محمد صلى هللا عليه وسلم عدو العنصرية
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبى بعده
فالبشر المنتشرون في قارات العالم يعتبرون أسرة واحدة جاءوا من أصل واحد (آدم وحواء ) لذلك
ال مكان بينهم لتفاضل في أساس الخلقة
الناس اتَُّقوا رب ُ َّ ِ
ِ
سوِ
ٍ
اح َد ٍة َو َخَل َق ِم ْن َها َزْو َج َها َوَب َّث ِم ْن ُه َما
َ
ُّها َّ ُ
قال تعالى َ [:يا أَي َ
َّك ُم الذي َخَلَق ُك ْم م ْن َنْف َ
َّللا َّالِذي تس ن ِ ِ
ِرج ا ِ
ير وِنس َّ
ان َعَل ْي ُك ْم َرِق ايبا ] النساء1
ام ِإ َّن َّ
َّللاَ َك َ
َ
اء َواتُقوا َّ َ
اءُلو َ به َو ْاْل َْر َح َ
ََ َ
اال َكث اا َ َ ا
وقال صلى هللا عليه وسلم( :يا أيها الناس إن ربكم واحد ,وإن أباكم واحد ,أال ال فضل لعربي على
أعجمي ،وال لعجمي على عربي ،وال ْلحمر على أسود ,وال ْلسود على أحمر إال بالتقوى) رواه
أحمد
والبشر يختلفون بال شك في ألوانهم وفى لغتهم وفى أرزاقهم وفى مواهبهم الشخصية  ،ولكن هذا
االختالف ينبغي أال ُيؤثر في مبدأ تساويهم في الحقيقة اإلنسانية اْلصلية  ،فهو كاختالف ألوان

الورود في البستان  ،أو اختالف اْلزياء الذى يرتديها اإلنسان  ،فهو في الحقيقة اختالف تكامل
وتآلف وتلك حكمة هللا تعالى لتسير عجلة الحياة .
الخباز يصنع الخبز للطبيب  ،فالطبيب يعالج الخباز عند مرضه وهكذا ,لهذا يقول
فمثال إذا كان ّ
ض ُه ْم َف ْو َق
يشتَ ُه ْم ِفي اْل َح َي ِاة ُّ
َه ْم َيْق ِس ُمو َن َر ْح َم َت َرِّب َك َن ْح ُن َق َس ْم َنا َب ْي َن ُه ْم َم ِع َ
الد ْن َيا َوَرَف ْع َنا َب ْع َ
تعالى[ :أ ُ
ٍ ِ ِ
َب ْع ٍ
ضا ُس ْخ ِريًّا َوَر ْح َم ُت َرِّب َك َخ ْيٌر ِم َّما َي ْج َم ُعو َن ]الزخرف 32
ض ُه ْم َب ْع ا
ض َد َر َجات ل َيتَّخ َذ َب ْع ُ

والمقصود بالتسخير هنا أن يكون أفراد المجتمع في خدمة بعضهم البعض ،ال أن يتعالى أحد على
أحد بسبب مال أو لون أو جنس أو مهنة .وقد رفض اإلسالم رفضا حاسما أن تكون هذه اْلشياء

سبب تفرقة ،أو سبب انقسام بل جعله الخالق العظيم آية من آيات إبداعه قال تعالىَ [ :و ِم ْن َآي ِات ِه

ِ
ِ ِ
ضو ِ
ِ
ٍ ِ ِِ
ِ ِ
ين ] الروم 22وجعله
َخْل ُق َّ
الس َم َاوات َو ْاْل َْر ِ َ ْ
ف أَْلس َنت ُك ْم َوأَْل َوان ُك ْم ِإ َّن في َذل َك ََل َيات لْل َعالم َ
اخت َال ُ
إلى الناس أنفسهم سبب تعارف ال تناكر  ،وائتالف ال اختالف
[ يا أَيُّها النَّاس ِإَّنا خَلْقناكم ِمن َذك ٍر وأُنثَى وجعْلناكم شعوبا وَقب ِائل لِتعارُفوا ِإ َّن أَ ْكرمكم ِعند َّ ِ
اك ْم
َّللا أ َْتَق ُ
َ َ ُ ْ َْ
َ َ ُْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ ُ ُ ا َ َ َ ََ َ
ُ
َ َ
ِإ َّن َّ ِ
يم َخِب ٌير] الحجرات13
َّللاَ َعل ٌ
ولقد ُبعث النبي محمد صلى هللا عليه وسلم بعدما طغى الشر بكل أنواعه على العالم  ،واختلت

موازين العدالة والمساواة  ،وفساد العقيدة صاحبه فساد فى القيم واْلخالق  ،وصار أم ار عاديا أن

