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عنايُة اإلسالم بالمشاعر 

 اإلنسانية



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 مقدمة:

 نبينا محمد وعلى المرسلين،الحمد هلل رب العالمين ن والصالة والسالم على أشرف 

 آله وصحبه أجمعين.

 وبعد

متمم إنما بعثت ألبقوله : "  ورسالته لخص النبي صلى هللا عليه وسلم أهداف بعثته

، وفي هذا إشارة واضحة إلى أهمية األخالق في اإلسالم ،فهي  1"مكارم األخالق

مقدمة على العقيدة التي هي األساس الذي ينبني عليه كل شيء ، وهي مقدمة أيضا 

الغاية من الخلق ، وذلك ألن العقيدة  عمل من أعمال القلوب ال  هي على العبادة التي

ين العبد وربه ، إن أمتمها العبد أثيب يطلع عليه إال رب القلوب ، وكذلك العبادة أمر ب

لكن عليها وإن قصر فيها فأمره موكول إلى هللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، و

 األخالق متكون ظاهرة للناس، فهي الجزء األبرز والجانب األوضح من اإلسالم.

فاإليمان والخلق ال ينفك أحدهما عن  وقومته،حسن الخلق دليل على كمال اإليمان إن 

أثمرت أروع األخالق  فيه،اآلخر، فكلما قويت شجرة اإليمان في القلب ومتجذرت 

 قًا،خل أحسنهم إيمانًا المؤمنين أكمل"  وسلم:وفي ذلك يقول النبي صلى هللا عليه 

 2".لنسائهم خياركم وخياركم

وم فإنهم أيضا يتفاومتون في المنازل ي الدنيا،وكما أن الناس يتفاومتون في أخالقهم في 

ما لديهم من أخالق يكون قربهم أو بعدهم من  الخلق، فبقدرعلى أساس  قيامةال

 من إن  " م:وسلرسول هللا صلى هللا عليه  وسلم. قالالحبيب المصطفى صلى هللا عليه 

 3"أخالقًا أحاسنكم القيامة يوم مجلًسا مني وأقربكم إلي   أحبكم

قضية األخالق كما فعل اإلسالم اهتم بليس هناك دين من األديان السماوية أو غيرها 

الذي جعل األخالق محور رسالته ومقصدا رئيسا من مقاصده، وقد ذهب اإلسالم إلى 

أبعد من ذلك بكثير، فلم يهتم باألخالق اإلنسانية الظاهرة فحسب، بل أولى المشاعر 

فائقة، فحرص أال يخدش المسلم شعور أحد من الناس أو عناية  اإلنسانية الخفية

 سيئا أو يكسر خاطره مهما كانت األسباب. إليه شعورا يوصل 
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وهذب  أفعالهم،وهذب  أخالقهم،فهذب  رعاع،همج  لقد جاء اإلسالم والناس

السلوك  وعلمهم قواعد اإلنسان،نحو أخيه  وأيقظ فيهم مشاعر اإلنسان مشاعرهم،

 وينهش بعضا،بعد أن كان يأكل بعضهم  اإلمتيكيت( )فن والذوق واألدبالراقي 

 بعضهم بعضا قوال وفعال.

حيث  ي،أخالقإن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وضعا للبشرية أعظم دستور 

وال يمكن للبشرية مهما  المجتمع،فئات  الحياة وكلشمل هذا الدستور كل مجاالت 

ألنه دستور رباني وضعه  يقاربه،بلغت من علم ومتقدم أن متضع ما يضاهيه أو حتى 

 فهو أعلم بهم وأعلم بما يصلحهم. ه،لخلقالخالق 

وخاصة ما  اإلسالم،أهمية الجانب األخالقي في  الناس عنكثير من  ذلك يغفلورغم 

مشاعر من حوله من الناس  في إيذاءفال يجد حرجا  اإلنسانية،يرمتبط منه بالمشاعر 

وحركامته  ألفاظه وكلمامتهوال يراقب  للذات،من أجل االنتصار وخدش أحاسيسهم 

اس نذكر النأن  علينا ولذا وجب عشواء،فهو يخبط في أفعاله وأقواله خبط  رامته،ونظ

 وأحاسيسهم. برعاية اإلسالم لمشاعر الناس
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 اإلنسانية.مشاعر بالعناية القرآن أوال: 

 

 ة إلى هللا:الدعو في-1

فأمر هللا عز وجل  كبيرا ، لإلنسان إهتماماأولى القرآن الكريم الجانب النفسي 

 .رسله بالتلطف مع المدعو ورعاية مشاعره ومتقدير منزلته ومكانته 

أنا ربكم القرآن مشاعر فرعون الطاغية الذي ادعى االلوهية وقال: "  راعى

باللين في القول  السالم مان عليهوأخاه هاروفأمر هللا عز وجل موسى  1"األعلى

ُر أَْو يَْخَشى   فقال عز وجل: "   2 "فَقُواَل لَهُ قَْواًل لَيِّنًا لََعل هُ يَتََذك 

ومخاطبة  مصر،الناس منازلهم فهو على كل األحول ملك  إنزالمن باب : أوال 

  .ليس كمخاطبة عوام الناس الملوك

لمدعو ألن ذلك يجعل المدعو يحسن ثانيا: أن الداعية يحتاج إلى كسب قلب ا

 االستجابة.وأضمر عدم  االستماع للداعية حتى لو لم مترق له الدعوة

 ألن القول اللين يخاطب المشاعر قبل ثالثا: لطافة القول أدعى لالستجابة والقبول

 العقل.

 الرفق بمن أخطأ من أهل الفضل في-2

ل النصر إلى هزيمة ، فر هـ وبعد أن نزل الرماة من الجبل ومتحو2في غزو أحد 

ها ثعدد من الصحبة رضوان هللا عليهم جميعا فلم  وبعد أن انتهت المعركة بأحدا

عنه ونزل القرآن  واالمعروفة لم يعامتب الرسول صلى هللا عليه وسلم من فر

 .على موقف النبي صلى هللا عليه وسلم من الصحابة الذين فروا الكريم يثني

 وقد امتن هللا اإلسالم،لمشاعرهم وسابقتهم في  مراعاة رفق بهم ولم يعنفهم لقد 

على نبيه بنعمة الرفق واللين التي القاها في قلبه وجعلت أصحابه يلتفون حوله 

وبين القرآن أن الغلظة سبب من  الدين،ويبذلون الغالي والنفيس من أجل هذا 

 أسباب النفور والتفرق. 

ِ  نَ مِّ  َرْحَمة   فَبَِما قال هللا عز وجل : "  اْلقَْلبِ  َغلِيظَ  فَظ ًا ُكنتَ  َولَوْ     لَهُمْ  لِنتَ  هللا 

وا  َعَزْمتَ  فَإَِذا    اأْلَْمرِ  فِي َوَشاِوْرهُمْ  لَهُمْ  َواْستَْغفِرْ  َعْنهُمْ  فَاْعفُ    َحْولِكَ  ِمنْ  اَلنفَضُّ

ِ  َعلَى فَتََوك لْ  َ  إِن    ۚهللا  لِينَ  يُِحبُّ  هللا   3"اْلُمتََوكِّ
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 .اب الحبيب لحبيبهعت في-3

راعى القرآن الكريم مشاعر النبي صلى هللا عليه وسلم حين عامتبه هللا عز إلذنه 

ُ  َعفَافي غزوة متبوك فقال له: "  للمنافقين بالقعود  يَتَبَي نَ  ت ى  حَ  لَهُمْ  أَِذنتَ  لِمَ  َعنكَ  هللا 

 1"اْلَكاِذبِينَ  َومتَْعلَمَ  َصَدقُوا ال ِذينَ  لَكَ 

المسامحة على العتاب اكراما لنبيه صلى هللا عليه وسلم ومراعاة قدم العفو و

 عيرهي أن قبل بالعفو بدأ اللطف هذا إلى انظروا:  عيينة بن سفيان قاللمشاعره. 

 . بالذنب

 وهكذا ينبغي أن يكون كل محب مع حبيبه.

