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Abstract 
Islam is a religion of peace and tranquility. It is for the 

eradication of temptation and terrorism, sectarianism and 

intolerance from the world. Being a religion, Islam suggests a 

safe and secured solution for temptation, riots and corruption 

in the society. It is because no ideological theory is effective 

other than Islamic peace theorem for the creation of peace, 

tolerance, hospitality. To conclude the discussion we surely say 

that the personality of Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) is a key figure for the 

establishment of peace in today's society. Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص) is 

embodiment and torch bearer of peace adventures. 
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احلمد هلل الذي جعل الوسطية واالعتدال وصفًا متميزًا للمسلمني، والصالة             

لسالم على من بُعث رمحًة للعاملني، وعلى آله وصحبه وأزواجه وأمته أمجعني، أما بعد: وا
 فأعوذ ابهلل من الشيطن الرجيم، بسم هللا الرمحن الرحيم

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا ل َِتُكونُوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم ﴿
 1﴾َشِهيًدا

                                                 
  معة الهور ابك فنتاجلا – والعربية بقسم ال راسات االسالمية ساد املأستاذ1
2

  المحاضر بجامعة منهاج القرآن  الهور
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 فقد اختار هللا سبحانه وتعاىل دين اإلسالم من أداين العامل ورضي به، وقال: 

ْيَن ِعْنَد هللِا اإْلِْساَلم﴾      2﴿ِإنَّ الدِ 

 وقال أيضاً:

ْساَلَم ِديْنًا﴾  3﴿اْلَيوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديْ َنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضْيُت َلُكُم اإْلِ

و  دين األمان والسالم بعيدًا عن كل نوع من أنواع العنف والتطرف كما هو اإلسالم ه
 ظاهر ابمسه، ولذا دعا إىل السلم كافة الناس من املسلمني، فقال تعاىل:

 4﴿أيَي َُّها الَِّذْيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يِف السِ ْلِم كافَّة﴾

عتدال بني اإلفرا  ومن خصائص هذه األمة أهنا أمة اليسر والسماحة، والوسطية واال
والتفريط، وال حرج والعسر والغلو يف اإلسالم، وقد هنى اإلسالم عنها، وقال عليه 

 الصالة والسالم:

 5"َهَلَك اْلُمتَ َنط ُِّعوَن، قَاََلَا َثاَلاثً  

 أيضاً:ملسو هيلع هللا ىلصوقال

لْ   َلُكْم ابِّ َا َهَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ ْكْم َواْلغُُلوا يفِّ ال  ِّْينِّ، فَإَِّّنا  6 ۔غُُلو ِّ يفِّ ال  ِّْينِّ "إَِّّيا

وإذا نظران يف اجملتمع العريب قبل البعثة جند أنه كان جمتمعًا مل يبق له من صفات اجملتمع 
هم من األخالق الرذيلة إىل ملسو هيلع هللا ىلصإال االسم فحسب، هذه كانت تربيته وتبليغه الذي صّي 

لون أوالدهم احلسنة، حيث أهنم كانوا يعبدون األصنام، ويئدون بناهتم خشية العار، ويقت
خشية الفقر، ومن عادات هذا اجملتمع: السلب والنهب والتعصب القبلي، وشرب اخلمر 

 واملعاملة ابلراب وغّيها من العادات الرذيلة. 
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وقد عّب  عن هذا الوضع كله سيدان جعفر بن أيب طالب رضي هللا عنه وأرضاه يف خطبته 
 أمام النجاشي حيث قال:

هل جاهلية، نعب  األصنام وأنكل امليتة وأنيت الفواحش، "أيها امللك، كنا قومًا أ
ونقطع األرحام، ونسيء اجلوار، وأيكل القوي منا الضعيف؛ فكنا دلى ذلك حىت 
بعث هللا إلينا رسواًل منا، نعرف نسبه وص قه وأمانته ودفافه، ف داان إىل هللا لنوح  ه 

حلجارة واألواثن، وأمران بص ق ونعب ه، وخنلع ما كنا نعب  حنن وآابؤان  من دونه من ا
احل يث، وأداء األمانة، وصلة الرحم، وحسن اجلوار والكف دن احملارم وال ماء، 
وهناان دن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف احملصنات، وأمران أن نعب  

