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 اإلسالمية األخالقعالمية 
 للشيخ السيد مراد سالمة

 أما بعد: 

يف الرسالة اإلسالمية لنتعرف على  األخالقنقف اليوم مع عاملية  –وسلم اهلل عليه  صلى-احملبوب احلبيبأمة 

 –صلى اهلل عليه وسلم –اليت جاء بها النيب  األخالقلنتعرف على  الغراء،جانب مشرق من جوانب الشريعة 

ني مسلم وال ب سودأوال بيض أعاملية يف طبعها فهي ال تفرق بني عربي وال عجمي وال بني  األخالقتلك  وكيف كانت

 يف اإلسالم تتسم بالثبوت فهي ثابتت ال تتغري و ال تتلون  فاألخالقو كافر 

 باتث: أنها لقلُت لفظني، يف كلها اإلسالمي َّ الدين فلسفة ُأمجل أن سئلت أنين لو-اهللرمحه -يقول الرافعي

 ثباُت إنه القول على زاد ملا حرفني، يف كله اإلنسانية عالج يوجز أن الدنيا فالسفة أكرب سئل ولو األخالق،

 .ألخالقا ثباُت: لقالوا كلمتني يف يعوزها ما وحيصروا األوربية املدنية ليدرسوا أوربا علماء كلَُّ أجتمع ولو األخالق،

 الثابتة، أخالقهم وقوة دينهم هدى أرض كل يف فأثبتوا األمم، ودوَّخوا العامل، وفتحوا املسلمون، حارب وقدميًا

 حلياُةا تستخفه وال يتحول، ال الذي باطنهم بثبات وذلك الس َّلم، يف ورائها هو ما احلرب يف أنفسهم وراء من وكان

 (1).الطيش على فتحمله املدنيات تتسّفُهه وال بنزقها،

 من وإيثار وعفة وأمانة ووفاء صدق من للمجتمع األساسية الفضائل إن اإلسالمية األخالق بثبات يقصد 

 ةاخللو وحتريم السالم وإفشاء الطعام عند كالتسمية العامة الشريعة بنظام املرتبطة االجتماعية الفضائل

 لةفاض قيما تظل بل العلم وتقدم احلياة، تطورت مهما كريم، جمتمع عنها يستغين ال أمور كلها باألجنبية،

  ثابتة.

 بل ،االقتصادية واألحوال االجتماعية للظروف تبعا تتطور وال تتغري ال اإلسالم يف األخالق اهلل: أناعلموا يا رعاكم 

 اللَِّه ُحُدود  ي ت ع دَّ و م ْن ت ْعت ُدوه ا َفَلا اللَِّه ُحُدوُد ِتْلَك} تعاىل: اهلل قال كما والشر، والظلم الفوضى ضد متينة حواجز هي

 [222: البقرة] {الظَّاِلُمون  ُهُم َفُأوَلِئَك

  :األحباب صورا مشرقة من األخالق اإلسالمية اليت اتسمت بالعاملية وإليكم أيها

الرسالة و الرسول يف كلمة واحدة  وحصر اهللخلق عظيم بل قصر اإلسالم يف  الرمحة عاملية:الرمحة رمحة أوال:  

 [101: األنبياء] {ِلْلع اَلِمني  ر ْحم ًة ِإلَّا َأْرس ْلن اَك و م ا}و هي الرمحة فقال سبحانه  أال

 عويف هورسول باهلل يؤمن مل ومن واآلخرة الدنيا يف الرمحة له متت ورسوله باهلل منآ من:" تفسريها يف عباس ابن قال

 هذا ومصداق"  الدنيا يف الرمحة فذلك والقذف واملسخ اخلسف من العذاب من الدنيا عاجل يف األمم يصيب كان مما
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 السَّم اِء ِمن  ِحج ار ًة اع َلْين  َفَأْمِطْر ِعْنِدَك ِمْن اْلح قَّ ُهو  ه ذ ا َكان  ِإْن اللَُّهمَّ َقاُلوا و ِإْذ ﴿: قال حيث وجل عز اهلل كتاب يف

 [.22 ،22: األنفال] ﴾ ِفيِهْم و َأْنت  ِلُيع ذِّب ُهْم اللَُّه َكان  و م ا*  َأِليٍم ِبع ذ اٍب اْئِتن ا َأِو

وحيضنا فيأمرنا  وهوام ومجادوحيوان نس إوها هو صلى اهلل عليه وسلم يعلنها رمحة عامة بكل من يف األرض من 

