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A  
  

اｽﾟمد هللا واﾟصバة واﾟسバم ﾑ｀ى سیدنا مｽمد ﾀاتم اダنبیاء واﾟمرس｀ین وﾑ｀ى   
  ،،، وبﾒد، ساｭر أنبیاء اهللا ورس｀ヴ وﾑ｀ى من اتبガ ﾐداケ إﾟى یوم اﾟدین

  :ﾘإن اダصل اダول ﾟرساﾟة اヅسバم اﾀﾟاتمة ガو اﾜﾟرآن اﾟكریم اﾟذي  
ヅََ یأتیカ اﾝباطل من بین یدیカ وヅ ج   ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َِ ُ ْ ْ Dمیدｻ كیمｻ تنزیل من カﾗﾞٍمن خ ِ ِ ِ ِ َِ ٍَ ْ ِّْ ٌ ِ َ ْ ﾘص｀ت (} َ
وﾛد ﾙｽظヴ اهللا تﾒاﾟى منذ أن゚زﾑ ヴ｀ى ﾀاتم أنبیاヴｭ ورس｀ヴ سیدنا مｽمد ، )٤٢: اآلیة

)e( ، دینﾟى یوم اﾟرین إﾘكاﾟى ا｀ﾑ ةｺｽمؤمنین و｀ﾟ یكون نوراﾟًنا جﾝن نزｻَإنا ن َ َْ D ُ ْ Dِ
َاﾝذكر وانا ｻﾝ カﾝاﾖظون ُ ِِ َ َ َُ D ٕ َ َ ْ   ).٩:  اآلیةاｺｽﾟر(} ِّ

اﾟتي ガي ، ギﾘو اﾟسنة اﾟنبویة اﾟصｽیｽة، أما اダصل اﾟثاني ﾟ｀رساﾟة اﾀﾟاتمة  
ًاｽﾟكمة اﾟتي ﾛدر اهللا ギﾟا أن تكون إﾟى ｺانب اﾜﾟرآن اﾟكریم ركنا أساسا من أركان  ً َّ

ギﾘي ﾘي ﾑمومギا وｽي من ، ﾕیر أنギا تﾀت｀ف ﾑن اﾜﾟرآن اﾟكریم، اﾟرساﾟة اﾀﾟاتمة
ヴ باﾟمﾒنى  ﾘصیاﾕتギا بأس｀وب اﾟرسول اｽﾟكیم باﾜﾟول أو ، دون اﾙ｀ﾟظاهللا إﾟى رس゚و

  .اﾒﾟمل أو اﾟتﾜریر
اﾟمｺتمﾒي أو اﾟس｀م وﾛد وﾑت اﾟسنة اﾟنبویة اﾟصｽیｽة وأرست أسس اﾟتﾒایش   

 وطبギﾜا )e(ن مﾒاني اﾟسバم واﾟتﾒایش اﾟتي ｺاء بギا اﾟنبي مｽمد إذ أ، اﾟمｺتمﾒي
Gواﾒﾛا ｽیا تﾒیشヴ اダمة اヅسバمیة ومｺتمﾒاتギا ｽُیث تﾒد ت｀ك اﾟمﾒاني اﾟنادرة اﾟتي ، ً

ٕوان ما ینادي بヴ اﾟبﾒض ... ﾟوド اﾟبﾒثة اﾟمｽمدیة، تｺﾒز اﾟبشریة ﾑن اﾟتﾙكیر ﾘیギا
ﾘي ﾑصرنا اｽﾟاﾟي من مｽاوドت ﾟ｀تﾒایش اﾟس｀مي بین اﾟمｺتمﾒات وتﾜｽیق اﾟسバم 

      ガو ﾛبس من نور اヅسバم اﾟذي ﾑ｀منا وأرسى ﾛواﾑدケ رسول ، بین اﾟشﾒوب
ًوأمانا ، ویﾒد تｽیة ガダل اヅسバم، واﾟسバم اسم من أسماء اهللا اｽﾟسنى، )e(اهللا 

ة اヅسバمیة ﾜﾘد روى ﾑنﾖﾟヴیر اﾟمس  إن اهللا تﾐاﾝى: (( أنﾛ ヴال)e( ｀مین ﾘي اﾟد゚و
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ن نكون مباﾖﾟین إذا ﾛ｀نا )١())ﾐｸًل اﾝسデم تｻیة ゼمتنا وأمانا ケゼل ذمتنا إن : ゚و
ｽیث تギتم اﾟشریﾒة ، اﾙﾟكر اヅسバمياﾟسバم واｽﾟب یﾒدان من أساسیات بناء 

ﾘكل منギما ﾑامل ، اヅسバمیة واﾟسنة اﾟنبویة باﾟسバم اｺドتماﾑي واﾟسバم اﾒﾟاﾟمي
ﾒﾘَّال ﾘي تﾜｽیق اドستﾜرار اバﾟزم ドزدガار مبادئ اｽﾟق واﾒﾟدل واｽﾟب واﾟتﾒایش 

ケم بأسرﾟاﾒﾟوب اﾒبین ش.  
 مﾒاني اﾟسバم  وأرسى ﾛواﾑد)e(كیف أنشأ اﾟنبي ، وسوف نﾒرض ﾘیما ی｀ي  

ｽیث یأتي ، من バﾀل مبｽثین، واﾟتﾒایش واﾟس｀م ﾘي اダمة بدواｭرガا اﾟمتﾒددة
اﾟسバم واﾟمｽبة ﾘي مبادئ  )ﾟ ُ)eیتناول كیف یرسي اﾟنبي :اﾟمبｽث اダول

ﾐتمｺمﾟل مط｀بینمن ، اバﾀ ،ماギول منダیتناول ا ، ﾐم مバسﾟمؤمن اﾟق اﾜｽُكیف ی
ヴسﾙثاني ، نﾟمط｀ب اﾟأما اﾘى أ｀ﾑ ق یؤكدﾜｽسنة یﾟل ُن تطبیق اﾀس｀م داﾟم واバسﾟا

