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 ملخص البحث

وة االسالمية منذ بدايتها تعد الوسطية من ابرز الصفات التي رافقت الدع
، وقد تجسدت هذه الصفة بصورة واضحة في الشخصية االولى في هذا الدين االولى

ية دعوته الى االسالم تنطلق من اآلي وكانت منهجيته ف وهو الرسول محمد 
، فالوسطية هي ابرز 341، آية:سورة البقرة ڇڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڇ القرآنية 

، فكانت هذه الدراسة محاولة بسيطة في ابراز صفة في هذه الدعوة وفي هذا الدين
 وفي تعمله في تلقي هذه الدعوة ووسطيته في دعوته الى دين اهلل وسطية الرسول 
، وبالتالي نخرج بنتيجة واضحة وجلية تخرس كل اعداء هذا الدين مع اتباع هذا

، وتثبت ان الوسطية هو هم الباطلة تجاهه وهي تهم التطرفالدين وتثبت زيف اتهامات
 . الدين ودولته في ارساء دعائم هذا المنهج الذي سار عليه الرسول 

فيهم أي أوسطهم ، الوسيط لغة هو التوسط بين الجيد والرديءوالوسط في ال     
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڇ ية القرآنية الكريمة با وأرفعهم محال، وقد اشتملت اآلنس

وقال  ،وسطا عدال :قال بعضهم :فيه قوالن :قال الزجاجالمعاني السابقة ذاتها، ))، ڇ
وقيل  ،ألن العدل خير والخير عدل ؛خيارا واللفظان مختلفان والمعنى واحد :بعضهم

خيارهم تصف الفاضل النسب بأنه  :أي ،إنه كان من أوسط قومه :في صفة النبي
ألن العرب تستعمل التمثيل كثيرا  ؛من أوسط قومه وهذا يعرف حقيقته أهل اللغة

من وسط قومه  فتمثل القبيلة بالوادي والقاع وما أشبهه فخير الوادي وسطه فيقال هذا
فيه وكذلك النبي من خير ومن وسط الوادي وسرر الوادي ومعناه كله من خير مكان 

، وقد تناولت بالبحث ذلك جعلت أمته أمة وسطا أي خيارا((مكان في نسب العرب وك
، ضمن هذه الدراسة العديد من النقاط منها مالمح الوسطية في شخصية الرسول 

تعبير عن ، ومراحل الدعوة اإلسالمية الرسول في تلقي الدعوة االسالميةووسطية 
 .السالم، وغيرها من النقاطالوسطية في نشر ا
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Abstract 
 

Moderation concerned as the most remarkable 

characteristics which accompanied Islamic mission from its 

beginning and this characteristic represented clearly in the first 

personality in this religion who is prophet Mohammed (p.b.h) 

and his manner for calling to Islam which stated in Almighty 

state ( And we made you moderate nation ) , So moderation is 

the remarkable criteria in this mission and religion , this study 

was an easy attempt to present the moderation of the prophet in 

taking this mission with calling for it and his treating with 

religion followers , then we got clear & clean conclusion to 

silence all the enemies of this religion and proof the false of 

their claims to it which its about extremist blames in religion 

and proof that moderation is the manner which the prophet use 

to set the basics of this religion and its state . 

Moderation in language is the moderate between good and 

bad , the moderate between them is the middle in his ancestors 

and higher in his rank  the Almighty state (And we made you 

moderate nation ) contained the same previous meanings ,(( Al 

Zajaaj had two states in it , some state moderate is fairness and 

others state it’s the best , the two different terms with one 

meaning because fairness is good and good is fairness , it had 

been said in the characteristic of the prophet that he was from 

the moderate of his tribe that is to say the best of them , Al Fadil 

describe the ancestry that he was from the moderate of his tribe 

and this truth known for linguistics because Arab use 

representation a lot , like represent the tribe with valley and 

bottom and the best of the valley its bottom , and it said this 

from the middle of his tribe which all means from the best place 

, so the prophet from the best place for Arab ancestors , 

therefore his nation been moderate nation which means the best 

) and I took in this research with in the study a lot of points like , 

moderation features in the prophet’s personality , the prophet 
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moderation in taking Islamic mission , Islamic mission stages to 

express moderation in expanding Islam and other points .   

 

سالمية منذ بدايتها برز الصفات التي رافقت الدعوة اإلتعد الوسطية من أ
االولى، وقد تجسدت هذه الصفة بصورة واضحة في الشخصية االولى في هذا الدين 

وكانت منهجيته في دعوته إلى اإلسالم تنطلق من اآلية  وهو الرسول محمد 
، فالوسطية هي ابرز صفة في هذه الدعوة (3)ڇڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڇ : القرآنية

في  وفي هذا الدين، فكانت هذه الدراسة محاولة بسيطة في إبراز وسطية الرسول 
تلقي هذه الدعوة ووسطيته في دعوته إلى دين اهلل وفي تعامله مع إتباع  هذا الدين، 
وبالتالي نخرج بنتيجة واضحة وجلية تخرس كل أعداء هذا الدين وتثبت زيف 
اتهاماتهم الباطلة تجاهه وهي تهم التطرف، وتثبت أن الوسطية هو المنهج الذي سار 

 ا الدين ودولته.في إرساء دعائم هذ عليه الرسول 
 أوسطهم أي فيهم ، الوسيط(2)والوسط في اللغة هو التوسط بين الجيد والرديء

ڤ  ڤ  ڤ  ڇ  :، وقد اشتملت اآلية القرآنية الكريمة(1)محال وأرفعهم نسبا

 :في معنى وسطا الزجاج  وقال  أشارة واضحة عن وسطية امة اإلسالم، (4)ڇڤ  
 واحد والمعنى مختلفان واللفظان خيارا بعضهم وقال عدال وسطا بعضهم قال قوالن ))
 أي قومه أوسط من كان إنه النبي صفة في وقيل عدل والخير خير العدل ألن

 ألن اللغة أهل حقيقته يعرف وهذا قومه أوسط من بأنه النسب الفاضل تصف خيارهم
 الوادي فخير أشبهه وما والقاع بالوادي القبيلة فتمثل كثيرا التمثيل تستعمل العرب

                                                 
 .341سورة البقرة، آية: 3
بيروت، مؤسسة الرسالة  -الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط،  لبنان 2

بيروت،  -؛ ابن منظور، محمد بن مكرم األفريقي المصري، لسان العرب، لبنان 3/494بيروت
 .3/666، دار صادر3ط
 .3/494الفيروز آبادي، القاموس المحيط 1
                               .341سورة البقرة، اآلية: 4
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 خير من كله الوادي ومعناه وسرر الوادي وسط ومن قومه وسط هذا من فيقال وسطه
 أمة أمته جعلت وكذلك العرب نسب في مكان خير من النبي  وكذلك فيه مكان
 .(3)((خيارا أي وسطا
 جمااًل كلمة وسط لها معان عديدة:وا
 .(3)بمعنى الخيار واألفضل والعدل .3

 .(2)شيئين فاضلينوقد ترد لما بين  .2

 .(2)وتستعمل لما كان بين شيئين وهو خير .1

 .(2)وتستعمل لما كان بين الجيد والردئ، والخير والشر .4

 .(2)وقد تطلق على ما كان بين شيئين حسًا كوسط الطريق، ووسط العصا .5

فالوسط مما تقدم صفة ايجابية محمودة تجسدت بصورة جلية بشخصية الرسول 
ودعوته ودولته، وروايات هذه الدراسة التي سنذكرها الحقا تدور في فلك  محمد 

 ( سابق الذكر. 4المعاني سابقة الذكر، باستثناء المعنى في التسلسل )

 : والً: مالمح الوسطية يف شخصية الرسولأ

في دعوته إلى اإلسالم، يجب أن  قبل الولوج في موضوع وسطية الرسول 
فالمتصفح لسيرة  نؤصل هنا تأصياًل تاريخيًا للوسطية في شخصية الرسول 

يرى بصورة جلية وواضحة أن صفة الوسطية كانت تالزمه في  الرسول محمد 
 تعسروا وال يسروا ))...: جميع مراحل عمره قبل البعثة النبوية وبعدها، فيقول 

                                                 
 .413-7/414ابن منظور، لسان العرب 3
، 3المنصورة. ط/-يمان، مصرلقرآن الكريم، مكتبة اإلالصالبي، علي محمد، الوسطية  في ا 2

 .29:م2445
 .   29:الصالبي، الوسطية 1
 .29:الصالبي، الوسطية 4
 .     29:الصالبي، الوسطية 5
 .29:الصالبي، الوسطية 6
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 اللَّه   رسول ُخيِّر   قالت: ))ماوعن عائشة )رضي اهلل عنها(  ،(3)..((تنفروا. وال وبشروا
 ْين   بين على سبيل المثال ال  ،ونورد هنا أمثلة ،(2)أيسرهما...(( اْخت ار   إال ق ط   أ ْمر 

 :تدل على تأصل صفة الوسطية في شخصية الرسول  ،الحصر

الفضول الذي عقد حضوره حلف  من دالئل الوسطية في شخصية الرسول  .3
في دار عبد اهلل بن جدعان لنصرة المظلوم والضرب على يد الظالم وانه لو 

 أنها (عنها اهلل رضي) المؤمنين أم عائشة دعي إليه في اإلسالم ألجاب، فعن
 من جدعان بن اهلل عبد دار في شهدت لقديقول: ))  اهلل رسول سمعت
 . (2)((النعم حمر به لي أن أحب وما ألجبت إليه دعيت لو ما الفضول حلف

حله النزاع الذي وقع بين رجال قريش  ومثال آخر على وسطية الرسول  .2
عند إعادة بناء الكعبة، فتشير المصادر إلى أن قريشًا عندما قررت تجديد 
بناء الكعبة بعد تصدعها، وبعد وصول البناء إلى موضع الحجر االسود 

جع الحجر االسود إلى موضعه، ثم حدث نزاع كبير بين بطون قريش أيهم ير 
اول  كان الحل بان يحكموا بينهم اول من يدخل عليهم فكان الرسول 

يدل على تأصل  الداخلين فحكموه بينهم، فكان الحل الذي وضعه الرسول 

                                                 
دار إحياء التراث يح مسلم بشرح النووي، النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري، صح 3

 .35/344، الطبعة الثانية3192 -بيروت  -العربي 
بن حنبل، (، مسند اإلمام احمد م455ه/243أحمد ابو عبد اهلل الشيباني )ت بن حنبل:ا 2

احمد بن ايوب )ت  ، الطبراني: ابو القاسم سليمان بنمصر، مؤسسة قرطبة، د. ت
 .334، 14، 6/35م(974ه/164

