
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

  إن رسالة اإلسالم رسالة إنسانية؛ جاءت لرتاعي اإلنسان فيام تأمر به أو تنهى عنه؛ وإذا نظرنا إىل القرآن  

وتدبرنا آياته، وتأملنا موضوعاته واهتامماته، نستطيع أن نصفه بأنَّه: كتاب اإلنسان؛ فالقرآن كله إما    الكريم

وستني   ثالًثا  القرآن  يف  تكررت  اإلنسان  كلمة  أّن  ولوجدنا  اإلنسان؛  حديث عن  أو  اإلنسان،  إىل  حديث 

و  مرات،  ذكرت ست  التي  آدم،  بني  مثل:  أخرى  بألفاظ  ذكره  فضاًل عن  تكررت  مرًة،  التي  الناس  كلمة 

يف    مئتني واضحة  تبدو  اإلسالم  فإنسانية  ة؛  مرَّ سبعني  من  أكثر  وردت  )العاملني(  وكلمة  مرة؛  وأربعني 

 .نصوص الكتاب

نزلو ما  عىل سيدنا    أول  القرآن  كلمة  من  ذكرت  العلق  آيات من سورة  وسلم مخُس  عليه  اهلل  صىل  حممد 

ِذي َخَلَق َخَلَق  }العناية بأمر اإلنسان قال تعاىل:  اإلنسان يف اثنتني منها، ومضموهنا كلها   اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَّ

ْنَساَن َما ََلْ َيْعَلمْ  ِذي َعلََّم بِاْلَقَلِم َعلََّم اإْلِ َك اْْلَْكَرُم الَّ ْنَساَن ِمْن َعَلٍق اْقَرْأ َوَربُّ  .[5-1]العلق: {اإْلِ

د   الرسول   أنَّهقول  عله مثاًًل حيًّا لتعاليمه وِقَيمه، نستطيع أن نوج   القرآنوإذا نظرنا إىل الشخص الذي جسَّ

عليه    اإلنسان اهلل  نحو أيضا  و  وسلم؛صىل  إًل  تأخذ  العبادات، ًل  وجدَت  اإلسالمي  الفقه  يف  نظرَت  إذا 

الربع أو الثلث من جمموعه، والباقي يتعلق بأحوال اإلنسان من أحواٍل شخصية، ومعامالت، وجنايات،  

 .وغريها  وعقوبات،

اجليوب،  حتى  و من  تؤخذ  رضيبة  ليست  مثاًل  فالزكاة  سامية؛  إنسانية  معاين  فيها  كلها  هي العبادات    بل 

 .املجتمع لعالقات واْلُلفة بني شتى طبقاتاَغْرس ملشاعر احلنان والرأفة، وتوطيد  

الصائمني    والصيام نفوس  يف  والصفحيغرس  والرمحة  والصلة  والكرم  و  الِِبِّ  أخالق  واحِلْلم،  هذه  كل 

 .رشعت يف شهر الصيام إنسانية

لقد رضب لنا رسوُل اهللِ صىل اهلل عليه وسلم أروع اْلمثلة يف القيم قبل البعثة وبعدها؛ وقد شهد له الَعُدوُّ 

ِمُل  له:  قبل القريب؛ ونحن نعلم قول السيدة خدجية ِحَم؛ َوََتْ َلَتِصُل الرَّ إِنََّك  َأَبًدا؛  َما ُُيِْزيَك اهللَُّ  َكالَّ َواهللَِّ 

ْيَف؛ َوُتِعنُي َعىَل َنَوائِِب احْلَقِّ  ؛ َوَتْكِسُب املَْْعُدوَم؛ َوَتْقِري الضَّ  : وأما بعد البعثة فقد شهد له ربُّه بقوله ،اْلَكلَّ



 

 

 

صىل اهلل عليه وسلم:    بأنه  ؛ ولقد شهدت له زوُجه عائشة ريض اهلل عنها[4لقلم:  ا]   {َوإِنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيمٍ }

 ((. كان خلقه القرآن))

نبينا صىل اهلل عليه وسلم  للجوانب اإلنسانية يف و لنأخذ منها العِبة    بعضها   نذكر   ، لعناُصَوٌر عديدة  حياة 

 :ونطبقها عىل أرض الواقع

َقبََّل    :فعن َأََب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َعنُْه  َقاَل   م. فقد كان صىل اهلل عليه وسلم رحياًم هب :مع اْلطفال   هتعامل  -1

