي يخدمه أصحابه ا:  المحفود 1
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 ٤٤

  : النبوة والوحي  :املطلب الرابع
  شهادة الكتب السماوية السابقة : أوالً 

  :  تارة أخرى تلميح بشكل صريح تارة وبشكل فيه لقد أخربت التوراة واإلجنيل عن بعثة حممد 
انظروا كوكباً قـد ظهـر مـن آل    : "ورد يف قصة بلعام بن باعوراء أنه قال   : سفر العدد ففي بشارة   

قـال املهتـدي   ". . ، ولظهوره تزلزلـت األرض ومـن عليهـا   إمساعيل، وعضده سبط من العرب   
. ، وما تزلزلت األرض إال لظهوره        يظهر من نسل إمساعيل إال حممد        ومل: "اإلسكندراين معلقاً 

؛فقد حرست السماء مـن اسـتراق    حقًا إنه كوكب آل إمساعيل، وهو الذي تغري الكون ملبعثه
  .١." بابل، ودكت عروش الظلم على أيدي أتباعهالسمع، وانطفأت نريان فارس، وسقطت أصنام

يربز كوكب من يعقوب، ويقوم قضيب من إسرائيل،        : "وقد ُحرف هذا النص يف الطبعات احملدثة إىل       
  .٢"فيحطم موآب، ويهلك من الوغى

  
 إسرائيل أمام العمالقة، توسل موسى إىل اهللا سـبحانه وتعـاىل            سفر التثنية ملا ُهزمت جيوش بين     ويف  

اذكر عهد إبراهيم الذي وعدته به من نسل إمساعيل أن تنصر جيـوش  : "قائالً عاً مبحمد مستشف
وقد اسـتبدل هـذا     " العمالقة بربكات حممد     املؤمنني، فأجاب اهللا دعاءه ونصر بين إسرائيل على       

اذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وال تلتفت إىل غالظة هذا الشعب           : "النص بالعبارات التالية  
 قد صدر من موسى عليـه  – الذي يف النص األول      –وال ميكن أن يكون هذا الدعاء       " وإمثه وخطيئته 

  . ٣السالم، ألنه ينايف كمال التوحيد
إن الفـارقليط  : "إن املسيح ـ عليه السالم ـ قال  : وقال يوحنا يف الفصل اخلامس عشر من إجنيله 

إن الفارقليط  : " يف الفصل السادس عشر    –  أيضا –وقال  " الذي يرسله أيب بامسي يعلمكم كل شيء      
 شـيئاً، لكنـه     لن جييئكم مامل أذهب، فإذا جاء وبخ العامل على اخلطيئة، وال يقول من تلقاء نفـسه               

  ٤"يسوسكم باحلق كله، وخيربكم باحلوادث والغيوب
ظـر  ألن اهللا سيصعِّدين من األرض وسـيغري من : "ـ عليه السالم ـ  يف إجنيل برنابا   ويقول عيسى

ومع ذلك فإنه حني ميوت شر ميتة أمكث أنا يف ذلك العار زمًنـا              . اخلائن حىت يظنه كل أحد إّياي     
   . ٥"طويالً يف العامل ولكن مىت جاء حممد رسول اهللا املقدس تزال عين هذه الوصمة

                                                 
د صلى         : ، فصل   . أعظم إنسان في الكتب السماوية    :   محمد بن عبد اهللا السحيم      : انظر 1 ديم بمحم د الق بشارات العه

  . ، وما بعدها٢١اهللا عليه وسلم، ص
 المصدر السابق:  انظر2
 المصدر السابق:  انظر3
 المصدر السابق:  انظر4
  ) ١٦ -  ١١٢: ٨٠( إنجيل برنابا ،5



 ٤٥

ية  رجاالت اليهودية، كأمثال احلرب عبد اهللا بن سالم، ورجالت النصران      هذا، وقد شهد بنبوة حممد      
  ..كورقة بن نوفل 

  ! ليكونا حجة على كل يهودي أو نصراين إىل قيام الساعة 
  
  : شهادات علماء الغرب: ثانًيا

كبار املفكرين والباحثني  الغربيني يف العصر احلديث ، ونذكر مـن هـذه              كما شهد بنبوة حممد     
  : الشهادات 

   شهادة واشنجتون إيرفنج-١
  ):  م١٨٥٩-١٧٨٣( إيرفنج  يقول الكاتب األمريكي واشنجتون 

  .. ١"خامت النبيني وأعظم الرسل الذين بعثهم اهللا ؛ ليدعوا الناس إىل عبادة اهللا] [كان حممد  "
  مارسيل بوازار شهادة -٢

  : بإسلوب عقالين وعلمي بكلمات بليغة  فيقول نبوة حممد " مارسيل بوازار"ويثبت 
فقـد  . ت حياته جزًءا ال ينفصل من التاريخ اإلسـالمي        يف املدينة، غد  ] [منذ استقر النيب حممد      "

وملا كان ُمنظًما شديد احليوية، فقد أثبت نـضالية يف          .. ُنقلت إلينا أفعاله وتصرفاته يف أدق تفاصيلها      
وبالرغم من قتاليته ومنافحته، فقد كان يعفو       .. الدفاع عن اجملتمع اإلسالمي اجلنيين، ويف بث الدعوة       

ويبدو أن مزايا النيب الـثالث، الـورع        . مل يكن يلني أو يتسامح مع أعداء الدين       عند املقدرة، لكنه    
والقتالية والعفو عند املقدرة قد طبعت اجملتمع اإلسالمي يف إبان قيامه وجـّسدت املنـاخ الروحـي                 

  .٢ "..لإلسالم
  : ويضيف قائالً 

وره كذلك رجل دولـة صـرًحيا        ملء قلبه الرأفة، يص    اقائًدا عظيمً ]  [ا وكما يظهر التاريخ حممدً    "
قوي الشكيمة له سياسته احلكيمة اليت تتعامل مع اجلميع على قدم املساواة وتعطي كل صاحب حق                

ولقد استطاع بدبلوماسيته ونزاهته أن ينتزع االعتراف باجلماعة اإلسالمية عن طريق املعاهدات            . حقه
ذكرنا أخًريا على الصعيد النفساين هشاشة      وإذا ت . يف الوقت الذي كان النصر العسكري قد بدأ حيالفه        

السلطان الذي كان يتمتع به زعيم من زعماء العرب، والفضائل اليت كان أفراد اجملتمـع يطالبونـه                 
الذي عرف كيف ينتزع رضا أوسع ] [بالتحلي هبا، استطعنا أن نستخلص أنه البّد أن يكون حممد      

  . ٣! ! "أنه البد أن يكون نبًيا حقيقًيا من أنبياء اهللا اجلماهري به إنساًنا فوق مستوى البشر حقًا، و

                                                 
  .٧٢د ، ص حياة محم:  واشنجتون إيرفنج 1
  ٤٦إنسانية اإلسالم ، ص :  مارسيل بوازار2
  ٤٦إنسانية اإلسالم ، ص :  مارسيل بوازار3
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  : ميل درمنغمإشهادة -٣
  : ،  فيقول رسول اهللابن ا، من خالل حادث وفاة ابراهيم  نبوة حممد  فيدلل على١ميل درمنغمإأما 
 بيده  كثًريا وحلّده ][ابنه إبراهيم فمات طفالً، فحزن عليه       ] من مارية القبطية  [،][ولد حملمد   ".. 

كـان  ][إهنا انكسفت ملوته، ولكن حممًدا      : وبكاه، ووافق موته كسوف الشمس، فقال املسلمون      
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال خيسفان ملـوت           : "من مسّو النفس ما رأى به رّد ذلك فقال        

  .٢.." فقول مثل هذا مما ال يصدر عن كاذب دجال..".أحد
   :اليتنر شهادة -٤

   :٣نريقول اليت
ليس اقتباًسا بل قد أوحـي  ][بقدر ما أعرف من ديْين اليهود والنصارى أقول بأن ما علمه حممد  " 

وإين بكـل احتـرام     . إليه به وال ريب بذلك طاملا نؤمن بأنه قد جاءنا وحي من لدن عزيز علـيم               
والنظر الصادق   الثابت،   وإميان القلب إذا كان تضحية الصاحل الذايت، وأمانة املقصد،        : وخشوع أقول 

الثاقب بدقائق وخفايا اخلطيئة والضالل، واستعمال أحسن الوسائط إلزالتها، فذلك من العالمـات             
   .٤"وأنه قد أوحي إليه] [الظاهرة الدالة على نبوة حممد 

   :لورافيشيا فاغلريي شهادة -٥
   :  فتقول٥لورافيشيا فاغلريي الكاتبة اإليطالية أما
لقـد  . ببعض التهم املفتراة  ] [الم، وقد أعماهم احلقد، أن يرموا نيب اهللا         حاول أقوى أعداء اإلس   "

كان قبل أن يستهل رسالته، موضع اإلجالل العظيم من مواطنيه بسبب أمانتـه             ] [نسوا أن حممًدا    
ومن العجب أن هؤالء الناس ال جيشمون أنفسهم عناء التساؤل؛ كيف جاز أن يقوى              . وطهارة حياته 

هتديد الكاذبني واملرائني، يف بعض آيات القرآن الالسعة بنار اجلحيم األبدية، لو كان             على  ] [حممد  
هو قبل ذلك رجالً كاذًبا ؟ كيف جرؤ على التبشري، على الرغم من إهانات مواطنيه، إذا مل يكن مثة                   

ًعا حثًا موصوالً ؟ كيف استطاع أن يستهل صرا       - وهو الرجل ذو الفطرة البسيطة       -قوى داخلية حتثه  
كان يبدو يائًسا ؟ كيف وفق إىل أن يواصل هذا الصراع أكثر من عشر سنوات، يف مكة، يف جنـاح                    
قليل جًدا ، ويف أحزان ال حتصى، إذا مل يكن مؤمًنا إمياًنا عميقًا بصدق رسالته ؟ كيف جاز أن يؤمن                    

                                                 
اره          1 د   : (  إميل درمنغم مستشرق فرنسي ، من آث اة محم اريس   ) (حي شرق           ) ١٩٢٩ب ا صنفه مست وهو من أدق م

  ).١٩٥٥باريس ) (محمد والسنة اإلسالمية ( عن النبي صلى اهللا عليه وسلم،  و 
 ٣١٨حياة محمد ، ص: إميل درمنغم 2
تانة            :  اليتنر   3 سفة والالهوت، وزار األس شريعة والفل وراه في ال باحث إنكليزي، حصل على أآثر من شهادة دآت

 ، آما طوف بعدد من البالد اإلسالمية والتقى برجاالتها وعلمائها١٨٥٤عام 
   .٥ ، ٤دين اإلسالم ، ص :  اليتنر 4
ة  : (من آثارها .العربيةاللغة   باحثة إيطالية في التاريخ اإلسالمي و      : لورا فيشيا فاغليري     5 ، )١٩٣٧) (قواعد العربي
  ).١٩٥٢٩) (دفاع عن اإلسالم(، و)١٩٤٦) (اإلسالم(و



 ٤٧

 الدين اجلديد ويـشدوا     به هذا العدد الكبري من املسلمني النبالء واألذكياء، وأن يؤازروه، ويدخلوا يف           
أنفسهم بالتايل إىل جمتمع مؤلف يف كثرته من األرقاء، والعتقاء، والفقراء املعدمني إذا مل يلمـسوا يف                 
كلمته حرارة الصدق ؟ ولسنا يف حاجة إىل أن نقول أكثر من ذلك، فحىت بني الغربيني يكاد ينعقـد                   

  .. ١"كان عميقًا وأكيًدا][اإلمجاع على أن صدق حممد
   : روم الندو شهادة-٦

  :  بقوله ويكشف املفكر الربيطاين روم الندو زيف املكذبني لنبوة حممد 
كانت مهمة ليس يف ميسور دجال حتدوه دوافـع أنانيـة، وهـو             ! هائلة  ] [كانت مهمة حممد    "

إن اإلخـالص الـذي     ] ... [الوصف الذي رمى به بعض الكتاب الغربيني املبكرين حممد العريب         
يف أداء رسالته، وما كان ألتباعه من إميان كامل يف ما أُنزل عليه من وحـي،                ][ف عنه حممد  تكَّش

بأّي ضرب من اخلداع    ] [واختبار األجيال والقرون، كل أولئك جيعل من غري املعقول اهتام حممد            
 يعمـر   واإلسالم مل . متعمد استطاع أن يعمر طويالً    ) ديين(ومل يعرف التاريخ قط أي تلفيق       . املتعمد

حىت اآلن ما ينوف على ألف وثالمثائة سنة وحسب، بل إنه ال يزال يكتسب، يف كل عـام أتباًعـا                    
وصفحات التاريخ ال تقدم إلينا مثالً واحًدا على حمتال كان لرسالته الفضل يف خلق إمرباطورية         . جدًدا

  .٢!"من إمرباطوريات العامل وحضارة من أكثر احلضارات نبالً 
  : حملة خمتصرة عن سرية حممد : س املطلب اخلام

 : أول ما نزل عليه : أوالً 
 من أمر النبوة الرؤيا الصادقة واستمر ذلك ستة أشهر، مث أكرمـه             كان أول ما ُبدئ به رسول اهللا        

  وهو يف خلوته بغار حراء، وقرأ عليه النصف          - عله السالم    –اهللا تعاىل بالنبوة، فجاءه امللك جربيل       
اقْـَرأْ َوَربُّـَك    ) ٢(َخلََق الْإِنَسانَ ِمْن َعلَقٍ   ) ١( اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك الَِّذي َخلَقَ     : ر العلق   األول من سو  

  . ) ٥(َعلََّم الْإِنَسانَ َما لَْم َيْعلَْم) ٤(الَِّذي َعلََّم بِالْقَلَمِ) ٣(الْأَكَْرُم
م وعمره يـوم    ٦١٠و عام   بالدعوة حن ] [صدع حممد   " و: سارتون املفكر البلجيكي جورج  يقول  

  .  ٣].."عليهم السالم[مثل إخوانه األنبياء السابقني ... ذاك أربعون سنة
  :  إسالم العامل والكاتب النصراين ورقة بن نوفل : ثانًيا

   : فبعدما استمع للنصف األول من سورة اقرأ من فم رسول اهللا 
موسى، يا ليتين فيها جذع، ليتين أكون حياً إذ         هذا الناموس الذي نزل اهللا به على        : "قال ورقة فوراً    
نعم، مل يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال          : قال". أوخمرجي هم؟ : " النيب، فقال   " خيرجك قومك 

                                                 
 .٣٨، ٣٧دفاع عن اإلسالم ، ص:  لورافيشيا فاغليري 1
  .  ٣٤، ٣٣اإلسالم والعرب والمستقبل،ص:  أرنولد توينبي:  انظر2
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، وأسلم ورقة، ليسجِّل التاريخ أن أول رجل يصدُِّق         ١عودي، وإن يدركين يومك أنصرك نصًرا مؤزًرا      
  .حممداً ويعتنق دينه هو عاملٌ نصراين

  
  : أول من أسلم :ثالًثا

 بتبليغ الدعوة سراً ملدة ثالث سنني، فدعا قومه إىل اإلسالم، فحاز قصب الـسبق               أمر اهللا رسوله    
  . ن أيب طالب، وخادمه زيد من حارثهصديقه ووزيره أبو بكر، وزوجته خدجية، وابن عمه علي ب

  . الناس، وعم نوره يف البقاعوهؤالء نواة اإلسالم، ومنهم انبثق الدين اإلسالمي، وانتشر يف 
عدداً من األتباع، وبدأ ينتشر بني      ] [اجتذب الوحي الذي نزل على حممد       " و: يقول رالف لنتون    

    .٢.."الناس
  :إيذاء املسلمني : رابًعا

فحينئذ ناصبه الوثنيون العـداوة،      ملا دخل الناُّس يف دين اهللا واحداً بعد واحٍد، وكثر أتباع حممد              
وأما أصحابه فمن كان له .. بعمه أيب طالب، ألنه كان شريفًا معظماً يف قومه هللا رسوله فحمى ا

عشرية حتميه امتنع بعشريته، وسائرهم َصبَّ عليهم املشركون العذاب صبَّاً، وفتنوهم عن دينهم فتوناً،              
بوا يف اهللا عـذاباً     منهم بالل بن رباح العبد األثيويب وعمار بن ياسر، وأمه مسية وأهل بيته الذين ُعذِّ              

 وهي ُتعذب، فطعنـها حبربـة يف        - أم عمار    -شديداً، حىت قضى ياسر حنبه، ومرَّ أبو جهل بسمية          
  .فرجها فقتلها

، وضربن أروع األمثلة يف الثبات ٣كما قام صناديد قريش بتعذيب العديد من النساء الالئي أسلمن
 أَمة رومية قد أسلمت فُعذبت يف اهللا ، –زِنَِّريةُ والصرب واالعتزاز بدعوة اإلسالم، وكانت من بينهن 

 ، وأسلمت جارية عمر بن مؤمل من بين عدى، فكان عمر بن -وأُصيبت يف بصرها حىت عميت
اخلطاب يعذهبا ـ وهو يومئذ على الشرك ـ فكان يضرهبا حىت يفتر ، وممـن أسلمـن وُعـذبن 

. أم ُعَبْيس والنهدية وابنتها : أيضاً   

  : اهلجرة إىل احلبشة وإسالم ملك نصارى احلبشة:خامًسا
  : ، عن مأساة املسلمني يف هذه الفترة، قائال٤ًويتحدث العالمة آتيني دينيه

                                                 
 ٣ صلى اهللا عليه وسلم، برقم -آيف آان بدء الوحي إلى رسول اهللا:  رواه  البخاري، بدء الوحي، باب–صحيح  1
  .١/٣٤١شجرة الحضارة، :   رالف لنتون 2
 ٧١الرحيق المختوم، ص : صفي الرحمن المبارآفوري:  انظر3
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 حزناً ، أمام هذه املآسي اليت كان يتحملها ضعاف املسلمني الـذين ال              ][وامتألت نفس حممد      " 
سبيل اهللا برهنت على إسالمهم العميق ،       حقاً إن شجاعة املعذبني والشهداء يف       . جيدون من حيميهم    

ولكنه رأى أن من اخلري أال يستمر هذا البالء ، فنصح الضعفاء ومن مل تدعهم الضرورة إىل البقاء يف                   
مكة باهلجرة إىل احلبشة حيث املسيحيون ، وحيث التسامح والعدل اللذان اشـتهر هبمـا ملكهـا                 

   . ١"النجاشي
فأقام املهاجرون عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ        .  عنده أحد  وهو ملك نصراين صاحل،  ال ُيظلم      

ذلك قريشاً فأرسلوا وفداً، ليكيدوهم عند النجاشي،وليخرجهم النجاشي خارج أرضه إىل املشركني            
وأسلم النجاشي على يد رئيس الوفد اإلسالمي الصحايب اجلليل جعفر بن أيب طالب،             . فرجعوا خائبني 
وظلَّ املهاجرون عند النجاشي ينشر عليهم ظله       . آيات بينات من سورة مرمي    نجاشي  البعدما قرأ على    

   . ومحايته حىت رجعوا إىل املدينة املنورة سنة سبع للهجرة
  :احلصار وعام احلزن: سادًسا

وهو مكان بني جبلني يف مكـة       (، فحصروه وأهل بيته يف ِشعب       اشتد أذى املشركني لرسول اهللا       
 مدة ثالث سنني، حـىت بلغهـم         ُعرف بشعب أيب طالب، وُسجن النيب        )يشبه السجن املفتوح    

يف وأصحابه   اجلوع و اجلهد وُسمع أصوات صبياهنم بالبكاء من وراء الِشعب، و بدأ حبس حممد               
هالل احملرم سنة سبع من البعثة وخرج من احلصار وله تسع وأربعون سنة، وبعد ذلك بأشهر مـات                  

  .ة بعد ذلك بيسري، فاشتد أذى الكفار له، وتطاولوا عليهعمه أبو طالب، مث ماتت خدجي
  

خرج إىل الطائف هو    )  م ٦١٩يف أواخر مايو أو أوائل يونيو سنة        (  ويف شوال سنة عشر من النبوة       
وزيد بن حارثة يدعو إىل اهللا تعاىل وأقام به أياماً، فلم جييبوه وآذوه وأخرجوه ورمجوه باحلجارة حىت                 

  ..  أشد يوم يف حياته أدموا قدميه، وكان
  عاد رسول اهللا   )م  ٦١٩يف آواخر يونيو أو أوائل يوليو سنة        ( ويف ذي القعدة سنة عشر من النبوة        

  .ليستأنف الدعوة اإلسالمية مرة أخرى يف مكة 
  :دعوة القبائل ولقاء األنصار: سابًعا

 يف مواسم احلج، وأن يـؤووه         مبكة يدعو القبائل إىل اهللا تعاىل، ويعرض نفسه عليهم          أقام النيب    
لغ رسالة ربه وهلم اجلنة ليس غري، فلم تستجب له قبيلة واحدة، فلما رأى األنصار رسول اهللا                 حىت يبّ 
            تعلمون واهللا   ! يا قوم   : "، وتأملوا أحواله، وقد مسعوا عنه من أهل الكتاب، قال بعضهم لبعض !

                                                 
  ١٤٥ص محمد رسول اهللا ، : آتيين دينيه  1



 ٥٠

، وحيـذرون   وكان اليهود ينتظرون مبعثه     . ١! "إنه للنىب الذى توعدكم به يهود فال يسبقنكم إليه          
  .. قبائل يثرب من اقتراب موعد نيب 

  :اهلجرة إىل املدينة املنورة : ثامًنا
 حىت يّبلغ رسالة - يف املدينة املنورة –، ووعدوه أن ينصروه ومينعوه  وفد األنصاروبايع رسول اهللا 

  ..  أصحابه باهلجرة اإلسالم، ومن مث أمر رسول اهللا 
  : يقول الباحث اإلنكليزي جان باغوت غلوب 

ومل تنقض سبعة أسابيع أو مثانية حىت كان مجيع املسلمني قد هاجروا من مكة باستثناء " 
نفسه وابن عمه علي بن أىب طالب وولده بالتبين زيد بن حارثة ورفيقه األمني أبو بكر ][النيب

 أبدى جرأة منقطعة النظري ببقائه يف مكة حيث ] [وجدير بنا أن نعترف هنا بأن حممداً... الصديق 
وأدركت قريش خطورة ما وقع من تطور .مل يعد حيظى حبماية عمه أبو طالب كبري بين هاشم 

وهاهلم أن املسلمني أخذوا يقيمون اآلن يف يثرب جمتمعاً متالحم الوشائج خارجاً على نفوذهم وبعيداً 
ن أنصاراً إىل جانبهم من أبناء القبائل األخرى الذين قد عن متناول أيديهم، وأهنم شرعوا يكسبو

ورأى ][واجتمع كبار القوم يف دار الندوة يتشاورون يف أمر حممد. يتحولون إىل معاداة قريش 
هو سبب كل ما يواجهونه من متاعب، وأن من اخلري هلم لو ختلصوا منه يف ][بعضهم أن حممداً 

   . ٢ "]املدينة املنورة[للحاق بأصحابه يف يثربأسرع وقت ممكن قبل أن يتمكن من ا
  

، ][ممن كانوا يكرهون عائلـة حممـد      "  كما يقول رالف لنتون        –وبالفعل حاول صناديد قريش     
وهاجر حممـد   . ورأوا يف تعاليمه ما يهدد مصاحلهم، حاولت أن تغتاله؛ ولكنها مل تنجح يف حماولتها             

][      وهو تاريخ هام جيب أن ال      م  ٦٢٢  يوليه ١٦املدينة يوم   إىل  واجلماعة املخلصة القليلة من أتباعه
   .. ٣"ننساه ألنه عام اهلجرة الذي يؤرخ به مجيع املسلمني حىت اآلن

  أهل يثرب من قبيليت األوس واخلزرج أخوةً متحـابني           وهناك يف املدينة املنورة مجع اهللا علي حممد       
ثت بينهم احلروب والصراعات مائة وعشرين سنة بعد قتال مرير وعداوة وقعت بينهم بسبب قتيل، فلب      

، وألف بينهم؛ حىت صاروا أمة واحدة، ودولة واحدة، ولكن املشركني           إىل أن أطفأها اهللا مبحمد      
ازداد حنقهم على اإلسالم وأهله، السيما بعد هذا التقدم اهلائل لـدعوة اإلسـالم، وقيـام دولـة                  

 اهللا  ومن مث أذن   سلسلة من احلروب املتتابعة،      اهللا  للمسلمني، فشن املشركون املكيون على رسول       
يف اليت حياول الوثنيون القضاء عليها      ..  بالقتال للدفاع عن دينهم وأنفسهم ودولتهم الناشئة       للمسلمني

                                                 
 ٣/٣٨زاد المعاد : ، وابن القيم ٢/١٧٦السيرة النبوية : بن آثير ، وا٢٠٥/ ١عيون األثر :  ابن سيد الناس1
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، ومعركة  )م٦٢٤مارس13/هـ٢ رمضان   ١٧(فشنوا على املسلمني حروباً، كمعركة بدر       . مهدها
  ) .. م٦٢٧  مارس\ هـ٥شوال ( ركة األحزاب ، ومع) م٦٢٤إبريل/هـ٣شوال ( أُحد 

 غزوات دار فيها القتال بني الطرفني،       ٩ غزوة، منها    ٢٨ ولقد بلغ عدد الغزوات اليت قادها  النيب         
( والباقي مل حيدث فيها قتال، واستمرت هذه الغزوات من العام الثاين للهجرة حيـث غـزوة ودَّان                  

/  هـ   ٩رجب  (حىت العام التاسع حيث غزوة تبوك       و). م ٦٢٣ أغسطس   -هـ  ٢صفر  ) ( األبواء  
 ) . م٦٣٠أكتوبر

   :- معلقًا على هذه املعارك - ١يقول املؤرخ لويس سيديو
القائم بالدعوة له ، وأحق أن جيعـل كيـدهم يف           ][فدفع اهللا شرهم ، وهو أوىل أن حيفظ نبيه          " 

   . ٢"دهر له الزمن ، وصفق له الغىنحنورهم وما زال آخذاً بيمينه،  حىت 
واتبعوه بعد أن     أسلم عدد من خيار علماء اليهود يف املدينة، صدَّقوا مبحمٍد            وعقب هجرة النيب    

 رضوان اهللا تعـاىل     –عبد اهللا بن سالم     : عرفوه بنعته الوارد يف كتبهم، منهم  احلرب اليهودي العالمة         
   . -عليه 
  :  الفتح وانتشار الدعوة: تاسًعا

 أن ينتزع من قـريش      - كلها معاناة وإيذاء من املشركني       – سنة   ١٩ حوايل    بعد واستطاع النيب   
، ليتفـرغ  )  م٦٢٨مـارس  يف(صلحاً مسِّي صلح احلديبية يف شهر ذي القعدة سنة ست من اهلجرة 

للدعوة ونشر الرسالة، فبعث رسالً سفراء من أصحابه، وكتب معهم كتباً إىل الزعمـاء وامللـوك،                
  ..  م، يف رسائل وخطابات رفيعة املستوى، سامقة الذوق يدعوهم فيها إىل اإلسال

 يف دعوته على نطاق واسع ، وانتشر اإلسالم يف اجلزيرة العربية كالنـار يف اهلـشيم،                 وجنح النيب   
  ..وزالت اجلاهلية بتقاليدها املتخلفة، وعقائدها الفاسدة 

  ).٦٢٨مايو ( ـ  ه٧يف احملرم سنة خيرب معقل الدس واملؤمرات رسول اهللا  وفتح 
.. اثر نقض قريش للعهد، وأصدر عفواً عاماً عنـهم          )   م ٦٣٠يناير  ( هـ٨مث فتح مكة يف رمضان      

من دخل دار أىب     : " األمان العام لكل الناس، فال طوارىء وال تعسف ، فقال            وأعلن الرسول   

                                                 
يديو،    (آان أبوه .  بباريسولد وتوفي. مستشرق فرنسي ): ١٨٧٦ – ١٨٠٨(  لويس سيديو   1 ل س جان جاك إمانوي

ضاً       ) ١٨٣٢نة  المتوفي س  شرقين أي ًا من المست ة           . فلكي اريخ في آلي ًا للت ع، وعين مدرس ري الراب ة هن وتخّرج بكلي
ارك       » Histire des Arabes«وهو صاحب آتاب  . ١٨٢٣سنة » بوربون« ي مب سية،  وأشرف عل ه بالفرن أّلف

ة  َى العربي ه إل َى ترجمت ا عل ماه ،باش ام  «  وس رب الع اريخ الع ار » خالصة ت ن آث يديو«وم ًضا» س امع « : أي ج
   .»المبادىء والغايات في اَالالت الفلكية
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وعهد إىل أمرائـه    . ١!"ومن دخل املسجد فهو آمن      ! ومن أغلق بابه عليه فهو آمن     ! سفيان فهو آمن    
  ..٢من املسلمني حني أمرهم بدخول مكة أن ال يقاتلوا إال من قاتلهم

لقد بدا وكأن قوة غري     ..!  فما إن أُقر السالم؛ حىت انتشر اإلسالم يف كل ناحية، خبطى واسعة، ال            " 
   ..٣"منظورة كانت تعمل على إدخال الناس يف دين اهللا أفواجاً بعد أفواج 

 املتناحرة، وخرج العريب من     ام، وسقطت رموز الوثنية، وتوحدت الشعوب والقبائل       وُحطمت األصن 
عبادة العباد إىل عبادة اخلالق رب العباد، وألغيت الطبقيات والعصبيات والنعرات اجلاهلية ، وانتـشر               

    ...العدل والسلم واألمن 
  ..وأصبحت دولة اإلسالم مهيبة قوية أمام قوى الفرس والرومان 

احلارث /  الصحايب السفري  اعتدى عامل الرومان شرحبيل بن عمرو الغساين  وقَتل سفري النيب            وملا  
 يعلـن  بالنيب برسالة دعوية إىل عظيم بصرى يف الشام،  إذا بن عمري األزدي، عندما أرسله النيب     

،  ) م   ٦٢٩رب  سبتم/ هـ٨مجادى األوىل   ( التعبئة العامة، ويغزو حدود الرومان اجلنوبية، يف سرية مؤتة        
 من هـذا    اليت ملئت قلب النظام الروماين بالفزع واهللع،      ) ٦٣٠أكتوبر/  هـ   ٩رجب  (وغزوة تبوك   

  .. القطب الدويل الثالث الناشىء املتمثل يف دولة اإلسالم
  حجة الوداع، ووفاة النيب  : عاشًرا

زيرة العربيـة، ودخـل      يف دعوته، وقويت دولة اإلسالم، واستتب األمن يف اجل           النيببعد أن جنح    
 مثار دعوته، اليت عـاىن يف سـبيلها ثالثـة           الناس يف اإلسالم أفواجاً، وشاء اللّه أن يري رسوله          

 بدنو أجله، ولذلك قصد نيب اهللا       وعشرين عاماً، حافلة باجلهد والعمل والبالء ، وأحس رسول اهللا           
         ه، ويأخذ منهم الشهادة على أنـه أدى       احلج، ليجتمع باألمة ، فيأخذوا منه أصول اإلسالم وكليات

  . األمانة، وبلغ الرسالة 
وقد اجتمع )  م٦٣٢مارس6(يف العام العاشر من اهلجرة  ) يوم عرفة   (ويف اليوم التاسع من ذي احلجة       

 تضمنت   حوله مئة ألف وأربعة وأربعون ألفاً من الناس، فقام فيهم خطيباً، وألقى خطبة بلغية جامعة                
 حلقوق اإلنسان عرفته البشرية، أعلن فيها اإلخاء واملساواة والعدالة وحرمـة الـدماء     أول إعالٍن عامٍ  

واألموال وحقوق املرأة، ووضع تقاليد اجلاهلية الفاسدة، فألغى دماء اجلاهلية، واملعـامالت الربويـة              
    .  اجلاهليةوالنعرات

الـيت حتـدث عنـها      وأهدى للبشرية أعظم وأحكم وأمجل شريعة يف التـاريخ، تلـك الـشريعة              
  :   قائالً-  حممد بالنيبمبدًيا فخره واعتزازه -  ٤"شربل"العالمة

                                                 
  ١٨٨ / ٢عيون األثر ، :ابن سيد الناس 1 
  ١٩٤ / ٢: عيون األثر:ابن سيد الناس   2

  ٢٢١ص : حياة محمد وسيرته : موالنا محمد علي 3 
 ١٩٢٧ال هذه الجملة في مؤتمر الحقوق سنة ،وق"فيينا" عميد آلية الحقوق بجامعة 4
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إليها ، إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرناً؛          ][إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد     " 
  .  ١"أن يأيت بتشريع سنكون حنن األوربيني أسعد ما نكون ؛ لو وصلنا إىل قمته بعد ألفي سنة 

  .  إىل املدينة، وسرعان ما أحس باملرض ودنو األجلاد رسول اهللا وع
وخلفه يف  )٦٣٢يونيو6(هـ١١ يوم اإلثنني الثاين عشر من شهر ربيع األول عام           وُتويف رسول اهللا    

صديقه اجلليل أبو بكر الصديق، مث عمر بن اخلطاب مث عثمان بن عفان مث علي               وحكم الدولة وزيره    
  .–اهللا عنهم مجيعاً  رضي –بن أيب طالب 

 ال بدَّ منها بـني      كان،  ، وهي غيض من فيض    هذه حملة سريعة جداً من سرية صاحب املعايل حممد          
تكون متيهداً للحديث عن صفات النيب ومشائله وأخالقه وخصائصه الدالـة علـى             وليدي الدراسة،   

  .الرمحة

  املبحث الثاين
   يف أدبيات الغربنيللعامل َرْحَمة حممد 

  : شهادة إجنيل برنابا:لب األولاملط
 للبشر، ويأيت على رأس هذه األدبيات إجنيل برنابـا          شهدت أدبيات الغرب وأشادت برمحة حممد       

  ).احلجاز (   اليت يناهلا  العامل عند قدومه من أرض اجلنوب الذي بشر برمحة حممد 
وحينئذ يسجد هللا يف    .. ل العامل، املرسل من اهللا لك   ] أي حممد   [سيأيت مسيا   : "٢برنابافيقول إجنيل   

   .٣.."كل العامل، وتنال الرمحة
   : ٤إبراهيم فيلـوبـوسيقول القـس 

                                                 
        ١٥٥معالم الحضارة في اإلسالم وأثرها في النهضة األوربية، ص : عبد اهللا ناصح علوان :  انظر 1
سمى                           : يقول المستشرق سايل     2 ي ي " إن مكتشف النسخة اإليطالية إلنجيل برنابا هو راهب التين

ة       " سكتس الخامس "أنه أصبح حينا من الدهر مقربا من البابا واتفق "...مرينو ا مكتب ا دخال مع ا أنهم ، فحدث يوم
و          ا ، فأحب الراهب مرين ذا الباب وم ه ة، فأخذ الن ا العتقي ان         الباب ا ، فك ق الباب ى أن يفي ة إل ل الوقت بالمطالع أن يقت

أ ه       الكتاب األول الذي وضع يده عليه ا ، فخب ديس برناب ل الق ل هو إنجي تفاق       ذا اإلنجي ى أن إس ه ، ولبث إل في ثوب
ك     ر ذل ى إث اعتنق عل يم ف شوق عظ ه ب سه طالع ا خال بنف ه ، فلم ز مع امًال ذاك الكن صراف ح تأذنه باإلن ا فاس الباب

   .  اهـ. اإلسالم 
امن           رن الث ة الق ره في بداي ل، شاع خب ذا اإلنجي شاف ه د اآت شتى         وبع د النصارى ب رًا، عن ًا آبي عشر فأحدث دوي

ام         طو ل ق ل ، ب د جي يًال بع ال النصارى ج ه أجي داء توارثت  ائفهم،  وأجمعوا على محاربته وتكذيبه ، بل إن هذا الع
  ..  أساقفة النصارى بتصنيف الردود على هذا اإلنجيل الذي يبشر بشكل صريح جدًا بمحمد صلى اهللا عليه وسلم 

 ١٨ – ١٦ : ٨٢ إنجيل برنابا ، 3
سه اسم         4 ى نف د        "  أسلم وأطلق عل ل أحم راهيم خلي ـة         "إب ى  ماجستير في الالهوت من جامعـ ، وهو حاصل عل

اإلسالم في الكتب (و) المسيح إنسان ال إله(و) محمد في التوراة واإلنجيل والقرآن   (ومن آتبه   .برنسـتون األمريكية   
سماوية رائيل(و) ال دوك اس رف ع ة(و) اع ة العالمي لتهما باإلمبريالي شير وص شراق والتب شرون ( و)االست المب

ه               ).والمستشرقون في العالم العربي اإلسالمي     ى يدي لم عل وقد آان راعيًا للكنيسة اإلنجيلية ، وأستاذًا لالهوت ، وأس
  .عدد آبير من الناس 
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كلمة إجنيل كلمة يونانية تعين بشارة أو بشرى، ولعل هذا هو الذي نستفيده من سرية سيدنا عيسى             " 
يأيت للعاملني هـدى    عليه السالم، أنه كان بشرى من اهللا للرمحة، وبشرى بتبشريه عن املسيا الذي س             

  . ١"ورمحة، أال وهو حممد 
 املسيح ورئيس كهنة اليهود،       من حماورة بني   - يف إجنيل برنابا     –وجاء يف الفصل السادس والتسعني      

  :أن الكاهن سأله عن نفسه فأجاب بذكر امسه واسم أمه، وبأنه بشر ميت مث قال اإلجنيل ما نصه
أن إهلناَ سريسل لنا مسّيا الذي سيأيت ليخربنا مبـا          وسى  إنه مكتوب يف كتاب م    : أجاب الكاهن   " 

لذلك أرجوك أن تقول لنا احلق هل أنـت مـسيا اهللا الـذي              . يريد اهللا ، وسيأيت للعامل برمحة اهللا      
. حقاً أن اهللا وعد هكذا ولكين لست هو، ألنه خلق قبلي وسيأيت بعدي            : وأجاب يسوع . ننتظره؟  

لذلك أرجوك  . مك وآياتك على كل حال أنك نيب وقدوس اهللا          إننا نعتقد من كال   : أجاب الكاهن   
: باسم اليهودية كلها وإسرائيل كلها أن تفيدنا حباً يف اهللا بأية كيفية سيأيت مسيا؟  فأجاب يسوع                  

أين لست مسيا الذي تنتظره كل قبائل األرض كما وعـد اهللا            . لعمر اهللا الذي تقف حبضرته نفسي     
ولكن عندما يأخذين اهللا من العامل سـيثري        .  بنسلك أبارك كل قبائل األرض       :قائالً  . أبانا إبراهيم   

. الشيطان مرة أخرى هلذه الفتنة املعونة بأن حيمل عادم التقوى على االعتقاد بـأين اهللا وابـن اهللا                   
حينئٍذ يـرحم اهللا العـامل      . فيتنجس بسبب هذا كالمي وتعليمي حىت ال يكاد يبقى ثالثون مؤمناً            

الذي سيأيت من اجلنوب بقوة وسيبيد األصنام وعبدة        .  الذي خلق كل األشياء ألجله       سولهويرسل ر 
 . وسيأيت برمحة اهللا خلالص الذين يؤمنون بـه       وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر       . األصنام  

  .٢." وسيكون من يؤمن بكالمه مباركاً 
  

 حسب  –، بل لن يأيت حممد      " برمحة اهللا  سيأيت للعامل " وأنه    عن حممد    باهكذا يتحدث إجنيل برنا   
، فيبعثه اهللا من اجلنوب حيث أرض احلجاز ويهدم األصنام          "يرحم اهللا العامل  "  إال  حني     – باإجنيل برنا 

يف فتح مكة يف العام الثامن اهلجري، وسيأيت برمحة اهللا خلالص الذين يؤمنون به، فيمكنَّ هلـم اهللا يف                   
  .  الذين من قبلهم األرض، ويستخلفهم كما استخلف

  : شهادة الراهب النصراين حبريا : املطلب الثاين
 يف رحلته األوىل إىل الشام مع حني رأى حممداً "حبريا "إن أول مجلة قاهلا الراهب النصراين الشهري  

    :   -أيب طالب 

                                                 
 ١١٥محمد في التوراة واإلنجيل والقرآن ، ص ) : القـس إبراهيم فيلـوبـوس سابقًا( إبراهيم خليل أحمد 1
 ١٦-٣  :٩٦ إنجيل برنابا ، 2
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  .  ١!"هذا يبعثه اهللا رمحة للعاملني ! هذا رسول رب العاملني ! هذا سيد العاملني  " 
وإن يف ذلك لداللة بينة على ما كان يتدارسه الرهبان والقساوسة يف األناجيل، حيث صفة الرمحة اليت        

  . سجلتها الكتب السماوية السابقة يف حممد
  كاراليلشهادة العالمة توماس : املطلب الثالث

 )م  ١٨٨١ – ١٧٩٥(   كاراليـل  يتحدث تومـاس   عميق احلب وعلو التقدير،      تنم عن يف كلمات   
  : فيقول  حممد  الكاتب اإلجنليزي املعروف، يف إعجاب بصفات الرمحة يف شخصية

العظيم النفس، اململوء رمحة، وخـًريا، وحناًنـا،        ] ... [لقد كان يف فؤاد ذلك الرجل الكبري        ".. 
. أفكار غري الطمع الدنيوي، ونوايا خالف طلب الـسلطة واجلـاه          .. وبًرا، وحكمة، وحجى، وهنى   

 نفس صامتة كبرية ورجل من الذين ال ميكنهم إال أن يكونوا خملصني جادين ؟ فبينمـا                 وكيف وتلك 
مل ] [إذ ترى حممـًدا     . نرى آخرين يرضون باالصطالحات الكاذبة ويسريون طبق اعتبارات باطلة        

   .٢.."لقد كان منفرًدا بنفسه العظيمة . يرض أن يلتفع باألكاذيب واألباطيل
  :ملفكر الربيطاين لني بولشهادة ا: املطلب الرابع 

رسالة يف تـاريخ    : "، فيتحدث يف مؤلفه     تأثره مبحمد  ) ١٩ ١٧ _١٦٥٢" ( لني بول "ال ُيخفي   
  : يف إعجاب جم قائالً عن سجايا خلق الرمحة يف شخصية حممد" العرب 

كان يتصف بكثري من الصفات كاللطف والشجاعة ، وكرم األخالق ، حـىت إن              ] [إن حممداً   "
سان ال يستطيع أن حيكم عليه دون أن يتأثر مبا تطبعه هذه الصفات يف نفسه ، ودون أن يكـون                    اإلن

عداء أهلـه وعـشرته     ] [هذا احلكم صادراً عن غري ميل أو هوى، كيف ال، وقد احتمل حممد              
سنوات بصرب وجلد عظيمني،  ومع ذلك فقد بلغ من نبله أنه مل يكن يسحب يده من يد مـصافحه                    

وأنه مل مير جبماعة يوماً من األيام رجاالً كانوا أم أطفاالً دون أن يـسلم               !  يصافح طفالً    حىت لو كان  
عليهم ، وعلى شفتيه ابتسامة حلوة ، وبنغمة مجيلة كانت تكفي وحدها لتسحر سامعيها ، و جتذب                 

  . ٣!!"القلوب إىل صاحبها جذباً 
  :شهادة السري وليم موير: املطلب اخلامس 
 يف تقدير بالغ عن أخالقيات النيب " حياه حممد : " يم موير فيتحدث يف مؤلفه وأما الباحث ول

  : ورفقه ورأفته،ولني عريكته ، فيقول  النيبلرقة 

                                                 
رقم           ٦٧٢ \٢المستدرك على الصحيحين   :  الحاآم 1 ي موسى ب يبة         ٤٢٢٩ ، عن أب ي ش ن أب  ٣١٧ \٦، ومصنف اب

رقم  ن ٣١٧٣٣ب اريخ :عساآر، واب ري ٤\٣دمشق ت وك:، والطب م والمل اريخ األم ري( ت اريخ الطب ، ٥٢٠ \١) ت
  . ١٤٠\٢سبل الهدى والرشاد : محمد بن يوسف الصالحي  . ٥٨وسيرة ابن حبان 

  ٥٢، ٥١األبطال، :  توماس آاراليل 2
 .٤٣٨روح الدين االسالمي ، ص : عفيف عبد الفتاح طبارة : رسالة في تاريخ العرب نقال عن : لين بول  3
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الرقة و االحترام ، اللذان كـان       : اجلليلة اجلديرة بالذكر ، واحلَرية بالتنويه       ]  [ومن صفات حممد  "
لسماحة والتواضع والرأفة والرقـة تغلغلـت يف نفـسه ،           يعامل هبما أصحابه ، حىت أقلهم شأناً ، فا        

ورسخت حمبته عند كل من حوله ، وكان يكره أن يقول ال ، فإن مل ميكنه أن جييب الطالب علـى                     
سؤاله ، فضل السكوت على اجلواب ، ولقد كان أشد حياء من العـذراء يف خـدرها ، وقالـت                    

ذلك يف أسارير وجهه ، ومل ميس أحداً بسوء اال           اوكان إذا ساءه شيء تبين    :،  ]عنهارض اهللا   [عائشة
يف سبيل اهللا ، وُيؤثر عنه أنه كان ال ميتنع عن إجابة الدعوة من أحد مهما كان حقرياً ، وال يـرفض                      
هدية مهداة إليه مهما كانت صغريه، وإذا جلس مع أحد أياً كان مل يرفع حنـوه ركبتـه تـشاخماً                    

  .١"وكرباً
  س السابق ُدّراينشهادة الق: املطلب السادس

   :النيب ، مشرياً إىل خلق الرمحة يف ٢يقول  العالمة اإلجنليزي ُدّراين
أستطيع أن أقول بكل قوة أنه ال يوجد مسلم جديد واحد ال حيمل يف نفسه العرفان باجلميل لسيدنا                  "

 رمحة لنـا    فهو القدوة الطيبة اليت أرسلها اهللا     .. ملا غمره به من حب وعون وهداية وإهلام       ] [حممد  
    .. ٣]!"[وحًبا بنا حىت نقتفي أثره

  ": جان ليك"شهادة الكاتب اإلسباين : املطلب السابع 
  ) : العرب(  يف كتابه الدكتور جان ليكيقول 

سبب بألفاظ قليلة ، بني هبا ..  التارخيية ال ميكن أن توصف بأحسن مما وصفها اهللا ][وحياة حممد"
وقد برهن بنفسه على أن  ،]١٠٧ :األنبياء [أَْرَسلَْناَك إِال َرْحَمةً لِّلَْعالَِمَنيَوَما ][بعث النيب حممد

رمحة حقيقة لليتامى، ][لديه أعظم الرمحات لكل ضعيف ، ولكل حمتاج إىل املساعدة ، كان حممد
  الكد والعناء ، وإين بلهفةوالفقراء، وابن السبيل، واملنكوبني، والضعفاء، والعمال، وأصحاب

  .٤! "أصلى عليه وعلى أتباعه .. وشوق
  .شهادة العالمة واشنجتون ايرفنج: املطلب الثامن 

 مبوقفه  ، مدلالً على خلق الرمحة يف شخصية النيب         )حياة حممد (يقول واشنجتون ايرفنج، يف كتابه      
  :يف فتح مكة وهو القائد املنتصر  

                                                 
  ١٤حياة محمد : وليم موير 1
ي   . ج.  الدآتور م  2 أثير                         : ُدّران ه وتحت ت رة من حيات رة مبك دم، أصبح نصرانًيا في فت ذ الق سلمة من ليل أسرة م س
ام            إ ذ ع  ١٩٣٩حدى المدارس التبشيرية المسيحية، وقضى ردًحا من حياته في آنيسة إنكلترا، حيث عمل قسيًسا من

 .  حيث عاد إلى اإلسالم ١٩٦٣وحتى عام 
   .٢٨ – ٢٧ / ٤رجال ونساء أسلموا ، : عرفات آامل العشي :  انظر3
  ٤٣العرب، ص "  جان ليك4
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تدل على أنه   ]   م ٦٣٠يناير  / هـ٨رمضان  [مكة] أعقاب فتح [يف  ] [كانت تصرفات الرسول     "
فقد أبدى رمحة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصـبح يف مركـز             . نيب مرسل ال على أنه قائد مظفر      

  .١"ولكنه تّوج جناحه وانتصاره بالرمحة والعفو. قوي
  : شهادة الباحث الفرنسي جوستاف لوبون : املطلب التاسع 

 السيما رمحتـه    ، عن علو أخالق النيب حممد       )حلياةالدين وا ( يف كتابه    ٢يتحدث جوستاف لوبون  
  :ورقة قلبه، فيقول 

  .٣"ذا أخالق عالية، وحكمة، ورقة قلب، ورأفة، ورمحة، وصدق وأمانة][لقد كان حممد "
  .. ، وعدَُّته من أعاظم رجاالت التاريخ وهذه األخالق هي اليت جذبت آراء املنصفني لنيب اإلسالم 

  :  يف موضع آخر فيقول جوستاف لوبون
من أعظم من عرفهم التاريخ، وقد أخذ       ] [إذا ما قيست قيمة الرجال جبليل أعماهلم؛ كان حممد          "

، مع أن التعصب الديين أعمى بصائر مـؤرخني كـثريين عـن             ] [علماء الغرب ينصفون حممًدا     
  .٤!"االعتراف بفضله 
  :شهادة املؤرخ الشهري جيمس متشنر : املطلب العاشر

 ،   الـنيب ، مشرياً إىل بـساطة       بعض صور الرمحة يف شخص النيب        ث جيمس متشنر عن   ويتحد
  :   وإنسانيته، ونبله، وحزمه، فيقول متشنر 

   هذا الرجل امللهم ، ] [إن حممداً "
  الذي أقام اإلسالم ، 

  ولد يف قبيلة عربية تعبد األصنام، 
  .تامى واألرقاء واملستضعفنيولد يتيماً حمباً للفقراء واحملتاجني واألرامل والي

  .  بشخصيته اخلارقة للعادة ثورة يف شبه اجلزيرة العربية وىف الشرق كله ] [وقد أحدث حممد
  فقد حطم األصنام بيديه ، 

  وأقام ديناً يدعو إىل اهللا وحده ، 
  ورفع عن املرأة قيد العبودية اليت فرضتها تقاليد الصحراء ، 

   وقد عرض عليه يف آخر أيامه أن يكون حاكماً بأمره ، أو قديساً ،و نادى بالعدالة االجتماعية
    !٥" ولكنه أصر على أنه ليس إال عبداً من عباد اهللا أرسله إىل العامل منذراً وبشرياً

                                                 
  . ٧٢حياة محمد ، ص :  واشنجتون ايرفنج 1
شرقية  ١٨٤١ولد عام :  جوستاف لوبون  2 اره  . وهو مؤرخ فرنسي مشهور، عني بالحضارات ال حضارة  : (من آث

 ).حضارة العرب في األندلس(، و)الحضارة المصرية(، )١٨٨٤باريس ) (العرب
  .٦٧الدين والحياة، ص:  جوستاف لوبون3
  .١١٥حضارة العرب ، ص :  جوستاف لوبون4
  .٥٠ في االسالم ص اقالو:  الظالمي حسين الشيخ خضر:  انظر5
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  املبحث الثالث
   خصائص رمحته 

  : ربانية الرمحة: املطلب األول
  .. فمن أمساء اهللا تبارك وتعاىل الرمحن  والرحيم 

  ..  افتتح سور القرآن، ببسم اهللا الرمحن الرحيم  وقد
:  احلجـر  [اَألِلـيمَ َو أَنَّ َعذَابِي ُهَو الَْعذَاُب      *  َنبِّئْ ِعَباِدي أَنِّي أََنا الَْغفُوُر الرَِّحيُم        وقال اهللا تعاىل    

  ]٥٠ ، ٤٩اآليتان 
تابه، فهو عنـده فـوق      ملا قضى اهللا اخللق كتب يف ك      : "قال رسول اهللا    :  قال عن أيب هريرة    و

  . ١"إن رمحيت غلبت غضيب: العرش
  : قَالَوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ 

إِنَّ اللََّه َخلََق الرَّْحَمةَ َيْوَم َخلَقََها ِمائَةَ َرْحَمٍة فَأَْمَسَك ِعْنـَدُه ِتـْسًعا             : "  َيقُولُ   َسِمْعُت َرُسولَ اللَّهِ  
فَلَْو َيْعلَُم الْكَاِفُر بِكُلِّ الَِّذي ِعْنَد اللَّـِه ِمـْن          ! ِه كُلِّهِْم َرْحَمةً َواِحَدةً     َوِتْسِعَني َرْحَمةً، َوأَْرَسلَ ِفي َخلْقِ    

   . ٢"الرَّْحَمِة لَْم َيْيئَْس ِمْن الَْجنَِّة،َولَْو َيْعلَُم الُْمْؤِمُن بِكُلِّ الَِّذي ِعْنَد اللَِّه ِمْن الَْعذَابِ لَْم َيأَْمْن ِمْن النَّارِ
  : قَالَُس ْبُن َماِلٍكوعن  أََن

إِنََّك َما َدَعـْوَتنِي َوَرَجـْوَتنِي   ! َيا اْبَن آَدَم : قَالَ اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعالَى :" َ يقُولُ  َسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه 
نَ الـسََّماِء؛ ثُـمَّ     لَْو َبلََغـْت ذُُنوُبـَك َعَنـا      ! َيا اْبَن آَدَم    . غَفَْرُت لََك َعلَى َما كَانَ ِفيَك َولَا أَُباِلي       

إِنََّك لَْو أََتْيَتنِي بِقَُرابِ الْأَْرضِ َخطَاَيا ثُمَّ لَِقيَتنِي لَا ُتْشرُِك          ! َيا اْبَن آَدَم    . اْسَتْغفَْرَتنِي،غَفَْرُت لََك َولَا أَُباِلي   
   . ٣"بِي َشْيئًا لَأََتْيُتَك بِقَُرابَِها َمْغِفَرةً

  :  اهللا للعبد مثاالً على رمحة وقد ضرب النيب  
 فقد رأى امرأة متلهفة على ولدها، تبحث عنه، فلما رأته، تلقفته، فألصقته ببطنها وأرضعته، فقـال                

ال، وهي تقدر على أن ال تطرحه،       : قالوا". أترون هذه طارحة ولدها يف النار ؟      : " ألصحابه   النيب  
  ٤!"هللا أرحم بعباده من هذه بولدها : "فقال

                                                 
الى    :  باب– رواه البخاري، آتاب بدء الخلق – صحيح   1 ول اهللا تع ُدُه       "َ :ما جاء في ق مَّ ُيِعي َق ُث َدُأ اْلَخْل ِذي َيْب َو الَّ وُه

 .٢٧٥١: في سعة رحمة اهللا تعالى ، رقم: ورواه مسلم في التوبة، باب). ٢٧: الروم" (َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه
 ٥٩٨٨رقم . الرجاء مع الخوف:  باب– رواه البخاري، آتاب الرقاق – صحيح 2
  ٣٤٦٣ سنن الترمذي 3
ه       :  باب - رواه البخاري، آتاب األدب      – صحيح   4 ه ومعانقت اب          / رحمة الولد وتقبيل ة، ب سلم في التوب : و أخرجه م

  .٢٧٥٤: في سعة رحمة اهللا تعالى وأنها سبقت غضبه، رقم
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 من أخالق الرمحة والعفو ، حىت زكاه ربه – سبحانه وتعاىل – خبلق ربه  مٌدوقد اتصف وختلَّق حم
 قَْد َجاءكُْم َرُسولٌ مِّْن أَنفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُم بِـالُْمْؤِمنَِني   :هبا وأثىن عليه فقال

   ]١٢٨اآلية :التوبة[ َرُؤوٌف رَِّحيٌم
  

  :دعوية الرمحة : املطلب الثاين 
  .   ] ١٠٧اآلية :األنبياء [  َوَما أَْرَسلَْناَك إِال َرْحَمةً لِّلَْعالَِمَنيقال اهللا تعاىل 

هكذا قاهلا اهللا بإسلوب القصر ، يعين النفي مث االستثناء، أي أنت لست إال رمحة لست شيئا آخر غري                   
  .١"ة مهداهإمنا أنا رمح.. أيها الناس  " النيبكما يقول .. الرمحة

 الذي جاء فيه    –وهذا القرآن   ..  للعاملني؛ فهذه الرسالة رمحة للعاملني مجيعاً        فكما أن دعوة حممد     
رمحة يف ذاته، ورمحة يف تعاليمه، ورمحـة        ..  رمحة للعاملني مجيعاً     - ٢لفظ رحم ومشتقاته ثالمثائة مرة    

  ..يف أحكامه 
آن إىل الرمحة والـصفاء وإىل مـذاهب أخالقيـة          يدعو القر :  "ويف ذلك يقول  واشنجتون ايرفنج       

جيد احللول جلميع القضايا، ويربط ما بـني   " -  ٤رأي جاك ريسلر   يف   -كما أن القرآن      .. ٣"سامية
القانون الديين والقانون األخالقي، ويسعى إىل خلق النظام، والوحدة االجتماعية، وإىل ختفيف البؤس             

  .٥"ألخذ بيد املستضعفني، ويوصي بالرب، ويأمر بالرمحةإنه يسعى على ا. والقسوة واخلرافات
هي  أوامر العدل للجميع، والرمحة بالـضعيف والرفـق            "٦" إلس ليختنستادتر "وأوامره كما تقول    

وتلك هي الوسائل اليت يضعها اهللا يف يد اإلنسان لتحقيق جناته، فهو مث مـسؤول عـن                 . واإلحسان
   . ٧."أعماله ومسؤول كذلك عن مصريه

  .. وهو كتاب هداية عظيم للبشرية، وهو أبلغ منهج للهداية 
   :٨يقول نصري سلهب

                                                 
رقم      رواه ال  - صحيح   1 داة، ب ن  ٦١حاآم في مستدرآه عن أبي هريرة، والبيهقي، باب إنما أنا رحمة مه ،  ورواه اب

  ٤٩٠، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة، رقم ٤٤١ \٧أبي شيبة عن ابي صالح 
  ١٤٧الفضائل الخلقية في اإلسالم، : أحمد عبد الرحمن إبراهيم :  انظر2
  ٣٠٤حياة محمد، ص :  واشنجتون ايرفنج 3
سلر. س.  جاك4 اريس: ري د اإلسالمي بب تاذ بالمعه سي معاصر، وأس ائزة . باحث وآاتب فرن ى ج والحاصل عل

 . بوصفه دراسة أساسية لمعرفة اإلسالم" الحضارة العربية"األآاديمية الفرنسية، تقديرا لكتابه 
   .٥١الحضارة العربية ، ص : جاك ريسلر 5
ستادتر6 دآتورة إلس ليختن ة :  ال ي باحث م ف ورت، ث ة فرانكف ي جامع ة واإلسالمية ف وم العربي ة، درست العل ألماني

اد      جامعة لندن، وأقامت زهاء ثالثين سنة بين بالد الشرقين األدنى واألوسط، وعنيت عناية خاصة بدعوات االجته
  ).اإلسالم والعصر الحديث(من مؤلفاتها . والتجديد والمقابلة بين المذاهب

  ١٩ما يقال عن اإلسالم ، ص : عباس محمود العقاد: إلسالم والعصر الحديث، نقًال عنا:  إلس ليختنستادتر7
ايش    8 ق التع دؤوب لتحقي شاطه ال رف بن الم،  وُع و اإلس ه الموضوعية نح ز بنظرت اني ، يتمي سيحي لبن  باحث م

ى     ألقى العديد من المحاضرات في المناسبات اإلسالم          .. السلمي بين اإلسالم والمسيحية في لبنان      سيحية عل ية والم
  ).١٩٧٠) (في خطى محمد(، و)١٩٧٠) (لقاء المسيحية واإلسالم: (من آثاره. السواء، متوخًيا الهدف نفسه
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فإذا هبذا األمي يهدي إىل اإلنسانية أبلغ أثر مكتوب . كان أمًيا ال يقرأ وال يكتب] [إن حممًدا ".. 
ى  ذاك كان القرآن الكرمي، الكتاب الذي أنزله اهللا عل-حلمت به اإلنسانية منذ كانت اإلنسانية

   .١."رسوله هدى للمتقني 
: ٢وال شك أن أخالق الرمحة هي عامل اجلذب اإلساس لدخول الناس يف اإلسالم، أو كما يقول يول                

 هذه وغريها من العوامل كانـت بالنـسبة يل          –اإلحسان والرمحة والرتعة اإلنسانية اخلرية العريقة       " 
إن اإلسالم هـو    " : " بشري تشاد بقوله   "األمر الذي يعرب عنه    .. ٣" أعظم دليل على صدق هذا الدين     

  .٤"دين الرمحة واحلب والتعاطف اإلنساين
  

   :عاملية الرمحة : املطلب الثالث 
، أن رمحـة    ]  ١٠٧: األنبياء [َوَما أَْرَسلَْناَك إِال َرْحَمةً لِّلَْعالَِمنيَ    كذلك نستفيد من قول اهللا تعاىل       

بـل  .. عنصرية تقوم على األعراق أو األلوان أو املذاهب          رمحة شاملة وعامة وعاملية، وليست       النيب
رمحة لكل البشر،  رمحة عامة وجمردة للعاملني مجيعاً، ليست رمحة للعرب دون العجم أو للمـسلمني                 

  ..بل هي  رمحة للعاملني.. دون غريهم،  أو للشرق دون الغرب 
ري إىل عاملية اإلسالم بوصفه الدين الذي       إن اآلية القرآنية اليت تش    :"ويف ذلك تقول لورافيشيا فاغلريي      

وهذا دليل ساطع على أن حممًدا      . ، هي نداء مباشر للعامل كله     )رمحة للعاملني ] ([أنزله اهللا على نبيه     
] [                  الكلمة(شعر يف يقني كلّي أن رسالته مقدر هلا أن تعدو حدود األمة العربية وأن عليه أن يبلغ (

   . ٥" جناس خمتلفة، وتتكلم لغات خمتلفةاجلديدة إىل شعوب تنتسب إىل أ
  !".لن تؤمنوا حىت ترامحوا : " يقولأنه مسع النيب : وعن أيب موسى 

رمحـة  ..ه ولكن رمحة العامـة    إنه ليس برمحة أحدكم صاحب    : "قال! يا رسول اهللا كلنا رحيم    : قالوا
   .. ٦!"العامة

 من شروط اإلميان، فال يعد الرجل مؤمًنـا          ذلك فهي الرمحة بالعامة، أي بعامة البشر، وجيعل النيب         
  . حىت يرحم الناس  بصفة عامة 

                                                 
  ٢٢لقاء المسيحية واإلسالم ، ص :   نصري سلهب 1
 خالل إحدى رحالته إلى المغرب، وبعد عدد من اللقاءات          ١٩٧٣دانمرآي، تعرف على اإلسالم عام      :  علي يول    2

 .بعض المسلمين هناك أعلن انتماءه لإلسالم، وهو اآلن يعيش في آوبنهاجن العاصمةمع 
  .١٢٧ / ٤رجال ونساء أسلموا ، :عرفات آامل العشي : انظر3
  ٢٢ – ٢١ / ٧رجال ونساء أسلموا ، : عرفات آامل العشي: انظر4
  ٢٥ – ٢٤دفاع عن اإلسالم ، ص :  لورافيشيا فاغليري 5
ره   ،  ورواه الطبراني ورواته رواة الصحيح        ،٧٤١٨ الحاآم في المستدرك، برقم       رواه - حسن لغيره    6 وحسنه لغي

  األلباني في  صحيح الترغيب والترهيب
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والذي نفسي بيده ، ال يضع اهللا رمحته إال         : " قال كما يف حديث أنس بن مالك ، أن رسول اهللا           
يرحم الناس  .. ليس برمحة أحدكم صاحبه     :" يا رسول اهللا ، كلنا يرحم ، قال         : ، قالوا   " على رحيم 

   . ١"كافة 
  :وعن َعْبَد اللَِّه ْبَن َعْمرٍو قال 

  .. ٢"الرَّاِحُمونَ َيْرَحُمُهُم الرَّْحَمُن ، اْرَحُموا أَْهلَ اَألْرضِ َيْرَحْمكُْم أَْهلُ السََّماِء  :"  قَالَ َرُسولُ اللَِّه 
  

 فيـه،   فالرمحة بأهل األرض تتجاوز اإلنسان الناطق إىل احليوان األعجم، فاملؤمن يرمحه  ويتقـى اهللا              
  .٣ويعلم أنه مسؤول أمام اهللا عن هذه العجماوات

اْرَحُموا أَْهلَ  : " كما أن الرمحة باخللق وأهل األرض  شرطٌ لنيل رمحة اخلالق، حبسب عبارة احلديث             
   ".األْرضِ َيْرَحْمكُْم أَْهلُ الّسماِء

نافق، والعـريب وغـري     ومن مث كانت رمحته  إنسانية عامة، مشلت املسلم  وغري املسلم، واملؤمن وامل             
العريب، والشرقي وغري الشرقي ، واألفريقي واألوريب، والكبري والصغري، والرجل واملرأة، واإلنـسان              

فهو  يعترب البشرية مجيعها أسرة واحـدة، تنتمـي إىل رب            . وغري اإلنسان، واحليوان والطري واجلماد    
    :  النيبكما قال ..واحد وإىل أب واحد وإىل أرض واحدة 

َيا أَيَُّها النَّاُس أَلَا إِنَّ َربَّكُْم َواِحٌد ، َوإِنَّ أََباكُْم َواِحٌد، أَلَا لَا فَْضلَ ِلَعَربِيٍّ َعلَى أَْعَجِميٍّ ، َولَا ِلَعَجِمـيٍّ                     "
  .٤"َعلَى َعَربِيٍّ،  َولَا ِلأَْحَمَر َعلَى أَْسَوَد، َولَا أَْسَوَد َعلَى أَْحَمَر  إِلَّا بِالتَّقَْوى

 رمحة لكل األمم ، وألمته خاصة، مهتًما بأمرها، خيشى عليها من عذاب    رسول اهللا   ومن مث كان    
اهللا يوم القيامة، وقد كانت مشاعره جياشة يف هذه املسألة، فذات مرة قرأ قول اهللا تعاىل يف القـرآن                   

: املائـدة [ لَُهْم فَإِنََّك أَنَت الَْعزِيُز الَْحِكيمُ      إِن ُتَعذِّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِن َتْغِفرْ       : على لسان عيسى    
اللَُّهـمَّ أُمَِّتـي أُمَِّتـي      : "  يناجي ربه يف خشوع      ، ففاض ينبوع الرمحة، واهتز قلب النيب        ]١١٨
إن اهللا  : على أمته، ومبلًغا قائًال    وسرعان ما نزل األمني جربيل مهدئًا من فزع حممد          ..!!".. َوَبكَى

   . ٥"إِنَّا َسُنْرِضيَك ِفي أُمَِّتَك َولَا َنُسوُءَك " :يقول لك 
 ميارس هذه الرمحة مع شرار       َرُسولُ اللَِّه    وكان رمحة كذلك لغري املسلمني، بل وأشر اخللق ، فكان         

  ! الناس، حىت يظن الفاجر أنه خبري

                                                 
 ١٦٧ ، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة، برقم ٤١٤٥ رواه أبو يعلى الموصلي - صحيح 1
 ٩٢٥باني في السلسلة الصحيحة، برقم ، وصححه األل٦٢٠٦أحمد برقم ، و٦١٩ الحميدي، برقم رواه- صحيح 2
  ٢٨٣اإليمان والحياة، : يوسف القرضاوي:  انظر3
رقم - صحيح 4 د ، ب رقم   ٢٢٣٩١ رواه  أحم ط ب م األوس ي المعج ي ف رقم ٤٩٠٥، والطبران ي ب ، ٤٩٢١، البيهق

 ٢٧٠٠وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم 
  ٣٠١ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِلُأمَِّتِه َوُبَكاِئِه َشَفَقًة َعَلْيِهْم، رقم رواه مسلم، َباب ُدَعاِء النَِّبيِّ–  صحيح 5
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    :- رضي اهللا عنه-وتأمل قول عمرو بن العاص
ديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك ، فكان يقبل بوجهه وحديثه           يقبل بوجهه وح   كان رسول اهللا    "

   .١"عليَّ حىت ظننت أين خري 
وألن اهللا تعاىل كان يهلك من قبل األمم الكافرة بسبب          ؛   واستفاد غري املسلمني من رمحة النيب       

اهلالك اجلمـاعي،   كفرها وعصياهنا لألنبياء  هالكاً مجاعياًّ، بينما رفع اهللا تعاىل بعد بعثة حممد هذا               
خياطب . فاستفاد الناس من خالصهم من مثل هذا العذاب، فكان ذلك نعمة دنيوية بالنسبة للكفار             

 َوَما كَانَ اللُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللُّه ُمَعذَِّبُهْم  :اهللا تعاىل نبيه يف هذا اخلصوص فيقول
   ] ٣٣: الاألنف [َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ 
طاملا أن ذكرك . أي طاملا أنت تعيش بينهم فلن يعذهبم اهللا:  ومرتلته عند اهللا وتأمل قدر النيب 

  . 2موجود، وتلهج به األلسنة، وطاملا أن الناس يتبعون طريقك فلن يعذهبم اهللا ولن يهلكهم
فقد . لعذاب يف احلياة الدنيا   فبسبب هذه الرمحة الواسعة مل يَر املنافقون ا       . وكان رمحة للمنافقني أيًضا   

ومل يقم  . حضروا إىل املسجد واختلطوا باملسلمني واستفادوا من كل احلقوق اليت متتع هبا املسلمون            
بفضحهم وإفشاء أسرار نفاقهم أبداً مع أنه كان يعرف دخائل نفوسـهم ونفـاقهم،      رسول اهللا   

 اخلطاب رضي اهللا عنه يراقب ُحذيفة،        لذا، كان عمر بن    3حىت إنه أخرب ُحذيفة رضي اهللا عنه بذلك       
  .  ، دون إحداث ضجة أو تشهري باملنافق امليت 4فإن رآه ال يصلي على جنازة مل يصلها هو كذلك

ومع ذلك فلم يهتك اإلسالم سرهم، فبقوا بني املؤمنني، وانقلب كفرهم املطلق إىل ريبة وشك على     
 الذي يعتقد أنه سيفىن ويذهب إىل العدم ال ميكـن           األقل، فلم حيرموا من لذائذ الدنيا؛ ألن اإلنسان       

رمبا توجد هنـاك    : "أن يهنأ يف عيشه، ولكن إن انقلب كفره إىل شك وشبهة فإنه يقول يف نفسه              
 رمحة  ومن هذا املنطلق كان رسول اهللا       . ، عندئذ لن تكفهر حياته متام االكفهرار      "حياة أخروية 
  . 5هلم هبذا املعىن
   :رية الرمحة عبق: املطلب الرابع 

  : من عوامل جناحه اليت استعملها واستفاد منها يف دعوته، قال اهللا تعاىل لقد كانت رمحة النيب 
                    فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظّاً غَِلـيظَ الْقَلْـبِ  الْنفَـضُّوا ِمـْن َحْوِلـك ]  آل

  :]١٥٩عمران

                                                 
 ، وحسنه األلباني في مختصر الشمائل المحمدية )٢٩٥ ( رواه الترمذي في الشمائل المحمدية –حسن  1

  ٢/٦٩سانية، النور الخالد محمد صلى اهللا عليه وسلم مفخرة اإلن: محمد فتح اهللا آولن :  انظر 2
  ١/٤٦٨أسد الغابة : ؛ ابن األثير ٢٠البخاري، فضائل أصحاب النبي،  3 
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  .. مد النفضوا من حولك رافضني دعوتك لوال رمحتك ياحم: يعين 
من دالئل عبقريته وفطنته، مبعىن آخر كانت رمحته تشكل ُبعًدا آخر مـن أبعـاد    كما إن رمحته 

عبقريته وفطنته، وكانت هذه الرمحة من عوامل جناحه اليت استعملها واستغلها، وجعل منها  ِشـَباك                
قلوب السوداء، وحتريك املشاعر الصماء، وال يعـين        رمحة لصيد القلوب ، واختذ رمحته وسيلة لفتح ال        

هذا أنه كان يتصنع الرمحة، ويتخذها ذريعة للوصول إىل مآرب غري شرعية، بل كانت مسته الطبيعي                
  . وفطرته اليت جبله اهللا عليها 

وشتان ما بني رمحة خالصة لوجه اهللا، ورمحة خالصة من أجل منفعة شخصية وضيعة، وشتان بـني                 
  .أجل رسالة سامية، ورمحة من أجل زعامة فانية رمحة من 

وهبذا املفتاح فتح مغاليق أقفال صدئة مل       .  مفتاًحا سحريا  يف يد رسول اهللا     " الرمحة"هكذا كانت   "
أجل، لقد سلّم هذا املفتـاح      .. يكن أحد يتوقع فتحها بأي مفتاح، وأشعل شعلة اإلميان يف القلوب          

نه كان أليق الناس به، واهللا تعاىل دائًما يسلم األمانة ملن هو أهـل               ؛ أل  الذهيب إىل حممد املصطفى     
   .  1."هلا

  :وسطية الرمحة: املطلب اخلامس 
أيضاً أهنا رمحة متزنة وعادلة، فهو رحيم دون ضعف، متواضع بغري ذلة،             النيب  ومن خصائص رمحة    

 ينقض العهود واملواثيق، آمن     حمارٌب ال يغدر، سياسيٌّ ال يكذب، يستخدم احليلة يف احلرب ولكن ال           
  .. ٢خصومه بصدقه وأمانته، جيمع بني التوكل والتدبري، وبني العبادة والعمل، وبني الرمحة واحلرب

مجيعها، فهي تعمل ضمن منظومة متناسقة متناغمة، تتـشابك          وهذا وهو احلال يف  أخالق حممد        
ب أخرى، وال تعمل إحداها ضد الصفة       مجيعها لتأدية أغراضها، فال تتوسع صفة أو تقوى على حسا         

  كتاب هداية ملن أراد      - يف يدي النيب   –، فالقرآن   كالقرآن والسيف يف دعوة النيب      . اليت تقابلها 
    .من يعتدي عليه  وسيلة لردع اهلدى، والسيف معه 

  :، فيقول إىل هذا التوازن يف شخصية النيب ٣"جورج حنا"ويشري 
بل مشى يف طريقـه غـري       .. ل خّده األيسر ملن يضربه على خّده األمين       مل يرض بأن حيوّ   ][إنه  " 

هّياب، يف يده الواحدة رسالة هداية، يهدي هبا من ساملوه، ويف يده الثانية سيف حيـارب بـه مـن           
لقد آمن به نفر قليل يف بداية الدعوة، وكان نصيب هذا النفر مثل نصيبه مـن االضـطهاد                  . حياربوه
  ٤ "][ء باكورة الديانة اإلسالمية، والشعلة اليت انطلقت منها رسالة حممدكان هؤال.. والتكفري

                                                 
  ١/٦سلم مفخرة اإلنسانية النور الخالد محمد صلى اهللا عليه و:  محمد فتح اهللا آولن  1
 ٣٣محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرحمة المهداة، :  انظر محمد علي الخطيب2
 ).قصة اإلنسان(آاتب نصراني من لبنان، وصاحب آتاب : الدآتور جورج حنا 3
  .٧٦قصة اإلنسان ، ص :  جورج حنا 4
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، فهر رحيم يف كل أحواله وأطواره ومواقفـه،          ومظهٌر آخر للتوازن،  هو ثبات صفة الرمحة فيه        
 رحيم قبل البعثة وبعد البعثة، قبل الفتح وبعد الفتح، رحيم يف النصر واهلزميـة، رحـيم يف                  فالنيب  

  اخل... سره، رحيم يف سفره وحضره عسره وي
  

  :عملية الرمحة: املطلب السادس 
أيضاً أهنا ليست جمرد تعاليم نظرية، أو تطلعات فلسفية،أو كما يقـال              النيبومن خصائص رمحة    

حرباً على ورق، بل شأهنا كشأن سائر خصاله وأخالقه اليت ترمجها إىل منهج حياة عملية، وواقع حي                 
  ..  العهود اإلسالمية العريقة عاشه املسلمون يف

 رمحة تطبيقية ميارسها يف حياته اليومية، كما تقول  عائشة رضـي اهللا عنـها                النيب حممد    فرمحة  
، فقد خرج من تعاليم القرآن املكتوبة إىل واقع         ١"كان خلقه القرآن    " عندما سئلت عن خلقه، فقالت    

  . ًيا احلياة بتطبيق هذه التعاليم وممارستها سلوكاً عمل
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  الفصل الثاين
  رمحته للعاملني يف جمال التنوير واحلضارة

  
  التنوير والتوحيد: املبحث األول 
 التحضر والرقي: املبحث الثاين 

 التسامح الديين: املبحث الثالث 
 رعاية العلم واملعرفة: املبحث الرابع 
 اخلطاب التربوي: املبحث اخلامس

   خدمة اإلنسانية :املبحث السادس 
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  املبحث األول
  التوحيد والتوير 

  
  :  تنويرياً عمالقًاحممد : املطلب األول 

أدلة اهللا، ومشرًعا ] [كان من بني ممثلي حركة التنوير من رأوا يف النيب العريب    : "يقول رودي بارت  
  ١"الفطري، مبشًرا بهحكيًما، ورسوالً للفضيلة، وناطقًا بكلمة الدين الطبيعي 

 تنويرياً عمالقاً، وتوحيدًيا كـبًريا،   - الذين درسوا سريته   - يف رأي علماء الغرب      النيب  لقد كان   
حيمل كتاباً نورانياً مل يعرف التاريخ كتاباً مثله يف اإلحكام وروعة البيـان              فهم يرون أن حممداً     

  .. ومعاجلته ملشكالت اإلنسانية
، فاحلق أن القرآن الكـرمي سـبقهم         النيب  على   رب قد أطلقوا صفة التنوير    وإذا كان علماء الغ   

 ، وهذه الصفة يف القرآن تعرب يف الغالب عن  التوحيد، إضافة إىل العلم واحلضارة                وأطلقها عليه 
   : واملدنية

َوَداِعياً إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه * َبشِّراً َوَنِذيراً  َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهداً َوُم:   قال اهللا تعاىل يف ذلك 
 . ] ٤٦، ٤٥:األحزاب [َوِسَراجاً مُّنِرياً  

 َيا أَْهلَ الِْكَتابِ قَْد َجاءكُْم َرُسولَُنا ُيَبيُِّن لَكُْم كَِثرياً مِّمَّا كُنُتْم ُتْخفُونَ ِمَن الِْكَتابِ َوَيْعفُو َعن  :وقال 
  ]١٥: املائدة ) [ءكُم مَِّن اللِّه ُنوٌر َوِكَتاٌب مُّبٌِني كَِثريٍ قَْد َجا

اديـاً كالـسراج املـنري يف       جيلو الظلمات ، ويكشف الشبهات ، وينري الطريق ، نـوراً هادئـاً ه             "
جاء بالتصور الواضح البني الـنري هلـذا        .  وما جاء به من النور     وهكذا كان رسول اهللا     .الظلمات

باخلالق ، وملكان الكائن اإلنساين من هذا الوجود وخالقه ، وللقيم الـيت             الوجود ، ولعالقة الوجود     
يقوم عليها الوجود كله ، ويقوم عليها وجود هذا اإلنسان فيه؛ وللمنشأ واملصري ، واهلدف والغاية ،                 

  . .٢"والطريق والوسيلة

                                                 
 .20الدراسات العربية واإلسالمية في الجامعات األلمانية ، ص :  رودي بارت 1
  )٩١ص  / ٦ج  (-في ظالل القرآن :  سيد قطب 2
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 من عبادة األصنام    ؛ الذي حول املاليني   ] [أي الناس أوىل بنفي الكيد عن سريته من أيب القاسم           "و
املوبقة إىل عبادة اهللا رب العاملني، ومن الضياع واالحنالل إىل السمّو واإلميان، ومل يفد مـن جهـاده                

  .  ١"لشخصه أو آله شيئًا مما يقتتل عليه طالب الدنيا من زخارف احلطام
  " :يقول املستشرق األيرلندي املستر هربرت وايل 

فأزال كل األوهام ، وحرم عبـادة األوهـام ،          ] [ ظهر حممد    ئة سنة من ظهور املسيح    ابعد ستم "
وكان يلقبه الناس  باألمني ، ملا كان عليه من الصدق واألمانة وهو الذي أرشد أهـل الـضالل إىل                    

  .٢"الصراط املستقيم 
فبعدما كانت عبادة احلجارة واألشخاص والنار والبهائم هي العبادة السائدة املسيطرة على الشعوب،             

 قد حت عبادة اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ هي العبادة السائدة وأكثر انتشاراً، وبذلك يكون النيب   أصب
، إىل احلياة مرة أخـرى، بعـدما   -عيسى ـ ابن مرمي ـ عليهم السالم  وأعاد دين إبراهيم وموسى 

وأغرقته يف  من قبل األنظمة الغابرة املستبدة، اليت استعبدت الشعوب،       ) دين األنبياء (ُحرف الدين احلق    
  .. الظالم واجلهل

 البارزة لكل متبصر ، تكمن يف أنه كان حامل رسالة مساوية تنويرية، عنواهنا ال إله                إن عظمة النيب    
مـن  و.. إال اهللا ، هتدف أساساً إىل إصالح حياة البشرية عامة، حتريرها من عبادة األوثان والشيطان                

  ..  املستنريةمث نقلها من الرببرية والوثنية إىل احلضارة
  ..  بشريعة خلقت جيالً فريداً ضرب املثل األعلى يف النبوغ العقدي والفكري النيبجاء 

األمر الذي دفع علماء الغرب إىل النظر لإلسالم على أنه دين تنويري، أو بعبارة الـدكتور مكـسيم                  
 إنه وفّق بني الدعوة إىل      مث.. دين عقالين بعيد كل البعد عن العقائد املسيحية املخالفة للعقل         "رودنس  

وخالصة القول فهو كدين كان قريًبا      . حياة أخالقية وبني حاجات اجلسد واحلواس واحلياة يف اجملتمع        
  .. ٣.."جًدا من الدين الطبيعي الذي كان يعتقد به معظم رجال عصر التنوير

.  املتحضر ولكل جيـل    إن اإلسالم هو أعظم األديان مالءمة جليلنا       :"٤"ناجيمو راموين "ومن مث يقول    
فاإلسالم ال يفصل بني الدين والدنيا حبيث تتحول احلياة إىل طريقني خمتلفني متاًما، وهـذا يـشكل                 

لقد اعتنقت اإلسالم ألنه دين طبقات النـاس مجيًعـا، كبريهـا            . خالصة األزمة املعاصرة لإلنسان   
  .٥"نوصغريها، غنيها وفقريها، دين األحرار والعبيد، والسادة واملسودي

                                                 
  .١٢محمد في حياته الخاصة ، ص :  نظمي لوقا1
 ١٧المعلم األآبر ، ص :  هربرت وايل 2
  .٦٦ – ٦٤ / 1تراث اإلسالم  : وبوزورت شاخت:  انظر 3
غ        4 ا بل صيرية، ولم  منّصر سابق، من غانا، بإفريقية الغربية، ولد ألبوين مسيحيين، وتلقى تعليمه في المدارس التن

اهتّزت   د أصدقائه ف ه أح ه إلي اب عن اإلسالم قدم ى آت ا عل ر يوًم ه عث تحّمس، لكن شر م ه آمب دأ مهمت شرين ب الع
  . حيث أعلن إسالمه١٩٦٣حق حتى خريف عام قناعاته بالنصرانية، واستمر في طريق البحث عن ال

   .٥٨ – ٥٧ / ٩رجال ونساء أسلموا ، : عرفات آامل العشي:  انظر5
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كل شريعة ال تسري مع املدنية يف طور مـن          : " ولذلك يقول األستاذ القانوين اإلنكليزي املستر ولز        
ألن الشريعة اليت ال تسري مع املدنية جنًبا إىل جنـب  ! أطوارها فاضرب هبا عرض احلائط وال تبال هبا   

ها تسري مـع املدنيـة، أىن       هي شر مستطري على أصحاهبا، جترهم إىل اهلالك، وإن الشريعة اليت وجدتُ           
  .. ١"سارت هي الشريعة اإلسالمية

وإذا أراد إنسان أن يعرف شيئًا من هذا؛ فليقرأ القرآن وما به من نظريات              : " ويدلل على ذلك قائالً   
علمية وقوانني وأنظمة لربط اجملتمع، فهو كتاب ديين، علمي، اجتماعي، هتذييب، ُخلقـي، تـارخيي،               

نينيه تستعمل حىت يف وقتنا احلايل، وستبقى مستعمله حىت قيام الساعة، وهل يف             وكثري من أنظمته وقوا   
  . ٢! "استطاعة إنسان أن يأيت بدور من األدوار كانت فيه الشريعة اإلسالمية مغايرة للمدنية والتقدم ؟ 
 " فهي ٣إن الشريعة اإلسالمية كانت خري هدية من اهللا للعامل املتحضر، على حد قول جوزيف شاخت              

ختتلف اختالفًا واضًحا عن مجيع أشكال القانون، إىل حّد أن دراستها أمر ال غىن عنه لكـي نقـدر                   
إن الشريعة اإلسالمية شيء فريد يف بابه، وهـي مجلـة   .. املدى الكامل لألمور القانونية تقديًرا كافًيا   

ـ                ام خاصـة   األوامر اإلهلية اليت تنظم حياة كل مسلم من مجيع وجوهها، وهي تشتمل علـى أحك
  ٤.."بالعبادات والشعائر الدينية كما تشتمل على قواعد سياسية وقانونية

  :أن اإلسالم جاء بعصر التنوير احلقيقي يف اجملاالت احلياتية املختلفة، فيقول"  ديبورا بوتر"ويبني 
سبق هلا مثيل   لقد جاء اإلسالم بعصر التنوير احلقيقي يف اجملاالت العلمية والثقافية والفنية بصورة مل ي             "

 بعد امليالد، ويف الوقت الذي كانت فيـه         ١٤٠٠ و ٧٠٠فبني عام   .. يف عظمتها إىل يوم الناس هذا     
أوروبا تغط يف سبات عميق يف عصور الظالم املسماة بالعصور الوسطى، كان العلماء املسلمون قـد                

 الذي كان سـائًدا عنـد       توصلوا إىل املنهج التجرييب يف البحث الذي حلّ حمل املنهج املنطقي العقيم           
سامهوا مسامهة عظيمة   .. لقد أنتجت هذه احلقبة من الزمان للدنيا رجاالً عظماء        .. اإلغريق قبل ذلك  

  . ٥"يف تشييد صرح احلضارة اإلنسانية وكانوا يستلهمون هديهم من القرآن الكرمي يف مجيع نشاطاهتم
  :لنورنضاله يف إخراج الناس من الظلمات إىل ا: املطلب الثاين 
 يف صراع ونضال ضد أصحاب عصر الظالم، والرتعات الرجعيـة، واملوروثـات    دخل الرسول 

] [دعا الرسـول العـريب      : "املتخلفة اليت عفى عليها الزمن، كما تبني لورافيشيا فاغلريي بقوهلا           

                                                 
 ٣٣٧حكمت بشير ياسين، عناية السنة النبوية بحقوق اإلنسان، :  انظر1
 ٣٣٧حكمت بشير ياسين، عناية السنة النبوية بحقوق اإلنسان، :  انظر2
ة              ، وع  ١٩٠٢ولد عام   :  جوزيف شاخت  3 تاًذا في عدد من الجامعات األلماني ، ومحاضًرا   )١٩٣٤-١٩٢٧(ين أس

سفورد  ة أآ ي جامع دن )١٩٤٨(للدراسات اإلسالمية ف ا )١٩٥٤(، ولي تهر )١٩٥٨-١٩٥٧(، وآولومبي د اش ، وق
شأته وتطوره         ان ن اره   .بدراسة التشريع اإلسالمي وبي ن اإلسالم   : (من آث ه في اإلسالم      (، و )١٩٣١) (دي شأة الفق ) ن

  ).١٩٥٢) (خالصة تاريخ الفقه اإلسالمي(، و)١٩٥٠(
  .٩ / ٣تراث اإلسالم  : وبوزورت شاخت:  انظر 4
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أصـفى  دعا عبدة األوثان وأتباع نصرانية ويهودية حمّرفتني علـى  .. بصوت ملهم باتصال عميق بربه    
وارتضى أن خيوض صراًعا مكشوفًا مع بعض نزعات البشر الرجعية اليت تقود املـرء              . عقيدة توحيدية 

  .١.."إىل أن يشرك باخلالق آهلة أخرى
   

يّبني ذلك  املؤرخ األمريكي     ..  جمهوداً ضخماً يف سبيل تنوير  العرب ودحر الوثنية         ولقد بذل النيب    
  : واشنجتون إيرفنج  بقوله 

فقد شك الكثري يف صدق دعوتـه،       . كثًريا من العناء، وبذل عدة تضحيات     ] ... [الرسول  لقي   "
وظل عدة سنوات دون أن ينال جناًحا كبًريا، وتعرض خالل إبالغ الوحي إىل اإلهانات واالعتداءات               
واالضطهادات، بل اضطر إىل أن يترك وطنه ويبحث عن مكان يهاجر إليه هنا وهناك، وختلى عـن                 

  .٢. " احلياة وعن السعي وراء الثراء من أجل نشر العقيدةكل متع
مـّر  ][ولقد نعلم أن حممًدا     : "..  بقوله   (1850-1927)ويؤكد ذلك هنري دي كاستري      

مبتاعب كثرية وقاسى آالًما نفسية كربى قبل أن خيرب برسالته، فقد خلقه اهللا ذا نفس متّحضت للدين،                 
لناس لكي يهرب من عبادة األوثان، ومذهب تعدد اآلهلة الذي          ومن أجل ذلك احتاج إىل العزلة عن ا       

ابتدعه املسيحيون، وكان بغضهما متمكًنا من قلبه، وكان وجود هذين املذهبني أشبه بإبرة يف جسمه               
] [   فيم كان يفكر ذلك الرجل الذي بلغ األربعني وهو يف ريعان الذكاء ومن أولئك              ! ، ولعمري

إال أن يقول مراًرا ويعيد تكراًرا هـذه        ..  العقل حبدة التخّيل وقوة اإلدراك     الشرقيني الذين امتازوا يف   
كلمات رددها املسلمون أمجعون من بعده وغاب عنا معشر املسيحيني          ". اهللا أحد اهللا أحد   "الكلمات  

  .٣.."مغزاها لبعدنا عن فكرة التوحيد
  : ٤الالدي ايفلني كوبولدوتقول الكاتبة اإلنكليزية 

] [وال جلماعتها، فلما جاء حممـد       أمة ال شأن هلا وال أمهية لقبائلها        ] [قبل حممد   كان العرب   "
بعث هذه األمة بعثًا جديًدا يصح أن يكون أقرب إىل املعجزات فغلبت العامل وحكمت فيـه آجـاالً                

ربية القيام باملعجزات والعجائب، لَّما متكن من محل هذه األمة الع         ] [لقد استطاع النيب    ... وآجاالً
لقد وفّق إىل خلق العرب خلقًا جديـًدا        .. الشديدة العنيدة على نبذ األصنام وقبول الوحدانية اإلهلية       

  . ٥"ونقلهم من الظلمات إىل النور
  

                                                 
  .٤٣دفاع عن اإلسالم ، ص :  لورافيشيا فاغليري 1
  .٣٠٠حياة محمد، ص :  إميل درمنغم2
  ١٧، ١٦خواطر وسوانح ، ص: ماإلسال:  هنري دي آاستري3
ك في                          4 ا تل ذآراتها عن رحلته ى بيت اهللا، وآتبت م   آاتبة إنجليزية، اعتنقت اإلسالم وزارت الحجاز، وحجت إل

  ).البحث عن اهللا: (والذي ترجم إلى العربية بعنوان) ١٩٣٤لندن ) (الحج إلى مكة: (آتاب لها بعنوان
  ٦٦، ٥١صالبحث عن اهللا، :  الالدي ايفلين آوبولد5
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  : جناح حركة التنوير : املطلب الثالث 

ئـل  وهذا الشك من دال   ..  أنه هّدم األصنام بأيد من صنعوها وعبدوها         وإن املبهر يف سرية النيب      
  جناح حركة التنوير اليت قادها النيب 

  .. فهدمها سدنتها أمثال خالد بن الوليد وعمرو بن العاص و سعد بن زيد بن األشهلي
  ! وما أروعهم 

  ..بعدما قاتلوا يف سبيل هذه األوثان واحلجارة 
  .. !!ُهم ُهم الذين يهدموهنا بأيديهم، وحيطموهنا بسواعدهم 

  ..  التوحيدلوب الناس، جلذهبم إىل طريق وال شك أن هذا أوقع يف ق
يف يوم فتحها، متجهاً إىل البيت، وحوله       )  م ٦٣٠يناير  /هـ٨يف رمضان   ( مكة     فلما دخل النيب    

  :ثالمثائة وستون صنماً ، جعل يطعنها الواحدة تلو األخرى بعود يف يده ، وهو يقول
  .١"ق وما يبدىء الباطل وما يعيدجاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا، جاء احل " 

 وكان يف جوف الكعبة أيضا أصناماً فأىب أن يدخل وفيها هذه األوثـان ، وأمـر هبـا فأخرجـت        
  ،  فقال النيب ٢وأخرجت صور إلبراهيم وإمساعيل يف أيديهما األزالم

  .٣بيتمث دخل البيت فكرب يف نواحي  ال".. لقد علموا ما استقسما هبا قط ! قاتلهم اهللا "  
أما عن األصنام واألوثان املنتشرة يف اجلزيرة العربية، فقد أرسل إليها رجاله، ليهدموها واحـداً تلـو                 

  .. اآلخر، ليسدل الستار بذلك على عصر الظالم
  :فإليك هذه املشاهد 

 بعد الفتح؛ بعث خالد بن الوليد إىل صنم العزى خلمس ليال بقني من              ـ ملا اطمأن رسول اهللا        ١
، وكانـت  - بني مكة والطائف – ليهدمها وكانت بنخلة)   م ٦٣٠يناير ( هـ٨رمضان سنة  شهر  

 وكان سدنتها بين شيبان، فخرج إليها خالد يف ثالثني           . لقريش ومجيع بين كنانة وهي أعظم أصنامهم      
    .٤ فارًسا حىت انتهى إليها، فهدمها

  سواع ليهدمه وهو صـنم هلـذيل          عمرو بن العاص يف نفس الشهر إىل الصنم        ـ وبعث النيب    ٢
  ؟  ما تريد   :  كيلوا مترا مشال شرقي مكة، فلما انتهى إليه عمرو قال له السادن            ١٥٠برهاط، على قرابة    

                                                 
   ٣٤٦ \٤، والبداية والنهاية ٥٧٣ \٣السيرة النبوية، : ابن آثير:   انظر1
رار                2 ة، إال بق  السهام التي آانوا يستقسمون بها الخير والشر، وهو عمل سخيف، يعيق اإلنسان عن العمل والحرآ

  !من هذه األزالم 
  المصدر السابق3
  .٤٧١ختوم ، الرحيق الم: صفي الرحمن  المبارآفوري :  انظر 4
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 حىت اآلن أنت     :  قال ُتمنع قال    ؟  مل    :  ال تقدر على ذلك قال      : أن أهدمه قال   أمرين رسول اهللا      : قال
 مث دنا فكسره، وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم جيدوا            ؟ بصر وحيك فهل يسمع أو ي      ؟ على الباطل 

   .١!!  .  أسلمت هللا :  قال ؟  كيف رأيت : فيه شيئًا، مث قال للسادن

سعد بن زيد بن األشهلي يف عشرين فارًسا إىل الـصنم منـاة              القائد   ـ ويف الشهر نفسه بعث      ٣
 ما   : ريهم، فلما انتهى سعد إليها قال له سادهنا       وكانت باملشلل عند قديد لألوس واخلزرج وغسان وغ       

  ٢  أنت وذاك :  هدم مناة، قال :  قال ؟ تريد

أرأيت كيف حتول حال هؤالء الصحابة من أناس يقدسون األصنام واألوثان إىل رجال موحـدين،               
  !؟ .. وقادة فاحتني، وعلماء ومفكرين  

ائًرا، عندما أىب أن مياشي أهل الـصحراء يف         كان ث "   كما وصفه جورج حنا بإنه       النيبوهكذا كان   
فأضرمها حرًبا ال هوادة فيها على جاهليـة  . عبادة األصنام ويف عاداهتم اهلمجية ويف جمتمعهم الرببري   

فهاجر حتت جنح الليل مع     . فكفره قومه واضطهدوه وأضمروا له املوت     . املشركني وأسيادهم وآهلتهم  
فأخرج .  يف نشر دعوته، وما أحجم عن جتريد السيف من أجلها          نفر من أتباعه، وما ختلى عن النضال      

  ٣"من جاهلية الصحراء عقيدة دينية واجتماعية جتمع بني مئات املاليني من البشر يف أقطار املعمورة

  ..  للعاملنيوهكذا تتجلى أهم مظاهر رمحة النيب حممد 

ركات عبادة احلجارة إىل مـستوى       احملرر األعظم للبشر يف إخراجهم من د       واليت تتمثل يف كونه     
أما عابد  . وكون اإلنسان ال يعبد خملوقاً؛ داللة على حريته وكرامته          .. عبادة اخلالق سبحانه وتعاىل     

النار، وعابد احلجارة، وعابد البقرة، فال  شك أنه ال يهىنء حبياة إنسانية كرمية، قد قيدهتها املوروثات                 
 جيعل من جوهر رسالته أن خيرج هؤالء البـشر مـن هـذا               فكون النيب حممد  . العقدية الواهية   

، وكان هذا هو ديدنه حىت      احلضيض إىل احلياة اإلسالمية الشريفة؛ فذلك مظهر من مظاهر رمحته           
  ! كان له الفضل األكرب يف حتويل سدنة األوثان إىل علماء، ودعاة حضارة وتنوير 

  املبحث الثاين
  التحضر والرقي

                                                 
 المصدر السابق:  انظر 1
 المصدر السابق:  انظر 2
  ٢٥قصة اإلنسان ، ص :  جورج حنا 3
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أنه ارتقى بالعرب إىل مستوى التحضر  فوحد صفهم وأقام هلم دولة و جعـل                 من مظاهر رمحته    
 العـريب   رمحة أن يعيش  ! إن يف ذلك لرمحة     .. منهم أمة، وصفها القرآن بإهنا خري أمة أخرجت للناس        

ال أن يعيش يف صـراعات قبليـة،        .. يف ظالل دولة مدنية، وأمة متحضرة، ويف سبيل فكرة مستنرية           
: " الـنيب   لناقة والعرتة، يف سبيل أفكار رجعية أو عصبية منتنة، كما كان يـسميها              واقتتال على ا  

  . ١"دعوها فإهنا منتنة
 إىل الـشعوب     ونـوره  بل ميتد خريه  .. ر  العرب وحدهم        على حتض  هذا ومل يقتصر فضل النيب      

  ..واألمم األخرى، خصوصاً أوربا
  ألمة واالعرب من القبيلة إىل الدولة: املطلب األول 

   النيبالعرب مل يعرفوا الوحدة احلضارية قبل : أوالً
   : ٢يقول املفكر األملاين رودي بارت

حىت أتى  . كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة يف بوادي وواحات شبه اجلزيرة، يعيثون فيها فساًدا             "
  .٣"سودعاهم إىل اإلميان بإله واحد، خالق بارئ، ومجعهم يف كيان واحد متجان] [حممد 

  : ويقول رودي بارت ، يف موضع آخر، مفصالً
، النيب العريب وخامتة النبيني، يبشر العرب والناس أمجعني، بدين جديـد،  ][جاء حممد بن عبد اهللا      "

ال ختتلف عن العقيدة أو اإلميان، وتتمتع       ] يف دعوته [ويدعو للقول باهللا الواحد األحد، كانت الشريعة        
، تضبط ليس األمور الدينية فحسب، بل أيًضا األمور الدنيوية، فتفرض علـى  مثلها بسلطة إهلية ملزمة 

، عـام   ][وعندما قُبض النيب العريب     .. ونشر الدين احلنيف  .. املسلم الزكاة، واجلهاد ضد املشركني    
م، كان قد انتهى من دعوته، كما انتهى من وضع نظام اجتماعي يسمو كثًريا فـوق النظـام                  ٦٣٢

 عليه العرب قبل اإلسالم، وصهرهم يف وحدة قوية، وهكذا مت للجزيـرة العربيـة               القبلي الذي كان  
  .٤.."وحدة دينية متماسكة، مل تعرف مثلها من قبل

   :  جهود مضنية من النيب: ثانًيا
كانت احلياة العربية قبل اإلسالم تقوم أساساً على منطية خاصة، فالقبيلة هي التنظيم االجتماعي              ولقد  

ذي يضمم حياة الفرد يف القبيلة ، فكان انتماء العريب اجلاهلي انتماء قبلياً ، وليس هناك                والسياسي ال 
                                                 