  .اダسرة
 دﾑاｭم اﾟسバم ﾘي اﾟمｺتمe( ﾐ(كیف أرسى اﾟنبي  :بینما یناﾛش اﾟمبｽث اﾟثاني  

دور اﾟمؤمن ﾘي تﾜｽیق ، یتناول اダول، バﾀل ثバثة مطاﾟب من، بمﾒناケ اﾟشامل
ヴیرانｺو ヴاربﾛوأ ヴ｀ガأ ﾐس｀م مﾟثاني، اﾟمط｀ب اﾟبینما یتناول ا ، ﾐس｀م مﾟاء اﾛصدダا

دور اﾟمؤمن ﾘي تﾜｽیق اﾟس｀م ، أما اﾟمط｀ب اﾟثاﾟث ﾘیتناول، واﾟمﾒارف من اﾟمس｀مین
ناﾘ ケي ثنایا  ﾘیギاثم تأتي اﾀﾟاتمة و، اﾟمｺتمﾒي مﾐ اヅنسانیة بأسرガا نوضｼ ما تنا゚و

  .اﾟبｽث
  ..وا أل أن  إ   وه

  
                                                             

وﾛـــال رواケ ٨/٢٩، وذكـــرケ اギﾟیثمـــي ﾘـــي مｺمـــﾐ اﾟزواｭـــد ٨/١٢٩أﾀرｺـــヴ اﾟطبرانـــي ﾘـــي اﾟكبیـــر ) (١
.  شــم اﾟبیروتــى وثــق وﾘیــヴ ضــﾒفاﾟطبرانــى ﾘــى اダوســط وﾘیــヴ مــن ﾟــم أﾑرﾘــヴ، وﾑمــرو بــن ガا

 ).  ٤٧٥٩(، وｺمﾐ اｺﾟوامｽ ﾐدیث رﾛم ٢/١٨٩وذكرケ اﾟسیوطي ﾘي اﾟدر اﾟمنثور 
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 بحث الملخص 
  "ة النبويةالتعايش والسلم اتمعي يف السن"

  

 ガي اﾟركن اﾟرصین )ﾜﾟ)eد كانت وستظل اﾟسنة اﾟنبویة ومنギاج اﾟرسول   
ً ｽكیما وガو یﾜیم دﾑاｭم اﾟتﾒایش واｽﾟریة )ﾜ｀ﾘ)eد كان ، اﾟثاني بﾒد اﾜﾟرآن اﾟكریم

ًرؤوﾘا متواضﾒا ｽتى ﾜﾟد سبق بمنギاヴｺ اﾟنبوي ، واﾟمساواة واﾟسバم اｺドتماﾑي ً
ﾜﾟیة وا وانین اﾟوضﾒیة ﾘي كیﾙیة اﾟتﾒایش اﾟس｀مي اﾟشریف كل اﾟمواثیق اﾟد゚و

  .اﾟمｺتمﾒي
وﾛد وﾑت اﾟسنة اﾟنبویة اﾟصｽیｽة وأرست أسس اﾟتﾒایش اﾟمｺتمﾒي أو اﾟس｀م   

 وطبギﾜا )e(إذ إن مﾒاني اﾟسバم واﾟتﾒایش اﾟتي ｺاء بギا اﾟنبي مｽمد ، اﾟمｺتمﾒي
Gواﾒﾛا ｽیا تﾒیشヴ اダمة اヅسバمیة ومｺتمﾒاتギا اﾟنادرة اﾟتي ｽُیث تﾒد ت｀ك اﾟمﾒاني ، ً

ٕوان ما ینادي بヴ اﾟبﾒض ... ﾟوド اﾟبﾒثة اﾟمｽمدیة، تｺﾒز اﾟبشریة ﾑن اﾟتﾙكیر ﾘیギا
ﾘي ﾑصرنا اｽﾟاﾟي من مｽاوドت ﾟ｀تﾒایش اﾟس｀مي بین اﾟمｺتمﾒات وتﾜｽیق اﾟسバم 

ガو ﾛبس من نور اヅسバم اﾟذي ﾑ｀منا وأرسى ﾛواﾑدケ رسول اهللا ، بین اﾟشﾒوب
)e( ،م اسم من أسماء اهللاバسﾟسنىواｽﾟم،  اバسヅل اガダ یةｽد تﾒیر ، ویﾖﾟ ًوأمانا

ة اヅسバمیة ﾜﾘد ﾛال  إن اهللا تﾐاﾝى ﾐｸل اﾝسデم تｻیة : (()e(اﾟمس｀مین ﾘي اﾟد゚و
ن نكون مباﾖﾟین إذا ﾛ｀نا )ゼًمتنا وأمانا ケゼل ذمتنا إن اﾟسバم واｽﾟب یﾒدان من : ゚و

واﾟسنة اﾟنبویة ｽیث تギتم اﾟشریﾒة اヅسバمیة ، أساسیات بناء اﾙﾟكر اヅسバمي
ﾘكل منギما ﾑامل ﾒﾘَّال ﾘي تﾜｽیق اドستﾜرار ، باﾟسバم اｺドتماﾑي واﾟسバم اﾒﾟاﾟمي

ケم بأسرﾟاﾒﾟوب اﾒایش بین شﾒتﾟب واｽﾟدل واﾒﾟق واｽﾟار مبادئ اガزدド زمバﾟا.  
وأرسى ﾛواﾑد مﾒاني اﾟسバم ) r(كیف أنشأ اﾟنبي ، وسوف یتناول ガذا اﾟبｽث  

ｽیث یأتي ، من バﾀل مبｽثین، دواｭرガا اﾟمتﾒددةواﾟتﾒایش واﾟس｀م ﾘي اダمة ب
، مبادئ اﾟسバم واﾟمｽبة ﾘي اﾟمｺتمr (ﾐ(اﾟمبｽث اダول ﾟیتناول كیف أرسي اﾟنبي 
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أما ، ُكیف یﾜｽق اﾟمؤمن اﾟسバم مﾐ نﾙسヴ، یتناول اダول منギما، من バﾀل مط｀بین
ダل اﾀس｀م داﾟم واバسﾟق اﾜｽسنة یﾟى أن تطبیق ا｀ﾑ یؤكدﾘ ثانيﾟمط｀ب اﾟسرةُا.  