 :ويجرح المشاعر انتقاء االلفاظ والكلمات واجتناب ما يخدش الحياء في-4

م القرآن الكريم الكناية لإلشارة إلى ما يخدش الحياء ويجرح المشاعر استخد   

 ِمْنُكمْ  أََحد   جاءَ  أَوْ  َسفَر   َعلى أَوْ  َمْرضى ُكْنتُمْ  َوإِنْ "  التيمم:فقال عز وجل في آية 

ُموا ماءً  متَِجُدوا فَلَمْ  النِّساءَ  الَمْستُمُ  أَوْ  اْلغائِطِ  ِمنَ  فأشار إلى   2" َطيِّبًا َصِعيًدا فَتَيَم 

يتوارى فيه الناس بعيدا  المنخفض الذيبكلمة الغائط وهو المكان  قضاء الحاجة

وهي أعف  وأشار إلى الجماع بكلمة المستم حاجتهم،عن أعين الناس لقضاء 

 كثيرا من ذكر الجماع صراحة. وألطف

 واللفظان الكريمان كنايتان عنيقول الشيخ محمد أبو زهرة في زهرة التفاسير: " 

أمور يستهجن ذكرها في بليغ الكالم، فمعنى جاء أحد منكم من الغائط كناية عن 

كل نواقض الوضوء التي متخرج من السبيلين، والغائط: هو األرض التي يذهب 

كناية عما يكون بين المرء  :إليها الرجل ليقضي حاجته. ومعنى المستم النساء

 بيرالتع حسن منها الناسهللا م وزوجته مما يوجب االغتسال، وهي كناية قرآنية عل  

 3".القول في الرفث وعدم

 لَمْ  ام النِّساءَ  طَل ْقتُمُ  إنْ  َعلَْيُكمْ  ُجناحَ  الَ " وجل:وقريب من اآلية السابقة قول هللا عز 

وهُن   والمس واللمس بمعنى واحد وهما كناية عن  4"فَِريَضةً  لَهُن   متَْفِرُضوا أوْ  متََمسُّ

 الزوجية.الجماع والمعاشرة 
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 الحديث مع الوالدين في-5

استخدام الكلمات التي متدل  األبناء عنمشاعر الوالدين فنهى  الكريم راعي القرآن 

هُما ال متَقُل لَ ف: " عز وجل على الضيق والضجر والتبرم بأوامرهم وطلبامتهم فقال

 1 "أُف  

ما هذا مضجر والضيق وبال متوحي اوهي كلمة صغيرة ال متتجاوز الحرفين ولكنه

يجرح مشاعرهما وال سيما إذا كانا طاعنين في السن يحتاجان يحزن الوالدين و

 إلى خدمة أبنائهما.

 عند الحديث. عدم رفع الصوت في-6

 وحتى أمرنا هللا عز وجل بأن نخفض أصوامتنا عند الحديث مع الناس متأدبا معهم

 إن   َصْومتِكَ  نمِ  واْغُضضْ لقمان:﴿  لسان علىفقال  ال نؤذيهم بالصوت المرمتفع

 2﴾ الَحِميرِ  لََصْوتُ  األْصواتِ  أنَكرَ 

 ألن عاليًا؛ صومتك يكن فال ذلك، على نفسك عود" حطيبة:يقول الشيخ أحمد 

 يره،غ يغيظ صومته رفع إذا الغابة في فالحيوان الحيوان، صوت العالي الصوت

 يف موجود أنه غيره ينبه لكي يصرخ والنمر يزأر، واألسد ينهق، فالحمار

 من يغض أن لإلنسان بد فال! صومته؟ يرفع فلماذا حيوانًا ليس واإلنسان المكان،

 ال كفإن صومتك فاغضض امرأة، أو رجاًل  كان سواء خفيف بصوت فيتلكم صومته

 3".غيرك به متسمع الذي بالقدر صومتك وارفع أصم، متخاطب

 عند حضور تقسيم الميراث اليتامى مع-7

 هُمْ لَ  وقُولُوا ِمنهُ  فاْرُزقُوهُمْ  والَمساِكينُ  واليَتامى القُْربى واأُولُ  القِْسَمةَ  َحَضرَ  وإذا ﴿

 4﴾ َمْعُروفًا قَْواًل 

إذا حضر أثناء تقسيم التركة أولو القربى "يقول الشيخ مصطفى العدوي: 

 5."واليتامى والمساكين فال بأس بأن يعطوا شيًئا من المال جبًرا لخاطرهم

 منم القربى ذوو التركة قسمة حضر وإذا: عنىوالم"  جاء في تفسير الوسيط:و

 ينوالمساك والنصير، العائل فقدوا الذين واليتامى الميراث، في لهم نصيب ال

 فاْرُزقُوهُمْ  والمساعدة العون إلى حاجة في وصاروا وأذلتهم الحاجة أسكنتهم الذين

 م،حاجته سد على يعينهم شيئا متقتسمونه الذي الميراث من فأعطوهم أى ِمنهُ 

 يرضاه جميال قوال لهم قولوا أى َمْعُروفًا قَْواًل  لَهُمْ  وقُولُوا ضائقتهم ومتفريج
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 كمل هللا بارك الشيء هذا خذوا: -مثال -لهم متقولوا بأن العقل، ويستحسنه الشرع،

 1شيئا" متعطوه لم لمن متعتذروا بأن أو فيه،

لم ورآن أمرهم إنهم ليسوا من ورثة الميت وال حق لهم في ميراثه فلم يغفل الق

 .أمر بإعطائهم تطيبا لنفوسهموينس حاجتهم 

 النهي عن التناجي : في-8

 هُوانُ  ال ِذينَ  إِلَى متَرَ  أَلَمْ ": المجادلة سورة من متتابعة آيات ثالثورد في التناجي 

ْثمِ  َويَتَنَاَجْونَ  َعْنهُ  نُهُوا لَِما يَُعوُدونَ  ثُم   الن ْجَوى َعنِ   َوَمْعِصيَتِ  انِ َواْلُعْدوَ  بِاإْلِ

ُسولِ  ُ  بِهِ  يَُحيِّكَ  لَمْ  بَِما َحي ْوكَ  َجاُءوكَ  َوإَِذا الر  ُ  بُنَايَُعذِّ  لَْواَل  أَْنفُِسِهمْ  فِي َويَقُولُونَ  هللا   هللا 

 متَنَاَجْيتُمْ  اإِذَ  آَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيُّهَا( 8) اْلَمِصيرُ  فَبِْئسَ  يَْصلَْونَهَا َجهَن مُ  َحْسبُهُمْ  نَقُولُ  بَِما

ْثمِ  متَتَنَاَجْوا فاََل  ُسولِ  َوَمْعِصيَتِ  َواْلُعْدَوانِ  بِاإْلِ َ  مت قُواَوا َوالت ْقَوى بِاْلبِرِّ  َومتَنَاَجْوا الر   هللا 

 َولَْيسَ  آَمنُوا ال ِذينَ  لِيَْحُزنَ  الش ْيطَانِ  ِمنَ  الن ْجَوى إِن َما( 9) متُْحَشُرونَ  إِلَْيهِ  ال ِذي

ِهمْ بَِضا ِ  بِإِْذنِ  إاِل   َشْيئًا رِّ ِ  َوَعلَى هللا   2"(10) اْلُمْؤِمنُونَ  فَْليَتََوك لِ  هللا 

  .أن الحكمة في متحريم النجوى، أنها متحزن الذين آمنوا عز وجل هللا وقد ذكر

إن إدخال السرور على قلب المسلم من أعظم األعمال وأكثرها ثوابا عند هللا 

 صية كبيرة ولذلك نهى القرآن الكريم عن مسببامتها.إحزان المسلم مع وكذلك

  التعامل مع الزوجات في-9

بالمعروف  معاشرمتهنأمر هللا عز وجل الرجال بإحسان صحبة النساء و     

ُ  ﴿ َوَعاِشُروهُن  :فقال بِاْلَمْعُروِف فَإِْن َكِرْهتُُموهُن  فََعَسى أَْن متَْكَرهُوا َشْيئًا َويَْجَعَل هللا 

  ﴾َخْيًرا َكثِيًرا  فِيهِ 

 أنْ  الَمْعُروف وِمن بِالَمْعُروِف، نِسائِِهمْ  بِِعْشَرةِ  لِْْلْزواجِ  أْمر  " الجصاص:يقول 

 ْنهاعَ  واإلْعراضُ  الَغلِيظِ  بِالَكالمِ  أذاها ومتَْركِ  والقَْسمِ  والن فَقَةِ  الَمْهرِ  ِمن َحق ها يُوفِيَها

 َجرى وما َذْنب   بَِغْيرِ  وْجِهها فِي والقُطُوبِ  الُعبُوسِ  ومتَْركِ  َغْيِرها إلى والَمْيلُ 

 3﴾بِإْحسان   متَْسِريح   أوْ  بَِمْعُروف   فَإْمساك  :﴿ متَعالى قَْوله نَِظيرُ  وهُوَ  َذلَِك، َمْجرى

 كراهية يف يسترسلوا أن للرجال يصح ال أنه ببيان الكريمة اآلية-سبحانه-ختم ثم"

 ن،المحاس إلى النظر يغلبوا أن عليهم بل الكراهية، أسباب لهم عرضت إن النساء

 َشْيئاً  متَْكَرهُوا أَنْ  فََعسى َكِرْهتُُموهُن   فَإِنْ ": -متعالى-فقال المكاره عن ويتغاضوا

ُ  َويَْجَعلَ   4"َكثِيراً  َخْيراً  فِيهِ  هللا 
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وعدم  والصبر عليهالقد راعي القرآن مشاعر المرأة وأمر بإحسان عشرمتها 

بدا منها نزق أو طيش أو سوء إن حتى و واج من أخرىالتسرع في فراقها والز

  خلق ما دام األمر قابال للعالج.

