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  :قال تعالى 
  

 األَم ملَه كبِظُلْمٍ أُولَئ ما�َهوا إِميلْبِسي لَموا ونآَم ينـــــالَّذن  
ونتَدهم مهو     }٨٢:األ�عام{  

           ًغَداا را رِزْقُهيهأْتةً ينئطْمةً منآم ةً كَا�َتيقَر ثَالم اللّه بضَرو
ــلِّ مكــَ  ــن كُ ــوعِ     م الْج ــاس بل ــه ــا اللّ فَأَذَاقَه ــه ــأَ�ْعمِ اللّ ــرت بِ انٍ فَكَفَ

ونعنصا كَا�ُواْ يبِم فالْخَوو  }١١٢النحل{  

 ي هلَّتي لديِه آنـذَا الْقُره ــــــإِنالْم رشبيو مأَقْو ــــينينمؤ  
ينالَّذ أَن اتحالالص لُونمعراً كَبِرياً يأَج ملَه } ٩اإلسراء{  
 ٍـــــيمظلُـــــقٍ علـــــى خلَع إِ�َّـــــكو  }٤:القلـــــم{



 أ   
 

  

    
  

  

   خلُقٍ ىــلَعلَ وإِنك  :  إلى الذي قال فيه ربه،إلى صاحب األخالق الندية واألفكار السوية**  

ـ نفع موالذي أرجو شفاعته ومرافقته يوم ال ي،  )٤: القلم(  عظيمٍ           ال وال بنـون ــــ
  .       محمد       

  إلـى ،   وأضنيا حياتهما من أجلـي     ،تعبا وسهرا الحبيبين اللذين   ،  وتاج رأسي  عينيإلى قرة   ** 
    الكريمين والدي  . 

   نور اهللا قلـوبهم بـالتقوى      ،ي ورفيقة دربي وأوالدي نور الهدى ومحمد وشيرين       إلى زوج ** 
  . عاله وحفظهم الحافظ جل في     

ــي حفظهــم اهللا  **  ــى قلب ــى إخــواني وأخــواتي األعــزاء عل ــراًهموجــزاإل   .  اهللا خي
  

ــدين     **  ــم المجته ــالب العل ــصين وط ــدعاة المخل ــاملين وال ــاء الع ــى العلم   . إل
  

  .إلـــى الغيـــورين والـــشرفاء رجـــال األمـــن وحمـــاة الـــديار      ** 
  

ـ  وأخص بالذكر شـهداء    ،إلى شهدائنا األبرار في كل بقاع األرض      **    سطين الـذين بـاعوا   فل
   ،فـي األرض   هم رخيصة في سبيل اهللا من أجـل إعـالء كلمـة اهللا              حهم ودماء ا أرو    

  .  إلى أولئـك األشـراف     ، ووقفوا في وجه الطغيان والطاغوت     ،الذين أبوا الذلة والصغار   و     
  ويهـم            وال يفوتني أن أهدي بحثي هذا إلى األسرى الكرام حرر اهللا قيدهم وأعادهم إلـى ذ               

  .     سالمين

   وأذلوا أهـل الكفـر والـشرك أولئـك         ،إلى المجاهدين األطهار الذين رفعوا رؤوسنا عالية      ** 
 .  األعزاء    

  أن ينفـع بـه ويجعلـه      راجياً المـولى  ؛إلى هؤالء جميعاً أهدي هذا البحث المتواضع** 
  .  خالصاً لوجهه الكريــم   

 اإلهداء



 ب   
 

  

تقدير شكر و 
  

بالـشكر    أتوجه إلى اهللا   ،)٧:إبـراهيم ( ...لَأَزِيدنكُم شكَرتم لَئن ...: ول اهللا تعالى  انطالقاً من ق  
   وأسأله أن يكون هذا العمل خالـصاً لوجهـه الكـريم           ، من إتمام هذه الرسالة    على ما أنعم علي ، 

فإنني أتوجه بخالص ، )١( نْاس الريشكُال  من لَّه الركُ يشْال  :   اهللا وانطالقاً من قول رسول
 على ما قدمه لي من توجيهـات ونـصائح    جمال محمود الهوبي  / الدكتور إلى  شكري وتقديري   

 بشيء مـن    إذ لم يبخل علي   ،  أثناء إشرافه على رسالتي       وما لقيت منه من حسن المتابعة      ، نيرة
يه عني خير ما جزى     أن يجز   وأدعو اهللا    ، برغم كثرة أشغاله   ، وجهده المتواصل  ،علمه الوافر 

ــذه  ــن تلمي ــيخاً ع ــه ش ــتاذي   . ب ــان ألس ــشكر والعرف ــدم بال ــا أتق ــريمينكم    الك
   : عضوي لجنة المناقشة صاحبي الفضيلة

   – حفظه اهللا –عصام العبد زهد / الدكتور 
لقبولهما مناقشة بحثي هذا وإثرائه       -  حفظه اهللا    - عبد الكريم حمدي الدهشان     /  والدكتور  
 وأبهـى    ويخرج إلى النور بأفضل صـورة      ،وتنقيحه وتصويبه حتى يؤتي أكله     ،بالتوجيهات
  . فجزاهما اهللا عني خير الجزاء،صدارة

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى ذلك الصرح العلمي الشامخ الجامعة اإلسالمية بغزة على جهودها              
  . العظيمة والجبارة في خدمة طلبة العلم
  .  فضالء في كلية أصول الدينوأتوجه بالشكر الجزيل ألساتذتي ال

جي على ما قاما به     محمد فتحي نا  /  حماد واألخ   خالد أسامة/  أشكر األخوين الكريمين األستاذ    كما
  .  فجزاهما اهللا عني خيراً؛من مساعدة لي

  

 ى النورــفإني أشكر كل من ساهم في إنجاز بحثي وخروجه إل، الشكر موصول ألهلهفوأخيراً 

  .  لي بالتوفيق والنجاحوأشكر كل من دعا اهللا

  

  
                                           

ــرقم - 1 ــي داوود ب ــاب األدب ) ٤٨١١( ســنن أب ــروف / كت ــي شــكر المع ــاب ف ــاني صــحيح ) ٧٢٣ص(ب ــال األلب   . ق
  



 ج   
 

 كان  فإن ، مقلال فهذا جهد    ؛ ممن يقرأ رسالتي هذه أن يعذرني على تقصيري        وإنني ألرجو 
 وال  ،الشيطان وإن كان غير ذلك فمن نفسي و       ،تفضلالمنعم الم خيراً فهو من اهللا وحده وهو       

  : يسعني في هذا المقام إال أن أذكر ما قاله العماد األصفهاني

ولو ، لو غير هذا لكان أحسن    :  في غده   في يوم إال قال    اًت أن ال يكتب إنسان كتاب     إني رأي " 
 وهذا مـن أعظـم      ، ولو ترك لكان أجمل    ،زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل        

  )١(" وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر،العبر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 ) .  ٦ص ( محمد التميمي  /  أمته   على حقوق النبي - 1



 

 ١

  المقـدمـة
  

 وخلـق اإلنـسان     ، الذي أنزل على عبده الفرقان     ، الديان الرحيم الملك الرحمن  الحمد هللا   
 الَّـذين  الْكتـاب  أَورثْنـا  ثُم  : فقال وهو الرؤوف المنان،  وجعل كل شيء بحسبان، فعلمه البيان

                      ذَلـك  اللَّـه  بِـإِذْن  خيراتبِـالْ  سـابِق  ومـنهم  مقْتـصد  ومـنهم  لنفْـِسه  ظَالم فَمنهم عبادنا من اصطَفَينا

ولُ هالْفَض الْكَبِري  )٣٢ :فاطر ( .  
 صـاحب   ، وإمام المتقين وسيد الخلق أجمعـين      ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين     

 ،الذي أوتي جوامع الكلم، )٤:القلم( عظيمٍ خلُقٍ لَعلَى  وإِنك: المخاطب بقول الجليل،الخلق العظيم
 ، والرضا عن الصحابة والتابعين أصحاب األخالق الكريمة       ،م محاسن األخالق والشيم   يوبعث لتقي 

  : وعلى من سار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد،الغر المحجلين واألطهار الميامين
رمها اهللا بمكارم األخالق والتي      من أمة أك   ،فإن الناظر إلى حال األمة اليوم يرى العجب العجاب        

 ،هي من المنجيات الموصلة إلى السعادة األبدية ورذائلها من المهلكات الموجبة للشقاوة السرمدية            
ويأمن الناس على دمـائهم      ،بالخيرات األرض   وتمتلئ، وبمكارم األخالق يعم األمن واالستقرار    

نحطاط والسرقة واالنحالل ويـضمحل     وأموالهم وأعراضهم وبذمائمها يعم الفساد والفوضى واال      
  .األمن 

 ألعالج قضية هامـة فـي       ،في التفسير الموضوعي ضالتي   وجدت  وانطالقاً من هذه المقدمة فقد      
 أال وهي تحقيق األمن األخالقي ألن الحياة الحقيقية لإلنسان تتوقف على تهـذيب              ،حياة المسلمين 

 فإننا نتبع رضوان اهللا القائل فـي كتابـه          وألننا حين نتمسك بما لدينا من حسن األخالق       ،أخالقه
                 كَأَنـه  عـداوةٌ  وبينـه  بينـك  الَّـذي  فَـإِذَا  أَحسن هي بِالَّتي ادفَع السيئَةُ ولَا الْحسنةُ تستوِي ولَا :العزيز  

يلو يمم٣٤ (ح (اما ولَقَّاهإِلَّا ي ينوا الَّذربا صما ولَقَّاهظٍّ ذُو إِلَّا يـيمٍ  حظع) ٣٥( )  ٣٥-٣٤:فـصلت(  .  
  :ومن هذا الباب فقد رأى الباحث أن يكون موضوع هذه الدراسة 
  

א מא א )א(א

   لوجهـه   خالصا وأن يجعلها عمالً     ،فيق والسداد دربنا    يكون التو  أن   -تبارك وتعالى -فأسأل اهللا   
  . إنه ولي ذلك والقادر عليه  ،الكريم

  
  
  



 

 ٢

   :أهمية الموضوع

  : تكمن أهمية هذا الموضوع في األمور اآلتية

هذا الموضوع يبحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وهو موضوع جدير بالبحث            
 وهو مـن    ،األمة التي تتحلى باألخالق تنعم باألمن     ذ إن   وإوالدراسة واإلحاطة في جميع جوانبه      

،  )٤:قـريش ( خوف  من وآمنهم جوعٍ من أَطْعمهم  الَّذي: قال تعالى،نعم اهللا الكبرى على اإلنسان
 ، اإلنسان الذي يملـك مـاالً وأمـواالًَ        فأين هناءة ، قل قيمتها بدون نعمة األمن      فالنعم األخرى ت  

 إال بنعمـة     األمـن  نعمة األمن وال يأتي ذلـك      وهو يفتقد    ، وضياعاً ، وقصوراً ،داً وزوجةً وأوال
 والذي عبر عنه رسولنا بأن السر في بعثته كامن في هذا األمر والذي يشهد له                ،األخالق الفاضلة 

 هـذَا  إِلَى اركَب :لأَخيه قَالَ  النبِي ثُمبع ذَر أَبا بلَغَ لَما (:قَاَل - عنْهما اُهللا رضي- عباسٍ ابنِحديث    
 فَـانطَلَق ،ائْتنِي ثُم قَوله من واسمع ،السماِء من الْخبر يأْتيه نبِي أَنه يزعم الَّذي الرجلِ هذَا علْم لي فَاعلَم ؛الْوادي

ى الْأَختح همقَد عمسو من هلقَو، ثُم عجأَبِي إِلَى ر فَقَالَ ذَر: لَه هتأَير رأْمكَارِمِ يلَاقِ بِموكما في مـدح      )١()الْأَخ
وعندما نقف على وصايا ،  )٤:القلم( عظيمٍ خُلُق لَعلَى  وِإنَّك:  بقوله تعالىأخالق الرسول 
 ألنه بوجودها يعيش المجتمع في أمن       ؛ا يختص باألخالق   نجد أن جانباً مهماً منه     ؛القرآن والسنة 

 وقمـت بـذكر أهـم        ولقد .  وباضمحاللها يحل الخوف والقلق واالضطراب     ،واستقرار دائمين 
  .  األخالق التي توصلنا إلى األمن واألمان واالستقرار بإذن اهللا

  وعأسباب اختيار الموض
 .حاجة األمة إلى التخلق بمحاسن األخالق. ١

ــع    إ. ٢ ــرة والمجتم ــرد واألس ــن للف ــتقرار األم ــي اس ــالق ف ــة األخ ــار أهمي   .ظه
  الدراسات السابقة في هذا الموضوع والجهود التي قام بها علماؤنا األفاضل كانت إشـارات             . ٣

   فأردت من خالل هذا البحث اإلحاطة بالموضوع من جميـع جوانبـه            ،متفرقة وغير مكتملة      
 .ودراسته دراسة موضوعية شاملة    

  اً اعتبـروا هـذا الموضـوع جـدير        نما وجدته من تشجيع أساتذتي ومشايخي األفاضل الذي       . ٤
  . خاصة في زمن سـاءت فيـه األخـالق والفلتـان والفوضـى األمنيـة               ، بالبحث والعناية    
  .افتقار المكتبة اإلسالمية إلى رسالة علمية تتحدث عن األمن األخالقي في القـرآن الكـريم               . ٥
   ونحن نتفكر ونتدبر فـي الوقـوف       ، تلبية واستجابة ألمر اهللا سبحانه      يأتي البحثكما أن هذا    . ٦
  . على الحلول الربانية  

                                           
  ).  ٩٣٩ص(بـاب إسـالم أبـا ذر الغفـاري رضـى اهللا عنـه               / كتـاب مناقـب األنـصار     ) ٣٨٦١(صحيح البخـاري بـرقم     -1

    



 

 ٣

ــبيالً     . ٧ ــذلك س ــتطعت ل ــا اس ــن م ــي األم ــاز ف ــوه اإلعج ــض وج ــات بع   . إثب
  :دراسات سابقة 

    

األمانة وغيـر ذلـك مـن       كثيرة هي الكتب التي تتحدث عن األخالق كالصدق والكذب و                
 فلـم أجـد     ؛دراسة مستقلة عن األخالق ومدى ارتباطها باألمن       عن    لكنني بحثت  ،ضوعاتالمو

  مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات      وللتأكد قمت بمراسلة   ،دراسة قرآنية متخصصة في ذلك    
 وكانت النتيجة  بأن بعثوا إلي بكتاب مفاده أن الرسالة لم            ؛اإلسالمية عبر موقعهم على اإلنترنت    

 وقمت بالبحث على شبكة االنترنت فلم أجد أحداً في حدود اطالعي قد كتـب              ،ا من قبل  يكتب فيه 
  .في هذا الموضوع سوى رسالة عن األمن األخالقي والسياسة الجنائية بالمملكة العربية السعودية

   :منهج البحث 

  :  التحليلي في البحث وهو على النحو التالي االستقرائياعتمد الباحث المنهج 
  

  مع اآليات القرآنية التي تتناول الموضوع ودراستها دراسة موضوعية وافية مـن خـالل             ج. ١
 . أمهات كتب التفسير   

  . تفسير اآليات بالمـأثور وبـالرأي واالسـتفادة مـن النـوعين حـسب طبيعـة البحـث                 . ٢
  .توزيع اآليات التي تم جمعها على الفصول والمباحث والمطالـب حـسب طبيعـة البحـث               . ٣
  .لعناوين المناسبة للفصول والمباحث والمطالب مستخدماً األلفاظ القرآنية مـا أمكـن           وضع ا . ٤
  وضع تصور يساهم في خدمـة الحيـاة       و هامراعاة البعد المعاصر لآليات القرآنية بما يخدم      . ٥

 . اإلنسانية من خالل القرآن الكريم    

ــواء كانــ   . ٦ ــة س ــب ذات العالق ــتعانة بالكت ــديم أو المع تاالس ــن الق ــر م   .اص
   رقـم  –السورة   [مراعاة األمانة واألصول العلمية في النقل والتوثيق وعزو اآليات القرآنية           . ٧

 . ]ية  اآل   

ــر. ٨ ــك     يتخـ ــق ذلـ ــصادرها وتوثيـ ــن مـ ــة مـ ــث النبويـ   . ج األحاديـ
ـ            . ٩   . سهل الوصـول إلـى المعلومـات        عمل الفهـارس الالزمـة التـي تخـدم البحـث وت

 : تكون خطة البحث على النحو اآلتيارتأيت أنوتحقيقاً لهذه األهداف فقد     

  
  

  

  



 

 ٤

:خطة البحث
  :تالي على النحو الوهي يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة 

  

:א
:

  .تعريف األمن لغة واصطالحاً: أوالً

  .تعريف األخالق لغة واصطالحاً: ثانياً

  .سالماإلأهمية األمن واألخالق في : ثالثاً

א א
א א

  األمن األخالقي في المعامالت:المبحث األول

  :وفيه خمسة مطالب

  .الصدق وعدم الكذب: المطلب األول

  .األمانة وعدم الخيانة: المطلب الثاني

  .القناعة وعدم الطمع: المطلب الثالث

  .اإلخالص : المطلب الرابع

  .الصبر وعدم الجزع: خامسالمطلب ال

  األمن األخالقي في المال: المبحث الثاني

  وفيه ثالثة مطالب

  .الكسب واإلنفاق الحالل : المطلب األول

      .التمتع بالحالل الطيب :المطلب الثاني

  .اجتناب اإلسراف والبخل :المطلب الثالث

   . األمن األخالقي في الحدود: المبحث الثالث



 

 ٥

  وفيه خمسة مطالب

  الخمـر: لمطلب األولا

  القتـل: المطلب الثاني

  الـزنـا: المطلب الثالث

  السـرقـة: المطلب الرابع

  الحرابة: المطلب الخامس

א א
א א

  واجبات بين الفروع واألصول: المبحث األول

  وفيه مطلبان

  حقوق اآلباء: المطلب األول

   حقوق األبناء:المطلب الثاني

  واجبات نحو األقارب واألرحام: المبحث الثاني

  وفيه مطلبان

  صلة األرحام: المطلب األول

  الميراث: المطلب الثاني

  واجبات نحو األزواج: المبحث الثالث

  وفيه مطلبان

  حقوق الزوج: المطلب األول

  حقوق الزوجة: المطلب الثاني



 

 ٦

א א
א א

  األخوة والسالم واالستئذان: المبحث األول

  وفيه ثالثة مطالب

  األخــــوة: المطلـب األول

  السالم والتواضع: المطلب الثاني

  االستئذان والضيافة: المطلب الثالث

  التعاون والوحدة واألمر بالمعروف: المبحث الثاني

  وفيه ثالثة مطالب

  التعاون: المطلب األول

  الوحدة: لثانيالمطلب ا

  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثالث

  التكافل وحسن الجوار: المبحث الثالث

  وفيه مطلبان

  التكافل: المطلب األول

  حسن الجوار: المطلب الثاني

  .وفيها خالصة البحث ومـا تـم التوصـل إليـه مـع ذكـر النتـائج والتوصـيات                   : الخاتمة

  



 

 ٧

 
 

 א
 

א: .א

א: .א

מ: א א .א
 



 

 ٨

 א

א: :א
  

دهما األمانة ضد الخيانـة ومعناهـا       الهمزة والميم والنون أصالن متقاربان أح      : األمن لغة  . أ
  واألمنتـه إعطـاء   ، الخليل األمنـة مـن األمـن      وقال  ، ويأتي بمعنى التصديق   . سكون القلب 

 أي بمصدق ويقال أمنت  ،)١٧: يوسف( صادقني كُنا وولَ لَنا بِمؤمنٍ أَ�ْت وما :األمنة كما في قوله تعالى
ورجالً ُأمنَه إذا كان يأمنه الناس وال يخافون غائلته وَأمنة بالفتح يـصدق مـا                الرجل أمناً وأمنا    

 . )١(سمع وال يكذب بشيء يثق بالناس ويقولون أعطيت فالن من آمن مـالي أي أعـزه علـي                 
 )٢(واألمن سكون القلب عن توقع الضر      . أمون  وأمين ومؤتمن   وهو م ، واألمانة نقيض الخيانة    

واهللا  . )٤( ويقال آمنت األسير بالمد أعطيته األمان      . )٣(أي أمن القلب  ، ويقال فالن أمن السرب   ، 
)٥(ألنــــه آمــــن عبــــاده مــــن أن يظلمهــــم  ،  تعــــالى المــــؤمن

 .   
  

  
  

   :األمن اصطالحاً . ب
االطمئنان إلى قضية ال تثيـر مخـاوف وال         " بأنه     فاختلف العلماء في تعريف األمن فقد عر      

 .)٦(  "متاعب

 وزوال الخـوف وأصله طمأنينة النفس، عدم توقع مكروه في الزمن اآلتي" بأنه  وكذلك عرف 
  .)٧( " بين أفراد المجتمع

   . )٨( "  النفس بتوقع الخير وانتفاء الشرسكون" وهو 
 والسكون وصالح البال واالستقـــرارر بالطمأنينة أن المراد باألمن هو الشعوويمكن القول 

 . مع عدم توقع مكروه في الزمن اآلتي النفسي 

، ومجاالته واسعة ومتعـددة   ، مفهوم األمن لم يعد مقصوراً على جانب معين فقط  بل هو شامل            و
 وهـو تحقيـق األمـن     ، إال أن المتبصر لذلك يجد أنها تصب في اتجاه واحد ومنظومة واحـدة            

                                           
   ). ١٣٤ -١(أحمد فارس /  اللغة س معجم مقايي- 1
  ).        ٢٥ص (أبو جيب /  القاموس الفقهي- 2
  .     )٤٩ / ٣(الزبيدي /   تاج العروس - 3
 ).            ٢٤ / ١(أحمد الفيومي /  المصباح المنير - 4
 ).      ٣٤٩ / ٦(الجوهري /  الصحاح في اللغة - 5
 ).١/٢٩٧(الشعراوى /  تفسير الشعراوى - 6
 ).١٨٤ / ٣٤(الزبيدي /  تاج العروس- 7
 ).٩٢٨ / ٣(البقاعي /  الدرر- 8



 

 ٩

كلهـا  ، كما أنه عند إمعان النظر نجد أن هناك صوراً متعددة لألمـن           ، مه الشامل المتكامل  بمفهو
مما يؤكـد أن    ، ترجع إلى ما قررته الشريعة اإلسالمية من حفظ الضروريات الخمس وصيانتها            

هناك ارتباطاً وثيقاً بين األمن بمفهومه الشامل ومقاصد الشريعة اإلسالمية في حفـظ الكليـات                
لذا فإن أي خلل يطرأ على أي من الضرورات الخمـس يحـدث             ، ما يخدمها ويكملها    الخمس و 

  . نوعاً من اإلخالل باألمن
  

   :تعريف األخالق:  ثانياً
 :  األخالق لغة.  أ

  

              ومنـه حـديث   ، وهو مـا خلـق عليـه مـن الطبـع          ، سجيةال) بالضم وبالضمتين   (الخلق  
أي كان متمسكاً به وبآدابه وأوامـره       ،  )١( ) א(  :-  رضي اهللا عنها   - عائشة

  . وتـأتي بمعنـى المـروءة     .  ونواهيه وما يشتمل عليه من المكـارم والمحاسـن واأللطـاف          
 . )٤:القلم( عظيمٍ خلُقٍ لَعلَى وإِ�َّك :وتأتي بمعنى الدين وفي التنزيل 

ذلك وفي الحديثر على غير والجمع أخالق ال يكس : א א
  .) )2א
  

 :  األخالق اصطالحاً. ب

ــاف "  ــسانأوص ــة   اإلن ــودة ومذموم ــي محم ــره وه ــا غي ــل به ــي يعام   .)٣( "  الت
من غير حاجـة إلـى فكـر        ، س تصدر عنها األفعال بسهولة ويسر      هيئة راسخة في النف     "هيو

  . )٤("  يةورو
وهي تمثل الثورة الباطنـة     ، نسان من أوصاف حميدة أو ذميمة     كل ما يتصف به اإل    " وهي أيضاً   

  .)٥("   لإلنسان كخلقته الظاهرة
 فهو الشعور بالطمأنينة الذي يتحقق بحفظ العرض والنسل والقيم          : أما تعريف األمن األخالقي   

 وإمـا   رة جرائم يعاقب عليها حداً أو تعزيراً       أو المساس بها إما في صو      انتهاكهاواألخالق وعدم   
 تدابير الوقاية واألخذ بالوسائل الوقائية والزجرية التـي         اتخاذفي صورة نشاط خطر يدعوا إلى       

كما يمكننا تعريفه بأنه الشعور بالطمأنينة الذي يتحقق مـن خـالل            ، شرعها اإلسالم لتحقيق ذلك   
                                           

   ) .٣٧٩ / ١٧(  ،  ) ٢٤٤٨٢(  مسند اإلمام أحمد برقم  -1
  ) . ٧٢١ص (بــــاب فــــي حــــسن الخلــــق / كتــــاب األدب  ) ٤٧٩٩(  ســــنن أبــــي داود بــــرقم  -2

 

ــاري   -3 ــحيح البخــ ــرح صــ ــاري شــ ــتح البــ ــسقالني  /  فــ ــر العــ ــن حجــ    ) .٤٥٦ / ١٠( ابــ
 

 ).٣/٥٣(محمد الغزالي /  إحياء علوم الدين - 4
ــة     - 5 ــى األمــ ــا علــ ــالق وأثرهــ ــساوئ األخــ ــر مــ ــازمي  /  انظــ ــد الحــ     ).١٢ص(خالــ

 



 

 ١٠

 وحمايتها من الخروج بها عن قواعـد الـضبط          محافظة على العرض والنسل والقيم واألخالق     ال
  .)١(االجتماعي من خالل ممارسة الـدور الوقـائي والقمـع والعـالج الكفيـل بتحقيـق ذلـك                 

  

حالة االستقرار النفـسي عنـد      :  يرى الباحث أن األمن األخالقي هو        من خالل ما سبق      إذن ؛ 
  . رسوخ القيم والمبادئ بحفظ الكليات الخمس

  

   : ألمن وعناصرهأهمية ا:  ثالثاً

   : أهمية األمن. أ 
وتقـوم عليهـا    ،  األمن من األمور المهمة والعناصر األساسية التي تستقر عليهـا الـدول           د  عي

               وال يمكــن أن يتحقــق األمــن إال عنــدما تتحقــق عبوديــة اإلنــسان لربــه، الحــضارات
ــول ــالى يق ــا :اهللا تع ــع ولَولَ ــه دفْ ــاس اللَّ الن مــضَه عضٍ بعــب ــدمت بِ لَه عامــو ص ــع بِيو اتــلَو صو اجِدــس مو ــذْكَر ــا ي يهف                                          

 ـماس  ا  اللَّـهريكَـث ) وعلى ذلك ال يمكن لألمة أن تنعم باألمن واالستقرار إال تحت رايـة             ،  )٤٠:الحج

 إِميـا�َهم  يلْبِـسوا  ولَم آَمنوا الَّذين :تعالىقال  ، ين األمن والعقيدة الربانية   ارتباط وثيق ب  ، كفهنا، )٢(التوحيد
فلهـم   ،المؤمنين لم يخلطوا إيمانهم بظلم    أي أن هؤالء    ، )٨٢:األ�عـام ( مهتَـدون  وهـم  الْأَمن لَهم أُولَئك بِظُلْمٍ

فإن ، اء والهداية إلى الصراط المستقيم    من المخاوف والعذاب والشق   واألمن  ، األمن وهم مهتدون  
وإن ، لهم األمن التام والهداية التامة    ؛ حصل    بظلم مطلقاً ال بشرك وال بمعاصي      لم يلبسوا إيمانهم  

؛ حصل لهم أصل الهداية وأصل      ولكنهم يعملون بالسيئات  ، رك وحده كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالش    
لهم كمالهما ومفهوم اآلية الكريمة أن الذين لم يحصل لهـم األمـران لـم               األمن وإن لم يحصل     

              يحصل لهم هدايـة وال أمـن بـل حظهـم الـشقاء والـضالل والـضنك وسـوء المنقلـب                     
 .)٣( في الدنيا واآلخرة

 

 : عناصر األمن. ب 

ـ                              ر وهـي علـى    هناك عناصر أساسية يقوم عليها األمن يمكن حـصرها فـي ثالثـة عناص

  : النحو التالي
  

وذلك عن طريق توثيق صلته بربـه وتحقيـق         ، ال بد من تحقيق أمن الفرد المسلم      ف : أمن الفرد  . ١
، من قبل الفرد  وبااللتزام  ، وال يكون ذلك إال بتطبيق الشريعة اإلسالمية الغراء        ، -تعالى -اإليمان به   

                                           
ــي   -  1 ــن األخالقــ ــق األمــ ــي تحقيــ ــة فــ ــسياسية الجنائيــ ــشافي /  دور الــ ــد الــ   ).٦٠ص(خالــ

  

ــالمي    - 2 ــدى اإلســ ــان المنتــ ــة البيــ ــر مجلــ ــدن ( انظــ ــدد )  لنــ ــايو ٧٥عــ   .م١٩٩٤ مــ
  

ــرحمن   - 3 ــريم الـــ ــسير الكـــ ــر تيـــ ــسعدي  /  انظـــ ــرحمن الـــ ــد الـــ   ).٢٦٣ص (عبـــ
 



 

 ١١

 ربهِم عند أَجرهم فَلَهم صالحا وعملَ الْآَخرِ والْيومِ بِاللَّه آَمن من والصابِئني والنصارى هادوا والَّذين آَمنوا الَّذين إِن :قال تعالى 
  .)٦٢:البقرة( يحز�ُون هم وَلا علَيهِم خوف ولَا

الفرد ف، ة التي ينبني عليها أساس المجتمع     سلم هو القاعد  وال شك أن صالح الفرد في المجتمع الم       
ولذلك كانت عناية اإلسالم الحنيف بأمن الفرد مـن خـالل التعـاليم             ، هو اللبنة األولى في بنائه    

وتحجـزه عـن فعـل      ،  التي تبعده عن االنحراف والفساد     الربانية والتربية اإلسالمية الصحيحة   
  .)١( ه في مهاوي الردىالجرائم وارتكاب اآلثام التي تودي ب

 

التي  إذ هي المحضن      ؛ في بناء المجتمع  ال شك أن األسرة هي الوحدة األولى         : أمن األسرة . ٢
اً يعـيش فيـه     ح محـضن  ن األمن واالستقرار والطهارة ليصب    وال بد م  ، درجتتنشأ فيه الطفولة وت   

ألسر والبيـوت أمـر     إن أمن ا  ، )٢(هما لألخر وهما يرعيان ذلك المحضن     الوالدان مطمئنين كال  
الدينية التـي   ضروري وال يكون ذلك إال بالتمسك بالمنهج الرباني تحت مظلة التعاليم الشرعية             

فيصبح البيت في طهارة مستمرة     ، رة باألمن واالستقرار والطمأنينة   ؛ لتشعر األس   أوجبها اهللا   
  . بعيداً عن الفساد والخلل

،  بل وجعلها آية من آياته العظيمة      ، بنظام محكم ودقيق    األسرة  - وتعالى سبحانه -ولقد نظم اهللا    
 ذَلـك  فـي  إِن ورحمـةً  مـودة  بيـنكُم  وجعـلَ  إِلَيهـا  لتَسكُنوا أَزْواجا أَ�ْفُسكُم من لَكُم خلَق أَن آَياته ومن :فقال سبحانه وتعالى  

 ـاتمٍ  لَآَيقَـوون  لتَفَكَّـرَي )المعاشرة هو الوفاق في الطبـائع واألخـالق        العام النتظام   فالقانون  ،  )٢١:رومال
وال ،  لها تأثيرها على الفرد والمجتمع     أسرة ؛ لتصبح )٣(  والمودة واألهواء واألميال والمحبة واأللفة   

؛ فتمتلئ   ب أبناؤهما على طاعة اهللا      ش، وجود زوجين صالحين فإذا كان كذلك     يكون ذلك إال ب   
ــوبهم ــة اهللا قل ــاض   بمحب ــتقرار الفي ــدائم واالس ــن ال ــرة األم ــذه األس ــر ه   . ويغم

  

فكما نظـم   ،   األفراد ومنها يتكون ، من مجموعة من األسر   إن كل مجتمع يتكون      : أمن المجتمع  . ٣
مسلم مـن   فقد نظم حياة المجتمع ال    ،  لهم اإلسالم حياة الفرد واألسرة بصورة تحقق األمن والطمأنينة       

ومن خالل تنظيم عالقة األفراد فيما      ، ورفع الظلم ، وتحقيق المساواة ، واعد العدل إرساء ق : خالل
، لى دينه ونفسه وعقله وعرضـه ومالـه       بينهم بصورة تكفل حق كل فرد بالعيش بكرامة آمن ع         

 عنِف ،وحث اإلسالم على بث روح التعاون على البر والتقوى والمحبة والوئام بين أفراد المجتمع            
מא :(  اللَّه رسوُل قَاَل قَاَل بشيرٍ بنِ النُّعمانِ מא מא

                                           
ــن األخال   - 1 ــق األمـ ــي تحقيـ ــة فـ ــسياسة الجنائيـ ــر دور الـ ــي  انظـ ــشافعي  /  قـ ــد الـ   ) .٤٠ص (خالـ
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 ١٢

ولتحقيق األمن  ، )١( )אאאאאא
والخروج ، بكل حزم على يد كل عابث بمقدراته      قتضي الضرب بيد من حديد و     ي، للمجتمع المسلم 

، والقضاء عليها في مهـدها    ، والتصدي للفساد والجريمة  ، أو تهديد كيانه  ، عليه أو المساس بأمنه   
ــتقراره  ــه واسـ ــرعاً لكـــل منتهـــك ألمنـ ــررة شـ ــات المقـ ــة العقوبـ   . وإقامـ

شاملة يشمل مناحي الحياة مـن الفـرد        إن األمن عبر عناصره يكون بمجموعها األمن بصورة         
وهذا هو الذي يكون سياج الدولة المسلم والتي من أهم مهامها تحقيق العبوديـة      ، لألسرة للمجتمع 

  .)٢(هللا وفق شرع اهللا ونوره وهداه
  

  : أهمية األخالق: رابعاً
  

ين لهـذا نـرى البـاحث   ،  في حفظ كيان أمة مـن األمـم  األولىال شك أن األخالق هي الدعامة      
فكمـا أن  ، ومجتمعهوالفالسفة قد اتفقت كلمتهم على ضرورتها للفرد ـ لصالح نفسه ـ وأسرته   

كذلك تفـسد األسـر     ، وحسوداً وشريراً و ماكراً   ، و مرائياً ، فرد يضيره ويفسده أن يكون كاذباً     ال
عين لهذا أول ما توجه إليه عناية الفالسفة والمـشر   ، معات بشيوع هذه الصفات في آحادها     والمجت

ـ ؛ ألنهـا الدعا ية ـ الدعوة إلى األخالق الفاضـلة  ـ العاملين على إنهاض الجماعات البشر ة م
نبيـاء  األخالق أساس كل مجتمع من أجل ذلك كانت رسالة األ         ف، األولى في بناء كل مجتمع سليم     

؛ ألنها هي التي تحقـق الفـوز بـالنعيم          وجاء القرآن مشدداً عليها   ، الحث على األخالق الفاضلة   
إن أصول األخالق في القرآن عالية علو ما جاء في كتب الـديانات األخـرى      وكذلك  ، ألخرويا

لذلك كان الوصف الرباني للحبيب المصطفى صلى اهللا عليه وسلم بقولـه سـبحانه              ،  )٣(جميعها  
  ).٤:القلم( عظيمٍ خلُقٍ لَعلَى وإِ�َّك :وتعالى 

يأمرهم بالمعروف  : قال عطاء   ، )١٥٧:األعراف(ِالْمنكَـر  عـنِ  وينهـاهم  فبِـالْمعرو   يأْمرهم :وقال تعالى 
 أن مـن صـفات المـؤمنين        لذلك أكد النبي    ، )٤( وصلة األرحام  قبخلع األنداد ومكارم األخال   

 :(  اللَّـه  رسـولُ  قَاَل قَاَل هريرةَ َأبِي عن على أخالق عالية ورفيعة ف     ؛ ألنهم ل  االكم
מ : ( قَـالَ   النَّبِي عنِ َأنَسٍ عنو، )٥()מא

ن تكون من كبريـات   تمل هذا الحديث على قاعدة تصلح لئ      فيش، )٦()
                                           

  ). ١٣٥٢ص  (بـاب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم               / كتاب البر والصلة واآلداب    ) ٢٥٨٦(  صحيح مسلم برقم     - 1
 ج

ــسياسية الجنائيـــ  - 2 ــر دور الـ ــالق    انظـ ــن  األخـ ــق األمـ ــي تحقيـ ــشافعي  / ة فـ ــد الـ   ).٤١ص(خالـ
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  ). ١٣ص (بــاب مــن اإليمــان أن يحــب ألخيــه مــا يحــب لنفــسه / كتــاب اإليمــان  ) ١٣( صــحيح البخــاري بــرقم  6-
 



 

 ١٣

ية الكريمة تؤكد   لذلك المتأمل يتبين أن معظم األخالق االجتماع      ، ةالقواعد الهادية للبصيرة الخلقي   
ومن الحظ هذه القاعـدة والتـزم       ، أن يحب المرء ألخيه ما يحب لنفسه      وهو  ، على هذه القاعدة  

ولهذا نالحظ أن من    ، )١(مضمونها في سلوكه االجتماعي استقام سلوكه وكان سلوكاً أخالقياً رفيعاً         
ـ   ، إلسالم الشمولأهم خصائص األخالق في ا     ي اإليمـان  فهي تشمل جميع جوانـب اإلنـسان ف

القـة  ومن ناحية أخرى اتسمت األخالق بالشمول لقوة الع       ، هذا من ناحية  ، والعبادة وفي المعاملة  
وهي القائمة على العبودية هللا وحده بـال منـازع فتـشمل هـذه              ، بين اإلنسان وخالقه وعظمتها   

 أن انهيار الشعوب واألمم ال      بة اإلنسانية واألحداث التاريخية   لقد دلت التجر  ، )٢(العبودية كل شيء  
فمـثالً  ، يكون إال بانزالقهم عن أخالقهم وهناك الكثير من األخالق التي دعا إليها القرآن الكريم             

ولألهـل  ،  حق حقه فللنفس حق يجب أن تعطاه       ذيفي مقام المعاملة بين الخلق يأمر بإعطاء كل         
فيجب على اإلنسان أن يعامل اآلخرين      ، اب حق يجب أن ال يحرموه     ولألصح، حق يجب بذله لهم   

حتى في مقام المعاهدات فيما     ، بالصدق والبيان وأال يعاملهم بالكذب والكتمان فمن غش فليس منا         
ــا ــين غيرن ــا وب ــة ، بينن ــا عــن الغــدر والخيان ــا وينهان ــاء به ــا بالوف ــإن اهللا يأمرن   .ف

عـن مـساوئ   كذلك ى وينه، ارم األخالق جملة وتفصيالجميع مك وأيضاً يأمرنا ديننا اإلسالمي ب    
فمن تأمل اإلسالم حق التأمل وجده الدين الحق الكفيل بسعادة الدنيا واآلخـرة لألفـراد        ، األخالق

لقد بين القرآن الكريم أن من تخلق باألخالق الحميدة وأن من زكاهـا             ، )٣(والشعوب والحكومات 
 زَكَّاهـا  مـن  أَفْلَـح  قَـد  :قال تعالى ، ثام فله الخيبة والخسران   وأن من دساها بالمعاصي واآل    ، فقد أفلح 

)٩ (قَدو ابخ نا ماهسد) ١٠()وقال تعالى، )١٠-٩:الشمس: اا كَملْنسأَر يكُمولًا فسر كُمنتْلُو مي كُملَيا عناتآَي 
كِّيكُمزيو كُملِّمعيو تَابالْك كْمالْحةَو كُملِّمعيـا  وم  تَكُو�ُـوا  لَـم  ـونلَمَتع ) ففـي هـذه اآليـة يـذكر         ، )١٥١:البقـرة              

يتلو عليهم آيـات مبينـات ويـزكيهم          ، عباده المؤمنين بما أنعم به عليهم من بعثته          اهللا  
 الظلمـات إلـى     ويخرجهم من ، م من دنس النفوس وأفعال الجاهلية     يطهرهم من الرذيلة ويطهره   

ــور ــه   ، )٤(الن ــى اهللا عن ــا نه ــرك م ــه وت ــر اهللا ب ــا أم ــالح فيم ــل الف ــالفالح ك   .ف
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  األمن األخالقي يف املعامالت
  : مل خمسة مطالبويش

א .الصدق وعدم الكذب:א

א .األمانة وعدم الخيانة:א

א .القناعة وعدم الطمع:א

א א .الصبر وعدم الجزع:א

א .اإلخالص وعدم الرياء:א
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א א
א מ א

   : تعريف الصدق والكذب:  ًأوال
  

  :تعريف الصدق لغة واصطالحاً. أ 
قبـل قولـه   : وصـدقه ، اً وصدقاً و تَصداقاًصدق يصدق صدق ،  نقيض الكذب  :الصدق لغـةً  . ١

والمصدق الذي يـصدقك    ، وصدقه الحديث أنبأه بالصدق ويقال صدقت القوم أي قلت لهم صدقاً          
ــديثك ــي حـ ــالى)١(فـ ــال تعـ ــن الـــصادقني ليـــسأَلَ : قـ ــزاب(  صـــدقهِم عـ   .  )٨:األحـ

: دق ومنـه قولـه تعـالى ذكـره        من الصدق وكذلك فالن صديق من الـص       " الفعلية"والصديقية  
نييقدالصو اءدهالشو ) ٧٠النساء(.  

 بالصديق لصدقه وهو الذي يحقق بفعله ما يقول          -  رضي اهللا عنه   -  أبا بكر الصديق   ولقد لقب 
   .)٢(بلسانه

، )٣(هو أن يكون مدلول الكالم الخبري مطابقاً ومماثالً للواقع في الخـارج           :الصدق اصطالحاً . ٢
معنى أن يكون القول الذي يتحدث به المرء مطابقاً للواقع و لما في نيته وضميره فإن لم يكـن                   ب

  . كذلك ال يسمى صادقاً

  :تعريف الكذب لغة واصطالحاً. ب

وهو يدل على خالف الـصدق وكـذبت        ، )٤( هو نقيض الصدق كذب يكذب كذباً      :الكذب لغة . ١
  .)٥(فالناً نسبته إلى الكذب

 هو أن يكون مدلول الكالم الخبري غير مطابق أي غير مماثل للواقع فـي               :اًالكذب اصطالح . ٢
  وقيل هو الخبر عن الشيء على خالف ما هـو         ، أو غير مطابق لما في نيته وضميره      .)٦(الخارج

  .)٧( به
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 ١٧

  حكم الصدق والكذب: ًثانيا
 الـدين    الصدق واجب بالقرآن والسنة وإجماع األمة بل هو من المعلـوم مـن             :حكم الصدق . أ  

 .بالضرورة

                نجد اآليات الكثيرة التي تحض علـى هـذا الخلـق الطيـب، بـل وتـأمر بـه،                   :ففي القرآن 
ففي اآلية أمر للذين آمنوا أن ، )١١٩: التوبـة ( الـصادقني  مـع  وكُو�ُـوا  اللَّه اتَّقُوا آمنوا الَّذين أَيها  يا :قال تعالى

أن يكونـوا مـع      و ،)١(الصادقين في إيمانهم وعهودهم وفي دين اهللا نيه وقوالً وعمالً         يكونوا مع   
 اللَّه أَ�ْعم الَّذين مع فَأُولَئك والرسولَ اللَّه يطعِ  ومن : الصادقين في اآلخرة باتقاء اهللا في الدنيا كما قال تعالى         

هِملَــــــيع ــــــنم نيبِــــــيالن يقدالــــــصوني اءدهالــــــشو نيحالالــــــصو نــــــسحو ــــــكيقًــــــا أُولَئفر )٢ ()٦٩: النــــــساء(.  
  

:  في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال هرقـل         -رضي اهللا عنه   - فعن أبي سفيان     :وأما السنة 
א :(يقول: أبو سفيان قلت  :  قال فماذا يأمركم يعني النبي    אאא

א   .)٣()אאאאמא

 فقد أجمعت األمة على فضل الصدق ووجوبه وهو منعقد بذلك ومن تحلى بـصفة               :وأما اإلجماع 
  . الصدق  فهو من السعداء في الدنيا واآلخرة

ــذب. ب ــم الك ــة  :  حك ــاع األم ــسنة و إجم ــاب وال ــائر بالكت ــن الكب ــرة م ــو كبي   .فه
  ).١٠٥: النحل( الْكَاذبون هم وأُولَئك اللَّه بِآيات يؤمنون لَا الَّذين الْكَذب يفْتَرِي �َّما ِإ:  قوله تعالى:ففى القرآن

إنما يفتـري الكـذب       ليس بمفتر وال كذاب      أن رسول اهللا   ىثم أخبر اهللا تعال    : "قال ابن كثير  
ــوله   ــى اهللا ورسـ ــون   علـ ــذين ال يؤمنـ ــق الـ ــرار الخلـ ــات اهللا شـ                بآيـ

ــاس      ــد النـ ــذب عنـ ــروفين بالكـ ــدين المعـ ــرة والملحـ ــن الكفـ   .  )٤( " مـ
 :(قَاَل  اللَّه رسوَل َأن هريرةَ َأبِى عنف الكذب من آيات النفاق      فقد جعل النبي  :أما السنة 

  .)٥()אאאאא
بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة، وقد أجمعت األمة على   ،  فهو منعقد بذلك   :وأما باإلجماع 

  .قبح هذا الخلق السيئ
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ــك   ــن ذل ــستثنى م ــن ي ــا    ولك ــذب ورد ذكره ــا الك ــوز فيه ــاالت يج ــالث ح                ث
               أن شـــهابٍ ابـــنِ عـــنِف،  - رضـــي اهللا عنهـــا -فـــي حـــديث أم كلثـــوم 

ةَ بِنْتَ كُلْثُومٍ ُأمقْبنِ عَأبِى ب طيعكَانَتْ  )١( مو نم اتاجِرهِل الْمـى  اُألوالالَّت  نعـايب  النَّبِـى   
تْهرا َأخْبتْ َأنَّهعموَل سسر اللَّه   وهقُوُل وא :( ي אאא
 فى ِإالَّ كَذب النَّاس يقُوُل مما شَىء فى يرخَّص َأسمع لَمو شهابٍ ابن قَاَل.  ) אא

ــالَث   .)٢()אאאאאא :(ثَ
ي في المجتمـع السـيما إذا        أن لخلق الصدق أثر كبير في تحقيق االستقرار األمن         ويري الباحث 

أصبح هذا الخلق سجية لكل إنسان ، كيف ال وقد ذم اهللا ورسوله من يتصف بالكذب بل جعلـه                   
من المنافقين ؟ ، وكذلك يتضح أن خلق الصدق يحقق األمن والسالمة للجميع ويستطيع المجتمع               

لفة والتعـاون بـل     بأكمله العيش بأمن وسالم ، بل يصبح مجتمع أخوي تسوده روح المحبة واأل            
مجتمع بعيداً عن الغدر والخيانة هذا وإن تحقيق األمن واالستقرار أثرا من آثار االلتزام بخلـق                

  . الصدق والبعد عن الكذب 
  

  :فضل الصدق . ج 

   : للصدق فضائل جليلة وكثيرة ومهمة منها
م، فقـال   وصف به نفسه في أكثر من موضع في القـرآن الكـري            فاهللا  : الصدق صفة هللا  . ١

  .)١٢٢النساء ( قيلًا اللَّه من أَصدقُ ومن : سبحانه وتعالى

، ففي اآلية أمر    )٩٥:آل عمـران  ( الْمـشرِكني  مـن  كَـان  وما حنيفًا إِبراهيم ملَّةَ فَاتَّبِعوا اللَّه صدَق قُلْ :وقال تعالى 
صدق اهللا معتقدين بذلك في قلـوبهم عـن أدلـة    : همولمن تبعه أن يقولوا بألسنت من اهللا لنبيه    

ــا    ــن أنكرهــ ــى مــ ــشهادة علــ ــذه الــ ــين هــ ــة، مقيمــ   . )٣(يقينيــ
                ،)٤١مـريم  ( �َبِيـا  صـديقًا  كَـان  إِ�َّـه  إِبـراهيم  الْكتَـابِ  فـي  واذْكُـر  :قـال تعـالى  : الصدق صفة األنبياء. ٢

                                           
صـلى  صحابية ، هي أول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي            : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط األموية         ) م  ٦٥٣ -هـ  ٣٣(  - 1

اهللا عليه وسلم ، أسلمت قديما ، ولما علمت بهجرة الرسول ، خرجت ماشية من مكة إلى المدينة تتبعه ، ولحقها أخوان لها إلعادتها فلم                     
، فتزوجها الزبير بن العوام فولـدت  ) هـ ٨( ترجع ، وكانت عذراء فتزوجها في المدينة زيد بن حارثة ، واستشهد في غزوة مؤتة             

مات عنها فتزوجها عمرو بن العاص فمكثـت عنـده          . وفارقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميدا           له زينب ،    
                     وال نعلــم قرشــية  : شــهرا فــي المدينــة وماتــت ، و هــي أخــت عثمــان ألمــه ،  قــال ابــن ســعد          

ــاجرة إال    ــسلمة مهـ ــا مـ ــت أبويهـ ــن بيـ ــت مـ ــوم خرجـ ــالم .   أم كلثـ ــي ،  : األعـ    .231 / 5الزركلـ
  

  ).١٣٦٠ص(، ) ٢٧(باب تحريم الكذب وبيان المباح منه       ) ٤٥(كتاب البر والصلة واآلداب     ) ٢٦٠٥-١٠١( برقم   – صحيح مسلم    -2    
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 ١٩

، وألن مالك أمر النبوة     )١(ذلك على   أفعاله ألنه مجبول  ه، و  بليغ الصدق في نفسه وأقوال     وكان  
، بل كان الـصدق صـفة       )٢(ومصدق اهللا تعالى بآياته ومعجزاته حرى أن يكون كذلك        ، الصدق

 قبل البعثة وبعدها، كما جاء في أول البعثة وهو في غار حراء، عندما ذهب إلى                الزمة للنبي 
 عنْه ذَهب حتَّى فَزملُوه ،  :( فَقَاَل خَديجةَ علَى َلدخَ حتَّى بوادره تَرجفُخديجة  
عوالر ةَ قَاَل ثُميجا .»« ِلخَدهرَأخْبو رقَاَل الْخَب »  « .

 الْحـديثَ  وتَـصدقُ  الـرحم  لَتَصُل ِإنَّك واللَّه َأبدا اللَّه يخْزِيك الَ فَواللَّه َأبشر كَالَّ خَديجةُ لَه قَالَتْ
ومـن المعلـوم أن     .  )٣() الْحقِّ نَواِئبِ علَى وتُعين الضيفَ وتَقْرِى الْمعدوم وتَكْسب الْكَلَّ وتَحمُل
  .كان يلقب بالصادق األمين النبي 

 بِـأَموالهِم  وجاهـدوا  يرتَـابوا  لَم ثُم ورسوله بِاللَّه آمنوا الَّذين الْمؤمنون إِ�َّما  قال تعالى  : الصدق صفة المؤمنين  .٣
هِمأَ�ْفُسي وبِيلِ فس اللَّه كأُولَئ مه قُونادالص ) ١٥احلجرات.(  

 الرتبة، الذين حصل لهم استواء األخالق و العدل في الدين بجمـع             الوأولئك الع :"  يقول البقاعى 
  .)٤( " أمهات األخالق أي هم خاصة الصادقون

  : - سبحانه وتعالى -الصدق يؤدى إلى دخول الجنة والرضوان من اهللا . ٤

 عـنهم  اللَّـه  رضـي  أَبـدا  فيهـا  خالـدين  الْأَ�ْهـار  حتهـا تَ مـن  تَجـرِي  جنـات  لَهم صدقُهم الصادقني ينفَع يوم هذَا :قال تعالى 
 صدقهم في الـدنيا، ويحتمـل أن يكـون    :"يقول القرطبي .)١١٩املائدة  (الْعظيم الْفَوزُ ذَلك عنه ورضُوا

ـ    مصدقهم في العمل، ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى رسوله إنما ينفعه             ي  الـصدق ف
מ(  :  ويقول الرسول   .)٥("ذلك اليوم، وإن كان نافعاً في كل األيام لوقوع  الجزاء فيه           

אאאאאא
אאאמאא
אאאאאא

   .)٦()א
                                           

  ).٤/٨٣٦(البقاعي /  نظم الدرر -1 
  ).٣/٦٩٩(الزمخشرى / ائق التنزيل  الكشاف عن حق- 2
  ) . جـزء مـن حـديث مطـول         ). ( ٩٧ص   (باب بدء الـوحي إلـى رسـول اهللا          ) ١(كتاب اإليمان ) ٧١( صحيح مسلم برقم     - 3

  

    ).٧/٣٦٩(نظم الدرر  4-
  ).٦/٣٧٩(الجامع ألحكام القرآن  5-
  ).١٣٦١ص(، ) ٢٩( قـبح الكـذب وحـسن الـصدق          بـاب ) ٤٥(كتاب البر والصلة واآلداب     )  ٢٦٠٧ -١٠٣( صحيح مسلم برقم     6-
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 إشارة إلى من يتحرى الصدق في أقواله صار سجية، ومن تعمد الكـذب وتحـراه                وفي الحديث "
وإنه بالتدرب واالكتساب تستمر صفات الخير والشر، والحـديث دليـل علـى             ، صار له  سجية   

ودليل على عظم قبح الكذب، وأنـه ينتهـي   ، عظمة شأن الصدق، وأنه ينتهي بصاحبه إلى الجنة       
ر ما لصاحبها في الدنيا، فإن الصدوق مقبـول الحـديث عنـد             بصاحبه إلى النار، وذلك من غي     

  .)١ (" الناس، مقبول الشهادة عند الحكام، محبوب مرغوب في أحاديثه، والكذوب بخالف هذا كله
  

  

  :جماالت الصدق:  ًثالثا
 يجب أن تكون نية المؤمن صادقة مخلصة هللا سبحانه وتعالى ، سواء كـان               :إخالص النية   . أ  

                     بِقَلْـبٍ  اللَّـه  أَتَـى  مـن  إِلَّـا  :قـال تعـالى  .ا أو في القول أو فـي العمـل المنبثـق عنهـا    ذلك في ذاته
والقلب السليم هو القلب الذي ال يوجد فيه شرك وال دنـس ، فهـو قلـب     ).٨٩: الـشعراء ( ٍسـليم 

ــالى ــال تع ــا:صــادق ، ق موا وــر ــا أُم ــدوا إِلَّ بعيل ــه ــصنيم اللَّ خْل ــه ــاء الــدين لَ ــوا حنفَ يمقيو لَاةــوا الــص ــاة ويؤتُ                      الزكَ
 ـكذَلو  يـند  ـةمالْقَي )فاإلخالص وسالمة القلب أوالً ، فإذا سلم القلب أقام صاحبه الصالة  ).١٥:البينة

ــيئ ا   ــاذب س ــئن والك ــب مطم ــليم القل ــصادق س ــاة وال ــى الزك ــابوآت ــب مرت   .لقل
א(  : قـــال رســـول 

  .ولعظم أمر الصدق في النيات ، جعل اهللا قبول األعمال  بالصدق في النية   .)٢( )א

אא(:قال 
  .)٣())א(א

سال دمه وتتقطع أطرافه ال مكان له بين الشهداء، ألن نيته لم تكن             يف  الذي يقاتل رياء     المقاتلإن  
، وإنما قاتل من أجل األحساب واألنساب، وليقال عنه شجاع فقد            - ى سبحانه وتعال  - خالصة هللا 

اءٌل ججِإلَى ر النَّبِي  ُل فَقَاَلجُل الرقَاتةً ييمُل حقَاتيةً واعُل شَجقَاتيو اءرِي فََأي ي ذَِلكـبِيلِ  فس 
ــاَل اِهللا   . )٤( ) אאא  (:قَـ
ويقصد بذلك أن يصدق المؤمن في أقواله فال يكذب وأن يصدق قوله            :  الصدق في األقوال  . ب  

 بالصدق في األقوال     - تبارك وتعالى  - ما في الواقع و ما في قلبه من نية صادقة ويأمرنا اهللا             
 ومـن  ذُ�ُـوبكُم  لَكُـم  ويغْفـر  أَعمـالَكُم  لَكُم يصلح) ٧٠ (سديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتَّقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا : في قوله تعالى  

                                           
ــرام    -1 ــوغ المـــــ ــرح بلـــــ ــسالم شـــــ ــبل الـــــ ــصنعانى /  ســـــ   ).٤/٣٧٣(الـــــ

  

  ) . ٥٦٧ص (، ) ٣٥(، ) ٦٠(بـــــاب / كتـــــاب صـــــفة القيامـــــة ) ١٥١٨( رواه الترمـــــذي بـــــرقم - 2
  

ــرقم   - -3 ــاري ب ــحيح البخ ــوحي   ) ١(ص ــدء ال ــاب ب ــى     / كت ــى النب ــدء وح ــان ب ــف ك ــاب كي                                 جج   ). ١٧ص  (ب
ــرقم   4- ــاري ب ــحيح البخ ــاد ) ٢٨١٠(ص ــاب الجه ــا    / كت ــي العلي ــة اهللا ه ــون كلم ــل لتك ــن قات ــاب م    ). ٦٨٩ص (ب
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  ).٧١-٧٠األحــــــــــــزاب( )٧١ (عظيمــــــــــــا فَــــــــــــوزًا فَـــــــــــازَ  فَقَــــــــــــد ورســــــــــــولَه اللَّــــــــــــه يطـــــــــــعِ 
األفعال واألقوال، أما األفعال فـالخير،  أرشدهم إلى ما ينبغي أن يصدر منهم من     : " قال الرازي 

 ألن من أتى بالخير و ترك الشرك، فقد اتقى اهللا، ومن قال الـصدق قـال                  ؛ وأما األقوال فالحق  
ثم وعدهم بإصالح األعمال فإن تقوى اهللا تصلح العمل والعمل الصالح يرفع  فاعله              . قوالً سديداً 

ــرة الـــ    ــسديد بمغفـ ــول الـ ــى القـ ــة، وعلـ ــي الجنـ ــداً فـ   .) ١(" ذنوبخالـ
فانظر إلى الجزاء نتيجة القول السديد الصادق صالح األعمال ومغفرة الذنوب والفـوز بالجنـة               

  .  - تبارك وتعالى -والرضوان من اهللا 
אא( : ويقول الرسول   

ٍ()٢(  .  
 أسوة حسنة وعبرة حسنة يوم لزم الصدق وقاله،         -رضي اهللا عنه  -ولنا في حادثة كعب بن مالك       

وقد أنزل اهللا توبته من فوق سبع سماوات تقرأها األمة إلى قيام الساعة، وهو يحدث عن نفـسه                  
أعلم أحداً أباله اهللا في صدق الحديث أحسن مما         اهللا ما    فو: حين تخلف عن غزوة تبوك، فيقول       

               يــومي هــذا كــذباً وأنــزل"   أبالنــي، مــا تعمــدت منــذ ذكــرت ذلــك لرســول اهللا 
 ما بعد من الْعسرة ساعة في اتَّبعوه الَّذين والْأَ�ْصارِ والْمهاجِرِين النبِي علَى اللَّه تَاب لَقَد : على رسوله   اهللا 
زِيغُ كَادي فَرِيقٍ قُلُوب مهنم ثُم تَاب هِملَيع إِ�َّه بِهِم وفءر يمحلَى رعو الثَّلَاثَة ينلِّفُوا الَّذتَّى خإِذَا ح ضَاقَت هِملَيع ضا الْأَربِم 

تبحر ضَاقَتو هِملَيأَ�ْ عمهوا فُسظَنو أَ لَا أَنلْجم نم إِلَّا اللَّه هإِلَي ثُم تَاب هِملَيوا عتُوبيل إِن اللَّه وه ابالتَّو يمحا) ١١٨ (الري 
ــه اتَّقُــــــــــــوا آمنــــــــــــوا الَّــــــــــــذين أَيهــــــــــــا ــع وكُو�ُــــــــــــوا اللَّــــــــــ   .)٣()١١٩- ١١٧التوبــــــــــــة (  الــــــــــــصادقني مــــــــــ

 أي تكون األعمال صادقة بموافقتها للشرع اإلسالمي في ذاتهـا وأن            : دق في األعمال  الص. ج  
 اللَّـه  اتَّقُـوا  آمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يـا  : قال تعـالى لصة في القلب أي لوجه اهللا تعالى تكون مطابقة للنية الخا

  .)١١٩التوبة ( الصادقني مع وكُو�ُوا
قوا والزموا الصدق تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك، ويجعل اهللا لكم            أي اصد :" قال ابن كثير  

  .)٤( " فرجاً في أموركم ومخرجاً
אא( : قال رسول اهللا    

  .)١( ))א(א
                                           

  ).٢٥/٢٠٢/ (مفاتيح الغيب  -1
ــرقم   -3 ــسنده بـ ــي مـ ــد فـ ــاكر  ) ٦/٢١٠ص (، ) ٦٦٥٢( رواه أحمـ ــد شـ ــال أحمـ ــحيح : قـ ــناده صـ   . وإسـ

  

  ).١١٥٦ص)  (يأيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا اهللا وكونـوا مـع الـصادقين                (بـاب   /  التفسير كتاب) ٤٦٧٨( صحيح البخاري برقم     -3
  

  ).٧/٣١٤/  (تفسير القرآن العظيم  - 4
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أمته ليكونوا صادقين في تعاملهم وفي شؤون حياتهم فأكد بأن           ولذلك انظر كيف وجه الرسول      
  .  الصدق سبب في زيادة البركة

מא(: قال 
وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهـا       ، )٢()

لـصادق  لبركة البيع بين البائع والمشتري الصدق فيما بينهمـا، فالتـاجر ا            فلقد اشترط النبي    
يذهب إليه الناس ويتعاملون معه في شراء حوائجهم بكل ثقة أما الكاذب فسرعان مـا ينكـشف                 

  .أمره للعامة ومن ثم يفتضح
صدوق ينزل بنفسه إلى السوق ليربي األمة على الخلق الطيـب           مالصادق ال  وها هو الرسول    

 فَنَالَتْ فيها يده فََأدخََل طَعامٍ رةصب علَى مرفييربيها على الصدق في أعمالها في البيع والشراء،         
هابِعلَالً َأصמא :(فَقَاَل ب  : قَـالَ . اللَّـه  رسوَل يا السماء َأصابتْه قَاَل ؟   א

מ   .)٣ ()אאא
 ممن يفعل ذلك من التحايل والتدليس على النـاس وغـشهم فـي بـيعهم                 يتبرأ فالرسول :قلت  

الصدق يكون في أمور    هذا وإن   .  إذ كيف يكون األمن واالستقرار مع الكذب والغش ؟           وشرائهم
 ويكون فـي البيـع والـشراء         الخ....الدين والدنيا فيكون في الصالة والصيام والزكاة والجهاد         

 فإذا تحقق في كال األمرين فإنه يتحقق االستقرار ويسود األمـن بـين أبنـاء                الخ.....والزواج  
  .المجتمع 

  

  أنواع الكذب: ًرابعا
 أَظْلَـم  ومـن  :وهو من أكبر الكبائر وأشنعها وأشدها قال تعـالى         :  - تعالى –الكذب على اهللا    . أ  

  ).٧صفال( الْكَذب اللَّه علَى افْتَرى ممنِ
ال أحد أظلم ممن يفتري الكذب على اهللا ويجعل له أنداداً وشـركاء ، وهـو                "  :يقول ابن الكثير  

               ، )٤()٧الـصف   ( الظَّـالمني  الْقَـوم  يهـدي  لَـا  واللَّـه :يدعى إلى التوحيد واإلخالص ولهذا قـال تعـالى        
  . )٥( " هو أظلم من كل ظالم" : يقول أبو السعود

 كأن يفترى اإلنسان النبوة كمسيلمة الكذاب أو يقـوم  بوضـع   :  الكذب على رسول اهللا. ب 
 من يكذب عليه متعمـداًً      ولقد توعد    .   بدون علم وال دراية     األحاديث والتحدث عن النبي     

                                                                                                                            
ــرقم   - 1 ــاري بـ ــحيح البخـ ــوحي  ) ١(صـ ــدء الـ ــاب بـ ــوحي  /كتـ ــدء الـ ــان بـ ــف كـ ــاب كيـ   ).١٧ص(بـ

  

  ).٥٠١ص (رقــا بــاب البيعــان بالخيــار مــا لــم يتف    / كتــاب البيــوع  ) ٢١١٠( صــحيح البخــاري بــرقم   2- 
  

ــرقم   3- ــذي ب ــنن الترم ــوع  ) ١٣١٥(  س ــاب البي ــوع   / كت ــي البي ــش ف ــة الغ ــي كراهي ــاء ف ــا ج ــاب م   ).٣١١ص (ب
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 ٢٣

  .)١()אא: ( بأشـد أنـواع العـذاب فقــال    
 :لناس و تتلخص أهم صوره فيما يليالكذب على ا. ج 

وهذا النـوع مـن   ، )٢ (وهي اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها في اإلثم  :  اليمين الغمـوس  . ١
أنواع الكذب خطير وعظيم، والذي أصبح منتشراً ولألسف الشديد في كثير من الـبالد العربيـة                

وهم المنافقون، يحلفون على    ، )١٤اادلـة   (يعلَمـون  موهـ  الْكَـذبِ  علَى ويحلفُون :واإلسالمية، قال تعالى  
ــوس    ــين الغم ــي اليم ــوا، وه ــا حلف ــاذبون فيم ــأنهم ك ــالمون ب ــم ع ــذب وه   .)٣(الك

فالذي عليه الجمهـور    ، اختلف في اليمين الغموس هل هي يمين منعقدة أم ال؟         "  : يقول القرطبي 
 منه أشد التحـذير     ولقد حذر النبي    ، )٤(ة فيها ر وخديعة وكذب فال تنعقد وال كفار      أنها يمين مك  

نع دبـنِ  اِهللا عـرٍو  بمع-  ـيضـا  اُهللا رمنْهقَـالَ   - ع:  ـاءج  ابِـيرِإلَـى  َأع  النَّبِـي                   
א :قَاَل ؟الْكَباِئر ما اِهللا رسوَل يا :فَقَاَل אמ :قَـالَ  ؟اماذَ ثُم :قَاَل א  ،ِא
אא َ:قَال ؟الْغَموس الْيمين وما :قُلْتُ ،אא :قَاَل ؟ماذَا ثُم َ:قَال

  .)٥()מ
  

فك الذي هو القلب والـصرف، فـإن    و الزور من الزور وهو االنحراف، كاإل  :شهادة الزور . ٢
               وشهادة الزور عند الفقهـاء هـي الـشهادة الباطلـة          ،    ) ٦(الكذب منحرف مصروف عن الواقع    

ــداً ــالى ، )٧ (عمـ ــال تعـ   ).٣٠احلـــج (الـــزورِ قَـــولَ واجتَنبـــوا الْأَوثَـــانِ مـــن الـــرجس فَـــاجتَنبواقـ
أو شـهادة   ك وقول الزور أي الكذب والبهتـان        مع بين الشر  ولشدة خطورة شهادة الزور فقد ج     

  .)٨(الزور
א:قَـالَ  اِهللا رسوَل يا بلَى :قُلْنَا؟אמ :(  اِهللا رسوُل قَاَلولقد   א

א   ،)٩( )يـسكُتُ  لَـا  قُلْـتُ  حتَّى يقُولُها زاَل فَما :َلفَقَا فَجلَس متَّكًئا وكَان. א

 فينبغـي علينـا               ومـا كررهـا إال لخطورتهـا    مـا جلـس      أن البنـي ويـرى الباحـث   
  .الحذر منها حتى يسود األمن واالستقرار في المجتمع 

                                           
 . ي تعظيم الكذب على رسول اهللاباب ما جاء ف/ كتاب العلم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٢٦٦١( رواه الترمذي برقم  -1
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 ٢٤

  

 يريد أن يمـزح وهـو يظـن أنـه           كثير من الناس يستغل الكذب عندما     :  الكذب في المزاح  . ٣
مسموح به في هذا المجال، وقد أخطأ، فإن ديننا الحنيف أباح للمرء أن يمزح ويضحك ويـروح                 

ولكن بعيدا عن جريمة الكذب وبشاعته، ممـا ال         ، عن نفسه في حدود الشريعة اإلسالمية السمحة      
الناس بواد في جهنم     من يكذب ليضحك     ولقد توعد النبي    ! يليق بطهارة المؤمن وسمو أخالقه    

מ:(فقال  قد ضمن   بل إن النبي    ، )١()א
אאמ أَ ( : الجنة لمن ترك الكذب في المزاح فقال       א
אא

   . )٢(  )א

فمن المؤسف أن يطلق كثير من الناس العنان ألخيلتهم في تلفيق األضاحيك وال يجدون حرجـاً                
يث مفتراة على ألسنة خصومهم أو أصدقائهم ليتندروا أو يسخروا منهم وقد حـرم              في إدارة أحاد  

الدين هذا المسلك تحريماً تاماً، فضال على أن اللهو بالكذب كثيـراً مـا ينتهـي إلـى أحـزان                    
  .)٣(وعداوات

بمعنى أن يكذب المربي على أبنائه وأطفاله وذلك إلرضائهم أو إسكاتهم           :  األطفال لىالكذب ع . ٤
البكاء فإن فعلوا ذلك فقد عودهم على  الكذب والذي هو من أقبح العـادات وأرذل األخـالق        من  

  .)٤( المرشد و المربي األول يربي األمة ويحذرها من الكذب علـى األطفـال             لذلك تجد النبي    

   اللَّـه  رسـولُ و يوما أمي دعتني( : قَاَل َأنَّه  - عنه   رضي اهللا  - عامرٍ بنِ اللَّه عبد عنفعن  
دى قَاعنَا فتيا :فَقَالَتْ باَل هتَع يكطا فَقَاَل. ُأعوُل لَهسر اللَّه  قَالَـتْ  ؟:  
يهطا ُأعرا فَقَاَل ،تَموُل لَهسر اللَّه   ٥()מ(.  

  
  :أثر الصدق و الكذب يف حتقيق األمن األخالقي  :ًخامسا

  

في ما مضى من استعراض الصدق و بيان ألجر الـصادقين ومـا يلحـق              دى الباحث   تبين ل لقد  
ا  وعذاب   الصادق من هنائه للعيش واطمئنان للقلب وما يلحق الكاذب من ضنك وضيق في الدني             

، ين أثر الصدق الواضح في تحقيق األمـن فـي حيـاه األفـراد              أب في اآلخرة فانه يجدر بي أن     
فااللتزام بالصدق يجعل اإلنسان يستقيم في حياته كلها فإذا كان صادقاً في إيمانه وفـي عبادتـه                 

                                           
ــي داود بــ  - 1 ــنن أب ــاب األدب ) ٤٩٩٠(رقم س ــذب    / كت ــى الك ــشديد ف ــى الت ــاب ف ــسن  ) ٧٤٧ص(ب ــديث ح   .ح

  

  . حـــديث حـــسن  ) ٧٢١ص(بـــاب فـــى حـــسن الخلـــق / كتـــاب األدب ) ٤٨٠٥( ســـنن أبـــي داود بـــرقم - 2
  

  ).٣٩ص(محمد الغزالي  / انظر خلق المسلم - 3
  ).١/١٨٤/١٨٥( علوان  عبد اهللا/  انظر تربية األوالد في اإلسالم - 4
  . قـال األلبـاني صـحيح     ) ٧٤٧ص  )(٨٨(باب في التشديد في الكذب      ) / ٣٥(كتاب األدب   ) ٤٩٩١( أخرجه أبو داود في سننه برقم        - 5
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ـ        ، ومع أهله وجيرانه ومجتمعه     اإلنـسان عـن     ىأصبحت حياته في أمن وأمان ورخاء وإذا تخل
ـ           .والعبـث والـضياع وعـدم االسـتقرار        ىالصدق اضـطربت أحوالـه وانتـشرت الفوض

فإذا كان الحاكم صادقاً مع شعبه والطالب مع معلمه والموظف مع مديره والتاجر مـع زبائنـه                 
               ،والمجاهد في جهاده والغني في ماله لرأيت أفراداً آمنين علـى أنفـسهم وأمـوالهم وحيـاتهم                

 هـم  أُولَئـك  اللَّـه  سـبِيلِ  في وأَ�ْفُسهِم بِأَموالهِم وجاهدوا يرتَابوا لَم ثُم ورسوله بِاللَّه آمنوا الَّذين الْمؤمنون إِ�َّما :قال تعالى 
قُونادالص ) ١٥احلجرات(.  

 الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة فإن الصدق دعوى كبيرة فـي كـل شـيء يحتـاج                   "أي
رهان وأعظم ذلك دعوى اإليمان الذي هو مدار الـسعادة والفـوز األبـدي              صاحبة إلى حجة وب   
  .)١(  "والفالح السرمدي

                     الـصادقني  ينفَـع  يـوم  هـذَا  اللَّـه  قَـالَ  :فما نـال الـسعادة والفـوز العظـيم إال لـصدقة قـال تعـالى               
مقُهدص ) مرة ذلك الصدق إذا أحلهم اهللا في مقعد صـدق عنـد    فيوم القيامة يجدون ث   ، )١١٩:املائـدة

مليك مقتدر ولهذا قال لهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبـداً رضـي اهللا عـنهم                   
والكـاذبون  ، فالصادقون آمنون في الدنيا وكذلك يـوم القيامـة        ، ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم    

فإذا رأيت أفـراداً فـي أي       ، )٢(لهم الفاسدة بضدهم سيجدون ضرر كذبهم و افترائهم وثمرة أعما       
مجتمع يكثر فيهم الكذب فاعلم أن الفساد يتغلغل فيهم من كل جانب هذا في الدنيا وأما في اآلخرة                  

كانـت  ف، )١٠:الـروم ( اللَّـه  بِآيـات  كَـذَّبوا  أَن السوأَى أَساءوا الَّذين عاقبةَ كَان  ثُم:قال تعالى، فلهم عذاب أليم
عاقبتهم العقوبة التي هي أسوأ العقوبات أي أكثرها سوءاً وهي النار وأن الكفر والتكـذيب قـد                 

  .)٣(  بـــاهللاإلـــى شـــقاء صـــاحبه وســـوء عاقبتـــه والعيـــاذيـــؤدي شـــؤمه 
 فـي  أَلَـيس  جـاءه  إِذْ بِالـصدق  وكَـذَّب  اللَّـه  علَـى  كَـذَب  ممـن  أَظْلَـم  فَمن :فال أمن للكاذب يوم القيامة قال تعالى      

منهى جثْورِين ملْكَافل )وهذا بعكس الصدق تماماً قال تعالى     ، )٣٢:الزمر :   يالَّـذو  ـاءج  قدقَ  بِالـصـدصو 
بِه كأُولَئ مه تَّقُون٣٣ (الْم (ما لَهم وناءشي دنع هِمبر كذَل اءزج  نينـسحالْم) ٣٤( )  ولذلك فلننظر ، )٣٤-٣٣الزمـر

 كَذَّبوا لَما �ُوحٍ وقَوم: قال تعالى ، إلى األمم التي كذبت ماذا كان مصيرها إال الدمار والفرقة والخسف          
 ذَلـك  بـين  وقُرو�ًا الرس وأَصحاب وثَمود وعادا) ٣٧ (أَليما عذَابا للظَّالمني وأَعتَد�َا آيةً للناسِ وجعلْناهم أَغْرقْناهم الرسلَ

  .)٣٩- ٣٧الفرقــــــــــان ()٣٩ (تَتْــــــــــبِريا تَبر�َــــــــــا وكُلــــــــــا الْأَمثَــــــــــالَ لَــــــــــه ضَــــــــــربنا وكُلــــــــــا) ٣٨ (كَــــــــــثريا
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فاالفتراء على اهللا بالكذب وتكذيب الرسل الذين جاءوا بالحق والتكذيب بيوم القيامة بما فيه مـن                

ار سبب من األسباب الموجبة بعذاب اهللا وهي السنة التي أهلك اهللا بها أمما أخرى لم تغن                 جنة ون 

فالهزيمة و الدمار صفة    ، عنهم  أمولهم وال أوالدهم وال الخيرات التي يملكونها وهم فيها فاكهون           

، الزمة للمكذبين والمجرمين الظالمين على مدار القرون الماضية والالحقـة وهـي سـنة ثابتـة               

الصدق من الفضائل التي ال غنى لألفراد عنه بل هو باب من أبواب النجاة والسعادة فـي الـدنيا                   ف

واآلخرة فالرئيس إذا تحلى بالصدق كان من أنجح الرؤساء تأييداً واستجابته ألمـره والـسياسي               

ائناً بل  وكذلك التاجر الصادق يكون أكثر التجار زب      ، الصادق أكثر الناس أتباعاً من الشعب واحتراماً      

وأكثرهم ربحاً ويكفيك أن تبحث عن تاجر عرف بالصدق لتدفع له ما يشاء ثمن سلعته وإذا حلـت                  

بك قضية من القضايا القانونية بحثت عن أصدق المحامين صاحب الثقة لتوكله فيها وأنت مرتاح               

 حلهـا إال    و حين ينظر اإلنسان للواقع يرى أن المصائب حين تشتد ال يستطيع           .البال هادئ النفس    

رجال عرفوا بالصدق في حكمهم فتسعى إليهم العائالت المتنازعة ملقية بين أيديهم زمام الحكم ثقة      

فمـا حلـت    ،  فيأمنوا على أوالدهم وأموالهم وحياتهم وبيوتهم     . منها بصدقهم وأمانتهم وتجردهم   

اء الدول الكبرى وهـم     األزمات في هذه األيام إال بسبب الوعود و األقوال الكاذبة التي يطلقها زعم            

ينادون إلى السالم و التنفير من الحروب والتشهير بالمعتدي ما لو صدقوا فيه جميعاًً لما كان على                 

وجه األرض نزاع و ال شقاء وال حروب ولكنهم جميعاً ال يثق بعضهم ببعض وبذلك فال فائدة من                  

 هيئة األمم نفسها فـي تنفيـذ        بل فشلت ، مؤتمراتهم ومباحثاتهم ومفاوضاتهم ألنها فاشلة وكاذبة     

مبادئها التي أعلنتها اآلن ألنها كاذبة في مواثيقها ووعودهـا وخاصـة علـى الـدول الـضعيفة         

والمنكوبة فلو صدقوا اهللا لكان خيراً لهم  ولرأيت األمن و األمان واالستقرار في كل مكان وفي كل               

راب والعنف و القتل والتدمير وعمت      حي من أرجاء العالم ألنهم كذبوا على العالم كله فحل االضط          

الفوضى فأصبح الفرد ال يأمن على حياته وما الدول المقهورة عنا ببعيد كفلـسطين وأفغانـستان                

  .)١(والصومال والعراق إلى آخر هذه الدول

  : خالصة القول فيما سبق 

ستثنى الرسول  ما عدا ما ا   . الكذب بكافة وسائله سبب لحرمان المجتمع من األمن واالستقرار           . ١

 من ذلك  .  

ال سيما وإن . الصدق وسيلة من الوسائل المهمة في المجتمع لتحقيق االستقرار وسيادة األمن       . ٢

أي مجتمع بحاجة إلى الرجال الصادقين في كل شيء في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم حتى يكونوا               

فعلى نطـاق الـشعب الفلـسطيني        ،  قدوة لكافة أفراد المجتمع وبالتالي يسود األمن واألمان فيه          

إذ لو ساد وأصبح ديدنًا لجميع أفراد المجتمع ألدى إلـى            خاصة ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم      
  .    على العدو فإنه حتماً سيسود األمن واالستقرار في المجتمع  نصرتهم على عدوهم ، وإذا تحقق النصر

 
                                           

 ) .٨٤-٨١ص(صطفى السباعي م/  انظر أخالقنا االجتماعية -1



 

 ٢٧

  المطلب الثاني

   األمانة وعدم الخيانة
  

  :تعريف األمانة والخيانة لغة واصطالحاً  : أوالً

 :تعريف األمانة .  أ 

صـدقه  ، ، واألمن واآلمن ضد الخوف والخائف ، وآمن به إيمانـاً          )١(ضد الخيانة  :األمانة لغة  .١

  .)٢(واإليمان الثقة وإظهار الخضوع

 وأصل األمـن طمأنينـة      ،)٣(واألمين الذي يحفظ ما عهد له به حتى يؤديه دون نقص أو تغيير            

  .)٤(النفس وزوال الخوف

هي كل حق وجب عليك أداؤه وااللتزام به، وتعم الحقوق المتعلقـة بـذمم              : ألمانة اصطالحاً ا .٢

  .)٥(العباد من حقوق اهللا تعالى وحقوق العباد سـواء كانـت فعليـة أو قوليـة أو اعتقاديـه                  
 

 تعريف الخيانة. ب 

ح وخون الود، والخون أن يؤتمن اإلنسان فال ينصح، خانـة           المخانة خون النص   :الخيانة لغة   . ١

  .خوناً وخيانة ومخانة

، وهي خالف األمانة وهي     )٦(والخائنة بمعنى الخيانة، وهي المصادر التي جاءت على لفظ الفاعلة         

  . )٨(، والخـائن هـو الـذي يخـون فـي يـده مـن األمانـات                )٧(تدخل في أشياء سوى المـال     

 .)٩(حود ما أؤتمن عليهج :الخيانة اصطالحاً . ٢

  :حكم األمانة والخيانة : ثانياً

  .واجبة وذلك ثابت بالقرآن والسنة و إجماع األمة :حكم األمانة * 
                                           

  ).١٤٠ / ١( ابن منظور/  لسان العرب - 1
   ).١٥١٨ / ١( الفيروز أبادي /  القاموس المحيط - 2
  ). ١٥٧ / ٣٠( ابن عاشور /  التحرير والتنوير - 3
   ).١٨٤ /  ٣٤( الزبيدي /  تاج العروس - 4
   ). ٦٣ / ٥( األلوسي /  روح المعاني - 5
   ).١٢٩٥ / ٢( ابن منظور /  لسان العرب - 6
  ).٢٧٥ / ١(المطرز /   المغرب في ترتيب المعرب - 7
 ).١٢٤ص  (سعيد أبو جيب /  القاموس الفقهي - 8
  ). ١٢٥ص ( المرجع السابق - 9



 

 ٢٨

ه إِن :فاآليات كثيرة وعديدة منها قوله تعالى      : أما القرآن  م اللَّ كُ رأْم ي وا  أَندتُـؤ  ا�َـات م أَ لَـى  الْ لهـا  إِ أَه 
إِذَا تُ و كَمحم ني اسِ بالن وا أَنكُملِ تَح دالْع ه إِن بِ م� عما اللَّ ه يعظُكُ ه إِن بِ   .)٥٨:النساء( بصريا سميعا كَان اللَّ

السعود في تصدير الكالم بكلمة التحقيق وإظهار       و  أبويبين   بأداء األمانة،    بففي اآلية أمر بالوجو   
ى صورة اإلخبار من الفخامة وتأكيد وجوب االمتثال بـه والداللـة            االسم الجليل إيراد األمر عل    

ويخطئ من يظن أن األمانة بمفهومها الضيق مقصورة في رد الودائـع            ، )١(على االعتناء بشأنه  
ــا عنـــــد اهللا أوســـــع وأكبـــــر  ــا إذ إن تحقيقهـــ   .إلـــــى أهلهـــ

ــسنة ــا ال ــول  :أم ــا ق ــرة منه ــة كثي ــى وجــوب األمان ــي تحــض عل ــث الت                فاألحادي
ــولَ   .)٢()אא:(  اِهللا رســــ
الحديث دليل على وجوب أداء األمانة والترغيب في أدائها و نهى صـريح             أن   : و يرى الباحث  

  .عن الخيانة حتى لمن خانك
وأنكرت على من خانها ووصفته بصفة      ، جوب األمانة بل   فقد أجمعت األمة على و     : أما اإلجماع 

  .الخيانة ذميمة أال وهي 
  

   :فضل األمانة: ثالثاً
  : تتلخص فضائل األمانة بما يلي

 .تكرار لفظ األمانة ومشتقاتها في القرآن أكثر من أربعين مرة .١

: تعـالى قال  ، - عليه السالم  -إنها صفة من صفات المالئكة األخيار، وعلى رأسهم جبريل           .٢
إِ�َّهزِيلُ ولَتَن بر نيالَم١٩٢ (الْع (َلَز� بِه وحالر نيالْأَم) ١٩٣ (لَىع  قَلْبِـك  تَكُـونل  ـنم  رِينـذنالْم) انٍ ) ١٩٤ـسبِـيٍّ  بِلرع 

بِني١٩٥ (م()١٩٥-١٩٢:الشعراء.( 

لَـى {: على رسالته قال تعالى   األمانة صفة من صفات األنبياء والمرسلين الذين ائتمنهم اهللا           .٣ إِ و 
ادع م اها أَخودا قَالَ همِ ي و ه اعبدوا قَ م ما اللَّ ه من لَكُ لَ ه إِ ر ي لَا غَ فَ تَّقُون أَ أُ قَالَ) ٦٥ (تَ لَ الْم ين وا الَّذكَفَر  ـنم  ـهم َّـا  قَو�  إِ
نراكَ ة في لَ فَاهَّا س� إِ و كظُنلَن نالْكَ مبِني ا قَالَ) ٦٦ (اذمِ ي و ةٌ بِي لَيس قَ فَاهي سنلَك ولٌ وسر نم بر نيالَم ٦٧ (الْع( 

م لِّغُكُ ب الَات أُ ي رِسبَا ر� أَ و  لَكُـم  ـحَاص�  ـنيولقد كان نبينا     )٦٨-٦٥:األعـراف (}) ٦٨ (أَم     يدعى قبـل
 . بعثته بالصادق األمين

 
                                           

    ).٢/١٩٢/ ( انظر تفسير إرشاد العقل السليم - 1
ــرقم  - 2 ــى داود ب ــنن أب ــوع) ٣٥٣٤( س ــاب البي ــن  / كت ــه م ــذ حق ــل يأخ ــي الرج ــاب ف ــدهب ــت ي   ). ٥٣٦ص ( تح

 



 

 ٢٩

: قـال تعـالى    .ت عباد اهللا المؤمنين و المؤمنات من اإلنس والجـن         األمانة صفة من صفا    .٤
}ينالَّذو مه هِما�َاتأَمل مهدهعو وناعقَالَ{: وقال تعالى .)٨:املؤمنون(}ر  فْرِيتع نم  َـا  الْجِـن�  أَن قَبـلَ  بِـه  آتيـك  أَ
تَقُوم نم كقَامإِ�ِّي مو هلَيع أَ لَقَوِيني٣٩:النمل(}م(. 

  :حكم الخيانة* 
الخيانة خلق ذميم ذمه اهللا ورسوله، وهي ال تليق ألخالق المؤمنين األبرار، وهي قبيحة فـي                  

كل مستوى ولكن بعضها شر من بعض، فليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالـك                  
  .)١(وارتكب العظائم

  .و الخيانة حرام بالكتاب و السنة واإلجماع 
ــ ــرآنأم ــالى:ا الق ــال تع ــد ق ــا: فق ــا  ي هأَي ينــذ ــوا الَّ نــا آم ــوا لَ ــه تَخُو�ُ ــولَ اللَّ سالرــوا و ــاتكُم وتَخُو�ُ ــتُم أَما�َ  وأَ�ْ
ونلَمتَع)٢٧:األ�فال(.  

ففي اآلية أمر للذين آمنوا بعدم الخيانة ومن اتصف بها كان مدنسا لنفسه بكونه اتـصف بـأقبح                  
  .)٢(صفة وهي الخيانة

  .)٥٢:يوسـف (الْخَـائنني  كَيـد  يهـدي  لَـا  اللَّـه  وأَن : هدايتـة للخـائنين قـال تعـالى        وقد نفـى اهللا      
              :   اِهللا  رسـولَ   اجتماع الخيانة واألمانة في قلـب المـؤمن فقـال           فقد نفى النبي     :أما السنة 

אאאאא (
  .)٣()אא

 فقد أجمعت األمة على تحريم هذا الخلق السيئ، بل عدوه من الجرائم التي حرمهـا          :أما اإلجماع 
  .  اهللا 
  :أهم مجاالت األمانة: رابعاً
ي مـن أهـم   وه،  حكمها واجبة، وهي ما يميز المؤمن عن الكافر: أمانة العقيدة والعبـادة    .١

يهـا  يـا  :قال تعـالى  .األمانات التي يجب على اإلنسان أن يحرص عليها ين  أَ ـوا  الَّـذن و�ُـوا  لَـا  آم  اللَّـه  تَخُ
الرسولَ تَخُو�ُوا و و م ا�َاتكُ م م أَ تُ ْ� أَ و  ـونلَم ع ال إلـه   "فالقضية األولى في هذا الدين هي قضية        ، )٢٧:األ�فـال (تَ

 باإللوهية، ومن هنا كان التخلي عنها       - سبحانه وتعالى  -قضية إفراد اهللا    " ول اهللا إال اهللا محمد رس   
، لذلك سفكت دماء الصحابة وقطعت رؤوسهم، وقتلوا من أجل أمانة العقيـدة،              خيانة هللا وللرسول  

                                           
 ).١٤٩ص (محمد الذهبي /  انظر الكبائر - 1
 ).٣١٩ص  (السعدي /  تيسير الكريم الرحمن - 2
ــرقم  - 3 ــد بــــ ــرة    ) ٨٥٧٧( رواه أحمــــ ــى هريــــ ــق أبــــ ــن طريــــ   ) .٨/٣٥٩(عــــ

  



 

 ٣٠

، إنما هي منهج حياة كاملة وشاملة تعترضه العقبات         إدعاءات  فأمانة العقيدة ليس مجرد عبادات و     
بهم شاق إنها منهج لبناء الحياة على قاعدة أن ال إله إال اهللا، وذلك برد الناس إلى العبودية لـر                  والم

 وشريعته ورد الطغاة المعتدين على ألوهيـة اهللا وسـلطانه مـن             الحق ورد المجتمع إلى حاكميته    
مـنهج  الطغيان بينهم بالميزان الثابت وتعمير األرض والنهوض بتكاليف الخالفة فيهـا عـن اهللا ب              

  .)١(اهللا

تكون بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحـج البيـت مـن             والعبادات  وأمانة العقيدة   
استطاع إليه سبيال، والعمل بجميع التكاليف التي كلفنا اهللا إياها فمن ترك واحدا منها مع استطاعته                

             اِهللا  قَـالَ رسـولُ     ، -عـالى سبحانه وت  -القيام بها فقد خان اهللا ورسوله واستحق اللعنة من اهللا           

אאאאאאא:( 
ממאאאאא מא מא

  .)٢( )א
 أن أمانة العقيدة والعبـادة سـبب فـي تحقيـق األمـن              إذن ؛ تعقيباً على ما سبق يرى الباحث       

واالستقرار في المجتمع فإذا قام جميع أفراد المجتمع بكافة التكاليف على أكمل وجه دون تقـصير                
ا يؤدي حتماً إلى االستقرار واألمن وغياب االقتتال والعداوات بين الناس إذ عندما             أو كسل فإن هذ   

  يسلط أفراد المجتمع بعضهم على بعض أو يسلط علـيهم عـدوهم              تغيب أمانة العبادة فإن اهللا      
وبالتــالي تغيــب المحبــة ويــسود الحقــد والكــره بيــنهم و يــصبح المجتمــع غيــر آمــن               

أمـا إذا قـام الجميـع بالعبـادة علـى أكمـل               .بل مجتمـع يأكـل أفـراده بعـضهم بعـضاً            
  . وجــه فــإن األمــن والمحبــة واالســتقرار يــسود بــين أفــراد المجتمــع         

واإلمام العادل هو الحاكم الذي يستطيع قيادة هذه األمة ويـستطيع أن            :  أمانة اإلمام أو الحاكم   . ٢
فشخـصية الدولـة    ، ب األمن والطمأنينة للمواطنين وعدم إرهابهم ألنه االبتسامة على شفاههم         يجل

وقوتها ناتجة عن قوة وأمانة الحاكم وتتضح هذه الشخصية في حماية الحق وأهلـه ورد الباطـل                 
 وأهله وإقامة العدل واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر واإلصالح بين الناس فيما يرضى ربهم             

 بِه يعظُكُم� عما اللَّه إِن بِالْعدلِ تَحكُموا أَن الناسِ بين حكَمتُم وإِذَا أَهلها إِلَى الْأَما�َات تُؤدوا أَن يأْمركُم اللَّه  إِن:تعالىقال 
إِن اللَّه ا كَانيعما سريصب) ٥٨:النساء.(   
  
  

                                           
 ).٣/١٤٩٧(سيد قطب/  انظر في ظالل القرآن - 1
  ).٢٦ص  )) (فـإن تـابوا وأقـاموا الـصالة وآتـوا الزكـاة             (( لى  باب قوله تعا  / كتاب اإليمان   ) ٢٥( صحيح  البخاري برقم      - 2

 



 

 ٣١

א :(انة الحكم والمناصب فيقول   من خي  ويحذر النبي   
  )١()אאממ

 ففي الحديث تحذير لوالة األمر أن يموتوا وهم غاشون لرعيتهم، فإن فعلوا ذلك فقـد حـرم اهللا                 
  . - والعياذ باهللا -عليهم الجنة وكان مصيرهم إلى النار 

  

  : الحكم تتحدد بشرطين أساسيينةومسؤولي
  . األمانة وهي أدق ما في الخلق بل هي جوهره: أولهما" 

االختصاص بعلم حال شعبه وأمراضه وبعلم هدى اهللا الذي يربى بـه شـعبه وهـذا                :  وثانيهما
  .)٢( " بره وعلميحتاج إلي فطنة وذكاء ومرونة وخ

ــة   ــوم القيام ــام ي ــور الت ــزاؤهم الن ــشرطين أصــبح ج ــذين ال ــام به ــام الحك ــإذا ق   .ف
אאא:(   اِهللا رسولَ قال

فكثيـر مـن النـواب      ، )٣()اממא
والحكام والوالة يظنون أن فترة الحكم نزهة سريعة، وال يسألون عنها وما علموا أنهـا خـزي                 

 َأالَ اللَّـه  رسـولَ  يـا  قُلْـتُ  قَاَل ذَر َأبِى وندامة يوم القيامة إال من أخذها بحقها كما في حديث         
تَعىتَسلُنقَاَل م برفَض هدلَى بِيبِى عنْكم מ( قَاَل ثُم

  .)٤ ()אאא
  

  

  

  

 وأمانة عظيمة، وأداؤهـا علـى       ة الوظيفة في نظر اإلسالم مسؤولي     : والعاملأمانة الموظف   .٣
الوجه المطلوب يتطلب الحزم واإلحساس بشرف المسؤولية ويقظة الضمير، وهذا ما يـستدعى             
الصراع العنيف بين تطلعات النفس وشهواتها وملذاتها والضمير الحر الذي يستشعر ثقل األمانة             

حـسب أهوائهـا     النفس اإلنسانية أن تحرص على مـا يتحقـق لهـا             الملقاة على عاتقه وطبيعة   
ومتطلباتها من أي جهة وعن أي طريق ، لكن الضمير اليقظ هو الحارس األمين على تصرفات                

  . )٥(الفرد وأفعاله ، ويشعر بوخزه وتأنيبه كلما جمحت النفس وامتدت اليـد إلـى مـا حـرم اهللا                  

ين  : عند تفسيره لقوله تعـالى     يقول السعدي  الَّـذ و  ـمه  م ا�َـاتهِ م أَ ل  م هـدهعو  ـوناعر) ٨:المؤمنـون( ،  
  

                                           
ــرقم  - 1 ــسلم ب ــحيح م ــان ) ١٤٢(  ص ــاب اإليم ــار   / كت ــة الن ــشاش لرعي ــوالي الغ ــتحقاق ال ــاب اس   ) .٨٨ص (ب

  

 ).٢٥-٢٤ص (عابد زين العابدين /  األمانة والنزاهة - 2
ــرقم  - 3 ــسلم ب ــحيح  م ــارة ) ١٨٢٧( ص ــاب اإلم ــام  / كت ــضيلة اإلم ــاب ف ــائر  ب ــة الج ــادل وعقوب   ).٩٨٢ص (الع

  

ــرقم   - 4 ــسلم ب ــحيح م ــارة   ) ١٨٢٥(  ص ــاب اإلم ــرورة     / كت ــر ض ــارة بغي ــة اإلم ــاب كراه   ).٩٨٢ص (ب
 

  ).١٣٥-٢/١٣٣(موســـــى محمـــــد األســـــود /  انظـــــر مـــــنهج الـــــسلوك اإلســـــالمي - 5
 



 

 ٣٢

ــذها   " ــا وتنفي ــام به ــى القي ــصون عل ــافظون حري ــابطون ح ــا ض ــون له   .)١(" مراع
ليـدير أعمالـه،     -عليه السالم    -ب على أبيها أن يستأجر موسى       يلذلك عندما اقترحت بنت شع    

أي أنه يجمع   ، )٢٦:القـصص (الْـأَمني  الْقَوِي استَأْجرت منِ خير إِن تَأْجِرهاس أَبت  يا قالت في تعليل اقتراحها     
  .بين القدرتين العلمية و الخلقية

 قَـالَ  :فقد اكتفى بذكر خبرته ومهارته فقـال تعـالى عنـه     -عليه السالم    -أما يوسف الصديق    
وكأنة ترك لماضيه الطاهر أن يـشهد لـه          . )٥٥:يوسف(علـيم  حفـيظٌ  إِ�ِّـي  الْأَرضِ خزائنِ علَى اجعلْني

  .)٢(باالستقامة والشرف
 أهـل الفـضل     نفسه للقيام بمصالح األمة على سنة     ذلك إعداداً ل   -عليه السالم    -واقترح يوسف   

والكمال من ارتياح نفوسهم للعلم في المصالح ، ولذلك لم يسأل ماالً لنفسه وال عرضاً من متـاع              
، ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة ليحفظ ويعدل في توزيعها ويرفق باألمة في جمعهـا                الدنيا

ــه    ــك بقول ــه ذل ــل طلب ــا وعل ــا لمحاله ــي :وإبالغه ــيظٌ إِ�ِّ فح ــيم لع)ــف   .)٣()٥٥:يوس
  : وخيانة األمانة عند الموظف أو العامل تكون بالتالي

ــق األ  . أ  ــل بتلفي ــد العم ــزام بمواعي ــدم االلت ــسيب وع ــررة بالت ــر المب ــب غي   .كاذي
 .استخدام الهاتف أو جوال العمل ألتفه األمور. ب 

ــك    .ج  ــابه ذل ــا ش ــل وم ــاألقالم واألوراق والمزي ــة ك ــاألدوات المكتبي ــث ب   .العب
  .اســتخدام آلــة التــصوير فــي غيــر الــضرورة والنــواحي الشخــصية       . د 

ـــ  ــارات    . هـ ــة والزيـ ــل للنزهـ ــب العمـ ــيارات ومراكـ ــتخدام سـ   .اسـ
ــا. و  ــول الرش ــواطنين ىوقب ــوظفين والم ــن صــغار الم ــدايا م ــسمى باله ــا ي   . أو م

  

  

أمانة المجالس وعدم التهاون فيها،       لقد حث اإلسالم على حفظ     :أمانة المجالس وكتم األسرار   . ٤
ــة  ــالس خيانــ ــرار المجــ ــشاء أســ ــالم أن إفــ ــر اإلســ ــل اعتبــ   .بــ

              وعلـى ذلـك ال يجـوز       ، )٤()אמאא:(   اِهللا رسولُ قَالَ
أن يشيع المسلم ما دار في المجالس، إال بعد أن يأخذ األذن من أصحاب المجلس، ويبقى المسلم                 
مسؤوالً عن رعاية أمانة المجلس رعاية خاضعة لمنهاج اهللا، ويتحرى المسلم في ذلـك أسـباب                

، وأما بخصوص كتمان األسرار، فهناك الكثير       )٥(على طاعة في ما يقول    التقوى ووسائلها فيكون    
                                           

 ).٥٤٧ص/ ( تيسير الكريم الرحمن - 1
ــسلمين   - 2 ــرب والمـــ ــأخر العـــ ــر تـــ ــر ســـ ــد الغزالـــــ /  انظـــ    ).١/٥٤٧( ي   محمـــ

 

   ).      ٨/ ١٣( ابن عاشور /  التحرير والتنوير - 3
  .حـــديث حـــسن) ٧٣٠(بـــاب فـــى نقـــل الحـــديث / كتـــاب األدب ) ٤٨٦٨( ســـنن أبـــي داود بـــرقم - 4

 

 ).  ٣٠٩ص(عدنان النحوي /  انظر اإلدارة اإليمانية في الدعوة -  5



 

 ٣٣

من األعمال ال تتم إال إذا كتم اإلنسان سرها في نفسه وطواها عن غيره وبـذلك يكلـل سـعيه                    
بالنجاح ويظفر بالبقية التي ينشدها والحاجة التي يطلبها وهو مخبوء تحت شعار الكتمـان فـي                

ــة     ــدين ووقايـ ــد الكائـ ــن كيـ ــصن مـ ــدين  حـ ــر الحاسـ ــن شـ   .)١(مـ

 علَـى  رؤيـاكَ  تَقْـصص  لَا بني يا قَالَ :  ينصح ابنه يوسف    -عليه السالم  -قال تعالى متحدثا عن يعقوب      
ــــــــــــكتووا إِخيــــــــــــدكفَي ا لَــــــــــــكــــــــــــدكَي إِن طَانيانِ الــــــــــــشلْإِ�ْــــــــــــسل وــــــــــــدع ــــــــــــبِنيم)٥:يوســــــــــــف(.  

 عنها أو خفية ال تتصدى      يصيلة عظيمة ال تقدر على التق     الكك ح فيحتالوا إله  " :  األلوسي يقول
  .)٢("لمدافعتها

א ( :ويؤكد لنـا النبـي       אא א
()٣(.  

 آمنـوا  الَّـذين  أَيها يا : - سبحانه وتعالى -عباده المؤمنين من كشف األسرار فقال  ولقد حذر اهللا   
 تُؤمنـوا  أَن وإِيـاكُم  الرسولَ يخْرِجون الْحق من جاءكُم بِما كَفَروا وقَد بِالْمودة إِلَيهِم تُلْقُون أَولياء وعدوكُم عدوي تَتَّخذُوا لَا

بِاللَّه كُمبر إِن تُمكُن تُمجرا خادي جِهي فبِيلس غَاءتابي وضَاترم ونرتُس ِهمإِلَي ةدوأَ�َا بِالْمو لَما أَعبِم تُمفَيا أَخمو تُملَنأَع نمو 
لْهفْعي كُمنم ضَلَّ فَقَد اءوبِيلِ سالس )١:املمتحنة.(  

  .أعداء اهللا أولياء لهم، يخبرونهم أسرار المسلمين وأحـوالهم         المؤمنين أن يتخذوا     يففي اآلية نه  

أن ترى بعض األزواج يفشون أسـرار بعـضهم  فـي المجـالس              : وإن مما تنفر منه الطباع    
  .  من يفعل ذلك من أشر الناس وقد اعتبر النبي تواللقاءا

אאאמאא( :  اِهللا رسولَ فقال
فإفشاء األسرار بين األزواج ربما يؤدى إلى الشقاق وفساد         . ) ٤( ) מ

فهة لة المرأة من أجل كلمة تا     العالقة بين الرجل وزوجته وقد ينشأ االقتتال بين عائلة الرجل وعائ          
  . ها الزوج بين أقرانه وأصدقائهأفشا

 وهي ما يودع عند الناس من أموال ومتاع وحلي وسالح وما شـابه ذلـك،        :أمانة الودائـع  . ٥
فيجب المحافظة عليها وعدم خيانتها ببيعها أو تبديلها أو إنكارها أو العبث بها ، ولذلك جاء اللفظ                 

  ).٥٨:النـساء (أَهلهـا  إِلَـى  الْأَما�َـات  تُـؤدوا  أَن يـأْمركُم  هاللَّـ  إِن : صريحاً فـي أدائهـا فـي قولـه تعـالى          
  يمكن أداؤها إال ألنه ال :  أن من اؤتمن أمانة يجب عليه حفظها في حرز مثلها قالوابين السعدي

                                           
ــة   - 1 ــشاؤه خيان ــة وإف ــسر أمان ــان ال ــر كتم ــد الم/   انظ ــاح  عب ــد الفت ــود عب ــصف محم   ).١٠٠٧ ـ  ١٠٠٣ص(ن

 

 ).٨/٤٣١/  ( روح المعاني - 2
 ).٩٤-٢٠(الطبراني /  المعجم الكبير - 3
  ). ٧٢٣ص (بـــاب تحـــريم إفـــشاء ســـر المـــرأة  / كتـــاب النكـــاح ) ١٤٣٧( صـــحيح مـــسلم بـــرقم - 4

 



 

 ٣٤

، وفي قوله إلى أهلها داللة على أنها ال تدفع وتؤدي لغير المـؤتمن ووكيلـه              بحفظها فوجب ذلك  
  .)١( فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤدياً لهابمنزلته

رد الودائع ومال الـشريك والموكـل       : ويدخل في الودائع األعيان والديون الخاصة والعامة مثل       
والمضارب ومال الولي من اليتم وأهل الوقف ونحوها وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعـات               

 الـشر  مسه إِذَا) ١٩ (هلُوعا خلق الْإِ�ْسان إِن :عالىقال ت، "وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع
 أَمـوالهِم  فـي  والَّـذين ) ٢٣ (دائمـون  صلَاتهِم علَى هم الَّذين) ٢٢ (الْمصلِّني إِلَّا) ٢١ (منوعا الْخَير مسه وإِذَا) ٢٠ (جزوعا

قح لُومع٢٤ (م (لسلِلومِ ائرحالْمو) ٢٥ (ينالَّذو قُوندصمِ يوينِ بِيالد) ٢٦ (ينالَّذو مه نذَابِ مع هِمبر قُونفشم) ٢٧ (إِن 
ذَابع هِمبر رونٍ غَيأْم٢٨ (م (ينالَّذو  ـمه  وجِهِمفُـرل  ظُونـافح) لَـى  إِلَّـا ) ٢٩ع  اجِهِـمأَزْو ـا  أَوم  لَكَـتم  مـا�ُهمأَي  مفَـإِ�َّه  ـرغَي 
نيلُـــومــنِ) ٣٠ (م ــم فَأُولَئـــك ذَلـــك وراء ابتَغَـــى فَمـ ــم والَّـــذين) ٣١ (الْعـــادون هـ ــاتهِم هـ                ،)٢( راعـــون وعهـــدهم لأَما�َـ
מ :(  اِهللا رسولَ و قال  אאאמא

ממ   .)٣()א
             : اِهللا رسـولُ   قال ، و ) المؤمن: ( بالصفة التي تؤهله لدخول الجنة وهي قوله       فوصفه النبي   

א)א(אאא( 
  .)٤()א

 لمن نوى أن يؤدي األموال التي أخذها من الناس بأن ييسر اهللا له سـداد                فهذا وعد من النبي     
اهللا وكان من الخاسرين    هذه الديون ومن أخذها وفي نيته عدم سدادها وأتلفها في المحرمات أتلفه             

  .في اآلخرة
 الْقيامـة،  يوم بِالْعبد يؤتى: قَالَ الْأَمانةَ، إِلَّا كُلَّها الذُّنوب يكَفِّر اِهللا سبِيلِ في الْقَتلُ:" قَالَ مسعود، بنِ اِهللا عبد عنو

 إِلَـى  بِه انطَلقُوا: فَيقَالُ: قَالَ ؟ الدنيا ذَهبت وقَد كَيف رب، أَي: فَيقُولُ انتك،أَم أَد: فَيقَالُ اِهللا سبِيلِ في قُتلَ وإِنْ
،ةاوِيالْه طَلَقنفَي إِلَى بِه ،ةاوِيثَّلُ الْهميو لَه هتانا أَمهئَتيكَه موي تعفد ،ها إِلَياهرا فَيرِفَهعوِيفَ فَيهي يـا  فـى  أَثَرِهتح 
                     الْآبِـدين،  أَبـد  أَثَرِهـا  فـي  يهوِي فَهو منكبيه، عن زلَّت خارِج أَنه ظَن إِذَا حتى منكبيه علَى فَيحملَها يدرِكَها،

لَاةُ: قَالَ ثُمةٌ، الصانوُء أَمضالْوةٌ،أَ واننُ مزالْوةٌ، وانلُ أَمالْكَيةٌ، واناُء أَميأَشا،  وهدـدع  ظَـمأَعو  ـكذَل  ـعائدالْو                      
 "تياَء فَأَترالْب نازِبٍ بع ى أَلَا: فَقُلْترا إِلَى تقَالَ م ناب ودعسـ  كَـذَا  قَـالَ،  " كَـذَا : قَالَ ؟ م                        صـدق  الَ،قَ

                                           
 ).١٨٣ص / ( انظر تيسير الكريم الرحمن - 1
 ).٢٥٢-٣/٢٥٠(القاسمى /   انظر محاسن التأويل - 2
قال عنـه    ) ٥٩٢ص  (باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده             / كتاب اإليمان   )  ٢٦٢٧(  سنن الترمذي برقم   - 3

 ).                        حسن صحيح(األلباني 
  ).١١٥ص(الفهـا   بـاب مـن أخـذ أمـوال النـاس يريـد أدائهـا أو إت               / كتـاب الوكالـة     ) ٢٣٨٧( صحيح البخاري بـرقم      - 4

  



 

 ٣٥

             فمـا مـن عبـد أنكـر       ) ١()٥٨: النـساء ( أَهلهـا  إِلَـى  الْأَما�َـات  تُـؤدوا  أَن يأْمركُم اَ إِن :اُهللا يقُولُ سمعت أَما
              عيالـه  ، أو   ا بخير، فإما أن يصاب فـي نفـسه أو مالـه           وديعة من الودائع وقد خرج من الدني      

ــي   وت ــود أال وهــ ــفات اليهــ ــن صــ ــصفة مــ ــبس بــ ــةلــ   .الخيانــ
  

   : أثر األمانة والخيانة على األمن األخالقي: خامساً
  

فأول هذه األمانات أمانة الدين؛ ألن في       ، ي تحقيق األمن لدى أفراد المجتمع     لألمانة آثر واضح ف   
بها ألن فيها الخيـر      وقد أمرنا اهللا    ، امه وتفكك ألواصره  مع واختالل لنظ  تضييعها فساد للمجت  

 مـن  بركَـات  علَـيهِم  لَفَتَحنـا  واتَّقَـوا  آمنوا الْقُرى أَهلَ أَن َلَوو :فقال تعالى، والصالح واألمن في الدنيا واآلخرة   
اءمــس ــأَرضِ الـــــــــ ــن والْـــــــــ ــذَّبوا ولَكـــــــــ ــذْ�َاهم كَـــــــــ ــا فَأَخـــــــــ ــ بِمـــــــــ ــسبون ا�ُواكَـــــــــ ــرف(يكْـــــــــ   ).٩٦:األعـــــــــ

  

اليهود لحمل األمانة وأداء الرسالة وفضلهم على العالمين فـي           ولذلك انظر يوم أن اختار اهللا       
وعصوا ربهم وفعلوا المنكرات فكـان الـضنك        ،  نهم انحرفوا عن منهج اهللا      ذلك األوان  لك   

 تَحـت  ومـن  فَـوقهِم  مـن  لَـأَكَلُوا  ربهِـم  مـن  إِلَـيهِم  أُ�ْزِلَ وما والْإِ�ْجِيلَ التَّوراة أَقَاموا أَ�َّهم ولَو :والهالك لهم قال اهللا تعالى    
هِملجأَر مهنةٌ مأُم ةدقْتَصم ريكَثو مهنم اءـا  سم  لُـونمعي) فأعلم اهللا     " ، )٦٦:املائـدة      أن اليهود لما أصـروا

أصابهم القحط والشدة وبلغوا من الصلف والوقاحة إلى حيث قالوا يـد اهللا              محمد  على تكذيب   
  .)٢(  "مغلولة فاهللا تعالى بين أنهم لو تركوا ذلك الكفر النقلب األمر وحصل الخـصب والـسعة               
بـل  ، فاألمانة يوم تنتشر بين األفراد يخيم األمن واالستقرار بين جوانبه ال يخافون وال يهـابون              

وكرر وأكد ليقيم أفراد    ، لعهدولقد شدد اإلسالم في األمان وا     ، في عيشهم بكل اطمئنان   يستمرون  
 وعهـدهم  لأَما�َـاتهِم  هـم  والَّـذين  :قال تعـالى  ، )٣(المجتمع على أسس متينة من الخلق والثقة والطمأنينة       

 ـوناعر)ة الجماعة إال أن تـؤدى      فهي صفة دائمة لهم في كل حين وما تستقيم حيا         ، )٣٢:المعارج
ويطمئن كل من فيها إلى هـذه القاعـدة األساسـية للحيـاة             ، حياة األمانات وترعى فيها العهود    

فيجب أن تتمثل األمانـة فـي جميـع         ، )٤(المشتركة الضرورية لتوفير الثقة واألمن واالطمئنان       
ت وبلديات وجمعيـات    وكذلك في جميع مؤسسات الدولة من وزار      ، راً كانوا أو إناثاً   األفراد ذكو 

، كبيرة على رأسها حفظ أمن المـواطن       ةوأجهزة أمن بفروعها كافة فإن على كل جهاز مسؤولي        
والطالب من تاجر   ، فشيوع خلق األمانة بين أفراد األمة يزيد المنتج إنتاجاً وعرضا في األسواق           

                                           
  .قال عنه األلباني حسن) ٧/٢٠٥) (٤٨٨٥( شعب اإليمان برقم - 1
  ).٤٠ / ١٢( الرازي /  مفاتيح الغيب - 2
  ).٣٧٠١ / ٦(سيد قطب /   انظر في ظالل القرآن - 3
  ).٢٤٥٦ / ٤(  انظر في ظالل القرآن  - 4



 

 ٣٦

ع فـي األمـة     ال غش وال خديعة وال خالب فتتـوفر الـسل         ، قبل على األسواق آمنا   أو مستهلك ي  
ويعيش ، وتستغني عن اجتالب أقواتها وحاجياتها فيقوم نماء المدينة والحضارة على أساس متين           

الناس في رخاء وتحابب وتآخ وبضد ذلك أي ـ بالخيانة ـ يختل حال األمـة بمقـدار تفـشي      
 ذكْرِ عن يعرِض ومن فيه لنفْتنهم) ١٦ (غَدقًا ماء اهملَأَسقَين الطَّرِيقَة علَى استَقَاموا وأَلَّوِ :قال اهللا تعالى، )١(الخيانة

هبر لُكْهسا يذَابا عدع١٧ (ص()١٧-١٦:الجن.(  

ولعل أخطر ما أصيبت به األمة بعد العصور الزاهرة وحتى الوقت الحاضر إضاعة األمانة وقلة               
تـشرت  وبذلك فسدت القيم االجتماعيـة وان     ، اأهله األمور والواليات إلى غير      عدد األمناء ودفع  

قوط واالنهيار فـي المثـل      واستمر الس ، وضعفت الثقة بين الناس   ، الخيانة بين العامة والخاصة   
ن األمـور   كما انتقلت الخيانة م   ، مالزمة للمعامالت كافة بين الناس    وصارت الخيانة   ، واألخالق

يـر مـن    وفرط الكث ، ت الدولة اإلسالمية ووظائفها   اليافعم الفساد في و   ، الخاصة إلى الشأن العام   
والقـضاء علـى    وقصر العلماء في أمانة الدعوة إلى اهللا ونشر الدين          ، الحكام والوالة في األمانة   

وأن نجـد   ، ومن المؤسف أن نجد في عالم اليوم مـسلمين دون إسـالم           ، مظاهر الظلم والفساد  
فـال  ، ها األمانة وينتشر فيها داء النفاق والكذب        المجتمعات اإلسالمية تكثر فيها الخيانة وتعز في      

وال بالطمأنينـة   ، وال يشعرون بالثقة في معامالتهم الخاصة والعامـة       ، يأمن الناس بعضهم بعضا   
وقد أسهم أعداء األمانة وأرباب الخيانة في اإلساءة إلى اإلسالم وتشويه سمعة            ، على نيل حقوقهم  

ــسلمين ــبه     ، الم ــار ش ــسلم مث ــبح الم ــى أص ــالم  حت ــم دول الع ــي معظ   .)٢(ف
ومن الخيانات المحرمة التي تؤدي إلى تدمير بنيان المجتمع عدم اختيار األكْفاء لإلدارة والحكـم               

فمـن ألهمـه اهللا     ، رمع أنها هي التي تضمن األمن واالستقرار واستقامة األمو        ، بصورة حكيمة 
وبناء على ذلك؛ يجوز لمـن   ، وأرشده إلى خير جسيم   ، تيار فقد أعطاه اهللا نعماً عظيمة     حسن االخ 

ومن ، )٣(ال لمصلحة نفسه  ، أنس في نفسه كفاية تفوق ما عند غيره أن يقدم نفسه لخدمة المسلمين            
 بجالء المعتدي عن    فال يجوز مطلقاً الرضا إال    ، الخيانات أيضاً خيانة الدولة بالتعامل مع األعداء      

وباألولى كـل مـن     ،  لدينه ولوطنه  وكل من قصر في أداء الواجب يعتبر خائناً       ، جميع األراضي 
ن طرق التأييد يكون خائنـاً      ماأل عدو المسلمين وأيده في عدوانه وهجومه واحتالله بأي طريق م          

داء في الواقـع علـى جميـع        فإن االعتداء الذي يقع على أي بلد من البالد اإلسالمية اعت          ، لدينه
ـ  للوطن مـن الجـرائم البـشعة التـي تح          والخيانة، المسلمين   .)٤(ا الـشريعة اإلسـالمية    رمه

                                           
  ).٢٤٤ / ٨( ابن عاشور /  انظر التحرير والتنوير -  1
ــالق  واآلداب     ا- 2 ــي األخـ ــة فـ ــوعة الجامعـ ــر الموسـ ــز يمـــ   / نظـ ــد اهللا الحـ ــن عبـ ــعود بـ    ).١/٢٠٢ ( يسـ

  
 

ــالم   - 3 ــي اإلســـ ــالق فـــ ــر األخـــ ــرون  /  انظـــ ــوش وآخـــ ــد قرعـــ   ).١٢٧ص (كايـــ
 ج

ــالمية    - 4 ــشريعة اإلسـ ــي الـ ــه فـ ــسس وأحكامـ ــر التجـ ــدغمى   /  انظـ ــان الـ ــد ركـ   ).٢٣٨ص(محمـ
 



 

 ٣٧

فهذه ، والتي تدبر فيها المؤامرات ضد المسلمين     ، الس التي تعقد ليل نهار    ومن الخيانات تلك المج   
 عليها كل فرد مـن      بل إن التستر عليها خيانة عظمى لألمانة التي استؤمن        ، مجالس ال حرمة لها   

وعيناً يقظـة   ، أميناً على مصالحهم  وهو أن يكون حافظاً داعياً لجماعة المسلمين        ، أفراد المسلمين 
 ،)١(ومؤامرات الذين يتآمرون ضدهم وضد دينهم أو ضد مجتمعهم        ،  مكائد أعدائهم  ساهرة تراقب 

مة بالمودة والتخابر والعمالة لـصالح أعـدائهم مـن اليهـود            ولقد ابتلي بعض من أفراد هذه األ      
 ـ خونة؛ ألنهم خانوا عهـدهم   هؤالء األفراد المنتسبون لإلسالم ـ وهو منهم براء ، والنصارى

؛ ألنهـم   وأخروا من تحقيق النصر لألمـة     ، م  وجلبوا الوبال والدمار والقتل لشعوبه    ،  مع اهللا   
لكن الطامة والمصيبة يوم يكون الحكام هـم الخونـة          ، صر هزيمة يجب على الحكام اجتثاثه     عن

اطئهم لما يحدث فـي الـبالد       وصمتهم وتو ، بتبادل الزيارات والهدايا   الذين يوادون أعداء اهللا     
للدفاع عن هـذه     اهللا  وهنا تتجلى أمانة الدعاة إلى      ، اإلسالمية المحتلة وخاصة بالدنا فلسطين      

والخـروج عـن     وذلك بتبصير الناس في الحكم الشرعي في التعامل مع أعـداء اهللا             ، األمة
 اهللا وأعداء األمة ولقد نهى      الحاكم أو الرئيس الذي تثبت إدانته وتورطه في الخيانة لصالح أعداء          

 تَتَّخـذُوا  لَـا  آمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يـا  :عن اتخاذ هؤالء األعداء أولياء من دونه فقال سبحانه وتعالى          اهللا  
 ِإن ربكُم بِاللَّه تُؤمنوا أَن وإِياكُم الرسولَ يخْرِجون الْحق من جاءكُم بِما كَفَروا وقَد بِالْمودة إِلَيهِم تُلْقُون أَولياء وعدوكُم عدوي
تُمكُن تُمجرا خادي جِهي فبِيلس غَاءتابي وضَاترم ونرتُس هِمإِلَي ةدوأَ�َا بِالْمو لَما أَعبِم تُمفَيا أَخمو  ـتُملَنأَع  ـنمو  لْـهفْعـ  يمكُمن 
ضَلَّ فَقَد اءوبِيلِ  س١ (الـس (إِن  ثْقَفُـوكُمكُو�ُـوا  يي  لَكُـم  اءـدطُوا  أَعـسبيو  كُمإِلَـي  مهيـدأَي  متَهنأَلْـسو  وءوا بِالـسدوو  لَـو  ونتَكْفُـر 

)٢()٢-١:املمتحنة( .   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
ــالم   - 1 ــي اإلســـ ــالق فـــ ــر األخـــ ــوش  /  انظـــ ــد قرعـــ ــرون كايـــ   ).١٣٠ص(وآخـــ
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   :تعريف القناعة والطمع: أوال

  : القناعة لغة واصطالحاً. أ 

أعطـي أو بمـا      و القانع الذي يقنع بما    ، )١(قنيع وقانع رضي وهو   ، قنع قناعة : القناعة لغة  . ١
 )٣٦:الحـج (والْمعتَـر  الْقَـا�ع  َأَطْعمـوا و:وفي التنزيل قال تعـالى    ، ورجل قانع وقنيع  ، )٢(عنده وال يسأل  

ــا ــانع هنـ ــسم  فالقـ ــا بالقـ ــة الرضـ ــسؤال والقناعـ ــن الـ ــف عـ   . )٣( المتعفـ
  

ترك التشوف إلى المفقود     " :هي  ، و )٤(هي الرضا والتعفف وترك المسألة    : القناعة اصطالحاً . ٢
  .   )٥("  و االستغناء بالموجود

 :الطمع لغة واصطالحاً. ب 

حـرص  ، )٦(وطامعطمع في الشيء طمعاً وطماعةٌ وطماعيةٌ مخفف فهو طمعاً           : الطمع لغة  . ١
والطمع رزق الجند وأطماع الجنـد      )٧( " هل  الطمع نزوع النفس إلى الشيء شهوة      "عليه ورجاه و  

  .)٨(أرزاقهم يقال أمر لهم األمير بأطماعهم أي بأرزاقهم
 عرف بأنـه    و )٩(هو رغبة النفس في شيء غير حقها وإن كان محبوباً لها          : الطمع اصطالحاً  . ٢
وهو تشوف النفس إلى االقتنـاء، والجمـع        ، كتساب المال وحيازة العقار    الحرص الشديد على ا    "

  .)١٠( " بشراهة، وجري الهث من أجل تحقيق الثراء
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 ٣٩

  :فضل القناعة  : ثانياً

 ، وأمرنا بـالتحلي بهــا     ،حض عليها ديننا الحنيف     وهي من الفضائل التي    القناعة كنز ال ينفد   
 كَـان  مـن {: فهو ال يسخط أبدا قال تعالـى      ، قسم اهللا    وراض بما    ،فالقنوع مطمئن قلبه باإليمان   

رِيدي ثرح ةرالْآخ َزِد� ي لَهف هثرح نمو كَان رِيدي ثرا حْي�الد هتا �ُؤهنا ممو ي لَهف ةرالْآخ نيبٍ م٩٧:النحل(} �َص ( ،

، وأمـا الحـريص فإنـه    الدنيا إال عيش القانع يش أحد في    فالقناعة حسن مختار ألنه ال يطيب ع      
 منـه  مغْفرة يعدكُم واللَّه : وهي فضل من اهللا يؤتيه من يشاء قال تعالى        ، )١(يكون أبدا في الكد والعناء    

  ).٢٦٨:البقرة(وفَضْلًا

מ  (: يثني على من قنع فيقول        ما كان الرسول     وكثيراً
 ()٢(  .  