 رسول أن: - عنهما اهلل رضي- العاص بن عمرو بن اهلل عبدعن  –تعاىل -الرمحة باجلميع لننال رمحة اهلل  على

 الرحم السماء، يف من يرمحكم األرض، يف من واارمح الرمحن، يرمحهم الرامحون: »قال-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل

 (2) «اهلل قطعه قطعها ومن اهلل، وصله وصلها فمن الرمحن، من شجنة

-سلموصلى اهلل عليه –جاء بها النيب  اليت : والرمحةالعامل عيمج العاملني-وسلمصلى اهلل عليه –مشولية رمحته 

 بالطري:حتى  العوامل رمحةنورها مجيع تلك  عم

 رأيناف حلاجته، فانطلق سفر، يف - وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول مع كنا: قال- عنه اهلل رضي- مسعود ابن عن

 - وسلم عليه اهلل صلى - النيب فجاء (2)] ُتع رُِّش فجعلت احلمرة فجاءت فرخيها، فأخذنا فرخان، معها محرة

: قلنا(( هذه؟ حرق من: ))فقال حرقناها، قد منل قرية ورأى((. إليها ولدها ردوا ؟، بولدها هذه فجع من: ))فقال

  (4) ((النار رب إال بالنار يعذب أن ينبغي ال إنه: ))قال حنن

 به:رمحة باملخالفني من األمم والشعوب اليت مل تؤمن  

ك هلاليدعو على املشركني با أن-وسلماهلل عليه صلى  –النيب يسألون  –اهلل عنهم رضي –وهام بعض الصحابة 

: ال َق ُهر ْير َة، َأِبي ع ْن،رمحة  وإمنا هونه مل يبعث لعانا أاهلل عليه وسلم صلى  –واب رد النيب األ والعذاب فكان

 (5). «ر ْحم ًة ُبِعْثُت و ِإنَّم ا َلعَّاًنا، ُأْبع ْث َلْم ِإنِّي: »َقال  اْلُمْشِرِكني  ع َلى اْدُع اهلِل ر ُسول  ي ا: ِقيل 

 اهلل صلى - النيب مغازي بعض يف وجدت امرأة أن- عنه اهلل رضى- عمر بن اهلل عبد عن ومسلم البخاري روى قدو

 (6)".والصبيان النساء قتل - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول فأنكر مقتولة، - وسلم عليه

 :يهودي بغالٍم وسلم عليه اهلل صلى الرسول رمحة

  أحواهلم ويتفقد الكتاب فيعود مرضاهم  أهلاملهداة خمالفيه من اليهود من  وتشمل الرمحة األحباب:أيها 

 فقال رأسِه عند  فقع د، ي عوُدُه وسلم عليه اهلل صلى النيبَّ فأتاُه، فم ِرض  وسلم عليه اهلل صلى ي خُدُمه يهوديَّ ُغالٌم كان

 اهلل صلى لنيبَّا فخ ر ج  فأسلم ، وسلم، عليه اهلل صلى القاِسم أبا أِطُع: له فقال، عند ُه وهو  أبيِه إىل فنَظر . «أسِلْم: »لُه

 (1)«النار من  أنَقذ ُه الذي لّلِه احلمُد: »يقول وهو وسلم عليه

                                                           
 (.6696( )161/ 2) وأحمد(. 192) و( 191) الحميدي أخرجه- 2
 .261/ 2 السنن معالم: انظر. بأجنحتها ترفرف: أي- 3
 (382" ) المفرد األدب"  في البخاري: أخرجه- 6
 (2199 رقم ،2116/ 6) مسلم أخرجه- 1
 (6239( )2/22) وأحمد(. 222) «الموطأ» مالك أخرجه - 6
 . (1316) 2/118 البخاري أخرجه: - 2
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 نأ فشكوا اليهود فأتت خيرب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع )غزوت: قال عنه اهلل رضي الوليد بن خالد عن

 (8) حبقها( إال املعاهدين أموال حتل ال أال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال حظائرهم إىل أسرعوا قد الناس

:  الوافق وسلم عليه اهلل صلى النيب على ، وأصحابه الدوسي عمرو بن طفيل قال: قدم عنه اهلل رضي هريرة أبي عن