(، اخبار مكة في قديم م444ه/275محمد محمد بن أسحاق بن العباس )ت أبو ،الفاكهي 1
 2ت، دار خضر، ط/بيرو -الدهر وحديثه، تحقيق: الدكتور عبد الملك عبد اهلل دهيش،  لبنان

ابن حرب، أحمد بن زهير، أخبار المكيين من كتاب التاريخ الكبير  ؛5/393(م3991ه/3434)
طن، الرياض، دار الو -العربيةالبن أبي خيثمة، تحقيق: إسماعيل حسن حسين، المملكة 

ار، الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة، شرح مشكل اآلث ؛3/141م(3997)3ط/
 .35/224(م3947-ه3444،)3ؤسسة الرسالة، ط/بيروت، م–تحقيق: شعيب األرنؤوط، لبنان
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الوسطية في نفسه، فقد وضع رداءه على االرض ثم وضع الحجر االسود 
فُا من الرداء ثم رفعوه يحمل طر عليه وامر كل زعيم بطن من بطون قريش ان 

 .(1)الحجر إلى موضعه عاد الرسول جميعًا فأ

موقفه من اليهود بعد الهجرة  ومن الدالئل االخرى على وسطية الرسول  .1
إلى المدينة، فلم يقف منهم موقف عداء بل استوعب اليهود كمواطنين ضمن 

الذي وضعه بعد مجتمع المدينة ونظم عالقتهم بالمسلمين عن طريق الدستور 
 .(3)هجرته إلى المدينة

موقفه من المنافقين، فعلى  مثلة االخرى على وسطية الرسول ومن األ .4
ال أن الرسول رفض قتلهم او ور السلبي للمنافقين في المدينة إالرغم من الد

، وهذا (2)صحابهأ يقتل محمدا ان الناس يتحدث حتى ال: معاقبتهم ويقول 

                                                 
(، المستدرك على م3434ه/445محمد بن عبد اهلل ابو عبد اهلل )ت ،الحاكم النيسابوري 3

، 3بيروت، دار الكتب العلمية، ط/-الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، لبنان
ن علي بن محمد )ت احمد ب ،ابن حجر العسقالني؛ 3/629(م3994ه/3433)

الرياض، دار -دية(، المطالب العالية، تحقيق: التويجري، المملكة العربية السعو م3444ه/452
األصبهاني، إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي، كتاب دالئل  ؛37/227(د. ت)العاصمة 

الطبعة  الرياض،-المملكة العربية السعوديةدار طيبة،  النبوة، تحقيق: محمد محمد الحداد،
   3/45األولى

لسعودية، جامعة ام القرى، الغضبان، منير محمد، فقه السيرة النبوية، المملكة العربية ا 2
الدكتور العليمي، احمد محمد، دروس في السيرة النبوية وعبرها ) فقه ؛ 144-167(:ه3439)

-322)د.ت(:ة، السيرة (، االمارات العربية المتحدة، مطبوعات جامعة االمارات العربية المتحد
321  . 

(، شرح النووي على صحيح مسلم، م3277ه/676النووي أبو زكريا يحيى بن شرف )ت 1
 . 35/344(م3972ه/3192)، 2اث، ط/بيروت، دار احياء التر -لبنان
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وفي  صلة في شخصية الرسول متأدليل على ان صفة الوسطية صفة 
 منهجه.

الرواية التي تشير إلى أن  ومن الروايات التي تدل على وسطية الرسول  .5
في سرية من السرايا حاول قتل مشرك ولكن هذا المشرك  اسامة بن زيد 

امة عندما رأى الخطر يداهمه وللتخلص من القتل نطق بالشهادتين ولكن اس
  سارع إلى قتله، وعندما علم الرسول  بهذه الحادثة الم اسامة  على

ْيد   بن قتل هذا المشرك، ويروي ُأس ام ة    ب ع ث ن ا تفاصيل هذه الحادثة قائاًل: )) ز 
ق ع   ف ط ع ْنُتهُ  اهلل إال إ ل ه   ال   فقال ر ُجاًل  ف أ ْدر ْكتُ  ...س ر يَّة   في  اللَّه   رسول  في ف و 
ي  اهلل إال إ ل ه   ال   أ ق ال  :  اللَّه   رسول فقال  ل لنَّب يِّ  ف ذ ك ْرُتهُ  ذلك من ن ْفس 
ق ت ْلت هُ  ُسول   يا :قلت :قال و  ْوًفا ق ال ه ا إنما اللَّه   ر  ح   من خ   ش ق ْقت   أ ف ال   :قال ،السِّال 
ُره ا ز ال   فما. ال   أ مْ  أ ق ال ه ا ت ْعل م   حتى ق ْلب ه   عن ل يَّ  ُيك رِّ نَّْيتُ  حتى ع   أ ْسل ْمتُ  أ نِّي ت م 

ئ ذ   ، فهذه الرواية تدل على ان المنهج الوسطي هو منهج تعامل (1)((ي ْوم 
 حتى مع المشركين. الرسول 

ك عندما هو موقفه في حادثة االف برز الشواهد على وسطية الرسول ومن أ .6
بالزنا، فوقف الرسول موقفًا اتهمت أم المؤمنين عائشة )رضي اهلل عنها( 

كان متيقن ببرائة عائشة )رضي اهلل  وسطًا فلم ينفي ولم يثبت مع انه 
ل ْمتُ  ما ف و اللَّه   ))...: في قرارة نفسه ودليل ذلك قوله عنها(   أ ْهل ي على ع 

ْيًرا...(( إال االمر، ثم انزل اهلل  ولكنه انتظر وحي السماء ليفصل في هذا، (3)خ 

                                                 
مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد  3

 .   3/96يروت، دار إحياء التراث العربيب-لبنان الباقي،
(، صحيح البخاري، م469ه/256راهيم بن اسماعيل ابو عبد اهلل )تمحمد بن اب ،البخاري 2

بيروت، دار ابن -اليمامة، لبنان-تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغا، المملكة العربية السعودية
 .    4/2314مسلم، صحيح مسلم ؛2/944(م3947ه/3447)، 1كثير، ط/

Type text here  issn
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 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ   ڇ :في القرآن)رضي اهلل عنها(  براءتها

 .(3()1)ڇپ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  

استشارته ألصحابه في العديد من  ومن الدالئل على وسطية الرسول  .7
االمور وعدم استئثاره بالقرارات، ومن ذلك اخذه بمشورة الحباب بن المنذر 

 كذلك كان يأخذ براي أزواجه في أحيان كثيرة كما في (2)رفي معركة بد ،
 .(2)براي زوجته ام سلمة )رضي اهلل عنها( الحديبية عندما اخذ 

 يف تلقي الدين االسالمية: ثانياً: وسطية الرسول 

تعد بداية الدعوة االسالمية وبداية نزول الوحي أولى المظاهر التي أبرزت 
نزل عليه الوحي لم ينكر ما بينه الوحي ولم  ، فالرسول عندماوسطية الرسول 

يندفع إلى تصديق ما سمعه وانما وقف موقفًا وسطًا يهدف إلى استيعاب هذا الحدث 
غار  يأتي فكان الخالء إليه حبب  اهلل رسول الجلل، فتشير كتب السيرة النبوية أن

 حتى لمثلها فتزوده خديجة إلى يرجع ثم لذلك ويتزود ليال عديدة فيه فيتعبد حراء
اء هُ  حراء ))... غار في وهو الحق جاءه ل كُ  ف ج   ،ب ق ار ئ   أنا ما :قال، اْقر أْ  :فقال اْلم 
ذ ن ي :قال نِّي ب ل غ   حتى ف غ طَّن ي ف أ خ  ْهد   م  ل ن ي ثُمَّ  اْلج   ،ب ق ار ئ   أنا ما :قلت ،اْقر أْ  :فقال ،أ ْرس 

ذ ن ي نِّي ب ل غ   حتى الثَّان ي ة   ف غ طَّن ي ف أ خ  ْهد   م  ل ن ي ثُمَّ  اْلج   أنا ما :فقلت ،اْقر أْ  :فقال ،أ ْرس 
ذ ن ي ،ب ق ار ئ   ل ن ي ثُمَّ  الثَّال ث ة   ف غ طَّن ي ف أ خ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڇ :فقال ،أ ْرس 

                                                 
                                                              .33:يةاآلمن  ،سورة النور 3
 .4/2316صحيح مسلم مسلم،؛ 2/945اري، صحيح البخاريالبخ 2
أبن األثير، عز الدين أبي الحسن  ؛1/442يسابوري، المستدرك على الصحيحينالحاكم الن 1

 -علي بن محمد الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، بيروت
   .3/511(م3996-ه3437، )3لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط

(، البداية والنهاية م3172ه/774عمر القرشي الدمشقي أبي الفداء )تاسماعيل بن  ،ابن كثير4 
 .4/376بيروت، مكتبة المعارف-يخ، لبنانفي التار 
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ع  ، ڇڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ل   ُفؤ اُدهُ  ي ْرُجفُ   اللَّه   رسول بها ف ر ج   على ف د خ 
ة   يج  د  ْيل د   ب ْنت   خ  ُلون ي :فقال (عنها اهلل رضي) ُخو  مِّ ُلون ي ز  مِّ مَُّلوهُ  ،ز   عنه ذ ه ب   حتى ف ز 
ْوعُ  ة   فقال ؛الرَّ يج  د  ب ر   و أ ْخب ر ه ا ل خ  يتُ  لقد :اْلخ  ش  ي على خ  ةُ  فقالت ،ن ْفس  يج  د   واهلل ك الَّ  :خ 

لُ  إ نَّك   ؛أ ب ًدا اهلل ُيْخز يك   ما م   ل ت ص  ت ْحم لُ  الرَّح  بُ  اْلك لَّ  و  ت ْكس  ت ْقر ي اْلم ْعُدوم   و  ْيف   و   الضَّ
ينُ  ُتع  قِّ  ن و ائ ب   على و  ةُ  ب ه   ف اْنط ل ق تْ  .اْلح  يج  د  ق ة   ب ه   أ ت تْ  حتى خ   بن أ س د   بن ن ْوف ل   بن و ر 
مِّ  أبن اْلُعزَّى عبد ة   ع  يج  د  ر   اْمر أً  وكان خ  ل يَّة   في ت ن صَّ اه  ةُ  له فقالت ...اْلج  يج  د   أبن يا :خ 
يك   بن من اْسم عْ  ع مِّ  ق ةُ  له فقال ،أ خ  ي بن يا :و ر  اذ ا أ خ    اللَّه   رسول ف أ ْخب ر هُ  ؟ت ر ى م 
ب ر   ق ةُ  له فقال ،ر أ ى ما خ  ر   فيها ل ْيت ن ي يا ؛ُموس ى اهلل على ن زَّل   الذي النَّاُموُس  هذا :و 
يًّا أ ُكونُ  ل ْيت ن ي جذع (( ُيْخر ُجك   إ ذْ  ح  ، نالحظ من الرواية السابقة ان الرسول (3)ق ْوُمك 
  ،عندما نزل عليه الوحي لم يتسرع في حكمه على هذه الظاهرة أهيه خير أو شر

نما انتظر حتى تتضح الصورة فلم ينكرها ولم يسا رع إلى اظهار سعادته من اجلها، وا 
وضحها له فيما بعد ورقة بن نوفل كما رأينا سالفا، هذا الموقف من أمامه والتي أ
برز ن هذه الصفة من أ، وأ(2)اةمور الحييدل على وسطيته تجاه أ رسول اهلل 

في حياته عامة وفي دعوته إلى اإلسالم  الصفات المالزمة لشخصية الرسول 
 خاصة.