 دﾑاｭم اﾟسバم ﾘي اﾟمｺتمe( ﾐ(كیف أرسى اﾟنبي ، بینما یناﾛش اﾟمبｽث اﾟثاني  
دور اﾟمؤمن ﾘي تﾜｽیق ، یتناول اダول، من バﾀل ثバثة مطاﾟب، بمﾒناケ اﾟشامل

ヴیرانｺو ヴاربﾛوأ ヴ｀ガأ ﾐس｀م مﾟثاني، اﾟمط｀ب اﾟاء ، بینما یتناول اﾛصدダا ﾐس｀م مﾟا
دور اﾟمؤمن ﾘي تﾜｽیق اﾟس｀م ، اﾟثاﾟث ﾘیتناولأما اﾟمط｀ب ، واﾟمﾒارف من اﾟمس｀مین

ناﾘ ケي ثنایا ، اﾟمｺتمﾒي مﾐ اヅنسانیة بأسرガا ثم تأتي اﾀﾟاتمة ونوضｼ ما تنا゚و
  .اﾟبｽث

  

  ..وا أل أن  إ   وه
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English Summary 
Coexisteئce aئd the Coئئuئity Peace iئ the Prophetic 

Suئئah 
 As it is known ،the Prophetic Sunnah is the second pillar 
of the Islamic legislation that comes right after the Holly 
Qur'an. Our Prophet Muhammad (P.B.U.H) was a wise man. 
He founded the  principles of coexistence ،freedom ،equality 
and social peace. What some people urgently call for in our 
present time is how to live peacefully in our society and how 
peace can be achieved among people. This ،in fact ،comes 
in accordance with what our religion has ordered us. As it is 
known to us ،Al Salam (Peace) is one of Allah's attributes. 
We are not exaggerating if we say that love and peace are 
among the basics of establishing the Islamic Intellectual.   
 
     This research investigates how our prophet Muhammad 
(P.B.U.H)  founded the principles of  peace and coexistence 
in our Muslim Nation. This research discusses two main 
topics. The fist one is about how the Prophet founded the 
principles of peace and love in the society. This topic falls in 
two things: The first is how a believer can achieve peace 
with himself/herself. The second thing is how the 
implementation of the Sunnah attains peace within the 
family. As for the second topic ،it is about how the Prophet 
established the pillars of the comprehensive peace. This 
topic is also discussed in three things: the first is the role 
played by the believer in achieving peace with his family ،the 
second is about peace with friends and relatives ،while the 
third is about achieving peace with the humanity.   
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  املبحث األول
 يرسي..)e(النبي 

ُ
   السالم واحملبة يف اتمع مبادئ
  

  ملطلب األولا
  كيف حيقق املؤمن السالم مع نفسه؟

  

إن تﾜｽیق سバم اヅنسان مﾐ نﾙسヴ یﾒني انطﾛバة ﾜｽیﾜیة نｽو تﾜｽیق اﾟسバم   
واダمة ما ガي إド مｺموع ، ﾘاヅنسان ド یﾒیش بمﾒزل ﾑن اﾟمｺتمﾐ، اｺドتماﾑي

یس بﾜوانین ت، ﾘًاﾟسバم یｺب أوド أن ینبﾐ من ضمیر اﾟشﾒب، اﾟشﾒب ﾙرض ﾑ｀ى ゚ُو
 من ﾛیادة وドشك أن ﾛیادة أﾟف من اﾟمؤمنین أسギل بكثیر ﾑ｀ى اｽﾟاكم، واطنیناﾟم

م｀تزم بﾜوانین ، ﾑشرة من اヅرガابیین؛ ダن اﾟمؤمن ﾀاضﾟ ﾐتﾒاﾟیم اｺﾟندیة اギﾟヅیة
ویطギرガا من ،  یﾒرف كیف یﾜｽق اﾟسバم مﾐ نﾙسヴوガى اﾟتى بギا، اﾟشریﾒة اﾟمﾒنویة

ガة اﾟنﾙس واﾜｽﾟد واｽﾟسد وｽب اﾟدنیا أدران اﾟصراﾑات اﾟمﾒنویة اﾟمتمث｀ة ﾘي شرا
وكل ガذا یتｽول إﾟى صراﾑات مادیة ﾑ｀ى اﾟمناصب اﾟرｭاسیة ... وشギواتギا

وباﾟتاﾟي ، مما یؤدي إﾟى تﾙكك اﾟروابط بین أﾘراد اﾟمｺتمﾐ، واﾟمكاسب اﾟدنیویة
وظギور نظریات سیاسیة متﾒددة تؤدي إﾟى ｽاﾟة ، انﾙراط اﾜﾒﾟد اｺドتماﾑي ヂﾟمة

ﾒوضیاع م ヴتیﾟمةاダم اﾟ١(ا(.  
  : ﾘي تﾜｽیق سバم اヅنسان مﾐ نﾙسﾘ ヴیما ی｀ي)e(ونرى تﾒاﾟیم اﾟرسول 

١ -  ا   نا أ: 
 أنe( ヴ( روى ﾑنヴ،  اﾟنﾙوس باﾟتﾒاﾟیم اﾟنورانیةن اヅیمان باهللا یﾒني إｽیاءإ -

نﾗس : یا ｻمزة؟ نﾗس تｻییヴا أｻب إﾝیك أو نﾗس تمیتヴا؟ ﾙال: ((ﾛال
 .)٢())نﾗسكﾞﾏیك ب: ﾙال، أｻییヴا

                                                             
  .   دار سو゚زر ﾟ｀نشر- بدیﾐ اﾟزمان سﾒید اﾟنورسي- ك｀یات رساｭل اﾟنور)١(
)٢( ケي مسندﾘ مدｽأ ヴｺرﾀیب ٢/١٧٥ أガترﾟیب واﾕترﾟي اﾘ منذريﾟا ケ٣/١٥٩، وذكر . 



