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يهدف البحث إلى تحديد مفهوم العالقات اإلنسانية من منظور الشريعة اإلسالمية، فقد أكد اإلسالم على أهمية العالقات    :البحث ملخص
أفراد اإلنسانية وأرسى قواعدها على أسس ثابتة، وقيم إنسانية ومبادئ ثابتة وأخالق فاضلة. فالعالقات اإلنسانية في اإلسالم تدعو إلى تماسك 

واستنتج البحث أن القيم اإلسالمية  .وتعاطفهم، بما يهيئ المناخ المناسب للنشاط البشري، ويرفع من كفاءة اإلنتاج واالستقرار المجتمع وتوادهم
معين ال ينضب ويمكن االستفادة منها في استخالص مبادئ وقيم في مختلف المجاالت، فضال عن أن المبادئ التي مارسها الرسول صلى  

في حياته قبل أربعة عشر قرنا لم تكن خاصة بفئة معينة من األفراد دون غيرهم، بل هي مبادئ قابلة للتطبيق في كل هللاا عليه واله وسلم 
 .زمان ومع جميع األفراد

  املقدمة
هادي له   إن الحمد هلل نحمده ونستعينه  ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللاا فال مضل له ومن يضلل فال

ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لِ َمن َكاَن َيْرُجو َّللاََّ َواْلَيْوَم   .وأشهد أن ال إله إال هللاا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل َّللاَّ
: "كان رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم َيخِزن لساَنه إال عما َيعنيه، يؤلِ ف  (1) قال هند بن أبا هالة  [21األحزاب .اْْلِخَر َوَذَكَر َّللاََّ َكِثيًرا 

قهم... كان رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم ال َيجلس وال يقوُم إال على ِذكر، وال يوطِ ُن األماكَن  إذا   -ال يميِ ز لنفسه مكاًنا  -أصحابه وال يفرِ 
لُس حيث َينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كلَّ جلسائه نصيَبه؛ حتى ال يحِسَب جليسه أنَّ أحًدا أكرَم عليه، َمن  انتهى إلى القوِم يج

َس َبسُطه  جالَسه أو قاَوَمه لحاجٍة صاَبره حتى يكون هو المنصِرَف عنه، وَمن سأله حاجة لم ُيرده إال بها، أو بميسور من القول، قد وِسَع النا
ار لهم أًبا، وصاروا عنده في الحقِ  متقاربين، يتفاضلون عنده بالتقوى، مجلسه مجلُس حلم وحياء، وصبٍر وأمانة، ال ُترفع فيه وُخلقه، فص

يتعاطفون بالتقوى، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير، وَيرِفدون ذا الحاجة، ويؤِنسون  -ال ُتخشى فلتاُته  -األصوات، وال تؤبن فيه الُحرم 
امتاز بوضوح كالمه ،وحسن بالغه، وأنه َأَتم من   ٫لقد كان الرسول صلى هللاا عليه وسلم القدوة في االمتثال واْلسوة في االتباع ( 2) .الغريب

 السيرة النبوية المباركة وما األعمال ما أدهش األلباب، وآتي من االقوال ما أيقظ النفوَس، وأحيا من األخالَق  ما الفته األرواح.فمن المسلم أن
إلى  حمَلت في طياتها من مواقَف وأحداث تعدُّ نبراًسا وضياًء للباحثين عن أي ُبغية ومقَصد ألنَّ صاحبها هو األسوة والقدوة، وهو الهادي 

في ِطيَّاتها من خالل السيرة النبويَّة المطهَّرة وجدُتها تحمل  العالقات اإلنسانية   "صراط هللاا المستقيم، وحين أردُت أن أتناول موضوع الدراسة 
كان منعطفا تاريخيا في حياة الناس  -وال يخفى على باحث أن انبعاث رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلمآثار زاخرة بالشواهد فيما انا بصدده.

الم  جميعا، وتحوال حضاريا متميزا في نهج حياتهم وتعاملهم. تحول الخطاب فيه من قومية األديان ومحدودية مقاصدها إلى عالمية اإلس
وشمولية دعوته، وتكامل مقاصده، ومن عزلة المجتمعات البشرية وتضادها وتصارعها إلى وحدة األسرة البشرية وتعاون مجتمعها؛ حيث سمع 

يز. الناس ألول مرة في تاريخهم اإلنساني فكرة المجتمع اإلنساني الواحد، كما سمعوا أيضا ألول مرة فكرة التعايش السلمي بينهم من غير تما
والناظر في سيرته صلى   (3) يعمل على نشر اإلخاء اإلنساني الذي يتجاوز المسلمين إلى غير المسلمين" -صلى هللاا عليه وسلم–كان النبي و 

  الحياة هللاا عليه وسلـم يجد فيها الدور النبوي البنا في مجال العالقات االنسانية بارزُا لما للعالقات من مكانة هامة في المجتمعات سواء في
حاجا  االجتماعية أو في إدارة شؤون الحياة ، وألن العالقات اإلنسانية اإليجابية تساعد الفرد على توفير مطالبه األساسية في الحياة وإشباع

  ته ليصل إلى درجة مقبولة من الرضاء والتوازن ، والعالقات اإلنسانية ليست مجرد خبرة واحساس يكتسبه الفرد من خالل الخبرة والممارسة 
وفي هذا  4بل أصبحت علما في فن التعامل مع األفراد والجماعات ورفع روحهم المعنوية لتعزيز نموهم السليم وتكيفهم مع عناصر المجتمع.

العالقة  السياق تأتي هذه الدراسة تحت عنوان: "بناء العالقات االنسانية " من خالل أحداث السيرة النبوية : دراسة ارشادية شملت معالم تلك 
حق عالقة المسلمين بربهم وعالقاتهم فيما بينهم وعالقتهم بغيرهم في حالة الضعف والقوة.وتؤكد هذه الدراسة أن العالقات الحسنة والتعايش 

لجميع اطياف المجتمع ، وتلك الحقوق مؤصلة في كتب الفقها ، كما فعل العز بن عبد السالم في اصول االحكم حيث قسم العالقات  
 انية من حيث الوجوب واالستحقاق الى ثالث أصناف : صنف يلبى به اإلنسان "حقوق الخالق"، وصنف يقيم به حقوق نفسه عليه ، االنس

وتعتبر دراسة العالقات العامة ظاهرة اجتماعية  ).5)وصنف يقيم الناس به حقوق بعضهم على بعض. وصنف يقيم به اإلنسان حق الحيوان
لدارس تحقيق احتياجات اإلنسان وتامين سالمته واشباع رغباته ، مع ضرورة مراعاة مصالح االخرين ،ومن أجل  وضرورة بشرية يتوخى فيها ا

ذلك أصبح للعالقات االنسانية أهمية خاصة في النظم االجتماعية واالدارية والتربوية  فتواطأت الشعوب على  تدوينها وتدويلها و ظهرت 
بها طردا مع تزايد التعايش عبر العصور حتى ظهرت المؤسسات  قات العامة، وزاد االهتمامالمؤسسات العلمية المتخصصة في العال

ن الثقافة في  والهيئات وأقسامًا توجهها ثقافات ومدارس فكرية كالليبرالية  والوطنية والقومية وغيرها من الشعارات الزائفة ، واخذت حيزًا كبيرًا م
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تدمير مجتمعاتنا شيئا فشيئا، فحجبت صورة االسالم وخلطت بين القيم والسلوك، فأصبح القاسم المشتر  مجال العالقات االنسانية  ادت الى 
كان  بين المسلمين وغيرهم العالقات االدارية والعالقات االقتصادية والعالقات السياسية وسيطر الفكر المادي على العالقات بوجهه عام .ولقد

ه اتناول فيه المنظور اإلسالمي للعالقات االنسانية كدراسة وصفية لواقع العالقات االنسانية في زمن  هذا المبحث يمثل حلقة في نفس االتجا
الرسول صلى هللاا عليه وسلم ، والتركيز على تأصيل مفهوم العالقات االنسانية. وهي محاولة الهدف منها توجيه االهتمام نحو بعث سنن 

استلهم فيضها من فبسات الهدي النبوي ، قال السير وليم سوير اإِلنكليزي: امتاز محمٌد بوضوح   البناء  في كافة مجاالت العلوم اإلنسانية
وَرَفع شأَن  كالمه وُيسِر دينِه، وأنه َأَتم من األعمال ما أدهش األلباب، ولم َيشهِد التاريُخ ُمصِلًحا أيقظ النفوَس، وأحيا األخالَق الحسنة، 

 (6)حمد".الفضيلِة في زمن قصير كما َفعل م
 تساؤالت الدراسة 

 ماهي المفارقات بين العالقات االنسانية في السردية الفكرية المعاصر والهدي النبوي.
 ما هو دور السيرة النبوية في بناء العالقات االنساني.

 ما مدى أهمية المبادئ النبوية التي قامت عليها العالقات االنسانية. 
   االهداف

 الوقوف على المدلول الشامل لمفهوم العالقات االنسانية في الهدي النبوي 
 التعرف على اسس ومبادئ العالقات االنسانية في السيرة النبوية

   .معرفة هدي النبي صلى هللاا عليه وسلم في بناء العالقات االنسانية
 الدراسات السابقة

الدراسات السابقة مستفيضه في  بيان مفهوم العالقات االنسانية، ولكنها في الغالب تنتحي منحا فكريا في فلسفة هذا المصطلح وتناقش  
 العالقات من زاوية الواقع االجتماعي أو االقتصادي أو االداري . 

 اهمية الدراسة 
 ابط االسهام في بناء المجتمع وتقوية الرو 

 تعريف الدارس باهمية السيرة وشموليتها لشتى المجاالت
 .اعراض الباحثين في العالقات االنسانية عن االصول  واتجاههم نحو المذاهب المعاصرة

 العالقات االنسانية اهميةاملبحث األول: 
واسعة ومتعلقات كثيرة بين االفراد والشعوب  أهمية العالقات االنسانية أوسع من حصرها في دراسة مختصر لما تحتويه من مجاالت 

والمؤسسات , ودور الرسول صلى هللاا عليه وسلـم في توظيف العالقات وبنائها في بيئة متناحرة ومفككة ومتنازعة يسودها العداء والعصبية  
وع الخليقة وهي "التعارف" ، قال تعالى )يا أيها ُيظهر أهمية العالقات االنسانية  في الهدي النبوي ، ولهذه االهمية للعالقات تتجلى العلة في تن

.  ويرى العلماء أن العالقات اإلنسانية اإليجابية تساعد الفرد على توفير  (7)الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا( 
لتوازن ، وتعمل على ضمان تكيف الفرد وتوازنه ليتمكن مطالبه األساسية .في الحياة وإشباع حاجا ته ليصل إلى درجة مقبولة من الرضاء وا

من أداء مهامه وأدواره بطريقة منتظمة ومنسجمة مع أنظمة المجتمع وقوانينه المختلفة ، وليست مجرد خبرة واحساس يكتسبه الفرد من خالل  
معنوية لتعزيز نموهم السليم وتكيفهم مع عناصر  الخبرة والممارسة ، بل أصبحت علما في فن التعامل مع األفراد والجماعات ورفع روحهم ال

وال أدل على هذه االهمية من جدوى الجهد الذي بذله النبي صلى هللاا عليه وسلـم في بناء عالقات الود والترابط والتراحم والتعاطف (8)المجتمع. 
طالب لملك الحبشة : أيها الملك كنا قوما أهل وعالقات التأخي في مجتمعات متفاوتة و متعادية  . قال ابن اسحاق : قال جعفر بن أبي 

نا  جاهلية نعبد األصنام ونأكل الميتة ونأت الفواحش ونقطع األرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعت هللاا إلي
نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة واألوثان وأمرنا بصدق رسواًل منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى هللاا لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا 

الحديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف  
.وعن أبي موسى رضي  (9)عدد عليه أمور اإلسالمالمحصنات وأمرنا أن نعبد هللاا وحده ال نشرك به شيئًا وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام قالت ف

.وعن النعمان بن بشير رضي هللاا عنه قال :  (10)هللاا عنه قال: قال رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"
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.وقال رسول هللاا   (11) اشتكى رأسه اشتكى كله"قال رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم "المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن 
صلى هللاا عليه وسلم "من ال يرحم ال يرحم" "من ال يرحم الناس ال يرحمه هللاا" "ارحم من في األرض يرحمك من في السماء" "ارحموا من في  

الرحمة   - عليه وسلـم بتأطير العالقة يتضح من دأب الرسول صلى هللاا( 12)األرض يرحمكم من في السماء" "من لم يرحم الناس لم يرحمه هللاا" 
أهميتها القصوى في تحقيق حياة متناغمة ، و كل شخص يتفاعل مع من حولة من خالل التكيف مع اْلخر إلقامة   -والتشاكي والتعاضد 

تاج إلى إعطاء األولوية عالقة جيدة يكون قادرًا على فهم  احتياجات ورغبات كل فرد آخر في المجتمع ، واالحتياجات العاطفية حاسمة وتح
إذا كان هناك أولوية قصوى في    .الن العواطف تهيمن على المنطق وأن ذلك ُيحدث االختالف الكلي في الطريقة التي نتعامل بها مع الناس

 ، فإن العالقات اإلنسانية ستكون هي! لألسباب التالية: للرضا العاطفي وضع االسرار التي هي مصدر
نية تعزز تعميق الوعي الذاتي بين األشخاص من خالل التواصل وردم الفجوة بين اطراف التعايش ، وهذا يتطلب منا أن العالقات اإلنسا -1

 نكون جادين في تحسين الوعي الذاتي الصحيح  الذي يساعدنا في العثور على موقعنا االجتماعي الخاص ولعب دورنا االجتماعي . 
لتنشئة االجتماعية وبدون مكون التنشئة االجتماعية لن يصبح المجتمع مجتمًعا منافسا يؤدي دورا العالقات االنسان  ية تعزز عملية ا -2

 .ومقومات التنمية  اجتماعيًا وحيويًا لديه القدرة على البقاء في المستقبل في المجتمع على المساهمة في المجتمع
الجيد وفهم المزيد من المعلومات االجتماعية ، ومعرفة حياة الناس  العالقات اإلنسانية هي جسر لتحقيق قيمة الحياة وتتيح التواصل  -3

 .واحتياجاتهم ، والحفاظ على روابط الناس
 تعريف العالقات االنسانية، وبيان مفهومها.: املبحث الثاني

مل العالقات اإلنسانية: يتكون هذا المفهوم من كلمتين، العالقات، واإلنسانية؛ فالعالقات جمع مفردها عالقة ، العالقة: بكسر العين، يستع 
في المحسوسات، وبالفتح، في المعاني، وفي الصحاح: العالقة، بالكسر: عالقة القوس والسوط، ونحوهما، وبالفتح، عالقة الخصومة  

يقصد بكلمة عالقة   .و(16) : العالقة الحب الالزم للقلب(15) ، وقال المر ار(14).وتعني: "عالقة الخصومة وعالقة الحب"(13)حوهما والمحبة، ون
 تغيير أحدهما تغيير اْلخر، وقد تكون عالقة اتفاق أو شبه أو تبعية" ين شيئين أو ظاهرتين بحيث يستلزموالتي هي مفرد "العالقات"، "رابطة ب

اإلنساني وتميزه عن المجتمع الحيواني، كما يقصد ها أفراد المجتمعأما كلمة "اإلنسانية" فهي تعني: "مجموع الصفات المشتركة التي يتصف ب
ني العالقات اإلنسانية جملة التفاعالت بين الناس، سواء كانت وتع( 17)  بهذا االصطالح أحيانا مجموع األفراد بوصفهم مجتمعا واحدا.