 وأت دوسا اهد اللهم: )  قال ، دوس هلكت:  فقيل ، عليها اهلل فادع ، وأبت عصت دوسا إن ، اهلل رسول يا

 البخاري رواه (2) ( بهم

 عادلة عاملية  العدل: ثانيا

العدل أساس امللك و بالعدل قامت السماوات واألرض و الشريعة الغراء جاءت لتعمم العدل  فيك: أناعلم بارك اهلل 

على مجيع العاملني على املسلمني و غري املسلمني على احملاربني و غري احملاربني فهي حبق شريعة عاملية عادلة 

 ِنِعمَّا اللَّه  ِإنَّ ِباْلع ْدِل ت ْحُكُموا ْنَأ النَّاِس ب ْين  ح َكْمُتْم و ِإذ ا َأْهِله ا ِإَلى اْلَأم ان اِت ُتؤ دُّوا َأْن ي ْأُمُرُكْم اللَّه  ِإنَّ ﴿تعاىل اهلل يقول

 [58: النساء] ﴾ ب ِصرًيا س ِميًعا َكان  اللَّه  ِإنَّ ِبِه ي ِعُظُكْم

 :امللك أساس العدل

 احلاكم واملرؤوس، الرئيس وأسودهم، أبيضهم وضعيفهم، قويهم وفقريهم، غنيهم ومؤمنهم، كافرهم الناس كل مع

: أي[ 8: املائدة] ﴾ ْقو ىِللتَّ َأْقر ُب ُهو  اْعِدُلوا ت ْعِدُلوا َألَّا ع َلى َقْوٍم ش ن آُن ي ْجِرم نَُّكْم و َلا ﴿: تعاىل قال كيف؟ واحملكوم،

 .أعداء أم أصدقاء أكانوا سواء اجلميع مع العدل جيب بل ظلمهم، على لقوم وخصومتكم عداوتكم حتملكم ال

 و ُتْقِسُطوا ت ب رُّوُهْم َأن ِدي اِرُكْم مِّن ُيْخِرُجوُكم و َلْم الدِّيِن ِفي ُيَقاِتُلوُكْم َلْم الَِّذين  ع ِن اللَُّه ي ْنه اُكُم لَّا}: -و ع َلا ج لَّ- َقال 

 [.8: املمتحنة] {اْلُمْقِسِطني  ُيِحبُّ اللَّه  ِإنَّ ِإَلْيِهْم

 ت ْعِدُلوا َألَّا ع َلى َقْوٍم ن آُنش  ي ْجِرم نَُّكْم و َلا ِباْلِقْسِط ُشه د اء  ِللَِّه َقوَّاِمني  ُكوُنوا آم ُنوا الَِّذين  َأيُّه ا ي ا ﴿: تعاىل الرب يقول

  ،[8: املائدة] ﴾ ت ْعم ُلون  ِبم ا خ ِبرٌي اللَّه  ِإنَّ اللَّه  و اتَُّقوا ِللتَّْقو ى َأْقر ُب ُهو  اْعِدُلوا

 لىع ي ْخُرص وسلم عليه اهلل صلى النيب بعثه ملا عنه اهلل رضي رواحة بن عبد اهلل قول هذا ومن: "كثري ابن وقال

 ألنتمو إليَّ، اخَلْلق أحب عند من جئتكم لقد واهلل: فقال بهم، لي رُفق ي ْرُشوه أن فأرادوا وزرعهم، مثار هم خيرب أهل

 هذاب: فقالوا فيكم، أعدل أال على لكم وبغضي إياه حيب حيملين وما واخلنازير، القردة من أعدادكم من إليَّ أبغض

 (10) "واألرض السموات قامت

 ذمي رجل إليه قام فلريفعها، مظلمة له كانت من أال: ُينادي أن منادي ه يأمر- اهلل رمحه- عبد العزيز بن عمر هذا

 امللك عبد بن الوليد بن العباس: قال ذاك؟ وما: قال اهلل، كتاب أسألك املؤمنني أمري يا: فقال محص أهل من

                                                           
 ( .3816 رقم ، 3/316) داود وأبو ،( 16862 رقم ، 6/89) أحمد أخرجه - 8
 (2126 رقم ، 6/1912) ومسلم ،( 2229 رقم ، 3/1123) البخاري أخرجه - 9

 (.161: 1) العظيم القرآن تفسير - 11
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 الوليد املؤمنني أمري أقطعنيها نعم،: قال تقول؟ ما عباس، يا: عمر له فقال جالس، والعباس أرضي، اغتصبين

