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 بسم هللا الرمحن الرحيم                             
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

 املقدمة                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

نفسنا ومن هلل من شرور أاب ليه ، ونعوذونستغفره ونتوب إ حنمده ونستعينه ،ن احلمد هلل إ 
إله ن ال شهد أله ، وأ ل فال هاديومن يضل عمالنا ، من يهده هللا فال مضّل له ،سىيئات أ

 ن حممداً عبده ورسوله ـــــ صلى هللا عليه وسلم ـــــ شهد أوأ حده ال شريك له ،ال هللا و إ
 أما بعد : 

ن من عظيم رمحة هللا ـــــ عّز وجّل ـــــ اجلليلة بعباده أن أنزل الكتب وأرسل الرسل ،  واصطفى فإ 
مام امت األنبياء وإوخآدم ،  نبيه حممداً ـــــ صلى هللا عليه وسلم ــــــ وفضله ، فكان سيد ولد

فأ حسن أتديبه ، وحّسن خْلقه وزّكى خُلقه ، فأكرم الناس ، األتقياء ، بعدما أّدبه رب العاملني
ىل الرشد ، وليتمم به مكارم إ من الظلمات إىل النور ، ومن الغي هلم كافة ، ليخرجهم مببعثه

}َوَما : تعاىل ـــ  ل هللا ـــاألخالق ، وليكون رمحة للعاملني ، وهداية للخلق أمجعني ، كما قا
هللا عنهما ـــ : ") كان حممد ـــ صلى  ( . قال ابن عباس ـــــــ رضي1)أَْرَسْلَناَك ِإالا َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنَي{

هللا عليه وسلم ــــــ جلميع اخللق ، فمن آمن به وصّدق به سعد ، ومن مل يؤمن به َسلم مما حلق 
  (.2) األمم من اخلسف والغرق (

 
 ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                         (.                    10،اآلية )سورة األنبياء -1
 (.305 /11فسريه ،)ذكره القرطيب ىف ت -2
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فقد كانت بعثته ـــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ ورسالته رمحة ، وأقواله وأفعاله وسريته كلها رمحة ، 

 ــــ صلى يها أمة مرحومة ، فلقد كان النيبوالدين الذى جاء به دين رمحة ، واألمة الىت بعث ف
 هللا عليه وسلم ـــــ رمحة مهداة.

ا احلصر  ، ألهنا ىف كل شؤونه ، فما من أحد من اخللق إال وقد انل ومظاهر رمحته ينوء هب
حظاً من رمحته ،وحرصاً على إبراز مظهر من مظاهر رمحته ـــــــ صلى هللا عليه وسلم ــــــ ، رغبت 

كلية الرتبية   الدوىل عن ) الرمحة ىف اإلسالم ( الذى تنظمه مشكورة ؤمتراملىف املشاركة ىف 
 ود .جامعة امللك سع

) الرمحة ىف سرية املصطفى ــــــ  : وملا كان من حماور هذا املؤمتر املبارك :احملور الرابع ، وعنوانه 
 :صلى هللا عليه وسلم ــــــــ ورمحته أبمته ( . أحببت املشاركة ىف هذا املوضوع ببحث عنوانه 

مهماً  هذا املوضوع يربز جانباً ـــــ صلى هللا عليه وسلم ـــ ابملخالفني ( ، حيث إن  رمحة النيب )
ـــــ صلى هللا عليه وسلم ـــ الىت قّل أن يُهتم هلا ، فالرمحة والرفق واللني من جوانب رمحة النبىي 

اإلسالم ،يقول هللا ــــ سبحانه وتعاىل الناس لدعوة ة ح والتواضع من أهم أسباب استجابوالتسام
ُهْم :}فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللِا لِنْ ـــــ َت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ

َ ُيُِبُّ اْلُمتَـوَكِّ   ( 1)ِلنَي َواْستَـْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم ِِف اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكاْل َعَلى اَّللِا ِإنا اَّللا
 منهجى ىف البحث :ــــــ

التحليلى  هذا البحث األسلوب االستقرائي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لقد اعتمدت ىف كتابةـــ
 ،حيث تتبعت النصوص من القرآن والسنة ــــــ حسب استطاعىت ــــ وقد راعيت ما يلى :ـــــــ

 ية منها .رها ، وذكر اسم السورة ، ورقم اآلنية ، إىل سو رآآلايت القــــ عزو ا (1
 الصحيحني أومن مصادرها األصلية ، وما كان منهما ىف  ــــــ ختريج األحاديث النبوية (2

 ــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0(159سورة آل عمران ،اآلية:)(1 
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أحدمها ، فإنىن اكتفي  ـــــــ عند خترجيه ــــــــ ابلعزو إليهما ، أو ملن أخرجه منهما ، لظهور 
  صحته.

 ــــــ عزو األقوال املنقولة إىل أصحاهبا ، وبيان مصادرها . (3
 رح واملعاجم .الشة من كتب ــــــــ شرح الكلمات الغريب (4
تناولتها خشية  واألدلة كنماذج على النقاط  اليت ـــــــ االقتصار على بعض الشواهد (5

 اإلطالة .
 :ـــــ  خطة البحث

مباحث ، مث خامتة وفيها أهم النتائج  البحث ىف مقدمة ، ومتهيد ، ومخسةوقد جاء  ــــــــــــــــــــ
 .والتوصيات 

 ى :ـــوتفصيل اخلطة على النحو اآلت
 ومنهج البحث ، واخلطة الىت سرت عليها . ــــــــــ املقدمة : وفيها أسباب اختيار املوضوع ،

 وفيه تعريف الرمحة . ــــــــ التمهيد :
 ن الكرمي .آرمحة الرسول ـــــ صلى هللا عليه وسلم ــــــــ ىف القر  ــــــ املبحث األول :

 ــــ صلى هللا عليه وسلم ــــ ابملنافقني . محة النيبــــــــ املبحث الثاىن : ر 
  ــــــ صلى هللا عليه وسلم ـــــ ابلكافرين . ـــــ املبحث الثالث : رمحة النيبـ