 ."7هللا وح ه، النشرك به شيئًا، وأمران ابلصالة والزكاة...إخل

حىت األوروبيون أبن نظام األمن والسالم الذي أقامه سيدان رسول هللا  ولقد اعرتف العامل
ال جند مثاله يف اتريخ العامل. وال  –جمانبًا عن العنف والتطرف  -يف اجملتمع العريب  ملسو هيلع هللا ىلص

يف مقاومة العنف والتطرف والغلو واإلرهاب منوذج عملي. وأنه  ملسو هيلع هللا ىلصشك فيه أن سّيته 
احلسنة الِت جعل هللا سبحانه وتعاىل لنا أسوة كان على درجة عظيمة يف األخالق   ملسو هيلع هللا ىلص

 حسنة يف مجيع شؤون احلياة.

تربية النفوس أبخالق حسنة، الرتبية الِت تنمي يف القلوب  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من مقاصد بعثته 
ُتَ َِّم َمَكارَِّم " ، وهو القائل:، ال عنف فيه وال تطرفحب اآلخرين َا بُعِّْثُت ألِّ إَِّّنا

 ملسو هيلع هللا ىلصنه رّب  األمة وغرس فيهم بذرة اخللق احلسن، وكانت مساحته ، وابلفعل أ8اأْلَْخاَلقِّ 
يضرب هبا املثل، حيث أنه تعامل مع األعداء ابلرفق واللني والتسامح واحملبة، ومل ينتقم 

 منهم لذاته بل عفا عنهم.  
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ومع ذلك كله اد عى بعض املتعصبني من غّي املسلمني جهاًل أن اإلسالم هو دين 
كلمة اجلهاد أنه هو اسم للعنف والتطرف، وأهنم ال يعرفون أسرار اإلرهاب، ويرد دون  

الشريعة الغراء وال مقاصدها، وال يعلمون أن اجلهاد شرع ألجل األمن والسالم، وكم من 
يف حياته الطيبة، فهي قليلة جدة، وأنه مل جياهد يف سبيل هللا إال ملسو هيلع هللا ىلصغزوة غزاها النيب 

 إلرهاب وألجل إصالح اجملتمع، وقال تعاىل:لقمع الفتنة والفساد، ولنبذ العنف وا

يُن ُكلُُّه ِلِ  ﴿ َنٌة َوَيُكوَن الدِ   9﴾َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ الَ َتُكوَن ِفت ْ

 أي نوع من عن ملسو هيلع هللا ىلص مل أيذن ابلقتال إال الذين قاتلوا املسلمني، وهنى النيبملسو هيلع هللا ىلصوأيضًا أنه
 االعتداء، فقال تعاىل:

َ الَ ُيُِبِ  اْلُمْعَتِدينَوقَاتُِلواْ يف َسِبيِل اِلِ  الَّ ﴿  10﴾ِذيَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َواَل تَ ْعَتُدواْ ِإنَّ اِل 

أنه كان ُياول كل احملاولة أن ال يُعتدى أحد وال يُظلم، وال يُفِسد  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هديه 
املفسُد يف األرض، وال ُيدث أي قتال، فهناك أحاديث كثّية الِت تدل على عمله هذا، 

 ملسو هيلع هللا ىلص:سول هللاومنها ما قال ر 

 11ال تتمنوا لقاء الع و وسلوا هللا العافية

ق  كان رسول هللا بعث فيما حول مكة السراَّي ت دو إىل هللا دز وجل، ومل أيمرهم 
 بقتال

وإذا كان ال بد من القتال، ومل يكن هناك مفر منه،كان حينما يبعث اجليش إىل أي 
 مكان ينصح القائد بقوله:
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هللا تقاتلون من كفر ابهلل ال تغلوا والتغ روا وال تثلوا وال اغزوا ابسم هللا يف سبيل 
 12تقتلوا ولي اً وال امرأة.

