
 بعض الذالالث الحضاريت في السيرة النبويت

 353 (4102 مارس –يناير) 24المجلذ  -حولياث آداب عين شمس 

 

 بعض الدالالت الحضارية في السيرة النبوية
 

 )*(سلوى عبد الخالق على أحمد 
 

 الملخص
 

القٌم الحضارٌة مستمده من القرآن الكرٌم والسٌرة النبوٌة تناولت الدراسة 
وأن المجتمع العربً اإلسالمً صار ٌتمٌز بسمات شرٌفه وصفات حمٌدة ومظاهر 

دستور واحد ٌحتكمون إلٌة جمٌعا  لمجتمعووضع األسالم ل ، كرٌمه أوجدها اإلسالم
، ولها ربٌس مطاع من الجمٌع ٌحبهم وٌحبونه وقد تم لهم باستقرار الرسول صلى 
هللا علٌه وسلم فً المدٌنة المنورة واتخاذها مقرا دابما ، حٌث أقام دولة أركانها 

ه دٌن واؾ ومقوماتها تقوم على دٌن اإلسالم ، الذي لم ٌهمل شٌبا من قوام الحٌاة وأن
لسعادة البشر ، ألن اإلسالم لم ٌنزل للعرب فقط بل للناس جمٌعاً فً مشارق األرض 
ومؽاربها، وهناك أكثر من أربعٌن آٌة فً القرآن الكرٌم، ٌذكر فٌها أسم هللا، باسم 
رب العالمٌن، هذا عدا اآلٌات التً توضح أن الرسول الكرٌم أرسل للناس كافة، 

تص بها قوم دون قوم أو شعب دون شعب أو أمة دون أمة بل فرسالة اإلسالم ال ٌخ
تتمٌز عن الرساالت التً سبقتها بؤنها صالحة لجمٌع الناس فً كل زمان ومكان . 
ومما ٌإكد عالمٌة الدعوة اإلسالمٌة أن تعالٌم اإلسالم ، ٌقصد بها حفظ الدٌن ، 

للناس جمٌعاً وتٌسر وحفظ النفس ، وحفظ العقل ، وحفظ المال . وهذه األمور تصلح 
 .لهم الحٌاة الحرة الكرٌمة 
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Cultural Values in the Prophetic Biography 

 

Abstract 

 
The study examines cultural values derived from the Koran 

and the Prophet's biography. The Arab-Islamic society has become 

characterized by noble features that were created by Islam and its 

social constitution. It confirms the global Islamic call to the teachings 

of Islam, intended to save religion, the soul, the mind and money. 

These values are suitable for all people and would facilitate free and 

dignified life.   
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 المقدمة
تمٌزت السٌرة النبوٌة المباركة بنبعها الثري وعطابها المتجدد فهً سٌرة 

باألمل ، لنستكشؾ من خاللها أؼوار سٌرة أكرم  عظٌمة تنضح بالخٌر وتفٌض
رسول وتارٌخ أعظم إنسان ، أدبه ربه فؤحسن تؤدٌبه ورباه فؤكمل تربٌته وجعل 
أتباعه عنوانا لمحبته قال عنه عز وجل:﴿ قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا 

 وٌؽفر لكم ذنوبكم وهللا ؼفور رحٌم﴾
(1)

 
 علٌه وسلم تظل عنوانا عظٌما لحضارة سادت أن سٌرة الرسول صلى هللا

 وما بادت ، لما تحمل من صفاء  وطهر وعظمة وإجالل ،
فقد أوجب هللا عز و جل علٌنا لزوم طرٌقته و إتباع سنته ، قال تعالى : 

، وقال تعالً : ﴿ لقد كان لكم فً رسول هللا أسوة حسنة (2)﴾﴿فاتبعوه لعلكم تهتدون 
 (3) لٌوم األخر وذكر هللا كثٌرا ﴾لمن كان ٌرجو هللا و ا

﴿         و اإلعراض عن أمره فقال تعالً : وحذرنا من إتباع ؼٌر هدٌه ،
 .(4)تنه أو ٌصٌبهم عذاب ألٌم  ﴾ فلٌحذر الذٌن ٌخالفون عن أمره أن تصٌبهم ف

لقد نجحت الدعوة اإلسالمٌة على نطاق واسع تتحٌر له العقول ، وتوحدت  
متناثرة وخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فلٌس الشعوب والقبابل ال

هناك قاهر ومقهور ، وسادة وعبٌد ، ،وإنما الناس كلهم عباد هللا ، إخوان متحابون ، 
ممتثلون ألحكام هللا ، وبفضل هذه الدعوة تحققت الوحدة العربٌة ، والوحدة اإلنسانٌة 

ة ، وخلصت روح البشر من الوهم والخرافة والعدالة االجتماعٌة ، والسعادة البشرٌ
ومن العبودٌة والرق ، وقامت ببناء عالم من العفة والطهارة والحرٌة والتجدد، 
والمعرفة والٌقٌن ، والثقة واإلٌمان ، والعدالة والكرامة ، وإعطاء كل ذي حق حقه 

 .فً الحٌاة 
رض و السماء  وكان منهج األنبٌاء وطرٌقتهم فً توجٌه الناس لعبادة رب األ

ال تختلؾ عن دعوة نبٌنا محمد  صلى هللا علٌه وسلم ، و كٌؾ ال وهو خاتمهم ، و 
األنبٌاء أخوة دٌنهم واحد وهو اإلسالم الذي اختاره هللا عز وجل لألنام ، قال تعالً ﴿ 

   .(5)ورضٌت لكم اإلسالم دٌنا  ﴾ 
كون رحمة للعالمٌن تؤسٌساً على كون الرسالة المحمدٌة أُُنزلت للناس كافة لت

، كان من الطبٌعً أن تكون سٌرة الرسول بمثابة شاهد على أبعاد حضارٌة دخلت 
طور التطبٌق ، خصوصاً بعد تؤسٌس الدولة العربٌة اإلسالمٌة ، وهو مانراه 

 .موضوعاً ٌستحق الدراسة 
تؤسٌساً على كون الرسالة المحمدٌة أُُنزلت للناس كافة لتكون رحمة للعالمٌن 

كان من الطبٌعً أن تكون سٌرة الرسول بمثابة شاهد على أبعاد حضارٌة دخلت ، 
طور التطبٌق ، خصوصاً بعد تؤسٌس الدولة العربٌة اإلسالمٌة ، وهو مانراه 

 .موضوعاً ٌستحق الدراسة 

 مفهوم طبيعة النبوة في اإلسالم:
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﴿  ى: أصل من أصول اإلٌمان ، لقوله تعال –فً اإلسالم  –اإلٌمان بالنبوة 
آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه والمإمنون كل آمن باهلل ومالبكته وكتبه ورسله ، 

 .(6)ال نفرق بٌن أحد من رسله ، قالوا سمعنا وأطعنا ؼفرانك ربنا وإلٌك المصٌر ﴾ 
فً الصحٌحٌن أن جبرٌل قد أتى على هٌبة أعرابً ٌسؤل النبً صلى هللا 

، أن ً صلى هللا علٌه وسلم : ﴿اإلٌمانفؤجاب النب علٌه وسلم عن اإلٌمان واإلسالم ،
 . (7) بالقدر خٌره وشره ﴾تإمن باهلل ، ومالبكة وكتبه ورسله ، والٌوم اآلخر وتإمن 

وعلى ذلك فمن ٌنكر النبوة فإنما ٌرفض اإلسالم فً جملته ، ألن الدٌن 
وأنتشر، اإلسالمً ٌقوم على الوحً والنبوة وعنهما صدر بما لهما من إعجاز ساد 

وعلى تعالٌمهما شٌدت أركانه وتؤسست قواعده ، كما ٌظهر من قوله تعالى : ﴿ هو 
، لذلك فقد ضل  (8)الذي أرسل رسوله بالهدى ودٌن الحق لٌظهره على الدٌن كله ﴾ 

وخسر من لم ٌإمن بالنبوة واألنبٌاء كما قال تعالى : ﴿ ومن ٌكفر باهلل ومال بكته 
 . (9)فقد ضل ضالال بعٌدا ﴾  وكتبه ورسله والٌوم اآلخر

لذلك جاءت قضٌة النبوة فً اإلسالم واضحة جلٌة بسٌطة مما نؤى بها عن 
المشكالت التً واجهتها قضٌة النبوة فً الٌهودٌة والمسٌحٌة ، حٌث أنها اصطفاء 
من هللا ألنبٌابه واختصاصه إٌاهم بالنبوة والتً هً نوع من اللطؾ اإللهً لما فً 

 .(10)بعث النبٌٌن من صالح للعالم واإلنسان إرسال الرسل و
أن األنبٌاء والرسل ٌمثلون لبنات ٌكمل بعضها البعض لتشٌد فً النهاٌة بناًء 
واحداً متكامال ، وذلك ألن دعوة األنبٌاء واحدة ، كما قال تعالى: ﴿ وما أرسلنا من 

ا أخبر النبً ، وكم (11)قبلك من رسول إال نوحً إلٌه أنه الإله إال أنا فاعبدون ﴾ 
صلى هللا علٌه وسلم :"إن مثلً ومثل األنبٌاء من قبلً كمثل رجل بنى بٌتا فؤحسنه 
وجمله إال موضع لبنة من زاوٌة فجعل الناس ٌطوفون به ، وٌعجبون له وٌقولون 

  . (12):هال وضعت هذه اللبنة ! فؤنا اللبنة وأنا خاتم النبٌٌن" 
بعٌداً عن أٌة نزعة عنصرٌة أو وكان تقسٌم مراتب النبوة فً اإلسالم 

عرقٌة ، وٌتضح ذلك فً قوله تعالى : ﴿ولقد فضلنا بعض النبٌٌن على بعض وآتٌنا 
، وقوله تعالى : ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من  (13)داود زبوراً﴾

  . (14)كلم هللا ، ورفع بعضهم درجات﴾ 
 : " وأفضل أولٌاء هللا وقد صنؾ ابن تٌمٌة مراتب النبوة فً اإلسالم قابال

هم أنبٌاإه ، وأفضل أنبٌابه هم المرسلون منهم ، وأفضل المرسلٌن أولو العزم" نوح 
وإبراهٌم وموسى وعٌسى ومحمد صلى هللا علٌه وسلم وأفضل أولً العزم محمد 

 .(15)صلى هللا علٌه وسلم خاتم النبٌٌن " 
من أعظم نعم هللا على والنبوة منة ورحمة من هللا بعباده ، وإرسال الرسل 

لقد َمن هللا على  خلقه وخصوصا محمداً   صلى هللا علٌه وسلم  كما قال تعالى: ﴿
المإمنٌن إذ بعث فٌهم رسوال من أنفسهم ٌتلو علٌهم آٌاته وٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب 

، وقال تعالى : ﴿وما أرسلناك إال  (16)﴾ وإن كانوا من قبل لفً ضالل مبٌن والحكمة
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  . (17)عالمٌن ﴾ رحمة لل