 ــــــ صلى هللا عليه وسلم ـــــــ أبعدائه . ــــ املبحث الرابع :رمحة النيب
 م ــــ ابملعاهدين واملستأمنني .ــــــ صلى هللا عليه وسل : رمحة النيب ـــــــ املبحث اخلامس

 ــــــــ اخلامتة : وذكرت فيها أبرز النتائج والتوصيات .
وجلميع  ىل ولوالديّ  وأن يغفر ـــ على تيسريه وإعانته ،املوىل ــــــ سبحانه ـــأمحد  ،وىف اخلتام 

 لمني .املس
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ابلشكر جلامعة امللك ــــ سعود ـــ  ّن مث أُث ،وقبول العمل  ــ حسن النية ،-،كما أسأله ــــــ سبحانه 
على مبادرهتم الكرمية ، والىت حفزت الباحث وغريه من املشاركني للمسامهة ىف هذا العمل 

وعلى آله وصحبه  وصلى هللا على نبينا ، فلهم من الدعاء أجزله ومن الثناء أعطره ، النبيل ،
 وسلم .
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 التمهيد                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

 مفهوم الرمحة                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

 أواًل الرمحة ىف اللغة :ــــ
 قة ، والعطف ، والرأفة .الرّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تدور مادة " ر ح م " حول معىن :

يم أصل واحد ،ويدل على الرقة والعطف والرأفة .يقال من واحلاء وامل قال ابن فارس : الراء
 " .1،  والرحم واملرمحة مبعىًن "ف عليه ذلك: رمحه يرمحه إذا رق له وتعطّ 

وقال ابن منظور :الّرمحة والّرقة ، والتعطف ، واملرمحة مثله ،وقد رمحته ،وترمحت عليه ،وتراحم 
 ".2" القوم : رحم بعضهم بعضاً، والّرمحة : املغفرة

 :  اثنياً الرمحة ىف االصطالح
ارتباطاً وثيقاً ، ومما  للرمحة ابملعىن اللغوي ـــــــــ يرتبط املعىن االصطالحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورد من التعريفات ملصطلح الرمحة :
:ـ "هى رقة تقتضى اإلحسان إىل املرحوم ، وقد تستعمل اترة ىف الرقة  ل الراغب األصبهاينقا

 " .3اجملردة ، واترًة ىف اإلحسان اجملرد عن الرقة "
 ".4اخلري " الوىف التعريفات :ـ" هى إرادة إيص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(3/398ـ معجم مقاييس اللغة البن فارس  )ـــــ1
 .(2230 /12ـــــ لسان العرب مادة رحم )2
 .(191)ص  فردات ىف غريب القرآن لألصبهايناملــــ 3
 .(146) رجاينالتعريفات  للج -4
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 املبحث األول                                   
 ــــ صلى هللا عليه وسلم ـــــ رمحة النيب                           

 ىف القرآن الكرمي                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 ـــ صلى هللا عليه وسلم ـــ رمحة للعاملني ، فهو ىف نفسه رمحة أرسل هللا ـــــ عّز وجّل ـــ رسوله حممداً 
الىت حتدثت عن رمحته ، ورأفته وشدة حرصه على اخلري   ،وشريعته رمحة ، ودعوته رمحة ، واآلايت

" ، يقول الشيخ "حممد 1"(َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالا َرمْحًَة لِّْلَعاَلِمنَي ) قوله ـــــ سبحانه وتعاىل ـــــ :كثرية ، منها 
فجاءت هذه اآلية مشتملة على وصف جامع لبعثة الطاهر بن عاشور _رمحه هللا _ : )

على سائر الشرائع مزية تناسب عمومها ودوامها ،وذلك   هللا عليه وسلم _ ومزيتهاحممد_صلى 
الرسول  وصبغت أببلغ نظم إذ اشتملت هاته اآلية بوجازة ألفاظها على مدح...كوهنا رمحة للعاملني 

رمحة هللا _  رسالته أبن كانت مظهرح د وم  ،ومدح مرسله _ تعاىل _ _ عليه الصالة والسالم _
 وتفصيل ذلك يظهر ىف مظهرين :رمحة هللا خبلقه... ، وأبهناكافةللناس  تعاىل _
 : ختلق نفسه الزكّية خبلق الرمحة . األول 

 .والثاىن : إحاطة الرمحة بتصاريف شريعته 
على خلق الرمحة ىف مجيع أحوال  –صلى هللا عليه وسلم  -فقدفطُر...فأما املظهراألول 

هى ني روحه الزكّية ،وبني ما يلقى إليه من الوحى بشريعته الىت معاملته األمة ، لتتكون مناسبة ب
رمحة حىت يكون تلقّيه الشريعة عن انشراح نفس أن جيد ما يوحى به إليه مالئماً رغبته وخلقه 

ومل يصف  ىف هذه السورة بوصف الرمحة ، –صلى هللا عليه وسلم  -... وهلذا خص هللا حممداً 
 .ىف القرآن كله ..وكذلك  به غريه من األنبياء،

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.107سورة األنبياء ،اآلية ) - 1
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 أما املظهر الثاىن : ـــ
: ما فيها أى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من مظاهر كونه رمحة للعاملني فهو مظهر تصاريف شريعته ،ــــــــــــ

        : ( متعلق بقولهلِّْلَعاَلِمنَي  ) –تعاىل  –ألن قوله  من مقومات الرمحة العامة للخلق كلهم ،
 ".1"(َرمْحَة )

رءوفاً  لّيناً   –صلى هللا عليه وسلم  –جعل هللا رسوله  قق تلك الرمحة ومتامها ،ومن أجل حت
وىف   ، ، وامنّت عليه وعلينا هبذه السجااي الىت هى سبب ىف جناحه واالجتماع عليه رحيماً 

َلْو ُكْنَت َفظّاً فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللِا لِْنَت هَلُْم وَ " -سبحانه وتعاىل -فقال  قبول احلق واالنقياد له ،
 ."2"َغِليَظ اْلَقْلِب  النـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلك

" قال :هذا خلق حممد نعته  فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اَّللِا لِْنَت هَلُمْ  " –رمحه هللا  –قال احلسن البصري 
  ".3هللا"

، كالم،قاسي القلب عليهم:لو كنت سيء الأىغليظ القلب "" –رمحه هللا –ويقول ابن كثري
 ."4جانبك هلم أتليفاً لقلوهبم "ولكن هللا مجعهم عليك ، وآالن  عنك وتركوك ،النفضوا 

 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  (122-17/121(رالتحرير والتنوي-1

 (.159سورة آل عمران ،اآلية)-2
 (.2/800تفسري ابن أىب حامت )-3
 (.2/48تفسري القرآن العظيم )-4
 

 



 9 

 
 الثاىن املبحث                            

 ابملنافقني –صلى هللا عليه وسلم  – رمحة النيب              
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 ".1يظهرون اإلميان ويسّرون الكفر ، ويظهرون اخلري ويسرون الشر " املنافقون :هم الذين
 ىف عالقته هبم :ــ –صلى هللا عليه وسلم  –ومن معامل رمحته 

معاملة املؤمنني من الرمحة  –صلى هللا عليه وسلم  –فقد عاملهم النيب-: إحسان  معاملتهم -1
دون البحث عما تكنه سرائرهم  حلاهلم على الظاهر، هبم ، واإلحسان إليهم ، وذلك إجراءً 

منهم من األذى واملكر والكيد  –صلى هللا عليه وسلم  –"، وذلك ابلرغم مما لقيه 2"
 لإلسالم وأهله .

موقفه من رأس  -ىف اإلحسان إليهم : –صلى هللا عليه وسلم  –ومن أشهر مواقفه  
، فعن عبد هللا بن عمر  ابن سلول " عندما مات وزعيم املنافقني "عبدهللا بن أيب املنافقني

ابنه عبد هللا بن عبدهللا  جاءابن سلول  عبدهللا بن أيبملا توىف  قال:) –هللا عنهما  رضي –
فسأله أن يعطيه  -صلى هللا عليه وسلم – إىل النيب –وكان من فضالء الصحابة  – بن أيب

عطاه إايه ، مث سأله ، فأ قميصه ليكفن فيه أابه ، تطهرياً له ، ورغبة ىف ختفيف العذاب عنه
تقم  فصلى عليه،حىت أنزل هللا:)وال تصل على أحد منهم مات أبداً والأن يصلي عليه ،

 ."4"( "3على قربه"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.51(الرمحة والعظمة )2                          (.1/171) تفسري ابن كثري( 1
 ( .84( سورة التوبة ، اآلية )3
(ابب قوله )استغفر هلم 12ك: التفسري ،)(65(، )4670( برقم )4/968) بخاري( ال4

صفات  : ( ك50) ، (3/2774رقم )( 4/2141(، ومسلم ) أوال تستغفر هلم ...
 املنافقني .
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مع  –صلى هللا عليه وسلم  –فكان منهجه  -: والعفو عن إساءهتم ،الصرب على أذاهم  -2
هؤالء املنافقني هو الصرب على أذاهم ، وصرف النظر عنهم ،حىت ال يكونوا عقبة أمام 

صلى هللا عليه  –الدعوة اإلسالمية ىف اجملتمع املسلم ، وحىت ال يتحدث الناس أبن حممداً 
 يقتل أصحابه . –وسلم 

رضى  –بن عبد هللا  رىف ذلك ما رواه جاب –صلى هللا عليه وسلم  –فه ومن أشهر مواق
فكسع رجل من املهاجرين  –قال سفيان :مرة ىف جيش  -قال "كنا ىف غزاة -هللا عنهما

: اي للمهاجرين ،  رجالً من األنصار ، فقال األنصاري : اي لألنصار ، وقال املهاجري
جاهلية ،قالوا : ايرسول هللا كسع رجل من فسمع ذاك رسول هللا فقال :ما ابل دعوى 
فإهنا منتنة ، فسمع بذلك عبد هللا بن أيّب  املهاجرين رجاًلمن األنصار فقال : دعوها ،

 –ن األعز منها األذل ، فبلغ النيبفعلوها ،أما وهللا لئن رجعنا إىل املدينة لُيخرج،فقال :
ضرب عنق هذا املنافق ، أ دعنفقام عمر: فقال ايرسول هللا ، –صلى هللا عليه وسلم 

: دعه ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه ،  -صلى هللا عليه وسلم – فقال النيب
 " .1هاجرين كثروا بعد "وكانت األنصار أكثر من املهاجرين حني قدموا املدينة ، مث إن امل

  -: هلم بعد موهتم –صلى هللا عليه وسلم  –رمحته  -3
عد سلول " بابن  رأس املنافقني " عبد اَّلّل بن أيبيستغفر ل - عليه وسلمصلى هللا –فرسول هللا 

فائدة ىف االستغفار هلم ، ولكن  أخربه أنه ال -عّز وجل –عليه مع أن هللا  موته ، ويصلي
البن    –سبحانه وتعاىل  –محلته على أن يطمع ىف رمحة هللا  –صلى هللا عليه وسلم  –رمحته 

 .املطلق عن ذلك  ، حىت جاءه النهيستغفار له عن سبعني مرًة سلول إذا زاد ىف اال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التفسري ، ابب قوله ) (ك :65)" ، 4905برقم " (4/1040) رواه البخاري -1
 : (ك45(،)62/2584) رقم (4/1974،ومسلم )واء عليهم أستغفرت هلم ( س

 .أو مظلوماً  األخ ظاملاً  نصرابب:(16والصلة،) الرب
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 املبحث الثالث                              
                               ينابلكافر   –صلى هللا عليه وسلم  – رمحة النيب                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       
دون نزول عذاب االستئصال ابلكافرين ،   –لم صلى هللا عليه وس –وجود النيب  فقد حال

سبحانه وتعاىل –كما حصل مع بعض األمم السابقة هلم مثل :قوم عاد ، ومثود، ولوط ، قال 
 ".1"َعذِّبـَُهْم َوأَنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّلّلُ لِيُـ  " –
 -ابلكافرين : –صلى هللا عليه وسلم  – ومن معامل رمحة النيب-

