
 
 معاملة املخطئني واجلاهلني يف ضوء الّسرية الّنبوية العطرة ٦١

  معاملة املخطئني واجلاهلني يف ضوء الّسرية الّنبوية العطرة

Treatment of The Sinners and The Ignorant; In the Light of Sīrah 

  *نورة حمّمد زواي .د

ABSTRACT 
Allah Almighty had created man with the instinct to choose between 

good and evil. It is nature that being a human to be indulged in some activity 
unconsciously and then to realize and feel sorry for the crime committed. To 
err is human and to forgive Devine. So sins should not be treated as a single 
entity for there are of various types, ranging from the small mild ones to 
the big severe ones, thus dividing people who commit them accordingly. 
When our father and mother, ate from the forbidden tree, which was 
wrong, they realized it there and then, and instantly felt pain and remorse 
and abstained from it and declared repentance with humility and knocked 
the door of Allah for mercy and forgiveness. Allah the almighty heard their 
prayers and embraced them in his mercy and forgave their sin, for he is 
most gracious, and most merciful.  

Similarly our prophet has set an ideal for treating the sinners, he did 
not turn his face away from them nor did he declare abandoning them or 
excommunicating them or even counting them as dirt that should be 
avoided or looked down upon. He treated them with an open heart and with 
utmost compassion, sympathy and tolerance, and took them by the hand to 
the righteous path, his sympathy was always present, a sun that never sets. 

 This article is basically to deal with prophetic examples and virtual 
self how the Prophet Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) treated the sinners and ignorant. It is 
suggested that the public and the rulers should be made aware about 
teaching of Holy Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص), so that they would be able to deal with the 
sinner and ignorant in an effective manners by following the teaching of 
Holy Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص). 
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)١: العدد ٧ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ٦٢ 

ومل جيعله هللا تعاىل معصوما عن الوقوع يف ، خلق اإلنسان مزّودا بقدرة االختيار بني البديالت

ووعده جبزيل الثواب إن لزمه وسار ، طريق احلّق وأرشده إليه ورّغبه فيهبل بّني له ، واقرتاف اآل�م، اخلطأ

والّضاللة ، وتوّعده �شّد العقاب إن آثر الغي على الّرشد، وأوضح له طريق الّضالل وحّذره منه، عليه

، فرتك له �ب التوبة مفتوحا أمامه، ومع كّل ذلك فقد تكّرم عليه خالقه بفضله الكبري، على اهلداية

، وال يعين هذا أّن اإلنسان إذا اختار طريق احلق واهلدى، قبل أن يطرق املوت �به، رجع إليه مىت شاءي

ولكن املؤمن إن صدر منه ، واقرتاف املعاصي، وارتكاب الذنوب، فقد عصم من الوقوع يف األخطاء

بل سرعان ما ، اصيفإنّه اليصّر على املع، أو ظلم نفسه، أو غلبته أهواؤه، شيء من ذلك يف غفلة منه

األخطاء اليت يقع فيها ، ويتوب إليه، ويستغفر ربّه، فيتأمل ويتوّجع، يذّكره إميانه مبا اقرتفت يداه من إمث

ومنها اخلطا� ، فمنها اخلطا� الّصغرية، بل هي متفاوتة تفاو� كبريا، اإلنسان ليست على درجة واحدة

وحني أكل أبوا� عليهما الّسالم من ، ومنهم من يقع يف الكبائرومن النّاس من يقرتف الّصغائر ، الكبرية

وأقلعا عن ، وندما على فعلهما، وسرعان ما أحّسا بوجع خطيئتهما، كا� خمطئني،  الّشجرة احملّرمة عليهما

وجيرب كسر ، وبدا ضعفهما واحتياجهما الّشديد إىل من �خذ بيديهما، وأعلنا توبتهما، املعصية

قال تعاىل على ، وطرقا �ب مغفرته ورمحته، فتضّرعا إىل هللا عّز وجلّ ، مها �لعفو والّرمحةوميدّ ، نفوسهما

﴾اْخلَاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكونَنَّ  َوتـَْرَمحَْنا لََنا تـَْغِفرْ  ملَْ  َوِإنْ  أَنـُْفَسَنا ظََلْمَنا َربـََّنا قَاال﴿لسا�ما:
)١(.  

، تّواب رحيم تعاىل إِنَّهُ ، وأذاقهما رمحته، ومشلهما بعفوه، وقبل توبتهما، ففتح هللا تعاىل هلما الباب

﴾الرَِّحيمُ  التـَّوَّابُ  ُهوَ  إِنَّهُ  َعَلْيهِ  فـََتابَ  َكِلَماتٍ  رَبِّهِ  ِمنْ  آَدمُ  فـَتَـَلقَّى﴿قال جّل من قائل:ف، جواد كرمي
)٢(.  

وال ، يصّد وجهه عنهمفلم ، املخطئني واجلاهلنياملثل األعلى يف كيفية معاملة ملسو هيلع هللا ىلص  وقد كان الّنيب

أو نظر إليهم ، أو اعتبارهم قذارة ينبغي االبتعاد عنها، أو طردهم من ا�تمع، أعلن عن هجرهم لألبد

وأخذ �يديهم إىل طريق ، والشفقة والتسامح، ومبنتهى الرفق، بل عاملهم بصدر رحب، نظرة دونية

وقد ، العاملني سعوعفوه ي، مشس التغيبفهو ، هايف املواقف كلّ  احاضر  رفقهوكان ، الصواب واهلداية

وغلظتهم وسوء  ة بعض النّاسيقابل فظاظملسو هيلع هللا ىلص  فنراه، عديدةيف صور  �ملخطئني واجلاهلني فقهر  ىجتلّ 

وغري ذلك من ، البتسامة والعطاءأخرى �و ، لعفو والتسامحوأحيا� �، نيالّرمحة واللّ لرفق و �، أد�م

وهذه الفضائل ال ، واحتقار اآلخرين، واالنتصار للنفس، االنتقام والثّأراملواقف النّبيلة اليت تسمو عن 

وعلت يف مساء التزكية علوا  ، وأخلصت نيتها � وحده، جتّردت من املطامع، تصدر إّال من نفس سامية

                                                           

  ٢٣: اآلية،سورة األعراف   )١(

  ٣٧: اآلية،سورة البقرة   )٢(
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وهذا ما سيربزه هذا ، نرباس هداية للعلماء والدعاة واملربني والنّاس أمجعنيملسو هيلع هللا ىلص  فقد كانت سريته، كبريا

  :خالل املباحث التالية ويكشف عن تفاصيله، البحث

  رفقه �ملخطئني :املبحث األّول

حلظة أنّه بعث ومل ينس ، بتبليغ الّناس رسالة اإلسالم اليت كانت شغله الّشاغلملسو هيلع هللا ىلص  قام الّنيبّ 

النّاس  و�مر أصحابه �لتلّطف يف تعليم، فيعذر جاهلهم، يرتّفق �لنّاس يف تعليمهمفكان ، ومربيّامعّلما 

وحفظوا عنه كّل تصّرف ، فامتألت قلوب النّاس مبحبّته، وينهاهم عن التشّدد وخشونة املعاملة، دينهم

حظات اليت يقف فيها العبد بني يدي ء يف أقدس اللّ وحّىت مع الذي يسي، صغريا كان أو كبريا، يقوم به

رضي لمي معاوية بن احلكم السّ ذكر  وقد، ويعّلمه بكّل لطف، حيتضنه برمحته ورفقهملسو هيلع هللا ىلص  كان،  مناجّياربّه 

، فرمقه املصّلون �بصارهم، فشمته، فعطس رجل من املصّلنيملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا أنّه كان يصّلي مع هللا عنه

، من الّصالةملسو هيلع هللا ىلص  وحني انتهى الّرسول، فسكت، فضربوا أفخاذهم �يديهم، فسأهلم مستنكرا نظرهم إليه

، يعّلمه أّن الصالة عبادة، ورمحة، بل أقبل عليه بكّل رفق، �رهوال ، وال عاتبه، )١(وال كهره، ما زجره

ومظاهر ، )٢(غري قراءة القرآن والتسبيح والتكبري، بشيء من كالم النّاس والينبغي للمصّلي أن يتكّلم فيها

  منها:، رفقه �ملخطئني كثرية

  إرشاد بال تعنيف

فإذا امتّد ، كان الفاعل متعّمدا  ويستشيط غضبا إذا، يغضب اإلنسان إذا أصابته قذارة غريه

ا أمّ ، هذه طبيعة الّنفوس، أن يوجعه ضر�به  فإّن أقّل مايفعله، األذى إىل مكانه املقّدس الذي يتعّبد فيه

يف املسجد � بينما كانوا  عن أنس بن مالكف، هالنظري لرفقه فإّن ، اس اخلرياملصطفى معّلم النّ  احلبيب

فأمرهم ، فقام الّصحابة ينادونه ليتوّقف عن فعله، و�ل فيه، دخل أعرايب للمسجدملسو هيلع هللا ىلص  مع رسول هللا

وإّمنا ، وبّني له أن املساجد ليست للبول والقذرملسو هيلع هللا ىلص  دعاه الّرسول، فلّما أكمل بوله، أن يرتكوهملسو هيلع هللا ىلص  الّنيب

