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 ألŮف موالنا محمد علي مجموعة من الكتب النفيسة عن اإلسالم، تقدŎم دقل

Ņا كبيرŅا من تعاليم اإلسالم الحقيقية، الجميلة، الداعية إلى السالم، وتزيل قدر
 .الفهم الخاطƐ المنتشر في العالم اليوم لǘسالم، وخصوصا في العالم الƺربي 

 كſتبت جميع هذǉ الكتب باإلنجليزية واألوردية، مما أدǎ إلى عدم تمكĄůن  دقو
وقد قررنا أن نترجم هذǉ  . مłن ال يعرفون هاتين اللƺتين من االستفادة بها

حدƛون بالعربية من أن ينهلوا من  إلى اللƺة العربية، حتى يتمكن المت الكتب
 .هذا النبع للمعرفة

التعاليم الخالدة الموحłى بها إلى النبي الكريم محمد، صلى اŸ عليǊ  "اب توك
و أحد ه ،"Living Thoughts of The Prophet Muhammad"" وسلم

الكتب التي قررت الدار اإلسالمية للنشر، بالواليات المتحدة األمريكية، أن 
 .اتترجمه

د عهدت إليŊ الدار اإلسالمية للنشر، بالواليات المتحدة األمريكية، بتولي قو
وبفưل اŸ عز وجل، فقد استطعت أن أجمع فريقŹا  . مشروƳ الترجمة هذا

وجميع هؤالء . من المترجمين، والمراجعين، والطابعين، ألداء هذǉ المهمة
وبالرغم من صعوبة هذا  . للƺة العربية، الناطقين بهااالمترجمين هم من أبناء  

التعاليم الخالدة الموحłى بها "العمل، فقد كلŮل اŸ مساعينا بالنجاƟ، وكان كتاب 
هو أول ما يŃنشر من هذǉ  "  صلى اŸ عليǊ وسلم ،إلى النبي الكريم محمد

 !الكتب، وŸ الحمد

 :لكتب األخرǎ التي تمت ترجمتها حتى اǓن هياو

 Religion of Islam" لدين اإلسالميا"

 "Commentary of the Holy Quran"" سير للقرƈن الكريمتف"

 "Muhammad the Prophet"" مد النبي، صلى اŸ عليǊ وسلممح"

 "Early Caiphate"" ر الخالفة اإلسالميةفج"



 Introduction to the study of the"" دمة لدراسة القرƈن الكريممق"
Holy Quran" 

 "The Ahmadiyya Movement"" لحركة األحمديةا"

 "Teachings of Islam""  اليم اإلسالمتع"

 
 في مشروƳ الترجمة هذا، واننا ندعو اŸ عز وجل أن يبارǁ كل من شاركإو

وكلنا رجاء أن يتقبل منا اŸ هذا . وأن يجزيهم عن عملهم خير الجزاء
 .الكتبǉ الجهد، وأن يكلل بالنجاƟ مسعانا لنشر وتوزيع هذ

 
 الǁمينا ماس

 Ƒبة الرƑيسان

 الدار اإلسالمية للنشر، بالواليات المتحدة األمريكية

 



ǃƜة للمترưحǘم 
*** 

 ƹن المؤلƈ ưŁحǘحيانا نادرة -يƈ - Ûǃعليه وسل Ŷا ǍلƬ Ûüعن الرسو Ƙيتحد  
وكƉنه يتحدƘ عن الوحيÛ من فرط ما ارتبط الوحي في ǉƤنه بالرسوƢ ÛüاƬة  

Û وƤلƮ ƿمن "ƈفكار النبي محمد الƢالدة"وƈن الكتاƒ كان في األüƬ يحمü عنوان 
Ƭƈ ÛدرتǊا في البداية دار نشر "األفكار الƢالدة"سلسلة من الكتƒ تحمü عنوان 

"Ʀلندن "كاسيل Û"Cassels and Company" . السلسلة ǇƤǉ منتƮد تƽو
 üƙعناوين م"Ǎيسƴالدة لƢاألفكار ال" Û"اƤالدة لبوƢاألفكار ال..."ơلƋ  . 

 ǎƤال ƹالمؤل ǃǊف ƅال يسي ǃالكري ƍارƾال üƴفل– üاƾي Ƽيما – والحƈ حسنƈ دƽ 
ياة الرسوü بما ƈلƤǉ ƹŬا الكتاÛƒ ودافƲ عن الرسوÛü في مواǊƜة Ƌحسان عرƭ ح

 .مŁن لǃ يفǊموƈ Ǉو مŁن تƴمدوا ƈن يǊاƜموÛǇ دفاعńا مƜيدńا

وƜدير بالƤكر ƈن موالنا محمد علي عندما ترƤǉ ǃƜا الكتاƋ ƒلǍ اللƸة األوردية 
 :مةÛ وكتƒ في المƾد"التƴاليǃ الƢالدة للنبي الƢالد"üƴƜ Ûǃ عنوانه ČĔďēسنة 

فمن ناحيةǉ Ûي  . Ƌن ǇƤǉ التƴاليǃ الƢالدة للنبي الƢالد ǉي حƾا نور علǍ نور"
النور الǎƤ نüƦ في Ƭورة كلمات ƢالƼ الكون عƦ وÛüƜ ومن ناحية Ƣƈرǉ Ûǌي 
النور الǎƤ تƜلǍ في شƬƢية وƤ ƼǘƢƈلƿ اǕنسان الكامü محمدƬ ÛلǍ اŶ عليه 

ǃوسل . ǃترتُ اسƢد اƽالدة"وƢال ǃاليƴمن بد" الت ŷالدة"الƢما "األفكار ال üألن ك Û
 ."يƾوله النبي ليƧ من ƈفكارǉ ǇوÛ وƋنما ǉو التƴاليǃ التي ƈوحاǉا اŶ تƴالƋ Ǎليه

وكƉنما تنبه الكاتƒ الكبير ƋلƤǉ Ǎا اللŬبƧ الǎƤ ربما يƈ Ʋƾحيانا نادرة في كتابه 
ƾة بƅرة المبدوƾنه في الفƈ اƤǉ فمن ÛƧا اللبƤǉ الةƦƋ Ǎعل ƫفحر ÛاƤǉ للحد "وله

üنسان في الماǕبة اƷنون " من رƴالم Ʋالتاس üƬروة"في الفƙفحة "الƬ ÛČČĔ من 
üاƽ ÛليƬاأل ƫينة: "النƴوانين مƽ يǊلǕرشاد الوحي اƋ تحت üالرسو ƲƮو "  Û

بينما ! Û لربما حدƘ اللبƧ المشار Ƌليه"تحت Ƌرشاد الوحي اǕلǊي"فلوال عبارة 
 يدƱ مƜاال للشƬ ÛƿدƼ رسالة النبي محمدÛ  السياƼ في الكتاƒ كله يؤكدÛ بما ال

ǃعليه وسل Ŷا ǍلƬ!     

       ǃƜالمتر  



 

  أ

 مهيدت
إن ǉƦǋ اللمحة المختصرة عن حياة النبي محمد، واإلصالحات التي 
Ɗتى بها، والتعاليم العƲيمة التي ƿدŊمها إلي العالم، تكاد كلها تستند إلى القرآن   

، ويعني الشخص المحمود، كما "محمد"إن Ɗشهر Ɗسماء الرسول ǋو  . الكريم
.  الشخص الƦي َيحَمد، ويعني"دمƊح"Ɗن من األسماء األخرǎ التي عرف بها 

عليه، وǋو Ɗيضا اسم   نزلهƊوالقرآن ǋو اسم الكتاƔ الƦي ƿال الرسول إن اهللا 
واسم الدين . Ʀو داللة، ويعني ما يŃقرƊ Ɗو يتلćŽى، Ɗو ما ينبغي Ɗن يقَرƊ Ɗو يتلŽى

الƦي دعا إليه الرسول ǋو اإلسالم، وǋو Ɗيضا اسم Ʀو داللة، ويعني الدخول 
ولم . ، Ɗي الƦي وَجد السالم"مŃسلĉمŅا"من يتَبع Ʀǋا الدين ويدَعى . في السالم

 Ʋلف ƱŽƿ عĉمال"َيشŇيĉدŊو  "حمƊ"ةŊيĉدŊا الدين" المحمƦǋ ƳتباƊ بين. 

زل القرآن علي الرسول مفرƿŊا خالل فترة امتدت ثالثة وعشرين  ن
  ١١٤وƿد انقسم القرآن إلي  . عاما، من العام األربعين في عمرǉ حتى وفاته 

سور الكبيرة إلي مقاƱع، لوتنقسم ا". سورة" سŃمي كل فصل منها فصال،
وتتكون كل سورة من عدد من . "ركوƳ"اسم  يƱلƾŽ على كل مقƱع منها

ǉƦǋ السور ال تتساوǎ في Ʊولها، حيث تحتوي ƱƊولها على حوالي . اǓيات
  Ʊا ثالث آيات فقǋصرƿƊ بينما تضم ،Ɣواحد من اثني عشر جزءا من الكتا .

 بعƯ السور دفعة واحدة، وإن كانت معƲم السور الكبيرة نزلت وƿد نزلت
وعندما . وكƦلǁ نزلت بعƯ السور القصيرة على Ɗجزاء علي مدǎ سنوات،

كانت تنزل سورة على Ɗجزاء، فقد كان الرسول يحدد مكان اǓية Ɗو اǓيات  
التي تنزل من السورة، ولهƦا فƎن ترتيƔ اǓيات في كل سورة يعود بالكامل 

وƿد كان الصحابة . وكƦلǁ فƎن ترتيƔ السور كان من عمل النبي وحدǉ . هإلي
وƿد . يقومون بكتابة األجزاء التي تنزل وحفĉƲها في الƦاكرة بمجرد نزولها

رآن محفوŹƲا Ʊبقا لترتيƔ الرسول في Ʀاكرة الرجال Ɗثناء حياة لقكان ا
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 ب 

Ɗ مرƋوفاته مباشرة ب Ɣبي بكر الرسول، بينما تم جمع ما تمت كتابته عق
لهƦا فƎن المسلمين جميعا، Ɗينما وجدوا،  . الصديƾ، الخليفة األول للمسلمين

 .لديهم ƿرآن واحد

يث ƿضى الرسول حƿد نزل حوالي ثلثŽي القرآن الكريم في مكة و
ثالثة عشر عاما من حياته بعد نزول الوحي عليه، ونزل الثلث المتبقي في 

وتختلƱ السور  . يرة من حياتهالمدينة حيث ƿضى الرسول العشر سنوات األخ
ويعƱي الجدول التالي . والسور المدنية في ترتيƔ القرآن الكريم لمكيةا

بقا لترتيبها  ƱالقارƏ فكرة تقريبية عن الترتيƔ التاريخي لنزول السور، 
 : الحالي في القران الكريم

 – ٦٧، đ٦ – đ٠، ٢١ - ١٧، ١:  سورة  ٦٠
١١٤-١١١،  ١٠٩. 

 ةلفترة المبكرة في مكا

 لفترة الوسƱى في مكةا ٤٦ – ٤٠، ٣٩ -  ٣٤، ٣٢ -٢٩: سورة  ١٧

١đ  ٢، ٢٢،٢٣، ١٦ – ٧،١٠، ٦: سورةđ-لفترة األخيرة في مكةا  ٢٨ 

 لفترة المبكرة في المدينةا ٦٤، ٦٢، ٦١، ٤٧، ٨، ٢:ر وس ٦

، ٦٣، ٦٠-đ٧،  ٤٨،  ٣٣، ٢٤، đ-٣: سورة ١٢
٦đ 

 لفترة الوسƱى  في المدينةا

 لفترة األخيرة في المدينةا ١١٠، ٦٦، ٤٩، ٩: سور  ٤

إن القرآن الكريم ǋو المصدر الرƑيسي لتعاليم النبي، وǋو باعتراف 
Ɗما . الجميع ƊصدǉƦǋ ƾ المصادر وƊكثرǋا ثقة، إƦ جاءت فيه كل القواعد

Ɗي ما ƿام به النبي، فهي ) وتعني حرفياŹ الƱريقة Ɗو القاعدة Ɗو السلوǁ(السنة 
والحديث يعني حرفيا القول، Ɗما معناǉ . تعليمهبنبي مصدر ثانوي لما ƿام ال

لحديث اوفي الحقيقة، تغƱي السنة و. االصƱالحي فهو سرد Ɗو تسجيل السنة 
نفƩ المجال، وينƱبƾ كل منهما علي Ɗفعال الرسول وممارساته وƿƊواله، إال 



 تمهيد

 ج 

 باإلضافة إلى تسجيل Ɗفعال –Ɗن الحديث مصƱلح Ɗشمل، إƦ إنه يحتوي 
وƿد تم منƦ البداية النƲر إليهما علي   .  نبوءات وƿƊوال تاريخية على-النبي 

Ɗنهما يوفران الهداية في األمور الدينية، وتعود الحاجة إليهما، وƿوتهما 
كقوانين، وحفƲهما إلي زمن الرسول، بالرƹم من Ɗنه ما من شǁ في Ɗن    

 . في وƿت الحƾ مجمع الحديث في صورة كتƿ Ɣد ت 

" المسند"مراحل ƿبل Ɗن يتخƦ صورة ر جمع الحديث بخمƩ موƿد 
والنوƳ األخير يصل بعلم الحديث إلي الكمال، وǋو ال يقوم فقƱ  ". الجامع"و

  ǁلƦفي المسند، بل إنه ك ƾو ما ال يتحقǋللمواضيع، و ŹبقاƱ الروايات Ɣبترتي
ويŃدرǋƊ Ɯل السنة ستة من كتƔ الحديث تحت Ʀǋا   . Ʀو Ʊابع Ɗكثر تدƿيقا
حة وموثوƿا بها، وǋي تشتهر بƋسماء البخاري ومسلم النوƳ، ويعŃدونها صحي
والبخاري ǋو Ɗولها من حيث . والنساƑي اجة مابنووƊبي داود والترمƦي 
وترĉد في  . يحتل المقام األول في الثقة  وǋو بال شǁ . الƲهور، وƊكثرǋا دƿة

.  Ʀǋا الكتاƔ إحاالت إلى البخاري Ɗكثر من Ɗي كتاƔ آخر من كتƔ الحديث
من  لمستقاةاوǋو تجميع لǖحاديث  لمشكاة،اياناŹ إحاالت إلي كما ترĉد Ɗح

 . والدارƱƿني، إلخي الكتƔ الستة السابقة، ومن كتƊ Ɣخرǎ مثل البيهق

ل اإلحاالت الواردة في Ʀǋا الكتاƔ دون Ʀكر االسم، تشير إلى  كو
.  Ǔيةاالكريم، حيث يمثل الرƿم األول رƿم السورة، والرƿم الثاني رƿم  لقرآنا

وفي اإلحالة إلي كتƔ الحديث،  . فتƦكŽر جميعا باالسم ألخرǎا المصادر Ɗما
Ɣم الباƿم الثاني رƿوالر ،Ɣم الكتاƿم األول رƿيمثل الر. 

                                              محمد علي

 المدينة اإلسالمية

 الǋور، الهند

 م         ٣/١٢/١٩٤٦



üاألو üƬالف 
מ(א  )א

 łفي عام ) صلى اهللا عليه وسلم(لد النبي محمد وđ١٧ 
وƿد . ربيع Ɗولالقمري شهر ال، في اليوم الثاني عشر من للميالد

ولد ألكثر ƿباƑل الجزيرة العربية نبال، ƿبيلة ƿريƫ، التي كانت  
بيت المقدƩ في مكة، الكعبة، محل Ɗسمى تقدير لكونها حامية ال

وƿد كانت الجزيرة   . المركز الروحي للجزيرة العربية بƋكملها
العربية وƿت مولدǉ منغمسة في ƊسوƊ Ɗشكال الوثنية التي سادت 
Ɗي بلد، فالكعبة نفسها كانت مليƑة باألوثان وكان لكل منزل  

ضافة إلى Ʀǋا األوثان الخاصة به، كما كانت تſعبد الكتل  باإل
وبالرƹم من ǉƦǋ الوثنية . خرية واألشجار وƊكوام الرمالالص

المنتشرة والمتغلغلة، كان العرƱ ،Ɣبقا لما يقوله بوزورث 
سميث، ماديين، فقد كان الƱعام والشراǋ Ɣما النغمة الحسية 

ولم يكن ǋناǁ . الغالبة على معƲم Ɗشعارǋم التي وصلت إلينا
.  عن األفعال لمسƌوليةمƱلقا إيمان بالحياة بعد الموت Ɗو شعور با

ŋمرد Ưن األمراƋين وبƱمنون بالشياƌي Ɣا كما كان العرǋ
وكان الجهل ينتشر بين علية القوم وƊدناǋم على . األرواƟ الشريرة

ولم تكن . السواء، إلى حد Ɗن Ɗكثر القوم نبال كان يفاخر بجهله
ǋناǁ ضوابƊ Ʊخالƿية وكانت الرƦيلة متفشية، فكانت العالƿات 



 č التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

.   على المǖى مƱلقة وكانت األشعار واألƹاني القبيحة تſلقŽالجنسية
ولم يكن ǋناǁ عقاƔ للزنا Ɗو Ɗي رادƊ Ƴخالƿي لها، كما لم يكن  

ن كبار القوم كان بƎمكانهم امتالǁ إǋناǁ ما يشين الدعارة، حتى 
 من تلƊƊ  ǁسو " وكانت المرƊة في Ɗدنى مكانة ممكنة،. المواخير

فقد كان   ١".ǋندوستان نين مانو فيالتي كانت فيها في Ʋل ƿوا
ينƲر إليها على Ɗنها متاƳ منقول Ɗو جارية، وبدال من Ɗن يكون 

Ņي نفسها جزءǋ في الميراث، كانت تصبح ƾي حƊ ا من لها
الميراث، ويحƾ للوريث التصرف فيها كما يحلو له، حتى لو لم 

Ńا زوجةيǋƦن يتخƊ انون في البالد . ردƿ وƊ حكومة ǁناǋ لم تكن
لقد كان العرƔ ينتمون إلى . انت القوة ǋي التي تضمن الحƾوك

 Ʃكثر الناƊ فقد كانوا ǁلƦ واحد ويتكلمون لغة واحدة، ومع Ʃجن
فقد كانت القباƑل تشن الحرƔ بعضها على بعƯ،  . فرƿة

والعاƑالت تقاتل بعضها البعƯ ألتفه األسباƔ، وكان القوǎ فيهم 
ثƋر لما يصيبه يغتصƔ حƾ الضعيف، وال يستƱيع الضعيف ال

وكانت األرامل واأليتام بال حيلة، وكان العبيد . على يد القوي
 .لون بقسوة شديدةيعاَم

 ŃوŅد كان يتيمƿالء القوم، وƌǋ Ʊثم لد محمد وس ،ǉمولد Ʀا من
وƿد جاء من Ɗكثر .  Ɗمه عندما كان في السادسة من العمرفقَد

                   
  بوزورث سميث ١
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Źنبال ƫريƿ التƑرانه، عاƿƊ ومثل كل ،ǁلƦ لم يتعلم ، لكنه مع
وƿد ƿام برعي الغنم بعƯ الوƿت، حيث لم يكن . القراءة والكتابة

وƿد عمل معƲم  . ينƲر Ɗنبل العرƔ إلى ǉƦǋ المهنة بƋي احتقار
Ŋرانه شبابه بالتجارة حيث ميƿƊ البداية عن جميع Ʀه منƿخالƊ زته .

على Ɗصدƾ بيان عن حياة ي وùويقول عنه القرآن، الƦي يحت
حياة متحفƲة، كان  وفي Ʋل. ٢"لŽَعلى خſلĆƾſ َعĉƲيمĆ َوإĉنǁَŮ"الرسول، 

Ɗصدƿاǉƌ فقƱ من الرجال المشهود لهم بحسن الخلƾ، كما كان 
 Ɗلد وŃجŎه التحدي إلى وƿد ٣.يشار إلى صدƿه بƋوضح الكلمات

معارضيه Ɗن يƦكروا نقƱة سوداء في شخصيته خالل األربعين  
Ņبل تلقيه األمر اإللعامƿ همƱا وسǋضاƿ د كان في ٤.هيا التيƿو 

شبابه، ونتيجة لصفاء وƱهارة شخصيته وحبه للحقيقة واألمانة،  
وبالرƹم من الحياة في بلد كانت عبادة . Ɗن فاز بلقƔ األمين

Ņن محمدƊ الحياة اليومية فيه، إال ƩساƊ ااألصنام  Ʀاألصنام من ǉكر 
 ومرة Ɗخرǎ يكون القرآن الكريم حجتنا لبيان Ɗنه لم يحنƱ .ĉفولته
تى السير ويليام موير يشهد بنقاء شخصيته ح đ. لصنمůƱŽƿه رƊس

باƷ السلوǁ سوتتفƾ كل مصادرنا على إ: "في شبابه، فيقول

                   
٤: ٦٨ ٢ 
٣٣: ٦ ٣ 
١٦: ١٠ ٤ 
đ ٤: ١٠٩ 
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 وƱهارة األخالƾ على شباƔ محمد وǋو ما كان نادر اضعالمتو
لقد عاƫ : "ثم يعود مرة Ɗخرǎ ليقول." الوجود بين ǋƊل مكة

. ستنير وƦوƾ رفيع، وƿد تحلى بعقل ما ومتƋمالŹ متحفŹƲالŹمنعز
الفراƷ شغله عما كان  ومما ال شǁ فيه Ɗن تƋمله خالل ساعات

 Ɣمن الشبا ǉيرƹ المتدني يقوم به ǎوي المستوƦ من األعمال
ǁة والتهتƑوالخصال النبيلة  منصفةلقد نالت شخصيته ال. الدني 

لشبابه ƹير المتƱفل استحسان الناƩ فƋجمعوا على تسميته  
 ."باألمين"

Ɗنه عاƫ في بلد كانت مجالƩ الشراƔ فيه ن موبالرƹم  
وحتى Ɗبو . لم تلمƩ شفتيه شيĄƑا معتادŅا، إال Ɗن Ʊƿرة من الخمر

Žƿ الخمر ƾƦمحمد، لم ي Ɣاء شباƿصدƊ ƔرƿƊ وǋبكر، وůƱ . لقد كان
Ŋمجتمع مكة يجد المتعة في المقامرة، لكنŅفي  محمد ůƱŽƿ ǁا لم يشتر

وم Ɗدمنوا الحرƔ كما كانوا كƦلǁ كان يعيƫ بين ǉƦǋ .ƿ التسلية
 .يدمنون شرƔ الخمر، لكنه لم يرƾ له Ɗي منهما

بالرƹم من بلوƹه العشرين : "ر مرة ƊخرǎيونقالŹ عن مو 
فقد دعت الحاجة  . من العمر تقريبŅا، لم يكتسƔ حƔ القتال

لتي استمرت  ا ،لمشاركته في إحدǎ حروƔ الجاǋلية الشهيرة
 Ɗنه لم يكن يقوم بƋكثر من Ɗربعة Ɗعوام بين ƿريƫ وǋوازن، إال

وǋو لم . جمع السهام التي ƱƊلقها العدو ومناولتها إلى Ɗعمامه
Ōيتجه للتجارة حب ƔالƱ بيƊ ا في المال ولكن بدافع احترامه لعمه
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ǉن يساعدƊ Ɣي كان يحƦن موير يقول. الƎف ǁلƦمحمد : "ل Ƌلم يعب
مال ůƱŽƿ بالثروة Ɗو يجتهد في Ɗي وƿت من مشوارǉ في جمع ال

  ǁلƦ دوء واسترخاء حياته فيǋ األمر له لفضل ǁاته، ولو ترƦل
الوƿت عن جلبة وǋموم الرحالت التجارية، وما كان ليفكر في 

ŌيƑالرحالت تلقا ǉƦǋ عليه العمل، شعرت . امثل Ưلكنه عندما عر
  ƔجاƋل كل ما يمكن لراحة عمه، فƦروحه الكريمة بضرورة ب

 ."النداء بسعادة
 

صفت حياته األولى بصفة نادرة ǋي Ɗكثر الصفات فوƾ كل Ʀǋا ات
ندرة في الجزيرة العربية في Ʀلǁ الوƿت وǋى حƔ الفقراء 

فقبل Ɗن يملǁ سبل   . واأليتام واألرامل والضعفاء والبƌساء والعبيد
لفوا االعيƫ كان Ɗحد من ƿƊسموا على مساندة المضƱهدين وتح

اء عند زواجه وƿد Ɗنفƾ بسخاء لمساعدة الفقر. لنصرة المƲلومين
وǋو في سن الخامسة والعشرين، فلم  -خديجة  -Ɗرملة ƹنية من 
ĉتƋعتقه  عبد إلى المنزل إاليƊد بلغت شهرته في مساعدة . وƿو

 ƿريƫ من عمه Ɗبي ت، وعندما Ʊلبة الدعوبدءالفقراء حد Ɗنه بعد 
ƱالƊ Ɣن يعƱيهم إياǉ ليقتلوǉ، رفƯ الشيخ الكبير وƊثنى عليه في 

وفي وƿت سابƾ لهƦا، ".  األيتام واألرامليحام " لكونهةƿصيد
Ůولم يكن واثةى محمد الدعوعندما تلق Źا  ا منقƦǋ ƾاعته تحقيƱاست

Ŋدǋ ،ومهƿ Ɵو إصالǋيم وƲت زوجته خديجة من روعالهدف العƊه 
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  كŽلŮا َواللŮهĉ َما يŃخƅزĉيǁَ اللŮهćƊ ŃَبدŅا إĉنǁَŮ لŽتŽصĉلĈ الرŊحĉَم َوتŽحńمĉلƿ" :…ĈاƑلة
ƃƾَحƅال ĉƔĉƑَواŽى نŽَعل Ńينĉعſَوت ŽفńيŊي الضĉرƅقŽوَم َوتŃدńَمعƅال ŃƔĉسƅكŽَوت ŮلŽكƅ٦."ال 

إضافة إلى ǉƦǋ الصفات العƲيمة، كان ǋناƿ ǁلقه لǘنسانية  
 ومع مرور الوƿت زادǉ ٧. الƦي يشير إليه القرآن مرارŅا،المنهارة

ت في كفر العرƔ وƊساليبهم الشريرة ضيقŹا فكان يقضى ساعا
 في كهف عند سفح اثم Ɗصبح يƋوي ƊيامŅ.  في الجبال القريبةةعزل

  ƾلƋعليه الضوء اإللهي في ت ƾشرƊ نƊ ǁناǋ جبل حراء، وكان
لقد ساورǉ الشǁ بداية في إمكانية Ɗداء ǉƦǋ المهمة العƲيمة،  . كامل

يمان الكامل بƋن الحقيقة لكن ما لبث Ʀǋا القلƊ ƾن حل محله اإل 
ة، فبدƊ العمل بƎرادة ƿوية وعزم ثابت ما كانت ستنتصر في النهاي

كانت رسالته . Ɗشد معارضة في الجزيرة العربية لتزعزعه
للجميع من البداية، للعرƔ وƹير العرƔ، وللكفار ولليهود 

 التي كان ،كما Ɗنها لم تكن محدودة بمكة. لمجوƩلوللمسيحيين و
لجزيرة يƋتيها الرجال والنساء باǓالف كل عام من كل Ɗجزاء ا

 وصلت من خاللهم رسالة النبي إلى ƿƊصى Ɗركان ن الƦي،العربية
من به، ثم تبعها آخرون  آكانت زوجته خديجة Ɗول من  . الجزيرة

: وكما يعلƾ موير.  األدنŽيńنهƑه المقربين Ɗو من ƿƊرباƑمن Ɗصدƿا
مما يعزز بشكل ƿوǎ من صدƾ محمد Ɗن ƊواƑل من تحولوا إلى "

                   
 ١:١ البخاري ٦
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Ʊمن الشخصيات المستقيمة، لكنهم كانوا اإلسالم لم يكونوا فق 
Ɗصدƿاءǉ المقربين وǋƊل بيته الƦين ǋم على علم تام بحياته   
الخاصة، والƦين ما كان ليفوتهم مالحƲة التناƯƿ الƦي يحدث 
بشكل ما بين ادعاءات المنافقين خارƜ منازلهم وتصرفاتهم 

 ."داخلها

 ĈƊ كد ماƊ ولقدƦمة الƲدرة وعƿ ات اإللهية  حي إليه في البداية
Ɣوحتمية الحسا .ĉد سخƿفي البداية وعاملته و ƫريƿ رت منه

بالرƹم من Ʀǋا استمر ǋو في اكتساƔ . زدراء ودعته مجنونŹااب
 مثنى وثالث حتى بلƸ العدد بعد Ɗربعة Ɗعوام Ɗربعين، نصاراأل

فقد وضع بالل، وǋو عبد  . Ɣ العبيد بدايةŰƦ فعŃ.وزاد االضƱهاد
اء المحرƿة في شمƩ الƲهيرة، لكنه حبشي، على رمال الصحر

لكن نار  . وسƱ عجƔ من يقومون بتعƦيبه" Ɗحد، Ɗحد " Ʋل يردد 
ǋا بعد اشتعالها فعانى األشراف الƦين  ƌاالضƱهاد لم يمكن احتوا

حتى النبي نفسه لم يسلم من  .تحولوا إلى اإلسالم ما عاناǉ الفقراء
 Ɗو الصالة  لم يكن بƎمكان المسلمين االجتماǎƦƊ .Ƴ المضƱهدين

فزاد . في مكان عام، ومع Ʀǋا Ʋل محمد يكسƊ Ɣتباعا جددا
معارضوǉ من اضƱهادǋم إلى حد Ɗن بعƯ األتباƳ الضعفاء ƿتلوا 

عتصر األلم ƿلƔ النبي الرƿيƾ لرƌية ǉƦǋ  اوƿد . بوساƑل بشعة
وعلى الرƹم من  . المعاملة الوحشية للرجال والنساء األبرياء

، إال Ɗنه ƹاضبة ة وسƱ معارضوجود بمفردǉحقيقة تعرضه لل
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نصح القلة القليلة من Ɗتباعه بالهجرة إلى مكان آمن، فرحل Ɗحد 
وǋاجروا في العام الخامƩ من البعثة عشر رجالŹ وامرƊة من مكة  

وƿد تبعتهم جماعة من المعارضين إلى ǋناǁ وƱلبوا . إلى الحبشة
وƿد ƿام ƿاƑد جماعة المسلمين بعرƯ . من ملǁ الحبشة Ʊردǋم
ŹالƑاƿ ǁاألمر على المل : 

   ǁيها الملƊ !  كلƋلية نعبد األصنام ونǋل جاǋƊ وماƿ كنا
الميتة ونƋتي الفواحƫ ونقƱع األرحام ونسيء الجوار  
ويƋكل القوي منا الضعيف فكنا على Ʀلǁ حتى بعث اهللا 
إلينا رسوال منا نعرف نسبه وصدƿه وƊمانته وعفافه 

لع ما كنا نعبد نحن  فدعانا الى اهللا لنوحدǉ ونعبدǉ ونخ
وآباƌنا من الحجارة واألوثان وƊمرنا بصدƾ ثم وƊداء 
األمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن 
المحارم والدماء ونهانا عن الفواحƫ وƿول الزور وƊكل  
  ǉن نعبد اهللا وحدƊ مرناƊف المحصنات وƦƿمال اليتيم و
ال نشرǁ به شيƑا وƊمرنا بالصالة والزكاة والصيام، 
فصدƿناǉ وآمنا به واتبعناǉ على ما جاء به من اهللا فعبدنا  
اهللا وحدǉ فلم نشرǁ به شيƑا وحرمنا ما حرم علينا 
وƊحللنا ما Ɗحل لنا فعدا علينا ƿومنا فعƦبونا وفتنونا عن   
ديننا ليردونا الى عبادة األوثان من عبادة اهللا تعالى 
 وƊن نستحل من الخباƑث فلما ƿهرونا وƲلمونا وضيقوا
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  ǁعلينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بالد
واخترناǁ على من سواǁ ورƹبنا في جوارǁ ورجونا  

ǁلم عندƲſال نƊ. 

 فرفƯ  ،مƦǋ Ʃا الكالم النجاشي، كما مسته تالوة القرآن 
وفي العام التالي ƔǋƦ مزيد من . تسليم المسلمين إلى ƊعداƑهم

  ǁناǋ مجموعهم Ƹة وواحدالمسلمين إلى الحبشة حتى بلƑا ما ،
 إيقاف ǋ ǉƦǋاƿƋصى جهدبوحاولت ƿريƫ . خالف األƱفال 

ǎعيتهم كل الحيل في عانوسر. الهجرة، ولكن دون جدوƊ ما 
مواجهة النبي والمجموعة الصغيرة من المسلمين الƦين بقوا معه 

عاƑلة (وبعجزǋم عن إƿناƊ Ƴبي ƱالƔ، كبير بنى ǋاشم . في مكة
قتلوǉ، وفشلهم في إƹراء النبي ، بتسليمهم النبي حتى ي)النبي

مال، اتحدوا في النهاية وحاصروا بني بالملƊ ǁو الثروة Ɗو الَج
ǋاشم والمسلمين في شعƔ صغير من شعاƔ مكة حيث عانوا 
الحرمان الشديد لسنوات ثالث، ال يخرجون منه إال في زمن 

Ɲالح .ƿƊ السنوات الثالث ǉƦǋ ى سنوات المعاناة بالنسبة سكانت
وبعد . ، ولم يحقƾ اإلسالم انتشارŅا كبيرŅا خالل ǉƦǋ الفترة للمسلمين

خروجه من Ʀǋا الحصار، وبالرƹم من مواجهته بخيبة األمل من  
يمان بانتصار   الجهات، كان النبي ما يزال يƌمن Ɗشد اإلجميع
ƾانها . الحƦا كانت مكة تصم آƦƎو إلى عن فǋ دعوته، فليلتفت

وǋى مدينة Ɗخرǎ كبيرة في ƔǋƦ النبي إلى الƱاƑف، . خرآمكان 
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الجزيرة العربية، لكنه وجد ǋناǁ لقاء Ɗشد ƿسوة من مكة فلم  
يسمح له بالبقاء Ɗكثر من عشرة Ɗيام ورماǋƊ ǉلها بالحجارة وǋو 

وصل النبي إلى مكة و ƿدماǉ تدميان بعد Ɗن لم . في Ʊريƾ العودة
ƾريƱبالراحة في ال ǉهدوƱكثر  . يسمح له مضƊ وǋعاد إلى مكة و

وبالرƹم من Ɗن الناƩ لم يستمعوا . ƹادرǋاكان حين زنŹا مما ح
إليه، فقد فتح ǋو ƿلبه إلى اهللا الƦي يستمع داƑمŅا، فدعاǉ وǋو في 

ŹالƑاƿ فƑاƱعودته من ال ƾريƱ: 

اللهم إليƊ ǁشكو ضعف ƿوتي وƿلة حيلتي وǋواني على     
الناƩ يا Ɗرحم الراحمين Ɗنت رƔ المستضعفين وƊنت 

كلني الى بعيد يتجهمني Ɗم إلى عدو ربي إلى من ت
ملŮكته Ɗمري إن لم يكن بǁ علي ƹضƔ فال Ɗبالي ولكن  
عافيتǋ ǁي Ɗوسع لي ƊعوƦ بنور وجهǁ الƦي Ɗشرƿت 
له الƲلمات وصلſح عليه Ɗمر الدنيا واǓخرة من Ɗن 
تنزل بي ƹضبƊ ǁو يحل علي سخǁƱ لǁ العتبى حتى  

ǁوة إال بƿ ترضى وال حول وال. 

Ɗن ƊحدŅا ال يستمع إلى رسالته، لكن إيمانه باهللا شعر النبي  
ůƱŽƿ فقد كان اهللا كل شيء . وبانتصار الرسالة في النهاية لم يهتز

بهدوء شديد، . بالنسبة له وما كانت معارضة العالم كله لتمثل شيĄƑا
واجه المصاعƔ التي كان عليه تحملها للعمل لخير من كانوا 

فقد كان يقول Ɗن كل Ʀǋا ال يهم . يسعدون بƎلحاƊ ƾشد العƦاƔ به
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فياله من إيمان ثابت باهللا، وياله من . مادام يتمتع برضاء اهللا
 ! صافيةةخضوƳ بهيƝ لǘرادة العليا، ويالها من سعادة روحي

. ةرت ثالث سنوات Ɗخرǎ في مكة وسƲ Ʊروف صعبم 
.  وƿد ضرƔ اإلسالم خاللها جƦورǉ في المدينة بسرعة كبيرة

م الثالث عشر لنزول الدعوة حضر من المدينة  وƿرƔ نهاية العا
Ņتان(ا خمسة وسبعون مسلمƊوبايعوا  ) من بينهم امر Ɲألداء الح

الرسول مƌكدين Ɗنه إن Ɗراد ǋو الǋƦاƔ إلى المدينة، فƎنهم 
عندƦƑ بدƊت  . فعون عنه كما  يدافعون عن ƱƊفالهم ونساƑهماسيد

قاء بمفردǉ وسƱ  ختار النبي الباوƿد . ةنǋجرة المسلمين إلى المدي 
عدو يزداد سخƱا، حتى يرƊ ǎتباعه آمنين في مكانهم الجديد، مما 

لقد كان حريصŅا على سالمتهم Ɗكثر . يبين عمƾ حبه واǋتمامه بهم
ن يوƿد ƹادر حوالي ماƑة وخمس.  على سالمته ǋوهمن حرص

Ůƾا مكة خالل شهرين ولم يتبŅالنبي ومسلم ǎاا سوƿصدƊ ثنين منƑ ه
. انت اللحƲة النفسية ليسدد Ɗعداǉƌ الضربة األخيرةوح. المقربين

لقد كانت ǋناǁ محاوالت فردية للتخلص من النبي لكنها باءت 
قد ففƦƎا لم يتم تسديد الضربة األخيرة في الحال، . جميعها بالفشل

فانعقد . يهرƔ النبي إلى المدينة حيث لن يستƱيعوا الوصول إليه
التوصل إلى ƿرار نهاƑي بƋن يتم  اجتماƳ كبير لكل القباƑل وتم فيه 

اختيار فتى من كل ƿبيلة، وƊن ينقƌǋ Ưالء الفتيان على النبي 
فيضربوǉ ضربة واحدة في وƿت واحد حتى ال تقع تبعة موته 
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وحاصر ƌǋالء الفتيان المتعƱشون للدم بيت . على ƿبيلة بعينها
 Ɯالم، لكن النبي خرƲبة وبثقة  النبي بحلول الǋمن بينهم دون ر

وفي جنح الليل، و بصحبة رفيƾ . مة في الحماية اإللهية لهتا
واحد فقƱ، شƱ ƾريقه عبر شوارƳ مكة إلى التالل الوعرة 

 تنفƩوعندما . خارجها حيث اختبƋ في ƹار يدعى ƹار ثور 
الصباƟ، رǎƊ العدو فشل خƱته فخرƜ للبحث عنه في المنƱقة 

كر  وƿد وصلت جماعة إلى باƔ الغار وشاǋدǋم Ɗبو ب. كلها
ال تحزن يا Ɗبا بكر، إن اهللا  "فƋصابه الحزن، لكن النبي ƿال له 

فما من شƊ ǁن ƿوة . فكلما ازداد ضعفه، زاد إيمانه باهللا". ناعم
وبعد مرور . ƿترƔ منه العدواƹير مرƑية ƊنقƦته خالل حياته كلما  

 .تجه النبي ورفيقه إلى المدينةاثالثة Ɗيام، 

لمشاƾ عن ƱيƔ خاƱر لم يكن النبي فقǋ Ʊو من تحمل ا 
منوا به االضƱهاد  آفي مكة Ʊول ثالثة عشر عامŅا، فقد تحمل من  

وƿد استحقت الحياة الجديدة التي نقلهم . عن ƱيƔ خاƱر ƊيضŅا
 :إليها النبي اإلƱراء من السير ويليام موير الƦي ƿال

.  تحمل المƌمنون االضƱهاد بروƟ صابرة ومتسامحة "   
م، ترǁ ماƑة رجل وامرƊة  فبدال من الرجوƳ عن إيمانه

منازلهم إلى المنفى في الحبشةŹ بحثا عن المƋوǎ حتى 
واǓن يهجر عدد Ɗكبر، من ضمنهم  . تنجلي العاصفة

Ʃو ،النبي، مدينتهم المحبوبة حيث البيت المقدǋ يƦال 



 ČĎ )صلى اهللا عليه وسلم(صورة موƦƜة عن حياة النبي 

ƱƊهر بقاƳ األرƯ بالنسبة لهم، ويهربون إلى المدينة  
ين Ɗو  خالل عام روعة الباǋرةلهم نفƩ ال حيث Ɗعدت

. ن للدفاƳ عن النبي وƊتباعه بدماƑهمي مستعدةخوإثالثة 
لقد كانت دعوات اليهود تلقى على ƊسماǋƊ Ƴل المدينة 
منƦ زمن Ʊويل، لكنهم لم يفيقوا من ƹفوتهم إال عند  
سماƿƊ Ƴوال نبي العرƔ التي تحرǁ األرواƟ، فهبوا  

 ."فجƋة إلى حياة جديدة صادƿة

 ٢٨ ربيع Ɗول، الموافƾ ١٢وصل النبي إلى المدينة في  
ميالدي، وكان Ɗول ما ƿام به عند وصوله ال ٦٢٢ عام ويوني

Ōمرات يومي Ʃيمت فيه الصلوات خمƿƊ و بناء مسجدǋ ا في المدينة
تجه بعد Ʀǋا إلى اثم . اريخ اإلسالمتجو من الحرية ألول مرة في 

كل من ǋاجروا من مكة   فقد خلف. خاة بين المسلمينمƌاال
ǋم، لƦلǁ ولتوفير المƋوǎ لهم، ءكل ممتلكاتهم ورا) المهاجرون(
 .خاة كل منهم وƊحد سكان المدينة الƦين سموا باألنصارƌا متتم

لتفت إليه النبي ǋو إƿامة عالƿات  اوكان األمر الثالث الƦي  
الود بين القباƑل المختلفة التي تسكن المدينة ومنها ثالث ƿباƑل 

الشروƱ األساسية للمعاǋدة ǋي كانت . يهودية تم عقد معاǋدة معها
Ɗن ) Ɗ٢ن يعيƫ المسلمون واليهود كشعƔ واحد، ) ١: ما يلي

Ɗن يعاون كل منهما اǓخر في حالة ) ٣تحتفƲ كل فƑة بدينها، 
 ،ǎو المعتدǋ ي منهماƊ الما لم يكنƱ رف ثالثƱ القتال مع Ɣنشو
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Ɗن ) Ɗđن يتعاونا في الدفاƳ عن المدينة إƦا تعرضت للهجوم، ) ٤
 المدينة مكانŹا مقدسŅا دŊَعƊن تſ) ٦م عقد السالم بعد التشاور بينهما، يت

Žلكليهما وتŃة الدماء بها، َمحرƿو الحكم ) ٧ إراǋ ن يكون النبيƊ
Ƴي نزاƊ ي فيƑالنها .Ŋن الرسول كان يخاف من وبيƊ ƾا االتفاƦǋ ن

Źريشƿ نƊةاƱتله في، الساخƿ مكة، ستقوم    التي فشلت في محاولة
 . المدينةةهاجماǓن بم

رƊينا Ɗن المسلمين عندما ǋاجروا إلى الحبشة، حاولت  
ƿريƫ بكل ما لديها من ƿوة Ʊردǋم من ǋناǁ، فكيف يمكنهم إƦن 
رƌية اإلسالم يزدǋر بالقرƔ منهم في المدينة وǋى مكان ǋام يبعد 

 كان.  ميالŹ فقƱ عنهم، ويقع على Ʊريƿ ƾوافلهم إلى الشام٢٧٠
Ņد تلقى تلميحƿ ا محمدŅنه سيكون عليه القتال دفاعƋا من السماء ب

عن اإلسالم من الفناء، فقد ƊبلƊ Ƹنهم سيشهرون السيوف في وجهه   
وƊنه سيكون عليه القتال إلنقاƦ المجتمع اإلسالمي الصغير من Ɗن 
يصيبه الفناء على Ɗيدي عدو ƿوǎ مصمم على انتزاƳ اإلسالم من 

عه مياال للحرƔ، فلم لم يكن النبي بƱب. ƊرƯ الجزيرة العربية
 والخمسين  ةيكن ƿد حمل السيف للقتال مرة واحدة Ʊوال الخمس

، وǋو الƦي كان حرفة للناƩ في مكان كانت عاشهاعاما التي 
 وǋو - وكان الدين الƦي يدعو إليه. الحرƔ فيه شيĄƑا مستديمŅا

وكان   البشرية،ة دين سالم يƌكد على الصالة هللا وخدم- اإلسالم
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ŅالبƱو مǋفرضها ة بالدعوا Ʃا الدين وتوصيل الرسالة وليƦǋ إلى 
 :على اǓخرين

َوſƿلĉ الƅَحůƾ مĉن رŊبŎكſمń فŽَمن شŽاء فŽلƅيċƌŃمĉن َوَمن شŽاء     
ńرſفƅَيكƅلŽ٨".ف 

 ٩".ǋََديńنŽاŃǉ السŊبĉيلć إĉمŊا شŽاكĉرŅا َوإĉمŊا كŽفſورŅا إĉنŮا"   

 :ومع Ʀǋا، وفي كلمات واضحة، ƿيل 

   "Žيالĉف ǉََراƅكĉَن  إĉم Ńدƅشŋَن الرŊَبيŮد تŽƿ ĉينŎالد  ńرſفƅَيك ńَمنŽف ŎيŽغƅال
ĉوتſƹاŮƱالĉب ǁََسńمŽتńاس ĉدŽقŽف ĉهƃاللĉن بĉمċƌŃَوي  Žَى الŽقƅثŃوƅال ĉَوةńرŃعƅالĉب
 ١٠".لŽَها َواللƃهŃ َسمĉيعņ َعلĉيمņ انفĉَصاَم

 ſف Ɣلكن الحر  Ƴنه من واجبه الدفاƊ خبرƊرضت عليه، و
ن Ɗتباعه المضƱهدين والƦين ǋاجروا من منازلهم مرتين ǋربŅا  ع

 : إلى Ɗماكن بعيدةعدو ƿاĆƩ من اضƱهاد

   "  ńمĉǋĉرńصŽى نŽَه َعلŮالل Ŋنĉوا َوإŃمĉلſƲ ńمŃهŮنćƋĉوَن بſلŽاتŽقŃيَن يĉƦŮلĉَن لĉƦĈƊ
ņيرĉدŽقŽ١١".ل 

                   
٢٩: ١٨ ٨ 
٣: ٧٦ ٩ 
٢: ٢ ١٠đ٦ 
٣٩: ٢٢ ١١ 
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 لماƦا Ɗعلنت الحرƔ عليهمÞ ماƦا ÞلماƦا Ʊردوا من منازلهم 
 يمتهمÞكانت جر

الĉƦŮيَن ĈƊخƅرĉجŃوا مĉن دĉَيارĉǋĉمń بĉغŽيńرĉ َحŭƾ إĉلŮا ćƊن َيقſولſوا َربŋنŽا "   
ŃهŮ١٢"...الل 

كانت عبادة اهللا Ɗو القول بƋنه اإلله والسجود له جريمة في   
ǉƦǋ األرƯ، فكان عقابها دمار من يعبدون اهللا وتدمير األماكن 

Ńكان المسلمون . عبد فيهاالتي ي ǁلƦعن األماكن ل Ƴالبين بالدفاƱم
كانت تخص  Ɗالتي يعبد فيها، والدفاƳ عن Ɗماكن العبادة، سواء 

Ɗ ماليهودƊ مم المسيحيينǋ تخصهم : 

   " Ńعĉَصَوام ƅَمتŎدŃهŮل ĆƯńَبعĉم بŃَضهńَبع ƩَاŮالن ĉهŮالل Ńعƅا َدفŽلńوŽَول
Ůالل Ńمńيَها اسĉف ŃرŽكƅƦŃي Ńدĉَوَمَساج ŻَواتŽَوَصل ņَيعĉا َوبŅيرĉثŽك ĉه
ņيزĉَعز ōيĉوŽقŽَه لŮالل Ŋنĉإ ŃǉŃرŃَمن َينص ŃهŮالل ŊَرنŃَينصŽ١٣".َول 

 يǉƦǋ التصريحات الثالثة تلي بعضها البعƯ فيما Ɗوح 
 تحت Ɗي هللنبي، وƿد Ɗبلغه الوحي فيما بعد Ɗنه ال ينبغي علي

حمل  بƲرف من الƲروف اللجوء إلى العدوان، فال يصرƟ له  
 :فاƳ عن النفƩ فقƱالسالƟ إال للد

                   
٤٠: ٢٢ ١٢ 
٤٠: ٢٢ ١٣ 
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   ƅواſلĉاتŽƿيَن َوĉƦŮال ĉهƃالل ĉيلĉي َسبĉف Ŋنĉإ ƅواŃدŽتńعŽت Žَوال ńمſكŽونſلĉاتŽقŃَه  يƃالل
 ١٤.الŽ يŃحŎƔĉ الƅمŃعńتŽدĉيَن

لم يكن ǋناǁ مجال إلجبار Ɗحد على الدخول إلى اإلسالم   
 :بالقوة فقد كان العدو ǋو من يريد رد المسلمين عن دينهم بالقوة

   ĉَحَرامƅال ĉرńهŮالش ĉَعن ǁَŽونſلćƋńَيس   ņيرĉبŽك ĉيهĉف ąالŽتĉƿ ċلſƿ ĉيهĉف ĆالŽتĉƿ 
ĉهĉب ņرƅفſَوك ĉهƃالل ĉيلĉَعن َسب ōَوَصد ŃƜَراƅخĉَوإ ĉَحَرامƅال ĉدĉجńَمسƅَوال 

ĉهƃنَد اللĉع ŃَبرƅكćƊ Ńهƅنĉم ĉهĉلńǋćƊ ĉلƅتŽقƅَن الĉم ŃَبرƅكćƊ ſةŽنƅتĉفƅَوال  Žَوال
ŽقŃوَن يſَىَيَزالŮَحت ńمſكŽونſلĉات ĉنĉإ ńمſكĉينĉَعن د ńمſوكŋدŃَير  ƅواŃاعŽƱŽتńاس

فĈƋŽوńلǁَĉƑùŽ  دĉينĉهĉ فŽَيمŃتƅ َوŃǋَو كŽافĉرņ َوَمن َيرńتŽدĉدń مĉنكſمń َعن
ćƊصńَحاŃƔ  الدŋنƅَيا َواǓخĉَرةĉ َوĈƊوńلǁَĉƑùŽ َحبŽƱĉتćƊ ƅعńَمالſهŃمń فĉي
 ١đ.النŮارŃǋ ĉمń فĉيَها خŽالĉدŃوَن

ƊحدŅا دين Ɗمر بين اهللا وعبادǉ وال يحƾ ألحد Ɗن يكرǉ إن ال 
Ŋدين معي Ƴن يقاتل دفاعا عن على اتباƊ كان على النبي ǁلƦن، ول

 :ƹاية نبيلة ǋي حرية اإلنسان

انتŽَهواƅ  فĉتƅنŽةŻ َوَيكſوَن الدŎينŃ لĉلƃهĉ فĉƎŽنĉ َوŽƿاتĉلſوŃǋمń َحتŮى الŽ تŽكſوَن   
 ١٦.الŮƲالĉمĉيَن فŽالŽ عŃدńَواَن إĉالŮ َعلŽى

                   
١٩٠: ٢ ١٤ 
١đ ٢١٧: ٢ 
١٩٣: ٢ ١٦ 
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وإƦا كان النبي مƱالبا بالتوƿف عن القتال عندما يتوƿف  
العدو عن اضƱهادǉ بسبƔ الدين، فقد كان مƱالبا Ɗيضا بالتوƿف 
عن القتال إƦا عرƯ العدو السالم، حتى وإن كان يبغي من Ʀǋا 

 :كسƔ الوƿت لتجديد الهجوم

تŽَوكŮلċ َعلŽى اللƃهĉ إĉنŮهŃǋ Ńَو َوإĉن َجنŽحŃواƅ لĉلسŊلƅمĉ فŽاجńنŽحń لŽَها َو    
Ńيمĉَعلƅال ŃيعĉمŊالس  . Ńهƃالل ǁََبńَحس ŊنĉƎŽف ǁَوŃَدعƅن َيخćƊ ƅواŃيدĉرŃن يĉَوإ

 ١٧.Ńǋَو الĉƦŮَي ćƊيŊَدǁَ بĉنŽصńرĉǉĉ َوبĉالƅمċƌŃمĉنĉيَن

 Ńلمح لقد س Ʊالشرو ǉƦروف وبهƲال ǉƦǋ لنبي بالقتال تحت
بتدريƔ رجل واحد على القتال  ولم يكن حتى تلǁ اللحƲة ƿد ƿام 

ŹلقƱم ƫمجتمع صغير من  . اولم يكن لديه جي Ʊكان لديه فق
تباƳ المدربين فقƱ على الصالة هللا، وحتى ǋم لم يكن باإلمكان األ

فقد كان القتال، حتى ولو بمفردǉ، واجبا . إرƹامهم على القتال
 : ǋوهعلي

    ĉإ ſفŮلŽكſت Žال ĉهƃالل ĉيلĉي َسبĉف ċلĉاتŽقŽف  ĉƯŎَوَحر ǁََسƅفŽن Ůال
 Ńهƃَوالل ƅواŃرŽفŽيَن كĉƦŮال ƩَċƋَب Ůفſن َيكćƊ Ńهƃيَن َعَسى اللĉنĉمċƌŃمƅال

ŹيالĉنكŽت ŋدŽشćƊا َوŅسċƋَب ŋدŽشćƊ.١٨ 

                   
٦٢، ٦١: ٨ ١٧ 
٨٤: ٤ ١٨ 
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كانت جماعات صغيرة من ƿريƿ ƫد اعتادت الخروƜ في  
وكان Ʀǋا . حمالت للنهƔ والƱواف بالبالد حتى حدود المدينة 

قƲة من النبي، لƦلƊ ǁرسل جماعات االستكشاف  األمر يستدعي الي
لمراƿبة تحركات العدو وللتقرƔ إلى ƿباƑل معينة للتƋكد من تحالفها  

وƿد ƿامت إحدǉƦǋ ǎ الجماعات التي كانت لديها . معه Ɗو حيدتها
Ɗوامر محددة بجمع المعلومات عن تحركات ƿريƫ بقتل Ɗحد Ɗفراد 

 ن اإلجراء المتبع بƱريƾ الخƋƱ، وكايƿريƫ واسمه ابن حضرم
الجزيرة العربية ǋو المƱالبة بفدية، لكن  في مثل ǉƦǋ الحالة في

Źريشƿريعة لتاƦ رادتƊ Ƌ القوم على المسلمين، ووفر مقتل Ɣبن الي
وكانت الƦريعة األخرƿ ǎافلة ƿادمة من   . حضرمي ǉƦǋ الƦريعة

ولمعرفتها بضعف المسلمين، Ʋنت ƿريƦ . ƫلǁ الوƿت في الشام
تل يكفون للقضاء على المسلمين، فاتجه Ʀǋا الجيƊ ƫن Ɗلف مقا
 في شهر رمضان، شهر الصيام عند المسلمين، في إلى المدينة

وعندما بلƦǋ Ƹا األمر المدينة Ɗعد النبي . العام الثاني لهجرة النبي
العدة بسرعة لمالƿاة ƿريƫ، لكنه لم يتمكن من جمع Ɗكثر من 

ن عند بدر، على مسافة وتالƿى الجمعا.  رجالŹ من المسلمين ٣١٣
ثالثة Ɗيام من المدينة وعشرة Ɗيام من مكة، Ɗحد الجيشين يتكون 
من Ɗلف مقاتل خبير كان القتال مهنتهم Ʊوال حياتهم، مسلحين  

 ٣١٣بكل Ɗسلحة الحرƔ في Ʀلǁ الوƿت، وعلى الجانƔ اǓخر 
رجال فقƱ ليƩ لديهم عتاد ومن بينهم شباƔ حديث السن ورجال    
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شاǋد النبي Ʀǋا وƿضى الليل في ƿلƾ عميƾ . مرالع في نوƱاعن
اللŮهŃمŊ . اللŮهŃمćƊ Ŋنƅجĉزń َما َوَعدńتŽنĉي: "ةخيمة صغير في يتضرƳ إلى اهللا

 ĉƯńرćƋƅي الĉف ńَبدńعſا تŽلŽف ĉامŽلńسĉƎƅال ĉلńǋćƊ ńنĉم Žَصاَبةĉعƅال ĉǉĉƦǋَ ńǁĉلńهſت ńنĉإ ǁَŮنĉإ
 ."ćƊَبدŅا

 ƿ عا، فقدƿتل في المعركة كل زعماء  وحدث ما لم يكن متو
وساد الهرƿ .  Ɯريƫ تقريبا وكل ƿادة الحملة المناǋضة لǘسالم

ǋم يتساƱƿون، فولوا ءوالمرƜ صفوف ƿريƫ وƿد رƊوا زعما
ſƿربعة األدبار وƊ سر عدد مماثل، واستشهدƊ تل منهم سبعون وتم

 . عشر رجالŹ من المسلمين 
 

خƱيه حتى كانت ǋزيمة ƿريƫ في بدر عارا لم يكن بوسعهم ت
وفى العام التالي، تحرǁ جيƿ ƫوامه ثالثة آالف  . ينتقموا له

اتجاǉ المدينة وكان Ʀǋا في  في مقاتل، من بينهم خالد بن الوليد،
 رجل ٧٠٠لم يستƱع المسلمون جمع Ɗكثر من . شهر شوال

خرجوا من المدينة لمالƿاة العدو عند سفح جبل Ɗحد على مسافة   
ƿاتل المسلمون بضراوة وسقƱ سبعة   . ةثالثة Ɗميال فقƱ من المدين

من حملة لواء العدو الواحد تلو اǓخر وساد االضƱراƔ صفوف 
لكن في ǋ . ǉƦǋم يƱاردونهمءن وراوƿريƫ، فهربوا والمسلم

اللحƲة رƊي خالد بن الوليد Ɗن رماة المسلمين ƿد تركوا Ɗماكنهم 
  ƩƊفاستدار على ر ،ƫريƿ فرسانه   من٢٠٠للمشاركة في متابعة
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ومع رƌيتهم لهƦا، استدارت فلول  . وǋاجم المسلمين من الخلف
ƿريƫ الهاربة Ɗيضا وتعرƯ العدد الضƑيل من المسلمين للحصار 

كان الوضع خƱيرا جدا . ىمن االتجاǋين لكونهم في حالة فوض
. إلى حد Ɗن جيƫ المسلمين كله كان معرضا في Ʀلǁ الوƿت للفناء

ليه شخصيا لكونه ǋدفا خƱورة ع وبالرƹم مما يتضمنه Ʀǋا من
إليŊ يا عباد ": للعدو، إال Ɗن النبي دعا رجاله لاللتفاف حوله ƿاƑال

 كانت ǉƦǋ إشارة للعدو حتى يركز ǋجماته ".Ɗنا رسول اهللا! اهللا
شاǋد المسلمون Ʀǋا فشقوا Ʊريقهم بين . حيث كان النبي يقف

صفوف العدو حتى وصلوا إلى النبي والتفوا حوله بقوة، لكنهم 
 خبر مقتل النبي كالنار في  ǎوسر. حاƿت بهم خساƑر فادحة

مع و .الƦي كان يشبه النبي، الهشيم عند مقتل مصعƔ بن عمير
دعونا نقاتل في  : " وƿال Ɗحدǋم.Ʀǋا لم يفقد المسلمون شجاعتهم
كان النبي ƿد ƊصيƔ إصابات  ." سبيل ما ƿاتل من Ɗجله النبي

جيƫ وبالنسبة له وƿد شديدة، لكن الموƿف كان آمنا بالنسبة لل
 Ɣاألوفياء من كل جان ǉƌاƿصدƊ به ƱحاƊ . Ʀمت صفوف وإƲانت

فقد المسلمين على مكان مرتفع والجبل خلفهم يحمي مƌخرتهم، 
فانسحبت ƿريƫ من ƊرƊ . Ưشعروا العدو مرة Ɗخرǎ بقوتهم

عندƱ ƦƑلƊ Ɣحدǋم من النبي Ɗن يدعو . المعركة عاƑدة إلى مكة
ƹفر لقومي  الهم ال: "ع النبي يديه ƿاƑالعلى عدوǋم بالدمار، فرف

 . " لمونهم ال يعƎنف
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بالرƹم من علمهم Ɗنهم Ɗلحقوا خساƑر كبيرة بالمسلمين ǉƦǋ و

Źريشƿ نƊ ا الهجوم على المدينة لم االمرة، إالƦǋ نƊ كانت تعرف 
ŃيƌĉتĈƊ حاولوا بعد عودتهم من ǁلƦل ،ǉثمار Ńد تحƋ لƑباƿاليهود و Ɣلي

اتحد اليهود . ، وفي ǉƦǋ المرة نجحوا في Ʀǋا البدو ضد المسلمين
فقد اجتمع جيƫ . والبدو وƿريƫ لتوجيه ضربة ƿاضية لǘسالم

ƿوامه عشرة آالف مقاتل في العام الخامƩ للهجرة، ونتيجة لعجز 
المسلمين عن مالƿاة Ʀǋا العدد في ميدان مفتوƟ تحصنوا بحفر 

سهم النبي Ɗد وƿ. خندƾ على الجانƹ Ɣير المدافع عنه من المدينة
ƾي فرد  في حفر الخندƋيهم . خر آكƱيغ Ɣوالترا ،ǁلƦ مع

 :والخوف من الفناء يعلƾ بǋƦƋانهم، كانوا يغنون

 َواللŮهĉ لŽوńلŽا اللŮهŃ َما اńǋتŽَديńنŽا    

 َولŽا تŽَصدƅƿŊنŽا َولŽا َصلŮيńنŽا    

 فćƋŽنƅزĉلŽنń َسكĉينŽةŹ َعلŽيńنŽا     

 َم إĉنń لŽاŽƿيńنŽا َوثŽبŎتĉ الƅƿćƋƅَدا   

 إĉنŊ الƦŮيَن Žƿدń َبغŽوńا َعلŽيńنŽا    

 إŽƦĉا ćƊَرادŃوا فĉتƅنŽةćƊ ŹَبيńنŽا    

 ćƊَبيńنŽا ćƊَبيńنŽا   



 čĎ )صلى اهللا عليه وسلم(صورة موƦƜة عن حياة النبي 

وصلت القوة الهاƑلة Ɗخيرا إلى المدينة وكانت ساعة Ʀعر  
ولهƦا يصف القرآن الكريم حالة القلƾ . بالنسبة للمسلمين

ƔراƱواالض: 

كſم مŎن فŽوĉƿńكſمń َومĉنćƊ ńسńفŽلć مĉنكſمń َوإƅƦĉ َزاŽƹتƅ إƅƦĉ َجاĈƌو"   
. بĉاللŮهĉ الůƲنſوَن الćƋƅبńَصارŃ َوَبلŽغŽتĉ الƅقſلſوŃƔ الƅَحنŽاجĉَر َوتſƲŽنůونَ 

 ١٩.ŃǋنŽالǁَĉ ابńتſلĉَي الƅمċƌŃمĉنſوَن َوزŃلƅزĉلſوا زĉلƅَزالŹا شŽدĉيدŅا

الخوف  كانت ƿلوƔ المسلمين مليƑة باإليمان وسƱ مشهد  
 :والفزƦǋ Ƴا

اللŮهŃ   َرǎćƊ الƅمċƌŃمĉنſوَن الćƋƅحńَزاŽƿ Ɣَالſوا ŽƦǋَا َما َوَعَدنŽا َولŽمŊا    
ńمŃǋَوَما َزاَد ŃهſولŃَوَرس ŃهŮالل Žƾَوَصَد ŃهſولŃا  َوَرسŹيَمانĉا إŮلĉإ

 ٢٠.َوتŽسńلĉيمŅا

. وƿف المسلمون في ثبات Ʊول شهر كامل من الحصار 
م والحجارة لكنهم لم يستƱيعوا اختراƾ  ر بالسهااƊمƱرǋم الكف

ƾجمات متتالية ردت كلها. الخندǋ صبح الحصار  . كما شنواƊو
 وجاءت الƱبيعة دعبƑا على جيƫ الكفار الƦي بدƊت إمداداته تنف

فقد ǋبت عاصفة Ʀات ليلة . لتساعد المسلمين الشجعان في دفاعهم

                   
١١، ١٠: ٣٣ ١٩ 
٢٢:٣٣ ٢٠ 
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ا ƱƊاحت بخيام الكفار، وعم االضƱراƔ صفوف األحزاƔ ففرو
 .ǋاربين Ɗثناء الليل وسƱ فرحة المسلمين ودعواتهم بالشكر

  ǉƦǋ المسلمين، وبعد ƾمل في سحƊ كل ƫريƿ نǓفقدت ا
كان ( من Ɗتباعه ١٤٠٠الواƿعة بعام، خرƜ الرسول في حوالي 

Ɣم من الحروƹفي رحلة إلى مكة ألداء ) اإلسالم ينتشر بالر
لمنعه من دخول العمرة، لكن مع معرفته باستعداد ƿريƫ للقتال 

  Ưحد الفروƊ داءƊ من الزيارة كان Ưن الغرƊ م منƹمكة بالر
 التوƿف على مسافة حوالي تسعة Ɗميال من هالدينية، كان علي

 الحديبية وتم إرسال الرسل ىالمدينة المحرمة في مكان يدع
للعثور على حل سلمي لكنهم ƊسيƑت معاملتهم، وفي النهاية تم  

ان بن عفان للتفاوƯ مع الكفار، لكن إيفاد رجل مرموƾ مثل عثم
Źريشƿبضت عليهاƿ  .  على Ưكان األمر محرجا، فقد تم القب

ولم يكن المسلمون . مبعوث المسلمين، وسرت إشاعة Ɗنه ƿتل
 التي حملوǋا للضرورة ، سيوفهم في ƹƊمادǋاǎيحملون سالحا سو

لتنقلهم في مكان كالجزيرة العربية، لكنهم كانوا مصممين على 
على فƋخƦ النبي العهد عليهم، وعاǋدوǋ ǉم من جديد . التراجععدم 

. هخر رجل دفاعا عنه وǋو الƦي يريد العدو ƿتل آالقتال حتى 
Ɗعادت . وتعرف ǉƦǋ البيعة في التاريخ اإلسالمي ببيعة الرضوان

ǉƦǋ Źريشƿ دنة مدتها عشر سنوات االبيعةǋ ا وتم عقدǋلرشد 
 :شروƱها كما يلي



 čĐ )صلى اهللا عليه وسلم(صورة موƦƜة عن حياة النبي 

دون Ɗداء العمرة Ʀǋا العام، على Ɗن يعودوا يعود المسلمون ) ١
 .ألداƑها العام المقبل

إƦا Ɗ ƔǋƦحد من ǋƊل مكة إلى المدينة، فعلي المسلمين إعادته  ) ٢
 ان ƿريشƎŹإلى مكة، ولكن إƦا Ɗ ƔǋƦحد من ǋƊل المدينة إلى مكة، ف

 .ال تلتزم بƎعادته إلى المسلمين

 لƱرفين كما يحلو لهايحƾ للقباƑل العربية التحالف مع Ɗي من ا) ٣

من السهل رƌية الثمن الباƲǋ الƦي كان الرسول على  
 مقابل السالم، فقد وافƾ على Ɗال يحمي من كانوا هاستعداد لدفع

يتعرضون لالضƱهاد إلسالمهم، بينما كان بƎمكان رجاله  
لقد كانت القوة  . االنضمام للكفار وƊن يجدوا مالƦا في مكة

Ʃالنا ƔƦوية إلى حد الروحية التي تجتƿ نه بينما  إلى اإلسالمƊ  لم
اعتنƾ الكثير من ǋƊل فقد ، ǎيƔǋƦ مسلم واحد إلى مكة Ʊلبا للمƋو

مكة اإلسالم، وفي Ʋل عدم تمكنهم من الǋƦاƔ إلى المدينة، 
 ال يخضع لسلƱة النبي Ɗو ،"يصع"استقروا في مكان يدعي 

ƫريƿ ةƱم من السيف. لسلƹلقد كان اإلسالم ينتشر بالر. 