َصاِر         ٤٥٢٥ صحيح البخاري، برقم     1 ْن اْلَأْن اِجِريَن َرُجال ِم ْن اْلُمَه اَل  "   ، قال هذه الكلمة عندما ضرب َرُجٌل ِم َفَق
اِجِريَن      َوَقاَل اْلمُ !! َيا لأل ْنَصاِر    : اْلَأْنَصاِريُّ   ا َلْلُمَه ِه     !!  َهاِجِريُّ َي وُل اللَّ َك َرُس َسِمَع َذِل لََّم     -َف ِه َوَس ُه َعَلْي لَّى اللَّ  – َص

ِه     : َقاُلوا!!" َما َباُل َدْعَوى اْلَجاِهِليَِّة     :" َفَقاَل َصاِر               :َيا َرُسوَل اللَّ ْن اْلَأْن ا ِم اِجِريَن َرُجًل ْن اْلُمَه ٌل ِم َسَع َرُج اَل  . َآ : " َفَق
  . يعني العصبية والتفاخر بالقبائل "  َدُعوَها َفِإنََّها ُمْنِتَنٌة

الم،   2 ة اإلس ه لدراس دلبرج، وآرس حيات ة هاي ي جامع شرقية ف ى  الدراسات ال اني، عكف عل ر وباحث ألم  مفك
امي           ي ع درها ف ي أص ريم ، الت رآن الك ه للق ا ترجمت اث، منه ب واألبح ن الكت ًرا م دًدا آبي نف ع      ١٩٦٤وص

  .، وله آتاب عن النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم١٩٦٥و
  . ٢٠الدراسات العربية واإلسالمية في الجامعات األلمانية ، ص :  رودي بارت 3
  . ٢٠الدراسات العربية واإلسالمية في الجامعات األلمانية ، ص :  رودي بارت 4
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أية رابطة عملية توحد القبائل وجتمعها ، بل على العكس كانت القبائل متناحرة متحاربة ، وإذا مـا                  
 وحـدة   قامت أحالف قبلية ، فلمناصرة قبيلة على أخرى ، وبالتحديد كانت القبيلة العربية تشكل             

   . .١سياسية مستقلة
عميقاً يف حياة اجلزيرة العربية إذ استطاع بـسياسته          ومن هنا كان االنقالب الذي أحدثه الرسول        

الكفاحية اليت متليها روح اإلسالم أن حيول هذه الوحدات القبلية املستقلة ويرتقى هبا لتظهر يف إطـار                 
  . ٢األمة اإلسالمية

] [إذا حنن نظرنا إىل حممـد       :"  فيقول   الب الذي أحدثه الرسول     هذا االنق " فيليب حيت "فيبني  
من خالل األعمال اليت حققها، فإن حممًدا الرجل واملعلم واخلطيب ورجل الدولة واجملاهد؛ يبدو لنـا                

لقد نشر ديًنا هو اإلسـالم، وأسـس   . بكل وضوح واحًدا من أقدر الرجال يف مجيع أحقاب التاريخ   
. ضع أساس حضارة هي احلضارة العربية اإلسالمية، وأقام أمة هي األمة العربية           دولة هي اخلالفة، وو   

  ..   ٣"وهو ال يزال إىل اليوم قوة حية فعالة يف حياة املاليني من البشر
إلحداث هذا التحول يف اجملتمع العريب اجلاهلي ،  وعن ضخامة هذا اجلهد العظيم الذي بذله النيب 

مل يعرف الراحة وال السكون بعد أن أوحي إليه يف غار حـراء،             ] [لنيب  إن ا : "يقول إميل درمنغم    
فقضى حياة يعجب اإلنسان هبا، واحلق أن عشرين سنة كفت إلعداد ما يقلب الدنيا، فقد نبتـت يف                  
رمال احلجاز اجلديبة حبة سوف جتدد، عما قليل، بالد العرب ومتتد أغصاهنا إىل بالد اهلند واحملـيط                 

، مـستقبل   ٤أبصر، حني أفاض من جبل عرفات     ] [س لدينا ما نعرف به أن حممًدا        ولي. األطلنطي
أمته وانتشار دينه، وأنه أحس ببصريته أن العرب الذين ألّف بينهم سيخرجون من جزيرهتم لفتح بالد                

   .٥"فارس والشام وأفريقية وإسبانية
كفالة مظهرين أساسيني يف البيئة  أن النيب قد كّرس حياته لتحقيق رسالته يف ٦ويبني آرنولد توينيب

ومت ذلك فعالً . "االجتماعية العربية؛ مها الوحدانية يف الفكرة الدينية، والقانون والنظام يف احلكم
فغدت لإلسالم .. بفضل نظام اإلسالم الشامل الذي ضم بني ظهرانيه الوحدانية والسلطة التنفيذية مًعا

 كفالة احتياجات العرب ونقلهم من أمة جهالة إىل أمة بفضل ذلك قوة دافعة جبارة مل تقتصر على
بل تدفق اإلسالم من حدود شبه اجلزيرة، واستوىل على العامل السوري بأسره من سواحل .. متحضرة

                                                 
انصر نبيك وآن  " ، المقالة الفائزة بمسابقة     "ربدور النبي صلى اهللا عليه وسلم في تحضر الع        : "  انظر للباحث    1

   ٢٠٠٦ -فرع المقالة الصحفية" ..  األلوآة" من الموقع اإلسالمي " داعيًا 
 . وما بعدها٦٨الرسول في الدراسات اإلستشراقة المنصفة، ص : محمد شريف الشيباني :  انظر2
  .٥٦اإلسالم منهج حياة ، ص: فيليب حتى 3
 ) م٦٣٢مارس6(في اليوم التاسع من ذي الحجة، في العام العاشر من الهجرة  يقصد حجة الوداع، 4
 حياة محمد: إميل درمنغم 5
ه           : آرنولد توينبي  6 ا مؤلف ان أبرزه اريخ الحضارات، وآ ى ت المؤرخ البريطاني، الذي انصبت معظم دراساته عل

، وهو يتكون من اثني عشر     ١٩٦١عام   وانتهى منه    ١٩٢١الذي شرع يعمل فيه منذ عام       ) دراسة للتاريخ (الشهير  
  .جزًءا عرض فيها توينبي لرؤيته الحضارية للتاريخ
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  . ١"األطالسي إىل شواطئ السهب األوراسي 
  متيز فكرة األمة اإلسالمية : ثالثًا

 ومغايرهتا املفهوم الغريب، "األمة اإلسالمية  "ويناقش املستشرق الفرنسي مارسيل بوازار فكرة 
  : فيقول

فاجلماعة اإلسالمية، وهى   . ر الغرب وال يف جتربته التارخيية     ليس لفكرة األمة اإلسالمية مقابل يف فك      "
تمحـورون حـول كـالم اهللا       جتّمع من املؤمنني يؤلف بينهم رباط سياسي وديين يف آن واحد، وي           

اإلسالم باجلماعة املؤمنة بالتساوي عـن طريـق شـهادته، الفرديـة            و الفرد يندمج يف     ... القدسي
واستبطان إرادته وصفاته اخلاصة كمؤمن، فالنية املعلنة واجلهر بالكالم شرطان من شروط االنتماء إىل              

وهكذا تكون النظم التأسيـسية  . وبصورة تالزمية حيدد االمتثال ملشيئة اهللا البنية االجتماعية . اجملتمع  
  .٢"ة مشروطة بالعبادة الواجبة عليها حنو اهللا للجماع

  .. إذًا ليس لفكرة األمة اإلسالمية ما ينافسها يف جتارب الغرب على مدار تارخيه
  ..فتاريخ الغرب عبارة عن جمموعة إمرباطوريات متتابعة قائمة على الطبقية والعرق واللون

  ! .مياين، اللهم إال حضارة اإلسالمومل تقم هلم حضارة يف تارخيهم تقوم على أساس الرباط اإل
ومل حيدث أن دولة من دول الغرب يف عصور الظالم، أن سوت بني أفراد الشعب يف املعاملة وتوزيع                  

  ! الثروة والسلطة، اللهم إال دولة اإلسالم 
  

   إشادة العلماء الغربيني جبهود النيب : املطلب الثاين 
على حتضر العرب، اهتمام علماء الغرب وغريهم،  هذا، ولقد أثار موضوع فضل الرسول حممد

فهو الذي وحد اجلزيرة العربية أول مرة يف التاريخ يف ظل حكم إسالمي ، متنور نقل العرب من 
  :يقول الباحث الروسي آرلونوف..  اجلاهلية إىل احلضارة واملدنية

بوحدانية اهللا ، وهذه الديانة يف شبه جزيرة العرب اجملاورة لفلسطني ظهرت ديانة أساسها االعتراف "
 أو كما يسميها أتباعها اإلسالم، وقد انتشرت هذه الديانة انتشاراً سريعاً، و مؤسس ٣تعرف باحملمدية

، وقد قضى على عادات قومه الوثنية، ووحد قبائل العرب، وأثار ][هذه الديانة هو العريب حممد 
القهم ولني طباعهم وقلوهبم وجعلها مستعدة، أفكارهم وأبصارهم مبعرفة اإلله الواحد، وهذب أخ

] [للرقي والتقدم، ومنعهم من سفك الدماء ووأد البنات، وهذه األعمال العظيمة اليت قام هبا حممد
تدل على أنه من املصلحني العظام، وعلى أن يف نفسه قوة فوق قوة البشر، فكان ذا فكر نري ، 

                                                 
 ٣٨١ / ١٠مختصر دراسة للتاريخ : آرنولد توينبي : سومر فيل،  وإشراف 1
 .١٨٣-١٨٢إنسانية  اإلسالمية ، ص :  مارسيل بوزار 2
ادون لإلس         !  خطأ   3 د            بل اإلسالم، أما مصطلح المحمدية، فيستخدمه المع ن من اختالق محم ه دي الم عى أساس أن

  .  صلى اهللا عليه وسلم 
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   . ١"وبصرية وقيادة 
  . على العرب ال حد له، إذ أخرجهم من اجلاهلية إىل نور اإلسالمل وهكذا فإن فضل الرسو

مل يغرس يف نفوس األعراب مبدأ التوحيد فقط، بل غرس          ] [حممداً  " أن   ٢"هنري سريويا "ويضيف  
   .٣"فيها أيًضا املدنية واألدب

على   ، عن فضل الرسول ) ١٨٩٧-١٨١٥"( جورج دي تولدز"ويتحدث الباحث األمريكي 
ب حني نقلهم من اهلمجية إىل املدنية، وعن دور الرسالة يف تبديل أخالق عرب اجلاهلية ، حني العر

  :عمر ضياء احلق واإلميان قلوهبم ، فيقول 
، و العرب على ما علمناهم من التوحش قبل بعثته، ][إن من الظلم الفادح أن نغمط حق حممد " 

رته الديانة اإلسالمية من النور يف قلوب املاليني من مث كيف تبدلت احلالة بعد إعالن نبوته ، وما أو
إمنا هو شك يف ][الذين اعتنقوها بكل شوق وإعجاب من الفضائل ، لذا فإن الشك يف بعثة حممد

  . ٤"القدرة اإلهلية اليت تشمل الكائنات مجعاء
  :  بقوله٥ويؤكد ذلك  القس السابق  ُدّراين

فأيقنت أن من أعظم اآلثام أن نتنكر لذلك الرجـل          ] [مد  وأخرياً أخذت أدرس حياة النيب حم      ".. 
الرباين الذي أقام مملكة هللا بني أقوام كانوا من قبل متحاربني ال حيكمهم قانون، يعبـدون الـوثن،                  
ويقترفون كل األفعال املشينة، فغري طرق تفكريهم، ال بل بدل عاداهتم وأخالقهم، ومجعهم حتت راية               

ن واحد وثقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة واحدة، وأصبحت تلـك           واحدة وقانون واحد ودي   
األمة، اليت مل تنجب رجالً عظيًما واحًدا يستحق الذكر منذ عدة قرون، أصبحت حتت تأثريه وهديه                
تنجب ألوفًا من النفوس الكرمية اليت انطلقت إىل أقصى أرجاء املعمورة تدعو إىل مبـادئ اإلسـالم                 

   .٦" اإلسالمية وتعلم الناس أمور الدين اجلديدوأخالقه ونظام احلياة
  

 يف حتضر العرب من العمق وُبعد األثر ال حيصره زمان أو حيده مكان، يقول كان فضل النيب 
  )  :١٩٤١-١٨٥٨(الباحث قسطاكي محصي 

إذا كان سيد قريش نيب املسلمني ومؤسس دينهم، فهو أيضا نيب العرب  ومؤسس جامعتهم القومية، "
                                                 

  ٩ ، عدد ٧، مجلة الثقافة الروسية ، ج " النبي محمد "مقالة :  آرلونوف 1
اره2 سي،  من آث شرق فرن ون: ( مست ن ميم سفته: موسى ب اره وفل ه وآث سيحية (، )١٩٢١) (ترجمت صوفية والم ال

 ).فلسفة الفكر اإلسالمي(، )واليهودية
 ٨فلسفة الفكر اإلسالمي ، ص :  هنري سيرويا 3
   ١٨٢الرسول في الدراسات اإلستشراقية المنصفة، : محمد شريف الشيباني:  انظر 4
شيرية              5 دارس التب أثير إحدى الم ه وتحت ت رة من حيات رة مبك  سليل أسرة مسلمة منذ القدم، أصبح نصرانًيا في فت

ام         المسيحية، وقضى ردًحا من حياته في آنيسة         ذ ع ًسا من ام   ١٩٣٩إنكلترا، حيث عمل قسي ى ع م  ١٩٦٣ وحت  ، ث
 .عاد إلى دين اإلسالم

    ٢٩ – ٢٨ / ٤رجال ونساء أسلموا، : عرفات آامل العشي 6
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أنه من احلمق واملكابرة أن ننكر أن ما لسيد قريش من بعيد األثر يف توحيد اللهجات العربية ، وكما 
وقتل العصبيات الفرعية يف نفوس القبائل، بعد أن أهنكها القتال يف الصحراء ، و تناحر ملوكها يف 

.  حىت الفتح اإلسالميالشام والعراق تناحراً أطال أمد احلماية الرومانية والفارسية يف البلدين الشقيقني
واملنافحة ! ... وخلفائه من يد على الشرق ]   [فمن اخلطأ أن ننكر ما للرسول العريب الكرمي 
إن سيد قريش هو املنقذ األكرب للعرب من فوضى .لتحرير الشرق من رق الرومان وأسر الفرس 

  .١!! "بة اخللود اجلاهلية، وواضع حجر الزاوية يف صرح هنضتهم اجلبارة املتأصلة يف تر
  فضل النيب يف حتضر العامل :  املطلب الثالث

 الفضل األكرب ليس فقط يف رقي العرب بل يف رقي العامل كله حىت              ويبني املستر سنكس أن حملمد    
  : اليوم ، فيقول سنكس 

بعد املسيح خبمسمائة وسبعني سنة، وكانت وظيفته ترقية عقول البـشر،           ][ظهر حممد   " 
صول األولية لألخالق الفاضلة، وبإرجاعها إىل االعتقاد بإله واحد، وحبياة بعـد هـذه              بإشراهبا األ 

  :إىل أن قال.... " احلياة 
إن الفكرة الدينية اإلسالمية، أحدثت رقياً كبرياً جداً يف العامل، وخلّصت العقل اإلنساين مـن           

 مبحوه كل   ][ توصل حممد    ولقد. قيوده الثقيلة اليت كانت تأسره حول اهلياكل بني يدي الكهان         
صورة يف املعابد وإبطاله كل متثيل لذات اخلالق املطلق ، إىل ختليص الفكر اإلنساين مـن عقيـدة                  

  . .٢"التجسيد الغليظة
  

  : ، ميتد إىل كل شعوب العامل، بقوله فيبني أن فضل النيب حممد  "  برتلي سانت هيلر"أما  املفكر 
  .٣"ناس إىل اعتقاده، جزيل النعم على مجيع الشعوب اليت اعتنقته الذي دعا ال][وقد كان دينه "

فيخص أوربا والغرب ، على أساس أن الشعوب الغربيـة هـم            أما الكاتب الفرنسي موريس بوكاي      
إن اإلسالم ينظر إىل العلـم والـدين        ": وكايأكثر الشعوب إستفادة من حضارة اإلسالم، فيقول ب       

زءاً من التوجيهات الدينية منذ البداية، وأن تطبيق هذه القاعـدة           كتوءمني، وأن هتذيب العلم كان ج     
أدى إىل التقدم العلمي العجيب يف عصر احلضارة اإلسالمية العظمى، اليت استفاد منها الغرب قبـل                

   . ٤"هنضته
  : بقوله" علم اإلنسان " يف كتابه "  سان سيمون " ويؤيده العالمة 

                                                 
  ١٨٣محمد شريف الشيباني، : ، نقًال عن ١٩٣٠مجلة الفتح القاهرية، عام :  قسطاآي حمصي 1
  . ٥حياة وتعاليم محمد ، ص: آن بيزينت:   انظر2
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سانية املختلفة ، ال ميكنه أن يتنكر للدور احلضاري اخلالق الذي           إن الدارس لبنيات احلضارات اإلن    " 
       .    ١"لعبه العرب واملسلمون يف بناء النهضة العلمية ألوربا احلديثة 

 ملا شرف حممـد     : " وبني عصر اجلاهلية فيقول      حال العامل بعد عهد حممد      " كويليام  "ويقارن  
طة العظمى والوسيلة الكربى إىل اعتالء النوع اإلنـساين         ساحة عامل الشهود بوجوده الذي هو الواس      

وترقّيه يف درجات املدنية، أكمل ما حيتاجه البشر من اللوازم الضرورية على هنج مشروع وأوصـل                
 ومـا   ومن نظر بعني البصرية يف حال األنام قبله         . اخللق إىل أقصى مراتب السعادة بسرعة خارقة      

يف حاهلم بعد ذلك وما حصل هلم يف عصره من الترقّي العظـيم رأى              ونظر  .. كانوا عليه من الضاللة   
  .٢"بني احلالني فرقًا عظيًما كما بني الثريا والثرى

يف قليل من الزمان ساطعة يف أقطار األرض من املشرق إىل  ][امتدت أنوار املدنية بعد حممد ".. و
رتبة العلية من املدنية قد حّير عقـول        املغرب حىت إن وصول أتباعه يف ذلك الزمن اليسري إىل تلك امل           

وما السبب يف ذلك إال كون أوامره ونواهيه موافقة ملوجب العقل ومطابقة ملقتـضى              . أويل األلباب 
  .٣"احلكمة

املدنية واحلضارة قوة جديدة وشجع " أن اإلسالم منح "إدوارد رمسي"ويبني املستشرق األمريكي  
ٍه، وهكذا خرج إىل الدنيا فالسفة وخطباء وأطباء ومؤرخون العامل على درس العلوم باتساعٍ متنا

 والبريوين والطربي وابن سينا وابن رشد والفارايب – اجلاحظ –أيب عثمان : يفخر هبم اإلسالم أمثال
واملسلمون بال نزاع هم خمترعو علم الكيمياء ومؤسسوه، أما علم .. وابن باجه والغزايل وغريهم

ا حتسيناً عظيماً، وبواسطة املسلمني تقدم علم الفلك سريعاً حىت الطب والصيدلة فقد حسنومه
  ..٤"الطريان، وهم خمترعو علم اجلرب ومكتشفو علم الطريان

   . ٥"قليلون من هم على علم مبا أسهم به العامل اإلسالمي من جهود متميزة يف تقدم اإلنسانية " و
- ١٨٤١( جوستاف لوبون -فة االجتماع أحد عمالقة فالس- كل هذا وغريه دفع املفكر الفرنسي 

 ، واعتناق دعوته ألن فيها صالح اجملتمعات إىل أن يدعو أبناء عصره إىل اإلقتداء مبحمد) ١٩٣١
  "  :احلضارة اإلسالمية"اإلنسانية ، فيقول يف كتابه 

  
 إىل نبيه أنين ال أدعو إىل بدعة حمدثة ، وال إىل ضاللة مستهجنة ، بل إىل دين عريب قد  أوحاه اهللا"

حممد، فكان أميناً على بث دعوته بني قبائل تلهت بعبادة األحجار واألصنام ، وتلذذت بترهات 

                                                 
  .٣١ ، ص نظرات إسالمية لإلنسان والمجتمع خالل القرن الرابع عشر الهجري: رشدي فكار:  انظر 1
 .٢٢ ، ٢١سؤال أحد علماء أوروبا ، ص أحسن األجوبة عن :  عبد اهللا آويليام 2
 .٢٣ ، ٢٢أحسن األجوبة عن سؤال أحد علماء أوروبا ، ص :  عبد اهللا  آويليام 3
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اجلاهلية ، فجمع صفوفهم بعد أن كانت مبعثرة ، ووحد كلمتم بعد أن كانت متفرقة ، ووجه 
 هذا هو حممد أنظارهم لعبادة اخلالق ، فكان خري الربية على اإلطالق حباً ونسباً وزعامة ونبوة ،

  ".الذي اعتنق شريعته أربعمئة مليون مسلم ، منتشرين يف أحناء املعمورة ، يرتلون قرآناً عربياً مبيناً 
فرسول كهذا جدير باتباع رسالته ، واملبادرة إىل اعتناق دعوته ، إذ أهنا دعوة شريفة ، قوامها معرفة                  "

 ما جاء فيها ما يرمي إىل الصالح واإلصالح         اخلالق ، واحلض على اخلري والردع عن املنكر ، بل كل          
  ١"، والصالح أنشودة املؤمن ، وهو الذي أدعو إليه مجيع النصارى

 
  املبحث الثالث

  التسامح الديين 
 يعد من أهـم مظـاهر        الذي تبناه النيب     - بني الطوائف واجلماعات والدول      -إن التسامح الديين  

مل ُيكره اليهود و ال النصارى على       فالنيب  . سامح الديين    منوذًجا فذا يف الت    وقد كان   .. رمحته  
 بإكرام علماء أهل الكتاب كالبطاركـة والرهبـان          النيب   بل أمر . قبول دينه، ألهنم أهل الكتاب    

  . حىت يف حال احلرب- على اخلصوص -  قتل الرهبان وخدمهم وحرم 
  :٢"رعاحلاكم املتسامح احلكيم املش][حممد: "املطلب األول 

 واجب ديـين وأمـر     هو"يل بوازار   سمار كما يقول الباحث الفرنسي      التسامح عند سيدنا حممد     
  . ٣"عيشر

وال شك أن التسامح   ): "أخالق املسلمني وعاداهتم  ( يف كتابه    "غوته"ويقول الفيلسوف األملاين الشهري     
لالدينيني، التسامح مبعناه   األكرب أمام اعتداء أصحاب الديانات األخرى، وأمام إرهاصات وختريفات ا         

املتسامح األكـرب، ومل    ] [يف نفوس املسلمني، فقد كان حممد       ] [اإلهلي، غرسه رسول اإلسالم   
موقفاً صعباً ضد كل الذين كانوا يعتدون عليه بالسب أو مبد األيدي أو             ]  [يتخذ رسول اإلسالم  

ه وتبعه املسلمون، وكانت وما زالـت       بعرقلة الطريق وما شابه ذلك، فقد كان متساحماً؛ فتبعه أصحاب         
إن تسامح املسلم   : صفة التسامح هي إحدى املميزات والسمات الراقية للدين اإلسالمي، وللحق أقول          

   ..٤"ليس من ضعف؛ ولكن املسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه، ومتسكه بعقيدته
  : ل، فتقووتتحدث لورافيشيا فاغلريي عن مظهر التسامح الديين عند النيب 

. املتمسك دائًما باملبادئ اإلهلية شديد التسامح، وخباصة حنو أتباع األديان املوحدة          ] [كان حممد   "
لقد عرف كيف يتذرع بالصرب مع الوثنيني، مصطنًعا األناة دائًما اعتقاًدا منه بأن الزمن سوف يـتم                 

                                                 
  .٦٧الحضارة االسالمية ، ص : جوستاف لوبون  1
 ١١٢ ص قالوا عن اإلسالم:  عماد الدين خليل: مكسيم رودنسن، انظر:  هذه الجملة للباحث الفرنسي2
  ١٨٣، ص إنسانية اإلسالم : مارسيل بوزار  3
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ا أن اهللا البد أن يـدخل       لقد عرف جيدً  .. عمله اهلادف إىل هدايتهم وإخراجهم من الظالم إىل النور        
  ١"آخر األمر إىل القلب البشري

 مبـاحترا  حظيـت  األخرى   تانايه أصحاب الد   جتا  حممد انتهجها اليت الديينح  مسات ال سةايإن س 
 القس األملاين ول  يق .. بينييعصب الصل تح اإلسالم و  مسات  ني ب املقارنةدوا  ق فع  الغرب نير املفكر تقديو
  :شون يم
 البطاركةاألخرى ، وهو الذي أعفى  انيباع األدتح حنو أمساتأمر باجلهاد مإن اإلسالم الذي "

 ومل تفهم على العبادالعكو -اخلصوص  على-ل الرهبان قتوحرم  بئوالرهبان وخدمهم من الضرا
وقد ذبح الصليبيون املسلمني و حرقوا ..لقدس ح ات فنيس عمر بن اخلطاب النصارى بسوء حمي

  .٢"اليهود عندما دخلوها 
يحية ، وكيف أن سثاً عن تاريخ العالقات اإلسالمية املد ، متحموضع آخر نفسه يف لكاتب اضيفوي

  :ح وحسن املعاملة ، يقول ماملسيحيني تعلموا الكثري من املسلمني يف التسا
 سا أقدل حسن املعاملة ، ومهئالتعامل وفضاح وإنه ملن احملزن أن يتلقى املسيحيون عن املسلمني رو"

  .٣]"[د حممهمبينم، كل ذلك بفضل تعاليم معند الشعوب واأل  واإلحسانمحة الرقواعد
  :وذًجادستور املدينة من: املطلب الثاين

لقد كان التعايش بني خمتلف الطوائف والفصائل يف الدولة اإلسالمية األوىل هو أحد أهداف الدستور 
ي ضمن تنظيم العالقات ما بني  عقب هجرته إىل املدينة ، والذاإلسالمي الذي وضعه النيب 

املسلمني من جهة ، وأصحاب الديانات األخرى من جهة أخرى ، يف إطار من التسامح الديين 
  : ٤" كونستانس  جيورجيو"واحلرية الدينية يف ممارسة الشعائر، ويقول يف ذلك 

عشرون منها مخسة و] . [وقد حوى هذا الدستور اثنني ومخسني بنداً ، كلها من رأي رسول اهللا"
خاصة بأمور املسلمني وسبعة وعشرون مرتبطة بالعالقة بني املسلمني وأصحاب األديان األخرى ، 

وقد دون هذا الدستور بشكل يسمح ألصحاب األديان األخرى . والسيما اليهود وعبدة األوثان 
تضايق أحد بالعيش مع املسلمني حبرية ، وهلم أن يقيموا شعاثرهم حسب رغبتهم ،  ومن غري أن ي

ولكن يف حال مهامجة املدينة . م ٦٢٣وضع هذا الدستور يف السنة األوىل للهجرة،  أى عام . الفرقاء 
   .٥"من قبل عدو عليهم أن يتحدوا جملاهبته وطرده 
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  :وقد نص دستور املدينة على حرية االعتقاد وممارسة الشعائر فجاء فيه 
 :وجاء يف هذا األصل

 مع املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم، ومواليهم وأنفسهم إال من وإن يهود بين عوف أمة"
   .١"إال نفسه وأهل بيته] أي ُيهلك[ ظلم نفسه وأَِثم فإنه ال يوتغ

  : ونص على االستقالل املايل لكل  طائفة، فكان من ضمن مواد دستور املدينة
 ٢"وإن على اليهود نفقتهم، وعلى املسلمني نفقتهم"

ب التعاون املايل بني مجيع طوائف الدولة لرد أي عدوان خارجي، فإن لكل طائفة استقالهلا فمع وجو
  . غريها من الطوائف املايل عن

 :كما نص الدستور على النصح والرب بني املسلمني وأهل الكتاب

  : فيقول الدستور 

  ٣"وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلمث"

 هو النصح املتبادل، –مهما اختلفت معتقداهتم– طوائف الدولة فاألصل يف العالقة بني مجيع
  .والنصيحة اليت تنفع البالد والعباد، والرب واخلري والصلة بني هذه الطوائف

  : استقبال الوفود النصرانية : املطلب الثالث
برسالة  عام الوفود حني استقبل وفوداً نصرانية وبعث وجتلت مظاهر التسامح الديين يف عهد النيب 

  . . إىل أسقف جنران 
عن أوضاع أصحاب الديانات السماوية يف ظل احلكم " كونستانس  جيورجيو"ومن مث يتحدث 
   :٤اإلسالمي فيقول

مل ُيكره اليهود و ال النصارى ] [مع أن اإلسالم عم اجلزيرة كلها يف السنة التاسعة فإن حممداً " 
 إىل أيب احلارث أسقف جنران ] [اء يف رسالة حممد و قد ج. على قبول دينه، ألهنم أهل الكتاب 

  :أن وضع املسيحيني يف اجلزيرة بعد اإلسالم حتسن كثرياً، يقول يف الرسالة 
من حممد النيب، إىل األسقف أيب احلارث، وأساقفة جنران، وكهنتهم، ومن           بسم اهللا الرمحن الرحيم ،      "

يل أو كثري من بَيعهم وصلواهتم، ورهبانيتهم، وجوار   إن هلم ما حتت أيديهم، من قل      : تبعهم، ورهباهنم   
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وال ُيغـري   .  من كهانته  اهللا ورسوله، ال ُيغّير أُسقف من أُسقفيّته، وال راهب من رهبانيته، وال كاهن            
، مـا   ]على ذلك جوار اهللا ورسوله أبًدا       . [حق من حقوقهم وال سلطاهنم، وال شيء مما كانوا عليه           

  ...١"هم، غري مثقَلني بظلم وال ظاملنيلينصحوا واصطلحوا فيما ع
  : معلقًا جيورجيو يقول 

يف اجلزيرة أحرار يف أداء شـعائرهم، ولـن         ) وكذلك اليهود   ( تشري هذه الرسالة إىل أن املسيحيني       "
وقد قْدم يف السنة التاسعة وفد من مسيحي جنران يرأسهم أبو احلارث            . يزامحهم من املسلمني مزاحم     

وعبد املسيح األسقف ، واأليهم رئيس القافلة ، وحني أرادوا الدخول على الـنيب              األسقف األكرب،   
] [    وبعد أن زاروا النيب     ... ارتادوا ألبستهم الدينية الرمسية الكاملة][      سألوه أن يسمح هلم بـأداء

شعائرهم فطلب منهم أن يؤدوا صلواهتم يف مسجد املدينة، فدخلوا واجتهوا حنو بيـت املقـدس، و                 
كان حيترم النصارى احتراماً خاصاً ، ألن القرآن  ذكـرهم           ] [وال شك أن النيب     . . وا هناك   تعبد

( يف اآليـة    ) اخلامسة(وقد أشار اهللا تعاىل إىل هذه النقطة يف حمكم كتابه يف سورة املائدة              . وأكرمهم  
٨٢ : (       ُوَد َوالَِّذيَن أَْشَركُواْ َولََتجَِدنَّ أَقَْرَبُهْم مََّودَّةً لِّلَّـِذيَن        لََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً لِّلَِّذيَن آَمُنواْ الَْيه

، ويقول يف اآلية    آَمُنواْ الَِّذيَن قَالَُواْ إِنَّا َنَصاَرى ذَِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهَباناً َوأَنَُّهْم الَ َيْسَتكْبُِرونَ              
ا أُنزِلَ إِلَى الرَُّسولِ َتَرى أَْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّا َعَرفُواْ ِمَن الَْحـقِّ              َوإِذَا َسِمُعواْ مَ  : اليت بعدها   

  ٢.." ]٨٣:املائدة  [َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن
  :  مع وفد جنران النصراين قائالً النيب  دينيه على ما فعله آتينيويعلق 

املسيحيني نصف مسجده ليقيمـوا فيـه       ) جنران(أعطى أهل   ] [ احلقائق التارخيية أن النيب      من".. 
وها حنن أوالً نرى املسلمني إذا بشروا بدينهم فإهنم ال يفعلون مثـل مـا يفعـل                 . شعائرهم الدينية 

لـيت  املسيحيني يف الدعوى إىل دينهم، وال يتبعون تلك الطرق املستغربة اليت ال تتحملها الـنفس وا               
حيـث  ) سياحة دينية يف الـشرق    (وقد أنصف القس ميثون احلقيقة يف كتابه        . الحيبها الذوق السليم  

إنه ملن احملزن أن يتلقى املسيحيون عن املسلمني روح التسامح وفضائل حسن املعاملـة ومهـا                : يقول
   . ٣"أقدس قواعد الرمحة واإلحسان عند الشعوب واألمم

  :العتقاد وممارسة الشعائر احلرية يف ا: املطلب الرابع 
  : يقول جيمس متشنر 

القرآن صريح يف تأييده حلرية العقيدة ، والدليل قوي على أن اإلسالم رحب بشعوب خمتلفة األديان                " 
على تلقني املسلمني التعاون مع أهل الكتاب،       ][، ما دام أهلها حيسنون املعاملة ، وقد حرص حممد           

                                                 
ر  1 د اهللا  : انظ د حمي سياسية، : محم ائق ال ن     ١٧٩ صالوث رجم ع نص المت يس ال لى، ول نص األص ا ال د نقلن ، وق

 .جيورجيو
  .٣٧٢ص ديدة في سيرة رسول اهللا ، نظرة ج:  آونستانس جيورجيو 2
   .١٩ – ١٨أشعة خاصة بنور اإلسالم ، ص :  آتيين دينيه 3
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ن حروباً نشبت بني املسلمني وغريهم يف بعض األحيان ، وكـان            أي اليهود والنصارى ، والشك أ     
سبب ذلك أن أهل هذه الديانات األخرى أصروا على القتال، وقد قطع الرهبان بأن أهل الكتـاب                 
كانوا ُيعاملون معاملة طيبة وكانوا أحراراً يف عبادهتم ، ولعل مما يقطع بصحة ذلك ، الكتاب الـذي                  

إيشوياب الثالث إىل البطريرك مسعان ، زميله يف اجملمـع ، بعـد الفـتح          أرسله البطريرك النسطوري    
إن العرب الذين منحهم الرب سلطة العامل وقيـادة األرض أصـبحوا            ! ها  :   ( اإلسالمي وجاء فيه  

عندنا ، ومع ذلك نراهم ال يعرضون للنصرانية بسوء ، فهم يساعدوننا ، ويشجعوننا على االحتفاظ                
  .١!).. " ليجلون الرهبان والقديسني مبعتقداتنا ، وإهنم

إن املسلمني وحدهم هم الذين مجعوا بني اجلهاد والتسامح حنو اتباع           : " ويف ذلك  يقول  روبرتسون       
  .٢"االديان االخرى الذين غلبوهم وتركوهم احراراً يف اقامة شعائرهم الدينية 

ملياً ، بدءاً من مراحله األوىل أيام الرسول وكان هلذا التسامح أثره يف أن يصبح الدين اإلسالمي ديناً عا
  :يف جزيرة العرب إىل أن عم أماكن شاسعة، يقول العالمة جولد تسهري 

سار اإلسالم لكي يصبح قوة عاملية على سياسة بارعة ، ففي العصور األوىل مل يكن اعتناقـه أمـراً                   "
م من كتب مرتلة كاليهود والنصارى      حمتوماً فإن املؤمنني مبذاهب التوحيد أو الذين يستمدون شرائعه        

أن يتمتعـوا حبريـة     ]  اجلزيـة    - للدولة   اإلشتراك السنوي [ عهم مىت دفعوا    والزرادشتية كان يف وس   
الشعائر ومحاية الدولة اإلسالمية ، ومل يكن واجب اإلسالم أن ينفذ إىل أعماق أرواحهم إمنا كـان                 

 يف هذه السياسة إىل حدود بعيدة ، ففي اهلنـد           بل لقد ذهب اإلسالم   . يقصد إىل سيادهتم اخلارجية     
  .٣! "مثالً كانت الشعائر القدمية تقام يف اهلياكل و املعابد يف ظل احلكم اإلسالمي 

لقد أثارت مبادئ التسامح الديين وحرية االعتقاد يف اإلسالم فيما أثارته احترام املفكرين والعلماء 
يوسف "تاب والباحثني العرب النصارى، فقد تطرق واملستشرقني املنصفني من الغرب وكذلك الك

م ، إىل معاهدة الرسول مع ١٩٢٧هـ ١٣٤٦يف خطبة له يف مناسبة املولد النبوي عام " نعيم عرافة
  :أصحاب الديانات األخرى ، السيما املسيحيني منهم، فيقول

: ني وحيميهم، من ذلـك هو باين أساس احملبة واإلخاء بيننا ، فقد كان حيب املسيحي      ][إن حممداً     " 
ما قام به يف السنة السادسة بعد اهلجرة ، حيث عاهد الرهبان خاصة واملسيحيني عامة ، على أن يدفع               
عنهم األذى ، وحيمي كنائسهم وعلى أن ال يتعدى على أحد من أساقفتهم وال جيرب أحداً على ترك                  

ن القـرآن نطـق مبحبـة املـسيحيني         دينه ، وأن ُيمدوا باملساعدة إلصالح دينهم وأديرهتم ، كما أ          
َولََتجَِدنَّ أَقَْرَبُهْم مََّودَّةً لِّلَِّذيَن آَمُنواْ الَِّذيَن قَالَُواْ إِنَّـا   : للمسلمني ومبودهتم هلم ، وإن اآلية الشريفة 

                                                 
 ١٦٦خصائص الدعوة اإلسالمية ، ص : محمد أمين حسن :  انظر1
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 لتبعث على شد أواصر الـصداقة       ،  1َنَصاَرى ذَِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهَباناً َوأَنَُّهْم الَ َيْسَتكْبُِرونَ          
بني الطرفني ، بل حىت مع الشعب اإلسرائيلي يف أكثر األوقات ، إننا لنعلم أن ما أتى به الرسل موسى          

ما هو إال إلصالح العامل ال إلفساده وخرابه ، وما الكتـب            ]عليهم والصالة والسالم  [وعيسى وحممد 
  ٢"عكس نورها يف ثالثة أشعة، كل منها للبشرالثالثة املرتلة  إال نور صادر من بؤرة واحدة ين

  ..  هذا ، ومن أهم النصوص اإلسالمية  يف التسامح الديين وحرية االعتقاد 
الَ إِكَْراَه ِفي الدِّينِ قَد تََّبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن َيكْفُْر بِالطَّاغُوِت َوُيـْؤِمن               : قول احلق تبارك وتعاىل   

  . ] ٢٥٦: البقرة [   اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوثْقََى الَ انِفَصاَم لََها َواللُّه َسِميٌع َعِليٌم بِاللِّه فَقَِد
 كما جاء هبا هذا     -إن قضية العقيدة    : "   يف ظالل هذه اآلية       - رمحه اهللا    –يقول األستاذ سيد قطب     

ولقد جـاء هـذا     . وغصب وإجبار    قضية اقتناع بعد البيان واإلدراك؛ وليست قضية إكراه          -الدين  
خياطب العقل املفكر ، والبداهة الناطقة، وخياطب       . الدين خياطب اإلدراك البشري بكل قواه وطاقاته        
خياطب الكيان البشري كله ، واإلدراك البـشري        . الوجدان املنفعل ، كما خياطب الفطرة املستكنة        

قد تلجىء مشاهدها اجلاء إىل اإلذعـان ، ولكـن          بكل جوانبه؛ يف غري قهر حىت باخلارقة املادية اليت          
فكيف باملذاهب والنظم األرضية    ... وعيه ال يتدبرها وإدراكه ال يتعقلها ألهنا فوق الوعي واإلدراك           

  . ٣!"القاصرة املتعسفة وهي تفرض فرضاً بسلطان الدولة؛ وال يسمح ملن خيالفها باحلياة؟
  

  املبحث الرابع
  رعاية العلم واملعرفة

  
  :بداية عصر العلم واملعرفة: طلب األول امل

.  متعددة اجلوانب، اجتماعياً وسياسياً ودينياً وثقافياً        إن احلركة العلمية والثقافية اليت قام هبا حممد         
 يف املدينة املنورة ، فاحتـة       لقد كان العهد اإلسالمي الذي بدأ مع إقامة أول دولة إسالمية بقيادته             

  . عهد علم وثقافة ومعرفة: ة مجعاء عهد جديد وخري للبشري
 حسب رأي العديد من علماء الشرق والغرب عهداً جديداً،وعصراً للنـور             النيب حممد فلقد افتتح   

والعلم واملعرفة ، فكان كفاحه حني صدع بالدعوة اإلسالمية ، لنشر رسالة اهللا ، إلزالة ما تراكم يف                  
وهذا ما دفع الدكتور    . . اء ، وأمناط اجتماعية سوداء      ذلك اجملتمع اجلاهلي الوثين من معتقدات خرق      
  :ماركس إىل إعالن قولته الشهرية اليت نصها

                                                 
  .، واالستشهاد للباحث النصراني يوسف نعيم عرافة٨٢اآلية :ة المائدة  سور1
 .١١٠الرسول في الدراسات اإلستشراقية المنصفة : محمد شريف الشيباني :  انظر 2
 .  من سورة البقرة٢٥٦في ظالل القرآن، المجلد األول، تفسير اآلية :  سيد قطب3
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الذي افتتح برسالته عصر العلم والنور واملعرفة ال بد أن تدون أقواله وأفعاله علـى               ] [هذا النيب   " 
، هي وحـي اهللا املـرتل       ]يعىن النيب حممد    [طريقة علمية خاصة ، ومبا أن هذه التعاليم اليت قال هبا          

أن ميحو ما تراكم على الرساالت السابقة من التبديل والتحوير ، وما            ] [ورسالته ، فقد كان عليه    
   ! وهذا ما فعله النيب . ١"أدخله عليها اجلهل من سخافات ال يعول عليها عاقل 

توسط إىل بالد فارس  إشراقة احلضارة العربية اإلسالمية متتد من شرقي املم بدأت٧٠٠ومنذ عام "
شرقاً وإسبانيا غرباً، فأعيد اكتشاف قسم كبري من العلم القدمي، وسجلت اكتشافات جديدة يف 

ويف هذا اجملال كما يف غريه؛ كان العرب معلمني .. الرياضيات والكيمياء والفيزياء وغريها من العلوم
  .٢"ألوربة، فسامهوا يف هنضة العلوم على هذه القارة

   : النيبتعاليم القرأة أويل : ثاين املطلب ال
كانت تلك الدعوة الرائعة إىل املعرفة، إىل العلم عـرب          .. أوىل اآليات البّينات  : "يقول نصري سلهب  

فحسب، بل جلميع الناس، ليوضح هلم، منذ ] [ وقول اهللا هذا مل يكن حملمد .. ٣ اقَْرأْ.. القراءة
   .٤"أن اإلسالم جاء ميحو اجلهل وينشر العلم واملعرفةاخلطوة األوىل، بل منذ الكلمة األوىل 

اإلسالم دين العلم، ويكفي أن أول آية يف القرآن         : ".. ، حيث يقول    "واجنر"وهذا ما يشيد به أيضاً      
، وهذا اجتاه فريد يصعب وجوده يف تاريخ الكنـائس      اقَْرأْ  : هي قوله تعاىل  ][أنزلت على حممد    
دين وصلت من خالل الدراسات اإلسالمية وما قرأته يف كتاب اهللا تعاىل            وهلذا جت . واألديان األخرى 

الذي ال يترك صغرية وال كبرية إال أحصاها، والذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال مـن خلفـه،                    
  ..٥..!!"وصلت إىل ما أبغيه لنفسي من االستقرار واألمان

  :احترام العقل: املطلب الثالث 
ال يطالب أتباعـه أبـًدا   "  أهنا  حتترم العقل، وأن اإلسالم  روائع دعوة حممد أن من ٦"ليون"يبني 

 على أتباعهـا أن     ٧فهو على النقيض من األديان األخرى اليت تصرّ       . بإلغاء هذه امللكة الربانية احليوية    
أما . يتقبلوا مبادئ معينة دون تفكري وال تساؤل حّر، وإمنا تفرض هذه املبادئ فرًضا بسلطان الكنيسة              
إن ... اإلسالم فإنه يعشق البحث واالستفسار ويدعو أتباعه إىل الدراسة والتنقيب والنظر قبل اإلميان            

وليس هذا غريًبـا، إذ أن      . برهن على صحة كل شيء مث متّسك باخلري       : اإلسالم يؤيد احلكمة القائلة   
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فاإلسالم هـو   ... واملنطقفاإلسالم دين العقل    . احلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق الناس هبا        
  .١! "وعدوه اللدود هو اجلهل! وسالحه العلم! احلق  

عن هذه النقطة، وعن قدرة اإلسالم يف التعامل واحتواء         " أوجست كونت " ويتحدث املفكر الشهري    
  : فعّبر عن ذلك بقوله .. مجيع العقول والفلسفات واألفكار اإلنسانية 

ية ال يتناقضان البتة مع العقل كما هو احلال يف األديان األخرى ؛             إن عبقرية اإلسالم وقدرته الروح    " 
بل وال يتناقضان مع الفلسفة الوضعية نفسها ؛ ألن اإلسالم يتمشى أساساً مع واقع اإلنسان، كـل                 

  ..٢! "إنسان، مبا له من عقيدة مبسطة ، ومن شعائر عملية مفيدة 
مل يشهد اجملتمع اإلسالمي ما شهدته أوربة من         : "-  يف مقارنة رائعة   –ويقول املؤرخ العالمة  سيديو      

حتجر العقل وشل التفكري، وجدب الروح، وحماربة العلم والعلماء حيث يـذكر التـاريخ أن اثـنني          
وال جدال يف أن تاريخ اإلسالم مل يعرف هذا االضطهاد الشنيع           ! وثالثني ألف عامل قد أحرقوا أحياء     
فردين بالعلم يف تلك العصور املظلمة، ومل حيدث أن انفرد ديـن            حلرية الفكر، بل كان املسلمون من     

   .. ٣"بالسلطة ومنح خمالفيه يف العقيدة كل أسباب احلرية كما فعل اإلسالم
ومنذ حوايل ألف عام، عندما كان العلماء يف أوربة ُيحرقون أحياء كما قال سيديو؛ كـان العـامل                  

 ٤عن كرويـة األرض   ) الِفَصل يف امللل واألهواء والنحل    (يعلن يف كتابه    ) ابن حزم (األندلسي املسلم   
  .٥منطلقاً من القرآن الكرمي ومن التنظيم املطرد ملواقيت الصالة يف حميط األرض

أن من الكفر والضالل القول بأن األرض       " رغم أن أوربا يف عهد الكنيسة ويف ذلك الوقت، اعتربت         
أيعقل أن ُيجنَّ الناس إىل هذا احلد فيـدخل يف          : راًكروية؛ فمعلم الكنيسة الكتانتيوس يتساءل مستنك     

عقوهلم أن البلدان واألشـجار تتـدىل مـن اجلانـب اآلخـر مـن األرض، وأن أقـدام النـاس                              
   . ٦!" ؟ تعلو رؤوسهم

  : حثه على طلب العلم : املطلب الرابع 
كان حيث على طلب العلم ويعجب      ] [تدل األحاديث النبوية على أن النيب       : "يقول ول ديورانت    

لقـد أوصـى     :" ٨وتقول هونكه  .. ٧"به، فهو من هذه الناحية خيتلف عن معظم املصلحني الدينيني         
                                                 

  .٧ – ٦ / ٧رجال ونساء أسلموا ، : عرفات آامل العشي: انظر1
 ٣٢رجال ونساء أسلموا ، ص : عرفات آامل العشي:  انظر 2
 ٤٢، ٤١نبي المسلمين ودين اإلسالم والحضارة اإلسالمية : محمد حسام الدين الخطيب:  انظر3
   ٧٨\٢، )بيان آروية األرض(واء والنحل، مطلب الفصل في الملل واأله:  انظر ابن حزم 4
  ٤٢نبي المسلمين ودين اإلسالم والحضارة اإلسالمية، ص  : محمد حسام الدين الخطيب:  انظر5
 ٣٧٠شمس اهللا تسطع على الغرب، ص :زيغريد هونكه:   انظر6
  ١٦٧ / ١٣قصة الحضارة ،:  ول ديورانت 7
ه 8 د هونك ورة زيغري ة:  دآت شرقة ألماني اني مست شرق األلم ولتزا، المست دآتور ش ة ال ي زوج رة، وه  معاص

ر األدب  : (من آثارها. المعروف الذي تعمق في دراسة آداب العرب والمسلمين  واالطالع على آثارهم ومآثرهم        أث
شمس  (، و )١٩٩٥(وهو يتناول جانًبا من الحضارة اإلسالمية        ) الرجل والمرأة (، و ) العربي في اآلداب األوروبية   

 ). شمس العرب تسطع على الغرب: (الذي ترجم بعنوان)  تسطع على الغرباهللا
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وكان يرى يف   . كل مؤمن رجالً كان أو امرأة بطلب العلم، وجعل من ذلك واجًبا دينًيا            ] [حممد  
وكان يرى أن املعرفـة     .  قدرة اخلالق  تعمق أتباعه يف دراسة املخلوقات وعجائبها وسيلة للتعرف على        

ويلفت أنظارهم إىل علوم كل الشعوب، فالعلم خيدم الـدين واملعرفـة مـن اهللا        .. تنري طريق اإلميان  
. وترجع إليه، لذلك فمن واجبهم أن يصلوا إليها وينالوها أًيا كان مصدرها ولو نطق بالعلم كـافر                

أمل يصف الـرب املعرفـة الدنيويـة        : ( مقًرا Paulusوعلى النقيض متاًما يتساءل بولس الرسول       
  ١..."؟ )بالغباوة

، وحتـرمي املعرفـة يف   وهي لفتة ذكية من هونكه يف الفرق بني وجوب طلب العلم يف تعاليم حممد            
  !تعاليم بولس وِمن خلفه الكنائس النصرانية يف عصور الظالم 

نادى النيب بالطموح إىل املعرفـة      ": متاماً كما قارنت الدكتورة هونكة يف موضع آخر ، حيث قالت            
والسعي إىل العثور عليها، وقد أدى ذلك إىل اندفاع العرب بأسرهم إىل املدارس يعلِّمون ويتعلمون،               

  .٢!"بينما كان الغربيون يتباهون جبهلهم للقراءة والكتابة 
   :٣ومن مث تقول تزفسكن

ثري من العادات الشرقية إال عندما دخلت عامل        مل يتبّين يل الفرق الشاسع بني تعاليم اإلسالم وبني ك          " 
. فشعرت ببطء كيف جيـذبين اإلسـالم      .. اإلسالم الروحي عن طريق القرآن والكتابات اإلسالمية      

االجتهاد يف طلب العلـم الـذي       ...وكان من أهم ما شّدين      . وكانت تعاليمه ختاطب عقلي وفطريت    
  . 4.. "ُيعترب فريضة على كل مسلم ومسلمة

يف الوقت الذي هتاوت فيه تعـاليم األديـان         : " اليت تقول  ٥ر الذي نال إعجاب وتقدير المري     وهواألم
األخرى ومبادئها أمام جربوت العلم؛ أخذ علماء الدنيا يف الوقت احلاضر يتطلعون إىل اإلسالم طالبني               

هو ديـن   و. بل إن اإلسالم حيض على العلم     . السلوى، ألن تعاليمه أقرب إىل العلم من أي دين آخر         
   .٦"تقدمي يناسب كافة املناخات والبالد، كما يصلح جلميع العصور

  : العلم من وظائف رسالته: املطلب اخلامس
  :دينيهآتيني يقول 

                                                 
   ٣٦٩شمس العرب تسطع على الغرب، ص :  زيغريد هونكه1
 ٣٦٩شمس العرب تسطع على الغرب، ص :  زيغريد هونكه2
ام    ). مونيكا(من تشيكوسلوفاآيا آانت تحمل اسم      :  فاطمة تزفسكن  3 د        ١٩٤٣ولدت ع ًرا واتصلت بع رأت آثي د م، ق

 .م١٩٦٣من المسلمين األلمان، وبعد أن اقتنعت باإلسالم ديًنا، أعلنت انتماءها إليه عام 
   .٩٩ – ٩٨ / ٢رجال ونساء أسلموا ، : عرفات آامل العشي:  انظر4
ر 5 ة سي المي ام   :  فاطم ع ع ذ مطل صل من صرانية، فأخذت تت ة الن ا الديان م تقنعه ة، ل ق ١٩٥١ألماني ، عن طري

 .ن المسلمين الذين شرحوا لها مبادئ اإلسالم، فانشرح صدرها له وانتمت إليهالمراسلة، بعدد م
  .٩٦ / ٣رجال ونساء أسلموا ، :  عرفات آامل العشي: انظر6
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إن اإلسالم منذ البداية يف أيامه األوىل قد أخذ يف حماربة اخلرافات والبدع، وهو نفس العمل الذي           ".. 
   .. ١"يقوم به العلم إىل يومنا هذا

، على حد   ٢"املنجزات العلمية تتفق متاًما مع مبادئ اإلسالم، ألن اإلسالم هو دين العلم           "بالتايل فإن   و
   . ٣قول فيلويز

  .٤"اإلسالم من أكثر األديان مالءمة الكتشافات العلم:"ومن هنا يذكر جوستاف لوبون أن
وللعامل .. و تلك الرؤية هللا     إمنا اإلسالم ه  :"  اإلسالَم، فيقول     ٥"جارودي  "وعلى هذا األساس يعّرف     

ولإلنسان، اليت تنيط بالعلوم وبالفنون وبكل إنسان وبكل جمتمع مشروع بناء عامل إهلي وإنـساين ال                
   .. 6"انفصام فيه باقتضاء البعدين األعظمني، املفارقة واجلماعة، التسامي واألمة

  :ويبني روم الندو العالقة بني الدين والعلم يف اإلسالم، فيقول 
يف اإلسالم مل يول كل من الدين والعلم ظهره لآلخر ويتخذ طريقًا معاكسة ال، والواقع أن األول                 ".. 

   . ٧"كان باعثًا من البواعث الرئيسية للثاين
والواقع ! العلم اإلسالمي مل ينفصل عن الدين قط        : "وُيفصِّل روم الندو القول يف هذه العالقة، قائالً         

ففي اإلسالم ظهرت الفلسفة والعلم مًعا إىل الوجود        . وقوته الدافعة الرئيسية  أن الدين كان هو ملهمه      
إن .. ولكن لتفسريها عقلًيا، إلقامة الـدليل عليهـا ومتجيـدها         ) البدائية(ال ليحال حمل ألوهية الدين      

املسلمني وفّقوا، طوال مخسة قرون كاملة، إىل القيام خبطوات حامسة يف خمتلف العلوم مـن غـري أن                  
وأهنم وجدوا يف ذلك االنصهار عامل تسريع وإجنـاح ال عامـل تعويـق             ...يروا ظهورهم للدين    يد

  .. ٨"وإحباط

                                                 
  ١٨أشعة خاصة بنور اإلسالم ، ص : دينيه آتيين 1
  .٦١ / ٦رجال ونساء أسلموا ، : عرفات آامل العشي:  هذه الكلمة لفيلويز، انظر2
ة نصرانية،              :  لويز  في. ف.  ح 3 شأ في بيئ ضابط بحرية بريطاني، شارك في الحربين العالميتين األولى والثانية، ن

ريم                               رآن الك ى الق ع عل د أن اطل ى اإلسالم بع داه اهللا إل د ه ك فق تأصلت فيها التقاليد المسيحية بشكل عميق، ومع ذل
 .١٩٢٤وقرأ عدًدا من المؤلفات اإلسالمية، وذلك عام 

  ١٢٦ حضارة العرب ، ص : فيلويز 4
المفكر الفرنسي المعروف، وأحد آبار زعماء الحزب الشيوعي الفرنسي، سابًقا، تتميز ثقافته            :  روجيه جارودي    5

الفكر اإلسالمي             . بالعمق والشمولية، والرغبة الجادة في البحث عن الحق        ات أن يحتك ب أتيح له منذ مطلع األربعين
ى            وازداد هذا ا  . والحياة اإلسالمية  الحتكاك بمرور الوقت، وتمخض عن اهتزاز قناعاته المادية وتحوله بالتدريج إل

ة األمر                           اده في نهاي ا ق سي، آم شيوعي الفرن ى فصله من الحزب ال ه إل أواخر  (خط اإليمان، األمر الذي انتهى ب
سبعينات ـ    ) ال سمى ب ث ت الم، حي اق اإلس ى اعتن ارودي (إل اء ج ا   ). رج ات منه ن المؤلف د م ب العدي وار  (:آت ح
ة خصبة         )واقعية بال ضفاف  (،  )البديل(،  )منعطف االشتراآية الكبير  (،  )الحضارات ، وبعد إسالمه أنجز سيرة ذاتي

 .، فضًال عن العديد من المحاضرات التي ألقاها في أآثر من بلد)دعوة اإلسالم: (وعدًدا من المؤلفات، أبرزها
  ٢٢دعوة اإلسالم ، ص :  روجيه جارودي6
 ٢٤٦اإلسالم والعرب، :  روم الندو 7
 ٢٨١ – ٢٨٠اإلسالم والعرب ، ص :  روم الندو8
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الـذين  " ومن مث بلغوا مبلغاً عظيماً يف ميادين العلوم اإلنسانية والطبيعية، وظهر منهم مسلمو إسبانيا         
وكان الطب كالرياضيات مـن     .. أهدوا إىل الغرب الالتيين هباهتم النفيسة يف ميادين العلم والفلسفة         

 .)١٩٦٠-١٨٧٤(سرارنست باركر  على حد قول ١"مفاخر العلوم العربية وأركاهنا الوطيدة
حلقة " هي – كما يقول الدومييلي –وكانت هذه العلوم اليت نبغ فيها املسلمون يف عصورهم الذهبية     

    .٢"االتصال واالستمرار بني احلضارة القدمية وبني العامل اجلديد
ينبغي أال نظن أن العرب مل يضيفوا شيئًا جديًدا إىل العلم           : "من شبهة، فيقول  " الدومييلي"وهنا حيذر   

  3."بل على النقيض من ذلك ! الذي كانوا أوصياء عليه 
مل خيربوا ما   " - أي املسلمني –إهنم  : ٤" أرنست بانرث"وعن رسالة املسلمني يف هذه العلوم يقول 

ونـرى هنـا أن     . قافية، بل اهتموا هبا وبذلوا جهدهم هلضمها ومن مث تطويرها         وجدوه من عناصر ث   
بواسطة املترمجني، وعلى هذه الطريقة تطورت      ... العرب فتحوا باب التعرف على احلضارة اليونانية        

 يف  الثقافة حتت محاية اإلسالم بالعربية اليت هي واسطة ممتازة للتعبري عن األفكار العليا واليت ال تفوقها               
الذين فتحـوا آفاقًـا     ] املسلمني  [ وال أراين حباجة إىل ذكر أمساء الفالسفة      . هذا لغة من لغات الدنيا    

وال شك أن احلضارة اإلسالمية ارتفعت يف القرون الوسطى         ...جديدة لفهم أسرار الطبيعة والوجود،      
الجتهاد يف كل نواحي الثقافة     وال خيفى أن هذا االعتالء كان مثرة ا       . إىل علّو مل ينتبه إليه قوم آخرون      

وكذلك دولـة   . أما الغرب األورويب فلم يستطع حينئذ فهم الثقافة وتطويرها        . وتطبيق الطرق العلمية  
بيزنطية فقد جتمدت، واآلن نرى كيف تعجبت األقوام األوروبية من مجال الثقافة العربية اليت امتدت               

   .٥"من حدود الصني واهلند إىل جبال الربانس
  :  النيب من توجيهات: لب السادس املط

، وحثه على طلب العلم، ونشر املعارف والثقافات، وأمـره          وهذه باقة من توجيهات نبينا العظيم     
  : مبحو األمية واخلرافات

   : - صلوات ريب وسالمه عليه –فيقول 
   ..٦"طلب العلم فريضة على كل مسلم"

  ٧"يتان يف البحرو إن طالب العلم يستغفر له كل شيء حىت احل" .. 
                                                 

 ١٠٥تراث اإلسالم ، ص) : إشراف(سير توماس أرنولد :  انظر1
  .١١ – ١٠العلم عند العرب ، ص : الدومييلي2
  ١٤٤،العلم عند العرب:  الدومييلي 3
دآتوراه ف  ١٨٩٥ولد في مدينة ليبزج، سنة    :  أرنست بانرث    4 ا     ، نال ال ة فين وعين  . ي اللغات اإلسالمية من جامع

ة     اريخ واآلداب األلماني سفة والت تاًذا للفل اره  . أس ن آث ًدا   : (م وم وغ الم الي شرق   (، )١٩٥٨) (اإلس ين ال اهم ب التف
 .، وله دراسات عن الفالسفة المسلمين)بتكليف من اليونسكو) (والغرب

   .٩ – ٨كر األوروبي ، ص تأثير الفلسفة اإلسالمية في تطور الف:  أرنست بانرث 5
 ٧٣٦٠برقم ، وصححه األلباني في الجامع الصغير، ٢٢٤، برقم ) ٨١ \١(  رواه ابن ماجة عن أنس–صحيح  6
  ٧٣٦١برقم ، وصححه األلباني في الجامع الصغير، ٢٤لعلم عن أنس ، برقم  رواه ابن عبد البر في ا–صحيح  7
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أنه من سلك مسلكاً يف طلب العلم سهلت له طريق اجلنة، و من سلبت كرميتيه               : إن اهللا أوحى إيل     "
   .١"أثبته عليهما اجلنة، و فضل يف علم خري من فضل يف عبادة، و مالك الدين الورع

 يـصنع حـىت     ما من خارج خرج من بيته يف طلب العلم إال وضعت له املالئكة أجنحتها رضا مبا               "
   . ٢"يرجع

  ..٣"من علم علماً، فله أجر من عمل به، ال ينقص من أجر العامل شيء"
علما علمه ونشره، وولـدا صـاحلا تركـه، أو          : إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته          "

  ٤..."مصحفا ورثه
 : قالوعن صفوان بن عسال املرادي 

يا رسول اهللا،  إين جئت أطلـب        :  برد له أمحر فقلت له      وهو يف املسجد متكىء على     أتيت النيب   
  . العلم 
إن طالب العلم حتفه املالئكة بأجنحتها، مث يركب بعضهم بعًضا حىت           ..  مرحًبا بطالب العلم    : " فقال

   .٥"يبلغوا السماء الدنيا من حمبتهم ملا يطلب
.. أحدمها عابد واآلخر عامل: ن  رجال-  صلى اهللا عليه وسلم-ذُكر لرسول اهللا: وعن أيب أمامة قال

 -مث قال  "..فضل العامل على العابد كفضلي على أدناكم  : " -  عليه أفضل الصالة والسالم -فقال 
:                                      -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

ن على معلم وت ليصلوإن اهللا ومالئكته وأهل السموات واألرض حىت النملة يف جحرها وحىت احل"
  ٦"الناس اخلري

:قال ابن عباس  
 فداءهم - اهللا صلى اهللا عليه وسلم -  كان ناس من األسارى يوم بدر ليس هلم فداء، فجعل رسول

؛ وبذلك شرع األسرى يعلمون غلمان املدينة القراءة والكتابة، وكل ٧أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة
وقبول النيب صلى اهللا عليه وسلم تعليم القراءة والكتابة بدل . ي نفسهمن يعلم عشرة من الغلمان يفد

                                                 
  ٢٦٠٧، برقمباني في الجامع الصغيروصححه األل رواه البيهقي عن عائشة، –صحيح  1
ن عس      –صحيح   2 صغير     رواه أحمد والبيهقي وابن حبان والحاآم، عن صفوان ب اني الجامع ال  ،ال وصححه األلب

   ١٠٦٣٩برقم 
 ٨٠، برقم ١٩\١ رواه ابن ماجه، وحسنه األلباني   لغيره  في صحيح الترغيب والترهيب -حسن لغيره  3
سن  4 ه بإس-ح ن ماج ي صحيح     رواه اب اني ف سنه األلب ي صحيحه، وح ة ف ن خزيم ي ورواه اب سن والبيهق ناد ح

   ٧٧، برقم  )١٨ \ ١(الترغيب والترهيب
ناد                    –حسن   5 ال صحيح اإلس  رواه رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاآم وق

  .٧١برقم  ) ١٧ \ ١(رغيب والترهيبوروى ابن ماجه نحوه باختصار، وحسنه األلباني في صحيح الت
ره   6 سن لغي حيح،   -ح سن ص ديث ح ال ح ذي وق ب      رواه الترم حيح الترغي ي ص ره  ف اني   لغي سنه األلب  ، وح

  ٨١، برقم ١٩\١والترهيب 
  ٥١٢ \٢السيرة النبوية،:  ابن آثير 7
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الفداء يف ذلك الوقت الذي كانوا فيه بأشد احلاجة إىل املال يرينا مسو اإلسالم يف نظرته إىل العلم 
..    ١واملعرفة، وإزالة األمية  

...يف العلم واملعرفة    هذه كانت توجيهات حممد  
فيعة، يقف أمامها العاقل املتبصر وقفة خشوع وإجالل، السيما هلـذا املظهـر             صور رائعة وتعاليم ر   

ويف ذلك رمحة للبشر من زعيم      .. ، أال وهو رعاية العلم واملعرفة     العظيم من مظاهر الرمحة من النيب     
  ..كبري ونيب جليل 

إنـك  ... مـد   حقـاً يـا حم    :  "أن يرفع قبعته تقديراً هلذه التعاليم قـائالً         " لبيب رياشي "مما دفع   
 األول العاملي، رسول الثقافة والعلم، رسول اهلداية والتضحية، رسول الفلسفة اجلديدة،            ٢)السوبرمان(

  ..٣"رسول اإلنسانية  اجلديدة
  ..٤"بّدل الضالل باهلدى ، واجلهل بالعلم ، واهلمجية باملدنية" 
  .. ٥" !علمه اهللا العلم واحلكمة ، فوجب علينا أن نصغي إليه قبل كل شيء"

 
  املبحث اخلامس
  اخلطاب التربوي

إىل الناس خطاًبا دكتاتورًيا مستبًدا، أو برامجاتًيا نفعًيا، إمنا كان خطابه إىل النـاس               مل يكن خطابه    
مل يكن يغلب عليه طابع احلاكم بقدر ما غلب عليه طابع املعلم الوقور الذي يتحدث               .. خطاًبا تربوًيا   
  .. ليات رمحته وهذا من جت.. إىل تالميذه 

  : املعلم الرحيم : املطلب األول 
 هو املعلم الرحيم  واملصلح الكبري إلبناء اإلنسانية، علمهم احلياة ، واحلضارة، فأصلح  النيبكان 

   :)م١٨٩٩ – ١٨١٤( وث شؤوهنم بعد فساد، يقول الباحث اهلولندي 
وعلمهم كيف يعيشون يف هذه احلياة      ،  ! ] [ على لسان نبيهم حممد العظيم     ٦لقد جاء قرآن العرب   "

، وقد وحد صفوفهم ومجع كلمتهم وأدهبم حىت ال ترى أمة من األمم أحـسن منـهم، وبالنهايـة                   
اعتمدوه يف كل أمورهم ، وكان يتلقى الوحي من ربه الذي يوحي إليه ، مث ينقله إىل الناس ، بعد أن                     

   .. ٧"يكتبه له الكتاب الذين انتدهبم لذلك

                                                 
  ٤٦\٢السيرة النبوية :  على محمد الصالبي 1
  !أو ذو القدرات الخارقة . ل أو األعظمفهي تعنى الرجل األفض!   ال بأس بها 2
 ١٠٠محمد شريف الشيباني : ، نقًال عننفسية الرسول العربي: لبيب رياشي  3
  ١٥٠محمد شريف الشيباني : جريدة الكرمل، نقًال عن: ميخائيل طعمة  4
 ٧٠، ٦٠االبطال ، ص :  آاراليلتوماس 5
 ! بل هو قرآن البشر آلهم 6
  . ٧٨محمد والقران ، ص : وث  7
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يف سائر مراحل حياته القدوة اإلنسانية واملثل األعلى والنموذج األمثل للمعلم   لنيباكما كان 

:  األحزاب [  أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ قَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه لَ  :الكبري، وقد جاء يف القرآن الكرمي
٢١[  

  ١"تفي أثرهفهو القدوة الطيبة اليت أرسلها اهللا رمحة لنا وحًبا بنا ،حىت نق"
 الدين يف تلك الرقعة الفـسيحة يف        اوهذه القدوة اليت متسك هبا املسلمون، عادت عليهم بانتشار هذ         

وقفوا حياهتم على الدعوة إىل اإلسالم، متخذين مـن هـدي           "، و األرض كما يقول توماس آرنولد    
  .٢"مثالً أعلى وقدوة صاحلة] [الرسول 

  : مناذج رمحته باملتعلمني: املطلب الثاين
 َصلّْيُت َمـع رسـولِ اهللا   :  يف التربية ما رواه ُمَعاوَِيةَ بنِ الَْحكَمِ الّسلَِمّي قالفمن مناذج رمحته 

َِمـا  !  َواثُكْلَ أَُمّياُه: فََرَمانِي الْقَْوُم بِأْبَصارِِهْم، فَقُلُْت، َيْرَحُمَك اهللا:  فَقُلُْت.فََعطََس َرُجلٌ ِمَن الْقَْوم
   :قال! رونَ إلَّي؟ َشأُْنكُم َتْنظُ

فََجَعلُوا َيْضرُِبونَ بِأْيِديهِْم َعلَى أفَْخاِذِهْم فََعَرفُْت أّنُهْم ُيَصّمُتونِي، فَلَّما َرأْيُتُهْم ُيسكُّتونِي سكَّت، فَلَّما             
لّصالَةَ ال َيِحلّ   إنّ َهِذِه ا  :"ثُّم قال .  َما َضَرَبين َوال قَهَرين َوال َسّبنِي      - بِأبِي َوأُّمي    - َصلّى رسولُ اهللا    

  . ٣"إّنَما ُهَو الّتْسبِيُح َوالّتكْبُِري َوِقَراَءةُ الْقُْرآِن. فيها َشْيٌء ِمْن كَالمِ الّناسِ َهذَا
ومن أعاجيب املواقف اليت تدل على سعة صدره ورمحته للمتعلمني، قصة األعرايب الـذي بـال يف                 

 فقام يبـول يف     ٤ إذ جاء أعرايب   سول اهللا   بينما حنن يف املسجد مع ر     :  قال فعن أنس   ..  املسجد
ال تزرمـوه   : "، فقال رسول اهللا     )أي اترك ! (مه مه :  يصيحون به  املسجد وأصحاب الرسول    

 األعـرايب،   ، فترك الصحابة األعرايب يقضي بوله، مث دعا الرسول          )ال تقطعوا عليه بولته   !" (دعوه
ح لشيء من هذا البول والقذر؛ إمنا هي لذكر اهللا          إن املساجد ال تصل   : "  لألعرايب فقال رسول اهللا    

إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معـسرين       ":  إلصحابه وهنا قال رسول اهللا     ". والصالة وقراءة القرآن  
فقال الرسول  !!! اللهم ارمحين وحممدا وال ترحم معنا أحدا      : فقال األعرايب . "صبوا عليه دلوا من املاء    

" : ،٥)"ي ضيقت واسًعاأ(لقد حتجرت واسًعا .  
  

                                                 
  .٢٨ – ٢٧ / ٤رجال ونساء أسلموا ، :  عرفات آامل العشي:الكلمة للقس السابق الدآتور ُدّراني، انظر هذه 1
  ٢٧الدعوة إلى اإلسالم ، ص : توماس آرنولد 2
 . أخرجه مسلم في الصالة باب تحريم الكالم في الصالة ونسخ ماآان من إباحة-صحيح  3
  . عنههو ذو الخويصرة اليماني رضي اهللا 4
 ٢١٧ متفٌق عليه، صحيح البخاري، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم 5
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 يف مثل هذه املواقف، اليت يغلب عليها اجلانب التربوي السمح، ال اجلـو              وهكذا نرى نيب الرمحة     
 ١"الرجل واملعلم واخلطيب ورجل الدولة واجملاهـد " هو  وإن كان رسول اهللا. العسكري الصارم 

  . يف آن واحد 
   :اخلطاب التربويأساليبه يف : املطلب الثالث 

  ..  رمحة للمتعلمني، رمحة لكل من يستمع إليه اخلطاب التربوي والتعليم، يف  اليبهوأس
 ويـضرب    وهو حيدث الناس، ميهد حلديثه ليفهموه، ويكرر املعلومة ويوكدها ليعقلوهـا،           ه  افتر

م األمثلة ليصل املعىن إىل السامعني، ويتخوهلم باملوعظة خمافة امللل، ويرسم بيده على األرض، ويستخد             
   . ٢كل هذا رفقًا ورمحة باملستمعني واملتعلمني...أصابعه ممثالً

  : التمهيد والتهيئة: أوالً
 ميهد للمعلومة قبل إيصاهلا للمتعلم، حبيث يستوعبها السامع، بسهولة ويـسر، ومثـال               النيبكان  
  :ذلك 
 ويرفـع بـه   .. طاياأال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخل       : "  قال  عن النيب     ما رواه أبو هريرة      -١

وكثـرة اخلطـى إىل     .. إسباغ الوضوء علـى املكـاره     : " بلى يارسول اهللا قال   : قالوا" الدرجات؟  
  . ٣"فذلكم الرباط ... فذلكم الرباط.. وانتظار الصالة بعد الصالة؛ فذلكم الرباط... املساجد

  ".أتدرون من املفلس؟: "  قال وعن أيب هريرة أن رسول اهللا -٢
إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة         : " فقال. ملفلس فينا من ال درهم له وال متاع       ا:  قالوا

... وضـرب هـذا   ... وسفك دم هذا  .. وأكل مال هذا  .. وقذف هذا .. وصيام ويأيت وقد شتم هذا    
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليـه أخـذ مـن    ... فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته    

   .٤" فطرحت عليه مث يطرح يف النار ..خطاياهم
 ويرفـع بـه   .. أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايـا        : " ففي املثال األول مهد للمستمعني قائالً       

، ليتهىيء السامع، ويتجاوب مع السؤال، وُيعمل عقله، يف حماولة اإلجابـة، ومـن مث               " ؟..الدرجات
فتدخل املعلومة  . تثار عقل السامع حنو فكرة املوضوع       يقوم النيب باإلجابة على السؤال بنفسه وقد اس       

  ! إىل العقل، وقد اشتاق إىل املعلومة، كما تشتاق األرض العطشى للمطر 
وباملثل يف املثال الثاين، فالسامع يف اشتياق ملعرفة هذا املفلس وصفاته، بعدما حترك العقل مييًنا ومشـاالً   

ة، فتحصل الفائـدة     يف حرية حىت تصل إليه املعلومة الشافي       فال يزال العقل  . ملعرفة اجلواب الصحيح    
  .وترسخ املعلومة

                                                 
  ٥٦اإلسالم منهج حياة ، ص :  هذه العبارة لفيليب حتي1
  alukah.netالوسائط التعليمية في األحاديث النبوية، بحث منشور على موقع : سعيد رفعت راجح: انظر 2
  ٢٥١، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، رقم رواه مسلم في آتاب الطهارة - صحيح 3
 .٢٥٨١ رواه مسلم في آتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم  - صحيح 4
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 : التكرار واإلعادة: ثانًيا

  . ١.. "كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حىت تفهم عنه"  أنه  عن النيب فعن أنس بن مالك 
  :ومثال ذلك

  ... فما زال يكررها" أال وقول الزور : "  قوله -١
  . ثالثًا " هل بلغت؟  : " قال النيب : ن عمر ويقول اب-٢
  .مرتني أو ثالثاً" ويل لألعقاب من النار : "  قال وعن  عبد اهللا بن عمرو عن النيب -٣

  .  ذه من قبيل رفقه وتنبيهه للمستمعوه. والتكرار يف هذه النماذج  للتفهيم واحلفظ
  
  : التأين أثناء العرض: ثالثًا

 يسرد كسردكم هذا ولكنـه      ما كان رسول اهللا     : "  فتقول   النيب  فتصف عائشة طريقة عرض     
   . ٢"كان يتكلم بكالم بّين، فصل، حيفظه من جيلس إليه 

  ..  بطريقة عرضه هذه، إن دلت على شيء فإمنا تدل على رفقه ورمحته باملستمعني والنيب
  

  : مراعاة طاقة املتعلمني: رابًعا
، وحىت  ه وخطبه ومواعظه، حىت ال ميل املتعلمني من تعاليمه          ، يقتصد يف دروس   فلقد كان النيب    

  ..ينشطوا حلفظها ويسهل عليهم فهمها 
ومباعدته ..  حيسن اختيار أوقات النشاط الذهين، واالستعداد النفسي لدى املتعلمني         فقد كان النيب    

  ..قي العلمحىت تشتاق النفوس، وتنشرح الصدور لتل.. بني اخلطبة وأختها، واملوعظة وأختها
  .٣" يتخولنا باملوعظة يف األيام كراهة السآمة علينا كان النيب : "  قالفعن عبد اهللا بن مسعود 

  
  : ضرب األمثال: خامًسا

 يف العرض والتفهيم، ومثال ذلك قولـه   النيبوقد كان هذا األسلوب هو املعتاد واملفضل يف منهج     
":      إذا اشتكى منه عضو تداعى     ... طفهم مثل اجلسد الواحد   مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعا

   ٤"له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

                                                 
  ٩٥ رواه  البخاري في آتاب العلم ، باب من أعاد الحديث ثالثا ليفهم عنه، رقم – صحيح 1
ان آالم رسول                -صحيح   2 م           رواه  الترمذي في آتاب المناقب، باب آيف آ لم، رق ه وس ، ١٩١ اهللا صلى اهللا علي

  .صحيح : وقال األلباني 
 . ٦٨، باب ما آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، رقم رواه البخاري في آتاب العلم - صحيح 3
  .٥٦٦٥رواه البخاري في آتاب األدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم  - صحيح 4
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ويف ذلك أثر كبري يف إيصال املعىن إىل املتعلم، ذلك أنه يقدم القيمة املعنوية يف صورة حسية ملموسة،                  
  . فريبطه بالواقع ويقربه إىل الذهن 

  : استخدام الوسائط املتعددة: سادًسا
 يستخدم ما يسمى اليوم بالوسائل التعليمية أوالوسائط التوضـيحية، لتبـيني املعـىن،               النيبكان  

  :وتوضيح املغزى يف عقول السامعني، وشغل كل حواسهم باملوضوع
  : ومن هذه الوسائط

  :  التعبري حبركة اليد واألصابع-١
...  موسى األشعري    فعن أىب .  بني أصابعه وهو يبني طبيعة العالقة بني املؤمن وأخيه         كتشبيكه  
  .١وشبك بني أصابعه" يشد بعضه بعضا .. املؤمن للمؤمن كالبنيان: "  قالعن النيب 

  :  التعبري بالرسم واجملسمات-٢
وخط خطًا يف الوسط    ..  خطًا مربًعا  خط النيب   : "  قال  فعن عبد اهللا بن مسعود       :أما الرسم   ) أ

فإن .. وهذه اخلطوط الصغار األعراض... رج أملهخارجا منه ـ وقد أحاط به ـ وهذا الذي هو خا  
   . ٢"وإن أخطأه هذا؛ هنشه هذا. أخطأه هذا؛ هنشه هذا

 بالرسم على األرض كيف حيال بني اإلنسان وبني آماله الكـثرية            ففي هذا احلديث بني هلم النيب       
  . وفيه حض على االستعداد للموت قبل هجومه املفاجئ.. الواسعة باملوت 

 أخذ حريًرا فجعله يف ميينـه       إن نيب اهللا    : "  قال  فعن علي بن أيب طالب       :اجملسمات  وأما  ) ب
  . ٣"حل إلناثهم ... إن هذين حرام على ذكور أميت: " مث قال: وأخذ ذهًبا فجعله يف مشاله

  :  التعليم التطبيقي العملي-٣
ة الصالة حيث قال بعد ما       هذا األسلوب يف التعليم عندما كان يعلم الصحاب        ولقد انتهج الرسول    

   .٤"أيها الناس إمنا صنعت هذا لتأمتوا يب ولتعلموا صاليت : " فرغ من الصالة ذات يوم 
، وهذا إن دل    كل هذه الوسائط واألساليب من قبيل الرمحة باملتعلمني، تبني لك عظيم رمحة النيب            

، وتقديره البالغ لرسـالة     حممدعلى شىء فإمنا يدل على عظم قدر العلم واملعرفة والثقافة يف نفس             
 .. التربية والتعليم، وممارسته املاهرة لشىت الوسائل اليت تفيد املنظومة التربوية 

  
  

                                                 
 ٤٥٩اب َتْشِبيِك اْلَأَصاِبِع ِفي اْلَمْسِجِد َوَغْيِرِه،  رقم  رواه البخاري، َب- صحيح 1
  ٥٩٣٨ باب في األمل وطوله، رقم .رواه البخاري في آتاب الرقاق - صحيح 2
 .صحيح: ، وقال األلباني٣٥٣٥ رواه أبو داود في آتاب اللباس، آتاب في الحرير للنساء، رقم -صحيح  3
 َباب اْلُخْطَبِة َعَلى اْلِمْنَبِر َوَقاَل َأَنٌس َرِضَي اللَُّه َعْنُه َخَطَب النَِّبيُّ َصلَّى  الة، رواه البخاري في آتاب الص     - صحيح   4

  .٨٦٦ رقم  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِمْنَبِر، 



 ٩٥

  املبحث السادس
  خدمة اإلنسانية 

  :خادم اإلنسانيةحممد : املطلب األول 
   ..ويف رعايته لإلنسانية وحقوق اإلنسان مظهر آخر من مظاهر رمحته 

  ..  ! حياته خيدم اإلنسان، ويهذب اإلنسان، ويعلم اإلنسان، ويدافع عن اإلنسان النيبلقد عاش 
وكانت سعادة نفسه ورضاها، يف كونه إنساًنا، يأكل . لقد كان إنساًنا بكل ما يف الكلمة من معان

كما يأكل العبد، ويلبس كما يلبس العبد، يسأل ربه دوًما أن حييه مسكيًنا وأن ميته مسكيًنا، وأن 
 صلوات اهللا وسالمه –و ال يأنف أن يطمئن رجالً دخل علي حضرته .. شره يف زمرة املساكني حي

، ظًنا منه أنه إمنا دخل على جبار أو  النيب ، وقد ارتعدت أوصال الرجل، من شدة هيبة -عليه 
  :      يهدىء من روعه قائالً والنيبملك، 

  .١!"ة من قريش كانت تأكل القديد فإين لست مبلك إمنا أنا ابن امرأ! هون عليك " 
بـل  . أمنوذًجا للحياة اإلنسانية بسريته وصدق إميانه ورسوخ عقيدته القوميـة         ] [لقد  كان حممد     "

مثاالً كامالً لألمانة واالستقامة وإن تضحياته يف سبيل بث رسالته اإلهلية خري دليل على مسّو ذاته ونبل                 
سوى سلسلة وقـائع تارخييـة      ] [ما حياة الرسول    و... مقصده وعظمة شخصيته وقدسية نبوته    

   ..٢"عظيمة الشأن نبيلة املرمى يتجلى فيها مقامه السامي من احللقة اإلنسانية 
  ":الالدي ايفلني كوبولد"تقول 
روعة ما يستطيع هلا تفسًريا، وهـي       ] [لعمري، ليجدن املرء يف نفسه، ما تقدم إىل قرب حممد           ".. 

اًبا وذهوالً ورجاء وخوفًا وأمالً، ذلك أنه أمام نيب مرسل وعبقري عظـيم مل              روعة متأل النفس اضطر   
إن العظمة والعبقرية يهزان القلوب ويثريان األفئدة فما بالك بالعظمة إذا           .. تلد مثله البطون حىت اليوم    

انتظمت مع النبوة، وما بالك هبا وقد راحت تضحي بكل شيء يف احلياة يف سبيل اإلنسانية وخـري                  
  .٣"لبشريةا

هذه احلقيقة بأن النيب " حممد يف الكتاب املقدس : " يف مؤلفه " دافيد بنجامني كلداىن "ويؤكد القس
" بقوله " خادم اإلنسانية:  
ولصاحل البشر، مل يقدمها أي خملوق .. هللا ] [إن اخلدمة اجلليلة العظيمة املدهشة اليت قدمها حممد "

أقلع جذور الوثنية من جزء كبري من األرض، وأما خدمته ] [فإنه ... من عباد اهللا ملكاً كان أو نبياً
  .٤"لإلنسان فقد قدم له أكمل دين وأفضل شريعة إلرشاده وأمنه 

                                                 
 . صحيح ) : ١٨٧٦(، قال األلباني في السلسلة الصحيحية ٣٦٩٢ رواه الحاآم عن أبي مسعود، رقم - صحيح 1
  . ١٧٥ – ١٧٤ / ١في طريقي إلى اإلسالم ص : أحمد سوسة  2
 .٥٢البحث عن اهللا ، ص:  الالدي ايفلين آوبولد3
 . ٨٢محمد في الكتاب المقدس ، ) : عبد األحد داوود ( دايفد بنجامين آلداني 4
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  :ويتابع القس كلداىن القول 
إن . أقام دين اإلسالم الذي وحد يف أخوة حقيقية ، مجيع األمم والشعوب اليت ال تشرك باهللا شيئاً " 

ألنه مؤسس دعائم دينها، ولكنها ال ! وحتبه حتترمه] [إلسالمية تطيع رسول اهللامجيع الشعوب ا
  .. ١"تعبده أبداً وال ترفعه إىل مقام التقديس والتأليه

   ) :١٩٢١ _ ١٨٦٣(  ماكس فان برشم ويقول الباحث السويسري
للعامل أمجع إمنا  ][نيب العرب من أكرب مريدي اخلري لإلنسانية، وإن  ظهور حممد ][إن حممداً " 

   .. ٢.."هو أثر عقل عال ، وإن افتخرت آسية بأبنائها فيحق هلا أن تفتخر هبذا الرجل العظيم 
 واجتهاده يف  خدمة اإلنسانية عربياً و تلخص املوسوعة الربيطانية السرية الكفاحية حلياة الرسول 

  :وعاملياً فتقول 
  .. ٣" اجتهد يف سبيل اإلنسانية مجعاء: أمته ، وباألصح ويف جناة .. ، اجتهد يف اهللا ][إن حممداً "
الَْخلُْق كُلُُّهْم ِعَيالُ اللَِّه، فَأََحبُّ الَْخلْقِ إِلَى اللَِّه أَْنفَُعُهْم :( ][ما أمجل ما قال املعلم العظيم "و

  ٤.).. "ِلِعَياِلِه
  : امليثاق اإلسالمي حلقوق اإلنسان : خطبة الوداع : املطلب الثاين

  : وقد جاء يف هذه اخلطبة اجلامعة  
إين واهللا ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد يومي هذا، مبكاين هذا، فرحم اهللا من مسع مقاليت ! أيها الناس "

   .٥"اليوم فوعاها، فرب حامل فقه وال فقه له ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه
 أال كل  . يف شهركم هذا، يف بلدكم هذاإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا،  "  

شيء من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم 
ابن ربيعة بن احلارث ـ وكان مسترضعاً يف بين سعد فقتلته ُهذَْيل ـ وربا اجلاهلية موضوع، وأول 

   .٦" إنه موضوع كلهربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد املطلب، ف
ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وال ُيؤخذ الرجل جبريرة أبيه وال جبريرة  "

   . ٧!"أخيه
                                                 

 . المصدر السابق1
 ٥٧العرب في آسية، :  ماآس فان برشم 2
 الموسوعة البريطانية  3
ِق   :(وحديث .  واالستشهاد بالحديث من جان ليك. ٤٣ العرب ، ص : جان ليك   4 بُّ اْلَخْل اْلَخْلُق ُآلُُّهْم ِعَياُل اللَِّه، َفَأَح

رقم          .) ِإَلى اللَِّه َأْنَفُعُهْم ِلِعَياِلهِ    ر، ب ة البيقهي في شعب      ٩٨٩١هو حديث رواه الطبراني في المعجم الكبي ، وفي رواي
، ولقد ضعف األلباني هذه الصيغة في       ٧١٩٣برقم  » اهللا ، وأحب الخلق أنفعهم لعياله       الخلق آلهم عيال    « اإليمان،  

ال اهللا ،        : " ، لكنه صحح الصيغة اآلخرى في حديث       ٣٧٢ / ٤" السلسلة الضعيفة و الموضوعة     "  م عي ق آله الخل
   ). ٤٢٧" ( في الصحيحة " و تحت آنفه ، فأحب الخلق إلى اهللا من أحسن إلى عياله 

 . إسناده حسن والحديث صحيح: ، قال حسين سليم أسد ٢٢٧  ، برقم ٨٦ \١ سنن الدارمي-  صحيح5
  حديث صحيح:   ، وقال شعيب األرنؤوط ١٤٥٧ رواه ابن حبان، عن جابر،  – صحيح 6
  ١٩٧٤ السلسلة الصحيحة، رقم - صحيح 7
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واعلموا أن القلوب ال تغل على ثالث إخالص العمل هللا ومناصحة أويل األمر وعلى لزوم مجاعة " 
   ١"املسلمني فإن دعوهتم حتيط من ورائهم 

 النساء، فإنكم أخذمتوهن بأمانة اللّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه، ولكم عليهن أال فاتقوا اللّه يف " 
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غري ُمَبرِّح، وهلن عليكم رزقهن 

   .٢كتاب اهللا..وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به .. وكسوهتن باملعروف
إنه ال نيب بعدي وال أمة بعدكم واعبدوا ربكم وصلوا مخسكم وصوموا شهركم ! لناس أيها ا"

   .  ٣ " .وأطيعوا والة أمركم تدخلوا جنة ربكم
    .  نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت :  قالوا "   ؟ وأنتم تسألون عين، فما أنتم قائلون "

  . ٤ ثالث مرات!!" اللهم اشهد "   : لناسفقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السماء، وينكتها إىل ا
  : على هذه اخلطبة فيقول "هربرت جورج ولز "ويعلق 

إنّ أول فقرة فيها جترف أمامها كل ما بني املسلمني من هنب وسلب ومن ثارات ودماء، وجتعل "
تعامل العادل إهنا أسست يف العامل تقاليد عظيمة لل.. الفقرة األخرية منها الزجني املؤمن عدالً للخليفة

الكرمي، وإهنا لتنفخ يف الناس روح الكرم والسماحة، كما أهنا إنسانية السمة ممكنة التنفيذ، فإهنا 
خلقت مجاعة إنسانية يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي، عما يف أي مجاعة أخرى 

   .٥"سبقتها
  :ة، وهذه اخلطبة البليغة، قائالًميل درمنغم ، على هذه الرحلة العظيمإويعلق العالمة 

 ما وصلت إليه من العظمة والسؤدد رسالة ذلك النيب] حجة الوداع[جتلت هبذه الرحلة الباهرة ".. 
][ الذي أهنكه اضطهاد عشر سنني وحروب عشر سنني أخرى بال انقطاع، وهو النيب الذي جعل

  ٦.."من خمتلف القبائل املتقاتلة على الدوام أمة واحدة
  : توجيهات إنسانية : طلب الثالثامل

، تعىن حبقوق اإلنسان،  أخرى للنيبوإىل جانب خطبة الوداع اجلامعة هناك توجيهات وتعاليم 
  : السيما يف مسألة الدماء 
َيا أَيَُّها :" َبَرُه ، فَقَالَ ال ُيْعلَُم قَاِتلُُه، فََصِعَد ِمْنقُِتلَ قَِتيلٌ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه : فَعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،  قَالَ

أَُيقَْتلُ قَِتيلٌ َوأََنا َبْيَن أَظُْهرِكُْم ال ُيْعلَُم َمْن قََتلَُه؟ لَْو أَنَّ أَْهلَ السََّماِء َواَألْرضِ اْجَتَمُعوا َعلَى قَْتلِ ! النَّاُس 

                                                 
  ن والحديث صحيحإسناده حس: ، قال حسين سليم أسد ٢٢٧  ، برقم ٨٦ \١ سنن الدارمي - صحيح 1
  ١٢١٨ ، برقم ٨٨٦\ ٢ رواه مسلم –  صحيح 2
 صحيح : وقال األلباني . بي أمامه   ، عن أ  ٧٦١٧ ، برقم        ١٣٦ \ ٨ رواه الطبراني في المعجم الكبير       –  صحيح    3
  )١٠٦١ظالل الجنة في تخريج السنة البن أبي عاصم رقم (
  حديث صحيح  :  األرنؤوط   ، وقال شعيب١٤٥٧ رواه ابن حبان، عن جابر،  – صحيح 4
  ٦٤١ – ٦٤٠ / ٣معالم تاريخ اإلنسانية ، :  هربرت جورج ولز 5
  ٣٥٩حياة محمد، ص : اميل درمنغم 6
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  ١"اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ لََعذََّبُهُم اللَُّه بِال َعَدٍد َوال ِحَساب
  :َبةَ ْبنِ َماِلٍكوَعْن ُعقْ

 غَُشوا أَْهلَ َماٍء ُصْبًحا فََبَرَز َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الَْماِء فََحَملَ َعلَْيِه َرُجلٌ ِمْن أَنَّ َسرِيَّةً ِلَرُسولِ اللَِّه 
 َخِطيًبا قَاَم َرُسولُ اللَِّه  بِذَِلَك فَالُْمْسِلِمَني، فَقَالَ إِنِّي ُمْسِلٌم فَقََتلَُه ، فَلَمَّا قَِدُموا أَْخَبُروا النَّبِيَّ 

فَقَالَ " أَمَّا َبْعُد فََما َبالُ الُْمْسِلمِ َيقُْتلُ الرَُّجلَ َوُهَو َيقُولُ إِنِّي ُمْسِلٌم: " فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه ثُمَّ قَالَ 
أََبى اللَُّه َعلَيَّ َمْن : " ْجَهُه َوَمدَّ َيَدُه الُْيْمَنى فَقَالَ  َوفََصَرَف َرُسولُ اللَِّه . إِنََّما قَالََها ُمَتَعوِّذًا:  الرَُّجلُ

  ..٢ثَلَاثَ َمرَّاٍت"قََتلَ ُمْسِلًما 
أخا اإلنسانية الرحيم ، أخانا مجيعاً الـرؤوف        ] [مثل هذه األقوال وهذه األفعال ترينا يف حممد       "و

   . ٣"الشفيق ، وابن أمنا األوىل وأبينا األول
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 الرفق واللني : املبحث األول 
 العفو: املبحث الثاين 

 العدالة واملساواة : املبحث الثالث 
 احلب واإلخاء: املبحث الرابع 

  السماحة يف املعامالت املالية: املبحث اخلامس 
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  املبحث األول
   واللطفالرفق واللني

    :طريق الرفق.. طريق حممد : املطلب األول
   يف دعوة الناس إىل منهج اهللا القومي ؟ماهي طريقة حممد 

  :جييب عن هذا السؤال توماس أرنولد ، ويقول 
   ! ١"من طريق الرفق][قد جاءهم حممد  " 
  : ، فيفصل يف اإلجابة، ويقول لويس سيديوأما 

يع من يوّدون سؤاله، فيسحر كلماءه مبا يعلو وجهه الرزين الزاهر            يستقبل بلطف ورفق مج    ][كان"
من البشاشة، وكان ال يضج من طول احلديث، وكان ال يتكلم إال قليالً فال ينّم ما يقول على كربياء                   

  . ٢.. "أو استعالء، وكان يوحي يف كل مرة باحترام القوم له
لعرب يف عهده وأكثرهم تقـوى ودينـاً،        أزكى ا ][كان حممد    ":  " برتلي سانت هيلر   "ويقول  

   .. ٣"وأرحبهم صدراً ، وأرفقهم بأعدائه
مبا اشتمل عليه من    ...  اإلسالم قسًما عظيًما من العامل     هكذا جذب  " :هنري دي كاستري  وهلذا قال   

فهو دين واقعي، يتعامل مع حاجـات        .. ٤!"الترفق بطبيعة البشر حيث أتاح للناس شيئًا مما يشتهون          
ليس بني األديان أقرب للفهم من الدين اإلسالمي للـذين          " :ان بفهم ورفق، أو بعبارة كويليام       اإلنس

  ٥."يفقهونه، كما أنه ليس بينها أثبت وال أرفق منه
هذا اإلحلاح على الرفق والرعاية يف احلياة اليومية إمنا هو واحد مـن             ": "هربرت جورج ولز  "ويقول  

، وال زال الغرب يتعلم أخالق الرفق من        .٦" الفضيلة الوحيدة فيه   فضائل اإلسالم الكربى بيد أنه ليس     
حىت صار النصارى يتعلمون من الدولة اإلسالمية،       " ريشار وود "يقول  اإلسالم ونيب اإلسالم،  كما      

   ..! ٧"من احلّض على الرفق واللني] اإلسالمي [ ما يرمي إليه الدين "و
أن يراجعوا التـاريخ اإلسـالمي      ] "  ليهما السالم ع[  أتباع موسى وعيسى      ٨"سوسة"ومن مث يدعو    

.  بصورة عامـة   ليقفوا على ما يأمر به اإلسالم بشأن الرفق باألطفال والنساء والشيوخ وغري املقاتلني            
أن املسلمني ساروا وفق شريعتهم القاضية بوجوب عدم مس األطفال والنـساء            ... ويثبت لنا التاريخ  

                                                 
  ٧٦ – ٧٥ االبطال ، ص : آاراليلتوماس 1
 ١٠٣تاريخ العرب العام ، ص:  لويس سيديو 2
  .٧٧مع الشرق، : برتلي سانت هيلر 3
  13خواطر وسوانح ، ص : اإلسالم  : هنري دي آاستري 4
  ٦٢العقيدة والشريعة في اإلسالم ، ص :  عبد اهللا آويليام5
  .٦٤٢ / ٣معالم تاريخ اإلنسانية ، ص :  هربرت جورج ولز 6
  .٢١اإلسالم واإلصالح ، ص :  يشار وودر7
ه عراقي ، آان يهوديًاآاتب :  أحمد سوسة 8 اريخ      مفصل ": ، ومن مؤلفات ود في الت في طريقي      و"العرب واليه

  .تحدث فيه عن سيرة حياته وآيف أسلم  الذي " إلى اإلسالم



 ١٠١

 الظروف اليت كان فيها العدو املقابل يقتل األطفال والنـساء           والشيوخ،  بكل أمانة وحرص حىت يف      
  ..١"وغري احملاربني من املسلمني

  : حثه على الرفق : املطلب الثاين 
  : الرفق حيبه اهللا : أوالً 

  :َعْن َعاِئَشةَ َزْوجِ النَّبِيِّ 
ِحبُّ الرِّفَْق، َوُيْعِطي َعلَى الرِّفْقِ َما لَا ُيْعِطي َعلَـى          َيا َعاِئَشةُ إِنَّ اللََّه َرِفيٌق يُ     : "  قَالَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه    

  ٢"الُْعْنِف َوَما لَا ُيْعِطي َعلَى َما ِسَواُه
  : قالو َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ أن النَّبِيِّ 

  .٣..."ْيِه َما لَا ُيِعُني َعلَى الُْعْنِفإِنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّفَْق َوَيْرَضى بِِه، َوُيِعُني َعلَ"
  : الرفق مجال وذوق: ثانًيا

  :َعْن َعاِئَشةَ
   ..٤"إِنَّ الرِّفَْق لَا َيكُونُ ِفي َشْيٍء إِلَّا َزاَنُه َولَا ُيْنَزُع ِمْن َشْيٍء إِلَّا َشاَنُه: " قَالَ أن النَّبِيِّ 

  : الرفق جيلب اخلري: ثالثًا
  :و َعْن َجرِيرٍ

   .٥!"َمْن ُيْحَرْم الرِّفَْق ُيْحَرْم الَْخْيَر : " قَالَ ْن النَّبِيِّ َع
  : من مناذج رفقه: املطلب الثالث

  :الرفق باملتعلمني: أوالً
  :َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك

  : ، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه )ليضربوه ( أَنَّ أَْعَرابِيا َبالَ ِفي الَْمْسجِِد فَقَاُموا إِلَْيِه 
  !"لَا ُتْزرُِموُه "

   . ٦ ثُمَّ َدَعا بَِدلْوٍ ِمْن َماٍء فَُصبَّ َعلَْيِه
  : الرفق بالسفهاء : ثانياً

  :عن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها قَالَْت

                                                 
  ٩٤ / ١في طريقي إلى اإلسالم ، :  أحمد سوسة 1 
   ٤٦٩اب الرفق، برقم   رواه  مسلم ، ب- صحيح2
  ٢٦٥١  ، وصححه األلباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير، رقم ١٥٥١ موطأ مالك، برقم  - صحيح 3
 ٤٦٩٨ رواه  مسلم ، باب الرفق، برقم - صحيح4
 ٤٦٩٤باب الرفق، رقم  رواه مسلم، – صحيح 5
  ٥٥٦٦ رواه  البخاري، برقم - صحيح6