ّمث أقبل ، )٣(ه عليهويريق، ّمث أمر رجال أن �يت بدلو من املاء، وذكر هللا تعاىل، هي للصالة وقراءة القرآن

  .)٤(واالبتعاد عن التعسري، يرشدهم إىل التزام منهج التيسري يف حيا�م، على أصحابه

                                                           

دائرة ،د. دمحم عبد املعيد خان:حتقيق،غريب احلديث،القاسم بن سّالم،و"الكهر االنتهار"أي ما قهرين وال �رين،   )١(

  م١٩٦٤:الطبعة األوىل،الدكن،حيدر آ�د،املعارف العثمانية

دار ه،١١٩٩:رقم احلديث،الكالم يف الّصالة�ب حترمي ،كتاب املساجد،الصحيح املسند،مسلم بن احلجاج   )٢(

   ٢١٨: ص،م١٩٩٩:الطبعة الثانية،السالم

  ١٣٣: ص،٦٦١احلديث:  رقم،جاسات�ب وجوب غسل البول وغريه من النّ ،هارةكتاب الطّ ،مسلم حيحص   )٣(

احلديث:  رقم،�ب صّب املاء على البول يف املسجد،كتاب الوضوء،اجلامع الّصحيح،دمحم بن إمساعيل،البخاري   )٤(

  ٤١ص: ،الطبعة الثانية،الر�ض،دار السالم،٢٢٠



 
)١: العدد ٧ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ٦٤ 

أن  وأكثر من ذلك أمر من �رت �ئر�م عليه، بل إنّه مل يعّنفه، جلعفا عن الرّ  ليس فقطملسو هيلع هللا ىلص  فهو

وأقبل على ، روا املكان �ملاءيطهّ  مثّ ، ررأو يزداد الضّ  كي اليتضّرر،  اليقاطعوه حّىت ينتهي من قضاء حاجته

  .)١(هومل يؤنّب، هيسبّ ومل ، يضربهمل ملسو هيلع هللا ىلص  النيبّ يرّدد أّن ، األعرايب بعد أن فقه وصار هذا جل يعّلمه برفق ولنيالرّ 

   عفو وعطاء

ولقد كان ، يأخذ منها و�خذ منهف، يف طبائعه وسلوكياته البيئة اليت يعيش فيها اإلنسانتؤثّر 

الواحد  حىت أنّ و ، يف أي مكان نزلوا فيهشّد�ا وعنفها  فأخذوا منها، ملفاوزالبوادي وا قطنوناألعراب ي

يقابل ملسو هيلع هللا ىلص  وكان، ةمن ثيابه بقوّ  سكهومي، �مسه خياطبهو ، بعنف شديدملسو هيلع هللا ىلص  يبلنّ ل كان يوّجه كالمه،  منهم

ق فيه قوله فتحقّ ، طاءواالبتسامة والع، والعفو والتسامح، ني�لّرمحة واللّ ، وسوء أد�م، معاملتهم القاسية

ُهمْ  فَاْعفُ  َحْوِلكَ  ِمنْ  النـَْفضُّوا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظ�ا ُكْنتَ  َوَلوْ  َهلُمْ  لِْنتَ  ا�َِّ  ِمنَ  َرْمحَةٍ  فَِبَما﴿ تعاىل:  َعنـْ

  .)٢(﴾اْلُمتَـوَكِِّلنيَ  حيُِبُّ  ا�ََّ  ِإنَّ  ا�َِّ  َعَلى فـَتَـوَكَّلْ  َعَزْمتَ  فَِإَذا األْمرِ  ِيف  َوَشاوِْرُهمْ  َهلُمْ  َواْستَـْغِفرْ 

نيا يف أضحوا أساتذة الدّ ف، وتربيتهم وتعليمهم متّكن من �ذيب اجلفاة و�ديبهم و�ذه الّرمحة

فجاء ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول مع � أنّه كان ميشي مالك بن أنس وقد ذكر، األدب والّرمحة بكّل ماخلق هللا

 فلما نظر أنس بن مالك إىل عاتق الّنيب، من برده الّنجراين الغليظ احلاشيةأعرايب وشّد الّنيب بكّل قسوة 

فالتفت إليه ، أن �مر له من مال هللا الذي عنده ملسو هيلع هللا ىلص مث طلب األعرايب من الّنيبّ ، رأى أثر الشّدة فيهملسو هيلع هللا ىلص 

  .)٣(وأمر له بعطاء، ضاحكاملسو هيلع هللا ىلص  الّنيبّ 

   واليؤاخذه جبهله، يعذر من مل يعرفه

والمتنعه مصائب النّاس ، ق بهيرتفّ و ، واليؤاخذه جبهله، يعذر من مل يعرفه، متساحماملسو هيلع هللا ىلص  كان

فأمرها بتقوى هللا تعاىل ، تبكي عند قرب �مرأةملسو هيلع هللا ىلص  وذات يوم مرَّ الّنيبّ ، وإرشادهموأحزا�م من نصحهم 

فهرعت  ،ملسو هيلع هللا ىلص فلّما قيل هلا إنّه الّرسول، زاعمة أنّه مل يصب مبثل مصيبتها، فزجرته وهي مل تعرفه، والّصرب

  .)٤(»فبّني هلا أّن الّصرب إّمنا حيمد عند الصدمة األوىل، إليه تعتذر

                                                           

احلديث:  رقم،األحاديث مذيّلة �حكام شعيب األرنؤوط عليها �أيب هريرة  مسند،املسند،بن حنبل أمحد  )١(

دمحم ،القزويين ورواه،"حسن إسناد وهذا صحيح": األرنؤوط شعيبقال ،٢٠/١٣٤،القاهرة،قرطبة مؤسسة،١٠٥٤٠

دار ،٥٢٩احلديث:  رقم،بها البول كيف تغسل�ب األرض يصي،كتاب الّطهارة،ابن ماجه الّسنن،بن يزيد

األحاديث ،الباقي عبد فؤاد دحممّ : حتقيق،الّسنن،ابن ماجة،"صحيح حسنوقال األلباين: "،٧٥: ص،بريوت،الفكر

  ٥٢٩،١/١٧٦احلديث:  رقم،مذيّلة �حكام األلباين عليها

  ١٥٩:اآلية،عمرانسورة آل    )٢(

  ١٠٦٣: ص،٦٠٨٨احلديث:  رقم،�ب التبّسم والّضحك،كتاب األدب،البخاري صحيح  )٣(

  ٢٠٥ص: ،١٢٨٣احلديث:  رقم،ز�رة القبور �ب،كتاب اجلنائز،املرجع السابق  )٤(
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   حماسبته لعماله

أن  من مينعهمبل كان ، يتصرّفون يف أمور الّرعية كما يشاؤون يطلق أيدي عّمالهملسو هيلع هللا ىلص  يبمل يكن النّ 

وينهاهم عن االقرتاب ، نياالدّ  ومغو�ت وأن يسعوا وراء مغر�ت، مطية لتحقيق مطامعهم يّتخذوا مناصبهم

ويتابعها  أعماهلم ويسأهلم عن، والغفلة عن كيد الّشيطان ويبّني هلم خطورة ركوب األهواء، بهاتن الشّ م

، سحبها منه وهدا�هم من قبل منهم عطا� النّاسو ، حاسبه على تقصريه ومن كان منهم مقصرا، بنفسه

ابن يدعى  األزدقبيلة رجال من  الّرمحة على الّصدقةنّيب وقد استعمل ، مال املسلمنيوأعادها إىل بيت 

 وأخذه منهملسو هيلع هللا ىلص  فحاسبه الّنيب، دفع جزءا منه إليه وأخذ جزءا منه �سم اهلدية جاءه �ملالفلّما ، تبيةلال

ال�خذ  أنّهملسو هيلع هللا ىلص  مثّ أقسم، هل سيهدي النّاس إليه أم ال، مثّ ينظر وطلب ممن يلي له عمال أن جيلس يف بيته

من اإلبل أو  سواء أكان ذلك، على رقبته ذلك املال حيملوهو يوم القيامة  بعث شيئا إالّ  املال أحد من

  .)١(وهو يشهد هللا تعاىل ثال� على تبليغه لرسالته، ظهر إبطاهحّىت  �لّدعاء رفع يده مثّ ، أو الغنم، البقر

 الّرسول وقد دعا، وإرهاقهمعلى الّناس للتعسري ، استغالل نفوذهممن  تهوالملسو هيلع هللا ىلص  يبحّذر النّ كما 

ومن ترّفق ، أن يشقق هللا عليه ليشّق على عباد هللا تعاىل واختذه وسيلة على كّل من ويل أمرا من أّمتهملسو هيلع هللا ىلص 

  .)٢(أن يرفق هللا تعاىل به وعاملهم بلطف من غري تعسري �م

  رفقه �ملخّلفني

فتخّلف ثالثة من الّصحابة ، وكانت يف عّز الصيف، لقتال الّروم يف غزوة تبوكملسو هيلع هللا ىلص  خرج الّنيب

أراد أحدهم  وعندما �ب هللا عليهم، وضاقت �م األرض مبا رحبت، ّمث ندموا على فعلهم، من غري عذر

 رمحة بهملسو هيلع هللا ىلص  فمنعه الّنيب، لشّدة فرحه بتوبة هللا عليه وهو كعب بن مالك � أن يتصّدق جبميع ماله