 :هوأبوي عليه السالم مع إخوته يوسف-10

رب وقد ض المجاالت،متزخر سورة يوسف عليه السالم بالعبر والعظات في شتى  

يوسف عليه السالم أروع المثل في مراعاة مشاعر اخومته وأهله رغم المعاناة 

 له.بسبب حسدهم  من ابتالءات ورغم ما متعرض له عاناها،ي الت

عندما وجدوا السقاية في رحل شقيقه بنيامين ولم يكن هناك مجال للتنصل من 

 الُواقَ ) معهيوسف عليه السالم قد دبرها حتى يستبقي أخاه  وكانانكارها التهمة أو 

هَافَأَسَ  قَْبلُ  ِمنْ  لَهُ  أَخ   َسَرقَ  فَقَدْ  يَْسِرقْ  إِنْ   أَْنتُمْ  قَالَ  لَهُمْ  يُْبِدهَا َولَمْ  نَْفِسهِ  فِي يُوُسفُ  ر 

ُ  َمَكانًا َشر    .1(متَِصفُونَ  بَِما أَْعلَمُ  َوهللا 

ولكن يوسف عليه السالم رغم ألمه كظم  وعدوانا،لقد امتهموا يوسف بالسرقة ظلما 

ولم  هغيظه ولم يغضب عليهم أو يحاول االنتصار لنفسه بل أسر األمر في نفس

هَا) نحوهم:يشعرهم بأي متغير   ر  شَ  أَْنتُمْ  قَالَ  لَهُمْ  يُْبِدهَا َولَمْ  نَْفِسهِ  فِي يُوُسفُ  فَأََسر 

ُ  َمَكانًا  (متَِصفُونَ  بَِما أَْعلَمُ  َوهللا 

 كانلقد امتهموه بالسرقة ودبروا له المكائد وأرادوا التخلص منه لْلبد ومع ذلك 

 مشاعرهم.أال يؤذي حريص على 

وا اْلَعْرشِ  َعلَى أَبََوْيهِ  َوَرفَعَ )قال هللا عز وجل:  وفي موضع آخر  ًدا لَهُ  َوَخرُّ  ُسج 

 إِذْ  بِي أَْحَسنَ  َوقَدْ  َحق ًا َربِّي َجَعلَهَا قَدْ  قَْبلُ  ِمنْ  ُرْؤيَايَ  متَأِْويلُ  هََذا أَبَتِ  يَا َوقَالَ 

ْجنِ  ِمنَ  أَْخَرَجنِي  َوبَْينَ  بَْينِي الش ْيطَانُ  نََزغَ  أَنْ  بَْعدِ  ِمنْ  وِ اْلبَدْ  ِمنَ  بُِكمْ  َوَجاءَ  السِّ

 2( اْلَحِكيمُ  اْلَعلِيمُ  هُوَ  إِن هُ  يََشاءُ  لَِما لَِطيف   َربِّي إِن   إِْخَومتِي

يذكرهم بما فعلوه  جم ولممتأمل كيف متعامل يوسف عليه السالم مع اخومته بأدب 

ث ذكر السجن ولم يذكر معه عندما ألقوه في البئر ومتركوه لمصير مجهول حي

في موقف الضعف والحاجة  يحرجهم وهموال  البئر حتى ال يجرح مشاعرهم

وألقى بالالئمة على الشيطان الذي فرق بينه وبين اخومته ولم يقل أن ما حدث كان 

وانظر كيف قال ألبويه " وجاء بكم من البدو" ولم يقل لهم من  له،بسبب حسدهم 

 والجوع.القحط والفقر 
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 عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في-11

جعل القرآن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وهي مدة أطول 

ألهل الزوج ، فال ينبغي أن متنتقل المرأة إلى زوج آخر  مراعاةمن عدة المطلقة 

 .قبل مذي هذه المدة

أْزواًجا يتربص بِأْنفُِسِهن  أْربََعة  وال ِذيَن يُتََوف ْوَن ِمنُكْم ويََذُرونَ " وجل:قال هللا عز 

 1"اأشهر وعشر

في معرض الحديث عن الحكمة من  بن إبراهيم التويجري " الشيخ محمديقول 

 الزوجة وفاء وإبداء لفقده، التأثر وإظهار وأقاربه، الزوج حق رعاية "العدة : 

 2".محددة مدة بعد إال لغيره انتقالها بعدم لزوجها

 وراعى حق بفقده،ن حق الزوج المتوفى وحق أقاربه المفجوعين لقد راعى القرآ

الزوجة نفسها بالحداد على زوجها الراحل وإظهار الوفاء له فإن زوج المرأة منها 

عدة المطلقة وهذه المدة أطول دة العدة للمتوفى عنها زوجها ع فجعل بمكان ،

 .وخفوت مشاعر الحزن  كافية لإلفاقة من صدمة الفقد

 معروف ( )قولاة مشاعر الفقراء والمحتاجين مراع-12

 فأمر بإحسان القول والسائلين،راعى القرآن الكريم مشاعر الفقراء والمحتاجين 

 لهم وعدم التطاول عليهم أو المن عليهم بالعطية

ُ  أًذى يَْتبَُعها َصَدقَة   ِمن َخْير   وَمْغفَِرة   َمْعُروف   قَْول   ﴿قال هللا عز وجل:  َغنِي   وهللا 

 3﴾. َحلِيم  

 يالذ الجميل، بالقول الصدقة هيسأل من على المسئول يرد   أن: المعروف القول"

 يَِعَده وأ استطاعته، بعدم إليه يعتذر كأن منه، متتأذى وال متنكره وال النفوس متقبله

 عنه لعفوا هي: له والمغفرة والفرج، بالتيسير له يدعوَ  أو المستقبل، في بالمعاونة

 أن: متفيد الكريمة واآلية .السؤال في ثقال أو الطلب، في إلحاًحا منه وجد إذا

 هيعطي أن من وأفضل أحسن يكون فإنه المسلك، هذا السائل مع سلك إذا المسئول

 4".عمل أو بقول له إيذاَءه أو عليه، متطاوله يتبعها ثم صدقة،
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 ثانيا: عناية السنة النبوية بالمشاعر اإلنسانية.

 

عناية لمتعلي من قيمة المشاعر اإلنسانية ومتجعل ا بالنصوص التيبوية حفلت السنة الن

كما حفلت بالمواقف العملية التي رويت عن رسول هللا صلى  السامية،بها من اآلداب 

هللا عليه وسلم في متعامالمته اليومية وهو يعلم الناس ويهذب األخالق ويصحح 

ر في هذا المجال الجتمع عندنا الكثي متتبعنا كل ما ورد في السنة النبوية المفاهيم، ولو

 ولكننا نشير إلى بعضها فقط مما فيه الكفاية.

ينكر منكرا يقول: الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا أراد ان يصحح خطأ أو  كان-1

" ولم يكن يصرح بأسماء المخطئين وهو يعرفها حرصا على ما بال أقوام....."