 . (18)إيجابية ؛ ومنها: االحترام والتسامح، أم سلبيَّة؛ ومنها التكبُّر والقسوة؛
 تعريف العالقات اإلنسانية في االصطالح  .  -2

هي كل عالقة تقوم بين شخصين أو أكثر لتلبية حاجة عاطفية أو اجتماعية، أو تحقيق هدف اقتصادي أو تربوي أو ثقافي أو عسكري...الخ 
وعرفها سـكوت : على أنها عمليات حفز األفراد في موقف معين بشكل فعـال يـؤدي إلـى الوصول  ( . 19) سواء أكان هذا الهدف نبيال أم دنيئا

وبالمعنى .(20)إلى توازن في األهداف مما يعطي المزيد من الرضا اإلنساني ، أي تؤدي العالقات اإلنسانية إلى ارتفـاع فـي اإلنتاجية 
واقف معينة ، مع تحقيق توازن بين رضائهم النفسي ، وتحقيق األهداف المرغوبة. السلوكي ، يقصد بها عملية تنشيط واقع األفراد في م

، بأن :  "العالقات العامة نشاط أية صناعة أو اتحاد أو هيئة  يكيةرالمانع, وفي االصطالح  العصري تعرفها جمعية العالقات العامة األم
  أو ين الموظف أو كالعمالء  الجمهور نم فئة وبين بينها منتجه ةسليم عالقات  معيد، وبناء وتىرأخ منشأة أية  أو مةوأو مهنة أ و حك 

   .   (21)جه ماء و العمل على تكيف أسسة وب الجمهور أو المساهمين
  :تحرير مفهوم العالقات اإلنسانية -3

يتطلب االمر أكثر من الوقوف على نصوص الوحي ومفردات السير النبوية وبذلك لفهم العالقات االنسانية بمدلولها الواسع والعميق ال 
 تتضح عالقة االنسان بهذا الكون , وعالقته كفرد بمن حول من الناس والمؤسسات التي يتعايش معها وفق قوانين ومعايير الحياة االجتماعية

العالقات االنسانية تعبر عن نظرة السمو والتكريم التي رك ز عليها   ويشمل مفهوم .ومؤسسات المجتمع الحيوية -والجماعات  -كاألسرة  -
لحب االسالم ، وذلك أن هللاا تعالى خص  اإلنسان بالقيم النبيلة التي تدلُّ على إنسانيته وميزه بجملة من التفاعالت سواء كانت إيجابية كا

، ولقد أسهمت الدراسات في ايجاد توزيع  أدى إلى   والظلم ، والجور، والقسوةكالتكبر،   واالحترام ، والتواضع ، والتسامح ، والرفق ، ام سلبية
الفطرية والعفوية ، عالقة دائمة ، وعالقة مؤقته ، وعالقة سطحية ،    -فهم كثيرًا من أنواع العالقات بين أفراد البشر والقاسم المشترك بينها
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عمقه ، وبعد العالقة االنسانية واستيعابها ، مما يساعد على تقدير أطراف العالقة  وعالجت تلك الدراسة ذلك التوزيع وتقدير  -وعالقة عميقة 
 من حيث القرب والبعد ، واالعتدال في الحكم عليهم, الن الحكم على الشي فرعا عن تصوره. 

االنسان بنبيه صلى هللاا عليه وسلـم وصحابته رضوان هللاا عليم  : أبرز مدلوالت هذه العالقة عالقة االنسان بربه ، وعالقة  العالقات الدائمة
أتى المقبرة فقال: "السالم عليكم دار قوم   -صلى هللاا عليه وسلم  -والصالحين من عباد هللاا ، روى مسلم وغيره عن أبي هريرة: أن رسول هللاا 

قالوا: أولسنا ِإخوانك يا رسول هللاا؟ قال: "أنتم أصحابي، وِإخواننا الذين لم  مؤمنين، وِإنا ِإن شاء هللاا بكم الحقون، وددت أنا قد رأينا ِإخواننا"! 
: آية اإليمان حب  األنصار -صلى هللاا عليه وسل م -قال: " قال رسول هللاا -رضي هللاا تعالى عنه -، وروى الشيخان عن أنس (22)يأتوا بعد 

وال يحدها زمن وشعارها االنتماء والوالء،  ويندرج تحت مدلول العالقات ( فعالقة الدين واسعة وال تنقطع 23وآية النفاق بغض األنصار")
 الدائمة عالقة االنسان بأسرته  .  

 عالقات مؤقته ، عالقات وقتية تحكمها الصحبة العارضة والتعامل التجاري والندوات والمحافل العارضة والمناسبات. :عالقات مؤقته
ويتنازع هذ النوعين من العالقة مفهومان هما محل االعتبار والنظر ويجب استصحابهما قبل الحكم على صاحب العالقة ، هما العالقات 

 السطحية والعالقات العميقة.
: العالقة السطحية هي عالقة وليدة الصدف. تبدأ وتنتهي بال تبعات، وهذا النوع من العالقات مفيد وجيد ويستفيد منها  القات السطحيةالع

من المسئولية ، أكبر قدر من  الناس في التعامل مع حولهم , ويميز هذ النوع من العالقة السطحية  عدم التدخل في الخصوصيات ، خلوها 
 التنوع في معرفة الناس ، الدخول فيها والخروج منها سهال ،  التحكم في العالقة السطحية سهل ، خالية من الجروح العاطفية. 

كانه العمق في المشاعر  تواصل عميق على جميع المستويات.. روحي، نفسي، عقلي ، يتالشى فيها حاجز البعد ويحل م :العالقات العميقة 
عالقة  واالهتمام .ومنها ما هو فطري محمود مثل عالقة االم ألطفالها وليس العكس في الغالب ، وعالقة االبناء بأبائهم وال العكس غالبنا, وال

 يهتم من يهتم به".بين الزوجين، وكل هذه العالقات محمودة وكلما كانت اظهر كان صاحبها اظفر ، ومعيار هذه العالقة "أن يهتم بما 
: كلما كانت العالقات المصطنعة عميقة كانت خطورتها عنيفة النها لسبب ما تقرر نوعًا من االلتحام النفسي و الفكري  عالقات مصطنعة 

وانما الدوافع السياسية أو الضعف  بين طرفين وتعري أحدهما لألخر مدفوع بقوة مصدرها ال يمكن يكون العقل أو النظر في العواقب ، 
والهيام.قال علي رضي هللاا عنه "أحبب حبيبك هونًا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك  -الهوى  –والحاجه أو الميل القلبي 

جلسائه في  (.وعن ابي اسحاق السبيعي إسحاق قال كان علي بن أبي طالب يذكر أصحابه و 24هو ناما عسى أن يكون حبيبك يوما ما")
 استعمال حسن األدب بقوله

 وكن معدنا للخير وأصفح عن األذى .     .......... فأنا راغما علمت وسامع
 وأحببت إذا أحببت حبا مقاربا ........     ..... فأنك ال تدري متى أنت نازع

 (25وأبغض إذا بغضت بغضا مقاربا ............ فأنك ال تدري متى الحب راجع)
قلت: وكيف ذاك؟ قال: إذا أحببت فال تكلف كما يكلف الصبي بالشيء ال يكن حبك كلفا، وال بغضك تلفا.قال عمر بن الخطاب " يا أسلم 

وقال الحسن: أحبوا هونا، وأبغضوا هونا، فقد أفرط أقوام في حب  (26)يحبه، وإذا أبغضت فال تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك ".
 ( .27فهلكوا، وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا) أقوام، 

 أسباب تدهور العالقات اإلنسانية يف تاريخ الشعوباملبحث الثالث : 
. قال  (29)  )َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة ( (28) ٌة َسَبَقْت ِمْن َربِ َك َلُقِضَي َبْيَنُهْم ِفيَما ِفيِه َيْخَتِلُفوَن(َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة َواِحَدًة َفاْخَتَلُفوا َوَلْواَل َكِلمَ 

الراغب األصفهاني في معنى األمة: " واألمة كل جماعة يجمعهم أمر؛ إما دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان واحد، سواء أكان األمر  
واألمة " الطائفة التي يجمعها أمر، ويربط بينها (30) تسخيرا أو اختيارا، أي كل نوع منها على طريقة قد سخرها هللاا عليها بالطبع.الجامع 

عها رابطة وصف جامع؛ فقوله تعالى: )َكان النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة( أي كان الناس على اختالف أجناسهم وأقاليمهم وألوانهم أمة واحدة، أي تجم
واحدة، ووصف مشترك يوحد بينهم جميعا، مهما تختلف المنازع ,والوصف الجامع الذي كانت تجتمع عليه االمم للعلماء فيه مذاهب 

أن الوصف الجامع الذي كان يجتمع الناس جميعا عليه هو أنهم كانوا مهديين، وعلى الفطرة المستقيمة التي فطر هللاا الناس   -أظهرها
اس: )كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على اإلسالم( ثم وقع االختالف بين الناس، وعبدت األصنام واألنداد  قال ابن عب. (31)عليها؛

متفقين على ملة واحدة من واألوثان، فبعث هللاا الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة، وبراهينه الدامغة َوما كاَن النَّاُس ِإالَّ ُأمًَّة واِحَدًة أي حنفاء 
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على أحد   -أو بعد الطوفان حين لم يبق على األرض من الكافرين ديار -والقرون العشرة بعده -يختلفوا، وذلك إما في عهد آدم غير أن 
قيامة  لى يوم الَفاْخَتَلُفوا أي فصاروا ملال، منهم أهل الحق، ومنهم أهل الباطل َوَلْوال َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربِ َك وهي تأخير الحكم بينهم إ -القولين

يتجلى في اْليات السابقة عنصران اساسيان في قيام . (32)َلُقِضَي َبْيَنُهْم عاجال ِفيما ِفيِه َيْخَتِلُفوَن أي فيما اختلفوا فيه ولميز المحق من المبطل
الفرقة وتبدلت  العالقات هما: الفطرة والرساالت السماوية , وعندما اختلت الفطرة وتخلف الناس عن الرساالت ، اختلف الناس ووقعت

صلى هللاا   -العالقات بالعدوات بين القبائل .قال أبو إسحاق: أعلم هللاا عز وجل أن تأليف قلوب المؤمنين من اْليات العظام، وذلك أن النبي 
ثأره؛ فألف  بعث إلى قوم أنفتهم شديدة، ونصرة بعضهم لبعض بحيث لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل  عنه قبيلته حتى يدركوا -عليه وسلم 

قال تعالى :) َلْو َأْنَفْقَت َما ِفي  .(33)اإليمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه، فأعلم هللاا عز وجل أن هذا ما تواله منهم إال هو
( .وروى ابن عوف عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث 63) (34) ِكيٌم(اأْلَْرِض َجِميًعا َما َألَّْفَت َبْيَن ُقُلوِبِهْم َوَلِكنَّ َّللاََّ َألََّف َبْيَنُهْم ِإنَُّه َعِزيٌز حَ 

بفعل قوى داخلية   –الدين ،االقتصاد ،األسر، القومية  –فاذا ما انقلبت القاعدة وانهارت هذه الوشائج .(35)أن أول ما يرفع من الناس األلفة 
العالقات تباعا .واذا ما اردنا ان نناقش إنهيار العالقات اإلنسانية  أو خارجية فإن القاعدة ستضطرب وتنهار المنظومة ويترتب عليه انهيار

يقول محمد السويركي:  -الدين األسرة االقتصاد التعايش -فال بد ان نأخذ في االعتبار أن العالقات اإلنسانية مرتبطة بالمقومات االنسانية 
ة في العالم العربي عائد إلى تغير األنماط االجتماعية، وال سيما تغير أنماط إن تدهور العالقات والروابط االجتماعية بين أفراد األسرة الواحد

 وأهم هذه العوامل التي أدت الى تدهور العالقات اإلنسانية :.(36)التفكير لدى الناس
عالقات راجعة إلى  ترك شريعة اإلسالم ، فقد حصل العلم القطعي، واليقين الضروري واجتماع السلف والخلف على أن االختالف وقطع ال -1

 ترك اتباع الرسول صلى هللاا عليه وسلم. 
التوترات السياسية من األسباب التي أثرت سلبًا في تدهور العالقات اإلنسانية ألن الناس في كل العالم تفعل أشياء ال تؤمن بها وتخضع  -2

األخالقية  فإذا خاف اإلنسان  تحت الضغط السياسي  ألنظمة الديكتاتورية فتنهي تواصلها بأشخاص وتمد الجسور بآخرين بمعزل عن القيم
 ال يحق حقًا وال يبطل باطل.

 االستبداد الفكري : في ظل االستبداد الفكري يصبح اإلنسان حقل تجارب ويبيت راضخا لآلراء وأفكار اْلخرين. -3
ميع اطيافة إلى عدم اتباع نظام الفوقية بينهم ، وأال  بخالف الحوار يقرب المسافات بين وجهات النظر المختلفة، داعيًا افراد المجتمع  وبج

يكونوا بمنأى عن اتاحة الفرصة لآلخر وسماع راية ، وفتح المجال للمخالف بإعمال فكره  في كل ما يعترضه من مشكالت وقضايا بعيدًا 
 عن أسلوب التهميش ونبد المخالف . 

 لألسري مع الفراغ الذي يعيشه الشباب من أسباب تدهور العالقات االنسانية .تدهور العالقات االسرية : أن ضعف الرعاية والتوجيه  -3
فاألسرة الصغيرة المكونة من أب وأم وأطفال يترجح أن السبب الجوهري في تدهور وتراجع العالقات اإلنسانية بين أفرادها يكمن في تصرف  

ل متماسك ومترابط في عالقاته، فستكون النتيجة إيجابية وينجحا في الوالدين، فإن صلحا وكانا على قدر من المسؤولية والوعي ببناء جي
 تحقيق عالقات أسرية متوافقة ومترابطة تواجه كل ما يعصف بها في المستقبل من مخاطر.