ُع ْبُن َحابٍِس التَِّميِميُّ َجالًِسا، َفَقاَل اْْلَْقَرُع: إِنَّ ِِل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم احْلََسَن ْبَن َعِِلٍّ َوِعنَْدُه اْْلَْقرَ 

ثُ  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  اهللَِّ  َرُسوُل  إَِلْيِه  َفنََظَر  َأَحًدا،  ِمنُْهْم  َقبَّْلُت  َما  اْلَوَلِد  ِمَن  ًة  ًَل َعََشَ َيْرَحُم  ًَل  َمْن  َقاَل:  مَّ 

 َما َرَأْيُت َأَحًدا َكاَن َأْرَحَم بِاْلِعَياِل ِمْن َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم.  :ِن َمالٍِك، َقاَل ُيْرَحُم؛ وَعْن َأَنِس بْ 

 :فكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم دائم الوصية بالنساء، وكان يقول ْلصحابه :مع النساء  هتعامل  -2

ا، بل    َخرْيً
ِ
إن هناك ما هو أعجب من ذلك؛ وهو رمحته صىل اهلل عليه وسلم باإِلَماء، وُهنَّ  اْسَتْوُصوا بِالنَِّساء

 َأْهِل املَِْدينَِة َلَتْأُخُذ بَِيِد َرُسوِل اهللَِّ  :الرقيق من النساء، فقد روى أنس بن مالك قال 
ِ
إِْن َكاَنِت اْْلََمُة ِمْن إَِماء

  !ْت صىل اهلل عليه وسلم َفَتنَْطلُِق بِِه َحْيُث َشاءَ 

هلم  هتعامل  -3 الضعفاء ولني اجلانب  وَسلَّمَ  :مع  َعلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  اهللِ  َرُسوِل  إِىَل  َرَجَعْت  ملََّا  َقاَل:  َجابٍِر   فَعْن 

ُثويِن بَِأَعاِجيِب َما َرَأْيُتْم بَِأْرِض احْلََبَشِة؟ َقاَل فِْتَيٌة ِمنُْهْم:   دِّ َبىَل، َيا َرُسوَل اهللِ، َبْينَا ُمَهاِجَرُة اْلَبْحِر، َقاَل: َأًل َُتَ

ْت بِ  ، َفَمرَّ
ٍ
ًة ِمْن َماء ِمُل َعىَل َرْأِسَها ُقلَّ ْت بِنَا َعُجوٌز ِمْن َعَجائِِز َرَهابِينِِهْم، ََتْ َفًتى ِمنُْهْم، َفَجَعَل  َنْحُن ُجُلوٌس َمرَّ

ُركْ  ْت َعىَل  َدَفَعَها َفَخرَّ َبنْيَ َكتَِفْيَها، ُثمَّ  َيَدْيِه  َفَقاَلْت:  إِْحَدى  إَِلْيِه  اْلَتَفَتْت  اْرَتَفَعِت  َفَلامَّ  ُتَها،  ُقلَّ ْت  َفاْنَكََسَ َبَتْيَها، 

َتْعَلُم   ُغَدرُ -َسْوَف  باَِم    -َيا  َواْلَْرُجُل  اْلَْيِدي  َوَتَكلََّمِت  َواآلِخِريَن،  لنَِي  اْلَوَّ َوََجََع   ، اْلُكْرِِسَّ اهللَُّ  َوَضَع  إَِذا 

فَ  َيْكِسُبوَن،  َم:  َكاُنوا  وَسلَّ َعلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َيُقوُل  َقاَل:  َغًدا.  ِعنَْدُه  َوَأْمُرَك  َأْمِري  َكْيَف  َتْعَلُم  َسْوَف 

ًة ًل ُيْؤَخُذ لَِضِعيِفِهْم ِمْن َشِديِدِهْم؟ ُس اهللَُّ ُأمَّ   َصَدَقْت، َصَدَقْت، َكْيَف ُيَقدِّ

َخَدْمُت النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَْشَ ِسننَِي، َفاَم َقاَل  :اهللَُّ َعنُْه َقاَل   فعن َأَنٍس َريِضَ  :مع اخلدم   ه تعامل  -4

َب َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعلَ  ، َوًَل َِلَ َصنَْعَت، َوًَل َأًلَّ َصنَْعَت، وَعْن َعائَِشَة َقاَلْت: َما رَضَ َشْيًئا  ْيِه َوَسلََّم  ِِل ُأفٍّ

َفيَ  َقطُّ  ٌء  ََشْ ِمنُْه  نِيَل  َوَما  اهللَِّ،  َسبِيِل  يِف  جُيَاِهَد  َأْن  إًِلَّ  َخاِدًما  َوًَل  اْمَرَأًة  َوًَل  بَِيِدِه  َأْن  َقطُّ  إًِلَّ  َصاِحبِِه  ِمْن  نَْتِقَم 