  

   : اآلثار املرتتبة على القناعة: ًثالثا
 فـي  معيـشتَهم  بيـنهم  قَـسمنا  �َحـن    : والرضا والتسليم بما قسم قال تعـالى  امتالء القلب إيمانا باهللا . ١

ــــــاةيا الْحْي�ــــــا الــــــدنفَعرو مــــــضَهعقَ بــــــضٍ فَــــــوعب ــــــاتجرتَّ ديــــــذَلخ مــــــضُهعــــــضًا بعا بــــــخْرِيس ــــــتمحرو ــــــكبر ــــــريخ                      
 ).٣٢:الزخرف( يجمعون مما

بـل  ، لم يوكل إليهم أمر معايشهم وحظوظهم في الحياة الـدنيا          -سبحانه وتعالى  -يعني أن اهللا    
، )٣(إلخ..  وهذا وضيعا  رفيعاً،، وهذا   وهذا فقيراً ، غنياًقسمة ذلك بينهم فجعل هذا       تولى هو   

  .  لــم يفعــل، فلحكمــة فعــل ولحكمــةزلفهــو ســبحانه الــذي قــدر األمــور مــن األ
   

الهناءة والسعادة والحياة الطيبة في الدنيا فالقنوع يكون مطمئن النفس هادئ البال حياته فـي                . ٢
 ذَكَـرٍ  مـن  صـالحا  عمـلَ  من :قال تعالى  . ضااستقرار يصنع بقناعته من المتاعب والهموم طمأنينة ور       

أُ�ْثَى أَو وهو نمؤم هنيِيحفََلن اةيةً حبطَي مهنزِيجلَنو مهرنِ أَجسا بِأَحكَا�ُوا م لُونمعي)والحياة الطيبة كما ، )٩٧:النحل
ــى ال       ــة ه ــاس وعكرم ــن عب ــب واب ــي طال ــن أب ــي ب ــسرها عل ــةف    .)٤(قناع

العزة والكرامة والبعد عن الذل والهوان والطمع والجشع فالقانع عزيز النفس ال يذل نفـسه               . ٣
 إذ أما الطامع فقد ذل نفسه من أجل دراهم معدودة ال تساوي شيئا وصـدق الرسـول         ، للناس

                                           
  )٩٠ /٢٠( ىللراز/  مفاتيح الغيب -  1
ــرقم   -  2 ــذي ب ــنن الترم ــول اهللا     ) ٢٣٤٩(  س ــن رس ــد ع ــاب اله ــاف     / كت ــي الكف ــاء ف ــا ج ــاب م   ب

  ) . صحيح(  قال عنه األلباني ٥٣٠    والصبر عليه ص 
   ) .١١٢ / ٧( الشنقيطي /  انظر أضواء البيان -  3
  ) .٣٥٢ / ٨( ابن كثير / تفسير القرآن العظيم  -4



 

 ٤٠

א( :يقـــــول א   .)١()א
              ، فالقانع تعزف نفسه عـن حطـام الـدنيا الزائلـة            خرة وعدم الركون للدنيا   ل على اآل  اإلقبا. ٤

 خيـر  ربـك  ورِزْقُ فيـه  لنفْتـنهم  الـد�ْيا  الْحيـاة  زَهـرة  مـنهم  أَزْواجـا  بِـه  متَّعنـا  مـا  إِلَـى  عينيـك  تَمـدن  ولَـا :قال تعـالى  
هم ال تنظر إلى هؤالء المترفين وأشباه     :   لنبيه محمد     - تعالى –يقول اهللا   ، )١٣١:طه(وأَبقَـى 

وقليل مـن   ،  زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك      هي، فإنما   ونظرائهم وما هم فيه من النعم     
 .)٢(عبادي الشكور

  مراتب القناعة :ًرابعا
  . عـن التعـرض لمـا سـواه        ، ويـصرف نفـسه    أن يقتنع بالبلغة من دنياه    : المرتبة األولـى 

  .، ويحـذف الفـضول والزيـادة      أن تنتهـي بـه القناعـة إلـى الكفايـة           : المرتبة األوسـط  
فال يكره ما أتـاه وإن كـان        ،  اعة إلى الوقوف على ما سنح     أن تنتهي به القن   :  المرتبة األدنـى 

  .)٣(، وال يطلب ما تعذر وإن كان يسيراً كثيراً
  ة  للقناعؤديةاألسباب امل: ًخامسا

كما يظـن   ، ال    مع األخذ باألسباب    - سبحانه وتعالى  -التوكل على اهللا واالستعانة به وحده       . أ  
ממ   :(عن العمل فإن السبب ال ينافي التوكل قال       البعض أن القناعة العزوف     

 فـأخبر أن     "،)٤()אמא
  .)٥(  "التوكـــل الحقيقـــي ال يـــضاده الغـــدو والـــرواح فـــي طلـــب الـــرزق 

 

وذلك بقراءة وتدبر آيات ، مكتوب له وهو في بطن أمه  يعلم المسلم أن الرزق بيد اهللا       أن  . ب  
ــالى   ــه تع ــرزق كقول ــد  :ال ــا أُرِي م مهــن م ــن م ــا رِزْق مو ــد ــونِ أَن أُرِي مطْع٥٧ (ي (إِن ــه ــو اللَّ زَّاقُ هــر                      ذُو ال

ةالْقُو نيتالْم )يخبرنا   )٥٨-٥٧:الذاريات             أنه غير محتاج إلينا بل نحن الفقراء إليه في جميع أحوالنا
  . فهو خالقنا ورازقنا

  
                                           

  ).٨٣١ص( ذكره األلبـاني فـي السلـسلة الـصحيحة           ٨/٢٨٢١كتاب الرقاق     ) ٧٩٢١(ى الصحيحين برقم    كتاب المستدرك عل   -1
 

   ).٣٨٣ / ٩( ابن كثير / تفسير القرآن العظيم  -2
  ).٢٨١ص(الماوردى / أدب الدنيا والدين  -3
  .   صــحيح  قــال عنــه األلبــاني٦٩٢بــاب التوكــل واليقــين ص / كتــاب الزهــد ) ٤١٦٤( ســنن ابــن ماجــة بــرقم  -4

 

  ).١٠٧ / ٨( القرطبي / الجامع ألحكام القرآن  -5



 

 ٤١

              ، والـسلف الـصالح فـي زهـدهم وقنـاعتهم          وكـذلك الـصحابة    قراءة سيرة النبـي     . ج
א(:فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال      

               ،)٢( )الـشعير  خبـز  مـن  يـشبع  ولم الدنيا من  اللَّه رسوُلخرج  :( وعنه قال ،)١()
               رَأيــتُ قَــدَ ( : عــن عمــر أنــه خطــب فــذكر مــا أصــاب النــاس فــي الــدنيا فقــال

ــوَل سر ــه ــلُّ  اللَّ ــوم يظَ ــوِى  الْي ــا يلْتَ م ــد ــالً يجِ ــُأل دقَ مي ــه ــه بِ   . )٣()بطْنَ
  

  :آفة الطمع: ًسادسا
 تكون وباالً على صاحبها إذا أصبحت له عادة وسيطرت على قيادته            الطمع صفة ذميمة  

لندم وأشعلت نار الجـشع فـي       وتوجيهه وكثيراً ما أفقدت صفة الطمع كمال المرء وأوقعته في ا          
هة المسلك، سيئة الظاهر    ، وأعمته عن طريق الحق فأصبح آلة بشرية بشعة الصورة كري          أعماقه

ــاطن ــوالً والب ــدة ق ــالً، فاس ــع    وتف وفع ــق الطم ــلك طري ــرء إذا س ــراً إن الم                كي
ــذل  ــالنقص والــ ــعور بــ ــراه شــ ــدنس واعتــ ــعتــ ــاده الطمــ                ، وقــ

ــالق   ــساوئ األخ ــى م ــروءات  إل ــضائل والم ــدمرة للف ــرات الم ــاب المنك    .)٤(وارتك
فعيـشة الكـافر    ، عل اإلنسان في عيشة ضنك وشقاء فـي الـدنيا         والطمع من األسباب التي تج    

المعرض في الدنيا أنه شديد الحرص عليها متهالك على االستزادة منها خائف مـن انتقاصـها                
 ولَـا  :قال تعالى ، )٥(غالباً عليه الشح بها حيث ال غرض له سواها بخالف المؤمن الطالب لآلخرة            

يقول ال تأخذوا طمعاً قليالً وتكتموا اسم اهللا فذاك الطمـع وهـو          ، )٤٤:املائـدة (يلًاقَل ثَمنا بِآياتي تَشتَروا
 عمر خطب الناس فحمد اهللا تعالى وأثنى عليه         - رضي اهللا عنه   - بكر ولما استخلف أبو  ، )٦(الثمن

أيها الناس إن بعض الطمع فقر وإن بعض اليأس غنى وإنكم تجمعون ماال             "  :بما هو أهله ثم قال    
   .)٧("ون وتؤملون مـاال تـدركون واعلمـوا أن بعـضاًَ مـن الـشح شـعبة مـن النفـاق                    تأكل

، ألن الطمـع والرغبـة       نـون المجكحـال   حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا        هذا وإن   
               ، فقـال أوصـني وأوجـز   وجاء رجـل إلـى النبـي       ، )٨( يستفزانه حتى تضطرب أعضاؤه   

אאאא :(فقال النبي   
                                           

  .قال عنه األلباني صحيح) ٥٣٢ص ) (٨٣(باب ما جاء في معيشة النبى وأهله ) / ٣٢( كتاب الرؤيا ) ٢٣٥٧(  سنن الترمذي برقم 1-
 

  . قال عنه األلباني صحيح   ) ٥٣٢ص  (، ) ٣٨(باب ما جاء فى معيشة النبى وأهله        ) ٣٢(كتاب الرؤيا   ) ٢٣٥٧( سنن الترمذي برقم     2-
 

ــرقم   -3 ــسلم بـ ــحيح مـ ــاب   )٢٩٧٨-٣٦) ( ٢٩٧٧-٢٤(صـ ــر بـ ــن غيـ ــد مـ ــاب الزهـ   ) . ١٥٤٣ص (كتـ
 

ــسياسي   4- ــادر ال ــر البي ــصنيف   / انظ ــم الت ــوب رق ــد كل ــد المجي ــة ٣٢٠عب ــدد ٢٤ المجموع   ) .٥٢ص   (٣٣٧ الع
 

  ) .٢٧٧ / ١٦(  األلوسي  /  روح المعاني  5-

  ).١١٤٢ / ٤(الرازي / بي حاتم تفسير ابن أ 6-

   ).٤٨ / ٣( األلوسي /  روح المعاني 7-
  ). ٣٤٧ / ٢( أبي حيان / تفسير البحر المحيط  -8



 

 ٤٢

          أمرنا أن نستعيذ مـن الطمـع       بل إن النبي    ، )١()
א :(فقــال  ،א

والطمع من موجبات الذلة والحقارة، ومـن أسـباب سـقوط الجـاه            ،  )٢ ( )
، فحب المال من أسرع الطرق إلى الهلكة وينزع الرأفة من فؤاد الرجل ويجعـل               والمنزلة

،  صـغاراً  فإنه يستشعر الذلة ويتـدثر    وإذا غلب الطمع على قلب       مكانها القسوة والفظاظة  
  . )٣(وتعلوه مهانة وتكسوه حقارة

 أن ذلك ما نراه على كثير من الناس الذين سيطر الطمع على قلـوبهم فلـم                 ويرى الباحث 
هم للمال والجاه ناهيك عن  فظاظة أفعـالهم دون          نجد منهم إال قسوة وسوء خلق نظراً لحب       

 ع رغباتهم وشهواتهم  إشباالطمع في   مراعاة لمن حولهم ؛ ألن الهدف األساسي عندهم هو          
تلك الـصفة   نبتعد عن   وتمليك أنفسهم ما ال تستحق من حقوق الناس ؛ لذا فما علينا إال أن               

سيما فإنهـا   الذميمة صفة الطمع لما لها من آثار سلبية على استقرار األمن في المجتمع ال             
هيـار  غيابه بل قد تؤدي إلى أن يأكل القوي الضعيف ويصبح المجتمع آيل لالن            إلى  تؤدي  

    . و ويغيب األمن واألمان من المجتمع السقوط و

  :أثر القناعة و الطمع على األمن األخالقي : ًسابعا

ـ                 فإن هذه الخصلة من األخالق العالية والتي من شأنها ترفع المسلم عن الـدنايا وسفاس
فعندما يكون المرء قانعاً عفيفاً يمتلئ صدره رضاً وتمتلـئ جوانـب شخـصيته              ، األمور

أما الطمع والجشع فهما من األخالق      ، لسكينة والطمأنينة ويصبح في أمن واستقرار دائمين      ا
ال ، قاً حيرانا شديد الحرص على المـال      السيئة الذي يجعل المرء يعيش مهموماً مغموما قل       

−−א (  قال رسول اهللا حيث  ، من أين أتى به أمن حالل أم حرام  يأبه
מממא

                                           
 قال الحاكم حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجـاه وقـال الـذهبي             ٢٨٢٤/ ٨)  ٤٤(كتاب الرقاق   ) ٧٩٢٨( المستدرك للحاكم برقم      1-

 .صحيح

 قال الحاكم هذا حديث مستقيم اإلسناد ولم يخرجاه وقال الـذهبي            ٢/٧٤٥) ١٧(كتاب الدعاء الكبير    ) ٧٩٢٨( للحاكم برقم    كالمستدر 2-
 .مستقيم اإلسناد

  ).   ٧٢ص(محمد إبراهيم الحمد  /  انظر سوء الخلق   -3
  
  
  
  
 



 

 ٤٣

يستقر له قرار وال يطمئن علـى   الذي لم يرض بما قسم اهللا له ال         أرأيت إلى    .)١( ) 
מ(:   اللَّه رسوُل قَاَل، من في القناعة  أللذلك نجد الراحة وا   ، حال

ويكفي أن اهللا عز وجل     ، )٢()א؛،
 يـومٍ  ذَاتَ(:قَاَل  اللَّه رسوَل َأن شعىالْمجا حمارٍ بنِ عياضِ عنكتب األمن األخروي للقانع ف    

אמ،:א: خُطْبته فى
א،א:−،מ

،א
، رص على أي حياة  وهي الح ،  اليهود ولقد تحدث القرآن الكريم عن صفة من صفات       ، )٣()

 علَـى  النـاسِ  أَحـرص  ولَتَجِـد�َّهم :فقال سبحانه وتعالى  ، وذلك لطمعهم وجشعهم  ، اة البهائم ولو كانت حي  
ــاة يح ــن مو ينــذ ــركُوا الَّ أَش دــو ي مهــد أَح ــو ــر لَ معي ــف ــنة أَلْ ــا س مو ــو ه ــه زِححزبِم ــن ــذَابِ م الْع أَن عيــر م ــه ــصري واللَّ ــا ب بِم 

 لُـونمعي) فقوله ،)٩٦:البقـرة   دـوي  مهـدأَح  "    أن يهـم  ال ، حيـاة  أية ،هذا بيان لحرصهم على الحياة 
 حيـاة ! والتحقيـر  التنكير بهذا حياة! فقط حياة! اإلطالق على مميزة حياة وال كريمة حياة تكون
 ترفـع  وما. سواء ومستقبلها وحاضرها ماضيها في يهود، إنها! والسالم حياة! حشرات أو ديدان
 وحرصاً جبناً الجباه وعنت الرؤوس، نكست المطرقة وجدت فإذا. المطرقة تغيب حين إال رأسها
 بـالمرح    نعى على قوم ولعهم باللذائذ وافتتانهم      - تعالى - وإن اهللا  .)٤( " !حياة أي. .الحياة على
 كَفَـروا  الَّـذين  يعـرض  ويـوم  :قال تعـالى  ،  ودنيا الغرائز السفلى   طالب الجسد وانحصارهم في م  ، واللهو
 الْـأَرضِ  فـي  تَـستَكْبِرون  كُنـتُم  بِما الْهونِ عذَاب تُجزون فَالْيوم بِها واستَمتَعتُم الد�ْيا حياتكُم في طَيباتكُم أَذْهبتُم النارِ علَى
رِبِغَي قـا  الْحبِمو  ـتُمكُن  قُونتَفْـس) فلقد توعدهم اهللا     ،)٢٠:األحقـاف     بالعقاب األليم جـزاء علـى عـدم

كنتم لقوله بما   ، ووصفهم بصفة تخرجهم عن األمن العام       ،  وتكبرهم على آيات اهللا     ، قناعتهم
وقد ، ة وشيوع الملذات  اع القناعة والعف  والحق أن تصدع الدولة اإلسالمية يرجع إلى ضي        تفـسقون 

 في كثير من    يؤدي باألمم والشعوب إلى الهاوية     أمته من هذا االنحالل الذي       حذر رسول اهللا    
  . األحاديث

                                           
  ). ٦٨٣ص (باب الهم بالدنيا  / كتاب الزهد ) ٤١٠٧( سنن ابن ماجه برقم - 1
  ).٦٨٩ص (باب القناعة / كتاب الزهد) ٤١٤١(قم  سنن ابن ماجه بر-  2

                باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهـل الجنـة وأهـل النـار               / كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها      ) ١٤٦٢( صحيح مسلم  برقم      - 3
  ).١٠٧٠ص (

  ).٩٢ / ١(سيد قطب  /  في ظالم القرآن - 4



 

 ٤٤

א א א
א מ א

   :تعريف الصرب و اجلزع: ًأوال
 :تعريف الصبر لغة و اصطالحاً  .أ 

هـو صـابر وصـبار وصـبير        ، ف نقيض الجزع صبر يصبر صـبراً     الصبر  " : الصبر لغةً .١
  .)٢("  حبست النفس عن الجزع: وصبرت صبراً ، )١(وصبور

 بأن ال تضجر وال تـضطرب       المصائبسكون النفس عند حلول اآلالم و     "  :الصبر اصطالحاً  .٢
، ويشمل كل صبر على مشقة في القيام بواجبات الـدين وامتثـال المـأمورات واجتنـاب                 لذلك

  .)٣( " المنهيات
 :لغةً واصطالحاًتعريف الجزع  .ب 

زع بالكسر يجزع   ، ج والجزع نقيض الصبر  ، الجزوع ضد الصبور على الشر    "  :الجزع لغة . ١
وأصله قطع  ، )٤(وقيل إذا كثر منه الجزع فهو جزوع      ، ، وجزِع وجزع وجزوع   جزعاً فهو جازع  
 .)٥( " الحبل من نصفه

، نع اإلنسان ويصرفها عما هـو بـصدده       هو أشد أنواع الحزن الذي يم     " : اصطالحاً الجزع. ٢
  .)٦( " ويقطعه عنه

   : حكم الصرب واجلزع: ثانيا
   : حكم الصبر من القرآن والسنة  .أ 

عباده المـؤمنين  -عز وجل -ولقد أمر اهللا ، الصبر واجب على المؤمن في كل وقت وحين       :من القرآن 
في اآلية الكريمـة  ف. )١٥٣:البقـرة (الـصابِرِين  مـع  اللَّـه  إِن والـصلَاة  برِبِالص استَعينوا آمنوا الَّذين أَيهايا :بالصبر فقال

  .واألخـروي  الـدنيوي  واالطمئنـان  السرمدين فيهما الفالح    ؛ أل إقامة الصالة   وجوب الصبر ثم    
 لرسول ابنته يوم طلبت منه أن يأتي ليشهد          ومما يدل على وجوب الصبر قول النبي      : من السنة 
ــض ــي   احت ــه النب ــال ل ــوت فق ــد الم ــا عن   .)٧()   (ار ابنته

                                           
   ).٢٣٩٢   /٤( ابن منظور / لسان العرب  1-

   ).٣٣١ / ١( الفيومي / المصباح المنير  -2
  ).٣٥٥ /  ٢٣( ابن عاشور / التحرير والتنوير  3-

  ).٦١٦ / ١(ابن منظور /  لسان العرب   4-
  ).  ٦٢ /  ٢٩( األلوسي /  روح المعاني  -5
  ).٩٢( الحسين ابن محمد / المفردات في غريب القرآن  -6

          ، ) ٣٢(باب قول النبى عليه الـسالم يعـذب الميـت ببكـاء أهلـه عليـه                 ) / ٢٣(كتاب الجنائز   ) ١٢٤٨(صحيح البخاري برقم     7-
 ).٣٠٣ص (



 

 ٤٥

אמ : النَّبي ويقول ،מא מאאא ،א
،   .)١( אא

  

  : بالقرآن والسنةحكم الجزع مذموم. ب 

 جزوعا الشر مسه إِذَا) ١٩ (هلُوعا خلق الْإِ�ْسان إِن : تعالى فقد قال اهللافي كتابه العزيز    لقد ذم اهللا 
ــر مــــــــــسه وإِذَا) ٢٠( ــارج(الْمــــــــــصلِّني إِلَّــــــــــا) ٢١ (منوعــــــــــا الْخَيــــــــ   ).٢١-١٩:المعــــــــ

، ألحباب أو أي مكروه   طراب والهلع عند فقد األموال أو ا      فيجزع ضعيف اإليمان ويصاب باالض    
 عـن الـشهوات   أبعدوهاواهدوا أنفسهم وحملوها عن المكاره استثنى المؤمنين الذين ج واهللا 

  .)٢(  وال مانعيننحتى لم يكونوا جازعي
 َأنَّهـم  فَبلَغَـه  آخَرِين ومنَع ماقَو فََأعطَى ماٌل  النَّبِي َأتَى :قَاَل تَغْلب بن عمرو عنف: السنةما  أ

(عتَبوا אאאאא:
אאמאאאאמ

מ  אמ   .  )٣( )א
  

   : فضل الصرب:ًثالثا
  :  أهمهـا فيمـا يـأتي      لـى  أخلـص إ   ، عظيمة وكبيرة فـي الـدنيا واآلخـرة        للصبر فضائل 

  ).١٥٣: البقـرة (الـصابِرِين  مـع  اللَّـه  إِن :المدد اإللهي والمعونة والمعية للصابرين قال تعـالى       . أ  

ين  :، قـال تعـالى     والصالة عليهم والهدايـة لهـم      البشرى. ب   إِذَا الَّـذ  م تْه ـابةٌ  أَص يبـصقَـالُوا  م                   
ــا �َّــــــــــــ ــ إِ لَّــــــــــــ  ــا هل �َّــــــــــــ إِ و ــه يــــــــــــ لَ ــون إِ عــــــــــــ ــك) ١٥٦ (راجِ ئــــــــــــ م أُولَ ــيهِ لَــــــــــــ ع اتــلَو ــن صــــــــــــ                    مــــــــــــ
هِـــــــــم ب ـــــــــةٌ رمحرو ـــــــــكئ أُولَ و ـــــــــمه ونتَـــــــــد ه ١٥٧ (الْم()١٥٧-١٥٦:البقـــــــــرة.(  

 ورابِطُـوا  وصـابِروا  اصبِروا آمنوا الَّذين أَيها  يا:فقال سبحانه ، الدنيا واآلخرة في  حصيل درجة الفالح    ت. ج  
فال سبيل إلى الفـالح فـي الـدنيا واآلخـرة إال بالـصبر               ،)٢٠٠:آل عمران (تُفْلحون لَعلَّكُم اللَّه واتَّقُوا

 . والمصابرة

أي صبروا  ، )٥٤:القـصص (صـبروا  بِمـا  مرتَينِ أَجرهم نيؤتَو ُوَلئكأ :مضاعفة أجور الصابرين قال تعالى    . د  
ــشهوات      ــراءات وال ال ــيهم اإلغ ــم تثن ــدين فل ــى ال ــات عل ــان والثب ــى اإليم                .عل

                                           
  .قال عنه األلباني حـسن ) ٥٤٠ص (باب ما جاء فى الصبر على البالء / كتاب الزهد عن رسول اهللا ) ٢٣٩٦(سنن الترمذي برقم   1-

 

 ).٦/٢٠٩(الزمخشرى / الكشاف  انظر 2-
ــرقم   -3 ــاري ب ــحيح البخ ــد  ) ٧٥٣٥( ص ــاب التوحي ــا    / كت ــق هلوع ــسان خل ــول اهللا إن اإلن ــاب ق   ).١٨٩٠ص (ب

  



 

 ٤٦

ناِئشَةَ عع - يضر ا اللَّهنْهَألْتُ: ( قَالَتْ  - عوَل سسر  اللَّـه   ـنونِ  عـ  ،الطَّـاع             َأخْبرنيفَ
אאא

אמאא
()١(. 

 عقْبـى  فَـنعم  صـبرتُم  بِمـا  علَـيكُم   سـلَام :قـال تعـالى  ، تسليم المالئكة على الصابرين يوم القيامة    . هـ  
 .)٢٤:الرعد(الدارِ

  ،المـــؤمنين الـــصابرين بالنـــصر والفـــوز علـــى األعـــداء وعـــد اهللا . و 
 واللَّـه  استَكَا�ُوا وما ضَعفُوا وما اللَّه سبِيلِ في أَصابهم لما وهنوا فَما كَثري رِبيون معه قَاتَلَ �َبِيٍّ من وكَأَين : تعالى  قال
بحي ابِرِينالص) ١٤٦:آل عمران(.    و قال النبي : )מ אאאא
  .)٢ ()אאאאאא

 كَـا�ُوا و صـبروا  لَمـا  بِأَمرِ�َـا  يهدون أَئمةً منهم وجعلْنا :اإلمامة في الدين للصابرين في حياتهم قال تعالى. ز  
  .)٣("بالـصبر واليقـين تنـال اإلمامـة فـي الـدين       "  :قال ابن تيمية  ، )٢٤:السجدة(يوقنون بِآياتنا

 ربكُم اتَّقُوا آَمنوا الَّذين عباد يا قُلْ :قال تعالى، يوفى اهللا الصابرين أجرهم يوم القيامة بغير حساب  . ح  
ينلَّذوا لنسي أَحف هذاا هْي�ةٌ لدنسح ضأَرو ةٌ اللَّهعاسا وفَّى إِ�َّموي ونابِرالص مهررِ أَجابٍ بِغَيسح)١٠:الزمر(. 

 ،بلَـى  :قُلْـتُ   ، الْجنَّة َأهِل من امرَأةً ُأرِيك َألَا :( عباسٍ ابن ِلي قَاَل قَاَل رباحٍ َأبِي بن عطَاءعن  ف
  :قَـالَ  ِلي اللَّه فَادع  ، َأتَكَشَّفُ وِإنِّي ُأصرع ِإنِّي  :فَقَالَتْ  النَّبِي َأتَت السوداء الْمرَأةُ ههذ :قَاَل

 ِإنِّـي  :فَقَالَـتْ  َأصـبِر  :فَقَالَتْ ،א،א
  .)٤()لَهـــا فَـــدعا، َأتَكَـــشَّفَ لَـــا َأن ِلـــي اللَّـــه فَـــادع ،تَكَـــشَّفَُأ
   

   : جماالت الصرب:رابعا
فكثيراً ما  ،  وهو من أعلى المجاالت وال يتم الباقي إال بتمامه         :الصبر على أوامر اهللا وطاعته    . ١

              ،  والمــؤمنين بالــصبر علــى تحمــل مــشاق الطاعــات والعبــاداتيــأمر اهللا رســوله 
ففـي  ، )٦٥:مريم(سـميا  لَـه  تَعلَم هلْ لعبادته واصطَبِر فَاعبده بينهما وما والْأَرضِ السماوات رب : قال تعالى 

                                           
  ).٨٥٦ص (كتــــــاب أحاديــــــث األنبيــــــاء  ) ٣٤٧٤(صــــــحيح البخــــــاري بــــــرقم  -1

  

  ) .٥/١٩(، ) ٢٨٠٣( مسند اإلمام أحمد برقم  -2
   ) . ٣٥٨ /  ٣/ (   مجموع الفتاوى  -3
ــرقم  -4 ــاري  ب ــحيح البخ ــرض ) ٥٦٥٢(  ص ــاب الم ــريح   / كت ــن ال ــصرع م ــن ي ــضل م ــاب  ف   ).١٤٤٥ص(ب

  



 

 ٤٧

ليف العبادة تحتاج إلى صـبر  فتكا،  أن يصبر على طاعة اهللا وأوامره ونواهيهاآلية أمر للنبي   
، ، لكي يرتقي المؤمن إلى أعلى الدرجات في الجنة التي ال تنـال إال بالـصبر والثبـات                 قةومش

         فأركان اإلسالم كالصالة والصيام والحج والزكاة وغيرها من العبـادات تحتـاج إلـى مداومـة          
 .)٤٥:البقرة(الْخَاشعني علَى إِلَّا لَكَبِرية وإِ�َّها والصلَاة بِالصبرِ واستَعينوا :قال تعالى، و تحمل مشقة

تحتاج إلى صبر دائـم   فالدعوة إلى اهللا :  - تعالى  -الصبر على مشاق الدعوة إلى اهللا   . ٢
، اسدة، ولربما خالفهم في عقائدهم الف     تى بأمر لم يعهده القوم من قبل      ألن الداعية أ  وثبات متواصل   

 الـذي   -عليه السالم - بحاجة إلى صبر كصبر نوح       فأدى ذلك إلى اضطهاده ومطاردته فالداعية     
لًـا  قَـومي  دعـوت  إِ�ِّي رب قَالَ :قال اهللا تعالى   ،دعا قومه ألف سنة إال خمسين عاما       ي �َهـارا  لَ ٥( و ( لَـم  فَ

م هزِدي يائعلَّا د إِ�ِّي) ٦ (فرارا إِ ا ولَّم م كُ تُه و عد ر تَغْف ل م لُوا لَه ع ج م هابِع ي أَصف م ا�هِ تَغْشوا آَذَ اسو مهابيوا ثرأَصو 
 .)٧-٥: �وح()٧ (استكْبارا واستَكْبروا

، وقضى    في سبيل الدعوة إلى اهللا        بذل كل ما في وسعه     - عليه السالم  -فتبين اآلية أن نوحا     
، وسار علـى    جميل وأدب رفيع  بر  ، وهو يتلقى ذلك بص    واتهموه، ، فسخروا منه  عوتهمعمره في د  

، حتى جاءت الرسالة    نهم من نشر ومنهم من هجر من بلده       ، وم منهم من قتل  ، لك األنبياء جميعهم  ذ
، والمؤمنون معه فيجهد فيها الجهد والمشقة المعروفة هو       ، األخيرة بقيادة الرسول األعظم محمد      

                ، )١(ن على دعوته في كل أرض وفي كـل حـين  ثم تتوالى الجهود المضنية والتضحيات المذهلة من القائمي 
قـال  ، )٢(  " فال نتزحزح وال نضعف وال نتراجع وال نهن وال نتزعزع وال نشك وال نفرط وال نجـبن                " 

على ما نلقى مـنكم     في اهللا و   " ، )١٤إبراهيم  (الْمتَوكِّلُـون  فَلْيتَوكَّـلِ  اللَّه وعلَى آَذَيتُمو�َا ما علَى  ولَنصبِرن :تعالى
               .)٣("المكروه فيه بسبب دعائنا لكم إلـى مـا نـدعوكم إليـه مـن البـراءة مـن األوثـان واألصـنام                      

لومـه   ، ال يخافون في اهللا       - سبحانه وتعالى  - نذروا أنفسهم هللا     وفي زماننا هذا هناك دعاة مخلصون     
، وهذه سـنة اهللا فـي       طهاد والتغريب عن أوطانهم وذويهم     واالض الئم فأصبح جزاؤهم القهر والتعذيب    

 قَبلـك  مـن  رسـلٌ  كُـذِّبت  ولَقَـد :كما قال تعـالى   ، ، لكن العاقبة للصابرين   ومن اقتفى أثرهم  ، لرسل واألنبياء ا
  ).٣٤:األنعـام (الْمرسـلني  �َبـإِ  مـن  جـاءكَ  ولَقَد اللَّه ماتلكَل مبدلَ ولَا �َصر�َا أَتَاهم حتَّى وأُوذُوا كُذِّبوا ما علَى فَصبروا

 وللصحابة و للمؤمنين بحلـول النـصر الموعـود للـصابرين            تسلية للرسول   " ففي هذه اآلية    
 متَوسـد  هـو و  اِهللا رسوِل ِإلَى شَكَونَا :(قَاَل الَْأرتِّ بنِ خَبابِ عن . )٤( " الواثقين بنصر اهللا لهم   

                                           
  ). ٣٧٠٨ ـ ١(سيد قطب / انظر في ظالل القرآن  -1
 ). ٤/٢٠٩٢(المرجع السابق  -2

   ).٥٣٩ / ١٦( الطبري / جامع البيان  3-
  ). ٢٢ / ٨( ابن عاشور / التحرير والتنوير  -4



 

 ٤٨

אמ  (:فَقَاَل لَنَا تَدعو َألَا لَنَا تَستَنْصر َألَا فَقُلْنَا الْكَعبة ظلِّ في لَه بردةً
)(א

אאא
אא מאאא

()١(.  
إن الحياة مليئة بالشهوات الجمة لـذلك كـان الـصبر مـن     : الصبر عن الشهوات والمعاصي . ٣

 أَجـر  ضيعيـ  لَـا  اللَّـه  فَـإِن  ويـصبِر  يتَّـقِ  مـن  إِ�َّـه  :قـال تعـالى   ، األهمية بمكان في مواجهة هـذه المغربـات       
نينسحالْم)ويصبر على المصائب وعن المعاصي، فـإن اهللا ال يـضيع         يتقى اهللا   " أي، )٩٠:يوسف 

قـال   فالمعاصي ابتالء من اهللا     ، )٢( " ، أي الصابرين في بالئه القائمين بطاعته      أجر المحسنين 
 نختبركم بالمصائب تـارة، وبـالنعم       "أي، )٣٥:األ�بيـاء (تُرجعون اوإِلَين فتْنةً والْخَيرِ بِالشر و�َبلُوكُم :تعالى
  (:  اللَّـه  رسوُل قَاَل  )٣( " ، للنظر من يشكر ومن يكفر ، ومن يصبر ومن يقنط          أخرى

وكان جزاء الذي يـصبر ويـصابر نفـسه علـى            .)٤()אאא
 وذكر  ،ارتكاب المعاصي في ظل اهللا ورحمته كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم اهللا في ظله               

  .)٥()אאא...(:منهــــا 
ن ليتبين الصادق مـن      أنه ال بد أن يبتلي عباده بالمح       -تعالى – أخبر   :الصبر على بالء الدنيا   . ٤

ن السراء لو اسـتمرت ألهـل        ؛ أل   في عباده   - تعالى –الكاذب والجازع من الصابر وهذه سنته       
، وحكمة اهللا تقتضي تمييز أهـل       ط الذي هو الفساد    لحصل االختال  اإليمان ولم يحصل معها محنة    

 والْجـوعِ  الْخَـوف  مـن  بِـشيء  بلُـو�َّكُم ولَن   :ولذلك قال اهللا تعالى، ) ٦(الخير من أهل الشر ،هذه فائدة المحن
) ١٥٦ (راجِعون إِلَيه وإِ�َّا للَّه إِ�َّا قَالُوا مصيبةٌ أَصابتْهم إِذَا الَّذين) ١٥٥ (الصابِرِين وبشرِ والثَّمرات والْأَ�ْفُسِ الْأَموالِ من و�َقْصٍ
كأُولَئ هِملَيع صاتلَو نم هِمبةٌ رمحرو كأُولَئو مه ونتَدهالْم)اهللا   كما ذكر فاالبتالء   ، )١٥٥:البقرة     يكون إما 

ولكن الخيريـة للمـؤمنين الـصابرين       ، األموال واألنفس والثمرات  أو الجوع أو نقص     ، بالخوف
א،א(:الثابتين في حياتهم كما قال النبي       

ولذا كـان   )  אא،אא،
                                           

  ). ٨٨٣ص (اب عالمــات النبــوة فــي اإلســالم    بــ/ كتــاب المناقــب   ) ٣٦١٢(صــحيح البخــاري بــرقم    -1
 

   ).    ٢٥٦ / ٩(  القرطبي  / الجامع ألحكام القران  2-
   ) .                             ٣٠٤ / ٩(  ابن كثير / تفسير القرآن العظيم  -3

ــسلم  4- ــحيح مــــ ــا  ) ٢٨٢٢(  صــــ ــفة نعيمهــــ ــة وصــــ ــاب الجنــــ   ). ١٤٧٢ص (كتــــ
 

ــرقم    -5 ــسلم بـ ــحيح مـ ــاب) ١٠٣١(صـ ــاة كتـ ــصدقة   /  الزكـ ــاء الـ ــضل إخفـ ــاب فـ   ). ٤٩٢ص (بـ
 

  ).٧٥ / ١( السعدي  / تيسير الكريم الرحمن  -6



 

 ٤٩

מא(  :   النَّبِي  قَالَ ،  د الجنة والرضوان  جزاء من مات له ثالثة من األوال      
  .)١()מאאאאמ

 بب س أن الجزع  و أن للصبر أثر كبير في تحقيق األمن واالستقرار في المجتمع ،          : ويرى الباحث   
ينطق بالشهادتين أن يلزم نفسه بالصبر ؛ ألن        واألمان منه ؛ لذا فعلى كل إنسان        في سلب الطمأنينة    

ــان ــيادة األم ــه س ــه  وب ــر كل ــه الخي ــه  .  ب ــن في ــر وال أم ــال خي ــزع ف ــا الج   . أم
  

   : أسباب الجزع: خامساً

  : توصل الباحث إلى أهمها الجزع له أسباب عديدة 

 لَـا  واللَّـه  آَتَـاكُم  بِمـا  تَفْرحوا ولَا فَاتَكُم ما علَى تَأْسوا لكَيلَا :قال تعالى  . لى ما فات  األسف الشديد والحسرة ع    . ١
بحخْتَالٍ كُلَّ يفَخُـور  مٍ) ففي اآلية نهي عن الجزع على ما فات من نعم الدينا ، سواء كان ذلك               ، )٢٣: احلديـد

  .في األموال أو األوالد

فكثير من الناس إذا أصيب بمصيبة أو حلـت بـه            .جة والشكوى والتبرم والتسخط   كثرة اللجا . ٢
أي صبر ال    " .)٥:المعارج(جميلًـا  صـبرا  فَاصبِر :واهللا عز وجل يقول   ، كارثة ، أخذ يشكو ويتسخط    

  .)٢("يـــشوبه شـــيء مـــن اضـــطراب وال اســـتثقال وال شـــكوى وال اســـتعجال 

 ما أصابه من خير أو شر فهو         جازماً أن  ى المرء أن يؤمن إيماناً    علف. ضعف اإليمان بالقضاء والقدر   . ٣
 فَلْيتَوكَّـلِ  اللَّـه  وعلَـى  مولَانَـا  هـو  لَنَا اللَّه كَتَب ما ِإلَّا يصيبنَا لَن قُْل :بقدر اهللا وقدرته قال تعالى      

نُونْؤمالْم)وهو الذي يتولى أمورنا سواء أكانـت        أي أن قدره أجراه في اللوح المحفوظ        ، ) ٥١:التوبة ،
ــالى      ــبحانه وتع ــدار اهللا س ــى أق ــا عل ــصبر والرض ــا بال ــة فعلين ــة أو الدنيوي   .)٣(الديني

  .ذكر المصائب بين الحين واآلخر. ٤

     : أثر الصبر والجزع على األمن األخالقي:  سادسا

 الصبر عند المـدلهمات    وهي صفة ، لقد أرشدنا اإلسالم الحنيف إلى التحلي بهذه الصفة العظيمة          
، فـي مواضـعها   وبالصبر يستطيع اإلنسان بكل ثقة وطمأنينة أن يـضع األشـياء            ، والنوازل  

وينفذ ما يريد من تصرف في الـزمن المناسـب          ، ءفيتصرف في األمور تصرف الحكماء العقال     
شـياء  والذي يتسرع في األمور فيضع األ     ، بخالف الذي ال يصبر   ، بة الحكيمة   وبالطريقة المناس 

وربما ، الزمان ويسيء في طريقة التنفيذ    في غير مواضعها ويتصرف برعونة فيخطئ في تحديد         
                                           

  ).٣٢٦ص (بــــاب مــــا قيــــل فــــي أوالد المــــسلمين     ) / ١٣٨١(رواه البخــــاري بــــرقم   1-
 

  ).١٤٦ /  ٨( البقاعى /   نظم الدرر  -2
   ). ٣٣٩ / ١( السعدي / انظر تيسير الكريم الرحمن  -3



 

 ٥٠

ولو أنه اعتصم بالصبر لسلم مـن كـل         ، يد الخير فيغدو جانياً أو مفسداً     يكون صاحب حق أو ير    
  . )١(ذلك

 الخـوف   والتـي منهـا   ،  الصابرين الذين ويتحملوا المشاق     أجر - سبحانه وتعالى  -ولقد بين اهللا  
 ربهِـم  مـن  صـلَوات  علَـيهِم  ولَئـك ُأ :فجزاهم بقوله سـبحانه ، ع ونقص األموال واألنفس والثمرات    والجو
فهؤالء تتنزل عليهم الرحمات وهم مهتدون سائرون إلى        ، )١٥٧:البقرة(الْمهتَـدون  هـم  وأُولَئك ورحمةٌ

فالصابر في  ، يوجب األمن في الدنيا قبل اآلخرة     الصبر  وال شك أن    ،  وسعادة ةبكل طمأنين  اهللا  
فيمتلئ ،  ليخطئه وما أصابه لم يكن   ،  يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه       ؛ ألنه  نفسي رراحة واستقرا 

              ؛ ألنه آمن بالقضاء والقدر ويعلم أن ذلـك مكتـوب ومقـسم وهـو يتلـو           قلبه بالسعادة والرضا  
  .)٥١:التوبـــة(الْمؤمنـــون فَلْيتَوكَّـــلِ اللَّـــه وعلَـــى مولَا�َـــا هـــو لَنـــا اللَّـــه كَتَـــب مـــا إِلَّـــا صيبنايـــ لَـــن قُـــلْ :اهللا  آيـــات

فيحتمـل  ، األمـور فالصبر يجعل المؤمن ضابطاً لنفسه ؛ فال يغضب وال يجـزع وال يتعجـل               
 (:قَاَل  النَّبِي عنِ ريرةَه َأبِي عن، ؛ ألنه ينظر إلى الجزاء األخروي       المصائب وهو راض  

מ אמ)(מא
 وكفر باهللا فنفـسه     أما من ترك اإليمان   ، وهذا خاص بالمؤمن  ، )٢()א
ما المؤمنون فهم من هذا البالء      أ...، وذلك عند أول ضر يمسه    ، آمة والضجر من الحياة   مليئة بالس 

وذلـك بـسر    ، د وأنقاها من جرثومة هذا الوباء     بعافية والحمد هللا وبالد المسلمين هي أسلم البال       
  .)٣(الوقايـــة العجيبـــة التـــي يـــصنعها اإليمـــان ويغـــذيها القـــرآن      

  

، عن صـبر الداعيـة    أن الحديث في هذا المقام عن الصبر يستوجب الحديث   :باحـث   ويرى ال 
ومـن  ، ليخرجهم من الظلمات إلى النور     فالداعية يحتاج إلى الصبر وهو يدعو الناس إلى اهللا          

 وجادلْهم الْحسنة ظَةوالْموع بِالْحكْمة ربك سبِيلِ إِلَى ادع :قال تعالى، قاء والضنك إلى األمن والطمأنينةالش
والطالب يحتاج كذلك   ، )١٢٥:النحـل (بِالْمهتَدين أَعلَم وهو سبِيله عن ضَلَّ بِمن أَعلَم هو ربك إِن أَحسن هي بِالَّتي

 فـي  اللَّيـلَ  يـولج  اللَّـه  أَن تَـر  أَلَـم  :قال تعالى ، إلى الصبر والمثابرة حتى يؤمن نفسه من ضروب الجهل          
 بِـأَن  ذَلـك ) ٢٩ (خـبِري  تَعملُـون  بِما اللَّه وأَن مسمى َأجلٍ إِلَى يجرِي كُلٌّ والْقَمر الشمس وسخَّر اللَّيلِ في النهار ويولج النهارِ
اللَّه وه قالْح أَنا وم ونعدي نم دهلُ و�اطالْب أَنو اللَّه وه يلالْع ٣٠ (الْكَبِري (أَلَم َتر أَن رِي الْفُلْكي تَجرِ فحالْب تمعبِن اللَّه 

كُمـــــــــرِييل ـــــــــنم ـــــــــهاتآي ـــــــــي إِنف ـــــــــكذَل ـــــــــاتكُـــــــــلِّ لَآيارٍ لـــــــــبـــــــــكُورٍ ص٣١ (ش()٣١-٢٩:لقمـــــــــان(.  
                                           

ــر األ -1 ــسها  انظــ ــالمية وأســ ــالق اإلســ ــداني  / خــ ــسن الميــ ــرحمن حــ ــد الــ   ).٢٩٣/ ٢(عبــ
  

ــرقم   -2 ــاري ب ــحيح البخ ــى   ) ٥٦٤١(ص ــاب المرض ــرض    / كت ــارة الم ــي كف ــاء ف ــا ج ــاب م   ).١٤٤٣ص (ب
 

ــسها    3- ــالمية وأســ ــالق اإلســ ــر األخــ ــداني  / انظــ ــسن الميــ ــرحمن حــ ــد الــ   ).٢/٣٠١(عبــ
 



 

 ٥١

الصبر وهو يحكم بين الناس بالعدل ألنه إذا زاغ عن الحكم بما أنزل             والقاضى يحتاج كذلك إلى     
فال يأمن الناس على    ، ربما وصل إلى حد االقتتال المسلح     و، أوقع الناس في حرج وضيق       اهللا

ـ ،  صبر في مواجهة أعداء اهللا  والمجاهد يحتاج إلى ال   .  أنفسهم اط وإلى التحمل والثبات والرب
وحتى يأمن الناس على حياتهم فيعيشوا في اطمئنان دائـم فـي            ، ن اهللا من أجل تحقيق النصر بإذ    

 لـذلك   ،الذين يتربصون باألمة من كل جانب     ظل دولة إسالمية ربانية بعيدة عن مكر الماكرين         
 واوصـابِر  اصـبِروا  آمنـوا  الَّـذين  أَيهـا  يـا  : منادياً على المجاهدين الصابرين المحتسبين     -  تعالى – قال اهللا 
الفالح فيه والمرابطة على الثغور  الصبر على القتال  ف، )٢٠٠:آل عمران (تُفْلحون لَعلَّكُم اللَّه واتَّقُوا ورابِطُوا

فكما أنهم ابتلوا بالخوف فكانت تتقاذفهم السهام من كـل جانـب وأزيـز              ، السرمدي يوم القيامة  
إما بدولة آمنـة يعـز   : أن يكرمهم ى اهللا  حقاً عل من كل مكان كانتالدبابا ومدافع الطائرات

        وإما باألمن الذي يطلبـه كـل مجاهـد فـي اآلخـرة مـصداقاً              ، فيها أوليائه ويذَل فيها أعداؤه    
 وعـدا  ويقْتَلُـون  فَيقْتُلُـون  اللَّـه  سـبِيلِ  يفـ  يقَاتلُون الْجنةَ لَهم بِأَن وأَموالَهم أَ�ُْفسهم الْمؤمنني من اشتَرى اللَّه إِن:لقوله تعالى 

هلَيا عقي حف  اةرالْإِ�ْجِيـلِ  التَّـوآنِ  والْقُـرو  ـنمفَـى  وأَو  هـدهبِع  ـنم  وا  اللَّـهرـشتَبفَاس  كُمعـيي  بِبالَّـذ  تُمعـايب  بِـه  ـكذَلو  ـوزُ  هالْفَـو 
يمظالْع)ليست ببعيدة عن أعيننا حيث إن النصر كان حليفًا للمـسلمين          ومعركة الفرقان .)١١١:التوبة 

وتحقيق األمن واالستقرار بأيدي المرابطين الذين هجروا فراشهم وامتشقوا البندقيـة فـسطروا             
  . بدمائهم ألبناء شعبهم أن وداعا للذلة والصغار وهنيًئا لكم األمن والطمأنينة في بلدكم ومجتمعكم 



 

 ٥٢

אא
א

  : تعريف اإلخالص و الرياء:  ًأوال
 :تعريف اإلخالص . أ

، إذا كان قد نشب ثـم نجـا وسـلم         ، خلص الشيء بالفتح يخلص خلوصا    " :  اإلخالص لغة . ١ 
  .)١( "واإلخالص في الطاعة ترك الرياء

ن شـوائب   هو تصفية األعمال وتنقية األفعال عن كل شائبة م        " :  واإلخالص في االصطالح  . ٢
  . )٢(  "الشرك باهللا تعالى

 تعريف الرياء . ب 

 بعـين أو بـصيرة      وإبـصار الراء والهمزة والياء أصًل يدل على نظر        ) رأى(" : الرياء لغة .١
وراءى فالن يرائي وفعل ذلك رئاء الناس وهو أن يفعـل           ، هم بعضاً وتراءى القوم إذا رأى بعض    

  .)٣( " شيئاً ليراه الناس
  .)٤( " رؤية الناس لهـا فيحمـدوا صـاحبها        إظهار العبادة بقصد  " : حاًالرياء اصطال . ٢

  

   : حكم اإلخالص والرياء: ًثانيا
  . واجـب بالكتـاب والـسنة وهـو شـرط لقبـول األعمـال              اإلخـالص : حكم اإلخـالص    .أ 

 الزكَـاةَ  ويؤتوا الصلَاةَ ويقيموا نفَاَءح الدين لَه مخلصني اللَّه ليعبدوا إِلَّا أُمروا  وما :  فقوله تعالى   أما القرآن 

كذَلو يند ةمالْقَي )٥: البينة(.  

، ومتابعة المرسلين واألنبياء الذين     باالستقامة في العبادات كلها    -الى  سبحانه وتع  -وقد أمرنا اهللا    
: حتى يجمع هذين الـركنين    ، فإنه تعالى ال يقبل العمل       لشرائع، وباإلخالص له في عبادته    جاءوا با 

 بِالْقـسط  ربـي  أَمـر  قُـلْ   :قال تعـالى  ،  من الشرك  اً موافق للشريعة وأن يكون خالصاً     أن يكون صواب  
ــوا ــوهكُم وأَقيمــ ــد وجــ ــلِّ عنــ ــسجِد كُــ ــوه مــ ــصني وادعــ ــه مخْلــ ــدين لَــ ــا الــ ــدأَكُم كَمــ ــودون بــ ــراف( تَعــ   .)٢٩: األعــ
 :قال - عنْه اللَّه رضي - الْخَطَّابِ بن عمر عنف  قبول األعمال بصالح النيات    ط النبي   ولقد رب 
،א،א:( يقُوُل  اللَّه رسوَل سمعتُ

  .)٥()א
                                           

  ).١٢٢٧ / ٢( البن منظور  /  لسان العرب  1-
      ).٢٨٥٧ / ١( الشعراوى / فسير الشعراوى  ت -2
  ).٢/٤٧٣(البن فارس  / معجم مقاييس اللغة  -3
ــاري   -4 ــحيح البخــ ــرح صــ ــاري شــ ــتح البــ ــسقالني   /  فــ ــر العــ ــن حجــ    ).٣٣٦ / ١١( ابــ

 

  ). ١٧ص  (بــاب كيــف كــان بــدء الــوحي إلــى رســول اهللا / كتــاب بــدء الــوحي ) ١(صــحيح البخــاري بــرقم  5-
  



 

 ٥٣

واإلخالص يضاده الشرك فمن كان غير مخلص فهو مشرك إال أن الشرك درجات        " :يقول الغزالي 
، ومنه جلي وكذا اإلخالص   ، فاإلخالص في التوحيد يضاده التشريك في اإللهية  والشرك منه خفي          

  .)١(" والنياتد، وإنما يكون ذلك في القصو، فمحله القلب وضده يتواردان على القلباإلخالصو
وهو نوع من أنـواع     ،  بالكتاب والسنة وإجماع األمة     قطعياً  الرياء محرم تحريماً   :حكم الرياء  .ب  

  .الشرك
 ويمنعـون ) ٦ (يـراءون  هـم  الَّـذين ) ٥ (سـاهون  صـلَاتهِم  عـن  هـم  الَّـذين ) ٤ (للْمـصلِّني  فَويـلٌ  :قوله تعالى ف أما القرآن 

وناع٧ (الْم( )  وقولـه    ).٧-٤:املاعون:  ـنفَم  ـو  كَـانجري  قَـاءل  ـهبـلْ  رمعلًـا  فَلْيما  عحـاللَـا  صرِكْ  وـشي  ةـادببِع  ـهبر 
يان الشرك فيه أن يعمل العمل ما هـو         وب:" يقول صاحب كتاب أضواء البيان     .)١١٠:الكهـف (اأَحـد 

فكأن الجزء مـن    ، أصل هللا كالصالة أو الصدقة أو الحج ولكنه يظهره بقصد أن يحمده الناس عليه             
               .)٢("مشاركة مـع اهللا حيـث أصـبح مـن عملـه جـزء لطلـب الثنـاء مـن النـاس عليـه                       

אא:א : (  اللَّه رسوُل قَاَل :  وأما السنة 
  .  فهو منعقد على ذلكوأما اإلجماع. )٣()

  

  :  فضل اإلخالص واملخلصني عند اهللا : ثالثا
  : توصل الباحث إلى أهمها ، همية عظيمةلإلخالص فضائل عديدة وأ

ــال . أ  ــول األعم ــاهللا :قب ــة   ف ــان بني ــل إال إذا ك ــل العم ــصةال يقب                ، صــادقةخال
به لقَاء يرجو كَان فَمن :قال تعالى  لْ رمعلًا فَلْيما عحاللَا ص رِكْ وشي ة ادببِع هب ا  رـدأَح)أي،  )١١٠: لكهفا 

 هـو  كمـا  الـشرك،  أنواع من الناس رياء ألجل اهللا بعبادة العمل ألن عمله، في الناس يرائي ال
   . الشرك أنواع من الرياء أن العلماء عند معروف

( :  اللَّه رسوِل عن  :كمال اإليمان  .ب  
به وبغـضه   ومن كان ح  ،  )٣١: املـدثر ( إِميا�ًا آَمنوا الَّذين  ويزداد :وقال تعالى ، )אא

، كان ذلك نقص في إيمانه الواجب فيجب عليه التوبة من ذلك وإتبـاع              وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه   
وما فيه رضا اهللا ورسوله على هوى النفوس        ، يم محبة اهللا ورسوله    من تقد  ما جاء به الرسول     

   . )٤(وإيراداتها كلها
                                           

  ).  ٣٧٩ / ٤/ ( م الدين   إحياء علو -1

   ). ١١٩ / ٩(  الشنقيطي   -2
   . ١٥٤٦بــاب مــن أشــرك فــي عملــه غيــر اهللا ص      / كتــاب الزهــد  ) ٢٩٨٥(صــحيح مــسلم بــرقم    3-

  

  ). ٣٩٠ص (عبـــد الـــرحمن أحمـــد رجـــب الحنبلـــي     /  انظـــر جـــامع العلـــوم والحكـــم      -4
  



 

 ٥٤

 عبـاد  بِها يشرب  عينا )٥ (كَافُورا مزاجها كَان كَأْسٍ من يشربون الْأَبرار إِن:قال تعالى : تحصيل درجة األبرار  . ج
ا اللَّهو�َهرفَجا ي٦( تَفْجِري (وفُونذْرِ يبِالن  َخـافُونيـا  وموي  كَـان  هـرا  شريتَطـسم) ٧( ـونمطْعيو  ـاملَـى  الطَّعع  ـهبا  حينكـسـا  ميمتيو 

ــريا ــا) ٨ (وأَسـ ــم إِ�َّمـ ــه �ُطْعمكُـ ــه لوجـ ــا اللَّـ ــد لَـ ــنكُم �ُرِيـ ــزاء مـ ــا جـ ــكُورا ولَـ ــا) ٩ (شـ ــاف إِ�َّـ ــ �َخَـ ــا نمـ ــا ربنـ ــا يومـ                      عبوسـ
كان من األبرار الذين  فالذي يطعم الطعام بنية خالصة ولوجه اهللا ، )١٠-٥:اإل�ـسان ( )١٠ (قَمطَرِيـرا 

  . ال خوف عليهم وال هم يحزنون

:( قَـالَ   اللَّه رسوَل ويدل على ذلك حديث:  تفريج الكربات.د 
:מ،מא،ממ

،ממ،אמא
מ:מא ،،מא

،אאא
:،:،אא:،

מ،،אאא
מ:אאמ، מא

،،מ،אא
،אמ،א،א

،אמ،،
אאמ،מ

،אמאממא:א.א
،،،،א

אא:،،
מ מ،א،א

  .)١()אמא
لم يستطع بعض الصحابة الجهاد مع رسول       إذ  غزوة العسرة   ك: تحصيل ثواب ما تعذر فعله    . هـ  
لَـا  :قال تعـالى  ، على نياتهم   اهللا  فجزاهم   اهللا   لَـى  وع  ينـا  إِذَا الَّـذكَ  متَـو  مـا  أَجِـد  لَـا  قُلْـت  لـتَحملَهم  أَ

لَّوا علَيه مأَحملُكُ تَو مهنيأَعو يضتَف نعِ ممًا الد�زلَّا ح فهؤالء ال حرج عليهم     ،)٩٢: التوبـة (ينفقُـون  مـا  يجِدوا أَ
وهو من نوى الخير واقتـرن بنيتـه الجازمـة     ، ط الحرج عنهم عاد األمر إلى أصله      وإذا سق 

                                           
ــرقم   1- ــاري بـ ــحيح البخـ ــاء  ) ٣٤٦٥(صـ ــث األنبيـ ــاب أحاديـ ــاب/ كتـ ــار  بـ ــديث الغـ    ).٨٥٤ص( حـ

 



 

 ٥٥

           ولـذلك تحـدث    ،  )١(  منزلـة الفاعـل التـام      ؛ فإنه ينزل  ثم لم يقدر  ، سعي فيما يقدر عليه   و
 اللَّـه  رضـي  -  َأنَسٍ عن،  يوم أحس منهم حسن الطوية والنية       عن هؤالء القوم   الرسول  

نْهع  - َأن النَّبِي  ي كَانف اةא(  :فَقَاَل غَز،
   .)٢()אמ،מא

 اللَّه سبِيلِ في يهاجِر ومن  : - سبحانه وتعالى - ، فيقولبين ثواب المخلصين وإن لم يعملواي واهللا 
جِدي يضِ فا األراغَمرا مريةً كَثعسو نمو جخْري نم هتيا باجِرهإِلَى م اللَّه هولسرو ثُم رِكْهدي توالْم فَقَد  قَـعو  هـرلَـى  أَجع  اللَّـه 
كَانو ا اللَّها غَفُوريمحر)١٠٠:النساء(، َأن النَّبِي  قَاَل:  ) אאא

، حيحة والسليمة بلغ منازل الـشهداء     فبمجرد نيته الص  ، )٣()אאא
ــال     ــة القتــ ــة ومعمعــ ــدان البطولــ ــي ميــ ــل فــ ــم يقتــ   . وإن لــ

  

  

  

   :أنواع اإلخالص:  رابعاً

  : إن لإلخالص أنواع عديدة ولقد توصل الباحث إلى أهمها، ومنها 

               ، أوامـره وتـرك نواهيـه      ل وامتثـا  كون ذلك بطاعة اهللا    وي : اإلخالص في التوحيد والعبادة   . ١
 )١٢-١١:الزمر( )١٢ (الْمسلمني أَولَ أَكُون لأَن وأُمرت) ١١ (الدين لَه مخْلصا اللَّه أَعبد أَن أُمرت إِ�ِّي قُلْ :تعالى قال
في الدنيا واآلخرة ألن إحراز قصب السبق في الـدين          أي وأمرت بذلك ألجل أن أكون مقدمهم        " ،

א : (قَـالَ  الِْإحسانعندما سئل عن      اللَّه رسوِل قال، ) ٤( "باإلخالص فيه 
، ل العيان يع أحوالك كعبادتك في حا    أي اعبد اهللا في جم    ،  )٥()אאמא

وهذا حث على اإلخالص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبـارك وتعـالى فـي إتمـام الخـشوع                   
  .)٦(والخضوع وغير ذلك

 ،أن  يكون خالصا ًهللا ال شـريك معـه  واإليمان البد   ، العبادة هي الترجمة العملية لإليمان    ؛   إذن
، لشرط يصبح وباال على صاحبه     هذا ا  ، وكل عمل ال يتوفر فيه     ولذلك فالعبادة ال تصرف إال هللا     

  .)٧( - سبحانه وتعالى -مبعدا عن اهللا 
                                           

 ). ٣٤٧ص (السعدي  /  تيسير الكريم الرحمن  -1

  ) .١٠٢٣ص  (بـاب ثـواب مـن حبـسه الغـزو مـرض أو عـذر آخـر                  / كتـاب اإلمـارة     ) ١٩١١(صحيح مسلم بـرقم      2-
 

  ).١٠٢٢ص (بــاب مــن طلــب الــشهادة فــى ســبيل اهللا تعــالى  / كتــاب اإلمــارة   ) ١٩٠٩( صــحيح مــسلم بــرقم  3-
 

  ).٤٣٩ / ١٧( األلوسي /  ح المعاني  رو -4

 ).٣٢ص (  عن اإليمان واإلسالم واإلحسان وعلم الساعة باب سؤال جبريل النبى / كتاب اإليمان  ) ٥٠(صحيح البخاري برقم  5-

  ).١/١٥٨(النووي /   شرح مسلم  -6
ــسانية      7- ــنفس اإلنـ ــة الـ ــي تربيـ ــا فـ ــادة وأثرهـ ــر العبـ ــد  /  انظـ ــز المحيميـ ــد العزيـ   ).٣٥ص(عبـ

 



 

 ٥٦

 ال ،أن يتحلى بصفة اإلخالص هللا تعـالى فالداعية يجب :   اإلخالص في الدعوة إلى اهللا . ٢
 سمعة وال   ، فهي دعوة هللا ال    وال من أجل أن يشار إليه بالبنان      ،  من أجل منصب أو مال أو مكانة      

 وما اللَّه وسبحان اتَّبعني ومنِ أَ�َا بصرية علَى اللَّه إِلَى أَدعو سبِيلي هذه قُلْ :، قال تعالىرياء وال مدح وال ثناء
لذلك كان مـن    ، )١(وهي الدعوة إلى التوحيد واإليمان واإلخالص     ، )١٠٨: يوسـف ( الْمـشرِكني  مـن  أَ�َـا 

لماذا؟؟ ألن نواياهم   .. والمنفق، والقارئ للقرآن ، الشهيد، قيامةالثالثة الذين تسعر بهم النار يوم ال      
 َأهـلِ  نَاتُل لَه قَال - رضي اهللا عنه     - هريرةَ َأبِي عنف،  - سبحانه وتعالى  -لم تكن خالصة هللا     

 :يقُوُل  اللَّه رسوَل سمعتُ ،منَع :قَاَل  اللَّه رسوِل من سمعتَه حديثًا حدثْنَا ،الشَّيخُ َأيها :الشَّامِ
:،אאמא

،:،א:
ממאמ، א

מ::،:א א
מ:،א אמא

א،אמ
:،،א

:،:
  .)٢()אממ:א

 إن من أروع األخالق والصفات التي يجب أن يتحلى بهـا            :الجهاد والشهادة في  خالص  اإل. ٣ 
              أثنى على المجاهـدين الـذين أخلـصوا نيـاتهم          واهللا  ، المجاهد في سبيل اهللا هي اإلخالص     

 بـدلُوا  ومـا  ينتَظـر  مـن  ومـنهم  �َحبـه  قَـضَى  مـن  فَمـنهم  علَيـه  اللَّـه  عاهـدوا  مـا  صـدقُوا  رِجالٌ الْمؤمنني من :فقال هللا  
، وهم  كيت محاسنهم خاصة  ال الذين ح  ، قاًفهؤالء المؤمنون باإلخالص مطل    ، )٢٣: األحـزاب (اتَبـديلً 
  لكنهم في كل زمان و ، هم رجال ليس في ذاك الوقت فحسب، ابتون مع المقاتلين ألعداء الدينالث

وأفغانستان من إخالص المجاهـدين فـي قتـال    ، والعراق، وما نشاهده اليوم في فلسطين   ، مكان
ــص ــاتهم هللا     ال ــدق ني ــى ص ــل عل ــر دلي ــو أكب ــدين له ــود الحاق   . ليبين واليه

 

  

  

  
                                           

  ).٣١٠ / ٤( أبى السعود /  انظر إرشاد العقل السليم  1-

ــرقم  -2 ــسلم ب ــارة  ) ١٩٠٥(صــحيح م ــاب اإلم ــار  / كت ــسمعة أســتحق الن ــاء وال ــل للري ــاب مــن قات   ).  ١٠٢٠ص (ب
 



 

 ٥٧

   : أنواع الرياء:خامساً

ولكن من أجل الثناء    ، الناس يقيمون الصالة ال ألجل ثوابها وجزائها      فبعض  :  الرياء في الصالة  . ١
 للْمـصلِّني  ويـلٌ َ:إنما يطيلها رياء وسمعة قـال تعـالى       ، ولربما ال يطيل الصالة خشوعاً    ، عليهم ومدحهم 

)٤(ينالَّذ مه نع هِملَاتص وناهس) ٥ (ينالَّذ مه وناءري) ٦ (ونعنميو وناعالْم) ٧()٧-٥:الماعون(. 

 اعلم أن الفرق بين المنافق والمرائي هو أن المنافق هو المظهر لإليمان المـبطن               :"يقول الرازي 
ولـذلك  ، )١("ما ليس في قلبه من زيادة خشوع ليظن من يراه انه متدين           والمرائي المظهر   ، للكفر

 اللَّه يذْكُرون ولَا الناس يراءون كُسالَى قَاموا الصلَاة إِلَى قَاموا وإِذَا خادعهم وهو اللَّه يخَادعون الْمنافقني إِن :قال تعالى
  .)١٤٢:النساء(قَليلًا إِلَّا

 صـفْوانٍ  كَمثَـلِ  فَمثَلُه الْآَخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤمن ولَا الناسِ رِئَاء مالَه ينفق كَالَّذي :يقول تعالى : الرياء في النفقة  . ٢
هلَيع ابتُر هابابِلٌ فَأَصو كَها َفتَرلْدلَا ص ونرقْدلَى يع ءيا شمواكـَ  مبس  اللَّـهي  لَـا  وـدهي  مالْقَـو  رِينالْكَـاف) ٢٦٤: البقـرة( ، 

              اإلنفـاق فاسـدة لعـدم خلوصـها         أمواله ليقال عنه جـواد كـريم، فنيتـه فـي             فالبعض ينفق 
اب وفى اآلية الكريمة تشبيه بعض المتصدقين المسلمين الذين يتـصدقون طلبـاً للثـو             ،  هللا  

بالمنفقين الكافرين الذين ينفقون أموالهم ال يطلبون من إنفاقهـا          ، بالمن واألذى ويتبعون صدقاتهم   
وما غـايتهم إال التطـاول علـى الـضعفاء وإشـباع            ، رياء إذ هم ال يطلبون أجر اآلخرة      إال ال 

  .)٢(غرورهم
  : الرياء في العبادات ومنها . ٣

فأصبح يخالطهـا   ،  تغيرت نواياهم  فالكثير من القراء في زماننا من     : الرياء في قراءة القرآن   . أ  
 أنهم  أول مـن      -عز وجل -ولذلك كان لقراء القرآن الذين ما حسنت نياتهم هللا          ، الرياء والسمعة 

  .تسعر بهم النار يوم القيامة

               وممــاتي ومحيــاي ونُــسكي صــلَاتي ِإن قُــْل :قــال تعــالى: الريــاء فــي الحــج. ب 

، ) ١٦٣-١٦٢:األنعام( الْمسلمين َأوُل وَأنَا ُأمرتُ وبِذَِلك لَه شَرِيك لَا) ١٦٢ (الْعالَمين رب  لَّهِل
               ،و ينبغي أالّ يصرف اإلنـسان شـيئا مـن أنـواع العبـادة             ، فالشرك داء عظيم وخطر جسيم    

 وعلى المـرء أن يحـذر مـن         -  تعالى – عماله هللا  بل يسلم نفسه وجميع أ      - تعالى – لغير اهللا 
الرياء المحض ال يكاد يصدر من مؤمن في فرض         "  : حيث إن    ،الرياء في عمله وال سيما الحج     

الصالة والصيام وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من األعمال الظاهرة فـإن                
ل وأن صاحبه يستحق المقـت مـن اهللا         اإلخالص فيها عزيز وهذا العمل ال يشك أنه حابط للعم         

                                           
  ).١٠٧ /  ٣٢/ ( مفاتيح الغيب  1-

  ).٤٨ / ٣( ابن عاشور /  انظر التحرير والتنوير -2



 

 ٥٨

              عـن ، )٢(لـى صـاحبه    فالعمل إذا قصد به الرياء فهو شرك باهللا ومردود ع          )١("ويستحق العقوبة 
 :قَـالَ  ؟َأفْـضلُ  الَْأعماِل َأي  النَّبِي سِئَل قَاَل - عنْه اللَّه رضي -  هريرةَ َأبِي

  .)٣() ٌ :قَـالَ  ؟مـاذَا  ثُـم  يـلَ ق א :قَـالَ  ؟ماذَا ثُم قيَل 

وهي ركـن فـي      إن أول ركن من أركان الصيام إخالص النية هللا          :  الرياء في الصوم  . ج  
 لَـه  مخْلـصني  اللَّـه  ليعبـدوا  إِلَّـا  رواأُمـ  ومـا  :لذلك قال اهللا    ، جميع العبادات وهي عمل من أعمال القلب      

ينالد فَاءنوا حيمقيو لَاةتُوا الصؤيو كَاةالز كذَلو يند  ـةمالْقَي)إذن فمن صلحت نيته صلح صـومه      ، )٥:البينة ،
               قَــاَل – عنْــه اللَّــه رضــي - هريــرةَ َأبِــي عــنف،  ومــن فــسدت نيتــه فــسد صــومه

אאמ :(   اللَّه رسوُل قَاَل
  . )٤()א

  أثر اإلخالص والرياء على األمن األخالقي :  سادساً

وما أمن  ، ر آثار ذلك في الدنيا قبل اآلخرة      ويظه، اً  ينة وأمن  القلب طمأن  يمأل إن اإلخالص هللا    
ـ فثم بسبب اإلخالص في أعمالهم هللا عز وجـل          ، ر الثالثة ونَجوا إال بفضل اهللا     أصحاب الغا  ع ن

دبنِ اِهللا عب رمع - يضا اُهللا رمنْهتُ :قَاَل - ععموَل سساِهللا ر   قُوُلא(:ي
מא،אאמ

،מאאאמ:א،א
מ:מ ،אאא

)(،מ)(
א،،

מ،،אא א
؛אא
מ:א،א،א ،אמא

،א)(،)(
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מ:،א ؛א،א
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אמא،א
מ:א،מאא، מאאא
א،אאמ ،א

א)(:،)(א:
מא ،:،א:،אא

מ،מ אא
وكم من عابد خالص هللا وصل       ، )١()אא؛

ونهر في  فأصبح مأواه األمن األخروي في جنات       ، تب العال في جنات النعيم إلخالصه     إلى المرا 
 كَـان   فَمـن  :قال تعالى ، ولوال إخالصه لما وصل إلى ما وصل إليه       ، رمقعد صدق عند مليك مقتد    

وكم من مجاهد أخلص فـي      ، )١١٠:الكهف(أَحـدا  ربـه  بِعبادة يشرِكْ ولَا صالحا عملًا فَلْيعملْ ربه لقَاء يرجو
د كذلك مأل قلبه بـاإلخالص  فأزال الهزيمة والعار عن شعبه وكم من مجاه قتاله وجهاده هللا 

 يقَـاتلُو�َكُم  الَّـذين  اللَّـه  سـبِيلِ  في وقَاتلُوا :قال تعالى   قدر أمته ؛ فأصبحوا في أمن من أعداء اهللا           فرفع
ــا ــدوا ولَ ــه إِن تَعتَ ــا اللَّ ــب لَ حي ينــد ــو ، )١٩٠:البقــرة(الْمعتَ ــاد ال يك ــال والجه ــبيل فالقت ــي س               ن إال ف
وال يكون ذلك إال باإلخالص التـام لـذلك         ، ومن أجل رفع راية التوحيد      ، -  سبحانه تعالى  -اهللا
وال من أجل الجاهليات    فلم يكن قتال من أجل رايات أو شعارات           ،اللَّه سبِيِل في وقَاتلُوا:قال

، يف المقـاتلين والمجاهـدين    حلوال يمكن أن يرتد المعتدون إال إذا كان اإلخالص          ، و القوميات 
              ، ألمـن والـسالم علـى الـبالد والعبـاد         فـيعم ا  ،  تتنزل بركات النصر على المؤمنين     وحينها
، )٢()מממאא:(  اللَّه رسول قَاَل
هم وأوطانهم إال أنـه      الدفاع عن أمت   اذلك انظر إلى أولئك القوم الذين أخلصوا نياتهم هللا فأرادو         ول

ـ     لكن اهللا   ، فلم يستطيعوا الخروج  ، حبسهم العذر        ؛ م مـا فـي سـرائرهم      قبل عـذرهم وعل
        

  : -  سـبحانه وتعـالى    - فقـال ، فأثـابهم وأمـنهم لـسالمة نيـاتهم       ، ألنه يعلم السر وأخفـى    
 لَى لَاوع ينا إِذَا الَّذكَ مأَتَو ملَهمتَحل لَا قُلْت ا أَجِدم لُكُممأَح هلَيا علَّوتَو مهنيأَعو يضتَف  ـنعِ  ممًـا  الـد�زوا  أَلَّـا  حجِـدـا  يم 

 قُـونفني) هؤالء في أمن من مكر اهللا       ف، )٩٢:التوبـة  ،  يا واآلخـرة  رضي اهللا عنهم في الـدن     فقد ،
فبرغم حزنهم وبرغم الدموع التي ذرفت من عيونهم إال أنهم في أمن واستقرار نفـسي بعكـس                 

                                           
  ).٥٣٦ص  (باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمـل فيـه المـستأجر فـزاد               / كتاب اإلجارة    ) ٢٢٧٢(صحيح البخاري برقم     1-

  

ــرقم    -2 ــسائي بـ ــنن النـ ــاد   ) ٣١٧٨( سـ ــاب الجهـ ــضعيف   /  كتـ ــصار بالـ ــاب االستنـ   ).٤٩٢ص (بـ
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لكن اهللا  ،  وبين مشاركتهم  أولئك القوم الذين تخلفوا عن المعركة ولم يكن لديهم سبب يحول بينهم           
لبشرية اليوم مـن    وما وصلت إليه ا   ، بوا فقبل اهللا توبتهم واستغفارهم    أدبهم فندموا واستغفروا وأنا   

 فـي   وهم كالفريق الذي خالف أمر النبـي        ، ن في عيشهم إال بسبب عدم إخالصهم      ذل وهوا 
وشابت المطامع جالء اإلخالص والتجـرد      ، رقت القلوب فلم يعد الهدف واحداً     غزوة أحد يوم تف   

ميدان و  كة في ال  إنها معر ، فمعركة العقيدة ليست ككل معركة    ، الذي ال بد منه في معركة العقيدة      
إنهـا  ، وال انتصار في معركة الميدان دون االنتصار في معركة الـضمير          ، معركة في الضمير  

لذلك متى اختل ميـزان اإلخـالص       ، )١(معركة هللا فال ينصر اهللا فيها إال من خلصت نفوسهم له          
 يتعـذر أن    والذين ال يخلـصون سـريرتهم هللا      ، لنفس اختلت سائر الموازين والقيم    والتجرد في ا  

فوسـهم يتـأرجح مـع      ؛ ألن ميزان الخير والشر والصالح والفساد في ن        عروا بفساد أعمالهم  يش
فهؤالء لم تستقر حياتهم وال يعيشون في مأمن إنمـا       ، وال يثوب إلى قاعدة ربانية    ، األهواء الذاتية 

 الَّـذين  إِلَّـا ) ١٤٥ (�َـصريا  لَهـم  تَجِـد  ولَـن  ارِالن من الْأَسفَلِ الدرك في الْمنافقني إِن :يتذبذبون ويتحيرون قال تعالى   
                     الْمــــؤمنني اللَّــــه يــــؤت وســــوف الْمــــؤمنني مــــع فَأُولَئــــك للَّــــه ديــــنهم وأَخلَــــصوا بِاللَّــــه واعتَــــصموا وأَصــــلَحوا تَــــابوا
حيـاة  ، عباده المخلصين بالحياة اآلمنـة      ولقد وعد اهللا    ، )١٤٦-١٤٥:النـساء ()١٤٦ (عظيمـا  أَجـرا 

 طَيبـةً  حيـاة  فَلَنحيِينـه  مـؤمن  وهـو  أُ�ْثَـى  أَو ذَكَـرٍ  مـن  صـالحا  عمـلَ  مـن  : - سبحانه وتعالى  -فقال  ، السالمة  
مهنزِيجلَنو مهرنِ أَجسبِأَح كَا�ُوا ام لُونمعي)وقال تعالى، )٩٧:النحل: لَىب نم لَمأَس ههجو لَّهل وهو نسحم فَلَه هرأَج 

دنع هبلَا رو فوخ هِملَيلَـا  عو  ـمه  ُـون�زحي ) مراتب األجور الذي ال واألجر اإللهي هو أعلى    ، )١١٢:البقـرة
فـال خـوف وال     ، ر على قلب بـشر     عين رأت وال أذن سمعت وال خط       وهو ماال ، يساويه أجر 

فـال نجـاة إال ألهـل    ، ومن لم يكن ممن أسلم وجهه لخالقه فهو من أهل النار الهـالكين       ، حزن
 لَـا  آمنوا الَّذين أَيها يا :أما بخصوص الرياء فيكفي أنه صفة من صفات الكفار قال تعالى       ، )٢(اإلخالص

 وابِـلٌ  فَأَصـابه  تُراب علَيه صفْوانٍ كَمثَلِ فَمثَلُه الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤمن ولَا الناسِ رِئَاء مالَه ينفق كَالَّذي والْأَذَى بِالْمن قَاتكُمصد تُبطلُوا
كَها فَتَرلْدلَا ص ونرقْدلَى يع ءيا شموا مبكَس وي لَا اللَّهدهي مالْقَو  رِينالْكَاف )وقال اهللا تعالى، )٢٦٤:البقرة: ُقُوليو ينالَّذ 
 الْمغْـشي  �َظَـر  كإِلَي ينظُرون مرض قُلُوبِهِم في الَّذين رأَيت الْقتَالُ فيها وذُكر محكَمةٌ سورة أُ�ْزِلَت فَإِذَا سورة �ُزلَت لَولَا آمنوا

ــه ــن علَيـــ ــوت مـــ ــأَولَى الْمـــ ــم فَـــ ــةٌ) ٢٠ (لَهـــ ــولٌ طَاعـــ ــروف وقَـــ ــإِذَا معـــ ــزم فَـــ ــأَمر عـــ ــو الْـــ ــدقُوا فَلَـــ ــه صـــ ــان اللَّـــ                      لَكَـــ
 عن القتال وإذا بأولئـك الـذين فـي          ففي اآلية بيان حكم المتخلفين    ، )٢١-٢٠:حممد()٢١ (لَهم خيرا
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عف وينكشف جزعهم وض  ، قلوبهم مرض يفقدون تماسكهم ويسقط عنهم القناع الذين يتسترون به         
يصورها التعبير القرآنـي    ، ويبدون في حالة تزري بالرجال      ، نفوسهم عن مواجهة هذا التكليف    

 علَيـه  الْمغْـشي  �َظَـر  إِلَيـك  ينظُرون مرض قُلُوبِهِم يف الَّذين رأَيت:المبدع صورة فريدة كأنها معروضة لألنظار     
نم توالْم)وهو يرسم الخـوف  ، أي عبارة أخرىترجمته ب ته وال   ال يمكن محاكا   وهو تعبير ، )٢٠:حممد

ويبقى بعد ذلـك متفـرداً حـافالً        ، ى حد الغشية  إلى حد الرعشة والتخاذل إل    ، إلى حد الهلع والضعف     
ال تعتصم بإيمان وال بفطرة     صورة خالدة لكل نفس خوارة      وهي  ، لظالل والحركة التي تشغف الخيال    اب

وبينما هم في هذا التخـاذل  ،  هي طبيعة المرض والنفاقاوه، وال بحياء تتجمل به أمام الخطر     ، صادقة
لو تناولوه في إخالص    ،  الذي يقوي العزائم ويشد القوائم     والتهافت واالنهيار تمتد إليهم يد اإليمان بالزاد      

: ومن هذا الهلع ومن هذا النفـاق        ، ومن هذا الخبر  ،  لكان أولى لهم من هذه الفضيحة      ولو أنهم صدقوا  
وهذا هـو   ، من و طمأنينة وتنهض بأمره عن ثقة      تستسلم ألمر اهللا عن أ    ، طاعة وقول معروف طاعة     

 بالفزع ويحل محله الثبات واالطمئنان ال       الزاد الذي يقدمه اإليمان فيقوي العزائم ويشد القوائم و يذهب         
فإذا رأيت أفراداً مرائين في     ، وال شك أن الرياء سبب واضح من أسباب هزيمة األمة         ، )١(الرياء والنفاق 

ن يقـودوا   مؤهلين لـئ  أمتهم فكيف لها أن تنهض ؟ وكيف لها أن تتولى زمام األمور ؟ فأفرادها غير                
والذي ال يدافع عن    ، والذي ال يؤدي وظيفته بإتقان    ، به بإخالص لذي ال يقوى على طاعة ر     ؛ ألن ا  أمتهم

معرفة العـدو   ب، فيجلب الدمار على نفسه وإخوانه    ؛  والذي يرائي في جهاده   ،  وبسالةأمته بكل شجاعة    
الء هم سبب رئيس في انحطاط      وأمثال هؤ ، نهومن ثم يؤدي إلى قتله وقتل إخوا      ، مكانه وأسرار أعماله  

وألن المرائي ال تـستقيم     ، راء بعمله لرأيت األمر خالف ذلك     رد فجر طاقته ولم ي    ولو أن كل ف   ، األمة
، أما في اآلخرة فله عذاب ألـيم      ، عيش حالة نفسية مضطربة في الدنيا     حياته وال يأمن على نفسه وهو ي      

                     ويمنعـــون) ٦ (يـــراءون هـــم ينالَّـــذ) ٥ (ســـاهون صـــلَاتهِم عـــن هـــم الَّـــذين) ٤ (للْمـــصلِّني فَويـــلٌ :قـــال تعـــالى
ونــاع٧ (الْم() فــي قلــوبهم مــرض فــزادهم اهللا مرضــاً    فهــؤالء، )٧-٤:املــاعون  ،              

  .وهـــم بعيـــدون عـــن اهللا وإن أظهـــروا للنـــاس بـــأنهم متعبـــدون      
               عــنف، ومــن أهــل الــسماء واألرض،  بــل اهللاويكفــي أن المرائــي مبغــوض مــن ق

ــي ــرةَ َأبِ يره - ــي ضاُهللا ر ــه ــاَل - عنْ ــاَل  :قَ ــوُل قَ ساِهللا ر   :)א
מ،،א:אא
א،אא:א

(:  بِـي النَّ َلوقَوالمرائي مفضوح يوم القيامة على رؤوس الخالئق ل       ، )٢()א
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 ٦٢

إنمـا يريـد أن يـراه النـاس     و، عناه من عمل عمالً على غير إخـالص  وم ،)١()א
وقيل من قصد بعمله    ،  اهللا ويفضحه ويظهر ما كان ببطنه      وزي على ذلك بأن يشهره    ؛ ج ويسمعوه

ــد ا ــة عن ــاه والمنزل ــاسالج ــدي لن ــه ح ــإن اهللا يجعل ــه اهللا ؛ ف ــه وج ــرد ب ــم ي                ث ول
ــ ــدهم  الن ــة عن ــل المنزل ــذين أراد ني ــرة   ، اس ال ــي اآلخ ــه ف ــواب ل               ، )٢(وال ث

ــد ــذا يـ ــيسوهـ ــي لـ ــى أن المرائـ ــاس  ل علـ ــديث النـ ــن حـ ــآمن مـ   .بـ
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 ٦٤

א א
א א א

   : ريف الكسب واإلنفاقتعً:أوال
 تعريف الكسب  . أ 

  ،)١( " واكتـسب ، وتكـسب ، ، وأصله الجمع كسب يكسب كـسباً      طلب الرزق " : الكسب لغة . ١
فالن : ويقولون، يراًأي أكسبهم خ  ، فالن جرح أهله خيراً   : العربويأتي بمعنى الجرح كما تقول      

ــه ــارح ل ــهال ج ــب ل ــالى، ، أي ال كاس ــال تع ــو :وق هو ــذ ــاكُم يالَّ ــلِ يتَوفَّ بِاللَّي ــم ــا ويعلَ م تُمحــر ج 
               .)٢()٦٠:األ�عام(بِالنهاِر

فيكون كسبه ومكتـسبه بـشرط أن   ، وهو ما يناله اإلنسان بعمله وكد يده   ":الكسب اصطالحاً . ٢
  .)٣( " يكون جر نفعا أو دفع ضرا

 تعريف اإلنفاق. ب 

وأنفقها ، ، ونفقت السلعة وتنفق نفاقاً بالفتح غلة ورغب فيها        يع نفاقاً راج  نفق الب   ":اإلنفاق لغة . ١
              ، كالهمـا نقـص وقيـل خفـي وذهـب         ، هو ونفقها ونفق ماله ودرهمه وطعامه نفقـاً ونفاقـاً         

وأنفـق المـال أي     ، أي خشية الفناء والنفاد   ، )١٠٠:اإلسراء(الْإِ�ْفَـاق  خشيةَ لَأَمسكْتُم  إِذًا :وقوله تعالى 
  .)٤( " صرفه

               )٥( " هــو صــرف المــال فــي وجــوه المــصالح     " : اإلنفــاق اصــطالحاً . ٢
ــاق  ــه ويــرى الباحــث أن تعريــف اإلنف ــسه وعيال ــسان علــى نف ــه اإلن                هــو مــا ينفق

كالجهاد في سبيل   ، مواطن الخير بشتى صوره   وما ينفق في    ، بقصد االستمرار في العيش والحياة    
  الـــخ....واإلنفـــاق علـــى اليتـــيم والمـــسكين وابـــن الـــسبيل        ،اهللا

  حكم الكسب: ًثانيا
 ذَلُولًـا  الْـأَرض  لَكُم جعلَ الَّذي هو :أوجب اإلسالم الحنيف الكسب الحالل لكل مسلم ومسلمة فقال تعالى         

 يمتن على عباده ومن ذلك الحـث   فاهللا   "،)١٥:امللك(النـشور  وإِلَيه رِزْقه من وكُلُوا مناكبِها في فَامشوا
ممـا  ، المشي في مناكب األرض من كل جانب؛ لتسخيرها وتذليلها        على السعي والعمل والجد و    
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 ٦٥

وفي األمر بالمشي في مناكب األرض لألكل من رزق          " ، )١( " يجعل األمة أحق بها من غيرها     
أشارت ، وجه حالل ووجه حرام   : لما كان لكسب الرزق بالعمل وجهان     و، أمر بالعمل للكسب  اهللا  

إذ ، وذلك عن طريق التذكير بيوم الحساب       ، لتقيد في كسب الرزق بما أحل اهللا      اآلية إلى وجوب ا   
لكـسب   إلـى ا    ولذلك أرشدنا المـصطفى      ،) ٢( " )١٥:امللك(النـشور  وإِلَيـه ختم اهللا اآلية بقوله     

א (: ، والذي جعل فيه الخيرية فقال     الحالل
מ−אא،  أن  وقد حذر النبـي     ، )3ِ()−א

                   وبين أنـه سيـسأل عـن مالـه الـذي اكتـسبه فعـن               ، عن طريق الحرام  يكتسب المرء ماله    

:אממא (:     النيب
א،א،،
   .)٤()מ

   : أنواع الكسب احلالل: ًثالثا
عد نفسه عن الحرام وعـن ذل       فعلى الفرد المسلم أن يعمل لكي يب      :  الكسب عن طريق العمل   . ١

 شهادةوالـ  الْغَيـبِ  عـالمِ  إِلَـى  وسـتُردون  والْمؤمنون ورسولُه عملَكُم اللَّه فَسيرى اعملُوا وقُلِ :يقول واهللا  ، السؤال
ئُكُمبنا فَيبِم تُمكُن  لُـونمتَع) لقـول ، وواجب علـى المـرء القيـام بـه        ، فالعمل مطلوب ،  )١٠٥:التوبـة               

فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة لجميع ما يحتاج المرء إليـه            ، ) ١٠٥:التوبـة (اعملُـوا   :اهللا  
 .)٥(ومعاده، ومعاشه، في دينه ودنياه

 ، )٧٣:القصص(تَشكُرون ولَعلَّكُم فَضْله من ولتَبتَغُوا فيه لتَسكُنوا والنهار اللَّيلَ لَكُم جعلَ رحمته ومن : أيضاً وقال

ـ    وقرن اهللا   ، فضل اهللا هو العمل والطلب والرزق     والمقصود باالبتغاء من     ي األرض  الذين يضربون ف
 سبِيلِ في يقَاتلُون وآَخرون اللَّه فَضْلِ من يبتَغُون الْأَرضِ في يضْرِبون وآَخرون : تعالىفقال، ن في سبيل اهللا بالمجاهدي

سب األرزاق عن طريق العمل     وك، والضرب في األرض يكون في السعي فيها      ، )٢٠:املزمل(اللَّـه 
              ، ة طيبـة ال يـشوبها الذلـة والـصغار         الـذي يؤهـل اإلنـسان أن يعـيش عيـش          ، الشريف

؛ فهذا يمنعه وهـذا     المرء من أن يكون عالة على الناس؛ يستجدي هذا وذاك          ولقد حذر النبي    
מ:(  اللَّه رسوُل قَاَلحيث  ، يمن عليه 
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   )٤٩١ص (بــاب كــسب الرجــل وعملــه بيــده      /  كتــاب البيــوع   ) ٢٠٧٢( صــحيح البخــاري بــرقم   -3
 

  .صحيح : قال عنه األلباني  ) ٥٤٤ص ( باب الرقائق والورع عن رسول اهللا / كتاب صفة القيامة  ) ٢٤١٥( ذي برقم سنن الترم  -4
   جج

  ).١٤٩ / ١٦( الرازي /  مفاتيح الغيب  -5



 

 ٦٦

زق ففي هذا التوجيه النبوي دفع جدي إلى العمل الكتـساب الـر           ، )١() א
،  المؤمن على أن يحافظ على كرامتـه       وفيه إعالء همة نفس   ،  النفس عن صدقات الناس    وعفاف

، امـة للمـسلمين   في تنمية الثروة الع   إضافة إلى ما فيه من توجيه كل قادر على العمل للمساهمة            
وفيه بيان أن أشق األعمال وأقلها حصيلة  كسب خير وأفضل من سؤال الناس صـدقاتهم ولـو                  

  .)٢(أعطوه
فهذا داوود عليه السالم    ، فهم العالمون العاملون   -عليهم السالم    -ولنا أسوة حسنة في أنبياء اهللا       

ــل    ــن عم ــل إال م ــان ال يأك ــة ك ــة العظيم ــع والمملك ــسلطان الواس ــدهصــاحب ال                ي
א :(قَاَل  اللَّه رسوِل عن - عنْه اللَّه رضي - الْمقْدامِ عنف

מאא ولـذلك  ،  )٣()א
ر :قال اهللا تعالى كُ اذْ �َا وَ دب ع ود او ا د يد ذَ أَ ْ ه ال َّ � اب إِ و �َّا) ١٧ (أَ �َا إِ ر الَ سخَّ ب ه الْجِ ع م نحب سي يشالْع  بِ

اق ــــــرإِش ْ ال ١٨ (و (ــــــري الطَّ و  ة ور ــــــشحكُــــــلٌّ م َــــــه اب ل و �َا) ١٩ (أَ د ــــــدشو ْ ل مكَــــــه  نــــــاه ي تَ آَ ــــــةَ وم                    الْحكْ
لَ فَص طَـابِ  و٢٠( الْخ()  وكان داود قد أعطى قوة نادرة وشـجاعة وكـان يرمـي         "  .)٢٠- ١٧:ص

               ،)٤("وكان يلوي الحديد ليصنعه سـرداً للـدروع بأصـابعه         ، الحجر بالمقالع فال يخطئ الرمي      
 في وقَدر سابِغَات اعملْ أَنِ) ١٠ (الْحديد لَه وأَلَنا والطَّير معه أَوبِي جِبالُ يا فَضْلًا منا داوود آَتَينا ولَقَد :قال تعالىو

درــس ــوا الــــــــــــ ــالحا واعملُــــــــــــ ــا إِ�ِّــــــــــــــي صــــــــــــ ــون بِمــــــــــــ ــصري تَعملُــــــــــــ ــبأ()١١ (بــــــــــــ   ).١١-١٠:ســــــــــــ
وهذا شرف له   ، را ويأكل من عمل يديه في النجارة       كان يعمل نجا    -  عليه السالم  - اوهذا زكري 

( : قَـالَ    اللَّه رسوَل َأن هريرةَ َأبِي عنوعزة وكرامة لنفسه فقد جاء في حديث مسلم         

  .)٥()א

مر في عمله الشريف الذي يؤهله إلـى  رغم سخرية قومه منه إال أنه است       -عليه السالم    -ونوح  
 تَسخَروا إِن قَاَل منه سخروا قَومه من ملَأٌ علَيه مر وكُلَّما الْفُلْك ويصنع :قال تعالى ، مجادلتهم بالحجة والبرهان  

               يتيماً لـم يـرث شـيئا عـن أبيـه       عاش   وهذا نبينا   .)٣٨: هود(تَسخَرون كَما منكُم �َسخَر فَإِ�َّا منا
لما بلغ السن التى يمكنه فيها العمـل  ،  األبواب أو يسأل الناس إذ إنهلكنه ـ حاشاه ـ لم يطرق  

ولما رجع إلى مكـة رعاهـا ألهلهـا علـى           ، رعى الغنم مع إخوته في الرضاعة في بني سعد        
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 ٦٧

 ويـذكرنا   .؟،מ :قَاَل ؟الْغَنَم تَرعى َأكُنْتَ :وقد سئل    .)١(قراريط
بـشرط أن   ، ينيوم استأجره ثماني سـن     -عليه السالم    -القرآن الكريم بعمل موسى عند شعيب       

 رخي إِن استَأْجِره أَبت يا إِحداهما قَالَت :قال اهللا عز وجل على لسان ابنته شعيب، يزوجه إحدى ابنتيه
 نعم الرجـل قـوةً وأمانـةً         - عليه السالم  -فكان موسى   ، )٢٦: القـصص (الْأَمني الْقَوِي استَأْجرت منِ

  .وعمال

 : الكسب عن طريق الزراعة. ٢

وهدى اإلنسان لصناعة اآلالت التـي تـساعد علـى          ، فقد هيأ اهللا األرض وبسطها لالنتفاع بها      
 .)٢٠-١٩:نوح()٢٠(فجاجا سبلًا منها لتَسلُكُوا) ١٩ (بِساطًا الْأَرض لَكُم لَجع  واللَّه:زراعتها قال تعالى

              ، )٢(فلوال أنـه بـسطها لمـا أمكـن حرثهـا وزرعهـا والبنـاء والـسكون علـى ظهرهـا                    
ــالى  ــول تع ــأَرض :ويق ــعها والْ ــامِ وضَ ــا) ١٠ (للْأَ�َ يهــةٌ ف هال فَاكــلُو ــامِ ذَات نخْ ١١ (الْأَكْم (ــب الْحذُو و فــص الْع                  

انحيالر١٢( و() لألنـام  األرض وضع أنه اآلية هذه في - وعال جل - ذكرفقد  ، )١٢-١٠:الـرمحن، 
 مـن  :االنتفـاع  أنواع لجميع القابل العظيم، الشكل هذا على لهم األرض وضع ألن ؛الخلق وهو
 أنـواع  مـن  ذلـك  وغير ،األموات ودفن والثمار، الحبوب وزرع ،اآلبار وحفر ،نهاراأل إجراء
מ (:  اللَّه رسوُل قَاَل  ،)٣(النعم هي التي اآلالء وأكبر اآليات أعظم من ـ المنافع

()٤(.  

מ:( اللَّه رسوُل قَاَل قَاَل  :جابِرٍ عنو
،א،א،

 ومقتضى الحديث أن الثواب مستمر مـا دام الغـرس أو        ، )٥()
قـال  ، ولو انتقل ملكه إلى غيـره     ، أو زارعه ، ولو مات غارسه  ، الزرع مأكوالً منه أو منتفعا به     

في سعة كرم اهللا أن يثيب على ما بعد الحياة كما كان يثيب على ذلك في الحياة في ستة                   : العلماء
  .)٦(أو ربـاط  ، أو زرع ، أو غـرس  ، أو ولد صالح يدعو لـه     ، أو علم ينتفع به   ، صدقة جارية : 
  

  

                                           
ــة 1- ــار    روضـ ــي المختـ ــيرة النبـ ــي سـ ــوار فـ ــاركفورى   /  األنـ ــرحمن المبـ ــفى الـ    ).١٨ص(صـ
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 ٦٨

 :  االكتساب عن طريق التجارة. ٣
سـواء  ، ي أكثر مـن موضـع     يفة إلى التجارة ف   لقد دعا القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية الشر       

א : قـال تعـالى   ، لبحريةأو ا ، أو الدولية ، أكانت التجارة المحلية  
أي وآخرون يسيرون   ، )٢٠:المزمل(אא

ونالحظ في اآلية الكريمة أن اهللا عز وجل        ، رة والكسب الحالل  رة من أجل التجا   في أقطار المعمو  
  .وهـذا لألهميـة العظيمـة     ، ب فـي األرض والقتـال فـي سـبيل اهللا          ساوى بـين الـضر    

  : - سـبحانه وتعـالى    -علـى عبـاده بـأن سـخر لهـم الفلـك فقـال                ولقد امـتن اهللا     
خَّرسو لَكُم الْفُلْك رِيتَجي لرِ فحرِ الْببِأَمه خَّرسو لَكُم ارالْأَ�ْه)  فاهللا   )٣٢:إبراهيم  لكـم  يـسر  الـذي  هو 

 بلـد  إلـى  وأمتعتكم تجاراتكم، وتحمل لتحملكم، الماء تيار على وحفظها عليها، وأقدركم صنعتها
 الْفُلْـك  وتَـرى  تَلْبـسو�َها  حلْيـةً  منـه  خْرِجواوتَستَ طَرِيا لَحما منه لتَأْكُلُوا الْبحر سخَّر الَّذي وهو :تعالىقال  ، تقصدونه

راخــــــــــــــــوم ــه ــم فَــــــــــــــــضْله مــــــــــــــــن ولتَبتَغُــــــــــــــــوا فيــــــــــــــ   ).١٤:النحــــــــــــــــل(تَــــــــــــــــشكُرون ولَعلَّكُــــــــــــــ
  : -  ســبحانه– علــى قــريش بقولــه وممــا يــدل علــى أهميــة التجــارة امتنــان اهللا 

إِيلَافشٍ لي١ (قُر (هِملَةَ إِيلَافرِح تَاءالش فيالصو) ٢ (وادبعفَلْي بذَا ره تيالْب) ي) ٣الَّذ مهمأَطْع نوعٍ مج  مهـنآَمو  ـنم 
فو٤ (خ()٤-١:قريش.(  

وجعله في أعلى المراتب فـي  ، يمة للتاجر الصدوق الذي يخاف ربهمنزلة عظ ولقد أعد اهللا 
אאאאאא :(قَاَل   النَّبِي عن، الجنة   .)١()א

  

   : النهي عن الكسب الحرام : رابعاً

ل كيفمـا   هناك قاعدة مهمة والقاعدة العامة في الكسب أن اإلسالم ال يبيح ألبنائه أن يكتسبوا الما              
الطرق المشروعة وغير المـشروعة الكتـساب       بل هو يفرق بين     ، وبأي طريق أرادوا  ، شاءوا
إن جميـع   : وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكلي القائـل       ، عاش بالنظر إلى المصلحة الجماعية    الم

الطرق الكتساب المال ال تحصل المنفعة فيها لفرد إال بخسارة غيره هي طرق غير مـشروعة                
  .)٢(م بالتراضي والعدل هي طرق مشروعةوأن الطرق التي يتبادل فيها األفراد المنفعة فيما بينه

 منكُم تَراضٍ عن تجارة تَكُون أَن إِلَّا بِالْباطلِ بينكُم أَموالَكُم تَأْكُلُوا لَا آَمنوا الَّذين أَيها  يا :بقوله وهذا ما أكده اهللا     
 اللَّـه  علَـى  ذَلـك  وكَـان  �َـارا  �ُـصليه  فَسوف وظُلْما عدوا�ًا ذَلك يفْعلْ ومن) ٢٩ (رحيما بِكُم كَان اللَّه إِن أَ�ْفُسكُم تَقْتُلُوا ولَا

                                           
 قـال عنـه     ٢٨٨باب ما جاء فى التجـار ص        / كتاب البيوع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           ) ١٢٠٩( سنن الترمذي برقم     -1

  . األلباني ضعيف
  ).١٤٠ص(يوســـــف  القرضـــــاوي . د / ظـــــر الحـــــرام والحـــــالل فـــــي اإلســـــالم  ان 2-

 



 

 ٦٩

هم ففي اآلية الكريمة نهي صريح للذين آمنوا من أن يتـداولوا أمـوال     ، )٣٠-٢٩:النساء()٣٠ (يسريا
تل النفس التـي    موال بالباطل بمثابة ق   آكل األ  وجعل اهللا   ، بالطرق المحرمة وغير المشروعة   

 لتَـأْكُلُوا  الْحكَّامِ إِلَى بِها وتُدلُوا بِالْباطلِ بينكُم أَموالَكُم تَأْكُُلوا ولَا :ويقول تعالى في آية أخرى    ،  حرمها اهللا   
  .)١٨٨:البقــــــــــــــــــرة(تَعلَمــــــــــــــــــون وأَ�ْــــــــــــــــــتُم بِالْــــــــــــــــــإِثْمِ النــــــــــــــــــاسِ أَمــــــــــــــــــوالِ مــــــــــــــــــن فَرِيقًــــــــــــــــــا

  

  : الكسب الحرام يتمثل في الطرق اآلتيةو
 : صفة اإليمان للغاش بقولـه     فالغش محرم وقد نفى الرسول       :  الكسب عن طريق الغش   . ١
מ( :  اللَّه رسوَل َأن هريرةَ َأبِي عنف

מא :،אא:א
מ فالغش حرام في كل األحوال فـي البيـوع         ، )١()،אאא

 الخ.... والتجارات والصناعات

 أَو كَـالُوهم  وإِذَا) ٢ (يـستَوفُون  النـاسِ  علَى اكْتَالُوا إِذَا الَّذين) ١ (للْمطَفِّفني  ويلٌ :قال تعالى :  تطفيف الميزان . ٢
 مزَ�ُـوهو  ونرخْـس٣ (ي() التعامـل،  أنواع من نوع أي في حقه يستوفي إذ إن لكل إنسان        ،)٣-١:املطففـني 
 مطفف فهو نقص أو ذرع، في زاد أو نقص أو عدد، في زاد أو دلَّس أو لعةس في غش من فكل

 وفيه درهم، وزن الغش من صاف أنه على مثالً ذهباً باع فمن ،بالويل الوعيد تحت داخل للكيل،
 حيـث  ونقـص  ذهباً،. كامل درهم حق فأخذ لنفسه وطفف نقص فقد الدرهم، عشر النحاس من

 هـذا  بمقـدار  طفف فقد شحماً، الرطل عشر وفيه سمناً رطالً اعب ومن، اعشر إال درهماً أعطى
            أمتـار  عـشر  ثوبـاً  بـاع  مـن  وهكـذا  :ذلـك  بمقدار المشتري وبخس ونقص لنفسه، العشر
وننظر للنصيحة الخالدة التي نصحها     ، )٢(الربع هذا بمقدار وبخس طفف فقد المتر ربعق  ينق وهو

 اعبـدوا  قَـومِ  يـا  قَـالَ  شـعيبا  أَخـاهم  مـدين  وإِلَى: ل والميزان فقال تعالى   شعيب لقومه بعدم التغيير في الكي     
ا اللَّهم لَكُم نم إِلَه هرلَا غَيوا وقُصالَ َتنكْيالْم انيزالْمإِ�ِّي و اكُمرٍ أَرإِ�ِّي بِخَيو افأَخ كُملَيع ذَابمٍ عوي يطح٨٤ (م (اومِ يقَو 

  .)٨٥-٨٤:األعراف()٨٥ (مفْسدين الْأَرضِ في تَعثَوا ولَا أَشياءهم الناس تَبخَسوا ولَا بِالْقسط والْميزان الْمكْيالَ أَوفُوا
  
  
  

  

                                           
ــرقم  1- ــوع  ) ١٣١٥(  ســنن الترمــذي ب ــاب البي ــوع  / كت ــي البي ــة الغــش ف ــي كراهي ــا جــاء ف ــاب م   ). ٣١١ص (ب

  

   ).٤٥٨ / ٨( الشنقيطي /   أضواء البيان  2-



 

 ٧٠

 الْحكَّـامِ  إِلَـى  بِهـا  وتُـدلُوا  باطـلِ بِالْ بيـنكُم  أَمـوالَكُم  تَـأْكُلُوا  ولَا : قال تعالى: )١( ىالكسب عن طريق الرشاو  .٣
عنـدما   عظم خطر الرشـوة      ل على ومما يد ، )١٨٨:البقـرة (تَعلَمـون  وأَ�ْتُم بِالْإِثْمِ الناسِ أَموالِ من فَرِيقًا لتَأْكُلُوا

 وهـذَا  لَكُـم  هذَا :قَاَل قَدم فَلَما ،الصدقَة ىعلَ الُْأتْبِية ابن لَه يقَاُل الَْأزد من رجلًا  النَّبِي استَعمَل
يدא،מ :"قَاَل ِلي ُأه

א:אמ
מ:ِإبطَيـه  عفْرةَ رَأينَا حتَّى بِيده رفَع ثُم،،א، ،א
מ ل حق أو ما ال يجوز فهـو        ف بين السلف من أخذ الرشوة إبطا       وال خال  ،،א

وإن لم يعزل بطل كل حكـم       ، إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت     " : قال أبو حنيفة  ، سحت حرام 
؛                يجوز أن يختلف فيـه إن شـاء اهللا          قلت وهذا ال   ً:يقول اإلمام القرطبي معلقا   ،  ذلك حكم به بعد  

  .)٢(" والفاســـق ال يجـــوز حكمـــه  ، ن أخـــذ الرشـــوة منـــه فـــسق   أل
 أَكَّـالُون  للْكَـذبِ  سـماعون  :ويكفي أن المرتشي قد تلبس بصفة من صـفات اليهـود فقـال تعـالى              

تحلسل)رضـي اهللا عنـه     -وقال ابن مسعود    ، فالسحت هو الرشوة على الحكم    ، )٤٢:املائدة -  :
אא(: قال  النبي عن هريرة، أبي نعو .)٣() الرشوة في كل شيء   ( א،א

מ غير أن الشخص إذا تعرض لظالم يريد إلحاق األذى به في نفس أو مـال أو                "  . )٤()א
كأن ينكر ذلك الشيء أو يحلف علـى        ، يدفع هذا الظالم بكل وسيلة ممكنة     جاز له أن    ،  عنده أمانة

               ، مـن ظلمـه أو لـصيانة األمانـة عنـده          لـتخلص أنه لـيس عنـده أو يـدفع لـه رشـوة ل            
ــي     ــذ دون المعطـ ــى اآلخـ ــم علـ ــذور واإلثـ ــك معـ ــي ذلـ ــو فـ   .)٥("وهـ

 الْحرامِ والْمسجِد اللَّه سبِيلِ عن ويصدون كَفَروا الَّذين  إِن :قال تعالى :   )٦(  لكسب عن طريق االحتكار   ا. ٤
                                           

ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما هي :  الرشوة بفتح الراء وكسرها وضمها يقال رشوة ورِشوة ورشوة        - 1
فع مال د وقد تكون ب.هي بذل المال فيما هو غير مستحق على الشخص       : وقيل. هي ما يعطى إلبطال حق أو إلحقاق باطل       : وقيل. يريد

. والرشــوة بهــذا المعنــى محرمــة ومــن كبــائر الــذنوب        أو بواســطة ســريعة  أو بخدمــة عاجلــة 
http://www.almeshkat.net/vb/forumdisplay.php?f=22   

 

   ).١٨٣ / ٦( القرطبي  / الجامع ألحكام القرآن  2-
  ).٥٨ / ٣(  الحسين مسعود البغوى / معالم التنزيل  3-

  . قـل عنـه األلبـاني صـحيح       ) ٥٤٢ص  (قـضية بـاب فـي كراهيـة الرشـوة           كتـاب األ  ) ٣٥٨٠( سنن أبـى داود بـرقم        -4
  

  ).١١٢ص(فتوى شرعية لجنة اإلفتاء في الجامعة اإلسالمية الـشيخ محمـد قوصـه وإخوانـه السلـسلة الرابعـة                     -5
  

 .الخدمة لتقل بين الناس فيرتفع السعر ويعـاني النـاس مـن الـضرر والفقـر      االحتكار هو حبس تخزين السلعة أو - 6
األثمـان فتـزداد    األشخاص إلى شراء ضروريات األفراد وتخزينها إلى أن يرتفع سعرها، ويبيعها بأعلى حيث يلجأ بعض

المحتاجين ، تـصدي لـه    التالعب باألسعار واستغالل حاجة وألن االحتكار نوع من وهذا ما يطلق عليه االحتكار. أمواله
   http://www.almeshkat.net/vb/forumdisplay.php?f=22 . ويةالدنيوية والعقوبة األخر ديننا الحنيف بالعقوبة



 

 ٧١

ومعنـى  ، )٢٥:احلـج (أَلـيمٍ  عـذَابٍ  مـن  �ُذقْـه  بِظُلْـمٍ  بِإِلْحـاد  فيه يرِد ومن والْباد فيه الْعاكف سواء للناسِ لْناهجع الَّذي
فاإلسـالم حـرم   ، )١(-  رضي اهللا عنه   -هكذا قال سعيد بن جبير    ، )  االحتكار (اإللحاد في الحرم  

وقد يكون  ، اعدة التنافس الشريف على التجارة    وفيه هدم لق  ، الناسحتكار ألن فيه تضييقا على      اال
 تخفيف السعر مـضادة     أو، والتحكم في بيعها وسعرها   ، لك عن طريق شراء السلعة من السوق      ذ

؛ ليخلو الطريق أمام المحتكر؛ فيفرض ويقيض ويقسو على الناس علـى حـسب              في تاجر ناشئ  
فأمثال هؤالء يبتعدون عـن ركـب جماعـة         ، ساه في فرض أسعار تثقل ظهور النا      رغبته وهو 
ــؤمنين ــتغالل   الم ــوأ اس ــستغله أس ــع وت ــر المجتم ــب ظه ــسر تله ــوا أداة ق   .)٢(ليكون

كَان يدعس نبِ بيسثُ الْمدحي ا َأنرمعوُل قَاَل َ:قَال مسر اللَّه ):٣()א( ،

لنـاس  ومن أخفى بضاعته عن أعين ا     ، اتهم وأسعارهم فهو محتكر   ي احتياج فمن استغل الناس ف   
وقد ،  الذي يعمل عنده فهو محتكر وظالم      ومن أخر أجرة العامل   ، من أجل االستزادة فهو محتكر    

حرم اإلسالم األنانية والنفعية الشخصية والتسلط وحض على اآللفة والمودة والمحبة بين جميـع              
מא:(  اللَّه رسوُل قَاَل قَاَل بشيرٍ بنِ النُّعمانِ عن، األفراد מא א

  .)٤()אאאאאאמ
  

  

وهي عدم أكـل أمـوال      سالم القمار لمصلحة عظيمة     فقد حرم اإل  : الكسب عن طريق القمار   . ٥
فهذا الذي أخذ أموال الناس     ،  بالفرد المسلم وبجماعة المسلمين    ففي القمار إضرار  ، الناس بالباطل 

وقـرن  المقـامر   ، بهذه الطريقة يحوز أمواالً خبيثة لم يقرها اإلسالم بل حرمها تحريماً قاطعـاً           
 الـشيطَانِ  عمـلِ  مـن  رِجـس  والْأَزْلَـام  والْأَ�ْـصاب  والْميـسر  الْخَمر إِ�َّما آَمنوا الَّذين اأَيه يا :بشارب الخمر فقال تعالى   

وهبتَنفَاج لَّكُملَع ونحتُفْل)فاهللا ، )٩٠:املائدة ماني بترك هذه المنكرات ينادي على المؤمنين بالنداء اإلي
تـدنس  فالقمار معصية من أعظم وأقبح المعاصي التـي         ، وهو القمار ، ومنها الميسر ، والخبائث

، بل وتحول بين العبد وبين فالحه     ، طانوتوقعه في حبائل الشي   ، الخبث صاحبها وتجعله من أهل   
األمـر  وتصدهم عن ذكـر اهللا وعـن الـصالة وعـن          ، ع العداوة والبغضاء بين المؤمنين    وتوق

ولهذا عرض تعالى علـى     ، ه المفسدة العظيمة مفسدة   ل فوق هذ  فه، بالمعروف والنهي عن المنكر   
ألن العاقل ينزجر ويكف عن فعل      ) ٩١:المائدة(منتَهـون  أَ�ْـتُم  فَهـلْ :العقول السليمة النهي عنها بقوله    
                                           

  ).١٥٢ / ٣( الزمخشرى /   الكشاف عن حقائق التنزيل  1-

  ).٤١٦ص (عاشـــــور /  انظـــــر مـــــنهج القـــــرآن فـــــي تربيـــــة المجتمـــــع  -2
 

ــسلم -3 ــحيح م ــرقم ص ــساقاة  ) ١٦٠٥(  ب ــاب الم ــوات  / كت ــى األق ــار ف ــريم اإلحتك ــاب تح   ).٨٣٨ص (ب
  ج

 ).١٣٥٢ص (باب ترحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم  / كتاب البر والصلة واآلداب ) ٢٥٨٦(  صحيح مسلم برقم 4-



 

 ٧٢

  النَّبِـي  سـمعتُ : قَالَـتْ  -  عنْها اللَّه رضي - الَْأنْصارِية خَولَةَ عنف، )١(مثل هذه المعاصي  
ــوُل ــن و.)٢()אמאמ،א(:يقُ ع               
،אא:( اللَّه رسوُل قَاَل قَاَل  - عنْه اللَّه رضي - هريرةَ َأبِي

.)٣()؛،א
لفعل فمن قال هذه القولة الخبيثـة؛       بمجرد قوله باللسان فقط إذ لم يصل إلى ا        أنه  :ويرى الباحث   

فهو نوع من   ، للعب بالشطرنج والنرد واليانصيب   افما ظنك بالذي يفعله ويلحق بالقمار       ، فليتصدق
هو خير من النرد فهل هذا      : وقال،  عن رجل يلعب بالشطرنج    وقد سئل ابن تيمية   ، أنواع الميسر 

.صـــحيح وهـــل اللعـــب بالـــشطرنج بعـــوض أو بغيـــر عـــوض حـــرام؟؟
(: النَّبِـي   قال ،عند جماهير علماء األمة وأئمتها كالنرد     ، اللعب بالشطرنج حرام  :  فأجاب

   .)٤()מ؛
ألن ، سمي بذلك االسـم   : وقيل  ، معناه حلو ) شير( هو النرد فالنرد عجمي معرب و      ِ:النَّردشيروِ

ث حجة للشافعي   ويقول النووي في شرحه وهذا الحدي      ،واضعه أدشير بن بابك من ملوك الفرس      
أما الـشطرنج   و، والجمهور في تحريم اللعب بالنرد وقال أبو إسحاق المروزي يكره وال يحرم

.  التابعين وقال مالك و أحمـد حـرام       فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام وهو مروي عن جماعة من         
 عنى صبغ يـده فـي لحـم       وم. وألهى عن الخير وقاسوه على النرد     هو شر من النرد     : قال مالك 

  .)٥(فــي حــال أكلــه منهمــا وهــو تــشبيه لتحريمــه بتحــريم أكلهمــا، الخنزيــر ودمــه
 أن جميع األنواع السابقة أقرت الشريعة اإلسالمية علـى حرمتهـا            مما سبق تبين لدى الباحث    

 ومن جهة أخرى فإن لكل منها أثر كبير فـي            ،   بالكتاب أو السنة وبأقوال العلماء هذا من جهة       
 حيـث    على المجتمع الذي نعيش فيه     تقرار األمن مما يعكس جانباً سلبياً     سيادة الفوضى وعدم اس   

ــا إذا    ــان أم ــن واألم ــراده األم ــرم أف ــياء    يح ــذه األش ــن ه ــاس ع ــد الن                ابتع
ــالم ،     ــان وس ــراده بأم ــيش أف ــتقرار ويع ــن واالس ــسوده األم ــع سي ــإن المجتم                ف

      .  ويـسود األمـن واألمـان    فليحذر الجميع منها حتى ال تنالنـا العقوبـة والغـضب الربـاني          
  

أكل أمـوال   عدم  : منها، إلسالم الربا ألغراض طيبة وجليلة    حرم ا : الكسب عن طريق الربا   . ٦
، ع الحقد والكراهية في قلوب الناس     وعدم زر ، موعدم التخاصم فيما بينه   ، الناس بالحرام والباطل  

ــل  و ــا أحـ ــراض  مـ ــذه األغـ ــع هـ ــع إال لرفـ ــالى ، اهللا البيـ ــال تعـ   :قـ
                                           

  ).٢٤٣ص (السعدي  / انظر تيسير الكريم الرحمن  1-
 ).   ٦١ص) (إنما أنا قاسم وخازن واهللا يعطى (  باب قال رسول اهللا / مس كتاب الخ) ٣١١٤( صحيح البخاري برقم  -2

  ).١٢٣٦ص    () أفـرأيتم الـالت والعـزى       ( تعالى  باب قوله   / كتاب تفسير القرآن    ) ٤٨٦٠(صحيح البخاري بر قم      3-
  ججج

ــرقم    -4 ــسلم ب ــحيح م ــشعر  )  ٢٢٦٠( ص ــاب ال ــالنرديش   / كت ــب ب ــريم اللع ــاب تح   ).  ١١٩٩ص (ب
 

 ). ١٥/١٦(النووي /  شرح صحيح مسلم 5-



 

 ٧٣

َّلَأحو اللَّه عيالْب مرحا وبالر)  وقال تعالى ، )٢٧٥البقرة: ينالَّذ أْكُلُونا يبلَا الر ونقُومـا  إِلَّا يكَم  قُـومي  يالَّـذ 
طُهتَخَبي طَانيالش نم سالْم كبِأَ�َّ ذَلما قَالُوا هإِ�َّم عيثْلُ الْبا مبلَّ الرأَحو اللَّه عيالْب مرحا وبالر نفَم هاءظَةٌ جعوم نم هبى رفَا�ْتَه 

ا فَلَهم لَفس هرأَمإِلَى و اللَّه نمو ادع كفَُأولَئ ابحارِ أَصالن ما هيهف وندال٢٧٥ (خ ( ـقحمي  ـا  اللَّـهببِـي  الرريو  قَاتدالـص 
اللَّهلَا و بحيمٍ كَفَّارٍ كُلَّ ي٢٧٦ (أَث (إِن ينوا الَّذنلُوا آَممعو اتحالوا الصأَقَامو لَاةا الصآَتَوو كَاةالز ملَه مهرأَج دنع هِمبلَا رو 
فوخ هِملَيلَا عو مه ُون�زح٢٧٧ (ي (اا يهأَي ينوا الَّذناتَّقُوا آَم وا اللَّهذَرا وم  ـيقب  ـنـا  مبالر إِن  ـتُمكُن  نينمـؤم) ٢٧٨ ( فَـإِن  لَـم 
 عـسرة  ذُو كَـان  وإِن) ٢٧٩ (تُْظلَمـون  ولَـا  تَظْلمـون  لَـا  كُمأَمـوال  رءوس فَلَكُـم  تُبـتُم  وإِن ورسـوله  اللَّه من بِحربٍ فَأْذَ�ُوا تَفْعلُوا
ةرظإِلَى فَن ةرسيم أَنقُوا ودتَص ريخ لَكُم إِن تُمكُن ونلَماتَّقُوا) ٢٨٠ (تَعا وموي  ـونعجتُر  يـهإِلَـى  ف  اللَّـه  فَّى  ثُـمـا  �َفْـسٍ  كُـلُّ  تُـوم 
تبكَس مهلَا و ونظْلَم٢٨١ (ي()وما لهم من اهللا ، لما ذكر اهللا حالة المنفقين"  :يقول السعدي  )٢٧٥:البقرة

مالت ذكر الظالمين أهـل الربـا والمعـا        ؛ا يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات     وم، من الخيرات 
 الخبيثـة   ي طلـب المكاسـب    بحسب أعمالهم فكما كانوا في الدنيا ف      الخبيثة وأخبر أنهم يجازون     

 إِلَّاونشورهم  ، ؛ عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم ال يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم            كالمجانين
أي من الجنون والصرع وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم         ،  الْمـس  مـن  الشيطَان يتَخَبطُه الَّذي يقُوم كَما

 .)١("جزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم

 التحريم في هذه اآليات مقروناً بالتهديد والوعيد للذي ال ينتهي عن الربا وال يتـوب عـن                  جاءو
، سترجاع  رأس ماله دون أدنى فائدة      ولمن يريد اإلقالع عنه والتوبة االقتصار على ا       ، التعامل به 

 جبهة ضـد اهللا ومـن       وما أشد أن يقف المرء في     ، وبة هي حرب من اهللا ورسوله     وإال فإن العق  
وهنا تصوير لمدى خطورة هذا العمل وفظاعتـه لالنتهـاء     ،  -  والعياذ باهللا  - ق حرب اهللا؛  يطي

  .)٢(عنه والتوبة منه
  :والحكمة من تحريم الربا

  وهذا خالف ، الربا يحصر الثروة في أيدى طبقة معينة تتحكم في اقتصاد البالد وفي رقاب العباد. ١
ــروة      ــع الث ــدأ توزي ــو واهللا ، لمب ــ :ليق ــا يكَ ــون لَ ــةً يكُ ــين دولَ ب ــاء يالْأَغْن كُمــن م)٧: احلــشر.(  

   تحض على التآلف والمحبة    التيويعمل ضد الشريعة    ، با يقضي على األخوة بين المسلمين     الر. ٢
  وبالتالي فإن سعادة المرابي تكون علـى       ،  األنانية وفيه استغالل من قبل الغني للفقير وتكريس         

 .اآلخرينآالم و شقاء    
                                           

  ).٩٥٨ص(السعدي  /   تيسير الكريم الرحمن  -1
ــالم     -2 ــي اإلس ــة ف ــامالت المالي ــصرف المع ــر بت ــرب  /   انظ ــو ال ــصطفى أب ــصر  –م ــود ن   ).٣٧ص( محم

  



 

 ٧٤

  . الربا يعود المرابي علـى الكـسل والخمـول دون أن يقـوم بـأي عمـل نـافع منـتج                     . ٣
  ؛ ألنه ال ينظـر إلـى       اط بالدنيا إلى درجة عبادة المال     الربا يعمق الشعور بحب المال واالرتب     . ٤

  .الحياة إال بمنظـار الكـسب المـادي الربـوي الـذي يجعـل قلـوب المـرابين قاسـية                       
  دوماً بالطرف الضعيف ويزيد من الكراهية واألحقاد بين الطـرفين المتعـاملين           الربا يضر   . ٥

 .)١( به    
א:(  اللَّه رسوُل لَعن قَاَل جابِرٍ عنفوالمرابي ملعون   

       عنْـه  اللَّـه  رضـي    هريرةَ َأبِي عنف من السبع الموبقات   بل عده النبي    .)٢()אמ
א :(قَاَل   النَّبِي عن א :قَاَل ،؟هن وما  :اللَّه رسوَل يا  :قَالُوا אאא

מ،א،אמאא،א، ،א
ربا ممحوق ال بركة فيه وال      وال.)٣()אאא،אמא

 أناساً   أن في حياتنا  من المالحظ      و، الـصدقَات  ويربِـي  الربـا  اللَّه يمحق :ودليل ذلك قوله تعالى   ، زيادة
ــا   ــاملون بالرب ــانوا يتع ــا    ، ك ــة فيه ــورا ال برك ــاء منث ــوالهم هب ــبحت أم               فأص

             ،أما الصدقة ففيها البركـة والزيـادة والفـضل والخيـر والثـواب واألضـعاف المـضاعفة                
ــنف ــي ع ــرةَ َأبِ يره  - ــي ضر ــه ــه اللَّ ــاَل -  عنْ ــاَل : قَ ــوُل قَ سر ــه   : اللَّ
אאא(

.)٤()אממ

 هم فَأُولَئك اللَّه وجه تُرِيدون زَكَاة من آَتَيتُم وما اللَّه عند يربو فَلَا الناسِ أَموالِ في ليربو رِبا من آَتَيتُم وما :وقال تعالى 
فُونضْعالْم)٣٩:الروم(     

وبيع لحم الخنزير    تي حرمها اإلسالم تحريماً قطعياً األغاني والموسيقى والرقص       ومن األشياء ال  
  . - وسيأتي بيانه فيما بعـد     - ،وبيع الخمور والمخدرات والمسكرات وغير ذلك من المحرمات       

  

  :فضل اإلنفاق:ًخامسا
الـة  وهي صفة من الصفات الد    ،  خصلة من الخصال الطيبة المحمودة     إن إنفاق المال في اإلسالم    

 فـي  ضَـربا  يـستَطيعون  لَـا  اللَّـه  سـبِيلِ  فـي  أُحـصروا  الَّذين  للْفُقَراء:قال تعالى، على إيمان المنفق وطاعته لربه    
                                           

ــالم   -1 ــي اإلس ــة ف ــامالت المالي ــصرف المع ــر بت ــرب /  انظ ــو ال ــصطفى أب ــصر –م ــود ن   ).٤٣-٤٢ص/ ( محم
  

ــى  -2 ــنن أب ــرقم س ــوع  ) ٣٣٣٣( داود ب ــاب البي ــه     / كت ــا وموكل ــل الرب ــي أك ــاب ف   ). ٥١٠ص (ب
 

  ). ١٧٢٠ص (بـــاب رمـــى المحـــصنات  / كتـــاب الـــديات ) ٦٨٥٧( صـــحيح  البخـــاري بـــرقم  -3
  

ــرقم   -4 ــاري ب ــحيح البخ ــاة  ) ١٤١٠(ص ــاب الزك ــب   / كت ــسب طي ــن ك ــصدقة م ــاب ال   ). ٣٣٥ص (ب
  



 

 ٧٥

 بِـه  اللَّـه  فَـإِن  خيـرٍ  مـن  تُنفقُـوا  ومـا  اإِلْحافـً  النـاس  يـسأَلُون  لَـا  بِـسيماهم  تَعـرِفُهم  التَّعفُّف من أَغْنياء الْجاهلُ يحسبهم الْأَرضِ
يملع)ة، مرة فذكر ،اإلنفاق على التحريض أعيد "حيث  ).٢٧٣: البقرةوقوله رابع: فَإِن اللَّه  بِـه  ـيملع  
 ،اهللا من فيه مرغّباً اإلنفاق كان فلما كثيراً، أثره عن به يكنّى العلم ألن  ؛ عليه الجزاء عن كناية
 بامتثـال  علـيم  أنّـه  به عليم بأنّه اإلخبار يكون أن تعين للمسلمين، معروفاً بذلك اهللا علم وكان

 وقـد . عليـه  قدير ألنّه به، عليماً كونه بعد مانع منه يمنعه ال إذ أجره يضيع ال فهو أي المنفق،
 للمنفـق،  نفـع  بأنّه اإلنفاق فضل شدة أفاد ما التحريض من األربع المرات هذه بمجموع حصل
المنفقين  وعد اهللا     .)١(" اهللا علم في له ثابت وأنّه اهللا، من الجزاء ونوال ربه، وبين بينه وصلة

فهم ال يحزنون ال في الـدنيا وال        ، باألجر والثواب ، وفي السر والعلن  ، راأموالهم في الليل والنه   
 علَـيهِم  خـوف  ولَـا  ربهِـم  عند أَجرهم فَلَهم وعلَا�يةً سرا والنهارِ بِاللَّيلِ مأَموالَه ينفقُون الَّذين :فقال تعالى ، في اآلخرة 

فقـال  ، بالبركة في أموالهم  المنفقين أموالهم في سبيل اهللا       وعد اهللا   ).٢٧٤: البقـرة (يحز�ُـون  هـم  ولَـا 

 يـضَاعف  واللَّـه  حبـة  مئَةُ سنبلَة كُلِّ في سنابِلَ سبع أَ�ْبتَت حبة كَمثَلِ اللَّه سبِيلِ في الَهمأَمو ينفقُون الَّذين مثَلُ :سبحانه
نمل اءشي اللَّهو عاسو يملع)٢٦١: البقرة(.     