 نعم، :عمر فقال تعاىل، اهلل كتاب أسألك املؤمنني أمري يا: قال ذمي؟ يا تقول ما: عمر فقال سجاًل، بها لي وكتب

 (11) .عليه فردَّها ضْيعت ه عليه فارُدد قم الوليد، كتاب من ُيتَّبع أن أحق اهلل كتاب

 نبجبا قف احلسن، أبا يا قم: "عمر له فقال جبانبه، جالًسا وكان عنهما، اهلل رضي عمر إىل عليًّا يهودي اشتكى

 قدأو : "له فقال ت غيًُّرا، عليٍّ وجه على عمر الحظ اليهودي، باعرتاف علي تربئة وبعد ،"القضاء موقف اليهودي

 ملا عليه؛ ُمحاباتي اليهودي ظنَّ خشيت وإمنا ال،: "علي فقال ،"القضاء موقف اليهودي جبانب أوقفتك أني ساءك

 ألشعريا موسى أبي إىل رسالته يف يقول أيًضا عنه اهلل رضي عمر وهذا ،"احلسن أبا بيا وناديتين بامسه، ناديته

 من ضعيف ييئس وال حيفك، يف شريف يطمع ال حتى وجملسك؛ وعدلك وجهك يف الناس بني ساِو: "يوصيه

 ".عدلك

 أبطُح بالدم سال ملكُتم فلما    سجيَّة منا العدُل فكان م ْلكنا

 ون صَفُح ن ُمن األسرى على غدونا    وطاملا األسارى قْتل  وحلَّلتم

 (12). "ي نضُح فيه بالذي إناء فكل     بين نا التفاوُت هذا فحْسُبكم

 ِمثل س ْمحا ديًنا وال العرب، مثل متساحمني رامحني فاحتني تعرف مل األمم أن فاحلق: "لوبون غوستاف يقول

  (12) ؛"دينهم

 يء،ش يف اإلسالم من ليس اإلسالم باسم العنف إن: "باترسون آندرو وهو املعاصرين، األمريكيني الكتاب أحد ويقول

 (14)"؛ العنف ال السالم يعين الذي الدين هلذا نقيض إنه بل

 مشولي الوفاء وفاء عاملي  ثالثا: خلق

 سبحانه املوىل أمر ولقدو من األخالق العاملية اليت هي من أسس األخالق يف اإلسالم الوفاء بالعهود و املواثيق   

 [.24: اإلسراء] ﴾ م ْسُئوًلا َكان  اْلع ْهد  ِإنَّ ِباْلع ْهِد و َأْوُفوا ﴿سبحانه فقال العهود ونقض الغدر عن ونهاهم بالوفاء عباده

 [.21: النحل] ﴾ ع اه ْدُتْم ِإذ ا اللَِّه ِبع ْهِد و َأْوُفوا ﴿سبحانه وقال

 [.152: األنعام] ﴾ ت ذ كَُّرون  َلع لَُّكْم ِبِه و صَّاُكْم ذ ِلُكْم َأْوُفوا اللَِّه و ِبع ْهِد ﴿وقال

 هنا ومن ،[25: النحل] ﴾ ْعَلُمون ت  ُكْنُتْم ِإْن َلُكْم خ ْيٌر ُهو  اللَِّه ِعْند  ِإنَّم ا َقِليًلا ث م ًنا اللَِّه ِبع ْهِد ت ْشت ُروا و َلا ﴿سبحانه وقال

 .أنفسنا على وأخذناها علينا اهلل أخذها اليت بالعهود الوفاء ومسلمة مسلم كل على وجب

                                                           
 (.213: 9) كثير ابن والنهاية؛ البداية - 11
 .662: العدد ،16: السنة.. الرسالة مجلة اإلسالمي، الفتح الطنطاوي، علي - 12
 .221 ص لوبون، غوستاف العرب، حضارة - 13
 (. 91: ص فندلي، بول اليوم؛ بعد سكوت ال)  - 16
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والذي يتدبر القران الكريم والسنة النبوية املطهرة ليجد أن الوفاء ليس مقصورا على املسلمني أنفسهم بل هو عام لكل 

إنسان على ظهر األرض فيجي الوفاء بالعهد وال ينظر إىل دين املعاهد وال لونه وال وطنه فالكل سواء أمام شريعة رب 