وأّن  ألّن هللا ّجناه بصدقه فأخربه أنّه ميسك سهمه الذي خبيرب، فهو خري له وأمره �ن ميسك بعض ماله

منذ  ابتلي يف صدق الكالم وأنّه ال يعلم أحدا من املسلمني، من توبته أّال حيّدث إّال صدقا ما دام حّيا

 وأنّه يسأل هللا تعاىل أن حيفظه وما تعّمد الكذب أبدا، كما ابتاله هللا تعاىلملسو هيلع هللا ىلص  أن ذكر ذلك لرسول هللا

  .)٣(فيما بقي من حياته

  رفقه �صحاب احلديبية

أن  أمر الّنيب املسلمني غ من الكتابوفر  بعد أن ّمت الصلح بني املسلمني واملشركني يف احلديبية

                                                           

  ٤٢٠:ص،٢٥٩٧احلديث: رقم،�ب من لـْم يقبل اهلدية لعّلة،كتاب اهلبة،البخاري صحيح  )١(

هي عن إدخال عية والنّ على الرفق �لرّ  وعقوبة اجلائر واحلثّ  �ب فضيلة اإلمام العادل،اجلهاد كتاب،مسلم حيحص  )٢(

  ١٨٢٨،٣/١٤٥٨احلديث: رقم،ة عليهماملشقّ 

  ٧٥٢ص:،٤٤١٨احلديث:  رقم،�ب حديث كعب بن مالك،كتاب املغازي،البخاري صحيح  )٣(



 
)١: العدد ٧ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ٦٦ 

 فرغ املوقد ذكر عمر بن اخلطّاب � أنّه ، لشّدة ما أصا�م من احلزن فلم يطيعوا، ينحروا ّمث حيلقوا

فكّرر هلم ، فلم يقم منهم أحد أن يقوموا للّنحر واحللق أصحابهأمر  املعاهدة مع املشركنيمن ملسو هيلع هللا ىلص  الّرسول

فأشارت عليه أن خيرج ، وذكر هلا ذلك � سلمة أمّ  على دخل فلما رأى أّ�م مل ميتثلوا ألمره، ذلك ثال�

فلّما رأى الّصحابة ما فعل ، عليه ففعل ما أشارت به، حىت ينحر وحيلق وال يكّلم منهم أحدا، إىل النّاس

  .)١(حىت كاد يقتل بعضهم بعضا تدافعوا إىل االقتداء به ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

، ووسعهم برمحته فلم يؤاخذهم على عصيا�م الكرب الذي شعر به املسلمونملسو هيلع هللا ىلص  وقد علم الّنيب

� �مة املعصية ألمر وأما الذين يريدون أن يلّفقوا للّصحابة ، ومّرت هذه احلادثة كأّن شيئا مل يكن

وهيهات هيهات أن يستقيم هلم ، ويف قلو�م دخن، ويف عقوهلم خبل، فبعيو�م قذى ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

  . ملسو هيلع هللا ىلص  وقد كاد الّصحابة أن يفقدوا أرواحهم حرصا على تنفيذ أوامره، الّدليل

 رفقه �صحاب املعاصي:املبحث الثاين

متلّهفا ملسو هيلع هللا ىلص  ومل يكن الّرسول، احلقوق وردع العصاة والظّاملنيشرّع هللا تعاىل العقو�ت حلفظ 

�رشادهم إىل طاعة هللا واجتناب ، ملعاقبة املذنبني واملخطئني بل كان يبذل قصارى جهده لتفادي عقا�م

 � أّ�م كانوا يف جملس امتالصّ  بن عبادة وقد روى، والتسّرت على أنفسهم إن وقعوا فيها، املعاصي

 وقتل، و�اهم عن الز� والسرقة، فطلب منهم أن يبايعوه على أن ال يشركوا �� شيئا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

وأّما من وقع يف شيء من ، فإّن هللا تعاىل �جره وأّن من وّىف منهم بذلك، �حلقّ  إالّ  هللا محرّ  اليت فسالنّ 

، هللا تعاىل فإّن أمره إىل هللا تعاىل وسرته ومن اقرتف شيئا من ذلك، فهو تكفري خلطا�ه وعوقب به ذلك

  .)٢(وإن شاء عاقبه وعّذبه، وصفح عنه إن شاء غفر له

قبل أن يرفع أمرهم ، وأن يتعافوا احلدود، أن يتصاحلوا ويتساحموا فيما بينهم �مر الّناسملسو هيلع هللا ىلص  وكان

  .)٣(وجب عليه ألّن من جاءه يف حدّ ، إليه

فهو الخيشى يف هللا ، الّناس على األخطاء والّذنوببرفقه ورمحته يشّجع ملسو هيلع هللا ىلص  واليعين هذا أنّه

وتطبيق شرع هللا تعاىل على أّي إنسان ولو   له صرامة شديدة يف احلفاظ على األخالق والقيم، لومة الئم

   ومن مظاهر صرامته:، كانت الّزهراء �
                                                           

  ٤٤٩ص:،٢٧٣١احلديث: رقم،واملصاحلة�ب الّشروط يف اجلهاد ،كتاب الّشروط،البخاري صحيح  )١(

  ٧٥٧،٧٥٨:ص،٤٤٦١احلديث: رقم،�ب احلدود كّفارة،احلدود كتاب،مسلم حيحص  )٢(

 ،٤٨٨٩احلديث: رقم،�ب مايكون حرزا وما اليكون،كتاب قطع الّسارق،الّسنن الّصغرى،أمحد بن شعيب،الّنسائي  )٣(

أمحد بن ،الّنسائيانظر:،"صحيح "الشيخ األلباين:وقال ،٦٧٣ص:،م١٩٩٩الطبعة األوىل:،الّر�ض،دار الّسالم

 ،حلب،اإلسالمية املطبوعات مكتب،عبد الفّتاح أبو غّدة: حتقيق،٤٨٨٥احلديث:  رقم،ا�تىب من الّسنن،شعيب

  ٨/٧٠،م١٩٨٦الطبعة األوىل:



 
 معاملة املخطئني واجلاهلني يف ضوء الّسرية الّنبوية العطرة ٦٧

   تنفيذ احلدود

فـرّده ، طالبـا إقامـة احلـّد عليـه، مقـرّا �لفاحشـةملسو هيلع هللا ىلص  فقدم إىل الّنيب، أملّ ماعز بن مالك بذنب كبري

وخوفـه مـن عقـاب هللا تعـاىل يـوم ، يؤنّبـه فشـعوره �لـذنب، لكّنه أصـّر علـى موقفـه، مرارا رمحة بهملسو هيلع هللا ىلص  الّنيب

 إالّ �ن وال راحـة لـه مـن هـذا العـذاب الـذي يعيشـه، فعل يقّطع قلبه تقطيعا وندمه على ما، القيامة يؤّرقه

و�مــــره  كـــان يصـــرفهملسو هيلع هللا ىلص  لكــــّن املصـــطفى، فيتطّهـــر مـــن ذنبـــه، ليقـــيم عليــــه احلـــدّ ملسو هيلع هللا ىلص  يســـّلم نفســـه للنّـــيبّ 

يرّده  وهكذا يف كّل مرّة، مث يرجع مرّة أخرى طالبا التطهري فيذهب قليال، �الستغفار والتوبة إىل هللا تعاىل

أن يفصـح عـن األمـر الـذي ملسو هيلع هللا ىلص  منـه النّـيبّ  طلـب ويف املرّة الرّابعـة، ويرشده إىل االستغفار والتوبةملسو هيلع هللا ىلص  الّنيبّ 

، لعلّـه جمنـون عـن عقلـه مـن حولـهملسو هيلع هللا ىلص  فسأل الّنيبّ ، فذكر له أنّه قد وقع يف كبرية الّز�، يريد أن يطّهره منه

ملسو هيلع هللا ىلص  فحينهـا سـأله النّـيبّ ، فلـم جيـد رائحـة اخلمـر فيـه فقـام رجـل فشـّم فمـه ّمث رّمبـا كـان خممـورا فأخرب �لّنفي

 مــن خطيبــا يف النّــاس قــام مثّ ، فــأمر الّرســول بتنفيــذ حكــم هللا فيــه، )١(فــأقّر بذنبــه الــّز�عــن ارتكابــه فاحشــة 

، يعمــد رجــل إىل بيــت مــن البيــوت فــذكر أنّــه كّلمــا خــرج مــع أصــحابه يغــزو يف ســبيل هللا تعــاىل، العشــي

  .)٢(ليكون عربة لغريه وتوّعد كل من يفعل ذلك بعقاب شديد، فيخلفهم فيه مبعصية

وقد أوضح النّـيب يف خطبتـه مـدى ، وخيانة عظيمة، املعصية اليت قام �ا ماعز جرمية خطريةوهذه 

وبـــدل أن ، ختّلـــف أ�س عـــن اخلـــروج، فـــذكر أنّـــه كّلمـــا خـــرج مـــع املســـلمني غـــاز� يف ســـبيل هللا، شـــناعتها

ذلــك �لعقــاب فهــّدد وتوّعــد مــن يفعــل ، إذا �ــم خيونــو�م، حيفظــوا الغــائبني يف عيــاهلم ويصــونوا أعراضــهم

ومـن حّدثتـه ، والـيت جتعـل نـوازع الشـّر يف الّنفـوس تتقهقـر، وأظهر مدى الّصرامة الـيت يّتصـف �ـا، الشديد