 ١٠٢

: فَقُلُْت .   فَفَهِْمُتَها:قَالَْت َعاِئَشةُ.  َعلَْيكُْم ١السَّاُم: فَقَالُوا . َدَخلَ َرْهطٌ ِمْن الَْيُهوِد َعلَى َرُسولِ اللَِّه  
  . َوَعلَْيكُْم السَّاُم َواللَّْعَنةُ 

  ". إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الرِّفَْق ِفي الْأَْمرِ كُلِِّه! ! َمْهلًا َيا َعاِئَشةُ  : "  فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه 
  َيا َرُسولَ اللَِّه أََولَْم َتْسَمْع َما قَالُوا  ؟ :  فَقُلُْت 
   ..٢"َوَعلَْيكُْم: قَْد قُلُْت  : "ُسولُ اللَِّه فقَالَ َر

  .. دوًما إذا سابه أحد أو شامتهوهذا وهو خلق رسول اهللا 
  : الرفق بالعصاة : ثالثًا 

  : َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ
فَأَقَْبلَ الْقَْوُم  !!  اللَِّه ائْذَنْ ِلي بِالزَِّنا      َيا َرُسولَ :  فَقَالَ   - َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم      -إِنَّ فًَتى َشابا أََتى النَّبِيَّ      

  !!! َمْه َمْه : َعلَْيِه فََزَجُروُه، قَالُوا 
  " .. اْدُنْه : " - َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -فَقَالَ النَّبِيَّ 

  فََجلََس ..  فََدَنا ِمْنُه قَرِيًبا
  "أَُتِحبُُّه ِلأُمَِّك ؟  : "- َوَسلََّم  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه-قَالَ النَّبِيَّ 

  !لَا َواللَِّه َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَءَك :  قَالَ
  ." َولَا النَّاُس ُيِحبُّوَنُه ِلأُمََّهاِتهِْم: "قَالَ 

  "أَفَُتِحبُُّه ِلاْبَنِتَك ؟  "
  لَا َواللَِّه َيا َرُسولَ اللَِّه َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَءَك: قَالَ 
  َولَا النَّاُس ُيِحبُّوَنُه ِلَبَناِتهِْم :  "الَ قَ
  "أَفَُتِحبُُّه ِلأُْخِتَك ؟ " 

  ..لَا َواللَِّه َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَءَك :  قَالَ
  "َولَا النَّاُس ُيِحبُّوَنُه ِلأََخَواِتهِْم : "قَالَ 

  " أَفَُتِحبُُّه ِلَعمَِّتَك ؟ " 
  للَُّه ِفَداَءَك لَا َواللَِّه َجَعلَنِي ا:  قَالَ
  " َولَا النَّاُس ُيِحبُّوَنُه ِلَعمَّاِتهِْم :" قَالَ

  " .أَفَُتِحبُُّه ِلَخالَِتَك ؟ "
  .لَا َواللَِّه َجَعلَنِي اللَُّه ِفَداَءَك:  قَالَ 
  " . َولَا النَّاُس ُيِحبُّوَنُه ِلَخالَاِتهِْم: "  قَالَ 

                                                 
  . يعني الموت لكم : كم يعني الموت، والسام علي:  السام 1
 ٥٥٦٥ رواه البخاري، باب الرفق في األمر آله، رقم - صحيح2
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  : فََوَضَع َيَدُه َعلَْيِه، َوقَالَ  
  " ..لَُّهمَّ اغِْفْر ذَْنَبُه َوطَهِّْر قَلَْبُه َوَحصِّْن فَْرَجُهال"

  .١ فَلَْم َيكُْن َبْعُد ذَِلَك الْفََتى َيلَْتِفُت إِلَى َشْيٍء
  : الرفق بالشعب والرعية : رابًعا

  : عن َحْرَملَةُ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ِشَماَسةَ قَالَ
  .. ا َعْن َشْيٍء  أََتْيُت َعاِئَشةَ، أَْسأَلَُه

  ِممَّْن أَْنَت ؟ : فَقَالَْت
  فَقُلُْت َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ ِمْصَر 

  كَْيَف كَانَ َصاِحُبكُْم لَكُْم ِفي غََزاِتكُْم َهِذِه :  فَقَالَْت
ِعَري َوالَْعْبُد فَُيْعِطيِه الَْعْبَد، َوَيْحَتاُج     َما َنقَْمَنا ِمْنُه َشْيئًا إِنْ كَانَ لََيُموُت ِللرَُّجلِ ِمنَّا الَْبِعُري فَُيْعِطيِه الْبَ           : فَقَالَ  

  .. إِلَى النَّفَقَِة فَُيْعِطيِه النَّفَقَةَ 
ٍ أَِخي أَنْ أُْخبَِرَك َما َسِمْعُت ِمْن َرُسولِ       - ِفي ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َبكْر     -أََما إِنَُّه لَا َيْمَنُعنِي الَِّذي فََعلَ       : فَقَالَْت

  :  َيقُولُ ِفي َبْيِتي  -اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -اللَِّه 
َهذَا اللَُّهمَّ َمْن َوِلَي ِمْن أَْمرِ أُمَِّتي َشْيئًا فََشقَّ َعلَْيهِْم فَاْشقُْق، َعلَْيِه َوَمْن َوِلَي ِمْن أَْمرِ أُمَِّتي َشْيئًا فََرفَـَق                    "

   . ٢"بِهِْم فَاْرفُْق بِِه 
  : وصاحب املسألة الرفق باملستفيت : خامًسا 

  َعْن َسلََمةَ ْبنِ َصْخرٍ الَْبَياِضيِّ قَالَ
فَلَمَّا َدَخـلَ َرَمـَضانُ     ! كُْنُت اْمَرأً أَْسَتكِْثُر ِمْن النَِّساِء لَا أََرى َرُجلًا كَانَ ُيِصيُب ِمْن ذَِلَك َما أُِصيبُ             

 ِهَي ُتَحدِّثُنِي ذَاَت لَْيلٍَة اْنكََشَف ِلي ِمْنَهـا َشـْيٌء ،            ظَاَهْرُت ِمْن اْمَرأَِتي َحتَّى َيْنَسِلَخ َرَمَضانُ، فََبْيَنَما      
َسلُوا ِلي  : فََوثَْبُت َعلَْيَها فََواقَْعُتَها ، فَلَمَّا أَْصَبْحُت غََدْوُت َعلَى قَْوِمي فَأَْخَبْرُتُهْم َخَبرِي ، َوقُلُْت  لَُهْم                

  !!-َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم-َرُسولَ اللَِّه 
 َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه    -َما كُنَّا َنفَْعلُ إِذًا ُيْنزِلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيَنا ِكَتاًبا أَْو َيكُونَ ِفيَنا ِمْن َرُسولِ اللَّهِ               :  فَقَالُوا  
َت فَاذْكُْر َشأَْنَك ِلَرُسولِ     قَْولٌ فََيْبقَى َعلَْيَنا َعاُرُه،  َولَِكْن َسْوَف ُنَسلُِّمَك ِلَجرِيَرِتَك، اذَْهْب أَنْ           -َوَسلََّم
  .. -َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -اللَِّه 
  .فََخَرْجُت َحتَّى جِئُْتُه فَأَْخَبْرُتُه الَْخَبَر : قَالَ

  " أَْنَت بِذَاَك ؟  : "-َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه 
                                                 

  : وذآره الهيثمي في مجمع الزوائد، وعزاه إلى الطبراني وقال) ٢١١٨٥ (- رواه أحمد - صحيح 1
   .٣٧٠سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني، برقم : ، وانظر١/١٢٩رجاله رجال الصحيح 
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  .  أََنا َيا َرُسولَ اللَِّه َصابٌِر ِلُحكْمِ اللَِّه َعلَيَّ أََنا بِذَاَك، َوَها: فَقُلُْت 
  " . فَأَْعِتْق َرقََبةً: "  قَالَ

  !َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ َما أَْصَبْحُت أَْمِلُك إِلَّا َرقََبِتي َهِذِه :   قُلُْت 
  " . فَُصْم َشْهَرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ: "  قَالَ 
  !لَ اللَِّه َوَهلْ َدَخلَ َعلَيَّ َما َدَخلَ ِمْن الَْبلَاِء إِلَّا بِالصَّْومِ َيا َرُسو:   قُلُْت
  " . فََتَصدَّْق أَْو أَطِْعْم ِستَِّني ِمْسِكيًنا : "  قَالَ

  !!َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ لَقَْد بِْتَنا لَْيلََتَنا َهِذِه َما لََنا َعَشاٌء : قُلُْت 
 إِلَى َصاِحبِ َصَدقَِة َبنِي ُزَرْيقٍ، فَقُلْ لَُه فَلَْيْدفَْعَها إِلَْيَك، َوأَطِْعْم ِستَِّني ِمْسِكيًنا َواْنَتِفْع              فَاذَْهْب: "  قَالَ  

  !!!" .بَِبِقيَِّتَها 
  : فََرَجْعُت إِلَى قَْوِمي فَقُلُْت 

الـسََّعةَ َوُحـْسَن    -َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم     -َوَجْدُت ِعْنَدكُْم الضِّيَق َوُسوَء الرَّأْيِ َوَوَجْدُت ِعْنَد النَّبِيِّ         
  !الرَّأْيِ، َوقَْد أََمَر ِلي بَِصَدقَِتكُْم 

   . ١فَاْدفَُعوَها ِلي: قال  
   : باحليواناتالرفق: سادًسا

 عن تعذيب احليوانات والطيور وكل شيء فيه روح، فقد َمرَّ أنس بن مالـك فَـَرأَى                  هنى النيب   
: " ْو ِفْتَياًنا نصبوا أمامهم دجاجة، وجعلوها هدفًا هلم، وأخذوا يرموهنا باحلجارة فَقَالَ أََنـسٌ             ِغلَْماًنا أَ 

   ٢." أَنْ ُتْصَبَر الَْبَهاِئُمَنَهى النَّبِيُّ 
  .أي حتبس أوتعذب أوتقيد أوترمي حىت املوت

  :وَعْن اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما
َيى ْبنِ َسِعيٍد َوغُلَاٌم ِمْن َبنِي َيْحَيى؛ َرابِطٌ َدَجاَجةً َيْرِميَها، فََمَشى إِلَْيَها اْبُن ُعَمَر َحتَّى               أَنَُّه َدَخلَ َعلَى َيحْ   

ْعُت النَّبِيَّ اْزُجُروا غُلَاَمكُْم َعْن أَنْ َيْصبَِر َهذَا الطَّْيَر ِللْقَْتلِ فَإِنِّي َسِم: َحلََّها ثُمَّ أَقَْبلَ بَِها َوبِالُْغلَامِ َمَعُه فَقَالَ  
ِ٣." َنَهى أَنْ ُتْصَبَر َبهِيَمةٌ أَْو غَْيُرَها ِللْقَْتل.   
   .٤" لََعَن َمْن فََعلَ َهذَاإنَّ النَّبِيَّ " وقال

  
                                                 

حيح 1 ه  - ص ن ماج د) ٢٠٥٢( رواه اب و داود ) ١٥٨٢٥(أحم ذي) ١٨٩٢(، وأب ححه )١١٢١( ، والترم ، ،وص
ي   اني ف ي داود   ) ٢٠٩١( اإلرواء األلب حيح أب ة     و )١٩١٧ (، ص ن ماج نن اب عيف س حيح وض ) ٢٠٦٢ (-ص

  . وغير ذلك من الكتب التي حققها 
  ٥٠٨٩ رواه البخاري، برقم  – صحيح 2
   ٥٠٩٠ رواه البخاري، برقم  – صحيح 3
  ٥٠٩١ رواه  البخاري، رقم – صحيح 4
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  ١.." لعن من اختذ شيئًا فيه الروح غرًضا إن رسول اهللا : " وقال 
  . هدفًا ُيتدرب عليه وحنو ذلك  :أي 

  :و َعْن اْبنِ ُعَمَر قَالَ
  . ٢"لََعَن اللَُّه َمْن َمثَّلَ بِالَْحَيَواِن: "   َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه 

  .وفيه داللة على حرمة إيذاء احليوان حًيا أو ميًتا، أإل لضرورة أو منفعة 
  .  أن اهللا سبحانه قد غفر لرجل؛ ألنه سقى كلًبا كاد ميوت من العطش وقد بني النيب 

 رأى كلًبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حىت أرواه                أن رجالً " فّبني  
  .٣."فشكر اهللا له، فأدخله اجلنة 

  !بينما دخلت امرأة النار؛ ألهنا حبست قطة، فلم تطعمها ومل َتْسِقَها حىت ماتت 
   . ٤"ُعذبت امرأة يف هرة، حبستها حىت ماتت جوًعا، فدخلت فيها النار : " فقال 

  : ومن الرفق باحليوان ذحبه بسكني حاد حىت ال يتعذب، يقول النيب 
 َوإِذَا  ،]يف احلروب واملعـارك   : أي[إِنَّ اللََّه كََتَب الْإِْحَسانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء فَإِذَا قََتلُْتْم فَأَْحِسُنوا الِْقْتلَةَ            "

  .٥"َولُْيرِْح ذَبِيَحَتُه]السكينة اليت يذبح هبا الطري وحنوه[َرَتُه َولُْيِحدَّ أََحُدكُْم َشفْ.ذََبْحُتْم فَأَْحِسُنوا الذَّْبَح
  : ويروي عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه

:  ، مث قام بني يديه، فذرفت عيناه، فقال رسـول اهللا            جاء بعري يشتد حىت سجد لرسول اهللا        
" يـشكوك " له رسول اهللا    ، فقال   "ادعوه، فأتوا به  "فقال  . فالن: قالوا" من صاحب هذا البعري؟   "

  .  عليه منذ عشرين سنة، مث أردنا حنره6يا رسول اهللا، هذا البعري كنا نسنو: فقال
شكا ذلك، بئسما جازيتموه، استعملتموه عشرين سنة حىت إذا أرق عظمـه،            : "فقال رسول اهللا    

 فوجه حنو الظهر،    فأمر به رسول اهللا     . بل هو لك يا رسول اهللا     : قال" ورق جلده أردمت حنره بعينه    
   . 7أي اإلبل 

                                                 
 ٣٦١٧ رواه مسلم،  باب النهي عن صبر البهائم، برقم – صحيح 1
 . ححه األلباني في صحيح وضعيف سنن النسائيوص، ٤٣٦٦ سنن النسائي 2
  ١٧١، باب الماء الذي يغسل به شعر اإلنسان، برقم  )٧٥ /١( رواه البخاري  – صحيح 3
رة               ٢٢٣٦، حديث رقم     )٨٣٤ / ٢(  رواه البخاري    – صحيح   4 ل اله اب تحريم قت سالم، ب . ، وأخرجه مسلم في ال

 ٢٢٤٢هرة ونحوها، رقم وفي البر والصلة واآلداب باب تحريم تعذيب ال
  ٣٦١٥رواه مسلم، عن َشدَّاد ْبِن َأْوس، َباب اْلَأْمِر ِبِإْحَساِن الذَّْبِح َواْلَقْتِل َوَتْحِديِد الشَّْفَرِة ، رقم  – صحيح 5
     أي نستقي6

سن 7   ط   –ح ي األوس ي ف ي ،  و) ١١٢٤٥( رواه الطبران د  : الهيثم ع الزوائ سيوطي ٩/٩) ١٤١٦٦(مجم : ؛ ال
د             ٢/٩٥ائص الكبرى   الخص ال الهيثمي     .  ، ورى أحمد بمثله عن عائشة بإسناد جي زار بنحوه وفي       : وق ورواه الب

  إسناد األوسط زمعة بن صالح وقد وثق على ضعفه وبقية رجاله حديثهم حسن وأسانيد الطريقين ضعيفة
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يف سفر فانطلق حلاجته فرأينا محرة       و عن عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبيه قال كنا مع رسول اهللا               
  : فقالمعها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت احلمرة فجعلت تفرش ، فجاء النيب 

  ! " من فجع هذه بولدها ؟  ردوا ولدها إليها " 
  :حرقناها فقال ورأى قرية منل قد 

  "من حرق هذه ؟ "
  ..حنن : قلنا

  .1" إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب النار: "قال 
  

  املبحث الثاين
  العفو

 املثل األعلى يف الصفح عن حماربيه ومعانديه ومـن   النيب، وقد ضرب  ٢العفو ترك املؤاخذه بالذنب   
  .وذلك من جتليات رمحته . له عليهم قصاص 

  العفو   النيب: ول املطلب األ
  :  فيقول حممديذكر مارسيل بوازار عفو

   . ٣"وبالرغم من قتاليته ومنافحته ، فقد كان يعفو عند املقدرة  " 
، كمظهر من مظاهر  العفو يف أخالق الرسول مظهر٤"موالنا حممد علي"اهلندي يتناول الكاتب و

  :ل  للبشر ، بشىيء من التفصيل والتدليل ويقورمحة حممد
لقد وجدت فيه جتسدها الكامل . وكان العفو جوهرة أخرى بالغة اإلشعاع يف شخصية الرسول "
  .ولقد أوصاه القرأن الكرمي بـأن يأخذ بالعفو ويأمر باملعروف ويعرض عن اجلاهلني . 

صل من قطعك ، وأعط من حرمـك ،         : ( على هذا النحو    . ولقد جاءه تفسري ذلك من لدنه تعاىل        
 شوال  [ويف معركة أحد    . وفقها حىت يف أحرج املواقف      ] [لقد عاش   )... ن أساء إليك    واغفر مل 

، عندما ُجرح وسقط على األرض ، سأله أحد الصحابة أن يسترتل اللعنة على              ]  م ٦٢٤إبريل/هـ٣
م ال  اللهم اهد قومي فإهن   . . أنا مل أُبعث لعاناً للعاملني ، ولكن بعثت هادًيا ورمحة           : ( العدو، فأجاب   

                                                 
  ، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود )٢٦٧٥( سنن أبي داود  1
 ١٨٠الفضائل الخلقية في اإلسالم، :  عبد الرحمن إبراهيم  أحمد2
 .٤٦انسانية االسالم ، ص : مارسيل بوزار  3
ة   وصاحب ترجمة اإلسالم،، معروف بنشاطه في خدمة آبير زعيم هندي    4 ة      معروف ى االنجليزي رآن إل اني الق لمع

 ."ولحاسمة في حياة الرسساعات " و" حياة محمد و رسالته" و، "الدين اإلسالمي  "  مؤلفاتهومن
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 ملَِ لــم    وذات مرة جذبه بدوي طارحاً دثاره حول عنقه ، وحنيُ سئل الرسـول              !). يعلمون  
  ..١."إنه ال يرد على الشر بالشر أبداً : ْيعامله باملثل أجاب قائالً 

على ] [إن تاريخ العامل ليعجز عن تزويدنا بنظري هلذا الصفح الكرمي الذي أغدقه الرسول              : "ويقول  
إن الضرب على وتر املواعظ الداعية إىل الصفح والغفران ال يكلف املرء . ك اجملرمني الكبار أمثال أولئ 

شيئاً  كثرياً ، ولكن عفو املرء عن معذبيه ليحتاج إىل قدر من الشهامة عظيم ، و خباصة حني يكون                    
  .٢"أوالئك املِعذبون حتت رمحته

رة، يعفو عن املسيء، ويصفح عن املخطئ        أحسن الناس عفواً، وألطفهم عش     وال غرو أنْ وجدناه     
 لَقَْد َجاءكُْم َرُسولٌ مِّْن أَنفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحـرِيٌص            : وصفه اخلالق سبحانه وتعاىل      حىت

 .]١٢٨: التوبة ] [َعلَْيكُم بِالُْمْؤِمنَِني َرُؤوٌف رَِّحيٌم 
فَاْعُف َعْنُهْم َواْصـفَْح إِنَّ اللّـَه    :قال اهللا تعاىل .. وته فقد أمره اهللا تعاىل بانتهاج هنج العفو يف دع

   .]١٣: املائدة  [ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني
  : مناذج عفوه : املطلب الثاين 

  ): م ٦٣٠يناير / ـه٨رمضان ( عفوه عن مشركي مكة عام الفتح: أوالً
 عن مشركي مكة بعدما فعلوا به ما         النيب، مثاالً بعفو    "موالنا حممد علي  " يضرب الكاتب اهلندي    

  : فيقول.. فعلوه
  !٣"واملكيون الذين أخضعوه وأصحابه ، دائماً وأبداً ، ألشد التعذيب بربرية؛ منحهم عفواً عاماً"

  : يف فتح مكة  ، معقباً على عفو النيب " اللورد هيديل" ويقول 
 آوى إليه كل الذين كانوا قد نفوه        !عفا بال قيد وال شرط عن كل هؤالء الذين اضطهدوه وعذبوه            "

وأغىن فقراءهم، وعفا عن ألد أعدائه ؛ عندما كانت حيـاهتم يف قبـضة يـده وحتـت                  ! من مكة   
  ..٤...!"رمحته

  " : كولن"يقول  
تأملوا معي كيف أهنم أخرجوه هو ومن يقف معه من بيوهتم إىل منطقة صحراوية معلنني علـيهم                 "

قاطعة الشريرة على جدار الكعبة، وكانت تقضي بعدم التعامل معهم          املقاطعة، ومعلقني بنود هذه امل    
  . بيًعا وشراء وعدم التزوج من بناهتم أو تزويج بناهتم هلم

                                                 
  .٢٧٤-٢٧٣: موالنا محمد علي، حياة محمد و رسالته  1
 .٢٠٧حياة محمد و رسالته ، ص : موالنا محمد علي  2
 .٢٧٠-٢٦٩حياة محمد و رسالته ، ص : موالنا محمد علي 3
  ٢٧-محمد رسول اهللا ، ص: دينيه   آتيين:انظر 4
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وقد دامت هذه املقاطعة ثالث سنوات حبيث اضطروا إىل أكل العشب واجلذور وأوراق األشجار،              
عرة، أو تتحرك عندهم عاطفـة      حىت هلك منهم األطفال والشيوخ من اجلوع دون أن هتتز منهم ش           

ومل . ومل يكتفوا هبذا، بل اضطروهم لترك بيوهتم وأوطاهنم واهلجرة إىل أماكن أخرى بعيدة            . رمحة
  . يدعوهم يف راحة هناك فبدسائسهم املختلفة سلبوا منهم طعم الراحة واالطمئنان

 مـن أبـسط     ويف غزوات بدر وأُحد واخلندق اشتبكوا معهم يف معارك ضارية، وحرموهم حـىت            
ولكـن اهللا   . حقوقهم كزيارة الكعبة، وأرجعوهم إىل ديارهم بعد إبرام معاهدة ذات شروط قاسية           

  . تعاىل أنعم عليهم ففتحوا مكة ودخلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رأس جيش عظيم
اذهبوا : "مفكيف كانت معاملته ألهل مكة بعد كل هذا التاريخ اململوء عداوة وبغًضا؟ لقد قال هل              

   1" .. "فأنتم الطُلَقاء
  

 من ملوك الدنيا لسالت دماء أهل مكة ولكنه قابله صنيعهم بالعفو فما كان منهم               ولو كان حممد    
  ..إال أن دخلوا يف دين اهللا أفواجا 

  : عفوه عن أهل الكتاب : ثانًيا
  " : موالنا حممد علي"يقول 

 مل يقـصر     إنه - يهود ، ونصارى ، ووثنيني، وغريهم        -ولقد أسبغ عفوه على أتباع األديان مجيعاً        "
  .. ٢"إحسانه على أتباع دينه فحسب

ومثال ذلك عفوه عن قبيلة بين قينقاع اليهودية الذين ناصبوه العداوة، وقد كـان يف اسـتطاعته أن                  
رغم ما صدر . ٦٢٤ إبريل 9/هـ 2 سنة شوال 15يفنيهم عن بكرة أبيهم يف معركته معهم، يف 

وتواطئهم يف  . ن جرمية نكراء، قد تواطئوا فيها  على كشف عورة سيدة مسلمة يف مكان عام              منهم م 
  ..  قتل رجل مسلم، دافع عن عرض السيدة املسلمة وحاول رد العدوان 

، وقد   لنيب  لومثال آخر ، عفوه عن قبيلة بين النضري اليهودية، بعد أن خططوا لعملية اغتيال فاشلة                
نفذ فيهم حكم اإلعدام يف من شرعوا يف حماولة اغتياله كمـا هـو احلـال يف                 كان باستطاعته أن ي   

 بعد هزميتهم يف معركتهم ضد املسلمني       األعراف واألدبيات الدولية، وقد كانوا مجيًعا حتت رمحته       
 أصدر عفًوا –مه عليه  صلوات اهللا وسال–ولكنه  ،)م٦٢٥أغسطس / هـ 4 سنة يف  ربيع األول(

  .   أن يرحلوا خارج حدود الدولةقابلعاًما هلم، م
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  :عفوه عن الضعفاء أثناء احلروب: ثالثًا
إذ أمر جنوده أن يعفوا عن الضعفاء، واملسنني، واألطفال، والنساء، وحذرهم أن يهدموا البيوت أو               "

  .١"يسلبوا التجار، أو أن يقطعوا األشجار املثمرة
 جنوده، ويأخذ عليهم العهـود يف ذلـك،          ينبه على هذه التعليمات، ويوصي هبا      وقد كان حممد    

   .باعتباره القائد العام للقوات املسلحة 
  

  :عفوه عن األعراب الغالظ : رابًعا
  : بوقاحة األعرايب الذي رد على النيب-١

 وهو نازل باجلعرانة بني مكة واملدينة ومعه بالل، فأتى          كنت عند النيب    : قال أبو موسى األشعري   
!! قد أكثرت عليَّ من أبشر    : فقال" أبشر: " أال تنجز يل ما وعدتين؟ فقال له      :  فقال  أعراُيب، النيبَّ  

مث دعـا   . قبلنا: قاال!!" رد البشرى، فاقبال أنتما   : "فأقبل على أيب موسى وبالل كهيئة الغضبان، فقال       
اشربا منـه، وأفرغـا علـى وجوهكمـا         : "بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه، ومج فيه مث قال          

فأخذا القدح ففعال، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضال ألمكما، فأفضال             !" وركما وأبشرا   وحن
   .٢هلا منه طائفة

  :بالظلم  األعرايب الذي اهتم النيب -٢
ـ ٨شوال  [ملا كان يوم حنني       ، ويوم توزيع الغنائم على اجليش، آثر رسول اهللا          ] م ٦٣٠يناير  /  ه

اًسا أسلموا حديثًا  و أناًسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ يف القسمة،              القسمة، فأعطى أن   ناًسا يف 
فرفـع  !. إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد فيهـا وجـه اهللا              ! واهللا  : فقال رجل من األعراب   

. حىت كان كالصرف   فتغري وجه النيب      . الصحايب عبد اهللا بن مسعود إىل حضرة النيب تقريًرا بذلك         
يرحم اهللا موسى؛ قد أوذي بأكثر من هـذا        : "مث قال !" ن يعدل إن مل يعدل اهللا ورسوله؟      فم: "مث قال 
   . ٣"فصرب
  :  األعرايب الذي قابل إحسان النيب باإلساءة -٣

يستعينه يف شيء ، فأعطاه شيئا ،       -صلى اهللا عليه وسلم     -عن أيب هريرة ، أن أعرابيا ، جاء إىل النيب           
  " أحسنت إليك ؟ :" مث قال 

  !ال ، وال أمجلت : قال األعرايب ف
  . فغضب املسلمون ، وقاموا إليه ، فأشار إليهم أن كفوا :  قال 
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:  فدخل مرتله ، مث أرسل إىل األعرايب ، فدعاه إىل البيت ، فقال               -صلى اهللا عليه وسلم     -مث قام النيب    
ى اهللا عليه وسلم شيئا ، مث       ، فزاده رسول اهللا صل    " ما قلته : إنك جئتنا فسألتنا ، فأعطيناك ، فقلت        "

  " !أحسنت إليك ؟ :"  قال 
  .. نعم ، فجزاك اهللا من أهل وعشرية خًريا  : قال األعرايب 

إنك كنت جئتنا فسألتنا ، فأعطيناك ، وقلت ما قلت ، وىف             :" -صلى اهللا عليه وسلم   - فقال له النيب    
ت بني يدي ، حىت تـذهب مـن         أنفس أصحايب شيء من ذلك ، فإن أحببت فقل بني أيديهم ما قل            

  " !!صدورهم ما فيها عليك 
  . نعم :  قال 

إن صاحبكم هذا كان     : "-صلى اهللا عليه وسلم   - فلما كان الغد أو العشي ، جاء فقال رسول اهللا           
جاء فسألنا ، فأعطيناه ، وقال ما قال ، وإنا دعوناه إىل البيت فأعطيناه فـزعم أنـه قـد رضـي ،                       

  " ؟كأكذل
  . نعم ، فجزاك اهللا من أهل وعشرية خريا : ايب  قال األعر
أال إن مثلي ومثل هذا األعرايب كمثل رجل كانت لـه ناقـة             :" - صلى اهللا عليه وسلم      -فقال النيب 

خلوا بيين وبني ناقيت    : فشردت عليه ، فاتبعها الناس ، فلم يزيدوها إال نفوًرا ، فناداهم صاحب الناقة               
جه هلا صاحب الناقة بني يديها وأخذ هلا من قمام األرض ، فردها هونـا               ، فأنا أرفق هبا وأعلم ، فتو      

حيث قال الرجـل مـا قـال ،         هونا هونا حىت جاءت واستناخت وشد عليها ، وإين لو تركتكم            
   .١!"، دخل النار فقتلتموه

وهذا املوقف قد ازدمحت فيه العديد فضائل وأخالق حممد، فاشتمل املوقف على     وكرمه وحسن                  
 صلوات اهللا وسالمه علـى  –رفه ولطفه ورفقه ، إال جانب خلق العفو الذي  سطرنا حتته احلديث         تص

       .-صاحب اخللق العظيم 
  

  املبحث الثالث
  العدالة واملساواة

فلقد حتدث علماء   ..   نبني يف هذا املبحث، مظهر آخر من مظاهر الرمحة يف شخصية نبينا حممد              
 ، السيما وهو ميثـل احلـاكم األول لدولـة            النيبساواة يف سلوك    الغرب عن أخالق العدالة وامل    

  .. ! املسلمني؛ اليت متخض عنها أعرق حضارة يف تاريخ البشرية 
   ..!  النيبولنتحدث عن أخالق العدالة واملساواة يف شخصية 
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 وأىن هلذه    فجل األنظمة احلالية اليت حتكم كوكب األرض تتشدق بقيم العدل، واملساواة بني الناس،            
بعدما جعلت من العدالة واملساواة شعارات براقة جوفاء        .. األنظمة أن تتطلع هلذه األخالق السامقة       

  . خالية من التطبيق على أرض الواقع 
  ..  فإىل هذه األنظمة هذا النموذج الفذ 

  :  حاكًما عادالً حممد: املطلب األول 
   : ١يقول  برتلي سانت هيلر

ئيساً للدولة وساهراً على حياة الشعب وحريته، وكان يعاقب األشخاص الذين ر] [كان حممد "
] [جيترحون اجلنايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك اجلماعات الوحشية اليت كان يعيش النيب 

بني ظهرانيها، فكان النيب داعياً إىل ديانة اإلله الواحد وكان يف دعوته هذه لطيفاً ورحيماً حىت مع 
 وإن يف شخصيته صفتني مها من أجلّ الصفات اليت حتملها النفس البشرية ومها العدالة أعدائه،
  ٢."والرمحة

  
 كمعلم ورئيس دولة ورجل سياسي؛ بالغ احلرص على تطبيق املساواة على اجلميع،              كان الرسول   

  " :موالنا حممد علي" خاصة وقد وضع نفسه على قدم املساواة مع سائر املسلمني، يقول
كـان املـسلمون وغـري املـسلمني،        . منصفاً حىت التوسوس    ] [يف إقامة العدالة كان الرسول    و"

وحىت قبل أن ُيبعث إىل الناس كانت أمانتـه وجتـرده   . واألصدقاء واألعداء ، كلهم سواء يف  نظره        
 ويف. واستقامته معروفة لدى اخلاص والعام، وكان الناس يرفعون منازعاهتم إليه حىت حيكـم فيهـا                

وعلى الرغم من حقد اليهـود العميـق        . املدينة رضي الوثنيون واليهود به حكماً يف منازعاهتم كلها          
 عندما عرض عليه ذات مرة نـزاع بـني يهـودي            -حكم    ] [اجلذور على اإلسالم فإن الرسول    

   لليهودي بصرف النظر عن أن املسلم قد ينفر  بذلك من اإلسالم ، بل رمبا بصرف النظر                  -ومسلم    
وال حاجة بنا إىل تبيان أمهية خسارة كهذه بالنـسبة          . عن أن قبيلته كلها قد تنفر بذلك من اإلسالم          

   . ٣. "إىل اإلسالم يف أيام ضعفه وحمنته تلك ، فاألمر أوضح من أن حيتاج إىل بيان 
لـو   : " وقال أيضاً. ابنته فاطمة، إىل أن أعماهلا وحدها سوف تشفع هلا يوم القيامة     ]  [ولقد نبه "

وفيما كان على فراش االحتضار ، قبيل وفاته بقليل ،          . ٤"أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها        
سأل كل من له عليه دين أن يتقاضاه ذلك الدين ، ولكل من أساء إليه ذات يوم أن يثـأر لنفـسه                      
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  .١"منه
 دفعت الكـثريين إىل اعتنـاق       املساواة اليت ختّلق هبا نيب اإلسالم ونظام اإلسالم قد        / إن صفة العدالة  

ختتلف عنها يف البلـشفية الـيت       "  – ٢"جاوبا  "  كما يقول  –اإلسالم، فاملساواة والعدالة يف اإلسالم      
تعمل على سحق األغنياء لصاحل الفقراء، وال هي كاملساواة عند النصارى حيث جيلد الرجل الزجنـي                

لزنوج رهبم يف كنائس خاصة هبم مستقلة عـن       ويعبد ا . ال لشيء إال ألنه وقع بصره على امرأة بيضاء        
أما يف اإلسالم فجميع املساجد مفتحة أبواهبا لكل مسلم غنًيا كان أم فقًريا، أسـوَد               . كنائس البيض 

ومن . وهذه الصفة تقيم صرح وحدة حقيقية راسخة بني املسلمني. كان أو أبيَض، ملكًا كان أو عبًدا  
مراسيم خاصة لكل داخل يف اإلسالم كما تفعـل األديـان           أجل ذلك فإن الدين اإلسالمي ال يقيم        

األخرى، وإمنا حسب املرء أن ينطق بالشهادتني حىت يغدو عضًوا يف أعظم أخوة عاملية يتـساوى يف                 
وليس يف العامل كلـه     .. ظلها الناس مجيًعا يف الواقع العملي امللموس إىل جانب الناحية النظرية اجملردة           

  . ٣"وة اإلسالميأمشل وأصدق من هذه األخ
  : العدالة واملساواة يف معامالته اليومية : املطلب الثاين 

 ميارس سلوكيات العدالة واملساواة يف أدق تفصيل حياته اليومية، مع الغريب والقريب،  النيبكان 
بل نراه إجيابًيا عندما شارك يف تأسيس هيئة خريية تعىن بنصرة .. يف السفر واحلضر، كمدين وكدائن 

  ! املظلوم 
  " :موالنا حممد علي"يقول 

كان . مع اآلخرين مل يكن يضع نفسه على مستوى أرفع من غريه البتة]  [ويف معامالت النيب "
 مقاماً أشبه "املدينة"وذات يوم، وكان قد احتل يف . يضع نفسه على قدم املساواة مع سائر الناس 
إن بين هاشم ال :  وخاطبه يف جالفة وخشنونه قائالً مبقام امللك، وفد عليه يهودي يقتضيه ديناً ما ،

فثارت ثائرة عمر بن اخلطاب لوقاحة اليهودي ، ولكن . يردون أميا مال اقترضوه من شخص آخر 
أن : أن ينصح كالً من املدين والدائن  عنفه ذاهباً إىل أن الواجب كان يقتضي عمر]  [الرسول

. ن مع الشكر ، وأن ينصح الدائن باملطالبة به بطريقة أليق  برد الدي-]  [ الرسول-ينصح املدين  
مث دفع إىل اليهودي حقه وزيادة، فتأثر هذا األخري تأثراً عظيماً بروح العدل واإلنصاف عند 

  ٤."، ودخل يف اإلسالم] [الرسول
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 كل ويف مناسبة أخرى وكان مع أصحابه يف أمجة من اآلجام ، حان وقت إعداد الطعام ، فمهد إىل"
لقد كان برغم سلطانه . امرئ يف القيام جبانب من العمل، وانصرف هو نفسه إىل مجع الوقود 

وكان يراعي ، يف معاملته خدمه ، مبدأ . الروحي والزمين يؤدي قسطه من العمل مثل رجل عادي 
يء   عشر سنني فما قال يل أف قط ، وما قال لشخدمت رسول اهللا : " املساواة نفسه، وقال أنس 

  . " . ١صنعته مل صنعته ، وال لشيء  تركته مل تركته
 من مؤسسي حلف الفضول، الذي ما أُوسس إال لنصرة املظلوم ونشر العدل ولقد كان رسول اهللا 

  : يف إجيابية شديدة يف دعم وتأييد هذه احللف، وقال عنهرسول اهللا بني الناس، فتحرك 
  . ٢" فما أحب أن يل محر النعم و أين أنكثه - غالم  و أنا-شهدت حلف املطيبني مع عموميت  " 

لقد شهدت مع عموميت يف دار عبداهللا بن جدعان حلفا ما أحب أن يل به محر النعم ولـو                   : "وقال  
  .٣"أدعى به يف اإلسالم ألجبت 

  
    : مناذج العدالة يف سنته وسريته: املطلب الثالث

  : حتذيره من استعباد الناس : أوالً
 قيم العدالة واملساواة يف نفوس وزرائه وأتباعه ، فكان يقـول ـ حمـذراً مـن     الرسوللقد رسخ 

. كلكم عباد اهللا وكل نـسائكم إمـاء اهللا   .. ال يقولن أحدكم عبدي وأَميت : " استعباد الناس ـ  
  .. ٤"سيدي : ريب ولكن ليقل : وال يقل العبد . غالمي وجارييت وفتاي وفتايت : ولكن ليقل 

  : هنيه عن التمييز العنصري :ثانًيا
لينتهني قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على        . كلكم بنو آدم و آدم ُخلق من تراب       : "  فيقول  

  . ٥"اهللا من اجلعالن 
  ..  تعنيفاً شديداً  ملا عري بالالً بأمه  أبا ذر ولقد عّنف الرسول 

أى -َبا ذَرٍّبِالرََّبذَِة َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ، َوَعلَى غُلَاِمِه ُحلَّةٌ فََسأَلُْتُه َعْن ذَِلـَك            فَعْن الَْمْعُرورِ ْبنِ ُسَوْيٍد قَالَ لَِقيُت أَ      
إِنِّي َسـاَبْبُت َرُجلًـا     :  ، فَقَالَ  -كيف تلبس حلة ويلبس خادمك أو صبيك نفس احللة الىت تلبسها؟            

إِْخـَواُنكُْم  .. إِنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليَّـةٌ      ! أََعيَّْرَتُه بِأُمِِّه ؟    ! رٍّ  َيا أََبا ذَ  :" فَقَالَ ِلي النَّبِيُّ    . فََعيَّْرُتُه بِأُمِّهِ 
َخَولُكُْم َجَعلَُهْم اللَُّه َتْحَت أَْيِديكُْم، فََمْن كَانَ أَُخوُه َتْحَت َيِدِه فَلُْيطِْعْمُه ِممَّا َيأْكُلُ َولُْيلْبِْسُه ِممَّا َيلَْبُس                

   ٦"ا َيْغِلُبُهْم فَإِنْ كَلَّفُْتُموُهْم فَأَِعيُنوُهْمَولَا ُتكَلِّفُوُهْم َم
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 ١١٤

، فأصبح أبو ذر يأكل ما يأكـل        فكأن أيب ذر رفع شعار املساواة بعد هذا التعنيف من رسول اهللا             
  ! منه خادمه، ويلبس ما يلبس منه خادمه 

  : العدل بني األوالد : ثالثًا
  عن  النُّْعَمانُ ْبُن َبِشريٍ

لَـا  :  بِْنَت َرَواَحةَ َسأَلَْت أََباُه َبْعَض الَْمْوِهَبِة ِمْن َماِلِه ِلاْبنَِها فَالَْتَوى بَِها َسَنةً ثُمَّ َبَدا لَُه فَقَالَْت                 أَنَّ أُمَُّه   
ي بَِيِدي َوأََنـا    فَأََخذَ أَبِ !  َعلَى َما َوَهْبَت ِلاْبنِي    -َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم     -أَْرَضى َحتَّى ُتْشهَِد َرُسولَ اللَِّه      
  - َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم-َيْوَمِئٍذ غُلَاٌم، فَأََتى َرُسولَ اللَِّه 

  .َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ أُمَّ َهذَا بِْنَت َرَواَحةَ أَْعَجَبَها أَنْ أُْشهَِدَك َعلَى الَِّذي َوَهْبُت ِلاْبنَِها :  فَقَالَ 
  "َيا َبِشُري أَلََك َولٌَد ِسَوى َهذَا ؟  : " -لَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َص-فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه 

  .َنَعْم : قَالَ 
  "أَكُلَُّهْم َوَهْبَت لَُه ِمثْلَ َهذَا ؟؟: "  فَقَالَ
  لَا:  قَالَ

   .١"فَلَا ُتْشهِْدنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَْشَهُد َعلَى َجْورٍ: " قَالَ 
  : املسلمنيعدله مع غري: رابًعا
  : العدل مع فصيل يهودي-١

 يقدر على أهل خيرب حمصوهلم من الثمـار          ملا بعثه رسول اهللا      لقد حدث أن عبداهللا بن رواحة       
 بعد فتح خيرب أن حاول اليهود رشـوته         والزروع ملقامستهم إياها مناصفة حسب عهد رسول اهللا       

اخللق إيلّ، وألنتم واهللا أبغض إيل من أعدادكم        واهللا لقد جئتكم من عند أحب       : لريفق هبم،  فقال هلم      
  !! من القردة واخلنازير، وما حيملين حيب إياه وبغضي لكم على أن ال أعدل فيكم 

   ..! ٢هبذا قامت السماوات واألرض:   فقالوا
  .على املنهج الرباين املتفرد القائم على العدل واملساواة  قد خترج يف مدرسة الرسول  لقد كان 

  : العدل مع رجل يهودي-٢
  : رد احلق إىل رجل يهودي ) أ

  عن ابنِ أَبِي َحْدَرٍد الْأَْسلَِميِّ
  .. أَنَُّه كَانَ ِلَيُهوِديٍّ َعلَْيِه أَْرَبَعةُ َدَراِهَم فَاْسَتْعَدى َعلَْيِه 

  !َم، َوقَْد غَلََبنِي َعلَْيَهاّةَ َدَراِهَيا ُمَحمَُّد إِنَّ ِلي َعلَى َهذَا أَْرَبَع : - شاكًيا إىل رسول اهللا -فَقَالَ اليهودي 
  " ..أَْعِطِه َحقَُّه  : "- آمًرا املسلم بالسداد– َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -فَقَالَ النَّبِيُّ

                                                 
 ، واللفظ لمسلم )٣٠٥٦ (-و مسلم ) ٢٤٥٦( رواه البخاري - صحيح1
 .١١، ص ٢زاد المعاد، ج :  ابن القيم 2



 ١١٥

  !َوالَِّذي َبَعثََك بِالَْحقِّ َما أَقِْدُر َعلَْيَها :  - معالالً سبب املماطلة –قَالَ املسلم 
  "!.أَْعِطِه َحقَُّه : " - مؤكًدا على ضرورة التنفيذ فوًرا – َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -يُّ قَالَ النَّبِ

قَْد أَْخَبْرُتُه أَنََّك َتْبَعثَُنا إِلَى َخْيَبَر فَأَْرُجو أَنْ ُتْغنَِمَنا َشْيئًا          ! َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َما أَقِْدُر َعلَْيَها     :  قَالَ املسلم   
  .. ْرجُِع فَأَقِْضيِهفَأَ

  " .أَْعِطِه َحقَُّه : "- مكرًرا األمر – َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -قَالَ النَّبِيُّ
  !!!إِذَا قَالَ ثَلَاثًا لَْم ُيَراَجْع -َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -َوكَانَ النَّبِيُّ :  قَالَ الرواي 

إِلَى السُّوقِ، َوَعلَى َرأِْسِه ِعَصاَبةٌ، َوُهَو ُمتَّزٌِر بُِبْرٍد، فََنَزَع الِْعَماَمةَ َعْن َرأِْسِه            )  َرٍداْبُن أَبِي َحدْ  (فََخَرَج بِِه   
  .اْشَترِ ِمنِّي َهِذِه الُْبْرَدةَ : فَاتََّزَر بَِها، َوَنَزَع الُْبْرَدةَ فَقَالَ 
  ..  فََباَعَها ِمْنُه بِأَْرَبَعِة الدََّراِهمِ 

َهـا  : فَأَْخَبَرَها فَقَالَتْ - َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم      -َما لََك َيا َصاِحَب َرُسولِ اللَِّه       : ْت َعُجوٌز فَقَالَْت    فََمرَّ
   . ١ُدوَنَك َهذَا بُِبْرٍد َعلَْيَها ، طََرَحْتُه َعلَْيِه 

  : آيات ترتل لتربأة رجل يهودي ) ب
 إِنَّا أَْنَزلَْنـا إِلَْيـَك    :لنساء، على رأسها  قول اهللا تعاىل ولقد أنزل اهللا حنو مخس آيات يف سورة ا

، لتربأ  ]١٠٥: النساء [  ]الِْكَتاَب بِالَْحقِّ ِلَتْحكَُم َبْيَن النَّاسِ بَِما أََراَك اللَُّه َولَا َتكُْن ِللَْخاِئنَِني َخِصيًما
  ! رجالً يهودًيا، اهتمه بعض املسلمني ظلًما 

 -وتـشهد   . .  قصة ال تعرف هلا األرض نظرياً ، وال تعرف هلا البشرية شـبيهاً               هذه اآليات حتكي  
 مهمـا ارتفـع     - بأن هذا القرآن وهذا الدين ال بد أن يكون من عند اهللا؛ ألن البـشر                 -وحدها  

 - بأنفسهم   - ال ميكن أن يرتفعوا      -تصورهم ، ومهما صفت أرواحهم ، ومهما استقامت طبائعهم          
هذا املستوى الذي يرسم خطـا      . . الذي تشري إليه هذه اآليات؛ إال بوحي من اهللا          إىل هذا املستوى    

 وال متلك الصعود إليه أبداً إال يف ظل هذا          - إال يف ظل هذا املنهج       -على األفق مل تصعد إليه البشرية       
  !املنهج كذلك

 حتويها جعبتهم اللئيمة    إنه يف الوقت الذي كان اليهود يف املدينة يطلقون كل سهامهم املسمومة ، اليت             
، على اإلسالم واملسلمني؛ يف الوقت الذي كانوا فيه ينشرون األكاذيـب؛ ويؤلبـون املـشركني؛                
ويشجعون املنافقني ، وحياولون تفسيخ اجملتمع املسلم من الداخل ، يف الوقت الذي يؤلبـون عليـه                 

يات كلها تـترتل ، علـى       يف هذا الوقت احلرج ، كانت هذه اآل       . . خصومه ليهامجوه من اخلارج     
 ، لتنصف رجالً يهودياً ، اهتم ظلماً بسرقة؛ ولتدين الذين تآمروا            - صلى اهللا عليه وسلم      -رسول اهللا   

 صلى اهللا عليـه     -واألنصار يومئذ هم عدة الرسول      . على اهتامه ، وهم بيت من األنصار يف املدينة          
 ، ومن حول الرسالة والـدين والعقيـدة          وجنده ، يف مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله         -وسلم  

                                                 
  ٢١٠٨، وذآره األلباني في  السلسلة الصحيحة ) ١٤٩٤٢( رواه أحمد- صحيح 1



 ١١٦

  . . . !اجلديدة 
مث أي كالم ميكن أن يرتفع ليصف هذا املـستوى؟          ! أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي      

وكل كالم ، وكل تعليق ، وكل تعقيب ، يتهاوى دون هذه القمة السامقة؛ اليت ال يبلغهـا البـشر                    
 إال أن يقادوا مبنهج اهللا ، إىل هذا األفـق العلـوي الكـرمي               .بل ال يعرفها البشر وحدهم    . حدهم  و

  ! ؟١الوضيء
َوكَاُنوا أَْهلَ َبْيِت َحاَجٍة َوفَاقٍَة ِفي الَْجاِهِليَّـِة        ... فقد كَانَ أَْهلُ َبْيٍت ِمن األنصار ُيقَالُ لَُهْم َبُنو أَُبْيرِقٍ           

اْبَتاَع لرِفَاَعةُ ْبُن َزْيٍد ِحْملًا ِمْن الدَّْرَمِك فََجَعلَُه ِفي َمْشَرَبٍة لَُه           فَقَِدَمْت َضاِفطَةٌ ِمْن الشَّامِ فَ    ... َوالْإِْسلَامِ  
َوِفي الَْمْشَرَبِة ِسلَاٌح َوِدْرٌع َوَسْيٌف فَُعِدَي َعلَْيِه ِمْن َتْحِت الَْبْيِت فَُنِقَبْت الَْمـْشَرَبةُ َوأُِخـذَ الطََّعـاُم                 

َيا اْبَن أَِخي إِنَُّه قَْد ُعِدَي َعلَْيَنا ِفي لَْيلَِتَنـا          : ى رِفَاَعةُ إىل قََتاَدةَ ْبنِ النُّْعَماِن فَقَالَ      َوالسِّلَاُح، فَلَمَّا أَْصَبَح أَتَ   
ا فَِقيلَ  فََتَحسَّْسَنا ِفي الدَّارِ َوَسأَلْنَ   : قَالَ قََتاَدةَ ْبنِ النُّْعَماِن     . َهِذِه فَُنِقَبْت َمْشَرَبُتَنا َوذُِهَب بِطََعاِمَنا َوِسلَاِحَنا     

فلمـا  .  قَْد َرأَْيَنا َبنِي أَُبْيرِقٍ اْسَتْوقَُدوا ِفي َهِذِه اللَّْيلَِة َولَا َنَرى ِفيَما َنَرى إِلَّا َعلَى َبْعضِ طََعـاِمكُمْ : لََنا  
ا اْبـَن   َي:  لقتادة   – صاحب املال املسروق     –أشارت أصابع االهتام لَبُني أَُبْيرِقٍ،َ قَالَ رِفَاَعةُ إىل قََتاَدةَ          

  ..فَذَكَْرَت ذَِلَك لَُه -َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -أَِخي لَْو أََتْيَت َرُسولَ اللَِّه 
إِنَّ أَْهلَ َبْيٍت ِمنَّا أَْهلَ َجفَاٍء َعَمُدوا       :  فَقُلُْت   - َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم      -فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه    :  قَالَ قََتاَدةُ   

ى َعمِّي رِفَاَعةَ ْبنِ َزْيٍد فََنقَُبوا َمْشَرَبةً لَُه َوأََخذُوا ِسلَاَحُه َوطََعاَمُه فَلَْيُردُّوا َعلَْيَنا ِسلَاَحَنا فَأَمَّا الطََّعاُم فَلَا                 إِلَ
  . َحاَجةَ لََنا ِفيِه
  ".. َسآُمُر ِفي ذَِلَك: " - َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم- فَقَالَ النَّبِيُّ 

فَلَمَّا َسِمَع َبُنو أَُبْيرِقٍ، وخافوا الفضيحة،  أََتْوا َرُجلًا ِمْنُهْم ُيقَالُ لَُه أَُسْيُر ْبُن ُعْرَوةَ فَكَلَُّموُه ِفي ذَِلـَك،                   
  .فَاْجَتَمَع ِفي ذَِلَك َناٌس ِمْن أَْهلِ الدَّارِ

َوَعمَُّه َعَمَدا إِلَى أَْهلِ َبْيٍت ِمنَّا أَْهلِ إِْسلَامٍ َوَصلَاحٍ َيْرُموَنُهْم          َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ قََتاَدةَ ْبَن النُّْعَماِن        :  فَقَالُوا  
  !! بِالسَّرِقَِة ِمْن غَْيرِ َبيَِّنٍة َولَا ثََبٍت 

  . فَكَلَّْمُتُه - َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم -فَأََتْيُت َرُسولَ اللَِّه : قَالَ قََتاَدةُ 
  !" . َت إِلَى أَْهلِ َبْيٍت ذُِكَر ِمْنُهْم إِْسلَاٌم َوَصلَاٌح َتْرِمهِْم بِالسَّرِقَِة َعلَى غَْيرِ ثََبٍت َولَا َبيَِّنٍة َعَمْد: " فَقَالَ 

ـ    -فََرَجْعُت َولََوِدْدُت أَنِّي َخَرْجُت ِمْن َبْعضِ َماِلي َولَْم أُكَلِّْم َرُسولَ اللَِّه            :  قَالَ قتادة    ِه  َصلَّى اللَُّه َعلَْي
َيا اْبَن أَِخي َما َصَنْعَت فَأَْخَبْرُتُه بَِما قَالَ ِلـي َرُسـولُ          : فَأََتانِي َعمِّي رِفَاَعةُ ، فَقَالَ    . ِفي ذَِلَك    -َوَسلََّم  
  .. ٢اللَُّه الُْمْسَتَعانُ:  فَقَالَ - َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم-اللَِّه

                                                 
  )٢٣١ص  / ٢ج  (-رآن في ظالل الق: سيد قطب:  انظر1
اني في صحيح وضعيف                ٢٩٦٢ رواه الترمذي، رقم     – حسن   2 اِن األنصاري ، وحسنه األلب ، َعْن  َقَتاَدَة ْبِن النُّْعَم

 . سنن الترمذي 



 ١١٧

امسه زيـد ابـن     ( درع فألقاها يف بيت رجل يهودي       ملا رأى السارق ذلك عمد إىل ال      : ويف رواية   
  ١)السمني 

  .. بسرقة هذا الدرع- وإن كان من غري املسلمني –وما لبث أن اهتم الناُس  هذا الرجل الربيء 
  
  : فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َنَزلَ الْقُْرآنُ  
َّاسِ بَِما أََراَك اللَُّه َوال َتكُْن ِللَْخاِئنَِني َخِصيًما إِنَّا أَنزلَْنا إِلَْيَك الِْكَتاَب بِالَْحقِّ ِلَتْحكَُم َبْيَن الن ٢  

  : الكل سواء أمام القانون : خامًسا
  :فعن عائشة رضي اهللا عنها

: ؟ فقالوا ومن يكلم فيها رسول اهللا      : فقالوا.. أن قريًشا، أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت         
 : " فقـال رسـول اهللا      .. فكلمه أسامة    رسول اهللا   ومن جيترئ عليه إال أسامة ابن زيد حب         

إمنا أهلك الذين قبلكم أهنم كـانوا       : " مث قال   . مث قام فاختطب  ! " . أتشفع يف حد من حدود اهللا ؟        
لو أن فاطمـة    ! وامي اهللا   .. إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد             

  ٣ "!بنت حممد سرقت لقطعت يدها 
  : عدله بني فصائل الدولة : سادًسا

  :  عدله بني قريظة والنضري يف مسألة الديات-١
حىت بني غري املسلمني وبعضهم، فقد حتاكم إليه يهود قريظة والنضري، يف مـسألة              ! و ما أروع عدله     

ها، تتعلق بالديات، فقد كانت بنو النضري أعز من بين قريظة، فكانت تفرض عليهم دية مضاعفة لقتال               
فلما ظهر اإلسالم يف املدينة امتنعت بنو قريظة عن دفع الضعف، وطالبـت باملـساواة يف الديـة،                  

َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ َوالَْعْيَن       : ( ، ونزلت اآلية  ٤وحتاكمت إليه نيب الرمحة، فعدل بينهما     
نَ بِاُألذُِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َوالُْجُروَح ِقَصاٌص فََمن َتَصدََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُّه            بِالَْعْينِ َواَألْنَف بِاَألْنِف َواُألذُ   

  .٥]٤٥: املائدة) [َوَمن لَّْم َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اُهللا فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
  :فعن ابن عباس قال

َبْيَنُهم أَْو أَْعرِْض َعْنُهْم َوإِن ُتْعرِْض َعْنُهْم فَلَن َيُضرُّوَك َشْيئاً          فإِن َجآُؤوَك فَاْحكُم    ( ملا نزلت هذه اآلية     

                                                 
ر       :  وهذه الرواية التي ُذآر فيها اليهودي ، رواية ضعيفة، انظر           1  ن آثي سير اب د رواه  )٤٠٥ص   / ٢ج   (-تف ، وق

  . وإسناده مسلسل بالضعفاء) ٩/١٨٣(ره الطبري في تفسي
اني في صحيح وضعيف                ٢٩٦٢ رواه الترمذي، رقم     – حسن   2 اِن األنصاري ، وحسنه األلب ، َعْن  َقَتاَدَة ْبِن النُّْعَم

 . سنن الترمذي 
رقم – صحيح 3 اري ب م    ٣٢٨٨ رواه  البخ ره رق شريف وغي سارق ال ع ال اب قط دود ب ي الح سلم ف ه م ، و أخرج

١٦٨٨  
 ١/٢٩١السيرة النبوية الصحيحة :   العمري ضياءرم أآ4
  ١/٣٣١السيرة النبوية :  علي محمد الصالبي 5



 ١١٨

كان بنو النضري   : "، قال   ]٤٢املائدة) [َوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُم َبْيَنُهْم بِالِْقْسِط إِنَّ اللَّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني          
يظة من بين النضري أدوا إليهم الدية كاملـة،         إذا قتلوا من بين قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قر           

   .١" بينهم-صلى اهللا عليه وسلم-فسوى رسول اهللا 
  : ويف رواية 

فكان إذا قتل رجل من قريظة رجال من النضري قتل به، وإذا قتل رجل من النضري رجال من قريظة،                   "
لٌ من النضري رجال مـن       قتل رج  -صلى اهللا عليه وسلم   -فلما ُبعث النيب    ! فودي مبائة وسق من متر      

 اآلية،  ٢"بيننا وبينكم النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتوه فرتلت        : ادفعوه إلينا نقتله ، فقالوا    : قريظة، فقالوا 
  .. وحكم بينهم بالعدل 

  :  عدله بني الفصائل يف مسألة الري وتوزيع املياه -٢
  .. املياة والري، فحكم بينهم فقد اتاه أهل مهزور من قريظة، يتحاكمون إليه يف مشكلة تتعلق ب

أن رجالً من قريش كان له سهم يف بين قريظة فخاصم إىل رسول             ... عن ثعلبة بن أيب مالك أنه مسع        
 يعين السيل الذي يقتسمون ماءه، فقـضى بينـهم          ٣مهزور]سيل  [  يف   -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا  

  ٤ حيبس األعلى على األسفلأن املاء إىل الكعبني ال-صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
  :قال ثعلبة بن أيب مالك : ويف رواية 

يسقي األعلى إىل   .  يف سيل مهزور، األعلى فوق األسفل        -صلى اهللا عليه وسلم     -قضى رسول اهللا     "
   . ٥"الكعبني مث يرسل إىل من هو أسفل منه

 أهل املدينة يف سيلهما ومذينب ومهزور واديان باملدينة معروفان يستويان يسيالن باملطر ويتنافس
 يف سيلهما أنه لألعلى فأعلى واألقرب إىل السيل، - صلى اهللا عليه وسلم-فقضى رسول اهللا 

٦فاألقرب ميسك األعلى مجيع املاء حىت يبلغ الكعبني مث يرسله إىل من حتته ممن يليه  
  : مبادىء املساواة والعدالة يف خطبة الوداع: سابًعا

ويعلق هربـرت   ..  دستوراً عظيما يف إقامة العدالة واملساواة يف ربوع العامل           هذا، وتعد خطبة الوداع   
  :  على هذه اخلطبة بقوله ٧جورج ولز

                                                 
سن 1 و داود – ح سائي  ) ٣٥٩١( رواه أب اني   ) ٤٤١١( ،  ) ٤٧٣٣( والن ال األلب عيف  –، وق ي صحيح وض  ف

  .حسن صحيح اإلسناد : -سنن أبي داود 
حيح 2 و داود – ص سائي )٤٤٩٤( رواه اب د )٤٤١١ – ٤٤١٠( ،  )٤٧٣٣ - ٤٧٣٢( ، والن ،  )٣٤٣٤(، وأحم

  .حسن : وقال شعيب  األرنؤوط. وصححه األلباني في  صحيح وضعيف سنن أبي داود 
  اسم واد لبني قريظة بالحجاز:  سيل مهزور 3
 ، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود ) ٣٦٣٨(، وأبو دواد)٢٤٨١( رواه ابن ماجه – صحيح 4
 . ، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه)٢٤٨١( رواه ابن ماجه -ح  صحي5
   ١٨٩ص  / ٧االستذآار،  ج :   ابن عبد البر 6
ز  7 ورج ول رت ج روف ) ١٩٤٦ – ١٨٦٦( هرب اني المع ب البريط ال   .. الكات د الخي ذي يعتم تهر بقصصه ال اش

ل  آتابات في التاريخ   له  العلمي و  سان   (، مث اريخ اإلن الم ت ـ  ) يةمع ه ب الم   (وأعقب اريخ الع اب    ). موجز ت ان آخر آت وآ
 .) العقل في أقصى تواتراته(أصدره هو 



 ١١٩

من املدينة إىل مكـة، قبـل       ]  م ٦٣٢مارس/ هـ١٠يف ذي احلجة    [حجة الوداع   ] [حّج حممد   " 
ف أمامها كل ما بـني      إنّ أول فقرة فيها جتر    .. وفاته بعام، وعند ذاك ألقى على شعبه موعظة عظيمة        

املسلمني من هنب وسلب ومن ثارات ودماء، وجتعل الفقرة األخرية منـها الزجنـي املـؤمن عـدالً                  
  . ١"إهنا أسست يف العامل تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكرمي.. للخليفة

متثـل   ودولته ونظامه، جلية بينة لكل ذي بال ، وهـي            إن دروس العدالة واملساواة يف سرية النيب        
 للبشر،  بيد أن اخلرص كثرياً ما يصيب طائفة من احلاقدين واحلانقني على              مظهر من مظاهر رمحته     

   .. ؛ فيغضون الطرف عن هذه القيم الزاهية يف سرية النيب سرية حممد 
  :الناس سواء كأسنان املشط: املطلب الرابع 

  : ، يف مجلة مشهورة للقاصي والداينرسول اهللا يقول 
   ..٢"الناس كأسنان املشط  " 

  :ويشرح املستشرق  واملؤرخ بوديل هذه العبارة البليغة قائالً
ليس هناك أي عائق لوين للمسلم فال يهم أكان املؤمن أبيض أو أسود أو أصفر، فاجلميع "  أي
  .٣"ن على قدم املساواةيعاملو

  : ويتعرض توماس كاراليل هلذه القيمة يف إعجاب شديد فيقول 
وهذا يدل على أصدق . إلسالم خلّة أراها من أشرف اخلالل وأجلّها وهي التسوية بني الناسيف ا"

  !٤. "فنفس املؤمن راجحة جبميع دول األرض، والناس يف اإلسالم سواء. النظر وأصوب الرأي
 واقعياً عملية و تأسيساً على مبدأ األخوة اإلنسانية بني األجناس والشعوب، حقق نبينا حممد 

  :مؤكداً "برج"د خمتلف األجناس يف ظل املساواة والعدل اإلسالميني ، يقول توحي
إنه ليس هناك من جمتمع آخر سجل له التاريخ من النجاح كما سجل لإلسالم يف توحيد األجناس "

  . ٥"اإلنسانية املختلفة ، مع التسوية بينها يف املكانة والعمل وهتيئة الفرص للنجاح يف هذه  احلياة
  

ساوى اإلسالم  بني الناس يف إجياب العبادات وحترمي احملرمات ، وكما ساوى بينهم يف الفـضل      فلقد  
 َمْن َعِملَ َصاِلًحا ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمـْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَّـُه َحَيـاةً طَيَِّبـةً                 والثواب حبسب أعماهلم  

    .] ٩٧اآلية : النحل  ] [وا َيْعَملُونََولََنْجزَِينَُّهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسنِ َما كَاُن

                                                 
 .٦٤١ ، ٦٤٠ /٣معالم تاريخ اإلنسانية ، :  هربرت جورج ولز 1
ى            ١٨٦ مسند الشهاب القضاعي عن أنس بن مالك، برقم          2 شرفه عل ، أي متساوون في األحكام، ال يفضل شريف ل

 ).١٤٤العزلة للخطابي ص ( ساوية ال فضل لسن منها على أخرى وضيع، آأسنان المشط مت
  .١٣٧قالوا عن اإلسالم ص : عماد الدين خليل:  انظر3
  ٦٥األبطال ، ص :  توماس آاراليل 4
 ٦٥األبطال ، ص :  توماس آاراليل 5



 ١٢٠

وساوى بينهم يف كل حق ديين ودنيوي ، ومل جيعل ألحد منهم ميزة يف مـال أو لـون أو عـرق                      
 َياأَيَُّها النَّاُس إِنَّا    : فقال اهللا تعاىل  : أوحسب أو نسب ، إمنا امليزة والتفضيل بالصالح القليب والتقوى           

[   أُْنثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوًبا َوقََباِئلَ ِلَتَعاَرفُوا إِنَّ أَكْـَرَمكُْم ِعْنـَد اللَّـِه  أَْتقَـاكُْم                َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ وَ   
   ] ١٣: احلجرات 

فلم تكن العدالة واملساواة يف اعتبارات زعماء العرب أو يف          ..  وهذا مظهر من مظاهر رمحة النيب       
، اإلسترقاق علـى أشـده،      فقد كان قبل عهده     ،  أسلوب حكمهم للعرب، قبل بعثة الرسول       

  حىت أكرم اُهللا العرب برسالة حممد .. والتمييز العنصري يف ذروته 
 حريصاً على تربية أصحابه تربية عملية، بغرس قيم العدالـة واملـساواة يف              ولقد كان رسول اهللا     

ة كما ملئت ظلمـاً      رجال؛ ملئو األرض عدالً ورمح     فتخرج من مدرسة حممد       ..نفوس أصحابه   
مىت استعبدمت الناس وقـد     : " من هؤالء الرجال عمر بن اخلطاب صاحب املقولة الشهرية          .. وجوراً  

ولقد ضرب املسلمون األوائل يف فتوحاهتم أروع األمثلة يف حتقيـق العـدل             ".ولدهتم أمهاهتم أحراراً    
ما عرف التـاريخ      : " -ير    يف إعجاب وتقد    -جوستاف لوبون   واملساواة بني الشعوب، حىت قال      
   .١"فاحتاً أعدل وال أرحم من العرب

  
 

  املبحث الرابع
  احلب واإلخاء

  :اُألخوة مكان العصبية : املطلب األول 
   : دينيهآتينييقول 

فوفق إىل حتقيق املساواة واألخوة ] [إىل املساواة واألخوة، أما حممد ] عليه السالم[لقد دعا عيسى "
  .٢"اء حياتهبني املؤمنني أثن

 ـ  أن يعيش الناس على هذه األرض يف شقاق و متزق رسول اهللا فليس من الطبيعي ـ يف اعتقاد 
وتفرق، و قد أوجدهم اخلالق سبحانه من أصل واحد، خلقهم مجيًعا من آدم، أبيضهم وأسودهم، 

طرة، ويتعارض شرقيهم وغربيهم، عربيهم وعجميهم، غنيهم و فقريهم ، بل إن أشد ما يتناىف مع الف
وألجل هذا اختذ . مع العقل، أن يوحد اهللا عباده يف اخلَلق واملنشأ، مث يتفرقون يف املرجع واملصري

اإلسالم كل أساس وقاعدة حتمي هذا الكيان من االنشقاق والتصدع، ومتكنه من أداء مهمته على 
 الفوارق بني  أفراد هذا الكيان الذي ميحو أمامه مجيع..  اإلخاء: الوجه األمثل ومن بني تلك القواعد 
                                                 

 ٤٠حضارة العرب، ص : جوستاف لوبون 1
 .٣٢٣محمد رسول اهللا ، ص :  دينيه آتيين2



 ١٢١

  ..،و امتيازاهتم من نسب أو جاه أو مال 
  : ، فيقول - مبدأ اإلخاء –عن هذا املبدأ الكبري يف اإلسالم " وليم موير "ويتحدث املفكر 

   . ١"ومن عقيدة اإلسالم أن اإلنسان أخو اإلنسان "
 هو أساس فلسفة األخالق االجتماعية يف أن مبدأ اإلخاء اإلنساين" " :برج "ويبني  املفكر الكبري 

   . ٢"اإلسالم 
القائمة علـى الـدم     ( أن إقامة األخوة يف اإلسالم مكان العصبية اجلاهلية           "إىل" فيليب حيت "ويشري  
  .٣].."[ عمالً جريئًا جديًدا؛ قام به النيب العريب - يف احلقيقة -للبناء االجتماعي كان ) والقرابة

ولة اإلسالمية األوىل، على قاعدة اإلخاء اإلسالمى ما بني األوس واخلزرج  أسس الدإن النيب 
واملكيني املهاجرين، وأسس الدستور املدين اإلسالمي الذي نظم العالقات ما بني قوى الشعب، وجنح 
هذا الدستور يف حتقيق التعايش واإلخاء بني املسلمني وبعضهم، وبني املسلمني وغريهم، وتطورت 

التعايش مع قيام الدولة اإلسالمية اليت ضمت شعوباً وأُمماً خمتلفة، حققت بينها االنسجام جوانب هذا 
  . واإلخوة بني أبناء الوطن الواحد، بعيداً عن العصبية العرقية أو التعصب الديين 

  
ومن أجل حتقيق احلب واإلخاء بني فصائل الشعوب، اعترف اإلسالم بصدق الرساالت السماوية 

  :- يف ذلك –٤ يقول مارسيل بوازار..السابقة 
وقد فتح اإلسالم الباب للتعايش على الصعيد االجتماعي والعرقي حني اعترف بصدق الرسـاالت              " 

اإلهلية املرتلة من قبل على بعض الشعوب ، وجعل املسلمني منحدرين من نسل مشترك مع اليهـود                 
ا َخلَقَْناكُم مِّن ذَكَرٍ َوأُنثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشـُعوباً َوقََباِئـلَ    َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ ...والنصارى عرب إبراهيم 

  .٦ " ..٥ِلَتَعاَرفُوا إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخبٌِري 
   يف حتقيق احلب واإلخاء ؟ ملاذا جنح النيب : املطلب الثاين 

 يف نشر قيم احلب واإلخاء سـواء بـني الـشعوب            ب يف جناح النيب     يبني توماس آرنولد أن السب    
اإلسالمية والقبائل والعشائر املختلفة، هو حسن اخللق واملعاملة احلسنة واجلاذبية اليت كان يتمتع هبـا               

  : ، فيقول آرنولدرسول اهللا 
                                                 

  .٨٠حياة محمد، :  وليم موير 1
 .١٠١، ص ٢التكامل في اإلسالم ، ج : أحمد أمين :  انظر2
  .٢٠ ، ١٩اإلسالم منهج حياة ، ص :  فيليب حتى 3
سانية اإلسالم  : "  مفكر وقانونى فرنسى ، وله آتابات مشهورة عن اإلسالم، أهمها   4 وم  "إن د  ". ، و اإلسالم الي ويع

ة مضيئة في مجال الدراسات الغربية لإلسالم، بما تميز به من موضوعية،            ، عالم "إنسانية اإلسالم " آتابه الشهير   
اول الجانب األخالقي في                          ه في تن ز والهوى، وريادت وعمق، وحرص على اعتماد المراجع التي ال يأسرها التحي

 . اإلسالم
  . ، واالستشهاد باآلية من قبل مارسيل بوزار١٣اآلية:  سورة الحجرات5
  .١٨٥-١٨٤سانية اإلسالم ، إن:  مارسيل بوزار 6



 ١٢٢

اهتمامـه بـالنظر يف     و] [إن املعاملة احلسنة اليت تعودهتا وفود العشائر املختلفة مـن الـنيب              ".. 
شكاياهتم، واحلكمة اليت كان يصلح هبا ذات بينهم، والسياسة اليت أوحت إليه بتخصيص قطع مـن                
األرض مكافأة لكل من بادر إىل الوقوف يف جانب اإلسالم وإظهار العطف على املسلمني، كل ذلك                

سيًدا عظيًما ورجالً   .. زيرةمألوفًا لديهم، كما جعل صيته ذائًعا يف كافة أحناء شبه اجل          ] [جعل امسه 
باملدينة مث يعـود إىل قومـه داعًيـا إىل          ] [وكثًريا ما كان يفد أحد أفراد القبيلة على النيب          . كرًميا

  . ١.."اإلسالم جاًدا يف حتويل إخوانه إليه
 يف نشر    يبني السبب األساس يف قدرة النيب الكرمي         - هو اآلخر    – ولعل الفيلسوف إدوار مونته     

خبلوص النية واملالطفة وإنـصافه يف       " رسول اهللا   ب واإلخاء بني الناس، و هو ما عرف عن          احل
أزكى وأدين وأرحم عـرب     ] [احلكم، ونزاهة التعبري عن الفكر والتحقق، وباجلملة كان حممد        

عصره، وأشدهم حفاظاً على الزمام فقد وجههم إىل حياة مل حيلموا هبا من قبل، وأسس هلم دولـة                  
  .٢" ودينية ال تزال إىل اليومزمنية

 يف  حتقيق احلب واإلخاء بني فـصائل وطوائـف           وكلها عوامل وأسباب أدت إىل جناح حممد        
  . العرب 

وكان ملبادىء احلب واإلخاء يف اإلسالم وأثرها على باقي الشعوب، يف الشرق والغرب، أن حفرت 
اليت ترفض التقسيم العرقي أو ) اإلخاء/ احلب  ( تلك الرتعة اإلنسانية اخلرية.. عمقاً عميقاً يف وجداهنا

  .الطبقي
  : ، عن هذا اجلانب، ممثالً بنموذج اهلند، فيقول  ٣"جواهر الل هنرو" ويتحدث 

اليت كان املسلمون يؤمنون هبا، ويعيشون فيها، أثرت يف أذهـان           ... إن نظرية األخوة اإلسالمية     " 
 هلذا التأثري البؤساء الذين َحرَّم عليهم اجملتمـع اهلنـدي           وكان أكثر خضوعاً  . اهلندوس تأثريا عميقاً    

   . ٤"املساواة والتمتع باحلقوق  اإلنسانية 
    :مناذج  تعاليمه : املطلب الثالث 

 من احلب واإلخاء يف اإلسالم عبادة رفيعة ُيتقرب هبا إىل اهللا تعاىل، وُيستظل هبا                 النيبلقد جعل   
  :  يف ذلك ومن مجلة أحاديثه  .. يف ظل عرش اهللا يوم القيامة

  : املسلمون املتآخون املتحابون  كاجلسد الواحد : أوالً 
                                                 

   .٥٥الدعوة إلى اإلسالم ص :  توماس آرنولد 1
ادا  2 ه لوآ ة في آخر       )١٨٩٤ ـ  ١٨١٧(  آلمة للفيلسوف الفرنسي إدوار مونته الذي  ولد في بلدت ذه الكلم ال ه ، وق

  ).العرب(آتابه 
 .  زعيم الهند الراحل ، وباني نهضتها الحديثة3
  ١٩٢الرسول في الدراسات اإلستشراقية المنصفة، ص  :  محمد شريف الشيباني:  انظر 4



 ١٢٣

  : أنه قال  روى النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ عن رسول اهللا 
ْضٌو َتَداَعى لَُه َسـاِئُر     َمثَلُ الُْمْؤِمنَِني ِفي َتَوادِِّهْم َوَتَراُحِمهِْم َوَتَعاطُِفهِْم َمثَلُ الَْجَسِد إِذَا اْشَتكَى ِمْنُه عُ           " 

  . ١"الَْجَسِد بِالسََّهرِ َوالُْحمَّى
  : املسلمون املتآخون املتحابون  كرجل واحد : ثانًيا

الُْمْؤِمُنونَ كََرُجلٍ َواِحٍد، إِنْ اْشَتكَى َرأُْسُه َتَداَعى لَـُه َسـاِئُر الَْجـَسِد بِـالُْحمَّى                : " قال النيب   
  .٢"َوالسََّهرِ
  : ملسلمون املتآخون املتحابون  يف ظالل اهللا ا: ثالثًا

أَْيَن الُْمَتَحابُّونَ  : إِنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َيقُولُ َيْوَم الِْقَياَمةِ      : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه    : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أَنَُّه قَالَ    
   .٣."لَّ إِلَّا ِظلِّي ِلَجلَاِلي ؟ الَْيْوَم أُِظلُُّهْم ِفي ِظلِّي، َيْوَم لَا ِظ

  : املسلمون املتآخون املتحابون وجبة هلم حمبة اهللا : رابًعا
  :  يقول مسعت رسول اهللا : عن معاذ بن جبل قال 

  .٤" واملتزاورين يف واملتباذلني يفّوجبت حمبيت للمتحابني يفّ واملتجالسني يف: قال اهللا تعاىل " 
  :   يغبطهم األنبياء والشهداء املسلمون املتآخون املتحابون: خامًسا

  . ٥"املتحابون يف جاليل هلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء: يقول اهللا تعاىل  :: " قال النيب 
ليبعثن اهللا أقواًما يوم القيامة يف وجوههم النور، على         " قال رسول اهللا    :  قال   وعن أيب الدرداء    

يـا  : فجثا أعرايب على ركبتيه، فقال      : قال  ". ا بأنبياء وال شهداء     منابر اللؤلؤ ، يغبطهم الناس، ليسو     
هم املتحابون يف اهللا من قبائل شىت وبالد شىت، جيتمعون على           : " قال  !  رسول اهللا حلهم لنا نعرفهم      

  . ٦ " ذكر اهللا يذكرونه
 احلـب    عملياً، فريغبـهم يف     قيم احلب واإلخاء بني شعبه، ورسخها        هكذا رّسخ رسول اهللا     

  . واإلخاء وثواهبما، ويرهبهم من التباغض والشقاق وعواقبهما يف الدنيا واآلخرة 
 يف حتقيق األخوة واحلب بني الـشعب،   النيب ، فلقد جنح إن هذا مظهر من مظاهر رمحة النيب 

  .. حىت أصبح أبناء الدولة يف عهده كاجلسد الواحد أوكالرجل الواحد 
  

  

                                                 
  .٤٦٨٥ رواه مسلم، برقم –صحيح  1
  ٤٦٨٦ رواه مسلم، برقم –صحيح  2
 ١٥٠٠، ورواه مالك في الموطأ، برقم ٤٦٥٥ رواه مسلم، برقم –صحيح  3
 .٥٠١١، وصححه األلباني في مشكاة المصابيح، برقم ١٥٠٣ رواه مالك، برقم - صحيح 4
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  املبحث اخلامس

  يف املعامالت املالية مساحته 
، مساحته وسهولته يف املعامالت املالية ، واستعمال معـايل األخـالق، وتـرك              من مظاهر رمحته  

وكان حيث على إنظار املعسر والرفق بـه،        ..املشاحنات، و جتنب إرهاق الناس باملطالبة أو املماطلة         
املدينني، والكـرم والعطـاء بـني       والتساهل يف املعاوضات املالية، واملشاركة يف سداد الديون عن          

  .املتعاقدين
  : حثه على السماحة يف املعامالت املالية : املطلب األول 

  : يف البيع والشراء والقضاء : أوالً
 إِذَا َبـاَع،    ١َرِحَم اللَُّه َرُجلًا َسْمًحا   : "  قَالَ    أَنَّ َرُسولَ اللَِّه    : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما       

   .. ٢"َتَرى، َوإِذَا اقَْتَضىَوإِذَا اْش
غفر اهللا لرجل كان قبلكم، كان سهالً إذا باع، سـهالً           : " قال  أن رسول اهللا     وعن أيب هريرة    

  . ٣"إذا اشترى، سهالً إذا اقتضى
   قَالَوعن َحِكيمِ ْبنِ ِحَزامٍ 

 أَْو قَالَ َحتَّى َيَتفَرَّقَا فَإِنْ َصَدقَا َوَبيََّنا ُبورَِك لَُهَما ِفـي  الَْبيَِّعاِن بِالِْخَيارِ َما لَْم َيَتفَرَّقَا    :"قَالَ َرُسولُ اللَِّه    
  .٤"َبْيِعهَِما َوإِنْ كََتَما َوكَذََبا ُمِحقَْت َبَركَةُ َبْيِعهَِما

  : التيسري على املعسر : ثانًيا
إذا أتيـَت   : الرجلُ ُيدايُن الناس، فكان يقولُ لفتـاهُ       كان: "قال أن رسول اهللا     عن أيب هريرة    

  . ٥"فلَِقَي اَهللا فَتجاَوَز عنه.. ُمعِسراً فتجاَوز عنه، لعلَّ اَهللا أن َيتجاَوز عنا 
  : مناذج مساحته يف املعامالت املالية : املطلب الثاين 
  :َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت
 َوَتْمُر الـذَِّخَرِة    -َوْسقٍ ِمْن َتْمرِ الذَِّخَرِة      ِمْن َرُجلٍ ِمْن الْأَْعَرابِ َجُزوًرا أَْو َجَزاِئَر بِ        اْبَتاَع َرُسولُ اللَِّه    

   .. إِلَى َبْيِتِه َوالَْتَمَس لَُه التَّْمَر فَلَْم َيجِْدُه، فََخَرَج إِلَْيِه َرُسولُ اللَِّه  فََرَجَع بِِه َرُسولُ اللَِّه -الَْعْجَوةُ 

                                                 
  . آريمًا متساهًال يوافق على ما ُطلب منه 1
 أي إذا طلب حقه 2
اٍف            في البيوع، َباب     رواه البخاري    –صحيح   3 ي َعَف السُُّهوَلِة َوالسََّماَحِة ِفي الشَِّراِء َواْلَبْيِع َوَمْن َطَلَب َحقًّا َفْلَيْطُلْبُه ِف

  ١٩٣٤رقم 
  ١٩٣٧ رواه  البخاري - صحيح4
  ١٩٣٦ البخاري برقم -متفق عليه 5
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  بَِوْسقٍ ِمْن َتْمرِ الذَّْخَرِة، فَالَْتَمْسَناُه فَلَْم        - أَْو َجَزاِئرَ  -ا ِمْنَك َجُزوًرا    لَُه َيا َعْبَد اللَِّه إِنَّا قَْد اْبَتْعنَ      : "  فَقَالَ
  !" ..َنجِْدُه 

  !!َوا غَْدَراُه :  فَقَالَ الْأَْعَرابِيُّ 
  !  ؟ أََيْغِدُر َرُسولُ اللَِّه ! قَاَتلََك اللَُّه : َوقَالُوا.  فََنَهَمُه النَّاُس:  قَالَْت 

  " . فَإِنَّ ِلَصاِحبِ الَْحقِّ َمقَالًا ! َدُعوُه  : "الَ َرُسولُ اللَِّه فَقَ
إِنَّا اْبَتْعَنا ِمْنَك َجَزاِئَرَك َوَنْحُن َنظُنُّ أَنَّ ِعْنَدَنا َما َسمَّْيَنا          .. َيا َعْبَد اللَّه    : "  فَقَالَ ثُمَّ َعاَد لَُه َرُسولُ اللَِّه      
  " ..  َنجِْدُه لََك فَالَْتَمْسَناُه فَلَْم

  ! ؟ ..أََيْغِدُر َرُسولُ اللَِّه ! قَاَتلََك اللَُّه : فََنَهَمُه النَّاُس َوقَالُوا .. !  َوا غَْدَراُه : فَقَالَ الْأَْعَرابِيُّ 
 َمـرََّتْينِ أَْو    لَِّه  فََردََّد ذَِلَك َرُسولُ ال   " ..  فَإِنَّ ِلَصاِحبِ الَْحقِّ َمقَالًا   ! َدُعوُه   : " فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه    

  . ثَلَاثًا 
اذَْهْب إِلَى ُخَوْيلَةَ بِْنِت َحِكيمِ ْبنِ أَُميَّةَ فَقُـلْ لََهـا           : " فَلَمَّا َرآُه لَا َيفْقَُه َعْنُه؛ قَالَ ِلَرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِِه          

ِة؛ فَأَْسِلِفيَناُه َحتَّى ُنَؤدَِّيُه إِلَْيِك، إِنْ َشـاَء         َيقُولُ لَِك إِنْ كَانَ ِعْنَدِك َوْسٌق ِمْن َتْمرِ الذَِّخرَ         َرُسولُ اللَِّه   
  " .. اللَُّه 

  . َنَعْم ُهَو ِعْنِدي َيا َرُسولَ اللَِّه، فَاْبَعثْ َمْن َيقْبُِضُه : قَالَْت :  فَذََهَب إِلَْيَها الرَُّجلُ ثُمَّ َرَجَع الرَُّجلُ فَقَالَ
  " .اذَْهْب بِِه فَأَْوِفِه الَِّذي لَُه ": ِللرَُّجلِ  فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه 

  .. فَذََهَب بِِه فَأَْوفَاُه الَِّذي لَُه 
َجَزاَك اللَُّه َخْيًرا فَقَـْد     :   َوُهَو َجاِلٌس ِفي أَْصَحابِِه، فَقَالَ     فََمرَّ الْأَْعَرابِيُّ بَِرُسولِ اللَِّه     : قَالَْت عائشة   
  .أَْوفَْيَت َوأَطَْيْبَت

أُولَِئَك ِخَياُر ِعَباِد اللَِّه ِعْنَد اللَِّه َيـْوَم الِْقَياَمـِة، الُْموفُـونَ             : " فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه    : ة   قَالَْت عائش 
  .١"الُْمِطيُبونَ
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  الفصل الرابع
  رمحته للعاملني يف جمال التشريع 

  
 املرونة والتجديد: املبحث األول 
 الوسطية واالعتدال: املبحث الثاين 

 التيسري: بحث الثالث امل
 الرخص الشرعية: املبحث الرابع 

  التدرج التشريعي: املبحث اخلامس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  املبحث األول
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  املرونة والتجديد
  

   شهادة علماء الغرب–املطلب األول 
ية يف ميدان التشريع، أن أحكامه الشرعية تتسم باملرونة، وقابل   النيبمن مظاهر الرمحة يف شخصية 

  ..، والتمشي مع مقتضيات العصر واحلاجات واملسائل املستجدة، رمحة بالناس ١تشريعاته للتجديد
 كمـا يقـول تومـاس       ٢وهي تتسم بالتطور اخلصب   ..  بسيطة وسهلة ومرنة     فتعاليم نبينا حممد    

 وإن بساطة هذه التعاليم ووضوحها هلي على وجه التحقيق؛ من أظهر القـوى الفعالـة يف               "آرنولد،  
    .. ٣.."الدين ويف نشاط الدعوة إىل اإلسالم

  
  :أحد علماء القانون" إيزيكو انسابا توحني"ويقول الدكتور 

إن اإلسالم يتمشى مع مقتضيات احلاجات الظاهرة فهو يستطيع أن يتطور دون أن يتضاءل خالل               " 
طا العامل أرسخ الـشرائع     فهو الذي أع  . القرون ، ويبقى حمتفظاً بكل ما لديه من قوة احلياة واملرونة            

  . ٤"ثباتاً، وشريعته تفوق كثًريا الشرائع األوربية
وحتمل ذاتيته قوة التجدد ملا     .. رغم خترصات الكثري من  احلاقدين      فالتشريع اإلسالمي بعيد عن اجلمود    

  .ميتلكه من مرونة يف استيعاب التحوالت االجتماعية ، فقد ثبتت مكانته العالية ورفعة شأنه 
 هنا ظهر اإلسالم  يف مرحلتنا املعاصرة كشريعة عاملية إنسانية، وكحل أمثـل مـن احللـول                   ومن

  ..املشتركة اليت تطرحها فكرة مستقبل اإلنسان واجملتمع  
  " :دافيد دي سانتيالنا"ويقول 

ملا كان الشرع اإلسالمي يستهدف منفعة اجملموع، فهو جبوهره شريعة تطورية غري جامدة خالفًـا                "
إهنا .. وتستند إىل اللغة  .. مث إهنا علم ما دامت تعتمد على املنطق اجلديل        .  من بعض الوجوه   ٥عاتنالشري

ليست جامدة، وال تستند إىل جمرد العرف والعادة، ومدارسها الفقهية العظيمة تتفق كلها على هـذا                
. ذي ال يقبل التغـيري    فيقول أتباع املذهب احلنفي أن القاعدة القانونية ليست بالشيء اجلامد ال          . الرأي

  ٦.."ففيها يتمثل كل ما حيدث يف اجملتمع بصورة عامة. إهنا ال تشبه قواعد النحو واملنطق
  

  :ثوابت و متغريات :  الشريعة اإلسالمية :  املطلب الثاين
                                                 

   )تحت الطبع ( التجديد والمجددون في اإلسالم : دراسة تحت عنوان : للباحث  1
2 La propagande chretienne et ses adversaires musulmans, pp. 17-18   

  المصدر السابق   3 
  ٢٢٢شرح آتاب اإليمان، : عبد المجيد بن عزيز الزنداني وآخرون: انظر  4
  . يقصد الشريعة الوضعية 5
  ٤٣٤ – ٤٣٣تراث اإلسالم ، ص ) : إشراف(سير توماس أرنولد :  انظر6



 ١٢٨

الثابت واملتغري، املطلق والنسيب، ُبعدان أساسيان يف خلود الرسالة اإلسالمية وخامتيتها، وصـالحيتها             
  .  فقها باملكلفنيور

 إىل يوم يرث اهللا األرض       و ملا كانت الشريعة اإلسالمية شريعة البشرية من يوم أرسل اهللا هبا النيب              
ومن عليها، كان البد هلا ـ لتتضمن وتؤمن مصاحل البشر دائماً ـ من أن تكون نـصوصها مرنـة     

  .١حتتمل كل تطور األزمنة وتبدل العصور وتواكب اجلديد 
 الشريعة مبا فيها من مرونة ومشول، استجابت ملطالب حياة البادية، كما استجابت فيما بعد                إن هذه 

مث ظلت تستجيب حلياة احلـضارة   .  ، املتوسعة يف عهد عمر       حلياة الدولة الناشئة يف عهد النيب       
  . ٢فيما بعد

حلياة ، كما هو مـشاهد و   و احلق، أن املبدأين كليهما من الثبات والتغري يعمالن معاً، يف الكون  وا             
فال عجب أن تأيت شريعة اإلسالم، مالئمة لفطرة اإلنسان و فطرة الوجود ، جامعة بـني                .. ملموس  

وهبذه املزية يستطيع اجملتمع املسلم  أن يستمر و يرتقي؛ ثابتاً علـى             .. عنصر الثبات  و عنصر املرونة       
فبالثبات، يستعصي هذا اجملتمـع علـى       . وأدواتهأصوله و قيمه وغاياته، متطوراً يف معارفه و أساليبه          

عوامل االهنيار والفناء، أو الذوبان يف اجملتمعات األخرى ، أو التفكك إىل عدة جمتمعات ، تتناقض يف                 
بالثبات يستقر التشريع وتتبادل الثقـة و تـبىن    .. احلقيقة و إن ظلت داخل جمتمع و احد يف الصورة    

ئم مكينة ، وأسس راسخة، ال تعصف هبا األهواء والتقلبات السياسية           املعامالت  والعالقات على دعا    
وباملرونة ، يستطيع هذا اجملتمع أن يكيف نفسه وعالقاته حسب          ... واالجتماعية ما بني يوم و آخر       

  ..٣تغري الزمن، وتغري أوضاع احلياة ، دون أن يفقد خصائصه و مقوماته الذاتية
يعربان عما هو أكثر من مسة من مسات هذا الـدين؛ إهنمـا             )  التغري   الثبات و (  وإن املبدأين كليهما    

قسم ميثل  : فأحكام الشريعة جندها تنقسم  إىل قسمني أساسيني         .. يعربان عن مكونات هذه الشريعة      
ولكن ما هو جمال الثبات وجمال املرونة يف شـريعة          .. الثبات و اخللود، و قسم ميثل املرونة و التطور          

  . نبني ذلك يف املطلب التايل.. ما دالئل ذلك اإلسالم ؟ و 
  :يف جمال الثابت و جمال املتغري : املطلب الثالث 

  :  يقول ابن القيم ـ يرمحه اهللا ـ  
نوع ال يتغري عن حالة واحدة هو عليها ، ال حبسب األزمنة و ال األمكنة ، و ال                  : األحكام نوعان    " 

رمي احملرمات ، واحلدود املقدرة بالشرع على اجلرائم ، و          اجتهاد األئمة ، كوجوب الواجبات ، و حت       

                                                 
  .٤٥، ٤٤بحوث في علم أصول الفقه، ص: أحمد الحجي الكردي :  انظر1
   .٦٧معرآة اإلسالم والرأسمالية ، ص: سيد قطب :  انظر2
  .٢٠٣الخصائص العامة لإلسالم ، ص:يوسف القرضاوي :  انظر3
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ما يـتغري   : و النوع الثاين    . حنو ذلك ، فهذا ال يتطرق إليه تغيري ، و ال اجتهاد خيالف ما ُوضع عليه                 
  .١.. "حبسب اقتضاء املصلحة له زماناً و مكاناً و حاالً ، كمقادير التعزيرات  

: ال الثابت و جمال املرن يف شريعة اإلسالم على حنو أمشل  فيقول            ويبني الدكتور يوسف القرضاوي جم    
الثبات على األصول و    .. املرونة يف الوسائل و األساليب    الثبات على األهداف و الغايات، و     إنه  " .. 

الثبات على القيم الدينية و األخالقية، واملرونة يف الشئون         .. الكليات، واملرونة يف الفروع واجلزئيات    
  .٢"ية و العمليةالدنيو

يتجلى هذا  .. وإن للثبات واملرونة مظاهر و دالئل شىت، جندها يف مصادر اإلسالم وشريعته  وتارخيه             
، فالقرآن هـو    الثبات يف  املصادر األصلية النصية القطعية للتشريع  من كتاب اهللا، وسنة رسوله               

آن ، وكالمها مصدر إهلي معصوم      األصل والدستور، والسنة هي الشرح النظري، والبيان العملي للقر        
وتتجلى املرونة  يف املصادر االجتهادية  اليت اختلف  فقهاء األمـة   ..، ال يسع مسلماً أن يعرض  عنه         

يف مدى االحتجاج هبا ما بني موسع  ومضيق ، ومقل ومكثر، مثل اإلمجاع، والقياس، واالستحسان،                
نا، وغري ذلك من مآخـذ االجتـهاد، و طرائـق       واملصاحل املرسلة، و أقوال الصحابة، وشرع من قبل       

  .٣االستنباط 
  

 وهكذا، يتضح مدى سعة املساحة املفتوحة للجانب املرن القابل للتجديد، ومدى ضـخامة بـاب               
وأن الثابت الذي ال اجتهاد فيه، ميثل اجلانب األقل من حيث حجم التكاليف واألحكـام               . االجتهاد

تهد نفسه أمام مساحات شاسعة ترحب بكل جتديد واجتـهاد          وبعد ذلك جيد اجمل   .. املنصوص عليها   
إىل جانب  " منطقة الفراغ التشريعي    " مثل تلك املساحة اليت يسميها الفقهاء       .. يتفق وأصول الشرع    
  .. النصوص املتشاهبات 

  :منطقة الفراغ التشريعي والنصوص احملتملة: املطلب الرابع 
  :منطقة الفراغ التشريعي :  أوالً 
العفو " ، أو   "منطقة الفراغ التشريعي    : " ه املساحة الكبرية اليت يسميها علماء الشريعة اإلسالمية        هذ

 الجتهاد أويل العلم  وأويل األمر والرأي ، وأهـل         - قصداً –تلك املنطقة اليت تركتها النصوص      " ..! 
و .. ديث الـشريفة  يكشف اهلدي النبوي عن هذه املساحة يف بعض األحا..  احلل و العقد يف األمة      

  : منها قول النيب 

                                                 
  .٣٤٩ ، ٣٤٦، ص ١ان، جإغاثة اللهف:  ابن القيم 1
  ١٥١اإلسالم و العلمانية وجهًا لوجه ، ص:  يوسف القرضاوي 2
  ٢٠٤ ، ٢٠٣الخصائص العامة  لإلسالم ، ص :  يوسف القرضاوي 3
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فاقبلوا من اهللا ! ما أحل اهللا يف كتابه فهو حالل ، وما حرم فهو حرام ، و ما سكت عنه فهو عفو  " 
  ٢.."١    َنِسيا  َربَُّك كَانَ  َوَما : و تال. عافيته ، فإن اهللا مل يكن لينسى شيئاً 

 تعتدوها ، و فرض فرائض فال تضيعوها، و حرم أشياء فال            إن اهللا حد حدوداً فال    : "  وقول النيب   
   . ٣" تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رمحة بكم ؛ من غري نسيان فال تبحثوا عنها

  
مثل حتديد نصاب الزكاة، و مقدار الواجب منها ،         .. فاحلدود اليت قدرها الشرع ؛ ال جيوز اعتداؤها         

ثل ذلك الفرائض اليت أوجبها اهللا كالعبادات األربع الـيت          وم.. و حتديد أنصبة الورثة يف تركة امليت،      
هي أركان اإلسالم، ومبانيه العظام ، و األمر باملعروف والنهي عن املنكر، و بر الوالـدين ، وصـلة                

فال جيوز ألحد أن يسقط     .. األرحام ، واإلحسان إىل اجلار، وأداء األمانات، واحلكم بالعدل وغريها           
ه الفرائض، أو يتساهل فيها ، ففرضيتها ثابتة يف شريعة اإلسالم ، ال تقبل نسخاً               أو يلغي شيئًا من هذ    

و كـذلك احملرمـات     .. و ال جتميداً و ال تطويراً و التعديالً، وال جيوز أن تضيع يف جمتمع مـسلم                 
و الشرك، و القتل، وأكل مال اليتيم ، وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت، و الزنـا               : اليقينية، مثل   

فهذه  كلها ثابتة ال تلني للعصور     .. شرب اخلمر، والسرقة، وأكل املال العام، و شهادة الزور، وحنوها         
  . ٤، و ال ُيتهاون فيها يوماً، فيفيت حبلها جمتهد، أو يرخص فيها حاكم

:  فما عدا هذه احلدود و الفرائض و احملرمات املنصوص عليها ، فهي ـ كما مسها اهلدي النبوي ـ   
  ..رمحة بالبشر  "  كوت عنها مس" 

 ؛  - سبحانه وتعـاىل     –ويكلف الشرُع علماء املسلمني أن يستغلوا هذه النعمة العظمى من املشرع            
  !فعليهم أن ميلئوا  هذا الفراغ التشريعي بكل جديد ونافع يتفق مع مقاصد الشريعة الغراء 

   
و .. س بقيـوده و شـروطه     وذلك من  خالل طرائق ومسالك عديدة أقرها الشرع؛ مثـل القيـا            

واالستصالح أو اعتبار املصلحة املرسلة ؛ و هي اليت مل جييء نص خاص من الشارع               .. االستحسان،
  .. و هناك اعتبار العرف بقيوده وشروطه .. ـ احلكيم ـ باعتبارها و ال بإلغائها 

  :املتشاهبات: ثانًيا
ة الشارع أن جتعله هكذا حمتمالت، تتسع       فيما يتعلق مبنطقة النصوص املتشاهبات، اليت اقتضت حكم        

ألكثر من فهم، و أكثر من رأي ، ما بني موسع و مضيق ، و ما بني قياسي و ظاهري ، و ما بـني                         

                                                 
 . ٦٤اآلية :  سورة مريم 1
  )٥٥١(وحسنه األلباني في الجامع الصغير . رواه  البزار و الحاآم وصححه :  حسن ـ عن سلمان2
ه الدارقطني و حسنه النووي في األربعين ، و نوزع في ذلك آما في شرح هذا الحديث البن رجب  ضعيف ـ روا 3

   ).٣٥٢(، وضعفه األلباني في الجامع الصغير "جامع العلوم و الحكم:" في آتابه 
  ٢٢٤الخصائص العامة  لإلسالم ، ص: يوسف القرضاوي :   انظر4
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و يف كل هذا رمحة، وفسحة ملـن أراد املوازنـة و            . متشدد و مترخص، و ما بني واقعي و مفترض          
حقيق مقاصد الشريعة، فقد يـصلح رأي أو        الترجيح ، و أخذ أقرب اآلراء إىل الصواب، وأوالها بت         

مذهب لزمن و ال يصلح آلخر ، أو يصلح لبيئة وال يصلح ألخرى ، أو يصلح حلـال و ال يـصلح                      
   . ١لغريه

و بذلك ميكننا أخذ ما نراه أقرب إىل مقاصد الشرع احلنيف بالنظر إىل ظروف اجملتمعات العـصرية                 
اهللا أن يكون من مصادر هذا الدين النص القطعـي الراسـخ            إذاً شاء   .. املتسارعة يف التغري و التطوير    

و ..  أن يكون جبوارها املصادر االجتهادية التجديدية      – سبحانه   –كما شاء   ..الذي ال يقبل التجديد     
  .لتتسع دائرة النظر والترجيح.. األدلة الظنية 

  : صيانة الثابت و جتديد املرن:  املطلب اخلامس 
شرع واحلفاظ عليه واجب من الواحبات، متاماً كما التجديد واالجتـهاد يف            هذا وصيانة الثابت يف ال    

وسوف نتناول  الثابت وحفظه ، و املرن و جتديده ؛ من خالل ثلة مـن األمثلـة                   !املرن مأمور به    
   :  النيباملتنوعة من سنة 

ي أو يتعلق بكليات     التهاون أو التنازل يف كل ما يتصل بتبليغ الوح           يتمثل الثبات يف رفضه       :أوالً
ومهما حاول احملاولون أن ُيثنوا عنانه عن شيء مـن          .. الدين، و قيمه، وأسسه العقائدية واألخالقية       

ذلك باملساومات أو التهديدات، أو غري ذلك من أنواع التأثري على النفس البشرية ، فموقفـه هـو                  
رض عليه املشركون أن يلتقوا يف      فحني ع .. الرفض احلاسم ، الذي علمه إياه القرآن يف مواقف شىت           

منتصف الطريق ، فيقبل شيئاً من عبادهتم ويقبلوا شيئاً من عبادته ؛ أن يعبد آهلتهم مدة ، و يعبـدوا                    
حيمله الوحي الصادق ، يف سورة قطعت كـل          كان اجلواب احلاسم ؛ من رسول اهللا        ! إهله مدة   

الَ أَْعُبـُد َمـا     ) ١(قُلْ َيأَّيَها الْكَاِفُرونَ    : املساومات و حسمت كل املفاوضات، و هي قوله تعاىل          
) ٥(َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َمآ أَْعُبـدُ    ) ٤(َوالَ أََنآ َعابٌِد ّما َعَبدّتْم       )٣(َوالَ أَنُتْم َعابُِدونَ َمآ أَْعُبدُ    ) ٢(َتْعُبُدونَ  

  ] .سورة الكافرون[ ِدينِلَكُْم ِديُنكُْم َوِلَي 

ويف مقابل  . أن ال تنازل و ال تساهل يف أمور العقيدة و ما يتصل هبا            :  اهللا    من وحي  و هكذا تعلم    
ذلك ؛ جند مرونة واسعة يف مواقف السياسة والتخطيط و مواجهة األعداء ؛ مبا يتطلبه املوقف املعني ،            

جنـده يف معركـة     .. من حركة ووعي و تقدير لكل اجلوانب واملالبسات ، دون تزمت أو مجـود             
ـ ٥ال  شو( األحزاب  يف حفـر    " سلمان الفارسـي    "مثالً يأخذ برأي    ) ..  م٦٢٧  مارس  \ ه

اخلندق حول املدينة ، و يشاور بعض رؤساء األنصار يف إمكان إعطاء غطفان جزءاً من مثار املدينة ،                  
نعيم بن مـسعود  "و يقول لـ   .. لريدهم و يفرقهم عن حلفائهم ، كسباً للوقت إىل أن يتغري املوقف             
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إمنا أنت رجل واحد ، فخذل عنا مـا          : " - وقد أسلم و أراد االنضمام إىل املسلمني         –" األشجعي
فيقوم الرجل بدور له شأنه يف التفريق بني حتالف القبائل احملاربة للدولـة اإلسـالمية               .. ١"استطعت

 تتجلى املرونة النبوية بـأروع صـورها   )  م٦٢٨مارس  هـ٦يف ذي القعدة  (ويف يوم احلديبية..