فديننا اإلسالم هو دين الرمحة والعفو والصفح والسماحة واليسر واالعتدال، كما روى 
ملسو هيلع هللا ىلص "َما َخي اَر َرُسْوُل هللاِّ اإلمام البخاري عن السيدة عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت: 

 13َأْمَرْينِّ إِّالا اْخَتاَر أَْيَسَرُُهَا َما مَلْ َيُكْن فِّْيهِّ إِّْْثٌ". بَ ْيَ 

نيب الرمحة واحملبة والعفو والسالم، وقد  هوملسو هيلع هللا ىلص فمما ال شك فيه أن سيدان رسول هللا 
أنه رفض املغاالت والعنف واعتّبمها تطر فًا وخروجًا عن الشريعة  ملسو هيلع هللا ىلصثبت عن سّيته 

 اإلرهاب والفساد والدمار، والدين بريء عن هذه املطهرة؛ ألن التطرف يؤدي إىل
يَن ُيْسٌر، َوَلْن ملسو هيلع هللا ىلص: "، وال عالقة هلا ابإلسالم. ولذا قال النيب الشنيعة العناصر إن  الدِ 

ُنوا اِبْلَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة َوشَ  ُدوا َوقَارِبُوا َوأَْبِشُروا َواْسَتِعي ْ ين أحٌد ِإالَّ َغَلَبه، َفَسدِ  ْيٍء ِمَن ُيَشاَد الدِ 
 14الدُّجْلَِة".

حنن يف هذا البحث العلمي أنيت بكل ما يتعلق مبقاومة العنف والتطرف يف ضوء السّية 
النبوية، منها: مقاومة العنف والتطرف بدعوة الدين وترسيخ العقيدة الصحيحة، مبقاومة 

لعصبية، األمية وإبقامة العدل واملساواة بني الناس، ونفاذ احلدود والتعزيرات، وقمع ا
وبوضع امليثاق واملعاهدات واإليفاء هبا، وحسن السياسة، وأتليف القلوب بني املسلمني 
وغّيهم، واملوأخاة بني املسلمني، وابلعفو والصفح واحلب واملودة بني الناس واحرتام 

من أخطر حتدايت زماننا، وال بد  وال شك يف أن العنف والتطرف مها   النفس وغّيها.
 ملسو هيلع هللا ىلص؛ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلصعن حل هما، وال ميكن حل هما إال يف ضوء السّية النبوية لنا أن نبحث 

منوذج عملي إلرساء األمن والسالم يف شبه اجلزيرة العربية، مث يف أرجاء العامل كله كما أنه 
جند أنه كان يرتك حقه  قام مبقاومة العنف والتطرف. وإذا أمعنا النظر يف سّيته العطرة

قاومة العنف والتطرف، فقد صا ح املشركني يف حديبية، واتفق ألجل األمن والسالم ومل
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معهم على الشرو  الِت مل يستحسنها بعض أصحابه حينئذ إال أنه ظهرت رؤيته فيما 
بعد، فأحل إحرامه وذبح اهلدي عندئذ، ورجع إىل املدينة املنورة، فكانت هذه السماحة 

كة وترك سبيلهم حىت يقدم عفا عن كل عدو له عند فتح م ملسو هيلع هللا ىلصألجل السالم، وإنه 
هنى عن قتل األطفال  ملسو هيلع هللا ىلصمنوذجًا للعفو والسماحة أمام العامل، واجلدير ابلذكر أنه 

 والش يوخ والنساء ورجال الدين يف احلروب.

حنن يف هذا املقال أنيت بتعريف العنف والتطرف أواًل، مث نذكر أهم املبادئ  
وم العنف والتطرف يف جمتمعنا وخاصة يف الِت هبا ميكننا أن نقاملسو هيلع هللا ىلصواألصول من سّية النيب

 عصران احلاضر. وابهلل التوفيق.

 العنف

والعنف يف اللغة أييت من "عنف يعنف عنفًا فهو عنيف، إذا مل يرفق يف أمره، ويقال 
 ".15اعنفت الشيء إذا أكرهته ووجدت له عنفاً عليك ومشقة والتشديد يف اللوم

 ل كان.فهو مبعىن الشدة وعدم الرفق يف أي جما

ولقد حارب اإلسالم ضد العنف بكل أنواعه سواًء كان العنف أسراًي أي العنف الذي 
يؤدي إىل وقوع الطالق واالنفكاك األسري يف اجملتمع، أم العنف مدرسياً الذي يعوق يف 

 تعليم األطفال وجيعلهم أن ال يستمروا دراستهم.

ه أم معنواًي كاإلهانة وغّيها؛ فالعنف غّي حممود يف أي حال ماداًي كان كالضرب وغّي 
 ألن الدين يدعو إىل اللني واللطف والتيسّي، والعنف على عكسه.