 نشر اإلسالم: ثالثاً: مراحل الدعوة اإلسالمية تعبري عن الوسطية يف

منذ بداية الدعوة االسالمية منهجًا وسطيًا في نشر اإلسالم  انتهج الرسول 
 صحابه ثم انتقل إلى دعوة قومهبدايتها وانما بدأ بالمقربين من أفلم يجهر بالدعوة منذ 

                                                 
المناوي، عبد الرؤوف، اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن  ؛3/4البخاري، صحيح البخاري 3

 3الرياض، مكتبة الرشد ط/-لسعوديةحجر، تحقيق: المرتضي الزين أحمد، المملكة العربية ا
 .  11-3/13(م3999)
الفة الراشدة، دار الفكر الدكتور البوطي، محمد سعيد رمضان، فقه السيرة مع موجز لتاريخ الخ 2

 .  346(:ه3433-م3993، )34سوريا، ط/ –دار الفكر، دمشق لبنان، /بيروت–المعاصر
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فعن أبي ، (3)ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڇ : لىمن دون الناس امتثااًل لقوله تعا
ْير ة   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڇ   اهلل أ ْنز ل   حين  اللَّه   رسول قال: ))قام  ُهر 

ْيش   م ْعش ر   يا :قال، ڇ ةً  أو ُقر  ْنُكمْ  ُأْغن ي ال   أ ْنُفس ُكمْ  اْشت ُروا ن ْحو ه ا ك ل م   ؛شيئاً  اللَّه   من ع 
ْنُكمْ  ُأْغن ي ال   م ن اف   عبد ب ن ي يا  ُأْغن ي ال   اْلُمطَّل ب   عبد بن ع بَّاُس  يا ؛شيئاً  اللَّه   من ع 

ي ا ؛شيئاً  اللَّه   من ع ْنك   ف يَّةُ  و  ْنك   ُأْغن ي ال   اللَّه   رسول ع مَّة   ص  ي ا ؛شيئاً  اللَّه   من ع   و 
م ةُ  مَّد   ب ْنت   ف اط  ل ين ي ُمح  ْئت   ما س  ال ي من ش  ْنك   ُأْغن ي ال   م  ، وفي (2)((شيئاً  اللَّه   من ع 

ل تْ  قال: ))ل مَّا  ع بَّاس   أبن رواية عن ، (1)ڇڍ    ڇ  ڇ  ڇڇ : ن ز 
د   ع  ف ا على  النبي ص  ع ل   الصَّ ي   ب ن ي يا ف ْهر   ب ن ي يا ُين اد ي ف ج  ْيش   ل ُبُطون   ع د   حتى ُقر 

ُعوا ع ل   اْجت م  عْ  لم إذا الرَُّجلُ  ف ج  ُسواًل  أ ْرس ل   ي ْخُرج   أ نْ  ي ْست ط  اء   هو ما ل ي ْنُظر   ر   أبو ف ج 
ُقر ْيش   ل ه ب   ْياًل  أ نَّ  أ ْخب ْرُتُكمْ  لو أ ر أ ْيت ُكمْ  :فقال و  ير   أ نْ  ُتر يدُ  ب اْلو اد ي خ  ل ْيُكمْ  ُتغ   أ ُكْنُتمْ  ع 

دِّق يَّ  ْبن ا ما نعم :قالوا ؟ُمص  رَّ ل ْيك   ج  ْدًقا إال ع  ير   ف إ نِّي :قال .ص   ع ذ اب   ي د يْ  بين ل ُكمْ  ن ذ 
يد   ْعت ن ا أ ل ه ذ ا اْلي ْوم   س ائ ر   لك ت بًّا :ل ه ب   أبو فقال .ش د  م  ل تْ  ج  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڇ  :ف ن ز 

ثم كانت مرحلة الجهر  ، (4)((ڇڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  
 نزل على لما :قال ابن القيم (5)ڇٺ  ٺ  ٺ  ڇ  :لىبالدعوة بعد نزول قوله تعا

 إلى فدعا الئم لومة فيه تأخذه ولم اهلل بأمر فصدع ڇٺ  ٺ  ٺ  ڇ  رسول اهلل 
، (6)واإلنس والجن واألسود واألحمر واألنثى والذكر والعبد والحر والكبير الصغير اهلل

                                                 
 .234:ية، اآلسورة الشعراء  3
   .1/3432البخاري، صحيح البخاري 2
 .234:ية، اآلسورة الشعراء  1
 . 1/14بن كثير، البداية والنهايةا ؛4/3747صحيح البخاري 4
    .94:ية، اآلسورة الحجر 5
(، زاد المعاد في خير هدي العباد، تحقيق: م693ه/753محمد بن ابي بكر )ت ،ابن القيم 6

الرسالة، مكتبة المنار بيروت، الكويت، مؤسسة -لبنان شعيب األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط،
     .1/32(م3946ه/3447) االسالمية
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وامر اهلل في دعوته إلى اإلسالم في مراحل عديدة تنسجم مع أ فكان تدرج الرسول 
  خرى راعى حى من قرآن، هذا من جهة ومن جهة أعن طريق ما يو زيادة قوة 

 مراحل نشر اإلسالم. على منالمسلمين مما يؤهلهم إلى مرحلة أ
الجديدة تدل على ان الوسطية  ة المتدرجة في الدعوة إلى العقيدةهذه المنهجي

 .    هم سمة في هذه الدعوة وصاحبهاهي أ

  صحابه املستضعفني النيل منهأل رابعاً: ترخيص الرسول 

 عند تعرضهم للعذاب:
صحابه النيل منه بالكالم عند انه رخص أل من مالمح وسطية الرسول 

تعرضهم لعذاب شديد على يد مشركي قريش مع بقاء االيمان راسخًا في قلوبهم وفيهم 
ومن هؤالء عمار  ،(3)ڇڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  :نزلت اآلية القرآنية

الذي القى اذى شديد من قبل المشركين، ولم يكن هذا االذى يقتصر  بن ياسر 
ذى النفسي فعذبوا أبويه أمام لمتمثل بالتعذيب بل تعداه إلى األعلى االذى الجسدي ا

 كان قائاًل: )) إسحاق خبر تعذيب آل ياسر ، ويروي أبن(2)ناظريه ثم قتلوهما بوحشية
 اهلل رسول فقال يعذبونهم مخزوم بنو كانو  إسالم بيت أهل وأمه وأبوه ياسر بن عمار
: أكرهوا قريشا ))أن :في روايةو ، (1)..((.الجنة موعدكم فإن ياسر آل يا صبرا 

 في بحربة وجيء بعيرين بين سمية فربطوا االرتداد على وسمية ياسرا وأبويه عمرا
                                                 

الشافعي، التفسير الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي . 346سورة النحل، من اآلية:  3
(، الطبعة م2444-ه3423)بيروت، دار الكتب العلمية -لبنان الكبير أو مفاتيح الغيب،

 .5/374األولى
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي، كشاف عن  ؛5/374التفسير الكبير الرازي، 2

يروت، ب-لمهدي،  لبنانحقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عبد الرزاق ا
 . 2/594دار إحياء التراث العربي

 .1/412صحيحينالحاكم النيسابوري، المستدرك على ال 1
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 ما بلسانه عمار اإلسالم وأعطاهم في قتيلين أول وهما ياسرا وقتلوا فقتلت ...قبلها
 من ايمانا ملئ عمارا إن كال :فقال ،كفر عمارا إن اهلل رسول يا :فقيل مكرها أرادوا
 يبكي وهو  اهلل رسول عمار فأتى ودمه بلحمه اإليمان واختلط قدمه إلى قرنه

فضاًل عن  ،(3)لهم فعد لك عادوا أن لك ما ويقول عينيه يمسح  اهلل رسول فجعل
فقد القى العديد من الصحابة العذاب الشديد فقد كان المشركون  بويه عمار وأ

 على واتاهم إال أحد منهم فما الشمس فتحرقهم ويضعونهم في الحديد يلبسونهم أدراع
 فأعطوه للصبيان فأخذوه ثبت ولم يوات ما اراد مشركي قريش بالل إال أرادوا ما

 ، ان ترخيص الرسول (2)أحد أحد يقول وهو مكة شعاب في به يطوفون فجعلوا
يمان بالقلب كما راينا في به للنيل منه باللسان مع ثبات اإلللضعفاء من اصحا

ووسطية منهجه، فانه لم يكلف  الروايات السابقة ليدل على وسطية الرسول 
باللسان لينقذوا انفسهم من  اصحابه ما ال يطيقون وانما رخص لهم النيل منه 

 العذاب.