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ∬ -

-  ヴنダ داث؛ｽダة اギｺي مواﾘ سكینةﾟطمأنینة واﾟنسان اヅم ا｀ﾒیمان باهللا یヅإن ا
ヴｭماﾒى ن｀ﾑ شكرﾟوا ヴｭضاﾜرضا بﾟمر اهللا واダ تس｀یمﾟصبر واﾟى ا｀ﾑ ヴیدرب ،

  مﾐ من یﾀطﾘ ｬي ヴﾜｽ؛واﾟسماｽة
   ヴنﾑ روى)e(الﾛ ヴأن )) : مデسダیمان من رضي باهللا ربا وباダم اﾐًذاق ط

 .)١())ًمｻمد رسوヅًدینا وب
، واﾝرضاء باﾚﾝدر، اﾝصبر ｻﾞﾝكم: ذروة اダیمان أربﾎ خصال: (()e(وﾛال  -

 .)٢())واヅستسデم ﾞﾝرب، واダخデص ﾞﾝتوكل
، وガي إバﾀص اﾜﾟ｀ب هللا:  مواصﾙات اﾟنｺاح ﾟ｀مؤمن)e(ووضﾐ اﾟرسول  -

 واドستﾜامة ﾘي اﾟس｀وكیات؛ ｽیث یتﾙق اﾟظاガر مﾐ اﾟباطن، واﾟصدق ﾘي اﾜﾟول
 . اｽﾟواس ﾟتｽصیل اﾟمﾒ｀وماتٕوارガاف

وﾒｺل ﾘ｀بﾛ ، ヴد أｼ｀ﾘ من أﾀ｀ص ﾛ｀بデﾟ ヴیمان أنﾛ ヴال )ﾑ )eنｽ ヴیث روى -
سانヴ صادﾛا، ًس｀یما ، وأذنヴ مستمﾒة، یﾜتヴ مستﾜیمةﾜوｽ، ونﾙسヴ مطمｭنة، ゚ًو

 .)٣(وﾑینヴ ناظرة

                                                             
 ｽ١/٦٢یヴｽ كتـاب اヅیمـان بـاب ذاق طﾒـم اドیمـان مـن رضـى بـاهللا ربـا  أﾀرヴｺ مس｀م ﾘي ص)١(

ــسنن كتــاب اドیمــان) ٥٦(رﾛــم ﾟــي اﾘ ترمــذيﾟة . واバــصﾟــي تــرك اﾘ ــاءｺ ــاب مــا   رﾛــم٥/١٤ب
)٢٦٢٣ ( ケي مسندﾘ مدｽم٣/٩٩وأﾛیمان١٧٧٨ رドسنة  كتاب اﾟي شرح اﾘ ويﾖبﾟبـاب . ، وا

ヴ  . バｽ١/٥٢وة اヅیمان وｽب اهللا ورس゚و
)٢ ( ヴｺرﾀیمـان أヅب اﾒي شﾘ يﾜギبیﾟیـاء ١/٢٠٢ا ، وガـو اثـر ١/٢١٦، وأبـو نﾒـیم ﾘـي ｽ｀یـة اダ゚و

ید وガو یدﾟس تدﾟیس اﾟتسویヴ وﾛد ﾑنﾒن  . ضﾒیف ﾘیヴ بﾜیة بن اﾟ゚و
)٣ ( ケــي مــسندﾘ مــدｽأ ヴــｺرﾀیـــب ٥/١٤٧أガترﾟیــب واﾕترﾟــي اﾘ منــذريﾟا ケیف، وذكــرﾒضــ ケواســناد

ــــي مｺمــــﾐ اﾟزواｭــــد ١/٥٦ ﾘ یثمــــيギﾟا ケتب١٠/٢٣٢، وذكــــرﾟوا ، ｼمــــصابیﾟــــي مــــشكاة اﾘ ــــزي ری
  .وﾛال رواケ أｽمد واﾟبیﾜギى ﾘى شﾒب اドیمان). ٥٢٠٠(
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اﾟواثق ﾘي ،  أن اﾟمؤمن اﾜﾟوي اﾟثابت ﾘي ﾀطواتヴ وك｀ماتe(ヴ(وبین اﾟرسول  -
ヴد ربﾑب إ، وｽال أﾜﾘ یف؛ﾒضﾟمؤمن اﾟى اهللا من اﾟ)e()) : ويﾚﾝمؤمن اﾝا

اｻرص ﾞﾏى ما ، وﾖي كل خیر، خیر وأｻب ﾏند اهللا من اﾝمؤمن اﾝضﾐیف
ﾝو أني ﾞﾐﾖت ﾝكان : ٕوان أصابك شデﾖ ｪ تﾚل، ینﾐﾗك واستﾐن باهللا وヅ تｸﾐز

 .)١())ﾖإن ﾝو تﾗتﾏ ｺمل اﾝشیطان، وﾝكن ﾙل ﾙدر اهللا وما شاء ﾐﾖل، كذا وكذا
، وガي ﾙｽظ تﾒاﾟیم اهللا:  اﾟرسول اﾟشباب ﾀطوات اﾟسバم مﾐ اﾟنﾙسﾑ｀مكما  -

ﾘیﾒاونヴ ، ویتﾒرف إﾟى اهللا ﾘي اﾟرﾀاء، ﾘیﾙｽظヴ اهللا من شیاطین اｺﾟن واヅنس
وت｀ك اﾟتﾒ｀یمات تﾜｽق سバم ، أن اﾟنﾐﾙ واﾟضر ﾛدر اهللاویوﾛن ب، وﾛت اﾟشدة

،  ضاع منヴوド تذガب نﾙسｽ ヴسرات ﾑ｀ى ما، اﾟنﾙس؛ ダنﾟ ヴن یستﾒین إド باهللا
:  أنﾛ ヴال)バ )e بد أنギا ستﾙرج؛ ｽیث روى ﾑنﾘ ヴوأن اﾟشداｭد مギما اشتدت

اﾗｻظ اهللا ، اﾗｻظ اهللا یﾗｻظك، یا デﾓم أヅ أﾞﾏمك كﾞمات ینﾐﾗك اهللا بヴن((
واﾞﾏم أن ما ، تﾐرف إﾝى اهللا ﾖي اﾝرخاء یﾐرﾖك ﾖي اﾝشدة، تｸدヮ أمامك