 – النبي سيرة في ذلك وأمثلة الناس نيفتضحون بيوحتى ال  األذى،مشاعرهم من 

 :منها ،كثيرة- صلى هللا عليه وسلم

 - لنبيا بلغ فلما والصوم، والرهبنة بالسهر أنفسهم ألزموا الصحابة من نفر ثالثة أن 

 كذا قالوا أقوام بال ما: »وقال عليه، وأثنى هللا حِمد أمُرهم - صلى هللا عليه وسلم

 يسفل سنتي عن رغب فمن النساء، وأمتزوج وأُفطر، وأصوم وأنام، أصلي لكني وكذا،

 1.«مني

 رجال بال ما: »بهم معرًضا قال الصيام يواصلون أنهم أناس   عن بلغه ولما

 2.«مثلي لستم إنكم يواصلون؟

ليه صلى هللا ع - النبي قال السماء إلى أبصارهم يرفعون أصحابه بعض أن بلغه ولما

 3.«صالمتهم في السماء إلى ارهمأبص يرفعون أقوام   بال ما: »- وسلم

 بيَعها أهلُها رفض بَِريرة اسمها جارية شراء عائشة رضي هللا عنها أرادت عندماو

 - صلى هللا عليه وسلم - هللا رسول فصعد لهم، العتق بعد والؤها يكون أن بشرط إال

 ترطاش من هللا، كتاب في ليست شروطًا يشترطون أقوام بال ما: »فقال المنبر على

 4 «مرة مائة اشترط وإن له، فليس هللا كتاب في ليس شرطًا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن التناجي بين اثنين ومعهما شخص ثالث  نهى-2

 بالشخصين اآلخرين. وحتى ال يسيء الظنمراعاة لمشاعره 

َخِر ِن ُدوَن اآلَذا ُكْنتُْم ثَالثةً فاَل يَتَنَاجى اْثنَاإقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " 

 5" حت ى متَْختَلِطُوا بالن اِس؛ ِمْن أْجِل أن  َذلَك يُحِزنُهُ 
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 انُواكَ  إَذا إال   ثَالِث   َمَعهَُما َكانَ  إَذا ااِلْثنَْينِ  متَنَاِجي َعنْ  الن ْهيُ  فِيهِ جاء في سبل السالم : " 

 اَل  م نْ مِ  أَن هُ  َوإِيهَامُ  اْنفَِراُدهُ  يُْحِزنُهُ  أَن هُ  َوِهيَ  َعلَْيهَا نَص   ال تِي اْلِعل ةِ  اِلْنتِفَاءِ  ثاََلثَة   ِمنْ  أَْكثَرَ 

رِّ  يُْؤهَلْ   فاََل  أَْربََعةً  َكانُوا إَذا أَن هُمْ  َعلَى اْلِعل ةُ  َوَدل تْ  أَْجلِهِ  ِمنْ  اْلَخْوضَ  أَن   يُوِهُمهُ  أَوْ  لِلسِّ

 وْ أَ  َسفَر   فِي اأْلَْحَوالِ  لَِجِميعِ  َعام   َوظَاِهُرهُ . اْلِعل ةِ  لِفَْقدِ  اةِ بِاْلُمنَاجَ  اْثنَْينِ  اْنفَِرادِ  َعنْ  نَْهيَ 

 1"َحَضر  

راعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مشاعر الناس لحداثة عهدهم باإلسالم  -3

وأبقى الكعبة على ما هي عليه وكان يرغب في هدمها وإعادة بنائها على قواعد 

 إبراهيم عليه السالم 

 و؟ه البيت أمن الجدر عن وسلم عليه هللا صلى النبي عنها هللا رضي عائشة سألت

. «قةالنف بهم قصرت قومك إن: »قال البيت؟ في يدخلوه لم لهم فما: قلت. «نعم: »قال

 من ويمنعوا شاؤوا من ليدخلوا قومك ذاك فعل: »قال مرمتفعاً؟ بابه شأن فما: قلت

 الجدر أدخل أن قلوبهم متنكر أن فأخاف الجاهليةب عهدهم حديث قومك أن لوال شاؤوا،

 2«األرض في بابه ألصق وأن البيت في

 لوبق متنكره أن خشى إنما: الزناد أبو قال: »البخاري صحيح شرح في بطال ابن قال

 3«دونهم بالفخر لينفرد ذلك يفعل أنما ويظنون بالكفر، عهدهم لقرب الناس

 لىالكعبة عم ما نشأ عليه القوم من متعظيم لقد راعى رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ه خشية أن في رغبحالتها متلك وأن اإلسالم لم يكن قد استقر في قلوبهم حينئذ فترك ما 

صلى هللا عليه وسلم أنه يفعل  بهالظن  وإساءمتهميؤدي ذلك إلى نفورهم من اإلسالم  

 عليهم. ذلك من قبيل الفخر

عن متطويل الصالة عند إمامة الناس مراعاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  نهى-4

كبار السن والمرضى الذين يشق عليهم الوقوف  وظروفهم ففيهملمشاعرهم وأحوالهم 

 عنوفيهم أصحاب الحاجات الذين لديهم مصالح عاجلة ولكنهم ال يريدون التخلف 

 .الفرائض أداء

 فإن .فليخفف اسللن أحدكم صلى إذا": وسلم عليه هللا صلى قوله والدليل على ذلك

 4. "شاء ما فليطول لنفسه أحدكم صلى وإذا والكبير، والسقيم الضعيف منهم

 ناسال أم   فأيكم! منفرين منكم إن الناس أيها يا": أيضاً  وسلم عليه هللا صلى وقوله

 5. "الحاجة وذا والضعيف الكبير ورائه من فإن فليوجز،
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الة عند سماع بكاء األطفال مراعاة الص يخففرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وكان

لمشاعر األمهات وحتى ال متنفطر قلوبهن على أوالدهن إذا طالت الصالة أو يدفعهن 

 .ذلك إلى مترك الصالة خوفا على أطفالهن

الَةِ  فِي أَلَْدُخلُ  إِنِّيقَاَل: "- وسلم عليه هللا صلى- النبي أن َمالِك   ْبنِ  أَنَسِ  َعنْ   أَنَاوَ  الص 

، بَُكاءَ  فَأَْسَمعُ  إِطَالَتَهَا، أُِريدُ  بِيِّ زُ  الص  ا َصالمَتِي فِي فَأمَتََجو  ةِ  ِمنْ  أَْعلَمُ  ِمم  هِ  َوْجدِ  ِشد   نْ مِ  أُمِّ

 1"بَُكائِهِ 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مشاعر المصلين والمتعبدين في المساجد فقد  راعي-5

 انك إذا المسجد في قراءةالب الجهر عن النهي وسلم عليه هللا صلى النبي عن ثبت

 .الغير على التشويش عليه يترمتب

 سلمو عليه هللا صلى هللا رسول اعتكف: قال سعيد أبي حديث من داود أبي سنن في

 نيؤذي فال ربه، مناج كلكم إن إال: وقال الستر فكشف بالقراءة، فسمعهم يجهرون

 2." الصالة في قال أو القراءة، في بعض على بعضكم يرفع وال بعضا، بعضكم

من  وليس القرآن،ليس من األدب أن متؤذي من حولك برفع صومتك حتى لو كنت متقرأ 

 األدب أن متلبس على مصل صالمته أو متذهب خشوعه.

وكذلك أمر رسول صلى هللا عليه وسلم من أكل بصال أو ثوما أو كراثا باجتناب 

 لَ اْلبَصَ  أََكلَ  نْ م: " فقال المسجد والصالة في بيته حتى ال يؤذي الناس برائحة فمه

اث َوالثُّوم ا متَتَأَذ ى الَمالئَِكةَ  فَإِن   مْسِجَدنَا، يَْقَربَن   فاَل َواْلُكر   3"آدمَ  بَنُو ِمْنهُ  يتأَذ ى ِمم 

 كل على واجب الجمعة يوم غسل " فقال:يوم الجمعة  والتطيب وأمر باالغتسال

 4"محتلم

 لعرق أو ما يصيب الجسم من أوساخ وأمتربة.الناس من رائحة ا يتأذىوذلك حتى ال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مشاعر أصحابه حتى في مقام التذكير  راعى-6

 مشتاقة إلى المزيد. متظل قلوبهم ولكيوالوعظ حتى ال يملوا وال يشعروا بالسآمة 

 عبد أبا يا رجل له فقال خميس كل يذكر كان أنه عنه هللا رضي مسعود ابن عن

 أن يمنعني ما" :فقال يوم، كل حدثتنا أنك ولوددنا ونشتهيه حديثك نحب إنا منالرح

 موعظةبال يتخولنا كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أملكم إن أن كراهية إال أحدثكم

 5" علينا السآمة مخافة

                                                           
 رواه البخاري ومسلم 1
 رواه أبو داوود وصححه االلباني 2
 رواه مسلم 3
 أخرجه السبعة 4
 رواه البخاري ومسلم. 5



لم ينس ابن مسعود هذا األدب الراقي الذي متعلمه من النبي صلى هللا عليه وظل على 

 وفترة وإقباال، شهوة للقلوب إنفكان يقول: "نهج وهو يعلم الناس ويعظهم هذا ال

 ."وإدبارها فترمتها عند وذروها وإقبالها، شهومتها عند فخذوها وإدبارا.