و اهللا ال تدعوين قريش اليوم إىل خطة يسألوين فيها صلة الـرحم             : " تجلى يف قوله يف ذلك اليوم       ت..
بـسم اهللا   : " بدل  " بامسك اللهم   : "  أن يكتب يف عقد الصلح       و يف قبوله    . ٢"إال أعطيتهم إياها  
 إجحـاف   و يف قبوله من الشروط ما يف ظاهره       ..! وهي تسمية رفضتها قريش     .. ٣"الرمحن الرحيم   

   ..كل اخلري .. باملسلمني ، و إن كان عاقبته اخلري 

أن املواقف األوىل تتعلـق بالتنـازل عـن    :و السر يف هذه املرونة هنا ، و التشدد يف املواقف السابقة       
أمـا  .. العقيدة و املبدأ ، فلم يقبل فيها أي مساومة أو تساهل ، و مل يتنازل قيد أمنلة عن دعوتـه                     

 فتتعلق بأمور جزئية ، و بسياسات وقتية ، أو مبظاهر شكلية ، فوقف فيها موقـف                 املواقف األخرية 
  .. ٤املتساهل

  
هكذا يتجلى اهلدي النبوي يف ضرورة التمسك بالثوابت اإلميانية العقديـة ، وضـرورة التجديـد                

  .واالجتهاد يف طرائق السياسة وخطط اإلصالح 
كل دروب االبتداع فيما يتعلق بالعبادات، واملناسك،          يتمثل احلفاظ على الثابت يف رفضه         :ثانًيا

و صور التقرب إىل اهللا تعاىل، ألن األصل يف العبادات احلظر والتوقيف ، فال ُيعبد اهللا إال مبا شرعه و                    
أذن به، ال مبا تستحسنه العقول، وتستسيغه األهواء ، فهذا هو باب الغلو وأصل التحريف و التزييف                 

  : هذا الباب بإحكام و إصرار مبثل قوله رو أن أغلق الرسول و ال غ.. يف الدين 
  .٥"من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " 

  . ٦"وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة "... 

ات   مثـل أدو – املعينة على الـدين      – و تتمثل املرونة يف تشجيع االبتكار واالختراع يف أمور الدنيا           
  :احلرب اليت تدخل يف قوله تعاىل
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                   َوأَِعّدواْ لَُهْم ّما اْسَتطَْعُتْم ّمن قُّوٍة َوِمن ّرَباِط الَْخْيلِ ُتْرِهُبونَ بِِه َعْدّو اللِّه َوَعُدّوكُْم َوآَخـرِيَن ِمـن
  اللِّه ُيَوّف إِلَْيكُْم َوأَْنُتْم الَ ُتظْلَُمـونَ       ُدونِهِْم الَ َتْعلَُموَنُهُم اللُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتنِفقُواْ ِمن َشْيٍء ِفي َسبِيلِ          

   :   و مثل سائر الصناعات احلربية و املدنية املختلفة ؛ اليت تشري إليها اآلية الكرمية            ]  ٦٠: األنفال  [
 حيفـر اخلنـدق   اه و هلذا رأين . ]٢٥: احلديد [ ِللنَّاسَِ   َوَمَناِفُع َشِديٌد ِفيِه َبأٌْس الَْحِديَد َوأَنَزلَْنا

حول املدينة يف معركة األحزاب، ويستخدم املنجنيق يف معركة الطائف، و حيث على اإلنتاج احلريب                
حىت جيعل صانع السهم كاجملاهد الرامي يف استحقاق املثوبة عند اهللا ، و حيذر األمة أن تكتفي بالزرع                  

  . .١وتتبع أذناب البقر

   : الذي يقول فيه ولعل حديث النيب 

   .٢"أنتم أعلم بأمر دنياكم  ".. 

  .  يفتح الباب يف هذا اجملال ، لالجتهاد والتجديد 

  . وهبذا تتجلى صفة املرونة يف التشريع واملشرع، كمظهر من مظاهر الرمحة يف التشريع

  املبحث الثاين
  الوسطية واالعتدال

   :شهادة علماء الغرب: املطلب األول
    :  النيب عن -"ول ديورانت"يقول 

درجة من االعتدال والبعد عن الشهوات مل يوجد هلا نظري يف أية بقعـة مـن                .. أوجد بني املسلمني  "
  . ٣"بقاع العامل

يف نظرته لألمور وعالجه للمشكالت يقف موقفا وسطًا ال إفراط           وهذه اخلاصية  تعين أن حممداً       
  . فيه وال تفريط 

   .ماري أوليفر على حد قول ٤"دم األفراد واجملتمعوهذا االعتدال بدوره ميهد السبيل حنو تق" 
   .٥"مها الفكرة األساسية لإلسالم " –" علي  يول" كما يقول –فاالعتدال والتوسط يف كل شيء 
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 ١٣٤

البساطة واالعتـدال،   "  أن ما يتميز به الشرع اإلسالمي من          - كما يقول جورج سارتون      –واحلق  
   ! ١"ينفذ إىل روحه وجوهره منذ اللحظة األوىليسّر ألي إنسان يف أي موطن، أن يتقبله و

والتـوازن  .. كما أن الشريعة اإلسالمية هي أجنح الشرائع يف اجلمع بني ما هو روحي وما هو مادي                 
  .. بينهما 

:  بني املادة والروح يف اإلسالم، فقـال         ٢ولقد أُعجب هبذا التوازن  الباحث اهلولندي الدكتور ميليما        
مام اإلسالم باملادة والروح باعتبارمها قيمتني أساسيتني، فالتطور العقلي والروحي          لقد أعجبين اهت  ".. 

لإلنسان مرتبط يف اإلسالم ويف الفطرة على السواء ارتباطًا وثيقًـا ال سـبيل إىل فـصله حباجـات                   
  .٣"اجلسد

  :  على الوسطية وحتذيره من التشدد حثه: املطلب الثاين 
] [الصالة والصوم، فرأى حممـد      ... ري من املسلمني يكثرون من      كان كث  " : ميل درمنغم   إ يقول

فأشار باالعتدال يف التقشف وبترك كل ما مييت الـنفس، وحـدث أن             . أن القصد أوىل من اإلفراط    
هذه األرسان؛ ألن اهللا    ] [بعضهم قادوا أنفسهم إىل احلج بربط أنوفهم بأرسان اجلمال فقطع حممد            

  .٤ !"ليست له حاجة جبدع األنوف
فقال !     فلما علموا ذلك كأّنهم تقالّوها     ومثال ذلك  قصة الثالثة الذين سألوا عن عبادة الرسول،           

ال أتـزوّج   : أّما أنا فأّصلي الليل أبًدا، وقال اآلخـر       : أّما أنا فأصوم وال أفطر، وقال اآلخر      : أحدهم
 أخشاكم هللا وأتقاكم لـه، لكـّين        أأنتم الذين قلتم كذا وكذ ؟؟  أَما واهللا إين          : "  النساء، فقال   

  ! ٥"أصوم وأفطر، وأصلّي وأرقد، وأتزوج الّنساء، فمن رغب عن سّنيت فليس منِّي
قال أبو  ..  إّني ألتأخّر عن صالة الّصبح من أجل فالن مما يطيل بنا          :  فقال النيبو قد جاء رجل إىل      
وعظة قطّ أشّد ّممـا غـضب    غضب يف مفما رأيُت النيب  : - راوي احلديث    -مسعود األنصاري   

  :يومئذ، فقال
فأّيكم أمَّ الّناس فليوجز، فإنَّ من ورائه الكبري، والـضعيف، وذا           ! إن منكم منفّرين    !! أّيها الناس    " 

   .  ٦"احلاجة
  : رأى شيًخا يهادي بني ابنيه، فقال  أن النيب و عن أنس بن مالك 
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 ١٣٥

وأمـره أن   " . إنَّ اهللا عن تعذيب هذا لنفـسه لغـين        : " نذر أن ميشي، قال   : قالوا" . ما بال هذا؟   "
  ..  ١يركب

حبل لزينب، فإذا فترت    : ما هذا احلبل؟ فقالوا   : ودخل مرَّة املسجد فإذا حبل ممدود بني ساريتني فقال        
  ..٢"حلّوه، ليصلّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد  : " تعلَّقت به، فقال، 

إيَّاكم والغلّو يف الـّدين فإنَّمـا         : "  قال رسول اهللا،    :  قال - رضي اهللا عنهما   -وعن ابن عّباس  
   .. ٣"أهلك من كان قبلكم الغلّو يف الّدين 

   .٤قاهلا ثالثًا!!!" هلك املتنطّعون  : " قال رسول اهللا، :  قالوعن ابن مسعود 
اهللا ال ُتّشددوا على أنفـسكم فيـشدِّد        : : "  كان يقول   أن رسول اهللا،     وعن أنس بن مالك     

عليكم، فإنَّ قوًما شدَّدوا على أنفسهم فشدَّد اهللا عليهم، فتلك بقاياهم يف الصَّوامع والّديارات رهبانيَّة               
   . ٥"ابتدعوها ما كتبناها عليهم 

  :  وسطية اإلسالم يف األحكام: املطلب الثالث 
 ذلك اجملاالت األسرية    إن الشرع اإلسالمي وسط  يف أحكامه وأنظمته القانونية واالجتماعية، ومبا يف           

  .. : واملدنية واجلنائية والدولية 
وبـني  . فهو وسط يف التحليل والتحرمي بني اليهودية اليت بالغت يف التحرمي، وكثرت فيها املُحرَّمات             

  اليت أسرفت يف اإلباحة، حىت أحلت األشياء املنصوص على حترميهـا يف التـوراة، مـع أن                 النصرانية
ومع هذا أعلن رجال النـصرانية       . ٦سيح مل جيئ لينقض ناموس التوراة، بل ليكمله       اإلجنيل يعلن أن امل   

فاإلسالم قد أحلَّ وحرَّم، ولكنه مل جيعل التحليل وال التحرمي من حق             .٧أن كل شيء طاهر للطاهرين    
ن بشر، بل من حق اهللا وحده، ومل ُيحرم إال اخلبيث الضار، كما مل ُيحل إال الطيب النافع، وهلذا كا                  

 ُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعلَْيهُِم الَْخَباِئثَ َوَيَضُع َعْنُهْم          : من أوصاف الرسول عند أهل الكتاب أنه      
   ]١٥٧: األعراف [إِْصَرُهْم َوالْأَغْاللَ الَِّتي كَاَنْت َعلَْيهِْم
                                                 

  .١٦٤٣، ١٦٤٢رقم ) ١٢٦٤، ٣/١٢٦٣(ومسلم ). ٧/٢٣٤( رواه البخاري - صحيح 1
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ًضا  -، ووافقه الذهبي، وصححه      )١/٤٦٦(وصححه الحاآم    م        - أي سلة الصحيحة رق ا في السل اني آم ، ١٢٨٣ األلب
  . ٢٦٨٠وصحيح الجامع رقم 

  ).١/٣٨٦(وأحمد . ٤٦٠٨برقم ) ٤/٢٠١(وأبو داود ). ٢٦٧٠(برقم ) ٤/٢٠٥٥( رواه مسلم - صحيح 4
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) ٢٣٨(قال الحافظ في التقريب ص    . سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء؛ مختلف في توثيقه         : إسناد هذا الحديث  
ديًثا     ): ٤/٥٧( في التهذيب - أيًضا  -وقال  . مقبول و داود ح ه أب ات، وروى ل ًدا ذآره ابن حبان في الثق وذآر  ..  واح

ي   ): ٦/٢٥٩(قال الهيثمي في مجمع الزوائد   . هذا الحديث  ن أب رجاله رجال الصحيح، غير سعيد بن عبد الرحمن ب
. ، واألقرب حسن هذا اإلسناد    )٦٢٣٢(وضعف هذا الحديث األلباني آما في ضعيف الجامع رقم          ! العمياء وهو ثقة  

 . واهللا أعلم
  )٥/١٧( إنجيل متى 6
  ).١/١٥(إلى تيطس  رسالة بولس 7



 ١٣٦

 وسط بني الذين شرعوا     والتشريع اإلسالمي وسط يف شؤون األسرة، كما هو وسط يف شؤونه كلها،           
تعدد الزوجات بغري عدد وال قيد، وبني الذين رفضوه وأنكروه ولو اقتضته املصلحة وفرضته الضرورة               

  .واحلاجة
فقد شرع اإلسالم الزواج بشرط القدرة على اإلحصان واإلنفاق، والثقة بالعدل بني الزوجتني، فـإن               

 فَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّـا َتْعـِدلُوا فََواِحـَدة       : تعاىلخاف أال يعدل، لزمه االقتصار على واحدة، كما قال          
   .] ٣اآلية : النساء[

وهو وسط يف الطالق بني الذين حرَّموا الطالق، ألي سبب كان، ولو استحالت احلياة الزوجيـة إىل            
 وبني الذين أَْرَخو الِعنان يف أمر الطالق، فلم يقيدوه بقيد، أو شرط،           .. جحيم ال يطاق، كالكاثوليك   

فمن طلب الطالق من امرأة أو رجل كان أمره بيده، وبذلك سهل هدم احلياة الزوجية بأوهى سبب                 
أما الشرع اإلسالمي فقد شرع الطالق، عندما تفشل كل وسائل العالج األخـرى، وال جيـدي                ..

لقته حتكيم وال إصالح، ومع هذا فهو أبغض احلالل إىل اهللا، ويستطيع املُطلِّق مرة ومرة أن يراجع مط                
  .١ويعيدها إىل حظرية الزوجية من جديد

، الذين  )املاركسيني(أو) اإلشتراكيني( وسط يف نظامه االجتماعي بني       - أيًضا   –والشرع اإلسالمي   
) الليرباليني(وبني  .يبالغون يف حقوق اجملتمع ودوره على حساب حقوق الفرد ونوازعه الذاتية وحريته           

 احلريات املفرطة من غري ضوابط أو آداب على حساب اجملتمع أو            الذين يعطون للفرد  ) الرأمساليني(أو  
  .. اجلماعة اإلنسانية

  املبحث الثالث
  التيسري

  :  شهادة علماء الغرب –املطلب األول 
،  عن مظهر التيسري باعتباره مظهر من مظاهر الرمحة لنيب اإلسـالم             ٢تتحدث الباحثة ماري أوليفر   
بسيطة سهلة يستطيع كل إنسان     " هي  تشريعات     يت نادى هبا حممد     فتبني أن الشريعة اإلسالمية ال    

فاإلسالم يؤكد يف تعاليمه أن على الناس أن يفكروا وأن يستخدموا عقوهلم يف             . أن يفهمها بكل يسر   
  ..٣"األمور الدينية

                                                 
الوسطية ودور اإلعالم في  :  وما بعدها ، وانظر له١٣٣الخصائص العامة لإلسالم ،: يوسف القرضاوي   : انظر 1

  )هـ١٤٢٧رمضان (إبرازها، بحث مقدم  لندوة اقرأ الفقهية 
ر 2 اري أوليف صرانية : م ة ن يةدرست باحث ة والهندوس ى اإلسالم، حي و،البوذي ا المطاف إل ه  انتهى به ث اعتنقت

  .مؤمنة بأنه الدين الوحيد الذي يستجيب لمطالب اإلنسان
  .١٤٥ – ١٤٤ / ٤رجال ونساء أسلموا ، :  عرفات آامل العشي:انظر 3



 ١٣٧

ـ          –وهي  " السماحة والبساطة واالعتدال  " كذلك يبني جورج سارتون أن الشريعة اإلسالمية متتاز ب
  ..١.."يسّر ألي إنسان يف أي موطن" لى حد قوله ع

يستبني أقرب أنواع العالج، فال حيكم فيه       : "  دينيه آتينيكما أن الشرع اإلسالمي احلنيف كما يقول        
  .٢"حكًما قاطًعا وال يأمر به أمًرا باتا

شرع يسري، فهو     أن الشرع اإلسالمي ال يتعارض وال يتصادم مع الطبيعة، ألنه             - دينيه آتيني -ويبني  
ويزامل أزماهنا، خبالف ما تفعل الكنيـسة مـن مغالطـة الطبيعـة             ] أي الطبيعة   [ يساير قوانينها   " 

ومصادمتها يف كثري من شؤون احلياة، مثل ذلك الغرض الذي تفرضه على أبنائها الـذين يتخـذون                 
 يساير الطبيعـة وأن ال      على أن اإلسالم ال يكفيه أن     . الرهبنة، فهم ال يتزوجون وإمنا يعيشون غرباء      

يتمرد عليها؛ وإمنا هو ُيدخل على قوانينها ما جيعلها أكثر قبوالً وأسهل تطبيقًا يف إصالح، ونظـام،                 
ألنه املرشد إىل أقوم مـسالك احليـاة،   ) باهلدى(ورًضا ميسور مشكور، حىت لقدُ مسي القرآن لذلك      

   . ٣"التساهل يف سبيل تعداد الزوجاتواألمثلة العديدة ال تعوزنا، ولكنا نأخذ بأشهرها، وهو 
  : مناذج التيسري : املطلب الثاين 

املكتوبة صفته يف التوراة واإلجنيل، ويـبني أن      يتحدث القرآن الكرمي عن صفات النيب األمي حممد         
 َوَيَضُع َعْنُهْم   :   أنه ييسر على الناس يف األحكام الشرعية، فقال اهللا تعاىل             من أهم صفات حممد   

    ٤إِْصَرُهْم َوالْأَغْاللَ الَِّتي كَاَنْت َعلَْيهِْم
يضع عمن يؤمنون به من بين إسرائيل األثقال واألغالل اليت علم اهللا أهنـا سـتفرض                 "  فمحمد  

  . ٥" عليهم بسبب معصيتهم ، فريفعها عنهم النيب األمي حني يؤمنون به

إال وسعها ، وقد امنت على عباده هبذا التيـسري           ال يكلف نفساً     - وهو الرحيم بعباده     -واهللا تعاىل     
   . ] ١٨٥:  البقرة[  ُيريد اهللا بِكُم الُيْسر وال ُيريُد بِكُم الُعْسر   :؛قال تعاىل 

ومن اليسر إعفاء النساء من وجوب صالة اجلمعة واجلماعة وإعفاء الصغري، واجملنون، والنـائم مـن                
د، وبعض حقوق العباد كحق القصاص، وحق حد القذف،         سريان األحكام التكليفية عليهم، واحلدو    

فقد اشترط فيها مجيعاً البلوغ والعقل، واشترط يف حد الزىن أربعة شهود تقليالً حلاالت وجوب احلد،                
ختفيفاً وتيسرياً، واشترط للرجم لشدته اإلحصان ختفيفاً عن غري احملصن، واستثىن الويل الفقري من عدم               

                                                 
 ١٤٠، ص )بإشراف آويلر يونغ ( مجتمعه وثقافته : األدنى الشرق : جورج سارتون  1
   .٣١أشعة خاصة بنور اإلسالم ، ص :  دينيهآتيين 2
  .٣١أشعة خاصة بنور اإلسالم ، ص : نيه  ديآتيين 3
  ١٥٧اآلية : سورة األعراف 4
 ١٥٧في ظالل القرآن ، سورة األعراف، تفسير اآلية :  سيد قطب 5



 ١٣٨

، ومنـاذج أخـرى     ١له أن يأكل ولكن باملعروف     تيم ؛ ختفيفاً عنه، فقد أذن     جواز األكل من مال الي    
  .  كثرية

.. كمشرع  يسعى إىل التيسري على الناس يف األحكام ما استطاع إىل ذلك سبيالً  النيب ولقد كان 
سبباً لتكاليف جديدة قد تشق علـى         وقد كان يتفادى ما يكون     واملواقف كثرية يف سنته وسريته      

، فهم يتتبعون أفعالـه     ٢مني، وكان يتجنب أن يفعل شيئاً يكون فيه مشقة وحرج على املسلمني           املسل
  .. ليتأسوا 

على ترك  اإلسئلة الفقهية املعقدة، أو اليت ال ينبين عليها عمـل،      كان حيث أصحابه   فمن ذلك أنه    
لو قلت  :"و؟ فقال   أيف كل عام ه    :فقد سأله رجل عن احلج    . لئالً تفرض عليهم فرائض بسبب سؤاهلم     

   . ٣"نعم لوجبت، وملا استطعتم، ذروين ما تركتكم
  

   .٤"لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل وضوء:"وقال
ما بالكم تأتوين قلحاً ال تسوكون؟ لوال أن أشق على أميت لفرضت علـيهم              : "وقال لبعض أصحابه  

  .٥"السواك كما فرضت عليهم الوضوء
لوال أن أشق على أميت ألمـرهتم بتـأخري         : " قال رسول اهللا    : ي اهللا عنه قال     وعن أيب هريرة رض   

  . ٦"العشاء وبالسواك عند كل صالة 
  .٧" لَْولَا أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي َما َتَخلَّفُْت َعْن َسرِيٍَّة: " وقال

  
كئيـب،   من عندي وهو مسرور طيب النفس مث رجع إيل وهـو             خرج النيب   : وعن قالت عائشة  

إِنِّي َدَخلُْت الْكَْعَبةَ َولَْو اْسَتقَْبلُْت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدَبْرُت َما َدَخلُْتَها إِنِّي أََخاُف أَنْ أَكُونَ قَـْد     : " فقال
  .٨"َشقَقُْت َعلَى أُمَِّتي

ل فكونه قد دخل الكعبة، خيشى أن يشق هبذا العمل على املسلمني، فهذا العمل شاق، وغري متاح لك                
  ..الناس 
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 ١٣٩

  َوقََف ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ بِِمًنى        وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما، أَنَّ َرُسولَ اللَِّه              
َجـاَء  فَ" اذَْبْح َولَا َحَرجَ  : " فَقَالَ  ! لَْم أَْشُعْر فََحلَقُْت قَْبلَ أَنْ أَذَْبَح       : ِللنَّاسِ َيْسأَلُوَنُه فََجاَءُه َرُجلٌ فَقَالَ      

 َعْن َشـْيٍء    ، فََما ُسِئلَ النَّبِيُّ     " اْرمِ َولَا َحَرَج    : "  لَْم أَْشُعْر فََنَحْرُت قَْبلَ أَنْ أَْرِمَي، قَالَ      : آَخُر فَقَالَ 
  . ١!"افَْعلْ َولَا َحَرَج :" قُدَِّم َولَا أُخَِّر إِلَّا قَالَ

   :حثه على التيسري: املطلب الثالث 
إنَّ الّدين يسر ولن يشاّد الّدين أحد إال غلبه، فسّددوا وقاربوا           : " ًنا طبيعة هذا الدين    مَبيِّ النيب  قال  

  ٢ .."وأبشروا
احلنيفيَّـة  : "أي األديـان أحـّب إىل اهللا؟ قـال        ! يا رسول اهللا  : قيل للنيب    : وقال ابن عباس    

  ..٣"السَّمحة
  ٤.."َيسِّرا وال ُتعسِّرا وَبشِّرا وال ُتَنفِّرا: " منوقال ملعاذ بن جبل وأيب موسى األشعري ملَّا بعثهما إىل الي

 فخرج يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلّى، فلّما          كنَّا ننتظر النيب،    :  قال وعن عروة الفقيمي  
ال  "أعلينا من حرج يف كذا، فقال رسـول اهللا،          ! يا رسول اهللا  : قضى الّصالة جعل النَّاس يسألونه    

 عـّز   - يف يسر، إنَّ ديـن اهللا      - عّز وجلّ  - يف يسر، إنَّ دين اهللا     - عّز وجلّ  -هللاإنَّ دين ا  : أّيها الّناس 
  ٥" يف يسر-وجلّ

 َبْيَن أَْمَرْينِ إِلَّا اْخَتاَر أَْيَسَرُهَما َما       َما ُخيَِّر النَّبِيُّ    : " قالت وجاء يف وصفه عن عائشة رضي اهللا عنها       
ْبَعَدُهَما ِمْنُه َواللَِّه َما اْنَتقََم ِلَنفِْسِه ِفي َشْيٍء ُيْؤَتى إِلَْيِه قَطُّ َحتَّـى ُتْنَتَهـَك               لَْم َيأْثَْم فَإِذَا كَانَ الْإِثُْم كَانَ أَ      

    . ٦ "ُحُرَماُت اللَِّه فََيْنَتِقُم ِللَِّه
  .٧"إنَّ خري دينكم أيسره، إنَّ خري دينكم أيسره " قال، و 

  .٨"يسري وكره هلا العسريإنَّ اهللا تعاىل رضي هلذه األمَّة ال: " وقال، 
إنَّ اهللا مل يبعثين معّنًتا وال متعنًِّتـا، ولكـن   : "  قال أنَّ رسول اهللا،   - رضي اهللا عنها   -وعن عائشة 

   ٩"بعثين معلًِّما ميسًِّرا 
  

                                                 
  .٨١ابَِّة َوَغْيِرَها، برقم  رواه البخاري، َباب اْلُفْتَيا َوُهَو َواِقٌف َعَلى الدَّ- صحيح 1
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 ١٤٠

  املبحث الرابع
  الرخص الشرعية

  : ماهيتها وشرعيتها : الرخص الشرعية : املطلب األول 
 من رخص ألصـحاب األعـذار، عنـد         يف التشريع، ما شرعه      مي    من مظاهر رمحة نبينا الكر    

  .. تطبيقهم لألحكام الشرعية 
عبارة عما وسع للمكلف يف فعلـه لعـذر،   : ويف الشريعة . والرخصة يف اللغة معناها اليسر والسهولة     

ل امليتة عند االضطرار،    ، كتناو ١"َما أُْرِخَص ِفيِه َمَع كَْونِِه َحَراًما     "أو  . وعجز عنه مع قيام السبب احملرم     
   .ويقابلها العزمية . املعىن احلقيقي للرخصة وهو. وسقوط أداء صيام رمضان عن املسافر

وقد شرع اإلسالم الرخص لرفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلـرج واملـشقة لفقـدان املـصاحل                  
 مل يكلف النـاس     ورفع احلرج مقصد من مقاصد الشريعة وأصل من أصوهلا، فإن الشارع          . الضرورية

وقد دل علـى ذلـك القـرآن والـسنة          . بالتكاليف والواجبات إلعناهتم أو حتصيل املشقة عليهم        
ولكن يريد   ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج      : فمن القرآن قوله تعاىل   . اإلمجاع على ذلك   وانعقد

  ]٦: املائدة  [ ليطهركم
َمنِ اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة غَْيَر ُمَتَجانٍِف لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّه          فَ : وضرب القرآن مثاالً للرخصة يف قوله تعاىل        

  .. ] ٣:املائدة  [غَفُوٌر رَِّحيٌم 
 فتصلي الصالة الرباعيـة   فمن ذلك اإلفطار يف السفر أيام رمضان، وقصر الصالة املفروضة يف السفر،           

يمم بالتراب إذا فُقد املاء للوضـوء أو   واملسح على اخلفني يف الوضوء، والت.بركعتني فقط حال السفر  
 َوإِن كُنُتم مَّْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاء أََحٌد مِّـنكُم              : كما يف قوله تعاىل     .. إذا كان املسلم مريضاً   

واْ بُِوُجوِهكُْم َوأَْيـِديكُْم إِنَّ     مِّن الَْغآِئِط أَْو الََمْسُتُم النَِّساء فَلَْم َتجُِدواْ َماء فََتَيمَُّمواْ َصِعيداً طَيِّباً فَاْمَسحُ           
  ]٤٣: النساء  [  اللَّه كَانَ َعفُّواً غَفُوراً

.. ٢"إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته          : "قال النيب   .. ويف الرخص الشرعية    
   .. ٣"كما حيب أن تؤتى عزائمه: "ويف رواية 

  :مناذج الرخص الشرعية : املطلب الثاين 
  :  قَالَ ن أيب َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ ع

                                                 
   . ١٩٤المستصفى  ص :  الغزالي 1
رق         2 ر،  ب ؤوط          ٥٦٠٠م  رواه أحمد عن ابن عم ال شعيب األرن ان، وق ن حب وي  :  ،واب ناده ق اني في    إس ال األلب ، وق

 صحيح) : ٥٦٤(اإلرواء
ًضا      ٨٢٦٣ رواية في المعجم األوسط، للطبراني، برقم        3 وي أي نادها ق اني في    .   وصحيح ابن حبان وإس ال األلب وق

   . صحيح) : ١٠٦٠(صحيح الترغيب والترهيب 



 ١٤١

إِنَّكُْم قَْد َدَنْوُتْم    : " إِلَى َمكَّةَ َوَنْحُن ِصَياٌم، فََنَزلَْنا َمْنزلًا، فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه           َسافَْرَنا َمَع َرُسولِ اللَِّه     
  " .ِمْن َعُدوِّكُْم َوالِْفطُْر أَقَْوى لَكُْم

إِنَّكُْم ُمَصبُِّحو َعـُدوِّكُْم    : " ا َمْن َصاَم َوِمنَّا َمْن أَفْطََر، ثُمَّ َنَزلَْنا َمْنزِلًا آَخَر فَقَالَ          فَِمنَّ..  فَكَاَنْت ُرْخَصةً   
    .. ١فَأَفِْطُروا" .. َوالِْفطُْر أَقَْوى لَكُْم 

  : قَالَو َعْن أََنسٍ 
، فََتَحزََّم الُْمفِْطُرونَ َوَعِملُوا، َوَضُعَف الـصُّوَّاُم        ِفي َسفَرٍ فََصاَم َبْعٌض َوأَفْطََر َبْعضٌ      كَانَ َرُسولُ اللَِّه    

  ٢"ذََهَب الُْمفِْطُرونَ الَْيْوَم بِالْأَْجرِ: "  ِفي ذَِلَك َعْن َبْعضِ الَْعَملِ، فَقَالَ رسول اهللا
قُوَّةً َعلَى الصَِّيامِ ِفي السَّفَرِ، فََهـلْ       َيا َرُسولَ اللَِّه أَجُِد بِي      :  أَنَُّه قَالَ  وَعْن َحْمَزةَ ْبنِ َعْمرٍو الْأَْسلَِميِّ      

ِهَي ُرْخَصةٌ ِمْن اللَِّه فََمْن أََخذَ بَِها فََحـَسٌن ،          : " َعلَيَّ ُجَناٌح ؟ فَقَالَ َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم           
  ٣"َوَمْن أََحبَّ أَنْ َيُصوَم فَلَا ُجَناَح َعلَْيِه

  : ْبُن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَماوعن َعْبُد اللَِّه
َبلَـى َيـا    : فَقُلُْت  " َيا َعْبَد اللَِّه أَلَْم أُْخَبْر أَنََّك َتُصوُم النََّهاَر َوَتقُوُم اللَّْيلَ؟           : " قَالَ ِلي َرُسولُ اللَِّه     

قُْم َوَنْم ، فَإِنَّ ِلَجَسِدَك َعلَْيَك َحقًّـا، َوإِنَّ ِلَعْينِـَك           ُصْم َوأَفِْطْر ، وَ   ! فَلَا َتفَْعلْ   : "  قَالَ  . َرُسولَ اللَِّه   
َعلَْيَك َحقًّا ، َوإِنَّ ِلَزْوجَِك َعلَْيَك َحقًّا ، َوإِنَّ ِلَزْورَِك َعلَْيَك َحقًّا،  َوإِنَّ بَِحْسبَِك أَنْ َتُصوَم كُلَّ َشـْهرٍ                    

  " ..  َعْشَر أَْمثَاِلَها فَإِنَّ ذَِلَك ِصَياُم الدَّْهرِ كُلِِّهثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنَّ لََك بِكُلِّ َحَسَنٍة
  . َيا َرُسولَ اللَِّه،  إِنِّي أَجُِد قُوَّةً: قُلُْت . فََشدَّْدُت فَُشدَِّد َعلَيَّ :  قال عبداهللا 

  " .ِه فَُصْم ِصَياَم َنبِيِّ اللَِّه َداُوَد َعلَْيِه السَّلَام، َولَا َتزِْد َعلَْي: "  قَالَ
  .َوَما كَانَ ِصَياُم َنبِيِّ اللَِّه َداُوَد َعلَْيِه السَّلَام: قُلُْت
  " .. نِْصَف الدَّْهرِ :"  قَالَ

  .٤َبْعَد َما كَبَِر َيا لَْيَتنِي قَبِلُْت ُرْخَصةَ النَّبِيِّ :  فَكَانَ َعْبُد اللَِّه َيقُولُ
  : َعْن َجابِرٍ قَالَو

َهـلْ  :  َصاَب َرُجلًا ِمنَّا َحَجٌر فََشجَُّه ِفي َرأِْسِه ثُمَّ اْحَتلََم فََسأَلَ أَْصـَحاَبُه فَقَـالَ               َخَرْجَنا ِفي َسفَرٍ فَأَ   
. فَاغَْتَسلَ فََماتَ . َما َنجُِد لََك ُرْخَصةً َوأَْنَت َتقِْدُر َعلَى الَْماِء         :  َتجُِدونَ ِلي ُرْخَصةً ِفي التََّيمُّمِ؟ فَقَالُوا       

أَلَا َسأَلُوا إِذْ لَْم َيْعلَُمـوا فَإِنََّمـا        !! قََتلُوُه قََتلَُهْم اللَُّه    : " ،  أُْخبَِر بِذَِلَك، فَقَالَ      ا َعلَى النَّبِيِّ    فَلَمَّا قَِدْمنَ 

                                                 
  ١٨٨٨ِر اْلُمْفِطِر ِفي السََّفِر ِإَذا َتَولَّى اْلَعَمَل، رقم   رواه مسلم ، َباب َأْج–صحيح  1
  ١٨٨٧مسلم، َباب َأْجِر اْلُمْفِطِر ِفي السََّفِر ِإَذا َتَولَّى اْلَعَمَل،   رواه – صحيح 2
 ١٨٩١ رواه مسلم، َباب التَّْخِييِر ِفي الصَّْوِم َواْلِفْطِر ِفي السََّفِر، –صحيح  3
  ١٨٨٨بخاري، َباب َحقِّ اْلِجْسِم ِفي الصَّْوِم برقم  رواه  ال–صحيح 4



 ١٤٢

ةً ثُمَّ َيْمـَسَح     َعلَى ُجْرِحِه ِخْرقَ   - أَْو َيْعِصَب    -إِنََّما كَانَ َيكِْفيِه أَنْ َيَتَيمََّم َوَيْعِصَر       . ِشفَاُء الِْعيِّ السَُّؤالُ    
  .١"َعلَْيَها َوَيْغِسلَ َساِئَر َجَسِدِه

ولقد أََخذَ الُْمْشرِكُونَ َعمَّاًرا فََعذَُّبوُه َحتَّى  يقول كلمة الكفر، وقَاَرَبُهْم ِفي َبْعض َما أََراُدوا، فَـَشكَى                 
 –فََجَعلَ  . وبكى ..  ٢ما ُتركت حىت نلت منك وذكرت آهلتهم خبري       : ، وقال له    ذَِلَك إِلَى النَّبِّي    

ُمطَْمِئنـا  : كَْيف َتجِد قَلْبك ؟ قَـالَ       : ، وقال له  ٣ َيْمَسح الدُُّموع َعْنهُ   - عليه   صلوات ريب  وسالمه   
  .٤"فَإِنْ َعاُدوا فَُعْد :" بِالْإَِمياِن ، قَالَ

َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِاِإلَمياِن َولَــِكن  َمن كَفََر بِاللِّه ِمن َبْعِد إَميانِِه إِالَّ  :قَْول اللَّه َتَعالَىوفيه نزلَ 
     5مَّن َشَرَح بِالْكُفْرِ َصْدراً فََعلَْيهِْم غََضٌب مَِّن اللِّه َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 

  املبحث اخلامس
  التدرج يف التشريع

  : مفهومه واحلكمة منه : التدرج يف التشريع: املطلب األول 
   : مفهومه: أوالً

أنه كان ال حيمل الناس على األحكام مجلة واحدة، إمنا كان مبـدؤه   من مظاهر رمحته نبينا حممد 
   . ٦"يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا"التدرج، فهو القائل 

ومن مالمح الرمحة يف شريعة اإلسالم التدرج يف التشريع، وقد قُررت يف كثري من األحكام وخاصـة                 
  . رمحة من املشرع . مر والربا وذلك هتيئة للنفوس وضمانا لالستجابة ألحكامها يف احملرمات كاخل

  .وقد كان التدرج يف التشريع مسلكًا من مسالك عالج اجملتمع وإصالحه
أما التدرج يف الكشف عن حقيقة حكمٍ ما؛ فإنه يبدأ تلوًحيا يفهمه األذكياء، مث تزداد اإلبانة مبـا                  

ء احلكم حاًمسا باملعىن املراد، وقد مت حترمي الربا واخلمر هبذا األسـلوب             يكاد يوحي باحلكم، مث جيي    
  !.  املتأين، وليس يف القرآن نص بإباحة اخلمر أو الربا 

  : احلكمة منه : ثانًيا
والتمهل يف استئصال العـادات     .. واحلكمة من التدرج هو ترويض النفوس على تقبل أحكام اهللا           

وختفيفًا على الناس، متاشًيا    . س ال سيما العادات املتوارثة عرب قرون طويلة         القبيحة املتأصلة  يف النفو    
مع فطرة اإلنسان اليت يتطلب التعامل معها التزام التدرج لتغيريها وحسن االرتقاء هبـا،  كمـا أن                  

                                                 
 . حسن:  ، قال األلباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود٢٨٤ رواه أبو داود – حسن 1
  . ٢٠٩ \٨ البيهقي 2
 )٣٩٨ص  / ١٩ج  (- َأْخَرَج َعْبد ْبن ُحَمْيد ِمْن َطِريق اْبن ِسيِريَن َوِرَجاله ِثَقات، فتح الباري البن حجر 3
  ٣٣١٩ الحاآم، برقم  4
  .١٠٦اآلية :  سورة النحل5
  ..  سبق تخريجه 6



 ١٤٣

 التدرج يتالءم مع منهج التغيري بشكل عام، إذ ال ميكن تغيري أوضاع اجملتمعات لتتفق مع الشريعة إال             
  . بأسلوب التدرج 

  : مناذج للتدرج يف التشريع : املطلب الثاين 

  :حترمي اخلمور: أوالً

 بويف البيئة العربية صار شـر     .  كانت اخلمور متعمقة يف اجملتمع قبل بعثة النيب  عربًيا كان أو عاملًيا              
احلكمـة حتـرمي   اخلمر جزًءا من السلوك اإلجتماعي الذي يفاخر به ويتغىن به الشعراء، فلم يكن من              

اخلمر مرة واحدة إمنا األنفع واألصلح هو التدرج يف التحرمي ، ومن مث حرمت اخلمـر علـى أربـع        
  :١مراحل

ففرقت اآلية بني   ٦٧: النحل[ ]  َتتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكًَرا َورِْزقًا َحَسًنا  :هي قوله تعاىل :املرحلة األوىل
  .الرزق احلسنالسكر والرزق احلسن أي أن السكر ليس من 

َيْسأَلُوَنَك َعْن الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ قُلْ ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َوإِثُْمُهَما  :قوله تعاىل: املرحلة الثانية
  !  متهيًدا للتحرمي ]٢١٩: اآلية: البقرة [أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهَِما

 َها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتقَْرُبوا الصَّلَاةَ َوأَْنُتْم ُسكَاَرى َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونََياأَيُّ:  قوله تعاىل:املرحلة الثالثة
]ومن مث كان على املسلم أن حيذر أن يأتيه وقت الصالة وهو سكران .] ٤٣:  النساء.  

الَْخْمُر َوالَْمْيِسُر َواَألنـَصاُب َواَألْزالُم  َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما  : هي املرحلة احلامسة:املرحلة الرابعة
وميضي القرآن موضـحا علـة       . ]٩٠: املائدة [رِْجٌس ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن فَاْجَتنُِبوُه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ      

 الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ َوَيُصدَّكُْم َعْن ِذكْرِ      إِنََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقَع َبْيَنكُْم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء ِفي        : التحرمي
  . ] ٩١ :املائدة [اللَِّه َوَعْن الصَّالِة فََهلْ أَْنُتْم ُمنَتُهونَ

    :حترمي الربا: ثانًيا

كان الربا بأنواعه وأشكاله املختلفة عصب االقتصاد يف اجملتمع العريب والرومي والفارسـي آنـذاك،               
للتحرمي رمبا أحدثت خلخلة أدت إىل االهنيار االجتماعي واالقتصادي ومن مث           وكانت النقلة الفجائية    

  :كانت احلكمة يف أن يتدرج القرآن يف حترميه على مرحلتني
                                                 

ار         : ، وانظر ٢١تاريخ التشريع اإلسالمي، ص   :  محمد الخضري : انظر1  ريم الظه د الك د عب ة أحم المقاصد  : راوي
  ٢٠٣الشرعية للعقوبات في اإلسالم، 



 ١٤٤

  ]١٣٠: آل عمران [َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتأْكُلُوا الرَِّبا أَْضَعافًا ُمَضاَعفَةً: قوله تعاىل: األوىل

: البقـرة [ َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوذَُروا َما َبِقَي ِمْن الرَِّبا إِنْ كُنُتْم ُمْؤِمنَِني :قوله تعاىل: الثانية
٢٧٨ [.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 ١٤٥

  الفصل اخلامس 
   يف ميدان الصراعات السياسية والعسكرية رمحته للعاملني

 احلوار ال الصدام:      املبحث األول 
 حرصه على نشر السالم: املبحث الثاين 

 رمحته للخصوم واألعداء:املبحث الثالث 
 رمحته لألسرى: املبحث الرابع 

  رمحته لقتلى العدو: املبحث اخلامس 
  رمحته ألهل الذمة: املبحث السادس 

  ]منوذًجا [ قيم حضارية يف غزوة بدر الكربى: املبحث السابع     
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٦

  األولاملبحث 
  احلوار ال الصدام 

  : احلوار مظهر من مظاهر الرمحة : املطلب األول 
 على أسلوب الصدام، حقًنا للدماء وتغليب العقل على العنف، يعد من مظـاهر              ١إن تقدمي لغة احلوار   
، الذي ضرب املثل األعلى يف ميدان احلوار والتفاوض، كما ضرب املثل  النيبالرمحة يف شخصية 

  . والوطنالقتال والزود عن حياض الدين األعلى يف 

 إنّ اإلسالم هو دين احلوار واالعتراف باآلخر، وهو شريعة تطوير القواسم املشتركة بـني اإلنـسان    
وأخيه اإلنسان، وإجياد الّسبل الكفيلة بتحقيق ذلك مبا يساعد على العيش بسالم وأمـن وطمأنينـة،                

هلذا أمر اإلسالم باحلوار والـّدعوة      . إلقصاء ونكران اآلخر  وحيفظ اإلنسان من أن حييا حياة اإلبعاد وا       
اْدُع    : قال تعـاىل  . باليت هي أحسن، وسلوك األساليب احلسنة ، والطّرق السليمة يف خماطبة اآلخر           
َك ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضـلّ      إِِلَى َسبِيلِ َرّبَك بِالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهم بِالِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنّ َربّ           

   .٢    َعن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهَتِديَن

 الكرمي قواعد  احلوار يف اإلسالم  على أساس احلكمـة واملوعظـة   القرآنهذه األسس يرسي  على
احلسنة واجلدال باليت هي أحسن ، إنه منهج حضاري متكامل يف ترسيخ مبادئ احلوار بني الشعوب                

أنـه اكتفـى يف املوعظـة بـأن         : ومن املالحظ على التعبري القرآين املعجز يف اآليـة          . " ألمم  وا
ألن املوعظة ـ غالباً ـ   ). أحسن( هي  ، ولكنه مل يكتف يف اجلدال إال أن يكون باليت)حسنة(تكون

ـ     ي تكون مع املوافقني، أما اجلدال فيكون ـ عادة ـ مع املخالفني؛ هلذا وجب أن يكون بـاليت ه
طريقة حسنة وجيـدة ، وطريقـة       : على معىن أنه لو كانت هناك للجدال واحلوار طريقتان        . أحسن  

  .٣"أحسن منها وأجود، كان املسلم الداعية مأموراً أن حياور خمالفيه بالطريقة اليت هي أحسن وأجود 
الِّتي ِهَي أَْحَسُن إِالّ الِّذيَن ظَلَُمواْ ِمْنُهْم       َوالَ ُتَجاِدلَُواْ أَْهلَ الِْكَتابِ إِالّ بِ        :  قال اهللا تعاىل أيضا      لذلكو

ـَُهكُْم َواِحٌد َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ             ـَُهَنا َوإِلَ : العنكبوت] [ َوقُولَُواْ آَمّنا بِالِّذَي أُنزِلَ إِلَْيَنا َوأُنزِلَ إِلَْيكُْم َوإِلَ
اهم والّتقارب ، وهي اإلميان مبا أُنزل       فاحلوار ممكن ألنّ هناك قواسم مشتركة ، وهناك جمال للّتف         ]٤٦

فليتعارفوا وليعرفوا بعضهم ، ومن مث فليتقـاربوا        . على املسلمني وغريهم ، فاملصدر واحد وهو اهللا         
فالقرآن يعطينا أسلوب بدء اللّقاء واحلوار ، وكيف نـستغلّ          . وليتعاونوا على ما هو صاحل هلم مجيعا      

قُلْ   :  االّتفاق عليها ويركّز على ذلك فيقول          ميكن  ن األصول اليت  فيبّي.نقط الّتالقي بني املتحاورين     
َيأَْهلَ الِْكَتابِ َتَعالَْواْ إِلََى كَلََمٍة َسَوآٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم أَالّ َنْعُبَد إِالّ اللَّه َوالَ ُنْشرَِك بِِه َشْيئاً َوالَ َيّتِخذَ َبْعُضَنا                   

                                                 
دور اإلسالم  : شود، ومقالة تحت عنوان  الموجود والمفقود والمن  : حوار الحضارات   : للباحث دراسة تحت عنوان    1

 . ١٩/١١/٢٠٠٥، بتاريخ 1677في مشروع حوار الحضارات، مجلة المجتمع، الكويت، العدد
   ٤٠، ص خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة: يوسف القرضاوي : ، وانظر١٢٥اآلية :  سورة النحل 2
 ٤١لقاهرة، ص ، اخطابنا اإلسالمي في عصر العولمة: يوسف القرضاوي :  انظر3



 ١٤٧

ويبّين اإلسالم نوع     ]٦٤:عمران ] [اللِّه فَإِن َتَولّْواْ فَقُولُواْ اْشَهُدواْ بِأَّنا ُمْسِلُمونَ      َبْعضاً أَْرَباباً ّمن ُدوِن     
فهذا هو  . إّنها عالقة الّتعاون واإلحسان والّرب والعدل       .. العالقة اليت جيب أن تسود املسلمني وغريهم        
اكُُم اللُّه َعنِ الِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الّدينِ َولَْم         الّ َيْنهَ    : احلوار احلضاري والعالقة السامية ، قال تعاىل      

  ]٨ :املمتحنة[   ُيْخرُِجوكُْم ّمن ِدَيارِكُْم أَن َتَبّروُهْم َوُتقِْسطَُواْ إِلَْيهِْم إِنّ اللَّه ُيِحّب الُْمقِْسِطَني
ووجهتـه   الدين طبيعة هذاالقاعدة يف معاملة غري املسلمني هي أعدل القواعد اليت تتفق مع  وتلك" 

  . ١"ونظرته إىل احلياة اإلنسانية، بل نظرته الكلية هلذا الوجود
 اإلسالم ورسول اإلسالم، للبـشر املخـالفني        امنحهاليت   ةومن مث يتبني للباحث مدى الرمحة الواسع      

ـ                سن، لإلسالم، فقرر أن الشرع أن التعامل يكون باحلوار، والدعوة احلسنة، واجلدال باليت هـي أح
وخيص اإلسالم أهل الكتاب هبذا الفضل، فهم أهل كتاب، وأخوة يف اإلنسانية، فاإلسالم ال ينهانا أن                
نرب وحنسن إىل اليهود والنصارى ما داموا مل يقاتلون املسلمني يف الدين ومل خيرجوا املـسلمني مـن                  

  " .   ٍة َسَوآٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْمَتَعالَْواْ إِلََى كَلََم"ديارهم، ونداء املسلم دائًما ألهل الكتاب أن 
  

  :اإلسالم يرفض املركزية احلضارية : املطلب الثاين 

املركزيـة  (ينكـر   .. ونعتقد مع ذلك أن اإلسالم كدين وحضارة عندما يدعو إىل احلوار مع اآلخر            
ية األخرى،  اليت تريد العامل حضارة واحدة مهيمنة ومتحكمة يف األمناط والتكتالت احلضار          ) احلضارية

متعدد األطراف، يريد اإلسالُم هلذه احلضارات املتعـددة أن         ) منتدى حضارات (فاإلسالم يريد العامل    
وإذا كان اإلسالم ديناً عاملياً وخامت األديان، فإنه        . تتفاعل وتتساند؛ يف كل ما هو مشترك إنساين عام          

 اليت جترب العامل على التمـسك بـدين         )املركزية الدينية (يف روح دعوته وجوهر رسالته ال يرمي إىل         
إنه ينكر هذا القسر عندما يرى يف تعددية الشرائع الدينية سنة من سنن اهللا تعاىل يف الكون،                 .. واحد

ـَِكن لَّيبْ               : قال تعاىل  لُـَوكُْم  ِلكُلّ َجَعلَْنا ِمنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاجاً َولَْو َشآَء اللُّه لََجَعلَكُْم أُّمةً َواِحَدةً َولَ
   ِفي َمآ آَتاكُم فَاْسَتبِقُوا اخلَْيَراِت إِلََى اهللا َمْرجُِعكُْم َجِميعاً فَُيَنّبـئُكُم بَِمـا كُنـُتْم ِفيـِه َتْخَتِلفُـونَ                  

: هـود ] [َولَْو َشآَء َرّبَك لََجَعلَ الّناَس أُّمةً َواِحَدةً َوالَ َيَزالُونَ ُمْخَتِلِفنيَ             :وقال أيضاً . ]٤٨:املائدة[
   .٢      ١١٨اآلية 

 إىل احلوار مع باقي الدول واحلضارات تنبع من رؤيته يف التعامل مع غري املسلمني إن دعوة النيب 
  :قال تعاىل: الذين يؤمنون برسالتهم السماوية، فعقيدة املسلم ال تكتمل إال إذا آمن بالرسل مجيعاً

                                                 
 ٣٥٤٤، ص ٦ ، ج في ظالل القرآن:  سيد قطب 1
  ٢٠٠٧ ، مجلة البالغ، ينايراإلسالم وترسيخ ثقافة الحوار الحضاري: حسن عزوزي:  انظر 2



 ١٤٨

ّبِه َوالُْمْؤِمُنونَ كُلّ آَمَن بِاللِّه َوَمآلِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه الَ ُنفَّرُق َبـْيَن             آَمَن الّرُسولُ بَِمآ أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمن رّ       "
  ]٢٨٥اآلية : البقرة [  "أََحٍد ّمن ّرُسِلِه َوقَالُواْ َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك َرّبَنا َوإِلَْيَك الَْمِصُري

م العليا ومثله السامية وأخذوا يف نشرها يف كـل أرجـاء             وأتباعه  قيم اإلسال    لقد محل نيب الرمحة   
الدنيا، دون إجبار الناس عليها، وبدأت عملية التفاعل بني احلضارة اإلسالمية واحلضارات األوربيـة              

فلم يلغ اإلسالم احلضارة املصرية إمنا جودها، ومل يلغ اإلسالم حـضارة         . واملصرية والفارسية واهلندية  
 ونقى احلضارات من خبيث العقائد واألفكار، وجلى الطيب النافع من املوروثـات             اهلند إمنا هذهبا ،   

  . والثقافات القدمية 
 ومع مرور الزمن وانصرام القرون نتجت حضارة إسالمية جديدة أسهمت يف إنضاجها مكونـات              
 حضارات الشعوب واألمم اليت دخلت يف اإلسالم، فاغتنت احلضارة اإلسالمية بكل ذلك عن طريق             
احلوار والتفاعل، وكانت هي بدورها فيما بعد عندما استيقظت أوروبا من سباهتا وأخذت تـستعد               
للنهوض مكوناً حضارياً ذا بال أمّد احلضارة األوروبية الغربية مبا تزخر به من علوم وقـيم وعطـاء                  

  .١حضاري متنوع
كونت خالل قرون كثرية حىت      الشيء نفسه  ميكن قوله عن احلضارة الغربية اليت مل تظهر فجأة، بل ت             

بلغت أوجها يف عصرنا احلاضر وذلك نتيجة التفاعل احلضاري مع حضارات أخرى هيلينية ورومانية              
. وغريها، وبفعل التراكم التارخيي وعمليات متفاعلة من التأثر والتأثري خالل التاريخ اإلنساين احلديث            

ي وقت من األوقات إىل التصادم مع احلـضارة         إن أكرب دليل على أن احلضارة اإلسالمية مل تسع يف أ          
الغربية، هو أن العرب واملسلمني مل يضعوا يف أي زمن من األزمان صوب أهدافهم القـضاء علـى                  

   .٢خصوصيات احلضارة الغربية وهويتها احلضارية
   : مناذج عملية من سرية النيب: املطلب الثالث 

ليت تبني كيف كان النيب حيـاور احلـضارات واألمـم           إليك هذه النماذج الطيبة من سرية النيب ، وا        
  .األخرى، يدعوها إىل كلمة سواء 

هدنة بينه وبني مشركي مكة الذين حاربوه على مدار مثانية عـشر عامـاً ـ أو    فبعدما عقد النيب 
للحـوار والتواصـل   ..هذه اهلدنة يف مراسلة زعماء وأمراء وملوك العـامل  أكثر ـ، استغل النيب  

مركزاً يف خطاباته على قيم السالم وحرية االعتقاد، نرى ذلك جليـاً يف             .. ف بدعوة اإلسالم  والتعري
  .. حمتوى هذه الرسائل 

فكتـــب  .. إىل امللك املقوقس   النيبهذا، ولنتأمل أحد هذه النماذج املشرقة، ولتكن رسالة 
   : سكندرية، رسالة نصها إىل ُجَرْيج بـن َمتَّي امللقب باملُقَْوِقس ملك مصر واإللنبــي ا

                                                 
 ٢٠٠٧، مجلة البالغ، يناير اإلسالم وترسيخ ثقافة الحوار الحضاري: حسن عزوزي: انظر  1
  ٢٠٠٧، مجلة البالغ، يناير  الحوار الحضارياإلسالم وترسيخ ثقافة: حسن عزوزي: انظر  2



 ١٤٩

سالم على من اتبع .. من حممد عبد اهللا ورسوله إىل املقوقس عظيم القبط  .. بسم اهللا الرمحن الرحيم      "
فإين أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني، فإن توليت             : اهلدى، أما بعد  

ابِ َتَعالَْواْ إِلَى كَلََمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم أَالَّ َنْعُبَد إِالَّ اللّـَه            َيا أَْهلَ الِْكتَ    فإن عليك إمث أهل القبــط،      
َوالَ ُنْشرَِك بِِه َشْيئًا َوالَ َيتَِّخذَ َبْعُضَنا َبْعضاً أَْرَباًبا مِّن ُدوِن اللِّه فَـإِن َتَولَّـْواْ فَقُولُـواْ اْشـَهُدواْ بِأَنَّـا                      

  .١"   ُمْسِلُمونَ

    .   ر حلمل هذا اخلطاب الصحايب املتحدث حاطب بن أيب َبلَْتَعةواختا

 للمقوقس حىت يعرف الغرب أن هذه البعوث كانت تعرف وجدير بنا أن نذكر كالم حاطب 
 .هدفها جيداً كما أهنا بلغت حداً من الفقه واحلصافة يستحق اإلعجاب البالغ

عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقرهبم منه إن هذا النيب دعا الناس، فكان أشدهم : قال حاطب
النصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إال كبشارة عيسى مبحمد، وما دعاؤنا إياك إىل القرآن 

وكل نيب أدرك قوماً فهم أمته، فحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ..إال كدعائك أهل التوراة إىل اإلجنيل 
 !ين املسيح ولكننا نأمرك بهممن أدرك هذا النيب، ولسنا ننهاك عن د

 وال ينهي عن مرغـوب       .  إين قد نظرت يف أمر هذا النيب، فوجدته ال يأمر مبزهود فيه             : فقال املقوقس 
فيه، ومل أجده بالساحر الضال، وال الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبـوة بـإخراج اخلـبء                 

    . واإلخبار بالنجوي، وسأنظر

يف ُحقِّ من عاج، وختم عليه، ودفعه إىل جارية له، مث دعا كاتبـاً لـه                ، فجعله   وأخذ كتاب النيب    
    :   النيبيكتب بالعربية، فكتب إىل 

 فقـد    :  حملمد بن عبد اهللا من املقوقس عظيم القبط، سالم عليك، أما بعد               . بسم اهللا الرمحن الرحيم    " 
 نبياً بقي، وكنت أظن أنه خيرج       قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعو إليه، وقد علمت أن           

بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت إليك جباريتني، هلما مكان يف القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت              
  .٢"بغلة لتركبها، والسالم عليك

                                                 
ي                 ٤، ص   ٥دالئل النبوة، ج    : البيهقي  : انظر 1 اب النب ا جاء في آت اب م ى         ، وما بعدها ، ب لم إل ه وس صلى اهللا علي
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مارية، فأجنبت له طفل ـ مساه إبـراهيم، تقـديراً    ومل يزد على هذا ومل يسلم، فتزوج رسول اهللا 
  . ـ عليه السالم ـ ، أما سريين، فقد تزوجها الشاعر حسان بن ثابت وتشريفاً أليب األنبياء

وقد ساق النيب كذلك مبعوثيه إىل رؤساء       . تلك ُمثلٌ لرسائله إىل رجاالت النصرانية ومواقفهم منها       "
وقـد  ..  من الغي إىل الرشـاد     اجملوسية يدعوهنم إىل اهللا، وحيدثوهنم عن الدين الذي لو تبعوه نقلهم          

  ..١"ودهم، بني العنف واللطف واإلميان والكفرتفاوتت رد

ومارس ..  بذلك أول من نادى باحلوار بني احلضارات والدول، يف سبيل نشر قيم سامية                و النيب 
  .هذا احلوار كما رأيت مبستوى عال من األدب وحسن اخللق واحترام الرأي اآلخر

 ولتحقيق مثـل هـذا      -ىل اإلسالم    يدعوهم إ  – الكثري من الرسل والسفراء      ولقد أرسل الرسول    
  : احلوار بينه وبني األمم واحلضارات األخرى  وملوك وزعماء العامل 

، إىل قيـصر ملـك      - وكان أنيقًا وسـيًما      –فبعث الصحايب الفاضل دحية بن خليفة الكليب        ) ١ (
  .الرومان، وامسه هرقل

اسخ الفكر واإلميان متحدثًا بليًغا      وكان ر  –وبعث الصحايب املناضل  عبد اهللا بن حذافة السهمي          ) ٢(
  . إىل كسرى ابرويز بن هرمز، ملك الفرس-
، إىل النجاشي ملك احلبشة،     - وكان لبقًا ذكًيا   –وبعث الصحايب اجلليل عمرو بن أمية الضمري        ) ٣(

ِه بِِكَتـابٍ    مرة أخرى إىل ُمَسْيِلَمةَ الْكَذّابِ مدعي النبوة املشهور ، برسالة، َوكََتَب إلَيْ            مث بعثه النيب  
  .آَخَر َمَع الّساِئبِ ْبنِ الَْعّوامِ أَِخي الّزَبْيرِ فَلَْم ُيْسِلْم 

؛ إىل  - داهية العـرب     – الصحايب القائد عمرو بن العاص       - ِفي ِذي الْقَْعَدِة َسَنةَ ثََماٍن       -وبعث  ) ٤(
  .َجْيفَرٍ َوَعْبِد اللِّه اْبَنْي اجلُلَْنَدى الْأَْزِدّيْينِ ، ملكي عمان

وبعث الصحايب اجلليل سليط بن عمرو إىل هوذة ابن علي، امللك على اليمامة، وإىل مثامة بـن                 ) ٥(
  .أثال، احلنفيني

  .وبعث الصحايب اجلليل الَْعلَاَء ْبَن الَْحْضَرِمّي إلَى الُْمْنِذرِ ْبنِ َساَوى الَْعْبِدّي َمِلِك الَْبْحَرْينِ) ٦(
هب األسدي، من أسد خزمية، إىل احلارث ابـن أيب مشـر            وبعث الصحايب اجلليل شجاع بن و     ) ٧(

  .الغساين، وابن عمه جبلة بن األيهم، ملكي البلقاء من عمال دمشق للرومان
وبعث الصحايب اجلليل الُْمَهاجَِر ْبَن أَبِي أَُمّيةَ الَْمْخُزوِمّي إلَى الَْحارِِث ْبنِ َعْبِد كُلَالٍ الِْحْمَيـرِّي               ) ٨(

   . سأنظر: وقال عماء اليمن، أحد ز
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وبعث العالمة الفقيه معاذ بن جبل إىل مجلة اليمن، داعياً إىل اإلسالم، فأسلم مجيـع ملـوكهم،             ) ٩(
  .كذى الكالع وذي ظليم وذي زرود وذي مران وغريهم

ِذي َعْمـرٍو   َوَبَعثَ الصحايب اجلليل َجرِيَر ْبَن َعْبِد اللِّه الَْبَجِلّي، إلَى ِذي الْكَالعِ الِْحْمَيـرِّي وَ             ) ١٠(
  .َوَجرِيٌر ِعْنَدُهْم َيْدُعوُهَما إلَى الْإِْسلَامِ فَأَْسلََما َوُتُوفَّي َرُسولُ اللِّه 

َوَبَعثَ الصحايب اجلليل َعّياَش ْبَن أَبِي َربِيَعةَ الَْمْخُزوِمّي برسالة إلَى الَْحارِِث َوَمْسُروحٍ َوُنَعـْيمٍ              ) ١١(
  .ْمَيَر َبنِي َعْبِد كُلَالٍ زعماء من ِح

وكَانَ فَْرَوةُ َعاِملًا ِلقَْيَصَر بَِمَعانَ فَأَْسلََم      .َوَبَعثَ إلَى فَْرَوةَ ْبنِ َعْمرٍو الُْجذَاِمّي َيْدُعوُه إلَى الْإِْسلَامِ          ) ١٢(
 َشْهَباُء َوفََرٌس َوِحَمـاٌر      بِإِْسلَاِمِه َوَبَعثَ إلَْيِه َهِدّيةً َمَع َمْسُعوِد ْبنِ َسْعٍد َوِهَي َبْغلَةٌ          َوكََتَب إلَى الّنبِّي    

 َهِدّيَتُه َوَوَهَب ِلَمْسُعوِد ْبنِ َسْعٍد اثَْنَتْي َعْشَرةَ        َوَبَعثَ أَثَْواًبا َوقََباًء ِمْن ُسْنُدسٍ ُمَخّوصٍ بِالذَّهبِ فَقَبِلَ         
    .١أُوِقّيةً َونًِشا

واملقومقس وهذوة وكسرى   وأسلم سائر امللوك واألمراء  الذين ذكرنا ، وأسلم قومهم، حاشا قيصر             
  .وتأخر إسالم مثامة بن أثال، مث أسلم خمتاراً بعد ذلك.. واحلارث بن أيب مشر 

..  هذا احلوار البناء بني أمة اإلسالم واألمم األخرى يف شىت بقاع العامل              وهكذا، أحدث الرسول    
ن تعامل مع رسـل     فمنهم من جتاوب وتناقش، ومنهم م     .. وتواصل مع قيادات ورموز العامل آن ذاك      

  .. النيب بوقاحة، كما فعل كسرى 
، فقد قدم احلوار على الصدام يف تعامله مـع          وهذا مظهر فريد من مظاهر الرمحة يف شخصية النيب          
 زعماء وأمراء وملوك العامل؛ برسائل علـى        األمم األخرى السيما املخالفة لإلسالم، وراسل النيب        

 فحقن الدماء وأعلى مـن      .ع، لتعريفهم بدعوة اإلسالم وغايته    مستوى عال من التحضر والذوق الرفي     
شأن احلوار والتبادل العلمي والثقايف ، حىت استفادت أوربا من احلضارة اإلسالمية يف بناء النهـضة                

  .العلمية األوربية احلديثة
  

  املبحث الثاين
  حرصه على نشر السالم

ة العربية، اليت عاشت عدة قرون يف حـروب          الفضل األعظم يف نشر السالم يف ربوع اجلزير        حملمد
  .انتهك أصحاهبا حرمة البلد احلراماليت " الفجار"طاحنة ومعارك على أتفه األسباب، وكثرت حروب 
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ويف هذا املبحث نبني من خالل شهادات علماء الغرب واملواقف واألحداث؛ هذا املظهر من مظاهر               
  : الرمحة يف شخصية حممد 

  : ١ رجل السالمدحمم: املطلب األول 
  :يقول املفكر هنري ماسيه 

، و فكر،  دائم التفكري،  ونفس باطنها حزن ،           ٢إمجالياً جنده ذا مزاج عصيب    ][إذا حبثنا عن حممد     " 
وأما مداركه فهي متثل شخصاً يعتقد بإله واحد ، وبوجود حياة أخرى ، ويتصف بالرمحة اخلالصة ،                 

 إليه أنه رجل حكومة ، وأحياناً رجل سياسة وحرب ، ولكنـه     واحلزم يف الرأي واالعتقاد ، ويضاف     
   . ٣"مل يكن ثائراً بل كان مساملاً 

  .٥"دين السالم واحملبة بني البشر : "  اإلسالم بأنه ٤ووصف جورج بروك
إنه دين التعاون والسالم والعدالة يف ظل شريعة حمكمـة مل           : " وقال عنه املفكر األيرلندي برناردشو    

   . ٦" من أمور الدنيا إال رمسته ووزنته مبيزان ال خيطئ أبداًتدع أمراً
 يعد حبق مظهراً مهماً من مظاهر الرمحة، إن إقرار السالم يف منطة اجلزيرة العربية الذي حققه حممد     

 يف   عدة معاهدات سلمية، مما يبني فضل رسول اهللا          فقد شهدت اجلزيرة العربية يف عهد حممد        
 بني العرب بعد قرون طويلة من اجلاهلية واحلروب األهلية، وفضله يف حقن الدماء              نشر ثقافة السالم  

ومل حتدث أي حروب أهلية     .. وحفظ األعراض واملقدسات، اليت كانت منتهكة يف عصور اجلاهلية            
  . وتسلمه زمام  قيادة العرب  بعد ظهور حممد - يف اجلزيرة العربية –

  : بناء الكعبة منوذج يف حادث : املطلب الثاين 
، تعرضت الكعبة للهدم ،    - أي قبل بعثتة خبمس سنني       – من عمره اخلامسة والثالثني      ملا بلغ حممد    

بسبب سيل عرم احندر إىل البيت احلرام، فأوشكت الكعبة منه على االهنيار، فاضـطرت قـريش إىل                 
 القرشيون فيما بينهم مـن      جتديد بنائها حرًصا على مكانتها، فعمدت قريش إىل بنائها،  فلما تنازع           

الذي يضع احلجر األسود يف مكانه ، واختلفوا فيمن ميتاز بشرف وضعه يف مكانه، واستمر الـرتاع                 
أربع ليال أو مخًسا، واشتد حىت كاد يتحول إىل حرب ضروس يف أرض احلرم، إال أن أبا أميـة بـن         

، ٧اخل عليهم من بـاب املـسجد      املغرية املخزومى عرض عليهم أن حيكَّموا فيما شجر بينهم أول د          
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، قد رضـينا بـه هـذا        ١ هذا األمني   :  ، فلما رأوه قالوا    فارتضوه، وشاء اهللا أن يكون ذلك حممد        
، فلما انتهى إليهم، وأخربوه اخلرب طلب رداء فوضع احلجر وسطه وطلب من رؤساء القبائـل                ٢حممد

عوه، حىت إذا أوصلوه إىل موضعه أخـذه        املتنازعني أن ميسكوا مجيًعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرف        
  .. ٣بيده فوضعه يف مكانه

  .  وهذا حل حكيم من رجل حكيم تراضت قريش حبكمه
  

ولقد راح املفكرون والعلماء، يعلقون على هذا احلادث بتعليقات مليئة بالتقدير واإلعجاب هلذه 
سلم بني الناس ، وعن جناح الشعلة العبقرية اليت حتاول يف حرص شديد دائم على حتقيق األمن وال

  ..  من تفهم املوقف بسرعة عظيمة، والتوسل هبذه احليلة الربيئة وإرضاء زعماء قريش مجيعاًحممد 
،  فتوقف )١٨٩٤ -١١٤٨( فقد استرعت هذه احلادثة انتباه الباحث األملاين أغسطينوس موللر 

أدهش قريشاً " هذا املقام وأنه  يف، وتعرض لسياسة النيب "اإلسالم "عندها ملياً ، يف كتابه 
  .٤"بسياسته الرشيدة 

  :كما توقف األب هنري المنس عند هذه احلادثة فقال 
ملا اختلفت قريش يف قضية بناء الكعبة ، وأي فخذ منها جيب أن يعهد إليه بوضع احلجر األسود يف                   " 

: ، قائلني   ][د اهللا اهلامشي  مكانه ، وكادوا يقتتلون ، فاتفقوا على أن يعهدوا بذلك إىل حممد بن عب             
   .٥! "هذا هو األمني 

بني هذه احلادثة اليت منعت اقتتال القبائل العربية، وبني املرحلة " أرثر جيلمان"ولقد ربط املستشرق 
  :التالية لبدء البعثة والوحي ، واليت تشكل مقدمة الدعوة اإلسالمية، بقوله 

لقوم وتقديرهم العظيم هبذه الفكرة اليت بسطت السالم        قد تأثر بإعجاب ا   ][ال بد أن يكون حممد      " 
قد أخذ حيس بنفسه أنه من طينـة أرقـى مـن        ] [بني خمتلف القبائل ، واليستبعد أن يكون حممد       

   . ٦.. !"معاصريه ، وأنه يفوقهم مجيعاً ذكاًء وعبقرية ، وأن اهللا قد اختاره ألمر عظيم  
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 ١٥٤

  :القبائل اجملاورة للمدينة مناذج املعاهدات مع : املطلب الثالث 
 املعاهدات مع القبائل اجملاورة      -يف العام  الثاين من اهلجرة      – صلى اهللا عليه وسلم      –فلقد عقد النيب    

للمدينة ال سيما تلك القبائل اليت كانت على الطريق التجاري املؤدي إىل الشام، وذلك مـن أجـل                  
  :أربعة أهداف 
 يف قضية الصراع بني املسلمني واملشركني، وأال يكونوا يـًدا مـع             حتييد هذه القبائل  : اهلدف األول   

  . املشركني على املسلمني 
  . تأمني احلدود اخلارجية للدولة : اهلدف الثاين 

  اعتراف هذه القبائل بدولة املسلمني: اهلدف الثالث 
  . هتيئة هذه القبائل لقبول اإلسالم، والدخول فيه : اهلدف الرابع 
  : ملعاهدات مناذج هلذه ا

  ُمَواَدَعةُ َبنِي َضْمَرةَ: أوالً 
  :  على النحو التايل  الُْمَواَدَعِةوثيقة  نصَوُهْم َبطٌْن ِمْن ِكَناَنةَ َوكَانَ

 فَإِّنُهْم آِمُنـونَ َعلَـى       ،  َهذَا ِكَتاٌب ِمْن ُمَحّمٍد َرُسولِ اللِّه ِلَبنِي َضْمَرةَ         .بِْسمِ اللِّه الّرْحَمنِ الّرِحيمِ   " 
 ١َما َبلّ َبْحٌر ُصوفَةً    - أَنْ ُيَحارُِبوا ِفي ِدينِ اللِّه       إال-ْمَواِلهِْم َوأَْنفُِسهِْم َوأَنّ لَُهْم الّنْصَر َعلَى َمْن َراَمُهْم         أَ

لّنْصُر َعلَى َمْن َبّر ِمْنُهْم  َولَُهْم ا ، َعلَْيهِْم بِذَِلَك ِذّمةُ اللِّه َوِذّمةُ َرُسوِلهِ      ،َوإِنّ الّنبِّي إذَا َدَعاُهْم ِلَنْصرِِه أََجاُبوهُ     
 -هــ   ٢يف صفر   (وكانت هذه املعاهدة عقب أول غزوة للنيب وهي األبواء أو ودان             . ٢ ."َواّتقَى

  )  هـ ٦٢٣أغسطس 
، وكانت علـى    )  م ٦٢٣نوفمرب   -هـ٢مجادي األوىل   ( يف   ٣ُمْدِلجٍ َبنِيكما عقد النيب معاهدة مع      

  . نفس النحو من وثيقة بين ضمرة 
  : جهينة ُمَواَدَعةُ : ثانًيا 

   : وهذه القبيلة تسكن منطقة العيص على ساحل البحر األمحر، وكان نص هذه املعاهدة
 واألهل، الدين يف إال حارهبم أو ظلمهم من على النصر هلم وإن وأمواهلم، أنفسهم على آمنون إهنم"

  . ٤"حلاضرهتم ما واتقى منهم بر من باديتهم وألهل

                                                 
داللة على تأبيد هذا العقد، وفيه جواز تأبيد المعاهدات بين المسلمين وغير المسلمين مالم يكن في هذه المعاهدات              1

  . ما يخالف الشرع 
  ٣٨ /٣نف الروض األ: السهيلي  2
  ٣٠٠ / ١عيون األثر : ابن سيد الناس  3
ذه المعاهدات في          .٦٢مجموعة الوثائق السياسية، ص   : محمد حميد اهللا  : انظر 4 د من ه د والمزي ى المزي  وانظر إل

 . هذا الكتاب الفريد



 ١٥٥

 صـلى اهللا  –وثائق على مقتضيات أخالقية سامية، فنرى فيها الرسول القائد السمح       ال وقد دلت هذه  
 يوادع هذه القبائل على النصرة املتبادلة يف املعروف، ويضمن هلم النيب األمن واألمـان               -عليه وسلم   

  ..على األموال واألنفس، ويظهر هلم النيب أخالق اإلحسان والصلة 
  

  : معركة األحزاب منوذج يف : رابعاملطلب ال
 ٥يف شوال   ( على السالم، ما حدث يف معركة األحزاب         ومن املواقف اليت تدل على حرص حممد        

، حيث حاصر املشركون املدينة املنورة، فلما اشتد على املسلمني احلـصار و             ) م٦٢٧  مارس  \هـ
ا غطفـان ـ يف   ، إىل عيينة بن حصن واحلارث بن عوف املرى، ومها قائدالبالء بعث رسول اهللا 

 ثلث مثار املدينة، على أن يرجعا مبن معهما عنه وعـن  جيش األحزاب ـ  وعرض عليهما النيب   
 الصحيفة والدواة، وأحضر عثمان بن عفان فأعطاه الصحيفة، وهو يريد أن            أصحابه، فأحضر النيب    

ومل تقع الشهادة وال    .. ، مقنع يف احلديد   يكتب الصلح بينهما، وعباد بن بشر قائم على رأس النيب           
 أن يفعل ذلك بعث إىل سعد بن عبادة وسعد بن           فلما أراد رسول اهللا     .عزمية الصلح، إال املراوضة   

  . ١معاذ فذكر هلما ذلك، واستشارمها فيه
  .. فرفضا هذه الفكرة

  !  على رأي اجلماعة، فلم يتم هذا الصلحونزل النيب 
وميله ..  الدائم يف جتنب احلل العسكري، قدر اإلمكان       ولكن الشهاد يف هذا املوقف، هو حرص النيب       

  . الدائم حنو احلل السلمي 
  :منوذج معاهدة احلديبية : امساملطلب اخل

ذي القعـدة    وأبرمها يف    ألول مرة تشهد اجلزيرة العربية تلك املعاهدة احملمدية اليت نادى هبا النيب             
  .احلديبية، وهي معاهدة صلح )  م٦٢٨مارس(سنة ست من اهلجرة 

  .. رغم ما كان من بنود جمحفة باملسلمني يف هذا الصلح 
 كان دائمـاً    على حتقيق السالم، وأنه      وإن املتأمل ألحداث صلح احلديبية يتبني له إصرار النيب            
  .. جينح للسلم إن هيئت له أسباب إقامة السالم يف أي وقت

ادس من اهلجرة، أبت قريش أن تسمح للنيب         العمرة مع أصحابه، يف العام الس      فعندما قصد رسول    
وأصحابه بإداء عبادة العمرة، وهذا الفعل من القريشيني يعد جرمية كربى يف عرف العرب، إذ كيف                

  !! ُيصد عن البيت احلرام من جاء معظماً له 

                                                 
  ٣٧٦  /٤سبل الهدى والرشاد :  ، ومحمد بن يوسف الصالحي٢٠١ / ٣السيرة النبوية : ابن آثير :    انظر 1



 ١٥٦

 للتفاوض مع   - متحدثًا رمسًيا هلا     –وعرفت قريش ضيق املوقف، فأسرعت إىل بعث ُسَهْيل بن عمرو           
أن يرجع عن مكة عامه هـذا       :  حول عقد الصلح، وأكدت له أن يكون يف شروط الصلح            النيب  

 جرح ملشاعر املشركني بعدما انتصر عليهم املسلمون        - كما يرى القرشيون     –دون عمرة، ففي ذلك     
 دخل مكة وأدى العمرة رغًما يف معركة  بدر انتصاًرا ساحقًا ، وحىت ال تتحدث العرب أن حممًدا   

  .-عن املشركني 
قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلح حني بعثوا هـذا            "   :   قال  فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه       

    :٢ ، فجاء سهيل فتكلم طويالً، مث اتفقا على قواعد الصلح، وهي هذه١ "الرجل
ـ    الرسول  : البند األول  ل دخلـها  يرجع من عامه هذا، فال يدخل مكة، وإذا كان العـام القاب

املسلمون فأقاموا هبا ثالثاً، معهم سالح الراكب، السيوف يف القُُرب، وال يتعرض هلم بأي نوع مـن                 
    . أنواع التعرض

    .   وضع احلرب بني الطرفني عشر سنني، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض:البند الثاين 
دخل فيه، ومن أحب أن يـدخل يف         وعهده    من أحب أن يدخل يف عقد حممد            :البند الثالث   

عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعترب القبيلة اليت تنضم إىل أي الفريقني جزءاً من ذلك الفريق، فأي                 
    . عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعترب عدواناً على ذلك الفريق

 ـ رده عليهم، ومن   من قريش من غري إذن وليه ـ أي هارباً منهم   من أيت حممداً :البند الرابع
    ّ! ـ أي هارباً منه ـ مل يرد عليهجاء قريشاً ممن مع حممد

ـ  مثُ دعي علي بن أيب طالب ليكتب مسودة املعاهدة، وكره سهيل بن عمرو ـ مبعوث القريشيني 
وأىب علّي بن أيب طالب، وهو كاتب الوثيقة ، أن " حممد رسول اهللا " أن يكتب يف  صدر الوثيقة 

هذه الصفة بيده الكرمية، وأمر الكاتب - صلى اهللا عليه وسلم -، فمحا النيب" رسول اهللا " ه ميحو بيد
مث متت كتابة الوثيقة .. وهذا املوقف يدل على مساحته يف التفاوض .٣"حممد بن عبد اهللا " أن يكتب 

 عبد ، وملا مت الصلح دخلت قبيلة خزاعة يف عهد رسول اهللا وكانوا حليف بين هاشم منذ عهد
املطلب، ، فكان دخوهلم يف هذا العهد تأكيداً لذلك احللف القدمي ـ ودخلت قبيلة بنو بكر يف عهد 

   .       ٤قريش

                                            

                                                 
 ). ٥٧ \١(، وهو في اإلرواء)٢٢٠ \٩( صحيح ـ رواه البيهقي في السنن الكبرى  1
 . ٣٢٠ \٣السيرة النبوية : ، وابن آثير٣١٦ \،وابن هشام٤٨ \٤الروض األنف : السهيلي :  انظر2
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 ١٥٧

  :  منوذج الصلح مع أهل خيرب :السادساملطلب 
 صـاحلهم    معركة رسول اهللا معهم       يف هناية  ،)٦٢٨مايو  /  هـ   ٧يف احملرم   ( خيرب  يهود  ملا استسلم   

   . ١ َولَُهْم َشطُْر َما َيْخُرُج ِمْنَها، َوَيْزَرُعوَهاا فيهاَيْعَملُو ، وأعطاهم األرض ، -صلى اهللا عليه وسلم 
  ..  رمحة وعفو كبريين بأهل خيرب - هبذا الشكل -ويف هذه املصاحلة 

 وغدروا وحتالفوا مع مشركي قريش سًرا،        فهم قد خانوا النيب   ! فهم يف احلقيقة يستحقون اإلعدام      
كل ..وأصبحت قيادات خيرب والفصائل اليهودية األخرى عمالء وجواسيس ملشركي مكة وغطفان            

  ..هذا إىل جانب أهنم السبب الرئيسي يف حتزيب جيوش األحزب، من كل حدب وصوب
  

-ِلَرُسولِ اللَِّه   حيث أهدت    –لَْيِه َوَسلََّم   َصلَّى اللَُّه عَ  -وملا أقدمت امرأة منهم على حماولة اغتيال النيب         
مل ينقلـب   .. وُتويف اثر هذه احملاولة الفاشلة أحد الصحابة        .. ٢َشاةٌ ِفيَها ُسمٌّ  -َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم     

 كما يفعل بعض الزعماء – على أهل خيرب ومل يعمل فيهم القتل – صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا  
  .  إمنا أثبت الصلح وأقر العهد –هذه املواقف يف مثل 

  
  
  

  املبحث الثالث
  رمحته للخصوم واألعداء

  
  ملاذا القتال ؟: املطلب األول 

 فراًرا بدينهم ولبناء جمتمع إسـالمي جديـد         ٣]م  ٦٢٢يف يوليه   [هاجر املسلمون من مكة إىل املدينة       
ا البعوث والرسل إىل شىت بقاع األرض تبلـغ         آمن، ولتكون املدينة مقًرا للدعوة اإلسالمية تنطلق منه       

  .. رساالت اهللا إىل العامل 
وبالفعل جنح املسلمون يف تأسيس أول دولة إسالمية ، وأخذ رسول اهللا يعقد األحالف والعقود مـع             
القبائل واجلماعات على الصعيدين الداخلي واخلارجي للمدينة ، وأصبح للمسلمني ألول مرة كيـان              

  .. ه القبائل معترف به من هذ

                                                 
  )٣٩١٧ (- صحيح البخاري 1
  )٣٩١٨ (- صحيح البخاري 2
  .١/٣٤١، شجرة الحضارة:  رالف لنتون 3
 



 ١٥٨

نـق الـوثنيني وغـيظهم علـى        ويف كل يوم يزداد فيه التقدم اإلسالمي عقب اهلجرة، يزداد معه ح           
  . املسلمني

وأصبح املسلمون يف حاجة ماسة للتسلح والدفاع عن أنفسهم وحلماية عقيدهتم ودولتهم ، وبالفعـل               
ة جواز مطاردة املصاحل املاديـة      نزل النص القرآين جييز للمسلمني الدفاع عن أنفسهم بالسالح، إضاف         

والتجارية لقريش، من أجل استرداد األموال واحلقوق اليت استلبتها قريش من املسلمني املستـضعفني              
  . عند هجرهتم

  ]. ٣٩ : احلج[}أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَِديٌر {: قال اهللا تعاىل 
  : وكان اإلذن بالقتال واسترداد احلقوق بالقوة، لعدة اعتبارات شرعية ومنطقية وجيهة

  
  : مصادرة أموال املسلمني وعقاراهتم : أوالً

عندما هاجر املسلمون من مكة إىل املدينة، أصبحوا يف ضيق من العيش، حيث صادر كفـار مكـة                  
توزيع هذه األموال بني صناديد مكـة ظلًمـا         أموال وعقارات وجتارات املسلمني، وقام املشركون ب      

  ! وسحًتا 
وكانـت  . وكانت جتارة قريش متر باملدينة يف الذهاب ويف العودة حال رحلتها الصيفية إىل الـشام                

  . بالنسبة للمسلمني فرصة ذهبية السترداد بعض حقوقهم 
  : إعالن احلرب على الدولة اإلسالمية الناشئة: ثانًيا

 إعالن احلرب على املسلمني، والسعي بشىت الطرق إلحداث حرب أهلية  داخل              بادر زعماء مكة يف   
 وكان إذ ذاك مشركًا بصفته رئيس املدينة قبل         -املدينة، فأرسلوا إىل عميلهم عبد اهللا بن أيب بن سلول         

اهلجرة، فقد كاد األوس واخلزرج أن جيعلوه ملكًا عليهم، لوال هجرة النيب كتبوا إىل ابن سلول ومن                 
  : خلفه من املنافقني يف كلمات تنم عن شدة احلنق والغيظ على املسلمني 

 َوإِنَّا ُنقِْسُم بِاللَِّه لَُتقَاِتلُنَُّه أَْو لَُتْخرُِجنَُّه أَْو لََنِسَرينَّ إِلَْيكُْم بِأَْجَمِعَنا َحتَّـى َنقُْتـلَ                !إِنَّكُْم آَوْيُتْم َصاِحَبَنا  "
  "..نَِساَءكُْمُمقَاِتلََتكُْم َوَنْسَتبِيَح 

 فَلَمَّا َبلَغَ ذَِلَك    ، فَلَمَّا َبلَغَ ذَِلَك َعْبَد اللَِّه ْبَن أَُبيٍّ َوَمْن كَانَ َمَعُه ِمْن َعَبَدِة الْأَْوثَاِن اْجَتَمُعوا ِلِقَتالِ النَّبِيِّ                 
َما كَاَنْت َتِكيُدكُْم بِأَكْثََر ِممَّا ُترِيُدونَ أَنْ       ! اِلغَ   لَقَْد َبلَغَ َوِعيُد قَُرْيشٍ ِمْنكُْم الَْمبَ       : "  لَِقَيُهْم فَقَالَ  ،النَّبِيَّ  

  . ١فَلَمَّا َسِمُعوا ذَِلَك ِمْن النَّبِيِّ َتفَرَّقُوا! ".. ؟ ُترِيُدونَ أَنْ ُتقَاِتلُوا أَْبَناَءكُْم َوإِْخَواَنكُْم، َتِكيُدوا بِِه أَْنفَُسكُْم

                                                 
  .، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود٢٦١٠سنن أبي داود، باب في خبر النضير، حديث  1



 ١٥٩

، حيث قضى على هـذه الفتنـة يف         -ى اهللا عليه وسلم      صل –وهنا تظهر عظمة القائد احلكيم املريب       
مهدها، وضرب على وتر العزة القبلية، فقد كان يدرك أغوار النفس البشرية الـيت يتعامـل معهـا،                  

  .١ولذلك كان خطابه مؤثًرا يف نفوس مشركي أهل يثرب
 أن تعصب لوحدة الـصف ومل يتعـصب ألصـحابه           – صلى اهللا عليه وسلم      –وكان من أخالقه    

ملهاجرين دون األنصار، أو املسلمني دون املشركني املدنيني، إمنا ضرب ركز يف خطابه على مصلحة               ا
  ..  ضد أعدائها من اخلارج - مبا فيها من طوائف وعقائد -املدينة 
  : هتديد أمن املسلمني  : ثالثًا

الدولة اإلسالمية  وهو اعتبار آخر شرعي لإلذن بالقتال السيما للدفاع عن حياة املواطن سواء داخل              
  : أو خارجها ، ونستدل على ذلك حبادث حماولة منع الصحايب اجلليل سعد بن معاذ من أداء العمرة

َحدَّثَ َعْن َسْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ أَنَُّه قَالَ كَانَ َصِديقًا ِلأَُميَّةَ ْبـنِ             - َرِضَي اللَُّه َعْنهُ   -َمْسُعوٍد  َعْبَد اللَِّه ْبَن    فعن  
 َوكَانَ َسْعٌد إِذَا َمرَّ بَِمكَّةَ َنَزلَ َعلَى أَُميَّةَ فَلَمَّا قَـِدَم            ،نَ أَُميَّةُ إِذَا َمرَّ بِالَْمِديَنِة َنَزلَ َعلَى َسْعدٍ       َخلٍَف َوكَا 

ظُْر ِلي َساَعةَ َخلَْوٍة لََعلِّي     اْن:  فَقَالَ ِلأَُميَّةَ    ،  َرُسولُ اللَِّه الَْمِديَنةَ اْنطَلََق َسْعٌد ُمْعَتِمًرا فََنَزلَ َعلَى أَُميَّةَ بَِمكَّةَ         
 َيا أََبا َصفَْوانَ َمـْن       :  فَلَِقَيُهَما أَُبو َجْهلٍ فَقَالَ    ، فََخَرَج بِِه قَرِيًبا ِمْن نِْصِف النََّهارِ       ..أَنْ أَطُوَف بِالَْبْيتِ  

، َتطُوُف بَِمكَّةَ آِمًنا َوقَْد أََوْيُتْم الـصَُّباةَ      أَلَا أََراَك   : فَقَالَ لَُه أَُبو َجْهلٍ     . َهذَا َسْعٌد   :  فَقَالَ   ؟؟َهذَا َمَعكَ 
َجْعـَت إِلَـى أَْهِلـَك      أََما َواللَِّه لَْولَا أَنََّك َمَع أَبِي َصفَْوانَ َما رَ        ! َوَزَعْمُتْم أَنَّكُْم َتْنُصُروَنُهْم َوُتِعيُنوَنُهْم     

 أََما َواللَِّه لَِئْن َمَنْعَتنِي َهذَا لَأَْمَنَعنََّك َما ُهَو أََشدُّ َعلَْيـَك             - َوَرفََع َصْوَتُه َعلَْيهِ   -فَقَالَ لَُه َسْعٌد    !! َساِلًما
  . ٢ طَرِيقََك َعلَى الَْمِديَنِة ،ِمْنُه

، ٣تدل هذه احلادثة على أن أبا جهل يعترب سعد بن معاذ من أهل احلرب بالنسبة إىل املشركني يف مكة                  
لَْولَا أَنََّك َمـَع    : " هدر دمه، تأمل قول أيب جهل لسعد        ولوال أنه دخل يف جوار زعيم من زعمائها أل        

فلم يكن أحد من املسلمني وإن كانوا معتمرين أو حجاج          " ! أَبِي َصفَْوانَ َما َرَجْعَت إِلَى أَْهِلَك َساِلًما      
يستطيع أن يدخل مكة حاًجا أو معتمًرا  أو حنو ذلك، إال يف جوار زعيم من الزعماء الوثنيني كمـا                    

  . ت رأي
وهكذا يتبدى للمتبصر أن املسجد احلرام حتت احتالل فعلي، وإهانة واقعة، وعتو بّين من قبل هؤالء                

َوَما لَُهْم أَالَّ ُيَعذَِّبُهُم    {قال اهللا تعاىل    . الذين جعلوا من أنفسهم أوصياء على املسجد احلرام، وما هم             
 َوَما كَاُنواْ أَْوِلَياءُه إِنْ أَْوِلَيآُؤُه إِالَّ الُْمتَّقُونَ َولَـِكنَّ أَكْثَـَرُهْم الَ            اللُّه َوُهْم َيُصدُّونَ َعنِ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ     

  ٣٤األنفال}َيْعلَُمونَ 

                                                 
  ٣٦٤ \١السيرة النبوية، : على محمد الصالبي : انظر 1
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 ليس احلرام اهللا بيت إن! وغاصبوه البيت هذا أعداء إهنم . أصحابه وال البيت هذا أولياء ليسوا إهنم"
  .١" هللا املتقون اهللا أولياء يرثه اهللا بيت إنه . السلف عن اخللف يرثها تركة

 على أن املسلمني يف هذا الوقت مل يتعرضوا ولو ملـرة            – من كالم سعد     –ويدل هذا احلادث أيًضا     
واحدة لقوافل مكة التجارية، وأن الدولة اإلسالمية يف هذا الوقت مل تعامل أهل مكة املشركني معاملة           

ام األمور يف مكة هي اليت بادرت بالعدوان، وأعلنت         ومعىن هذا أن األيدي املمسكة بزم     . أهل احلرب 
احلرب على دولة اإلسالم، وهددت احلجاج واملعتمرين من املسلمني، واعتربت املسلمني أهل حرب             

   . ٢ال يدخلون مكة إال بصك أمان أو بصفة مستأمنني
  .. فكان بعد كل هذا أن يدافع الشعب املسلم عن عقيدته وأرضه ودولته ونبيه 

  
   :بيه هامتن

ال يفهم من ذلك أن اجلهاد يف اإلسالم لدفع العدوان فقط، أو أن اجلهاد هو نوع واحد أو مرحلـة                    
مقتصراً علـى الـدعوة   بداية الدعوة، فقد كان اجلهاد ىف ، فاجلهاد مراحل وأقسام    !كال  .. واحدة  

 القتـال   - بدء اهلجرة   مع - مث شرع اىل جانبها      ،  السلمية مع الصمود ىف سبيلها للمحن  و الشدائد        
عقبة ىف طريق إقامة اجملتمع       مث شرع بعد ذلك قتال كل من وقف        ،   أى رد كل قوة مبثلها     ،  الدفاعى
إمكـان  ثنيني و املشركني إال اإلسالم وذلـك لعـدم          و على أن ال يقبل من املالحدة و ال        ،اإلسالمى

 أما أهل الكتاب فيكفـى      ،و الوثنية  عليه من اإلحلاد     اإلنسجام بني اجملتمع اإلسالمى الصحيح وما هم      
)  اجلزيـة   ( خضوعهم للمجتمع اإلسالمى وانضوائهم ىف دولته  على أن يدفعوا للدولة ما يـسمى               

 ،ستقر حكم اجلهاد ىف ااإلسـالم     اوعند هذه املرحلة األخرية      .مكان ما يدفعه املسلمون  من الزكاة      
وعن هذه املرحلة   . الالزمة   القوة و العدة  وهذا هو واجب املسلمني ىف كل عصر إذا توافرت لديهم           

" [  قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن اهللا مع املتقني               ":يقول اهللا تعاىل    
 أمرت أن أقاتل الناس حـىت       "  :-صلى اهللا عليه وسلم   - وعنها أيضاً يقول الرسول      ،  ]١٢٣التوبة  

  .٣" ال إله إال اهللا  عصم مىن ماله ونفسه  إال حبقه  وحسابه على اهللا يقولوا  ال إله إال اهللا فمن قال
  : القائد الرحيم  حممد  : الثايناملطلب 

أعداءه تلك املعاملة اليت اتسمت بالرمحة والعفو،   النيب عن معاملة " وليم موير"يتحدث الباحث 
   :، فيقول)  م٦٣٠يناير / هـ٨يف رمضان (حني فتحه مكة 

                                                 
  . ٣٤في ظالل القرآن، سورة األنفال، اآلية : سيد قطب  1
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حىت ألد أعدائه بكل كرم وسخاء حىت مع أهل مكة ، وهم الذين ناصبوه العداء سنني طواالً ،                 عامل  "
وامتنعوا من الدخول يف طاعته ، كما ظهر حلمه وصفحه يف حاليت الظفر واالنتصار ، وقد دانـت                  

   . ١"لطاعته القبائل اليت كانت من قبل أكثر مناجزة وعداء له 
مكة تدل على أنه    ] أعقاب فتح [يف  ] [كانت تصرفات الرسول    :"٢كذلك يقول واشنجتون إيرفنج   

فقد أبدى رمحة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصـبح يف مركـز             . نيب مرسل ال على أنه قائد مظفر      
  .٣"ولكنه تّوج جناحه وانتصاره بالرمحة والعفو. قوي

  .. فهو الفاتح الرحيم، باحلق والعدل، ال الغازي الطاغية أو الظامل
ولكن صـفح   .  إمكان املرء أن يتخيل املعاملة اليت كان جيدر بفاتح دنيوي الرتعة أن يعاملهم هبا              ويف"

وهم  .. ٤"فقد غفر هلم ثالثة عشر عاماً من االضطهاد والتآمر          .  كان ال يعرف حدوداً      الرسول  
  ..د القليل الذين عذبوه وعذبوا أصحابه وهجَّروه وهّجروه أصحابه، وقتلوا منهم نفراً ليس بالعدي

إال أنـه   ... وهكذا مت فتح مكة دون إراقة دماء إىل حد كبري           "  معقباً  " جان باغوت غلوب  "يقول  
   .٥"اكتسب قلوب اجلميع مبا أظهره من رمحة وعفو يف يوم انتصاره 

 يف حال هذا، ويقول املستشرق إميل درمنغم متحدثاً عن الفاتح والقائد الرحيم نبينا حممد 
  : انتصاراته 

 يف انتصاره النهائي، على عظمة نفسية؛ قلَّ أن يوجد هلا مثال يف التاريخ؛ إذ ]حممد [فقد برهن "
أمر جنوده أن يعفوا عن الضعفاء واملسنني واألطفال والنساء، وحذرهم أن يهدموا البيوت، أو يسلبوا 

 حال الضرورة القاهرة، بل التجار، أو أن يقطعوا األشجار املثمرة، وأمرهم أال جيردوا السيوف إال يف
إن نفساً واحدة خري من أكثر : رأيناه يؤنب بعض قواده ويصلح أخطاءهم إصالحاً مادياً ويقول هلم

   . ٦ ! "الفتوح ثراء
 الذي كان رمحة للعاملني، وحرر اإلنسانية من أصفاد اجلهل واخلرافة وهكذا ظهر الرسول "

تلك . ٨"يتصف بالرمحة اخلالصة:"لجيكي هنري ماسيه بل ظهر كما وصفه املفكر الب .. ٧"والفساد
 وسريته، فال  النيب على أحاديث – كما يبني مارسيل بوازار –الرمحة اخلالصة اليت غلبت دوماً 