 :بليک الءوآلن نذکر تعريف العنف من قاموس 
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Violence. The use of physical force, usu. accompanied 
by fury, vehemence, or outrage; esp., physical force 
unlawfully exercised with the intent to harm. Some 
courts have held that violence in labor disputes is not 
limited to physical contact or injury, but may include 
picketing conducted with misleading signs, false 
statements, erroneous publicity, and veiled threats by 
words and acts.16 

 التطرف

فالتطرف يف اللغة معناه: الوقوف يف الطرف، إذا فهو يقابل التوسط واالعتدال، قال 
 الشاعر:

  هبا احلوادث حىت أصبحت طرفاً  كانت هي الوسط احملمي فاكتفت

فهو على هذا يصدق على املغاالة، وينتظم يف سلكه اإلفرا  والتفريط على حد سواء؛ 
 .17ف، وبعداً عن اجلادة والوسطألن يف كل منهما جنوحاً إىل الطر 

كلمة التطرف كمصطلح من   اومن املعلوم أن القرآن الكرمي والسنة النبوية مل يورد
 مصطلحات، ولكن جند بعض املصطلحات الِت ترادف كلمة التطرف، كالغلو.

فالتطرف هو اخلروج عن حد االعتدال والتوسط يف أي نوع كان، كالتطرف يف احلب، 
اهية، والتطرف يف العواطف وغّيها. فهو أمر مردود؛ ألن الدين يدعو والتطرف يف الكر 

 إىل الوسطية، ويرفض الغلو.

 واما تعريف التطرف:
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Extremism is a political or religious philosophy that's 
very far from the mainstream. Because it's so different 
from the average person's politics. Being an anarchist is 
often considered extremism.18 

واآلن أود أن أذكر أهم العوامل الِت أدت إىل مقاومة العنف والتطرف يف ضوء السّية 
 يف السطور اآلتية:ملسو هيلع هللا ىلص  النبوية

ب دوة ال ين وترسيخ  ملسو هيلع هللا ىلص أواًل: مقاومة العنف والتطرف يف ضوء السرية النبوية
 العقي ة الصحيحة

هللا تعاىل على البشرية الدين، فهو الطريق املستقيم، ومنهج احلياة فإن من نعم  
للسعادة يف الدنيا واآلخرة، فالدين ينظم مجيع جوانب احلياة ويصحح مسارهم، ويضع هلا 
القوانني. فاإلنسان حباجة ماسة إىل معرفة احلق من الباطل، فهذه احلاجة من الفطرة؛ ألن 

لضيق واملعاانة، وهبذا رخرج من الضالل واملعصية إىل نور البعد عن الدين يشعر اإلنسان اب
اهلداية. فهذا الدين الذي تستقر به حياة املرء، وتتضح له األحكام مما جيعله يتصرف 

  بشكل صحيح. 

هو أن دعا إىل الدين وترسيخ العقيدة الصحيحة، وهبذا يربط ملسو هيلع هللا ىلص وأول ما فعل النيب 
إذا عرف ما التوحيد والرسالة وغّيمها من أركان  اإلنسان بنظام، مث ميشي على خطواته،

على العقيدة الصحيحة حىت  ملسو هيلع هللا ىلصالدين فهو يتبع منهجه الصحيح القومي. ولذا ركز النيب 
ال رخرج أحد عن أصوله، وال يد عي الالدينية، فيضل ويفعل ما يشاء، ونرى أن النيب 

ىل التوحيد، كما فعل مع عندما يبعث أحدًا إىل مكان ما ينصحه أن يدعو الناس أواًل إ
 سيدان معاذ حينما بعثه إىل اليمن فقال له:
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"فليكن أول ما ت دوهم إليه أن يوح  وا هللا تعاىل، فإذا درفوا ذلك فأخربهم أن هللا 
 19فرض دليهم مخس صلوات".

فالعقيدة هي أساس الدين، وهي تورث اخلشية، وعدم الوقوع يف املعصية، وهي  
فهما صحيحاً. وابلتايل إذا عرف اإلنسان أن هللا سبحانه وتعاىل  مركز مهم لفهم الدين

 ال ُيب الغلو والعنف والتطرف فكيف ميكن أن يلو ث عقيدته هبذه األشياء القبيحة.