 نستخلص مما سبق ما يأتي : 
أن مراتب النبوة فً اإلسالم صنفت على أساس من الوحً وتفضٌل هللا  .1

 .لبعض أنبٌابه على بعض ، وال دخل للعنصرٌة فٌها 

ان تصنٌؾ مراتب النبوة درجات ولٌس تصنٌؾ فبات فالجمٌع ٌنتمً  .2
  .لمإسسة النبوة وٌتفاضلون فً المكانة 

ة فً اإلسالم أساسها االصطفاء اإللهً وال تكتسب عن طرٌق إن النبو  .3
 .التعلٌم أو االقتراع

أن اإلسالم ال ٌجٌز نبوة النساء ، وقد خالؾ البعض ذلك اإلجماع فٌما ذهب  .4
إلٌه من القول بنبوة أم إسحاق ، ومرٌم بنت عمران ، وأم موسى علٌه 

  . (18)السالم ، وآسٌة امرأة فرعون لتلقٌهن نوعا من الوحً 
 

واإلجابة على ذلك بؤنه لٌس كل من ٌتلقى الوحً ٌكون نبٌا ، فإنه قد ٌوحى 
وكما قال تعالى:  (19)إلى ؼٌر البشر ، كما قال تعالى : ﴿ وأوحى ربك إلى النحل﴾ 

 (20)﴿وأوحى فً كل سماء أمرها(
، فهإالء ٌوحى  (21)وأوحى إلى الحوارٌٌن: ﴿ وإذ أوحٌت إلى الحوارٌٌن ﴾ 

 .( 22سو بؤنبٌاء  )إلٌهم ولٌ
ألن األنبٌاء خٌرة هللا فً خلقه وحجته على عباده والوسابل إلٌه ، وأبواب 

قد اصطفاهم من الخلق قوال بالرسالة  -سبحانه -رحمته ، وأسباب نعمته ، فإنه 
والنبوة ، واصطفاهم فً الخلق فعال بكمال الفطرة ونقاء الجوهر وصفاء العنصر 

 . (23)ق وطٌب األخالق وكرم األعرا

 من أهم القيم الحضارية للسيرة النبوية مايلي:

معرفة أسباب نزول كثٌر من اآلٌات القرآنٌة وهذا مما ٌعٌن علً فهمها  .1
 .واالستنباط منها ، ومعاٌشة أحداثها و كذلك األحادٌث النبوٌة الشرٌفة

السٌرة معجزة من معجزات النبً صلى هللا علٌه وسلم وآٌة من آٌات نبوته  .2
ال ابن حزم : فهذه السٌرة العظٌمة لمحمد صلى هللا علٌه وسلم " لمن كما ق

تدبرها تقتضً تصدٌقه ضرورة و تشهد له بؤنه رسول هللا حقا فلو لم تكن 
، والدارس للسٌرة كذلك ٌقؾ علً كثٌر  (24)له معجزة ؼٌر سٌرته لكفً " 

 .من معجزاته صلى هللا علٌه وسلم 

المسلمٌن فقد بعث النبً صلى هللا علٌه  معرفة الطرٌق إلً عز اإلسالم و .3
وسلم  و الناس فً أسوأ حال بعث فٌها نبً من األنبٌاء ،  فكٌؾ بدأ الدعوة 
، وكٌؾ انتقل بها من مرحلة إلً مرحلة ، حتى أكمل هللا عز وجل له الدٌن 

 ، وتمت النعمة علً المسلمٌن .   
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قٌادة البشرٌة وكٌؾ معرفة المإهالت التً أهلت الصحابة رضً هللا عنهم ل .4
رباهم النبً صلى هللا علٌه وسلم  وهذا مما ٌدعو إلً محبتهم و السٌر علً 

   .منوالهم و إتباع سبٌلهم 

دراسة السٌرة تفٌد المسلم فً الوقوؾ علً كثٌر من األحكام الفقهٌة ، و  .5
الدروس التربوٌة ، والسٌاسة الشرعٌة ، فال ٌستؽنً عنها القابد لٌتعلم كٌؾ 

ن القٌادة ، و ال ٌستؽنً عنها الجندي لٌتعلم كٌؾ تكون الجندٌة ، و ال تكو
ٌستؽنً عنها الدعاة لٌتعلموا كٌؾ تكون الدعوة إلً هللا عز و جل ، و ال 

  .ٌستؽنً عنها المربون لٌتعلموا كٌؾ تكون التربٌة 

معرفة أسباب النصر و أسباب الهزٌمة ، فمن أسباب النصر الثقة باهلل عز  .6
التوكل علٌه والتضرع إلٌه و األخذ باألسباب الموصلة إلً النصر ،  وجل و

وعدم الثقة فً األسباب ، واإلٌمان بؤن النصر من عند هللا  ، ومن أسباب 
الهزٌمة ما حدث ٌوم أحد من التطلع إلً الدنٌا ، وما حدث ٌوم حنٌن من 

  .االؼترار بالكثرة 

  .ابق لفهم الشرٌعة اإلسالمٌة منهج حٌاة الفرد و المجتمع المسلم،معٌن ر .7

 النسب الشريف: -1
الشك فً أن األنبٌاء الكرام هم أشرؾ الناس نسبا كما أنهم أكملهم َخلقاً  

ُوُخلقا . لذا سؤل هرقل أبا سفٌان بن حرب عن نسب النبً صلى هللا علٌه وسلم  فقال 
ؤلتك عن نسبه : " كٌؾ نسبه فٌكم ؟ فقال أبو سفٌان : هو فٌنا ذو نسب . ثم قال : س

 . (25)فذكرت أنه فٌكم ذو نسب ، فكذلك الرسل تبعث فً أنساب قومها " 
ومن شواهد ذلك فً قصص األنبٌاء قول قوم شعٌب لشعٌب علٌه السالم : ﴿ 

   . (26)و لوال رهطك  لرجمناك ﴾
وقول قوم صالح لما أجمعوا علً قتله علٌه السالم : ﴿ لنبٌتنه و أهله ثم 

 . (27)شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ﴾ لنقولن لولٌه ما 
وأولً األنبٌاء الكرام لكل فضٌلة خاتمهم محمد صلى هللا علٌه وسلم وقد 
ورد فً شرؾ نسبه أحادٌث صحٌحة ، منها ما رواه مسلم عن وابل بن األسقع قال : 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " إن هللا عز وجل اصطفً بنً كنانة من بنً 

ل ، واصطفً من بنً كنانة قرٌشا ، و اصطفً من قرٌش بنً هاشم و إسماعٌ
"      اصطفانً من بنً هاشم ..." ، قال ابن خلدون فً حدٌثه  عن عالمات النبوة :

   . (28)كان نبً اإلسالم مثل ؼٌره من األنبٌاء ذا حسب فً قومه " 
هم وفً فضل قرٌش عن أم هانا أن هللا " فضل قرٌشا بسبع خصال : فضل

بؤن عبدوا هللا عشر سنٌن ال ٌعبده إال قرشً ، وفضلهم بؤن نصرهم ٌوم الفٌل و هم 
لم ٌدخل فٌها ؼٌرهم ، قال مشركون ، و فضلهم بؤن نزلت فٌهم سورة من القرآن 

، وفضلهم بؤن فٌهم النبوة و الخالفة و الحجابة  و السقاٌة  (29)﴾﴿ إلٌالؾ قرٌش:تعالى
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" 
د هللا بن عبد المطلب ـ و اسمه شٌبه ـ بن هاشم ـ هو أبو القاسم محمد بن عب

واسمه عمرو ـ بن عبد مناؾ ـ واسمه المؽٌرة ـ بن قصً ـ واسمه زٌد بن كالب بن 
مرة بن كعب بن لإى بن ؼالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزٌمة بن 

الصحٌح  مدركة بن إلٌاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . هاهنا انتهً النسب
 .( 30)الذي الشك فٌه 

وعدنان بال شك من ولد إسماعٌل الذبٌح رسول هللا بن إبراهٌم خلٌل هللا 
  .ورسوله صلً هللا علً سٌدنا محمد و علٌهما و علً جمٌع رسله و أنبٌابه 

و قال ابن كثٌر: وذلك أنه " أي إبراهٌم علٌه السالم " ولد له لصلبه ولدان 
ل من هاجر ثم إسحاق من سارة ، وولد له ٌعقوب " أي من ذكران عظٌمان : إسماعٌ

، وٌعقوب ـ هو إسرابٌل (31)إسحاق " كما قال تعالً: ﴿  ومن وراء إسحاق ٌعقوب ﴾ 
ـ الذي ٌنتسب إلٌه سابر أسباطهم  ، فكانت فٌهم النبوة و كثروا جدا ، بحٌث ال ٌعلم 

ى ختموا بعٌسً ابن مرٌم عددهم إال الذي بعثهم و أختصهم بالرسالة و النبوة ، حت
من بنً إسرابٌل ، وأما إسماعٌل علٌه السالم فكانت منه أمة العرب علً اختالؾ 

  .قبابلها 
ولم ٌوجد من ساللته من األنبٌاء سوى خاتمهم علً اإلطالق وسٌدهم وفخر 
بنً أدم فً الدنٌا و اآلخرة محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم القرشً المكً 

  .لمدنً ثم ا

 صفات الرسول الخلقية: -2
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أزهر اللون ) أبٌض مستنٌر مابل إلً 

     . (32)الحمرة

  و عن البراء قال : " كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أحسن الناس وجها
 .س بالطوٌل البابن و ال بالقصٌر"و أحسنهم خلقا، لٌ

 ل البراء " أكان وجه النبً صلى هللا علٌه و عن أبً إسحاق قال : " سب
 ." ل السٌؾ ؟ قال : ال بل مثل القمروسلم مث

  وعن عبد هللا بن كعب قال : " سمعت كعب بن مالك ٌحدث حٌن تخلؾ عن
تبوك قال : فلما سلمت علً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم و هو ٌبرق 

لم إذا سر استنار وجهه من السرور ، وكان رسول هللا صلى هللا علٌه وس
 . (33)وجهه حتى كؤنه قطعة قمر ، و كنا نعرؾ ذلك منه " 

  وعن أنس رضً هللا عنه قال " ما مسست حرٌرا و ال دٌباجا ألٌن من كؾ
 .النبً صلى هللا علٌه وسلم 

   و عن أبً سعٌد الخدري  قال : " كان النبً صلى هللا علٌه وسلم أشد حٌاء
 من العذراء فً خدرها " 



(4102مارس  -يناير ) 24المجلذ –حولياث آداب عين شمس     

 سلوى عبذ الخالق علي أحمذ 

 333 

  ن أبً الطفٌل قال : " رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وما علً و ع
وجه األرض رجال رآه ؼٌري ، قال الجرٌري فقلت له  : كٌؾ رأٌته ؟ قال 

 . (34)كان أبٌض ملٌحا مقصدا " 
ٌُري من خالل سٌرته مصداق قول حسان بن ثابت رضً هللا عنه عندما  ف

 قال :
 وأجمل منك لم تلد النساء    وأحسن منك لم تر قط عٌنً        
  .( 35)ـلقت كما تشاء كؤنك قد خُ         خـُلقت مبرأ من كل عٌب     