א :(قال  اللَّه سوِلر عن هريرةَ ىَأب على اإلنفاق وبشر المنفق فعن       لقد شجع النبي    
אא :  اللَّه رسوُل وقَاَل  :

:،מאאמ،א
  .)٢()אאא

و يؤجر كذلك على النفقـة علـى األهـل واألقـارب            ، المرء على نفقته للفقير والمسكين    يؤجر  
א :(قَـالَ   النَّبِـي  نع مسعود َأبِي عنف، ام فهي تعد من باب الصلة والصدقة      واألرح

  .)٣()א
 وابـنِ  والْمـساكني  والْيتَـامى  والْـأَقْربِني  فَللْوالـدينِ  خيـرٍ  من قْتُمـأَ�ْف ما قُلْ ينفقُون ماذَا يسأَلُو�َك :يقول كيف ال واهللا    

  . ؟ )٢١٥:البقرة(عليم بِه اللَّه فَإِن خيرٍ من تَْفعلُوا وما السبِيلِ

 مـن  مالًـا  بِالْمدينَة الَْأنْصارِ َأكْثَر طَلْحةَ َأبو كَان يقُوُل  - عنْه اللَّه رضي - ماِلك بنِ َأنَسِ وعن
 ،يـدخُلُها   اللَّه رسوُل وكَان ( ،الْمسجِد مستَقْبِلَةَ وكَانَتْ  ،بيرحاء ِإلَيه اِلهَأمو َأحب وكَان  ،نَخٍْل

بشْريو نم اءا ميهبٍ فقَاَل ،طَي  ا : َأنَسُأنْزِلَـتْ  فَلَم  هـذـةُ  هالْآي   ـالُوا  لَـنتَن  تَّـى  الْبِـرقُـوا  حفـا  تُنمم                  
                                           

   ).٧٧ / ٣( ابن عاشور / التحرير والتنوير  1-
ــرقم  -2 ــسلم ب ــحيح م ــاة ) ٩٩٣(ص ــاب الزك ــف   / كت ــق الخل ــشير المنف ــة وتب ــى النفق ــث عل ــاب الح   ).٤٧٧ص (ب

  
 

  ). ٣٢ص  (باب ما جاء أن األعمـال بالنيـة والحـسبة ولكـل امـرئ مـا نـوى                     / كتاب اإليمان   ) ٥٥(صحيح البخاري برقم     -3
  



 

 ٧٦

 يقُوُل  - وتَعالَى تَبارك -  اللَّه ِإن ،اللَّه رسوَل يا :فَقَاَل  اللَّه رسوِل ِإلَى طَلْحةَ َأبو قَام َتُحبـون 

 }الُوا لَنتَن تَّى الْبِرقُوا حفا تُنمم  ـونبتُح{  ِإنو باِلي َأحوَأم ِإلَي اءحريا ،بِإنَّهقَةٌ ودص و ِللَّهجـا  َأرهبِر 
 :  اللَّه رسوُل فَقَاَل :قَاَل اللَّه َأراك حيثُ اللَّه رسوَل يا فَضعها ،اللَّه عنْد وذُخْرها

 :طَلْحـةَ  َأبو فَقَاَل ،א،אא
ــُل ــا َأفْع ــوَل ي سر ــه ــسمها ،اللَّ ــو فَقَ ــةَ َأب ــي طَلْح ف ــه ــي َأقَارِبِ نبو ــه م١()ع(.

               وقَّـاصٍ  َأبِـي  بـنِ  سـعد فعـن   ، حتى اللقمة التي يضعها الرجل فى فم زوجته يؤجر عليهـا          
عن َأبِيه - يضر اللَّه نْهوُلقَاَل   : قَاَل  - عسر اللَّه  :) 

  .)٢()אא

مسلمين على اإلنفاق في سبيل اهللا       وهو يربي ال   من يقرأ هذه األحاديث يجد إرشاد النبي         ؛   إذن
ابـة أو  أو علـى الد ، فاق على األهل والعيـال واألقـربين    سواء كان ذلك اإلن   ، وابتغاء مرضاته 

فالمال ال يمكـن أن     ،  الصدقة أو أي وجه من وجوه الخير       أو في ، األصحاب واإلخوان والخالن  
أما المال الذي ال    ،  ق لدخول الجنة  عة التي تؤهل المنف   تظهر فائدته إال باإلنفاق في المصالح الناف      

ولخيراتـه  ، تل له وحرمان لثمراته من أن تظهر      فهو ق ، ؛ وذلك بكنزه وجمعه وعده    ينفع صاحبه 
حرومون وم، ومتلفون، أن تتحرك وتنتج والممسكون معطلون    ولطاقاته من   ، من أن تنمو وتزهر   
ث غير شاكر يتـربص     ؛ للص ماكر أو صائل مغامر أو سلطان جائر أو وار          وجماعون لغيرهم 
  .)٣(بمورثه الدوائر
:،،אמ  :( إذ يقول  وصدق النبي 

מ מ:א،א   .)٤()א
 اإلتالف يكون فـي الـدنيا       ولم ينفق في وجوه الخير وهذا     ،  هذا لمن أمسك يده    عاء النبي    د

فليس من اإلسالم في شيء أن يأكل المرء ملء بطنه ويضحك ملء فيه وبجانبه جاره               ، واآلخرة
  .)٥(يصرخ ويستغيث من قلة الزاد 

  أنواع اإلنفاق:ًسادسا
  وإنفاق تطوع، إنفاق فريضة: اإلنفاق نوعان

                                           
يش النبي صلى اهللا عليه وسلم و أصحابه وتخلـيهم عـن الـدنيا              باب كيف كان ع   / كتاب الرقاق   ) ٦٤٥٢( صحيح البخاري برقم     1-

  ).١٦٢٨ص(
ــرقم   -2 ــاري ب ــحيح  البخ ــان  ) ٥٦(ص ــاب اإليم ــسبة   / كت ــة والح ــال  بالني ــاء أن األعم ــا ج ــاب م       ).٣٤ص (ب

ــر-3 ــسها     انظـــ ــالمية وأســـ ــالق اإلســـ ــه   / األخـــ ــرحمن حنبكـــ ــد الـــ   ).٢/٤٢٣(عبـــ
 

ــرقم  -4 ــاري ب ــحيح البخ ــاب الز) ١٤٤٢(  ص ــاة كت ــالى / ك ــه تع ــى  ( قول ــى وأتق ــن أعط ــا م   ). ٣٤٣ص ) (فأم
 

   ).       ٢/٦٣( إعداد  السعد /  انظر خطب الشيخ القرضاوي 5-



 

 ٧٧

  : ينقسم إلى قسمينא.
 وهي من تجب عليهم النفقة سواء كان من األوالد والوالـدين            :اإلنفاق على أصحاب الحوائج   . ١

 الْيتَـامى و والْـأَقْربِني  فَلْلوالـدينِ  خيـرٍ  مـن  أَ�ْفَقْـتُم  مـا  قُـلْ  ينفقُـون  مـاذَا   يـسأَلُو�َك   :قال تعالى ، أو الفقراء والمساكين  
نياكــــــــسالْمــــــــنِ واببِيلِ وــــــــا الــــــــسملُــــــــوا وتَفْع ــــــــنــــــــرٍ ميخ فَــــــــإِن اللَّــــــــه بِــــــــه ــــــــيملع)٢١٥:البقــــــــرة(.  

 حـق  من ليست التي النفقة في وهي فيه، والترغيب هؤالء على باإلنفاق األمر على دالة واآلية
ـ المال ـ الزكاة أعني    التي النفقة هذه بل كالزوجة، ذات إنها حيث من الذات حق من هي وال  
 يقـوم  بأن المسلمين وأولى وللتوسعة الحاجة لكفاية ، بعض على بعضهم المسلمين حق من هي
 ال الـذين  الصغار واألوالد الفقيرين األبوين كنفقة واجبة فمنها منهم، بالمعوزين قرابة أشدهم بها
 بحـسب  كله وذلك األبوين، غير إلى فاقاإلن حق ينتقل أو ،التكسب على يقدروا أن إلى لهم مال

ــادة ــالهم، ع ــي أمث ــد وف ــى تحدي ــة القرب ــاق الموجب ــالف لإلنف ــين خ ــاء ب   .)١( الفقه
وإنما تشمل كل ، وكلمة في سبيل اهللا ليست محصورة في الجهاد فقط  : اإلنفاق في سـبيل اهللا    . ٢

  امه وكذلك المشاركة في ونشره بين الناس وإقامة أحك، ما ينفق إلعالء كلمة اإلسالم والدفاع عنه
ولو بالشيء القليل وذلك من أجل تطهير البالد مـن أدنـاس            ، شراء واستيراد المعدات العسكرية   

 .)٢(األعداء

 فَيقْتُلُـون  اللَّـه  بِيلِسـ  فـي  يقَـاتلُون  الْجنـةَ  لَهـم  بِـأَن  وأَمـوالَهم  أَ�ْفُـسهم  الْمـؤمنني  مـن  اشـتَرى  اللَّه إِن :وصدق اهللا إذ يقول   
قْتَلُونيا ودعو هلَيا عقي حف اةرالْإِ�ْجِيلِ التَّوآَنِ والْقُرو نمفَى وأَو هدهبِع نم وا اللَّهرشتَبفَاس كُمعيي بِبالَّذ تُمعايب بِه كذَلو وه 
 بِـأَموالهِم  وجاهـدوا  يرتَـابوا  لَـم  ثُـم  ورسـوله  بِاللَّـه  آَمنـوا  الَّـذين  الْمؤمنـون   إِ�َّمـا :ل تعالى وقا.)١١١:التوبـة (الْعظـيم  الْفَوزُ

هِمأَ�ْفُسي وبِيلِ فس اللَّه كأُولَئ مه قُونادالص)فبين اهللا    .)١٥:احلجرات       الثابتين على اإليمان ولم يشك في
والدليل على صدقهم   ، فإنهم الصادقون   ، فبذلوا أموالهم وأرواحهم رخيصة في سبيل اهللا        إيمانهم  

إن اإلمساك وعدم اإلنفاق في سبيل اهللا وحب المال يـؤدي إلـى            . وجهادهم هو إنفاقهم ألموالهم   
 فـي  فقُـوا وأَ�ْ :والممسكون يعاقبهم اهللا بنفاد أموالهم فتكون هباء منثورا قال تعالى         ، الهالك والدمار   

وليس الخطاب في اآلية    ، )١٩٥:البقـرة (الْمحـسنني  يحـب  اللَّه إِن وأَحسنوا التَّهلُكَة إِلَى بِأَيديكُم تُلْقُوا ولَا اللَّه سبِيلِ
بأن ينفقوا من أموالهم    ، فقط للمقاتلين إنما الخطاب لعموم المسلمين في مشارق األرض ومغاربها         

، ة بـن اليمـان  قال حذيف، وإلعالء كلمة التوحيد ، لدحر أعداء الدين  ، ت الحرب والنزال  في ساحا 
ــاس  ــن عب ــة      ، واب ــى التهلك ــديكم إل ــوا بأي ــد ال تلق ــاء ومجاه ــة وعط               وعكرم

                                           
  ).٣١٨ / ٢( ابن عاشور / التحرير والتنوير   انظر1-

ــالم     -2 ــي اإلسـ ــة فـ ــامالت الماليـ ــصر       /  المعـ ــود نـ ــرب ـ محمـ ــو الـ ــصطفى أبـ   ).٢٣ص(مـ
 



 

 ٧٨

  .)١(لـيس عنـدي مـا أنفقـه       : فيقول الرجـل    ، بأن تتركوا النفقة في سبيل اهللا وتخافوا العيلة         
  

نة الفقراء والمساكين وتفريج الكروب عن      وكثيراً ما يحض اإلسالم على مؤ     :א.
، أو تزويج أعزب  ، خير واإلحسان إليهم كإغاثة ملهوف    وذلك بالتطوع في أعمال ال    ، المكروبين  

 أو كفالة أسرة فقيرة ال تجد مـا يـسد  ، أو رعاية يتيم تقطعت به السبل  ، أو إنقاذ نفس من الموت    
 والْمغْـرِبِ  الْمـشرِق  قبـلَ  وجـوهكُم  تُولُّـوا  أَن الْبِـر   لَـيس  :تعالىكما قــال   ، كل هذا من أعمال البر    رمقها ف 

نلَكو الْبِر نم نآَم مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآَخ كَةلَائالْمتَابِ والْكو نيبِيالنآَتَى والَ ولَى الْمع هبى ذَوِي حبى الْقُرتَامالْيو نياكسالْمو نابو 
 وحني والضَّراء الْبأْساء في والصابِرِين عاهدوا إِذَا بِعهدهم والْموفُون الزكَاة وآَتَى الصلَاة وأَقَام الرقَابِ وفي والسائلني السبِيلِ
אא(:   اللَّـه  رسـولَ قـال     ).١٧٧:البقرة(الْمتَّقُون هم وأُولَئك صدقُوا الَّذين ولَئكأُ الْبأْسِ

،מ،:א
() ٢(.  

 هـم  ولَـا  علَـيهِم  خـوف  ولَـا  ربهِـم  عنـد  أَجـرهم  فَلَهـم  وعلَا�يـةً  سـرا  والنهـارِ  بِاللَّيـلِ  أَمـوالَهم  ينفقُـون   الَّـذين   :وقال تعالى 
ُون�زحي) ـ       فهؤالء الذين بذلوا أفضل ما يملكون سواء كا        ،)٢٧٤:البقـرة م ن ذلك في الخفاء أو العلن له

يـضاعف   بـل إن اهللا     ، الكآبةفال يصيبهم الهم وال الحزن وال       ،  الثواب العظيم عند اهللا     
(:قَالَ  اللَّه رسولِ عن هريرةَ أَبِي عنف، ويبارك في أموالهم ويجعل محبتهم في قلوب خلقه       

ولقـد   .)٣()אא،אאאא،
           :قَـالَ   النبِي أَنَّ عباسٍ ابنِ عنف، من يعود في صدقته إذ شبهه بالكلب       أشد التحذير م   حذر النبي   

  .)٤()מא،א (
  

  : والصحابة الكرام يف اإلنفاق يف سبيل اهللادور الرسول :ًسابعا
 أَنَّ مجاهد فعن،  المرسلة برغم قلة المال والطعام     أجود من الريح  ،  جواداً كريماً  كان رسول اهللا    

 وِإن ،الْجـوعِ  من الَْأرضِ علَى بِكَبِدي لََأعتَمد كُنْتُ ِإن هو ِإلَّا ِإلَه لَا الَّذي َأاللَّه :(يقُولُ كَانَ هريرةَ أَبا
 فَمر ،همنْ يخْرجون الَّذي طَرِيقهِم علَى يوما قَعدتُ ولَقَد  ،الْجوعِ من بطْني علَى الْحجر لََأشُد كُنْتُ
 عمـر  بِـي  مر ثُم ،يفْعل ولَم فَمر ،ِليشْبِعني ِإلَّا سَألْتُه ما ،اللَّه كتَابِ من آية عن فَسَألْتُه بكْرٍ َأبو

َألْتُهفَس نع ةآي نتَابِ مك ا ،اللَّهم َألْتُهي ِإلَّا سنشْبِعِلي، رفَم فْ فَلَمْليع، ثُم رو بِي ممِ َأبـلَّى  الْقَاسص 
                                           

  ).٣٦٢ / ٢( القرطبي  / الجامع ألحكام القرآن  -1

ــرقم   2- ــذي ب ــنن الترم ــام ) ١٣٧٦( س ــاب األحك ــف ص  / كت ــي الوق ــاب ف ــحيح ٣٢٥ب ــاني ص ــه األلب ــال عن   . ق
 

ــرقم  3- ــسلم ب ــصلة واآلداب  ) ٢٥٨٨( صــحيح م ــر وال ــاب الب ــصافح   / كت ــو والت ــتحباب العف ــاب اس   ).١٣٥٣ص (ب
 

ــرقم  4- ــسلم ب ــحيح م ــرائض  ) ١٦٢٢( ص ــاب الف ــريم ال/ كت ــاب تح ــة   ب ــصدقة والهب ــي ال ــوع ف    ).٨٤٧ص (رج
 



 

 ٧٩

اللَّه هلَيع لَّمسو، مسفَتَب يني حآنفَ ،ررعا وي مي فا نَفْسمي وهِي فجو، قُلْتُ ، ،قَاَل ثُم: 
كيا لَبوَل يسر ى א َ:قَال ،اللَّهضمو، تُهفَتَبِع، خََلفَد تَْأذَنفَاس نخََل ،ِلي فََأذفَد دجنًـا  فَوـي  لَبف 
 رسوَل يا لَبيك :قُلْتُ ،؟  قَاَل ،فُلَانَةُ َأو فُلَان لَك َأهداه :قَالُوا ؟אא :فَقَاَل ،قَدحٍ
ُل :قَاَل ،מאא :قَاَل  :اللَّهَأهو فَّةافُ الصيلَامِ َأضلَا الِْإس  ونـْأوِإلَـى  ي 
 هديـةٌ  َأتَتْه وِإذَا ،شَيًئا منْها يتَنَاوْل ولَم ،ِإلَيهِم بِها بعثَ صدقَةٌ َأتَتْه ِإذَا  ،َأحد علَى ولَا ماٍل ولَا َأهٍل
 كُنْـتُ  الصفَّة َأهِل في اللَّبن هذَا وما :فَقُلْتُ ،ذَِلك فَساءني فيها وَأشْركَهم منْها وَأصاب مِإلَيهِ َأرسَل
 عسى وما ُأعطيهِم َأنَا فَكُنْتُ ،َأمرني جاء فَِإذَا ،بِها َأتَقَوى شَربةً اللَّبنِ هذَا من ُأصيب َأن َأنَا َأحقُّ
ي َأنلُغَنبي نذَا منِ هاللَّب، لَمو كُني نم ةطَاع اللَّه ةطَاعو وِلهسر   دب ،متُهفََأتَي متُهوعلُوا ،فَدفََأقْب 

 ،اللَّـه  رسوَل يا لَبيك تُقُلْ ،؟:قَاَل ،الْبيت من مجاِلسهم وَأخَذُوا لَهم فََأذن ،فَاستَْأذَنُوا
 ،الْقَدح علَي يرد ثُم يروى حتَّى فَيشْرب الرجَل ُأعطيه فَجعلْتُ ،الْقَدح فََأخَذْتُ :قَاَل ،מ

يهطَل فَُأعجالر بشْرتَّى فَيى حوري ثُم دري لَيع حالْقَد، بشْرتَّى فَيى حوري ثُم دري لَيع  حالْقَـد 
 ،يده علَى فَوضعه الْقَدح فََأخَذَ  ،كُلُّهم الْقَوم روِي وقَد وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي ِإلَى انْتَهيتُ حتَّى
فَنَظَر ِإلَي مسقُلْتُ ،؟ :فَقَاَل فَتَب: كيا لَبوَل يسر قْتَ :قُلْتُ ، :قَاَل ،اللَّهدا صي 
 א :يقُـولُ  زاَل فَما ،فَشَرِبتُ א :فَقَاَل ،فَشَرِبتُ فَقَعدتُ ،א: قَاَل ،اللَّه رسوَل
 وسمى اللَّه فَحمد الْقَدح فََأعطَيتُه ، :قَاَل ،مسلَكًا لَه َأجِد ما بِالْحقِّ كبعثَ والَّذي لَا :قُلْتُ حتَّى

شَرِبلَةَ و١()الْفَض(.  
،א:( اللَّه رسوُل كَان: قَاَل عباسٍ ابنِ عنو

אא،אא،
ى اإليثـار    نساءه عل  ولننظر كيف علم النبي     .)٢()אאמ

 :(  النَّبِي فَقَاَل شَاةً ذَبحوا َأنَّهم عاِئشَةَ عنف،  في سبيل اهللا   واإلنفاق
 عـنهم    رضـي اهللا   وأما أصحاب النبـي     .)٣ ()

، فق ماله كله في سبيل اهللا عز وجل       كر رضي اهللا عنه قد أن     فهذا أبو ب  ، فكانوا مميزين في إنفاقهم   
 معـه،  كلـه  ماله بكر أبو احتمل معه، بكر أبو وخرج  اهللا رسول خرج لما: قالت أسماء عنف

 وقد قحافة، أبو جدي علينا فدخل: قالت .معه بها فانطلق درهم، آالف ستة أو درهم آالف خمسة
 ترك قد إنه ،أبت يا كال: قلت: قالت .نفسه مع بماله فجعكم قد راهأل إني واهللا: فقال بصره، ذهب
 فيها، ماله يضع أبى كان الذى البيت في كوة في فوضعتها أحجارا وأخذت: قالت .كثيرا خيرا لنا

                                           
  ).   ١٦٢٨ص (بـــاب كيـــف كـــان عـــيش النبـــي / كتـــاب الرقـــاق ) ٦٤٥٢( صـــحيح البخـــاري بـــرقم  -1

  

ــرقم   2- ــاري بـــ ــحيح البخـــ ــوحي  ) ٥( صـــ ــدء الـــ ــاب بـــ ــاب / كتـــ   ). ١٩ص (، ) ٤(بـــ
  ج

  ). ٥٥٧ص (، ) ٣٣(بــــاب / كتــــاب صــــفة القيامــــة   ) ٢٤٧( ســــنن الترمــــذي بــــرقم     3-
 



 

 ٨٠

 يـده  فوضع: قالت .المال هذا على يدك ضع أبت يا: فقلت بيده أخذت ثم ثوبا، عليها وضعت ثم
 لنا ترك ما واهللا وال .لكم بالغ هذا وفى أحسن، فقد هذا لكم ركت قد كان إذا بأس، ال: فقال عليه
     .)١(بذلك الشيخ أسكن أن أردت ولكن شيئا،
،:( فَقَـالَ    اللَّـه  رسوِل ِإلَى رجٌل جاء قَاَل هريرةَ َأبِي عنو

،،מ،א:،
א:،א:

،،א:אמאא
א،מ:،::
אאאא ،א
א:מאאא،אא

   .)٢()א
 وكَان واقعٍ بن الْحسن قَاَل دينَارٍ بَِألْف   النَّبِي ِإلَى عثْمان جاء قَاَل سمرةَ بنِ الرحمنِ عبد عنو
 :الرحمنِ عبد قَاَل ،حجرِه في فَينْثُرها الْعسرة جيشَ جهز حين كُمه في كتَابِي من آخَر موضعٍ في

מ:( ويقُـولُ  ،حجرِه في يقَلِّبها   النَّبِي فَرَأيتُ   .)٣()א
  .وهناك الكثير من النماذج أكتفي منها بما ذكرت

  الصدقة شروط قبول النفقة و: ًثامنا
 .عدم المن على من يتصدق عليه.١
 .عدم اإليذاء بالمتصدق عليه.٢
 .عدم الرياء في الصدقة. ٣

 عنـد  أَجـرهم  لَهـم  أَذًى ولَا منا أَ�ْفَقُوا ما يتْبِعون لَا ثُم اللَّه سبِيلِ في أَموالَهم ينفقُون الَّذين:ويدل على ذلك قول اهللا      
رهِملَا بو فوخ هِملَيلَا عو مه ُون�زح٢٦٢ (ي (ٌلقَو وفرعم ةرغْفمو ريخ نم قَةدا صهعتْبأَذًى ي اللَّهو يغَن يملح) ا) ٢٦٣ا يهأَي 

ينوا الَّذنلُوا لَا آَمطتُب كُمقَاتدص نالْأَذَى بِالْمي وكَالَّذ يقفن اَلهم اسِ رِئَاءلَا النو نمؤي مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآَخ ثَلُهثَلِ فَمانٍ كَمفْوص هلَيع 
ابــر ــابه تُـــــ ــلٌ فَأَصـــــ ــه وابِـــــ ــلْدا فَتَركَـــــ ــا صـــــ ــدرون لَـــــ ــى يقْـــــ ــيء علَـــــ ــا شـــــ ــسبوا ممـــــ ــه كَـــــ ــا واللَّـــــ ــدي لَـــــ                   يهـــــ

مالْقَو رِين٢٦٤ (الْكَاف()٢٦٤-٢٦٢:البقرة(.  

                                           
  ).٢/٢٣٦(ابن كثير / صرف السيرة النبوية  انظر بت -1

  

ــرقم   2- ــسلم بـ ــحيح مـ ــربة  ) ٢٠٥٤- ١٧٢( صـ ــاب األشـ ــضيف  / كتـ ــرام الـ ــاب إكـ   ). ١٠٩٨ص ( بـ
  

 . قال عنه األلباني صحيح) ٨٤٠ص (باب في مناقب عثمان / كتاب المناقب عن رسول اهللا  ) ٣٧٠٣(  سنن الترمذي برقم  -3



 

 ٨١

 هـي  فَنعمـا  الـصدقَات  تُبـدوا  إِن : ألن ذلك أفضل كما قال تعالى      ؛ق عليه الكتمان والسر لمن يتصد   . ٤
إِنا وا تُخْفُوهتُوهتُؤو اءالْفُقَر وفَه ريخ لَكُم كَفِّريو كُمنع نم كُمئَاتيس اللَّها وبِم لُونمتَع بِريخ)والمتصدق ،)٢٧١:البقرة 

                النبِـي  عـن  هريـرةَ  أَبِـي  عن،في السر من السبعة الذين يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله             
מ:מאמ(:قَالَ ،אא

،אא،א،
מ،אאא

  .)١()א،
 كَـسبتُم  مـا  طَيبـات  مـن  أَ�ْفقُـوا  آَمنـوا  ينالَّذ أَيها يا :الخبيث قال تعالى تكون النفقة من المال الطيب ال    أن.٦

 غَنـي  اللَّـه  أَن واعلَمـوا  فيـه  تُغْمـضُوا  أَن إِلَّـا  بِآَخذيـه  ولَـستُم  تُنفقُـون  منـه  الْخَبِيـث  تَيممـوا  ولَا الْأَرضِ من لَكُم أَخرجنا ومما
يدمح) المقصود بالطيبات والخبيث أي أنفقوا من جياد مكسوباتكم وال تقصدوا المال    و، )٢٦٧:البقـرة

 شيء من تُنفقُوا وما تُحبون مما تُنفقُوا حتَّى الْبِر تَنالُوا  لَن:وقال تعالى، نه تنفقونة تخصونه باإلنفاقالردئ م
فَإِن اللَّه بِه يملع)٩٢:آل عمران.( 
 والْـأَقْربِني  فَللْوالـدينِ  خيـرٍ  مـن  أَ�ْفَقْـتُم  مـا  قُـلْ  ينفقُـون  مـاذَا  يـسأَلُو�َك  :قال تعالى ، ديم األقارب على غيرهم   تق. ٧

تقديم الجار القريـب علـى       .)٢١٥:البقرة(عليم بِه اللَّه فَإِن خيرٍ من تَفْعلُوا وما السبِيلِ وابنِ والْمساكني والْيتَامى
 א ( :يقُـولُ  أُمامـةَ  ىأَب فعن   ،الجار البعيد 
()٢(.  

  

  : من األخالقي أثر الكسب احلالل على األ: ًتاسعا
، واضح على الفرد واألسرة والمجتمـع     أثر  بالكسب واإلنفاق الحالل لما لهما من       أمرنا اإلسالم   

ا وصلت إليه من ضنك    ولو أن األمة التزمت باألحكام الربانية والتعاليم القرآنية لما وصلت إلى م           
كمـا فـي    ، التي تأمرنا بالكسب الحالل    لذلك كثيراً ما تطرق آذاننا آيات اهللا        ، وشقاء وتعاسة 

 أَ�ْفُـسكُم  تَقْتُلُـوا  ولَا منكُم تَراضٍ عن تجارة تَكُون أَن إِلَّا بِالْباطلِ بينكُم أَموالَكُم تَأْكُلُوا لَا اآمنو الَّذين أَيها يا :قوله تعالى 
إِن اللَّه  كَـان  ـا  بِكُـميمحر) ففي اآلية الكريمة أمر من اهللا       ، )٢٩:النـساء باده بترك التكـسب عـن      لع

، إلخ......والتجارة في آالت اللهو أو الخمور     ، والغش واالحتكار ، ربا والقمار كال: طريق الحرام 
وللنظـر  : إال ما كان على وجه التجارة الموافقة للشرع وبشرط أن يكون التراضي بين الطرفين             

ـ     ، ى هذا البيع بين البائع والمشتري     إلى كلمة تراض منكم آي موافقة عل       شقاق حتى ال يدب داء ال
                                           

    ).٣٣٩ص (بــــاب الــــصدقة بــــاليمين / اب الزكــــاة كتــــ) ١٤٢٣(  صــــحيح البخــــاري بــــرقم 1-
  . قـال عنـه أحمـد شـاكر إسـناده صـحيح            ) ٨٦/ ٢(وعلى التـرقيم القـديم        ) ٥/١٢٣(، ) ٥٥٧٧( مسند اإلمام أحمد برقم      -2

 



 

 ٨٢

لحالل ناشئ عن اسـتحقاق شـرعي       الكسب ا بين ابن عاشور أن     ، أفراد المجتمع والتخاصم بين   
فيعاديه ويتـربص  ، خذه فال يحنق المأخوذ منه على آ، فهو حاصل من تراض بين األمة ، فطري

 ومن أجل ذلك قرن   ،  ؟ في أمن من توثب بعضها على بعض        فبتجنب ذلك تبقى األمة   ، به الدوائر 
ממ:(إذ قال النبي    ، داعاألموال بالدماء في خطبة الو     מא מא

أن إرهاق الدماء بـدون      فكما ،)١()"אמאמאמאמ
ـ ،  إلى التقاتل والتفاني بين األمة   حق يفضي   يفـضي إلـى   وجههـا دون فكذلك انتزاع األموال ب

وأيضاً فألن نيلها بدون رضـى اهللا عـن         ، فتكون معرضة لالبتزاز والزوال   ، رالتواثب والتثاو 
ــن أصــحابها   ــسلبها م ــه ل ــسليط عقاب ــى ت ــرض إل ــران هللا يع ــذها كف ــائل أخ   . )٢(وس

، وسائل غير المشروعة لتنمية المـال     وهو من ال  ، فيه إضرار بأمن الفرد أو المجتمع     وكل كسب   
إلنسان ودفعه إلـى    وانتهاز ضعف ا  ، البغاء وإثارة الشهوات  : األعراض عن طريق  جار في   فاالت

كـل ذلـك    ، وما أشبهها ، العقول عن طريق المخدرات والخمور    واالتجار في   ، ارتكاب الفاحشة 
              ومـن هـذه الوسـائل أيـضاً الربـا          ، )٣(وسائل غير نظيفة فيها تهديد مباشر ألمن المـواطن        

 ،)١٣٠:آل عمـران  (تُفْلحـون  لَعلَّكُـم  اللَّـه  واتَّقُوا مضَاعفَةً أَضْعافًا الربا تَأْكُلُوا لَا آمنوا الَّذين أَيها  يا : اهللا عز وجل   قال
، فهو نظام يقوم على تصور آخر     ، مع قواعد التصور اإليماني مطلقاً    فالربا عملية تصطدم ابتداء     

ومن ثم ال رعاية فيه للمبادئ والغايـات واألخـالق   ، -  سبحانه وتعالى  - ور ال نظر فيه هللا    تص
إن الربا في النهاية نظـام يـسحق البـشرية سـحقاً            ، اهللا للبشر أن تقوم حياتهم عليها     التي يريد   

ويحطها أخالقياً  ، لمصلحة حفنة من المرابين   ، شعوباويشقيها في حياتها أفراداً وجماعات ودوالً و      
ولعل حال المجتمعات   ، )٤(ويحدث الخلل في دورة المال ونمو االقتصاد البشري       ، بياًونفسياً وعص 

فرغم جريان نهر األموال في أيـديهم       ، الربا المالية تضيف تأكيداً لذلك    التي تقوم فيها مؤسسات     
ينفعها ما تعاطـت مـن      ولم  ، ق والخوف سيطر على هذه المجتمعات     في أنحاء العالم إال أن القل     

ارتـه مـن فوضـى      وما أث ، ه لنفسها من وسائل إشباع الشهوات     وما اصطنعت ، راتخمور ومخد 
فكـان االنتحـار    ، جـدوى لكن دون   ،  كل هذا لتنتصر على قلقها وخوفها      ،جنسية ودعارة علنية  

التي أصابها مـس مـن      ، المجتمع عالمات خطر في تلك األمم     واللصوصية والخروج على قيم     
ومـن انحـرف    ، فمن التزم ذلك نجا   ، بيع وحرم الربا  اهللا ال ومن أجل هذا الفساد أحل      ، الشيطان

 فَأُولَئـك  عـاد  ومـن  اللَّـه  إِلَـى  وأَمـره  سـلَف  مـا  فَلَه فَا�ْتَهى ربه من موعظَةٌ جاءه فَمن :استحق عذاب اهللا قال تعالى 
ابحـارِ  أَصالن  ـمـا  هيهف  ونـدالخ ) ؛ علم المجتمعات أن الربا نذير خطـر      ليعلم األفراد ولت  و ،)٢٧٥:البقـرة

فالتعامل به كفر بنعمة اهللا الذي جعل المال وسـيلة تيـسير ال             ، ألن اهللا يمحقه ويهلك أصحابه      
                                           

ــارا( بــاب قــول النبــى / كتــاب الفــتن  ) ٧٠٧٨( صــحيح  البخــاري بــرقم  1-   ).١٧٧٨ص ..) (ال ترجعــوا بعــدى كف
 

  ).١٣٩ / ١٢/ ( ير والتنوير انظر التحر 2-

ــع    3- ــة المجتمــ ــي تربيــ ــريم فــ ــرآن الكــ ــنهج القــ ــر مــ ــور / انظــ ــن عاشــ   ).٤١٦ص (ابــ
 

  ).١/٣٢٠(سيد قطب / انظر في ظالل القرآن  4-



 

 ٨٣

أما الـصدقات فإنهـا     ، والتعامل به إثم كبير   ، به المصالح وال تستغل به الحاجات     تعسير تقضى   
يق وأمن فـي     في الحياة وكشف للكرب وتيسير في الطر       زيادة في المال ونور في القلب وإشراق      

 وقـد   ،)٢٧٦:البقـرة (أَثـيمٍ  كَفَّـارٍ  كُـلَّ  يحب لَا واللَّه الصدَقات ويربِي الربا اللَّه يمحق :تعالىقال  ، الدنيا واآلخرة 
 لترفض هـذا    الربا وحرم الْبيع هاللَّ وأَحلَّكان يكفي الشعوب التي تدين باإلسالم أن يقول لها قرآنها           

ـ      ، إال أن التيار اآلسن جرفها    ، التعامل من حياتها   ا مـن فقـد     وكان يكفيها لترفضه ما جره عليه
إال أنها تناست كل هذا وتغلغل      ، ما أصابها بسببه من نكبات وويالت     و، حريتها واستعمار بالدها  

ــا أصــاب ا  ــا فــي حــسها ووجــدانها وأصــابها م ــالم مــن شــقاء وتمــزقالرب   .)١(لع
إلنسان ما  فالرأسمالية فهمت أن الحرية تعني أن يفعل ا       ، ضلت الرأسمالية والشيوعية الطريق   لقد  

أما ،  خطيرة في نظام المجتمع    توينفق ما يشاء فأدى ذلك إلى انحرافا      ، يشاء وأن يجمع ما يشاء    
وأن الشر بـدأ    ، زة في اإلنسان  ليس غري عندها  التملك  حيث إن   الشيوعية فألغت الملكية الفردية     

وكال النظامين موصوم بالبعد عـن      ، وعرف الملكية ،  الزراعة حياةحين استقر هذا اإلنسان وبدأ      
لذلك شقيت به المجتمعات التـي يقـوم        ، ابتعد عن هدي اهللا أن يسعد البشر      اهللا وما يمكن لنظام     

ب ودمار وشاع فـي أرجائهـا       وأصابها ما أصابها من حرو    ، وشقيت معها اإلنسانية كلها   ، يهاف
ومثل هذا العصر صورة للقلق والتعاسة برغم مـا يمتلكـه           ، نهيارالبؤس والشقاء والخوف واال   

فهل يمكـن   ، ملتها بألوان لم تخطر له على بال      وج،  من تيسيرات مادية سهلت له حياته      اإلنسان
وك واأللم والدموع ـ  لهذا الضالل الذي يتبناه العالم في شرقه وغربه ـ وما جنى منه غير الش 

ي المرتبط بعقيدة   أن يتساوى بمنهج اهللا العظيم وهديه الكريم ؟ وبما أرساه من قواعد العدل اإلله             
، ه دليالً وبرسوله مرشـداً وموجهـاً      توجه الحياة في إطار اإليمان باهللا رباً وبكتاب       ، ثابتة ال تتغير  

لع إليـه اإلنـسانية علـى اخـتالف         فتبعد بذلك عن تفاهات العقول وعجزها وتسمو إلى ما تتط         
  .)٢(منازعها ومشاربها

 ماالً وفيراً عن    وليعلم المرء أن من آثار الكسب الحالل بركة في األموال واألوالد فربما تكسب            
وإما في مـرض فـي نفـسك أو فـي           ، فقه في لحظات إما في تجارة خاسرة      تنف، طريق الحرام 

إمـا  : روعة تؤثر على األوالد في حيـاتهم      لمشإلخ ولذلك فالكسب من الطرق غير ا      ..... أسرتك
وكم من غاش في تجارته ال حظ له في الدنيا           ،أو بعدم توفيقهم في حياتهم    ، أو بمرضهم ، بموتهم
  .واآلخرة

               ،وليعلم الذي يكسب أمواله عن الطريق الحرام أن ال أمن لـه فـي الـدنيا وال فـي اآلخـرة                      
ــالى ــال اهللا تع ــذين :ق ــأْكُلُون الَّ ــا ي بــا الر ــون لَ قُومــا ي ــا إِلَّ كَم ــوم ــذي يقُ ــه الَّ ــشيطَان يتَخَبطُ ــن ال م ــس الْم ــك ذَل مــأَ�َّه                      بِ

א)(:( النبِي قَالَ ،)٢٧٥:البقرة( الربا مثْلُ الْبيع إِ�َّما قَالُوا
                                           

ــع      1- ــة المجتمـ ــي تربيـ ــرآن فـ ــنهج القـ ــر مـ ــور   / انظـ ــاح عاشـ ــد الفتـ   ) . ٤٢٤ -٤٢٣ص (عبـ
  

ــج                  ).٦٧٤ص ( المرجع السابق 2-       جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 



 

 ٨٤

א،ממ،
אאאא،אאא،

،،،:
 على بنـاء    ومن الكسب الحرام الذي يؤثر     .)١()אאא:؟א

تعدى ذلك إلـى    وإنما ت ، تقف عند الحصول على مال أو منفعة      والتي ال   ، الفرد والمجتمع الرشوة  
شغال الوظـائف   وفي إ ، يه فرد وهو ال يستحقه    أو العمل الذي يحصل عل    ، الحصول على المراكز  

نتاج بما ينعكس على    وإضعاف لإل ، الطاقات والكفاءات  إهدار للوقت و   وهذا، بمن ليس جديراً بها   
فكم من المرتـشين    ،  األمة واقتصادها بتبديد أموالها    وربما أضاعت الرشوة حقوق   ، اقتصاد األمة 

، بعض األمـوال  الذين أنيط بهم مسؤوليات وظيفية إدارية أو مالية يبددون مشاريع األمة مقابل             
؛ فأهلكتهم مقابل رشـوة     لصالحية بين أفراد المجتمع   تهية ا وربما وزعت أدوية أو مطعومات من     

ــس    ــوال واألنفـ ــي األمـ ــسائر فـ ــة خـ ــة واألمـ ــدت الدولـ ــة وكبـ   .)٢(ماليـ
  

  : خالصة القول فيما سبق 

يما في جلب االستقرار    أن للكسب الحالل أثر كبير في تحقيق األمن األخالقي في المجتمع ، ال س             
والرشوة والقمار وغيرها من المحرمات التـي        على عكس الكسب الحرام من الربا        واألمان فيه 

بظلها يغيب األمن واألمان ، فهذه دعوة لكل شخص أن يحرص على الكسب الحالل والمطعـم                
 ويعيش أفراد المجتمـع فـي       حتماً سيؤدي إلى جلب األمن األخالقي     الل فإذا تحقق ذلك فإنه      الح

  . هناء واستقرار وطمأنينة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  ).٤٩٤ص(بــاب آكــل الربــا وموكلــه وشــاهده     / كتــاب البيــوع    ) ٢٠٨٥( صــحيح البخــاري بــرقم    -1

  

ــة   2- ــى األمــ ــا علــ ــالق وأثرهــ ــساوئ األخــ ــر مــ ــازمي  / انظــ ــد الحــ   ) . ٢٠٦-٢٠٥ص(خالــ
  



 

 ٨٥

א א
אא

  

   : تعريف احلالل: ًأوال
، والحل ما جـاوز الحـرم     ، حالل بعينه الحالل والحليل والحل ال   ، نقيض الحرام " : الحالل لغة . أ

والمحل الذي ليس لـه     أحل يحل إحالل    ، أو لم يحرم  ، جل الحرام هو الذي خرج من إحرامه      والر
 .)١( " وحللت اليمين تحليل وتحله، عهد وال حرمه

 .)٢( " وأذن الشارع في فعله، مباح الذي انحلت عنده عقدة الحظرهو ال" : الحالل اصطالحاً .ب

  فضل احلالل الطيب: ًثانيا
  ).١٦٨: البقـرة (مـبِني  عـدو  لَكُـم  إِ�َّـه   الـشيطَانِ  خطُـوات  تَتَّبِعـوا  ولَـا  طَيبـا  حلَالًـا  الْأَرضِ في مما كُلُوا الناس أَيها يا :تعالىقال  

ي حال كونه حالالً مـن اهللا       على عباده بأن يأكلوا مما في األرض ف        ففي اآلية امتنان من اهللا      
  .)٣(أي مستطاباً في نفسه غير ضار لألبدان وال للعقول، طيباً

ـ فحـرم االست  إال عوضهم خيراً منه     فالحالل الطيب من محاسن اإلسالم  فما حرم شيئاً عليهم            سام ق
لنافعة في والخيل    عنه بالمسابقة ا   وحرم عليهم القمار وعوضهم   ، ابحة الر باألزالم وعوضهم التجارة  

 عنه أنواع المالبس الفاخرة من الصوف والكتان        وعوضهموحرم عليهم الحرير    ، واإلبل والسهام 
وحرم عليهم شرب المـسكرات      .  عنهما بالزواج الحالل   وعوضهموحرم الزنا واللواط    ، والقطن

وحرم عليم الخبائـث مـن المطعومـات         .  عنه باألشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن      عوضهمو
  .  عنه بالطيباتوعوضهم
بل وسـع   ،  لم يضيق على عباده    - جل شأنه  -  اهللا إذا تتبعنا أحكام اإلسالم كله وجدنا أن      ، وهكذا

بهم اليسر والخيـر      بل يريد  ،اده عنتاً وال عسراً وال إرهاقاً      ال يريد بعب    - سبحانه –عليهم فإنه   
 واللَّـه  علَـيكُم  ويتُـوب  قَـبلكُم  مـن  الَّـذين  سـنن  ويهديكُم لَكُم ليبين اللَّه يرِيد :كما قال تعالى  ، )٤(والهداية والرحمة 

يملع يمك٢٦ (ح( اللَّهو رِيدي أَن تُوبي كُملَيع رِيديو الَّذين ونتَّبِعي اتوهالش يلُوا أَنلًا تَميا ميمظع) ٢٧ (رِيدي اللَّه أَن خَفِّفي 
كُمنع قلخو انيفًا الْإِ�ْس٢٨( ضَع()٢٨-٢٦:النساء.(  

  
                                           

 ).١/١٥٧(الصاحب ابن عباد / المحيط في اللغة  -1
 ).١٧ص( القرضاوي / الحالل والحرام في اإلسالم  -2

  ).١٤٤ ـ ٢( ابن كثير / تفسير القرآن العظيم   بتصرف  انظر3-

  ).٣٣-٣٢ص(القرضاوي  / الحالل والحرام في اإلسالم   انظر4-



 

 ٨٦

 الطَّيبـات  من كُلُوا الرسلُ أَيها  يا :كما قال اهللا تعالى   ، ب عون للعبد على العمل الصالح     وفي الحالل الطي  
ــوا ــالحا واعملُــ ــا إِ�ِّــــي صــ ــون بِمــ ــيم تَعملُــ ــون(علــ ــأمر ، )٥١:املؤمنــ ــالى –يــ ــاده - تعــ                عبــ

، ح من األعمـال   والقيام بالصال ، باألكل من الحالل الطيب    -  والسالم عليهم الصالة  -المرسلين  
 ،اء عليهم السالم بهذا أتـم القيـام       فقام األنبي ، العمل الصالح  أن الحالل عون على      فدل هذا على  

ل وأكل الحال ، )١(فجزاهم اهللا عن العباد خيراً    ، وداللة ونصحاً ، وجمعوا بين كل خير قوالً وعمالً     
               قَـالَ  هريـرةَ  َأبِـي  عـن فبل هـو عـام لجميـع النـاس          ، من الطيب ليس خاصاً بالمرسلين    

אאאא : ( اللَّه رسوُل اَلقَ
אאאאא א
אממאאא:מ

אמאא
  .)٢()אמאמאמ

  

  طرق التمتع باحلالل الطيب:ًثالثا
 :التمتع بالحالل الطيب من الطعام. أ 

 كُـلِّ  عنـد  زِينتَكُم خذُوا آَدم بني يا : - سبحانه وتعالى -ما ينفع اإلنسان وال يضره فقال    أحل اهللا   
جِدــســوا م ــربوا وكُلُ اشلَــا ورِفُوا وتُــس ــه               الكريمــة دعــوة  ففــي اآليــة ،)٣١:األعــراف(الْمــسرِفني يحــب لَــا إِ�َّ

هو الحل فـي كـل      ل فيها   فوجب أن يكون األص   ، للناس جميعاً ألن يأكلوا ويشربوا      من اهللا   
والعقل أيضاً مؤكد له ألن     ،  مشروبات إال ما حرمه اهللا      وما في كل المطعومات وال    ، األوقات

 لَكُـم  أُحـلَّ  قُـلْ  لَهـم  أُحـلَّ  مـاذَا  يـسأَلُو�َك  :وقـال تعـالى   ، )٣(األصل فـي المنـافع الحـل واِإلباحـة        
 ـاتبالطَّي) قل أحل لكـم    " أي  ، في اآلية الذبائح الحالل الطيبة لهم      اتو المقصود بالطيب  ، )٤:املائـدة
  .)٤( " وهـو الحـالل مـن الـرزق       ،  ما أحل لكـم مـن كـل شـيء أن يـصيبوه             الطيبات

 ومنـافع  دفء فيهـا  لَكُـم  خلَقَهـا  والْأَ�ْعـام  :فقال سبحانه وتعالى  ، يبين لنا الحالل من الحيوانات     واهللا  
اعلم أن أشرف األجسام الموجودة في العالم السفلي بعـد           :"يقول الرازي ، )٥:النحـل (ونتَـأْكُلُ  ومنهـا 

وهي الحواس الظاهرة والباطنة والشهوة     ، اإلنسان سائر الحيوانات الختصاصها بالقوى الشريفة     
                                           

  ).١٢٦ / ١٠( ابن كثير /  تفسير القرآن العظيم  1-

  ). ٤٨٥ص (بــاب قبــول الــصدقة مــن المكــسب الطيــب وتربيتهــا  / كتــاب الزكــاة ) ١٠١٥( صــحيح مــسلم بــرقم  2-
  

    ).٥٢ ـ ١٤( الرازي / ر مفاتيح الغيب  انظ 3-

      ). ٦١ / ٥( ابن كثير / تفسير القرآن العظيم  4-
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، ومنها ما ال يكـون كـذلك      ، منها ما ينتفع اإلنسان بها    : ثم إن هذه الحيوانات قسمان    ، لغضبوا
 حيـوان  كل في وجب ،الحيوانات أشرف اإلنسان كان لما ألنه، م األول أشرف من الثاني    والقس
 الذي والحيوان: نقول ثم غيره، من وأشرف أكمل يكون أن وأكثر أكمل به اإلنسان انتفاع يكون
 كـذلك،  يكون ال أو واللبس األكل مثل معيشته ضروريات في به ينتفع أن إما به اإلنسان ينتفع
 الثـاني،  مـن  أشرف األول والقسم وغيرها، الزينة مثل ضرورية غير أمور في به فعينت وإنما
  .)١("األنعام هو القسم وهذا

وبهيمة األنعـام   .)١:املائـدة (علَـيكُم  يتْلَى ما إِلَّا الْأَ�ْعامِ بهِيمةُ لَكُم أُحلَّت :في آية أخرى لذلك قال اهللا   
اء و حمر الوحش ونحوهـا      كالظب، بما دخل في ذلك الوحشي منها     بل ر ، هي اإلبل والبقر والغنم   

واستدل بعض الصحابة بهذه اآلية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعد              ، من الصيود 
 ولَحـم  والـدم  الْميتَـةُ  علَـيكُم  حرمـت  :وأما األنواع الخبيثة المحرمة فقد ذكره اهللا في قوله         ،)٢(ما يذبح 

 النـصبِ  علَـى  ذُبِـح  وما ذَكَّيتُم ما إِلَّا السبع أَكَلَ وما والنطيحُة والْمتَرديةُ والْموقُوذَة والْمنخَنقَةُ بِه اللَّه لغَيرِ أُهلَّ وما لْخنزِيرِا
أَنوا ومتَقْسبِالْأَزْلَامِ تَس كُمذَل قسف)٣:املائدة(.  

  :وهي كتالي، فالمحرمات أربعة أنواع

 إذا كـان يعلـم      ا فأكل الميتة حرام بنص القرآن الكريم فال يجوز للمسلم أن يأكل منه            :الميتة. ١
فهـذا  ، يوان أو الطير من غير ذبح أو صـيد        والميتة هي ما مات موتةً طَبعّية من الح       ، أنها ميتة 

فبجوار هذه المحرمات القليلـة سـبق       ، ل الفسيح واإلحال، حريم جاء في ظالل التيسير الواسع     الت
 حـرم  مـن  قُـلْ  : وقال تعالى،)٥٧:البقـرة (رزَقْنـاكُم  مـا  طَيبـات  مـن  كُلُوا :قال إحالل طيبات كثيرة فاهللا   

األحياء في الماء أو في الهواء أو في        فأنواع   ،)٣٢:األعراف(الرزْق من والطَّيبات لعباده أَخرج الَّتي اللَّه زِينةَ
  .)٣(األرض كلهــا مــن الطيبــات المباحــة التــي يجــوز لإلنــسان أن يأكلهــا       

  :ويمكن تلخيص الحكمة من تحريم أكل الميتة فيما يلي 
  .إن الطبع السليم يعافيها ويستقذرها. أ 

 ثمره إال بعـد أن      أن يتعود المسلم القصد واإلرادة في أموره كلها فال يحرز شيء أو ينال            . ب  
  .يوجه إليه نيته وقصده وسعيه

  
                                           

   ).١٨١ / ١٩/ ( مفاتيح الغيب  1-
 ).٢١٨ص (السعدي /  انظر تيسير الكريم الرحمن  2-

  ).٢٧٨ص(أحمد عساف / انظر الحالل والحرام في اإلسالم  3-
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ـ                 . ج    أو  اً سـام  اًأن ما مات حتف أنفه يغلب أن يكون قد مات لعلة مزمنة أو طارئة أو أكل نبات
 .نحو ذلك

 بتحريم الميتة علينا قد أتاح بذلك فرصة للحيوانات والطيور أن تتغـذى              - تعالى –إن اهللا   . د  
 .)١( لها- تعالى –منها رحمة منه 

(:אאويستثنى من ذلك ميتتان     
אא .)٢()א
إما بذبحه أو بقطع أي عضو من       ، و الدم السائل الناتج عن الحيوان     وهو الدم المسفوح أ   : الدم. ٢

.خبيـــث تـــستقذره الـــنفس البـــشرية   و، أعـــضائه وهـــو دم فاســـد  
ذلك أنه   في فإن الطباع الطيبة السليمة تستقذر أكله بل تستخبث منظره والسبب            :لحم الخنزير . ٣

فإذا أصيب بها آكله      مما يقتاته ال تهضمها معدته     دةفتنشأ في لحمه دو   ، يتناول القاذورات بإفراط  
رمـه فهـو    ومـا ح  ، أحله اهللا فهو الحالل   حتى وإن لم نعلم الحكمة من ذلك فاألمر ما          ، )٣(قتلته

אא  كذلك حديث النبي     ويدل على تحريمه  ، الحرام
אאמאאמ(:א

מא אאמאא
אמאמאא

.)אממאאא
،  ن يذبح أمام األولياء   كأ، فقد حرم اإلسالم ما ذبح ولم يذكر اسم اهللا عليه         : ما أهل لغير اهللا به    .٤

يقولون باسم الالت والعـزى    ف،  يفعله الوثنيون عند ذبح ذبائحهم     أو لصنم وهذا ما كان    ، لتعظيمهم
، علة من تحريمها هي حمايـة العقيـدة       وال، فنية الذابح نية فاسدة   ، عمل ال يراد به وجه اهللا     فهذا  

فاهللا الذي خلق اإلنسان وسخر له ما فـي األرض ذلـل لـه              ، ومحاربة الشرك ومظاهر الوثنية   
وذكر اسم اهللا حينئـذ     ، ه في مصلحته فهل يذكر غيره عند ذبحه       الحيوان و أباح له إزهاق روح     

 فإذا ذكر اسم غير اهللا      ،إعالن بأنه إنما يصنع هذا الصنيع بهذا الكائن الحي بإذن من اهللا ورضاه            
  .)٤(فقـد أبطـل هـذا اإلذن واسـتحق أن يحـرم مـن هـذا الحيـوان المـذبوح                   ، عند ذبحه 

وما ذبح علـى النـصب      ، ردية والنطيحة وما أكل السبع    ويلحق بالميتة المنخنقة والموقوذه والمت    
.وذلك لكراهيـة رائحتـه وفـساد لحمهـا        ، م أيضاً أكل كل ذي مخلب من الطير       وحرم اإلسال 

  
                                           

  ).٤٧ص(القرضاوي / انظرالحالل والحرام في اإلسالم  -1
  .  قـال عنـه األلبـاني صـحيح       ) ٣٧٣ص  (بـاب مـا ال يحـل بيعـه          / كتـاب التجـارات     ) ٢١٦٧(  سنن ابن ماجه بـرقم       -2

  

  ).١١٩ / ٢( ابن عاشور / انظر التحرير والتنوير  3-
 )٤٨ص(القرضاوي  / الحالل والحرام في اإلسالم  -4
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  : التمتع بالحالل الطيب من اللباس.ب 
 :ويتمثل بنوعين هما

وهـو  ، إرادة الصالة وهو ما يجب ويراد به ستر العورة في كل حال خاصة عند             : النوع األول 
 يحـب  لَـا  إِ�َّـه  تُـسرِفُوا  ولَـا  واشـربوا  وكُلُـوا  مـسجِد  كُـلِّ  عنـد  زِينـتَكُم  خـذُوا  آَدم بنـي   يـا  :قال تعالى ، شرط لقبولها 

نيرِفسالْم)من السنة يستحب التجميل عند الـصالة      ، ولهذه اآلية وما ورد في معناها      ،)٣١:األعراف ،
 ألنه من تمام ذلـك ومـن        ؛والسواك، ألنه من الزينة  ، والطيب، ا يوم الجمعة ويوم العيد     سيم وال

سواء في حال الحيـاة أو عنـد تكفـين          ، على التزين باللباس   ويحث النبي   ، )١(أفضل الثياب 
אא:א، وهذا من التكريم لإلنسان حياً وميتاً   ، األموات

א(:מ מא،מ،אמא
 لَكُـم  جعـلَ  واللَّـه  : واهللا تعالى يقـول    ،)٢()אא،אמ،

 �عمتَـه  يـتم  كَـَذلك  بأْسـكُم  تَقـيكُم  وسـرابِيلَ  الْحـر  تَقـيكُم  سـرابِيلَ  لَكُـم  وجعلَ أَكْنا�ًا الْجِبالِ من لَكُم وجعلَ ظلَالًا خلَق مما
كُملَيع لَّكُملَع ونملتُس)لهـم    في هذه اآلية منته على خلقه إذ جعل        - جل وعال -اهللا  فبين  ، )٨١:النحل 

ـ                   ؛سرابيل تقيهم الحر أو البـرد                    ، رد ألن مـا يقـي مـن الحـر مـن اللبـاس يقـي مـن الب
ــسرابيل  ــراد بال ــصان، والم ــا ، القم ــصوف  ، ونحوه ــان وال ــن والكت ــن القط   .)٣(م

 ولقد حث اإلسالم علـى نظافـة األبـدان          ،قصد بها التزين والنظافة والجمال    ما ي : النوع الثاني 
 والطَّيبـات  لعبـاده  أَخـرج  الَّتي اللَّه زِينةَ حرم من قُلْ :وتزينها قال تعالى ، والثياب واألماكن العامة والخاصة   

نم زْققُلْ الر يه ينلَّذوا لني آَمف اةيا الْحْي�ةً الدصالخ موا ي ـةاميلْق  كلُ  كَـذَلُفَـص�  ـاتمٍ  الْآَيقَـول  ـونلَمعي) و ، )٣٢:األعـراف
فـال  ، طار الشرع وال بد من مراعاتهـا      محببة لكن البد أن تكون في إ      ، هذا دليل على أن الزينة    

 مـا  اإِلَّـ  زِينـتَهن  يبـدين   ولَـا  :قـال تعـالى   ، رية متعطرة أو متزينـة خـارج بيتهـا        تخرج المرأة عا  
 ـرظَه)لقفها فتت، إذ تخرج المرأة متعطرة متزينة    ، ال كما تفعل النساء في عصرنا هذا      ، )٣١:النور

ــب   ــل جان ــن ك ــسامة م ــرات ال ــشيطان  ، النظ ــل ال ــي حبائ ــصيدة ف ــصبح م   .فت
على افة األبدان وطهارتها تنتج سكينة      أن أحكام اللباس والزينة والتجمل مع نظ      : وبذلك ندرك   

  . يزدادون أمنًا وطمأنينة قلوب المؤمنين ف

  
                                           

    ).٤٦٣ / ٥( ابن كثير / تفسير القرآن العظيم   انظر1-
 قال عنه األلباني ٢٣٧باب ما يستحب من األكفان  ص / الجنائز عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ) ٩٩٤( سنن الترمذي  برقم  2-

  . صحيح
  ).٤٢٠ / ٢( الشنقيطي /   انظر أضواء البيان -3
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  :ومن صور التبرج التي حرمها اإلسالم
 .ة سافرة متعطرة كاشفة عن أعضائهاخروج المرأ.أ 

ــة  .ب  ــاكن العامـ ــوادي واألمـ ــسات والنـ ــي المؤسـ ــال فـ ــا الرجـ   .مخالطتهـ
ولربما يظن الرجل الذي يكلمها أنها تتحبب       ، مهن نعومة والنساء في كال  ، لين كالمها وترقيقه  .ج  
ويبدأ ذلك إما بالحديث المباشر أو عـن طريـق          ، )١(فيقع المحذور ، فيطمع في مغازلتها    ، ه  إلي

ــا   ــان نوعهـ ــا كـ ــة أيـ ــت واآلالت الحديثـ ــف أو اإلنترنـ ــواالت والهواتـ   .الجـ
أو يدل على شعار من شعائرهم فهذا النوع        ،  يكون بقصد التشبه بالكافرين    ومن التزين بالثياب ما   

، وكذلك الصالة في ثوب عليه شعارات و صـور        ، )٢(من الزينة حكمه التحريم   
:אאמ

.)٣()אאא(
أن المتأمل ألسرار تحريم التبرج يقف على حقيقـة شـرعية وهـي أن الـسفور          ويرى الباحث   

والتبرج واالختالط واالحتكاك بالجنس اآلخر بدون ضوابط شرعية يورث أهل االنحراف ارهاقًا            
عد فـي الـسماء ن وتـذهب    يصالصدر ضيقًا حرجا كأنما نفسيا وقلقًا محيرا وضغوطات تجعل  

البال وسعادة القلب وبالتالي هذه التجاوزات تثير القالقل واالضطربات في مجال األمـن             فاء  ص
 وبالتالي ندرك الحكمة الربانية في تحريم التبرج حيـث يـصبح جميـع        ، األخالقي في المجتمع  

ــضة     ــوب المري ــحاب القل ــن أص ــاتهم م ــى بن ــة عل ــن وطمأنين ــي أم ــاء ف    . اآلب

ه والتجمل  بأباح اإلسالم التزين     فقد: التمتع بالحالل الطيب عن طريق لبس الذهب والحرير       أما  
ة أن تلبس الذهب    حل للمرأ فأ، وفرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق في هذا التزين        ، بل حث عليه  
:−א−، وحرمهمــا علــى الرجــل، والحريــر
:(מ،،אא

 هـدفاً   ل ولقد قصد اإلسالم بتحريم هذين األمرين على الرجـا         ،)٤()אמ
ـ      ، فإن اإلسالم وهو دين الجهاد والقوة     ، تربوياً وأخالقياً نبيالً   ن يجب أن يصون رجولة الرجل م

والرجل الذي ميزه اهللا بتركيب عضوي غير تركيب المرأة         ، مظاهر الضعف والتكسر واالنحالل   
ــل   ــالحلي والحل ــاة ب ــذيول والمباه ــر ال ــي ج ــات ف ــافس الغاني ــه أن ين ــق ب   .)٥(ال يلي

:ز لبس النساء للذهب والحريـر والتمتـع بـه دون الرجـال فلـه أدلـة منهـا                  وأما جوا 
                                           

   ).٨ / ٢٢( ابن عاشور/ انظر التحرير والتنوير  1-
  ).  ١٠٦ص (عبير الحلو / ريعة اإلسالمية انظر زينة المرآة في الش2-
      باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صالته وما ينهـى عـن ذلـك   / كتاب الصالة   ) ٣٧٤(  صحيح البخاري برقم     3-

  ). ١٠٦ص ( 
  .حقـال عنـه األلبـاني  صـحي        ) ٦٠٦ص  (بـاب فـي الحريـر فـي النـساء           / كتاب اللباس   ) ٤٠٥٧( سنن أبى داود برقم      -4

 

 ).٨٣ص(القرضاوي / الحالل والحرام في اإلسالم  -5



 

 ٩١

.)١()מאא:(א
ــق أو ا   َأ ــود أو الحل ــواء العق ــذهب س ــواع ال ــع أن ــذلك جمي ــق ب ــورة أوو يلح                ألس

ــة  ــساعات الذهبي ــالم و ال ــاً  ، األق ــي زمانن ــال ف ــض الرج ــا بع ــى به ــي يتحل   .الت
 قَـالَ  -عنْهما اللَّه رضي -عمر ابنِ عنِأجاز اإلسالم التختم بالفضة     :  جواز التختم بالفضة     -

מ،מ،،(:  اللَّه رسوُل اتَّخَذَ
،מ،

  .)٢()א
  

   : من األخالقيألأثر التمتع باحلالل الطيب على ا: ًرابعا
قـة  فالشريعة اإلسـالمية جـاءت مواف     ، ب أثر واضح على أمن الفرد المسلم      للتمتع بالحالل الطي  

لذلك أمرنا اهللا عز وجل بأكل الحالل الطيب واالبتعـاد عـن            ، لصالح الفرد في دنياه وفي أخراه     
 عـدو  لَكُـم  إِ�َّـه  الـشيطَانِ  خطُـوات  تَتَّبِعـوا  ولَـا  طَيبـا  حلَاًلـا  الْأَرضِ في مما كُلُوا الناس أَيها يا :فقال سبحانه ، الخبيث

بِنيم)ولقد خاطـب   ، )٣(وذكر منها أكل الحالل   ، في ثالثة : نجاةقال سهل بن عبد اهللا ال      ،)١٦٨:البقرة

 فيه تَطْغَوا ولَا رزَقْناكُم ما تطَيبا من كُلُوا :فقال تعالى ،  بني إسرائيل بما ينقذهم من غضبه      اهللا عز وجل  
، متنعتم عن أكل الحالل من الطيبات     فإذا ا ، )٨١:طه(هوى فَقَد غَضَِبي علَيه يحللْ ومن غَضَبِي علَيكُم فَيحلَّ
، فستحل عليكم نقمتي وعـذابي    ، قرار؛ فال أمن لكم وال است     لجأتم إلى أكل الخبائث والمحرمات    و

ولكن كانوا أنفـسهم    ، ليهملون جهنم وذلك حين لم يشكروا اهللا ولم يقوموا بما أوجب اهللا ع            وستدخ
ولقد ، )٤(وهذا كان مدة لبثهم في التيه     ، للشر والنقمة وعرضوها  ، حيث فوتوها كل خير   ، يظلمون

 ولَحـم  والـدم  ميتَـةُ الْ علَيكُم حرمت :كما في قوله تعالى ، تع بالمطعومات الخبيثة  حرم اهللا عز وجل التم    
 النـصبِ  علَـى  ذُبِـح  ومـا  ذَكَّيتُم ما إِلَّا السبع أَكَلَ وما والنطيحةُ والْمتَرديُة والْموقُوذَة والْمنخَنقَةُ بِه اللَّه لغَيرِ أُهلَّ وما الْخنزِيرِ

أَنوا ومتَقْسبِالْأَزْلَامِ تَس كُمذَل قسف  مـوالْي  سـئي  ينوا  الَّـذكَفَـر  ـنم  كُميـنفَلَـا  د  مهونِ  تَخْـشوـشاخو  مـوالْي  لْـتأَكْم  لَكُـم  كُميـند 
ــت مأَتْمو كُمــي ــي علَ تمع� ــيت ضرو ــم ــلَام لَكُ ــا الْإِس ينــنِ د فَم ــطُر ــي اضْ ف ةــص خْمم ــر غَي ــا� تَجمــإِثْمٍ ف ل ــإِن ــه فَ ــور اللَّ  غَفُ

 ـيمحر) وما كان هـذا    ، هماً وهو ما يختص باألمن الغذائي      فاآلية تشير وتبين لنا أمراً م      .)٣:املائـدة
 علـى نفـسه مـن       نفيأم، نسان إال لفائدة عظيمة يعود نفعها على اإل       -عز وجل -النهي من اهللا    

                                           
  . قـال عنـه األلبـاني  صـحيح         ٧٧٩باب تحريم الـذهب علـى الرجـال ص          / كتاب الزينة    ) ٥١٤٨(   سنن النسائي برقم      -1

  

   ).١٤٩٧ص (بــــاب نقــــش الخــــاتم  / كتــــاب اللبــــاس ) ٥٨٧٢( صــــحيح البخــــاري بــــرقم  2-
  

 ). ٢/٢٠٨( طبي القر/ الجامع ألحكام القرآن  -3

     ). ٣٠٦ص(السعدي  / انظر تيسير الكريم الرحمن 4-



 

 ٩٢

باهـا الـنفس    فالميتـة تأ  ، وقوع في المخاطر  ى مجتمعه بعدم ال   ويأمن عل ، الوقوع في األمراض  
بفترة طويلة من تجمـع الميكروبـات       ضالً على ما أثبته الطب بعد ذلك        ف، وكذلك الدم ،  السليمة

فأثبـت  ،  يكشف لخلقه سر التحريم    أن وقد شاءت إرادة اهللا      .والمواد الضارة في الميتة والدم    
ـ  ، خنزير لم تكن معروفة قبل ذلك     م ال العلماء أن هناك أمراضاً خطيرة يسببها أكل لح        م وتبين له

 سراً واحداً    قد كشف لهم   -  سبحانه وتعالى  - وإذا كان الحق  ، مثل الدودة الشريطية  ،  خطورتها
ومـن  ، )١(فربما كان هناك أسرار أخرى أخطر ال يعلمها إال هو سـبحانه           ، هو الدودة الشريطية  

  .)٢(ر تورث ضعف الغيرة علـى المحـارم       إن المداومة على أكل لحم الخنزي     : الباحثين من يقول  
              ، ا اتبعـوا المـنهج الربـاني لمـا شـقو           لـو  أن النصارى الذين حرفوا كتـابهم      ويرى الباحث 

ــور  ــأنفلونزا الطي ــسمى ب ــا ي ــسبب م ــرة ب ــاء واألمــراض الخطي ــا أصــابهم الوب   .وم
 هذه األشياء ظهرت عندهم بكثرة لكـونهم        ن المتأمل في الواقع الكافر عند الغرب يجد أن        هذا وإ 

             يتناولون لحوم الخنازير بل ظهر مرضا جديدا عندهم انتشر بكثرة وهـو انفلـونزا الخنـازير                
 ناهيك عن عدم الغيرة على األعراض مما يهدد األمن األخالقي عندهم بل             – عافانا اهللا جميعا     –

 على عرضه إال القليل النادر بل قد تجد الزوجة يـدها            هو مهدد حقيقة فال تكاد تجد أحد حريص       
في يد الصديق واألخت والبنت مع زميلها في الجامعة أو المطعم وغيرهـا ممـا هـدد األمـن                   

  . األخالقي في مجتمعهم 
فتحـريم  ، الذهب فهناك أمن اجتماعي وراء هـذا التحـريم        أما بخصوص تحريم لبس الحرير و     

والذي هو سبب واضح فـي      ،  اإلسالم في محاربة الترف العام     جالذهب والحرير جزء من برنام    
وهو مظهر للظلم االجتماعي حيث تتختم القلة       ، لذي ينذر بهالكها واضمحالل أمنها    انحالل األمم ا  

فقـال سـبحانه    ، لكريم يحذرنا من ذلك أشد التحريم     المترفة على حساب أكثرية بائسة والقرآن ا      
                     فَــــدمر�َاها  الْقَــــولُ علَيهــــا  فَحــــق فيهــــا  فَفَــــسقُوا متْرفيهــــا  أَمر�َــــا قَريــــةً  �ُهلــــك أَن أَرد�َــــا وإِذَا :وتعــــالى

 وإِ�َّـا  أُمـة  علَـى  آباء�َا جد�َاو إِ�َّا متْرفُوها قَالَ إِلَّا �َذيرٍ من قَرية في قَبلك من أَرسلْنا ما وكَذَلك  ، )١٦:اإلسراء(تَدمريا
ن الذهب هو الرصـيد     فإ، ي ذلك أيضاً أمن اقتصادي له وزنه      وف، )٢٣:الزخـرف (مقْتَدون آثَارِهم علَى

ــد ــالمي للنق ــال   ، الع ــي الرج ــي أو حل ــل األوان ــي مث ــتعماله ف ــي اس ــال ينبغ   . )٣(ف
حافظة على أمن النساء في مجتمعاتهن وذلك       وهي الم ،  الكثير وهناك لفته أمنية في تطبيقها الخير     

              ،  مــن يفعــل ذلــكوقــد لعــن الرســول ، بتحــذيرهن مــن أن يلبــسن لبــاس الرجــل
(א:−א−א אא:

                                           
      ).٤٣١ / ١( الشعراوى /  انظر تفسير الشعراوى  -1
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 ٩٣

به الجماعة   وإن شر ما تصاب به الحياة وتبتلى         ،)١()אא
والطبيعة فيها رجل وفيها امـرأة ولكـل        ، والفسوق عن أمر الطبيعة   ، هو الخروج على الفطرة   

  .)٢(؛ فذلك هـو االضـطراب واالنحـالل        المرأة تفإذا تخنث الرجل واسترجل   ، منهما خصائصه 
   :خالصة القول فيما سبق 

 ما أحل الحالل وما حرم الحرام إال لحكم عظيمة اقتضاها من وراء التحليل والتحريم               أن اهللا   
 لها عالقة وثيقة في تحقيق األمن األخالقي في المجتمـع وسـيادة             - كما ذكرها سابقًا     -وكلها  

  . األمان واالستقرار فيه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
ــرقم  1 ــاري ب ــحيح البخ ــاس  ) ٥٨٨٥( ص ــاب اللب ــا / كت ــشبهات بالرج ــساء والمت ــشبهين بالن ــاب المت   ).١٥٠٠ص(ل ب

 

 ).٨٥ص(القرضاوي / انظر الحالل والحرام  2



 

 ٩٤

א א
א א א א

  

  تعريف اإلسراف والبخل: ًأوال
 تعريف اإلسراف لغة واصطالحاً.أ 

وأما ، وأسرف في ماله عجل من غير قصد      ،  السرف واِإلسراف مجاوزة القصد    :اإلسراف لغة .١
ان أم كثيراً واإلسـراف فـي       قليالً ك ، السرف الذي نهى اهللا عنه فهو ما أنفق في غير طاعة اهللا           

 قـال   ،)٦٧:الفرقـان (قَواما ذَلك بين وكَان يقْتُروا ولَم يسرِفُوا لَم أَ�ْفَقُوا إِذَا والَّذين :وقوله تعالى ،  التبذير :النفقة
عوه في غير موضعه والسرف ضد القصد وأكلـه سـرفاً أي فـي              سفيان لم يسرفوا أي لم يض     

  .)١(عجلة
 في الشيء سواء كان ذلك فـي        )٢( " د المتعارف عليه  وهو تجاوز الح  " : اإلسراف اصطالحاً . ٢

أصل اإلسراف تجاوز الحد المباح إلى ما لـم        " و   ،النفقات أو الواجبات أو المحرمات والشهوات     
  .)٣( " يبح

 :تعريف البخل لغة واصطالحاً.ب 

  .)٤(والجمع بخالء ورجل باخل أي ذو بخل، بخل بخالً وبخال: البخل لغة
  .)٥(وعند العرب منع السائل مما يفضل عنده، نع الواجبم: البخل اصطالحاً

  .)٦("البخل هو االمتناع من أداء ما أوجب اهللا تعالى عليه"
   :حكم اإلسراف:ثانياً

ونفى محبتـه   ، نهى عن اإلسراف   بل إن اهللا    ، م تحريماً قطعياً بالقرآن والسنة    اإلسراف محر 
 اآلية نهي ففى ،)١٤١:األ�عام(الْمسرِفني يحب لَا إِ�َّه تُسرِفُوا ولَا :-  سبحانه وتعالى-فقال، عن المسرفين

فبين أن اإلسراف من األعمال التي ال يحبها        ، عن اإلسراف وهذا النهي يفيد التحريم      من اهللا   
فيعلم أن نفي المحبة يشتد     ، ونفي المحبة مختلف المراتب   ، األخالق التي يلزم االنتهاء عنها    ومن  
ياعه فإذ ضاقت على    فاإلكثار في بذل المال يؤدي إلى استنزاف المال وض        ، ر قوة اإلسراف  بمقدا

؛ تطلب تحصيل المال من وجوه فاسدة وربما تطلب المـال مـن وجـوه غيـر                 المسرف أمواله 
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 ٩٥

اصـة ضـنك    ه قد يعقب عياله خ    ثم إن ، اخذ عليه في الدنيا أو في اآلخرة      فوقع فيما يؤ  ، مشروعة
  .)١( إلى ما ال يحمد فـى اخـتالل نظـام العائلـة            يمالم وخصومات تفض  معيشة وينشأعن ذلك    

، )٢("نهي عن جميع معاني اإلسراف ولم يخصص منها معنى دون معنى           " تُـسرِفُوا  ولَـا :في قوله و
               ،إلســـراف فـــي المـــال بمثابـــة االعتـــداء عليـــه     ا وجعـــل اهللا 
ــبحانه –فقــــــال    .)٨٧:املائــــــدة(الْمعتَــــــدين يحــــــب لَــــــا اللَّــــــه إِن تَعتَــــــدوا ولَــــــا : - ســــ
  : فيه وجوهيقول الرازي

فنهى عن االعتداء ليدخل تحته النهي عن       ، أنه تعالى جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلماً      : األول" 
  .تحريمها
ــاني ــه    :الث ــا بقول ــراف فيه ــرم اإلس ــات ح ــاح الطيب ــا أب ــه لم ــا:  أن ــدوا ولَ   .تَعتَ
  .)٣(" وال تعتدوها إلى ما حرم عليكم، م الطيبات فاكتفوا بهذه المحلالت يعني لما أحل لك:الثالث
الدنيا قبل اآلخرة وذلك ببيع أمالكهم وأراضيهم ولربما         من المبذرين المترفين خسروا في       فكثيراً

عدون من فقراء المسلمين    وصل األمر إلى بيع بيوتهم التي يسكنونها وتشتيت أسرهم وأصبحوا ي          
ولو أنهم اتبعوا التعاليم واإلرشادات اإلسـالمية       ، وذلك مما كسبته أيديهم   ، حقون الزكاة الذين يست 

-  سبحانه -المبذرين إخوان الشياطين فقال   ولقد جعل اهللا    ، لما وصلوا إلى هذا الضنك والتعب     
: إِن ــذِّرِين ــا�ُوا الْمبــــ ــوان كَــــ ــشياطني إِخــــ ــان الــــ ــشيطَان وكَــــ ــه الــــ ــورا لربــــ ــراء(كَفُــــ    .)٢٧:اإلســــ
  

   :حكم البخل: ثالثاً

ولقد فـرض اهللا    ، التي تنافي الجود والكرم   و البخل صفة من الصفات المذمومة التي ذمها اهللا         
       للنفس من الحقد والحـسد       اإلسالم ألن في  ذلك تطهيراً        فيالزكاة بل وجعلها الركن الثالث 

راً للمال أيضاً وتنميتـه     وتطهي، ة واأللفة بين األغنياء والفقراء    وانتشاراً للمحبة والمود  ، والبغضاء
وتوعـد  ،  إلى نزع البركة وإهـالك األمـوال       من البخل الذي يؤدى   ولقد حذرنا اهللا    ، وتكثيره

 هو فَضْله من اللَّه آَتَاهم بِما لُونيبخَ الَّذين يحسبن ولَا : - سبحانه وتعالى -البخالء بالنار يوم القيامة فقال 
                    خـبِري  تَعملُـون  بِمـا  واللَّـه  والْـأَرضِ  الـسماوات  مـرياث  وللَّـه  الْقيامـة  يـوم  بِـه  بخلُـوا  مـا  سـيطَوقُون  لَهـم  شـر  هـو  بـلْ  لَهم خيرا

وهذه اآلية نزلت في البخل في المال واإلنفاق فـي سـبيل اهللا وأداء الزكـاة                " ، )١٨٠:آل عمـران  ( 
فال يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه وربما كـان                ، )٤("المفروضة
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 ٩٦

، )1(ِ)١٨٠:آل عمـران  (مـة الْقيا يوم بِه بخلُوا ما  سيطَوقُون :فقال في دنياه ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة        
א،  البخيل الذي أعطاه اهللا المال ثم هو يبخل به         ولقد توعد الرسول    

אממא(: א
ממאמ

  .)٢()אמ
ــى اهللا ــال  ونه ــل فق ــن البخ ــ:ع أَما و ــن ــلَ م خى بــتَغْن اس٨ (و (ــذَّب ــسنى وكَ ٩ (بِالْح (هرــس ينفَس                     

 فهذا الذي أمر باإلنفاق الواجب والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء مـا             ،)١٠-٨:الليـل ()١٠ (للْعـسرى 
 مفتقرة غاية االفتقار إلى ربها    ولم يرى نفسه  ، وجب اهللا هللا واستغنى عن اهللا وترك عبوديته جانباً        

، معبودها التي هي تقصده وتتوجه إليه     والتي ال نجاة وال فوز وال فالح إال أن يكون هو محبوبها             
  .)٣(وهذا إن كان كذلك فسنيسره للعسرى والخصال الذميمة بأن يكون ميسراً للشر أينمـا كـان               

  

  :أنواع اإلسراف: رابعاً
باإلنفاق من المال الذي نملكه بدون إسراف وال تقتير فال           هللا  أمرنا ا : اإلسراف في الطيبات  .أ

أمرنا باألكل والـشرب فـي       اهللا  لتبذير وفي المقابل ال يمسك يده ؛ ألن         يتوسع في اإلنفاق وا   
  ،)٣١:األعراف(الْمسرِفني يحب لَا إِ�َّه تُسرِفُوا ولَا واشربوا  وكُلُوا:وتعالىفقال سبحانه   ، الحدود والمعقول 

أي كلوا وشربوا بدون تجاوز للحد ألن اإلسراف إذا اعتاده المرء حمله علـى التوسـع فـي                  " 
، )٤( " تحصيل المرغوبات فيرتكب لذلك مذمات كثيرة وينتقل من ملذة إلى ملذة فال يقف عند حد              

(א عـــن اإلســـراف ونهانـــا النبـــي  אא: אאא
אאא

  .)٥()אא
، )٢٩:اإلسـراء (محـسور  ملُومـا  فَتَقْعـد  الْبـسط  كُـلَّ  تَبـسطْها  ولَا عنقك إِلَى مغْلُولَةً يدكَ تَجعلْ ولَا :وقال تعالى 
ء كل مالـه    فال يسرف المر  ، )٦(ناهيا عن السرف  صاد في العيش ذاماً البخل و     باالقت فأمر اهللا   

،:(:א،فيصبح يتحسر ويندم    
                                           

  ).٢٧٧ / ٣( البن كثير / تفسير القرآن العظيم  -1
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 ٩٧

،א، ،אא:א אא
،א  والمقصود بالقصد في الفقر والغنـى     ، )١()אאאא

מ:( يدعو بهذا الـدعاء قـائالً   االعتدال واالقتصاد وكثيراً ما كان النبي  אא
מאאאאאא א

אאאאאא
אאא

،א،אאאא
מ،،א   .)٢()אאאא

 مـن  تَقْنطُـوا  لَـا  أَ�ْفُـسهِم  علَـى  أَسـرفُوا  الَّـذين  عبـادي  يـا  قُلْ :قال تعالى إلسراف في الذنوب والشهوات     ا. ب  
ةمحر اللَّه إِن اللَّه رغْفي ا الذُّ�ُوبيعمج إِ�َّه وه الْغَفُور يمحالر)فاهللا   ،)٥٣:الزمر     يأمر نبيه    أن يبلغ عبـاده 

الذين ارتكبوا الذنوب بجميع أنواعها سواء كان ذلك شركاً أو كفراً أو قتالً إلى آخر ما هنالك من                  
،  الرمـل  وإن كانت كزبد البحر وعدد    ، لذنوبهم الذنوب والمعاصي بعدم اليأس من مغفرة اهللا        

ـ       ، إنـه هـو الغفـور الـرحيم       ، فهو الذي يغفرها ويمحوها    ة  وسـبب نـزول هـذه اآلي
אאאאא−א−א

א:(אאאא
:  

 ينالَّــــذلَــــا و ونعــــدي ــــعم ــــا اللَّــــهإِلَه ــــرلَــــا آخو قْتُلُــــوني فْســــي الــــنالَّت مــــرح إِلَّــــا اللَّــــه قلَــــا بِــــالْحو ُــــون�زي                

ــتْونَ ــلْ   زلَـــ ــا قُـــ ــادي يـــ ــذين عبـــ ــرفُوا الَّـــ ــى أَســـ ــسهِم علَـــ ــا أَ�ْفُـــ ــوا لَـــ ــن تَقْنطُـــ ــة مـــ ــه رحمـــ   .)٣( اللَّـــ

في حق قومه الذين أسرفوا على أنفسهم بارتكـاب          -عليه السالم   - وقال تعالى على لسان لوط      
 مـن  أَحـد  مـن  بِهـا  سبقَكُم ما الْفَاحشةَ أَتَأْتُون لقَومه قَالَ إِذْ ولُوطًا :الشهوات التي حذرهم اهللا منها فقال تعالى      

نيالَم٨٠ (الْع (إِ�َّكُم الَ لَتَأْتُونجالر ةوهش نونِ مد اءسلْ النب أَ�ْتُم مقَو رِفُونسم) ٨١()فهؤالء القوم  ،)٨١-٨٠:األعراف
ه الجريمة النكـراء هـم      م العنان وتجاوزوا الحد في ارتكابهم لهذ      الشهوانيون الذين أطلقوا ألنفسه   

ويكون اإلسـراف كـذلك     ،   إلى اإلثم ومعصية اهللا      وهذا اإلسراف هو مفضٍِ   ، قوم مسرفون 
                                           

   ). ٣٨٢ / ٥(،  ) ٥٤٥٢(المعجم األوسط الطبراني برقم  1-
  . قـــال عنـــه األلبـــاني صـــحيح   ) ٢١٢ص(كتـــاب الـــسهو  ) ١٣٠٥(ســـنن النـــسائي بـــرقم    2-

 

قل يعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمـة           (لى  باب قوله تعا  / كتاب تفسير القرآن    ) ٤٨١٠(صحيح البخاري برقم     -3
  ).١٢١٦(، . . .) اهللا 



 

 ٩٨

  .والذي ينتهي لربما إلـى الزنـا والعيـاذ بـاهللا          ، بالنظر الحرام والقبلة الحرام و الموعد الحرام      
  :اإلسراف في القتل

   - إن شـاء اهللا تعـالى        -الثالـث  نه بالتفصيل في المطلب الثـاني مـن المبحـث         وسيأتي بيا  
  

  :أثر اإلسراف و البخل على األمن األخالقي: ًخامسا
  

من اآلثار المدمرة القتصاد األمة انتشار البخل واإلسراف فاإلسراف والتبذير مـن  المـساوئ               
 تسرف وتبذر في المحرمات والمنهيات      الخلقية التي نهانا القرآن عنها فكثير من أموال الفاسدين        

ن فهم غير آمنين مـن غـضبه         عن المسرفي   محبته ومجاوزة الحد في اإلنفاق و لقد نفى اهللا         
خر نجد أن أصحاب وفي الجانب اآل ،)١٤١:األ�عـام (الْمـسرِفني  يحب لَا إِ�َّه تُسرِفُوا ولَا :قال تعالى ونقمته  

قد أسهموا في تهريب الدوالر إلى الخـارج لتهريـب الـصفقات            تجارة المخدرات والمسكرات    
     .)١(ناحيـة األمنيـة واالقتـصادية     الالمميتة وجلبها لألمة وفي هذا خطر عظيم على األمة مـن            

 التي تضر به أوالً وباألمة ثانية       في وجوه الشر وعلى األمور التافهة     فالذي يبذر ويسرف أمواله     
لب المخدرات والمسكرات أو باإلسـراف علـى المـأكوالت          كشرب الدخان أو اإلسراف في ج     

 ألنهم لم يحافظوا على      ؛ والمشروبات ال شك أن أمثال هؤالء هم عنصر دمار ووبال على األمة           
فظوا على استغالل أموالهم إلصالح أمتهم فليس المقـصود باإلسـراف كثـرة             امقدراتها ولم يح  

ان الشياطين ألنهم ينفقـون فـي       ان المبذرون إخو  اإلنفاق أو قلته إنما هو موضع اإلنفاق لذلك ك        
ل وينفقون في الشر وينفقون في المعصية وينفقون للجريمة فهؤالء رفقاء الشياطين وكـان              طاالب

كإنفاق الغرب الكافر اليوم فإنهم ينفقون أموالهم لزعزعة أمن واستقرار           .)٢(الشيطان لربه كفوراً  
 سبِيلِ عن ليصدوا أَموالَهم ينفقُون كَفَروا الَّذين إِن :إذا يقول    المجتمعات التي تدين باإلسالم وصدق اهللا     

ا اللَّهقُو�َهفنيفَس ثُم َتكُون هِملَيع ةرسح ثُم  ـونغْلَبي  ينالَّـذوا  وإِلَـى  كَفَـر  مـنهج  ونرـشحي) فـستنفق هـذه     ،)٣٦:األ�فـال 
ر لكنهم ال ولن يستطيعوا أن يقتلعوا اإلسالم فهو باق إلى أن يرث اهللا األرض ومن                األموال وتبذ 

فـي  ا ستفشل وتذهب    هعليها فمهما أنفقوا من أموال طائلة ومهما عقدوا من مؤتمرات متتالية فإن           
   . - بإذن اهللا تعالى - أدراج الرياح 

نان في األمة كإنشاء المؤسـسات      أما إنفاق األموال في وجوه الخير والبر لغرس األمن واالطمئ         
الخيرية كالمستشفيات والمدارس والعيادات الخاصة بعالج المدمنين والشاذين جنسياً أو بإنـشاء            
مشاريع الزواج الجماعي فهذا كله ال يعتبر من اإلسراف إنما من اإلنفاق الذي يؤجر عليه المرء                

                                           
 ).٢٠٧-٢٠٦ص(خالد بن حازمي /  انظر مساوئ األخالق  1-
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 ٩٩

 مـا  يتْبِعـون  لَـا  ثُـم  اللَّـه  سـبِيلِ  فـي  أَمـوالَهم  ينفقُون ذينالَّ :ليصل إلى أعلى المراتب بإنفاقه وإحسانه قال تعالى       
المنفـق    بل جعل اهللا ،)٢٦٢:البقرة(يحز�ُون هم ولَا علَيهِم خوف ولَا ربهِم عند أَجرهم لَهم أَذًى ولَا منا أَ�ْفَقُوا

لهم اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظلـه          ي حديث السبعة الذين يظ    يامة كما ف  تحت ظل عرشه يوم الق    
 فلم يستحق هذه الدرجة العاليـة إال       ،)١()מ(

اء المجتمـع   األمن واالستقرار فإذا جميع أبنبابير وألنه كان سببا استت  لبذله أمواله في وجوه الخ    
   .أن يؤمنه مـن عذابـه يـوم القيامـة         يعيشون بأمن وأمان واطمئنان ورخاء فحق على اهللا         

أما بخصوص البخل فقد حذر اإلسالم منه تحذيراً شديداً وبين أن البخل كان سبب فـي إهـالك                  
نا  يحذر األمم السابقة إذ حملهم على أن سفكوا دمائهم واستحلوا محارمهم لذلك نرى أن النبي               

א:(א מא מא אאמא אא
אמאממא  فـالبخالء  ،)٢()מא

 مـن  اللَّـه  آتَـاهم  بِمـا  يبخَلُـون  الَّـذين  يحـسبن  ولَـا  :- تبارك وتعالى- قال كما ال أمن لهم من عذاب اهللا 
هــضْل ــو فَـ ــرا هـ ــم خيـ ــلْ لَهـ ــو بـ ــر هـ ــم شـ ــيطَوقُون لَهـ ــا سـ ــوا مـ ــه بخلُـ ــوم بِـ ــة يـ ــه الْقيامـ ــرياث وللَّـ ــسماوا مـ ــأَرضِ تالـ                      والْـ
اللَّها وبِم لُونمتَع بِريخ )  ففي اآلية الكريمة تخويف شديد للذين يبخلون فال يؤدون مـا            ،)١٨٠:آل عمـران

فرض اهللا في أموالهم من حقوق وإقناع لهم بأن بخلهم بما آتهم اهللا من فضله شراً لهـم ولـيس                    
عنها لذلك قال تعالى وهـو       قل الرشيد إنما يسعى لجلب الخير لنفسه وإبعاد الشر        خيراً لهم والعا  

 ويـصدون  بِالْباطـلِ  النـاسِ  أَمـوالَ  لَيـأْكُلُون  والرهبانِ الْأَحبارِ من كَثريا إِن آمنوا الَّذين أَيها يا :يحذر من كنز األموال     
نبِيلِ عس اللَّه وينالَّذ ونزكْني بضَّةَ الذَّهالْفلَا وا وقُو�َهفني يبِيلِ فس اللَّه مهرشذَابٍ فَبيمٍ بِع٣٤ (أَل (موـى  يمحـا  يهلَيـي  عف 
 ففـي   ،)٣٤:التوبـة (تَكْنـزون  كُنـتُم  ما فَذُوقُوا كُملأَ�ْفُس كَنزتُم ما هذَا وظُهورهم وجنوبهم جِباههم بِها فَُتكْوى جهنم �َارِ

كنز األموال تعطيل للحياة وتعطيل لألمن االقتصادي ألنهم بكنزهم المال إنما يوقفـون حركـة               
 لكونه وأنت ترى العالم اآلن يعيش في غائلة البطالة ألن المـال             -تعالى –الحياة التي أردها اهللا     

 يحذرنا في اآليـة     -سبحانه وتعالى - هناك من يكتنزون فقط والحق       ال يتحرك لعمارة الكون بل    
السابقة من سفاهة اإلنفاق وعدم اإلبقاء على جزء من المال لمواجهة أي أزمة مفاجئة ولكنك إذا                
بخلت وقترت حدث كساد في السوق وتوقف اإلنتاج وتعطل العمال واإلسالم يريد نفقة معتدلـة               

تستخدمه في االرتقاء في حياتك ومواجهة األزمات وبذلك يعـيش          توجد الرواج السلعي وادخارا     
المجتمع كله حياة آمنه كما أن الحياة في هذا المجتمع إنما تهيئ للناس على أوالدهم وذريتهم إذاً                 

                                           
  ). ٣٣٩ص (بـــاب الـــصدقة بـــاليمين    / كتـــاب الزكـــاة   ) ١٤٢٣( صـــحيح  البخـــاري بـــرقم    -1

  

  ).١٣٥٠ص (بـــاب تحـــريم الظلـــم / كتـــاب البـــر والـــصلة واآلداب  ) ٢٥٧٨( لم بـــرقم صـــحيح مـــس 2-
  



 

 ١٠٠

فاالقتصاد اإلسالمي مبني على وجود حركة في الكون وال بد أن تكون هذه الحركة علـى قـدر        
 من المتحرك   ر حاجاتهم حتى تكون هناك فائض يأخذه غير القاد        طاقة المتحركين وليس على قدر    

  .)١(القادر
 والبشارة  )فبشرهم(  -تبارك وتعالى -فهؤالء الذين يكنزون أموالهم ال أمن لهم في اآلخرة لقوله           

لتهكم والسخرية بهم وصورة العقاب للذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقونها في سبيل اهللا              هنا ل 
 القيامة بصفائح من ذهب وفضة على مقدار ما كنزوا فيحمى على هذه الصفائح في               أن يؤتى يوم  

نار جهنم حتى إذا اشتدت حرارتها وتوهجت جاءت بها مالئكة العذاب فيكوونـه مـن جهاتـه                 
:(א، )٢(األربعة يكوون بها جبهته وجنبه وظهره     

אמא
מ

אאאמ
.)٣()א

فالبخالء هم الذين فقدوا نعمة اهللا ونعمة الثروة فعاشوا كما يعيش المحروم يملكون ما يـستفيدون               
في ما ينفـع النـاس       ال ينتفعون وقليل من الناس ما يحمله قصر الحياة على إنفاقه             ويعيشون بما 

في ما يفيده المجتمع وهؤالء هم األحياء مهما قصرت أعمارهم واألغنياء مهما            وجمع على بذله    
 فالبخل مرض يقتل صـاحبه      تهم من لذائد الشهوة األثيمة إذن ؛      تبدلت ثرواتهم والسعداء مهما فا    

فلة عمياء أو أنانية سوداء ومن الناس من يبخل على نفسه ويبخل على عائلته فهـو                ويدل على غ  
ه ولده ليشتري   يلبس أحسن الثياب ويأكل ألذ الطعام ويمتع نفسه باألسفار والرحالت فإذا طلب من            

 ضرورياً رفض وتسخط عليه مما يعرض الولد إلى السرقة و االختالس فيؤثر سلباً علـى                شيًئا
ومن الناس من يجود على نفسه وعائلته ويغرق في الترف والنعـيم فـي حياتـه                أمن المجتمع   

العائلية ويمتع نفسه وأهله بكل مباهج الحياة و لذائذها ال يبالي في سبيل ذلك بما ينفع ولكنه بخيل                  
على أمته وبالده فإذا فتح ميدان من ميادين الخير يحتاج إلى ماله ومعونته عبس وبسر ثم أدبـر                  

ر الحـال حتـى      الضيق وغالى في كساد التجارة وقلة الربح وعس        الفقر وزعم ثم ادعى   واستكبر  
 أن يتصدق عليه ويعينه فأمثال هؤالء هم السبب في جلب الدمار والركود             لتظن أنه في حاجة إلى    

 االقتصادي ألمتهم وشعوبهم هؤالء شر ما تبتلى بهم األمم وأنانيتهم من أشد أنواع األنانية قـتالً               
وإساءة إليها هؤالء مات شعورهم االجتماعي واستولت األنانية القاتلة على طبـاعهم فهـم              لألمة  

شوا وحدهم وأنهم ال يطالبون إال بأنفسهم وذويهم وإنهـم يـستطيعون أن             يلقوا ليع يظنون أنهم خُ  
يكونوا سعداء ولو عاش الناس من حولهم في جهد وبالء ولو أدركوا لعلموا أنهم خلقوا ليعيـشوا                 

                                           
ــشعراوى   1- ــسير الــــ ــر تفــــ ــشعراوى  / انظــــ ــد الــــ    ).٥٠٦٦ ـ    ٥٠٦١ / ٨( محمــــ

 

   ).٣٩٤ / ٢( عبـــــد الـــــرحمن الميـــــداني / األخـــــالق اإلســـــالمية وأســـــسها   انظـــــر-2
 

  ).٤٧٠ص(كــــاة بــــاب إثــــم مــــانع الز/ كتــــاب الزكــــاة  ) ٩٨٧(صــــحيح مــــسلم بــــرقم  3-
 



 

 ١٠١

لناس وأن ما جمعوه لم يكن إال بجهود اآلخرين وأن سعادة الحر الكـريم ال تكمـل إال أن                   مع ا 
يعيش في مجتمع حر كريم وأن إسعاد المجتمع إسعاد للنفس ذاتها وأن فقدان الشعور بمـصائب                
المجتمع واألمة فقر أشد من الفقر وحرمان أشد من الحرمان بل هو سبب للحكم بإعـدام األدب                 

אא( : بقوله وفي ذلك يدلل النبي     ، )١(نوي من صفوف األمة   والنفي المع 
()٢(.

 يبخل على جاره ، وهذه الحالـة        وصف البخيل بنقص اإليمان لكونه      أن النبي   א
ني عند الناس   كنا نراها بكثرة بين الناس في زمن من األزمان ، أما اليوم فلقد أصبح الوعي الدي               

              ينفق ويتصدق ويطعم جاره مما يحقق أمنًا وطمأنينة في قلوبهم واسـتقرار نفـي   افكثير منهم م 
 ولجأ أكثرهم إلى سد قوت يومهم بطرق غير مـشروعة           المجتمع إذ لو كان أغلب المجتمع فقيرا      

 تهدد كل بيـت     أنى لهم العيش والسرقة   وكالسرقة مثالً لما استطاع الناس العيش بأمان وسالم ،          
وتحرم أبناؤه من العيش بأمان ؟؟؟ لذا فهذه دعوة إلى الجميع أن من وجد أخاه المسلم في حاجة                  

ــع     ــي المجتم ــة ف ــن والطمأنين ــسود األم ــى ي ــه حت ــة أخي ــد حاج ــى س ــيقم عل   . فل
   

                                           
  ).١٩-١٧(مصطفى السبعاوي / أخالقنا االجتماعية  -1
   ) . ١٤٩( من حقوق الجار رقمه / السلسلة الصحيحة  -2



 

 ١٠٢

אא
  األمن األخالقي يف احلدود

  مل خمسة مطالبويش

  .الخمر :  المطلب األول 
  

  .القتل :  المطلب الثاني 
  

  .الزنا :  المطلب الثالث 
  

   .السرقة: المطلب الرابع 
  

.الحرابة:  المطلب الخامس     
 



 

 ١٠٣

א א
א

  مرتعريف احلد واخل: ًأوال
 تعريف الحد لغةً واصطالحاً.أ 

 أو لئال يتعدى أحـدهما      ،لشيئين لئال يختلط أحدهما باآلخر    هو الفصل بين ا   : تعريف الحد لغةً  . ١
يء من غيـره يحـده      وحد الش ،  وفصل ما بين كل شيئين حد بينهما       ، وجمعه حدود  ،ر  على اآلخ 

  .)١(ألنه يرده ويمنعه، وحد كل شيء منتهاه، حداً وحدده ميزه
  .)٢(" عقوبة تمنع من الوقوع فى مثله" : تعريف الحد اصطالحاً. ٢

 :تعريف الخمر لغةً واصطالحاً. ب 

واختمارها ، "سميت الخمر خمراً ألنها تركت فاختمرت     "و  ، خمرةٌ وخمر وخمور  : الخمر لغةً . ١
ـ ، ويقال سميت بـذلك لمخامرتهـا العقـل       ، تغير ريحها  ٣(ر الـدائم الـشرب للخمـر      والخمي(.  