 اثنًيا: مقاومة العنف والتطرف ابحرتام النفس وكرامة اإلنسانية ونشر احملبة واملودة

القلوب وشدة األسلوب عانفني معهم فهم فمن الطبيعي إذا تعاملنا اآلخرين بقساوة 
جند أنه رمحة للعاملني،  ملسو هيلع هللا ىلصأيضًا يتعاملوننا هكذا، وإذا أمعنا النظر يف السّية النبوية 

وتعامله مع اآلخرين ليس كتعامل الرجل العادي، ولذا نرى الصحابة الذين عاشوا معه 
رمحاء بينهم، وُيرتمون وتربوا حتت رعايته هم القدوة يف ذلك، ويضرب هبم املثل، فكانوا 

غّيهم، ويكرموهنم، ويتعاملون معهم ابحلب واللني بعيدين عن العنف والتطرف، ألن 
ما كان فظًا وال فاحشًا وال غليظ القلب، فاهلل سبحانه وتعاىل خلقه هكذا  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 عزيزاً حريصاً ورحيماً، وقال تعاىل:

َلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف فَِبَما َرمْحٍَة مِ َن اِلِ  لِنَت هَلُْم وَ ﴿
ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاوِْرُهْم يِف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى اِلِ  ِإنَّ اِل َ ُيُِبُّ  َعن ْ

ِلني  20﴾اْلُمتَ وَكِ 

حرص اإلسالم على كرامة اإلنسان بغض النظر عن عقيدته وعمله وسلوكه، قال هللا 
 سبحانه وتعاىل: 

 21﴾َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدمَ ﴿
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فمن الطبيعي أن كل إنسان ُيب أن ُيرتم ويكرم حىت اجملرم يشعر يف نفسه أن ال يُهينه 
مالك، وال شرف إال لألمراء، أحد، كان اإلنسان قبل البعثة املباركة بني عبد مملوك و 

 وأكرم اإلنسانية كلها، وأحبهم من غّي تفريق. ملسو هيلع هللا ىلصفجاء سيدان رسول هللا

قام حني مرت به جنازة اليهودي، وعندما سئل عن هذا ملسو هيلع هللا ىلص وأيضًا نرى من مساحته أنه 
األمر أنه قال: أليست نفساً. هذا املثال ال جنده يف اتريخ العامل يف احرتام النفس وكرامة 

 نسانية. اإل

وقد ثبت عن سّيته العطرة أنه تعامل مع كل الناس حىت ابحليوان ابلرفق واللني واحملبة 
واملودة، وكان ُيب الصغار والكبار، وما كان ينهر السائل بل يقضي حاجته، وما كان 
يغضب األطفال بسوء تعاملهم، وكان يطيل سجدته ألجل األطفال، وينهى اآلابء أن ال 

 األطفال حىت ال يشعر الطفل اليتيم ابحلزن واملالل، انظر إىل سيدان أنس يدعوا ابنه بني
 الذي خدم النيب عشر سنني، وهو يقول: 

 22دشر سني، فما قال يل أف وال مل صنعَت؟ وال أال صنعت.ملسو هيلع هللا ىلصخ مت النيب

يعامل األطفال معاملة حسنة، وال أدل على ذلك ما رواه سيدان أبو هريرة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
يُقب ل سيدان  ملسو هيلع هللا ىلص أن األقرع بن حابس رضي هللا عنه وأرضاه أبصر النيب رضي هللا عنه

احلسن رضي هللا عنه وأرضاه فقال: يل عشرة من الولد ما قب لت منهم أحدًا فنظر إليه 
 رسول هللا مث قال: َمْن الَ يَ ْرَحْم الَ يُ ْرَحْم.

 ويف حديث أم املؤمنني سيدة عائشة رضي هللا عنها قالت:

مًا إال أن جياه  يف سبيل شيئًا قط بي ه، وال امرأًة، وال خادملسو هيلع هللا ىلص ول هللا "ما ضرب رس
 23.إخل." هللا 
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وكان حريصاً على نشر احملبة واملودة ويرفق ابلناس، ولذا قام ابملؤاخاة بني املسلمني عندما 
وصل املدينة فجعل األخوة بني املهاجرين واألنصار، وال جند يف اتريخ البشرية املؤاخاة 