عد العودة من الحديبية، Ɗعد الرسول العدة إلرسال رسله  ب 
إلى الناƊ Ʃجمعين، المسيحيين والمجوƩ على السواء، الموجودين 

فكتƔ إلى حكام الممالǁ المجاورة، . على حدود الجزيرة العربية
ملǁ مصر ى  إل، كسري الفرƩى إمبراƱور الروم، وإلىوإل
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دعوǋم إلى  بعƯ الزعماء العرƔ يىونجاشي الحبشة وإل
 :وكان نص الخƱاƔ إلى إمبراƱور الروم كما يلي. اإلسالم

 ĉى َمنŽَعل ņامŽَسل ĉومŋالر ĉيمĉƲَع ćلƅƿَرĉǋ ىŽلĉإ ĉهĉولŃَوَرس ĉهŮالل ĉدńَعب ĆدŊَحمŃم ńنĉم
ǁَĉتċƌŃي ńمŽلńسŽت ńمĉلńسćƊ ĉامŽلńسĉƎƅال ĉَعاَيةĉدĉب ǁَوŃعńدćƊ يŰنĉƎŽف Ńدńا َبعŊمćƊ ǎَدŃهƅَبَع الŮات 

َيا ńǋćƊلć (اللŮهćƊ Ńجńَرǁَ َمرŊتŽيńنĉ فĉƎŽنń تŽَولŮيńتŽ فĉƎŽنŊ َعلŽيǁَń إĉثƅَم الćƋƅرĉيسĉيŎيَن َو 
الƅكĉتŽاĉƔ تŽَعالŽوńا إĉلŽى كŽلĉَمةĆ َسَواءĆ َبيńنŽنŽا َوَبيńنŽكſمćƊ ńنń لŽا نŽعńبŃَد إĉلŮا اللŮَه َولŽا 

Ńضńَبع ŽƦĉخŮا َيتŽا َولĄƑńيŽش ĉهĉب ǁَĉرƅشſن ńنĉƎŽف ĉهŮالل ĉونŃد ńنĉا مŅَبابńرćƊ اŅضńا َبعŽن
 ٢١)تŽَولŮوńا فŽقſولſوا اشƅَهدŃوا بćƋĉنŮا مŃسńلĉمŃوَن

سلم النجاشي، وƊرسل ملƊ ǁمن بين القادة الƦين تمت مخاƱبتهم، 
Ōالهدايا رد Ưور الروم مصر بعƱثر إمبراƋوت ،ƔاƱا على الخ

 الخƱاƾǎ Ɣ كسَرلكن ƿوادǉ العسكريين نفروا من األمر، ومز
وعندما وصل  . وƊرسل Ɗوامرǉ إلى حاكم اليمن بالقبƯ على النبي

 ǎالمدينة لتنفيƦ األوامر، Ɗخبرǋم النبي Ɗن كسَرإلى جنود الحاكم 
نفسه ƿد مات وƊنه لم يعد حاكما للفرƩ، فعادوا بهƦا النبƋ إلى 

Ńن كسَرحاكم اليمن، وعƊ رف فيما بعد ǎ  تل بالفعل على يدƿ دƿ
وƿد Ɗدت ǉƦǋ الواƿعة إلى إسالم . ي الليلة التي حددǋا النبيولدǉ ف

 . تخلص اليمن من سيƱرة الفرƩ عليها في النهايةىالحاكم وإل
 

 لم يكن ƿد مر عامان على صلح الحديبية حتى ǋاجم بنو بكر، 
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النبي،  وǋم من حلفاء ƿريƿ ،ƫبيلة خزاعة، وǋم من حلفاء
ƫريƿ رسل النبي إلى . بمساعدةƊ ƦƑالبها بدية من  عندƱي ƫريƿ

ƿتلوا من خزاعة، Ɗو التنصل من بني بكر، Ɗو إعالن فƯ صلح 
لم توافƿ ƾريƫ على Ɗي من المƱلبين األولين، فلم يكن  . الحديبية

 Ɗمر النبي بغزو مكة في ه،وبناء علي. ǋناǁ مفر من فƯ الصلح
لقد Ɗتاحت فترة العامين التي دامت خاللها  . العام الثامن للهجرة

ن النبي إاǋدة دخول الكثيرين من الناƩ في اإلسالم حتى المع
لم يستƱع ǋƊل مكة . اتجه إلى مكة على رƩƊ عشرة آالف رجل

، وǋو مكان على "مر الƲهران"وعند . إعداد العدة لمالƿاة الهجوم
بعد يوم من مكة، ƱلƊ Ɣبو سفيان زعيم ƿريƫ العفو، وبالرƹم 

ĈلƋي لم يƦالكفر ال Ʃوƌحد رƊ جهدا للقضاء على  من كونه
 .  الرسولهاإلسالم، فقد عفا عن

 
 ǉƦǋ مواجهة ƫريƿ عƱة الدماء، فلم تستƿتم فتح مكة دون إرا
القوة وƊعلن النبي العفو العام وضمن سالمة كل من دخل دار Ɗبي 

ولم تشمل ضمانات . سفيان Ɗو ƹƊلƾ بابه عليه Ɗو دخل الحرم
ناƊ ǁوامر مشددة وكانت ǋ. الحياة والممتلكات اعتناƾ اإلسالم

 بعǎ Ưللجيƫ المتقدم بƋال تحدث إراƿة للدماء فلم تحدث سو
اإلصابات نتيجة لهجوم عكرمة بن Ɗبي جهل على جزء من ƿوات   

 . الƦي كان ƿد دخل اإلسالم،المسلمين بقيادة خالد بن الوليد
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مكة ǋو تنƲيف الكعبة   النبي عند دخولههكان Ɗول ما فعل 
فƲع Ɗارتكبوا ممن جمع من ƿريƫ م خƔƱ في ثمن األصنام، 

لقد كانوا يقفون Ɗمامه عندƦƑ كجناة اضƱهدوا . اǓثام ضد المسلمين
نزلوا بهم Ɗشد العƦاƔ فقتلوا الكثيرين منهم وƱردوǋم Ɗالمسلمين و

 نهم لم يسمحوا حتى للمسلمين بالعيƫ فيإبل . في النهاية من مكة
ثالث مرات سالم في ديارǋم الجديدة في المدينة، فهاجموǋا 

ĉƿ نه الƊ الء . بل للمسلمين بهابقوات كانوا يعرفونƌǋ لقد كان
" ماƦا تƲنون Ɗني فاعل بكمÞ: " يد النبي، فسƋلهمتالقوم اǓن تح

، ƢƊ اخيرŅ: "لقد كانوا يعرفون األمين، ويعرفون رƿة ƿلبه، فقالوا
 حتى ما كانوا ǎلكن ما الƿوǉ من محمد تعدŊ." كريم وابن ƢƊ كريم

ƿاليتوƑاƿ م: "عونه، فقد رد عليهمńَيوƅال ŃمſكńيŽَعل ƔََريƅثŽت Žلقد ٢٢"…ال 
Ņاكانوا كفار Ɵالرو ǉƦǋ روا إلى شهامةƲة، لكن انƲاللح ǁحتى تل 

التي تركتهم والعƲيمة التي لم تعنفهم حتى على Ɗفعالهم الشيƱانية، 
لقد كان Ʀǋا برǋانا . ليǋƦبوا دون Ɗن تƋخƦ عليهم عهدا للمستقبل

لم يتم فتح مكة ". حƔ عدوǁ" للمبدƊ األخالƿي الجدير بالثناء  عمليا
فقƱ، ولكن تم معه Ɗيضا فتح ƿلوƊ Ɣلد Ɗعداء اإلسالم، فقد رƊوا 
 ƾوة الحƿ عينهم كيف عجزت مقاومة البالد كلها في وجهƋب ƦƑعند

 في مواجهة ǉالتي جاءت من بين شفتي رجل وƿف بمفرد
فتقدم الرجال والنساء لقد Ʋهر لهم صالƟ األمر، . المعارضة
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حƲة واحدة تم فيها  للم تكن ǋناƱ .ǁواعية لينضموا إلى الدين
 .التحول ƿهرا

وƿد عومل من Ʋلوا على دينهم بنفƩ روƟ الصداƿة التي  
معادي ال يسعه إال Ɗن د الƿن الناإوة اإلسالم، حتى إخيعامل بها 

 :يعترف

 هدة، فƎنلƱته عليها بسعاƊن المدينة ƿبلت سŃمن بالرƹم "   
 Ʃد اكل سكانها ليƿ وƊ عتنقوا الدين الجديدƊ روا رسمياƿ

تباƳ المسار اربما كان ينوي ǋو . صدƾ دعوǎ نبوتهب
الƦي اتبعه في المدينة بترǁ تحول الناƩ إلى اإلسالم 

 ٢٣."يƋتي تدريجيا دون ƿهر

في الواƿع، . كان سقوƱ مكة إشارة للجزيرة العربية كلها 
ارضة منƲمة للدعوة، وبخالف ƹزوة كانت ƿريƊ ƫساƩ كل مع

ي اضƱر المسلمون لخوضها ضد ǋوازن بعد فتح مكة تل، احنين
مباشرة، انتهت الحروƔ المنتƲمة بين المسلمين وƹير المسلمين 

وحتى في حنين، حارƔ الكفار من ǋƊل . في الجزيرة العربية كلها
 .مكة إلى جانƔ المسلمين

ن القوي المسيحية تخلص اإلسالم من الخƱر الداخلي، لك 
في الشمال نƲرت إلى ƿوته في حسد، ولم يكن باإلمكان تجاǋل  

                   
 السير ويليام موير ٢٣
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األخبار المستمرة عن استعداد إمبراƱور الروم للهجوم على 
نتيجة لهƦا، ƿاد النبي شخصيا حملة من ثالثين  . الجزيرة العربية

وعندما . Ɗلف رجل حتى الحدود الشمالية في العام التاسع للهجرة
جد Ɗن ǉƦǋ الحملة كان لها Ɗثر رادƳ على العدو، وصل تبوǁ، و

ونƲرا لعدم وجود ƿوات معادية في الميدان، عاد النبي دون 
في الواƿع، لقد اتبع النبي . مهاجمة الروم Ɗو إعالن الحرƔ عليهم

Ƒمر القرآن بمقاتلة َممداƊ ن يبداƌون بقتال المسلمين . 

 Ʊƹ دƿ ن السالمƊ بدا ،ǁجزيرة   الىبعد عودته من تبو
العربية لكن المناƾƱ اإلسالمية كانت تعƝ بجماعات النهƔ التي 
تنتمي لقباƑل دخلت في معاǋدات مع الدولة اإلسالمية، لكنها لم 

الĉƦŮيَن َعاǋَدتŮ مĉنƅهŃمń ثſمŊ َينقſضŃوَن َعهńَدŃǋمń فĉي كſلŰ : "تحترم معاǋداتها
لقوم خƱرا على الحياة صبح ƌǋالء اƊ وƿد ٢٤.َمرŊةĆ َوŃǋمń الŽ َيتŮقſوَن

والممتلكات، ونتيجة لهƦا Ɗرسل النبي ƿرƔ نهاية العام التاسع 
Ōداتبياناا ليلقي للهجرة عليǋالمعا ǉƦǋ اما عن البراءة منǋ ، تƿو 

 :  تتضمنه اǓية األولى لسورة التوبةبيانƦǋا ال. الحƝ في مكة
"ǋَيَن َعاĉƦŮى الŽلĉإ ĉهĉولŃَوَرس ĉهƃَن اللŎم ŻيَنَبَراءةĉكĉرƅشŃمƅَن الŎم مů٢."دتđ 

ورد الحديث   ǋم الƦين ة الƦين تشير إليهم اǓيمشركونال 
الĉƦŮيَن َعاǋَدتŮ ": عنهم في السورة السابقة، التي سبقت اإلشارة إليها

                   
٨ ٢٤ :đ٦ 
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ويتضح Ʀǋا ". مĉنƅهŃمń ثſمŊ َينقſضŃوَن َعهńَدŃǋمń فĉي كſلŰ َمرŊةĆ َوŃǋمń الŽ َيتŮقſوَن
 :يخرƿوا عهودǋم الية بجعل االستثناء لصالح من لمفي اǓيات الت

إĉالŮ الĉƦŮيَن َعاǋَدتůم مŎَن الƅمŃشƅرĉكĉيَن ثſمŊ لŽمń َينقſصŃوكſمń شŽيĄƑńا "   
 ńمĉهĉتŊدŃى مŽلĉإ ńمŃǋَدńَعه ńمĉهńيŽلĉإ ƅواŋمĉتćƋŽا فŅَحدćƊ ńمſكńيŽَعل ƅواŃرĉǋاŽƲŃي ńمŽَول

 ٢٦".َنإĉنŊ اللƃَه يŃحŋƔĉ الƅمŃتŮقĉي

 :ǎومرة Ɗخر 

   "  Ůالĉإ ĉهĉولŃنَد َرسĉَوع ĉهƃنَد اللĉع ņدńيَن َعهĉكĉرƅشŃمƅلĉل Ńونſَيك ŽفńيŽك
 ńمſكŽل ƅواŃامŽقŽتńَما اسŽف ĉَحَرامƅال ĉدĉجńَمسƅنَد الĉع ńمůدتǋَيَن َعاĉƦŮال

وا كŽيńفŽ َوإĉن َيƅƲَهرŃ. فŽاسńتŽقĉيمŃواƅ لŽهŃمń إĉنŊ اللƃَه يŃحŋƔĉ الƅمŃتŮقĉيَن
 ńمĉهĉǋَواƅفćƋĉم بſكŽونŃضńرŃي ŹةŊمĉƦ Žَوال Œالĉإ ńمſيكĉف ƅواŃبſƿńَير Žال ńمſكńيŽَعل

اشƅتŽَروńاƅ بƉĉَياتĉ اللƃهĉ ثŽَمنŹا . َوتċƋŽَبى ſƿلſوبŃهŃمń َوćƊكƅثŽرŃǋŃمń فŽاسĉقſوَن
 ٢٧".ŽƿلĉيالŹ فŽَصدŋواƅ َعن َسبĉيلĉهĉ إĉنŮهŃمń َساء َما كŽانſواƅ َيعńَملſوَن

خبر ابن عمƿ " :Ɗ  ǁاƑلينيőى علĉلكفار محل الحديث علŽرد ا 
Ɗننا Ɗلقينا بالعهود وراء Ʋهورنا وƊنه لم يعد بيننا وبينه ) النبي(

وكان نتيجة ."  التراشƾ بالرماƟ والضرƔ بالسيوفسوǎعهود 
 هوساد السالم شب لموƿف النبي الثابت Ɗن استسلمت ǉƦǋ القباƑل

 .الجزيرة العربية

                   
٤: ٩ ٢٦ 
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المعتدين على Ɗنه نسخ من براءة الفهم إعالن يساء Ɗحيانا  
في الواƿع لقد Ʋلت . لشروƱ الحرƔ التي تم وضعها في البداية

الشروƱ التي تم وضعها ƿاƑمة حتى النهاية، وعودة النبي من 
تبوǁ دون مهاجمة ƊرƯ الروم Ɗو ƊرƊ Ưي من القباƑل دليل 

وحتى بعد إعالن البراءة، Ʋل المسلمون . واضح على Ʀǋا
 :Ʊالبين بقتال من يبدƌون بالعدوان عليهمم

   " ĉولŃسŊالر ĉƜَراƅخĉƎĉب ƅواŋمǋََو ńمŃهŽَمانńيćƊ ƅواſثŽكŮا نŅمńوŽƿ وَنſلĉاتŽقſت ŽالćƊ
 ŃǉńوŽشƅخŽن تćƊ ůƾَحćƊ ŃهƃاللŽف ńمŃهŽنńوŽشƅخŽتćƊ ĆةŊَمر ćلŊوćƊ ńمſوكĈƌم َبَدŃǋَو

 ٢٨".إĉن كſنتſم مĈƌŋمĉنĉيَن

التي كانت تƋتي بالفعل إلى الرسول لمعرفة بدƊ عدد الوفود   
جاء الناƩ من . حقيقة اإلسالم في الزيادة في العام التاسع للهجرة

.  بكامل حريتهم اإلسالم Ɗرجاء الجزيرة العربية واعتنقوا جميع
نتشر اإلسالم انتشارا واسعŅا، وشهد  استتƔ السالم، افبمجرد Ɗن 

بية كلها لǘسالم، بما فيها العام العاشر للهجرة تحول الجزيرة العر
 عن األوثان م يكن التحول مجرد تخلŭ ل. بعƯ القباƑل المسيحية

واعتناƊ ƾنقى Ɗديان التوحيد من ƿƊصى شبه الجزيرة إلى ƿƊصاǋا،  
فقد تبدل مسار حياة Ɗمة . بل كان إصالحŅا لجميع Ɗوجه الحياة 
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بƋجمعها وترǁ الجهل والخرافات والوحشية المكان لتنتشر 
 .عرفة والنƲرة العقالنية في كل Ɗوجه الحياةالم

  ،Ɲالرسول ألداء الح Ɯوفي نهاية العام العاشر للهجرة خر
ن الجزيرة كلها كانت ƿد دخلت اإلسالم في Ʀلǁ الوƿت، إوحيث 

 Ɗلف  ١٢٤ واحد بين الجمع الكبير الƦي بلƸ يفلم يكن ǋناǁ وثن
 الƦي كان نفƩ المكان. حاƜ تجمعوا في مكة من كل Ɗنحاء البلد

Ņحد االرسول فيه شخصƊ ا، ولم ينصتŅبل عشرين عامƿ مرفوضا 
 وجهه  ىفيه لكلماته، Ɗصبح مسرحŅا إلخالص راƑع له، فƋينما ول 

ƊرǎŅنه ا جموعƊ روا إليه علىƲين نƦاء المخلصين الƿمن األصد 
كان األمر بالنسبة له ولمن اجتمعوا .  والروحيدنيويزعيمهم ال

 . اإللهيةǋناǁ تعبيرا عن القوة

 Ʀ يوفي اليوم التاسع من Ɲوف الحجيƿو يوم وǋالحجة، و 
على جبل عرفات، تلقى الرسول وحيŅا من السماء Ɗدخل السعادة  

 :على الجمع الغفير

الƅَيوńَم ćƊكƅَملƅتſ لŽكſمń دĉينŽكſمń َوćƊتƅَممńتſ َعلŽيńكſمń نĉعńَمتĉي …"   
 ٢٩"…َوَرضĉيتſ لŽكſمŃ اإلĉسńالŽَم دĉينŹا

ى لواضح Ɗن الرسول فƱن إلى Ɗن إتمام الدين عنŽمن ا 
 على – خƱبة الوداƿ–  ƳرƔ نهايته ǋو، فƋلقى الخƱبة التالية 

                   
٢٩ đ :٣ 
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الجزيرة كلها من خالل ممثلي القباƑل الƦين حضروا من كل  
 :ركن

Ɗيها الناƩ اسمعوا ƿولي فƎني ال Ɗدرǎ لعلي ال Ɗلقاكم    
 .بعد عامي Ʀǋا بهƦا الموƿف Ɗبدا

Ʃ إن دماءكم وƊموالكم عليكم حرام إلى Ɗن Ɗيها النا    
تلقوا ربكم كحرمة يومكم Ʀǋا وكحرمة شهركم Ʀǋا، 

ƔƑد منكم الغاǋالشا Ƹلكم . فليبلƋوإنكم ستلقون ربكم فيس
عن Ɗعمالكم وƿد بلغت فمن كانت عندƊ ǉمانة فليƌدǋا 

 ....إلى من اƑتمنه عليها 

    Ɗ من ƩƑد يƿ انƱن الشيƎف Ʃيها الناƊ ما بعدƊ ن يعبد
بƋرضكم Ɗ ǉƦǋبدا ولكنه إن يƱع فيما سوƦ ǎلǁ فقد 
رضي به مما تحقرون من Ɗعمالكم فاحƦروǉ على 

 .دينكم

Ɗما بعد Ɗيها الناƩ فƎن لكم على نساƑكم حقا ولهن     
واستوصوا بالنساء خيرا فƎنهن .... عليكم حقا لكم

عندكم عوان ال يملكن ألنفسهن شيƑا وإنكم إنما 
ة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمات اهللا ƊخƦتموǋن بƋمان

وƿد تركت . فاعقلوا Ɗيها الناƿ Ʃولي، فƎني ƿد بلغت
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  Ɣمرا بينا كتاƊ بداƊ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا
 . اهللا وسنة نبيه

    ƢƊ ن المسلمƊ تعلمن ǉولي واعقلوƿ اسمعوا Ʃيها الناƊ
 للمسلم وƊن المسلمين إخوة فال يحل المرƏ من Ɗخيه إال  

 .ما ƊعƱاǉ عن ƱيƔ نفƩ منه فال تƲلمن Ɗنفسكم

 : ثم رفع النبي صوته وƿال 

   Þل بلغتǋ اللهم. 

 Ʃاللهم نعم : فقال النا 

 .اللهم فاشهد: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

مرƯ الرسول بعد عودته إلى المدينة بزمن ƿصير، وكان  
صالة بالرƹم من في البداية يƔǋƦ إلى المسجد ليƌم الناƩ في ال

 بكر ليƌم امرضه، لكن الوǋن Ɗصابه فيما بعد، فكان ينيƊ Ɣب
Ʃوفي ١٢وبعد حوالي . النا ،Ưا من المرŅول ١٢ يومƊ ربيع 

ثنين، وفي سن امن العام الحادي عشر للهجرة، وكان يوافƾ يوم 
 :خر كلماته آالثالثة والستين، فاضت روحه إلى بارƑها، وكانت 

  من الجنةبل الرفيƾ األعلى   

كانت Ɗبرز خصاƑص حياة النبي ǋي النجاƟ المدƫǋ الƦي   
حققه، فالتحول الƦي تم خالل فترة زمنية ƿصيرة تقل عن ربع  

فال يوجد مصلح  . ƿرن ǋو نجاƟ ال يشبهه شيء في تاريخ العالم
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رǋا تسكن مثل ǉƦǋ المساحة س بƋةحد تمكن من إصالƊ Ɵماو
حالل الƦي وجد الرسول  فلم يجد Ɗحد ƿومه على االن. الشاسعة

Ōومه ماديƿ حدƊ عليه، ولم يرفع ƔالعرŌا ومعنويŌا إلى ا وروحي
فقد كانت الوثنية متغلغلة فيهم،    المستوǎ الƦي رفعهم إليه النبي،

وكانت الخرافات والمعتقدات التي روƜ لها اليهود والمسيحيون 
Ōوية جدƿ ا بعد عام ولمŅات األعوام عامƑلقوة  اتغيرا ومستمرة لم
يت الحركة نĉلقد مŃ. امن حالهم شيĄƑمن خلفهم للممالǁ  المادية

 بالفشل الƦريع، وخلفت كل حركات اءالعربية األǋلية للحنف
 تجهل ƿواعد الدين والفضيلة، لكن اجتهاد  ةاإلصالƟ العرƔ كƋم

 عاما بدلهم تمامŅا، فقد Ɗصبحت عبادة األصنام  ٢٣الرسول Ʊوال 
 دŋ َع، سواء في السماء Ɗو األرƯ، تſر خالف اهللا آخƊو Ɗي شيء 

عارŅا على اإلنسانية، ولم يبƊ ƾثر لصنم في الجزيرة العربية 
واستيقƲت األمة كلها على شعور من الكرامة الحقيقية للبشرية  

ſو القƊ اإلنسان ǉليسود ƾعبادة ما خل ƋƱدركت خƊووǎي كان ت ال
ت، وتƱهر حل الدين المتعقل محل الخرافا . عليه التغلƔ عليها

العرƔ من الرƦيلة التي كانت متƋصلة فيهم ومن الفسوƾ الفاضح، 
وƊلهبتهم رƹبة دافعة ألداء Ɗفضل األعمال وƊنبلها، ليƩ لخدمة 

.  البشريةو من Ʀǋا وǋىالبلد Ɗو األمة، ولكن لخدمة ما ǋو Ɗسم
فتوƿفت العادات القديمة التي تضمنت Ʋلم الضعفاء والباƑسين، 

، عتدلة سحرية، وحلت محلها ƿوانين عادلة وموكƋن Ʀǋا تم بعصا



 ĎĒ )صلى اهللا عليه وسلم(صورة موƦƜة عن حياة النبي 

ƅدم واختفى السكƿƊ Ʀي اعتادت عليه الجزيرة العربية منƦر ال
حفƲ فيها الخمر   تſ تن الكƌوƩ و األواني التي كانإالعصور حتى 

 الميسر وحل التقدير السامي للعفة محل   ىلم يعد لها وجود، واختف
الƦي كان يتفاخر   وƊصبح العربي . العالƿات الحرة بين الجنسين

Ōيع  بالجهل، محبƱا للمعرفة، ينهل من كل منهل للتعليم يست
العربية بعد Ɗن الجزيرة Ɗن عƲم من كل Ʀǋا، األو. الوصول إليه

 يتقاتل كل من عليها بصورة مستمرة حتى Ɗصبحت اƊرضŅكانت 
َوكſنتſمń َعلŽَى شŽفŽا حŃفƅَرةĆ مŎَن …: "كما يصفها القرآن الكريم

ĉارŮات المتنافرة والمتقاتلة - ٣٠"…النƑصنع الرسول من كل الف 
Ɗمة متحدة مليƑة بالحياة والقوة سقƱت Ɗمامها ƊعƲم الممالǁ فيها 

Ņنها دمƋمام حقيقة الدين الجديدىوكƊ  .ĉتƋبمثل  لم ي ůƱŽƿ بلƿ حد منƊ
، ي حياة تƌثر على جميع Ɗوجه النشاƱ البشر-ǉƦǋ الحياة الجديدة 
ة والمجتمع واألمة والبلد، بعث مادي كما ǋو تحول للفرد والعاƑل

شهادات بعƦ Ưي معنوي وǋƦني كما ǋو روحي، وǋا ǋي 
 :الكتاƹ Ɣير المسلمين على Ʀǋا

كانت احتماالت اإلصالƟ الديني في الجزيرة العربية ƹير  
حتماالت الوحدة السياسية Ɗو انبعاث Ɗمة امشجعة، كما كانت 

ة ǋو وثنية متغلغلة لقرون وكان ƊساƩ العقيدة العربي. واحدة

                   
١٠٣: ٣ ٣٠ 
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واجهت كل محاولة لنشر المسيحية من مصر والشام دون Ɗثر 
 ٣١. محسوƩ لزوالها

 Ōة جدƲر شبه الجزيرة متحفǋاƲكانت م Ɣثناء شباƊ ا
 يخالل ǉƦǋ الفترة في Ɗ  ن األمل مفقوداكاالرسول، وربما 
 ٣٢.ه في Ɗية فترة ƊخرǎإصالƊ Ɵكثر من

 ŹحيانƊ الوتستحضر Ɣتت ا األسباƊ التي ƝƑد تفسر النتاƿ تي
فقد Ʋهر . عوامل تبدو ƹير كافية إلحداث مثل ǉƦǋ اǓثار بها

ومن ثم ينشƋ ،  وروحيةمحمد، وتحول العرƔ إلى عقيدة جديدة
 Ɯن الجزيرة العربية كانت في حالة استعداد للتغير وعاستنتاƋلىب 

 إلى Ɗما بالنسبة لنا ونحن نعيد النƲر في تƋنő. استعداد لǖخƦ به
Ưا االفتراƦǋ بل اإلسالم ينفيƿ ن تاريخ ماƎ٣٣.الماضي، ف 

بات الروحي سŋ في الالقد ƹرƿت مكة وشبه الجزيرة بƋكمله 
منƦ زمن بعيد، وكان التƋثير البسيƱ المƿƌت لليهودية Ɗو المسيحية 

 كƋنه تحرǁ الماء في مكان ،Ɗو البحث الفلسفي على العقل العربي
 تحت ا بينما يƲل كل شيء ǋادƑةاكنخر على سƱح بحيرة سآƊو 

كان الناƹ Ʃارƿين في الخرافات والقسوة والرƦيلة وكانت  . السƱح
الخوف المƲلم من األشياء ǋي الوثنية البينة وعقيدتهم ǋي ديانتهم 

                   
 سير ويليام موير ٣١
 سير ويليام موير ٣٢
٣٣ ƾالمصدر الساي 
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كانت مكة ƿبل الهجرة بثالثة عشر عامŅا تقبع بال . ƹير المرƑية
تت به ǉƦǋ األعوام فياله من تغيير Ɗ. حياة في ǉƦǋ الحالة المنحƱة

 لقد استمع رجال المدينة لصوت اليهود لفترة   ٠٠٠ عشر ةالثالث
Ʊويلة لكنهم لم يفيقوا من ƹفوتهم حتى سمعوا كلمات النبي 

ربي التي تحرǁ األرواƟ، فهبوا فجƋة إلى حياة جديدة ùالع
 ٣٤.وصادƿة

  ƾا، يمكن القول عن حƦǋ ن إمعƊ نه ال يوجد تاريخ يمكنه
لدǋشة في حد إثارة لعلى الخيال Ɗو Ɗشد تƋثيرا ث يتفاخر بƋحدا

 ن تلǁ التي نشاǋدǋا في حياة المسلمين األواƑل، سواءņمƦاتها 
Ɗو وزراƊ يمƲرنا إلى الزعيم العƲنƑƊ م ه من الرجال البارزين 

ƊخƦنا في االعتبار سلوكيات الدول التي فتحها Ɗو الشجاعة 
 ٣đ.ودǉوالفضيلة والعاƱفة التي سادت بين ƿوادǉ وجن

لم يكن ǋناƿ ǁوم Ɗكثر فرƿة حتى حدثت المعجزة فجƋة   
وƲهر رجل حققت شخصيته واإلرشاد اإللهي له المستحيل وǋو  

 ٣٦.التوحيد بين ǉƦǋ الفرƾ المتحاربة

لم يحدث Ɗن تقدم ƿوم بسرعة إلى المدنية، مثلما حدث   
 ٣٧.للعرƔ من خالل اإلسالم

                   
 سير ويليام موير ٣٤
٣đ "الكونت بوالنفيير"حياة محمد ، 
 ".ناǋرǋا في بالد ما بين النهريبواƱن األمور وƲو" ٣٦
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ا، ا ودينيŌ حال العرƔ اجتماعيŌ تكانبƎيجاز شديد ǋكƦا  
 ؛الجزيرة العربيةدور جاء  "- ونستعير تعبيرŅا لفولتير–حينما 

اتصافا بالكمال والمفاجƋة  ورات ثعندما حانت ساعة Ɗكثر ال
 ٣٨.Ɗمة على وجه األرƯفي تاريخ Ɗي ، والخروƜ على المƋلوف

 ٣٩.لقد كان محمد Ɗنجح الشخصيات الدينية في العالم 

 Ʀǋا التحول الكامل ألمة   بمثلىǋل يمكن للرجل الƦي Ɗت  
 Ņضخالل عشرين عامƿ يƦيلة ىا، والƦودون عون على الر ǉبمفرد 

 البلد كله وƿد فشلت في Ʀǋا جهود Ɗمة تبشيرية ƿوية، فيواإلباحية 
ŊهƱ ي بكونه المثلƦل يمكن والǋ ،عداد كبيرة من البشرƊ ر حياة

ن  ƹير نقي ما كا Ɗن يقع Ʀǋا الرجل في ƿبضة الخƱيƑةÞ إن رجال 
لفضيلة، وما كان ليستƱيع Ɗن إلى اليستƱيع باستمرار Ɗن يدعو 

 ƦخƋيدييƋب  ǉن يلهم جنودƊة وƑيƱيود الخƿ م منǋخرين ليحررǓا 
 ǉوادƿنفسهم وƊمشاعر الفضيلة .  Ōو شخصيǋ ا فهل يمكن لمن كان

ƹارŹƿا في الƲالم Ɗن يقود اǓخرين إلى النورÞ مع Ʀǋا فƎن النبي 
 ا خاĄƑƱى يدَع–لبشرية من ƹƊالل الخƱيƑة  Ʀلǁ المنجي العƲيم ل–

 .في مرحلة من حياتهواحدة ألنه كانت له Ɗكثر من زوجة 

        
 Ɗبحاث جديدة لهيرشفيلد ٣٧
 بوزورث سميث ٣٨
 "القرآن. "اǓداƔ، ةداƑرة المعارف البريƱانية، الƱبعة الحادية عشر ٣٩
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 ƊاŌآ كانت ي Ʃراء العالم الحديث عن تعدد الزوجات، فلي
 شƊ ǁن تعدد الزوجات وجد في حياة الشخصيات ىǋناƊ ǁدن

 حياة متناǋية  ا التي كانت بƎجماƳ اǓراء تحي،الدينية العƲيمة
اء، فƎبراǋيم الƦي يقدسه Ɗكثر من نصف العالم حتى Ʀǋا اليوم  النق

وكƦلǁ كان يعقوƔ وموسى وداود من . كان له Ɗكثر من زوجة
مع Ʀǋا . إسراƑيل، إضافة إلى بعƯ الهندوƩ المشهورينبني 

 لم يندفعوا إلى ǉƦǋ التعددية مفمن الحقيقة Ɗن ƌǋالء الحكماء العƲا
 كل شيء كان الصفة المميزة بغرƯ الشهوة الحسية، فالنقاء في

 محاولة للتشهير Ɗيةلحياتهم، وǉƦǋ الحقيقة بمفردǋا كافية إلدانة 
من الصعƔ تحديد ǋدفهم . هم تعدد الزوجاتعبهم من منƱلƾ اتبا

ن تاريخهم مازال مجهوالŹ، لكن  إمن Ʀǋا في الوƿت الحالي حيث 
ǉ ن حياة الرسول يمكن ƿراءتها بوضوƟ شديد، فسنتناول Ʀǋإحيث 

 .القضية بالتفصيل

يمكن تقسيم حياة الرسول إلى Ɗربع مراحل، فحتى سن  
الخامسة والعشرين عاǋ ƫو حياة العزوبة، ومن الخامسة 
والعشرين حتى الرابعة والخمسين، عاƫ الحياة الزوجية حيث  
كانت له زوجة واحدة، ومن الرابعة والخمسين حتى الستين كانت  

 وفاته لم تكن له زيجات  له عدة زوجات، ومن الستين حتى
وǋƊم مرحلة لتقرير ما إƦا كان النبي عبدŅا لشهواته ǋي  . جديدة

فلو لم تكن لديه السيادة الكاملة على شهواته لما . مرحلة العزوبة
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 –Ɗدت إلى Ɗن يلقƔ باألمين  –استƱاƊ Ƴن يحيا حياة نقية وفاضلة 
رة سن الخامسة والعشرين في بلد حار مثل الجزيإلى حتى يصل 

 وحيث تكون العاƱفة ةالعربية حيث يحدث البلوƷ في سن مبكر
ه Ɗن يشيروا إلى نقƱة ƦǋƑا ولم يستƱيع Ɗلد Ɗعدا.  بوجه عامƿƊǎو

ر، يواحدة سوداء في شخصيته عند سƌالهم فيما بعد، وƱبقا لمو
على تميز شباƔ محمد باعتدال في السلوǁ  "تتفƾ كل المصادر 

ن الشباƔ إوحيث ." ن ǋƊل مكةونقاء في األخالƾ ندر وجودǉ بي
ǋو وƿت ǋياƜ الشهوات، فمن يستƱيع كبح جماحها في شبابه 

Ńن يƊ ال يمكن ،ƔعزƊ وǋو رجل   وǋن يقع فريسة للشهوة وƊ عقل
لƦلǁ فان الفترة األولى من حياته وعزوبته حتى سن . عجوز

Ɗنه لم يكن من الممكن الخامسة والعشرين ǋي دليل دامƸ على 
وينبغي اإلشارة بهƦا الصدد .  لهǉƦ الشهواتيسةŹ فرهوƿوعبتاتا 

إلى Ɗن المجتمع العربي في Ʀلǁ الوƿت لم يكن يضع ƿيودا Ɗخالƿية 
ن ما منعه عن Ʊريƾ إعلى حياة الرƦيلة، ولƦلǁ ال يمكن القول 

لقد كان التهتǋ ǁو السلوǁ . الشيƱان كان القوة األخالƿية للمجتمع
اǋية النقاء بين ƊناƩ كانوا الƱبيعي، ولكن النبي عاƫ حياة متن

يتباǋون بالعالƿات الجنسية المتحررة، وƦǋا دليل Ɗكبر على نقاء 
 .شخصيته

لنƋخƦ اǓن الفترة التالية، وǋى فترة زواجه من امرƊة   
عندما بلƸ محمد الخامسة والعشرين من العمر تزوƜ  . واحدة
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 التي كانت تكبرǉ بخمسة عشر عامŅا، ،Ɗرملة ǋي السيدة خديجة
. وƿد عاƫ مخلصŅا لها حتى ماتت وǋو في الخمسين من العمر

 ǁلƦ و القاعدة في الجزيرة العربية فيǋ د كان تعدد الزوجاتƿو
الوƿت، ولم يكن لزوجة Ɗن تشكو Ɗو تتƦمر لو Ɗن زوجها Ɗحضر   

كان النبي ينتمي إلى Ɗشرف عاƑالت ƿريƫ، . زوجة ثانية Ɗو ثالثة
ختار الزواƜ من امرƊة ا، ولو كما Ɗن زواجه من خديجة زادǉ ثراء

ثانية لكان ƊمرŅا يسهل تحقيقه، لكنه عاƫ حياة مخلصة لزوجته 
وعند وفاة السيدة خديجة تزوƜ امرƊة كبيرة ǋي . Ʊوال ǉƦǋ الفترة

 وكان السبƔ الوحيد لنيلها Ʀǋا الشرف ǋو Ɗنها كانت Ɗرملة ةسود
بŅا ضƱر للهجرة إلى الحبشة ǋرا الƦي ،Ɗحد الصحابة المخلصين

ƫريƿ هادƱيسي من حياته ما  . من اضƑفقد كان الجزء الر ǁلƦل
بين الخامسة والعشرين والرابعة والخمسين مثاالŹ ألتباعه على Ɗن  

 . الزواƜ من واحدة ǋو القاعدة في الحياة الزوجية

كانت عاƑشة ǋي البكر . Ƌتي إلى المرحلة الثالثةنواǓن  
كر، وǋو ƿƊرƊ Ɣصدƿاء الوحيدة بين زوجاته وكان والدǋا Ɗبو ب
 الحزن الشديد لفقدانه  ىالرسول، ƿد عرضها عليه عندما عان

وƿد كانت الفتاة تتمتع بخصال فريدة .  ƱالƔازوجته وعمه Ɗب
Ɗورǎ والقيام Ɣيمة للمستقبل تتناسƲة عƊبو بكر والنبي امرƊ فيها 

فقبل النبي . بواجبات زوجة المعلم الƦي ǋو خير مثل للبشرية
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 بعد،  ٤٠سن البلوƷإلى ا، لكن يبدو Ɗنها كانت لم تصل الزواƜ منه
 .فتم الزواƿ ƜرƔ نهاية العام الثاني للهجرة

  ƫريƿ ضد ǁت سلسلة المعارƊفي العام الثاني للهجرة بد
ǎل العربية األخرƑدت ،والقباƊ م ىلإ التيǋكور، وƦعدد ال Ưخف 

Ʋالت، بشكل ملحوƑمن يعولون العا . Ɣالحرو ǉƦǋ لقد استمرت
لتي عقد فيها اى العام الثامن من الهجرة وكانت ǋ ǉƦǋي الفترة حت

 والتي لم ،النبي الزيجات التي تبدو ƹير مقبولة للمنƾƱ الحديث

                   
ǋناǁ خلƱ كبير فيما يختص بسن السيدة عاƑشة عند زواجها من الرسول، وƿد Ʀكر ابن         ٤٠

ن الرسول ƿال إنها  عه في األمر نيابة  بكر عندما تمت مفاتحت  بان ƊƊ"  الƱبقات "سعد في 
ا  همخƱوبة إلى جبير وإنه سيكون عليه تسوية األمر معه Ɗوال، وƦǋا يبين Ɗن عاƑشة البد Ɗن     

اإلصابة في حياة    " كƦلǁ، يقول كتاƔ   و. كانت تقترƔ من سن البلوƷ في Ʀلǁ الوƿت   
 بخمسة Ɗعوام     إنها ولدت ƿبل بدء الدعوة   ،عن فاƱمة ابنة الرسول    ، في حديثه   " الصحابة 

 كانت في العاشرة من   هاوإنها كانت تكبر عاƑشة بخمسة Ɗعوام، وƦǋا يبين Ɗن عاƑشة البد Ɗن   
في السادسة كما ǋو معتقد عموما، ويزيد Ʀǋا اتضاحا من             ال  ،لرسوللعمرǋا عند خƱبتها    

 الرابعةالسورة  ( Ɗن عاƑشة نفسها ƿالت إنها كانت Ʊفلة تلعƔ وƿت نزول سورة القمر         حقيقة 
وƊنها تتƦكر بعƯ اǓيات التي نزلت عندƦƑ، ومما ال شǁ فيه Ɗن سورة القمر      ) والخمسين 

فقƱ  لى شيء واحد االعتبارات تدل ع  ǉƦǋ إن كل . نزلت ƿبل العام السادƩ من بدء الدعوة  
 الƦي لم يكن سوƊ ،  ǎعوام وƿت نكاحها ةن عشركانت ƿƊل معاƑشة  ه يستحيل Ɗن  ǋو Ɗنو

Ɗن عاƑشة كانت في التاسعة من     " الƱبقات  "في  إحدǎ الروايات   تƦكر  و . في الواƿع خƱبة
في شهر ƿد كان  عاƑشة   نكاƊ  Ɵن ومن الحقاƾƑ المسلم بها من الجميع      . العمر وƿت نكاحها  

على إتمام الزواƜ في نفƩ الشهر   كثيرة  Ɗدلة توجد   شوال من العام العاشر لبدء الدعوة، بينما   
    Ɗ على      من العام الثاني من الهجرة مما يبين ƾد مرت بين االتفاƿ سنوات كاملة Ʃن خم

 فما من شƊ ǁن عاƑشة كانت في التاسعة Ɗو العاشرة من العمر وƿت     ،لهƦاو .الزواƜ وإتمامه 
 .  من العمر وƿت زواجها  ة Ɗو الخامسة عشر ةخƱبتها، وفي الرابعة عشر  
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فقد . ينƲر إليها العدو Ɗو الصديƾ في Ʀلǁ الوƿت بغير استحسان
ينبغي Ɗن نتƦكر Ɗنه يمكن تفسير ƹالبية   : "ƿال كاتƔ مسيحي

األƿل بدافع الشفقة لحالة المرƊة Ƌنها كانت على بزيجات محمد 
التي يتزوجها، بقدر ما ǋي لدوافع Ɗخرǎ، فقد كن جميعهن تقريبŅا    

  ٤١."مل ال يتميزن بجمالهن Ɗو ثراƑهن، ولكن العكƩاƊر

 النبي في Ʀلǎ ǁدعونا نواجه الحقاƾƑ بصراحة، لقد كان لد 
ĉǋشة، ولم تضاƑي عاǋت زوجة شابة وجميلة وƿها الوōيƊ  ممن 

ن شبابŅا Ɗو جماالŹ، فمن المƌكد إƦن Ɗن االنجƦاƔ إلى تزوجه
كما Ɗننا ƿد رƊينا .  إلى ǉƦǋ الزيجاتǎالجمال لم يكن ǋو الƦي Ɗد

 Ɣالشبا Ʀرة كاملة على شهواته منƱا سيŅرƱل مسيƲ ن النبيƊ
فالرجل الƦي استƱاƳ العيƫ في عزوبة حتى . ةوحتى سن متقدم

خصية ال تشوبها شتهر بشاسن الخامسة والعشرين ومع Ʀǋا 
شاƑبة، والƦي عاƫ حتى سن الرابعة والخمسين مع زوجة واحدة 

إلى قاعدة منه ƿƊرƔ إلى البالرƹم من Ɗن تعدد الزوجات كان 
 مثل   – في Ʀلǁ الوƿت ولم يكن ينƲر له نƲرة اعتراƯ ستثناءŅاال

نه تبدل فجƋة بعد بلوƹه الخامسة إƦǋا الرجل ال يمكن Ɗن يقال 
مر، وتقدم السن يهدƏ حتى من شهوات من لم والخمسين من الع

ال يمكن Ɗن يكون ǋناǁ  . يستƱع السيƱرة على شهواته في شبابه

                   
 بوزورث سميث ٤١
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تي حƲين بهƦا الشرف، الدافع للزواƹ Ɯير التعاƱف مع النساء ال
ولو كان ǋناǁ دافع يقل عن Ʀǋا شرفŹا لوƿع اختيارǉ على ƹير 

ركزƊ ǉن فƱبقŹا لعادة العرƔ، كان يمكن لرجل في م. األرامل
 .يحƲى بالكثير من الشابات البكر

  ƫعا Źرجال Ɣن يصيƊ ال يمكن Ɗسوǖا لŅن تغيرƊ كرتƦ
حياة ناصعة البياƯ حتى الخامسة والخمسين من العمر، فƦƎا لم 
يستƱيع جمال النساء Ɗن يثير شهوته في شبابه وƊن يضله عن 

Þ  ة السن الكبيرǉف يمكن Ɗن يضله في ƦǋيƱريƾ الصواƔ، فك
 كانت الƲروف التي يعيƫ فيها في المدينة خالل ǉƦǋ  وماƦا

السنواتÞ إنها لم تكن حياة سهلة ومترفة، بل كانت حياة شاƿة   
 الوƿت الƦي كان عليه فيه Ɗن يجاǋد Ɗعداء ت في كاناألنه

لقد جاءت جيوƫ جرارة لسحقه ǋو والمجموعة . اإلسالم
كانت لقد . دين معه في المدينةوالصغيرة من المسلمين الموج

الجزيرة العربية كلها مشتعلة ضدǉ، ولم يكن آمنŹا لدƿيقة واحدة، 
كما كان عليه Ɗن يخوƯ معارǁ متوالية وƊن يعد الحمالت وƊن 

Ɯيا نبي اهللا: " كان صحابته يقولون له. يرسلها للخارƊ ! لقد تعبنا
Ņنهار Ɵمن حمل السالŹنه  "ا وليالƊ مǋخبارƎو يواسيهم بǋ وكان ،

لƦي يستƱيع فيه المسافر االنتقال من بلد إلى آخر  سيحين الوƿت ا
وƿد كان اليهود والمسيحيون . حمل السالƟإلى دون الحاجة 

ه يسقƱون في المعارƊ ǁحيانا ǉƑ كالكفار، وكان Ɗفضل ƊصدƿاءƊعدا
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 حياة سهلة ومترفة في افهل يمكن لرجل Ɗن يحي. نتيجة للخيانة
اƩ في الملƦات،  Ʋل ǉƦǋ الƲروفÞ حتى وإن Ɗراد الرجل االنغم

وǋو ما لم يفعله النبي Ʊبقا لكل الدالƑل المتاحة، فالوƿت لم يكن 
ففي مثل Ʋروف الحرǉƦǋ Ɣ، وفي وجود العدو . مناسبا لهƦا

داخل وخارƜ المدينة، ومع العدد الصغير للمسلمين مقارنة 
بالعدو، وƊخبار إƹارة Ɗعداد كبيرة عليهم من جميع الجهات، كانت  

تتبدل، ناǋيǁ عن Ɗن يتحول جديرة بƋن تهتǁ حياة رجل محتى 
رجل تفيƯ شخصيته نقاء وال يستƱيع Ɗي إƹراء Ɗن يƌثر عليها، 

ǁإلى متهت . 

Ɗيام النبي خالل ǉƦǋ الفترة بهǉƦ القسوة، فكيف  وإƦا كانت  
 Ưلقد كانت لديه عدة زوجات شرعيات لكنه لم يق Þكانت لياليه

اضحة مسجلة في القرآن اǁ دالƑل ونفه. لياليه في المتعة معهن
 نصف الليل، وƊحيانا ثلثيه، في  يوالسنة على Ɗنه كان يقض

لقد كان يقف Ʊويال . الصالة وƿراءة القرآن وǋو واƿف يصلي
ǉدماƿ ن يقال . حتى تتورمƊ الزوجات إفهل يمكن Ʀنه كان يتخ

 Ƴهر بما ال يدƲتفاصيل حياته المتاحة لنا ت ƾدƊ اته بينماƦلمل
ن Ɗي انغماƩ عا كانت حياة شاƿة Ɗبعد ما تكون مجاال للشƊ ǁنه

 ÞاتƦفي المل 

 ǎخرƊ ةƱن نقǓا Ʃي تغيير حقيقي في . لنتدارƊ هرƲ لǋ
الجزء األخير من حياته عندما Ɗصبح حاكمŅا للدولةÞ يمكننا رƌية 
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شخص واحد في راعي الغنم في الصحراء وفي تاجر الشام وفي 
 المصلح الƦي عمل  وي إلى ƹار حراء بمفردǉ، وفيƋن كان يَم

ن ǋاجر إلى المدينة وفي من Ɗصبح فاتحا وفي من بمفردǉ وفي َم
 ƊشƊ ǁن ǋناǁ رجالŹ  .  وكسري الفرƩ وǋرƿل الرومǎتساو

تغيرت : تغيرت Ɗحواله الخارجية بهƦا القدر ولم يتغير ǋو
 ٤٢."األحداث، لكن جوǋر الرجل يبدو لي واحدŅا

وف مختلفة  لقد مر النبي منƦ مولدǉ وحتى مماته بƲر 
فاليتم ǋو ƿƊصى صور . يصعƊ Ɣن توجد في حياة رجل واحد

 من كونه يتيمŅا ىرتقالقد .  مراتƔ القوةىالضعف، والملǋ ǁو Ɗعل
إلى ƿمة الملǁ والمجد، لكن Ʀǋا لم يƋت بƿƋل تغيير على حياته،  

 نفƩ المالبƩ يفقد Ʋل يƋكل نفƩ الƱعام المتواضع ويرتد
. بسيƱة التي كان يعيشها وǋو يتيمالبسيƱة وعاƫ نفƩ الحياة ال

إن التنازل عن العرƫ الملكي للحياة كراƔǋ شيء صعƔ، لكن 
 حياة امن األصعƊ Ɣن يحمل المرء صولجان الملǁ، ومع Ʀلǁ يحي

ǁان والثر. ناسƱالمرء السل ǁن يمتلƊينفقها لخير و ǁلƦ ة، ومع
Ʊخرين فقǓمام عيني. اƊ كثر المغرياتƊ المرء ǎن يرƊومع ه ،

ƦƊ ال يقع ǁسلŅة واحدةيرƲصبح النبي بالفعل . ا لها لحƊ عندما
 يتكون من بساƱ خشن من سعف  هحاكمŅا للدولة كان Ɗثاث منزل

                   
 بوزورث سميث ٤٢
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وكان ال يتناول الƱعام  . النخيل ينام عليه، وإناء من الفخار للماء
نار إلعداد الƱعام، وتعيƫ العاƑلة كلها ǉ د في دارŽƿوت ليالي وال
السبل للفوز بحياة سهلة مريحة، فقد كان لم تنعدم . على التمر

  الƦين ما ،بيت المال كله تحت تصرفه، وكان األثرياء من Ɗتباعه
 تقديم كل  ǋم ليترددوا في التضحية بحياتهم من Ɗجله، يسعدكانوا

. اختار الحصول عليهاسبل الراحة المتاحة في الحياة له لو Ɗنه 
 فلم تشغله رƹبة، سواء لكن األشياء الدنيوية كانت تمثل له القليل،

فكما رفƯ الثروة والسلƱان  . في Ɗوƿات الشدة Ɗو Ɗوƿات الرخاء
عليه ƿريƫ عندما كان في Ɗشد لحƲات إƦ عرضتها والجمال 

 .هضعفه، Ʋل ƹير عابƐ بها عندما ƊعƱاǉ اهللا كل Ʀǋا من فضل

لم يعǋ ƫو فقƱ الحياة البسيƱة للعامل، لكنه ƊيضŅا لم   
 حال المسلمين بعد  تلقد تبدل. ƔƦ زوجاتهيسمح للثروة Ɗن تجت

ǋجرتهم إلى المدينة بقليل، فراجت تجارتهم وƊضافت الغناƑم إلى  
وƿد انتابت رƹبة إنسانية ƿلوƔ . نورƹد الحياة الƦي الƿاǉ المسلم

عن بنصيبهن من الراحة تستميزوجات الرسول Ɗنهن ينبغي Ɗن 
ل مجتمعات وƱبقŹا لهƦا ǋƦبن للرسو. كساƑر عاƑالت المسلمين

وǋنا  . ليƱلبن منه Ɗن يعƱيهن نصيبهن الشرعي من متاƳ الدنيا
 :نزل األمر اإللهي

 لćƋŰزńَواجǁَĉ إĉن كſنتſنŊ تſرĉدńَن الƅَحَياةŽ الدŋنƅَيا  َيا ćƊيŋَها النŮبĉيſƿ ŋل    
ŊنſكńحŎَسرĈƊَو ŊنſكńعŰَمتĈƊ َنńيŽَعالŽتŽَها فŽتŽينĉا  َوزŹيلĉا َجمŅن َو. َسَراحĉإ
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ŃهŽولŃَه َوَرسŮَن اللńدĉرſت Ŋنſنتſك   ŊَعدćƊ َهŮالل ŊنĉƎŽف ŽَرةĉخƉƅاَر الŊَوالد
 ٤٣.مĉنكſنćƊ ŊجńرŅا َعĉƲيمŅا لĉلƅمŃحńسĉنŽات

 Ńا مƦوبهĉنńن ي خيارَنحƊ ماƎو  ين، فƊ الدنيا Ƴحصلن على متا
، حصلن على الكثير  ىفƦƎا اخترن األول. يبقين في دار الرسول

فهل Ʀǋا رد . لكن فقدن شرف كونهن زوجات النبيمما Ɗردنه، و
 Þا الرجل إن رجل شهوانيƦǋ ي ما يرضإال كان ليفعل ما مثل 

نزوات من يحبهن، بل كان يƱلǋ Ɣو نفسه Ɗن ترتدي زوجاته  
الشƊ ǁن الرسول كان يحƔ .  في راحةنعشيƊجمل الثياƔ وƊن 

Ōزوجاته جدŌة جدƊالمر ƾشد ا وكان من ا، فقد كان يحترم حقوƊ
المدافعين عنها، لكن عندما ǋƦبت إليه زوجاته بما يبدو مƱلبŅا 

كون لهن مزيد من األشياء الجميلة والزينة، ƿيل لهن يشرعيا بƋن 
 Ɵاألشياء، فلن يصلحن للحياة  إبوضو ǉƦǋ ا حصلن علىƦنهن إ

 شǁ خلو ǋƦن الرسول ىفي بيت الرسول، وǋو ما يƲهر دون Ɗدن
لقد كان على استعداد لتƱليƾ  . هوانيةمن كل األفكار الدنيا والش

 الميل –ن الخضوƳ لما اعتبرǉ ال يليƾ بزوجاته دوزوجاته كلهن، 
وǋو ما يƲهر بشكل ƿاƱع Ɗن زيجاته كانت . إلى المتاƳ الدنيوي

 .ألƹراƊ Ưخرǎ خالف الملƦات

                   
٢٩، ٢٨: ٣٣ ٤٣ 
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دعونا نتناول مرة Ɗخرǎ الحقاƾƑ التاريخية التي Ɗدت إلى  
خالل فترة خمƩ سنوات، من العام Ɗن يتزوƜ النبي عدة زوجات 

الثالث إلى العام السابع للهجرة، بينما ƿضى ƿبل ǉƦǋ الفترة ثالثين 
تتزامن ǉƦǋ الفترة وفترة . عامŅا من حياته مع زوجة واحدة

كان عدد . الحروƔ المستمرة بين المسلمين وƹير المسلمين
Ōجد Źليالƿ تƿالو ǁلƦ المسلمين في  Ɣوجدت حالة الحرƊا و

بين عدد الرجال والنساء في المجتمع، وكان البد باينŹا ستمرة تالم
من رعاية Ɗرامل من استشهدوا في الميدان، ولم يكن الخبز والماء  

إن الغريزة الجنسية . ǋما المدد الوحيد المƱلوƔ في ǉƦǋ الحالة
جزء من الƱبيعة البشرية، والحاكم الƦي يهمل المتƱلبات الجنسية  

ساد Ɗخالƿي يقود في النهاية إلى دمار األمة  يقود المجتمع إلى ف
لمصلح الƦي كانت األخالǋ ƾي كل   كن من الممكن لولم ي. كلها

Žن يقنƊ إلشيء بالنسبة له Ʊعداد الترتيبات فقƎلقد .  األراملعالةع ب
لهƦا .  الماديةنتهاكان الرسول يهتم بعفتهن Ɗكثر من اǋتمامه بحاج

Ōا ضروريŅمرƊ صبح تعدد الزوجاتƊا اƦو الكثير من ا، ولهǋ Ʀتخ
 Ɣلقد . النساء زوجات له خالل الفترة التي سادت فيها الحرو

كانت كل زوجاته تقريبا من األرامل، فلو كانت الملƦات ǋي 
بنته  اختار األرامل، فقد كان كل رجل يƱمع Ɗن يزوƜ  االدافع لما 
رƯ من الزيجات كان نبيالŹ، وǋو ùلكن الغ. ولùإلى الرس
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إنما كانت تكمŃن إن سالمة المجتمع المسلم . هƑل Ɗصدƿاحماية Ɗرام
 .في تعدد الزوجات

 Ǔتي إلى الفترة الرابعةواƋالداخلية مع   . ن ن Ɣفت الحروƿتو
Ʊل فقƿالقال Ưفتح مكة في العام الثامن للهجرة، واستمرت بع .

لكن السالم استقر بوجه عام في البالد وعادت األحوال إلى 
سول لم يتزوƜ منƦ العام الثامن للهجرة حتى ونجد Ɗن الر. Ʊبيعتها

وفاته، فما ǋي داللة ǉƦǋ الحقاƊ ÞƾƑضاف الرسول إلى زوجاته 
في الفترة التي كان يحيا فيها حالة الحرƔ فقƱ، عندما ƿل عدد  

ن دون رعاية  هتركمعرضات لالرجال وكانت الكثيرات من النساء 
د الزوجات ودون منازل لو لم تحل ǉƦǋ المشكلة بالسماƟ بتعد

وƿبل اشتراǁ الرسول في الحروƔ الدفاعية، كان . المحدود
 على كل الشكوǁ الخاصة يمتزوجŅا من امرƊة واحدة، مما يقض

ففي كل الزيجات التي عقدǋا Ɗثناء الحروƔ، كان ǋناǁ . بدوافعه
لقد ƱرƊت Ʋروف في حياته لم يستƱع  .  خرآدافع Ɗخالƿي 

ألخالƿية والدينية في الحياة،   خاللها، وفي Ʋل التوافƾ مع مهمته ا
وǋو في Ʀǋا لم يƲهر سوǎ . إال Ɗن يتزوƊ Ɯكثر من واحدة

 .تعاƱفه مع الجنƩ الضعيف

بالرƹم من حياته في بلد كان تعدد الزوجات فيه ǋو  
ƾ له، وƿد ƿضى عنفوان شبابه حتى رŃالقاعدة، فƎن Ʀǋا التعدد لم َي

مبيŎنŹا بƦلǁ حدة وصل إلى سن الرابعة والخمسين زوجŅا لزوجة وا
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ǋ ة واحدةƊن اتحاد رجل واحد وامرƊروف  وƲالقاعدة في ال 
لكنه في Ʋل الƲروف ƹير الƱبيعية لم يتهرƔ من . الƱبيعية

Ɗفيين، فقد رƱواجباته كاألشخاص العاǎ ة تكونƊن فضيلة المرƊ 
Ńر لو لم يƱَبفي خ ƟباƊ ،عمƊ دةƑجل فاƊ ح تعدد الزوجات، ومن

اء لمواجهة Ʋروف استثناƑية، مثلما كان تعدد الزوجات كاستثن
لقد عاƫ . إليها ƹير ميال تهمضƱرŅا للجوء للحرƔ وǋو بƱبيع 

Ɗربعين عامŅا ƿبل نزول الدعوة في ƊرƯ كان يشاƟ فيها بالسيف 
ƅƱوحيث كان الرجال ي ،ǎخرƊ ماكنƊ بالعصا في Ɵكما يشاĉقون ب

اǁ على رƿاƔ بعضهم البعƯ كالحيوانات الضارية، ولم يكن ǋن
ومع Ʀلǁ لم يقتل ǋو . سبيل لنجاة من لم يستƱع حمل السيف

ŌاعدوŅوال األربعين عامƱ اŅكان. ا واحد ǁلƦحاله بعد نزول  توك 
 .الدعوة بƋربعة عشر عامŅا

 في األمر الصريح الخاص هويƲهر حبه للسالم بƱبع 
 :بالسالم في القرآن الكريم

    Žل ńحŽنńاجŽف ĉمƅلŊلسĉل ƅواŃحŽن َجنĉَو َوإŃǋ ŃهŮنĉإ ĉهƃى اللŽَعل ċلŮَوكŽَها َوت
Ńيمĉَعلƅال ŃيعĉمŊالس . Ńهƃالل ǁََبńَحس ŊنĉƎŽف ǁَوŃَدعƅن َيخćƊ ƅواŃيدĉرŃن يĉَوإ

 ٤٤.Ńǋَو الĉƦŮَي ćƊيŊَدǁَ بĉنŽصńرĉǉĉ َوبĉالƅمċƌŃمĉنĉيَن

                   
٦٢، ٦١: ٨ ٤٤ 
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كانت التي كما Ɗن ƿبول النبي لصلح الحديبية رƹم شروƱه  
وا على استعداد للموت بدالŹ من  مجحفة للمسلمين، الƦين كان

لكن . ƿبولها، ǋو ƊيضŅا دليل واضح على Ʊبيعته المحبة للسالم
 في حمل السالƟ ضد دعندما ناداǉ الواجƔ إلنقاƦ مجتمعه، لم يترد

 ، كقاƑد Ʀكي في جميع المواƿعفكان تصرفه . Ɗكثرية Ʊاƹية
فكان يعرف  .  كجندي باسل عندما اƿتضت الضرورةهوتصرف
Űكافية  كيف يشت ǎوƿ Ɣن يكتسƊ بلƿ Ɣت المناسƿت العدو في الو

 المرات، في موƿعة   إحدǎ وفي .لتوجيه ضربة ƿاضية للمسلمين
العدو، كان ǋو يتقدم وƋƱة سهام  بينما جيشه يتقهقر تحت ،حنين

لم يكن مياال . ǉبمفردǉ تجاƿ ǉوات العدو حتى اجتمع حوله جنود
Ʊب Ɣلقت به إلى مبعللحرƊ روفƲهر  ه، لكن الƲƋيدان القتال، ف

وكƦلǁ لم يكن ǋو مياال بƱبعه . ǋو حكمته كقاƑد وشجاعته كجندي
 ƫإلى تعدد الزوجات، فقد عاƊ ير حتىƲع النƱفي نقاء منق Ɣعز

  Ƹة واحدة حتى بلƊزوجا المر ƫالخامسة والعشرين، ثم عا Ƹبل
 الواجƔ التخاƊ Ʀكثر من زوجة، ǉوعندما دعا. الرابعة والخمسين

 .لواجƔلبى نداء ا

الجة المقتضبة لحياة النبي دون بضع معلن تكتمل ǉƦǋ ال 
لت عاƑشة، وǋي Ɗكثر   Ƒفعندما س. كلمات عن Ɗخالƿه وƊخالƿياته 

، "كان خلقه القرآن: "من كانت تعرف Ɗسرارǉ، عن خلقه، Ɗجابت
 .نآ التي جاء بها القراألخالƊ ƾخرǎ، كان يمتلƊ ǁسمى وبصيغة
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 شخصية النبي، فقد كان  مفتاƟواإلخالص كانت البساƱة  
 كثيرة بيديه، فكان يحلƔ الماعز ويرتƾ مالبسه بƋشياءيقوم 

ي عتن المنزل بنفسه ويربƱ َجمله ويƲفويصلح حƦاءǉ، وكان ين
لم يكن ǋناǁ عمل ال يرŽƿى ألن يقوم به، فقد كان يعمل كساƑر . به

وƿد كان . العمال في بناء مسجد وفي حفر الخندƾ حول المدينة
ن السوƾ بنفسه، ليƩ فقƱ حاجة منزله، ولكن حاجة   يشتري م

لم يحتقر عمال ůƱŽƿ مهما كان . الجيران Ɗيضا وحاجة العجاƑز
ملǁ، وبƦا ضرƔ مثال كي وببسيƱا بالرƹم من كرامة مكانته كن

 . بنفسه على Ɗن عمل الرجل ليǋ Ʃو ما يحدد نبله Ɗو وضاعته

 فلم ،كلفكانت Ɗفعاله وحركاته تتصف بالبساƱة وعدم الت 
ابة عند وصوله، ومنعهم من Ʀǋا مرة حيكن يروƾ له Ɗن يقف الص

 وƊضاف Ɗنه عبد من عباد ،"ال تقوموا كما تقوم األعاجم: "ƿاƑال
وعندما Ɗراد Ɗحدǋم .  ويجلƩ كما يجلسونيƋكلون مما يƋكلاهللا، 

ǉل يدùŎن يقبƊ، اǋال إشدƑاƿ األعاجم مع ملوكهمنه  الرسول ǁسلو .
حتى  عوة العبيد، ويتناول Ʊعامه برفقة كل الفƑات،وكان يقَبل د

 . ولم يكن ǋناǁ ما يميزǉ عند جلوسه بين الناƩ. العبيد

كان الرسول يحƊ Ɣصدƿاءǉ حبا عميقا، فلم يكن Ɗول من  
. مستبيسحƔ يدǉ عندما يصافحهم، وكان يقابل الجميع بوجه م

 Ʊƿ نه لم َيَر النبيƊ جهه  وى إال وعليقول جرير بن عبد اهللا
وكان يتكلم على سجيته دون تصنع ودون Ɗن يحيƱ نفسه . ابتسامة
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وكان . وكان يحمل األƱفال بين يديه ويرضعهم. بهالة من العƲمة
يكرǉ الغيبة ويمنع زوارǉ من التحدث بالسوء عن Ɗي من 

 . ه ومصافحتهمƑاƾ داƑما في تحية ƊصدƿابùŊوكان السŊ. هƊƑصدƿا

 فريد في سجالت   ءه، شيƑاإن كرم النبي، حتى تجاƊ ǉعد 
لقد كان عبد اهللا بن Ɗبي، زعيم المنافقين، من Ɗشد Ɗعداء . التاريخ

. اإلسالم، وكان يقضي ليله ونهارǉ في التخƱيƱ بالشر للمسلمين
 له الرسول Ɗن يغفر له اهللا عندما مات، وكفنه في امع Ʀǋا، دع

شد  ǉƊوƊصدƿاءǋو وǋم الƦين عƦبوǉ  -لقد نال ǋƊل مكة . ƿميصه
ƔاƦالع -Ŋالنبي عن عشرين القد عف. خوا حتى العفو العام ولم يوب 
Ņعامĉونس Ɣهاد والحرƱإن الشهامة : "يريقول مو. هاَيا من االض

 ƾويل تستحƱ لزمن ǉورفضو ǉوǋالتي عامل بها محمد من كر
Ɣبه مثال ." كل اإلعجا Ʃن التاريخ ليƊ عƿآالوا ǉƦǋ خر لمثل

 بدĉيد Ɗراƾ الدماء البريƑة ولم يŃالشهامة والتسامح مع عدو عن
 بƿƋصى ىالرحمة تجاǉ الرجال والنساء واألƱفال الضعفاء، وسع

سرǎ داƑما تقريبا لقد كان األ. ما لديه لقتل النبي وإفناء المسلمين
 Ʊ ǎلƔ الفدية إال نƲير Ɗسرلم تſ. ةيتم إƱالƾ سراحهم دون فدي

تة آالف بدر، وبعدǋا ƱƊلƾ سراƟ مƑات األسرǎ، وصل عددǋم س
وفي . دفي معركة ǋوازن، ƱƊلƾ سراحهم دون دفع درǋم واح

ĈƊ معركةŃن حƊ حد الصحابةƊ منه ƔلƱ ،صابه الكفارƊ نƊ د، وبعد
لم Ɗرسل لعانا، ولكن داعيا للخير : " عليهم فكان ردǉيدعو
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 ىعرابي ƊلقƊلقد جƦبه ."  ƿومي فهم ال يعلمون ǋدĉالهم ال. والرحمة
ل النبي لماƦا لم يفعل به نفƑ Ʃما سبدثارǉ حول رƿبته، وعند

 . الشيء، رد بƋنه ال يقابل الشر بالشر

وƿد كان النبي دƿيقا جدا في تƱبيƾ العدل بالتساوي، فقد  
كان المسلمون وƹير المسلمين واألصدƿاء واألعداء كلهم سواء 

ǉرƲمانته وإخالصه   .في نƊته وǋبل الدعوة، كانت نزاƿ وحتى
. ان الناƩ يƋتون إليه لفƯ منازعاتهم الجميع، وكبينمشهورة 

Žƿوĉله اليهود والكفار في المدينة َحبŽكŅودون . ا في كل منازعاتهمم
النƲر إلى العداء المتƋصل لدǎ اليهود تجاǉ المسلمين، عندما 
عرضت عليه ƿضية بين رجل يهودي وآخر مسلم في مرة، حكم 
 لصالح اليهودي بغƯ النƲر عن احتمال إƹضاƔ المسلم Ɗو

ه Ƒا في جميع معامالته مع Ɗلد Ɗعداا داƑمŅلقد كان ملتزمƿ .Ņبيلته كلها
َيا ćƊيŋَها الĉƦŮيَن آَمنſواƅ كſونſواŽƿ ƅوŊامĉيَن لĉلƃهĉ شſَهَداء : " بما Ɗمر به القرآن

 ŃƔَرƅƿćƊ َوŃǋ ƅواſلĉدńاع ƅواſلĉدńعŽت ŮالćƊ ىŽَعل ĆمńوŽƿ ŃنƉŽنŽش ńمſكŮَمنĉرńَيج Žَوال ĉƱńسĉقƅالĉب 
  على المǖ   وƊعلن٤đ."لĉلتŮقƅَوǎ َواتŮقſواƅ اللƃَه إĉنŊ اللƃَه خŽبĉيرņ بĉَما تŽعńَملſوَن

، Ɗنه إƦا  الموت ƿبل Ɗن يلفƲ آخر Ɗنفاسه الƱاǋرةƫوǋو على فرا
كان ألحدĆ َدين عندǉ فليƱلبه، وإƦا كان ƿد Ɗساء إلى Ɗي Ɗحد، فƎن 

 .له Ɗن يقتص منه

                   
٤đ đ :٨ 
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 عند تعامله مع ىللم يضع النبي نفسه في موضع Ɗع 
جاء إليه يهودي كان فبينما كان في منزلة ملǁĉ للمدينة، اǓخرين، 

 في اإلساءة إليه، فغضƔ عمر  Ɗيدين له النبي ببعƯ النقود وبد
Ņضبƹ اƦلهŅا شديدŮال ا لكن النبي عنƑاƿ فه ǉما معنا :" ǎحرƊ لقد كان

ǋا، وŅين شاكرŊرد الدƊ نƋنا المدين بƊ ،ن تنصح كليناƊ ǁن بƑو الدا
ƔنسƊ ريقةƱَدينه ب ƔلƱن يƋكثر من حقه".بƊ وفي .  ودفع لليهودي

ه في البرية وحان وƿت إعداد Ƒمناسبة Ɗخرǎ كان النبي مع Ɗصدƿا
. الƱعام، وكلف كل منهم بعمل وƿام ǋو بجمع الحƔƱ بنفسه

، فقد كان يقوم بنصيبه من دنيويافبالرƹم من كونه زعيما روحيا و
وكان يحرص على نفƩ مبادƏ المساواة . العمل كƋي رجل عادي
يقول ƊنƊ Ʃنه خالل السنوات العشر التي  . في تعامله مع خدمه

ƿضاǋا في خدمة النبي في المدينة، حيث Ɗصبح سيد الجزيرة 
ولم يحتفƲ  . العربية كلها، لم ينهرǉ خاللها الرسول مرة واحدة

 الرسول ůƱŽƿ بƋي شخص في العبودية، فبمجرد حصوله على عبد
 . كان يعتقه

د ساƑال رŃلم يكن ǋناǁ مثيل للنبي في إحسانه، فهو لم َيو 
كƦلǁ لم يحتفƲ في . ůƱŽƿ، وكان يƱعم الجاƑع وال يتناول ǋو الƱعام

لقد Ɗرسل في ƱلƔ ما في الدار من نقود وǋو على  .ي نقودƋبيته ب
وƿد كان ƿلبه يفيƯ .  الموت، وƿام بتوزيعها على الفقراءاƫفر

فقد Ʀكر Ɗن . مخلوƿات اهللا من الحيوانات الخرساء على ةرحم
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Źرجال Ʀبه ƾيلهث، فاستح Ɣمنها كل Ɣر ليشرƑالماء من ب ƜخرƊ ا 
وƦكر Ɗن امرƊة دخلت النار في ǋرة   . العمل الƱيƔ دخول الجنة

وƿد  . ربƱتها دون Ɗن تƱعمها Ɗو تتركها لتبحث عن الƱعام لنفسها
 ǉف تجاƱيشعر بالع ǉافرƲƊ نعومة Ʀاألرامل واأليتام كان من

لقد دافع عن . والفقراء والمساكين، وكان داƑما يساعد المضƱهدين
 وحقوƾ  ، سادتهمǎ الرجال، وحقوƾ العبيد لدǎحقوƾ النساء لد
 ىوƊعƱ.  الملوǎǁ وحقوƾ الرعايا لد، الحكامǎالمحكومين لد

 ƫريƿ  ي ناله زعماءƦالشرف ال Ʃل  . العبيد السود نفƱلقد كان ب
وƿد كان مولعا باألƱفال، فكان . ساء معاملتهمن تſالمضƱهدين وم

وكان يداوم . الƱريƾ ويربت على رƌوسهم في يالƱف من يقابلهم
على زيارة المرضى للسƌال عن صحتهم ومواساتهم، وكان يتبع 

 . الجنازة

وبالرƹم من تواضعه الجم، كان النبي من Ɗشجع الشجعان،  
عندما كانت فحتى . هƑفلم يشعر بالخوف لحƲة من Ɗعدا

ǁامرات تحاƌونهارا دون  في الم Źمكة لقتله، كان يتنقل فيها ليال
 ǋ ǉو بمفرديوƱلƔ من صحابته الهجرة من مكة وبق. خوف

Ɣاضƹ عدو Ʊو من واسى صاحبه. تقريبا وسǋ الغار   في وكان
ŹالƑاƿ الغار Ɣثناء الهجرة والكفار يقفون على باƊ" :إن اهللا معنا ".