 أسماء الرسول وصفاته : -3
عن جبٌر بن مطعم عن أبٌه رضً هللا عنه قال : " قال رسول هللا صلى هللا 

 بً علٌه وسلم لً خمسة أسماء : أنا محمد ، وأنا أحمد ، و أنا الماحً الذي ٌمحو هللا
الكفر ، و أنا الحاشر الذي ٌحشر الناس علً عقبً ، أي علً أثري  ،  وأنا العاقب 

 . (36)الذي لٌس بعده نبً " وقد سماه هللا رءوفا رحٌما "  
قال الحافظ : والذي ٌظهر أنه أراد أن لً خمسة أسماء اختص بها لم ٌسم 

  . أنه أراد الحصر فٌها بها أحد قبلً ، أو معظمه أو مشهورة فً األمم السابقة ال
قال عٌاض : حمً هللا هذه األسماء أن ٌسمً بها أحد قبله و أنما تسمً 
بعض العرب محمد قرب مٌالده ،لما سمعوا من الكهان واألحبار، أن نبٌا سٌبعث فً 
هذا الزمان ٌسمً محمدا ، فرجوا أن ٌكونوا هم فسموا أبنابهم بذلك قال : وهم ستة ال 

      .(37)قال سابع لهم كذا 
وقال السهٌلً : " ال ٌعرؾ فً العرب من تسمً محمدا قبل النبً صلى هللا 
علٌه وسلم إال ثالثة : محمد بن سفٌان بن مجاشع ، ومحمد بن أحٌحة بن الجالح ، و 

 .(38)محمد بن حمران بن ربٌعة 
و ما ذكر من أسمابه فً القرآن باالتفاق " الشاهد ، و المبشر ، النذٌر 

ٌن ، الداعً إلً هللا السراج المنٌر " . وفٌه أٌضا " المذكر ، و الرحمة ، و المب
. و تقدم ،والماحً،و المزمل ، و المدثر " النعمة ، و الهادي ، و الشهٌد ، و األمٌن

فً حدٌث عمرو بن العاص " المتوكل" ومن أسمابه المشهورة " المختار 
   .(39)مٌن " والمصطفً ، والشفٌع ، والمشفع ، والصادق األ

ومن أسمابه كذلك نبً الرحمة ، و نبً التوبة ، لما رواه مسلم عن أبً 
موسً األشعري قال : " كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌسمً لنا نفسه أسماء 

  .فقال : أنا محمد، وأحمد، والماحً ، والحاشر، ونبً التوبة ونبً الرحمة " 
نبً الرحمة ونبً المرحمة فمعناهما قال النووي : وأما نبً التوبة و 

متقارب ومقصود بها أنه صلى هللا علٌه وسلم جاء بالتوبة و التراحم قال هللا تعالً " 
رحماء بٌنهم "  وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة " وفً حدٌث أخر : نبً 

  .(40)المالحم ألنه صلى هللا علٌه وسلم بعث بالقتال 
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ه قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم " عن أبً هرٌره  رضً هللا عن
أال تعجبون كٌؾ ٌصرؾ هللا عنً شتم قرٌش و لعنهم ؟ ٌشتمون مزمما و ٌلعنون 

 .مزمما وأنا محمد  صلى هللا علٌه وسلم " 
واستنبط النسابً أن مزمما ال ٌمكن أن ٌفسر به محمد صلى هللا علٌه وسلم  

 . (41)بوجه من الوجوه  
ى هللا علٌه وسلم فكان ٌكنً أبا القاسم بولده القاسم ، وكان أكبر أما كنٌته صل

أوالده واختلؾ هل مات قبل البعثة، عن أنس رضً هللا عنه قال : " كان النبً صلى 
هللا علٌه وسلم فً السوق فقال رجل ٌا أبا القاسم فالتفت النبً صلى هللا علٌه وسلم    

ٌتً " ، وقد اختلؾ فً جواز التكنً بكنٌته فقال :  " سموا باسمً و ال تكتنوا بكن
صلى هللا علٌه وسلم : فالمشهور عن الشافعً المنع علً ظاهر هذه األحادٌث وقٌل : 

   (42).ٌختص ذلك بزمانه و قٌل  بمن تسمً باسمه 
قال اإلمام الذهبً ومن أسمابه الضحوك و القتال ، جاء فً بعض اآلثار 

سعود : حدثنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو عنه أنه قال : "أنا  وقال ابن م
الصادق الصدوق ، ومن أسمابه األمٌن وكانت قرٌش تدعوه به قبل نبوته ، وقال 
علً بن زٌد بن جدعان : تذاكروا أحسن بٌت قالته العرب فقالوا قول أبً طالب فً 

ود وهذا فذو العرش محم ...النبً صلى هللا علٌه وسلم : وشق له من اسمه لٌجله 
 . (43)محمد 

لقد اجتمعت فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خصال الخٌر من حٌاء و 
كرم وشجاعة ووفاء ونجدة و شهامة وحسن استقبال و حلم و إكرام ٌتم ، وحسن 

، قال ،وذكاء نفس  ، وسابر خصال الخٌر سرٌرة ، وصدق حدٌث وعفة و طهارة 
 علٌه وسلم بٌن تقوى هللا و حسن الخلق ، اإلمام ابن القٌم : " جمع النبً صلى هللا

ألن تقوى هللا تصلح ما بٌن العبد و بٌن ربه و حسن الخلق ٌصلح ما بٌنه و بٌن خلقه 
 .(44). فتقوى هللا توجب له محبة هللا،وحسن الخلق ٌدعو الناس إلً محبته "

وقد سبلت أم المإمنٌن عابشة  رضً هللا عنها ، عن خلق النبً صلى هللا 
﴿ و إنه لكتاب عزٌز ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن سلم فقالت : " كان خلقه القرآن "لٌه وع

  .(45)ٌدٌه و ال من خلفه تنزٌل من حكٌم حمٌد﴾
وقد كان النبً صلى هللا علٌه وسلم فً مستهل دعوته إلً التوحٌد ٌؤمر 

  .أٌضا مع دعوته للتوحٌد بمكارم األخالق
قال  : " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق  عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه

" و فً رواٌة : " أنما بعثت ألتمم صالح األخالق " لقد كانت الرسالة اإللهٌة هً 
 محور حٌاة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  كلها . 

 القيم الحضارية في القرآن الكريم :
رة النبوٌة القرآن الكرٌم هو المعجزة النبوٌة والمصدر األول لدراسة السٌ

،وهو التنزٌل المحكم الذي انتظمت فٌه القوانٌن ، وقدرت فٌه القواعد التً انضبط 
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بها المجتمع اإلسالمً واألمة اإلسالمٌة جمٌعاً . ووفق تلك القوانٌن والقواعد شٌد 
المسلمون حضارتهم ، وفً إطارها قامت وتطورت نظمهم السٌاسٌة واإلدارٌة 

 والعسكرٌة .واالقتصادٌة واالجتماعٌة 
قال تعالً: ﴿ الم ذلك الكتاب ال رٌب فٌه هدي للمتقٌن الذٌن ٌإمنون بالؽٌب 

أنزل من قبلك وباآلخرة وٌقٌمون الصالة ومما رزقناهم ٌنفقون ، والذٌن ٌإمنون بما 
   . (47)ما فرطنا فً الكتاب من   شا ﴾ اركت أسماإه : ﴿ ، وقال تب (46)﴾ هم ٌوقنون

ل ما ٌحتاجون إلٌه فً تنظٌم دولتهم وإدارة شبونها وفٌه وجد المسلمون ك
وبناء مجتمعهم وتحدٌد عالقة األفراد بالدولة وعالقة الدولة برعاٌاها ، وفً هذا 
ٌتجلً األحكام اإللهً لكل نواحً الحٌاة اإلنسانٌة وتنظٌم جوانبها ، فاإلسالم ٌحترم 

الحٌاة البشرٌة وٌسمو  عقل اإلنسان وٌكرم الجانب الروحً فٌه ، كما ٌهتم بجانب
بمبادبها تؤكٌداً لنص اآلٌة الكرٌمة : ﴿ إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض 

 .(48) اإلنسان إنه كان ظلوماً جهوالً﴾ والجبال فؤبٌن أن ٌحملنها وأشفقن منها وحملها

  ومن هنا ٌسر اإلسالم للعقلٌة اإلسالمٌة المناخ الحر للتفكٌر والخلق
ن علماء المسلمٌن من العرب ومن العجم ، ٌبدعون فٌما واإلبداع، وكا

أنجزوا من فكر وأدب ، وسٌاسة واجتماع ، واقتصاد وفلسفة، وأخالق 
 وعلوم، وفنون وفقه، وأصول . 

  واإلسالم ٌحدد القوانٌن التً تضبط سلوك الفرد وسلوك الجماعة فً وقت
حٌا فً ظل هذا السلم ووقت الحرب سواء بسواء ، وٌضمن العدالة لكل من ٌ

الدٌن مسلماً كان أو ذمٌاً ، كما ٌنظم القرآن الكرٌم أصول المعامالت وآدابها 
 لٌظل دابماً النبع الذي ٌستمد منه المسلمون أسالٌب حٌاتهم وأصول نظمهم . 

  واإلسالم كما حددت أصوله وأسسه وقواعده فً القرآن الكرٌم، وكما ظهر
ٌه وسلم وصحابته والتابعٌن دٌن ودولة ، تطبٌقاً فً سنة النبً صلى هللا عل

بلػ الرسول صلى هللا علٌه وسلم الرسالة كما أوحً بها إلٌه ، لم ٌكتم منها 
شٌباً وعلً هدٌها أقام المسلمون دولة اإلسالم فً المدٌنة وعن القرآن الكرٌم 
انبثقت كل األنظمة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والعسكرٌة التً 

 .ولة اإلسالم الشابة فً المدٌنة عرفتها د

  وطبق المسلمون مبادئ القرآن الكرٌم فً الحكم والسٌاسة كما طبقوها فٌما
  .ٌتعلق باإلدارة وتنظٌمها

  كان المسلمون، ال ٌكتبون أقوال النبً وفتاوى الصحابة خشٌة أن ٌجرهم
ضٌاع االعتماد علٌها إلى إهمال حفظ القرآن الكرٌم ، وألن الكتابة عرضة لل

والتصحٌؾ والتحرٌؾ . وعندما تعددت المذاهب وكثرت األقوال والفتاوى 
ورجعوا فٌها إلً الرجال والرإساء ، ومات أكثر الصحابة ، فخافوا أن 
ٌعتمد الناس علً رإسابهم وٌتركوا سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 فدونوا الحدٌث. 
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 النبوٌة الشرٌفة وتوضح  القرآن الكرٌم هو األصل والمصدر تشرحه السنة
ما ٌصعب علً المسلمٌن فهمه ، ومن ثم كانت السنة هً المصدر الثانً 
من مصادر الحضارة اإلسالمٌة ، فقد كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  