 األرض والسماء 

 اللَّه  ِإنَّ َكِفيًلا ع َلْيُكْم اللَّه  ع ْلُتُمج  و َقْد ت ْوِكيِده ا ب ْعد  اْلَأْيم ان  ت ْنُقُضوا و َلا ع اه ْدُتْم ِإذ ا اللَِّه ِبع ْهِد و َأْوُفوا ﴿: - تعاىل- قال

 [.21: النحل] ﴾ ت ْفع ُلون  م ا ي ْعَلُم

 لنأخذ - موسل عليه اهلل صلى - حممد سيِّدنا سرية إىل بالعهد، الوفاء البشريَّة علَّم م ن سرية إىل املسلم أخي تعال

 .بالعهد الوفاء ُخلق - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول فيها جسَّد اليت العظيمة املواقف من واحًدا موقًفا

 دخلي أن قبل أخذوه قد" قريش" كفَّار أن": مسلم صحيح" يف واحلديث اليمان، بن حذيفة خيربه" بدر" غزوة قبل

 ننصرَفنَّل وميثاقه اهلل ع ْهد منا فأخذوا املدينة، إال نريد ما: قلنا حممًدا، تريدون إنكم فقالوا ُحس يل، وأبا هو املدينة

 .اهلل رسول يا معك نقاتل وال املدينة إىل

 أشد يف كان أنه ومع األخالق؟ مكارم به ليتمم  اهلل بعثه م ن هلما قال ماذا ُترى؟ يا الوفاء صاحب هلما قال فماذا

 املسلمني دماء سفكوا الذين مكة، من أخرجوه الذين املشركني املشركني، ضد معه ليقاتلوا الرجال إىل احلاجة

: - وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول هلما قال هذا، كلِّ من وبالرغم العذاب، أشد وعذبوهم أمواهلم، واستحلوا

 .(15)((عليهم اهلل ونستعني بع ْهِدهم، هلم ن ِفي انصرَفا))

 بالد من يةقر أمَّن قد اجلنود أحد إنَّ: له ويقول جدًّا، غريبة فتوى يف يستفتيه اجلرَّاح بن عبيدة أبو إليه يرسل

 ُيعرف ال - جندي: الغريب املوقف هذا يف معي وتأمَّل نصنع؟ فماذا طريقنا، يف وهي وأمواهلم دمائهم على العراق

 تضرَّري عظيمة ثغرة تكون فقد تفتح مل إن القرية هذه وربَّما بأكملها، لقرية األمان ُيعطي املسلمني جيش من - امسه

 .عليهم انقلبت إذا كثرًيا املسلمون بها

 الو الوفاء، عظَّم قد - تعاىل - اهلل إن: "عليه والثناء اهلل محد بعد قال عنه؟ اهلل رضي- عمر الفاروق أجابه فبماذا

 (16)".عليهم اهلل واستعينوا بعهدهم هلم فأوفوا تفوا، حتى أوفياء تكونون

 وفاء مع املؤمنني ووفاء مع املخالفني 

 ﴾ اْلخ اِئِنني  ُيِحبُّ َلا ه اللَّ ِإنَّ س و اٍء ع َلى ِإَلْيِهْم َفاْنِبْذ ِخي ان ًة َقْوٍم ِمْن ت خ اَفنَّ و ِإمَّا ﴿: - وجل عز- اهلل قول يف وتأمل

 [.58: األنفال]

 أن: قدوع عهد وبينه بينك لك عدوٍّ ِمن - حممد يا - ﴾ ت خ اَفنَّ و ِإمَّا ﴿: ذكره تعاىل يقول: "الطربي جعفر أبو قال

 جزهمفنا: يقول ﴾ س و اٍء ع َلى ِإَلْيِهْم َفاْنِبْذ ﴿: والغدر اخليانة هو وذلك بك، ويغدر عقده، وينقض عهده، ينكث

                                                           
 ( .166/ 12) مسلم اإلمام صحيح - 11
 ( .111 رقم ،211ص(( )األموال)) ،( 2/226(( )منصور بن سعيد سنن)) ،( 1/222(( )الرزاق عبد مصنف)) ،( 616و 12/613(( )شيبة أبي ابن مصنف)) - 16
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 واخليانة الغدر أماِر ظهور من منهم كان مبا وبينهم بينك العهد فسخت قد أنك إياهم حربك قبل وَأْعِلْمهم باحلرب،