ĈƊ زوةƹ وفىŃد، عنح ǎوات المشركين، نادƿ ع جيشه بينƿدما و
Ōبماعلي Ɛير عابƹ حوله ǁصابهم االرتباƊ ينƦفي ا ليجمع الجنود ال 
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وفى ƹزوة حنين عندما فر . اشخصيǋŌو Ʀǋا من خƱر عليه 
Ɗنا : "اتجاǉ العدو وǋو ينادǎ بصوت عال في المسلمون، تقدم ǋو

دǎ الليالي، إح في وعندما كان المسلمون ينتƲرون ǋجوما." النبي
Ʊو يمتǋراف المدينة وƱƊ ƳالƱالست Ɯول من خرƊ وǋ يكان 

Ɯدون سر ǉو يستريح . جوادǋ الرحالت، وبينما ǎوفى إحد
ǉفي بمفرد  ŹالƑاƿ سيفه ƜخرƊ عدو ǉƋل شجرة، فاجƲ " : ǁمن ينجي

ÞنǓدوء في فرد النبي" منى اǋ" :ة التالية، انتقل  ." اهللاƲوفى اللح
ل الƦي كرر على عدوǉ نفƩ السƌال، نفƩ السيف إلى يد الرسو

 . كلها Ʀل، فتركه الرسول لينصرفةنبر في فرد

 ƾرجاء الجزيرة    في اشتهر النبي باألمانة والصدƊ كل
Ņا ما وكثيرƊعداƊ لدƊ رƿƑůƱŽƿ ƔƦنه لم يكƋوعندما كان يعد بشيء . ه ب

ƿƊ تحت ǉا من ثمنسكان يفي بوعدƦǋ روف ومهما كلفهƲى ال  .
ية رƹم Ɗنه كان عليه رد بالحدي في دنة التي عقدتفقد التزم باله

ويتفƾ كل من . المسلمين الهاربين من اضƱهاد ǋƊل مكة لهم
دونوا سيرة الرسول على إعجابهم بثباته الƦي ال يهتز وإخالصه  

 وعلى ƿدر .فاليƩƋ والقنوƱ لم يكونا معروفين لديه. الƦي ال يحيد
لشديدة له تحيƱ به من ما كانت العاƿبة تبدو ƿاتمة والمعارضة ا

 ،Ɣنكل جانƎةفƲلم يهتز لح ƾي للحƑإيمانه باالنتصار النها . 



 الفüƬ الƙاني
 א

ماƦا كان السر وراء نجاƊ Ɵكثر الشخصيات الدينية نجاحŅا 
Ńا كانت الفكرة التي بƦما Þكثر الثورات  في العالمƊ نيت عليها

ŹةƋومفاج ŹبيعياكتماالƱا عن الŅي  ، وبعدƊ مة على وجه في تاريخƊ
األرÞƯ كيف Ɗعدت عقول البشر لمثل Ʀǋا التحول الكامل الƦي 

 مثيل لهÞ كيف نفثت حياة جديدة صادƿة في ƿوم ƹرƿوا في ال
الخرافات والقسوة والرƦيلةÞ كيف Ɗمكن إنجاز مهمة مستحيلة مثل    

 التي كانت تسعى للقضاء على بعضها ،توحيد الجماعات المتقاتلة
البعÞƯ ماƦا كان العالƜ األساسي الƦي تمت بواسƱته مواجهة  

Þالبشرية ƯمراƊ 

Ɵ النبي، وǋو بال شǁ نجاƟ ليƩ له يعود السر في نجا 
 لقد كان لديه اعتقاد .مثيل حتى يومنا Ʀǋا، إلى إيمانه الشديد باهللا

عميƊ ƾن اهللا لديه الƱريƾ لسمو اإلنسان، ورفع شƋن العالم كله  
نهم، وƊنه ليست ǋناƿ ǁوة على يعبوليƩ مجرد Ɗمة واحدة Ɗو ƿوم 

رتجف عندما جاءته  ا لقد .وجه األرƯ يمكنها Ɗن تمنع إرادة اهللا
 بتكليفه بƎنقاƦ البشرية، فعاد من خلوته في ƹار ىالرسالة األول

حراء إلى زوجته وǋو يرتجف وƱلƔ منها Ɗن تضع حوله ما  
 لقد كان جالل المهمة ǋو ما جعله يرتجف، لكنه بدƊ العمل  .يدفƑه



đč التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

روا منه في البداية ودعوǉ بالحالم وعاملوǉ لقد سخĉ.  في الحال
 لكن عندما بدƊ ما يدعو له في . Ɗنه ال يستحƾ االنتباǉبازدراء على

ة له تشتد والƿى ǋو وƊتباعه ياالنتشار، بدƊت المعارضة الحقيق
Ņا شديدŅابƦبوا عƦهاد، فعƱعنف اضƊ ن بعضهم مات من شدة إا حتى

ƔيƦإلى الحبشة .التع ƔاǋƦتباعه بالƊ مر النبي دون ترددƊ ƦƑعند 
لو خرجتم إلى ƊرƯ الحبشة   "د  يحكم البالحيث كان ملǁ مسيحي

ال يƲلم عندƊ ǉحد وǋي ƊرŃƯ صدĆƾ حتى يجعل اهللا  فƎن بها ملكا
 ".لكم فرجا مما Ɗنتم فيه

 لقد وصل  .كان لديه إيمان عميƾ بƋن المصاعƔ ستزول 
 . Ɗتباعه إلى مكان آمن لكنه ǋو بقي في موƿعه بمفردǉ ودون وجل

 ǉسند ،ƔالƱ بوƊ ددوا بقتله، وحتى عمهǋ نه لم لقدƊ ǉخبرƊ ،الوحيد
ال  ": ع تحمل المعارضة المجمعة لقريƫ، وƿال لهييستƱَيعŃد 

 لكن الرسول Ʋل ثابتŹا على موƿفه، ،"تحملني ماال Ʊاƿة لي به
ŹالƑاƿ في يميني  :  "ورد عليه Ʃواهللا يا عم، لو وضعوا الشم

 ǉهرƲا األمر ما فعلت حتى يƦǋ ǁترƊ نƊ والقمر في يساري على
، وعندما فشل الكفار في إƿناƳ  "دين كله Ɗو ǋƊلǁ دونهاهللا على ال

ƊلينƑاƿ م إليه مباشرةǋ ن يسلم لهم النبي، اتجهواƋب ƔالƱ إن  ": بي
كنت إنما جƑت بهƦا ثم تƱلƔ به ماال جمعنا لǁ من Ɗموالنا حتى  
تكون Ɗكثرنا ماال وإن كنت إنما تƱلƔ به الشرف فينا فنحن   

ملŮكناǁ علينا وإن كان Ʀǋا الƦي نسودǁ علينا وإن كنت تريد مŃلكا 



đĎ اإليمان باهللا

 ǁل ƔƱال ƔلƱ موالنا فيƊ ǁلنا لƦب ǁعلي Ɣلƹ دƿ ǉيا تراƑر ǁتيƋي
ǁر فيƦو نعƊ منه ǁƑراءات ال تقاوم، فمن  كانت اإل."حتى نبرƹ

 وضعيف ومضƱهد إلى ملƿ ǁوي ينعم بالجمال إلى رجل فقير 
موالكم ما جƑت بما جƑتكم به ƱƊلƊ Ɣ: " لكنه رد عليهم ƿاƑالŹ.جانبه

وال الشرف فيكم وال الملǁ عليكم ولكن اهللا بعثني إليكم رسوال 
وƊنزل علي كتابŅا وƊمرني Ɗن Ɗكون لكم بشيرŅا ونƦيرŅا فبلغتكم 
رساالت ربي ونصحت لكم فƎن تقبلوا مما جƑتكم به فهو حƲكم 
في الدنيا واǓخرة وإن تردوǉ عليƊ Ŋصبر ألمر اهللا حتى يحكم اهللا 

 ."بيني وبينكم

 : Ʀǋا جاء في الوحيىوإشارة إل 

َوإĉن كŽادŃواƅ لŽَيفƅتĉنſونǁَŽ َعنĉ الĉƦŮي ćƊوńَحيńنŽا إĉلŽيǁَń لĉتفƅتŽرĉَي َعلŽيńنŽا "   
ŹيالĉلŽخ ǁَوſƦŽخŮتŮا الŹƦĉَوإ ŃǉَرńيŽƹ . Ůدتĉك ńدŽقŽل ǁَاŽنƅتŊبŽن ثćƊ ŽالńوŽَول

ŹيالĉلŽƿ اĄƑńيŽش ńمĉهńيŽلĉإ ŃنŽكńرŽ٤٦."ت 

 في ،انتصارǉ النهاƑيبيمان العميƾ للنبي اإليمكن ƿراءة  
Ɗشد لحƲات المعارضة، وفي ƹياƔ بارƿة Ɗمل، في كل صفحة 

  روحيةƊĆعƲم ƿوةĆالقرآن يمثŰل للنبي  لقد كان .من صفحات القرآن
ŊمقدĆن تفتح العالم كلهرƊ لها " : ńوćƊ Ĉَبالĉجƅال ĉهĉب ƅَرتŎيŃا سŹآنńرſƿ ŊنćƊ ńوŽَول

 ĉهĉب ƅَعتŰƱſƿ ĉƩćƋńَيي ńمŽلŽفćƊ اŅيعĉَجم Ńرńمćاأل ĉهƃلŰى َبل لŽتńَموƅال ĉهĉَم بŰلſك ńوćƊ ŃƯńرćاأل
 

٧٤، ٧٣: ١٧ ٤٦ 
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الĉƦŮيَن آَمنſواćƊ ƅن لŮوń َيشŽاء اللƃهŃ لŽَهَدǎ النŮاƩَ َجمĉيعŅا َوالŽ َيَزالĈ الĉƦŮيَن 
رĉǋĉمń َحتŮى كŽفŽرŃواƅ تſصĉيبŃهŃم بĉَما َصنŽعŃواŽƿ ƅارĉَعةćƊ Żوń تŽحŃلŽƿ ůرĉيبŅا مŎن َدا 

 ٤٧."َيċƋتĉَي َوعńدŃ اللƃهĉ إĉنŊ اللƃَه الŽ يŃخƅلĉفſ الƅمĉيَعاَد

   "ńوŽا لŅعĉاشŽخ ŃهŽتńيćƊَرŮل Ćى َجَبلŽآَن َعلńرſقƅا الŽƦǋَ اŽنƅنَزلćƊ  اŅعŎَصدŽتŋم
ĈالŽثńمćƋƅال ǁَƅلĉَوت ĉهŮالل ĉَيةƅشŽخ ńنŎا مŮلنĉَها لŃبĉرńضŽن ńمŃهŮَعلŽل ĉƩ

 ٤٨."َنَيتŽفŽكŮرŃو

 التي بعث ىلحقيقة العƲملكانت كل المعارضة التي تلقاǋا  
 ولهƦا فƎن الوحي في .ليرسيها مجرد مرحلة مƿƌتة بالنسبة له 

 : بدايته يقول

َوŽƦرńنĉي . َجمĉيلŹا َواصńبĉرń َعلŽى َما َيقſولſوَن َواńǋجŃرŃǋńمǋَ ńجńرŅا"   
ĉَمةńعŮي النĉولĈƊ يَنĉبŰƦŽكŃمƅَوال ŃهƅلŎاَوَمهŹيلĉلŽƿ ń٤٩ "م 

   "Ńنńَعوńرĉَعَصى فŽا  فŹيلĉا َوبŹƦƅخćƊ ŃǉاŽنƅƦŽخćƋŽف ćولŃسŊالر . ŽفńيŽكŽف
مŃنفĉƱŽرņ  السŊَماء. إĉن كŽفŽرńتſمń َيوńمŅا َيجńَعلĈ الƅوĉلƅَداَن شĉيبŅا تŽتŮقſوَن

 đ٠. "بĉهĉ كŽاَن َوعńدŃǉŃ َمفƅعŃولŹا

   "ńرĉبńاصŽف ǁَŎَربĉي.َولĉَر فĉقſا نŽƦĉƎŽف  ĉورſƿاŮالن .ŽƦŽف ņمńَيو ĆƦĉƑَمńَيو ǁَĉل
ŽƦرńنĉي َوَمنń خŽلŽقƅتſ . الƅكŽافĉرĉيَن ŽƹيńرŃ َيسĉيرĆ َعلŽى. َعسĉير

 
٣١: ١٣ ٤٧ 
٤٨ đ٢١: ٩ 
١١، ١٠: ٧٣ ٤٩ 
đ١٨-١٦: ٧٣ ٠ 



đĐ اإليمان باهللا

َوَمهŊدتů  .َوَبنĉيَن شſهŃودŅا. َوَجَعلƅتſ لŽهŃ َمالŹا مŊمńدŃودŅا .َوحĉيدŅا
.  لƉĉَياتĉنŽا َعنĉيدŅاكŽلŮا إĉنŮهŃ كŽاَن. ثſمŊ َيƅƱَمعćƊ ŃنćƊ ńزĉيَد. لŽهŃ تŽمńهĉيدŅا

 đ١."َسĈƋرĉǋńقſهŃ َصعŃودŅا

يمان   القرآن الكريم على اإلسƱوريحتوي كل سƱر من  
يƾ قالقوي بƋن كل معارضة لمهمته ستفشل وƊنه سينجح في تح

ت شدة المعارضة، زاد إيمانه دازاإلصالƟ الƦي كلف به، وكلما 
ي إحدǎ وƿد جاء ف. نجاحه النهاƑي وفشل ǉƦǋ المعارضةبعمقŹا 

اǓيات األولي للوحي بعد الحديث عن فرعون والمعارضين 
 :اǓخرين للحقيقة

   "ĆرĉدŽتƅقŋم Ćيزĉَعز ŽƦƅخćƊ ńمŃǋاŽنƅƦŽخćƋŽَها فŰلſا كŽنĉَياتƉĉوا بŃبŮƦŽك . ńمſكŃارŮفſكćƊ
ćƊمń َيقſولſوَن نŽحńنŃ  . لزŋبŃرĉاخŽيńرņ مŎنĈƊ ńوńلĉƑŽكſمćƊ ńمń لŽكſم َبَراءةŻ فĉي 

ĉَجمņرĉصŽنتŋم ņَر. يعŃبŋوَن الدůَولŃَوي Ńعńَجمƅال ŃَزمńهŃَسي . ſاَعةŊالس ĉَبل
ŋَمرćƊى َوǋَńدćƊ ſاَعةŊَوالس ńمŃǋŃدĉعńَمو".đ٢ 

 جيشه ǎ الرسول ربه ليلة معركة بدر عندما رƊالقد دع 
 Ɗلف ةالمكون من ثالثماƑة رجل يهددǉ خƱر الفناء في مواجه

Ɵي  ":مقاتل للعدو مدججين بالسالĉنŽتńَما َوَعد ńزĉجƅنćƊ ŊمŃهŮالل . ǁَŮنĉإ ŊمŃهŮالل
". إĉنń تſهńلĉǉĉƦǋَ ńǁĉ الƅعĉَصاَبةŽ مĉنńǋćƊ ńلĉ الĉƎƅسńلŽامĉ فŽلŽا تſعńَبدń فĉي الćƋƅرćƊ ĉƯńَبدŅا

 
đ١٧-٧: ٧٤ ١ 
đ٢ đ٤٦-٤٢: ٤ 
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 التي تبين Ɗنه بالرƹم من ،اǓية السابقةثم خرƜ من خيمته يتلو 
ǉ بƋن ƌيمان كان يملاإلفƎن عدم التناسƔ في العدد وضعف رجاله، 

 في الواƿع، لقد كان إيمانه القوي .وعد اهللا سيتحقƾ في الميدان
ى فترات االضƱهاد سته في مواجهة ùƿƊبùŊباهللا ǋو الƦي ث

والمحن في مكة، وƊيضŅا Ɗثناء الصراƳ الحقيقي مع العدو في 
ƿعداد المسلمين ال ترƊ حول المدينة عندما كانت ǁىميادين المعار 

 .القوات الهاƑلة المغيرةلمواجهة 

لقد كان يعرف تمامŅا Ɗن كل المحاوالت التي سبقته   
 يقين Ɗنه  ىإلصالƟ الجزيرة العربية باءت بالفشل، لكنه كان عل

Ɣل الكتاǋƊ من ضلوا من ǁلƦالكافرين وك Ɵسينجح في إصال: 

   ĉƔاŽتĉكƅال ĉلńǋćƊ ńنĉوا مŃرŽفŽيَن كĉƦŮال ĉنſَيك ńمŽيَن  لĉكĉرƅشŃمƅَوال 
ſةŽنŎَبيƅال ŃمŃَيهĉتċƋŽى تŮيَن َحتŰكŽنفŃا  .مŹفŃحŃو صſلƅَيت ĉهŮَن اللŎم ąولŃَرس

ŹَرةŊهŽƱŋم .ņƔſتſيَها كĉف  ŻَمةŎيŽƿ.đ٣ 

 Ńن يƊ ملƋحتى تتبع لقد كان ي Ɣالقلو ǉƦǋ اهللا في سبيل لين
ثſمŊ : "النهاية، حتى لو كانت في صالبة الصخر Ɗو Ɗشد صالبة

ƅَستŽƿ ſكŃوبſلſƿَيĉهŽف ǁَĉلŽƦ ĉدńن َبعŎم م ŹَوةńسŽƿ ŋدŽشćƊ ńوćƊ ĉَجاَرةĉحƅالŽَن  كĉم Ŋنĉَوإ
 مĉنƅَها لŽَما َيشŮقſƾŮ فŽَيخƅرŃƜŃ مĉنƅهŃ َيتŽفŽجŊرŃ مĉنƅهŃ األćنƅَهارŃ َوإĉنŊ الƅحĉَجاَرةĉ لŽَما

 
đ٣-١: ٩٨ ٣ 



đĒ اإليمان باهللا

ſƱĉبńَما َيهŽَها لƅنĉم Ŋنĉَماء َوإƅال Ńهƃَوَما الل ĉهƃالل ĉَيةƅشŽخ ńنĉم Žغĉا  بŊَعم Ćلĉاف
 đ٤."تŽعńَملſوَن

لم يكن النبي واثقŹا فقƱ من Ɗن رسالته ستنفث الحياة في  
الجزيرة العربية، لكنه كان لديه إيمان Ɗعمƾ بƋن لديه رسالة إلى  

Ŋنه مقدƊفي البشرية جمعاء، و Ɵفكرته كن ت فلم .نهايةالر له النجا
واحدة لƱريƾ اإللهي للسمو بالبشرية Ɗنه مقصور على Ɗمة عن ا

ǉ المعروف، الƦي ǋو اǓن دعاء ƌ لقد كان دعا.Ɗو جيل واحد
سبحان اهللا : "ا، يبدƊ بكلماتيŌالماليين من Ɗتباعه خمƩ مرات يوم

 đđ".رƔ العالمين

  ƩساƊ وǋ اƦǋ ي دعا إليهالدينومن ثم، فقد كانƦال . 
ŹبقƱرا لا له، كان فŊن يصل تدريجيا بامقدƊ اإللهي ƾريƱلبشرية ل
لعرƔ فقƱ، لكنه كان إلى ابعث رسوالŹ نه لم يŃإ.  الكمالإلىكلها 

 :لبشرية جمعاءإلى ارسول اهللا 

   " ŃهŽي لĉƦŮا الŅيعĉَجم ńمſكńيŽلĉإ ĉهƃالل ĈولŃي َرسŰنĉإ ŃƩاŮَها النŋيćƊ َيا ċلſƿ
 ſيتĉمŃي َويùĉيńحŃَو يŃǋ Ůالĉَه إùŽلĉال إ ĉƯńرćَواأل ĉَماَواتŊالس ŃǁƅلŃم

 
đ٧٤: ٢ ٤ 
đđ كلمة "Ɣفضل معاجم –تعني ، "رƊ بقا لما ورد فيƱ  اللغة العربية- " ǄɍǠǵ ǒɄȊȱǟ ǒǠȊȹǙ

ȳǠȶǪȱǟ Ǽǵ ƂǙ ǄɍǠǶǈȥ"ا المرحلƦǋ الروحية للحياةتين المادية و، ويتضمن.  
 
 



đē التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

للƃهĉ َوَرسŃولĉهĉ النŮبĉيŎ األĈمŎيŎ الĉƦŮي يċƌŃمĉنŃ بĉاللƃهĉ فƉŽمĉنſواƅ بĉا
 đ٦."َوكŽلĉَماتĉهĉ َواتŮبĉعŃوŃǉ لŽَعلŮكſمń تŽهńتŽدŃوَن

 đ٧."َوَما ćƊرńَسلƅنŽاǁَ إĉلŮا َرحńَمةŹ لŰلƅَعالŽمĉيَن"   

   "Žَعالƅلĉوَن لſَيكĉل ĉǉĉدńى َعبŽاَن َعلŽƿńرſفƅال ćلŊزŽي نĉƦŮال ǁََباَرŽيَن تĉم
 đ٨."نĉƦŽيرŅا

 "ŽولƊ وحي بهاىوفيƊ يات التيǓا " :ņرƅكĉƦ اŮلĉَو إŃǋ َوَما 
 đ٩."لŰلƅَعالŽمĉيَن

نجاحه في النهاية في إصالƟ  ب إيمانŹا ال حدود له دتلقد Ɗب 
Ńǋَو الĉƦŮي ćƊرńَسلć َرسŃولŽهŃ : "البشرية عندما تكرر الكالم ثالث مرات 

Ńيĉل Űƾَحƅال ĉينĉَود ǎَدŃهƅالĉوَنبſكĉرƅشŃمƅال ǉَĉرŽك ńوŽَول ĉهŰلſك ĉينŎى الدŽَعل ŃǉَرĉهƅƲ".٦٠ 

سر النجاƟ الراƑع للنبي، ǋو اهللا باإليمان العميƾ وإƦا كان  
 به، ىفقد كان ƊيضŅا حجر األساƩ في اإلصالƟ العƲيم الƦي Ɗت

فهو لم يبدƊ بمواجهة رƦيلة Ɗو خرافة Ɗو استغالل معين Ɗو عادة 
ƾ إيمان يه شغل نفسه ƊوالŹ وƿبل كل شيء بتعمشيƱانية بعينها، لكن

 
 
đ١: ٧ ٦đ٨ 
đ١٠٧: ٢١ ٧ 
đ٢ ٨đ :١ 
đ٦٨ ٩ :đ٢٧: ٨١، ٢ 
٩: ٦١، ٢٨: ٤٨، ٣٣: ٩ ٦٠ 



đĔ اإليمان باهللا

لقد كان الوحي الƦي نزل عليه في مكة يخص ƊمرŅا . الناƩ باهللا
نه  ƊواحدŅا وǋو Ɗن اهللا ǋو خالƾ كل شيء وǋو رƔ العالمين، و

يƲهر نفسه لǘنسان ويخبرǉ برƹبته، وƊنه المقدƩ وǋو ƿƊرƔ إلى 
، الودود، الغفور، المحƔ الرحيم، اإلنسان من نفسه، فهو الرحمن،

لكل الهبات، الكريم الƦي يستمع إلى دعاء اإلنسان، معƱي ال
ويحƔ الخير ويكرǉ الشر، ويحƔ من يخدمون الفقراء 

 .ǋلمŊ جرŌاوالمحتاجين، ويحƔ الصادƿين و

 حرارة، وكل من يقترƔ منه Ɛإن من يƌمن باهللا يمتل 
يمان إلى حد وƿد كان المتالء ƿلƔ النبي باإل. يستمد منه اإليمان

  Ʃلوبهم بنفƿ تǖمنه، فامت Ɣثير السحر على من يقترƋت Ưالفي
 وزاد التƋكيد المستمر للوحي على وجود اهللا من .اإليمان القوي

ƿوة تيار اإليمان الƦي يسري من ƿلƔ الرسول إلى ƿلوƔ من كانوا  
 :يحيƱون به، فالكون كله يشهد على وجود اهللا

َوَزيŊنŮاǋَا    السŊَماء فŽوŽƿńهŃمń كŽيńفŽ َبنŽيńنŽاǋَاćƊفŽلŽمń َينſƲرŃوا إĉلŽى"   
ƜوŃرſن فĉَها مŽا. َوَما لǋَاŽنńَمَدد ƯَńرćƋƅيَها  َوالĉا فŽنńيŽقƅلćƊَو

Űلſن كĉيَها مĉا فŽنƅنَبتćƊَي َوĉَرَواس Ɲيĉَبه ĆƜńَزو . ǎَرƅكĉƦَو ŹَرةĉصńبŽت
Ɣيĉنŋم Ćدńَعب Űلſكĉَماء   .لŊَن السĉا مŽنƅلŊزŽا َونŽنƅنَبتćƋŽا فŹَباَركŋَماء م

ĉهĉب ĉيدĉَحصƅال ŊƔَوَح ĆاتŮَجن .ņعƅلŽƱ َهاŮل ĆاتŽقĉَباس ćلƅخŮَوالن 



Ēċ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

مŊيńتŹا كŽƦŽلǁَĉ  رĉزŹƿńا لŰلƅعĉَبادĉ َوćƊحńَييńنŽا بĉهĉ َبلƅَدةŹ . نŮضĉيد
ŃƜوŃرſخƅ٦١."ال 

 ćƊلŽمń ٦٢.ƅƱَوارŅاَوŽƿدń خŽلŽقŽكſمćƊ ń. َوŽƿارŅا ا لŽكſمń لŽا تŽرńجŃوَن لĉلŮهَم   
ŽفńيŽا كńَروŽا تŹƿَباĉƱ Ćَع َسَماَواتńَسب ŃهŮالل ŽƾŽلŽَمرَ  . خŽقƅال ćَوَجَعل 

ćƊنَبتŽكſم مŎَن  َواللŮهŃ. فĉيهĉنŊ نſورŅا َوَجَعلć الشŮمƩَń سĉَراجŅا
َواللŮهŃ . َويŃخƅرĉجŃكſمń إĉخƅَراجŅا ثſمŊ يŃعĉيدŃكſمń فĉيَها. الćƋƅرĉƯń نŽَباتŹا

ćَجَعلƯَńرćƋƅال ŃمſكŽا  لŹƱَساĉا. بŅَجاجĉا فŹلŃبŃَها سƅنĉوا مſكſلńسŽتĉ٦٣."ل 

الĉƦŮي خŽلŽƾŽ الƅَموńتŽ َوالƅَحَياةŽ لĉَيبńلſَوكſمćƊ ńيŋكſمćƊ ńحńَسنŃ َعَملŹا َوŃǋَو    
ŃورſفŽغƅال Ńيزĉَعزƅال.  ǎَرŽا تŊا مŹƿَباĉƱ Ćَع َسَماَواتńَسب ŽƾŽلŽي خĉƦŮال 

ĉَمنńحŊالر ĉƾƅلŽي خĉف ǎَرŽت ċلǋَ َبَصَرƅال ĉعĉجńارŽف ĆتŃاوŽفŽن تĉم 
ĆورſƱſن فĉم. Ńَبَصرƅال ǁَńيŽلĉإ ńƔĉلŽَينق ĉنńيŽتŊرŽَبَصَر كƅال ĉعĉجńار Ŋمſث 

ĉاسŽاخĄƑņيرĉَو َحسŃǋ٦٤. َو 

   "ĉƯńرćَواأل ĉَماَواتŊالس ĉƾƅلŽي خĉف Ŋنĉإ   ĉلńيŮالل ĉفŽالĉتƅَواخ
ĉَهارŮَوالن ńجŽي تĉتŮال ĉǁƅلſفƅَوالĉرńَبحƅي الĉي فĉر  ƩَاŮالن ŃعŽَما َينفĉب

ćنَزلćƊ َيا َوَماńحćƋŽاء فŊن مĉَماء مŊَن السĉم Ńهƃَد   اللńَبع Ưَńاألر ĉهĉب

 
٦١ đ١١-٦: ٠ 
عليها اǓن مرورا بلƸ الصورة المثلŽى في ǋيƑته، التي ǋو  ǉƦǋ الكلمات تعني Ɗن اإلنسان ٦٢

 .بمراحل مختلفة، كما تحتوي إشارات إلى نƲرية التƱور
٢٠-١٣: ٧١ ٦٣ 
 . نون الكون على Ɗنه داللة لوحدانية اهللااƿيشار إلى وحدة . ٤-٢: ٦٧ ٦٤



ĒČ اإليمان باهللا

Ůَها َوَبثĉتńَمو ĉيفĉرńصŽَوت ĆةŊَدآب Űلſن كĉيَها مĉف  ĉƟَياŎالر
ŮَسخŃمƅال ĉƔَحاŊَوالسĉر ĆَياتǓ ĉƯńرćَماء َواألŊَن السńَبي ĆمńوŽقŰل 

 ٦đ."َيعńقĉلſوَن

ǋكƦا كانت دالƑل الكون على وجود خالƾ، وارتبƱت   
مجموعة Ɗخرǎ من الدالƑل على وجود اهللا بالروƟ البشرية التي 

 فيتكرر النداء مرات ومرات .ƹرƩ فيها الوعي بالوجود اإللهي
 :للƦات الداخلية لǘنسان

   "ŃمŃǋ ńمćƊ ĆءńيŽش ĉرńيŽƹ ńنĉوا مſقĉلſخ ńمćƊ ſقĉالŽخƅوا . وَنالſقŽلŽخ ńمćƊ
 ٦٦."يŃوĉƿنſوَن السŊَماَواتĉ َوالćƋƅرƯَń َبل لŮا

   " ńمŃهŽتŊيŎرſƦ ńمĉǋĉورŃهſƲ نĉي آَدَم مĉن َبنĉم ǁَŋَرب ŽƦŽخćƊ ƅƦĉَوإ
َوćƊشƅَهَدŃǋمń َعلŽى ćƊنفſسĉهĉمćƊ ńلŽسńتŽ بĉَربŎكſمŽƿ ńالſواƅ َبلŽى شŽهĉدńنŽا ćƊن 

ĉإ ĉَياَمةĉقƅَم الńَيو ƅواſولſقŽيَنتĉلĉافŽƹ اŽƦǋَ ńا َعنŮنſا كŮ٦٧."ن 

لقد Ʋهر الوعي اإللهي كجزء ال يتجزƊ من الƱبيعة   
البشرية، وƊحيانŹا كان Ʀǋا الوعي يƦكر في صورة ƿرƔ ال يمكن 

 : تخيله للروƟ اإللهية والروƟ البشرية

 
٦đ ١٦٤: ٢ 
٦٦ đ٣: ٢đ ،٣٦ 
١٧٢: ٧ ٦٧ 



Ēč التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 نŽحńنŃ الĉƎƅنَساَن َونŽعńلŽمŃ َما تſَوسńوŃƩĉ بĉهĉ نŽفƅسŃهŃ َو َولŽقŽدń خŽلŽقƅنŽا"   
ĉيدĉَورƅال ĉلńَحب ńنĉم ĉهńيŽلĉإ ŃƔَرƅƿćƊ".٦٨ 

 ٦٩."تſبńصĉرŃوَن َونŽحńنƅƿćƊ ŃَرŃƔ إĉلŽيńهĉ مĉنكſمń َولŽكĉن لŮا"   

 Žشد ىلقد عنƊ البشرية بوجود اهللا كان Ɵن وعي الروƊ اƦǋ 
  ƳباƱا نفسها، لكنه اختلف بين الǋا من وعيها بوجودŅوضوح

 اإلنسان، لƦلǁ فقد كان اهللا ǎلي لدالمختلفة ƱبقŹا لقوة النور الداخ
 إليه جƋبالنسبة للمسلم ǋو مركز حقيقة الحياة البشرية ولƦلǁ كان يل

وƿد اتخƦ اإليمان باهللا شكالŹ   .مرات ومرات ƱلبŅا للعون والهداية
ŌعمليŌمرات يومي Ʃو الصالة، فقد كان يصلي هللا خمǋ ا حيث ا

  .ا من الصالةكانت فاتحة القرآن الكريم تمثل جزءŅا ǋام

   "ĉيمĉحŊالر ĉمنńحŊالر ĉاهللا ĉمńسĉيَن  .بĉمŽَعالƅال ŎƔَر ĉهƃلل Ńدńَحمƅال.  
 إĉيŊاǁَ نŽعńبŃدŃ وإĉيŊاǁَ. الدŎين َمالĉǁĉ َيوńمĉ . الرŊحńمùنĉ الرŊحĉيم

ŃينĉعŽتńسŽن. ŽƱَراŎا الصùùùùŽنĉدǋيم اĉقŽستŃيَن  .المĉƦŮال ŽƱَراĉص
ŽنَعمتćƊ Žƹ ńمĉيهŽَعلŽَوال ńمĉيهŽَعل ĉƔوŃالَمغض ĉيَن يرŰالŊ٧٠".الض 

يƲهر شوƾ الروƟ البشرية هللا في صالتها له، لكن Ʀǋا  
 .الشوƾ يكون Ɗكثر وضوحŅا عندما يجد اإلنسان نفسه في ضاƑقة

 
٦٨ đ١٦: ٠ 
٦٩ đ٨: ٦đ 
٧-١: ١ ٧٠ 



ĒĎ اإليمان باهللا

   " ŃهŽلŊوŽا خŽƦĉإ Ŋمſث ĉهńيŽلĉا إŅيبĉنŃم ŃهŊَدَعا َرب ōرŃنَساَن ضĉƎƅال ŊƩا َمŽƦĉَوإ
Ŏم Źَمةńعĉن  ĉهŮلĉل ćَوَجَعل ĈلńبŽƿ نĉم ĉهńيŽلĉو إŃعńاَن َيدŽَي َما كĉسŽن Ńهƅن

 ńنĉم ǁَŮنĉا إŹيلĉلŽƿ ǁَĉرƅفſكĉب ńعŮَمتŽت ċلſƿ ĉهĉيلĉَعن َسب ŮلĉضŃيŰا لŅنَدادćƊ
ĉارŮالن ĉƔَحاńصćƊ".٧١ 

   "ŊƩا َمŽƦĉƎŽف Źَمةńعĉن ŃǉاŽنƅلŊوŽا خŽƦĉإ Ŋمſا ثŽَدَعان ōرŃنَساَن ضĉƎƅال Ŏم ćالŽƿ اŮن
ŻةŽنƅتĉَي فĉǋ ċَبل Ćمƅلĉى عŽَعل ŃهſيتĉوتĈƊ َماŮنĉا   إŽل ńمŃǋَرŽثƅكćƊ ŊنĉكŽَول

 ٧٢."َيعńلŽمŃوَن

ćƊوĉƑƉŽƿ ńمŅا  الضŋرŋ َدَعانŽا لĉَجنبĉهćƊ ĉوŽƿ ńاعĉدŅا َوإŽƦĉا َمŊƩ اإلĉنَساَن"   
Ńهƅا َعنŽنƅفŽشŽا كŊمŽلŽف Žلĉا إŽنŃعńَيد ńمŮن لćƋŽك Ŋَمر ŃǉŊرŃىض  ŃهŊسŊم őرŃض

 ٧٣."لĉلƅمŃسńرĉفĉيَن َما كŽانſواƅ َيعńَملſوَن كŽƦŽلǁَĉ زŃيŎَن

بالصالة هللا في كل األحوال، لم يƌمر فقƱ اإلنسان إن  
 منه في ǎسواء في اليسر Ɗو العسر، وƊن يƱلƔ المساعدة والهد

 ƸبلƊ اŅيضƊ ن اهللا يستمع إلى دعابكل األحوال، لكنهƋهƑ : 

   "ŋَرب ćالŽƿَوŃمſوَن  كŃرĉبƅكŽتńيَن َيسĉƦŮال Ŋنĉإ ńمſكŽل ńƔĉجŽتńسćƊ يĉونŃعńاد
ńيَن َعنĉرĉَم َداخŮوَن َجَهنſلſخńي َسَيدĉَباَدتĉ٧٤."ع 

 
٨: ٣٩ ٧١ 
٤٩: ٣٩ ٧٢ 
١٢: ١٠ ٧٣ 
٦٠: ٤٠ ٧٤ 



Ēď التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

   " ńمſكſَعلńوَء َوَيجŋالس ſفĉشƅَوَيك Ńǉا َدَعاŽƦĉإ ŊرŽƱńضŃمƅال ŃƔيĉجŃن يŊمćƊ
 ٧đ." تŽƦŽكŮرŃوَنخſلŽفŽاء الćƋƅرćƊ ĉƯńإĉلŽهņ مŊَع اللŮهŽƿ ĉلĉيلŹا مŊا

   " Žƾَحاńسĉَوإ ćيلĉَماعńسĉإ ĉَبرĉكƅى الŽي َعلĉل Ɣَǋَي َوĉƦŮال ĉهƃلĉل Ńدńَحمƅال
 ٧٦."إĉنŊ َربŎي لŽَسمĉيعŃ الدŋَعاء

ŽƿرĉيĈƊ ņƔجĉيŃƔ َدعńَوةŽ الدŊاĉƳ  َوإŽƦĉا َسćƋلǁَŽ عĉَبادĉي َعنŰي فĉƎŽنŰي"   
 ٧٧."َيرńشſدŃوَن ċƌمĉنſواƅ بĉي لŽَعلŮهŃمńَولƅيŃ َدَعانĉ فŽلƅَيسńتŽجĉيبŃواƅ لĉي إŽƦĉا

كƦلǁ تعلم االعتماد على اهللا في جميع األحوال حتى ال  
Ɣات الفشل والمصاعƿوƊ يفقد األمل في.  

   "ĉمńوŽƿ َيا ćالŽƿ  يĉنŽƿي َوَرَزŎبŊن رŎم ĆةŽنŎَى َبيŽَعل ſنتſن كĉإ ńمſتńيćƊَرćƊ 
 ćƊ ŃيدĉرĈƊ ا َوَماŹا َحَسنŹƿńزĉر Ńهƅنĉى َمامŽلĉإ ńمſكŽفĉالŽخĈƊ ńن  Ńهƅَعن ńمſَهاكƅنćƊ

ſتńعŽƱŽتńَما اس ƟَŽالńصĉاإل Ůالĉإ ŃيدĉرĈƊ ńنĉإ   ĉهƃاللĉب Ůالĉي إĉيقĉفńوŽَوَما ت
ĉهńيŽلĉَوإ ſتƅلŮَوكŽت ĉهńيŽَعل ŃƔيĉنĈƊ".٧٨ 

نŊ  َوَما لŽنŽا ćƊالŮ نŽتŽَوكŮلć َعلŽى اللƃهĉ َوŽƿدǋَ ńَدانŽا سŃبŃلŽنŽا َولŽنŽصńبĉَر"   
 ٧٩".َعلŽى َما آŽƦيńتſمŃونŽا َوَعلŽى اللƃهĉ فŽلƅَيتŽَوكŮلĉ الƅمŃتŽَوكŰلſوَن

 
٧đ ٦٢: ٢٧ 
٣٩: ١٤ ٧٦ 
١٨٦: ٢ ٧٧ 
٣٠: ١٣، ٨٨: ١١ ٧٨ 
١٢: ١٤ ٧٩ 



ĒĐ اإليمان باهللا

َوتŽَوكŮلċ َعلŽى الƅَحيŎ الĉƦŮي لŽا َيمŃوتſ َوَسبŎحń بĉَحمńدĉǉĉ َوكŽفŽى "   
 ٨٠."بĉهĉ بſƦĉنſوĉƔ عĉَبادĉǉĉ خŽبĉيرŅا

   "ſثńَحي ńنĉم ŃهƅƿŃزńَوَير ŮَوكŽَوَمن َيت ŃƔĉسŽتńا َيحŽَو لŃهŽف ĉهŮى اللŽَعل ċل
ŃهŃبńَحس  ĆءńيŽش Űلſكĉل ŃهŮالل ćَجَعل ńدŽƿ ĉǉĉرńمćƊ ſƸĉَه َبالŮالل Ŋنĉإ  
 ٨١."ŽƿدńرŅا

وتعلم ƊيضŅا اللجوء إلى اهللا عندما يجد نفسه في خƱر   
 :الوƿوƳ في الضالل Ɗو في محنة

   "ĉƩاŮالن ŎƔَرĉب ſƦوŃعćƊ ċلſƿ .ĉƩاŮالن ĉǁĉَمل .Ůالن ĉهŽلĉإĉƩ٨٢."ا 

   "ĉينĉƱَياŮالش ĉَمَزاتǋَ ńنĉم ǁَĉب ſƦوŃعćƊ ŎƔŊل رſƿَو. ǁَĉب ſƦوŃعćƊَو 
 ٨٣."َرćƊ ŎƔن َيحńضŃرŃون

   " ņيعĉَسم ŃهŮنĉإ ĉهƃاللĉب ƅƦĉعŽتńاسŽف ŻƷńزŽن ĉانŽƱńيŮَن الشĉم ǁَŮنŽƹا َينَزŊمĉَوإ
ņيمĉ٨٤."َعل 

واƅ َوتƅƱŽَمĉƑنŋ  الĉƦŮيَن آَمنſ: "إن راحة الǋƦن في اللجوء إلى اهللا 
ŃƔوſلſقƅال ŋنĉƑَمƅƱŽت ĉهƃالل ĉرƅكĉƦĉب ŽالćƊ ĉهƃالل ĉرƅكĉƦĉم بŃهŃوبſلſƿ".٨đ 

 
٢ ٨٠đ :đ٨ 
٦ ٨١đ :٣ 
٣-١: ١١٤ ٨٢ 
٩٨، ٩٧: ٢٣ ٨٣ 
٢٠٠: ٧ ٨٤ 
٨đ ٢٨: ١٣ 



Ēđ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 Œإن اهللا حق ƾا صديŅيضƊ األعلى، لكنه ǁوالمل ƾو الخالǋ ا
 : لǘنسان

   "Ŋنĉا وإĄƑيŽش ĉهŮَن اللĉم ǁَوا َعنſنƅغŃن يŽل ńمŃهŮنĉإ  ńمŃهŃضńيَن َبعĉمĉالŮƲال
 ٨٦."الƅمŃتŮقĉيَن َبعĆƯń َواللŮهŃ َولĉيćƊŋوńلĉَياء 

   "ĉمćƊ َوŃǋَو ŋيĉَولƅَو الŃǋ ŃهŮاللŽَياء فĉلńوćƊ ĉهĉونŃن دĉوا مſƦŽخŮي  اتĉيńحŃي
ņيرĉدŽƿ ĆءńيŽش Űلſى كŽَو َعلŃǋى َوŽتń٨٧."الَمو 

   "Ńهƃم اللŃهŃجĉرƅخŃي ƅواſيَن آَمنĉƦŮال ŋيĉى  َولŽلĉإ ĉَماتſلůƲَن الŎم
ĉرŃوů٨٨."..الن 

 ٨٩."َوكŽفŽى بĉاللƃهĉ َولĉيŌا َوكŽفŽى بĉاللƃهĉ نŽصĉيرŅا"   

 ƿدرة نال حدود لهما، وǋما يفوƿاورحمته إن عƱف اهللا  
اإلنسان على الفهم، فهو الرحيم بالمƌمنين وبغير المƌمنين، 

 :ين على السواءƑوبالصالحين والخƱا

ćƊنفſسĉهĉمń لŽا تŽقƅنſƱŽوا مĉن َعلŽى  ſƿلċ َيا عĉَبادĉَي الĉƦŮيَن ćƊسńَرفſوا"   
Ŋنĉإ ĉهŮالل ĉَمةńحŊر ŃورſفŽغƅَو الŃǋ ŃهŮنĉا إŅيعĉَجم ƔَوſنůƦال Ńرĉفƅَه َيغŮالل 

ŃيمĉحŊ٩٠."الر 
 

٤ ٨٦đ :١٩ 
٩: ٤٢ ٨٧ 
٢: ٢ ٨٨đ٧ 
٤: ٤ ٨٩đ 
٣٩ ٩٠ :đ٣ 



ĒĒ اإليمان باهللا

   "ńَوَمن Žƫńَعرƅوَن الſلĉمńيَن َيحĉƦŮال  ńمĉهŎَرب ĉدńَحمĉوَن بŃحŎَسبŃي ŃهŽلńَحو
ĉهĉوَن بſنĉمċƌŃَوي Ůلĉوَن لŃرĉفƅغŽتńَوَيس Ůلſك Žتńعĉا َوسŽنŊوا َربſيَن آَمنĉƦ  

َواتŮَبعŃوا َسبĉيلǁَŽ  شŽيńءĆ رŊحńَمةŹ َوعĉلƅمŅا فŽاƅƹفĉرń لĉلĉƦŮيَن تŽابŃوا
ĉيمĉَجحƅال ƔَاŽƦَع ńمĉهĉƿ٩١."َو 

   "ĉهƃالل ĉلńضŽفĉب ċلſƿ ƅواŃَرحƅَيفƅلŽف ǁَĉلŽƦĉبŽف ĉهĉَمتńَرحĉا   َوبŊمŎم ņرńيŽَو خŃǋ
 ٩٢."َيجńَمعŃوَن

   "ĉإǁَĉلŽƦĉَول ǁَŋَم َربĉحŊَمن ر Ůال  ǁَŎَرب ſَمةĉلŽك ƅتŊمŽَوت ńمŃهŽقŽلŽخ
 ٩٣."الƅجĉنŮةĉ َوالنŮاćƊ ĉƩجńَمعĉيَن ألćمǖńنŊ َجَهنŮَم مĉَن

   "ƅواŃبǋَƅƦا Ŋيĉَيا َبن  ƅواŃسćƋńيŽت Žَوال ĉيهĉخćƊَو ŽفŃوسŃن يĉم ƅواŃسŊَحسŽتŽف
ĉƟńوŊن رĉم ćƋńَيي Žال ŃهŮنĉإ ĉهƃاللŃمńوŽقƅال Ůالĉإ ĉهƃالل ĉƟńوŊن رĉم ŃƩ 
 ٩٤."الƅكŽافĉرŃوَن

    .." Žال ĉَياَمةĉقƅال ĉمńى َيوŽلĉإ ńمſكŮَمَعنńَيجŽل ŽَمةńحŊالر ĉهĉسƅفŽى نŽَعل ƔَŽتŽك
 ٩đ."َريƔَń فĉيهĉ الĉƦŮيَن خŽسĉرŃواćƊ ƅنفſَسهŃمń فŽهŃمń الŽ يċƌŃمĉنſوَن

   "ſƦ ńمſكŋبŊل رſقŽف ǁَوŃبŮƦŽن كĉƎŽف ŃهŃسċƋَب ŋَردŃي Žَوال Ćَعةĉَواس Ćَمةńو َرح
 ٩٦."َعنĉ الƅقŽوńمĉ الƅمŃجńرĉمĉيَن

 
٧: ٤٠ ٩١ 
١٠ ٩٢ :đ٨ 
١١٩: ١١ ٩٣ 
٨٧: ١٢ ٩٤ 
٩đ ١٢: ٦ ،đ٤ 



Ēē التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

َواكƅتńƔſ لŽنŽا فĉي ĉǉĉƦùǋَ الدŋنƅَيا َحَسنŽةŹ َوفĉي اǓخĉَرةĉ إĉنŮا "   
ŃǋدńنùŽا إĉلŽيŽƿ ǁَńالć َعŽƦابĉي ĈƊصĉيŃƔ بĉهĉ َمنćƊ ńشŽاء َوَرحńَمتĉي   

ŃبſتƅكćƋَسŽف ĆءńيŽش Ůلſك ƅَعتĉَوس ŽاةùŽكŊوَن الزſتċƌŃوَن َويſقŮيَن َيتĉƦŮلĉَها ل
 ٩٧."َوالĉƦŮيَن Ńǋم بƉĉَياتĉنŽا يċƌŃمĉنſوَن

   "  Žال ĉهƃالل Žَمتńعĉن ƅواŋدŃعŽن تĉَوإ ŃǉوŃمſتƅلćƋَما َس Űلſن كŎم مſاكŽَوآت
ņارŮفŽك ņومſلŽƲŽنَساَن لĉاإل Ŋنĉا إǋَوŃصńحſ٩٨."ت 

   "ĆلńضŽو فſƦŽل ǁَŊَرب Ŋنĉا َوإŽل ńمŃǋَرŽثƅكćƊ ŊنĉكŽَول ĉƩاŮى النŽَعل 
 ٩٩."َيشƅكſرŃوَن

التي كلفته بمهمة  و ،لنبيل اǓيات التي Ɗوحي بها ىن Ɗولإ 
 ƾعنه خل Ɲي نتƦاهللا ال Ɣالبشرية، تحدثت عن ح Ɵإصال

 :اإلنسان

   "ŽƾŽلŽي خĉƦŮال ǁَŎَرب ĉمńاسĉب ċƊَرƅƿا .ńنĉنَساَن مĉƎƅال ŽƾŽلŽخ ĆƾŽَعل . ċƊَرƅƿا
 ١٠٠."َربǁَŋ الćƋƅكƅَرمŃَو

Ɗراد Ɗن يŃعرف،  ن اهللا Ɗ ، يردلرسولاديث احƊحد Ɗفي و 
 .فخلƾ اإلنسان

                               
١٤٧: ٦ ٩٦ 
١: ٧ ٩٧đ٦ 
١٨: ١٦، ٣٤: ١٤ ٩٨ 
٧٣: ٢٧ ٩٩ 
٣-١: ٩٦ ١٠٠ 



ĒĔ اإليمان باهللا

 .فالودود ǋو Ɗحد Ɗسماء اهللا الحسنى 

   "ŃهŮنĉإ ŃيدĉعŃَوي ĈƏĉدńبŃَو يŃǋ .ودŃَودƅال ŃورſفŽغƅَو الŃǋ١٠١."َو 

   "Ŏَرب Ŋنĉإ ĉهńيŽلĉإ ƅواŃوبſت Ŋمſث ńمſكŊَرب ƅواŃرĉفƅغŽتńاسćي ņودŃَود ņيمĉ١٠٢."َرح 

 .إن حƔ اإلنسان هللا يعكƩ الحƔ في الƱبيعة اإللهية 

   "ĉهŎبŃى حŽَعاَم َعلŮƱوَن الŃمĉعƅƱŃا َويŅيرĉسćƊا َوŅيمĉا َوَيتŹينĉكńسĉ١٠٣."م 

   "ĉƩاŮَن النĉا َومŅنَدادćƊ ĉهƃالل ĉونŃن دĉم ſƦĉخŮَمن َيت    ŎƔŃحŽك ńمŃهŽونŋبĉحŃي
َيَرǎ الĉƦŮيَن ŽƲلŽمŃواƅ إƅƦĉ   نſواćƊ ƅشŽدŋ حŃبŌا لŰلƃهĉ َولŽوńآَم اللƃهĉ َوالĉƦŮيَن

َجمĉيعŅا َوćƊنŊ اللƃَه شŽدĉيدŃ  الƅَعŽƦاćƊ ƔَنŊ الƅقſوŊةŽ لĉلƃهĉ َيَروńَن
ĉƔاŽƦَعƅ١٠٤."ال 

يŃحńبĉبńكſمŃ اللƃهŃ َوَيغƅفĉرń لŽكſمſƿ  ńلċ إĉن كſنتſمń تſحĉبŋوَن اللƃَه فŽاتŮبĉعŃونĉي"   
 ١٠đ."رŊحĉيمņ كſمń َواللƃهŽƹ ŃفſورſƦņنſوَب

 Ņدوسƿ حبه بشكل اولكون اهللا ǎالخير، فهو يبد Ɣويح 
 .خاص لمن يتجنبون الشر ويفعلون الخير

 ١٠٦."يŃحŋƔĉ الƅمŃحńسĉنĉيَن إĉنŊ اللƃَه"   
 

٨ ١٠١đ :١٤، ١٣ 
٩٠: ١١ ١٠٢ 
٨: ٧٦ ١٠٣ 
١٦: ٢ ١٠٤đ 
١٠đ ٣١: ٣ 
١٩: ٢ ١٠٦đ 



ēċ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 ١٠٧."َويŃحŋƔĉ الƅمŃتŽƱŽهŎرĉيَن إĉنŊ اللƃَه يŃحŋƔĉ التŮوŊابĉيَن "   

   "ŋƔĉحŃي ŃهƃيَنَواللĉرĉابŊ١٠٨." الص 

 ١٠٩."بĉَعهńدĉǉĉ َواتŮقŽى فĉƎŽنŊ اللƃَه يŃحŋƔĉ الƅمŃتŮقĉيَن َبلŽى َمنćƊ ńوńفŽى"   

 ١١٠."إĉنŊ اللƃَه يŃحŋƔĉ الƅمŃقƅسĉƱĉيَن"   

 ŹƱارتبا Ɣفكرة الحسا ƱترتبŅاألساسي ا شديد Ɗا بالمبد
ǉ، وكل عمل سيƐ له ƌباإليمان باهللا، فكل عمل ƱيƔ له جزا

ǘنسان ليست تجاǉ الكبرǎ ل ةوليƌمسوفي الحقيقة، فƎن ال. حسابه
 :المجتمع Ɗو الدولة، ولكنها تجاǉ اهللا

   "ŻةŽينĉǋَر ƅَسَبتŽَما كĉب ĆƩƅفŽن ůلſ١١١."ك 

   "Ńǉا َيَرŅرńيŽخ ĆةŊرŽƦ ćالŽقƅثĉم ċَملńَمن َيعŽف.  ċَملńَوَمن َيع   ĆةŊرŽƦ ćالŽقƅثĉم
Ńǉا َيَرŌرŽ١١٢".ش 

انćƊ ĆلƅَزمńنŽاĉƑƉŽƱ ŃǉَرŃǉ فĉي عŃنſقĉهĉ َونſخƅرŃƜĉ لŽهŃ َيوńَم َوكſلŮ إĉنَس"   
 اƅƿَرċƊ كŽتŽاَبǁَ كŽفŽى بĉنŽفƅسǁَĉ الƅَيوńَم .الƅقĉَياَمةĉ كĉتŽابŅا َيلƅقŽاŃǉ َمنشſورŅا

 مŊنĉ اńǋتŽَدǎ فĉƎŽنŮَما َيهńتŽدي لĉنŽفƅسĉهĉ َوَمن َضلŮ  .َعلŽيǁَń َحسĉيبŅا
 

٢٢٢: ٢ ١٠٧ 
١٤٦: ٣ ١٠٨ 
٧٦: ٣ ١٠٩ 
١١٠ đ :٤٢ 
٣٨: ٧٤ ١١١ 
٨، ٧: ٩٩ ١١٢ 



ēČ اإليمان باهللا

ا َوالŽ تŽزĉرŃ َوازĉَرةŻ وĉزńَر ĈƊخƅَرǎ َوَما كſنŮا   فĉƎŽنŮَما َيضĉلů َعلŽيńَه
ŹوالŃَرس ŽَعثńبŽى نŮيَن َحتĉبŰƦَعŃ١١٣ "م 

تي ثمارǉ، فال ƌكل ما يفعله Ɗو يقوله اإلنسان يحفƲ وي 
 .ǎشيء يƔǋƦ سد

   "ĉينŎالدĉوَن بŃبŰƦŽكſت ċا َبلŮلŽك .ńمſكńيŽَعل Ŋنĉيَن َوإĉƲĉَحافŽا  .لŅَرامĉك
  ١١٤."عńلŽمŃوَن َما تŽفƅَعلſوَنَي. كŽاتĉبĉيَن

 َما. الƅمŃتŽلŽقŰَيانĉ َعنĉ الƅَيمĉينĉ َوَعنĉ الشŰَمالŽƿ ĉعĉيدņ إƅƦĉ َيتŽلŽقŮى"   
ņيدĉَعت ņƔيĉƿَر ĉهńَديŽا لŮلĉإ ĆلńوŽƿ نĉم ſƲĉفƅ١١."َيلđ 

نŽسńَمعŃ سĉرŃǋŊمń َونŽجńَواŃǋم َبلŽى َورŃسŃلſنŽا  ćƊمń َيحńَسبŃوَن ćƊنŮا لŽا"   
 ١١٦".َيكƅتſبŃوَن يńهĉمńلŽَد

   "Űƾَحƅالĉم بſكńيŽَعل ſƾĉƱا َينŽنŃابŽتĉا كŽƦǋَ  ńمſنتſَما ك ſخĉنسŽتńسŽا نŮنſا كŮنĉإ
 ١١٧."تŽعńَملſوَن

   " ĉيهĉا فŊمĉيَن مĉقĉفƅشŃيَن مĉمĉرńجŃمƅال ǎَرŽتŽف ŃƔاŽتĉكƅَع الĉضŃَوو
Ńا يŽل ĉƔاŽتĉكƅا الŽƦǋَ ĉا َمالŽنŽتŽلńوَن َيا َويſولſا َوَيقŽَول Źيَرةĉَصغ ŃرĉادŽغ

 
١-١٣: ١٧ ١١٣đ 
١٢-٩: ٨٢ ١١٤ 
١١đ đ١٨، ١٧: ٠ 
٨٠: ٤٣ ١١٦ 
٤ ١١٧đ :٢٩ 



ēč التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 ŃمĉلƅƲا َيŽا َولŅرĉوا َحاضſلĉوا َما َعمŃا َوَوَجدǋََصاńحćƊ اŮلĉإ ŹيَرةĉبŽك
 ١١٨."َربćƊ ǁَŋَحدŅا

يحكم على المرء بما في نفسه من خير Ɗو شر، وƦǋا ǋو  
 .ƊساƩ الحديث عن إƿامة الميزان

   "ĉَياَمةĉقƅال ĉمńَيوĉل ŽƱńسĉقƅيَن الĉَمَوازƅال ŃَضعŽا َونĄƑńيŽش ņƩƅفŽن ŃمŽلƅƲſا تŽلŽف 
َوإĉن كŽاَن مĉثƅقŽالć َحبŊةĆ مŎنń خŽرńَدلćƊ ĆتŽيńنŽا بĉَها َوكŽفŽى بĉنŽا  

 ١١٩."َحاسĉبĉيَن

   " ŃمŃǋ ǁَĉƑùŽلńوĈƋŽف Ńهſينĉَمَواز ƅتŽلſقŽَمن ثŽف ůƾَحƅال ĆƦĉƑَمńَيو Ńنńَوزƅَوال
ǁَĉƑù الĉƦŮيَن خŽسĉرŃواƅ َوَمنń خŽفŮتƅ َمَوازĉينſهŃ فĈƋŽوńلŽ. الƅمŃفƅلĉحŃوَن

 ١٢٠."ćƊنفſَسهŃم بĉَما كŽانſواƅ بƉĉَياتĉنŽا يƅƲĉلĉمŃوَن

..  "ه، فاهللا Ƒن العمل يترƊ ǁثرǉ على من ƿام به بمجرد Ɗداإ 
ĉƔَساĉحƅال Ńيعĉر للعين البشرية، لكنه ١٢١".َسرǋاƲ يرƹ ا األثرƦǋ

سيكون واضحŅا يوم البعث عندما تزداد حدة Ɗبصار البشر بعد Ɗن 
 .رǁ بيƑته األرضيةيت

 
٤٩: ١٨ ١١٨ 
٤٧: ٢١ ١١٩ 
٩، ٨: ٧ ١٢٠ 
١٩٩، ١٩ :٣، ٢٠٢: ١٢١٢ 



ēĎ اإليمان باهللا

   "ĆةŽلƅفŽƹ يĉف Žنتſك ńدŽقŽل  ǁَاءŽƱĉƹ ǁَا َعنŽنƅفŽشŽكŽا فŽƦǋَ ńنŎم
 ١٢٢."َحدĉيدņ فŽَبَصرǁَŃ الƅَيوńَم

   "ŃرĉƑَراŊى السŽلńبſَم تń١٢٣."َيو 

وǋكƦا لم يخلƾ اهللا اإلنسان فقƱ، لكنه ƊيضŅا يدون كل ما    
يمان Ʀǋا ǋو ما يقوم به، وƦǋا ǋو ƊساƩ اإليمان باهللا، فمدلول اإل

Ńتباعه ليƊ كد عليه النبي فيƊ يƦكد عليه القرآن الكريم، والƌحدث ي
 وبينما كان Ʀǋا ƊساƩ حياة المستقبل، حيث  .تغيرŅا في حياتهم

الجنة والنار ǋما المƲهران النهاƑيان لقانون الخير والشر العƲيم، 
  Ʃر نفǋاƲهر من مƲا مŅيضƊ يǋ Ưاألر ǉƦǋ ن الحياة علىƎف

إĉنŊ : "ن، الخير يقود إلى الخير، والشر يقود إلى نهاية سيƑةالقانو
فŽَسنſَيسŎرŃǉŃ  .َوَصدŽƾŊ بĉالƅحŃسńنŽى. فćƋŽمŊا َمن ćƊعŽƱńى َواتŮقŽى .َسعńَيكſمń لŽشŽتŮى

ǎَرńسŃيƅلĉى. لŽنƅغŽتńَواس ćلĉا َمن َبخŊمćƊى .َوŽنńسŃحƅالĉب ƔَŮƦŽَوك . ŃǉŃرŎَيسſَسنŽف
ǎَرńسŃعƅلĉاَوَم. ل ǎŊَردŽا تŽƦĉإ Ńهſَمال Ńهƅي َعنĉنƅغŃ١٢٤."ي 

ال ينƱبƿ ƾانون الخير والشر على األفراد فقƱ، لكنه  
 لها كتاƔ يضم Ɗفعالها ويتم ةينƱبƊ ƾيضŅا على األمم، فكل Ɗم

ŹبقƱ الحياة ǉƦǋ ا لهالحكم عليها في: 

 
١٢٢ đ٢٢: ٠ 
٩: ١٢٣٨٦ 
١١-٤: ١٢٤٩٢ 



ēď التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

   "ůلſك Źَيةĉَجاث ĆةŊمĈƊ Ůلſك ǎَرŽَوت ĉابŽتĉى كŽلĉَعى إńدſت ĆةŊمĈƊ  َمńَيوƅَها ال
ńمſنتſَن َما كńَزوńجſوَن تſَملńعŽت . Űƾَحƅالĉم بſكńيŽَعل ſƾĉƱا َينŽنŃابŽتĉا كŽƦǋَ 

 ١٢đ."إĉنŮا كſنŮا نŽسńتŽنسĉخſ َما كſنتſمń تŽعńَملſوَن

 ، الƦي اعتمد على ǉƦǋ األسƩ،يمان باهللاوƿد زادت ƿوة اإل 
 وجود  التي كانت Ɗكثر األدلة على،بالتجارƔ الروحية للبشرية

كل األمم خالل كل العصور، وكانت ǉƦǋ للقد ƲƊهر اهللا نفسه . اهللا
 لقد كان بƎمكان اإلنسان .ǋي القاعدة العريضة إليمان النبي باهللا

  ǎوƿ على كل Ɣرة المحدود والتغلƑاكتشاف كل شيء في دا
الŮ : "الƱبيعة، لكن اهللا ƹير محدود وخارƜ مجال اكتشافات البشر

ńبćاأل ŃهſكĉرńدſتŃيرĉبŽخƅال ſيفĉƱŮَو اللŃǋَصاَر َوńبćاأل ŃǁĉرńدŃَو يŃǋَو Ń١٢٦."َصار 

لƦلǁ، وبدافع رحمته الكبيرة، ƲƊهر نفسه لǘنسان من   
 :خالل عبادǉ المختارين في كل عصر وفي كل بلد 

   " ĉǉĉدńن َبعĉيَن مŎيĉبŮَوالن ĆƟوſى نŽلĉا إŽنńَحيńوćƊ َماŽك ǁَńيŽلĉا إŽنńَحيńوćƊ اŮنĉإ
ńوćƊَو Ɣَوſقńَوَيع Žƾَحاńسĉَوإ ćيلĉَماعńسĉيَم َوإĉǋَراńبĉى إŽلĉا إŽنńَحي

َواألćسńَباĉƱ َوعĉيَسى َوćƊيŋوƔَ َويŃونƩَſ َوǋَارŃوَن َوسŃلŽيńَماَن  
 ١٢٧."َوآتŽيńنŽا َداوŃوَد َزبŃورŅا

 
١٢đ ٤đ :٢٩، ٢٨ 
١٠٣: ٦ ١٢٦ 
١٦٤، ١٦٣: ٤ ١٢٧ 



ēĐ اإليمان باهللا

   "Űلſكĉَول ńمŃهſولŃا َجاء َرسŽƦĉƎŽف ąولŃسŊر ĆةŊمĈƊ  ĉƱńسĉقƅالĉم بŃهŽنńَي َبيĉضſƿ
ŃǋَوŽال ńوَن مŃمŽلƅƲŃي.  ĈلńبŽƿ نĉم ǁَńيŽَعل ńمŃǋاŽنńَصصŽƿ ńدŽƿ ŹالŃسŃَور 

 ١٢٨"َورŃسŃالŹ لŮمń نŽقƅصŃصńهŃمń َعلŽيǁَń َوكŽلŮَم اللƃهŃ مŃوَسى تŽكƅلĉيمŅا

   "ńنŎن مĉا َوإŅيرĉƦŽا َونŅيرĉَبش Űƾَحƅالĉب ǁَاŽنƅَسلńرćƊ اŮنĉا  إŽا خلŮلĉإ ĆةŊمĈƊ
ņيرĉƦŽيَها نĉ١٢٩."ف 

 من دŊبŃ  ألنه ال، لهمى تجلŮإال بشرŅا،رسل اهللا مصلحين لم ي 
  :بشر حتى يكونوا مثاالŹ لبقية البشر