وفوق هذا وذاك  ، (49)أمام المسلمٌن وقاضٌهم وقابدهم ومعلمهم ومربٌهم 
 .وتعالىكان نبٌهم الذي بلؽهم رسالة ربه تبارك 

 القيم الحضارية في السنة النبوية :
االقتداء برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  من خالل معرفة شخصٌته صلى  .1

  .هللا علٌه وسلم ،وأعماله و أقواله وقراراته

كما أن السنة النبوٌة توضح للمسلم حٌاة الرسول  صلى هللا علٌه وسلم   .2
موته ، مرورا بطفولته و شبابه ،  بدقابقها ، و تفاصٌلها منذ والدته ، وحتى

، وتظهر بوضوح أنه و دعوته و جهاده وصبره ، وانتصاره علً عدوه 
، وداعٌا وزاهدا حاربا، وحاكما ، وسٌاسٌا ومربٌا، وقابدا ومكان زوجا وأبا

  .و قاضٌا  ، وعلً هذا فكل مسلم ٌجد بؽٌته فٌها

  .ة تكشؾ السنة عن أسالٌب الدعوة ، ومراحلها المتسلسل  .3

 .تنطوي السنة على  دروسا فً التربٌة األخالقٌة   .4

وكذا تحوي نظاما محكما ، ومنهجا دقٌقا فً فنون قٌادة الجٌوش و القبابل ،   .5
 .والشعوب و األمة ، تجسٌداً لمبادئ العدل ، و إقامة قواعد الشورى 

ة ٌجد العلماء فٌها ما ٌعٌنهم علً فهم كتاب هللا تعالً ، ألنها هً المفسر  .6
للقرآن الكرٌم فً الجانب العملً ، ففٌها أسباب النزول و تفسٌر لكثٌر من 
اآلٌات ، فتعٌنهم علً فهمه ، واالستنباط منها ، ومعاٌشة أحداثها ، 
فٌستخرجون أحكامها الشرعٌة ، وأصول السٌاسة الدٌنٌة ، و ٌحصلون منها 

كون الناسخ علً المعارؾ الصحٌحة فً علوم اإلسالم المختلفة ، وبها ٌدر
و المنسوخ ، وؼٌرها من العلوم ، وبذلك ٌتذوقون روح اإلسالم و مقاصده 

 السامٌة .

ٌجد فٌها الزهاد معانً الزهد ، وحقٌقته ومقصده ، وٌستقً منها التجار   .7
 .مقاصد التجارة ، وأنظمتها وطرقها 

لٌمة ، تتعلم منها األمة اآلداب الرفٌعة ، و األخالق الحمٌدة ، و العقابد الس  .8
والعبادة الصحٌحة ، وسمو الروح ، و طهارة القلب ، وحب الجهاد فً 

 صلى هللا علٌه وسلمسبٌل هللا ، وطلب الشهادة فً سبٌله وكانوا ٌتعلمون مؽازي النبً 
 .علم المؽازى علم اآلخرة و الدنٌاكما ٌتعلمون السورة من القرآن  ألن فً 

لمٌن أمور دٌنهم وأمور دنٌاهم ، وكانت أقواله المسصلى هللا علٌه وسلم لقد علم النبً 
 صلى هللا علٌه وسلموأفعاله تطبٌقاً عملٌاً لإلسالم كما أراد لهم أن ٌتعلموه وأن ٌطبقوه ، فالرسول 

أدبه ربه فؤحسن تؤدٌبه ، وكان ٌوحً إلٌه فما ٌنطق عن الهوى ، وكان ٌربً جٌالً 
عاش بٌن  صلى هللا علٌه وسلم. والرسول  وٌنشا أمة تعً اإلسالم وتعمل به وتحافظ علٌه
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المسلمٌن ،و كان قدوتهم ، وعلً هدٌة ووفق سنته سار المسلمٌن األولون وتبعهم 
التابعون والمسلمون من بعدهم ، وكان قدوة فً حٌاته الخاصة والعامة ، فكان 

ه آداب الدنٌا فً بٌته األب الرحٌم والزوج المخلص ، وعلم أهل بٌت صلى هللا علٌه وسلمالرسول 
، فطبقوها كما ٌنبؽً لهم أن ٌفعلوا ، وكانت أمهات المإمنٌن رضوان هللا علٌهن 

 .ٌساهمن فً تعلٌم المسلمٌن 
وعلً ٌد عابشة رضً هللا عنها تعلم رواة الحدٌث فً المدٌنة الدٌن وعلموه 

رضً  من بعد ذلك لألجٌال من أبناء األمة اإلسالمٌة . لقد كانت أم المإمنٌن عابشة
هللا عنها المرجع األول فً الحدٌث والسنة ، وفٌها قال اإلمام الزهري : لو جمع علم 

وعلم جمٌع الناس لكان علم عابشة  صلى هللا علٌه وسلمعابشة إلً علم جمٌع أزواج النبً  
أفضل ، وأن عابشة رضً هللا عنها تركت أعمق األثر فً الحٌاة الفقهٌة والسٌاسٌة 

 . (50)للمسلمٌن 
وكما ٌعتبر الفقهاء السنة النبوٌة الشرٌفة مصدراً أصلٌاً من مصادر التشرٌع 
فإن المإرخٌن ٌتخذونها مصدراً أولٌاً من مصادر الحضارة اإلسالمٌة ، فقد أقام 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الدولة اإلسالمٌة فً المدٌنة واضعا اللبنات األولً 

لحرب فً اإلسالم فقد انتقل الرسول صلى هللا علٌه لنظم الحكم واإلدارة واالقتصاد وا
م لٌإسس الدولة اإلسالمٌة ولٌتخذ منها عاصمة 622هـ / 1وسلم إلً المدٌنة عام 

 .( 51) للدولة الناشبة فً شبه الجزٌرة العربٌة
ولما كانت القٌم الحضارٌة ترتبط بالرخاء واالستقرار ، فقد نتج عن 

ن تؤلؾ مجتمع جدٌد متناسق ، أذاب الرسول صلى هللا استقرار المسلمٌن فً المدٌنة أ
علٌه وسلم كل خالفاته ، وعاش المهاجرون واألنصار ٌعملون معاً لٌصلوا 
بالحضارة اإلسالمٌة فً مهدها األول إلً مستوي من التفوق سجله المإرخون 

 .والكتاب 
تطاعت إن الدعوة اإلسالمٌة بنظمها الجدٌدة التً عرفها العالم ألول مرة اس

فً ظل اإلسالم أن تثبت قدرة أبناء األمة اإلسالمٌة ،علً الخلق واإلبداع 
 .واالستمرارٌة 

 القيم الحضارية في سيرة الرسول :
مرحلة الدعوة أرسل هللا رسوله محمدا صلى هللا علٌه وسلم رحمة  -أ

و  للعالمٌن ، فدعا العرب و الناس جمٌعا إلً ما فٌه صالحهم وسعادتهم فً الدنٌا
اآلخرة ، وأول ما دعا إلٌه عبادة التوحٌد والدعاء هلل وحده لقوله تعالً : ﴿قل إنما 

  . (52)  أدعوا ربً وال أشرك به أحدا ﴾
ولقد عارض المشركون هذه الدعوة لمخالفتها عقٌدتهم الوثنٌة و تقلٌدهم 

د أن األعمى آلبابهم ، و اتهموا الرسول صلى هللا علٌه وسلم بالسحر و الجنون بع
ى قومه كانوا ٌسمونه الصادق األمٌن لقد صبر الرسول صلى هللا علٌه وسلم علً أذ
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، (53) ال تطع منهمءاثما أو كفورا  ﴾ ﴿فاصبر لحكم ربك وممتثال ألمر ربه القابل :
   .وبقً الرسول صلى هللا علٌه وسلم  ثالثة عشر عاما فً مكة ٌدعو إلً التوحٌد 

علٌه وسلم من السلطان أو القوة فً قرٌش ما  لم ٌكن لرسول هللا صلى هللا
ٌمكنه به دفع األذى عمن آمنوا به . فؤمرهم بالهجرة إلً الحبشة ، فقال لهم : " لو 
خرجتم إلً أرض الحبشة ، فإن فٌها ملكاً ال ٌظلم عنده أحد ، وهً أرض صدق ، 

) حتى ٌجعل هللا  حتى ٌجعل هللا لكم فٌها فرجاً مما أنتم فٌه "  وهذه العبارة األخٌرة
لكم فرجاً مما أنتم فٌه ( دلٌل علً أن الهجرة لم تكن إال إجراء وقتٌاً قصد به مجرد 
حماٌة األفراد المسلمٌن ـ عدة الدعوة وعمادها ـ من أذي قرٌش وبؽٌها الذي لم ٌكن 

 .     (54)الرسول صلى هللا علٌه وسلم قادراً علً منعهم منه 
الهجرة من إعداد للمستقبل ، وتربص بها ، وقد أدركت قرٌش ما فً هذه 

تمثل فً حرص الرسول صلى هللا علٌه وسلم علً االحتفاظ بقوة المسلمٌن بإبعادهم 
عن موطن الفتنة والبالء الذي أنزلته بهم قرٌش ، فكان من نتٌجة ذلك أن أرسلت 

اً . وكؤن قرٌش ن المسلمٌن جاءوا بدٌن ابتدعوه "قرٌش إلً ملك الحبشة وادعت أ
أرادت أن توهم ذلك الملك أن ما فعله أولبك المهاجرون إلً بالده جرٌمة فً عرؾ 
قومهم أرادوا بهجرتهم التخلص من تبعاتها . ولكن ملك الحبشة أبى أن ٌرد المإمنٌن 
إلً قرٌش فبقوا بالحبشة حتى هاجر الرسول إلً المدٌنة فلحقوا به وهإالء هم أهل 

  .ل الهجرة األولً فقد رجعوا بإرادتهم إلً مكة المكرمة هجرة الحبشة الثانٌة، أما أه
والعقٌدة هً لب األدٌان السماوٌة ، واألصل الذي ترتكز علٌه دعابم 
الشرٌعة ولن ٌقبل الناس الشرٌعة إال إذا صلحت عقٌدتهم وآمنوا باهلل عز وجل 

بعالم الؽٌب  وبوحدانٌته فً إلوهٌته وربوبٌته ، وأسمابه وصفاته وأفعاله ، واستٌقنوا
والدار اآلخرة ، وما فٌها من حساب وجزاء وجنة ونار ، وإذا رسخت العقٌدة فً 
النفس أمكن بناء المجتمع الذي ٌلتزم فً حٌاته شرع هللا فً عالقته بربه ، وعالقته 

 باإلنسان ، وعالقته بالكون والحٌاة ، ولهذا كانت العقٌدة أول ما دعا إلٌه الرسل .
 .(55)إله إال أنا فاعبدون﴾  ن قبلك من رسول إال نوحً إلٌه أنه ال﴿ وما أرسلنا م

من المعروؾ أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  بذل ما وسعه من  
الجهد لدي قبابل مختلفة من القبابل العربٌة لتنصره وتمنعه حتى ٌبلػ رسالة ربه . 

