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 بسم هللا الرمحن الرحيم
      

 تقدمة
له وصحيه  ة والسال  لى  بيياا محمد ولى   احلمد هلل رب العاملني والصال

 . أمجعني
 أما بعد ..           

هيه هللا إايه ليمحص دياه ولياظر ييتى  املؤمن بقدر إميابه الذي و      
ليكون أكثر بقاًء , وهلذا مل يسىم أحٌد من املؤماني من و قدر احتسابه , 

وإن كان ذلك ,  د  لىيه السال  حىت يوماا هذا االبتالء من لدن 
مساد قد جاء يف يشتد أو يضعف حبسب ما حيمل املؤمن من إميان , ف

سئل : أي الااس أشد بالًء ؟ سىم أن الايب صى  هللا لىيه و  اإلما  أمحد
, وهذا يدل لى  أن االبتالء هو 1 األمثل فاألمثل(مث األنبياء قال )

ساة التمكني لعمو  املسىمني من األبيياء والعىماء والدلا ة وغريهم , 
وهلذا ملا قيل لىشافعي رمحه هللا : اي أاب ليد هللا أميا أفضل لىرجل أن 

بوحًا وإبراهيم  ّكن حىت ييتى  فإن هللا ابتى مي ميّكن أو ييتىي؟ قال : ال
وموس  وليس  ومحمدًا صىوات هللا وسالمه لىيهم أمجعني فىما صربوا 

 ال يظن أحٌد أبه خيُىص من األمل أليتة .ف, مّكاهم 
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حىت أظهرها لى  ىم وقد مّكن هللا لدلو ة بيياا محمد صى  هللا لىيه وس
 .. العاملني
اس بالًء بيياا محمد صى  هللا لىيه وسىم , ولقد كان من أشد الا     

تيالهم متعىقني حدًا من اخلىق ال يزال الكفاُر وأفال يُعىم حىت اآلن أن أ
ابلكال  فيه بسيه وأذيته مثل بيياا محمد صى  هللا لىيه وسىم , ومل يسىم 

بتسب إليه ابته و دلوته بل كل من امن ذلك حىت أزواجه و صح
آلخر , ذيته تتجدد وتتىون من وقت بصدق , حىت إبك لرتى أ
ن الايب لىيه الصال ة أوقد جاء يف املساد فصىوات هللا وسالمه لىيه , 

وما  وأخفت يف هللا يف هللا وما يؤاى أحد   لقد أوايت  )والسال  قال : 
 وما يل وبالل بني يوم وليلة ، ولقد أتت علي ثالثة م ن خياف أحد  

 . 1 (بط باللإال ما يواري إ طعام أيكله او كبد
ولقد تعددت واختىفت صور مواقفه لىيه الصال ة والسال  ممن  ذاه       

كما جاءت الساة بذلك , حبسب بوع األذية وصاحيها ووقتها , وهلذا 
قد ترى ميادرتَه لىعقوبة يف وقت وامتااله لاها يف وقت  خر , ييني هذا 

ا كان يف مل من ذي اخلويصر ة وماع قتىه صى  هللا لىيه وسىم موقفه

                                                 
 ( .12212ما  امحد يف املساد برقم )رواه اإل - 1
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موقفه من ابن خطٍل وأمره الصحابَة قتىه ولو كان املدياة أول أمره و 
  ستار الكعية حياما َلز اإلسالُ  كما سيأيت توضيح ذلك .متعىقاً أب

ولعىاا يف هذه الورقات أن بيني ماهج الايب لىيه الصال ة والسال  يف      
مليحث من مقدمة ذلك , وطريقة تعامىه مع من يؤذيه , وقد تّكون هذا ا

 وثالثة فصول وخامتة , وكان لى  الاحو التايل : 
ملخالفني ا من أذىصى  هللا لىيه وسىم : يف موقفه  ولالفصل األ
 لإلسال  .

 وحتته ثالث مياحث :
 املشركني . أذىمن  صى  هللا لىيه وسىم ول : موقفهامليحث األ            
أهل  أذىمن هللا لىيه وسىم  صى امليحث الثاين : موقفه             
 الكتاب .

 املاافقني . أذىمن صى  هللا لىيه وسىم امليحث الثالث : موقفه             
بعض املاتسيني  ن أذىم صى  هللا لىيه وسىم : موقفه الفصل الثاين
 لإلسال  .

 وحتته مخس مياحث :
أهل  أذى من صى  هللا لىيه وسىم ول : موقفهاألامليحث             

 هواء .األ
 من قصة اإلفك . صى  هللا لىيه وسىم امليحث الثاين : موقفه            
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من ِخطية لىي صى  هللا لىيه وسىم موقفه امليحث الثالث :             
 رضي هللا لاه الباة أيب جهل 

 بعد موته . من أذيته صى  هللا لىيه وسىم امليحث الرابع : موقفه            
من قصة  صى  هللا لىيه وسىم امليحث اخلامس : موقفه            

 األبصاري والزبري .
 .: يف اجلواب لى  بعض الشيه  الفصل الثالث

 : مياحث أربعوحتته 
 ابلااس .صلى هللا عليه وسلم امليحث األول : شيهة رمحته             
غىظة األلراب ل  هللا لىيه وسىم شيهة تركه صىامليحث الثاين :             

  .معه 
امليحث الثالث : شيهة لد  ابتقامه لافسه صى  هللا لىيه وسىم             

. 
 (: )ودع أااهم استدالهلم بقوله تعاىلامليحث الرابع :             

 .اخلامتة      
 

 وصى  هللا لى  بيياا محمد ولى   له وصحيه أمجعني ..
 كتيه / ليدالرمحن ليدالعزيز اجلفن

 ه1438ربيع اثن 
Jafn100@gmail.com 

mailto:Jafn100@gmail.com
mailto:Jafn100@gmail.com
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 الفصل األول

  املخالفني لإلسالم ىم ن أا صلى هللا عليه وسلم موقفه 

 
 املبحث األول 

 املشركني  ِم ن أاى صلى هللا عليه وسلم موقفه
شركني صاوف فقد كان لىيه الصال ة والسال  يف مكة يسمع من امل     

حتريضًا , وكتب أهل السري  وأاألذية سواء كابت قواًل أو فعاًل أو إلابًة 
تياله , إال أبه لىيه أذية قريش لى  وجه اخلصوص له وأل طافحٌة يف ذكر
هلي له لىيه الصال ة لىماع اإل   مل يكن لياتقم ماهم أول األمرالصال ة والسال

ما يقولون واهجرهم هجرًا مجياًل  واصرب على) والسال  كما يف قوله تعاىل 
مل يكن  هذامع كما هو معىو  يف العهد املكي , اخلطاب اإلهلي  وهذا ,  1( 

ية كابت ألن األذ ما يدل لى  لفوه لاهم صى  هللا لىيه وسىم يظهر هلم
 .وشخصه الكرمي متعىقة بايوته ودلوته 