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نه على  ، وحز  وإمياهنم   على هدايتهم الشديد –صلى هللا عليه وسلم  –صه حر -1

 –سبحانه –واحلزن حىت رمحه ربه   حىت أصابه من ذلك اهلمكفرهم وإعراضهم عن احلق :
 ".2" (وال حتزن عليهم مسلياً:) -وعال جلّ –فقال له 

 : عدم استعجال العذاب عليهم ، رجاء هدايتهموتكذيبهم ، و صربه على أذاهم -2

: هل أتى عليك يوم -صلى هللا عليه وسلم  - قالت للنيب -رضي هللا عنها - عن عائشة 
أشد من يوم أحد ؟ قال ) لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم 

م جيبن إىل ما أردت ، العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ايليل بِن عبِد ُكالٍل ، فل
 فانطلقت وأان مهموم على وجهي ، فلم أستفق إال وأان بقرن الثعالب ، فرفعت رأسي ، فإذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33األنفال ، اآلية ) سورة -1

   (.70اآلية ) النمل ، سورة  -2
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أان بسحابة قد أظلتن ، فنظرت فإذا فيها جربيل ، فناداين فقال : إن هللا قد مسع قول  
 قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث هللا إليك ملك اجلبال ، لتأمره مبا شئت فيهم ،

فناداين ملك اجلبال ، فسلم علي ، مث قال : اي حممد ، فقال : ذلك فيما شئت ، إن 
: بل أرجو أن -صلى هللا عليه وسلم  -شئت أن أطبق عليهم األخشبني ؟ فقال النيب 

 " .3خيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا وحده ، ال يشرك به شيئاً ( "

 

 

 

 

 

 

 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ابب : إذا 7) بدء اخللق ، : ك (59، ) (3231) ( برقم679 /3) البخاري -3
هاد اجل : ك (32) ،(111/1795)( برقم 3/1420) مسلم و  ،قال أحدكم آمني ...

 .من أذى املشركني واملنافقني : مالقى النيب ابب (39) والسري ،
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 – وجل عز   –ولو دعا عليهم الستجاب هللا  ك الدعاء عليهم مل ا كذبوه وعاندوه ،تر -3
ادع على املشركني   قيل : اي رسول هللا )أنه قال :  -رضي هللا عنه  - أيب هريرة  عن -له :
 ."1"(وإمنا بعثت رمحة  ، عاانً ل  إين مل أبعث :قال 

    جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إىل رسول هللا ) :قال  -هللا عنه  رضي – وعن أيب هريرة
فظن  ،قد هلكت عصت وأبت فادع هللا عليهم إن دوسا ً :فقال  -م صلى هللا عليه وسل -

 . "2("وأت هبم اللهم اهد دوساً  :الناس أنه يدعو عليهم فقال 

. رقتنا نبال ثقيف فادع هللا عليهمقالوا اي رسول هللا أح ) :قال  - هللا عنه رضي – وعن جابر
 . "3("اهد ثقيفاً  اللهم  :قال

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ابب النهي (24) الرب والصلة ، : ( ك45) ، (2599برقم ) (4/2007مسلم ) -1

 عن لعن الدواب وغريها.
 ابب : (100) والسري ، : اجلهاد ( ك56) ، (2937) برقم  (3/616) البخاري -2

 ، (197/2524) برقم (1957 /4) مسلم و  للمشركني ابهلدى ليتألفهم ،  الدعاء
 .فضائل غفار وأسلم.. : ابب (47) ، ئل الصحابةفضا : ك (44)
 ابب )ىف ثقيف وبن ، : املناقب  ك (46) ، (3942) برقم (2/584) الرتمذي -3

 حديث صحيح غريب . وقال : ، حنيفة (
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  -: مقابلة إساءهتم ابإلحسان ، والدعاء هلم شفقة عليهم ورمحة هبم -4
 ." 4هم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون ("فإهنم ملا أدموه يوم أحد ، قال :) الل    

  
 –صلى هللا عليه وسلم  –فقد أعطى رسول هللا   -: صلتهم ابلعطاء لتأليف قلوهبم -5

"وهللا لقد أعطاين  مث مائة ، حىت قال صفوان : صفوان بن أمية ، مائة من الّنعم ،مث مائة ،
عطين حىت إنه ألحب الناس رسول هللا ما أعطاين ، وإنه أبغض الناس إىّل ، فما برح ي

 ".5إيّل("
إن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا ، فما يسلم حىت  ) : -رضى هللا عنه  –وقال أنس 

 ".6يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها ("
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

    ابب   (54) أحاديث األنبياء ، : ك (60) ، (3477برقم ) (3/732البخاري ) -4
ابب غزوة  (37) ، والسري اجلهاد : ك (32) ، (1792برقم ) ، (2/639مسلم )و  ،

 أحد.
(ابب:ما سئل 14،)الفضائل : (ك43) ،(59/2313) رقم (4/1806) مسلم-5

 قط فقال :ال... ئاً رسول هللا شي
 ىف الكتاب والباب السابقني . (،57/2312برقم  ) (4/1806)  مسلم-6
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  -: عفوه عنهم بعد مقدرته عليهم ، وترك املؤاخذة ابملثل-6
صلى هللا عليه  – وفيها أن النيب رويّة ىف فتح مكة ،كما جاء ىف العديد من األحاديث امل

شيبة :)أن أاب  ".وجاء ىف رواية ابن أيب1وآمن "فهسفيان  قال:) من دخل دار أيب –وسلم 
فقال :"من دخل  –يعىن الّشرف  –بكر قال ايرسول هللا إّن أاب سفيان رجل ُيب الّسماع 

 سفيان فهو آمن ".فقال :وما تسع داري...  دار أيب
سفيان  آمن ، وهى من أسفل مكة ، ودار أيبومن دخل دار حكيم فهو  : زاد ابن عقبة

ومن أغلق اببه  : وما يسع املسجد . قال :" ومن دخل املسجد فهو آمن ، قال أبعالها ،
 ".2قال أبو سفيان : هذه واسعة (" " .  فهو آمن