 :خامساً: اهلجرة إىل احلبشة ووسطية الرسول 
عدد من المسلمين  مر الرسول ايد ضغوط المشركين على المسلمين أبعد تز 

، وهذا االمر ليدل (1)الذين كانوا يعانون من هذه الضغوطات بالهجرة إلى الحبشة
 في دعوته إلى اإلسالم، فلم يلزم المسلمين بالبقاء في مكة على وسطية الرسول 

والتعرض ألذى قريش فيكون من االمر ما ال يطيقون، بل رخص لهم بالهجرة إلى 
الحبشة، ليتخلصوا من عذاب قريش من جهة وليكونوا اول دعاة إلى اإلسالم خارج 

                                                 
 .1/422(بيروت)تفسير البيضاوي، البيضاوي، دار الفكر  3
(، صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب م965ه/154محمد ابو حاتم البستي )ت ،ابن حبان 2

 .35/554م(3991ه/3434) 2الرسالة، ط/بيروت، مؤسسة -لبناناألرنؤوط، 
بيروت، دار -لبنان بي، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل،الغرناطي، محمد بن أحمد بن محمد الكل 1

لكمال جالل السيوطي، عبد الرحمن بن ا ؛1/42(م3941-ه3441)، 4ط/ الكتاب العربي،
 .1/313م(3991) بيروت، دار الفكر-لبنان الدين، الدر المنثور،
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 وكانت اهم نتيجة لدعوتهم هذه دخول )أصحمة، (3)الجزيرة العربية من جهة اخرى
، فكان اسالم النجاشي ثمرة من ثمرات المنهج (2)الحبشة في اإلسالم ملك النجاشي(

 تجاه دعوته وتجاه اصحابه.  الوسطي للرسول 

 :يف الدعاء على مشركي قريش سادساً: وسطية الرسول 
وسطيته في عدم دعائه على  من نواحي الوسطية في شخصية الرسول 

على  ين القاهما العذاب الشديد واالذى الكبير الذالمشركين بالهالك، فبالرغم من 
ان أم المؤمنين ، فتشير المصادر فلم يدع عليهم بالهالك واإلبادة يد مشركي قريش 

ائ ش ة  )رضي اهلل عنها(  ُسول   عن اشد يوم القاه فقد )) ق ال تْ  سألت الرسول ع   ل ر 
ل ْيك   أ ت ى ه لْ   اللَّه   ل ْيك   أ ش دَّ  ك ان   ي ْوم   ع   ق ْوم ك   م نْ  ل ق يتُ  ل ق دْ  :ال  ق   ؟ُأُحد   ي ْوم   م نْ  ع 

ك ان   ا أ ش د   و  ْنُهمْ  ل ق يتُ  م  ي ع ر ْضتُ  ذْ إ   ؛اْلع ق ب ة   ي ْوم   م  ل ى ن ْفس  ْبد   اْبن   ع  ْبد   ْبن   ي ال يل   ع   ع 
ْبن ي ف ل مْ  ُكالل   ا إلى ُيج  ْدتُ  م  ل ى م ْهُموم   و أ ن ا ف اْنط ل ْقتُ  أ ر  ف ْعتُ  و ْجه ي ع  ي ف ر   أ ن ا ذ اف إ   ر ْأس 

اب ة   ْبر يلُ  ف يه ا ذ اف إ   ف ن ظ ْرتُ  أ ظ لَّْتن ي ق دْ  ب س ح   ق ْول   س م ع   ق دْ  اللَّه   نَّ إ   :ف ق ال   ف ن اد ان ي  ج 
ا ل ك   ق ْوم ك   م  د وا و  ل ْيك   ر  ق دْ  ع  ل كُ  ل ْيك  إ   ب ع ث   و  ب ال   م  ا ل ت ْأُمر   اْلج  ْئت   ب م   :ق ال   ،ف يه مْ  ش 
ل كُ  يف ن اد ان   ب ال   م  لَّم   اْلج  س  ل يَّ  و  مَّدُ  ي ا :ق ال   ثُمَّ  ع   و أ ن ا ل ك   ق ْوم ك   ق ْول   س م ع   ق دْ  اللَّه   نَّ إ   ُمح 
ل كُ  ب ال   م  ق دْ  اْلج  ب ك   ب ع ث ن ي و  ن ي ل ْيك  إ   ر  ْئت   نْ إ   ب أ ْمر ك   ل ت ْأُمر  ل ْيه مُ  ُأْطب ق   أ نْ  ش   ،األ ْخش ب ْين   ع 
ُسولُ  :فق ال    ال و ْحد هُ  اللَّه   ي ْعُبدُ  م نْ  أ ْصالب ه مْ  م نْ  اللَّهُ  ُيْخر ج   أ نْ  أ ْرُجو ب لْ   اللَّه   ر 
ْيًئا(( ب ه   ُيْشر كُ  على المشركين  ، ونورد مثااًل اخرًا على عدم دعاء الرسول (1)ش 

                                                 
 .1/313السيوطي، الدر المنثور 3
ابن عطية األندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  2

بيروت، دار الكتب العلمية، -العزيز، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، لبنان
 .3/559(م3991-ه3431)3ط
اق االسفرائني، مسند قوب بن إسحاإلمام أبي عوانة يع ؛34/536ابن حبان، صحيح ابن حبان 1

الحضرمي، محمد بن عمر بحرق الشافعي،  ؛4/144وت، دار المعرفةبير -لبنان أبي عوانة،
، حدائق األنوار ومطالع األسرار في سيرة النبي المختار، تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول

 issni
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عرض دعوته في الطائف جوبه برفض لهذه الدعوة  بالهالك فعندما اراد الرسول 
ذى لم إلى الرمي بالحجارة فأدمي ولكن مع هذا اال بصورة مؤذية حيث تعرض 

 به أغروا الروايات إلى ان مشركي الطائف ))...يدعوا عليهم بالهالك فتشير 
 كربه فاشتد حائط إلى وألجأوه عليه اجتمعوا حتى ويسبونه خلفه يصيحون سفهاءهم

 رب اهلل إال إله ال ،الحليم العظيم اهلل إال إله ال :الكرب بدعاء   حينئذ   ودعا لذلك 
 :قال ثم .الكريم العرش رب األرض ورب السماوات رب اهلل إال إله ال ،العظيم العرش
 الراحمين أرحم يا الناس على وهواني حيلتي وقلة قوتي ضعف إليك أشكو إني اللهم
 عدو إلى أم يتجهمني بعيد إلى تكلني من إلى ربي وأنت المستضعفين رب أنت

 أعوذ لي أوسع هي عافيتك ولكن أبالي فال علي   غضب بك يكن لم إن أمري ملكته
 بي تنزل أن من واآلخرة الدنيا أمر عليه وصلح الظلمات له أشرقت الذي وجهك بنور

 فنزل .بك إال قوة وال حول وال ترضى حتى العتبى لك سخطك علي يحل أو غضبك
 بعث وقد عليك ردوا وما قولهم وسمع قولك سمع قد اهلل إن :وقال  جبريل عليه
 من اهلل يخرج أن أرجو بل :فقال ،شئت بما فيهم لتأمره الجبال ملك إليك اهلل

 .(3)((شيئا به يشرك ال وحده اهلل يعبد أصالبهم من
 
 
 
 

                                                                                                                                            

حمد بن علي : أبو بكر أالخطيب البغدادي ؛3/394(م3994)3بيروت، دار الحاوي، ط/-لبنان
؛ 3/244(د.ت)بيروت، دار الكتب العلمية، -نانلب يخ بغداد،تار  م(،3474ه/461بن ثابت )ت

 -ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج صفة الصفوة، تحقيق: محمود فاخوري 
 .3/346م(3979-ه3199)2بيروت، دار المعرفة، ط/-لبنان محمد رواس قلعه جي، د.
بن حجر العسقالني، أحمد بن علي،  فتح : اوينظر. 394-3/397الحضرمي، حدائق األنوار 3

 . 6/136بيروت، دار المعرفة-لبنان الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب،
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 جرةيف املدينة بعد اهل سابعاً: وسطية الرسول 

 مع فئات اجملتمع غري مسلمني:

ومنهجه موقفه المتسامح  من األدلة الواضحة والمهمة على وسطية الرسول 
مع غير المسلمين في المدينة بعد الهجرة، فقد كان مجتمع المدينة يحتوي أخالط من 

 الذين المشركون ومنهم اهلل رسول دعوة تجمعهم الذين المسلمون منهم ديانات مختلفة
 مسلماً  يكون والرجل مشركاً  وأبوه مسلماً  الرجل وكان اليهود، ومنهم األوثان يعبدون
فكان يمر على مجالسهم يعاملهم معاملة طيبة  ، وكان الرسول (3)مشركاً  وأخوه

وكان في المجالس مسلمون فال ينكر على المسلمين جلوسهم في تلك المجالس وهذا 
 وقد اوردت كتب السنة النبوية تفاصيل عن ذلك فعن عروة دليل على وسطيته 

 قطيفة عليه حمار على ركب  اهلل رسول حدثه: ))ان زيد بن أسامة أن الزبير بن
 قبل الخزرج بن الحارث ببني عبادة بن سعد يعود وراءه زيد بن أسامة وأردف فدكية
 يسلم أن قبل وذلك سلول بن أبي بن اهلل عبد فيه مجلس   على مر   حتى بدر وقعة
 وأهل األوثان عبدة والمشركين المسلمين من أخالط المجلس في فإذا أبي بن اهلل عبد

 .(2)والمسلمين...(( اليهود الكتاب

 حسن:يف دعوة أهل الكتاب باليت هي أ ثامناً: وسطية الرسول 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ڇ : هل الكتاب تنطلق من اآلية القرآنيةدعوة أكانت 

لهم هو تجسيد لهذه اآلية، وقد  فوسطية ودعوة الرسول  (1)ڇھ  ھھ  
                                                 

بيروت، دار الكتب -لبنانابن شبة، أبو زيد عمر النميري البصري، تاريخ المدينة المنورة،  3
 .3/252(م3996-ه3437) العلمية

مسلم، صحيح  ؛4/3661البخاري، صحيح البخاري ؛3/416بن كثير، تفسير ابن كثيرا 2
 . 34/541بن حبان، صحيح ابن حبانا ؛1/3422مسلم

  .325:من اآلية ،سورة النحل 1
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هل الكتاب من يهود وبين أ اوردت المصادر حوارات كانت تجري بين الرسول 
 قال: ))اجتمعت عباس ابن فعن ونصارى، واتسمت هذه الحوارات بالهدوء والتسامح،

 كان ما :األحبار فقالت عنده فتنازعوا اهلل رسول عند يهود وأحبار نجران نصارى
: فيهم  اهلل فأنزل ،نصرانياً  إال إبراهيم كان ما :النصارى وقالت ،يهودياً  إال إبراهيم

 ڇژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڇ 

 عنده اجتمع حين القرظي رافع أبو فقال ،(3)ڇوئوئ ەئ ەئڇ: قوله إلى
 كما نعبدك أن محمد يا منا أتريد :اإلسالم إلى اهلل رسول فدعاهم واألحبار النصارى

 :الربيس له يقال نصراني نجران أهل من رجل فقال ؟مريم ابن عيسى النصارى تعبد
ليه محمد يا تريد وذلك  غير أعبد أن اهلل معاذ :اهلل رسول فقال ،قال كما أو ؟تدعو وا 
 .(2)أمرني...(( وال بعثني بذلك ما غيره بعبادة آمر أو اهلل