أو مـاء   ، هو اسم لكل شراب مسكر سواء كان من عصير العنب أو غيره           : الخمر اصطالحاً . ٢
  .)٤(دوتــرك حتــى يختمــر ويزبــ، بيــب أو تمــر أو غيرهمــا مــن األنبــذةنبــذ فيــه ز

  

  :حكم الخمر: ثانياً

 يعلـم الطبيعـة     -  سبحانه وتعالى  - ألنه  ؛   الخمر تحريماً قطعياً وكذلك رسوله       حرم اهللا   
إن " فلو أنهم قالوا ال تشربوها لطغى األمر عليهم وما تركوهـا            ، رية التي استمرأت شربها   البش

اهللا تعالى لم يدع شيئاً من الكرامة والبر إال أعطاه هذه األمة ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب                  
قـال   ،)٥( " فكذلك تحريم الخمـر   ، ولكن أوجبها عليهم مرة بعد مرة     ، عليهم الشرائع دفعة واحدة   

ــي    .)٦()אאאאא:(النبـ
   : تحريم الخمر مراحل وهي كتاليليتبين أن سبق إذن مما 

 لَقومٍ لَآَيةً ذَلك في إِن حسنا ورِزْقًا سكَرا منه تَتَّخذُون والْأَعنابِ النخيلِ ثَمرات  ومن: قال تعالى:المرحلة األولى
لُونقعي)وفي هذا امتنان من اهللا      ، )٦٧:النحل      فاعلم أن هذه   ، على هذه األمة بالخمر قبل تحريمها

                                           
   ).٧٧٩ / ٢( ابن منظور/ انظر لسان العرب  1-

  ).٥٤٣ / ٩( الطبري / جامع البيان  -2

ــراجح   3- ــة الـــ ــي معرفـــ ــصاف فـــ ــرداوي  / اإلنـــ ــدين المـــ ــالء الـــ    ). ١١٤ / ١٠(عـــ
 

   ).٣٤١ / ٢( ابن عاشور/ التحرير والتنوير   انظر-4
  ).٥٢ / ٣( القرطبي / تفسير القرطبي  5-

ــرقم   6- ــاري بـ ــحيح البخـ ــرآن  ) ٤٩٩٣(صـ ــضائل القـ ــاب فـ ــرآن  / كتـ ــأليف القـ ــاب تـ   ). ١٢٨٧ص (بـ
  



 

 ١٠٤

بينت تحريم الخمر وهي ثالث آيات نزلت بعد هـذه اآليـة            ، اآلية مكية نزلت بعدها آيات مدنية     
  .)١(ة الخمرالدالة على إباح

 مـن  أَكْبـر  وإِثْمهمـا  للنـاسِ  ومنـافع  كَـبِري  إِثْـم  فيهِمـا  قُـلْ  والْميـسرِ  الْخَمـرِ  عـنِ   يـسأَلُو�َك  : قال تعالى  :المرحلة الثانية 
أن إثمها وما يصدر منها من ذهاب العقل والمال أكبـر ممـا              فأخبر اهللا   ، )٢١٩:البقـرة (�َفْعهِمـا 

ظنونه من نفعها من كسب المال بالتجارة بها وكان هذا زاجراً للنفوس عنها ألن العاقل يـرجح                 ي
 التحتـيم   رته ولكن لما كان قد ألفوهـا وصـعب        ما ترجحت مصلحته ويجتنب ما ترجحت مض      
  .)٢(بتركها أول وهلة قدم هذه اآلية مقدمة للتحريم

ــة ــة الثالث ــالى: المرحل ــال تع ــا :ق ــا ي هي أَيــذ ــوا نالَّ نــا آَم ــوا لَ بتَقْر لَاةــص ــتُم ال ــكَارى وأَ�ْ ــى س ــوا حتَّ لَمــا تَع م 
 تَقُولُـون) سكر ال وهذا نهي لجماعة المسلمين بعدم الدخول في الصالة وهم في حالة من              ،)٤٣:الـسناء

  . ودلل بذلك حتى تعلموا ما تقولون،خشية الوقوع في أخطاء الصالة بسبب الهذيان الذي يصيبهم

 الـشيطَانِ  عمـلِ  من رِجس والْأَزْلَام والْأَ�ْصاب والْميسر الْخَمر إِ�َّما آَمنوا الَّذين أَيها يا : قال تعالى  :المرحلة الرابعة 
وهبتَنفَاج لَّكُملَع ونحا) ٩٠ (تُفْلإِ�َّم رِيدي طَانيالش أَن عوقي كُمنيب ةاودالْع غْضَاءالْبي ورِ فرِ  الْخَمـسيالْمو  كُمدـصيو  ـنكْـرِ  عذ 

نِ اللَّهعو لَاةـلْ  الصفَه  أَ�ْـتُم  ـونتَهن٩١ (م() في هاتين اآليتين أكد اهللا تحريم الخمر والميسر        ، )٩١-٩٠:املائـدة
جعلها رجساً وهي كلمة ال تطلق في القرآن        تأكيداً بليغاً إذ قرنهما باألنصاب واألزالم والميسر و       

إال على ما اشتد فحشه وقبحه وجعله من عمل الشيطان وطلب اجتنابها وجعل هـذا االجتنـاب                 
سبيل إلى الفالح وذكر من أضرارها االجتماعية تقطيع الصالت وإيقاع العداوة والبغضاء ومـن              

والصالة ثم طلب االنتهاء عنها بأبلغ      أضرارها الروحية الصد عن الواجبات الدينية من ذكر اهللا          

بعد نزول هذه اآليـة إال االمتنـاع         فما كان من صحابة رسول اهللا       .)٣(منتَهـون  أَ�ْتُم فَهلْعبارة  

מ−א− ، واالنتهاء تطبيقاً لحكم اهللا      א
(מאאאמ :

אא
מא  آمنـوا  الَّـذين  علَـى  لَـيس  :אממא

ــوا ــاح الــصالحات وعملُ نــا ج يمــوا ف مطَع)ــد نفــى النبــي  ،)٤  اإليمــان عــن شــارب الخمــر وق
                                           

     ).٤٠٤ / ٢( الشنقيطي / انظر أضواء البيان  1-
 .  )٩٨ص (السعدي / تيسير الكريم الرحمن   انظر2-

ــالم     3- ــي اإلســـ ــرام فـــ ــالل والحـــ ــر الحـــ ــاوي/ انظـــ ــصرف) ٧١ص(القرضـــ   .بتـــ
  

  ). ٤٦٨ص  (بـاب نـزل تحـريم الخمـر وهـى مـن البـسر والتمـر                 / كتـاب األشـربة       ) ٥٥٨٢(صحيح البخاري بـرقم      4-
  



 

 ١٠٥

( א−א− א: א
א
.)١()מא

وععٍ ننَاف ننِ عاب رموُل قَاَل قَاَل عسر اللَّه  ): אמ
وهذا دليل قـاطع    ،)٢()אממאא

  .على حرمة كل مسكر سـواء أكـان متخـذاً مـن العنـب أو التمـر أو الـذرة أو غيرهـا                      
  

   :حكم التجارة في الخمور: ثالثاً

 ،)١٥٧:األعـراف (الْخَبائث علَيهِم ويحرم لطَّيباتا لَهم  ويحلُّ :أحل اهللا الطيبات وحرم الخبائث فقال سبحانه      
أو شرائها فقال   ، صناعتها أو بيعها  بوألن الخمر رجس وخبث حرم الشرع الحكيم التجارة بها أو           

 تُفْلحـون  لَعلَّكُـم  فَـاجتَنبوه  الـشيطَانِ  عمـلِ  من جسرِ والْأَزْلَام والْأَ�ْصاب والْميسر الْخَمر إِ�َّما آَمنوا الَّذين أَيها  يا :سبحانه
 أَ�ْـتُم  فَهلْ الصلَاة وعنِ اللَّه ذكْرِ عن ويصدكُم والْميسرِ الْخَمرِ في والْبغْضَاء الْعداوة بينكُم يوقع أَن الشيطَان يرِيد إِ�َّما) ٩٠(
نمون٩١ (تَه()٩١:املائدة(،:א:)מא، מא

هب ذْفما دامت أنها خبيثة تُ    ،)٣()،
فقد حرم التجارة بها بـأي حـال مـن          ، ولربما االقتتال ، ء والشحناء  إلى البغضا  العقول وتؤدي 
א−א−، األحــــوال

،)٤()אא:(א
،א−א−א

؛אא،אא:(
:(א،א،،

،،אאמא
.)٥()אא

                                           
  ). ٢٦٠ص (بــــاب ال يــــشرب الخمــــر / كتــــاب الحــــدود ) ٦٧٧٢( صــــحيح البخــــاري بــــرقم  1-

 

ــرقم    -2 ــسلم ب ــحيح م ــربة  ) ٢٠٠٣- ٧٣(  ص ــاب األش ــر    / كت ــسكر خم ــل م ــان أن ك ــاب بي   ). ١٠٧٣ص (ب
 

  ).١٨٥٣/ ١١(قـال حمـدي الـسلفي وقـد حـسنة األلبـاني بـرقم                 ) ٢/١٦٤(، ) ١١٣٧٢(المعجم الكبير الطبرانـي بـرقم        -3
 

ــرقم    -4 ــى داود بـ ــنن أبـ ــوع   ) ٣٤٩٠( سـ ــاب البيـ ــحيح  ) ٣٥٠ص (كتـ ــاني صـ ــه األلبـ ــال عنـ   . قـ
  

ــرقم  -5 ــسلم ب ــحيح م ــربة  ) ٢٠٠٤ -٨٣(  ص ــاب األش ــشتد    / كت ــم ي ــذي ل ــذ ال ــة النبي ــاب  إباح   ).١٠٧٤ص (ب
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:אא(:
אאא   .)١()א

  

   : حد شارب الخمر: رابعاً

أال وهي السنة النبويـة     ، المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي     حد شارب الخمر ثابت ب    
:،  شارب الخمر وأمر به    ولقد جلد النبي    ، الشريفة
אמ،מאמ،מאאא:(א
:אא،)٢()מאמ،מ

  .)٣()אא(
 وفي زمن الخليفة األول أبو بكـر كـان    الحديث فيه داللة على أن الجلد في زمن النبي     وهذا

أمر عمر بن الخطاب بزيادة الحد إلى       ، ولكن لما تمادى القوم في شربها وعشقوها      ،  جلدة أربعين
אאאא ،ثمانين جلدة لتكون زجراً لهم    

אא،א
.)٤(אאא

حسب الحالة التي تمثل    ، جلده أربعين وإن شاء جلده ثمانين     ويرجع ذلك إلى ولي األمر فإن شاء        
 قَـالَ ،  سواء هذى أو لم يهذى وسواء سكر أو لم يسكر          هوالذي يوجب الخمر قليله وكثير    ، أمامه

  ).٥()אמאמ( :  اللَّــــه رســــوُل
א،אמ،:(אא
.)٦()אמ،מא

  

  :  حكم المخدرات : خامساً

إال أنه  ، من المعلوم أنه لم يرد في القرآن وال في السنة النبوية نص صريح في تحريم المخدرات               
يجب أال ننسى أن المصادر اإلسالمية التي تعتمد عليها الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق باألحكـام               

  : إنما تقوم علىالفقهية 
                                           

 قال عنـه    ٣٠٧باب النهى أيتخذ الخمر خال ص       / كتاب البيوع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ) ١٢٩٥( سنن الترمذي برقم     -1
 . األلباني حسن صحيح

  .   قـال عنـه األلبـاني حـسن صـحيح          ٦٧٠شرب الخمر  ص     باب إذا تتابع في     / كتاب الحدود   ) ٤٤٨٢( سنن أبى داود برقم       -2
  

ــرقم  3- ــى داود بـ ــنن أبـ ــدود  ص ) ٤٤٨٢(سـ ــاب الحـ ــحيح ٦٧٠كتـ ــسن صـ ــاني حـ ــه األلبـ ــال عنـ   . قـ
   ججج

  ).  ٥١٥ص (بــاب الحــد فــى شــرب الخمــر     / كتــاب األشــربة  ) ١٥٨٨(موطــأ اإلمــام مالــك بــرقم     4-
  

ــرقم    -5 ــسائي بـ ــنن النـ ــربة  ) ٥٦٠٧(سـ ــاب األشـ ــل / كتـ ــاب كـ ــرة  بـ ــكر كثيـ ــراب أسـ   .  شـ
 

  ). ١٠٧٣ص  (بـاب  بيـان أن كـل مـسكر خمـر وأن كـل خمـر حـرام                    / كتـاب األشـربة     ) ٢٠٠٣(صحيح مسلم برقم     6-
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ــاع    . ٣   السنة النبوية  .٢   القرآن الكريم. ١ ــاس . ٤اإلجمـــ                .)١(القيـــ
سكار في المخدرات قياساً على الخمر فكل ما المس العقـل وأخرجـه عـن               ولقد اجتمع علة اإل   

وعنـد  ، )٢( المميزة المدركة الحاكمة فهو خمر حرام حرمه اهللا ورسوله إلى يوم القيامـة             طبيعته
كل شيء أخذاً بمسمى الخمـر       وحكمه كحكم الخمر في   ، لجمهور كل شراب اسكر فقليله حرام     ا

وهـذا هـو    ، وهو ثابت لجميعها  ، حكمة التحريم هي اإلسكار   : الواضحوبالقياس الجلي   ، عندهم
، والمـورفين ، واألفيـون ، الحـشيش ، وهذا ما يوجد في المخدرات بجميع مشتقاتها      ، )٣(الصواب

ـ       ، وهناك مشتقات أخرى صـناعية    ، القات، والكوكايين شطات وهـي أنـواع المهبطـات والمن
وهم أولئك الشبان الذين ينـادون      ، ولقد ارتبط استعمال هذه العقاقير بحركة الهيبز      ، والمهلوسات

 هذه الحشيشة الـصلبة      ": عن الحشيش فقال   ابن تيمية ولقد سئل   ، )٤(بالفوضى في الحب والسالم   
 وزعم  ومن استعمل ذلك  ، السكر فيها حرام باتفاق المسلمين    و، حرام سواء سكر منها أو لم يسكر      

ـ   ، فإنه يـستتاب  ، أنه حالل                وال يـدفن فـي     ، اب وإال قتـل مرتـداً ال يـصلى عليـه          فـإن ت
  .)٥(" مقابر المسلمين

   : حكم التداوي بالخمر: سادساً
والتداوي بالخمر لمـن يظـن      ، حرم شيئا إال لضرره ورحمة بعباده     إن اهللا عز وجل لم ي     

فهذا الذي نهى عنه النبـي       ، تقوية المعدة أو الدم و نحو ذلك      نفعها ولو بإخبار الطبيب ل    

،א:(אא
وعليـه  ، ولكنه داء هو الحـق    :  وقوله ،)٦()א،א:،א

قد تـدخل   ، سمومةإجماع األطباء فإن المادة المسكرة من الخمر سم تتولد منه أمراض كثيرة وم            
ولكن الذين يشربون الخمر ولو بقصد التداوي بها ال يلبثون أن يـؤثر فـي               ، في تركيب األدوية  

فـال  ، فيتضررون بـسمها  ، أي لمجرد التداوي بها   ، اهم لذاته أعصابهم سمها فتصير مطلوبة عند    
  .)٧(يغتر مسلم بـأمر أحـد مـن األطبـاء بالتـداوي بهـا بمثـل مـا يـصفونها لـه عـادةً                       

  

  
                                           

 ).٢٦٣ص(أحمد عساف / الحالل والحرام في اإلسالم  1-
 ).٧٦ص(القرضاوي / الحالل والحرام في اإلسالم  -2
  ).٣٤١ / ٢( ابن عاشور /  انظر التحرير والتنوير  -3

  ).١٦ص(حامـــــد جـــــامع وعقيـــــد عيـــــد / انظـــــر المخـــــدرات فـــــي اإلســـــالم  4-
 

  ).٤٢٣ / ٣/ ( الفتاوى الكبرى  -5

ــرقم  6- ــسلم بـ ــحيح مـ ــربة ) ١٩٨٤( صـ ــاب األشـ ــالخمر  / كتـ ــداوى بـ ــريم التـ ــاب تحـ   ).   ١٠٦٢ص (بـ
 

ــر-7 ــي        انظ ــر آل البنعل ــن حج ــد ب ــرارها   أحم ــا وأض ــسكرات تحريمه ــائر الم ــر وس   ).١٠١-١٠٠ص(الخم
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   : أثر الخمر على األمن األخالقي: سابعاً

وفـي  ، وهذا بعكس األمـن واالسـتقرار     ، على األمة ففيها العداء والبغضاء    للخمر خطر عظيم    
وإنمـا لهـا أضـرار      ، وليس ذلك فحسب  ، طراب بالفرد واألسرة والمجتمع    اض شربها وتناولها 

الخمر جاء لغاية   فتحريم  ، رم اهللا شيئاً إال لصالح اإلنسان     عظيمة منها على الناحية العقلية وما ح      
وهو منـاط   ، ليف لإلنسان ؛ ألن العقل هو مناط التك     وهي المحافظة على العقل   ، من أعظم الغايات  

رورات الخمس التي ال يستغني عنها      الدين في المقام األول األمن على الض      وإن هدف   ، راالختيا
واألمن ، واألمن على العقل  ، واألمن على المال  ، واألمن على العرض  ، من على النفس   األ :هيو

، ولو نظرت إلى هذه الضرورات تجد أن الحفاظ عليها يبدأ من األمن على العقـل                ، على الدين 
               عقــل يجعلــه يفكــرواألمــن علــى ال، يفكــر فــي دينــهمن علــى العقــل يجعلــه فــاأل

ــاة  ــة الحي ــي حرك ــرض  ، ف ــصيانة الع ــاط ل ــه يحت ــل يجعل ــى العق ــن عل   .)١(واألم
تؤدي إلـى اإلجـرام الخـتالل       وبالتالي  ، ضرار بالدماغ الذي هو مركز العقل     فالخمر شديدة اإل  

كبون الجرائم بدون وعي    ن الشباب المتعاطي للمخدرات يرت    وقد دلت الدارسات وبينت أ    ، الدماغ
 %٨٢ ونـسبة    %٦٦ففي فرنسا مثالً نسبة االعتداء من جانب متعـاطي المخـدرات            ،  زوتميي

وفوق ذلـك   ، )٢(يني ارتكبوا جرائم التعدي على الموظفين الرسم      %٥٢و  ، ارتكبوا جرائم العنف  
خدرات يجعل الشخص عبئا على األمة ومصدر       فإن فقدان العقل أو نقصه بتناول المسكرات والم       

  .)٣(أذى لها وإن األمة تفقد به قوة من قواها العاملة وألجل هذا لم يكن الشرب جريمة شخـصية                 
وانتـشرت بأنواعهـا    ، شترى بشكل علني في بعض المجتمعات     فهذه اآلفة التي أصبحت تباع وت     

م ترتكب  بط كميات منها وجرائ   من حيث ض  ، وأصبح ال يخلو اإلعالن من آثارها     وصورها كافة   
فأضرارها جسيمة ال حـد لهـا       ، وضحايا يدفعون حياتهم نتيجة لها      ، بسببها وحوادث تنتج عنها   

وخاصة بأن  ، لى إفساد النظم السياسية وكيانها    وتؤدي إ ، اواستقرارهمن سالمة الدول وأمنها     تحد  
فقـد  ، يصعب التنبؤ بهـا   ، سياسية واجتماعية واقتصادية حادة   عصرنا يتصف بتقلبات وتوترات     

، اً وإيجابـاً  أصبحت هذه التقلبات والتوترات تؤثر في استجابة األفراد والمجتمعات للمخدرات سلب          
جعلهـم  فالخمور بأنواعها كافة والمخدرات والمسكرات تخرب البيوت العامرة وتيتم األطفال وت          

وتنتهي إلـى   ، الدخان وما شابه  ات قليلة الثمن ك   فالمدمن يبدأ بجرع  ، يعيشون عيشة الفقر والشقاء   
ثم يندفع ليحصل على نفقات     ، مر إلى أن يقضي على دخله وثروته      كلفة باهظة حتى ينتهي به األ     

مأ إدمانه إلى أن يقـع فـي        ؛ ليطفئ ظ  ريق السرقة أو القتل أو االحتيال     إدمانه ممن حوله عن ط    
: حيةلك أثر على الناحيـة الـص      فلها كذ ، سكرات أثراً على الناحية المالية    وكما أن للم  ، الجريمة

                                           
 ).٥٨٤ / ١(الشعراوى / انظر تفسير الشعراوى  -1

  ). ٨٢ص (خالــــد الحــــازمي / انظــــر مــــساوئ األخــــالق وأثارهــــا علــــى األمــــة       2-
 

  ).٨١ص (محمد أبو زهرة / انظر العقوبة  3-
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، حلـق وإضعاف حاسة الـذوق والتهـاب ال      ، ومرض الكبد والكلى  ، كإفساد المعدة وتغير الخلقة   
وكذلك التأثير على الدورة الدموية قد تؤدي زيادة الجريمة إلـى           ، وأعضاء الجهاز الهضمي كافة   

،א: (  وهو يوصي أبا الدرداء قائالً     وصدق الرسول   ، )١(انتحاره
()٢(.  

وللخمر أثر واضح على اقتصاد الدول وأمنها كما جاء في تقرير لـوزارة الـصحة األمريكيـة                 
 مليـار   ١٣منها  ،  مليار دوالر بسبب المسكرات    ٥٦اً  م إن الحكومة األمريكية تخسر سنوي     ١٩٧٨

اطي المسكرات ويرجع أكثر من ثلث حوادث المرور        تصرف في عالج األمراض الناتجة عن تع      
؛ ممـا يهـدد أمـن       لمشاة الكحول أو العقاقير الخطـرة     في الدول النامية إلى تعاطي السائقين وا      

  .)٣(المواطن والمواطنين
فالمتعاطي لهـا المـدمن     ، من الناحية السياسية اإلستخبارية   أما بالنسبة لتأثيرها على أمن الدولة ف      

جر فيها ال يلتزم بدين وال ينتمي لوطن وهو على أتم االستعداد لتقديم المعلومات              والمهرب والمتا 
وكذلك متعـاطي المخـدرات     ، لألعداء في مقابل السماح له بالمرور بالمخدرات عبر أراضيهم          

فهو في حاجة إلى المال الالزم لشراء المخدرات والعدو         ، كن أن يكون فريسة لمخابرات العدو     يم
فـالعمالء  ،  والمخدرات سالح ماض في يد العدو      ،عطائه المال الذي يشبع حاجته    د إل على استعدا 

والمخدرات ، غبون في الحصول على معلومات منهم     والجواسيس يقيمون الليالي الحمراء لمن ير     
 بعـض   وال يأمن كذلك المدمن على نفـسه مـن        ، لق األلسنة بما ال يجوز البوح به      كفيلة بأن تط  

ففي غالب األحيان يكون المدمن مضطرباً في شخصيته يريد         ، شخصيةالسلوك واالضطرابات ال  
يـاد االضـطرابات النفـسية      أن يهرب من مشاكله فيمعن في تناول المخدرات مما يـسبب ازد           

، ورجفانومنها كثرة النسيان والنوبات الذهنية يسبقها قلق وتوتر         ، حتى تصبح خطيرة  ، والعقلية
تهام للمحيطين بـه والـشعور       المدمن عدم ثقة بنفسه وا     فيصبح عند ، وقد يؤدي إلى فصام عقلي    

ويزيد على ذلك الشعور باليأس     ، )٤(وقد تحدث نوبات هياج حاد واعتداء على اآلخرين       ، بالضجر
وهذا يؤدي إلى فقـدان القـيم       ، قرار والخوف من أمور عادية يسيرة     والقنوط والقلق وعدم االست   

من المصابين بـالجنون مـن مـدمني    % ٥٠حظ أن حيث لو، الخلقية ويؤدي أيضاً إلى  الجنون  
  .)٥(الخمر

  
  

                                           
  ).٤ -٢ص(الــشيخ محمــد الفــي   / انظــر المخــدرات والمــسكرات و أثارهــا علــى الفــرد والمجتمــع       1-

  

  ).٥٦٦ص (بــاب الخمــر مفتــاح كــل شــر     / كتــاب األشــربة   ) ٣٣٧١( ســنن ابــن ماجــه بــرقم     -2
  

  ).١٣٩ص (صــــــالح الــــــدين حمــــــاد / انظــــــر نحــــــو تربيــــــة إســــــالمية  3-
 

ــع      -4 ــرد والمجتمـ ــى الفـ ــا علـ ــسكرات وآثارهـ ــدرات والمـ ــر المخـ ــي  / انظـ ــد الفـ   ).٧ص (محمـ
 

ــة      5- ــى األمـ ــا علـ ــالق وآثرهـ ــساوئ األخـ ــر مـ ــازمي   / انظـ ــد الحـ ــن حامـ ــد بـ   ).٨١ص(خالـ
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فعقوبته كعقوبة القذف وهي ثمانون     ، إقامة الحد في الدنيا قبل اآلخرة     شارب الخمر من    لوال أمن   
فهو غضب  ، وأما عقوبته في اآلخرة   ، )١(جلدة كما قرر أكثر الفقهاء آخذين ذلك من عمل النبي         

 –  رضـي اهللا عنـه     - ما في حـديث ابـن عمـر       وحرمان من دخول الجنة ك     من اهللا   
אאאאאמאמ:(א
  .)٢()א

أن تلك األشياء انتشرت في المجتمع الذي نعيشه وبدأت تبدو صورها واضـحة             :  ويرى الباحث 
بعد استجالبها من الغرب الكافر فهناك من يشرب الخمر وآخر مدمن للدخان والـشيش أو مـا                 

وغيرها مما يؤدي إلى انحراف اإلنسان وعدم طمأنينته ، فمثل هؤالء ال بد             ) باألرجيلة  ( يعرف  
هم موقفًا حاسما بالضرب بيد من حديد على من يخل بالمجتمع واإلنسانية ويهدد             لنا أن نأخذ اتجاه   

فيعيش أفراد المجتمع   أمنه وأمانه استعدادا إلنشاء الجيل اآلمن جيل النصر والتمكين          و  استقراره  
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى محافظـة علـى دوام            . طمأنينة وهناء واستقرار    و  كلهم بأمن   
  . ي فمثل أولئك المدمنون نـادرا تكـاد تـرى أحـدهم يعمـر أو يعـيش طـويالً                    العقل البشر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 ). ٨٤ص(محمد أبو زهرة / نظر العقوبة ا -1

   ). ٣٨٠ / ٥ ) . ( ٦١١٣(  مسند اإلمام أحمد برقم 2-
  



 

 ١١١

א א
א

  :ًتعريف القتل لغة واصطالحا: ًأوال
 ال فالن فالنا أي عرضه للقتل وقوم      وقاتلهم اهللا أي لعنهم اهللا وأقت     ، القتل معروف : القتل لغةً . ١

وتقتلت الجارية للفتى يعني العشق والمقتل من الدواب الذي ذل ومـرن            ، أقتال أهل الوتر والترة   
وهذه الناقة قتيل هـذه أي      ، ومنه قلب مقتل واقتتل فالن جنة واقتتلته الجن أي خبلته         ، على العمل 

وقاتل فالن فالنا أي حاربه فأصاب كل واحد        ، وقتلت الرجل أصبت قتاله بالسيف    ، مثلها وقرنها 
  .)١(همنهما صاحبه في قتال

هو فعل من العباد تـزول      أو  ، المميت هو الفعل المزهق أي القاتل للنفس أو         :القتل اصطالحاً . ٢
. . .  أو التـسمم   حـرق أي هدم للبنية اإلنسانية ويكون ذلك إما بالقطع أو الغرق أو ال           ، به الحياة 

 .)٢(الخ

   : حكم القتل: ثانياً
، ومن ضمن هذه الحقـوق    ، ه حقوقاً وواجبات   اإلنسان وجعل ل   - سبحانه وتعالى  -لقد خلق اهللا    

 إِلَّـا  اللَّـه  حـرم  الَّتـي  النفْس تَقْتُلُوا  ولَا: عن قتل النفس بغير حق فقال- سبحانه وتعالى -حق الحياة فنهى    
قبِالْح كُمذَل اكُمصو بِه لَّكُملَع لُونقتَع) ة نهي عن قتـل الـنفس      وهذه اآلي " : يقول القرطبي  ،)١٥١:األ�عـام 

توعد من قتل    بل إن اهللا    ، )٣(  "إال بالحق الذي يوجب قتلها    ، مؤمنة كانت أو معاهدة   : المحرمة
وتـشيب  ، وهى عقوبات تقشعر لها األبدان     ، مؤمناً بعدة عقوبات ال تستطيعها الجبال الشامخات      

 اللَّـه  وغَـضب  فيهـا  خالـدا  جهـنم  فَجزاؤه متَعمدا نامؤم يقْتُلْ ومن : - سبحانه وتعالى -فقال ، لهولها الولدان 
هلَيع هنلَعو دأَعو ا لَهذَابا عيمظع)٩٣:النساء(.  

وذلك ، والذي هو من أكبر الكبائر    ،  قتل بغير حق بالشرك باهللا       ال بل انظر كيف قرن اهللا      
 حـرم  الَّتـي  النفْس يقْتُلُون ولَا آَخر إِلَها اللَّه مع يدعون لَا َالَّذين:فقال سبحانه في أكثر من آية في القرآن الكريم        

إِلَّـــا اللَّـــه قلَـــا بِـــالْحو ُـــون�زي ـــنمـــلْ وفْعي ـــكذَل لْـــقـــا ي٦٨( أَثَام (فـــضَاعي ــه ــوم الْعـــذَاب لَـ ــة يـ ــ ويخْلُـــد الْقيامـ  مها�ًـــا هفيـ
)٦٩() ال ، رضي اهللا عنهم ورضوا عنـه      ن الذين   فهذه هي صفات عباد الرحم     ،)٦٩-٦٨:الفرقـان

، ملذات والشهوات والكراسي الفانيـة    ومن أجل ال  ، قتل النفس البشرية ألتفه األسباب    يقدمون على   
                                           

  ).١/٤٦٥(ابن عباد / انظر المحيط في اللغة  1-
   ).٧/٥٣١(وهبة الزحيلي / انظر الفقه اإلسالمي وأدلته  2-

  ).١٣٣ / ٧/ ( الجامع ألحكام القرآن  -3



 

 ١١٢

عف له  ومن قتلها فغضب اهللا محيط به من كل جانب ولعنته تطارده في كل مكان والعذاب يضا               
 وبِالْوالـدينِ  شـيئًا  بِـه  تُـشرِكُوا  أَلَّـا  علَـيكُم  ربكُـم  حـرم  مـا  أَتْـلُ  تَعـالَوا   قُـلْ  :و يخزى في الدنيا واآلخرة قال تعالى      

 الَّتـي  الـنفْس  تَقْتُلُوا ولَا بطَن وما منها ظَهر ما الْفَواحش تَقْربوا ولَا وإِياهم �َرزُقُكُم �َحن إِملَاق من أَولَادكُم تَقْتُلُوا ولَا إِحسا�ًا
مرح إِلَّا اللَّه قبِالْح كُمذَل اكُمصو بِه لَّكُملَع لُونقتَع) جعل اهللا    بل   ،)١٥١:األ�عـام  على القتل كمـن     من يقدم 

قتل وحرمته فكأنما طال جميع الناس وأبادهم قال        وهذه اآلية توضح بشاعة ال    ، يقتل الناس جميعا  
 النـاس  قَتَـلَ  فَكَأَ�َّمـا  الْـأَرضِ  فـي  فَـساد  أَو �َفْـسٍ  بِغَيـرِ  �َفْـسا  قَتَـلَ  مـن  أَ�َّـه  إِسـرائيلَ  بني علَى كَتَبنا ذَلك أَجلِ من :تعالى
  .)٣٢:املائدة( جميعا

  :منها، ألحاديث الكثيرة التي تحرم القتلأما السنة النبوية فهناك ا

                 الْمـْؤمن  يـزالَ  لَـن : )   اللَّـه  رسـولُ  قَـالَ  : قَاَل - عنْهما اللَّه رضي - عمر ابنِ عنِ

حتى ، الصالحةحة في الدين سعة األعمال      والفس، )١()حراما دما يصب لَم ما دينه من فُسحة في
فهـو فـي    ، فطالما لم يقترب من هذا الدم الحرام        ، )٢(إذا جاء القتل ضاقت ألنها ال تفي بوزره       

א:(א،  - إن شـاء اهللا تعـالى      - مأمن لدخول الجنة    
ألن أول مـا يقـضى يـوم        ، م القتل أهمية عظيمة ودليل على عظ     ففي هذا الحديث     ،)٣()

والدنيا بما فيها مـن     ، )٤(  "وفيه عظم أمر القتل ألن االبتداء إنما يقع باألهم        " ، القيامة في الدماء  
، ند اهللا من أن يراق دم امرئ مسلم       خيرات و أنعام وبحار وأنهار ومساكن وحدائق أهون ع        

(אא .)٥()מאאא:
،אא:−א−

מ אמא،מא
:(אא

מא،אא،
מ .)٦()א

                                           
  ).١٧٢١ص ) (ومن يقتـل مؤمنـا متعمـدا فجـزاؤه جهـنم      : (باب قوله تعالى   /  ب الديات   كتا) ٦٨٦١(صحيح البخاري برقم     1-

  

 ).١٨٨ / ١٢(ابن حجر العسقالني / فتح الباري  2-
ــرقم -3 ــاري بـ ــحيح  البخـ ــاق ) ٦٥٣٣( صـ ــاب الرقـ ــة  / كتـ ــوم القيامـ ــصاص يـ ــاب القـ   ).١٦٤٦ص (بـ

 

 ).١٨٩ / ١٢(ابن حجر العسقالني / فتح الباري  -4

ــرقم رواه ال 5- ــسائي  ب ــدم ) ٣٩٨٧(ن ــاب تحــريم ال ــدم / كت ــاب تعظــيم ال ــاني صــحيح) ٦١٧ص (ب ــه األلب ــال عن   . ق
 

ـ                / كتاب المغازى   ) ٤٢٦٩( صحيح  البخاري برقم      6-  جهينـة   نباب بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم بـن زيـد إلـى الحرقـات م
  ). ١٠٤١ص(



 

 ١١٣

אא:מ::(אوفي رواية مسلم    
אא:،אא:אמ
אא::אמ

  .)١()אמ
 ومـا زال    ،  وهو يقول ألسامة مستنكراً من صـنيعه        أبلغ البلغاء    أسلوبفانظر إلى   

מ:  حتى قال - رضي اهللا عنه -ئماً أسامة  يكررها لشناعتها ولجرمها موبخاً وال    
מ مع أن الرجل كان كافراً محارباً للمسلمين لم يعهد عليه أنه صلى            ، א

ــه ، أو صــام أو زكــى ــد عــصم دمــه ومال ــشهادة فق ــه لل ــك فبمجــرد نطق   .ومــع ذل
ــة   ــشية اإلطال ــرت خ ــا ذك ــي بم ــي أكتف ــاب لكنن ــذا الب ــي ه ــرة ف ــث كثي   .واألحادي

  

  : أنواع القتل: ثالثاً

  : للقتل ثالثة أنواع
ـالحرق أو     ، عليه الجاني متعمداً إزهاق الروح    من أعظم الذنوب واآلثام التي يقدم       : القتل العمد .١ ـا ب إم

يمان في قلبـه    فأمثال هذا ال إ   ، الخ. ....بالغرق أو بالخنق أو بالذبح أو برجم الحجارة أو بإطالق النار          
 وغَـضب  فيهـا  خالـدا  جهـنم  فَجـزاؤه  متَعمـدا  منامؤ يقْتُلْ  ومن:وعذاب اهللا ينتظره كما قال تعالى   ، وال رحمة 

اللَّه هلَيع هنلَعو دأَعو ا لَهذَابا عيمظع)٩٣:النساء(. 
وشبه العمد هو العدوان والضرب على المجني عليه دون أن تكـون نيـة              : القتل شبه العمد  .٢

القـسم ال   فعند المالكيـة أن هـذا       ، ود هذا النوع من القتل    قهاء في وج  واختلف الف ، الجاني القتل   
لذلك فقد قرروا أن شبه العمـد أن        ،  وعند الحنابلة والشافعية بوجوده    ،وجود له لعدم وجود النص    

إذا ضرب بهـا عـدوا      ، والسوط والحجر كالعصا  ، ادةيكون القتل بآلة ليس من شأنها أن تقتل ع        
وقد احتج الذين أثبتـوا     ، )٢(وتكون فيه الدية وال قصاص    ، دفأدت إلى القتل؛ فإنه يكون شبه العم      

:(قَـالَ بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          شبه العمد بما ورد عند عبد اهللا        
אאאא

()٣(. 
                                           

ــرقم   1- ــسلم بـ ــحيح  مـ ــ١٥٨(صـ ــان ) ٩٦ــ ــاب اإليمـ ــ / كتـ ــريم قتـ ــاب تحـ ــافر بـ   ).٦٨ص (ل الكـ
  

  ).   ٤٣٩ص(محمــــد أبــــو زهــــرة / انظــــر الجريمــــة والعقوبــــة فــــي الفقــــه اإلســــالمي   -2
 

  . قـال األلبـاني حـسن     ) ٦٨٢ص  (بـاب فـي ديـة الخطـأ شـبه العمـد             /كتـاب الـديات     ) ٤٥٤٧(سنن  أبي داود بـرقم        3-
  



 

 ١١٤

وهناك حاالت عدة لمثل هذا كأن يلقي المرء        ، "البتة" وهو القتل غير المقصود      : القتل الخطأ . ٣
م  حـوادث الطـرق باصـطدا   فيأو ما يجري  ، إلى أسفل؛ فيصيب إنساناً فيقتله    حجراً من أعلى    

ائلتين فتأتيه  بين شخصين أو ع   أو أن يقوم رجل بحل النزاع       ، بعض الحافالت فيموت من بداخلها    
ــه ــشة فتقتل ــك، ضــربة طائ ــابه ذل ــا ش ــول واهللا ، وم ــا :يق مو ــان ــؤمنٍ كَ مل ــلَ أَن ــا يقْتُ نمؤم                     

 أي ال يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمناً بدون وجه حق إال أن يكون هذا القتـل               ،)٩٢:النـساء ( ً خطَـأً  إِلَّـا 

 مـا  ولَكـن  ِبـه  أَخطَأْتُم فيما جناح علَيكُم  ولَيس:يقول  بدون عمد وال شبه عمد واهللا        عن طريق الخطأ  
تــــــــــــــــــــدمتَع كُمــوب ــان قُلُــــــــــــــــــ ــه وكَــــــــــــــــــ ــورا اللَّــــــــــــــــــ ــا غَفُــــــــــــــــــ   ).٥:األحــــــــــــــــــــزاب(رحيمــــــــــــــــــ

  

   : توبة القاتل: رابعاً
              وقـد سـئل    ،  اهللا لـه ذنبـه     القاتل إذا تاب توبة نصوحاً صادقاً نادمـاً منيبـاً خاشـعاً غفـر             

فأجاب ، متَعمدا مؤمنا يقْتُلْ ومن، بِالْحق إِلَّا اللَّه حرم الَّتي النفْس تَقْتُلُوا  ولَا:ابن عباس عن هاتين اآليتين 
هللا إلهاً أخر وقد     ودعونا مع ا   فقد قتلنا النفس التي حرم اهللا     : مكةا  الفرقان قال مشركو  لما أنزلت التي في     

يغفر الذنوب صغيرها وكبيرهـا      واهللا  ، )١(اآلية  )   وآمن إال من تاب    (؛ فأنزل اهللا  أتينا الفواحش 
 إِثْما افْتَرى فَقَد لَّهبِال يشرِكْ ومن يشاء لمن ذَلك دون ما ويغْفر بِه يشركَ أَن يغْفر لَا اللَّه إِن :إال الشرك فقال سبحانه   

 النفس وال في سائر     حق المظلوم ال يسقط باستغفار الظالم القاتل ال في قتل         "  ،)٤٨:النـساء (عظيمـا 
توبة القاتـل وغيـره مـن       لكن تقبل   ، د االستغفار فإن حق المظلوم ال يسقط بمجر     : مظالم العباد 

ما حقوق المظلومين فإن اهللا يـوفيهم إمـا مـن           وأ، ر اهللا له  بالتوبة الحق الذي له       فيغف، ظلمةمال
  .)٢( " حسنات الظالم وإما من عنده واهللا أعلم

أنه لما كان باب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة أمام القاتل فإن ذلك فرصة له في                : ويرى الباحث   
ئعة ورجع بنفس راضية طا   ،   بعد أن زجر نفسه وخوفها من عقاب يوم القيامة            العودة إلى اهللا  

إلى مواله فإنه بذلك حقق األمن والطمأنينة لنفسه ولمجتمعه ؛ فهو إذ لم تزجره التوبة والعقـاب                 
الستمر في القتل وسادت الفوضى والضياع في المجتمع ، ولكن بتوبته حقق األمن واألمان فـي                

  . مجتمعه 
  
  

                                           
 اهللا عليه وسلم وأصحابه مـن المـشركين بمكـة           باب ما لقي النبي صلى    / كتاب مناقب اإلسالم    ) ٣٨٥٥(صحيح  البخاري برقم      1-

 ). ٩٣٨ص(

  ).٤٠٩ / ٣( ابن تيمية /  الفتاوى الكبرى  2-



 

 ١١٥

   : الحاالت التي تسقط فيها حرمة الدماء: خامساً

والـشر بالـشر    ، لقتل وجب عليه القصاص نفساً بنفس     بتت عليه جريمة ا   فمن ث : القتل ظلماً . أ  
  ).١٧٩:البقرة(تَتَّقُون لَعلَّكُم الْأَلْبابِ أُولي يا حياة الْقصاصِ في  ولَكُم:قال تعالى، يحسم والبادئ أظلم

نيـة وهـو    ر النـاس رؤيـة عيا      بحيث يراه أربعة من خيا     :المجاهرة بارتكاب فاحشة الزنا   .ب  
 ةويقوم مقام الـشهاد   ، يكون قد عرف طريق الحالل بالزواج     بشرط أن   ، ويشهدون عليه ، يرتكبها

فهـو  ،  يكون فيه القتل بالرجم بالحجـارة      وهذا النوع ، أن يقر على نفسه أمام الحاكم أربع مرات       
  .للثيب الزاني

تحـدياً للجماعـة    والمجاهرة بهـذا الخـروج      : الخروج على دين اإلسالم بعد الدخول فيه      . ج  
ولكنه يرفض التالعب بالدين شـأن اليهـود   ، م ال يكره أحداً على الدخول فيه واإلسال، إلسالميةا

 .)١()٧٢:آل عمران(يرجِعون لَعلَّهم آَخره واكْفُروا النهارِ وجه آَمنوا الَّذين علَى أُ�ْزِلَ بِالَّذي  آَمنوا:الذين قالواً 

מאמ:(א:א هذه الحاالت    حدد النبي   وقد  
אא:אא ،א،א

 فإذا وقعت هذه الحاالت الثالث وجب علـى اإلمـام أن            ،)٢()אא
 فَلَـا  سـلْطَا�ًا  لوليـه  جعلْنـا  فَقَـد  مظْلُومـا  قُتـلَ  ومن :دون اإلسراف في القتل لقول اهللا        يطبق حكم اهللا    

رِفسي يالْقَتْلِ ف إِ�َّه ا كَانورصنم)٣٣:اإلسراء(.  
  :واإلسراف في القتل فيه ثالثة أقوال

  .قالــه الحــسن والــضحاك ومجاهــد وســعيد بــن جبيــر،  ال يقتــل غيــر قاتلــه: األول
ــاني ــه  :الثـ ــرب تفعلـ ــت العـ ــا كانـ ــين كمـ ــه اثنـ ــدل وليـ ــل بـ   . ال يقتـ

  .)٣(ألنـه إسـراف منهـي عنـه       ،  ال يمثل بالقاتل قاله طلق بن حبيـب وكلـه مـراد            :الثالث
  

  : أثر القتل على األمن األخالقي: سادساً

 لتحقيـق   وما كان ذلـك إال    ، الناس دون حق قتالً للناس جميعاً     لقد اعتبر اإلسالم قتل الواحد من       
 أَو �َفْـسٍ  بِغَيـرِ  �َفْـسا  قَتَـلَ  مـن  إِسـرائيلَ أَ�َّـه    بنـي  علَـى  كَتَبنا ذَلك أَجلِ من :قال تعالى ، األمن بين أفراد المجتمع   

ادي فَسضِ فا الْأَرقَتَلَ فَكَأَ�َّم اسا النيعمج نما واهيا أَحـا  فَكَأَ�َّميأَح  ـاسـا  النيعمج) فاآلية توضـح    ،)٣٢: املائـدة 
ي ذلك زعزعة ألمـن  ؛ ألن فه هو االعتداء على المجتمع بأسره وتبين أن االعتداء على فرد بعين     
                                           

 )٣٠٤ص (القرضاوي / انظر الحالل والحرام في اإلسالم  1-

  .  صحيح مسلم  سبق تخريجه 2-
   ).٢٥٥ / ١٠( القرطبي / الجامع ألحكام القرآن  3-



 

 ١١٦

، )١(جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة تعدل جريمة قتـل النـاس جميعـاً             اهللا  فجعل  ، المجتمع
بـة هـذه    ومن ثَم يجعل اإلسـالم عقو     ، ه المقاتل والثارات مهدد بالدمار    فالمجتمع الذي تشيع في   

اء إنمـا يقـع     فاالعتد، ار؛ ألنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدم       الجرائم من أقصى العقوبات   
 اهللا عز وجـل     وعلى هذه القاعدة كفل   ، وعلى النفس البشرية في عمومها    ، اتهاعلى حق الحياة ذ   
  وانطالق كل فـرد    ، ة المسلمة في دار اإلسالم وأمنها     وهناك طمأنينة الجماع  ، حرمة النفس ابتداء

  .)٢(فيهــا ليعمــل وينــتج آمنــاً علــى حياتــه ال يعاقــب فيهــا إال بــالحق        
ويظهر الشك والظـن الـسيئ   ، س الخوف في أفرادهاوض أمنها ويغروانتشار القتل في األمة يق 

امرأة ، يراً أو كبيراً  فاإلنسان مصونة حياته سواء كان صغ     ، )٣(بين الناس في المعامالت والمقاصد    
جل تجـب   وكما تجب في الر   ، الكبير فإنها تجب كذلك في الصغير     فكما يجب الدية في     ، أو رجالً 

،  يجوز إسقاطه؛ ألن في ذلك اعتداء علـى حياتـه       لجنين في بطن أمه ال    حتى ا ، كذلك في المرأة  
نفـسه  بل إن اإلسالم حرم على اإلنسان أن يعتدي علـى           ، حتى ولو جاء بطريقة غير مشروعة     

، نفسه على   أو بإطالق النار  ، أو يقتل نفسه بحديده   ، أو يتناول السم  ، كأن يتردى من شاهق   : بقتلها
، فالنفس بالنفس من قتل يقتـل       ، و القتل العمد    والذي يبيح قتل النفس المحرمة ه     ، وما شابه ذلك  

وفـي ذلـك    ، ت بذلك حياته وحياة من يريد قتله      فأمن، سيقتل كف غالباً عن القتل    وإذا عرف أنه    
  ومما يؤسف له أن نجد     ،)١٧٩: البقـرة  (تَتَّقُـون  لَعلَّكُـم  الْأَلْبابِ أُولي يا حياة الْقصاصِ في ولَكُم: يقول اهللا   

، ا بالقصاص نخسر اثنين بـدل الواحـد       ويزعمون أنن ، ربيين اليوم ينكرون شريعة القصاص    الغ
وهكذا نراهم  ، وال نجرئ الناس على القتل    ، ونحفظ دماء الكثيرين  ، وينسون أننا بقتل الواحد نأمن    

ــون بالجــاني و ــضحيةيرأف ــسون ال ــع، ين ــسون أمــن المجتم ــالفرد وين                .)٤(ويهتمــون ب
، وإذا لم تكن العقوبة رادعة؛ فإن السفهاء يكثر مـنهم القتـل           ، فالقصاص رادع عن جريمة القتل    

األول في وقاية المجتمع من     إذن فالقصاص هو األساس     ، )٥(فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل    
ماعـة  وشر تجب تنقية الج   ،  أجلها الحدود هي خبث تجب إزالته      وإن الجرائم التي تقام من    ، آفاته
؛ ليكون نقياً سـليماً     زالة هذه األوزار من جسم الجماعة     وال بد من استعمال الحزم الحاسم إل      ، منه

  .)٦(آمناً مطمئننا
                                           

 ).٢/٨٧٦(سيد قطب / انظر في ظالل القرآن  1-
 ).٣/١٢٣٢(انظر المرجع السابق  -2

  ).١٨١ص(خالــــد الحــــازمي / انظــــر مــــساوئ األخــــالق وآثرهــــا علــــى األمــــة       3-
 

   ). ٢/٩٢( إعـــــداد خالـــــد الـــــسعد   / انظـــــر خطـــــب الـــــشيخ القرضـــــاوي     -4
 

  ).٣٢ / ٣( الشنقيطي / انظر أضواء البيان  5-
 ).٦٨ص(محمد أبو زهرة / انظر العقوبة  -6



 

 ١١٧

وجعـل  ، جرمين وحفظ األمـن فـي أرجـاء األرض        لذلك شرع اإلسالم الحدود لكبح جماح الم      
رم إنساناً حق الحيـاة     فمن ح ، ينوب في تنفيذها حاكمه   ، مسلم كله متضامناً في إقامتها    المجتمع ال 

واالتجاه بهم إلى توحيد الصفوف تحـت       ، وما ذلك إال لجمع شمل المسلمين     ، )١(حرِم حق الحياة  
ـ       ، "ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا      "شعار اإلسالم وكلمة     دماء ولقد ضيق اإلسالم دائرة إراقـة ال

، واستتباب األمن بـين المـسلمين     عدل  أو ضرورة إلقامة ال   ، وجعلها درءاً لمفسدة أكبر   ، المسلمة
אאמאמ:( لذلك قال النبي    

אא،א: א)א(אא،א
.)٢())(א

، وفي ذلك ضمان لحياة األفراد    ، وهذا عدل ال ظلم   ، ن تأخذ العدالة مجراها   فالقاتل ال أمن له من أ     
 قبـل اإلقـدام     فيردعهم، ينتظرهموالقصاص  ، تداء على األنفس  حياة بكف يد الذين يهمون باالع     

، هم فيثأروا وال يقفوا عند القاتـل      وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوس       ، اءعلى الفعلة النكر  
وحيـاة  ، الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودمـاء      فال يقف هذا    ،  يمضوا في الثأر ويتبادلوا القتل     بل

فإذا األمـة   ، فينطلق آمناً يعمل وينتج   ، واطمئنانه إلى عدالة القصاص   بأمن كل فرد على شخصه      
.)٣(كلها في حياة

 مؤمنـا  يقْتُـلْ  ومـن :كما قال تعالى  ، فكذلك ال أمن له في اآلخرة     ، اتل كما أنه ال أمن له في الدنيا       والق
اتل من  فال يأمن الق،)٩٣:النساء(عظيما عذَابا لَه وأَعد ولَعنه علَيه اللَّه وغَضب فيها خالدا جهنم فَجزاؤه متَعمدا

العـذاب  وال يـأمن مـن      ، وال يأمن من لعنة اهللا عليه     ، وال يأمن من غضبه وسخطه    ، عذاب اهللا 
وذلك جزاء له على ما اقترفته يده من        ، فهو يتنقل من عذاب إلى عذاب     ، العظيم الذي أعده اهللا له    

.قتل ألخيه بغير حق

  

  

  

  
                                           

ــنهج -1 ــر مــ ــع  انظــ ــة المجتمــ ــي تربيــ ــرآن فــ ــور /  القــ ــاح عاشــ ــد الفتــ   ).٣٦٣ص(عبــ
 

  ).١٧٢٤ص (بـــاب إذا قتـــل بحجـــر أو عـــصا / كتـــاب الـــديات  ) ٦٨٧٨( صـــحيح البخـــاري بـــرقم  -2
  

  ).٤/٢٢٢٥(سيد قطب / في ظالل القرآن  3-



 

 ١١٨

א א
א

  

   : تعريف الزنا لغة واصطالحاً: أوالً

 مقصور فهو زان والجمع زناة مثل قاض قضاة وزاناهـا مزانـاة           ، زنى يزني زناً  : لزنا لغة ا.١
ويقـول  ، ومنهم من يجعل المقصور والممدود لغتين في الثالثي         ، وزناء مثل قاتل مقاتلة وقتاالً    

لـى  المقصور زنوي وإ  والنسبة إلى   ، وقد زنى يزني  .)١(والممدود لغة نجد  ، مقصور لغة الحجاز  ال
   .)٢(أي تبـاغي  ، والمرأة تزاني مزاناة وزناء   ، أي قال له يا زاني    ،  وزنا تزنية    ،الممدود زنائي 

فإذا كان ذلـك وجـب      ، ج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً      فر هو إدخال  ": الزنا اصطالحاً .٢
 .)٣( " الحد

   :  حكم الزنا:ثانياً

  ولَـا  :مة وهو من كبائر الذنوب قال تعـالى       الزنا محرم تحريماً قطعياً بالكتاب والسنة وإجماع األ       
فعناية اإلسالم بتحريم الزنا ألن فيه إضاعة النسب         ،)٣٢:اإلسراء(سبِيلًا وساء فَاحشةً كَان إِ�َّه الز�َا تَقْربوا

 فيه إفساد النساء علـى أزواجهـن        وهو خلل عظيم في المجتمع وألن     ، همالوتعريض النسل لإل  
وألن فيه تعريض المرأة إلى اإلهمال بإعراض النـاس عـن تزوجهـا             ، ى أوليائهن واألبكار عل 

فكان جديراً بتغليظ   ، ومظنة للتقاتل والتهارج  ، ألنساب إلضاعة ا  وطالق زوجها إياها فالزنا مئنة    
 إِلَّا اللَّه حرم الَّتي النفْس تَقْتُلُوا لَاو بطَن وما منها ظَهر ما الْفَواحش تَقْربوا  ولَا :قال تعالى  .التحريم قصداً وتوسال  

قبِالْح كُمذَل اكُمصو بِه لَّكُملَع لُونقتَع)وقال تعالى  ).١٥١:األ�عام:  ينالَّـذلَـا  و  ونعـدي  ـعم  ـا  اللَّـهإِلَه  ـرلَـا  آَخو  قْتُلُـوني 
فْسي النالَّت مرح إِلَّا اللَّه قلَا بِالْحو ُون�زي نملْ وفْعي كذَل  لْـقـا  يأَثَام) فمجموع اآليات التي تحـدثت    ،)٦٨:الفرقـان 
ل وفي جريمة القتل قتـل نفـس        ألن في الزنا قتالً للنس    ، لزنا قارنت بين الزنا وقتل النفس     عن ا 
عتداء على أنفس كثيرة    فجريمة الزنا ا  ، جريمة القتل اعتداء على شخص واحد     فإذا كانت   ، واحدة

ومن أجل تلك النتائج بعيدة المـدى       ، فلم تنل الحياة أو نالتها ذليلة مهينة      ، كانت تريد حياة كريمة   
فالزنا في كل زمان رذيلة من      ، )٤(في الجماعة كانت عقوبة الزنا من أغلظ العقوبات في اإلسالم         

ــ   ــالق وإث ــود األخ ــن قي ــافر م ــل س ــائح وتحل ــن القب ــة م ــل وقبيح ــرالرذائ   .م كبي
  

                                           
 ).١٣٤ص (الفيومي / انظر المصباح المنير  1-

  ).٢١٧ /٧(الجوهري / الصحاح في اللغة   انظر2-
   ).    ١٥٩ / ١٢( القرطبي / الجامع ألحكام القران  3-

ــالمي   4- ــه اإلســ ــي الفقــ ــة فــ ــة والعقوبــ ــر الجريمــ ــرة / انظــ ــو زهــ ــد أبــ   ).٧٨ص(محمــ
  



 

 ١١٩

א :(  النَّبِـي  قَـالَ ف اإليمان عن الزاني     ولقد نفى النبي     א
()١( .    

   : المحرمات التي تؤدى إلى الزنا:  ثالثا

 وسـاء  فَاحـشةً  كَـان  هإِ�َّـ  الز�َـا  تَقْربـوا   ولَـا  :قال تعالى ،  يؤدي إلى الوقوع في جريمة الزنا      ما حرم اهللا   
  : وأول هذه المحرمات، )٣٢:اإلسراء(سبِيلًا
ب التـي توقـع     ألنه من المصائ  ، النظر إلى المرأة األجنبية     فلقد حرم اهللا     :لنظر الحرام ا. ١

، الً من الرجال والنساء بغض البصر     ك لذلك أمر اهللا    ، المرء في شباك الزنا؛ وألنه بريد القلب      
 خـبِري  اللَّـه  إِن لَهـم  أَزْكَـى  ذَلـك  فُروجهم ويحفَظُوا أَبصارِهم من يغُضُّوا للْمؤمنني  قُلْ :فقال سبحانه ، هوذلك لخطورت 

ــا ــصنعون بِمـــ ــلْ) ٣٠ (يـــ ــات وقُـــ ــن يغْضُـــــضْن للْمؤمنـــ ــن أَبـــــصارِهن مـــ ــروجهن ويحفَظْـــ ــا فُـــ ــدين ولَـــ ــتَهنزِ يبـــ ــا ينـــ                      إِلَّـــ
أال ينظـروا   ، اتللمؤمنين والمؤمن   ففي اآلية الكريمة نهى من اهللا        ،)٣١-٣٠:النـور (منهـا  ظَهـر  مـا 

ولقـد سـئل    ، فليصرف نظره فوراً  ، هم بدون قصد    فإذا ما وقع النظر من أحد     ، إلى ما حرم اهللا   
אא:(א :عن نظر الفجأة   النبي  

عليه هو من تعمـد  عليه وإنما الذي يؤاخذ ،  فنظر الفجأة ال يؤاخذ   ،)٢()
لحرام فنهـى عـن     ى النظر ا   عن االبتعاد إلى ما يؤدي إل      ولقد حثنا النبي    ، النظر وأطال فيه  

−א−א : حق الطريقبل وعلمنا  ، الجلوس في الطرقات  
:א،אאמ:(א
:א،א،אא؛אמא:،

מ،א،א  فـالعين إذا نظـرت    ، )٣()א،א
אא:( ومما يؤكد ذلك قول النبي      ، ظرة محرمة غير شرعية فهي زانية     ن

א،אא،אא،אמ
  .)٤()א،

يزة الجنـسية بغيـر الطريـق       ألنه ضرب من التلذذ واإلشباع للغر     ، "زنى"  وإنما سماه اهللا     
بـل هـو خطـر علـى        ، ع ليس خطراً على خلق العفاف فحسب      فالنظر المتلذذ الجائ  ، المشروع
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 ١٢٠

وخاصـة عنـد مـشاهدة      ، )١(اباستقرار الفكر وطمأنينة القلب الذي يصاب بالشرود واالضطر       
الخليعة التي تنشرها بعـض     األفالم عن طريق التلفزيونات أو السينما أو الفيديوهات أو الصور           

لينظر كل  ، ون ذلك باتفاق بين المرأة والرجل     وكذلك عن طريق كاميرا اإلنترنت ويك     ، المجالت
  .واحد إلى اآلخر دون حياء أو وازع ديني

 د؛ ألنه يع تنسالم عن الخلوة باألجنبية وحرمها خوفاً من الوقوع في الف         نهى اإل : الخلوة الحرام .٢
 ذَلكُـم  حجـابٍ  وراء من فَاسأَلُوهن متَاعا سأَلْتُموهن  وإِذَا :في نساء النبي    من مقدمات الزنا قال اهللا      

رأَطْه قُلُوبِكُمل قُلُوِبهِنا ومو كَان لَكُم ذُواتُ أَنـولَ  ؤسر  لَـا  اللَّـهو ـوا  أَنحكتَن  ـهاجأَزْو  ـنم  هـدعا  بـدأَب إِن  كُـمذَل  كَـان  ـدنع  اللَّـه 
 وللنساء فـي أمـر   ، التي تعرض للرجال في أمر النساء      يريد من الخواطر  ، )٥٣:األحـزاب (عظيمـا 
وهذا يدل على أنه ال ينبغي ألحـد     ، يةة وأبعد للتهمة وأقوى في الحما     أي ذلك أنفى للريب   ، الرجال
فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفـسه وأتـم          ، بنفسه في الخلوة مع من ال تحل له       أن يثق   
ولو كان يحفظهـا    ، ا ال يحل له الزواج منه     بامرأة يحرم على الرجل أن يخلو       إذن ؛ ، )٢(لعصمته

:(א−א−א: القرآن الكريم 
אא:מ،מא

 مـن   وحذر النبـي   .)٣()אא:،אאא
אמ:(א: خلوة أحد أقارب الزوج بزوجته    

 والحمو  ،)٤()אא:א،אא،א
فهـؤالء ليـسوا مـن      ، لعم وابن العم والخال وابن الخـال      هو قريب الزوج كاألخ وابن األخ وا      

مة التي لربما تقع من قريـب       وسبب الحرمة هو الخوف من العواقب والمشكالت الوخي       ، المحارم
له للدخول  وذلك لوجود القرابة التي تؤه    ، آخرأقرب من أي شخص     ؛ ألن وقوع الزنا منه      الزوج

  .ولربمــا بــدون اســتئذان دون أن ينكــر عليــه أحــد، والخــروج فــي أي وقــت شــاء
؛ ألن لمؤمنين بالستر وعدم كشف عوراتهننساء ا أمر اهللا  : التبرج وإظهار الزينة والعورة   .٣

ى المـرأة درة مـصونة      في كشفها ارتكاب للفواحش والمنكرات التي نهى اإلسالم عنها حتى تبق          
 الْمـؤمنني  و�ـساء  وبناتـك  لأَزْواجِـك  قُـلْ  النبِـي  أَيهـا   يـا  : - سبحانه وتعالى  -فقال  ، الجانب في قلبها وقالبها   

ني�ــد ــيهِن يــ ــن علَــ ــابِيبِهِن مــ ــك جلَــ ــى ذَلــ ــرفْن أَن أَد�َــ ــا يعــ ــؤذَين فَلَــ ــان يــ ــه وكَــ ــورا اللَّــ ــا غَفُــ ــزاب(رحيمــ   ).٥٩:األحــ
                                           

 ).١٤٨ص(القرضاوي / انظر الحالل والحرام  -1

  ).٢٢ ٧ /١٤ (القرطبي / انظر الجامع ألحكام القرآن  2-
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ــرقم   4- ــاري بـ ــحيح البخـ ــاح ) ٥٢٣٢( صـ ــاب النكـ ــامرأة  / كتـ ــل بـ ــون رجـ ــاب ال يخلـ   ). ١٣٤ص (بـ
  



 

 ١٢١

عفـافهن  ؛ فألن في إظهار زينتهن إيذاء ل      وعدم التبرج والسفور   ففي اآلية أمر بالستر واالحتشام    
عـورة  وأن تنظر المرأة إلـى      ،  أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل      ونهى النبي   ، ولطهارتهن

،אאאא:(   א ،المرأة
אאאאאאא  .)١()א

  الـدوائر  الـذين يتربـصون    األشـرار    مع فيها أولئك المنافقون   والمرأة التي تكشف عورتها يط    
 السوأتين عورة مـن     وقد أجمع المسلمون على أن    ،  من كل جانب   تبالمؤمنات العفيفات الطاهرا  

على خالف في ذلك وقال األكثرون إن       رأة كلها عورة إال وجهها ويديها       وأن الم ، الرجل والمرأة 
  .)٢(عورة الرجل من سرته إلى ركبته

 :نظر فيها إلى المرأة األجنبيةالحاالت التي يجوز الأما 

 .عند حاجتها إلى الطبيب األمين الذي يحافظ عليها وعلى أنوثتها .١

 .عند حاجتها للتعليم .٢

 .عند أدائها للشهادة أمام القاضي .٣

 .عند خطبتها .٤
  

   : أقسام الزنا: رابعاً

  : المحصناني غير المحصن و الزالزاني: للزنا أقسام

 مئَـةَ  منهمـا  واحـد  كُـلَّ  فَاجلـدوا  والزا�ـي  الزا�يـةُ  :قـال اهللا تعـالى    :  غير المحـصن   يناالز: القسم األول 
 ةلْـدج) الزاني ال  فإن  ، وللعلماء فيه تفصيل  ، ي الحد هذه اآلية الكريمة فيها حكم الزاني ف      "  )٢:النـور

نكـاح صـحيح    أ في   أو محصناً وهو الذي قد وط     ، وهو الذي لم يتزوج   ، يخلو إال أن يكون بكرا    
ويـزاد علـى    ، ج فإن حده مئة جلدة كما في اآلية       فأما إذا كان بكراً لم يتزو     ، وهو حر بالغ عاقل   

אא:( א، )٣("ذلك أن يغرب عاماً عن بلده عند جمهور العلمـاء 
א،א،א

מ ولقد وضعت عقوبة الجلد على أساس من طبيعة اإلنسان وعلم بطبيعتـه وعقليتـه               ،)٤()א
فالذي يصرف عنه هو األلـم      ، واالشتهاءهذه الجريمة هو اللذة     ونفسيته ذلك أن الدافع الرتكاب      

  .)٥(لعقابوشدة ا
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 ١٢٢

؛ فإنه يرجم حتى الموت سواء      زواجفإذا كان محصناً قد جرب ال     :  المحصن ي الزان :القسم الثاني 
מאמ:( א، وقد ثبت الرجم بسنة النبي ، أكان ذكراً أو أنثى

אא:אא ،א،א
 لمـاذا شـددت عقوبـة الزانـي          ولعل البعض يتـساءل    ،)١()אא

، ه بعد ذلـك   فإن فكر في  ،  الشخص عادة عن التفكير في الزنا      ألن اإلحصان يصرف  ؛   المحصن؟
وشدة اندفاعه لالستمتاع بما يصحبها من نشوة       ، ره على قوة اشتهائه للذة المحرمة     فإنما يدل تفكي  

بحيث إذا فكر فـي هـذه اللـذة         ، فوجب أن توضع له عقوبة من قوة األلم وشدة العذاب ما فيها           
وبة على التفكير   المحرمة وذكر معها العقوبة المقررة تغلب التفكير في األلم الذي يصيبه من العق            

  .)٢(في اللذة التي يصيبها من الجريمة

  :الشروط التي تثبت جريمة الزنا: خامساً
  :تثبت جريمة الزنا بما يأتي

 يرمـون  والَّـذين :وهي عبارة عن أربعة شهود من الرجـال لقـول اهللا سـبحانه وتعـالى          : البينة.١
اتنصحالْم ثُم أْتُوا لَمي ةعببِأَر اءدهش موهدلفَاج نيا�ثَم ةلْدلَا جلُوا وتَقْب ملَه ةادها شدأَب كأُولَئو مه قُونالْفَاس)٤:النور( ،

 الْبيـوت  فـي  فَأَمـسكُوهن  واشـهِد  فَـإِن  منكُم أَربعةً علَيهِن فَاستَشهِدوا �سائكُم من الْفَاحشةَ يأْتني  واللَّاتي :وقال تعالى 
ــى ــاهن حتَّــــــــــــــ ــوت يتَوفَّــــــــــــــ ــلَ أَو الْمــــــــــــــ ــه يجعــــــــــــــ ــن اللَّــــــــــــــ ــبِيلًا لَهــــــــــــــ ــساء(ســــــــــــــ   ).١٥:النــــــــــــــ

ـ      : االعتراف.٢                فـإن ، ة بالزنـا عـاقالً بالغـاً غيـر مكـره          وهو أن يعترف الزاني أو الزاني
ــاكم أو القا    ــى الح ــب عل ــذلك وج ــرف ب ــد اهللا   اعت ــه ح ــيم علي ــي أن يق   .ض

أن أووهي بأن تعترف المرأة المزني بها بأن الولد الذي في بطنها ليس من زوجهـا                 :الحمل.٣
 فيكون إشارة على أنها ارتكبت جريمـة الزنـا        ، فتحمل، ون ليس لها زوج في األصل     تك

א:אאא
א אא:( א

מ  אמא
מ א،אא

מ،א אאא
אאאאאא    .)٣()א
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   : أثر الزنا على األمن األخالقي: سادسا

وذلك بعدم االقتراب من الوقوع في وحل الزنا        ، فظة على العرض والنسب   بالمحا لقد أمر اهللا    
وما كـان   ، سالم فشدد من تحريمه والنهي عنه     حتى جاء اإل  ، لذي حرمته جميع األديان السماوية    ا

 اآلمنـة   ذلك إال ألمن األفراد والمجتمع من االنحالل األخالقي والتفكك االجتماعي وتدمير األسر           
ا حيث تعرف األمة طريقها عندم    ،  فهو يؤثر على المستوى االجتماعي     ،فتاكةوانتشار األمراض ال  
، عندما تبصر بأجهزة واعية للمشاكل    و، األصالة الذي يهديها سواء السبيل    و: تستخدم حس الذاتية  

كل هذا يختل بالمرض االجتماعي حيث تضل       ، نفاياتها الضارة بأحسن سبيل   وعندما تتخلص من    
في الطريـق   فتتعثر وتسقط   ، ظة وتترنح عن مواكبة سير الحضارة      الباه الطريق وتدفع التكاليف  
وختامهـا  ، عندما تزيغ النظرات ويضطرب الفهـم     اللهم إال االنحراف    ، عندما تتألم بدون مبرر   

حيث ال تعبير أدق من كومـة       ، يع الحرمات وتسحق مقومات اإلنسان    عندما تهان الكرامات وتض   
: ق اهللا العظيم إذ يقول    القاذورات تلوث نبالة البدن وصد    

א)٨(אאא
אאאאאאאמא)٩(א

.)١()٨١٠:א()١٠(אמא
 اءوسـ  فَاحـشةً  كَـان  إِ�َّـه  الز�َـا  تَقْربـوا  ولَـا  :عن االقتراب من الزنا فقال سبحانه وتعالى       ولقد نهى اهللا    

:  الثالثة متتابعـة المنكرات النهي عن هذه  مجيء لذلك يكثر في السياق القرآن       )٣٢:اإلسـراء (سبِيلًا
و ،  الجريمة األولى قتل للفطرة    ذلك أنها كلها جرائم قتل في الحقيقة      ، وقتل النفس ، والزنا، الشرك

ــة    ــل للجماع ــة قت ــة جريم ــردة     ، الثاني ــنفس المف ــل لل ــة قت ــة جريم   .والثالث
فهي منتهية  ، ة  جماعة التي تشيع فيها الفاحشة والرذيلة جماعة ميتة ال أمن لها وال طمأنين            وإن ال 

 ينخـر   التـي ونحن نالحظ في عصرنا هذا مقدمات االنهيار للحضارة الغربية          ، حتماً إلى الدمار  
 اءوجريمة الزنا ال ينظر فيها إلى مقدار االعتـد        ، )٢(فساد في كل جانب من جوانب حياتهم      فيها ال 

وإنمـا  ، اها فليس ثمة أذى حسي واقع عليها  فإنه إذا كان برض   ، الشخصي الواقع على المزني بها    
فإنه يترتـب   ، جتمعينظر فيها إلى ما يترتب من شيوع هذه الفاحشة من نتائج خطيرة بالنسبة للم             

، وبـذلك تنحـل األسـرة     ، مكتفين بتلك العالقات  ، ى الزواج على هذا الشيوع أال يقبل الناس عل      
 فإنه إما أال يكون نـسل     ، ويضيع النسل ، اء المجتمع الفاضل  بانحاللها تذهب أقوى رابطة في بن     و

وإما أن تكـون  ، ها شيئاً فشيئا  وبذلك يقل تعداد األمة ويفنى نسل     ، بين الذين تقع منهم هذه الجريمة     
، المالجـئ  الذين يتربون في     نهناك ثمرة لتلك العالقة الفاجرة وبذلك يكثر األوالد غير الشرعيي         

                                           
 ).٢/٢٠٨(خلص جلبي / انظر الطب محراب اإليمان  -1
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 ١٢٤

وال ، يهم شذوذ يجعلهم ال يألفون النـاس  وفينشئونوإن هؤالء األوالد ، والذين ال يعرف لهم آباء    
، وقوتهـا وتذهب وحدتها   ، بهم عرى الجماعة  وتفكك  ، فيكونون مصدر أذى مستمر   ، يألفهم الناس 

إذ إن  ، معية بتربيتهم بـين أبـويهم وإخـوته       وذلك ألن األوالد إنما تتربى فيهم العواطف الجما       
، لمان أوالدهما العالقة اإلنسانية   وإن األم واألب يع   ، نمو مهذبة بحنان األبوين وعطفهما    الغرائز ت 

ن فإن مآلها االنحالل وتنـاقص الـسكا      ،  فشا الزنا في أمة    وإذا، ويربيان فيهم النزوع االجتماعي   
ا تلـك الجريمـة     تفشت فيه ذلك واضح بجالء فى األمم التي       ، ووجود رجال فيهم عداوة للمجتمع    

ــسانية ــصان  ، اإلنـ ــي نقـ ــكانها فـ ــالل وسـ ــي انحـ ــا فـ ــإن مجتمعهـ   .)١(فـ
وحمايـة  ، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ األنـساب        ، فهذه الجريمة من أعظم المفاسد    

؛ وتوقي ما يوقع أعظم العداوة و البغضاء بين الناس من إفـساد كـل               الفروج وصيانة الحرمات  
 من أجل ذلك أراد اإلسالم األمن       )٢(وأخته وأمه وفي ذلك خراب العالم     منهم امرأة صاحبه وبنته     

فال أمن على الزناة أيا كان مـوقعهم أو         ، لعقوبة التي تناسب هذه الجريمة    ألفراد المجتمع فشرع ا   
 مائَـةَ  منهمـا  واحـد  كُـلَّ  فَاجلـدوا  والزا�ـي  الزا�يـةُ  :فقال سبحانه وتعالى  ، حكم بمعاقبتهم  فاهللا  ، هممناصب
ةــد ــا جلْـ ــذْكُم ولَـ ــا تَأْخـ ــةٌ بِهِمـ ــي رأْفَـ ــنِ فـ ــه ديـ ــتُم إِن اللَّـ ــون كُنـ ــه تُؤمنـ ــومِ بِاللَّـ ــآخرِ والْيـ ــشهد الْـ ــذَابهما ولْيـ ــةٌ عـ ــن طَائفَـ  مـ
نينمؤالْم)٢:النور.(  

قاية الفرد والمجتمع من األمـراض      لذلك كان من مقاصد الشريعة اإلسالمية صيانة العرض وو        
فهذه العالقـات سـبب   ، للواط والعالقات الجنسية المحرمة التي تنتشر من خالل ممارسة الزنا وا      

وفي العالم الغربي ، ومون بفعل تلك الممارسات المنحلة    رئيس في انتقال أشد األمراض بين من يق       
مـراض  وأصبحت تلك األ  ، )اإليدز(ومنها نقص المناعة    ، رةانتشرت الكثير من األمراض الخطي    

لذا فإن تشدد الشريعة اإلسالمية في نقاء العرض وصيانته هو حماية           ، الخبيثة تهدد الحياة بأسرها   
ـ           ي ارتكـاب الفـواحش     للمجتمع من اآلثار المدمرة لألمراض الناتجة عن العالقات المحرمة ف

وفـي  ، د واألسـرة والمجتمـع  قق األمن للفرلذلك فإن تحقيق هذه المقاصد يح   ، وممارسة الحرام 
وإن من المستغرب أن نجد أقواماً فتنـوا بتلـك          ، ا ضرر عظيم يلحق بالبالد والعباد     التفريط فيه 

بل نجـد   ، وانحدار في هتك األعراض والحرمات    وما هم عليه من تحلل      ، للغربالحياة البائسة   
ويشيع الرذيلة  ، ألخالقك البيئة ينسف كل القيم وا     من ينادي بإشاعة منهج منحرف مستورد من تل       

ممـا  ،  لإلنسان والتفسير الجنسي للسلوك    في المجتمعات المسلمة آخذين بنظرية التفسير الحيواني      
ـ   ، رين إلى الهبوط في مهاوي الرذيلة     أدى بالكثي  ذارتها تحـت أسـماء وعنـاوين       والسقوط في ق
لة الكبت وإعطاء الثقـة     إزافتارة باسم الحرية وتارة أخرى باسم الحب وتارة ثالثة باسم           ، متعددة

                                           
 ).٧٧ص (محمد أبو زهرة / نظر العقوبة ا 1-

  ).            ١٩٠ص (ابن قيم الجوزية / انظر الداء والدواء  2-



 

 ١٢٥

شـباع  إن اإلنسان ال يحقق ذاته بغيـر اإل       :  من يقول    قيقة األمر رفعوا راية   وهم في ح  ، وغيرها
، و قيد باطل ومدمر لطاقات اإلنـسان      وكل قيد من  دين أو خلق أو مجتمع أو تقاليد ه           ، الجنسي

  .)١(وهو كبت غير مشروع
ى الموت إن كـان  ويرجم حت ، يجلد إن كان غير محصن    فإنه  ، نياولنعلم أنه ال أمن للزاني في الد      

:(  اِهللا رسـولُ  قَـالَ فهو حالل الدم ، بل يشهر به أمام الناس، وليس ذلك فحسب، متزوجاً
א:אאמאמ

אא، אא)א(אא،א
إال أن يتوبـوا    ، نيا فال أمن لهم  كذلك في اآلخـرة        وكما أنه ال أمن للزناة في الد       ،)٢())(

: (ن الرؤيا التي رآها لما أعرج به إلـى الـسموات             ع لقول النبي    ويعودوا إلى اهللا    
אאא אאמ،אאא   .)٣()א
  

  : خالصة القول فيما سبق 

دوره يحقق األمن فـي المجتمـع       أن إلقامة حد الزنا وجها من وجوه اإلعجاز التشريعي وهذا ب          
النتشار هذه الظاهرة دور خطير في قمع االستتباب واالستقرار األخالقـي المجتمعـي             إن  حيث  

يؤدي إلى قمع األرحام ودك أصول الرحم والمجتمع المسلم ، وكذلك لما له من مضار صـحية                 ف
جنسي وكل ذلـك    فتاكة حيث انتشار األمراض مثل مرض اإليدز والسيالن والزهري والعجز ال          

 ليس عنـا  المجتمع الغربيوضياع يؤدي إلى قمع و تهديد األمن وضياع االستقرار والطمأنينة ،       
  . بسبب انتشار هذه الظاهرة  ببعيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
ــي       -1 ــن األخالق ــق األم ــي تحقي ــة ف ــسياسة الجنائي ــر دور ال ــشافعي   / انظ ــد اهللا ال ــن عب ــد ب   ).٥٧ص (خال

 

  ). ١٧٢٤ص (بـــاب إذا قتـــل بحجـــر أو عـــصا / كتـــاب الـــديات  ) ٦٨٧٨( صـــحيح البخـــاري بـــرقم  2-
  

ــرقم   -3 ــاري ب ــحيح البخ ــر  ) ٧٠٤٧( ص ــاب التعبي ــصبح   / كت ــالة ال ــد ص ــا بع ــر الرؤي ــاب تعبي   ).١٧٧٠ص (ب
  



 

 ١٢٦

א א א
א

  ًتعريف السرقة لغة واصطالحا: ًأوال
، أي اسـترق مـستخفياً    وهو أخذ الشيء خفية مستتراً واسترق السمع        : تعريف السرقة لغة   .١

 .)١(ويقال هو يسارق النظر إليه

أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله بال شبهة له فيـه             : تعريف السرقة اصطالحاً   .٢
 .)٢(على وجه االختفاء

   : حكم السرقة: ثانيا

هللا السرقة محرمة تحريماً قطعياً بالكتاب والسنة وهي من الكبائر التي تدخل صاحبها النار قـال ا           
 فقطع يد   ،)٣٨:املائـدة (حكـيم  عزِيـز  واللَّه اللَّه من �َكَالًا كَسبا بِما جزاء أَيديهما فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِقُ:تعالى

؛ ألن هذه اليد الخبيثة الخائنة التي خلقها اهللا لتكسب في كل مـا              هدي القرآن الكريم  السارق من   
امتثال أوامره واجتناب نهيه والمشاركة في بناء المجتمع اإلسالمي فمدت أصـابعها            يرضيه من   

واستعملت قوة البطش المودعة فيه الخيانة والغدر وأخذ        ، نة إلى مال الغير لتأخذه بغير حق      الخائ
هذه اليد يد نجسة قذرة ساعية في اإلخالل بنظام المجتمع إذ           ، وال الناس على هذا الوجه القبيح     أم
  .)٣( نظام له بغير المال فعاقبها خالقها بالقطع واإلزالةال

: אحيث ،  باإلشراك باهللا والزناولخطورة السرقة فقد قرنها النبي 
،אא،א(:

א،ממא،מא
א،אמ،

א،אמ،
 ولقد لعن النبي    ، فمن نقض هذه البيعة فقد خان الرسول         ،)٤()،
،אאא:( אالسارق 
אא،אאא،א

מ أقر بأن قطع يده    و،  لعن السارق بالدعاء عليه     فالرسول   ،)٥()א
                                           

  ).  ١٩٩٨ / ٣( ابن منظور / لسان العرب  -1
  ). ٤/٨٨(أبو مالك السيد سالم / صحيح فقه السنة  -2
   ).٣٢ / ٣( الشنقيطي / أضواء البيان  -3

  ).  ٢٤ص(ب اإليمان كتا) ١٨( صحيح البخاري برقم  4-
  ).١٧٠٢ص (بــاب لعــن اهللا الــسارق إذا لــم يتــب     / كتــاب الحــدود  ) ٦٧٨٣(صــحيح البخــاري بــرقم    5-

 



 

 ١٢٧

بل إن  ، )١(كما أن العقوبة ال تكون إال على فعل محرم        ، واللعن دليل الحرمة  ، مترتب على سرقته  
،אאא عن النبي   القطع ثابت بالتواتر    
،מ:( א

.)٢()מאא،،
:אאאאמ−א−
:א، אמ

ממ،א:( א،، א
،אמאאממא:מ

מ،אאאמא אא
()٣(.

   : الحكمة من جعل عقوبة السارق قطع يده: ثالثا

  ، اللَّـــــه مـــــن �َكَالًـــــا كَـــــسبا بِمـــــا اءجـــــز :حكمتـــــينالـــــسابقة فـــــي اآليـــــة 
مجـازاة الـسارق ال نقـص وال         أن القطع هو الحكم المطابق ل      -سبحانه – بين   :الحكمة األولى 

ولم يجعله إعـداماً للـنفس      ، يكون جزاء ناقصا عن مقابلة الجرم     فلم يجعل عقوبة الجلد ف    ، شطط
ارق أبلغ وأردع مـن عقوبتـه        القطع للس  إن عقوبة "حيث  ، يكون فيه مجاوزة لما يستحق الجرم     ف

ــد ــة  ، بالجل ــد العقوب ــه ح ــغ جنايت ــم تبل ــلول ــه  بالقت ــات ب ــق العقوب ــان ألي                ؛ فك
ــوالهم        ــذ أم ــاس وأخ ــى أذى الن ــيلة إل ــه وس ــذي جعل ــضو ال ــة الع   .)٤("إبان

ة في ضم كسب غيـره      رغب أن اإلسالم نظر إلى الدوافع النفسية للسارق وهي ال         :الحكمة الثانية 
فكان في قطع يده وهي مـصدر       ، وإرضاء حب الراحة  ،  غير المشروع  وطمعه في اإلثراء  ، إليه

السعي والكسب والثراء سببا في قلة ماله وشدة سعيه للوصول إليه وبقائه في خوف على تـأمين                 
  .)٥(مستقبله

  

  

  

  
                                           

  ). ٤٨ص(أحمـــــد الكبيـــــسي / أحكـــــام الـــــسرقة فـــــي الـــــشريعة والقـــــانون      -1
 

ــرقم   -2 ــاري ب ــحيح البخ ــشهادات  ) ٢٦٤٨(ص ــاب ال ــي   / كت ــسارق والزان ــاذف وال ــهادة الق ــاب ش   ). ٦٣٧ص (ب
 

ــحي3- ــرقم  صــــ ــاري بــــ ــاء  ) ٣٤٧٤(ح البخــــ ــث األنبيــــ ــاب أحاديــــ   ).   ٨٥٦ص (كتــــ
  

 ).٤/٨٩(أبو مالك سالم / صحيح فقه السنة  4-
ــة  -5 ــادة والعقوبـــــ ــالم العبـــــ ــام اإلســـــ ــه / نظـــــ ــد عقلـــــ   ).٢٢٤ص(محمـــــ

 



 

 ١٢٨

   :الشروط التي تثبت جريمة السرقة:رابعاً
  :رين اثنين وهماتثبت جريمة السرقة بأم

وأنه قام بسرقته خفية عـن أعـين        ،  يعترف السارق على الشيء المسروق      وهو أن  :اإلقرار  . أ 
، مال أنه يظن القطع في ال قطـع فيـه         وال بد في إقراره أن يصف السرقة ليندفع احت        ، الناس

 .)١(وليعلم توافر الشروط أو عدم توافرها

 الحاكم أو أمام القاضي بأن السارق سـرق         وهو أن يشهد رجالن عدالن مسلمان أمام       :البينة . ب 
 .كذا وكذا

ن ؛ أل فال قطـع  ، نه أو سرق االبن من أبيه     فإذا سرق األب من اب    ، كان هناك شبهة فال قطع    وإذا  
،  عليـه  وهكذا كل من له استحقاق في مال فأخذ منه فال قطع          ، نفقة كل منهما على اآلخر واجبة     

  .رد مـــا أخـــذ ويـــ، ويـــؤدب عليـــه، لكـــن يحـــرم عليـــه هـــذا الفعـــل
  

   : الحد الواجب في السرقة: خامساً

والحد المتفق عليه بـين فقهـاء       "  : يقول سيد قطب   :القيمة التي من أجلها تقطع يد السارق      .أ
ومما يؤكد ذلك مـا  ، )٢("المسلمين للمال الذي يعد أخذه من حرزه خفية سرقة ال يعادل ربع دينار     

א:( א−א−
وهذا من  ، فلما خانت هانت  ،  لما كانت أمينة كانت ثمينة     حيث إنها )٣()א

مـة  فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قي       ، والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة   تمام الحكمة   
وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر التي تقطع فيه ربع           ،  بخمسمائة دينار لئال يجني عليها     اليد

ولهذا قـال   ، ا هو عين الحكمة عند ذوي األلباب      فهذ، في سرقة األموال   يتسارع الناس    دينار لئال 
  .)٤()٣٨:املائـــــــدة(حكـــــــيم عزِيـــــــز واللَّـــــــه اللَّـــــــه مـــــــن �َكَالًـــــــا كَـــــــسبا بِمـــــــا جـــــــزاء :تعـــــــالى

سرقة على السارق في المرة األولى؛ فإنهـا تقطـع يـده            إذا ثبتت ال  : المكان المعين للقطع  .ب  
ذا عـاد   وإ، إذا عاد الثالثة قطعت يده اليـسرى      و، ذا عاد الثانية قطعت رجله اليسرى     وإ، اليمنى

حارث بن حاطب وهو    واحتجوا بحديث ال  ، )٥"(يقتل بعد الرابعة  " ثم  ، الرابعة قطعت رجله اليمنى   
:א،א:،א:א،א: أن النبي   
א،א מ،מ:،א
אמ،א−א−

                                           
 ).٢/٤٣٩(صالح آل فوزان / انظر الملخص الفقهي  -1
 ).٢/٨٨٣/ (في ظالل القرآن  -2

    ). ٧٥٠ص  (بـاب ذكـر االخـتالف علـى الزهـري           / كتـاب قطـع يـد الـسارق       ) ٤٩٣٥(سنن النـسائي النـسائي بـرقم         3-
  ).٢٠٤ / ٥( ابن كثير/ تفسير القرآن العظيم  4-

  ).١٧٢ / ٦( القرطبي / الجامع ألحكام القرآن  5-



 

 ١٢٩

מ،א:(אמ א،−א−
:،א،אאמ،

واختلف الفقهاء إذا قطعـت     ، )١()א،מ،מ
قال الكافـة تقطـع مـن الرسـغ         :" على ذلك قائالً   القرطبياليد أو الرجل فإلى أين تقطع فأجاب        

 إلـى   :وقيـل ، يقطع إلى المرفق  : وقال بعضهم ، حسم السارق إذا قطع     والرجل من المفصل وي   
ر القدم ويترك   رجل من شط   تقطع ال  -رضي اهللا عنه  -وقال علي   ، "؛ ألن اليد يتناول ذلك    المنكب
   ،)٢(وبه قال أحمد وأبو ثور، له العقب

ولو عدا إنسان على السارق     ، وال يسقط إال بأدائه فعال    ، لقطع واجب وليس فيه عف وال تخيير      فا
فـإذا كانـت    ، يعاقب ألنه قطع عضواً يجب قطعه     فإنه ال   ، فقطع يده أو رجله التي يجب قطعها      

ولكن ، اطع الفتياته على السلطات العامة    ؛ فيعاقب الق  اجبلعامة قد تكفلت بأداء هذا الو     السلطات ا 
ولكن ال يجوز للسلطات العامة أن تعاقب القاطع باعتباره مفتاتـاً           ، ال يعاقب على القطع في ذاته     

  .)٣(إال إذا كانت قائمة بأداء الواجب

   : أثر السرقة على األمن  األخالقي: سادساً

السلوكية من أهل الرذائـل     ار السرقة نتيجة االنحرافات     إن مما يجلب لألمة التصدع األمني انتش      
لذلك فالمجتمع المـسلم    ، )٤(وال خوف من السلطات األمنية    ، حيث ال وازع ديني يردعهم    ، الخلقية

انـه  ، يوفر ألهل دار اإلسالم على اختالف عقائدهم ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية                
ولذا فاإلسالم يشدد عقوبة السرقة     ، ت التربية والتقويم  لكفاية وضمانا يوفر لهم ضمانات العيش وا    

فمن حق كل فـرد مـن أفـراد         ، )٥(واالعتداء على الملكية الفردية واالعتداء على أمن الجماعة       
ى ذات الفعل وقيمـة الـشيء   وعلى ذلك فإنه ال ينظر إل، المجتمع أن يأمن على أمواله وتجاراته 

لتى توقع الناس في    وا، رتبة على فشو السرقة في المجتمع     توإنما ينظر إلى النتائج الم    ، المسروق
  .)٦(وإن حادثـة واحـدة فـي حـي أو قريـة تـزعج كـل اآلمنـين                 ، ذعر وخـوف شـديد    

لذلك أوجـب   ،  وربما وصل األمر إلى أن يقوم السارق بقتل نفس بريئة من أجل دراهم معدودة             
فيأكلونهـا  ، أمـوال النـاس   ون على   إقامة الحد ليكون رادعاً ألولئك األفراد الذين يتجرؤ        اهللا  

ـ              ، بالباطل ل فـي   وعلى األمة إذا أرادت أن يستقر حالها ويطمئن أفرادها تطبيق حد اهللا عز وج
                                           

  ).٧٥٥ص (بــاب قطــع اليــدين والــرجلين مــن الــسارق / كتــاب قطــع يــد الــسارق ) ٤٩٧٨(ســنن النــسائي بــرقم  1-
  

  ).١٧١ / ٦( القرطبي / لجامع ألحكام القرآن ا 2-

  ). ١/٥٥٦( عبد القادر عودة /انظر التشريع الجنائي اإلسالمي  3-
  ).١٨١ص(خالد الحازمي / انظر مساوئ األخالق  4-
  ).٨٨٥ / ٢/ ( انظر في ظالل القرآن  5-

 ).٨٧ص (محمد أبو زهرة / انظر العقوبة  6-



 

 ١٣٠

ـ     ،  األمن ويستتب، السرقة فبتطبيقه تحفظ األموال واألرواح       ن بـالد   وحين تركت بالد كثيرة م
ـ       ؛ انتشرت فيها جرائم السرقة والقتل ب      المسلمين هذا الحد الشرعي    ل نسبه واسعة جـداً مـن أج

، نظم الوضعية المستوردة من أوروبـا     وتبعت هذه البالد ال   ، الحصول على الثراء غير المشروع    
إلسـالم  وضعفت بتـرك حـدود ا     ، لمسلمين إليها أوبئة الجرائم الموجودة في بالد غير ا        تفانتقل

 معظم هذا الفـساد     وفسد حال المجتمع وكانت البالد في عافية من       ، شروط األمن فكثرت الجرائم   
تى نفذت  م، يعة اإلسالمية التي تردع األشرار    الذي انتشر لو أنها حافظت على تطبيق أحكام الشر        

  .)١(والتجربة الواقعية في بعـض بـالد المـسلمين أثبتـت ذلـك            ، في عدد قليل من المجرمين    
يـد الـسارق    وإن قطـع    ، فراد المجتمع إال بقطع يد السارق     وال  يتحقق األمن والطمأنينة بين أ      

 التـي ال    المجرم الذي أقدم على اقتراف جريمة السرقة كاليد الخبيثة المصابة بمرض السرطان           
وما تقوم به بعض الدول وتقرره في       ، وذلك للحفاظ على سالمة الجسد    ، تشفى إال ببترها وقطعها   

ن عقوبـة   ؛ أل ال يؤتي ثماره  ، ن هو قانون فاشل   دساتيرها وقوانينها بأن عقوبة السارق هو السج      
س  فعقوبة الحب ، فسية التي تصرفه عن جريمة السرقة     الحبس ال تخلق في نفس السارق العوامل الن       

فهي ، هو دراسة نفسية اإلنسان وعقليته    إن أساس عقوبة القطع     ، ال تردع السارق إال مدة الحبس     
ل الجـرائم   لى تقلي ألنها تؤدي إ  ،  وهي في ذات الوقت صالحة للجماعة      إذن عقوبة مالئمة لألفراد   

وما دامت العقوبة مالئمة للفرد صـالحة للجماعـة فهـي أفـضل العقوبـات               ، وتأمين المجتمع 
 واللَّه اللَّه من �َكَالًا كَسبا بِما جزاء أَيديهما فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِقُ :وصدق اهللا العظيم إذ يقول، )٢(وأعدلها

زِيزع يمكح)٣٨:ئدةاملا.(  

 أَيـديهما  فَـاقْطَعوا :  وهو أرحم الراحمين يقول وهو يشدد عقوبة الـسرقة           - سبحانه وتعالى  -فاهللا  
اءزا جا  بِمبَكَالًـا  كَـس�  ـنم  اللَّـه  الجريمة رحمـة بمـن   والردع عن ارتكاب ،  فهي تنكيل من اهللا رادع

لهـا األمـن والطمأنينـة       كلها ألنـه يـوفر       ورحمة بالجماعة ، ألنه يكفه عنها  ، تحدثه نفسه بها  
س إال وفـي قلبـه عمـى وروحـه          ولن يدعي أحد أنه أرحم بالناس من خالق النا        ، واالستقرار
م فاإلسالم ال يرحم وال يعطف على أولئك الذين يخيفون الناس اآلمنـين فـي بيـوته               ، انطماس

كان وإنما  ، ع أيدي السارقين  يف ليس بحاجة لقط   فاإلسالم الحن ، ومحالتهم التجارية وفي أي مكان    
ثم إننا  ، ألمة من الضياع في أيدي المارقين     وحفاظاً على أموال ا   ، ذلك لصيانة المجتمع اإلسالمي   
أما من الناحية العمليـة     ، ة ضد اللصوص ليست سوى قسوة ظاهرة      ينبغي أن نذكر أن هذه القسو     

مخالفته أدنى إغراء وأقـل     زاء يجعل   فعظم الج ، ة أشد تنكيال قل غالباًً تطبيقها     فكلما كانت العقوب  
                                           

ـ    -1   ).١١١-٢/١١٠( عبـــد الـــرحمن حبنكـــه الميـــداني     / سها انظـــر األخـــالق اإلســـالمية وأســ
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 ١٣١

١(فال يجد النظام أمامه عقبات كبيرة يتعين عليه اجتيازها كيما يسيطر سـيطرة كاملـة              ، إغواء(.  
ממא:( ولنعلم جيداً أن في عدم إقامة هذا الحد الهالك لقول النبي            

א،אאאמא،אמאא
()٢(.

אאא:( אوالسارق مطرود من رحمة اهللا 
فإن اهللا يتـوب     إال إذا تاب توبة نصوحا وعاد إلى اهللا          ،)٣()א

  ).٣٩:املائدة(رحيم غَفُور اللَّه إِن علَيه يتُوب اللَّه فَإِن وأَصلَح ظُلْمه بعد من تَاب فَمن : قال تعالىعليه
  
  

  : اإلعجاز التشريعي في قطع يد السارق  : سابعا 

إن قطع يد السارق كفيل باستئصال شأفة الجريمة لما يترك من أثر باقي مالزم دال له على                 . ١
  من قطع يد السارق في السرقة يفتضح بها طـوال حياتـه ، ويلحقـه              جريمته ، وال عبرة أنظم      

  . عار حتى الممات   الخزي وال
  . يد السارق هي األداة التي استعملها في السرقة فقطعهـا لمنـع اسـتعمالها مـرة أخـرى                   . ٢
بطريق غير  إن السارق عندما يفكر في السرقة إنما يفكر في زيادة الكسب من كسب غيره ،                . ٣

 الكـسب   شرعي ، فقطع اليد أو الرجل تؤدي إلى نقص الكسب ؛ ألن كليهما أداة العمل ونقـص                
يعني نقص الثراء ، ومن ثَم نقص القدرة على العمل مما يؤدي  إلـى شـدة الكـدح والعمـل                     

 فالتشريعي القرآني عندما قرر عقوبة القطع فإنه بذلك دفـع العوامـل             والتخوف على المستقبل    
               النفــسية التــي تــؤدي إلــى ارتكــاب الجريمــة بعوامــل نفــسية مــضادة        

 ، بحيث لو تغلبت العوامل النفسية المؤدية إلى الـسرقة لكـان فـي               تصرف السارق عن سرقته   
  . المرارة التي  تركتهـا العقوبـة مـا يغلـب العوامـل النفـسية فـال يعـود مـرة أخـرى                  

 إن أساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية اإلنسان وعقليته ، فهي إذن عقوبة مالئمة لألفـراد               . ٤
صالحة للجماعة ؛ ألنها تؤدي إلى تقليل الجرائم وتأمين المجتمـع ، لـذلك              هي في الوقت ذاته     و

ــة ،                ــاه الجماع ــرد تج ــة الف ــد حري ــشرع قي ــدلها ، فال ــات وأع ــضل العقوب ــي أف فه
  .  وحفظ الجماعة تجاه الفـرد ، وبـذلك يكـون قـد حفـظ للمجتمـع كلـه أمـوال النـاس                       

  
 من الجرائم مال يفلح في ردعها إال العقوبات الصارمة المؤلمة التي ليس فيهـا رخـاوة                 إن. ٥

أولين ليكون من جنس العمل ، وعليه فالعقوبة واالتعاظ قد حصال فـي تـشريع حـد القطـع ،         
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 ١٣٢

ــع      ــذا القط ــاس ه ــصل إذا رأوا الن ــاظ ح ــالقطع والتع ــصلت ب ــد ح ــة ق    .فالعقوب
ع من السرقة بتوزيع الثروة توزيعا عـادالً وعـد الدولـة            إن اإلسالم سعى إلى وقاية المجتم     . ٦

مسئولة عن كفالة كل فرد فيها بصرف النظر عن دينه وجنسه وكما تكفل لهـم العمـل الكـريم               
 عجز عنه فرد من األفراد ، وبذلك يمنع اإلسالم          ن بيت المال إذا لم يوجد عمل ، أو        والمساعدة م 

تحقق في كل جريمة قبل توقيع العقوبة للتأكد أن دافعها ليس         الدوافع المعقولة للسرقة ، ومع ذلك ي      
  . )١(االضطرار 
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א א
א א

   : ًتعريف احلرابة لغة واصطالحا: ًأوال
وحـرب الرجـل    ، لب يقال وقعة حرب وتصغيرها حريـب      بمعنى الس : تعريف الحرابة لغة  . ١

مثـل طلبـه    ، ه حرباً ماله الذي يعيش به تقول حربه يحرب      وحريبة الرجل   ، بالكسر اشتد غضبه  
  .)١(وقد حرب ماله أي سلبه فهو محـروب وحريـب         ، إذا أخذ ماله وتركه بال شيء     ، يطلبه طلباً 

              ســبب هــي حمــل الــسالح علــى النــاس ألخــذ أمــوالهم دون : الحرابــة اصــطالحاً.٢
  .)٢(أو فـي المـصر    ، سواء فـي الباديـة    ، لمحارِب والمحارب أي بين ا  ، وال دخل وال عداوة     

فالمحـارب  ،  السلوك على وجه يتعذر معه الغـوث       وهو أيضاً قطع الطريق ألخذ المال أو لمنع       
أو أراد أن يمنـع المـارة منهـا ال تنفـع معـه              ،  ألجل أن يأخذ مال المارين بها      قطع الطريق ي

  .)٣(االستغاثة
   : حكم الحرابة: ثانياً

 فـي  ويـسعون  ورسـولَه  اللَّه يحارِبون الَّذين جزاء  إِ�َّما :قال تعالى ، بة جريمة من أكبر الجرائم وأفظعها     الحرا
 في ولَهم الد�ْيا في خزي لَهم ذَلك رضِالْأَ من ينفَوا أَو خلَاف من وأَرجلُهم أَيديهِم تُقَطَّع أَو يصلَّبوا أَو يقَتَّلُوا أَن فَسادا الْأَرضِ
ةرالْآَخ ذَابع يمظع)٣٣:املائدة.(  

؛ ألن فيها اإلفساد في األرض بالقتل والنهـب         لكريمةفالحرابة محرمة تحريماً قطعياً بنص اآلية ا      
 ذميمـة   ويكفي أن اهللا عز وجل وصمهم بـصفة       ، والتخويف والتدمير واإلرهاب وقطع الطريق    

نـت  وإن كا ،  ولرسوله - سبحانه وتعالى -وهي أنهم محاربون هللا     ، وسيئة كبيرة وجريمة عظيمة   
لكن المقصود بها أوليائه ورسله عليهم الصالة والـسالم وهـذه           ، المحاربة هللا تعالى غير ممكنة    

ــاء    ــر الفقه ــول أكث ــذا ق ــسلمين وه ــن الم ــرق م ــاع الط ــي قط ــت ف ــة نزل   .)٤(اآلي
 ويهلـك  فيهـا  ليفْـسد  الْـأَرضِ  فـي  سـعى  تَولَّى  وإِذَا :ين في األرض الذين قال اهللا فيهم      والمحارب من المفسد  

ثرلَ الْحسالنو  اللَّـهلَـا  و  ـبحي  ادالْفَـس)والمعنى أنه إذا خرج هذا المنافق من عندك يـا          ، )٢٠٥: البقرة
 وقطع الطريق بنصب الحـواجز أو بـزرع         ،محمد غضبان ارتكب الجرائم واآلثام والمعاصي       

                اآليــةنزلــت ولقــد ، األلغــام وبإخافــة النــاس بجميــع أنــواع الــسالح     
                                           

 ).١/١٢١(الجوهري /  الصحاح في اللغة  -1
  ).١٨٢ / ٦( ابن عاشور / انظر التحرير والتنوير  -2

 ).٢٥٧ص(شوكت عليان / االعتداء على ما دون النفس  3-
  ).١٧٠ / ١١( الرازي / مفاتيح الغيب  -4



 

 ١٣٤

ــل حمــرهم  ــذي أحــرق زرع المــسلمين وقت ــي ال ــن شــريق الثقف ــي األخــنس ب   .)١(ف
 أنواعها كما يفعل أعداء     وقتل النعم بجميع  ، اض وحرق األشجار والزروع والثمار    فانتهاك األعر 

و العراق  اهللا من اليهود والصليبين الذين يعيثون في األرض فساداً سواء كان ذلك في فلسطين و              
أفغانستان وما تقوم به بعض الدول الموالية لهؤالء الكفار والمجرمين ومساندتهم بقتل واغتيـال              

 األمر بمـصادرة أعـراض       وصل بل ولربما ، بسجنهم ومصادرة أموالهم وأمالكهم   المجاهدين و 
ــسائهم ــة هللا و   ، نـ ــة المحاربـ ــر قمـ ــذا يعتبـ ــؤمنين لفهـ ــوله وللمـ   .رسـ

א−א تبرأ ممن يخيف الناس بحمل السالح عليهم       إن النبي   بل  
.)٢()א:(א−

  

   : الشروط التي تثبت بها الحرابة: ثالثاً

  .الخ...أو أخاف المارة،  بأن يقر المحارب بأنه قتل أو أخذ المال عنوة وغصباً:اإلقرار

وهي الشهادة التي تثبت ارتكاب جريمة الحرابة وتكون بشهادة العدول أمام القاضـي أو              : بالبينة
  .اإلمام

 اللَّـه  يحـارِبون  الَّـذين  جـزاء  إِ�َّمـا  :ختالف الجرائم التي ارتكبوها لقوله تعالى     تختلف عقوبة الحرابة با   و
ولَهسرو نوعسيي وضِ فا الْأَرادفَس قَتَّلُوا أَني وا أَولَّبصي أَو تُقَطَّع يهِمدأَي ملُهجأَرو نم  لَـافخ ا  أَوفَـوني  ـنضِ  مالْـأَر  ـكذَل  ـملَه 
يزي خا فْي�الد ملَهي وف ةرالْآَخ ذَابع  ـيمظع) في هذه " أو "وللعلماء في لفظ    :  يقول الرازي  ،)٣٣: املائـدة

  :اآلية قوالن
في رواية علي بن أبي طلحة وقول الحسن وسعيد بـن           ، ر وهو قول ابن عباس    ي أنها للتخي  :األول

              أن اإلمــام إن شــاء قتــل وإن شــاء صــلب     والمعنــى ، المــسيب ومجاهــد  
  .أي واحـد مـن هـذه األقـسام شـاء فعـل            ، يدي واألرجل وإن شاء نفـى     وإن شاء قطع األ   

 ها هنا  ليست للتخيير بل هي لبيـان أن         " أو" وهو قول ابن عباس في رواية عطاء كلمة          :الثاني
ومن قتـل وأخـذ المـال قتـل         ، فمن اقتصر على القتل قتل    ، األحكام تختلف باختالف الجنايات   

ــلب ــال  ، وص ــذ الم ــى أخ ــصر عل ــن اقت ــالف وم ــن خ ــه م ــده ورجل ــع ي                ، قط
  .)٣(وهـذا قـول األكثـرين مـن العلمـاء         ، بيل ولم يأخذ المال نفي من األرض      ومن أخاف الس  
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وبعض المحاربين لم يباشر قتل     ، بعضهم بعض القافلة  لة مثالً فقتل    فإذا حمل المحاربون على قاف    
فيـه  :"  فيقـول  الـشنقيطي أحد فهل يقتل الجميع أو ال يقتل إال من باشر القتل؟ يجيب على هذا               

فال ، حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة   ؛ ألن المحاربة مبنية على      خالف والتحقيق قتل الجميع   
ولو قتل بعـضهم    ، ذي هو ردء له ومعين على حرابته      اليتمكن المباشر من فعله إال بقوة اآلخر        

ـ     .)١("؛ ألنهـم شـركاء فـي كـل ذلـك       ضهم المـال جـاز قـتلهم كلهـم وصـلبهم          وأخذ بع
  : أثر احلرابة على األمن األخالقي: ًرابعا

 شـك ـ أشـد    وإن هذه الجريمة ـ بال ، ر سلباً على األمة جريمة الحرابةمن الجرائم التي تؤث
ولذا وضع اهللا لها    ، ن كل نظام وعن كل ارتباط اجتماعي      ؛ ألنها خروج ع   سالجرائم ترويعاً للنا  

 يـصلَّبوا  أَو يقَتَّلُوا أَن فَسادا الْأَرضِ في ويسعون ورسولَه اللَّه يحارِبون الَّذين جزاء إِ�َّما :فقال تعالى أقسى العقوبات   
أَو ــع ــموأَر أَيـــديهِم تُقَطَّـ ــوا أَو خلَـــاف مـــن جلُهـ ــم ذَلـــك الْـــأَرضِ مـــن ينفَـ ــم الـــد�ْيا فـــي خـــزي لَهـ  عـــذَاب الْـــآخرة فـــي ولَهـ

يمظع)وتمـرد  ، لما فيها من إرهاب للمحكومين    ، هذه الجريمة أصل لإلرهاب العالمي    ف).٣٣:املائدة
يمتنعوا عن ترويع اآلمنين وإفساد األرض      وكان اإلصالح يقتضي ترويع هؤالء ل     ، على الحاكمين 

  .)٢(ومحاربة اهللا والسعي بالشر
 وبالـسعي   وبالصد عن شـريعة اهللا    ، لمحاربة اهللا ورسوله  ، ذه الفئة تعمل للصد عن سبيل اهللا      فه

، ارة القالقل أو باإلطاحة بالحكام    أو بإث ، إما بالقتل أو الغصب أو الخطف     : باإلفساد بجميع أنواعه  
هذه الفئة ال بد لها مـن عقـاب         ، ال ترويع اآلمنين وعدم استقرارهم    مما يؤدي إ  ، كوما شابه ذل  

، أمن لهم بل ويالحقون في كل مكان      فال  ، فته أيديها من عدوان على المجتمع     وجزاء على ما اقتر   
فوا عن مكان الجريمة    أو يبعدوا وين  ،  أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف      إما أن يقتلوا أو يصلبوا    

ـ    ، وذلك لشناعة فعلهم  ، هم وال مبيت  فيصبحوا أذالء ال مأوى ل    ، ينهمويفرق ب  م فـي   وال أمـن له
 عليهم  من قبل أن تقبض وتقدر     إال إذا تابوا ورجعوا إلى اهللا       ، اآلخرة من عذاب اهللا عز وجل     

                     مـن  تَـابوا  الَّـذين  إِلَّـا  :قـال تعـالى   ،  ذلك فسحة ألن يتوبوا توبـة نـصوحا        ففي، السلطات األمنية 
ــلِ ــدروا أَن قَبـــــــــــــ ــيهِم تَقْـــــــــــــ ــاعلَموا علَـــــــــــــ ــه أَن فَـــــــــــــ ــور اللَّـــــــــــــ ــيم غَفُـــــــــــــ ــدة(رحـــــــــــــ   ).٣٨:املائـــــــــــــ

ولو وقفنا بين يدي الواقع الذي نعيش فيه لوجدنا كيفية مالحقة أولئك المحاربين أو كل من تسول                 
رض مقدسة ال يخفى فيها شيء إال       له نفسه بارتكاب ما حرم اهللا ، فنحن نعيش في أرض رباط أ            

  . ويظهر ، لذا فالحذر الحذر من أي جريمة ترتكب عليها كالحرابة والسرقة والزنـا وغيرهـا                 
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  الفصل الثاني

  األمن األخالقي لألسرة المسلمة

  ويشمل ثالثة مباحث
  

  المبحث األول

  واجبات بين الفروع واألصول
  

  المبحث الثاني

  واجبات نحو األقارب واألرحام
  

  المبحث الثالث

 واجبات نحو األزواج
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א א
א א א

א א:א
في حقهما قرآنا يتلى       وقد أنزل اهللا  ، لآلباء حقوقاً كثيرة وبراً عظيما    ال يخفى على أحد منا أن       

إلى قيام الساعة لما لهما من اإلحسان والفضل الكبير والخير الجزيل وأهم هذه الحقوق الواجبـة                
  :على األبناء ما يأتي 

   : خماطبتهما بالقول اللني اجلميل: ًأوال
، لـسرور  يدخل على قلبيهما الفرح وا     بمخاطبة الوالدين بالكالم الطيب الجميل الذي      أمرنا اهللا   

 فَلَا كلَاهما أَو أَحدهما الْكبر عندكَ يبلُغَن إِما إِحسا�ًا وبِالْوالدينِ إِياه إِلَّا تَعبدوا أَلَّا ربك  وقَضَى:قال سبحانه وتعالى
ألنـه  ، حكم ووصى أال يعبد إال هـو        فاهللا   ،)٢٣:سـراء اإل(كَرِميا قَولًا لَهما وقُلْ تَنهرهما ولَا أُفٍّ لَهما تَقُلْ

ولـم  ، طف بحق آخر لم يفصل بينهما بفاصلوع، المستحق للعبادة وحده ال شريك لهسبحانه هو  
، د اهللا تبارك وتعالى   ؛ وذلك ألنهما سبب في وجوده بع      أال وهو بر الوالدين   ، يوقف عليهما بوقف  

 فقال عندك ولم يقل في بيت المسنين أو بيوت         ،كلَاهمـا  أَو أَحدهما الْكبر كَعند يبلُغَن إِما :قال سبحانه 
العجزة انظر شيوخاً وعجزة هدهم التعب بل لربما أعمى أبصارهم وأضـعف قـواهم فأصـبح                

ولذلك نهى القرآن الكـريم أن نتـأفف        ، مصيرهم وجزاؤهم بعد هذا العمر الطويل مأوى العجزة       
لكلمة تقال عنـد الـضجر      وهذه ا ، كَرِميـا  قَولًا لَهما وقُلْ تَنهرهما ولَا أُفٍّ لَهما تَقُلْ فَلَا :انهمنهما فقال سبح  

، أباه ويشتمهما ويلعنهما وينهرهما   فما ظنك بمن يسب أمه أو       ، رةوعند إزالة القاذو  ، واالشمئزاز
فالرجال ال يعرفـون إال وقـت       ، بل ويحرمهما من أدنى مقومات الحياة     ، ويرفع الصوت عليهما  

يكبر والداه وال يستطيعا أن يقوما على شأنهما بعكـس        بار بوالديه ال يعرف إال بعد أن        المحن وال 
ولذلك نالحـظ فـي اآليـة       إليه بل هو الذي كان في حاجتهما        سنين الصبا إذ لم يكونا في حاجة        

 ألنك كنت صغير عندهما وفي كنفهما وهما اآلن         ،كلَاهما أَو ماأَحده الْكبر عندكَ يبلُغَن إِما :الكريمة  
א،لذلك ال يدخل الجنة عاق   ، -  والعياذ باهللا  - عندك وربما تتمنى الموت لهما    

؟א:،מממממ(:
.)١()אממאא
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بينهـا  فالزوجة لربما يحصل بينك و    ،  ويعوض إال طاعة الوالدين وبرهما     وكل شيء يذهب عنك   
ولربما ، منية فيموت فيعوضك اهللا بولد آخر     والولد لربما تأتيه ال   ، ف فتطلقها وتتزوج بأخرى   خال

أين لك بـأم تبرهـا      لكن السؤال؟؟ إذا ماتت األم فمن       ،  أموالك فتخسرها فيعوضها اهللا لك     تحرق
، بمن أين لك بوالد تبره فيأتيك األجر والثـوا        ، الثواب ؟ وكذلك إذا مات الوالد       فيأتيك األجر و  
ما وتعبهما لم تذهبا هباء     بأن نقول لهما قوالً كريماً حسنا يشعرهما بأن تربيته         لذلك يأمرنا اهللا    

وأن دموعهما التي سالت على خديهما من أجلك إذا أصابك مكروه لم تضع سدى ولـم                ، منثورا
             وآخـر عـاق لهمـا فقـال       ، بـار بوالديـه   : كر القرآن الكريم صنفين من الناس     ولقد ذ ، تنس
 بلَـغَ  إِذَا حتَّـى  شـهرا  ثَلَاثُون وفصالُه وحملُه كُرها ووضَعتْه كُرها أُمه حملَتْه إِحسا�ًا بِوالديه الْإِ�ْسان  ووصينا :ه  سبحان
هدلَغَ أَشبو نيعبةً أَرنقَالَ س بي رنزِعأَو أَن كُرأَش تَكمع� يالَّت تمأَ�ْع لَيلَى ععو يدالو أَنلَ وما أَعحالص ضَاهتَر حلأَصو 
 فـي  سيئَاتهِم عن و�َتَجاوزُ عملُوا ما أَحسن عنهم �َتَقَبلُ الَّذين أُولَئك) ١٥ (الْمسلمني من وإِ�ِّي إِلَيك تُبت إِ�ِّي ذُريتي في لي

 الْقُرون خلَت وقَد أُخرج أَن أَتَعدا�ني لَكُما أُفٍّ لوالديه قَالَ والَّذي) ١٦ (يوعدون كَا�ُوا الَّذي الصدق وعد الْجنة أَصحابِ
ني ملا قَبمهيثَانِ وتَغسي اللَّه لَكيو نآَم إِن دعو اللَّه ققُولُ حا فَيذَا مإِلَّا ه رياطأَس نيل١٧ (الْأَو (كأُولَئ ينالَّذ قح  هِملَـيع 

رك فاألول قد أد  ،)١٨-١٥: األحقاف()١٨ (خاسرِين كَا�ُوا إِ�َّهم والْإِ�ْسِ الْجِن من قَبلهِم من خلَت قَد أُممٍ في الْقَولُ
ر وتذكر تلك األيام الخالية التي تحملتها األم من حمل ورضاعة ووضع وسه           ، المشاق والمتاعب 

ة وتنشئة وأعمال شـاقة     وأدرك كذلك ما قام به والده من تربي       ، فأحسن إليها وبرها  ، على راحته 
وأما الصنف اآلخر فقد تعدى علـى       ، بل لربما أذل نفسه من أجل تربيته ألبنائه       ، وكسب للرزق 

، ما هذا إال قـول األباطيـل     : فقال، سواه وكذب بالبعث والخروج     هللا تبارك وتعالى الذي خلقه ف     ا
فهذا خائب وخاسر يوم القيامة وله عذاب أليم جزاء تكذيبه وكفره وجزاء شتمه وسـبه لوالديـه                 

 عقـوق الوالـدين باإلشـراك بـاهللا          من أجل ذلـك قـرن النبـي         ، وعدم طاعته لهما  
א:،א:؟אמ:(א א

א ،אא:،א
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  : اإلحسان إليهما: ًثانيا
 ونالحظ في اآليات ،)٨٣:البقرة(إِحسا�ًا بِالْوالدينِو اللَّه إِلَّا تَعبدون لَا إِسرائيلَ بني ميثَاقَ أَخذْ�َا وإِذْ :قال تعالى

 وأمر باإلحسان إليهما فيفيد النهـي عـن       ، رن عبادته باإلحسان إلى الوالدين    ق الكريمة أن اهللا    
فقد كان كثير من العرب في جاهليتهم أهل جالفة فكان األوالد           ، وهو اإلساءة إلى الوالدين   ، ضده
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وأرى ، يا القرآن باإلحسان إلى الوالـدين     فلذلك كثرت وصا  ، أضعفهم الكبر  يوقرون آباءهم إذا     ال
لترى اإلساءة إلى الوالـدين بـشتى الـسبل وأبـشع           ،  الجاهلية قد عادت إلى مجتمعاتنا     أن هذه 
فاالحتياج إلى ذكر أحدهما في هذه      " ، لذلك قال كالهما  ، واإلحسان يشمل كال الوالدين   ، )١(الطرق

وقد تكون حالة انفراد أحد األبوين عند االبن        ، وجوب المحافظة لإلحسان له   يه على   الصورة للتنب 
في هذه الصورة للتحـذير مـن       ) أو كالمهـا  ( فاالحتياج إلى   ، أخف كلفة عليه من حالة اجتماعهما     
فألجـل ذلـك ذكـرت      ، ن حالة اجتماع األبوين أحرج عليه     اعتذار االبن لنفسه عن التقصير بأ     

تفـريج الكربـات    ل واإلحسان إلى الوالدين سبب   ، )٢("ليهما على السواء  الحالتان وأجرى الحكم ع   
 خَـرج):  א−א−א، وإزالة الهموم والنكسات  

 صـخْرةٌ  علَيهِم حطَّتْفَانْ جبٍل في غَارٍ في فَدخَلُوا الْمطَر فََأصابهم يمشُون نَفَرٍ ثَلَاثَةُ

 ِإنِّي اللَّهم :َأحدهم فَقَاَل عملْتُموه عمٍل بَِأفْضِل اللَّه ادعوا :ِلبعضٍ بعضهم فَقَاَل ،قَاَل

انِ ِلي كَانوخَانِ َأبانِ شَيفَكُنْتُ كَبِير جى َأخْرعفََأر، ثُم َأجِيء لُبفََأح لَابِبِ فََأجِيءالْح 

 فَجِْئـتُ  لَيلَةً فَاحتَبستُ ،وامرَأتي وَأهلي الصبيةَ َأسقي ثُم ،فَيشْربانِ َأبوي بِه فَآتي

 يزْل فَلَم ،رِجلَي عنْد يتَضاغَون والصبيةُ ُأوقظَهما َأن فَكَرِهتُ :قَاَل ،نَاِئمانِ هما فَِإذَا

 وجهِك ابتغَاء ذَِلك فَعلْتُ َأنِّي تَعلَم كُنْتَ ِإن اللَّهم ،الْفَجر طَلَع حتَّى ودْأبهما دْأبِي كذَِل

جنَّا فَافْرةً عجى فُرا نَرنْهم اءمقَاَل الس: فَفُرِج منْه3()ع(. 