لنصرة " من ثقٌؾ "، فمن ذلك أنه بعد وفاة عمه أبً طالب رحل إلً الطابؾ طالباً ل
والمنعة بهم من قومه . ورجاء أن ٌقبلوا منه ما جاءهم به من هللا عز وجل "ولكنهم 

التً كانت تعتبر فً نظرهم اآللهة  (56)رفضوا حماٌته،ألنهم كانوا ٌعبدون الالت،
 .( 57)الربة  

ومن ذلك ما فعله الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً مواسم الحج ـ بمكة . فقد 
ٌعرض نفسه ، ، علً القبابل العربٌة . ٌدعوهم إلً هللا . وٌخبرهم أنه نبً كان 

مرسل وٌسؤلهم أن ٌصدقوه وٌمنعوه ، ولٌس لطلب النصرة والمنعة من معنً إال 
محاولة الرسول صلى هللا علٌه وسلم إٌجاد منطلقات آمنة للدعوة اإلسالمٌة . وأهم 
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لطان السٌاسً فٌها للمسلمٌن ، أو هذه المنطلقات هو " األرض " التً ٌكون الس
بعبارة أخري ، التً ٌقٌم علٌها المسلمون دولتهم فٌتفرؼوا إلً الدعوة لدٌنهم والجهاد 

 .     (58)فً سبٌله 
بعض أهل   الرسول صلى هللا علٌه وسلمبعد ما ٌقرب من ثالث عشرة سنة فً مكة باٌع 

تا ، أساس قٌام الدولة اإلسالمٌة الذٌن عرفوا بعد ذلك باألنصار( بٌعتٌن كانالمدٌنة)
فً المدٌنة . وتهمنا هنا بٌعة العقبة الثانٌة ، التً باٌع فٌها رسول هللا األنصار علً 
اإلٌمان باهلل ورسوله وعلى السمع والطاعة وعلى النفقة فً العسر والٌسر وعلى 

وعلى أن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر وعلى أن ال تؤخذهم فً هللا لومة البم 
ٌنصروه إذا قدم إلٌهم . وباٌعهم كذلك علً أن ٌمنعوه مما ٌمنعون منه أنفسهم 

. أو بعبارة بعض رواة السٌرة : " باٌعوه علً (59)وأزواجهم وأبناءهم ولهم الجنة 
صلى هللا علٌه حرب األحمر واألسود ". وهذا النص فً هذه البٌعة واضح فً اتجاه الرسول 

، هذه المواقؾ  (60)فع عدوان خصوم الدٌن الجدٌد ولو بالحرب إلً العمل علً د وسلم
الثالثة للرسول صلى هللا علٌه وسلم تدل فً وضوح علً صحة ما ذهبنا إلٌه من أن 

  .مجموع المسلمٌن فً مكة لم ٌشكل مجتمعاً سٌاسٌاً 
كانت القٌادة متمثلة فً الرسول صلى هللا علٌه وسلم  ، ولم ٌكن ٌمارس 

ة . وإنما جاء ذلك بعد أن تطورت الجماعة المسلمة بالهجرة رباسة سٌاسٌ
واالستقرار فً المدٌنة إلً مجتمع سٌاسً ٌمارس فٌه الرسول صلى هللا علٌه وسلم 
السلطة السٌاسٌة فنشؤت بذلك أول دولة إسالمٌة ، بل أقدم دولة ـ بالمعنً العلمً للفظ 

التؽٌر السٌاسً الذي شهده مجتمع الدولة ـ عرفها التارٌخ ،وٌنقلنا ذلك إلً دراسة 
 المدٌنة عقب هجرة الرسول صلى هللا علٌه وسلم إلٌها  .   

 القيم الحضارية في الهجرة النبوية : -ب 
فً هجرة الرسول  صلى هللا علٌه وسلم قٌم حضارٌة كثٌرة وعبرا لمن 

صاب أهل تؤملها نشٌر إلً جمل منها لٌقتدي بها المإمن إذا أصابه من الظلم كالذي أ
، و ٌوالً  (61)هذه الهجرة متى وجد طرٌقا ومناصا إلً أرض ٌنجو بدٌنه فٌها 

 الدعوة إلً هللا ، ومن هذه القٌم :
أن النبً  صلى هللا علٌه وسلم لم ٌخرج من دٌن قومه حتى هموا بقتله  .1

لٌمنعوه من الدعوة إلً الحق كما أوصلوا إلٌه ما ال ٌحتمله من األذى  
   .عبرة لمن دعا إلً دٌنه  ؼٌره ، وفً هذا

أن أصحابه رضً هللا عنهم هاجروا قبله للحبشة و المدٌنة عندما ضعفوا   .2
عن احتمال األذى مع البقاء علً الدعوة إلً دٌنهم بمكة إال القلٌل منهم 
ممن له منعة تحمٌه بٌنهم ، فقد بقً معه بها لمحبته إٌاه ، وقوته علً 

الفساد ، و الدفاع عن أهل الحق من  الجهاد ، وإقامة الحجة علً أهل
المستضعفٌن و ؼٌرهم ، فمن كان هكذا ، فاألولً به أن ال ٌنتقل من بٌنهم 
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 ألنه صبر علً أذاهم .

أن اإلٌمان الصحٌح باهلل وكتابه ورسوله إذا دخل القلوب و شربته النفس   .3
عن علم و فهم البد أن ٌإتً أكله وثمرته من العمل الظاهري و الجهاد 

 النفس و المال .ب

أنهم فارقوا قومهم مفضلٌن ما بلؽهم عن هللا و رسوله  صلى هللا علٌه وسلم   .4
، و مإثرٌن الحق مع ما فٌه من مرارة علً أعز شًء لدٌهم من مال وولد  

 وأهل وعشٌرة ووطن .

أنهم لم ٌمنعهم من الهجرة لدواعٌها قلة المال وال تعللوا بالعٌال و األحبة ،   .5
علٌه من الدعة والمكاسب التً كانوا ٌنالونها بمكة بؤهون  وما نشبوا

األسباب ، لعلمهم أن كل هذا بل وجمٌع متع الدنٌا ال ٌوازى ما أعده هللا 
لهم علً هجرتهم إلٌه ، كما فهموا أن من ترك شٌبا عوض خٌرا منه فً 

 الدنٌا و اآلخرة كما حصل وصدقه الواقع .

تحت من ال ٌدٌن بدٌنهم و ال ٌرضً به  أنهم لم ٌرضوا بالذلة و الخضوع  .6
حكما حتى ٌحصلوا علً قوة ٌرهبون بها عدوهم ، تاركٌن ما ٌملكون 
وراء ظهورهم من ؼٌر أسلحة تذكر ، معتمدٌن علً هللا مع أخذهم 
باألسباب التً استطاعوها أو ٌستطٌعونها ، كالتسلل ، والمكر ، وإخفاء 

د صفوفهم ، و العمل مستقبال أمرهم عن عدوهم ، وجمع كلمتهم ، واتحا
علً إٌجاد القوة ، والمنعة من كل عدو لهم ، وبهذا و بتؤٌٌد ربهم فتحوا 

  .البالد النابٌة 

ن حادث الهجرة فاصالً بٌن عهدٌن فً تارٌخ اإلسالم ، حٌث استقرت كا  .7
العقٌدة اإلسالمٌة فً نفوس نفر من المهاجرٌن وأصحاب البٌعة من 
األنصار ، وتكونت النواة األولى للمجتمع اإلسالمً ، واتخذت المدٌنة 
مستقراً لها، فبدأت الدعوة فً طور عملً تنظٌمً جدٌد ، واتجه الرسول 

 . علٌه وسلم إلى بناء األمة وتحدٌد عالقاتها االجتماعٌة صلى هللا

سعى إلرساء دعابم البناء بؤن أعلن أول دستور سٌاسً اجتماعً، بل ٌمكن  .8
القول أنه أعلن أول دستور أخالقً مثلته الصحٌفة، التً نظمت فً تناسق 

 ر . وتكامل المجتمع الجدٌد فً المدٌنة لٌكون أساس للمجتمع اإلسالمً الكبٌ

لم ٌنظر الرسول صلى هللا علٌه وسلم إلً العناصر البشرٌة فً المدٌنة   .9
نظرة عنصرٌة وهذا ٌنطبق علً العناصر البشرٌة الداخلة فً اإلسالم 
جمٌعاً . ومن هنا كانت األخوة الدٌنٌة، التً ال مكان فٌها للون أو جنس، 

 . (62)خوة ﴾ إنما المإمنون إ صل فٌها هو العقٌدة قال تعالى: ﴿بل الفٌ

أقر الرسول صلى هللا علٌه وسلم المإاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار فً  .10
المدٌنة المنورة ، لتقوم األمة اإلسالمٌة فً أروع إتحاد وتناسق ، حلت فٌه 

(63)األخوة مكان العصبٌة القبلٌة
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تالشت األنساب والصالت جمٌعاً إال صلة واحدة هً صلة الدٌن الواحد  .11
دة ، وازدادت األخوة اإلسالمٌة فً المدٌنة قوة وصالبة حتى والعقٌدة الواح

كان المسلم ٌرث أخاه المسلم. بل أن األنصار كانوا ٌفضلون أخوانهم 
المهاجرٌن علً أنفسهم ، وقد أشار القرآن الكرٌم لمواقفهم الجلٌلة مسجالً 
لهم فضلهم فً آٌة من آٌاته﴿ ٌحبون من هاجر إلٌهم وال ٌجدون فً 

حاجة مما أتوا وٌإثرون علً أنفسهم ولو كان ٌهم خصاصة ﴾ صدورهم 
(64) . 

كانت هذه األمة تسٌر فً وحدة كاملة وراء رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  .12
وعلً أكتافهم وبقوة صمودهم وصالبة عودهم ، وعمق إٌمانهم ورسوخ 
عقٌدتهم أقاموا دولة اإلسالم ، ونصروا هللا ورسوله فنصرهم هللا وحقق 

 وعلً أٌدٌهم أمجاد الدٌن اإلسالمً العظٌم .  بهم

 القيم الحضارية في بعض الغزوات النبوية  :  -جـ 

 *غزوة بدر:
برزت مزاٌا الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً القٌادة بمعركة بدر بالشجاعة 
و ضبط األعصاب ، وعقد المإتمرات الحربٌة ،  قبل و أثناء وبعد المعركة ومساواة 

فسه بكل شًء كما طبق الرسول القابد صلى هللا علٌه وسلم ألول مرة أصحابه مع ن
 شروط اختٌار المقر المالبم للمعركة و أمن حراسته .

 الضبط و المعنويات و العقيدة :
ظهر بوضوح أثر الضبط المتٌن ، و المعنوٌات العالٌة ، و العقٌدة الراسخة 

حٌوٌة لكل انتصار فً كل  فً انتصار المسلمٌن علً قرٌش وستبقً هذه المزاٌا
 حرب .