 يف دعوة الشباب: تاسعاً: وسطية الرسول 

ن هذه الشريحة يقع ؛ وذلك ألأهمية كبيرة لشريحة الشباب أعطى الرسول 
على عاتقها أعباء المجتمع المسلم من جهة وأعباء حمل الدعوة اإلسالمية من جهة 

منهجا خاصًا في دعوتهم إلى التمسك بالدين الجديد  أخرى، لذلك انتهج الرسول 
يوصي بالشباب، فيذكر ان الصحابي  فقد بين أهميتهم في نصرة هذه الدين فكان 

 بوصية كان عندما يرى الشباب يقول لهم: ))مرحبا الجليل ابو سعيد الخدري 
 .))(1) اهلل رسول

                                                 
 .65:يةآلا، سورة آل عمران 3
الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، تاريخ  ؛5/144صبهاني، دالئل النبوةاأل 2

بيروت، دار -اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، تحقيق: د. عمر عبد السالم تدمرى، لبنان
 .2/697(م3947-ه3447)3الكتاب العربي، ط/

العربية ، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، المملكة لرازي، تمام أبو القاسم، الفوائدابن محمد ا 1
 . 3/74ه(3432)3،طالرياض، مكتبة الرشد-السعودية
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)رضي اهلل  عائشة خطورة مرحلة الشباب، فعن وقد بين الرسول محمد 
رواية ، وفي (3)..((.الجنون من شعبة الشباب ...: اهلل رسول قال :: ))قالتعنها(
 من شعبة الشباب ...:الطويلة الخطبة في قال أنه  النبي ))عنالد: خ بن زيد عن

 .(1)خر يبين اهمية التوبة عند الشباب، وفي حديث آ(2)..((.الجنون
اللَّه  بن  منهج اللين والحوار في دعوة الشباب، فعن عبد وانتهج الرسول 

دُ  ال   ش ب اًبا  النبي مع : ))كنامسعود   م ْعش ر   يا:  اللَّه   رسول لنا فقال شيئا ن ج 
وَّجْ  اْلب اء ة   اْست ط اع   من الشَّب اب   ر   أ غ ض   فإنه ف ْلي ت ز  نُ  ل ْلب ص  م نْ  ل ْلف ْرج   و أ ْحص  عْ  لم و   ي ْست ط 
ْوم   ف ع ل ْيه   اء (( له فإنه ب الصَّ  (.4)و ج 

مع  برز نموذج في دعوة الشباب باللين والحوار العقلي، كالم الرسول ولعل أ
 أتى شابا فتى أن أمامة أبي ن يأذن له بالزنا، عنأ شاب جاء يطلب من الرسول 

 ،مه مه :وقالوا فزجروه عليه القوم فأقبل ،بالزنا لي أئذن اهلل رسول يا :فقال  النبي
 واهلل ال :قال ؟ألمك أتحبه :فقال فجلس اجلس :فقال ،قريبا منه فدنا ،أدنه :فقال

 واهلل ال :قال ؟البنتك أفتحبه :قال ،ألمهاتهم يحبونه الناس وال :قال ،فداك اهلل جعلني
 ؟ألختك أفتحبه :قال ،لبناتهم يحبونه الناس وال :قال ،فداك اهلل جعلني اهلل رسول يا

 ؟لعمتك أفتحبه :قال ،ألخواتهم يحبونه الناس وال :قال ،فداك اهلل جعلني واهلل ال :قال
 ؟لخالتك أفتحبه :قال ،لعماتهم يحبونه الناس وال :قال ،فداك اهلل جعلني واهلل ال :قال
 يده فوضع :قال ،لخاالتهم يحبونه الناس وال :قال ،فداك اهلل جعلني واهلل ال :قال

                                                 
ابن جعفر، محمد بن سالمة أبو عبد اهلل القضاعي، مسند الشهاب، تحقيق: حمدي بن عبد  3

  .3/66م(3946-ه3447)2بيروت، مؤسسة الرسالة، ط-، لبنانالمجيد السلفي
 .3/344ابن جعفر، مسند الشهاب 2
ابن حسام الدين، عالء الدين علي المتقي الهندي، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال،  1

-ه3439)3بيروت، دار الكتب العلمية، ط/-تحقيق: محمود عمر الدمياطي، لبنان
 .36/54(م3994

 .2/3434مسلم، صحيح مسلم ؛5/3954البخاري، صحيح البخاري 4
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 الفتى ذلك بعد يكن فلم :قال ،فرجه وأحصن قلبه وطهر ذنبه أغفر اللهم :وقال عليه
 . (3)((شيء   إلى يلتفت

كان يحس  فتأملنا للرواية السابقة يخرجنا بنتيجة مهمة وهي ان الرسول 
هذا الشاب وان الطريقة الصائبة إلقناعه بالعدول عن الزنا هو الحوار  بمعانات

العقلي الذي يتسم بالهدوء والعمق في عرض الحجج الذي أدى بالنهاية إلى عدول 
 هذا الشاب عن الزنا. 

 يف دعوة املرأة: عاشراً: وسطية الرسول 

منهجًا واضحًا، بين فيه الكرامة  ما ما يتعلق بالمرأة فقد انتهج الرسول أ
 .(2)والعلم التكليف في الرجال شقائق االنسانية للمرأة وبين أنهن

 أبي فعن ؛وصى بها خيراً الوسطية تجاه المرأة ان أ ومن منهجية الرسول 
 ؛ضلع   من خلقت المرأة فإن   خيراً  بالنساء استوصوا:  اهلل رسول قال: ))قال هريرة
ن ن ،رأسهُ  الضلع من شيء أعوج وا  ن كسرته تقيمه ذهبت   وا   وفيه تركته تركته وا 
بالمرأة في حجة الوداع  وصى الرسول ، وأ(1)((خيراً  بالنساء   فاستوصوا ،عوج

 غير شيًئا منهن تملكون ليس عوان عندكم فإنهن خيًرا بالنساء استوصوا قائاًل: ))...
 .(4)..((.ذلك

                                                 
  .5/256حنبل، مسند أحمد بن حنبلبن ا ؛1/19ابن كثير، تفسير ابن كثير 3
الشنقيطي، محمد األمين بن محمد بن المختار الجكني، أضواء البيان في إيضاح القرآن  2

-ه3435)يروت، دار الفكر للطباعة والنشرب-بالقرآن، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، لبنان
 .9/24(م3995

-ر، لبنان(، الدر المنثو م3545ه/933و الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر )تأب ،السيوطي 1
  .3/74البداية والنهاية ؛3/324(م3991ه/3434)بيروت، دار الفكر

 .5/426الشنقيطي، أضواء البيان 4
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ُسول   قال: ))كان أ ن س   وعن اد    اللَّه   ل ر  س نُ  ح  ْوت   ح   رسول له فقال ،الصَّ
ْيًدا:   اللَّه   ش ةُ  يا ُرو  ْر  ال   أ ْنج  ع ف ة   ي ْعن ي اْلق و ار ير   ت ْكس  وقد انتهج ، (3)((النِّس اء   ض 

 منهجًا وسطيًا في دعوة النساء، فتشير الروايات إلى ان الرسول  الرسول 
ال ك   بن أ ن س   تطيق، عننصح امرأة بعدم العبادة فوق ما    النبي دخل :قال  م 

ْبل   فإذا ْمُدود   ح  ْبلُ  هذا ما :فقال السَّار ي ت ْين   بين م  ْبل   هذا :قالوا ؟اْلح  ْين ب   ح   ف ت ر تْ  فإذا ل ز 
لِّ  ُحل وهُ  ال  :  النبي فقال ،ت ع لَّق تْ   .(2)ف ْلي ْقُعْد(( ف ت ر   فإذا ن ش اط هُ  أحدكم ل ُيص 

 المسجد في رأى  اهلل رسول أن :ليلى أبي بن الرحمن عبد رواية عن وفي
 بنت حمنة اهلل رسول يا :فقيل ؟الحبل هذا ما :فقال ،ساريتين بين ممدوداً  حبالً 

 أعيت فإذا أطاقت ما لتصل  :فقال ،بالحبل تعلقت أعيت فإذا تصلي جحش
 (.1)فلتقعد...((
انت جالسة عند أم امرأًة إلى االعتدال في العبادة، وقد ك الرسول  ودعا

ائ ش ة  المؤمنين عائشة )رضي اهلل عنها( تفاصيل ذلك  )رضي اهلل عنها( ، وتروي ع 
ي قائلة: ))كانت ْند  ل   أ س د   ب ن ي من اْمر أ ة   ع  ل يَّ  ف د خ   ؟هذه من :فقال ، اللَّه   رسول ع 

ن ةُ  :قلت ت ه ا من تذكر ب اللَّْيل   ت ن امُ  ال   ُفال  ال  ل ْيُكمْ  م هْ  :فقال ،ص  يُقون   ما ع   اأْل ْعم ال   من ُتط 
ل وا حتى ي م ل   ال   اللَّه   فإن  .(4)((ت م 

نصيحة والتذكرة والين في الكالم، في دعوة النساء ال ومن منهجية الرسول 
إلى النساء،  ونورد في هذا الباب بعض من النصائح التي كان يوجهها الرسول 

 يا :قال  اهلل رسول لحذيفة: ))أن أخت عن امرأته عن خراش بن ربعي فعن
                                                 

بن عبد الملك ا ؛31/339بن حبان، صحيح ابن حبانا ؛4/3432مسلم، صحيح مسلم 3
أنباء األوائل والتوالي، الشافعي، عبد الملك بن حسين العاصمي المكي، سمط النجوم العوالي في 

 بيروت، دار الكتب العلمية-لبنان علي محمد معوض، -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود
 .  2/36(م3994-ه3439)
 .3/146البخاري، صحيح البخاري 2
 .4/64يسابوري، المستدرك على الصحيحينالحاكم الن 1
 . 3/146البخاري، صحيح البخاري 4
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 ذهباً  تحلى امرأة منكن ليس إنه أما ،به تحلين ما الفضة في لكن أما النساء معشر
 .(3)به(( عذبت إال تظهره

 اهلل اتقين النساء معشر قال: ))يا  اهلل رسول عن علي  ومن ذلك ما رواه
 حضر ما قائمة تزل لم زوجها حق ما تعلم لو المرأة فإن أزواجكن مرضاة والتمسن
 . (2)وعشاؤه(( غداؤه

والرحمة  وأوردت المصادر روايات كثيرة بينت المنهج الوسط لرسول اهلل 
نسانية المرأة في دعوته اياها، ونورد نماذج من للين والموعظة الحسنة واحترامه إلوا