وتــزداد شــّدة العقوبــة إذا خــان القاعــد ا�اهــد يف ، نفســه �ملعاصــي أن يكــبح مجاحهــا وحيــذر ســوء العاقبــة

وإذا ، حــرام حرمـة األّمهــات علــى القاعــدين أّن نســاء ا�اهـدين يف ســبيل هللا تعــاىل«ملسو هيلع هللا ىلص  وقــد ذكــر، أهلـه

  .)٣(»و�خذ من أعماله كما يشاء فإنّه يقف أمامه يوم القيامة خان قاعد جماهدا يف أهله

   رفقه مبن استأذن ملعصية

 احلزن والفرح وأّ�مها مزيج من، وهي مرحلة بني ضعفني، الّشباب ذروة قّوة اإلنسانحياة 

، ة احلقّ رجع إىل جادّ ت مثّ اإلنسان  وقد تزّل قدم، والتوبة وبنالذّ و  واباخلطأ والصّ و  حك والبكاءالضّ و 

فإن سلم ، اّ�م يف عقله ليأذن له يف املعصية احلاكم إىل بطلب موتقدّ  ولكّنه إذا أراد أن يستحّل اجلرمية

 ملسو هيلع هللا ىلصسول فاستأذن الرّ ، قام به شاّب حني ضعف أمام هيجان نفسه وهذا ما، يسلم من العقاب مل عقله
                                                           

  ٧٥٢ص:،٤٤٣١احلديث: رقم،من اعرتف على نفسه �لّزىن�ب ،احلدود كتاب،مسلم حيحص  )١(

  ٧٥١ص:،٤٤٢٨احلديث: رقم،السابق املرجع  )٢(

  ٨٤٩ص:،٤٩٠٨احلديث: رقم،�ب حرمة نساء ا�اهدين وإمث من خا�م فيهنّ ،اإلمارة كتاب،املرجع السابق  )٣(



 
)١: العدد ٧ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ٦٨ 

حني تنشأ فيه أوكار  لمجتمعل يسبّبهاواملتاعب اليت سوف  ر يف العواقب الوخيمة لفعلهومل يفكّ  �يف الزّ 

 أغضبت احلاضرينالغريبة وجرأته ، ذلك شيء من ر يفأن يفكّ  ائرةمل تدعه نفسه الثّ  ابهذا الشّ ، رورالشّ 

ومل ، ومل يغلظ له الكالم ومل يعّنفهيه عل يغضب ومل بلطف ورقّة عامل الّشاب حيمالرّ  ولكّن املريبّ ، فزجروه

وسكتت  نفسهفهدأت  الذي يف داخلهاخلري  وحّرك بل أد�ه منه، اس منهومل حيّذر النّ ، يطرده من جملسه

وطلب ملسو هيلع هللا ىلص يذكر أّن شاّ� جاء إىل الّنيبّ  أمامة � وأبوهذا ، وتوارى هليبها، ومخدت �ر شهوته، نوازعه

ّمث سأله إن كان يرضى  أد�ه منهملسو هيلع هللا ىلص  لكّن الّرسول، وأمروه �لسكوت فزجره القوم، لّز�منه أن �ذن له �

ّمث سأله إن  ، أّن النّاس أيضا ال حيّبون ذلك ألّمها�مملسو هيلع هللا ىلص  فبّني له الّرسول، فأجاب �لّنفي، �لّز� ألّمه

ّمث سأله إن كان ، ونه لبنا�مأّن النّاس أيضا ال يرضملسو هيلع هللا ىلص  فأخربه الّنيبّ  فلم يرض هلا به كان يقبل به البنته

أّن النّاس أيضا ال ملسو هيلع هللا ىلص  فأخربه الّنيبّ ، فلم حيّبه هلا فسأله إن كان حيّبه لعّمته ،فلم يرض هلا به يرضاه ألخته

أّن النّاس أيضا ال ملسو هيلع هللا ىلص  فبّني له الّرسول، فأجابه �لرّفض، ّمث سأله إن كان حيّبه خلالته، يرضونه لعّما�م

 ويطّهر قلبه ودعا له هللا أن يغفر له ذنبه يده الشريفة على الفىتملسو هيلع هللا ىلص  ّمث وضع الّرسول، يقبلون به خلاال�م

  .)١(ومل يعد الفىت يلتفت لذلك أبدا فاستجاب هللا دعاءه، وحيّصن فرجه

وأن يستقبلوا املخطئني منهم ، اس بلطف ورفقيعاملوا النّ فعليهم أن ، نيوهذا درس بليغ للمربّ 

  عن حلول مناسبة ملشكال�م.ويساعدوهم �لبحث ، أمساعهمبرحابة صدر ويعريوهم 

، هوةعارم الشّ  فهذا شابّ  :الغريبة قا على هذه الواقعةيقول فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي معلّ 

ورغم غرابة طلبه الذي أ�ر اجلالسني ، �ئر الغريزة صريح يف التعبري عن نوازعه إىل حّد اإلغراب واإل�رة

وح الذي حيمل املنطق املقنع والرّ  ئواحلوار اهلاد فق العجيبإّال أن لقيه �ذا الرّ  ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن منه  عليه

مسة دعوات خالصة � تعاىل ومع اللّ ، دأ�ى هذا احلوار بلمسة حنان على صدر الفىت املتوقّ  مثّ  ،باحملبّ 

قاء لنار شهوته هذا اللّ  كأّمنا كان،  سول الكرميفإذا هو خيرج من جملس الرّ ، نهره وحيصّ أن يغفر للفىت ويطهّ 

  .)٢(بردا وسالما"

  واملشركني �ملنافقني رفقه: املبحث الثالث

ز من الذي يكاد قلبه يتميّ  نف املخادع املتذبذبلصّ وسعت احّىت  امتّدت ظاللهملسو هيلع هللا ىلص  رفقه إنّ 

                                                           

 الكبري يف رباينوالطّ  أمحد رواه": اهليثمي قالو ،٥/٢٥٦،٢٥٧،�من حديث أيب أمامة ،املسند،بن حنبل أمحد  )١(

: رقم احلديث،�ب يف آداب العامل،كتاب العلم،وائدجممع الزّ ،علي بن أيب بكر،اهليثمي: انظر،"حيحالصّ  رجال ورجاله

: انظر،"سنده صحيح":األلباين وقال،١/٣٤١،م١٩٩٤،القاهرة،مكتبة القدسي،حسام الدين القدسي:حتقيق،٥٤٣

  ٣٧٠،١/٧١٢:رقم احلديث،حيحةلسلة الصّ سّ ال،األلباين

  ١٢٧،١٢٨ص:،م١٩٩٩،مصر،مكتبة وهبة،الّرسول والعلم،الشيخ يوسف،القرضاوي  )٢(



 
 معاملة املخطئني واجلاهلني يف ضوء الّسرية الّنبوية العطرة ٦٩

الم مل الة والسّ هو عليه الصّ و ، ويتحّني الفرص لالنتقام، من مواقعهيف أي موقع  للمسلمنيويكيد ، الغيظ

حّىت �اه  ي على من مات منهمويصلّ  يستغفر هلم، �م رحيما فكانوإحسانه عفوه من املنافقني يستثن 

  :مظاهر رفقه �مومن ، ومع ذلك بقي يعاملهم برفق ولني حسب ظواهرهم، هربّ 

   عفوه عن ابن سلول 

لإلسالم واملسلمني إىل أن مل يتوّقف عن الكيد ، رأسا يف الّنفاقبن أيب بن سلول كان عبد هللا 

 أن تشيعمن الذين حيّبون وكان ، �عائشة  املؤمنني أمّ فقد قذف ، ومكائده أكثر من أن حتصى، مات

واستشاط ، ابنه املؤمن عبد هللا �رت �ئرة ملسو هيلع هللا ىلصوحني زعم أنّه أعّز من الّرسول ، الذين آمنواالفاحشة يف 

وطلب منه أحد ، )١(سن صحبتهوأمره �ن حيفأىب املصطفى ، أبيه قتليف يستأذنه سول الرّ غضبا وذهب إىل 

، )٢(يقتل أصحابهملسو هيلع هللا ىلص  أّن الّرسول حىت ال ينتشر بني النّاس، أن يرتكهملسو هيلع هللا ىلص  فأمره الّنيبّ ، أصحابه أن يقتله

، هربّ  �اهحّىت  واستغفر لهالّرحيم  سولى عليه الرّ فقد صلّ ، ا �إلميانيعملها متسرتّ  كان  جرائمه اليت كلّ   رغمو 

ا ، للّصالة عليهملسو هيلع هللا ىلص  دعي الّنيبّ ، سلول بن أيب بن هللا عبد ماتلـّما  هأنّ  � اباخلطّ  بن عمر وقد ذكر
ّ
ومل

وذكر له  وهو القائل يف يوم كذا وكذا وسأله كيف يصّلي عليه وثب عمر عليه للّصالةملسو هيلع هللا ىلص  تقّدم الّرسول

بّني  ا أكثر عليهومل، آمرا عمر � أن يرتاجع عنهملسو هيلع هللا ىلص  الّرسول فتبّسم ،ملسو هيلع هللا ىلص آذى فيها الّنيبّ  أشياء كثرية عنه