وأن اﾝخｫデق ﾝو ، كوأن ما أخطأك ﾝم یكن ﾝیصیب، ﾝیخطｫكأصابك ﾝم یكن 
カطیكﾐم یرد أن یﾝ اｫطوك شیﾐى أن یﾞﾏ واﾐتمｸك، ًاﾝى ذﾞﾏ درواﾚم یﾝ ، أو أن

 وأن ﾙد ｸف اﾞﾚﾝم، ًیصرﾖوا ﾏنك شیｫا أراد اهللا أن یﾐطیكﾝ カم یﾚدروا ﾞﾏى ذﾝك
ٕواذا استﾐنت ﾖاستﾐن ، ﾖإذا سأﾝت ﾖاسأل اهللا، بما ケو كاｫن إﾝى یوم اﾚﾝیامة

واﾞﾏم أن ، واﾏمل هللا باﾝشكر ﾖي اﾝیﾚین، باهللإواذا اﾏتصمت ﾖاﾏتصم ، باهللا
وأن اﾗﾝرج مﾎ ، وأن اﾝنصر مﾎ اﾝصبر، اﾝصبر ﾞﾏى ما تكرヮ خیر كثیر

 .)٢())وأن مﾎ اﾐﾝسر یسرا، اﾝكرب

                                                             
، ٢/٣٧٠وأｽمــد ﾘــي مــسندケ ) ٤١٦٨(وابــن ماｺــة ﾘــي اﾟــسنن ) ٣٤(أﾀرｺـヴ مــس｀م ﾘــي اﾜﾟــدر ) ١(

 . ١٠/٨٩واﾟبیﾜギي ﾘي اﾟسنن 
)٢ ( ケــي مــسندﾘ مــدｽأ ヴــｺرﾀــاء ١/٣٠٧أﾙﾀﾟــي كــشف اﾘ ــوني｀ｺﾒﾟا ケـــذا  ٢/٤٣٨، وذكــرガ ــالﾛو

 . من اｽドادیث اﾟتى ﾑ｀یギا ﾛدر اドسバماｽﾟدیث
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یﾒ｀م اヅنسان ﾙﾑة اﾟ｀سان واダدب ﾘي اﾟتﾀاطب مما یﾜｽق  كذﾟك اヅیمان -
ان وヅ اﾗﾝاｻش ﾝیس اﾝمؤمن باﾝطﾐان وヅ اe()) :ﾐﾞﾝ(ال  ﾛ:اﾟسバم بین اﾟناس

 .)١())اﾝبذئ
 :ا وء اس - ٢
إن ذكر اهللا یﾜｽق صﾙاء اﾟنﾙس إﾟى أبﾒد اｽﾟدود؛ ダنヴ یﾒني ｽﾟظات یﾒیش  -

، وガو ﾑ｀ى اダرض مﾐ أنوار اﾟسماء اﾟتي تمدケ بطاﾛات متｺددةﾘیギا اヅنسان 
ﾑ｀ى ُت｀ك اﾟطاﾛات تﾒینヴ ، یصﾒب ﾑ｀یヴ أن یستمدガا من أي مصدر آﾀر

ﾙ : ヅال اهللا تﾐاﾝى: (( أنﾛ ヴال)ｽ)eیث روى ﾑنヴ ، اتمواギｺة كل اﾟتｽدی
وヅ یذكرني ﾖي مゾ إヅ ، یذكرني ﾏبد ﾖي نﾗسカ إヅ ذكرتﾖ カي مゾ من مｫデكتي

 .)٢())ذكرتﾖ カي اﾝرﾖیق اﾞﾏゼى
أما اドنشﾖال بذكر اﾟناس وما ﾘیギم ، إن ذكر اهللا شﾙاء من اダمراض اﾟنﾙسیة -

ｽیث ، نヴ یسبب انﾜباض اﾟنﾙوسمن ﾑیوب أو ما سببوデﾟ ケنسان من أذى ﾘإ
ヴنﾑ روى )e(الﾛ ヴأن )) : مデكﾝإن كثرة اﾖ یر ذكر اهللاﾔم بデكﾝتكثروا ا ヅ

  .)٣())ٕبﾔیر ذكر اهللا ﾙسوة ﾞﾚﾞﾝب وان أبﾐد اﾝناس من اهللا اﾞﾚﾝب اﾚﾝاسي

                                                             
) ١٩٧٧(بـــاب مـــا ｺـــاء ﾘـــي اﾒ｀ﾟـــن رﾛـــم .  أﾀرｺـــヴ اﾟترمـــذي ﾘـــي ｺامﾒـــヴ كتـــاب اﾟبـــر واﾟـــص｀ة)١(

، واｽﾟـاكم ١٠/٢٤٣باب بیان مكارم اバﾀドق ومﾒاﾟیギـا. واﾟبیﾜギي ﾘي اﾟسنن  كتاب اﾟشギادات
 . ﾀینوﾛال ガذا ｽدیث صｽیﾑ ｼ｀ى شرط اﾟشی. ﾘ١/١٢ي اﾟمستدرك كتاب اドیمان 

، واﾟـسیوطي ﾘـي ١٠/٧٨، واギﾟیثمي ﾘـي مｺمـﾐ اﾟزواｭـد ٢٠/٣٩١أﾀرヴｺ اﾟطبراني ﾘي اﾟكبیر ) ٢(
  . ١٤٩م ١اﾟدر اﾟمنثور 

.   ٦٠٨ و ٤/٦٠٧بــاب ماｺــاء ﾘــي ﾙｽــظ اﾟ｀ــسان .  أﾀرｺــヴ اﾟترمــذي ﾘــي اﾟــسنن  كتــاب ااﾟزガــد)٣(
ــد اهللا ガــذا ｽــدیث ｽــسن ﾕریــب ド نﾒرﾘــヴ إド مــن ｽــدیث إبــراガیم بــن ﾑ: وﾛــال) ٢٤١١(رﾛــم    ب

 . ٣/٥٣٨بن ｽاطب، واﾟمنذري ﾘي اﾟترﾕیب واﾟترガیب 
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 :أ اء   أاب ا من - ٣
  ،  أوﾛات اﾟشدةﾑاء یﾙتｼ أبواب اﾟرｽمة وینｺي ﾘيد أن اe(ﾟ(وضｼ اﾟنبي  -