 شـيئًا  بِـه  تُـشرِكُوا  أَلَّـا  علَـيكُم  ربكُـم  حـرم  مـا  أَتْـلُ  عـالَوا تَ قُـلْ  :قال سبحانه  ويكفي أن اإلحسان وصية اهللا       
    .)١٥١األ�عام (إِحسا�ًا وبِالْوالدينِ
:ثالثا    :خفض اجلناح هلماً

 بـأن نخفـض الجنـاح       ففي اآلية أمر مـن اهللا        الرحمة من الذُّلِّ جناح لَهما  واخفض :قال تعالى 
ا يخفضان جناح الذل لك وأنت      وهذا الخفض دليل الشفقة والرحمة عليهما فكما أنهما كان        ، ينللوالد
ل لهما كما يتذلل العبد إلى      فتتذل، ويتمنيان لك البقاء؛ فيجب عليك أن تخفض جناحك لهما        ، صغير
بـذلك؛   وأن تزيل عنهما القاذورات وأنت معتز     ،  الطعام والشراب وأنت مفتخر بذلك     فتقدم، سيده

الخـافض   أال يكفي    - تبارك وتعالى  -وهو سبب لرضى الرب     ، ألن هذا العمل هو قمة الطاعة     
אא،لجناحه بأنه في جنات نعيم    

                                           
  ).١٥٨ / ٨( ابن عاشور / انظر التحرير والتنوير -1

   ).٦٩ / ١٥( المرجع السابق    2-
  ).٥٢٢ص  (بـاب مـن اشـترى شـيئا لغيـره بغيـر إذنـه فرضـي                   /  كتـاب البيـوع      )٢٢١٥(صحيح البخـاري بـرقم       3-

  



 

 ١٤١ 
 

:מ:؟מ:،:(א
.)١()א

   :برهما والدعاء هلما بعد موتهما: ًرابعا
لك من القـرآن    كما أن للوالدين حقاً في حال حياتهما فكذلك لهما الحق بعد موتهما والدليل على ذ              

 فلم يقتصر في تعليم البر بالوالدين على تعليم صغريا ربيا�ي كَما ارحمهما رب  وقُلْ:الكريم قوله تعالى
ربـي  ، ربي ارحمهما : وهو أن يدعو لهما بالرحمة فيقول     ، بل أضاف إليه تعليم األفعال    ، الاألقو

، )٢(ي اآلية لفظ جامع لكل الخيرات  في الدين والدنيا         والرحمة ف ، ربي أدخلهما الجنة  ، اغفر لهما 
א:(אموتهمـا   فالعمل الصالح ينفع الوالدين بعد      

:מ::אא
              تهم ســواء أكانــت  ومــن البـر ســداد الــديون عــن اآلبــاء واألمهـات بعــد مــو  ،)٣()

  .)٤(الزكــاة والــصوم والحــج والنــذر: أم فــرائض عباديــة مثــل: هــذه الــديون ماليــة
 فَجـاءت    النَّبِي رديفَ الْفَضُل كَان:(  قَاَل -  عنْهما اللَّه رضي - عباسٍ بنِ اللَّه عبد عنف

 يصرِفُ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي فَجعَل ،ِإلَيه وتَنْظُر ِإلَيها ينْظُر الْفَضُل فَجعَل ،خَثْعم من امرَأةٌ

هجِل وفَقَالَتْ ،الْآخَرِ الشِّقِّ ِإلَى الْفَض:  ةَ ِإنفَرِيض كَتْ اللَّهرخًا َأبِي َأدا شَيـتُ  لَا كَبِيرثْبلَـى  يع 

ــة ــَأحج ،الراحلَـ ــه َأفَـ ــاَل ؟عنْـ ــم قَـ ــك نَعـ ــي وذَِلـ ــة فـ ــوداعِ حجـ                ،)٥()الْـ
 رسـولَ  يا فَقَالَتْ ( :  اللَّه رسوِل ِإلَى امرَأةٌ جاءت: قَاَل عنْهما اللَّه رضي عباسٍ بنِا وعن

اللَّه، ي ِإناتَتْ ُأما مهلَيعو مونَذْرٍ ص، وما َأفََأصنْهقَاَل ؟ع: تَأيَأر لَو  لَـى  كَـانع  ـكُأم  ـنيد 

يهتيَأ فَقَضي كَانَؤدي ا ذَِلكنْهقَالَتْ ؟ع: مي :قَاَل نَعومفَص نع كومن البر بعـد موتهمـا      ، )٦()ُأم
 عن ف ،أيضاً صلة الرحم التي ال توصل إال بهما وإنفاذ عهدهما واالستغفار لهما وإكرام صديقهما             

 :فَقَال  ،سلَمةَ بني من رجٌل جاءه ِإذْ :(   النَّبِي دعنْ نَحن بينَما قَاَل ربِيعةَ بنِ ماِلك ُأسيد َأبِي

 علَيهِمـا  الصلَاةُ نَعم :قَاَل ؟موتهِما بعد من بِه َأبرهما شَيء َأبوي بِر من َأبقي  ،اللَّه رسوَل يا

غْفَارتاِلاسا وملَه ِإيفَاءو ودهابِعمه نم دعا بهِمتوم، امِإكْرا وهِميقدلَةُ ،صصمِ وحـي  الرلَـا  الَّت 

  .)٧()بِهِما ِإلَّا تُوصُل
                                           

  . قـال األلبـاني صـحيح      )٤٧٨(باب الرخصة فى التخلـف لمـن لـه والـده ص             / كتاب الجهاد   ) ٣١٠٤(سنن النسائي برقم     -1
  

   ).١٥٣ / ٢٠( الرازي / انظر مفاتيح الغيب  2-
ــرقم    3- ــذي ب ــنن الترم ــام  ) ١٣٧٦(س ــاب األحك ــ/ كت ــف  ب ــي الوق ــحيح  ) ٣٢٥ص (اب ف ــاني ص ــال األلب   . ق

  

  ).   ٢٦٢(حسن أيوب / السلوك االجتماعي في اإلسالم -4
ــرقم   -5 ــاري بـ ــحيح البخـ ــج  ) ١٥١٣(صـ ــاب الحـ ــضله   / كتـ ــج وفـ ــوب الحـ ــاب وجـ   ).٣٦٢ص (بـ

  

ــرقم   6- ــسلم ب ــحيح م ــ١٥٤( ص ــصيام  ) ١١٤٨ـ ــاب ال ــت    / كت ــن المي ــصيام ع ــضاء ال ــاب ق   ).٥٥٣ص (ب
  

  . قـال األلبـاني عنـه ضـعيف       ) ٦٠٨ص  (باب صل مـن كـان أبـوك يـصل           / كتاب األدب   ) ٣٦٦٤(برقم    سنن ابن ماجه     7-
  



 

 ١٤٢ 
 

א:(אא
אא ،א،،א
،אא،א:؟אא
אאא:،א:،א א

א:،،א
،אא:מא

()١(.
   :اإلنفاق عليهما: ًخامسا

 والْيتَـامى  والْـأَقْربِني  فَللْوالدينِ خيرٍ من أَ�ْفَقْتُم ما قُلْ فقُونين ماذَا  يسأَلُو�َك :فالنفقة على الوالدين واجبة قال تعالى     
نياكسالْمنِ واببِيلِ وا السملُوا وتَفْع نرٍ ميخ فَإِن اللَّه بِه يملع)فأولى الناس بالنفقة وأحقهم بالتقديم      ،)٢١٥: البقرة 

ومن أعظم برهمـا النفقـة      ، ان الواجب برهما والمحرم عقوقهما    ا الوالد أعظمهم حقاً عليك وهم   
  .)٢(ولهـذا كانـت النفقـة عليهمـا واجبـة         ،  أعظم العقوق ترك اإلنفاق عليهمـا      ومن، عليهما

ولربما يشتري الرجل لزوجتـه  ، تهم على أمهاتهم وآبائهموإنني ألعجب من أناس يفضلون زوجا 
 وأشربة وإذا ما طلب والداه منه شيئا ولو قليال أخذ يشكو            ما تبغى وتشتهي من مالبس ومأكوالت     

  .قلة الحال وكثرة المصاريف
א:(א بل إن المال والولد ملك لألب     

.)٣():،א
א(:א:

מ:מאא،
מאמ .)٤()א

، األكل سواء أذن الولد أو لم يـأذن       فيجوز له   ، أن الرجل مشارك لولده في ماله      الشوكانيويبين  
 )٥(هويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما لم يكن ذلك على وجه السرف والـسف                 

،מאמ(: اهللا رسول قال: قالت ،- عنها اهللا رضي - عائشة عنف
ממ،א، מאמא  إذن للوالد الحق    ،)٦()א

                                           
  )٢٥٥٢ص (بـاب فـضل صـلة أصـدقاء األب واألم ونحوهمـا      / كتاب البـر والـصلة واآلداب    ) ١٣٣٨(صحيح مسلم برقم     1-

  

 ) ٩٦ص (السعدي / تيسير الكريم الرحمن  -2

ــرقم    3- ــه ب ــن ماج ــنن اب ــاب ا) ٢٢٩١(س ــارات كت ــده     / لتج ــال ول ــن م ــل م ــا للرج ــاب م   ).٣٩٢ص (ب
 ج

ــرقم    -4 ــه ب ــن ماج ــنن اب ــارات  ) ٢٢٩٢( س ــاب التج ــده    / كت ــال ول ــن م ــل م ــا للرج ــاب م    )٣٩٢ص  (ب
 ج

  .  بـــاب كتـــاب الهديـــة بـــاب مـــا جـــاء فـــي أخـــذ الوالـــد مـــن مـــال ولـــده) ٩/٢٣١(الـــشوكاني / انظـــر نيـــل األوطـــار  5-
  

 ).٧/٤٨٠(، ) ١٦١٦٢( السنن الكبرى البيهقي برقم  6-



 

 ١٤٣ 
 

 الحـديث   كما يقـول اإلمـام األلبـاني رحمـه اهللا فـي           ، يأخذ من مال ابنه إذا احتاج إليه      أن  
كـال وإنمـا    ، ليس على إطالقه بحيث يأخذ من مال ابنه ما يشاء         " )(المشهور

بل إن اهللا تعالى يبـارك لـه فيـه          ، فواهللا ما نقص مال البار بوالديه     ، )١("يأخذ ما هو بحاجة إليه    
هللا إياها  فإن اللقمة التي تضعها في فمهما سيعوضك ا       ، ع عليه في رزقه ويطيل له في عمره       ويوس

ــك       ــحتك وعافيت ــي ص ــك وف ــي زوج ــي أوالدك وف ــك ف ــارك ل ــعافاً ويب   .أض
، ويكاري علـى الحمـر    ، ين أن يدع الرجل أباه يكنس الكنف      ليس من بر الوالد    " ابن القيم يقول  

ليسار وهو في غاية الغنى وا    ،  للناس على رأسه ما يتوقى بأجرته      ويحمل، ويوقد في أتون الحمام   
ن بر أمه أن يدعها تخدم الناس وتغسل ثيابهم وتسقي لهم الماء ونحـو              وليس م ، وسعة ذات اليد  

وليـسا بـزمنين وال     : األبوان مكتـسبان صـحيحان    :  ويقول ،وال يصونها بما ينفقه عليها    ، لكذ
  .)٢( "أعميين

:مناذج قرآنية لرب الوالدين : سادسا 
 إِذْ) ٤١ (�َبِيا صديقًا كَان إِ�َّه إِبراهيم الْكتَابِ في واذْكُر قال تعالى:  -عليه السالم-إبراهيم  :אא

 فَـاتَّبِعني  يأْتـك  لَـم  مـا  الْعلْـمِ  من جاء�ي قَد إِ�ِّي أَبت يا) ٤٢ (شيئًا عنك يغْني ولَا يبصر ولَا يسمع لَا ما تَعبد لم أَبت يا لأَبِيه قَالَ
 عذَاب يمسك أَن أَخاف إِ�ِّي أَبت يا) ٤٤ (عصيا للرحمنِ كَان الشيطَان إِن الشيطَان تَعبد لَا أَبت يا) ٤٣ (سوِيا صراطًا هدكَأَ

ننِ ممحالر طَانِ فَتَكُونيلشا ليل٤٥ (و (َقَال باغأَر أَ�ْت نع هيآَلا تي يماهرإِب نلَئ لَم تَهتَن كنمجي لَأَر�رجاها ويلم)قَالَ) ٤٦ لَامس 
كلَيع رتَغْفأَسس ي لَكبر إِ�َّه ا بِي كَانيف٤٧(ح ()٤٧-٤١مريم.(  

ل جملة فيه   تبدأ ك ، أباه بأسلوب عذب رقيق وبأدب رفيع      -عليه السالم   -فانظر كيف نصح إبراهيم     
وهدد ، ولكن أخذت أباه عزة الكفر وحميته       ، ة بالتلطف والرقة وغاية االحترام    المشعر" يا أبت "بكلمة  

فما كان من الخليل العظـيم  ، وطلب منه أن يهجره، حة مرة أخرىإبراهيم بالرجم إن عاد إلى النصي  
ليك بـرغم كفـره وجحـوده     ع سالماً: والرحمةإال أن رد عليه رداً جميالً غاية في العذوبة والرقة           

  .)٣(هكذا األدب الذي ال يسمو إليه غير المخلصين البارين، سأستغفر لك ربي: ثم قال، وغلظة قلبه
  
  

                                           
  . قال األلباني حـسن صـحيح  ) ٥٣٥ص (باب فى الرجل يأكل من مال ولده   / كتاب اإليمان والنذور    ) ٣٥٣٠(سنن أبى داود برقم      1-

  

  ). ٥٥١ / ٥/ ( زاد المعاد  2-

ــالم     3- ــي اإلســـ ــاعي فـــ ــسلوك االجتمـــ ــر الـــ ــوب  / انظـــ ــسن أيـــ   ). ٢٥٢ص (حـــ
 



 

 ١٤٤ 
 

א  ادخلُـوا  وقَـالَ  أَبويه إِلَيه آَوى يوسف علَى دخلُوا فَلَما :قال تعالى  :- عليه السالم -يوسف  : א
رصم ا إِنشء اللَّه نين٩٩ (آَم (فَعرو هيولَى أَبشِ عروا الْعرخو ا لَهدجس) والدين وهذا من تكريم ال    ،)١٠٠-٩٩:يوسـف

  .)١(فلم يتعال عليهما بل أجلسهما على السرير الذي يجلس عليه وذلك إكراماً لهما وبـراً بهمـا                
א ) ١٢ (صـبِيا  الْحكْـم  وآَتَينـاه  بِقُـوة  الْكتَـاب  خـذ  يحيـى  يـا   قال تعالى  :-عليه السالم -يحيى  : א

 حيا بعثي ويوم يموت ويوم ولد يوم علَيه وسلَام) ١٤ (عصيا جبارا يكُن ولَم بِوالديه وبرا) ١٣ (تَقيا وكَان وزَكَاة لَد�َّا من وحنا�ًا
)١٥()لما ذكر طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحم وزكاة وتقي ثم عطف     ":يقول ابن كثيـر    )١٥-١٢:مريم 

 جبـارا  يكُـن  لَـم َ  : ولهذا قـال   ذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قوالً وفعالً وأمراً ونهياً          
  حيا يبعث ويوم يموت ويوم ولد يوم علَيه وسلَام  ء له على ذلكثم قال بعد هذه األوصاف الجميلة جزا عصيا

  .)٢( " أي له األمان في هذه األحوال الثالث

א א  اللَّـه  عبـد  إِ�ِّـي  قَالَ  - عليه السالم  -عن عيسى   :  قال تعالى  :عيسى عليه السالم  : א
يآَتَا� تَابالْك يولَنعا ج٣٠ (�َبِي (يلَنعجكًا واربم نا أَيم تي  كُنا�صأَوو لَاةبِالص كَاةالزا وم تما ديح) ا ) ٣١ـربي  وتـدالبِو  لَـمو 

  ).٣٢-٣٠:مريم()٣٢ (شقيا جبارا يجعلْني
א א א−א−א :،א

أبي يحدث أنه شهد رجالً يمانياً يطوف بالبيت وقد حمل أمه           : عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت      . ١
  :وراء ظهره ويقول

 أنـــا لهـــا بعيرهـــا المـــذَلَُّل
  

   
ــر  ــم ُأذع ــا ل ــرت ركابه إن أذع 

 

ــال ــم ق ــن عمــر: ث ــا اب ــا؟: ي ــي جزيته ــال، أتران ــرة وا.... ال : ق   .)٣(حــدةوال بزف
مـا  : فقال ألحدهما ،  أبصر رجلين  -رضي اهللا عنه  -ا هريرة   وأخرج البيهقي وابن السني  أن أب      . ٢

  .)٤()وال تجلـس قبلـه    ، وال تمش أمامـه   ، ال تسمه باسمه  : (فقال أبو هريرة  ، أبي: هذا منك ؟ فقال   
  قيل أن الكسل ووسئل  الفضيل بن عياض عن بر الوالدين فقال أن ال تقوم إلى خدمتهما عن . ٣

  
                                           

  ). ٤/٢٧٩( البغوى / انظر معالم التنزيل  1-

  ).٢٢٣ / ٩/ (  تفسير القرآن العظيم 2-

  ).٢٥٨ص(حـــــــسن أيـــــــوب / الـــــــسلوك االجتمـــــــاعي فـــــــي اإلســـــــالم  3-
  

قـال األلبـاني صـحيح      )    ٢٦ص(باب ال يسمى الرجل أباه وال يجلس قبله وال يمشى أمامه            ) ٤٤(األدب المفرد البخاري برقم      -4
  . اإلسناد



 

 ١٤٥ 
 

وأن تتـرحم  ، ريا منك مخالفة في ظاهر وال باطن  وال تنظر إليهما شزرا وال ي     ، ترفع صوتك عليهما  
  .)١(وتقــوم بخدمــة أودائهِمــا مــن بعــدهما، وتــدعو لهمــا إذا ماتــا، ا مــا عاشــا عليهمــ

 
   : أثر حق اآلباء على األمن األخالقي: ًسابعا

ن وقد قر ، كيف ال ،  فلآلباء مكانة عظيمة في اإلسالم     ،ناءباء أثراً واضحاً في أمن األب     إن لحق اآل  
 يبلُغَن إِما إِحسا�ًا وبِالْوالدينِ إِياه إِلَّا تَعبدوا أَلَّا ربك وقَضَى :فقال سبحانه وتعالى، وحدانيته بطاعتهما اهللا 
 مـن  الـذُّلِّ  جنـاح  لَهمـا  واخفـض ) ٢٣ (كَرِميـا  قَولًـا  لَهمـا  وقُـلْ  تَنهرهمـا  ولَا أُفٍّ لَهما لْتَقُ فَلَا كلَاهما أَو أَحدهما الْكبر عندكَ
ةمحقُلْ الرو با رمهمحا اري كَما�يبا رريغ٢٤ (ص() فالوالدان أمانة من األمانـات التـي        ،)٢٤-٢٣:اإلسـراء 
وذلك لتأمين عيشهما بدل أيـام      ، و خاصة عند كبرهما   ،  على األبناء  ب اهللا عز وجل حفظها    أوج

م األمراض واألسقام في حـال       األ أصابتفلقد  . ف الذي أصابهما من أجله    التعب والشقاء والخو  
فلربما أصابها مرض الضغط والـسكري واألورام       ،  ولم تأمن على نفسها من أي مكروه       ،حملها

، لك جعل اإلسالم لها حقوقـاً كثيـرة       لذ، م الحمل وما يسمى بتسم  ، ب الحامل التي تنتا 
אא:(א:−א−

מ(:؟מ:،)מ(،؟מ:،:؟
.)٢()מ:؟מ:)

أمـا األولـى فهـي      : وذلك لتعرضها إلى شدائد وآالم ثالث     ، والحظ أن األم أخذت ثالثة حقوق     
من التعب  وتعاني  ، بعد يوم وترى نفسها تنقص يوماً     ، والثالثة الرضاعة ، والثانية الوضع ، الحمل
وكـذلك الوالـد     ، وما كان ذلك إال من أجل ابنها        ، إذ يتخلق الجنين من لحمها وعظمها     ، والسقم

ليؤمن لهـم   ، طر من أجل أن يجلب الرزق ألبنائه      فإنه أتعب نفسه وأرهقها وربما تعرض للمخا      
ـ            ، طمئنة تملؤهـا الـسعادة واالسـتقرار      حياة م                ن أجـل   وكـم مـن والـد مـات أو قتـل م

ــستقبل أوالده   ــؤمن م ــدف، أن ي ــدفعان انالوال ــالفطرة ين ــى ب ــة إل .األوالد رعاي
 هـي  فإذا الحبة في غذاء كل الخضراء بتةالن تمتص وكما ،بالذات حتى شيء بكل التضحية إلى

 وكـل  رحيق كل األوالد يمتص كذلك قشر؛ هي فإذا البيضة في غذاء كل الفرخ ويمتص فتات،
 مـع  وهما ،األجل أمهلهما إن ،فانية شيخوخة هما فإذا ،الوالدين من اهتمام وكل جهد وكل عافية
!سعيدان ذلك
  .)٣(والذرية الزوجات إلى ،األمام إلى بدورهم ويندفعون كله، هذا ينسون ما فسرعان األوالد فأما

                                           
  ).١٦٦/  ٥( أبى السعود / إرشاد العقل السليم  -1
ــرقم   -2 ــاري ب ــحيح البخ ــصحبة      ) ٥٩٧١( ص ــسن ال ــاس بح ــق الن ــن أح ــاب م ــاب األدب ب   ) . ١٥١٦ص (كت

 

  ).٢٢٢١ / ٤( سيد قطب / انظر في ظالل القرآن  3-



 

 ١٤٦ 
 

أو سـبهما   ، تأفف في وجوههمـا   فنهى عن ال  ، ببث الطمأنينة في نفوس اآلباء     لذلك أمرنا اهللا    
لـيس فيـه مـا       قوالً   ،كَرِميا قَولًا لَهما وقُلْ تَنهرهما ولَا أُفٍّ لَهما تَقُلْ  فَلَا :فقال سبحانه وتعالى  ، وشتمهما

ال أن يلقي بهم في دور المـسنين        ،  يضفي عليهما األمن واالستقرار    قوالً، يخيفهما ويؤثر عليهما  
أو يلقي بهما في أحد األزقة هذا ينهـره وهـذا           ، والعنف من بعض موظفي الدور    لقسوة  ليجدوا ا 

                    هريـرةَ  أَبِـى  عـن ، فتتنزل الدعوات علـى العـاق     ، ال يجد كسرة خبز يلوكها بين فكيه      يضربه و 

אא:( قَالَ النيب أَنَّ אא
מ   .)١()א

 فالعـاق   ،موال الباهظة في األمور التافهـة     ففي الدنيا التعب النفسي والمرض الجسدي وإنفاق األ       
إذن على الولد أن يقـوم   ،  وترتسم عالمات الشقاء والضنك على محياه     ، لوالديه منبوذ بين الخلق   

ال سيما في كبرهما وعجزهما فـإن خلـق الرحمـة           ، لديه ومعونتهما وخدمتهما  ساعدة وا على م 
، التربيـة والخدمـة   : حقٌ عليه حـق   يفرض اإلحسان إليهما فكيف وهما أقرب الناس إليه ولهما          

فبر الوالدين واإلحسان إليهما ومصاحبتهما بالمعروف تتطلـب        ، والعطاء وسوابق الفضل الجسيم   
ة ألهواء النفس وصبراً وتغاضياً وطاعة في المعروف وكـل ذلـك            بذالً ورحمة وخدمة ومخالف   

أنه جعل من يقـوم      ومن عظيم فضل اهللا     ، مخزون جم من جملة  فضائل األخالق      يحتاج إلى   
وأن يدخل الجنـة ويكفـر عنـه        ، -سبحانه وتعالى -أن يؤمنه من عذابه     بواجب الشكر لوالديه    

ول في  ويوضع له القب  ، يمانإذا كان من أهل اإل    ، يامةمنه من الفزع األكبر يوم الق     وأن يؤ ، سيئاته
فمن تهيأت له فرصـة     ، محبوب من الناس  ، محبوب من المالئكة  ، فهو محبوب من اهللا   ، األرض

، ا كبيران عاجزان عن خدمـة أنفـسهما       وهم، و أحدهما واإلحسان إليهما وبرهما    خدمة والديه أ  
فهـو  ، ك  خائـب وخاسـر     ؛ فهو ال ش   برهمافرصة الذهبية العظيمة فلم ي    ففوت على نفسه هذه ال    

 الْقيامـة  يـوم  و�َحـشره  ضَـنكًا  معيـشةً  لَـه  فَـإِن  ذكْـرِي  عـن  أَعـرض   ومـن :وصدق ربي إذ يقول، يعيش في ضنك 
 تُنـسى  الْيـوم  وكَـذَلك  فَنـسيتَها  آياتُنـا  تَتْـك أَ كَذَلك  قَالَ )١٢٥ (بصريا كُنت وقَد أَعمى حشرتَني لم رب قَالَ) ١٢٤ (أَعمى

)١٢٦( )١٢٦-١٢٤:طه.(  
              بهـا وهبـت ريـاح المغـانم العظيمـة          ، تـه سـوق التجـارة الرابحـة فلـم يظفـر           فلقد أت 

ــا ــم يغتنمهـ ــشقاء ،  فلـ ــي الـ ــب فـ ــو يتقلـ ــالَ،)٢(فهـ ــولُ قَـ ــه رسـ   :  اللَّـ

אממ،ממ(
  .)٣()אמאאמ،

                                           
ــرقم   1- ــي داود بـ ــنن أبـ ــصالة  ) ١٥٣٧( سـ ــاب الـ ــب  / كتـ ــر الغيـ ــدعاء بظهـ ــاب الـ   ) . ٢٣٦ص (بـ

 

ــسها    2- ــالمية وأســ ــالق اإلســ ــر األخــ ــد / انظــ ــداني  عبــ ــسن الميــ ــرحمن حــ   )٢٩ص: (الــ
 

  ).٨٠٥ص(باب قـول الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم رغـم أنـف رجـل                   / كتاب الدعوات   ) ٣٥٤٥(سنن الترمذي برقم     -3
 



 

 ١٤٧ 
 

وهذا يدل على أنـه     ، فأنفه في الطين والوحل والتراب    ، ن أن العاق لوالديه ال أمن له      يبيفالحديث  
و لو كان يملـك األمـوال       بل هو في اضطراب دائم حتى       ، يل مهان ال يعيش إال لذاته ونفسه      ذل

 أمن لكل أب    دوفي إيجاب اهللا تعالى بر الوالدين وإعطائهما هذه الحقوق على األوال          ، والتجارات
س مـن بـاب     ن يعيشا عيشة طيبة تحت رعايته ويزيد من أمنهما واطمئنانهما أن ذلك لي            أو أم بأ  

 لـه   فال منـة  ، -سبحانه وتعالى -فروض عليه من اهللا     بل هو واجب م   ، التطوع من الولد عليهما   
 للوالدين  - تعالى – وإن الذي يقارن بين هذا الحق الذي شرعه اهللا        ، عليهما بما يقوم به من برهما     

م ـ ولو كانا كافرين ـ فإن على ولدهما المسلم أن يبرهما ويحسن إليهما والذي يقارن   في اإلسال
،  العقوق واإلهمال في جميع الحقـوق      بين هذا وبين ما يعانيه اآلباء واألمهات في دول الكفر من          

فأي الفـريقين أحـق     ،  رحمة اهللا وحكمته ومحاسن شريعته     يرى، ال سيما حالة ضعف الوالدين    
  .)١ (باألمن؟

  : خالصة القول فيما سبق 

أن للوالدين فضل عظيم على األبناء ، فينبغي على األبناء أن يقوموا بأداء ذلك الفضل والحقوق                
على أكمل وجه فال يزجروا وال يضربوا وال يتأففوا ؛ ألن هذه األمور لوحـدثت بـين اآلبنـاء                   

دي إلى الخالفات المستمرة بينهم ،      واألبناء حتما ستؤدي إلى فقدان األمن واالستقرار وبدورها تؤ        
أما لو غابت المشاحنات بينهم وأدى كل واحد ما عليه بحق اهللا فإنه سيؤدي إلى سـيادة األمـان                   

  . والطمأنينــة والعــيش بهنــاء وســالم دون خالفــات تعكــر صــفو اآلبــاء        
  

  

  

  

  

  

  

                                           
ــالمي    1- ــع اإلسـ ــن المجتمـ ــي أمـ ــالمية فـ ــة اإلسـ ــر التربيـ ــر أثـ ــادري/ انظـ ــد اهللا قـ   ).١١٩ص (عبـ

 



 

 ١٤٨ 
 

א א
א

  
فإن لألبناء حقوقاً أكثر على ، وقا كثيرة على أبنائهمللولدين حقكما علمنا في المطلب السابق أن 

  :آبائهم ومن هذه الحقوق

  :قبل الميالد : أوال
  :لقولـه تعـالى  ، ويكون ذلـك باختيـار الزوجـة الـصالحة المؤمنـة ال الكـافرة المـشركة            

 ٌةلَأَمةٌ ونمؤم ريخ نم رِكَةشم لَوو تْكُمبجأَع)له لسدي نزلت في عبد اهللا بن رواحة كانتقال ا، )٢٢١:البقرة 
؟:،אففزع  ، أمة سوداء فغضب عليها فلطمها    

א: אמ :،א
،א:،א

א א،:א א א
אמ  لذلك يعلمنـا    أَعجبـتْكُم  ولَو مشرِكَة من خير مؤمنةٌ ولَأَمةٌ  מ

ـ          النبي   ة التقيـة النقيـة المربيـة الفاضـلة           كيـف نختـار المـرأة الـصالحة المؤمن
אא،:א:(א

، أساس الدين واألخالق الطيبـة والمنبـت األصـيل    فالزواج الناجح القائم على   ،)١()א
بالتأكيد سينشأ أطفال سليمو البنية مستقيمو الدين واألخالق الفاضلة والتربية السليمة الـصحيحة             

אא:(א،)٢(التي تؤثر على تربيته في المـستقبل     
 ،)٣()אא،אא

، يا بما فيهافالمرأة ذات الدين بعفافهما وبطهارتها التي ستربي أبنائها على الفضيلة هي أفضل من الدن
א:(אא،بل هي زينة الدنيا   

.)٤()אאא

  
                                           

ــرقم   1- ــاري بـ ــحيح البخـ ــاح  ) ٥٠٩٠( صـ ــاب النكـ ــاب األك/ كتـ ــدين    بـ ــي الـ ــاء فـ   ).٣٤٦ص (فـ
 

ــاء     2- ــد اآلبــ ــاء عنــ ــة األبنــ ــر مكانــ ــيم   / انظــ ــادر غنــ ــد القــ ــد عبــ   ).٥٣ص(محمــ
 

  ).٣٢٧ص (بــاب مــا قيــل فــي أوالد المــشركين     / كتــاب الجنــائز  ) ١٣٨٥(صــحيح البخــاري بــرقم    3-
  

  ).٣٢٣ص (بـــاب أفـــضل النـــساء   / كتـــاب النكـــاح  ) ١٨٥٥(ســـنن ابـــن ماجـــه بـــرقم      -4
  



 

 ١٤٩ 
 

   :  أثناء الحمل حقوق األبناء:ثانيا

فاإلنفاق عليه واجب ،  أم بعد مماتهذلك في حياة الوالدفللولد الحق وهو جنين في بطن أمه سواء كان 
 يقول ،)٦:الطـالق (حملَهـن  يـضَعن  حتَّـى  علَيهِن فَأَ�ْفقُوا حملٍ أُولَات كُن  وإِن:وال يجوز التخلف عنه فقال سبحانه   

 أو  ،ة والسكنى للحامل المطلقة ثالثاً    ال خالف بين العلماء في وجوب النفق      "اإلمام القرطبي رحمه اهللا     
علي وابن عمر وابن مسعود وشريح      فقال  ،  فأما الحامل المتوفى عنها زوجها     ،حتى تضع حملها  : قل
ينفق عليها مـن جميـع المـال حتـى          : اد وابن أبي ليلة وسفيان والضحاك     النخعي والشعبي وحم  و

إنه ال  فمثالً إذا ثبت زنى الحبلى ف     ، فظ على الجنين بطريقة غير شرعية     بل إن اإلسالم حا   ، )١("تضع
אאودليـل ذلـك     ، ام عليها الحد إال بعد الوضع     يق

א،אא:،א:(א

א،א:

،א:،מ،מ
:מא:

 أن تفطر فـي رمـضان إذا         للمرأة اإلسالمولقد أباح    ،)٢()؟
:א:، هخافت على جنينها وخافت بعد وضع     

،א:א:(א
מא:،מ، מא מאאא:א
عليـه  -فهذا زكريا   ، ولقد رغب القرآن على طلب الولد      ،)٣()אאא

على لسان زكريـا   فقال اهللا ، ه بالشيب إال أنه سأل اهللا الولد رغم كبر سنه وامتالء رأس- سالمال
: إِ�ِّيو  فْتخ يالوالْم ني مائرو كَا�َتي وأَترا امراقع بي فَهل نم ْك�ا لَديلو) دلت هذه اآلية علـى      حيث    ،)٥:مـريم

الولد   طلب من اهللا     -عليه السالم -وهذا إبراهيم   ، )٤(سلين والصديقين وهي سنة المر  ، طلب الولد 
بل إن اإلسـالم وجـه اآلبـاء        ، )١٠٠: الصافات(الصالحني من لي هب رب :على لسانه فقال تعالى   

ومـريم   حين دعت اهللا     -عليه السالم   -بالدعاء للجنين وهو في بطن أمه كما فعلت أم مريم           
مـن مـس     -عليـه الـسالم     -فكان الدعاء مجاباً فحمى مريم وعيسى       ، الم في بطنها  عليها الس 

                                           
  ).١٦٩/ ١٨( القرطبي / القرآن الجامع ألحكام  1-

ــرقم    2- ــسلم ب ــحيح م ــدود  ) ١٦٩٦(ص ــاب الح ــالزنى     / كت ــسه ب ــى نف ــرف عل ــن اعت ــاب م   ). ٩٠٢ص (ب
 

ص (باب ما جاء في اإلفطار للحبلـى والمرضـع          / كتاب الصوم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ) ٧١٥(سنن الترمذي برقم     3-
١٧٧ .(  

  ).٧٢ / ٤( القرطبي / انظر الجامع ألحكام القرآن  -4



 

 ١٥٠ 
 

 أَ�ْـت  إِ�َّك مني فَتَقَبلْ محررا بطْني في ما لَك �َذَرت إِ�ِّي رب عمران امرأَة قَالَت ِذْإ :فقال تعالى ، )١(الشيطان ونخسه 
يعمالس يمل٣٥ (الْع (ا افَلَمتْهضَعو قَالَت با إِ�ِّي رتُهضَعأُ�ْثَى و اللَّهو لَما أَعبِم تضَعو سلَيو إِ�ِّـي  كَالْـأُ�ْثَى  الذَّكَرا  وتُهيـمس  ميـرم 
 ولقد )٣٧-٣٥:آل عمران(حسنا �َباتًا وأَ�ْبتَها حسنٍ ولٍبِقَب ربها فَتَقَبلَها) ٣٦ (الرجِيمِ الشيطَانِ من وذُريتَها بِك أُعيذُها وإِ�ِّي

حرم اإلسالم إسقاط الجنين  وذلك بوسائل اإلجهاض إما بضربه أو بشرب شيء يـساعد علـى                 
أو بالتعب المتعمـد  ،  أو بعدم مراعاة الحمل في الشهور األولى من قبل والده عند الجماع   إسقاطه

، د أن تكون التربة مستعدة لإلنبـات      فال ب ، متخصصين في هذا المجال   األطباء ال أو بعدم مراجعة    
وقد أثبت الطب الحديث تأثر الجنين      ،  في أحسن أوضاعه مستعداً لإلثمار     وال بد أن يكون الرحم    

بأعراض أمه الجسمية والنفسية مما يؤكد على صحة منهج اإلسالم الرامي إلى الحفـاظ علـى                
 خطْئًـا  كَـان  قَـتْلَهم  إِن وإِيـاكُم  �َـرزُقُهم  �َحـن  إِملَـاق  خـشيةَ  أَولَـادكُم  تَقْتُلُـوا  ولَـا  :الى  قال تع ، )٢(صحتها وقاية لحملها  

א(: سـلَّم و علَيـه  اللَّـه  صـلَّى  اللَّـه  رسـولُ  سئلَ أَو سأَلْت:قَالَ عنه اللَّه رضي اللَّه عبد عن و ،)٣١:اإلسراء(كَبِريا
מ:؟מ:א؟א

  .)٣()מ

   : بعد الوالدة وذلك باألعمال التالية حقوق األبناء : ثالثا
               حث اإلسالم الحنيف على البشر والتهنئة بـاألوالد فهـاهم مالئكـة             :السرور والبهجة بوضعه  .١

 إِبـراهيم  رسـلُنا  جاءت  ولَقَد:ببشرى هو في أشد الشوق إليها قال تعالىإبراهيم  يبشرون نبي اهللا   اهللا  
 خيفَةً منهم وأَوجس �َكرهم إِلَيه تَصلُ لَا أَيديهم رأَى فَلَما) ٦٩ (حنيذ بِعجلٍ جاء أَن لَبِث افَم سلَام قَالَ سلَاما قَالُوا بِالْبشرى

ــالُوا ــا قَ ــف لَ ــا تَخَ ــلْنا إِ�َّ ســى أُر ــومِ إِلَ ــوط قَ ــه) ٧٠ (لُ ــةٌ وامرأَتُ مقَائ كَتــضَح ــشر�َاها فَ اقَ فَبــح بِإِس وــن م اءراقَ وــح إِس ــوب  يعقُ
)٧١()مبـشراً زكريـا   وقال تعالى  )٧١-٦٩:هود :  ـاـا  يكَ  إِ�َّـا  زَكَرِيرـشبِغُلَـامٍ  �ُب  هـمـى  اسيحي  ـلْ  لَـمعَج�  لَـه  ـنـلُ  مقَب 

  ).٣٩:آل عمران(بِيحيى يبشركَ اللَّه أَن لْمحرابِا في يصلِّي قَائم وهو الْملَائكَةُ فَنادتْه  :وقال تعالى ،)٧:مريم(سميا

وفي ، هذا منة وكرم منه سبحانه وتعالى     تبشر بهذا الضيف العزيز فيفرح والديه به و       فمالئكة اهللا   
ه  بشرت ب  ولما ولد النبي    ، إلى مسرة أخيه وإعالمه بما يفرحه     ذلك استحباب المسلم أن يبادر      

ـ    ، قد ولد الليلة لعبد اهللا ابن     : وقالت، ب وكان موالها  ثويبة عمة أبي له    روراً فأعتقها أبو لهب س
 ويفضل أن يقـدم     ،)٤(وسقاه بعد موته في النقرة التي في أصل إبهامه        ، فلم يضيع اهللا ذلك له    ، به

                                           
  ).٤٥٠ص(حامد أحمد الطاهر / الوصايا النبوية 1-
ــالم    2- ــي اإلســـ ــة األوالد فـــ ــر تربيـــ ــارة  / انظـــ ــد عمـــ ــود محمـــ   ).٧٣-٧٢(محمـــ

 

   ).١٨٨٥ص  ... ) (فـال تجعلـوا هللا أنـدادا        ( بـاب قـول اهللا تعـالى        / كتـاب التوحيـد     ) ٧٥٢٠(صحيح البخـاري بـرقم       3-
 

  ).٢٩-٢٨(ابــــــن قــــــيم الجوزيــــــة / المولــــــود تحفــــــة المــــــودود بأحكــــــام  4-
 ج



 

 ١٥١ 
 

وهذا ما فعله أبـو     ، إكراما له على إعالمه له بذلك     و، ة للمبِشر جزاء له على بشارته     المبشَر هدي 
  .لهب لما أعتق جاريته

وهـو  ، حانه وتعالى هو الواهب   ؛ ألنه سب  ى من  يحزن ويسود وجهه من األنثى       أنكر عل  واهللا  
والتي ال تستمر   ، ما أنه وهب الذكر فقد وهب األنثى      وهو المالك لكل شيء ك    ، الذي يعطى ويمنع  

 يـشاء  لمـن  ويهـب  إِ�َاثًـا  يـشاء  لمـن  يهـب  يـشاء  مـا  يخْلُـق  رضِوالْـأَ  الـسماوات  ملْك للَّه :دفة الحياة إال بهما قال تعالى     
 الـذُّكُور) ولقد كان في الجاهلية إذا علم الرجل أن امرأته قد ولدت أنثى صار وجهـه                ،)٤٩:الـشورى 

ثم يقوم بعد ذلك بحفـر حفـرة        ، يختبئ من القوم خوفاً من أن يعيروه      ، مسوداً من الغم والحزن   
 مـا  سـوء  مـن  الْقَـومِ  مـن  يتَـوارى ) ٥٨ (كَظيم وهو مسودا وجهه ظَلَّ بِالْأُ�ْثَى أَحدهم بشر  وإِذَا:ويضعها فيها قال تعالى   

رشب بِه كُهسملَى أَيونٍ عه أَم هسدي يابِ فأَلَا التُّر اءا سم  ـونكُمح٥٩ (ي()وال زالت هذه الجاهلية     ،)٥٩-٥٨:حـل الن 
فترى الرجل إذا بشر بالذكر فرح واستبـشر ووزع         ، رر من بعض المسلمين في عصرنا هذا      تتك

ولكـن  ، ترى الناس من حوله فرحين مسرورين     و، بح الذبائح وعم الخبر في األرجاء     الحلوى وذ 
 لربما وصل األمر إلـى      بل، إذا بشر باألنثى رأيت وجهه شاحباً كأن الموت يأتيه من كل مكان           

           إذا قام بتربيتها الحسنة     اطالق زوجته وكأن األمر بيدها واختيارها وما علم أن للبنت فضالً كبير 
،  يوم القيامة بل هي سبب لمرافقة النبي      ، بية السليمة على األخالق الحميدة    التر

מאמ:(א
()١(.

فإذا أحـسن   ،  اإلسالم كال الوالدين على اختيار االسم الحسن للمولود          حث: اختيار االسم الجميل  .٢
سدوا معروفاً إلى المسلم    اآلباء واألمهات السير في ضوء التشريع في تسمية المولود باالسم الحسن أ           

وتحط من المعنويات   ، در وتمس الكرامة وتكدر صفو العيش     فإن بعض األسماء قد تحط الق     ، المولود
؛ فيصبح الطفل مصاباً باالنزواء واالنطواء خشية تعييره        ذ االسم مادة للسخرية واالستهزاء    حين يتخ 

 يقول كمـا فـي      ولقد كان النبي    ، )٢(باسمٍ يورثه ذلك أحقاداً وضغناء وعقداً نفسية يطول عالجها        
 وعلى ذلك يجب علينا أن نجنب أوالدنا أسماء         ،)٣()אא:(حديث أنس 

فربمـا يقـوم األب     ، الميوعة والغرام والتشبه بالكافرين من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم           
فاألمة اإلسالمية تتميـز    ، مىولكنه التقليد األع  ،  أصله وال معناه     المسلم بتسمية ولده اسماً ال يعرف     

، فقدان لكيانها وانحدار العتبارهـا    بشخصيتها اإلسالمية وبخصائصها وذاتيتها وما هذه األسماء إال         
ــا وال عجــب أن يحــض الرســول  ــسمي وتحطــيم لمعنوياته ــي أن ت ــة اإلســالم ف                 أم

                                           
ــرقم  1 ــسلم ب ــ ١٤٩(صــحيح م ــصلة ) ٢٦٣١ـ ــر وال ــاب الب ــات  / كت ــى البن ــسان إل ــضل اإلح ــاب ف   ).١٣٧١ص(ب

 ج

  ). ٤٥٣ص(حامد أحمد طاهر / الوصايا النبوية  2-
ــرقم   3- ــاري بــ ــحيح بخــ ــى  ) ٣٥٣٧(صــ ــه النبــ ــاب كنيــ ــب بــ ــاب المناقــ   ).٨٦٨ص  ( كتــ

 



 

 ١٥٢ 
 

  .)١(بــد اهللا وعبــد الــرحمن ومــا شــابهها مــن األســماء المعبــدة هللابأســماء األنبيــاء وبع
אאא:(א:

.)٢()אאא
مولود لقد حثت الشريعة اإلسالمية الغراء على التأذين في أذن ال         : ذانهمإعالن كلمة التوحيد في آ    . ٣

سمعه المولود هـو ذكـر اهللا عـز    والسر في ذلك ليكون أول صوت ي، اليمنى واإلقامة في اليسرى  
אلما روى  - رضي اهللا عنه - لما ولد الحسن بن علي    وهذا ما فعله    ، وجل
א:(א:א

ى عبادتـه    اإلسالم وإل  أن تكون دعوته إلى اهللا وإلى دين      التأذين له فائدة عظمى وهي      و ،)٣()
كما كانت فطرته التي فطر عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقلـه             ،  الشيطان سابقة على دعوة  

 بعقيـدة التوحيـد     وفي هذه الفوائد دليل كبير على اهتمام النبـي           .)٤(عنها وغير ذلك من الحكم    
  .)٥(ومطاردة الشيطان والهوى من حين أن يشم الولد رائحة الدنيا ويتنسم نسائم الوجود، واإليمان 

  : حنيكهم عند الوالدةت. ٤

 ، والدليل على ذلك فعل النبـي       ، نبوية تحنيك المولود عند الوالدة    من المستحب في السنة ال    
מ א،מ:( ، )٦()א

؛ حتى يتهيـأ    لسان مع الحنك مع الفكين بالتلمظ     وية عضالت الفك بحركة ال    ولعل الحكمة من ذلك تق    
المولود للقم الثدي وامتصاص اللبن بشكل قوي ومن األفضل أن يقوم بعملية التحنيك مـن يتـصف                 

ب اتفق العلماء على اسـتحبا    ": قال النووي  ) ٧(بالتقوى والصالح تبركاً وتيمناً بصالح المولود وتقواه      
التمر فيمضغ المحنك ، فما في معناه وقريب منه من الحلوفإن تعذر ، د عند والدته بتمرتحنيك المولو

  .)٨("ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليـدخل شـيء منهـا جوفـه             ، حتى تصير مائعة بحيث تبتلع    

 :حلق جميع الرأس. ٥
                                           

  ).١/٨٧(عبد اهللا علوان / إلسالم تربية األوالد في ا 1-
  . قـال األلبـاني ضـعيف     ) ٥٥٥ص(بـاب مـا يـستحب مـن شـية الخيـل             / كتـاب الخيـل     ) ٣٥٦٥(سنن النسائي بـرقم      2-

  

ــود / كتــاب العقيقــة ) ١٥١٤(ســنن الترمــذي بــرقم  3- ــاني ضــعيف)  ٣٥٨ص (بــاب األذان فــي أذن المول   . قــال األلب
 

ــود   4- ــام المولـــ ــودود بأحكـــ ــة المـــ ــو زيـــــ /تحفـــ ــيم الجـــ ــن القـــ   ).٣٢ص(ه ابـــ
 

 ).١/٧٦(عبد اهللا علوان / تربية األوالد في اإلسالم  5-
ـ ٦٢( صحيح مـسلم بـرقم       -6   ).١٢٢٤ص  (بـاب رحمتـه عليـه الـسالم الـصبيان والعيـال             / كتـاب الفـضائل     ) ٢٣١٥ـ

  

 ).١/٧٧(عبد اهللا علون/  في اإلسالم دتربية األوال -7

  ).١٤/١٢٣(للنووي / شرح صحيح مسلم 8- 



 

 ١٥٣ 
 

، الم حلق الرأس والتصدق بوزن شعره     كذلك من األحكام  التي شرعها اإلس      
ממ:( א
()1(.

  : وهناك حكمتين من ذلك

وتقوية لحاسة البصر والشم والسمع     ، ة لشعر المولود وفتح لمسام الرأس      وهي تقوي  :حكمة صحية . أ
  . وفيها ـ وهو األهم ـ تطبيق سنة النبي ، 

 وهي أن التصدق بوزن شعره فضه تفتح مجال اإلنفاق على الفقراء والمساكين             :حكمة اجتماعية .ب  
אتنمى ظاهرة التعاون والتراحم والتكافل في ربوع المجتمع         و

 א:(א
()٢(. 

 :العقيقة عن المولود. 6

العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود والتي تدل على البهجة والسرور بهذا الضيف العزيز الذي                
: א:אل انتظـــاره طـــا

מ( .)٣()אא،א،א
אמ،  الذي يذبح للغالم وكـذلك األنثـى       د العد ولقد وضح النبي    
מ:( א                ،)٤()א،א

شكران والغداء والصدقة وإطعام الطعام     الذبيحة عن الولد فيه معنى القربان وال       " يقول ابن القيم  
فـإذا  ،  التي هي غاية المقصود من النكـاح       عند حوادث السرور العظام شكراً هللا وإظهار النعمة       

 يشرع عند الغاية المطلوبـة      فألن، ذي هو وسيلة إلى خروج هذه النسمة      شرع اإلطعام للنكاح ال   
  .)٥( " رىوأحأولى 

  :وهناك حكم من العقيقة وهي

ــشكر.١ ــالى- هللا الـ ــارك وتعـ ــصنيع -تبـ ــذا الـ ــدين بهـ ــل الوالـ ــن قبـ   . مـ
 .فكاك رهان المولود. ٢
  .إطعــام الفقــراء والمــساكين وكــذلك األرحــام واألصــدقاء مــن العقيقــة       .٣

 

                                           
ــرقم   -1 ــي داود ب ــنن أب ــضحايا  ) ٢٨٣٧(س ــاب ال ــة  / كت ــي العقيق ــاب ف ــحيح ) ٤٣٢ص (ب ــاني ص ــال األلب   . ق

  

ـ ١٠٨٣(موطــأ مالـــك بـــرقم   2-   ). ٣٠٦ص (بـــاب مــا جـــاء فـــي العقيقـــة  / كتـــاب العقيقـــة ) ١٠٨٤ــ
 

ــرقم   3- ــاري بـ ــحيح بخـ ــذبائح ) ٥٤٩٧(صـ ــاب الـ ــة  / كتـ ــوس والميتـ ــه المجـ ــاب آنيـ   ).١٤١١ص (بـ
  

ــي   4- ــنن أب ــرقم س ــضحايا  ) ٢٨٣٦(داود ب ــاب ال ــة  ص   / كت ــي العقيق ــاب ف ــحيح  ٤٣٢ب ــاني ص ــال األلب   .  ق
  

  ).٧٠ص(ابــــــن القــــــيم الجوزيــــــة / تحفــــــة المــــــودود بأحكــــــام المولــــــود  5-
 



 

 ١٥٤ 
 

  .)١(وهذا يعمل على تمكـين روح األلفـة والمحبـة واإلخـاء بـين أبنـاء المجتمـع الواحـد                   
  

  : في تعليمة وتأديبه: رابعاً

 يعصون لَا شداد غلَاظٌ ملَائكَةٌ علَيها والْحجارة الناس وقُودها �َارا وأَهليكُم أَ�ْفُسكُم قُوا آَمنوا الَّذين يهاأَ يا: تعالىقال 
ا اللَّهم مهرأَم لُونفْعيا وم  ونرمـؤي) ففي اآلية الكريمة أمر من اهللا    ،)٦:التحريـر  ـ للذين دوا  آمنوا أن يبع

وأن يأتمروا بما أمر    ، نه ع -سبحانه وتعالى  - عما نهى اهللا     عادهمأنفسهم عن نار جهنم وذلك بإب     
م وأهلـيهم وأن يؤدبـوهم و       وليس األمر مقصوراً عليهم بل عليهم أن يعظـوا أبنـاءه          ، اهللا به 

 بِـالْبِر  النـاس  أَتَـأْمرون  ال يكونوا من الذين قـال اهللا فـيهم        و، وأن يكونوا قدوة صالحة لهم    ، يعلموهم
نوستَنو كُمأَ�ْفُس أَ�ْتُمو تَتْلُون تَابأَفَلَا الْك  لُـونقتَع) لقد تطرق القرآن الكـريم فـي كثيـر مـن            ،)٤٤:البقـرة 

المواضع إلى ضرورة توجيه اآلباء ألبنائهم حتى ال ينحرفوا وينزلقوا إذ إن اآلباء هـم الرعـاة                 
إن تربية األبناء على الواجبات والطاعات والعبـادات مـن أولويـات            ، ون عن أسرهم  والمسئول

 والْعاقبـةُ  �َرزُقُـك  �َحـن  رِزْقًـا  �َـسأَلُك  لَـا  علَيهـا  واصـطَبِر  بِالـصلَاة  أَهلَـك   وأْمـر  :قال تعـالى  ، )٢(التربية والتأديب 
وفي هذا دليل على  ، لنبيه بأن يأمر أهله بالصالة     ن اهللا    وفي هذه اآلية أمر م     ،)١٣٢:طـه (للتَّقْوى

أن الوالد هو المسئول األول عن تعليم االبن وتأديبه وعليه أن يعلم ابنه منذ صغره علـى كلمـة               
وأن يقوم بتعليمـه قـراءة القـرآن        ، وحب رسوله وصحابته  ، وحب اهللا تبارك وتعالى   ، التوحيد  

وكذلك عليه أن يعلمه سنة     ، يع االبن حفظها والمداومة عليها      مبتدئاً بالصور الصغيرة التي يستط    
 المعقدة كالوضـوء والـصالة      وبعضاً من األمور الفقهية غير    ،  وسيرة الصحابة األجالء   نبيه  

א، وهذا ما كان يفعله الصحابة الكرام مع أبنائهم    ، والصوم
،מא(:אאא א

אאאממ:،מ
ממ   بل أجاز الشارع الحكيم    ،)٣()אאא

وأجـاز الـضرب   ،   سبع بتعليم الصالة علىوأوصى النبي  ، ضرب األوالد ليتعلموا ويتأدبوا   
מ،ממא:(א:،رعليها لعش  א
מ ،)٤()אמא،מ

                                           
ــالم    1- ــي اإلســـ ــة األوالد فـــ ــر تربيـــ ــوان  / انظـــ ــح علـــ ــد اهللا ناصـــ   ).١/١٠٦(عبـــ

  

ــاء     2- ــد اآلبــ ــاء عنــ ــة األبنــ ــر مكانــ ــيم   / انظــ ــادر غنــ ــد القــ ــد عبــ   ).٤٢ص(محمــ
 

  ).٤٦٤ص (بــاب إذا أفطــر فــى رمــضان ثــم طلعــت الــشمس / كتــاب الــصوم ) ١٩٦٠(صــحيح البخــاري بــرقم  3-
  

  . قـال األلبـاني صـحيح     ) ٤٩٣ص  (بـاب متـى يـؤمر الغـالم بالـصالة           / كتاب األذان   ) ٤٩٥ـ٤٩٤(سنن أبي داود برقم      4-
 



 

 ١٥٥ 
 

אאא:(אא
.)١()א

والـذي كـان    ،  التربوي التعليمي األصيل الفريد    هذا المنهج ) حدثني أبي : (والشاهد من الحديث  
فـاألب ال   ، والذي أصبح مفقوداً في حياتنا اليوم       ، نتشراً في حياة الصحابة األجالء مع أبنائهم      م

فأصبح األبناء أسرى لألصدقاء    ، لمهم أمور دينهم ولو لساعة واحدة      أوالده يع  يطيق أن يجلس مع   
أصبح في كل  غرفة من      الذي  ، ضائيات الهابطة واإلنترنت الخبيث   السوء واألخالء الفاسدين والف   

  .فال حول وال قوة إال باهللا، غرف أبنائنا
مثـل  ، العصر الذي يعيشون فيه   ضرورية في   وعلى الوالدين تعليم األوالد ما يعتبر من األمور ال        

صنعة أو المهنـة التـي      القراءة والكتابة والسباحة وإطالق النار والتدرب على ضرب القنابل وال         
كما أن تعليمهم وتدريبهم ما هو ضروري       ،  حماية األوالد من األضرار واجبة     فإن، يعيشون منها 

  .)٢(لعيشهم وبقائهم حسب زمانهم أمر واجب وضروري

  :ذج من القرآن الكريم تعلمنا كيف نتعامل مع أبنائنانما: رابعاًً

 يعظُه وهو لابنه لُقْمان قَالَ  وإِذْ: قال تعالى على لسان  لقمان :- عليه السالم-لقمان : النموذج األول
مر خطير وعظيم وابتدأ    ان ابنه بترك أ    فقد أمر لقم   ،)١٣:لقمـان (عظيم لَظُلْم الشركَ إِن بِاللَّه تُشرِكْ لَا بني يا

وذكره بقوة اهللا عز وجل ومراقبتـه ثـم         ،  الشرك باهللا وأمره ببره لوالديه     أال وهو ، به لخطورته 
ثم وجهه إلى كيفية    ، وبأن يصبر على ذلك   ، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر    بإقامة الصالة و  

وهذه من األخالق القويمـة     ، م رفع الصوت  التعامل مع الناس بعدم العلو والتكبر واالختيال وعد       
  .الطيبة الفاضلة

 اصـطَفَى  اللَّـه  إِن بنـي  يا ويعقُوب بنيه إِبراهيم بِها  ووصى :قال تعالى : إبراهيم عليه السالم  : النموذج الثاني 
لَكُم ينفَلَا الد وتُنإِلَّـا  تَم  أَ�ْـتُمو  ونملـسم) فإبراهيم عليه السالم يذكر بنيه بهذه النعمـة التـي        ،)١٣٢:البقـرة 

فاهللا عز وجل اختار لهم الدين رحمة بهم وإحسان إلـيهم           ، ا اهللا عليهم أال وهي نعمة الدين      أنعمه
ال يأتينكم المـوت إال     ف، تستمروا على ذلك  فقوموا به واتصفوا بشرائعه وانصبغوا بأخالقه حتى        

  .)٣(ومـن مـات علـى شـيء بعـثَ عليـه           ، شيء مات عليه  وأنتم عليه؛ ألن من عاش على       
 لبنيـه  قَالَ إِذْ الْموت يعقُوب حضَر إِذْ شهداء كُنتُم  أَم :قال تعالى : - عليه السالم -يعقوب  : النموذج الثالث 

                                           
  ).١٦٦ص (أقيمــت الــصالة  بــاب إذا حــضر الطعــام و  / كتــاب األذان ) ٦٧٣( صــحيح البخــاري بــرقم   1-

  

ــاء     -2 ــد اآلبــ ــاء عنــ ــة األبنــ ــر مكانــ ــيم   / انظــ ــادر غنــ ــد القــ ــد عبــ   ).٤٢ص(محمــ
 

  ).٦٦ص ( السعدي / تيسير الكريم الرحمن  3-



 

 ١٥٦ 
 

 لَــــه و�َحــــن واحــــدا إِلَهــــا وإِســــحاقَ وإِســــماعيلَ يمإِبــــراه آَبائــــك وإِلَــــه إِلَهــــك �َعبــــد قَــــالُوا بعــــدي مــــن تَعبــــدون مــــا
ونملسم) فتبين اآلية أن يعقوب عليه السالم لما كان في اللحظات األخيرة من حياتـه               ،)١٣٣:البقـرة 

نعبـد  : ؛ فطمأنوه بما أحب أن يطمئن إليه بقـولهم        طمئن على دين أوالده وفلذات كبده     أحب أن ي  
  . إبــراهيم وإســماعيل وإســحاق إلهــاً واحــداً ونحــن لــه مــسلمونإلهــك وإلــه آبائــك

  

   :النفقة عليهم: خامساً 

  :النفقة على األوالد واجبة بـنص القـرآن الكـريم خاصـة فـي حـال صـغرهم قـال تعـالى           
فَإِن نضَعأَر لَكُم نفَآَتُوه نهوروا أُجرأْتَمو كُمنيب وفرعبِم إِنتُ وراستَعم  عضتُرفَـس  ى  لَـهـرأُخ) ففي اآلية   ،)٦:الطـالق 

دليل على أن المطلقات إذا أردن أن يرضعن أوالدهن فعلى الزوج أن يقدم لهن األجرة بـدالً مـن                   
 ،)٢٣٣:البقـرة  (وسـعها  اإِلَّـ  �َفْـس  تُكَلَّـف  لَـا  بِالْمعروف وكسوتُهن رِزْقُهن لَه الْمولُود  وعلَى:ويقول تعالى  .الرضاعة

وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد علـى الوالـد لـضعفه             ، طعام الكافي والرزق في هذا الحكم ال    
:(אמ−א−، وعجزه

؟א،
א،  بخل بماله وبما لديه على أوالده       ويكفي الرجل إثماً إذا    ،)١()

 رضي حزامٍ بنِ حكيمِ عن ،)٢():(א:
اللَّه نْهنِ عع لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسא،אאאא:(قَاَل و

   .)٣()א،א،א،
ذكوراً سواء كانوا   ، وعلى الوالد أن يعدل بين أوالده في النفقة والعطاء والمحبة والعطف والحنان           

א:( النبـي كما جاء في حديث     ، أو إناثاً فال يميز بينهم     אמא
.)٤()אאמא

 ،)٥()א:،:؟אאא(:مـسلم  وفي رواية 
 لمس جانبا خطيراً في عالج المفاضلة بين األوالد حيث بين           ويتضح من الحديث أن الرسول      

ر الذي يـسبب البغـضاء بـين        ن األب في حاجة إلى برهم جميعاً وأن المفاضلة نوع من الجو           أ
                                           

ــرقم   -1 ــاري بـ ــحيح البخـ ــام ) ٧١٨٠(صـ ــاب األحكـ ــب  / كتـ ــى الغائـ ــضاء علـ ــاب القـ   ).١٨٠١ص (بـ
 

ــرقم   -2 ــي داود ب ــنن أب ــاة ) ١٦٩٢(س ــاب الزك ــله / كت ــى ص ــاب ف ــرحم ب ــسن ) ٢٦٠ص ( ال ــاني ح ــال األلب   ق
 

ـ ١٤٢٨ــ  ١٤٢٧(صحيح البخاري بـرقم   -3   ). ٣٣٩ص (بـاب ال صـدقة إال عـن ظهـر غنـى      / كتـاب الزكـاة   ) ١٤٢٩ 
  

كتاب الهبة باب ذكر خبر ثالث يصرح بأن اإليثار بين األوالد في النحل حيف غير جائز استعماله                  )٥١٠٤(صحيح ابن حبان برقم      -4
  . نؤوط إسناده صحيح قال األر٥٠٣ص 

  ). ٨٤٨ص (بــاب كراهيــة تفــضيل بعــض األوالد فــي الهبــة/ كتــاب الفــرائض) ١٦٢٣ـــ ١٤(صــحيح مــسلم بــرقم  5-
  



 

 ١٥٧ 
 

ــدة     ، األوالد ــرة الواح ــق األس ــاحر وتمزي ــل و التن ــى التقات ــصل إل ــا ي   .)١(ولربم
؛ ألن فـي ذلـك      لهومن النفقة الواجبة على الوالد تزويج ولده إذا كان قادراً على ذلك مستطيعاً              

وهذا ما يدلل عليه ابن قدامة فـي        ،  في المحرمات والمعاصي والشبهات    ععفاف الولد عن الوقو   ا
ــائالً  ــي ق ــه المغن ــل : كتاب ــزم الرج ــاح اويل ــى النك ــاج إل ــه إذا احت ــاف ابن   .)٢(عف

  

   :أثر حق األبناء على األمن األخالقي: سادساً

ألبنـاء هـم    ن ا وال شك أ  ، إن لألبناء حقوقاً وواجبات   ف،  حقوقاً وواجبات كما رأينا    لآلباءكما أن   
 وصدق اهللا عز وجل إذ يقول     ، وبهم تقر العيون وتطمئن النفوس وتستقر الحياة      ، زينة الحياة الدنيا  

ُالالْم وننالْبةُ وزِين اةيا الْحْي�الد اتياقالْبو اتحالالص ريخ دنع كبـا  رابثَو  ـريخلًـا  وأَم) ولتكتمل هذه   ،)٤٦:الكهـف 
وقلبه ، فالولد أمانة عند والديه   ، فاضلة  لزينة ال بد لها من تنشئة ورعاية وتربية على األخالق ال          ا

ومائل إلى كل ما يمـال بـه        ، وهو قابل لكل ما نقش    ، هرة نفيسة خالية من كل نقش وصورة      جو
ـ  ، وشاركه في ثوابه أبـوه    ، ي الدنيا واآلخرة  فإن عود الخير وعلم نشأ عليه وسعد ف       ، إليه ل و لك

وقـد  ، ي وهلك وكان الوزرعلى القيم عليه     معلم له ومؤدب أجر كذلك وإن عود الشر وأهمل شق         
 شداد غلَاظٌ ملَائكَةٌ علَيها والْحجارة الناس وقُودها �َارا وأَهليكُم أَ�ْفُسكُم قُوا آمنوا الَّذين أَيها يا :قال اهللا عز وجل   

يا فأن يصونه  ومهما كان األب يصونه عن نار الدن،)٦:التحريم(يؤمرون ما ويفْعلُون أَمرهم ما اللَّه يعصون لَا
وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن األخالق ويحفظه من القرنـاء           ، عن نار اآلخرة أولى   

ب أسباباً منها القيام بأعباء مسؤولية      ووقاية األوالد من النار لكي يأمنوا في حياتهم تتطل         .)٣(السوء
يا عنايتهما ورعايتهمـا    ولذلك يجب على الوالدين أن يعط     ، ربية من النصح والتوجيه واإلرشاد    الت

وال يكـون   ، )٤(ووقايتهم من االنحرافات السلوكية بجميع أنواعها وأشكالها ومستوياتها       ، ألبنائهما
عالقة الرقة والحنان والعطف والخـوف علـى        ، والدة الوطيدة بين الوالدين واأل    ذلك إال بالعالق  

، نشئوهم التنشئة اإلسـالمية الطيبـة     ا في موعلى الوالدين أن يحفظا أوالده    ، الولد من كل مكروه   
ـ  ،باالستعاذة من الشيطان الـرجيم    ، ذ اللقاء األول بين الزوج وزوجته     ويكون ذلك من   ـنِ  نِفعاب 

אמ:אמ :(قَاَل  النَّبِي عنِ - عنْهما اُهللا رضي - عباسٍ
מ ، )٥()אמא،אא،א

                                           
ــالم      -1 ــي اإلســـ ــاعي فـــ ــسلوك االجتمـــ ــر الـــ ــوب  / انظـــ ــسن أيـــ   ).٢٤٤ص(حـــ
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 ١٥٨ 
 

 فَـأَ�ْفقُوا  حمـلٍ  أُولَـات  كُـن   وإِن :فقال سبحانه وتعالى  ، مهاتهم  وكذلك العناية بهم وهم أجنة في أرحام أ       
هِنــي ــى علَ ــضَعن حتَّ ي ــن لَهمح ــإِن ــعن فَ ــم أَرضَ ــآتُوهن لَكُ ــورهن فَ وا ُأجــر أْتَمو كُمــن يب وفــر عبِم إِنو تُمــر استَع عضتُرــس ــه فَ  لَ
لتوهم أن طول   ، النفقة مع وجوب النفقة لكل معتدة      وخص ذوات األرحام بذكر      ،)٦:الطـالق (أُخـرى 

صرت مدته فأوجب النفقة حتـى      الحمل يحمل زمن اإلنفاق ببعض دون بقيته أو بزيادة عنه إذا ق           
جعلهـا   ثم فصل مسألة الرضاعة فلم ي      التشريعيوهو موعد انتهاء العدة لزيادة اإليضاح       ، الوضع

لى فما دامت ترضع الطفل المشترك بينهما فمن حقها أن تنال أجراً ع           ،  مقابل واجباً على األم بال   
وفي الوقت ذاته أمـر األب واألم       ، وعلى إدرار اللبن للصغير   ، رضاعتها تستعين به على حياتها    

وهـو  ، ورائدهما مـصلحته  ،  في أمره  اويتشاور، نهما بالمعروف في شأن هذا الوليد     أن يأتمرا بي  
و أبيح لها الفطر كـذلك      ، )١(يكون فشلهما في حياتهما نكبة على الصغير البريء       فال  ، أمانة بينهم 

قها إذا كان ذلك يـؤثر      وتؤجل العقوبة التي تستح   ،  رمضان إذا أثر صومها على جنينها      في نهار 
:، اَألزد من غَامد من عندما جاءته المرأة الزانية      كما في حديث النبي     ، على الجنين 
א.»אא:(.،א

:.א:؟»א«:
א:«:.מ:.»«

א(:.א:א:،
.אאמ.)א

()٢(.  
كتعليمه الحالل والحرام وتحفيظه القرآن الكـريم       ، ب المحافظة عليه من جميع النواحي     وهكذا يج 
ـ       ، ة وسير السلف الصالح   السنة النبوي وتعليمه                 ر إلـى مـا حـرم       كأن يوضح لـه خطـر النظ

 ويحفَظُـوا  أَبـصارِهم  مـن  يغُـضُّوا  للْمـؤمنني   قُـلْ  :وذلك بذكر اآليات كقوله تعـالى     ، - سبحانه وتعالى -اهللا  
مهوجفُر كأَزْكَى ذَل ملَه إِن اللَّه بِريا خبِم يونعنص)تعالى وقوله ،)٣٠:النور:إِن  عمالس رصالْبو ادالْفُؤكُلُّ و كأُولَئ كَان   

هنئُولًا عسم)فمن المعلوم بداهة أن المجتمعات اإلنسانية بأسرها واألمم البشرية برمتها ،)٣٦:اإلسراء 
وتـسير  ، ا تأخذ بهذه المبادئ الخالدة      بشيبها وشبابها ورجالها ونسائها وحكامها ومحكوميها حينم      

وتبتعد عن كل ما يؤذي الفضيلة واألخالق من سفور وتبرج واخـتالط   ، على هذه المفاهيم القيمة   
                                           

  ).٣٦٠٣ / ٦( سيد قطب / انظر في ظالل القرآن  1-

ــرقم    2- ــسلم ب ــحيح م ــدود   ) ١٦٩٥( ص ــاب الح ــالزنى     / كت ــسه ب ــى نف ــرف عل ــن اعت ــاب م   ). ٩٠٠ص (ب
  

  
  

 



 

 ١٥٩ 
 

 وترتع  ،ونظر للمحرمات؛  فال شك أن هذه المجتمعات واألمم ترفل في رياض الطهر والفضيلة               
ئرة في الطريق الـذي     ؛ ألنها سا  دةوتصل إلى ذروة المجد والسعا    ، في رياض األمن واالستقرار   

ــا    ــالم عليهـ ــه اإلسـ ــذي فرضـ ــنهج الـ ــت المـ ــا وطبقـ ــه اهللا لهـ   .)١(خطـ
هم على األخالق الفاضلة لقـول      بي األولى في تربية األوالد وتدر     ةفالوالدان تقع عليهما المسؤولي   

מ،מאמ:(النبي   א،אא
אא،)(א

מ، ،،،אא
 وال شك   ،)٢()אמ،אא

حـق  يقوم بحـق اهللا و    ، نية والعبادية تعده ليكون صالحاً    أن تنشئة الصبي بالتعليم والتربية اإليما     
نفسهم ودمـائهم وأمـوالهم     وبذلك يؤمنه الناس على أ    ، أسرته وحقوق المجتمع كله   نفسه وحقوق   
على أدائها من   ؛ ألن نشأته على طاعة اهللا وطاعة رسوله وقيامه بالعبادات التي يقدر             وأعراضهم

والتقوى هي سبيل األمن ولو أن األسر اهتمت بتربية أبنائهـا وتعلـيمهم             ، صغره تورثه التقوى  
؛ لكان ألوالد المسلمين شـأن      عة رسوله مع اإلخالص والتجرد هللا     وتنشئتهم على طاعة اهللا وطا    

كما كـان ألسـالفهم فـي       ، ن البشر في مشارق األرض ومغاربها      بي ةفي نشر الخير والطمأنين   
  .العصور المفضلة

ن من يتأمل   وإ،  بل عليه أن يحضه على الجهد واالجتهاد      ،  الوالد أال يعود ابنه على الكسل      وعلى
والراحة الجالبة للميوعـة    ، ن وما منوا به من البطالة والكسل      حال شباب المسلمين في هذا الزما     

وعلـى  ، كروا نعمته بملئه بما يعود علـيهم      والترهل بسبب الفراغ الذي أنعم اهللا به عليهم فلم يش         
لمباحة والمحرمة حتـى     واللعب والمتع ا   ووإنما ملؤوه بالله  ، معاتهم بالخير في الدنيا واآلخرة    مجت

، اس على أموالهم ودمائهم وأعراضـهم     أصبح كثير منهم مثل القطعان الحيوانية الضارة ألمن الن        
والذي يتأمل ذلك يبدو له جليا ما عنته نصوص القرآن والسنة وأقوال العلماء من التحذير مـن                 

  .)٣(الفراغ والبطالة والكسل
يب  أبنائهم وبناتهم إذا أصروا على إنتـاج األسـال          فاآلباء واألمهات هم المسؤلون عن انحراف     

 علـى   موهم المسؤلون عن كذبهم في المجتمـع إذا شـجعوه         ، الحاضرة في بيوتهم مع أوالدهم    
تبوهم بالعقوبـة التـي ال      هم المسؤلون عن سرقاتهم إذا ابتسموا لتلك الـسرقات أو عـا           ، الكذب

                                           
 ).١/٢٠٥(عبد اهللا علوان / انظر تربية األوالد في اإلسالم  -1

ـ         / كتاب االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس        ) ٢٤٠٩( صحيح البخاري برقم     2-  إال  لباب العبد راع في مال سـيده وال يعم
 ) .٥٧٥ص (بإذنه 

ــالمي      3- ــع اإلس ــن المجتم ــي أم ــالمية ف ــة اإلس ــر التربي ــر أث ــادري  / انظ ــد ق ــد اهللا أحم   ).٢٨٩-٢٨٦ص (عب
  



 

 ١٦٠ 
 

 المسؤلون عن جبنهم وخوفهم مـن الحـروب   هم، عونهم إلى التمرد والشقاوة دفعاً   فيدف، يطيقونها
والطائرات والكفاح الدامي في سبيل حرية البالد واستقاللها إذا جزعوا عليهم وهم في صـغرهم               

اآلباء واألمهات هم المـسؤلون عـن       ، ة الرجل ونقطة الدم ووحشة الظالم     من خمشة اليد وعثر   
مس ووقذة البرد وثلـج الـشتاء       ضعف أجساد أبنائهم إذا حافظوا عليهم في صغرهم من لفح الش          

وال بد للوالدين أن يراقبا أبناءها لما في ذلك من أثـر واضـح علـى األمـن                  ، )١(ونسيم الربيع 
األخالقي للمجتمع خاصة في عصرنا هذا الذي أصبح مليئـا بـالقنوات الفـضائية واإلباحيـة                

أصبح في كل غرفـة     واإلنترنت وما شابه ذلك والذي أحدث تغيراً واضحاً في حياة األسر حتى             
إيمانيـاً  فبالمراقبة يتربى الولـد     ، مما أدى إلى إفساد أخالق األبناء     ، من غرف البيت جهاز تلفاز    

وبالمراقبة ينجـو   ، ويكتمل نفسياً واجتماعيا  ، لمياًوينضج عقلياً وع  ، ويقوى جسمياً ، ويتكون خلقياً 
وبالمراقبة يتحرر الولد من كل     ، فالولد من رفاق السوء والخلطة الفاسدة وقرناء الفتنة واالنحرا        

ومقـاطع  ،  من مشاهدات التلفزيون واإلنترنـت     يتحرر، مل التي تؤدي إلى انحرافه وشقائه     العوا
وتمثيليات موجهـة  ، ة محرضةوروايات بوليسي،  من أفالم جنسية خليعة    الجواالت مما يعرضونه  

والمـسرحيات  ، ة المهيجة والقصص الجنسي ،  من قراءة مجالت الخالعة المثيرة     ويتحرر، ماجنة
 )٢(وتطعن األخالق اإلسالمية وتميت األمـن والطمأنينـة     ، ة الهابطة التي تفتك بالفضيل    الألخالقية

، حتة أمنوا من بطشهم عند كبر سنهم      التربية القرآنية الب  ،  اآلباء واألمهات بتربية أبنائهم    فإذا قام ،
 وليعلم الوالدان أنه ال أمن لهم في اآلخـرة إذا           ،ا يكون عاقاً لوالده بسبب تربيته     ألن الولد غالباً م   

 والْحجارة الناس وقُودها �َارا وأَهليكُم أَ�ْفُسكُم قُوا آمنوا الَّذين أَيها يا  :قصرا في تربية أوالدهما لقول اهللا 
ــا ــةٌ علَيهــــ ــاظٌ ملَائكَــــ ــداد غلَــــ ــا شــــ ــصون لَــــ ــه يعــــ ــا اللَّــــ ــ مــــ ــون رهمأَمــــ ــا ويفْعلُــــ ــؤمرون مــــ ــريم(يــــ   ).٦٦:التحــــ

 فلمـا جـاء   ، وكان حكم اهللا في كتابه بقطع يده      لذلك حكمت إحدى المحاكم على سارق بالعقوبة        
ول مـرة   اقطعوا لسان أمي فقد سرقت أ     ، قبل أن تقطعوا يدي   ، وقت التنفيذ قال لهم بأعلى صوته     

، بـل زغـردت   ، لم تطلب إلي إرجاعها إلى الجيران     و؛ فلم تؤنبني    في حياتي بيضة من جيراننا    
  .)٣(فلوال لسان أمي الذي زغرد للجريمة لما كنت سارقاً        ، الحمد هللا لقد أصبح ابني رجالً     : وقالت
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א א
מ א א א

א מ:א :א

   : حكم صلة الرحم:  أوالً 

وصـف المـؤمنين     -سـبحانه وتعـالى   -م من الواجبات التي أمرنا اهللا بها فـاهللا          صلة األرحا 
فصلة الـرحم   ، )٢١:الرعد(الْحسابِ سوء ويخَافُون ربهم ويخْشون يوصلَ أَن بِه اللَّه أَمر ما يصلُون والَّذين:بقوله

   ففـي حـديث    ، أسسها المعلم األول والرسول األعظم      والذي  ، من المبادئ اإلسالمية األولى   
؟، أبي سفيان في قصته مع هرقل      מ א

א:( אאאא מא
 بل من الصفات الحميـدة واألخـالق        ،)١()אאאא

אא(: - رضي اهللا عنها   -كما قالت خديجة  ،  صلة الرحم  الفاضلة للنبي   
מא  بين صلة األرحام واإليمان باهللا واليوم       بي   بل انظر كيف قرن الن     ،)٢()א
מ:(אא، اآلخر אא

מ،מ ،אא
מ   .)٣()אאא

   : فضل صلة الرحم: ثانياً

:لصلة الرحم فضائل عديدة ويكفي أن اهللا يصل من وصـل أرحامـه              
מ:(א ،א:א

               يكـون علـى صـلة دائمـة        وهذا دعاء من الرحم  للواصل لها والمكـافئ لهـا أن              ،)٤()א
، مـره وذلك ببسط الرزق له وبإطالة فـي ع       ، واصل يجازي في الدنيا قبل اآلخرة     وال،  باهللا  

:(א
إال وقد أغدق اهللا عليه من نعمـه إمـا          ، فواهللا ما رأيت واصالً ألرحامه     ،)٥()

،  تعالى يعطيه للواصلين أرحامهم    وهذا فضل من اهللا   ،  أو الولد  مال أو الصحة أو الزوجة    بنعمة ال 
                                           

ــرقم    1- ــاري بــــ ــحيح البخــــ ــوحي  ) ٧(صــــ ــاب الــــ ــاب / كتــــ   ). ١٩ص " (٦"بــــ
  

ــح 2- ــرقم صـ ــاري بـ ــوحي )٣(يح البخـ ــاب الـ ــصالحة  / كتـ ــا الـ ــوحي الرؤيـ ــن الـ ــاب مـ   ).١٨ص (بـ
 

  . صحيح البخاري  سبق تخريجه 3-
ــرقم    4- ــسلم ب ــحيح م ــ ١٧(ص ــر   ) ٢٥٥٥ـ ــصلة والب ــر وال ــاب الب ــرحم   / كت ــلة ال ــاب ص   ).١٣٤٠ص(ب

  

ــرقم  5- ــاري بــ ــحيح البخــ ــاة ) ١٣٩٧(صــ ــاب الزكــ ــاة ص / كتــ ــوب الزكــ ــاب وجــ    . ٣٣١بــ
  



 

 ١٦٣ 
 

:א:، كما أن صلة الرحم سبب لدخول الجنة      
א:،אא(

:א،אאאמ
אממא،)١()א

אאמ:(،אאאמא
،א،،אמאממ

:מ،א
מא،א מאא א؛מאא،מאאא
 .)٢()מא

מ: :א
وطاعتـه    اهللا لألرحام واألقرباء حق في هدايتهم إلـى توحيـد    : حق األرحام في الهداية    .١

               قـال تعـالى مخاطبـاً       ،اهللا به ونهيهم بمـا نهـى اهللا عنـه         وأمرهم بما أمر    ، وعدم معصيته 
وفي هذه اآلية دعـوة للـدعاة والوعـاظ أن          ، )٢١٤:الشعراء(الْـأَقْربِني  عشريتَك  وأَ�ْذر : النبي  

: يقول ابن عاشور في تفسيره    ، من مقت اهللا وغضبه سبحانه وتعالى     ينذروا أرحامهم وأقرباءهم    
ى الناس بقبول نـصحه     ووجه االهتمام أنهم أول   ، هذا الخاص بعد تعميم لالهتمام ب   فهو تخصيص   
نذار وأهوال الوعيد   أن ما يلقيه الرسول من الغلظة في اإل        لئال يسبق إلى أذهانهم   ، وتعزيز جانبه 

ــيهم ــع علــ ــته ، ال يقــ ــذر وخاصــ ــذا المنــ ــة هــ ــم قرابــ   .)٣(ألنهــ

 وأَ�ْـذر   وجلَّ عز اللَّه َأنْزَل حين  اللَّه رسوُل قَام : قَاَل - عنْه اللَّه رضي -  هريرةَأبى  ن  فع
تَكريشع بِنيالْأَقْر  א :(قَاَل ממא

א،אמ،א
،אא،א

فاألمر بـدعوة األرحـام      ،)٤()א
           ، )٥(وليكونـوا قـدوة للنـاس بالـصالح والعبـادة         ، واألقرباء أوالً لالهتمام ولقربهم ومكانتهم      

 ،)١٣٢:طـه (اعلَيهـ  واصطَبِر بِالصلَاة أَهلَك وأْمر :نبيه بأن يأمر أهله بالصالة فقال سبحانه       وأمر اهللا   
                                           

   . ٣٣بــــاب بيــــان اإليمــــان ص / كتــــاب اإليمــــان ) ١٣ـــــ ١٤( بــــرقم صــــحيح مــــسلم 1-
 

  . قـال األلبـاني صـحيح      ) ٢٣٦ص  (باب مـا جـاء فـى قيـام الليـل            / كتاب إقامة الصلوات    ) ١٣٣٤(سنن ابن ماجه برقم      2-
  

  ).٢٠١ / ١٩( ابن عاشور / التحرير والتنوير  3-

  ).٢٣٩ص (وأنـذر عـشيرتك األقـربين    " ب قولـه تعـالى     بـا / كتـاب تفـسير القـرآن       ) ٤٧٧١(صحيح البخـاري بـرقم       4-
 

   ).٢٥ / ٣( الزمخشرى / انظر الكشاف  5-



 

 ١٦٤ 
 

وال بد أن يالزم األمر لين الجانب من الداعي خاصة أنهم أهله وذووه وعليه أن يكون قدوة لهم                  
  .فال يأمر بالمعروف وال يأتيه وينه عن المنكر ويأتيه، في كل أمر 

نعلم أن التصدق على المـسكين يحـسب صـدقة ولكـن            : حق األرحام في اإلنفاق والهدية     .٢
              وقـد بـدأ    ، وصـلة ، صدقة: المعوز صاحب الحاجة يحسب صدقتين     التصدق على ذي الرحم   

 تُبـذِّر  ولَـا  الـسبِيلِ  وابـن  والْمـسكني  حقَّـه  الْقُربـى  ذَا  وآَت :فقـال سـبحانه   ، بالقريب قبـل غيـره     اهللا  
والضرورة التي تفضل القريـب وذا       إال لالهتمام    يوما كان هذا التقديم اإلله     ،)٢٦:اإلسـراء (تَبذيرا

ية عامة في حق النبي وفـي       وهذه اآل ، ية وصية للناس كلهم بصلة قرابتهم     واآل، الرحم عن غيره  
 عند الحاجة بالمال والمعونة بكـل       ةوتدل أيضاً على صلة الرحم وسد الخلة والمواسا       ، حق أمته 

 يعظُكُـم  والْبغْيِ والْمنكَرِ الْفَحشاء عنِ وينهى الْقُربى ذي وإِيتَاء الْإِحسانِو بِالْعدلِ يأْمر اللَّه  إِن :وقال تعالى ، )١(وجه
 لَّكُـملَع  ونتَـذَكَّر) فقد أمر اهللا    ، )٩٠:النحـل             عباده بأن يأمروا بالعدل الذي هـو أسـاس الملـك ،

لتعظيم ألمر اهللا تعالى والـشفقة      واعلم أن اإلحسان دخل فيه ا     ، وباإلحسان والعطف على الناس   
أعالها منزلة وأشرفها وأجلها صـلة      ، على خلق اهللا تعالى أقسام متعددة     والشفقة  ، على خلق اهللا  

 وال يكـون اإليتـاء إال       ،الْقُربـى  ذي  وإِيتَـاء  :وال غرابة فى أن اهللا أفردهم بالذكر فقـال        ، الرحم  
هم ألي سـبب حتـى ولـو         إلى آخر فال يقطع مودت     باإلنفاق ومعاهدتهم بالهدية والود من حين     

لما اتهمت ابنته العفيفـة الطـاهرة        فهذا أبو بكر الصديق صاحب رسول اهللا        ، قاطعوه وآذوه 
وقال فيها المنافقون واألفاكون وكان من بينهم مسطح بـن أثاثـه            ، عائشة رضي اهللا عنها بالزنا    

فلما علم أبو بكـر     ،  ومن فقراء المهاجرين   -ضي اهللا عنه   ر -المطلبي إذ كان ابن خالة أبي بكر      
فلما تاب مسطح وتاب اهللا عليه لم يزل أبو بكـر           ، اإلفك أقسم أال ينفق عليه    بخوضه في قضية    

 كنيوالْمـسا  الْقُربـى  أُولـي  يؤتُوا أَن والسعة منكُم الْفَضْلِ أُولُو يأْتَلِ ولَا :واجداً في نفسه على مسطح فنزلت اآلية      
اجِرِينهالْمي وبِيلِ فس فُوا اللَّهعلْيوا وفَحصلْيأَلَا و ونبتُح أَن رغْفي اللَّه لَكُم اللَّهو غَفُور يمحر)ولمـا قـرأ    ، )٢٢:النور

حب أن يغفر اهللا لي ورجع      بلى أ :  قال أبو بكر    َ لَكُـم  اللَّه يغْفر أَن تُحبون أَلَا : اآلية إال قوله   النبي  
  .)٢(إلى مسطح وأهله ما كان ينفق عليهم

   : حكم قاطع الرحم: رابعاً 
                                           

  ).   ٤٥٠ / ٣( ابن عطية / انظر  المحرر الوجيز  1-

  ).          ١٨٩ / ١٨( ابن عاشور / التحرير والتنوير  2-



 

 ١٦٥ 
 

 وتُقَطِّعـوا  الْـأَرضِ  فـي  تُفْـسدوا  أَن تَولَّيتُم إِن عسيتُم  فَهلْ :قطيعة الرحم فقال سبحانه وتعالى     لقد حرم اهللا    
كُمامح٢٢ (أَر (كأُولَئ ينالَّذ مهنلَع اللَّه مهمـى  فَأَصمأَعو  مهارـص٢٣ أَب() فقطيعة الرحم ذنب ال    ، )٢٣-٢٢:حممـد

ذلـك ألن   ، وتفتحت نفسه على طاعة اهللا ورضوانه       ، يبوء بإثمه مسلم استنار قلبه بهدي اإلسالم      
التـي يأخـذ    بل إنها في طليعـة الـذنوب        ، قطيعة الرحم من الذنوب التي يعجل اهللا بها العقوبة        

:( اللَّـه  رسـولُ  قَـالَ  : قَـالَ  بكْـرة  أَبِـي  عـن ، )١(أصحابها بها في الدنيا قبل اآلخرة     
ولـيعلم قـاطع     ،)٢()מאא

(:  النَّبِـي  عـن  َأبِيه عن مطْعمٍ بنِ جبيرِ بنِ محمد عنف، الرحم أن الجنة حرام عليه    
  .)٣()מא
   : أثر صلة األرحام على األمن األخالقي: خامساً

الرحم يـصبح المجتمـع كتلـه       فبصلة  ، لصلة األرحام أثر عظيم على األمن األخالقي للمجتمع         
 اللَّه لَعنهم الَّذين أُولَئك) ٢٢ (أَرحامكُم وتُقَطِّعوا الْأَرضِ في تُفْسدوا أَن تَولَّيتُم إِن عسيتُم فَهلْ :واحدة قال اهللا تعالى  

مهمى فَأَصمأَعو مهارص٢٣ (أَب()٢٢:حممد.(  
: حـذير ويلوح لهم بالنذير والت   ، يد ما هو متوقع من حال المخاطبين       يف عـسيتُم  هـلْ فَ فهذا التعبير   

 أن تعودوا إلى الجاهلية التي كنتم فيها تفسدون في األرض وتقطعون            فإنكم منتهون إلى  ، احذروا
  .)٤(أرحامكم كما كان شأنكم قبل اإلسالم

برغم أن قطع   ،  رض وتقطيع األرحام  ولننظر إلى الخطاب اإللهي كيف قرن بين اإلفساد في األ         
ره ليبين على مدى النهـي عـن        أكد ذلك بذك  إال أن اهللا    ، األرحام يعد من اإلفساد في األرض     

فهم ،  فسلبهم أيفأصمهم  ، دهم عن رحمته  وأبعفهؤالء الذين قطعوا أرحامهم لعنهم اهللا       ، قطعها
 وسلبهم عقولهم فال يتبينـون      أيهم  وأعمى أبصار ، بآذانهم من مواعظ اهللا في تنزيله     ال يسمعون   

  .)٥(حجــــج اهللا وال يتــــذكرون مــــا يــــرون مــــن عبــــره وأدلتــــه 
ونهـى  ،  التي أوصى اإلسالم العظيم بصلته     ومن مظاهر الرحمة بين أبناء المجتمع صلة الرحم       

عة المسلمين في وحـدة     عن قطعها وإن من مبادئ اإلسالم االجتماعية األولى توطيد أواصر جما          
وأولى الناس بذلك األقربون وتكون صلة الرحم بزيارتهم وتفقد أحوالهم وإكرامهم           ، جماعية عامة 

                                           
 ). ١١٩ص(محمد علي الهاشمي /  انظر شخصية المسلم  1-

  ). ١٩٧ص (، ) ٢٠٢٥٣( أحمد برقم  مسند اإلمام 2-
ــرقم   3- ــسلم ب ــحيح م ــة  ) ٢٨١٧(ص ــفة القيام ــاب ص ــه    / كت ــد بعمل ــة أح ــدخل الجن ــن ي ــاب ل   ).١٤٦٨ص (ب

  
  

  ).٣٢٩٧ / ٦( سيد قطب / انظر في ظالل القرآن  4-

  ).١٧٨ / ٢٢( الطبري / جامع البيان  5-



 

 ١٦٦ 
 

وتقوم بتعهـد مرضـاهم     ، باعتباره أحق من الفقير البعيد    ، إلهداء إليهم والتصدق على فقيرهم    وا
وتقديمهم على غيرهم في كل أمر هم أحق بـه       ، في مسراتهم ومواساتهم في أحزانهم    ومشاركتهم  

،  واإلعراض عن زياراتهم المـستطاعة     وأما قطيعتهم فتكون بهجرهم    ، قرابتهم من غيرهم بسبب  
وتكون بتفضيل غيرهم علـيهم فـي       ، انهموعدم مشاركتهم في مسراتهم وعدم مواساتهم في أحز       

 و  فهذا الذي يزور رحمه فإنه يأنس به      ، الخاصة التي هم أحق بها من غيرهم      الصلة والعطاءات   
اً وضياء و   وهو يشعر أنه ليس وحيداً فيمتلئ وجه نوراً وحبور        ، نبهيطمئن بزيارته وبوجوده بجا   

ولئك القـاطعون فـإنهم     أما أ ، ياته مستقرة وكذلك الواصل نفسه مطمئنة وح    ، قلبه اطمئنانا وفرحا  
،  به أن يوصل كصلة الرحم والقرابـة       ؛ ألنهم يقطعون ما أمر اهللا     فاسقون غير آمنين في حياتهم    

ــ  ــر اهللا ب ــا أم ــع م ــروابط   وإذا قط ــت ال ــرى وانحل ــت الع ــد تفكك ــل فق               ه أن يوص
ــى   ــت الفوض ــي األرض وعم ــساد ف ــع الف ــطراب ، )١(ووق ــوف واالض ــل الخ   .وح

؛ مما يـضفي     فيزيد له في رزقه ويبارك له فيه       ،يؤمن واصل الرحم في حياته     ولنعلم أن اهللا    
ــ   ــرته وم ــى أوالده وأس ــه وعل ــيش علي ــن الع ــه أم ــصلة رحم ــك إال ل ــان ذل   . ا ك

               ولقــد بــوب البخــاري بابــاً أســماه بــاب مــن بــسط لــه فــي الــرزق بــصلة الــرحم
:( א:−א−

()٢(.
              آلخـرة كمـا فـي حــديث    فـال أمــن لـه فـي ا   ، والجنـة محرمـة علـى قـاطع الـرحم     

ــم  ــن مطع ــر اب ــال  ،جبي   .)٣()א:( אق

                                           
   ).٥٢ / ١(سيد قطب / انظر في ظالل القرآن  1-

ــحيح البخــ  -2 ــرقم ص ــوع   ) ٢٠٦٧( اري ب ــاب البي ــرزق     / كت ــي ال ــسط ف ــب الب ــن أح ــاب م   ). ٤٩٠ص (ب
 

ــرقم   3-  ــاري بــ ــحيح البخــ ــاب األدب  ) ٥٩٨٤( صــ ــاطع   / كتــ ــم القــ ــاب إثــ   ).١٥١٩ص (بــ
  



 

 ١٦٧ 
 

א א
א א

  :تعريف املرياث لغة : ًأوال
، يقال ورثه ماله ومجده وورثـه عنـه       ، وهو انتقال الملك  ، مصدر للفعل ورث  : الميراث لغة .١

ويقال ورثت فالناً مالًا أرثه ورثاً وورثاً إذا مات مورثـك           ، سناً إيراثاً ح  هوأورث الرجل ولده مال   
 .)١(فصار ميراثه لك

               ،)٢( وهـــو جعـــل الـــشيء للخلـــف بعـــد الـــسلف :اصـــطالحاًالميـــراث .٢
  .وهو أيضاً انتقال التركة من شخص انتهـت حياتـه إلـى آخـر ال زال علـى قيـد الحيـاة                     

   : حكم املرياث: ًثانيا
بحانه ويكفي في فرضه ووجوبه أن اهللا س       ،لسنة وإجماع األمة  الميراث واجب وفرض بالكتاب وا    

وقـسمت  ، في ثالث آيات وهذه اآليات جمعت فأوعت        ، وتعالى فصلها تفصيالً واضحاً في كتابه     
، ذي حق حقه دون محاباة أو مداراه      وأبانت لكل   ، وفصلت التوزيع ،  وأحكمت التشريع    ،فعدلت  

،  الباطل من بين يديه وال مـن خلفـه         فسبحان من شرع األحكام في كتابه المعجز الذي ال يأتيه         
تنزيل من حكيم حميد وجلت حكمة اهللا وتشريعه الكامل الخالد أن يدانيـه بـشر وصـدق اهللا إذ                   

  ).١١:النساء(حكيما عليما كَان اللَّه إِن اللَّه من فَرِيضَةً �َفْعا لَكُم أَقْرب أَيهم تَدرون لَا وأَبناؤكُم  آَباؤكُم:يقول

   : رياثأركان امل: ثالثا
  :للميراث أركان ثالثة

 . وهو الميت الذي ترك أمواله و أمالكه: المورث .١

 .وهوالذي يستحق ما تركه المورث: الوارث .٢

 .وهو الشيء الذي يتركه الميت سواء كان ماالً أو عقارا: الموروث .٣

   : شروط املرياث: رابعا

   : وهى للميراث شروط ال بد من توافرها
لحاقه بالموت حكماً كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته أو تقديراً             أو إ  :تحقق موت المورث  .١

ــب غــره         ــى أمــه توج ــصل بجنايــة عل ــين الــذي انف ــا فــي الجن   .)٣(كم
                                           

  ).٤٨٠٨ / ٦( ابن منظور / لسان العرب  1-
  ).   ١٧٣ / ١٤( الرازي / انظر مفاتح الغيب  -2

 ).   ٣/٤٢٧(م أبو مالك سال/ صحيح فقه السنة  3-



 

 ١٦٨ 
 

  .)١( إما حياة حقيقة مستقرة أو إلحاقه باألحياء تقـديراً         :تحقق حياة الوارث بعد موت المورث     .٢
وتعيين جهة القرابة من بنُـوة أو       ، ءووالمن زوجية أو قرابة     : العلم بالجهة المقتضية لإلرث   .٣
  .)٢(والعلم بالدرجة التـي اجتمـع الميـت والـوارث فيهـا           ، بوة أو أمومة أو أخوة أو عمومة      ُأ
  

   : أسباب اإلرث: ًخامسا
 أربعةالإلرث أسباب :  

سواء أكان  ، وذلك بمجرد العقد الصحيح   ،  للثاني الميراث أحد الزوجين وجب      فإذا مات  :النكاح.١
 أَهلِ بعض قَالَ: ودليل ذلك للذي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها        ، لك بالدخول الحقيقي أو الخلوة    ذ

אמ:وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي أَصحابِ من الْعلْمِ
אאממאאא(א

א قضى الخلفاء الراشدون لمن أغلق بابـاً أو أرخـى          :  وأيضاً لخبر ابن مسعود قال       ،)٣()א
 .)٤(ستراً أن لها الميراث وعليها العدة

 ممـا  والْـأَقْربون  الْوالـدانِ  تَركَ مما �َصيب وللنساء والْأَقْربون الْوالدانِ تَركَ مما �َصيب للرجالِ : قال تعالى  :القرابة.٢
ن  فاهللا عز وجل بين في هذه اآلية حصة كل مـن الوالـدي        ،)٧:النـساء (مفْروضًـا  �َـصيبا  كَثُـر  أَو منـه  قَلَّ

، سواء كان ذلك للرجال أو النساء وعموم اآلية كيفما تصرفت من قريـب أو بعيـد                ، ءواألقربا
ويقولون ، النساء وال الصغير وإن كان ذكراً     والسبب في ذلك أنهم كانوا في الجاهلية ال يورثون          

  .)٥(ال يعطى إال من قاتل على ظهور الخيل وطعن بالرمح وضارب بالـسيف وحـاز الغنيمـة                
  :النسب إلى ثالثة أقساموينقسم 

 . وهم اآلباء وأبنائهم وإن علوا:األصول  - أ

 . وهم األبناء وأبنائهم وإن نزلوا:الفروع  - ب

 .)٦( وهم األخوة وبنوهم واألعمام وبنوهم:الحواشي  - ت

 أَوليـائكُم  إِلَـى  تَفْعلُـوا  أَن إِلَّـا  الْمهـاجِرِين و الْمـؤمنني  مـن  اللَّه كتَابِ في بِبعضٍ أَولَى بعضُهم الْأَرحامِ  وأُولُو :قال اهللا تعالى  
  ).٦:األحزاب(مسطُورا الْكتَابِ في ذَلك كَان معروفًا
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 ١٦٩ 
 

، ة وال ذوي سـهم    وهم من ليسوا بعـصب    ، اآلية من أثبت ميراث ذوي األرحام     وقد استدل بهذه    
بالنصرة والمعونة فيجعل هذه اآليـة      وأما من فسرها    ، وما بعده بالتوارث  ، بعضهم أولياء بعض  

و فـي   أي في حكمه أ   ، ات بعضهم أولى ببعض في كتاب اهللا      إخبار منه سبحانه وتعالى بأن القراب     
  .)١(ويدخل في هذه األولوية الميراث دخوالً أولياً لوجـود سـببه          ، اللوح المحفوظ أو في القرآن    

 هـو  أو، تق هو العصوبة السببيةء العفهو قرابة حكمية أنشأه الشارع من العتق فوال      : الـوالء .٣
وتجعل للسيد عصبته حق اإلرث ممن أعتقه إذا مات وال وارث           ، صلة بين السيد وبين من أعتقه     

قال : فعن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال       ، )٢(وهذا ما يسمى بالنسب الحكمي    ، له من قرابته  
א:(رسول اهللا                       النبِـي  عـنِ  عمـر  ابـنِ  عنِ  و،)א

  .)٣()א:(قَال

فإنما الوراثة كالنسب فتصرف تركة المسلم      ،  مختلفٌ فيه أال وهو جهة اإلسالم      وهناك سبب رابع  
ل عـدم وجـود األسـباب       وذلك في حا  ، ل إرثاً للمسلمين عصوبة ال مصلحة     أو باقيها لبيت الما   

 عـن  الْمقْدامِ بنِ يحيى بنِ صالحِ عنالثالثة المتقدمة أو كان هناك سبب لم يستغرق التركة لما روى            

أَبِيه نع هدא:(قَالَ ج:אא:،
  .)٤()אאא

  موانع الميراث: سادساً
  :للميراث موانع إذا وجدت فال يستحق الوارث اإلرث

؛ ألنـه بـذلك اسـتعجل اإلرث         ث؛ فقد حرم استحقاق الميرا    قتل الوارث مورثه   فإذا   :القتل -١
 واللَّـه  فيهـا  فَـادارأْتُم  �َفْـسا  قَتَلْـتُم   وإِذْ :م الذي قتل ابن عمه في قصة البقرة فقال تعـالى          كما حر ، بالقتل
خْرِجا مم  ـتُمكُن  ـونتَكْتُم) ٥( فقتلـه ليتعجـل إرثـه فحـرم مـن اإلرث واقـتص منـه               ،)٧٢:البقـرة(.  
 وذلك ألن الرق ينـافي أهليـة         فالعبد ال يورث وإنما كل ما في يديه من المال لسيده           :الرق -٢

، باعتبار أن المملوكيـة     كاً للسيد أال يكون مالكاً للمال     التمليك فإن مقتضى كون الرقيق ماالً مملو      
ــصبر        ــي ال ــل ف ــذي يتمث ــوان ال ــز واله ــى العج ــحة عل ــة واض ــدل دالل   .ت
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 زيـد  بنِ ةَُأسام عن فال يرث المسلم الكافر وال يرث الكافر المسلم لما روي         :اختالف الدين  -٣

َأن النَّبِي  מ :(قَاَل מאאא  وذلك ألن اإلرث أساسه     ،)١()א
، ة واحـدة    وأما ما عدا اإلسالم فهو مل     ، هذا منتف بين المسلم وغير المسلم     و،  والتعاون التناصر

فمـاذا بعـد   ، ألن ملة الكفر واحدة  ، ه النصراني يرث قريب ، ديواليهو، فالنصراني يرث اليهودي  
ــضالل  ــق إال الـ ــا ، الحـ ــم جميعـ ــدة  وألنهـ ــة واحـ ــون بنجاسـ   .)٢(ملطخـ

من أسباب الميراث بال خـالف بـين         ممن يجمعه وإياهم سبب      أما بالنسبة للمرتد فال يرث أحداً     
  .)٣(الفقهاء

   : المستحقون للميراث باإلجماع: سابعاً

، وخمـسة بالتفـصيل   ، لرجال المجمع على توريثهم هم عشرة باإلجمال      الوارثون من ا  
  :وهم كاآلتي

  األب. ٣  ابن االبن وإن نزل. ٢  االبن. ١
  األخ ألب. ٦  األخ الشقيق. ٥  الجد الصحيح وإن عال. ٤
  ابن األخ ألب. ٩  ابن األخ الشقيق. ٨  األخ ألم . ٧
  يقابن العم الشق. ١٢  العم ألب. ١١  العم الشقيق. ١٠
  المعتق. ١٥  الزوج. ١٤  ابن العم ألب. ١٣

  :اآلتيتفصيل فهن سبع باإلجمال وعشر بال، أما الوارثات من النساء المجمع على توريثهن 

  بنت االبن وإن نزلت. ٣  األم. ٢  البنت. ١
  األخت الشقيقة ألبوين. ٦  الجدة الصحيحة وإن علت أم ألب. ٥  الجدة الصحيحة وإن علت أم األم. ٤
  الزوجة. ٩  .األخت ألم. ٨  األخت ألب. ٧
      )٤(المعتق. ١٠

  :أثر الميراث على األمن األخالقي: ثامناً

نظر فالمال في   ،  على أمن الفرد واألسرة والمجتمع     إن للميراث أثراً واضحاً من اآلثار اإليجابية      
وبينـه وبـين    ، وإنما هو وسيلة من الوسائل العامة في الحياة         ، الشريعة ليس غاية في حد ذاته     

اإلنسان عالقة نظمتها الشريعة ألنه سبحانه وتعالى عليم بأن عقل اإلنسان قاصر مهما سـما ال                
واهللا يعلم الماضي والحاضر والمستقبل وما يصلح في        ، لكيستطيع أن يضع قوانين ثابتة لتنظيم ذ      

  سـالم أن   فبعـد أن أوجـب اإل     ، ومن هذه التشريعات الميراث   ، عات  كل زمان ومكان من تشري    
                                           

ــرقم  -1 ــسلم بـ ــحيح مـ ــ ١(صـ ــاب  ) ١٦١٤ــ ــرائض  بـ ــاب الفـ ــسمى  " ١"كتـ ــدون مـ   ).٨٤٢ص (بـ
 

ــي الــــ   -2 ــث فــ ــر المواريــ ــالمية انظــ ــصابوني  / شريعة اإلســ ــي الــ ــد علــ   ).٤٣ص(محمــ
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نفاقه على الـنفس    وأن يكون إ  ، ال ظلم فيه وال غش    ، ون كسب المال عن طريق كسب الحالل      يك
أوجب أن يكون الباقي منه بعد الموت       ، والمجتمعوأن تؤدى منه حقوق األمة      ، واألهل بالمعروف 

أما لو عرف اإلنسان أن جمعه صائر إلـى يـد           ،  يخلفون صاحب هذا المال من ورثته      حظا لمن 
كما لو عـرف  ،  بجهد يؤمن حياته فقط إلى الحياةبل يكتفي،  أقاربه ال يبذل ما بذله من جهد      رغي

 أن ماله ينتقل إلى أول شخص يحوزه ألدى ذلك إال التشاجر والتقاتل بين الناس مما يؤدي إلـى                 
كما أنه لـو جعـل الـوارث        ، صبح الملكية تابعة للبطش والفساد    وت، فقد نعمة األمن واالطمئنان   

أو فـتح بـاب     ، كتفى منه بما يسد حاجته في حياتـه       وا، في سعيه لقصر أيضاً المورث    ، ولةالد
ما يـؤدي إلـى عـدم اسـتقرار         م، ه حتى ال يذر من بعده شيئاً يورث       اإلسراف على مصراعي  

ل حرية التصرف فـي     فأبط، )١( الفساد حديد الميراث للمورث ألدى ذلك إلى     ولو ترك ت   ،المجتمع
بحيث ال تطغى   ، التصرف في حدود حقك المباح لك     ما الحرية الصحيحة هي     وإن، ماله كيفما شاء  

اإلنسان نفـسه وأهلـه     وال تخرج على سنة العدل والعرف حتى فيما يخص          ، على حق اآلخرين  
ارجاً عن سـنن نظـام      والفوضى هي طغيانك على حق اآلخرين أو التصرف بما يعد خ          ، وماله

  .)٢( بـين النـاس ولـو بطريـق الـصدقة والتبـذير            كأن يحرق ماله أو يقسمه    ، العدل واآلداب 
العائليـة  ومع واقعيـات الحيـاة      ، لعادل المتناسق مع الفطرة ابتداء    إن نظام التوريث هو النظام ا     

ويوزع األنصبة على كـل     ، اعي معنى التكافل العائلي كامالً    إنه نظام ير  ، واإلنسانية في كل حال   
اإلنسان في أال تنقطع صلته      رغبة   فطرة كذلك يلبي  ام يتمشى مع طبيعة ال    فرد في األسرة إنه نظ    

ومن ثم هذا النظام الذي يلبي هذه الرغبة ويطمئن اإلنسان الذي           ، وأن يمتد في هذا النسل    ، بنسله
وأن جهده  ،  نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل       بذل جهده في ادخار شيء من ثمرة عمله إلى أن         

  .)٣(ومما يضمن لألمـة النفـع والفائـدة       ، لجهدفة ا كما يدعوه إلى مضاع   ، سيرثه أهله من بعده   
  

  : لذلك كان من مميزات الميراث في الشريعة اإلسالمية

ولذا ، محصورة في أيدي أناس مخصوصين فقط     وال تجعلها   ، الشريعة اإلسالمية تفتت الثروة   .١
ا إلى  تجزئتهو،  يؤدي إلى تفتيت الثروات الكبيرة     وهذا بال شك  ، في اإلرث فإنه أشرك عدداً كبيراً     

ويعمل على بقاء وحدة تماسك األسرة وتضامن أفرادها وتعاونهم وذلك          ، ملكيات صغيرة من جهة   
ــاغض    ــباب التب ــة أس ــه إزال ــرى   في ــة أخ ــن جه ــنهم م ــسد بي ــد والح               ، والحق

  .ممــا يــؤدي إلــى إحــالل األمــن واالســتقرار والطمأنينــة فيمــا بيــنهم        
ن نصيب البنت علـى     ولذا كا ، يراثعل الميراث في الشريعة الحاجة أساس التفاضل في الم        ج.٢

                                           
ــانون     -1 ــه والقــ ــين الفقــ ــة بــ ــة بالتركــ ــوق المتعلقــ ــر الحقــ ــد داود / انظــ   ).٢١٤ص (أحمــ

 

ــي ال  2- ــل فـ ــة التفاضـ ــر حكمـ ــاث  انظـ ــذكور واإلنـ ــين الـ ــراث بـ ــود  / ميـ ــد اهللا محمـ   ).٤٠ص (عبـ
 

  ).٥٩٧ / ١(سيد قطب / انظر في ظالل القرآن  -3



 

 ١٧٢ 
 

هو ف،  ن مطالب الحياة بالنسبة له كثيرة     وأل، ألن أخاها يحتاج المال أكثر منها     ؛  النصف من أخيها  
وهو مكلف كذلك باإلنفاق على زوجته وأوالده وذوي قرابتـه متـى            ، يدفع لزواجه وإعانة نفسه   

 .)١(فقراءكانوا 

لت أشخاص  ووضعت له شرعة مفصلة محددة تناو     ، عة اإلسالمية أخذت بنظام الميراث    الشري. ٣
؛ لمـورث وهي حسم أسباب النزاع بين أقرباء ا      ، وذلك لحكمة قوية  ، الوارثين ونصيب كل وارث   

 ؛ سكنت نفسه واطمأن واسـتقر      ث إذا علم أن منعه آت بأمر اهللا       ألن القريب الممنوع من الميرا    
؛ نعون ما يشاءون ويعطون من يـشاءون      بخالف ما لو ترك الميراث للناس يم      ، ورضي بقسم اهللا  

وكانوا يقولون ال يـرث     ، ا منعوا المرأة من قبل وال زالوا      كم، )٢(مما يكون سبب للفرقة والنزاع    
كان المشركون يجعلون المـال     : قال سعد بن جبير وقتادة    ، مةإال من طاعن بالرماح وحاز الغني     

 الْوالـدانِ  تَـركَ  ممـا  �َـصيب  للرجـالِ  :رجال الكبار وال يورثون النساء شيئا فأنزل اهللا سبحانه وتعـالى          لل
ونبالْأَقْرو اءسلنلو يبا �َصمكَ مانِ تَردالالْو ونبالْأَقْرا ومقَلَّ م هنم أَو  ا  كَثُـريبوضًـا  �َـصفْرم) عـالج    ولقـد  )٧:النـساء 

فقـرر أنـه إذا     ، ة حضور األقارب مجلس قسمة التركة     وهي كراهي ، القرآن الكريم ناحية نفسية   
، كين فأعطوهم شيئا من المال    حضر قسمة التركة أحد من ذوي القربى للوارثين واليتامى والمسا         

، قد والـسخيمة  دئ النفوس وينتزع الح   و اعتذاراً جميالً يه   ، ولو كان قليالً وقولوا لهم قوالً حسنا      
ويستأصل الحـسد   ، ابط العالقات المتينة فيما بينهم    لتبقى رو ، حل األمن واالستقرار بين العائلة    وي

  . )٣(من نفوسهم
ليفكر الـذي   ، ولكي يبقى األمن يمأل جوانب األسرة المسلمة فقد منع اإلسالم القاتل من الميراث            

، وأن مستقبله مهدد بالضياع   ، علة الشنيعة  أن يقدم على هذه الف     في نيته قتل المورث ألف مرة قبل      
فقـد منـع اإلسـالم    ، ولتأمين األموال، ظاً على منظومة المجتمع اإلسالميوما كان ذلك إال حفا    

وفـي ذلـك    ، ن الوصية في أمواله إال في الثلـث       ومنعه كذلك م  ، ه كلها المورث من إنفاق أموال   
وربما يصل بهم األمر إلى البطش      ، تمع حتى ال يتركوا عالة على المج      ،مصلحة لألبناء وللورثة  

مع أن الوارث كان باستطاعته أن يؤمن       ، والسرقة فيحل الخوف واالضطراب على هذه األسرة        
ــتقرار     ــن واس ــي أم ــشون ف ــم يعي ــاة أوالده ويجعله ، حي

אא،א:،א:−א−
:،א(:
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 ١٧٣ 
 

אא:؟:،א:؟:،א
.)١()מ،א:،
ن التالعب فقال   بعيداً ع ،  ورث أمواله كما أراد اهللا      األمن األخروي لمن ي     جعل اهللا     ولقد

 وذَلـك  فيهـا  خالـدين  الْأَ�ْهـار  تَحتهـا  مـن  تَجـرِي  جنـات  يدخلْه ورسولَه اللَّه يطعِ ومن اللَّه حدود تلْك :سبحانه وتعالى 
ع اهللا فقد فاز    ن أطا فم، -سبحانه وتعالى -يراث حد رسمه اهللا      أي أن الم   ،)١٣:النـساء (الْعظـيم  الْفَـوزُ 

؛ ألن هذا الذي يترك التوزيع هللا تعـالى         ر الجنات في هذا المقام له موضعه      وإن ذك ، فوزاً عظيما 
، يجزيه اهللا تعالى جنات تجري من تحتها األنهـار        ، رهويتغلب على هوى نفسه فيمن يحب أو يك       

فإذا كـان   ، ال الحسنيين لنعيم فمن فعله فقد ن    ؛ ألن فيه النجاة وفيه ا     وهذا الجزاء هو الفوز العظيم    
 مآل ماله عليه أن ينظر إلى       ومن ينظر إلى  ، نال األمن األخروي  قد تغلب على منازع الدنيا فقد       

  .كل شيء إلى مآل شخصه
 هـذا   ،)١٤:النـساء (مهِـني  عذَاب ولَه فيها خالدا �َارا يدخلْه حدوده ويتَعد ورسولَه اللَّه يعصِ ومن :وقال تعالى   

فقد تعـدى مـا     ، فهو عاص ، وخصوصاً في الميراث  ، ء من يخالف أمر ربه تبارك وتعالى      جزا
أي ، اب مهـين  وإن جزاءه أن يدخل النار ويخلد فيها وله عذ        ، رسمه اهللا وبينه من حدود في ماله      

دنيوية لغيره بهـذا    سعادة ال وإذا كان أراد ال   ، فهو قد باع أخرته بدنيا غيره     ، أبلغ إهانة في اآلخرة   
ب فقد أهان نفـسه وأوردهـا   وإذا أراد إعزاز بعض من يح، المال؛ فال أمن له في اآلخرة بعمله     

  .)٢(واهللا هو الذي يبين الحق ويهدي إلى الرشد، الموارد
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 ١٧٤ 
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א א א

א א:א

א א:א
  

 



 

 ١٧٥ 
 

א א
א א

א :א:א
  : وهي كالتالي، صاغتها الشريعة اإلسالمية كثيرة للزوج حقوق

     :  في الطاعة وعدم المعصية هحق : أوالً

هـذه المـسؤولية     وقد أعطاه اهللا    ، ألنه هو المسئول األول في األسرة     ، فللزوج حق الطاعة    
 يقـول   ،)٢٢٨:البقـرة (حكـيم  عزِيـز  واللَّـه  رجـةٌ د علَـيهِن  وللرجـالِ  بِـاْلمعروف  علَيهِن الَّذي مثْلُ ولَهن :بقوله تعالى 

وهذه الدرجة التي ميز اهللا تعالى بها الرجل هي درجة الرئاسة أو            : الشيخ محمد رضا في تفسيره    
وجـة أن   فليس على الرجل أن يأمر وينهى وعلـى الز        ، وهي ليست رئاسة استبدادية   ، )١(القوامة

السالم واألمـن علـى جـو       ما ترفرف راية الطمأنينة و    ال بل عند  ، تطيع دون تعقيب أو مناقشة    
وما كانت هذه الرئاسـة     ، د يأخذ برأيها في كثير من األمور      فإن الزوج يشاور زوجته وق    ، العائلة
حتى ، لهم ذلك ألن الرجل بيده القدرة على تربية أبنائه وتحمل المشاق في تحصيل الرزق               ،عبثا

وحرم عليها معصيته لما    ، وطاعتهحق الزوج على زوجته     وقد أوجب اهللا    ، ينشأوا النشأة السليمة  
 وعلم أن المرأة ال تكـون صـالحة إال إذا            ":ويقول الرازي ، )٢(له عليها من الفضل واإلفضال    

ــال  ــالى ق ــا؛ ألن اهللا تع ــة لزوجه ــت مطيع ــصالحات :كان ــات فَال ــساء(قَا�تَ                ،)٣ (  ")٣٤:الن
،،אא(:א:

،  فالزوجة ملزمة بطاعة زوجهـا     ،)٤()אא ،
              ولـذلك نبـه   ،  الخير الكثير في الدنيا واآلخـرة      وعليها أن تسعى جاهدة لرضاه؛ ألن في رضاه       

،  الزوج أمر بالسجود ألحد الستحقه   هذه الطاعة لدرجة أنه لو      على   النبي  
وال  ،)٥("אאא:"א

أو ، أو بعدم صيام شهر رمضان    ، الصالةترك  كأن يأمرها ب  يجوز طاعة الرجل فيما حرم اهللا       
بل الطاعة في تنفيذ ما أمر اهللا       ،  ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق      أن تخرج سافرة متعطرة إذ    

بل لألوامر والقواعـد والـنظم التـي        ،  فطاعة الزوجة لزوجها ليست لشخصه     ،به ورسوله   
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  . قـال األلبـاني صـحيح     ) ٢٧٥ص  (كتاب الرضاع باب ما جاء في حـق الـزوج علـى المـرأة               ) ١١٥٩سنن الترمذي برقم     -5
  



 

 ١٧٦ 
 

ساء وخيرهن    عن أفضل الن   وقد سئل النبي    ، )١(بموجبها تم عقد الزواج   
אאא:(אא

()٢(.  