الشك أن ؼزوة بدر الكبرى كانت قبل ظهور النفاق بالمدٌنة المنورة ، فقد 
دخل المنافقون اإلسالم بعد هذه الؽزوة المباركة التً ظهرت فٌها قوة المسلمٌن ، 

ز ، وأصٌب أعدابهم بالهٌبة منهم فقد نصرهم هللا ع (65)وارتفع شؤنهم ، وذاع صٌتهم 
 . (66)﴾ لقد نصركم هللا ببدر و أنتم أذلة﴿ ومع قلة عددهم ،قال تعالى:و جل 

وكان هإالء الثلة المباركة هم أعمدة الدٌن وأفضل المسلمٌن بعد األنبٌاء و 
 المرسلٌن وورد فً فضلهم اآلثار .

دي الرحمن للخصومة أنا أول من ٌجثو بٌن ٌعن علً رضً هللا عنه قال:"
عباده ، وفٌهم أنزلت:﴿هذان خصمان اختصموا فً  ٌس بنوقال قٌوم القٌامة"

. وقال : "هم الذٌن تبارزوا ٌوم بدر ، حمزة وعلً وعبٌدة أو أبو عبٌدة بن (67)﴾ربهم
 " وقال عن الصحابةوعتبه بن ربٌعة والولٌد بن عتبه الحارس ، ضد شٌبه بن ربٌعة

  .ل اعملوا ما شبتم "ل بدر فقا: " ما ٌدرٌك لعل هللا أطلع علً أهصلى هللا علٌه وسلم
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أنزل هللا من السماء ماء فؤصاب المسلمٌن ما ثبت األرض ولم ٌمنع من 
السٌر ، وأصاب قرٌشا من ذلك ما لم ٌقدروا على أن ٌرتحلوا منه ، وكان مجا 

﴿ إذ ، قال تعالى: (68)المطر نعمة وقوة للمإمنٌن ، وبالء ونقمة على المشركٌن 
علٌكم من السماء ماء  لٌطهركم به  وٌذهب عنكم  ٌؽشٌكم النعاس أمنة منه وٌنزل

  .(69)رجز الشٌطان  ولٌربط على قلوبكم  وٌثبت به األقدام ﴾ 
فى الدرع وٌقول فى حزم  ٌثبصلى هللا علٌه وسلم وزادهم نشاطا ، أن رأوا رسول هللا 

، فقاتل المسلمون أشد القتال ،  (70)﴿ سٌهزم الجمٌع وٌولون الدبر ﴾ وصرامة :
دهم المالبكة ، ففً رواٌة ابن سعد عن عكرمة قال : كان ٌومبذ ٌندر رأس وساع

الرجل ال ٌدرى من ضربه ، وتندر ٌد الرجل ال ٌدرى من ضربها ، وقال ابن عباس 
: بٌنما رجل من المسلمٌن ٌشتد فً أثر رجل من المشركٌن أمامه إذ سمع ضربة 

نظر الى المشرك أمامه ، بالسوط فوقه ، وصوت الفارس ٌقول : أقدم حٌزوم ، ف
فجاء األنصاري فحدث بذلك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال : " صدقت ذلك 
من مدد السماء الثالثة " . قال أبو داود : إنً ألتبع رجال من المشركٌن ألضربه إذ 

، (71)وقع رأسه قبل أن ٌصل إلٌه سٌفً ، وكاد األمر ٌلتّبس على بعض المإمنٌن،
الى الحرج عنهم ، ثم أكد لهم بعد ذلك أن النصر الذي تحقق لم ٌتحقق فرفع هللا تع

 .بجهد المإمنٌن ، إنما تحقق بقذؾ الرعب فً قلوب الكافرٌن 

 * غزوة أحد :
  أن الجهاد  ٌلزم بالشروع فٌه حتً إن من لبس ألمته وشرع فً أسبابه

، وتؤهب للخروج ، لٌس له أن ٌرجع عن الخروج حتى ٌقاتل عدوه 
(72) . 

  ، أنه ال ٌجب علً المسلمٌن إذا طرقهم عدوهم فً دٌارهم الخروج إلٌه
 بل ٌجوز لهم أن ٌلزموا دٌارهم و ٌقاتلوهم فٌها .

  جواز سلوك اإلمام بالعسكر فً بعض أمالك رعٌته ، وإن لم ٌرض
 .المالك 

  . أنه ال ٌؤذن لمن ال ٌطٌق القتال من الصبٌان ؼٌر البالؽٌن 

 واالستعانة بهن فً الجهاد . جواز الؽزو بالنساء 

  ًأن السنة فً الشهٌد أنه ال ٌؽسل ، و ال ٌصلً علٌه ، و ال ٌكفن ف
ؼٌر ثٌابه ، بل ٌدفن فٌها بدمه وكلومه ، إال أن ٌسلبها فٌكفن فً ؼٌرها 

. 

  أن السنة فً الشهداء أن ٌدفنوا فً مصارعهم ، و ال ٌنقلوا إلً مكان
 .أخر 

 ثة فً القبر الواحد ، وٌقدم أكثرهم قرآنا .جواز دفن الرجلٌن أو الثال 

  أن من عذره هللا فً التخلؾ عن الجهاد ٌجوز له الخروج و إن لم ٌجب
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 علٌه .

  أن المسلمٌن إذا قتلوا واحدا منهم فً الجهاد ٌظنونه كافرا فعلً اإلمام
 دٌته من بٌت المال .   

الؽاٌات ما ملخصه : فصل فً ذكر بعض الحكم و  (73)وقال ابن القٌم 
المحمودة التً كانت فً ؼزوة أحد : وقد أشار هللا سبحانه و تعالً إلً أمهاتها 

﴿ وإذ ؼدوت من أهلك عمران " حٌث افتتح القصة بقوله:وأصولها فً سورة " أل 
 .(74)تبوئ المإمنٌن مقاعد للقتال وهللا سمٌع علٌم ﴾ 

 صابهم إنما تعرٌفهم سوء عاقبة المعصٌة والفشل والتنازع ، وأن الذي أ
هو بشإم ذلك فقال تعالً : ﴿ و لقد صدقكم هللا وعده إذ تحسونهم بإذنه 
حتى إذا فشلتم و تنازعتم فً األمر وعصٌتم من بعد ما أراكم ما تحبون 
منكم من ٌرٌد الدنٌا و منكم من ٌرٌد اآلخرة ثم صرفكم عنهم لٌبتلٌكم 

  .(75)﴾ عنكم وهللا ذو فضل على المإمنٌن ولقد عفا 
لما ذاقوا عاقبة معصٌتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم ، كانوا بعد ذلك أشد ف

 حذرا و ٌقظة و تحرزا من أسباب الخذالن .

  أن حكمة هللا فً رسله و أتباعهم جرت بؤن ٌنتصروا مرة وٌنتصر
  .عاقبة ، ولٌتمٌز الصادق من ؼٌره علٌهم عدوهم ، لكن تكون لهم ال

قاتلتموه ؟ قال : نعم . قال : كٌؾ الحرب  كما قال هرقل ألبً سفٌان : "هل
بٌنكم وبٌنه ؟ قال : سجال ، ٌدال علٌنا المرة ، و ندال علٌه األخرى قال : كذلك 

 .(76)تلً ، ثم تكون لهم العاقبة" الرسل تب

  أن ؼزوة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بٌن ٌدي موت رسول هللا فثبتهم
سول هللا  صلى هللا علٌه ووبخهم علً انقالبهم علً أعقابهم إن مات ر

وسلم   أو قتل بل الواجب علٌهم أن ٌثبتوا علً دٌنه وتوحٌده وٌموتوا 
علٌه فقال تعالً : ﴿ وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل انقلبتم علً أعقابكم ومن ٌنقلب علً عاقبٌه فلن ٌضر هللا 

 .  (77)شٌبا وسٌجزى هللا الشاكرٌن ﴾

 ت ؼزوة بدر فً خذالن الكافرٌن ، وؼزوة أحد أفادت مثلها فً أفاد
 فضح المنافقٌن ورب ضارة نافعة ، وربما صحت األجساد بالعلل .

و لعل ما ترتب  علً عصٌان األوامر فً هذه الؽزوة درس عمٌق ، ٌتعلم 
منه المسلمون قٌمة الطاعة ، فالجماعة التً ٌحكمها أمر واحد ، أو التً تؽلب علً 

رادها وطوابفها النزعات الفردٌة النافرة ال تنجح فً صدام ، بل ال تشرؾ نفسها أف
 فً حرب أو سالم ، واألمم كلها مإمنها و كافرها تعرؾ هذه الحقٌقة . 

وأسرع الناس إلً الشؽب و التمرد من أقصوا من الرباسة وهم إلٌها 
ة التً تضحً بمستقبل طامحون ، وكان عبد هللا بن أبً بن أبً سلول مثال لهذه الفب

األمة فً سبٌل أطماعها الخاصة ، أما الرماة الذٌن عصوا األوامر بلزوم أماكنهم 
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مهما كانت أطوار القتال فقد مرت بهم فترة ضعؾ و ذهول تٌقظت خاللها بقٌة فً 
أنفسهم من حب الدنٌا واإلقبال علً عرضها الزابل فكان أثر ذلك ما كان ، و لذلك 

ون للكارثة التً قلبت علٌهم األمور بٌن هللا لهم أنهم هم مصدرها فما لما دهش المسلم
أخلفهم موعدا ، قال تعالى :﴿ أو لما أصابتكم مصٌبة قد أصبتم مثلٌها قلتم أنى هذا قل 

   .(78)هو من عند أنفسكم إن هللا علً كل شًء قدٌر ﴾
ذو فضل علً عنكم و هللا وقوله تعالً : ﴿ ثم صرفكم عنهم لٌبتلٌكم ولقد عفا 

، أي كفكم عنهم حتى حالت الحال ، ودالت الدولة ، وفٌه من اللطؾ (79)﴾ المإمنٌن
بالمإمنٌن ما ال ٌخفً ، " لٌبتلٌكم " أي لٌجعل ذلك الصرؾ محنة علٌكم لتتوبوا إلً 
هللا ، و ترجعوا إلٌه وتستؽفروه ألنكم خالفتموه فً أمره ، وملتم إلً الؽنٌمة ، ثم أنه 

فا عنهم بقوله: " ولقد عفا عنكم" أي تفضال علٌكم إلٌمانكم  ، علً أن تعالً قد ع
المسلمٌن دفنوا موجدتهم فً أفبدتهم ، ولم ٌستسلموا ألحزان المصاب  الذي حل بهم 
، وكان تكاثر خصومهم حولهم سببا فً أن ٌقاوموا عوامل الخور ، و أن ٌبدو للناس 

 نحو ما قٌل : بقٌة من قوة ترد عنهم كٌد المتربصٌن علً 
 . (80)وتجلدي للشامتٌن أرٌهم        أنً لرٌب الدهر ال أتضعضع   

. ومن أجل هذا كان الفا كله لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، مع ربط 
 هذه األمور جمٌعا بالعبودٌة 

: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه هلل ، وطاعة رسوله قال تعالى 
. ولبن حرم المإمنون ألفا فلم ٌحرموا  (81)﴾  أن هللا شدٌد العقابواتقوا هللافانتهوا 