 والصباغ الخضاب عن أم المؤمنين عائشة )رضي اهلل عنها(، فعندما سألت ذلك
 معشر : ))يافأجابها الرسول  الرقاق وثياب الذهب وخاتم والخلخال والقرطين
 .(1)((متبرجات غير الزينة لكن أحل اهلل واحدة كلها قصتكن النساء

 معشر قال: ))يا أنه  النبي عن هريرة  وضمن الموضوع ذاته ما رواه أبو
 منهن مرأةا فقالت ،النار أهل أكثر رأيتكن فإني االستغفار وأكثرن تصدقن النساء
 ما ؛العشير وتكفرن عنالل   تكثرن :قال ؟النار أهل أكثر اهلل رسول يا لنا وما :جزلة
 نقصان ما اهلل رسول يا :قالت ،منكن   لب لذي أغلب ودين عقل ناقصات من رأيت
 نقصان فهذا رجل شهادة تعدل مرأتينا فشهادة عقلها نقصان أما :قال ؟والدين العقل
                                .                              (4)نقصان الدين...(( فهذا رمضان في وتفطر تصلي ال الليالي وتمكث ،العقل

يد   أبي وفي رواية عن ر ج  )):  اْلُخْدر يِّ  س ع   أو أ ْضًحى في  اللَّه   رسول خ 
لَّى إلى ف ْطر   ر ف   ثُمَّ  ،اْلُمص  د ق ة   و أ م ر ُهمْ  الناس ف و ع ظ   اْنص   الناس أ ي ه ا :فقال ،ب الصَّ

دَُّقوا دَّْقن   النِّس اء   م ْعش ر   يا :فقال النِّس اء   على ف م رَّ  ،ت ص   أ ْهل   أ ْكث ر   ر أ ْيُتُكنَّ  ف إ نِّي ت ص 
ب م   :ف ُقْلن   ،النَّار   ُسول   يا ذلك و  ت ْكُفْرن   اللَّْعن   ُتْكث ْرن   :قال ؟اللَّه   ر  ير   و   من رأيت ما اْلع ش 

                                                 
 . 2/155بيانالشنقيطي، أضواء ال 3
 .2/537السيوطي، الدر المنثور 2
 .  6/222السيوطي، الدر المنثور 1
 .3/336البخاري، صحيح البخاري ؛3/116ابن كثير، تفسير ابن كثير 4
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ات   ين   ع ْقل   ن اق ص  د  از م   الرَُّجل   ل ُلبِّ  أ ْذه ب   و   ثُمَّ  ،النِّس اء   م ْعش ر   يا إ ْحد اُكنَّ  من اْلح 
ر ف   ار   فلما اْنص  اء تْ  م ْنز ل ه   إلى ص  ْين بُ  ج  ْسُعود   ابن اْمر أ ةُ  ز  نُ  م   يا :ف ق يل   ،عليه ت ْست ْأذ 
ُسول   ْين بُ  هذه اللَّه   ر  ي ان ب   أ ي   :فقال ،ز   لها اْئذ ُنوا نعم :قال ،م ْسُعود   بن اْمر أ ةُ  :ف ق يل   ؟الزَّ
ن   د ق ة   اْلي ْوم   أ م ْرت   إ نَّك   اللَّه   ن ب يَّ  يا :قالت ،لها ف ُأذ  ْند ي وكان ب الصَّ ْدتُ  لي ُحل ي   ع   ف أ ر 
دَّق   أ نْ  ل د هُ  أ نَّهُ  م ْسُعود   بن ف ز ع م   ب ه   أ ت ص  و  ق   و  دَّْقتُ  من أ ح   النبي فقال ،عليهم ب ه   ت ص 
 :  د ق ْوُجك   م ْسُعود   بن ص  ل ُدك   ز  و  ق   و  دَّْقت   من أ ح   .(3)((عليهم ب ه   ت ص 

 تقتلن ال النساء معشر يا ويحكن : ))...قال رسول اهلل  :قال  جابر وعن
 .(2)هنديا...(( قسطا فلتأخذ برأسه وجع أو عذرة يصيبها امرأة وأي أوالدكن

يد   أ ب ي وع نْ  : ))ق ال   اْلُخْدر يِّ  س ع  ُسولُ  ق ال  د   إ ذ ا النِّس اء   م ْعش ر   ... ي ا اللَّه   ر   س ج 
الُ  ُكنَّ  ف اْحف ْظن   الرِّج  ار  ...(( ع ْور ات   م نْ  أ ْبص  ال   .                               (1)الرِّج 

 وأنا المسجد جانب في والنساء خرج  اهلل رسول ))أن :يزيد بنت أسماء وعن
 :قالت ،جهنم حطب أكثر أنتن النساء معشر يا :فقال ضوضاءهن فسمع فيهن

 إنكن :قال ؟بماذا اهلل رسول يا :فقلت كالمه على جريئة وكنت  اهلل رسول فناديت
ذا تشكرن لم أعطيتن إذا ذا تصبرن لم ابتليتن وا  ياكن شكوتن عنكن أمسك وا   وكفر وا 

 ولدت قد الرجل تحت تكون المرأة :قال ؟المنعمون وما اهلل رسول يا :فقلت ،المنعمين
ا تقدم نصل لنتيجة مهمة وهي ان مم  ، (4)((خيراً  منك رأيت ما :فتقول والثالثة الولدين

قد اهتم بشريحة النساء فخصهن بالكثير من المواعظ والتوجيهات  الرسول 
 الدنيوية واألخروية بمنهجية تتسم بالوسطية واالتزان والرحمة.

                                                 
 . 2/513البخاري، صحيح البخاري 3
 .4/224سابوري، المستدرك على الصحيحينالحاكم الني 2
 . 324-2/327ابن حبان، صحيح ابن حبان 1
تاريخ مدينة دمشق وذكر  بن هبة اهلل،اشافعي، أبي القاسم علي بن الحسن ابن عبد اهلل ال 4

العمري،  فضلها وتسمية من حلها من األماثل، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة
 .69/12م(3995) بيروت، دار الفكر-لبنان
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  الدعوة والتعامل مع األعراب:يف أحد عشر: وسطية الرسول 
في الدعوة والتعامل مع األعراب بالوسطية واللين  اتسمت منهجية الرسول 

والموعظة الحسنة، وقد اوردت المصادر الكثير من الروايات بشأن هذه المنهجية، 
قال:  عباس  ابن ونورد بعض هذه الروايات لمعرفة معالم هذه المنهجية، عن

 والذي اهلل رسول يا :فقال عرابيأ له عرض ذإ سراة مسيرة في  النبي مع ))كنا
 فما قولك من خذوآ بهداك هتديأل ومالي وتالدي بالدي من خرجت لقد بالحق بعثك
  اهلل رسول عليه فعرض ،علي   فاعرض رضاأل خضر من اال طعام مالي حتى بلغتك
 فانكسرت عرابياأل فتردى جرذان بيت في بكره خف فدخل حوله فازدحمنا فقبل 

 وتالده بالده من خرج لقد بالحق بعثني والذي صدق:  اهلل رسول :فقال عنقه
 خضر من اال طعام له ما حتى بلغني فما قولي من خذويأ بهداي يهتدي وماله
 لم منواآ بالذين اسمعتم ،منهم هذا كثيرا وجزي قليال عمل بالذي اسمعتم رضاأل

 .(3)((منهم هذا فان مهتدون وهم مناأل لهم ولئكأ بظلم يمانهمإ يلبسوا
 عنه فاعرض فسأله يقَّسم وهو  النبي إلى عرابيأ قال: ))جاء جابر  عن

 لم ذاإ يعدل من ويحك :قال ،عدلت ما واهلل :الشاة رعاة بعض فقال يقسم فجعل
 .(2)عدل...((أ

 اهلل رسول يا :فقال  النبي عرابيأ تىأقال: )) جده عن بيهأ عن وعن مطعم
 فانا لنا فاستسق نعاماأل وهلكت موالاأل وهلكت العيال وضاع نفساأل تجمدت
 ما تدريأ ويحك : اهلل رسول فقال ،عليك باهلل ونستشفع اهلل على بك نستشفع

 ثم ،صحابهأ وجوه في ذلك عرف حتى يسبح زال فما  اهلل رسول فسبح ؟!تقول
 ويحك ،ذلك من عظمأ اهلل شان خلقه من حدأ على باهلل يستشفع ال انه ويحك :قال

                                                 
الطيب،  صيدا، الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، تفسير القرآن، تحقيق: أسعد محمد  3

 .4/3114المكتبة العصرية
 .6/3437الرازي، تفسير القرآن 2
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 قال ،أرضه على وسماواته سماواته على وعرشه عرشه على اهلل   ان   ؟اهلل ما تدريأ
 .(3)بالركب...(( الرجل اطيط به لياط وانه القبة مثل بإصبعيه
 علمني اهلل رسول يا :فقال  النبي إلى عرابيأ قال: ))جاء أوفى أبي بن وعن

 قل:  اهلل رسول له فقال ؟القرآن من شيئا أحسن ال فإني القرآن من يجزيني شيئا
 فعدها ،باهلل إال قوة وال حول وال أكبر واهلل اهلل إال إله وال هلل والحمد اهلل سبحان

 ؟لي فما لربي هذا اهلل رسول يا :فقال رجع ثم هنيهة ولى ثم خمسا يده في األعرابي
 يده في األعرابي فعدها ،واهدني وعافني وارزقني وارحمني لي اغفر اللهم قل :قال

 هو وفى إن الخير من يديه األعرابي مأل لقد:  اهلل رسول :فقال انطلق ثم خمسا
 .(2)((قال بما

 وال ومحمداً  ارحمني :فقال المسجد عرابيأ قال: ))دخل هريرة  وعن أبي
 في بال أن لبث فما :قال ،واسعا تحجرت لقد : اهلل رسول فقال حداأ معنا ترحم
 أو ماء من بذنوب أمر ثم  النبي فنهاهم عليه عجلوا فكأنهم المسجد من ناحية
 .(1)تعسروا(( وال ويسروا علموا:  النبي قال ثم عليه فأهريق ماء من سجل

 انك عرفأ بم :فقال  النبي إلى عرابيأ جاء :: ))قالعباس  بن وعن
 ؟اهلل رسول أني أتشهد النخلة هذه من العذق هذا دعوت ان أرأيت :قال ؟اهلل رسول
 حتى ينقر فجعل األرض في سقط حتى النخلة من ينزل فجعل العذق فدعا نعم :قال
 اهلل إال إله ال أن أشهد :فقال ،مكانه إلى عاد ثم فرجع ارجع :له فقال  النبي اتى
 ان محمد يا :فقال عرابيأ جاء ))... :قال . وعن أنس (4)اهلل(( رسول نكوأ