  :  بإذنهإالاإلقرار في البيت وعدم الخروج : ثانياً

  وقَـرن  :فقال اهللا سبحانه وتعالى   ،  نساء النبي بالمكث في بيوتهن وعدم الخروج منها        أمر اهللا   
 عـنكُم  ليـذْهب  اللَّـه  يرِيـد  إِ�َّمـا  ورسـولَه  اللَّـه  وأَطعن الزكَاة وآَتني الصلَاة وأَقمن الْأُولَى الْجاهلية تَبرج تَبرجن ولَا بيوتكُن في

سجلَ الرأَه تيالْب كُمرطَهيا وتَطْهِري)في بيوتهن يحفظ المرأة عن أعـين    ألن إقرار النساء   ،)٣٣:األحزاب 
ولكنه عام في حق    ، هذا الخطاب ليس خاصا بنساء النبي     و، افقين الذين يتربصون بهن الدوائر    المن

؛ ألن في خـروجهن وتبـرجهن       هارة والعفاف باإلقرار في بيوتهن    يردن الط كل النساء اللواتي    
،  ولئك األشرار مـن الـشباب الفاسـدين       ومصيدة سهلة أل  ،  الجاهلية األولى قتالً ألنوثتهن    كنساء

 ويطَهـركُم  الْبيـت  أَهـلَ  الـرجس  عـنكُم  ليـذْهب  اللَّـه  يرِيـد  إِ�َّمـا  ولذلك نالحظ أنه قال في  نهاية اآلية األولى          
وفي عدمه تطهير لها مـن  ، يت زوجها يدنس كرامتها وشرفها   وكأن خروج المرأة من ب     ،تَطْهِـريا 

  .كل آفة تلحق بها بسبب خروجها
  : ولكن إذا أرادت المرأة أن تخرج من بيتها فال بد من ضوابط منها

 .أال تخرج إال بإذن زوجها  .١

 .أال تخرج إال لحاجة شرعية .٢

 .ال تخرج متبرجة أو مستعطرةأ .٣

ألن فـي منعهـا     ، وال يمنعها ، د خروجها إلى المسجد خاصة    للرجل أن يأذن لزوجته عن     ويجوز
 والحـديث   ،)٣()אמאאא :(  النَّبِي مخالفة ألمر 

فما بالـك إذا كـان      ،  من زوجها عند الخروج إلى المسجد      ندليل على أن المرأة يجب أن تستأذ      
  .الخروج لغير المسجد كالسوق والدكان وزيارة األهل والجيران وغير ذلك فمـن بـاب أولـى               

؛ ألن  و أدى ذلك لمنعها مـن زيـارة أهلهـا         ويجب على الزوجة االلتزام بأوامر زوجها حتى ول       
  .طاعتها لزوجها أوجب من زيارة أهلها
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 ١٧٧ 
 

  : م صيام النافلة إال بإذنهعد: ثالثا

لقاً ببعض العبـادات    حرص اإلسالم على أن تطيع المرأة زوجها طاعة تامة حتى ولو كان ذلك متع             

؛ وألن في الـصيام مـشقة        تفويتاً لحق الزوج في االستمتاع     ؛ ألن في صيام المرأة    كصيام التطوع 

صاحب  مما يستدعي إذناً لذلك من، عة من القيام بأمور بيتها وزوجها ولربما تكون هذه المشقة مان    

:(א−א−  ،الحق وهو الزوج  
،،מ

عبادتهـا فـال    إذن فالواجب على الزوجة أن تعدل في         ،)١()

كأن ، ها في أداء ما طلب منها أن تؤديه       أن تشدد على نفس   فلم يكلفها اهللا    ، تقصر فيها وال تبالغ   

ــى نفــ  ــسرف عل ــل ت ــي النواف ــاً سها ف ــرافاً مرهق ــريط ، إس ــراط وال تف ــال إف   . ف

  

  : أن تتزين له: رابعاً

 إِلَّـا  زِينتَهن يبدين ولَا :قال تعالى، شرع اإلسالم أن تتزين الزوجة لزوجها ليبقى الحب والتآلف بينهما     
 هِنـولَتعبل) الزوجة   ،  أمر مطلوب ومحمود   فالتزين للزوج  ،)٣٠:النـور رهتمامهـا بـأمور    ا أما أن تُقص

واجب عليها أن تعطي كـل      فال، ن تراعي حق زوجها فهذا غير مقبول      بيتها وتربية أطفالها دون أ    

:(:ومما يؤكد على ذلك حديث النبي     ، ذي حق حقه  
אא אא،א אמ،א ،א

א:؟: א،אא ،א
،:،:،מ::

אא ،מ:،ממ،מ،מ:،מא
،אמ:א
،،،

.)٢():א،א،
، فهذا حـرام  ، ة أفخم الثياب التي تلفت األنظار     والبسأما خروج المرأة مستعطرة متطيبة ومتزينة       

،אא(:א:א  زانية فقد عدها النبي    
               ، الغـسل  إذا تطيبـت وخرجـت وجـب عليهـا        و ،)٣()אאמ
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 ١٧٨ 
 

אאאא:(א:
.)١()א

   :عدم إدخال أحد يكرهه في بيته بدون إذنه: خامساً

فمنع ،  تشوبه شائبة تنغص عليهم حياتهم     ص على أن يكون جو األسرة هادئاً ال       إن اإلسالم يحر   
ي إلى االصطدام بين    ؛ ألن ذلك سيؤد   د يكرهه زوجها من الدخول في بيته      المرأة من أن تأذن ألح    

، بأحوال زوجها وما يحب وما يكـره       الزوجة أن تكون على دراية تامة        وعلى، الرجل وزوجته 
ــاة الزو  ــستمر الحي ــى ت ــة والح حت ــا المحب ــة تمأله ــف  جي ــان والعط ــودةن                ،والم

א:(א אא

א:מא אמאא
،،

מ،אמ،אא
מממ،מממ
אמ،מ،

 وعلى ذلك يجب على الزوجة أن ال تضرب بكالم زوجهـا عـرض              ،)٢()
  .الحائط لتدخل في بيته من تشاء

  :عدم هجر فراشه: سادساً

 أن في هجرانها إثم ومعصية       فراشه ولتعلم  وز لها هجر  مما ينبغي على الزوجة معرفته أنه ال يج       
عيـة أنهـا    ال أن ترفض مد   ، تجيب لزوجها في دعوتها إلى فراشه     والواجب عليها أن تس   ، كبيرة

ونفوره والبحث عن أخـرى تـسد       مما يؤدي إلى غضب الزوج      ، منشغلة بأوالدها أو غير ذلك    
، غضب عليها زوجها   إذا   ويكفي الزوجة إثماً أن المالئكة تلعنها     ، مسدها

אאאא(א:א
א:(א:،)٣()א؛

אאאא
()٤(.
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 ١٧٩ 
 

  :التأديب : سابعاً

:قال تعالى ، تأديبها عند عصيانها لهمن حق الزوجة على زوجها    
אאאא

).٣٤:א(אאאמא

  :فاآلية توضح تأديب الزوجة عند نشوزها بالتدرج على النحو التالي

وأن ،  ه بتوجيهها إلى عدم عـصيان أوامـره  فالواجب على الزوج أن يعظ زوجت   :  الـوعظ . ١
،  غليظاً في وعظه   كون فظاً وال ي ، وال يسبها وال يشتمها   ،  في وعظها ويتقي اهللا عز وجل      يخلص

  .إنما يكون باألسلوب الراقي الـذي يؤهـل الزوجـة أن ترجـع عـن عـصيانها ونـشوزها                  
، هو الهجـران  ، العالج الثاني الذي يستطيع أن يقوم به الزوج عند تأديب زوجته          : الهجران. ٢

ها وهذا  وذلك أشق علي  ، ظهرهفيعطيها  ، وذلك بعدم جماعها رغم أنهما ينامان على فراش واحد          
  .)١(؛ ألنه يرغم أقـوى أسـلحتها وهـو األنوثـة          أديب له األثر الكبير على الزوجة     اللون من الت  

وهـو  ،  الزوج أن يلجأ إلى العـالج الثالـث  فعلى ، إذا لم ينفع العالجان السابقان : الـضرب . ٣
 عـن   فقد نهى النبـي     ، الضرب الذي اليكسر عظماً وال ينزل دماً وال يشوه وجها         ، الضرب

:א:אמ، رب الوجه   ض
אאאא:(؟

.)٢()אא
:هناك حاالت يجوز للزوج أن يضرب زوجته فيهالكن  

 .كالصالة والصيام  تركها ألوامر اهللا  .١
 .عدم تلبية رغبته بالجماع .٢
 .إذا خرجت من البيت بدون إذنه .٣
 .إذا تركت الزينة التي تتزين بها عادة النساء ألزواجهن .٤
  . تطاولها على والده ووالدتهعند .٥

  :األمن األخالقيلى زوجته على أثر حق الزوج ع: ثامناً

كيف ال وقد جعـل اهللا      ، ى األمن األخالقي للمجتمع المسلم    لحق الزوج على زوجته أثر عظيم عل      
 لَكُـم  خلَق أَن آياته ومن :قال اهللا تعالى  ، لمتعة في الزواج  عز وجل السكن والمودة والمحبة واأللفة وا      

نم كُما أَ�ْفُساجوا أَزْوكُنتَسا لهلَ إِلَيعجو كُمنيب ةدوةً ممحرو ي إِنف كذَل اتمٍ  لَآيقَـول  ونتَفَكَّـري) فـالزوج  ، )٢١:الـروم
                                           

 ).٤٨٤ص(  حامد الطاهر/  انظر الوصايا النبوية  -1
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 ١٨٠ 
 

ق قته وغريزته بأنظف الطر   يشعر بالرضى والسعادة والراحة النفسية والجسدية حين تصرف طا        
أن حيث ينشأ بين الزوجين الوفاء والحب الحقيقي فمشاعر الزناة والزواني ال يمكـن              ، وأطهرها

فاألولى مشاعر حيوانية شهوانية حدها محدود بوجود هـذه         ، تكون كمشاعر األزواج والزوجات   
بل على العكس من ذلـك      ، ها ومعها االحترام والود والوفاء    وال يمكن أن يكون في    ، ةاللذائذ الحسي 
، زاني لمن وافقته على عملـه الخبيـث       واحتقار ال ، ر باالحتقار واالزدراء واالمتهان   هناك الشعو 

ولذلك فمشاعر  ، أو ضعفها األنثوي وميلها الطبيعي    واحتقار الزانية لمن استغل حاجتها أو جمالها        
ـ    الزناة والزواني متضاربة ساقطة وتلك المشاعر تولد العقد النفسية واالنحالل          عف  الخلقـي وض

فإنها تورث الحب والرحمة وسمو الـنفس       ،  وأما مشاعر األزواج النظيفة   ، الوازع وهوان النفس  
  .)١(وحياة الضمير والقلب واألمن واالستقرار والطمأنينة

، والمقصود الطاعة فـي المعـروف     ، منها حق الطاعة  ، لذلك جعل اإلسالم بين الزوجين حقوقاً     
ــر  ــه وتح ــه ومال ــي بيت ــه ف ــصفتحفظ ــى تنفي ــصية اهللا  عل ــدون مع ــره ب               ، ذ أم

 ويحفظن األمور المغيبـة      أي ،)٣٤:النـساء (اللَّه حفظَ بِما للْغَيبِ حافظَات قَا�تَات فَالصالحات :قال تعالى 
دين وال يعت ، ال يكتمن ما خلق اهللا في أرحامهن      و،  يكون بينهن وأزواجهن   المستترة فال يفشين ما   

  .)٢(وال يــضعن فــي الوديعــة التــي أودعهــا اهللا إلــيهن مــا ال يجــوز أن يكــون فيهــا 
ويوم تركت هذه القوامة وخولفت هذه القوامة اهتـز         ، جعل اإلسالم القوامة من حق الرجل     لذلك  

وشـعرت بالحرمـان    ، وذلك يوم أن تولت المـرأة القوامـة       ، كيان األسرة أو اختلطت معالمها      
ة السعادة عندما تعيش مع رجل ال يزاول مهام القوامـة وتنقـصه صـفاتها               والنقص والقلق وقل  

 عائلية تكون القوامة فيها     فيشقى األطفال الذين ينشأون في مؤسسة     ، فيوكل إليها القوامة  ، ةالالزم
وإما ألنه مفقود   ، يث تتفوق عليه شخصية األم وتسيطر     بح، ألب إما ألنه ضعيف الشخصية    لغير ا 
وقل أال ينحرفوا إلى شذوذ ما في تكوينهم      ، جود أب شرعي قلما ينشأون أسوياء     وأو لعدم   ، بوفاته

 الوبال والـبالء علـى أمـن        وحينها يكون ،  )٣(العصبي والنفسي وفي سلوكهم العملي والخلقي     
  .  فيحل االضطراب وسوء األخالق، المجتمع

 شـؤون   ونظم، غروهي المجتمع األص  ، ؤون األسرة فاإلسالم نظام ضبط شؤون الحياة و نظم ش       
، ن أن تنتظم الحياة ويـسعد المجتمـع       وبدون طاعة وانقياد ال يمك    ، الدولة وهي المجتمع األكبر   

وليس خراب األسر ودمار البيوت إال بسبب الفوضى التي أشاعها اإلباحيون الشيوعيون إلفـساد    
وضـى ال   ويـصبح المنـزل ف    ،  تعاليم اإلسالم وتخرج عن الطاعة     ؛ لتتمرد على  رأة المسلمة الم

الحب والوئام محـل    وما كانت تعاليم اإلسالم إال لمصلحة الزوجين ليحل         ، ضوابط فيه وال قيود   
أليس الغرض من هذا سعادة الزوجين ؟ فالمرأة بطاعتها لزوجها تكسب رضى            ، النزاع والخصام 

                                           
ــالم    -1 ــل اإلســ ــي ظــ ــزواج فــ ــر الــ ــالق  /  انظــ ــد الخــ ــرحمن عبــ ــد الــ   ).١٦ص (عبــ
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 ١٨١ 
 

 وينعم البيت بالراحة واألمـن واالسـتقرار فـي   ، د في حياته وتسعد زوجها وأوالدها     ربها وتسع 
فاهللا سبحانه وتعالى جعل الحب بين الجنسين لتدوم األسرة على أقـوى            ، )١(ظالل المحبة والسالم  
  .  )٢(وعندئــذ يــتم الــسكن واألمــن واالطمئنــان والراحــة والهــدوء، أســاس وأتــم نظــام

فهي راضية بما قسم لها     ، فالتي تطيع زوجها هي زوجة آمنة تعيش راحة نفسية ال تشوبها شائبة           
فالزوجة اآلمنة هي التي تحسن تـدبير شـؤون         ، فال تطلب من زوجها ما ال يستطيع       قل أو كثر  

فهي تعتني بزوجها وتعتنـي     ، ن مال في خير موضع وفي أفضل سبيل       المنزل وتضع ما لديها م    
ومن حـق   ،  )٣(بأوالدها وتعتني بمنزلها بما يؤثر أبلغ األثر في سعادة األسرة وسرورها وأمنها             

فلذلك أثر أمني واضح فإذا خرجت المرأة بـدون إذن          ، إلقرار داخل البيت  ة على زوجها ا   الزوج
وربما تحدث عنها الناس وعرضت البيـت       ، ضت نفسها لغضب اهللا ثم غضب الزوج      زوجها عر 

 يـة الْجاهل تَبـرج  تَبـرجن  ولَـا  بيـوتكُن  فـي  وقَـرن  :قال تعالى ، لسلب أو تركت أوالدها بدون رعاية     للنهب وا 
  ).٣٣:األحزاب(الْأُولَى

والتوزيع ، إال أنه يدخل غيرهن فيه بالمعنى      فاألمر هنا يفيد لزوم البيت والخطاب لنساء النبي         
وكل من  ، في الخارج وعمل المرأة في الداخل     الطبيعي في الوجود يقضي بأن يكون عمل الرجل         

قرار في البيت حفاظٌ علـى      ففي اإل ،  )٤(قال غير ذلك فقد خالف الفطرة وطبيعة الوجود اإلنساني        
وأمن لهن فبيوتهن هي مساجدهن التي رضين أن يعشن فيها بعيدات عن صخب الدنيا              ، أنوثتهن

  .)٥(وزخرفها ومتاعها
أما أن يتطوع بهـا النـاس       ،  تبيحها الضرورة   خروج المرأة لتعمل ضرر على البيت قد       فيوإن  

 عصور  في، ي تصيب األرواح والضمائر والعقول    لتوهم قادرون على اجتنابها فتلك هي اللعنة ا       
أما خروج المرأة لغير العمـل كخروجهـا لالخـتالط وارتيـاد            ، االنتكاس و الشرور والضالل   

لذي يرد البشر إلـى     فذلك هو االرتكاس في الحمأة ا     ، المالهي والتسكع في النوادي والمجتمعات      
  . )٦(كيات الـسيئة علـى المجتمـع      فحينها يحل الخوف واالضـطراب والـسلو      ، مراتع الحيوان 

وكلمـا  ، ذن زوجها أمنت نفسها وحفظت زوجهـا      فالزوجة إذا التزمت بيتها فلم تخرج منه إال بإ        
كانت الزوجة حريصة على البيت وأمواله ال تفرط فيه وال تعطي منه شيئاً إال بأذن الزوج كانت                 

تريه من نفـسها أنهـا      له وأن   ومن حق الزوج على زوجته أن تتزين        ، )٧(أجدر بثقته واطمئنانه  
فال يـأمن   ، اهللا عز وجل  وذلك خشية أن يقع زوجها في المحظور وفيما حرم          ، أفضل الزوجات 
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وذلك بسبب عدم تفننها في مداعبته      ، وجة أودت بزوجها إلى مهاوي الردى     وكم من ز  ، على نفسه 
وإذا عـصت   ، ألوالدوربما أثر ذلك سلباً على تربيـة ا       ، مما يثقل على الزوج الهموم والغموم       

א:(א، معروفه لها كانت النار بانتظارهـا     المرأة زوجها وأنكرت    
،א:؟:)(،אא

א:מאא،א
، فإن لعنات المالئكة تتنزل عليهـا     ، ة إذا منعت زوجها باالستمتاع بها      والزوج ،)١()

אאאא:(א:א
  .)٢()א،
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 ١٨٣ 
 

א א
א

  : وهي كتالين للزوج حقوقاً فإن للزوجة حقوقكما أ

  : المهر:أوالً

 النـساء   وآَتُـوا  :قـال تعـالى   ، وج أداؤه قبل الدخول على زوجتـه      وهو حق مالي واجب على الز     
هِنقَاتدلَةً صح� فَإِن نبط لَكُم نع ءيش هنا مَفْس� يئًا فَكُلُوهنرِيئًا هم)٤:النساء.(  

  :وما كان هذا الحق إال

 .ا برغبة الرجل بها وكذلك حبها لتطييب خاطر الزوجة وإشعاره .١

 .لتتزين الزوجة وتلبس الجميل لالنتقال إلى بيت الزوجية .٢

 . الرجل على الزواج وتحمل تكاليفهدليالَ على قدرة .٣

 .قوامة الرجل وتحمله للنفقة .٤

عد اإلذن منها   وال يحق ألحد أخذه أو التصرف به إال ب        ، المهر باالتفاق بين الزوج ووليها    ويكون  
مهر زوجته وذهبها أو مـا      فظلم المرأة في صداقها حرام كأن يأخذ الزوج         ،  على ذلك  وموافقتها
، عه اهللا عز وجل من فوق سبع سـموات ثم يتنكر لها وال يعطيها هذا الحق الذي شر   ، يحل محله 

 مـنكُم  وأَخـذْن  ضٍبعـ  إِلَـى  بعـضُكُم  أَفْـضَى  وقَـد  تَأْخذُو�َه وكَيف:مهر زوجتهنكراً على من يأخذ   قال اهللا   
 ،)١( أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك           ،)٢١:النساء(غَليظًا ميثَاقًا

א:،אא

:؟:،،،א:(
א،א،

()٢(.

  النفقة: ثانياً

 قُدر ومن سعته من سعة ذُو  لينفق :النفقة واجبة على الزوج لزوجته على حسب االستطاعة قال تعالى         
هلَيع رِزْقُه قفنا فَلْيمم آَتَاه لَا اللَّه كَلِّفي ا اللَّها إِلَّا �َفْسا ملُ آَتَاهعجيس اللَّه دعرٍ بسا  عرـسي) ففي اآليـة    ،)٧:الطـالق 

كأن يـستدين   ، وال يكلف نفسه فوق طاقته     ، أمر للزوج أن ينفق على زوجته بقدر ما آتاه اهللا           
ألن هناك من األزواج    ، والنفقة واجبة على الزوج   ، يحصل على المال من طريق غير شرعي      أو  

                                           
  ).٤٠٤ / ٣( ابن كثير / انظر تفسير القرآن العظيم  1-

ــرقم   2- ــاري بـ ــحيح البخـ ــام  ) ٥٣١٢(صـ ــول اإلمـ ــاب قـ ــالق بـ ــاب الطـ ــين كتـ   ).١٣٦٦ص ( للمتالعنـ
 



 

 ١٨٤ 
 

 ليجمع األمـوال ال ألن      وكأنه لم يعش إال   ، دة بخله وذلك لش ، الواجبة لزوجته من يمتنع عن النفقة     

فإذا كان الرجل كذلك وال يعطي ما يكفي زوجته وعياله فلها أن تأخذ مـا تريـد بـدون                   ، يتنعم به 

 ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم زوجها     ولقد اشتكت هند بنت عتبة إلى       ، علمه
،א:

والرجـل   ،)١():(מ

ـ        ،  كانت غنية  حتى ولو ، نفق على زوجته تكليفاً ال تطوعاً     ي ي فال يأخذ من مالها شـيئا إال بالتراض

، )٢(أما إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق فللزوجة أن تشكوه إلى القضاء      ، الذي ال يفسد الود فيما بينهما     

،  ينفق في كل باب من أبواب الخير       ولألسف الشديد هناك بعض األزواج تراه كريماً جواداً مضيافاً        

ــى ز  ــاق علـ ــي لإلنفـ ــن إذا دعـ ــل لكـ ــيهم وبخـ ــر علـ ــه قتـ ــه وعيالـ   .وجتـ

א−א−:( كان يوفر نفقة زوجاته سنة كاملة   بل إن النبي    

وليعلم الزوج أن النفقة على الزوجة       ،)٣()מא

א:(א،א ،ا واجبة فهي تعد صدقة    عالوة على أنه  
מ والمقصود باإلنفـاق جميـع      ،)٤()א

אמ أنواعه سواء كان طعاماً أو شراباً أو كساءاً أو مـسكناً          
א:(؟،א::

  .)٥()אא،א،אא
  

  :معاشرتها بالمعروف: ثالثاً

وأفـضل المـؤمنين   ، طيبة حسنة ال فظاظة فيها وال غضبفعلى الزوج أن يعاشر زوجته معاشرة      

(:א: ،رهم الذين يعاملون نساءهم بـاللين     خيا
.)٦()ממממא

في ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة فـي الخيـر وحـسن       ، )خيركم خيركم ألهله  :( قال الشوكاني 

لناس وإن كان علـى     فهو خير ا  ، فإن كان الرجل كذلك   ، ضرالخلق واإلحسان وجلب النفع ودفع ال     

فترى الرجل إذا لقي    ، يراً ما يقع الناس في هذه الورطة      العكس من ذلك فهو في الجانب اآلخر وكث       

              وإذا لقي غيـر األهـل مـن األجانـب         ، أهله كان أسوأ الناس أخالقاً وأشنعهم نفساً وأقلهم خيراً          
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ن من كان كذلك فهو محروم       شك أ  النت عريكته وانبسطت أخالقه وجادت نفسه وكثرة خيره وال        
،  يعامل زوجاته رضي اهللا عـنهن      وانظر كيف كان النبي     ، زائغ عن سواء الطريق   ، التوفيق

 عـن ف، )١(فلقد كان يداعب ويمازح زوجاته وينزل إلى درجات عقولهن في األعمال واألخـالق            
 معقداً فـي    يعني لم يكن النبي     ، )٢()فَسبقْتُه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي سابقَني(:قَالَتْ عاِئشَةَ
لـم تـر   ، فليس كبعض أزواج زماننا إذا دخل الدار دخل غاضباً وإذا خرج خرج غاضباً  ، حياته

، عاليم النبوية واألحكـام القرآنيـة     زوجته يوماً طيباً معه في حياته وما كان ذلك إال لبعده عن الت            
طئ مثل المتنزهات وشوا  ،  زوجته إلى أماكن اللهو والترفيه     ن يأخذ الزوج  فليس عيباً وال حراماً أ    

لكـن يجـب أن يكـون       ، هي لم تخلق لتبقى سجينة في البيت      ف، البحار والمطاعم وما شابه ذلك    
מא:(قَالَـتْ  عاِئـشَةَ  عـن ف، خروجها في إطار الشرع وحدوده     ،א

א،،א
  .)٣()אאאא

   :العدل بين الزوجات: رابعاً

 أَلَّـا  خفْـتُم  وإِن:قال تعـالى  ، يعدل بينها وبين غيرها من زوجاته      من حق الزوجة على زوجها أن       
 ملَكَـت  مـا  أَو فَواحـدة  تَعـدلُوا  أَلَّـا  خفْـتُم  فَـإِن  وربـاع  وثُلَـاث  مثْنـى  النـساء  مـن  لَكُم طَاب ما فَا�ْكحوا الْيتَامى في تُقْسطُوا
ا�ُكُممأَي كَى ذَل�ولُـوا  أَلَّـا  أَدتَع) لكـن إن خـاف     ، يد الزواج بأكثر من واحدة فليفعل     يرفالذي   ،)٣:النـساء

 في عصرنا هذا من يتزوج      وكثير من الرجال  ، دل فيما بينهن فَليكتَف بواحدة    وخشي من عدم الع   
،  يبتعد عنها وعن أوالدها بالكليـة      بل وربما ، م على األولى ويترك النفقة عليها     فيقع الظل ، بالثانية

 ولَـو  النـساء  بـين  تَعـدلُوا  أَن تَـستَطيعوا   ولَـن  :قة وال هي ذات زوج قال تعالى      فيذرها كالمعلقة ال هي مطل    
تُمصريلُوا فَلَا حلِ كُلَّ تَميا الْموهفَتَذَر لَّقَةعكَالْم إِنوا وحلتَتَّقُوا تُصو فَإِن اللَّه ا  كَانـا  غَفُـوريمحر) وليس ، )١٢٩:النـساء

ألنه ال يستطيع ذلك البتة وإنما العدل فـي النفقـة والمعاملـة    ، مقصود بالعدل هنا العدل القلبي  ال
 كَـان : قَالَـتْ  عاِئشَةَ عنف الرسول  بل هذا ما وضحه     ، يبة والمسكن والمبيت وما إلى ذلك     الط

ממ(: اللَّه رسوُل אא
א، من ظلم النساء وعدم العدل بينهن حذر النبي  وقد   ،)٤()

ويفـضل إذا    ،)٥()אמ؛אא:(
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ويخفـف  ، وأن يطيب خاطرها  ، ثانية أن يشعر زوجته األولى بذلك     أراد الرجل أن يتزوج من ال     
البشاشة وحسن اللقاء وجميـل     وذلك ب ، بيعة النساء في مثل هذا األمر     عنها اآلالم التي هي من ط     

  .)١(وحـسن العـشرة   ألن ذلك من مكارم األخـالق       ؛وبما تيسر من مال إن احتاج الرضا      ، القول
  

   :أثر حق الزوجة على زوجها على األمن األخالقي: خامساً

فكـان مـن حـق    ، سرة والمجتمعلحق الزوجة على زوجها أثر واضح على األمن األخالقي لأل 
الزوجة على زوجها أن ينظر إليها على أنها سكن له تركن إليها نفسه ويكتمل في جوارها األمن                 

فهي ليست أداة للزينة وال مطية للـشهوة        ، اة الكريمة سعادته أو شقاوته    الحيواالستقرار وترتبط ب  
يكون بدونها عارياً من الفضائل النفسية      ، بل إنها تكملة روحية للزوج    ، ل فحسب وال غرضا للنس  

  .فقيراً من بواعث االستقرار والطمأنينة
هناك حق المهر فهـو     ثم بعد ذلك    ، يه الزوج قبل أن يقدم على الزواج      هذا الذي يجب أن يفكر ف     

فهو منحة تحفظ حياءها يتقدم بها الزوج       ، لما له من أثر نفسي يلحق بالزوجة      واجب على الزوج    
م المغاالة  وقد حثت الشريعة على يسره وعد     ، ورغبة في تمام الزواج به    ،  إياها معبرا عن تقديره  

، طيـب نفـس     فعندما يعطي الزوج زوجته حقها من مهرها عـن          ، )٢(فيه وبه تنشرح الصدور   
، منع زوجته منه  و، هذا الحق اإللهي  ل إذا تنكر الزوج     لكن، ل المحبة والمودة واأللفة بينهما    تحص

 مما ينتج عن ذلك عدم االستقرار     ، مير لشخصيتها خاصة أمام مثيالتها    بل تد ، فهذا إجحاف وظلم  
فينشأ ، جتهلزوجة زوجها أو يعير الزوج زو     فربما تعير ا  ، فيحصل التصادم بين الزوج وزوجته    

وبهـذا اإلجـراء اسـتبعد      " : سيد قطب ك يقول   عن ذلك أمور خطيرة تهدد أمن األسرة وفي ذل        
سها وفي مالهـا    اإلسالم ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقها وحقها في نف            

لـى  وفي الوقت ذاته لم يجفف ما بين المرأة ورجلها من صالت ولم يقمها ع   ، وكرامتها ومنزلتها 
ذ مجراها في هذه الحياة     بل ترك للسماحة والتراضي والمودة أن تأخ      ،  في القانون  مجرد الصرامة 

فيحل األمـن علـى كـال الطـرفين الـزوج           ، )٣("  وأن تبلل بندواتها جو هذه الحياة     ، المشتركة
  .والزوجة

 زوجته بقدر   وهو حق الحياة الكريمة فلينفق على     ، قوق التي لها أثر أمني حق النفقة      ومن هذه الح  
 �َفْسا اللَّه يكَلِّف لَا اللَّه آتَاه مما فَلْينفق رِزْقُه علَيه قُدر ومن سعته من سعة ذُو لينفق :كما قال تعالى، استطاعته 

    ).٧:الطالق(يسرا عسرٍ بعد اللَّه سيجعلُ آتَاها ما إِلَّا
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 :قال تعالى، تى لو كانت مطلقة ولم تنته عدتهاالم أوجب النفقة على الزوج لزوجته حبل إن اإلس
اتدالالْوو نعضري نهلَادنِ أَولَيونِ حلَيكَام نمل ادأَر أَن متةَ يضَاعلَى الرعو لُودوالْم لَه نرِزْقُه نتُهوسكو وفرعالَ بِالْم تُكَلَّف 

ا إِلَّا �َفْسهعسلَا و تُضَار ةدالا وهلَدلَا بِوو لُودوم لَه هلَدلَى بِوعو ارِثثْلُ الْوم كذَل ا فَإِنادالًا أَرصف ناضٍ عا تَرمهنرٍ ماوتَشو 
 أَن واعلَمـوا  اللَّـه  واتَّقُوا بِالْمعروف آتَيتُم ما سلَّمتُم ِإذَا علَيكُم جناح فَلَا أَولَادكُم واتَستَرضع أَن أَردتُم وإِن علَيهِما جناح فَلَا
ا اللَّهبِم لُونمتَع ريصب)أما أن يترك الطفل بدون رعاية مما يهدد حياته للخطر فهذا حرام،)٢٣٣:البقرة  ،

 واجباً تجاه طفلها الرضيع واجب يفرضه اهللا عليها وال يتركهـا لفطرتهـا              فعلى الوالدة المطلقة  
واهللا عـز وجـل     ، جية؛ فيقع الغرم على هذا الـصغير      وعاطفتها التي قد تفسدها الخالفات الزو     

ألنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي المثلـى         ، د على أمه أن ترضعه حولين كاملين      يفرض للمولو 
وتثبت البحوث النفسية والـصحية أن فتـرة        ، والنفسية واألمنية للطفل  لصحية  من جميع الوجوه ا   

وللوالدة في مقابل ما فرضه اهللا عليها حق على والـد           ،  ضرورية لنمو الطفل نمواً سليماً     عامين
فكالهما شريك في التبعة وكالهمـا مـسئول        ، زقها ويكسوها بالمعروف والمحاسنة   الطفل أن ير  

تمده باللبن والحضانة وأبوه يمدها بالغذاء والكساء لترعاه وكـل          تجاه هذا الصغير الرضيع هي      
  .)١(منهما يؤدي واجبه في حدود طاقته مما يجلب األمن والطمأنينة على حياة ومـستقبل الطفـل               

ر به نفـسها    فيهيئ لها المسكن الصالح التي تست     ، فإذا أنفق الرجل على زوجته أمنها في حياتها         
أو أو يكون شديد البـرودة      ، يكون مكشوفاً فال تأمن على نفسها     أن  ال  ، وتحافظ على صحتها فيه   

إذاً فعلى الزوج أال يقصر في اإلنفاق على زوجته في الحدود           ، شديد الحرارة ويؤثر على صحتها    
أما من قصر وهو قادر على ذلك فهذا بخل يمقتـه           ، اجها كرامة الزوجة وسعادة األسرة    التي تحت 

  .)٢( كبيــر مــن أســباب انحــراف الزوجــة وشــقائهاوتكرهــه المــروءة وســبب اهللا 
ت أبيها مرفهة يأتيها رزقهـا      ؛ ألنها كانت في بي    من زوجة ساءت أحوالها بعد زواجها     وكم رأينا   

ة والرحمة حلت النكسات على      بزوج بخيل ال ينظر إلى أسرته بعين الرأف        تويوم أن ابتلي  ، رغدا
والسبب فـي ذلـك بخـل       ، لب رزقا ألوالدها   فعل الحرام لتج   ولربما لجأت الزوجة إلى   ، البيت
الحفاظ وهي أن تلجأ من أجل      ، ير يؤثر على أمن المرأة وسالمتها     وهناك وضع شاذ خط   ، هازوج

ومما يسمى ببيت الطاعة فالرجل يعمد إلى مـسكن ال يرضـى أن             ، على حق النفقة إلى القضاء    
الطعام والشراب في هذا الـسجن      ويقدم إليها من    ، ال يرضى البنته أو أخته أن تسكنه      يسكنه بل و  

وذلك كله من أجل أن تفتدي الموءودة نفـسها بمـا تـستطيع أن              ، ا يتنافى مع اإلنسانية   المظلم م 
 ُتـضَاروهن  ولَـا  وجـدكُم  مـن  سـكَنتُم  حيـث  مـن   أَسـكنوهن  :إن اهللا سبحانه وتعالى يقول     ،تفتدي به ليطلقها  
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أي على " من وجدكم"  أي في مسكن يليق ال تشمئزون منه لو وضعتم فيه  ،)٦:الطالق(نعلَيهِ لتُضَيقُوا

بهـذه المعاملـة    "وال تـضاروهن  " يساراً أو إعـساراً      حسب طاقتكم ومتناسبا مع وضعكم االقتصادي     

إن هـذه   ،  معيشة كريمة تليق بهذا اإلنسان الـذي كرمـه اهللا           السبيل إلى  "لتـضيقوا علـيهن   " اسية  الق
وقد يحمل عناد المرأة علـى      ، باإلحسان إليهن وعشرتهن بالمعروف   املة تتنافى مع الوصية     المع

ر عدم تمكين مطلقها من الوصول إلى غرضه على أنها لو رجعت إليه مرة أخرى فلن تمحى آثا                
لتـي تمتلـئ بالرعـب والخـوف        وما معنى الحياة الزوجية ا    ، هذه المعاملة الوحشية من نفسها    

وم به بعض من إجبار الزوجة بالذهاب إلي بيت الطاعة جبراً وبقوة الـشرطة ال               وما يق ، والنفور
وإنـه  ، إلى اتهامات باطلة وارتكاب جرائم    وأنه كثير ما يؤدي     ، خير فيه الستقامة الحياة الزوجية    

وضع ينافي الكرامة اإلنسانية فال يجوز تنفيذ أحكام الطاعة على الزوجات جبراً بقوة الـشرطة               
نها ومن الحقوق التي تجلب األمن للزوجة معاشرتها بالمعروف فال يهملها ويتغيب ع           ، )١(والقانون
زوجته ؛ ألن هناك بعض األزواج يقضي نهاره في الوظيفة وفي الليل مع أصدقائه ويترك               طويالً

ر ؛ مما يـؤث   ته ودخل البيت دخل صارخاً مفزعاً     وإذا جاء من سهر   ، وحدها تقاسي الهموم والملل   
، م علـى فراشـه بـدون أن ينـزع حـذاءه           وربمـا نـا   ، زوجة وسالمة أوالدهـا   على أمن ال  

  .)٢()אמא:(א
كأن يجامعهـا فـي     ، حالل ال بالحرام  أن يتمتع بها بال   ، ن حقوق الزوجة المعاشرة بالمعروف    وم

ولقد أثبتت الدراسات الطبية     ،)٢٢٣:البقـرة (شـئْتُم  أَ�َّـى  حرثَكُم فَأْتُوا لَكُم حرث� ساؤكُم :الدبر لقوله تعالى  
سبب أضراراً بالغـة علـى صـحة         بالمرأة في غير التأنيث فيها ي      الجنسيالحديثة أن االتصال    

 يصيب صـاحبه    فضالً عما ،  به ضعفاً أدائياً في مجال الجنس       تلحق ويعرضه ألمراض ، الرجل
مثل إصابة مجرى البول بااللتهابات وينتقل كذلك إلى المـرأة عـن            ، من أمراض ال حصر لها    

 أثنـاء الحـيض     فيوكما أنه يحرم جماع المرأة في دبرها فكذلك يحرم جماعها           ، طريق الرجل 
 يطْهـرن  حتَّـى  تَقْربـوهن  ولَـا  الْمحيضِ في النساء فَاعتَزِلُوا أَذًى هو قُلْ الْمحيضِ عنِ ويسأَلُو�َك :والنفاس لقوله تعالى

يعتبر المحـيض    ف ،)٢٢٢:البقـرة (الْمتَطَهـرِين  ويحـب  التَّـوابِني  يحب اللَّه إِن اللَّه أَمركُم حيث من فَأْتُوهن تَطَهرن فَإِذَا
وفي الجسم الـسليم تتواجـد مليـارات البكتيريـا          ، يم وتكاثرها أفضل بيئة لنمو الجراث   " الطمث"

وهنا يتجلـى   ، ة في ظروف حياتية مختلفة كالجماع     والجراثيم غير المضرة والتي قد تصبح مؤذي      
ــذه اآل  ــي ه ــي ف ــي طب ــاز علم ــة إعج ــة وقائي ــائق طبي ــن حق ــوت م ــا ح ــة بم               ، ي

                                           
ــة      1- ــوق الزوجيـــ ــرة حقـــ ــوعة األســـ ــر موســـ ــقر / انظـــ ــة صـــ   ). ٣/١٨٨(عطيـــ

  

                   باب ال يطرق أهله ليالً إذا أطال الغيبة مخافة أن يخـونهم أو يلـتمس عثـراتهم                 / كتاب النكاح    ) ٥٢٤٤( بخاري برقم   صحيح ال  2-
  ). ١٣٤٧ص ( 



 

 ١٨٩ 
 

  .حيــث ينهــى الطــب عــن المواقعــة فــي فتــرة المحــيض لمــا تــسببه مــن أضــرار
  :ومن هذه األضرار التي يسببها الجماع في فترة الحيض

ــاً بالتهابــات فــي الجهــاز التناســلي والبــول عنــد الرجــل والمــرأة .١   .التــسبب أحيان
  سية نتيجة كون المرأة غير مؤهلـة      التسبب في كثير من حاالت العجز الجنسي والبرودة الجن        .٢
 . من الوجهة النفسية والوظيفية للجماع في المحيض  

زيادة حساسية جدار المهبل خالل فترة الحيض تجعل الجماع مؤلماً جداً من جراء أن الـرحم                .٣
مما يتيح الفرصة   ،  أثناء فترة الحيض     فييكون ملتهباً ومتقرحاً ويكون الرحم في أضعف حاالته         

 .   الميكروبات إليه بفعل الجماعلدخول

مما يزيـد مـن     ، وتسمح بنمو الميكروبات وتكاثرها   ، في أثناء الحيض  توقف أجهزة المقاومة    .٤
دفع البويـضة   احتمال وصول االلتهابات إلى قناتي الرحم فتفسدها أو تؤثر على شعيراتها التي ت            

ــرحم  ــى ال ــيض إل ــن المب ــى ال  ، م ــع إل ــاب واس ــرحم ب ــا ال ــسداد قنات ــموان   . عق
ــرحم       .٥ ــق الـ ــرطان عنـ ــي سـ ــباب ـ فـ ــد األسـ ــسبب ـ كأحـ   .)١(التـ
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א אא:א א
  األخوة وفضلها : ًأوال

وهذا الرابط ناتج   ، ي تربط بين أبناء المجتمع الواحد     فاألخوة في اهللا من أعلى الروابط االجتماعية الت       
 ويكُمأَخـ  بـين  فَأَصـلحوا  إِخـوة  الْمؤمنـون   إِ�َّمـا  : قال تعالى مبيناً ذلك     ،  العقيدة الراسخة في قلوب األخوة     عن
 ولهذا   :القرطبيقال  كما  ، ا نعني أخوة الدين ال أخوة النسب       وهن ،)١٠:احلجـرات (تُرحمـون  لَعلَّكُم اللَّه واتَّقُوا
ولقد امتن اهللا عز    ، )١("فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين     ، أخوة الدين أثبت من أخوة النسب     ": قيل

 تَموتُن ولَا تُقَاته حق اللَّه اتَّقُوا آَمنوا الَّذين أَيها  يا:فقال سبحانه وتعالى، على عباده المؤمنين بهذه األخوةوجل  
 قُلُـوبِكُم  بـين  فَـأَلَّف  داءأَعـ  كُنـتُم  إِذْ علَـيكُم  اللَّـه�  عمةَ واذْكُروا تَفَرقُوا ولَا جميعا اللَّه بِحبلِ واعتَصموا) ١٠٢ (مسلمون وأَ�ْتُم إِلَّا

تُمحبفَأَص هتمعا�ًا بِنوإِخ تُمكُنلَـى  وـفَا  عش  ةفْـرح  ـنـارِ  مالن  ـا  فَأَ�ْقَـذَكُمهنم  ككَـذَل  نـيبي  اللَّـه  لَكُـم  ـهاتآَي  لَّكُـملَع  ونتَـد١٠٣ (تَه(             
ما تستمر الحرب ولرب، ة فيما بينهم على األمور التافهة    كانت العداوة الشديد   فلقد   ،)١٠٣-١٠٢:آل عمـران  (

حتى قام اإلسـالم    ، كانت الحرب بين األوس والخزرج عشرين ومائة سنة         ا  كم، بينهم سنين وسنين  
 مـن العـداوة   فلم يسمع بقول كان بيـنهم  ،  حربهم بينهم وهم إخوان البن وأم      فكانت، ذلكوهم على   

 فـذكرهم   ثم إن اهللا عز وجل أطفأ ذلك باإلسالم وألف بينهم برسول اهللا             ، بينهموالحرب ما كان    
ـ         بما كانوا عليه    جل ثناؤه إذ وعظهم      ل في جاهليتهم من البالء والشقاء بمعاداة بعـضهم بعـضا وقت

،  واإليمان به  وما صاروا إليه باإلسالم وإتباع الرسول       ، وخوف بعضهم من بعض   ، بعضهم بعضا 
، )٢(ومصير بعضهم لبعض إخوانـا    ، وأمن بعضهم من بعض   ،  من االئتالف واالجتماع   ما جاء به  وب

מ(: א،  على هذه األخوة اإليمانيةولقد حث النبي   מא א
אמ،א،

 ولعـل مـن     .)٣()אמאאמ
ه ولم يربطه بمصالح دنيوية     بنفس تولى هذا اإلخاء     -سبحانه وتعالى -أسرار األخوة اإلسالمية أن اهللا      

ذلك ليبرز في هذا اإلخاء طـابع       و  ، تغيرة باختالف الزمان والمكان   وال رده إلى اعتبارات م    ، زائلة  
وإنما يتجـاوزه   ، وة ال يقتصر على أبناء جيله فحسب      فإن إحساس المسلم باألخ   ، االستمرار والخلود 
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 ١٩٣

يرمز إلى ذلك دعـاؤه المـستمر       ، إليهم  إلى السلف الصالح فيحس برابطة علوية تجمعه بهم وتشده          
  .)١(لهم

   : احملبة يف اهللا ومظاهرها: ًثانيا
وال ، فال يحب إال هللا    إذا أراد المسلم أن يحب فال بد أن تكون محبته متصلة باهللا             : المحبة في اهللا  
فالحبيب ، فسبحان اهللا ، )٦٧:الزخـرف (الْمتَّقني اإِلَّ عدو لبعضٍ بعضُهم يومئذ الْأَخلَّاء :قال تعالى   ، يبغض إال هللا  

الحبيب عدواً لحبيبه يوم    يجُئ هذا   ، الذي كان يجالس حبيبه ويقضي معه الساعات الطوال واللقاءات        
 محبـة   فالمحبة ألجل اهللا وألجل رسـول اهللا        ،  لم تكن على تقوى من اهللا        ؛ ألن محبته  القيامة
أما المحبة التي نشأت من أجل المصالح الشخـصية وحـب           ، ال بغضاء ة باقية ال عداوة فيها و     دائم

 وهذا ما يوضحه النبي     ، االذات فهي بالطبع محبة زائلة ال فائدة فيه       
( אא א:א:

א،א،א
يوم ، عة الذين يظلهم اهللا في ظله      السب  المتحابين في اهللا من    ولقد جعل النبي    . )٢)(א
( אظلهال ظل إال     מאמ:

فالمتحـابون فـي اهللا     ،  )٣)(אא(
ويكفي نـداء   ، عوا على طاعته وتفرقوا على طاعته     ؛ ألنهم اجتم  يوم القيامة   عذاب اهللا    ناجون من 

מא:(א:،اهللا عز وجل للمتحابين يوم القيامة     
מאא  ولذلك حث النبـي     ،)٤)(ממא
        א، أن يخبره بذلك  من يحب أخاً له في اهللا 

؟:(מאא،א،א:
   .)٥()א:،א:،،::
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  :مظاهر األخوة 

، اطفي النبيل المتبادل بين األخـوة     ونعني هنا بالوحدة الشعورية اإلحساس الع     : الوحدة الشعورية ١ 
 عزِيـز  إِ�َّـه  يـنهم ب أَلَّـف  اللَّـه  ولَكـن  قُلُـوِبهِم  بـين  أَلَّفْـت  مـا  جميعـا  الْـأَرضِ  فـي  مـا  أَ�ْفَقْـت  لَـو  قُلُـوبِهِم  بين  وأَلَّف :قال اهللا تعالى  

 ـيمكح) فهذا الخطاب للنبي     ،)٦٣:األ�فـال  يا محمد لو أنفقت األموال الطائلة مـا اسـتطعت أن           :  أي
فهـذه  ، وجعل المحبة بينهم  ، ي ألف بينهم  تؤلف بين المؤمنين ولكن اهللا العزيز الحكيم القادر هو الذ         

، شرق شعرت به في الغرب    أصيب أخ لك في ال    فإذا  ، شعور بين المسلمين  األلفة توجب اإلحساس وال   
فال لون وال عصبية وال قبلية وال مال وال جاه وال حدود جغرافية تمنع من ذلك اإلحـساس النبيـل                    

 علْناكُموج وأُ�ْثَى ذَكَرٍ من خلَقْناكُم إِ�َّا الناس أَيها يا :كما قال تعالى، فال فرق بينهم إال بالتقوى، نيةواأللفة الربا
 : قَاَل هريرةَ َأبِي عن و   ،)١٣:احلجـرات (خـبِري  عليم اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه عند أَكْرمكُم إِن لتَعارفُوا وقَبائلَ شعوبا

אמא:(א
،ממממאממ،אמממ،

 على النبي   ولقد امتن اهللا    ، )١()אאאא
 ركَّعـا  تَـراهم  بيـنهم  رحمـاء  الْكُفَّـارِ  علَـى  أَشـداء  معـه  والَّـذين  اللَّـه  رسـولُ   محمـد  :وعلى صحابته الكرام فقال تعالى    

فهذا الشعور يوجب علـى     ، )٢٩: الفتح(السجود أَثَرِ من وجوههِم في سيماهم ورِضْوا�ًا اللَّه من افَضْلً يبتَغُون سجدا
מ(: אلنفسهالمؤمن أن يحب ألخيه ما يحب       
()٢(.  

 فَأَمـا  : قال تعـالى  ،  وهذا من مكارم األخالق العالية والرفيعة      :االبتسامة في وجهه وطيب الكالم    .٢
نطَـى  ماتَّقَـى  أَع٥ (و ( َقـدصى  ونـسبِالْح) ٦ ( هرـسينى  فَسرـسلْيل) ٧ ( ـاأَمو  ـنـلَ  مخى  بـتَْغناسو) ٨ ( كَـذَّبـ  وىبِالْحنس) ٩ (

هرسينى فَسرسلْع١٠ (ل()ليعم كل عطاء حتى الكلمة الطيبة       وقد أطلق لفظ أعطى في اآلية      ،)١٠-٥: الليل  ،
ولقد بوب اإلمام مسلم في شرحه باب استحباب طالقة الوجـه            .)٣(بل حتى طالقة الوجه واالبتسامة    

،א:(א:،عند اللقاء 
فطالقة الوجه من األمور المستحبة في حق األخ عند مقابلة أخيه وأكاد أجزم أنهـا               ، )٤()

 تـصل إلـى     س الوجه فدعوته ال   أما عاب ، ها من األثر الكبير على المدعوين     في الداعية أوجب لما ل    
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 ١٩٥

لكن ، رغم أن في كالمه الخير الكثير     ، وأنه غليظ القلب  ، نه ربما وقع في قلوبهم أنه متكبر      ؛ أل الناس
بخالف البشوش في وجه الناس     ،  وبين من يدعوهم إلى اهللا عز وجل       عبوسة وجهه كانت حائالً بينه    

 اهللا عز وجل كان بشوشاً      فهذا حبيب اهللا خير خلق    ، حتى وإن قل علمه   ،  الكبير عليهم  يكون له األثر  
 א:(، في وجه أصحابه  

א:(بل لقد شهد بذلك عبد اهللا بن الحارث بن حزم رضي اهللا عنه لما قـال               ، )١()מ
 يبتسم وينبسط حتى في وجوه األطفـال فقـد      ولقد كان النبي    )٢()א

:(−א−، الناسبوب البخاري باب االنبساط إلى      
  .)٣()א:מאא

فإنها من الخصال التـي يحبهـا اهللا        ، نها ال تقل أهمية عن بشاشة الوجه      أما بالنسبة للكلمة الطيبة فإ    
 والْموعظَة بِالْحكْمة ربك سبِيلِ إِلَى  ادع :تبارك وتعالى بل ورغب بها النبي صلى اهللا عليه وسلم قال تعالى           

ةنسالْح ملْهادجي وبِالَّت يه نسأَح إِن كبر وه لَمأَع نضَلَّ بِم نع هبِيلس وهو  لَـمأَع  ينتَـدهبِالْم) أي مـن    ، )١٢٥:النحـل 
  .)٤(ولـين وحـسن خطـاب     احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فلـيكن بالوجـه الحـسن برفـق              

 أَو يتَـذَكَّر  لَعلَّـه  لَينـا  قَولًـا  لَـه   فَقُولَـا :فقـال تعـالى  ، فرعون الكالم مع عدو اهللا    بتليين  بل أمر اهللا    
ففي اآلية أمر من اهللا عز وجل لموسى وهارون عليهما وعلـى نبينـا أفـضل     ، )٤٤:طـه (يخْشى

أي كامالً لطيفا سـهالً     ، بليغ رسالة اهللا إليه قوالً لينا     ل ت الصالة والسالم أن يقوال لفرعون في حا      
               المـراد بقولـه فـي       - سـبحانه وتعـالى    -وقـد بـين اهللا    ، فرليس فيه ما يغضب وين    ، رقيقاً

 فَتَخْـشى  ربـك  إِلَـى  أَهـديك و) ١٨ (تَزكَّـى  أَن إِلَـى  لَـك  هـلْ  فَقُـلْ ) ١٧ (طَغَـى  إِ�َّـه  فرعـون  إِلَـى  اذْهـب  :هذه اآليـة    
)١٩()فهـذا عـدو اهللا فرعـون    ، )٥( وهـذا واهللا غايـة لـين الكـالم والرفـق         ،)١٧:النازعات               

ولقد بوب  ، املة أخيك المسلم ؟ فمن باب أولى      فما ظنك بمع  ، بلين الكالم والرفق معه     يأمر اهللا 
אא:(א:الْكَلَامِ طيبِ :اإلمام البخارى باباً أسماه     

فـال  ،  ونحن اليوم بحاجة ماسة إلى دعاة يتفننون في كالمهم ومواعظهم مع النـاس            ، )٦()
 األخـالق   فهذا ليس من مكـارم    ، ا وال يخصصوا أفراداً وال جماعات     يعنفوا وال يسبوا وال يلعنو    
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 ١٩٦

فقـال سـبحانه    ، بمخاطبة الناس بالحـسنى     وقد أمرنا اهللا  ، كيف ال   ، دعى إليها اإلسالم  التي  
  ؟).٨٣:البقرة(حسنا للناسِ وقُولُوا :وتعالى

 فقـد ، اه أخيه العفو عن زالته إذا أخطـأ       فالواجب على األخ تج   : العفو عن زالته ومسامحته    .٣

 عـنِ  وأَعـرِض  بِـالْعرف  وأْمـر  الْعفْـو   خـذ  :-انه وتعالى سبح-فقال  ،  اهللا سبحانه وتعالى نبيه بالعفو     أمر
نيلاه١٩٩ (الْج (اإِمو كغَنزني نطَانِ ميغٌ الشذْ �َزتَعفَاس بِاللَّه إِ�َّه  يعـمس  ـيملع) ٢٠٠(  ) هذه ،)٢٠٠-١٩٩:األعـراف 

معاملتهم أن يعاملُوا به بالعفو و أالّ يكَلَّفُوا ما         اآلية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في          
 أحد ما جاء بـه      فال يكلفهم ما ال تسمح به طبائعهم بل لكل        ، قسهل عليهم من األعمال واألخال    

أو ما هو دون ذلك ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم وال             ، من قول وفعل جميل   
ـ     ، وال الفقير لفقـره   ،  لنقصه وال ناقص العقل  ، ير لصغره يتكبر على الصغ   ع بـل يعامـل الجمي

فمن آذاك بقوله أو فعلـه ال تـؤذه         ، وتنشرح له صدورهم  ، تقتضيه الحال والمقابلة بما   ، باللطف
  بل جعل اهللا عز وجـل العفـو        ظلمك فأعدل فيه  ومن حرمك ال تحرمه ومن قطعك فصله ومن         

 والْـأَرض  الـسموات  عرضُـها  وجنـة  ربكُـم  مـن  مغْفـرة  لَـى إِ  وسـارِعوا  : فقال سبحانه وتعالى   سبباً لدخول الجنة  
تدأُع نيتَّقلْم١٣٣ (ل (ينالَّذ قُونفنـي  يف  اءرالـس  اءالـضَّرو  نيمالْكَـاظظَ  والْغَـي  نيـافالْعـنِ  وـاسِ  عالن  اللَّـهو  ـبحي  نينـسحالْم 

)١٣٤() فالعفو عمن ظلمك من محاسن األخالق التي دعا إليهـا القـرآن             ، )١٣٤-١٣٣-مـران آل ع
         ،)١(أن العفو مع القدرة من صفاته تعـالى وكفـى بـذلك حثـاً عليـه                ولقد بين اهللا    ، الكريم

 و ،)١٤٩:السناء(قَديرا عفُوا كَان لَّهال فَإِن سوء عن تَعفُوا أَو تُخْفُوه أَو خيرا تُبدوا  إِن:-سبحانه وتعالى-فقال 

 عـزمِ  لَمـن  ذَلـك  إِن وغَفَـر  صبر ولَمن: العافون عن الناس هم أهل العزم الذين صدق فيهم قول اهللا      
 ولقد كان العفو سمة النبي وسمة أصحابه األطهار رضي اهللا عنهم جميعاً ،)٤٣:الشورى(الْأُمورِ

מ؛ אא
:א،:מ،א:(א
أرأيـت  ، )٢()ממ،:،א

 اه حتى كاد الصحابة أن يقتلـوه إال        وآذ بالرغم من أنه أساء التصرف فى حضرة رسول اهللا          
فأنظر ،  بهذا الخلق النبيل   ل اهللا   ولذلك تأثر صحابة رسو   ، أنه نهاهم وأمر له بأفضل من حقه      

−عنْهمـا  اللَّـه  رضـي - عبـاسٍ  ابـنِ فعن  ، -رضي اهللا عنه  - أمير المؤمنين عمر     إلى عفو 
א،אא،מ:(

                                           
   ).٤٨٨ / ٥( الشنقيطي /   أضواء البيان -1
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 ١٩٧

א،מא ،א،א
:،،אא،א:

،،א:א،
،מאא،אא:
 الْعفْـو  خـذْ  : א،א:א،מ
رأْمو فربِالْع رِضأَعو نع  نيلـاهالْج  ِإنא،אא و

  .)١()א

ــيهم :اإليثــار: ثالثــا ــزل ف ــذين ن ــرم والجــود والعطــاء ال ــق أصــحاب الك ــذا خل                 وه
 ممـا  حاجـةً  صـدورِهم  فـي  يجِـدون  ولَـا  إِلَـيهِم  هاجر من يحبون قَبلهِم نم والْإِميان الدار تَبوءوا  والَّذين : قول اهللا   

               ،)٩:احلـــشر(الْمفْلحـــون هـــم فَأُولَئـــك �َفْـــسه شـــح يـــوقَ ومـــن خـــصاصةٌ بِهِـــم كَـــان ولَـــو أَ�ْفُـــسهِم علَـــى ويـــؤثرون أُوتُـــوا

ن ويؤثرو، الدار واإليمان من قبل المهاجرين    يصف المؤمنين من األنصار الذين تبوءوا        فاهللا  
أي يعطون المهاجرين من أموالهم إيثاراً بها لهـم علـى           ، على أنفسهم  ولو كان بهم خصاصة      

فـي حـق    وهذا المعنى ليس خاصا باألنصار وإنما هـو عـام            ، )٢(أنفسهم ولو كان بهم حاجة    
،אوسبب نزول هذه اآلية كمـا       ، ميعاالمؤمنين ج 

؟אמ:(א،א
: א:،א،:א

אאא، א
אמ،א،

אא،،،
 علَـى  ويـؤثرون  : א،אא:،מא

هِمأَ�ْفُس لَوو كَان ةٌ بِهِماصصخ نموقَ وي حش هَفْس� كفَأُولَئ مه ونحفْلالْم )(ةومما يدل على اإليثار مؤاخـا     ،)٣ 
ــد النبــي  ــين عب ــع رضــي اهللا عنهمــا  ب ــن الربي ــن عــوف وســعد ب ــرحمن ب                ،ال

(:אא:−א−א
מ،א:א،א

א:،א،א،
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 ١٩٨

א:،:؟،:
א،אמ:،،א

א:؟:،מ:؟:מאא،
מ:א،אא:؟מ،א

فهو ،  ضيقة وال تدفع إليه عاطفة ثائرة      ار الذي ال ينحصر في دوائر     فهذا هو اإليث   ،)١)(
عـالى و رضـوانه   اإليثار الذي نجده عند المؤمنين الصادقين الذين يبتغون مرضاة اهللا تبارك وت       

 اهللا في   فحيثما وجدوا مرضاة  ، فهؤالء هم الذين تتسع دائرة اإليثار عندهم        ، ويرجون األجر عنده  
،  على أنفسهم ابتغاء مرضاة الـرحمن      فآثروا، توقد في قلوبهم اإليمان   ، سهمإيثار غيرهم على أنف   

وقدموا مصالح أنفسهم الدنيوية ضحايا وقـرابين لتـذبح علـى مـذبح             ،  بهم خصاصة  ولو كان 
واحهم وحياتهم ضحايا   وقد يبلغ بهم اإليثار أن يقدموا أر      ، جوداً بها وعطاء غير محدود    ، ضيلةالف

،  لديهم قائمة على حب اهللا ورسـوله       فالعاطفة اإليمانية العاقلة  ، ضات اهللا ابتغاء مر ، فداء لغيرهم 
لذلك كان إيثار هذا الطراز الراقي من المؤمنين هو أرقى أنـواع            ، وحب ما يرضى اهللا ورسوله    

  .)٢(اإليثار وأفضل صوره
  

  أثر األخوة واحملبة واإليثار على األمن األخالقي :ًرابعا
لذلك كله أقام اإلسالم نظامه     ، عظيم على األمن األخالقي للمجتمع    أثر   رلألخوة والمحبة واإليثا  

االجتماعي على أساس األخوة اإلسالمية النابعة من العقيدة اإلسالمية فأزال مفهـوم العـصبية              
، س والعرق والقبيلة واللون واللغة    وألغى معايير التفرقة االجتماعية التي كانت قائمة على الجن        

ولقد تمثل الجيل األول هذا المبـدأ وأصـبح         ، الم فهو يعلو وال يعلى عليه      اإلس وحل مكان ذلك  
،  )٣(فكان من ثمراته تلك الحياة اآلمنة المطمئنة التي عاشها الرعيل األول          ، حياً في حياته  واقعاً  

يمة ومما ال شك فيه أن المجتمع الذي يتكون أفراده وأسره ممن تربوا على اإلسالم تربية سـل                
 وما عليه وزكى نفسه فـي       ألن كل فرد فيه قد علم ما له       ، ير وصالح وتعاون  يكون مجتمع خ  

 فرد آمناً   وأصبح كل ،  عليه من واجبات عن رضى واطمئنان      حتى أصبح يؤدي ما   ، طاعة ربه 
وبذلك يكون المجتمع كله مجتمع أمن واستقرار ومن األمور التـي           ، على نفسه وماله وعرضه   

  .)٤(ناناً األخوة في اهللايزداد بها المجتمع تماسكاً واطمئ
                                           

ــرقم   -1 ــاري بـ ــحيح البخـ ــاح  ) ٥١٦٧( صـ ــاب النكـ ــشاه   / كتـ ــو بـ ــة ولـ ــاب الوليمـ   ). ١٣٢٨ص (بـ
 

  ).٤٣٥-٢/٤٣٤( عبـــد الـــرحمن حـــسن الميـــداني    / انظـــر األخـــالق اإلســـالمية وأســـسها     - 2
 

ــي      3- ــن األخالق ــق األم ــي تحقي ــة ف ــسياسية الجنائي ــر دور ال ــشافعي   / انظ ــد اهللا ال ــن عب ــد ب   ).١٩٥ص (خال
 

  ).٢١١ص(عبــــد اهللا قــــادري / انظــــر أثــــر التربيــــة فــــي أمــــن المجتمــــع اإلســــالمي   -4
  



 

 ١٩٩

 اللَّـه�  عمـت  واذْكُـروا :فقال سبحانه وتعالى  ، نعمة األخوة المؤمنين مذكراً لهم  ب     ولقد خاطب اهللا    
كُملَيإِذْ ع تُمكُن اءدأَع فَأَلَّف نيب قُلُوبِكُم تُمحبفَأَص هتمعا�ًا بِنوإِخ تُمكُنلَى وفَا عفْ شحةر  ـنـارِ  مالن  ـا  فَأَ�ْقَـذَكُمهنم  ككَـذَل 
نيبي اللَّه لَكُم هاتآي لَّكُملَع ونتَدتَه)١٠٣:عمران آل.(  

، هي نعمة الهداية والتأليف القلبي     ، علَـيكُم  اللَّـه�  عمـت  واذْكُـروا والنعمة التي يذكرنا اهللا بها في قوله      
ن إذ كنتم أعداء فـألف بـي      (:بقوله-سبحانه  -وقد بينها   ،  الجماعات واألمم   أعظم النعم على   وهو

ير بفيض آخر من    وهذه النعمة ترتب عليها أثرها الجليل الخط      ، فهذه نعمة بينة واضحة   ، )قلوبكم
اً للنعمـة   فالنعمة الثانية التي كانت امتداد    ، إِخوا�ًـا  بِنعمتـه   فَأَصـبحتُم   :ولذا قال ، نعمه سبحانه أيضا  

،  مشتركة والمصالح متشابكة متوحـدة     التي تجعل األهواء  ، وفيضاً لها هي نعمة األخوة العامة       
فيأمن كل فرد من أفراد المجتمع بهـذه        ،  األمر الذي يحسنه لمصلحة الجميع     يتعاون كل فرد في   

 بيان أن    إلى واآلية ترمي ، والتي لم تنشأ من أجل دنيا مجردة      ، األخوة الخالصة هللا تبارك وتعالى    
واألخوة المترتبة على المتعاونة نعمة أخرى والتآلف معنـى نفـسي           ، تأليف القلوب وحده نعمة   

  .)١(واألخوة مظهر اجتماعي عملي
في و،  ألن في بقائها األمن واالستقرار  ،ة أن تبقى وال تزول ألي حدث عارض       ويجب على األخو  

ن أن يعم األمن والطمأنينة فيما بينهم عليهم        وإذا أراد المسلمو  ، فقدها الخوف واالضطراب والقلق   
ن القتل والمناحرة   وأال يعودوا إلى الجاهلية الجهالء م     ، ا األخوة اإليمانية بكل حذافيرها    أن يطبقو 

عـوارض  ويجب أال تنقطع بين المؤمنين وال تتغير حقها وال تنقطع آثارها بتلك ال ، ألتفه األسباب 
ي موجات من ريح عابرة ال تلبث أن تمر ثـم يعـود إلـى               فإنما ه ، التي تعرض لهم في حياتهم    

  .)٢(البحر سكونه وصفاؤه وجالله
فهذا الخلق ليس عن غنى عن المال ولكنه        ،  تجلب األمن على المجتمع اإليثار     ومن األخالق التي  

، ألدب الجـم  واإليثار في النفس قمة في الخلق الرفيع وا       ، وتلك غاية اإليثار  ، كون عن حاجة  قد ي 
فهـذا الخلـق يرفـع      ، )٣(ولم تشهد مثله البشرية على مختلف العـصور       ، حلى به األنصار  وقد ت 

فهـو ال  ، وآثر كل فرد أخـاه ، راده ارتفعوا عن حظوظهم الدنيويةالمجتمع إلى قمة األمن ألن أف 
العدل يجعل المجتمع يتمتـع     و، عن التفكير في األثرة واالستبداد    يفكر في أخذ حقه كامالً فضالً       

وإنما يحاول كل منهم أن يحصل على حقه كامالً         ، ن أفراده ال يفكرون في ظلم بعضهم       أل ؛باألمن
فال يظلم وال يظلم وال شك أن هذه الدرجة دون األولى           ، ال يقع منه على صاحبه ظلم في شيء       وأ

                                           
ــير   -1 ــرة التفاســـ ــسير زهـــ ــر تفـــ ــرة  / انظـــ ــو زهـــ ــد أبـــ   ).١٣٤٢-٣/١٣٤١(محمـــ

 

ــران     -2 ــي للقـــ ــسير القرآنـــ ــر التفـــ ــب  / انظـــ ــريم الخطيـــ ــد الكـــ   ).٧/٤٤٦( عبـــ
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ولكن ذلك ال   ، وقد ينجم عن ذلك نزاع وخصام     ، وقلما يحصل فيها من المشاحة والمطالبة بالحق      
  .من مــا دام كــل واحــد وقافــاً عنــد حقــه غيــر طــامع فــي حــق ســواهيخــل بــاأل

إذ يكون أفراد المجتمع ال هـم       ،  الذي يجتث جذور األمن من أساسها      أما األثرة فهي الوباء القتال    
سواء كان الحـصول بـالحق أم بالباطـل         ، ل على أكبر قسط من الحطام الفاني      لهم إال الحصو  

 في الـدنيا    تجد مجتمع األثرة مجتمعاً متنافساً    لهذا  ، دادالقوة هو صاحب األثرة واالستب    وصاحب  
تـى يـتمكن بقوتـه أن يـستأثر         يحاول كل فرد وطائفة أن يقوي نفسه ح       ، متسابقاً على حطامها  

م وينتـشر  وبذلك يختـل أمـنه    ، فيسود ذلك المجتمع القلق والتصارع والقتال والثارات        ، ويستبد
؛ ألن طاعة   اً عن طاعة اهللا   سان أكثر أثرة كان أكثر بعد     وكلما كان اإلن  ، الخوف بين أسره وأفراده   

وطمع فيما هـو أكثـر      ،  الطمع في الدنيا وخف األثر عنده      اهللا تعالى إذا توافرت في اإلنسان قل      
  .)١(رضى هللا تعالى

 صـدورِهم  فـي  يجِـدون  ولَـا  إِلَـيهِم  هاجر نم يحبون قَبلهِم من والْإِميان الدار تَبوءوا والَّذين :لهذا قال تبارك وتعالى   
 ،)٩:احلـشر (الْمفْلحـون  هـم  فَأُولَئـك  �َفْـسه  شـح  يـوقَ  ومـن  خـصاصةٌ  بِهِم كَان ولَو أَ�ْفُسهِم علَى ويؤثرون أُوتُوا مما حاجةً

يـشيع فـي النـاس      مر الحياة ويعمر البيوت و    فالنفوس الطيبة الكريمة يسعدها أن تجد األمن يغ       
ن ترى أمناً يصيب أحداً من      أما النفوس اللئيمة الخبيثة فإنه يزعجها ويسوءها أ       ، الغبطة والرضا 

لذلك ، )٢(ولو كان أقرب المقربين إليها فنفسه من الداخل مضطربة غير مستقرة وال آمنة            ، الناس
            ، الفـالح األخـروي    إخوانهم علـيهم األمـن و      كان لهؤالء الذين يؤثرون على أنفسهم ويقدمون      

ــال  ــالى–فق ــك  -تع ــى ذل ــداً عل ــة مؤك ــة اآلي ــي نهاي ــون" ف ــم المفلح ــك ه   ".فأولئ
وذلك بأن يظل أفراد المجتمع يحب بعضه       ،  تؤدي إلى األمن األخالقي المحبة     ومن األخالق التي  

فإن الحب في اهللا يدوم     ، ا الزائلة راض الدني ال لعرض من أع   ، عضا حباً يقصد به وجه اهللا تعالى      ب
والمحبـة  ، بدوام سببه بخالف الحب من أجل غرض مادي فإنه يزول بزوال ذلـك العـرض                

خلـصوا  الخالصة في اهللا سبحانه وتعالى عزيزة ونادرة ال توجد إال ألولياء اهللا المتقين الـذين أ               
إال فأغلب الناس ال يحب أخـاه       و، وجعلوه نصب أعينهم وقبلة قلوبهم    ، النية هللا في القول والعمل    

وأفضل المحبين من أحب أخاه المؤمن لمصلحة دينية كتعليم         ، ال من أجل ما يرجوه منه من نفع       إ
ه ألخيه المـؤمن لوجـه اهللا   وأفضل هؤالء من جرد محبت، م واإلرشاد إلى طاعة اهللا ونحوها   العل

، بيـنهم األمـن واالطمئنـان     وبهم ساد   وإذا تمكنت محبة المؤمنين بعضهم لبعض من قل       ، الكريم
                                           

  ).٢٥٠-٢٤٩ص (عبــد اهللا قــادري  / ربيــة اإلســالمية فــي أمــن المجتمــع اإلســالمي      انظــر أثــر الت  1-
 

ــرآن     -2 ــي للقـــ ــسير القرآنـــ ــر التفـــ ــب   / انظـــ ــريم الخطيـــ ــد الكـــ   ).٧/٨٦١(عبـــ
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؛ ألن المحب يسعى في صالح من يحب وجلب الخير له ودفع ما             رفرفت على ربوعهم السعادة   و
  .)١(فكل واحد منهم آمن ومأمون، يضره عنه 

يوم ال ظـل إال      فهو في ظل اهللا     ، من حر جهنم     ويكفي أن المحب أخاه ممن يؤمنهم اهللا        
מאמ:( א ظله كمـا فـي حـديث      

.)٢()אא:מ،

                                           
  ).١١٥ص (عبــــد اهللا قــــادري/ انظــــر أثــــر التربيــــة اإلســــالمية فــــي أمــــن المجتمــــع  -1
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א א
מ אא   א

  السالم: ًأوال

فالمسلم مطالب بأن يسلم على     ، المسلمين به اهللا  أمر  ، م االجتماعية إفشاء السالم من أخالق اإلسال    
ـ        ، م يعرف من عرف من المسلمين ومن ل      وال ، سن منهـا  ومكلف بأن يرد التحية بمثلهـا أو بأح

ر والعجب بالنفس أو    عن تطبيقه إال مصاب بأخالقه بمرض الكب      أو يعرض   ، يستهين بهذا الخلق  
اء يبذله اإلنـسان مـن   وعطاء التحية أهون عط، رطة التي يبخل معها بعطاء التحية    باألنانية المف 

، ل خيط من خيوط الترابط االجتماعي     يمثل أو ، وهذا األدب اإلسالمي االجتماعي   ، لسانه ووجهه 
  :قـــال اهللا عـــز وجـــل ، )١(وتكـــراره يعقـــد الـــصالت وينـــسج المـــودات

 ِإذَاو يتُميح ةيوا بِتَحيفَح نسا بِأَحهنم ا أَووهدر إِن اللَّه لَى كَانكُـلِّ  ع  ءـيا  شيبـسح) أي إذا سلم    ، )٨٦:النـساء
أو ، فالزيـادة مندوبـة     ، أو ردوا عليه بمثل ما سلم به      ، م مسلم فردوا عليه بأفضل مما سلم      عليك

ـ  كحد أدنى ـالمماثلة   وهذا ، السالم تطوع والرد فريضة: وضة وعن الحسن البصري قال مفرـ
ألنـه  ، فيأثم إن لـم يفعـل     ، أن الرد واجب على من سلم عليه      ، ماء قاطبة الذي قاله هو قول العل    

،  بالـسالم   بل إن اهللا عز وجل أمر نبيه         ،)٢(ردوهـا  أَو منهـا  بِأَحـسن  فَحيـوا : خالف اهللا في قوله   

 عمـلَ  مـن  أَ�َّه الرحمةَ �َفْسه علَى ربكُم كَتَب علَيكُم سلَام فَقُلْ بِآَياتنا يؤمنون الَّذين جاءكَ  وإِذَا :انه وتعالى فقال سبح 
كُمنا موءس الَةهبِج ثُم تَاب نم هدعب لَحأَصو  فَأَ�َّـه  غَفُـور  ـيمحر) كرم اهللا عز وجـل أنبيـاءه        وقد أ  ،)٥٤:أل�عـام

 وقـال  ،)١٥:مـريم (حيـا  يبعـث  ويـوم  يمـوت  ويـوم  ولد يوم علَيه  وسلَام:فقال عن يحيى عليه السالم  ، بالسالم

 وسلم اهللا على ،)٣٣:مـريم (حيـا  أُبعـث  ويوم أَموت ويوم ولدت يوم علَي والسلَام :عيسى عليه السالم على لسان

 علَـى   سـلَام  ، )١٠٩:الـصافات (َإِبراهيم علَى  سلَام ، )٧٩:الصافات(الْعالَمني في �ُوحٍ علَى  سلَام :أنبيائه بقوله 
جميعاً فقال   وسلم على المرسلين     ،)١٣٠:الـصافات (ياسـني  إِلْ علَى سلَام، )١٢٠:الصافات(وهارون موسى

               فقـال    وأكـرم اهللا عـز وجـل نبيـه محمـد             ،)١٨١:الـصافات (الْمرسـلني  علَـى   وسـلَام  :سبحانه

 ،)٥٦:األحـزاب (سليماتـَ  وسـلِّموا  علَيـه  صـلُّوا  آَمنـوا  الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّون وملَائكَتَه اللَّه  إِن :وتعاىلسبحانه  
 لَبِث فَما سلَام قَالَ سلَاما قَالُوا بِالْبشرى إِبراهيم رسلُنا جاءت ولَقَد :والسالم تحية المالئكة قال اهللا عز وجل      

                                           
ــسها   -1 ــالمية وأســـ ــالق اإلســـ ــر األخـــ ــداني / انظـــ ــرحمن الميـــ ــد الـــ    ).٢/٢٠٦( عبـــ
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أَن اءلٍ ججبِع يذنح) قال تعـالى  ، ألهل الجنة   ،  والسالم تحية المالئكة   ،)٦٩: هـود: َلالْمكَـةُ وائ  لُونخـدي 
هِملَيع نابٍ كُلِّ م٢٣ (ب (لَامس كُملَيا عبِم تُمربص معى َفنقْبارِ عالد) ٢٤() وفي الجنة التـي ال      ،)٢٤-٢٣:الرعـد 

) ٢٥ (تَأْثيمـا  ولَـا  لَغْـوا  فيهـا  يـسمعون   لَا :قال تعالى، ال يطرق أسماع أهلها إالّ السالم   لغو فيها وال تأثيم     
 عنـد  الـسلَامِ  دار  لَهم :بل إن اهللا عز وجل وصف الجنة فقال        ،)٢٦-٢٥:الواقعة()٢٦ (سلَاما سلَاما قيلًا إِلَّا

هِمبر وهو مهيلا وكَا�ُوا بِم لُونمعي )١٢٧:األ�عام.(  

ــة  ــسنة النبوي ــي ال ــسالم ف ــا ال :א، أم
מ:(מאא מא מ:א ،א

بل إن طرح السالم مـن      ،)١)(א،א،אא،א
א عمرٍو بنِ اللَّه عبدالخير الذي دعا إليه اإلسالم كما جاء في حديث          

מ:(מא ממאמ:؟א א
א بالسالم،  جعل الخيرية لمن يبدأ أخاه     بل إن النبي    ،)٢()מ

מ:"מאא
واستدل بهذا الحديث علـى أن مـن       ،)٣()מא،אא

م؛ ألن نفـي الحـل يـستلزم        أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسالم عليه أث         
، خول الجنة مقروناً بإفشاء السالم    جعل د  بل إن النبي    ، )٤( آثم ومرتكب الحرام   ، التحريم

אא:(מאא:
מא؟מאמ،אא א

  .)٥()מ
  التواضع: ًثانيا

لياً وذلك باالبتعاد عما هذا الخلق الطيب الذي دعا إليه اإلسالم ال بد من سلوكه وتطبيقه عم       
 يحـبهم  بِقَـومٍ  اللَّـه  يـأْتي  فَـسوف  دينه عن منكُم يرتَد من آَمنوا الَّذين أَيها  يا :ز وجل   اهللا ع قال  ولذلك  ، يناقضه
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ــحي 2- ــرقم ص ــاري ب ــتئذان  ) ٦٢٣٦( ح البخ ــاب االس ــة   / كت ــر المعرف ــة وغي ــسالم للمعرف ــاب ال   ).١٥٧٦ص (ب
  

ــرقم   -3 ــسلم ب ــحيح م ــ ٩٣( ص ــان  )  ٥٤ـ ــاب اإليم ــون   / كت ــة إال المؤمن ــدخل الجن ــه ال ي ــاب أن   ). ٥٣ص (ب
 

 ).٤٩٦ / ١٠(ابن حجر العسقالني / فتح الباري  -4
  ). ٥٣ص (بـاب بيـان أنـه ال يـدخل الجنـة إال المؤمنـون       / كتاب اإليمـان  ) ٥٤ ـ  ٩٤) ( ٥٤ ـ  ٩٣(صحيح مسلم برقم  -5
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و�َهبحيو لَّةلَى أَذع نينمؤالْم ةزلَى أَعع رِينالْكَاف ونداهجي يبِيلِ فس لَا اللَّهو خَافُونةَ يممٍ لَولَائ كفَضْلُ ذَل اللَّه يهتؤي نم اءشي 
 اللَّـهو  ـعاسو  ـيملع) ال يفتخرون وال يتكبـرون علـى       ، صفات عباد اهللا الكمل    وهذه   ،)٥٤:املائـدة

 محمـد  :كما قال تعـالى   ،  يتواضع ألخيه متعززاًُ على عدوه     بل إن أحدهم  ، ضبعضهم بع 
 فـي  سـيماهم  ورِضْـوا�ًا  اللَّـه  مـن  فَضْلًا يبتَغُون سجدا ركَّعا تَراهم بينهم ءرحما الْكُفَّارِ علَى أَشداء معه والَّذين اللَّه رسولُ

هِموهجو نأَثَرِ م ودجالس كذَل مثَلُهي مف اةرالتَّو مثَلُهمي وعٍ الْإِ�ْجِيلِ فركَز جرأَخ طْأَهش هتَغْلَظَ فَآَزَرىفَ فَاستَولَى اسع هوقس 
جِبعي اعريظَ الزغيل بِهِم الْكُفَّار دعو اللَّه ينوا الَّذنلُوا آَممعو اتحالالص مهنم ةرغْفا مرأَجا ويمظع)ـ  ،)٢٩:الفتح د  وق

 مـن  اتَّبعـك  لمـنِ  كجناحـ   واخفـض  :فقـال سـبحانه وتعـالى     ، أمر اهللا عز وجل نبيه بالتواضع     
نينمؤالْم) ب الناس إلـى ديـن اهللا      ق الحسنة من الرئيس في الدين تجذ       فاألخال ،)٢١٥:الـشعراء ،

واألخالق السيئة من الرئيس في     ، والثواب الخاص وترغبهم فيه مع ما لصاحبه من المدح        
أليس ، والعقاب الخاص ما لصاحبه من الذم     وتبغضهم إليه مع    ، تنفر الناس عن الدين   الدين  

من أوجب الواجبات وأهم المهمات االقتداء بأخالقه الكريمة ؟ ومعاملة الناس بما يعـاملهم        
 وجذباً لعبـاد اهللا إلـى       امتثاالً ألمر اهللا  ،  من اللين والتواضع وحسن الخلق والتأليف      به  

لمـؤمنين  لياءه ا أو فقد مدح اهللا    ، )١(فالمتواضع قريب من اهللا قريب من الناس      ، دين اهللا 
 وإِذَا هو�ًـا  الْـأَرضِ  علَـى  يمـشون  الَّـذين  الـرحمنِ   وعبـاد :فقال سبحانه وتعالى، لما جعلوا التواضع دربهم   

مهاطَبخ لُوناها قَالُوا الْجلَامس) أي يمشون على األرض بسكينة ووقار بدون تكبر وال    ،)٦٣:الفرقـان 
، )٢(واضع فال يضربون بأقدامهم وال يخفقون بنعالهم ؟ أشراً وبطـراً          خيالء برفق ولين وت   

فـأمره بالتواضـع فقـال      ، ولقد علم اهللا عز وجل رسوله التواضع لئال يتكبر على خلقه          
 يـشرِكْ  ولَـا  صالحا عملًا فَلْيعملْ ربه لقَاء يرجو كَان فَمن واحد إِلَه إِلَهكُم أَ�َّما إِلَي يوحى مثْلُكُم بشر أَ�َا إِ�َّما قُلْ :تعالى
ةادببِع  ـهبر  ـدأَح) ولقد تواضع النبي    ، )١١٠:الكهـف        يوم سبقت ناقة األعرابي ناقته فغـضب 

،  لجعله شذر مـذر     يكون ذلك ؟ ولو كان غير النبي          إذ  كيف   صحابة النبى   
،،אמאא:
،אאא،א

                                           
 ).  ١٥٤ص (السعدي / انظر تيسير الكريم الرحمن  1-

  ).١٤٣ / ٣( النسفي / انظر تفسير النسفي  2-



 

 ٢٠٥

אא:(מאא
()١(.  

 مخْتَـالٍ  كُلَّ يحب لَا اللَّه  إِن :فقال سبحانه وتعالى  ، ز وجل المتكبرين ونفى محبته عنهم     وذم اهللا ع  
 هو المتكبر الفخور الذي يفتخر على الناس بغير الحق تكبـراً            و المختال  ،)١٨:لقمـان (فَخُـورٍ 

ــاهللا ــاذ ب ــالى ، والعي ــول اهللا تع ــة لق ــرون محرومــون مــن دخــول الجن   :والمتكب
 لْكت  ارالد ةرا الْآَخلُهعَج� ينلَّذلَا ل ونرِيدا يلُوي عضِ فلَـا  الْأَرا  وادـةُ  فَـسباقالْعو  نيـتَّقلْمل) ٨٣:القـصص(، 

ממאא: מאא
מ،א:(
א،  واهللا عز وجل ال ينظر يوم القيامة إلى المتكبـرين          ،)٢)(א

אמ:(מאא:א
،:،אמ

 ولقد بـوب اإلمـام      ،) ٣():מאא
باب التواضع فـي اللبـاس علـى        : فقال،  في لباسه  مسلم في كتابه يبين تواضع النبي       

:"،ليسير في اللباس والفراش وغيرهما    الغليظ منهم وا  
א מאא :،א

فالمتواضع ،)٤)(אמאא
الذي تلبس بهـذه الـصفة      بعكس ذاك المتكبر    ، قريب من اهللا عز وجل قريب من الناس         

מ:"، السيئة فهو بعيد من اهللا بعيد من الناس    
؛אאא:،מאמאא

 أن المتكبر مـن     وقد أخبر الرسول    ،)٥)(،
:אמ(:قَالَ  النبِي عنِ الْخزاعي وهبٍ بنِ حارِثَةَ عنف، أهل النار 

                                           
ــرقم   1- ــاري ب ــحيح البخ ــسير  ) ٢٨٧٢( ص ــاد وال ــاب الجه ــسالم    / كت ــه ال ــى علي ــة النب ــاب ناق   ). ٧٠٢ص (ب

 

ــحيح 2- ــرقم  ص ــاري ب ــاس   ) ٥٧٩٠(  البخ ــاب اللب ــيالء     / كت ــن الخ ــه م ــر ثوب ــن ج ــاب م   ).١٤٧٨ص (ب
 

  ).٨٩٦ص  (كتـاب فـضائل الـصحابة بـاب قـول النبـى لـو كنـت متخـذا خلـيال                      ) ٣٦٦٥( صحيح البخـاري بـرقم       3-
  ج

ــرقم   4- ــاري بـ ــحيح البخـ ــن    ) ١٢٦٤( صـ ــيض للكفـ ــاب البـ ــاب الثيـ ــائز بـ ــاب الجنـ   ).٢٩٩ص (كتـ
  

  ). ١٤٨٦ص  (بـاب الـصفات التـي يعـرف بهـا فـي الـدنيا               / كتـاب صـفة القيامـة        ) ٢٨٦٥ -٦٤( برقم  صحيح مسلم    5-
 



 

 ٢٠٦

  .)١()א:אמ،אמ
   :أثر السالم والتواضع على األمن األخالقي: ًثالثا

 يضفي بظالله علـى المجتمـع       يوم، أثراً كبيراً على األمن األخالقي    إن للسالم والتواضع    
ويفتح باب إقبـال    ، لك الوحشة بينهما  والمسلم حين يلقى المسلم فيسلم عليه يزيل بذ       ، مسلمال

ولذلك ، بل يشعر كل منهما باألمن مع أخيه      ، لى اآلخر وشعوره باأللفة والمحبة    أحدهما ع 
على وجوه من بدءوا بالسالم أو ردوه بخالف مـا إذا التقـى        ترى غالباً االبتسامة والبشر   

وكـل  ، سة غير طلقـة    فلم يسلم أحدهما على اآلخر فإنك ترى وجوههم عاب         اثنان أو أكثر  
ولقد أهمل كثير   ، يشعر به المسلِّم والمسلَّم عليه    منهم ال يشعر بذلك األمن واالطمئنان الذي        

 االبـن   وتـرى ،  يمر بأخيه وجهاً لوجه فال يحييه      من المسلمين هذه التحية إذ تجد الرجل      
بل األدهى من ذلك أن تسمع المسلم يفشي تحية أعداء اهللا مـن             ، يلتقي أباه فال يسلم عليه    

 ونزع مـن    وقد ابتلي اهللا المسلمين بالعداوة والبغضاء     ، لكفار بلغتهم ويهمل تحية اإلسالم    ا
             ، هم يعيـشون عيـشة خـوف بعـضهم مـن بعـض            وجعل، نفوسهم محبة بعضهم بعضا   

ــي     ــسالم الت ــن وال ــشة األم ــن عي ــدالً م ــالم  ب ــة اإلس ــضمنتها تحي   .)٢(ت
م فاإلسالم دين السالم وهو ال يقاتل إال إلقرار الـسال         ، اسية السالم ألن قاعدة اإلسالم األس   

، )٣(السالم الناشئ عن استقامة الفطرة على مـنهج اهللا        ، في األرض بمعناه الواسع الشامل    
ة الطيبة تتأكد المحبة    فبالسالم وطالقة الوجه وانبساطه والتبسم في وجه األخ المسلم والكلم         

ويحصل الوئام بين المسلمين ويثبت األمن واالطمئنان وإن ما نشاهده اليوم مـن أحـوال               
 إذا لم يكن الملتقـون      المسلمين من الصدود وعبوس الوجوه مع بعضهم البعض وبخاصة        

 إن ذلك لمما يؤسف لـه     ،  تنافس على حطام الدنيا ومناصبها     أو كان بينهم  ، يعرف بعضهم 
إنك لترى الرجل يتكلف االنبساط والبشاشة لصديق له        ،  بشر وبعد عن آداب اإلسالم     وينذر

وبجانبه أخ مسلم ال يعرفـه فـال        ، م عليه ويصافحه أو يعانقه بحرارة     ويضحك معه ويسل  
فإذا قال له صديقه هذا فالن من أصدقائناً أظهر الندم          ، فت إليه وقد ال يمد يده للمصافحة      يلت
تسامة خفيفـة   ولو أنه تأدب بأدب اإلسالم ألراه اب      ،  من قبل  هه لم يعرف  ول االعتذار بأن  وحا

المية ألزالـوا بـه     إن المسلمين لو تمسكوا بهذه اآلداب اإلس      ، وصافحه وحصل المقصود  
                                           

ــرقم    -1 ــاري بـــ ــحيح البخـــ ــاب األدب  ) ٦٠٧١( صـــ ــر  / كتـــ ــاب الكبـــ   ). ١٥٣٨ص (بـــ
  

  ).٢٢٧-٢٢٦ص ( عبــد اهللا قــادري  / انظــر أثــر التربيــة اإلســالمية فــي أمــن المجتمــع اإلســالمي         -2
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 ٢٠٧

، ة الطيبة ترك الحق والمداهنة فيه     وال يلزم من البشاشة واالنبساط والكلم     ، الوحشة والنفرة 
  .بل يمكن أخذ الحق مع ذلك

إن ، كل دول العـالم   ب لذلك مثاالً يكثر وقوعه بين الناس وبعض رجال األمن في            ولنضر
ز وبعض تلك المخالفات خطيـر ال يجـو       ،  الناس يخالفون بعض أنظمة المرور     كثيراً من 

، يسوا سواء فقد يكون منهم المتعمـد ولكن المخالفين ل، السكوت عنه لما يحدثه من أضرار  
والمطلوب ، وكلهم ال يعذرون في الجملة    ، ن منهم الجاهل  وقد يكو ، م الغافل   وقد يكون منه  

لوب منه  والمط، صغرت أن يحسم األمر في أي مخالفة      من رجل المرور كبرت رتبته أم       
في قوله عندما   فإذا قابل المخالف فليباشر بالتحية وليتلطف       ، كذلك أن يكون ذا خلق حسن     

 ؟ أو أعلمت أنك أخطأت ؟ فـإن         أال تعلم أنك مخالف لقواعد المرور     : كأن يقول ، يخاطبه
وإن ،  له عذرا وقد يكون العذر مقبوالً      اعترف بخطئه فليسأله عن سبب المخالفة فقد يبدي       

ه فليفعل ولينصحه بعـدم     فإن رأى بعد ذلك أن يعذر     ، م يعترف أفهمه خطأه بالقول الحسن     ل
جو أن تعذرني   أر: كأن يقول له  ، أن يجازيه فليفعل مع القول الحسن     وإن أراد   ، تكرار ذلك 

  .وال أستطيع التساهل فيما أسـند إليـه       ،  أقوم بعملي بأمانة   في تطبيق القانون فأنا موظف    
شعارهم الحب  ، بةبطالقة وجه وكلمة طي   ،  أن يتعامل كل الموظفين مع الناس      وهكذا ينبغي 

وليس الفحش والتجهم وإغالظ القول فـإن ذلـك لـيس مـن صـفات               ، والود واالئتالف 
 اللَّـه  يبين كَذَلك طَيبةً مباركَةً اللَّه عند من تَحيةً أَ�ْفُسكُم علَى فَسلِّموا بيوتًا دخلْتُم فَإِذَا :ال تعالى ق، )١(المسلمين

لَكُم اتالْآي لَّكُملَع لُونقتَع) الرابطـة بـين     فهذا تعبير لطيف عن قوة    "  يقول سيد قطب  ، )٦١:النـور 
وكأنـه  ، )٢(" فالذي يسلم منهم على قريبه أو صديقه يسلم على نفسه         ، كورين في اآلية  المذ

   .بطرح السالم علـى إخوانـه أمـن نفـسه وطمأنهـا قبـل أن يـؤمنهم ويطمئـنهم                  
، كما أن للسالم أثراً واضحاً ففي التواضع كذلك رفعة للمتواضع فـي الـدنيا واآلخـرة                 

؛ ألن الذي يقع هو الذي يتخيل أنه عال فـي      الكبرؤمن اإلنسان من وهم العلو و     فالتواضع ي 
،:(لذلك قال رسول    ، )٣(ولذلك يعميه اهللا عن الحرص    ، األرض
 الناس بعضهم   تكبرفإذا  ، )٤()אא،אאאא
؛ ألن  وفقد األمـن فـي المجتمـع      ، وأعقب ذلك البغي والعدوان   ، بعض ضاع الحق  على  

                                           
ــالمي   1- ــع اإلسـ ــي أمـــن المجتمـ ــالمية فـ ــة اإلسـ ــر التربيـ ــر أثـ ــادري / انظـ ــد اهللا قـ   ).٢٣٣-٢٣٢(عبـ
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 ٢٠٨

والمتكبر ينأى بجانبه عـن     ، بأن يرى الحق مستباحاً غير مقبول     صاحب الحق يشق عليه     
وهذا ما كان من أعداء اهللا الكافرين مـع رسـله           ، ويحاول تثبيت الباطل بدل الحق    ، قبوله

 لَهـم  لتَغْفـر  دعـوتُهم  كُلَّمـا   وإِ�ِّـي  :ن من قصصهم في القرآن الكريم كما قال تعالى        الكرام كما هو بي   
وقال عن قوم صالح عليه     ، )٧:�ـوح ( استكْبارا واستَكْبروا وأَصروا ثيابهم واستَغْشوا آذَا�هِم في أَصابِعهم جعلُوا
 إِ�َّـا  قَـالُوا  ربـه  من مرسلٌ صالحا أَن أَتَعلَمون منهم آمن لمن استُضْعفُوا للَّذين قَومه من استَكْبروا الَّذين الْملَأُ قَالَ :السالم

ففي التكبر   ،)٧٦-٧٥:األعـراف ()٧٦ (رونكَـاف  بِـه  آمنـتُم  بِالَّذي إِ�َّا استَكْبروا الَّذين قَالَ) ٧٥ (مؤمنون بِه أُرسلَ بِما
אא(: يقول والرسول  ، بغي وتعد على اآلخرين    ،א

كمـا  ، فالتواضع من األسباب المانعة للبغي والفخر       ، )١()
، لمؤمنين بعضهم لبعض تـأتلف قلـوبهم      وبتواضع ا ، ن الكبر من األسباب الجالبة لهما       أ

وال يبغي أحد   ، اف أحد من أن يعتدي عليه بالباطل      فال يخ ، ويقبل بعضهم الحق من بعض      
  .)٢(على أحد

أما أولئك المتكبرون فهم غير آمنين ال في الدنيا         ، تواضعون آمنون في الدنيا واآلخرة    والم
א(:كما قال النبي ، وهذا حق على اهللا     ، ة اآلخر وال في 
 بِالْـإِثْمِ  الْعزة أَخذَتْه اللَّه اتَّقِ لَه قيلَ وإِذَا :وقال اهللا عز وجل في حق المتكبر  ،) 3( )א

هبسفَح منهلَ جو بِـئْس  ـادهالْم) واإلثـم هـو    ، أي أن األنفة والكبرياء مقرونة بـاإلثم         ،)٢٠٦:البقـرة
أي عزة  " فحـسبه جهـنم ولبـئس املهـاد       "المخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى هذا المتكبر          

فال خير في عمل بعـده      ، إنها ليست عزة ولكنها ذلة    ،  التي تقود في النهاية إلى النار      هذه  
فإذا أردت أن تكون عزيزاً فتأمل عاقبتـك وإال أيـن           ، وال شر في عمل بعده الجنة      ،ارالن

  .)٤(ستذهب؟

فمـا كـان    ، -عليه الـسالم  - تكبر على دعوة موسى      وانظر إلى الطاغية فرعون يوم أن     
 سـابِقني  كَـا�ُوا  ومـا  أَرضِالـْ  فـي  فَاستَكْبروا بِالْبينات موسى جاءهم  ولَقَد:جزاؤه إال الغرق والخاتمة السوء      

                                           
ص (باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار            / كتاب صفة القيامة والجنة والنار       ) ٢٨٦٥( صحيح مسلم برقم     1-

١٤٨٦.( 
ــالمي    -2 ــع اإلسـ ــن المجتمـ ــي أمـ ــالمية فـ ــة اإلسـ ــر التربيـ ــر أثـ ــادري / انظـ ــد اهللا قـ   ) . ٢٣٧ص(عبـ

 

  ). ٧٢١ص (بـــاب كراهيـــة الـــسرف فـــي األمـــور  / اب األدب كتـــ ) ٤٨٠٢(  ســـنن أبـــى داود بـــرقم 3-
  

  ). ٨٧٣ / ٢( الشعراوى / تفسير الشعراوى  4-



 

 ٢٠٩

 من ومنهم الْأَرض بِه خسفْنا من ومنهم الصيحةُ أَخذَتْه من ومنهم حاصبا علَيه أَرسلْنا من فَمنهم بِذَ�ْبِه أَخذْ�َا فَكُلا) ٣٩(
ــا ــا أَغْرقْنــــــ ــان ومــــــ ــه كَــــــ ــيظْلمهم اللَّــــــ ــن لــــــ ــا�ُوا ولَكــــــ ــسهم كَــــــ ــون أَ�ْفُــــــ ــوت()٤٠ (يظْلمــــــ   . )٤٠-٣٩العنكبــــــ

ولـم  ، والدهاء والمال واالستكبار لم تعصمهم مـن أخـذ اهللا         ، فلم يعصمهم الثراء والقوة   
             ، ) ١(؛ فــال أمــن لهــؤالء المتكبــرينم نــاجين وال مفلتــين مــن عــذاب اهللاتجعلهــ

                     ،)٢٩:النحـــل(الْمتَكَبـــرِين مثْـــوى فَلَبِـــئْس فيهـــا خالـــدين جهـــنم أَبـــواب فَـــادخلُوا :كمـــا قـــال تعـــالى
«.א.»אמ:(قال   وعن النبي   

א:.א»אמ«:מ.»אמ
)٢(.

                                           
 ).٢٧٣٥ / ٥(سيد قطب / انظر في ظالل القرآن  1-

  ).١٤٨٢ص(باب النار يدخلها الصابرون والجنة يدخلها الضعفاء / كتاب صفة الجنة والنار  ) ٢٨٥٣( صحيح مسلم برقم  2-



 

 ٢١٠

א א
א א א

  االستئذان: ًأوال
سالم وأوصى به وما شرع هـذا الخلـق إال          اإلاالستئذان خلق رفيع دعا إليه      : حكم االستئذان .أ

لذلك حذرنا اهللا سبحانه وتعالى من      ، للحفاظ على عوارت الناس وأسرارهم وحرماتهم وأعراضهم      
 حتَّـى  بيـوتكُم  غَيـر  بيوتًا تَدخلُوا لَا آَمنوا الَّذين أَيها  يا:دخول المنازل إال بعد االستئذان فقال سبحانه وتعالى  

ية دليل قاطع على وجـوب       ففي اآل  ،)٢٧:النـور ( تَذَكَّرون لَعلَّكُم لَكُم خير ذَلكُم أَهلها علَى وتُسلِّموا ستَأ�ْسواتَ
وبذلك يحرم على المرء أن يدخل  بيوت اآلخرين إال بعد االستئذان وما كـان هـذا                 ، االستئذان

א، ناس من أجل الحفاظ على عورات ال      التحريم إال 
:،"מאאמאאא

.)١()אא،
 أجاز الشارع الحنيف دخول البيوت غير المسكونة        :دخول البيوت غير المسكونة باالستئذان    .ب

 جعلـت ومـا     ألنها ما ، والحدائق والحوانيت بدون استئذان   كالفنادق والمتاجر والحمامات العامة     
 مـا  يعلَـم  واللَّـه  لَكُـم  متَـاع  فيهـا  مـسكُو�َة  غَيـر  بيوتًـا  تَدخلُوا أَن جناح علَيكُم  لَيس :لقوله  ،  الناس أقيمت إال لعامة  

وندا تُبمو ونتَكْتُم) مـا يطـر إليـه    والمعنى أن هذه البيوت غير معدة السكن بل هي م   ، )٢٩:النـور

 فهذا ربط في كمال     تَكْتُمـون  ومـا  تُبـدون  ما يعلَم واللَّه : اهللا اآلية بقوله   ثم يختم ، اإلنسان لقضاء حاجته  
، ى تلك األماكن بنية اإلفساد فيهـا      الروعة و الجالل أي أن اهللا سبحانه وتعالى يعلم من يذهب إل           

  .ويعلم من يذهب إليها لقضاء حاجته
 ، لمنا إياها صاحب الخلق العظيم محمـد         لدخول بيوت اآلخرين كيفية ع     :كيفية االستئذان .ج

מאאאא
،א:מאא؟:(
א מ:،א :،:؟،מא
מ ذان االسـتئ :  أنه قال كان يقال      عن قتادة .)٢():،؟،מא
  .فليرجع، فمن لم يؤذن له فيهن، ثالثة 

  . فيسمع الحي:أما األولى
  . فيأخذون حذرهم:وأما الثانية

                                           
ــحيح الب 1- ــرقم  ص ــاري ب ــتئذان   ) ٦٢٤١( خ ــاب االس ــصر    / كت ــل الب ــن أج ــتئذان م ــاب االس   ). ١٥٧٨ص (ب

 

ــرقم    2- ــد بـ ــام أحمـ ــسند اإلمـ ــحيح   ١٦ج  / ٥٣٢ ) ٢٣٠٢١( مـ ــناده صـ ــاكر إسـ ــد شـ ــال أحمـ   .  قـ
 



 

 ٢١١

  .)١(ا فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردو:وأما الثالثة
 يبلُغُـوا  لَـم  والَّـذين  أَيمـا�ُكُم  ملَكَـت  الَّـذين  ليـستَأْذ�ْكُم  آَمنـوا  الَّـذين  أَيهـا   يا :إن االستئذان مأخوذ من قوله تعالى     .د

لُمالْح كُمنم ثَلَاث اترم نلِ مقَب لَاةرِ صالْفَج نيحو ونتَضَع كُمابيث نم ةالظَّهِري نمو دعب  ـلَاةص  اءـشالْع  ثَلَـاث  اترـوع  لَكُـم 
ســي ــيكُم لَ ــ علَ ــيهِم اولَ ــاح علَ نج نهــد عب ــون ــيُكم طَوافُ ــضُكُم علَ عــى ب ــضٍ علَ عب كــذَل ــين كَ بي ــه ــم اللَّ ــات لَكُ الْآَي ــه ــيم واللَّ لع 
يمكح)(א ويدلل على هذا حديث    ،)٥٨:النور:

،מא:،א
،מא:؟:،
א::ממאא:מאא

:؟מאאמ،
ממא: מ،א א

  .)٢)(מאא
كان إنما يقف على يمينه أو شماله مخافة أن ينظر إلى م          ،  المستأذن أال يستقبل الباب بوجه     وعلى

:(، يكره أهل البيت أن يراهم فيه 
אאממאא
אאאמאא   .)٣()אא

وال ينادي  ، يفاً يؤذي أصحاب المنزل ومن حوله     وعلى المستأذن أال يطرق الباب طرقا عن      .هـ  
، ت مرتفع على صاحب المنزل وعليه أيضاً أن يعرف بنفـسه          بصو

 :؟א:،א،:(מאא

 في جوف البيت إال بعـد إذن        حب أال يجلس في أي مكان وال ينظر       ويست، )٤()،
:(מאא،صاحبه

מ،א
  .)٥()אמ،מ،מ

                                           
  ).٣٩٧ / ١٣( األلوسي / روح المعاني  1-

  ). ١٥٧٨ص ( ثالثـــا نابــاب التـــسليم واالســتئذ  / كتــاب االســـتئذان   ) ٦٢٤٥( صــحيح البخــاري بـــرقم    2-
 

ــرقم  3- ــي داود ب ــنن أب ــتئذان  ) ٥١٧٤( س ــاب االس ــتئذان / كت ــف االس ــاب كي ــاني صــحيح ) ٧٧٤ص (ب ــال األلب      .ق
  .قـال األلبـاني صـحيح       ) ٧٧٦ص  (بـاب الرجـل يـستأذن بالـدق           / كتـاب االسـتئذان      ) ٥١٨٧( سنن أبي داود بـرقم       -4

 

باب ما جاء فى كراهية أن يخص اإلمام نفسه بالدعاء قال األلباني ضعيف إال جملة                / كتاب الصالة )  ٣٥٧(  سنن الترمذي برقم     -5
 ).٩٧ص (وال يقوم إلى الصالة وهو حقن 



 

 ٢١٢

سواء كانت األم أو األخت أو بنت ،  يستحب االستئذان على المحارم:االستئذان على المحـارم  .و
אא ، بشكل عام  األخ أو بنت األخت أو األقارب     

:א،מ:"؟א:מ
(מאא،א :א،א:

؟א،א:מאא،
ى ال تقع عين المـرء      فمنع اإلسالم من النظر إلى المحارم حت      ، )١()

ق فى أن ينظر إلى محارمـه       فهناك بعض العامة من الناس من يظن أن له الح         ، على شيء منها  
أختي أستأذن على   : أل عطاء ابن عباس رضي اهللا عنهما      ولذلك س ، في أي وقت شاء   ، كيف شاء 

 الَّذين استَأْذَن كَما فَلْيستَأْذ�ُوا الْحلُم منكُم الْأَطْفَالُ بلَغَ وإِذَا :ن اهللا تعالى يقولإ، نعم: ومن أنفق عليها ؟ قال
نم هِملقَب ككَذَل نيبي اللَّه لَكُم هاتآَي اللَّهو يملع يمكح)ولم يفرق في اآلية بين من كان أجنبياً أو ذا ، )٥٩:النور
إال أنه أيسر لجـواز     ، ان على المحارم وإن كان غير جائز      واعلم أن ترك االستئذ   ، حم محرم   ر

 أن المنع مـن الهجـوم       والتحقيق فيه ، النظر إلى شعرها وصدرها وساقها ونحوها من األعضاء       
، فهذا يدخل فيه الكـل    ، شف األعضاء إن كان ألجل أن ذلك اآلخر ربما كان منك        : على اآلخرين 
 بأمر يكـره إطـالع اآلخـرين        وإن كان ألجل أنه ربما كان مشتغالً      ،  اليمين  وملك إال الزوجات 

  .)٢(حتى ال يكون له أن يدخل على الزوجة واألمة إال بإذن، وجب أن يعمم في الكل، عليه
من تيسير اإلسالم على الناس أنه جعـل هنـاك          : استثناءات الدخول على البيوت بغير إذن     . ي  

 فهـل ، كأن يشب حريق ببيت من البيوت     ، ال اآلخرين بدون إذن أصحابه    استثناءات لدخول مناز  
وإلنقـاذ  ، لة يجب الدخول إلطفاء هذا الحريق     ؟ بل في هذه الحا    يعقل أن ال أدخل البيت إال بإذن      

ولو أن لصاً   ، اجئ على أحد البيوت فيجب إغاثتهم     وكذلك إذا حدث هجوم مف    ، األنفس من الموت  
ــرا   ــمعت ص ــارك وس ــت ج ــتحم بي ــويلهمخهاق ــشهامة أن ، م وع ــن ال ــرج فم                تخ

ــتئذان  ــدون اس ــدخل ب ــسرعاً وت ــصالح ، م ــب الم ــن جل ــر م ــد خي   .ألن درء المفاس
  

  

  :الضيافة: ثانيا

ــ ظُلــم مــن إِلَّــا الْقَــولِ مــن بِالــسوء الْجهــر اللَّــه يحــب  لَــا:واجبــةٌ لقولــه تعــالى: الــضيافة   ســميعا اللَّــه انوكَ
قال ابن جريج عـن     ،  في الضيافة فرخص له أن يقول فيه       قال مجاهد نزلت   ،)١٤٨:النـساء (عليمـا 
فنزلت إال مـن ظلـم وقـد        ، فلم يضيفه ، في رجل ضاف رجالً بفالة من األرض      نزلت  : مجاهد

وهو قـول   ، هاألن الظلم ممنوع منه فدل على وجوب      : استدل من أوجب الضيافة بهذه اآلية قالوا      
                                           

 ).٥٨٥ص (باب االستئذان / كتاب االستئذان  ) ١٧٩٦(موطأ مالك برقم  -1
  ).١٧٤ / ٢٣( الرازي / مفاتيح الغيب  -2



 

 ٢١٣

ومن النـاس   ، الضيافة حقيقة فرض على الكفاية    : ويؤكد ذلك ابن العربي بقوله    ، )١(الليث بن سعد  
ف الحواضـر فإنهـا مـشحونة       بخـال ، ة في القرى حيث ال طعام وال مأوى       من قال أنها واجب   

حدد ولقد  ، ) ٢(فإن كان غريباً فهي فريضة    ، وال شك أن الضيف كريم والضيافة كرامة      ، باألقوات
אאא،  إقامة الضيف عند المضيف    النبي  
מ:(מ אמ،מאא

وعلـى  ، )٣()،،מ
يقول اإلمام القرطبي   ، والت والمشروبات وأن يبش في وجهه     الرجل أن يكرم ضيفه بأفضل المأك     

فإن كرامة الضيف تعجيـل     ، ر المقدم له باألكل   السنة إذا قدم للضيف الطعام أن يباد      ": رحمه اهللا   
 لذلك قال اهللا عز وجل عن إبراهيم عليـه          ،)٤("وكرامة صاحب المنزل المبادرة في القبول     ، التقدم

) ٢٥ (منكَـرون  قَـوم  سـلَام  قَـالَ  سـلَاما  فَقَالُوا علَيه دخلُوا إِذْ) ٢٤ (الْمكْرمني إِبراهيم ضَيف حديث أَتَاكَ  هلْ :السالم  
  ).٢٦-٢٤:الذاريات()٢٦ (سمني بِعجلٍ فَجاء أَهله إِلَى فَراغَ

هـم  فذبح لهم عجالً مع أن    ، وقدم لهم الكرم الكثير   ،  بش في وجوه ضيوفه    -عليه السالم -يم  فإبراه
ـ           ، يكفيهم الشيء القليل من اللحم     وعلـى  ، زانلكن الكريم إذا أراد أن يكرم ال يـضع للكـرم مي

وإذا كانوا أكثر من    ، أن يهيئ المكان الذي ينزل فيه الضيف  فيجلسه في مكان يليق به            ، المضيف
:א،كبرهم سناً وليبدأ به في الضيافة     واحد فليوقر أ  

ממ،:(מאא אא
א:؟אמ:،

  .)٥()א
إذن فمن اآلداب واألخالق اإلسالمية التي أمرنا اهللا أن نتخلق بها في مجالسنا أن نـوقر كبيـر                  

 هـذا األدب اإلسـالمي      لقد التزم أصحاب رسول اهللا      ، القوم ومتقدمه حيثما كان من المجلس     
الً إذا  أو، ي يكون فيها فيقدمون إليـه الـشراب        في كل المجالس الت    فكانوا يبدءون برسول اهللا     

אא، طعامالكانت الضيافة على الشراب أو الطعام إذا كانت الضيافة على           
،א،אא:(מא

.)٦()א،:،אאא
                                           

  ).٢ / ٦( القرطبي / الجامع ألحكام القرآن - 1
  ).٦٥ / ٩( المرجع السابق  -2
ــرقم   -3 ــاري ب ــحيح البخ ــاب األدب  ) ٦٠١٨( ص ــر   / كت ــوم اآلخ ــاهللا والي ــؤمن ب ــان ي ــن ك ــاب م   ).١٥٢٦ص (ب

  

  ).٦٥ / ٩( القرطبي / الجامع ألحكام القرآن  4-

  ). ٥٦٦ص  ( بمائـه    باب مـن رأى أن صـاحب الحـوض أو القربـة أحـق             / كتاب المساقاة   ) ٢٣٦٦(  صحيح البخاري برقم     5-
 

   ).٧٦ص (بـــاب دفـــع الـــسواك إلـــى األكبـــر / كتـــاب الوضـــوء  ) ٢٤٦( صـــحيح البخـــاري بـــرقم  -6
  



 

 ٢١٤

   : والضيافة على األمن األخالقيأثر آداب االستئذان: ثالثاً

              لهـذا  ، مـع االسـتئذان عنـد دخـول البيـوت         من األمور التي تحقق األمن األخالقـي للمجت       
 بيوتًـا  الْأَ�ْعـامِ  جلُـود  مـن  لَكُـم  وجعـلَ  سـكَنا  بيـوتكُم  مـن  لَكُـم  جعـلَ  واللَّه :البيوت سكناً فقال تعالى    جعل اهللا   
وهكذا يريد ، )٨٠:النحل(حني إِلَى ومتَاعا أَثَاثًا وأَشعارِها وأَوبارِها أَصوافها ومن إِقَامتكُم ويوم ظَعنكُم يوم تَستَخفُّو�َها

يريده مريحاً تطمـئن إليـه      ، كينة النفسية واالطمئنان الشعوري   اإلسالم أن يكون البيت مكاناً للس     
، أو باطمئنان من فيه كل إلى اآلخـر وتسكن وتأمن سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة  ، النفس

ومن ثَم  ، وسالمما هو مبيت وسكن وأمن واطمئنان       فليس البيت مكاناً للنزاع والشقاق والخصام إن      
ـ ،  ليضمن له أمنه وسالمه واطمئنانه     يضمن اإلسالم للبيت حرمته    ال يدخلـه داخـل إال بعـد        ف

وال ينظر أحد إلى مـن فيـه لـسبب مـن            ، يقتحمه أحد بغير حق باسم السلطان     وال  ، االستئذان
فيروع أمنهم ويخل بالسكن الـذي      ، يبةحد على أهله في غفلة منه أو غ       وال يتجسس أ  ، األسباب  

  .)١(يريده اإلسالم للبيوت
 يـا  :فقال سبحانه وتعالى  ، م دخول البيوت إال بعد االستئذان     على المؤمنين بعد  لذلك ينادي اهللا    

ــا ــذين أَيهـ ــوا الَّـ ــا آمنـ ــدخلُوا لَـ ــا تَـ ــر بيوتًـ ــوتكُم غَيـ ــى بيـ ــسوا حتَّـ ــسلِّموا تَستَأ�ْـ ــى وتُـ ــا علَـ ــم أَهلهـ ــر ذَلكُـ ــم خيـ ــم لَكُـ  لَعلَّكُـ
ونتَذَكَّر)بيوتـاً غيـر     ايرشد الباري عباده المؤمنين أال يـدخلو      : "اإلمام السعدي يقول   ،)٢٧:النور 

                حيـث  ومنهـا مـا أشـار إليـه الرسـول           ، ي ذلك عدة مفاسد   فإن ف ، بيوتهم بغير استئذان  
א:(قال فإن ، صر على العورات التي داخل البيوت      يقع الب  )٢()אא

ال ومنها أن الداخل    ، ه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده      البيت لإلنسان في ستر عورة ما وراء      
ى ؛ ألن الدخول خفية يدل عل     بل ويتهم بالشر كسرقة أو غيرها     ، يأمن على نفسه ما يوجب الريبة     

  .)٣(الشر
فالقرآن منهاج حياة فهو يحتفل بهذه الجزئية من الحياة االجتماعية ويمنحها هذه األهميـة ألنـه                
يعالج الحياة كلياً وجزئياً لينسق بين أجزائها وبين فكرتها الكلية العليا بهذا العالج فاالستئذان على               

، ن المفاجأة  م  على أهلها الحرج   البيوت يحقق للبيوت حرمتها التي تجعل منها مثابة وسكناً ويوفر         
در إلى الـذهن    وهي عورات كثيرة غير ما يتبا     ، والتأذي بانكشاف العورات  ، والضيق بالمباغتة 

، عـورات الطعـام   : إنما تضاف إليهـا   ، إنها ليست عورات البدن وحدها    ، عند ذكر هذه اللفظة   
يهـا النـاس دون تهيـؤ    وعورات األثاث التي قد ال يحب أهلها أن يفاجئهم عل   ، وعورات اللباس 

                                           
      ).٢١٨٦ / ٤( سيد قطب /  في ظالل القرآن 1-

ــرقم    2- ــاري ب ــحيح البخ ــتئذان   ) ٦٢٤١( ص ــاب االس ــصر    / كت ــل الب ــن أج ــتئذان م ــاب االس   ).١٥٧٨ص (ب
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 ٢١٥

وال شك أن االستئذان نوع من أنواع العالج التي أمرنا اهللا عـز وجـل بـه                 ، )١(وتجمل وإعداد 
أال ، ت التي يداهمها هذا المـرض الخطيـر  لالبتعاد عن مواطن الفاحشة التي تشيع في جل البيو       

 بهذا األدب    يتأدب البعض  وخاصة في عصرنا هذا فلم    ،  دخول بيوت اآلخرين بدون استئذان     وهو
  .فوقعت المفاسد واختلطت األنساب وارتفعت نـسبة الطـالق والفـراق بـين األزواج             ، الرباني

، ذين يضيقون ذرعـاً باسـتقبال الـضيف       فال،  أثر عظيم على أمن الضيف والمضيف      وللضيافة
إن المسلم  ، )٢():(كما قال النبي    ، ويغلقون دونه األبواب فال خير فيهم       

فإذا ، ك وتعالى  ليبارك في طعام الواحد      بل إن اهللا تبار   ،  ال يخاف كثرة األيدي على الطعام      الحق
وهكذا ال داعي لذلك الجفاف المقيت الذي مني به اإلنـسان الغربـي ربيـب               ، هو يكفي االثنين  

،  طعام من قبـل    عد له سواء الذي ال يستقبل ضيفاً مفاجئاً لم ي       ، المدنية المادية في الشرق والغرب    
فال يقيم عنده مسترخياً    ، زل ضيف على أخيه فإنه يقدر ظروفه      فإذا ن ، وبما أن المسلم كيس فطن    
قد يبلـغ بـه درجـة التـذمر         ، ب لمضيفه من إحراج وإثقال وإزعاج     متثاقالً غير عابئ بما يسب    

ي تأبـاه روح    بل إنه ليجد في هدي الرسول الكريم ما يحرم هذا اإلثقال البـشع الـذ              ، والضيق
،מ،מא:( قال كما في حديث مسلم أن النبي       ، اإلسالم

:؟א:א،ממ
  .)٣()מ

، أي إن كان اإلثم أو اإلحراج     ، )٤()(:وفي رواية للبخاري  
م مؤدب علمـه اإلسـالم أدب       فالضيف المسل ، فالمسلم الحق بعيد عن إيقاع أخيه المضيف فيهما       

حيث يكـون   ، يتحرى الدقة في تطبيق هذا السلوك     ومن هنا   ، والسلوك الرصين الراشد  ، يافةالض
  .)٥(دمثاً في االستجابة لما يحبون أو يبدون من مالحظات ورغبـات          ، خفيف الظل على مضيفيه   

الغطـاء حتـى ال يـصيبه البـرد         فيقدم له الطعام والشراب و    ، وعلى المضيف أن يؤمن ضيفه    
واجبـات  وعلى المضيف كذلك    ، عقرب أو ما شابه فيموت على إثرها      دغ  أو يصاب بل  ، فيمرض

وعليـه  ، هل البيت فيؤذيهم بصوته أو بطرقه     فال ينادي وال يزعج أ    ، فعليه أن يطرق الباب بأدب    
كـان  فربما وقع نظره على م    ،  هنا وهناك  فال يسترق البصر فينظر   ، االلتزام بآداب دخول البيت   

وعليه أيضاً أال يثقل الزيارة مما يـسبب        ، فال يأمنون على أنفسهم   ، يكره أهل البيت أن يراهم فيه     
  .اإلرهاق والتعب للمضيف
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وكان من أدب الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر في ضيفه هل يأكل أم ال ولذلك ينبغـي أن                   
وال يجوز التعرض لضيوف الدولة أو المساس بأمنهم        ، )١(مسارقة ال بتحديد النظر    يكون بتلفت و  

وعلى الدولة المـضيفة المحافظـة      ،  أو اللجان التي يتم ابتعاثها     نئرين والسياح أو الصحفيي   كالزا
אא، فها من القتل أو الخطف أو السرقة      على ضيو 

،אאמא:(מאא
()٢(.  