تنفك األحاديث الشريفة والسرية النبوية تصور يف األذهان كرم الرسول وتواضعه، كما تصور "
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ظهره التاريخ قائداً عظيماً ملء قلبه الرأفة، يصوره كذلك وكما ي. استقامته ونقاءه ولطفه وحلمه 
   . ١).."دميقراطياً(رجل دولة صرحياً قوي الشكيمة 
 ملا انتصر على أعدائه ومتكن منهم، يف املعارك والفتوحات،  النيبوفوق أخالق الرمحة اليت ختلق هبا 

اهتم يف دس الفنت بني املسلمني،   أمضوا حي- داخل الدولة –نراه أيضاً رحيماً مبجرمني وأعداء 
والعمل الدائب من أجل هدم الدين والدولة، فضالً عن عمالة هؤالء اجملرمني ألعداء املسلمني خارج 

  ..حدود الدولة 
  " :موالنا حممد على"يقول 

فقد كان عبد اهللا بن أيب عدواً . حنو أعدائه يعز نظريها يف تاريخ العامل ] [ومساحة الرسول "
م ، وكان ينفق أيامه ولياليه يف وضع اخلطط إليقاع األذى بالدين اجلديد، حمرضاً املكيني لإلسال

ربه أن ] [ومع ذلك فيوم تويف عبد اهللا دعا الرسول. واليهود حتريضاً موصوالً على سحق املسلمني 
   .٢"يغفر له ، بل لقد قدم رداءه إىل أهله كي يكفنوه به

صحيح أنه أنزل العقوبة ببعض !   أميا يوم من األيام من امرىء أساء إليه مل ينتقم يفإن نيب الرمحة 
ولكن تلك احلاالت كانت تنطوى كلها على . أعدائه يف أحوال نادرة جداً، ويف فترات جد متباعدة 

واحلق أن ترك أمثال هؤالء . خيانات بشعة قام هبا أناس مل يعد الصفح جيدي يف تقوميهم وإصالحهم 
مل والرسول .. املني غامنني كان خليقاً به أال يظن البعض أنه استحسن األذى واإلفساد اجملرمني س

  .٣يلجاً إىل العقوبة قط حيثما كان مثة جمال لنجاح سياسة الصفح كرادع إن مل نقل كإجراء إصالحي
  :هدي حممد يف املعارك  : الثاملطلب الث

لى سلوك املقاتل املسلم، توجب عليه خمالفتها شرع نيب الرمحة ألمته آداب سامية وضوابط حاكمة ع
  . 4عقوبات زاجرة قي الدنيا واآلخرة

فال يستخدم يف اجلهاد يف سبيل اهللا إال الوسائل املشروعة واألساليب الرتيهة، فعن صفوان بن عسال 
، قاتلوا سريوا باسم اهللا ويف سبيل اهللا: "  يف سرية فقال-صلى اهللا عليه وسلم-بعثنا رسول اهللا :قال 

   . 5.."من كفر باهللا ، وال متثلوا، وال تغدروا، وال تغلوا، وال تقتلوا وليدا
   . 6 َنَهى أَنْ ُتْصَبَر الَْبَهاِئم-َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم-وعن أنس أن النيب 

  1 أن يقتل شيء من الدواب صربا-صلى اهللا عليه وسلم-هنى رسول اهللا : وقال جابر 
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     وما بعدها٤٠أروع القيم الحضارية في سيرة سيد البرية، ص : مبكي صمب أنجوغو أ 4  
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  :  الكاتب قال وعن حنظلة
 فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، -صلى اهللا عليه وسلم- غزونا مع رسول اهللا 

  !" ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل : " فأفرجوا له فقال
 يأمرك -صلى اهللا عليه وسلم-انطلق إىل خالد بن الوليد فقل له إن رسول اهللا : "  مث قال لرجل 

   . 3 .."2لن ذرية وال عسيفاال تقت:  يقول
   :- ذات يوم يف معركة مستنكًرا على بعض أصحابه –وقال 

  !" .ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم حىت قتلوا الذرية " 
  ! إمنا هم أوالد املشركني :يا رسول اهللا :  فقال رجل 

  .." .أال إن خياركم أبناء املشركني : "فقال 
  كل نسمة تولد على الفطرة حىت يهب!! ة ، أال ال تقتلوا ذرية أال ال تقتلوا ذري: " مث قال 

   .4"عنها لساهنا فأبواها يهوداهنا و ينصراهنا 
وعن حيىي بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إىل الشام فخرج ميشي مع يزيد بن أيب سـفيان                    

  : وكان أمري ربع من تلك األرباع ، فقال أبو بكر له 
" .. عموا أهنم حبسوا أنفسهم هللا، فذرهم وما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم له             إنك ستجد قوًما ز   "

، وال تقطعـن    5ال تقتلن امرأة، وال صبيا، وال كبريا هرمـا        : وإين موصيك بعشر    : " وأوصاه قائالً   
: ويف رواية   [ شجرا مثمرا، وال ختربن عامرا ، وال تعقرن شاة ، وال بعريا إال ملأكلة، وال حترقن خنال                  

   7" وال جتنب 6وال تغرقنه وال تغلل] حنال وال تفرقنه
تقتلـوهم إال أن ينـصبوا لكـم        اتقوا اهللا يف الفالحـني ، وال        : " عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال        

  . 8"احلرب
 تـشتمل علـى     وهذه النصوص وغريها من دستور العسكرية اإلسالمية اليت وضعها رسول اهللا            

  : 9مجلتهااألصول األخالقية للحرب، وهذه 
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 اإلخالص والتجرد لألهداف احلقيقية للحرب وترك ما خيالف ذلك من غلول وغدر وثـأر               -١
  .  وانتقام
  . احملافظة على البيئة واجتناب الفساد يف األرض بتحريق األشجار وقتل احليوانات لغري ضرورة-٢
  .  عدم التعرض لغري املقاتلني من النساء والصبيان والشيوخ-٣
 الدينية واحترام مقدسات اآلخرين، بعدم قتل الرهبان والقسيسني ما مل يقاتلوا أو  السماحة-٤

 .  يعينوا على القتال، وعدم التعرض كذلك لبيعهم وكنائسهم بسوء
  

  :  العنف ونشر اإلسالم بالسيف فرية: رابعاملطلب ال
  !عوة اهللا بالسيف والعنف ، ونشر د هتمة القسوةومن العجيب أن بعض احلاقدين ألصقوا مبحمد 

  ..  واحلق أن رجاالت العلم والفكر يف أوربا قد ردوا على هذا الزعم، وفندوه 
  

  : رد العالمة  لويس سيديو : أوالً 
وكان من أبرز املدافعني واملظهرين بطالن ما نفثته أقالم احلاقدين ، املؤرخ الفرنسي العالمة لويس 

  : سيديو حيث قال
فقد نسي ... القسوة] [لتاريخ ما كان من عزو بعض  الكُّتاب إىل حممد من التجين على حقائق ا"

مل يأل جهداً يف إلغاء عادة الثأر املوروثة الكريهة اليت كانت ذات حظوة لدى ] [هؤالء أن حممداً  
وكأن أولئك الكُّتاب مل يقرأوا آيات القرآن اليت . العرب، كحظوة املبارزات بأوروبة فيما مضى 

وكأهنم مل يفكروا يف العفو الكرمي الذي أنعم به . على عادة الوأد الفظيعة ] هبا] [[د قضى حمم
على ألد أعدائه بعد فتح مكة، وال يف الرمحة اليت حبا هبا ، كثرياً من القبائل عند ممارسة قواعد احلرب 

لطان العظيم ، قضاء مل يسئ  استعمال ما اتفق له من الس] [وكأهنم مل يعلموا أن حممداً  ... الشاقة
 يف تقومي من جيور من أصحابه، والكل يعلم - يف الغالب -لشهوة القسوة الدنيئة ، وأنه مل يأل جهداً 

 رأي عمر بن اخلطاب يف قتل األسرى ، وأنه عندما حل وقت جمازاة بين - بعد غزوة بدر-أنه رفض 
نه صفح عن قاتل عمه محزة ، وأنه مل قريظة ترك احلكم يف مصريهم حلليفهم القدمي سعد بن معاذ ، وأ

   . ١" ما طلب إليه من اللطف والسماح-قط -يرفض 
  كارين أرمسترونجرد الدكتورة : ثانًيا

من اخلطأ أن نظن أن ): "سرية النيب حممد(تقول الباحثة الربيطانية كارين أرمسترونج يف مقدمة كتاهبا 
لى حنو ما يقول به البعض أحياناً، بل إن اإلسالم دين يتسم بالعنف أو بالتعصب يف جوهره، ع
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   . ١".اإلسالم دين عاملي، وال يتصف بأي مسات عدوانية شرقية أو معادية للغرب 
من قبل بعض الغربيني، إمنا هو بسبب أحقاد  النيب تبني أن السبب يف إلقاء هذه التهمة على و

  : قدمية، فتقول
] [ من بعض أحقادنا القدمية، ولعل شخصاً مثل حممـد           إننا يف الغرب حباجة إىل أن خنلِّص أنفسنا       "

وقد أسس ديناً وموروثاً حـضارياً مل يكـن         .. فقد كان رجالً متدفق املشاعر    ! يكون مناسباً للبدء    
السيف دعامته، برغم األسطورة الغربية، وديناً امسه اإلسالم؛ ذلك اللفظ ذو الداللة علـى الـسالم                

   . ٢!! "والوفاق 
  الكاتب األملاين ديسون رد : ثالثًا

من اخلطأ أن يصدق املرء ما يروِّج له البعض من أن السيف كان املبشر : "ديسون" يقول املفكر 
األول يف تقدم اإلسالم وتبسطه، ذلك أن السبب األول يف انتشار اإلسالم يعود إىل هذه األخوة 

ا إليها ومكَّن هلا، مث إىل هذه احلياة الدينية الفريدة، وإىل هذه احلياة اجلديدة االجتماعية اليت دع
 وخلفاؤه من بعده، واليت بلغت من العفة والتضحية حداً ] [الشريفة الطاهرة اليت راح حيياها حممد 
   .٣"جعل اإلسالم قوة عظيمة ال ُتغلب

  :املفكر اهلولندي دوزيرد : رابًعا
فيقول يف كلمـات    .. ى اعتناق اإلسالم     مل  جيرب أحًدا عل      ، مبيًنا ومؤكًدا أن النيب       "دوزي "يقول

  : حمددة جازمة 
  .. ٤!!"مل ُيفرض فرضاً على أحد " 

 أن أجرب أي إنسان على اعتناق اإلسـالم ولـو           النيب فلم يثبت ولو يف مرة واحدة يف تاريخ عهد          
  . بالضغط النفسي، فضالً عن استخدام العنف أو السيف

  :رد املؤرخ الكبري جوستاف لوبون: خامًسا
  : يقول جوستاف لوبون 

مل ينتشر اإلسالم بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب اليت قهرت              "
العرب مؤخراً كالترك واملغول، وبلغ القرآن من االنتشار يف اهلند اليت مل يكن العرب فيها غري عابري                 

   ..٥" مل يفتح العرب أي جزء منها قطومل يكن اإلسالم أقل انتشاراً يف الصني اليت.. سبيل
   .١"إن القوة مل تكن عامالً يف انتشار اإلسالم، فقد ترك العرُب املغلوبني أحراراً يف أدياهنم: "ويقول
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  : رد الكاتبة االيطالية لورافيشيا فاغلريي: سادًسا
ن النفس ، وهـو حيـرم        إالّ دفاعاً ع   ٢اإلسالم اليبيح امتشاق احلسام   "  وتبني لورافيشيا فاغلريي أن     

وأباحت الشريعة القتال للمسلمني دفاعاً عن حرية الضمري إلقرار الـسلم،           ... العدوان حترمياً صرحياً  
  . ٣"واستتاب األمن والنظام

( ، ومعركة أُحد    )م٦٢٤مارس13/هـ٢ رمضان   ١٧(كما حدث يف معارك عديدة، كمعركة بدر        
ـ ٥ل  شوا( ، ومعركة األحزاب    ) م ٦٢٤إبريل/هـ٣شوال   فكلها معـارك   ) .. م٦٢٧  مارس  \ ه

  . دفاعية، أقل ما يقال فيها أهنا معارك دفاع عن النفس 
، ٦٢٤ إبريـل  9/هــ  ٢ شوال ١٥السبت (أو كما حدث يف معارك أخرى، كمعركة  قينقاع 

ـ ٤ربيع األول   (ومعركة النضري    ـ ٥ذي القعدة   (ومعركة قريظة )  م ٦٢٥غسطس  / ه  ٦٢٧إبريل  / ه
فهي معارك جائت نتيجة للخيانة، والتحـالف       ).. ٦٢٨مايو  / هـ   ٧احملرم سنة   (رب  ،  ومعركة خي   )م

  .   ضد املسلمني، ونقض العهود، وحماوالت عديدة الغتيال النيب
  كاراليلرد العالمة  توماس : سابًعا

مل ينشر دعوته  إال حبد  على تلك الفرية اليت تذهب إىل أن حممداً كاراليلوحسبنا  رد توماس 
  :سيف ،فقال ال
 بالتعويل على السيف يف محل الناس على االستجابة لدعوته؛ سخف غري ] [إن اهتام حممد "

  .. ويقول مفصالً .. ٤!!"مفهوم
، ] [دينه بالسيف ، فإذا جعل الناس ذلك دليالً على كذبه] [لقد قيل كثرياً يف شأن نشر حممد"

ن الدين لينتشر لوال السيف ، ولكن ما هو الذي فذلك أشد ما أخطأوا وجاروا ، فهم يقولون ما كا
والرأي اجلديد أول ما ينشأ يكون يف رأس رجل . أوجد السيف ؟ هو قوة ذلك الدين ، وأنه حق 

، فإذا تناول هذا الفرد سيفاً وقام يف وجه الدنيا -  فرد ضد العامل أمجع-واحد ، فالذي يعتقده هو فرد
 أن احلق ينشر نفسه بأية طريقة حسبما تقتضيه احلال، أو - موم على الع- وأرى ! فقلما واهللا يضيع 

مل تروا أن النصرانية كانت ال تأنف أن تستخدم السيف أحياناً، وحسبكم ما فعل شارملان بقبائل 
وأنا ال أحفل إذا كان انتشار احلق بالسيف أم باللسان أو بأية آلة أخرى ، فلندع ! السكسون 

طابة أو بالصحافة أو بالنار ، لندعها تكافح وجتاهد بأيديها وأرجلها احلقائق تنشر سلطاهنا باخل
وأظافرها فإهنا لن َتهزم إال ما كان يستحق أن ُيهزم ، وليس يف طاقتها قط أن تقضي على ما هو خري 
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فإهنا حرب ال حكم فيها إال هللا الذي أرسل الرسل ذاهتا ، ونعم  ..  ١"منها ، بل ما هو أحط وأدىن 
  ! ا أعدله وما أقسطه، إذا كان من عند اخلالق  احلكم م

  :  القتل اجلماعي ليهود بين قريظة حول فرية : امساملطلب اخل
  .معروف لدى كتب التاريخ أن يهود قريظة كانوا فصيل من فصائل املدينة املنورة 

ة تنظم الشأن  املدينة عقد بينه وبني اليهود املوجودين هبا معاهد ومعروف أنه مبجرد قدوم النيب 
  :وكان من بنود هذه املعاهدة. العام الداخلي واخلارجي للمدينة

 التزام كل أبناء املدينة مبا فيهم املسلمني واليهود باملعايشة السلمية فيما بينهما وعدم اعتداء أي -١
  .فريق منهما على اآلخر 

  .  الدفاع املشترك عن املدينة ضد أي اعتداء خارجي على املدينة -٢

أن مر املسلمون بظروف قاسية عندما جتمعت أكرب قوة         .. م  ٦٢٧ مارس \ هـ   ٥وحدث يف شوال    
معادية للمسلمني يف ذلك الوقت للقضاء عليهم داخل املدينة، وأحاطت جيوش التحالف املـشركة              

..  باملدينة يف عشرة آالف مقاتل،  من مشركي قريش وأشجع وغطفان وبين سليم وأسـد وفـزارة                  
 يزد عدد املسلمني على ثالثة آالف مقاتل، وكان املتوقع أن ينضم يهود بين قريظـة إىل                 على حني مل  

.. صفوف املسلمني ضد القوات احملتلة حلدود املدينة، بناء على نصوص املعاهدة املربمة بني الفـريقني              
 لكن الذي حدث هو عكس هذا، فقد فوجئ املسلمون ببين قريظة خيوهنم يف أخطر أوقات حمنتـهم،                
ومل يرعوا للجوار حقاً، وال للعهود حرمة، بل كانوا يسعون من وراء انضمامهم هذا إىل صـفوف                 

  !القوات الغازية التعجيل بالقضاء على املسلمني ودولتهم الناشئة 

أحدثت هذه اخليانة زلزاالً عنيفًا يف نفوس املسلمني، وجرًحا عميقًا يف وجداهنم، ال سيما بعد إعالن                
 حرص أول األمر على     لدرجة أن الرسول    ..  االنضمام إىل صفوف الغزاة       -ا هناًرا    جهارً –قريظة  

ومبجرد أن انتهى إىل مسعـه      . كتمان اخلرب على الشعب ملـا كان خيشى من وقعه على نفوس اجلنود           
           وسعد بن عبادة    )قائد األوس ( النبأ أرسل وفداً دبلوماسًيا مكوناً من القادة األفاضل سعد بن معاذ ،
 ليذّكروا القـوم  - رضوان اهللا تعاىل عليهم  -، وعبد اهللا بن رواحة، وخوات بن جبري       )قائد اخلزرج (

  !مبا بينهم وبني املسلمني من عقود وعهود، وحيذروهم مغبة ما هم مقدمون عليه، ولكن دون جدوى

فـشلت  وبعد أن وىل املشركون احملتلون وحلفاؤهم األدبار، حيملون معهم اهلزميـة واإلخفـاق، و             
رجع املقاتلون املسلمون إىل  بيوهتم  باملدينة يسترحيون مـن هـذه             . حماوالهتم القتحام املدينة املنيعة     

  . الغمة، ويلتقطون أنفاسهم بعد فزع  وقلق نفسي مريع دام شهًرا كامالً
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كثون لكن أيترك اخلائنون العمالء النا! ويبدو أن بعض الصحابة ظن أن املوضوع انتهى إىل ذلك احلد    
ال يصلني أحد العصر إال يف بـين قريظـة   .. أال " يف املسلمني   للعهود دون حماسبة ؟  فنادى النيب        

 بعـد أن    - القائد العـام     - ، فسار اجليش اإلسالمي إىل فصيل الفتنة واخليانة، وتبعهم النيب           ١!"
بين قريظة شهراً تقريًبا،     عبد اهللا بن أم مكتوم، وحاصر املسلمون        – نائًبا عنه    –استخلف على املدينة    

 إال أن يستسلموا دون قيد أو شرط، واستـسلم بنـو    النيبورفض .. وملـا طال عليهم احلصار
 - قائد  األوس     – سعد بن معاذ    احلكم فيهم إىل      ، فوكل    قريظة، ونزلوا على حكم رسول اهللا       

لنفسيات يهود قريظـة ، ألن    وُبعد نظره، وإدراكه  النيبويف اختيار سعد داللة على حكمة .. 
سعًدا كان حليف بين قريظة يف اجلاهلية، وقد ارتاح اليهود هلذا االختيار، وظنوا أن الرجل قد حيابيهم                 

  . وقدره تقدير من عاش أحداثه وظروفه. يف حكمه، لكن سعداً نظر إىل املوقف من مجيع جوانبه

ن حكمه باإلعدام على    لأع. منهما حبكمه  املواثيق على الطرفني أن يرضى كل        وبعد أن أخذ سعد     
 ، فقال رسول اهللا "ْمَوالُ ألفَإِّني أَْحكُُم ِفيهِْم أَنْ ُيقَْتلَ الّرَجالُ َوُتْسَبى الذّّرّيةُ َوُتقَْسَم ا: "اخلونة، قائالً
 ٢"لَقَْد َحكَْمَت ِفيهِْم بُِحكْمِ اللِّه ِمْن فَْوقِ َسْبعِ َسَماَواٍت : " مؤيًدا هذا احلكم ..   

والقى بنو قريظة هذا املـصري      . فسيقوا إىل خنادق يف املدينة، فُقتل رجاهلم ُوسيب نساؤهم وذراريهم         
  . على هذه اخليانة

 ومعاملته لبين قريظة، ويعتـربوا أن اإلعـدام         لنيب     ا  وهنا حيلو للبعض أن يتطاولوا على تصرف      
  .. اخل ... واإلجرام يتسم بالقسوة والوحشية اجلماعي الذي مت هلؤالء الناس

  : ونرد على مثل هذه اآلراء ونقول 

 ماذا لو أن نتيجة غزوة األحزاب متت حسبًما كان خيطط هلا بنو قريظة وأحزاهبم؟ أمل تكن  هي              :أوالً
على أن اليهود مل يقِدموا على هذا العمل اخلسيس إال بعد أن تكون             . اإلبادة التامة للمسلمني أمجعني   

 سوف يقومون بتدمري الكيان اإلسـالمي تـدمرياً         - مبساعدة املشركني  -يقني بأهنم لديهم ما يشبه ال   
 كما ورد يف كتبهم إذا ظهروا على شعب مـن           –كامالً، واستئصال شأفة املسلمني استئصاالً كلياً       

  . ٣  وهلذا مل يترددوا يف الغدر حبلفائهم املسلمني وعلى تلك الصورة البشعة-الشعوب 
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حني تقترب من مدينة لكي حتارهبا استدعها للصلح، فإن أجابتك وفتحت           : "تثنية  لقد جاء يف سفر ال    
بل عملت معك   .. لك؛ فكل الشعب املوجود فيها يكون لك للتسخري ويستعبد لك، وإن مل تساملك            

حرباً فحاصرها، وإذا دفعها الرب إهلك إىل يدك فاضرب مجيع ذكورها حبد السيف، وأمـا النـساء                 
م وكل ما يف املدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك اليت أعطاك              واألطفال والبهائ 

  . ١"الرب إهلك 

وهكذا حكم سعد وفقًا للشريعة املوسوية بقتل : "، على هذا النص بقوله"موالنا حممد علي"ويعلق 
وبة قاسية، فقد ومهما بدت هذه العق.. ذكور بين قريظة وبسيب نسائهم وأطفاهلم ومبصادرة ممتلكاهتم
 باملغلوبني من - تبعاً لتشريع كتاهبم-كانت على درجة الضبط للعقوبة اليت كان اليهود يرتلوهنا

أعدائهم، فأي اعتراض على قسوة هذه العقوبة هو يف الواقع انتقاد ال شعوري للشريعة املوسوية، 
شريعة اإلسالمية يف هذا الصدد وتسليم بأن شريعة أكثر إنسانية جيب أن حتل حملها، وأميا مقارنة بال

  .٢" أي قانون رفيق عطوف رحيم قدمه اإلسالم إىل الناس-  يف وضوح بالغ- خليق هبا أن تكشف
 مل يلقوا من املسلمني طيلة السنوات اليت تلت املعاهدة إال - ال سيما يهود قريظة – أن اليهود :ثانياً

 –م بذلك، فعندما ذهب حيي بن أخطب كل بر ووفاء، ومعاملة حسنة طيبة، كما  شهدوا أنفسه
: "  قال إىل كعب بن أسد القرظي زعيم قريظة يغريه بنقض العهد مع النيب -أكرب زعماء اليهود 

لكنه مل يزل به .. ٣ " فََدْعنِي َوَما أََنا َعلَْيِه، فَإِّني لَْم أََر ِمْن ُمَحّمٍد إلّا ِصْدقًا َوَوفَاًء!! َوْيَحك َيا ُحَيّي 
  .قنعه باخليانة ونقض العهدحىت أ
أن قانون أي دولة اآلن حيكم باإلعدام على من خيون وطنه ويقيم اتصاالت مـع العـدو أو                  : ثالثًا  

يتجسس حلسابه، و لو درس الذين يطعنون يف حكم سعد على بين قريظة القوانني املعاصرة دراسـة                 
ديث والدول املتقدمـة ال ختتلـف يف        نافذة وطبقوها على قضية بين قريظة لرأوا أن قوانني العصر احل          

  . . ٤شيء عما أصدره سعد بن معاذ
 فيهود قريظة خانوا العقد، وتآمروا وانضموا إىل أعداء الدولة اإلسالمية وأوقعوا املسلمني بني شـقي             
الرحى يف املدينة مكتوين بنار املشركني من جهة واعتداء اليهود يف ساعة احملنة من جهة ثانية فاقترفوا                 

  : ذلك الغدر أربع جرائمب
  . رفع السالح ضد سلطان املدينة مع األجنيب املعتدي احملتل-أ 

  .   تسهيل دخول العدو للبالد -ب 
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  .  التجسس لصاحل حتالف املشركني-ج 
  .  دس الفنت واملشاركة يف احلرب اإلعالمية النفسية على الشعب املسلم-د

  ..ريظة على خيانتهم  الذي أصاب بين ق١)القصاص العادل( إذا هو 
، وتـسمى أي    بـع ومعظم قوانني العقوبات العصرية جتعل اإلعدام عقوبة كل جرمية من اجلرائم األر           

  !جرمية من هذه اجلرائم باسم اخليانة العظمى
 يهود بين قريظة كما يعامل القائد املنتصر رجال كان من املمكن أن يعامل النيب :   قد يقال:رابًعا 

..  اهنزم أَمامه واستسلم، أو يعاملهم كما عامل يهود بين النضري وبين قينقاعجيش عدوه الذي
واجلواب على ذلك أن بين قريظة مل يكونوا أسرى حرب حىت مييل هبم إىل الشفقة، ومل يكونوا يف 
حالة حرب مع املسلمني، وإمنا كانوا جريانا متحالفني يشكلون مع املسلمني وحدة وطنية ملزمة 

شترك عن املدينة ضد أي عدوان، لكنهم ظهروا أخطر من األعداء، إذ يبيتون ألناس بالدفاع امل
يأمنوهنم وخيصوهنم حبقوق اجلار، وواجبات الذمام، فكانوا مبثابة اخلائن املتآمر املتواطئ مع العدو على 

.. م السريعأمته ووطنه يف حالة احلرب القائمة وهذه خيانة عظمى ليس هلا يف مجيع الشرائع إال اإلعدا
وموقفهم هنا خيتلف اختالفًا واضًحا عن موقف بين قينقاع وبين النضري، فاألولون قد أبدوا البغضاء 

وبنوا النضري .. من أفواههم وأشاعوا الرعب والشكوك ورأوا يف الدعاية املغرضة سالًحا ال يفل
ون أن تتيح هلم الفرصة طريقًا ، وحتالفوا مع بعض املنافقني على املناجزة دائتمروا على قتل الرسول 

يصلون منه إىل التنفيذ، وهؤالء وأولئك أَهون خطًبا من الذين سلوا السيوف ووقفوا يف صفوف 
العدو وأوقعوا اهللع يف قلوب حييط هبا الروع من كل ناحية، فتعادل الكفتني بينهما طيش ال يقره 

   . ٢إنصاف
  املبحث الرابع

   لألسرىرمحته
  كانت فيه احلروب اجلاهلية ال تعرف أبسط قواعد أخالقيات احلرب، ظهر الـنيب            يف الوقت الذي    

  . مببادئه العسكرية، ليشرع للعاملني تصوًرا شامالً حلقوق األسرى يف اإلسالم
 – غري مفعلة وغري مطبقة      –ويف هذا العصر احلديث الذي شّرعت فيه املنظمات الدولية بنوًدا نظرية            

يات جنيف بشأن أسرى احلرب يف معاملة أسرى احلرب ورعايتهم جـسدياً            حلقوق األسرى، كاتفاق  
  يشرع قبلهم مبئات السنني حقوقًا شاملة وجامعة لألسرى، أضـف إىل             و نرى رسولنا      .ونفسياً

 كما هـو احلـال يف       – مل جيعل هذه احلقوق بنوًدا نظرية بعيدة عن واقع احلروب            ذلك أن النيب    
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ا عملًيا وطبقها بنفسه يف غزواته وطبقها تالميذه يف الـسرايا واملعـارك             ، بل جعلها منهجً   -عصرنا  
  .. اإلسالمية 

ألسرى، مظهر فريد من مظاهر الرمحة، يف وقت كانت تـستباح فيـه احلرمـات               ل  ويف إكرامه   
  .. واألعراض 

سـتة  سراح األسرى يف مساحة بالغة ، رغم أن عددهم بلغ يف بعض األحيان              ] [وكثرياً ما أطلق    "
   . ١"آالف أسري

رأي عمر بـن اخلطـاب يف قتـل          -بعد غزوة بدر  - رفض   ] [والكل يعلم أنه  : "يقول سيديو   
ما طلـب إليـه مـن اللطـف     - قط -وأنه صفح عن قاتل عمه محزة ، وأنه مل يرفض     ... األسرى
  . ٢"والسماح

  
   ):م٦٢٤مارس13/هـ٢ رمضان ١٧(مناذج يف معركة بدر : املطلب األول 

 أن يأخذ منهم فدية ، فهم بنـو  وزرائه يف أسارى بدر فأشار عليه أبو بكر  شار النيب لقد است
ال واهللا ما أرى الـذي       : وقال عمر   . العم والعفو عنهم أحسن، ولعل اهللا أن يهديهم إىل اإلسالم         

  !!رأى أبو بكر ولكن أرى أن متكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها
فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسـول اهللا          .  ما قال أبو بكر،  ومل يهو ما قال عمر          نيب  فهوي ال 
     من أي شئ تبكي أنت وصاحبك فإن وجـدت بكـاء           ! يا رسول اهللا  :  يبكى هو وأبو بكر فقال

أبكي للذي عرض على أصحابك     : "بكيت وإن مل أجد بكاء تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول اهللا           
 َمـا    : اهللا تعاىل قولـه وأنزل!" لقد عرض علي عذاهبم أدىن من هذه الشجرة ! داء من أخذهم الف

  .3كَانَ ِلَنبِيٍّ أَن َيكُونَ لَُه أَْسَرى َحتَّى ُيثِْخَن ِفي اَألْرضِ
وقد تكلم العلماء يف أي الرأيني كان أصوب فرجحت طائفة قول عمر هلذا احلديث ورجحت طائفة                

ألمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من اهللا بإحالل ذلك هلـم وملوافقتـه              قول أيب بكر الستقرار ا    
 له يف ذلك بإبراهيم وعيسى، وتـشبيهه لعمـر بنـوح            الرمحة اليت غلبت الغضب، ولتشبيه النيب       

وموسى، وحلصول اخلري العظيم الذي حصل بإسالم أكثر أولئك األسرى، وخلروج من خرج مـن               
 أليب بكر ول القوة اليت حصلت للمسلمني بالفداء وملوافقة رسول اهللا  أصالهبم من املسلمني، وحلص   

أوالً وملوافقة اهللا له آخراً حيث استقر األمر على رأيه ولكمال نظر الصديق فإنه رأى ما يستقر عليـه            
  .. ٤حكم اهللا آخراً وغلب جانب الرمحة على جانب العقوبة
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  : بني أصحابه وقال    فرقهم النيب- بعد بدر –وحني أقبل باألسارى 
   ..١"استوصوا هبم خرياً"

  :وهبذه التوصية النبوية الرفيعة، حتقق يف هذا اجليل اإلسالمي الفضيل قول اهللا تعاىل
  َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوأَِسًريا٢.   

،  ٣كنت يف األسرى يوم بـدر     : قال. رأىوهذا أبو عزيز بن عمري أخو مصعب بن عمري حيدثنا عما            
وكُْنُت ِفي َرْهٍط ِمْن الْأَْنَصارِ ِحَني أَقَْبلُوا بِي ِمـْن          .  ٤"اْسَتْوُصوا بِالْأَُساَرى َخْيًرا  :" فقال رسول اهللا    

ِصّيِة َرُسولِ اللِّه َصلّى اللّـُه      َبْدرٍ فَكَاُنوا إذَا قَّدُموا غََداَءُهْم َوَعَشاَءُهْم َخّصونِي بِالُْخْبزِ َوأَكَلُوا الّتْمَر ِلوَ          
قَالَ فَأَْسَتْحيَِي فَأَُرّدَهـا    . َعلَْيِه َوَسلَّم إّياُهْم بَِنا ، َما َتقَُع ِفي َيِد َرُجلٍ ِمْنُهْم ِكْسَرةُ ُخْبزٍ إلّا َنفََحنِي بَِها                 

   .  ٥َعلَى أََحِدِهْم فََيُرّدَها َعلَّي ما َيَمّسَها 
ملا كان يوم بدر أُيت بالعباس ومل يكن عليه ثوب، فنظر النيب            : "رضي اهللا عنه  ويقول جابر بن عبداهللا     

 له قميصاً فوجدوا قميص عبداهللا بن أُيب يقدر عليه فكساه النيب ٦" إياه  
، كنا إذا   - جزاهم اهللا خًريا     - ٧كنت يف رهط من  األنصار       : وهذا أَُبو الَْعاصِ ْبُن الّربِيعِ حيدثنا قال      

تغدينا آثروين باخلبز وأكلوا التمر، واخلبز معهم قليل، والتمر زادهم، حىت إن الرجل لتقع يف  تعشينا أو   
وكـانوا حيملوننـا    : يده كسرة فيدفعها إيلَّ، وكان الوليد بن الوليد بن املغرية يقول مثل ذلك ويزيد             

  .٨وميشون
، وزوج ابنته   - صلى اهللا عليه وسلم    -وقد كان أَُبو الَْعاصِ ْبُن الّربِيعِ يف األسارى، وخنت رسول اهللا            

صلى -زينب، أسره ِخَراُش ْبُن الّصّمةَ ، فلما بعثت قريش فداء األسرى بعثت زينب بنت رسول اهللا                 
يف فداء أيب العاص وأخيه عمرو بن الربيع بقالدة إلمها خدجية، فلما رآها رسول اهللا               -اهللا عليه وسلم    

إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها وتردوا عليها ماهلـا          : " وقالصلى اهللا عليه وسلم رق هلا رقة شديدة،         
  .٩نعم يا رسول اهللا، فأطلقوه وردوا عليها الذي هلا: ، فقالوا"فافعلوا 

  

                                                 
  ٣٠٧ \٣، البداية والنهاية: ابن آثير 1
  ٨اآلية :سورة اإلنسان 2
 . أيام آان على غير اإلسالم، وآان في جيش المشرآين 3
 )٦٤٤ص  / ١(ابن هشام   4
  ٣٩٣\١ األثر عيون : ، وابن سيد الناس)٦٤٤ص  / ١( ابن هشام   5
 ١٤٤/ ٦ الباري فتح-ابن حجر العسقالني: وانظر) ٢٨٤٦(البخاري  6
 .  قبل إسالمه، أيام آان في جيش قريش، وأسره الصحابه في معرآة بدر  7
   .١/١١٩المغازي : الواقدي:  انظر8
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 ١٧٣

 يف أصحابه وجنده وشعبه، قد أثر يف إسراع         كان هذا اخلُلق الكرمي الذي غرسه املعلم الكبري حممد          
إلسالم، فأسلم أبو عزيز عقب معركة بدر، ُبعيد وصـول          جمموعة من كرباء  األسرى وأشرافهم إىل ا       

  . ، وأسلم معه السائب بن عبيداألسرى إىل املدينة، وتنفيذ وصية 
 ومكارم أخالقه، وعن حمبته ومساحته، وعن       وعاد األسرى إىل بالدهم وأهليهم يتحدثون عن حممد         

  . ١دعوته وما فيها من الرب والتقوى واإلصالح واخلري
  ) م٦٢٧يناير / هـ ٥شعبان (منوذج معركة بين املصطلق : الثاين  املطلب 

 بعد معركة مع بين املـصطلق أعـداء         –لقد أطلق املسلمون من يف أيديهم من أسرى  بين املصطلق            
 ، وذلك أن ُجَوْيرَِية بنت احلارث سيد بين املصطلق وقعت يف سهم ثابت ابـن قـيس،                  الرسول

 وتزوجهـا، فأعـتق املسلـمون بسبـب هـذا التزويــج         فكاتبها، فـأدي عنها رسول اهللا    
 أصهــار رسـول اهللا       : مـائـة أهـل بيـت مـن بنـي املصطلق قـد أسلمـوا، وقـالـوا        

فما أعلم امرأة أعظم بركة     : قالت عائشة   !  حيث كره املسلمون أن يأسروا أصهار رسول اهللا           . ٢
  .٣على قومها منها

، وحيال هذا العتق اجلمـاعي،      هم أن يتملكوا أصهار نبيهم وقائدهم       واستكثر الصحابة على أنفس   
إن مرد هذا احلدث التارخيي وسببه البعيد،       . وإزاء هذه األرحيية الفذة، دخلت القبيلة كلها يف دين اهللا         

، وتأسيهم بأخالق قائدهم يف     ٤، وتكرميهم إياه، وإكبارهم شخصه العظيم     هو حب الصحابة للنيب     
  . رى، واليت عهدوها من معلمهم يف حروب سابقة معاملة األس

  
  ) م٦٣٠ يناير ٣٠/ هـ٨ شوال ١٠( منوذج معركة حنني:  املطلب الثالث 

  ":جان باغوت غلوب"يقول 
 يف حنني كامالً، حىت أهنم كسبوا غنائم كثرية بـني أعـداد              ] على هوازن [وكان انتصار املسلمني    "

دداً ضخماً من األسرى معظمهم من نساء هوازن وأطفاهلـا ،           وفرية من اإلبل والغنم ، كما أسروا ع       
م واألسالب بـني    ئعن الطائف دون أن يتمكن من فتحها شرع يقسم الغنا         ] [وعندما عاد النيب    

ووصل إليه وفد من هوازن املهزومة املغلوبة على أمرها يرجوه إطـالق سـراح النـسوة                . رجاله  
الطلب مبا عرف عنه من دماثة و تسامح ، فلقـد           ] [يب  واألطفال من األسرى، وسرعان ما لىب الن      

   . ٥"كان ينشد من جديد يف ذروة انتصاره أن يكسب الناس أكثر  من نشدانه عقاهبم وقصاصهم
                                                 

 ٤٢\٢السيرة النبوية، : علي محمد الصالبي : انظر 1
  ١٥٩ \٤، البداية والنهاية: ابن آثير 2
  ١٥٩ \٤ لنهاية،البداية وا: ابن آثير 3
  ١٨٤\٢السيرة النبوية، : علي محمد الصالبي :  انظر4
 .١٥٨ -١٥٧الفتوحات العربية الكبرى، ص : جان باغوت غلوب  5
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، بعـدما  لقد تأثر مالك بن عوف زعيم هوازن املهزومة هبذا العفو الكرمي واخللق العظيم من حممد    
  .. أطلق له كل األسرى من قومه

    ، فأخذ ينشد فاصالً من الشعر، يشكر فيه رسول اهللا   قرحيته ملدح النيب  فجادت
  : فقال مالك  

�   ِفي الّناسِ كُلُّهُم بِِمثْلِ ُمَحّمدِ    ١¤�
�

ــِه � ــِمْعت بِِمثِْل ــا َس ــت َولَ ــا إنْ َرأَْي  َم
� ــلِ �  َوَمَتى َتَشأْ ُيْخبِْرك َعّما ِفي غَــٍد�� ــى ِللَْجزِي ــى َوأَْعطَ ــِدَيأَْوفَ   إذَا اُْجُت
�  أَْنَياَبَهـــا١إذَا الْكَِتيَبـــةُ َعـــّرَدْت �  بِالّسْمَهرِّي َوَضْربِ كُلّ ُمَهــّنِد��
� ــَباِلِه �  .  ٤ِفي َمْرَصِد  ٣َخاِدٌر  ٢َوْسطَ الَْهَباَءِة�� ــى أَْشـ ــثٌ َعلَـ ــُه لَْيـ  فَكَأَّنـ

  
  : مناذج أخرى: املطلب الرابع 

  :  عن مثانني أسًريا يف احلديبية عفوه: أوالً 
ـ ٦يف ذي القعدة    (احلديبية   ىف صلح     هبط عليه   متسلحون، من جبل    ، مثانون )  م ٦٢٨مارس/  ه
  . ٦، يريدون قتله، فأسرهم، مث منَّ عليهم٥التنعيم
  عفوه عن مثامة بن أثال سيد بين حنيفة: ثانًيا 

وإمنا ُربط  . ٧ فربطه الصحابة بسارية باملسجد النبوي     أُسر مثامة بن أثال سيد بين حنيفة، وسيد اليمامة،        
  .  بسجد بناه أكرم اخللق، مطلق العاين األسري، خري من أكرم العزيز إذا ذل، والغريب إذا ضل 

  " ..أَطِْلقُوا ثَُماَمةَ : "- ألصحابه - فَقَالَ النيب 
أَْشَهُد أَنْ لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َوأَنَّ       :  لَ ثُمَّ َدَخلَ الَْمْسجَِد فَقَالَ     فَاْنطَلََق إِلَى َنْخلٍ قَرِيبٍ ِمْن الَْمْسجِِد ، فَاغَْتسَ       

   . ٨ُمَحمًَّدا َرُسولُ اللَِّه
  : فلقد هزته األخالق احملمدية هًزا عنيفًا، فطفق يهتف بأخالق حممد، ويقول 

                                                 
  ). ١/٣١٣(اشتدت وضربت، القاموس المحيط : عردت1
  . ٦٨٩مختار الصحاح، ص، غبار الحرب:  الهباءة2
  . ة من ناحية البيتالمقيم في عرينه، والخدر ستر يمد للجاري: الخادر3
وة   : ، والبيهقي    ).٤/١٤٤ (السيرة النبوية : ابن هشام   :  انظر 4 ل النب رقم   )٢٧٠/ ٥ ( دالئ د      ٥٤٤٠،ب ي محم ،  وعل

  ، ٤٠٦، ٤٠٥، ص السيرة النبوية: الصالبي 
سعودية               :  جبل التنعيم    5 ة ال ة العربي ة صناعية بالمملك دان معجم البل   :انظر . موضع بمكة في الحل، وهو اآلن مدين
 ٤٤\٢، ومعجم معالم الحجاز ٤٩\٢
  )٩٩ \ ٣ (زاد المعاد : ابن القيم :  انظر6 
 )٩٩ \ ٣ (زاد المعاد : ابن القيم :   انظر7 
  عن أبي هريرة) ٤٤٢( رواه البخاري – صحيح 8
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َواللَِّه َمـا   !! قَْد أَْصَبَح َوْجُهَك أََحبَّ الُْوُجوِه إِلَيَّ     َما كَانَ َعلَى الْأَْرضِ َوْجٌه أَْبَغَض إِلَيَّ ِمْن َوْجهَِك، فَ         "
َواللَِّه َما كَانَ ِمْن َبلٍَد أَْبَغـُض       !! كَانَ ِمْن ِدينٍ أَْبَغَض إِلَيَّ ِمْن ِدينَِك،  فَأَْصَبَح ِديُنَك أََحبَّ الدِّينِ إِلَيَّ              

   ..١!! "الْبِلَاِد إِلَيَّ إِلَيَّ ِمْن َبلَِدَك،  فَأَْصَبَح َبلَُدَك أََحبَّ 
: فيبغض يف اهللا ويقاطع يف اهللا،  فلما فَلَمَّا قَِدَم َمكَّةَ قَالَ لَُه قَاِئلٌ               ..بل ويترجم مثامة هذا احلب عملًيا       

  ! َصَبْوَت ؟؟
، َولَا َواللَِّه لَا َيأِْتيكُْم ِمـْن       -  َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلَّمَ    -لَا َولَِكْن أَْسلَْمُت َمَع ُمَحمٍَّد َرُسولِ اللَِّه        : " قَالَ

   ! . ٢ "- َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم-الَْيَماَمِة َحبَّةُ ِحْنطٍَة َحتَّى َيأْذَنَ ِفيَها النَّبِيُّ 
  : ال جتمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السالح : ثالثًا

الشمس فأمر من يقومون حبراسـتهم       رأى الرسول  أسارى بين قريظة موقوفني يف قيظ النهار حتت            
 -، وقد سئل اإلمام مالك      "قيلوهم حىت يربدوا  .. ال جتمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السالح       : "قائالً

 ٣"ما مسعت بـذلك   : "فأجاب قائالً " أيعذب األسري إن رجي أن يدل على عورة العدو؟        : "يرمحه اهللا 
كما ال جيوز تعذيب    ..  ، ويقرر عدم إمهاهلم   وبذلك حيرم اإلسالم تعذيب األسرى، ويرفض إهانتهم      
  .. األسري، وال إهانته للحصول على معلومات عسكرية منه

  : كسوة ونفقة إلسرية : رابًعا 
وأعطى رسول اهللا  كسوة ونفقة البنة حامت الطائي عندما وقعت أسرية يف أيدي املسلمني، بل محلها                 

  .٤حىت خرجت مع بعض أناس من قومها
  : وه عن مشركني قاتلوا يوم الفتح عف: خامًسا 

  . 5الطلقاء: مجاعة من قريش فكان يقال هلم  )  م٦٣٠يناير / هـ٨رمضان (وأطلق يوم فتح مكة 
 لألسرى، وهذه املواقف وغريها تكـشف الـستار عـن           فهذه مناذج، تبني لك مدى رمحة النيب        

ئدة حنوها بفيض عارم من الرمحـة       شخصية بلغت من السمو والرفعة مبلًغا بعيًدا، شخصية حترك األف         
  .  والعفو واجلاذبية 

  املبحث اخلامس
  رمحته لقتلى العدو

  
                                                 

 عن أبي هريرة  ) ٣٣١٠(  ، ومسلم )٤٠٢٤( رواه البخاري – صحيح 1
 عن أبي هريرة  ) ٣٣١٠(  ، ومسلم )٤٠٢٤( رواه البخاري – صحيح 2
  ).٤١٤: (آثار الحرب، ص: وهبة الزحيلي : انظر 3
سلم              : ممدوح إبراهيم الطنطاوي     4 دي الم ة الجن دد       : أخالقيات الحرب في اإلسالم، مجل العسكرية اإلسالمية  الع

١١٢  
الى          :   انظر 5 ه تع اب قول فَّ أَ   : " صحيح مسلم، آتاب الجهاد والسير، ب ِذي َآ َو الَّ نُكمْ  َوُه ِدَيُهْم َع رقم  "ْي . ،١٨٠٨، ب

   ) . ٥٩ \ ٥ ( زاد المعاد : وابن القيم 
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  : العدو يف بدرمواراة جيف قتلى : املطلب األول 
وقُتل يف هذه  ساحقًا، اًة بدر نصركر على املشركني يف مع  – صلى اهللا عليه وسلم      –فلما انتصر النيب     

 بالتمثيل جبثث القتلـى أو      – صلى اهللا عليه وسلم      – مل يأمر النيب     ،املوقعة سبعون من صناديد الوثنية    
  .. القدمية  يف بئر من آبار بدر هذه اجلثث بدفن -  صلى اهللا عليه وسلم- أمر رسول اهللابلإهانتها، 

بئس عـشرية  «:  - يعاتبهم يف حرقة –  وقف على القتلى فقال -صلى اهللا عليه وسلم   -وقد ورد أنه    
يكم، كذبتموين وصدقين الناس، وخذلتموين ونصرين النـاس، وأخرجتمـوين وآواين           النيب كنتم لنب  

    .١»الناس
 ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا فالن، ويا فالن، هـل            يا عتبة بن  «: ونادى عليهم وهم يف البئر قائالً     

 يا رسـول  : فقال عمر بن اخلطاب   » وجدمت ما وعدكم ربكم حقًا فإين وجدت ما وعدين ريب حقًا          
نهم، ولكنهم  والذي نفسي بيده ما أنتم بأمسع ملا أقول م        «: ما ختاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال      ! اهللا

   .٢ »ال يستطيعون اجلواب
  !جثة نوفل بن عبد اهللا  : ثايناملطلب ال

 اقتحام اخلندق الذي صنعه املسلمون لتحصني املدينـة مـن   – لعنه اهللا –ملا حاول نوفل بن عبد اهللا       
 ومات مقتوالً  يف اخلندق، عندما أصر على اقتحامه يف           - يف غزو األحزاب     –حالف الوثين   حصار الت 

: فرقة من املشركني، سأل املشركون املسلمني جثته مبال يعطونه املسلمني، فأرسل املشركون إىل النيب             
 وهناهم عن فتعفف رسول اهللا عن هذا املال اخلبيث،    ..  ٣أن أرسل إلينا جبسده ونعطيك اثين عشر ألفاً       

   ٤"اْدفَُعوا إِلَْيهِْم جِيفََتُهْم فَإِنَُّه َخبِيثُ الْجِيفَِة َخبِيثُ الدَِّيِة: " وقال!! ذلك وكرهه 
فلم يقبل منهم شيئًا، وخلى بينهم       .٥"وال مننعكم أن تدفنوه، وال أرب لنا يف ديته        :  " ويف رواية قال  

  .. وبينه 
-دى به فرسه يوم اخلندق فقُتل فبعث أبو سفيان إىل الـنيب             عن عن عكرمة أن نوفالً تر     : ويف رواية   

خـذوه فإنـه   : "وقال  -صلى اهللا عليه وسلم     - بديته مائة من اإلبل فأىب النيب        -صلى اهللا عليه وسلم   
  ..٦"خبيث الدية خبيث اجلثة

  ٧"هو لكم ، ال نأكل مثن املوتى : " قال صلى اهللا عليه وسلم و

                                                 
  ).٣/١٨٧(زاد المعاد : ابن القيم  1
  . المغازي، باب دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم على آفار قريشآتاب) ٧/٢٣٤(البخاري  2
 ٢/٦٢٨السيرة الحلبية : علي بن برهان الدين الحلبي3
  .والقصة منتشرة في آتب السيرة  ) ١٧١٥( ، والتِّْرِمِذّي  )٢٤٤٢ (،)٢٢٣٠( رواه أحمد 4
 ٢/٦٢٨السيرة الحلبية :  علي بن برهان الدين الحلبي5
ال  : ، المتقي الهندي    ) ٣٦٨٢٤( رواه  ابن أبي شيبة       6 سير     )٣٠١٠٢( آنز العم زاري في ال ، ) ١٠( ، ورواه الف

 . ولم أقف على صحة الحديث 
  . ، ولم أقف على سنده )١٣٢٠(ي دالئل النبوة  رواه البيهقي ف7



 ١٧٧

:  املسلمني ما ال يليق مبكارم األخالق، فقد كان عليه الـسالم يقـول             وإمنا كره هذا لئال ينسب إىل     
  .١بعثت ألمتم مكارم األخالق

  : جثة عمرو بن ود  : ثالثاملطلب ال
 رضـي اهللا    – ، عندما قتله علي      - طاغية العرب    –وباملثل يف نفس الغزوة، حدث مع عمرو بن ود          

 صلى اهللا عليه وسلم     -كني بعثوا إىل رسول اهللا      وذكر ابن إسحاق أن املشر    ..  يف مبارزة عنيفة   –عنه  
  : - صلى اهللا عليه وسلم- يشترون جيفة عمرو بعشرة آالف، فقال رسول اهللا -
  .٢"هو لكم وال نأكل مثن املوتى"

صـلى اهللا عليـه     -  بعد قتله لعمرو بن عبد ود على رسـول اهللا             - رضي اهللا عنه     –وملا أقبل علي    
هال سلبته درعه، فإنه ليس يف العـرب        : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه      وهو متهلل، قال له      -وسلم

  .٣إين حني ضربته استقبلين بسوءته فاستحييت يا ابن عمي أن أسلبه: درع خري منها؟ قال
  

  املبحث السادس
  رمحته ألهل الذمة

  من هم أهل الذمة وما موقف الدولة اإلسالمية منهم ؟ : املطلب األول 
  ..ليات من أهل الكتاب دخل الدولة اإلسالمية أهل الذمة هم األق
  : يقول أدوار بروي

.  وأن ال يضاموا   فاليهود والنصارى الذين هم أيًضا من أهل الكتاب، حق هلم أن يتمتعوا بالتساهل             "
وغريها من امللل والنحل    .. وقوف هذا املوقف نفسه من الزرادشتية والبوذية والصابئة       وكان البّد من    

طلوب من هؤالء السكان أن يظهروا الوالء لإلسالم ويعترفوا بسيادته وسـلطانه، وأن             وامل. األخرى
ويف نطاق هذه التحفظات اليت مل يكن لتؤثر كـثًريا       .. يؤدوا له الرسوم املترتبة على أهل الذمة تأديتها       

  . 4"بكافة حرياهتم] يف اإلسالم[ على احلياة العادية، متتع الزميون
  :تمونتكومري وا: ويقول 

إن تعامل املسلمني كان خمتلفًا جتاه اليهود واملسيحيني والزرادشتيني وغريهم ممن اعتـربت ديانـاهتم       "
. شقيقة لإلسالم، رغم الدعوى القائلة بأن األتباع املعاصرين لتلك الديانات قد ابتعدوا عن جوهرها             

 معظم األقطار اليت فتحتها     ومهما كان األمر فقد كان باإلمكان قبوهلم نوًعا من احللفاء للمسلمني يف           

                                                 
 )٤٤٨ص  / ١ج  (-شرح آتاب السير الكبير :  السرخسي 1
  ٦٢٨/ ٢السيرة الحلبية :  علي بن برهان الدين الحلبي2
  ٦٢٨/ ٢السيرة الحلبية : علي بن برهان الدين الحلبي: ، وانظر)١٣٢٠( رواه البيهقي في دالئل النبوة 3
  ١١٦ / ٣ريخ الحضارات العام ، تا:   أدوار بروي4



 ١٧٨

لذلك فإن غرض اجلهاد مل يكن يهدف إىل حتويل أولئك السكان حنو اإلسالم بقدر ما كان                . العرب
   . ١ )"أهل الذمة(وبعامة فإهنم . يهدف إىل اعترافهم باحلكم اإلسالمي ومبرتلة أناس حيميهم اإلسالم

ة واحدة هلا استقالهلا الداخلي برعاية رئيس ديين        وكانت الطائفة الذمية جمموعة من الناس تعتنق ديان       " 
كالبطريك أو الرايب، وكان على كل فرد من أفراد اجملموعة الذمية دفع ضريبة شخصية إىل احلـاكم                 

. وكانت تلك الضرائب أحياًنا أقل وطأة من الضرائب اليت كانت تدفع للحكام السابقني            ... املسلم  
   . ٢"ة للدولة اإلسالمية متثل كلمة شرف تلتزم هبا الدولة وتنفذهاوكانت محايتهم بصورة فعالة بالنسب

  :شهادات علماء الغرب : املطلب الثاين 
  :حرية أهل الذمة يف االعتقاد  : أوالً

  " :روم الندو"يقول 
على نقيض اإلمرباطورية النصرانية اليت حاولت أن تفرض املسيحية على مجيع رعاياها فرًضا، اعترف              "

كان النصارى واليهود والزرادشتيون يعرفون عندهم بــ        . قليات الدينية وقبلوا بوجودها   العرب باأل 
الـيت  .. لقد ضمنت حرية العبادة هلم من طريق اجلزيـة        . ، أو الشعوب املتمتعة باحلماية    )أهل الذمة (

عهـا  وكانت هذه الضريبة مضافًا إليها اخلراج، أقل يف جممو        . أمست تدفع بدالً من اخلدمة العسكرية     
كانت كل فرقة من الفرق الـيت تعامـل         . من الضرائب اليت كانت مفروضة يف ظل احلكم البيزنطي        

وكانت كل ملّـة ختـضع لرئيـسها        . كملّة، أي كطائفة نصف مستقلة استقالالً ذاتًيا ضمن الدولة        
  .٣"الديين
  : حرية أهل الذمة يف ممارسة الشعائر : ثانًيا

  :يقول ول ديورانت
ذمة املسيحيون، والزردشتيون، واليهود، والصابئون يستمتعون يف عهد اخلالفة األموية          كان أهل ال  ".. 

فلقد كانوا أحراًرا يف ممارسة شـعائر       . بدرجة من التسامح ال جند نظًريا هلا يف املسيحية يف هذه األيام           
 وقضاهتم  وكانوا يتمتعون حبكم ذايت خيضعون فيه لزعمائهم      .. دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم   

  .. ٤"وقوانينهم
  "آدم متز" ويقول

كانت حياة الذمي عند أيب حنيفة وابن حنبل تكافئ حياة املسلم، ودية املسلم، وهي مسألة مهمـة                 "
ومل تكن احلكومة اإلسالمية تتدخل يف الشعائر الدينية ألهل الذمة، بل كـان             .. جًدا من حيث املبدأ   

                                                 
  ١٣تأثير اإلسالم على أوروبا في العصور الوسطى ، ص :  مونتكومري وات1
  .١٤ – ١٣تأثير اإلسالم على أوروبا في العصور الوسطى ، ص :  مونتكومري وات 2
  ١١٩اإلسالم والعرب ، ص: روم الندو3
  .١٣١ – ١٣٠ / ٣قصة الحضارة ، :  ول ديورانت 4



 ١٧٩

وكذلك ازدهـرت األديـرة     .. عيادهم ويأمر بصيانتهم  يبلغ من بعض اخللفاء أن حيض مواكبهم وأ       
  . ١.."هبدوء
  : رعاية املسلمون ألهل الذمة: ثالثًا

   : ٢يقول آرثر ستانلي تريتون
أوصي اخلليفة من   : (أوصى من بعده وهو على فراش املوت بقوله       ) عمر بن اخلطاب  (وملا تداىن أجل    "

)  يقاتل من ورائهم، وأال يكلفهم فوق طاقتـهم        بعدي بأهل الذمة خًريا، وأن يويف هلم بعهدهم، وأن        
الذي توىل كرسي البطريركية    ) عيثويابه(ويف األخبار النصرانية شهادة تؤيد هذا القول، وهي شهادة          

إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة علـى العـامل           : (م إذ كتب يقول   ٦٥٧ إىل   ٦٤٧من سنة   
لنصرانية بل ميتدحون ملّتنا ويوقرون قسيسينا وقّديـسينا،        يعاملوننا كما تعرفون، أهنم ليسوا بأعداء ل      

وبني العرب كان ) عيثويابه(والظاهر أن االتفاق الذي مت بني    ). وميدون يد املعونة إىل كنائسنا وأديرتنا     
من صاحل النصارى، فقد نّص على وجوب محايتهم من أعدائهم، وأال حيملوا قسًرا على احلرب مـن                 

وا من أجل االحتفاظ بعاداهتم وممارسة شعائرهم، وأال تزيد اجلزية اجملباة مـن             أجل العرب، وأال يؤذ   
الفقري على أربعة دراهم، وأن يؤخذ من التاجر والغين اثنا عشر درمها، وإذا كانت أمة نـصرانية يف                  

  .٣."خدمة مسلم فإنه ال حيق لسيدها أن جيربها على ترك دينها أو إمهال صالهتا والتخلي عن صيامها
  : االستعانة هبم يف أجهزة الدولة : ابًعار

  :يقول آدم متز
   .. ٤"ومن األمور اليت نعجب هلا كثرة عدد العمال واملتصّرفني غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية"

  .  يستخدمهم يف كتابة الدواوين والترمجةوقد كان عمر بن اخلطاب 
  :ير من إيذائهم بأهل الذمة والتحذوصايا النيب : املطلب الثالث 

  : حرمة قتل الذمي بغري حق : أوالً
  :َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو

َمْن قََتلَ َنفًْسا ُمَعاَهًدا لَْم َيرِْح َراِئَحةَ الَْجنَِّة َوإِنَّ رَِحيَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسَريِة أَْرَبِعـَني               : " قَالَ  َعْن النَّبِيِّ   
  .٥"َعاًما

                                                 
   .٧٠ – ٦٩ / ١الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع ، : زآدم مت1
وأستاذ ) ١٩١٩(وآالسكو ) ١٩١١( عين مساعد أستاذ للعربية في أدنبرا ١٨٨١ولد عام   :  آرثر ستانلي تريتون     2

دن       ) ١٩٢١(في عليكرة في الهند      اره   )٤٧-٣٨-١٩٣١(ومدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية بلن اء  : (من آث الخلف
ان وشعائر     (،  )١٩٤٧) (علم الكالم في اإلسالم    (،  )١٩٣٠) (هم من غير المسلمين   ورعايا ، )١٩٥٠) (اإلسالم إيم

 ). ١٩٥٧) (مواد في التربية اإلسالمية(
 ١٥٩ – ١٥٨أهل الذمة في اإلسالم ، ص :  آرثر ستانلي تريتون 3
   .٨٧ / ١ الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع :آدم متز  4
  َباب ِإْثِم َمْن َقَتَل ِذمِّيًّا ِبَغْيِر ُجْرٍم، باب ٦٤٠٣لبخاري، برقم  رواه ا– صحيح 5
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  :لذمي حرمة قذف ا: ثانًيا
َما أََشدُّ َمـا    : قيل  ِلَمكُْحولٍ  "  لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة بِِسياٍط ِمْن َنارٍ      ١َمْن قَذََف ِذمِّيا ُحدَّ    :قَالَ َرُسولُ اللَِّه    

  .٢َِيا اْبَن الْكَاِفر:ُيقَالُ لَُه: ُيقَالُ، قَالَ
  : حترمي ظلمه : ثالثًا

 مقًرا بذلته ، فأنا خصمه      ٣من ظلم ذمًيا مؤدياً اجلزية    :"  قال   عن عبد اهللا بن جراد ، أن رسول اهللا          
   . ٤"يوم القيامة 

   :٥ويف ذلك يقول يقول كولدتسيهر
فظلم أهل الذمة، وهم أولئك احملتمون حبمى اإلسالم من غري املسلمني، كان حيكم عليه باملعـصية                "

 عندما ثار ضد ظلم أحـد  ففي بعض املرات عامل حاكم إقليم لبنان الشعب بقسوة. وتعدي الشريعة 
من ظلم معاهًدا، وكلفه فـوق طاقتـه فأنـا          ]: ([عمال الضرائب، فحكم عليه مبا قاله الرسول        

مخس سنني يف   ( يف كتابه    Porterويف عصر أحدث من هذا ما رواه بورتر         ). حجيجه يوم القيامة  
وضع مسجد هدمه   وحكى أنه كان يف هذا امل     ) بيت اليهود (من أنه رأى بالقرب من بصرى       ) دمشق
  .٦!"ألن احلاكم قد اغتصبه من يهودي ليبين عليه هذا املسجد] [عمر 

 
  املبحث السابع

  ]منوذًجا[  قيم حضارية يف غزوة بدر 
  

 -هــ   ٢ رمـضان    ١٧اجلمعـة   [كثرية هي تلك القيم احلضارية اليت ظهـرت يف غـزوة بـدر            
يت مل تكن يف حـسبان جـيش        تلك املعركة ال  ..كأحداث رئيسية يف هذه املعركة    ]م٦٢٤مارس13

املسلمني الذين خرجوا ملطاردة ثفقة جتارية لقريش قادمة من الشام يقودها أبو سفيان بـن حـرب،                 
  ! كمحاولة جديدة السترداد بعض أموال املسلمني اليت صادرهتا قريش 

، بعـدما   ولكن قضى اهللا أمًرا  غري الذي أراده املسلمون، فقد استطاع أبو سفيان أن يفلت بالقافلة               
 فتجهزوافغضب املشركون يف مكة،       غري الذي أراده املسلمون،    باخلرب قريشاً خيرب  من   مكة اىلأرسل  

                                                 
  أقيم عليه الحد والعقوبة:  ُحد 1
 )٣١٦ص  / ٩ج (، مسند الشاميين للطبراني  )٤٣٤ص  / ١٥ج ( المعجم الكبير للطبراني 2
ة    هي عبارة عن اشتراك مالي يدفعه المعاهد أو الذمي من غير المسلمي         :  الجزية   3 امتهم في الدول ن، وهي مقابل إق

  .اإلسالمية وحمايتها لهم
 )٣٣٩ص  / ١١ج (معرفة الصحابة  :  أبو نعيم األصبهاني 4
سيهر 5 د ت ست   ) : م١٩٢١-١٨٥٠( آول ة بوداب وم بجامع ة العل ي آلي ًرا ف تاًذا محاض ين أس تاذ ) ١٨٧٣(ع م أس ث

اره   ). ١٩٠٦(آرسي   اب   : من آث شريعة في اإلسال       (آت دة وال اريس   ) (مالعقي في  ) درس في اإلسالم    (، و )١٩٢٠ب
  . جزأين آبيرين

  ٤٧-٤٦العقيدة والشريعة في اإلسالم ، ص :  آولدتسيهر6 



 ١٨١

فقد أرسل إىل قيادات مكة ، من خيربهم بأن القافلة           سفيان أبو أما .. مقاتل ألف ، وخرجوا يف  سراعاً
  .. سكريةقد جنت، وأنه ال داعي للقتال، وحينئذ رفض أبو جهل إال املواجهة الع

  :  على بعض القيم احلضارية املستفادة من هذه الغزوة - سريًعا –وفيما يلي نقف 
  :ال نستعني مبشرك على مشرك : املطلب األول  

 ذا بأس وجندة ومل يكن أسـلم،        ، وكان أدركه خبيب بن إساف   ،  ، إىل بدر    خرج رسول اهللا  ملا  
ففـرح  شـجاعة،   ذكر منه جـرأة و    كانت تُ  و ة،ا للغنيم ا لقومه من اخلزرج طالبً    ولكنه خرج منجدً  

 "  جئت ألتبعك وأصيب معك، فقال لـه الـنيب  : حني رأوه، فلما أدركه قال  أصحاب النيب
فلم يزل خبيب يلح على النيب،       " "فارجع فلن نستعني مبشرك   ": ال، قال : قال" أتؤمن باهللا ورسوله؟    

   .. ١"انطلق: " َوقَالَ ، بِذَِلَك   فَُسّر َرُسولُ اللِّهوالنيب يرفض، حىت أسلم خبيب، 
، يطلب القتال مع املـسلمني وقـد كـان           قَْيُس ْبُن ُمَحّرثٍ   على النقيض من هذا املوقف، جاء أبو      و

  . ٢املدينة، وأسلم بعد ذلكإلَى الرجل َرَجَع  َوَرُسولُ اللِّه مشركًا، فلما رفض اإلسالم، رده 
  

 يرفض أشد الرفض أن يستعني مبشرك على قتال مشرك، وأقل           نرى القائد اإلسالمي يف هذا املوقف،     
ما ُنَعنون به هذا املوقف احلضاري املتكرر يف السرية الغراء، هو عنوان احلرب الشريفة النظيفة، الـيت                 

ففي هذا املوقف داللة علـى أن       ..  تكون من أجل العقائد واملثل، ال من أجل القهر والظفر باملغامن            
 – إذا كنا نقاتل من أجل العقيدة        – ال تكون إال من أجل العقيدة، فال يصح إذن           احلرب يف اإلسالم  

  .. أن نستعني بأعداء هذه العقيدة يف احلرب 
وختيل معي شعور اجليش املشرك، عندما تأتيه أنباء رفض القائد اإلسالمي االسـتعانة علـيهم بغـري          

 يستعني فيها اخلصم على خصمه بشىت امللل        بيد أن احلروب اجلاهلية يف املاضي واحلاضر        .. املسلمني
دون االلتفـات   .. والنحل، الصاحلة والطاحلة، املهم أن يظفر اخلصم خبصمه، فينهب ويسلب ويغدر            

  !إىل قيم أو مثل  
أما القيادة اإلسالمية الكرمية ترسخ هذا األصل األصيل يف أخالقيات احلروب، حبيث ُتظهر عقيـدهتا               

اجلنود الذين جاءوا حلرب املسلمني، ناهيك عن البعد اإلعالمـي، الـذي            السمحة، وتستميل نفوس    
يسحب القائد اإلسالمي بساطه من حتت خصمه،  الذي جاء بطًرا ورئاء الناس، فيظهـر اخلـصم                 

أما اجليش اإلسالمي فيظهـر مبظهـر       .. املشرك أمام الرأي العام العاملي واإلقليمي مبظهر املتعجرف         
  ! رم العقيدة ، إىل الدرجة اليت يرفض فيها أن يستعني يف قتاله مبن خيالف عقيدتهجيش اخلري ، الذي حيت
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  : مشاركة القائد جنوده يف الصعاب: املطلب الثاين 

فكان أبو لبابـة    ،   كل ثالثة على بعري    ،كنا يوم بدر  : قال   -رضي اهللا عنه     -عن عبد اهللا بن مسعود      
حنـن  : قاال    فكانت إذا جاءت عقبة رسول اهللا     : قال   وعلي بن أيب طالب زميلي رسول اهللا        

   ١"ما أنتما بأقوى مين وما أنا بأغىن عن األجر منكما : " منشي عنك قال 
فالقائد الصاحل هو من يشارك جنوده الصعاب، وحيفزهم على القليل والكثري من الصاحلات، ليكـون               

 بالذي يتخلف عن جيشه رهًبا من املوقف        قدوة طيبة أخالقية جلنوده يف املنشط واملكره، وليس القائد        
  . أو يتلذذ بصنوف النعيم الدنيوي وجنده يكابد احلر والقر

  
  : املطلب الثالث الشورى 

فاستـشار  ..  بلغ النيب جناة القافلة وتأكد من حتمية املواجهة العسكرية مع العـدو            ذَِفَرانَففي وداي   
: " فقـال جلنـوده     .. دو وإما اهلروب إىل املدينة      الناس ووضعهم أمام الوضع الراهن إما مالقاة الع       

، وال زال يكررها عليهم، فيقوم الواحد تلو اآلخر ويدلو بدلوه، فقام أبو بكر              "أَِشُريوا َعلَّي أَّيَها الّناسُ   
حـىت قـام    .. فقال  وأحسن   الِْمقَْداُد ْبُن َعْمرٍو     مث قام   . مث قام عمر فقال وأحسن      . فقال وأحسن   
  . نصاري البارز سعد بن معاذ، فحسم نتيجة الشورى لصاحل احلل العسكري القيادي اإل

يف أيام كانـت    .. فهذا هو اجملتمع اإلسالمي، الذي يعترب الشورى ركًنا من أركانه، وأصالً يف بنيانه            
ال قيمة  .  حىت ال يفروا   – يف املعارك    –أوربا حتت حكم وراثي كنسي مستبد، يقيد اجلنود بالسالسل          

  ! لفكر – يف تصوراهتم -رأي، وال وزن عندهم ل
  

  : النهي عن استجالب املعلومات بالعنف : املطلب الرابع 
 من انتزاع  املعلومات بالقوة      وهذا مظهر آخر من املظاهر احلضارية يف السرية، فقد حذر رسولنا            

يف مهمـة   إلَى َماِء َبـْدرٍ      مفرزةِفي  طالب  َعِلّي ْبَن أَبِي      النيب   َعثَ  من الناس، ففي ليلة املعركة بَ     
أََتْوا بِهَِما فََسأَلُوُهَما ، َوَرُسـولُ      استخباراتية جلمع املعلومات، فوجدوا غالمني يستقيان للمشركني، ف       

فطفق الصحابة يضربومها، حىت اضطر الغالمـان لتغـيري         . َنْحُن ُسقَاةُ قَُرْيشٍ     :  فقاال ُيَصلّي، اللِّه  
والذي نفسي بيده إنكم لتـضربوهنما إذا       " :هللا صالته؛ قال هلما مستنكًرا      فلما أمت رسول ا   .  أقواهلما
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 ، َصـَدقَا ،     ! ؟    إذَا َصَدقَاكُْم َضَرْبُتُموُهَما، َوإِذَا كَذََباكُْم َتَركُْتُموُهَما       ..صدقا و تتركوهنما إذا كذبا    
   . ١"َواَللِّه إّنُهَما ِلقَُرْيشِ

ن وقع يف قبض املخابرات اإلسالمية لالستجواب، فنهى القائد         هكذا كانت معاملة القيادة اإلسالمية مل     
اليت  ١٩٤٩اتفاقية جينيف الثالثة لعام     عن تعذيب املستجَوب، أو انتزاع املعلومات منه بالقوة، فسبق          

  وتاريخ ميالده   على اإلدالء مبعلومات سوى معلومات تتيح التعرف عليه مثل امسه          األسريإجبار  حتظر  
اجلسدي اليت   النفسي و  الضغطأو اإليذاء أو  كل أعمال التعذيب    وجّرم رسول اهللا    ة، ،   ورتبته العسكري 

  . ليفصح عن معلومات حربية متارس على األسري 
ومثة تقدم إسالمي على هذه االتفاقات األخرية، فرسول اهللا قد طبق هذه التعاليم اليت حتترم حقـوق                 

عري اهتماًما هلذه االتفاقات ومل حتترمها، والـدليل        األسري، بيد أن دول الغرب يف العصر احلديث مل ت         
وما يفعله الصهاينة يف الشعب     .. على ذلك ما يفعله اجلنود األمريكيون يف الشعب العراقي واألفغاين           

  . الفلسطيين
  

  : احترام آراء اجلنود: املطلب اخلامس 
 آبار بدر من اجليش اإلسالمي،      فلما حترك رسول اهللا إىل موقع املعركة، نزل باجليش عند أدىن بئر من            

  وأشار على النيب مبوقع آخر أفضل من هذا املوقع، وهو عند أقرب ماء               ْبَن الُْمْنِذرِ  الُْحَبابوهنا قام     
بتنفيذ ما أشار   النيب  وبادر  .٢"لَقَْد أََشْرت بِالّرأْيِ  "  :- مشجًعا   -  َرُسولُ اللّهِ  له   فَقَالَ  من العدو،   

  !القائد األعلى، وعليه يرتل الوحي من السماءنه أتبد برأيه رغم به احلباب ، ومل يس
اآلراء الناضـجة   لتبني كيف تكون العالقة بني القائد وجنوده، إهنا عالقـة حتتـرم             قف  ا املو هإن هذ 

  .وتشجع األفكار الصاعدة 
  

  : العدل بني القائد واجلندي : املطلب السادس 
 العدل بيت القادة واجلنود، فالتاريخ اإلنساين حافل بصور      قلما نرى يف تاريخ احلروب صورة تعرب عن       
أما حممد فنراه يف أرض املعركة يقف أمام جندي مـن           .. استبداد القادة العسكريني وظلمهم للجنود    

الـنيب   من الصف،  غمـزه       ْسَتْنِتل، ملا ا  َسَواِد ْبنِ غَزِّيةَ  أما اجلندي فهو ِ   .. جنوده لّيقتص اجلندي منه     
يا رسول اهللا   : قال  !" .. اْسَتوِ َيا َسّواُد    : "  وقال -الذي ال نصل له       بالسهم - َبطْنِِهيف   غمزة خفيفة 

: " َوقَـالَ  ،  َعْن َبطْنِـهِ    اللِّه   فكشف رسول    ! فَأَِقْدنِيوقد بعثك اهللا باحلق والعدل؛       !أوجعتين  ! 
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حضر ما  : ، قال   " َما َحَملَك َعلَى َهذَا َيا َسّواُد ؟         : " النيب   فَقَالَ    !فَاْعَتَنقَُه فَقَّبلَ َبطَْنهُ  " .. اْسَتِقْد
  ١فدعا له رسول اهللا خبري!  أن يكون آخر العهد بك أن ميس جلدي جلدك فَأََرْدُتترى، 

  
  : احلوار قبل الصدام : املطلب السابع 

 رمحة للعاملني،   أراد النيب أن يستنفذ كل وسائل الصلح والسالم قبل أن خيوض املعركة، فما أُرسل إال              
فأراد أن يبادر مببادرة للسالم لريجع اجليشان إىل ديارمها، فُتحقن الدماء، أو ليقـيم احلجـة علـى                  

، وقد  ُعَمَر ْبَن الَْخطّابِ إلَى قَُرْيشٍ     أَْرَسلَ َرُسولُ اللِّه    اجليش الوثين أرض بدر     َنَزلَ  املشركني، فلما   
َحِكـيُم ْبـُن    فتلقفها  .. رجوع إىل ديارهم حقًنا للدماء      كان سفريهم يف اجلاهلية، فنصحهم عمر بال      

عليه بعد ما عرض من      ُتْنَصُرونَ   ، واهللا ال   َعَرَض نِْصفًا، فَاقَْبلُوهُ   قد: أحد عقالء  املشركني، فقال    ِحَزامٍ  
فانظر حرص الرسول على حقن     . ٢واهللا ال نرجع بعد أن أمكننا اهللا منهم       :  فقال أبو جهل     .الّنْصِف  
اء وحرص أيب جهل على سفك الدماء، وانظر إىل هذه القيمة احلضارية اليت يسجلها نيب الرمحة                الدم

  . احلوار قبل الصدام : يف هذه املعركة 
  

   :الوفاء مع املشركني : املطلب الثامن 
ي ِفي َهُؤلَاِء النَّْتَنى لََتَركُْتُهْم     ثُمَّ كَلََّمنِ   لَْو كَانَ الُْمطِْعُم ْبُن َعِديٍّ َحيا      : "  بدر  أَُساَرى  يف  النَّبِي فقد قال 

   !!٣"لَُه
 يف جواره فور رجوعه من الطائف إىل مكة، ويف الوقت الـذي             وذلك ألن املطعم قد أدخل النيب       

يا معشر قـريش، إين قـد       : "ختلى فيه الناس عن محاية النيب خوفًا من بطش أيب جهل، قال املطعم                
  .  وهذه الشهامة الصنيع هذا للمطعم النيب  حفظ وقد " ..  أجرت حممًدا فال يهجه أحد منكم

 ،َمْن لَِقَي أََبا الَْبْخَترِّي ْبَن ِهَشامِ ْبنِ الَْحارِِث اْبنِ أََسٍد فَلَا َيقُْتلْـهُ            : " يف هذا اليوم أيًضا     الّنبِّي   وقال
 وقد كان العباس يف مكة      ٤".إِّنُه إّنَما أُْخرَِج ُمْسَتكَْرًها      فَ ،  َوَمْن لَِقَي الَْعّباَس ْبَن َعْبِد الُْمطِّلبِ، فَلَا َيقُْتلْهُ       

 فقـد كـان     الَْبْخَترِّيأما أبو   .. مبثابة قلم املخابرات للدولة اإلسالمية، وقد كان مسلًما يكتم إميانه           
أكف املشركني عن املسلمني، بل ساند املسلمني يف حمنتهم أيام اعتقاهلم يف الِشعب، وكان ممن سعى                

. نقض صحيفة املقاطعة الظاملة، ومن مث كانت له يد على املسلمني، فأرد النيب يوم بدر أن يكرمه                يف  
  . فالقيادة اإلسالمية حتفظ اجلميل إلصحاب الشهامة وإن كانوا من فسطاط املشركني 
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  : حفظ العهود : املطلب التاسع 

فأخذنا كفـار    بلنا نريد رسول اهللا     ما منعنا أن نشهد بدًرا إال أين وأيب أق        : قال حذيفة بن اليمان   
ما نريده إمنا نريد املدينة، فأخذوا علينا عهـد اهللا وميثاقـه         : إنكم تريدون حممًدا، فقلنا   : قريش فقالوا 

فذكرنا له ما قالوا وما      ، ملا جاوزناهم أتينا رسول اهللا        لتصرين إىل املدينة وال تقاتلوا مع حممد        
   !! .١"تعني اهللا عليهم ونفي بعهدهمنس": قلنا هلم فيما ترى؟ قال

وهذا املوقف من رسول اهللا يعد من مفاخر أخالقيات احلروب يف تاريخ اإلنسانية، فلم ير املؤرخون                
يف تاريخ احلروب قاطبة موقفًا يناظر هذا املوقف املبهر، ذلك املوقف الذي نرى فيه القيادة اإلسالمية                

 العهود اليت أخذها املشركون على ضعفاء املسلمني أيـام          حتترم العهود والعقود ألقصى درجة، حىت     
  .  االضهاد، رغم ما يعلو هذه العقود من شبه اإلكراه 

  
  : النهي عن املثلة باألسري : املطلب العاشر 

َيـا  :  ُعَمَر ْبَن الَْخطّابِ  ِلَرُسولِ اللّـِه         ملا أُسر سهيل بن عمرو أحد صناديد مكة فيمن أُسر، قال          
! فال يقوم عليك خطيًبا يف موطن أبـًدا         ، َوَيْدلَُع ِلَساَنُه    سهيل بن عمرو   َدْعنِي أَْنزِْع ثَنِّيَتْي     ،اللِّهَرُسولَ  

 ، أَُمثّلُ بِـهِ   ال: " - يف مساحة ومسو     - قَالَ َرُسولُ اللِّه    ف . وقد كان خطيًبا مفوًها، يهجو اإلسالم     
فلم ميثل به كما ميثل اهلمجيون يف قتلى وأسرى اجليش املهـزوم،            . ٢!!"فَُيَمثّلُ اللُّه بِي َوإِنْ كُْنُت َنبِّيا       

  . وسن بذلك سنة  حسنة يف احلروب، ويبقى له الفضل والسبق يف حترمي إهانة األسرى أو إيذائهم 
  

هكذا كان نيب الرمحة يف ميدان القتال ، ال يستعني مبشرك على مشرك، يشارك جنوده ، 
ترم آرائهم، وحياور أعدائه، ويكون وفًيا كرًميا ألهل الفضل منهم، ويستشريهم، ويعدل بينهم، وحي

  ويكرم ااألسرى، وينهى عن إيذائهم
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  الفصل السادس
  رمحته للعاملني يف جمال املرأة والطفل 

 حترير املرأة من اجلاهلية : املبحث األول 
 مميزات املرأة يف اإلسالم : املبحث الثاين 

 رمحته لألطفال:  الثالث املبحث
 رمحته للبنات: املبحث الرابع 

 رمحته لإليتام: املبحث اخلامس 
 رمحته لألرامل: املبحث السادس 
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  املبحث األول 
   حترير املرأة من اجلاهلية

  
 ظـالم   إنه حترير املـرأة، مـن      .. يف هذا املبحث نرى مظهراً جلياً من مظاهر رمحة سيدنا حممد            

  . . اجلاهلية 
  ! وبالطبع حيدثنا عن هذا املظهر من مظاهر الرمحة علماء الغرب 

  ..  النيبال سيما يف معرض تناوهلم لوضع املرأة العربية يف  عهد 
اليت رفعت مـن     ونلحظ يف هذه اآلراء التقدير العايل من هؤالء العلماء الغربيني إلصالحت النيب               

    .ن الوأد واإلقصاء والتهميشقدر املرأة، ومحايتها م
  : منقذ املرأة  حممد : املطلب األول 

  :  ، متحدثًا عن حممد "جب " يقول الباحث الربيطاين 
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 رفعت من قدر املرأة ومرتلتـها ووضـعها         ][إنه من املَسلم به عاملياً بصفة عامة أن إصالحاته          " 
   . ١"اإلجتماعي والشرعي 

  ..٢"ية اليت فرضتها تقاليد الصحراء ورفع عن املرأة قيد العبود"
وقضى على عادة   ... من مقام املرأة يف بالد العرب       "أن اإلسالم قد رفع       ٣ويرى العالمة ول ديورانت   

وأد البنات، وسّوى بني الرجل واملرأة يف اإلجراءات القضائية واالستقالل املايل،  وجعل من حقها أن                
هلا ومكاسبها، وأن ترث، وتتصرف يف ماهلا كما تـشاء،          تشتغل بكل عمل حالل ، وأن حتتفظ مبا         

وقضى على ما اعتاده العرب يف اجلاهلية من انتقال النساء من اآلباء إىل األبناء فيما ينتقل هلـم مـن                    
  . ٤"متاع ، وجعل نصيب األنثى يف املرياث نصف نصيب الذكر، ومنع زواجهن بغري إرادهتن

  
  :قائالً..املرأة، ويفصل يف ذلك  ويوضح إميل درمنغم  كيف حرر النيب

مما ال ريب فيه أن اإلسالم رفع شأن املرأة يف بالد العرب و حسَّن حاهلا، قال عمر بـن اخلطـاب                     " 
]): [             وقال النيب    )مافتئنا نعد النساء من املتاع حىت أوحى يف أمرهن مبيًنا هلن ،][ ):  أكمـل

 أوصى الزوجات   ][أجل، إن النيب    )..  م لنسائهم   املؤمنني إميانا أحسنهم خلقاً، وخياركم خيارك     
بإطاعة أزواجهن، ولكنه أمر بالرفق هبن وهنى عن تزويج الفتيات كرهاً وعن أكل أمواهلن بالوعيد أو                

  .٥" عند الطالق 
فأنزلت اآلية الـيت تـورث      ... ومل يكن للنساء نصيب يف املواريث أيام اجلاهلية         " يقول نظمي لوقا    

عن زواج  ][القرآن حترمي لوأد البنات، وأمر مبعاملة النساء واأليتام بالعدل، وهنى حممد            ويف  . النساء
   .٦ .."املتعة ومحل اإلماء على البغاء 

هكذا كان  . كانت املرأة يف ديار العرب قدًميا حمض متاع، جمرد ذكرها أمٌر ممتهن           : ".. ويقول سوسة   
 يف آسيا من وضع املتاع احلقري إىل مرتبة الـشخص           ، فرفع مقام املرأة   ][الوضع حينما جاء حممد     

  .٧"احملترم الذي له احلق يف احلياة حياة حمترمة، كما أن له احلق يف أن ميلك ويرث املال
  :  وردود افتراءات: املطلب الثاين 

  : يلوكها بعض احلاقدين، والرد عليها من قبل العلماء املسلمني وغري املسلمنيافتراءاتوهذه 
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 ١٨٩

  :حول تعدد الزوجات :  األوىل فريةال
    :فيما خيص تعدد الزوجات اخلاص  بشخص النيب : أوالً

  : يقول كويليام 
أتاها، وقال هبـا ومل     ] عليه السالم [مل حيرمها، وداود    ] عليه السالم [أما تعدد الزوجات فإن موسى      "

الغلّو فيها عند حّد    ] [مد  ولقد أوقف حم  . إال من عهد غري بعيد    ) أي اإلجنيل (حترم يف العهد اجلديد     
  ١."معلوم

مل يكن بدًعا من الرسل يف قضية التعدد،  فإبراهيم عليه السالم تزوج سـارة مث                 واحلق أن حممد   
 تزوج بأربع نسوة، و داود عليه السالم تزوج بأكثر مما تزوج رسول              هاجر، و يعقوب عليه السالم    

، وتزوج  ٢ىن بامرأة أوريا وقتل زوجها باحليلة، مث أخذها        بأنه ز  - ظلًما   –العهد القدمي    اهللا بل يتهمه  
  .٣السالطني وثلثمائة جوار  بألف امرأة، سبعمائة منهن حرائر من بنات-عليه السالم-سليمان 

  
كما أن التعدد كان سنةً جارية عند العرب، السيما عند الزعماء، فهو رمز للفحولة عندهم، ولقـد                 

. عندي ست زوجات أو تسع أو عشر أو أكثر، فبم تـأمرين؟           : ول ، فيق   كان الرجل يأيت النيب     
وإال لو مل يكن التعدد شائعاً عند العرب الختـذوا   ! 4منهن ويسرح األخريات   فيأمره بأن ميسك أربعاً   

بل نرى أن مجع الـنيب       .مطعناً فيه، أو سبة له، ومل يرد ذلك على لسان أحٍد منهم            تعدد الرسول   
  ! ا متواضعا يف عرف العرب يف ذلك الوقت بني تسع نسوة يعد عدًد

  
  :فيما خيص تعدد الزوجات العام:ثانًيا

  : يقول إميل درمنغم
ومل يوصي الناس به، ومل يأذن فيـه إال بـشرط العـدل بـني               ..  تعدد الزوجات   ]النيب  [وأباح  "

  .٥"الزوجات فال يهب إلحداهن إبرة دون األخرى
تعـدد الزوجـات الـشرعي أم تعـدد الزوجـات           : ا أفضل   وأيهم: "ويتسائل إميل درمنغم قائالً     

  .١"إن تعدد الزوجات من شأنه إلغاء البغاء والقضاء على عزوبة النساء ذات املخاطر...السري؟
                                                 

  ٢٣ – ٢٢ص:العقيدة  اإلسالمية : ام عبد اهللا آويلي1
 سفر صموئيل الثاني ، الباب الحادي عشر :العهد القديم : انظر 2
  األول الباب الحادي عشر من سفر الملوك: العهد القديم :  انظر3

:   وقال األلباني  )١٩٥٣( وابن ماجه  ) ١ / ٥١ / ٧(  وابن أبي شيبة  )٢١١ / ١ ( أخرجه الترمذي –صحيح   4
سوة               -صلى اهللا عليه وسلم   -حيح، وذلك عن  قول الرسول       ص ه عشر ن لم وتحت أمسك  : "  لغيالن بن سلمة حين أس

ن مسعود الثقفي           " . أربعا وفارق سائرهن     ع      : " -وفي رواية أخرى قال عروة ب سوة، أرب ي عشر ن أسلمت وتحت
ا وخل       : " -ليه وسلم   صلى اهللا ع  -فقال لي رسول اهللا     " .. منهم من قريش إحداهن بنت أبي سفيان       نهن أربًع اختر م

  " . سائرهن فاخترت منهن أربعا منهن ابنة أبي سفيان 
 .٣٣٠حياة محمد ، ص :  إميل درمنغم5



 ١٩٠

ويف احلق أن تعدد الزوجات بتقييده االنزالق مع الشهوات اجلاحمة، قد حقق            : "  ويقول جاك ريسلر  
  . ٢"وفيه ما يسوغ عقوبة الزوج الزاين هبذا التشريع اإلسالمي متاسك األسرة، 

َيقدر الرجل أن يتزوج مـن      "أن هذا التعدد يف الزواج مشروط بشروطه، فيقول         " : "  اليتنر"وينب  
أربع نساء بشرط املساواة بينهن يف كل شيء حىت باحملبة والوداد، فإن مل يكن قادًرا على كل ذلـك                   

يرى أنه قد حض على الزواج بـامرأة        ] [ر شريعته   ومن يتدب .فال يباح له بإن يتزوج غري واحدة        
واحدة ، ولقد رفع مقام املرأة ورقاها رقًيا عظيًما ، فإهنا بعد ما كانت تعد كمتاع مملـوك صـارت       

   . ٣"مالكة، وحكمها مؤيد وحقوقها حمفوظة
  : ، فيقول هلم فرية  على أصحاب هذه ال-أيًضا –" كويليام " ويرد 

، فيما يتعلق مبسألة تعدد     )٣: سورة النساء، اآلية   (نْ ِخفُْتْم أَالَّ َتْعِدلُواْ فََواِحَدةً    فَإِجاء يف القرآن    " 
إذ ال شك يف أنكم جتهلون عـدل الـنيب           . الزوجات اليت تنتقدون فيها على املسلمني ظلًما وعدواًنا       

][      بني أزواجه ]  ا مساوًيا مما علم املسل        ]رضوان اهللا عليهنمني االنتماء واإلنصاف     وحبه فيهن حب
على أن القرآن مل يأمر بتعدد الزوجات بل جاء باحلظر مع الوعيد ملـن ال يعـدل يف اآليـة                    . بينهن

املتقدمة، ولذلك ترى اليوم مجيع املسلمني منهم القليل ال يتزوجون إال امرأة واحدة خوف الوقـوع                
ا على العموم بأن عدم تعدد الزوجات أوفق        وإذا سلّمن . حتت طائلة ما جاء من اإلنذار يف القرآن اجمليد        

للمعاشرة الدنيوية من تكررهن، فال نسلم باالعتراف بذلك على الوجه املتعارف اليوم بأوروبا مـن               
مـن وراء   ] غري شـرعيات  [حصر الزواج يف امرأة واحدة إذعانا للقانون واختاذ عدة أزواج أخرى            

  ٤..!!"اجلدار
  :إلسالم ال يسوي بني املرأة والرجل إن ا:قول أحدهم :  الثانيةفريةال

  : ، فيقول فريةويرد جاك ريسلر على هذه ال
لقد وضعت املرأة  على قدم املساواة مع الرجال  يف القضايا اخلاصـة باملـصلحة فأصـبح يف                   ".. 