 ِإنَّ ﴿ الغدر؛ من وتربأ آلتها، للحرب فيأخذوا حمارب، هلم بأنك العلم يف سواء على وهم أنت تصري حتى منهم،

 أنه إياه عالمهإ قبل فيحاربه به، يغدر أن وبني بينه وعهد أمان يف منه كان مبن الغادرين ﴾ اْلخ اِئِنني  ُيِحبُّ َلا اللَّه 

 .العقد فاسخه قد وأنه حرب، له

 رسول عقد فلما أولياؤه، يأذن أن دون مسلًما قريش من جاءهم من املسلمون يردَّ أن احلديبية صلح شروط من كان

 اهلل صلى اهلل رسول إىل عمرو بن سهيل بن جندل أبو جاء عمرو، بن سهيل مع املعاه دَة وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 القضية جلَّت قد حممد، يا: قال ثم وجهه فضرب إليه قام جندل، أبا سهيل رأى فلما إسالمه، ليعلن وسلم عليه

 يا: وتهص بأعلى جندل أبو وصرخ بتالبيبه، فأخذ إليه فقام ،((صدقت: ))قال هذا، يأتيك أن قبل وبينك بيين

 صلى اهلل رسول فقال بهم، ما إىل شرًّا الناس فزاد! ديين؟ يف فيفتنوني الشرك أهل إىل أتردونين املسلمني، معاشر

 رًجاف املستضعفني من معك وملن لك جاعٌل - وجل عز - اهلل فإن واحتسب؛ اصرب جندل، أبا يا: ))وسلم عليه اهلل

 (11).((بهم نغدر لن وإنا عهًدا، عليه وأعطونا ذلك على فأعطيناهم صلًحا، القوم وبني بيننا عقدنا قد إنا وخمرًجا،

 ِإلَّا ﴿ وتعاىل سبحانه املوىل يقول واخليانة، الغدر وعد العدو مع الوفاء بها وأمر اهلل عليها حث اليت الوفاء صور ومن

 اللَّه  ِإنَّ ُمدَِّتِهْم ِإَلى ع ْهد ُهْم ِإَلْيِهْم واَفَأِتمُّ َأح ًدا ع َلْيُكْم ُيَظاِهُروا و َلْم ش ْيًئا ي ْنُقُصوُكْم َلْم ُثمَّ اْلُمْشِرِكني  ِمن  ع اه ْدُتْم الَِّذين 

 [.4: التوبة] ﴾ اْلُمتَِّقني  ُيِحبُّ

 فإذا منهم يدنو أن فأراد أمد، الروم وبني بينه كان- عنه اهلل رضي- معاوية أن أيضًا العدو مع الوفاء صور ومن

 وسلم هعلي اهلل صلى- اهلل رسول إن غدر، ال وفاء أكرب اهلل أكرب اهلل:" يقول دابة على شيخ فإذا غزاهم األمد انقضى

 على عهدهم إليهم، ينبذ أو أمدها ينقضي حتى يشدها وال عقدة حيلن فال عهد قوم وبني بينه كان من: " قال-

  (18)" عبسه بن عمرو الشيخ فإذا معاوية ذلك فبلغ"  سواء

 سنه كربت قد الذمة أهل من قبلك من وانظر: "أرطأة بن عدي إىل كتب اهلل رمحه العزيز عبد بن عمر خالفة ويف

 (12) يصلحه ما املسلمني مال بيت من عليه فأجر املكاسب عنه وولت قوته وضعفت

 رأى حتى هاربا فر ثم وقتله، العرب من فتى على اعتدى أسبانيًا امرًءا أن األندلس فتح إبان يؤثر ما عجائب ومن

 ثم منفرد، انمك يف الرجل فخبأه أعدائه شر من ليجريه به فاستجار جلياًل شيخًا فيه فوجد فدخله إليه فلجأ بستانًا

 الشاب لكذ أن واعتقد ابنه، فوجده الشيخ فنظره القتيل حيملون الناس من نفر ودخل البستان بفناء الصياح ارتفع

 لاللي أقبل حتى وانتظر حزنه أخفى قد الشيخ ولكن مأخذه، احلزن منه فأخذ ابنه، قتل الذي هو إليه التجأ الذي