وكان يقدم الثناء على التوجيه ألن  ومتعليمه،رسول هللا رفيقا في متوجيهه  كان-7

شن. رأى من التقريع والكالم الخ النفوس بطبيعتها متأنس للثناء والكالم الرفيق ومتنفر

جلُ  نِْعمَ ": عبد هللا بن عمر يوما فقال له ِ  عبدُ  الر    "الل ْيلِ  ِمنَ  يَُصلِّي كانَ  لَو هللا 

ِ  فََكانَ : سالِم   قالَ   1.قَلِياًل  إاِل   الل ْيلِ  ِمنَ  يَنَامُ  الَ  ذلكَ  بْعدَ  َعْبُدهللا 

جديرا بهذا الثناء النبوي عليه فلم يترك قيام لقد أراد عبد هللا رضي هللا عنه أن يكون 

 الليل أبدا وكان يقضي معظم ليله في الصالة والتهجد.

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرف أقدار الناس وينزل كل واحد منزلته  كان-8

 وسلم.التي يستحقها وهذا من فطنته وسمو أدبه صلى هللا عليه 

 2"َمناِزلَهُمْ  الن اسَ  أْنِزلُوا": قالَ -ملسو هيلع هللا ىلص- الن بِي   أن   رضي هللا عنها عائَِشةَ  َعنْ 

 الوضيع بين متسووا وال وشرفه، فضله حسب على شخص كل أكرموا: أي"

 3".يؤذيهم بما للفقراء متحقير غير من والمخدوم والخادم والشريف

 فأعطته فقير جاءهاعائشة رضي هللا عنها  :﴿ أنالصدقات كتاب في مسلم وعند

 هذا عن فسئلت ديناًرا، فأعطته األول الفقير من حااًل  أحسن رجل هافجاء درهًما،

 .﴾منازلهم  الناس ينزل كان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أن: فأجابت

 وَمرامتبِهم، الناِس، َمقاديرِ  ُمراعاةِ  على الَحضُّ  وفيها قويمة ، ومتربية   نَبوي   أَدب   وهذا"

ينِ  في َمنِصبَه ياُلئمُ  وبما ،بحالِه يَلِيقُ  بما منهم واحد   كلُّ  فيُعاَملُ  ومناصبِهم،  ،الدِّ

 َحق   يذ كل   وأعطى وَخْلقَه، عبيَده رمت بَ  قد متعالى هللاَ  فإن   والمرمتبِة؛ والش َرِف، والعلِم،

ي في َضرر   يَحُصلْ  لم إذا ما على باإلكرامِ  األْمرُ  هذا يُحَملَ  أنْ  يَنبغي ولكنْ  َحق ه،  نِ الدِّ

، الكافرِ  متَبجيلَ  فإن   الط رفيِن؛ ِمن ألي    هَْدمِ  على أعان فقد بِْدعة   صاحبَ  وق رَ  وَمن ُكْفر 

 4"اإلسالمِ 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مشاعر الجهال بالتغافل عن أخطائهم  راعى-9

ومتعليمهم برفق ومن ذلك األعرابي الذي بال في المسجد وكاد الصحابة أن يبطشوا به 

 يه وسلم منعهملوال أن رسول هللا صلى هللا عل

                                                           
 متفق عليه 1
 اوود رواه أبو د 2
ْهلوي لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح 3   عبد الحق الدِّ
 موسوعة الدرر السنية 4



 هللا صلى هللا رسول مع المسجد في نحن بينما: "قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن

 هللا صلى هللا رسول أصحاب فقال المسجد، في يبول فقام أعرابي جاء إذ وسلم عليه

 صلى هللا رسول قال: "قال(. اكفف ومعناه األمر، لفعل اسم: مه" )َمهْ  َمهْ : وسلم عليه

 ،"دعوه".(. بوله عليه متقطعوا ال أي: متزرموه ال) "متُـْزرموه ال": وسلم عليه هللا

 هذه إن  ": له فقال دعاه، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن   ثُم   بال، حتى فتركوه

 وجل   عز   هللا لذكر هي إن ما القذر، وال البول هذا من لشيء متصلح ال المساجد

 1"عليه فشن ه ماء من بدلو فجاء القوم من رجاًل  فأمر قال ،"القرآن وقراءة والصالة

ومن المواقف الرائعة التي متتجلى فيها روعة العناية النبوية بالمشاعر اإلنسانية 

الذي شمت  معاوية بن الحكم السلميومراعاة الناس وأحوالهم والرفق بهم قصة 

 الصالة رجال عطس أثناء

 القَْوم بعض فعطس وسلم َعلَْيهِ  هللا   صلي هللا   لَرُسو َمعَ  صليت: الحكم ْبن ُمعاِويَة قالَ 

 خاذهمأفْ  على بِأْيِديِهم يْضربُونَ  وجعلُوا بِأْبصاِرِهمْ  القَْوم فََرمانِي هللا   يَْرَحمك: فَقلت

ا ياه واثكل: قلت يصمتونني َرأْيتهمْ  فَلَم   قضى افَلَم   سكت لكني متصمتونني مالكم أمِّ

 بعده وال قبله معلما َرأْيت ما وأمي هُوَ  فبأبي صالمته وسلم َعلَْيهِ  هللا   صلي هللا   َرُسول

الة هَِذه إن": قالَ  َكهََرنِي وال َشتََمنِي وال َضَربَنِي ما متَْعلِيما ِمنهُ  أحسن كانَ   ال الص 

 2"القُْرآن وقِراَءة والت ْكبِير الت ْسبِيح ِهيَ  إن ما الن اس َكالم من َشْيء فِيها يصلح

بالهدية لهم مهما  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مشاعر الجيران فأمر عىرا-10

  .لخاطرهم ومتأليفا لقلوبهم امتطييبفي الهدية  قليلة ألنكانت 

 نَِساءَ  يَا": قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي هريرة أبي فعن

 3 "َشاة   فِْرِسنَ  َولَوْ  لَِجاَرمتِهَا َجاَرة   متَْحقَِرن   اَل  اْلُمْسلَِماتِ 

 الهدية- لجارمتها جارة متحقرن ال» اليسيرة الهدية لجارمتها الجارة متزدري ال يعني"

 4"للفرس رالحاف بمنزلة للبعير بالنسبة الفرسن «شاة فرسن-إلى بلغت ولو اليسيرة

 طبخت إذا" عنه:وما أروع وصية النبي صلى هللا عليه وسلم ألبي ذر رضي هللا 

 5"بمعروف منها فأصبهم جيرانك من بيت   أهل انظر ثم هاماء فأكثر مرقة

فكثير من الناس  خواطرهم،لقد جاء الشرع الحنيف بمراعاة مشاعر الناس وجبر 

يعانون الفقر والحاجة وال يسألون الناس متعففا عن المسألة وربما ال يعلم بأمرهم 

ا عطية مما أنعم هللا علينجيرانهم ولذلك أمرنا رسول هللا أن نتعاهد جيراننا بالهدية وال

وهذا مما يزيد الود ويقوي المحبة حتى لو لم يكونوا في حاجة إلى ما نعطيهم.  به ،
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وكلما كان الجار أقرب إليك بابا كان أولى من غيره بالمعروف وذلك ألنه أكثر 

فإذا حدثت لك نعمة علمها وإذا طبخت لحما وصلت الرائحة  عليك،اطالعا من غيره 

 .جديدا رآكلبست  إليه وإذا

 أيِّهما فإلى جارْين لي إن   هللا، رسول يا": قلت: قالت-عنها هللا رضي- عائشة عن

 1"باباً  منك أقربهما إلى": قال أُهدي؟

من الكفار مراعاة لمشاعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن سب األموات  نهى-11

 .وذويهم األحياء من أهليهم

ِ  رُسولُ  قالَ : قالتْ  عنها هللا   َرِضيَ  عائِشةَ  عن  وامتَُسبُّ  ال": صلى هللا عليه وسلم هللا 

 2 "قَد موا َما إِلَى أْفَضْوا قَدْ  فَإن هُمْ  األمواَت،

 الإ له حرمة فال الكافر أما المسلمين، من األموات يعني األموات"  :عثيمينابن  قال

 ال فإنه ضرر هناك يكن لم اإذ وأما يسب فال أقاربه من لْلحياء إيذاء سبه في كان إذا

 نسب أن الحق لنا ألننا حق بغير: هللا رحمه المؤلف قول معنى هو وهذا له حرمة

 نهم.دي عليهم يفسدوا أن ويحاولون وقامتلوهم المسلمين آذوا الذين الكافرين األموات

 نم فهنا الناس بين ينشرها بدعة صاحب الميت هذا يكون أن مثل شرعية مصلحة أو

 3"به. الناس يغتر لئال طريقته ومن منه ونحذر نسبه أن المصلحة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعيادة المرضى وجعل الزيارة حق من  أمر-12

 ِة،الت ِحي   َردُّ : اْلُمْسلِمِ  َعلَى اْلُمْسلِمِ  َحقِّ  ِمنْ  َخْمس   " فقال:حقوقهم على إخوانهم المسلمين 

ْعَوِة، َوإَِجابَةُ  َ  َحِمدَ  إَِذا اْلَعاِطسِ  َومتَْشِميتُ  اْلَمِريِض، َوِعيَاَدةُ  اْلِجنَاَزِة، ودُ َوُشهُ  الد   َعز   هللا 

 4."َوَجل  

قد ذكر العلماء عددا من اآلداب التي ينبغي أن يلتزم بها الزائر مراعاة لمشاعر و

 المريض وحرصا على عدم إيذائه ومنها:

 اختيار الوقت المناسب للزيارة. 