وسىم ملا مر ما  أمحد بساد صحيح أن الايب صى  هللا لىيه روى اإل     
بافر من قريش وهو يطوف لاد الكعية غمزوه بيعض ما يقول فقال هلم 

                                                 
 10سور ة املزمل اية  1
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تسمعون اي قريش ، والذي نفس حممد بيد  لقد لىيه الصال ة والسال  : )
 . 1( جئتكم ابلذبح

أن قريشًا تعاقدوا ابلالت والعزى وماا ة ما  أمحد أيضًا رواه اإلومثىه ما      
ف : لو قد رأياا محمدًا لقد قماا إليه قيا  رجٍل الثالثة األخرى وانئىة وإسا

واحٍد , فأخربْت فاطمُة رضي هللا لاها الايبَّ صى  هللا لىيه وسىم فىما خرج 
( مث حصيهم هبا , فما شاهت الوجو لىيهم أخذ قيضًة من الرتاب فقال : )

 . 2أصاب رجالً ماهم من ذلك احلص  إال قتل يو  بدر 
 لصال ة والسال  مل يكن ليدعن الايب لىيه ااة أييّ اآلاثر امل وغري ذلك من

و بيوته حىت ييني موقفه من ذلك و يعري فيه يتكىمون يف شخصه أ ألداءه
ترك ذلك يعين إقراره  القضية تتعىق ابإلسال  ذاته , و صايعهم , وذلك أن

 مبا يقال لاه ولن رسالته .
موقف الشريعة  حقيقة ينيلىيه أن ي فىما ابتقل إىل املدياة الايوية كان     

ذية ماهم ذلك ال يصح شرلًا تركهم وقد بىغت األ بهمن أولئك الصااديد وأ
امليىغ , وهلذا ملا فدى من فدى ماهم بعد غزو ة بدر أبق  بعضًا ممن بىغت 
أذيته لرسول هللا صى  هللا لىيه وسىم ميىغها لعقوبة القتل , فقد روى 

صى  هللا لىيه وسىم  ملا أقيل ابألسارى  الييهقي يف السان الكربى أن الايب

                                                 
 ( .7036املساد برقم ) - 1
 ( .4853املساد برقم ) - 2
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أيب األقىح أن يضرب حىت إذا كان بعرق الظيية أمر لاصم بن اثبت بن 
يب معيط , فجعل لقية يقول : اي وياله , لال  أقتل من بني لاق لقية بن أ

( مث قال لىيه بعداوتك هلل ولرسولههؤالء ؟ فقال لىيه الصال ة والسال  : )
( فقدمه فضرب اي عاصم ب ن اثبت قدمه فأضرب عنقه)الصال ة والسال  : 

 . 1لاقه 
لىيه وسىم  ز  قريشاً ودخىها صى  هللاومثل ذلك يف فتح مكة حياما هَ      

من قريش  ذوه لىيه الصال ة والسال   , فإبه ملا دخىها  لزيزًا أمر بقتل بفرٍ 
ة , صى  هللا لىيه وسىم جاءه رجل فقال : ابن خطل متعىق أبستار الكعي

, وكان قد  2 ( , والقصة يف الصحيحنياقتلو فقال صى  هللا لىيه وسىم : )
استعمل الايب صى  هللا لىيه وسىم ابن خطل هذا لى  الصدقة , وأصحيه 
رجاًل خيدمه فغضب لى  رفيقه لكوبه مل يصاع له طعامًا فقتىه , مث خاف 

  هللا لىيه صىأن يقتل فارتد واستاق إبل الصدقة , وكان يهجو رسول هللا 
 بذلك . وسىم وأيمر جاريتيه أن تغايا

م أمر ردته هلجائه إايه وهلذا أمر بقتىه والايب صى  هللا لىيه وسىم لظّ       
 ولو كان متعىقاً أبستار الكعية ..!

                                                 
 ( .18026سان الييهقي برقم ) - 1
 ( .1357( ومسىم برقم )1846يف اليخاري برقم ) - 2
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م , وقد وكذلك القياتان الىتان كابتا تغايان هبجائه صى  هللا لىيه وسى     
أبستار الكعية ,  ا متعىقتنيولو كاَّ  بقتىهما أمره صى  هللا لىيه وسىم ورد

,  1 وذكر ابن تيمية رمحه هللا أن قصتهما مشهور ة مستفيضة لاد أهل السري
ر ابإلمجاع , ومع ذلك مل ن الاساء ال جيوز تعمد قتىهن جملرد الكفأ مع العىم

 صى  هللا لىيه وسىم أبيب هو وأمي . يعف لاهما

مصافه أن الايب صى  هللا لىيه وسىم قال :  بن أيب شيية يفقد روى اف     
م ن دخل دار أيب سفيان فهو ذم ن إال اب ن خطل ومقيس ب ن صبابة )

الليثي وعبدهللا ب ن سعد ب ن أيب السرح والقينتني فإن وجدمتوهم متعلقني 
 .  2 (أبستار الكعبة فاقتلوهم

املشركني لقوبة الايب لىيه الصال ة والسال  ترك ن ومن هاا يتيني لاا أ     
  تيني لاا من الاقوالت .كما لاهم  لفوه ال يعين قيل اهلجر ة 

 

                                                 
 . 1/126ابظر الصار  املسىول البن تيمية   - 1
 ( .36900مصاف ابن أيب شيية برقم ) - 2
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 املبحث الثاين 

 أهل الكتاب ِم ن أاى صلى هللا عليه وسلم موقفه
يف بعض هلم  لىيه وسىم لى  إسالمهم ومتابعته فمع حرصه صى  هللا     

  هللا لىيه له صىأذيتهم إال أن موقفه من  مهاجره إىل املدياةأمورهم أول 
لىيه الصال ة مع لىمه ,  لن موقفه من أذية املشركنيوضوحًا قل وسىم ال ي
لداءه لىيه , كىمة أأن العرب كابت تاتظر فيه الفرصة اليت تتفق  والسال  

 الكتاب لىيه . ن فرصة أتليب أهللظم مليس هااك أو 
ب كعم ن لن الايب صى  هللا لىيه وسىم قال : )ثيت يف الصحيحني أ     

فقا  محمد بن مسىمة فقال : أحتب ( ؟ ب ن األشرف فإنه ذاى هللا ورسوله
 .  1 ( فقتىهنعمن أقتىه ؟ قال صى  هللا لىيه وسىم : )أ

قد هجا الايب صى  هللا لىيه وسىم فىما قُتل جاء اليهودي وكان كعب      
 أصحابه إىل الايب صى  هللا لىيه وسىم فقالوا : اغتيل وهو سيدان .! فقال

لو قر كما قر غري  ملا أواي لكنه انل منا رسول هللا صى  هللا لىيه وسىم )
 . 2( األاى وهجاان ابلشعر ، ومل يفعل هذا أحد منكم إال كان السيف