                                                           
 .صحيحه في البخاري عند وأصله صحيح، بسند( 18613) أحمد مسند- 12
 (121/ 1) زنجويه البن األموال - 18
 (.12: )ص عبيد، أبو األموال، كتاب - 19
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 وتمي وكاد املصاب، هلول الفتى فؤاد فهلع املؤمل احلادث بنبئه وأنبأه الفتى على ودخل قام ثم األصوات وهدأت

 ذميت ألخفر كنت ما: قال ثم عنه، سرى حتى روعه ويهدئ يؤمن أن الوفاء من رأى الرجل ولكن اخلوف من

 ".أمري ولي واهلل عين وارحل سفرة مؤونة فخذ يقتلوك أن قومي من عليك آمن ال ولكن معك، عهدي وأنقض

 .ولكم لي اهلل وأستغفر قولي أقول

 الثانية اخلطبة

 حممد سيدنا أمة من جعلتنا أن احلمد ولك واإلميان، اإلسالم نعمة على احلمد لك اللهم العاملني، رب هلل احلمد

 :بعد أما والسالم، الصالة عليه

 :عاملي إحسان رابعا: اإلحسان

ومن األخالق الرفيعة اليت جاء بها دين اإلسالم خلق اإلحسان وعندما نقلب صفحات القران الكريم والسنة املطهرة 

 ن هذا اخللق خلق عاملي عاش حتت مظلته الناس قاطبة بل تعداهم حتى مشل احليوان األعجمي أنرى بوضوح 

 مكة، سادة وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل أتى وقد واملسلمون، اهلل رسول دخلها حينما مكة فتح يف ذلك ويتضح

 هلأ بها له دان واليت املشهورة قولته فقال. كريم أٍخ وابن كريٌم أٌخ: قالوا" بكم فاعٌل أنى تظنون ما: "هلم فقال

 (20)".الطلقاء فأنتم اذهبوا: "قال مكة، فتح بعد املشركني من قريش

 فةاخلال عهد يف يتمتَّعون( والصابئون واليهود والزردشتيون املسيحيون) الذمة أهل كان لقد" :ديورانت ول يقول

 عائرش ممارسة يف أحراًرا كانوا فلقد األيام، هذه يف املسيحية البالد يف هلا نظرًيا جند ال التسامح من بدرجة األموية

 (21) نهم"وقواني وقضاتهم لعلمائهم فيه خيضعون ذاتي حُبْكم يتمتَّعون وكانوا ومعابدهم، بكنائسهم واحتفظوا دينهم،

 لناس،ا أيها يا: "وجيشه زيد بن أسامَة ُيوِصي عنه اهلل رضي بكر أبو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خليفة وهذا

 شيًخا وال غرًيا،ص طفاًل تقتلوا وال ُتم ثِّلوا، وال ت غِدروا وال ت ُغلُّوا، وال ختونوا ال: عين فاحفظوها بعشٍر، ُأوِصكم قفوا؛

 إال بعرًيا وال بقرة وال شاًة تذحبوا وال ُمثِمرة، شجرة تقطعوا وال حترقوه، وال خناًل ت عِقروا وال امرأة، وال كبرًيا،

  (22)"له أنفسهم فرَّغوا وما فد ُعوهم الصوامع، يف أنفس هم فرَّغوا قد بأقوام مترون وسوف ملأكلة،

 لفهخ من عضده فضرب البصر، ضرير كبري شيخ: يسأل سائل وعليه قوم بباب عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر مرَّ

 واحلاجة اجلزية أسأل: قال أرى؟ ما إلي أجلأك فما: قال يهودي،: قال أنت؟ الكتاب أهل أي من: وقال

: الفق املال بيت خازن إىل أرسل ثم املنزل، من بشيء له فرضخ منزله إىل به وذهب بيده عمر فأخذ: قال والسن،

                                                           
 ( .212/ 2) الكامل -األثير ابن - 21
 66ص  والتصورات الشبهات على الرد في التحقيقات خالصة - 21
 (3/222) الطبري تاريخ عن نقالا  ، 62صـ الهرفي سالمه المسلمين، غير مع اإلسالمية الحضارة تسامح من صور - 22
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 "واملساكني للفقراء الصدقات إمنا" اهلرم عند خنذله ثم شبيبته أكلنا أن أنصفناه، ما فواهلل وضرباءه هذا انظر

 (22))ضربائه  وعن اجلزية عنه ووضع الكتاب، أهل من املساكني من وهذا املسلمون، هم والفقراء

 

                                                           
 (.126: )ص يوسف، أبو الخراج، كتاب- 23