   .٥"استطاعتها أن ترث، وأن تورث، وأن تشتغل مبهنة مشروعة
  : ويقول العامل القانوين مارسيل بوازار

 وهتدف الشريعة   ٦متساوية) شبه(ن اإلسالم خياطب الرجال والنساء على السواء ويعاملهم بطريقة          إ" 
اإلسالمية بشكل عام إىل غاية متميزة هي احلماية، ويقدم التشريع للمرأة تعريفات دقيقة عما هلا من                
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 ١٩١

بعـدل ورفـق    لى معاملة املـرأة     فالقرآن والسنة حيضان ع   . حقوق ويبدي اهتماًما شديًدا بضماهنا      
. إىل رفع وضع املؤمنة مبنحها عدًدا من الطموحات القانونية          ] أي القرآن والسنة  [ وسعيا... وعطف

  .١"أمام القانون و امللكية اخلاصة الشخصية، واإلرث 
ويف سور القرآن أشار إىل املساواة عند اهللا بني الذكر واألنثى بغـري تفريـق يف                :"ويقول نظمي لوقا    

ويف بعـض  .. زاء ، وإشارة صرحية مساواة املرأة والرجل يف مثرات األعمال و اجلهود          التكليف أو اجل  
  .٢.. "األمم القدمية ،  واحلديثة، كانت املرأة حترم غالباً من املرياث،  فأىب اإلسالم هذا الغنب الفاحش

. قيمـة   عقيدة رجعية تفرق بني اجلنسني يف ال      -على حقيقته -ليس اإلسالم : " ويقول يف موضع آخر     
ال يفضلها إال بفضل، وال حيـبس عنـها   . بل إن املرأة يف موازينه تقف مع الرجل على قدم املساواة       

التفضيل إن حصل هلا ذلك الفضل بعينه يف غري مطل أو مراء وما من امرأة سوية تستغين عن كنـف                    
  .٣"الرجل حبكم فطرهتا اجلسدية والنفسية على كل حال

  
  :إن اإلسالم ال يهتم بتعليم املرأة : دهمقول أح:  الثالثة فريةال

  ":ماكلوسكي "تقول 
قال رسـول  . لقد دعا اإلسالم إىل تعليم املرأة، وتزويدها بالعلم والثقافة ألهنا مبثابة مدرسة ألطفاهلا            "

لقد منح اإلسالم املرأة حق التملك وحريـة        ). طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة      : (اهللا  
ويف الوقت الذي نرى فيه أن املرأة يف أوروبا كانت حمرومة من مجيـع هـذه                . لكالتصرف فيما مت  

احلقوق إىل عهد قريب جدا، جند أن اإلسالم منح املرأة باإلضافة إىل ما تقدم حـق إبـرام العقـود                    
واملرأة يف اإلسالم تتمتـع حبريـة الفكـر         . واملهر يف نظر اإلسالم هو حق شخصي للمرأة       . للزواج
  .٤.".والتعبري

  
  :حول ضرب الزوج لزوجته:  الرابعة فريةال

  : ونرد هذه الشبه ونقول 
، كانت تـشرُِّع    العامل قبيل بعثة النيب      من املعلوم أن املذاهب والشرائع الوضعية اليت كانت تسود        

  ! العنف ضدَّ املرأة إىل حد القتل
   !٥ وهي مصدر الذنوب واآلثاموكانت املرأة يف نظر الكنيسة يف العصور الوسطى، جرثومة ملعونة ،

                                                 
  ١٠٨ إنسانية اإلسالم،  ص:  مارسيل بوازار1
 ٩٦محمد الرسالة والرسول ص :  نظمي لوقا2
 ١٠١، ١٠٠محمد الرسالة والرسول ص :  نظمي لوقا3
  ٦٣ ، ٩/٦٢رجال ونساء أسلموا ، : عرفات آامل العشي :  انظر4
 ٣٣١حياة محمد ، ص : اميل درمنغم:  انظر5
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للتأديـب يف نطـاقٍ      أما اإلسالم فهو حيّرم  العنف ضد املرأة، غري إن الشرع أباح استخدام الضرب             

ضيقٍ جداً، وذلك خاصٌّ باملرأة الناشز اليت خرجت عن قوامة زوجها، وشكلت هتديداً لنظام األسرة،               
 إال بعد استخدام الـوعظ كمرحلـة أوىل، مث          وأصرت عليه، إذ ال يبيح اإلسالم اللجوء إىل الضرب        

جيـد   جيرَّب اهلجر يف املضاجع أثناء النوم بشروط وضوابط فقهية، وال يهجر إال يف البيت، فـإذا مل                
أقرب منه إىل التنفيذ، إذا    الوعظ وال اهلجر فال حرج من اللجوء إىل ضربٍ غري مربح، هو إىل التهديد             

 واهلجر عند النساء أشـدُّ      -رأة اليت مل يصلحها وعظٌ وال هجٌر        وجد املصلحة يف ذلك، ومثل هذه امل      
 غالباً ما تكون يف حالة شذوٍذ نفسي، وقد ينفع          –من الضرب نفسه ؛ لرقتهن وغلبة العاطفة عليهن         

ومتزيـق    خٌري من الطـالق - رغم ما فيه من ضررٍ على املرأة    -البدين كحلٍّ أخريٍ، وهو      فيه العقاب 
   ..١احلاالت االستثنائية ما تكون بقاعدة الضرورة اليت تباح يف بعضاألسرة، وهي أشبه 

  
منطقي وموزون ومعتدل بالنظر إىل وضـع املـرأة املقـذذ يف             إن التشريع اإلسالمي يف هذه القضية     

احلضارات األخرى اليت تضهد النساء، وبالنظر أيًضا إىل النظام اإلسالمي  الـذي يعطـي الرجـل                 
هلا مـن    ة، أي رئاسة مؤسسة البيت وتدبري شؤونه، ومثل هذه السلطة ال بد           القوامة على األسر   حق

  .. قوة جتعلها نافذة وضابطة وإال فإهنا ستبقى حرباً على ورقٍ ليس غري
  
  : حول احلجاب وحق املرأة يف ستر عورهتا :  اخلامسةفريةال

  ": روز ماري هاو "تقول 
 نظرات الشهوة، وحيافظ على كرامة اجملتمع ويكف         احلجاب حيافظ على كرامة املرأة وحيميها من        "

وأنا أؤمن أن السترة ليست يف احلجـاب        . لذلك فهو حيمي اجلنسني من االحنراف     . الفتنة بني أفراده  
  . ٢"فحسب، بل جيب أن تكون العفة داخلية أيًضا، وأن تتحجب النفس عن كل ما هو سوء

وليس هذا ناشئًا عن قلة احتـرام للنـساء، أو          : "ولعلى هذا الكالم وتق   " لورا فيشيا فاغلريي  "وتثين  
وهذه القاعدة العريقة يف القدم، القاضـية       . ابتغاء كبت إرادهتن، ولكن حلمايتهن من شهوات الرجال       

بعزل النساء عن الرجال، واحلياة األخالقية اليت نشأت عنها، قد جعلتا جتارة البغاء املنظمـة جمهولـة           
وإذا كان أحد ال يـستطيع أن       . ، إال حيثما كان لألجانب نفوذ أو سلطان       بالكلية يف البلدان الشرقية   

                                                 
 . ٥٠، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرحمة المهداة: محمد علي الخطيب:  انظر1
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 ١٩٣

كانت مصدر فائـدة ال تـثمن       .. ينكر قيمة هذه املكاسب فيتعني علينا أن نستنتج أن عادة احلجاب          
  .١"للمجتمع اإلسالمي

  
  املبحث الثاين 

   مميزات املرأة يف اإلسالم 
  :يقول مارسيل بوازار

   .. ٢"أهنا حامية محى حقوق املرأة] [رآنية وتعاليم حممد أثبتت التعاليم الق".. 
  : ونذكر يف ذلك عدة مناذج 

  : االستقالل الفكري للمرأة : املطلب األول
من أهم املميزات اليت منحها اإلسالم للمرأة، أن اإلسالم احترم االستقالل الفكري للمرأة، واحتـرم               

َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َجاَءكُْم : ول اهللا تعاىل يف القرآن فيق.. علمها وبيعتها وشهادهتا ووجهة نظرها 
الُْمْؤِمَناُت ُمَهاجَِراٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم بِإَِميانِهِنَّ فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت فَلَا َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ             

  ٣ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّلَا ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َولَا 
 إىل ما كانت تستمتع به املرأة من استقالل فكري وكيـان  -جبانب ما فيها من أحكام-واآلية تشري   "

   يف عهد حممد ٤"أديب حمترم
متأخرات عن الرجال يف ميدان العلوم واملعارف فقد نشأ منهن عاملات           ] املسلمات[مل تكن النساء    "و

  . .٥"دب والشعر وكل ألوان احلياةيف الفلسفة والتاريخ واأل
  

  : حقوق املرأة يف أمور الزواج : املطلب الثاين
ولقد كانت املرأة يف اجلاهلية ال حق هلا يف اختيار زوجها، أما يف شريعة اإلسالم فقد جعل اإلسـالُم                   

ح باب ال يـنك   : وقال: حقاً للمرأة يف حرية اختيار زوجها، فقد بوب اإلمام البخاري يف صحيحه             
ال تـنكح   : " قال  أن النيب    األب وغريه البكر والثيب إال برضامها، مث أورد حديث أيب هريرة            

أن : "، قالوا يا رسول اهللا وكيـف إذهنـا؟ قـال          "األمي حىت تستأمر، وال تنكح البكر حىت تستأذن       
  .. ٦"تسكت
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 ١٩٤

صبحت البنت البالغ احلكيمة أ] [بفضل تشريعاته : "  دينيه  آتينيويف هذا يقول الباحث الفرنسي
تستشار قبل زواجها ، وأصبح املهر ال يعطى لألب بل للعروس نفسها ، وقد وصف أعداء اإلسالم 

 ذلك اجلواب املفعم - فيما أظن -وهم مل يسمعوا " . شراء للمرأة : " تلك السنة احلكيمة بأهنا 
 بعض األقطار العربية يدفعه والد إن املهر يف: الذي ميكن أن يرد به املسلمون عليهم حينا يقولون هلم 

وفوق ذلك ، فاملسلم مكلف بسائر حاجات البيت دون أن يكون له أي حق ! ... البنت إىل رجلها 
  ١."يف التصرف يف مال امرأته

وهو  ،   ٢"ذلك بأن منح املرأة حق املطالبة بالطالق إن مل يوف الرجل بواجباته الزوجية              ] [وأتبع  " 
  ..دها يف دخول حياة زوجية جديدة أكثر توفيقاً وجناحاً حق آخر للمرأة، يساع

  
، وحقها يف اخللـع، وحقهـا يف        )املهر( إىل جانب احلقوق الزوجية األخرى مثل حقها يف الصداق          

النفقة، فقد أوجب اإلسالم على الزوج أن ينفق على زوجته مع حسن معاملته هلا، ويف هذا سـأل                  
أن تطعمهـا إذا طعمـت   " اهللا ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال       يارسول  :  فقال   أحد الناس النيب    

   .. ٣"وال تضرب الوجه وال تقبح وال هتجر إال يف البيت ... وتكسوها إذا اكتسيت 
  : حقوق املرأة يف املرياث والتملك: املطلب الثالث

  : دينيه  آتينيوعن حق املرأة يف املرياث يقول الباحث الفرنسي
نصف حق الذكر ، وذلك ألن : وحقها به .  حق يف املرياث- كذلك -رأة امل] [منح الرسول " 

   .٤"املرأة ال تدفع مهراً كالرجل، وليست مكلفة حباجات البيت 
يوم كانت النسوة يعتربن، يف العامل الغريب، جمرد متاع من األمتعة، ويـوم كـان               :"ويقول روم الندو  

. ان الشرع اإلسالمي قد مـنحهن حـق التملـك         ك! القوم هناك يف ريب جّدي من أن هلن أرواًحا        
   . ٥"وتلقت األرامل نصيًبا من مرياث أزواجهن

  
  : حق املرأة يف العمل : املطلب الرابع

  :١وعن حق املرأة يف العمل تقول روز ماري

                                                 
   .٣٢٩-٣٢٨محمد رسول اهللا ، ص :  دينيه آتيين 1
   .٣٢٩-٣٢٨محمد رسول اهللا ، :  دينيه آتيين 2
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بح   "  وقال أبو داود     ٢١٤٢زوجها برقم      رقم      " وال تق د ب ول قبحك اهللا، ورواه أحم رقم    ٢٠٠٣٦أن تق اآم ب ، والح
رقم     ح، حسن صحي  :  وقال األلباني ، ١٠٣٤معجم الكبير برقم    ، والطبراني في ال   ٢٧٦٤ ي داود، ب صحيح سنن أب
١٨٧٥.  
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   .٢٠٣اإلسالم والعرب ، ص :  روز ماري 5



 ١٩٥

إن اإلسالم قد كرم املرأة وأعطاها حقوقها كإنسانة ، وكامرأة ،  وعلى عكس ما يظن الناس مـن    " 
فاملرأة الغربية ال تستطيع مثال أن متارس إنسانيتها الكاملـة          ... الغربية حصلت على حقوقها     أن املرأة   

فقد أصبح واجًبا على املرأة يف الغرب أن تعمل خارج بيتها لكـسب             . وحقوقها مثل املرأة املسلمة     
ا ولبقيـة   أما املرأة املسلمة فلها حق االختيار، ومن حقها أن يقوم الرجل بكسب القوت هل             . العيش  

فحني جعل اهللا سبحانه وتعاىل للرجال القوامة على النساء كان املقصود هنا أن علـى               . أفراد األسرة   
وهو اإلجنـاب   .. فاملرأة يف اإلسالم هلا دور أهم وأكرب      . الرجل أن يعمل ليكسب قوته وقوت عائلته        

 رغبت هـي يف ذلـك، وإذا        وتربية األبناء، ومع ذلك فقد أعطى اإلسالم للمرأة احلق يف العمل إذا           
  . ٢"اقتضت ظروفها ذلك 

  
أن نشاطات املرأة املسلمة قـد متتـد         " ٣فتبني ماكلوسكي : هذا إضافة إىل حق املرأة يف العمل العام         

. يف احلـرب والتجـارة    ..أحيانا خارج املرتل، فبعض النساء املسلمات كن يقمن مبسؤوليات عامة           
   . ٤"رميولكن ذلك كله كان يف إطار اخللق الك

  : تقدير الدور السياسي للمرأة :  املطلب اخلامس
 النـساء يف موقعـة مـشهودة         وتقديراً لدور املرأة يف بناء اجملتمع اإلسالمي، فقد بايع رسول اهللا            

علـى جبـل    )   م ٦٣٠يناير  / هـ٨رمضان  (للقاصي والداين، فكانت بيعة النساء  ثاىن يوم الفتح          
  .. لرجال الصفا بعدما فرغ من بيعة ا

  : وسطّرها القرآن الكرمي بآيات خالدة أمد الدهر
َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاءَك الُْمْؤِمَناُت ُيَبايِْعَنَك َعلَى أَن لَّا ُيْشرِكَْن بِاللَِّه َشْيئاً َولَا َيـْسرِقَْن              : قال اهللا تعاىل    

أِْتَني بُِبْهَتاٍن َيفَْترِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ َوأَْرُجِلهِنَّ َولَا َيْعِصيَنَك ِفي َمْعـُروٍف           َولَا َيْزنَِني َولَا َيقُْتلَْن أَْولَاَدُهنَّ َولَا يَ      
  5رَِّحيٌم  فََبايِْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر لَُهنَّ اللََّه إِنَّ اللَّهََ غَفُوٌر 

 
سؤوليات اليت ينبغـي أن     فلما كان اشتراك املرأة مع الرجل ، على أساس املساواة التامة ، يف مجيع امل              

كان على اخلليفة أو  احلاكم  املسلم أن يأخذ عليهّن العهد بالعمل على إقامـة                .. ينهض هبا املسلم    
                                                                                                                                            

ة                 ) مريم هاو (  روز ماري    1 ا مرحل ا مع بلوغه باحثة وصحفية إنكليزية، نشأت في عائلة نصرانية متدينة ، ولكنه
سابقة و  ة ال ا الديني د قناعاته دأت تفق وعي ب ول  ال واب المقب ا الج ن يمنحه ى دي ع إل ام . تتطل ي ع ت ١٩٧٧وف  أعلن

 .اإسالمه
 ٢٨\٨رجال ونساء اسلموا،  : عرفات آامل العشي :  انظر2
نغالديش،     ،   أسلمت وسمت نفسها منى عبداهللا ماآلوسكي   3 ة ،  في ب ألمانية، تعمل قنصال لبالدها، ألمانيا االتحادي

ود  ١٩٧٦واهتدت إلى اإلسالم في مطلع عام       ه اهللا  – ، على يد شيخ الجامع األزهر الدآتور عبدالحليم محم  –رحم
  !. على حد  قولها .) وآأنها ولدت من جديد(وشعرت يومها 
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 ١٩٦

اجملتمع املسلم  بكل الوسائل املشروعة املمكنة ، كما يأخذ العهد ىف ذلك على الرجال، ليس بينهما                 
  .فرق وال تفاوت 

 تتعلم شئون دينها ودنياها ، كما يتعلم الرجل، وأن تسلك كـل       ومن هنا كان على املرأة املسلمة أن      
السبل املشروعة املمكنة إيل التسلح بسالح العلم والوعي و التنبه إيل مكامن الكيد و أساليبه  لـدى                  
أعداء اإلسالم الذين يتربصون به، حىت تستطيع أن تنهض بالعهد الذي قطعته على نفسها وتنفذ عقد                

قها، وواضح أن املرأة ال تستطيع أن تنهض بشيء من  هذا إذا كانت جاهلة حبقائق                البيعة الذي يف عن   
   .. ١دينها غري منتبهة إيل أساليب الكيد األجنيب من حوهلا

  : إحترام جوار املرأة : املطلب السادس
بيـة   أول من اعترف جبوار املرأة يف اجلزيرة العر         جوار املرأة ، فكان النيب       ولقد احترم  الرسول     

  . بعد عهود الظالم 
 يوم فـتح    - أي يف محايتها     –فقد أدخلت أحد اجملرمني يف جوارها       .. ومثال أم هاىنء واضح وجلي      

  !   هذا اجلوار، ومن مث عفا عن هذا اجملرم مكة وقَبِل  رسول اهللا 
م ابـن   يا رسول اهللا زع   : عام الفتح، فقالت  فلقد ذهبت  أم هانئ بنت  أىب طالب إىل رسول اهللا             

قد أجرنا من أجرت  يـا أم        : "فالن ابن هبرية،  فقال رسول اهللا        : أمي علّى أنه قاتل رجل أجرته       
   !! ٢"هانئ

  : تأمالت يف هذه املميزات :  املطلب السابع 
  .. للمرأة النيبتستطيع أن تتأمل يف هذه املميزات اليت منحها 
إلسالم وظله، وكيف أهنا نالت كل حقوقها اإلنسانية  فتعلم مدى الرفعة اليت نالتها املرأة  يف محى ا

  .واالجتماعية كما ناهلا الرجل سواء بسواء، مما مل حيدث نظريه يف أمة من األمم
  

 غري أن املهم أن تعلم الفرق بني هذه املساواة اإلنسانية الرائعة اليت أرستها شريعة اإلسالم، واملظاهر 
ري اليوم، إمنا هي نزوات حيوانية  أصيلة يتوخى من ورائها اختاذ الشكلية هلا مما ينادى به عشاق الُع

  .٣املرأة مادة تسلية ورفاهية للرجل على أوسع نطاق ممكن، دون أى نظر إىل شئ آخر
  

 مل يعترب املرأة جرثومة خبيثة كما اعتربها اآلخرون، ولكنه قرر حقيقة تزيل هذا اهلـوان                إن النيب     
 يدي اإلسالم قسيمة الرجل، هلا ما له من احلقوق وعليها أيضاً من الواجبات              عنها، وهي أن املرأة بني    
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 ١٩٧

ما يالئم تكوينها وفطرهتا، وعلى الرجل مبا اختص به من صفة الرجولة، وقوة اجللد، وبسطة واتساع                
احليلة، أن يلي رعايتها، فهو بذلك وليها، حيوطها بقوته، ويذود عنها بدمه، وينفق عليها من كسب                

   1َولَُهنَّ ِمثْلُ الَِّذي َعلَْيهِنَّ بِالَْمْعُروِف َوِللرَِّجالِ َعلَْيهِنَّ َدَرَجةٌ: ذلك ما قرره اهللا تعاىل بقوله،يده، 
  

 فقد كان النيب .. ، كان حتريراً شامالً وكامالً مبعىن الكلمة الذي قام به النيب  "  حترير املرأة" إن 
  ة الكربى اليت كانت متارس يف حق املرأة، أال وهي جرميـة              يف إيقاف اجلرمي   يهو العامل األساس "

إن ثقافة وأد البنات كانت هي الثقافة السائدة يف تصور اجملتمع حنو املـرأة            ".. قتل البنات خشية العار   
بل كانـت تـزداد فحـشاً       ..  التصدي هلذه العادة القبيحة      ومل جيرأ أحد املصلحني قبل النيب       .. 

  ..ء اجلزيرة وانتشاراً يف أحنا
  

 أعاد للمـرأة حقوقهـا املـسلوبة،        فلما بعثَ اهللا حممداً     ..  هذا، وقد كانت املرأة تباع وُتشترى     
فمنحها حق احلرية، وأن تبيع وَتشتري ال أن ُتباع وُتشترى، وأن ترث كما يـرث الرجـل، ال أن                   

.. يعترف بالذمة املالية للمرأة     إن العامل عن بكرة أبيه مل       .. َتورث كما كان الرجل يرثها مع مال أبيه         
فأصبحت تستطيع أن تعقد كربى الـصفقات التجاريـة،   .. وقرر هذا احلق للمرأة  وجاء النيب 

  ..وتتعاقد مع من تشاء وتوكل من تشاء 
  

  املبحث الثاين
  رمحته للبنات

  :  على البنات فضل حممد : املطلب األول 
لكفى ..  للبنات أنه أنقذهن من عادة الوأد اجلاهلية          حممد   لو كانت اخلدمة الوحيدة اليت أداها نبينا      

  .. !بذلك فضالً له عليهن 
كانت قبائل العرب يف اجلاهلية تئد البنات كراهة هلن وازدراء لشأهنن، ومن مل يئدهن كـان                " فقد  

  . ٢"يضيق هبن ضيقًا شديًدا
يف تعامله مـع    .. دمي تغيرياً جذرياً     غري أفكار اجملتمع العريب الق     أضف إىل ذلك الفضل العظيم أنه       

  ..  البنات  

                                                 
  ٢٢٨اآلية  : سورة البقرة1
  
   .٩٦ – ٩٥محمد الرسالة والرسول ، ص :  نظمي لوقا 2
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 كما  - اجملتمع اإلسالمي أن  يتعهد البنات الصغريات بالتعليم والتثقيف والرعاية،          النيبولقد كَلف   
تعليم البنات على تلقيهن تربية دينية قومية ، وعلى تعويدهن علـى            "   حيث يتم    -يقول جاك ريسلر    

وبعد سنوات أيضاً يعلمن قرض الـشعر       . صاحلات لألعمال املرتلية     الصالة، وجعلهن يف وقت مبكر    
   ..١.."والفنون 
كانت البنات يذهنب إىل املدارس سواء بسواء، ونبغ عـدد مـن النـساء              ": "ول ديورانت " ويقول

   . ٢"املسلمات يف األدب والفن
  

  :  للبناتمناذج رمحته: املطلب الثاين 
  : حثه على اإلحسان إليهن : أوالً

  : قَالَْت عن َعاِئَشةَ َزْوَج النَّبِيِّ 
َجاَءْتنِي اْمَرأَةٌ، َمَعَها اْبَنَتاِن َتْسأَلُنِي؛ فَلَْم َتجِْد ِعْنِدي غَْيَر َتْمَرٍة َواِحَدٍة، فَأَْعطَْيُتَها، فَقََسَمْتَها َبْيَن اْبَنَتْيَها،               

َمْن َيِلي ِمْن َهِذِه الَْبَناِت َشْيئًا فَأَْحَسَن إِلَـْيهِنَّ         :" ُتُه، فَقَالَ ، فََحدَّثْ ثُمَّ قَاَمْت فََخَرَجْت ،فََدَخلَ النَّبِيُّ      
   .. ٣"كُنَّ لَُه ِسْتًرا ِمْن النَّارِ

فرعاية البنات يف اإلسالم ليس له جزاء إال اجلنة، فهن حائط الصد واحلماية من النار يوم القيامة ملـن                   
  .أحسن إليهن 

   :  نيب  القال فيهكما يف حديث آخر 
ـ                "  ا من كان له ثالث بنات فصرب عليهن، وأطعمهن، وسقاهن، وكساهن من جدته ؛ كن له حجاًب

    .. ٤"من النار يوم القيامة 
  
  : عطفه على البنات : ثانًيا

  :عن أيب  قََتاَدةَ قَالَ
   . ٥لَّى فَإِذَا َركََع َوَضَع َوإِذَا َرفََع َرفََعَها َوأَُماَمةُ بِْنُت أَبِي الَْعاصِ َعلَى َعاِتِقِه فََصَخَرَج َعلَْيَنا النَّبِيُّ 

 بعـدما   -وحتكي أُمِّ َخاِلٍد بِْنِت َخاِلِد ْبنِ َسِعيٍد، عن ذكريات الطفولة، عندما زارت النيب برفقة أبيها              
  :قَالَْت .. -قدمت من احلبشة 

                                                 
 ٥٣ الحضارة العربية ، ص :جاك ريسلر 1
  ٣٠٦ \ ١٣ قصة الحضارة :  ول ديورانت2
    ٥٥٣٦ برقم  رحمة الولد وتقبيله باب رواه البخاري،–صحيح  3
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    ٥٥٣٧ برقم  باب رحمة الولد وتقبيله رواه البخاري،–صحيح  5
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قَالَ َعْبُد اللَّـِه    " .. َسَنْه َسَنْه   : "الَ َرُسولُ اللَِّه     َمَع أَبِي َوَعلَيَّ قَِميٌص أَْصفَُر قَ      أََتْيُت َرُسولَ اللَِّه    
: فقَالَ َرُسولُ اللَِّه      . ١فَذََهْبُت أَلَْعُب بَِخاَتمِ النُُّبوَِّة، فََزَبَرنِي أَبِي     : قَالَْت" ..  َحَسَنةٌ"َوِهَي بِالَْحَبِشيَِّة   

  .٢" َوأَْخِلِقي ، ثُمَّ أَْبِلي َوأَْخِلِقي، ثُمَّ أَْبِلي َوأَْخِلِقي أَْبِلي: " ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اللَِّه " َدْعَها "
الصبية الصغرية حىت َتلعَب معه، وتعبث بثوبه وجسمه كما حيلو هلـا ،               هذه النيبانظر كيف ترَك    

ويعلـق  .. فال ينهرها، بل تراه ميازُِحها، ويالعبها، ويضحك إليها، وخياطبها بلغتها لغة أهل احلبشة              
كما يقول املسلم ألخيه عندما يلـبس ثَْوًبـا         .. لى ثوهبا، ويقول هلا ِعيْشي َوَخرِّقْي ِثَيابك َواْرقَْعيَها       ع

  .. !ُتْبِلي َوُيْخِلف اللَّه : َجِديًدا 
  
  : إكرامه لعائل البنات : ثالثًا

 رمـضان   ١٧(كان أبـو عـزة عمـرو بـن عبـد اهللا اجلمحـي، يف أسـرى معركـة بـدر                      
فقال .. ، وكان حمتاًجا ذا بنات، وال ميلك مثن ما يفتدي به نفسه من األسر               )م٦٢٤مارس13/هـ٢

يا رسول اهللا، لقد عرفَت ما يل من مال، وإين لذو حاجة، وذو بنات فامنن عليَّ، فمـن                   : للنيب  
 على هـذا    فقال أبو عزة ميدح رسول اهللا       .  وأخذ عليه أال يظاهر عليه أحًدا        عليه رسول اهللا    

  : لكرم ونبل األخالقالعفو وا
� َمْن مبلغ عـين الرسـول حممـًدا  �  بأنك حق واملليك محيـُد     ١¤�

�  وأنت امرؤ ُبوِّئـت فينـا مبـاءة  �  هلا درجـات سـهلة وصـعوُد       ��
� ــارٌب  �  شــقيٌّ ومــن ســاملته لــسعيُد �� ــه حمل ــن حاربت ــك م فإن
�  وأهلـهولكن إذا ذكرت بـدًرا  �   ٣تأوَُّّب ما يب، حـسرة وقعـود      ��

  
  

  املبحث الثالث
  رمحته لألطفال 

  : شهادة علماء الغرب: املطلب األول 
سهالً لني العريكة مع األطفال، ال يأنف إذا مر بطائفة منـهم            ] [وكان: "يقول السري وليم موير     

   . ٤!"يلعبون أن يقرئهم السالم 

                                                 
  يعني منعني من العبث بخاتم النبي 1
 ٥٥٣٤ رواه  البخاري باب رحمة الولد وتقبيله برقم - صحيح2
  ٤٨٥ \٢السيرة النبوية : ابن آثير:  انظر3
   .١٥حياة محمد : وليم موير  4
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فهو قد حـّرم    . باألوالد] [د  ال شي أدعى إىل راحة النفس من عناية حمم        : "ويقول لويس سيديو  
. وكان جيد يف مالحظة صغار األوالد أعظم لـذة        .. عادة الوأد، وشغل باله حبال اليتامى على الدوام       

فوق ظهره  ] رضي اهللا عنهما  [يصلي فوثب احلسني بن علي      ] [ومما حدث ذات يوم أن كان حممد        
   . ١". أرادفلم يبال بنظرات احلضور فانتظر صابًرا إىل حني نزوله كما 

  
 خاصة يف املرياث    - يف سبيل استرداد حقوق األطفال املسلوبة، عرب العصور الغابرة           النيبولقدكافح  

 بعدما كانت العصور اجلاهلية حترم األطفال من املرياث، وتعترب أن من هلم احلق يف املـرياث هـم                   –
  .!.الذين يتستطيعون جلب الغنائم أو ميتطون اخليل مبهارة وفروسية 

  . محَّل األسرة كلها أمانة رعاية األطفال وصيانة حقوقهمكما أن حممداً 
ترعى دائًما الطفل، وصحته، وتربيته، رعاية      :" - كما يقول جاك ريسلر    -فكانت األسرة اإلسالمية    

وترضع األم هذا الطفل زمًنا طويالً، وأحياًنا ملدة أكثر من سنتني، وتقوم على تنشئته حبنـان                . كبرية
وإذا حدث أن أصاب املوت بعض األسرة، وأصبحوا يتامى، فإن          . مره حببها وباحتياطات متصلة   وتغ

  ٢"أقرباءهم املقربني ال يترددون يف مساعدهتم ويف تبّنيهم
   .. ٣ وال فرق يف ذلك بني ذكر وأنثى

  : مناذج رمحته لألطفال : املطلب الثاين 
  :أرحم البشر بالعيال: أوالً 

   :يقول أنس بن مالك
  .٤"َما َرأَْيُت أََحًدا كَانَ أَْرَحَم بِالِْعَيالِ ِمْن َرُسولِ اللَِّه "

 خيطبنا إذ جاء احلسن واحلسني عليهما قميصان أمحران ميـشيان           كان رسول اهللا    : قال بريدة قال    
" :  من املنرب فحملهما ووضعهما بني يديه مث قـال           فرتل رسول اهللا    ] يتعثران يف املشي    [ ويعثران  

 إىل هذين الـصبيني     ،  نظرت  ]١٥اآلية: التغابنسورة   [  إِنََّما أَْمَوالُكُْم َوأَْولَاُدكُْم ِفْتَنةٌ      صدق اهللا   
   .٥"ميشيان ويعثران فلم أصرب حىت قطعت حديثي ورفعتهما 

  : وعن شداد بن أوس قال 
َوُهَو َحاِملٌ َحَسًنا أَْو ُحَسْيًنا، فََتقَدََّم َرُسولُ اللَّـِه          ِفي إِْحَدى َصلَاَتْي الِْعَشاِء      َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اللَِّه     

             فََرفَْعـُت  :  قال شداد   .  فََوَضَعُه، ثُمَّ كَبََّر ِللصَّلَاِة فََصلَّى فََسَجَد َبْيَن ظَْهَراَنْي َصلَاِتِه َسْجَدةً أَطَالََها

                                                 
 ١١١- ١١٠تاريخ العرب العام ، ص :  لويس سيديو 1
 ٥٣ الحضارة العربية ، ص :جاك ريسلر 2
 . وقد أفردنا مبحثًا خاصًا برحمته للبنات3
  ٤٢٨٠، برقم - رواه مسلم، باب رحمته صلى اهللا عليه وسلم – صحيح 4
 ٦١٥٩ائي، وصححه األلباني في مشكاة المصابيح برقم رواه الترمذي وأبو داود والنس . - صحيح 5
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 َوُهَو َساجٌِد فََرَجْعُت إِلَى ُسُجوِدي فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اللَِّه          َرأِْسي َوإِذَا الصَّبِيُّ َعلَى ظَْهرِ َرُسولِ اللَِّه        
   ُإِنََّك َسَجْدَت َبْيَن ظَْهَراَنْي َصلَاِتَك َسْجَدةً أَطَلَْتَها َحتَّى ظََننَّا أَنَُّه          ! َيا َرُسولَ اللَِّه    :  الصَّلَاةَ قَالَ النَّاس

كُلُّ ذَِلَك لَْم َيكُْن ، َولَِكنَّ اْبنِي اْرَتَحلَنِـي فَكَرِْهـُت أَنْ            : "قَالَ  . لَْيَك  قَْد َحَدثَ أَْمٌر أَْو أَنَُّه ُيوَحى إِ      
   !١"أَُعجِّلَُه َحتَّى َيقِْضَي َحاَجَتُه 

  .٢ إِْبَراِهيم فَقَبَّلَُه َوَشمَُّهأََخذَ النَّبِّي : وعن ثَابِت َعْن أََنس 
  :ويقول أنس 

ضًعا له يف عوايل املدينة، فكان ينطلق وحنن معه فيدخل البيـت            مستر ) ابن حممد (  كان إبراهيم   
  .٣وإنه ليدخن، وكان ظئره قيًنا فيأخذه فيقبله مث يرجع

  
  :  للغالظ مع األطفالتوبيخه: ثانًيا 

َن الَْولَِد َعَشَرةً ما     وُهَو ُيقَّبلُ الَْحَسَن فقالَ إنّ يل مِ       أَْبَصَر اَْألقَْرُع بُن َحابِسٍ الّنّيب      : عن أَيب ُهَرْيَرةَ قالَ   
  .٤" إّنُه َمن الَ َيْرَحْم ال ُيْرَحْم: "قَّبلُْت أَحداً ِمْنُهْم، فقالَ َرُسولُ اهللا 

  .. وهو نداء إىل غالظ القلوب عامة، وإىل املسيئني لألطفال خاصة
  :  لألطفال  دعاؤه : ثالثًا 

  : عن عائشة 
 – ٥"وحيـنكهم " أي يدعو هلم بالربكة،      –"ّربك عليهم   في" كان يؤتى إليه بالصبيان      أن رسول اهللا    

  . أي يضع يف أفواههم التمر اللني الذي مضغه يف حنكه الشريف
إبـراهيم عليـه    [ إِنَّ أََباكَُما   :   ُيَعوِّذُ الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن َوَيقُولُ      كَانَ النَّبِيُّ   : وعن ابن عباس قال     

أَُعوذُ بِكَِلَماِت اللَِّه التَّامَِّة ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن،  َوَهامٍَّة َوِمْن          : َماِعيلَ َوإِْسَحاَق   كَانَ ُيَعوِّذُ بَِها إِسْ   ] السالم  
  .٦"كُلِّ َعْينٍ لَامٍَّة

  .٧"َما اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُُّهَما فَأَِحبَُّه: " أَنَُّه كَانَ َيأُْخذُُه َوالَْحَسَن َوَيقُولُ وعن أسامة بن زيد َعْن النَّبِيِّ 
   .٨"اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُُّه فَأَِحبَُّه:"  َوالَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ َعلَى َعاِتِقِه، َيقُولُ َرأَْيُت النَّبِيَّ : وقال الرباء 

                                                 
م                   – صحيح   1 ْجَدٍة، رق ْن َس اني     ١١٢٩ راوه النسائي ، باب َباب َهْل َيُجوُز َأْن َتُكوَن َسْجَدٌة َأْطَوَل ِم ، وصححه األلب

  . في صحيح وضعيف سنن النسائي
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  : على األطفال وعطفه عليهمسالمه: رابًعا 
 َجابِرِ بن   ووجوههم، فعن   يسلم على األطفال يف الطرقات، وميسح على رؤوسهم        لقد كان حممد    

 اُألولَى ثُمَّ َخَرَج إِلَى أَْهِلِه ، َوَخَرْجُت َمَعُه فَاْسَتقَْبلَُه وِلْـَدانُ            َصلَّْيُت َمَع َرُسولِ اللَِّه     : َسُمَرةَ ، قَالَ    
َوَجْدُت ِلَيِدِه َبْرًدا   َوأَمَّا أنا فََمَسَح َخدِّي فَ    : الَْمِديَنِة، فََجَعلَ َيْمَسُح َخدَّْي أََحِدِهْم َواِحًدا َواِحًدا ، قَالَ          

  .١ورًِحيا كَأَنََّما أَْخَرَجَها ِمْن ُجوَنِة َعطَّارٍ 
  : باألطفال إذا صلى هبم  رفقه : خامًسا 
  " :كولن "  يقول 

طويلة، وال سيما النوافل منها؛ إذ كانت تتجاوز طاقة الصحابة، ولكنه            كانت صالة رسول اهللا     "
ها ويسمع بكاء طفل يف أثنائها؛ إذ به خيفف صالته ويَتجوَّز فيها؛ ذلك             عندما يقف للصالة يريد إطالت    

أي يشتركن يف أداء صالة اجلماعة خلفه، فخوفاً   ألن النساء كن يقفن للصالة خلف رسول اهللا 
من أن تكون أم ذلك الطفل موجودة بني املصليات فإنه كان خيفف صالته، ويسرع هبا لكي يـريح                  

  .2"قلب تلك األم
إين ألقوم يف الصالة أريد أن أطول فيها فأمسع بكاء الصيب فاجتوز يف صاليت كراهية  :  "ول النيب   يق

   . ٣"ان أشق على أمه
  : وعن أََنَس ْبَن َماِلٍك قال

اَء الصَّبِيِّ فَُيَخفِّـُف     ، َوإِنْ كَانَ لََيْسَمُع ُبكَ     َما َصلَّْيُت َوَراَء إَِمامٍ قَطُّ أََخفَّ َصلَاةً َولَا أََتمَّ ِمْن النَّبِيِّ            
  .٤َمَخافَةَ أَنْ ُتفَْتَن أُمُُّه

  : للطفل الصادق  تعزيزه : سادًسا
فلما نزل القرآن، مصدقًا لكالم عمري بن سعيد، عندما قال قول الصدق واحلق يف رجل شتم الـنيب                  

،    أخذ النيب      بأذن عمري فقال له النيب    -    أذنـك يـا    وفت   : "  - وهو ُيَحيِّيه على الصدق
  .٥"وصّدقََك َرُبَك.. عمري
  :  لألطفالمالطفته: سابًعا

  :  عن أنس بن مالك قال
  أحسن الناس خلقًا، وكان يل أخ يقال له أبو عمري، فكان إذا جاء رسول اهللا                 كان رسول اهللا    

   .. ١"أبا عمري ما فعل النغري ؟" فرآه قال 
                                                 

  ٥٧٨٩، وصححه األلباني في مشكاة المصابيح، برقم ١٩١١ ، برقم  الكبيرالمعجمواه الطبراني في  ر- صحيح 1
  ٢/٣٣النور الخالد محمد صلى اهللا عليه وسلم مفخرة اإلنسانية ، : محمد فتح اهللا آولن   2
  ٦٦٦ ، برقميِّ، َباب َمْن َأَخفَّ الصََّلاَة ِعْنَد ُبَكاِء الصَِّب رواه البخاري عن ابن ربعي-صحيح  3
  ، ٦٦٧برقم ، .َمْن َأَخفَّ الصََّلاَة ِعْنَد ُبَكاِء الصَِّبيِّ: رواه البخاري، َباب – صحيح 4
  . ، والقصة معروفة في آتب السيرة١٨٣٠٤ ) ٤٧ / ١٠( مصنف عبد الرزاق 5



 ٢٠٣

   ! والنغري طائر صغري كان أبو عمري يلعب معه
كان يصلي فإذا سجد ؛ وثب احلسن واحلسني على ظهره فإذا أراد الناس أن مينعومها ؛ أشار                 وقد  

  ..إليهم أن دعومها 
 العشاء فكان يصلي، فإذا سجد وثب احلسن واحلسني         كنا نصلي مع رسول اهللا      : قال أبو هريرة    

ضعهما وضًعا رفيقًا ، فإذا عـاد       فو] بيده من خلفه أخذا رفيقًا      [ على ظهره وإذا رفع رأسه أخذمها       
  : قال أبو هريرة .. ! جعل واحًدا هاهنا وواحًدا هاهنا ] وضعهما على فخذيه [ عادا فلما صلى 

   .٢..!"ال : يا رسول اهللا أال أذهب هبما إىل أمهما ؟ قال :  فجئته فقلت 
   : بغالم يهوديرمحته: ثامًنا

  : قَالَ فَعْن أََنسٍ 
" أَْسـِلمْ : " َيُعوُدُه فَقََعَد ِعْنَد َرأِْسِه فَقَالَ لَـُه          فََمرَِض فَأََتاُه النَّبِيُّ     ُهوِديٌّ َيْخُدُم النَّبِيَّ    كَانَ غُلَاٌم يَ  

 " :  َوُهـَو َيقُـولُ     فَأَْسلََم ، فََخَرَج النَّبِيُّ      لَُه أَِطْع أََبا الْقَاِسمِ     : فَقَالَ  .فََنظََر إِلَى أَبِيِه َوُهَو ِعْنَدُه      
   . ٣! !"الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْنقَذَُه ِمْن النَّارِ

  
، الذي يطلب من غـالم يعـاجل         كذا نرى أعلى درجات الرمحة يف شخصية هذا النيب الكرمي         هو

سكرات املوت، أن ينطق بالشهادتني يف الحظاته األخريه، لتكونا برهاناً لرسول اهللا يشفع به أمام اهللا                
  !  وم القيامة ي.. هلذا الغالم 

 يبني عمق عاطفته النبيلة اجلياشة جتاه سائر البشر علـى اخـتالف             وهذا الشعور من رسول اهللا      
  .عقائدهم ودياناهتم 

، - إال من رحم اهللا      –إهتا الرغبة الشديدة الفياضة يف هداية البشر ، رغم جهلهم املطبق برسالة حممد              
ما يف حديثه، الذي ميثِّل فيه لرمحته بتصوير رائع بليـغ،           فهو يدعوهم إىل اجلنة، وهم يتفلتون منه، ك       

كََمثَلِ َرُجلٍ أَْوقََد َناًرا فََجَعلَ الَْجَناِدُب َوالْفََراُش َيقَْعَن ِفيَها َوُهَو َيذُبُُّهنَّ َعْنَها،            : َمثَِلي َوَمثَلُكُمْ : "فيقول
   . ٤"ونَ ِمْن َيِديَوأََنا آِخذٌ بُِحَجزِكُْم َعْن النَّارِ َوأَْنُتْم َتفَلَُّت

 
  

  املبحث الرابع

                                                                                                                                            
 ٢١٥٠، و مسلم  برقم ٥٨٥٠ رواه البخاري، برقم – صحيح 1
  ٣٣٢٥ السلسلة الصحيحة برقم – صحيح 2
  ١٢٦٨ رواه البخاري ، برقم – صحيح 3
 ٤٢٣٦ صحيح مسلم ، برقم - صحيح 4



 ٢٠٤

  رمحته لأليتام
  :  اليتيم النيب: املطلب األول 

فيليب "ويقول ١"ولد يتيماً حمباً للفقراء واحملتاجني واألرامل واليتامى      :" النيبيقول جيمس متشنر عن     
 سعة ملؤاساة احملرومني    ومع أنه كان يف دور من أدوار حياته يتيًما فقًريا، فقد كان يف قلبه دائًما              "  حيت

   . ٢"يف احلياة
، وهو نيب الرمحة اليتيم، الذي رغب يف كفالة األيتام وإيوائهم، وهو            ومن أوىل حبب اليتيم من حممد     

 من أمه وأبيه، فلم تكتحل عيناه برؤية أبيه، مث مل يلبـث أن              الذي ذاق مرارة اليتم، إذ ُحرِم حممد        
  :مره، فآواه ربه سبحانه ورباه، وامنتَّ عليه هبذه النعمة قائالًفقد أمه وهو يف سنة السادسة من ع

       فَأَمَّا الَْيِتيَم فَلَا   ) ٨(َوَوَجَدَك َعاِئلًا فَأَغَْنى    ) ٧(َوَوَجَدَك َضالًّا فََهَدى    ) ٦(أَلَْم َيجِْدَك َيِتيًما فََآَوى
، وأمره بشكر هذه النعمة  )١١(نِْعَمِة َربَِّك فََحدِّثْ َوأَمَّا بِ) ١٠(َوأَمَّا السَّاِئلَ فَلَا َتْنَهْر ) ٩(َتقَْهْر 

بأال يقهر يتيماً أو جيرحه أو يهينه، وأن جيرب كسر قلبه، وميسح على رأسه، ويكون هو األب األكـرب              
فقد ُبعث رسول اهللا     . السيما يف أوقات كان اجملتمع قاسياً ال يرحم يتيًما          ! احلنون لكل أيتام البشرية     

  يعامل فيها األرامل واليتامى وسائر الضعفاء كـأهنم          : "-سيدين فيشر   كما يقول  -تمعات   يف جم
 وهو فقري من كل ما يعتز به املأل قد جاءهم باهلدايـة             – عليه السالم    –فإذا مبحمد   . من سقط املتاع  

   ..٣"إىل اهللا وإىل سبل اخلالص، وغّير مقاييس األخالق واآلداب يف أرجاء البالد العربية
  .  على حد قول لويس سديو ٤.."شغل باله حبال اليتامى على الدوام" وقد فعاش سيدنا حممد

  
وهبذا ال تنكسر نفس اليتيم وال يشعر بذلَّة أو حزن حينما يرى كل ولد جبوار أبيه يقبل بفرح إليه ،                    

  .ويرمتي يف أحضانه،  ألنه وجد يف املسلمني أكثر من واحد يصنع معه ذلك 
  

 أن القرآن الكرمي حتدث يف شأن اليتيم يف ثالثة وعشرين موضعاً، نظراً ألمهية تضافر اجملتمع                ولذك جند 
   . لرعاية اليتيم، كما سن النيب 

  
  : لليتيممناذج يف رمحته: املطلب الثاين 

  : ترغيبه يف كفالة اليتيم : أوالً

                                                 
 ١٢٠محمد شريف الشيباني، الرسول في الدراسات اإلستشراقية المنصفة ،: نقال عن  1
 .٥٤اإلسالم منهج حياة ، ص:  فيليب حتى2
 ٥٥- ٥٤الم ، ص ما يقال عن اإلس: الشرق األوسط في العصر اإلسالمي ، عن العقاد: سيدني فيشر 3
  .١١٠تاريخ العرب العام ، ص :  لويس سديو 4



 ٢٠٥

ِفلُ الَيِتيمِ يف الَْجّنِة كََهاََتْينِ، وأَشاََر بإِْصبَعْيِه َيْعنِي        أَنا َوكَا : "قَالَ َرُسولُ اهللا    : فعن ِسْهلِ بنِ َسْعٍد قالَ    
   .. ١"الّسّباَبةَ َوالُوْسطَي

  ...يف اليتيم للجنس" أل"وهو يشمل يتامى املسلمني وغريهم، كما تدل عليه صيغة العموم، ألن 
  
  : مواساته لليتامى : ثانًيا

يقول َعْبد اللَِّه    ِتل جعفر أمهل آل جعفر ثالثاً، مث أتاهم،          يف هذا اجلانب، أنه عندما قُ      فمن أخباره   
". ادعوا يل بين أخـي      : "مث قال ". ال تبكوا على أخي بعد اليوم       : " فقال رسول اهللا    : ْبنِ َجْعفَرٍ   

 إىل   مث ملا رجع َرُسول اللَِّه       ٢فأمره فحلق رُؤوسنا  " ادعوا يل احلالق    : " فجيء بنا كأنَّا أفرخ فقال    
  .. ٣"إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم، فاصنعوا هلم طعاماً:"له، قال هلمأه
  :ترغيب النساء يف تربية اإليتام : ثالثًا

تريد أن تدخل معى الباب     ] أى تسابقىن [أنا أول من يفتح باب اجلنة فأرى امرأة تبادرىن        :" يقول النىب   
   ..٤"أيتام يل أنا امرأة قعدت على: من أنت؟ فتقول: فأقول هلا

والريبة، وعكفت علـى   مات زوجها فأبت الزواج مع حاجتها إليه، وابتعدت عن مواطن الشبهات
  !! لتدخل معه اجلنة أهنا تسابق النىب - يف اإلسالم -هذه املرأة مكانتها. تربية األبناء 

  : حتذيره من اإلعتداء على مال اليتيم : رابًعا
   .٥"ي أحرِّج حقَّ الضعيفنيِ اليتيم واملَرأة اللهمَّ إنِّ: " داعًيا ربه النيبقال 

  .أي أُحلق اإلمث مبن ضيَّع حقهما وأحذر من ذلك حتذيراً بليغاً : ومعىن احلديث 
قيلَ َيا رسولَ اهللا وَما     " اجَتنبوا السَّبَع املوبقَات     : " وعد أكل مال اليتيم من املوبقات، فقال النيب         

   . ٦"لُ مالِ الَيتيم وأك: "هنَّ ؟ فذكرهن إىل أن قال 
فإذا بلغ اليتيم أشدَّه فيجب أن يسلم له مجيع ماله وال جيوز للوصي أن يبخس أو يأخذ منه شـيئاً إال                     
بطيبة نفس من اليتيم بعد أن يبلغ أشده وحيصل رشده، فكل تصرف يف مال اليتيم ال يقع يف دائرة ما                    

ه واستضعافاً له حمرم ومنهي عنه،  وجتميد ماله         هو أحسن فهو حمظور ومنهيٌّ عنه، فأكل ماله طمعاً في         
  . وعدم استثماره حمرم ومنهي عنه، وإمهاله وعدم صيانته حمرم ومنهي عنه 

                                                 
ًا،           – صحيح   1 اب في من ضم يتيم و داود في األدب ب ًا وأب  رواه  البخاري ، في األدب باب فضل من يعول يتيم

  ٥٥٤٦رقم 
رقم        . ٤١٩٢ باب في حلق الرأس، رقم       - رواه أبو داود، آتاب الترجل       2 شكاة ب ، ٤٤٦٣وصححه األلباني في الم

  و في صحيح وضعيف سنن أبي داود
اني في      ١٦١١ باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت رقم            -،  آتاب الجنائز      رواه ابن ماجه   3 ، وحسنه األلب

  . بعد معرآة مؤتة صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ، والقصة منتشرة في آتب السيرة
 .صحيح الجامعرواه أبو يعلى الموصلى ، وصححه األلبانى فى  - صحيح 4
 ١٠١٥ رواه  أحمد والنسائي وابن ماجة، وهو في السلسلة الصحيحة ، برقم  -حسن  5
  وغيرهما) ١٢٩(ومسلم ) ٢٥٦٠( رواه البخاري -صحيح  6



 ٢٠٦

  
  
  

  املبحث اخلامس
  رمحته لألرامل

  : حثه على السعي على األرامل: املطلب األول
 يعوهلا، وهلذا رغب    األرملة اليت ُحرمت من الزوج، تكون منكسرة  وجمروحة اخلاطر وحباجة إىل من            

   :جبرب كسرها، ورعايتها فكان فيقول  النيب 
  .١"كالقائم ال َيفُتر وكالصائم ال ُيفِطر: الساعي على األرملِة واملسكني كاجملاهِد يف َسبيلِ اهللا"

ألرملة ، الذي يذهب وجييء يف حتصيل ما ينفع ا        ٢الَْعاِمل ِلَمئُوَنِتهَِما : الْكَاِسب لَُهَما   : ومعىن الساعي   
  .. فكافل األرملة كاجملاهد يف سبيل اهللا سواًء بسواء .  ..٣"واملسكني

  .٤ُسمَِّيْت أَْرَملَة ِلَما َيْحُصل لََها ِمْن الْإِْرَمال ، َوُهَو الْفَقْر َوذََهاب الزَّاد بِفَقِْد الزَّْوج: وقَالَ ِاْبن قَُتْيَبة 
  : سعيه على األرامل : املطلب الثاين 

  : اللَِّه ْبَن أَبِي أَْوفَى قالعن َعْبَد
ُيكِْثُر الذِّكَْر ، َوُيِقلُّ اللَّْغَو، َوُيِطيلُ الصَّلَاةَ، َوُيقَصُِّر الُْخطَْبةَ، َولَا َيأَْنُف أَنْ َيْمِشَي  كَانَ َرُسولُ اللَِّه "

  .٥"َمَع الْأَْرَملَِة َوالِْمْسِكنيِ فََيقِْضَي لَُه الَْحاَجةَ
  :َماِلٍك قَالَوعن أََنُس ْبُن 

  .٦" فََتْنطَِلُق بِِه َحْيثُ َشاَءْتإِنْ كَاَنْت الْأََمةُ ِمْن إَِماِء أَْهلِ الَْمِديَنِة لََتأُْخذُ بَِيِد َرُسولِ اللَِّه "
  :وَعْن أََنسٍ قَالَ

َيـا أُمَّ فُلَـاٍن     : " َحاَجةً فَقَالَ لََها     فَقَالَْت َيا َرُسولَ اللَِّه إِنَّ ِلي إِلَْيَك         َجاَءْت اْمَرأَةٌ إِلَى َرُسولِ اللَِّه      "
 إِلَْيَها َحتَّى   فََجلََسْت فََجلََس النَّبِيُّ    : قَالَ" اْجِلِسي ِفي أَيِّ َنَواِحي السِّكَِك ِشئِْت، َحتَّى أَْجِلَس إِلَْيِك          

  .٧قََضْت َحاَجَتَها

                                                 
رقم               – صحيح   1 ة ، ب ى األرمل ساعي عل اب ال رقم             ٤٩٣٤ رواه البخاري، ب ة، ب ى األرمل اب اإلحسان إل سلم ب ، وم

٥٢٩٥    
 ٣٦٦ \٩مسلم  شرح النووي على 2
  )٣٦٦ص  / ٩ج (فتح الباري :  ابن حجر 3
  )٣٦٦ص  / ٩ج  (- شرح النووي على مسلم 4
رقم                5 ِة، ب ِصيِر اْلُخْطَب ْن َتْق ْسَتَحبُّ ِم اني في صحيح وضعيف           ١٣٩٧رواه النسائي،باب َباب َما ُي ، وصححه األلب

 .سنن النسائي
  ٥٦١٠ رواه البخاري البخاري، باب الكبر، برقم -صحيح 6
  ٤٢٩٣ ، برقم َوَتَبرُِّآِهْم ِبِهَباب ُقْرِب النَِّبيِّ َعَلْيِه السََّلام ِمْن النَّاِس  رواه مسلم، باب –صحيح  7
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  الفصل السابع
   للضعفاء رمحته

 قراءرمحته للف: املبحث األول 
 رمحته للعبيد واخلدم : املبحث الثاين 

 رمحته لذوي االحتياجات اخلاصة: املبحث الثالث 
 رمحته للمسنني: املبحث الرابع 

 رمحته لألموات: املبحث اخلامس 
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  املبحث األول
  رمحته للفقراء

، وخـصوصاً تلـك     صيته   للفقراء واحملتاجني مظهر من مظاهر الرمحة يف شخ        ويف رعاية حممد    
  .. اجلهود املشكورة اليت بذهلا يف مكافحة الفقر والبطالة 

الغين يأكل الفقري، والقوي يبتذ الضعيف، ظهر سيدنا        ..  فبعدما عاشت اجلزيرة العربية حياة الطبقية       
 منـهج    بدعوته اليت حققت العدالة االجتماعية متمثلة يف دولة املدينة املنورة من ناحية، ويف             حممد  

  .. اإلسالم يف مكافحة الفقر واملرض واجلهل من ناحية أخرى 
  :  على الفقراء فضل حممد: املطلب األول 

  .. رمحة حقيقة للفقراء  النيبكان 
  !رمحة هلم كمّشرع، رمحة هلم كحاكم، ورمحة هلم كغين ، ورمحة هلم كنيب قبل كل شيء

  : يقول املستشرق اإلسباين جان ليك
بنفسه على أن لديه أعظم الرمحات لكل ضعيف ، ولكل حمتاج إىل املـساعدة ،               ] [ن  وقد بره " 

رمحة حقيقة لليتامى والفقراء وابن السبيل واملنكوبني والضعفاء والعمال وأصـحاب           ] [كان حممد   
  .١"الكد والعناء

ائس إال تفـضل    كرًميا باًرا كأنه الريح السارية، ال يقصده فقري أو ب         : "- كما تقول كوبولد     -وكان  
  .٢"عليه مبا لديه، وما لديه كان يف أكثر األحايني قليالً ال يكاد يكفيه

مل يعدل، إىل آخر عمره، عما يفرضه فقر البادية على سكاهنا من طراز حيـاة               ] [ومن جيهل أنه    "
] [وكـان   .. وشظف عيش؟ وهو مل ينتحل أوضاع األمراء قط مع ما ناله من غىن وجاه عريض              

  .١"عتدالً، وكان يأيت بالفقراء إىل بيته ليقامسهم طعامهحليًما م
                                                 

  ٤٣العرب ، ص :  جان ليك 1
  ٦٧البحث عن اهللا ، ص: الالدي ايفلين آوبولد2
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وحًيا شديد املؤاخذة ألنه أدار وجهه عن رجـل فقـري           ] [أوحى اهللا تعاىل إىل النيب      " وذات مرة   
   . ٢"أعمى ليخاطب رجالً غنًيا من ذوي النفوذ

  : بقوله ويلخص  واشنجتون إيرفنج السلوك املايل للنيب 
فق ما حيصل من جزية أو ما يقع يف يديه من غنائم يف سبيل انتصار اإلسـالم،         ين] [كان الرسول   "

وهـو مل   .. ويف معاونة فقراء املسلمني، وكثًريا ما كان ينفق يف سبيل ذلك آخر درهم يف بيت املال               
رة وقد خريه اهللا بني مفاتيح كنوز األرض يف الدنيا وبني اآلخ          .. خيلف وراءه ديناًرا أو درمهًا أو رقيقًا      

  .٣"!فاختار اآلخرة 
أيها : "ويف يوم ازدمحت عليه األعراب يطلبون املال حىت اضطروه إىل شجرة، فانتزعت رداءه فقال                

فو الذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر هتامة نعماً لقسمته عليكم،             ! الناس، ردوا علي ردائي     
    .٤"مث ما ألفيتموين خبيالً وال جباناً وال كذاباً 

  !ى هوازن سباياهم وكانت ستة آالف، وأعطى العباس من الذهب ما مل يطق محلهورد عل
فقام إليها يقسمها، فمارد سائالً حىت فرغ       !! وُحملت إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصري         

  !.  ٥منها
 يعطى عطاء من ال     أرى حممداً   : وأعطى صفوان بن أمية غنماً مألت وادياً بني جبلني فقال صفوان          

  ! شى الفقر خي
 منوذج احلاكم املسلم العفيف، الذي يتعفف عـن املغـامن           ويف ذلك؛ نرى يف شخص رسول اهللا        

 هبذا املسلك يكون قدوة وأسوة      واألموال يف سبيل سد أبواب الفقر يف اجملتمع اإلسالمي، كما أنه            
  .. لألغنياء، فيكون حمفزاً هلم على البذل واإلنفاق فوق الزكاة املفروضة

  : منوذًجا–نظام الزكاة : طلب الثاين امل
  .. ويف نظام الزكاة رمحة عملية للفقراء 

  ..فاحلكومة اإلسالمية حتّصل زكاة املال من األغنياء لتردها إىل فقراء الشعب
أعلمهـم أن اهللا افتـرض   : "  قائالً  معاذَ بن جبل إىل اليمن ، أوصاه الرسول فلما  َبعث النُيب  

 من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواهلم واتق              عليهم صدقة تؤخذ  
   ..٦"دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب

                                                                                                                                            
   .١٠٣تاريخ العرب العام ، ص : لويس سيديو 1 
   .١٣٣دين اإلسالم ،:  اليتنر 2
  ٣٠٣حياة محمد ، ص: واشنجتون إيرفنج  3
 .٣٩٢ صحيح ـ صححه األلباني في تخريجح آتاب فقه السيرة لمحمد الغزالي ص 4
  .٤٢٢، ٤٢١ص  / ٢عيون األثر، ج : ابن سيد الناس: انظر 5
  .٣٦ صحيح ـ وهو في اإلرواء، وصححه األلباني في  تخريج مشكلة الفقر، ص 6
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% 2.5وحتسب الزكاة كنسبة    . وتعرف الزكاة بأهنا اجلزء املخصص للفقري واحملتاج من أموال الغىن           
  . بالنصاب من املدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف

فإخراج الزكـاة طهـرة     . والزكاة مشتقة يف اللغة العربية من زكا والىت تعىن النماء والطهارة والربكة           
 .ألموال املسلم وقربة إىل اهللا تعاىل يزداد هبا وجمتمعه بركة وصالًحا 

ها ويستعملها  إذ ينظر اإلسالم إىل مال املسلم الغين كأمانة استأمنه اهللا عليها ينبغي عليه أن يؤدى حق               
  . فيما يرضى اهللا تعاىل 

  
والزكاة يف اإلسالم هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجني والعدالة االجتماعية بني              

  .أفراد اجملتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات األغنياء على الطبقات الفقرية واحملتاجني 
   .١"ليورودتن "، كما بني"اء من دفعها طوعاًالفقراء حق أخذها إذا امتنع األغني" وخول 

  
وتؤدى الزكاة إىل زيادة متاسك اجملتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مـشاكل        

  .اجتماعية واقتصادية وأخالقية إذا أحسن استغالل أموال الزكاة وصرفها ملستحقيها 
  " : ول ديورانت"ويف الزكاة يقول 

 ما فرضه علـيهم حممـد       ٢)الضرائب( يف التاريخ كله مصلًحا فرض على األغنياء من          لسنا جند  ".. 
] [٣.."إلعانة الفقراء.  

  :القول يف فضائل الزكاة فيقول " جاك ريسلر"ويفصِّل 
ويف تنظيم  . "كانت الزكاة قبل كل شيء عمالً تعاونًيا حًرا وإدارًيا ينظر إليه على أنه فضيلة كربى               "

. هذا العمل اخلري كضريبة شرعية إجبارية لصاحل الفقراء واملعـوزين         ] [اعتد النيب   ) املدينة(مجاعة  
لكن إذا كانت الدولة قد     .. وسيتحول فيما بعد هذا النظام وسيتولد عنه هيئة من موظفني وبيت مال           

 فضيلة مارسـها    – بفضل القرآن    –صنعت هذا العمل اخلّير مصدًرا ملواردها، فإن مبدأ الزكاة ظل           
فقد كان أول مـن شـرع       ] [وينبغي أن نزجي الثناء حملمد      . ملسلمون تلقائًيا بوصفه واجًبا دينًيا    ا

   . ٤!" ضريبة جتىب من األغنياء للفقراء، هكذا أوجد القرآن الرمحة اإلجبارية 

                                                 
  ١٧٦الرسول في الدراسات اإلستشراقية المنصفة، ص:  محمد شريف الشيباني: انظر 1
   الزآاة والصدقات: الصحيح  2
  .٥٩ / ١٣قصة الحضارة ، :  ول ديورانت 3
 ٤٣الحضارة العربية، ص:  جاك ريسلر 4
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مل أجد ديًنا وضع للزكاة تـشريًعا       : " يف وصفه لنظام الزكاة، حني قال        ١وما أمجل ما قاله بنكمرت    
واجملتمع اإلسالمي الذي حيرص على إخراج الزكاة خيلو مـن الفقـر واحلرمـان              . الً كاإلسالم شام

! إنين أتصور لو أن العامل كله اهتدى إىل اإلسالم ملا بقي على ظهر األرض جائع أو حمروم                  .. والتشرد
ـ             !  رائم بكافـة   واجملتمع املسلم الذي يلتزم بأحكام اإلسالم وآدابه جمتمع نظيف سعيد تنعدم فيه اجل

  ٢."ألواهنا
من مغبة منع الزكاة وتوعد مانع الزكاة بالعذاب الشنيع         من ناحية أخرى ، فقد حذر سيدنا حممد         

  يوم القيامة، فقال 
لـه زبيبتـان    ] نوع من الثعابني    [ من آتاه اهللا ماال فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع              "

مث تـال الـنيب     ".. أنا مالك أنا كرتك     : مث يقول   ) يعين شدقيه   ( يه  يطوقه يوم القيامة مث يأخذ بلهزمت     
][                     وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله هو خريا هلم بل هو شر هلم سيطوقون مـا  

  . ٣ "]١٨٠اآلية : آل عمران  [خبلوا به يوم القيامة 
  .٤"هب عنه شرهمن أدى زكاة ماله فقد ذ:"وقال مرغبالً يف فريضة الزكاة  

من عبد اهللا وحده، وعلـم أن ال إلـه إال اهللا،            : ثالث من فعلهن فقد طعم طعم اإلميان         "وقال  
وأعطى زكاة ماله طيبة هبا نفسه رافدة عليه كل عام ومل يعط اهلرمة وال الدرنـة وال املريـضة وال                    

  .٥"ركم بشرهالشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن اهللا مل يسألكم خريه ومل يأم
. من أعطاها مؤجترا فله أجرها ، ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا                 : "وقال

  .٦"الحيل آلل حممد منها شيء
  : يف مكافحة  البطالة    دوره : املطلب الثالث

  : ترسيخ قيم العمل واالنتاج  : أوالً 
زيرة قيًما اجتماعية وتنمويـة جليلـة كاالنتاجيـة          يف اجملتمع  بتعاليمه الغ     لقد رسخ سيدنا حممد     

  .والعمل
  ..فكرس يف نفوس املسلمني بغض العطلة، وحب التكسب من عرق اجلبني

                                                 
رت 1 شا بنكم د اهللا ( بري ان عب ال     ) : عثم د إآم ث، بع ة، راح يبح رة بوذي ي أس شأ ف د، ن ة تايالن وي ، بمملك ترب

ام          "دين البشرية ودين الحياة   "ن دين يجدر أن يكون      دراسته، ع  ع ع صفه، وفي مطل ا ي ن إسالمه،   ١٩٧١، آم  أعل
  .وغير اسمه إلى عثمان عبد اهللا

 ١١٥ / ٣رجال ونساء أسلموا ، : عرفات آامل العشي :  انظر2
 . عن أبي هريرة٨٣٠٧ وأحمد، برقم ٨٣٠٧، والنسائي برقم ١٣١٥ صحيح ـ  أخرجه البخاري، برقم 3
اآم مختصرا                     - حسن لغيره    4 ة في صحيحه والح ن خزيم ه، واب إذا أديت  : "  رواه الطبراني في األوسط واللفظ ل

ب،                " زآاة مالك فقد أذهبت عنك شره        اني في صحيح الترغيب والترهي وقال صحيح على شرط مسلم، وقال األلب
  .٧٤٣صحيح لغيره، برقم 

ره 5 رقم – صحيح لغي و داوود، ب رقم   ، ١٣٤٩ رواه اب ان ي عب اإليم ي ش ي ف ي  ٣١٤٨والبيهق اني ف ال األلب ، وق
 ٧٥٠صحيح لغيره، برقم :صحيح الترغيب والترهيب 

  .٦٤، وحسنه األلباني في تخريج مشكلة الفقر، برقم ١٩١٨٣، وأحمد برقم ٢٤٠١ رواه النسائي برقم – حسن 6
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 ثواب العامل من أجـل لقمـة         ميقت أن يرى الرجل ال شغل له، وقد فضل           كان رسول اهللا    ف
 وبطون أهله مـن احلـالل       العيش على العابد العاكف يف املسجد، بل عد الساعي على إطعام بطنه           

ونراه يف أكثر من موضع حيبذ لكل مسلم فقري أن حيفظ ماء وجهه من سؤال               . كاخلارج يف سبيل اهللا     
  .. الناس واألفضل له أن خيرج يتكسب من أي وسيلة مشروعة، ولو يف مجع احلطب 

يت حبزمـة مـن   ألن يأخذ أحدكم أحبله، فيأ:" مشجعاً على العمل منفًرا من البطالة ـ  - فقال 
  . ١"حطب على ظهره؛ فيبيعها فيكف هبا وجهه؛ خري له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه

  :قال العالمة القرضاوي 
 أن مهنة االحتطاب على ما فيها من مشقة، وما حيوطها من نظـرات االزدراء، ومـا                 احلديثفبني  "

  .   ٢"يرجى منها من ربح ضئيل، خري من البطالة وتكفف الناس
  : قضاء حوائج العاطلني : ثانًيا 

  ..  فرصة عمل يتكسب منها  يفكر وخيطط لشاب فقري حبيث يوفر له جتده 
" أما يف بيتك شىء ؟      " ، فقال   )الصدقة(يسأله  أن رجالً من األنصار أتى النيب       : فعن أنس بن مالك   

:  قـال " ائتين هبما    " قال. بلى ، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه من املاء              : قال
.  رجل أنا آخذمها بدرهم   :  ؟ قال " من يشتري هذين    "  بيده وقال    فأتاه هبما، فأخذمها رسول اهللا      

فأعطامها إياه  ".  أنا آخذمها بدرمهني    :" قال رجل   . مرتني أو ثالثا    "  من يزيد على درهم ؟      :" قال  
أحدمها طعاًما فانبذه إىل أهلك ، واشتر باآلخر        اشتر ب " وقال  .  ، وأخذ الدرمهني فأعطامها األنصاري    

اذهب فاحتطب وبـع وال     :  "عوًدا بيده مث قال له    فشد فيه رسول اهللا     .  فأتاه به " قدوما فأتين به    
فذهب الرجل حيتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم،  فاشترى           " .  أرينك مخسة عشر يوًما     

هذا خري لك من أن جتيء املـسألة نكتـة يف           : " رسول اهللا   فقال  . ببعضها ثوًبا، وببعضها طعاًما     
أو لذي غـرم    ] الفقر الشديد   [ إن املسألة ال تصلح إال لثالثة لذي فقر مدقع          . وجهك يوم القيامة    

  .٣"مفظع،  أو لذي دم موجع 
  . فرصة عمل يتكسب منهاهلذا الشاب ، حبيث يوفر له النيب  فانظر كيف خطط النيب 

  :   البطالة رميهحت: ثالثًا
 كل مظاهر البطالة، واإلخفاق عن التكسب، بشىت الطرق، ليسد          هذا، ولقد حارب سيدنا حممد      

 ..كل باب أمام انتشار الفقر يف اجملتمع 

                                                 
            ١٨٢٦، وابن ماجه برقم ١٩٣٣ صحيح البخاري، رقم 1
  ٤٠مشكلة الفقر وآيف عالجها اإلسالم، : القرضاوي يوسف 2
  .   ، وضعفه األلباني ٢١٨٩،  وابن ماجه ١٣٩٨رواه أبو داود، برقم  3



 ٢١٣

لبطالة مع القدرة على العمل، واحلاجة إىل الكسب لقوته وقوت من يعوله، ويف  ا النيبفقلد حرم 
   . ١"والبطالة تقسي القلب" ، " يكره الرجل البطالإن اهللا : "هذا يقول النيب 

  :  يف الزراعة ترغيبه: رابًعا
  : ونراه يرغب يف الزراعة  يف أحاديث مباركة ، مثل قوله 

  . ٢"نَ لَُه بِِه َصَدقَةٌَما ِمْن ُمْسِلمٍ َيْزَرُع َزْرًعا أَْو َيْغرُِس غَْرًسا، فََيأْكُلُ ِمْنُه طَْيٌر أَْو إِْنَسانٌ أَْو َبهِيَمةٌ إِلَّا كَا"
  :  يف الصناعة ترغيبه: خامًسا

  : ويرغب يف الصناعة، فيقول
كَـانَ  - َعلَْيِه الـسَّلَام     -َما أَكَلَ أََحٌد طََعاًما قَطُّ َخْيًرا ِمْن أَنْ َيأْكُلَ ِمْن َعَملِ َيِدِه َوإِنَّ َنبِيَّ اللَِّه َداُودَ               " 

  . ٣"َيأْكُلُ ِمْن َعَملِ َيِدِه
  : يف التجارة ترغيبه : دًساسا

  : ويرغب يف التجارة، قائالً
  . ٤"التَّاجُِر الصَُّدوُق الْأَِمُني َمَع النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني َوالشَُّهَداِء" 

ُروا فَاْنَتِش" َباب الُْخُروجِ ِفي التَِّجاَرِة َوقَْولِ اللَِّه َتَعالَى: وقد صنف اإلمام البخاري باباً، حتت عنوان 
  " .ِفي الْأَْرضِ َواْبَتُغوا ِمْن فَْضلِ اللَِّه 

  
  املبحث الثاين

  رمحته للعبيد واخلدم
مـصادر   للعبيد يف عدة جوانب، أمهها أنه ساهم بشكل كبري حترير العبيد، فضيق              تتمثل رمحته 

دم، فهـم   االسترقاق ووسع منافذ التحرير، كما جعل للعبيد حقوقًا وواجبات وأمر بالرفق هبم وباخل            
  .  على أقل األحوال إخوننا يف اإلنسانية 

  
  حترير العبيد : املطلب األول 

 دعوة حلرية اإلنسان ، والقضاء على العبودية ، فقـرر احلريـة اإلنـسانية     النيبلقد كانت دعوة 
  يول عناية خاصة لتحرير األرقاء ، عن طريق        وجعلها من دالئل تكرمي اخلالق لإلنسان، ولذا رأيناه       

                                                 
  ..٢٧٨ رواه القضاعي، في مسند الشهاب من حديث عبد اهللا بن عمرو، برقم 1
  يخينإسناده صحيح على شرط الش:  عن أنس ، قال شعيب األرنؤوط ١٢٠٣٨أحمد  رواه – صحيح 2
  .  عن اْلِمْقَداِم َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َباب َآْسِب الرَُّجِل َوَعَمِلِه ِبَيِدِه١٩٣٠ رواه  البخاري –صحيح  3
  . .  وحسنه ١١٣٠  رواه الترمذي عن أبي سعيد، برقم -حسن 4
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إلغاء مصادر الرق أوالً ، و تشجيع املسلمني على حترير عبيدهم، انطالقاً من قاعدة أن من أعتق عبداً                  
  . ١أعتق اهللا له بكل عضو عضواً من أعضائه من عذاب النار

ومن مث نظم اإلسالم أحكام الرق، حبيث تضيق يف أسباب حدوث الرق، وتوسع يف أساليب العتـق،                 
   . ٢"ُعّد فك الرقاب من احلسنات ومكفًرا لبعض السيئات "-:  درمنغم ميلإ كما يقول -ولذلك  

 ،  - مبيناً أن العتق يعد مبدأ من مبادىء اإلسـالم           –أهم أساليب العتق يف اإلسالم       ٣ويذكر آدم متز  
كان يف اإلسالم مبدأ يف مصلحة الرقيق، وذلك أن الواحد منهم كان يستطيع أن يـشتري                : "فيقول  

.. ر من املال، وقد كان للعبد أو اجلارية احلق يف أن يشتغل مستقالً بالعمل الذي يريده               حريته بدفع قد  
وكذلك كان من الرب والعادات احملمودة أن يوصي اإلنسان قبل مماته بعتـق بعـض العبيـد الـذين           

   . ٤"ميلكهم
 احلـرب مل    وكان الرسول يف جمتمعه اإلسالمي إماماً يف إقرار مبدأ حترير العبيد ، حـىت أن أسـرى                

  .٥يعتربهم عبيًدا ، ومسح هلم بدفع الفدية أو تعليم أبناء املسلمني لفك أسرهم
  .٦فما إن يؤول إليه عبد رقيق، حىت يسارع إىل إعتاقه.  أميا عبد على عبوديته ]  [فلم يبق
العبـدان واألحـابيش     "- ٧كما يقول نظمي لوقـا    - النيبجعل   من شأن العبيد حىت      بل رفع   
   .٨!" وملوك قريش سواسية

ومن هنا وقفت قيادات قريش األرستقراطية يف وجه الدعوة اليت ترنو إىل حتريـر العبيـد وتنـادي                  
باملساواة التامة بينهم وبني السادة، ولقد كانت قيادات مكة تساوم قائد الدعوة على طـرد هـؤالء                 

مي حمذًرا رسول اهللا أن يترك العبيد       العبيد مقابل إقرار قيادات مكة باإلسالم، ومن ثَم نزل القرآن الكر          
أو أن يطردهم، وهم الذي بذلوا الغايل والنفيس يف سبيل الدعوة، ويدعون رهبم الواحد األحد صباًحا              

فقال اهللا  .. ومساًء، يريدون ببذهلم وجه اهللا تعاىل، ال يبتغون منصًبا أو جاًها كما يبتغي غالبية السادة              
َع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهم بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ ُيرِيُدونَ َوْجَهُه َولَا َتْعُد َعْيَناَك َعـْنُهْم             َواْصبِْر َنفَْسَك مَ  {: تعاىل

                                                 
ه    من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهللا بكل إ :"  قال–صلى اهللا عليه وسلم -عن أبي هريرة عن النبي     1 ًا من ا إرب رب منه

 ١٥٠٩، صحيح مسلم، باب فضل العتق، حديث رقم )اإلرب هو العضو " (من النار
  ٢٩٠ حياة محمد،:اميل درمنغم  2
د تخصص               ) : ١٩١٧-١٨٦٩( آدم متز    3 سرا، وق ازل بسوي باحث ألماني، عين أستاًذا للغات السامية، في جامعة ب

ع الهجري         (: من آثاره .  باألدب العربي في العصر العباسي     رن الراب رجم     )١٩٢٢) (نهضة اإلسالم في الق د ت ، وق
  ).الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري: (إلى العربية بعنوان

   .٢٩٠ / ١الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري، :  ا آدم متز 4
 ١١٩محمد شريف الشيباني، الرسول في الدراسات اإلستشراقية المنصفة، :  انظر5
   ١١٩الرسول في الدراسات اإلستشراقية المنصفة، : محمد شريف الشيباني: نقًال عن :   موالنا محمد علي 6
ه الموضوعي     . ي من مصر    آاتب نصران : نظمي لوقا   .  د 7 ز بنظرت ان يحضر مجالس شيوخ            .. ة  يتمي ا آ ًرا م آثي

م يتجاوز            . المسلمين ويستمع بشغف إلى آتاب اهللا وسيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم            ريم ول رآن الك بل إنه حفظ الق
  ).محمد في حياته الخاصة(، و)محمد الرسالة والرسول(ألف عدًدا من الكتب أبرزها . العاشرة من عمره

  ١٨٥محمد الرسالة والرسول، ص : نظمي لوقا8



 ٢١٥

: الكهـف [} ُترِيُد زِيَنةَ الَْحَياِة الدُّْنَيا َولَا ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعن ِذكْرَِنا َواتََّبَع َهَواُه َوكَانَ أَْمُرُه فُُرطاً               
 هم أعظم قيمة وأكثر بركة وأرق أفئدة وأطهر    -يف الشرع اإلسالمي السمح   -، إن هؤالء العبيد     ]٢٨

هؤالء العبيد نزل   .. نفًسا، من هؤالء السادة الذين يستعبدون الناس، ويتجربون يف األرض بغري احلق           
مـن اهللا  بل نـزل التحـذير   ! بأن يضعهم يف عينيه من أجلهم األمر من السماء إىل رائد الدعوة 

 . من أن يلتفت عن العبيد إىل زينة الكرباء، أو أن يتلهى عن العبد ويطيع السيد املارق لرسوله

أما العبيد فقد وجدوا الكرامة واحلرية، يف تعاليم اإلسالم اإلصالحية، وفك رقاهبم من طوق الفقـر                
لمني، حىت أُثر عـن     بل جعل منهم سادات املس    . والذل، وخلصهم من عبادة احلجارة وسياط السادة      

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه تعليقًا على حادثة شراء أبو بكر لبالل بن رباح رضـي اهللا عنـهما                    
  !".سيدنا وأعتق سيدنا: "ليعتقه من الرق فقال

  :  سن اإلسترقاقفرية: املطلب الثاين 
   !ن االسترقاقس  يف حترير العبيد إال أن بعض احلاقدين زعموا أن حممداً ورغم جهود حممد 
  :، فيقولفريةيرد على هذه ال" اليتنر" وحنن نترك العالمة

إنا نرى األغبياء من النصارى يؤاخذون دين اإلسالم كأنه هو الذي قد سّن االسترقاق، مـع أن                 ".. 
   ..١"قد حّض على عتق الرقاب، وهذه أمسى واسطة إلبطاله حقيقة] [حممًدا 

  :، مستنكراً هذه الشبيهة على أصحاهبا، فيقول٢"سان مونتييهفان"الكاتب الفرنسي  كذلك يتحدث
إهنم يتهمون اإلسالم بظاهرة الَرّق اليت ُوجَِدْت قبل اإلسالم وليس بعده، بل حني انتشر اإلسـالم                " 

وطُبقت تعاليمه كان يسعى إللغاء الّرق، بل إن كثرياً من الكفَّارات للذنوب اليت يقدم عليها املرء هو                 
  .. ٣"قاب الذي َعدَّه اإلسالم تقرباً وطاعة هللاحترير الر
، سن اإلسـترقاق     عن هذه الرويات اليت اختلقها احلاقدون، وزعموا أن حممداً         ٤كويليام ويتحدث
  : فيقول .. واخلناسة 

ويـدلل علـى     .. ٥"إن روايات كهذه جمردة باملرة عن احلقيقة، ال ميكن تصديقها وتصور وقوعها           "
له الفضل يف القضاء على النخاسة يف اجلزيرة العربية، فيضرب مثاالً مبناطق شرق              حقيقة أن حممداً    

                                                 
  .٧دين اإلسالم ، ص : اليتنر 1
يس     شغل منصب أستاذ اللغة العربية والتاريخ اإلسالمي بجامعة     2 مؤسسة الدراسات   " باريس، وشغل منصب رئ

ي  المية ف ار"اإلس ا"داآ ات منه دة دراس ه ع اب : ،  ول صهيوني"آت اب ال اد "، "اإلره ي االتح سلمون ف والم
  .، آما قد قام بترجمة ابن خلدون إلى الفرنسية"اإلسالم في إفريقيا السوداء"، وآتاب "السوفيتي

 ٢٣١أسلموا، رجال ونساء : عرفات آامل العشي:  انظر3
نة    4 د س زي، ول ر إنكلي نة  ١٨٥٦ مفك لم س م  ١٨٨٧،  وأس ب باس داهللا : ( ، وتلق شيخ عب   ال

  .)أحسن األجوبة(، و ) ١٨٨٩) (العقيدة اإلسالمية ( : ومن آثاره ،آويليام
 ٢٦العقيدة اإلسالمية ، ص:  عبد اهللا آويليام 5



 ٢١٦

ووسط أفريقيا، اليت تفشت فيها مظاهر النخاسة واالسترقاق، ويبني أن السبب يف تفشي هذه املظاهر               
وبرهان ذلك أن اإلسالم من خصائـصه إبطـال   ! ! ألن اإلسالم مل يدخل فيها      "يف هذه املناطق هو     

   ..١"سة إبطاالً دائًماًالنخا

.. ومـن مث   .. ٢"من األوربـيني  " كانوا   – كما يقول ادوار بروي      –رغم أن جتار النخاسة والرق      
على أثر العبث الذريع الذي أحدثه يف تلك األرجاء جتار          ] األفريقية[توقفت حركة التطور يف البلدان      "

  . ٣ "النخاسة والرق من األوربيني

  يلغِ الرق واالجتار بالبشر إلغاًء كامالً رغم عظم جمهودات نيب اإلنـسانية              إن اإلسالم مل  : وإذا قيل 
فجواب ذلك أن الدولة اإلسالمية وحدها ال تستطيع أن تقضي متاًما علـى             .. يف مكافحة االسترقاق  

 ..عادة االسترقاق واالجتار بالبشر، وذلك لعدة أساب وجيهة ومنطقية

واالجتار بالبشر كانت متأصلة ومنتشرة يف اجملتمعات اإلنسانية،        أن مظاهر االسترقاق    : السبب األول 
 أن يستخدم التدرج يف     -كعادته-العربية وغري العربية، منذ قدمي الزمن، فكان على الشرع اإلسالمي           

  .القضاء على املنكرات واألعراف الفاسدة، فضّيق منافذ االسترقاق ووسع أبواب العتق

ت كانت قبل ظهور اإلسالم مبثابة األعراف الدولية، فقد كانت مجيـع            أن هذه العادا  : السبب الثاين 
 متارس االسترقاق واالجتار بالبشر، ومن ثَم فإن القضاء علـى           -دون استثناء -الدول واإلمرباطوريات   

ومعلوم أن الدولـة    .. الرق حيتاج إىل اتفاق دويل عام، يلزم اجلميع مبنع االسترقاق أو االجتار بالبشر            
  . مل تكن من القوة واالنتشار بالقدر الذي يسمح هلا مبنع هذه العاداتلنيب اة أيام اإلسالمي

أن الناس كانوا حديثي عهد باإلسالم، وإذا أصدرت الدولة قراًرا مبنع الرق؛ فسوف             : السبب الثالث 
. .يقع حرج شديد على هؤالء الناس الذين أصبحت جتاراهتم وأعماهلم تقوم على كاهل هؤالء العبيد              

  .فكان على النظام اإلسالمي أن يأخذ مببدأ التدرج يف منع االسترقاق واالجتار بالبشر

أن الدولة اإلسالمية مل تكن متتلك من اإلمكانيات االقتصادية واملالية حبيث تتمكن من             : السبب الرابع 
 العبيد كانوا   كفالة هؤالء العبيد بعد حتريرهم، أو حىت توفري فرص عمل هلم مجيًعا، فمن املعروف أن              

  ..يف كفالة أسيادهم، يطعمون من مال السادة، وحيترفون هلم يف مهنهم

                                                 
  ٢٦ عبد اهللا آويليام العقيدة اإلسالمية ، ص1
 ٥٦٤ / ٣تاريخ الحضارات العام :وي  ادوار بر2
 ٥٦٤ / ٣تاريخ الحضارات العام : ادوار بروي 3
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  : مناذج رمحته للعبيد : املطلب الثالث 
إن املتأمل يف التوجيهات النبوية جيدها تشي باجلهد اجلهيد الذي بذله نيب اإلنسانية يف سبيل حتـسني                 

وهذه بعض التوجيهـات    . العبيد يف اإلسالم  أوضاع العبيد واإلماء ويعرف حبق كيف كانت مكرمة         
  .النبوية اليت نذكر بعًضا منها على سبيل املثال ال احلصر

   :  واإلماءبالعبيد وصيته : أوالً 
..  وهو جيود بروحه الشريفة، وقد حضره املوت، الوصية بالعبيد واإلمـاء           كان آخر كلمات النيب     

الصالة الصالة، اتقوا اهللا    : "ن آخر كالم رسول اهللا      كا: فعن علّي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال        
   !١"فيما ملكت أميانكم

فهو الذي احتضنهم حيا، وأوصى هبم بعد مماته خـًريا،          ! إنه يوصي بالعبيد، وهو يف سكرات املوت      
  .فكان خري معلم هلم وخري أب وخري حمرر 

  : من إيذاء العبيد واإلماء حتذيره : ثانًيا
د الغضب من ضرب العبيد أو إيذائهم، فعن أيب مسعود األنصاري رضي اهللا عنه،              فكان يغضب أش   

لَلَُّه أَقَْدُر َعلَْيـَك ِمْنـَك   .. اْعلَْم أََبا َمْسُعودٍ  : "كنت أضرب غالًما يل؛ فسمعُت ِمْن َخلِْفي صوًتا       : قال
أََما إِنََّك لَـْو لَـْم      : "قَالَ. ىليا رسول اهللا، هو حر لوجه اهللا تعا       : فقلت! فالتفُت فإذا هو النيب   "! َعلَْيِه

   .٢"َتفَْعلْ لَلَفََعْتَك النَّاُر أَْولََمسَّْتَك النَّاُر

كذا كان رسول اهللا يريب تالميذه، ويفقه شعبه، على احترام آدمية الناس، وخاصة الضعفاء منهم 
 .والعبيد واخلدم واألجراء

زمان ومكان؛ فيلزمهم حبماية العبيد من التعذيب وميتد هذا النداء األبوي إىل حكام املسلمني يف كل 
  .أو االضطهاد، فضالً عن السعي اجلاد لتحريرهم

   باإلحسان إىل العبيدأمره : ثالثًا
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألطف الناس بالعبيد، وأرفق الناس باإلماء، فعن أنس رضي اهللا                 

واهللا ما كان ميتنع يف غداة باردة من عبد وال من أمة            ! اكان رسول اهللا من أشد الناس لطفً      : عنه قال 
وما سأله سائل قط إال أصغى إليه أذنه فلم ينصرف          !! وال صيب أن يأتيه باملاء فيغسل وجهه وذراعيه       

                                                 
و داود  - صحيح  1 رقم  ) ٧٦١ \٢(  رواه أب د ٥١٥٦ب رقم )٧٨\١(، وأحم امع    585 ، ب اني في الج ، وصححه األلب

 106 برقم) ١١\١(الصغير
ان      )٤٤٩٢(  سنن أبي داود، برقم      - صحيح   2 ي       ، باب حق المملوك، وصححه األلب ي في صحيح وضعيف سنن أب

 .٥١٥٩داود، برقم 
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حىت يكون هو الذي ينصرف عنه، وما تناول أحد بيده إال ناوله إياها فلم يرتع حىت يكون هو الذي                   
   .١يرتعها منه

فسألته ]يعين من نفس الثوب     [لقيت أبا ذر بالربدة، وعليه حلة وعلى غالمه حله          : رور قال   عن املع و
يا أبا  : "فقال يل النيب    ]يابن السوداء   : قال لبالل   [إين ساببت رجالً، فعريته بأمه    : فقال  . عن ذلك   

دم واألسرى هم العبيد واإلماء واخل[إخوانكم خولكم  ! ؟ إنك امروء فيك جاهلية      ! أعريته بأمه   ! ذر  
فليطعمـه ممـا    : ، جعلهم اهللا حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده         ]إخوانكم يف الدين واإلنسانية   

   . 2"يأكل،  وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم 
 

يف اخلدمة، فحرم السخرية من العبيد أو االستهزاء بألواهنم أو أنساهبم، كما حرم إجهاد العبد 
: وحذر الفقهاء من استعمال العبيد على الدوام ليل هنار، فقالوا.. وأوجب مساعدته إذا كُلّف ما يغلبه

يرحيه بالّصيف يف وقت القيلولة، : إذا استعمل السيُد العبَد هناًرا أراحه ليالً، وكذا بالعكس، وقالوا
افر به جيب عليه أن حيمله معه على الدابة وإذا س. ومينحه قسطه من الّنوم، وفرصة للّصالة املفروضة

 .أو يتعاقبان على البعري وحنوه

إن كان العبد ذّميا فقد ذكر بعض الفقهاء أنه ال مينع من إتيان الكنيسة، أو شرب اخلمر، : "بل قالوا
  ٣"أو أكل حلم اخلرتير؛ ألن ذلك دينه، نقله البناينّ عن قول مالٍك يف املدّونة

داللة على أن ".. إنك امرؤ فيك جاهلية: "لنيب صلى اهللا عليه وسلم ملن عّير العبدوتأمل معي قول ا
صفة من يهينون العبيد ويؤذوهنم بالقول أو الفعل، فوصفهم باجلهل، وربطهم بعصور اجلاهلية، 

  .وعهود التخلف

  : التعاون يف حترير العبيد : رابًعا
قد كان موىل عند أحد الوجهاء، حيت فات سلمان         ف..  شغل الرُق سلمانَ الفارسي حيًنا من الزمن        

  .، منها بدر وأحدعدد من املشاهد مع الرسول الكرمي 
   النيبفذهب إىل 

  . أن يكاتب سيده، فكاتبه علي ثالمثائة خنلة يغرسها له وأربعني أوقية من ذهبفأشار عليه النيب 

                                                 
سنده   )١١٦( رواه أبو نعيم األصبهاني في دالئل النبوة  1 سنده    )٤٠( ، وأبو حنيفة في م ، )٩٣٩(، والحارث في م

 . ولم أقف على سنده  ). ٣٩٣١( وذآره ابن حجر العسقالني في  المطالب العالية 
ا    : ، وأخرجه مسلم في اإليمان والنذور، باب      ٣٠ رواه البخاري،آتاب اإليمان، برقم      –صحيح   2 إطعام المملوك مم

  ١٦٦١: يأآل، رقم
  "رّق" عن الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويت، باب 3
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لنخل وحفروا معه أماكنـها وقـدم       وشارك املسلمون يف أداء هذا الدين عن سلمان، فأحضروا له ا          
  . ووضعه بيده الشريفة وُعتق سلمانرسول اهللا 

وكانت أول مشاهده غزوة األحزاب، وكان هو صاحب فكرة إنشاء خندق عظيم حـول املدينـة                
وملا جنحت الفكرة، زاد تقدير الناس لسلمان نظًرا لرجاحة عقله، وجهده يف            .. لتحصينها من الغزاة      

  !سلمان منا : وقال املهاجرون! سلمان منا : الم بفكرة اخلندق، فقال األنصار خدمة دولة اإلس
  . ١ !!"سلمان منا أهل البيت : " النيبفقال 

وهكذا ارتفع شأن العبيد يف دولة اإلسالم جبهدهم وخدمتهم للمجتمع، ومل تكن عبوديتهم أميا يـوم                
  النموذج العملي الذي حشد فيـه الـنيب          ويف ذلك أيًضا  .من األيام تشينهم بني إخواهنم املسلمني     

وهو بذلك يلزم اجملتمع بضرورة تضافر اجلهود الشعبية لفك اإلنسان . جهود شعبه من أجل حترير عبد     
  . من الرق 

  
  :"كفارة ضرب العبد عتقه: "سن قاعدة : خامًسا

الذي مل يكن و" كفارة ضرب العبد عتقه"شرع اإلسالم منفذًا لتحرير العبيد عن طريق سن قاعدة 
 .موجوًدا أيام اجلاهلية، فمنح حق احلرية للعبد إذا ضربه سيده

أتيُت ابن عمر، وقد أعتق مملوكًا له، فأخذ من األرض عوًدا أو : فعن أيب صاحل ذَكَْوانَ عن َزاذَانَ قال
 َمْملُوكَُه أو َمْن لَطََم: "  يقولمسعُت رسول اهللا .. مايل فيه من األجر َما َيْسَوى هذا: شيئًا، فقال

  .٢"َضَرَبُه فَكَفَّاَرُتُه أَنْ ُيْعِتقَُه

  :كفالة الدولة اإلسالمية للعبد املعاق أو املريض: سادًسا

 َعْبٌد ُيَسمَّى َسْنَدَر ْبَن َسْنَدرٍ، فوجده يقبل        -أحد الصحابة -فلقد كان ِلزِْنَباعٍ أبو روح رضي اهللا عنه         
فقال النيب صـلى اهللا عليـه       .  فَذَكََر لَُه ذَِلكَ   ْنفَُه، فأََتى الَْعْبُد النيب     جارية له، فقطع ذَكََرُه َوَجَدَع أَ     

 !.فذكر له ما فعل باجلارية. فََعلَ كَذَا َوكَذَا: قَالَ" َما َحَملَك َعلَى َما فََعلْت؟: "وسلم لزنباع

                                                 
، والقصة منتشرة في آتب   ٦٠٤٠، والطبراني في المعجم الكبير، برقم    ٦٥٤١المستدرك، برقم    رواه الحاآم في     1

 . رة، في ثنايا أحداث الخندق السي
 ٢٢٧٨ ، وصححه األلباني صحيح الترغيب والترهيب، برقم ٤٥٠٠ سنن أبي داود ، برقم- صحيح 2
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ا رسول اهللا فموىل من أنـا؟       ي: فقال العبد " اذَْهْب فَأَْنَت ُحرٌّ  : "فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للعبد      
فأوصى به املسلمني؛ فلما قُبض جاء العبد إىل أيب بكر رضي اهللا عنـه              ".. موىل اهللا ورسوله  : "فقال
.. نعم، جتري عليك النفقة وعلى عيالك، فأجراها عليه حىت قبض       :  ، فقال  وصية رسول اهللا    : فقال

مصر، : نعم، أين تريد؟ قال   :  قال هللا  وصية رسول ا  : فلما استخلف عمر رضي اهللا عنه جاءه فقال       
   . ١"فكتب عمر إىل صاحب مصر أن يعطيه أرًضا يأكل منها: قال

 كـاملواطنني   -كما رأيـت  - تكفل أصحاب اإلعاقات من العبيد،       -يف الشرع اإلسالمي  -فالدولة  
  .األحرار، وقرر هلم الراتب املايل الدوري الذي يغنيهم عن التسول أو سؤال الناس

 حترمي االجتار بالبشر:  الرابعاملطلب

ومن دالئل مكافحة االسترقاق يف الشرع اإلسالمي، حترميه لكافة صور ومظاهر االجتـار بالبـشر،               
ثَلَاثَةٌ أََنا  : قَالَ اللَّهُ : " قال rفعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب         .. وخاصة النساء واألطفال األحرار   

ُجلٌ أَْعطَى بِي ثُمَّ غََدَر، َوَرُجلٌ َباَع ُحرا فَأَكَلَ ثََمَنُه، َوَرُجلٌ اْسَتأَْجَر أَجِـًريا              َر: َخْصُمُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ  
   ٢"فَاْسَتْوفَى ِمْنُه َولَْم ُيْعِط أَْجَرُه

فجعل االجتار بالبشر من أبواب اخليانة والغدر والظلم، واهللا عز وجل خصم جلميع الغادرين إال أنـه                 
ى هذه األصناف الثالثة، فقد ارتكبوا جرًما شنيًعا يتعلق حبقوق اإلنسان، فأحـدهم             أراد التشديد عل  

غدر بأخيه اإلنسان، فعاهده عهًدا وحلف عليه باهللا مث نقضه، والثاين باع أخاه اإلنسان احلر، والثالث                
غري حـق،   أكل مال أخيه اإلنسان األجري، وهو داخل يف إمث املتاجرة بالبشر كالثاين؛ ألنه استخدمه ب              

  ٣"أَْعِط الْأَجَِري أَْجَرُه قَْبلَ أَنْ َيجِفَّ َعَرقُُه: "وخالف األمر النبوي

 تتسربل بـصور عديـدة مارسـتها        -اليت حرمها الشرع اإلسالمي الفضيل    -وجرمية االجتار بالبشر    
ثة النيب  فمارستها قبائل العرب ودول الفرس والرومان قبل بع       .. اجملتمعات اجلاهلية يف القدمي واحلديث    

األعظم صلى اهللا عليه وسلم، فكانوا يقطعون الطرق على األحرار، فيسرقون أمواهلم ويبيعـوهنم يف               
ويف العصر احلديث مارس األمريكان هذا السلوك اجلـاهلي مـع           .. أسواق النخاسة على أهنم عبيد    

التمييـز  الزنوج، فخصصوا اهليئات اليت تبيع وتشتري فيهم، وهم أحرار، ومارسوا أبـشع صـور               
إضافة إىل ظهور مجاعات املتاجرة باألطفال والنساء؛ لغرض االستغالل اجلنسي          . العنصري يف حقهم  

التجاري، ناهيك عن استغالل هذه اجلماعات للكوارث الطبيعية واحلروب ملمارسة نشاطها، وخـري             

                                                 
سن  1 د –ح و داود  )١٨٢ / ٢(  رواه أحم ه أب ه  ) ٤٥١٩( ، وأخرج ن ماج ي   )٢٦٨٠( واب اني ف سن األلب ، وح

 ١٧٤٤ اإلرواء
  ٢٠٧٥: اب إثم من باع حًرا، ح رواه البخاري، آتاب البيوع ، ب- صحيح 2
  وحسنه األلباني . ، عن أبى هريرة)١١٤٣٩: ( رواه البيهقي، ح– حسن 3
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ل الـذين مت    شاهد ما حدث يف كارثة تسونامي وما أعلنته الصحف عن أرقام مفزعة للنساء واألطفا             
االجتار هبم يف ظل هذه الكارثية اإلنسانية، األمر نفسه حدث مع ضحايا الشعب املسلم يف البوسـنة                 
واهلرسك بعد ما أعمل فيه اجليش الصريب الذبح، فتم بيع آالف الفتيات واألطفال على مرأى ومسمع          

ألمريكية إىل مراكـز كـربى      وحتولت البلدان األوروبية والواليات املتحدة ا     ).. املتحضر(من العامل   
 مليـارات دوالر مـن      ١٠ و ٨لالجتار بالبشر من جانب العصابات املنظمة اليت حتصد سنويا ما بني            

بيد أن الشرع اإلسالمي ... االجتار باألطفال والنساء، وذلك وفقًا إلحصائيات وزارة العدل األمريكية       
 وحرم إكراه الفتيات على ممارسة البغاء فقـال         الكرمي حّرم بيع األحرار، وناهض جتارة البشر بالبشر،       

: النور[} َولَا ُتكْرُِهوا فََتَياِتكُْم َعلَى الْبَِغاء إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً لَِّتْبَتُغوا َعَرَض الَْحَياِة الدُّْنَيا           : "الشارع احلكيم 
٣٣.[  

حقوق األطفال والنساء يف    إىل جانب أن جرمية االجتار بالبشر تنتهك حق اإلنسان يف احلرية، وتنتهك             
العيش يف بيئة آمنة صاحلة، فهي ترتعهم من أسرهم ومن بني آبائهم وأمهاهتم إىل جحيم االسـتغالل                 

وكلها مظاهر حرمها اإلسالم وحارهبا نيب اإلسالم       .. اجلنسي والسخرة والتعذيب النفسي واجلسدي    
  .صلى اهللا عليه وسلم

 مظاهر االسترقاق واالجتار بالبشر؛ ليسجل أمام اهللا تعـاىل مث           هكذا كان املنهج النبوي يف التعامل مع      
  التاريخ أن النظام اإلسالمي هو أول نظام يف تاريخ البشرية ناهض االسترقاق وحارب املتاجرة بالبشر

   رفقه وعطفه على اخلدم– اخلامساملطلب 
  : مع خادمه  سلوكه : أوالً

  ..دمباخل  حيدثنا عن رمحته وشفقته خادمه أنس 
وإن شهادة اخلادم عن سيده لصادقة، وخاصة من رجل كأنس الذي خدمه تسع سنني، ونقل عنه إىل                 

  .. اُألمة آالف األحاديث، وكان معه كظله
  .فَأَْرَسلَنِي َيْوماً ِلَحاَجٍة. أَْحَسَن الّناسِ ُخلُقاًكَانَ َرُسولُ اللِّه : قَالَ. فَعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك

، فََخَرْجُت َحّتَى أَُمـّر َعلَـَى       اللِّه الَ أَذَْهُب، َوِفي َنفِْسي أَنْ أَذَْهَب ِلَما أََمَرنِي بِِه َنبِّي اللِّه             َو: فَقُلُْت
 فََنظَْرُت إِلَْيِه َوُهَو:  قَْد قََبَض بِقَفَاَي ِمْن َوَراِئي، قَالَِصْبَياٍن َوُهْم َيلَْعُبونَ ِفي الّسوقِ، فَإِذَا َرُسولُ اللِّه  

: قَالَ أََنـسٌ  . أََنا أَذَْهب َيا َرُسولَ اللّهِ    ! َنَعْم  : قُلُْت" َيا أَُنْيُس أَذََهْبَت َحْيثُ أََمْرُتَك؟    :" َيْضَحُك، فَقَالَ 
َهالّ :  َتَركُْتهُ ِلَم فََعلَْت كَذَا َوكَذَا؟ أَْو ِلَشْيءٍ     : َواللِّه لَقَْد َخَدْمُتُه ِتْسَع ِسنَِني، َما َعِلْمُتُه قَالَ ِلَشْيٍء َصَنْعُتهُ         

  ..١فََعلَْت كَذَا َوكَذَا 

                                                 
 ٢٣١٠، رقم  مسلم في فضائل النبي صلى اهللا عليه وسلم باب حسن خلقه رواه –صحيح 1 
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فلـو قُـدر أن يكـون       ! دعوه  : "  ، قال    وإذا الم أحٌد اخلادم لتقصريه يف خدمة سيدنا حممد        
  .١!"كان
  : حثه على العفو عن اخلادم : ثانًيا

 جاء رجـل إىل   : فعن عبد اهللا بن عمر قال     .. يوصي أصحابه بالعفو عن اخلدم       كان سيدنا حممد    
فلما كان يف   . يا رسول اهللا كم نعفو عن اخلادم؟ فصمت، مث أعاد عليه الكالم فصمت            : فقالالنيب  

  . ٢"اعفوا عنه يف كلِّ يومٍ سبعني مرَّةً : "الثالثة قال
  : توبيخه َمْن ضرب اخلادم: ثالثًا

دعى باكيـة، فاسـت   كان لدى بين مقّرن خادمة، فلطمها أحدهم، فجاءت تشتكي إىل رسول اهللا             
فليستخدموها، فـإذا  : "قال. ليس هلم خادم غريها: ، فقالوا"أَعِتقوها: "مالكها قائالً له الرسول 

   . ٣استغنوا عنها، فليخلّوا سبيلها
  ٤ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خادما وال امرأة قط: وعن عائشة قالت 

  : يف إطعام اخلادم ترغيبه : رابًعا
   ْبنِ َمْعِدي كَرَِب قَالَفَعنِ الِْمقَْدامِ

َما أَطَْعْمَت َنفَْسَك فَُهَو لََك َصَدقَةٌ، َوَما أَطَْعْمَت َولََدَك فَُهَو لََك َصَدقَةٌ، َوَمـا              : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه    
  . ٥"أَطَْعْمَت َزْوَجَك فَُهَو لََك َصَدقَةٌ، َوَما أَطَْعْمَت َخاِدَمَك فَُهَو لََك َصَدقَةٌ

  : هنيه عن الدعاء على اخلادم : خامًسا
  :فَعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه قَالَ

لَا َتْدُعوا َعلَى أَْنفُِسكُْم ، َولَا َتْدُعوا َعلَى أَْولَاِدكُْم، َولَا َتْدُعوا َعلَى َخَدِمكُْم، َولَا              : "قَالَ َرُسولُ اللَِّه    
  . ٦"اللَِّه َتَباَرَك َوَتَعالَى َساَعةَ َنْيلٍ ِفيَها َعطَاٌء فََيْسَتجِيَب لَكُْمَتْدُعوا َعلَى أَْمَواِلكُْم، لَا ُتَواِفقُوا ِمْن 

  
  املبحث الثالث

  رمحته  بذوي االحتياجات اخلاصة
   

                                                 
  ٣٥٥رواه  أحمد، وصححه األلباني في ظالل الجنة ، برقم  - صحيح 1
  .٤٤٩٦ المملوك، برقم  رواه أبو داود، باب في حق2
  المماليك، وآفارة من لطم عبده  باب صحبة- رواه مسلم ، آتاب األيمان –صحيح  3
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بعدما حنى جانًبا نظريات    !! أخًريا ًًالتفت العامل املتحضر يف هذا القرن إىل ذوي االحتياجات اخلاصة            
 – أمثال الصم والبكم والعمي واملعاقني ذهنًيا      –م ، بزعم أن هؤالء      عنصرية، فاسدة، تدعو إىل إمهاهل    

عدد ) م  ٢٠٠٠(ولقد قدرت منظمة العمل الدولية يف تقرير هلا عام          .. ال فائدة منهم ترجتى للمجتمع      
مليون نـسمة يف الـدول      ) ٤٠٠(مليون نسمة ، منهم     ) ٦١٠(ذوي االحتياجات اخلاصة بأكثر من      

تقريًبا من نسبة السكان يف كل دولة مـن          % ١٥لبنك الدويل، متثل هذه الفئة        النامية، ويف تقرير ل   
  .دول العامل 

  
  :يف اجملتمعات اجلاهليةالفئات اخلاصة : املطلب األول 

 إىل تاريخ الغرب مع ذوي االحتياجات اخلاصة، جند جمتمعات أوربا القدميـة،             - سريًعا –وإذا نظرنا   
 –ضهاًدا صارًخا هلذه الفئة من البشر، فلقد كانت هذه اجملتمعـات    كروما وإسربطا شهدت إمهاالً وإ    

 تقضي بإمهال أصحاب اإلعاقات، وإعدام األطفال املعاقني عقـب والدهتـم، أو             –حكاًما وشعوًبا   
  ..تركهم يف الصحراء طعاماً للسباع والطيور

فكـانوا يعتقـدون أن   وكانت املعتقدات اخلاطئة واخلرافات هي السبب الرئيسي يف هذه االنتكاسة،      
وتبّنى الفالسفة والعلماء الغربيون    . املعاقني عقليا هم أفراد تقمصتهم الشياطني واألرواح الشــريرة       

األثيين تسمح بالتخلص ممن هبـم      ) سولون(اإلسربطي و ) ليكورجوس(هذه اخلرافات، فكانت قوانني     
وأعلـن أن ذوي االحتياجـات      ) ونأفالط(إعاقة متنعه عن العمل واحلرب، وجاء الفيلسوف الشهري         

فقـد  ) هريبرت سبنـسر  (أما  .. اخلاصة فئة خبيثة وتشكل عبئًا على اجملتمع، وتضر بفكرة اجلمهورية         
طالب اجملتمع مبنع شىت صور املساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة، بزعم أن هذه الفئة تثقل كاهـل                

  .اجملتمع بكثري من األعباء دون فائدة
 كانوا أخف وطأة وأكثر شفقة على أهل - كانوا يقتلون البنات خشية العاروإن-بيد أن العرب 

البلوى والزمىن، وإن كانوا يتعففون عن مؤاكلة ذوي االحتياجات اخلاصة أو اجللوس معهم على 
 .مائدة طعام

م ويف الوقت الذي ختبط فيه العامل بني نظريات نادت بإعدام املتخلفني عقليا وأخرى نادت باستعماهل
الرعاية املتكاملة لذوي االحتياجات " فكرة"يف أعمال السخرة اهتدى الشرق والغرب أخًريا إىل 

يف ظل هذا كله نرى رسولنا املريب املعلم صلى اهللا عليه وسلم كيف كانت رمحته هلذه الفئة .. اخلاصة
الحتياجات من بين البشر، وهذا غيض من فيض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنو رعاية ذوي ا

  .اخلاصة
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  : لذوي االحتياجات اخلاصةرعاية النيب  : املطلب الثاين
: " فَقَالَ: فَقَالَ! يا رسول اهللا إن يل إليك حاجة        : فعن أنس أن امرأة كان يف عقلها شىيء ، فقالت           

َمَعَها ِفي َبْعضِ الطُّرقِ، َحّتَى     فََخالَ  " انظري أَّي الّسكَِك ِشئِْت، َحّتَى أَقِْضَي لَِك َحاَجَتِك         ! َيا أُّم فُالَنٍ  
  .١فََرغَْت ِمْن َحاَجِتَها

  ..   وصربه على قضاء حوائج ذوي االحتياجات اخلاصةوهذا من حلمه وتواضعه 
 للناس وقربه منهم ليصل أهـل احلقـوق إىل حقـوقهم ويرشـد              بيان بروزه   : " ويف هذا أيضاً    

 علـى   ا وهكذا ينبغي لوالة األمور وفيها صربه        مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدي هب     
  .٢"املشقة يف نفسه ملصلحة املسلمني واجابته من سأله حاجة

  
ويف هذا داللة شرعية على وجوب تكفل احلاكم برعايـة ذوي االحتياجـات اخلاصـة، صـحًيا                 

  . واجتماعًيا، واقتصادًيا، ونفسًيا، والعمل على قضاء حوائجهم، وسد احتياجاهتم 
  :  صور هذه الرعاية لذوي االحتياجات اخلاصة ومن

  توفري احلياة الكرمية هلم  -
   العالج والكشف الدوري هلم -
   تأهيلهم وتعليمهم بالقدر الذي تسمح به قدراهتم ومستوياهتم -
  . توظيف َمن يقوم على رعايتهم وخدمتهم -

 ، هلذا املنهج النبوي الـسمح،       – رضي اهللا عنه     –ولقد استجاب اخلليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز        
  :فأصدر قراًرا إىل الواليات

حتول بينه وبني القيام إىل  أن ارفعوا إىلَّ كُلَّ أعمى يف الديوان أو ُمقَعد أو َمن به فاجل أو َمن به زمانة "
 مـن  –اثنني من الـزمىن   وأمر لكل كفيف مبوظف يقوده ويرعاه ، وأمر لكل" فرفعوا إليه . الصالة
  . ٣ خبادمٍ خيدمه ويرعاه–الحتياجات ذوي ا

، فهو صاحب فكرة    - رمحه اهللا تعاىل     –وعلى نفس الدرب سار اخلليفة األموي  الوليد بن عبدامللك           
 ٨٨  -م707عـام   [ لذوي االحتياجـات اخلاصـة ، فأنـشأ          –إنشاء معاهد أو مراكز رعاية      

رى هلم الرواتب، ومنح راتًبـا      مؤسسة متخصصة يف رعايتهم، وظّف فيها األطباء واخلدام وأج        ]هـ

                                                 
  ٤٢٩٣ رواه مسلم برقم  –صحيح 1
   )٨٢ \ ١٥( شرح النووي على مسلم   2
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، وبذلك أغناهم عن سؤال الناس      " ال تسألوا الناس    : " دورًيا لذوي االحتياجات اخلاصة ، وقال هلم        
  .١، وعني موظفًا خلدمة كل مقعد أو كسيح أو ضرير

    
  :األولوية هلم يف الرعاية وقضاء احتياجاهتم: الثاملطلب الث

  
ية الكاملة لذوي االحتياجات اخلاصة، والعمل على قضاء حوائجهم،         وإذا كان اإلسالم قد قرر الرعا     

فقد قرر أيًضا أولوية هذه الفئة يف التمتع بكافة هذه احلقوق، فقضاء حوائجهم مقدم علـى قـضاء                  
 حوائج األصحاء، ورعايتهم مقدمة على رعاية اإلكفاء ، ففي حادثة مشهورة أن سيدنا  حممـد                 

 جاءه يسأله عن أمرٍ من      -الصحايب الفاضل  عبد اهللا ابن أم مكتوم            هو   –عبس يف وجه رجل أعمى      
أمور الشرع، وكان جيلس إىل رجالٍ من الوجهاء وعلية القوم، يستميلهم إىل اإلسالم، و رغـم أن                 
األعمى مل ير عبوسه، ومل يفطن إليه، إال أن املوىل تبارك وتعاىل أىب إال أن يضع األمور يف نـصاهبا،                    

  :  سبحانه آيات بينات تعاتب النيب الرحيم  عتاباً شديداً-يف حملها، فأنزل واألولويات 
   أَمَّـا َمـنِ    * أَْو َيذَّكَُّر فََتنفََعُه الذِّكَْرى     * َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه َيزَّكَّى     * أَن َجاءُه الْأَْعَمى    * َعَبَس َوَتَولَّى

فَأَنَت َعْنُه  * َوُهَو َيْخَشى   * َوأَمَّا َمن َجاءَك َيْسَعى     * َك أَلَّا َيزَّكَّى    َوَما َعلَيْ * فَأَنَت لَُه َتَصدَّى    * اْسَتْغَنى  
  ]١٢-١اآليات : عبس[ ]فََمن َشاء ذَكََرُه* كَلَّا إِنََّها َتذِْكَرةٌ * َتلَهَّى  

  : معلقًا على هذا احلادث " اليتنر "يقول الباحث اإلجنليزي 
وحًيا شديد املؤاخذة ألنه أدار وجهه عن رجل فقري أعمـى           ] [  مرة، أوحى اهللا تعاىل إىل النيب     ".. 