ſƿل لŮوń كŽاَن فĉي األćرĉƯń َمĉƑǔكŽةŻ َيمńشſوَن مƅƱŃَمĉƑنŰيَن لŽنŽزŊلƅنŽا "   
ŹوالŃسŊا رŹكŽَماء َملŊَن السŎم مĉهńيŽ١٣٠."َعل 

   "Ůالĉإ ǁَŽلńبŽƿ اŽنƅَسلńرćƊ َوَما ćلńǋćƊ ƅواſلćƋńاسŽف ńمĉهńيŽلĉي إĉوحůن Źَجاالĉر 
 َوَما َجَعلƅنŽاŃǋمń َجَسدŅا لŮا َيċƋكſلſوَن .الŰƦكƅرĉ إĉن كſنتſمń الŽ تŽعńلŽمŃوَن
 ١٣١".الŮƱَعاَم َوَما كŽانſوا خŽالĉدĉيَن

 Ůفكان الوحي اإللهي حقيقة كونية.  اهللا لكل األممىلقد تجل. 
 – من خالل روƟ القدƩ – مراتبه ىلوبينما كان الوحي في Ɗع

 في صورة فكرة  -مقصورŅا على األنبياء، فƎنه في Ɗدني مراتبه

 
٤٧: ١٠ ١٢٨ 
٣ ١٢٩đ :٢٤ 
٩: ١٧ ١٣٠đ 
٨، ٧: ٢١ ١٣١  



ēđ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 ينزل على اǓخرين -تƱرƊ على الǋƦن Ɗو حلم Ɗو رƌية Ɗو إلهام
 : ƊيضŅا، رجال ونساء

َوَراء   كŽاَن لĉَبشŽرćƊ Ćن يŃكŽلŰَمهŃ اللŮهŃ إĉلŮا َوحńيŅا ćƊوń مĉن َوَما"   
ćƊ ĆƔَجاĉَماح ĉهĉنƅƦĉƎĉَي بĉوحŃيŽا فŹولŃَرس ćلĉسńرŃي ńعلى   و ŃهŮنĉاء إŽَيش
ņيمĉَحك .ǁَńيŽلĉا إŽنńَحيńوćƊ ǁَĉلŽƦŽَوك  Žنتſا َما كŽنĉرńمćƊ ńنŎا مŅوحŃر

الĉƎƅيَمانŃ َولŽكĉن َجَعلƅنŽاŃǉ نſورŅا نŮهńدĉي بĉهĉ   تŽدńرĉي َما الƅكĉتŽاŃƔ َولŽا
ǁَ لŽتŽهńدĉي إĉلŽى صĉَراĆƱ مĉنń عĉَبادĉنŽا َوإĉنŮ َمنń نŮشŽاء
ĆيمĉقŽتńسŋ١٣٢."م 

   " ĉهńيŽَعل ĉتƅفĉا خŽƦĉƎŽف ĉيهĉعĉضńرćƊ ńنćƊ وَسىŃم ŎمĈƊ ىŽلĉا إŽنńَحيńوćƊَو
  ĉǁńيŽلĉإ Ńǉوŋا َرادŮنĉي إĉَزنńحŽا تŽي َولĉافŽخŽا تŽَول Ŏَيمƅي الĉف ĉيهĉقƅلćƋŽف

 ١٣٣."َوَجاعĉلſوŃǉ مĉَن الƅمŃرńَسلĉيَن

يńتſ إĉلŽى الƅَحَوارĉيŎيَن ćƊنń آمĉنſواƅ بĉي َوبĉَرسŃولĉي Žƿالſَواƅ َوإćƊ ƅƦĉوńَح"   
 ١٣٤."آَمنŮا َواشƅَهدń بćƋĉنŮنŽا مŃسńلĉمŃوَن

ويقال ƊيضŅا Ɗن ƹير مƌمنين يرون ƊحالمŅا مƌثرة وحقيقية،  
 : شكل من الوحي، لƦلǁ ففي ƿصة يوسفىƊدن

 
٤٢ ١٣٢ :đ١ ،đ٢ 
٧: ٢٨ ١٣٣ 
١٣٤ đ :١١١ 



ēĒ اإليمان باهللا

دŃǋŃَما إĉنŰي ćƊَرانĉي ćƊعńصĉرŃ  َوَدخŽلć َمَعهŃ السŎجńَن فŽتŽَياَن ŽƿالćƊ ćَح"   
خŽمńرŅا َوŽƿالć اǓخŽرŃ إĉنŰي ćƊَرانĉي ćƊحńمĉلĈ فŽوŽƾń َرċƊسĉي خſبńزŅا 

Žن Ńهƅنĉم ŃرńيŮƱال ĈلſكċƋŽتùŎبùċƑù َنĉم ǁََراŽا نŮنĉإ ĉهĉيلĉوċƋŽتĉا بŽن
ńحŃمƅالùيَنĉنĉ١٣".سđ 

انĆ َيċƋكſلſهŃنŊ َسبńعņ  َوŽƿالć الƅَملŃǁĉ إĉنŰي ćƊَرǎ َسبńَع َبقŽَراتĆ سĉَم"   
   Ĉǖَمƅَها الŋيćƊ َيا Ćَساتĉَر َيابŽخĈƊَو Ćرńضſخ ĆتŽالŃنبŃَع سńَوَسب Żَجافĉع

 ١٣٦."ćƊفƅتſونĉي فĉي رċƌŃَياَي إĉن كſنتſمń لĉلرċƌŋَيا تŽعńبŃرŃوَن

كان الفتيان والملǁ من ƹير المƌمنين، وفسر يوسف  
 وبهƦا فهي  على Ɗنها حديث عن المستقبل،ùةاألحالم الثالث

 .نبوءات

كان الوحي إƦن من التجارƔ البشرية العامة، وƿد عايشه   
 كان ǋناǁ حقيقة Ɗخرǎ .في صورته الدنيا آخرون خالف األنبياء 

 لقد كان وراء .ترتبƱ بهƦا األمر وƊكد النبي عليها تƋكيدŅا شديدŅا
. الحقيقة التي تƲهر للبشر من خالل الرسل، تصريح إلهي بهƦا

ان Ɗو زمان Ʋهر فيه رسول في العالم، كان يقف ففي Ɗي مك
 بƋكملها لم ترفƯ فقƱ الحقيقة التي يعلنها، ةبمفردǉ في مواجهة Ɗم

ǉا لتدميرǋجهد ǎصارƿ لƦلكنها كانت تب. ،ƾلكن معارضة الح 

 
١٣đ ٣٦: ١٢ 
٤٣: ١٢ ١٣٦ 



ēē التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 لقد دمر حكام ƿƊوياء .مهما بلغت ƿوتها، كانت داƑمŅا تندحر
النصر من ودمرت Ɗمم ƿوية عندما عارضت الحقيقة، وكان 

ضƱهدǋم الجميع، ونجحوا في ا الƦين ،نصيƔ رسل اهللا المنفردين
 .إرساء الحقيقة

   "Ćَعادĉب ǁَŋَرب ćَعلŽف ŽفńيŽَر كŽت ńمŽلćƊ .ĉاتŽƦ َرَمĉإ ĉَمادĉعƅال . ńمŽي لĉتŮال
ĉادŽلĉبƅي الĉَها فſلƅثĉم ƅƾŽلƅخŃَر   .يƅخŊوا الصŃيَن َجابĉƦŮوَد الŃمŽَوث

ĉَوادƅالĉب .ńرĉَنَوفńَعو ĉادŽتńوćƋƅي الĉƦ .ĉادŽلĉبƅي الĉا فńوŽغŽƱ يَنĉƦŮال. 
َسوŽƱń   فŽَصŊƔ َعلŽيńهĉمń َربǁَŋ .فćƋŽكƅثŽرŃوا فĉيَها الƅفŽَساَد

ĆƔاŽƦ١٣٧."َع 

   " ńوćƊ اŽنĉضńرćƊ ńنŎم مſكùŮَجنĉرƅخſنŽل ńمĉهĉلŃسŃرĉل ƅواŃرŽفŽيَن كĉƦŮال ćالŽƿَو
. ى إĉلŽيńهĉمń َربŋهŃمń لŽنſهńلĉكŽنŊ الŮƲالĉمĉيَنلŽتŽعŃودŃنŊ فĉي مĉلŮتĉنŽا فćƋŽوńَح

َولŽنſسńكĉنŽنùŮكſمŃ األćرƯَń مĉن َبعńدĉǋĉمŽƦ ńلǁَĉ لĉَمنń خŽافŽ َمقŽامĉي  
ĉيدĉَوع ŽافŽ١٣٨."َوخ 

َولŽقŽدń كŽتŽبńنŽا فĉي الزŊبŃورĉ مĉن َبعńدĉ الŰƦكƅرćƊ ĉنŊ الćƋƅرƯَń َيرĉثſَها "   
ĉعùŃحĉالŊَي الصĉَبادùوَن. ǋَ يĉف ŊنĉإùŰا لŹƹاŽَبلŽا لŽƦù ĆمńوŽق

 ١٣٩".َعابĉدĉيَن

 
١٣-٦: ٨٩ ١٣٧ 
١٤، ١٣: ١٤ ١٣٨ 
١٠: ٢١ ١٣٩đ ،١٠٦ 



ēĔ اإليمان باهللا

   " ńمŃǋاŽنńرŊَدمŽا فŽنĉَياتƉĉوا بŃبŮƦŽيَن كĉƦŮال ĉمńوŽقƅى الŽلĉَبا إǋَƅƦا اŽنƅلſقŽف
َوŽƿوńَم نſوĆƟ لŮمŊا كŮƦŽبŃوا الرŋسŃلƅƹćƊ ćَرƅƿنŽاŃǋمń َوَجَعلƅنŽاŃǋمń . تŽدńمĉيرŅا

ńدŽتńعćƊَو Źآَية ĉƩاŮلنĉالŅيمĉلćƊ اŅابŽƦيَن َعĉمĉالŮƲلĉا لŽوَد .  نŃمŽا َوثŅَوَعاد
َوكſلŒا َضَربńنŽا لŽهŃ  . َوćƊصńَحاƔَ الرŎƩŊ َوſƿرŃونŹا َبيńَن ŽƦلǁَĉ كŽثĉيرŅا

 ١٤٠."الćƋƅمńثŽالć َوكſلŒا تŽبŊرńنŽا تŽتƅبĉيرŅا

   "ńǋćƊاء َوŽشŮَوَمن ن ńمŃǋاŽنńنَجيćƋŽَد فńَوعƅال ŃمŃǋاŽنƅƿَصَد Ŋمſا ثŽنƅكŽل
 ١٤١."الƅمŃسńرĉفĉيَن

 َوكŽمŽƿ ńَصمńنŽا مĉن ŽƿرńَيةĆ كŽانŽتŽƲ ƅالĉَمةŹ َوćƊنشċƋŽنŽا َبعńَدǋَا ŽƿوńمŅا "   
 ١٤٢."آخŽرĉيَن

َوſƿلċ َجاء الƅَحůƾ َوَزŽƾǋَ الƅَباĉƱلĈ إĉنŊ الƅَباĉƱلć كŽاَن "   
 ١٤٣."َزŃǋوŹƿا

غſهŃ فŽƦĉƎŽا Ńǋَو َزاŻƾĉǋ َبلċ نŽقĉƦƅفſ بĉالƅَحŰƾ َعلŽى الƅَباĉƱلĉ فŽَيدńَم"   
 ١٤٤."َولŽكſمŃ الƅَويńلĈ مĉمŊا تŽصĉفſوَن

 التي يشهد عليها التاريخ ،ǉƦǋ التجربة البشرية الروحية 
Űفي كل عصر وكل بلد كانت الدليل المكل Ʃرسى  المقدƊ يƦل ال

 
٢ ١٤٠đ :٣٩-٣٦ 
٩: ٢١ ١٤١ 
١١: ٢١ ١٤٢ 
٨١: ١٧ ١٤٣ 
١٨: ٢١ ١٤٤ 



Ĕċ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

اإليمان العميƾ في ƿلوƊ ƔتباƳ النبي، كما Ɗنهم كان لهم في 
ąحالرسول نفسه مثل ōيǋعينهم كيف كانت الحقيقة  وƋم يرون ب

معارضة، وكيف  تكسƔ يوما بعد آخر Ɗرضا في مواجهة ƿƊسى 
 Ɗنها في النهاية اكتسحت كل Ɗثر للضاللة من شبه الجزيرة العربية 

Ƴالبالغة االتسا. 

لقد تدربوا منƦ البداية على Ʊاعة كل Ɗوامر اهللا في صورة  
Ōمرات يومي Ʃعمالهم اليوالصالة خمƊ Ʊميةا وس .ĈƊ لقدĉن مƊ روا

ا بيتركوا العمل وƊن يǋƦبوا إلى المسجد ليصلوا هللا وǋم يقفون جن
اهللا . "إلى جنƔ، السيد والخادم، جميع الƱبقات، الغني والفقير

 ا ألوامر اهللا Ɗصبحت جزءŅمƱلقةلƱاعة الاǋو النداء، و" Ɗكبر
 تجعل من ةوǋكƦا تحول اإليمان باهللا إلى عمل ورƹب. منهم

 . الم الكامل ألوامرƿ ǉاعدة الحياة بالنسبة للمسلماالستس

. رتضوا به مرشداالقد Ɗعد Ʀǋا الƱريƾ للنبي إلصالƟ من  
 لكل Ɗوامر السماء دون السƌال لماƦا مƱلقةكان البد من الƱاعة ال

 لقد .بد من Ʊاعتها Ɗو ما الغرƯ منها، لقد كانت Ɗوامر هللا وال
ديدة للحياة وبدت لهم القيود يمان العميƾ باهللا نƲرة جƊعƱاǋم اإل

الحديدية للعادات واألعراف مجرد خيوƱ لم يتƱلƔ تمزيقها 
ŅخرمجهودǓاألعراف الواحد تلو ا ǉƦǋ ا، فاختفتŅمع ورود  ا كبير

لم تغير الروƟ الجديدة األفراد . تفاصيل القانون الجديد من السماء
 .فقƱ، لكنها ƹيرت المجتمع، وبالتالي األمة كلها



ĔČ اإليمان باهللا

 لقد .كان الشراǋ Ɣو ƊصعƔ الشرور في مقاومتهاربما  
 الواليات المتحدة القضاء عليه بقانون لكنها فشلت فشالŹ تحاول

 لكن األمر .ƦريعŅا، وكان العرƔ يدمنونه ككثير من األمم الحالية
 : بتحريمه جاء ƿرƔ نهاية حياة النبي

لƅَميńسĉرŃ َواألćنَصاŃƔ َيا ćƊيŋَها الĉƦŮيَن آَمنſواƅ إĉنŮَما الƅخŽمńرŃ َوا"   
 ńمſكŮَعلŽل ŃǉوŃبĉنŽتńاجŽف ĉانŽƱńيŮالش ĉَعَمل ńنŎم ņƩńجĉر ŃمŽالńزćَواأل

إĉنŮَما يŃرĉيدŃ الشŮيŽƱńانćƊ Ńن يŃوĉƿَع َبيńنŽكſمŃ الƅَعَداَوةŽ . تſفƅلĉحŃوَن
 ĉهƃالل ĉرƅكĉƦ َعن ńمſكŊدŃَوَيص ĉرĉسńَميƅَوال ĉرńمŽخƅي الĉَضاء فƅَبغƅَوال

ĉوَنَوَعنŃهŽنتŋم مſنتćƊ ċَهلŽف ĉةŽالŊ١٤". الصđ 

مع نزول ǉƦǋ اǓيات وخروƜ المنادي مناديŅا بتحريم   
الخمر، تم إفراƷ جميع القدور في بيوت المسلمين مما فيها من 

 في شوارƳ المدينة  تن الخمر جر إشراƔ وتم تحƱيمها حتى 
ŅنهارƊمة تخلو م.اƊ ،ي بلد كانواƊ ن  وحتى اليوم والمسلمون في

 لم يتم التخلص من .Ʀǋǎا الشر إلى حد يفوƊ ƾية Ɗمة Ɗخر
 ،يمان نفث في العرƔاألعراف والعادات الشريرة فقƱ، ولكن اإل

وفيما بعد في جميع األمم اǓخرين التي اعتنقت رسالة اإلسالم،   
حياة جديدة جعلتهم حماة الحضارة وحملة الشعلة المنيرة للتقدم  

 .العالمالمادي والمعنوي والروحي في 

 
١٤đ đ :٩١، ٩٠ 



Ƙالƙال üƬالف 
 א

صلى اهللا (تعد فكرة وحدة البشرية اإلسهام الفريد للنبي  
وƿد جاءت كنتيجة Ʊبيعية . في الحضارة اإلنسانية) عليه وسلم

 وتبين ƿراءة التاريخ .لحجر األساƩ في تعاليمه وǋو وحدانية اهللا 
Ɗن فكرة كون البشرية كلها Ɗمة واحدة ƿد Ɗشرƿت ألول مرة على 

ǋƦ فقد كانت وحيا من السماء في  )صلى اهللا عليه وسلم(ن النبي ،
 ǉƦǋ هورƲو Ɣبلد ال يتناس ǁناǋ معاني الكلمة، ولم يكن ƾصدƊ
الفكرة فيه Ɗو تحقيقها مثلما كانت الجزيرة العربية، فقد كان البلد 
كله مقسما إلى دويالت عديدة، وكانت كل عشيرة تمثل وحدة 

ن لكل ƿبيلة زعيم يقودǋا في  وكا.سياسية مستقلة ومنفصلة
القباƑل المعادية وكانت القباƑل والعشاƑر التي تسكن ضد معاركها 

ǉƦǋ الصحراء مفككة مثل حبات الرمال، تتملكهم صراعات ال 
فقد كان Ɗتفه األشياء بمثابة شرارة تشعل لهيƔ الحروƔ . نهاية لها

ر كان إǋدار الدماء والدما. التي كانت تدوم لسنوات وسنوات
Ōدات مع بقاء العدعامǋالمعا Ưوات اا، وكان اإلجهاد يقود إلى فر

القديمة تحت السƱح بحيث تشتعل مرة Ɗخرǎ لتجد البالد نفسها 
Ɣفي حالة حر ǎخرƊ ن يتحولوا . مرةƊ ǁعلى وش Ʃوكان النا
Ɣالحرو ǉƦǋ إلى رماد بفعل. 



ƕريƪوحدة الب ĔĎ 
 

  .." Žف ĉارŮَن النùŎم ĆَرةƅفùŃا حŽفùŽَى شŽلùَع ńمſنتùſمَوكſكŽƦùŽنقćƋ 
 ١٤٦.."مŎنƅَها

 ǎهرت ألول مرة في التاريخ البشرƲ ناǋلم  الفكرة التي و
 واحدة، ولكن Ɗن البشرية كلها  ةƊمفحسƊ Ɣن العرƔ ترǎ تكن 

 .Ɗمة واحدة

  "Ůالĉإ ŃƩاŮاَن النŽَوَما ك ƅواſفŽلŽتƅاخŽف Źَدةĉَواح ŹةŊمĈƊ  ŻَمةĉلŽك ŽالńوŽَول
ǁَŎبŊن رĉم ƅتŽَي َسَبقĉضſقŽلĉيهĉيَما فĉف ńمŃهŽنńوَن  َبيſفĉلŽتƅ١٤٧"َيخ 

 فŽتŽقŮƱŽعŃوا .َوإĉنĈƊ ĉǉĉƦǋَ ŊمŊتſكſمĈƊ ńمŊةŹ َواحĉَدةŹ َوćƊنŽا َربŋكſمń فŽاتŮقſون"  
 فŽƦŽرŃǋńمćƊ.  ńمńَرŃǋم َبيńنŽهŃمń زŃبŃرŅا كſلů حĉزĆƔń بĉَما لŽَديńهĉمń فŽرĉحŃون

Ćينĉى حŮَحت ńمĉهĉَرتńمŽƹ يĉ١٤٨"ف 

  "ǋَ ŊنĉإĉونŃدŃبńاعŽف ńمſكŋا َربŽنćƊَو Źَدةĉَواح ŹةŊمĈƊ ńمſكſتŊمĈƊ ĉǉĉƦ. واŃعŮƱŽقŽَوت 
 ١٤٩"ćƊمńَرŃǋم َبيńنŽهŃمń كſلŬ إĉلŽيńنŽا َراجĉعŃوَن 

  "ŃƩاŮاَن النŽك Ńهƃالل ŽَبَعثŽف Źَدةĉَواح ŹةŊمĈƊ  يَنĉرŰَبشŃيَن مŎيĉبŮالن
لĉَيحńكſَم َبيńَن النŮاĉƩ  الƅَحŰƾَوćƊنَزلć َمَعهŃمŃ الƅكĉتŽاƔَ بĉ َومŃنĉƦرĉيَن

إĉالŮ الĉƦŮيَن ĈƊوتſوŃǉ مĉن َبعńدĉ  اخƅتŽلŽفſواƅ فĉيهĉ َوَما اخƅتŽلŽفŽ فĉيهĉ فĉيَما
آَمنſواƅ لĉَما  َبيńنŽهŃمń فŽَهَدǎ اللƃهŃ الĉƦŮيَن َجاءتƅهŃمŃ الƅَبيŎنŽاتſ َبغƅيŅا َما
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Ĕď التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

َيشŽاء إĉلŽى  اللƃهŃ َيهńدĉي َمنالƅَحŰƾ بƅƦĉƎĉنĉهĉ َو اخƅتŽلŽفſواƅ فĉيهĉ مĉَن
ĆيمĉقŽتńسŋم ĆƱَراĉ١."صđ٠ 

لم تكن فكرة لحƲية لصاحƔ رƌية Ɗخرجها في لحƲة 
نشوة عابرة، ولكنها كانت مبدƊ للعمل Ʋهر بكل تفاصيله في  

وفي كل ) صلى اهللا عليه وسلم(الوحي الƦي نزل على النبي 
ل وعاƑالت، انقسام البشرية إلى ƿباƑاإلƿرار بلقد تم . ممارساته

 .لكن الغرƯ من Ʀǋا االنقسام كان Ɗيضا توحيد البشرية

مŎن ŽƦكŽرĆ َوĈƊنثŽى َوَجَعلƅنŽاكſمń  َيا ćƊيŋَها النŮاŃƩ إĉنŮا خŽلŽقƅنŽاكſم"  
ćلĉƑَباŽƿا َوŅوبŃعſش Ŋنĉإ ńمſاكŽقƅتćƊ ĉهŮنَد اللĉع ńمſَرَمكƅكćƊ Ŋنĉوا إſَعاَرفŽتĉل 
ņيرĉبŽخ ņيمĉَه َعلŮ١".اللđ١ 

 .كان اختالف اللون واللغة نتيجة الختالف الƱبيعة  

  "Ŋمſث ĆƔَراſن تŎم مſكŽقŽلŽخ ńنćƊ ĉهĉآَيات ńنĉَوم   ņرŽم َبشſنتćƊ اŽƦĉإ
 ١đ٢"تŽنتŽشĉرŃوَن

  "ĉَماَواتŊالس ſƾƅلŽخ ĉهĉآَيات ńنĉَوم  ńمſكĉتŽنĉسƅلćƊ ſافŽلĉتƅَواخ ĉƯńرćƋƅَوال
 ١đ٣" لŰلƅَعالĉمĉيَنŽƦلǁَĉ لƉŽَياتĆ َوćƊلƅَوانĉكſمń إĉنŊ فĉي

 
١đ٢١: ٢  ٠ 
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ƕريƪوحدة الب ĔĐ 
 

ختلف المكان الƦي يعيƫ فيه الناƊ Ʃو اختلفت اللغة افمهما  
التي يتكلمونها، Ɗو اختلف لونهم، فقد كانوا جميعŅا عاƑلة واحدة 
تعيƫ كلها تحت سماء واحدة، ويتمتع جميع Ɗفرادǋا بكل مزايا 

  .الƱبيعة بالتساوي

  "ŃمſكŊَرب ƅواſقŮات ŃƩاŮَها النŋيćƊ َيا  Ćَدةĉَواح ĆƩƅفŮن نŎم مſكŽقŽلŽي خĉƦŮال 
Žَوخù  َساءĉا َونŅيرĉثŽك Źَجاالĉَما رŃهƅنĉم Ůَجَها َوَبثńَها َزوƅنĉم ŽƾŽل

َواتŮقſواƅ اللƃَه الĉƦŮي تŽَساءلſوَن بĉهĉ َواألćرńَحاَم إĉنŊ اللƃَه كŽاَن 
 ١đ٤."َعلŽيńكſمń َرĉƿيبŅا

 لĉتŽهńتŽدŃواƅ بĉَها فĉي ſƲلſَماتĉ الƅَبرŎ َوŃǋَو الĉƦŮي َجَعلć لŽكſمŃ النůجŃوَم"  
 َوŃǋَو الĉƦŮَي .َوالƅَبحńرŽƿ ĉدń فŽصŊلƅنŽا اǓَياتĉ لĉقŽوńمĆ َيعńلŽمŃوَن

ćƊنشćƋŽكſم مŎن نŮفĆƩƅ َواحĉَدةĆ فŽمŃسńتŽقŽرō َومŃسńتŽوńَدŽƿ ņƳدń فŽصŊلƅنŽا 
َن السŊَماء َماء  َوŃǋَو الĉƦŮَي ćƊنَزلć مĉ.اǓَياتĉ لĉقŽوńمĆ َيفƅقŽهŃوَن

 ĆءńيŽش Űلſك ŽَباتŽن ĉهĉا بŽنńَرجƅخćƋŽ١ ..."."فđđ 

  "ŃمſكŊَرب ƅواŃدŃبńاع ŃƩاŮَها النŋيćƊ ن َياĉيَن مĉƦŮَوال ńمſكŽقŽلŽي خĉƦŮال   ńمſكĉلńبŽƿ
الĉƦŮي َجَعلć لŽكſمŃ األćرƯَń فĉَراشاŹ َوالسŊَماء . لŽَعلŮكſمń تŽتŮقſوَن

السŊَماء َماء فćƋŽخƅَرƜَ بĉهĉ مĉَن الثŮَمَراتĉ  بĉنŽاء َوćƊنَزلć مĉَن 
 ١đ٦"رĉزƿńاŹ لŮكſمń فŽالŽ تŽجńَعلſواƅ لĉلƃهćƊ ĉنَداداŹ َوćƊنتſمń تŽعńلŽمŃوَن 
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Ĕđ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

لقد كان الدرǋ Ʃو Ɗن القوانين الƱبيعية هللا تعمل بالتساوي  
Ńي يƦو الǋ ن اهللاƊجل البشرية كلها، وƊ عم الكل، فهو َممنƱ  ن

 .لكافرين على السواءرزƾ المƌمنين واي

  "ċلſƿ َحſتćƊَواŃǋَو ĉهƃي اللĉا فŽنŽونŋا جŽنſَمالńعćƊ اŽنŽَول ńمſكŋا َوَربŽنŋَرب 
ŃهŽل ŃنńحŽَون ńمſكſَمالńعćƊ ńمſكŽوَن َولŃصĉلƅخŃ١."مđ٧ 

وإƦا كانت البشرية كلها واحدة ألنها تتمتع بالتساوي بكل  
فقد .  الروحية هللافواƑد الƱبيعة، فهي واحدة ألنها تتلقى الفواƑد

 .Ʋهر الرسل في كل األمم من Ɗجل خيرǋا الروحي 

  "ńنŎن مĉا َوإŅيرĉƦŽا َونŅيرĉَبش Űƾَحƅالĉب ǁَاŽنƅَسلńرćƊ اŮنĉا  إŽا خلŮلĉإ ĆةŊمĈƊ
ņيرĉƦŽيَها نĉ١."فđ٨ 

  "Űلſكĉَول ńمŃهſولŃا َجاء َرسŽƦĉƎŽف ąولŃسŊر ĆةŊمĈƊ  ĉƱńسĉقƅالĉم بŃهŽنńَي َبيĉضſƿ
ńمŃǋَوŽوَن  الŃمŽلƅƲŃ١."يđ٩ 

َوَيقſولĈ الĉƦŮيَن كŽفŽرŃواƅ لŽوńال ĈƊنزĉلć َعلŽيńهĉ آَيةŻ مŎن رŊبŎهĉ إĉنŮَما "  
Ćادǋَ ĆمńوŽƿ Űلſكĉَول ņرĉƦنŃم ŽنتćƊ".١٦٠ 

  "  ƅواŃبĉنŽتńَه َواجƃالل ƅواŃدŃبńاع ĉنćƊ ŹوالŃسŊر ĆةŊمĈƊ Űلſي كĉا فŽنƅَبَعث ńدŽقŽَول
مŊنǋَ ńَدǎ اللƃهŃ َومĉنƅهŃم مŊنń َحقŮتƅ َعلŽيńهĉ الŮƱاſƹوتŽ فŽمĉنƅهŃم 

 
١đ١٣٩: ٢ ٧ 
١đ٣ ٨đ :٢٤ 
١đ٤٧: ١٠ ٩ 
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ƕريƪوحدة الب ĔĒ 
 

  ſَبةĉƿاَن َعاŽك ŽفńيŽك ƅواŃرſƲانŽف ĉƯńرćي األĉف ƅواŃيرĉسŽف ſةŽاللŊالض
 ١٦١."الƅمŃكŰƦŽبĉيَن

  " ĉرńمćƋƅي الĉف ǁَŮنŃعĉازŽنŃا يŽلŽف ŃǉوſكĉاسŽن ńمŃǋ اŹا َمنَسكŽنƅَجَعل ĆةŊمĈƊ Űلſكĉل
Ůنĉإ ǁَŎى َربŽلĉإ ŃƳńَوادĆيمĉقŽتńسŋم ǎŅدŃǋ ىŽَعلŽل ǁَ".١٦٢ 

َوćƊنَزلƅنŽا إĉلŽيǁَń الƅكĉتŽاƔَ بĉالƅَحŰƾ مŃَصدŹƿŎا لŰَما َبيńَن َيَديńهĉ مĉَن "  
 ńعĉبŮتŽت Žَوال Ńهƃالل ćنَزلćƊ َماĉم بŃهŽنńم َبيſكńاحŽف ĉهńيŽا َعلŹنĉمńَهيŃَوم ĉƔاŽتĉكƅال

ſكĉل Űƾَحƅَن الĉم ǁَا َجاءŊَعم ńمŃǋَواءńǋćƊ Źَعةńرĉش ńمſنكĉا مŽنƅَجَعل ŭل
  ńمſَوكſلńَيبŰن لĉكùŽَول Źَدةĉَواح ŹةŊمĈƊ ńمſكŽَجَعلŽل Ńهƃاء اللŽش ńوŽا َولŅَهاجƅنĉَوم
فĉي َما آتŽاكſم فŽاسńتŽبĉقſوا الخŽيńَراتĉ إĉلŽى اهللا َمرńجĉعŃكſمń َجمĉيعŅا 

 ١٦٣"فŽيŃنŽبĈƑŎكſم بĉَما كſنتſمń فĉيهĉ تŽخƅتŽلĉفſوَن

ء ƿانون واحد ليحكم على الناƩ كلهم، إنه ƿانون وƊخيرŅا جا 
 :ول عن Ɗفعالهƌفكل فرد مس. األفعال

  "Ńǉا َيَرŅرùńيŽخ ĆةŊرŽƦ ćالŽقƅثĉم ċَملńَمن َيعùŽف . ćالŽقƅثĉم ċَملńَوَمن َيع
Ńǉا َيَرŌرŽش ĆةŊرŽƦ."١٦٤ 

 ١٦đ." لŽكſمń دĉينſكſمń َولĉَي دĉينſƿ......ĉلċ َيا ćƊيŋَها الƅكŽافĉرŃوَن"  

 
٣٦: ١٦ ١٦١ 
٦٧: ٢٢ ١٦٢ 
١٦٣ đ :٤٨ 
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Ĕē التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

َوإĉن كŮƦŽبŃوǁَ فŽقſل لŰي َعَملĉي َولŽكſمń َعَملſكſمćƊ ńنتſمń َبرĉيĈƑوَن مĉمŊا "  
 ١٦٦."ćƊعńَملĈ َوćƊنŽاƅ َبرĉيءņ مŎمŊا تŽعńَملſوَن

  " ċلſƿَو ńمŃǋَواءńǋćƊ ńعĉبŮتŽا تŽَول ŽتńرĉمĈƊ َماŽك ńمĉقŽتńَواس ŃƳńادŽف ǁَĉلŽƦĉلŽف
Žتĉن كĉم ŃهŮالل ćنَزلćƊ َماĉب ſآَمنت ŃهŮالل ŃمſكŽنńَبي ćلĉدńعćƋĉل ſتńرĉمĈƊَو ĆƔا

 ŃمſكŽنńا َوَبيŽنŽنńَبي ŽةŊجŃا حŽل ńمſكſَمالńعćƊ ńمſكŽا َولŽنſَمالńعćƊ اŽنŽل ńمſكŋا َوَربŽنŋَرب
Ńيرĉَمصƅال ĉهńيŽلĉا َوإŽنŽنńَبي Ńَمعńَيج ŃهŮ١٦٧."الل 

 الƦي  ،)صلى اهللا عليه وسلم(وكان اإلنجاز األكبر للنبي  
وضع األفكار النبيلة المتعلقة بوحدة البشرية، ǋو ترجمة تجاوز 

ا، فقد كان  لقد كان Ʀǋا عمالŹ صعبŅا جدǉƦǋ.Ō األفكار إلى Ɗفعال
Ńي ƔالعرŅبدون تحيزŅواللون مثلما تبدي األمم ا شديد ƾا للعر

فقد . ا Ɗشد بكثيرا لغويŌبدون تحيزŅكما كانوا يŃ. البيضاء المعاصرة
العرƔ بالعجم، وǋو ما يعني البكم، Ɗو من كانوا يسمون كل ƹير 

 Ʋن لفƊ ا، كماŅنفسهم جيدƊ يعون التعبير عنƱكان "عجماء"ال يست 
ŃيŽلƱعلى الحيوان ƾقاتƱير الناƹ و البهةƊ مƑر .اƲا كان ينƦكǋو 

Ńنهم بƋباحتقار وك Ɣادرين على لغير العرƿ يرƹكم كالحيوانات و
ن حقيقة Ɗن الجزيرة  وبالرƹم م.التعبير عن Ɗفكارǋم بلغة جيدة

ŌيƑالعربية كانت جز  Ɣن العرƎف ،Ʃرة الروم والفرƱا تحت سي
 ƾاألسمى، وفيما يتعل Ʃنهم الجنƊ نفسهم علىƊ رون إلىƲكانوا ين

 
٤١: ١٠ ١٦٦ 
١: ٤٢ ١٦٧đ 



ƕريƪوحدة الب ĔĔ 
 

 للنبي ى كانت المهمة األول. بهم إال كعبيدابالزنوƜ، لم يعترفو
إƦن ǋي إزالة Ʀǋا التحيز للعرƾ واللون ) صلى اهللا عليه وسلم(

نهم سيكونون حملة الشعلة التي إة من ǋƦƊان العرƔ، حيث واللغ
ون يجتمعون خمƩ مرات  م كان المسل.ستضيء لبقية العالم

 لقد كان  .ر Ɗثر المساواة في اإلسالم ألول مرةƲ ùه، وǋناللصالة
ن Ɗشرف عاƑالت ƿريƫ، باإلضافة ǋم مĉ نن األواƑل َميالمسلمبين 

يكن ǋناǁ فارƾ بينهم Ɗثناء إلى عدد كبير من العبيد الزنوƜ، ولم 
 منƦ و.)صلى اهللا عليه وسلم(الصالة وعند التواجد برفقة النبي 

 Ņوف جنبƿوة التالية نتيجة  الوƱثناء الصالة، كانت الخƊ Ɣا إلى جن
ام من ت، فقد اختلƱوا ببعضهم البعƯ على ƊساƩ  تمامŅاƱبيعية

ǎالمساواة في كل المناسبات األخر.ǋ لقد كانت عبادة اهللا   Ɣي البا
 لقد رفƯ القرشيون مجالسة  .الƦي جاء منه اإلخاء بين البشرية

نه يخالƱ من يعتبرونهم   إألنهم ƿالوا ) صلى اهللا عليه وسلم(النبي 
ǋي ) صلى اهللا عليه وسلم( لقد كانت ƿصة النبي .ƿƊل منهم منزلة

Ɵصة نوƿ ا فيǋالتي تم سرد: 

ĉƿوńمĉهĉ َما نŽَراǁَ إĉالŮ َبشŽرŅا  فŽقŽالć الƅَمĈǖ الĉƦŮيَن كŽفŽرŃواƅ مĉن"  
ǁََراŽا َوَما نŽنŽلƅثŎم ĉيċƊŊَي الرĉا َبادŽنſلĉƦَراćƊ ńمŃǋ يَنĉƦŮال Ůالĉإ ǁََبَعŮات 

ńمſكůنſƲŽن ċَبل ĆلńضŽن فĉا مŽنńيŽَعل ńمſكŽل ǎَرŽيَن َوَما نĉبĉƦاŽ١٦٨."ك 

 
٢٧: ١١ ١٦٨ 



Čċċ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

  "ńنĉإ Źَماال ĉهńيŽَعل ńمſكſلćƋńسćƊ ال ĉمńوŽƿ َي َوَياĉرńجćƊ ĉهƃى اللŽَعل Ůالĉإ 
آَمنſواƅ إĉنŮهŃم مŋالſƿŽو َربŎهĉمń َولùŽكĉنŰَي  َوَما ćƊنŽاƅ بŽƱĉارĉدĉ الĉƦŮيَن

ńمſَراكćƊ وَنſَهلńجŽا تŅمńوŽƿ".١٦٩ 

ĉƑنŃ اللƃهĉ َوالćƊ ŽعńلŽمŃ الƅغŽيƔَń َوالŽ اخŽَز َوالſƿćƊ ŽولĈ لŽكſمń عĉندĉي  
يċƌŃتĉَيهŃمĉƦ  Ńيَن تŽزńَدرĉي ćƊعńيŃنſكſمń لŽنَملņǁŽ َوالſƿćƊ ŽولĈ لĉلſƿćƊ ŮولĈ إĉنŰي

ńمĉهĉسſنفćƊ يĉَما فĉب ŃمŽلńعćƊ Ńهƃا اللŅرńيŽخ Ńهƃَن  اللĉمŮا لŹƦĉي إŰنĉإ
 ١٧٠."الŮƲالĉمĉيَن

 :نفسه تتم مخاƱبته) صلى اهللا عليه وسلم(إن النبي  

  "ĉَداةŽغƅالĉم بŃهŊوَن َربŃعńيَن َيدĉƦŮَمَع ال ǁََسƅفŽن ńرĉبńَواص Ŏيĉَعشƅَوال 
  ĉَحَياةƅال ŽةŽينĉز Ńيدĉرſت ńمŃهƅَعن ǁَاŽنńَعي ŃدńعŽا تŽَول Ńَههńوَن َوجŃيدĉرŃي
 Ńǉَواǋَ َبَعŮا َواتŽنĉرƅكĉƦ َعن ŃَبهƅلŽƿ اŽنƅلŽفƅƹćƊ ńَمن ńعĉƱſا تŽَيا َولƅنŋالد

 ١٧١."َوكŽاَن ćƊمńرŃǉŃ فſرŹƱŃا

اجتمع إƦن العبيد الزنوƜ وƊشراف ƿريƫ معŅا على ƿدم  
 لقد كانوا جميعŅا  .مساواة Ɗثناء الصالة وƊثناء االجتماعات الدينيةال

Ņا عليهم فتمكنوا من استيعابه بسهولةسواءƦǋ كدƋمام اهللا، وتƊ . 
ن الحياة سارت على ǉƦǋ الخƱوƱ، فقد كانت النتيجة إوحيث 

متع العبيد الزنوƜ وƊشراف ƿريƫ بمنزلة تالƱبيعية ǋي Ɗن ي
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ƕريƪوحدة الب ČċČ 
 

 وƿد اتسعت .خرǁ احترم كل منهم اǓمتساوية في المجتمع، وبƦل
 Ʃم ألنه ينتمي إلى جنǋحدƊ نه ال ينبغي تكريمƊ القاعدة لتشمل

 ا له لونŹ معين Ɗو عاƑلة معينة Ɗو ألنه يتحدث لغة معينة Ɗو ألن
ŹدامعينƊ من Ɣولكن التكريم من نصي ،ǎما عليه من واجبات . 

ŽƦكŽرĆ َوĈƊنثŽى َوَجَعلƅنŽاكſمń مŎن  َيا ćƊيŋَها النŮاŃƩ إĉنŮا خŽلŽقƅنŽاكſم"  
ćلĉƑَباŽƿا َوŅوبŃعſش Ŋنĉإ ńمſاكŽقƅتćƊ ĉهŮنَد اللĉع ńمſَرَمكƅكćƊ Ŋنĉوا إſَعاَرفŽتĉل 
ņيرĉبŽخ ņيمĉَه َعلŮ١٧٢."الل 

Ɗصبح ƊساƩ اختيار اإلمام Ɗو الزعيم الروحي للجماعة ǋو  
ƿال  فقد . ǉ إلى عاƑلة معينةاءسعة علمه بالقرآن الكريم وليƩ انتم

 :الرسول

 ١٧٣ لĉَيĈƌمŊكſمćƊ ńكƅثŽرŃكſمſƿ ńرńآنŹا  

 

   ńمſكĈƌاŊرſƿ ńمſكŊمĈƌَيƅَول ńمſكŃَيارĉخ ńمſكŽل ńنŰƦćƌŃيĉ١٧٤ل 

د ǋو ا Ɗسَونفسه عبدŅ) صلى اهللا عليه وسلم(لقد اختار النبي  
 وبهƦا Ɗصبح .بالل لرفع األƦان في مسجدǉ حيث ǋو اإلمام

) صلى اهللا عليه وسلم(لنبي القاƑمان على Ɗمر المسجد ǋما ا
 .شخصيا، وبالل الزنجي

 
١٣: ٤٩ ١٧٢ 
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Čċč التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

وƊصبح االختالƱ بين العرƔ وƹير العرƔ في الوالƑم وفي  
ĄƑشي Ɯحفالت الزواŅا، وكان األا معتادŎمر المتو ƜŌا لوحدة  عملي

البشرية ǋو إمكانية تولي الزنوƜ السلƱة على العرƔ، فلقد ƿال 
 :الرسول

  "ĉوا َوإŃيعĉƱćƊوا َوŃَمعńاس ŊنćƋŽك ōيĉَحَبش ņدńَعب ńمſكńيŽَعل ćلĉمńعſتńاس ĉن
 Żيَبةĉَزب ŃَسهċƊ١٧"َرđ 

 
١٧đ   البخاريđ٤:١٠ 



Ʋالراب üƬالف 

א  א

من األفكار األخرǎ التي ساǋم بها النبي في حضارة  
لقد كانت ǋي Ɗيضا نتيجة Ʊبيعية . البشرية فكرة الكرامة البشرية

لقد كان اإلنسان . اي ركز ǋو عليها كثيرŅتلفكرة وحدانية اهللا ال
ŹبقƱ ،اهللا ƾشرف خلƊŃد كان مƿا للنبي، وŹشياءهينƊ ن يعبدƊ و ا لهƊ 

 :ينحني Ɗمام Ɗشياء يمتاز ǋو عنها

ŽƿالŽƹćƊ ćيńَر اللƃهćƊ ĉبńغĉيكſمń إĉلùŽهŅا َوŃǋَو فŽضŊلŽكſمń َعلŽى "  
 ČĒđ."الƅَعالŽمĉيَن

. كان Ʀǋا ǋو المبدƊ الهام في عالƿة اإلنسان ببقية الكاƑنات 
ǎات األخرƿر المخلوƑاإلنسان ليتميز على سا ƾلقد خل .Ńلقد مŎز  ي

 : مروا بالسجود له ĈƊدكة، فقعن المالƑحتى 

  "ƅواŃدŃجńاس ĉةŽكĉƑŽَمالƅلĉا لŽنƅلſƿ ƅƦĉَبى َوإćƊ Ʃَيĉلńبĉإ Ůالĉإ ƅواŃَسَجدŽَدَم فǓ 
 ČĒĒ."َواسńتŽكƅَبَر َوكŽاَن مĉَن الƅكŽافĉرĉيَن

                   
١٤٠: ٧ ١٧٦ 
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 التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 

Čċď 

 

 Ņمن نفسه كثير Ʊن يحƦبصنع األوثان القد كان اإلنسان إ 
م فيما يصيبه من م عبادتها وكƋنها آلهة، Ɗو وكƋنها تتحكثبيديه 

 : خير Ɗو شر

  "ćالŽƿ وَنſتĉحƅنŽوَن َما تŃدŃبńعŽتćƊ.َوَما ńمſكŽقŽلŽخ ŃهŮوَن   َواللſَملńعŽت".ČĒē 

إŽƿ ƅƦĉالć لćƋĉبĉيهĉ َيا ćƊَبتĉ لĉَم تŽعńبŃدŃ َما لŽا َيسńَمعŃ َولŽا يŃبńصĉرŃ َولŽا "  
 ČĒĔ."يŃغƅنĉي َعنǁَ شŽيĄƑńا

 Ńي شكل لم يƊ النبي الوثنية في ƾƱ ǁشراƎمن األشكال، ف
 مع اهللا جعل اإلنسان يسقƱ من مكانته العالية التي ءƊي شي

 : ƊعƱتها له الƱبيعة

  "  ĉهŎنَد َربĉع ŃهŮل ņرńيŽَو خŃهŽف ĉهŮالل ĉَماتŃرŃح ńمŰƲَعŃَوَمن ي ǁَĉلŽƦ
ƩَńجŎوا الرŃبĉنŽتńاجŽف ńمſكńيŽى َعلŽلƅتŃا َما يŮلĉإ ŃَعامƅنćƋƅال ŃمſكŽل ƅتŮلĉحĈƊَو 

ĉورŋالز ćلńوŽƿ واŃبĉنŽتńَواج ĉانŽثńوćƋƅَن الĉَر . مńيŽƹ ĉهŮلĉاء لŽفŽنŃح
مŃشƅرĉكĉيَن بĉهĉ َوَمن يŃشƅرńǁĉ بĉاللŮهĉ فŽكćƋŽنŮَما خŽرŊ مĉَن السŊَماء 

Ćƾيĉَسح ĆانŽي َمكĉف ŃيحŎالر ĉهĉي بĉوńهŽت ńوćƊ ŃرńيŮƱال ŃهſفŽƱƅخŽتŽف"Čēċ 

 :عƲماء آلهةإنه لم يسمح حتى باتخاƦ الرجال ال 

                   
٩: ٣٧  ١٧٨đ ،٩٦ 
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 يƕكرامƕ البƪر

 

ČċĐ 

 

اتŮخſƦŽواćƊ ƅحńَباَرŃǋمń َورńǋŃَبانŽهŃمćƊ ńرńَبابŅا مŎن دŃونĉ اللƃهĉ َوالƅَمسĉيَح  "  
   Ůالĉَه إùŽلĉإ Ůا الŅدĉا َواحŅهùŽلĉإ ƅواŃدŃبńَيعĉل Ůالĉإ ƅواŃرĉمĈƊ َيَم َوَماńَن َمرńاب

 Ńǋ".ČēČَو سŃبńَحانŽهŃ َعمŊا يŃشƅرĉكſوَن

وم Ɗو عناصر الƱبيعة تحقيرا كم كانت عبادة القمر Ɗو النج 
ſا خƦǋ بيعة البشرية ألن كلƱالبا للƱو مǋ لخدمة اإلنسان وكان ƾل

 : بتƱويعها لخدمته والسيƱرة عليها

 لŽكſمŃ الƅَبحńَر لĉتŽجńرĉَي الƅفſلŃǁƅ فĉيهĉ بćƋĉمńرĉǉĉ اللŮهŃ الĉƦŮي سخŮَر"  
 Čēč".َولĉتŽبńتŽغſوا مĉن فŽضńلĉهĉ َولŽَعلŮكſمń تŽشƅكſرŃوَن

  "ĉƯńرćَواأل ĉَماَواتŊالس ĉƾƅلŽي خĉف Ŋنĉإ   ĉلńيŮالل ĉفŽالĉتƅَواخ
ĉَهارŮَوالن ĉرńَبحƅي الĉي فĉرńجŽي تĉتŮال ĉǁƅلſفƅَوال  ƩَاŮالن ŃعŽَما َينفĉب

ćنَزلćƊ َيا َوَماńحćƋŽاء فŊن مĉَماء مŊَن السĉم Ńهƃَد   اللńَبع Ưَńاألر ĉهĉب
Ůَها َوَبثĉتńَمو ſن كĉيَها مĉفĉيفĉرńصŽَوت ĆةŊَدآب Űل  ĉƟَياŎالر

ŮَسخŃمƅال ĉƔَحاŊَوالسĉر ĆَياتǓ ĉƯńرćَماء َواألŊَن السńَبي  ĆمńوŽقŰل
 ČēĎ."َيعńقĉلſوَن

  " Ŭلſَمَر كŽقƅَوال ƩَńمŮَر الشŮَوَسخ ĉلńيŮي اللĉَهاَر فŮالن ŃƝĉولŃَوي
 Čēď."َملſوَن خŽبĉيرņتŽعń َيجńرĉي إĉلŽى ćƊَجلĆ مŋَسمŌى َوćƊنŊ اللŮَه بĉَما

                   
٣١: ٩ ١٨١ 
٤ ١٨٢đ :١٢ 
١٦٤: ٢ ١٨٣ 
٢٩: ٣١ ١٨٤ 



 التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 

Čċđ 

 

  " ŃومŃجůنƅَمَر َوالŽقƅَوال ƩَńمŮَهاَر َوالشŮنƅَوال ćلńيŮالل ŃمſكŽَر لŮَوَسخ
 ČēĐ."مŃَسخŮَراتŻ بćƋĉمńرĉǉĉ إĉنŊ فĉي ŽƦلǁَĉ لƉŽَياتĆ لŰقŽوńمĆ َيعńقĉلſوَن

َوَسخŮَر لŽكſم مŊا فĉي السŊَماَواتĉ َوَما فĉي الćƋƅرĉƯń َجمĉيعŅا "  
ĉإ ŃهƅنŎوَنمŃرŮكŽفŽَيت ĆمńوŽقŮل ĆَياتƉŽل ǁَĉلŽƦ يĉف Ŋ١٨٦."ن 

Ǝن مكانة اإلنسان ǋي كمكانة الفاتح، فلقد ففƱبقا للنبي،  
ſخ Ưبيعة وحكم األرƱال ǎوƿ رة علىƱللسي ƾلينحني لهاال ل : 

  "ǁَŋَرب ćالŽƿ ƅƦĉي َوإĉف ąلĉي َجاعŰنĉإ ĉةŽكĉƑŽَمالƅلĉل  ŹةŽيفĉلŽخ ĉƯńرćاأل
ńجŽتćƊ ƅواſالŽƿĈَعل Ńǁĉفńيَها َوَيسĉف ŃدĉسƅفŃيَها َمن يĉف  ŃنńحŽَماء َونŎالد

ǁَĉدńَحمĉب ŃحŎَسبſَما ن ŃمŽلńعćƊ يŰنĉإ ćالŽƿ ǁَŽل ŃƩŎدŽقſَون  Žال
 ČēĒ."تŽعńلŽمŃوَن

الƅَمالĉƑŽكŽةĉ فŽقŽالć  األćسńَماء كſلŮَها ثſمŊ َعَرَضهŃمń َعلŽى َوَعلŮَم آَدَم"  
 ١٨٨."Ĉƌùالء إĉن كſنتſمń َصادĉƿĉيَنبćƋĉسńَماء ćƊ ǋَنبĈƑĉونĉي

 Ņومƿ Ɣير متعلمين، فقد كانت معرفة القراءاكان العرƹ ة 
نها لم يكن لها إنه يمكن القول إوالكتابة نادرة جدا بينهم، حتى 

 : وجود مƱلقا

                   
١٨đ ١٢: ١٦ 
٤ ١٨٦đ :١٣ 
٣٠: ٢ ١٨٧ 
٣١: ٢ ١٨٨ 



 يƕكرامƕ البƪر

 

ČċĒ 

 

  "  ƅواŃمŽلńسćƊ ńنĉƎŽف ńمſتńمŽلńسćƊćƊ يَنŎيŎمĈَواأل ƔَاŽتĉكƅال ƅواſتńوĈƊ يَنĉƦŮلŰل لſƿَو 
ŽقŽف  ņيرĉَبص Ńهƃَوالل ſƷŽَبالƅال ǁَńيŽَما َعلŮنĉƎŽف ƅاńوŮَولŽن تĉإŊو ƅَدواŽتńǋا ĉد

ĉَبادĉعƅالĉ١٨٩."ب 

  " ĉهĉآَيات ńمĉهńيŽو َعلſلƅَيت ńمŃهƅنŎا مŹولŃيَن َرسŎيŎمĈƋƅي الĉف Žي َبَعثĉƦŮَو الŃǋ
 مĉن ŽƿبńلĈ  َويŃَزكŰيهĉمń َويŃَعلŰمŃهŃمŃ الƅكĉتŽاƔَ َوالƅحĉكƅَمةŽ َوإĉن كŽانſوا

 ČĔċ."لŽفĉي َضلŽالĆ مŋبĉين

 ŽƱعƊاالسم  ى Ʃواليهود والمسيحيون نف Ɣل الكتاǋƊ 
Ɣللعر : 

  "ąيلĉيَن َسبŎيŎمĈي األĉا فŽنńيŽَعل ƩَńيŽل ƅواſالŽƿ ńمŃهŮنćƋĉب ǁَĉلŽƦ"١٩١ 

لم يكن الرسول نفسه يعرف القراءة Ɗو الكتابة وسمي  
 : بالرسول األمي

  "Žنتſو  َوَما كſلƅتŽاتŹƦĉإ ǁَĉينĉَيمĉب ŃهůƱſخŽا تŽَول ĆƔاŽتĉن كĉم ĉهĉلńبŽƿ نĉم 
 ČĔč".لŮارńتŽاƔَ الƅمŃبĉƱńلſوَن

الĉƦŮيَن َيتŮبĉعŃوَن الرŊسŃولć النŮبĉيŊ األĈمŎيŊ الĉƦŮي َيجĉدŃونŽهŃ َمكƅتſوبŅا "  
Ńǋمń  عĉنَدŃǋمń فĉي التŮوńَراةĉ َواإلĉنƅجĉيلĉ َيċƋمŃرŃǋŃم بĉالƅَمعńرŃوفĉ َوَينƅَها

  ŽثĉƑƉَبŽخƅال ŃمĉهńيŽَعل ŃمŎَحرŃَوي ĉَباتŎيŮƱال ŃمŃهŽل ůلĉحŃَوي ĉرŽنكŃمƅال ĉَعن

                   
٢٠: ٣ ١٨٩ 
٢: ٦٢ ١٩٠ 
٧٤: ٣ ١٩١ 
٤٨: ٢٩ ١٩٢ 



 التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 

Čċē 

 

َوَيَضعŃ َعنƅهŃمń إĉصńَرŃǋمń َواألƅƹćالŽلć الŮتĉي كŽانŽتƅ َعلŽيńهĉمń فŽالĉƦŮيَن 
  ćلĉنزĈƊ َيĉƦŮوَر الůالن ƅواŃَبعŮَوات ŃǉوŃَصرŽَون ŃǉوŃرŊَوَعز ĉهĉب ƅواſآَمن

 ŃوَنَمَعهŃحĉلƅفŃمƅال ŃمŃǋ ǁَĉƑùŽلńوĈƊ".ČĔĎ 

  " ŃهŽي لĉƦŮا الŅيعĉَجم ńمſكńيŽلĉإ ĉهƃالل ĈولŃي َرسŰنĉإ ŃƩاŮَها النŋيćƊ َيا ċلſƿ
 ſيتĉمŃي َويùĉيńحŃَو يŃǋ Ůالĉَه إùŽلĉال إ ĉƯńرćَواأل ĉَماَواتŊالس ŃǁƅلŃم

يċƌŃمĉنŃ بĉاللƃهĉ فƉŽمĉنſواƅ بĉاللƃهĉ َوَرسŃولĉهĉ النŮبĉيŎ األĈمŎيŎ الĉƦŮي 
 ČĔď."َوكŽلĉَماتĉهĉ َواتŮبĉعŃوŃǉ لŽَعلŮكſمń تŽهńتŽدŃوَن

مع Ʀلǁ، ماƦا كانت Ɗول رسالة لهƦا الرسول األمي الƦي  
 : Ʋهر بين ƿوم Ɗميين

  "ƾŽلŽي خĉƦŮال ǁَŎَرب ĉمńاسĉب ċƊَرƅƿا".ČĔĐ 

  "ŃَرمƅكćƋƅال ǁَŋَوَرب ċƊَرƅƿَم.اŮي َعلĉƦŮال  ĉمŽلŽقƅالĉب .Ůَعل ńمŽنَساَن َما لĉƎƅَم ال
ńمŽلńَيع".ČĔđ 

 ǋاتين الوسيلتين ى رساالته، وإلىكانت القراءة والكتابة Ɗول 
الكتساƔ المعرفة باألشياء، Ɗضيفت خاصية المالحƲة التي تميز  

 : بها اإلنسان

                   
١: ٧ ١٩٣đ٧ 
١: ٧ ١٩٤đ٨ 
١٩đ ١: ٩٦ 
٣: ٩٦ ١٩٦-đ 



 يƕكرامƕ البƪر

 

ČċĔ 

 

  "Ćن آَيةŎن مŎيćƋŽَها  َوكńيŽوَن َعلŋرŃَيم ĉƯńرćَواأل ĉَماَواتŊي السĉف
 ČĔĒ."مŃعńرĉضŃوَن َوŃǋمń َعنƅَها

  "ĉƾƅلŽي خĉف Ŋنĉإ   ĉلńيŮالل ĉفŽالĉتƅَواخ ĉƯńرćَواأل ĉَماَواتŊالس
ĉَهارŮَوالن ĉƔَباƅي األلĉلńوĈƋŰل ĆَياتǓ .َهƃوَن اللŃرſكƅƦيَن َيĉƦŮا   الŅَيامĉƿ

خŽلĉƾƅ السŊَماَواتĉ  َوſƿعŃودŅا َوَعلŽَى جŃنſوبĉهĉمń َوَيتŽفŽكŮرŃوَن فĉي
ŽنŊَرب ĉƯńرćَواأل ƔَاŽƦا َعŽنĉقŽف ǁَŽَحانńبŃس ŹالĉƱا َباƦǋَ ŽتƅقŽلŽا َما خ

ĉارŮالن".ČĔē 

Ɗصبحت المعرفة المكتسبة عن األشياء صادƿة تماما ألن  
ƿانونا واحدا كان يسود الكون الكبير الƦي ال يستƱيع اإلنسان 

ǉتخيل مدا: 

  "ĉƾƅلŽي خĉف ǎَرŽا تŊا مŹƿَباĉƱ Ćَع َسَماَواتńَسب ŽƾŽلŽي خĉƦŮال 
 . الرŊحńَمنĉ مĉن تŽفŽاوŃتĆ فŽارńجĉعĉ الƅَبَصَر ǋَلċ تŽَرǎ مĉن فſƱſور 

ĉاسŽخ Ńَبَصرƅال ǁَńيŽلĉإ ńƔĉلŽَينق ĉنńيŽتŊرŽَبَصَر كƅال ĉعĉجńار ŊمſاثĄƑ َوŃǋَو 
ņيرĉَحس".ČĔĔ 

خلقه اهللا كان بحساƔ حتى ال  لقد Ɗخبرنا Ɗن كل شيء 
قا لخƱ يتجاوز حدا معينا، وƊن تƱور كل شيء ǋو بحساƔ وف

 . معين للوصول إلى التميز المقدر له
                   

١٠: ١٢ ١٩٧đ 
١٩١، ١٩٠: ٣ ١٩٨ 
٤، ٣: ٦٧ ١٩٩ 



 التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 

ČČċ 

 

َوالĉƦŮي ŽƿدŊَر   .  الĉƦŮي خŽلŽƾŽ فŽَسوǎŊ.َسبŎحĉ اسńَم َربǁَŎ الćƋƅعńلŽى"  
ǎَهَدŽف".čċċ 

بهƦا رفع النبي اإلنسان من كونه عبدا لقوǎ الƱبيعة في  
ǉƦǋ المرحلة من الحضارة البشرية، إلى المرتبة المكرمة للسيد 

د كان نتيجة إلدراǁ مكانة اإلنسان ǉƦǋ في الكون Ɗن وƿ. حاكمالو
Ʊƿع المسلمون في تاريخهم المبكر خƱوات واسعة تجاǉ التوسع  

فقد انتشرت القراءة والكتابة خالل بضع . في المعرفة وتقدم العلوم
 التي دانت ǎخرسنوات في الجزيرة العربية كلها وفي البالد األ

ƱلƔ العلم والبحث العلمي لǘسالم، وشجعت الدولة اإلسالمية 
ن مراكز التعلم والمجمعات Ʋهرت في جميع Ɗرجاء إحتى 

 . إمبراƱورية اإلسالم

مع ǉƦǋ اإلضافة إلى الفكر البشري في النƱاƾ المادي،  
وكان Ɗول تغير يحدث في . شمل التغير النƲرة الروحية لǘنسان

 ولد Ʀǋا االتجاǋ ǉو Ɗن اإلنسان نقي بفƱرته، وƊن Ɗي Ʊفل، سواء
 : ألبوين مسلمين Ɗو ƹير مسلمين، فهو بال خƱيƑة 

  "ĆيمĉوƅقŽت ĉَسنńحćƊ يĉنَساَن فĉƎƅا الŽنƅقŽلŽخ ńدŽقŽل".čċČ 

                   
٣-١: ٨٧ ٢٠٠ 
٩ ٢٠١đ :٤ 



 يƕكرامƕ البƪر

 

ČČČ 

 

فŽƱŽَر النŮاƩَ   فĉƿćƋŽمń َوجńَهǁَ لĉلدŎينĉ َحنĉيفŹا فƅƱĉَرةŽ اللŮهĉ الŮتĉي"  
ǁَĉلŽƦ ĉهŮالل ĉƾƅلŽخĉل ćيلĉدńبŽا تŽَها لńيŽَعل ŃمŎيŽقƅال ŃينŎَر الدŽثƅكćƊ ŊنĉكŽَول 

 čċč."النŮاĉƩ لŽا َيعńلŽمŃوَن

 : ل النبي مفسرا ǉƦǋ اǓية القرآنيةوقيو 

  " ńوćƊ ĉهĉَدانŎَهوŃي ŃǉَبَواćƋŽف ĉَرةƅƱĉفƅى الŽَعل ŃدŽولŃا يŮلĉإ Ćودſلńَمو ńنĉَما م
ĉهĉَسانŎَمجŃي ńوćƊ ĉهĉَرانŎصŽنŃي "čċĎ 

ر في نقاء كل إنسان يولد إƦن ǋو مسلم بالفƱرة، وال يƌث 
Ńرة كونه وƱيل لد ألالفƿ نا فقدǋ ير مسلمين، ومنƹ ن كل إبوين

 كانوا ƊبناءƊŅاألƱفال الƦين يموتون ƿبل بلوƷ سن العقل، سواء 
Ɗ غير مسلمين، فل ملمسلمينƎبون إلى الجنةǋƦد رو.نهم يƿو ǎ 

ا إبراǋيم في الجنة واألƱفال ه فيǎ رƊاالنبي في مناسبة ما رƌي
اف Ɗن ƌǋالء األƱفال كانوا كل األƱفال الƦين  يحيƱون به، وƊض

ن إماتوا على الفƱرة، Ɗي ƿبل بلوƹهم سن العقل، ويقول الحديث 
، " المشركين Ɗيضا يا رسول اهللاƊ Þوالدو: "بعƯ الصحابة سƋلوا

شركين ù الموالدنعم، وƊ: " عليه الصالة والسالم ƿاƑالردùŊف
  čċď."ضاƊùي

                   
٣٠: ٣٠ ٢٠٢ 
 ٨٠: ٢٣البخاري  ٢٠٣
 ٤٨: ٩١البخاري  ٢٠٤



 التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 

ČČč 

 

خƱيƑة عند المولد على ساعدت عقيدة خلو اإلنسان من ال 
 ىفلو فعل اإلنسان الخير وتحاش.  اإلنسان حياة بال خƱيƑةاƊن يحي

 Ɣالخير وارتك Ưا رفƦبيعته، بينما إƱ هرƲعمل الشر، فهو ي
كما زاد Ʀǋا من ƿوته في التغلƔ على . الشر، كان مغايرا لƱبيعته

 لكن كانت . الخƱيƑة ألنه كان يعرف Ɗن الƱبيعة ǋƊلته لهǉƦ المهمة
  عالǎ Ć لالرتقاء به روحيا إلى مستوǎما تزال ǋناǁ خƱوة Ɗخر

 . جدا

Ʊبقا للنبي، ليƩ فقƊ Ʊن اإلنسان لم تعلƾ به خƱيƑة  
بالفƱرة، Ɗي عند مولدǉ، لكنه Ɗيضا وبصورة ما شارǁ في الفƱرة 
اإللهية، ألن الروƟ اإللهية ǋي التي نفخت في اإلنسان وفي كل 

 :Ʊفل بشري

 كſلŮ شŽيńءĆ خŽلŽقŽهŃ َوَبَدćƊ خŽلŽƾƅ الĉƎƅنَسانĉ مĉن الĉƦŮي ćƊحńَسَن"  
ĆينĉƱ.ينĉهŊاء مŊن مŎم ĆةŽالŽلŃن سĉم ŃهŽلńسŽن ćَجَعل Ŋمſث . ŃǉاŊَسو Ŋمſث 

 ŽَدةĉƑƅفćƋƅَصاَر َوالńبćƋƅَع َوالńمŊالس ŃمſكŽل ćَوَجَعل ĉهĉوحŋن رĉم ĉيهĉف ŽخŽفŽَون
 Žƿ".čċĐلĉيلŹا مŊا تŽشƅكſرŃوَن

  "ƅƦĉإ ĆينĉƱ نĉا مŅرŽَبش ŻƾĉالŽي خŰنĉإ ĉةŽكĉƑاŽَملƅلĉل ǁَŋَرب ćالŽƿ.   اŽƦĉƎŽف
ŃهŽوا لŃعŽقŽي فĉوحŋن رĉم ĉيهĉف ſتƅخŽفŽَون ŃهſتńيŊيَن َسوĉدĉَساج".čċđ 

                   
٢٠đ ٩-٧: ٣٢ 
٧٢، ٧١: ٣٨ ٢٠٦ 



 يƕكرامƕ البƪر

 

ČČĎ 

 

من الواضح Ɗن الروƟ اإللهية التي سبƾ الحديث عنها ǋي  
شيء مخالف للنفƩ الحيوانية التي تحرǁ المملكة الحيوانية، بما 

الروƟ  ووƦǋا يبين عالƿة ƹامضة بين روƟ اإلنسان . ا اإلنسانفيه
كان Ʀǋا Ɗيضا سبƔ كشف . اإللهية ويشير إلى سمو حياة اإلنسان

وبهƦا ƊيقƲ الوحي . اهللا عن نفسه لخير األنام في Ɗبهى صورة
 وجعله يتغلƔ ىاإللهي الƦي نزل لǘنسان، ƊيقƲه على حياة Ɗسم 

لقد كان ƿدر اإلنسان . لدنيƑةعلى عواƱفه الحيوانية ورƹباته ا
ƦسمإƊ ،بقا للنبيƱبيعة، لقد كان البحث  ىن، وƱهر الƿ من مجرد 

 :الروƟ اإللهيةبعن االتحاد 

  ارńجĉعĉي إĉلŽى َربĉǁŎ َراضĉَيةŹ .النŮفŃƩƅ الƅمƅƱŃَمĉƑنŮةſ َيا ćƊيŊتſَها"  
ŹةŊيĉضńرŊي.مĉَبادĉي عĉي فĉلſخńادŽي. فĉتŮي َجنĉلſخń٢٠٧." َواد 

 .نآان الهدف من الحياة ǋو لقاء اهللا كما جاء في القرك 

  "ǁَŮنĉإ ŃنَسانĉƎƅَها الŋيćƊ َيا ĉيهĉƿاŽلŃمŽا فŅحńدŽك ǁَŎى َربŽلĉإ ņƟĉادŽ٢٠٨."ك 

  " ſاَعةŊالس ŃمŃهƅا َجاءتŽƦĉى إŮَحت ĉهƃاء اللŽقĉلĉب ƅواŃبŮƦŽيَن كĉƦŮَر الĉسŽخ ńدŽƿ
لŽى َما فŽرƅƱŊنŽا فĉيَها َوŃǋمń َيحńمĉلſوَن َبغƅتŽةŽƿ Źالſواƅ َيا َحسńَرتŽنŽا َع

 ćƊ".čċĔوńَزاَرŃǋمń َعلŽى ſƲهŃورĉǋĉمćƊ ńالŽ َساء َما َيزĉرŃوَن

                   
٣٠-٢٧: ٨٩ ٢٠٧ 
٦: ٨٤ ٢٠٨ 
٣١: ٦ ٢٠٩ 



 التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 

ČČď 

 

  "ńمŮن لćƋŽك ńمŃǋŃرſشńَم َيحńَن َوَيوŎم Źَساَعة Ůالĉإ ƅواſَبثƅَيل  ĉَهارŮالن
ńدŽƿ ńمŃهŽنńوَن َبيſَعاَرفŽاء َيتŽقĉلĉب ƅواŃبŮƦŽيَن كĉƦŮَر الĉسŽَوَما ال خ ĉهƃل

 čČċ."كŽانſواƅ مŃهńتŽدĉيَن

  " ǎَوŽتńاس Ŋمſَها ثŽنńَروŽت Ćَعَمد ĉرńيŽغĉب ĉَماَواتŊَع السŽي َرفĉƦŮال Ńهƃالل
   Ćَجلćي ألĉرńَيج Ŭلſَمَر كŽقƅَوال ƩَńمŮَر الشŮَوَسخ ĉƫńَعرƅى الŽَعل

بŎكſمń مŋَسمŌى يŃَدبŎرŃ األćمńَر يŃفŽصŎلĈ اǓَياتĉ لŽَعلŮكſم بĉلĉقŽاء َر
 čČČ."تſوĉƿنſوَن

  " ĉَماَواتŊالس ŃهŮالل ŽƾŽلŽَما خ ńمĉهĉسſنفćƊ يĉوا فŃرŮكŽفŽَيت ńمŽَولćƊ
َوالćƋƅرƯَń َوَما َبيńنŽهŃَما إĉلŮا بĉالƅَحŰƾ َوćƊَجلĆ مŋَسمŌى َوإĉنŊ كŽثĉيرŅا  

 čČč."مŎَن النŮاĉƩ بĉلĉقŽاء َربŎهĉمń لŽكŽافĉرŃون

 ǉƦǋ الحياة الدنيا ليست النهاية كانت الفكرة العليا ǋي Ɗن 
والهدف، وكƦلƊ ǁيضا لم يكن ƿهر الƱبيعة ǋو الغرƯ من 

ĉƿ ǁناǋ نƊ َيالحياة، ولكنŅن الحياة الحالية ليست مƊسمى للحياة وƊ ا
الروƟ بسوي السبيل لتحقيǉƦǋ ƾ القيم، حيث الهدف ǋو االتحاد 

ين، الحياة  إن الحيات.  كان Ʀǋا ǋو ƊساƩ الحياة بعد الموت.اإللهية
Źما حقيقةǋ ،والحياة فيما بعد Ưشيء واحدعلى األر  : 

                   
٤: ١٠ ٢١٠đ 
٢: ١٣ ٢١١ 
٨: ٣٠ ٢١٢ 



 يƕكرامƕ البƪر

 

ČČĐ 

 

َوَمن كŽاَن فĉي ćƊ ĉǉĉƦùǋَعńَمى فŽهŃَو فĉي اǓخĉَرةćƊ ĉعńَمى "  
Źيالĉَسب ůَضلćƊَو".čČĎ 

  "ńمŃهŽَها لŽفŊَعر ŽةŮَجنƅال ŃمŃهſلĉخńدŃَوي".čČď 

لقد Ɗمر اإلنسان بالسعي إلرضاء اهللا في ǉƦǋ الحياة،  
 : ǋو ƊعƲم نعمة في الحياة التاليةفرضاء اهللا

َوَعَد اللƃهŃ الƅمċƌŃمĉنĉيَن َوالƅمċƌŃمĉنŽاتĉ َجنŮاتĆ تŽجńرĉي مĉن تŽحńتĉَها "  
 Ćنńَعد ĉاتŮي َجنĉف ŹَبةŎيŽƱ َنĉيَها َوَمَساكĉيَن فĉدĉالŽخ Ńَهارƅنćاأل

ŃيمĉƲَعƅال ŃزńوŽفƅَو الŃǋ ǁَĉلŽƦ ŃَبرƅكćƊ ĉهƃَن اللŎم ņَوانńضĉَور.čČĐ" 

، سيسبحون  ǋناوكما يفعل المƌمنون في اǓية التالية 
 : ǋناǁويحمدون اهللا 

فĉيَها َسالŽمņ َوآخĉرŃ  سŃبńَحانǁَŽ اللŮهŃمŊ َوتŽحĉيŊتſهŃمń َدعńَواŃǋمń فĉيَها"  
ĉنćƊ ńمŃǋَواńيَن َدعĉمŽَعالƅال ŎƔَر ĉهƃلĉل Ńدńَحمƅال".čČđ 

 ǎو في الحياة اǓخرة ǋي Ɗيضا Ɗول دعǎإن آخر دعو 
 : للمسلم في ǉƦǋ الحياة عندما يصلي هللا في األوƿات المختلفة

 čČĒ."الƅَحمńدŃ للƃهĉ َرŎƔ الƅَعالŽمĉيَن"  

                   
٧٢: ١٧ ٢١٣ 
٦: ٤٧ ٢١٤ 
٢١đ ٧٢: ٩ 
١٠: ١٠ ٢١٦ 
١: ١ ٢١٧ 



 التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 

ČČđ 

 

مع Ʀǋا فان إدراǁ الروحانيات ǋنا محدود نتيجة للبيƑة   
األرضية، بينما تفتح الحياة القادمة مجاالت ƹير محدودة للسمو  

 : لى وƊعىإلى مستويات Ɗعل

َربŊهŃمń لŽهŃمſƹ ńَرفŻ مŎن فŽوĉƿńَها ſƹَرفŻ مŊبńنĉيŊةŻ  َن اتŮقŽوńالŽكĉنĉ الĉƦŮي"  
 مĉن تŽحńتĉَها الćƋƅنƅَهارŃ َوعńَد اللŮهĉ لŽا يŃخƅلĉفſ اللŮهŃ تŽجńرĉي
 čČē."الƅمĉيَعاَد

َيا ćƊيŋَها الĉƦŮيَن آَمنſوا تſوبŃوا إĉلŽى اللŮهĉ تŽوńَبةŹ نŮصŃوحŅا َعَسى "  
ŽكŃن يćƊ ńمſكŋن َربĉي مĉرńجŽت ĆاتŮَجن ńمſكŽلĉخńدŃَوي ńمſكĉاتćƑŎَسي ńمſَر َعنكŰف

   Ńوا َمَعهſيَن آَمنĉƦŮَوال ŊيĉبŮالن ŃهŮي اللĉزƅخŃا يŽَم لńَيو ŃَهارƅنćƋƅَها الĉتńحŽت
نſورŃǋŃمń َيسńَعى َبيńَن ćƊيńدĉيهĉمń َوبćƋĉيńَمانĉهĉمń َيقſولſوَن َربŊنŽا ćƊتƅمĉمń لŽنŽا  

 ٢١٩"ƅƹفĉرń لŽنŽا إĉنǁَŮ َعلŽى كſلŰ شŽيńءŽƿ ĆدĉيرنſوَرنŽا َوا

ي، نقƱة البداية لالرتقاء إلى بلقد كانت الجنة، Ʊبقا للن 
 ى، ومن ثم فƎن المراتƔ التي سيرƿى وƊعلىمستويات روحية Ɗعل

نه ما تزال ǋناǁ مراتƔ إإليها المƌمنون ليƩ لها حدود، حيث 
زيد من النور في ، ومن ثم ǋناǁ رƹبة عارمة للمزيد والمىƊعل

 . ǉƦǋ الحياة

حتى من فقدوا فرصتهم في ǉƦǋ الحياة باالنغماƩ في  
ن جهنم ستكون فقƱ إالرƹبات الدنيƑة سينجون في النهاية حيث 

                   
٢٠: ٣٩ ٢١٨ 
٨: ٦٦ ٢١٩ 



 يƕكرامƕ البƪر

 

ČČĒ 

 

 Ɗو  ىمرحلة عالجية في الحياة العليا لǘنسان، وǋي تدعى مول
ŹااصديقƱللخ Ƒين في موضعččċ مهم في موضع آخرƊو ،ččČ. 