م كبيرة، من "أن وجود األساس المتين المتمثل باْلباء وقدرتهم على احتواء األبناء ومناقشتهم واالهتمام بهم وبكل مشاكلهم صغيرة كانت أ
 . (37)شأنه أن يثمر جياًل متشابكًا مترابطًا"

العامل االقتصادي  : يسهم العامل االقتصادي في تدهور العالقة اإلنسانية على مستوى الفرد واالسرة والمجتمع, فاإلنسان اذا لم يتوفر  -4
احتياجاته الخاصة الفردية أو االسرية  أو ما يضمن له العيش له الحد األدنى من االحتياجات االقتصادية التي يتمكن من خاللها تأمين 

 بكرامة في المجتمع ، فان ذلك سوف يدفه إلى االنزواء واتخاذ مسارا مفارقًا به لمن حوله  . 
 املبحث الرابع: أصول بناء  العالقات االنسانية ومنهج النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك

، وجعله مناط المسؤولية والتكليف. وإذا تأملنا في كتاب هللاا عز وجل قصة الخلق نجد  أبرز شيء فيها  لقد أعلى اإلسالم مكانة اإلنسان 
( ودعا المالئكة للسجود له ، وسخر له ما االنسان، جعله هللاا في األرض خليفًة ، )وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة( ) 

من نص، وخصه بالتكليف والشرائع، ووضع على كاهله العبادات والفرائض، وهداه النجدين..   في األرض جميعا، وأعلن كرامته في أكثر
وأناط به مسؤولية العيش في المجتمع؛ فللجماعة على الفرد حقوق عينية وأخرى كفائية: أوجب عليه الزكاة، وحضه على الصدقة، وإغاثة  

 ى البر والتقوى، كما حرم عليه دماء اْلخرين وأعراضهم وأموالهم، إال بحقها.الملهوف، والعمل على نفع الخلق، والتعاون مع اْلخرين عل
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ه  ونزلت شريعة السماء لتنظ م عالقات اإلنسان الثالث: عالقته بنفسه، وعالقته مع أخيه اإلنسان في النشاطات االجتماعية ، وعالقته بخالق 
كل عالقة من هذه العالقات ، فالهدف من عالقة اإلنسان بنفسه يتمثل في الحياة الدنيا واْلخرة ، وذلك من خالل وضع أهداف محددة ل

بالسعي للوصول إلى أوج كمال اإلنسان في الجانبين النفسي والخلقي ، وهذا ال يتم إال عبر ترويض النفس وتقويمها ، والهدف من تنظيم 
فاضل   على أساس من العدل والتوازن والرحمة والتعاون، والقوة  عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ، تحتم إيجاد الفرد الصالح وبناء المجتمع ال

ها فختمت والصالبة لمقاومة األعداء، وحماية األمة.ان السيرة النبوية تقدم تفسيرا شامال للعالقات اإلنسانية في الحياة وتحدد طبيعتها؛ واصالت
َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوهُ بها جميع الرساالت )َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِ لنَّا  ۖ َواَل ِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا َولََِٰكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن ( ) (، )َوَأنَّ هََٰ

اُكم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن ( ) ( االنعام, ف ِلُكْم َوصَّ ُبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ۚ ذََٰ كان القدوة في منهجه الرَّائدة في وجهته )َقْد َكاَن َلُكْم ِفي  َتتَِّبُعوا السُّ
ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو َّللاََّ َواْلَيْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر َّللاََّ َكِثيًرا)) ( ، فتجمَّعت  فات الحَسَنة واألخالق النبيلة التي تفرََّقت َرُسوِل َّللاَّ فيه كلُّ الصِ 

عاء ، وكان شخصه الكريم صلى هللاا عليه وسلم الترجمَة الحيَّة للقرآن، كان إنساًنا ، ومعلًما  وقاًضيا ، وقائًدا ، تقول عائشة  في البشر جم
كليات رضي هللاا عنها عن ُخلق رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم: "كان ُخُلقه القرآن" ) (.ذلك الخلق القرآني اسس في المجتمع أولويات البناء و 

،  ابط واالنتماء وجرد الخلق من جميع اشكال االستعباد واالستبداد, فكان الخلق القرآني يؤسس فيم الوحدة في العبادة والتقارب في الجنس التر 
ُسوا َواَل َيْغَتْب َبعْ  ويبني العالقات االنسانية على الحب والتعاون وااليثار.) َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنِ  ِإنَّ  َض الظَّنِ  ِإْثٌم َواَل َتَجسَّ

ة محور َبْعُضُكْم َبْعًضا( ) ( فكانت كليات العالقات "عالقة االنسان بنفسة وعالقة االنسان بمن حوله ، وعالقة االنسان بربه وهي  أس الحيا
سألت أبي عن دخول النبي صلى هللاا عليه وسلم، فقال: " كان إذا  البناء .والسيرة النبوية تقدم الصورة والحية لتلك العالقات ، قال الحسين: 

عامة،  أوى إلى منزله جزأ دخوله ثالثة أجزاء: جزءا هلل، وجزءا ألهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزأه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على ال
 وال يدخر عنهم شيئا) (

 االصل أألول : عالقة االنسان بربه
 مهام االنسان في الحياة أن يحدد  أيَن موقعه على خريطة العالم وِمن رب العالمين ؟من أولويات 

  قال مصطفي صبري في كتابة موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين : فالمسلمون إن كانوا مقدرين حق التقدير أن دينهم أقوى االديان 
بين طبقات المسلمين ..إن كانوا مقدرين قوة الروابط التي تجعلهم اقوى امم الدنيا  في تأسيس رابطة بين العقل وعقيدته ورابطة متينه أخرى 

ى البر  بغير سالح ، رأوا ان دينهم مستعد ألن يعلنوه بأقوالهم وأفعالهم افضل مبدا واصلحه  لدعوة البشر تحت رايته ليكونوا اخوة متعاونين عل
 ب العالمين هو مناط التكليف ، من أين اتيت وكيف اتيت وما خلقت من أجله؟ والتقوى.. . ) (إعمال العقل في  تحديد العالقة بر 
 يقول ايليا ابو ماضي) ( متجاهال هذه القضية :  

امي طريقا فمشيت  جئت، ال أعلم من أين، ولكن ي أتيت **** ولقد أبصرت قد 
 وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت*** كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟

 أدري!لست 
 أنا ال أذكر شيئا من حياتي الماضية***أنا ال أعرف شيئا من حياتي اْلتيهْ 

 لي ذاٌت غير أن ي لست أدري ماهيْه***فمتى تعرف ذاتي كنه ذاتي؟
 لست أدري ) ( 

 ) ( هذه االرجوزة تعبر عن حيرة وضياع  وغياب عن الحكمة التي من أجلها كان الخلق "وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون"
يمان به خلق هللاا اإلنسان في الهيئة األكثر كمااًل وأرسل له انبيائه وانزل علية كتبة وأودعه هذا الكون من أجل تكريمه ، وأمره بعبادته واإل

واب  وعرفه بأسمائه وصفاته ، فاإلنسان )خليفة( هللاا في األرض. مكرم على كل خلقه ، منحه اإلرادة التي يمكن أن تختار بحرية بين الص
لذكاء  والخطأ، وإنها القوه التي يتم من خاللها التعبير عن العالقة بين اإلنسان وربة ، وكذلك بينه وبين خلقه ، ولم يكله الى ما منحه من ا
وحية  واإلرادة والفطنة البشرية ، ألنها في الحقيقة ليست كافية ، بل تحتاج إلى أن ُتخصب بالوعي ، الذي يكتسبه االنسان بالتعاليم الر 

 والجسدية من خالل األنبياء والحكماء والرسل . 
 -إن عالقة االنسان باهلل تقوم على ثالث محاور اساسية:
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ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِ  َواْلَبْحِر  •  َباِت َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّي ِ المحور االول اصطفاء هللاا له وتكريمه على جميع الخلق )َوَلَقْد َكرَّ
ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل( ) (.  َوَفضَّ

ْنَساُن َما َغرََّك ِبَرب ِ  •  َك اْلَكِريِم الذي خلقك المحور الثاني المنحة االلهية له بالذكاء واإلرادة والفطنة البشرية  واللسان الناطق )َيا َأيَُّها اإْلِ
 فسواك فعدلك( ) (. 

 الث الوحي ) انا اوحينا اليك كم أوجينا الى نوح والنبيين من بعده( ) (.المحور الث • 
  اشد وهم الناس الى  وسلم عليه  هللاا صلى  الرسول أتى  فقد ٫بالنظر في سيرة النبي صلى هللاا عليه وسلم وهديه يظهر بناء العالقة باهلل تعالى 

  وسلـم عليه هللاا صلى هللاا رسول فأتاهم ، احوالها اسوء في بينه والعالقة ،  بروالتدا والتفاخر والحروب والخالف التنافر من عليه كانوا ما
 والعتقاء واالحالف وأوسهم وخزرجهم تحت راية واحد اال تعبدوا اال هللاا    الصرحاء طبقاتهم اختالف على فجمعهم ،  وحده هللاا  عبادة الى  فدعاهم

قال معاذ بن جبل رضي هللاا عنه : كنت ردف رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق  هللاا على عباده،  
 على العباد أن يعبدوا هللاا وال يشركوا به شيئا، وحق العباد على هللاا أن  وما حق  العباد على هللاا؟ قلت: هللاا ورسوله أعلم، قال: فإن حق هللاا

 يغفر لمن ال يشرك به شيئًا قلت: يا رسول هللاا، أفال أبشر الناس؟ فقال: »ال تبشرهم فيتكلوا«) (.
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ية، أو فكرية، أو انفعالية، أو أخالقية؛ سواء أكان ذلك على  النفس "هي جوهر اإلنسان، ومحرك أوجه نشاطه المختلفة؛ إدراكيًة، أو حرك
دًة مستوى الواقع، أو على مستوى الفهم، والنفس هي الجزء المقابل للبدن في تفاعلهما وتبادلهما التأثير المستمر والتأثر، مكونين مًعا وح

 به إلى توافقه الخاص في حياته ) (.  متميزة نطلق عليها لفظ )شخصية( ُتميز الفرد عن غيره من المخلوقات ، وتؤدي
  في  مسترشدين اإلسالم منهج ضوء في وبينها بيننا العالقة إدراك فالواجب ٫فالواجب علينا فهُم أنفسنا لكون القران خاطبها فينا واسترعانا ايها 

.ولقد ورد ذكر النفس بما لها وما عليها في مواطن كثيرة من آيات القرآن الكريم   وسلم  عليه هللاا صلى رسوله وسنة تعالى، هللاا بكتاب ذلك بيان
اس في مجملها تأمر اإلنسان بحسن تهذيبها وتربيتها ومراقبتها لئال تزل ومحاسبتها لئال تضل، والمتأمل في آيات القران يجد أنها صنفت الن

لنفسه!قال تعالى  : )ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أَلنُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُتْم َفَلَها ( ) (.واذا ما في ذلك الى اقسام حسب تعاملهم مع أنفسهم فمنهم المحسن 
اراد االنسان أن تكون عالقته بنفسة عالقة حسنه فيجب عليه ان تكون عالقته بربه حسنه يتبع شرعه ويهتدي بهدي نبيه صلى هللاا عليه  

 َأيَُّها َيا: )تعالى قال  ٫تبعا هداي فال يضل وال يشقى ومن ومن اسباب سو العالقة بنفسه البغي والظلم وسلم  و قد تكفل بهداية خلقه فمن ا
وسلـم تبرز   ( ) (.وقال تعالى : )َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد هللاا َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه( ) ( .ومن خال سيرة الرسول صلى هللاا عليه َأْنُفِسُكمْ  َعَلى َبْغُيُكمْ  ِإنََّما النَّاُس 

توجيهاته لالرتقاء بحق النفس وصنع العالقة الحميمة معها في قصة المؤاخاة ، رغم ان القصة جاءت في معرض بناء العالقات االنسانية 
 َصلَّى َّللاَُّ  بالمؤاخاة بين الصحابة رضي هللاا عنهم اال انها لم تهمل اهتمام االنسان بنفسه وحسن صحابتها ، تقول الرواية : آَخى َرُسوُل َّللاَِّ 

ْردَ  ْرَداِء، َفَرَأى ُأمَّ الدَّ ْرَداِء، َفَزاَر َسْلَماُن َأَبا الدَّ ْرَداِء  َعَلْيِه َوَسلََّم َبْيَن َسْلَماَن َوَبْيَن َأِبي الدَّ َلًة؟ َقاَلْت: ِإنَّ َأَخاَك َأَبا الدَّ َلًة، َفَقاَل: َما َشْأُنِك ُمَتَبذِ  اِء ُمَتَبذِ 
ْرَداِء َقرََّب ِإَلْيِه َطَعاًما، َفَقاَل: ُكْل َفِإنِ ي َصاِئٌم، َقاَلْيَس َلُه حَ  ْنَيا، َقاَل: َفَلمَّا َجاَء َأُبو الدَّ َل: َما َأَنا ِبآِكٍل َحتَّى َتْأُكَل، َقاَل: َفَأَكَل، َفَلمَّا  اَجٌة ِفي الدُّ

ْرَداِء ِلَيُقوَم، َفَقاَل َلُه  ْبِح، َقاَل َلُه َسلْ َكاَن اللَّْيُل َذَهَب َأُبو الدَّ َماُن: ُقِم اْلَن،  َسْلَماُن: َنْم، َفَناَم، ُثمَّ َذَهَب َيُقوُم، َفَقاَل َلُه: َنْم، َفَناَم، َفَلمَّا َكاَن ِعْنَد الصُّ
َك َحقًّا، َوِإنَّ أِلَْهِلَك َعَلْيَك َحقًّا، َفَأْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍ  َحقَُّه« َفَأَتَيا النَِّبيَّ َفَقاَما َفَصلََّيا، َفَقاَل: »ِإنَّ ِلَنْفِسَك َعَلْيَك َحقًّا، َوِلَربِ َك َعَلْيَك َحقًّا، َوِلَضْيِفَك َعَليْ 

  تعالى عنهما. قال: "زوجني أبي َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَذَكَرا َذِلَك، َفَقاَل َلُه: »َصَدَق َسْلَماُن«: ") (عبد هللاا بن عمرو بن العاص رضي هللاا 
ار، بفتاة من قريش، فزار أبي زوجتي أو كنته فقال لها: كيف أنِت وزوجِك؟ قالت له: إنه لم يطأ لنا بعد فراشًا، إنه قائم الليل صائم النه

وشكى ابنه إليه، كأنه قال له: زوجت ابني وكأنه ما تزوج وقالت زوجته:   -صلى هللاا عليه وآله وسلم  -فغضب أبوه عمرو وذهب إلى النبي 
هنا  -وإما أرسل إلي، فقال: »يا عبد هللاا  -صلى هللاا عليه وآله وسلم  -ه لم يطأ لنا بعد فراشًا.يقول ابن عمرو: فإما لقيني رسول هللاا إن

  بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار وال تقرب النساء، فقال: قد كان ذلك يا رسول هللاا. فقال له عليه الصالة والسالم: إن لنفسك -الشاهد 
والمتأمل في هدي المصطفى ولزورك عليك حقًا" ) ( -أي الذي يزورك  -عليك حقًا، ولجسدك عليك حقًا، ولزوجك عليك حقًا، ولزورك 