                                                 
 ( .1801( ومسىم برقم )3031رواه اليخاري برقم ) - 1
 غازي .لزاه ألهل امل 1/287يف الصار  املسىول  - 2
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ع كون  وبعدها ذّلت يهود وحذرت من يو  قتل كعب بن األشرف , فم   
ومل خيش  ن الايب صى  هللا لىيه وسىم مل ميهىهكعب سيد يهود وكيريهم إال أ

 من أثر ذلك الفعل من قريب أو بعيد .
عث ن الايب صى  هللا لىيه وسىم بومثىه ما رواه اليخاري يف صحيحه أ     

بصار إىل أيب رافع اليهودي الذي كان يؤذي ليدهللا بن لتيك ورهطًا من األ
, والقصة فيها طول  الايب صى  هللا لىيه وسىم فقتىه وهو يف حصاه انئماً 

أن الايب  الييهقي, وقد جاء يف سان  1 ليخاري يف صحيحه كامىةذكرها ا
صى  هللا لىيه وسىم حني رأى ابن لتيك ومن معه رضي هللا لاهم وهو 

( فقالوا : أفىح وجهك اي أفلحت الوجو لى  املارب يو  اجلمعة قال : )
 . 2( ؟ قالوا : بعم أقتلتمو رسول هللا , قال : )

رمحه هللا تعاىل يف سااه ان يهوديًة كابت تشتم  روى أبو داودأيضًا و      
الايب صى  هللا لىيه وسىم وتقع فيه , فخاقها رجل حىت ماتت فأبطل الايب 

 . 3صى  هللا لىيه وسىم دمها 

 اليخاري, ففي  مل يكن يدع حقه فيها األلفاظ اليت كابوا يىمزوبه هبا بل     
اليهود لى  رسول هللا أن لائشة رضي هللا لاها قالت : دخل رهط من 
: لىيكم السا   ها فقىتُ صى  هللا لىيه وسىم فقالوا : السا  لىيك ففهمتُ 

                                                 
 ( .4039اليخاري برقم ) - 1

 ( .5840السان الكربى لىييهقي برقم ) - 2
 (4362سان أيب داود برقم ) - 3
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اي عائشة فإن هللا حيب  )مهالً والىعاة فقال رسول هللا صى  هللا لىيه وسىم: 
قال ففقىت : اي رسول هللا : أومل تسمع ما قالوا ؟  الرفق يف األمر كله(

 . 1 )فقد قلت : وعليكم(م: رسول هللا صى  هللا لىيه وسى
 يكن يىتفت إىل مسألة صى  هللا لىيه وسىم مل كل هذا يدل لى  أبه      

هل الكتاب أو الصرب لىيهم من أجل دلوهتم أو خوف تشويه العفو لن أ
صور ة االسال  من االبتقا  ماهم , بل كان أيخذ حقه ماهم بطريقة ال 

مر يتعىق بدين اإلسال  ألبعض العصريني املاهزمني , وذلك أن ا تعجب
 . لموماً 

 

                                                 
 ( .6024اليخاري برقم ) - 1
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 املبحث الثالث
 املنافقني م ن أاى صلى هللا عليه وسلم موقفه

أما املاافقون فكان أمرهم لسري وشرهم مستطري وذلك إلظهارهم      
, وقد شق لى  الايب صى  هللا لىيه وسىم أمرهم ,  وإبطاهنم الكفراإلسال  

حىت و , م , حىت صعب لىيهم كشفهم لىااس هوكذا الصحابة رضي هللا لا
ن كاقد  أصحاب الايب صى  هللا لىيه وسىم , و بعض اختىف ألجىهم 

ن يسيء لىمسىمني , ولى  وجه يتحياون الفرصة لكل ما ميكن أ املاافقون
به لىيه الصال ة والسال  مل وسىم , إال أبيياا محمد صى  هللا لىيه  اخلصوص

ه القضااي اليت من املمكن أن تقسم الااس يكن ليستعجل من حسم مثل هذ
 مراحىها .  تاة خاصة أن دولة اإلسال  يف أوىلوحتدث بياهم ف

أيب بن سىول بعد لود ة الايب صى  هللا لىيه وسىم ليدهللا أن  جاءوقد      
 1 ذل (ىل املدياة ليخرجن األلز ماها األرجعاا إمن بعض غزواته قال ) لئن 

لاه : دلين أضرب لاقه , فقال صى  هللا لىيه وسىم فقال لمر رضي هللا  ,
 صىها يف الصحيحني  .والقصة أ( , كثرية يف املدينة  إان ترعد له أنوف: )
ليدهللا بن معاقية  يكن ليدعوهذا يعين أن الايب صى  هللا لىيه وسىم مل      

ة , وقد جاء يف الصحيحني  خر , بل ملفسد ة راجحأيب بن سىول لفواً لاه 

                                                 
 1/389ياظر مروايت لزو ة حاني إلبراهيم قرييب  - 1
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ن حممدًا يقتل ال يتحدث الناس أ) ديث قوله صى  هللا لىيه وسىم :احل
 . 1( أصحابه
أيب ليدهللا بن الصحابة رضي هللا لاهم يف بداية األمر اختىفوا لى  و      

ابن سىول خلفاء حاله لن بعضهم , فإن ابن سىول مل يكن يعىن بفاقه لى  
قب كما لوقب غريه ولو ألىن لعو  ,الااس ِسوى يف بعض جمالسه اخلاصة 

 ردته .ممن صرح بكفره أو 
يف قصة اإلفك وما قيل يف كما   أيضاً  يوضح ذلك ما يف الصحيحني     

لائشة رضي هللا لاها من قيل املاافقني , حياما وقف الايب صى  هللا لىيه 
( فقال م ن يعذرين يف رجل بلغ أاا  يف أهل بييتوسىم لى  املارب فقال : )

 2ان ألذرك , إن كان من األوس ضربت لاقه .. احلديث سعد بن معاذ : أ
. 