يظلم المرء لسواد لونه  ،أو قلة ماله  ،أو لضعف أسرته  ،ال فرق في ذلك بين البيئة العربية واْلمم
اْلخرى من الروم والفرس
فلما جاء اإلسالم لم يتوانى في محق آثار الجاهلية  ،ورد االعتبار إلى هذه الجماهير الغفيرة على
اختالف ألوانها وأوضاعها
لذلك كان من رموز اإلسالم فى صدره اْلول بالل الحبشى ،وسلمان الفارسى ،وصهيب الرومى،
ويعتبر بالل رضى هللا عنه من مشاهير اإلسالم  ،فكل مسلمي العالم يعرفون من بالل  ،يعرفون
المؤذن اْلول في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،حيث كان صوته هو الذى ينادى المؤمنين
خمس مرات كل يوم للصالة  ،وهو الذى رفع اْلذان فوق الكعبة المقدسة يوم فتح مكة
ٍ
ِ
فال مكان في اإلسالم لعنصرية ف َع ِن الم ْع ُر ِ
الرَب َذ ِةَ ،و َعَل ْي ِه ُحَّل ٌة،
يت أ ََبا َذ ٍّر ِب َّ
الَ :لق ُ
ور ْب ِن ُس َوْيدَ ،ق َ
َ
وعَلى غالَ ِم ِه حَّل ٌةَ ،فسأَْلتُه عن َذلِكَ ،فَق ِِ
ِِ
ُم ِهَ ،فَقال لِي ا َّلنِب ُّي َّ
ََ ُ
َ ُ َْ َ
ُ
صلى هللاُ
َ
َ
ال :إّني َس َاب ْب ُت َرُج اال َف َعي َّْرتُ ُه بأ ّ
َ
ُم ِه؟ ِإَّنك امرؤ ِفيك ج ِ
ِِ
ِ َّ
َّللاُ تَ ْح َت
اهلَِّي ٌةِ ،إ ْخ َو ُان ُك ْم َخ َوُل ُك ْمَ ،ج َعَل ُه ُم َّ
َعَل ْيه َو َسل َمَ « :يا أ ََبا َذ ٍّر أ َ
َ ُْ ٌ َ َ
َعي َّْرتَ ُه بأ ّ

ِ
ِ
وه ْم َما َي ْغلُِب ُه ْم،
َخوهُ تَ ْح َت َيِدِهَ ،فْلُي ْ
ط ِع ْم ُه ِم َّما َيأ ُ
أ َْيِد ُ
ان أ ُ
يك ْمَ ،ف َم ْن َك َ
ْك ُلَ ،وْلُيْلِب ْس ُه م َّما َيْل َب ُسَ ،والَ تُ َكّلُف ُ
ِ
َّ
وه ْم» رواه البخارى  .لقد سمى النبى صلى هللا عليه وسلم العنصرية بالجاهلية
وه ْم َفأَع ُين ُ
َفِإ ْن َكلْفتُ ُم ُ
 ،فالعنصرى يعانى الجهل ولو ادعى الثقافة أو العلم أو التحضر

ولقد انتفع أبو ذر رضى هللا عنه بهذا التوجيه النبوى  ،فكان ُيلبس عبده من لباسه كما هو واضح

فى الحديث

وعن سه ِل ب ِن سعٍد َّ ِ ِ
ِ َّ
َّللاِ َّ
ِ
ال َلرُج ٍل
َْ َ ْ ْ َ ْ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،فَق َ
الساعد ِّي ،أََّن ُه َق َ
الَ :م َّر َرُج ٌل َعَلى َرُسول َّ َ

َشر ِ
ِ
ِ
الن ِ
ِع ْن َدهُ َجالِ ٍ
اف َّ
َن ُي ْن َك َح،
اسَ ،ه َذا َو َّ
َّللاِ َح ِر ٌّي ِإ ْن َخ َ
ط َب أ ْ
الَ :رُج ٌل م ْن أ ْ َ
سَ « :ما َأرُْي َك في َه َذا» َفَق َ
ِ َّ
َّللاِ َّ
وإِ ْن َشَفع أ ْ َّ
ول
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم ثُ َّم َم َّر َرُج ٌل َ
آخ ُرَ ،فَقا َل َل ُه َرُس ُ
الَ :ف َس َك َت َرُس ُ
َن ُي َشف َعَ ،ق َ
َ
َ
ول َّ َ
َّللاِ صَّلى هللا عَلي ِه وسَّلم« :ما أرْيك ِفي ه َذا» َفَقال :يا رسول َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ين،
الم ْسلم َ
ُ َ ْ ََ َ َ ََُ
َ
َ َ َُ َ
َّللاَ ،ه َذا َرُج ٌل م ْن ُفَق َراء ُ
َّ َ
ِ ِ
َّ
ول
َه َذا َح ِر ٌّي ِإ ْن َخ َ
ال أ ْ
َن الَ ُي ْن َك َحَ ،وِإ ْن َشَف َع أ ْ
ط َب أ ْ
ال َرُس ُ
َن الَ ُي ْس َم َع لَق ْولِهَ ،فَق َ
َن الَ ُي َشف َعَ ،وِإ ْن َق َ