 صلى هللاا عليه وسلـم يجد ان روح االنسان قد نالت حضها من وصية المصطفى واهتمامه بقوام عالقتها واستقامتها .
 عالقة االنسان بمجتمعه )وخالق الناس بخلق حسن(:    -3
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لقد صنعت سيرة الرسول صلى هللاا عليه وسلـم أسس ومبادئ العالقات االنسانية في منهج الدعوة وكان رسول هللاا الرسول صلى هللاا عليه  
لًة وتفصيال لتؤكدها ، قال الرسول صلى هللاا عليه  وسلـم هو القدو والمثل االعلى في بناء العالقات االسالمية ، وجاءت الرسالة النبوية جم

بحسن الخلق في مواضع من كتابه، فقال:   -وسلـم " انما بعثت ألتمم مكارم االخالق" ) ( ، ومدح هللاا نبيَّه الرسول صلى هللاا عليه وسلـم 
ِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف َرِحيٌم  ) ( ، قال: قال  }َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم ( ) ( وقال: )َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنفُ 

عمر بن الخطاب: إنه ال حلم أحب إلى هللاا من حلم إمام ورفقه وال جهل أبغض إلى هللاا من جهل إمام وخرقه و من يعمل بالعفو فيما يظهر 
 ف الناس من نفسه يعطى الظفر في أمره، والذل في الطاعة أقرب إلى البر من التعزز بالمعصية. ") (. به تأتيه العافية، ومن ينص

عالت العالقات االجتماعية هنا تشير إلى تلك اإلجراءات ، والمتغيرات بين األفراد ، والتي تتم بطريقة هادفة لتحقيق التعايش من خالل التفا
ة مستويات  بين شخص وشخص ،   وبين شخص ومجموعة ، , بين مجموعة ومجموعة ، هذه  االجتماعية وتتمحور مسارتها في ثالث

أم سلبية  المستويات الثالثة ، التفاعالت التي تنشأ بينها تؤدي إلى تشكيل العالقات االنسانية، سواء كانت إيجابية كاالحترام والحب وااليثار، 
 سان في مجتمعة تحدده هذا المتغيرات في ظل المفاهيم السائدة.   كالكبر والظلم والجور واالنانية، و تحدد موقع االن

 ويرى  ٫وإذا ما أضطرب المفهوم الفطري  لحب النفس ، خرج اإلنسان عن االعتدال الى حب التميز على حساب االخرين والتعالي عليهم 
ا رأيت إذا"  الدقيق الوصف بهذا ، للنفس االنحراف هذا وسلم عليه هللاا صلى الرسول وصور ، شيء بكل غيره من احق نفسه  مطاعا شح 

مؤثرة وإعجاب كل  ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام" ) ( الناظر في سيرة الرسول صلى هللاا عليه وسلم   ودنيا مت بعا، وهوى 
  فى  وسلم عليه هللاا صلى  وكان ٫يجده يغرس في اصحابه نبذ االثرة واالنانية والتميز والكبر واالعجاب بالنفس آو بالراي من خالل تعامله  

شاة فقال رجل: يا رسول هللاا على ذبحها، وقال اْلخر: يا رسول هللاا، على سلخها، وقال آخر: يا رسول هللاا،   حبإصال أصحابه وأمر سفر،
: »على  جمع الحطب« فقالوا: يا رسول هللاا نكفيك العمل، فقال: »قد علمت أنكم تكفونى -صلى هللاا عليه وسلم -على طبخها فقال رسول هللاا

 هللاا يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه" ) (  . ولكنى أكره أن أتميز عليكم، فإن  
 منطلقات بناء العالقات االنسانية يف اهلدي النبوي: املبحث اخلامس

منذ أن وصل الرسول عليه الصالة والسالم إلى المدينة، بدأ يخطط إلقامة دولة اإلسالم شعاره التوحيد المنطلق االول بناء االمة الواحدة : •
ورفع راية التوحيد، نظر صلى هللاا عليه وسلـم حوله فوجد أن مجتمع المدينة يضم جماعات متناثرة، عرب، ويهود مسلمين وغير مسلمين، 

ن على الرسول أن يضع في اعتباره بناء المجتمع الجديد الذي يحفظ للجميع كرامتهم وقيمهم أوس وخزرج أحزاب متفرقة ال روابط بينها، كا
الخلقية والقومية، وانطالقا من حرصه عليه الصالة والسالم لدور العالقات اإلنسانية وأثرها في أفراد المجتمع، فقد عمل على تأمين 

 (38)أمة واحدة يجمعهم رابط االنسانية ، قال تعالى :) ِإنَّ هِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة واِحَدًة(  المسلمين وغير المسلمين على حياتهم وأرزاقهم على أنهم
األمة مدلول واسع  تنضوي تحته أمة االجابة وأمة الدعوة ،فجميع من بعث فيهم محمد صلى هللاا عليه وسلـم يدخلون في أمة الدعوة )وما 

وقال صلى هللاا عليه وسلم "والذي نفسي بيده، ال يسمع بي أحد من هذه األمة يهودي وال  (39) أرسلناك اال كافة للناس بشيرًا ونذيرًا(
نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار. رواه مسلم. فقوله "من هذه األمة" أي: أمة الدعوة، والمكون لهذه 

سان اجتماعيٌّ بطبعه ، يحتاج إلى من يؤنسه ويعايشه ويعاونه ويتعاطف معه  ويغاير االمم جماعات تجتمع على نحل وعقائد وأفكار، واإلن
هذه  معه  نمط حياته المعيشية واالدارية والفكرية ، وهذا الميل االجتماعي يحكمه اختالف الجنس والذوق والرغبة والتفكير واللون والعرق، و 

د تتقارب وتؤلف وحد واسعه وقويه يطلق عليها االمة أو الوحدة )االتحاد( تحكمها التباينات هي العله في وجود جماعات وأحزاب وتكتالت ق
االروبي والناتو  -الجغرافية أو االقتصاد أو العقائد كاتحاد المسلمين تحت راية الخالفة أو األتحاد العرقي االفريقي أو االقتصادي واالمني 

كمة ، وتحكمه القوانين واالعراف والرؤى .وعلى العكس كلما افتقدت الشعوب للعلم  ، ومكون هذا االتحاد الوعي والعقالنية والح -وغيرة 
والحكمة وكانت متخلفة، تبعضت وتضعضعت وشاعت في جماعاتها التكتالت  والعداوة والصراع الطويل , وكلما كان االختالف أوسع 

لم آتكم ضالال فهداكم هللاا بي، وعالة فأغناكم هللاا بي، وأعداء  كانت الجماعات أكثر واضعف. قال الرسول صلى هللاا عليه وسلم لألنصار " أ
فاألمة رابطة عظيمة واسعة توحد  (40)فألف بين قلوبكم ، قالوا: بلى هللاا ورسوله أمن وأفضل ، وفي لفظ: »وكنتم متفارقين فجمعكم هللاا" 

النبوة او اتحاد اممي تحت والية عادلة فهي في   الشعوب وتمد جسور التواصل وتقوي اواصر العالقات سواء كانت خالفة على منهاج
لحبش  مؤداها اوسع عالقة بين بني البشر ) ان هذه أمتكم أمًة واحدًة وانا ربكم فاعبدون(.والناظر في سيرة النبي ومراسالته للروم والفرس وا

ات أممية واسعة تؤمن له اختراق تلك الدول  والقبط وبني الجلندي من اهل البحرين وعمان ، يلحظ أن الرسول كان بتطلع الى بناء عالق
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« .)بسم هللاا الرحمن  2إلى المقوقس ملك مصر واإلسكندرية واسمه جريح بن مينا » -صلى هللاا عليه وسلم -بدعوته وتواصله بشعوبها.كتب
أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم  الرحيم. من محمد عبد هللاا ورسوله، إلى المقوقس عظيم القبط، سالم على من اتبع الهدى، أما بعد: فإنى 

ْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ َّللاََّ َوال ُنْشِرَك ِبِه تسلم، يؤتك هللاا أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم القبط، يا أَْهَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا ِإلى َكِلَمٍة َسواٍء َبْيَننا َوَبْيَنكُ 
ِ َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن".َشْيئًا َوال َيتَِّخَذ َبْعُضنا َبْعضًا َأْربابًا مِ   (41) ْن ُدوِن َّللاَّ

إلى هرقل   -وفى رواية البخارى :عبد هللاا ورسوله  -صلى هللاا عليه وسلـم الى هرقل "بسم هللاا الرحمن الرحيم. من محمد رسول هللاا  -وكتب
: سالم على من اتبع الهدى، أما بعد، فإنى أدعوك بدعاية اإلسالم، -الروموفى رواية غير البخارى: إلى قيصر صاحب  -عظيم الروم

َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ َّللاََّ َوال  أسلم تسلم، يؤتك هللاا أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم األريسين ويا أَْهَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا ِإلى َكِلَمٍة َسواٍء َبْيَننا
ِ َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُمو  ُنْشِرَك ِبهِ    -وروى ابن إسحاق وغيرهما أن رسول هللاا(42)َن ".َشْيئًا َوال َيتَِّخَذ َبْعُضنا َبْعضًا َأْربابًا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

صلى   -بعث شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر، وكتب معه: »بسم هللاا الرحمن الرحيم، من محمد رسول هللاا  -صلى هللاا عليه وسلم
قه، وإني أدعوك إلى أن تؤمن -هللاا عليه وسلم  باهلل وحده ال شريك له   إلى الحارث بن أبي شمر، سالم على من ات بع الهدى وآمن به، وصد 

 (43)يبق لك ملكك". 

ة جمع وهي تدور حول الجمع واإلجماع منطلق بناء الجماعة : • تعريف الجماعة لغة واصطالحا: الجماعة في اللغة مأخوذة من مادَّ
ل واحد يدل على تضام الشيء، يقال: جمعت الشيء جمًعا" واالجتماع وهو ضد التفرق، قال ابن فارس رحمه هللاا: الجيم والميم والعين أص

، والجماعة في اصطالح علماء العقيدة اإلسالمية: هم سلف األمة من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين  (44)
ريح  من الكتاب والسنة.  :  -رضي هللاا عنه  -قال عبد هللاا بن مسعود , وتطلق الجماعة على من وافق الحق،  (45)اجتمعوا على الحق الصَّ

ان مفهوم الجماعة في شريعة السماء  رابطة قوية من روابط العالقات االنسانية ) ان هذه  (46)الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، 
االسالمية ، وعمقها أكبر ، وهي  امتكم امة واحده وان ربكم فاعبدون ( ، والجماعة في رسالة محمد صلى هللاا عليه وسلم اساسية في الوحدة 

الجوار والحب والتعاون والتشارك   -الجماعة في االسالم قاسم مشترك ، يكون بين أفرادها مشتركات كثيرة .نوات االمه العام أمة االسالم
التقارب ولتواصل والتعاون  ويجمها الجامع في الصلوات والجمعة واالعياد والمناسبات وهذه الوشاج حازت قصب السبق في  -والمناخ 

واقوى الروابط االنسانية.كانت الجماعة االولى في دار األرقم بن ابي األرقم بمكة ، وجماعة في الحبشة وجماعة االنصار في المدينة كل  
أنه مرَّْت َثاَلُث  هذه الجماعات كانت تبني العالقات وتهيئ االجواء الستقبال المهاجرين رضي هللاا عنهم أجمعين.جاء في مصنفات السيرة

َنْت َجَماَعٌة ِمَن الُمْؤِمِني يًَّة َفْرِديًَّة، وِخاَلَل َهِذِه الَفْتَرِة َتَكوَّ ْعَوُة َلْم َتَزْل ِسرِ  َساَلِة وَتْمِكينَها ِمْن َسَنَواٍت، والدَّ َن َتُقوُم َعَلى اأُلُخوَِّة والتََّعاُوِن، وَتْبِليِغ الرِ 
ِ َمَقاِمَها، ُثمَّ َتَنزَّ  وَمَكَث (47)ِبُمَعاَلَنِتِه َقْوَمُه، وُمَجاَبَهِة َباِطِلِهْم، وُمَهاَجَمِة أْصَناِمِهْم ِجَهاًرا -صلى َّللاَّ عليه وسلم -َل الَوْحُي ُيَكلِ ُف رُسوَل َّللاَّ

ْعَوِة. -صلى َّللاَّ عليه وسلم-ْن َصَدع رُسوُل َّللاَِّ وأْصَحاُبُه في َداِر اأَلْرَقِم بِن َأِبي اأَلْرَقِم ِإَلى أَ  -صلى َّللاَّ عليه وسلم -رُسوُل َّللاَِّ   بالدَّ
صلى هللاا عليه  -فلما اشتد البالُء وضاقت أرض مكة على المؤمنين أذن هللاا سبحانه وتعالى في الهجرة ِإلى أرض الحبشة، وقال رسول هللاا 

، وقد وجد    (48)هللاا لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه" : ِإن بأرض الحبشة ملكا ال يظلم عنده أحد، فالحقوا ببالده حتى يجعل-وسلم 
المهاجرون في أرض الحبشة ما أمنهم وطمأنهم، وفي ذلك تقول أم سلمة رضي هللاا عنها: "لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار 

وسلم على تكوين جماعة أوسع أفق وأقوى في  .وجهد النبي صلى هللاا عليه  (49) النجاشي، َأِمنَّا على ديننا وعبدنا هللاا تعالى ال نؤذى.."
مكوناتها, فبايع االنصار على ان تنصره  قال بن اسحاق وفي السنه الثالثة عشرة من البعثة في موسم الحج: وافاه سبعون رجاًل منه  

هم, فأخرجوا له اثني عشر نقيًبا، األنصار فبايعوه عند العقبة أيًضا على أن يمنعوه إن هاجر إليهم مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبنائ
 (50للنقباء: "أنتم على قومكم كفالء" فسميت ببيعه العقبه الثانية. )   -صلى هللاا عليه وسلم   -فقال 

آخاُه ِفي  مؤاخاًة ، وإخاًء فهو ُمؤاٍخ ، والمفعول ُمؤاًخى واصطالحا:لغة: آَخىالمؤاخاة لغًة : منطلق) المؤاخاة ( بناء العال قة بين االفراد •
رَّاِء : َصاَدقُه ، َصاَر َلُه أخًا أْو َصِديًقا رَّاِء َوالضَّ واصطالحا: األخوة في الدين اإلسالمي أعلى   .(51) َبْيَنُهما : َجَعَلُهَما كاأَلَخَوْيِن  آَخى  ٫السَّ

األخوة فى الدين ناتجة عن اإليمان العميق به، بحيث يخضع ألوامر ربه دون سواه، ومن ثم تكون هناك عاطفة  رباط اجتماعي، ذلك أن 
، وقال تعالى:  (53)  وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة فى قوله تعالى: ) إنما المؤمنون إخوة((52) قوية موحدة تجمع المسلمين جميعا.