 . عند المريض وال يطيل الزيارة جلوسأن يخفف ال

 . عن عورات بيته أن يغض البصر

 أال يكثر عليه من السؤال والكالم
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من عاد مريضاً لم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "  لقول بالشفاءيدعو له أن 

يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسال هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إال 

  1".ن ذلك المرضعافاه هللا م

ن كما ورد ع الكالم للتخفيف عنه ويختار أطيب يبعث األمل في نفس المريضأن 

 2". طهور إن شاء هللا  بأس،ال " للمريض:النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ من قوله 

 أن يذكره بأجر الصبر على االبتالء وعدم الجزع والتذمر من قضاء هللا عز وجل.

قال  اآلخر.الضيف وجعله دليال على اإليمان باهلل واليوم  اإلسالم بإكرام أمر-13

 "من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه"  وسلم:رسول هللا صلى هللا عليه 
3        

وقد وضع اإلسالم مجموعة من القواعد واآلداب للضيافة منعا إلحراج المضيف أو 

عند مضيفه أكثر من ثالثة أيام  وعلى رأسها أال يمكث الضيفمتحميله ما ال يطيق ،

حتى ال يوقعه في الحرج ، فلربما كان فقيرا ال يجد ما يقدمه له والدليل على ذلك قول 

يَافَةُ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "   يَِحلُّ  اَل وَ  َولَْيلَة   يَْوم   َوَجائَِزمتُهُ  أَي ام   ثاََلثَةُ  الضِّ

ِ  َرُسولَ  يَا قَالُوا يُْؤثَِمهُ  َحت ى أَِخيهِ  دَ ِعنْ  يُقِيمَ  أَنْ  ُمْسلِم   لَِرُجل    قِيمُ يُ  قَالَ  يُْؤثُِمهُ  َوَكْيفَ  هللا 

           4  "بِهِ  يَْقِريهِ  له شئ َواَل  ِعْنَدهُ 

وكما راعى اإلسالم حقوق المضيف وحرص على عدم إحراجه، جعل للضيف حقوقا 

ق ومن حلشيخ عطية سالم: "مرعية عند المضيف فأوجب اكرامه مدة ضيافته. يقول ا

الضيف على مضيفه أن يقدم له طعامه وشرابه، وأن يدله على موضع وضوئه، وأن 

 5"يحضر له الماء وكل ما يحتاجه

 البالء  العاهات وأهلالسنة النبوية الشريفة أصحاب  راعت-14

 رأى من": وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن

 لقخ ممن كثير على وفضلني به ابتالك مما عافاني الذي هلل الحمد: فقال تلىمب

 6 ."البالء ذلك يصبه لم. متفضيال

 لئال المبتلى؛ يُسمعه وال نفسه، المرء يُسمع بحيث سراً، الذكر هذا يقول أن وينبغي

 له رالزج باب من ذلك، يُسمعه أن بأس فال معصية، بليته متكون أن إال بذلك، قلبه يتألم

 .مفسدة ذلك من يخف لم إن
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 وحزن   بأسف   إليه النظر إدامة عدم: المريض مشاعر مراعاة من"و

 ابن رواه ."المجذومين إلى النظر متديموا ال": وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

  ماجة

 1".له أذي ة فيها للمريض النظر فإدامة

و أ ع ما يخجل منه االنسانالسنة النبوية الشريفة مشاعر الناس عند وقو راعت-15

 ما قد يسبب له حرجا بين الناس

ُ  َرِضيَ - َعائَِشةَ  َعنْ  ُ  َصل ى- الن بِيُّ  قَالَ : قَالَتْ  أَن هَا- َعْنهَا هللا   إَِذا: " - َوَسل مَ  َعلَْيهِ  هللا 

 2 " لِيَْنَصِرفْ  ثُم   بِأَْنفِِه، فَْليَأُْخذْ  َصاَلمتِِه، فِي أََحُدُكمْ  أَْحَدثَ 

 ستر في باألدب األخذ من باب هذا وفي رعافا به إن القوم ليوهم أي:" العلقمي قال

 بوالكذ الرياء باب في يدخل وليس أحسن هو بما والتورية القبيح وإخفاء العورة

 3" الناس من السالمة وطلب الحياء واستعمال التجمل باب من هو وإنما

لشيطان المضي فيها استحياء من وذلك لئال يخجل ويستول له ا :"وقال المناوي

 4"الناس

السنة النبوية الشريفة بمشاعر المرأة عموما فأوصى بها النبي صلى هللا  اهتمت-16

 عليه وسلم أما وزوجة وأختا وبنتا

راعي النبي صلى هللا عليه وسلم مشاعر السيدة عائشة رضي هللا عنها عندما حجت 

 هللا صلى الرسول أراد فلمارة مع الناس معه فأصابها الحيض ولم متستطع اكمال العم

 جةبح وأعود وعمرة، بحج متعودون هللا رسول يا: قالت المدينة إلى العودة وسلم عليه

 خيروال الفضل بعض بفوات متشعر وهي زوجه متعود أن يشفق بالرسول فإذا. وحدها

 أن عنهما هللا رضي بكر أبي بن الرحمن عبد أخيها من ويطلب فيتوقف عليها،

 5.بالعمرة متحرم حيث التنعيم إلى حبهايص

يوقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الجيش هـ ( 5) شعبان  وفي غزوة المريسيع 

 كله ألن عقد عائشة رضي هللا عنها قد انفرط منها وراحت متجمع حبامته من بين

الرمال . إن العقد لم يكن يساوي شيئا وخاصة إذا كان الثمن وقوف جيش بكامل 

ولكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يرد أن يفجعها في عقدها أو  وأسلحته، معدامته

 يجرح شعورها بالمضي قدما وعدم االلتفات إلى أمر العقد.
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 حيث سلكت سبيال وسطا وراعت السنة النبوية مشاعر المرأة حال الحيض والنفاس

، بجوارهاا والنوم أباحت األكل والشرب معهو الفرج،فأباحت االستمتاع بالمرأة عدا 

وال يشربون معها حال حيضها ويبتعدون عنها كأنها حيوان  ال يأكلونكان اليهود  وقد

أجرب. وأما النصارى فكانوا أضل سبيال من اليهود فقد أباحوا جماع المرأة وهي 

المجتمعات الهندوسية  مرض. وفيحائض دون احتراز من نجاسة أو خوف من 

 الناس. عن ايعرف بأكواخ الحيض بعيد فيماعزل المرأة وبعض القبائل النيجيرية مت

ذا حتى إ البيت،وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باستخدام السواك عند دخول 

وما أكثر ما سمعنا عن  الرائحة،استقبلت المرأة زوجها وجدمته طيب الفم وجميل 

متجنب ما قد بيوت متهدمت وأزواج متفرقوا لعدم اهتمام كل منهما بمشاعر اآلخر و

 يسبب لها نفورا أو يؤذي مشاعره.

 يإن: -عنهما هللا رضي- عباس ابن قال لزوجته، الرجل يتزين أن المستحب منبل 

 عليها، لي الذي حقي كل أستنظف أن أحب وما لي، متتزين كما المرأمتي، ألمتزين

؛ لها الذي حقها فتستوجب  .روفلمعبا عليهن   الذي مثل ولهن  : قال متعالى هللا ألن علي 

رواه الديلمي في  ما الزوجية والدليلوراعت السنة مشاعر المرأة أثناء المعاشرة 

ال يقعن أحدكم على امرأمته  :"مسند الفردوس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

كما متقع البهيمة، وليكن بينهما رسول، قيل: وما الرسول يا رسول هللا؟ قال: القبلة 

  ".والكالم

وليس للرجل أن يعجل على  كالرجل،ن حقها ان متأخذ حظها من المتعة المرأة م

ذلك مما يولد النفور والكراهية في نفس  يتركها ألنثم  وطرها،زوجته قبل أن متقضي 

 الزوجة.