حقه لىيه بل أقره , و فىم ياكر الايب صى  هللا لىيه وسىم قول سعد      
الصال ة والسال  مل يدله بل قا  من لى  املارب وقال مقولته تىك طىيًا يف 

حىت من املاافقني الذين هم رؤوس يف , أخذه من الفالل أبيب هو وامي 
 هم .قيائى

                                                 
 ( .2584( ومسىم )3330يف اليخاري برقم ) - 1
 ( .2770( ومسىم )2637رواه اليخاري برقم ) - 2



 
 

 

 15 موقف النيب صلى اهلل عليه وسلم ممن آذاه

  الفصل الثاين :
 بعض املنتسبني لإلسالم . ىم ن أا صلى هللا عليه وسلم موقفه

 
 املبحث األول

 هواءأهل األ م ن أاى صلى هللا عليه وسلم موقفه
هواء له من اخلوارج  ة والسال  يف أذية أهل األالايب لىيه الصال عاملت     

ب لإلسال  وحاله ختف  شييه بتعامىه مع املاافقني , وذلك أن كىيهما ماتس
ن لىايب لىيه الصال ة والسال  هواء املعاصرو وأهل األلى  لامة املسىمني , 

, بياما املاافقون مل خيتىف  1اختىف أهل العىم يف إسالمهم من اخلوارج 
لىم  لىماء اإلسال  يف حقيقة كفرهم وبزوهلم إىل أسوأ دركات الكفر وقد

 لياطن . كفرهم االايب لىيه الصال ة والسال   
قد جاء يف الصحيحني وغريمها أن ذا اخلويصر ة اخلارجي قال لىايب و      

لىيه الصال ة والسال  حياما كان يقسم الغاائم : الدل اي محمد ! فقال له 
فهّم لمر  2 ( ويلك ، وم ن يعدل إاا مل أعدللىيه الصال ة والسال  : ) 

رتكه وذلك خشية أن سال  برضي هللا لاه بقتىه , فأمره الايب لىيه الصال ة وال

                                                 
, ومسررائل ابررن ابز البررن مررابع  202ياظررر ا اخلرروارج دراسررة وبقررد ملررذهيهم ا لااصررر السررعوي  - 1

1/33 . 
 ( .1063( ومسىم برقم )3610رواه اليخاري برقم ) - 2
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ن محمداً يقتل أصحابه كما صرح بذلك لىيه الصال ة و السال  يتيالغ الااس أ
. 

فهاا الايب لىيه الصال ة والسال  مل يدع ذا اخلويصر ة لعفوه لاه أو لرتك      
كون ذي اخلويصر ة ماسواًب إىل   , وهو ذلكحقه بل خشيَة أمٍر ألظم من 

  قد يستفيدون من قتىه إهتا  بيب اإلسال  بقتل سال  وأن ألداء اإلسالاإل
أتياع ذي أصحابه , وقد أوص  لىيه الصال ة والسال  أصحابه بقتل 

ىقية حلرصه لى  ذلك أخربهم أبوصافهم اخلَ اخلويصر ة من اخلوارج , بل 
 . 1أدركهم أن يقتىهم قتل لاد  ه إن, وأقسم كما يف الصحيحني إبىقية واخلُ 
      

 

                                                 
 ( .1063( ومسىم برقم )7432رواه اليخاري برقم ) - 1



 
 

 

 17 موقف النيب صلى اهلل عليه وسلم ممن آذاه

 املبحث الثاين
 م ن قصة اإلفك صلى هللا عليه وسلم موقفه

سال  يف ميحث سابق أشران إىل شيء لن موقف الايب لىيه الصال ة وال     
لصقت أبماا لائشة رضي هللا لاها , عل املاافقني يف قصة اإلفك اليت أمن ف

عض قفه لىيه الصال ة والسال  من دخول بويف هذا امليحث بذكر مو 
 ماهم . الصحابة يف هذه القضية وموقفه

ن لائشة رضي هللا لاها حياما ابشغىت لن الركب يف إحدى أوذلك       
الغزوات لىيحث لن قالد ة فقدهتا ارحتل الركب لاها ظاًا ماهم أهنا يف 

 - لاه وهو صفون ابن املعطل رضي هللا –اهلودج , وكان أحد الصحابة 
يسري خىفهم فمر ابملكان الذي كان الايب صى  هللا لىيه وسىم وصحابته 
بزلوا فيه , وإذ بعائشة رضي هللا لاها جالسة تاتظر لودهتم إليها , جاء 

ه مث حلق بركب الايب صى  هللا لىي ن رضي هللا لاه واانخ راحىته فركيتصفوا
 ىل املدياة .وسىم إ
فتكىم يف اهتا  لائشة رضي أيب بن سىول  بن مر ليدهللاتوىل ِكرب األ      

حسان بن اثبت ومسطح بن أاثثة ومحاة بات هللا لاها , مث بعد ذلك تكىم 
, فدار الكال  يف املدياة وحزن الايب صى  هللا لىيه وسىم  ذلكجحش يف 

فما ذكروا  ذلكه يف استشار بعض زوجاته وبعض أصحابفحزاًن شديدًا , 
قا  الايب صى  هللا لىيه وسىم خطييًا يف , فا إال خريًا لاها رضي هللا لاه

بعد شهر و .!  )م ن يعذرين م ن رجل بلغين أاا  يف أهلي (الااس فقال : 
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)إن الذي ن كما يف سور ة الاور رضي هللا لاها  بزل هللا سيحابه وتعاىل براءهتا أ
 اآلية , جاءوا ابإلفك عصبة منكم ال حتسبو  شرًا لكم بل هو خري لكم(

  . 1 هذا خمتصر القصة وقد رواها اليخاري ومسىم وغريمها وفيها طول
بعدما أظهر هللا لز وجل براء ة لائشة رضي هللا لاها أقا  الايب صى       

ومحاة بات ومسطح بن أاثثة حسان بن اثبت لى   هللا لىيه وسىم احلدَّ 
هللا مع أن حسااًن كان شالر الايب لىيه صى  ,  2جحش رضي هللا لاهم 

 3 )اهجهم وجربيل معك(:  يف الصحيحنيلىيه وسىم وقد قال له مر ة كما 
,  ذكرت لائشة رضي هللا لاه يف القصةممن شهد بدرًا كما  , ومسطحاً 

لعل أن الايب صى  هللا لىيه وسىم قال : )  نيهل بدر جاء يف الصحيحأو 
 . 4( هل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هللا اطلع على أ

كل هذا مل يشفه هلؤالء الصحابة العفو لاهم , او ترك حقه صى  هللا        
 لىيه وسىم ..

 

                                                 
 ( .2770( ومسىم برقم )4141رواه اليخاري برقم ) - 1
 12/201طيب تفسري القر  - 2

 ( .2486( ومسىم برقم )3213رواه اليخاري برقم ) - 3
 ( .2494( ومسىم برقم )3081رواه اليخاري برقم ) - 4



 
 

 

 19 موقف النيب صلى اهلل عليه وسلم ممن آذاه

 املبحث الثالث
م ن ِخطبة علي رضي هللا عنه البنة صلى هللا عليه وسلم موقفه 

 أيب جهل
ول هللا لن املسور بن خمرمة قال : مسعت رس 1 جاء يف الصحيحني      

)إن بين هشام ب ن املغرية صى  هللا لىيه وسىم وهو لى  املارب يقول : 
استأانوين يف أن ينكحوا ابنتهم عليَّ ب ن أيب طالب فال ذان هلم مث قال : 
ال ذان مث ال ذان مث قال : ال ذان فإمنا ابنيت مين يريبين ما أراهبا 