  ƾكل البشرلقد خلƌمنين، للرحمة، مƌير مƹمنين وččč ،
 . وال بد من نفاƦ مشيƑة اهللا في النهاية

كدحوا الكدƟ الالزم   لم ي إنهم سيقاسون في جهنم ألنهم 
سيصلح الناƩ جميعا في النهاية لخدمة . ččĎلقاء ربهملتمكينهم من 
  .ččď".لĉَيعńبŃدŃونĉ َما خŽلŽقƅتſ الƅجĉنŊ َوالĉƎƅنƩَ إĉلŮاَو" كما يقول ربهم ألنه

 :ما معناǉ) عليه الصالة والسالم(وƿد ƿال الرسول  

  ٢٢đ."إنه سيƋتي يوم على جهنم ال يكون فيها Ɗي إنسان"  

  "  Ůلة جفƹ تي يوم على جهنم تكون فيه كحقلƋإنه سي
 ٢٢٦."بعد نضارته لحين

                   
٢٢٠ đ١: ٧đ 
٩: ١٠١ ٢٢١ 
١١٩: ١١ ٢٢٢ 
٦: ٨٤ ٢٢٣ 
٢٢٤ đ١ :đ٦ 
٢٢đ فتح البيان في مقاصد القرآن 
 ز العمالكن ٢٢٦



ƧامƢال üƬالف 

 א

من الخدمات الفريدة األخرǎ التي ƿدمها النبي إلى البشرية    
ولكن  Ɗنه لم يجعل الصالة هللا حجر ƊساƩ فقƱ لتƱور اإلنسان، 

 ƾريƱ سسها عنƊ اعدة عريضة ألخوة البشريةƿ يضاƊ اإلسالم .
:   التي تلقاǋا من السماء كما يليى األولةلقد كانت األوامر الثالث

كانتا Ɗول   فهما كما رƊينا، راءة والكتابة لتحقيƾ منزلة كريمة،الق
الناƩ وإعالن   وكان األمر الثاني ǋو تحƦير. هإليما Ɗوحي به 

  :عƲمة اهللا

  “ŃرŰثŊدŃمƅَها الŋيćƊ َيا.ńرĉƦنćƋŽف ńمſƿ .ńرŎبŽكŽف ǁَŊ٢٢٧ ." َوَرب 

وǋو ثالث ما Ɗوحي به إليه في ترتيƔ   وكان األمر الثالث، 
ولكن Ɗثناء الليل   ليƩ فقƊ Ʊثناء النهار، ǋو الصالة هللا، ريخي،تا

  :Ɗيضا

  "ĈلŎمŊزŃمƅَها الŋيćƊ ا. َياŹيلĉلŽƿ اŮلĉإ ćلńيŮالل ĉمſƿ.   Ńهƅنĉم ńصſانق ĉوćƊ ŃهŽفńصĉن
 ٢٢٨."َوَرتŰلĉ الƅقſرńآَن تŽرńتĉيلŹا  ćƊوń زĉدń َعلŽيńهŽƿ.ĉلĉيلŹا

                   
٣-١: ٧٤ ٢٢٧ 
٤-١: ٧٣ ٢٢٨ 



 ČČĔ الصǘة هللا

 لنا كيف Ɗن ǎَوريŃ وفي آيات الحقة من نفƩ السورة، 
  :النبي شخصيا وƊصحابه نفƦوا Ʀǋا األمر

  "Ŋنĉإ ĉلńيŮالل ĉيŽثſلſن ثĉى مŽنńدćƊ ŃومſقŽت ǁَŮنćƊ ŃمŽلńَيع ǁَŊَرب  ŃهŽفńصĉَون
ǁَيَن َمَعĉƦŮَن الŎم ŻةŽفĉƑاŽƱَو ŃهŽثſلſ٢٢٩."َوث 

 ،ƾت سابƿنزلت في و ǎخرƊ ن األمر إيقال  وفي سورة
 : ر وƊثناء الليل Ɗيضا جاء بالصالة Ɗثناء النها

  " ĉرńجŽفƅآَن الńرſƿَو ĉلńيŮالل ĉƾَسŽƹ ىŽلĉإ ĉƩńمŮالش ĉǁوſلŃدĉل ŽةŽالŊالص ĉمĉƿćƊ
َومĉَن اللŮيńلĉ فŽتŽَهجŊدń بĉهĉ نŽافĉلŽةŹ . إĉنſƿ Ŋرńآَن الƅفŽجńرĉ كŽاَن َمشƅهŃودŅا

 ٢٣٠".لǁَŮ َعَسى ćƊن َيبńَعثǁَŽ َربǁَŋ َمقŽامŅا مŊحńمŃودŅا

حت الصالة هللا إƦن Ɗثناء النهار وƊثناء الليل وسيلة Ɗصب 
 إلى الصالة من وءبد من اللج نه الإكما ƿيل  لرفع ƿدر اإلنسان،

 :  آخر ىحين إل

  "ĉهŮَحاَن اللńبŃسŽون فŃحĉبńصſيَن تĉوَن َوحŃسńمſيَن تĉح. Ńدńَحمƅال ŃهŽَول 
 ٢٣١."رŃوَنالسŊَماَواتĉ َوالćƋƅرĉƯń َوَعشĉيŌا َوحĉيَن تƅƲſهĉ فĉي

لقد جعل النبي الصالة مƌسسة يلجƋ إليها وƊصحابه في  
لم يترǁ األمر ليحدد الفرد . Ɗوƿات معلومة Ʊبقا لما Ɗرشد إليه

                   
٢٠: ٧٣ ٢٢٩ 
٧٩، ٧٨: ١٧ ٢٣٠ 
١٨، ١٧: ٣٠ ٢٣١ 



 Ččċ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

فقد  الوƿت بين الحين والحين ليصلي عندما يجد نفسه بال عمل،
فهناǁ صالة في الصباƟ عند  دمجت الصالة مع Ɗعماله اليومية،

ي الƲهر كƎشارة إلى حاجته الروحية استيقاƲه من النوم وصالة ف
وصالة في المساء عند عودته من عمله   للغداء مثل حاجته البدنية،

حيث  وصالة عند ƹروƔ الشمƩ وصالة ƿبل النوم، اليومي،
 .تكون آخر عمل له في اليوم

  Ɣلƿ ور الوعي باهللا فيƦج ƾو تعميǋ كان الهدف المرجو
وجعله يتƦكر المرة بعد  ة،الƦي تمتع به اإلنسان بالفƱر اإلنسان،

بدعوته وǋو وسƱ ارتباƱاته الدنيوية   تجاǉ خالقه،هالمرة واجب
 االضƱرابات وسƱ كل  وعيهالحضرة اإللهية، وإيقاƲوإدخاله في 

 إيقاƲه ،والمتغيرات التي من األرجح Ɗن تشغل ǋƦنه عن اهللا
للوجود السامي الƦي تعود إليه مسƌولية Ɗفعاله، وتƦكرته في 

 نصرƊ ǉنه ليƩ إال مخلوŹƿا ضعيفŹا متواضعŅا من مخلوƿات  ساعات
 Ɗنه مازال ǋناǁ مالƦ ليلجƊ Ƌملهاهللا، وفي ساعات فشله وخيبة 

  .وƊنه ليǋ Ʃناǁ يƩƋ  إليه،

لقد كان التƋكيد الƦي وضع على الصالة نتيجة لكونها في  
 لم يجد النبي .المقام األول وسيلة إدراǁ ما ǋو إلهي في اإلنسان

) بما Ɗوحĉَي إليه(لكنه حرص ، لتبشير بوجود اهللا نƲريŌا كافƊĆن ا
 في حياة ة ƿوه وƊنة حيةعلى Ɗن يرسŎخ في األǋƦان Ɗن اهللا ƿو



 ČčČ الصǘة هللا

ن القرآن الكريم يƦكر المتƱلبات الثالثة للمسلم حسƔ إ. البشر
 : ترتيبها الƱبيعي 

  "ĉيهĉف Ɣَńَري Žال ŃƔاŽتĉكƅال ǁَĉلŽƦ ينĉقŮتŃمƅلŰل ǎŅدŃǋ . يَناĉƦŮوَن  لſنĉمċƌŃي
 ٢٣٢."يŃنفĉقſوَن الصŊالةŽ َومĉمŊا َرَزƅƿنŽاŃǋمń بĉالƅغŽيĉƔń َويŃقĉيمŃوَن

 مباشرةŹ المحافƲة ليهت  ƹير مرƑية،ةƊعƲم ƿو اإليمان باهللا، 
على الصالة، وبهƦا يƲهر Ɗن اإليمان يتحول بواسƱة الصالة إلى 

 د اإللهي،ǁ لما ǋو إلهي داخل اإلنسان وإلي تƋكيد للوجواإدر
ƱعƊ مما ƾاإلنفا ǎخرƊ ا يليه مرةƦǋاهللا اإلنسان لمصلحة ىو 

 ǋكƦا إƦن يترَجم اإليمان باهللا إلى عمل بواسƱة  .اǓخرين في البر
 ، وƱبقŹا للرسول.الصالة، التي تƌدي بدورǋا إلى خدمة البشرية

 : يعتمد التƱوير الƦاتي لǘنسان على الصالة 

  "ſنĉمċƌŃمƅَح الŽلƅفćƊ ńدŽƿوَن. وَنŃعĉاشŽخ ńمĉهĉاتŽي َصلĉف ńمŃǋ يَنĉƦŮ٢٣٣."ال 

 وǋو يعني ،"فالƟ" على النجاǋ Ɵو الدالاللفƲ العربي  
وƿد كان الفالƟ والصالة . الحصول الكامل على ما يرƹبه المرء

 لشيء يكونان وجهين امرتبƱين بشدة بالنسبة للنبي حتى يكاد
من فوƾ مƦƑنة الة ص مرات كل يوم للفقد ćƊمر بالنداء خمƩ. واحد

 :كل جامع

                   
٣، ٢: ٢ ٢٣٢ 
٢، ١: ٢٣ ٢٣٣ 
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 الصالة على حي الصالة  على حي  

 .  على الفالƟحي  فالƟال على حي  

ومن خالل الصالة هللا ƊيضŅا يتƱهر ƿلƔ اإلنسان وتزول   
 : النزعات الشريرة منه 

الƅكĉتŽاĉƔ َوĉƿćƊمĉ الصŊلŽاةŽ إĉنŊ الصŊلŽاةŽ  اتƅلĈ َما ĈƊوحĉَي إĉلŽيǁَń مĉَن"  
َيعńلŽمŃ   الƅفŽحńشŽاء َوالƅمŃنكŽرĉ َولĉƦŽكƅرŃ اللŮهćƊ ĉكƅَبرŃ َواللŮهŃ نĉتŽنƅَهى َع

 ٢٣٤."َما تŽصńنŽعŃوَن

  "ĉمĉƿćƊَو Ŋنĉإ ĉلńيŮَن اللŎا مŹفŽلŃَوز ĉَهارŮالن ĉيŽَرفŽƱ ŽةŽالŊالص  ĉاتŽَحَسنƅال
ǎَرƅكĉƦ ǁَĉلŽƦ ĉاتćƑŎيùŊَن السńبĉǋƅƦŃيَن يĉرĉاكŮƦلĉ٢٣."لđ 

 تعاليم القرآن الكريم، وفي  من شرƟلالرسولقد زاد  
 ŹالƑاƿ الصحابة ƔƱالمرات خا ǎإحد : 

  " Ćمńَيو Ůلſك ĉيهĉف ĈلĉسŽتƅَيغ ńمſكĉَحدćƊ ĉƔَباĉا بŅَهرŽن ŊنćƊ ńوŽل ńمſتńيćƊَرćƊ
 ńنĉي مĉقńبŃا يŽوا لſالŽƿ ĉهĉَدَرن ńنĉي مĉقńبŃي ǁَĉلŽƦ ĈولſقŽا َما تŅسńمŽخ

ĉلŽƦŽف ćالŽƿ اĄƑńيŽش ĉهĉَدَرن ŃهŮو اللŃحńَيم ĉƩńمŽخƅال ĉَواتŽلŊالص Ĉلƅثĉم ǁَ
 ٢٣٦."بĉهĉ الƅخŽƱŽاَيا

                   
٤: ٢٩ ٢٣٤đ 
٢٣đ ١١٤: ١١ 
 ٦: ٩ البخاري  ٢٣٦



 ČčĎ الصǘة هللا

لنبي تƱلعŅا للروƟ البشرية لتكون مع  بالنسبة لكانت الصالة  
 :الروƟ اإللهية، منبع النقاء وصاحبة صفات الكمال

 ٢٣٧"...َولĉلƃهĉ األćسńَماء الƅحŃسńنŽى"  

 ٢٣٨"…لŽهŃ الćƋƅسńَماء الƅحŃسńنŽى …"  

 ي بالقيم اإللهيةالتحل  

كانت السبيل الوحيدة لهƦا ǋي التقرƔ من الروƟ اإللهية  
 العميƾ من االرتواءوالبعد عن نقاƑص المحيƱ البشري لحƲة و

صلى اهللا عليه (ƿال الرسول . المنبع اإللهي للصفاء والكمال
  لقد٢٣٩"…هŃإĉنćƊ Ŋَحَدكſمń إŽƦĉا Žƿاَم فĉي َصلŽاتĉهĉ فĉƎŽنŮَما يŃنŽاجĉي َربŊ) : "وسلم

  : حقيقة Ɗثناء الصالةاإللهيكان الوجود 

  "… ǁَيَرا ŃهŮنĉƎŽف ŃǉَراŽت ńنſكŽت ńمŽل ńنĉƎŽف ŃǉَراŽت ǁَŮنćƋŽَه كŮَد اللŃبńعŽت ńنćƊ 
…"ć٢٤٠ 

  "ƅواſينĉعŽتńَها َواسŮنĉَوإ ĉةŽالŊَوالص ĉرńبŊالصĉى  بŽَعل Ůالĉإ ŻيَرةĉبŽكŽل
َربŎهĉمń َوćƊنŮهŃمń إĉلŽيńهĉ  وَن ćƊنŮهŃم مŋالſƿŽو الĉƦŮيَن َيſƲنů .الƅخŽاشĉعĉيَن
 ٢٤١."َراجĉعŃوَن

                   
١٨٠: ٢٣٧٧ 
٢٣٨ đ٢٤: ٩ 
 ٨: ٩البخاري  ٢٣٩
 ٣٧:٢البخاري  ٢٤٠
٤: ٢ ٢٤١đ ،٤٦ 
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التواجد ، وǋي ةي الحقيقتهالصالة ƱبيعليƲهر Ʀǋا الوصف  
من يصلي هللا في صدƾ ف، اإللهي مع الوجود اتصالالفعلي في 

 يمكن Ɗن يلقŽى اهللا في ǉƦǋ الحياة  ه معتقدŅا بƋنهخالص يصلي ل
 .Ʀاتها

ية من االة ƊيضŅا ǋو ƱلƔ العون والهدوالغرƯ من الص 
يƋتي Ʀكرǋما   ما شيƑان مرتبƱان بالصالة اليومية للمسلم،ǋاهللا و

 .حوالي Ɗربعين مرة في اليوم

  " ǁَاŊيĉوإ ŃدŃبńعŽن ǁَاŊيĉإ ŃينĉعŽتńسŽن .  ŽƱَراŎا الصùùùùŽنĉدǋا
 ٢٤٢"المŃستŽقĉيم 

هللا بهƦا فالمسلم مƱالƔ بين الحين والحين بالتوجه إلى ا 
 . ية في كل ما يقوم به من ƊعمالاƱلبŅا للعون والهد

  Ɵاء الروƦƹ نهاƊ يشار إلى الصالة في موضع على
حتى Ɗن من ال يصلي هللا البد وƊن ينƲر إليه على Ɗن   البشرية،

 :روحه ميتة

  " ĉƳوſلſƱ ćلńبŽƿ ǁَŎَرب ĉدńَحمĉب ńحŎوَن َوَسبſولſى َما َيقŽَعل ńرĉبńاصŽف
Žƿَو ĉƩńمŮالش  ŽَرافƅƱćƊَو ńحŎَسبŽف ĉلńيŮاء اللŽآن ńنĉَها َومĉوبŃرſƹ ćلńب

 َولŽا تŽمŃدŊنŊ َعيńنŽيǁَń إĉلŽى َما َمتŮعńنŽا بĉهĉ .النŮَهارĉ لŽَعلǁَŮ تŽرńَضى
 ǁَŎَرب ſƾńزĉَور ĉيهĉف ńمŃهŽنĉتƅفŽنĉنَيا لŋالد ĉَحَياةƅال Žَرةńǋَز ńمŃهƅنŎا مŅَواجńزćƊ

                   
١ ٢٤٢ :đ ،٦ 



 ČčĐ الصǘة هللا

مŃرńǋćƊ ńلǁَŽ بĉالصŊلŽاةĉ َواصŽƱńبĉرń َعلŽيńَها لŽا  َوċƊ.خŽيńرņ َوćƊبńقŽى 
ǎَوƅقŮلتĉل ſَبةĉƿَعاƅَوال ǁَſƿŃزńرŽن ŃنńحŮا نŹƿńزĉر ǁَſلćƋńسŽ٢٤٣."ن 

  "ńمŃهƅنŎا مŅَواجńزćƊ ĉهĉا بŽنńعŮشياء تتصل "َما َمتƊ تشير إلى 
وفي  بالحياة المادية لǘنسان، Ɗشياء يحتاƜ إليها ماديŌا،

Ʀǋ مقابلǉنها  األƋى"شياء، توَصف الصالة بŽقńبćƊَو ņرńيŽخ "
ومن . ، فهي شيء يحتاجه اإلنسان روحيŌا"رĉزſƾń َربǁَŎ"و

 ، Ɗثناء ثم، فƎن الحاجة إلى الصالة ƿاƑمة وƿتŹا بعد آخر
النهار وƊثناء الليل، لتغƦية روƟ اإلنسان، مثلما Ɗن 

  .دالحاجة إلى الƱعام ƿاƑمة وƿتا بعد آخر لتغƦية الجس

ƿسم النبي الصالة إلى ƿسمين، Ɗحدǋما يتم على انفراد،  
 وبينما كان .واǓخر يتم في جماعة، ويفضل Ɗن يكون في المسجد

 فƎن ،المقصود بالصالة المنفردة تƱوير النفƩ الداخلية لǘنسان
في صالة الصالة الجماعة كانت لها ƹاية Ɗخرǎ جعلت من 

ففي المقام األول، . اإلسالم ƿوة جبارة في توحيد الجنƩ البشري
يساعد اجتماƳ الناƩ، الƦين يقيمون في نفƩ الجوار، خمƩ مرات 

وتقتصر ǉƦǋ .  صحيةاجتماعيةيوميŌا، على إرساء عالƿات 
 Ɗثناء الشعاƑر اليومية على داƑرة ضيقة، Ɗي Ɗعضاء نفƩ العالƿات
 كل تجمع تتسع في صالة الجمعة، التي الداƑرةلكن . المنƱقة

                   
١٣٢-١٣٠: ٢٠ ٢٤٣ 
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 ية معين، وتتسع Ɗكثر في االجتماعات السنوحيالمسلمين في 
 وبهƦا تƦكى الصالة العالƿات االجتماعية .للمسلمين في العيدين

إƦابة   وǋƊم من Ʀǋا،.ع المسلممبين القƱاعات المختلفة للمجت
 فبمجرد الدخول من باƾ. Ɣ التي تƋتي بها صالة الجماعةرالفوا

 يقف  .ة والحƔيشعر كل مسلم Ɗنه في جو من المساوا المسجد،
الملǁ بجانƿƊ Ɣل فرد من  Ɗمام خالقهم،كتف المسلمون كتفŹا إلى 

األثرياء في Ɗبهى المالبƩ إلى جانƔ الفقراء في  ته،عير
 العƲيم وƹير  ، كل الرجال. األسودنƊƔرخصها، األبيƯ إلى جا

 Ưيم واألبيƲمرات  الع Ʃواألسود، يقفون في مساواة تامة خم
دل Ʀǋا تمامŅا العقلية التي كانت تجعل بƊ وƿد .في المسجديوميا 

سواءƊ ņكان   بعƯ الناƩ يƲنون Ɗنهم Ɗرفع مكانة من ƹيرǋم،
 . بسبƔ الثراء Ɗم الجاƊ ǉم الجنƊ Ʃم اللون

ǋا النبي الدروƩ النƲرية  احولت صالة الجماعة التي Ɗرس 
في المساواة واإلخاء ووحدة البشرية إلى Ɗمر عملي، فمهما بلغت  

ن يدعو بها إلى المساواة واإلخاء بين البشر في القوة التي كا
المجتمع اإلسالمي، فقد كان من الممكن Ɗن يصبح كل Ʀǋا مجرد 

 إلى Ɗفعال يومية من خالل مƌسسة   تهكلمات لو لم تتم ترجم
وبهƦا Ɗصبحت مƌسسة الصالة التي . صلوات الجماعة اليومية

 . Ɗسسها النبي ƿوة فريدة في توحيد الجنƩ البشري



 ČčĒ الصǘة هللا

 ƿجليل آخرو Ưرƹ فقد اختفت .د كان لصالة الجماعة 
اختالفات المكانة والثروة والجنƩ واللون داخل المسجد، وعم Ʀǋا 

Ɣجو من اإلخاء والمساواة والح Ʃنعمة الإنها . المكان المقد ǁش 
Ɗن يستƱيع المرء Ɗن يتواجد خمƩ مرات يوميŌا في جو من 

من المساواة  وزاƳ، السالم الكامل في عالم مليءĆ بالشقاƾ والن
 الساƑد، ومن الحƔ وسƱ حسد وعداوات الشيءحيث التفرƿة ǋي 

.   فهي الدرƩ العƲيم للحياة،إنها Ɗكثر من نعمة. الحياة اليومية
النزاعات سƱ  وواالجتهاد ،ينبغي لǘنسان العمل وسƱ التفرƿة

 شيءعد عن كل ت مع Ʀǋا فهو يب.ووسƱ مƲاǋر الكراǋية والعداء
 ليدرƊ ǁن المساواة واألخوة والحǋ Ɣي  ياخمƩ مرات يوم
 تستغرƿهلƦلǁ فƎن الوƿت الƦي .  لسعادة البشريةالمصادر الƱبيعية

  Ɵر اإلصالƲا، حتى من وجهة نŅعƑتا ضاƿالصالة ال يعد و
Ʊفضل استغالل في  ،االجتماعي النشƊ نه يستغلƎف Ʃعلى العك 

 وعندما .تعلم دروƩ عƲيمة تجعل الحياة Ɗكثر استحقاŹƿا Ɗن نحياǋا 
يتم تƱبيƾ دروƩ األخوة والمساواة والحǉƦǋ Ɣ في الحياة 

تكون Ɗساسا لتوحيد الجنƩ البشري ولحضارة إنسانية  اليومية،
 . خالدة

ال  إلى Ɗدعافقد  وƿد ƔǋƦ النبي خƱوة Ɗبعد من Ʀǋا، 
يقتصر سلوǁ اإلنسان Ɗثناء الصالة على وجودǉ داخل الجدران 

 الƦي يكون فيه في الصالة، لقد تƿلوعلى ااألربعة للمساجد وال 



 Ččē التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 لƦلǁ كان ،لصالةشغوفة باكان برنامجه ǋو Ɗن يجعل اإلنسانية 
 وبالرƹم من  .حالة الǋƦنية لǘنساناليدعو للصالة مع كل تبدل في 

فقد  Ɗن آخر Ɗعمال المسلم ƿبل الǋƦاƔ إلى الفراǋ ƫو الصالة،
ƿلƾ كل ƔǋƦ يŃ تعلŮم عند دخول الفراƫ دعاءŅ من شƋنه Ɗن

ومشكالت اليوم ويساعدǉ في التمتع بنوم ǋادƏ مع االƱمƑنان بƋنه  
 :كان عبدŅا مخلصŅا هللا 

َوَوجŊهńتſ وجهي إليǁَ،   إليǁَ نفسي  ƊسلمتſمŊهŃلŮال"  
  Źبةƹر ،ǁَهري إليƲ ſتċƋلجƊو ǁَمري إليƊ ſتńضŊوŽوف

 ،ǁَإلي Ůإال ǁَوال منَجا من ćƋال ملج ،ǁَإلي Źبةǋورſآمنت 
ĉبكتابǁَŮال ćƊ يƦƅَزنƅلŽوَب تŽنĉبŎيǁَŮي  الƦŽتƅَسلńرćƊ."٢٤٤ 

ند االستيقاƲ من النوم، فبينما عوكان ǋناǁ دعاءņ مختلف  
 Ɗن يبدƊ هيشكر اإلنسان اهللا على يوم آخر في الحياة، ينبغي علي

 : Ɗن Ɗسمى مسƌولية ǋي تجاǉ اهللا وحدǉ باعتقادƦǋا اليوم 

 َبعَد ما ƊماتŽنا َوإليهĉ النůشورŃ، ال إله الƅَحمńدŃ لĉلŮهĉ الƦŮي Ɗحيانا"  
،ŃهŽل ǁَريŽال ش Ńǉَدńَوح ،Ĉَو   إال اهللاŃǋَو ،Ńدńَحمƅال ŃهŽَول ŃǁƅلŃمƅال ŃهŽل

ņديرŽƿ ĆءńيŽش Űلſى كŽ٢٤."َعلđ 

                   
٢٤٤  Ɣالصالة للمسلم  كتاThe Muslim Prayer Book صفحة ،đ٠ 
٢٤đ  المصدر، صفحة Ʃنفđ١ 



 ČčĔ الصǘة هللا

تعلم Ɗن يدعو Ɗن تكون  وعندما خروƜ اإلنسان للعمل، 
قادر معامالته مع اǓخرين عادلة بالنسبة لهم وƊن يمنع عنه اهللا ال

Ɗ على كل شيءǎƦƱعونه ي من ال ي: 

  "ĉبńسĉمĉاهللا Žَو تŮكƅلſَعت Žلĉال ،ى اهللاŮلŃهŊا  مŮإنŽنſƦعوĉب ǁَĉم ńن   ŮلĉزŮن نćƊ
 ćَهلńجŃي ńوćƊ ćَهلńجŽن ńوćƊ ،َمŽلƅƲſن ńوćƊ َمĉلƅƲŽن ńوćƊ ،ŮلĉضŽن ńوćƊ

 ٢٤٦"َعلŽيńنا

م وبالرƹ  عمل اليوم،انقضاءوعند عودته إلى منزله بعد  
 : االعتماد على اهللا ودعاǋ ǉƌكƦاهمن كل العثرات، مازال علي

 إنŰي ćƊسćƋلǁَſ خŽيńَر الƅَموńلĉƝŽ َوخŽيńَر الَمخƅَرĉƜ، بĉسńمĉ اهللاĉ مŊهŃلŮال"  
 ٢٤٧."َولŽجńنا َوَعلŽى اهللاĉ َربŎنا تŽَوكŮلƅنا

 :ل الƱعامووكان ƱلƔ البركة من اهللا مƱلوبŅا ƿبل تنا 

  "ĉبńسĉمĉَعَو،  اهللاŽَرى َبلŽكĉةĉ٢٤٨." اهللا 

 : من الƱعاماالنتهاءوتقديم الحمد له بعد  

  "ƅَحالńمŃدĉهللا Ůال ćƊ يƦ َعَمنا َوَسقاناƅƱَعَجَوŽنا لƅَن الĉمŃمńسĉ٢٤٩."ميَنل 

                   
 đ١ ، صفحة The Muslim Prayer BookكتاƔ الصالة للمسلم  ٢٤٦
 đ١نفƩ المصدر، صفحة  ٢٤٧
 đ٢ نفƩ المصدر، صفحة  ٢٤٨
 đ٢نفƩ المصدر، صفحة  ٢٤٩



 ČĎċ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

وعند الخروƜ في سفر، ينبغي Ɗن تكون Ɗعمƾ رƹبة  
 فقƱ،   يفعل ما يرضي اهللاوƊنلǘنسان Ɗن يكون مخلصŅا لواجباته 

 : بالسالمة وكƦلǁ على من تركهم وراءǉينعم اهللا عليهوƊن 

في َسفŽرĉنا Ʀǋا الƅبĉرŊ َوالتŮقƅَوǎ َومĉَن الƅَعَملǁَ   ĉلćƋſسńنŽإنŮا  مŊهŃلŮال"  
الƅخŽليفŽةſ في  َوسŊفŽرĉفي الصاحŃƔĉ ال ćƊنƅتŽ مŊهŃلŮما تŽرńَضى، ال

ćاألńǋĉ٢."لđ٠ 

 Ɗ ن يمنحه  وعلي المرء عند دخول مدينةƊ ن يدعو اهللا
 :خيرǋا وخير ǋƊلها

 ǁَ بĉعوſƦنŽ َوǉ القريةĉ َوخŽيńَر ńǋćƊلĉها، Ʀǋَريń خǁَŽلćƋſسńنŽإنŮا  مŊهŃلŮال"  
ĉمńنŽش Ŏرǋَوا ŽشŎرćƊ ńǋĉَواهل ŽشŎال. ا ما فيهرŮلŃهŊنا إلى  مńبŎَحب
ćƊńǋĉناهلńيŽها إلĉلńǋćƊ حيĉصال ńƔŎ٢."ا َوَحبđ١ 

ينبغي Ɗن يدعو اهللا Ɗن يرد عليه  يƯ، المرزيارةوعند  
 :صحته

ĉƔĉǋƅƦćƊ الƅَبƩَċƋ رŊƔ الناĉƩ َواشƅفćƊ ĉنƅتŽ الشافي، ال شĉفاَء   "  
 ٢đ٢."إالŮ شĉفاǁَĈƌ شĉفاءŅ ال يŃغادĉرŃ َسقŽما

                   
٢đالصالة للمسلم  ٠ ƔكتاThe Muslim Prayer Book صفحة ، đ٤ 
٢đالمصدر، ١ Ʃصفحة نف đ٣ 
٢đالمصدر، صفحة  ٢ Ʃنفđ٣ 



 ČĎČ الصǘة هللا

ينبغي Ɗن يدعو المرء اهللا ƱلبŅا   وعند ركوƔ السفينة، 
 :للسالمة

  "ĉبĉَمسم اهللا Ńا ومǋاجراǋي رساŎَرب Ŋإن ،ņَرحيم ņفورŽغŽ٢".لđ٣ 

 ينبغي Ɗن يشكر المرء اهللا الƦي  آلةوعند ركوƊ Ɣو ƿيادة 
 :جعل له السيƱرة على ǉƦǋ األشياء 

  "ŃاَنحبسŮي َس الƦŮَرخŽل ſا وما كƦǋ ناŮنŽا لŃا إلى  هŮنيَن، وإنĉĉرƅقŃم
 ٢đ٤".َربŎنا لŽمŃنƅقŽلĉĉبوَن

لبŅا ينبغي للمرء Ɗن يدعو اهللا Ʊ وعند التƱهر الخارجي، 
Ʃهارة النفƱل:  

 ٢đđ."ريَنهŽƱŎتŽمŃ الƅَنمĉاجńَعلƅني  وابيَنتŽوŊ الَنني مĉلƅَع اجńمŊهŃلŮال"  

 يبغي على المرء التضرƳ إلى اهللا وعند مواجهة األعداء، 
 :Ʊلبا للعون

 ٢đ٦."مĉǋńورĉر شſنń مǁَĉ بĉعوſƦنŽَوجńَعلǁَſ في نſحورĉǋĉمń  نŽمŊهŃلŮال"  

و داƑمŅا هف زيه شيء،ا ال يواألعداءإن الدعاء للنصر على  
 :تسبقه رƹبة في االنتصار على الƦات وفي التواضع

                   
٢đالصالة للمسلم  ٣ ƔكتاThe Muslim Prayer Book صفحة ، đđ 
٢đالمصدر، صفحة  ٤ Ʃنفđ٤ 
٢đđ  المصدر، صفحة Ʃنفđ٦ 
٢đالمصدر، صفحة  ٦ Ʃنفđ٦ 



 ČĎč التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

  "Žا الŽنŊَرب ńوćƊ اŽينĉسŮن نĉا إŽنƅƦĉاخćƌſت ċلĉمńحŽت Žا َوالŽنŊا َربŽنċƋŽƱƅخćƊ 
 الĉƦŮيَن مĉن ŽƿبńلĉنŽا َربŊنŽا َوالŽ  صńرŅا كŽَما َحَملƅتŽهŃ َعلŽىإĉَعلŽيńنŽا 
َوارńَحمńنŽا    َواعńفſ َعنŮا َواƅƹفĉرń لŽنŽا  َما الŽƱ ŽاŽƿةŽ لŽنŽا بĉهĉتſَحمŎلƅنŽا

  ٢đ٧."َعلŽى الƅقŽوńمĉ الƅكŽافĉرĉيَن ćƊنتŽ َموńالŽنŽا فŽانصŃرńنŽا

َوَما كŽاَن ŽƿوńلŽهŃمń إĉالćƊ Ůن Žƿالſواƅ ربŊنŽا اƅƹفĉرń لŽنŽا ſƦنſوَبنŽا "  
ƅƿćƊ ƅتŎبŽا َوثŽنĉرńمćƊ يĉا فŽنŽَرافńسĉَوإ ĉمńوŽقƅى الŽا َعلŽنńرŃا وانصŽَداَمن

 ٢đ٨."الƅكŽافĉرĉيَن

                   
٢đ٢٨٦: ٢ ٧ 
٢đ١٤٧: ٣ ٨ 



Ƨالساد üƬالف 

 א

 النبي على  ةكان ǋناǁ من التƋكيد الشديد في فجر دعو 
، بقدر ما كان ǋناǁ من التƋكيد على خدمة البشرية،  الصالة هللا

 وفي الواƿع، إن الصالة هللا .وربما كان التƋكيد Ɗكثر على األخيرة
فƎنها إƦ Ʀاǁ تكون ، تكون بال ƿيمة إƦا لم تصحبها خدمة البشرية

Ōجد ǉالسور القصيرة التي .امجرد ادعاء مكرو ǎإحد ǁناǋو 
 :نزلت في فجر الدعوة مخصصة لهƦا األمر بالكامل

  "ĉينŎالدĉب ŃƔŰƦŽكŃي يĉƦŮال ŽتńيćƊَرćƊ .يَمĉَيتƅال ŋƳŃي َيدĉƦŮال ǁَĉلŽƦŽا .فŽَول 
ĉينĉكńسĉمƅال ĉَعامŽƱ ىŽَعل ŋƯŃيَن.َيحŰَصلŃمƅلŰل ąلńَويŽيَن. فĉƦŮال  ńمŃǋ 

 َوَيمńنŽعŃوَن .َعن َصلŽاتĉهĉمń َساŃǋوَن الĉƦŮيَن Ńǋمń يŃَراĈƌوَن
 ٢đ٩."الƅَماعŃوَن

لم تكن للصالة إƦن ƿيمة إƦا لم تƌدŎ إلى خدمة البشرية وƿد  
 : كانت خدمة البشرية ǋي Ɗشƾ األمرين، فقد كانت كلها مشقة

 
٢đ٧-١: ١٠٧ ٩ 



ČĎď التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

  "ŃǉاŽنńَديǋََو ĉنńَديńجŮالن.Žَعقƅَحَم الŽتƅƿا اŽلŽف Žَبة.ǁََراńدćƊ َوَما  ſَبةŽَعقƅَما ال. 
ĆَبةŽƿَر ŋǁŽي.فĉƦ Ćمńي َيوĉف ņَعامƅƱĉإ ńوćƊ  ĆَبةŽغńَمس.Ćَرَبةƅا َمقŽƦ اŅيمĉَيت . 

 ٢٦٠."َمتƅَرَبة ćƊوń مĉسńكĉينŹا ŽƦا

  ،Ʊحاجة لمساعدة الفقراء والمحتاجين فق ǁناǋ لم تكن
 :ولكن كان ينبغي تكريمهم ƊيضŅا

 َولŽا تŽَحاضŋوَن َعلŽى ŽƱَعامĉ . كƅرĉمŃوَن الƅَيتĉيَمَبل لŮا تſ كŽلŮا"  

ĉينĉكńسĉمƅا   . الŌبŃح ćَمالƅوَن الŋبĉحſا َوتŌمŮا لŹلƅكćƊ Žَراثůوَن التſلſكċƋŽَوت
 ٢٦١."َجمŌا

كدسها، فقد كان للمحتاجين حƾ يلم يŃعŽƱń اإلنسان الثروة ل 
 : في ثروات األƹنياء

  "Űل Ŭƾَح ńمĉهĉَوالńمćƊ يĉَوفĉلĉƑاŊلس ĉومŃرńَمحƅ٢٦٢."َوال 

حدǎ اǓيات التي نزلت في وƿت مبكر، يتوعد اهللا إوفي  
 :ƊصحاƔ الثراء الƦين ال يساعدون الفقراء بالدمار

  "ƔََحاńصćƊ اŽنńوŽَما َبلŽك ńمŃǋاŽنńوŽا َبلŮنĉوا  إŃَسمƅƿćƊ ƅƦĉإ ĉةŮَجنƅال
ŽƱافŽ َعلŽيńَها ŽƱاĉƑفŻ  فŽ. َيسńتŽثƅنſوَن َولŽا. لŽَيصńرĉمŃنŮَها مŃصńبĉحĉيَن

ńمŃǋَو ǁَŎبŊن رŎوَن مŃمĉƑاŽن .ĉيمĉرŊالصŽك ƅَبَحتńصćƋŽاَدوا . فŽنŽتŽف

 
١٦-١٠: ٩٠ ٢٦٠ 
٢٠-١٧: ٨٩ ٢٦١ 
٢٦٢ đ١٩: ١ 



ƕريƪالب ƕخدم ČĎĐ

ćƊنĉ اƅƹدŃوا َعلŽى َحرńثĉكſمń إĉن كſنتſمń َصارĉمĉيَن   .مŃصńبĉحĉيَن
لƅَيوńَم َعلŽيńكſم  ćƊن لŮا َيدńخſلŽنŮَها. فŽانŽƱلŽقſوا َوŃǋمń َيتŽخŽافŽتſوَن

ņينĉكńسŎم .ŽƹَوĆدńى َحرŽا َعلńيَن َدوĉرĉادŽƿ . اŮنĉوا إſالŽƿ اǋَńوćƊا َرŊمŽلŽف
 ٢٦٣ć."َبلċ نŽحńنŃ َمحńرŃومŃون .لŽَضالůوَن

لقد كان النبي منƦ بداية حياته من المساندين لقضية  
نضم منƦ كان صغيرŅا جدŌا إلى حلف  االضعفاء والمضƱهدين، وƿد 
لمضƱهدين في   حقوƾ الضعفاء واةرصالفضول وǋو حلف ƿƊيم لن

قد ƿƊسم كل عضو من Ɗعضاء الحلف على الدفاƳ ف. وجه الƲلم
 ويعود الفضل في  .ين ضد كل صور االضƱهادضعفعن المست

  . ǋاشمنيإنشاء ǉƦǋ المنƲمة اإلنسانية إلى النبي وعاƑلته، ب

وعندما ǋƦبت الوفود تلو األخرǎ إلى Ɗبي ƱالƔ إلƿناعه  
ح للنبي في كلمات ي Ɗبو ƱالƔ بالمدبتسليم النبي لهم ليقتلوǉ، تغنŮى

Ʊيكم عƊƊ":  فقد رد عليهم ƿاƑالŹ .خالدة انتقلت إلينا في شكل ƿصيدة
 وعندما نزل الوحي على "ملÞامن يلجƋ إليه األيتام ويحمي األر

 خوفŹا من Ɗنه ƿد ال يستƱيع تحقيǉƦǋ ƾ رعشة تهمحمد، Ɗصاب
 :ƿاƑلةواسته زوجته ف ،المهمة العƲيمة وǋي إصالƟ البشرية

 
٢٧-١٧: ٦٨ ٢٦٣ 



ČĎđ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

  "  ĈلĉمńحŽَم َوتĉحŊالر ĈلĉصŽتŽل ǁَŮنĉا إŅَبدćƊ ŃهŮالل ǁَيĉزƅخŃَما ي ĉهŮا َواللŮلŽك
الƅكŽلŮ َوتŽكƅسŃƔĉ الƅَمعńدŃوَم َوتŽقƅرĉي الضŊيńفŽ َوتſعĉينŃ َعلŽى 

Űƾَحƅال ĉƔĉƑَواŽ٢٦٤."ن 

لقد ƹرƩ العƱف اإلنساني في Ʊبيعة النبي، حتى لم يكن  
ل البدنية للبشرية، ولكن كان لديه  لƾ بالعفقƱ لديه اǋتمام عمي

 . الروحيǋا Ɗكثر عمقŹا بانحاللها األخالƿي وتدǋور اǋتمامƊيضŅا 
 : ويشهد القرآن الكريم بوضوƟ على Ʀǋا

 ٢٦đ."لŽَعلǁَŮ َباخĉعņ نŮفƅَسćƊ ǁَلŮا َيكſونſوا مċƌŃمĉنĉيَن"  

  "Ůن لĉإ ńمĉǋĉارŽى آثŽَعل ǁََسƅفŮن ņعĉَباخ ǁَŮَعلŽلŽا فŽƦَهĉوا بſنĉمċƌŃي ńم
 ٢٦٦."الƅَحدĉيثćƊ ĉَسفŹا

وعندما بلƸ النبي مرحلة الوالية، كان Ɗول اإلصالحات  
التي ƿام بها ǋي إلغاء القانون الجاƑر الƦي كان يحرم األيتام 

لقد كان من عادات العرƔ . والنساء من نصيبهم في الميراث
".  يرث  ƊنƊن من يستƱيع القتال فقǋ Ʊو من يحƾ له"الراسخة 

اضي عن عادة غوفي بلد يدور فيه القتال ليالŹ ونهارŅا، ال يمكن الت 
ǉƦا.كهƦǋ ي كان النبي في حاجة فيه إلى من ، معƦت الƿففي الو 
 شſرƳĉ القانون الƦي ƊلغŽى كل ،فعون عن المجتمع وعن الدينايد

 
 ١:١ البخاري ٢٦٤
٢٦đ ٣: ٢٦ 
٦: ١٨ ٢٦٦ 



ƕريƪالب ƕخدم ČĎĒ

ǉƦǋ التفرƿة ضد الضعفاء والباƑسين ووضع المرƊة والƱفل على 
 : الجندي الƦي يحارƔ للدفاƳ عنهماƿدم المساواة مع

لŰلرŎَجالĉ نŽصيņƔĉ مŎمŊا تŽَرǁَ الƅَوالĉَدانĉ َواألƅƿćَربŃوَن َولĉلنŰَساء "  
نŽصĉيņƔ مŎمŊا تŽَرǁَ الƅَوالĉَدانĉ َواألƅƿćَربŃوَن مĉمŊا ŽƿلŮ مĉنƅهćƊ Ńوń كŽثſَر  

 ٢٦٧."نŽصĉيبŅا مŊفƅرŃوضŅا

  "ŽَوالńمćƊ اَمىŽَيتƅال ƅواſَوآت Žَوال ĉƔŎيŮƱالĉب ŽيثĉبŽخƅال ƅواſلŊَبدŽتŽت Žَوال ńمŃه
 ٢٦٨."تċƋŽكſلſواćƊ ƅمńَوالŽهŃمń إĉلŽى ćƊمńَوالĉكſمń إĉنŮهŃ كŽاَن حŃوبŅا كŽبĉيرŅا

يمكنني Ɗن Ɗضيف بضعة ƿƊوال من Ɗحاديث النبي التي و 
 ǋدف عƲيم يعيه Ɗن خدمة البشرية ǋمرسخŮت في ǋƦƊان سا

 .للحياة

  "Žك ńَوَمن  ńَوَمن ĉهĉي َحاَجتĉف ŃهŮاَن اللŽك ĉيهĉخćƊ ĉي َحاَجةĉاَن ف
  ĉَباتŃرſك ńنĉم Źَبةńرſك Ńهƅَعن ŃهŮالل ƜَŊرŽف Źَبةńرſك ĆمĉلńسŃم ńَعن ƜَŊرŽف

ĉَياَمةĉقƅال ĉمń٢٦٩".َيو 

  " ĉلŽَمثŽك ńمĉهĉفſƱَعاŽَوت ńمĉǋŎَوادŽَوت ńمĉهĉمŃَراحŽي تĉيَن فĉنĉمċƌŃمƅال ǎَرŽت
ŽƦĉإ ĉَجَسدƅال  ĉَهرŊالسĉب ĉǉĉَجَسد ŃرĉƑَسا ŃهŽَداَعى لŽا تŅوńضŃى عŽكŽتƅا اش
 ٢٧٠".َوالƅحŃمŊى

 
٧: ٤ ٢٦٧ 
٢: ٤ ٢٦٨ 
 ٣: ٤٦البخاري،  ٢٦٩
 ٢٧: ٧٨نفƩ المصدر،  ٢٧٠



ČĎē التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

إĉنŊ إĉخƅَوانŽكſمń خŽَولſكſمń َجَعلŽهŃمŃ اللŮهŃ تŽحńتćƊ Žيńدĉيكſمń فŽَمنń كŽاَن "   
ćƊخſوŃǉ تŽحńتŽ َيدĉǉĉ فŽلƅيƅƱŃعĉمńهŃ مĉمŊا َيċƋكſلĈ َولƅيŃلƅبĉسńهŃ مĉمŊا َيلƅَبŃƩ َولŽا 

Žكſت ńمŃهŃبĉلƅَما َيغ ńمŃǋوŃمſتƅفŮلŽك ńنĉƎŽف ńمŃهŃبĉلƅَما َيغ ńمŃǋوſفŰل
ńمŃǋوſينĉعćƋŽ٢٧١".ف 

  " ĉهŮالل ĉيلĉي َسبĉف ĉدĉǋَجاŃمƅالŽك ĉينĉكńسĉمƅَوال ĉةŽَملńرćƋƅى الŽي َعلĉاعŊالس
 ٢٧٢".ćƊوĉ الƅقŽاĉƑمĉ اللŮيńلć الصŊاĉƑمĉ النŮَهاَر

الƅَجنŮةǋَ ĉكŽƦŽا َوŽƿالć بĉƎĉصńَبَعيńهĉ السŊبŊاَبةćƊ ĉنŽا َوكŽافĉلĈ الƅَيتĉيمĉ فĉي "  
 ٢٧٣".َوالƅوŃسŽƱńى

  "ƩَاŮالن Ńَحمńا َيرŽل ńَمن ŃهŮالل Ńَحمńا َيرŽل" 
 ٢٧٤".لŽيƩَń مĉنŮا َمنń لŽمń َيرńَحمń َصغĉيَرنŽا َويŃَوŰƿرń كŽبĉيَرنŽا"  

 Ɣلƿ حتى في تعامله مع الحيوا لقد كان للنبي ƾيƿت، نار
 : نه مر بجمل نحيف جدŌا فقال يقال إف

  "  Źَحةĉا َصالǋَوŃبŽكńارŽف ĉَجَمةńعŃمƅال ĉمĉƑَبَهاƅال ĉǉĉƦǋَ يĉَه فŮوا اللſقŮات
Źَحةĉا َصالǋَوſلſ٢٧".َوكđ 

 
 ٢٢: ٢  البخاري ٢٧١
 ١: ٦٩نفƩ المصدر، ٢٧٢
 ٢٤: ٧٨نفƩ المصدر،  ٢٧٣
 ١đ: ٢٤المشكاة،  ٢٧٤
٢٧đ  ،بو داودƊ١đ :٤٣ 



ƕريƪالب ƕخدم ČĎĔ

  " ſَهثƅَيل őيĉَرك ĉƩċƊى َرŽَعل ĆƔƅلŽكĉب ƅتŊَمر ĆَسةĉومŃم ĆةćƊَرńامĉَر لĉفſƹ
Ůفſخ ƅَزَعتŽنŽف ſƫŽƱَعƅال Ńهſلſتƅاَد َيقŽك ƅَزَعتŽنŽا فǋَĉَمارĉخĉب ŃهƅتŽقŽثńوćƋŽَها ف
ǁَĉلŽƦĉَها بŽَر لĉفſغŽف ĉَماءƅَن الĉم ŃهŽل". 

 Žƿالſوا َيا …"وƿد سƋل الصحابة النبي صلى اهللا عليه وسلم  
 فŽقŽالć َرسŃولĈ اللŮهĉ َصلŮى اللŮهم  ÞَرسŃولć اللŮهĉ َوإĉنŊ لŽنŽا فĉي الƅَبَهاĉƑمĉ لćƋŽجńرŅا

 ٢٧٦." فĉي كſلŽƦ Űاتĉ كŽبĉدĆ َرƅƱَبةćƊ Ćجńرņ:لŮَمَعلŽيńهĉ َوَس

 
 ٦: ٦المشكاة،  ٢٧٦



Ʋالساب üƬالف 

 א

 النبي يŃضرƔ به المثل، فلم يŃعرف Ɗنه رد إحسانكان  
ŹالƑكثر ، وساƊ ااكانŌجيال .لرجال برǖا وصفه الصحابة لƦكǋ 
 وكƋن ǉƦǋ الكلمات لم تكن كافية لوصف بر النبي فقيل .التالية
 : ƊيضŅا

  "ŃَودńجćƊ َمŮَوَسل ĉهńيŽهم َعلŮى اللŮَصل ĉهŮالل ĈولŃَن َرسĉم ĉرńيŽخƅالĉب 
ĉةŽَسلńرŃمƅال ĉيحŎ٢٧٧."الر 

اإلضافة إلى  بحسان،كان اإلو، إلحسانلقد كان يمتلƐ با 
 فقد كان ƊساƩ الدين عن حƱ.  ƾاعة اهللا، Ɗكثر ما كان يƌكد عليه

، الƦي ال ǘحسانƦǋا الحƔ ل. لبشرالى إاإلحسان ǋو Ʊاعة اهللا و
 ولهƦا .لمحدود هللا شيء عمالŹ وفكرŅا انبعث من حبه ƹير اهيماثل

 لقد .حسانكان يدعو لضرورة Ɗن يكون حƔ اهللا ǋو ƊساƩ اإل
 :جاء في اǓيات األولى للوحي

  "ĉهŎبŃى حŽَعاَم َعلŮƱوَن الŃمĉعƅƱŃا َويŅيرĉسćƊا َوŅيمĉا َوَيتŹينĉكńسĉَما .مŮنĉإ 
ĉهńَوجĉل ńمſكŃمĉعƅƱſن Ņَجَزاء ńمſنكĉم Ńيدĉرſا نŽل ĉهŮااللŅورſكſا شŽ٢٧٨." َول 

             
 ١:١  البخاري٢٧٧
٩، ٨: ٧٦ ٢٧٨ 



١٤١ اإلحسان

 ǁلƦ وفي آيات نزلت بعد: 

  "ƅواůَولſن تćƊ Ŋرĉبƅال ƩَńيŮل ĉƾĉرƅَمشƅال ćَبلĉƿ ńمſكǋَوŃجŃو   ĉƔĉرƅَمغƅَوال
ńَمن Ŋرĉبƅال ŊنĉكùŽَول ĉرĉخǓا ĉمńَيوƅَوال ĉهƃاللĉآَمَن ب   ĉةŽكĉƑǔَمƅَوال

ĉƔاŽتĉكƅى َوالŽَعل ćَمالƅى الŽيَن َوآتŎيĉبŮَوالن ńرſقƅي الĉوŽƦ ĉهŎبŃَبى  ح
َوالسĉƑƉŊلĉيَن َوفĉي  َوالƅَمَساكĉيَن َوابńَن السŊبĉيلĉ َوالƅَيتŽاَمى
ĉƔاŽƿŎ٢٧٩."…الر 

َمرńَضاتĉ اللƃهĉ َوتŽثƅبĉيتŹا  يŃنفĉقſوَن ćƊمńَوالŽهŃمŃ ابńتĉغŽاء َوَمثŽلĈ الĉƦŮيَن"  
ńنŎم Ćَوةńَربĉب ĆةŮَجن ĉلŽَمثŽك ńمĉهĉسſنفćƊ ŽلſكĈƊ ƅتŽتƉŽف ąلĉَصاَبَها َوابćƊَها 

ąلĉَها َوابńبĉصŃي ńمŮن لĉƎŽف ĉنńيŽفńعĉوَن  ضſَملńعŽَما تĉب Ńهƃَوالل ŬلŽƱŽف
ņيرĉ٢٨٠."َبص 

 المنبعث من مثل ǉƦǋ النوايا الصافية  حسانلقد جاء اإل 
 :ةوبزيادة في الثر

السŊبĉيلŽƦ ĉلǁَĉ خŽيńرņ   فƉŽتŽƦ ĉا الƅقſرńَبى َحقŮهŃ َوالƅمĉسńكĉيَن َوابńَن"  
ĉرŃيَن يĉƦŮلŰلĉهŮَه اللńوَن َوجŃوَن يدŃحĉلƅفŃمƅال ŃمŃǋ ǁَĉƑŽلńوĈƊم  . َوſتńيŽَوَما آت
َوَما  لŰَيرńبŃَو فĉي ćƊمńَوالĉ النŮاĉƩ فŽلŽا َيرńبŃو عĉنَد اللŮهĉ مŎن رŎبŅا

             
١٧٧: ٢ ٢٧٩ 
٢٦: ٢ ٢٨٠đ 



١٤٢ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

ǁَĉƑŽلńوĈƋŽف ĉهŮَه اللńوَن َوجŃيدĉرſت ĆاةŽن َزكŎم مſتńيŽآت  ŃمŃǋ
 ٢٨١."الƅمŃضńعĉفſوَن

ة التي  لبن بالسحساني تجيء في Ɗثر اإلتشبيه الزيادة التو 
  :تنبت سبعماƑة حبة، ومضاعفاتها ƊيضŅا

َحبŊةćƊ    ĆمńَوالŽهŃمń فĉي َسبĉيلĉ اللƃهĉ كŽَمثŽلĉ مŊثŽلĈ الĉƦŮيَن يŃنفĉقſوَن"  
يŃَضاعĉفſ  كſلŰ سŃنبŃلŽةĆ مćƑŎةſ َحبŊةĆ َواللƃهćƊ ŃنَبتŽتƅ َسبńَع َسنŽابĉلć فĉي

ƃاء َواللŽَمن َيشĉلņعĉَواس Ńه ņيمĉ٢٨٢."َعل 

من Ɗي و خاليŅا من التƲاǋر حسانالبد Ɗن يكون فعل اإل 
 شيء على من يتلقى Ưة الشخصية Ɗو فرعƹرƯ آخر مثل المنف

 :اإلحسان

يŃتƅبĉعŃوَن َما  ćƊمńَوالŽهŃمń فĉي َسبĉيلĉ اللƃهĉ ثſمŊ الŽ الĉƦŮيَن يŃنفĉقſوَن"  
Žا َوالŒَمن ſواſقŽنفćƊ ćƊ ńمŃهŮل ǎŹƦćƊńمĉهŎنَد َربĉع ńمŃǋŃرńج   ŻفńوŽخ Žَوال
ńمŃǋ Žَوال ńمĉهńيŽون َعلſَزنńَيح. ŻوفŃرńعŊم ąلńوŽƿ   نŎم ņرńيŽخ Żَرةĉفƅَوَمغ

ĆةŽƿَصَد ņيمĉَحل ōيĉنŽƹ Ńهƃَوالل ǎŹƦćƊ َهاŃَبعƅَيت.  ƅواſيَن آَمنĉƦŮَها الŋيćƊ َيا
Žال Ŏَمنƅالĉم بſكĉاتŽƿَصَد ƅواſلĉƱńبſت ŮالŽك ǎŽƦاء َواألćƑĉر ŃهŽَمال ſƾĉنفŃي يĉƦ 

ĉهƃاللĉب ŃنĉمċƌŃي Žَوال ĉƩاŮالن ĉلŽَمثŽك ŃهſلŽَمثŽف ĉرĉخǓا ĉمńَيوƅَوال  Ćَوانƅَصف

             
٣٩، ٣٨: ٣٠ ٢٨١ 
٢٦١: ٢ ٢٨٢ 



١٤٣ اإلحسان

ŃَصاَبهćƋŽف ņƔَراſت ĉهńيŽَعل Ůا الŅدƅَصل ŃهŽَركŽتŽف ąلĉى  َوابŽوَن َعلŃرĉدƅَيق
ƅواŃَسبŽا كŊمŎم ĆءńيŽَم شńوŽقƅي الĉدńَيه Žال Ńهƃي َواللĉرĉافŽكƅ٢٨٣."َنال 

والبد Ɗن يƋتي اإلحسان بما ǋو ƱيƔ وبما يحبه اإلنسان  
 :لنفسه

  "ƅواſقĉنفćƊ ƅواſيَن آَمنĉƦŮَها الŋيćƊ ا  َياŊمĉَوم ńمſتńَسبŽَما ك ĉَباتŎيŽƱ نĉم 
Žَوال ĉƯńرćَن األŎم مſكŽا لŽنńَرجƅخćƊ وَنſقĉنفſت Ńهƅنĉم ŽيثĉبŽخƅال ƅواŃمŊَيمŽت 

Ůالĉإ ĉيهĉƦĉخƉĉم بſتńسŽنَولćƊ  ŊنćƊ ƅواŃمŽلńَواع ĉيهĉف ƅواŃضĉمƅغſت  ōيĉنŽƹ َهƃالل
ņيدĉ٢٨٤."َحم 

 عليهم بالحكمة، بينما الشح إن المحسنين ǋم من Ɗنعم اهللا 
 :عمل شيƱاني

  "ŃانŽƱńيŮم الشſكŃرŃمċƋَر َوَيƅقŽفƅال ŃمſكŃدĉم َيعſكŃدĉَيع Ńهƃاء َواللŽشńحŽفƅالĉب 
ƃَوالل ŹالńضŽَوف ŃهƅنŎم ŹَرةĉفƅغŊمŃه ņيمĉَعل ņعĉَمن .َواس Žَمةƅكĉحƅي الĉتƌŃي 

ńدŽقŽف Žَمةƅكĉحƅال ŽتċƌŃاء َوَمن يŽَيش ŃرŮكŮƦا َوَما َيŅيرĉثŽا كŅرńيŽَي خĉوتĈƊ 
ĉƔَباƅلćاأل ƅواſلńوĈƊ Ůالĉ٢٨."إđ 

ويمكن عمل اإلحسان على المǖ لفاƑدة ƿومية Ɗو سرŌا كما  
 : ǋي الحال عند مساعدة الفقراء

             
٢٦٤-٢٦٢: ٢٢ ٢٨٣ 
٢٦٧: ٢ ٢٨٤ 
٢٨đ ٢٦٩، ٢٦٨: ٢ 



١٤٤ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

َوإĉن تſخƅفſوǋَا َوتċƌſتſوǋَا  اƅ الصŊَدŽƿاتĉ فŽنĉعĉمŊا ĉǋَيتſبńدŃو إĉن"  
 مŎن َسيćƑŎاتĉكſمń َواللƃهŃ بĉَما   فŽهŃَو خŽيńرņ لůكſمń َويŃكŽفŰرŃ َعنكſم الƅفſقŽَراء

ņيرĉبŽوَن خſَملńعŽ٢٨٦."ت 

 :وال يقتصر إحسان المسلم على إخوانه في الدين 

  "ǁَńيŽَعل ƩَńيŮل ŊنĉكùŽَول ńمŃǋَداŃǋي َمنĉدńَه َيهƃاء َوَما   اللŽَيش
ĆرńيŽخ ńنĉم ƅواſقĉنفſت  Ůالĉوَن إſقĉنفſَوَما ت ńمſكĉسſنفǖŽف  ĉهƃالل ĉهńاء َوجŽغĉتńاب

ƅواſقĉنفſَوَما ت ńمſنتćƊَو ńمſكńيŽلĉإ ŮَوفŃي ĆرńيŽخ ńنĉوَن مŃمŽلƅƲſت Ž٢٨٧."ال 

 :وال بد من تقديم اإلحسان لمن يترفعون عن التسول 

  "ŽقſفƅلĉيَنلĉƦŮَراء ال Žال ĉهƃالل ĉيلĉي َسبĉف ƅواŃرĉحصĈƊ  وَنŃيعĉƱŽتńَيس
ĉƯńرćي األĉا فŅبńَن َضرĉَياء مĉنƅƹćƊ Ĉلĉǋَجاƅال ŃمŃهŃَسبńَيح  ĉفůَعفŮالت
Žال ńمŃǋيَماĉسĉم بŃهſفĉرńعŽا َوَما تŹَحافƅلĉإ ƩَاŮوَن النſلćƋńَيس  ńنĉم ƅواſقĉنفſت
ĉهĉَه بƃالل ŊنĉƎŽف ĆرńيŽخ ņيمĉ٢٨٨".َعل 

  ǁبدل النبي العقلية المسلمة فيما يختص بامتالƊ لقد
 لقد كان يحƾ للمسلم امتالǁ الثروات، لكن آخرين كانت .الثروات

  : وعن الصالحين يقول القرآن الكريم.لهم حقوƾ في ǉƦǋ الثروات

             
٢٧١: ٢ ٢٨٦ 
٢٧٢: ٢ ٢٨٧ 
٢٧٣: ٢ ٢٨٨ 



١٤٥ اإلحسان

  َوبĉالćƋƅسńَحارŃǋ ĉمń.مŎَن اللŮيńلĉ َما َيهńَجعŃوَن كŽانſوا ŽƿلĉيلŹا"  
ĉفƅغŽتńوَنَيسŃر .ĉلĉƑاŊلسŰل Ŭƾَح ńمĉهĉَوالńمćƊ يĉَوف ĉومŃرńَمحƅ٢٨٩."َوال 

َوالĉƦŮيَن فĉي ćƊمńَوالĉهĉمń َحŬƾ . الĉƦŮيَن Ńǋمń َعلŽى َصلŽاتĉهĉمń َداĉƑمŃوَن"  
ņومſلńعŊم .ĉلĉƑاŊلسŰل ĉومŃرńَمحƅ٢٩٠."َوال 

  Ɵان األساسيان للصالƱما الشرǋ نƦوالصالة واإلحسان إ
الجزء المشار إليه ǋنا يختلف عن الزكاة وǋي   و.ƱبقŹا للنبي

 فهي نوƳ ، يتم ƿضاƱ ǉƌبقŹا لمعدالت معينة وتستحƾ للدولةƯفر
ƔƑال.من الضراƿ Ʀا، إƦǋ وضح الرسول نفسهƊ دƿو : 

  "ĉاةŽكŊالز ǎَوĉا سŒَحق ĉَمالƅي الĉف Ŋنĉ٢٩١"إ 

 ǋو، لكن جزءا منه ينبغي هإن ما يكسبه اإلنسان ال يخص 
 . هسمهما كانت شدة الƲروف التي يحياǋا اإلنسان نفاإلحسان به 

.   Ɗمر واضح بƦل٢٩٢ǁ"َعلŽى كſلŰ مŃسńلĉمĆ َصَدŽƿةŻ": وفي ƿول النبي
" ſƾŊَصدŽَوَيت ŃَسهƅفŽن ŃعŽفƅَينŽف ĉǉĉَيدĉب Ĉَملńَيع ćالŽƿ ńدĉَيج ńمŽل ńَمنŽف ĉهŮالل ŊيĉبŽوا َيا نſالŽقŽف

نŽƦ Ńا الƅَحاَجةĉ الƅَملƅهŃوفŽƿ Žالſوا فĉƎŽنń لŽمń َيجĉدŽƿ ńالſوا فĉƎŽنń لŽمń َيجĉدŽƿ ńالć يŃعĉي
ŻةŽƿَصَد ŃهŽَها لŮنĉƎŽف ŎرŮالش ĉَعن ńǁĉسńمŃيƅَول ĉوفŃرńَمعƅالĉب ċَملńَيعƅلŽف ćالŽƿ".٢٩٣ 

             
٢٨٩ đ١٩-١٧: ١ 
٢-٢٣: ٧٠ ٢٩٠đ 
  ٦:٦  المشكاة٢٩١
 ٣٠: ٢٤ البخاري٢٩٢
 ٣١: ٢٤ البخاري٢٩٣



١٤٦ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

  :لقد كانت فكرة النبي عن اإلحسان Ɗوسع ما تكون عليه 

وńمĆ تƅƱŽلſعŃ فĉيهĉ كſلů سŃلŽاَمى مĉَن النŮاĉƩ َعلŽيńهĉ َصَدŽƿةŻ كſلŮ َي"  
الشŮمŃƩń َيعńدĉلĈ َبيńَن الĉاثƅنŽيńنĉ َصَدŽƿةŻ َويŃعĉينŃ الرŊجŃلć َعلŽى  
  ſَمةĉلŽكƅَوال ŻةŽƿَصَد ŃاَعهŽَها َمتńيŽَعل ŃعŽفńَير ńوćƊ َهاńيŽَعل ĈلĉمńَيحŽف ĉهĉتŊَداب
  ĉاةŽلŊى الصŽلĉا إǋَوſƱƅَيخ ĆَوةƅƱſخ ůلſَوك ŻةŽƿَصَد ſَبةŎيŮƱال

ŽƿَصَدŻ٢٩٤"ة 

  "ŻةŽƿَصَد ĉƾيĉرŮƱال ĉَعن ǎŽƦćƋƅال ſƱيĉمŃ٢٩."َويđ 

 : بوجه بشوƫ تعد إحسانŹاءرفقاال ةفحتى مقابل 

  " ǁَاŽخćƊ ىŽقƅلŽت ńنćƊ ĉوفŃرńَمعƅَن الĉم Ŋنĉَوإ ŻةŽƿَصَد ĆوفŃرńَمع ůلſك
ǁَيĉخćƊ ĉاءŽنĉي إĉف ǁَĉوƅَدل ńنĉم ŽƷĉرƅفſت ńنćƊَو ĆƾƅلŽƱ Ćهńَوجĉ٢٩٦ "ب 

حسان يعƱيه اإل اإلنسان Ɗن رسول Ɗن يدرǁلقد Ɗراد ال 
جعل اإلنسان مهيĄƋŊ لممارسة الصالة وجعل اإلنسان ن إ. اإلنسانية

ام الديني الƦي Ʋ للننا ǋما الصفتان المميزتحسانمهيĄƋŊ لممارسة اإل
ǉرساƊ. 