و عن والتلطف بهن والعف ساءوقد أوصى النبي صلى هللا عليه وسلم بإحسان عشرة الن

 1"ساِء َخْيراً، فَإِن َما هُن  َعَوان  ِعْنَدُكمْ أال َواْستَوُصوا بالنِّ "فقال:  زالمتهن

راعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضعف المرأة وحاجتها إلى الحب والحنان 

 2" ألهلي خيرُكم وأنا ألهله، خيُركم خيُركم"والحماية واالحتواء فقال: 

ي لضمير وقليلإن اإلسالم لم يترك المرأة أيا كان موقعها فريسة للرجال من معدومي ا

ويا ليت من ينادون  ومشاعرها،الدين ووضع لها من التشريعات ما يحفظ كرامته 

بحقوق المرأة ويدعون أن اإلسالم قد ظلمها يعرفون جيدا أن الظلم الحقيقي للمرأة هو 

 ودب.وأداة للمتعة لكل من هب  ما ينادون به من جعلها سلعة رخيصة

 

                                                           
 رواه الترمذي 1
 اجة.رواه الترمذي وابن م 2



فالناس يتفاومتون  الطعام،اس المجتمعين على السنة النبوية مشاعر الن راعت-17

بينهم فمنهم من يتقزز سريعا إذا رأى شيئا مثيرا لالشمئزاز ومنهم من ال يحرك 

ساكنا ويمضي في طريقة ال يلوي على شيء ومن هنا جاءت وصايا الرسول صلى 

 هللا عليه وسلم بشأن الطعام وال سيما عن اجتماع الناس

 صلى هللا رسول حجر في غالًما كنت: قال عنهما هللا رضي سلمة أبي بن عمر عن

 عليه هللا صلى هللا رسول لي فقال ،الصحافة في متطيش يدي وكانت وسلم، عليه هللا

 1 بعد طُعمتي متلك زالت فما ،"يليك مما وُكلْ  بيمينك، وُكلْ  هللاَ، سمِّ  غالم، يا": وسلم

وإال متركه ولم يأكل  أكله،هاه إن اشت قط،ولم يكن صلى هللا عليه وسلم يعيب طعاما 

 .منه

كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يشرب ثالثا وال يتنفس في الكوب، وذلك ألن 

 هذا إيذاء لمن يشرب بعد ذلك. الكوب وفيفي الكوب يغير رائحة  التنفس

 إذا اس،أنف ثالثة في يشرب كان": وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن هريرة أبي فعن

 ثالث ذلك يفعل متعالى، هللا حمد أخره وإذا متعالى، هللا سمى فمه إلى اإلناء ىأدن

 2" مرات

المواقف الرائعة التي متجلى فيها اهتمام النبي صلى هللا عليه وسلم وعنايته  من-18

بالمشاعر اإلنسانية عن متغير الظروف واألحول موقفه من أبي سفيان بن الحرب في 

 هـ 8غزوة فتح مكة 

أبو سفيان الحرب ضد اإلسالم منذ اللحظة األولى وناصب اإلسالم العداء  لقد قاد

الشديد ولم يدخر جهدا وال مترك حيلة من أجل القضاء على اإلسالم واستئصال شأفة 

خلون مكة فامتحين وأصبح أبو سفيان دثم دارت األيام وها هم المسلمون ي المسلمين،

فيان وأسلم أبو س اإلسالم،ته كتائب في موقف ضعيف ال يدري ما يصنع بعد أن باغت

 .وقبل منه رسول هللا ولم يناقشه في إسالمه بل عفا عنه وسامحه

 يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول متناسى لقديقول الدكتور راغب السرجاني: " 

 ال وسلم عليه هللا صلى فقلبه العميقة؛ والجراح المؤلمة، الذكريات كل واحدة لحظة

 .عليه للشيطان سبيل وال األحقاد، متغزوه

 ثحد الذي لكن والتسامح، العفو آيات من آية لكانت الحدِّ  هذا عند القصة انتهت ولو

 صلى أنهب إال يُفَس رَ  أن يمكن فال نعرفها، التي األخالق فوق ويرمتفع يتسامى ذلك بعد

 كريم. نبي   وسلم عليه هللا

 

                                                           
 متفق عليه 1
 أخرجه الطبراني وصححه االلباني 2



 له ليكف ما الموقف هذا في سفيان بيأل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أعطى لقد

 بل ،سفيان ألبي األمان بإعطاء يكتفِ  لم وسلم عليه هللا صلى إنه!! الدهر أبد الفخر

 !سفيان أبي دار يدخل من لكل األمان أعطى

 !"آِمن   فَهُوَ  ُسْفيَانَ  أَبِي َدارَ  َدَخلَ  َمنْ "

 ..!!فضل وأي..!! عظمة أي

 في أنفسنا نضع أن إال الموقف هذا في الذي النُّبل مدى نتصور أن يمكن ال إننا

 ذلك عليف هل.. نفسه مع صادقًا العالم وليكن أنفسنا، مع صادقين ولنكن ذامته، الموقف

 1!وسلم؟ عليه هللا صلى هللا رسول غير أحد

لقد راعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مشاعر أبي سفيان في ضعفه وقلة حيلته 

 فهو رأس قريش وسيدها والمقدم فيها. لإلسالم،من عداء على ما كان منه 

 جهل،هذه المواقف أيضا موقفه صلى هللا عليه وسلم من عكرمة بن أبي  ومن-19

م نور اإلسال إلطفاءوقد كان هو أبوه من صناديد الكفر ولم يتركا أمرا إال وقد فعاله 

لها استسلمت قريش كولقي الرسول صلى هللا عليه وسلم أذًى كثيرا. وفي فتح مكة 

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال قلة على رأسهم عكرمة بن أبي جهل فقد أصر 

ولم هزم أمام خالد فر خارجا من مكة في امتجاه  الوليد،على القتال ومواجهة خالد بن 

ول ، وقد أهدر رسها فحتى اليمن أصبح أهلها مسلميناليمن وضاقت عليه الدنيا بأسر

 يجده. عليه وسلم دمه وأصبح مطلوبا ودمه حالال لكل من هللا صلى هللا

جاءت أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت قد أسلمت وطلبت له األمان من رسول 

  لم:وسهللا صلى هللا عليه وسلم فجبر خاطرها وراعى حالها وقال لها صلى هللا عليه 

بجرائمه في حق  " هكذا بكل بساطة ولم يذكرها بتاريخ زوجها والهو آمن " 

 اإلسالم.

 هللانبه رسول  عليه،وقبل أن يدخل  هللا،أرسلت أم حكيم إلى زوجها ليأمتي إلى رسول 

 هللا عليه وسلم على أصحابه قائال:  صلى

 يُْؤِذي اْلَميِّتِ  َسب   فَإِن   أَبَاهُ، متَُسبُّوا فاَل ُمهَاِجًرا، ُمْؤِمنًا َجْهل   أَبِي ْبنُ  ِعْكِرَمةُ  يَأمْتِيُكمْ "

،  ."اْلَميِّتَ  يَْبلُغُ  َوال اْلَحي 

 ما أجمل هذه الكلمات وما أروعها !!

لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حريصا على أال يجرح مشاعره أو يؤذيه أحد 

في أبيه فأوصى من حوله بأال يسبوا أبا جهل مراعاة لمشاعر عكرمة الذي جاء 

 مؤمنا مهاجرا.

                                                           
 من مقال سماحة اإلسالم مع أبي سفيان د راغب السرجاني موقع قصة اإلسالم. 1



 

 عليه وسلم لمشاعر أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي هللا صلى هللا رعايته-20

 عنه.