  -: هبم ، وشفقته عليهم –صلى هللا عليه وسلم  – النيب  شعور عامة الكفار برمحة -7
فع عنهم القحط واجلدب أن ير  –عّز وجل  –إذ على الرغم من معاداهتم له إال أنه دعا هللا 

 –صلى هللا عليه وسلم  –)أن رسول هللا  –هللا عنه  رضي –عندما أصاهبم ، فعن ابن مسعود 
صلى هللا عليه  –فاستسقى هلم  قيل له : اي رسول هللا ، استسق هللا ملضر ، فإهنا قد هلكت ،

 ".3فسقوا(" –وسلم 
 
 

 
ابب  (31) والسري ، هاداجل : ك (32) (،84/1780( برقم )3/1405مسلم ) -1

 فتح مكة .
 .حديث فتح مكة  : ابب ( ،36900رقم ) (7/398) شيبة مصنف ابن أيب -2
 ابب : (2) القرآن ، تفسري : ك (65) ، (4821رقم ) (4/1020) البخاري -3

 يغشى الناس عذاب أليم .
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 ث الرابع املبح                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

 أبعدائه  –_ صلى هللا عليه وسلم  رمحة النيب               
         ____________________________ 

كان رحيماً ، ىف حروبه الىت اضطر إليها   –صلى هللا عليه وسلم  -فقد  كان رسول هللا 
والعفو والصفح اجلميل ، ومع أنه كان يقاتل بشجاعة ، إال  فقابل اإلساءات ابإلحسان ،

 أنه كان صاحب شفقة عظيمة . 
  -أبعدائه : –صلى هللا عليه وسلم  –ومن معامل رمحته 

   -: عن قتل الصبيان والشيوخ والنساء –صلى هللا عليه وسلم  –هنيه  -1
صلى  -) أن امرأة وجدت ِف بعض مغازي رسول هللا -  عنهما رضي هللا - عن ابن عمرف

قتل النساء والصبيان ( -صلى هللا عليه وسلم -مقتولة . فأنكر رسول هللا -هللا عليه وسلم 
"1." 

انطلقوا ابسم  :)قال  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  -هللا عنه  رضي – وعن أنس
وال تغلوا ،وال امرأة  صغرياً  وال طفالً  ،ال تقتلوا شيخا فانياً هللا وابهلل وعلى ملة رسول هللا 

  . "2("وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا فإن هللا ُيب احملسنني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ابب : قتل 147) ك: اجلهاد والسري، (56(،)3014) ( برقم3/630البخاري )-1
ك : اجلهاد والسري  (32( ، )24/1744( برقم )3/1364ومسلم ) الصبيان فىى احلرب،

 ( ابب  : حترمي قتل النساء والصبيان ىف احلرب .8، )

(ابب : ىف قتل 119( ك :  اجلهاد ، )9( ، )2668( برقم )2/490أبو داود ) -2
 النساء
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 –صلى هللا عليه وسلم  –قال :) كّنا مع رسول هللا  –رضي هللا عنه  –وعن رابح بن ربيع 
ىف غزوة فرأى انس جمتمعني على شئ ، فبعث رجاًل فقال : انظر : عالم اجتمع هؤالء ؟ 

. قال : وعلى املقدمة خالد بن فجاء فقال : على امرأة قتيل ، فقال: ما كانت هذه لتقاتل 
 ".2"("1الوليد ، فبعث رجالّ  فقال : قل خلالد ال يقتلن امرأة وال عسيفاً "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكأن املراد : األجري على حفظ الدواب ال املقاتل . العسيف : األجري أو العبد ، -1

 ل النساءىف قت ابب: (119اجلهاد،) : ك (9) ( ،2669) برقم  (2/490)أبو داود  -2
 (.2324داود ) وصححه األلباين ىف صحيح سنن أيب ،

 



 18 

عن سؤال ورد إليه يقول :) هل كان  -هللا عنهما رضي–هللا بن عباس وقد أجاب سيدان عبد
؟ فقال : إن رسول هللا يغزو ابلنساء ؟وهل كان يضرب هلن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان 

 ".1لصبيان ("رسول هللا مل يكن يقتل الصبيان فال تقتل ا

 -: عن التمثيل أبعدائه ىف احلرب أو الغدر هبم –صلى هللا عليه وسلم  –يه هن - 2

 اً كان إذا أمر أمري -صلى هللا عليه وسلم -النيب  أن -رضي هللا عنه -عن بريدة بن احلصيب
) :ا . مث قال على جيش أو سرية ، أوصاه خاصته بتقوى هللا ومن معه من املسلمني خريً 

اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال  ،قاتلوا من كفر ابهلل  ،وِف سبيل هللا  ،ابسم هللا  اغزوا
صلى هللا عليه  – قال:) هنى النيب –هللا عنه رضي –هللا بن زيد وعن عبد ".2"(تقتلوا وليداً 

  ".5"("4"واملثلة "3عن النُّهىب " –وسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابب  (48والسري ،) اجلهاد : (ك32) ( ،137/1812رقم ) (3/1444مسلم ) -1 
 النساء الغازايت ....

(ابب:أتمري اإلمام 2) والسري، اجلهاد (ك:32(،)3/1731رقم )( 3/1357) مسلم -2
 . األمراء على البعوث..

املثلة : التنكيل ابملقتول بقطع بعض  -4           النهىب :أخذ املرء ما ليس له جهاراً.-3
 أعضائه .