             
 ٦:٦  المشكاة٢٩٤
٢٩đ٢٤: ٤٦  البخاري 
 ٦:٦  المشكاة٢٩٦



 الفüƬ الƙامن

 א

 بناء وحد Ɗول األعمال التي شغل بها النبي نفسه Ɗǋكان  
لقد تƋلم ƿلبه كما شاǋدنا بالفعل لǖمراƯ المادية . الشخصية

ن والمساكين وللبشرية، فالعبيد واألرامل واأليتام والمحتاج
ƱلومهدووالمضƲلبه وكان ، نون والمƿ كانت لهم منزلة عالية في
 يمكنه لمساعدتهم وجعل اǓخرين يشعرون بهم كما يفعل يفعل ما

 عليا في برنامجه ة لها مكانتون الروحية كانƌ لكن الش.ǋو
ية إصالحات على العالƿات    Ɗاإلصالحي، وƿبل Ɗن يدخل 

 الجنسية وسياسة الدولة انخرƱ في السمو تاالجتماعية والمشكال
 ،ا بعدمم، فيكان ينبغي تقويم كل المƲالقد ل. الروحي باإلنسان

بواسƱة القوانين والقواعد، لكنه كان على علم بƋنه حتى القوانين 
الجيدة يمكن Ɗن تفيد البشرية فقƱ عندما يƱبقها بشر يتمتعون 

Ćي عالƿخالƊ ǎن في مكة. بمستوƦنفسه إ Ʃلقد كر ،Źمن وبداية 
، وƊثناء تقديم المثل العليا عن إله واحد وبشرية  ىاأليام األول
، كرƩ نفسه بنفƩ القدر نادة الرجال للصالة واإلحساواحدة وƿي

 . المستويات األخالƿية ىلسمو باإلنسان إلى Ɗعلل

فعندما  . اتفƾ الصديƾ والعدو على Ɗن النبي Ɗصدƾ الرجال 
 يدعي Ɗنه تلقى وحيا من السماء ان صاحبه محمدŅإƿيل ألبي بكر 



١٤٨ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 لىكƔƦ عǉ ألنه لم ينƾƱ بواŹƿا في دعدبد Ɗن يكون صا رد بƋنه ال
 من ى لقد كان في األيام األول.كƔƦ على اهللاƊن يال يمكن فƊحد، 

َوćƊنĉƦرƎ"  ńنƦار عشيرته األƿربين األمر بىعندما تلق -مهمته 
 كل العاƑالت المختلفة من ƿريƫ،   اƊن دع - ٢٩٧"َعشĉيَرتǁَŽ الƅƿćƋƅَربĉيَن

: ، عند جبل الصفا وسƋلهمƊصبحوا معارضين له إƦ ƦاǁالƦين 
"ćƊَرćƊ  ńمſتƅنſكćƊ ĉَجَبلƅا الŽƦǋَ ĉحƅَسف ńنĉم ŃƜŃرƅخŽا تŹلńيŽخ ŊنćƊ ńمſكſتńَبرƅخćƊ ńنĉإ ńمſتńي

 ٢٩٨ ."مŃَصدĉƿŎيŽƿ Ŋالſوا َما َجرŊبńنŽا َعلŽيǁَń كĉƦŽبŅا

، اجتمع معارضوǉ الرƑيسيون ليصلوا ǎي مناسبة Ɗخرفو 
رية  وتم ƱرƟ كل األسƑلة بحŃ. إلى اتفاƾ حول ما ƿد ƊصاƔ النبي 

ل كان حالمŅاǋ Þل كان شاعرŅاǋǋ   Þل كان ساحرŅاÞ   : جابة عليهاواإل
Ƴال األخير باإلجماƌوكانت إجابة الس ÞاŅبƦل كان كاǋ" : ǉما عهدنا

 ."ƱŽƿكƦابŅا 

وفيما بعد عندما كانت المعارضة على Ɗشدǋا وكانت  
 سفيان زعيم ا ƿيصر Ɗبƿǎريƫ في حالة حرƔ مع النبي، ناد

ƫريƿ ي ك،المعارضة فيƦفي الشام للتجارة ال ƦƑله ،ان عندƋوس 
 وكان Ɗحد األسƑلة ما إƦا كان ƿد  .عدة ƊسƑلة فيما يختص بالنبي

             
٢١٤: ٢٦ ٢٩٧ 
 ٢: ٢٦-٦đ  البخاري٢٩٨



١٤٩ بناƅ الشƬƢية

ول اهللا، وكانت إجابة Ɗبي سفيان سƿال كƦبا ƿبل Ɗن يعلن Ɗنه ر
 ٢٩٩.بالنفي

Ɣ قŰكان لهƦا Ɗن لſ –ا ا جدŌا صادǋ Źƿو شخصيŌإƦ كانو 
 :  السامية فقد Ɗكد ƿيمة الصدƾ كقاعدة للشخصية–األمين ب

  "   ĉةŮَجنƅى الŽلĉي إĉدńَيه Ŋرĉبƅال Ŋنĉَوإ Ŏرĉبƅى الŽلĉي إĉدńَيه ŽƾńدŎالص Ŋنĉإ
  ƔَĉƦŽكƅال Ŋنĉا َوإŹيقŎدĉوَن صſى َيكŮَحت ſƾŃدńَيصŽل ćلŃجŊالر Ŋنĉَوإ
 Ŋنĉَوإ ĉارŮى النŽلĉي إĉدńوَر َيهŃجſفƅال Ŋنĉَوإ ĉورŃجſفƅى الŽلĉي إĉدńَيه

 ٣٠٠".كŃƔĉƦƅ َحتŮى يŃكƅتƔَŽ عĉنƅَد اللŮهĉ كŮƦŽابŅاالرŊجŃلć لŽَي

تباƳ القد Ɗرسى ƿواعد مجتمع كان كل Ɗفرادǉ مƱالبين ب 
الصدƾ مع من يتعاملون معهم وƊن يواجهوا كل ƊنواƳ المعاناة في  

ƾسبيل الصد . 

إĉلŮا الĉƦŮيَن آَمنſوا َوَعمĉلſوا . إĉنŊ الĉƎƅنَساَن لŽفĉي خſسńر"  
ĉَحاتĉالŊالصĉرńبŊالصĉا بńَواَصوŽَوت Űƾَحƅالĉا بńَواَصوŽ٣٠١." َوت 

 :يجاشنƿال جعفر في وصفه لتعاليم النبي Ɗمام ال 

Ɗيها الملǁ كنا ƿوما ǋƊل جاǋلية نعبد األصنام ونƋكل "  
الميتة ونƋتي الفواحƫ ونقƱع األرحام ونسيء الجوار  

             
 ١:١البخاري  ٢٩٩
 ٦٩: ٧٨  نفƩ المصدر، ٣٠٠
٣، ٢: ١٠٣ ٣٠١ 



١٥٠ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

ويƋكل القوي منا الضعيف فكنا على Ʀلǁ حتى بعث اهللا 
رسوال منا نعرف نسبه وصدƿه وƊمانته وعفافه إلينا 

فدعانا إلى اهللا لنوحدǉ ونعبدǉ ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباƌنا من الحجارة واألوثان وƊمرنا بصدƾ ثم وƊداء 
األمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن 
المحارم والدماء ونهانا عن الفواحƫ وƿول الزور وƊكل  

 وƊمرنا Ɗن نعبد اهللا وحدǉ مال اليتيم وƦƿف المحصنات
ال نشرǁ به شيƑا وƊمرنا بالصالة والزكاة والصيام، 
فصدƿناǉ وآمنا به واتبعناǉ على ما جاء به من اهللا فعبدنا 
اهللا وحدǉ فلم نشرǁ به شيƑا وحرمنا ما حرم علينا  
وƊحللنا ما Ɗحل لنا فعدا علينا ƿومنا فعƦبونا وفتنونا عن 

ألوثان من عبادة اهللا تعالى وƊن ديننا ليردونا إلى عبادة ا
نستحل من الخباƑث فلما ƿهرونا وƲلمونا وضيقوا علينا 
  ǁواخترنا ǁوحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بالد
على من سواǁ ورƹبنا في جوارǁ ورجونا Ɗال نƲلم 

ǁيها الملƊ ǁعند".  

 ǉودحر ƔƦيمكن بالحقيقة تحدي الك:  



١٥١ بناƅ الشƬƢية

لŽى الƅَباĉƱلĉ فŽَيدńَمغſهŃ فŽƦĉƎŽا Ńǋَو َبلċ نŽقĉƦƅفſ بĉالƅَحŰƾ َع"  
Żƾĉǋ٣٠٢."َزا 

َوſƿلċ َجاء الƅَحůƾ َوَزŽƾǋَ الƅَباĉƱلĈ إĉنŊ الƅَباĉƱلć كŽاَن "  
 ٣٠٣."َزŃǋوŹƿا

تباƳ الصدƾ مهما كان الثمن، حتى وإن كان اكان ينبغي  
 :ه وƿƊاربهƑضد مصلحة الفرد Ɗو مصلحة Ɗصدƿا

اƅ كſونſواŽƿ ƅوŊامĉيَن بĉالƅقĉسĉƱń شſَهَداء لĉلƃهĉ َولŽوń  َيا ćƊيŋَها الĉƦŮيَن آَمنſو"  
  ńوćƊ اŌيĉنŽƹ ńنſن َيكĉيَن إĉَربƅƿćَواأل ĉنńَديĉَوالƅال ĉوćƊ ńمſكĉسſنفćƊ ىŽَعل
فŽقŽيرŅا فŽاللƃهćƊ ŃوńلŽى بĉهĉَما فŽالŽ تŽتŮبĉعŃواƅ الƅَهَوćƊ ǎن تŽعńدĉلſواƅ َوإĉن 

ŊنĉƎŽف ƅواŃضĉرńعſت ńوćƊ ƅواŃوƅلŽاتŅيرĉبŽوَن خſَملńعŽَما تĉاَن بŽَه كƃ٣٠٤." الل  

 :ال ينبغي الحياد عن الصدƾ حتى ولو كان لمصلحة العدو 

  "  Žَوال ĉƱńسĉقƅالĉَهَداء بſش ĉهƃلĉيَن لĉامŊوŽƿ ƅواſونſك ƅواſيَن آَمنĉƦŮَها الŋيćƊ َيا
Ńǋ ƅواſلĉدńاع ƅواſلĉدńعŽت ŮالćƊ ىŽَعل ĆمńوŽƿ ŃنƉŽنŽش ńمſكŮَمنĉرńَيج  ŃƔَرƅƿćƊ َو

 ٣٠đ."لĉلتŮقƅَوǎ َواتŮقſواƅ اللƃَه إĉنŊ اللƃَه خŽبĉيرņ بĉَما تŽعńَملſوَن

             
١٨: ٢١ ٣٠٢ 
٨١: ١٧ ٣٠٣ 
١٣: ٤ ٣٠٤đ 
٣٠đ đ :٨ 



١٥٢ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

حتى لو كان على المرء ƿول الحƾ في وجه حاكم Ʋالم،  و 
 . Ɗن يفعلهفعلي

  " ĈَضلƅفćƊĆرĉƑَجا ĆانŽƱƅلŃَد سƅنĉع Ćلńَعد ſَمةĉلŽك ĉَهادĉجƅ٣٠٦" ال 

 : لن يفيد سوǎ الصدƾ عند الحساƔ األخير 

  " ŻاتŮَجن ńمŃهŽل ńمŃهſƿńدĉيَن صĉƿĉادŊالص ŃعŽَينف Ńمńا َيوŽƦǋَ Ńهƃالل ćالŽƿ
 Ńهƃَي اللĉضŊا رŅَبدćƊ يَهاĉيَن فĉدĉالŽخ Ńَهارƅنćَها األĉتńحŽن تĉي مĉرńجŽت

ŃيمĉƲَعƅال ŃزńوŽفƅال ǁَĉلŽƦ Ńهƅَعن ƅواŃَوَرض ńمŃهƅ٣٠٧."َعن 

Ɗشار يتميز النبي بƋنه جعل الناƩ يتبعون الƱرƾ التي  
 إنهم لم يكتفوا بحƔ ىه حتيإليها، فقد تمسǁ الصدƾ بقلوƔ تابع

 فبعد .الحقيقة، لكنهم تحملوا Ɗشد ƊنواƳ المشاƾ من Ɗجل الحقيقة 
ƿرنين من الزمان، عندما وضع الباحثون مقاييƩ معينة للحكم 
على مدǎ صدƾ رواة الحديث، اتفقوا جميعŅا على نقƱة واحدة 

في و .ƱŽƿنبي لم يجƐ بكƦبة عن عمد وǋى Ɗن ƊحدŅا من ƊصحاƔ ال
Ǔا ǎع، تحمل إحدƿوحي بها في النهاية الدليل على  الواƊ يات التي

 :Ʀǋا

             
 ١٧،  المشكاة٣٠٦
٣٠٧ đ :١١٩ 



١٥٣ بناƅ الشƬƢية

  "ƔَŊَه َحبŮالل ŊنĉكŽَول ǉَŊرŽَوك ńمſكĉوبſلſƿ يĉف ŃهŽنŊيَماَن َوَزيĉƎƅال ŃمſكńيŽلĉإ 
 ŃمŃǋ ǁَĉƑŽلńوĈƊ َياَنńصĉعƅَوال ŽƾوŃسſفƅَر َوالƅفſكƅال ŃمſكńيŽلĉإ 

 ٣٠٨."رŊاشĉدŃوَنلا

يتضمن اإليمان كل الفضاƑل التي علمها النبي، وƿد كان   
 ƾحدإالصدǎلƑالفضا ǉƦǋ مǋƊ  .ةففي البداية، عندما كان صحاب 

النبي يǋƦبون إلى المدينة ǋربا من اضƱهاد ƿريƫ لهم في مكة  
 : شهد القرآن على صدƿهم بالكلمات اǓتية

َر َوإŽƦĉا َمرŋوا بĉاللŮغƅوĉ َمرŋوا َوالĉƦŮيَن لŽا َيشƅَهدŃوَن الزŋو"  
 ٣٠٩."كĉَرامŅا

كانت المثابرة من الصفات األخرǎ التي بدت بوضوƟ في   
قد وƿف ثابتا في مواجهة التهديدات بالموت والكل لف. حياة النبي

يضƱهدǉ وǋو يعاني Ɗشد الصعاƔ دون Ɗن تكون ǋناǁ بارƿة 
Ɵرة ألمل في النجاǋاƲ.بƊ ا عمهŅبƱال مخاƿ ا لقدƔالƱ ، يƦال 

ƫريƿ وبينه،حال بين  ŹالƑاƿ ƔƦبƦيت Ɗن المسإ ولكنه بدƌ  ولية
واهللا يا عم لو وضعوا الشمƩ في يميني : "عليهƊصبحت ثقيلة 

والقمر في يساري على Ɗن ƊترƦǋ ǁا األمر حتى يƲهرǉ اهللا Ɗو 
  ."ǋƊلǁ فيه ما تركته

             
٧: ٤٩ ٣٠٨ 
٢ ٣٠٩đ :٧٢ 



١٥٤ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

وفيما بعد، عندما عرضت عليه المغريات مثل رƑاسة   
والثروة والجمال، نبƦ كل Ʀǋا ووƿف ثابتŹا كالجبل في سبيل الدولة 

 كل ƊنواƳ الحرمان ى لقد عان.اإلصالƟ األعƲم الƦي Ɗعد له نفسه
عندما حاصروǉ ثالث سنوات، لكن إيمانه Ʋل دون تزعزƳ كما 

 وƊثناء الهجرة إلى المدينة وǋو يختبƐ في الكهف وجماعة .ǋو
 Ɣر الكفار التي تبحث عنه تقف عند باƲن ينƊ الغار حيث يكفي

Ɗحدǋم داخل الغار حتى يضعوا نهاية لحياته، كان ǋو الƦي 
 ٣١٠"الŽ تŽحńَزنń إĉنŊ اللƃَه َمَعنŽا : " بكر ƿاƑالŹا رفيقه الوحيد Ɗبييواس

.  المثابرةفضيلةوإلي جانƔ الصدƊ ،ƾكد الرسول على  
ǋاتان الصفتان تجتمعان في سورة ƿصيرة سبƦ ƾكرǋا، السورة  

إĉلŮا الĉƦŮيَن آَمنſوا َوَعمĉلſوا الصŊالĉَحاتĉ  :" من القرآن الكريم ١٠٣
ĉرńبŊالصĉا بńَواَصوŽَوت Űƾَحƅالĉا بńَواَصوŽَوت ". 

 نزلت المالƑكة من اƾ من Ɗجلهح اليلي سبفالمثابرة إن  
  :السماء لمواساة اإلنسان

تŽتŽنŽزŊلĈ َعلŽيńهĉمŃ  مŃواإĉنŊ الĉƦŮيَن Žƿالſوا َربŋنŽا اللŮهŃ ثſمŊ اسńتŽقŽا"  
تŽحńَزنſوا َوćƊبńشĉرŃوا بĉالƅَجنŮةĉ الŮتĉي كſنتſمń  الƅَملŽاĉƑكŽةćƊ ſلŮا تŽخŽافſوا َولŽا

             
٤٠: ٩ ٣١٠ 



١٥٥ بناƅ الشƬƢية

  نŽحńنćƊ ŃوńلĉَياĈƌكſمń فĉي الƅَحَياةĉ الدŋنƅَيا َوفĉي الƉƅخĉَرةĉ . تſوَعدŃوَن
 ٣١١."تŽدŊعŃوَن َماَولŽكſمń فĉيَها َما تŽشƅتŽهĉي ćƊنفſسŃكſمń َولŽكſمń فĉيَها 

 : إن الحالة الǋƦنية للصحابة تƲهر في الكلمات التالية 

  "  ŊَرنĉبńصŽنŽا َولŽنŽلŃبŃا سŽَدانǋَ ńدŽƿَو ĉهƃى اللŽَعل ćلŮَوكŽتŽن ŮالćƊ اŽنŽَوَما ل
 ٣١٢."َعلŽى َما آŽƦيńتſمŃونŽا َوَعلŽى اللƃهĉ فŽلƅَيتŽَوكŮلĉ الƅمŃتŽَوكŰلſوَن

ة والصبر مرات ومرات في اǓيات لقد جاء Ʀكر المثابر 
التي نزلت في وƿت مبكر من نزول الوحي، وكƦلǁ تلǁ التي 

 :نزلت في وƿت متƋخر منه

  "ŃƳńادŽف ǁَĉلŽƦĉلŽف ċلſƿَو ńمŃǋَواءńǋćƊ ńعĉبŮتŽا تŽَول ŽتńرĉمĈƊ َماŽك ńمĉقŽتńَواس  
ćلĉدńعćƋĉل ſتńرĉمĈƊَو ĆƔاŽتĉن كĉم ŃهŮالل ćنَزلćƊ َماĉب ſمَب آَمنتſكŽنń٣١٣."ي 

  "ƅاńوŽغƅƱŽت Žَوال ǁََمَع ƔَاŽَوَمن ت ŽتńرĉمĈƊ َماŽك ńمĉقŽتńاسŽَما   فĉب ŃهŮنĉإ
ņيرĉوَن َبصſَملńعŽى. تŽلĉإ ƅواſنŽكńرŽت Žَوال  ŃمſكŊَمسŽتŽف ƅواŃمŽلŽƲ يَنĉƦŮال

ŃارŮ٣١٤."الن 

 ǋما البابان اللƦان تƋتي منهما صالةن الصبر والإلقد ƿيل  
 .المساعدة اإللهية

             
٣١، ٣٠: ٤١ ٣١١ 
١٢: ١٤ ٣١٢ 
١: ٤٢ ٣١٣đ 
١١٣، ١١٢: ١١ ٣١٤ 



١٥٦ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

  "ƅواſيَن آَمنĉƦŮَها الŋيćƊ َيا ĉةŽالŊَوالص ĉرńبŊالصĉب ƅواſينĉعŽتńَه  اسƃالل Ŋنĉإ
 ٣١đ."َمَع الصŊابĉرĉيَن

  "ńرĉبńاصŽيَن فĉقŮتŃمƅلĉل Žَبةĉƿَعاƅال Ŋنĉ٣١٦."إ 

آَمنſواƅ اصńبĉرŃواƅ َوَصابĉرŃواƅ َوَرابſƱĉواƅ َواتŮقſواƅ  َيا ćƊيŋَها الĉƦŮيَن"  
 ٣١٧."كſمń تſفƅلĉحŃوَنلŽَعلŮ اللƃَه

إن االضƱهاد الƦي عاناǉ صحابة النبي، إضافة إلى إيمانهم  
بƋن معاناتهم كانت في سبيل الحƊ ،ƾوجد فيهم صفة المثابرة إلى 

Ćحد عالŌنها ال إا حتى  جدƊ على Ɣي مصاعƊ روا إلىƲنهم لم ين
كما كانت الشجاعة صفة عƲيمة Ɗخرǎ تم التƋكيد . يمكن تخƱيها

ǉ الخوف من اهللا ال يمكنه Ɗن يسع خوفŹا  ƌفالقلƔ الƦي يمل .عليها
اهللا، وƿد جعل Ʀǋا المسلمين ال يخافون شيĄƑا في مواجهة ƹير من 

 : Ɗشد معارضة

  " ńمŃǋńوŽشƅاخŽف ńمſكŽل ƅواŃَجَمع ńدŽƿ ƩَاŮالن Ŋنĉإ ŃƩاŮالن ŃمŃهŽل ćالŽƿ يَنĉƦŮال
فŽانقŽلŽبŃواƅ  . اللƃهŃ َونĉعńَم الƅَوكĉيلĈفŽَزاَدŃǋمń إĉيَمانŹا َوŽƿالſواƅ َحسńبŃنŽا 

بĉنĉعńَمةĆ مŎَن اللƃهĉ َوفŽضńلĆ لŮمń َيمńَسسńهŃمń سŃوءņ َواتŮَبعŃواƅ رĉضńَواَن 

             
٣١đ ١: ٢đ٣ 
٤٩: ١١ ٣١٦ 
٢٠٠: ٣ ٣١٧ 



١٥٧ بناƅ الشƬƢية

ĆيمĉƲَع ĆلńضŽو فſƦ Ńهƃَوالل ĉهƃالل .   ſفŎوŽخŃي ŃانŽƱńيŮالش ŃمſكĉلŽƦ َماŮنĉإ
ŋم مſنتſن كĉإ ĉونſافŽَوخ ńمŃǋوſافŽخŽت ŽالŽف ŃǉَياءĉلńوćƊيَنĉنĉمċƌ".٣١٨ 

  "ǎَرćƊَو ŃَمعńسćƊ َماſي َمَعكĉنŮنĉا إŽافŽخŽا تŽل ćالŽƿ".٣١٩ 

َوالćƊ ŽخŽافſ َما تſشƅرĉكſوَن بĉهĉ إĉالćƊ Ůن َيشŽاء َربŎي شŽيĄƑńا َوسĉَع  "  
َوكŽيńفćƊ ŽخŽافſ َما  . َربŎي كſلŮ شŽيńءĆ عĉلƅمŅا ćƊفŽالŽ تŽتŽƦŽكŮرŃوَن

 ćƊنŮكſمćƊ ńشƅَركƅتſم بĉاللƃهĉ َما لŽمń يŃنŽزŎلċ بĉهćƊ   ĉشƅَركƅتſمń َوالŽ تŽخŽافſوَن
 ٣٢٠"َعلŽيńكſمń سŃلŽƱƅانŹا

َيخƅشŽوńَن ćƊَحدŅا  الĉƦŮيَن يŃَبلŰغſوَن رĉَسالŽاتĉ اللŮهĉ َوَيخƅشŽوńنŽهŃ َولŽا"  
 ٣٢١."إĉلŮا اللŮَه َوكŽفŽى بĉاللŮهĉ َحسĉيبŅا

  "ſث ŃهŮا اللŽنŋوا َربſالŽƿ يَنĉƦŮال Ŋنĉا  إŽَول ńمĉهńيŽَعل ŻفńوŽا خŽلŽوا فŃامŽقŽتńاس Ŋم
 ٣٢٢."Ńǋمń َيحńَزنſوَن

  "Ŋنĉال إćƊ ńمĉهńيŽَعل ŻفńوŽخ Žال ĉهƃَياء اللĉلńوćƊ وَنſَزنńَيح ńمŃǋ Ž٣٢٣."َوال 

             
١٧-١٧٣: ٣ ٣١٨đ 
٤٦: ٢٠ ٣١٩ 
٨١، ٨٠: ٦ ٣٢٠ 
٣٩: ٣٣ ٣٢١ 
١٣: ٤٦ ٣٢٢ 
٦٢: ١٠ ٣٢٣ 



١٥٨ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

شجاعتهم األخالƿية الشديدة  للقد كان نتيجة لعدم رǋبتهم و 
ĈƊ نهمƊŅونهم عددƿممروا بقتال من يفوǋم من افتقارƹألسلحة ا بالر 

 :تماثل تلǁ التي يمتلكها عدوǋم

  " ńمſنكŎن مſن َيكĉَوإ ĉنńيŽتćƑĉم ƅواŃبĉلƅَيغ Żَرةĉَصاب ŻةćƑŎم مſنكŎن مſن َيكĉƎŽف
  ٣٢٤."ćƊلƅفŻ َيغƅلĉبŃواćƊ ƅلƅفŽيńنĉ بƅƦĉƎĉنĉ اللƃهĉ َواللƃهŃ َمَع الصŊابĉرĉيَن

ندما زادت ƿوتهم وƊصبحوا مجهزين بالعتاد الجيد مثل عو 
اƑهم، Ɗمكنهم مواجهة جيƫ كان عدد محاربيه عشرة Ɗضعاف Ɗعد

 :عددǋم

إĉن َيكſن مŎنكſمń عĉشƅرŃوَن َصابĉرŃوَن َيغƅلĉبŃواƅ مćƑĉتŽيńنĉ َوإĉن َيكſن   
 Ůال ņمńوŽƿ ńمŃهŮنćƋĉب ƅواŃرŽفŽيَن كĉƦŮَن الŎا مŹفƅلćƊ ƅواŃبĉلƅَيغ ŻةćƑŎم مſنكŎم

 ٣٢đ."َيفƅقŽهŃوَن

الثة Ɗضعاف عددǋم في بدر وƊربعة لقد واجه المسلمون ث 
Ɗضعاف عددǋم في Ɗحد وعشرة Ɗضعاف عددǋم في ƹزوة 

 وفي .األحزاƔ وانتصروا في المعركة في كل ǉƦǋ المناسبات
المعارǁ التي واجهوا فيها إمبراƱورية الفرƊ Ʃو الروم، لم تكن  
Ɗعدادǋم تقارƊ Ɣعداد ƿوات العدو، وكانت الغلبة من نصيبهم داƑما  

             
٦٦: ٨ ٣٢٤ 
٣٢đ ٦: ٨đ 



١٥٩ بناƅ الشƬƢية

 لقد كانت الشجاعة التي ƲƊهروǋا في ميادين القتال نتيجة  .تقريبا
  .إليمانهم

لكن مع مواجهتهم كل معارضة لقضية الحƾ بشجاعة،  
 :كانوا مƱالبين ƊيضŅا بتنمية صفة التواضع

  "  Ưَńرćاأل ŽƾĉرƅخŽن تŽل ǁَŮنĉا إŅَمَرح ĉƯńرćي األĉف ĉƫńمŽت Žَوال
ŹوالſƱ ćَبالĉجƅال ŽƸſلńبŽن تŽَول .ůلſك ǁَŎَد َربƅنĉع ŃهĈƑőاَن َسيŽك ǁَĉلŽƦ 

 ٣٢٦."َمكƅرŃوŅǋا

  " Ŋنĉا إŅَمَرح ĉƯńرćƋƅي الĉف ĉƫńمŽا تŽَول ĉƩاŮلنĉل ǁَŊدŽخ ńرŎَصعſا تŽَول
 ĆورſخŽف ĆالŽتƅخŃم Ůلſك ŋƔĉحŃا يŽَه لŮالل . ǁَĉيƅي َمشĉف ńدĉصƅƿَوا

ǁَĉتńن َصوĉم ńƯŃضƅƹ٣٢٧"َوا 

 ٣٢٨"لŽى كſلŽƿ ŰلĉƔƅ مŃتŽكŽبŎرĆ َجبŊارĆكŽƦŽلǁَĉ َيƅƱَبعŃ اللŮهŃ َع"  

 ٣٢٩."إĉنŮهŃ الŽ يŃحŋƔĉ الƅمŃسńتŽكƅبĉرĉيَن"  

  "ƅواſينĉعŽتńَها َواسŮنĉَوإ ĉةŽالŊَوالص ĉرńبŊالصĉى  بŽَعل Ůالĉإ ŻيَرةĉبŽكŽل
 ٣٣٠."الƅخŽاشĉعĉيَن

             
٣٨، ٣٧: ١٧ ٣٢٦ 
١٩، ١٨: ٣١ ٣٢٧ 
٣: ٤٠ ٣٢٨đ 
٢٣: ١٦ ٣٢٩ 
٤: ٢ ٣٣٠đ 



١٦٠ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

  Ʃلوبهم نتيجة للصلوات الخمƿ لقد تغلغلت اإلنسانية في
Ćنهم فرد واحد تاموالكل يقف في تساوƋويبتهل وك ƾوينحني للخال  . 

 .لقد كان المثال الƦي ضربه النبي نفسه نبراسŅا لهم في Ʀǋا المجال
Ǔعند التعامل مع ا ǉدرƿ لقد كان زعيمهم . خرينفهو لم يرفع من

له القرآن  الروحي وحاكمهم، مصداŹƿا للصورة التي رسمها
ه  Ƒفعندما كان في البرية مع Ɗصدƿا". مńكſلſثƅ مŎرņشŽا َبنćƊ ŽإنŮما" :الكريم

وجاء وƿت إعداد الƱعام، كلف كل منهم بعمل، وƿام الزعيم 
 ƱŽƿنه لم يعنف خادمŅا Ɗ كما . للكل بجمع الحƔƱدنيويالروحي وال

 لقد خاƱبه يهودي كان ƿد . بشيء Ɗو عدم ƿيامه بشيءهلقيام
Ɗنتم ": ابهحƿƊرضه بعƯ النقود بجفاء بينما ǋو جالƩ وسƊ Ʊص

 وبدالŹ من Ɗن ،" بني ǋاشم ال تردون ما تƋخƦونه من ƹيركميا
ƾكثر مما كان يستحƊ ǉاƱعƊ ،منه Ɣيغض. 

 Ůالتي سل ǎيمة األخرƲات من الصفات العƦح كان نكران ال
ǋو اهللا رضا  لقد كان . معركة الحياةƯبها النبي Ɗتباعه لخو

 :الدافع الوحيد ألفعال الفرد وليƩ مكسبه Ɗو خسارته

 إĉلŮا ابńتĉغŽاء َوجńهĉ َربŎهĉ  . لćƋĉَحدĆ عĉنَدŃǉ مĉن نŰعńَمةĆ تſجńَزǎ َوَما"  
 ٣٣١."الćƋƅعńلŽى

             
٢٠، ١٩: ٩٢ ٣٣١ 



١٦١ بناƅ الشƬƢية

  " ŎƔَر ĉهƃلĉي لĉَياَي َوَمَماتńي َوَمحĉكŃسſي َونĉتŽَصال Ŋنĉإ ċلſƿ
 ٣٣٢."الƅَعالŽمĉيَن

 َوĉƱćƊيعŃوا َوćƊنفĉقſوا خŽيńرŅا  فŽاتŮقſوا اللŮَه َما اسńتŽƱŽعńتſمń َواسńَمعŃوا"  
Ŋحſش ŽƾوŃَوَمن ي ńمſكĉسſنفćƋŰوَن  لŃحĉلƅفŃمƅال ŃمŃǋ ǁَĉƑŽلńوĈƋŽف ĉهĉسƅفŽ٣٣٣."ن 

  "ńوŽَول ńمĉهĉسſنفćƊ ىŽوَن َعلŃرĉثċƌŃَوَمن  َوي ŻَصاَصةŽخ ńمĉهĉاَن بŽك
ǁَĉƑŽلńوĈƋŽف ĉهĉسƅفŽن Ŋحſش ŽƾوŃوَن يŃحĉلƅفŃمƅال ŃمŃǋ".٣٣٤ 

َواللƃهŃ  ء َمرńَضاتĉ اللƃهĉنŽفƅَسهŃ ابńتĉغŽا َومĉَن النŮاĉƩ َمن َيشƅرĉي"  
ĉَبادĉعƅالĉب ŻوفĈƌ٣٣."َرđ 

 :وƿد تم التƋكيد بشدة على الوفاء بالعهد واألمانة 

 ٣٣٦"َوالĉƦŮيَن Ńǋمń لćƋĉَمانŽاتĉهĉمń َوَعهńدĉǋĉمń َراعŃوَن"  

  "ŹوالĈƌńاَن َمسŽَد كńَعهƅال Ŋنĉإ ĉدńَعهƅالĉب ƅواſفńوćƊ٣٣٧"َو 

 ٣٣٨"اćƊ ƅوńفſواƅ بĉالƅعŃقſودĉَيا ćƊيŋَها الĉƦŮيَن آَمنſو"  

             
١٦٢: ٦ ٣٣٢ 
١٦: ٦٤ ٣٣٣ 
٣٣٤ đ٩: ٩ 
٣٣đ ٢٠٧: ٢ 
٣٢: ٧٠، ٨: ٢٣ ٣٣٦ 
٣٤: ١٧ ٣٣٧ 
٣٣٨ đ :١ 



١٦٢ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

َوćƊوńفſواƅ بĉَعهńدĉ اللƃهĉ إŽƦĉا َعاǋَدتůمń َوالŽ تŽنقſضŃواƅ األćيńَماَن َبعńَد "  
 ٣٣٩"تŽوńكĉيدǋَĉا َوŽƿدń َجَعلƅتſمŃ اللƃَه َعلŽيńكſمń كŽفĉيال

 ĈƊ داتها لقدǋألن من تصيبهم خاصة مرت األمم بالوفاء بمعا
 :معاǋدات كقصاصات من الورƿƾوتهم بالنشوة، يتعاملون مع ال

َوالŽ تŽكſونſواƅ كŽالŮتĉي نŽقŽَضتŽƹ ƅزńلŽَها مĉن َبعńدſƿ ĉوŊةćƊ ĆنكŽاثŹا "  
  ńنĉَبى مńرćƊ َيĉǋ ŻةŊمĈƊ وَنſكŽن تćƊ ńمſكŽنńَبي ŹالŽَدخ ńمſكŽَمانńيćƊ وَنſƦĉخŮتŽت

ĆةŊمĈƊ"٣٤٠ 

لتزم النبي وƊتباعه ا لروǉƦǋ Ɵ التعاليم، إخالصهمي ف 
معاǋداتهم تحت ƊسوƊ الƲروف، فليǋ Ʃناǁ سجل لواƿعة بثبات ب

ǎخرƊ مةƊ يةƊ ا معŅوا فيها عهدƿواحدة خر . Ɯف حرƿمو Ƌلقد نش
 كان االتفاƿ ƾد تم توƿيعه عندما جاء Ɗبو .في Ʋل معاǋدة الحديبية
 كان ƿد تحول إلى اإلسالم وكان ƿد Ɗصابه .جندل مهاجرŅا من مكة

 لم .ثار تعƦيبه للمسلمينآف االضƱهاد الشديد في مكة، وƿد كش
وƿد تƋثر . يكن باستƱاعة المسلمين ƱبقŹا لالتفاƊ ƾن يعƱوǉ الحماية

النبي وحاول الحصول على استثناء نتيجة لهǉƦ الƲروف القاǋرة، 
لكن الƱرف اǓخر لم يوافƾ على Ʀǋا، وكان البد من إعادة Ɗبي 

  وفي زمن عمر،.ونء ليفعلوا به ما يشاهجندل إلى مضƱهدي

             
٩١: ١٦ ٣٣٩ 
٩٢: ١٦ ٣٤٠ 



١٦٣ بناƅ الشƬƢية

اضƱر ƿاƑد المسلمين، Ɗبو عبيدة، إلخالء منƱقة حمص التي كان 
 ƔƑعادة الضراƎمر بƊالعدو سيحتلها و- ſجمع التي كانت ت Ʊكشر

Ʃيعوا حما- لحماية الناƱتهم بعد ي إليهم ألن المسلمين لن يست
ǁلƦ . ال يمكن العثور عليه ،مثال آخر لاللتزام الشديد بالعهود إنه 

   .في Ɗي مكان آخر

 وƊحد الشرور التي يسقƱ اإلنسان فريسة لها ǋ  إن 
 لقد سبƾ . النبي له بالعفةيويشهد Ɗشد منتقد. االنغماƩ الجنسي
فة ǋي إحدǎ الفضاƑل النادرة التي  علقد كانت ال. ريƦكر ما ƿاله مو
 الخƱايا الثالث ǎحدإ لقد Ʀكر الزنا على Ɗنه .Ɗكد عليها بشدة

 :الشنيعة

  "Ńعńا َيدŽيَن لĉƦŮَوال ƩَƅفŮوَن النſلſتƅا َيقŽَر َولŽا آخŅهŽلĉإ ĉهŮوَن َمَع الل
 ٣٤١"الŮتĉي َحرŊَم اللŮهŃ إĉلŮا بĉالƅَحŰƾ َولŽا َيزńنſوَن

 :  حتى يƋمن الوƿوƳ فيهعن الزناإن على المرء Ɗن يبتعد 

  "Źيالĉَوَساء َسب ŹةŽشĉاحŽاَن فŽك ŃهŮنĉى إŽنŎالز ƅواŃَربƅقŽت Ž٣٤٢"َوال 

 Ŋلقد بيƊ التي يقي بها اإلنسان نفسه من ن ƾرƱا الŅيض
Œا الشر، فقد وجه كالƦǋ في Ƴوƿالبصر  الو Ưƹ من الجنسين إلى 

 : في وجود اǓخر

             
٢ ٣٤١đ :٦٨ 
٣٢: ١٧ ٣٤٢ 



١٦٤ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

  " ńمŃوَجهŃرſوا فſƲŽفńَوَيح ńمĉǋĉَصارńبćƊ ńنĉوا مŋضſيَن َيغĉنĉمċƌŃمƅلŰل لſƿ
ſƿل َو. ŽƦلćƊ ǁَĉزńكŽى لŽهŃمń إĉنŊ اللŮَه خŽبĉيرņ بĉَما َيصńنŽعŃوَن

لŰلƅمċƌŃمĉنŽاتĉ َيغƅضŃضńَن مĉنćƊ ńبńَصارĉǋĉنŊ َوَيحńفƅƲŽَن 
ŊنŃوَجهŃرſ٣٤٣"ف 

بدين جمالهن Ɗو يƊال ſƱلƔ منهن Ɗيضا النساء لكن و 
 : زينتهن

  " ŊنĉǋĉرŃمſخĉَن بńبĉرńَيضƅَها َولƅنĉَهَر مŽƲ ا َماŮلĉإ ŊنŃهŽتŽينĉيَن زĉدńبŃا يŽَول
ŊنĉهĉوبŃيŃى جŽ٣٤٤"َعل 

 النساء مƱالبات بتغƱية كل Ɗجزاء Ɗجسادǋن  وǋكƦا فƎن 
 . من المعتاد ومن الƱبيعي كشفهايǋ، التي بخالف الوجه واليدين 

 ǎوƱلƔ ممن ال يملكون ما يكفي للزواƊ Ɯن يتبعوا وساƑل Ɗخر
 : للسيƱرة على عواƱفهم

  "ŃهŮالل ńمŃَيهĉنƅغŃى يŮا َحتŅاحŽكĉوَن نŃدĉا َيجŽيَن لĉƦŮال ĉفĉفńعŽتńَيسƅن َولĉم 
ĉهĉلńضŽ٣٤"فđ 

 : تم تنميته بالƱاعة الصادƿة هللا ƊوالŹتكان اإلخالص   

 ٣٤٦"لĉَيعńبŃدŃوا اللŮَه مŃخƅلĉصĉيَن لŽهŃ الدŎيَن حŃنŽفŽاء َوَما ĈƊمĉرŃوا إĉلŮا"  

             
٣١، ٣٠: ٢٤ ٣٤٣ 
٣١: ٢٤ ٣٤٤ 
٣٤đ ٣٣: ٢٤ 



١٦٥ بناƅ الشƬƢية

 ٣٤٧" ćƊلŽا لĉلŮهĉ الدŎينŃ الƅخŽالĉصŃ.مŃخƅلĉصŅا لŮهŃ الدŎيَن فŽاعńبŃدĉ اللŮَه"  

Ƌد لعن الرياء بƿسىوƿا Ʋأللفا : 

 " ńمŃهŽَد لĉجŽن تŽَول ĉارŮَن النĉم ĉلŽفńسćاأل ĉǁńرŊي الدĉيَن فĉقĉافŽنŃمƅال Ŋنĉإ
 ٣٤٨."نŽصĉيرŅا

 "ĆƦĉƑَمńَيو ĉرƅفſكƅلĉل ńمŃǋ  اŊم مĉهĉǋَواƅفćƋĉوَن بſولſَيق ĉيَمانĉǘĉل ńمŃهƅنĉم ŃƔَرƅƿćƊ 
ńمĉهĉوبſلſƿ يĉف ƩَńيŽ٣٤٩"ل 

سان على لقد تم ƹرƩ كل الخصال التي تسمو باإلن 
 : المستوǎ األخالƿي الواحدة تلو األخرǎ، وكان الشكر إحداǋا

  " Ŋنĉإ ńمſتńرŽفŽن كĉƑŽَول ńمſكŮيَدنĉزćأل ńمſتńرŽكŽن شĉƑŽل ńمſكŋَن َربŮƦćƋŽت ƅƦĉَوإ
ņيدĉدŽشŽي لĉابŽƦ٣"َعđ٠ 

  "ƅواſلſك ńمſاكŽنƅƿَما َرَز ĉَباتŎيŽƱ نĉا مŊيĉإ ńمſنتſن كĉإ ĉهƃلĉل ƅواŃرſكƅَواشŃǉ 
 ٣đ١"تŽعńبŃدŃوَن

إĉن تŽكƅفſرŃوا فĉƎŽنŊ اللŮَه Žƹنĉيō َعنكſمń َولŽا َيرńَضى لĉعĉَبادĉǉĉ الƅكſفƅَر "  
 ńمſكŽل Ńَضهńوا َيرŃرſكƅشŽن تĉ٣"َوإđ٢ 

                               
٩٨ ٣٤٦ :đ 
٣، ٢: ٣٩ ٣٤٧ 
١٤: ٤ ٣٤٨đ 
١٦٦: ٣ ٣٤٩ 
٣đ٧: ١٤ ٠ 
٣đ١٧٢: ٢ ١ 



١٦٦ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 ŅيضƊ ا للبشرŅن يكون شكورƊ ال وكان على المرءƿ ا، فقد
  ."من لم يشكر الناƩ لم يشكر اهللا": النبي

 :د الجميلوكان الشكر للبشر يعني ر 

  "ŃَسانńحĉƎƅا الŮلĉإ ĉَسانńحĉƎƅَجَزاء ال ċلǋَ"٣đ٣ 

كانت الفضاƑل االجتماعية يتم تعليمها، والشرور الناجمة   
 : عن اليسر والراحة يتم شجبها

  الĉƦŮيَن آَمنſوا لŽا َيسńخŽرŽƿ ńومņ مŎن ŽƿوńمĆ َعَسى ćƊن َيا ćƊيŋَها"  
َيكſنŊ  اء مŎن نŰَساء َعَسى ćƊنَيكſونſوا خŽيńرŅا مŎنƅهŃمń َولŽا نĉَس

تŽنŽاَبزŃوا بĉالćƋƅلƅقŽاĉƔ بƩَċƑĉ  خŽيńرŅا مŎنƅهŃنŊ َولŽا تŽلƅمĉزŃوا ćƊنفſَسكſمń َولŽا
الĉƎƅيَمانĉ َوَمن لŮمń َيتńƔſ فĈƋŽوńلŃǋ ǁَĉƑŽمŃ  االĉسńمŃ الƅفſسŃوſƾ َبعńَد

 . الŮƲالĉمŃوَن

  ŃبĉنŽتńوا اجſيَن آَمنĉƦŮَها الŋيćƊ َياŎنŮƲَن الŎا مŅيرĉثŽوا ك  Ưَńَبع Ŋنĉإ
ƔŽتƅا َيغŽوا َولŃسŊَجسŽا تŽَول ņمƅثĉإ ŎنŮƲال  ŋƔĉحŃيćƊ اŅضńم َبعſكŃضńعŊب

ćƊخĉيهĉ َميńتŹا فŽكŽرńǋĉتſمŃوŃǉ َواتŮقſوا اللŮَه إĉنćƊ  ŊَحدŃكſمćƊ ńن َيċƋكſلć لŽحńَم
 ٣đ٤."تŽوŊاņƔ رŊحĉيمņ  اللŮَه

                               
٣đ٧: ٣٩ ٢ 
٣đ٣ đđ :٦٠ 
٣đ١٢، ١١: ٤٩ ٤ 



١٦٧ بناƅ الشƬƢية

ية التي Ʀكرǋا القرآن ǋي Ɗخالƾ وكانت األخالƾ السام 
 وحتى النƲرة .عه عليهااالنبي وكان ǋو يريد تشكيل شخصية Ɗتب

 بكر وعمر يلى حياة الخلفاء األربعة الƦين تبعوƊ ،ǉبإالسريعة 
الƦين حكموا إمبراƱورية واسعة، تƲهر Ɗن ووعثمان وعلي، 

 ويمكنني نقل وصف. النبي حقƾ نجاحŅا عƲيمŅا في Ʀǋا المجال
 : الرسولة للمستوǎ األخالƿي العالي الƦي بلغه صحابدواح

َوعĉَبادŃ الرŊحńَمنĉ الĉƦŮيَن َيمńشſوَن َعلŽى الćƋƅرǋَ ĉƯńوńنŹا َوإŽƦĉا "  
 .خŽاŽƱَبهŃمŃ الƅَجاĉǋلſوَن Žƿالſوا َسلŽامŅا

 .َوالĉƦŮيَن َيبĉيتſوَن لĉَربŎهĉمń سŃجŊدŅا َوĉƿَيامŅا  

بŊنŽا اصńرĉفƅ َعنŮا َعŽƦاƔَ َجَهنŮَم إĉنŊ َعŽƦاَبَها َوالĉƦŮيَن َيقſولſوَن َر  
 ... كŽاَن ŽƹَرامŅا

   ǁَĉلŽƦ َنńاَن َبيŽوا َوكŃرſتƅَيق ńمŽوا َولſفĉرńسŃي ńمŽوا لſقŽنفćƊ اŽƦĉيَن إĉƦŮَوال
 .ŽƿَوامŅا

    ƩَƅفŮوَن النſلſتƅا َيقŽَر َولŽا آخŅهŽلĉإ ĉهŮوَن َمَع اللŃعńا َيدŽيَن لĉƦŮَوال
 ...لŮتĉي َحرŊَم اللŮهŃ إĉلŮا بĉالƅَحŰƾ َولŽا َيزńنſونا

 .َوالĉƦŮيَن لŽا َيشƅَهدŃوَن الزŋوَر َوإŽƦĉا َمرŋوا بĉاللŮغƅوĉ َمرŋوا كĉَرامŅا  

َوالĉƦŮيَن إŽƦĉا ſƦكŰرŃوا بƉĉَياتĉ َربŎهĉمń لŽمń َيخĉرŋوا َعلŽيńَها صŃمŌا    
 .َوعŃمńَيانŹا



١٦٨ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

  ſيَن َيقĉƦŮَوال  ŽةŊرſƿ اŽنĉاتŊيŎرſƦا َوŽنĉَواجńزćƊ ńنĉا مŽنŽل ńƔǋَ اŽنŊوَن َربſول
 .ćƊعńيŃنĆ َواجńَعلƅنŽا لĉلƅمŃتŮقĉيَن إĉَمامŅا

     ŹةŊيĉحŽيَها تĉَن فńوŮقŽلŃوا َويŃَما َصَبرĉب ŽةŽفńرſغƅَن الńَزوńجŃي ǁَĉƑŽلńوĈƊ
 ٣đđ."َوَسلŽامŅا

             
٣đđ ٢đ :٧-٦٣đ 



Ʋالتاس üƬالف 

 א

عمل النبي من البداية على إرساء نƲام عالمي يƌثر على  
وكان ƊساƦǋ Ʃا النƲام يرتكز  . المراحل المختلفة لحياة اإلنسان

.  على دعامتين رƑيستين ǋما اإليمان بƎله واحد ووحدة البشرية
 اتباƳ الوساƑل الالزمة لزيادة تعميƾ جƦور الوعي باهللا في دوبع

شر، وصهر األجناƩ واألمم المختلفة معا في Ɗمة واحدة،  ƿلوƔ الب
وفي Ɗي نƲام  . اجتهد النبي لبيان التفاصيل الضرورية لهƦا النƲام

Ņا بارزŹمر الثروة مكانƊ بالحياة اإلنسانية، يشغل ƾا . ايتعلƦǋ ويجد
 كل ما يخص جمع .الموضوƳ تناوالŹ تفصيليا في تعاليم النبي

ففي .  بالتفصيلتهوزيعها تمت مناƿشالثروات واالحتفاƲ بها وت
 حرم الحصول يءالمقام األول، ليست الثروة شيĄƑا يهمل Ɗو ǋي ش

 : إن ǋبات الƱبيعة ǋي ǋبات اهللا.عليه

ſƿلċ َمنń َحرŊَم زĉينŽةŽ اللƃهĉ الŮتĉَي ćƊخƅَرƜَ لĉعĉَبادĉǉĉ َوالŮƱƅيŎَباتĉ مĉَن "  
ĉف ƅواſيَن آَمنĉƦŮلĉي لĉǋ ċلſƿ ĉƾńزŎَم الرńَيو ŹَصةĉالŽَيا خƅنŋالد ĉَحَياةƅي ال

ſƿلċ إĉنŮَما َحرŊَم . الƅقĉَياَمةĉ كŽƦŽلǁَĉ نſفŽصŎلĈ اǓَياتĉ لĉقŽوńمĆ َيعńلŽمŃوَن
 ٣đ٦"َربŎَي الƅفŽَواحŽƫĉ َما ŽƲَهَر مĉنƅَها َوَما َبŽƱَن

             
٣đ٣٣، ٣٢: ٧ ٦ 



١٧٠ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

  "ƅواſلſك ƅواſيَن آَمنĉƦŮَها الŋيćƊ َيا ńمſاكŽنƅƿَما َرَز ĉَباتŎيŽƱ نĉم 
ŃǉاŊيĉإ ńمſنتſن كĉإ ĉهƃلĉل ƅواŃرſكƅوَن َواشŃدŃبńعŽ٣."تđ٧ 

  " ĆاتŽوشŃرńَر َمعńيŽƹَو ĆاتŽوشŃرńعŊم ĆاتŮَجن ćƋŽنشćƊ يĉƦŮَو الŃǋَو
َوالنŮخƅلć َوالزŊرƳَń مŃخƅتŽلĉفŹا ĈƊكſلſهŃ َوالزŊيńتſوَن َوالرŋمŊاَن مŃتŽشŽابĉهŅا 

ĉǉĉَمرŽن ثĉم ƅواſلſك ĆهĉابŽشŽتŃَر مńيŽƹَم َوńَيو ŃهŮَحق ƅواſَمَر َوآتƅثćƊ اŽƦĉإ 
َومĉَن األćنƅَعامĉ . َحَصادĉǉĉ َوالŽ تſسńرĉفſواƅ إĉنŮهŃ الŽ يŃحŋƔĉ الƅمŃسńرĉفĉينَ 

Ńهƃالل ŃمſكŽƿا َرَزŊمĉم ƅواſلſا كŹشńرŽَوف ŹةŽولŃ٣"َحمđ٨ 

َوŃǋَو الĉƦŮي َسخŮَر الƅَبحńَر لĉتċƋŽكſلſواƅ مĉنƅهŃ لŽحńمŅا ŽƱرĉيŌا   "  
Žَوت ĉيهĉَر فĉَمَواخ ǁَƅلſفƅال ǎَرŽَها َوتŽونŃَبسƅلŽت Źَيةƅلĉح Ńهƅنĉم ƅواŃجĉرƅخŽتńس

 ٣đ٩"َولĉتŽبńتŽغſواƅ مĉن فŽضńلĉهĉ َولŽَعلŮكſمń تŽشƅكſرŃوَن

م النبي Ɗتباعه الدعاء إلى اهللا Ʊلبا لƱيبات  لقد علŮبل  
 .الحياة

 َحَسنŽةŹ َوفĉي اǓخĉَرةĉ الدŋنƅَيا  مŊن َيقſولĈ َربŊنŽا آتĉنŽا فĉي وĉمĉنƅهŃم"  
ŹةŽ٣٦٠"َحَسن 

             
٣đ١٧٢: ٢ ٧ 
٣đ١٤٢، ١٤١: ٦ ٨ 
٣đ١٤: ١٦ ٩ 
٢٠١: ٢ ٣٦٠ 



١٧١ الƙروة

لقد Ɗشير ƊيضŅا إلى Ɗن امتالǁ الثروة ضرورة من  
Ưاألر ǉƦǋ ضرورات الحياة على : 

َوالŽ تċƌſتſواƅ السŋفŽَهاء ćƊمńَوالŽكſمŃ الŮتĉي َجَعلć اللƃهŃ لŽكſمĉƿ ńَيامŅا "  
 ŹالńوŽƿ ńمŃهŽل ƅواſولſƿَو ńمŃǋوŃسƅيَها َواكĉف ńمŃǋوſƿŃزńاَوارŹوفŃرńعŊ٣٦١"م 

ة إƦن وسيلة لدعم اإلنسان وينبغي االحتراƩ من  والثر 
تهم من القيام بهƦا واتبديدǋا، وينبغي منع من يحتمل تبديدǋم لثر

Ǝعالتهم  بين مƱالبون يكوناءوصيƊبوضع ثرواتهم تحت سيƱرة 
 ǎ، وفي Ʀǋا يتساو وامتالكهاالثروة البد من كسبها. من Ɗرباحها

 :الرجال والنساء

لŰلرŎَجالĉ نŽصĉيņƔ مŎمŊا اكƅتŽَسبŃواƅ َولĉلنŰَساء نŽصĉيņƔ مŎمŊا   "  
 ٣٦٢"اكƅتŽَسبńَن

كما يمكن الحصول على الثروة عن Ʊريƾ الميراث، وفي  
 : الرجال والنساءƦǋǎا ƊيضŅا يتساو

لŰلرŎَجالĉ نŽصيņƔĉ مŎمŊا تŽَرǁَ الƅَوالĉَدانĉ َواألƅƿćَربŃوَن َولĉلنŰَساء "  
ņƔيĉصŽوننŃَربƅƿćَواأل ĉَدانĉَوالƅال ǁََرŽا تŊمŎ٣٦٣" م 

 : كما يمكن الحصول عليها كهدية 

             
٤ ٣٦١ :đ 
٣٢: ٤ ٣٦٢ 
٧: ٤ ٣٦٣ 



١٧٢ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 ٣٦٤"فĉƎŽن ĉƱبńَن لŽكſمń َعن شŽيńءĆ مŎنƅهŃ نŽفƅسŅا فŽكſلſوǋَ ŃǉنĉيĄƑا مŊرĉيĄƑا"  

ة ǋو امتالكها عن Ʊريƾ والمانع الوحيد المتالǁ الثر 
 : مشروعةوساƑل ƹير 

  "Žَو َوالńمćƊ ƅواſلſكċƋŽمتſكŽنńم َبيſكŽى الŽلĉَها إĉب ƅواſلńدſَوت ĉلĉƱَباƅالĉب  ĉامŮكŃحƅال
ńنŎا مŹيقĉرŽف ƅواſلſكċƋŽتĉل ńمſنتćƊَو ĉمƅثĉاإلĉب ĉƩاŮالن ĉَوالńمćƊ وَنŃمŽلńعŽ٣٦."تđ 

  " Ůالĉإ ĉلĉƱَباƅالĉب ńمſكŽنńَبي ńمſكŽَوالńمćƊ ƅواſلſكċƋŽت Žال ƅواſيَن آَمنĉƦŮَها الŋيćƊ َيا
 ٣٦٦" تĉَجاَرةŹ َعن تŽَراĆƯ مŎنكſمćƊńن تŽكſوَن

Ʃ صحابة النبي كل ƊنواƳ األعمال، فقد تاجروا  ماَر 
، لكنهم  واشتغلوا عمŊاال، مهنŹا شتىومارسوا األرƯ وزرعوا 
ŮالƊ مرواƊاهللا ǉاألعمال إلى حد نسيان واجباتهم تجا ǉƦينشغلوا به : 

  "  ņعńا َبيŽَول Żَجاَرةĉت ńمĉيهĉهƅلſا تŮل ąَجالĉر ĉامŽƿĉَوإ ĉهŮالل ĉرƅكĉƦ َعن
ĉاةŽكŊاء الزŽيتĉَوإ ĉاةŽلŊ٣٦٧"الص  

  " ĉَعةŃمŃجƅال ĉمńن َيوĉم ĉاةŽلŊلصĉي لĉودſا نŽƦĉوا إſيَن آَمنĉƦŮَها الŋيćƊ َيا
  ńمſنتſن كĉإ ńمſكŮل ņرńيŽخ ńمſكĉلŽƦ َعńَبيƅوا الŃرŽƦَو ĉهŮالل ĉرƅكĉƦ ىŽلĉا إńَعوńاسŽف

ضĉَيتĉ الصŊلŽاةſ فŽانتŽشĉرŃوا فĉي الćƋƅرĉƯń  فŽƦĉƎŽا ſƿ. تŽعńلŽمŃوَن

             
٤: ٤ ٣٦٤ 
٣٦đ ١٨٨: ٢ 
٢٩: ٤ ٣٦٦ 
٣٧: ٢٤ ٣٦٧ 



١٧٣ الƙروة

  ńمſكŮَعلŮا لŅيرĉثŽَه كŮوا اللŃرſكƅƦَوا ĉهŮالل ĉلńضŽن فĉوا مſغŽتńَواب
 ٣٦٨"تſفƅلĉحŃوَن

ćƊوńلŽادŃكſمń َعن ĉƦكƅرćƊ  ĉيŋَها الĉƦŮيَن آَمنſوا لŽا تſلƅهĉكſمćƊ ńمńَوالſكſمń َولŽا"  
ǁَĉلŽƦ ċَعلƅَوَمن َيف ĉهŮالل ĈƋŽوَنفŃرĉاسŽخƅال ŃمŃǋ ǁَĉƑŽلń٣٦٩"و 

  Ɣما يعي ǁناǋ Ʃفلي ،Ʊالشر Ʃالثروة لنف ǁخضع امتال
بغي Ɗن يكتسǋƊ Ɣمية تفوǋƊ ƾمية Ɗداء نامتالǁ المال، لكنه ال ي

 :جƔ تجاǉ اهللاالو

  " ńمſكŃَواجńزćƊَو ńمſكſَوانƅخĉَوإ ńمſكĈƌƉŽنńبćƊَو ńمſكĈƌاَن آَباŽن كĉإ ċلſƿ
الą اƅƿتŽَرفƅتſمŃوǋَا َوتĉَجاَرةŻ تŽخƅشŽوńَن كŽَساَدǋَا َوَعشĉيَرتſكſمń َوćƊمńَو

 Ćَهادĉَوج ĉهĉولŃَوَرس ĉهƃَن اللŎم مſكńيŽلĉإ ŊƔَحćƊ َهاŽنńَضوńرŽت Ńنĉَوَمَساك
فĉي َسبĉيلĉهĉ فŽتŽَربŊصŃواƅ َحتŮى َيċƋتĉَي اللƃهŃ بćƋĉمńرĉǉĉ َواللƃهŃ الŽ َيهńدĉي 

 ٣٧٠"الƅقŽوńَم الƅفŽاسĉقĉين

 إƦا كان الرجل لديه الكثير Ɗو القليل من المال، يهميكن لم  
فعدم التساوي في امتالǁ النقود مجرد وضع من ƊوضاƳ الحياة، 

 :والƱبيعة مليƑة بمƲاǋر عدم التساوي

             
١٠، ٩: ٦٢ ٣٦٨ 
٩: ٦٣ ٣٦٩ 
٢٤: ٩ ٣٧٠ 



١٧٤ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

  "  ĆƔاŽنńعćƊ ńنŎم ŻاتŮَوَجن ŻَراتĉَجاوŽتŋم ņعŽƱĉƿ ĉƯńرćي األĉَوف
Ńي Ćَوانƅنĉص ŃرńيŽƹَو ņَوانƅنĉص ąيلĉخŽَون ņƳńَوَزر Ćدĉَماء َواحĉى بŽقńس

  ĆَياتƉŽل ǁَĉلŽƦ يĉف Ŋنĉإ ĉلſكĈي األĉف ĆƯńى َبعŽَضَها َعلńَبع ĈلŎضŽفſَون
 ٣٧١."لŰقŽوńمĆ َيعńقĉلſوَن

ثŽَمَراتćƊ  ĆنŊ اللŮَه ćƊنَزلć مĉَن السŊَماء َماء فćƋŽخƅَرجńنŽا بĉهćƊ  ĉلŽمń تŽَر"  
ņَددŃج ĉَبالĉجƅَن الĉَها َومſَوانƅلćƊ اŹفĉلŽتƅخŋمņƯيĉب     ŻفĉلŽتƅخŋم ņرńمŃَوح

ņودŃس ŃƔيĉَرابŽƹَها َوſَوانƅلćƊ .َنĉَوم  ĉَعامƅنćƋƅَوال ŎƔَواŊَوالد ĉƩاŮالن
ŃهſَوانƅلćƊ ŻفĉلŽتƅخŃم ǁَĉلŽƦŽ٣٧٢"ك 

 شجر  ا، فال توجد ورƿتيءǋناǁ تنوƳ في كل ش 
، فهناǁ اختالف  اثنين من البشرن، وكƦلǁ ال يتشابه Ɗي امتشابهت

بغي العمل ن على العمل والبيƑة والƲروف التي يفي الǋƦن والقدرة
 ǉƦǋ الفروƾ .هاي يتم جنيŃتفي Ʋلها، وبالتالي في ثمار Ʀǋا الجهد ال

 Ʋروف  Ɗحدمر البشر بقبولها على Ɗنها ǋا ولهƦا ƌĈƊال يمكن إخفا
 :الحياة

             
٤: ١٣ ٣٧١ 
٣ ٣٧٢đ :٢٨، ٢٧ 



١٧đ الƙروة

ا مŊعĉيشŽتŽهŃمń فĉي الƅَحَياةĉ الدŋنƅَيا َوَرفŽعńنŽ نŽحńنŽƿ ŃَسمńنŽا َبيńنŽهŃم"  
ńمŃَضهńا  َبعŅضńم َبعŃهŃضńَبع ŽƦĉخŮَيتĉل Ćَدَرَجات ĆƯńَبع ŽƾńوŽف
 ٣٧٣"سŃخƅرĉيŌا

َواللƃهŃ فŽضŊلć َبعńَضكſمń َعلŽى َبعĆƯń فĉي الƅرŎزĉƾń فŽَما الĉƦŮيَن  "  
 ĉيهĉف ńمŃهŽف ńمŃهſَمانńيćƊ ƅتŽكŽى َما َملŽَعل ńمĉهĉƿńزĉي رŎَرآدĉب ƅواſلŎضſف

 ٣٧٤"َسَواء

د على األƹنياء والفقراء Ɗن امتالǁ المال ال لكن تم التƋكي 
يزيد من كرامة اإلنسان، كما Ɗن الفقر ال يحƱ من ƿدرǉ، فالمال ال  
يعني شيĄƑا هللا، وكƦلǁ ال ينبغي Ɗن تكون له ǋƊمية لدǎ من يƌمنون 

 :باهللا

قſولĈ َربŎي فŽَي الĉƎƅنَسانŃ إŽƦĉا َما ابńتŽلŽاŃǉ َربŋهŃ فćƋŽكƅَرَمهŃ َونŽعŊَمهŃ فćƋŽمŊا"  
ĉَرَمنƅكćƊ .ŃǉاŽلŽتńا َما ابŽƦĉا إŊمćƊي   َوŎَرب ĈولſَيقŽف ŃهŽƿńزĉر ĉهńيŽَدَر َعلŽقŽف
ĉنŽانǋَćƊ"٣٧đ 

 َيكſوَن النŮاĈƊ ŃƩمŊةŹ َواحĉَدةŹ لŽَجَعلƅنŽا لĉَمن َيكƅفſرŃ  َولŽوńلŽا ćƊن"  
Ɯَĉَوَمَعار ĆةŊضŽن فŎا مŹفſقŃس ńمĉهĉوتŃيŃبĉل ĉَمنńحŊالرĉب Žَها َعلńي

. َعلŽيńَها َيتŮكĈƌĉوَن َولĉبŃيŃوتĉهĉمćƊ ńبńَوابŅا َوسŃرŃرŅا. َيƅƲَهرŃوَن

             
٣٢: ٤٣ ٣٧٣ 
٧١: ١٦ ٣٧٤ 
٣٧đ ١: ٨٩đ ،١٦ 



١٧٦ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

َمتŽاŃƳ الƅَحَياةĉ الدŋنƅَيا َوالƉƅخĉَرةſ   َوزŃخƅرŃفŹا َوإĉن كſلŽƦ ůلǁَĉ لŽمŊا
ǁَŎنَد َربĉيَن عĉقŮتŃمƅلĉ٣٧٦"ل 

  "ńمſاكŽقƅتćƊ ĉهŮنَد اللĉع ńمſَرَمكƅكćƊ Ŋنĉ٣٧٧"إ 

للعالم، لم  دنيوي ، الƦي كرم كزعيم روحي وإن النبي نفسه 
  .يكن لديه مال في منزله ولم يترǁ درǋما ليورث

لقد Ɗراد إبراز فكرة Ɗن المال ليƩ من عالمات العƲمة Ɗو   
الشرف، لقد كان ينƲر إلى المال من منƲور صحيح وǋو Ɗن 
ǋناǁ حاجة له لبقاء اإلنسان، لكن امتالكه ال يزيد من كرامة  

  .الرجل

 ليحيا اإلنسان في Ʀǋا العالم، لكنه يإن المال ضرور 
 فهناƿ ǁيم Ɗسمى للحياة ال ينبغي Ɗن .وسيلة لغاية وليƩ الغاية

 :يحيد عنها البصر بحثŹا عن المال

 ٣٧٨"َوَرحńَمتſ َربǁَŎ خŽيńرņ مŎمŊا َيجńَمعŃوَن"  

َن َوالƅقŽنŽاĉƱيرĉ زŃيŎَن لĉلنŮاĉƩ حŋƔŃ الشŮَهَواتĉ مĉَن النŰَساء َوالƅَبنĉي"  
 ĉَعامƅنćَواأل ĉَمةŊَسوŃمƅال ĉلńيŽخƅَوال ĉةŊضĉفƅَوال ĉƔǋَŮƦَن الĉم ĉَرةŽƱنŽقŃمƅال
ĉƔƉَمƅال ŃنńسŃح Ńǉنَدĉع Ńهƃَيا َواللƅنŋالد ĉَحَياةƅال ŃƳاŽَمت ǁَĉلŽƦ ĉثńَحرƅَوال  .