 ولو كان يعلم أنّه االستغفار له فوق الّسبعني، فاختار الصالة عليهم أّن هللا تعاىل خّريه يف ذلكملسو هيلع هللا ىلص  له الّنيبّ 

  .)٣(وذهب مثّ صّلى عليه، لزاد على ذلك يغفر له

وهذا تساحمه مع املنافقني " :الّنّيب مع املنافقني فاق كّل حّد فقالي تسامح د علحممّ  األستاذ واعترب

اليت تعترب رمحة  خصية الوحيدة يف �ريخ البشرية مجعاءإنّه الشّ ، مثيل له له من كرم ال فيا، كّل حدّ  يتجاوز

واألعداء وقد وسعت رمحته األصدقاء ، إّن قلبه مفعم �لّرمحة والعطف، حبكم احلوادث والرباهني للعاملني

                                                           

: حتقيق،٤٢٨احلديث:  رقم،كتاب الّرب واإلحسان،بلبان ابن برتتيب حبان ابن صحيح،دمحم بن حبان،ابن حّبان  )١(

املعجم ،سليمان بن أمحد،ورواه الّطرباين،٢/١٧٠،م١٩٩٣الطبعة الثانية: ،بريوت،مؤسسة الرسالة،األرنؤوط شعيب

: قال األلباين،١/٨٠،القاهرة،داراحلرمني،طارق بن عوض وعبداحملسن بن إبراهيمحتقيق:،٢٢٩احلديث: رقم،األوسط

 ،"ثقات ورجاله البزار رواه":وقال اهليثمي،٣٢٢٣،٩/٣:رقم احلديث،الّسلسلة الّصحيحة،انظر األلباين،"صحيح"

  ١٥٧٦١،٩/٥٢٨احلديث: رقم،أيب�ب يف عبد هللا بن عبد هللا بن ،كتاب املناقب،جممع الّزوائد:انظر

: ص،٤٩٠٧احلديث: رقم،�ب سواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم،كتاب تفسري القرآن،صحيح البخاري  )٢(

٨٧١  

 ،١٣٦٦احلديث: رقم،�ب مايكره من الّصالة على املنافقني واالستغفار للمشركني،اجلنائزكتاب ،صحيح البخاري  )٣(

  ٢١٩:ص



 
)١: العدد ٧ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ٧٠ 

بل إنّه أمر ، )١(﴾لِْلَعاَلِمنيَ  َرْمحَةً  ِإالّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما﴿وصدق هللا العظيم فيما يقول:، واءاأللّداء على السّ 

مسلما قتل رجال نطق  وقد حدث أنّ ، مبا ظهر هلم منهم تعاملهم مع املنافقني يف املسلمني أن يلتزموا

خالد بن الوليد رضي الّصحايب واستأذنه  فقال له هالّ شققت عن قلبه؟، ه نطقها خوفاال �نّ هادة متعلّ �لشّ 

فذكر له ، أنّه رّمبا كان من املصّلنيملسو هيلع هللا ىلص  فأخربه الّنيبّ ، جل الذي اعرتض عليه يف القسمةيف قتل الرّ  هللا عنه

ملسو هيلع هللا ىلص  الّنيبّ فرّد عليه ، ولكّن قلو�م ليس فيها شيء من ذلك، يقولون �لسنتهم، خالد أّن كثريا من املصّلني

  .)٢(ليعرف ما عندهم من إميان، وال أن ميّزق بطو�م، أّن هللا تعاىل مل �مره �لبحث يف قلوب النّاس

   عفوه عن مربع بن قيظي

، بن قيظياربع مل حبائطمّروا يف طريقهم  إىل غزوة أحدملسو هيلع هللا ىلص  عندما خرج املسلمون بقيادة الّرسول

فعمد  ومن كان معه من املسلمنيملسو هيلع هللا ىلص  وقع أقدام الّرسولفلّما مسع ، وكان من أهل الّنفاق ذهب بصره

ال يصيب  أنّه لو كان يعلم أنّه حني يرميه �لرتابملسو هيلع هللا ىلص  ّمث أخرب الّنيبّ  فأخذ منه حفنة يف يده إىل الرتاب

منعهم رمحة ملسو هيلع هللا ىلص  لكّنه أن يقتلوهملسو هيلع هللا ىلص  فأراد فرسان الّنيبّ  ،�املسو هيلع هللا ىلص  ملا ترّدد يف ضرب وجه الّنيبّ  �ا أحدا معه

  .)٣(وبّني هلم أّن هذا املنافق قد مجع بني عمى البصر وعمى القلب، عليه وشفقه به

  بن سويد عفوه عن جالس

، واّ�مه �لكذب ملسو هيلع هللا ىلص كان جالس رجال من املنافقني ختّلف يف غزوة تبوك وطعن يف نبّوة الّرسول

، يرتّىب يف حجره، وكان ابن زوجته عمري بن سعد، فهم أسوأ من احلمري وذكر أنّه لو كان الّرسول صادقا

وأنّه ألحّب النّاس ، وأظهر ما يف قلبه جلالس، فواجهه مبا قال ،ملسو هيلع هللا ىلص فسمع ما قاله زوج أّمه يف رسول هللا

 ّمث بّني له أّن كّل ذلك اليشفع له عنده إذ تكّلم يف رسول هللا، وعّدد مشائله، وأحسنهم عنده يدا، إليه

وقد  ، قال فحلف جالس �� أنّه ما ،ملسو هيلع هللا ىلص فطلبه الّنيبّ ّمث ذهب إىل رسول هللا وأخربه مبقالة جالس  ،ملسو هيلع هللا ىلص

وََكَفُروا بـَْعَد ِإْسالِمِهْم  َحيِْلُفوَن ِ�ّ�ِ َما قَاُلوا َوَلَقْد قَاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفرِ ﴿:فأنزل هللا تعاىل فيه، كذب عليه عمري

رًا َهلُْم َوِإْن يـَتَـَولّْوا أَْن أَْغَناُهُم ا�ُّ  َوَمهّوا ِمبَا ملَْ يـََناُلوا َوَما نـََقُموا إالّ   َوَرُسولُُه ِمْن َفْضِلِه فَِإْن يـَُتوبُوا َيُك َخيـْ

 �ب وقد قيل إنّه، )٤(﴾َنِصريٍ  َهلُْم ِيف اَألْرِض ِمْن َوِيلّ َوال يـَُعّذبـُْهُم اّ�ُ َعَذاً� أَلِيًما ِيف الّدنـَْيا واآلِخرَِة َوَما
                                                           

  ١٠٧اآلية: ،سورة األنبياء  )١(

 ،٤٣٥١احلديث: رقم،�ب بعث علي بن أيب طالب وخالد بن الوليد إىل اليمن،كتاب املغازي،صحيح البخاري  )٢(

  ٧٣٧:ص

 ،٢/٦٤،شركة الطباعة الفنية املتحدة،طه عبد الرءوف سعد: ققحت،الّسرية الّنبوية،عبد امللك بن هشام،ابن هشام  )٣(

  ١/٢١٨،بريوت،الكتب عامل،جونس مارسدن: حتقيق،املغازي،عمر بن دحممّ ،الواقدي:وانظر

 ،دار املعارف،الّدرر يف اختصار املغازي والّسري،بن عبد الربّ يوسف ،ابن عبدالرب:وانظر،٧٤:اآلية،سورة التوبة  )٤(

  ١٤٦:ص،القاهرة،كورنيش الّنيل



 
 معاملة املخطئني واجلاهلني يف ضوء الّسرية الّنبوية العطرة ٧١

  .)١(اإلسالم عرف حّىت وعرف منه ، اخلريوظهر منه بعد ذلك ، توبته حسنتو 

وقيس بن عمرو بن سهل واجلّد ، وعمرو بن قيس، وزيد بن عمرو رافع بن وديعةمن املنافقني و 

 سرّا وجهارا هؤالء مجيعا يكيدون للمسلمني ليال و�اراوقد كان ، وغريهم)٢(بن قيس واحلارث بن سويد

 تتنّورأن �يت اليوم الذي  وهو يرجو، بكّل رمحة وشفقة عاملهم بل يب منهم أحداومع ذلك مل يعاقب النّ 

  �حلّق وتلني لذكر هللا.فيه قلو�م 

  عفوه عن املشركني

فعن ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا ضدّ  وإشعال �ر الفتنة، تدبري املؤامرات يف يقفون مع املشركنياليهود  كان

وكان أسامة بن زيد ، كان على محارملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا أنّ  أسامة بن زيد � أخربه: بري أنّ عروة بن الزّ 

عبد هللا بن أيب بن وحني مّر على جملس ، قبل غزوة بدر ذاهبا لعيادة سعد بن عبادة �، رديفه عليه

ملسو هيلع هللا ىلص  فلما مّر �م الّنيبّ ، واليهود املسلمون واملشركون وكان يف ا�لس، عبد هللا بن أيبقبل أن يسلم  سلول

 ونزل فسّلم عليهم الّنيبّ ، وطلب من الّنيب أن ال يغرب عليهم جملسهم،  بن أيب ثوبه على أنفهوضع عبد هللا

وأنّه  ،ملسو هيلع هللا ىلص أنّه ال أفضل مما قاله هلم الّنيبّ  فأخربه عبد هللا بن أيب، وأمسعهم القرآن، ودعاهم إىل اإلسالم