ابب النهىب بغري  (30) : املظامل ، (ك46) (،2474( برقم  )2/512) البخاري-5
 إذن صاحبه.
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 –صلى هللا عليه وسلم  –:)كان رسول هللا  -رضي هللا عنه  – وقال عمران بن احلصني
 "1ُيثنا على الصدقة ، وينهاان عن املثلة ("

رضى هللا  –وعندما مّثل املشركون بعمه محزة وأصحابه ىف غزوة أحد وشّوهوا جثامينهم 
) عن التمثيل أبعدائه ، فعن أيّب بن كعب قال : –صلى هللا عليه وسلم  -امتنع  –عنهم 

ملا كان يوم أحد أصيب من األنصار أربعة وستون رجاًل ، ومن املهاجرين ستة فيهم محزة 
،فمثّلوا هبم ، فقالت األنصار:لئن أصبنا منهم يومًا مثل هذا لنربنّي عليه قال :فلما كان 

)وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو -تعاىل–يوم فتح مكة،فأنزل هللا 
رسول هللا :"كفوا عن القوم " فقال رجل :ال قريش بعد اليوم ،فقال 2ابرين ("خريللص

 ". 3أربعة"("إال

 

  

 

 

                                                                                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىف النهى عن  ابب : (118) اجلهاد، ك:،  (2667 (برقم )2/489) بو داودأ-1
                      0 (2322)ىف صحيح سنن أىب داود  لباينوصححه األاملثلة ،

 (.126اآلية) ، سورة النحل-2 

ومن سورة  : ابب لقرآن ،ا تفسري : ك (44) (،3129برقم ) (2/355) الرتمذي-3
 النحل .
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   -:حسان إىل أسراهم ، وحسن معاملتهم ، واملن  عليهم اإل -2

فّرقهم بني  –صلى هللا عليه وسلم  – أقبل ابألسارى بعد بدر إىل النيب ومن ذلك : حينما
 ."1" م خرياً (أصحابه ، وقال :) استوصوا هب

 -بني الوالدة وولدها :  منعه من التفريق ىف الس يب -3

 –صلى هللا عليه وسلم  –قال: مسعت رسول هللا  –هللا عنه  رضي –أيوب  فعن أيب
 ".2بينه وبني أحبته يوم القيامة (" يقول :) من فّرق بني والدة وولدها فّرق هللا

 

  -عفوه عن األسارى :ـ -4

قبل جند ،   خيالً  -صلى هللا عليه وسلم -قال بعث النيب  - عنهرضي هللا-عن أيب هريرة 
فجاءت برجل من بن حنيفة يقال له مثامة بن أاثل ، فربطوه بسارية من سواري املسجد 

صلى هللا عليه وسلم فقال : ما عندك اي مثامة ؟ فقال : عندي خري  -، فخرج إليه النيب 
ن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد املال ، اي حممد ، إن تقتلن تقتل ذا دم ، وإ

فسل منه ما شئت  فرتك حىت كان الغد ، فقال : ما عندك اي مثامة ؟ فقال : ما قلت 
لك ، إن تنعم تنعم على شاكر فرتكه حىت كان بعد الغد فقال : ما عندك اي مثامة فقال : 

 ب من املسجد عندي ما قلت لك فقال : أطلقوا مثامة . فانطلق إىل خنل قري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.3/307البداية والنهاية البن كثري ) (1

ية التفريق بني السيب ابب ىف كراه ( ك: السري ،19( )1566( برقم )1/497( الرتمذي )2
 (.6412) وصححه األلباين ىف صحيح اجلامع برقم ،
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، هللا ، وأشهد أن حممدا رسول هللافاغتسل مث دخل املسجد ، فقال : أشهد أن ال إله إال 
اي حممد ، وهللا ما كان على األرض وجه أبغض إيل من وجهك ، فقد أصبح وجهك 

بغض إيل من دينك ، فأصبح دينك أحب دين أحب الوجوه إيل ، وهللا ما كان من دين أ
إيل ، وهللا ما كان من بلد أبغض إيل من بلدك ، فأصبح بلدك أحب البالد إيل ، وإن 
 خيلك أخذتن ، وأان أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ولكن أسلمت مع وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل : صبوت ، قال : ال ، 
حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وال وهللا ، ال أيتيكم من اليمامة حبة حنطة حىت 

 ".1" أيذن فيها النيب صلى هللا عليه وسلم (

 
 بعد املعركة : العدومواراة جيف قتلى  -5
صـلى  –يب ، مل أيمـر النـشركني ِف معركـة بـدرعلى امل –صلى هللا عليه وسلم  –ملا انتصر النيب  

 صـلى هللا عليـه وسـلم -أمـر رسـول هللا ابلتمثيـل ثثـث القتلـى أو إهانتهـا، بـل –هللا عليه وسلم 
  .القدمية .. ِف بئر من آابر بدر هذه اجلثث بدفن -

بـئس ):  -يعـاتبهم ِف حرقـة  –تلـى فقـال وقـف علـى الق -صلى هللا عليه وسـلم -وقد ورد أنه 
النـاس، وأخرجتمـوين  موين وصـدقن النـاس، وخـذلتموين ونصـرين، كذبت عشرية النيب كنتم لنبيكم

 . "2("وآواين الناس
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ابب وفـــــــــد بـــــــــىن 71( ك : املغـــــــــازى ،)64(، )4372( بـــــــــرقم )4/904البخـــــــــاري )  (1

( ابب 19( ك : اجلهاد والسري ،)32(، )59/1764( برقم )3/1386حنيفة...، ومسلم )
 ربط األسري وحبسه وجواز املنّ عليه.

 (.3/187( زاد املعاد البن القيم:) 2
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واي فالن، ،واي فالن، ربيعة، واي شيبة بن ربيعة اي عتبة بن ):  دى عليهم وهم ِف البئر قائالً وان
فقال عمر بن اخلطاب: اي « هل وجدمت ما وعدكم ربكم حًقا فإين وجدت ما وعدين ريب حًقا

والذي نفسي بيده ما أنتم أبمسع ملا أقول »رسول هللا! ما ختاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: 
 ".1 ("منهم، ولكنهم ال يستطيعون اجلواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جهل . قتل أيب ابب: (8،) : املغازي ك (64) ، (3976رقم ) (3/827) ( البخاري1
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 املبحث الرابع                           
                     ___________ 

 –صلى هللا عليه وسلم  – النيبرمحة                 
 ابملعاهدين واملستأمنني                    

             ___________________ 
 

بعقد مع املسلمني ، سواء كان ذلك  -وهو األمان واملوثق –هو الذى له عهد  -املعاهد :
 جزية ، أو هدنة مع السلطان ، أو أمان من مسلم . 