الثناء من رب العباد ، المهاجرون واألنصار والتابعون لهم بإحسان إلى ٌوم القٌامة ، 
إنما بقى ألفا لفقراء المإمنٌن ، ولعل هذه الصورة تعطٌنا الحكمة من هذا الثناء على 

  .هذا الجٌل الفرٌد 
هللا صلى هللا علٌه وسلم بنً النضٌر بعث ثابت بن قٌس  لما ؼنم رسول

فدعا األنصار كلها ـ األوس والخزرج ـ فحمد هللا وأثنى علٌه ، وذكر األنصار وما 
علّى من بنً النضٌر ، وكان المهاجرون على ما هم علٌه من السكنى فً مساكنكم 

د بن عبادة وسعد بن وأموالكم ، وإن أحببتم أعطٌتهم وخرجوا من دٌاركم " فقال سع
 . (82)معاذ : ٌا رسول هللا ، بل نقسمه للمهاجرٌن وٌكونون فً دورنا كما كانوا 

ثم كانت فضٌحة المنافقٌن ، وكشؾ خٌانتهم وتواطبهم مع بنً النضٌر على 
حرب المسلمٌن ، وكشؾ جبنهم وؼدرهم ، إنهم أحقر من أن ٌواجهوا المسلمٌن 

 .نافقٌن ال ٌقابلون المسلمٌن إال وهم خلؾ حصونهم وجها لوجه ،وأن الٌهود مثل الم

 * غزوة األحزاب :
لبن كانت المعركة قد استمر الحصار فٌها للمسلمٌن بضعا وعشرٌن لٌلة ،  .1

فشتان ما بٌن الحصارٌن ، لقد انتهى حصار الٌهود باستسالمهم وجالبهم 
أذالء صاؼرٌن عن المدٌنة ، مخلفٌن وراءهم بٌوتهم وأرضهم ؼنٌمة 
للمإمنٌن ، بٌنما انتهى حصار قرٌش وؼطفان لرسول هللا صلى هللا علٌه 
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وسلم وللمإمنٌن بالفشل الذرٌع لقرٌش وؼطفان ، ولخص القرآن الكرٌم 
المعركة كلها بآٌة واحدة : ﴿ٌؤٌها الذٌن آمنوا اذكروا نعمة هللا علٌكم إذ 

بما تعملون جاءتكم جنود فؤرسلنا علٌهم رٌحا وجنودا لم تروها وكان هللا 
 .  (83)بصٌرا ﴾ 

ومع ذكر النعمة فالبد من استعادة ذلك الجو الصعب ، والظرؾ الدقٌق ،  .2
والخطر الداهم الذى نزل بالمسلمٌن ، وكٌؾ وصلوا إلى حالة قرٌبة من 

   .الٌؤس

رهم ، ثم التمٌز المطلوب بعد كل محنة ، وفضٌحة المنافقٌن وحص  .3
ما هى بعورة إن ٌرٌدون ا عورة وإن بٌوتنوفرارهم من المعركة بحجة:﴿

  .(84)﴾ إال فرارا

ثم الثناء العطر على المإمنٌن بثباتهم على الحق وإخالصهم هلل : ﴿من   .4
المإمنٌن رجال صدقوا ما عاهدوا هللا علٌه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 

  .(85)من ٌنتظر وما بدلوا تبدٌال ﴾ 

إذ جاءوكم من فوقكم ﴿ لى على المإمنٌن ، من مرحلة : ثم فضل هللا تعا  .5
ومن أسفل منكم وإذ زاؼت األبصار وبلؽت القلوب الحناجر وتظنون باهلل 

ومن هذه  .(86)﴾ ٌداالظنونا . هنالك ابتلى المإمنون وزلزلوا زلزاال شد
المرحلة إلى مرحلة : ﴿ ورد هللا الذٌن كفروا بؽٌظهم لم ٌنالوا خٌرا وكفى 

 0(87)هللا المإمنٌن القتال ﴾ 
 قٌم الحضارٌة فً معاملة ؼٌر المسلمٌن:ال -د 

ضمت الدولة اإلسالمٌة أعداداً من ؼٌر المسلمٌن من أهالً البالد المفتوحة 
( بمعنً أن ألمر باسم )الرعٌة ـ أو األعاجمالذٌن ظلوا علً دٌنهم وعرفوا من أول ا

ة العرب رعاتهم   لكنهم عرفوا من خالل كتب الفقه اإلسالمً باصطالح " أهل الذم
" والذمة تعنً العهد واألمان والضمان ، كما هً إقرار بتوطٌن أهل الكتاب فً دٌار 
اإلسالم ، وحماٌتهم لدخولهم فً عهد المسلمٌن وأمانهم . لذلك ٌطلق هذا االسم علً 
من ٌجوز عقد الذمة معهم من أهل الكتاب من الٌهود والنصارى والمجوس الذٌن  

) عبدة النجوم ( بشرط أن ٌوافقوا الٌهود والنصارى اعتبروا ذمة إلً جانب الصاببة 
فً أصل معتقداتهم وكان من حقهم أن ٌقٌموا فً بالدهم بناء علً معاهدات األمان 
والصلح أو أنهم خضعوا للعرب بحكم أن بالدهم فتحت عنوة  . فحوت معاهدات 

ه وال ذمة : ) فمن منع ما علٌه فال عهد لعبارات مختلفة بهذا الخصوص منها األمان
( ، ) وأن بدلوا واستخفوا بعهدهم فالذمة منهم برٌبة ( .  وقد أشار القرآن الكرٌم إلً 

ادع إلى  طوابؾ أهل الذمة وحدد طبٌعة معاملتهم وعالقتهم بالمسلمٌن قال تعالى : ﴿
  . (88)سبٌل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتً هً أحسن ﴾ 

صلى هللا علٌه وسلم إلً ؼٌر المسلمٌن من  كما أشارت أحادٌث الرسول
خالل اصطالح الذمة ومنها " ) أحفظونً فً ذمتً ( ، كذلك كتب التارٌخ التً 
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حفلت بذكر أخبارهم قد أشارت إلٌهم بهذا االصطالح الذي ظل شابعاً فً الدولة 
 .   (89)اإلسالمٌة علً مر الزمن 

ألخرى ، كما تقررت من خالله ووقؾ اإلسالم موقفاً متسامحاً تجاه األدٌان ا
القواعد التً على أساسها ٌعامل ؼٌر المسلمٌن فً دار اإلسالم وما ٌجب على 
المسلمٌن إتباعه من تعالٌم وما علٌهم من واجبات من خالل القرآن الكرٌم الذي نظم 

التسامح والعفو، قال تلك العالقات ..... فشملت كثٌر من النصوص القرآنٌة روح 
﴿فؤعفوا  (90)فمن عفا وأصلح فؤجره علً هللا أنه ال ٌحب الظالمٌن﴾.سبحانه :﴿

، كما ٌتضح موقؾ اإلسالم منذ البداٌة فً الدعوة  (91)واصفحوا حتى ٌؤتً هللا بؤمره﴾
لإلسالم فقد حدد وبدقة عدم إجبار الناس علً الدخول فً اإلسالم.وسار الرسول 

 .ٌم الحضارٌة اإلسالمٌة صلى هللا علٌه وسلم على هذا النهج وهذا من الق
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 الخاتمة
ٌتضح مما سبق أن القٌم الحضارٌة مستمده من القرآن الكرٌم والسٌرة 
النبوٌة وأن المجتمع العربً اإلسالمً صار ٌتمٌز بسمات شرٌفه وصفات حمٌدة 

 ومظاهر كرٌمه أوجدها اإلسالم منها:

  .اإليمان برب واحد، بعد أن كانوا يعبدون أربابا متعددة .1

قضاء عمى المنازعات والمشاحنات التي كانت بينهم، فانتهت الحروب ال .2
 . والغارات التي كانت تكدر عميهم حياتهم

أنه هذب أخالقهم وقضى عمى العادات السيئة التي كانت فاشيه في  .3
 .بعضهم كاألخذ بالثأر ووأد البنات وشرب الخمر،وغير ذلك 

ت الوحدة الدينية محل أنه بث فيهم روح المحبة وألف بين قموبهم، فحم .4
  .العصبية القبمية

أنه نادي باإلخاء والمساواة وأن التفاضل أنما يكون بالعمل الصالح  .5
والتقوى يأيها الناس إنا خمقناكم من ذكر وأنثى وجعمناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ،إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم ، وليس لعربي عمى أعجمي فضل 

   .لحمية حمية الجاهميةإال بالتقوى " فقضى عمى ا

دفعهم لمجهاد في سبيل اهلل والدفاع عن الدعوى ، وبذلك تمت الفتوحات  .6
 .العظيمة 

أوجد لهم تشريعا وافيا بكل مطالب الحياة الدينية واالجتماعية والسياسية  .7
 و األدبية ، تشريعا مستقال متميزا عن كل التشريعات السابقة . 

ٌخهم ٌستظلون بظل حكومة واحدة ، أنه جعل العرب ألول مرة فً تار .8
لها دستور واحد ٌحتكمون إلٌة جمٌعا ، ولها رئٌس مطاع من الجمٌع 

فً المدٌنة  صلى اهلل عليه وسلمٌحبهم وٌحبونه وقد تم لهم باستقرار الرسول 

المنورة واتخاذها مقرا دائما ، حٌث أقام دولة أركانها ومقوماتها تقوم 
ٌهمل شٌئا من قوام الحٌاة وأنه دٌن واف على دٌن اإلسالم ، الذي لم 

لسعادة البشر ، ألن اإلسالم لم ٌنزل للعرب فقط بل للناس جمٌعاً فً 
مشارق األرض ومغاربها، وهناك أكثر من أربعٌن آٌة فً القرآن 
الكرٌم، ٌذكر فٌها أسم هللا، باسم رب العالمٌن، هذا عدا اآلٌات التً 
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فرسالة اإلسالم ال ٌختص س كافة، توضح أن الرسول الكرٌم أرسل للنا
بها قوم دون قوم أو شعب دون شعب أو أمة دون أمة بل تتمٌز عن 
الرساالت التً سبقتها بأنها صالحة لجمٌع الناس فً كل زمان ومكان . 
ومما ٌؤكد عالمٌة الدعوة اإلسالمٌة أن تعالٌم اإلسالم ، ٌقصد بها حفظ 

فظ المال . وهذه األمور الدٌن ، وحفظ النفس ، وحفظ العقل ، وح
   تصلح للناس جمٌعاً وتٌسر لهم الحٌاة الحرة الكرٌمة .   