             
٣-٣٣: ٤٣ ٣٧٦đ 
١٣: ٤٩ ٣٧٧ 
٣٢: ٤٣ ٣٧٨ 



١٧٧ الƙروة

َربŎهĉمń َجنŮاتſƿ   ŻلĈƌćƊ ċنŽبĈƑŎكſم بĉخŽيńرĆ مŎن ŽƦلĉكſمń لĉلĉƦŮيَن اتŮقŽوńا عĉنَد 
 ŻَرةŊهŽƱŋم ņƜَواńزćƊيَها َوĉيَن فĉدĉالŽخ Ńَهارƅنćَها األĉتńحŽن تĉي مĉرńجŽت

ĉَبادĉعƅالĉب ņيرĉَبص Ńهƃَوالل ĉهƃَن اللŎم ņَوانńضĉوَن . َورſولſيَن َيقĉƦŮال
ĉارŮالن ƔَاŽƦا َعŽنĉƿا َوŽوَبنſنſƦ اŽنŽل ńرĉفƅƹاŽا فŮا آَمنŽنŮنĉا إŽنŊَرب. 

Ŋيَن الصĉرĉفƅغŽتńسŃمƅيَن َوالĉقĉنفŃمƅيَن َوالĉتĉانŽقƅيَن َوالĉƿĉادŊيَن َوالصĉرĉاب
 ٣٧٩"بĉاألćسńَحار

 ǋ ية التالية، كماǓخريوفي اƊ الحال في آيات ǎ  ترمز ،
 :  للحياةƊسمى Ɗو ƿيم ىالحياة اǓخرة إلى حياة Ɗسم

 نŽشŽاء لĉَمن نůرĉيدŃ  مŊن كŽاَن يŃرĉيدŃ الƅَعاجĉلŽةŽ َعجŊلƅنŽا لŽهŃ فĉيَها َما"  
 َوَمنćƊ ńَراَد .ثſمŊ َجَعلƅنŽا لŽهŃ َجَهنŮَم َيصńالǋَا َمƅƦمŃومŅا مŊدńحŃورŅا

اǓخĉَرةŽ َوَسَعى لŽَها َسعńَيَها َوŃǋَو مċƌŃمĉنņ فĈƋŽولǁَĉƑŽ كŽاَن َسعńيŃهŃم 
 كſالŒ نůمĉدĈƌùǋَ ŋالء َوĈƌùǋَالء مĉنń َعŽƱاء َربǁَŎ .مŊشƅكſورŅا

 انſƲرń كŽيńفŽ فŽضŊلƅنŽا .كŽاَن َعŽƱاء َربǁَŎ َمحſƲńورŅاَوَما 
  ŃَبرƅكćƊَو Ćَدَرَجات ŃَبرƅكćƊ ſَرةĉخǔŽَول ĆƯńى َبعŽَعل ńمŃَضهńَبع

ŹيالĉضƅفŽ٣٨٠" ت 

             
١٧-١٤: ٣ ٣٧٩ 
٢١-١٨: ١٧ ٣٨٠ 



١٧٨ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

ù Ư إلى بعǎ الجانƔ اǓخر، فƎن جمع المال Ɗد ىوعل 
ل حƔ  ، يحوŎ فبدايةŹ.ة التي يشار إليها بصورة مستمر،الشرور

 : عن ƿيم Ɗسمى للحياةالمال اإلنسان 

  "ŃرſاثŽكŮالت ŃمſَهاكƅلćƊ .رĉابŽَمقƅال ŃمſتńرŃى زŮ٣٨١"َحت 

إن الرجل الƦي يسعى بجنون خلف المال ال يمكنه Ɗن   
Ʊييع ǉي انتباƊ لقيم األكثر سموا في الحياةل. Ɣفال يوجد مكان لح 

 اهللا مع مرور ى الشاƹل، وينسهالمال ǋو شغليكون اهللا في ǋƦن 
 : يفقد راحة البال التي يمكن العثور عليها فقƱ بƦكر اهللالوƿت، و

  " ĉهƃالل ĉرƅكĉƦĉب ŽالćƊ ĉهƃالل ĉرƅكĉƦĉم بŃهŃوبſلſƿ ŋنĉƑَمƅƱŽَوت ƅواſيَن آَمنĉƦŮال
ŃƔوſلſقƅال ŋنĉƑَمƅƱŽ٣٨٢"ت 

إن حƔ المال إƦا لم يوضع له حد، يصبح في النهاية نارŅا  
Ɣمشتعلة في القل:  

  " ŰلſكŰل ąلńَويĆَمَزةůل ĆَمَزةŃǋ .ǉَدŊا َوَعدŹي َجَمَع َمالĉƦŮال .  ŃƔَسńَيح
ŃǉَدŽلƅخćƊ ŃهŽَمال ŊنćƊ .ĉَمةŽƱŃحƅي الĉف ŊنŽƦنَبŃيŽا لŮلŽَما . ك ǁََراńدćƊ َوَما

ſَمةŽƱŃحƅال .ſَدةŽƿوŃمƅال ĉهŮالل ŃارŽن .ĉَدةĉƑƅفćƋƅى الŽَعل ŃعĉلŮƱŽي تĉتŮَها  . الŮنĉإ
Żَصَدةċƌŋم مĉهńيŽَعل .ĆَدةŊَمدŋم Ćي َعَمدĉ٣٨٣"ف 

             
٢، ١: ١٠٢ ٣٨١ 
٢٨: ١٣ ٣٨٢ 
٩-١: ١٠٤ ٣٨٣ 



١٧٩ الƙروة

إن المال يƦكر ǋنا ƊوالŹ على Ɗنه نار تشتعل في القلƔ ثم  
إن محƔ المال يدعي ǋنا . تتحول إلى جحيم في الحياة اǓخرة 

ŅمازǋاŅا، ولمازŃدي في  بينما يƌالمال ي Ɣن حƊ كر في موضع آخرƦ
 : نحƱاƱ األخالƾاالنهاية إلى 

  "ĆافŮَحل Ůلſك ńعĉƱſا تŽَولĆينĉهŊم  .ĆيمĉمŽنĉاء بŮشŊم ĆازŊمǋَ . ĆƳاŮَمن
ćƊن كŽاَن ŽƦا َمالĆ . عŃتſلŭ َبعńَد ŽƦلǁَĉ َزنĉيم. لŰلƅخŽيńرĉ مŃعńتŽدćƊ Ćثĉيم

 ٣٨٤"َوَبنĉيَن

  ƊسوƊ دي إلىƌالمال المغالى فيه ي Ɣن حƊ وضح النبيƊ لقد
ƊنواƳ االنحالل الخلقي، كما Ɗنه يقتل كل المشاعر النبيلة لخدمة 

 :اإلنسانية

 َولŽا تŽَحاضŋوَن َعلŽى ŽƱَعامĉ. َبل لŮا تſكƅرĉمŃوَن الƅَيتĉيم كŽلŮا"  
َوتſحĉبŋوَن الƅَمالć حŃبŌا   .َوتċƋŽكſلſوَن التůَراثćƊ ŽكƅلŹا لŮمŌا. الƅمĉسńكĉين

 ٣٨đ"َجمŌا

 ƿƋن جمع المال يدان بƎا فƦى الكلماتسله : 

  " ƔَǋَŮƦوَن الŃزĉنƅيَن َيكĉƦŮَوال ĉيلĉي َسبĉَها فŽونſقĉنفŃي Žَوال ŽةŊضĉفƅَوال
َيوńَم يŃحńَمى َعلŽيńَها فĉي نŽارĉ َجَهنŮَم   . اللƃهĉ فŽَبشŰرŃǋńم بĉَعŽƦاćƊ ĆƔلĉيم

             
١٤-١٠: ٦٨ ٣٨٤ 
٣٨đ ٢٠-١٧: ٨٩ 



١٨٠ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

  ńمſتńزŽنŽا َما كŽƦùǋَ ńمŃǋŃورŃهſƲَو ńمŃهŃنوبŃَوج ńمŃهŃǋَباĉَها جĉب ǎَوƅكſتŽف
 ć٣٨٦"ألćنفſسĉكſمń فſƦŽوſƿواƅ َما كſنتſمń تŽكƅنĉزŃون

للحد من رƹبة اإلنسان في المال وكوسيلة لمنع تراكم  
Ɗخرǎ، لحماية اإلنسان بعبارة المال في عدد ƿليل من األيدي، و

من شرور الرƊسمالية، وضع الرسول تحت إرشاد الوحي اإللهي 
 لقد Ɗكد كل مصلح ديني على اإلحسان وكƦلǁ فعل .ƿوانين معينة

Ŋن بيƊ ƾالنبي كما سبùŮا، نƱنه خƊ بعدإالƊ ŹوةƱلقد جعل  . ا خ
 ǋو ثمار   رجلكسبه الùإن ما ي. اإلحسان إجباريا بشروƱ معينة

ƾويح ǉإخوانه جهد ǉتجا Ɣما  .له، لكنه عليه واج ƾفعندما ينف 
Ņا الجزء يعامَ يحتاجه مما يكسبه ويدخر جزءƦǋ ل ا آخر منه، كان

فينبغي ƊخƦ جزء من Ʀǋا  . الضراƔƑعليه ستحƾ تعلى Ɗنه 
 .اƿه ƱبقŹا لنƲام خاص لمصلحة الفقراء والمساكيندخار وإنفالا

Ōريقتان لفعل الخير، إراديƱ نƦإ ǁناǋŌا ا من دخل الفرد وإجباري
  .من المدخرات

. بالزكاة، Ɗي تزكية المالصدƿات اإللزامية وƿد سميت ال 
 من عدم ةفقد نƲر إلى جمع المال على Ɗنه يحمل درجة معين

 ويمكن إزالة .جل بجعله يحƔ المالالنقاء ألنه يƌثر على ƿلƔ الر
لفقراء لعدم النقاء Ʀǋا عن Ʊريƾ إخراƜ مقدار ربع العشر منه 

             
٣، ٣٤: ٩ ٣٨٦đ 



١٨١ الƙروة

Ōا سميت زكاةسنويƦن الفكرة .ا، ولهƎم من كونها إجبارية، فƹوبالر 
 عمل تكديƩ المالاألساسية من الزكاة ǋي إيمان اإلنسان بƋن 

  ƜخراƎب Ʊهر منه ممكن فقƱن التƊر، وǋاƱ يرƹ٢,đ% منƦǋ ا
  . لمصلحة الفقيرالمال

Ʀات ضريبة إال Ɗنها بال شǁ ضريبة، الزكاة لقد كانت  
متفردة سواء من حيث ǋي صدƿة ومن وǋي بهƦا . دافع Ɗخالƿي

لزامية، إال Ɗنه  إفمن حيث ǋي صدƿة، فƎنها .حيث ǋي ضريبة
،  دافع إليها Ɗخالƿي فƎن الن حيث ǋي ضريبة، وم.التزام Ɗخالƿي

 Ʃة  لكن الزكاة لم تكن مجرد .لدولةدية لالماقوة الوليƿصد
، وفي  اإلسالمية، لقد كانت مƌسسة من مƌسسات الدولةإلزامية

 لم يكن للفرد الحرية .هي مƌسسة ƿوميةفƹياƔ الدولة اإلسالمية، 
ا من له، Ɗو Ɗن يعƱي جزءŅ في حساƔ وإنفاƾ الزكاة كما يحلو

لزكاة إلى صندوƾ ا لقد كان مƱالبŅا بتقديم .ثروته إلى المستحقين
 وƿد كان يتم تعيين . للنهوƯ بالمجتمعهمايتم استخد، )بيت المال(

Ńالضريبة وكانت الج ǉƦǋ ا رباة لجمعƦǋ واتبهم يتم دفعها من
 :ǋكƦا كان األمر. صندوƾال



١٨٢ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

إĉنŮَما الصŊَدŽƿاتſ لĉلƅفſقŽَراء َوالƅَمَساكĉينĉ َوالƅَعامĉلĉيَن َعلŽيńَها "  
ſƿ ĉةŽفŮلćƌŃمƅَوال ĉهƃالل ĉيلĉي َسبĉيَن َوفĉمĉارŽغƅَوال ĉƔاŽƿŎي الرĉَوف ńمŃهŃوبſل

ņيمĉَحك ņيمĉَعل Ńهƃَوالل ĉهƃَن اللŎم ŹيَضةĉرŽف ĉيلĉبŊالس ĉنń٣٨٧"َواب 

ال ǋدف النبي إƦن إلى تدمير شرور الرƊسمالية لقد  
 إنه لم يتدخل في الملكية الخاصة للصناعات .الرƊسمالية نفسها
 لقد ترƊ. ǁنه لم يحرم Ɗي إنسان من ثمار جهدǉوالممتلكات، كما 

 .المجال مفتوحŅا للمنافسة، ولالجتهاد في العمل واستخدام الƦكاء

للثروة بسƌال الرƊسماليين  لقد حاول تحقيƾ توزيع عادل 
ن ǋم ƿƊل وƊصحاƔ الثروات Ɗن يعƱوا من ثرواتهم لمصلحة َم

ŒƲا.ا في المجتمعمنهم حƲن ƩسƊ ا وضعƦǋ م اجتماعي  وبتحقيقه
تزايد فيه عدد الرƊسماليين، حتى يكون التوسع في المنافسة ƿدر  ي

فقد استƱاƳ الفقراء إƿامة Ɗعمال Ʀات . المستƱاƊ Ƴكثر فاƑدة
رƌوƊ Ʃموال ƿليلة حصلوا عليها من الزكاة ثم تمت زيادتها 

إلى ميل تي ت ال-وة  الثرتƊصبحوǋكƦا  .بمثابرتهم واجتهادǋم
  .لمزيد من الدواƑرة متاح –  ƿليلةلتركز في ƊيدĆا

 تتبعاي ت الةالسبيل الوحيد -مع Ʀǋا  -لم تكن الزكاة  
Ńا، فقد وŅا مناسبŅانون للميراث بموجبه لتوزيع الثروة توزيعƿ ضع

لقد Ɗدخل النبي .  على الكثيرين بعد موتهالشخصتوزƳ ثروة 

             
٦٠: ٩ ٣٨٧ 



١٨٣ الƙروة

فقد جعل . إصالحين على ƿوانين الميراث القاƑمة في Ʀلǁ الوƿت
Ɗة تشارǁ الرجل وƊمر بتقسيم الممتلكات بين كل الورثة المر

وبهƦا يحل عدة رƊسماليين صغار محل  . بƱريقة ديمقراƱية
 :  القرآن بالقانون العامى لقد Ɗت.رƊسمالي كبير عند وفاة Ɗي مسلم

لŰلرŎَجالĉ نŽصيņƔĉ مŎمŊا تŽَرǁَ الƅَوالĉَدانĉ َواألƅƿćَربŃوَن َولĉلنŰَساء "  
Ŏم ņƔيĉصŽَر  نſثŽك ńوćƊ Ńهƅنĉم ŮلŽƿ اŊمĉوَن مŃَربƅƿćَواأل ĉَدانĉَوالƅال ǁََرŽا تŊم

 ٣٨٨"نŽصĉيبŅا مŊفƅرŃوضŅا

 Ńا القانون العام بضرورة  لقد وƦǋ لƲ ضعت التفاصيل في
ǋƦاƔ ممتلكات المتوفى إلى البنات واألبناء على السواء وإلي 

. ت وǋكƦاخوة واألخوااألمهات واألباء واألزواƜ والزوجات واإل
 تتكون من األƱفال ىالمجموعة األول: لقد ƿسم الورثة ƿسمين

والوالدين والزوƊ Ɯو الزوجة، وتتكون المجموعة الثانية من  
ويعد كل من تضمهم . خوة واألخوات واألƿارƔ اǓخريناإل

 كانوا على ƿيد الحياة، ƦƎاف. ني مشاركين Ɗساسيىالمجموعة األول
Ņن يرثوا جزءƊ لهم ƾعضاء .ممتلكات المتوفىا من يحƊ ماƊ 

المجموعة الثانية فيرثون عندما يغيƔ بعƊ Ưو كل Ɗعضاء 
 ويمكن Ɗن تمتد Ɗي من المجموعتين، فيƋخƦ .ىالمجموعة األول

 والجدود Ɗو جدود الجدود محل ،األحفاد Ɗو نسلهم محل األوالد

             
٧: ٤ ٣٨٨ 



١٨٤ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 واألعمام والعمات Ɗو األخوال والخاالت واألƿارƔ ،الوالدين
 .خوة واألخواتل اإلن محواǓخر

خرǎ لشرور الرƊسمالية ǋو تنƲيم وكان Ɗحد العالجات األ 
ولكون االلتزام بالعهود Ɗحد الواجبات . العالƿة بين الداƑن والمدين

 : الرƑيسية للمسلم، فالمدين مƱالƔ برد الدين

نń َمنćƊ ńخćƊ ŽƦŽمńَوالć النŮاĉƩ يŃرĉيدćƊ Ńَداَءǋَا ćƊدǎŊ اللŮهŃ َعنƅهŃ َوَم"  
ŃهŮالل ŃهŽفŽلƅتćƊ َهاŽافŽلƅتĉإ ŃيدĉرŃي ŽƦŽخćƊ"٣٨٩ 

  "ņمƅلſƲ ŎيĉنŽغƅال ĈلƅƱ٣٩٠."َم 

  "ŃهŽوَبتſقŃع ůلĉحŃي ĉدĉَواجƅال ŋيŽ٣٩١."ل 

Ƌن بƔ كان المدين في ضاƑقة، فƎن الداƑن مƱالŽإƦا لكن   
Ŋالد Ʊا، حتى إلى حد إسقاŅينيكون رحيم : 

تŽَصدſƿŊواƅ  ةŻ إĉلŽى َميńَسَرةĆ َوćƊنعŃسńَرةĆ فŽنĉƲŽَر َوإĉن كŽاَن ſƦو"  
ńمſنتſن كĉإ ńمſكŮل ņرńيŽوَن خŃمŽلńعŽ٣٩٢"ت 

رية تامة كرƑيƩ لدولة بحŃالمبدƊ لقد ƿرر الرسول Ʀǋا  
 : اإلسالم

             
 ٢: ٤٣ البخاري ٣٨٩
 ١٢: ٤٣ البخاري، ٣٩٠
 ١٣: ٤٣ نفƩ المصدر ٣٩١
٢٨٠: ٢ ٣٩٢ 



١٨đ الƙروة

  " ņنńَدي ĉهńيŽَوَعل Žَمات ńَمنŽف ńمĉهĉسſفƅنćƊ ńنĉيَن مĉنĉمċƌŃمƅالĉى بŽلńوćƊ اŽنćƊ
ńيŽَعلŽف ŅاءŽَوف ńǁŃرƅَيت ńمŽَولĉهĉتŽَوَرثĉلŽا فŹَمال ǁََرŽت ńَوَمن ŃǉĈƌَضاŽƿ اŽ٣٩٣"ن 

 الدولة إƦن تحمل الديون المستحقة ألƹراƱ Ưيبة إƦا ىعل 
كما تم تƱبيƾ عالƊ ƜعƲم لشرور . عجز المدين عن السداد

ويناƫƿ القرآن الكريم Ʀǋا األمر . الرƊسمالية في شكل تحريم الربا 
ن اإلحسان ǋو  فكما Ɗ. ين ألǋمية اإلحسانء جزصبعد تخصي

القاعدة العريضة للتراحم اإلنساني، فƎن الربا يدمر كل مشاعر  
 :  ويوصف المرابي بما يلي.التعاƱف

َيقſومŃ الĉƦŮي  الرŎَبا الŽ َيقſومŃوَن إĉالŮ كŽَما الĉƦŮيَن َيċƋكſلſوَن"  
ŃهſƱŊبŽخŽَيت ŎƩَمƅَن الĉم ŃانŽƱńيŮ٣٩٤"الش 

 ال يتردد في ƊخƦ كل ماƦǋا في الواƿع ǋو المرابي الƦي  
 وبسبǉƦǋ Ɣ .في Ʀǋا إضافة إلى ماليينهإƦا كان لدǎ المدين 

Ńمع في النقود، يƱكر على األنانية والƦƊ ادر علىƿ يرƹ نه Ưالنهو
 .البعثيوم 

لقد انحاز النبي إلى العامل في الصراƳ الكبير الداƑر بين  
 : الƦي يدور في العالم،رƩƊ المال والعمالة

 

             
 đ: ٣٩  البخاري٣٩٣
٢٧: ٢ ٣٩٤đ 



١٨٦ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 ٣٩đ"َوَحرŊَم الرŎَبا لŮ اللƃهŃ الƅَبيńَعَوćƊَح"  

فبينما تتƱلƔ التجارة استخدام الجهد والمهارة وتسمو  
 لهƦا .باألخالƾ، فƎن الربا ينمي عادات الكسل والمكر والƲلم

الترتيبات ƿد تمثل Ɗحد و. كانت إباحة التجارة وتحريم الربا
ǎام االج- األخرƲسمالية في النƊالل من شرور الرƿǘتماعي ل ، 

لقد كان  . وصيةاألمر الخاص بالفي  –  النبيƊرسى دعاƑمهي Ʀال
Ņا كبيرŹميراث ǉوراء ǁنعلى كل من يترƊ ،ألوصي ي ا Ưراƹ

 . الثلثىيريد، بحد ƿƊصبما لخير ا

خŽيńرŅا   َحَضَر ćƊَحَدكſمŃ الƅَموńتſ إĉن تŽَرǁَ كſتƔَĉ َعلŽيńكſمń إŽƦĉا"  
ĉنńَديĉَوالƅلĉل ſةŊيĉَوصƅاَواأل الŒَحق ĉوفŃرńَمعƅالĉيَن بĉَربƅƿ  ىŽَعل

 ٣٩٦"الƅمŃتŮقĉيَن

 :  في ƿولهضرورة عمل الوصيةكما Ɗكد الرسول على  

َما َحůƾ امńرĆƏĉ مŃسńلĉمĆ لŽهŃ شŽيńءņ يŃوصĉي فĉيهĉ َيبĉيتſ لŽيńلŽتŽيńنĉ إĉلŮا "  
Ńǉَدƅنĉع Żوَبةſتƅَمك ŃهſتŊيĉ٣٩٧."َوَوص 

لفرƩ كيف Ɗن ǉƦǋ  سعد بن Ɗبي وƿاص فاتح بالد ايويرو 
 :الوصية بغرƯ الخير، ومحدودة بثلث الممتلكات

             
٣٩đ ٢٧: ٢đ 
١٨٠: ٢ ٣٩٦ 
 ١: đđ  البخاري٣٩٧



١٨٧ الƙروة

كŽاَن َرسŃولĈ اللŮهĉ َصلŮى اللŮهم َعلŽيńهĉ َوَسلŮَم َيعŃودŃنĉي َعاَم "  
َحجŊةĉ الƅَوَداĉƳ مĉنń َوَجعĆ اشƅتŽدŊ بĉي فŽقſلƅتſ إĉنŰي Žƿدń َبلŽƸŽ بĉي مĉَن  

ſثĉا َيرŽَول Ćو َمالſƦ اŽنćƊَو ĉَوَجعƅال  ńيŽثſلſثĉب ſƾŊَصدŽتćƋŽفćƊ ŻةŽنńا ابŮلĉي إĉن
   ſثſلůَوالث ſثſلůالث ćالŽƿ Ŋمſا ثŽل ćالŽقŽف ĉرƅƱŮالشĉب ſتƅلſقŽا فŽل ćالŽƿ يĉَمال
  ńنćƊ ńنĉم ņرńيŽَياَء خĉنƅƹćƊ ǁَŽتŽَر َوَرثŽƦŽت ńنćƊ ǁَŮنĉإ ņيرĉثŽك ńوćƊ ņيرĉبŽك

إĉنǁَŮ لŽنń تſنƅفŽƾĉ نŽفŽقŽةŹ تŽبńتŽغĉي تŽƦŽَرŃǋمń َعالŽةŹ َيتŽكŽفŮفſوَن النŮاƩَ َو
بĉَها َوجńَه اللŮهĉ إĉلŮا ĈƊجĉرńتŽ بĉَها َحتŮى َما تŽجńَعلĈ فĉي فĉي 

 ǁَĉتćƊَرń٣٩٨"ام 

 نƲر النبي فيما يختص بالمال ǋي ةالخالصة ǋي Ɗن وجه 
،  هم لدعمةوسيلالƊن الرجال والنساء ينبغي Ɗن يحصلوا عليه ألنه 

 كرامة المرء، وƊن ن كان Ʀǋا ال يرفع موƊنه يمكن تملكه وإن
 ǁدي إلى التفكƌالمال ي Ɣن حƊدي إلى حبه وƌجمع المال ي

 Ʀǋا، وƿد Ɗرسى ǋو نƲامه االƿتصادي على القواعد .الخلقي
الديمقراƱية للزكاة وتقسيم الممتلكات بعد وفاة صاحبها على 

ǋا،  الرƊسمالية لكنه عالƝ شرورلĉƸنه لم يŃإ .ورثته وتحريم الربا
وفعل كل ما يمكن عمله لتوسيع داƑرة الرƊسماليين الصغار حتى   

 . تكون المنافسة صحية، ولزيادة ثروة األمة ككل

             
 ٣٦: ٢٣  البخاري٣٩٨



 الفüƬ الƴاشر

א  א

كانت إحدƊ ǎعƲم الخدمات التي ƿدمها النبي للبشرية ǋي  
 لقد تم إرساء Ʀǋا المبدƊ في  .إعƱاء دفعة للعمل وتكريم العمالة

اية بƋن على من ال يعمل Ɗال ينتƲر دكلمات ال تقبل الشǁ في الب
 : وƊن العامل البد من Ɗن يحصل على Ɗجرǉ كامالŹ،الفوز بشيء

. َوćƊنŊ َسعńَيهŃ َسوńفŽ يŃَرǎ . َوćƊن لŮيƩَń لĉلĉƎƅنَسانĉ إĉلŮا َما َسَعى"  
 ٣٩٩."ثſمŊ يŃجńَزاŃǉ الƅَجَزاء الćƋƅوńفŽى

  " ĉهĉيńَسعĉَراَن لƅفſا كŽلŽف ņنĉمċƌŃَو مŃǋَو ĉَحاتĉالŊَن الصĉم ċَملńَمن َيعŽف
 ٤٠٠."َوإĉنŮا لŽهŃ كŽاتĉبŃوَن

 : ƿدر العمل يكون الجزاءىوعل 

َوَصدŽƾŊ . فćƋŽمŊا َمن ćƊعŽƱńى َواتŮقŽى. إĉنŊ َسعńَيكſمń لŽشŽتŮى"  
.  َوćƊمŊا َمن َبخĉلć َواسńتŽغƅنŽى. فŽَسنſَيسŎرŃǉŃ لĉلƅيŃسńَرǎ. بĉالƅحŃسńنŽى

َوَما يŃغƅنĉي َعنƅهŃ َمالſهŃ . فŽَسنſَيسŎرŃǉŃ لĉلƅعŃسńَرǎ. َوكƔَŮƦŽ بĉالƅحŃسńنŽى
ǎŊَردŽا تŽƦĉ٤٠١."إ 

 
٣٩٩đ٤١-٣٩: ٣ 
٩٤: ٢١ ٤٠٠ 
١١-٤: ٩٢ ٤٠١ 



ƕوالعمال üالعم ČēĔ

  "ŃجŃوŻَمةĉاعŮن ĆƦĉƑَمńَيو ņǉو. Żَيةĉَها َراضĉيńَسعĉ٤٠٢."ل 

 ٤٠٣." َوكŽاَن َسعńيŃكſم مŊشƅكſورŅالŽكſمń َجَزاءŅ إĉنŽƦǋَ Ŋا كŽاَن"  

َولĉكſلŭ َدَرَجاتŻ مŎمŊا َعمĉلſواƅ َوَما َربǁَŋ بĉغŽافĉلĆ َعمŊا "  
 ٤٠٤"َيعńَملſوَن

إال لم يƋمر النبي Ɗتباعه فقƱ بالعمل وعدم انتƲار شيء  
Ɗالمبد Ʃه مرارا إلى نفƑعداƊ ǉثمرة عملهم، لكنه لفت انتبا: 

  "ąلĉي َعامŰنĉإ ńمſكĉتŽانŽى َمكŽَعل ƅواſَملńاع ĉمńوŽƿ َيا ċلſƿ"٤٠đ 

: لقد Ɗكد القرآن الكريم بالتساوي على اإليمان والعمل 
 .نينمǋو الوصف الداƑم للمƌ" المƌمنون الƦين يعملون الصالحات"

 :هر بوضوƊ Ɵن إيمانا بال عمل ال فاƑدة منفي الواƿع، لقد Ʀك

  "  ńنſكŽت ńمŽَها لſيَمانĉا إŅسƅفŽن ŃعŽَينف Žال ǁَŎَرب ĉآَيات ŃƯńي َبعĉتċƋَم َيńَيو
 ٤٠٦"آَمنŽتƅ مĉن ŽƿبńلćƊ Ĉوń كŽَسَبتƅ فĉي إĉيَمانĉَها خŽيńرŅا

لقد كان النبي نفسه عامال ال يكل من العمل، فبينما كان   
لثيه في عبادة اهللا، كان يقوم بكل األعمال يقضي نصف الليل Ɗو ث

 فقد كان .هتƊثناء النهار، ولم يكن ǋناǁ عمل ال يرƿى إلى مكان
 

٩، ٨: ٨٨ ٤٠٢ 
٢٢: ٧٦ ٤٠٣ 
١٣٢: ٦ ٤٠٤ 
٤٠đ ١٣: ٦đ 
١: ٦ ٤٠٦đ٨ 



ČĔċ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 وكان .يحلƔ الماعز وينƲف المنزل ويربƱ بعيرǉ ويرعاǉ بنفسه
يساعد زوجاته في Ɗعمال المنزل وكان يخرƜ للسوƾ بنفسه 

 لقد .دƿاءلشراء احتياجات منزله وكƦلǁ احتياجات الجيران واألص
 وعند حفر الخندƾ حول  ،كان يعمل كبقية العمال في بناء المساجد

، شوǋد وǋو يعمل ضمن يالمدينة لتحصينها ضد الهجوم القو
 وǋو لم يحتقر عمال ƱŽƿ مهما كان  .العمال العاديين اǓخرين

وبهƦا  .النƲر إلى مكانته كنبي وكقاƑد حربي وملǁودون بسيƱا 
ه على Ɗن كل عمل يزيد من كرامة يكون ƿد ضرƔ المثل بنفس

 وƊن وƲيفة المرء مهما علت Ɗو انخفضت ال تمثل ،اإلنسان
والحùŮƱاƔ والسقŮاء  الƱريƾ عامل اليدوي على ال ف.همعيارا لمكانت

Ɗعضاء محترمون في المجتمع الƦي Ɗسسه النبي، مثلهم مثل 
ر الكبير Ɗو الشخصية المرموƿة من ƊصحاƔ المقامات جالتا

 : وǋا ǋي Ʀي بعƿƊ Ưواله.الرفيعة

  "  ĉǉĉَيد ĉَعَمل ńنĉم ćلſكċƋَي ńنćƊ ńنĉا مŅرńيŽخ ůƱŽƿ اŅَعامŽƱ ņَحدćƊ ćلŽكćƊ َما
 ĉَعَمل ńنĉم ĈلſكċƋاَن َيŽام كŽلŊالس ĉهńيŽَد َعلŃَداو ĉهŮالل ŊيĉبŽن Ŋنĉَوإ

ĉǉĉ٤٠٧."َيد  

 
 ١đ: ٣٤  البخاري٤٠٧



ƕوالعمال üالعم ČĔČ

  "ĆمŽنŽƹ َيĉا َراعŮلĉا إŌيĉبŽن ŃهŮالل Žَما َبَعث .Žل ćالŽƿ ŽتƅنćƊَو ŃهŃَحابńصćƊ Ńه
    ŽةŮَمك ĉلńǋćƋĉا لǋََعاńرćƊ ſتƅنſا كŽنćƊَو ćالŽƿ ÞĉهŮالل ćولŃَيا َرس

ĉƱيĉَرارŽقƅالĉ٤٠٨"ب 

لقد Ɗوضح تماما Ɗن كل عمل يعد شريفا إƦا ما ƿورن  
  .بƱلƔ الصدƿة

  "ńهŽƲ ىŽَعل ĉƔŽƱَحƅال ĉَمةńزŃحĉَي بĉتċƋَيŽف ŃهŽلńَحب ńمſكŃَحدćƊ ŽƦſخċƋَي ńنćƋŽل ĉǉĉر
 ƩَاŮالن ćلćƋńَيس ńنćƊ ńنĉم ŃهŽل ņرńيŽخ Ńَههńَها َوجĉب ŃهŮالل ŮفſَيكŽيَعَها فĉَيبŽف

ŃǉوŃعŽَمن ńوćƊ ŃǉńوŽƱńعćƊ"٤٠٩ 

، فقد ƿال Ɗبو لم يحتقر Ɗكثر Ɗصحابه شرفا العمل حماال 
 : مسعود

كŽاَن َرسŃولĈ اللŮهĉ َصلŮى اللŮه َعلŽيńهĉ َوَسلŮَم إŽƦĉا ćƊَمَرنŽا  "  
لصŊَدŽƿةĉ انŽƱƅلćƊ ŽƾŽَحدŃنŽا إĉلŽى السŋوĉƾ فŽيŃَحامĉلĈ فŽيŃصĉيŃƔ الƅمŃدŊ بĉا

 ĆفƅلćƊ ŽةćƑاĉمŽَم لńَيوƅال Ńمĉهĉضńَبعĉل Ŋنĉ٤١٠"َوإ 

وكان ألكثر األعمال تواضعا احترامه؛ فالƦين اتخƦوا  
حرفة القصŊاƊ Ɣو باƑع اللحم، Ɗو الصاƊ ،ƸƑو الحداد، Ɗو الƱرزي،  

 ٤١١.وا يŃَعدŋون Ɗعضاء محترمين للمجتمعكانالنجŊار، Ɗو النسŊاƊ ،Ɯو 
 

 ٢: ٣٧ البخاري ٤٠٨
 đ٠: ٢٤ نفƩ المصدر، ٤٠٩
 ١٠: ٢٤ نفƩ المصدر، ٤١٠
 ٣٢-٢٨، ٢١: ٣٤ نفƩ المصدر، ٤١١



ČĔč التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

كانت العالƿة بين العامل ورƔ العمل عالƿة Ʊرفين  
 وƿد Ɗرسى النبي ƿانونا عاما فيما .المساواةعلى ƿدم متعاƿدين 

 .يتعلƾ بالعقود

  " ńمĉهĉƱوŃرſَد شƅنĉوَن عŃمĉلńسŃمƅ٤١٢."ال 

سيد ملتزما  كان الخادم وسيدǉ يŃعدان Ʊرفين لعقد، وكان ال 
 :  لقد Ɗوضح الرسول Ʀǋا تماما.بشروƱ العقد مثل الخادم

Žƿالć اللŮهŃ ثŽلŽاثŽةćƊ ŻنŽا خŽصńمŃهŃمń َيوńَم الƅقĉَياَمةĉ َرجŃلćƊ ąعŽƱńى بĉي  "  
ثſمŽƹ Ŋَدَر َوَرجŃلą َباƳَ حŃرŌا فćƋŽكŽلć ثŽَمنŽهŃ َوَرجŃلą اسńتċƋŽَجَر  

 ńمŽَول Ńهƅنĉى مŽفńوŽتńاسŽا فŅيرĉجćƊ ŃǉَرńجćƊ ĉƱńعŃ٤١٣"ي 

إلى درجة التوصية بƋن ، ولم تكن Ɗي خدمة تفتقد االحترام 
 ٤١٤.سيدǉمع يƋكل الخادم على نفƩ الماƑدة 

فƦƎا لم يتم دفع األجر، فƎنه يوَصى باستثمارǉ في عمل  
 وƿد روي في حديث  . على Ɗن يستحƾ الخادم المكسƔ،مربح

 اهللا Ɗخرجهم  Ʊويل Ɗن ثالثة رجال Ɗصابتهم ضاƑقة شديدة، لكن
 وكان Ɗحدǋم صاحƔ عمل .لخير ƿام به كل منهملمنها بسبƔ فعل 

 :استثمر Ɗجر عامل، لم يدفعه له، في عمل مربح

 
 ١٤: ٣٧:  البخاري٤١٢
 ١٠٦: ٣٤ البخاري، ٤١٣
 ١٨: ٤٩ نفƩ المصدر، ٤١٤



ƕوالعمال üالعم ČĔĎ

  " ...   őزŃرćƊ ĉƾَرŽفĉا بŅيرĉجćƊ ſتńَجرċƋŽتńي اسŰنĉإ ŊمŃهŮالل ſثĉالŮالث ćالŽƿَو
لŽيńهĉ  فŽلŽمŊا Žƿَضى َعَملŽهŽƿ ŃالćƊ ćعĉƱńنĉي َحقŰي فŽَعَرضńتſ َع

فŽَرƔَĉƹ َعنƅهŃ فŽلŽمćƊ ńَزلćƊ ċزńَرعŃهŃ َحتŮى َجَمعńتſ مĉنƅهŃ َبقŽرŅا  
 ٤١đ"َوَراعĉَيَها 

تمر الحديث الشريف ليخبرنا Ɗنه بعد زمن Ʊويل عاد سوي 
العامل مƱالبا بƋجرǉ، فƋعƱاǉ له رƔ العمل مضافا إليه كل 

ǉعن استثمار Ɲي نتƦال Ɣالمكس.  

 Ʋفة الخدم موƑاƱ د تضمنتƿفي الدولة ومحصليها و
 إنهم يستحقون Ɗجرا، لكنهم ال يحƾ لهم ƿبول .ومديريها وƿضاتها
 :  حتى من علŮموا القران يستحقون Ɗجرا.الهدايا من الجمهور

  "ĉهŮالل ŃƔاŽتĉا كŅرńجćƊ ĉهńيŽَعل ńمſتƅƦŽخćƊ َما ŮƾَحćƊ Ŋنĉ٤١٦"إ 

 Ŋان عيŃلرسول عمر لجمع المال في مرة وعندما مŅجرƊ انح 
نه لم تكن به حاجة له، لكن الرسول Ɗمرǉ بقبول  إعلى Ʀǋا ƿال 

 وǋكƦا تم إرساء القاعدة ٤١٧. التصدƾ به فيما بعد إƦا Ɗرادماألجر ث
بƋن كل موƲف وكل خادم وكل عامل يستحƊ ƾجرا على ما يقوم  

 .به من عمل

 
٤١đ ١٢: ٣٧ البخاري 
 ١٦: ٣٧ البخاري، ٤١٦
 ١٧: ٩٤ نفƩ المصدر، ٤١٧



ČĔď التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 وƿد Ɗكد النبي Ʀǋا ،كانت التجارة إحدƊ ǎشرف المهن 
 : بوجه خاص

  "ŃرĉاجŮيَن التĉيقŎدŎيَن َوالصŎيĉبŮَمَع الن ŃينĉمćƋƅال ſƾوŃدùŊالص 
 ĉَهَداءů٤١٨"َوالش 

Ůولقد تعلƯالكرم مع بعضهم البع Ʃم النا : 

َرحùĉَم اللŮهŃ َرجŃلŹا َسمńحŅا إŽƦĉا َبùاƳَ َوإŽƦĉا اشƅتŽَرǎ َوإŽƦĉا "  
 ٤١٩"اƅƿتŽَضى 

الć كſنƅتĈƊ ſَبايĉعŃ َماتŽ َرجŃلą فŽقĉيلć لŽهŽƿ Ń: "سمع Ɗحدǋم النبي يقول 
ŃهŽَر لĉفſغŽف ĉرĉسńعŃمƅال ĉَعن ſفŰفŽخĈƊَو ĉرĉوسŃمƅال ĉَعن ŃزŊَجوŽتćƋŽف ƩَاŮ٤٢٠"الن 

 : وكانت األمانة ǋي القاعدة األساسية في المعامالت 

فĉƎŽنń َصَدŽƿا َوَبيŊنŽا بŃورǁَĉ لŽهŃَما فĉي َبيńعĉهĉَما َوإĉنń كŽتŽَما َوكŽƦŽَبا "  
Žَبَرك ƅتŽقĉحŃَمامĉهĉعńَبي ſ٤٢١"ة 

 : وكان الحلف ممنوعا 

  "ĉةŽَبَركƅلĉل ŻةŽقĉحńمŃم ĉَعةƅلŎلسĉل ŻةŽقŰفŽنŃم ſفĉَحلƅ٤٢٢"ال 

 
 ٤: ١٢ الترمƦي ٤١٨
 ١٦: ٣٤ البخاري ٤١٩
 ١٧: ٣٤ نفƩ المصدر، ٤٢٠
 ١٩: ٣٤ نفƩ المصدر، ٤٢١
 ٢٦: ٣٤ نفƩ المصدر، ٤٢٢



ƕوالعمال üالعم ČĔĐ

وكانت المضاربة، وخاصة في الحبوƔ، محرمة تحريما  
 : ƿاƱعŅا

 ٤٢٣" َمنĉ ابńتŽاŽƱ ƳََعامŅا فŽلŽا َيبĉعńهŃ َحتŮى َيقƅبĉَضه"  

مة، وكان االمتناƳ مصلحة العاالكانت التجارة تتم من Ɗجل  
 : عن بيع السلع محƲورا

َمنĉ احńتŽكŽَر حŃكƅَرةŹ يŃرĉيدćƊ Ńنń يŃغƅلĉَي بĉَها َعلŽى الƅمŃسńلĉمĉيَن فŽهŃَو "  
 ąƐĉƱاŽ٤٢٤"خ 

 : ƹرƩ األشجار وزراعة األرƯ علىوشجع 

  " Ńهƅنĉم ĈلſكċƋَيŽا فŅعńَزر ŃƳَرńَيز ńوćƊ اŅسńرŽƹ ŃƩĉرƅَيغ ĆمĉلńسŃم ńنĉَما م
ćƊ ņرńيŽƱŻةŽƿَصَد ĉهĉب ŃهŽاَن لŽا كŮلĉإ Żيَمةĉَبه ńوćƊ ņَسانƅنĉإ ń٤٢"وđ 

 ٤٢٦ " ćƊعńَمَر ćƊرńضŅا لŽيńَستƅ لćƋĉَحدĆ فŽهŃَو ćƊَحůƾمن "  

 لديه مساحات شاسعة من األراضي لكنه لم يكن  كانومن  
Ʊاع زراعتهييست Ɵجر ل، كان عليه السماƊ خرين بزراعتها دونǔ : 

  "ſكŃَحدćƊ َحŽنńَيم ńنćƊ   اŅجńرŽخ ĉهńيŽَعل ŽƦſخċƋَي ńنćƊ ńنĉم ŃهŽل ņرńيŽخ ŃǉاŽخćƊ ńم
 ٤٢٧"َمعńلſومŅا

 
 đ٤: ٣٤ البخاري، ٤٢٣
 ٨: ١٢ المشكاة، ٤٢٤
٤٢đ ،١: ٤١ البخاري 
 ١đ: ٤١ر،  نفƩ المصد٤٢٦



ČĔđ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

لكنه كان من المسموƟ به Ɗن يسمح مالǁ األرǓ Ưخرين  
 . ٤٢٨بزراعتها نƲير حصة من المحصول Ɗو نƲير Ɗجر معلوم

 ǁلƦد تقررت وكƿ راضي الزراعيةǖا تكون ملكية األفراد لƦكǋو
Ɗن يقوم آخرون بزراعتها من حقهم في بيعها Ɗو شراƑها Ɗو 

ƿومŅا من Ɗن  وƿد كان ǋناǁ تحƦير Ɗيضا في نفƩ الوƿت .Ɗجلهم
 ǎل التنمية األخرƑرون عملهم على الزراعة ويهملون وساĉلنيقص 

 وƿد روي Ɗن النبي ƿال عندما .يمكنهم السمو إلى مكانة مرتفعة
ǎاألدوات الزراعية األخر Ưمحراثا وبع ǎƊر : 

  " Ĉلſخńال َيد ŮلůƦال ŃهŮالل ŃهŽلŽخńدćƊ اŮلĉإ ĆمńوŽƿ Žتńا َبيŽƦǋَ" ٤٢٩ 

                               
 ١٣: ١٢ المشكاة، ٤٢٧
 ١٩، ١١، ٨: ٤١ البخاري، ٤٢٨
 ٢: ٤١ نفƩ المصدر، ٤٢٩



١٩٧ 

 الفüƬ الحادǎ عشر

א  א

كانت مشكلة الحياة المنزلية Ɗكثر ǋƊمية من المشكالت  
 فالمنزل ǋو وحدة المجتمع اإلنساني،  ،االƿتصادية في نƲر النبي

والمجموƳ الكلي للسعادة اإلنسانية تحددǉ عادة السعادة التي تسود 
 كما Ɗن ثبات المنزل ǋو مƌشر لثبات المجتمع  .المنزل
 المنزل معا، فقد كان نانكوŎ وحيث إن الرجل والمرƊة ي.ضارتهوح

من الضروري إرساء المفاǋيم الصحيحة ألوضاعهما والعالƿات  
  .ماهبين

 عموما كاإلماء، نهيلإ ƿبل زمن النبي ينƲر نساءكانت ال 
وبخالف حاالت استثناƑية، لم تكن المرƊة تſَعد إنسانا بالمعنى الƦي 

 فاإلنسان في المقام األول ǋو من يمكنه . إنسانابه الرجلد َعيŃكان 
ء Ɗو إجراء  يتملǁů األشياء، لكن المرƊة لم يكن بƎمكانها تملǁ ش

 على الجانƔ اǓخر، كانت ǋي .Ɗي تعامل بصفتها الشخصية
 لقد كانت ثورة راƑعة على النƲام .نفسها مملوكة لزوجها

لمرƊة تمتلǁ  النبي بجعل اااالجتماعي القاƑم تلǁ التي Ɗتى به
 .الممتلكات وتتحول إلى فرد بالمعنى الحقيقي للكلمة

في آيات الوحي األولى جاء الحديث عن الرجل والمرƊة و 
 : ا على ƿدم المساواة عند اهللامعلى Ɗنه



١٩٨ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

خŽلŽƾŽ الŮƦكŽَر  َوَما. َوالنŮَهارĉ إŽƦĉا تŽَجلŮى. َواللŮيńلĉ إŽƦĉا َيغƅشŽى"  
 ٤٣٠"َوالĈƋƅنثŽى

  "ŮنćƊَياَوńحćƊَو ŽَماتćƊ َوŃǋ Ńَر . هŽكŮƦال ĉنńَجيńوŊالز ŽƾŽلŽخ ŃهŮنćƊَو
 ٤٣١"مĉن نƅƱůفŽةĆ إŽƦĉا تſمńنŽى. َوالĈƋƅنثŽى

 :لقد Ɗحسن خلƾ الƦكر واألنثى 

.  ثſمŊ كŽاَن َعلŽقŽةŹ فŽخŽلŽƾŽ فŽَسوćƊ. ǎŊلŽمń َيŃǁ نƅƱſفŽةŹ مŎن مŊنĉيő يŃمńنŽى"  
Ńهƅنĉم ćَجَعلŽف ĉنńَجيńوŊىالزŽنثĈƋƅَر َوالŽكŮƦ٤٣٢" ال 

 الحديث عن األوالد على Ɗنهم ǋبة اهللا، وفي Ʀǋا Ƌتيي 
 :المجال جاء Ʀكر اإلناث ƿبل الƦكور

  "ĉƯńرćƋƅَوال ĉَماَواتŊالس ŃǁƅلŃم ĉهŮلĉل  ńَمنĉل ŃƔاء َيَهŽَما َيش ſƾſلƅَيخ
 ſƦكƅَرانŹا ćƊوń يŃَزوŎجŃهŃمń. َيشŽاء الůƦكſوَر َيشŽاء إĉنŽاثŹا َوَيَهŃƔ لĉَمن

 ٤٣٣"َوإĉنŽاثŹا

 :وƿد ƿرŊر الوحي فيما بعد نفƩ الفكرة األساسية 

  "  Ćَدةĉَواح ĆƩƅفŮن نŎم مſكŽقŽلŽي خĉƦŮال ŃمſكŊَرب ƅواſقŮات ŃƩاŮَها النŋيćƊ َيا
 ٤٣٤"َوخŽلŽƾŽ مĉنƅَها َزوńَجَها َوَبثŮ مĉنƅهŃَما رĉَجاالŹ كŽثĉيرŅا َونĉَساء

             
٣-١: ٩٢ ٤٣٠ 
٤٣١ đ٤٦-٤٤: ٣ 
٧ ٤٣٢đ :٣٩-٣٧ 
٤٩: ٤٢ ٤٣٣ ،đ٠ 



ƕليƦ١٩٩ الحياة المن

 Žيات األولǓوضحت اƊ دƿن النساء والرجال لهم وƊ ى للوحي
 : نفƩ المكانة الروحية

  "ŹةćƑŎَسي ćلĉَعم ńا  َمنŅحĉَصال ćلĉَعم ńَها َوَمنŽلƅثĉا مŮلĉإ ǎَزńجŃا يŽلŽف
ĆرŽكŽƦ نŎم ŽةŮَجنƅوَن الſلſخńَيد ǁَĉƑŽلńوĈƋŽف ņنĉمċƌŃَو مŃǋى َوŽنثĈƊ ńوćƊ"٤٣đ 

 َوŃǋَو مċƌŃمĉنņ فŽلŽنſحńيĉَينŮهŃ َمنń َعمĉلć َصالĉحŅا مŎن ŽƦكŽرćƊ ĆوĈƊ ńنثŽى"  
  ƅواſانŽَما ك ĉَسنńحćƋĉم بŃǋَرńجćƊ ńمŃهŮَينĉزńجŽنŽَول ŹَبةŎيŽƱ Źَحَياة

 ٤٣٦"َيعńَملſوَن

وجاء الحديث عن تلقŰي النساء للوحي اإللهي، وǋو ƊعƲم  
 :ǋبة روحية

  "Žَعل ĉتƅفĉا خŽƦĉƎŽف ĉيهĉعĉضńرćƊ ńنćƊ وَسىŃم ŎمĈƊ ىŽلĉا إŽنńَحيńوćƊَو ĉهńي
 ٤٣٧"فćƋŽلƅقĉيهĉ فĉي الƅَيمŎ َولŽا تŽخŽافĉي َولŽا تŽحńَزنĉي

لقد اصƱفاǋن اهللا وƱهرǋن كما اصƱفى الرجال  
 :وƱهرǋم

  "ĉتŽالŽƿ ƅƦĉَوإ  ĉǁاŽفŽƱńَه اصƃالل Ŋنĉإ Ńَيمńَيا َمر ſةŽكĉƑŽَمالƅال
ĉǁَرŊهŽƱ٤٣٨"َو 

                               
١: ٤ ٤٣٤ 
٤٣đ ٤٠: ٤٠ 
٩٧: ١٦ ٤٣٦ 
٧: ٢٨ ٤٣٧ 
٤٢: ٣ ٤٣٨ 



٢٠٠ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 :دور الحديث عن شدة Ʊهارة زوجات الرسوليو 

ńǋćƊلć الƅَبيńتĉ  دŃ اللŮهŃ لĉيƔَĉǋƅƦŃ َعنكſمŃ الرŎجƩَńإĉنŮَما يŃرĉي"  
 ٤٣٩"َويŽƱŃهŎَركſمń تƅƱŽهĉيرŅا

لرجال في  ا الحديث عن تساوي النساء ودوروعموما ي 
 :األوجه الروحية

َوالƅمŃسńلĉَماتĉ َوالƅمċƌŃمĉنĉيَن َوالƅمċƌŃمĉنŽاتĉ  إĉنŊ الƅمŃسńلĉمĉيَن"  
 َوالصŊادĉƿĉيَن َوالصŊادŽƿĉاتĉ َوالصŊابĉرĉينَ َوالƅقŽانĉتŽاتĉ  َوالƅقŽانĉتĉيَن

ĉَعاتĉاشŽخƅيَن َوالĉعĉاشŽخƅَوال ĉَراتĉابŊيَن  َوالصĉƿŎَصدŽتŃمƅَوال
َوالصŊاĉƑَماتĉ َوالƅَحافĉƲĉيَن  َوالƅمŃتŽَصدŽƿŎاتĉ َوالصŊاĉƑمĉيَن

ĉاتŽƲĉَحافƅَوال ńمŃوَجهŃرſف  ĉاكŮƦا َوالŅيرĉثŽَه كŮيَن اللĉرĉاكŮƦَوال ĉَرات
ŃهŮالل ŊَعدćƊ اŅيمĉƲا َعŅرńجćƊَو ŹَرةĉفƅغŊم مŃهŽ٤٤٠"ل 

لقد ƔǋƦ النبي إلى Ɗبعد من Ʀǋا بƎدخاله إصالحا جعل من   
 ملكا لشخص آخر، وƊصبح نعŃديالنساء حراƑر إلى Ɗبعد حد، فلم 

 ملكيتها  ننقلي وƊن ثنهاري اكتساƔ األشياء وتملكها وƊن نبƎمكانه
لقد Ɗتى النƲام االجتماعي الƦي وضعه  .ها كهبةينتلقيها وبنهيو

النبي بثورة في وضع المرƊة، فقد ƊسقƱ األƹالل عن نصف  
 ففي المقام األول Ɗصبح بƎمكانها تكسƔ المال .الجنƩ البشري

             
٣٣: ٣٣ ٤٣٩ 
٣: ٣٣ ٤٤٠đ 



ƕليƦ٢٠١ الحياة المن

 ر ماثوƊداء Ɗي عمل يروƾ لها، وƊصبح من حقها الحصول على 
 : عملها مثل الرجل

  "ƅواŃَسبŽتƅا اكŊمŎم ņƔيĉصŽن ĉَجالŎلرŰا   لŊمŎم ņƔيĉصŽَساء نŰلنĉَول 
 ٤٤١"اكƅتŽَسبńَن

وƿد فتح Ʀǋا التوجه Ɗمامها كل األعمال، وبالرƹم من كون  
 كنها Ɗيضارعاية زوجها لها شرƱا من شروƱ الزواƜ، فيم

التكسƔ وƊن تصبح مصدر رزƾ العاƑلة Ɗيضا إƦا اƿتضت 
 لقد كانت . وكان بƎمكانها Ɗيضا Ɗن ترث الممتلكات.الضرورة

د العرƔ تحول بشدة دون Ɗن ترث المرƊة ألنها ما كانت تقالي
لتستƱيع الدفاƳ عن ƿبيلتها، لكن النبي كانت لديه رسالة جديدة 

 :لها

لŰلرŎَجالĉ نŽصيņƔĉ مŎمŊا تŽَرǁَ الƅَوالĉَدانĉ َواألƅƿćَربŃوَن َولĉلنŰَساء "  
 ٤٤٢"نŽصĉيņƔ مŎمŊا تŽَرǁَ الƅَوالĉَدانĉ َواألƅƿćَربŃوَن

ا لقوانين الميراث التي سنها النبي، Ɗصبحت المرƊة وƱبق 
ترث زوجها، واألم ترث مع األƔ، واالبنة مع االبن، واألخت مع 

 ومرة Ɗخرǎ، .األƢ، والخالة Ɗو العمة مع الخال Ɗو العم وǋكƦا

             
٣٢: ٤ ٤٤١ 
٧: ٤ ٤٤٢ 



٢٠٢ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

Ɗصبح بƎمكان المرƊة التحكم في ممتلكاتها كما يحلو لها وبصفتها 
 : ديهاالشخصية، فيمكنها Ɗن تبيعها Ɗو ته

 ٤٤٣"فĉƎŽن ĉƱبńَن لŽكſمń َعن شŽيńءĆ مŎنƅهŃ نŽفƅسŅا فŽكſلſوǋَ ŃǉنĉيĄƑا مŊرĉيĄƑا"  

َيا نĉَساَء الƅمŃسńلĉَماتĉ لŽا تŽحńقĉَرنŊ َجاَرةŻ لĉَجاَرتĉَها َولŽوń فĉرńسĉَن  "  
ĆاةŽ٤٤٤"ش 

كانت كل امرƊة تعŽƱى بعƯ الممتلكات عند زواجها،  
كانت . ƊعƱيت بعƯ الممتلكاتفليǋ Ʃناǁ زواƿ Ɯانوني إال إƦا 

 : ǉƦǋ خƱوة عملية لرفع النساء إلى مصاف الرجال

َوĈƊحĉلŮ لŽكſم مŊا َوَراء ŽƦلĉكſمćƊ ńن تŽبńتŽغſواƅ بćƋĉمńَوالĉكſم مŋحńصĉنĉيَن "  
  ŊنŃǋوſتƉŽف ŊنŃهƅنĉم ĉهĉم بſتńعŽتńمŽتńَما اسŽيَن فĉحĉَسافŃَر مńيŽƹ

ŊنŃǋوَرŃجĈƊ"٤٤đ  

ر المسلمات لم يكن مباحا إال إƦا دفع حتى الزواƜ من ƹي 
 : المهر وƊعƱيت المرƊة شيƑا لتتملكه

َوالƅمŃحńَصنŽاتſ مĉَن الƅمċƌŃمĉنŽاتĉ َوالƅمŃحńَصنŽاتſ مĉَن الĉƦŮيَن "  
ĈƊوتſواƅ الƅكĉتŽاƔَ مĉن Žƿبńلĉكſمń إŽƦĉا آتŽيńتſمŃوŃǋنĈƊ ŊجŃوَرŃǋنŊ مŃحńصĉنĉيَن  

ŮتŃم Žيَن َوالĉحĉَسافŃَر مńيŽƹĆَدانƅخćƊ يĉƦĉ٤٤٦"خ 

             
٤: ٤ ٤٤٣ 
 ١: đ١ البخاري، ٤٤٤
٤٤đ ٢٤: ٤ 



ƕليƦ٢٠٣ الحياة المن

ضيعة بƋكملها فقد يكون لم تكن ǋناǁ حدود لقيمة المهر،  
ƔǋƦو كومة من الƊ: 

  " ŊنŃǋَداńحĉإ ńمſتńيŽَوآت ĆƜńاَن َزوŽكŊم ĆƜńَزو ćَدالńبĉتńاس ŃمůَردتćƊ ńنĉَوإ
 ٤٤٧"ĉƿنŽƱارŅا فŽالŽ تċƋŽخſƦſواƅ مĉنƅهŃ شŽيĄƑńا

ا صاحبة لقد تم االعتراف بالمرƊة كƎنسان حر بجعله  
 ،Ɯبل ممتلكات عند الزواƿ ليتهاǋƋاعتراف ب ǁناǋوƜيضاالزواƊ  

 لقد روي Ɗن النبي .حيث إن الزواƜ ال يتم إال بƦƎنها Ɗو موافقتها
 : ƿال

لŽا تſنƅكŽحŃ الćƋƅيŎمŃ َحتŮى تſسńتċƋŽَمَر َولŽا تſنƅكŽحŃ الƅبĉكƅرŃ َحتŮى تſسńتŽƦċƋŽَن "  
 ٤٤٨"كŽيńفŽ إƅƦĉنſَها ŽƿالćƊ ćنń تŽسńكſتŽƿŽالſوا َيا َرسŃولć اللŮهĉ َو

وحيثما تم زواƜ المرƊة ضد رƹبتها، فƎن النبي كان يلغي  
Ɯا صراحة. ٤٤٩الزواƦǋ ويوضح القرآن الكريم: 

  ٤đ٠"الŽ َيحĉلů لŽكſمćƊ ńن تŽرĉثſواƅ النŰَساء كŽرŅǋńا"  

لقد كان الزواƜ عقدا مقدسا، وليǋ Ʃناǁ عقد دون موافقة  
 : الƱرفين

                               
٤٤٦ đ :đ 
٢٠: ٤ ٤٤٧ 
 ٤٢: ٦٧ البخاري، ٤٤٨
 ٤٣: ٦٧ نفƩ المصدر، ٤٤٩
٤đ١٩: ٤ ٠ 



٢٠٤ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 ٤đ١"ćƊخƅƦŽَن مĉنكſم مŎيثŽاŹƿا ŽƹلĉيŹƲاَو"  

   ،Ɯة الزواƊوالستقرار المجتمع، كان على كل رجل وامر
 : وǋناƊ ǁمر واضح بهƦا

  "ńمſنكĉَياَمى مćƋƅوا الŃحĉنكćƊ٤"َوđ٢ 

لقد روي Ɗن النبي ƿال لبعƯ الناƩ الƦين كانوا يتحدثون  
القيام ليال في الصالة هللا، والعزوف عن  و اعن الصيام نهار

Ɯالزوا : 

  " ńَمنŽَساَء فŰالن ŃƜŊَزوŽتćƊَو ŃدſƿńرćƊي َوŰَصلĈƊَو ŃرĉƱƅفĈƊَو ŃومŃصćƊ
 ٤đ٣."َرƔَĉƹ َعنń سŃنŮتĉي فŽلŽيƩَń مĉنŰي

 :وفي حديث آخر يقول النبي 

  " ńَوَمن ńƜŊَزوŽَيتƅلŽف Žَباَءةƅال Ńمſكƅنĉم ƳَاŽƱŽتńاس ĉَمن ĉƔَباŮَر الشŽشńَيا َمع
 ٤đ٤"لŽيńهĉ بĉالصŊوńمĉ فĉƎŽنŮهŃ لŽهŃ وĉَجاءņلŽمń َيسńتĉƱŽعń فŽَع

من تزوƜ فقد Ɗكمل نصف : "وروي Ɗن النبي ƿال Ɗيضا 
 ". دينه

             
٤đ٢١: ٤ ١ 
٤đ٣٢: ٢٤ ٢ 
٤đ١: ٦٧، ياربخ ال٣ 
٤đالمصدر ٤ Ʃ٢: ٦٧ نف 



ƕليƦ٢٠٥ الحياة المن

كان الزواƜ إƦن وسيلة للسمو بروƟ اإلنسان وǋكƦا ǋو  
إن الحƔ المتبادل بين الزوƜ والزوجة، الƦي ال يرتكز على . حقا

لحƔ مدǎ الحياة، وايستمر عاƱفة وƿتية ولكن على اتصال 
 يƌديان إلى تƱور كبير لمشاعر  عنه،تولد الƦي ياألبوي لƱǖفال
 وƦǋا بدورǉ يƌدي إلى خدمة منزǋة ،لǘنسان المجرد حƔ اإلنسان
 إن المنزل يتحول من خالل الزواƜ إلى ƊرƯ للتدريƔ .لǘنسانية

 فهنا يشعر الرجل بالسعادة .على تƱوير مشاعر الحƔ والخدمة
بيل اǓخرين، وǋكƦا يتƱور الشعور الحقة في المعاناة في س
لم يعد الزواƜ عاƑقا للتقدم الروحي  .بالخدمة تدريجيا ويتسع

ǉنسان وامتيازǘور الملكات الروحية  ، لƱدي إلى تƌولكن عونا ي
 : وإلى االمتياز

  "ŽƾŽلŽخ ńنćƊ ĉهĉآَيات ńنĉَها َومńيŽلĉوا إſنſكńسŽتŰا لŅَواجńزćƊ ńمſكĉسſنفćƊ ńنŎم مſكŽل 
 ٤đđ" َعلć َبيńنŽكſم مŊَودŊةŹ َوَرحńَمةŹَوَج

  "ņƩَباĉل ńمſنتćƊَو ńمſكŮل ņƩَباĉل ŊنŃǋ َمĉَعل ŊنŃهŮ٤"لđ٦ 

لقد Ʀكرنا Ɗن الزواƜ كان Ʊبقا للنبي عقدا، فهو يسمŊى  
، ولكن نƲرŅا ألǋمية الحقوƾ ٤đ٧في القرآن الكريم بوضوƟ ميثاŹƿا
تبادلة للزوƜ  التي تترتƔ عليه، والمسƌوليات الموااللتزامات

             
٤đđ ٢١: ٣٠ 
٤đ١٨٧: ٢ ٦ 
٤đ٢١: ٤ ٧ 



٢٠٦ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 في تربية األƱفال، فقد عŃلقت ǋƊمية خاصة ومسƌوليتهماوالزوجة 
في المقام األول، كان من الضروري إعالن ف .Ʀǋا العقدعلى 

 : موافقة الƱرفين على المǖ وƊن يعرف به الجمهور

  " ĉهńيŽوا َعلŃبĉرńَواض ĉدĉَمَساجƅي الĉف Ńǉوſَعلńَواج ƟَاŽكŰا النŽƦǋَ واſنĉلńعćƊ
ĉبĉوفſفŋ٤"الدđ٨ 

 وإضافة إلى اإلشهار، فقد .رية زناس الاالتفاƿاتوتعد  
 ولم . ƿبل إعالن الزواƜاحتفالƊعƱي العقد صبغة مقدسة بƿƎامة 

ƊيضŅا إنما إعƱاء صبغة دينية للعقد وفقƱ  باالحتفاليكن المقصود 
هما احترامتƦكرة الزوجين Ɗن سعادتهما في الحياة تعتمد على 

 ƾل العقدماتوااللتزاللحقوƲ المتبادلة في .  