بمعنى  (54)}واذكروا نعمت هللاا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ( 
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منصب  كونوا حريصين على أخوة الدين التى تجمع بينكم.والحب الذى يجمع بين األخوة فى الدين ليس حبا ينصب على الذات، وإنما هو
على اإليمان الذى يربط بين المؤمنين ، فاإليمان هو الرباط الدائم بين إخوة الدين، وهو الذى يضبط سلوك المؤمنين وعاداتهم.وهي نعمة 

ساس  أمتن هللاا بها على المؤمنين بان جعل بينهم أقوى الروابط واوثقها .ويقوم مبدأ المؤاخاة الذى طبقه الرسول صلى هللاا عليه وسلـم على أ
أن المسلمين جميعا أخوة، يعطى الغنى منهم فقيرهم بالمعروف ويعين القادر منهم غير القادر، ونفذ الرسول صلى هللاا عليه وسلـم سياسته 
الحكيمة، بين المهاجرين واألنصار أن يكونوا اخوة في هللاا لكل منهم على اْلخر كل ما لألخ على أخيه من الحقوق.كانت بداية االنطالق 

،  جمع رسول (55)ا هذا المبدأ مبدأ المؤخاة بصورة غير معهودة من قبل، بعد خمسة أشهر من  الهجرة إلى المدينة  في ارجح االقوال لبن
سلوك  هللاا المهاجرين مع األنصار تحت مبدأ االخاء, ذلك أنها وحدة وُاخو ة نوعية تجتاز حدود البلد واألرض والقبيلة والعنصر، لتتمكن من ال

يَماَن ِمن َقْبِلِهْم  على االفكار وتستولي على المشاعر. وتسيطر اَر َواإْلِ يصور القرآن تلك النقلة المجتمعية بأروع العبارات )َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّ
ِئَك  ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِ مَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلىَٰ  َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة ۚ َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأولََٰ

لقد شهد التاريخ العديد من الهجرات. ومع ذلك ، فإن مثل هذا الهجر ، مثل هذا الترافق والتكافل ، الذي يحتضن (56) ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (
صليين ، المترابطين مع بعضهم البعض ، الحتضان بعضهم بعضًا بصدق لم ُيرى  بعضهم البعض بشكل كبير بين الخارج والسكان األ

حتى تلك اللحظة. أو قل انه لن نرى ذلك مرة أخرى ! قد كان هناك قوة هائلة قادمة من هذا االنصهار الحميم. في وقت قصير .تجتهد 
جاوز اقل قدرا من ذلك وهو استقبال المهاجرين ومنحهم حق المنظمات الحقوقية في تبني مواقف تنصهر فيها العنصرية والقطرية فال تت

العيش بكرامة كل بطبقة بحسب كفايته ، هذا المجلس الدستوري الفرنسي قد اعترف بمبدأ األخوة الناشئين بإيجاد سيدريك هيرو للمساعدات  
، تم االعتراف بهذا المبدأ األخوة  (57)لحقوق اإلنسان( من الديباجة العالمية 13وهي المادة ) . للمهاجرين على الحدود بين إيطاليا وفرنسا

، وال مقارنة بين اإلذن في النظام العالمي للمهاجرين وما نحن بصدده من المواالة بين 1789من قبل المجلس الدستوري ألول مرة منذ عام 
َقَسَمُهْم إلى ُمَهاِجِريَن، َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم وأْمَواِلِهْم، وَجاُؤوا ِلَنْصِر َّللاَِّ  المؤمنين.َقاَل الَحاِفُظ ابُن َكِثيٍر : َذَكَر َتَعاَلى أْصَناَف الُمْؤِمِنيَن، و 

إْخَواَنُهْم الُمَهاِجِريَن في  ِل الَمِديَنِة ِإْذ َذاَك، آَوْوا وَرُسولِه، َوِإَقاَمِة ِديِنِه، وَبَذُلوا أْمَواَلُهْم وأْنُفَسُهْم في َذِلَك، َوِإَلى أْنَصاٍر، وُهُم الُمْسِلُموَن ِمْن أَهْ 
ِبَبْعٍض، َأْي: ُكلٌّ ِمْنُهْم َأَحقُّ ِباْلَخِر ِمْن ُكلِ  َأَحٍد؛  َمَناِزلِهْم، وَواَسْوُهْم في أْمَواِلِهْم، وَنَصُروا َّللاَّ َوَرُسوَلُه ِبالِقَتاِل َمَعُهْم، َفَهؤاَُلَء َبْعُضُهْم أْوَلى 

 ِ ًما َعَلى الَقرَ  -صلى َّللاَّ عليه وسلم -َوِلَهَذا آَخى َرُسوُل َّللاَّ اَبِة،  َبْيَن الُمَهاِجِريَن واألْنَصاِر، ُكلُّ اْثَنْيِن أَخَواِن، َفَكاُنوا َيَتَواَرُثوَن ِبَذِلَك ِإْرًثا ُمَقدَّ
َبْيَن َأْصَحاِبِه ِحيَن َنَزُلوا اْلَمِديَنَة، ِلُيْذِهَب  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ  -وقال ابن إسحاق : آَخى َرُسوُل هللااِ  (58)َحتَّى َنَسَخ َّللاَُّ َتَعاَلى َذِلَك ِبالَمَواِريثِ 

ْملُ َعْنُهْم َوْحَشَة اْلُغْرَبِة َوُيْؤِنَسُهْم ِمْن ُمَفاَرَقِة اأْلَْهِل َواْلَعِشيَرِة، َوَيُشد  َأْزَر َبْعِضِهْم ِبَبْعِض،  ْساَلُم َواْجَتَمَع الش  ، وذهبت الوحشة أنزل  َفَلم ا َعز  اإْلِ
وعن  (60) أَْعِني ِفي اْلِميَراِث  ، ُثم  جعل المؤمنين كلهم إخوة. 75اأْلَْنَفاُل  (59) هللاا سبحانه: )َوُأوُلوا اأْلَْرحاِم َبْعُضُهْم َأْولى ِبَبْعٍض ِفي ِكتاِب َّللاَِّ(

وقال ابن القيم: ثم آخى   (61): تآخوا في هللاا أخوين أخوين. ابن إسحاق ايضًا »آخى رسول هللاا بين أصحابه من المهاجرين واألنصار، فقال
بين المهاجرين واألنصار في دار أنس بن مالك وكانوا تسعين رجال نصفهم من المهاجرين، ونصفهم  -صلى هللاا عليه وسلم  -رسول هللاا 

.وروى ابن اسحاق أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول هللاا  (62)من األنصار، آخى بينهم على المواساة ويتوارثون بعد الموت دون ذوي األرحام
بين عبد الرحمن )بن عوف( وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر األنصار ماال، فاقسم مالي نصفين،  -صلى هللاا عليه وسلم  -

بارك هللاا لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه  ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي، أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، قال: 
.وتحدث بعض العلماء عن وجود مؤاخاة كانت في مكة بين المهاجرين، فقد أشار البالذري إلى أن النبي صلى  (63)على سوق بني قينقاع

ارثة، وبين أبي بكر وعمر، وبين هللاا عليه وسلم آخى بين المسلمين في مكة قبل الهجرة على الحق والمواساة، فآخى بين حمزة وزيد بن ح
عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير بن العوام وعبد هللاا بن مسعود، وبين عبيدة بن الحارث وبالل الحبشي، وبين مصعب 

ل  وطلحة  بن  بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفي
، وقد تابعه في ذلك ابن عبد البر دون   (64)عبيد هللاا، وبينه وبين علي بن أبي طالب ، ويعتبر البالذري أقدم من أشار إلى المؤاخاة المكية

م وقوع  وذهب كل من ابن القيم وابن كثير إلى عد (65)أن يصرح بالنقل عنه، كما تابعهما ابن سيد الناس دون التصريح بالنقل عن أحدهما
 المثبت مقدم على النافي.  (66)المؤاخاة بمكة

مستحقة لكل انسان بغض النظر عن هويته أو العالقات االنسانية تفتقر لمقومات وجدانية  مقومات العالقات االنساني: البحث السادس 
 جميع األشخاص في العالم بمستوى  ُتعد هذه المقومات بَمثابة َمعايير تضمن تمُتعالعرقي, و مكانه أو لغته أو ديانته أو أصله 
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وفي   الرضاَ المعيشي المتزن، وتت سم هذه المعايير بَعدالتها وشمولي تها لجميع جوانب حياة اإلنسان ،أطلق عليها فقهاء االسالم بالضرورات 
وتكُمن أهميها في حفظ كرامة اإلنساني وحريته ؛ حيث ُتساعد في تمكين اإلنسان من تطوير واستخدام  عرف الحقوقيون بالحقوق الوجدانية ، 

ان العدل والمساواة والحرية والكرامة وحق الحياة ِخصاله اإلنسانية، وقدراته العقلي ة، ومواهب الفطرية انشاء عالقاته االنسانية بمن حوله.
ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة َظاِلِمي َأنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكنُتْم ۖ َقاُلوا ُكنَّا  تنال الحياة الكريمة قال تعالى : ضرورات تضطر النفس البشرية للهجرة ل

ِئَك َمْأوَ  ِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها ۚ َفُأولََٰ اُهْم َجَهنَُّم ۖ َوَساَءْت َمِصيًرا ، ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرِ َجاِل  ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأْلَْرِض ۚ َقاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض َّللاَّ
ِئَك َعَسى َّللاَُّ َأن َيْعُفَو عَ  َمن ُيَهاِجْر ِفي َسِبيِل َّللاَِّ وَ  ٫ْنُهْم ۚ َوَكاَن َّللاَُّ َعُفوًّا َغُفوًرا  َوالنِ َساِء َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل َيْهَتُدوَن َسِبياًل ، َفُأولََٰ

ِ َوَرُسوِلِه ُثمَّ يُ  ِ ۗ َوَكاَن َّللاَُّ َغُفوًرا  َيِجْد ِفي اأْلَْرِض ُمَراَغًما َكِثيًرا َوَسَعًة ۚ َوَمن َيْخُرْج ِمن َبْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَلى َّللاَّ ْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى َّللاَّ
لقد توالت الهجرات البشرية في أقطار االرض فرارًا من االضطهاد والظلم وطلبا للحياة الكريمة والعدل وشكلة تلك الهجرات (67) رَِّحيًما .

مزيجا من المكونات العرقية وبنت بين مختلف الشعوب واللهجات عالقات انسانية  العالقات االنسانية غيرت كثيرا من طبغرافية االقطار  
عايش واالستيطان ، ومن ابرز الهجرات التي بنت عالقات انسانية قوية في التاريخ االسالمي الهجرة الى الحبشة ، قال  واظهرت لونًا من الت

ا أنتم رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلـم ألصحابه : "إن بالحبشة ملكًا ال يظلم أحد عنده، فالحقوا ببالده حتى يجعل هللاا لكم فرجًا ومخرجًا مم
حين خرج من مكة، لما وقف على   -صلى هللاا عليه وسلـم -هاجر صلى هللاا علية وسـلم من مكة الى المدينة وكان من قولهلقد (68)فيه". 

 ، ونظر إلى البيت فقال: »وهللاا إنك ألحب أرض هللاا إلى، وإنك ألحب أرض هللاا إلى هللاا، ولوال أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت" 69الحزورة

 -ات مطلبا حيويًا لصنع عالقات انسانية فاعلة ومن ابرز تلك المكونات:.لقد كانت تلك المكون(70)
الحرية مبدأ اسالمي شريف يتيح أن  .يفعل االنسان أي شيء يريده ، ولكن ال يريد أن يفعل أي شيء ال يريده الحرية ليس أنالحريــــة:  •

ني ذو شقين منه الحسن المليح ومنه السيئ القبيح فاذا بقي في حيذ الكيان  يظهر مكنونات صدرة ومحفوظات مشاعره وهذا المخزون االنسا
االنساني لن ينتفع بحسنه وكذلك لن يسلم صاحبه من شره وليس بمقدورة أن يميز بين كل حسن وقبيح ، واال لم يكن هناك مكانًا لالختالف 

اء الفادحة في مفهوم الحرية ربطها بالتجاوزات واالباحية والعدوان واعطاء  ومن االخط ، فحرية الراي والتعبير نافذه للتوجيه والنقد والبيان .
مفهوما سيئًا وصورة معتمة ، وتناسوا أن االسالم جاء من اجل اعادة الحرية لإلنسان وتحريره من   -الحرية -اشرف قيمة في حياة االنسان

واألعمال البشرية ليست حرة مطلًقا، فحرية أي شخص تنتهي  حيث  ي الدين(.الظلم واالستبداد وحرية التفكير والتعبير واالنتماء )ال اكراه ف
، تبدا حرية االخرين ، وبشرية النفس تحكمها االنظمة والقوانين التي يرغبها المجتمع ، وهي جزى من حيويتهم ويعتبرونها منظمة لحرياتهم 

ع الحر الذي ال غنى عنه هو مبدأ الحقوق , واالسالم هو النظام المجتمعات تتعايش في ذلك الظل ، والمفهوم الصحيح أن أساس المجتم
الوحيد القادر على تلبية الحقوق في ظل العدالة االجتماعية وحمايتها. وهذا المفهوم خالف الحرية المفرطة ، وعلى النقيض سلب الحريات 

ليه وسلـم معاذ الى اليمن " فقال له : "إنك ستأتي قوًما من  في ظل االستبداد والعبودية وهدم ملكات االختيار , بعث رسول هللاا صلى هللاا ع
ض  أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال هللاا وأن محمدا رسول هللاا فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن هللاا قد فر 

فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم  عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن هللاا قد
واتاح االسالم للشعوب حرية التعامل  (71)فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين هللاا حجاب"

والتواصل واالختيار فحفز الصالت وقوي العالقات بشفافية ووضوح ، وقد بعث النبي صلى هللاا عليه وسلم في ظرف من الزمان والمكان  
اسحاق: وكان بالل مولى   وروى محمد بن يتمتع فيه االشراف والعظماء بالحرية بينما يعيش العبيد والفقراء محرومين من كل أنواع الحرية.