 بالعـصبية ضـد     المليءوشتان ما بين سماحة اإلسالم وعصبية اليهود والنصارى في تاريخهم           
מ، )٣(اإلسالم والمسلمين من إبادة وتشريد وقتـل وتنـصير         א

א מ א א:(א،א

א،א א،א מ
מ، א א،מ:א،א א א
  .)٤()מ
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א א:א
  : حكم التعاون: أوالً

كيف ال وقد أوجب    ، ة التى دعا إليها اإلسالم الحنيف     التعاون خلق حميد وأدب من اآلداب الفاضل      
 اللَّـه  إِن اللَّـه  واتَّقُـوا  والْعـدوانِ  الْـإِثْمِ  علَـى  تَعـاو�ُوا  ولَـا  قْـوى والتَّ الْبِـر  علَـى   وتَعاو�ُوا :هذا الخلق بقوله تعالى     اهللا  
يددقَابِ شالْع)القرطبييقول  ، )٢:املائدة :"ُوا�اوتَعلَى وع  ى  الْبِـرالتَّقْـوو     هو أمر لجميع الخلق بالتعـاون 

ى أمر اهللا تعالى واعملوا به وانتهوا عمـا         أي ليعن بعضكم بعضا وتحاثوا عل     ، بر والتقوى على ال 
ــي   ــا روي عــن النب ــق لم ــذا مواف ــه وه ــوا من ــه وامتنع ــالنهــى اهللا عن ــه ق               :  أن

א(   .)٢(الــدال علــى الــشر كــصانعه   : وقــد قيــل ، )١(")אא
   :فضل التعاون: ثانياً

والبر الحقيقي الذي يجب علينا أن نأتمر بـه مـا           ، تقوى سبب لدخول الجنة   لى البر وال  التعاون ع 
 الْـآَخرِ  والْيـومِ  بِاللَّـه  آَمـن  مـن  الْبِـر  ولَكـن  والْمغْـرِبِ  الْمـشرِق  قبـلَ  وجـوهكُم  تُولُّـوا  أَن الْبِـر   لَـيس  :ذكره اهللا عز وجل   

كَةلَائالْمتَابِ والْكو ونيبِيآَتَى النالَ ولَى الْمع هبى ذَوِي حبى الْقُرتَامالْيو نياكسالْمو ناببِيلِ والس نيلائالسي وفقَابِ والر أَقَامو 
لَاةآَتَى الصو كَاةالز وفُونالْمو مهدهوا إِذَا بِعداهع ابِرِينالصي وف أْسالْباء اءالضَّرو نيحأْسِ والْب كأُولَئ ينقُوا الَّذدص كأُولَئو 
مه تَّقُونالْم) عة كالصالة في جما  ، العبادات زيادة في الثواب واألجر    وفي التعاون على    ، )١٧٧:البقـرة

، ضعفاً لمشاركة غيره له في الـصالة      إلى سبعة وعشرين    ، فإن كل واحد منهم تضاعف صالته     
بل قد قيل إن الـصالة      ، ما أن عمله سبب لزيادة أجر اآلخر      عمل غيره كان سببا لزيادة أجره ك      ف

يضاعف ثوابها بعدد المصلين وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج واألمر بالمعروف والنهي عن             
א:(א ،المنكر

فدخول المـسلم مـع     ، مور الدين أولى منه بأمور الدنيا      ومعلوم أن هذا بأ    ،)٣)(
ــع     ــول نف ــي وص ــباب ف ــم األس ــن أعظ ــالم م ــد اإلس ــي عق ــسلمين ف ــة الم                جمل

ته وبعد مماته ودعوات المسلمين بعضهم لبعض وقد أخبـر  كل من المسلمين إلى صاحبه في حيا    
  . يستغفرون للمؤمنين ويـدعون لهـم        م أنه معن حملة العرش ومن حوله    -سبحانه وتعالى   -اهللا  

                                           
باب بيان مشكل ما روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قول من سن في اإلسـالم                   ) ١٥٤٥(مشكل اآلثار للطحاوى برقم      -1
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   ).٤٦ / ٦( القرطبي/ الجامع ألحكام القرآن  -2

ــرقم   3- ــاري ب ــحيح البخ ــصالة  ) ٤٨١( ص ــاب ال ــره   / كت ــسجد وغي ــي الم ــابع ف ــشبيك األص ــاب ت   ).١٢٨ص (ب
 



 

 ٢١٩

فال بد من وجود من يسانده ويساعده       ، ماعياً ال يستطيع أن يعيش بمفرده     واإلنسان خلق بطبعه اجت   
فـإذا  ، ما لم يكن تعاوناً على فعل الخير       التعاون خيراً    ولم يجعل القرآن الكريم ظاهرة    ، ويعاونه

كان اإلسالم يأمر به ألنه يكون حينئذ وسيلة لتحقيق خير عظيم ومنافع كبيرة ويكـون تـدعيماً                 
وصارفاً عن االنعزالية واالنفرادية اللتين تعمقـان فـي      ،  للروح االجتماعية بين المسلمين    صالحاً

وتنأيان به عن معارج    ، وتولدان عنده وحشية منفرة   ، ةرطة القبيح نفس الفرد مشاعر األنانية المف    
  .)١(الكمال اإلنساني

ي اهللا تعالى وفي البر    ألن في التقوى رض   ، ه وتعالى على البر وقرنه بالتقوى      حث اهللا سبحان   لذلك
  .)٢(ومن جمع بين رضي اهللا تعالى ورضي الناس ؛ فقد تمت سعادته وعمت نعمته، رضي الناس

  : صور التعاون:اًثالث

  :التعاون الذى أمرنا اهللا به له صور كثيرة وأهمها ما يلي 

 ومـنِ  أَ�َـا  بـصرية  علَـى  اللَّـه  إِلَـى  أَدعـو  سـبِيلي  هـذه  قُلْ : قال تعالى  :التعاون في نشر الدعوة إلى اهللا       .١
 يدعو إلى   فاآلية الكريمة توضح أن الرسول      ، )١٠٨:وسـف ي(الْمـشرِكني  مـن  أَ�َا وما اللَّه وسبحان اتَّبعني

وال بد للرسول من أنصار وأتباع يعينونه على        ، وسبيل واحد يؤدي  إلى دخول الجنة      منهج واحد   
 كُو�ُـوا  آَمنـوا  الَّـذين  أَيهـا   يا:لك قال اهللا عن عيسى عليه السالمولذ، فقال ومن تبعني من المؤمنين ، لكذ

ارأَ�ْص ا اللَّهى قَالَ كَميسع ناب ميرم نيارِيولْحل نارِي مإِلَى أَ�ْص قَالَ اللَّه ونارِيوالْح نَح� ارأَ�ْص  اللَّـه  ـتنفَـةٌ  فَآَمطَائ  ـنـي  منب 
يقول تعـالى واصـفا     ، )١٤:الـصف (ظَـاهرِين  أَصـبحوا فَ عدوهم علَى آَمنوا الَّذين فَأَيد�َا طَائفَةٌ وكَفَرت إِسرائيلَ

عباده المؤمنين أن أنصار اهللا في جميع أحوالهم القوليـة والفعليـة يـستجيبون هللا عـز وجـل                   
 ؟ أي    اللَّـه  إِلَـى  أَ�ْـصارِي  مـن كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال       ، ويستجيبون لرسول اهللا    

 اللَّـه  أَ�ْـصار  �َحن وهم أتباع عيسى عليه السالم       اْلحوارِيون قَالَ وجل   معيني في الدعوة إلى اهللا عز     
 وهـو يطلـب     وانظر إلى النبي  ، لى ما أرسلت به ومؤازروك على ذلك      أي نحن أنصارك ع   

מאא:א، المعونة لكي ينشر دعوته   
(:א

حتى قيض اهللا عز وجل له األوس والخزرج من أهل          ، ) ٣()מ
إن هـو   ، روه أن يمنعوه من األسود واألحمـر      فبايعوه ووازروه وأعانوه وساندوه وشاط    ، نةالمدي
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 ٢٢٠

ولهذا يكفـيهم   ، به وفوا له بما عاهدوا اهللا عليه      فلما هاجر إليهم بمن معه من أصاح      ، هاجر إليهم 
، )١(وصار ذلك علماً عليهم رضي اهللا عـنهم وأرضـاهم         ، اً أن سماهم اهللا ورسوله األنصار     شرف

ا في نشر الـدعوة إلـى اهللا     ك يجب أن يكون هناك تعاون قوي بين أفراد األمة وحكامه          وعلى ذل 
فالحاكم مـسئول   ، الناس يدخلون في دين اهللا أفواجا     فإذا تعاونوا في هذا الجانب رأيت       ، عز وجل 

 وأَ�ْزلْنـا  بِالْقـسط  النـاس  ليقُـوم  والْميـزان  الْكتَاب معهم وأَ�ْزلْنا بِالْبينات رسلَنا أَرسلْنا  لَقَد :قال تعالى ، وكذلك الدعاة 
يددالْح يهف أْسب يددش عافنماسِ ولنل لَمعيلو اللَّه نم هرصني لَهسربِ وبِالْغَي إِن اللَّه قَوِي زِيزع)فال بد من ، )٢٥:احلديد

صراط الذين أنعم اهللا عليهم من الصديقين       ،  يهدون الناس إلى الصراط السوي     ينوجود الدعاة الذ  
قوة التي  وإن لم يستجيبوا فال بد من استخدام ال       ، فإن استجابوا فهو خير لهم    ، الحينوالشهداء والص 
وهذه تقع على كاهل الحـاكم      ، ونصر الدين وأهله  ، وذلك لدحر الباطل وأهله   ، تعيدهم إلى اهللا    

  .ةأو الخليف
 أسماه بابا التعاون في بنـاء المـسجد قـال           ا لقد بوب البخاري باب    :التعاون لعمارة المساجد  .٢

 هـم  النـارِ  وفـي  أَعمـالُهم  حبِطَـت  أُولَئك بِالْكُفْرِ أَ�ْفُسهِم علَى شاهدين اللَّه مساجِد يعمروا أَن للْمشرِكني كَان  ما :تعالى
الخونا) ١٧ (دإِ�َّم رمعي اجِدسم اللَّه نم نآَم مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآَخ أَقَامو لَاةآَتَى الصو كَاةالز لَمو خْشإِلَّا ي ى اللَّهسفَع كأُولَئ أَن 

  .)١٨-١٧:التوبة(الْمهتَدين من يكُو�ُوا
،א:א:
מ،א،א

אא،:(،א
א،מ מ،אא:א

  .)2()א::،אא
وما قامت به العصابة الصهيونية اليهودية الحاقدة من هدم لبيوت اهللا عز وجل في غـزة لـدليل              

حتى وصـل عـدد     ، دة والجند واضح على مدى محاربتهم لهذا الدين ولبيوت اهللا التي تخرج القا          
ومن أجل إعادة اعمارها ال بـد مـن   ، لمساجد التي هدمت بالكامل إلى أكثر من خمسين مسجداً        ا

  .التعاون بين جميع الدول اإلسالمية والعربية
بإقامة الصلوات وإيتـاء الزكـاة وصـيام         فقد أمرنا اهللا    : تعاون من أجل إقامة العبادات    ال.٣

ر التي يجـب أن تـؤدى       ا كانت هذه الشعائ   ولم، يت أركان اإلسالم بعد الشهادة    رمضان وحج الب  
كان البد من التعاون فيها بين أفراد األمة بالتذكير وإعطاء الـدروس وتوزيـع       ، على أكمل وجه  
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، د الذين نذروا أنفسهم هللا عز وجـل       الكتب واألشرطة المسجلة وما نراه اليوم من شباب المساج        
ولتربية جيل إسالمي تقوم على     ، النورنقاذ الناس من الظلمات إلى      يتعاونون بعضهم مع بعض إل    

الذي يثـاب المـرء      لهو دليل واضح على التعاون المحمود     ، تقه الخالفة الراشدة إن شاء اهللا     عا
 .عليه

فـانظروا  : (في قوم فقال  ! في خطبة خطبها ؟    -نه  رضي اهللا ع  -جاء عن أبي موسى األشعري      
 وتعاونوا عليها وتناصحوا فيها بالتعليم مـن        ،وأحكموا الصالة واتقوا اهللا فيها    رحمكم اهللا واعقلوا    

فإن اهللا عز وجل قد أمـركم أن        ، ن بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان     بعضكم لبعض والتذكير م   
ومن العبادات التي يجب التعاون فيها الحـث        ، والصالة أفضل البر  ، لبر والتقوى تتعاونوا على ا  

وفي ذلك تعاون على البر     ، القيام هللا عز وجل   مسجد بالصيام و  فيتعاون أهل ال  ،  النافلة على صيام 
وهـذا واجـب    ، ل الصعاب لهـم     وتذلي، يضاً التعاون في أداء فريضة الحج     والتقوى ومن ذلك أ   

،  خدمة الحجاج وتهيئة المناسك لهم     ونالحظ ذلك من تعاون المملكة العربية السعودية في       ، الدولة
وما كان ذلك إال من تحقيـق       ،  تعب وعناء  رة الحج بأريحية وبدون   فيستطيع الحاج أن يؤدي شعي    

  .هذا الخلق العظيم أال وهو التعاون
:(ويكفي في طلب العلم قول الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           : عاون في طلب العلم   الت. ٤

מ  قُْلو ربه فقال تعالى على لسان نبيه        ولقد سأل رسول اهللا     ، )١()מא

بي رنا زِدلْمع      وكثيراً ما كان النبي      מ:(يدعو بهـذا الـدعاء  אא

فعلى جميع األفراد ظل المجتمع     ، )2()א
علمـاً   كان علماً دينيـا أو    فيجب أن يعلم العالم الجاهل سواء       : العلمالواحد أن يتعاونوا في طلب      

 فـال ، اجة ـ أيضا ـ إلى الطبيب والمعلم  فإننا بح، ما أننا بحاجة إلى الشيخ والقاضيفك، دنيوياً
وكذلك ال بد من تعلم جميع العلوم التي تسعدنا فـي الـدنيا             ، يستطيع أن يطير طائر بجناح واحد     

بمنح طـالب العلـم المـنح       وذلك  ، ثيق بين األفراد والدولة   ذلك إال بتعاون و   واآلخرة وال يكون    
  . طباعــة الكتــب المفيــدة ليــستطيعوا أن يواكبــوا التطــور العــالمي والدراســية وبنــشر

 مـنهم  فرقَة كُلِّ نم �َفَر فَلَولَا كَافَّةً لينفروا الْمؤمنون كَان وما : قال تعالى :التعاون في الجهاد في سبيل اهللا     . ٥
ــةٌ ــومهم ولينـــــــذروا الـــــــدينِ فـــــــي ليتَفَقَّهـــــــوا طَائفَـــــ ــيهِم رجعـــــــوا إِذَا قَـــــ ــم إِلَـــــ   ).١٢٢:التوبـــــــة(يحـــــــذَرون لَعلَّهـــــ

 جماعة ليتفقهوا فـي     فهال خرج إلى الغزو من كل قبيلة في جماعة ويبقى مع رسول اهللا              ، أي
فإذا رجعت السرايا أخبـروهم بمـا       ، القرآن والسنن والفرائض واألحكام    واتعلميعني أن ي  ، الدين
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وهـذا مـن    ، )١(وتبعث سرايا أخر وهكـذا    ، كث السرايا يتعلمون ما نزل بعدهم     أنزل بعدهم فتم  
التعاون في أمر الجهاد في سبيل اهللا بين المجاهدين والعلماء وطـالب العلـم الـذين يحثـون                  

ويكون التعاون كذلك عند تجهيز المجاهـدين       ، ل في سبيل اهللا عز وجل     ة في القتا  ويستفزون األم 
−א−،مال أو العتاد أو الطعام والـشراب      وإعانتهم إما بال  

אאא:(א
، اهللا لوال معاونة من جهزه بالعدةفإن الغازي قد يعجز عن الخروج في سبيل       ،)٢()א

 غاز كامل العـدة  ومن تعاونهما يتهيأ، هله للقيام بشؤونهم وحمايتهم أو لوال معاونة من خلفه في أ      
، ا عند اهللا أجر غاز في سبيل اهللا        كان لكل منهم   لذلك، قادر على الخروج  

א(:،א،א:מ
ממאא:،، א

،א:א:
وفي حديث أنـس نـشاهد صـورة        ، ) ٣()א،

فهذا رجل تجهز للجهاد فأقعـده المـرض        ، تدريبية عملية من صور دعم مبدأ التعاون الجماعي       
 هذا بأن يأخذ جهـاز      فيأمر الرسول   ، وهذا رجل يريد الخروج ولكن ليس عنده ما يتجهز به         

مع أن أحدهما يملك العدة وليس      ، لتعاوني لقعدا جميعاً عن الخروج    اذاك ولوال األخذ بهذا المبدأ      
ولقـد تعـاون صـحابة      ، ) ٤(جسدية واآلخر يملك القدرة الجسدية وليس عنده العدة       اللديه القدرة   

منها يـوم   ، هاد في سبيل اهللا في مواقف كثيرة      رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بينهم في الج         
 الْمدينَة حوَل الْخَنْدقَ يحفرون والَْأنْصار الْمهاجِرون جعَل:( قَاَل عنْه اللَّه يرض َأنَسٍ عنالخندق  

، نْقُلُونيو ابلَى التُّرع هِمتُونم قُولُونيو ننَح ينوا الَّذعايا بدمحلَى ملَامِ عا الِْإسينَا مقا  بـدَأب ، 

 فـي  فَبـارِك  الْـآخره  خَير ِإلَّا خَير لَا ِإنَّه اللَّهم  :ويقُوُل يجِيبهم وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى يوالنَّبِ

، ء أن يعلنـوا الجهـاد فـي سـبيل اهللا          والحكام واألمرا وعلى القيادات    ،)٥()والْمهاجِره الَْأنْصارِ
ـ  ، رد األعداء من بالد المسلمين    ر وط ويتعاونوا في ما بينهم لدح     ا فلـسطين التـي     وخاصة بالدن

 المحتل الصهيوني وعليهم كذلك أن يقدموا المال والعتاد من أجـل نـصرة              تعاني مرارة وقسوة  
كيف ال واهللا عز وجل يطرق أسماعنا بـين         ، التعاون له األجر العظيم   اإلنسان والمقدسات وهذا    
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ومظـاهر التعـاون      وال تعاونوا على اإلثم والعدوان       لبرالفينة واألخرى بقوله وتعاونوا على ا     
 – إغاثة الملهـوفين     - ال أستطيع حصرها في هذا البحث ومنها إعانة الفقراء والمحتاجين          ةكثير

  .الدفاع عن المضطهدين والضعفاء المظلومين

  :أثر التعاون على األمن األخالقي: رابعا 

لمترتبة على أمـن المجتمـع وال شـك أن التعـاون            للتعاون في اإلسالم أثر عظيم من اآلثار ا       
األنانية المفرطة  الجماعي ينأي باإلنسان عن االنعزالية أوالً ثم  ينأي به عن االنفرادية وقبائحها              

ويحقق معنى الجسدية الواحدة ويهيئ المناخ المناسب إلقامة جالئل األعمال العلمية والتطبيقيـة             
وما حل باألمة اإلسـالمية اليـوم مـن         ، )١(مثل هذا المجتمع  وهذا كفيل بأن يحقق األمن إلقامة       

الهزائم والذل والهوان إال بسبب عدم تعاونها فحتل العدو أرضها وسلب مقوماتهـا ومقدسـاتها               
   .وحــضارتها فحــل الخــوف واالضــطراب بــدل مــن األمــن واالســتقرار      

  :ة هيؤسسات واألفراد أربعة أنواع رئيسوللتعاون في حياة الدول والم

التعاون بين الدول بما يحقق األمن واالستقرار والتقدم لكل منها في المجـاالت الـسياسية                :أوالً
   .والعسكرية واالقتـصادية وقـد يكـون التعـاون شـكل مـن أشـكال التحـالف والتنـسيق                  

التعاون على المستوى المحلي ويكون بين المؤسـسات الحكوميـة أو بـين المؤسـسات                :ثانياً
و بين مؤسسات القطاعين العام والخاص داخل دولة معينة ويتوجـه هـذا             والشركات الخاصة أ  
  .لــى تحقيــق أهــداف الطــرفين أو لتحقيــق أهــداف وطنيــة إنــسانيةالعمــل التعــاوني إ

التعاون بين األفراد في المجتمع ويقوم على إنشاء مؤسسات وجمعيات بين األفـراد مـن                :ثالثاً
ة أو دولة وتتولى هذه المؤسسات والجمعيـات إنـشاء           أسرة أو قبيلة معينة أو في مدينة أو منطق        

مشروعات مشتركة لتقديم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو تعليمة أو رياضـية أو عمـل تنـسيق                 
  .سياسي أو جلب منافع اقتصادية

 التعاون على البر والتقوى ويهدف إلى تقديم العون والمساعدة مـن األقويـاء واألغنيـاء                :رابعاً
تاجين في مجاالت كثيرة منها تقديم الصدقات المادية للمحتاجين ورفع الظلم عـن             للضعفاء والمح 

المظلومين والشفاعة الحسنة لمن احتاج إليها واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنع الوسائل             
  .الموصلة إلى ارتكاب المعاصي والمحافظة على األمن والقضاء على الجرائم بمختلف أنواعهـا            

الوسائل المهمة ومن الفوائد واإليجابيات لجلب األمن على مستوى األمة           وسيلة من    ويعد التعاون 
  والدولة والمجتمع 
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  :ومن أهم مجاالت التعاون بين الدول األتي
 ويشكل أساساً للوقوف أمام األخطـار والتحـديات الـسياسية           :التعاون في المجال العسكري   .١

ة من الدول خاصة في عالم اليوم الذي يعتبر عصر         والعسكرية التي تواجه أمة  معينة أو مجموع       
التكتيكات اإلقليمية وهو وسيلة من الوسائل الناجحة لرفع الظلم واإلجحاف الذي حاق بكثير مـن               

 .الدول والشعوب المستضعفة في العصر الحديث

ادل وهو األساس األمثل لبناء منظومة االقتصاد المتكامل وتب: التعاون في المجال االقتـصادي    .٢
الخبرات والمنافع وعالج المشكالت اإلدارية واالقتصادية والتجارية والـصناعية التـي تواجـه         
مجموعة من الدول الصديقة بل هو يشكل اإلطار الذي يـتم مـن خاللـه مجابهـة التكـتالت                   

  .والمجموعات االقتصادية األخرى

اثها الثقافي والفكري وإيجاد    وذلك بالمحافظة على قيم األمة وتر     : التعاون في المجال التعاوني   .٣
تكامل وتضامن ثقافي وفكري بين الدول التي يجمعها تاريخ وثقافة مشتركة وهذا هو الـضمان               

  .الوحيــد الســتمرار وتميــز األمــة وعــدم ذوبانهــا فــي األمــم األخــرى        

وهو من الوسائل الهامة لتبادل الخبـرات       : تطوير التقني الالتعاون في مجال البحث العلمي و     .٤
شرية والمادية بين مختلف المؤسسات العلمية والشركات ومراكز األبحـاث وإفـادة الـدول              الب

 .المختلفة علمياً واالستفادة من وفرة القدرة المادية في دول معينة ووفرة الخبراء في دول أخرى

وهو وسيلة ال غنى عنها لتطوير المجتمعـات الفقيـرة عـن      : التعاون في المجال االجتماعي   .٥
زيز روح التكافل واإلحسان ورعاية برامج البر واإلحسان وبناء المؤسسات اإلنـسانية            طريق تع 

والخيرية التي تقدم المعونات وترى األسر المحتاجة وكذلك بذل الصدقات إلى الفقراء والمساكين             
  .)١(واألرامل واليتامى وإنشاء األوقاف التي تساعد في رعايتهم وتيسير الحيـاة الكريمـة لهـم              

 شـديد  اللَّـه  إِن اللَّـه  واتَّقُـوا  والْعـدوانِ  الْـإِثْمِ  علَـى  تَعـاو�ُوا  ولَـا  والتَّقْـوى  الْبِـر  علَـى   وتَعـاو�ُوا  :إذ يقول  هللا  وصدق ا 
وهـذا إنـذار لمـن    ، "الْعقَابِ شَديد اللَّه ِإن :"قد ذيل اهللا سبحانه للنص بقوله     ل ف ،)٢:املائـدة (الْعقَابِ

والحكام واألمراء  وعلى ذلك يجب على الخلفاء      ، )٢(يتعاونون على اإلثم والعدوان وترهيب لغيره     
ما بينهم على البر والتقوى و يجب على العاقل أن ال يستعين على قضاء حوائجـه                أن يتعاونوا في  

يه العلـم   بالعدو وال باألحمق وال بالفاسق وال بالكذاب إنما يستعين بالرجل الكريم فإن الكريم يكف             
  .)٣(بالحاجة دون المطالبة بالعون والمساعدة
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 ٢٢٥

وما أحوج المسلمين اليوم إلى التعاون على البر والتقوى وقد تداعت عليهم األمم وتكالبت عليهم               
قوى الشر من كل جانب ما أحوجهم إلى التعارف والتآلف وإزالة األحقاد ودفـع الفـساد عـن                  

بية أوالدهم ونسائهم وإصالح بيوتهم وإخراج أهل الشر        مجتمعهم ما أحوجهم إلى التعاون على تر      
من بينهم وتنقية مجتمعهم من عناصر الفساد واإلفساد ما أحوجهم إلى الحـذر مـن الـدعايات                 
المضللة واألفكار الخبيثة التي تدفع إليهم عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة ويروجهـا بيـنهم               

لى التعاون على جلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد        أعدائهم إن المسلمين اليوم بأمس الحاجة إ      
  .)١(وتقليلها

فال بد من التعاون والتكاتف لبناء مجتمع متعاون سليم وكلما كان المجتمع متعاون متماسك كلما                
ما بيـنهم ودعـاة الـشر       وجه األرض أن تقهره فالشياطين في     كان قوياً ال تستطيع أي قوة على        

الل كل هؤالء يتعاون    للصوص وأحزاب الفتنة ومنظمات اإلض    ات ا واإلفساد والمجرمين وعصاب  
 المـؤمنين   ما بينهم على اإلثم والعدوان والشر واإلفساد وخراب العدوان بعكس تعاون          أفرادهم في 

ق األمن لألمة بأسرها ويكـون تـدعيماً صـالحاً لـروح الجماعـة بـين                تماماً والذي فيه يتحق   
  .)٢(المسلمين
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 ٢٢٦

אא
א

  حكم الوحدة: ًأوال

 �عمـةَ  واذْكُـروا  تَفَرقُـوا  ولَا جميعا اللَّه بِحبلِ واعتَصموا :فقال سبحانه وتعالى  ، أمر اإلسالم المسلمين بالوحدة   
اللَّه كُملَيإِذْ ع تُمكُن اءدأَع فَأَلَّف نيب قُلُوبِكُم تُمحبفَأَص بِنهتما�ًا عوإِخ تُمكُنلَى وفَا عش ةفْرح نارِ مالن ا فَأَ�ْقَذَكُمهنم  ككَـذَل 
نيبي اللَّه لَكُم هاتآَي لَّكُملَع ونتَدتَه)ففي اآلية الكريمة أمر من اهللا عز وجل يفيد الوجوب،)١٠٣:آل عمران  ،

كيف ال وهو يذكر    ، وهذا نهي يفيد التحريم   ، لفرقة والشتات فيه خطر كبير وهو ا    ونهاهم عن أمر    
ثم بعد ذلك   ، رقة واالقتتال والنفرة والكراهية   المسلمين بما كانوا عليه قبل اإلسالم من الشتات والف        

لذلك لما حذر المؤمنين من إضالل الكفار ومن تلبيساتهم في اآلية األولى            ، يذكرهم بتأليف القلوب  
وثانياً ، فأمرهم أوالً بتقوى اهللا   ، خيرات  ه اآليات بمجامع الطاعات ومعاقد ال     أمر المؤمنين في هذ   
فلم تَبقَ جهة من الجهـات      وكثرة نعم اهللا توجب ذلك      ، وثالثاً بذكر نعم اهللا   ، باالعتصام بحبل اهللا  

  .ووجـوب طـاعتكم لحكـم اهللا      ، اصلة في وجوب انقيادكم ألمـر اهللا      الموجبة للفعل إال وهي ح    
أنه نهى عن االختالف في الدين؛ ألن الحـق ال    منها  ول  األ: ثالثة مسائل  فيها   تَفَرقُـوا  لَـا ووكلمة  

يكـون النهـي عـن      وما عداه يكون جهالً وضالالً فلما كان كذلك وجـب أن            ، يكون إال واحداً  
 أنه نهـى عـن    والثانيالـضَّلَالُ  إِلَّـا  الْحق بعد فَماذَا:وإليه اإلشارة بقوله تعالى   ، االختالف في الدين  
  .فإنهم في الجاهلية مواظبين على المحاربة والمنازعة فنهـاهم اهللا عنهـا           ، المعاداة والمخاصمة 

  .) ١(الثالث أنها نهى عما يوجب الفرقة ويزيل األلفة والمحبة
 الْبينـات  جـاءهم  مـا  بعـد  مـن  تَلَفُـوا واخ تَفَرقُـوا  كَالَّـذين  تَكُو�ُوا ولَا :فقال سبحانه وتعالى  ، ولقد نهانا عن الفرقة   

كأُولَئو ملَه ذَابع يمظع)١٠٥:آل عمران.(  
 كُـم لَعلَّ بِـه  وصـاكُم  ذَلكُـم  سـبِيله  عـن  بِكُـم  فَتَفَـرقَ  الـسبلَ  تَتَّبِعـوا  ولَـا  فَاتَّبِعوه مستَقيما صراطي هذَا  وأَن :وقال تعالى 

 تَتَّقُـون) عليكم أن تسيروا فيـه وأن       فيجب،  اهللا واضح مستقيم ال اعوجاج فيه      فطريق ،)١٥٣:األ�عـام 
               وحينهـا لـيس لكـم جـزاء إال        ، تم وتفـرقتم  أما إذا تتبعتم طـرق االنحـراف ضـلل        ، تتبعوه

  .-والعياذ باهللا-نار جهنم 
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 ٢٢٧

  :حكم التنازع: ًثانيا
 اللَّـه  وأَطيعـوا  :والشقاق واالختالف محرم وذلك لنهي اهللا عز وجل عن ذلك قـال تعـالى             التنازع  
ولَهسرلَا ووا وازَعلُوا تَنفَتَفْش بتَذْهو كُموا رِحيبِراصو إِن اللَّه عم ابِِرينالص) وفي اآلية الكريمة نهي     ،)٤٦: األ�فـال

م بعدم التنازع واالختالف ألن ذلك سيؤدي إلـى ضـعف الـصف             من اهللا عز وجل يفيد التحري     
  .وإلحاق الفشل بالمتنازعين

  فضل الوحدة:  ًثالثا
لقد كانت األمة العربية قبل اإلسالم أمة ضائعة تعيش في جاهلية جهالء متفرقة متشتتة فأرسـل                

ه الجاهلية  فأنقذهم من هذ  ، اهللا عز وجل إليهم رسوالً ذا نسب عريق وشرف حسيب صادق أمين             
فقال ، ق بين أبيض وال أسود إال بالتقوى      ليدعوهم إلى اإلسالم وإلى الوحدة اإلسالمية التي ال تفر        

 أي ما دام أن هذه األمـة شـعارها          ،)٩٢األ�بيـاء ( فَاعبـدونِ  ربكُـم  وأَ�َا واحدة أُمةً أُمتُكُم هذه  إِن :تعالى
وأما إذا  حادت عن الطريـق       ، ز وجل فهى أمة مجتمعة على الحق       ع اإلسالم وتدين بشريعة اهللا   

أي ، لحق وكما تقول فالن عفيفاً صديقي     وتفرقت وخالفت أمر ربها فليست من جملة أهل الدين ا         
اد وحـدة   والوحدة الحقيقة التي تبقى بين األفر     ، )١(فإذا خالف العفة لم يكن صديقي     ، ما دام عفيفاً  

:(وسـلَّم  علَيـه  اللَّـه  صـلَّى  اللَّه رسولُ قَالَ : قَالَ بشريٍ بنِ النعمان عنِف، التواد والتعاطف والمحبة  
מא מא אאאאמא

مثل الجسد وهكذا يجب    : أرأيت هذا التشبيه البليغ من النبي       ، ) ٢()אא
ال يفصل بينها فاصل الحزبيـة وال المنـاهج الكـافرة أو            ، ن تكون أمة اإلسالم وحدة متكاملة     أ

يجـب أن تلتـزم     ولذلك إذا أرادت األمة أن تعود إلى عزها ومصدر قوتهـا ف           ، الشرائع الفاسدة   
فاتحاد الكلمة واجتماع الصف من القواعد األساسية التي ال         ، أال وهو اإلسالم  ، يد لها بالمنقذ الوح 

ـ                 ة تقوم األمة إال بها فلإلسالم مهمتان في هذا الكون بناء الفرد المسلم على أقوى الدعائم اإليماني
  .)٣(وبناء األمة المسلمة على كلمـة التوحيـد وتوحيـد الكلمـة           ، والفكرية واألخالقية والسلوكية  

   :مظاهر الوحدة: ًرابعا
 واتَّخَـذَ  حنيفًا إِبراهيم ملَّةَ واتَّبع محسن وهو للَّه وجهه أَسلَم ممن دينا أَحسن  ومن : قال تعالى  :وحدة العقيدة .١
اللَّه  يماهـريلًـا  إِبلخ) وأن محمـداً عبـده   ، ريك لـه ن أن نؤمن باهللا وحده ال ش  بد م  فـال  ،)١٢٥:النـساء

  .-عليهم الـسالم  - األنبياء   مومن قبله ، وأن ندين بما دان به الرعيل األول سلف األمة        ، ورسوله
                                           

  ).٣٣٩ / ١١( القرطبي / انظر الجامع ألحكام القرآن  -1
ــرقم   -2 ــسلم ب ــحيح م ــراحم المــ   ) ٢٥٨٦( ص ــاب ت ــر واآلداب ب ــاب الب ــوادهم  كت ــي ت   ).١٣٥٢ص ... (ؤمنين ف
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 ٢٢٨

وات اهللا عليهم   ولذلك انظر إلى السياق القرآني في توحيد األلفاظ التي عبر بها جميع الرسل صل              
 لَكُـم  مـا  اللَّـه  اعبـدوا  قَـومِ  يا:ص واحد   ويوحد ترجمته في ن    ليوحد حكاية ما قالوه   ، مع اختالف لغاتهم  

نم إِلَه هرغَي)حتى فـي  ، عقيدة السماوية على مدار التاريخوذلك لتحقيق معنى وحدة ال    ،)٥٩:األعراف
وألن عرضـها فـي     ، يقة في التعبير عن حقيقـة العقيـدة       صورتها اللفظية؛ ألن هذه العبارة دق     

ة بذاتها األصيلة يصور وحدة العقيدة وثباتها ولهذا كله داللتـه فـي             السياقات التاريخية المتالحق  
  .)١(تقرير المنهج القرآني عن تاريخ العقيدة

ــادة.٢ ــدة العب ــالى: وح ــال تع ــا:ق ــا  ي هأَي ــاس وا النــد باع ــم ــذي ربكُ ــم الَّ ــذين خلَقَكُ ــن والَّ م كُملــب ــم قَ  لَعلَّكُ
 تَتَّقُـون) وهذا أمر من اهللا     ، )٢١:البقـرة        وذلك بإقامة الصالة   ، للناس بأن يعبدوه وحده ال شريك له

 اللَّـه   فَـادعوا  :قال تعالى ، أن يكونوا مخلصين في ذلك    و،  الزكاة وصوم رمضان وحج البيت     ءوإيتا
نيصخْلم لَه ينالد  لَـوو  كَـرِه  ونرالْكَـاف) وخـالفوا  ، لعبـادة و الـدعاء       أي فأخلصوا هللا وحده ا     ،)١٤:غـافر

 أَدعـو  إِلَيـه  بِـه  أُشـرِكَ  ولَـا  اللَّـه  أَعبـد  أَن أُمرت إِ�َّما  قُلْ :ويقول اهللا تعالى  ، )٢(المشركين في مسلكهم ومذهبهم   
 ـهإِلَيـآَبِ  وم) ل وقد أمر الرسو  ، وإليه وحده المآب  ،  وحده الدعوة     فله وحده العبادة وإليه    ،)٣٦:الرعـد
     إذ إن اإلسـالم الحـق ال       ة من ينكر بعض الكتاب ويؤمن ببعض ُ        أن يعلن منهجه في مواجه

  .)٣(كتاب الذي أنزل إليـه مـن ربـه        اليكون أبدا إال بالتشبث التام وهو استمساكه الكامل بكامل          

 والْيـوم  اللَّـه  يرجـو  كَـان  لمـن  نةٌحـس  أُسـوة  اللَّـه  رسولِ في لَكُم كَان لَقَد :قال تعالى : وحدة السلوك واألخالق  .٣
 رالْـآَخ  ذَكَـرو  ا  اللَّـهريكَـث) فالواجب علينا أن نقتدي برسول اهللا    ،)٢١:األحـزاب  ونتأسى به في معامالته
قـال  ، وال يكون ذلك إال بقراءة سيرته والتعرف علـى أخالقـه          ، القاته وتصرفاته وعباداته  وع

  ).٣١:آل عمران(رحيم غَفُور واللَّه ذُ�ُوبكُم لَكُم ويغْفر اللَّه يحبِبكُم فَاتَّبِعو�ي اللَّه تُحبون نتُمكُ إِن  قُلْ:تعالى

، لغة القرآن الكـريم   ، على لغة واحدة وهي اللغة العربية      أمته   فلقد وحد النبي    : وحدة اللغة .٤
عبـادة اهللا   ليتسنى له فهم طريقـة      ، ي أن يتعلم لغة القرآن    ين اإلسالم فكان البد لمن يدخل في الد     

 قُرآَ�ًـا  آَياتُـه  فُـصلَت   كتَـاب :  وقـال تعـاىل  ،)٢:يوسـف (تَعقلُـون  لَعلَّكُـم  عربِيا قُرآَ�ًا أَ�ْزلْناه إِ�َّا :عز وجل قال تعالى   
 ).٣:فصلت(يعلَمون لقَومٍ عربِيا
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فالتاريخ الذي يجب على المسلم أن ينتمي له هو تاريخ األنبياء السابقين وفـى              : خوحدة التاري .٥
وليس تاريخ الكفرة والمـضللين     ،  عليه وسلم وتاريخ سلفنا الصالح     مقدمتهم رسول اهللا صلى اهللا    
  .فتاريخنا ناصع كالذهب، وأهل الزيغ وأهل الجهالة

 بنيـان  كَـأَ�َّهم  صـفا  سـبِيله  فـي  يقَـاتلُون  الَّـذين  يحـب  لَّـه ال إِن :قـال تعـالى   : وحده الجهاد فى سـبيل اهللا     .٦
 ـوصصرم) فاهللا عز وجل يعلم المؤمنين كيف يكونون متوحدين معتصمين فـي أثنـاء             ، )٤:الـصف

 كي ال يصيبهم الخلـل      وتكون صفوفهم على النظام وترتيب متكامل     ، قتالهم ألعداء اهللا عز وجل    
، وبهذا الترتب تحصل المساواة بين المجاهدين والتعاضد ويحصل إرهـاب العـدو           ، امأو االنهز 

ل  إذا حضر القتال صف أصاحبه ورتبهم في مواقفهم بحيث ال يحصل اتكـا             ولهذا كان النبي    
بل تكون كل طائفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتها وبهذه الطريقة تتم            ، بعضهم على بعض  

واآليات تدل على محبة اهللا عز وجل لهؤالء المجاهدين الذين نظمـوا            ، الاألعمال ويحصل الكم  
 .)١(صفوفهم

 فجل الشعائر الربانية جاءت بصيغة الجمع مثل أقيموا الصالة وأتوا الزكـاة             : العباداتوحدة  .٧
وهذا الجمع يدل على القوة والوحدة بين أبناء األمة الواحدة وترى ذلك جليا في الـصالة                ، وهكذا
بنظام محكم بإمام واحد وقبلة واحدة وبقلوب مفعمة باإليمان وكذلك نـرى             واحدا   فوا صفا فيصط

هذا التالحم واالعتصام في أداء فريضة الحج فترى حجاج بيت اهللا الحرام  يسيرون مع بعضهم                
 .البعض يتوحدون بلباس واحد تجمعهم كلمة التوحيد

   :أثر الوحدة على األمن األخالقي: ًخامسا
جده عبارة عـن   يس ألوضاع العالم قبيل بعثة النبي   فالدار، ة أثر كبير على أمن المجتمع     للوحد

بقدر ما تلتقط األنفـاس لتعـد العـدة         ، تناحرة حيناً ومتهادنة حيناً آخر    م، مجتمعات غير مستقرة  
، عـراض   وتنتهك فيها الحرمات وتداس فيها األ     ، يدة يروح ضحيتها اآلالف من البشر     لحرب جد 

ولكنه ، نه يحمل المبدأ والعقيدة األسمى    والمنتصر يومئذ ال ينتصر أل    ، لقوي فيها الضعيف  ويأكل ا 
، تصار البشع للقوي  فحيثما كانت كان االن   ،  فمعيار النصر والهزيمة هو القوة     ،ينتصر ألنه األقوى  

ليقضي ، اإلسالم في األرض في فترة قياسية      انتشر   وببعث النبي   ، يفوالهزيمة المخزية للضع  
وليرث كل الشعوب والقوى المتضاربة تقريباً      ، تين في العالم يومئذ فارس والروم     لى أعظم دول  ع

وي بقوتـه وال شـعب      التي ال يتبختر فيها ق    ، بوتقة واحدة تحت ظل راية التوحيد     ويصهرها في   
واستطاع بالفعل أن يخرج أمـة      ، خوة اإليمان التي أعلنها اإلسالم    فالكل أسرة في ظل أ    ، بقوميته
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كان فيها جميع أسباب الصراع العصبي والقـومي مـع انعـدام وسـائل اإلعـالم                ،  العدم من
  .  )١(واالتصاالت والمواصالت

ــذلك أمــر اهللا   ــدم التفرقــة     ل   :فقــال ســبحانه ، المــؤمنين باالعتــصام وع
 وامتَصاعلِ وببِح ا اللَّهيعملَا جقُوا ووا تَفَراذْكُرو تمع� اللَّه عكُمإِذْ لَي تُمكُن اءدأَع  فَـأَلَّف  نـيب  قُلُـوبِكُم  تُمحـبفَأَص  ـهتمعبِن 

  ففـي  ،)١٠٣:آل عمـران  (تَهتَدون لَعلَّكُم آياته لَكُم اللَّه يبين كَذَلك منها فَأَ�ْقَذَكُم النارِ من حفْرة شفَا علَى وكُنتُم إِخوا�ًا
فال يضرب بعضكم رقاب    ، نفسكم  أي وال تتفرقوا في أ    ،  أمر من اهللا عز وجل بعدم التفرق       اآلية
           وأحزابـا وفرقـاً مختلفـة فتـضلوا عـن           وال تتفرقوا شيعاً  ، وال تتنادوا بنداء الجاهلية   ، بعض

، اكـه  اختالف األنظار فـي فهمـه وإدر       وال شيء يذهب بنور الحق المبين أكثر من       ، سبيل اهللا   
ففـي األمـر    ، ) ٢(والنظر إليه بروح التعصب الذي يغفل عن االتجاه إلى الحق في كل جوانبـه             

فلقـد  ، ء المتربصين بهـم   دعوة أن يكونوا جبهة واحدة في وجه األعدا       ، باالعتصام دعوة للوحدة  
 من عداوة وبغـضاء ومـن       عرف المسلمون أثر الفرقة فيما كانوا عليه هم وآباؤهم في الجاهلية          

  .  )٣(األمــر الــذي مــأل قلــوبهم خوفــاً وغمــر ديــارهم فقــراً و حزنــا، ف وشــقاقخــال
 يخيم على   واالختالفلترى التناحر   ، تالف والشقاق تتجدد في عصرنا هذا     وها هي الفرقة واالخ   

لكافر الذي يتـربص باألمـة      وما كان ذلك إال بفعل الغرب ا       ،دولنا التي أصبحت شيعاً وأحزاباً    
ولو أن األمة بأسرها طبقوا آيات اهللا والتزمـوا         ،  مستسلمين لهذا الواقع المر    يظلواحتى  ، الدوائر

  .بها قوالً وعمالً لكان األمن يحل على دولهم
، واحدة ووجهة واحـدة   ولقد قضى الرسل صلوات اهللا عليهم أمة واحدة ذات كلمة واحدة وعبادة             

ويخرج التعبير القرآنـي    ، ريقازعة ال تلتقي على منهج وال ط      فإذا الناس من بعدهم أحزاب متن     
 هلقد تنازعوا األمر حتى مزقوه بينهم فرقا وقطعـو        ،  هذا التنازع في صورة حسية عنيفة      المبدع

مضى فرحاً ال يفكر في شيء      ، كل حزب بالمزقة التي خرجت في يده      ثم مضى   ، في أيديهم قطعاً  
أو ، ها أي نسمة طليقـة    ذ التي تأتيه من   وال يلتفت إلى شيء مضى وأغلق على حسه جميع المناف         

، غمرة مذهولين مشغولين لمـا هـو فيـه        يدخل منها أي شعاع مضيء وعاش الجميع في هذه ال         
  .)٤(مغمورين ال تنفذ إليهم نسمة محيية وال شعاع منير فهم يتخبطون فـي الظلمـات والظـالم                

لى تقـوى اهللا    وفيهم رسوله يعلمهم ويدعوهم إ    ، مين الكفر وكتاب اهللا يتلى عليهم     وال يليق بالمسل  
ويذكرهم نعمة اهللا عليهم بتأليف قلـوبهم وتوحيـد         ، ى اإلسالم حتى الوفاة ولقاء اهللا     والحرص عل 

وهم يومئذ على شفا حفرة من النار       ، بعد ما كانوا فيه فرقة وخصام     ، مصفوفهم تحت لواء اإلسال   
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 فيهلكوا بالفرقـة    ؛يهم إلى دسائس أهل الكتاب ف     ويحذرهم من االستماع  ، اإلسالمبمنها  فأنقذهم اهللا   
  .)١(فهلكوا في الدنيا واآلخرة، كما تفرق هؤالء

ـ       فيوها أنت ترى الشعوب المقهورة       ل الغاصـب    فلسطين والعراق وأفغانستان يكابـدون المحت
ولو ، جن رجالهم وتدمر بيوتهم ليل نهار     فيقتل شبابهم وتسبى نساؤهم ويس    ، ألراضيهم ومقدساتهم 

ولكن يـوم أن ضـعفوا      ، نوا على قلب رجل واحد ما حدث هذا       ا كا أن األمة بحكامها وسالطينه   
ولـو أنهـم    ، ينهشها الناهشون من كل مكـان     ، ا لقمة سائغة ألعداء اهللا عز وجل      وهانوا أصبحو 

ولقـد توقـع    ، اتحدوا واعتصموا ولم يتفرقوا ألصبحوا في أمن وأمان من أعداء اهللا عز وجل              
אوأن عودة قوتها في عودة اجتماعها       ، بب ضعفها وأنه سيكون بس  ،  االفتراق ألمته  النبي  
،אא:(א
א،،מ

אאמ،،
وإن الطريق للخـروج مـن      ، )٢():؟א:א،

فإنـه ال   ، ن غير انحراف إلى طائفة دون أخرى      وم، ق هو الذهاب إلى لب الدين بإخالص      االفترا
فإذا سيطرت األهواء   ، وال يهدي إال اإلخالص   ، وحب الذات يفرق إال األهواء والمصالح الخاصة      

אמ:(אولذا   ، رحرفة سرى الضالل إلى النفس والفك     المن
אמ ولنعلم أنه على مـر التـاريخ لـن         ، ) ٣( )אא

 مونـصاب بـالهزائ   ، ننتصر ولن ننعم باألمن واالطمئنان واالستقرار إال إذا كنا أمـة واحـدة              
              ، يمـا بيننـا وتقطعنـا أممـاً وأحزابـا         وف والرعب إذا تفرقنا وتنازعنـا ودب الـشقاق ف         والخ

  .وهذه حقائق القرآن تثبت صدق القرآن الكريم فيما وجهنا إليه مـن الوحـدة وعـدم التفـرق                 
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  :النهي عن املنكرحكم األمر باملعروف و: ًأوال

 الْخَيـرِ  إِلَـى  يـدعون  أُمـةٌ  مـنكُم  ولْـتَكُن  :قال تعـالى  ، إذا قام به البعض سقط عن اآلخرين      فرض كفاية   
ونرأْميو  وفرعبِـالْم  نـوهنيـنِ  وكَـرِ  عنالْم  ـكأُولَئو  ـمه  ـونحفْلالْم)  مـن   الزمخـشرى يقـول    ،)١٠٤ -آل عمـران 
؛ ألن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات؛ وألنه ال يصلح لـه إال                يضللتبع

وعلم كيف يرتب األمر في إقامته وكيف يباشره فإن الجاهل ربما           ، من علم بالمعروف والمنكر     
؛ فنهـاه    مذهب صاحبه  وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في      ، نهى عن معروف وأمر بمنكر    

 ولذلك قال اهللا عز وجل      ،)١( يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة        وقد، عن غير منكر  
 ربكُـم  إِلَـى  معـذرة  قَـالُوا  شـديدا  عذَابا معذِّبهم أَو مهلكُهم اللَّه قَوما تَعظُون لم منهم أُمةٌ قَالَت وإِذْ :خر  في موضع آ  

ملَّهلَعو تَّقُوني)فإن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية فلمـا قـام بـه        ،)١٦٤: األعراف
  .)٢(بسكوتهمأولئك سقط عن الباقين فلم يكونوا ظالمين 

  : فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ًاثاني
   لألمر بالمعروف والنهى عن المنكر فضل عظيم على صاحبه وعلى األمة فى الدنيا واآلخرة

   :صيل كما يلىوالتف
 ويؤتُـون  الصلَاة ويقيمون الْمنكَرِ عنِ وينهون بِالْمعروف يأْمرون بعضٍ أَولياء بعضُهم والْمؤمنات  والْمؤمنون :قال تعالى .١

كَاةالز ونيعطيو اللَّه ولَهسرو كأُولَئ مهمحريال سلَّه إِن اللَّه زِيزع يمكح) ـ     ،)٧١:التوبـة رين فاآلية توضح أجر اآلم
مساكن الطيبـة فـي     وما أعده اهللا عز وجل من الرحمة لهم وال        ، بالمعروف والناهين عن المنكر   

،  أن عليه الرضوان من اهللا عز وجـل        ويكفي اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر     ، جنات عدن 
 تَحتهـا  مـن  تَجـرِي  جنـات  والْمؤمنـات  الْمؤمنني اللَّه وعد :بعد اآلية السابقة     -ك وتعالى   تبار-لذلك قال اهللا    

ارالْأَ�ْه يندالا خيهف ناكسمةً وبي طَيف اتننٍ جدع انرِضْوو نم اللَّه رأَكْب كذَل وزُ هالَْفو يمظالْع)٧٢: بةالتو.( 

، واألمر بالمعروف هو القطب األعظم فـي الـدين        ":  في اإلحياء  ول اإلمام الغزالي رحمه اهللا    يق
ولو طوي بساطه وأهمل علمه؛ لتعطلت النبوة       ، معينله النبيين أج   وهو المهم الذي ابتعث اهللا      

ع هالة واستـشرى الفـساد واتـس      وشاعت الج ، لديانة وعمت الفترة وفشت الضاللة     ا تواضمحل
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ــاد، الخــرق ــبالد وهلــك العب ــاد، وخربــت ال ــالهالك إال يــوم التن ــم يــشعروا ب   .)١("ول
 األمة اإلسالمية المنزلة الرفيعة من الخيرية وذلك لقيامها باألمر بالمعروف والنهى            استحقاق. ٢

 آَمـن  ولَو بِاللَّه وتُؤمنون الْمنكَرِ عنِ وتَنهون فبِالْمعرو تَأْمرون للناسِ أُخرِجت أُمة خير كُنتُم :عن المنكر قال تعالى     
فمن اتصف من هذه األمـة      ( ،)١١٠-آل عمـران  (الْفَاسـقُون  وأَكْثَرهم الْمؤمنون منهم لَهم خيرا لَكَان الْكتَابِ أَهلُ

               كمـا قـال قتـادة بلغنـا أن          ، في هذا الثنـاء علـيهم والمـدح لهـم          بهذه الصفات دخل معهم   
؛ فقرأ هذه اآلية كنـتم   في حجة حجها رأى من الناس سرعة      -هرضي اهللا عن  -عمر بن الخطاب    

ومن لـم   ،  تلك األمة فليؤد شرط اهللا  فيها       خير أمة أخرجت للناس ثم قال من سره أن يكون من          
 كَـا�ُوا  مـا  لَبِـئْس  فَعلُـوه  منكَـرٍ  عـن  يتَنـاهون  لَـا  كَـا�ُوا  :يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم اهللا بقولـه       

لُونفْعي)٢()٧٩:املائدة(.  

 بِـالْمعروف  وأَمـروا  الزكَـاة  وآَتَـوا  الـصلَاة  أَقَاموا الْأَرضِ في مكَّناهم إِن الَّذين :قال تعالى :  التمكين في األرض  .٣
ن ال يكون إال للمـصلحين فـي     فاآلية تدل على أن التمكي    ، )٤١:احلج(الْأُمورِ عاقبةُ وللَّه الْمنكَرِ عنِ و�َهوا

وال ، لهم في األرض ويكون النـصر حلـيفهم       ويثبت  ، و هاماتهم الذين يستحقون أن تعل   ، األرض
ن اتصفوا بـصفات    هؤالء هم الذي  ، جه األرض أن تقهرهم أو أن تغزوهم      تستطيع أي قوة على و    

  .الــرحمن مــن إقــام الــصالة وإيتــاء الزكــاة وأمــر بــالمعروف ونهــي عــن المنكــر

 قَـالُوا  شديدا عذَابا معذِّبهم أَو مهلكُهم اللَّه قَوما تَعظُون لم منهم أُمةٌ قَالَت وإِذْ :قال تعالى :  النجاة من عقاب اهللا    .٤
ةرذعإِلَى م ركُمب ملَّهلَعو  تَّقُـوني ) بـالمعروف وينهـى عـن      فريق يأمر   :  فهناك فريقان  ،)١٦٤: األعـراف
أما الفريق الثاني فهم الـذين      ، وعذابهوهم الوعاظ الذين نجاهم اهللا عز وجل من بطشه          ، المنكر

 سـنة اهللا عـز      وهذه،  ولم ينتهوا عما نهى اهللا عنه     ، سهم بعدم تطبيق ما أمرهم اهللا به      ظلموا أنف 
 .وجل في عباده أن ينجي اآلمرين وأن يهلك الظالمين 

 وهـم  اللَّيلِ آَ�َاء اللَّه آَيات يتْلُون قَائمةٌ أُمةٌ الْكتَابِ أَهلِ من سواء لَيسوا :قال تعالى : تحقيق درجة الصالحين  . ٥
وندجس١١٣ (ي (وننمؤي بِاللَّه والْيرِ مِوالْآَخ ونرأْميو وفرعبِالْم نوهنينِ وكَرِ عنالْم ونارِعسيي وف اترالْخَي كأُولَئو  ـنم 
 نيحال١١٤ (الـص()  فال سواء بين من يأمر بالمعروف وينهى عـن المنكـر     ،)١١٤-١١٣-آل عمـران 

ون قائمون على منهج اهللا يتلون كتاب       فاآلمر، وبين من هو متلبس بالذنوب والمعاصي واآلثام      
اهللا وهم ساجدون هللا عز وجل يؤمنون باهللا وباليوم اآلخر ويأمرون بالمعروف وينهون عـن               

                                           
 ).٢/٣٠٦(لي محمد الغزا/ إحياء علوم الدين  -1
  ).١٥٩ / ٣( ابن كثير /  تفسير القرآن العظيم -2



 

 ٢٣٤

فكانوا من الصالحين الصالح الذي يؤهلهم لـدخول الجنـة          ، المنكر ويسارعون في الخيرات   
  .والنعيم فيها

ـ      بالمعروف األجر والتواب لآلمرين   : ر والناهين عـن المنك
אאמא:(אמאא

ממ א
،،מא
،،،،
מ:،א:א،מ

  .)١()אאאאמ

  :وهـي كالتـالي   ، الصفات التي يجب أن يتحلى بها اآلمر بالمعروف والنـاهي عـن المنكـر             : اًثالث

ين مع مـن    وهي الل ، مر بالمعروف أن يتحلى بهذه الصفة      فيجب على اآل   :اللين والتلطف والتواضع  .١
 وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي زوجِ عاِئشَةَ ن فع : من صفات النبي     وهذا، يدعوهم إلى اهللا عز وجل    

 شَيء من ينْزع ولَا  ،زانَه ِإلَّا شَيء في يكُون لَا الرفْقَ ِإن :(قَاَل وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي عنِ

 الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنت ولَو لَهم لنت اللَّه من رحمة  فَبِما:اهللا عز وجل نبيه بقوله ولقد خاطب  ،)٢()شَانَه ِإلَّا
آل (الْمتَوكِّلني يحب هاللَّ إِن اللَّه علَى فَتَوكَّلْ عزمت فَإِذَا الْأَمرِ في وشاوِرهم لَهم واستَغْفر عنهم فَاعف حولك من لَا�ْفَضُّوا
فمن كانت به مثل هذه     ، عية أن ال يكون فظا غليظا جواظاً      إذن من الواجب على الدا     ،)١٥٩:عمـران 

אאאא الصفات أنى يستجاب له   
מ:אמאאא:(מ א

ממ:،،מ א:،אא
א:،אאא،:מא

 .)٣()מ::מאא؟אמ

وينبغي لآلمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل            : "النووييقول اإلمام   
ومن وعظه عالنية فقـد فـضحه       ، من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه      المطلوب فقد قال الشافعي     

  .)٤("وشانه
                                           

  )٤٨١ص(باب بيان أن اسـم الـصدقة يقـع علـى كـل نـوع مـن المعـروف                    / كتاب اإليمان    ) ١٠٠٦( صحيح مسلم برقم     1-
. 

  ). ١٣٥٥ص (بـــاب فـــضل الرفـــق / كتـــاب البـــر والـــصلة واآلداب  ) ٢٥٩٣( صـــحيح مـــسلم بـــرقم  2-
 

ــ 3- ــاري ب ــسالم    ) ٦٢٥٦( رقم صــحيح البخ ــة ال ــل الذم ــى أه ــرد عل ــف ي ــاب كي ــتئذان ب ــاب االس   ).١٥٨٢ص (كت
 

 ).٢٤/ ٢(النووي / شرح صحيح مسلم  4-



 

 ٢٣٥

لم ال  وح، عهموإلى بشاشة سمحة وإلى ود يس     ، ة إلى كنف رحيم وإلى رعاية فائقة      فالناس في حاج  

ويحمـل  ،  إلى قلب كبير يعطيهم بـدون مقابـل        إنهم في حاجة  ، يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم   

لب وهكذا كان ق  ، ية والعطف والسماحة والود والرضا    همومهم ويجدون عنده دائماً االهتمام والرعا     

ضـاق  ومـا   ،  حياته مع الناس ما غضب لنفسه قط       وهكذا كانت ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

،  لقومه والرفق بهم   وهناك الكثير من النماذج تبين كيفية دعوة النبي         ، صدره بضعفهم البشري  

  .أكتفي بذكر واحدة

א:(מ
،אמאמאא

،:מאא::מאא
:،מאאמ،،

אאאאאאא
מ:،מאא،א א

)(١.(
             رسـل اهللا عـز وجـل       فعلى الداعية أن يتحلى بالـصبر فهـو مـن خـصال             التحلي بالصبر   .٢

، فالخطاب لمحمـد     ،)٣٥:األحقـاف (لَهـم  تَستَعجِلْ ولَا الرسلِ من الْعزمِ أُولُو صبر كَما  فَاصبِر :قال تعالى 

 عز وجل قدوة فـي      وعلينا اتخاذ أنبياء اهللا    ، حق جميع الدعاة إلى اهللا عز وجل       ولكنه عام في  

               ، عدم االسـتعجال فـي اسـتجابة الـدعوة        الصبر على الناس واحتمالهم و    و، دعوتهم ألقوامهم 

ــر اهللا  ــد أم ــسه   ولق ــصابر نف ــوله أن ي ــى اهللا  رس ــدعوهم إل ــذين ي ــع ال                ،م
 زِينـةَ  تُرِيـد  عـنهم  عينـاكَ  تَعد ولَا وجهه يرِيدون والْعشي بِالْغَداة ربهم يدعون الَّذين مع �َفْسك  واصبِر :فقال سبحانه 

اةيا الْحْي�لَا الدو عتُط نا مأَغْفَلْن هقَلْب نكْرِ�َا عذ عاتَّبو اهوه كَانو هرطًا أَمفُر)فال بد مـن منافحـة      ، )٢٨:الكهف

، فيطلقون ألـسنتهم بـالكفر والـشرك      ، لة اهللا عز وجل    الذين يكذبون رسا   نالمنافقين والكذابي 

وعليه فإن الداعية مأمور بالتحلي بالصبر فـي        ، ن على أسيادهم من الدعاة والوعاظ     ويتطاولو

ألن طريق الدعوة إلى اهللا عز وجل تحتاج إلى الكثيـر مـن             ، مواجهة هؤالء وال يمل وال ييئس     

 هاديـا  بِربك وكَفَى الْمجرِمني من عدوا �َبِيٍّ لكُلِّ جعلْنا  وكَذَلك:التحمل والمصابرة والمثابرة قال اهللا تعالى    
كيف ال وقـد   ،  دعوتهم وال ينظروا إلى المثبطين     فعلى الدعاة أن يسيروا في    ، )٣١:الفرقان(و�َصريا

، وكـاهن ، احرس: قالوا عنه ، لى ربه تبارك وتعالى   أوذي أشرف خلق اهللا عز وجل وهو يدعو إ        

 .ومع ذلك صمد كالجبال الرواسي، ومجنون
                                           

  ).١٥٩ص  (باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا دخلت فـي المـسجد              / كتاب الطهارة    ) ٢٨٥( صحيح مسلم برقم     -1
 



 

 ٢٣٦

              فال يجوز التجـسس علـى اآلخـرين للنهـي الـوارد فـي               :عدم التجسس على المدعوين   .٣
ــاب اهللا  ــالى كت ــال تع  اولَــ إِثْــم الظَّــن بعــض إِن الظَّــن مــن كَــثريا اجتَنبــوا آَمنــوا الَّــذين أَيهــا  يــا:ق

:מאא ،)١٢:احلجرات(تَجسسوا
،)١)(ממאאא(

א:(אאא
 .)٢()א

فال يخـالف   ، يجب أن يكون قدوة لآلخرين    فإن الداعية إلى اهللا     : عدم مخالفة القول العمل   .٤
 تَفْعلُون لَا ما تَقُولُوا أَن اللَّه عند مقْتًا كَبر) ٢ (تَفْعلُون لَا ما تَقُولُون لم آَمنوا الَّذين أَيها يا :لقول اهللا ، قوله عمله

)٣() א (،)٣-٢:الـصف א
מ:،:؟،א

؟  النـاس  أَتَـأْمرون : قـال  א:א
بِالْبِر نوستَنو كُمأَ�ْفُس أَ�ْتُمو تَتْلُون َتابأَفَلَا الْك لُونقتَع)؟، )٤٤:قـرة الب:،:

ــم ::א ل ــون ــا تَقُولُ ــا م ــون لَ ــر) ٢ (تَفْعلُ ــا كَب ــد مقْتً نع ــه ــوا أَن اللَّ ــا تَقُولُ ــا م ــون لَ  تَفْعلُ
)٣()א:،א:،: ،)٣-٢:الــصف  א

מ ــه أَ�ْهــاكُم مــا إِلَــى أُخــالفَكُم أَن أُرِيــد  ومــا:א نع)؟ ،)٨٨:هــود א
:)،()٣(. 

  :مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ًارابع
ــى  ــة األول ــد     : المرتب ــق الي ــن طري ــر ع ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب   .األم

ــة الثان ــةالمرتب ــسان   : ي ــق الل ــن طري ــر ع ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب   .األم

ــة  ــة الثالث ــب    : المرتب ــق القل ــن طري ــر ع ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب   .األم

אويدلنا على هذه المراتب ما روى       
אא:(מאאאמ

אאא
                                           

  ). ٧٣٣ص ( بـــاب النهـــى عـــن التجـــسس    /كتـــاب األدب  ) ٤٨٨٨( ســـنن أبـــي داود بـــرقم    -1
  

  ). ٧٣٣ص (بــــاب النهــــى عــــن التجــــسس / كتــــاب األدب ) ٤٨٩٠(ســــنن أبــــي داود بــــرقم  2-
 

  ).٣٨٦ / ١( ابن كثير / تفسير القرآن العظيم  3-



 

 ٢٣٧

ממאממ
  ).١)(א

   : أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر على األمن األخالقي :ًاخامس
واضـح  لما لهما من أثر جلي و     ، نكر مكانة عظيمة في اإلسالم    ن الم لألمر بالمعروف والنهي ع   

بـشرط  ، اب التي تساعد على استتباب األمن     فهما سبب من األسب   ، على األمن األخالقي للمجتمع   
ــ  ــا أين ــسلمون منه ــي الم ــا ليجن ــتم تطبيقه ــارأن ي ــار، ع الثم ــد األوط ــوا أبع               ، ويبلغ

 الْمْفلحـون  هـم  وأُولَئـك  الْمنكَـرِ  عـنِ  وينهـون  بِـالْمعروف  ويـأْمرون  الْخَيرِ إِلَى يدعون أُمةٌ منكُم كُنولْتَ :يقول اهللا تعالى  
                     ملَهـــــــ  وأُولَئـــــــك  الْبينـــــــات  جـــــــاءهم  مـــــــا  بعـــــــد مـــــــن  واختَلَفُـــــــوا  تَفَرقُـــــــوا  كَالَّـــــــذين  تَكُو�ُـــــــوا  ولَـــــــا) ١٠٤(

ذَابع  ـيمظ١٠٥ (ع( ) وتعالى سمة من سـمات األمـة   سـبحا�ه وقد جعلها اهللا ، )١٠٥-١٠٤:آل عمـران 

 أَهـلُ  آمـن  ولَـو  بِاللَّـه  وتُؤمنـون  الْمنكَـرِ  عـنِ  وتَنهـون  بِـالْمعروف  تَـأْمرون  للناسِ أُخرِجت أُمة خير  كُنتُم :اإلسالمية فقال 
 والحديث عن هذه القاعـدة فـي        ،)١١٠:آل عمـران  (الْفَاسـقُون  وأَكْثَـرهم  الْمؤمنون منهم لَهم خيرا لَكَان الْكتَابِ

 وهو داللة على أهميتها القصوى في     ، لسنة النبوية المطهرة واسع وعريض    القرآن الكريم وفي ا   
المجتمع اإلسالمي ولم ال واألمة اإلسالمية لو نفذتها وتعاملت بها فأمرت بالمعروف ونهت عن              

جـال لحـدوث القالقـل أو       ؛ لمـا كـان هنـاك م       منكر وتواصت بالحق وتواصت بالـصبر     ال
تي تـزرع فـي     والطمأن الجميع بعضهم على بعض وقامت بينهم الثقة الكاملة ال         ، االضطرابات

ومـع  ،  أو على مستوى الهيئات والجماعات     سواء على مستوى األفراد   ، وءالنفوس األمن والهد  
 أو بذرة من بذور الشك وسـوء        ،أو يشب خصام بسبب من سوء التفاهم      كل ذلك فقد يثور نزاع      

ري فإنه قد   فإذا ترك النزاع حتى يستفحل والخصام حتى يستش       ، أو غير ذلك من األسباب    ، الظن
 واإلسالم داعية األمن وداعيـة الـسالم علـى        ، دود ضيقة ولو في ح  ، يؤدي إلى زعزعة األمن   

ال يترك األمر بغير توجيـه فوضـع القاعـدة الخاصـة            ، المستوى الفردي والمستوى النفسي   
إنه إذا أصلحت العالقات بين الناس أمكن حـل جميـع           ، صالح بين الناس بالعدل واإلحسان    باإل

 لَـا  :يقول اهللا سبحانه وتعالى     ، تاعبلتغلب على سائر المصاعب والم    المشكالت والمعضالت وا  
ريي خف ريكَث نم ماهوإِلَّا �َج نم رأَم قَةدبِص أَو وفرعم لَاحٍ أَوإِص نياسِ بالن نملْ وفْعي كذَل غَاءتاب ضَاترم  اللَّـه  فوفَـس 
يهتا �ُؤرا أَجيمظع)ففي لمستويات كافة ح واإلصالح مطلوب بين المسلمين على ا والصل،)١١٤:النساء

وعلى صعيد الشعوب إذا وقع بينهـا        }١٢٨:النساء{] والصلْح خير [ :اهللا تعالى حيث يقول   ، األسرة
                                           

  ).٥٠ص  (باب كون النهى عن المنكر مـن اإليمـان وأن اإليمـان يزيـد ويـنقص                 / كتاب اإليمان    ) ٤٩( صحيح مسلم برقم     1-
 



 

 ٢٣٨

 الْـأُخرى  علَـى  إِحـداهما  بغَـت  فَـإِن  بينهما فَأَصلحوا اقْتَتَلُوا الْمؤمنني من طَائفَتَانِ وإِن :نزاع يقول سبحانه وتعالى   
 يحـــب اللَّـــه إِن وأَقْـــسطُوا بِالْعـــدلِ بينهمـــا فَأَصـــلحوا فَـــاءت فَـــإِن اللَّـــه أَمـــرِ إِلَـــى َتفـــيء حتَّـــى تَبغـــي الَّتـــي فَقَـــاتلُوا

 نيطقْـسالْم) فـراد  الح على مـستوى األ     وهناك قواعد ونظم تقوم بتنظيم عملية اإلص       ،)٩:احلجـرات
بحيث تزول أسباب التوتر ودواعي الشقاق وتسود بين المسلمين         ، واألسر والجماعات والطوائف  

لنهي سبب لحلول نقمـة     وال شك أن ترك األمر أو ا      ، )١(عوامل الخير والبر ويعم األمن والسالم     
كمـا فعـل اهللا    ، لعـذاب بتركهما يحل البالء وينزل ا    و، عقابهوتحول عافيته وحلول    ، اهللا ولعنته 

:(قـال رسـول اهللا      ، ت وغيرت وتنكرت لمنهج اهللا وشرعه     باألمم الغابرة التي بدل   
ממאמ
هو أمر في غاية األهمية لما فيه من محافظـة علـى   ،  والقيام بهذا الواجب،2) ()א

وبهذا الواجب قوام األمر كلـه      ، عقائد الناس وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم من الفساد و الشرور        
وال ، ألمة في مستنقعات الرذيلة اآلسـنة     حتى ال تغرق سفينة األمة وال يكثر الخبث وال تهوي ا          

وبه يتحقـق األمـن     ،  المرض الخبيث في الجسد    ءاستشرامة   في جسد األ   ييستشرالفساد الذي   
وبقدر التفريط فيه   ، ى حياتهم وأعراضهم وكل ما يملكون     والطمأنينة واالستقرار ويأمن الناس عل    

ويستجلب بذلك عـذاب اهللا     ، تهميش دوره يكون البالء في األمة     وتضييق دائرته وطي بساطه  و     
فمبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المبـادئ     ، تحول عافيته  عقابه وحلول لعنته و    وأليم

وبـذلك ال تتـاح     ، حيث يستنكر كل ماهو مـستقبح     ، تمعالتي تكفل حماية األخالق للفرد والمج     
ألن العديـد مـن     ، سالم أن ينتشر في المجتمع المـسلم      الفرصة ألي سلوك غريب ومخالف لإل     

ا تفشت في المجتمع تحولت إلى عادات اجتماعية راسـخة          العادات الفردية الضالة والمنحرفة إذ    
وتأتي أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر مـن خـالل            ، تنذر بسقوط المجتمع وانهياره   

وضابطا ، فيجعل منه رقابة صارمة ومؤثرة في المجتمع      ، تعمقه وتأصيله في جنبات الرأي العام     
أ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر علـى مبـدأ          ويقضي مبد ، هاماً ورادعاً ذاتياً عن الجريمة    
ويقضى علـى أسـباب االنحـراف       ، وانسياقه في تيار الجريمة   ، تهيئة الفرصة النحراف الفرد   

  .)٣(ويقطع الطرق المؤدية إلى الجريمة، ومقدماته
ل ما  بك، فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر نهوض بتكاليف األمة الخيرية          "  :سيد قطب  يقول  
إنه التعرض للشر والتحـريض  ،  طريقها من أشواكوبكل ما في  ، اء هذه التكاليف من متاعب    ور

                                           
ــالم     1- ــي اإلسـ ــاعي فـ ــام االجتمـ ــول النظـ ــأليف/ أصـ ــاتذة   : تـ ــن األسـ ــة مـ   ).  ٧٧-٧٦ص (لجنـ

 

باب بيان كون النهى عن المنكر من اإليمان وأن اإليمان يزيـد ويـنقص وأن األمـر                 / كتاب اإليمان    ) ٤٩( صحيح مسلم برقم     2-
  ).٥٠ص (بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان 

ــسياسة الج  3- ــر دور ال ــي   انظ ــن األخالق ــق األم ــي تحقي ــة ف ــشافعي   / نائي ــد اهللا ال ــن عب ــد ب   ).٢٠٠-١٩٨(خال
 



 

 ٢٣٩

ي إلقامـة   ولكنه ضرور ،  عوامل الفساد وكل هذا متعب وشاق      على الخير وصيانة المجتمع من    
  .)١"(ولتحقيـق الـصورة التـي يجـب أن تكـون عليهـا الحيـاة              ، المجتمع الصادق وصيانته  
الشر فاألرض ال تخلو من     ،  كل مجتمع من الشريرين المنحرفين     ن في إن العصيان والعدوان يقعا   

نكر أن يصبحا   والم، يعة المجتمع الصالح ال تسمح للشر     ولكن طب ، والمجتمع ال يخلو من الشذوذ    
وعندما يصبح فعل الـشر     ، يه كل من يهم به    وأن يصبحا سهالً يجترئ عل    ، عرفاً مصطلحاً عليه  

 المجتمعات  ويصبح الجزاء على الشرك رادعاً وجماعيـاً          أصعب من فعل الخير في مجتمع من      
،  عندئذ ينزوي الـشر وتنحـسر دوافعـه       ،وتوقع العقوبة الرادعة عليه   ، ونهتقف الجماعة كلها د   

وعندئـذ  ، المجتمع فال تنحل عـراه    وعندئذ يتماسك   ، ن الجميع في أمن من شر المنحرفين      فيكو
وال يسمح لها بالـسيطرة وعندئـذ ال        ، المجتمعفراد أو مجموعات يطاردها     ينحصر الفساد في أ   

  .)٢(تشيع الفاحشة وال تصبح هي الطابع العام
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 ).١/٤٤٧/ (في ظالل القرآن  1-

  ). ٩٤٨/ ٢( المرجع السابق  2-
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  املبحث الثالث

   التكافل وحسن اجلوار
  

א א:א

א א:א א
 



 

 ٢٤١

  المطلب األول

  التكافل

  حكم التكافل االجتماعي :أوالً

              فقــال ، اهللا  بهــاالتكافــل االجتمــاعي واجــب مــن الواجبــات اإلســالمية التــي أمرنــا 
 وما السبِيلِ وابنِ والْمساكني والْيتَامى والْأَقْربِني فَللْوالدينِ خيرٍ من أَ�ْفَقْتُم ما قُلْ ينفقُون ماذَا يسأَلُو�َك  :انه وتعالىسبح
عضهم ب" : ربط بين طوائف الناس   وهو ي  سيد قطب يقول  ، )٢١٥:البقـرة ( علـيم  بِـه  اللَّـه  فَإِن خيرٍ من تَفْعلُوا

وبعضهم رابطة  ، طة الرحمة وبعضهم راب ، وبعضه رابطة الرحم  ، تربطه بالمنفعة رابطة العصب   
 وكلهم يتجاوزون في اآليـة الواحـدة الوالـدين واألقـربين          ، إلنسانية الكبرى في إطار العقيدة    ا

ل االجتماعي الوثيق بين بني     وكلهم يتضامنون في رباط التكاف    ، واليتامى والمساكين وابن السبيل   
  .)١( " اإلنسان في إطار العقيدة المتين

אא،  الجماعيـة  ةالمسؤوليوانظر كيف مثل النبي     
אאא:(מאא: מא

א א،מ،מא
،א؛א

؛א،אמ:؟:א،א
في هذا البيان الرائع من      ،)٢()מא؛،מא
فـالفرد فـي    ، ؤولية الجماعية في مفهوم اإلسـالم      نالحظ بوضوح معاني المس    كالم الرسول   

شخصية في أن يفعلوا كـل مـا        مركبة هذه الحياة أو مجموعة أفراد من أمة ال يملكون الحرية ال           
ـ تيجتـه ن جماعية تمنعهم من أن يعملوا أي عمل  يكـون  ةإن عليهم مسؤولي ، يريدون رار  اإلض

الجماعـة بمثابـة   ؛ ألنهم أيضاً جزء من الجماعة فالحديث يصور  بالجماعة أو اإلضرار بأنفسهم   
  .)٣(وأي إضرار أو إفساد في هذه السفينة يتعدى أثره إلى الجماعـة كلهـا             ، ركاب سفينة واحدة  

   :فضل التكافل االجتماعي: ثانياً

ال ، بغيره تصبح األمة متفرقة ومبعثـرة     و، سالميماعي أساس وحدة المجتمع اإل    إن التكافل االجت  
 وعمـل علـى   ، ح مؤمناً إال إذا شعر بحاجة أخيـه       والمؤمن ال يصب  ، بعضها على بعض  يعطف  

                                           
 ).١/٢٢١/ (في ظالل القرآن  1-

  ).٦٤٩ص (بـــاب القرعـــة فـــي المـــشكالت / كتـــاب الـــشهادات  ) ٢٦٨٦( صـــحيح البخـــاري بـــرقم  2-
 

ــالمية -3 ــالق اإلســـ ــسها األخـــ ــداني  /  وأســـ ــسن الميـــ ــرحمن حـــ ــد الـــ   ).٢/١٧٩(عبـــ
 



 

 ٢٤٢

:(מאא، إسعاده كما يعمل على إسعاد نفسه     
  ).١)(מ

 توفير الغذاء والكساء    فهو ال يقتصر على   ، لى المبادئ والمثل ذو آفاق رحيبة     إن التكافل القائم ع   
ولن تستمتع بهـا    ، البشرية إال في ظل رساالت السماء     وإنما يتسع أللوان لم تعرفها      ، للمحرومين

فإن تقرير اإلخاء بين اثنين هو تقرير للتكافل        ، خصوصحاب رسالة القرآن على وجه ال     إال في ر  
، والحاجيات وفي المنازل والكرامـات    وفي المطالب   ، امن بينهما في المشاعر واألحاسيس    والتض

؟ أم  العريان وسقاء أخيه العطشان فحسب    أترى األخ يحرص على طعام أخيه الجائع وكساء أخيه          
 ومكانته االجتماعية أيـضاً ؟ أال تـراه يحـزن     هو يحرص على حياته وحريته وثقافته وكرامته      

؟ ولو كان هذا األخ      أال تراه يضطرب لمستقبله وحاضره       لحزنه ولو كان هذا األخ طاعما كاسياً      
א المجتمع وانظر إلى الصورة التي وصف بها النبي   ، )٢(مستقراً ثاوياً 

מא:(א: מא אאמא
.)٣()אאאא
  

   :أنواع التكافل االجتماعي: ثالثاً

، مثل إقامة الصلوات جماعـة    ،  التي أمرنا اهللا بها     العبادة ويكون ذلك بأداء  : التكافل الديني : أوالً
              الـراكعني  مـع  واركَعـوا  الزكَـاة  وآَتُـوا  الـصلَاة  وأَقيمـوا  :قال تعالى آمراً المسلمين بإقامـة الـصالة جماعـة         

اللة على تكافل المؤمنين جميعاً إنما جاء بلفظ الجمع للد    ، أقم أو آت أو اركع    : فلم يقل ، )٤٣:البقـرة   (
وكذلك انظر إلى المسلمين وهم كتلة واحدة فـي مـسجد           ، في إقامة العبادات والشعائر اإلسالمية    

  .واحد يتجهون نحو قبلة واحدة و يعبدون رباً واحـداً ويركعـون ويـسجدون بنظـام متكامـل                 
لمجتمع إلقامة األخـالق فيمـا      والمقصود بذلك أن يتكاتف جميع أفراد ا      : التكافل األخالقي : ثانياً
كبـي  وأمة تشيع فيها الرذائل وال تأخذ على يـد مرت         ، وأن يضربوا على أيدي المفسدين     ، بينهم

ــاة  ــستحق الحي ــة ال ت ــواحش أم ــدمار ، الف ــالك وال ــستحق اله ــل ت ــالى، ب ــال تع   :ق
 اتَّقُواةً وتْنلَا ف نيبتُص ينوا الَّذظَلَم كُمنةً ماصلَ خاعواوم أَن اللَّه يددقَابِ شالْع)وإذا كـان األمـر     ، )٢٥:األ�فال

إلسالم يقوم عليها مجتمع ا   ،  أصيلة في منهج التربية القرآنية     بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة    
فإنها ال تقتصر على الدعوة إلى التمسك باألخالق الكريمة من رحمة           ، ويحفظ بها بقاءه  ، برسالته

لتحـيط بكـل أركـان      وإنما تتعاون وتتكاتف هذه الدعوة      ، تسامحوعطف ولين و  وكرم وسخاء   
                                           

  ). ٢٣ص(بـــاب مـــن اإليمـــان أن يحـــب ألخيـــه/ كتـــاب اإليمـــان  ) ١٣( صـــحيح البخـــاري بـــرقم  -1
  

  ). ٣٥٨-٣٥٧(عبــــد الفتــــاح عاشــــور/ انظــــر مــــنهج القــــرآن فــــي تربيــــة المجتمــــع   -2
 

  ).١٣٥٢ص (لمـؤمنين وتعـاطفهم وتعاضـدهم    بـاب تـراحم ا   / كتـاب البـر والـصلة واآلداب         ) ٢٥٨٦( رواه مسلم برقم     -3
 ج



 

 ٢٤٣

لوقوف والجماعة اإلسالمية متكافلة متضامنة في الحث على ذلك والتذكير به وا          ، الشريعة وآدابها 
  .)١(تنهى عنه وتسد سبله ومنافذه، صفاً واحداً في وجه المنكر

ون بين أفراد المجتمع في اإلنفاق بدون تبـذير وال          ويكون ذلك بالتعا  : التكافل االقتصادي :  ثالثاً
أموال األغنياء حق مقـدر     إذن ففي   ، )١٩:الـذاريات (والْمحرومِ للسائلِ حق أَموالهِم وفي :بخل قال تعالى  

وللحفاظ علـى األمـوال ال يجـوز        ، لكنه محروم ال يسأل الناس إلحافا     ولمن يتعفف   ، لمن يسأل 
 فيهـا  وارزُقُـوهم  قيامـا  لَكُـم  اللَّـه  جعـلَ  الَّتـي  أَمـوالَكُم  الـسفَهاء  تُؤتُوا ولَا :انين والسفهاء قال تعالى   إعطاؤها للمج 

موهاكْسقُولُوا وو ملًا لَهوفًا قَورعم)ففي اآلية أمر للمؤمنين بأن ال يعطوا السفهاء األموال خوفاً ،)٥:اءنسال 
ن تحافظ علـى العنـصر      وهذا يؤكد على أنه يجب على األمة أ       ،  توافه األمور  ها في من إضاعت 

               وعليهـا أيـضاً أن تـوفر      ، كـي تبقـى أمـة قويـة ذات سـلطة عظيمـة            ؛ ل المادي لـديها  
  .ما يحتاج إليـه األفـراد مـن صـناعة وتجـارة كـي يبقـى هـذا التكافـل قائمـا بيـنهم                       

كون بأخـذ القـصاص مـن       وي، يع أفراد المجتمع  وهذا التكافل مهمة جم   : ائيالتكافل الجن : رابعاً
 مؤمنـا  قَتَـلَ  ومـن  خطَـأً  إِلَّـا  مؤمنا يقْتُلَ أَن لمؤمنٍ كَان وما :قال تعالى ، والدية على من قتل خطأ    ، القاتل العمد 

 مؤمنـة  رقَبـة  فَتَحرِيـر  مـؤمن  وهـو  لَكُم عدوٍّ َقومٍ من كَان فَإِن يصدقُوا أَن إِلَّا أَهله إِلَى مسلَّمةٌ وديةٌ مؤمنة رقَبة فَتَحرِير خطَأً
إِنو كَان نمٍ مقَو كُمنيب مهنيبيثَاقٌ وةٌ ميةٌ فَدلَّمسإِلَى م هلأَه رِيرتَحو ةقَبر ةنمؤم نفَم لَم جِدي امينِ فَصيرهنِ شيتَتَابِعةً مبتَو نم 
اللَّه كَانو ا اللَّهيملا عيمكح)٩٢:النساء.(  

،  وهو وجوب مشاركة كل قادر في الدفاع والحمايـة ألرض اإلسـالم           : التكافل الدفاعي : خامساً
سالمية ووجودها من أهم أسباب القتال في       وهذا التكافل من أجل المحافظة على بقاء الجماعة اإل        

 ،)١٩٠: البقـرة (الْمعتَـدين  يحـب  لَـا  اللَّه إِن تَعتَدوا ولَا يقَاتلُو�َكُم الَّذين اللَّه سبِيلِ في  وقَاتلُوا:قال تعالى، سبيل اهللا 
 يكون  وال، يةخطار الخارج  األ ةفالمجتمع اإلسالمي السليم هو الذي يكون وحدة واحدة في مواجه         

نفروا كافـة إذا مـا داهمهـم        ولقد أمر اهللا عز وجل المؤمنين بأن ي       ، ذلك إال برفع راية الجهاد    
 وثقَالًـا  خفَافًـا  ا�ْفـروا  :فقال سـبحانه تعـالى    ، وأراد غزوهم واحتاللهم وانتهاك أعراضهم    ، المحتل
وحضهم كـذلك علـى     ، )٤١: التوبة(تَعلَمون كُنتُم إِن لَكُم خير ذَلكُم اللَّه بِيلِس في وأَ�ْفُسكُم بِأَموالكُم وجاهدوا

 اللَّـه  سـبِيلِ  فـي  يقَـاتلُون  الْجنـةَ  لَهـم  بِـأَن  وأَمـوالَهم  أَ�ْفُسهم الْمؤمنني من اشتَرى اللَّه إِن :الجهاد بقوله سبحانه وتعالى   
فَيقْتُلُون قْتَلُونيا ودعو هلَيا عقي حف اةرالْإِ�ْجِيلِ التَّوآَنِ والْقُرو نمفَى وأَو هدهبِع نم وا اللَّهرشتَبفَاس كُمعيي بِبالَّذ  تُمعـايب  بِـه 
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كذَلو وزُ هالْفَو  ـيمظالْع ) مكانة المجاهدين عند اهللا عز     األخروي إال ل   ولم يكن هذا الجزاء      ،)١١١:التوبـة
صد العدوان عـن أراضـيهم وحمايـة المستـضعفين          وبتكافلهم بعضهم مع البعض في      ، وجل

  .والمقهورين
خوته في الـدين بمـا      وهو إحساس كل فرد نحو إخوته في اإلنسانية وإ        :  التكافل األدبي  :سادساً

ويكره ، الخيرويتمنى لهم   ، ويحزن لمصابهم ، فيشاركهم في أفراحهم و أتراحهم    ، يخالط مشاعرهم 
 والتهـذيب  حإذ يتوالها باإلصـال ، افل يبدأ من تكافل الفرد مع ذاتهوهذا التك ، الشر أن ينزل بهم   

 وقـال   ،)١٠-٩:الـشمس (دسـاها  من خاب وقَد) ٩ (زَكَّاها من َأفْلَح قَد :قال تعالى ، ويؤدبها بآداب الدين  

 و�َهـى  ربـه  مقَـام  خـاف  مـن  وأَمـا ) ٣٩ (الْمـأْوى  هـي  الْجحيم فَإِن) ٣٨ (الد�ْيا الْحياة وآَثَر) ٣٧ (طَغَى من ا فَأَم :تعالى
فْسنِ النى عو٤٠ (الْه (ةَ فَإِننالْج  ـيى  هـأْوالْم) ٤١() فكأن اإلنسان له في ذاته ذاتـان      ، )٤١-٣٧:النازعـات :

وذات تندفع إلى الخير وبهذا االنسجام بين الفرد وذاته يفيض وجدانـه            ، ذات جبَِت على التقصير   
ويشيع هذا الشعور بالرفق بين أفراد المجتمع فيستجيب كـل          حباً للناس وحرصا على ما ينفعهم       
  .)١(منهم لآلخر في صدق وود وإخاء

              ، لتـوارث بـين األقـارب     مـن ا   ونعني بهـذا مـا شـرعه اإلسـالم           :التكافل العائلي : سابعاً
 كَا�َـت  وإِن تَـركَ  مـا  ثُلُثَـا  فَلَهـن  اثْنتَـينِ  فَـوقَ  �ساء كُن فَإِن الْأُ�ْثَيينِ حظِّ مثْلُ للذَّكَرِ أَولَادكُم في اللَّه يوصيكُم :قال تعالى 

ةداحا وفَلَه فصالن لوهيوكُلِّ أَبل داحا ومهنم سدا السمكَ متَر إِن كَان لَه لَدو فَإِن لَم كُني لَه لَدو رِثَهوو اهوأَب هأُمفَل  الثُّلُـث 
فَإِن كَان لَه ةوإِخ هأُمفَل سدالس نم دعب ةيصي ووصا يبِه نٍ أَويآَ دكُماؤب كُماؤنأَبلَا و ونرتَد مهأَي بأَقْر ا لَكُمفَرِيضَةً �َفْع نم 
اللَّه إِن اللَّه ا كَانيملا عيمكح) إن هذا النظام في التوريث هـو النظـام      ": سيد قطب يقول   ،)١١:النـساء
إنه نظام  ، ئلية واإلنسانية في كل حال    ة العا ومع واقعيات الحيا  ، لعادل المتناسق مع الفطرة ابتداء    ا

 )٢("يراعي معنى التكافل العائلي كامالً ويوزع األنصبة على قدر الواجب لكل فرد فـي األسـرة               
وهذا مثال  للتكافل العائلي بين اآلباء واألبناء في قصة موسى مع عبد من عباد اهللا وقد أتيا أهل                   

 فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه فقال له موسى          ما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا     قرية فاستطع 
 فـي  يتيمـينِ  لغُلَامينِ فَكَان الْجِدار وأَما :فقال سبحانه   ،  عليه أجراً فبين له وجه الحقيقة      تلو شئت التخذ  

ةيندالْم كَانو تَهتَح زا كَنملَه كَانا وموها أَبحالص ادفَأَر كبر لُغَا أَنبا يمهدا أَشتَخْرِجسيـا  ومهزـةً  كَنمحر  ـنم  ـكبـا  رمو 
لْتُهفَع نرِي عأَم كا تَأْوِيلُ ذَلم لَم عطتَس هلَيا  عرـبص) وورثا مـا   ، فانتفع الوالدان بصالح الوالد   ، )٨٢:الكهـف
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ا التكافل العائلي ما حمله اإلسـالم علـى   كما نرى من تشريعات هذ، خلفه لهما من مال وصالح    
وما فرضه الدين من مشاركة األقربين في سرائهم وضرائهم         ، عاقلة القاتل واشتراكهم في دفعها    

إلى غير ذلك من صور تكافل      ، تركات إذا لم يكونوا من الوارثين     وإعطائهم من ال  ، مشاركة فعلية 
   .أفراد العائلة وتضامنهم في كل نواحي الحياة

شتهم مـن طعـام   وهذا النوع من أنواع التكافل يرتبط بحياة الناس ومعي     : التكافل المعيشي : ناًثام
والقـرآن  ، غني عنها إنسان في حياته ومعيشتهوحاجات اجتماعية ال يست، وغذاء وكساء و مسكن   
وال يمكن للمجتمع المسلم أن يتخلـى  ، ه ـ يرى أن التكافل المعيشي واجب ـ وهو يبني مجتمع

  :المستحقون لهذا التكافل نوعان وهماو، عنه
كـالفقراء والمـساكين والمكفـوفين      ،  عن الكسب عجزاً كلياً أو جزئيـاً       نوع يتميز بالعجز   .١

والمقعدين والشيوخ والمشردين واللقطاء واليتامى واألسرى والمنكوبين والمكروبين وأصـحاب          
 .العاهات

، لية وهم أصحاب الديون والغارمين    اونوع ال يتصف بالعجز ولكنه يحتاج إلى المساعدات الم         .٢
  .)١(ومن يريد الزواج أو استئجار البيوت للمعوزين والمحتاجين

  :أثر التكافل االجتماعي على األمن األخالقي: اًرابع

والتكافـل  ، فببقائه يزرع األمن فـي أرجائـه      ، للتكافل االجتماعي أثر عظيم على أمن المجتمع        
كما في  ، الحريةه في الدول الكافرة التي تدعي الديمقراطية و       بمعناه الواسع أو الضيق ال وجود ل      

الحيـاة الماديـة    فالدولة هي كل شيء في حياة الفرد  توفر لـه متطلبـات              ، المجتمع الشيوعي 
 مـن ذلـك فـي       واألمر قريـب  ، آلة مسيرة يؤدي ما يطلب منه فحسب      وما هو إال    ، والمعنوية

 في لـون واحـد هـو التكافـل          الجتماعي وانحصر فقد تالشى التكافل ا   ، المجتمعات الرأسمالية 
ونظرة للواقع ترينا أن الدولـة فـي        ، لكساء والغذاء والدواء لكل محتاج    بمعنى توفير ا  ، المعيشي

وأن صـوراً مـن     ، ستطيع أن توفر كل حاجيات اإلنسان     المجتمع الشيوعي ما استطاعت ولن ت     
في الدول  ، طالة والحرمان جزء كبيراً   ثلت الب كذلك م ،  البؤس والشقاء ما زالت في هذا المجتمع      

وهنـا  ، حاجة إلى أكثر من الطعام والشراب     الرأسمالية وفات كل هذه المجمعات أن اإلنسان في         
يشي فـي   فيخطط للتكافل المع  ،  يحمل السعادة واألمن لكل الناس     يبرز منهج القرآن ضياء مشرقاً    

، ناسبها من التشريع المحكم العـادل     ا ي ال تغادر ثغرة إال وأتت بم     ، موارده ومصارفه بصورة فذة   
إنمـا  ، خيالوحين يضع المنهج القرآني ألواناً للتكافل االجتماعي ال يجعلها مجرد أسطورة في ال            

إحساس اإلخاء اإلنسانى   وذلك بغرس   ، إليه المجتمع بطريقته في التربية    يحققها واقعياً عملياً يدفع     
النفوس وال يزال يعمق هذا الشعور في       ، تمع اإلسالم ة اإليمان أساساً لمج   وجعل رابط ، في القلوب 
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فإذا باإلنسان مندفعاً إلى بذل أقصى ما يستطيع في سبيل إسعاد           ، حتى يصل إلى الغرض األسمى    
ست فـي تـوفير الغـذاء    واألمن والطمأنينة والسعادة لي،  في اإلنسانية وإخوته في اإليمان   إخوته

وكلهـا ممـا جعلـه      ، دبية وسياسية وعلمية وحضارية   رة أ إنما تشمل أشياء كثي   ، والكساء فحسب 
  .)١(القرآن سبيالً للمجتمع الذي رباه على أكرم مبدأ وأعظم منهج

 الْقُربـى  ذي والْجـارِ  والْمساكني والْيتَامى الْقُربى وبِذي إِحسا�ًا وبِالْوالدينِ شيئًا بِه تُشرِكُوا ولَا اللَّه واعبدوا :قال تعالى 
 مخْتَالًــــا كَـــان  مـــن  يحــــب لَـــا  اللَّـــه  إِن أَيمـــا�ُكُم  ملَكَــــت ومـــا  الـــسبِيلِ  وابـــنِ  بِالْجنــــبِ والـــصاحبِ  الْجنـــبِ  والْجـــارِ 
ي و شاملة للمنهج اإللهي كله والذى منه إيتاء المال علـى حبـه ذ    اآلية وهذه   ،)٣٦:النـساء (فَخُـورا 

جميع أفراد األمة وأبناء    كل ذلك يؤكد أن اإلسالم جاء ليحقق التكافل العام بين           ، واليتامىالقربى  
  .)٢(؛ ليعيش الجميع تحت راية اإلسالم في أمن ورخاء وتعاون وعـيش كـريم أفـضل               المجتمع

أي على أساس من التكافل من شأنه أن يزيل من نفس اإلنسان المـسلم              أن قيام المجتمع    وال شك   
ولـنعلم  ، عتداء على مصالح مجتمعه األساسـي     ؛ فيجعله بعيداً عن التفكير في اال      وفشعور بالخ 

ويعتبر من أبلغ وسـائل     ، ه في المجتمع واألمة له أثر كبير      جيداً أن دور التكافل االجتماعي وأثر     
ين القوي  فالتكافل يحقق التوازن ويوفر جانباً من التكافل ب       ، التصدي للجريمة ومقاومة االنحراف   

فالتكافل المادي مثالً من التدابير االجتماعية التي تكافح الجريمة قبل          ، عيف والغني والفقير  والض
زن حيث يؤدي إلى اختالل في تـوا      ، الرئيسة الرتكاب الجريمة  فالفقر يعتبر من الدوافع     ، حدوثها

ى اً إل ويصبح معرض ، جتمعوبالتالي ينعكس على حالة األمن في الم      ، المجتمع اقتصادياً واجتماعياً  
يراً مـن المـشاكل     لد كث ويو، مثل جرائم االحتكار واالستغالل   ، الهزات واالنتفاضات والمخالفات  

فوجود فئـات   ، والحرمان، والبؤس، ومآسي التشرد ، والتفاوت الطبقي ، األنانية: مثل، االجتماعية
وك حيـث إن الـسل    ، دي بها إلى سلوك الجريمـة     من المجتمع تعاني من البؤس والحرمان قد يؤ       

والفقر ربما أفضى باإلنـسان إلـى أن يـسلك          ،  وليد عوامل نفسية متشعبة داخلية     الظاهري هو 
فإن الفقير المحـروم قـد      ، خالقية واالنحرافات السلوكية  أل ال مسالك الرذيلة من ارتكاب الجرائم    

خالقية من أجل الحـصول  يندفع تحت ضغط الحاجة والحرمان إلى ارتكاب أنواع من الجرائم األ  
، رة غالباً ما تعشعش فيها الرذيلة     لهذا نجد المجتمعات الفقي   ، وإشباع حاجاته األساسية  ،  المال على

ومما ال يختلف فيه اثنان أنه يجب أن يتوفر لكل فرد           ، )٣(ونراها محضنا ألنواع المفاسد األخالقية    
ن الـصالح   حيث يتهيأ له الغذاء الصالح والمـسك      ، من األمة الحد األدنى من المعيشة والرعاية        

وغير ذلك من األمور الضرورية والحيويـة و يـدفع    ، وأسباب التعليم ووسائل الصحة والعالج      
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؛ لكـى   مسكنهم وغذاؤهم وتعليمهم وعالجهم   الضرر عنهم ويسد خلل العاجزين منهم ويؤمن لهم         
قد ، ال تعرضوا لنتائج ال تحمد عقباها     وإ،  الحياة يعيشوا في طمأنينة من العيش وسعادة هانئة في       

، واللجوء إلى أوكار الرذيلة والفساد      ، ان إلى االنتحار وارتكاب الجرائم    تصل في كثير من األحي    
واإلسالم ، وتعرض لالنهيار والدمار  ، ع أصيب بنكسات أخالقية واجتماعية    ومعنى هذا أن المجتم   

تحقيق العيش  شريعه ل ونظم ت ، قد عالج مشكلة الفقر بحلول عملية     بتشريعه السامي ومبادئه الخالدة     
وقضى على الفقر والجهـل والمـرض       ، قبل األفضل لبني اإلنسانية جمعاء    والمست، اآلمن األكرم 

وللمجتمع سالمته وللدولة   ، قق للفرد سعادته ولألسرة كفايتها    تح، والبطالة بوسائل إيجابية متكاملة   
ي هو قاعدة المجتمـع  تماعإن التكافل االج  :( لذلك يقول اإلمام سيد قطب رحمه اهللا      ، )١(امسؤوليته
واليتامى بفقدهم أبائهم وهم    ، كلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها     والجماعة المسلمة م  ، اإلسالمي

ومـن  . )٢()صغار ضعاف أولى برعاية الجماعة وحمايتها ورعايتها لنفوسهم وحمايتها ألموالهم         
 وليؤمن حياتـك وقـت      ك؛ ألنه يأخذ منك ليعطي     أوامر الشارع وتكليفاته   هنا ال ينبغي أن نستثقل    

، قبل الحياة بنفس راضية حال اليسر     وحيثما يتوفر لك هذا التكافل االجتماعي تست      ، الحاجة والعوز 
فإنه يطمئنك علـى أوالدك    ، وساعة أن يأمرك الشرع بكفالة اليتيم وإكرامه        ، مطمئنة حال العسر  

بل قد يكـون    ، أوالدكنك في مجتمع متعاون سيكفل      ؛ أل فال تحزن إن أصابك مكروه    ، عدك  من ب 
اليتيم في ظل اإلسالم وتعاليمه أسعد حظاً فى حياته من رعاية أبيه ؛ ألنه في موت أبيـه يجـد                    

ــه ــاء ل ــاً آب ــؤمنين جميع ــي ، )٣(الم ــف ال والنب :( كي
.)٤()אא،

 أنه إذا تحققت هذه المعاني السامية في التكافل اإلجتماعي فإنها تؤدي إلى سـيادة األمـن                 وأرى
  . ا  ة والمحبة بـين أفـراد المجتمـع  فيـصبحوا جمـيعهم فـردا واحـد                نواالستقرار والطمأني 

                                           
 ).١٩ص (عبد اهللا علوان / عي في اإلسالم التكافل االجتما 1-

   ).٢٣٢ / ١/ ( في ظالل القرآن  2-
  ).٨٩٩٨ / ١٤( الشعراوى / تفسير الشعراوى  3-

ــرقم    4- ــسلم ب ــحيح م ــة   ) ١٧٢٨( ص ــاب اللقط ــال    / كت ــضول الم ــاة بف ــتحباب المؤاس ــاب اس   ).٩٢٠ص (ب
  



 

 ٢٤٨

א א
א א

  حكم اجلوار: ًأوال
 ولَـا  اللَّـه  واعبـدوا  :أوجب اهللا حسن الجوار على المسلمين وقد أمر اهللا به سبحانه وتعـالى فقـال                

 والــصاحبِ الْجنــبِ والْجــارِ الْقُربــى ذي والْجــارِ والْمــساكني والْيتَـامى  الْقُربــى وبِــذي إِحــسا�ًا وبِالْوالــدينِ شــيئًا بِــه تُـشرِكُوا 
قاً  فالجوار يقتضى ح،)٣٦:النساء(فَخُورا مخْتَالًا كَان من يحب لَا اللَّه إِن أَيما�ُكُم ملَكَت وما السبِيلِ وابنِ بِالْجنبِ

  .)١(لم ما يستحق كل مسلم وزيادة بالمجاورةفيستحق الجار المس، وراء ما تقتضيه أخوة اإلسالم
معقولة مشروعة مروءة وديانة    ، وحرمة الجار عظيمة في الجاهلية واإلسالم        : يقول ابن العربي  

א:(מאאא
هللا األمر بتوريث الجار مـن      أي ظننت أنه سيبلغني عن ا     ، )٢()

فإن الوصاية بالجار تشمل كف الشر عنه وإسداء الخير إليـه           ، وهذه الكلمة جامعة بالغة   ، الجار
ـ    حتى ظننت أنه سيورثه يدل على أن الوصاية بالجار كانت على جانـب               وقوله   ن عظـيم م

وما زال الناس في كل عصر يدعون إلـى رعايـة حقـوق             ، التأكيد والحث علي رعاية حقوقه    
  .)٣(الجار

  :فضل  اجلوار: ًاثاني
بل لقد علق إيمـان     ، تعالى عد إكرام الجار من اإليمان     للجوار فضائل عدة منها أن اهللا سبحانه و       

:(מאאالرجل بصلته لجاره    
מ מ،אאא אא

מ،מ   .)٤()מאא
ولقد كان العـرب يفتخـرون      ، ولم يهملوهم ، يرانهم ويحترمونهم   فالكرماء هم الذين يوقرون ج    
   .رام الضيفبإكرام الجار كما يفتخرون بإك

  
  
  

                                           
 ).٣ص (علي حسن عبد الحميد/ حقوق الجار في صحيح السنة واآلثار  1-

ــرقم  -2 ــاري بــ ــحيح البخــ ــاب األدب  ) ٦٠١٤( صــ ــار / كتــ ــاية بالجــ ــاب الوصــ   ). ١٥٢٥ص (بــ
 

ــع    -3 ــالح المجتم ــي إص ــائل ف ــر رس ــسين   / انظ ــضر ح ــد الخ ــاز    –محم ــن ب ــز ب ــد العزي   ). ٢٥ص( عب
 

  ). ١٦٣٢ص (بــــاب حفــــظ اللــــسان / كتــــاب الرقــــاق  ) ٦٤٧٥( صــــحيح البخــــاري بــــرقم  -4
 ج



 

 ٢٤٩

  :قال قيس بن عاصم
  

ــه    ــسي ل ــزاد فالتم ــنعت ال ــا ص إذا م
  

  

  
  

ــست    ــإني ل ــيالً ف ــدي أك ــه وح  أكل
  

ــإنني     ــت ف ــار بي ــاً أو ج ــاً طارق أخ
  

  
 )١(أخــاف مــذمات األحاديــث مــن بعــدي  

  
  

:ويكون باحتماله وإطعامه وحمايته     ، فاإلحسان إلى الجار ال بد منه     
هـذا  ، )٢()אא:(מאא

فإن للجار في وصـايا     ، إنما يشعر بشعور اآلخرين   ، لذاتهليحرص المسلم أال يكون أنانياً يعيش       
 وناصراً وحارساً وأميناً يطعم الجار من طعامه إذا هو جاع ويهدي له من طبخـه                ااإلسالم معينً 

ويرشـد  ، مصائبه وأحزانه في أفراحه ومسراته ويواسيه ويعزيه في       ولو كان ذا حاجة ويشاركه      
ــه ــصح ل ــ، وين ــه عل ــاون مع ــوىويتع ــر والتق ــوده إذا مــرض، ى الب ــزوره، ويع                وي

   .)٣(وال يخونه في مـال وال أهـل وال ولـد          ، ذريتهويحفظه في أهله و   ، زيارة األخوة والمودة  
  

  :حد اجلوار: ًثالثا
ـ  ، الظاهر أن مبنى الجوار على العرفو: لوسييقول األ ي األدب ـ أنـه   وعن الحسن ـ كما ف

، أربعين دار أمامـه وأربعـين خلفـه ويبـدأ بـاألقرب فـاألقرب             : سئل عن الجار فقال   
: ؟،א:(−א−

ــواره   ، )٤() ــرب ج ــذى ق ــى ال ــار ذى القرب ــل أن، والج                ويحتم
  .)٥(يــراد بالجــار ذى القربــى مــن لــه مــع الجــوار قــرب واتــصال بنــسب أو ديــن

   :عقوبة من يؤذي جاره: ًارابع
א:א ،مضاعفإن ذنب المؤذي جاره      אא

א:א؟א:(מאא:
:מאא:،אמאמ،

::،א
                                           

  ).٣١ص( عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز  – محمـــد الخـــضر حـــسين رســـائل فـــي إصـــالح المجتمـــع  1-
  ج

  ). ١٣٦٩ص  (بـاب الوصـية بالجـار واإلحـسان إليـه           / كتـاب البـر والـصلة واآلداب         ) ٢٦٢٥(  صحيح مـسلم بـرقم       -2
  ج

  ).٢/٥٩(عبد الرحمن الميداني / األخالق اإلسالمية وأسسها  3-
ــرقم    4- ــاري ب ــحيح البخ ــاب األدب  ) ٦٠٢٠( ص ــق ال / كت ــاب ح ــواب   ب ــرب األب ــي ق ــوار ف   ). ١٥٢٧ص (ج

  

  ).٢٨ / ٥ ( / روح المعاني  5-



 

 ٢٥٠

א:،אמ،א:א؟א
()١(.  