املسلمني وأماهنم وضماهنم  بذلك لدخوهلم ىف عهدمسوا ، وأكثر ما يطلق على أهل الذمة 
 ".1، ويقال له أيضاً: املستأمن "

 -هبم : –صلى هللا عليه وسلم  –ومن معامل رمحة النبىي
 
عن خيانتهم أو  دهم ، والنهيابلوفاء بعه –صلى هللا عليه وسلم  –وصيته  -1

 -: الغدر هبم
:) من   -صلى هللا عليه وسلم  –أن رسول هللا  – هللا عنه رضي -عمرو بن عبسة فعن 

أمدها ، أو ينبذ إليهم  يشدُّ عقده وال ُيلها ، حىت ينقضىكان بينه وبني قوم عهد ، فال 
 ".2على سواء ("

------------------------------------------------ 
 لباريفتح ا  عهد ، (3/325) ذمم ، (2/168ىف غريب احلديث ) النهاية -1
(12/259.) 
 والرتمذي : اجلهاد واللفظ له ، ، ك (2759برقم ) ، (3/190أبو داود) -2
ىف  وقال :حسن صحيح ، وصححه األلباين ،السري  ( ، ك:158) ( برقم4/143)

 0(6480صحيح اجلامع الصغري برقم )
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 -:  قتلهم بغري حقحترمي -2
حتذيراً شديداً من قتل املعاهدين ، فعن عبد هللا  –صلى هللا عليه وسلم  –فقد حّذر النبىي

:)من قتل قال –صلى هللا عليه وسلم  –أن رسول هللا  –رضي هللا عنهما  –بن عمرو 
 ".2"( رائحة اجلنة ، وإن رُيها ليوجد من مسرية أربعني عاماّ  "1"مل يرح معاهداً  نفساً 

                                                                                -: حترمي ظلمهم وأذيتهم ، واإلساءة إليهم-3
فإن  ملعاهد أبى نوع من أنواع الظلم ،من ظلم ا_صلى هللا عليه وسلم _ فقد حذر النيب

معاهداً ، أو انتقصه ،أو كلفه )أال من ظلم  قال : –صلى هللا عليه وسلم  –ل هللا و سر 
 ".4" يوم القيامة("3فأان حجيجه" ، وأخذ منه شيئاً بغري طيب نفس فوق طاقته ،

 
   -حترمي قذفهم : -5
 " يوم القيامة5من قذف ذمّياً ُحد له":)  –صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا  
 ".6"  ابن الكافر (،قال :يقال له: اي بسياط من انر".قيل ملكحول :ما أشد ما يقال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مل يُشم رُيها . -1
تل معاهًدا ( ابب : إمث من ق5( ك : اجلزية،)58( ، )3166( رقم )3/665البخاري ) -2

 بغري جرم.
 أى : مغالبه إبظهار احلجة عليه. -3
( ابب ىف تعشري أهل 33( ك : اخلراج ، )14( ، )3052( برقم )437 /3أبو داود: ) -4

 (.446األلباين ىف السلسلة الصحيحة برقم ) ، وصححهالذمة ...
 أى :أقيم عليه احلد.-5
 (.15/434) املعجم الكبري للطرباين -6
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 -: أخذ أمواهلم بغري حق حترمي -6
 -صلى هللا عليه وسلم  -قال: ) غزوت مع رسول هللا -رضي هللا عنه -عن خالد بن الوليد

صلى هللا عليه -خيرب فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إىل حظائرهم فقال رسول هللا 
 . "1"أال ال حتل أموال املعاهدين إال حبقها (  -وسلم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما جاء ىف  ابب: (33) ك: األطعمة ، (21) ،( 3790رقم ) (2/632أبو داود ) -1
 أكل السباع.
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 اخلامتة                                   
                               ________ 

 وأصلي ى توفيقه ىف البدء واخلتام ،الذى بنعمته تتم الصاحلات ،أمحده وأشكره عل هلل احلمد
 وأسلم على خري األانم نبينا حممد وعلى آله  وصحبه الكرام .

صلى هللا عليه وسلم  –بعض من رمحة الرسول على  تعة ،واملم هذه اإلطاللة املختصرةف وبعد ،
 -، أختم هذا البحث بذكر أبرز النتائج وهى : -

مفطور على الرمحة ، وهى خلقه بداللة  –صلى هللا عليه وسلم  –ن الرسول  أ -1
 القرآن .

وامنت  –صلى هللا عليه وسلم  –أشاد برمحة الرسول  –سبحانه وتعاىل  –أن هللا  -2
 أثرها . هبا ، وبنّي 

أن احلديث عن الرمحة أمر مهم سواء للمسلمني لالقتداء واحملبة ، وللكفار دعوًة  -3
 وإعذاراً.

فإن مجيع طوائف الناس انلتهم رمحة للعاملني ،–صلى هللا عليه وسلم  –أن بعثته  -4
رمحة للمؤمنني ابهتدائهم  –صلى هللا عليه وسلم  –رمحته وشفقته ،فكان رسول هللا 

للكافرين املعاندين بتأخري العذاب   ورمحة الدنيا واألخرة ،  فنالوا كرامةمبا جاء به ،
 ورمحة للمنافقني ابألمان هلم من القتل . عنهم ،

 
 -التوصيات :

 فأمجلها ابلنقاط التالية : وأما التوصيات
توعية املسلمني ابلتعامل مع املعاهدين واملستأمنني ىف بالدهم ، ومن هلم حق  -1

 ار من غري املسلمني .املواطنة واجلو 
 التغطية اإلعالمية املباشرة لوقائع املؤمتر بلغات خمتلفة ، وعلى فضائيات متنوعة . -2
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صلى  – الىت تبني وتشرح سائر أخالق النيباالستمرار ىف عقد املؤمترات والندوات  -3
 .-هللا عليه وعلى آله وسلم 

ضعها رهن إشارة إلسراع ثمع أعمال هذا املؤمتر ونشرها ىف مؤلف خاص ، وو ا -4
 القراء ىف مواقع إلكرتونية ليعم النفع .