وما ، من ﾖتカﾝ ｺ منكم باب ﾖي اﾝدﾏاء ﾖتｻت カﾝ أبواب اﾝرｻمة: (()ﾛ)eال 
إن اﾝدﾏاء ینﾎﾗ مما نزل ، ًسｫل اهللا شیｫا أｻب إﾝیカ من أن یسأل اﾐﾝاﾖیة

 .)١())ﾞﾐﾖیكم ﾏباد اهللا باﾝدﾏاء، ومما ﾝم ینزل
ر ﾞﾖیكث، من سرヮ أن یستｸیب اهللا ﾏ カﾝند اﾝشداｫد واﾝكرب: (()e(وﾛال  -

 .)٢())اﾝدﾏاء ﾖي اﾝرخاء
اﾟبشریة وﾛت اﾀﾟوف أو اﾟكرب؛ ダنヴ   أن اﾟدﾑاء یطمｭن اﾟنﾙس)e(كما بین  -

 أنｽ  )e( ヴیث روى ﾑنヴ یﾒني اドستﾒانة باهللا وガو ركن ركین وﾑروة وثﾜى
أヅ أخبركم بشｪ إذا نزل بأｻدكم كرب أو بデء من أمر اﾝدنیا دﾏا بﾛ)) : カال

カنﾏ رجﾗیﾖ ،نونﾝاء ذي اﾏد ،ヅ انك إني كنت منｻأنت سب ヅإ カﾝإ 
 .)٣())اﾝظاﾝمین

ギا ﾑند اﾟس｀طان)e(وﾑن ﾑ｀ي أن رسول اهللا  - وﾑند كل ،  ﾑ｀مヴ ك｀مات یﾜ゚و
ヴﾟاガ ｬكریم: ((شﾝیم اﾞｻﾝاهللا ا ヅإ カﾝإ ヅ ،ﾎسبﾝسماوات اﾝان اهللا رب اｻسب 

                                                             
 ٥/٤٦٢بـاب مـا ｺـاء ان دﾑـوة اﾟمـس｀م مـستｺابヴ . أﾀرヴｺ اﾟترمذي ﾘي اﾟسنن كتاب اﾟدﾑوات) ١(

ــذكر )٣٥٤٢(رﾛــم   ﾟوا ｼتــسبیﾟیــل وا｀ギتﾟتكبیــر واﾟاء  واﾑــدﾟــاب ا ، واｽﾟــاكم ﾘــي اﾟمــستدرك  كت
١/٤٩٨ . 

ــاب اﾟــدﾑواتأﾀرｺــヴ اﾟترمــذي ﾘــي اﾟــسنن  ك) ٢( ــاب مــا ｺــاء ان دﾑــوة اﾟمــس｀م مــستｺابヴ رﾛــم . ت ب
ــدﾑاء واﾟتكبیــر واﾟــذكر  ) ٣٣٨٢( ﾟمــستدرك كتــاب اﾟــي اﾘ ــاكمｽﾟریــب، واﾕ ــدیثｽ ــذاガ ــال ﾛو
 .  وﾛال صｽیｼ  اドسناد وواヴﾜﾘ اﾟذガبي١/٥٤٤

 
ــدﾑاء واﾟتكبیــر واﾟتギ｀یــل واﾟتــسبیｼ واﾟــذكر١أﾀرｺــヴ اｽﾟــاكم ﾘــي اﾟمــستدرك ) ٣( ﾟــاب ا ، ١/٥٠٥ كت

  . ケ١٧٤٤ اﾟドبانى ﾘي س｀س｀ة اｽドادیث اﾟصｽیｽة رﾛم وذكر
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إني أﾏوذ بك : ویﾚول ﾏندケن، واｻﾝمد هللا رب اﾐﾝاﾝمین، ورب اﾐﾝرش اﾐﾝظیم
 .)١())ادكمن شر ﾏب

     روى  إﾟى أن اﾟدﾑاء ینｺي اヅنسان من اギﾟم واｽﾟزن؛)e(وأرشد اﾟنبي  -
 ヴنﾑ)e(الﾛ ヴأن )) :الﾚﾖ زنｻ ط أوﾙ مケ مﾞبدك : ما أصاب مسﾏ م إنيヴﾞﾝا

Dوابن ﾏبدك وابن أمتك ناصیتي بیدك ماض ﾖي ｻكمك ﾏدل ﾖي ﾙضاؤك Dٌ ٍ ،
ケ ك بكل اسمﾝكوأسأﾝ  ،ي كتﾖ カتﾝسك أو أنزﾗن カدا سمیت بｻأ カمتﾞﾏ ًابك أو

 カك أو استأثرت بﾚﾞندكمن خﾏ یبﾔﾝم اﾞﾏ يﾖ ،بيﾞﾙ ﾎرآن ربیﾚﾝل اﾐｸأن ت ،
إヅ أذケب اهللا تﾐاﾝى ケمカ وأبدل ، وذケاب ケمي، وデｸء ｻزني، ونور بصري

بﾞى : ﾙاﾝوا یا رسول اهللا أデﾖ نتﾞﾐم ケذヮ اﾝكﾞمات؟ ﾙال، مكان ｻزنﾖ カرｻا
 .)٢())ینبﾔي ﾝمن سمヴﾐن أن یتﾞﾐمヴن

٤- ﾞتخﾝسياﾗنﾝمن اゼیمانیة طریق اダق اデخゼق با: 
- ヴﾒتمｺم ﾐوم ヴسﾙن ﾐنسان مヅم اバق سﾜｽق ی｀ﾀﾟسن اｽ ق ، إن｀ﾀﾟأما سوء ا

: )ギﾘ)eو یﾒني انﾒكاسﾑ ヴ｀ى اﾟنﾙس باﾜﾟ｀ق وﾑ｀ى اﾟمｺتمﾐ باﾟشرور؛ ﾛال 
 .)٣())وشراركم أسوؤكم خﾚﾞا، سوء اﾝخﾞق شؤم((