:(:، وليعلم المؤذي أن إيذاءه جاره سبب لدخول النار       
א،א

א،א:،
  .)٢()א:،אאא

ــوال      ــروف واألح ــت الظ ــا كان ــاره مهم ــل ج ــسلم أن يحتم ــى الم ــب عل   .فالواج
   :أثر حق اجلار على األمن األخالقي: ًاخامس
ان في أمن ال يـصيبه      فالحياة الطيبة أن يعيش اإلنس    ، جار أثر عظيم على األمن األخالقي     لحق ال 

يكـون علـى    وأن  ، وأن يجد ما يسد به حاجته من نحو مطعم وملبس ومسكن            ، من الناس أذى  
ريعة داعـي الـش   إذ بهذه الطهارة واالستنارة يتهيأ إلى أن يجيـب          ، طهارة نفس واستنارة فكر   

 من المخـاوف وبلـوغ مآربـه        فيطيب حياة اإلنسان في أمنه    ، الق بيسر وسماحة  ومكارم األخ 
وإذا ، تأدية الحقوق والمسارعة في الخيـر     وأن يكون على أدب وثقافة ينهضان به إلى         ، الحيوية

 يكـون   كانت سعادة األمة في طيب حياة أفرادها ؛ كان واجب كل فرد أن يوجه همته إلـى أن                 
 ،ه من األفراد على أن يكون في أمـن        فيساعد من يستطيع مساعدت   ، ةسائر األفراد في حياة طيب    

 في طريق السالمة    أو على تربية وثقافة يقوى بها على السير       ، أوعلى كفايته من حاجاته الحيوية    
 التي تـربط    طومن حكمة الشارع في الدعوة إلى اإلصالح أن اتجه إلى الرواب          ، وراحة الضمير 
ورابطة القرابة  ، االتحاد في الدين والحق   ةورابط، تحاد في اإلنسانية  كرابطة اال : ناإلنسان باإلنسا 

، الخير إليهـا  وأعطى كل رابطة حقها من جهة كف الشر عنها وسوق           ، ورابطة الجوار ، الدموية
، ورابطـة الـدين   ، كرابطة اإلنسانية : وابط الكبرى ولم يكتف الشارع في دعوته إلى رعاية الر       

ذلـك أن هـذه     ، اتجاها خاصـاً  ، ورابطة الجوار ،  كرابطة النسب   :فاتجه إلى الروابط الصغيرة   
قوتها في سـالمة    وكمال السلسلة الكبيرة و   ،  الروابط كحلقات في سلسلة كبيرة هي رابطة األمة       

  .ومن تلك الحلقات والحقوق حق الجوار، الحلقات ومتانتها
  :وحقوق الجار ترجع إلى أربعة حقوق هي

 .ىأن ال يلحق الرجل بجاره أذ.١

 .أن يحميه مما يريده بسوء.٢

 .أن يعامله بإحسان.٣
                                           

  .قـــال أحمـــد شـــاكر صـــحيح   ) ١٤٨ ص ١٧ج ( ،  ) ٢٣٧٤٤( مـــسند اإلمـــام أحمـــد بـــرقم     1-
  

  ج. قــــال أحمــــد شــــاكر صــــحيح) ٢٧٨  ص ٩ج ( ، ) ٩٦٣٨( مــــسند اإلمــــام أحمــــد بــــرقم  2-
 



 

 ٢٥١

 .)١(أن يقابل جفاءه بالحلم ويشمل هفواته بالصفح والمغفرة.٤

موطأ الكنف حـسن العـشرة      ، عقله بهدي هذا الدين سمح مع جاره      فالمسلم الحق المستنير قلبه و    
 مستهدياً بهدي الرسول    ،من بيته إن احتاج إلى شيء من ذاك       ال يمنعه االستفادة    ، لطيف المعاملة 
  .)23() אמ:(الكريم القائل

אאא:(أن النبي    -رضي اهللا عنه    -وفي حديث أبي هريرة     
ففي الحديث بيان مشدد    ، )٤()אא:؟א:،
أو عالمة  ، ن إيذاء الجار مخرجاً من اإليمان     حتى كاد يكو  ، ن التحذير البالغ من إيذاء الجار     يتضم

فكيف بالذي ال يأمن جـاره      ، صاف المؤمن أن يكون مأمون الجانب     ؛ ألن من أو    اإليمان على فقد 
، ضهم لبعض لهو أمر يندي له الجبـين     وما نالحظه اليوم من إيذاء الجيران بع      ، ؟)٥( وأذاه شروره

وكم من مزعجات صوتية تكاد تبعث المـوتى مـن          ، من جار ال يأمن على نفسه من جاره       فكم  
وربما يكون ذلك في أوقات     ، حقوق جيرانهم عليهم  غير مراعين   ، رانقبورهم يطلقها بعض الجي   

يـران علـى    وكم من قمامات يرميها بعـض الج      ، ومن الليل ، لقيلولة بعد الغداء  االراحة والنوم ك  
وكم ينظر  ،  المتاع من جيرانهم ثم ال يردونه      وكم يستعير بعض الناس   ، أبواب جيرانهم ومنازلهم  

 لهـم   وكم من جيران ال أمانة    ، بفضول قبيح ونظرات مريبة   ، رانهمبعض الجيران إلى محارم جي    
وكم من رجل فاضل هجـر      ، إلى غير ذلك من قبائح ومنكرات     ، عراضهمعلى أموال جيرانهم وأ   

ويكفـي  ، بثمن بخس ليفارق جاره الذي يؤذيهولربما باعها ، اره ومتاعها برغم موقعها وجمالها  د
  .)٦(نفسه وأهله بوائقه

هو فـي   و،  أن يكون جاره في ضيق وفاقة وعسر       إن المسلم الصادق ال يحتمل وجدانه المرهف      
الم هذه المفارقة بينه وبين     وكيف يحتمل وجدانه الذي أرهفه اإلس     ، لعيش منعم مرفه  بحبوحة من ا  
:מאאوهــــو يــــستمع  ، جــــاره

فما ظنك بشعب كامل تحتـل أرضـه        ، )٧()אא،אא،אא(
ه وييتم أطفاله وتسجن نساؤه ومنهم من يموت جوعاً أو نقصاً في األدويـة والـدول                ويقتل شباب 

                                           
ــع    1- ــالح المجتم ــي إص ــائل ف ــر رس ــسين  / انظ ــضر ح ــد الخ ــاز  –محم ــن ب ــز ب ــد العزي   ).٢٦-٢٣ص ( عب

 

ــرقم  -2 ــن ماجــة ب ــام  ) ٢٣٣٧(ســنن اب ــاب األحك ــاره  / كت ــدار ج ــى ج ــضع خــشبة عل ــاب الرجــل ي   ).٤٠ص (ب
  

  ).١١٩ص(محمد الهاشمي / شخصية المسلم  -3
    ). ١٥٢٦ص (بــاب إثــم مــن يــأمن جــاره بوائقــه      / كتــاب األدب ) ٦٠١٦( صــحيح البخــاري بــرقم    -4
ــي   -5 ــر األخالقــ ــسها  انظــ ــالمية وأســ ــداني   / اإلســ ــسن الميــ ــرحمن حــ ــد الــ   ).٥٧ص(عبــ

  

ــالمية    6- ــالق اإلســــ ــر األخــــ ــداني   / انظــــ ــرحمن  الميــــ ــد الــــ   ).٥٩ص (عبــــ
 ج

  ).  ١٣٨٢ص  ) (وكلـوا مـن طيبـات مـا رزقنـاكم           ( كتاب األطعمـة بـاب قولـه تعـالى           ) ٥٣٧٣( صحيح البخاري برقم     7-
 



 

 ٢٥٢

ومـن هنـا    ،  اليـوم  نكما هو حال الفلسطينيي   ، وكأن األمر ال يعنيها   ، رك ساكنا   المجاورة ال تح  
ندرك أن الشعار الذي حاق باإلنسانية في كل مكان إنما كان بسبب غياب المـسلم الحـق عـن                   

التي لـم   ، ادلة خلف مبادئ الوضعية المتخلفة    ري مبادئ اإلسالم اإلنسانية الع    وتوا، مسرح الحياة 
ــنِ م ــةتج ــؤس والفاق ــسانية ســوى الب ــا اإلن ــي ، نه               واالســتغالل والجــوع والعــري ف

  .عـصر الـصواريخ واألقمـار الـصناعية وصـعود اإلنـسان إلـى القمـر               ، عصر الفضاء 
م أن هناك ما بين     ١٩٧٥غذية والزراعة العالمية التابعة لألمم المتحدة عام        فلقد أعلنت منظمة األ   

عشرين إلى مئة مليون شخص في أفريقيا وآسيا يواجهون احتمال الموت جوعاً خالل الـسنوات               
الثة ماليـين نـسمة كـل    فإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإنه يهدد بموت ث  ، القليلة القادمة   
  . مليون وألف مليون شـخص يعـانون سـوء التغذيـة           ٤٦٠اك ما بين    وإن هن ، أسبوع جوعاً 

إن فتاة أوروبية تطوعت للعمل ممرضة في       : هاوتناقلت وكاالت األنباء في العام نفسه قصة مفاد       
وكانت النتيجة أنهـا أصـيبت      ، عاني سكانها سوء التغذية المزمنة    إحدى المناطق اإلفريقية التي ي    

وذلك بعد أن شـاهدت صـراعاً       ،  ودي بها إلى الجنون المطبق    بحالة انهيار عصبي شديد كاد ي     
دامياً بين بعض األطفال اإلفريقيين الذين دفعهم الجوع إلى االقتتال الوحشي مـن أجـل الفـوز                 

ولم يكـن   ، عد أن فقأ أحد األطفال عين زميله      ولم يتوقف القتال إال ب    ، " المانجو" بقطعة من ثمر    
وكم سبب هذا الجوع العمى الكامل بـسبب افتقـار          ، ثامنة من عمره  لين سناً يتجاوز ال   أكبر المقات 

وفقـدت  ، فاستحالت إلى هياكل عظميـة    ، طفالوأضوى أجسام األ  ، الجسم الدائم إلى الفيتامينات   
وفي الوقت الـذي    ، فكي الموت فال يأمنون على حياتهم     وأصبحت بين   ،  مناعتها من األمراض  

د العالم اآلخر ـ عالم الغـرب عـالم األثريـاء الـذين      يزحف فيه الجوع على آسيا وأفريقيا نج
وال زال ، من الثـروة العالميـة  % ٨٠فقط من سكان العالم ـ يستحوذون على  % ٢٠يكونون 

قد أحرقت البرازيل فـي عـام       فل، وةهؤالء األثرياء يعملون بجنون من أجل االحتفاظ بهذه الثر        
ودفعـت دول الـسوق     ، ه العـالمي    الف األطنان من البن محافظة على مستوى سعر       م آ ١٩٧٥

األوروبية المشتركة خمسين مليون دوالر لتدمير األغذية والمنتوجات الزراعية الفائـضة عـن             
 تعويضات علـى    الف مليون دوالر سنوياً   وتنفق أمريكيا ثالثة آ   ، ا مرتفعة لحفظ أسعاره ، حاجتها

زارعون األمريكيـون عـشرات     ويقتل الم ،  لتبقى محتفظة بأسعارها العالمية    ؛عدم إنتاج األغذية  
في حين مات في العـالم      ، محافظة على مستوى سعر اللحم    ، آلالف من العجول ويدفنونها أرضاً    ا

ــة     ــا الجنوبي ــيا وأمريكي ــا وآس ــي أفريقي ــوع ف ــن الج ــشرات اآلالف م ــسه ع   .نف
 أال ما أبعد الفرق بين حضارة اإلسالم اإلنسانية الربانية النورانية ـ التي لـم تـرض لإلنـسان    
! الفقير أن يتأذى بريح قدر جاره المثير لشهوة الطعام ـ وبين حضارة الغرب المادية الظالمية  

وما أشقى اإلنسانية الالهثة وراء النظم المادية شـرقيها         ، تهدد ماليين األنفس بالموت جوعاً    التي  
 حمل مشعل    المسلمين في  ةوما أعظم مسؤولي  ! وغربيها متخبطة في دياجي جاهلية حالكة السواد        



 

 ٢٥٣

،  وحده تتبـدد حنـادس الجاهليـة       فبه! النور الذي يوقد من شجرة مباركة ال شرقية وال غربية           
وتفيء اإلنسانية إلى الرشد والهداية واألمن واالستقرار       ، نوره وحده تستضيء العقول والقلوب    وب

 شيئًا بِه تُشرِكُوا ولَا اللَّه  واعبدوا :  القاعدة فيقول سبحانه   هيقرر هذ ذ   وصدق ربي إ   )١(واألمن والرخاء 
ــدينِ ــسا�ًا وبِالْوالـ ــذي إِحـ ــى وبِـ ــامى الْقُربـ ــساكني والْيتَـ ــارِ والْمـ ــى ذي والْجـ ــارِ الُْقربـ ــبِ والْجـ ــصاحبِ الْجنـ ــبِ والـ                      بِالْجنـ

ــنِ ــسبِيلِ وابــــ ــا الــــ ــت ومــــ ــا�ُكُ ملَكَــــ ــه إِن مأَيمــــ ــا اللَّــــ ــب لَــــ ــن يحــــ ــان مــــ ــا كَــــ ــورا مخْتَالًــــ ــساء(فَخُــــ   .)٣٦:النــــ
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 ٢٥٤

  

  



 

 ٢٥٥

  النتائج
  

 فإنـه ال يـسعني إال أن أذكـر بـأهم النتـائج               وإذ بلغ البحث نهايته بعد فضل اهللا        
  :توصلت إليها وهي على النحو اآلتيوالتوصيات التي 

  

ــن األخالقــ . ١ ــد األم ــضارات   يع ــاء الح ــية لبن ــر األساس ــن العناص   . ي م
ــرة     .٢ ــدنيا واآلخـ ــي الـ ــي فـ ــن األخالقـ ــالم ألمـ ــمولية اإلسـ   . شـ
ــا    . ٣ ــة وانهياره ــان األم ــظ كي ــي حف ــى ف ــة األول ــي الدعام ــالق ه   .األخ
  . أثر العقيدة والجانب اإليمـاني والروحـاني علـى األمـن الـسلوكي واألخالقـي                .٤
 فـساد    فيه  ألن في تضييعها وخيانتها    ؛ها أمانة الدين   األمانات التي يجب المحافظة علي     .٥

 . لنظامه وتفكك ألواصره واضطراب،المجتمع

ال فهو راضي الـنفس     ،  أثر واضح في امتالء صدر المسلم رضاً وطمأنينة         لها  القناعة .٦
  . ينافس الناس وال يحسدهم مما يحقق له أمنًا واستقرارا في ذاته 

  وهو من األخالق الفاضلة التـي      ،ند أهل السنة والجماعة   الصبر من أعلى المقامات ع    . ٧
 اهللا تبارك وتعالى وخاصة الصبر علـى أوامـر اهللا           يجب أن يتحلى به المرء لينال رضا      

 .والصبر في الدعوة إلى اهللا 

 ،بد أن يكون خالصاً هللا وحده ال شريك له        واإليمان ال ، لعبادة هي الترجمة العملية لإليمان    ا.٨
 وبالتالي يختل ،يزان اإلخالص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم  ومتى اختل م  

   .األمن واالستقرار عندهم 
  طرق كسب المال المشروعة معروفة فال يجوز ألي شخص اللجوء إلى الطـرق غيـر              .٩

 .  كالسرقة وغيرها ة المشروع

 ،الهـالك والـدمار   اإلنفاق في سبيل اهللا وحب المال يـؤدي إلـى            عدم   ن اإلمساك و  إ.١٠
 فال حظ لهم في الـدنيا وال فـي          ،والممسكون يعاقبهم اهللا بنفاد أموالهم فتكون هباء منثوراً       

 .اآلخرة 

نه من محاسـن    إو، ن التمتع بالحالل الطيب سبب لجلب الطمأنينة واالستقرار النفسي        إ.١١
  . وحياتنـا كلهـا     إال وعوضنا خيراً منـه فـي أبـداننا         فما حرم اهللا شيئاً   ، اإلسالم العظيم 

 ألن اإلسالم يريد    ؛ن البخل واإلسراف سبب من األسباب المؤدية لتدمير اقتصاد األمة         إ.١٢



 

 ٢٥٦

 وادخاراً تستخدمه في االرتقاء فـي الحيـاة ومواجهـة           ،نفقة معتدلة توجد الرواج السلعي    
 .وبذلك يعيش المجتمع كله حياة آمنة مستقرة، األزمات

 والتي منها العقل    ،ية المحافظة على الضرورات الخمس    أن من مقاصد الشريعة اإلسالم    .١٣
ن األمن األخالقي جزء من منظومة األمن الشامل        ؛ أل فكان تحريم المسكرات بكافة أنواعها    

 وبدونه تفقد األمة كل     ، الحياة البشرية  ة ألنه سبب الستقام   ؛الذي يتعين أن يسعى إلى تحقيقه     
  .ألركانـه لبنـاء المجتمـع وانهيـار مـدو          تقـويض    وتنزلق إلى ، معاني الحياة الكريمة  

 وإن الجرائم التي تقام مـن       ، القصاص هو األساس األول في وقاية المجتمع من آفاته         .١٤
 الحزم إلزالة    وال بد من     ،أجلها الحدود هي خبث تجب إزالته وشر تجب تنقية الجماعة منه          

ــة   ــسم الجماع ــن ج ــذه األوزار م ــاً   ؛ه ــا مطمئن ــليماً آمن ــاً س ــون نقي   . ليك
 ،أولت الشريعة اإلسالمية جانب األعراض والمحارم عناية فائقة ال يوجد لهـا مثيـل             .١٥

فرد والمجتمع من   نة للعرض ووقاية لل    صيا ؛وذلك بعدم االقتراب من الوقوع في وحل الزنا       
الشريعة أشد العقوبات    لذلك فرضت    ،األمراض التي تنتشر بسبب الممارسة غير المشروعة      

؛ حتى يسود األمن واألمان      وجعل الدفاع عن العرض واجباً     ، ومعتد الرادعة على كل عابث   
  . في المجتمع 

السارق فهي عقوبة مالئمـة      األمن والطمأنينة بين أفراد المجتمع إال بقطع يد          ال يتحقق .١٦
وهي في ذات الوقت صالحة للجماعة ألنها تؤدي إلـى تقليـل الجـرائم وتـأمين                ، لألفراد
  .بة مالئمة للفرد صالحة للجماعة فهي أفضل العقوبات وأعـدلها          وما دامت العقو   ،المجتمع

 على أمـن    اً واضح اً ألن فيها تأثير   ،ن الحرابة جريمة من الجرائم التي يجب محاربتها       إ.١٧
 فمن ثبت إدانتـه بهـذه الجريمـة يجـب           ، نفوسهم فيوتقذف الخوف والرعب    ، المواطنين

 ويجـب علـى والة      ،وطمأنينةً للناس أجمعين  مالحقته وقتله ألن في قتله إراحةً واستقراراً        
  . ألن رعاية األمن العام مناطـة بهـم        ؛من جذوره أن يجتثوا هذا النوع من الجرائم       األمور  

وخدمـة  ، تهما بالمعروف تتطلب بذالً ورحمة    ن بر الوالدين واإلحسان إليهما ومصاحب     إ.١٨
ل ذلـك يحتـاج إلـى        وك ، وصبراً وتغاضياً وطاعة في المعروف     ،ومخالفة ألهواء النفس  

أنه جعل من يقوم بواجب       ومن عظيم فضل اهللا      ،مخزون جم من جملة فضائل األخالق     
الشكر لوالديه أن يؤمنه في الدنيا واآلخرة فإن الرحمات و البركات تتنـزل علـى البـار                 

 .لوالديه

ـ    ، كبيرة عن تربية أبنائهم التربية الـسليمة       ة على الوالدين مسؤولي   .١٩ شئة  وتنـشئتهم التن
 فإن فعال ذلك أصبح المجتمع يرفل ريـاض         ،اإليمانية بما يعود على المجتمع بالخير الوفير      



 

 ٢٥٧

والسعادة في   ويصل إلى ذروة المجد      ، ويرتع في رياض األمن واالستقرار     ،الطهر والفضيلة 
 .وما كان ذلك إال بالتربية الصالحة

 ؛ بهـا  وصى اإلسالم العظيم   التي أ  حمة بين أبناء المجتمع صلة الرحم     ن من مظاهر الر   إ.٢٠
 وبقطعها تتفكـك    ،ألن في صلتها توطيد ألواصر جماعة المسلمين في وحدة اجتماعية عامة          

 ويحـل الخـوف     ، ويقع الفساد في األرض وتعم الفوضى والفلتـان        ،العرى وتنحل الروابط  
 .واالضطراب

واقعيـات الحيـاة     ومع   ،ن نظام التوريث هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء         إ.٢١
 وتضامن أفرادهـا     وتماسكها  األسرة ويعمل على بقاء وحدة   ، العائلية واإلنسانية في كل حال    

 مما يؤدي   ؛ وذلك فيه إزالة أسباب التباغض والحقد والحسد بينهم من جهة أخرى           ،وتعاونهم
 .ما بينهم األمن واالستقرار والطمأنينة فيإلى إحالل

 والتـي تـدرك     ،بدأ باختيار الزوج الصالح للمرأة الصالحة     إن تكوين األسرة الصالحة ت    .٢٢
 ممـا يـضفي األمـن       ، ألن في تأديتها الخير الكثير     ؛ والتي يجب أن تؤديها    ،حقوق زوجها 

 فالتي تطيع زوجها هي زوجة آمنة تعيش راحة نفـسية ال            ،والطمأنينة داخل األسرة بكاملها   
 .تشوبها شائبة

 فهي ليست أداة للزينة وال مطية للشهوة وال         ،تؤدىللزوجة حقوق على زوجها يجب أن       .٢٣
 ، بل إنها تكملة روحية للزوج يكون بدونها عارياً من الفضائل النفسية           ، للنسل فحسب  اًغرض

  .فقيراً من بواعث االستقرار والطمأنينة
اإلعجاز التشريعي في القرآن الكريم وكيفية تحقيقه لألمن األخالقي في كافة جوانبـه             . ٢٤

  . ووجوهه

 ألن كل فرد أصـبح      ؛مجتمع خير وصالح وتعاون   األسرة المسلمة في المجتمع تجعله      .٢٥
 ،آمناً على نفسه وماله وعرضـه     فأصبح   ،يؤدي ما عليه من واجبات عن رضى واطمئنان       
 ومن األمور التي يـزداد بهـا المجتمـع          ،وبذلك يكون المجتمع كله مجتمع أمن واستقرار      

 .في اهللا  األخوة اًتماسكاً واطمئنان

 حيث يرفع المجتمع إلـى قمـة        ، اإليثار في النفس قمة في الخلق الرفيع واألدب الجم         .٢٦
 بعكس األثرة التي تجده متنافساً في الـدنيا         ،األمن ألن أفراده ارتفعوا عن حظوظهم الدنيوية      

 يحاول كل فرد وطائفة أن يقوي نفسه حتى يتمكن بقوته أن يـستأثر              ،متسابقاً على حطامها  
 وبذلك يختل أمنهم وينتشر الخـوف  ، فيسود ذلك المجتمع القلق والتصارع والثارات   ،يستبدو

 .بين أسره وأفراده



 

 ٢٥٨

 فإنـه يـزول     ، بخالف الحب من أجل غرض مادي      ،ن الحب في اهللا يدوم بدوام سببه      إ.٢٧
 ساد بينهم األمن    ؛ وإذا تمكنت محبة المؤمنين بعضهم لبعض من قلوبهم        ،بزوال ذلك الغرض  

 . ورفرفت على ربوعهم السعادة،طمئنانواال

 ، ألن قاعدة اإلسالم األساسية الـسالم    ؛إن طرح السالم من الخير الذي دعا إليه اإلسالم        .٢٨
 الـسالم   ، وهو ال يقاتل إال إلقرار السالم في األرض بمعناه الواسـع           ،فاإلسالم دين السالم  

 .الناشئ عن استقامة الفطرة على منهج اهللا

 كما أن الكبر من األسباب الجالبة لها        ،ع من األسباب المانعة للبغي والفخر      التواض يعد. ٢٩
 فال يخاف   ، ويقبل بعضهم الحق من بعض     ،وبتواضع المؤمنين بعضهم لبعض تأتلف قلوبهم     

 .أحد من أن يعتدي عليه بالباطل وال يبغي أحد على أحد

مـن فـي نفـوس     في دخول البيوت المسكونة ودوره فـي سـيادة األ       االستئذانأهمية   . ٣٠
 .أصحابها

 فالتعاون يهيـئ    ،للتعاون في اإلسالم أثر عظيم من اآلثار المترتبة على أمن المجتمع           . ٣١
 وهذا كفيل بأن يحقق األمن إلقامة مثل هذا         ،المناخ إلقامة جالئل األعمال العلمية والتطبيقية     

 بـسبب   لذل والهـوان  يوم من الهزائم وا    وأكد البحث أن ما حل باألمة اإلسالمية ال        ،المجتمع
حتل العدو أرضها وسلب مقوماتها ومقدساتها وحـضارتها فحـل الخـوف            اعدم تعاونها ف  

 .واالضطراب بدل األمن واالستقرار

 فلإلسالم  ، اتحاد الكلمة واجتماع الصف من القواعد األساسية التي ال تقوم األمة إال بها             .٣٢
 الدعائم اإليمانية والفكرية واألخالقيـة       بناء الفرد المسلم على أقوى     :مهمتان في هذا الكون   

 والمتتبع على مر التاريخ     ، وبناء األمة المسلمة على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة        ،والسلوكية
  .يرى أن األمة لن تنتصر ولن تنعم باألمن واالطمئنان واالستقرار إال إذا كانت أمة واحدة

 ،ر سبب لحلـول نقمـة اهللا ولعنتـه        ال شك أن ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنك        .٣٣
              وبتركهمـا يحـل الـبالء وينـزل العـذاب كمـا فعـل اهللا             ،وتحول عافيته وحلول عقابه   

  .  ويغيـب األمـن واالسـتقرار فـي المجتمـع            ،باألمم الغابرة التـي بـدلت وغيـرت       
ـ               .٣٤ س اإلنـسان   ال شك أن قيام المجتمع على أساس من التكافل من شأنه أن يزيل من نف

ــالخوف  ــعور ب ــسلم أي ش ــداء    ؛الم ــي االعت ــر ف ــن التفكي ــداً ع ــه بعي               فيجعل
  . ممـا يحقـق األمـن والطمأنينـة فـي المجتمـع              على مـصالح مجتمعـه األساسـي      

أن المسلم الصادق ال يحتمل وجدانه المرهف أن يكون جاره في ضيق وفاقـة وعـسر      .٣٥
فالمسلم الحق المستنير قلبه وعقله بهدي هذا الدين        ، وحة من العيش منعم مرفه    وهو في بحب  



 

 ٢٥٩

سمال يمنعه االستفادة من بيته إن       ، لطيف المعاملة  ، مع جاره موطئ الكنف حسن العشرة      ح 
  .احتاج إلى شيء من ذلك

 -حق الحيـاة      ( لحقوق اإلنسان أثر كبير في تحقيق األمن األخالقي ومن هذه الحقوق            .٣٦
  ) . وغيرها – المساواة –الكرامة 

تنفيذ الحدود والعقوبات ونظام المراقبة والمحاسبة لها أثر بالغ في تحقيق األمن وسيادة             . ٣٧
  . االستقرار في المجتمع المسلم 

  

  :التوصيات
عن طريق  وذلك  يوصي الباحث بضرورة المتابعة المستمرة لألفراد حتي يسود األمن          . ١

ــة ــواعظ المكثف ــ،الم ــات   س ــدارس أو الجامع ــوت أو الم ــي البي ــت ف .واء كان
بمتابعة البحث في أسرار القرآن العظيمة حتى يـتم اسـتخراج وجـوه             يوصي الباحث   .٢

  . وغيرهـا   ... اإلعجاز القرآني فـي شـتى مجـاالت األمـن كـاألخالقي والنفـسي               
 ،يـة  وأخص بالذكر وزارة الداخل    ،ضرورة التعاون المستمر بين أجهزة الدولة     يوصي ب .٣

الل  وذلك بتحقيق األمن من خ     ، والشؤون الدينية  ، ووزارة األوقاف  ،ووزارة التربية التعليم  
  .ورشات العمل للحد من الوقـوع فـي وحـل الجريمـة           إعداد الدراسات والمؤتمرات و   

ــة وضــبط الواقــع والعقوبــات يوصــي بــضرورة تطبيــق الحــدود .٤              فــي الدول
  .  وغيـاب الفوضـى والفلتـان األمنـي        ر بالغ في سيادة األمـن     المجتمعي لما له من أث    

ومحاسبة المتـورطين حـسب     ، ضرورة أن تتولى المحاكم الشرعية القضايا الألخالقية      .٥
 .الشريعة اإلسالمية

 باإلحصاءات واألسباب   زايد الجرائم وانتشارها وإعدادها   أهمية إعادة النظر في سبب ت     .٦
 . المؤدية إليها
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 ٢٦١

  فهرس اآليات القرآنية
  ًمرتبا حسب السور وحسب مسلسل اآليات فيها

  الصفحة  رقم اآلية  اآلية الكريمة  رقم

א
١.   اا يهأَي اسوا الندباع كُمبي رالَّذ لَقَكُمخ …  ٢٣١  ٢١  

٢.   وايمأَقلَاةَ ووا الصآتكَاةَ والز ...   ٢٤٥  ٤٣  

٣.    َونرأْمأَت اسالن نَ بِالْبِروسنتو كُمفُسأَن ...   ٢٣٩ – ١٥٧  ٤٤   

٤.   واينعتاسرِ وببِالص لَاةالصا وهإِنةٌ ولَكَبِري.. .  ٤٧  ٤٥  

٥.    ...كُلُوا نم اتبا طَيم اكُمقْنزر ...   ٧٨  ٥٧  

٦.   َّإِن ينوا الَّذنآم ينالَّذوا وادى هارصالنو ...   ١١  ٦٢  

٧.   ْإِذا وذْنأَخ يثَاقنِي ميلَ بائرإِس... َ ١٩٩ – ١٤٢  ٨٣  

٨.   مهنجِدلَتو صراسِ أَحلَى النع اةيح ...  ٤٣  ٩٦  

٩.    لَىب نم لَمأَس ههجو لَّهل وهو ِسنحم ...  ٦٠  ١١٢  

١٠. ىصوا وبِه يماهرإِب نِيهب قُوبعيا ونِي يب ...   ١٥٨  ١٣٢  

١١. أَم متاَء كُندهإِذْ ش رضح قُوبعي توالْم ...  ١٥٩  ١٣٣  

١٢. سا أَرلُو كَمتي نكُموالً مسر يكُما فلْن...  ١٣  ١٥١  

١٣. اا يهأَي ينوا الَّذنوا آمينعترِ اسببِالص لَاةالصو ...  ٤٥ – ٤٤  ١٥٣  

١٤. كُمنلُوبلَنٍء ويبِش نم فووعِ الْخالْجو... ٥٠ – ٤٨ – ٤٥ ١٥٧ -١٥٦ -١٥٥   

١٥. ملْتإِذْ قَتورِجخم اللّها ويهف مأْتارفْساً فَادن   ...  ١٦٢  ١٦٢  

١٦.اا يهأَي اسا كُلُوا النمي مضِ فلَالًا الْأَرا حبطَي ... ٩١- ٨٥  ١٦٨  

١٧. سلَي لُّوا أَنْ الْبِروت كُموهجلَ وبرِقِ قشرِبِ الْمغالْمو ... ٢٢١ – ٧٨  ١٧٧  

١٨.وي لَكُماصِ فصاةٌ الْقيا حي يابِ أُولالْأَلْب... ١٧٩ – ١١٥  ١٧٩  

١٩. لَاأْكُلُوا وت الَكُموأَم كُمنيلِ باطلُوا بِالْبدتو...  ٧٠ - ٦٩  ١٨٨  



 

 ٢٦٢

٢٠.لُواقَاتي وبِيلِ فس اللَّه ينالَّذ كُملُونقَاتي ... ٢٤٦ – ٥٩  ١٩٠  

٢١. قُوافأَني وبِيلِ فس لَا اللَّهلْقُوا وت يكُمدبِأَي ... ٧٧  ١٩٥  

٢٢. ايِهف فِْسديضِ لي اَألرى فعلَّى سوإِذَا تإِذَا ..ويلَ وق لَه.  . ٢١١ -  ١٣٣  ٢٠٦ - ٢٠٥  

٢٣. كأَلُونساذَا يقُونَ مفنا قُلْ يم مفَقْتأَن نرٍ ميخ ... ٢١٥  
١٤٥ – ٧٧ – ٧٥ – 

٢٤٤  

٢٤. كأَلُونسنِ يرِ عمِسرِ الْخيالْما قُلْ ويهِمف ... ١٠٤  ٢١٩  

٢٥. ٌةلَأَمةٌ ونمؤم ريخ نم رِكَةشم لَوو كُمتبجأَع... ١٥١  ٢٢١  

٢٦. كأَلُونسينِ ويضِ عحقُلْ الْم وزِلُوا أَذًى هتفَاع ... ١٩١  ٢٢٢  

٢٧. اؤنِسثٌ كُمرح وا لَكُمفَأْت ثَكُمرى حأَن مئْتش ... ١٩١  ٢٢٣  

٢٨.... نلَهثْلُ وي مالَّذ هِنلَيع وفرعالِ بِالْمجلرلو... ١٧٨  ٢٢٨  

٢٩. ...لَىعو لُودوالْم لَه نقُهرِز نهتوسكو وفرعبِالْم... ١٩٠-  ١٥٩  ٢٣٣  

٣٠. ُثَلم ينقُونَ الَّذفني مالَهوي أَمبِيلِ فس ثَلِ اللَّهكَم ... ٧٥  ٢٦١  

٣١. ينقُونَ الَّذفني مالَهوي أَمبِيلِ فس اللَّه ونَ لَا ثُمبِعتي ... ٩٩ - ٨٠ – ٦٠ – ٥٧  ٢٦٤ -٢٦٢  

٣٢. اا يهأَي ينوا الَّذنقُوا آمفأَن نم اتبطَي ام متبكَس ... ٨١ - ٣٩  ٢٦٨ - ٢٦٧  

٣٣.  ْوا إِندبت قَاتدا الصمفَنِع يإِنْ ها وفُوهخت ... ٨١  ٢٧١  

٣٤.  ينقُونَ الَّذفني مالَهولِ أَمارِ بِاللَّيهالنا ورةً سلَانِيعو ... ٧٨ – ٧٥  ٢٧٤  

٣٥. ينأْكُلُونَ الَّذا يبونَ الَ الرقُوما إِلَّا يكَم قُومي يالَّذ ...  ٨٣ - ٧٣  ٢٨١-٢٧٥  

א
٣٦.ْإِنْ قُل متونَ كُنبحت ونِي اللَّهبِعفَات كُمبِبحي اللَّه... ٢٣١  ٣١  

٣٧. ْإِذ قَالَت أَترانَ امرمع بي رإِن تذَرن لَك... ١٥٣  ٣٧-٣٥  

٣٨. تادفَنكَةُ هلَائالْم وهو ملِّي قَائصي يابِ فرحالْم... ١٥٣  ٣٩  

٣٩.الُوا لَننت ى الْبِرتقُوا حفنا تمونَ مبحا تمقُوا وفنت... ٨١  ٩٢  

٤٠.ْقُل قدص وا اللَّهبِعلَّةَ فَاتم يماهرإِب... ١٨  ٩٥  

٤١.اا يهأَي ينالَّذ واآمقُوا نات اللَّه قح هقَاتت... ٢٢٩ – ٢٠٢ – ١٩٥  ١٠٣-١٠٢ - 



 

 ٢٦٣

٢٣٣  

٤٢.كُنلْتو كُمنةٌ مونَ أُمعدرِ إِلَى ييونَ الْخرأْميو...  ٢٤٠ – ٢٣٥  ١٠٤   

٤٣.لَاوا وكُونت ينقُوا كَالَّذفَرلَفُوا تتاخو نم دعب... ٢٤٠ – ٢٢٩  ١٠٥   

٤٤.ُكمتن ريخ ةأُم ترِجاسِ أُخلنونَ لرأْمت وفرعبِالْم... ٢٤٠ – ٢٣٦  ١١٤ -١١٠   

٤٥.اا يهأَي ينوا الَّذنأْكُلُوا لَا آما تبافًا الرعأَض...  ٨٢  ١٣٠  

٤٦.واارِعسإِلَى و ةرفغم نم كُمبر ةنجا وهضرع... ١٩٩  ١٣٤ - ١٣٣  

٤٧.نكَأَيو نم بِيلَ نقَات هعونَ ميرِب ريا كَثوا فَمنهو... ٤٦  ١٤٦  

٤٨.افَبِم ةمحر نم اللَّه تنل ملَه لَوو تكُن... ٢٣٧  ١٥٩  

٤٩.لَاو نبسحي ينلُونَ الَّذخبا يبِم ماهآت اللَّه... ٩٩ – ٩٦ – ٩٥  ١٨٠  

٥٠. اا يهأَي ينوا الَّذنوا آمبِروا اصابِرصابِطُوا ورو... ٥١ - ٤٥  ٢٠٠  

א
٥١.ْإِنو مفْتقِْسطُوا أَلَّا خي تى فامتوا الْيحكفَان... ١٨٨  ٣  

٥٢.واآتاَء وسالن هِنقَاتدلَةً صفَإِنْ نِح نبط لَكُم... ١٨٦  ٤  

٥٣.لَاوا وتؤاَء تفَهالس الَكُموي أَملَ الَّتعج اللَّه... ٢٤٦  ٥  

٥٤.ِالجلرل يبصا نمم كرت اندالونَ الْوبالْأَقْرو... ١٧٥ – ١٧١  ٧  

٥٥. يكُموصي ي اللَّهف كُملَادلذَّكَرِ أَوثْلُ لظِّ مح... ٢٤٧ – ١٧٠  ١١  

٥٦.لْكت ودداللَّ حه نمعِ وطي اللَّه ولَهسرو... ١٧٦  ١٤-١٣  

٥٧.ياللَّاتو نيأْتةَ يشالْفَاح نم كُمائوا نِسهِدشتفَاس... ١٢٢  ١٥  

٥٨.فكَيو هذُونأْخت قَدى وأَفْض كُمضعضٍ إِلَى بعب... ١٨٦  ٢١  

٥٩.رِيدي اللَّه نيبيل لَكُم دهيوكُمي ننس ينالَّذ... ٨٥  ٢٨-٢٦  

٦٠.اا يهأَي ينوا الَّذنأْكُلُوا لَا آمت الَكُموكُم أَمنيب... ٨١ – ٦٩  ٣٠-٢٩  

٦١...اتحالفَالص اتقَانِت ظَاتافبِ حيلْغا لظَ بِمفح... ١٨٣-  ١٨٢ – ١٧٨  ٣٤   

٦٢.وادباعو لَا اللَّهرِكُ وشوات ئًا بِهينِ شيدالبِالْوو... ٢٥٦-  ٢٥١ – ٢٤٩  ٣٦   

٦٣.اا يهأَي ينوا الَّذنوا لَا آمبقْرلَاةَ تالص متأَنو... ١٠٤  ٤٣  



 

 ٢٦٤

٦٤.َّإِن لَا اللَّه رفغأَنْ ي كرشي بِه رفغيو... ١١٤  ٤٨  

٦٥. َّإِن اللَّه كُمرأْموا أَنْ يدؤت اتانالْأَم... ٣٥ – ٣٣-  ٣٠- ٢٨  ٥٨  

٦٦....نييقدالصاِء ودهالشو نيحالالصو... ١٧ – ١٦  ٧٠ - ٦٩  

٦٧.إِذَاو ميتيح ةيحوا بِتيفَح نسا بِأَحهنم... ٢٠٥  ٨٦  

٦٨.امنٍ كَانَ ومؤملَ أَنْ لقْتا ينمؤطَأً إِلَّا مخ... ٢٤٦ – ١١٤  ٩٢  

٦٩.نملْ وقْتا ينمؤا مدمعتم هاؤزفَج... ١١٧ – ١١٣ – ١١١  ٩٣  

٧٠.نمو اجِرهي يبِيلِ فس اللَّه جِدي... ٥٥  ١٠٠  

٧١.لَا ريي خريٍ فكَث نم ماهوجإِلَّا ن نم رأَم... ٢٤٠  ١١٤  

٧٢....نمو قدأَص نم اللَّه يلًاق ١٨  ١٢٢  

٧٣.نمو نسا أَحيند نمم لَمأَس ههجو... ٢٣٠  ١٢٥  

٧٤.لَنوا ويعطتسلُوا أَنْ تدعت نياِء بسالن... ٢٤٠ -  ١٨٨  ١٢٩ - ١٢٨  

٧٥.َّإِن نيقافنونَ الْمعادخي اللَّه وهو مهعادخ... ٥٧  ١٤٢  

٧٦. َّإِن افنالْمنيي قف كرفَلِ الدالْأَس نم... ٦٠  ١٤٦-١٤٥  

٧٧.لَا بحي اللَّه رهوِء الْجبِالس نلِ مالْقَو... ٢١٥ -  ١٩٩  ١٤٩ -١٤٨  

א
٧٨....لَّتأُح ةُ لَكُمهِيمامِ بعإِلَّا الْأَن... ٧٨  ١  

٧٩....واناوعتلَى وع الْبِر قْوالتلَا ىووا وناوعت... ٢٢٧-  ٢٢١  ٢  

٨٠.تمرح كُملَيةُ عتيالْم مالدو ملَحزِيرِ ونالْخ... ٩١- ٨٧  ٣  

٨١.كأَلُونساذَا يلَّ مأُح ملَّ قُلْ لَهأُح لَكُم... ٨٦  ٤  

٨٢.نلِ مأَج كا ذَلنبلَى كَتنِي عيلَ بائرإِس... ١١٥ – ١١٢  ٣٢  

٨٣.اماُء إِنزج ينونَ الَّذارِبحي اللَّه ولَهسرو... ١٣٥ – ١٣٤ – ١٣٣  ٣٣  

٨٤.ارِقالسارِقَةُ والسوا وا فَاقْطَعمهيداًء أَيزج... ٣٨  
١٣٠ – ١٢٨ – ١٢٦ - 

١٣٨  

٨٥. لَحأَصو هظُلْم دعن بم ابن تفَم...      ١٣١  ٣٩  



 

 ٢٦٥

٨٦.واعمبِ نَسلْكَذأَكَّالُونَ ل تحلسل... ٧٠  ٤٢  

٨٧.اا يهأَي ينوا الَّذنآم نم دتري كُمنم... ٢٠٧  ٥٤  

٨٨.لَوو مهوا أَناةَ أَقَامروجِيلَ التالْإِنو... ٣٥  ٦٦  

٨٩.وانَ لَا كَانواهنتي نكَرٍ عنم لُوهفَع... ٢٣٦  ٧٩  

٩٠....وا لَاودتعإِنَّ ت لَا اللَّه بحي يندتعالْم  ٩٥  ٨٧  

٩١.اا يهأَي ينوا الَّذنا آممإِن رمِسر الْخيالْمو... ١٠٤ – ٧١  ٩١-٩٠  

٩٢....ذَاه موي فَعني نيقادالص مقُهدص... ٢٥ - ١٩  ١١٩  

מ א
٩٣. ر تكُذِّب لَقَدواْوربفَص كلن قَبلٌ مس...    ٤٧  ٣٤  

٩٤.إِذَاو اَءكج ينونَ الَّذنمؤا يناتفَقُلْ بِآي لَامس... ٢٠٥  ٥٤  

٩٥.وهي والَّذ فَّاكُموتلِ يبِاللَّي لَمعيا وم... ٦٤  ٦٠  

٩٦.ينوا الَّذنآم لَموا ولْبِسي مهانبِظُلْمٍ إِمي... ١٠  ٨٢  

٩٧.ملَه ارلَامِ دالس دنع هِمبر وهو... ٢٠٦  ١٢٧  

٩٨....لَارِفُوا وست هلَا إِن بحي نيرِفسالْم... ٩٤  ١٤١  

٩٩.ْا قُلالَوعلُ تا أَتم مرح كُمبر كُملَيع.. ١٥١  
١١٨ – ١١٢ – ١١١ – 

١٤٣  

١٠٠.َّأَنذَا وي هاطرص اميمقتس وهبِعفَات... ٥٧ – ٢٢٩  ١٥٣  

١٠١. ياتممو اييحمي وكسني والَتقُلْ إِنَّ ص ...  ٢٢٩ - ٥٧  ١٦٣ - ١٦٢  

א א
١٠٢.ْقُل ري أَمبر طسوا بِالْقيمأَقو كُموهجو... ٥٢  ٢٩  

١٠٣.انِي يب مذُوا آدخ كُمتزِين دنكُلِّ ع... ٩٦- ٨٩ – ٨٦  ٣١  

١٠٤.ْقُل نم مرةَ حزِين ي اللَّهالَّت جرأَخ... ٨٩- ٨٧  ٣٢  

١٠٥....امِ يوا قَودباع ا اللَّهم لَكُم... ٢٣١  ٥٩  

١٠٦.إِلَىو ادع ماها أَخودا قَالَ همِ يقَو... ٢٨  ٦٨-٦٥  



 

 ٢٦٦

١٠٧.َلَأُ قَالالْم ينوا الَّذركْبتاس نم همقَو... ٢١١  ٧٦-٧٥  

١٠٨.لُوطًاقَالَ إِذْ و همقَوونَ لأْتأَت... ٩٧  ٨١-٨٠  

١٠٩.إِلَىو نيدم ماها أَخبيعقَالَ ش... ٦٩  ٨٥-٨٤  

١١٠.لَولَ أَنَّ وى أَهوا الْقُرنا آمقَواتو... ٣٥  ٩٦  

١١١.ْإِذو ةٌ قَالَتأُم مهنم مظُونَ لعاقَ تمو... ٢٣٦ – ٢٣٥  ١٦٤  

١١٢.ذخ فْوالْع رأْمو فربِالْع رِضأَعو... ١٩٩  ٢٠٠ -١٩٩  

א
١١٣.قُوااتةً ونتلَا ف نيبصت ينوا الَّذظَلَم... ٢٤٥  ٢٥  

١١٤.اا يهأَي ينوا الَّذنوا لَا آمونخت ولَ اللَّهسالرو... ٢٩  ٢٧  

١١٥. ْوادصيل مالَهوقُونَ أَمنفواْ يكَفَر ينإِنَّ الَّذ ... ٩٨  ٣٦  

١١٦.وايعأَطو اللَّه ولَهسرلَا ووا وعازنلُوا تفْشفَت... ٢٣٠  ٤٦  

١١٧.أَلَّفو نيب قُلُوبِهِم لَو فَقْتا أَني مف... ١٩٧  ٦٣  

א
١١٨.ارِ كَانَ مشلْملنيوا أَنْ كرمعي اجِدسم... ٢٧٥  ١٨-١٧  

١١٩. نرياً مواْ إِنَّ كَثنآم ينا الَّذها أَيي ... ٩٩  ٣٥- ٣٤  

١٢٠.وارففَافًا انقَالًا خثوا وداهجو كُمالوبِأَم... ٢٤٦  ٤١  

١٢١.ْقُل ا لَننيبصا إِلَّا يم بكَت ا اللَّهلَن... ٥٠- ٤٩  ٥١  

١٢٢. َوننمؤالْمو اتنمؤالْمو مهضعاُء بيلأَو... ٢٣٥  ٧٢-٧١  

١٢٣.لَالَى وع ينا إِذَا الَّذم كوأَت... ٥٩ – ٥٤  ٩٢  

١٢٤.ِقُللُوا ومى اعريفَس اللَّه لَكُممع ولُهسرو... ٦٥  ١٠٥  

١٢٥.َّإِن ى اللَّهرتاش نم نِنيمؤالْم مهفُسأَن... ٢٤٧ – ٧٧ – ٥١  ١١١  

١٢٦. لَقَد ابت لَى اللَّهع بِيالن اجِرِينهالْمو... ٢٢٣ – ٢١  ١١٩-١١٧  

١٢٧. اا يهأَي ينوا الَّذنقُوا آمات وا اللَّهكُونو... ٢١ – ١٧  ١١٩  

١٢٨. امونَ كَانَ ونمؤوا الْمرفنيكَافَّةً ل... ٢٢٤  ١٢٢  



 

 ٢٦٧

١٢٩. عنصيو ا الْفُلْككُلَّمو رم هلَيع... ٦٦  ٣٨  

١٣٠. لَقَدو اَءتا جلُنسر يماهرى إِبرشبِالْب... ٢٠٥ – ١٥٣  ٧١-٦٩  

١٣١. ...امو أَنْ أُرِيد فَكُمالا إِلَى أُخم اكُمهأَن... ٢٣٩  ٨٨  

١٣٢. الْنا أَنزلُونَإِنقعت لَّكُماً لَّعبِيرآناً عقُر ه  ... ٢٣١  ٢  

١٣٣. َا قَالي ينلَا ب صقْصت اكيؤر... ٣٣  ٥  

١٣٤.... امو تنٍ أَنمؤا بِملَن لَوا وكُن نيقادص ٨  ١٧  

١٣٥....َّأَنو  ي لَا اللَّهدهي دكَي نِنيائالْخ ٢٩  ٥٢  

١٣٦.ضِقَالَ اجنِ اَألرآئزلَى خلْنِي عع...  ٣٢  ٥٥  

١٣٧.... هإِن نقِ متي بِرصيفَإِنَّ و اللَّه... ٤٨  ٩٠  

١٣٨.الُوا فَلَمخلَى دع فوسى يآو... ١٤٧  ١٠٠-٩٩  

١٣٩. ْقُل هذي هبِيلو سعإِلَى أَد لَى اللَّهع... ٢٢٢ – ٥٦  ١٠٨  

א
١٤٠.َّالوينلُونَ ذصا يم رأَم اللَّه لَ أَنْ بِهوصي... ١٦٥  ٢١  

١٤١.لَامس كُملَيا عبِم متربص مفَنِع... ٢٠٦  ٢٤  

١٤٢....ْا قُلمإِن ترأَنْ أُم دبأَع لَا اللَّهو رِكأُش... ٢٣١  ٣٦  

מ א
١٤٣. ...نلَئ متكَرش كُمنلَأَزِيد...  ب  ٧  

١٤٤. لَى اللّهعا وونمتا آذَيلَى منَّ عبِرصلَنو  ... ٤٧  ١٢  

١٤٥....رخسو لَكُم الْفُلْك رِيجتي لرِ فحالْب رِهبِأَم... ٦٨  ٣٢  

א
١٤٦.امعالْأَنا ولَقَهخ ا لَكُميهٌء ففد عافنمو... ٨٦  ٥  



 

 ٢٦٨

١٤٧.وهو  يالَّذ رخس رحأْكُلُوا الْبتل هنا مما لَحطَرِي... ٦٨  ١٤  

١٤٨.إِذَاو  رشب مهدثَى أَحظَلَّ بِالْأُن ههجا ودوسم... ١٥٤  ٥٩-٥٨  

١٤٩.نمو  اتريلِ ثَمخابِ الننالْأَعذُونَ وختت هنا مكَرس... ١٠٣  ٦٧  

١٥٠.اللَّهو  علَج ا لَكُممم لَقلَالًا خلَ ظعجو لَكُم...  ٨٩  ٨١  

١٥١.َّإِن  اللَّه رأْملِ يدبِالْع انسالْإِحاِء وإِيتي وى ذبالْقُر... ١٦٧  ٩٠  

١٥٢.نلَ  مما عحالص نذَكَرٍ م ثَى أَوأُن وهو نمؤم هنيِيحفَلَن... ٦٠  ٩٧  

١٥٣.مرِي ا إِنفْتي بالْكَذ ينونَ لَا الَّذنمؤي اتبِآي اللَّه... ١٧  ١٠٥  

א א
١٥٤. إِذَاا وندأَنْ أَر كلهةً نيا قَرنرا أَميهفرتم... ٩٢  ١٦  

١٥٥.ىقَضو  كبوا أَلَّا ردبعإِلَّا ت اهنِ إِييدالبِالْوا وانسإِح... ١٤٨ -  ١٤١  ٢٤ - ٢٣  

١٥٦.آتى ذَا  وبالْقُر قَّهح نيكسالْمو ناببِيلِ والس... ١٦٧  ٢٦  

١٥٧. َّإِن ذِّرِينبوا الْمانَ كَانونيِ إِخاطيكَانَ الشطَانُ ويالش... ٩٥  ٢٧  

١٥٨.  َةيشخ كُمالدلُواْ أَوقْتالَ تلَا...ووا وبقْرت ناالز... ١٥٣ – ١٢٣ – ١١٨  ٣٢ - ٣١  

١٥٩....نملَ  وا قُتظْلُومم ا فَقَدلْنعج هيلولْطَانً لس...   ١٥٥  ٣٣  

١٦٠....َّإِن  عمالس رصالْبو ادالْفُؤكُلُّ و ككَانَ أُولَئ هنئُولًا عسم  ١٦١  ٣٦  

١٦١....إِذًا  مكْتسةَ لَأَميشفَا خقِالْإِن... ٦٤  ١٠٠  

א
١٦٢.بِراصو  كفْسن عم ينونَ الَّذعدي مهبر... ٢٣٨  ٢٨  

١٦٣.ُالونَ  الْمنالْبةُ وزِين اةيا الْحينالد اتياقالْبو... ١٦٠  ٤٦  

١٦٤. اأَمو ارنِ فَكَانَ الْجِديلَامغنِ لييمتي... ٢٤٧  ٨٢  

١٦٥.ْا  قُلما إِنأَن رشب ثْلُكُمى موحي إِلَي... ٢٠٧ – ٥٩ – ٥٣  ١١٠  

מ
١٦٦.اى ييحي ذخ ابتالْك ةبِقُو اهنيآتو كْمالْح... ١٤٧  ١٥ -١٢  

١٦٧.لَامسو هلَيع موي دلو مويو وتمي مويثُ وعبا ييح  ٢٠٥  ١٥  



 

 ٢٦٩

١٦٨.َيإِ قَالن دبع اللَّه انِيآت ابتلَنِي الْكعجا وبِين ٢٠٥ -  ١٤٧  ٣٣ -٣٢-٣٠  

١٦٩.اذْكُري وابِ فتالْك يماهرإِب هيقًا كَانَ إِندا صبِين ١٤٦ - ١٨  ٤٧-٤١  

١٧٠.بر اتاومضِ السالْأَرا وما ومهنيب هدبفَاع طَبِراصو بعلهتاد ٤٦  ٦٥  

١٧١.فَقُولَا  لًا لَها قَونلَي لَّهلَع ذَكَّرتي ى أَوشخي ١٩٨  ٤٤  

١٧٢.كُلُوا  نم اتبا طَيم اكُمقْنزلَا را ووطْغت... ٩١  ٨١  

١٧٣.نمو  ضرأَع نكْرِي عفَإِنَّ ذ ةً لَهيشعكًا منض... ١٤٩  ١٢٦-١٢٤  

١٧٤.لَانَّ  ودمت كينيا إِلَى عا منعتم بِه... ٤٠  ١٣١  

١٧٥.رأْمو  لَكأَه لَاةبِالص طَبِراصا وهلَيع... ١٦٦ -  ١٥٧  ١٣٢  

א
١٧٦.َّإِن  هذه كُمتةً أُمةً أُمداحا وأَنو كُمبون ردبفَاع ٢٣٠  ٩٢  

א
١٧٧. َّإِن ينوا الَّذونَ كَفَردصيو نبِيلِ عس اللَّه... ٧١  ٢٥  

١٧٨....وانِبتفَاج  سجالر نم ثَانوا الْأَونِبتاجو... ٢٣  ٣٠  

١٧٩.  رتعالْمو وا الْقَانِعمأَطْعو  ... ٣٨  ٣٦  

١٨٠. ...لَالَوو فْعد اللَّه اسالن مهضعب عضٍبِب تمدلَه... ٢٣٦- ١٠  ٤٠ -٤٠   

א
١٨١.َوناعر مهدهعو هِماتانأَمل مه ينالَّذو ٣١  ٨  

١٨٢.اا  يهلُ أَيسكُلُوا الر نم اتبالطَّي... ٧٦  ٥١  

א
١٨٣.ُةانِيانِي  الزالزوا ودلكُلَّ فَاج داحو... ١٢١  ٢  

١٨٤.ثُم اتنصحونَ الْممري ينالَّذو...   ١٢٢  ٤  

١٨٥.لَالِ  وأْتلِ أُولُو يالْفَض كُمنم ةعالسوا أَنْ وتؤي... ١٦٧  ٢٢  



 

 ٢٧٠

١٨٦.اا  يهأَي ينوا الَّذنلُوا لَا آمخدا توتيب رغَي كُموتيب... ٢١٧ – ٢١٣  ٢٧  

١٨٧. كُملَيع سلُوالَّيخدأَن ت احنج ... ٢١٣  ٢٩  

١٨٨.ْقُل  نِنيمؤلْموا لضغي نم مارِهصفَظُوا أَبحيو... ١٨٠ – ١٦١ – ١١٩ – ٨٩  ٣١-٣٠   

١٨٩. اا يهأَي ينوا الَّذنآم كُمنأْذتسيل ينالَّذ لَكَتم... ٢١٤  ٥٨  

١٩٠.إِذَالَغَ  وكُ الْأَطْفَالُ بنمم لُموا الْحنأْذتسا فَلْيكَم... ٢١٥  ٥٩  

١٩١.فَإِذَا  ملْتخا دوتيوا بلِّملَى فَسع فُِسكُمأَن... ٢١٠  ٦١  

א
١٩٢.ككَذَلا ولْنعكُلِّ جل بِيا نودع نم نيرِمجالْم... ٢٣٨  ٣١  

١٩٣.مقَووحٍ وا نوا لَمكَذَّب لَالرس ماهقْنأَغْر... ٢٥  ٣٩-٣٧  

١٩٤.ادبعنِ ومحالر ينونَ الَّذشملَى يضِ عا الْأَرنوه... ٢٠٧  ٦٣  

١٩٥.ينالَّذفَقُوا إِذَا وأَن رِفُوا لَمسي لَموا ورقْتي... ٩٤  ٦٧  

١٩٦.ينالَّذونَ لَا وعدي عم ا اللَّهإِلَه رآخ... ١١٨ – ١١١  ٦٩-٦٨  

א א
١٩٧.إِلَّا نى مأَت يمٍ بِقَلْبٍ اللَّهلس ٢٠  ٨٩  

١٩٨.هإِنزِيلُ ونلَت بر نيالَمالْع ٢٨  ١٩٢-١٩٥  

١٩٩.ضفاخو كاحننِ جمل كعبات نم نِنيمؤالْم ٢٠٧  ٢١٥  

א
٢٠٠. خ منهج ابولُواْ أَبخافَاديهف يندال... ٢١٢  ٢٩  

٢٠١.َقَال فْرِيتع نم ا الْجِنأَن يكآت بِه... ٢٩  ٣٩  

٢٠٢. نلَ لَكُم معج اللّهو ... ٢١٧  ٨٠  

٢٠٣. ةكْمبِالْح كببِيلِ رى سإِل عاد... ١٩٨ - ٥٠  ١٢٥  

א
٢٠٤.ا قَالَتماهدا إِحي تأَب هأْجِرتنَّإِ اس رينِ خم ترأْجتاس... ٦٧ – ٣٢  ٢٦  



 

 ٢٧١

٢٠٥. كنَ أُولَئوتؤي مهرنِ أَجيترم...  ٤٥  ٥٤  

٢٠٦.نمو هتمحلَ رعج لَ لَكُماللَّي ارهالنوا وكُنستل يهف... ٦٥  ٧٣  

٢٠٧.لْكت ارةُ الدرا الْآخلُهعجن ينلَّذو لَا لرِيدا نَيلُوع..... ٢٠٨  ٨٣  

א
٢٠٨.لَقَدو ماَءهى جوسم اتنيوا بِالْبركْبتي فَاسضِ فالْأَر... ٢١٢  ٤٠-٣٩  

מ א
٢٠٩.ةَ كَانَ ثُمباقع يناُءوا الَّذوأَى أَسالس... ٢٥  ١٠  

٢١٠.نمو هاتأَنْ آي لَقخ لَكُم نفُِس مأَنا كُماجوأَز... ١٨٢ – ١١  ٢١  

٢١١.امو متيآت نا مرِب وبريي لالِ فواسِ أَمالن... ٧٤  ٣٩  

٢١٢.ْإِذانُ قَالَ ولُقْم نِهابل وهو ظُهعا يي ينب... ١٥٨  ١٣  

٢١٣.أَلَم رأَنَّ ت اللَّه جوللَ يي اللَّيارِ فهالن... ٥٠  ٣١-٢٩  

א
٢١٤.الْنعجو مهنةً ممونَ أَئدها يرِنا بِأَموا لَمربص... ٤٦  ٢٤  

א א
٢١٥....سلَيو كُملَيع احنا جيمف مطَأْتأَخ بِه... ١١٤  ٥  

٢١٦....أُولُوامِ وحالْأَر مهضعلَى بضٍ أَوعي بِبا فتبِك اللَّه... ١٧١  ٦  

٢١٧.هِمقدن صع نيقادأَلَ الصسيل   ... ١٦  ٨  

٢١٨.كَانَ لَقَد ي لَكُمولِ فسر ةٌ اللَّهوةٌ أُسنسح... ٢٣١  ٢١  

٢١٩.نم نِنيمؤالٌ الْمقُوا رِجدا صوا مداهع اللَّه هلَيع... ٥٦  ٢٣  

٢٢٠.َنقَري وف كُنوتيلَا بو نجربت جربت ةيلاهالْج... ١٨٤ -  ١٧٩  ٣٣  

٢٢١.إِذَاو نوهمأَلْتا ساعتم نأَلُوهفَاس ناِء مرابٍ وجح... ١٢٠  ٥٣  

٢٢٢.َّإِن اللَّه هكَتلَائملُّونَ وصلَى يع بِيالن... ٢٠٥  ٥٦  



 

 ٢٧٢

٢٢٣. اا يهأَي بِيأَ قُلْ النلاجِكوز كاتنباِء ونِسو... ١٢٠  ٥٩  

٢٢٤.اا يهأَي ينوا الَّذنقُوا آمات قُولُوا اللَّهلًا وا قَويددس ٢١  ٧١-٧٠  

٢٢٥.لَقَدا ونيآت وداوا دنلًا ما فَضالُ يبِي جِبأَو... ٦٦  ١٠  

א
٢٢٦.لَاملَى سوحٍ عن يف نيالَمالْع ٢٠٥  ٧٩  

٢٢٧.لَاملَى سع يماهرإِب..   ٢٠٥  ١٠٩  

٢٢٨.لَاملَى سى عوسونَ مارهو ٢٠٥  ١٢٠  

٢٢٩.لَاملَى سإِلْ ع نياسي ٢٠٥  ١٣٠  

٢٣٠.لَامسلَى وع نيلسرالْم ٢٠٥  ١٨١  

א
٢٣١.ْا  قُلي ادبع ينوا الَّذنقُوا آمات ركُمب... ٤٦  ١٠  

٢٣٢.ْي  قُلإِن ترأَنْ أُم دبأَع ا اللَّهصلخم لَه ينالد ٥٥  ١٢-١١  

٢٣٣.نفَم  أَظْلَم نمم لَى كَذَبع اللَّه كَذَّبقِ ودبِالص... ٢٥  ٣٢  

٢٣٤.يالَّذاَء  وقِ جدبِالص قدصو بِه كأُولَئ مه... ٢٥  ٣٤-٣٣  

٢٣٥.ْا  قُلي يادبع ينفُوا الَّذرلَى أَسع فُِسهِمأَن... ٩٧  ٥٣  

٢٣٦.واعفَاد  اللَّه نيصلخم لَه ينالد لَوو كَرِه... ٢٣١  ١٤  

٢٣٧.ابتك  لَتفُص هاتا آيآنا قُربِيرمٍ عقَوونَ للَمعي... ٢٣١  ٣  

٢٣٨. َلئَةُويلَا السةُ ونسوِي الْحتسا ت...  ١   ٣٥ – ٣٤  

א
٢٣٩. لَّهل لْكم اتاومضِ السالْأَرو لُقخا ياُء مشي... ١٥٤  ٤٩  



 

 ٢٧٣

א
٢٤٠.ككَذَلا  وا ملْنسأَر نم كلي قَبف ةيقَر نيرٍ مذن... ٩٢  ٢٣  

٢٤١....نحا  ننمقَس مهنيب مهتيشعي مف اةيا الْحينالد... ٣٩  ٣٢  

٢٤٢.لَّاُءالْأَخ  ذئموي مهضعضٍ بعبل ودإِلَّا ع نيقتالْم ١٩٦  ٦٧  

א
٢٤٣.انيصوانَ  وسالْإِن هيدالا بِوانسإِح هلَتمح هأُم... ١٤٢  ١٨-١٥  

٢٤٤.بِرا  فَاصكَم ربمِ أُولُو صزالْع نلِ مسالر... ٢٣٨  ٣٥  

٢٤٥.ُقُوليو  ينوا الَّذنلَا آملَو لَتزةٌ نورس... ٦١ – ٦٠  ٢١-٢٠  

٢٤٦.ْلفَه  متيسإِنْ ع متلَّيووا أَنْ تفِْسدي تضِ فالْأَر... ١٦٨  ٢٣-٢٢  

א
٢٤٧.دمحولُ  مسر اللَّه ينالَّذو هعاُء مدلَى أَشالْكُفَّارِ ع... ٢٠٧ – ١٩٧  ٢٩  

א א
٢٤٨. لُواتاقْت نِنيمؤالْم نم انفَتإِن طَائو ... ٢٤١  ٩  

٢٤٩.امونَ  إِننمؤةٌ الْمووا إِخحلفَأَص نيب... ١٩٥  ١٠   

٢٥٠.ااأَ  يهي اسا النإِن اكُملَقْنخ نثَى ذَكَرٍ مأُنو... ١٩٧  ١٣  

٢٥١.امونَ  إِننمؤالْم ينوا الَّذنآم بِاللَّه هولسرو... ٧٧ – ٢٥ – ١٩  ١٥   

א א
٢٥٢.ِومرحالْملِ وائلِّلس قح هِمالوي أَمفو... ٢٤٦  ١٩  

٢٥٣. الْ أَتهيماهرإِب فييثُ ضدح ك... ٢١٦  ٢٦ - ٢٤  

٢٥٤.ام  أُرِيد مهنم نقٍ ما رِزمو أَنْ أُرِيد ونمطْعي...  ٤٠  ٥٨-٥٧  

א
٢٥٥.ضالْأَرا  وهعضامِ ولْأَنل ٦٧  ١٢-١٠  



 

 ٢٧٤

א א
٢٥٦.ونَ  لَاعمسا ييها فولَا لَغا ويمأْثت ٢٠٦  ٢٦-٢٥  

א
٢٥٧.لَاكَيا  لوأْسلَى تا عم كُملَا فَاتوا وحفْرت ٤٩  ٢٣  

٢٥٨.ا  لَقَدلْنسا أَرلَنسر اتنيا بِالْبلْنزأَنو مهعم... ٢٢٣  ٢٥  

א
٢٥٩....َفُونلحيلَى  وبِ عالْكَذ مهونَ ولَمعي ٢٣  ١٤  

א
٢٦٠. ...كُونَ لَا كَيولَةً يد نياِء بالْأَغْنِي كُمنم... ٧٣  ٧  

٢٦١. ينالَّذُءوا ووبت ارانَ الدالْإِميو نم هِملقَب... ٢٠٢ -  ٢٠٠  ٩  

א
٢٦٢.اا  يهأَي ينوا الَّذنذُوا لَا آمختي تودع كُمودعو... ٣٧ – ٣٣  ٢-١  

א
٢٦٣.اا  يهأَي ينوا الَّذنآم مقُولُونَ لا تلُونَ لَا مفْعت... ٢٣٩  ٣-٢  

٢٦٤.َّإِن  اللَّه بحي ينلُونَ الَّذقَاتي يف هبِيلا سفص... ٢٣٢  ٤  

٢٦٥.نمو  نِ أَظْلَممى مرلَى افْتع اللَّه بالْكَذ... ٢٢  ٧  

٢٦٦. اا يهأَي ينوا الَّذنوا آمكُون ارصأَن ا اللَّهقَالَ كَم... ٢٢٢  ١٤  

א
٢٦٧.نوهنكأَس  نثُ ميح متكَنس نم كُمدجو...  ١٦١ – ١٥٩ – ١٩٠ – ١٥٢  ٦  

٢٦٨.قفنيذُو  ل ةعس نم هتعس نمو رقُد... ١٨٩ – ١٨٦  ٧  

٢٦٩.نكَأَيو  نم ةيقَر تتع نرِ عا أَمهبر هلسرو... ١٢٣  ٨  

מ א
٢٧٠.اا يهأَي ينوا الَّذنقُوا آم كُمفُسأَن يكُملأَها وارن... ١٦٣ – ١٦٠-  ١٥٧  ٦  



 

 ٢٧٥

א
٢٧١.وي هلَ الَّذعج لَكُم ضذَلُولًا الْأَر... ١٥  ١٥  

מ א
٢٧٢.كإِنلَى ولُقٍ لَعيمٍ خظع ١٢ – ٩ – ٢ – ١  ٤  

א
٢٧٣.بِرا فَاصربيلًا صمج ٤٩  ٥  

٢٧٤.َّانَ إِنسالْإِن قلا خلُوعه ٤٥- ٣٥ – ٣٤  ٣١-١٩  

٢٧٥.َقَال بي رإِن توعي دملًا قَوا لَيارهنو ٢١١ – ٤٧  ٧-٥  

٢٧٦.اللَّهلَ وعج لَكُم ضاطًا الْأَربِس ٦٧  ٢٠-١٩  

א
٢٧٧.ِأَلَّووا وقَامتلَى اسع الطَّرِيقَة ماهنقَياًء لَأَسقًا مغَد ٣٦  ١٧-١٦  

א
٢٧٨....َونرآخونَ ورِبضي يضِ فونَ الْأَرغتبي نم... ٦٨ – ٦٥  ٢٠  

א  

٢٧٩. اددزيو ينوا الَّذنا آمانإِمي ... ٥٣  ٣١  

א
٢٨٠.َّإِن اررونَ الْأَببرشي نا كَانَ كَأْسٍ مهاجزم كَافُور ٥٤  ١٠-٥  

א
٢٨١.بنَ إِلَى اذْهوعرف هى إِنطَغ ١٩٨  ١٧  

٢٨٢.افَأَم نى مطَغ ٢٤٧  ٤١-٣٧  

א
٢٨٣.ٌليو نيطَفِّفلْمل ٦٩  ٣-١  



 

 ٢٧٦

א
٢٨٤.قَد أَفْلَح نا مكَّاهز ١٣  ١٠-٩  

א  

٢٨٥. افَأَم نطَى مقَى أَعاتو ١٩٧ – ٩٦  ١٠-٥  

٢٨٦.إِيلَافشٍ ليقُر ٦٨ - ٢  ٤-١  

א
٢٨٧.ٌليفَو لِّنيصلْمل ٥٧ - ٥٣  ٧-٤  

  א              
٢٨٨.  لَه نيصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو...    ٥٨ - ٢٠  ٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٧٧

  فهرس األحاديث النبوية
                                       _____________________________________________________________  

  رقم الصفحة  ديثاــــــاألح  م
١   فُالَنًا اْئت فَِإنَّه قَد كَان زه٢٢٥  ...تَج  
٢   ي َأتَشْفَعف دح نم ودد١٢٧  ....اِهللا ح  
٣   يُأت صفَ بِلتَرافًا اعرتاع لَمو دوج١٢٨  ....ي  
  ٧٤  ....قَاَل نه وما اللَّه رسوَل يا قيَل. » الْموبِقَات السبع اجتَنبوا   ٤
  ٩١  ...علَى وحرم ُأمتي ِلِإنَاث والْحرِير الذَّهب ُأحلَّ   ٥
  ٨٨  ....والْجراد الْحوتُ ميتَتَانِ لَنَا ُأحلَّتْ   ٦
  ٢٨  ...أد األمانة إلى من ائتمنك    ٧
  ١٧٩  .....نَعهايم فَلَا الْمسجِد ِإلَى َأحدكُم امرَأةُ استَْأذَنَت ِإذَا   ٨
  ١٩١  ...يطْرقْ فَلَا الْغَيبةَ َأحدكُم َأطَاَل ِإذَا   ٩
  ٧٥  .....يحتَسبها وهو َأهله علَى نَفَقَةً الْمسلم َأنْفَقَ ِإذَا   ١٠
  ٣٢  )َأمانَةٌ فَهِى الْتَفَتَ ثُم بِحديث الرجُل حدثَ ِإذَا   ١١
  ١٨٠  .....الطِّيبِ من فَلْتَغْتَسْل الْمسجِد ِإلَى َأةُالْمر خَرجتْ ِإذَا   ١٢
   ١٨٥ – ١٨١  ......فََأبتْ فراشه ِإلَى امرَأتَه الرجُل دعا ِإذَا   ١٣
   ١٠٦  ....شَرِبوا ِإن ثُم فَاجلدوهم الْخَمر شَرِبوا ِإذَا   ١٤
  ١٧٨  ....وحفظَتْ شَهرها تْوصام خَمسها الْمرَأةُ صلَّتْ ِإذَا   ١٥
  ٧٨  ....ثَالَثَة من ِإالَّ عملُه عنْه انْقَطَع اِإلنْسان ماتَ ِإذَا   ١٦
  ١٥٨  ....... وضع العشاء وأقيمت الصالةِإذَا   ١٧
  ٩٩  ...اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة    ١٨
  ٢١  ...أربع إذا كن فيك فال عليك ما فاتك من الدنيا    ١٩
  ١٨  ...الحرب واإلصالح بين الناس    ٢٠
  ١٨٥  .......يكْفُرن النِّساء َأهلها َأكْثَر فَِإذَا النَّار ُأرِيتُ   ٢١
٢٢   نتَْأذا اسهلَيُل فَقَاَل عجا ِإنِّي الرهم٢١٥  ...خَاد  
  ٤٢  ..)طَبعٍ ِإلَى يهدي طَمعٍ من بِاِهللا استَعيذُوا   ٢٣
  ٣٣  ..)بالكتمان الحوائج إنجاح لىع استعينوا   ٢٤
  ١٨١  ....تَملكُون لَيس عوانٍ عنْدكُم فَِإنَّهن خَيرا بِالنِّساء استَوصوا   ٢٥



 

 ٢٧٨

  ١٧  ...شَيًئا بِه تُشْرِكُوا ولَا وحده اَهللا اعبدوا   ٢٦
  ١٥٩  .......النحل في أوالدكم بين اعدلوا   ٢٧
٢٨   تَهلَمقَاَل الَ قَاَل . َأع » هملقَاَل. » َأع قَه١٩٦  ...ِإنِّى فَقَاَل فَلَح  
  ٧٤  سواء هم وقَاَل وشَاهديه وكَاتبه وموكلَه الربا آكَل   ٢٩
  ١٨٧ – ١٢  ......وخياركم خلقا أحسنهم إيمانا المؤمنين أكمل   ٣٠
  ١٠٤  .....أال إن الخمر قد حرمت   ٣١
  ١١٢ – ٢٠٨  ........متَضاعف ضعيف كُلُّ الْجنَّة هِلبَِأ ُأخْبِركُم َألَا   ٣٢
  ١١٣  ....الْعمد شبه الْخَطَِإ ديةَ ِإن َأالَ   ٣٣
  ١٤٢ – ٢٣   ...قَاَل اِهللا رسوَل يا بلَى قَالُوا ثَلَاثًا الْكَباِئرِ بَِأكْبرِ ُأنَبُئكُم َألَا   ٣٤
  ١٤٢  .....بلَى قَالُوا ثَلَاثًا الْكَباِئرِ بَِأكْبرِ ُأنَبُئكُم َألَا   ٣٥
  ٢٥٢  بابا منْك َأقْربِهِما ِإلَى   ٣٦
  ١٦٠  ......وقَاَل َأهلَه َأتَى ِإذَا َأحدكُم ِإن َأما   ٣٧
  ٣٠  ...يقُولُوا حتَّى النَّاس ُأقَاتَل َأن ُأمرتُ   ٣٨
٣٩   كقَاَل ُأم ثُم نقَاَل م كُأم) ُأ ثُمكقَاَل) م ثُم ن١٤٨  ...م  
  ٩٠  ....تَصاوِيره تَزاُل لَا فَِإنَّه هذَا قرامك عنَّا َأميطي   ٤٠
٤١   ا ِإنَأب انفْيٌل سجر يحْل شَحفَه لَيع نَاح١٨٧ – ١٥٩  .....ج  
  ١٧  ....آية المنافق ثالث   ٤٢
٤٣   ا ِإنامَأقْو ينَةدخَلْفَنَا بِالْم لَكْنَا ام٥٥  ...س  
٤٤   فْقَ ِإنالَ الر كُونى يف ءِإالَّ شَى انَه٢٣٧  ز  
  ١٥٢  ...........الصوم المسافر عن وضع تعالى اهللا إن   ٤٥
٤٦   ِإن اللَّه زلَّ عجو قَد بَأذْه نْكُمةَ عيبع ةيلاها الْجهفَخْر١٩٧  ....و  
٤٧   ِإن قْ ِلى قَاَل اللَّهقْ َأنْفُأنْف كلَي٧٥  ع  
٤٨   اَهللا ِإن لَى كَتَبنِ عاب مآد ظَّهح ننَا مالز كر١١٩  ....َأد  
٤٩   ِإن اللَّه ولَهسرو مرح عيرِ بالْخَم تَةيالْمنْزِيرِ والْخنَامِ واَألص٨٨  ....و  
٥٠   ِإن قُوُل اللَّهي موي ةاميالْق نَأي ونابتَح١٩٦  ...بجاللي الْم  
٥١   ِإن نْؤمنِ الْمْؤمانِ ِللْمنْيكَالْب شُدي هضع٢٢١  ...ب  
٥٢   ِإن ينطقْسالْم نْدع لَى اللَّهع نَابِرم ن٣١  ...نُورٍ م  
٥٣   َل ِإنى النَّاسِ َأوقْضي موي ةاميالْق هلَيٌل عجتُشْ راس٥٦  ...هِد  
٥٤   ِإن كُمالَدةُ َأوبه اللَّه لَكُم) بهي نِلم شَاء١٤٥  ....ِإنَاثًا ي  



 

 ٢٧٩

٥٥   َل َأنعا ِهللا تَجدن وهو ١٥٣  ........قُلْتُ خَلَقَك  
٥٦   ا َأنهمتَ ِإذَا تُطْعما طَعهوتَكْستَ ِإذَا وي١٨٧ – ١٨٢  ......اكْتَس  
٥٧   ا ِإنقلَى حاِهللا ع لَا َأن فَعرًئا ي٢٠٨  ....شَي  
٥٨   الًا ِإنرِج ونخُوضيي ساِل فرِ اِهللا مقٍّ بِغَيح ، ملَه النَّار موي ةامي٧٢  الْق  
٥٩   ِإن ْئتش تربص لَكنَّةُ و٤٦  ...الْج  
٦٠   إن ظَمع اءزالج عظَمِ مع الَء٤٥  .....الب  
  ١٠٥  ... تعالى حرم الخمر فمن أدركته  اهللاإن   ٦١
  ٦١  ...إن اهللا تبارك وتعالى إذا أحب عبدا    ٦٢
  ١٤٥  ...إن أوالدكم من أطيب كسبكم    ٦٣
٦٤   ِإن نم النَّاسِ َأشَر نْدع نْزِلَةً اللَّه٣٣  ...م  
٦٥   نِ ِإنذَيه امرلَى حى ذُكُورِ عت٩٠   ...ُأم  
  ٥٥  ...اه أن تعبد اهللا كأنك تر   ٦٦
  ٥٣  .....عمَل فَمن الشِّرك عنِ الشُّركَاء َأغْنَى َأنَا   ٦٧

  ٢٤  ...أنا زعيم ببيت في ربض الجنة    ٦٨
  ١٧٢  ......َأفُك لَه وارِثَ الَ من وارِثُ َأنَا   ٦٩
  ٢١٤  أنا أنا كأنه كرهه   ٧٠
٧١   تَ ِإنِ ِإنَّكعاتَّب اتروالنَّاسِ ع متَهد٢٣٩  ....َأفْس  
  ٥٢ – ٢١ – ٢٠  ...نَوى ما امرٍِئ ِلكُلِّ وِإنَّما بِالنِّيات الَْأعماُل ِإنَّما   ٧٢
  ١٥١  ....الدنْيا متَاعِ من ولَيس متَاع الدنْيا ِإنَّما   ٧٣
  ١٣١  ....الشَّرِيفُ فيهِم سرقَ ِإذَا كَانُوا َأنَّهم قَبلَكُم الَّذين َأهلَك ِإنَّما   ٧٤
  ٢١٧  ...إنما جعل االستئذان من أجل البصر    ٧٥
  ٥٩  ....وصلَاتهِم بِدعوتهِم بِضعيفها الُْأمةَ هذه اللَّه ينْصر ِإنَّما   ٧٦
٧٧   ِإنَّه سلَي اءوبِد نَّهلَكو اء١٠٧  د  
  ٢٤  ...أما إنك لو لم تعطه شيًئا    ٧٨
  ٢٣٧  ...تصدقونأوليس قد جعل اهللا لكم ما    ٧٩
٨٠   ِلمَأو لَوو ٢٠١  بِشَاة  
٨١   اكُمِإي لُوسالْجلَى وع قَات١١٩  .....الطُّر  
٨٢   اكُمخُوَل ِإيالدلَى وع اءٌل فَقَاَل النِّسج١٢٠  ......ر  
٨٣   كرسَأي كُونُوا َأني كى ِإلَيف ١٥٩  ......الْبِر  



 

 ٢٨٠

  ١٨٠  ......ِليجِدوا قَومٍ علَى فَمرتْ رتْاستَعطَ امرَأة َأيما   ٨٤
٨٥   انِإيم قَاَل. » بِاللَّه اذَا ثُمقَاَل م » ادى الْجِهبِيِل فس ٥٨   ...اللَّه  
  ٨٦  ....طَيبا ِإالَّ يقْبُل الَ طَيب اللَّه ِإن النَّاس َأيها   ٨٦
  ١٢٦  ....تَسرِقُوا ولَا شَيًئا بِاِهللا تُشْرِكُوا لَا َأن علَى بايعوني   ٨٧
  ٧٦  ...رابِح ماٌل ذَِلك رابِح ماٌل ذَِلك) بخْ (بخٍ   ٨٨
  ٨٩  .....ثيابكم خير من فإنها البياض ثيابكم من البسوا   ٨٩
  ٢٢  ...يتَفَرقَا لَم ما بِالْخيارِ الْبيعانِ   ٩٠
  ٢٠٨  ...نَفْسه عجِبهتُ حلَّة في يمشي رجٌل بينَما   ٩١
  ٦٨  ....والشهداء والصديقين النبيين مع األمين الصدوق التاجر   ٩٢
  ١٥٥  ........وجلَّ عز اللَّه ِإلَى الَْأسماء وَأحب الَْأنْبِياء بَِأسماء تَسموا   ٩٣
٩٤   متُطْع امُأ الطَّعتَقْرو لَاملَى السع نفْتَ مر٢٠٦  ...ع  
٩٥   َأةُ تُنْكَحرعٍ الْمبا َألراِلها ِلمبِهسِلحا واِلهمِلج١٥١  .....و  
  ١٤٩  ....الْواِلد دعوةُ فيهِن شَك الَ مستَجاباتٌ دعوات ثَالَثُ   ٩٦
  ١٩٦  ...ورسولُه اُهللا يكُون َأن الِْإيمانِ حلَاوةَ وجد فيه كُن من ثَلَاثٌ   ٩٧
  ١١٠  ..........الْجنَّةَ علَيهِم اللَّه حرم قَد ثَلَاثَةٌ   ٩٨
  ١٤٣ – ٥٨ – ٥٤  ....الْمطَر فََأصابهم يمشُون نَفَرٍ ثَلَاثَةُ   ٩٩
  ١٩٨  ...النُّغَير فَعَل ما عميرٍ َأبا يا صغيرٍ ِلي ِلَأخٍ يقُوَل حتَّى١٠٠
١٠١تمرةُ حارالتِّج رِ يف١٠٥  الْخَم  
  ٢١١  ...حق على اهللا أن ال يرتفع شيء من الدنيا ١٠٢
  ٤٨  بِالشَّهوات النَّار وحفَّتْ بِالْمكَارِه الْجنَّةُ حفَّت١٠٣ْ
  ٢٠٦  .......السلَامِ رد خَمس الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حق١٠٤ُّ
  ٢١٢  ....هاللَّ جعَل قَد عنِّى خُذُوا عنِّى خُذُوا١٠٥
  ١٠٥  ....منه تقبل لم شربها فمن الخبائث أم الخمر١٠٦
  ٢٢١  ...الدال على الخير كفاعله ١٠٧
  ٢٣٧  ...فَقَالُوا وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوِل علَى الْيهود من رهطٌ دخََل١٠٨
١٠٩عا دم كرِيبا ِإلَى يلَا م كرِيب٢٠  ...ي  
١١٠وهعد بِ فَِإناحقِّ ِلصقَالًا الْحم قَاَل ثُم طُوها َأعن١٩٩  ......س  
  ١٦٦  ......ويباعدنى الْجنَّة من يدنينى َأعملُه عمٍل علَى دلَّنى١١١
  ٢١٩  ...دعوهم فاستقبلوا المشرق١١٢



 

 ٢٨١

  ٨٣  ...الْمقَدسة الَْأرضِ ِإلَى فََأخْرجاني يبِيد فََأخَذَا َأتَياني رجلَينِ اللَّيلَةَ رَأيت١١٣ُ
١١٤محلَّقَةٌ الرعشِ مرتَقُوُل بِالْع نى ملَنصو لَهص١٦٥  ....و  
١١٥مغَأنْفُ ر ثُم مغَأنْفُ ر ثُم مغ١٤١  .....َأنْفُ ر  
  ١٤٩  .......علي يصل فلم عنده ذكرت رجل أنف رغم١١٦
  ١٩  ...الروع عنْه ذَهب حتَّى فَزملُوه زملُوني زملُوني١١٧
  ٢٠٣ - ١٩٦ – ٨١  ....ظلُّه ِإالَّ ظلَّ الَ يوم ظلِّه فى اللَّه يظلُّهم سبعة١١٨ٌ
  ١٥٤  ...سموا باسمي وال تكنوا بكنيتي ١١٩
  ٤٠  ..النَّاسِ عنِ هاستغْنَاُؤ وعزه ، اللَّيِل قيام الْمْؤمنِ شَرف١٢٠ُ
  ١٨٠  ...سلْمان صدق١٢١َ
  ٢٢١٨  ...جاِئزتُه ما قيَل) جاِئزتَه (جاِئزتُه َأيامٍ ثَلَاثَةُ الضيافَة١٢٢ُ
١٢٣لْمِ طَلَبةٌ الْعلَى فَرِيضمٍ كُلِّ علسم عاضولْمِ و٢٢٤  ... الْع  
  ٣٩   ...وقَنع كَفَافاً عيشُه كَانو ، ِلإلسالَمِ هدي ِلمن طُوبى١٢٤
  ٤٨  َألحد ذَاك ولَيس خَير كُلَّه َأمره ِإن الْمْؤمنِ َألمرِ عجبا١٢٥
١٢٦كلَياسِ عا بِالِْإيمي مي فد٤١  ...النَّاسِ َأي  
١٢٧كُملَيع قدبِالص قَ فَِإندى الصدهِإلَى ي ١٩  ...الْبِر  
  ١٥٦  ....شَاةٌ الْجارِية وعنِ مكَافَئتَانِ شَاتَانِ الْغُالَمِ عن١٢٨ِ
١٢٩فَِإن كُماءمد الَكُموَأمو كُماضرَأعو نَكُميب امرح ةمركَح كُمموذَا ي٨٢  ...ه  
  ١٧٢  .......َأعتَقَ ِلمن الْولَاء فَِإنَّما١٣٠
١٣١يلُهفَقَل امر١٠٦  ح  
  ٢٥٤  ......الْجاِئع وَأطْعموا الَْأسير) َأيِ (يعني الْعاني فُكُّوا١٣٢
  ٤٤  ...الرسوَل فََأعادت ولْتَحتَسب فَلْتَصبِر فَمرها١٣٣
  ٧٠  ...)ِإلَيه (لَه) َأيهدى (يهدى فَينْظُر ُأمه بيت َأو َأبِيه بيت في جلَس فَهلَّا١٣٤
١٣٥كَان اءكَرِيا زار٦٦  ....نَج  
  ٩  ...كان خلقه القرآن ١٣٦
  ١٥٦  .......السابِعِ يوم عنْه تُذْبح بِعقيقَته رهينَةٌ غُالَمٍ كُل١٣٧ُّ
  ١٠٦  حرام مسكرٍ وكُلُّ خَمر مسكرٍ كُل١٣٨ُّ
  ١٠٥  ....شَرِب ومن حرام مسكرٍ وكُلُّ خَمر مسكرٍ كُل١٣٩ُّ
  ١٥١  ...... َأو يهودانه فََأبواه الْفطْرة علَى يولَد مولُود كُل١٤٠ُّ
١٤١اعٍ كُلُّكُمر كُلُّكُمُئوٌل وسم نع هتيع١٦٢  ر  



 

 ٢٨٢

  ١٩٨  صدقَةٌ الطَّيبةُ الْكَلمة١٤٢ُ
  ٩٦  ....ِإسراف غَيرِ في اوتَصدقُو والْبسوا واشْربوا كُلُوا١٤٣
  ١٥٩  ...كفى بالمرء إثما أن يضيع ١٤٤
  ١٩٧  ...تَلْقَى َأن ولَو شَيًئا الْمعروف من تَحقرن ال١٤٥َ
  ٢٠٦  ...حتَّى تُْؤمنُوا والَ تُْؤمنُوا حتَّى الْجنَّةَ تَدخُلُون ال١٤٦َ
  ٢٣٨  ......باَل ىحتَّ فَتَركُوه دعوه تُزرِموه ال١٤٧َ
  ٦٥  ....عن يسأل حتى ربه عند من القيامة يوم آدم ابن قدم تزول ال١٤٨
  ١٢٨  .....دينَارٍ ربعِ فى ِإالَّ السارِق يد تُقْطَع ال١٤٩َ
  ٢١٨  يضيفُ لَا فيمن خَير لَا١٥٠
  ٢٤٥ – ١٩٧ – ١٢  ...َألخيه يحب حتَّى َأحدكُم يْؤمن ال١٥١َ
  ٢٩  ...امرٍِئ قَلْبِ في والْكُفْر الِْإيمان يجتَمع لَا١٥٢
 – ١١٧ – ١١٥  ....اللَّه ِإالَّ ِإلَه الَ َأن يشْهد مسلمٍ امرٍِئ دم يحلُّ ال١٥٣َ

١٢٥ – ١٢٢  
  ٢١٤  ...يستأذن حتى امرئ بيت جوف في ينظر أن المرئ يحل ال١٥٤
  ١٨٠  ......شَاهد وزوجها تَصوم َأن ِللْمرَأة يحلُّ لَا١٥٥
  ٢٠٦  ...لَياٍل ثَلَاث فَوقَ َأخَاه يهجر َأن ِلمسلمٍ يحلُّ لَا١٥٦
  ١٢٠  ....امرَأةٌ تُسافرن ولَا بِامرَأة رجٌل يخْلُون لَا١٥٧
  ١٦٩  ......قَاطع الْجنَّةَ يدخُُل ال١٥٨َ
  ١٧٣  .......الْكَافر يرِثُ والَ الْكَافر الْمسلم يرِثُ ال١٥٩َ
  ١٠٥  ....الْخَمر يشْرب ولَا مْؤمن وهو يزني حين الزاني يزني لَا١٦٠
  ٢٥٤  .......خَشَبةً يغْرِز َأن جاره َأحدكُم يمنَع ال١٦١َ
  ١٢١  ...الرجِل عورة ِإلَى الرجُل ينْظُر ال١٦٢َ
١٦٣لََأن بتَطحي كُمدةً َأحمزلَى حع رِهظَه ر٦٥  .....خَي  
  ١٠١  ...ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع ١٦٤
  ١١٢  ....من اللَّه عنْد َأهون الدنْيا لَزواُل١٦٥
  ب  ...ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس ١٦٦
  ١٧٥  ........نَاسا بِك وينْفَع يرفَعك اَهللا لَعل١٦٧َّ
١٦٨نارِقَ اُهللا لَعرِقُ السسةَ يضيالْب فَتُقْطَع هد١٣١ – ١٢٦  ....ي  
١٦٩نوُل لَعسر وسلم عليه اهللا صلى- اللَّه- ىاشالر ىتَشرالْم٧٠  و   



 

 ٢٨٣

  ١٠٦  ...عاصره: لعن رسول اهللا في الخمر عشرة ١٧٠
  ٩٢  ...لعن رسول اهللا المتشبهين من الرجال١٧١
  ١٨٦  ...للمتالعنين حسابكما على اهللا ١٧٢
١٧٣اَل لَنزاُل لَا (يزي (نْؤمي الْمف ةحفُس نم هينا د١١٢  .....م  
  ١٧٨  ...لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ١٧٤
١٧٥مي اللَّهنا انْفَعي بِمتَنلَّمي عنلِّمعا وي مننْفَع٢٢٤  ...ي  
١٧٦ملَا نَّهِإ اللَّه رِإلَّا خَي رخَي هر٢٢٥  ...الْآخ  
١٧٧ماللَّه كلْمبِع بالْغَي كترقُدلَى وع ي الْخَلْقنيا َأحتَ مملاةَ عي٩٧  ...الْح  
١٧٨لَو كَّلْتُملَى تَوقَّ اِهللا عح هكُّل٤٠  ...تَو  
١٧٩تُ لَوملع َأنَّك نْتُ تَنْظُرلَطَع ي ابِهف كنيا عَل ِإنَّمع٢١٣  ....ج  
  ٢٣٤  .....بني على أتى ما أمتي على ليأتين١٨٠
  ٦٦ - ٦٥  .....يْأكَُل َأن من خَيرا قَطُّ طَعاما) آدم بني من َأحد (َأحد َأكََل ما١٨١
  ٢٥٢  ....ورسوله اهللا حرمه قالوا الزنا في تقولون ما١٨٢
  ٢٥١  سيورثُه َأنَّه ظَنَنْتُ حتَّى بِالْجارِ يوصيني جِبرِيُل زاَل ما١٨٣
  ٨٠  ...مرتين اليوم بعد عمل ما عثمان ضر ما١٨٤
  ٤٩  ....ثَلَاثٌ لَه يتَوفَّى مسلمٍ من النَّاسِ من ما١٨٥
  ١٦٨  .....العقوبة بصاحبه يعجل أن أحرى ذنب من ما١٨٦
  ٩  حسنٍ خُلُق من يزانِالْم في َأثْقَُل شَيء من ما١٨٧
  ٣١  يموتُ يوم يموتُ رعيةً اللَّه يستَرعيه عبد من ما١٨٨
  ٢٢  ...الطَّعامِ صاحب يا هذَا ما١٨٩
١٩٠ناَل َأخَذَ موالنَّاسِ َأم رِيدا يهاء٣٤  ...َأد  
  ٦٧  .....صدقَةٌ لَه منْه ُأكَل ما كَان ِإالَّ غَرسا يغْرِس مسلمٍ من ما١٩١
  ٧٦  .....ينْزِالَنِ ملَكَانِ ِإالَّ فيه الْعباد يصبِح يومٍ من ما١٩٢
  ٢١٠ – ٧٨  ....ِإالَّ بِعفْوٍ عبدا اللَّه زاد وما ماٍل من صدقَةٌ نَقَصتْ ما١٩٣
  ٥٠  ...صبٍو ولَا نَصبٍ من الْمسلم يصيب ما١٩٤
  ٢٣  ...ما الكبائر ؟ قال اإلشراك باهللا ١٩٥
  ١٠٠  ... ما من صاحب ذهب وال فضة ١٩٦
  ٧٨  ....يعود ثُم يقىء الْكَلْبِ كَمثَِل صدقَته فى يرجِع الَّذى مثَُل١٩٧
- ٢٣٠- ٧١ – ١١  ...وتَعاطُفهِم وتَراحمهِم تَوادهم فى الْمْؤمنين مثَُل١٩٨



 

 ٢٨٤

٢٤٥   
  ٢٤٤  ..فَصار سفينَةً استَهموا قَومٍ مثَُل فيها والْواقعِ اِهللا حدود في الْمدهنِ مثَُل١٩٩
  ١٥٧  ......سبعِ َأبنَاء وهم بِالصالَة َأوالَدكُم مروا٢٠٠
٢٠١ملسمِ َأخُو الْملسلَا الْم همظْللَا يو هملس١٩٥  .....ي  
  ٣٤  ...المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٢٠٢
٢٠٣عيقَةٌ الْغُلَامِ مقرِيقُوا عفََأه نْها عميطُوا دَأم١٥٦  .....و  
٢٠٤نم الًا اُهللا آتَاهم فَلَم َؤدي كَاتَهثَِّل زم ٩٦  ...لَه  
٢٠٥نم بَأح طَ َأنسبي ي لَهف هقرِز نْسي١٦٥  .....َأو  
٢٠٦نم بَأح ِللَّه غَضَأبو طَى ِللَّهَأعو ٣٥   ....ِللَّه  
  ٧١  خَاطٌئ فَهو احتَكَر من٢٠٧ِ
٢٠٨نم حبا َأصرفْطم متةَ فَلْييقب هموي نمو حب١٥٧  ......َأص  
٢٠٩نم حبَأص نْكُمافًى معي مف هدسنًا جي آمف بِهر٤٣  ...س  
٢١٠نقَ مدِل تَصدبِع ةرتَم نبٍ مبٍ كَس٧٤  ....طَي  
٢١١نم رج هبثَو لَاءخُي نْظُرِ لَماُهللا ي هِإلَي موي ةامي٢٠٨  ...الْق  
٢١٢نم زها جي غَازِيبِيِل فاِهللا س ا فَقَدغَز نم٢٢٥  ...و  
٢١٣نلَفَ مي فَقَاَل حف هفلح اللَّاتى وزالْعقُْل و٧٢  .....فَلْي  
٢١٤نَل ممنَا حلَيع الَحالس سنَّا فَلَي١٣٤  ......م  
٢١٥نَأى مر نْكُما منْكَرم هرغَيفَلْي هدبِي ٢٤١  .........فَِإن  
٢١٦نَأَل مس ةَ اللَّهادالشَّه قدبِص لَّغَهب ٥٥  اللَّه  
٢١٧نم هرس طَ َأنسبي لَه قُهي (رِزف هقرِز (َأو َأ لَهنْس١٦٩  .....ي  
٢١٨نم عمس عماُهللا س ٦٢  .................بِه  
٢١٩ناَل منِ عتَيارِيتَّى جلُغَا حتَب اءج مو١٥٢  ......ي  
٢٢٠نقَاتََل م ةُ ِلتَكُونماِهللا كَل ياا هلْي٢٠  ...لْع  
٢٢١نا قَتََل ما نَفْسداهعم لَم حِرةَ ياِئحر نَّة٢١٩  ....الْج  
٢٢٢نم كَان هعُل مرٍ فَضظَه دعفَلْي لَى بِهع نالَ م ر٢٥٠  ..ظَه  
٢٢٣نا  ممتعمد ٢٣  ...كذب علي  
  ٦٩  ...من غش فليس منا ٢٢٤
٢٢٥نم كَان نْؤمبِاِهللا ي مِوورِ الْيالْآخ كْرِمفَلْي هارج نم٢٥١ – ٢١٦- ١٦٥  ...و 
٢٢٦نكَانَتْ م َأتَانِ لَهراَل اما ِإلَى فَمماهد١٨٨  ....ِإح  



 

 ٢٨٥

٢٢٧نم بيرِ لَعشدا بِالنَّرغَ فَكََأنَّمبص هدى يمِ فنْزِيرٍ لَحخ همد٧٢  و  
٢٢٨نم لَم عدَل يقَو َل ورِالزمالْعو بِه سفَلَي ةٌ ِللهاج٥٨  ...ح  
٢٢٩نم مضي يفُ َأوضذَا يٌل فَقَاَل هجر نارِ م٢٠٠  ...فَانْطَلَقَ َأنَا الَْأنْص  
  ١٨٨  ...هذا قسمي فيما أملك ٢٣٠
  ٢١٤  ...االستْئذَان فَِإنَّما هكَذَا َأو عنْك هكَذَا٢٣١
  ١٤٤  .........فَالْزمها قَاَل نَعم قَاَل ُأم من لَك هْل٢٣٢
  ٢٢٢  .....قُريشًا فَِإن قَومه ِإلَى يحملُني رجٍل من هْل٢٣٣
  ٢٥٣  ...هي في الجنة ٢٣٤
٢٣٥لَماعو َأن رالنَّص عرِ مب٤٥  ...الص  
  ٢٥٤  ...واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن ٢٣٦
  ١٢٥  ....التَّنُّورِ بِنَاء مثِْل في الَّذين الْعراةُ ساءوالنِّ الرجاُل وَأما٢٣٧
٢٣٨ِإنو ى اللَّهحَأو ِإلَى وا َأنعاضتَّى تَوالَ ح فْخَر٢١١ – ٢٠٨  ...ي  
٢٣٩ِإنَّكو قَ لَني نَفَقَةً تُنْفتَغا تَببِه هجتَ ِإلَّا اِهللا وا ُأجِر٧٦  ....بِه  
٢٤٠ِإنَّهو جخْريس نى متُأم امى َأقْوار٢٣٤  ...تَج  
  ٤٣  ...متَصدقٌ مقْسطٌ سلْطَانٍ ذُو ثَالَثَةٌ الْجنَّة وَأهُل٢٤١
  ٩٦  ...مطاع وشح متبع، هوى مهلكات، وثالث٢٤٢
  ٤٨  ...ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ٢٤٣
  ٩٩  ...ورجل تصدق أخفى حتى ال تعلم ٢٤٤
  ١٧٢  ......يباع ال النسب، كلحمة لحمة الوالء٢٤٥
٢٤٦لَوَل وَل نَزَأو ءوا لَا شَيبتَشْر ر١٠٣  ...لَقَالُوا الْخَم  
٢٤٧حيارٍ ومع َئةُ تَقْتُلُهةُ الْفياغالْب موهعدِإلَى ي نَّةالْج ونَهعدي٢٢٣  ...و  
٢٤٨كحيو جِعرِ ارتَغْففَاس تُ اللَّهوب ه١٦١  .......ِإلَي  
  ٢٤  ..الْقَوم بِه ِليضحك فَيكْذب يحدثُ ِللَّذي ويٌل٢٤٩
  ٢٥٢  ...وتَعاهد ماءها فََأكْثر مرقَةً طَبخْتَ ِإذَا ذَر َأبا يا٢٥٠
  ٣١  ...َأمانَةٌ وِإنَّها ضعيفٌ ِإنَّك ذَر َأبا يا٢٥١
  ١١٢  .....اللَّه ِإالَّ ِإلَه الَ قَاَل ما بعد لْتَهَأقَتَ ُأسامةُ يا٢٥٢
  ١٠٥  ...سينْزُِل اللَّه ولَعلَّ بِالْخَمرِ يعرض تَعالَى اللَّه ِإن النَّاس َأيها يا٢٥٣
  ١٦٦  ....َأنْفُسكُم اشْتَروا نَحوها كَلمةً َأو قُريشٍ معشَر يا٢٥٤
٢٥٥داالْ الْيلْيع رخَي نم دفْلَى الْي١٥٩  ......الس  
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: دار النـشر  ، محمد أبو زهرة    /  لإلمام ، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي      .٤٠
 . مصر– القاهرة –دار الفكر العربي 

: علي حسن عبد الحميد دار النـشر      ،  واآلثار    حقوق الجار في صحيح السنة      .٤١
 .م١٩٩٨ –دار ابن حزم الطبعة الثالثة 

: دار النـشر  ،  أحمد محمد داود     ، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون       .٤٢
 .م٢٠٠٧ – الطبعة األولى–دار الثقافة 

 –أضـواء الـسلف     : دار النشر   ، محمد التميمي   ،  على أمته    حقوق النبي   .٤٣
 .م١٩٩٧ – الطبعة األولى – السعودية -الرياض

عبد اهللا بن زايـد آل      /  الشيخ ، حكمة التفاضل في الميراث بين الذكور واإلناث        .٤٤
 .م١٩٨٢ -الطبعة الثانية-دار الشروق: دار النشر، محمود 

 –مكتبـة وهبـة بعابـدين       : دار النشر   ، يوسف القرضاوي   ،  الحالل والحرام   .٤٥
 .م١٩٧٦ –الطبعة العاشرة  – مصر –القاهرة 

 –إحياء العلـوم    : دار النشر ،  أحمد محمد عساف     ، الحالل والحرام في اإلسالم     .٤٦
 .م١٩٨٨ –الطبعة السابعة 

 –مكتبـة وهبـة     : دار النـشر  ، خالد السعد   /  إعداد ، خطب الشيخ القرضاوي    .٤٧
 .م١٩٩٨ – الطبعة األولى – مصر –القاهرة 

 –مكتبة المعارف   :   دار النشر   -بن فوزان الفوزان     صالح     ،الخطب المنبرية     .٤٨
 .م١٩٩٩ –الطبعة الثانية 

 – بيـروت    – دمـشق    –دار القلم   : دار النشر ،  محمد الغزالي    ، خلق المسلم   .٤٩
 .م١٩٨٠-الطبعة الثانية 

 أحمد بن حجر آل بـو طـامي         ، الخمر وسائر المسكرات تحريمها وأضرارها      .٥٠



 

 ٢٩٠

 . الطعبة الخامسة–لثقافة مكتبة ا: دار النشر، البنعلي 
 – القـاهرة    -مكتبة القـرآن    : دار النشر ،  البن القيم الجوزية     ، الداء بالدواء   .٥١

 . تحقيق محمد عثمان الخشت–مصر 
مؤسسة الرسالة  : محمد عبد اهللا دراز دار النشر     . د، دستور األخالق في القرآن     .٥٢

 . شاهين تحقيق عبد الصبور-م١٩٨٠ – الطبعة الثالثة – بيروت –
الشيخ محمد الخضر حسين  والشيخ عبد العزيـز         ، رسائل في إصالح المجتمع     .٥٣

 م١٩٩٣ – الطبعة األولى –دار ابن حزم :  دار النشر –بن باز 
 -دار العلـم    : دار النـشر    ،  عفيف عبد الفتاح طبارة      ، روح الدين اإلسالمي      .٥٤

 .م١٩٩٠- الطبعة العشرين –بيروت 
شهاب الدين محمـود    ، فسير القرآن العظيم والسبع المثاني      روح المعاني في ت   .٥٥

بيروت ، دار إحياء التراث العربي     : دار النشر   ، بن عبد اهللا الحسيني األلوسي      
. 

دار ، صفي الـرحمن المبـاركفوري      ، روضة األنوار في سيرة النبي المختار       .٥٦
 –لطبعة األولـى     ا –وزارة الشؤون اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية       : النشر
 .هـ١٤٢٤

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين          ، زاد المعاد في هدي خير العباد     .٥٧
 مكتبـة المنـار     – بيـروت    –مؤسسة الرسـالة    : دار النشر   ، بن قيم الجوزية    

 .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥ - الطبعة السابعة العشرون– الكويت -اإلسالمية
 دار  –محمد علي الصابوني    / الشيخ، نة  الزواج اإلسالمي المبكر سعادة وحصا    .٥٨

 .م١٩٩٩ –دار الخليل : النشر
 -دار آفاق الغد  : دار النشر ، عبد الرحمن عبد الخالق     ، الزواج في ظل اإلسالم     .٥٩

 .الطبعة األولى
 – رسالة ماجـستير     – عبير أيوب الحلو     ، زينة المرأة في الشريعة اإلسالمية      .٦٠

 .م٢٠٠٥ -رها تم نش– غزة –الجامعة اإلسالمية 
ــام     .٦١ ــة األحك ــع أدل ــن جم ــرام م ــوغ الم ــرح بل ــسالم ش ــبل ال  ،س

 الطبعة األولى   – بيروت   –دار الفكر   : محمد بن إسماعيل الصنعاني دار النشر        
 . تحقيق محمد عبد القادر عطا-م١٩٩٢ –



 

 ٢٩١

 دمشق  –دار القلم   : دار النشر ،    محمد الغزالي     -سر تأخر العرب والمسلمين     .٦٢
 . سوريا–

 –دار الندوة الجديدة    : دار النشر ،  حسن أيوب    ، لسلوك االجتماعي في اإلسالم     ا.٦٣
 .م١٩٨٢ – الطبعة الرابعة –بيروت 

مكتبـة  : دار النشر ،  أبي داود سليمان بن األشعت السجستاني        ، سنن أبي داود    .٦٤
 حكم على أحاديثه العالمة محمد ناصر       – الطبعة األولى    -  الرياض –المعارف  
 .لبانيالدين األ

مكتبة : دار النشر ، اإلمام الحافظ محمد بن عيسى بن الترمذي        ،  سنن الترمذي   .٦٥
 حكم على أحاديثه  العالمة محمد ناصر        - الطبعة األولى  – الرياض   –المعارف  

 .الدين األلباني
 –أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنـسائي            ، سنن النسائي     .٦٦

 حكم علـى أحاديثـه      - الطبعة األولى  – الرياض   –معارف  مكتبة ال : دار النشر 
 . العالمة محمد ناصر الدين األلباني

 ،القزويني الـشهير بـابن ماجـه         أبي عبد اهللا محمد بن يزيد     ، سنن بن ماجه    .٦٧
 حكم علـى أحاديثـه      - الطبعة األولى  – الرياض   –مكتبة المعارف   : دار النشر 

 .العالمة محمد ناصر الدين األلباني
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخرساني أبو          السنن الكبرى   .٦٨

  .هـ١٣٤٤مجلس دائرة المعارف الطبعة األولى : بكر البيهقي دار النشر

وزارة الـشؤون اإلسـالمية   : دار النـشر  ، محمد إبراهيم الحمـد   ، سوء الخلق   .٦٩
 .هـ١٤٢٥ – الطبعة األولى –بالمملكة العربية السعودية 

وزارة الشؤون اإلسالمية   : دار النشر ، محمد علي الهاشمي    . د، ية المسلم شخص.٧٠
 .هـ١٤٢٥ – الطبعة األولى -واألوقاف بالمملكة العربية السعودية

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخرساني أبو بكر البيهقـي            ، شعب اإليمان   .٧١
فية بيومبـاي    بالتعاون مع الدار الـسل     – الرياض   –مكتبة الرشد   :  دار النشر  –

/  تحقيق مختار أحمـد النـدوي        -م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ – الطبعة األولى    –بالهند  
 . الهند–صاحب الدار السلفية بيومباي 

دار العلم  :  دار النشر     ،  إسماعيل بن حماد الجوهري         ،  الصحاح في اللغة  .٧٢



 

 ٢٩٢

 . الطبعة الرابعة–بيروت ،  للماليين 
دار ، مد بن إسماعيل بن المغيرة البخـاري         أبي عبد اهللا مح    ، صحيح البخاري   .٧٣

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ - لبنان– بيروت –دار الفكر : النشر
 .م٢٠٠٣ –المكتبة التوفيقية : دار النشر ،  أبو مالك سالم ، صحيح فقه السنة .٧٤
 دار  –اإلمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النيـسبوري           ، صحيح مسلم   .٧٥

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ –ولى ابن رجب الطبعة األ: النشر
، محمد بـن صـالح العثيمـين          / الشيخ، الضياء الالمع من الخطب الجوامع        .٧٦

، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد       :  دار النشر   
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ –الطبعة األولى 

بيـة بيـروت    دار الكتب العر  : خلص جلبي دار النشر   . دالطب محراب اإليمان    .٧٧
  .م١٩٨١ - هـ ١٤٠١دمشق الطبعة الثانية 

دار النشر  ،  عبد العزيز المحيميد     ،  العبادة وأثرها في تربية النفس اإلنسانية       .٧٨
- الطبعـة األولـى      –وزارة الشؤون اإلسالمية بالمملكة العربية الـسعودية        : 

 .هـ١٤٢٤
 دار الثقافة   –النشر   دار   -هاشم محمد المشهداني      ،  العصبية في ضوء اإلسالم     .٧٩

 م٢٠٠٢ – الطبعة األولى – الدوحة –
أحمد علي أحمد ابن حجـر العـسقالني دار         فتح الباري شرح صحيح البخاري      .٨٠

  .النشر دار المعرفة بيروت تحقيق محب الدين الخطيب

 – الطعبة الرابعـة     –دار الفكر   : دار النشر ، وهبة الزحيلي   . د، الفقه اإلسالمي .٨١
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

 الطبعـة   – مـصر    – القاهرة   –دار الفتح   : دار النشر ، السيد سابق   ، فقه السنة .٨٢
 . تحقيق محمد محمد األلباني -م  ١٩٩٩ –الثانية 

 الطبعة الـسابعة  –دار الشروق :  دار النشر-  سيد قطب     -  في ظالل القرآن    .٨٣
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢ – مصر – القاهرة –عشر 

 . بيروت–دار الندوى الجديدة : دار النشر ، ذهبي محمد بن عثمان ال،  الكبائر .٨٤
 – لبنان   – بيروت   –دار الفكر   : مالك بن أنس دار النشر    / لإلمام، كتاب الموطأ     .٨٥

ضبط وتوثيق وتخـريج صـدقي جميـل        . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢ –الطبعة الثالثة   



 

 ٢٩٣

 .عطار
ريـة  عبد المنصف محمود عبد الفتاح الدو     ، كتمان السر أمانة و إفشاؤه خيانة       .٨٦

 .م ٧٣  لسنة -٧األزهر العدد 
أبـو القاسـم    ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويـل         .٨٧

دار إحياء التراث العربي    : دار النشر ، محمود بن عمر الزمخشري  الخوارزمي     
 . بيروت–

أبو إسحاق أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الثعلبي النيـسابوري دار           الكشف والبيان   .٨٨
م الطبعـة   ٢٠٠٢ -هــ   ١٤٢٢نشر دار إحياء الثراث العربي بيروت لبنـان         ال

  .األولى تحقيق اإلمام أبو محمد ابن عاشور

دار ، أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي        اللباب في علوم الكتاب     .٨٩
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دار الكتب العلمية بيروت لبنان : النشر

: دار النـشر  ، بن منظور اإلفريقي المـصري      محمد بن مكرم    ،  لسان العرب   .٩٠
 . تحقيق عبد اهللا علي الكبير وآخرون– مصر – القاهرة –دار المعارف 

 .م١٩٩٤ لعام – ٧٥  العدد - لندن –مجلة البيان المنتدى اإلسالمي .٩١
، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني            ، مجموع الفتاوى   .٩٢

 تحقيـق أنـور     –م  ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ – الطبعة الثالثة    –دار الوفاء   : دار النشر   
 .الباز و عامر الجزار

: دار النـشر   – المسمى بالقاسمي محمد جمال الدين القاسمي     ،   محاسن التأويل   .٩٣
 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨ – الطبعة الثانية -دار الفكر

ـ  ،  عقيد محمد فتحـي عيـد        -حامد جامع   ، المخدرات في اإلسالم    .٩٤ : شردار الن
 .سلسلة البحوث اإلسالمية

غزة ، محمد الفي / الشيخ، المخدرات والمسكرات وآثارها على الفرد والمجتمع    .٩٥
 .م١٩٩٧ - فلسطين–

دار النشر  ، خالد بن حماد الحازمي       . د  ،  مساوئ األخالق وأثرها على األمة    .٩٦
 الطبعـة   –  بالمملكة العربية السعودية      -وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف     :  

 .هـ١٤٢٥ -األولى
 – الطبعـة األولـى      –دار الحديث   :  دار النشر  ،  المسند لإلمام أحمد بن حنبل      .٩٧



 

 ٢٩٤

 . شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد شاكر-م١٩٩٥/هـ١٤١٦
 –مكتبة القرآن   : دار النشر ،  محمد عثمان الخشت  ، المشاكل الزوجية وحلولها    .٩٨

 .الطبعة األولى
: دار النـشر      ،  مد بن محمد بن علي المقري الفيومي          أح  ،  المصباح المنير .٩٩

 .تحقيق يوسف الشيخ محمد،    بيروت  -المكتبة العلمية 
 –دار طيبة   : دار النشر   ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي       ، معالم التنزيل   .١٠٠

 . تحقيق محمد عبد اهللا النمر وآخرون-م١٩٩٧/هـ١٤١٧ –الطبعة الرابعة 
دار ،  محمـود نـصر      – مصطفى أبو الـرب      لمالية في اإلسالم ،     المعامالت ا .١٠١

 .م١٩٩٠ - األردن– عمان –دار المستقبل : النشر
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  الـشامي أبـو             ،  المعجم األوسط   .١٠٢

ـ ١٤١٥ – مصر   – القاهرة   –دار الحرمين   :  دار النشر  –القاسم الطبراني     -هـ
 .عبد حسن بن إبراهيم الحسيني، حمد تحقيق طارق بن عوض بن م

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي  أبو القاسم            ، المعجم الكبير     .١٠٣
 – الطبعة الثانيـة     – مصر   – القاهرة   –مكتبة ابن تيمية    :  دار النشر  –الطبراني  

 .تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي
دار :  دار النشر  – فارس بن زكريا     أبو حسين أحمد بن     -معجم مقاييس اللغة      .١٠٤

 . تحقيق عبد السالم محمد هارون-م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ –الفكر 
أبو الفتح ناصر الدين بن السيدين علي بن المطرز         ، المغرب في ترتيب المعرب     .١٠٥

 تحقيـق   -م١٩٧٩- الطبعة األولى    – حلب –مكتبة أسامة بن زيد     : دار النشر   ، 
 .محمود فاخوري وعبد الحميد مختار

 -دار الفكـر : دار النـشر ، عبد اهللا أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد     ، المغني  .١٠٦
 .هـ١٤٠٥ – الطبعة األولى –بيروت 

، لإلمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الـرازي الـشافعي            ، مفاتيح الغيب   .١٠٧
ــشر  ــة  : دار الن ــب العلمي ــروت –دار الكت ــى  – بي ــة األول  – الطبع

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
دار : دار النـشر ، أبو القاسم الحـسين بـن محمـد   دات في غريب القرآن     المفر.١٠٨

  .المعرفة لبنان تحقيق محمد سيد الكيالني



 

 ٢٩٥

، دار الفجـر للتـراث      : دار النـشر  ، محمد محمد الغزالـي     ، مكاشفة القلوب   .١٠٩
 .م٢٠٠٤

دار :  دار النـشر   -محمد عبـد القـادر غنـيم          . د، مكانة األبناء عند اآلباء       .١١٠
 م٢٠٠٤ –الشروق 

 الطعبـة  –دار ابن الجـوزي  : دار النشر ، صالح آل فوزان    ، الملخص الفقهي   .١١١
 .م١٩٩٨ -الثامنة 

دار ابن حزم   :  دار النشر    -  موسى محمد األسود        -منهج السلوك اإلسالمي      .١١٢
 . لبنان– بيروت –

: دار النـشر  ، عبـد الفتـاح عاشـور         ،  منهج القرآن في تربية المجتمـع         .١١٣
 .م١٩٧٢ – مصر الطبعة األولى –انجي مكتبة الخ

مكتبـة  : دار النـشر  ، عطية صقر   / الشيخ، " حقوق الزوجة "موسوعة األسرة   .١١٤
 .م٢٠٠٣ - الطبعة األولى-وهبة
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 ٢٩٧

فهرس املوضوعات 

  الصفحة  املوضوع
  أ  اإلهداء

  ب  شكر وتقدير
  ١  قدمةالم

  ٧  تمهيد
  ٨  تعريف األمن لغة واصطالحاً: أوالً 
  ٩  تعريف األخالق لغة واصطالحاً: ثانياً 
  ١٠  أهمية األمن واألخالق في اإلسالم: ثالثاً 

    الفصل األول األمن األخالقي للفرد المسلم

    األمن األخالقي في المعامالت: المبحث األول
    الصدق وعدم الكذب: المطلب األول

  ١٦  تعريف الصدق والكذب لغة واصطالحا: والًأ 
  ١٧  حكم الصدق والكذب: ثانياً 
  ٢٠  أهم مجاالت الصدق: ثالثاً 
  ٢٢  أنواع الكذب: رابعاً 
  ٢٤  أثر الصدق والكذب في تحقيق األمن األخالقي: خامساً 

    األمانة وعدم الخيانة: المطلب الثاني
  ٢٧  تعريف األمانة لغة واصطالحاً: أوالً 
  ٢٧  حكم األمانة والخيانة: نياًثا 
  ٢٨  :فضل األمانة: ثالثاً 
  ٢٩  أهم مجاالت األمانة: رابعاً 
  ٣٥  أثر األمانة والخيانة على األمن األخالقي: خامساً 

    القناعة وعدم الطمع: المطلب الثالث

  ٣٨  تعريف القناعة والطمع لغة واصطالحاً: أوالً 
  ٣٩  فضل القناعة : ثانياً 
  ٣٩  ثار المترتبة على القناعة اآل: ثالثاً 



 

 ٢٩٨

  ٤٠  مراتب القناعة : رابعاً 
  ٤٠  األسباب المؤدية للقناعة: خامساً 
  ٤١  آفة الطمع: سادساً 
  ٤٢  أثر القناعة والطمع على األمن األخالقي: سابعاً 

    الصبر وعدم الجزع: المطلب الرابع
  ٤٤  اصطالحاًو تعريف الصبر لغة : أوالً 
  ٤٤  حكم الصبر: ثانياً 
  ٤٥  فضل الصبر: ثالثاً 
  ٤٦  مجاالت الصبر: رابعاً 
  ٤٩  أسباب الجزع: خامساً 
  ٤٩  أثر الصبر والجزع على األمن األخالقي: سادساً 

    اإلخالص وعدم الرياء: المطلب الخامس
  ٥٢  اصطالحاًو تعريف اإلخالص والرياء لغة : أوالً 
  ٥٢  حكم اإلخالص والرياء: ثانياً 
  ٥٣  الص والمخلصينفضل اإلخ: ثالثاً 
  ٥٥  أنواع اإلخالص: رابعاً 
  ٥٧  أنواع الرياء: خامساً 
  ٥٨  أثر اإلخالص والريا على األمن األخالقي: سادساً 

    األمن األخالقي في المال: المبحث الثاني
    الكسب واإلنفاق الحالل: المطلب األول

  ٦٤  اصطالحاًو تعريف الكسب واإلنفاق لغة : أوالً 
  ٦٤   الكسبحكم: ثانياً 
  ٦٥  أنواع الكسب الحالل: ثالثاً 
  ٦٨  النهي عن الكسب الحرام: رابعاً 
  ٧٤  فضل اإلنفاق: خامساً 
  ٧٦  أنواع اإلنفاق: سادساً 
  ٧٨   والصحابة في اإلنفاقدور الرسول : سابعاً 
  ٨٠  شروط قبول النفقة : ثامناً 
  ٨١  أثر الكسب الحالل على األمن األخالقي: تاسعاً 
    التمتع بالحالل الطيب: الثانيالمطلب 



 

 ٢٩٩

  ٨٥  تعريف الحالل لغة اصطالحاً: أوالً 
  ٨٥  فضل الحالل الطيب: ثانياً 
  ٨٦  طرق التمتع بالحالل الطيب: ثالثاً 
  ٩١  أثر التمتع بالحالل الطيب على األمن األخالقي: رابعاً 

    اجتناب اإلسراف والبخل: المطلب الثالث
  ٩٤  اصطالحاًو  لغة تعريف اإلسراف والبخل: أوالً 
  ٩٤  حكم اإلسراف: ثانياً 

  ٩٥  حكم البخل: ثالثا 

  ٩٦  أنواع اإلسراف: رابعاً 

  ٩٨  أثر اإلسراف والبخل على األمن األخالقي: خامساً 

    األمن األخالقي في الحدود: المبحث الثالث

    حد الخمر: المطلب األول

  ١٠٣  تعريف الحد والخمر لغة اصطالحاً: أوالً 

  ١٠٣  حكم الخمر : ثانياً 

  ١٠٥  حكم التجارة في الخمور: ثالثاً 

  ١٠٦  حد شارب الخمر: رابعاً 

  ١٠٦  حكم المخدرات: خامساً 
  ١٠٧  حكم التداوي بالخمر: سادساً 
  ١٠٨  أثر الخمر على األمن األخالقي: سابعاً 

    حد القتل: المطلب الثاني
  ١١١  تعريف القتل لغة واصطالحاً: أوالً 
  ١١٣   القتلحكم: ثانياً 
  ١١٤  أنواع القتل: ثالثاً 
  ١١٤  توبة القاتل: رابعاً 
  ١١٥  الحاالت التي تسقط فيها حرمة الدماء: خامساً 
  ١١٥  أثر القتل على األمن األخالقي: سادساً 

    حد الزنا: المطلب الثالث
  ١١٨  تعريف الزنا لغة اصطالحاً: أوالً 
  ١١٨  حكم الزنا: ثانياً 
  ١١٩  لتي تؤدي إلى الزناالمحرمات ا: ثالثاً 



 

 ٣٠٠

  ١٢١  أقسام الزنا: رابعاً 
  ١٢٢  الشروط التي تثبت جريمة الزنا: خامساً 
  ١٢٣  أثر الزنا على األمن األخالقي: سادساً 

    حد السرقة: المطلب الرابع
  ١٢٦  تعريف السرقة لغة اصطالحاً: أوالً 
  ١٢٦  حكم السرقة: ثانياً 
  ١٢٧   قطع يدهالحكمة من جعل عقوبة السرقة: ثالثاً 
  ١٢٨  تثبت جريمة السرقةالتي الشروط : رابعاً 
  ١٢٨  الحد الواجب في السرقة : خامساً 
 واإلعجاز التشريعي أثر السرقة على األمن األخالقي: سادساً 

  في ذلك 
١٢٩  

    حد الحرابة: المطلب الخامس
  ١٣٣  تعريف الحرابة لغة اصطالحاً: أوالً 
  ١٣٣  حكم الحرابة: ثانياً 
  ١٣٤  الشروط التي تثبت بها الحرابة: لثاًثا 
  ١٣٥  أثر الحرابة على األمن األخالقي: اًرابع 

    الفصل الثاني األمن األخالقي لألسرة المسلمة
    واجبات بين الفروع واألصول: المبحث األول
    حقوق اآلباء: المطلب األول

  ١٣٨  مخاطبتهما بالقول اللين الجميل: أوالً 
  ١٣٩   إليهمااإلحسان: ثانياً 
  ١٤٠  خفض الجناح لهما: ثالثا 
  ١٤١  برهما والدعاء لهما بعد موتهما: رابعاً 
  ١٤٢  اإلنفاق عليهما: خامساً 
  ١٤٣  نماذج قرآنية لبر الوالدين: سادساً 

  ١٤٥  أثر حق اآلباء على األمن األخالقي: سابعاً 

    اءحقوق األبن: المطلب الثاني

  ١٤٨  قبل الميالد: أوالً 

  ١٤٩  أثناء الحمل: ثانياً 

  ١٥٠  بعد الوالدة: ثالثاً 



 

 ٣٠١

  ١٥٥  نماذج من القرآن الكريم تعلمنا كيف نتعامل مع أبناءنا: رابعاًً 

  ١٥٦  النفقة عليهم : خامساًً 

  ١٥٧  أثر حق األبناء على األمن األخالقي: ادساًس 

    واجبات نحو األقارب واألرحام: المبحث الثاني

    صلة األرحام: المطلب األول

  ١٦٢  حكم صلة األرحام: أوالً 

  ١٦٢  فضل صلة الرحم: ثانياً 

  ١٦٣  حقوق األرحام: ثالثاً 

  ١٦٤  حكم قاطع الرحم: رابعاً 

  ١٦٥  أثر صلة األرحام على األمن األخالقي: خامساً 

    الميراث: المطلب الثاني

  ١٦٧  تعريف الميراث لغة اصطالحاً: أوالً 

  ١٦٧  حكم الميراث: ثانياً 

  ١٦٧   أركان الميراث:ثالثاً 

  ١٦٧  شروط الميراث: رابعاً 

  ١٦٨  أسباب اإلرث: خامساً 

  ١٦٩  موانع اإلرث: سادساً 

  ١٧٠  المستحقون للميراث باإلجماع: سابعاً 

  ١٧٠  أثر الميراث على األمن األخالقي: ثامناً 

    حقوق نحو األزواج: المبحث الثالث

    حقوق الزوج: المطلب األول

  ١٧٥  لطاعة وعدم المعصية في اهحق: أوالً 

  ١٧٦  اإلقرار في البيت وعدم الخروج إال بإذنه: ثانياً 

  ١٧٧  عدم صيام النافلة إال بإذنه: ثالثاً 

  ١٧٧  أن تتزين له : رابعاً 

  ١٧٨  عدم إدخال أحد يكرهه في بيته: خامساً 

  ١٧٨  عدم هجر فراشه: سادساً 

  ١٧٩  التأديب: سابعاً 

  ١٧٩  زوجته على األمن األخالقأثر حق الزوج على : ثامناً 

    حقوق الزوجة: المطلب الثاني



 

 ٣٠٢

  ١٨٣  المهر: أوالً 

  ١٨٣  النفقة: ثانياً 

  ١٨٤  معاشرتها بالمعروف: ثالثاً 

  ١٨٥  العدل بين الزوجات: رابعاً 

  ١٨٦  أثر حق الزوجة على زوجها على األمن األخالقي: خامساً 

    الفصل الثالث األمن األخالقي للمجتمع المسلم

    األخوة والمحبة والسالم واالستئذان: المبحث األول

    األخوة والمحبة واإليثار: المطلب األول

  ١٩٢  األخوة وفضلها : أوالً 
  ١٩٣  المحبة في اهللا ومظاهرها: ثانياً 
  ١٩٧  اإليثار: ثالثاً 
  ١٩٨  أثر األخوة والمحبة واإليثار على األمن األخالقي: رابعاً 

    م والتواضعالمطلب الثاني السال
  ٢٠٢  السالم: أوالً 
  ٢٠٣  التواضع: ثانياً 
  ٢٠٦  أثر السالم والتواضع على األمن األخالقي: ثالثاً 

    االستئذان والضيافة: المطلب الثالث

  ٢١٠  االستئذان: أوالً 
  ٢١٢  الضيافة: ثانياً 
  ٢١٤  أثر آداب االستئذان والضيافة على األمن األخالقي: ثالثاً 

    التعاون والوحدة واألمر بالمعروف: نيالمبحث الثا

    التعاون: المطلب األول

  ٢١٨  حكم التعاون: أوالً 
  ٢١٨  فضل التعاون: ثانياً 
  ٢١٩  صور التعاون: ثالثاً 
  ٢٢٣  أثر التعاون على األمن األخالقي: رابعاً 

    الوحدة: المطلب الثاني

  ٢٢٦  حكم الوحدة: أوالً 
  ٢٢٧  حكم التنازع: ثانياً 
  ٢٢٧  فضل الوحدة: اًثالث 



 

 ٣٠٣

  ٢٢٧  مظاهر الوحدة: رابعاًً 
  ٢٢٩  أثر الوحدة على األمن األخالقي: خامساً 

    األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثالث

  ٢٣٢  حكم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أوالً 
  ٢٣٢  فضل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثانياً 
  ٢٣٤  يجب أن يتحلى بها اآلمر بالمعروفالصفات التي : ثالثاً 
  ٢٣٦  مراتب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: رابعاً 
  ٢٣٧ أثر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على األمن األخالقي: خامساً 

    التكافل وحسن الجوار: المبحث الثالث

    التكافل: المطلب األول

  ٢٤١  حكم التكافل االجتماعي: أوالً 

  ٢٤١  فضل التكافل االجتماعي: ثانياً 

  ٢٤٢  أنواع التكافل االجتماعي: ثالثاً 

  ٢٤٥  أثر التكافل االجتماعي على األمن األخالقي: رابعاً 

    حسن الجوار: المطلب الثاني

  ٢٤٨  حكم الجوار: أوالً 

  ٢٤٨  فضل الجوار: ثانياً 

  ٢٤٩  حد الجوار: ثالثا 

  ٢٤٩  عقوبة من يؤذي جاره: رابعاً 

  ٢٥٠  أثر حق الجوار على األمن األخالقي: خامساً 

  ٢٥٥   والنتائج والتوصيات الخاتمة

  ٢٦١  فهرس اآليات القرآنية

  ٢٧٧  فهرس األحاديث الشريفة

   ٢٨٦  فهرس المصادر والمراجع

  ٢٩٧  فهرس الموضوعات 
 
 

  



 

 

  ملخص الرسالة
ي في القـرآن الكـريم      أال وهي األمن األخالق    ،جداً موضوع هذا البحث يعالج قضية مهمة        إن ،

 وتخلي فيهـا الكثيـر عـن أخالقهـم          ، فيها الذمم  والتي كثر ، السيما في هذه األيام التي نحياها     
وليس هـذا   ، اإلسالمية؛ ولهذا الموضوع أثر كبير في إرساء مفاهيم وأخالق أقرها ديننا الحنيف           

 وأمـنهم وفيـه عـودة       ،اساستقرار الن ب مرتبطةوإنما فيه بيان لكثير من القيم واألخالق ال       ، فقط
  . إال من رحم ربي، الذي تغافله جل البشر،حقيقية لمنهج القرآن

  :وهي كما يأتي، وعليه فإن البحث يتكون من تمهيد وثالثة فصول

كـذلك تعريـف األخـالق لغـة        ،  وقد تحدثت فيه عن تعريف األمن لغة واصـطالحا         :التمهيد
ــ ،واصــطالحاً ــة األم ــن أهمي ــضاً ع ــه أي ــدثت في ــالم وتح ــي اإلس ــالق ف   .ن واألخ

 ،األول منهـا  : وجعلته في ثالثة مباحـث     ،ثم جاء الفصل األول عن األمـن األخـالقي للفـرد       
: والثـاني ، الصدق وعـدم الكـذب    : األول:  وفيه خمسة مطالب   ،األمن األخالقي في المعامالت   

،  الريـاء  اإلخـالص وعـدم   : والرابـع ، القناعة وعدم الطمـع   : والثالث، األمانة وعدم الخيانة  
 وفيـه ثالثـة     ،والمبحث الثاني عن األمن األخالقي في المـال       ، الصبر وعدم الجزع  : والخامس
اجتنـاب  :والثالث، التمتع بالحالل الطيب  :والثاني، الكسب واإلنفاق الحالل  :  األول منها  :مطالب

ول  األ : وفيه خمسة مطالـب    ، األمن األخالقي في الحدود    والمبحث الثالث عن  ، سراف والبخل اإل
  . الحرابة: والخامس، السـرقـة:  والرابع،الـزنـا: والثـالـث، القتـل:  والثاني،الخمر: منها

واجبات بـين   :  مباحث األول منها   : وفيه ثالثة  ،ثم كان الفصل الثاني عن األمن األخالقي لألسرة       
: حث الثـاني  المبو، حقوق األبناء : والثاني، حقوق اآلباء :  األول ، وفيه مطلبان  ،الفروع واألصول 

،  الميـراث و:والثـاني ، صـلة األرحـام  :  األول: وفيه مطلبان،واجبات نحو األقارب واألرحام  
حقوق :  والثاني ،حقوق الزوج : واجبات نحو األزواج وفيه مطلبان المطلب األول      : المبحث الثالث 

  .الزوجة
األخـوة  : نهـا  األول م  : وفيه ثالثة مباحـث    ،وكان الفصل الثالث عن األمن األخالقي للمجتمع      

 ،الـسالم والتواضـع   :  والثاني ،األخــــوة:  األول : وفيه ثالثة مطالب   ،والسالم واالستئذان 
 وفيه ثالثـة    ،التعاون والوحدة واألمر بالمعروف   :  والمبحث الثاني  ،االستئذان والضيافة : والثالث
ـ      :  والثالث ،الوحدة:  والثاني ،التعاون:  األول :مطالب  ،ن المنكـر  األمر بـالمعروف والنهـي ع

  حسن الجوار:  والثاني،التكافل:  األول: وفيه مطلبان،التكافل وحسن الجوار: والمبحث الثالث
  . وقد ضمنها أهم نتائج البحث والتوصيات،خاتمةوأخيراً جاءت ال

 



 

 

Abstract 

The subject of research deals with a vitally important issue , that is the moral security in the holy Quran , 
particularly , these days as moralities have degenerated and many people waived their Islamic ethics. 

This subject matter has a great effect on consolidating the concepts and morals confirmed by our true 
faith. Moreover, it involves a lot of values and moralities that are attached to the people security, 
representing a genuine resort to the Quran methodology ignored by the bulk of human beings. 

- preface in which I talked about the definition of both security and morals literally and 
technically . I also dealt with the importance of security and morals in Islam. 

- The first chapter about the individual's moral security included three topics: the first was 
about the moral security in transactions which in turn had five requirements: 

1. truth and absence of lying. 
2. honesty and absence of greediness. 
3. contentment and absence of greediness 
4. faithfulness and absence of hypocrisy. 
5. patience and absence of worry. 

The second topic about the moral security in finance had tree requirements: 

1. halal (permissible) gaining and expending 
2. make use of good hala ( permissible gaining) 
3. avoid wasting and misery 

the third topic about moral security in penalties included five requirements: 

1. wine                       2. murder                     3. adultery                     4.theft 
2. hiraba (punishment for corruption) 

the second chapter was about moral security of family, that included three topics. The first topic 
dealt with obligations between branches and orig 

ins, that in turn included two requirements: 

1. parent rights                                                                 2.  sons rights 

the second topic about obligations towards relatives and kinsmen, had two requirements: 

1. kinship connection                                                               2. inheritance  

the third chapter about moral security in society had three topics. The first topic dealing 
with fraternity, salutation (salam), and permission asking, included three requirements: 

1. joint liability                                                                  2. neighborliness 

Lastly, the conclusion involved the most important findings of the research as, well as 
the recommendations. 