 العنف والتطرف ابلرتبية األخالقية عملياً ال نظرايً. ملسو هيلع هللا ىلصا. هكذا قاوم النيبمثله

 مقاومة العنف والتطرف بنشر العلم ومقاومة اجلهل واألمية اثلثًا: 

اجلهل من أكّب اآلفات املوجودة يف اجملتمع وأخطرها، وهو سبب يف ختلف األمم 
مية؛ ألنه سبب من أسباب واألفراد، وقد جاء الذم واحلذر منه يف الشريعة اإلسال

على العلم وذكر فضل العلم ملسو هيلع هللا ىلص اإلعراض عن دعوة األنبياء والرسل، وحث النيب 
قاوم اجلهل واألمية. ألن يوالعلماء، وأنه كان يعل م الصحابة الدين، والفهم الصحيح، و 

قضية  ملسو هيلع هللا ىلصاجلهل ابلشيء يؤدي إىل العنف والتطرف والفساد والدمار. وقد عاجل النيب
األمية بنشر العلم وفهم الدين الصحيح حىت ال يؤدي ذلك إىل شدة وفتنة، وأنه اجلهل و 

ملسو هيلع هللا ىلص فداء أسرى بدر أن يعل م كل أسّي عشرة من أصحاب النيب  حما األمية وجعلملسو هيلع هللا ىلص 
مجاعة تسمى أهل الصفة الِت تدوم حضورها ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص القراءة والكتابة، وكانت له 

واالعتدال، ال عنف فيه وال غلو وال  الدين، هو دين الوسطيةملسو هيلع هللا ىلص ويتعلم من حضرته 
والتطرف مبحاربة اجلهل واحلث على ملسو هيلع هللا ىلص  تطرف وال اإلرهاب. هكذا قاوم النيب العنف

 العلم، وهو القائل:

 24طلب العلم فريضة دلى كل مسلم

اجلهل ابلشيء وعدم فهم الصحيح يفضي إىل املفاهيم اخلاطئة الِت تؤدي إىل العنف 
فساد والدمار. ولذا نرى اآلن أن هناك عدد من الناس الذي والتطرف، وابلتايل إىل ال

ينسبون أنفسهم إىل أهل العلم ويشتغلون بكثّي من املسائل الدقيقة، ولكنهم يشوشون 
 أفكار اآلخرين، وأيتوهنم ابملفاهيم اخلاطئة. 
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 رابًعا: مقاومة العنف والتطرف مبحاربة العصبية

، سواءاً كانت العصبية الطائفية أم السياسية أم فكان من العادات السيئة للعرب العصبية
املذهبية، فتقوم بني القبائل احلروب ألجل العصبية، فتؤدي العصبية إىل العنف والتطرف، 

 ملسو هيلع هللا ىلص:وقد يقتل املرء فقط بسبب انتمائه إىل قبيلته. فاإلسالم قضى عليها وذمها، فقال 

بية، وليس منا من مات "ليس منا من ددا إىل دصبية، وليس منا من قاتل دلى دص
 25دلى دصبية"

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصوروى أمحد يف املسند عن أنس رضي هللا عنه وأرضاه أن رسول هللا 

انصر أخاك ظاملًا أو مظلوماً، قيل: َّيرسول هللا هذا ننصره مظلوماً، فكيف ننصره 
 26ظاملًا، قال: تنعه من الظلم.

 أيضاً:ملسو هيلع هللا ىلص وقال 

واح ، أال ال فضل لعريب دلى دجمي، وال  "أييها الناس: إن ربكم واح  وإن أابكم
لعجمي دلى دريب، وال ألمحر دلى أسود، وال أسود دلى أمحر إال ابلتقوى، إن 

 27أكرمكم دن  هللا أتقاكم...إخل." 

ة املنتشرة بني العرب، وجعل يصنم العنصرية العصب كسرملسو هيلع هللا ىلص ال شك فيه أن النيب مما و 
  معيار الفضل التقوى والدين.