وهللا ال )ىيه وسىم : وجاء يف لفظ  خر قال صى  هللا ل ويؤايين ما ذااها(
 . 2 (جتتمع بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وبنت عدو هللا أبدا

يب لىيه فهذا لىي رضي هللا لاه أراد الزواج من بات أيب جهل فماعه الا     
ن هذا الفعل هو أذية له وإن كان بطريق غري الصال ة والسال  ابلتيار أ

لسال  ذكر كما يف بعض الرواايت أبه مياشر ة , مع أن الايب لىيه الصال ة وا
 تعاىل لعىي رضي ال حير  احلالل , ومع كون هذا األمر مياحاً وقد شرله هللا

مع فضيىة لىي , و ن الايب لىيه الصال ة والسال  مل يدع حقه فيه هللا لاه إال أ
خطييًا يف الااس الايب صى  هللا لىيه وسىم رضي هللا لاه ومكابته فقد قا  

                                                 
 ( .2449( ومسىم )5230رواه اليخاري برقم ) - 1
 ( .2449( ومسىم برقم )3110رواه اليخاري برقم ) - 2
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لاد هذا  1لك , وقد ذكر القسطالين يف شرحه لىيخاري من أجل ذ
احلديث أن من خصائص الايب لىيه الصال ة والسال  حترمي أذيته حىت مما 
أصىه اإلابحة , فإذا ُشرع لىايب لىيه الصال ة والسال  أخذ حقه مما يؤذيه 

ألظم من ذلك   فكيف مبا هو -وقد فعل ذلك  -وإن كان يف أمر مياح 
 . يب هو وأميكىمزه وسيه أب

 
                  

                                                 
 ( .3714حتت حديث رقم ) 6/121 - 1



 
 

 

 21 موقف النيب صلى اهلل عليه وسلم ممن آذاه

 املبحث الرابع
 م ن أايته بعد موتهصلى هللا عليه وسلم موقفه 

حقه  تركذكران يف املياحث السابقة أن الايب لىيه الصال ة والسال  ما       
إال لغرض صحيح أو سيب خارج كما يف قصة يف حياته ممن تقصد أذيته 
ولد  ذية وبوع اجملازا ة فيها , , وقد تعددت صور هذه األذي اخلويصر ة 

, وإن جاءت ىت بعد موته العفو لن سابه لىيه الصال ة والسال  ياسحب ح
أو  ن يقيل توبةً , فىيس ألحد أبصوص كثري ة يف فضيىة العفو لن املخطئ 

الايب لىيه الصال ة و ظُىم أو أخذ حقه فضاًل لن لن أحد تُعدى لىيه أ اً لفو 
 لوجوه :وذلك حىت لو دلت القرائن لى  حقيقة توبته , والسال  
: أبه جاء التصريح ابملاع من أذية الايب لىيه الصال ة  األولالوجه       

كان لكم )وما  والسال  بعد موته والتهديد ملن فعل ذلك كما يف قوله تعاىل 
زواجه م ن بعد  أبدًا إن الكم كان  وال أن تنكحوا أأن تؤاوا رسول هللا

قال القرطيب يف تفسريه : قال ابن لطية : روي أهنا بزلت  عند هللا عظيماً(
بسيب أن بعض الصحابة قال: لو مات رسول هللا صى  هللا لىيه وسىم 

 . 1لتزوجت لائشة , فيىغ ذلك رسول هللا صى  هللا لىيه وسىم فتأذى به 

                                                 
 . 14/282تفسري القرطيب  - 1
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أن األصل هو إبقاء لمومات الاصوص الدالة لى  :  الثاينوجه ال      
لقاب من  ذاه لى  داللتها , ومن قال بتخصيصها يف حياته صى  هللا 

 لىيه وسىم  فعىيه ابلدليل .
فعال هي من حقوق اخلىق املياية لى  : أن مثل هذه األ الثالثالوجه      

لطاء كل ذي حق حقه ذلك إة ال لى  العفو , واألصل يف املشاحة واملطالي
وىل , يف هذا بطريق األحىت بعد املوت والايب لىيه الصال ة والسال  يدخل 

وغريمها أبه  1وقد جاء لن الايب لىيه الصال ة والسال  كما يف املساد والسان 
 . )كسر عظم امليت ككسر  حياً(قال 
ابحة لرضه أو صى  هللا لىيه وسىم إ : أبه مل يرد لن الايب الرابع الوجه     

 رتك من فعل شيئاً من ذلك .أذيته أو األمر ب
أبه لو قدر لفو الايب صى  هللا لىيه وسىم لن شيء  الوجه اخلامس :     

 الايب صى  هللا لىيه وسىم فىيس ألحد أن يعفو لن حقيف حياته من حقه 
 .وهو مل يُعىم لفوه صى  هللا لىيه وسىم وكأبه جعل من بفسه وكيالً لاه 

             

                                                 
 ( .1616( وابن ماجة برقم )3207( وأبو داود برقم )25356رواه أمحد يف الساد برقم ) - 1



 
 

 

 23 موقف النيب صلى اهلل عليه وسلم ممن آذاه

 املبحث اخلامس
م ن قصة اختالف األنصاري صلى هللا عليه وسلم موقفه 

 والزبري
من  أن الزبري خاصم رجالً  1روى اليخاري ومسىم يف صحيحيهما      

)اسق اي زبري، األبصار يف شريج من احلر ة فقال الايب صى  هللا لىيه وسىم: 
أن كان ابن فقال األبصاري : اي رسول هللا :   أرسل املاء إ ى جار((مث

)اسق اي فتىون وجه رسول هللا صى  هللا لىيه وسىم مث قال :  .؟ 2 لمتك
 زبري مث احبس املاء حىت يرجع إ ى اجلدر مث أرسل املاء إ ى جار((
واستول  الايب صى  هللا لىيه وسىم لىزبري حقه يف صريح احلكم حني 

قال الزبري : فما , حفظه األبصاري كان أشار لىيهما أبمر هلما فيه سعة أ
)فال وربك ال يؤمنون حىت أحسب هذه اآلايت إال بزلت يف ذلك : 

 . وهذا لفظ اليخاري . حيكمو( فيما شجر بينهم(
أمر مبا أول األمر  فالايب لىيه الصال ة والسال  كما ظهر يف القصة يف     

بصاري , بري قىياًل مث يرسل املاء إىل األن يسقي الز و أ, وه هلما فيه سعة
قض  لىزبري هبذا احلكم لكوبه ابن لمته ومن  اهتامه يف بيته أبن فىما رأى

                                                 
 ( .2357( مسىم برقم )2708رواه اليخاري برقم ) - 1
جرراء يف بعررض الرررواايت أن األبصرراري ممررن شررهد برردراً , وقررد بيرره بعررض أهررل العىررم أن القصررة  - 2