َّللاِ صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه وسلَّمَ « :ه َذا –الفقيرَ -خ ْيٌر ِم ْن ِم ْل ِء اْل َْر ِ
ض ِم ْث َل َه َذا -الغني  » -رواه البخارى
َّ َ
ََ َ
لقد بين لهم النبي أن المعيار اْلساس الذي به يتفاضل الناس ليس هو المال أو الوضع االجتماعي
أو اللون ,الشيء الوحيد الذي يجعل إنسانا أفضل من إنسان هو عالقته بربه وأخالقه والمنفعة التي
يقدمها للناس .ولهذا يقول النبي صلى هللا عليه وسلم (:كم من أشعث أغبر ذي طمرين ال يؤبه به
لو أقسم على هللا ْلبره) قد يكون اإلنسان فقي ار لكن له المنزلة الكبيرة عند هللا سبحانه فال تنظر
ْلحد بناء على لونه أو ماله إنما انظر ْلخالقه وعمله
لقد أراد بعض اْلغنياء من المشركين أن يطرد النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه من آمنوا به
ٍ
الُ " :كَّنا َم َع
من الفقراء وأنهم سيدخلون في اإلسالم إذا هو فعل ذلك يقول َس ْعد بن أبي
وقاصَ ،ق َ
النِب ِي َّ
ِ َِّ
ِ َّ ِ َّ
ِ
َّ
ط ُرْد َه ُؤَال ِء َال
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َم :ا ْ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم ست َة َنَف ٍرَ ،فَق َ
ال اْل ُم ْشرُكو َن للنب ِّي َ
ّ َ
ود ،ورج ٌل ِم ْن ُه َذْي ٍل ،وبِ َال ٌل ،ورج َال ِن َلس ُت أُس ِم ِ
ٍ
يه َماَ ،ف َوَق َع
ََ ُ
ال َوُك ْن ُت أ ََنا َو ْاب ُن َم ْس ُع َ َ ُ
َي ْجتَ ِرُئو َن َعَل ْي َناَ .ق َ
ْ
َّ
َ
ِ َّ
ول هللاِ َّ
ِ
س رس ِ
ِ
َن َيَق َع َف َحَّد َث َنْف َس ُه َفأ َْن َزَل هللاُ َع َّز َو َج َّلَ [:وَال
اء هللاُ أ ْ
َ
في َنْف َ ُ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َم َما َش َ
تَطرد َّالِذين يدعون رب ِ ِ
ِ
َّللاِ َّ
صلى هللاُ
َّه ْم باْل َغ َداة َواْل َعش ِّي ُي ِر ُيدو َن َو ْج َه ُه "]االنعام  , 52وكان َرُس َ
َ َْ ُ َ َ ُ
ول َّ َ
ِ َّ
الض ِع َ ِ َّ ِ َّ
ولْ « :اب ُغوِني َّ
ض َعَف ِائ ُك ْم» رواه النسائى
ص ُرو َن ِب ُ
َعَل ْيه َو َسل َم َيُق ُ
يفَ ،فإن ُك ْم إن َما تُ ْرَزُقو َن َوتُْن َ

وعن أبي هريرة قال :قال رسول هللا -صلي هللا عليه وسلم [" :-إن هللا َع َّز َو َج َّل قد أذهب عنكم

عيبة الجاهلية وفخرها باَلباء ،مؤمن تقى وفاجر شقى ،والناس بنو آدم وآدم من تراب ،لينتهين
أقوام فخرهم برجال أو ليكونن أهون عند هللا من عدتهم من الجعالن التي تدفع بأنفها النتن"]
رواه أحمد .لقد بين هذا الحديث حقيقة اإلنسان الذي يتكبر ويفخر على الناس بأنه في الحقيقة

إنما يجلب لنفسه الذل واالحتقار هو يظن أنه يرفع نفسه لكنه أمام هللا وأمام الناس ال يساوي شيئا
فالكل ينظر إليه باحتقار.
فالعنصرية التي وسمها النبي صلى هللا عليه وسلم بالجاهلية ،ومّثل أصحابها بالخنافس  ،تعد
مرض من اْلمراض التي تفسد بها المجتمعات  ،إذ هي تتعارض مع سنن هللا الكونية في تحقيق
الوحدة والتعايش بين الناس  ،وتصيب أصحابها باْلمراض الجسدية والنفسية  ،وتحرمهم من الشعور
بالسالم مع االخرين  ،والسالم الداخلي مع أنفسهم
نسأل هللا الهداية لنا ولكل العالمين