                                                 
 .4/2535الرازي، تفسير القرآن 3
 .6/344بن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبةا 2
علي بن موسى أبو أحمد الخسروجردي،  البيهقي، الحافظ االمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن 1

دريس الشافعي، تحقيق: سيد كسروي إعن االمام أبي عبد اهلل محمد بن معرفة السنن واآلثار 
 .2/254الطبعة األولى، بيروت، دار الكتب العلمية-نحسن، لبنا

 .394-5/397الطبراني، المعجم األوسط 4
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 الجبال نصب فبالذي :فقال ،صدق :فقال ،رسلكأ اهلل ان تزعم انك فزعم تاناأ رسولك
 يزعم رسولك ان :فقال ،نعم:  النبي فقال ؟ارسلك آهلل االرض وبسط السماء ورفع
 :قال ،صدق : النبي فقال ؟والليلة اليوم في صلوات خمس علينا ان تزعم انك

 تزعم انك يزعم رسولك فان :قال ،نعم:  النبي فقال ؟بهذا أمرك آهلل رسلكأ فبالذي
 مركأ آهلل رسلكأ فبالذي :قال ،صدق:  النبي فقال ؟السنة في شهر صومعلينا  ان

 ؟زكاة موالناأ في علينا ان تزعم انك زعم رسولك فإن :قال ،نعم:  النبي فقال ؟بهذا
 ،نعم:  النبي فقال ؟بهذا مركأ آهلل رسلكأ فبالذي :قال ،صدق : النبي فقال
 ؟سبيال إليه استطاع من البيت إلى الحج علينا ان تزعم انك زعم رسولك فإن :قال
 فوالذي :قال ،نعم:  النبي فقال ؟بهذا أمرك آهلل أرسلك فبالذي :قال ،صدق :فقال
دخل  األعرابي صدق ان:  النبي فقال ،أجوزهن وال شيئا منهن ادع ال بالحق بعثك

 عرابيأ جاء إذ  اهلل رسول مع قال: ))غزونا . وفي رواية عن سلمة (3)الجنة((
: قال ؟أنت ما :اهلل لرسول فقال  اهلل رسول على فوقف مهر معها عنودا فرسا يقود
 ،نعم :قال ؟أرسلك اهلل :الرجل قال ،اهلل رسول أنا :قال نبي؟ وما :قال ،نبي( )أنا
 . وعن(2)((اهلل إال يعلمه ال الغيب والعلم غيب :قال ،هذه   فرسي بطن في فما :قال

 المدينة إلى له بعير قدم أنه أبيه عن أبي قال: ))حدثني النهشلي األغر بن غسان
 قال ،قمحا أجهز :قلت ؟تحمل ما عرابيأ يا :فقال  النبي فلقيه طعاما تحمل وهي
                                                                  .(1).((.عرابي.األ مبايعة احسنوا :وقال رأسي فمسح بيعه أريد :قلت ؟تريد ما :لي

 شديد يوم في الناس خطب  اهلل رسول : ))أنعمرو  بن عبداهلل وعن
 ؟قائما أراك مالي:  النبي له فقال الشمس في عرابيأ كأنه قائما رجال فرأى الحر

                                                 
 . 399-5/394الطبراني، المعجم األوسط 3
-مصر الروياني، محمد بن هارون أبو بكر، مسند الروياني، تحقيق: أيمن علي أبو يماني،  2

 .2/252ه(3436)3القاهرة، مؤسسة قرطبة، ط/
ان للتراث، القاهرة ، بيروت، دار الري ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،الهيثمي، علي بن أبي بكر 1
 .4/75ه(3447) دار الكتاب العربي 
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 هذا ليس اجلس : النبي له فقال ،خطبتك من تفرغ حتى أجلس ال أن نذرت :قال
 قال: ))قال عباس  ابن وعن ))...(3) اهلل وجه به أريد ما النذر إنما بنذر
 فنطرحها الجربة الشاة نأخذ فإنا اهلل رسول يا :عرابيأ فقال ،عدوى ال:  اهلل رسول
 .(2)((األولى جربأ من عرابيأ يا : اهلل رسول فقال ،فتجرب الغنم في

 :فقال جفاء فيه عرابيأ قام ذإ يخطب  النبي قال: ))بينا ذر  أبي وعن
 تصب حين عليكم لي خوفأ ذلك غير:  النبي فقال ،الضبع اكلتنا محمد يا

 يمينه وعن قائما شرب  النبي ان  )): انس  . عن(1)صبا...(( الدنيا عليكم
 .                                         (4)((فاأليمن يمناأل :وقال عرابياأل فأعطى بكر بوأ شماله وعن عرابيأ

 هل اهلل رسول يا :فقال  النبي عرابيأ قال: ))أتى  علقمة بن عن كرز
 عليهم أدخله عرب أو عجم من خيراً  به اهلل رادأ فمن نعم :قال ؟منتهى من سالملإل
 معتزل مؤمن يومئذ   الناس فأفضل بعض رقاب بعضهم يضرب كالظلل فتن تقع ثم
 .                                    (5)((شره من الناس ويدع ربه يتقي الشعاب من شعب في

 متى اهلل رسول يا :فقال  النبي إلى عرابيأ جاء :قال  مالك بن أنس عن
 ،أنا :الرجل فقال ؟الساعة عن السائل ينأ :قال ثم الصالة إلى  النبي فقام الساعة

 اال صيام وال صالة كثير لها عددت ما اهلل رسول يا :قال ؟للساعة اعددت ما :قال

                                                 
 .4/347ع الزوائدهيثمي، مجمال 3
 .5/342مجمع الزوائد الهيثمي، 2
 .  5/347مجمع الزوائد الهيثمي، 1
 (،رواية ابن يحيى البيع)أبو عبد اهلل، أمالي المحاملي  المحاملي، الحسين بن إسماعيل الضبي 4

 عمان، الدمام، المكتبة اإلسالمية ، دار ابن القيم،-تحقيق: د. إبراهيم القيسي، االردن
 . 3/155ه(3432)3ط/

ابن هبة اهلل، علي بن الحسن أبو القاسم،  أربعون حديثا ألربعين شيخا من أربعين بلدة،  5
 . 3/71القاهرة،  مكتبة القرآن-ر، مصرتحقيق: مصطفى عاشو 
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 من مع نتوأ حبأ من مع المرء:  النبي فقال ،ورسوله اهلل احب اني
 .(3)حببت...((أ

بعد اطالعنا على النصوص السابقة نخرج بتصور واضح وجلي عن حقيقة 
عراب، فنالحظ ان الكثير من الروايات السالفة تبدأ في دعوته لأل وسطية الرسول 

 بأسلوب يتسم بالجالفة والجفاء ولكن الرسول  بسؤال من قبل أعرابي للرسول 
 بأسلوبه اللين المعتدل الوسطي يستوعب هذه الجالفة ثم يدعه إلى اإلسالم وتعاليمه.

 عن التنطع واملغاالة يف األعمال: أثنا عشر: هني الرسول 
نهيه عن التنطع في األعمال وعدم  من وسطية منهج الرسول محمد 

 ق ال ه ا اْلُمت ن طُِّعون   ه ل ك    اللَّه   قال: ))رسول :قال  اللَّه   عبد المغالت، عن
ثًا  هلك أال المتنطعون هلك الأ  النبي ))عن: اهلل  عبد ، وفي رواية عن(2)((ث ال 

 .(1)((المتنطعون هلك أال المتنطعون
الثالث الذين اظهروا تنطعًا في عبادتهم، عن أنس بن  وقد نهى الرسول 

ث ةُ  قال: ))جاء مالك  ب اد ة   عن ي ْسأ ُلون    النبي أ ْزو اج   ُبُيوت   إلى ر ْهط   ث ال   النبي ع 
 أ نَُّهمْ  ُأْخب ُروا فلما  ت ق دَّم   ما له اهلل غفر قد  النبي من ن ْحنُ  و أ ْين   :ف ق اُلوا ت ق ال وه ا ك 
ر   وما ذ ْنب ه   من ُدُهمْ  قال ،ت أ خَّ لِّي ف إ نِّي أنا أ مَّا :أ ح  رُ  وقال ،أ ب ًدا اللَّْيل   ُأص   أ ُصومُ  انا :آخ 

رُ  وال الدَّْهر   رُ  وقال ،ُأْفط  وَّجُ  فال النِّس اء   أ ْعت ز لُ  أنا :آخ  اء   أ ب ًدا أ ت ز    اللَّه   رسول ف ج 
ين   أ ْنُتمْ  :فقال ك ذ ا ك ذ ا ُقْلُتمْ  الَّذ   أ ُصومُ  ل ك نِّي له و أ ْتق اُكمْ  ل لَّه   أل  ْخش اُكمْ  إني واهلل أ م ا و 

رُ  لِّي و ُأْفط  وَّجُ  و أ ْرُقدُ  و ُأص  ب   ف م نْ  النِّس اء   و أ ت ز  نِّي ف ل ْيس   ُسنَّت ي عن ر غ   .(4)((م 

                                                 
 .3/362ابن هبة اهلل، أربعون حديثا 3
 .4/2455مسلم، صحيح مسلم 2
ميمي، مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الت 1

 .4/422م(3944-ه3444)3دمشق، دار المأمون للتراث، ط/-أسد، سوريا
 .2/24بن حبان، صحيح ابن حبانا ؛5/949البخاري، صحيح البخاري 4
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في الدعوة إلى  م من روايات نخلص إلى ان منهج رسول اهلل ا تقد  مم  
لى إخالص العبادة هلل كان قائمًا على منهج معتدل وسطي بعيد عن  اإلسالم  وا 

عيد عن التطرف، وقد التنطع والتطرف وهذا يثبت ان اإلسالم دين معتدل وسطي ب
 صلنا له من طريق الروايات التاريخية سالفة الذكر.اثبتنا ذلك وأ

 مصادر ومراجع البحث
 .القرآن الكريم .3

 في الغابة الجزري، أسد محمد بن علي الحسن أبي الدين عز ،األثير ابن .2
 إحياء دار لبنان، -بيروت، الرفاعي أحمد عادل: الصحابة، تحقيق معرفة
 م(.3996-ه3437) 3ط/ ،العربي التراث

: الصفوة، تحقيق الفرج صفة أبو محمد بن علي بن الرحمن ابن الجوزي، عبد .1
المعرفة،  دار بيروت،-لبنان، جي قلعه رواس محمد .د - فاخوري محمود

 .م(3979–ه3199)2ط/

زاد المعاد في خير هدي  م(،693ه/753)ت محمد بن ابي بكر ،بن القيما .4
بيروت، -لبنان العباد، تحقيق: شعيب األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط،

 .(م3946ه/3447)الكويت، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار االسالمية

: الشهاب، تحقيق القضاعي، مسند اهلل عبد أبو سالمة بن محمد جعفر، ابن .5
، الرسالة مؤسسة بيروت،-لبنان، السلفي المجيد عبد بن حمدي

  م(.3946–ه3447)2ط/

صحيح أبن حبان،  م(،965ه/154محمد ابو حاتم البستي )ت ،ابن حبان .6
بيروت، مؤسسة الرسالة، -لبنان تحقيق: شعيب األرنؤوط،

 .م(3991ه/3434)2ط/

 الدين محب: البخاري، تحقيق صحيح شرح الباري ابن حجر العسقالني، فتح .7
 .المعرفة دار بيروت،-لبنان ،الخطيب
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 م(،3444ه/452احمد بن علي بن محمد )ت ،ابن حجر العسقالني .4
الرياض، دار -المملكة العربية السعودية، المطالب العالية، تحقيق: التويجري

  العاصمة، د. ت.