، ومن جاءه فليحّدثه به يرجع إىل مركبهوأمره أن ، فال ينبغي له أن يؤذيهم به يف جملسهم إلذا كان حّقا

أن يغشيهم بقوله يف ملسو هيلع هللا ىلص  فطلب من الّرسول، وكان يف ا�لس الّصحايب اجلليل عبد هللا بن رواحة �

يطلب منهم أن ملسو هيلع هللا ىلص والّرسول، و�ر بعضهم على بعض فتساّب أهل ا�لس، وأّ�م حيّبون ذلك جملسهم

، وأخربه مبا حدث وذهب إىل سعد بن عبادة ّمث امتطى دابّته، سكتواحىت  فلم يزل �م، خيفضوا أصوا�م

فلما ، وذكر له أّن القوم قد اجتمعوا على أن جيعلوه سّيدا عليهم، ويعفو فطلب منه سعد أن يصفح عنه

  .)٣(ملسو هيلع هللا ىلص  فعفا عنه الّرسول مل يطق ذلكملسو هيلع هللا ىلص  رأى النّاس انصرفوا إىل الّنيبّ 

  استغفاره للمشركني

فكان ، كّل وصف يب �موفاقت رمحة النّ ، مبلغا عظيماملسو هيلع هللا ىلص  سوللرّ لاملشركني  اضطهادبلغ 

�مره �لتخفيف على نفسه  زل القرآن الكرميفنَ ، ر حز� عليهمحّىت كاد قلبه يتفطّ حريصا على هدايتهم 
                                                           

�ب قسامة ،كتاب العقول،عبد الرزّاق مصّنف،اممهّ  بن اقالرزّ  عبد،نعاينالصّ  والّرواية أخرجها،٣/٥٣،الّسرية الّنبوية  )١(

 ،ه١٤٠٣الطبعة الثانية:،بريوت،اإلسالمي ملكتبا،األعظمي محنالرّ  حبيب:حتقيق،١٨٣٠٣احلديث: رقم،اخلطأ

١٠/٤٦   

  ١/٥٢٥،الّسرية الّنبوية   )٢(

أشركوا أذى  ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين  �ب،كتاب تفسري القرآن،صحيح البخاري  )٣(

  ٧٧٨:ص،،٤٥٦٦احلديث: رقم،كثريا



 
)١: العدد ٧ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ٧٢ 

كان إذا قابل الّناس ملسو هيلع هللا ىلص  فهو، )١(﴾َحَسرَات َعَلْيِهمْ  نـَْفُسكَ  َتْذَهبْ  َفال﴿ فقال تعاىل: حّىت ال ميوت

   .)٢(﴾ُمْؤِمِننيَ  َيُكونُوا َأال نـَْفَسكَ  َ�ِخعٌ  َلَعلَّكَ ﴿فخاطبه هللا تعاىل بقوله:، حزن حز� شديدا فض�لرّ دعوته 

بعد صحبة دامت  يسقط طريح الفراش ملسو هيلع هللا ىلص سولرع الواقي للرّ الدّ  هو العّم الكفيل أبو طالب وها

حيم إىل جنبه يدعوه اعية الرّ كان الدّ ،  األخرية اليت كان جيود فيها بنفسهويف حلظاته ، أكثر من أربعني سنة

�عّم قل ال إله إّال هللا كلمة  فقال له:، ارفيعتق نفسه من النّ ، راجيا أن يستجيب لهتني هادطق �لشّ للنّ 

، أن يسلمفأىب  طالب أترغب عن مّلة عبد املطّلب؟ فقال له رؤوس الكفر � أ�، أشهد لك �ا عند هللا

قائال أنّه سيبقى يستغفر له  وبقي يستغفر له، وحّن له قلبه، احلبيب املصطفى فتأملّ ومات على الّشرك 

 قـُْرَىب  أُوِيل  َكانُوا َوَلوْ  لِْلُمْشرِِكنيَ  َيْستَـْغِفُروا َأنْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  لِلنَِّيبِّ  َكانَ  َما﴿فأنزل هللا عليه:، )٣(مامل ينه عنه

َ  َما بـَْعد ِمنْ    .)٤(﴾اجلَِْحيمِ  َأْصَحابُ  أَنـَُّهمْ  َهلُمْ  تـَبَـنيَّ

  عاء للمشركنيالدّ 

وسعيهم احلثيث ، ومكرهم �للّيل والّنهار للنّيل منه ملسو هيلع هللا ىلصرغم حقد املشركني وعداو�م لرسول هللا 

قد ف، وكان يرجو هلم اهلداية والّرشاد، فإنّه أىب أن يدعو عليهم �هلالك، إلطفاء الّنور الذي جاءهم به

وطلبوا منه أن ، وأخربوا الّنّيب أّن قبيلة دوس قد عصت وسي وأصحابهفيل بن عمرو الدّ قدم عليه الطّ 

  .)٥(وأن �يت هللا �م مسلمني لكّنه دعا هلم �هلداية، فقيل ستهلك دوس، يدعو هللا عليهم

  صلة املشركني

وهم  وحيرص على حيا�م، ويساملهم وهم حياربوه، يصل أرحامه وهم يقاطعوهملسو هيلع هللا ىلص  يبكان النّ 

�رة واهلدا� �لزّ  فيفتح هلم �ب التواصل مع املشركني،  أتباعه على هذه الّرمحةوكان يرّيب ، حيرصون على موته

واب أولئك الذين جعلوا عالقة املسلمني مع غريهم قائمة ولقد جانب الصّ ، ممّا يوثّق الّصلة بينهم وغريها

هي عن موّدة الذين حاّدوا هللا ورسوله وجعلوا النّ ، بني املساملني واحملاربني وساووا، على الكره والبغض والقتال

، ودعوة من أسلم إىل مقاطعة أهله وأقاربه، ممّا دفعهم إىل نشر ثقافة الكراهية، عاّما لكّل املخالفني يف الّدين

وفهم خاطىء ، إىل حرج شديد ن أسلم حديثاى ذلك �لكثري ممّ وقد أدّ ، إن بقوا على حاهلم وبغضهم

  .وحّب اخلري للنّاس أمجعني، الذي يدعو إىل التسامح واحملّبة والّرمحة لتعاليم اإلسالم

                                                           

  ٨: اآلية،سورة فاطر  )١(

  ٣: اآلية،سورة الّشعراء  )٢(

  ٢١٧: ص،١٣٦٠احلديث:  رقم،�ب إذا قال املشرك عند املوت الإله إال هللا،كتاب اجلنائز،صحيح البخاري  )٣(

  ١١٣:اآلية،سورة التوبة  )٤(

  ٤٨٥:ص،٢٩٣٧رقم احلديث:،الّدعاء للمشركني �هلدى�ب ،كتاب اجلهاد والّسري،صحيح البخاري  )٥(



 
 معاملة املخطئني واجلاهلني يف ضوء الّسرية الّنبوية العطرة ٧٣

ألّن تعاليم ، وليست من اإلسالم يف شيء، دعوة �طلة والّدعوة إىل كره غري املسلمني ومقاطعتهم

جّيدا بني احلّب الذي فطرت اليت تفّرق ، وهو ال يتوافق مع نصوص الّشريعة، ترفضه بشّدة الّشرع احلنيف

وبني احلّب ، والزوج ألهله، والقريب ألقر�ئه، واألّم ألوالدها، مثل حّب األب ألبنائه، عليه الّنفوس

  الذي يعين الّرضا حبال املشرك وكفره. الّديين

 ال إِنَّكَ ﴿فقال:، ركلعّمه أيب طالب الذي مات على الشّ ملسو هيلع هللا ىلص  ة الّرسولالقرآن حمبّ  وقد ذكر

 اْليَـْومَ ﴿فقال تعاىل: واج �لكتابيةوأ�ح اإلسالم الزّ ، )١(﴾َيَشاءُ  َمنْ  يـَْهِدي ا�ََّ  َوَلِكنَّ  َأْحبَـْبتَ  َمنْ  تـَْهِدي

 اْلُمْؤِمَناتِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ  َهلُمْ  ِحلٌّ  َوطََعاُمُكمْ  َلُكمْ  ِحلٌّ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  َوَطَعامُ  الطَّيَِّباتُ  َلُكمُ  ُأِحلَّ 

ُتُموُهنَّ  ِإَذا قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ   َوَال  ُمَساِفِحنيَ  َغيـْرَ  ُحمِْصِننيَ  أُُجوَرُهنَّ  آتـَيـْ

  .)٢(﴾اِسرِينَ اخلَْ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  ِيف  َوُهوَ  َعَمُلهُ  َحِبطَ  فـََقدْ  ِ�ِإلميَانِ  َيْكُفرْ  َوَمنْ  َأْخَدانٍ  ُمتَِّخِذي

وقد جعل هللا تعاىل بينهما موّدة ، الكتابية اإلسالم املسلم بكره وبغض زوجته �مرأن  اليعقلف

َنُكْم َمَودًَّة ﴿ :قال تعاىل، ورمحة َوِمْن آَ�تِِه أَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَْيها َوَجَعَل بـَيـْ

  .)٣(﴾َوَرْمحَةً 

واملزج بينهما من املفاهيم اخلاطئة ، وبني بغض من حيمله، إّن هناك فرقا كبريا بني بغض الكفر