أبي بكر لبعض بني جمح مولدا من مولديهم وهو بالل بن رباح كان اسم أمه وكان صادق االسالم طاهر القلب فكان أمية يخرجه إذا  
حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له التزال هكذا حتى تموت أو 

كفر بمحمد وتعبد الالت والعزى فيقول وهو في ذلك البالء أحد أحد قال عمار بن ياسر وهو يذكر بالال وأصحابه وما كانوا فيه من البالء  ت
(72)  
للعالقات اوسع من العدالة .   جمع العدل كل مرافق االمن والحياة الكريمة وحاز كل معايير الرضا والسياسة القويمة ، وال ظل الـــعدل: •

جمع  تعالى إن هللاا :فقال ثم وقف (73) َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَسان( ِإنَّ َّللا َ    (اْلية روى البيهقي في شعب اإليمان عن الحسن أنه قرأ يومًا هذه
قال ابن اسحاق : بعث رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلـم أبا جهم بن حذيفة ألخذ الصدقة من   (74) آية واحدة . فى لكم الخير كله والشر  كله

ه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى هللاا عليه وسلـم فقالوا: القود يا رسول هللاا؟!فجعل النبي  صل ى  بني ليث، فالجَّ
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عليه وسلـم يعرض عليهم الصلح، فيقول: »لكم كذا وكذا«، فلم يرضوا. فقال: »لكم كذا وكذا«، فلم يرضوا فقال: »لكم كذا وكذا«،   هللاا
ثم صعد النبي صلى هللاا عليه وسلـم المنبر، فأخبر الناس بخبر الليثيين، وأنهم لم يرضوا أول األمر، فقام المهاجرون وهموا بهم سوءًا  فرضوا
 (75) رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلـم كفهم، ثم دعا الليثيين، فقال: »أرضيتم؟«، فقالوا: نعم. لوال أن

وقد فقه الصحابة هذا المبدأ العظيم من العدل واإلنصاف من النفس، فوقف عمر يخطب الناس زمن خالفته فقال: أيها الناس، إني ما  
ليأخذوا أموالكم، وإنما أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنَة نبيكم، فمن ُفعل به شيء سوى ذلك فليرفعه  ُأرسل إليكم عمااًل ليضربوا أبشاركم، وال 

إلي، فو الذي نفس عمر بيده ألقصنَّه منه.فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، لو أن رجاًل أدب بعض رعيته أتقصه منه؟  
 (76) ه وقد رأيت النبي صلى هللاا عليه وسلـم يقصُّ من نفسه .قال: إي والذي نفسي بيده أقصه، وكيف ال أقص

النظر في تحديد االولويات,  تشكل الشورى العناصر األساسية في نظام الحياة ، وتألف المجتمعات ، واستخالص وجهات الشورى: •
 .(77) تعالى : ) والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون( قال ٫وحض االسالم على هذا المبدأ , 

وا ِمْن َحْوِلَك ۖ فَ  ِ ِلنَت َلُهْم ۖ َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ اْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأْلَْمِر ۖ َفِإَذا  وقال تعالى )َفِبَما َرْحَمٍة مِ َن َّللاَّ
ِ ۚ ِإنَّ َّللاََّ ُيحِ  ْل َعَلى َّللاَّ ِليَن (َعَزْمَت َفَتَوكَّ  .(78) بُّ اْلُمَتَوكِ 

صلَّى هللاا عليه وسلَّم"؛ رواه   -قال: "ما رأيُت أحًدا قطُّ كان أكثَر مشورًة ألصحاِبه من رسول هللاا -رضي هللاا عنه  -عن أبي ُهريرة -1
 الشافعي. 

عن العْزم، قال: ))مشاورة أهل الرأي، ثم  -وسلَّمصلَّى هللاا علْيه  -قال: سئل رسول هللاا -رضي هللاا عنه  -وعن علي بن أبي طالب -2
وليس أبقى على العالقات اإلنسانية من أن تربى األجيال على هذا المبدأ فإحساس المسلم بأن له رأيًا في أموره  اتِ باعهم((؛ رواه ابن مردويه. 

تربوي كبير على المجتمعات فهي توحد الصفوف وتظهر  الحياتية يقوي عالقته بالغير ويثير فيه االنتماء العميق لمجتمعه . وللشورى عائد
ونقل عن ابن  الكفاءات وتربى الكوادر التي تتولى بعضها قيادة المجتمعات وهي تنفيذ ورقابة ومتابعة في التنفيذ وصيانة من االنفراد بالرأي .

أنَّه في  : روي ابُن إسحاق (80) لدين، فعزله واجب.أن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام، ومن ال يستشير أهل العلم وا (79)عطية
ِبجيشه في أْدنى ماٍء من بدر، فسأله الحباب بن المنذر بن الجموح، قال: يا رسول هللاا   -صلَّى هللاا عليه وسلَّم  -غزوة بدر نزل رسول هللاا 

أي والحرب والمكيدة. قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. أرأيت هذا المنزل أمنزاًل أنزلكه هللاا ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه أم هو الر 
لقد  فقال: يا رسول هللاا إن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء بالقوم فننزله .ثم فقال رسول هللاا صلى هللاا عليه وآله وسلم: 

و أخرَج ابُن  (81)  حتى أدنى ماء من القوم نزل عليه. أشرت بالرأي. فنهض رسول هللاا صلى هللاا عليه وآله وسلم ومن معه من الناس فسار 
يق  دِ  كان إذا نزل به أمٌر ُيريد فيه مشاورَة أهِل الرأي والفقه، دعا رجااًل من الُمهاجرين  -رِضي هللاا عنه  -سعد عن القاسم: أنَّ أبا بكر الصِ 

وكلُّ هؤالء  -رضي هللاا عنهم -ل، وأبيَّ بن كعب، وزيَد بن ثابتواألنصار، ودعا عمَر وعثمان، وعليًّا، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاَذ بن جب
 (82) كان ُيْفتي في خالفِته، وإنَّما يصير فتوى النَّاس إلى هؤالء.

عن وابصة رضي هللاا   ٫واالعراق  مبدأ فاعل في بناء العالقات االنسانية والتقارب بين فئات البشر رغم الفوارق المالية والقبلية : لتواضعا
هللاا عليه و سلم وأنا أريد أن ال أدع شيئا من البر واإلثم إال سألته عنه فجعلت أتخطى فقالوا إليك يا وابصة   عنه قال: أتيت رسول هللاا صلى

عن رسول هللاا صلى هللاا عليه و سلم فقلت دعوني أدنو منه فانه من أحب الناس إلى أن أدنو منه فقال إدن يا وابصة فدنوت منه حتى  
رك عما جئت تسألني فقلت أخبرني يا رسول هللاا قال جئت تسألني عن البر واالثم قلت نعم قال فجمع  مست ركبتي ركبته فقال يا وابصة أخب

البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس واإلثم ما   ٫أصابعه فجعل ينكت بها في صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك استفت نفسك
روى  (83) .أفتوك رواه أبو سكينة الحمصي وأبو عبدهللاا األسدي عن وابصة نحوه حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس و 

النسائي عن أبي هريرة، وأبي ذر رضي هللاا تعالى عنهما قاال: كان رسول هللاا صلى هللاا عليه وسل م يجلس بين ظهراني أصحابه فتجيء  
انا  العرب فال تدري أين هو؟ حتى تسأل، فطلبنا إلى رسول هللاا صلى  هللاا عليه وسل م أن نجعل له محال فتعرفه العرب إذا رأوه، فبنينا له دك 

وروى أبو الحسن بن الضحاك رضي هللاا تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع عليه، وكنا نجلس بجانبه سماطين. من طين فكان يجلس
ِلَطَعاٍم  -صلى هللاا عليه وسلم  -أنس َأنَّ َخيَّاًطا دعا رسوَل هللاا  عن( 84) الغرقد فأتانا رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله. 

ُخْبًزا  -صلى هللاا عليه وسلم  -إلى ذِلَك الطَّعاِم، فقرَّب إلى رسول هللاا  -صلى هللاا عليه وسلم  -َصَنَعُه، قال أنس: فذهبُت مع رسوِل هللاا 
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بَّاء  -صلى هللاا عليه وسلم  -نس: فرأيُت رسوَل هللاا ِمْن َشِعيٍر، وَمَرًقا فيه ُدبَّاٌء وَقِديٌد، قال أ ْحَفِة، َفلم أَزْل ُأِحُب الدُّ بَّاء من َحَوالي الصَّ َيَتبَُّع الدُّ
 . (85) من َيوْمِئٍذ.
األصدقاء والمستحق ين ومشاركتهم في واصطالحا: المواساة: معاونة  المواساة لغة :المواساة مصدر من قولهم: واسيته و آسيته،:المؤاساة

: المواساة: أن يجعل صاحب المال يده ويد صاحبه في  -رحمه هللاا تعالى -وقال ابن حجر  (86)األموال واألقوات  . قاله ابن مسكويه .
زق  (87) ماله سواء  ر على مشاركة المسلم .لم تكن المواساة يوما تقتص(88).وقال غيرهما: المواساة: المشاركة والمساهمة في المعاش والر 

د  ألخيه في المال والجاه أو الخدمة والن صيحة.. أو غير ذلك،  فالمواساة تتجاوز ذلك إلى مشاركة المسلم في مشاعره وفي أوقات حزنه، وعن
رور و المشاركة الوجداني ة ، وقد كان صل ى هللاا عليه وسل م يضرب ألصحابه اروع مثل واعظم اسوة ،   تعر ضه لما يعك ر صفوه، و إدخال الس 

فسرت هذه األخالق وهذه الروح في المجتمع االسالمي االول ، فكان ذلك دأب الصحابة وديدنهم ، يقول ابن عمر رضي هللاا عنهما " لقد  
َقاَل: َقاَل َرُسوُل  -رضي هللاا عنهما  -.َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس (89)أتى علينا زمان أو قال حين وما احد أحق بديناره ودرهمه من اخيه" البخاري 

 (90)َواَساِني  ِبَنْفِسِه َوَماِلِه , وَأْنَكَحِني اْبَنَتُه "  -رضي هللاا عنه  -: " َما َأَحٌد أَْعَظُم ِعْنِدي َيًدا ِمْن َأِبي َبْكٍر -صلى هللاا عليه وسلم   -هللاِا 
ِه َقاَل:  واستفاضت رواية السيرة بمواقف االيثار التي ربى النبي صلى هللاا عليه وسلم ع  ليها أصحابه ، روى إْبَراِهيَم بِن َسْعٍد َعْن أِبيِه َعْن َجدِ 

ِبيِع، َفَقاَل َسْعٌد ِلَعْبِد  -صلى َّللاَّ عليه وسلم -آَخى َرُسوُل َّللاَِّ  -أي الُمَهاِجُرونَ -لمَّا َقِدُموا الَمِديَنَة  َبْيَن َعْبِد الرَّْحَمِن بِن َعْوٍف وَسْعِد بِن الرَّ
ُتَها َمِن بِن َعْوٍف: إنِ ي أْكَثُر اأَلْنَصاِر مااًل، َفاْقِسْم َماِلي ِنْصَفْيِن، َوِلَي اْمَرَأَتاِن، َفاْنُظْر أْعَجَبُهَما إِ الرَّحْ  َها ِلي ُأَطلِ ُقَها، َفِإَذا اْنَقَضْت ِعدَّ َلْيَك َفَسمِ 

ْجَها، َفَقاَل َعْبُد الرَّْحَمِن بُن َعْوٍف  رضي هللاا عنه : ) أن   عن علي  (91): َباَرَك َّللاَُّ َلَك في أْهِلَك َوَماِلَك ، أْيَن ُسوُقُكْم؟-نهرضي َّللاَّ ع-فَتَزوَّ
فاطمة عليها السالم أتت النبي صلى هللاا عليه وسلم  وقد أتاه سبى، فشكت إليه فاطمة رضى هللاا عنها ما تلقاه من الخدمة، وطلبت منه 

( وعن  92التسبيح والتحميد والتكبير، وقال: »ال أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع«) خادما يكفيها ذلك، فأمرها أن تستعين ب
قال: دعا رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم األنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالت األنصار حتى تقطع إلخواننا  -رضي هللاا تعالى عنه -أنس

(. 93)سول هللاا صلى هللاا عليه وسلم، فقال: »سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني«المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، فلم يكن ذلك عند ر 

اَلُم َقاَل َأَمَرِني َرُسوُل  -مبدئ المواساة بالمال: في حجة الوداع اهدى النبي صلى هللاا عليه وسلم تالث مائة وستين بدنه ، قال َعِلي  َعَلْيِه الس 
َق ِبَجاَلِل ُبْدِنِه َوُجُلوِدَها َوُلُحوِمَها ، َواَل أُْعِطي ِمْنَها ِفي َجْزِرَها َشْيًئاَّللا ِ َصل ى َّللا ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  .  مبدئ المواساة بالجاه. قال جابر (94) َأْن َأَتَصد 

ديًنا كثيًرا،  روي ابن إسحاق أن جابر قال : يا رسول هللاا قد علمت أن والدي قد استشهد يوم ُأُحد وترك-صلى هللاا عليه وسلم :  -للنبي 
  (95)  وإني أحب أن يراك الغرماء. فانطلق معي لكي ال يفحش علي  الغرماء ، يقول جابر رضي هللاا عنه:  فاستشفعت به عليهم فأبوا .

وواس رسول هللاا بنفسه : قال ابن إسحاق وحدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه وأن رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم عدل  
حليف بن عدي بن النجار قال بن هشام يقال سواد مثقلة  (96) صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية

قال بن هشام ويقال مستنصل من الصف فطعن في بطنه بالقدح وقال   -وهو مستنتل من الصف  -وسواد في األنصار غير هذا مخفف 
 أوجعتني وقد بعثك هللاا بالحق والعدل قال فأقدني فكشف رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم عن بطنه وقال  استو يا سواد فقال يا رسول هللاا

استقد قال فاعتنقه فقبل بطنه فقال ما حملك على هذا يا سواد قال يا رسول هللاا حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس 
 .(97) ه وسلم بخيرجلدي جلدك فدعا له رسول هللاا صلى هللاا علي

اَر   مبدأ اإليثار: ُؤوا الدَّ اإليثار أفضل وسال التواصل  وبناء العالقات ، يحقق للمجتمع اعلى درجات الفالح ، قال تعالى: }َوالَِّذيَن َتَبوَّ
يَماَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِ مَّا ُأوُتوا َوُيؤْ  َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق  ِثُرونَ َواإْلِ

(.معنى 99(و قال رسول صلى هللاا عليه وسلـم " ال يؤمن أحدكم حتى يحبَّ ألخيه ما يحبُّ لنفسه")98ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن()
بمعنى التَّقديم واالختيار واالختصاص، فآثره إيثاًرا اختاره وفضله، ويقال: آثره على نفسه، اإليَثار مصدر آثر ُيـْؤِثر إيَثاًرا، : اإليَثار في اللغة 

فع عنه، وهو النِ هاية في   : معنى اإليَثار اصطالًحا(101)( 100) بالشيء خصه به. م غيره على نفسه في النَّفع له، والدَّ اإليَثار أن يقدِ 
ه حتى يبذله لمن يستحقُّه( وقال ابن مسكويه: )اإليثار: هو فضي.(102)األخوة   (103) لة للنَّفس بها يكفُّ اإلنسان عن بعض حاجاته التي تخصُّ

بن الجر اح ِإلى البحرين، يأتي بجزيتها، وكان رسول هللاا   (104) روى ابن اسحاق في السيرة أن رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلـم بعث أبا عبيدة 
، فقدم أبو عبيدة بمال من الَبْحرين، فسمعت األنصار   -صلى هللاا عليه وسلم  - هو صالح أهل البحرين، وأم ر عليهم العالء بن الحْضرمي 

م رسول هللاا فلم ا انصرف تع -صلى هللاا عليه وسلم  -بقدومه، فوافقت صالة الصبح مع رسول هللاا    -صلى هللاا عليه وسلم  -ر ضوا له، فتبس 
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! ما الفقَر حين رآهم، وقال: "أظن كم سمعتم بقدوم أبي عبيدة، وأنه جاء بشيء" قالوا: أجل يا رسول هللاا! قال: "فأبشروا وأم لوا ما يسر كم، فوهللاا
َمن كان قبلكم، فتناَفُسوها كما تناَفُسوَها، وُتْلِهيَكم كما َأْلَهْتُهْم" أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن ُتبَسط عليكم الدنيا، كما ُبسَطْت على 