 أبي البن الكبير التاريخ كتاب من المكيين أخبار ،زهير بن حرب، أحمد ابن .9
 دار الرياض،-المملكة العربية ،حسين حسن إسماعيل: خيثمة، تحقيق

  م(.3997) 3الوطن، ط/

 في العمال الهندي، كنز المتقي علي الدين عالء الدين، ابن حسام .34
 دار بيروت،-لبنان، الدمياطي عمر محمود: واألفعال، تحقيق األقوال سنن

 م(.3994-ه3439)3ط/ ،العلمية الكتب

مسند  م(،455ه/243أحمد ابو عبد اهلل الشيباني )ت ،بن حنبلا .33
 . مصر، مؤسسة قرطبة، د.ت، االمام احمد بن حنبل

، المنورة المدينة البصري، تاريخ النميري عمر زيد أبو ،شبة ابن .32
 م(.3996-ه3437) العلمية الكتب دار بيروت،-لبنان

 تاريخ ،اهلل هبة إبن الحسن بن علي القاسم الشافعي، أبي اهلل عبد ابن .31
 الدين محب: األماثل، تحقيق من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة
 م(.3995الفكر) دار بيربوت،-لبنان العمري، غرامة بن عمر سعيد أبي

 المكي، سمط العاصمي حسين بن الملك الشافعي، عبد الملك عبد ابن .34
 -الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق والتوالي، األوائل أنباء في العوالي النجوم
 م(.3994-ه3439العلمية ) الكتب دار بيروت،-لبنان معوض، محمد علي

 الوجيز المحرر ،غالب بن الحق عبد محمد األندلسي، أبو عطية ابن .35
-لبنان محمد، الشافي عبد السالم عبد: العزيز، تحقيق الكتاب تفسير في

 م(.3991-ه3431)3ط/ ،العلمية الكتب دار بيروت،
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اسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي أبي الفداء  ،بن كثيرا .36
بيروت، مكتبة -البداية والنهاية في التاريخ، لبنان م(،3172ه/774)ت

 .المعارف، د.ت

 المجيد عبد حمدي: تحقيق ،القاسم، الفوائد أبو تمام الرازي، محمد ابن .37
 ه(.3432)3ط/ ،الرشد مكتبة الرياض،-السعوديةالمملكة العربية  السلفي،

-العرب، لبنان  المصري، لسان األفريقي مكرم بن منظور، محمد ابن .34
 ، د.ت.3ط/، صادر دار، بيروت

 ألربعين حديثا القاسم،  أربعون أبو الحسن بن علي اهلل، هبة ابن .39
 مكتبة القاهرة، -مصر، عاشور مصطفى: بلدة، تحقيق أربعين من شيخا
 د.ت. ،القرآن

 أبي التميمي، مسند الموصلي المثنى بن علي بن أحمد يعلى، ابو .24
للتراث،  المأمون دمشق، دار-سوريا، أسد سليم حسين: يعلى، تحقيق

 م(.3944–3444)3ط/
-لبنان، عوانة أبي االسفرائني، مسند إسحاق بن يعقوب عوانة ابي .23

 .المعرفة دار بيروت،

 دالئل كتاب ،التيمي الفضل بن محمد بن األصبهاني، إسماعيل .22
، 3الرياض، ط/-الحداد، المملكة العربية السعودية محمد محمد: النبوة، تحقيق

 .طيبة دار

محمد بن ابراهيم بن اسماعيل ابو عبد اهلل  ،البخاري .21
 صحيح البخاري، تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغا، م(،469ه/256)ت

بيروت، دار ابن كثير، -اليمامة، لبنان-المملكة العربية السعودية
   .(م3947ه/3447)1ط/

 موسى بن علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو االمام البيهقي، الحافظ .24
 محمد اهلل عبد أبي االمام عن واآلثار السنن معرفة الخسروجردي، أحمد أبو
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 الكتب دار بيروت،-لبنان، حسن كسروي سيد: الشافعي، تحقيق أدريس بن
 .3ط/، العلمية

محمد بن عبد اهلل ابو عبد اهلل  ،النيسابوريالحاكم  .25
المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد  م(،3434ه/445)ت

 .    (م3994ه/3433)3بيروت، دار الكتب العلمية، ط/-لبنان القادر عطا،

 ومطالع األنوار الشافعي، حدائق بحرق عمر بن الحضرمي، محمد .26
-عزقول، لبنان نصوح غسان محمد: المختار، تحقيق النبي سيرة في األسرار
 .م(3994)3الحاوي، ط/ دار بيروت،

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  ،الخطيب البغدادي .27
 بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.-نانلب تاريخ بغداد، م(،3474ه/461)ت

اإلسالم  تاريخ عثمان، بن أحمد بن محمد الدين الذهبي، شمس .24
-لبنان، تدمرى السالم عبد عمر. د: قواألعالم، تحقي المشاهير ووفيات
 م(. 3947-ه3447)3ط/ العربي، الكتاب دار بيروت،

 أسعد: القرآن، تحقيق تفسير ،إدريس بن محمد بن الرحمن الرازي، عبد .29
 .العصرية المكتبة صيدا،  الطيب، محمد

 الكبير الشافعي، التفسير التميمي عمر بن محمد الدين الرازي، فخر .14
 م(.2444-ه3423)3العلمية، ط الكتب دار، بيروت-الغيب،لبنان مفاتيح أو

 أيمن: الروياني، تحقيق بكر، مسند أبو هارون بن الروياني، محمد .13
 ه(.3436)3ط/ ،قرطبة مؤسسة القاهرة،-مصر  يماني، أبو علي

 حقائق عن الخوارزمي، كشاف عمر بن محمود القاسم الزمخشري، أبو .12
 المهدي،  الرزاق عبد: التأويل، تحقيق وجوه في األقاويل وعيون التنزيل
 .العربي التراث إحياء دار بيروت،-لبنان

 م(،3545ه/933أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر )ت ،السيوطي .11
 (.م3991ه/3434)بيروت، دار الفكر-لبنان، الدر المنثور
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 البيان أضواء الجكني، المختار بن محمد بن األمين الشنقيطي، محمد .14
 بيروت،-لبنان والدراسات، البحوث مكتب: بالقرآن، تحقيق القرآن إيضاح في
  م(.3995-ه3435والنشر) للطباعة الفكر دار

 م(،974ه/164ابو القاسم سليمان بن احمد بن ايوب )ت ،الطبراني .15

 بن المحسن عبد  ،محمد بن اهلل عوض بن طارق: األوسط، تحقيق لمعجم
 ه(.3435الحرمين ) القاهرة دار–الحسيني، مصر  إبراهيم

اآلثار،  مشكل شرح ،سالمة بن محمد بن أحمد جعفر الطحاوي، أبو .16
-ه3444)3ط/ ،الرسالة بيروت، مؤسسة –لبنان ، األرنؤوط شعيب: تحقيق
 م(.3947

 لعلوم التسهيل الكلبي، كتاب محمد بن أحمد بن الغرناطي، محمد .17
 م(.3941-ه3441)4ط/ ،العربي الكتاب دار بيروت،-لبنان، التنزيل

 م(،444هـ/275أبو محمد محمد بن أسحاق بن العباس )ت ،الفاكهي .14
اخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، تحقيق: الدكتور عبد الملك عبد اهلل 

 .(م3991ه/3434)2بيروت، دار خضر، ط/-دهيش، لبنان

 بيروت، -لبنان ،المحيط القاموس ،يعقوب بن الفيروز آبادي، محمد .19
 بيروت. الرسالة، مؤسسة

 المحاملي اهلل، أمالي عبد أبو الضبي إسماعيل بن المحاملي، الحسين .44
 عمان، الدمام،-االردن القيسي، إبراهيم. د: البيع(، تحقيق يحيى ابن )رواية
 ه(.3432)3ط/ ،القيم ابن دار، اإلسالمية المكتبة

مسلم،  النيسابوري، صحيح القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم .43
 د.ت.، العربي التراث إحياء دار بيروت،-لبنان،الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق

حجر،  ابن نخبة شرح في والدرر اليواقيت ،الرؤوف المناوي، عبد .42
 مكتبة الرياض،-أحمد، المملكة العربية السعودية الزين المرتضي: تحقيق
 م(.3999) 3ط/ الرشد،
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 بشرح مسلم صحيح ،مري بن شرف بن يحيى زكريا النووي، أبو .41
 ه(.3192)2ط/ العربي التراث إحياء لبنان_بيروت، دار النووي،

 الفوائد، ومنبع الزوائد مجمع ،بكر أبي بن الهيثمي، علي .44
 الكتاب دار للتراث،  الريان دار لبنان _ بيروت،، مصر_القاهرة

 ه(.3447العربي)

 املراجع احلديثة

البوطي، محمد سعيد رمضان، فقه السيرة مع موجز لتاريخ الخالفة الراشدة،  .3
لبنان_بيروت، سوريا_دمشق، دار الفكر المعاصر، دار الفكر،  

 ه(.3433-م3993)34ط/

المنصورة، مكتبة -الصالبي، علي محمد، الوسطية  في القرآن الكريم، مصر .2
 م(.2445)3االيمان،  ط/

في السيرة النبوية وعبرها )فقه السيرة(، االمارات العليمي، احمد محمد، دروس  .1
 العربية المتحدة، مطبوعات جامعة االمارات العربية المتحدة، د.ت.

الغضبان، منير محمد، فقه السيرة النبوية، المملكة العربية السعودية، جامعة  .4
 ه(. 3439ام القرى)

 
 
 

 

 
 