حيحة ورة الصّ هي الصّ ملسو هيلع هللا ىلص  يبوحياة النّ ، وجلبت أضرارا كثرية للمسلمني، شّوهت صورة اإلسالم اليت

وقد كان ، القرآنية فهما صحيحاوالّرجوع إليها لفهم التعاليم ، ي �المسلمني التأسّ لواليت ينبغي ، لإلسالم

وهي ، أّن أّمها قدمت عليها مع ابنها أمساء عن روى البخاري بسنده، مبقاطعتهم �مر بصلة املشركني ال

، تستفتيه يف أمرهاملسو هيلع هللا ىلص  فذهبت إىل الّنيبّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص يبالنّ  يف عهد قريش حني عاهدوا، ال زالت على الشرك

  .)٤(أن تصلهاملسو هيلع هللا ىلص  فأمرها الّرسول، هل تصلها أم ال

َهاُكمُ  ال﴿:قال ابن عيينه:فأنزل هللا تعاىل فيها ، )٦(﴾)٥(الدِّينِ  ِيف  يـَُقاتُِلوُكمْ  ملَْ  الَِّذينَ  َعنِ  ا�َُّ  يـَنـْ

وأن  �إلحسان إليهما األوالدفقد أمر هللا تعاىل  ركللشّ  الّداعنيومن ، حّىت لوكان الوالدان كافرينو 

                                                           

  ٥٦:اآلية،سورة القصص  )١(

  ٥:اآلية،سورة املائدة  )٢(

  ٢١:اآلية،سورة الّروم  )٣(

  ١٠٤٧:ص،٥٩٧٩احلديث: رقم،صلة املرأة أّمها وهلا زوج �ب،كتاب األدب،صحيح البخاري  )٤(

  ٨:اآلية،املمتحنة سورة  )٥(

  ١٠٤٧ص:،٥٩٧٨احلديث: رقم،�ب صلة الوالد املشرك،كتاب األدب،املرجع السابق  )٦(



 
)١: العدد ٧ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ٧٤ 

، اإلسالم منعه عنحاولت  حني بشّدة هاص � أمّ سعد بن أيب وقّ  عاملوقد ، �ملعروف يصاحبوهم

آمرا ابنها املتمّسك ومع ذلك نزل القرآن الكرمي ، �� يرجع إىل الكفرعام حّىت عن الطّ  فأضربت

عن  روى مسلم بسنده، وخيفض هلما جناح الّذل من الّرمحة، يف معاملة والديه أن يكون لطيفا، �إلسالم

وأن متتنع ، حىت يرتد عن دينه، أّن أّم سعد قد أقسمت أن ال تكلم ابنها أبدا أبيه عن سعد بن مصعب

وبقيت ، إذا كان يزعم أّن هللا أوصاه بّرب والديه، وطلبت من ابنها أن ميتثل أمرها، عن الطعام والّشراب

فجعلت تدعو ، ا عمارة يسقيهافقام إليها ابنه، على حاله ثالثة أ�م حّىت أغمي عليها من شّدة اجلهد

َنا﴿ اآلية يف القرآن هذه وجلّ  فأنزل هللا عزّ ، على ابنها سعد  َجاَهَداكَ  َوِإنْ  ُحْسًنا ِبَواِلَدْيهِ  اِإلْنَسانَ  َوَوصَّيـْ

ُتمْ  ِمبَا فَأُنـَبُِّئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  ِإَيلَّ  ُتِطْعُهَما َفال ِعْلمٌ  بِهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما ِيب  لُِتْشرِكَ  تـَْعَمُلونَ  ُكنـْ
 ﴾)٢() ١(.   

وهم ويصلوهم للّرحم اليت متتّد إىل إبراهيم ويربّ ، أصحابه �ن حيسنوا إىل أهل مصرملسو هيلع هللا ىلص  وقد أوصى

ملا ، وعليهم حني فتحها أن حيسنوا إىل أهلها، حني ذكر هلم أّ�م سيفتحون مصر، المالة والسّ عليه الصّ 

وهي هنا مبعىن ، ا الذّمة فهي احلرمة واحلقّ وأمّ " الّنووي: قالويف معىن هذا احلديث ، )٣(هلم من ذّمة ورحم

  .)٤(وأّما الّرحم فلكون هاجر أّم إمساعيل منهم"، الّذمام

ومن   بني من كان ظاملا معتد� ومتيز، لغري املسلمني�لعداوة اخلالصة  تنفي احلكمفهذه الّنصوص 

  واملسامل يعامل �حلسىن. ، فاملعتدي يستحّق العداوة، ليسوا سواء فهم يف ميزان الّشرع، كان مساملا

  اهلدية للمشرك

وينشر الكراهية بني قومه ، واملرء وعشريته، يفّرق بني األب وبنيهملسو هيلع هللا ىلص  لّرسولا أشاع املشركون أنّ 

األصنام وعدم اإلشراك �� تعاىل ومقت ، يدعوهم إىل نبذ الوثنيةملسو هيلع هللا ىلص  وقد كان، فيختلفون ويتدابرون

وعدم قطع بصلة أقار�م املشركني أصحابه و�مر ، وأن يسلموا � رّب العاملني، ومقاطعتها إىل األبد

ابن عمر رضي اّ� عنهما  روى البخاري بسنده عن، إليهماإلهداء ومعاملتهم معاملة حسنة و ، أرحامهم

  لو اشرتيت هذه فلبستها يوم اجلمعةفقال �رسول ا�ّ ، يقول رأى عمر ُحلََّة ِسيَـرَاَء عند �ب املسجد

رسول  ّمث جاءت »يف اآلخرةهذه من الخالق له  إّمنا يلبس« فقال رسول هللا: ؟ وللوفد إذا قدموا عليك

كسوتنيها وقد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  � فقال عمر: اب � حّلةمنها ُحَلل فأعطى منها عمر بن اخلطّ ملسو هيلع هللا ىلص  هللا

                                                           

  ٨: اآلية،العنكبوت سورة  )١(

  ١٠٦٣:ص،٦٢٣٨:رقم احلديث،�ب يف فضل سعد بن أيب وقاص،كتاب فضائل الّصحابة،صحيح مسلم  )٢(

  ١١١٥:ص،٦٤٩٣احلديث: رقم ،�ب وصية الّنيب �هل مصر،املرجع السابق  )٣(

الطبعة الثانية: ،بريوت،العريب الرتاث إحياء دار،احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج،حيىي بن شرف،الّنووي  )٤(

  ١٦/٩٧،ه١٣٩٣



 
 معاملة املخطئني واجلاهلني يف ضوء الّسرية الّنبوية العطرة ٧٥

 اباخلطّ  فكساها عمر بن، »إّين مل أكسكها لتلبسها« هللا:قال رسول  قلت؟ قلت يف حّلة عطارد ما

  .)١(»� أخا له مبّكة مشركا

وجواز اهلدية إىل ، واإلحسان إليهم جلواز صلة األقارب الكّفار ويف هذا دليل اإلمام الّنووّي:قال 

  .)٢(الكّفار

  املخطئني واجلاهلنييف تقومي أخطاء ملسو هيلع هللا ىلص  أساليب الّنيبّ : املبحث الرابع

  تعريضه �خلطأ

وال جيابه أحدا مبا ، وقبول عذر املسيء، مراعاة شعور املخطئ مع أصحابهملسو هيلع هللا ىلص  كان من عادته

أو أشخاص مشا�ني ، نّبه على خطئه بذكر خطأ مشابه وإذا بلغه عن أحد شيء يكرهه، يكره

، )٤(»اما �ل أقوام قالوا كذا وكذ«، )٣(»ما �ل أقوام يتنَـّزهون عن الّشيء أصنعه« فيقول: ،للمخطئني

دون أن يذكر اسم ، )٦(»ما �ل أ�س يشرتطون شروطا ليس يف كتاب هللا« ،)٥(»ما�ل رجال يواصلون«

ألّن الّنصيحة على ، يراعيهملسو هيلع هللا ىلص  املخطئ الذي قد ينكسر خاطره ويتأّذى شعوره اإلنساين الذي كان الّنيب

، إذا بلغه عن الّرجل الّشيء مل يقل ما �ل فالن يقولملسو هيلع هللا ىلص  كان الّنيبّ  :قالت عائشة �، املأل فضيحة

  .)٧(»ما �ل أقوام يقولون كذا وكذا«ولكن يقول:

ما �ل أقوام يرفعون أبصـارهم إىل « :ملسو هيلع هللا ىلص  قال الّنيب ومن ذلك ما حّدث به أنس بن مالك قال:

تَـَهَنيَّ عن ذلك أو لَُتْخَطَفنَّ أبصاُرهم« الّسماء يف صال�م فاشتّد قوله يف ذلك حّىت قال:   .)٨(»لَيُـنـْ

فيصّحح أخطاءهم بلطف ، يتابع تصرّفات أصحابه وسلوكيا�م، دقيق املالحظةملسو هيلع هللا ىلص  وكان

 رأىملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول أنّ  هريرة أيب عنف، وال حيقر شيئا يف تعليمهم، ويرشدهم إىل صاحل األعمال وأفضلها

أحيّب  ما �ل أحدكم يقوم مستقبل ربّه فيتنخع أمامه؟« فقال: ،الّناسقبلة املسجد فأقبل على  يف خنامة