ل فيء اختص به رسول هللاا صلى هللاا عله وسلم  ولم يقسمه قسمة الغنيمة.(105) دعا األنصار) األوس  ٫وروى أي ابن إسحاق :أن أو 
والخزرج( فحمد هللاا وأثنى عليه بما هو أهله. ثم ذكر األنصار وما صنعوا بالمهاجرين، من إنزالهم في منازلهم، وإيثارهم على أنفسهم 

بها مع أموالكم   بأموالهم. ثم قال لهم: إن إخوانكم المهاجرين ليس لهم أموال، فإن شئتم قسمت هذه األموال: أي التي أفاء هللاا علي  وخصني
 (.106بينكم جميعا، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه فيهم خاصة، فقالوا: بل اقسم هذه فيهم، واقسم لهم من أموالنا ما شئت )

وفي رواية: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء هللاا علي  من بني النضير، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في 
منازلكم وأموالكم: أي األرض والنخل، ألنه لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديكم شيء، وكان األنصار أهل األرض 
والعقار: أي النخل، فآثروهم بمتاع من أشجارهم، فمنهم من قبلها منيحة محضة ويكفونه العمل، ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر  

ه نصف الثمار، ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة، لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا كال وإن أحببتم أعطيتهم أي وخرجوا  واألرض ول
بل   من دوركم، أي وأموالكم، فتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. فقاال: يا رسول هللاا بل تقسم بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا،

ارنا وأموالنا على المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وعشائرهم وخرجوا حبا هلل ولرسوله، ونؤثرهم بالغنيمة وال نشاركهم نحب أن تقسم دي
.فقال رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم: اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار. زاد في  (107) فيها، ونادت األنصار: رضينا وسلمنا يا رسول هللاا 

ناء أبناء األنصار. وقال أبو بكر رضي هللاا تعالى عنه جزاكم هللاا يا معشر األنصار خيرا، أي وأنزل هللاا تعالى فيهم )َوُيْؤِثُروَن رواية: وأب
ك بين أي ولو كان بهم فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون به، فقسم رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم ذل  (108) َعلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو كاَن ِبِهْم َخصاَصٌة ( 

 .   (109)المهاجرين. أي وفي كالم بعضهم أنه صلى هللاا عليه وسلم لم يعم المهاجرين ولم يعط أحدا من األنصار إال رجلين كانا محتاجين 
يعتبر العفو من أفضل الصفات اإليجابية التي  هو ترك المؤاخذة مع القدرة على معاقبة المذنب ، و العفو  التسامح والعفو:مبدًأ الـعفو :

ف  من الممكن أن يتمتع بها األنسان فيكون دائمًا محل إحترام وثقة و يساهم العفو في التقليل من الفرقة واالختالف كما يقلل من حدة العن
التسامح من الصفات السامية التي أمرنا بها هللاا عز  وجل  وارشدنا لها  بة واإليخاء بين الناس.في المجتمع وبالتالي تسود أجواء من المح

رسولنا الكريم، فالتسامح والعفو عن أخطاء اْلخرين ووضع األعذار لهم، والنظر إلى مزاياهم وحسناتهم بداًل من التركيز على عيوبهم 
ِ ِلنَت َلُهْم ۖ َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ  (110) ِإنَّ هللاا ُيِحبُّ المحسنين( فاعف َعْنُهْم واصفح ( قال تعالى:وأخطائهم )َفِبَما َرْحَمٍة مِ َن َّللاَّ

وا اْلَقْلبِ  هللاا قال: الذين ال "أال أنبئكم بشراركم ؟ قالوا: بلى يا رسول .112(111) َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأْلَْمِر( َحْوِلكَ  ِمنْ  النَفضُّ
وبلغ كعبا الكتاب ان الرسول نذر به فضاقت به األرض، وأرجف به أعداؤه، وصاروا  (113)يقيلون عثرًة وال يقبلون معذرة وال يغفرون ذنبًا"

  يقولون هو مقتول ال محالة، فلم يجد بدا من مجيئه إلى رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم، فعمل القصيدة التي مدح بها رسول هللاا صلى هللاا
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ، ثم خرج رضي هللاا تعالى عنه  لتي مطلعها:رضي هللاا تعالى عنه ا عليه وسلم وذكر فيها إرجاف أعدائه به 

حتى قدم المدينة فنزل على رجل كان بينه وبينه معرفة، فغدا به إلى رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم حين صلى الصبح، فأشار له ذلك  
واستأمنه، فقام إلى أن جلس إلى رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم  الرجل إلى رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم وقال: هذا رسول هللاا، فقم إليه 

ووضع يده في يده وكان رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم أي ومن حضره ال يعرفه، فقال: يا رسول هللاا إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن 
يه وسلم: نعم، فقال: يا رسول هللاا أنا كعب بن زهير، فقال رسول هللاا صلى هللاا عل منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟

فوثب رجل من األنصار، فقال: يا رسول هللاا دعني وعدو هللاا أضرب عنقه، فقال رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم: دعه عنك فإنه قد جاء  
له على ذلك ما سمعه من ذلك األنصاري مما تائبا نازعا، فلما أنشد القصيدة المذكورة ومدح فيها المهاجرين ولم يتعرض لألنصار، قيل حم

روى اإلمام أحمد، والشيخان، والترمذي، والنسائي عنه قال: »أقيمت الصالة ورجل  (114)غاظه، ولم يسمع من المهاجرين شيئا يغيظه. 
ألقى عليه مع الدعابة  وكان قد . (115)فما زال يناجيه حتى نام أصحابه، ثم قام فصل ى بهم«  -صلى هللاا عليه وسلم -يناجي رسول هللاا

رجل فقام بين يديه فأخذته رعدة شديدة ومهابة، فقال له: »هون عليك، فإنى لست بملك وال  -صلى هللاا عليه وسلم  -المهابة، ولقد جاء إليه
الناس إنى أوحى   فقال: »يا أيها -صلى هللاا عليه وسلم -جبار إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد بمكة« فنطق الرجل بحاجته، فقام

 إلى أن تواضعوا، أال فتواضعوا حتى ال يبغى أحد على أحد وال يفخر أحد على أحد، وكونوا عباد. 
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مقصد من مقاصد االسالم وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا باإليمان باهلل وحده ، وقد وعده هللاا عز  وجل  من آمن به ، قال تعالى   األمن مبدأ االمن:
اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي األْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذِ  ِهْم َوَلُيَمكِ َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم  يَن ِمن َقْبلِ :))َوَعَد َّللاَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ

َلنَُّهم مِ ن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئًا َوَمن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأوْ   .(116) (  َلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َوَلُيَبدِ 
في ظل االمن تتوطد العالقات بين افراد المجتمع . (117)َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبُظْلٍم ُأْوَلـِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدون(الَِّذيَن آَمُنوْا ( وقال جل  وعال

والصالت بين الشعوب ويسري بين الناس تبادل المنافع والتعارف واالنسجام ويصلح حالهم ، ولذلك حرص الرسول صلى هللاا عليه وسلم  
على أمان صحابته وتوفير الجو اْلمن، والسير بهم إلى بر األمان وإبعادهم عن التعرض للمضايقات، قال عمرو بن عبسة :أسلمت فأتبعك 

.إذ أمن الجليس  (118)وقال له »إنك ال تستطيع يومك هذا« ٫ يا رسول هللاا؟، قال ال ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني 
ف حليفه والجار جاره وأمنت االقطار من الغدر قامت العالقات االنسانية واالجتماعية والفكرية والسياسية، وسيرة ا لرسول  جليسة والحلي

ُسْفَياَن  روى ابن اسحاق ان النبي صلى هللاا عليه وسلـم لما دخل مكة فاتحا قال:" َمْن َدَخَل َداَر َأِبي  صلى هللاا عليه وسلـم أكدت هذا  المبدأ.
وعن َأبي هريرة رضي هللاا عنه : َأن النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: وَّللاَِّ ال ُيْؤِمُن، وَّللاَِّ (119) َفُهَو آِمٌن ، َوَمْن أَْغَلَق َباَبُه َفُهَو آِمٌن َوَمْن َدَخَل اْلَمْسِجَد َفُهَو آِمنٌ 

.و عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة،  (120)َل: الَّذي ال يْأمُن جاُرُه َبَواِئَقُه ُمتََّفٌق َعَليهِ ال ُيْؤِمُن، وَّللاَِّ ال ُيْؤِمُن، ِقيَل: َمْن يا رسوَل َّللاَِّ؟ َقا 
راجعا. فلما أن كان بين مكة والمدينة نزلت  -صلى هللاا عليه وسلم  -عن المسور، ومروان قاال في قصة الحديبية: ثم انصرف رسول هللاا 

الفتح وما ذكر هللاا من بيعة الرضوان تحت الشجرة. فلما أمن الناس وتفاوضوا، لم يكلم أحد   عليه سورة الفتح. فكانت القصة في سورة
 (121) باإلسالم إال دخل فيه. فلقد دخل في تينك السنتين في اإلسالم أكثر مما كان فيه قبل ذلك. وكان صلح الحديبية فتحا عظيما.

المسؤولية التزام من قبل الزعامات تجاه المجتمع بكافة أطيافه وطبقاته وأوضاعها ، ويتسع  مدلولها بحسب مجالها ،   : مبدأ والمسئولية
ام فيشمل السلوك واألخالق، واحترام القوانين واألدوار الحكومية ، وجميع تبعات الممارسات الفردية ، وعلى مستوى الدولة يتحتم األخذ بزم

سئوليات الملقاة على عاتقها، وتتحمل السلطة السياسية واإلدارية مسؤولية اإلشراف على تأمين كافة االحتياجات المبادرة في تحمل الم
الرجل راع في بيته ومسئول عن   (122) الالزمة للمواطنين ومساعدتهم .، قال صلى هللاا عليه وسلـم " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته "

واذا ما قورنت مسؤوليات االفراد (123)  ينها وهي مسئولة عن رعيتها . وكل راع عليه مسئولية شخصية .رعيته ، والمرأة راعية أبنائها وب
بالمسؤولية العظمى أمام مكونات الدولة وتحمل السلطة جميع التزامات المجتمع حتى يكون من في راس الهرم قوام كل مائل وقصد كل  

ومفزع كل ملهوف ، ذلك االمر هو االمثل ألداء المسؤولية ، حينها تقوم وقوة كل ضعيف ونصير كل مظلوم  جائر وصالح كل فاسد
العالقات في ظل ضمان المسؤولية وحفظ الحقوق.جاء في كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللاا عنه ، قال عمر رضي  

 .ا يوم القيامة"هللاا عنـه "لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة، لظننت أن َّللا  عز وجل سائلي عنه
 وعن عبد َّللا  بن عمر قال: كان عمر بن الخط اب رضي هللاا عنـه يقول: لو مات جدي بطف  الفرات لخشيت أن يحاسب َّللا  به عمر.
دَّ وعن علي رضي هللاا عنـه قال: "رأيت عمر بن الخط اب رضي هللاا عنـه على قتب يعدو، فقلت: "يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ قال: "بعير نَ 

من إبل الصدقة أطلبه" فقلت: "لقد أذللت الخلفاء بعدك، فقال: "يا أبا الحسن ال تلمني فوالذي بعث محمدًا بالنبوة لو أن عناقًا أخذت  
 .(124)بشاطيء الفرات ألخذ بها عمر يوم القيامة"

 اهلوامش
 

يِ  ْبِن َجْرَوَة ْبِن ُأَسْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َتِميٍم، َأَحُد  ِهْنُد ْبُن َأِبي َهاَلَة َوُهَو َهاَلُة ْبُن النَّبَّاِش ْبِن ُزَراَرَة ْبِن َوْقَداَن ْبِن َحِبيِب ْبِن َساَلَمَة ْبِن َغوِ  - (1)
اِر، ُأمُُّه َخِديَجُة ِبْنُت ُخَوْيِلٍد َزْوُج النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َكاَنْت َقْبَل َرُسوِل هللااِ  َبِني ُأَسْيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َتِميٍم، َحِليُف َبِني َعْبدِ   َصلَّى َّللاَُّ  الدَّ

َجَها َرُسوُل هللاِا َصلَّى َّللاَُّ  :  َعَلْيِه َوَسلََّم ِعْنَد َأِبي َهاَلَة، َفَوَلَدْت َلُه ِهْنًدا، ُثمَّ َتَزوَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم، َواْبُنُه: ِهْنُد ْبُن ِهْنٍد، َقاَل ُعَمُر ْبُن َأِبي َبْكٍر اْلَمْوِصِليُّ
، تأليف أبو نعيم أحمد بن عبد هللاا بن أحمد بن إسحاق بن  5/2751اْسُم َأِبي َهاَلَة َماِلُك ْبُن ُزَراَرَة ْبِن النَّبَّاِش ْبِن ُزَراَرَة. معرفة الصحابة  

 هـ( تحقيق عادل بن يوسف العزازي ، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض  430ن مهران األصبهاني )المتوفى: موسى ب
 ،  2/522الجامع الصحيح للسيرة النبوية  - (2)
 ، د. أحمد عبد الرحيم السايح. 100معالم العالقات اإلنسانية في اإلسالم، ص - (3)
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 (31وليم سوير اإِلنكليزي:  قال في كتابه "سيرة محمد" )ص   - (6)
 13سورة الحجرات /   - (7)
 53-52،ص1999دائرة التوثيق التربوي: معلومات تربوية، مسقط: وزارة التربية والتعليم ، - (8)
  1/96تهذيب سيرة ابن هشام، المؤلف : عبد السالم هارون مصدر الكتاب : موقع الوراق    - (9)

) صحيح البخاري( ،محمد بن إسماعيل   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللاا صلى هللاا عليه وسلم وسننه وأيامه   - (10)
 12/ 8هـ ،1422أبو عبدهللاا البخاري الجعفي, المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر،الناشر: دار طوق النجاة .الطبعة: األولى، 

 هـ(261المسند الصحيح المختصر )صحيح مسلم( ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:    - (11)
 4/200، بيروت –قق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي المح

هـ( , المحقق: شعيب 241مسند اإلمام أحمد بن حنبل, أبو عبد هللاا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى:   - (12)
  -هـ  1421الطبعة: األولى،   ٫الناشر: مؤسسة الرسالة التركي، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللاا بن عبد المحسن -األرنؤوط 

 21/500.  م 2001
 م 1268هـ/666توفي: -محمد بن أبي بكر الرازي  -مختار الصحاح  - (13)
 محمد بن عايد الدوسري  –العالقات االنسانية في الفكر االداري االسالمي والمعاصر    - (14)

 1426 نايف جامعة ٫حقوق الطبع  25، ص/2005الدوسري،  
: )288/ 4هو المرَّار الَفْقعسي شاعر إسالمي أموي عاش إلى العصر العباسي، انظر الخزانة: )  - (15) ِرْكِلي   (. 199/ 7(. واألعالم للزَّ
المحقق: د حسين بن عبد  هـ(573شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم المؤلف: نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )المتوفى:    - (16)