ٌء ِمْن حَمَاِرِم اهللَِّ َفَينَْتِقَم هللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ   .ُينَْتَهَك ََشْ



 

 

 

ْر َكبرَِيَنا  :فهو القائل صىل اهلل عليه وسلم :مع كبار السن  هتعامل -5  َلْيَس ِمنَّا َمْن ََلْ َيْرَحْم َصِغرَيَنا َوُيَوقِّ

َق َظْهُرُه بَِبْطنِِه َفَقاَل    :مع احليوان   هتعامل  -6 ُقوا اهللََّ :َمرَّ َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِبِعرٍي َقْد حَلِ  يِف َهِذِه  اتَّ

ُهاَم: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ  اْلَبَهائِِم املُْْعَجَمِة َفاْرَكُبوَها َصاحِلًَة َوُكلُّوَها َصاحِلًَة، وَعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُعَمَر َريِضَ اهللَُّ َعنْ 

ٍة َسَجنَْتَها َح  :اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  َبِت اْمَرَأٌة يِف ِهرَّ تَّى َماَتْت َفَدَخَلْت فِيَها النَّاَر، ًَل ِهَي َأْطَعَمْتَها َوًَل َسَقْتَها  ُعذِّ

َعنُْه َقاَل: َقاَل    إِْذ َحَبَسْتَها، َوًَل ِهَي َتَرَكْتَها َتْأُكلُّ ِمْن َخَشاِش اْْلَْرِض ، ويف املقابل: َعْن َأَِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ

َعلَ  اهللَُّ  َصىلَّ  َوَسلَّمَ النَّبِيُّ  يَّةٍ “ :ْيِه 
بَِركِ ُيطِيُف  َكْلٌب  َبنِي    )بئر( َبْينَاَم  َبَغاَيا  ِمْن  َبِغيٌّ  َرَأْتُه  إِْذ  اْلَعَطُش  َيْقُتُلُه  َكاَد 

هَلَا بِِه. بَشبة ماء سرتت عيوهبا   َفُغِفَر  َفَسَقْتُه  َفنََزَعْت ُموَقَها  ائِيَل  ْْسَ
ه   فكيف بمن يرحم عباد  هلا   غفر اهللوإِ

   ! سبحانه

املخطئ  هتعامل-7 َقاَل:   :مع  َعنُْه  اهللُ  َريِضَ  ُهَرْيَرَة  أَِب  النَّاُس،  )) فَعْن  َفَتنَاَوَلُه  املَْْسِجِد،  يف  َفَباَل  أعَراَِبٌّ  َقاَم 

هَلُُم النَّبِيُّ صىل اهلل عليه وسلم  َذُنوًبا مِ  :َفَقاَل  أْو   ،
ٍ
َبْولِِه َسْجاًل ِمْن َماء ُبِعْثُتْم  َدُعوُه َوَهِرْيُقوا َعىَل  اَم  َفإِنَّ  ،

ٍ
ْن َماء

ينَ  ِ يَن َوََل ُتْبَعُثوا ُمَعَسِّ ِ ، َقاَل: (ُمَيَسِّ َلِميِّ َبْينَا َأَنا ُأَصِلِّ َمَع َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ  ))(. وَعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن احْلََكِم السُّ

َم، إِْذ َعَطَس َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، َفُقْلُت  َياْه،  َعَلْيِه َوَسلَّ : َيْرمَحَُك اهللَُّ، َفَرَمايِن اْلَقْوُم بَِأْبَصاِرِهْم، َفُقْلُت: َوا ُثْكَل ُأمِّ

تُ  ُبوَن بَِأْيِدهيِْم َعىَل َأْفَخاِذِهْم، َفَلامَّ َرَأْيُتُهْم ُيَصمِّ ؟ َفَجَعُلوا َيْْضِ ، َفَلامَّ َما َشْأُنُكْم َتنُْظُروَن إَِِلَّ وَننِي، َلكِنِّي َسَكتُّ

اًم َقْبَلُه، َوًَل َبْعدَ َصىلَّ  ي، َما َرَأْيُت ُمَعلِّ ُه َأْحَسَن َتْعلِياًم ِمنُْه، َفَواهللَِّ   َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفبَِأَِب ُهَو َوُأمِّ