 وقعت قيل غزو ة بدر .
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وقد أشار العيين يف شرح حىت ييىغ اجلدر ,  املاءَ  قرابته أمر أن حييس الزبريُ 
لقوبة  اليخاري إىل أن الايب لىيه الصال ة والسال  قض  بعقوبة االبصاري

د كابت تقع العقوابت يف تعزيرية فقال : وقيل : وقعت لقوبته يف ماله وق
 . 1 لىتحرمي تغىيظاً  .. األموال
       

                                                 
 . 12/204رئ شرح صحيح اليخاري لىعيين ابظر لمد ة القا - 1



 
 

 

 25 موقف النيب صلى اهلل عليه وسلم ممن آذاه

 الفصل الثالث 
  يف اجلواب على بعض الشبه

 
 املبحث األول 

  شبهة رمحته صلى هللا عليه وسلم ابلناس 
  أرسىه هللا رمحة ابلااس فقال لز ال شك أن الايب لىيه الصال ة والسال     

وكابت رسالته هي ليار ة لن إبقاذ  )وما أرسلنا( إال رمحة للعاملني(وجل : 
 بهسال  الظىمة واملستيدين وقد حررهم اإل استعيادلياد ة اخلىق و لىيشرية من 

صى  هللا لىيه صى  هللا لىيه وسىم , كل هذا ال يعين التعارض بني دفعه 
 :حقه وبني كوبه رمحة لىعاملني , ألدلة ماها هخذوأ وسىم  األذى لاه

 ذاه من  يه وسىم مع رمحته مل يدع حقه فيمن: أبه صى  هللا لى ولاأل     
و حىت من خطل وغريه , أالكفار سواء من قريش , أو من املرتدين كابن 

 أهل الكتاب كما يف قصة أمره بقتل ابن األشرف ..
وإن كان ىيه وسىم مل يدع حقه يف قصة اإلفك , : أبه صى  هللا ل الثاين     

وقد أقا  احلد حىت لى  من هم من خري ة الااس كمسطح حقًا هلل تعاىل , 
 وحسان رضي هللا لاهما .

: أبه صى  هللا لىيه وسىم مل يقيل أذيته ممن هو من خري ة  الثالث     
أيب  صحابته رضي هللا لاهم كما يف قصة خطية لىي رضي هللا لاه الباة

 جهل .



 موقف النيب صلى اهلل عليه وسلم ممن آذاه
 

 

 

26 

أن هللا سيحابه ذكر يف كتابه ماع أذية الايب صى  هللا لىيه :  الرابع     
وما كان لكم أن تؤاوا رسول )كما يف قوله تعاىل : وسىم حىت بعد موته  
 .(زواجه م ن بعد  أبداً هللا وال أن تنكحوا أ

: أبه صى  هللا لىيه وسىم مل يدع حقه يف تشكيك األبصاري  اخلامس     
  حكمه مع الزبري رضي هللا لاه .يف
مر جبهاد الكفار وقتاهلم , وكان من الرمحة هبم توجيههم : أبه أ السادس    

خرى , وهذا وإن كان حقًا هلل تعاىل فال يعارض وأ إىل ما يصىح هلم دبياً 
 . لىيهبل هو دليل  , بذلك وصف الايب صى  هللا لىيه وسىم

لظن مياع الااس من حقوقهم أن ال شرلًا و : أبه ال يصح لقاًل سابعال     
ولدها قد تشح باأل  مع رمحتها ىزا  بفي الرمحة ممن يسأل حقه , فهذه است

 به .  رمحتهالاها وصف  وهذا ال يىغيبشيء من حقها لاه 
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 املبحث الثاين
 شبهة تركه صلى هللا عليه وسلم لغلظة األعراب معه

ال  ماهم مالقي , سواء قد لقي الايب لىيه الصال ة والسلراب فأما األ     
,  ابلييئة اليدوية وكابت تىك التصرفات تعود لتأثرهمو الفعل , يف القول أ

)م ن بدا محد وغريه :  لىيه وسىم كما يف مساد اإلما  أوقد قال صى  هللا
وأكثر ما حدث ماهم من ذلك يف املدياة الايوية بعد مهجره إليها  1 جفا(
ىيه الصال ة والسال  , وهم مع ذلك يف بظر الايب لىيه الصال ة والسال  ل

 لى  صافني : 
: كيار األلراب ممن كان الايب لىيه الصال ة والسال   الصنف األول     

تيالهم , كاألقرع بن حابس داية أيتألفهم ويراليهم بظرًا حلرصه لى  ه
لسال  ايب لىيه الصال ة واوليياة بن حصن وغريمها , وهؤالء مل تكن أذيتهم لى

مر يتعىق بغىظ طيالهم وتعامىهم , يتمثل ذلك سيًا أو شتمًا , بل كان األ
يف قصتهم حياما اندوه من وراء احلجرات قائىني : أخرج لاا اي محمد , فأبزل 

 كثرهم ال يعقلون(الذي ن ينادونك م ن وراء احلجرات أ )إنهللا تعاىل قوله 
, ولو الترب تصرفهم هنم جهىة مبعىن أال يعقىون هنم , فذكر هللا لز وجل أ2

حصل من املاافقني يف قصة غزو ة تيوك كما و تاقصًا من قدره  هذا سيًا له أ

                                                 
 ( .8836رواه اإلما  أمحد يف مساده برقم ) - 1
 . 4سور ة احلجرات اية  - 2
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وال  ذب ألسااً قرائاا هؤالء أكرب بطواًن وال أك : ما رأياا مثل حياما قالوا
يف قوله كما   هم لز وجل وصفًا يااسب حاهلمفَ صَ لوَ جنب لاد الىقاء , أ

) قل أابهلل وذايته ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا قد كفرمت : تعاىل 
 . بعد إميانكم(

وقد جاء يف الصحيحني وغريمها أن أحدهم استأذن لى  الايب لىيه      
( فىما بئس أخو العشريةالصال ة والسال  فقال لىيه الصال ة والسال  : )

سط , فىما خرج قالت لىيه الصال ة والسال  يف وجهه وابي ق الايبي تطىّ  جىس
لائشة لىايب لىيه الصال ة والسال  : اي رسول هللا حني رأيت الرجل قىت  
) كذا وكذا مث تطىقت يف وجهه وابيسطت .! فقال لىيه الصال ة والسال  : 

اي عائشة مىت عهدتيين فحاشًا ، إن شر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة 
 طة لسابه وسوئه .يعين سال 1(  فحشهم ن تركه الناس اتقاء 

مسىمني مع ضعف متسكهم يف ظاهرهم فهؤالء األلراب كابوا      
, ومع ذلك  مصىحةىابإلسال  , وكان الايب لىيه الصال ة والسال  يتألفهم ل

مل ييدر ماهم ما يدل لى  تاقصهم له لىيه الصال ة والسال  وال احلط من 
لراب كما هي طييعة األ طريقة تعامىهم  قدره ومكابته , بل كابت القضية يف

 السائد ة .