لقد كان للزوجة على زوجها حقوƾ، كما للزوƜ على  
ƾزوجته حقو: 

  "ŊنĉهńيŽي َعلĉƦŮال Ĉلƅثĉم ŊنŃهŽَول ĉوفŃرńَمعƅالĉ٤"بđ٩ 

وƿد كانت مكانة الزوجة في األسرة ƱبقŹا للرسول، ǋي  
 : مكانة الراعي

             
٤đ٤: ١٣كاة،  المش٨ 
٤đ٢٢٨: ٢ ٩ 



ƕليƦ٢٠٧ الحياة المن

  "Ŋيĉَرع ńَعن ąولƌمس ńمſكůلſَوك ĆƳَرا ńمſكůلſك ĆƳَرا ŃيرĉمćƋƅَوال ĉهĉت
 ĉتńى َبيŽَعل Żَيةĉَراع ſةćƊńَمرƅَوال ĉهĉتńَبي ĉلńǋćƊ ىŽَعل ĆƳَرا ĈلŃجŊَوالر

ĉǉĉدŽَها َوَولĉجń٤٦٠"َزو 

 : ي Ɗنه ƿال ألحد صحابتهور وƿد 

  " Ŋنĉا َوإŒَحق ǁَńيŽَعل ǁَĉنńَعيĉل Ŋنĉا َوإŒَحق ǁَńيŽَعل ǁَĉَجَسدĉل Ŋإن
 ٤٦١"قŒالĉَزوńجǁَĉ َعلŽيǁَń َح

سكانها ƱبقŹا وإكان على الزوƜ  توفير حاجة زوجته  
 : لمقدرته

 ٤٦٢"الرŎَجالŽƿ ĈوŊامŃوَن َعلŽى النŰَساء"  

  "Ńهſƿńزĉر ĉهńيŽَر َعلĉدſƿ َوَمن ĉهĉن َسَعتŎم Ćو َسَعةſƦ ƅƾĉنفŃيĉل  ƅƾĉنفŃيƅلŽف
ŃهŮالل ŃǉاŽا آتŊمĉ٤٦٣"م 

  "Ŏم مſنتŽَسك ſثńَحي ńنĉم ŊنŃǋوſنĉكńسćƊńمſكĉدńجŃ٤٦٤"ن و 

وكان على الزوجة مرافقة زوجها وحفƲ ممتلكاته من  
الضياƊ Ƴو التلف، وƊن تمتنع عن عمل كل ما من شƋنه اإلضرار  

             
 ٩١: ٦٧ البخاري، ٤٦٠
 ٩٠: ٦٧ البخاري، ٤٦١
٣٤: ٤ ٤٦٢ 
٦ ٤٦٣đ :٧ 
٦ ٤٦٤đ :٦ 



٢٠٨ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 وكانت مƱالبةŹ بƋال تسمح بدخول من ال يحبه  .بسالم العاƑلة
المنزل وبƋال تنفƾ المال فيما لم يرƯَ عنه إلى  ازوجه
  .٤٦đزوجها

 :لمعاملة الƱيبة والحنون للزوجةوƿد تم التƋكيد على ا 

   "ņǁَساńمĉƎŽف ĆوفŃرńَمعĉ٤٦٦ب"، " ĉوفŃرńَمعƅالĉب ŊنŃǋوŃرĉ٤٦٧َعاش " 
كانت النصيحة المتكررة حتى إن الرƿة كان يوصى بها  

 :حتى إن كان الرجل ال يحƔ زوجته

  " ŅǋńرŽَساء كŰالن ƅواſثĉرŽن تćƊ ńمſكŽل ůلĉَيح Žال ƅواſيَن آَمنĉƦŮَها الŋيćƊ ا  َيا
َوالŽ تŽعńضŃلſوŃǋنŊ لĉتǋَƅƦŽبŃواƅ بĉَبعĉƯń َما آتŽيńتſمŃوŃǋنŊ إĉالćƊ Ůن َيċƋتĉيَن  
 ŊنŃǋوŃمſتńǋĉرŽن كĉƎŽف ĉوفŃرńَمعƅالĉب ŊنŃǋوŃرĉَوَعاش ĆةŽنŎَبيŋم ĆةŽشĉاحŽفĉب

 ٤٦٨"فŽَعَسى ćƊن تŽكƅَرŃǋواƅ شŽيĄƑńا َوَيجńَعلć اللƃهŃ فĉيهĉ خŽيńرŅا كŽثĉيرŅا

املة الƱيبة للزوجة من معايير األخالƾ لقد كانت المع 
 :الƱيبة

  "ĉهĉلńǋćƋĉل ńمſكŃرńيŽخ ńمſكŃرńيŽ٤٦٩"خ 

 : ة Ɗخرǎروم
             

٤٦đ ،٨٧: ٦٧ البخاري 
٢٢٩: ٢ ٤٦٦ 
١٩: ٤ ٤٦٧ 
١٩: ٤ ٤٦٨ 
 ٢-١١: ١٣ المشكاة، ٤٦٩



ƕليƦ٢٠٩ الحياة المن

 ٤٧٠"استŽوńصوا بĉالنŰساءĉ خŽيńرŅا"  

ƔƱ فيهم خوكانت النصيحة األخيرة للنبي ألصدƿاƑه عندما  
Ƴفي حجة الودا : 

  "Œكم حقƑن لكم على نساƎفŒاا ، وإن لهن عليكم حق ...
وصوا بالنساء خيرŅا فƎنهن عندكم عوان ال يملكن استو

 ٤٧١"من Ɗنفسهن شيĄƑا وإنما ƊخƦتموǋن بƋمانة اهللا

 بضرورة  االعترافة الزواƜ، فقد تم يومع العلم بقدس 
وجود سبيل لفضه، وإن كان Ʀǋا الحƿ ƾد ترǁ للƲروف  

 :  لقد سمح النبي بالƱالƾ، لكنه لم يكن يروƾ له.االستثناƑية

  "ŮَحلćƊ َماĉƾاŽلŮƱَن الĉم ĉهńيŽلĉإ ƯَŽغńبćƊ اĄƑńيŽش ŃهŮ٤٧٢" الل 

  "ſƾاŽلŮƱى الŽَعالŽت ĉهŮى اللŽلĉإ ĉالŽَحلƅال ŃƯŽغńبćƊ"٤٧٣ 

لقرآن الكريم ƊيضŅا لم يشجع على الƱالƾ بالرƹم من Ɗنه  ا 
 :Ɗتاحه

  "ĉيهĉف Ńهƃالل ćَعلńا َوَيجĄƑńيŽش ƅواŃǋَرƅكŽن تćƊ َعَسىŽف ŊنŃǋوŃمſتńǋĉرŽن كĉƎŽف 
 ٤٧٤"خŽيńرŅا كŽثĉيرŅا

             
 ٨١: ٦٧ البخاري، ٤٧٠
 ١٩: ١đ مسلم، ٤٧١
 ٣: ١٣  Ɗبو داود٤٧٢
  نفƩ المصدر٤٧٣



٢١٠ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 النبي لغرسه بين Ɗتباعه ǋو يسعىلقد كان التفكير الƦي  
 Ɣالزوجية مع الحياةمواجهة مصاع Ƴاالستمتا Ɣبراحتها وتجن 

Ʀǋ مكنƊ الماƱ ليةƑع الصالت العاƱƿا Ƌكملج ƾالƱواللجوء إلى ال 
  .Ɗخير

 ƾالƱواعد الƿ د حددتƿبالكلمات التاليةوإجراءاته و  : 

  "ńنĉا َوإŅمŽَوَحك ĉهĉلńǋćƊ ńنŎا مŅمŽَحك ƅواſَعثńابŽَما فĉهĉنńَبي ŽƾاŽقĉش ńمſتƅفĉخ 
مŎنńǋćƊ ńلĉَها إĉن يŃرĉيَدا إĉصńالŽحŅا يŃَوفĉƾŰ اللƃهŃ َبيńنŽهŃَما إĉنŊ اللƃَه 

 ٤٧đ"كŽاَن َعلĉيمŅا خŽبĉيرŅا

 :اǓخر يشار إليه بعد Ʀلǁوالبديل  

  "ſك Ńهƃالل ĉنƅغŃا يŽƿŊرŽفŽن َيتĉا َوإŅعĉَواس Ńهƃاَن اللŽَوك ĉهĉن َسَعتŎم Œال
 ٤٧٦"َحكĉيمŅا

 Ʀلم يتم فقاوبه Ʊ اŅيضƊ ولكن ،ƾالƱواعد الƿ وضع 
اتخاǋƦا عند الخوف من تمزƾ الرباƱ اإلجراءات التي ينبغي 

 ǋو الشقاƊ ƾو عدم ǉ تم ƦكروƊساƩ الƱالƾ الƦي. الزوجي
ن على  الجنساوŃضعƿد  و.الرƹبة في العيƫ سويŌا كزوƜ وزوجة
  الشقاƾ بين االثنينيشيرو .ƿدم المساواة فيما يختص بهƦا الشƋن

                               
١٩: ٤ ٤٧٤ 
٤٧đ ٣: ٤đ 
١٣٠: ٤ ٤٧٦ 



ƕليƦ٢١١ الحياة المن

إلى إرادة Ɗيő من الزوƊ Ɯو الزوجة فسخ عقد الزواƜ، وǋكƦا 
ƾالƱال ƔلƱ يمكن ألي منهما. Ʊبشر ƾالƱال ƔسباƊ كل ƾوتتعل 

 باǓخر ورƹبته في االرتباƱعدم استƱاعة Ɗي من الƱرفين 
ƾالƱفي ا.ال Ɣي عيƊ و الزوجة وال يعدƊ Ɯلزو  ǉا بمفردŅسبب

 اإلجراءات  وتنص .للƱالƾ إال إƦا Ɗراد Ɗحد الƱرفين إنهاء العالƿة
 ƔحƊ متى Ɯله فسخ الزوا ƾال يح Ɯن الزوƊ على Ɵالمتبعة بوضو

ƔحƊ و كيفماƊ .الخالف حيث  فال Ưبد من تعيين حكمين لف
 . الزوƜ والزوجة في تعيين كل منهما لممثل يرتضيهǎيتساو

بداية واللجوء إلى اللحكمان بمحاولة رƔƊ الصدƳ في ويƌمر ا
  .اد كل السبل لعقد الصلحتنفالƱالƾ فقƱ عند اس

  Ɵد تقرر بوضوƿفي حالة حو ƾالƱالزوجة في ال ƾ سيدة
جميلة، ǋƦبت إلى النبي تƱلƔ الƱالƾ من زوجها ثابت بن تدعى 

  :ƿ ƩاƑلةƿي

 ćƊعńتŃƔĉ َعلŽيńهĉ فĉي خſلĆƾſ َيا َرسŃولć اللŮهĉ ثŽابĉتſ بńنŽƿ ŃيĆƩń َما"  
 ĉهŮالل ĈولŃَرس ćالŽقŽف ĉامŽلńسĉƎƅي الĉَر فƅفſكƅال ŃǉَرƅكćƊ يŰنĉكŽَول Ćينĉا دŽَول
 ńَعمŽن ƅتŽالŽƿ ŃهŽتŽيقĉَحد ĉهńيŽيَن َعلŎدŃرŽتćƊ َمŮَوَسل ĉهńيŽهم َعلŮى اللŮَصل

لĉ الƅَحدĉيقŽةŽƿ Žالć َرسŃولĈ اللŮهĉ َصلŮى اللŮهم َعلŽيńهĉ َوَسلŮَم اƅƿَب
ŹةŽيقĉلƅƱŽَها تƅقŰلŽƱ٤٧٧."َو  

             
 ١٢: ٦٨ البخاري، ٤٧٧



٢١٢ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

مرƊة واحدة ا رجل واحد و اتحادƿƊر الرسول كقاعدة  
كزواƜ صالح، لكنه ƊتاƟ للرجل الزواƜ بƋكثر من واحدة في Ʋل 

 لكن ال يحل للمرƊة  . زوجات، وبحد ƿƊصى ƊربعةƲروف استثناƑي
Ɯكثر من زوƋب Ɯن تتزوƊ رفƲ يƊ ا مصد.تحتƦǋ د كانƿا وŹƿ ا

ينما كان النبي يقر الزواƜ كوحدة بلقوله إن دينه ǋو دين الفƱرة، ف
ين ǋما شيء واحد في األصل، فƎن الغرƯ من الزواƜ تبين فƱر

 : كان تكاثر الجنƩ البشري

  "ŃرĉƱاŽف ńمſكĉسſنفćƊ ńنŎم مſكŽل ćَجَعل ĉƯńرćƋƅَوال ĉَماَواتŊا    السŅَواجńزćƊ
 ٤٧٨"ƅƦَرĈƌكſمń فĉيهĉَومĉَن الćƋƅنƅَعامćƊ ĉزńَواجŅا َي

  "   ńنŎم مſكŽل ćا َوَجَعلŅَواجńزćƊ ńمſكĉسſنفćƊ ńنŎم مſكŽل ćَجَعل Ńهƃَوالل
ŹَدةŽين َوَحفĉم َبنſكĉَواجńزćƊ"٤٧٩ 

ونƲام الفƱرة فيما يختص بهƦا ǋو Ɗنه بينما يستƱيع رجل  
ة واحدة يمكنها Ɗمراواحد إنجاƔ األƱفال من Ɗكثر من زوجة، فƎن 

 لƦلǁ فبينما يمكن لتعدد .احد فقƱ في المرةاإلنجاƔ من زوƜ و
الزوجات المساعدة على رفاǋية المجتمع في حاالت معينة، فƎن 

 وتوجد اǓية .تعدد األزواƜ لùيƩ له فاƑدة ملموسة للرجال

             
١١: ٤٢ ٤٧٨ 
٧٢: ١٦ ٤٧٩ 



ƕليƦ٢١٣ الحياة المن

القرآنية التي تبيح تعدد الزوجات في حاالت معينة في السورة 
  :الرابعة من القرآن الكريم ونصها كما يلي

  "ĉم َوإſكŽل ƔَاŽƱ َما ƅواŃحĉانكŽاَمى فŽَيتƅي الĉف ƅواſƱĉسƅقſت ŮالćƊ ńمſتƅفĉخ ńن
ƳََباŃَور ŽثŽالſى َوثŽنƅَساء َمثŰَن النŎ٤٨٠"م 

عدم :  ǉƦǋ اǓيةيمن الواضح Ɗن ǋناǁ صلة ما بين شƱر 
 وƦǋا الشرƱ يتم . اليتامى والزواƜ بƋكثر من زوجةإكرام

 :ة خاصة إلى ǉƦǋ اǓيةتوضيحه Ɗكثر في ǉƦǋ السورة مع إشار

  "  Žي الĉالتŮَساء الŰاَمى النŽي َيتĉف ĉƔاŽتĉكƅي الĉف ńمſكńيŽى َعلŽلƅتŃَوَما ي
 ŊنŃǋوŃحĉنكŽن تćƊ وَنŃبŽƹńرŽَوت ŊنŃهŽل Ɣَĉتſَما ك ŊنŃهŽونſتċƌſت

ĉَدانƅلĉوƅَن الĉيَن مĉَعفńضŽتńسŃمƅ٤٨١"َوال 

تترǁ وتƲهر ƿراءة اǓيتين معŅا Ɗن األرملة التي كانت  
 لم تكن تحصل ǋي Ɗو ǋم على Ɗي نصيƔ ،ومعها Ɗيتام لتربيهم

لوا لتزوƜ األرامل الالتي لهن ين الناƩ لم يمƊو من الميراث
لفǁ كرƔ األرامل و .ثله عƔء تربية األƱفالمƱƊفال نƲرŅا لما ي

 ƊعƱيت األرملة القول، فكما سبƾ .األيتام، Ɗدخل النبي إصالحينو
حل تعدد الزوجات المحدود وƊ راث،من المي واأليتام نصيبهم

 لقد كان المنزل بالنسبة للنبي ǋو مصدر .منزل لǖرملةلتوفير 

             
٣: ٤ ٤٨٠ 
١٢٧: ٤ ٤٨١ 



٢١٤ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 ǎخرƊ يمة ونبيلةƲوالخدمة ولصفات ع Ɣيمة للحƲالصفات الع
 ولم يتراجع ǋو عن توفير نصف منزل  .من خالل الحƔ والخدمة

 المنزل ما يزال   ف فنص.لم كامنزلƦر توفير عإƦا كان من المت
Źفضل بكثير من ال منزلمنزالƊ وǋو ،. 

Ʀا اإلƦن في وƿت ǋوƿد نزلت السورة الرابعة، التي تضم  
ي غكان المسلمون فيه مرƹمين على ƿتال متواصل ضد عدو يب

 فكان الرجال جميعŅا يخرجون للقاء العدو في   .القضاء عليهم
ة التي  Ƒ وƿتل الكثيرون منهم في المعارƹ ǁير المتكاف،الميدان

 وفقدت .ةتيماعات صغيرة من المسلمين ضد ƿوǎ عاتها جضخا
 وكان عدد األرامل  ،ǋمءاألƱفال آبافقد و، النساء Ɗزواجهن

 ولتوفير الرعاية للعدد المتزايد من النساء .ايŌواأليتام يتزايد يوم
  في Ʋل الرعاية األبوية والحƊ ƔباƟ النبيىلحسن تربية اليتامو

 وƿد وفر Ʀǋا اإلجراء .للزوجات للوحي اإللهي تعددŅا محدودŅا Ʊبقا
ن عƦǋا Ɗن يقغير حماية لعفة األرامل الالتي كان من الممكن ب

 لقد كانت ǋناƊ ǁيضŅا حاجة لهƦا  .فريسة الحرمان المعنوي
 Ưƿي كان يتناƦة على القوة العددية للمجتمع، الƲاإلجراء للمحاف

Ɣبيح تعدد .بسرعة نتيجة لمقتل الكثيرين في الحروƊ ǁلƦل 
 الصارم االلتزامجات في حاالت استثناƑية عندما يقدر Ɗن الزو

. بزوجة واحدة سيجلƔ المصاعƔ على المجتمع، بدنيا ومعنويا



ƕليƦ٢١٥ الحياة المن

 ǉو إباحة البغاء، لكن النبي كان يكرǋ اƦفقد كان البديل الوحيد له
 . المرƊةة لكرامامتهانوكان يعدƊ ǉكبر  Ʀǋا،



 الفüƬ الƙاني عشر

 א

 ففي المقام .تƲهر عالمية رسالة النبي في اتجاǋين Ɗو ثالثة 
األول جاء النبي ǋاديا ألمم العالم كله، وكانت ǉƦǋ في الواƿع  

Ńمة فكرة وحدة اإلنسانية التي بƲا إشارة واضحة لعƦǋ ني عليها
 : ر النبي بما يليمĉ ولهƦا ĈƊ.الدين

 ٤٨٢"نŮاŃƩ إĉنŰي َرسŃولĈ اللƃهĉ إĉلŽيńكſمń َجمĉيعŅاſƿلċ َيا ćƊيŋَها ال"  

 ٤٨٣"َوَما ćƊرńَسلƅنŽاǁَ إĉلŮا َرحńَمةŹ لŰلƅَعالŽمĉيَن"  

 ŅيضƊ ƾد انبثƿاديا  وǋ نه جاءƊ الفكرة األساسية ǉƦǋ ا عن
ǉتي نبي من بعدƋنه لن يƊو ǉهورƲد تم بƿ ن الدينƊلكل زمان و: 

  "Žينĉد ńمſكŽل ſتƅَملƅكćƊ َمńَيوƅال ſيتĉي َوَرضĉَمتńعĉن ńمſكńيŽَعل ſتńَممƅتćƊَو ńمſك
 ٤٨٤"لŽكſمŃ اإلĉسńالŽَم 

سŃولć اللŮهĉ  رŊما كŽاَن مŃَحمŊدćƊ ņَبا ćƊَحدĆ مŎن رŎَجالĉكſمń َولŽكĉن"  
Űلſكĉب ŃهŮاَن اللŽيَن َوكŎيĉبŮَم النŽاتŽا َوخŅيمĉَعل ĆءńيŽ٤٨"شđ 

             
١: ٧ ٤٨٢đ٨ 
١٠٧: ٢١ ٤٨٣ 
٤٨٤ đ :٣ 
٤٨đ ٤٠:٣٣ 
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 ت Ɗنها ǋدفت  الميزة الثانية التي Ʋهرت لهǉƦ الدعوة كان 
تها اكل ƿدررعاية تƱوير الƱبيعة البشرية في جميع نواحيها وإلى 

 لم تكن ǋناǁ مرحلة من مراحل حياة اإلنسان لم يقدم .المتعددة
ففي حياته وجدت كل مرحلة من النشاƱ اإلنساني . فيها الهداية
ا ورباǉ عمه، وتكسƔ رزƿه وǋو شاƔ لقد ولد يتيمŅ. مشاǋد شاملة
جتهاد، بما فيه رعي الغنم ثم التجارة حيث كان عليه بالعمل واال

Ưا الغرƦو.السفر له Ɯد تزوƿو Ɗفال لرعايتهم، وƱاأل Ɣتم  انجǋ
والمضƱهدين بينما كان ما  والضعفاء بقضية األرامل واأليتام 

Ōكرالبعثةوعند . ايزال شاب ،Ʃالشر Ɵا إلصالŅور نفسه تمام 
 محنعƊ  Ɣشد صنوف االضƱهاد وƊصنى، فعاةالمتفشي

كان عليه الهجرة إلى مكان بعيد حيث كان عليه . المصلحين
 وحدة واحدة، ىتحويل ƊناƩ ينتمون إلى ƊجناƩ وƊديان مختلفة إل

وكان عليه الدفاƳ عن مجتمع صغير ضعيف ضد ƿوات ǋاƑلة 
مصممة على تدميرǉ، وكان عليه Ɗن يقود Ɗتباعه بنفسه في ميدان  

لصالة، وكان عليه إعالن لجد  المسىالقتال لمواجهة العدو وإل
Ōوصنع السالم، وكان جندي Ɣا، ومقررا الحروŅدƑاƿ ا كما كان

Ņاضيƿ كعابد، يقضي الليل في .اللقوانين مثلما كان ƫوكان يعي 
،ǉدماƿ يامه في  الصالة هللا حتى تتورمƊ وكرجل عادي يقضي

ممارسة األعمال اليومية لمجتمعه النامي، ثم ƊخيرŅا Ɗصبح رƑيسا 



٢١٨ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

ولة Ɗصبحت خالل عشرة Ɗعوام من وفاته ƊعƲم إمبراƱورية لد
 .في العالم

شار Ʊوال نت االلćلم يكن النبي فقƱ مƌسسŅا لدين واَص 
حتى يومنا Ɗربعة عشر ƿرنŹا، لكنه ƊيضŅا مƌسƩ لدولة فروعها 

 فقƱ دعاƑم دولة، لكنه وضع رĉƩ إنه لم يŃ.حول العالمƦǋا منتشرة 
تي ينبغي حكم الدولة السليمة على ƊيضŅا القواعد والقوانين ال

 كما ، لقد كانت الدولة التي ƿƊامها النبي Ʀات ƿوة مادية.Ɗساسها
 حتى تقوم بواجبها في وƿف العدوان ،كون كل دولةتينبغي Ɗن 

نه ƊوالƲلم، لكن إحدǎ الخدمات الفريدة التي ƿدمها للبشرية كانت 
ƱعƊىǉƦǋ اإلنسان المادية ǎوƿ مƲي  فمث. روحانية ألعƦل الدين ال

Ɗسسه، كان نƲامه المثالي للدولة ǋو الديمقراƱية، لكنها كانت 
ديمقراƱية ƿوامها الخوف من اهللا والمسƌولية تجاǋه في المقام  

 الƦي يƋتي في إحدƲ، ǎهر الوصف التالي للمƌمنين ويŃ.األول
Ǔت مبكر من نزول الوحي عندما كان مااƿيات التي نزلت في و 

Ʋهر كيف اندمجت فكرتا يŃلضعف واالضƱهاد،  حياة اايزال يحي
 : الديمقراƱية والروحانية بالنسبة للدولة

  "ŽاةŽلŊوا الصŃامŽƿćƊَو ńمĉهŎَربĉوا لŃَجابŽتńيَن اسĉƦŮَوال   ǎوَرſش ńمŃǋŃرńمćƊَو
 ٤٨٦"َبيńنŽهŃمń َومĉمŊا َرَزƅƿنŽاŃǋمń يŃنفĉقſوَن

             
٣٨: ٤٢ ٤٨٦ 
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 Ŋىوتسمǎية، سورة الشورǓا ǉƦǋ نتيجة  السورة التي تضم 
إلرساƑها القاعدة الديمقراƱية العƲيمة للتشاور كƋساƩ للدولة 

  .اإلسالمية القادمة

ز األفعال العƲيمة التي يحتاجها  رلكن اǓية نفسها تب 
اإلنسان ليصبح روحانيا، مثل االستجابة لنداء اهللا والصالة 

 وتƲهر اǓيات التالية Ɗن النبي .وتكريƩ النفƩ لخدمة البشرية
دريƊ Ɣتباعه على خƱ روحاني Ɗثناء إعدادǋم لتولي Ɗمور Ɗراد ت
 : الدولة

َوَجَزاء َسيćƑŎةĆ  . َوالĉƦŮيَن إŽƦĉا ćƊَصاَبهŃمŃ الƅَبغƅيŃǋ Ńمń َينتŽصĉرŃوَن"  
فćƋŽجńرŃǉŃ َعلŽى اللŮهĉ إĉنŮهŃ لŽا يŃحŋƔĉ  َسيćƑŎةŻ مŎثƅلſَها فŽَمنń َعفŽا َوćƊصńلŽَح

 نتŽَصَر َبعńَد ſƲلƅمĉهĉ فĈƋŽوńلǁَĉƑŽ َما َعلŽيńهĉم مŎنَولŽَمنĉ ا. الŮƲالĉمĉيَن
Ćيلĉوَن. َسبŃمĉلƅƲيَن َيĉƦŮى الŽَعل ĈيلĉبŊَما السŮنĉوَن  إſغńَوَيب ƩَاŮالن

ǁَĉƑŽلńوĈƊ Űƾَحƅال ĉرńيŽغĉب ĉƯńرćƋƅي الĉيم فĉلćƊ ņƔاŽƦم َعŃهŽَمن . لŽَول
ǁَĉلŽƦ Ŋنĉَر إŽفŽƹَصَبَر َو ŃمĈƋƅال ĉمńَعز ńنĉمŽلĉ٤٨٧"ور 

سالمي ǉƦǋ القواعد الممتازة للدفاƳ عن المجتمع اإلإن  
الƦي كان يعاني الƲلم واالضƱهاد في Ʀلǁ الوƿت، وللعفو عن 

Ʋهر بوضوƊ Ɵن ƿواعد ǋالكهم، تſإالعدو الƦي كان مصممŅا على 
 ألن العفو ال يمكن Ɗن يقدم لعدو ،ǋاƌالدولة المسلمة كان يتم إرسا

             
٤٣-٣٩: ٤٢ ٤٨٧ 



٢٢٠ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

ن Ɗثناء معاناتهم بالعفو عندما يحين مر المسلموĈƊ لقد .منتصر
نتزƳ   لقد كانت عاƱفة االنتقام تſ.ومدورǋم لالنتقام من عدو مهز

 المادية للدولة تكتسƔ الروحانية ة والقو،من ƿلوبهم من البداية
  .بƎخضاعها للعوامل األخالƿية

 Ńن يƊ َولقد كان من الضروريŮالرجال على ىل Ưبع 
نƦروا بƋنهم سيكونون وا ĈƊلůكن من وƹŃيرǋم حتى تقوم الدولة، ول

مسƌولين Ɗمام اهللا ƊوالŹ عن كل ما ƿاموا به Ɗثناء استخدامهم 
 للمƌمنين اد إنƦارŅو لقد كان اإلنƦار الموجه إلى دا.لسلƱاتهم
 : الصادƿين

  "ŃدŃَن َيا َداوńم َبيſكńاحŽف ĉƯńرćƋƅي الĉف ŹةŽيفĉلŽخ ǁَاŽنƅا َجَعلŮنĉإ  ĉƩاŮالن
Űƾَحƅالĉَعنب ǁَŮلĉضŃيŽف ǎَهَوƅال ĉعĉبŮتŽا تŽيَن   َولĉƦŮال Ŋنĉإ ĉهŮالل ĉيلĉَسب

ĉهŮالل ĉيلĉوَن َعن َسبůلĉَم  َيضńوا َيوŃسŽَما نĉب ņيدĉدŽش ņƔاŽƦَع ńمŃهŽل
ĉƔَساĉحƅ٤٨٨"ال 

على السلƱة ممارسة كان ينبغي تƦكر يوم الحساƔ عند  
ا ولوا على كما Ɗخبر النبي Ɗتباعه بوضوƟ بƋنهم إƦ. اǓخرين

من سبيل  ƹيرǋم، فƎن مسƌوليتهم Ɗمام اهللا تكون Ɗكبر وƊنه ما
  :إلنقاǋƦم إƦا ǋم لم يعملوا بƎخالص من Ɗجل الخير 

             
٢٦: ٣٨ ٤٨٨ 
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َما مĉنń َعبńدĆ اسńتŽرńَعاŃǉ اللŮهŃ َرعĉيŊةŹ فŽلŽمń َيحƅƱŃَها بĉنŽصĉيَحةĆ إĉلŮا "  
ĉةŮَجنƅال ŽَحةĉƑَرا ńدĉَيج ńمŽ٤٨٩"ل 

نين من والته ƿبل  ثǋو يودƳ اوكانت آخر كلماته و  
 : مغادرتهما للمدينة لتولي منصبيهما

 ٤٩٠"َيسŎَرا َولŽا تſَعسŎَرا َوَبشŰَرا َولŽا تſنŽفŰَرا"  

لقد كانت نتيجة Ʀǋا التدريƔ األخالƿي في تولي الحكم Ɗن  
خلفاء الرسول Ɗنفسهم كرسوا Ɗنفسهم ƿلبŅا وƿالبŅا لخير الناƩ الƦين  

Ɗمير المƌمنين ر  ويمكن بيان كيف شَع.متولوا السلƱة عليه
وليته تجاǉ اهللا بواƿعتين في تاريخ عمر بن الخƱاƔ، ثاني ƌبمس

اتĉƾ "فقد وبخه مواƱن عادي على المǖ مكررŅا . الخفاء الراشدين
ما اعتبرǉ مسلكا وƿد Ɗراد بعƯ الناƩ وضع حد ل" اهللا يا عمر

ال خير فيكم إƦا  فلها،دعوǉ يقſ: " ، لكن عمر نفسه تدخل ƿاƑالŹفƲا
 ". لم تقولوǋا لنا، وال خير فينا إƦا لم نسمعها منكم

، فŭ معسكرŅا للجياƳ وǋو متخر، زاǎوفي مناسبة Ɗخر 
 ألوالدǋا، ƊسرƳ إلى هوعندما وجد امرƊة ليƩ لديها Ʊعام لتعƱي

خƦ جواالŹ من الدƿيƾ على ƲهرƊ  ǉالمدينة على بعد ثالثة Ɗميال و
وعندما عرƯ خادم Ɗن يحمل عنه . اإلƱعام المرƊة وƱƊفاله

             
 ٨: ٩٤ البخاري ٤٨٩
 ٦٢: ٦٤نفƩ المصدر ٤٩٠
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ƿد تحمل عني Ɗحمالي في ǉƦǋ الحياة، لكن من : "الحمل، ƿال له
ÞƔسيحملها عني يوم الحسا" 

كانت دعاƑم األمة التي Ɗسسها الرسول إƦن روحانية  
فقد كان لكل . وكانت ƊيضŅا ديمقراƱية بƋصدƾ معاني الكلمة
ا وية وكانوا جميعŅالناƩ، بما فيهم الحاكم، حقوƾ وواجبات متسا

 تفوƾ ما  ا لنفسه حقوĉƳŹƿ فالنبي نفسه لم يدŊ. لنفƩ القانونخاضعين
كان ǋو مƌسسها  التي ،ولم يكن في نƲام الدولة. كان للمسلمين

من منكم : " لقد كان الغرباء يسƋلون.ما يميزǉ عن ƹيرǉورƑيسها، 
Þعليه وال " محمد Ʃيجل ƫا لم يكن له عرƦǋ ا ومعŹكان ملك

 ƩعداحرƊ شخصي لحمايته منƑ ين كان يحاربهم دونƦه ال
ǉ من ƌ وكان المنزل الƦي تسكنه عاƑلته صغيرŅا، وƿد تم بنا.توƿف

الƱين ودون ƊبواƔ، بينما Ɗثاث بيته لم يكن سوǎ إناء للماء 
 بعد الليلة دون Ɗن ة وكان يقضي اليوم والليل.وحصيرة ينام عليها

 Ɗ Ʊƿي علو ĉƳ لعاƑلته، ولم يدƿŊد في بيته نار لƱهو الƱعام له Ɗووت
 خندŹƿا دفاعŅا عن المدينة، حفرون فعندما كان جنودǉ ي.لكونه حاكمŅا

  Ɣهم بالمعول، وعندما كانوا يرفعون التراƱو وسǋ كان
Ɣم التراǋين كساƦحد العمال الƊ وǋ ا كانت  .واألحجار، كانƦوإ

على خالية من الفروƾ القاƑمة ديمقراƱية ƿد وŃجدت في التاريخ 
ǋي الدولة Ǝنما كانت Ɗو االمتيازات، فالƱبقية النسƊ Ɣو 

 . النبي دعاƑمهاى الديمقراƱية التي Ɗرس
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  :في الدولة اإلسالميةوراعيŅا رعية كل مسلم لقد كان  

كſلůكſمń َراĆƳ َومسƌولą َعنń َرعĉيŊتĉهĉ فŽالĉƎƅَمامŃ َراĆƳ َوŃǋَو "  
ĉف ĈلŃجŊَوالر ĉهĉتŊيĉَرع ńَعن ąولƌمس  ąولƌَو مسŃǋَو ĆƳَرا ĉهĉلńǋćƊ ي

َعنń َرعĉيŊتĉهĉ َوالƅَمرćƊńةſ فĉي َبيńتĉ َزوńجĉَها َراعĉَيةŻ َوĉǋَي 
مسƌولŽةŻ َعنń َرعĉيŊتĉَها َوالƅخŽادĉمŃ فĉي َمالĉ َسيŎدĉǉĉ َراĆƳ َوŃǋَو 

 ĉهĉتŊيĉَرع ńَعن ąولƌ٤٩١"مس 

 Ņا للكل وكان الكل سواءŅمام القانولقد كان القانون واحدƊ   ،ن
 ƿيادة، وبما فيهم  ىبما فيهم عمر، الرجل الƦي وكلت إليه Ɗعل 

 :  مثل Ɗي من Ɗتباعهه الƦي كان يخضع للقانون مثل،النبي نفسه

  "ńنĉوَح إŃَما ي Ůالĉإ ŃعĉبŮتćƊيي إلىŰنĉي   إŎَرب ſتńَعَصي ńنĉإ ſافŽخćƊ
ƔَاŽƦَع ĆيمĉƲَع Ćمń٤٩٢"َيو 

ن  َما باإلمام، ƊيƊ ńيضŅىكان رƑيƩ الدولة اإلسالمية يدَع 
ŃيŽƦحتǎ  خرينǔل Źمثال Ɣن يضرƊ Ưوكان .  به، ألنه كان المفرو

 بايعوǉ كلماته للƦين ى بكر، وكانت Ɗولاالخليفة األول للنبي ǋو Ɗب
 "  وإن ƊخƋƱت ƿومونيƊعينوني،بت إن Ɗَص"

 : ǎومرة Ɗخر 

             
 ١١: ١١  البخاري، ٤٩١
١: ١٠ ٤٩٢đ 
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الضعيف فيكم ƿوي عندي حتى آخƦ الحƾ له، والقوي "  
  ". آخƦ الحƾ منهفيكم ضعيف عندي حتى

   Ʃا لنفŅو األعلى، والخليفة نفسه خاضعǋ كان القانون
 ه، ƱƊيعوني ما ƱƊعت اهللا ورسول: "القوانين التي تخضع لها رعيته

 ."مرسوله، فال Ʊاعة لي عليكو اهللا عصيتſفƎن 

 :ن Ɗرسى ƿاعدة علو القانونلقد كان الرسول ǋو َم 

  "ńمŽَما ل Ŭƾَح ſاَعةŮƱَوال ŃعńمŊَر السĉمĈƊ اŽƦĉƎŽف ĉَيةĉصńَمعƅالĉب ńَمرċƌŃي 
ŽاَعةŽƱ اŽَع َولńا َسمŽلŽف Ćَيةĉصńَمعĉ٤٩٣"ب 

 Œو األعلى حقǋ انون القرآنƿ ما  لقد كان ǁناǋ ا لكن لم يكن
يمنع سن القوانين ƱبقŹا لحاجة الناƱ Ʃالما لم تخالف روƟ القانون 

الƅَيَمنĉ، وŽƿالć وƿد سƋل النبي مŃَعاŹƦا عند تعيينه واليا على . لالمنَز
كŽيńفŽ تŽقƅضĉي إŽƦĉا َعَرƯَ لŽƿ ǁَŽَضاءŽƿ ņالƅƿćƊ ćضĉي بĉكĉتŽاĉƔ اللŮهŽƿ ،ĉالć  : له

 ĉهńيŽه َعلƃى اللŮَصل ĉهŮالل ĉولŃَرس ĉةŮنŃسĉبŽف ćالŽƿ ĉهŮالل ĉƔاŽتĉي كĉف ńدĉجŽت ńمŽل ńنĉƎŽف
Ůالل ĉولŃَرس ĉةŮنŃي سĉف ńدĉجŽت ńمŽل ńنĉƎŽف ćالŽƿ ،َمŮَم َوَسلŮَوَسل ĉهńيŽه َعلŮى اللŮَصل ĉه

 ĉهŮالل ĈولŃَرس ƔََضَرŽو فſا آلŽي َولĉيċƊَر ŃدĉهŽتńجćƊ ćالŽƿ ،ĉهŮالل ĉƔاŽتĉي كĉا فŽَول
  ćولŃَرس ŽƾŮي َوفĉƦŮال ĉهŮلĉل Ńدńَحمƅال ćالŽƿَو Ńǉَرńَم َصدŮَوَسل ĉهńيŽهم َعلŮى اللŮَصل

ćولŃي َرسĉضńرŃَما يĉل ĉهŮالل ĉولŃَرسĉهŮ٤٩٤. الل 

             
 ١٠٨: đ٦   البخاري ٤٩٣
 ١١: ٢٣ Ɗبو داود ٤٩٤



ƕøøøدولøøø٢٢٥ ال

 ففي .لكن القوانين الضرورية كان ينبغي سنها بالتشاور 
 القضايا التي ال الحكم في ل عن كيفية ƋالƦي سردő على علي، 

واضح في القرآن الكريم، روي Ɗن الرسول يوجد بشƋنها توجيه 
 : ما معناƿ ǉال

اجمعوا الصالحين من Ɗمتي، وƿرروا األمر بمشورتهم،   
 .رجل واحد وال تقرروǉ برƊي 

لقد . به في  كل األمور الهامةالقد كان النبي يستشير Ɗصح 
ǋاجمت ƿريƫ المدينة ثالث مرات وكان النبي في كل مرة يشاور 

Ɗاة العدوƿي .تباعه في كيفية مالƊالمرات اتبع ر ǎوفي إحد 
نه كان يرǎ  من Ɗاألƹلبية وخرƜ من المدينة لمالƿاة العدو بالرƹم 

 ومن المƌكد Ɗنه . عدم الخروƜ من المدينةƊن على جيƫ المسلمين
، إƿ Ʀال ما Ɗرشد Ɗتباعه للتشاور عند البت في األمور الهامة

ǉدوا سواء السبيل في " :معناŃǋ إال ،Ʊƿ ǎوم بالشورƿ ƦخƊ ما
 بعƯ  ىوƿد Ʋل مƋمورا بمشاورتهم، حتى بعد Ɗن عص". شƋنهم

ين  المعارǁ وكلفت فعلتهم ǉƦǋ المسلمǎالناƊ Ʃوامرǉ في إحد
فŽاعńفſ َعنƅهŃمń َواسńتŽغƅفĉرń لŽهŃمń َوشاوĉرŃǋńمń في  "... .خساƑر فادحة

ĉرńمćية ..." (األǓ١سورة آل عمران، اđ٩.( 

يبدو من القرآن الكريم Ɗن الناƩ اجتمعوا للتشاور في  
 :مناسبات ǋامة كثيرة



٢٢٦ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

إŽƦĉا كŽانſوا َمَعهŃ إĉنŮَما الƅمċƌŃمĉنſوَن الĉƦŮيَن آَمنſوا بĉاللŮهĉ َوَرسŃولĉهĉ َو"  
ǉوſنĉƦċƋŽتńى َيسŮوا َحتŃبǋَƅƦَي ńمŽل Ćعĉَجام ĆرńمćƊ ىŽ٤٩"َعلđ 

سن القوانين ألنفسهم بكان نتيجة لهǉƦ التعليمات الواضحة  
وتقرير األمور الخƱيرة عن Ʊريƾ الشورƊ ،ǎن كان للخلفاء 

لقد . الراشدين مجالƩ للشورǎ لمساعدتهم في مثل ǉƦǋ األمور
ريخ المبكر لǘسالم Ɗيضا Ɗن لجƋ األƑمة العƲام مثل  كان في التا

اإلمام Ɗبي حنيفة إلى االستنتاƜ المقارن في التشريع، وعرف 
االجتهاد كمصدر للقانون اإلسالمي إضافة إلى القرآن والسنة 

وǋكƦا وضع النبي بنفسه القاعدتين األساسيتين . النبوية
ضع القوانين للديمقراƱية وǋما سيادة القانون والشورǎ في و

 وƿد ƿام Ɗيضا بƎرساء .الجديدة واتخاƦ القرارات في األمور الهامة
 لقد ƔǋƦ  .المبدƊ الثالث للديمقراƱية، وǋو انتخاƔ رƑيƩ الدولة

ن إن بƎمكان زنجي Ɗن يصبح رƑيسŅا للدولة وإإلى حد القول 
،  نتيجة لهǉƦ التعاليمو. Ʊ٤٩٦اعته واجبة مثله مثل Ɗي رƑيƩ آخر

ما فعله الصحابة بعد وفاة النبي ǋو انتخاƿ ƔاƑد  كان Ɗول فقد
نتشر نبƋ وفاة النبي، اجتمع المسلمون وناƿشوا افعندما . جديد لهم

من سيتولى األمر خلفا للرسول وكان األنصار يرون ضرورة  

             
٤٩đ ٦٢: ٢٤ 
 đ٤: ١٠ البخاري ٤٩٦



ƕøøøدولøøø٢٢٧ ال

وجود رƑيسين، Ɗحدǋما من ƿريƫ واǓخر منهم، لكن Ɗبا بكر 
بد لها   دولة الƊشار إلى خƦǋ ƋƱا الرƊي في خƱاƔ لبƾ عن Ɗن ال

Ʊواحد فق ƩيƑال   . ٤٩٧من رƿ بو بكر لكونه كماƊ ا اختيرƦكǋو
  ٤٩٨".Ɗفضلهم وƊصلحهم لتولي Ɗمور المسلمين"عمر، 

 تقرير نتيجة الوحيد لمعياركان الصالƟ لتولي الحكم ǋو ال 
Ɣن يتولإ حتى ،االنتخاƊ ىنه كان باإلمكانńسƊ كما   َو Ɣمور العرƊ د

 :ة النبي في كلماته الواضحرƿر

  " ŊنćƋŽك ōيĉَحَبش ņدńَعب ńمſكńيŽَعل ćلĉمńعſتńاس ĉنĉوا َوإŃيعĉƱćƊوا َوŃَمعńاس
 Żيَبةĉَزب ŃَسهċƊ٤٩٩"َر 

 ىوƿد كان بƎمكان من انتخبوا رƑيƩ الدولة عزله في ƿƊص 
 ƿواعد االستماƳ ى ألن النبي Ɗرس،األحوال إƦا اƿتضت الضرورة

ه َعلŽيńهĉ َوَسلŮَم فŽَباَيعńنŽاŃǉ فŽقŽالć فĉيَما  َدَعانŽا النŮبĉيŋ َصلŮى اللŮ ":والƱاعة
ćƊخŽƦŽ َعلŽيńنŽا ćƊنń َباَيَعنŽا َعلŽى السŊمńعĉ َوالŮƱاَعةĉ فĉي َمنƅشĉƱŽنŽا َوَمكƅَرĉǋنŽا   
َوعŃسńرĉنŽا َويŃسńرĉنŽا َوćƊثŽَرةŹ َعلŽيńنŽا َوćƊالŮ نſنŽازƳَĉ الćƋƅمńَر ńǋćƊلŽهŃ إĉلŮا ćƊنń تŽَروńا 

 đ٠٠"َواحŅا عĉنƅَدكſمń مĉَن اللŮهĉ فĉيهĉ بŃرǋَńانņ كſفƅرŅا َب

             
 ٦: ٦٢ البخاري، ٤٩٧
 đ١: ٩٤ البخاري، ٤٩٨
 đ٤: ١٠ نفƩ المصدر، ٤٩٩
đالمصدر،  ن٠٠ Ʃ٢: ٩٣ف 



٢٢٨ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

كان الناƩ مƱالبين بالتحلي بالشجاعة األدبية لبيان Ʋلم   
 :الحكم، فقد ƿال النبي

  " ĆيرĉمćƊ ńوćƊ ĆرĉƑَجا ĆانŽƱƅلŃَد سƅنĉع Ćلńَعد ſَمةĉلŽك ĉَهادĉجƅال ĈَضلƅفćƊ
ĆرĉƑَجا"đ٠١ 

كان يستحƾ ، فقد ةلم يكن بيت المال ملكŹا لرƑيƩ الدول 
 وƿد  كان Ɗبو .راتبŅا ثابتŹا مثله مثل كل موƲفي الدولة اǓخرين

Ɗا المبدƦǋ ƾبƱ ول منƊ ول الخلفاء الراشدينƊ بكرđولم تكن .٠٢ 
لهم مميزات خاصة وكان باإلمكان مقاضاتهم في المحكمة مثل Ɗي 

 لقد ضرƔ النبي نفسه المثل .عضو آخر في المجتمع اإلسالمي
راƫ الموت Ɗنه إƦا كان ǋناǁ من له حاجة بƎعالنه وǋو على ف

 وƿد وƿف عمر ثاني الخلفاء الراشدين .عندǉ، فعليه التقدم لƱلبها
Ņحد القضاةىكمدعƊ مامƊ الرسول .  عليه Ɣلبا Ʃحار ǁناǋ لم يكن

وكƦلǁ كان الحكام مƱالبين بالتواجد لمقابلة الناƱ Ʃول ساعات 
 وƊال  ،وا حياة بسيƱة لوالته بƋن يحيƊǉوامر وƿد Ɗصدر عمر .اليوم

 . يحتفƲوا بمن يقفون على األبواƔ لمنع الناƩ من الوصول إليهم

لم يفرƯ النبي Ɗية ضراƔƑ إجبارية حتى يستƱيع تمويل   
الحروƔ ضد األعداء، لكن الناƩ كانوا مƱالبين بالتبرƱ Ƴواعية  

             
đ١٧ المشكاة، ٠١ 
đ١: ٣٤ البخاري، ٠٢đ 



ƕøøøدولøøø٢٢٩ ال

Ưا شعروا بعدالة الغرƦا لسبع سنوات اعتمادا على .إŅاد حربƿ لقد 
 وƿد كانت الضريبة اإلجبارية الوحيدة ǋي الزكاة التي .التبرعات

Ō٢ا بمقدار تجمع سنوي,đةƑوكان .  على مدخرات العام في الما
 وفيما بعد .الغرƯ األول إلنفاƿها ǋو مساعدة الفقراء والمحتاجين

) الزكاة(ه ال يجوز Ɗن تجَمع الضراƊ ƔƑنبوضوƟ مبدƿƊ Ɗر عمر 
لم تكن الدولة مƱالبة . đ٠٣دراتهموƱبقŹا لقإال برضاǋم الناƩ من 

ŅيضƊ الت الفقيرة ولكنƑعلى العا ƾباإلنفا Ʊا سداد ديون فق
وƿد حƲي  . đ٠٤المتوفين عندما ال يكون ǋناǁ سبيل آخر لسدادǋا

ƹير المسلمين من رعايا الدولة بنفƩ الرعاية التي كانت من  
  .đ٠đنصيƔ المسلمين

Ʃ يتم كانت مراكز السلƱة تعد Ɗمانة، وكان ƊنسƔ النا 
 : اختيارǋم لشغلها

إĉنŊ اللƃَه َيċƋمŃرŃكſمćƊ ńن تƌſدŋواƅ األćَمانŽاتĉ إĉلŽى ńǋćƊلĉَها َوإŽƦĉا "  
ĉلńَعدƅالĉب ƅواŃمſكńحŽن تćƊ ĉƩاŮَن النńم َبيſتńمŽَحك"đ٠٦ 

             
đ٨: ٦٢ البخاري ٠٣ 
đالمصدر ٠٤ Ʃ١١: ٤٣ نف 
đ٠đ المصدر Ʃ٨: ٦٢ نف 
đ٤ ٠٦ :đ٨ 



٢٣٠ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 وفي ؛لقد Ɗعلن العدل Ɗساسا للدولة التي ƿƊامها النبي 
يƾ والعدو Ɗو بين تمييز بين الصدة لم يكن ǋناǁ التعامل بالمساوا

ǋمهمن نحبهم ومن نكر: 

  "  Žَوال ĉƱńسĉقƅالĉَهَداء بſش ĉهƃلĉيَن لĉامŊوŽƿ ƅواſونſك ƅواſيَن آَمنĉƦŮَها الŋيćƊ َيا
  ŃƔَرƅƿćƊ َوŃǋ ƅواſلĉدńاع ƅواſلĉدńعŽت ŮالćƊ ىŽَعل ĆمńوŽƿ ŃنƉŽنŽش ńمſكŮَمنĉرńَيج

ĉبŽَه خƃالل Ŋنĉَه إƃالل ƅواſقŮَوات ǎَوƅقŮلتĉوَنلſَملńعŽَما تĉب ņير"đ٠٧ 

  "  ńوŽَول ĉهƃلĉَهَداء لſش ĉƱńسĉقƅالĉيَن بĉامŊوŽƿ ƅواſونſك ƅواſيَن آَمنĉƦŮَها الŋيćƊ َيا
 ńوćƊ اŌيĉنŽƹ ńنſن َيكĉيَن إĉَربƅƿćَواأل ĉنńَديĉَوالƅال ĉوćƊ ńمſكĉسſنفćƊ ىŽَعل

ǎَهَوƅال ƅواŃعĉبŮتŽت ŽالŽَما فĉهĉى بŽلńوćƊ ŃهƃاللŽا فŅيرŽقŽن فĉَوإ ƅواſلĉدńعŽن تćƊ 
 đ٠٨"تŽلƅوŃواćƊ ƅوń تſعńرĉضŃواƅ فĉƎŽنŊ اللƃَه كŽاَن بĉَما تŽعńَملſوَن خŽبĉيرŅا

 ŅيسƑصبح النبي رƊ لقد Ʀامت منƿ ا للدولة اإلسالمية التي
د فترة  عالهجرة إلى المدينة وƊصبح عليه الدخول في حروƔ ب

 ثالث  فكما ƿيل من ƿبل، تعرضت المدينة لهجوم ƿريƿ.ƫصيرة
 ǉƦǋ من الهجرة، وانتهت Ʃمرات في العام الثاني والثالث والخام

،  في الواƿعو .الحروƔ بفتح النبي لمكة في العام الثامن من الهجرة
لنبي بالقتال بعد إعالن الحرƔ عليه كما Ʀكر القرآن  فقد ĉƦĈƊن ل

Ɵالكريم بوضو : 

             
đ٠٧ đ :٨ 
đ١٣: ٤ ٠٨đ 



ƕøøøدولøøø٢٣١ ال

 ĉƦĈƊ"đ٠٩َن لĉلĉƦŮيَن يŃقŽاتŽلſوَن بćƋĉنŮهŃمſƲ ńلĉمŃوا"  

ن  إ بالقتال، ƿيل له بوضوƦ Ɵنه اإلƑوحتى بعد إعƱا 
 :بد Ɗن تكون حروبŅا دفاعية حروبه ال

  "ƅواſلĉاتŽƿيَن َوĉƦŮال ĉهƃالل ĉيلĉي َسبĉف ƅواŃدŽتńعŽت Žَوال ńمſكŽونſلĉاتŽقŃي"đ١٠ 

 والخمسين عامŅا ةخالل األربع ůƱƿ وبالرƹم من Ɗنه لم يقاتل  
 القادة حكمة، ولم يسمح Ɗن تراƾ األولى من حياته، فقد كان كƋكثر

وƲل على علم تام بتحركات عبثا، نقƱة واحدة من دماء Ɗتباعه 
 التي دامت سبع سنوات، ،نه Ʊوال حروبه المستمرةإالعدو حتى 

 العدو وانتشارǉ في كل مكان، وكونه Ɗضخم من ةوبالرƹم من ƿو
 ůƱƿع المدينة، فƎن ƿوات العدو لم تستĉƱالصغير بالمجتمع المسلم 

مة لهم في Ɗي صƊخƦ المسلمين على ƹرة Ɗو توجيه ضربة ƿا
د وحنين حيث الحت الهزيمة للمسلمين، حŃففي معركتي ĈƊ. ميدان

Ɗبعد النبي الخƱر بالمخاƱرة بحياته وƊنقƦ الموƿف، فحتى وƿت 
ا فقƱ، لكن مع البداية  روحيŌهنشوƔ الحرƔ درƔ النبي رجال
 فقد .وري من الوجهة العسكريةالفعلية للقتال، فعل كل ما ǋو ضر

 الرجال الƦين يمكنهم مواجهة العدو في الميدان وƊعد ىƊحص
Ɵمنه. الترتيبات لتدريبهم على استخدام السال ƔلƱ نحتى النساء 

             
đ٣٩: ٢٢ ٠٩ 
đ١٩٠: ٢ ١٠ 



٢٣٢ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

 وإخالء الجرحى    đ١٢ ورعاية المرضي والجرحىđ١١حمل المƌن
القتال في الحاالت  المشاركة في  وđ١٣والقتلى من ميدان المعركة

 .đ١٤الحرجة

إلى عدم  Ɗجبر الرسول على الحرƔ بينما كان يميل بƱبعه  
 جهدǉ للتقليل من ǋƊوالها ƿدر ǎلƦلǁ حاول بƦل ƿصار. خوضها
لقد .  Ɗوامرǉ المشددة بعدم ƿتل ƹير المحاربينىفقد ƊعƱ. اإلمكان
 إلى علمه Ʀǋا ىمرƊة ƿتيلة في إحدǎ المعارǁ، وعندما نماوجدت 

إنها لم تكن : " ، وƿالđ١đلحرƔ عن ƿتل النساء واألƱفال في اىنه
  đ١٦" حتى المرتزƿة ال ينبغي ƿتلهم ƊيضاهوƊضاف Ɗن" تقاتل 

وحدات العمل التي ، بما فيهم  ƹير المحاربينىوبهƦا Ɗعف 
 وƊصبحت المعركة مواجهة بين القوǎ ،مها في الحرƔايتم استخد

Ʊالمجتمع .المتحاربة فق Ʀضرورة إلنقا Ɣصبحت الحرƊ لقد 
  .اء، لكن إراƿة الدماء Ʋلت في Ɗضيƾ الحدودالمسلم من الفن

             
đالبخاري، ١١ đ٦٦: ٦ 
đالمصدر، ١٢ Ʃنف đ٦٧: ٦ 
đالبخاري، ١٣ đ٦٨: ٦ 
đالمصدر، ١٤ Ʃنف đ٦، ٦٣، ٦٢: ٦đ 
đ١đ ،المصدر Ʃنف đ١٤٧: ٦ 
đ٤: ١٨المشكاة،  ١٦ 
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إلراƿة الدماء دون داǋ Ƴي الشديدة لقد كانت كراǋية النبي  
وة ا فقد جعل وƿف العد.السبƔ في كرمه في صنع السالم

Ōالعدو السالمضروري ƔلƱ اƦا إ:  

  "ŃهŮنĉإ ĉهƃى اللŽَعل ċلŮَوكŽَها َوتŽل ńحŽنńاجŽف ĉمƅلŊلسĉل ƅواŃحŽن َجنĉَو َوإŃǋ 
Ńيمĉَعلƅال ŃيعĉمŊالس"đ١٧ 

   Ɣد يكون لكسƿو ،ƾير صادƹ العدو السالم ƔلƱ د يكونƿ
الوƿت واالستعداد لمعاودة القتال، لكن حتى في ǉƦǋ األحوال، ال  

Ǔالسالم، فا ƔلƱ Ưينبغي رفƾية الواردة فيما سبǔية التالية ل 
لقد كان إيمان ".  اللƃهŃَوإĉن يŃرĉيدŃواćƊ ƅن َيخƅَدعŃوǁَ فĉƎŽنŊ َحسńَبǁَ"تقول 

حتى لو شن Ɗنه  – وكƦلǁ كان إيمان Ɗتباعه –النبي باهللا تƋكيدŅا له 
 .م وسيƋتي متوسال في ƱلƔ السالمالعدو حربŅا Ɗخرǎ، فƎنه سيهَز

انتصار المناصرين لها في له بلقد كان صدƾ القضية ضمانŹا كافيŅا 
 :وال الحرƔتخفيف ǋƊحرصه على  وتبين تعليماته لقواته .النهاية

اƹزوا باسم اهللا فقاتلوا عدو اهللا وعدوكم بالشام  "  
وستجدون فيها رجاال في الصوامع معتزلين فال 
تتعرضوا لهم وال تقتلوا امرƊة وال صغيرا وال بصيرا 

 đ١٨ "فانيا وال تقƱعوا شجرة وال تهدموا بناء

             
đ٦١: ٨ ١٧ 
đمير علي، ص١٨Ɗ ليف سيدƋاإلسالم، ت Ɵ٨١ رو 



٢٣٤ التعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

  Ɣالحر ǎسرƊ الحرص على كما تبين معاملةƩالشيءنف :  

  "ĉقŽا لƦĉƎŽفŃمſا يتŽƦĉى إŮَحت ĉƔاŽƿŎالر ƔَńَضرŽوا فŃرŽفŽيَن كĉƦŮال 
Ńدńا َبعŒا َمنŊمĉƎŽف ŽƾاŽَوثƅوا الŋدſشŽف ńمŃǋوŃمſنتŽخƅثćƊ   ىŮَداء َحتĉا فŊمĉَوإ

 đ١٩"تŽَضَع الƅَحرćƊ ŃƔńوńَزاَرǋَا

ن ƊسيرŅا بعد دفع يفبخالف Ɗسرǎ بدر الƦين Ɗعتƾ منهم سبع  
 Ɣالنبي كل الفدية بينما ما تزال الحر ƾعتƊ ،ƫريƿ رة معƑدا

 Ɣالحر ǎسرƊ اŒي معركة .منهمنǋالمناسبات، و ǎوفي إحد 
  .حنين، ƱƊلƾ سراƟ ستة آالف Ɗسير دون مقابل

كانت الحرƔ التي اضƱر النبي لخوضها رحمة في بدايتها  
ألنها كانت دفاعا عن النفƩ، وإلنقاƊ ƦناƩ من معتدين خرجوا  

 النهاية ألنها كانت تتوƿف عند  كما كانت رحمة في. لتدميرǋم
 فسالمة المضƱهدين ǋي الهدف وليƱ–  ƩلƔ المعتدي للسلم 

 الƦين ǋم  ،كما كانت نعمة لغير المقاتلين ƊيضŅا.  المعتدياستƑصال
 وخاصة في الحروƔ - لƲلم الƦي تسببه الحرƔمن اƊشد معاناة 
  لم يكن المƱلوƔ تدمير.من القوات المقاتلة نفسها - المعاصرة

 Ʃم ليǋو العدو ألن تدميرǋلقد .السبيل الوحيد إليقاف العدوان 
Ņا يكون السالم الكريم عالجŹحيانƊ نهƊ وǋ ي النبيƊفضل  كان رƊ ا

ƿوم ƿد على ن محاولة القضاء إللعدوان من تدمير المعتدي حيث 

             
đ٤: ٤٧ ١٩ 
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تغƦي نيران االنتقام لدǎ المقهورين، بينما يƋتي السالم الكريم 
 .فوƩير حقيقي في النيبتغ



 كتƒ عن اإلسǘم
 منشورات Ƥات شǊرة عالمية

 
 Ɗو Ɗكثر ƿيمةŹبقاءŅ ربما ال يوجد رجل على ƿيد الحياة ƿدŊم خدمة ƱƊول "

Ɗعماله إن . من الǋور"  محمد عليناموال"لقضية الصحوة اإلسالمية من 
خواجة كمال الدين، ƿد Ɗكسبتا حركة األحمدية / األدبية، مع Ɗعمال الراحل

بكثال، مفكر بريƱاني مسلم، ومترجم معاني القرآن   .  م–" شهرة وتميزا
 .الكريم إلى اإلنجليزية

 
 :كتƒ من تƉليƹ موالنا محمد علي 

 ƕيƦليƜاإلن ƕƸن الكريم إلى اللƆرƾمعاني ال ƕمƜترThe Holy 

Qur'anÜ đđ )lxvi+ (١٢đصفحة٦ . 
النص العربي للقرآن مع ترجمة معانيه إلى اإلنجليزية، وتفسير موسŊع،   

ترجمة راƑدة لمعاني القرآن الكريم  . ومقدمة شاملة، وفهرƩ كبير باإلنجليزية
م على ماليين البشر في مختلف Ɗنحاء  Ɗ١٩١٧ثŮرت منƦ سنة . إلى اإلنجليزية

نقŰحت .  الترجمات الالحقة لمعاني القرآن الكريمكان لها Ɗثر كبير في. العالم
 .م١٩đ١تنقيحا موسعا سنة 

والتƋثير الƦي Ɗحدثته والفاƑدة الهادية لها  " محمد علي"إن إنكار امتياز ترجمة "
Ʃو إنكار لضوء الشمǋ "– يƊادة الرƿ حدƊ ،موالنا عبد المجيد داريابادي 
 .المسلم المحافƲ في الهند

سلم، يتسم بالدƿة الواجبة للدراسات القرآنية، ويحقƊ ƾول كتاƔ ينشرǉ م"
 ƿ "Student'sرآن الƱالƊ " Ɣمير علي، في –" معايير المنشورات الحديثة

Quran  ،م١٩٦١، لندن. 



 The Religion of Islamالدين اإلسǘمي 

Ʊبع  . وعقاƑدǉ وعباداته وƊحكامه اإلسالمعن مصادر عمل شامل وبارز 
 .م ١٩٣٦ سنة ألول مرة

 الدكتور –" مفيد للغاية، ال يكاد يستغني عنه دارسو اإلسالمعمل ".... 
 .محمد إƿبال، الفيلسوف المسلم المعروف/ السير

إننا نلمƩ الحاجة الكبيرة إلى مثل Ʀǋا الكتاƔ، عندما نرǎ في كثير من  "
البلدان اإلسالمية Ɗشخاصا يتوƿون إلى إحياء روƟ اإلسالم، ويقعون في  

 مجلة –"  فهم المعرفة التي يتيحها Ʀǋا الكتاƊƔخƱاء بسبƔ افتقادǋم إلى
 .م١٩٣٦، عدد Ɗكتوبر "Islamic Culture"" الثقافة اإلسالمية"

 Ƙالحدي üدليA Manual of Hadith صفحة  ٤٠٠؛  

بحث في سيرة حياة النبي الكريم، يمحص الروايات الصحيحة من الروايات 
 . بحياة النبي الكريمالمدسوسة، ويصحح كثيرا من المفاǋيم الخاƑƱة المتصلة 

ƕميǘاإلس ƕفǘر الخƜف Early Caliphate صفحة ٢١٤؛  

 .تاريخ اإلسالم في Ʋل حكم الخلفاء األربعة األواƑل

)"١ ( ńمحمد النبي"إن كتاَبي "Muhammad The Prophet، فجر " و
، من تƋليف محمد علي،  "The Early Caliphate"" الخالفة اإلسالمية

ƊروƳ المراجع، التي كſتبت حتى اǓن باللغة اإلنجليزية  يشكالن معŅا ƊوفŽى و
 Islamic"" الثقافة اإلسالمية" مجلة –" عن التاريخ المبكر للمسلمين

Culture" بريلƊ ١٩٣، عددđم. 
 Û صلى اهللا عليه وسلمالتعاليم الخالدة الموَحى بها إلى النبي الكريم محمد

The Living Thoughts of The Prophet Muhammad ١؛đ٠ 
 .صفحة

 .نبي الكريم، وتعاليمه في Ɗمور شتىحياة ال



 . صفحة ١٧٠؛ The New World Order النưام العالمي الƜديد

الحلول التي يقدمها اإلسالم للمشكالت الرƑيسية التي يواجهها العالم  
 .المعاصر

 Founder of the Ahmadiyya حركƕ اǓحمديƕالمƊسس 
Movement بعةƱ الواليات المتحدة األمريكية١٩٨٤؛ ، 

ة حياة حضرة ميرزا، بقلم موالنا محمد علي، الƦي عمل عن ƿرƔ معه سير
 .خالل السنوات الثماني األخيرة من حياة مƌسƩ الحركة

ǌخرƈ ƕيسيƏر Ɩوراƪمن: 

، تƋليف حضرة ميرزا ƹالم  The Teachings of Islam تعاليم اإلسǘم
 . صفحة Ɗ٢٢٦حمد؛ 

م من Ɗجل التقدم شرƟ راƑع، حƲي بقدر كبير من الترحيƔ، لسبيل اإلسال
وƿد ſƿدم للمرة األولى كمحاضرة سنة . المادي والخلſقى والروحي لǘنسان

 .م ١٨٩٦

-" Ɗفضل وƊروƳ العروƯ التي صادفناǋا للعقيدة التي Ɗتى بها محمد"... 

"Theosophical Book Notes". 

وǋناǁ ترجمات إنجليزية وكƦلǁ كتƊ Ɣصلية باللغة األوردية لحضرة ميرزا، 
 .لدينا  Ɗيضامتاحة 

 Muhammad in Worldمحمد في الكتƒ المƾدسƕ في العالم 
Scriptures ،فيديارثي ƾليف موالنا عبد الحƋ١، تđصفحة في ثالثة   ٠٠ 

 .مجلدات

بحث فريد كتبه عالم متبحر في الكتƔ الدينية المقدسة واللغات، يبين 
سة الرƑيسية النبوءات المتصلة بمجيء النبي الكريم محمد في كل الكتƔ المقد

 .في العالم



، Ahmadiyyat in the service of IslamاǓحمديƕ في خدمƕ اإلسǘم  
Ɗ ليف نصيرƋدارة المدنية الباكستانية، . تǘل ƾالساب ƩيƑي، الرƿ١٤٩فارو 

 . ١٩٨٣صفحة، Ʊبع في الواليات المتحدة األمريكية، سنة 

 Ɗحمد،  يتناول الكتاƔ معتقدات ودعاوǎ ومنجزات حضرة ميرزا ƹالم
 .وƊعمال حركة األحمدية في الǋور

،  The Great Religions of the WorldاǓديان الكبرǌ في العالم 
 . صفحة٢đ٨صمد؛ . يو/ تƋليف السيدة

 Anecdotes from the Life of theمƪاǉد من حياة النبي محمد 
Prophet MuhammadƊ ليف ممتازƋي؛ . ، تƿصفحة١٠٢فارو . 

 ƕم والمسيحيǘاإلسIslam and ChristianityƊ ليف نصيرƋت ، .
 .فاروƿي

 
بخصوص Ɗسعار وتوزيع ǉƦǋ الكتƔ، ولالستفسار عن الكتƔ األخرǎ، وللحصول على       

 : مƱبوعات مجانية، يرَجى االتصال بالعنوان التالي     

 سǘمية للنشر اǕ دار ال
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م، ١٨٧٤وŃلد موالنا محمد علي سنة 
، وكان لǊ  )الهند(في إقليم البنجاب 

مسار أكاديمي مرموق، إذ حصل 
على شهادات في دراسة اللƺة 

وبينما كان يقف . اإلنجليزية والقانون
على أعتاب مستقبل المع في ميدان 
القانون، دعاǉ حưرة ميرزا غالم  
أحمد، مجدد القرن الرابع عشر  

، إلى تكريس حياتǊ لخدمة الهجري
وإذ ذاǁ تخلى موالنا محمد . اإلسالم

علي فورا عن خططǊ الدنيوية،  
. وانưم إلى المجدد العظيم في قاديان 

وهنا تعلم جواهر الحقاƑق اإلسالمية، 
التي أماط اللƛام عنها في هذا العصر 
حưرة ميرزا صاحب، والتي قſدŎر  

وقد أصبƠ أمين . ب اǓن الناس من مختلف أنحاء العالملǘسالم من خاللها أن يجتذ
" سر المنظمة، وعيŊنǊ حưرة ميرزا صاحب رƑيس تحرير لمجلة األديان 

Review of Religions" ةƺل المجالت اإلسالمية باللƑأوا ǎوهي إحد ،
وقد قدمت هذǉ المجلة، إبان رƑاستǊ لتحريرها، الصورة النقية المشرقة . اإلنجليزية
 .م، إلى عالم لم تſقدŊم إليǊ عن اإلسالم إال صورة قبيحة مƺلوطةلǘسال

م،  ١٩١٤ سنة – موالنا نور الدين صاحب    -وعندما توفي خليفة حưرة ميرزا صاحب   
تولŮت أمر الحركة عناصر معيŊنة في المنظمة بقيادة ابن المؤسس، وحولتها إلى جماعة              

وقد شوŊهت هذǉ العناصر   . ة مطلقة متعصبة منƺلقة على نفسها، تحكſمها سلطة روحي 
وقد أجبرت هذǉ   . وحرŊفت ƈراء حưرة ميرزا صاحب، بزعمها أنǊ قد ادعى النبوة     

األحمدية   "الظروف موالنا محمد علي على أن يترǁ قاديان، وأسŊس مع زمالǊƑ مؤسسة   
في الهور، لمواصلة الرسالة      ) مؤسسة األحمدية لنشر اإلسالم     " (أنجŃمان إشاعة إسالم   

م، رأćس هذǉ  ١٩đ١ومنذ ذلǁ التاريƣ حتى وفاتǊ سنة     . الحقيقية لحưرة ميرزا صاحب    
المؤسسة، ونظŮم أنشطتها الخاصة بالدعوة إلى اإلسالم في أنحاء العالم، وألŮف مجموعة                  

وتشمل أعمالư .  Ǌخمة من الكتب النفيسة في علوم الدين باللƺتين اإلنجليزية واألوردية          
، دليل الحديThe religion of Islam        ƚم  دين اإلسال :  الرƑيسية 
وهو تفسير موسŊع لصحيƠ    (، فưل الباري  A Manual of Hadithالشريف  

، النظام العالمي    Muhammad The Prophet، محمد النبي   )البخاري باألوردية     
 The Early، فجر الخالفة اإلسالمية    The New World Orderالجديد  

Caliphate     ى بها إلى النبي الكريم محمد         ، التعاليم الخالدةłالموحThe 
Living Thoughts of The Prophet Muhammad . ǉوتقدم هذ

المجموعة الفريدة من الكتب صورة لǘسالم تبرز نقاءǉ األصلي، بوصفǊ دينا للسالم،            
لقد حظي إسهام موالنا محمد علي في الكتب اإلسالمية     . والتسامƠ، والسمو الروحي   

نقية لǘسالم بقدر كبير من تقدير المسلمين البارزين في مختلف أنحاء              وإحياء الصورة ال    
وإن أحد مشاهير المƛقفين البريطانيين المسلمين، الذي قام بترجمة معاني القرƈن                 . العالم 

م في  ١٩٣٦مارمادوǁ بكƛال، قد كتب سنة    / الكريم إلى اللƺة اإلنجليزية، وهو السيد        
 The Religion" يدين اإلسالم  ال"محمد علي   تعليقǊ على العمل البارز لموالنا     

of Islamيقول ، : "   üوƯƈ ƕم خدمŉدƽ يد الحياةƽ على üƜد رƜربما ال يو ńƅاƾو بƈ
ŷƕيمƽ رƙكƈ من ƕميǘالصحوة اإلس ƕيƮƾور "  محمد عليناموال " لǉمن ال."...  
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