َقاَل  َشَتَمنِي،  َوًَل  َبنِي  رَضَ َوًَل  َكَهَريِن  َيْص “ :َما  ًَل  اَلَة،  الصَّ َهِذِه  ُهَو إِنَّ  اَم  إِنَّ النَّاِس،  َكاَلِم  ِمْن  ٌء  ََشْ فِيَها  ُلُح 

 .(( التَّْسبِيُح َوالتَّْكبرُِي َوِقَراَءُة اْلُقْرآنِ 

املسلممع    هتعامل  -8 لتشمل :غري  تعدت  بل  فحسب؛  املسلمني  عىل  تقترص  َل  اإلسالم  يف   فاإلنسانية 

اًنا، وإنام ُبعثت رمحةً )) ، فعندما قيل له اْدُع عىل املَشكني، قال:  غريهم  ، وقال يف أهل مكة  (( إين َل ُأبعث لعَّ

بل أرجو أن ُُيرج اهللُ من أصالهبم َمن َيعبد اهللَ وحده ًل يَشك به : ))ملا جاءه َمَلُك اجلبال ليأمره بام شاء

الصحابة(شيئا له  قال  ُأُحد  يف  ُأصيب  وملَّا  فقال    :(،  املَشكني،  عىل  ًل   :ادع  فإهنم  َقْومي؛  اْهِد  اللهم 

 ((. يعلمون

 

 



 

 

 

َب   :فَعْن َأَِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُّ َعنْهُ  :يف إقامة احلدود  تهإنساني-9 َم بَِرُجٍل َقْد رَشِ َعَلْيِه َوَسلَّ ُأِِتَ النَّبِيُّ َصىلَّ اهللَُّ 

ُبوُه. َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: فَ  َف َقاَل َبْعُض  َقاَل: ارْضِ اِرُب بَِثْوبِِه؛ َفَلامَّ اْنرَصَ اِرُب بِنَْعلِِه َوالضَّ اِرُب بَِيِدِه َوالضَّ ِمنَّا الضَّ

ْيَطانَ    .اْلَقْوِم: َأْخَزاَك اهللَُّ. َقاَل: ًَل َتُقوُلوا َهَكَذا ًَل ُتِعينُوا َعَلْيِه الشَّ

 !ه أكثُر ممَّا ذكرناهاإلسالم؛ وما أغفلنا رسولٌض من ُصَور إنسانية بعهذا  

من املسلمني    نادى هبا ديننا، وجتد الكثري  جيد انحداًرا يف املعاين اإلنسانية التياليوم  من ينظر إىل الواقع    وإن

اهلل  أنفسهم   بن مسعود ريض  اهلل  عبد  يقول  ذلك  ويف  اًلنحدار؛  ُسلَّم  كان   عنه: يف  زمان  الناس  عىل  أتى 

الرجل يدخل السوق ويقول: َمن ترون ِل أن أعامل من الناس؟ فيقال له: عاِمْل َمن ِشْئَت. ثم أتى زمان  

يقال: ًل تعامل أحًدا إًل فالًنا آخر كانوا يقولون: عامل من شئت إًل فالًنا وفالًنا، ثم أتى زمان آَخر فكان  

 .وفالًنا، وأخشى أن يأِت زمان يذهب هذا أيًضا

نحتاج إىل أن نرَب إنسانا بمعنى الكلمة؛ نحتاج إىل زرع إنساٍن يبقى أثُره مئات السنني؛ كام قال أحُدُهم: إذا  

؛ أما إذا أردَت أن تزرع أدرَت أن تزرع لَِسنٍَة فازرع قمحا؛ وإذا أردَت أن تزرع لعَش سنوات فازرع شجرة

   !!ملئة سنة فازرع إنسانا

فال  ف اخللق،  أكثر  من  اإلنسانية  فيه  فقدت  الذي  العرص،  هذا  يف  سيام  ًل  املعاين  هذه  إىل  البَشية  أحوج  ام 

للغة  إًل  فيه  ُيسمع  ًل  الضعفاء،  لكلمة  وًل  الثكىل،  ْلنني  وًل  اْلطفال،  لرصخات  العرص  هذا  يف  يسمع 

ى بكفالن إن َل تكن ذئبا أكلتك الذئاُب، وإن َل تتغَد بِ  قدرة،القوة، ومنطق ال  .تعشَّ

النداء  نادى هبذا  أن رسولنا  باإلرهاب ويكفينا فخرا  او يصفه  فهم اإلسالم وتعاليمه أحبه وَل حياربه  من 

 العظيم: ))َواملُْْسلُِم َمْن َسلَِم النَّاُس ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه((. 
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