 –لبنان(، دار الفكر ،دمشق  -الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت   د يوسف محمد عبد هللاا -مطهر بن علي اإلرياني  -ي هللاا العمر 
 م  1999 -هـ   1420سورية، الطبعة: األولى،  

 17الدكتور: زرزارالعياش ص ٫تأطير مفاهيمي إلدارة العالقات اإلنسانية من منظورإسالمي ٫ 55، ص/ 2007الحربي،     - (17)
 55، ص/ 2007الحربي،     - (18)
 ( 24العالقات اإلنسانية ، دورة المشرفين التربويين ، د. عبدهللاا بن محمد المانع )ص    - (19)
 . 5ادارة االفراد والعالقات االنسانية / صالح الشنواني / ص     - (20)
(21) -  http://www.ipra-ar.org/alpha 
 (. 7240حبان ) (، وابن 249الطهارة ) -  2مسلم:   - (22)
 ( 74/  128)  85/ 1( ومسلم  3784)  113/  7أخرجه البخاري  - (23)
 52/ 1. 4السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير،   - (24)
هـ(   450بالماوردي )المتوفى:  أدب الدنيا والدين  ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير   - (25)

 م 1986الناشر: دار مكتبة الحياة  تاريخ النشر: 
،للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد 53/ 1كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس   - (26)

 هـ  1162العجلوني الجراحي ،المتوفى سنة 
 . 53/ 1ما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس كشف الخفاء ومزيل اإللباس ع  - (27)
 (19( سورة يونس – (28)

 ( 213سورة  البقرة ) – (29)
: المقدمة وتفسير 1هـ(، جزء 502تفسير الراغب األصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى )المتوفى:  – (30)

 م  1999  -هـ   1420جامعة طنطا، الطبعة األولى:   -زيز بسيوني ,الناشر: كلية اْلداب الفاتحة والبقرة، تحقيق ودراسة: د. محمد عبد الع
 662/ 2عدد األجزاء: . هـ(، 1394زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )المتوفى:  – (31)
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 هـ  1424السادسة،   ، الطبعة:القاهرة  –دار السالم  ،الناشر: هـ(  1409سعيد حو ى )المتوفى  ،األساس في التفسير – (32)
(  15حقق في ) هـ(468التَّْفِسيُر الَبِسْيط ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:  – (33)

جامعة   -قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، الناشر: عمادة البحث العلمي   رسالة دكتوراه  بجامعة اإلمام محمد بن سعود، ثم
 . 10/230هـ.  1430اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .الطبعة: األولى،  

 ( 213سورة  البقرة ) – (34)
 .4/2196هـ،  1424السادسة،  القاهرة, الطبعة: –هـ(،الناشر: دار السالم  1409األساس في التفسير، سعيد حو ى )المتوفى  – (35)
 هـ   1431  -محمد السويركي ، ذو الحجة  - 20عالم األسرة   – (36)
 السويركي المرجع السابق  – (37)
 92سورة االنبياء أية  – (38)
 28سورة سبا آية  – (39)
 . 176/ 3،السيرة الحلبية علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي 2/497السيرة النبوية ، ابن هشام/  - (40)
 ، القسطالني.1/547المواهب اللدنية بالمنح المحمدية    - (41)
 ، الصالحي الشامي . 11/3359سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد  - (42)
 ،  11/3359د سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العبا - (43)
 . 13مباحث في عقيدة أهل السنة، ص - (44)
 .  224معجم المقاييس في اللغة، البن فارس، كتاب الجيم، باب ما جاء من كالم العرب في المضاعف والمطابق أوله جيم ، ص - (45)
 . 70/ 1البيهقي  ٫الدالئل – (46)
 . 96انظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي َرِحَمُه َّللاَُّ َتَعاَلى ص     - (47)
 . 194ابن إسحاق، السيرة والمغازي )رواية يونس بن بكير( ص    - (48)
 (. 1/413السيرة النبوية البن هشام )   - (49)
 1/204سبل الهدى والرشاد، الصالحي      - (50)
 م 1268هـ/ 666توفي: -مختار الصحاح )أخا( ، محمد بن أبي بكر الرازي  – (51)
 16٫15٫14األخوة فى اإلسالم د/عبد هللاا ناصح علوان.  - (52)
 11سورة الحجرات آية رقم   - (53)
 . 103سورة آل عمران، آية  - (54)
ذهب بعض المؤرخين: إلى أنه قد حصلت مؤاخاة في مكة بين بعض المكيين، وقد أخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن ابن   - (55)

 1402، رقم:  240/ 3بين الزبير وابن مسعود" معرفة الصحابة:  -صلى هللاا عليه وسلم-عباس أنه قال: "آخى النبي 
 9ة   الحشر  آية سور  - (56)
صاغه  ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، —وثيقة  تاريخية هامة في تاريخ حقوق اإلنسان - (57)

ألف بوصفه أنه المعيار  217بموجب القرار  1948كانوان األول/ ديسمبر  10واعتمدته الجمعية العامة لحقوق اإلنسان في باريس في 
 المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم.

 (..95/  4تفسير ابن كثير )  - (58)
 75سورة اأْلَْنَفاُل آية  – (59)
 ، محمد بن يوسف الصالحي الشامي 367/ 3سبل الهدى والرشاد   - (60)
 ،  عبد السالم هارون 152/ 1تهذيب سيرة ابن هشام  – (61)
 ن القيم .،اب57،  56/  3زاد المعاد"  - (62)
 . 7/316 الباري  فتح ٫ البخاري   في واصله   ٫( 3/124البداية والنهاية ابن كثيز )  - (63)
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 (. 1/270أنساب األشراف البالذري  ) - (64)
 (. 1/240السيرة النبوية الصحيحة )  - (65)
 (. 79/ 2زاد المعاد ) - (66)
 (. 100-97سورة النساء آية )   – (67)
الم ِمن   - (68) المُسُبل السَّ الة َوالسَّ م لُه: صالح بن طه عبد الواحد  ، المؤلف:َصحيح سيرة َخير األَناِم َعليه الصَّ فضيلة الشيخ   راجعُه وقدَّ

 هـ  1428الثانية،  ،الطبعة:مكتبة الغرباء، الدار األثرية الناشر: سليم بن عيد الهاللي، فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير  »الحزورة« : بحاء مفتوحة فزاي ساكنة فواو فراء، سوق كانت بمكة أدخلت في المسجد.  69

 . 3/237العباد،
( فى المناسك، باب: فضل مكة، وأحمد فى  3108( فى المناقب، باب: فى فضل مكة، وابن ماجه )3925أخرجه الترمذى )  - (70)

( ، من حديث عدى بن حمراء 315و   8/  3( ، والحاكم فى »مستدركه« )3708بان فى »صحيحه« ) ( ، وابن ح305/ 4»مسنده« )
 ، والحديث صححه الشيخ األلبانى فى »صحيح سنن الترمذى ، -رضى هللاا عنه  -الزهرى 
يرة النبوية  – (71) حِيُح من أحاديث الس  ،المؤلف: أبو عمر، محمد بن حمد الصوياني، الناشر: مدار الوطن للنشر، الطبعة:   1/536الصَّ

 م.  2011  -هـ  1432األولى، 
 . 317/ 1سيرة ابن هشام  – (72)

 90النَّحل آية سورة  – )73(
 ،  2/158 حلية األولياء وطبقات األصفياء – (74)
 86/ 1منقذ بن محمود السقار  ، المؤلف:الدين المعاملة – (75)
 . 2/433 االثير   ابن ٫الكامل في التاريخ  – (76)
 .  38سورة الشورى : آية  – (77)
 158سورة آل عمران آية  – (78)
هو أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد هللاا بن تمام بن عطية بن  – (79)

 للهجرة.  541خالد بن عطية المحاربي توفي   
 ( 6/117) المغربي ٫(. مواهب الجليل240/ 4القرطبي التفسير ) – (80)
د. عبدالعزيز المقالح ،  ، تقديم القاضي حسين بن محمد المهدي ، الشورى في الشريعة اإلسالمية. 620/ 1السيرة النبوية ابن هشام   – (81)

 م 2006/   7/ 4في    363دار الكتاب برقم إيداع 
 3/134 االثير ابن  ٫كنز العمال  – (82)
 2/34بيروت – العربي الكتاب دار :  الناشر٫ األصفياء وطبقات األولياء حلية ٫أبو نعيم أحمد بن عبد هللاا األصبهاني  – (83)
 سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، الصالحي    – (84)
 من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب -صلى هللاا عليه وسلم   -الرصف لما روي عن النبي    - (85)
الطبعة: األولى،  ٫لبنان  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ٫هـ(  797 -  733بن محمد بن عبد هللاا العاقولي ) محمد

 .9/434 الباري  فتح٫ البخاري  في  واصله   ٫م  1994 -هـ  1414
هـ( حققه وشرح 421، المؤلف: أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه )المتوفى:  1/31تهذيب األخالق وتطهير األعراق  - (86)

 غريبه: ابن الخطيب ،الناشر: مكتبة الثقافة الدينية .الطبعة: األولى.
  .450ص   10فتح الباري البن حجر العسقالني جـ    - (87)
 333صـ   8تفسير الطبري جـ   - (88)
 .451صـ  1فتح الباري البن حجر العسقالني جـ   - (89)
 2214, والصحيحة:  5517َصِحيح اْلَجاِمع:    - (90)
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اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون »دراسة محققة للسيرة النبوية، المؤلف: موسى بن راشد العازمي،تقريظ: الدكتور محمد رواس   - (91)
  -هـ   1432األولى، قلعه جي، الشيخ عثمان الخميس، الناشر: المكتبة العامرية لإلعالن والطباعة والنشر والتوزيع، الكويت ،الطبعة: 

 2/188م ،  2011
مائل  - (92) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي السعدي األنصاري ، تحقيق أحمد بن فريد المزيدي، ٫أشرف الوسائل إلى فهم الش 

 (. 2945. واصله في البخاري باب فرض الخمس ) 1/514م ،/  1998 -هـ   1419لبنان ، الطبعة: األولى،   –دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(،تحقيق وتعليق: الشيخ 942رشاد، في سيرة خير العباد، المؤلف: محمد بن يوسف الصالحي الشامي )المتوفى: سبل الهدى وال - (93)
م    1993 -هـ   1414لبنان ، الطبعة: األولى،   –عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض ،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

/،9/35 . 
 . 1/1107هـ(،  207أبو عبد هللاا محمد بن عمر بن واقد الواقدي )المتوفى : مغازي الواقدي، المؤلف :  - (94)
السيرة النبوية كما جاءت في األحاديث الصحيحة، )قراءة جديدة( ،المؤلف: أبو عمر، محمد بن حمد الصوياني ، مكتبة العبيكان ،   - (95)

 2/266م ،    2004 -هـ  1424الطبعة: األولى، 
ب بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة شهد بدرا، وأحدا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول هللاا صلى هللاا  سواد بن غزية بن وه - (96)

ن  عليه وسلم، وهو الذي طعنه النبي صلى هللاا عليه وسلم بمخصرة، ثم أعطاه إياها فقال: " استقد "، وله عقب بالشام بإيلياء.الطبقات ، اب
 3/516سعد 
 1/196شام ،المؤلف : عبد السالم هارون، /تهذيب سيرة ابن ه - (97)

 9سورة الحشر آية    - (98)
( ، ومسلم، كتاب اإليمان،  13(، رقم: )14/ 1صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه )   - (99)

 ( 45(، رقم: ) 67/ 1باب الدليل على أن من خصال اإليمان أن يحب ألخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير )
 ( 1/59.التعريفات للجرجاني ) - (100)
، عكسها اإليثار. معجم اللغة العربية المعاصرة، اأَلَثر  - (101) ة: )نف( األنانيَّة وُحب  النَّفس، وتطلق على ما ال يهدف إال  إلى نفعه الخاص 

  -هـ  1429هـ( بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب،الطبعة: األولى، 1424المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: 
 1/61م،  2008
 م 1960هـ/ 1379صدر: -(. طبعة  مجمع اللغة العربية بالقاهرة5/ 1. المعجم  الوسيط  )  - (102)

صدر:  -محمد رواس قلعه جي/حامد صادق قنيبي-معجم لغة الفقهاء 19تهذيب األخالق(( البن مسكويه )ص ).  - )103(
 م 1985هـ/1405
بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، يكنى أبا عبيدة، أمه  عامر بن عبد هللاا بن الجراح ابن هالل بن وهيب بن ضبة بن الحارث   - (104)

أم غنم، وقيل: أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزيز بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر، مهاجري ذو الهجرتين، شهد بدرا، 
 4/2049شهد له .معرفة الصحابة  البي نعيم ,

 11/284له في البخاري كلهم من حديث ابن شهاب الزهدي.فتح الباري .واص319:  6البيهقي في الدالئل:     - (105)
، علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان 2/365السيرة الحلبية  إنسان العيون في سيرة األمين المأمون  – (106)

 هـ 1427 -بيروت،الطبعة: الثانية  –هـ(، دار الكتب العلمية 1044الدين )المتوفى: 
 2/365المصدر السابق   – (107)
 9سورة الحشر: اْلية  – (108)
 365/ 2المصدر السابق  - (109)

 13اْلية المائدة: سورة  – )110(
 159اْلية   -سورة آل عمران  – (111)
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الفرج، نور الدين ابن برهان الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، أبو ، السيرة الحلبية  إنسان العيون في سيرة األمين المأمون   – (114)
 هـ 1427  -الثانية  ،الطبعة: بيروت –دار الكتب العلمية  ، لناشر: هـ(1044)المتوفى: 

 سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد   – (115)
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض  ،تحقيق وتعليق:هـ(942متوفى: محمد بن يوسف الصالحي الشامي )ال المؤلف:
 8/8م/ 1993 -هـ   1414لى،  األو  ، الطبعة:لبنان –دار الكتب العلمية بيروت  .الناشر:

 

 . 82سورة األنعام آية:  – (117)
 هـ( 774القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، البداية والنهاية – (118)
 م  1988  -، هـ 1408األولى  ، الطبعة: دار إحياء التراث العربي ، علي شيري تحقيق 
 401/ 2سيرة ابن هشام  – (119)
 . 6016(، رقم: ) 10/ 8صحيح البخاري، كتاب األدب، باب إثم من ال يأمن جاره بوايقه، ) – (120)
 (. 259/ 16سورة الفتح ، )تفسير القرطبي  – (121)
 ( 111/ 2)مسند احمد ج  – (122)
 نفس المصدر  – (123)
، وابن سعد عن  41/ 4، ومسدد عن الحسن بنحوه كما في المطالب العالية 161أبو الفرج عبد ا لرحمن ابن الجوزي: مناقب ص  – (124)

، وهو  202/ 4، والطبري: التاريخ 13/277منصف ، وابن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن: ال3/305عبد الرحمن بن حاطب: الطبقات 
 حسن لغيره.