ﾒال نار اﾜｽﾟد اﾟتي تأكل  من اｽﾟسد؛ ダنヴ یؤدي إﾟى إش)e(ویｽذر اﾟرسول  -
ویدﾑو إﾟى اﾟصدﾛة واﾟصバة واﾟصیام؛ ダنギا نور ووﾛایة من ، اｽﾟسنات

 .اﾟنیران
 

                                                             
 ). ٣٨٨٣، ١٤٤٦(أﾀرヴｺ ابن ماｺة ﾘي اﾟسنن ) ١(
، وأｽمــد ﾘــي مــسندケ ١٠/٢١٠، واﾟطبرانــي ﾘــي اﾟكبیــر ١/٥٠٩ أﾀرｺــヴ اｽﾟــاكم ﾘــي اﾟمــستدرك )٢(

٦٥/٢٠٣ .  
)٣ ( ケــي مــسندﾘ مــدｽأ ヴــｺرﾀیــب ٣/٥٠٢أガترﾟیــب واﾕترﾟــي اﾘ منــذريﾟــي٢/٢١، واﾘ یثمــيギﾟوا ، 

  . ٤/٢٧٦، واﾀﾟطیب اﾟبﾖدادي ﾘي تاریヴﾀ ٣/١١٠مｺمﾐ اﾟزواｭد 
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اｻﾝسد یأكل اｻﾝسنات كما تأكل اﾝنار : (( ﾛال)ﾒﾘ)eن أنس أن رسول اهللا  -
ﾗة تطﾙصدﾝطب، واｻﾝاｪ ة نورデصﾝنار، واﾝماء اﾝا ｪﾗة كما یطｫخطیﾝا 

 .)١())اﾝمؤمن، واﾝصیام ｸنة من اﾝنار
أما اガドتمام ، إن اガドتمام برضا اﾟناس ﾛد یؤدي إﾟى اﾟنﾙاق واﾜﾟ｀ق اﾟنﾙسي -

 اهللا رضامن اﾝتمس : (()e(برضا اهللا ギﾘو یﾜｽق اドطمｭنان اﾟكامل؛ ﾛال 
 وأرضى ﾏنカ اﾝناس، ومن اﾝتمس رضا اﾝناس بسخط t)(بسخط اﾝناس 

 .)٢())سخط اهللا ﾞﾏیカ وأسخط ﾞﾏیカ اﾝناس، اهللا
أما اドنشﾖال بギا واﾟصراع ﾑ｀ى ، یا یﾜｽق راｽة نﾙسیة كبیرةإن اﾟزガد ﾘي اﾟدن -

ﾘر ヴﾟ من ایسبب اﾒﾟناء اﾟنﾙسي؛ ダن اヅنسان ﾟن یشبﾐ مギما توﾘمادیاتギا 
من كانت اآلخرة ケمﾐｸ カل اهللا ﾓناﾖ ヮي ﾞﾙبカ وｸمﾛ)e()) : カﾝ ﾎال ، ثروات

ومن كانت اﾝدنیا ケمﾐｸ カل اهللا ﾚﾖرヮ بین ، شمカﾞ وأتتカ اﾝدنیا وケي راﾓمة
カﾝ درﾙ ما ヅدنیا إﾝمن ا カم یأتﾝو カﾞشم カیﾞﾏ رقﾖو カینیﾏ(()٣(. 

 ﾞﾙبカ أربﾎ خصال )U(أﾝزم اهللا ، من أصبｺ واﾝدنیا أكبر ケمe()) :カ(وﾛال  -
ヅ ینﾗك من واｻد ｻتى یأتیカ اﾝموت، ケم ヅ ینﾚطﾎ أبدا، وشﾔل ヅ یتﾗرغ أبدا، 

 .)٤())وﾚﾖر ヅ یبﾓ ﾒﾞنى أبدا، وأمل ヅ یبﾒﾞ منتヴاヮ أبدا
                                                             

، و ذكـــرケ )٤٢١٠( رﾛـــم ٢/١٤٠٨ أﾀرｺـــヴ ابـــن ماｺـــة ﾘـــي اﾟـــسنن كتـــاب اﾟزガـــد بـــاب اｽﾟـــسد )١(
 . ٤/٢٧٦اﾟمنذري ﾘي اﾟترﾕیب واﾟترガیب 

، و ذكــرケ )٢٤١٤(أﾀرｺــヴ اﾟترمــذي ﾘــي اﾟــسنن  كتــاب اﾟزガــد بــاب مــا ｺــاء ﾘــي ﾙｽــظ اﾟ｀ــسان ) ٢(
  .   ١٠/٢٢٥، و ذكرケ اギﾟیثمي ﾘي مｺمﾐ اﾟزواｭد ٣/٢٠٠ اﾟترﾕیب واﾟترガیب اﾟمنذري ﾘي

وﾛــال رواケ اﾟطبرانــى وガــو ) ٢٤٦٥( رﾛــم ٤/٦٤٢ أﾀرｺــヴ اﾟترمــذي ﾘــي اﾟــسنن  كتــاب اﾟزガــد )٣(
،  ١١/٢٦٦، واﾟطبرانــــي ﾘــــي اﾟكبیـــــر ٤/١٢١ضــــﾒیف، واﾟمنــــذري ﾘــــي اﾟترﾕیــــب واﾟترガیــــب 

 ). ٩٤٩(اني ﾘي اﾟصｽیｽة ، واﾟダب١٠/٢٤٨واギﾟیثمي ﾘي مｺمﾐ اﾟزواｭد 
، و ذكــرケ اｺﾒﾟ｀ــوني ﾘــي كــشف اﾙﾀﾟــاء ٣١٧ /٤أﾀرｺــヴ اｽﾟــاكم ﾘــي اﾟمــستدرك كتــاب اﾟرﾛــاق ) ٤(

٢/٣١٥ .  
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إﾟى من ガو أﾑ｀ى من اヅنسان ﾘي اﾟمستوى اﾟمادي یギｺد اﾟنﾙس ﾟتط｀ﾐ إن ا -
یﾜｽق رضا اﾟنﾙس وأمنギا ﾘأما اﾟتأمل ﾘي أｽوال اﾟمبت｀ین واﾟمｽتاｺین ، اﾟبشریة