                                                 
 ( .2591( ومسىم برقم )6031رواه اليخاري برقم ) - 1
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لراب , وهؤالء مل يكن الايب لىيه الصال ة : أفراد األ الصنف الثاين     
به كان أوالسال  يتألفهم إمنا كابت معامىته هلم كمعامىة سواد أصحابه إال 
اد سؤاهلم يرالي أحوال جهىهم وجفوهتم , وكابت تىك الطيائع تيدو ماهم ل

ن ماهم التعامل مع سُ و غري ذلك , فىم حيَ أ قضاء حاجة أو طىب مال
شخص كشخصية الايب لىيه الصال ة والسال  لكوهنم يعيشون يف أماكن 

له لىيه الصال ة  أو تاقصٌ  تستدلي تىك الطيائع , أما أن ييدر ماهم أذيةٌ 
 مر كذلك .والسال  فىيس األ

لسال  لرابيًا جيذ الايب لىيه الصال ة واالصحيحني أن أوقد جاء يف      
حىت أثرت يف صفحة لاق الايب لىيه الصال ة والسال  وقال له : مر يل من 

ا مر له مبه لىيه الصال ة والسال  ميتسمًا وأمال هللا الذي لادك , فالتفت ل
ملا كان يكىم  مشهور ة قصة لرو ة بن مسعود يف صىح احلديييةومثىه ,  1مر أ

صى  هللا لىيه وسىم , ه لىيه وسىم وكىما كىمه أخذ بىحيت الايب صى  هللا
واملغري ة بن شعية قائم لى  رأس رسول هللا صى  هللا لىيه وسىم ومعه السيف 
ولىيه املغفر , وكىما أهوى لرو ة بيده إىل حلية الايب صى  هللا لىيه وسىم 

 . 2 , إىل  خر القصة ضرب يده باعل السيف 

                                                 
 ( .1057( ومسىم برقم )3249رواه اليخاري برقم ) - 1
 . 2731رواها اليخاري يف صحيحه برقم  - 2
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 بن مطعم ما رواه اليخاري يف صحيحه لن جيري ومن صايع األلراب     
,  مقفىه من حاني رسول هللا صى  هللا لىيه وسىمقال : بياما يسري هو مع 

فَرَعِىَقُه األلراب يسألوبه حىت اضطروه إىل مسر ة , فخطفت رداءه فوقف الايب 
 : )أعطوين ردائي فلو كان يل عدد هذ  العضاةصى  هللا لىيه وسىم فقال

 . 1(  ال كذااب وال جبااننَ َعماً لقسمته بينكم مث ال جتدوين خبيال و 
ذيته ومل مي ومل يكن قصدهم أأبيب هو وأ فهاا األلراب تزامحوا لىيه     

بل كابوا يطىيون ماه لىيه الصال ة والسال   و شتماً يكن فعىهم ذلك سياً له أ
حياما أمرًا مياحًا هلم , وتصرفهم هذا هو صور ة من صور ما لااه الداودي 

بغري السيب الذي ال خيرج إىل الكفر, مثل األذى  قال رمحه هللا : إذا أوذي
يف املال واجلفاء يف رفع الصوت فوق صوته, وحنو التظاهر الذي تظاهرت 
لىيه لائشة وحفصة, ومثل جيذ األلرايب له حىت أثرت حاشية الربد يف لاقه 

 . 2 )ومل ن صرب وغفر إن الك مل ن عزم األمور(ماه بقوله تعاىل:  أخذاً 
 

                                                 
 ( .2821ري برقم )رواه اليخا - 1
 . 31/51بقىه ابن املىقن يف التوضيح شرح اجلامع الصحيح  - 2
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 ث الثالثاملبح
 لنفسه صلى هللا عليه وسلم شبهة عدم انتقامه 

اليخاري يف صحيحه لن لائشة رضي هللا لاها أهنا قالت لن  روى     
وهللا ما ابتقم لافسه يف شيء يؤت  إليه  رسول هللا صى  هللا لىيه وسىم : ا

وقد استدل به من يرى لد   1قط حىت تاتهك حرمات هللا, فياتقم هلل ا 
ملن تاقص الايب لىيه الصال ة والسال  , واجلواب لى  ذلك أن يقال  ضالتعرّ 
: 

 أن القول بعد  ابتقامه لافسه صى  هللا لىيه وسىم ليس لى  إطالقه     
كان يف مرض املوت   بدليل ما رواه اليخاري أن الايب لىيه الصال ة والسال  ملا

)أان ال تلدُّوين(  الً :ن يداووه فامتاع لىيه الصال ة والسال  قائأراد من حوله أ
,  )أمل أهنكم أن تلدوين(فىما أفاق قال:  : كراهية املريض لىدواء !, فقىاا 

)ال يبقى أحد يف البيت إال لد وأان كراهية املريض لىدواء , فقال:   : قىاا
 . أنظر ، إال العباس فإنه مل يشهدكم(

ن أيخذه  أبذ الدواء فهاا الايب لىيه الصال ة والسال  ابتقم من إكراهه أخ     
 ستثىن العياس لعد  شهوده إايهم .كل من حضر ذلك , وا

                                                 
 ( .6786رواه اليخاري برقم ) - 1
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قال ابن املىقن لقيه : فيه مشرولية القصاص فيما يصاب به اإلبسان      
 . 1رمبا ابتقم لافسه  -صى  هللا لىيه وسىم  -لمًدا , وفيه: أبه 

لسب أو يف وخيص فعىه يف املياحث السابقة فيما إذا كابت األذية كفرًا كا
 صدقه أو فيما هو من خصائصه .العرض أو لدله و 

وأما إذا أوذي بسيب هو كفر وهو ابتهاك حرمة هللا  قال الداودي :     
حني تعوذ ه كفعىه يف ابن خطل يو  الفتح فيجب لىيه االبتقا  لافس

ابلكعية من القتل, فأمر بقتىه دون سائر الكفار؛ ألبه كان يكثر من سيه, 
بقتل القياتني الىتني كابتا تغايان بسيه وابتقم لافسه؛ ألبه من سيه وقد أمر 

م ن لكعب ب ن ):  قد  ذى هللا ورسوله؛ ولذلك قالفقد كفر ومن كفر ف
 . 3 فابتقم ماه كذلك 2 (األشرف فقد ذاى هللا ورسوله

 

                                                 
 21/634ابظر التوضيح شرح ابن املىقن لصحيح اليخاري  - 1
 سيق خترجيه . - 2
 . 31/52 التوضيح شرح اجلامع الصحيح - 3
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 املبحث الرابع
 استدالهلم بقوله تعا ى : ) ودع أااهم (

رك لقوبة من  ذى الايب صى  هللا لىيه وسىم بعد وقد استدل بعضهم لى  ت
 هللا على وتوكل أااهم ودع واملنافقني الكافري ن تطع )والموته بقوله تعاىل 