والواقع أن من ٌنظر إلى حال العرب قبل اإلسالم و حالهم بعد اإلسالم  
جمع  صلى اهلل عليه وسلممحمد وٌوازن بٌن الحالتٌن ، ٌدرك فً سهولة وٌسر أن الدٌن الذي جاءهم به 

م وأعلى شأنهم وأعز جانبهم ، فأصبحوا بهذا الدٌن أمة عالمة كلمتهم وأصلح مجتمعه
.  
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 مصادر ومراجع البحث
  .(القرآن الكرٌم 1
  .م  1941هـ/ 1360( اإلتقان فً علوم القرآن ، السٌوطً ، مصر ، 2
 .م  1927هـ/  1346( األدب الجاهلً ، طه حسٌن ، القاهرة ،3
   .م  1914هـ/  1333ا ، القاهرة ،( األصنام ، ابن الكلبً ، تحقٌق ذكً باش4
  .ت  .( البداٌة والنهاٌة ، ابن كثٌر ، دار الرٌان ، القاهرة ، د5
  .ت .( البرهان فً علوم القرآن ، الزركشً ، دار إحٌاء التراث، د6
  .ت  .( بالؼة القرآن ، محمد الخضر حسٌن ، القاهرة ، د7
  .م 1905هـ / 1323، الهند ،  ( بلوغ المرام من أدلة األحكام ، العسقالن8ً
( تارٌخ األمم اإلسالمٌة ، الشٌخ محمد الخضري ، المكتبة العصرٌة ،  ، بٌروت 9
  .م  2005هـ/  1426،

  .م 1955هـ/  1375( تارٌخ أرض القرآن ، الندوي ، الهند ،10
 .م  1889هـ/  1307(تاج العروس ، الزبٌدي ، القاهرة ، 11
هـ/  1407ك ، أبً جعفر الطبري ، دار الفكر ، بٌروت ، ( تارٌخ األمم والملو12

  .م  1987
( تارٌخ المدٌنة ، عمر بن شبة النمٌري ، تحقٌق فهٌم محمد شلتوت ،دار 13

 .ت .األصفهانً ، جدة ، د
 .م1998هـ/ 1418( التربٌة القٌادٌة ، منٌر الؽضبان ،دار الوفاء، المنصورة ، 14
 .ت  .الذهبً ،دار إحٌاء التراث، لبنان ، د( التارٌخ الكبٌر ، الحافظ 15
 .م  1980هـ/ 1401ر القلم بٌروت ،( تفسٌر ابن كثٌر ، ابن كثٌر القرشً، دا16
هـ/ 1357( تفسٌر الرازي ، فخر الدٌن أبو عبد هللا محمد بن عمر ، القاهرة ،17

  .م  1938
 .ت .د ( تلقٌح فهوم األثر ، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي،الهند،18
( تارٌخ المدٌنة ، عمر بن شبة النمٌري ، تحقٌق فهٌم محمد شلتوت ،دار 19

  .ت  .األصفهانً ، جدة ، د
  .ت  .د .( تهذٌب األسماء واللؽات ، النووي ، دار الكتب العلمٌة 20
( جامع البٌان فً تفسٌر القرآن، الطبري، دار المعارؾ، القاهرة 21

  .م  1903هـ/1321،
  .م 1977هـ / 1398لترمذي ، ابن عٌسى الترمذي ، دار الفكر ، ( جامع ا22
هـ/ 1408( الجامع ألحكام القرآن ، القرطبً ، دار الكتاب العربً ،القاهرة،23

 .م 1987
  .م 1919هـ / 1338( جمهرة أشعار العرب ، القرشً ،  بوالق ، 24
  .ت .( جوامع السٌرة ، ابن حزم ، فٌصل أباد ، باكستان ، د25
( أحكام أهل الذمة ، ابن القٌم الجوزٌه ، نشره صبحً الصالح ،دمشق ،  26
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  .م  1961هـ/ 1381
 .(حلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء ، الصفهانً ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، د27
 .ت 
 .م  1947هـ/1367( حٌاة محمد ، محمد حسنٌن هٌكل ، القاهرة ،  28
  .م1933هـ /1352ن آثار، األزرقً ، مكة ، ( أخبار مكة وما جاء فٌها م29
 . م1924هـ /  1343لطبري ، الهند ، ( خالصة السٌر ، محب الدٌن ا30
( خالصة األثر فً سٌرة سٌد البشر ، أحمد محمد عساؾ ، دار إحٌاء العلوم ، 31

  . 1980بٌروت ، 
  .م  1930هـ/1349( رحمة للعالمٌن ، المنصور فوري ، الهند ،32
رحٌق المختوم ، صفً الرحمن المباركفوري ، المكتبة العصرٌة بٌروت ، ( ال33

  .م 1998هـ/1418
 .ت .( الرسول فً المدٌنة ، علً حسن الخربوطلً ، القاهرة ، د 34
  .م  1914هـ/1332( الروض اآلنؾ ، السهٌلً ، مطبعة الجمالٌة، مصر ، 35
طبري ، المكتبة القٌمة ، ( الرٌاض النضرة فً مناقب العشرة ، محب الدٌن ال36

  .ت .القاهرة ، د
( زاد المٌعاد فً هدي خٌر العباد ،ابن القٌم ، تحقٌق شعٌب األرناإوط ، بٌروت 37
 .م 1985هـ/ 1406، 

( سنن أبً داود ، أبو داود سلٌمان بن األشعث السجستانً ، تحقٌق وتعلٌق عزت 38
  .م1971هـ / 1391الدعاس ، سورٌا ، 

اجة ، أبو عبد هللا محمد بن زٌد بن ماجة القزوٌنً ، دار الفكر ، ( سنن ابن م39
  .ت .دمشق ، د

( سنن النسابً ، ابن شعٌب النسابً ، شرح السٌوطً ، دار الفكر ، بٌروت ، 40
 .ت .د

  .ت .( السنن الكبرى ، البٌهقً ، دار المعرفة ،بٌروت ، د41
 .م1990هـ/ 1411،  ( سٌر أعالم النبالء ، الذهبً ، مإسسة الرسالة42
 .م1997هـ/1417دار إحٌاء التراث ، ( السٌرة النبوٌة، ابن هشام ، ابن هشام ، 43
( السٌرة النبوٌة الصحٌحة ، أكرم العمري ، مكتبة المعارؾ ، المدٌنة المنورة ، 44

  .م 1992هـ/ 1412
  .م1911هـ/1329( شرح السٌرة النبوٌة ، الخشنً ، القاهرة، 45
هـ 1348ح مسلم ، النووي ، المطبعة المصرٌة ، األزهر، ( شرح صح46ٌ

  .م  1929/
( الشفا بتعرٌؾ حقوق المصطفى ، القاضً عٌاض ، المطبعة العثمانٌة ، 47

 .م1894هـ / 1312استانبول ، 
هـ   1387( صحٌح البخاري ، محمد بن إسماعٌل البخاري ، دار الفكر ،48
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  .م1967/
جاج القشٌري ، تحقٌق محمد فإاد عبد الباقً ، دار ( صحٌح مسلم ، مسلم بن الح49

 .م  1972هـ/1392إحٌاء التراث العربً ، بٌروت ،  
 .1989هـ/ 1410ب العلمٌة ، بٌروت، ( صفة الصفوة،  ابن الجوزي، دار الكت50
  .ت .، أمٌن دودار ، دار الفكر ، د صلً هللا علٌة وسلم  ( صورة من حٌاة الرسول51
 .م1904هـ  / 1322كبرى ،محمد بن سعد ، طبعة لٌدن ، ( الطبقات ال52
   .ت .( عابشة أم المإمنٌن ، زاهٌة قدوره ، القاهرة ، د53
  .م1900هـ/1318( عٌون األخبار ، ابن قتٌبة ، برلٌن ، 54
( فتح الباري بشرح صحٌح البخاري،العسقالنً،الروضة 55

  .م1998هـ/1410القاهرة،
رحمن وأولٌاء الشٌطان ، ابن تٌمٌة ،  درء تعارض العقل (الفرقان بٌن أولٌاء ال56

 .م  1983هـ / 1403والنقل ، طبع جامعة اإلمام محمد بن سعود ، 
هـ/ 1412( فقه السٌرة النبوٌة ، محمد سعٌد البوطً ، دار الفكر ، دمشق، 57

 .م1991
  .م1955هـ/1375( فقه السٌرة ،محمد الؽزالً، دار الكتاب العربً ، مصر ، 58
( فً ظالل القرآن ، سٌد قطب ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت ، لبنان، 59

 .ت.د
 .ت .( الكامل فً التارٌخ ، ابن األثٌر ،دار إحٌاء التراث العربً ،بٌروت ،  د60

  .م 1989هـ/ 1408
 .م1885هـ/1303( لسان لعرب ،، ابن منظور ، طبعة بوالق ، 61
هـ/ 1413مناع القطان ، مكتبة المعارؾ ، الرٌاض ،( مباحث فً علوم القرآن ، 62

  .م1992
(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمٌن ، السٌد أبو الحسن علً الندوي، مكتبة دار 63

 .م1961هـ/ 1381العروبة ، القاهرة ، 
،عبد هللا بن محمد النجدي ، مطبعة السنة  صلً هللا علٌة وسلم  ( مختصر سٌرة الرسول64

  .م 1956هـ / 1375القاهرة ،  المحمدٌة ،
دمشق ،  ( المرتضى سٌرة أمٌر المإمنٌن ، أبً الحسن الندوي ، دار القلم ،65

 .م 1998هـ/ 1419
  .م 1904هـ/ 1322( المقدمة ، ابن خلدون  ، القاهرة ، 66
  .م1850هـ/1267( المعارؾ ، ابن قتٌبة ، جتنبرج ، 67
  .م1979هـ/1400حمدي السلفً ، بؽداد ،  ( المعجم الكبٌر ، الطبرانً ، تحقٌق68
  .م1956هـ/1376( معجم البلدان ، ٌاقوت الحموي ، تحقٌق الخانجً ، القاهرة ، 69
  .م1996هـ/1416( المؽنً ، ابن قدامة المقدسً ، دار الحدٌث ، القاهرة ، 70
، الوالٌات  ، القس رٌفراند بورلً ، مجلة مسنجر صلً هللا علٌة وسلم  ( مقال حٌاة محمد71
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 .م 1969هـ/1389المتحدة ، 
( منهاج السنة النبوٌة ، أحمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة ، دار الكتب العلمٌة ، 72

  .ت .بٌروت ، لبنان ، د
 .ت .د .(النبوات ، ابن تٌمٌة ، مكتبة السنة المحمدٌة ، القاهرة 73
  .، القاهرة (النبوة من علم العقابد إلى فلسفة التارٌخ ، على مبروك  74

(النبوة فً اإلسالم ، عبد الحمٌد صدٌقً ، ترجمة كاظم جوادي ،دار القلم ، 75 
 .م  1989الكوٌت ،

هـ / 1404( النبوة واألنبٌاء ، محمد علً الصابونً ، مكتبة الؽزالً ، دمشق ،76
  .م 1985

 .م 1985/  1404( النبوة ، الماوردي ،دار الفرجانً ، القاهرة ،77
ة اإلقدام : الشهرستانً ،  تصحٌح الفررجٌوم ،مكتبة زهران ، القاهرة ، ( نها78ٌ

 ت .د
77) Brita :Ency de ilsl. art al -  tabarl ,paris,1946    
78)Mohammed en ,de joden te Medina, : Wensinck, Leicen, 

1906 . 
79 ) Mohammed . Erester.:Grimme tell.Munster,1802. 
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