كمـا يقـول أغبيـاء      ] [ليخاطب رجالً غنًيا من ذوي النفوذ، وقد نشر ذاك الوحي، فلو كان             
  .٢!"ملا كان لذاك الوحي من وجود ] [النصارى حبقه 

  :اش، ويقول له يقابل هذا الرجل األعمى، فيهش له ويبش، ويبسط له الفر وقد كان النيب 
   ! ٣"مرحًبا مبن عاتبين فيه ريب " 

 انشغل بدعوة الوجهاء عن قضاء حاجة هذا الكفيف،  ففي هذه القصة، نرى علة املعاتبة، لكونه
  . وكان األوىل أن  ُتقضى حاجته، وتقدم على حاجات من سواه من الناس 

اخلاصة علـى حاجـات مـن       ويف هذه القصة داللة شرعية على تقدمي حاجات ذوي االحتياجات           
  .سواهم
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  : عن سفهائهم وجهالئهم   عفوه: رابعاملطلب ال
يف عفوه عن جاهلهم، وحلمه على سفيههم ،         بذوي االحتياجات اخلاصة،     وجتلت رمحة احلبيب    

جبيشه صوب أحد، وعزم على      ملا توجه الرسول    ،  ] م ٦٢٤ أبريل -هـ٣ شوال   [ففي معركة أحد  
 وينال منه ، وأخذ يف يده حفنة من         افق ضرير، أخذ هذا األخري يسب النيب      املرور مبزرعة لرجل من   

َحتَّـى هـم    ! واهللا لو أعلم أىن ال أصيب هبا غريك لرميتك هبا           :  للنيب - يف وقاحة    –تراب وقال   
  : وقال-نيب الرمحة-أصحاب النيب بقتل هذا األعمى اجملرم، فأيب عليهم 

  .١"أعمى البصر فهذا األعمى أعمى القلب، ! دعوه " 
  

ضعف هذا الضرير، فلم يأمر بقتله أو حىت بأذيته، رغم أن اجليش اإلسالمي              ومل ينتهز رسول اهللا     
يف طريقه لقتال، والوضع متأزم، واألعصاب متوترة، ومع ذلك ملا وقف هذا الضرير املنافق يف طريق                

ه، والصفح له، فليس مـن شـيم        اجليش، وقال ما قال، وفعل وما فعل، أىب رسول اهللا إال العفو عن            
املقاتلني املسلمني االعتداء على أصحاب العاهات أو النيل من أصحاب اإلعاقات، بل كانت سـنته               

  .معهم؛ الرفق هبم، واالتعاظ حباهلم، وسؤال اهللا أن يشفيهم ويعافينا مما ابتالهم 
  : هلم  تكرميه وموساته  : امساملطلب اخل

إن اهللا عز وجل أوحى إىل أنه من سلك : "  يقول  ت رسول اهللا مسع: فعن عائشة أهنا قالت 
   . ٢... "مسلكا يف طلب العلم سهلت له طريق اجلنة ومن سلبت كرميتيه أثبته عليهما اجلنة

إذا سلبت من عبدي كرميتيه وهو      : "  قال   - ، عن رب العزة      وعن العرباض بن سارية ، عن النيب        
  ٣"ا دون اجلنة، إذا محدين عليهماهبما ضنني ، مل أرض له ثواًب

َما ِمْن ُمْسِلمٍ ُيَشاُك َشْوكَةً فََما فَْوقََهـا إِلَّـا          : "  لكل أصحاب اإلصابات واإلعاقات      ويقول النيب 
  ٤"كُِتَبْت لَُه بَِها َدَرَجةٌ َوُمِحَيْت َعْنُه بَِها َخِطيئَةٌ

شارة لكل صـاحب إعائقـة؛ أن إذا        ففي مثل هذه النصوص النبوية واألحاديث القدسية، مواساة وب        
  .صرب على مصيبته، راضًيا هللا ببلوته، واحتسب على اهللا إعاقته، فال جزاء له عند اهللا إال اجلنة 

سيدكم األبيض اجلعد عمرو    : "  يقول عن عمرو بن اجلموح ، تكرًميا وتشريفًا له         وقد كان النيب    
كأين أنظر إليك متشي برجلـك هـذه       : " وم ذات ي  وكان أعرج ، وقد قال له النيب        "بن اجلموح   

  . ١تزوج  إذا   يومل على رسول اهللا - رضي اهللا عنه –،  وكان "صحيحة يف اجلنة 
                                                 

  )٣٤٧ص  / ٢ج (السيرة النبوية :  ابن آثير 1 
  ٢٥٥، برقم )٥٥ص  / ١ج (ةمشكاالني في  ، وصححه األلبارواه البيهقي في شعب اإليمان - صحيح 2
  ٢٩٩٣: ابن حبان حرواه  – صحيح 3
صيبه              – صحيح   4 ا ي  من مرض أو حزن أو نحو            رواه مسلم، آتاب البر والصلة واآلداب، باب ثواب المؤمن فيم

 ٤٦٦٤: ذلك حتى الشوآة يشاآها، ح



 ٢٢٧

  استخلف بن أم مكتوم على املدينة مرتني يصلي هبم وهـو             أن رسول اهللا    : و عن أنس بن مالك      
  . ٢أعمى

  . ٣هو أعمى و وعن عائشة أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول اهللا 
وروى الزهري عن سعيد بن املسيب أن املسلمني كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم، وكانوا يـسلمون                

  . ٤قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما يف بيوتنا:  إليهم مفاتيح أبواهبم، ويقولون هلم
 وتقدم رجل : دخلت على أيب زيد األنصاري فأذن وأقام وهو جالس قال         : وعن احلسن بن حممد قال    

  .٥فصلى بنا، وكان أعرج أصيب رجله يف سبيل اهللا تعاىل
هكذا كان اجملتمع النبوي، يتضافر يف مواساة ذوي االحتياجات اخلاصة، ويتعـاون يف تكـرميهم،               و

  ..  مع ذوي االحتياجات اخلاصة ويتحد يف تشريفهم، وكل ذلك اقتضاًء مبنهج نيب الرمحة 
   هلم زيارته : السادساملطلب 

.. سالم عيادة املرضى عامة، وأصحاب اإلعاقات خاصة، وذلك للتخفيف من معانـاهتم             وشرع اإل 
فالشخص املعاق أقرب إىل اإلنطواء والعزلة والنظرة التشائمية، وأقرب من األمراض النفسية مقارنـة              

  ..بالصحيح، ومن اخلطأ إمهال املعاقني يف املناسابات االجتماعية، كالزيارات والزواج 
   يعود املرضى، فيدعو هلم ، ويطيب خاطرهم، ويبث يف نفوسـهم الثقـة،               سول اهللا   وقد كان ر  

وينشر على قلوهبم الفرح، ويرسم على وجوهه البهجة، وجتده ذات مـرة يـذهب إىل أحـدهم يف                  
أطراف املدينة، خصيًصا، ليقضي له حاجة بسيطة، أو أن يصلي ركعات يف بيت املتبتلى تلبية لرغبته                

إهنا تكون الظلمة والسيل    :  يقول للنيب    - وكان رجالً كفيفًا من األنصار     -َبانَ ْبَن َماِلكٍ  فهذا ِعتْ .. 
وأنا رجل ضرير البصر، وأنا أصلي لقومي فإذا كانت األمطار سال الوادي الذي بـيين وبينـهم؛ مل                  

  . ه مصلىأستطع أن آيت مسجدهم فأصلي هبم، ووددُت يا رسول اهللا أنك تأتيين فتصلي يف بييت فأختذ
  " .. َسأَفَْعلُ إِنْ َشاَء اللَُّه: "  بزيارة وصالة يف بيته قائًال فوعده 

 فأذنُت له فلم جيلس  وأبو بكر حني ارتفع النهار فاستأذن رسول اهللا     قال عتبان فغدا رسول اهللا      
ه إىل ناحية من البيت فقـام       ، فأشرُت ل  "أَْيَن ُتِحبُّ أَنْ أَُصلَِّي ِمْن َبْيِتكَ     : "حىت دخل البيت ، مث قال       

  .٦  ،فكرب فقمنا، فصفنا، فصلى ركعتني، مث سلمرسول اهللا 

                                                                                                                                            
  ١٥٥ / ١٤نعيم األصبهاني، معرفة الصحابة أبو  1
  ٥٣٠: ، وصححه األلباني في اإلرواء ح١٣٠٢٣: واه  أحمد ، ح ر– صحيح 2
   ٣٨١: يٌر، حِصمسلم، ِآَتاب الصََّلاِة،  َباب َجَواِز َأَذاِن اْلَأْعَمى ِإَذا َآاَن َمَعُه َب رواه – صحيح 3
  . ٣٧٤ص  / ١١ تفسير الرازي، ج 4
  وهذا إسناد حسن إن شاء اهللا تعالى : ، وقال األلباني  )٣٩٢ / ١( رواه البيهقي  5
  
، ومسلم ، باب )٦٢٧(ح : ، وانظر)٤٠٧: (صحيح البخاري، آتاب الصالة باب المساجد في البيوت ، ح 6

 )١٠٥٢: ( المساجد ومواضع الصالة، حآتاب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، ح



 ٢٢٨

  : الدعاء هلم  : سابعاملطلب ال
 عنـدما شـرع   - من ذوي االحتياجات  - بالفئات اخلاصة     رمحة نيب اإلسالم     - أيًضا   –وتتجلى  

اإلرادة يف نفوسهم، ويبين العـزم يف       ليصنع  .. الدعاء هلم، تثبيًتا هلم، وحتميًسا هلم على حتمل البالء          
ادُع اللَّـَه أنْ    : فقَالَ الضرير .. فذات مرة ، جاء رجل ضرير البصرِ إىل حضرة النيب           .. وجداهنم  
  ..ُيعافيين
  ".إنْ ِشئَت َدعوُت، وإنْ ِشئَت صربَت فهَو خٌري لك: " قَالَ 
  .فادُعْه:   قَالَ

  :ويدعو هَبذَا الدُّعاِء فأمَرُه أنْ يتوضَّأ فُيحسَن ُوُضوَءُه 
 إنِّي توجَّهُت بَك إِىل َربِّي يف حاجيت هِذِه         نيبِّ الرَّمحةِ الَّلُهمَّ إنِّي أسألَك وأتوجَُّه إليَك بنبيَِّك ُمَحمَّد        " 

   . ١"لُتقَْضى يل، الَّلُهمَّ فََشفِّْعُه يفَّ 
  .َبلَى : أَةً ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة؟  قُلُْت أَلَا أُرِيَك اْمَر: وعن عطاء بن أيب رباح، قال ِلي اْبُن َعبَّاس

  !إِنِّي أُْصَرُع، َوإِنِّي أََتكَشَُّف، فَاْدُع اللََّه ِلي :  فَقَالَْتأََتْت النَّبِيَّ .. َهِذِه الَْمْرأَةُ السَّْوَداُء : قَالَ 
  ".َعْوُت اللََّه أَنْ ُيَعاِفَيِكإِنْ ِشئِْت َصَبْرِت َولَِك الَْجنَّةُ، َوإِنْ ِشئِْت َد:"  فقَال النَيب

  . ٢ فََدَعا لََها. إِنِّي أََتكَشَُّف، فَاْدُع اللََّه ِلي أَنْ لَا أََتكَشََّف: فَقَالَْت. أَْصبُِر :فَقَالَْت 
  هذا، وقد كان رسول اهللا يدعو للمرضى والزمىن عامة،  فعن عائشة رضي اهللا عنها

أذهب الباس رب الناس : " ن إذا أتى مريضا أو أيت به قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كا
  ٣"اشف وأنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما

 ألصحاب اإلعاقات والعاهات وما رأينا جمتمًعا على -عن بكرة أبيه-وهكذا اجملتمع اإلسالمي؛ يدعو 
 غري جمتمع املسلمني، ممن تربوا وجه األرض يدعو بالشفاء والرمحة ألصحاب االحتياجات اخلاصة،

  !.على منهج نيب اإلسالم
  حترمي السخرية منهم : املطلب الثامن

كان ذوو االحتياجات اخلاصة، يف اجملتمعات األوربية اجلاهلية، مادة للسخرية، والتسلية والفكاهـة،             
ن مث يتحول اجملتمـع     فيجد املعاق نفسه بني نارين، نار اإلقصاء واإلبعاد، ونار السخرية والشماتة، وم           

فجاء الشرع اإلسالمي الـسمح،     ..  إىل دار غربة، واضهاد وفرقة       - يف وجدان أصحاب اإلعاقات    -
ال تظهـر الـشماتة   "  ليحّرم السخرية من الناس عامة، ومن أصحاب البلوى خاصة، ورفع شـعار    

                                                 
لم،       )وشرح العلل( رواه الترمذي    – صحيح   1 ه وس ِه صلى اهللا علي وِل اللَّ ن َرُس ن  ٣٥٧٨، أبواب الدعوات َع ، واب

  . ، وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي١٣٨٥ماجه برقم 
 َباب َثَواِب اْلُمْؤِمِن ٤٦٧٣ الرِّيِح، ومسلم، برقم َباب َفْضِل َمْن ُيْصَرُع ِمنْ  ،  ٥٢٢٠ رواه البخاري برقم     – صحيح   2

  . ِفيَما ُيِصيُبُه ِمْن َمَرٍض َأْو ُحْزٍن َأْو َنْحِو َذِلَك َحتَّى الشَّْوَآِة ُيَشاُآَها
سالم، ب      )٥٢٤٣: ( رواه البخاري، آتاب المرضى،باب دعاء العائد للمريض ، ح         – صحيح   3 اب ، ومسلم، آتاب ال

  ٤٠٦١: مريض، حاستحباب رقية ال



 ٢٢٩

ه اخلصلة اجلاهلية، واليت    وأنزل اهللا تعاىل آيات بينات توكد حترمي هذ       " . ألخيك فريمحه اهللا ويبتليك     
  : نبتت يف من ننت العصبية، والنعرات القبائلية، فقال عز من قائل 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َيْسَخْر قَوٌم مِّن قَْومٍ َعَسى أَن َيكُوُنوا َخْيراً مِّْنُهْم َولَا نَِساء مِّن نَِّساء َعَسى أَن                    { 
ا َتلِْمُزوا أَنفَُسكُْم َولَا َتَناَبُزوا بِالْأَلْقَابِ بِئَْس اِالْسُم الْفُُسوُق َبْعَد الْإَِمياِن َوَمن لَّْم َيُتْب              َيكُنَّ َخْيراً مِّْنُهنَّ َولَ   

  ]١١:احلجرات[}فَأُْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
 احتقـارهم " : وغمط النـاس  "، ١ "الِكْبر بطر احلق وغَْمص الناس    : " أنه قال  كما ثبت عن النيب     

واالستخفاف هبم، وهذا حرام، فإنه قد يكون املبتلى أعظم قدًرا عند اهللا، أو أكرب فضالً على الناس،                 
فَإِنَّ اللََّه َحرََّم َعلَْيكُْم  :" هنيك عن القاعدة النبوية العامة، الفاصلة       .. علًما وجهاًدا، وتقوى وعفة وأدًبا      

  ٢"ِدَماَءكُْم َوأَْمَوالَكُْم َوأَْعَراَضكُْم
  :  أشد التحذير، من تضليل الكفيف عن طريقه، أو إيذاءه، عبًسا وسخرية، فقال لقد حذر النيب و
  ٣"َملُْعونٌ َمْن كََمَه أَْعَمى َعْن طَرِيقٍ "

  ٤ "لََعَن اللَُّه َمْن كَمََّه أَْعَمى َعْن السَّبِيلِ : " وقال 
التلهي أو السخرية،  أوالتقليل مـن شـأن   فهذا وعيد شديد، ملن اختذ العيوب اخللقية سبًبا للتندر أو        

أصحاهبا، فصحاب اإلعاقة هو أخ أو أب أو إبن امتحنه اهللا، ليكون فيًنا واعظًا، وشاهًدا على قـدرة                  
  . اهللا، ال أن جنعله مادة للتلهي أو التسلي

  :رفع العزلة واملقاطعة عنهم :  التاسعاملطلب
 - اجلزيرة العربية أو أوربا الرومانية  أوأسيا الفارسـية            سواًء يف  -فقد كان اجملتمع اجلاهلي يف القدمي     

يقاطع ذوي االحتياجات اخلاصة، ويعزهلم ومينعهم من ممارسة حياهتم الطبيعية، كحقهم يف الـزواج،               
  ..  واالختالط بالناس، وزيارهتم واألكل والشرب معهم

م أعرج والأعمى وال مريض، وكان       ال خيالطهم يف طعامه    فقد كان أهل املدينة قبل أن يبعث النّيب         
  : فأنزل اهللا تعاىل. الناس يظنون هبهم التقذّر والتقّزز

لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى َحَرٌج َولَا َعلَى الْأَْعَرجِ َحَرٌج َولَا َعلَى الَْمرِيضِ َحَرٌج َولَا َعلَى أَنفُِسكُْم أَن َتأْكُلُوا                 {
أَْو ُبُيوِت أُمََّهاِتكُْم أَْو ُبُيوِت إِْخَوانِكُْم أَْو ُبُيـوِت أََخـَواِتكُْم أَْو ُبُيـوِت              ِمن ُبُيوِتكُْم أَْو ُبُيوِت آَباِئكُْم      

أَْعَماِمكُْم أَْو ُبُيوِت َعمَّاِتكُْم أَْو ُبُيوِت أَْخَواِلكُْم أَْو ُبُيوِت َخالَاِتكُْم أَْو َما َملَكُْتم مَّفَاِتَحُه أَْو َصـِديِقكُْم                 

                                                 
 ٩١:  رواه مسلم ،ح– صحيح 1
 ٥٥٨٣:   البخاري، ح2
 ١٧٧٩:  رواه أحمد،ح- حسن 3
 ٢٧٦٣:  رواه أحمد ، ح- حسن 4



 ٢٣٠

َناٌح أَن َتأْكُلُوا َجِميعاً أَْو أَْشَتاتاً فَإِذَا َدَخلُْتم ُبُيوتاً فََسلُِّموا َعلَى أَنفُِسكُْم َتِحيَّةً مِّْن ِعنـِد                لَْيَس َعلَْيكُْم جُ  
   . ١ ] ٦١: النور[}اللَِّه ُمَباَركَةً طَيَِّبةً كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآَياِت لََعلَّكُْم َتْعِقلُون 

رج يف مؤاكلة املريض واألعمى واألعرج، فهؤالء بشر مثلكم، هلم كافة احلقـوق             أي ليس عليكم ح   
واهللا ال ينظـر إىل     "مثلكم، فال تقاطعوهم وال تعزلوهم وال هتجروهم، فأكرمكم عند اهللا أتقـاكم،             

  " .صوركم وال إىل أشكالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم 
. واسيهم، ويساندهم نفًسيا، وخيفف عنهم      وهكذا نزل القرآن، رمحة لذوي االحتياجات اخلاصة،  ي        

ويتقذهم من أخطر األمراض النفسية اليت تصيب املعاقني، جراء عزلتـهم أو فـصلهم عـن احليـاة                  
  . االجتماعية 

 واهللا  –وبعكس ما فعلت األمم اجلاهلية، فلقد أحل اإلسالم لذوي االحتياجات اخلاصة الزواج، فهم              
شة، وأحاسيس نبيلة، فأقر هلم احلق يف الزواج، مـا دامـوا             أصحاب قلوب مرهفة، ومشاعري جيا     –

قادرين، وجعل هلم حقوقًا، وعليهم واجبات، ومل يستغل املسلمون ضعف ذوي االحتياجات، فلـم              
  : يأكلوا هلم حقًا، ومل مينعوا عنهم ماالً، فعن عمر بن اخلطاب أنه قال 

   .٢..." نٌ أَْو ُجذَاٌم أَْو َبَرٌص فََمسََّها فَلََها َصَداقَُها كَاِملًاأَيَُّما َرُجلٍ َتَزوََّج اْمَرأَةً َوبَِها ُجُنو" 
  : التيسري على ذوي االحتياجات اخلاصة : عاشراملطلب ال

ومن الرمحة بذوي االحتياجات اخلاصة مراعاة الشريعة هلم يف كثريٍ من األحكام التكليفية، والتيـسري               
ال يستوي القاعدون مـن     : "أملى عليه بت أن رسول اهللا     عليهم ورفع احلرج عنهم، فعن زيد بن ثا       

  - رضي اهللا عنـه      –" علي"فجاءه ابن أم مكتوم وهو ميلها       : قال". املؤمنني واجملاهدون يف سبيل اهللا    
:  يا رسول اهللا، لو أستطيع اجلهاد جلاهدت، وكان رجال أعمى، قال زيد بن ثابت             : ، فقال )لتدوينها(

 ، وفخذه على فخذي، فثقلت علي حىت خفـت أن تـرض              على رسوله    فأنزل اهللا تبارك وتعاىل   
  .٣غَْيُر أُْوِلي الضََّررِ :  فأنزل اهللا عز وجل-، مث سري عنه]من ثقل الوحي[فخذي 

لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى َحَرٌج َولَا َعلَى الْـأَْعَرجِ        { : - خمففًا عن ذوي االحتياجات اخلاصة       –وقال تعاىل   
 َعلَى الَْمرِيضِ َحَرٌج َوَمن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها الْأَْنَهـاُر َوَمـن            َحَرٌج َولَا 

   ].١٧:الفتح[}َيَتَولَّ ُيَعذِّْبُه َعذَاباً أَِليماً 
بيل اهللا،  فرفع عنهم  فريضة اجلهاد يف ساح القتال، فلم يكلفهم حبمل سالح أو اخلروج إىل نفري يف س                 

[  يف معركـة أحـد       – اهللا عنه    ي رض –ومثال ذلك، قصة عمرو بن اجلموح       .. إال إن كان تطوًعا     

                                                 
 ٢١٩ص  / ١٩تفسير الطبري ، :  انظر1
يبة  ) ٩٦٩:  (موطأ مالك،ِآَتاب النَِّكاِح، َباب َما َجاَء ِفي الصََّداِق َواْلِحَباِء، ح          2 ص  / ٣ج ( -، ومصنف ابن أبي ش

٣١٠( 
   .٩٥رقم : ، واآلية في سورة النساء رواه البخاري ، آتاب الجهاد والسير-صحيح 3



 ٢٣١

 رجال أعرج شديد العرج ، وكان لـه         - رضوان اهللا عليه     –فقد كان   ،  ] م ٦٢٤إبريل/هـ٣شوال  
 وقالوا   املشاهد فلما كان يوم أحد  أرادوا حبسه ،         بنون أربعة مثل األسد يشهدون مع رسول اهللا         

إن بين يريدون أن حيبسوين عن هذا الوجه        : فقال فأتى رسول اهللا    ! له إن اهللا عز وجل قد عذرك        : 
أما أنت   : "فقال نيب الرمحة    ! فواهللا إين ألرجو أن أطأ بعرجيت هذه يف اجلنة          . واخلروج معك فيه    

" عوه لعل اهللا أن يرزقه الـشهادة ما عليكم أن ال متن: "، مث قال لبنيه "فقد عذرك اهللا فال جهاد عليك  
   .١فخرج مع اجليش فقتل يوم أحد

بيد أن هذا التخفيف، الذي يتمتع به املعاق يف الشرع اإلسالمي، يتسم بالتوازن واالعتدال، فخفف               
  : ٢عن كل صاحب إعاقة قدر إعاقته، وكلفه قدر استطاعته، يقول  القرطيب

 بالتكليف الذي يشترط فيه البصر، وعن االعـرج فيمـا           إن اهللا رفع احلرج عن األعمى فيما يتعلق       "
يشترط يف التكليف به من املشى، وما يتعذر من االفعال مع وجود العرج، وعن املريض فيما يـؤثر                  

  ." املرض يف إسقاطه، كالصوم وشروط الصالة وأركاهنا، واجلهاد وحنو ذلك
شرعية باسـتثناء بعـض الواجبـات       ومثال ذلك الكفيف واجملنون، فاألول مكلف جبل التكاليف ال        

أما الثاين فقد رفع عنه الشارع السمح كل التكاليف،  فعن عائشة أن رسول              .. والفرائض كاجلهاد   
ُرِفَع الْقَلَُم َعْن ثَلَاثٍَة َعْن النَّاِئمِ َحتَّى َيْسَتْيِقظَ َوَعْن الصَِّغريِ َحتَّى َيكَْبَر َوَعـْن الَْمْجُنـوِن   :"  قال  اهللا  
  .٣" ى َيْعِقلَ َحتَّ

 –أيت عمر   :  فمهما أخطأ اجملنون أو ارتكب من اجلرائم، فال حد وال حكم عليه، فعن ابن عباس قال               
 مبجنونة قد زنت فاستشار فيها أناًسا فأمر هبا عمر أن ترجم، فمر هبا على علي بـن                  -رضي اهللا عنه    

  ما شأن هذه؟ :   فقال-رضوان اهللا عليه-أيب طالب 
  .ونة بين فالن زنت، فأمر هبا عمر أن ترجم جمن: قالوا 
  !ارجعوا هبا :  فقال

أما علمت أن القلم قد رفع عن ثالثة ، عن اجملنون حىت يربأ، وعن ! يا أمري املؤمنني :  مث أتاه، فقال 
. قال ال شيء! فما بال هذه ترجم ؟ : قال.  بلى: النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت يعقل ؟ قال 

  . ٤فجعل عمر ُيكَبُِّر . فَأَْرَسلََها .  فَأَْرِسلَْها:قال علي

                                                 
  ٩٠ / ٢ابن هشام :  انظر1
  ٣١٣ / ١٢ تفسير القرطبي 2
في   خزيمة ، وابن)٢٠٤١: (  رواه ابن ماجة، ِآَتاب الطََّلاِق، َباب َطَلاِق اْلَمْعُتوِه َوالصَِّغيِر َوالنَّاِئِم،ح- صحيح 3

  )٢٩٧(  وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، وفي  اإلرواء ،  )١٠٠٣( صحيحه  
اني   )٤٣٩٩: ( رواه أبو داود، ِآَتاب اْلُحُدوِد، َباب ِفي اْلَمْجُنوِن َيْسِرُق َأْو ُيِصيُب َحدًّا،ح   - صحيح   4 ، وصححه األلب

   )٥ / ٢( في  صحيح وضعيف سنن أبي داود، وفي اإلرواء 
 



 ٢٣٢

 هكذا كان املنهج النبوي يف التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة، يف وقت مل تعرف فيه الـشعوب                
 الرعاية الكاملة والشاملة لذوي االحتياجات      - الشرع اإلسالمي  –وال األنظمة حقًا هلذه الفئة، فقرر       

وتكرمي .  العفو عن سفيههم وجاهلهم      وشرعأولويات اجملتمع اإلسالمي،    اخلاصة، وجعلهم يف سلم     
أصحاب البالء منهم، السيما من كانت له موهبة أو حرفة نافعة أو جتربة ناجحـة، وحـث علـى                   
عيادهتم وزيارهتم ، ورغب يف الدعاء هلم، وحّرم السخرية منهم، ورفع العزلة واملقاطعة عنهم، ويسر               

  !فاهللا اهللا يف شريعة اإلسالم ونيب اإلسالم . فع عنهم احلرجعليهم يف األحكام ور
  املبحث الرابع 
  رمحته للمسنني 

يشهد العامل يف السنوات األخرية اهتماًما ملحوظًا باملسنني،  وقد شهد اجملتمع الدويل أكثر من فعالية                
ل إشارة من العـامل      أو ١٩٨٢دولية، من مؤمترات وندوات عاملية، لتناول قضايا املسنني، وشهد عام           

 دولة، أن العقد التاسع     ١٢٤املتحضر لرعاية املسنني، حيث أعلنت األمم املتحدة، يف اجتماع ملندويب           
فلنضف احلياة إىل   " شعار   ١٩٨٣من القرن العشرين عقد املسنني، ورفعت منظمة الصحة العاملية عام           

م خطة عمـل ملعاجلـة   ٢٠٠٢مدريد عام ، وقد تبىن مؤمتر األمم املتحدة الذي انعقد يف  "سنني العمر 
  .. مشاكل املسنني يف خمتلف بلدان العامل 

واحلق أن هذه املؤمترات كانت شبيهه بامللتقيات الفكرية النظرية، فلم يطبق هلا قراراً، ومل ُتفعل هلـا                 
  ! خطة 

نهج العملي   ، وكيف رسم امل    وكان األوىل هلذه الفعاليات واملؤمترات أن تقرأ يف منهج نيب اإلسالم          
  . يف رعاية املسنني 

 لكـل فعاليـة أو   - ينبغي أن ُيأخذ به    – سباقًا يف هذا امليدان، ومرجًعا مهًما        لقد كان نيب الرمحة   
  .نشاط يهدف إىل رعاية املسنني 

 من منطلق إنساين سامق، بعيًدا عن التمييز بني فئـات           – يف اإلسالم    –وينطلق منهج رعاية املسنني      
فاإلسالم ال يقرر قواعد الرعاية للمسنني من منطلـق         . ى أساس اجلنس أو اللون أو الدين        املسنني عل 

  .يف هذا الوقت الراهن " املتحضر " عنصري أو عرقي كما هو احلال يف العامل 
فاملسن الفرنسي ذو البشرة البيضاء  له الرعاية الشاملة واحلقوق الكاملة، أما املسن األسود والـذي                

نسية ال يتمتع مبعشار ما يتمتع به املسن األبيض، رغم أهنم أصحاب وطن واحد ودين               حيمل نفس اجل  
  .. ! واحد ولغة واحدة
ينظر إىل منهج نيب اإلسالم مع املسنني، كل املسنني، البيض والـسود،            " املتحضر" فياليت هذا العامل    

  .العرب وغري العرب، املسلمني وغري املسلمني 
  .. رعاية املسنني  يفوإليكم بعض تعاليمه 



 ٢٣٣

  : حثه على إكرام املسنني والرفق هبم: املطلب األول 
  : مناشدة الشباب إلكرام املسنني : أوالً

  : َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 
   . ١" ِسنِِّهَما أَكَْرَم َشابٌّ َشْيًخا ِلِسنِِّه إِلَّا قَيََّض اللَُّه لَُه َمْن ُيكْرُِمُه ِعْنَد: " قَالَ َرُسولُ اللَِّه 

وهكذا أوصى شباب اجملتمع بشيوخه، وشباب اليوم هم شيوخ الغد، وتبقى الوصية احملمدية متواصلة              
ومتالحقة مع حقب الزمن، توصي األجيال بعضها ببعض، وفيه بشارة بطول العمر وبالقرين الصاحل              

  .الذي يكرم من أكرم شيًخا، واجلزاء من جنس العمل 
أي شيخ مسن، مهما كان لونه، ومهمـا        " .. َما أَكَْرَم َشابٌّ َشْيًخا ِلِسنِّهِ    : " ميم   وانظر إىل هذا التع   

  ...كان دينه، فاملسلم مطالب بإكرام املسن دون النظر إىل عقيدته أو بلده أو لونه 
  

والذي نفسي بيده ، ال يضع اهللا رمحته إال         : " قال كما يف حديث أنس بن مالك ، أن رسول اهللا           
يرحم الناس  .. ليس برمحة أحدكم صاحبه     :" يا رسول اهللا ، كلنا يرحم ، قال         : ، قالوا   " معلى رحي 

فريحم الناس كافة، واألطفال كافة، واملسنني كافة، بعجرهم وجبرهم، مـسلمهم وغـري              . ٢"كافة  
  . مسلمهم 

  : إكرام املسن من إجالل اهللا : ثانًيا
إِنَّ ِمْن إِْجلَالِ اللَِّه إِكْـَراَم       " قال بِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ أن َرُسولُ اللَِّه       فَعْن أَ فَعْن أَبِي ُموَسى الْأَْشَعرِيِّ     

   . ٣"ِذي الشَّْيَبِة الُْمْسِلمِ، َوَحاِملِ الْقُْرآِن غَْيرِ الَْغاِلي ِفيِه َوالَْجاِفي َعْنُه، َوإِكَْراَم ِذي السُّلْطَاِن الُْمقِْسِط
وربط بني توقري اخلالق وتوقري املخلوق ، وإجـالل القـوي           . . ل اهللا   فجعل إكرام املسنني من إجال    

سبحانه وإجالل املسن الضعيف، وذكر عالمة، ُيكرم هبا صاحبها، هي الشيب، فكان حقًا على كل               
  .من رأي هذه العالمة يف إنسان إن يكرمه وجيله 

أنه يقول لك وقْر املسن كما      مث انظر كيف مجع بني املسن وحامل القرآن والسلطان، وقدم املسن، ك           
  . توقر السلطان والرئيس واحلاكم، وعظم املسن كما تعظم حامل القرآن احلاذق

، تأيت كل صور الرعاية واإلكـرام للمـسنني، كالرعايـة           "إكرام ذي الشيبة املسلم     " وحتت لفظ   
لتعليم التثقيف، وغريهـا  الصحية، والرعاية النفسية، والرعاية االجتماعية واالقتصادية، وحمو األمية، وا  

  .  من صور العناية اليت ينادي هبا اجملتمع الدويل اآلن 

                                                 
ال الترمذي  ١٩٤٥ رواه الترمذي، باب ما جاء في إجالل الكبير، رقم  1 ٌب، وحسنه صاحب      :  ، ق ِديٌث َغِري َذا َح َه

  )٥٤٣ص  / ٥ج  (-فيض القدير : الجامع الصغير، انظر
 ١٦٧ ، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة، برقم ٤١٤٥ رواه أبو يعلى الموصلي - صحيح 2
رقم          ٤٢٠٣، رقم   ، باب في تنزيل الناس منازلهم     رواه أبو داود    - حسن   3 يبة، ب ي،   ٢٢٤ \٥، وابن أبي ش ، والبيهق

 ٧٨ \٣، وحسنه األلباني في مشكاة المصابيح، ٢٥٧٣رقم 



 ٢٣٤

  : ليس من املسلمني من ال يوقر الكبري : ثالثًا
  .١"لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم َيْرَحْم َصِغَريَنا وُيَوقِّْر كَبَِريَنا " :  قال أن َرُسولُ اللَِّه : فعن عبد اهللا بن عمرو 

إذ ليس  ! ن ال يوقرون الكرباء واملسنني عناصر شاذة يف جمتمع املسلمني، بل وتربأ منهم              فجعل من الذي  
وتأمل . من املسلمني من ال حيترم كبريهم، وليس من اجملتمع من مل يوقر مشاخيه وأكابره من املسنني                 

ـ        –" يوقر كبرينا   "  لفظة النيب    – هداك اهللا    –  ،  ومل    -سن   هكذا بضمري اجلمع ، تعظيًما للكبري وامل
، ليقرر أن االعتداء على الكبري أو املسن بالقول أو الفعل أو اإلشارة هو اعتـداء                "يوقر الكبري " يقل  

  " . كبرينا.." ، الذي نسب املسن إليه وانتسب إليه، بقوله على جناب رسول اهللا 
  : تسليم الصغري على الكبري : رابًعا

ُيَسلُِّم الصَِّغُري َعلَى الْكَبِريِ ، َوالَْمارُّ َعلَى الْقَاِعِد، َوالْقَِليـلُ َعلَـى   " : قَالَ فَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ أنْ النَّبِيِّ 
  .٢"الْكَِثريِ

  
فقرر النماذج  العملية البسيطة ، فيما يتعلق جبوانب الذوقيات االجتماعية العامة،  وبدأ بأهم هـذه                 

اإلتيكيـت  "  واحترام املسن، فهو البند األول يف        املظاهر األخالقية والذوقية، وهو مظهر توقري الكبري      
وملا كان الصغري هو املبادر يف مثل هذه األحوال،  كان عليه فيما دون ذلك ، فيبـدأ                  ".. اإلسالمي  

  اخل  .. باملساعدة، ويبدأ باملالطفة، ويبدأ بالزيارة، ويبدأ بالنصيحة، ويبدأ باالتصال 
  : رام عامةتقدمي املسن يف وجوه اإلك: خامًسا  

  .3" أمرين جربيل أن أقدم األكابر  : " قال النيب 
  .. وهذه قاعدة عامة يف تقدمي الكبري واملسن يف وجوه اإلكرام والتشريف عامة 

 – أو قـال     -أبدؤا بالكرباء   : "فقال  .. أن ُيبدأ الكبري بتقدمي الشراب وحنوه لألكابر       وقد أمر النيب    
  .٤"باألكابر

أن أعط  :  يسنت وعنده رجالن، فأُوحي إليه       كان  : " لق عملًيا، فتقول عائشة     ولقد مارس هذا اخل   
  . ٥! "أكربمها السواك 

 إذا اسنت أعطى السواك األكرب، و إذا شرب أعطى الـذي عـن              كان  :"وعن عبداهللا بن كعب     
  .٦"ميينه

                                                 
  )٢٣٠ / ٥( ، وصححه األلباني  في  السلسلة الصحيحة ٦٦٤٣ رواه الترمذي و رواه أحمد، برقم –صحيح 1
 ٥٧٦٣لقليل على الكثير، رقم  رواه البخاري، باب تسليم ا– صحيح 2

   ١٥٥٥،  وهو في السلسلة الصحيحة ، برقم  ) ١ / ٩٧ / ٩" ( الفوائد "  رواه أبو بكر الشافعي في - صحيح  3
 ١٧٧٨، وهو في  السلسلة الصحيحة، برقم  )٦٣٨ / ٢(  أخرجه أبو يعلى – صحيح 4
حيح 5 و داود،- ص ي الرَّ     رواه أب اب ِف اَرِة، َب اب الطََّه ِرِه ح   ِآَت ِسَواِك َغْي ْسَتاُك ِب ِل َي سلة   ٤٦: ُج ي السل و ف ، وه

 ١٥٥٥، برقم )١٢٩ص  / ٤ج  (-الصحيحة 
 .٨٧٩٧، برقم )٤٤٤ص  / ١٨ج  (- صحيح وضعيف الجامع الصغير - صحيح 6 



 ٢٣٥

. ١املشي والكـالم  فيه تقدمي ذي السن يف السواك ، و يلتحق به الطعام والشراب و              : قال ابن بطال    
  . ومن مث كل وجوه اإلكرام 

  : بتقدمي املسن يف اإلمامة كما أمر 
فَإِذَا َحَضَرْت الصَّلَاةُ فَلُْيَؤذِّنْ :" ..  قال  ففي الصحيح من حديث مالك ْبنِ الُْحَوْيرِِث أن النَّبِيِّ

   . 2" لَكُْم أََحُدكُْم ، َولَْيُؤمَّكُْم أَكَْبُركُْم 
  .بتقدمي األحفظ لكتاب اهللا رض مع تصريح النيب وهو ال يتعا

َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقْـَرُؤُهْم    : "  وجد مجع بينهما يف حديث أَبِي َمْسُعوٍد الْأَْنَصارِيِّ  حني قَال َرُسولُ اللَِّه              
ُهْم أَقَْدُمُهْم ِهْجَرةً،  فَإِنْ كَاُنوا ِفي الْهِْجَرِة        ِلِكَتابِ اللَِّه َوأَقَْدُمُهْم ِقَراَءةً، فَإِنْ كَاَنْت ِقَراَءُتُهْم َسَواًء فَلَْيُؤمَّ        

   . 3..." َسَواًء فَلَْيُؤمَُّهْم أَكَْبُرُهْم ِسنا 
 أحق باملبداءة يف الكالم، واحلوار، فَعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ َوَسـْهلِ            – يف اهلدي النبوي     –كما أن الكبري    

ِه ْبَن َسْهلٍ َوُمَحيَِّصةَ ْبَن َمْسُعوٍد أََتَيا َخْيَبَر فََتفَرَّقَا ِفي النَّْخلِ، فَقُِتلَ َعْبُد اللَِّه ْبُن               ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ أَنَّ َعْبَد اللَّ     
 فََتكَلَُّموا ِفـي أَْمـرِ      َسْهلٍ فََجاَء َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْهلٍ َوُحَويَِّصةُ َوُمَحيَِّصةُ اْبَنا َمْسُعوٍد إِلَى النَّبِيِّ               

  : اِحبِهِمْ، فََبَدأَ َعْبُد الرَّْحَمنِ َوكَانَ أَْصَغَر الْقَْومِ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َص
  " ..كَبِّْر الْكُْبَر "

  4احلديث.. قَالَ َيْحَيى َيْعنِي ِلَيِلَي الْكَلَاَم الْأَكَْبُر 
  : التخفيف عن املسنني يف األحكام الشرعية : سادًسا 

.. سالم دائما تأخذ يف االعتبار مبدأ التخفيف عن صاحب احلرج، كاملسن            فاألحكام الشرعية يف اإل   
فقد خفف الشرع عـن املـسن يف الكفـارات          .. نرى ذلك بوضوح يف جل التشريعات اإلسالمية        

  ..والفرائض والواجبات
ما يف القرآن خري دليل، عند    ) خولة بنت ثعلبة  (  أما التخفيف عن املسن يف الكفارات،  فقصة اجملادلة        

 يف جرمية الظهار،  ونزل احلكم الـشرعي         – وهو الشيخ املسن     –) أوس بن الصامت  (وقع زوجها   
َوالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمْن نَِساِئهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا فََتْحرِيُر َرقََبٍة ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتَماسَّـا ذَِلكُـْم                : " العام  

فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم َشْهَرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتَماسَّا فََمْن           ) ٣(ا َتْعَملُونَ َخبٌِري    ُتوَعظُونَ بِِه َواللَُّه بِمَ   
ٌب أَِلـيٌم   لَْم َيْسَتِطْع فَإِطَْعاُم ِستَِّني ِمْسِكيًنا ذَِلَك ِلُتْؤِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوِللْكَاِفرِيَن َعذَا             

  ]..  اجملادلة )" [ ٤(

                                                 
  )١٢٩ص  / ٤ج  (-األلباني  السلسلة الصحيحة : انظر1

  )٥٩٥: ( ، حَتَوْوا ِفي اْلِقَراَءِة َفْلَيُؤمَُّهْم َأْآَبُرُهْمَباب ِإَذا اْس  ِآَتاب اْلَأَذاِن، صحيح البخاري، 2
  )١٠٧٩ (: َباب َمْن َأَحقُّ ِباْلِإَماَمِة، ح  ِآَتاب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الصََّلاِة، صحيح مسلم ، 3
َصاِص  اْلَقَساَمِة َواْل، آتاب ، ومسلم)٥٦٧٧ (:حآتاب األدب، باب إآرام الكبير،   صحيح البخاري، 4 ُمَحاِرِبيَن َواْلِق

  ).٣١٥٧: (، حَباب اْلَقَساَمِة َوالدَِّياِت،



 ٢٣٦

فليصم : "فقال.، فسألت التخفيف عن زوجها      "ُمريه فليعتق رقبة  : " خلولة اجملادلة  وقال رسول اهللا      
فليطعم ستني مسكيًنا وسقًا من     : "قال. واهللا إنه شيخ كبري، ما به من صيام       : فقالت". شهرين متتابعني 

ومل ينس  " ! فإنا سنعينه بَعَرقٍ من متر    : "فقال نيب الرمحة    ! ه  يا رسول اهللا، ما ذاك عند     : فقلت". َتمر
استوصي بـابن عمـك     :"الرسول اجلليل واألب الرحيم أن يوصي املرأة الشابة بزوجها الشيخ فقال          

  1".خًريا
 إذا شق عليه الصيام، وأن يصلي       - ويطعم   -أجاز للمسن أن يفطر  يف هنار رمضان         :   ويف الفرائض   
  ..وهكذا.. ًسا إذا شق عليه اجللوس  عليه القيام، وأن يصلي جالجالًسا إذا شق

  :  معاذ بن جبل، ذات يوم، ملا صلى إماًما فأطال فشق على املأموم، قائال ولقد عّنف الرسول 
سِ َوُضَحاَها َواللَّْيـلِ إِذَا  فَلَْولَا َصلَّْيَت بَِسبِّحِ اْسَم َربَِّك َوالشَّْم] ! ثَلَاثَ ِمَرارٍ! [ أَفَتَّانٌ أَْنَت  ! َيا ُمَعاذُ   "

  2!"َيْغَشى،  فَإِنَُّه ُيَصلِّي َوَراَءَك الْكَبُِري َوالضَِّعيُف َوذُو الَْحاَجِة 
فَعْن  الْفَْضلِ أَنَّ اْمـَرأَةً      . ورخص للمسن أن يرسل من حيج عنه إن مل يستطع أن ميتطى وسيلة النقل               

ِه ، إِنَّ أَبِي َشْيٌخ كَبٌِري َعلَْيِه فَرِيَضةُ اللَِّه ِفي الَْحجِّ ، َوُهَو لَا َيـْسَتِطيُع أَنْ                 َيا َرُسولَ اللَّ  : ِمْن َخثَْعَم قَالَْت    
  . 3".  فَُحجِّي َعْنُه :" َيْسَتوَِي َعلَى ظَْهرِ َبِعريِِه،  فَقَالَ هلا النَّبِيُّ 

  : للمسنني مناذج رمحته : املطلب الثاين 
  :   معه إنصاته لعتبة وتلطفه : أوالً

، حبديث طويل يريـد أن       يتحدث إىل النيب     - أحد شيوخ املشركني يف مكة     -جاء عتبة بن ربيعة       
  : يثنيه عن دعوته، وكان من بني ما قال

  ! ؟ فسكت النيب، تأدًبا وإعراًضا عن اجلاهلني أنت خري أم عبد اهللا؟ أنت خري أم عبد املطلب 
الء خري منك فقد عبدوا اآلهلة اليت عبت، وإن كنت تزعم           إن كنت تزعم أن هؤ    : فواصل عتبة قائالً    

أنك خري منهم فقل يسمع لقولك، لقد أفضحتنا يف العرب حىت طار فيهم أن يف قريش ساحراً، وأن                  
فلما عاين عتبـةُ هـذا       .. 4يف قريش كاهناً، ما تريد إال أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حىت نتفاىن            

يا بن أخى، إن كنت إمنا تريد مبا جئت          :  من حدة احلديث، وقال    األدب اجلم من رسول اهللا، خفف     
به من هذا األمر ماالً مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماالً، وإن كنت تريد به شرفًا سودناك                   
علينا حىت ال نقطع أمًرا دونك، وإن كنت تريد به ملكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذى يأتيك رئًيا        

                                                 
  )٣٦ص  / ٨ج  (- تفسير ابن آثير  1
  )٦٦٤: ( ، حِآَتاب اْلَأَذاِن، َباب َمْن َشَكا ِإَماَمُه ِإَذا َطوََّل َوَقاَل َأُبو ُأَسْيٍد َطوَّْلَت ِبَنا َيا ُبَنيَّ  صحيح البخاري، 2

  )٢٣٧٦:  (آتاب الحج ، باب الحج عن العاجز، ح صحيح مسلم،  3
  ١/٤٥٦ السيرة الحلبية   4



 ٢٣٧

تراه ال تستطيع رده عن نفسك؛ طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك ] نون أو مس    يعين ج [ 
  .منه، فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يتداوى منه

،  هبذا احلديث الذي ال خيلوا من التعريض أو من التجريح، و ال زال عتبة يتحدث إىل النيب
  .. ترام للشيخ  يف أنصات واستماع بكل احورسول اهللا 

  .نعم: قال" أفرغت يا أبا الوليد ؟ : " - يف أدب ورفق - حىت إذا فرغ عتبة، قال له النيب 
  ".امسع مىن: "قال
  .أفعل: قال

  . ١فقرأ عليه النيب أول سورة فصلت
  : سعيه لفك أسر شيخ كبري: ثانًيا

 صلى اهللا   -يف يد رسول اهللا     فلما أُسر عمرو بن أيب سفيان بن حرب، يف معركة بدر، ووقع  أسريا               
أجيمع علي دمي ومايل، قتلوا حنظلة وأفـدي        : قال! افد عمًرا ابنك    :  فقيل أليب سفيان   -عليه وسلم 

  .عمًرا، دعوه يف أيديهم ميسكوه ما بدا هلم
 إذ خرج شيخ كبري مسلم إىل مكة ألداء العمـرة،           فبيًنا هو كذلك حمبوس باملدينة عند رسول اهللا         

 فخرج معتمًرا، رغم أن الظروف      - أخو بين عمرو بن عوف     -سعد بن النعمان بن أكال      وكان امسه   
ومل يظن أنه حيبس مبكة، وقد كان عهد أن قريًشا ال يعرضـون             .. السياسية عصيبة السيما بعد بدر      

  .. ألحد جاء حاًجا أو معتمًرا إال خبري، فعدا عليه أبو سفيان بن حرب مبكة، فحبسه بابنه عمرو 
 فأخربوا خربه، وسألوه أن يعطـيهم عمـرو بـن أيب             بنو عمرو بن عوف إىل رسول اهللا         ومشى

 ، وأفرج عن ابن أيب سفيان على الفور، دون فـداء،            سفيان، فيفكوا به الشيخ، ففعل رسول اهللا        
  .٢فبعثوا به إىل أيب سفيان فخلى سبيل الشيخ

  :رفقه بأيب قحافة وتوقريه له :ثالثًا
ودخل املسجد احلرام، أتى أبو     ،  ) م ٦٣٠يناير  / هـ٨رمضان  يف  ( مكة فاحتًا      ملا دخل رسول اهللا   

  : قالفلما رآه رسول اهللا .  ، ليتعرف عليه، لعله أن يسلم بكر بأبيه يقوده إىل حضرة النيب 
  ! " .هال تركت الشيخ يف بيته حىت أكون أنا آتيه فيه ؟ " 

  ! !شى إليك من أن متشى أنت إليهيا رسول اهللا، هو أحق أن مي: قال أبو بكر
  "أسلم:" بني يديه، وأكرمه، مث مسح على  صدره، مث قال  النيبفأجلسه 
  .فأسلم

  .  بياًضا من شدة الشيب١ودخل به أبو بكر وكان رأسه كالثغامة
                                                 

 ١/٥٠٤السيرة النبوية : ابن آثير :  انظر1
  )٧٠ص  / ٤ج  (- والرشاد سبل الهدى: محمد بن يوسف الصالحي الشامي  2



 ٢٣٨

  .٢! "غريوا هذا من شعره : " - يف تلطف جم وذوق رفيع -فقال رسول اهللا 
  : ي النبوي يف التعامل مع املسنني يف عدة نقاط هي وأخًريا، ميكن أن نلخص اهلد

 عن شوخيه ومسنيه، علًما بأن رعاية - خاصة الشباب –مسؤولية اجملتمع بكامله -١
د الواجب إىل حشد تومي. املسنني واجب عيين على األنظمة واحلكومات والشعوب 

  . اجلهود الفردية واجلماعية والرمسية وغري الرمسية لرعاية املسنني 
الرعاية الكاملة والشاملة للمسن، صحًيا نفسًيا وعقلًيا واجتماعًيا، وغريها من صور  -٢

 " ..إكرام ذي الشيبة " العناية وقد مجعها اللفظ النبوي يف مجلة  
 . توقري املسنني يف املعامالت االجتماعية اليومية املختلفة -٣
 .الطعام والشراب تقدمي املسنني يف وجوه اإلكرام عامة، كاإلمامة و-٤
  . التخفيف عن املسنني يف األحكام الشرعية، ومراعاة الفتوى الشرعية هلم -٥
  

  املبحث اخلامس
  رمحته لألموات

  
  : لقبور األموات  زيارته : املطلب األول 

األموات، باعتبار أهنم إخواننا يف اإلنسانية سبقونا إىل        إىل   – صلوات ريب وسالمه عليه      –ومتتد رمحته   
وملا كان األموات إخواننا قد سبقونا إىل القبور، فحقاً هلـم أن نـربهم ونـرمحهم                .. لدار األخرة   ا

  .  سنة زيارة املقابر وإلقاء السالم على أهل القبور  النيبفسن .. ونصلهم 
  : فَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ 
  :  أََتى الَْمقُْبَرةَ فَقَالَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه 

" .. َوِدْدُت أَنَّا قَْد َرأَْيَنا إِْخَواَنَنـا       ..  لَْيكُْم َداَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني، َوإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه بِكُْم لَاِحقُونَ         السَّلَاُم عَ " 
 َيـأُْتوا   َوإِْخَواُنَنا الَِّذيَن لَـمْ   . أَْنُتْم أَْصَحابِي : " قَالَ  !  أََولَْسَنا إِْخَواَنَك َيا َرُسولَ اللَِّه ؟       : قال أصحابه   

  .٣.."َبْعُد
  .. مقربة البقيع من حني إىل آخر هذا وقد كان يزور سيدنا حممد 

   . ٤ يزور شهداء معركة أحد كل أسبوعوكان

                                                                                                                                            
  . ، أو آالسحابة البيضاء داللة على شدة بياض شعره واحدة الثغام، وهو نبت أبيض 1
  )٥٥٨ص  / ٣ج (السيرة النبوية :  ابن آثير : انظر2 
 ٣٦٧ رواه مسلم، برقم  – صحيح 3
   . ٣٠، و مسلم في الفضائل ٢٧ رواه البخاري، في المغازي – صحيح 4



 ٢٣٩

 قبور إخوانه، حيث يدعو هلم، ويتذكر أيـامهم، ويـسترجع           النيبهبذه األحاسيس املرهفة، يزور     
  ..عند احلوض الشريف يوم القيامة .. ل اهللا ذكرياته معهم، ويأمل أن يلقاهم يف دار اخللد يف ظال

 مثالً  –ومن هنا احترم اإلسالم شعرية زيارة القبور حىت ولو كانت من غري مسلم، فالفتح اإلسالمي                
 أو حيول بني األوربيني املسيحيني وبني إجناز        ٢مل مينع من زيارة القرب املقدس      " ١كرامرز  كما يقول  –

   . ٣"هذه الفريضة الدينية
  : مشاركته يف دفن األموات بنفسه : ملطلب الثاين  ا

  : جنازة عدو من أعدائه : أوالً 
، يشارك الناس يف دفن امليت بنفسه، ويدخل يف احلفرة فيستلم امليت           وتراه يف ذوق رفيع ومسو، ورمحة     

 ألـد  على ركبته، ويهدي قميصه إىل امليت ليكفّن فيه، رمحة منه، وموساة ألهله، وإن كان امليت من          
  ..أعدائه 

انظر كيف كانت أخالقه مع عدو الدعوة اإلسالمية يف املدينة َعْبَد اللَِّه ْبَن أَُبيٍّ ، ملا مـات، وأرادوا                   
  : دفنه

  :قال َجابِر ْبَن َعْبِد اللَِّه 
 فَأُْخرَِج فََوَضَعُه َعلَى ُركَْبَتْيِه َوَنفَثَ       َعْبَد اللَِّه ْبَن أَُبيٍّ َبْعَد َما أُْدِخلَ ُحفَْرَتُه فَأََمَر بِهِ          أََتى َرُسولُ اللَِّه    "

    .٤..!"َعلَْيِه ِمْن رِيِقِه َوأَلَْبَسُه قَِميَصُه
  : جنازة حبيب من أحبابه : ثانًيا

  :قال عبداهللا بن مسعود 
ـ  ٩يف رجب   ( يف غزوة تبوك    قُمت من جوف الليل، وأنا مع رسول اهللا          ، ) ٦٣٠أكتـوبر /  هـ

 وأبو بكر وعمر، وإذا      يف ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول اهللا           فرأيت شعلة من نار   
 يف حفرته، وأبو بكـر      عبداهللا ذو البجادين املزين قد مات،  وإذا هم قد حفروا له،  ورسول اهللا                

إىن قد  ": فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه، قال اللهم        " أدنيا إىل أخاكما    :"وعمر، يدليانه إليه وهو يقول      
فقال أبـو   . ٥يا ليتين كنت صاحب احلفرة    : قال عبداهللا بن مسعود   " .أمسيت راضياً عنه؛ فارض عنه    

  ..٦واهللا لوددت أين صاحب احلفرة: بكر 

                                                 
، وآان أستاًذا للترآية والفارسية في جامعة ليدن حتى   ١٨٩١ولد بهولندة، سنة    : ج آرامرز . م.   البروفيسور جي   1

ة     .  مترجًما للسفارة الهولندية في األستانة     ١٩٢١ حتى   ١٩١٥ ، اشتغل من  ١٩٣٩سنة   آان أحد المساهمين في آتاب
 ).١٩٤٤) (فن التاريخ عند األتراك العثمانيين: (آثير من الموضوعات في دائرة المعارف اإلسالمية، وألف آتاب

  !رغم أن العقيدة اإلسالمية ال تعترف بهذا القبر.  في فلسطين 2
  ١٢٩تراث اإلسالم،) : إشراف(ماس أرنولد سير تو:  انظر3
  ١٢٦٣ رواه البخاري، برقم – صحيح 4
  )٢٦١ص  / ٢ج (عيون األثر  :  ابن سيد الناس 5
  . ، والقصة مموجودة في آتب السيرة، أحداث غزوة تبوك  ١١١٦٥ برقم ،المعجم األوسط للطبراني 6



 ٢٤٠

  : إذا فاتته جنازة وصالته عليها  حزنه : املطلب الثالث 
قرب من هذا ؟    : " ال النيب   فق.  باملقابر فوجد قرباً جديداً ومعه أبو بكر         فذات يوم مر سيدنا حممد      

: " فقـال   . يا رسول اهللا هذه أم حمجن، كانت مولعة بلقط القذي من املسجد           :    فقال أبو بكر    ١"
  .كنَت نائًما، فكرهنا أن هنيجك :فقالوا !!" أفال آذنتموين 

   .٢"فال تفعلوا ، فإن صاليت على موتاكم نور هلم يف قبورهم: " قال 
  .. فصف أصحابه فصلى عليها 

وكَاَنْت ( كَانَ َيكُونُ ِفي الَْمْسجِِد َيقُمُّ الَْمْسجَِد        -  َرُجلًا أَْو اْمَرأَةً      -أَنَّ أَْسَوَد    : وَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ    
ُه ذَاَت   بَِمْوِتِه، فَـذَكَرَ    َولَْم َيْعلَْم النَّبِيُّ     - أو ماتت    –فََماَت  ) َتلَْتِقطُ الِْخَرَق َوالِْعيَدانَ ِمْن الَْمْسجِدِ    

فَقَالُوا إِنَّـُه   !  "أَفَلَا آذَْنُتُمونِي ؟    : " َماَت َيا َرُسولَ اللَِّه قَالَ    : َما فََعلَ ذَِلَك الْإِْنَسانُ ؟ قَالُوا       :َيْومٍ، فَقَالَ   
  . ٣ُه فََصلَّى َعلَْيِهقَالَ فَُدلُّونِي َعلَى قَْبرِِه فَأََتى قَْبَر. فََحقَُروا َشأَْنُه: كَانَ كَذَا َوكَذَا ِقصَُّتُه، قَالَ

يلوم أصحابه أن فوته عليه هذا العمل اإلنساين، وهو         ! أَفَلَا أَْعلَْمُتُمونِي ؟    ": أَفَلَا آذَْنُتُمونِي   : " يقول  
  .. تشييع جنازة مسلم، ولو كان حقرياً يف نظر الناس 

  
  :  للجنائز والقبور ولو كانت لغري املسلمني توقريه:املطلب الرابع 

  :  إذا مرت اجلنازة قيامه  : أوالً
  ! يف جملس علم مع أصحابه، إذ َمرَّْت بِِه جَِناَزةٌ فَقَاَم على الفوربينما الرسول 

  ٤! "أَلَْيَسْت َنفًْسا ؟  : "- يف مساحة –فَقَالَ .إِنََّها جَِناَزةُ َيُهوِديٍّ : فَِقيلَ لَُه
  .  َوقَْيُس ْبُن َسْعٍد، يقومون للجنازةوقد كَانَ أَُبو َمْسُعوٍد وَسْهلُ ْبُن ُحَنْيٍف

  :وقال جابر بن عبد اهللا  
  ٥ َوأَْصَحاُبُه ِلَجَناَزِة َيُهوِديٍّ َحتَّى َتَواَرْتقَاَم النَّبِيُّ 

  : وعن أيب أَسِعيٍد الُْخْدرِيِّ 
  ..٦"َعَها فَلَا َيْجِلْس َحتَّى ُتوَضَع إِذَا َرأَْيُتْم الَْجَناَزةَ فَقُوُموا فََمْن َتبِ: "  قَالَ أَنَّ َرُسولَ اللَِّه 

  :  اجلريد األخضر على القرب وضعه : ثانًيا

                                                 
 !آنَت تسأل حتى عن األموات !  لك اهللا يا رسول اهللا 1
  )٤٨ص  / ٤ج ( رواه البيهقي في  السنن الكبرى  2
  ١٢٥١ رواه البخاري ، برقم – صحيح 3
رقم  – صحيح 4 ْعٍد ، ب ُن َس ْيُس ْب ٍف َوَق ُن ُحَنْي ْهُل ْب ودي، عن َس ازة يه ام لجن ن ق اب م اري،  ب ، ١٢٢٩ رواه البخ

 ١٥٩٦ومسلم، باب القيام للجنازة، برقم 
  ١٥٩٥جنازة، برقم   رواه مسلم، باب القيام لل– صحيح 5
 ١٥٩٢ رواه مسلم، باب القيام للجنازة،  برقم - صحيح  6



 ٢٤١

فَقَالَ .  مبزرعة من مزارع الَْمِديَنِة أَْو َمكَّةَ فََسِمَع َصْوَت إِْنَساَنْينِ ُيَعذََّباِن ِفي قُُبورِِهَما            فقد َمرَّ النَّبِيُّ    
َبلَى كَانَ أََحُدُهَما لَا َيْسَتِتُر ِمْن َبْوِلهِ، َوكَـانَ         : " ثُمَّ قَالَ   " َعذََّباِن ِفي كَبِريٍ    ُيَعذََّباِن َوَما يُ   : " النَّبِيُّ  

فَكََسَرَها ِكْسَرَتْينِ فََوَضَع َعلَى كُلِّ قَْبرٍ ِمْنُهَمـا        )  َخْضَراء  (ثُمَّ َدَعا بَِجرِيَدٍة    " . الْآَخُر َيْمِشي بِالنَِّميَمةِ  
  .. ِكْسَرةً 
  َيا َرُسولَ اللَِّه ِلَم فََعلَْت َهذَا ؟: لَ لَُه فَِقي

   . ١" أَْو إِلَى أَنْ َيْيَبَسا-لََعلَُّه أَنْ ُيَخفََّف َعْنُهَما َما لَْم َتْيَبَسا : " قَالَ 
ِائُْتـونِي  : ِه فَقَالَ  َمرَّ بِقَْبرٍ فََوقََف َعلَْيأَنَُّه " وقَْد َرَوى ِاْبن ِحبَّان ِفي َصِحيحه ِمْن َحِديث أَبِي ُهَرْيَرة          

  ٢"بَِجرِيَدَتْينِ ، فََجَعلَ إِْحَداُهَما ِعْند َرأْسه َوالْأُْخَرى ِعْند رِْجلَْيِه 
َوقَْد َتأَسَّى الصََّحابِّي  اجلليل ُبَرْيَدة ْبن الُْحَصْيب بِذَِلَك، وتأثر هبذه املواقف من رسول اهللا،  فَأَْوَصـى         

  .٤ ، ورجاء أن خيفف عنه، تربكًا بفعله٣يَدَتاِنأَنْ ُيوَضع َعلَى قَْبره َجرِ
  :  بعدم إيذاء امليتأمره: ثالثًا 

  ٥"َولَا َتْمثُلُوا َولَا َتقُْتلُوا َوِليًدا: "فنهى عن التمثيل باملقتول يف احلرب، فقال 
  :وهنى عن املساس بعظام املوتى، فَعْن َعاِئَشةَ

  . ٦"ظْمِ الَْميِِّت كَكَْسرِِه َحياكَْسُر َع: "  قَالَأَنَّ َرُسولَ اللَِّه 
أذى املؤمن يف موته، كأذاه     : "قال: وهنى عن إيذاء األموات بأي شكل من األشكال، فعن ابن مسعود          

   ..٧"يف حياته
  :وَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ

اَبُه فََتْخلَُص إِلَى جِلِْدِه َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ        لَأَنْ َيْجِلَس أََحُدكُْم َعلَى َجْمَرٍة فَُتْحرَِق ِثيَ      : " قَالَ َرُسولُ اللَِّه    
  .٨"َيْجِلَس َعلَى قَْبرٍ

  :وَعْن أَبِي َمْرثٍَد الَْغَنوِيِّ قَالَ
  ٩"لَا ُتَصلُّوا إِلَى الْقُُبورِ َولَا َتْجِلُسوا َعلَْيَها:"  َيقُولَُسِمْعُت َرُسولَ اللَِّه 

أنـزل  ! يا صاحب القرب    :"  جالًسا على قرب،  فقال      قال رآين رسول اهللا      وعن عمارة بن حزم     
  ١! "من على القرب، ال تؤذي صاحب القرب، وال يؤذيك 

                                                 
  ٢٠٩ رواه البخاري، َعْن اْبِن َعبَّاٍس، برقم  – صحيح 1
  )٣٤١ص  / ١ج (فتح الباري :  ابن حجر 2
  )٣٤١ص  / ١ج (فتح الباري  :  ابن حجر 3 
  )٣٨٥ص  / ٥ج (شرح البخاري : ابن بطال  4
 ٣٢٦١م، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِه َقاَلبرقم  رواه مسل– صحيح 5
 ٢٧٩٢برقم  ، رواه أبو داود، َباب ِفي اْلَحفَّاِر َيِجُد اْلَعْظَم َهْل َيَتَنكَُّب َذِلَك اْلَمَكاَن6
 ٢٤٥ \٣ مصنف ابن أبي شيبة 7
  ١٦١٢ِر َوالصََّلاِة َعَلْيِه، برقم  رواه مسلم، َباب النَّْهِي َعْن اْلُجُلوِس َعَلى اْلَقْب– صحيح 8
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 ٢٤٢

  :  لألموات  دعاؤه : املطلب اخلامس
  :يقول َعْوف ْبَن َماِلٍك 

ْر لَُه َواْرَحْمـُه، َوَعاِفـِه      اللَُّهمَّ اغْفِ :"  َعلَى َجَناَزٍة فََحِفظُْت ِمْن ُدَعاِئِه َوُهَو َيقُولُ         َصلَّى َرُسولُ اللَِّه    
َواْعُف َعْنُه، َوأَكْرِْم ُنُزلَهُ، َوَوسِّْع ُمْدَخلَُه، َواغِْسلُْه بِالَْماِء َوالثَّلْجِ َوالَْبَردِ، َوَنقِِّه ِمْن الَْخطَاَيا كََما َنقَّْيـَت                

رِِه، َوأَْهلًا َخْيًرا ِمْن أَْهِلِه، َوَزْوًجا َخْيًرا ِمْن َزْوجِِه،         الثَّْوَب الْأَْبَيَض ِمْن الدََّنسِ، َوأَْبِدلُْه َداًرا َخْيًرا ِمْن َدا        
َحتَّى َتَمنَّْيُت أَنْ أَكُونَ أََنا ذَِلَك      : قَالَ  " -أَْو ِمْن َعذَابِ النَّارِ     _ َوأَْدِخلُْه الَْجنَّةَ، َوأَِعذُْه ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ       

  ٢الَْميَِّت
  :السُّلَِميِّ وَعْن ُعَبْيِد ْبنِ َخاِلٍد 

 :  آَخى َبْيَن َرُجلَْينِ، فَقُِتلَ أََحُدُهَما،  َوَماَت الْآَخُر َبْعَدُه، فََصلَّْيَنا َعلَْيِه فَقَالَ النَّبِيُّ               أَنَّ َرُسولَ اللَِّه    
: فَقَالَ النَّبِـيُّ  .  مَّ أَلِْحقُْه بَِصاِحبِِهَدَعْوَنا لَُه، اللَُّهمَّ اغِْفْر لَُه، اللَُّهمَّ اْرَحْمُه ، اللَّهُ  : قَالُوا  " َما قُلُْتْم ؟    "

  . ٣فَأَْيَن َصلَاُتُه َبْعَد َصلَاِتِه َوأَْيَن َعَملُُه َبْعَد َعَمِلِه، فَلََما َبْيَنُهَما كََما َبْيَن السََّماِء َوالْأَْرضِ
 ِلَحيَِّنا َوَميِِّتَنا َوَشاِهِدَنا َوغَاِئبَِنا َوذَكَرَِنـا       اللَُّهمَّ اغِْفرْ : "- أيًضا   –وكان َيقُولُ ِفي الصَّلَاِة َعلَى الَْميِِّت       

   . ٤"َوأُْنثَاَنا َوَصِغريَِنا َوكَبِريَِنا
  .٥"إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء: " وكان يأمر أصحابه بالدعاء للميت فيقول 

  : على األموات وعند القبور بكاؤه : املطلب السادس 
   : عثمان بن مظعونيف وفاة : أوالً 

 مـن    أسرع إىل بيته، فقد كان عثمـان          بوفاة عثمان بن مظعون      فعندما أُخرب رسول اهللا     
  .٦ عليه بكاء كثرياًفبكى النيب . الصحابة القريبني إىل قلبه

  : يف وفاة سعد بن عبادة : ثانًيا
، مع عبد الرمحن بـن       يعوده اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النيب         :  قال عن ابن عمر    

، فلما دخل عليه فوجـده  - رضي اهللا عنهم مجيًعا-عوف وسعد بن أيب وقاص وعبد اهللا بن مسعود         
 ، فلما رأى القـوم بكـاء        فبكى النيب   . ال يا رسول اهللا   : قالوا". قد قضى؟ : "يف غاشية أهله فقال   

                                                                                                                                            
ة، وهو في صحيح الترغيب والترهيب                  - صحيح لغيره    1  / ٣ج  (- رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن لهيع

  .٣٥٦٦، برقم  )٢٢١ص 
 ١٦٠٠ رواه مسلم، باب الدعاء للميت في الصالة، برقم –صحيح  2
  ٢٥٢٤، وصححه األلباني في  صحيح وضعيف سنن أبي داود، رقم ١٩٥٩ رواه النسائي ، باب الدعاء، برقم  3
رقم                  4 ِه، ب اني في صحيح   ، وصححه األلب    ١٩٦٠ رواه النسائي ، باب الدعاء، َعْن َأِبي ِإْبَراِهيَم اْلَأْنَصاِريِّ َعْن َأِبي

 ١٩٨٦وضعيف سنن النسائي رقم 
  ٧٣٢ حسنه األلباني في إرواء الغليل برقم – حسن 5
  ٣رواه البخاري، آتاب الجنائز،  –صحيح  6



 ٢٤٣

 وال حبزن القلب، ولكن يعـذب       أال تسمعون، إن اهللا ال يعذِّب بدمع العني،       : "فقال.  بكوا النيب  
  .١، وأشار إىل لسانه"هبذا

  : يف وفاة طفله إبراهيم : ثالثًا 
 - يف ابتهاج وسرور     - بطفل من زوجته السيدة مارية املصرية، قال ألصحابه          ملا ُرزق َرُسولُ اللَِّه     

ثُمَّ َدفََعُه إِلَى أُمِّ َسْيٍف اْمَرأَِة قَْينٍ ُيقَالُ لَُه         : قال أنس   . " ُوِلَد ِلي اللَّْيلَةَ غُلَاٌم فََسمَّْيُتُه بِاْسمِ أَبِي إِْبَراِهيمَ       : "
أَُبو َسْيٍف فَاْنطَلََق َيأِْتيِه َواتََّبْعُتُه، فَاْنَتَهْيَنا إِلَى أَبِي َسْيٍف َوُهَو َيْنفُُخ بِِكريِِه، قَْد اْمَتلَـأَ الَْبْيـُت ُدَخاًنـا،                   

 َجاَء َرُسولُ اللَِّه ]! أي توقف[ َقُلُْت َيا أََبا َسْيٍف أَْمِسْك  ْي َرُسولِ اللَِّه فَأَْسَرْعُت الَْمْشَي َبْيَن َيَد
  ! فَأَْمَسَك

  .. بِالصَّبِيِّ فََضمَُّه إِلَْيِه َوقَالَ َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيقُولَ فََدَعا النَّبِيُّ 
، فََدَمَعْت َعْيَنا َرُسولِ    َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اللَِّه     ] أي  حيتضر  [ِسِهلَقَْد َرأَْيُتُه َوُهَو َيِكيُد بَِنفْ    :  فَقَالَ أََنٌس   

  :  فَقَالَ اللَِّه 
  .٢"َتْدَمُع الَْعْيُن َوَيْحَزنُ الْقَلُْب ، َولَا َنقُولُ إِلَّا َما َيْرَضى َربَُّنا، َواللَِّه َيا إِْبَراِهيُم إِنَّا بَِك لََمْحُزوُنونَ"

  
  :عند قرب أمهبكاءه : رابًعا

( ومن املواقف املؤثرة الصعبة على نفوس الصحابة، موقفهم عندما شاهدوا قائدهم يف عام احلديبيـة                
  . يبكي حبرقة عند قرب أمه آمنة بنت وهب) هـ٦

 انتهى يوماً من عام احلديبية إىل رسم قرب فجلس، وتفجر ينبـوع              فعن سفيان الثوري أن نيب اهللا       
وكان عمره إذ ذاك حنـو      " هذا قرب آمنة بنت وهب    : "- بعينني دامعتني    –وقال  الرمحة يف قلبه فبكى     

  . ٣الّستني
  : وعن عبد اهللا بن مسعود 

 خرج  يوًما وخرجنا معه حىت انتهينا إىل املقابر ، فأمرنا فجلسنا، مث ختطى القبور حـىت                  أن  النيب    
صوته ينتحب باكًيا ، فبكينا لبكاء رسول        طويالً ، مث ارتفع      ٤انتهى إىل قرب منها ، فجلس إليه فناجاه       

ما الذي أبكاك يـا     :  ، فقال      أقبل إلينا ، فتلقاه عمر بن اخلطاب            ، مث إن رسول اهللا        اهللا  
: " - يف شـفقة     – إلينا فأتيناه، فقـال      ٥رسول اهللا ؟ فقد أبكانا وأفزعنا ، فأخذ بيد عمر ، مث أومأ            

إن القرب الـذي    : " ول اهللا فقال ذلك مرتني أو ثالثا ، مث قال           نعم، يا رس  : فقلنا  " أفزعكم بكائي ؟    

                                                 
 ١٢؛ ورواه مسلم، في آتاب الجنائز، ٤٥ رواه البخاري، في آتاب الجنائز، –صحيح  1
  ٤٢٧٩، برقم َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  رواه مسلم – صحيح 2
  ٤٤:  صلى اهللا عليه وسلم، القاهرة-سيد الدعاة : حسين محمد يوسف :  انظر 3
 الحديث بصوت منخفض سرا:  المناجاة 4
 اإلشارة بأعضاء الجسد آالرأس واليد والعين ونحوه:  اإليماء 5



 ٢٤٤

رأيتموين أناجيه قرب آمنة بنت وهب ، وإين استأذنت ريب يف زيارهتـا فـأذن يل ، مث اسـتأذنته يف                     
   .١.."فأخذين ما يأخذ الولد للوالد من الرقة ، فذلك الذي أبكاين.. االستغفار هلا فلم يأذن يل 

   . ٢فما رأيت ساعة أكثر باكًيا من تلك الساعة: قال أحد الصحابة 
  ..  هبذه الزيارة لقرب أمه الذكريات لقد تذكر 

  ..فراح يستعيد جروح املاضي يف وجدانه 
  !فخيم عليه شعور اليتم الرهيب 

  !فتأوه  القلب الصديع 
 
  
  
  
  

  اخلــــــاتــمة
  :ملخص البحث: أوالً 

 يف مقدمة وسـبعة      للعاملني - صلى اهللا عليه وسلم      –هللا  رمحة رسول ا  تناولت هذه الدراسة موضوع     
  : فصول، وخامتة، فكان ملخص البحث على النحو التايل 

  من هو نيب الرمحة ؟ : الفصل األول 
يشتمل على خمتصر ألهم األحداث يف حياة الرسول         قام الباحث بعمل تعريف موجز بنيب الرمحة        

      وته ، وشهادات األدبيات الغربية بصدق نب    وبني الباحـث يف هنايـة      . ، وحبقيقة رمحته للعاملني
 ، وذلك من حيث كوهنا رمحـة ربانيـة          الفصل خصائص هذه الرمحة املتجسدة يف شخص حممد       

  .ومتزنةوعاملية وعملية 
  :رمحته للعاملني  جمال التنوير واحلضارة: الفصل الثاين 

امل  يف جمال التنوير واحلضارة، ورمحته للبشر         للع  تناول الباحث يف الفصل الثاين أهم مظاهر رمحته       
يف ذلك كونه أخرجهم من الظلمات إىل النور، فحول العرب من قبائل عصبية متنـاحرة إىل أمـة                  

  .  على احلضارة األوربية أيًضا بشهادة علماء الغرب أنفسهممتماسكة متحضرة، وال خيفى فضله 

                                                 
رقم         –صحيح  1  ان ب ة لألزرقي            ٩٨٦ رواه وصحيح ابن حب ار مك رقم    )٢١٢ص   / ٣ج   (- ، وفي  أخب  ،٩٨٥، ب

  . ٢٣، ، وصححه األلباني في صحيح السيرة النبوية ١٠٢رواه البهيقي في دالئل  النبوة برقم 
  ١٠١، برقم )١١٧ص  / ١ج  (- دالئل النبوة للبيهقي 2
  



 ٢٤٥

تدعيمه لقيم العلـم واملعرفـة، والتحـضر والتربيـة          ويف هذا الفصل تناول الباحث رمحته للبشرية ب       
والتسامح الديين ، وخدمة اإلنسانية ورعاية حقوق اإلنسان فكلها قيم حضارية متثل جانًبا عظيًما من               

  . ، ويغفل عنه الكثري من الباحثنيجوانب الرمحة قي شخصية النيب حممد 
  :رمحته للعاملني يف جمال األخالق: الفصل الثالث

، ا الفصل تناول الباحث أهم مظاهر الرمحة يف اجلانب األخالقي والسلوكي لشخصية النيب              يف هذ 
ولني عريكته وذوقه مع الناس، وعفوه ال سيما         فتناول البحث بعض من مشائله وأخالقه، مثل رفقه         

وهنيهه ، وحتذيره من استعباد الناس       كحاكم بأخالق العدل واملساواة بني الناس      مع أعدائه، وختلقه    
   .عن التمييز العنصري 

يف نشر احلب واإلخاء بني العرب وبعضهم، وبني العرب وغريه، وبني املهاجرين وبعضهم،        ودوره  
وبني فصائل املدينة وبعضها، حىت صار املسلمون قوة أخوية واحدة قد ألف اهللا بني قلوهبم بـشكل                 

  .معجز 
 أال وهـو جانـب      لوكًيا مهًما يبني رمحتـه     مظهًرا س  - أيًضا   -وتناول الباحث يف هذا الفصل      
  .   املعامالت املالية ومساحته  فيه  

  :رمحته للعاملني يف جمال التشريع : الفصل الرابع
   بالناس كمشرع، فتناول مرونته ووسطيته واعتداله  حتدث الباحث يف هذا الفصل عن رمحة النيب

  .  ويف سياسته الشرعية يف األحكام اليت تتسم بالتيسري
ومناذج عملية للرخص الشرعية والتدرج يف التشريع، واليت تبني رمحته للبشر كمشرِّع، أرسـله اهللا               

  .  ، يضع عن الناس إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم ميِّسًرا سهالً
  :رمحته للعاملني يف ميدان الصراعات السياسية والعسكرية : الفصل اخلامس 

بغري املسلمني يف ميدان الصراعات واحلروب، وكيـف   محة النيب يف هذا الفصل تناول الباحث ر
كان يقدم احلوار على الصدام، وجينح للسلم، ويربم املعاهدات والعقود حقًنا للدماء، ويرحم العدو إذا            
قُهر، ويوصي خًريا بأهل الذمة، ومينحهم احلق يف حرية االعتقاد وممارسة الشعائر، ويوصي باألسرى              

  . خًريا 
 نشر اإلسـالم بالـسيف      فريةاولنا يف هذا الفصل الرد على أهم الشبهات يف ذلك، واليت منها               وتن

  .. والعنف ورد علماء الغرب أنفسهم يف ذلك 
  

  :رمحته للعاملني  جمال املرأة والطفل: الفصل السادس
دنا وكيـف أنقـذ سـي    يف جمال املراة والطفل، يف هذا الفصل تناول الباحث مظاهر رمحة النيب 

 النساء من ظالم اجلاهلية وظلم الوأد وهضم احلق، ومن مث كيف حررهن التحرير احلقيقـي                حممد



 ٢٤٦

 تعامل كجرثومـة فـوق   - األورببية –الكرمي، وجعل هلن مميزات متفردة، يف وقت كانت فيه املرأة    
  !احليوان ودون اإلنسان 

تعدد الزوجـات،   السيما يف مسائل مثل     املتعلقة  هبذا املوضوع،      فتراءاتوتناول البحث الرد على اإل    
 من خالل أدبيات الغرب     ، والرد على ذلك     وضرب الزوج لزوجته، وحجاب املرأة      وزواج النيب   

  . أنفسهم 
  . باألطفال عامة وبالبنات خاصة، ورمحته باأليتام واألراملوتناول الفصل مناذج عملية لرمحة النيب 

   للضعفاءرمحته: الفصل السابع
 للضعفاء، فبني كيف كانت رمحته للفقـراء ، يف كـل             الفصل تناول الباحث رمحة حممد       يف هذا 

  . زمان حىت قيام الساعة 
  .  مع مشكلة الفقر ومشكلة البطالة وكيف تعامل النيب 

  .  للخدم وللعبيد وكيف جعل هلم حقوقًا وساهم يف حتريرهم ورمحته
  .  سنته معهم ورفقه هبم يف األحكام واملعامالت  لذوي االحتياجات اخلاصة وكيف كانت ورمحته
  .  للمسنني، وكيف كانت سنته ورعايته للمسن ورمحته
 لألموات، وكيف سن هذا الكم الضخم من اآلداب املتعلقة باجلنائز واألموات، واليت تبني              ورمحته

  . ومناذج عملية يف كل ذلك .  لإلنسان حًيا وميًتارمحته وتكرميه 
  : النتائج : ثانًيا 

وبعد هذه اجلولة، يف هذه الدراسة،نستطيع جنمل أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث علـى النحـو           
  :التايل 

  رمحة حقيقة وعملية للبشرية منذ بعثته وحىت وقتنا هذا، بشهادة علمـاء            كان حممد    -١
  .. ، و لني بول، ولوبون وغريهم كاراليلتوماسالغرب، أمثال جان ليك، و

 للبشرية يف ميدان التنوير واملعرفة والعلم، فظهر دوره  النيبللباحث عظم رمحة  تبني  -٢
                 يف نقل اجلزيرة العربية من مرحلة اجلهل إىل مرحلة العلم، ومن عـصر الظـالم إىل 

عصر النور، وبان دروه كذلك يف حتضر العامل كله، خاصة  الغرب، وحتدث يف ذلـك                
 . ولز، واشنجتون ايرفنج، وغريهم علماء غربيني أمثال رودي بارت، و

 حياة آمنة ، قد حفـظ       عاش أصحاب الديانات والعقائد املختلفة يف ظل حكم النيب           -٣
 هلم فيها حق حرية االعتقاد، وممارسة الشعائر، وحفظ هلم دماءهم وأمـواهلم   النيب

 . وأعراضهم من السوء كاملسلمني سواء بسواء  



 ٢٤٧

لك الكم الضخم من القيم األخالقيـة والـسلوكية         يف جمال األخالق، تبني للباحث ذ      -٤
، كالرفق واللني والعدالة واملساواة واحلب واإلخاء،       اجملتمعة يف شخصية سيدنا حممد      

 كثًريا  توماس أرنولد وقد ركز العالمة     ..واليت متثل بعض جتليات الرمحة يف شخصيته        
 . على اجلانب اخللقي يف شخصية النيب 

 كمشرِّع لتنظيم حياة اجملتمعات      يف شخصية النيب     - كذلك   – جتلت مظاهر الرمحة   -٥
البشرية، فظهرت يف سياسته التشريعية مظاهر عدة على رأسـها  املرونـة والوسـطية               

 .. والتيسري والرخص الشرعية والتدرج يف التشريعواالعتدال 
، فقـدم   يف ميادين الصراعات السياسية والعسكرية، جتلت بوضوح مظاهر رمحتـه            -٦

احلوار على الصدام، و احلل السلمي على احلل العسكري، وطبق مبـدأ احلـوار بـني                
. احلضارات بنجاح وراسل لذلك قادة وملوك العامل وأرسل إليهم الرسـل والـسفراء              

وقد أطنـب   .وشهد أعداؤه وخصومه، بعظم أخالقه، ومسو عفوه، السيما مع األسرى         
مثال إميل درمنغم، والعالمة لويس سـيديو ،        الباحثون الغربيون يف جتلية هذه املظاهر، أ      
 . والدكتورة كارين أرمسترونج ، وغريهم 

 املرأة من رق اجلاهلية ، وأنقذها من مأساة الـوأد، ورد هلـا اعتباراهتـا                حرر النيب    -٧
 النماذج الفذه يف رمحته باألطفال عامة       الفكرية واالجتماعية واالقتصادية، وظهرت له    

 . ة إىل األيتام واألرامل وبالبنات خاصة، إضاف
 املثل األعلى يف الرمحة بالضعفاء، فظهرت رمحته اجللية البينـة           لقد ضرب نبينا حممد      -٨

بالفقراء وكيف ساندهم، والعبيد وكيف حررهم، واخلدم وكيـف أكـرمهم، وذوي            
 وامتـدت رمحتـه   .. االحتياجات اخلاصة وكيف واساهم، واملسنني وكيف وقرهم      

  ! بطن األرض ميًتا باإلنسان حىت يف 
  

  التـوصيـات: ثالثًا 
  " :جتليات الرمحة النبوية" اقتراح عقد مؤمتر يف موضوع حتت عنوان  : -١

، ودفع اإلفتراءات القدمية واحلديثـة  ، وهو مؤمتر يهدف إىل جتلية جوانب الرمحة يف شخصية النيب    
  :ويتم تناول هذا املوضوع يف سبعة حماور هي 

  صائص رمحة النيب خ: احملور األول
  تأصيل لغوي وشرعي لصفة الرمحة  -
 الرمحة صفة اخلالق  -
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 الرمحة صفة الرسالة  -
 الرمحة صفة األمة  -
 عاملية الرمحة  -
 عملية الرمحة  -
 حول الرمحة املتزنة -

  : يف جمال التنوير واحلضارة من جتليات رمحة النيب: احملور الثاين
  التوحيد  -
 التحضر  -
 التسامح  -
 املعرفة  -
  : يف جمال األخالقمن جتليات رمحة النيب: ور الثالث احمل

  الرفق  -
 العفو  -
 العدل  -
 اإلخاء  -

   يف جمال التشريع من جتليات رمحة النيب: احملور الرابع 
 املرونة  -
 الوسطية -
 التيسري  -
 الرخص الشرعية : منوذج  -

   يف جمال احلرب والسالم من جتليات رمحة النيب: احملور اخلامس
  م النبويةمعاهدات السال -
 رسائل امللوك  -
 أخالقيات احلرب -
 حقوق األسرى -
   ردع الطغاة واجملرمني-

  يف جمال املرأة والطفلمن جتليات رمحة النيب: احملور السادس 
  التحرير اإلسالمي للمرأة  -
 حقوق املرأة يف اإلسالم -
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 حقوق الطفل يف اإلسالم  -
  : للضعفاء من جتليات رمحة النيب: احملور السابع 

  افحة الفقر مك -
 رعاية املسنني  -
  رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة  -

  :الفترة التحضريية 
مدة سنة، ويتم دعوة الباحثني واملفكرين والكتاب يف مجيع أحناء العامل، للمـشاركة يف املـؤمتر                

  . بإعداد الدراسات والبحوث احملكمة حول حماور املؤمتر، من خالل مسابقة عاملية خلدمة املؤمتر 
  على أصحاب القـرار والـساسة  واملـثقفني           - مترمجة   –م توزيع نتائج املؤمتر وتوصياته      ويت

  .والتربويني واإلعالميني البارزين يف أوربا وأمريكا
  " :ترمجة مائة كتاب يف السرية "  اقتراح مشروع حتت عنوان -٢

ات أو حبوث يف جمال     يتم تشكيل جلنة من كبار الباحثني والكتاب واملترمجني الذين أسهموا بكتاب          
 تصلح ترمجتها إىل اللغة اإلجنليزيـة       ، الختيار مائة دراسة عربية حول سرية النيب       سرية النيب   

ويـتم  .  يف أوربـا وأمريكـا     - بعد ترمجتها    –باألساس مث الفرنسية، وتركيز نشر هذه الكتب        
  . األعمال اإلسالمية ورجال العربية واستنهاض الداعمني هلذا املشروع من احلكومات 

   اقتراح إنشاء مركز حبثي علمي للتعريف بنيب الرمحة -٣
وتكون مهمة هذا املركز إنتاج البحوث والدراسات والدوريات والوسائط املتعددة للتعريـف بـنيب              

  .  باللغات احلية الرمحة 
  :  اقتراح تدريس السرية النبوية يف املراحل التعليمية -٤

عليم العايل يف البلدان اإلسالمية، بتشكيل جلان متخصصة لبحث إمكانيـة           فتقوم وزارات التربية والت   
  .. تدريس السرية النبوية يف الصفوف الدراسية واجلامعية

  اقتراح إنشاء قناة فضائية للتعريف بنيب الرمحة : ٥
  والتعريف به، من ندوات وحماضرات، وأفـالم،       فتقوم هذه القناة بعرض كل ما يتعلق بسرية النيب          

  . ورسوم متحركة، وكتابات 
  : اقتراح فيلم سينمائي عاملي -٦

حبيث يوجه الفيلم إىل عامة الشعوب الغربية، هبدف تعريفهم بنيب اإلسالم، ويتم عرضه يف كربى دور                
  : شروطأربعةويشترط يف هذا العمل السينمائي .. العرض األوربية واألمريكية 

  .ية أن ينضبط بالضوابط الشرع: الشرط األول 
  .االستعانة بالكفاءات العاملية من ممثلني وخمرجني : الشرط الثاين 
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  . أن ينال الدعم املايل السخي من رجال األعمال املسلمني : الشرط الثالث
أال حتتكر حقوق نشره شركة معني أو شخص حمدد، بل تكون حقوقه ممنوحـة ألي               : الشرط الرابع   

  . إنسان ينشر الفيلم 
   :ة للتعريف بنيب الرمحة فقرة إعالني-٧

وهي .. مدة هذه الفقرة اإلعالنية دقيقة واحدة، يتم بثها من خالل كربى القنوات األوربية والغربية               
  . بال شك حتتاج إىل دعم مايل كبري

إضافة إىل استئجار عدد من الساعات من مساحة البث يف بعض القنوات وتقدمي من خالهلا بـرامج                 
   .تعريفية بنيب الرمحة 

  : املقاطعة الدبلوماسية واالقتصادية – ٨
على القادة والساسة العرب واملسلمني قطع أية عالقات دبلوماسية أو جتارية أو أيـة شـراكات أو                 

  . - صلى اهللا عليه وسلم –اتفاقات مع أي دولة تسىء لنيب الرمحة 
  . عليهم أن ميحو العار الذي حلق هبم جراء تعاملهم مع من سب نبيهم 

  " :مهرجان حممد للجميع " اقتراح  -٩
وهو مهرجان عاملي سنوي يعقد يف عاصمة كربى من عواصم العامل، يشتمل هذا املهرجـان علـى                 
جمموعة فعاليات تعريفية بنيب الرمحة، ومن ضمن تلك الفعاليات حماضرات وندوات ومعارض وأفالم             

 صلى اهللا عليه وسلم     – الرمحة   وأناشيد ومسابقات وجوائز تصب يف موضوع النصرة والتعريف بنيب        
-.   