 , واجلواب لى  هذه الشيهة من وجوه : 1 وكيال( ابهلل وكفى
, فقال اآلية  هذه أن أهل العىم اختىفوا يف تفسريالوجه األول :      

 . 2شفالة  هلا أن هم هلت ذكر مقاتل : دع
: أبه سيق ذكر أمر هللا جل جالله لاييه صى  هللا لىيه  الثاينالوجه      

وسىم ترك لقوبة الكفار واملاافقني يف مرحىة من مراحل الدلو ة , كما يف 
 .يديكم وأقيموا الصالة( )أمل تر إ ى الذي ن قيل هلم كفوا أقوله تعاىل 

بصوا لى  أن هذه اآلية ماسوخة آبية  ن أهل العىم: أ الوجه الثالث     
 دع: جماهد قالقال املاوردي : السيف كما ذكر ذلك غري واحد ماهم , 

 , تؤذيهم ال املعىن:  وقيل,  بشيء فيه تؤمر حىت لىيه جتازهم ال األذى
وقال الثعىيب يف .  3 ابلقتال ذلك بسخ مث ابلقتال, يؤمر أن قيل هذا وكان

 ها  ية القتال .: بسخت 4الكشف والييان 
                                                 

 . 48سور ة االحزاب  ية  -  1
 4/411ردي يف الاكت والعيون بقىه املاو   -  2

 9/5850ابظر اهلداية إىل بىوغ الاهاية ملكي بن أيب طالب القريواين  -  3
4  - 8/52 
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 اخلامتة 
هللا لىيه وسىم يف تعامىه مع بعد هذا العرض املوجز ملاهج الايب صى       
 هم الاتائج اليت ظهرت من خالل اليحث :ذاه حيسن باا أن بذكر أمن  
ال يزال أن الايب لىيه الصال ة والسال  كان من أشد الااس بالًء , إذ  .1

 ابلكال  فيه بسيه وأذيته , ومل يسىم من نيالكفار واتيالهم متعىق
 .بتسب إليه بصدق دلوته بل كل من اك زوجاته وصحابته و ذل

تعدد صور مواقفه لىيه الصال ة والسال  ممن  ذاه كما ورد يف  .2
الساة , وذلك حبسب بوع األذية وصاحيها ووقتها , ييني هذا 

ول أمره , موقفه من ذي اخلويصر ة وماع قتىه ملا كان يف املدياة أ
وموقفه من ابن خطل وأمره الصحابة قتىه ولو كان متعىقاً أبستار 

 . الكعية
أبه لىيه الصال ة والسال  ملا كان يف مكة كان يتهدد قريشاً  .3

ويتولدهم ألذيتهم , وقد صح لاه لىيه الصال ة والسال  أبه قال هلم 
 . )لقد جيئتكم ابلذبح(مر ة : 
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  أهل الكتاب ومتابعتهم إسالمع حرصه صى  هللا لىيه وسىم لى   .4
ذيتهم له صى  هللا مر إال أن موقفه من أأول األمورهم يف بعض أ

 قل لن موقفه من أذية املشركني له .لىيه وسىم ال ي
هواء له من اخلوارج ه الصال ة والسال  يف أذية أهل األالايب لىي تعامل .5

 ذلك أن كىيهما ماتسب لإلسال قني , و شييه بتعامىه مع املااف
 وحاله ختف  لى  لامة املسىمني .

ْع يظهر من قصة اإلفك مل يدَ  أن الايب لىيه الصال ة والسال  فيما .6
ن أذاه يف لرضه , وهذا ياسحب لى  كل من ال يزال يقع حقه مم

 يف لائشة رضي هللا لاها .
األمور املياحة يف أبه لىيه الصال ة والسال  مل يرض أبذيته حىت  .7

رضي هللا لاه الباة أيب جهل ,  ية لىياخلاصة كما يف مسألة خط
 به الترب ذلك أذية له .وأ
لطاء    املشاحة واملطالية وإلى بااؤهاحقوق اخلىق األصل يف أن  .8

سال  والايب لىيه الصال ة وال, حقه حىت بعد املوت  كل ذي حقٍ 
 وىل .يدخل من هذا الياب بطريق األ
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والسال  , حىت  الصال ةلى  الايب لىيه  ئهحد يف خطأبه ال مزية أل .9
إقامة احلد لى  , كما يف مع ورود فضىهم هل بدر من كان من أ

 مسطح رضي هللا لاه يف قصة اإلفك السالفة .
أن كون الايب لىيه الصال ة والسال  أرسل رمحة لىعاملني ال  .10

صى  هللا لىيه وسىم  دفعه وبني  هذه الرمحة  يعين التعارض بني
 تعدى لىيه .خذ حقه ممن بغ  أو األذى لاه وأ

معه صى   لراب وجفائهماألمسىمي  أن ما جاء من غىظ .11
 إمنا هي,  وأذيتههنم تقصدوا تاقصه هللا لىيه وسىم ال يظهر أ

 . طييعتهم وجيىتهم
أن قول لائشة رضي هللا لاها أن الايب صى  هللا لىيه وسىم  .12

فيه أبه صى  هللا لىيه  )ما انتقم لنفسه يف شيء يؤتى إليه قط(
كما أشار إىل ذلك ابن املىقن يف شرح ا ابتقم لافسه  وسىم رمب
 اليخاري .

 مجعني .لى  بيياا محمد ولى   له وصحيه أ وهللا ألىم وصى  هللا
 

 كتيه / ليدالرمحن بن ليدالعزيز اجلفن
 ه . 1437 ربيع أول
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 الفهارس العامة
 الصفحة املوضوع التسىسل

 2 تقدمة -1
 6 املشركني من أذى موقفه صى  هللا لىيه وسىم -2
 10 أهل الكتاب أذىموقفه صى  هللا لىيه وسىم من  -3
 13 املاافقني أذىموقفه صى  هللا لىيه وسىم من  -4
 15 أهل األهواء موقفه صى  هللا لىيه وسىم من أذى -5
 17 موقفه صى  هللا لىيه وسىم من قصة اإلفك -6
لىي  ِخطيةأذية موقفه صى  هللا لىيه وسىم من  -7

 رضي هللا لاه الباة أيب جهل
19 

 21 موقفه صى  هللا لىيه وسىم من أذيته بعد موته -8
موقفه صى  هللا لىيه وسىم من قصة األبصاري  -9

 والزبري
23 

 25 ابلااسصلى هللا عليه وسلم شيهة رمحته  -10
شيهة تركه صى  هللا لىيه وسىم لغىظة األلراب  -11

 معه
27 

 31 صى  هللا لىيه وسىمبتقامه لافسه شيهة لد  ا -12
 33 ()ودع أااهماستدالهلم بقوله تعاىل :  -13
 35 اخلامتة . -14

 