  
أن أكون قد وفقت ىف كتابة هذا البحث ، وأن  –وجل  عزّ  –وىف اخلتام أسأل هللا  -

يتقبله مىن خالصاً لوجهه الكرمي ، وأن يتجاوز عن سيئاتى وهفواتى إنه غفور رحيم . 
أن يثيبهم  –عّز وجّل  –الً هللا وأشكر اإلخوة القائمني على هذا املؤمتر كافة ، سائ

 خري اجلزاء ، إنه مسيع جميب . وأخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني .
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 * مصادر البحث                            
                       ---------- 

  القرآن الكرمي . -1
 ه(،774 الدمشقى )ت، إمساعيل بن عمر بن كثري البداية والنهاية.ابن كثري -2

 القاهرة . احلديث ، دار
بن  الطاهر بن حممد التحرير والتنوير املعروف" بتفسري ابن عاشور" : حممد -3

 ه.1420، 1ط: بريوت ، ، لعريبعاشور التونسي ، مؤسسة التاريخ ا
حتقيق : ه( ، 816، على بن حممد بن على )ت  التعريفات . للجرجاين -4

 م( .1992ه /1413،)2بريوت ، ط:،تاب العريب إبراهيم األبياري ،دار الك
ه 774الدمشقى ) ،إمساعيل بن عمر بن كثري. ابن كثريتفسري القران العظيم  -5

 الرايض ، (، حتقيق :سامى السالمة ،دار طيبة ،
 .م(2002،ه1422)،1ط:

 ،ه(327ن بن حممد بن أىب حامت )ت تفسري القران العظيم مسنداً :عبد الرمح -6
 1ط: مكة املكرمة ، الباز ، د طيب ، مكتبة نزارحمم حتقيق :أسعد

 ه.1417،
:أمحد ه(،حتقيق279)ت  بن سورة الرتمذي جامع الرتمذي ، حممد بن عيسى -7

 ه . 1398: 2، القاهرة ،ط البايب احلليبصطفى شاكر ،ومجاعة ، نشر :م
 حممد بن إبراهيم احلمد ، دار ابن خزمية ، . الرمحة والعظمة ىف السرية النبوية -8

   م .2007ه ،1428، 1طالرايض،
بن أىب بكر بن أيوب بن  اجلوزية :حممدابن القيم خري العباد. ىف هدي زاد املعاد -9

    ، مؤسسة الرسالة عبدالقادر األرانؤط ، شعيب و حتقيق: ه( ،751سعد)ت 
 ه.15،1407: ط
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 املصادر مرتبة ترتبياً أثدايً مع جتاهل ) ال( . 
السلسلة الصحيحة ، حممد انصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي ، بريوت ،  -10

  ه 1399: 2ط
 حتقيق :، ه(  275)ت ،سليمان بن األشعث السجستاينالسنن .أبو داود  -11

 1على السيد ، محص ،سوراي،ط نشر : حممد عزت عبيد الدعاس ،
 ه.1388،

ه(،حتقيق : 275)ت  ه ،حممد بن يزيد بن ماجه القزوينالسنن .ابن ماج -12
 حممد فؤاد عبد الباقى ، دار إحياء الكتب العربية .

،  ه(676ف )ت شرح صحيح مسلم . النووى ،حميي الدين ُييي بن شر  -13
 القاهرة . دار احلديث ، ، ورفاقه ، لصبابطيعصام ا حتقيق :

 قاضى عياض ، عياض بن موسي اليحصيبالشفا  بتعريف حقوق املصطفى . ال-14
 2004ه ،  1425، 1ط: ، دار احلديث ، القاهرة ،ه(،حتقيق : عامر اجلزار544ت)

                                                                                      م.
 دار ابن اجلوزى ، ه( ،256)ت  ،حممد بن امساعيل البخاري صحيح البخاري -15

 . 1القاهرة ،ط:
 ب اإلسالمى ،،املكت ، حممد انصر الدين األلباين وزايدته الصغري صحيح اجلامع  -16

 ه .1388، 1بريوت ،ط:
ى ، ، املكتب اإلسالم حممد انصر الدين األلباين :ابن ماجه  سنن صحيح -17

 ه.1407،  1: بريوت ،ط
يق :حممد فؤاد ه( ، حتق261)ت  مسلم بن احلجاج القشريي : صحيح مسلم  -18

 ه .1400، إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ، الرايض ،عبد الباقي 
: ألحمد بن علي بن حجر العسقالني فتح الباري بشرح صحيح البخاري -19

ب وترقيم محمد ( ترتي3-1باز ) بن عبد العزيز :هـ( ، تحقيق852)ت

 .فؤاد عبد الباقي ، طبع المكتبة السلفية
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: أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي  لسان العرب -20
 هـ( ، دار صادر ، بريوت .711املصري )ت

ه( ، دار 666ادر )ت بن أىب بكر بن عبد الق د، حمم تار الصحاح . الرازيخم -21
 م .1967،  1بريوت ،ط: ، الكتاب العريب

( بن حممد  أبو بكر عبد هللا )شيبة ، . ابن أيبىف األحاديث واالاثر املصنف -22
 ه.1409، 1ط:  الرايض ، :كمال يوسف احلوت ،مكتبة الرشد ، ،حتقيق

ه(، 395. ابن فارس ، أمحد بن فارس بن زكراي )ت  معجم مقاييس اللغة -23
وأوالده  احلليب حممد هارون ، مطبعة مصطفى البايب حتقيق وضبط : عبد السالم

 م .1969، ه 1389، 2مصر ،ط –
،  ه1430، 1ط: ،جدة  نىب الرمحة ،حممد مسعد ايقوت ،دار اخلراز ، -24

 م . 2009
،  ه(606) اجلزري حممدالنهاية ىف غريب احلديث . ابن األثري ، املبارك بن  -25

الطناحي، توزيع دار الباز مبكة  طاهر أمحد الزاوي، وحممود حممد : حتقيق
  مة.املكر 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