ومة العنف والتطرف إبقامة الع ل واملساواة بي الناس واحل ود خامًسا: مقا
 والتعزيرات
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فمن الطبيعي أن كل إنسان ال ُيب الظلم على نفسه، وإن كان ظاملًا يف نفس الوقت، 
وإذا نظران يف اجملتمعات الِت توجد فيها التطرف والعنف جند أن العدل بني الناس 

مجتمع غّي موجودين، إذا قُتل أحد ظلمًا مث يقرع واملساواة اللتان من أهم العناصر لل
األبواب وال جيد أحدًا الذي يسليه وُيفظه وال يقتص، فهو هبذا األسلوب يلجأ إىل 

جند أن النيب  ملسو هيلع هللا ىلصالتطرف والعنف مع كوهنما قبيحني. فبإمعان النظر يف السّية النبوية 
الغِن والفقّي، ولذا عندما أقام العدل بني الناس وأعطى كل ذي حق حقه، ومل يفر ق بني 

طلب منه أحد الشفاعة يف عدم قطع يد املرأة؛ ألهنا كانت من شرفاء القوم، فغضب، ومل 
 يقبل طلبه، مث قام إىل املنّب وخطب فقال:

"إَّنا أهلك الذين قبلكم  أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم 
 28الضعيف أقاموا دليه احل "

رتك الفرصة ألحد أن يظلم اآلخر، فأقام احلدود، ألهنا حدود هللا، ولكنه كان ال وأنه مل ي
ينتقم لذاته بل يعفو ويصفح كما ورد يف احلديث، ولذا جند مواقف كثّية يف سّية النيب 

حافلة ابلعدالة، فهو ينصر املظلومني ويراعي األيتام واألرامل، ويُتعب نفسه يف حتقيق ملسو هيلع هللا ىلص 
بني نسائه، وبني كل من جلأ إليه. تقول السيدة عائشة زوج  العدالة، وكان يعدل

 :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب

ِإَذا أَرَاَد َسَفرًا أَقْ رََع بَ نْيَ ِنَسائِه فَأَي َّتُ ُهنَّ َخرََج َسْهُمَها َخرََج هِبَا َمَعه"     ملسو هيلع هللا ىلص"َكاَن َرُسوَل هللا 
29 

أرضاه كان من ومن أمثل ما جند يف عدالة النيب أن سيدان زيد بن حارثة رضي هللا عنه و 
ه الرسول  بني أن يعيش  ملسو هيلع هللا ىلصاملوايل، ضل أهله، واقرتب من النيب، وملا عثر عليه أهله خّي 

  ملسو هيلع هللا ىلص.معه أو أن يعود مع أهله إىل بيته، فاختار النيب 
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لتحقيق العدالة بني الناس هو حترير العبيد.  ملسو هيلع هللا ىلصوأيضاً من األمثلة التطبيقية يف سّية النيب 
على النظام الذي جيعل اإلنسان عبدًا للغّي حىت يعيش ألن العرب تعودوا منذ عصور 

حياة الذل، وهذا ليس من العدالة، فجاء اإلسالم وجعل كفارة الذنوب أن ُيرر املسلم 
عبده، ويعتق الرقبة، فاللمساواة بني الناس أمر مهم؛ ألن كل أنسان هو ابن آدم، وال 

أن يعيش ويعامل ابحلسنة،  فرق بينهم من حيث العبد والسيد، كل واحد منهم يستحق
وال أن يُظلم العبد، ويفعل السيد ما يريد، ويف اإلسالم كلهم إخوة. وقد أشار إليه النيب 

 بقوله الكرمي: ملسو هيلع هللا ىلص

َر اَل تَ َباَغُضوا َواَل حَتَاَسُدْوا َواَل َتَدابَ ُروا وَُكونُوا ِعَباَد هللِا ِإْخَواانً، َواَل ُيَِلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن يَ ْهجُ 
 30اُه َفوَق َثاَلٍث.َأخَ 

 وقال أيضاً:

اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم الَيَْظِلُمه َواَل ُيْسِلُمه َوَمْن َكاَن يِف َحاَجِة َأِخْيِه َكاَن هللُا يِف َحاَجِته، 
َمْن َستَ َر ُمْسِلماً َوَمْن فَ رََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة فَ رََّج هللُا َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَراَبِت يَوَم اْلِقَياَمِة، وَ 

 31َستَ َره هللاُ يَوَم اْلِقَياَمِة.