 واخوه بةعت أبوه كان بينما المسلمين صفوف في يقامتل حذيفة ابو كان بدر غزوة في

 فنهاه يهاب مبارزة حذيفة ابو فطلب المشركين. صفوف في يقفون شيبة وعمه الوليد

 هفي ذكرت شعرا انشدت هند تهاخ ان ، كماذلك عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 :شكره على وحثته البنه االب متربية

 محجون غير شباباً  شببت حتى**  صغر من رباك أباً  شكرت فما

 الدين في الناس شر حذيفة أبو**  طائره المشؤوم األثعل األحول

 ليهع هللا صلى هللا رسول أمر المعركة. انتهت وحين المبارزة. عن حذيفة ابو فعدل

 عروة نع إسحاق ابن روى القليب. في جثثهم لتطرح المشركين القتلى سحبب وسلم

 : قالت عائشة عن الزبير بن

 عليهم سلمو عليه هللا صلى هللا رسول وقف بدر يوم-المشركين قتلى يعني-ألقوا لما” -

-ليبالق في من كل يعدد-جهل أبا ويا.. خلف بن أمية ويا.. شيبة ويا.. عتبة يا” :وقال

 حذيفة ابو رأى فلما "حقاً  ربي وعدني ما وجدت فقد ؟حقاً  ربكم وعدكم ما وجدمتم له

 ذلك سلمو عليه هللا صلى النبي وعرف الحزن واصابه لونه متغير البئر في رمىيُ  اباه

 داسي رجال كان ابي ان هللا رسول يا: فقال "رأيت لما كاره كأنك": له فقال وجهه في

 هللا رسول له فدعا ذلك. أحزنني وقع ما وقع فلما.. سالماال الى ربه يهديه ان فرجوت

 ..وسلم عليه هللا صلى

كان رسول هللا حريصا على مشاعر أصحابه رضوان هللا عليهم جميعا ولم يفته أمر 

سول فدعا له ر رؤية حذيفة ألبيه الكافر وهو يرمي في القليب بعد سقوطه في بدر ،

 ره من حزن على أبيه.هللا بخير حتى يذهب ما يعتمل في صد

 موقفه صلى هللا عليه وسلم من رأس النفاق عبد هللا بن أبي بن سلول -21

عبد هللا بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة وصاحب متاريخ أسود في المكر 

والدس وإثارة الفتن والطعن في األعراض، كان قلبه مملوًء بالحقد والكراهية متجاه 

 .اإلسالم ونبي اإلسالم 

وكان ابنه عبد هللا من كبار الصحابة ومن السابقين إلى اإلسالم وكان يعرف نفاق 

 أبيه.

ات مر زاره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الموت،ابن سلول على فراش  عندما كان

األمل في متوبته وكان  لم يفقد  صلى هللا عليه وسلم وذلك ألن رسول هللاكثيرة 



، كما كان يراعي بهذه الزيارات مشاعر ابنه عبد هللا حريصا على إنقاذه من النار 

 الذي كان من السابقين إلى اإلسالم ومن سادات الصحابة  . 

ولم يتوقف األمر عند الزيارة بل إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطاه قميصه 

غم ر جبرا لخاطر ابنه عبد هللا وصلى عليه بعد مومته طلبه،ليكفن فيه بناء على 

لصالة على المنافقين قد حابة على ذلك ولم متكن أية النهي عن اراض بعض الصاعت

 نزلت.

لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غاية الرقة واللطف مع رأس النفاق 

البنه عبد هللا الذي كان يسمع حديث الصحابة عن أبيه وعن دسائسه  والفتنة مراعاة

  ذلك.ئا حيال فتنه بأذنه وال يستطيع أن يفعل شيو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 من التاريخ اإلسالميومواقف  ثالثا: قصص 

 

 األنصار وفداء العباس بن عبد المطلب -1

 وجيء األسر، في صلى هللا عليه وسلمعم رسول هللا  بن عبد المطلب لما وقع العباس

 هللا لرسول إكراًما العباس فداء يتركوا أن األنصار وأراد مقيًدا، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إلى به

فلم يقولوا: يا رسول هللا! ائذن لنا أن نترك لعمك فداءه، فحينئذ  ، صلى هللا عليه وسلم

إذا قالوا هذه المقالة، استشعر منها أنهم يمنون ويتفضلون على رسول هللا؛ ألن لعمه 

 الفداء، ولكن انظر إلى هذا األدب الذي متأدبوا به، فقالوا: )يا رسول هللا! ائذن لنا أن

نترك البن أختنا فداءه(، فاألنصار أخوال العباس، فلم يقولوا: ائذن لنا أن نترك لعمك 

حتى متكون المنة منهم عليه، ولكن قالوا: ائذن لنا أن نترك البن اختنا فداءه؛ حتى 

 1.عليهم صلى هللا عليه وسلميقلبوا المنة من رسول هللا 

ولقد كان األنصار رضوان هللا عليه  إن مراعاة مشاعر الناس فنه ال يحسنه الكثيرون.

 آية في الذكاء والفطنة.

 عمر وأصحاب الخيمة :  -2

 باءخ في موقدةً  ناًرا فرأى بالليل المدينة يعسعمر بن الخطاب رضي هللا عنه   خرج

 وكره -ناًرا أوقدوا وقد الخيمة في وهم يناديهم أن يريد- الضوء أهل يا: وقال فوقف

 ال لكي ولكن ناًرا، أوقدوا أنهم مع النار؛ بأهل يسميهم ال لكي ر؛النا أهل يا: يقول أن

 2.الضوء أهل يا: فقال قبيح، اسم   ألنه النار بأهل يسميهم

 يبة لكي ال يؤذي مشاعر أهل الخيمةلقد انتقى رضي هللا عنه كلمة ط

 حاتم األصم والمرأة -3

من  والتقلل بالزهد وًرامشه كانمن كبار علماء األمة و  ( 237)ت  كان حامتم األصم 

 .والحكم الزهد في كالم وله والتقشف، بالورع معروفًا ،الدنيا

 عن حامتما فسألت امرأة جاءت: الدقاق علي ابو قال: )وإياه هللا رحمنا القيم ابن قال

 ومتكص ارفعي حامتم فقال فخجلت الحالة متلك في صوت منها خرج أنه فامتفق سألةم

 حامتمب ولقب بذلك فسرت الصوت يسمع لم إنه وقالت بذلك فسرت أصم أنه فأوهمها

ة نصف هو التغافل وهذا صماأل  3(الفُتو 

 ما أروع هذا الخلق وما أطهر هذه النفوس!! 

                                                           
 من دروس الشيخ مصطفى العدوي بتصرف. 1
 باختصار من سيرة عمر البن الجوزي. 2
 مدارج السالكين  3



لقد متغافل حامتم عما صدر من المرأة ومتظاهر بالصمم حتى ال يحرجها وال يؤذي 

 مشاعرها أويخدش حياءها أمام الناس.

 .القعب والجيش   -4

 يخوضوه أن القائد فأمرهم نهر، عدوه وبين بينه كان المسلمين من شاجي أن روى

 إناء سقط النهر وسط وفي بعيد، من يشهدهم والعدو النهر، وخاضوا األمر فلبوا

: مالهش عن الذي وقال قعبي، قعبي: يمينه عن الذي فقال قعبي، قعبي: فصاح أحدهم

 النهر جوف في جميعا خاضواف قعبي، قعبي: يردد كله الجيش أخذ حتى قعبي، قعبي

 الذي سقط في النهر من أجل أال يحزن عليه. أخيهم إناء عن ليبحثوا

ما أروع هذا التصرف وأجمله. الجيش كله على قلب رجل واحد، ينزل جميعهم إلى 

قاع النهر ليبحثوا عن قعب زهيد الثمن ال يساوي شيئا حرصا على مشاعر أخيهم 

 ه.صاحب القعب وحتى ال يحزن علي

 .يحرج زوجته اللكيبالعمى أربعين عاما  تظاهر-5

 جما،وكان يحبها حبا  المالمح،فامتنة  الجمال، امرأة بارعةيروى أن رجال متزوج 

مرت األيام وهما في قمة  سعادة.سعيدين في حيامتهما أيما  عشقا وكاناويهيم بها 

يزداد بشأن العالقة  وأخذ قلقها الوجه،السعادة ثم أصيبت المرأة بمرض جلدي يشوه 

 بينها وبين زوجها.

 بالعمى.رجع وادعى أنه متعرض لحادث أصابه  زوجها ثمسافر 

 ته بقية حيامتهما في سعادة وهناء.عاش الرجل وزوج

لقد كانت المرأة سعيدة ألن زوجها ال يرى وجهها الذي استحال قبيحا بسبب المرض 

 الذي أصابها.

يد أن يحرج زوجته أو يؤذي مشاعرها بعد هذا وكان الرجل سعيدا أيضا ألنه ال ير

 وحافظ على نفس الطريقة التي كان يعاملها بها فيه،التحول الذي ال يد لها 

واستمر الحال على هذا المنوال أربعين سنة ولم يمل الرجل من متظاهره بالعمي أمام 

 الناس واحتياجه لمن يقوده في الطريق.

 وبعد الفراغ شديدا، كبيرا ووجد عليها وجدا متوفيت زوجه الرجل وحزن عليها حزنا

فأخذ أحد الناس بيده وقال له إلى  بيته،فتح الرجل عينيه ومشى قافال إلى من دفنها 

أين وحدك؟ فقال الرجل: إلى بيتي وأخبره بأنه ليس أعمى وإنما فعل ذلك حرصا 

 1لها.على مشاعر امرأمته وحتى ال يحرجها أو يؤذي مشاعرها بعد أن فقدت جما
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