وهو مشروع حيتاج إىل دعم احلكومات واجلماعات ورجال األعمال، أو يكون على األقـل حتـت                
  ...رعاية أحد زعماء العرب 

 والزود عن حياضه، ونشر منهجه      ، أن حيمل كل مسلم ومسلمة أمانة الدفاع عن نيب الرمحة          -١٠
، ومن مث العمل على إعداد الفـرد املـسلم،          واجملتمع والدولة اإلصالحي على مستوى الفرد واألسرة      

  . والبيت املسلم، واجملتمع املسلم، واحلكومة املسلمة
  

  : أفكار عملية لنصرة نيب الرمحة : رابًعا 
  :  لنصرة نيب الرمحة -  لكل مسلم-أفكار عملية وهذه 
  - عليه الصالة والسالم –لرمحة الكتابة إىل الصحف واجملالت وتعقب أية تصرحيات تسيء بنيب ا-١
الرمحة أو كتاب مفيـد يف      ملدارسة كتاب نيب    عمل مدارسة مسجدية أو حلقة أسبوعية باملسجد        -٢

   )كاحلديث والتفسري والفقه والعقيدة( السرية، إضافة إىل العلوم الشرعية األخرى 
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وذلـك  . ريف بنيب الرمحـة    رسائل إلكترونية على األقل إىل مواقع عاملية، هبدف التع         ١٠ إرسال   -٣
  .بشكل أسبوعي على األقل

.  باحملمول لألصحاب واإلخوان هبدف التذكري بقضية النـصرة        sms إرسال ثالثة رسائل نصية      -٤
  .وذلك بشكل أسبوعي على األقل 

 – يف األماكن العامة     - تشتمل على أحاديث نبوية وتوصيات عملية      – تعليق بوسترات ولوحات     -٥
  . ف نصرة نيب الرمحة  هبد–بشكل الئق 

بـشكل دوري   " نيب الرمحه وأخالقه وسريته ومنهجـه       "  عمل مسابقة ثقافية وأخرى حبثية عن        -٦
   . وجوائز جمزية

  .  إنشاء مجعية خريية لتحفيظ القرآن وتعليم السرية النبوية -٧
  .  توزيع ونشر الكتب اليت تعرف بنيب الرمحة -٨
 ومـن   - بكل اللغـات     – موعات بريدية للتعريف بنيب الرمحة     إنشاء مدونات مواقع دعوية وجم     -٩

  blogspot.com موقع مثل علىالسهل جًدا إنشاء مدونة جمانية 
" الوجه األول يشتمل على بيناتك والوجه الثاين يشتمل على شعار           ..  عمل كروت شخصية     – ١٠

  . أو حنو ذلك من النصائح العملية املفيدة " مًعا لنصرة نيب الرمحة 
  . حث اخلطباء على تناول القيم احلضارية يف السرية النبوية وعدم اإلغراق يف اجلزئيات -١١
  .  حث املعلمني والتربويني على نشر القضية بني مجوع الطالب -١٢
  . العمل على إقامة املعارض الفنية والدعوية يف املدارس واجلامعات للتعريف والنصرة -١٣
 –يفية تتناول فعاليات وحماضرات للنصرة والتعريف بنيب الرمحـة        إقامة خميمات ومعسكرات ص    -١٤

   -صلى اهللا عليه وسلم 
  .  عقد الدورات العلمية اليت تتعلق مبنهج السرية وكيفية االستفادة منها -١٥
   .- صلوات اهللا وسالمه عليه – نشر فتاوى العلماء يف حكم سب النيب أو التعريض جبنابه -١٥
والدول الـيت   " الصهاينة واألمريكان " ر شريف أن يقاطع منتجات األعداء        على كل مسلم ح    -١٦

عار على املسلم أن ُيدخل بيته هذه املنتجات أو يطعم           . - صلى اهللا عليه وسلم      –تسيء لنيب الرمحة    
  !منها بطون أوالده 

  
  
  
  
  



 ٢٥٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ابمنتدى الكْت
  " والكُّتابمساحة حرة آلراء العلماء والباحثني"
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  حنو التمكني

أنا أعتربه من مبشرات الغلبـة  القادمـة         ..  وأمثاله من الكتابات اجلادة      "نيب الرمحة "كتابنا  
 " . على الصعيدين الداخلي واخلارجي      ن يساهم يف تغيري واقع األمة     أوالتمكني، وأحرى به    

  " واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس اليعلمون
  فريد عبد اخلالق

*******  

!نيب الرمحة ووقعنا   

، ليس من املعقول أن جند يف عصر ارتفعت فيه رايات الظلم ، ومسات اإلظالم أن نترك جوانب مضيئة
 اهللا عليه وسلم، ومن أهم  تلك الصفات اليت  يغفلها الكثريون عن نبينا حممد صلىمن تراثنا وديننا

حسب، وإمنا كانت خلقا لصيقا اتصف به لدرجة هذه الصفة بادية عليه ف  ومل تكن"الرمحة" اتسم هبا 
لَقَْد َجاءكُْم َرُسولٌ مِّْن أَنفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُم :" ، وصفه به ، فقال تعاىل أن اهللا

 الشهادات ومل تكن" أنا نيب الرمحة"وقال عن نفسه صلى اهللا عليه وسلم " بِالُْمْؤِمنَِني َرُؤوٌف رَِّحيٌم
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على مستوى الكالم اللفظي، بل امتدت للواقع العملي فكان خلقه القرآن، وكان يتعامل مع الناس 
و ليس هذا فقط بل " ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء"مجيعا بعني الرمحة، وكان يقول 

..لبا ووعده باجلنةبالنار، وامتدح من رحم ك امتدت رمحته للحيوان فجرم حبس اهلرة وتوعد الفاعلة  

 وفك األسري، وأحسن إليه، ورحم قتلى احلروب من املشركني فواراهم الثرى، كل هذا يف زمن 
كانت اجلاهلية فيه متعمقة يف الغلظة، والظلم فيها أساس احلياة، والقانون فيها قانون الساعد والسالح 

.والقوة  

ليت ال تعرف إال اخلراب والدمار والقوة فيها  فهذه حياة نبينا اليت تتسم بالرمحة، وهده مدنيتهم ا
فانظر وتفكر باألمر، ستجد . والبطش باآلخرين أساس حياة الظاملني. أساس احلكم وليس العدل 

فقط أريدك أن تتدبر ..عجًبا بني حال اإلسالم وحياة نبيه ، وترك املسلمني للنهج، وطمع اآلخرين 
..األمر بروية  

عمل بالشرع وإعالء رايته، والسري وراء خامت املرسلني نيب الرمحةوفق اهللا تعاىل اجلميع لل  

   البنا عبد اللطيفحممد/ د . ا
  مدير حترير النطاق الشرعي

   إسالم اون الين بشبكة
*******  

  
  )رؤية سيكولوجية ( الغرب واإلسالم 

شهدها تبدى الغرب على حقيقته ، وزالت القشور ، ورمبا إرهاصات األحداث املؤملة اليت ي             
العامل اإلسالمي ، على ما فيها من أمل وقتل وتعذيب واستضعاف لألمة املـسلمة ، واسـتهانة هبـا                   
ومبقدساهتا وقيمها وثوابتها ، ولكن ذلك على الرغم من آالمه ووحشيته ، أزال القناع عن الوجـه                 

  .البشع للغرب ، مبا فيه من عنصرية مقيتة ، وأحادية انفعالية هائجة مائجة 
  
امنا تشهد مهزلة عاملية للقيم املدنية اليت يدعو هلا اجملتمع الغـريب ، وأصـبحت مـصدر                 وأي

تنكيت العامل ، يف ما يدعونه من الدميقراطية وحقوق اإلنسان ، واحلرية اليت ال تعـرف ذوقـاً وال                   
قدات األخرى  اعتباراً لإلسالم ، يف ضوء نظرة عنصرية ، حتترم فيها الديانة املسيحية واليهودية ، واملعت              

، وال جتد طاقتها وجهدها إال يف النيل من اإلسالم ورسالته ، وتوجه كيدها العاملي عـرب الـصحف               
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 ، حىت أصبح مشروعاً غربياً منظماً، نسمعه كل يوم واالنترنت للهجمة على الرسول األكرم حممد  
ات من القلق الغـريب     ، يف صحف متنوعة ، ومواقع متعددة ، يف رسالة عدائية منظمة ، تبدي مساح              

من سرعة انتشار اإلسالم ، وباألخص بدايات اعتالئه مناصب قيادية يف ضوء لعبة الدميقراطية ، اليت                
يقبلها اجملتمع الغريب ، إهنم يريدون إسالما ، على مزاجهم هشاً سلبياً يتيح مـساحات السـتهالك                 

ون كائن مهجن من بـضائع فكريـة        بضائعهم الفكرية املتهاوية ، وسلخ املسلم من دينة ، حىت يك          
متنوعة ، ميكن وصفها بأهنا حاويات قمامات الشعوب ، من األفكار والقيم املتهاوية ، فهذه الصورة                

  .املثالية اليت يريدها الغرب ألبناء األمة املسلمة 
  

انكشف الغرب ، وهتاوت مقالته الدعائية ، وغدا على وجه احلقيقة ، لـصوصية ، تنـادي                 
 عقر دارهم ، ويصدرون العنف واألرهاب والدمار والقتل واالحتالل ، وإال كيف نفـسر               بالقيم يف 

التعاضد األمريكي مع أوروبا مع اللويب الصهيوين وهم يعيثون فساداً يف العراق، ودموية يف غـزة ،                 
ـ                 ة ،  واحتالأل معلناً يف أفغانستان ، وهتديد وقح للمقاومة اللبنانية، اليت رفعت قـيم اإلسـالم عالي

بأخالقياهتا السامية اليت تكاد تكون مفقودة يف عاملنا املتساقط أخالقيا،  واستفزاز سـافر للـسيادة                
السورية والنهضة النووية اإليرانية ، يف استراجتيات سياسية عنصرية مقيتة ، تستهدف القوة يف اجلسم               

  . اإلسالمي الواحد 
  

 ة به ، وال عزة لنا ، ورسولنا األكـرم         اإلسالم صحوة يف الزمان واملكان ، والعزة مرتبط       
 ،  يهان ، وتشوه صورته يف الغرب األسود املقيت احلاقد ، فال عزة لنا إال باتباع نبينـا األكـرم                    

ورفع مقامه عالياً ، يف ضوء معطيات العصر وإمكانياته ، وال عزة لنا إال بذلك ، ومن هنـا جيـب                     
ه احملمدية السمحة ، إنه النور الساكن يف قلوبنا ، وماء           التصدي لكل حماوالت النيل منه ، ومن رسالت       

  .احلياة ، الذي يصنع حاضرنا ومستقبلنا ، والطهر السلوكي يف كافة مسارات حياتنا 
 سيبقى مشساً مشرقة يف قلوبنا ، حيث تفتح نوافذها للوجود           مهما نالوا من نبينا األعظم      

ا بكافة مساحاهتا ، لتنري طريق السالكني على اهللا تعاىل ،           يف طاقة نورانية ال حدود هلا ، تتجاوز الدني        
إنه احلب اخلالد يف قلوبنا ، وال بد لليل أن يسافر بعيدا ، ويسفر الفجر ، فكل متوقع آت ، وكـل                      
آت قريب ، وال بد لألمة املسلمة أن تنهض ، وتتوىل مقاليد مشروعها النهضوي التنويري العلمي يف                 

رسالة النور والتسامح ، ورسالة التواصل الثقايف ، عوضاً عن رسالة اإلرهـاب             العامل أمجع ، فتنشر     
الغريب ، والدميقراطية املزورة ، وحقوق اإلنسان املشوهة األحادية ، اليت يعتريها دوما قيم الالمساواة               

أن تنجلي ، واحلرية الفوضوية العبثية ، اليت تدمر الشعوب املستضعفة ، وختتال بنفسها ، البد للحقيقة          
  .، ال بد ولو عن قريب 
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  سعاد جرب. د
  كاتبة وناقدة من األردن 
suad_jaber@hotmail.com 

  
********  

  حجة على الغرب وحجة علينا
قام عليه واليت عجزنا حنن عن      ما هو إال حجة ت     إن ما يفعله الغرب من اإلساءة للنيب األكرم صلوات اهللا عليه وآله وصحبه            

   ..إيصاهلا إليه، كما أهنا عمل دعائي بغري رضانا
  ..وبغضبنا للفت االنتباه لإلسالمبل 

 مث إن ما يفعله أيا كان لإلساءة هلذا الدين ولرسوله ال ميلك حجة واحدة 
فيه ما خيدم اإلسالم، وال يعين هذا الرضى فإن األمر ، وعليه، مقبولة عقال حىت ميكنها بناء القناعات بعدم مصداقية دين اهللا

إنه إن نال املسيء عقوبته أفاد ..  إليه  بل حنن نعلم تشريعه يف حق من يسيء!كال .. يفعله اللؤماء من إساءة لنبينا عما
  ..غريه وأجلم شيطانه ووفر عليه وساوسه

  حممد حممد البقاش    
  أديب وباحث وصحايف من املغرب

maisa_rose@yahoo.com 

***********  
  ماذا فعلنا للدفاع عن سيد البشر ؟ 

 الدينية يف التـشكيك يف اإلسـالم والطعـن يف           اقد أسهمت حركات التنصري ومؤسساهت    ل
مقدساته، ، وال ختفى علينا كتابات كثري من املستشرقني داخل الدوائر األكادميية، وانتـهاء              

تصعيد محالت الدعايـة املناوئـة      بقنوات االتصال ووسائل اإلعالم املعاصرة، وكل يلمس        
لإلسالم وتشويه صورته أمام الرأي العاملي بشكل حمموم ، بعد أحداث احلادي عشر مـن               

 ، واليت أشعلت جذوة نريان تشتعل حتت كثري من رماد الشبهات املتراكمـة              ٢٠٠١سبتمرب  
 ضد الدعوة اإلسالمية احلق ، وها حنن نسمع كل يوم هذه اإلساءات تصب علـى رؤوس               

صلى اهللا عليه وسلم    -املسلمني وليس آخرها التشويه الكاريكاتوري املسيء لرسولنا الكرمي         
 فالتشويه والصمت عن حماسن اإلسالم مها       ،املنشور يف صحف وجمالت دمنركية ونروجيية      -

السالحان الرئيسيان لبعض وسائل اإلعالم الغريب يف تشكيل الرعب اهلستريي من اإلسالم،            
 التطاول على مقام سيد اخللق واملرسلني وشتمه علناً من قبـل رمـوز دينيـة                بل بلغ األمر  
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مسيحية ويهودية وأخرى سياسية عرب وسائل اإلعالم، بـل والـدعوة إىل توجيـه ضـربة      
ـ         احلرب على اإلرهـاب، هلـدم الكعبـة        "عسكرية، انتقامية أو وقائية يف إطار ما يسمى ب

 املطالبةوشعارهم القدمي   بالصليبيون اجلدد   وظهر   .الشريفة وقصف مكة املكرمة بقنبلة نووية     
  ! على مقدسات املسلمني وأطالل احلرم املكي بعد تدمريه برفع الصليب

قد أنبأنا القرآن الكرمي هبذه احلمالت اليت تدق طبول احلرب بوسائل اإلعالم حيث يقـول               ل
َتْسَمُعّن ِمَن الِّذيَن أُوُتواْ الِْكَتاَب ِمن قَْبِلكُْم َوِمـَن         لَُتْبلَُونّ ِفَي أَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم َولَ    ": اهللا تعاىل 

  ]١٨٦: آل عمران"[ الِّذيَن أَْشَركَُواْ أَذًى كَِثرياً َوإِن َتْصبُِرواْ َوَتّتقُواْ فَإِنّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ االُُمورِ
ية يف عاملنا اإلسالمي؟ماذا فعلت احلكومات واملؤسسات الدينية اإلسالم:  هوولعلنا نطرح تساؤالً  

  .ألمريكاا من هتم دعم اإلرهاب واحلبو هل ستصمت خوفً 
أم ستشجب وتستنكر كما تعودنا دوما من منظماتنا االسالمية اليت جتري تعقد نـدوات يف               

 نطيب خاطرهم ونقول هلم حقكم علينا قاطعناكم يامجاعـة ال           وكأنناالدمنرك بعد احلادث    
  ؟أخرىتفعلون ذلك مرة 

 ومؤسساتنا صامتة وعلى رؤؤسـها الطـري يف      ناا من دولة السويد ودوال    ن نشاهد صورً  واآل
  .  ماليزيا صحيفة ملدة شهر لرمسها املسيح عليه السالم وهو ميسك سيجارةأوقفتحني 

للـذل  بيد أن هناك صـورة منطيـة         ، عليهم وعلينا  ةويا حسر إنا ملنتظرون ما هم فاعلون      
 العمـل   أن الدين ربنا حيفظه وحيميه وينـسون        أنيربرون  ن  هلؤالء الذي واخلضوع واخلنوع   

 اإلسالميةننتظر انتشار البشري والتنصري ونتفرج ومؤسسات الدعوة        أم  ! واجب حلماية الدين    
خذ اإلذن من مؤسـسات     أ فال بد هلم من      األفراد أما  !!مكبلة خائفة مرعوبة من حكوماهتا    

   !احدنشر كتاب ول والدعوة للعمل حىت لو اإلعالم
  ليلى بنت صاحل حممد زعزوعد .ا

 كاتبة وأكادميية سعودية
 www.drlailazazoe.com 

  
***********  

  جبل حيبنا وحنبه .. أحد

أحد جبل قريب من املدينة املنورة، كانت عند سفحه املعركة املشهورة اليت مس املسلمني فيها 
ى املسلمني وليحولوا نصرهم إىل وهو اجلبل الذي التف املشركون من خلفه ليكروا عل. القرح
  . هزمية
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أحد اجلبل الذي استشهد على جنباته أسد اهللا وأسد رسوله محزة بن عبد املطلب، مع سبعني من 
أحد اجلبل الذي كسرت عنده رباعية النيب الشريفة وجرحت وجنتاه . رجال اإلسالم امليامني

  . حىت سال دمه
فيقول رسول اهللا صلى ..  العارض ينادي اعل هبلأحد الذي وقف عنده أبو سفيان بعد النصر

  . اهللا عليه وسلم، ألصحابه ردوا عليه، قولوا اهللا أعلى وأجل
أحد هذا ما كان له حسب التصور اإلسالمي للكون ولعالقة املسلم مبا حوله من خملوقات أن 

  . لنكديكون معلماً للتشاؤم، والحمطة من حمطات النقمة، وال مركز إشعاع للكراهية وا
كان محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه، أسد اهللا وأسد رسوله، أثرياً عند رسول اهللا، صلى اهللا 
عليه وسلم، حبيباً إىل قلبه، وهو عمه وأخوه من الرضاعة، كما كان احلسني رضي اهللا عنه رحيانة 

فلة وجهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكن رسول اهللا مل حيول أحد إىل كربالئية غ
قال هذا تقومياً . أحد جبل حيبنا وحنبه: وكراهية وإمنا أثبته سنة ماضية منبعاً للحب والرضى، فقال

قال . لتصور،وتقريرا حلقيقة ما ينبغي أن تكون عليه العالقة بني املسلم وبني هذا الكون الفسيح
  ). أحداً(هذا تأسيساً ليكون كل جبل وكل واد وكل هنر وكل حبر 

  .. ل حيبنا وحنبهأحد جب
أي نفس سامية هذه اليت تستشعر احلب يفيض من اجلمادات ومتتلك القدرة على استقباله مشاعر 

تستقبل احلب من . طرية ندية، وإن كانت قد فقدت حول هذه اجلمادات األصحاب واألحباب
  . جالميد صخر، مسها عندها القرح، وعظم فوقها املصاب

  .. أحد جبل حيبنا وحنبه
دورة للحب يف هذا الوجود تشبه . ض النفس املؤمنة على املوجودات كلها حباً حىت تغمرهالتفي

واإلنسان بقلبه ونفسه وروحه وجسده، حمطة اإلرسال . دورة املاء الذي يروي كل ما مير به
  . وحمطة االستقبال يفيض حباً على كل شيء، ويستقبله من كل شيء

  .. أحد جبل حيبنا وحيبه
الصفاء الوجودي اليت تستشعر احلب يفيض من الوجود كل الوجود، بينما يغفل عنه أي حالة من 

النفوس . الكثريون، الذين تعطلت يف نفوسهم القدرة على االستشعار، والقدرة على األحساس
املؤمنة وحدها هي اليت تستشعر احلب يفيض من األحياء ومن النباتات ومن اجلمادات تستشعره 

  . نية، وتتبادله ثالثة، حىت مع املوطن الذي كان فيه جرح وقرح وهذه رابعةدرجة، وتستقبله ثا
أما الكراهية والبغض فهي حالة ال يعرفها قلب املؤمن، وال تصدر عن نفسه، إال لتصبغ الشر 

تكره الشر املتلبس يف إنسان، وال تكره اإلنسان، وتبغض اإلمث الذي يواقعه، . اجملرد واإلمث احملض
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اً أنه أخوك، فتظل يدك أبداً ممدودة إليه باحلب لتستنقذه من الشر واإلمث الذي هو وتذكر دائم
  . فيه

  زهري سامل
     لندن- مدير مركز الشرق العريب

zuhair@asharqalarabi.org.uk  
 

********  
  !نيب احلب 

صـلى اهللا   - يقول النيب و اإلميان   أسانية يف الوجود وهلا عظمة كعظمة االعتقاد        احلب أنقى عاطفة إن   
ميـان  اإل قرن الرسول الكرمي هنـا       ،) أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه       نال يؤم :(-عليه وسلم 

درانه ويرتقي سلم االتصال الدائم     أباحلب لتكوين االخوة االسالمية ، كقناة يدخلها املرء ليغتسل من           
ن يكون على قدر عـالٍ مـن        أمفردات اإلميان واحلب واألخوة تفرض على االنسان        و تعاىل ،    باهللا
 كيف استطاع رسول الرمحة ان يأخذ مكانته يف قلوب الناس ويـدعوهم اىل حـضن                إالخالق و األ

ن إ.) نك لعلـى ُخلـق عظـيم        إو: (قال اهللا تعاىل     خالق ، إذ  األاالسالم مامل يكن مثالية حية من       
ق احلسنة اليت محلها الرسول الكرمي كانت هلا ثقل كبري يف اجتـذاب النـاس والـدخول اىل                  األخال

 نعم باحلب كجذر لألخوة وسلوك      ...اإلسالم وإنقاذهم من ظلمات الكفر واجلهل وفوضى السلوك         
 قـال   .. سعادة احلياتني ، الدنيا واالخرة       اإلسالمخالق احلسنة، يعيش االنسان حتت خيمة       ألطريق ا 

ناساً ما هم بأنبياء وال شهداء يغبطهم االنبيـاء         أإن من عباد اهللا     ( - صلى اهللا عليه وسلم      –رسول  ال
هم قوم حتابوا بـروح     :  قيل يارسول اهللا ختربنا من هم؟؟ قال       .والشهداء يوم القيامة مبكانتهم من اهللا       

واهنم لعلى نور الخيافون اذا     اهللا على غري ارحام بينهم وال اموال يتعاطوهنا ، فواهللا ان وجوههم لنور              
 .)خوف عليهم والهم حيزنون      آال إن أولياء اهللا ال    ( : - صلى اهللا عليه وسلم      –وقرأ  ) خاف الناس 

فاملسلم يشع نور احملبة ومينحها االخر دون مّنـة سـواء           .. ن نقتفي هذه اآلثار العظيمة      أحرانا  أفما  
م وهذه مسريته ، فتعساً للذين يتصيدون يف املاء العكر           يف اإلنسانية هذا اإلسال    ألخيهم  أ املسلم   ألخيه
  ...عداء اإلسالم دين احملبةأمن 

  وجدان عبدالعزيز
  كاتب عراقي
wijdan_abd@yahoo.com  

*******  
  الرحيم شّيد حضارة  واملتهّوسون صنعوا ُصلبان الدم
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شـّيد  ) حممـد   ( هذا البّناء العظيم    وبناءه اجمليد،   انت عجيبته الكربى    اإلمرباطورية الثالثة اليت أسسها نيب الصحراء حممد ك       
ملكا وسلطانا امّتد من حافات احمليط األطلسي حىت سهول الصني ومن جنوب فرنسا حىت أواسط أفريقيـا يف سـنوات                    

عمل حممد الديين واملدين استغرق ثالث وعشرين سنة أمضى ثلثها يف مكة خائفا يترقب               .. معدودات ال يكفني لبناء قرية    
وممنوعا من االتصال بأي شخص إال  سراً ، لكن يثرب قريته الطينية اليت هاجر إليها أخريا قُِدر هلا أن تكون سيدة الكـون    

  .بال منازع 
 الرجل وكم من احلروب سيخوض وكم من األموال سيمتلك ليحقق ذلـك ،      جهل لك أن تتخيل كم من اجليوش سيحتا       

ورجاله مل يكونوا ميتلكون ما يقيم أودهم        !!  بضع مئات مؤلفا من      - وسلم    صلى اهللا عليه   –اجل لقد كان جيش حممد      
من التمر واخلبز ، ويف إحدى احلروب وهي حرب اخلندق كانوا يستعريون ثياب نسائهم ليتقوا هبا برد الشتاء ، إن حروبه                     

 وتعاليمه كل جزيرة العرب مل ُيقتـل        وغزواته الكثرية واليت بلغت أكثر من اثنني وعشرين حربا وغزوة عّم بعدها اإلسالم              
  ..خالهلا أكثر من مثامنائة ومخسني رجال من مجيع املتقاتلني من املؤمنني والكافرين 

هذا العدد املتواضع كان اقلّ بكثري من أعداد القتلى الذين يسقطون يف أية معركة تافهة بني أية قبيلتني عربيتني أو الـذين                      
 نزهات كسرى أو قيصر إبان ملكهما العضوض ، انه حقا مثن زهيد لنشر ديـن وإقامـة               تدوسهم اخليل يف نزهة صيد من     

دولة وبناء حضارة يتفق اجلميع على دورها احملوري يف البناء اإلنساين الكوين يف كرتنا االرضمائية ، وانه أيـضا لقربـان                     
 وآهلة الطني اليت كانت حتكـم العـامل          معقول ومبارك لنشر روح أخرى يف الكون غري روح اإليقونات والنريان املقدسة           

أن أنبـه إىل إن تبـيني       القدمي واليت رأينا جزًء من سفالتها أثناء احلروب الصليبية اليت أجد من واجيب قبل التحّدث عنها                   
ذلك وكشف سفاهة واحنطاط إتباع دين ما أو  اإلشارة  إىل األدران اليت حلقت بأي ديانة ال يعين بالضرورة معاداة أصل                        

الدين أو احلقد عليه أو السعي لالنتقاص من مؤسسه األول ، فمن الواضح ملتتبعي تاريخ األمم املتدينة اليت ظلـت تنـافح                      
إن مسرية أبنائها املتدينني  كانت يف كثري من األحيان سلسلة من اخليانات الكـربى لـروح                 ، طويال عن انتمائها الديين     

التطاحن واالحتراب الطائفي هو بضاعة ُمزجاة لبعض اخلبثاء اجملاذيب  الذين           ، وان   ول  الرسالة األصلية ومبادئ صاحبها األ    
   . – مسها ماشئت –يعيدون تسويقها للدمهاء بعد دمغها مباركات جتارية إهلية أو مساوية أو أخروية 

الغارق يف التخلف آنـذاك نبـوءة       بدأت قصة احلروب الصليبية اليت استغرقت قرنني من الزمان عندما لّبى العامل املسيحي              لقد  
 ذلك اجلندي القدمي الذي ترهب بعد  أن طرأ على حياته الروحية شيء من املس جراء ما القاه من                    ،جمذوب ارعن امسه بطرس     

 فحلم بأنه مرسل لدعوة أوربـا  إىل حتريـر األرض            ،سوء املعاملة من قبل بعض املسلمني عندما كان حاّجا إىل بيت املقدس             
 وقبل هذا كان رجال االكلريوس قد  أوجبوا  احلج إىل تلك الديار وجعلوه فريضة مكفِّرة ألسوء اجلـرائم وأبـشع                      ، املقدسة
ـ        ) الناسك( التقت هلوسات بطرس  الذي مسي بــ        و ..الرذائل   سيس مع رغبات البابا أوربان ومصاحل القيصر الروماين الك

(( م  هلذا الغرض برعاية احلرب األعظم ورددت مجوع الغوغاء           ١٠٩٥ مؤمتر سنة     فُعقد يف ايطاليا   ،كومنني  وبقية سنيورات أوربا    
 ألف رجل كان على رأسه      ١٣٠  وتألف جيش ابتدائي من العصابات قوامه         ،مطالبة بالزحف حنو فلسطني     )) الرب يريد ذلك    

الوربية  جيش الرب هـذا بتـوفري         وقد أكرمت البلدان ا    ،بطرس الناسك فزحف حبركة شاملة مابني حبر الشمال وهنر التيرب           
وما إن وصل إىل بلغاريا اليت كان سكاهنا قليلي احلماسة ملثل هذه اهلستريا اجلماعية فـأبوا أن                 ، األرزاق والدعم يف بادئ األمر      
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م حبـق   يّضيفوا هذه العصابات جماناً مما اغضب الصليبني فاخذوا يف هنب قرى تلك البالد وذبح أهليها وارتكبوا أبشع اجلـرائ                  
السكان احملليني مثل تقطيع األطفال إربا إربا  وشّيهم كاخلراف وقد اضطر األتراك املسلمني يف آسيا الصغرى ملقابلـة جـيش                     

 مث توالت بعده احلمالت الصليبية وكان بعضها يتألف من مليـون            ،الوحوش هذا بقسوة وصالبة ومل يلبث هذا اجلمع أن أُبيد           
. ن يف مجيع محالهتم بأهنم اشد الوحوش نذالة وخسة فقد كانوا اليفرقون بـني احللفـاء واألعـداء              وقد متيز الصليبيو  .. مقاتل  

وكان قومنا جيوبون الـشوارع وامليـادين       :(( يقول املؤرخ الراهب روبرت عن دخول الصليبيني للقدس         ، واحملاربني والعزل   
 وكـانوا   ،وكانوا يذحبون األوالد والشيوخ     ،فت صغارها   وسطوح البيوت لريووا غليلهم من التقتيل وذلك كاللبؤات اليت ُخط         

 فيا  للـشره     ،اليستبقون إنسانا ، وكان قومنا يقبضون على كل شيء جيدونه فيبقرون بطون املوتى ليخرجوا منها قطعاً ذهبية                  
 مث  ، املعـدة للقتـل       فيا لتلك الشعوب العمي    ،   وكانت الدماء تسيل كاألهنار يف طرق املدينة املغطاة باجلثث           ،وحب الذهب   

 وسـوق فتيـاهنم     ،  احضر بوهيموند مجيع الذين اعتقلهم يف برج القصر وأمر بضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم وضعافهم               
 وقد كان سلوك الصليبني عند دخوهلم القدس مناقضا متاما لسلوك اخلليفة الكرمي عمر بن               .))وكهوهلم إىل أنطاكية ليباعوا فيها      

يقول الكاهن رميوند داجيل كاهن مدينة لوبوي عندما روى خرب ذبح عشرة آالف مـسلم    ،  قبل قرون   اخلطاب عندما دخلها    
 وكانت جثث القتلى تعوم يف الساحة هنـا وهنـاك           ،لقد أفرط قومنا يف سفك الدماء يف هيكل سليمان          : (( يف مسجد عمر    

كان اجلنود الذين أحدثوا تلك امللحمة ال يطيقـون          و ،وكانت األيدي واألذرع تسبح كأهنا تريد أن تتصل جبثث غريبة عنها            
 حـىت   ،  وقد مشل االحنطاط والسفالة مجيع املشتركني يف اجلهد الصلييب املسعور           ..)) رائحة البخار املنبعث من ذلك إال مبشقة        

م أمام  معـسكر     من يفتخر به املسيحيون ويسمونه قلب األسد فقد ذبح ريكاردوس ملك انكلترا  هذا ثالثة اآلف أسري  مسل                  
كانوا قد سلموا أنفسهم إليه بعدما قطع هلم عهداً حبقن دمائهم ليثبت انه ابعد الناس عن قيم النبل والفروسية الـيت                     ،املسلمني  

كان يتمتع هبا أمري اجليش اإلسالمي آنذاك الناصر صالح الدين الذي مل يبخل عليه بالطعام واملرطبات و بطبيبه اخلاص أثنـاء                     
ع إن احلمالت الصليبية الست الكربى استمرت لقرنني من الزمن فأهنا فشلت يف أن حتتل القدس أو حتـتفظ هبـا                      وم ،مرضه  

 هذا الصراع الذي جيعل املسلمني ،لكنها جنحت يف التأسيس للحقد والصراع املزمن بني أبناء احلضارتني اإلسالمية واملسيحية  ..
وهو الذي جيعلهم حيسبون هفوة   لسان الرئيس األمريكي          ، رب جتاههم   يشكّون بأي جهد سياسي أو عسكري صادر من الغ        

 حيسبوهنا حلماً مقيماً وخطـة      ،جورج بوش يف بداية محلته العسكرية على العراق اليت وصف فيها محلته تلك باحلملة الصليبية                
ترع بالسالم واحملبة كانا مسئولَني عن       بعد هذا هل حيق لنا أن نشتط فنقول إن عيسى وإجنيله امل            ..متأصلة يف قلوب املسيحيني     

 الشك إهنما بريئان كرباءة حممد وقرآنه من صفاقة بعـض  ،برامج القتل وخطط الفساد اليت ينفذها أتباعه احملسوبني على ديانته       
 هلو  ..نني  املسلمني واحنطاطهم ، ومها يكن من أمر فأن رجال استطاع أن يبعث امة ويقيم حضارة وينشر دينا كبريا يف بضع س                    

  ...  انه الرحيم حممد .. مزاج الرمحة احلقيقي ونزوة الكون الكبري العتيقة 
      

  بركات حمي الدين                                                         
  مفكر وباحث عراقي                                                        

barakatmr@yahoo.com  
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********  
  رجل من الشرق عظيم 

 لنيب الذي مل تكن له عصا سحريها
 يشق هبا البحار   

 ويفجر هبا العيون واالهنار   
 النيب الذي مل يأمر الرياح   

 و مل يأمر اجلن ومل يكلم النمل   
 النيب الذي مل حييي املوتا   

 ومل ترتل عليه مائدة من السماء   
  وىالسل ومل يرتل عليه املن و   

   *** 
 النيب الذي ربط على بطنه احلجر من اجلوع   

 النيب الذي كُسرت أسنانه األمامية يف احد املعارك   
النيب الذي هاجر من مكة إىل أملدينه هو وصاحبه سريا على اإلقدام يف صحراء مل تطأها    

  قدم انسان
  قاءالنيب الذي قال جللدية عندما قدر عليهم اذهبوا فانتم الطل   

    
   *** 

 هوالنيب حممد بن عبد اهللا النيب األمي الصادق األمني   
  .قنيب املنطق وال شيء غري املنط   

  رجل من الشرق عظيم
  هلّ على أرضِ احلجاز عظيم

 دنا فأقبل يف الربوع نعيم   
 اهلدى صلى عليك اهللا يا نور   

 صلوا عليه و سلموا تسليم   
  مْعِقالًصارت مبقدمِه العروبة   

  للعلْمِ حتِْملُ شْعلة التنظيم   
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 رجلٌ على عْرش الكمال ترّبع   
 كيَف وكان حفيُد إبراهيم   
 مثل بياض الثلج كان فؤاده   
  مثل ِغالل القْمح كان كرمي   

 مثل ِسباع الّرب يف نظراتِه   
  عزُّ الُرجولة صادٌق وحكيم   

  صعٌب ُيهاب إذا تقدم يف الوغى   
  الصقْرِ ْجيثم فْوق كل غرميك   

 وإذا تقدم يف السالم كإنه   
  مطٌر حتايا منُه كل هشيم   

  رجلٌ من الصحراء يْعشُق رْملها   
  لو مّسها ضرٌّ تراُه سقيم   
  يْبين على ْحبر الرمال عريُنُه   
  بيٌت من السعِف وبضُع أدمي   
 ترى اخليول مع اجلَمال حتفّه   
   مع الرياح هِتيموترى النخيلَ   

 مْوِطناً سْبحان من جعلْ الصحارى   
  يف وْصِفها ْحيتاُر كل عليم   
 التْمر واللنب املخضُّ ِغذاؤه   

 وِفَراُشُه قٌش عليه كليم   
 ال يبتغي ترف احليـاة و عَزهـا   

  ال يْبتغي جاهاًٌ وال تْعظيم   
  دانت لُه روما وفارس يْوَمها   
  البدوِ كان ُيقيمحتْت ِخيام    

  إن حماِسُنُه أِحري لوْصِفها   
  طْبُع التواضع فيه كان عظيم   

 رجلٌ أكرر قلّ ما أْمثالُُه   
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  وكأّنُه ملٌَك لُه تكْرِمي   
  هبطَ من العلْياء ْحيِمل ُنوره   
  رجلٌ إذا ذُِكَر الِعظَاُم َزِعيم   

  
  حممد عبد القادر عزوز

   بنغازي–شاعر لييب                                                                                                
mazzuoz@yahoo.com  

  
*******  

  

  
  دعوة لدعم مشروع كتاب نيب الرمحة

  .األمة وكتاب مشروع كتاب نيب الرمحة مشروع حضاري كبري نال رعاية خنبة من علماء 
وهو مشروع يهدف إىل نشر كتاب نيب الرمحة على أوسع نطاق وباللغات احلية وإيصاله إىل               

  ..ربيني الساسة واملثقفني واإلعالميني الغ
كتاب  أنفق ماليني الدوالرات على  "Craig Winn" كريك وينن إن رجل األعمال  
وأنشأ للكتاب موقًعا إلكترونًيا حيمل عنـوان الكتـاب،          املسىيء خلري الربية ،      " نيب اخلراب "

  .. للترويج له بني شعوب أوربا 
 يعتقـدون أن    ربيةمن الشعوب األو   % ٦٠لقد أكددت العديد من الدراسات أن أكثر من         

  !قاطع طريق ومدعي للنبوة ليس إال حممد بن عبد اهللا 
 باملسلمني يف كل مكان أن يسارعوا يف دعم هذا املشروع الطموح الذي يهـدف               هنيبلذا  

  .. بني شعوب الغرب - صلى اهللا عليه وسلم –التعريف برسول اهللا باألساس إىل 
شروع من أموال الصدقات وزكاة املال والوصايا       فرجال املال واألعمال يسامهوا يف متويل امل      

 كذلك  –" علم ينتفع به  .." وهو خري باب يف أبواب الصدقات اجلارية         –والصدقات اجلارية   



 ٢٦٥

املال الذي عرضت له شبهة ويريد صاحبه ان يتخلص من، فهو مال حرام علـى صـاحبه                 
  . حالل ملثل هذه املشاريع 

هلم دور كبري يف نشر قضية الكتاب، يف وسائل اإلعالم          وكذلك اإلعالميني واملثقفني والدعاة     
  " . الدال على اخلري كفاعله " ليصدق فيهم قول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم .. املختلفة 

أيًضا لسنا يف غىن عن الدعم املعنوي من األخ القارىء ولو بدعوة بظهر الغيب لكـل مـن                  
  . شارك وساهم يف هذا املشروع 

  د من املعلوماتومزي لالستفسار
www.nabialrahma.com  
nabialrahma@gmail.com  

  ٠٠٢٠١٠٤٤٢٠٥٣٩: هاتف
*****************  

  
 املصادر واملراجع

 
 .كتاب اهللا تعاىل : القرآن الكرمي  •
دار الفـتح   : حممد رشيد رضا، القاهرة     : خليل سعادة، تقدمي    : ترمجة  : باإجنيل برنا  •

 .لإلعالم العريب
حممد يف التوراة واإلجنيل    ) : القـس إبراهيم فيلـوبـوس سابقًا   (دإبراهيم خليل أمح   •

 .هـ١٤٠٩املكتبة التجارية، :  ، مكة املكرمة والقرآن
: ، حتقيـق    املصنف يف األحاديث واآلثار   ) : أبو بكر عبد اهللا بن حممد الكويف      ( ابن أيب شيبة   •

 .١٤٠٩مكتبة الرشد،  الطبعة األوىل ، : كمال يوسف احلوت، الرياض 
: ، حتقيـق    صفة الـصفوة  ): عبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج       (ابن اجلوزي    •

دار املعرفة، الطبعـة الثانيـة ،       :  حممد رواس قلعه جي بريوت       -حممود فاخوري   
١٩٧٩ – ١٣٩٩ 

 ،  زاد املعاد يف هدي خـري العبـاد       ) : حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي     (ابن القيم    •
مؤسـسة  :   الكويت – القادر األرناؤوط، بريوت      عبد -شعيب األرناؤوط   : حتقيق

 م، ١٩٨٦ - هـ١٤٠٧الطبعة الرابعة عشر ، - مكتبة املنار اإلسالمية -الرسالة 
حممد حامـد   : ، حتقيق   إغاثة اللهفان )  : حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي     (ابن القيم  •

 ١٩٧٥ – ١٣٩٥دار املعرفة، الطبعة الثانية ، :  الفقي، بريوت 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن     ) : حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت        (ابن حبان    •
 – ١٤١٤مؤسسة الرسالة، الطبعـة الثانيـة ،        : شعيب األرنؤوط، بريوت    : ، حتقيق   بلبان

١٩٩٣. 
فتح البـاري شـرح     ) : أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي        (ابن حجر    •

 .هـ ١٣٧٩ املعرفة ، دار: ، بريوت صحيح البخاري
إحـسان  :  ، حتقيـق     جوامع السرية ) :علي بن أمحد بن سعيد الظاهري       (ابن حزم    •

  م١٩٠٠دار املعارف ، الطبعة األوىل ، : عباس، القاهرة
: ، القـاهرة الفصل يف امللل واألهواء والنحـل    ): علي بن أمحد بن سعيد الظاهري     (ابن حزم    •

 ت.مكتبة اخلاجني، د
، جامع العلـوم واحلكـم    ): فرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي       أبو ال ( ابن رجب    •

 . هـ١٤٠٨دار املعرفة، الطبعة األوىل ، : بريوت
: ، حتقيـق    الطبقات الكربى ): حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري        (ابن سعد    •

 . م١٩٦٨دار صادر، الطبعة األوىل  : إحسان عباس، بريوت
ت () الفتح حممد بن حممد بن عبداهللا بـن حممـد بـن حيـىي              أيب(ابن سيد الناس     •

، دار اآلفـاق  : ، بريوت   عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري      : )هـ٧٣٤
 .م١٩٧٧

، حتقيق  االستذكار):  بو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري         (ابن عبد الرب     •
ب العلمية، الطبعة األوىل    دار الكت : سامل حممد عطا ، حممد علي معوض،  بريوت          : 
 ،٢٠٠٠ - ١٤٢١ 

علـي  :  ، حتقيق تاريخ دمشق ):علي بن احلسن ابن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي         (ابن عساكر    •
 ت.د. دار الفكر : شريي، دمشق 

 .ت. مكتبة املعارف، د:، بريوتالبداية والنهاية): إمساعيل بن عمر(ابن كثري •
 .ت. مكتبة املعارف،د: ، بريوتنبويةالسرية ال): إمساعيل بن عمر(ابن كثري •
حممد فـؤاد عبـد     : ، حتقيق   سنن ابن ماجه  ): حممد بن يزيد أبو عبداهللا القزويين     (ابن ماجه    •

 .ت .دار الفكر، د: الباقي، بريوت 
دار القلـم، الطبعـة الثالثـة،       : ، دمـشق    السرية النبوية :  الندوي  علي احلسين  أبو احلسن  •

 .٢٠٠٦٢-هـ١٤٢٧
: ، القـاهرة    ماذا خسر العامل باحنطاط املـسلمني     :  الندوي احلسين علي   أبو احلسن  •

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠مكتبة السنة، 



 ٢٦٧

املكتبـة  : اهرة  ، الق هذا احلبيب حممد رسول اهللا يا حمب      :  اجلزائري    جابر أبو بكر  •
 .ت. التوفيقية، د

حميـي  حممد  :  ، حتقيق    سنن أيب داود  ) : سليمان بن األشعث السجستاين األزدي    (أبو داود    •
 .ت.دار الفكر  ، د: الدين عبد احلميد، بريوت 

، ر الكتـاب    حلية األولياء وطبقات األصفياء   : أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين       •
 .هـ١٤٠٥ بريوت، الطبعة الرابعة ، –العريب 

حسني سليم  : ، حتقيق   مسند أيب يعلى  ) : أمحد بن علي بن املثىن املوصلي التميمي      (أبو يعلى    •
 .١٩٨٤ – ١٤٠٤دار املأمون للتراث،  الطبعة األوىل ، :دمشق أسد، 

عبد احلليم حممود وحممد    : ، ترمجة   حممد رسول اهللا  : آتني دينيه وسليمان اجلزائري      •
  م، ١٩٥٩الشركة العربية، الطبعة الثالثة ـ : عبد احلليم حممود، القاهرة 

 . ط . ، دحبوث يف علم أصول الفقه: أمحد احلجي الكردي  •
دار املعرفة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية،      : م  . ، د التكامل يف اإلسالم  : محد أمني   أ •

 . ت .د
 . ت .مؤسسة قرطبة، د: ، القاهرةاملسند: أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين  •
، الطبعـة األوىل ،     ماذا يقول الكتاب املقدس و الغرب عن حممد       : أمحد ديدات  •

 .هـ١٤٠٤لنشر والتوزيع ، الدار املصرية ل: القاهرة
دار النفـائس، الطبعـة     : ، بريوت قيادة الرسول السياسية والعسكرية   : أمحد راتب عرموش   •

 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الثالثة، 
املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعـة      يف طريقي إىل اإلسالم،     : أمحد سوسة    •

 م٢٠٠٦األوىل، 
دار الوفاء، الطبعة األوىل،    : ، القاهرة   يف اإلسالم الفضائل اخللقية   : أمحد عبد الرمحن إبراهيم      •

 . م ١٩٨٩-هـ١٤٠٩
 .ت. دار ابن خلدون، د: ، األسكندرية وقفات تربوية مع السرية النبوية: أمحد فريد  •
 . م١٩٥١ ، طبعة لندن ، أهل الذمة يف اإلسالم: آرثر ستانلي تريتون •
 ..٩ ، عدد ٧ ، ج ةجملة الثقافة الروسي، "النيب حممد "مقالة : آرلونوف  •
 .ط.نبيل صبحي الطويل، د: ، ترمجةاإلسالم والعرب واملستقبل: أرنولد توينيب •
، ٥مكتبة العبيكـان، ط   : ، الرياض   السرية النبوية الصحيحة   :  العمري  ضياء أكرم •

 م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤
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 ، حبث منشور يف جملـة       موقف االستشراق من السنة والسرية    العمري ،   ضياء  أكرم   •
 .م ١٩٩٥لسنة والسرية ، مركز حبوث ا

، املكتبة اإلسالمية ،    متام املنة يف التعليق على فقه السنة      ) : حممد ناصر الدين  (األلباين   •
 .هـ ١٤٠٩دار الراية للنشر، الطبعة الثالثة ، 

، خمتصر إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الـسبيل        ) : حممد ناصر الدين  (األلباين   •
 .م١٩٨٥ – هـ ١٤٠٥لطبعة الثانية، املكتب اإلسالمي، ا: بريوت 

 ٨(إرواء الغليل يف ختريج أحاديـث منـار الـسبيل         ): حممد ناصر الدين  (األلباين   •
 .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية ، : ، بريوت )جملدات

 .ت.مكتبة املعارف، د:   ،الرياضالسلسلة الصحيحة): حممد ناصر الدين(األلباين  •
 -مكتبة املعارف   : ، الرياض  صحيح الترغيب والترهيب   ):مد ناصر الدين  حم(األلباين   •

 .اخلامسة: الطبعة 
: ، بـريوت    صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادتـه     ): حممد ناصر الدين  (األلباين   •

 . ت. املكتب اإلسالمي، د
مكتبة املعارف،  : ، الرياض   ضعيف الترغيب والترهيب  ): حممد ناصر الدين  (األلباين   •

 .ت. د
: ، بـريوت  ظالل اجلنة يف ختريج السنة البن أيب عاصم       ): حممد ناصر الدين  (األلباين   •

 . م١٩٩٣-١٤١٣ -املكتب اإلسالمي، الطبعة  الثالثة 
 مشكلة الفقر وكيف عاجلهـا      ختريج أحاديث كتاب  ) : حممد ناصر الدين  (األلباين •

 .  م١٩٨٤ - هـ١٤٠٥املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل ،: ، بريوت اإلسالم
دار ابن كثري،  الطبعـة      :  ، بريوت صحيح البخاري ): حممد بن إمساعيل    (البخاري   •

 . م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧الثالثة ، 
:  ، حتقيـق     سنن البيهقي الكـربى   ): أمحد بن احلسني بن علي بن موسى      (البيهقي   •

 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤مكتبة دار الباز ، :  مكة املكرمة-حممد عبد القادر عطا،
دار الكتب  :  ، بريوت   شعب اإلميان ): د بن احلسني بن علي بن موسى      أمح(البيهقي   •

 . هـ١٤١٠العلمية ، الطبعة األوىل ، 
حتقيق حممد ناصـر    : ، حتقيق مشكاة املصابيح ): حممد بن عبد اهللا اخلطيب    (التربيزي   •

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ -املكتب اإلسالمي ، الطبعة الثالثة : الدين األلباين بريوت 
أمحد حممد شاكر   : ، حتقيق   اجلامع الصحيح ) : مد بن عيسى أبو عيسى السلمي     حم(الترمذي   •

 .ت. دار إحياء التراث العريب، د: وآخرون ، بريوت 
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، املستدرك علـى الـصحيحني    ): حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا النيسابوري     (احلاكم   •
 ،  دار الكتب العلميـة، الطبعـة األوىل      :مصطفى عبد القادر عطا، بريوت      : حتقيق
 م،١٩٩٠ -هـ ١٤١١

حبيب الرمحن األعظمـي،    : ، حتقيق   مسند احلميدي ) : عبداهللا بن الزبري أبو بكر      (احلميدي   •
 . ت. دار الكتب العلمية، مكتبة املتنيب ، د:  القاهرة –بريوت 

، خالد  فواز أمحد زمريل  : ، حتقيق   سنن الدارمي ) : عبداهللا بن عبدالرمحن أبو حممد      (الدارمي   •
 . ١٤٠٧دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل ، : لمي، بريوت السبع الع

 . م١٩٦٧: عبد الرمحن الوكيل ،القاهرة: ، حتقيقالروض األنف: السهيلي •
 .ت . الفتح لإلعالم العريب، د: ، القاهرةإسالمنا : السيد سابق •
بـن  طـارق   : ، حتقيق   املعجم األوسط ) :  سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم      (الطرباين   •

 . هـ١٤١٥دار احلرمني ،: عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، القاهرة عوض اهللا بن حممد ، 
حممـد شـكور    : ، حتقيق   املعجم الصغري ) : سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم      (الطرباين   •

 . ١٩٨٥ – ١٤٠٥املكتب اإلسالمي ، الطبعة األوىل ، :  حممود احلاج أمرير، بريوت 
محـدي بـن    : ، حتقيـق    املعجم الكبري ) : ن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم      سليما(الطرباين   •

 . ١٩٨٣ – ١٤٠٤مكتبة العلوم واحلكم، الطبعة الثانية ، : عبداجمليد، املوصل 
مؤسـسة  : ، بـريوت    مسند الـشاميني  ) : سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم      (الطرباين   •

 .١٩٨٤ – ١٤٠٥ألوىل ، محدي بن عبد اجمليد، الطبعة ا: الرسالة، حتقيق 
: ، بـريوت )تاريخ الطربي( تاريخ األمم وامللوك) :حممد بن جرير أبو جعفر  (الطربي •

 . هـ١٤٠٧دار الكتب العلمية، 
حممد عبد الـسالم    : ، حتقيق   املستصفى يف علم األصول   ) : حممد بن حممد أبو حامد    (الغزايل   •

 .١٤١٣ ، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل: عبد الشايف ، بريوت
 .طبعة دار الكتاب املقدس يف الشرق األوسط. الكتاب املقدس  •
 . م١٩٤٦لندن، حياة حممد، : الكولونيل بوديل •
، كرت العمال يف سنن األقـوال واألفعـال       ): علي بن حسام الدين     (املتقي اهلندي    •

 . م ١٩٨٩مؤسسة الرسالة، : بريوت 
 . ويتية، الكويتاملوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف الك •
عبدالفتاح أبو غـدة    : ، حتقيق   اجملتىب من السنن  ) : أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن     (النسائي   •

 . ١٩٨٦ – ١٤٠٦مكتب املطبوعات اإلسالمية، الطبعة الثانية ، : حلب 
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دار الفكـر،   :، بـريوت  جممع الزوائد ومنبع الفوائد   ) : نور الدين علي بن أيب بكر       (اهليثمي   •
 . هـ١٤١٢

دار إحياء الكتب، الطبعة    : ، ترمجة عادل زعيتر، القاهرة      حياة حممد : ميل درمنغم   إ •
 .  م ١٩٤٩الثانية، 

املؤسسة العربيـة   :  ُزَعْيِتر، بريوت     حممد عادل : ، ترمجة   حياة حممد :إميل درمنغم    •
 م١٩٨٨للدراسات و النشر، الطبعة الثانية، 

 .م١٩٣٢درس للنشر، دار ما: م.  ، دحياة وتعاليم حممد: آن بيزينت •
مطبعة : ، السنغال   أروع القيم احلضارية يف سرية سيد الربية      : أجنوغو أمبكي صمب     •

 م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧دار الكتاب ميبل دكار،
:   دمـشق –، بريوت  النظام السياسي يف االسالم   :   برهان غليون وحممد سليم العوا     •

 . ٢٠٠٤دار الفكر، الطبعة األوىل ، 
حممـد  :  ، ترمجة وعبادة البطل والبطوالت يف التاريخ الاألبط :توماس كاراليل  •

 ١٣٩٨ صفر ٣٢٦العدد : كتاب اهلالل، القاهرة. السباعي
خليل أمحد خليـل، عويـدات للطباعـة        : ، ترمجة   احلضارة العربية :جاك ريسلر    •

   ت.د.والنشر
 ط.، د الفتوحات العربية الكربى: جان باغوت غلوب  •
سول صلى اهللا عليه وسلم لبين قريظة، والرد على مـا           معاملة الر : مجعة علي اخلويل   •

، ٥٧، العـدد    جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود     :  يثار حوهلا من شبهات، الرياض    
 ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

 .م١٩٥٩ دار الثقافة،  -، طبعة بريوتقصة اإلنسان: جورج حنا  •
وخ، يف رعاية الشرق األوسط، تعريب عمـر فـر        الثقافة الغربية   : جورج سارتون    •

 . م١٩٥٢مكتبة املعارف، : بريوت 
املؤسـسة العربيـة    : ، ترمجة عادل زعيتر،  بريوت       الدين واحلياة : جوستاف لوبون  •

 .١٩٨٨للدراسات و النشر، الطبعة الثانية، 
املؤسسة العربيـة   : ، ترمجة عادل زعيتر،  بريوت       حضارة العرب : جوستاف لوبون  •

 .١٩٨٨للدراسات و النشر، الطبعة الثانية، 
، اجمللـد األول، طبعـة لنـدن        تاريخ التطور الفكري األورويب   : جون وليام دريرب     •

 .م١٨٧٥
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 ٢٠٠٧، يناير جملة البالغاإلسالم وترسيخ ثقافة احلوار احلضاري، : حسن عزوزي •
دار اإلنسان ،   :  ، القاهرة صلى اهللا عليه وسلم   -سيد الدعاة   : حسني حممد يوسف     •

 .هـ١٣٩٩. القاهرة ط
، جائزة نايف بـن عبـد       عناية السنة النبوية حبقوق اإلنسان    سني،  حكمت بشري يا   •

 . م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦العزيز آل سعود العاملية، الطبعة األوىل، 
دار املقطـم، الطبعـة األوىل،      : ، القاهرة   رجال حول الرسول  : خالد حممد خالد     •

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٥
زارة الثقافـة   و: سهيل حكـيم ، دمـشق     : ، ترمجة نشأة اإلنسانية :دانييل بريفولت  •

 .ت.د.السورية
 م١٩٣٤م، . تعريب عمر أبو النصر، د : حممد بن عبد اهللا: ديسون  •
 ،فهمي مشـا  : ،  ترمجة    حممد يف الكتاب املقدس   ): عبد األحد داود  (ديفيد بنجامني    •

 . ت. مطابع الدوحة احلديثة ، د. أمحد حممد الصديق : مراجعة 
 . م١٩٣٥تا ،، طبعة كلكأنبياء الشرق: ديوان شند شرمة •
مكتبة اإلجنلومصرّية، : ترمجة أمحد فخري ، القاهرة ،شجرة احلضارة : رالف لنتون •

 .ت.د
جائزة نايف  : الرياض: املقاصد الشرعية للعقوبات يف اإلسالم    : راوية أمحد عبد الكرمي الظهار     •

 . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦بن عبد العزيز آل سعود العاملية، الطبعة األوىل، 
: ، القاهرة   ت إسالمية لإلنسان واجملتمع خالل القرن الرابع عشر اهلجري        نظرا: رشدي فكار  •

 .٣١م، ص ١٩٨٠، ١مكتبة وهبة، ط 
جائزة نايف  : ، الرياض فقه احلوار مع املخالف يف ضوء السنة النبوية       : رقية طه جابر العلواين      •

 . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦بن عبد العزيز آل سعود العاملية، الطبعة األوىل، 
الـوطن  : بريوت  / ، ترمجة ذوقان قرقوط، القاهرة      دعوة اإلسالم : وديروجيه جار  •

  م١٩٨٤العريب، 
مصطفى : ، ترمجة الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية    : رودي بارت    •

 . م١٩٦٧ القاهرة –ماهر 
 بـن   جائزة نايف : ، الرياض   التسامح يف اإلسالم  : زيد بن عبد الكرمي بن عبد الكرمي الزيد          •

 .هـ١٤٢٦عبد العزيز آل سعود العاملية، إصدارات اجلائزة، 
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فؤاد حـسنني علـي ،      : ، تعريب   مشس العرب تسطع على الغرب    : زيغريد هونكه  •
 ت.د.دار املعارف : القاهرة

الدار الـسعودية للنـشر     : املسلمون يف تاريخ احلضارة، الرياض      : ستانورد كب    •
 . م ١٩٨٥هـ ١٣٠٥والتوزيع، الطبعة الثانية، 

: السيد الباز العريين ، بـريوت     : ، ترمجة تاريخ احلروب الصليبية  : ستيفن ونسيمان    •
 .م١٩٩٣-هـ ١٤١٣مكتبة احلياة، 

 -هــ   ١٤١٥دار الشروق ،    :  ، القاهرة    معركة اإلسالم والرأمسالية  : سيد قطب    •
 م١٩٩٥

 م٢٠٠٠. ١٦درا الشروق، ط : ، القاهرة يف ظالل القرآن: سيد قطب •
 .١٩٧٢دار الطليعة ، : ، بريوت تراث اإلسالم) : إشراف(نولد سري توماس أر •
حسني مؤنس وإحسان صدقي، .د :  ،  ترمجة تراث اإلسالم :وبوزورت شاخت •

 .  اجمللس الوطين للثقافة والعلوم اآلداب: عامل املعرفة، اجلزء األول، الكويت
. طبعـة الثانيـة   دار الفكر ، ال   :  ، دمش اإلسالم يف قفص االهتام   :  شوقي أبو خليل   •

 . ت.د
-هـ١٤٢٦: دار الوفاء     : ، املنصورة   الرحيق املختوم : صفي الرمحن املباركفوري     •

 .  م٢٠٠٥
 .١٩٨٥دار املعارف، الطبعة الثانية، :  ، القاهرة إسالميات: عباس حممود العقاد  •
 ،   الدار النموذجية،-املكتبة العصرية:  ، القاهرة  عبقرية حممد : عباس حممود العقاد     •

 . م٢٠٠٠الطبعة األوىل، 
كتـاب اهلـالل،    :، القاهرة   حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه   :  عباس حممود العقاد   •

 .ت.د
: القـاهرة ) ١٨٩/ سلسلة كتاب اهلالل   (ما يقال عن اإلسالم   : عباس حممود العقاد   •

  .م١٩٦٦/ هـ١٣٨٦. دار اهلالل
فة الكردية، بـريوت ،     ، رابطة كأوا للثقا   ثقافة حقوق اإلنسان  :عبد احلسني شعبان     •

 .٢٠٠١الطبعة األوىل،
كمال الدين اإلسـالمي وحقيقتـه      : عبد اهللا بن جار اهللا بن إبراهيم آل جار اهللا            •

 ، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  السعودية، الطبعة           ومزاياه
 هـ١٤١٨األوىل ،  
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دار القلـم،   : ، دمشق    رسولالقيادة العسكرية يف عهد ال    : عبد اهللا حممد الرشيد    •
 . م١٩٩٠-هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، 

دار : ، القاهرة   معامل احلضارة يف اإلسالم وأثرها يف النهضة األوربية       : عبد اهللا ناصح علوان      •
      ١٥٥م ، ص ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ٢السالم ، ط 

حـزم، الطبعـة   دار ابـن  : ، بريوت مواقف إنسانية يف السرية النبوية    : عبد اهللا جنيب سامل      •
 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤األوىل، 

طباعـة  : م  .، د الربهان شرح كتاب اإلميان   : عبد اجمليد بن عزيز الزنداين وآخرون        •
 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧مركز البحوث جبامعة اإلميان، الطبعة األوىل، 

دار القلم، الطبعة الثالثـة،     : ، الكويت   رجال ونساء أسلموا  : عرفات كامل العشي   •
 .م١٩٨٣

مطبعـة دار العلـم     : ، بـريوت  روح الدين االسالمي  : د الفتاح طبارة    عفيف عب  •
 . م١٩٦٩للماليني، الطبعة الثامنة، 

 ١٤٠٠، دار املعرفة للطباعة و النـشر،        السرية احللبية : علي بن برهان الدين احلليب     •
  م١٩٨٠هـ 

مؤسسة : ، القاهرة   السرية النبوية، عرض وقائع وحتليل أحداث     : علي حممد الصاليب     •
 م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦اقرأ، الطبعة األوىل ، 

مؤسسة الرسالة، الطبعة اخلامـسة     : ، بريوت   دراسة يف السرية   : عماد الدين خليل   •
 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢عشرة، 

الندوة العاملية للشباب اإلسالمي،    :  ، الرياض  قالوا عن اإلسالم  : عماد الدين خليل     •
 . هـ١٤١٢الطبعة األوىل، 

، الرياض جائزة نايف بـن عبـد        اية السنة النبوية حبقوق اإلنسان    عن: فاطمة  صاحل اجلارد      •
 . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦العزيز آل سعود العاملية، الطبعة األوىل، 

دار الـشروق، الطبعـة الثانيـة،       : يف الفقه السياسي اإلسالمي، القاهرة      : فريد عبد اخلالق   •
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧

دار التوزيع والنشر اإلسالمية،الطبعة    : لقاهرة  تأمالت يف الدين واحلياة، ا    : فريد عبد اخلالق     •
 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣األوىل، 

ادوارد جرجي وجربائيل جبـور، بـريوت       :  ، ترمجة    تاريخ العرب : فيليب حيت    •
  م١٩٦٥
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: م.فاطمة نصر، و حممـد عنـاين، د       : ،ترمجة   سرية النيب حممد  :كارين أرمسترونج    •
 . ت .د.طبعة كتاب سطور ، شركة صحارى

حممد التوجني،  : ، تعريب   نظرة جديدة يف سرية رسول اهللا     : س جيورجيو   كونستان •
 .م١٩٨٣الدار العربية للموسوعات، الطبعة األوىل، : م . د
املكتبـة الـسلفية ، دمـشق،       : عبدالوهاب سليم ، دمشق   :  ، ترمجة    دين اإلسالم : اليتنر   •

 هـ١٤٢٣
دار العلم،  : لبكي، بريوت   منري بع : ، ترمجة : دفاع عن اإلسالم  : لورافيشيا فاغلريي    •

 .م١٩٦٠
إشرف علي مبارك باشـا ، القـاهرة،        : خالصة تاريخ العرب العام   : لويس سيديو    •

 ت.د
دار اآلداب،  : عفيف دمشقية، بـريوت   : ، ترمجة   إنسانية اإلسالم : مارسيل بوازار  •

  م١٩٨٠
مطبعة االسـتقالل، الطبعـة     : ، القاهرة تاريخ التشريع اإلسالمي  :  حممد اخلضري  •

  . ١٩٦٠لسابعة، ا
هــ  ١٤٢٤دار الشروق، الطبعـة الثانيـة،       : ، القاهرة فقه السرية : حممد الغزايل    •

 م ٢٠٠٣
دار الـدعوة، الطبعـة األوىل،      : ، اإلسـكندرية    تأمالت يف الدين واحليـاة    : حممد الغزايل  •

 . ١٩٩٠ -هـ١٤١٠
 . ١٩٩٠ -هـ١٤١١دار الدعوة، الطبعة الثالثة،  : خلق املسلم، اإلسكندرية: حممد الغزايل •
مكتبة املنـار، الطبعـة     : ، األردن   خصائص الدعوة اإلسالمية  : حممد أمني حسن     •

 م،١٩٨٣األوىل، 
مؤسسة : ، بريوت   مسند الشهاب : حممد بن سالمة بن جعفر أبو عبد اهللا القضاعي         •

 م ١٩٨٦ – هـ١٤٠٧الرسالة ، الطبعة الثانية ، 
منـشورات  : السماوية ، القاهرة  ب  أعظم إنسان يف الكت   : حممد بن عبد اهللا السحيم     •

 . ت.مكتبة اخلاجني ، د
وزارة الشئون  :  ، الرياض خمتصر سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم      : حممد بن عبد الوهاب    •

 .هـ١٤١٨اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الطبعة األوىل،  



 ٢٧٥

ـ     : ،)هـ٩٤٣ت  (حممد بن يوسف الشامي الصاحلي         • ري سبل اهلدى والرشاد يف س
اجمللس األعلى للشؤون اإلسـالمية،     :مصر. مصطفى عبدالواحد :، حتقيق   خري العباد 

 .م١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢اإلسالمي ، عام  جلنة إحياء التراث
دار : بـريوت   ،  الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشـدة      : حممد محيد اهللا     •

 . م٢٠٠١هـ ١٤٢٢النفائس، الطبعة السابعة، 
ة، نيب املسلمني، ودين اإلسالم، واحلـضارة اإلسـالمي    :  اخلطيب حممد حسام الدين   •

، )انصر نبيك وكـن داعيـاً    :(املشاركة الفائزة باجلائزة الثانية مبسابقة موقع األلوكة      
 . هـ٧/١١/١٤٢٧ م ٢٧/١١/٢٠٠٦ فرع البحث العلمي،

 .٨٨ السنة ١٢، العدد جملة احلج: حممد رجب البيومي •
ـ ١٤١٩دار الـسالم  : ، القـاهرة  ه السرية فق: حممد سعيد رمضان البوطي      •  -هـ

 م١٩٩٩
 . ط.د. ،الرسول يف الدراسات االستشراقية املنصفة: حممد شريف الشيباين  •
دار الفرقـان،   : ، عمـان    السرية النبوية دراسة حتليلية   : حممد عبد القادر أبو فارس       •

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤٢٨: الطبعة األوىل 
االحتاد اإلسالمي  : ، الكويت السياسي يف اإلسالم  النظام  : أبو فارس  عبد القادر    حممد •

 . ١٩٨٤العاملي، 
: ، القـاهرة    حممد نيب اإلسالم يف التوراة واإلجنيل والقرآن        : حممد عزت الطهطاوي   •

 . ت. مكتبة النور، د
، البحث الفـائز  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرمحة املهداة  : حممد علي اخلطيب     •

، فـرع البحـث     )انصر نبيَّك وكن داعياً   : (ة موقع األلوكة  باجلائزة الرابعة مبسابق  
 . هـ٨/١١/١٤٢٧ - م ٢٨/١١/٢٠٠٦. العلمي

 ،  النور اخلالد حممد صلى اهللا عليه وسلم مفخرة اإلنـسانية         : حممد فتح اهللا كولن      •
مؤسسة الرسالة للطباعـة    : لينا عبد القدوس أبو صاحل  ، بريوت         : ترمجة و حتقيق  

 ١٩٩٩والنشر والتوزيع، 
، املقالـة   "دور النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حتضر العرب        : " حممد مسعد ياقوت     •

فرع " .. األلوكة  " من املوقع اإلسالمي    " انصر نبيك وكن داعياً     " الفائزة مبسابقة   
 .٢٠٠٦ -املقالة الصحفية



 ٢٧٦

: ، القـاهرة  املوجود واملفقود واملنـشود   : حوار احلضارات   : حممد مسعد ياقوت     •
م ـ مسابقة مبارك العاملية  ٢٠٠٥لكتاب األفريقيني واألسيويني ، أغسطس منظمة ا

 .للسالم والتنمية
، جملة اجملتمـع ،وع حـوار احلـضارات  دور اإلسالم يف مشر: حممد مسعد ياقوت     •

 ١٩/١١/٢٠٠٥، بتاريخ 1677الكويت، العدد
، جريدة األسـرة العربيـة    حوار وصدام،   .. اإلسالم والغرب   :حممد مسعد ياقوت     •

 .م٢٠٠٥\١١\١٤: ، بتاريخ ٥٩العدد 
، التدرج يف التشريع والتطبيـق يف الـشرعية اإلسـالمية         : حممد مصطفى الزحيلي   •

، اللجنة االستشارية العليـا للعمـل علـى     ادارة البحوث والدراسات: الكويت
، ١٤استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية، سلسلة هتيئـة األجـواء، العـدد             

 .م٢٠٠٧
الطبعـة الـسادسة،    دار الفكر،   : ، بريوت   الرسول القائد : خطاب  حممود شيت    •

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢
 . دار إحياء التراث العريب: ، بريوت صحيح مسلم: مسلم بن احلجاج  •
 : جملة اجلندي املـسلم   ،  أخالقيات احلرب يف اإلسالم   : ممدوح إبراهيم الطنطاوي     •

 .١١٢العسكرية اإلسالمية  العدد 
 الطبعـة اخلامـسة   : ، املنصورة   املنهج احلركي للسرية النبوية   : منري حممد الغضبان     •

 .م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧عشرة، 
، أبـو رحيـان   . فـؤاد ج  ،    داغر. فريد م : ، ترمجة تاريخ احلضارات العام  موسوعة   •

 .  م٢٠٠٣موريس كروزيه، عويدات للطباعة والنشر، الطبعة األوىل ، : إشراف
دارالعلـم  : منري البعلبكي، بريوت  : ، ترمجة   حياة حممد وسريته  : موالنا حممد علي     •

 م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧للماليني،
 منـشورات   :شعبان بركات ، بريوت   : ، ترمجة   حممد يف املدينة  : مونتجمري وات    •

 ت. املكتبة العصرية ، د
منـشورات  : شعبان بركات ، بـريوت    :  ، ترمجة  حممد يف مكة  : مونتجمري وات    •

 ت  . املكتبة العصرية ، د
حسني أمحـد   : ترمجة. تأثري اإلسالم يف أوربا يف العصر الوسيط      :مونتجمري وات    •

 .١٩٨٣. تبريو. دار الشروق" فضل اإلسالم على احلضارة الغربية"أمني، بعنوان 



 ٢٧٧

عبد الرمحن عبد اهللا،    : ، ترمجة    واملسيحية يف العامل املعاصر    اإلسالم:مونتجمري وات  •
 م١٩٩٨اهليئة املصرية العامة للكتاب، : القاهرة

 ط .، دالوسطية يف ضوء الكتاب والسنة: ناصر بن سليمان العمر  •
 م١٩٧٠دار الكتاب العريب، : ، بريوتيف خطى حممد: نصري سلهب •
 .  م١٩٦٩دار الكتب احلديثة، :   القاهرة ،حممد يف حياته اخلاصة: نظمي لوقا •
 .  م١٩٥٣ ، طبعة لندن ،  احملمدية: جب . ر. أ. هــ •
، ترمجة عبد العزيـز توفيـق جاويـد ،          معامل تاريخ اإلنسانية  :هربرت جورج ولز     •

 م١٩٦٧   اهليئة املصرية العامة، :القاهرة
 .م١٩٨٨ات عويدات، منشور: ، بريوتاإلسالم: هنري ماسيه  •
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،      :  ، بريوت    قصة احلضارة :ول ديورانت    •

 .م٢٠٠٣الطبعة األوىل، 
 .ت .دار الفكر، د: ، بريوت معجم البلدان: ياقوت بن عبد اهللا احلموي أبو عبد اهللا  •
لصحوة للنشر  دار ا :  ، القاهرة  اإلسالم و العلمانية وجهاً لوجه    : يوسف القرضاوي    •

 ١، ط١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨و التوزيع ، 
 ، القـاهرة، مكتبـة وهبة،الطبعـة        اخلصائص العامة لإلسالم  : يوسف القرضاوي    •

 م١٩٨٩-هـ١٤٠٩الرابعة، 
، حبث مقدم  لنـدوة اقـرأ        وسطية ودور اإلعالم يف إبرازها    ال: يوسف القرضاوي    •

 )هـ١٤٢٧رمضان (الفقهية 
دار الـشروق، الطبعـة     : ، القاهرة    يف عصر العوملة   خطابنا اإلسالمي : يوسف القرضاوي    •

  .٤١ ، ٤٠م، ص ٢٠٠٤ -هــ ١٤٢٤األوىل، 
ـ ١٤١٠مكتبة وهبة، الطبعة التاسـعة،      : القاهرة: اإلميان واحلياة : يوسف القرضاوي  •  -هـ

 . م ١٩٩٠
مكتبة وهبـة، الطبعـة     : ، القاهرة   مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم    : يوسف القرضاوي  •

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦اخلامسة، 
  

  
  

  احملتويات



 ٢٧٨

�   اإلهداء   ١٢¤�
  املقدمة  ٤�
   ؟ من هو حممد: الفصل األول  ١٩�
   تعريٌف عاٌم بنيب الَرْحَمة : املبحث األول  ٢٠�
  امليالد والنشأة : املطلب األول   ٢٠�
  أخالق وصفات حممد : املطلب الثاين   ٢٠�
� العامل عشية البعثةحال: املطلب الثالث   ٢٢� � 
�النبوة والوحي:املطلب الرابع   ٢٣� � 
�شهادة الكتب السماوية السابقة:أوالً  ٢٣� � 
�:شهادات علماء الغرب:ثانًيا  ٢٤� � 
� شهادة واشنجتون إيرفنج-١  ٢٤� � 
�مارسيل بوازار شهادة -٢  ٢٤� � 
�ميل درمنغمإشهادة -٣  ٢٥� � 
� اليتنرة  شهاد-٤  ٢٥� �  
�لورافيشيا فاغلريي شهادة -٥  ٢٦� � 
�  روم الندو شهادة-٦  ٢٦� � 
�: النيبحملة خمتصرة عن سرية: املطلب اخلامس   ٢٧� � 
�أول ما نزل عليه :أوالً  ٢٧� � 
�إسالم العامل والكاتب النصراين ورقة بن نوفل :ثانًيا  ٢٧� � 
� أول من أسلم:ثالًثا  ٢٧� � 
�إيذاء املسلمني :رابًعا  ٢٧� � 
�اهلجرة إىل احلبشة وإسالم ملك نصارى احلبشة: خامًسا  ٢٨� � 
�احلصار وعام احلزن: سادًسا  ٢٨� � 
�دعوة القبائل ولقاء األنصار:سابًعا  ٢٩� � 
�اهلجرة إىل املدينة املنورة:ثامًنا  ٢٩� � 
�الفتح وانتشار الدعوة:تاسًعا  ٣١� � 
�حجة الوداع، ووفاة النيب : عاشًرا  ٣٢� � 



 ٢٧٩

� يف أدبيات الغربللعاملحممد َرْحَمة: املبحث الثاين  ٣٣� � 
�شهادة إجنيل برنابا:املطلب األول  ٣٣� � 
�شهادة الراهب النصراين حبريا : املطلب الثاين  ٣٤� � 
�كاراليلشهادة العالمة توماس: املطلب الثالث  ٣٥� � 
�شهادة املفكر الربيطاين لني بول: املطلب الرابع   ٣٥� � 
�شهادة السري وليم موير: املطلب اخلامس   ٣٥� � 
�شهادة القسيس السابق ُدّراين: املطلب السادس  ٣٦� � 
�"جان ليك"شهادة الكاتب اإلسباين: املطلب السابع   ٣٦� � 
�ايرفنجشهادة العالمة واشنجتون: املطلب الثامن   ٣٦� � 
�شهادة الباحث الفرنسي جوستاف لوبون: املطلب التاسع   ٣٧� � 
�شهادة املؤرخ الشهري جيمس متشنر: املطلب العاشر  ٣٧� � 
�خصائص رمحته:  املبحث الثالث  ٣٨� � 
�ربانية الرمحة: املطلب األول  ٣٨� � 
�دعوية الرمحة: املطلب الثاين   ٣٩� � 
�عاملية الرمحة: ثالث املطلب ال  ٤٠� � 
�عبقرية الرمحة: املطلب الرابع   ٤٢� � 
�وسطية الرمحة: املطلب اخلامس   ٤٢� � 
�عملية الرمحة: املطلب السادس   ٤٣� � 
�:رمحته للعاملني يف جمال التنوير واحلضارة: الفصل الثاين   ٤٤� � 
�:التنوير والتوحيد: املبحث األول  ٤٥� � 
�: تنويرياً عمالقًاحممد : لب األول املط  ٤٥� � 
�نضاله يف إخراج الناس من الظلمات إىل النور: املطلب الثاين   ٤٨� � 
�جناح حركة التنوير : املطلب الثالث   ٤٩� � 
�التحضر والرقي: املبحث الثاين  ٥١� � 
�: واألمةالعرب من القبيلة إىل الدولة: املطلب األول   ٥١� � 
�العرب مل يعرفوا الوحدة احلضارية قبل حممد:أوالً  ٥١� � 
� : جهود مضنية من النيب:ثانًيا  ٥٢� � 



 ٢٨٠

�متيز فكرة األمة اإلسالمية:ثالثًا  ٥٣� � 
�إشادة العلماء الغربيني جبهود النيب: املطلب الثاين   ٥٤� � 
�فضل النيب يف حتضر العامل: املطلب الثالث  ٥٥� � 
�التسامح الديين: املبحث الثالث  ٥٨� � 
�٥٨  
٥٩�  

  احلاكم املتسامح احلكيم املشرع ][حممد: املطلب األول 
�دستور املدينة منوذًجا: املطلب الثاين  �  

�استقبال الوفود النصرانية: املطلب الثالث  ٦٠� � 
�احلرية يف االعتقاد وممارسة الشعائر: املطلب الرابع   ٦١� � 
�رعاية العلم واملعرفة: ملبحث الرابعا  ٦٣� � 
�بداية عصر العلم واملعرفة: املطلب األول   ٦٣� � 
� القرأة أويل تعاليم حممد: املطلب الثاين   ٦٤� � 
�احترام العقل: املطلب الثالث   ٦٤� � 
�حثه على طلب العلم: املطلب الرابع   ٦٥� � 
� رسالتهالعلم من وظائف: املطلب اخلامس  ٦٦� � 
�من توجيهات حممد: املطلب السادس   ٦٨� � 
�اخلطاب التربوي: املبحث اخلامس  ٧٠� � 
�املعلم الرحيم: املطلب األول   ٧٠� � 
�مناذج رمحته للمتعلمني: املطلب الثاين  ٧١� � 
�:أساليبه يف اخلطاب التربوي: املطلب الثالث   ٧٢� � 
�يئةالتمهيد والته:أوالً  ٧٢� � 
�التكرار واإلعادة :ثانًيا  ٧٣� � 
�التأين أثناء العرض :ثالثًا  ٧٣� � 
�مراعاة طاقة املتعلمني:رابًعا  ٧٣� � 
�ضرب األمثال : خامًسا  ٧٣� � 
�استخدام الوسائط املتعددة: سادًسا  ٧٤� � 
� التعبري حبركة اليد واألصابع-١  ٧٤� � 
�: واجملسمات التعبري بالرسم-٢  ٧٤� � 



 ٢٨١

�الرسم )أ  ٧٤� �  
�اجملسمات )ب  ٧٤� �  
� التعليم التطبيقي العملي-٣  ٧٤� � 
�خدمة اإلنسانية: املبحث السادس  ٧٥� � 
�خادم اإلنسانيةحممد : املطلب األول   ٧٥� � 
�امليثاق اإلسالمي حلقوق اإلنسان:خطبة الوداع: املطلب الثاين  ٧٦� �  
�توجيهات إنسانية: ملطلب الثالثا  ٧٨� � 
�:رمحته للعاملني يف جمال األخالق: الفصل الثالث  ٧٩� � 
�الرفق واللني: املبحث األول  ٨٠� � 
�طريق الرفق..طريق حممد: املطلب األول  ٨٠� � 
�:حثه على الرفق: املطلب الثاين   ٨١� � 
�الرفق حيبه اهللا :أوالً  ٨١� � 
�الرفق مجال وذوق:انًياث  ٨١� � 
�الرفق جيلب اخلري:ثالثًا  ٨١� � 
�:مناذج رفقه: املطلب الثالث  ٨١� � 
�:الرفق باملتعلمني:أوالً  ٨١� � 
�٨٢  
�  

 : الرفق بالسفهاء :ثانياً
  : الرفق بالعصاة : ثالثًا 

�٨٢  
�  

  :الرفق بالشعب والرعية: رابًعا
  احب املسألةالرفق باملستفيت وص: خامًسا 
� باحليواناتالرفق: سادًسا �  

�العفو: املبحث الثاين  ٨٣� � 
�.العفو حممد : املطلب األول   ٨٣� � 
�:مناذج عفوه: املطلب الثاين   ٨٥� � 
�عفوه عن مشركي مكة عام الفتح:أوالً  ٨٥� � 
�عفوه عن أهل الكتاب:ثانًيا  ٨٥� � 
�فاء أثناء احلروبعفوه عن الضع:ثالثًا  ٨٦� � 



 ٢٨٢

�:عفوه عن األعراب الغالظ:رابًعا  ٨٦� � 
� بوقاحة األعرايب الذي رد على النيب-١  ٨٦� � 
�٨٦  
�  

  بالظلم  األعرايب الذي اهتم النيب -٢
   :  األعرايب الذي قابل إحسان النيب باإلساءة-٣

  العدالة واملساواة: املبحث الثالث  ٨٧�
   حاكًما عادالً حممد : ل املطلب األو  ٨٧�
   معامالته اليومية  العدالة ومساواة يف: املطلب الثاين   ٨٩�
    : مناذج تعاليمه: املطلب الثالث  ٩٠�
  …حتذيره من استعباد الناس : أوالً  ٩٠�
  هنيه عن التمييز العنصري : ثانًيا  ٩٠�
�) العدل مع رجل يهودي– فصيل يهوديالعدل مع(عدله  مع غري املسلمني: ثالثًا  ٩٠� �  
  الكل سواء أمام القانون : رابًعا  ٩٠�
�:مبادىء املساواة والعدالة يف خطبة الوداع: خامًسا  ٩١� � 
�:الناس سواء كأسنان املشط: املطلب الرابع   ٩١� � 
  احلب واإلخاء: املبحث الرابع  ٩٣�
�لعصبيةاُألخوة مكان ا: املطلب األول   ٩٣� � 
   يف حتقيق احلب واإلخاء ؟ ملاذا جنح النيب : املطلب الثاين   ٩٤�
� :مناذج تعاليمه: املطلب الثالث   ٩٥� � 
  املسلمون املتآخون املتحابون  كاجلسد الواحد : أوالً   ٩٥�
  املسلمون املتآخون املتحابون  كرجل واحد : ثانًيا  ٩٥�
  ن املتآخون املتحابون  يف ظالل اهللا املسلمو: ثالثًا  ٩٦�
  املسلمون املتآخون املتحابون وجبة هلم حمبة اهللا : رابًعا  ٩٦�
  املسلمون املتآخون املتحابون  يغبطهم األنبياء والشهداء  : خامًسا  ٩٦�
  مساحته يف املعامالت املالية : املبحث اخلامس  ٩٦�
  : حة يف املعامالت املالية حثه على السما: املطلب األول   ٩٧�
  يف البيع والشراء والقضاء : أوالً  ٩٧�



 ٢٨٣

  التيسري على املعسر  : ثانًيا  ٩٧�
  مناذج مساحته يف املعامالت املالية  : املطلب الثاين   ٩٧�
  :رمحته للعاملني يف جمال التشريع : الفصل الرابع  ٩٩�
  :املرونة والتجديد: املبحث األول  ١٠٠�
   شهادة علماء الغرب–املطلب األول   ١٠٠�
  ثوابت و متغريات :  الشريعة اإلسالمية :  املطلب الثاين  ١٠١�
  يف جمال الثابت و جمال املتغري : املطلب الثالث   ١٠٢�
  :منطقة الفراغ التشريعي والنصوص احملتملة: املطلب الرابع   ١٠٣�
  ريعي منطقة الفراغ التش:  أوالً   ١٠٣�
  املتشاهبات: ثانًيا  ١٠٤�
  صيانة الثابت و جتديد املرن:  املطلب اخلامس   ١٠٤�
  :الوسطية واالعتدال: املبحث الثاين  ١٠٧�
  شهادة علماء الغرب: املطلب األول  ١٠٧�
   على الوسطية وحتذيره من التشدد حثه: املطلب الثاين   ١٠٧�
   اإلسالم يف األحكام وسطية: املطلب الثالث   ١٠٩�
  :التيسري: املبحث الثالث  ١١٠�
   شهادة علماء الغرب –املطلب األول   ١١٠�
  مناذج التيسري : املطلب الثاين   ١١١�
  حثه على التيسري: املطلب الثالث   ١١٣�
  :الرخص الشرعية: املبحث الرابع  ١١٤�
  ها وشرعيتها ماهيت: الرخص الشرعية : املطلب األول   ١١٤�
  مناذج الرخص الشرعية : املطلب الثاين   ١١٥�
  :التدرج يف التشريع: املبحث اخلامس  ١١٦�
  : مفهومه واحلكمة منه : التدرج يف التشريع: املطلب األول   ١١٦�
  مفهومه : أوالً  ١١٦�
  احلكمة منه : ثانًيا  ١١٧�
  : لتشريع مناذج للتدرج يف ا: املطلب الثاين   ١١٧�



 ٢٨٤

  حترمي اخلمور: أوالً  ١١٧�
  احترمي الرب: ثانًيا  ١١٨�
  : يف ميدان الصراعات السياسية والعسكرية للعاملنيرمحته: الفصل اخلامس   ١١٩�
  احلوار ال الصدام : املبحث األول  ١٢٠�
  احلوار مظهر من مظاهر الرمحة  : املطلب األول   ١٢٠�
  اإلسالم يرفض املركزية احلضارية  : املطلب الثاين  ١٢١�
   مناذج عملية من سرية النيب: املطلب الثالث   �١٢٣�
  معلى نشر السال حرصه : املبحث الثاين  ١٢٦�
   رجل السالمحممد: املطلب األول   ١٢٦�
�١٢٧  
�  

 منوذج يف حادث بناء الكعبة: املطلب الثاين 
  : القبائل اجملاورة للمدينة مناذج املعاهدات مع: املطلب الثالث 

 ُمَواَدَعةُ َبنِي َضْمَرةَ:أوالً
  بمنوذج يف معركة األحزا: رابعاملطلب ال  ١٢٨�
  منوذج معاهدة احلديبية                       : خلامساملطلب ا  ١٢٩�
  منوذج الصلح مع أهل خيرب : سادساملطلب ال  ١٣٠�
  رمحته للخصوم واألعداء: املبحث الثالث  ١٣١�
�١٣١  
�  

 
  ملاذا القتال ؟: املطلب األول 

  : مصادرة أموال املسلمني وعقاراهتم : أوالً
  : إعالن احلرب على الدولة اإلسالمية الناشئة: ثانًيا
 هتديد أمن املسلمني :ثالثًا

   العنف ونشر اإلسالم بالسيف  فرية : رابعاملطلب ال  ١٣٣�
  رد العالمة  لويس سيديو : والً أ  ١٣٣�
  رد الدكتورة كارين أرمسترونج: ثانًيا  ١٣٣�
  رد الكاتب األملاين ديسون : ثالثًا  ١٣٤�
  رد املستشرق اهلولندي دوزي:  رابًعا  ١٣٤�
  رد املؤرخ الكبري جوستاف لوبون: خامًسا  ١٣٤�
  رد الكاتبة االيطالية لورافيشيا فاغلريي: سادًسا  ١٣٥�



 ٢٨٥

  رد العالمة  توماس كاراليل: سابًعا  ١٣٥�
  القتل اجلماعي ليهود بين قريظة  : فرية: امساملطلب اخل  ١٣٦�
   لألسرىرمحته: املبحث الرابع  ١٤٠�
�مناذج يف معركة بدر : ل املطلب األو  ١٤٠� � 
�منوذج معركة بين املصطلق: املطلب الثاين   ١٤٢� � 
�منوذج معركة حنني: املطلب الثالث   ١٤٢� � 
�١٤٣  
�  

 .مناذج أخرى: املطلب الرابع 
  رمحته لقتلى العدو: املبحث اخلامس 

  مواراة جيف قتلى العدو يف بدر : املطلب األول 
 نوفل بن عبد اهللاجثة : الثايناملطلب 

  رمحته ألهل الذمة: املبحث السادس  ١٤٤�
  من هم أهل الذمة وما موقف الدولة اإلسالمية منهم ؟  : املطلب األول   ١٤٤�
  :شهادات علماء الغرب : املطلب الثاين   ١٤٤�
  حرية أهل الذمة يف االعتقاد  : أوالً  ١٤٤�
  حرية أهل الذمة يف ممارسة الشعائر : ثانًيا  ١٤٥�
  رعاية املسلمون ألهل الذمة: ثالثًا  ١٤٥�
  االستعانة هبم يف أجهزة الدولة  : رابًعا  ١٤٦�
  : بأهل الذمة والتحذير من إيذائهموصايا النيب : املطلب الثالث   ١٤٦�
  حرمة قتل الذمي بغري حق : أوالً  ١٤٦�
  حرمة قذف الذمي : ًياثان  ١٤٦�



 ٢٨٦

١٤٦  
  

  حترمي ظلمه  :ثالثًا
  ]منوذًجا[ قيم حضارية يف غزوة بدر الكربى: املبحث السابع
  :ال نستعني مبشرك على مشرك : املطلب األول  
  : مشاركة القائد جنوده يف الصعاب: املطلب الثاين 

  : املطلب الثالث الشورى 
  : ومات بالعنف النهي عن استجالب املعل: املطلب الرابع 

  : احترام آراء اجلنود: املطلب اخلامس 
  : العدل بني القائد واجلندي : املطلب السادس 
  : احلوار قبل الصدام : املطلب السابع 
الثامن املشركني:املطلب مع :الوفاء

  : يف جمال املرأة والطفلللعاملني رمحته: لسادسالفصل ا  ١٤٨�
  : حترير املرأة من اجلاهلية–املبحث األول   ١٤٩�
   منقذ املرأة حممد : املطلب األول   ١٤٩�
   وردود افتراءات: املطلب الثاين   ١٥٠�
  حول تعدد الزوجات :  األوىل فريةال  ١٥٠�
    اخلاص  بشخص النيبفيما خيص تعدد الزوجات : أوالً  ١٥٠�
  فيما خيص تعدد الزوجات العام:ثانًيا  ١٥١�
  إن اإلسالم ال يسوي بني املرأة والرجل :قول أحدهم :  الثانيةفريةال  ١٥٢�
  إن اإلسالم ال يهتم بتعليم املرأة : قول أحدهم:  الثالثة فريةال  ١٥٢�
  حول ضرب الزوج لزوجته:  الرابعة لفريةا  ١٥٣�
  حول احلجاب وحق املرأة يف ستر عورهتا :  اخلامسةفريةال  ١٥٤�
  مميزات املرأة يف اإلسالم : املبحث الثاين   ١٥٤�
  االستقالل الفكري للمرأة : املطلب األول  ١٥٤�
  حقوق املرأة يف أمور الزواج : املطلب الثاين  ١٥٥�
  ملك حقوق املرأة يف املرياث والت: املطلب الثالث  ١٥٦�
  حق املرأة يف العمل : املطلب الرابع  ١٥٦�
  تقدير الدور السياسي للمرأة  :  املطلب اخلامس  ١٥٧�
  إحترام جوار املرأة : املطلب السادس  ١٥٨�



 ٢٨٧

  تأمالت يف هذه املميزات  :  املطلب السابع   ١٥٨�
  رمحته للبنات: املبحث الثاين  ١٥٩�
   على البنات  حممد فضل: املطلب األول   ١٥٩�
  :  للبناتمناذج رمحته: املطلب الثاين   ١٦٠�
  حثه على اإلحسان إليهن  : أوالً  ١٦٠�
  عطفه على البنات : ثانًيا  ١٦٠�
  إكرامه لعائل البنات  : ثالثًا  ١٦١�
  رمحته لألطفال : املبحث الثالث  ١٦١�
  شهادة علماء الغرب: املطلب األول   ١٦١�
  : مناذج رمحته لألطفال : املطلب الثاين   ١٦٢�
  أرحم البشر بالعيال: أوالً   ١٦٢�
   للغالظ مع األطفالتوبيخه: ثانًيا   ١٦٣�
  لألطفال دعاؤه :ثالثًا  ١٦٣�
   على األطفال وعطفه عليهمسالمه: رابًعا   ١٦٣�
   باألطفال إذا صلى هبم  رفقه : خامًسا   ١٦٤�
   للطفل الصادق  تعزيزه : سادًسا  ١٦٤�
   لألطفال مالطفته: سابًعا  ١٦٤�
   بغالم يهوديرمحته: ثامًنا  ١٦٥�
  مرمحته لأليتا: املبحث الرابع  ١٦٥�
   اليتيم  حممد : املطلب األول   ١٦٥�
  : لليتيممناذج يف رمحته: املطلب الثاين   ١٦٦�
   كفالة اليتيم ترغيبه يف:أوالً  ١٦٦�
  مواساته اليتامى :ثانًيا  ١٦٦�
  ترغيب النساء يف تربية اإليتام : ثالثًا  ١٦٧�
  حتذيره من اإلعتداء على مال اليتيم  : رابًعا  ١٦٧�
  رمحته لألرامل: املبحث اخلامس  ١٦٧�
  حثه على السعي على األرامل: املطلب األول  ١٦٨�



 ٢٨٨

  سعيه على األرامل  : املطلب الثاين   ١٦٨�
   للضعفاء رمحته: الفصل السابع  ١٦٩�
  رمحته للفقراء: املبحث األول  ١٧٠�
   على الفقراء فضل حممد: املطلب األول   ١٧٠�
   منوذًجا–نظام الزكاة : املطلب الثاين   ١٧١�
  :  يف مكافحة  البطالة دوره : املطلب الثالث  ١٧٣�
  يخ قيم العمل واالنتاج  ترس: أوالً   ١٧٣�
  قضاء حوائج العاطلني : ثانًيا   ١٧٥�
    البطالة حترميه: ثالثًا  ١٧٥�
   يف الزراعة  ترغيبه: رابًعا  ١٧٥�
   يف الصناعة  ترغيبه: خامًسا  ١٧٥�
  يف التجارة ترغيبه : سادًسا  ١٧٥�
  رمحته للعبيد واخلدم: املبحث الثاين  ١٧٦�
  حترير العبيد : املطلب األول   ١٧٦�
   سن اإلسترقاق فرية: املطلب الثاين   ١٧٧�
  : مناذج رمحته للعبيد : املطلب الثالث   ١٧٨�
  واإلماء بالعبيد وصيته : أوالً   ١٧٩�
  من إيذاء العبيد واإلماء حتذيره : ثانًيا  ١٧٩�
   باإلحسان إىل العبيدأمره : ثالثًا  ١٧٩�
  التعاون يف حترير العبيد : رابًعا  ١٨٠�
�١٨٠  
�  

 كفارة ضرب العبد عتقه: خامًسا
   : ألطف الناس بالعبيد: سادًسا 
  :كفالة الدولة اإلسالمية للعبد املعاق أو املريض:سابًعا 

 
�١٨٠  
�  

 حترمي االجتار بالبشر: املطلب الرابع

   رفقه وعطفه على اخلدم–املطلب اخلامس 

   مع خادمه  سلوكه : أوالً  ١٨٠�



 ٢٨٩

  حثه على العفو عن اخلادم : ثانًيا  ١٨١�
  توبيخه َمْن ضرب اخلادم: ثالثًا  ١٨١�
  يف إطعام اخلادم ترغيبه : رابًعا  ١٨١�
  هنيه عن الدعاء على اخلادم : خامًسا  ١٨٢�
  : صةرمحته  بذوي االحتياجات اخلا: املبحث الثالث  ١٨٢�
  :الفئات اخلاصة يف اجملتمعات اجلاهلية: املطلب األول   ١٨٢�
  : لذوي االحتياجات اخلاصةرعاية النيب : املطلب الثاين   ١٨٢�
  :األولوية هلم يف الرعاية وقضاء احتياجاهتم: املطلب الثالث  ١٨٢�
  : عن سفهائهم وجهالئهم  عفوه: املطلب الرابع  ١٨٣�
  : هلم  تكرميه وموساته : لب اخلامس املط  ١٨٣�
   هلم زيارته: املطلب السادس   ١٨٤�
  : الدعاء هلم  : املطلب السابع  ١٨٤�
  حترمي السخرية منهم: املطلب الثامن   ١٨٤�
�١٨٤  
�  

 رفع العزلة واملقاطعة عنهم: املطلب التاسع 
  التيسري على ذوي االحتياجات اخلاصة : املطلب العاشر

  :للمسنني   رمحته: املبحث الرابع   ١٨٥�
  :  على إكرام املسنني والرفق هبم حثه: املطلب األول   ١٨٥�
  مناشدة الشباب إلكرام املسنني : أوالً  ١٨٥�
  إكرام املسن من إجالل اهللا : ثانًيا  ١٨٥�
  ليس من املسلمني من ال يوقر الكبري : ثالثًا  ١٨٥�
�١٨٥  
�  

 تسليم الصغري على الكبري:ارابًع
  تقدمي املسن يف وجوه اإلكرام عامة: خامًسا 
  التخفيف عن املسنني يف األحكام الشرعية : سادًسا 

�   : للمسنني مناذج رمحته :  املطلب الثاين   ١٨٦�
  إنصاته لعتبة وتلطفه معه: أوالً  ١٨٦
  سعيه لفك أسر شيخ مسن :  ثانًيا  ١٨٦
  رفقه بأيب قحافة وتوقريه له :ثالثًا  ١٨٦



 ٢٩٠

  :رمحته باألموات: املبحث اخلامس  ١٨٧
  لقبور األموات  زيارته : املطلب األول   ١٨٧
  :مشاركته يف دفن األموات بنفسه : املطلب الثاين   ١٨٨
  جنازة عدو من أعدائه : أوالً   ١٨٨
  جنازة حبيب من أحبابه : ثانًيا  ١٨٨
   إذا فاتته جنازة وصالته عليها حزنه : املطلب الثالث   ١٨٩
  :  للجنائز والقبور ولو كانت لغري املسلمني توقريه:املطلب الرابع   ١٨٩
   إذا مرت اجلنازة  قيامه : أوالً   ١٨٩
   اجلريد األخضر على القرب  وضعه : ثانًيا  ١٩٠
   بعدم إيذاء امليتأمره: ثالثًا   ١٩٠
    لألموات دعاؤه : املطلب اخلامس  ١٩١
  :  على األموات وعند القبوربكاؤه : املطلب السادس   ١٩٢
  يف وفاة عثمان بن مظعون : أوالً   ١٩٢
  يف وفاة سعد بن عبادة : ثانًيا  ١٩٢
  يف وفاة طفله إبراهيم  : ثالثًا   ١٩٢
  بكاءه عند قرب أمه: رابًعا  ١٩٢
  اخلامتة   ١٩٤
  ث ملخص البح: أوالً   ١٩٤
  نتائج البحث : ثانًيا  ١٩٥
١٩٨  

  
  التوصيات:ثالثًا

  : أفكار عملية لنصرة نيب الرمحة : رابًعا 

  املصادر واملراجع   ١١٠
  تعريف بالكاتب  ٢١٢
  احملتويات  ٢١٢

  
  
 



 ٢٩١

  الكاتب يف سطور
  . وداعية إسالمي مقيم يف مصر كاتب –حممد مسعد ياقوت 

  ةاملشرف العام على موقع نيب الرمح
www.nabialrahma.com  

  yakoote@gmail.com :الربيد اإللكتروين 
  yakut.blogspot.com : املدونة الشخصية

  )٠٠٢(٠١٠٤٤٢٠٥٣٩ جوال
  :األعمال اليت قام هبا

 .  الثقافية باحث متفرغ إلعداد مشروع علمي يف مؤسسة أمحد هباء الدين-
 يف العديد من اجملالت العربية واإلسالمية كمجلة اجملتمع الكويتية، وجملة املعرفة الـسعودية،               يكتب -

  . نت .  إسالم أون الينشبكةيف ، ويكتب اتيةوجملة الرسالة املصرية، وجملة آراء حول اخلليج اإلمار
   املصرية قدم سلسلة حلقات عن الثقافة العلمية وأزمة البحث العلمي، يف القناة السادسة-
  .يف قناة األمة الفضائية . يات احلرب يف اإلسالمعن أخالق أعد سلسلة حلقات -
  . ميارس اخلطابة الدينية يف مساجد مصر -
  .  ألقى العديد من احملاضرات الفكرية والثقافية يف العديد من احملافل-

  : املؤلفات 
 ، البحث الفائز جبائزة موقع املرأة -ية  رؤية شرع- االختالط وأثره على التحصيل العلمي واالبتكار -
     ٢٠٠٤للثقافة و اإلبداع ، عام "  هلا أون الين" 
املوجود واملفقود واملنشود، حبث مقـدم إىل منظمـة الكتـاب األفـريقيني             :  حوار احلضارات    -

  . م ـ  ٢٠٠٥واألسيويني ، أغسطس 
املؤمتر العـاملي العاشـر     ث مقدم إىل    حب:  هروب النخب العلمية ، بني واقع الرتيف وسبل العالج           -

  ." الشباب وبناء املستقبل" للندوة العاملية للشباب اإلسالمي، 
   .  صفات رجل الرب، مل يطبع بعد -
  .عناية الكتاب والسنة باملسجد األقصى املبارك ، مل يطبع بعد -
  . حق النصرة للشعب الفلسطيين مادًيا ومعنوًيا، مل يطبع بعد -
  .واجملددون يف اإلسالم، مل يطبع بعد  التجديد -
  .  أخالقيات احلرب يف السرية النبوية، مل يطبع بعد -
   الرقائق واخلواطر ، حتت اإلعداد -
  . احلوار يف السرية النبوية ، حتت اإلعداد-



 ٢٩٢

   بني الواقع واملأمول ، حتت اإلعداد– مشاركة الشباب العريب يف العمل السياسي -
  . لسرية النبوية، كتاب إلكتروين قيم حضارية يف ا-
 على  – املسكن الشعيب    – سجني رأي    –بار أحرنوت   [  قصص قصرية منشورة يف اجملالت املواقع        -

  ] ملحمة شاعر – طوابري النهضة –السجينة –الطريقة الفيدرالية 
  ٢٠٠٧القاهرة ، دار النشر للجامعات، صنائع املعروف، ثالثون باًبا من أبواب اخلري، -
دار النشر للجامعات، الطبعة األوىل، يناير      : أزمة البحث العلمي يف مصر والوطن العريب، القاهرة          -

  م٢٠٠٧
  
  
  
  
  

www.nabialrahma.com 
 
  

  