 سادًسا: مقاومة العنف والتطرف بوضع امليثاق واملعاه ات واإليفاء هبا

مع أهل الكتاب واملشركني أظهرت أثرها العميق ملسو هيلع هللا ىلص العقود الِت عقدها سيدان رسول هللا 
تمع. وقد جنح املسلمون بعد يف حتقيق األمن والسالم  ومقاومة العنف والتطرف يف اجمل

سنوات يف مجيع شؤون احلياة سياسية  كانت أم اجتماعية.ألن املسلمني وجدوا السالم 
ومل مينعهم مانع لنشر اإلسالم والدين املتني ألجل العهود وامليثاق الِت ْتت بينهم وبني 

 غّيهم.
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ضع امليثاق مع اليهود ومن هذه املواثيق ميثاق املدينة، وكان النيب عندما دخل املدينة و 
أوىف ملسو هيلع هللا ىلص لتحقيق األمن والسالم يف اجملتمع ومقاومة العنف والتطرف. وابلفعل أنه 

اإليفاء ابلعهد. وهذا العهد سهل طريق نشر اإلسالم يف من بعهوده، ومل مينعه أي شيء 
املدينة؛ ألن نص العهد وشرطه ُيرص على احرتام كل دين من اإلسالم واليهودية، 

وبصّيته؛ ألن ملسو هيلع هللا ىلص ائفة منهم للغّي. هذا العهد كان من حسن تدبّيه وحفظ كل ط
البغض واحلسد الذي ظهر فيما بعد من قلوب اليهود كاد أن يؤدي إىل العنف والتطرف 

 والفساد والدمار وإىل اإلرهاب.

صلح احلديبية، ال جند يف اتريخ  ملسو هيلع هللا ىلصوأيضًا من املعاهدات والعقود الِت عقدها النيب  
مثله، ألن ظاهر الشرو  جلها كانت يف خمالفة املسلمني، ومع ذلك عقد  العامل العهد

ومل يرتك الفرصة لغّيهم أن ميارسوا العنف والتطرف. ولكن ظهر فيما بعد أن  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
هذا العقد كان خّيًا هلم من كل جهة، وأن املسلمني وجدوا فرصة لتحقيق السالم 

ملعاهدة مما يدل على مساحته مع غّيهم على إْتام هذه ا ملسو هيلع هللا ىلصواألمان ونشرمها. وحرصه 
 مل ينقض العهود قط.ملسو هيلع هللا ىلصوحبه للسالم. وأنه 

مع نصارى جنران وغّيها ملسو هيلع هللا ىلص ومن املعاهدات الِت حققت السالم واألمن معاهدة النيب 
لتحقيق  ملسو هيلع هللا ىلصمن املعاهدات والعقود واملواثيق الِت هي ابلفعل منوذج عملي من سّية النيب 

 والتطرف. األمن والسالم ومقاومة العنف

 :نتائج البحث

أُرسل النيب رمحًة للعاملني، فوضع األسس والقواعد لتحقيق األمن والسالم،  .1
 وملقاومة العنف والتطرف.
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يتجلى األمن والسالم والسماحة واليسر يف مجيع اجلوانب من حياة الرسول  .2
 سواء كانت اجلوانب سياسية أم اجتماعية أم أسرية وغّيها من اجلوانب. ملسو هيلع هللا ىلص

عن كل نوع من أنواع العنف والتطرف، فهما غّي حممودين ملسو هيلع هللا ىلص  ى النيبوقد هن .3
 يف الشريعة اإلسالمية، فاإلسالم بريء عنهما.

استطاع أن ينبذ العنف ويقاوم التطرف يف حياته، وأقام اجملتمع املثايل  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  .4
 الذي ال جند مثاله يف اتريخ البشرية. 

لسالم يف اجملتمع البشري، وال تحقيق األمن والهو منوذج عملي ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول  .5
ألجل السالم واألمن ومقاومة العنف والتطرف  ملسو هيلع هللا ىلصبد من الرجوع إىل سّيته 

 واإلرهاب.
كل   لنبذ العنف ومقاومة التطرف أنه رد  ملسو هيلع هللا ىلص ومن أهم اجلوانب من سّية النيب  .6

املفاهيم املغلوطة الِت كانت سائدة يف اجملتمع العريب كالعنصرية، والظلم، 
  العبد والسيد، وعدم احلب واملودة، واألمية. والتفرقة بني

وأنه أقام العدل واحلدود والتعزيرات واملساواة بني الناس، وجاء بدين جامع  .7
 شامل جلميع شؤون احلياة من العقائد والعبادات واألخالق.
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