                                                           

   ١٤٣:ص،٨٨٦احلديث:  رقم،�ب يلبس أحسن مايـجد،كتاب اجلمعة،صحيح البخاري  )١(

  ١٤/٣٩،احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج  )٢(

  ٦١٠١،١٠٦٤احلديث: رقم،�ب من مل يواجه الّناس �لعتاب،كتاب األدب،صحيح البخاري  )٣(

  ٥٨٦:ص،٣٤٠٣احلديث: رقم،�ب استحباب الّنكاح،كتاب الّنكاح،صحيح مسلم  )٤(

  ٤٤٩:ص،٢٥٧٠احلديث: رقم،�ب الّنهي عن الوصال،كتاب الّصيام،املرجع السابق  )٥(

  ٣٤٥:ص،٢١٥٥احلديث: رقم،الّشراء والبيع مع الّنساء �ب،كتاب البيع،صحيح البخاري  )٦(

دمحم حمي الدين حتقيق:،٤٧٨٨احلديث: رقم،�ب يف حسن العشرة،كتاب األدب،الّسنن،سليمان بن أشعث،أبو داود  )٧(

 الّسلسلة الّصحيحة،األلباين:انظر،"صحيح":وقال الشيخ األلباين،٦٧٨:ص،بريوت،صيدا،املكتبة العصرية،عبداحلميد

  ٢٠٦٤،٥/٩٧احلديث: رقم،

  ١٢٢:ص،٧٥٠احلديث: رقم،إىل الّسماء يف الّصالة�ب رفع البصر ،كتاب األذان،صحيح البخاري  )٨(



 
)١: العدد ٧ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ٧٦ 

فإن مل جيد ، فإذا تنّخع أحدكم فليتنّخع عن يساره حتت قدمه أحدكم أن ُيستقبل فيتنّخع يف وجهه؟

  .)١(»مثّ مسح بعضه على بعض، ووصف القاسم فتفل يف ثوبه، فليقل هكذا"

  احلزم يف تطبيق شرع هللا

، تعاّفوا احلدود قبل أن �توين به« فيقول:، الّناس أن يتصاحلوا ويتساحموا فيما بينهموكان �مر 

برفقه ورمحته يشّجع الّناس على األخطاء ملسو هيلع هللا ىلص  يعين هذا أنّه وال .)٢(»فما أ�ين من حّد فقد وجب

وتطبيق ، له صرامة شديدة يف احلفاظ على األخالق والقيم، فهو الخيشى يف هللا لومة الئم، والّذنوب

  شرع هللا تعاىل على أّي إنسان ولو كانت الّزهراء �.

   العدالة يف تنفيذ العقو�ت

وهـو يف ، ويعـدل بيـنهم، يقضي بـني النّـاس �حلـقّ ، رؤوفا رحيما، مسحا متساحماملسو هيلع هللا ىلص  كان الّرسول

حيـايب أحـدا ولـو كـان أقـرب  وال، خيشى يف هللا لومة الئـم وال، تطبيق العدالة ال ميّيز بني الّشريف والوضيع

 أّن قريشـا أّمههـم شـأن املـرأة الـيت سـرقت يف عهـد النّـيب روى البخاري بسنده عـن عائشـة �، املقرّبني إليه

فقالوا ومن جيرتئ عليه إّال أسامة بـن زيـد حـّب  ،ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا من يكّلم فيها رسول هللا، يف غزوة الفتحملسو هيلع هللا ىلص 

 فقــال: ،ملسو هيلع هللا ىلص فتلــّون وجــه رســول هللا، فكّلمــه فيهــا أســامة بــن زيــدملسو هيلع هللا ىلص  هللافــأيت �ــا رســول  ،ملسو هيلع هللا ىلص رســول هللا

 فلّما كان العشي قام رسول هللا .رسول هللا استغفر يل � :فقال له أسامة ؟أتشفع يف حّد من حدود هللا«

إذا كـانوا  فإمنّا أهلك الذين من قبلكم أ�ّـم !أّما بعد« :مثّ قال، فاختطب فأثىن على هللا مبا هو أهلهملسو هيلع هللا ىلص 

وإّين والــذي نفســي بيــده لــو أّن  ،وإذا ســرق فــيهم الّضــعيف أقــاموا عليــه احلــدّ  ،ســرق فــيهم الّشــريف تركــوه

  .)٣(»فاطمة بنت حمّمد سرقت لقطعت يدها

  القصاص العادل

سّيدهم وعبدهم ، قويّهم وضعيفهم، غنّيهم وفقريهم، يطّبق العدالة على مجيع النّاسملسو هيلع هللا ىلص  كان

عن أنس بن ، وينصف املظلوم كيفما كان، �خذ احلّق من أّي كان، سواءفاجلميع بني يدي عدالته 

أفالن أو فالن؟ حّىت  من فعل بك هذا؟ أّن يهود� رّض رأس جارية بني حجرين فقيل هلا: مالك �

                                                           

 ،٢٢٣:ص،١٢٢٨رقم احلديث:،�ب الّنهي عن البصاق يف املسجد،كتاب املسجد ومواضع الّصالة،صحيح مسلم  )١(

٢٢٤  

 ،٤٨٨٩احلديث: رقم،�ب مايكون حرزا وما اليكون،كتاب قطع الّسارق،الّسنن الّصغرى،أمحد بن شعيب،الّنسائي  )٢(

ا�تىب من ،الّنسائي:انظر،"صحيح ":وقال الشيخ األلباين،٦٧٣:ص،م١٩٩٩الطبعة األوىل:،الّر�ض،دار الّسالم

  ٤٨٨٥،٨/٧٠: رقم احلديث،الّسنن

  ٧٤٨:ص،٤٤١١احلديث: رقم،�ب احلدود كّفارة،كتاب احلدود،صحيح البخاري  )٣(



 
 معاملة املخطئني واجلاهلني يف ضوء الّسرية الّنبوية العطرة ٧٧

  .)١(»فُرّض رأسه �حلجارة، فلم يزل به حّىت أقّر بهملسو هيلع هللا ىلص  فأيت به إىل الّنيبّ  ،ّمسي اليهودي

اليت دّلت على جناحه يف تربية وتعليم أّمة ال تعرف القراءة ملسو هيلع هللا ىلص  مظاهر رفق الّنيبّ  فهذه بعض

وتشعل �ر احلروب اجلائرة اليت ، تروّع النّاس �لّنهب والّسلب، حيث كانت قبائل ممزّقة متناحرة، والكتابة

لقد ، األمن والّسالم وأينما حّلت يسود، فأصبحت ترفع للعلم لواء، ال ترتك وراءها إّال اخلراب والّدمار

   برفقه وتساحمه فكانت خري أّمة أخرجت للنّاس. ملسو هيلع هللا ىلص  ساسها الّنيب

إّن حضارة العرب املسلمني قد أدخلت األمم األوروبّية « يقول املستشرق غوستاف لوبون:

 وإّن جامعات الغرب مل تعرف هلا موردا علميا فلقد كان العرب أساتذتنا...، الوحشية يف عامل اإلنسانية

والتاريخ اليعرف أمة أنتجت ما ، فهم الذين مّدنوا أوروّ� مادة وعقال وأخالقا، سوى مؤّلفات العرب

إّن أوروّ� مدينة للعرب حبضار�ا......ولقد كانت أخالق املسلمني يف أدوار اإلسالم األوىل ، أنتجوه

  .)٢(»أرقى كثريا من أخالق أمم األرض قاطبة

  أهم نتائج البحث

، ّصحيحة لإلسالمهي الّصورة الملسو هيلع هللا ىلص  العودة إىل سرية الّنيبّ  ما تقدم يف هذا البحث فإنبناء على 

والّرجوع إليها لفهم التعاليم القرآنية فهما صحيحا من شأنه أن حيقق ، لمسلمني التأّسي �الواليت ينبغي 

  مايلي:، وإّن من النتائج املهّمة اليت ظهرت خالل هذا البحث، سعادة البشرية مجعاء

  يف تعامله مع املخطئني واجلاهلني ال مثيل له.ملسو هيلع هللا ىلص  رفق الّنيب-١

بل مشلت ، ليست مقتصرة على املسلمني فقط، وقبوله معذرة املسيء، لشعور املخطئملسو هيلع هللا ىلص  مراعاته -٢

  حىت املنافق واملشرك.

  ضرورة الّصرامة واحلزم يف إقامة احلدود حلفظ األمن والّسالم يف ا�تمع . -٣

  القصاص حيّقق العدالة االجتماعية.العدل يف  -٤

  رعاية اإلسالم للتعايش الّسلمي بني النّاس. -٥

  وصّلى هللا على نبيّنا دمحم وعلى آله وصحبه وسّلم تسليما.

    
   

                                                           

  ١١٨٤،١١٨٥:ص،٦٨٧٦احلديث: رقم،�ب سؤال القاتل حّىت يقر،كتاب الّد�ت،صحيح البخاري  )١(

 ،٢٦،٢٧٦،٤٣٠:ص،م٢٠١٢،القاهرة،للتعليم مؤسسة هنداوي،عادل زعيرت: ترمجة،حضارة العرب،غوستاف لوبون  )٢(

٥٦٦  



 
)١: العدد ٧ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ٧٨ 

  