انظروا إﾝى من ケو أسﾗل منكم وヅ : (( أنﾛ ヴال)e(روى ﾑنヴ  وسكینتギا؛
 .)١())تنظروا إﾝى من ケو ﾖوﾙكم ヴﾖو أｸدر أヅ تزدروا نﾐمة اهللا ﾞﾏیكم

، بل یبین أن اﾖﾟنى مﾐ اﾟتﾜوى،  اﾖﾟنى ﾑ｀ى إطe(ヴﾛバ(وド یｽارب اﾟرسول  -
ヅ بأس  ((: أنﾛ ヴال)e(روى ﾑنヴ ، تﾜｽق اﾟنﾒیم デﾟنسانوﾛناﾑة اﾟنﾙس 

وطیب اﾝنﾗس من ، باﾔﾝنى ﾝمن اتﾚى واﾝصｻة ﾝمن اتﾚى خیر من اﾔﾝنى
 .)٢())اﾝنﾐیم

バم مﾐ اﾟنﾙس؛ ダن كثرة  أن اﾟرضا باﾟرزق اﾜﾟ｀یل یﾜｽق س)e(اﾟرسول  ویبین -
ر مما ما ﾙل وكﾗى خی: (()ﾛ)eال ، اﾟرزق تشﾖل اヅنسان وتسبب ヴﾟ اﾜﾟ｀ق

 .)٣())كثر وأヴﾝى
إن اﾟصبر ﾑ｀ى اドبتバءات یﾜｽق اドطمｭنان اﾟنﾙسي デﾟنسان؛ ヅیمانヴ أن اهللا  -

 من: (()ﾛ)eال ،  بدرｺات ﾑ｀یا ﾘي اｺﾟنانسیﾒوضﾘ ヴي اｽﾟیاة اﾀダرى
وما ، ومن یستﾔن یﾔنカ اهللا، ن یستﾗﾐف یカﾗﾐ اهللاوم، یتصبر یصبرヮ اهللا

 .)٤())أﾏطي ﾏبد ﾏطاء ケو خیر وأوسﾎ من اﾝصبر
                                                             

)١ ( ケـــي مـــسندﾘ مـــدｽأ ヴـــｺرﾀـــد ٢/٢٥٤أガزﾟـــي ا ﾘ ٩(، ومـــس｀م (ـــسننﾟـــي اﾘ ترمـــذيﾟوا)٢٥١٣ (    
 ヴﾑناﾜﾟد  باب اガزﾟسنن  كتاب  اﾟي اﾘ  ةｺم ٢/١٣٨٧وابن ماﾛ٤١٤٢( ر .(  

 رﾛـــم ٢/٧٢٤ أﾀرｺــヴ ابـــن ماｺـــة ﾘـــي اﾟـــسنن  كتـــاب اﾟتｺـــارات  بـــاب اｽﾟـــث ﾑ｀ـــى اﾟمكاســـب )٢(
)١٢٤١ ( ケــي مــسندﾘ مــدｽبیــوع ٥/٣٧٢وأﾟــاب ا  وﾛــال ガــذا ٢/٣، واｽﾟــاكم ﾘــي اﾟمــستدرك كت

  ). ١٧٤(ｽدیث صｽیｼ اドسناد وواヴﾜﾘ اﾟذガبى، واﾟダباني ﾘي اﾟصｽیｽة 
كـــرケ اﾟダبـــاني ﾘـــي  س｀ـــس｀ة اｽダادیــــث ، و ذ١٠/٢٥٥أوذكـــرケ  اギﾟیثمـــي ﾘـــي مｺمـــﾐ اﾟزواｭـــد ) ٣(

  ). ٩٢٧(اﾟصｽیｽة 
، واﾟترمـذي ٨/١٤٢ أﾀرヴｺ اﾟبﾀاري ﾘي صｽیヴｽ  كتـاب اﾟرﾛـاق  بـاب اﾟـصبر ﾑـن مｽـارم اهللا)٤(

وﾛـال ガـذا )  ٢٠٢٤( رﾛـم ﾘ٤/٣٧٣ي اﾟسنن  كتاب اﾟبـر واﾟـص｀ヴ  بـاب مـا ｺـاء ﾘـي اﾟـصبر 
 ケي مستندﾘ مدｽسناد وأダا ｼیｽدیث صｽ٣/٩٣  .  
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- ヴكتｭバمﾟ ىﾟاﾒال اهللا تﾛ بدﾒﾟد ا ون: إذا مات ゚و د ﾑبدي؟ ﾘیﾜ゚و نﾒم : ﾛبضتم ゚و
ون، ﾛبضتم ثمرة ﾘؤادﾘ :ケیﾜول ون: نﾒم ﾘیﾜول: ﾘیﾜ゚و : ماذا ﾛال ﾑبدي؟ ﾘیﾜ゚و

ّابنوا ﾒﾟبدي بیتا ﾘي اｺﾟنة وسموケ بیت : ﾟىｽمدك واسترﾒｺك ﾘیﾜول اهللا تﾒا
 .)١())اｽﾟمد

ُیا デﾖن: (()e(وﾛال  - ُ ََأیما كان َأｻب إﾝیك َأن تمتﾎ بﾏ カمرك، َ َِ ُ َ َُ َ َِ ِ D ُ ْ ْ َِ D Eَ ََأو ヅ تأتي ، َ ِْ َ ْ
ﾓَدا بابا من َأبواب اｸﾝنة إヅ وｸدتﾙ カد سبﾚك إﾝیカ یﾗتﾝ カｻك؟ ََ َ َُ ُ ْ ًُ َ َ َ َ ً ََ َْ َِ ِ ِْ ِْ ِ َِ َ َْ َْ D ْ(()٢(. 

وﾘي اﾙﾟتن یｽتاج اヅنسان إﾟى مزید من اﾟصبر واﾒﾟ゚زة ﾑن اﾟدﾀول ﾘي ت｀ك  -
ヴﾟ سيﾙنﾟمن اダق اﾜｽتى یتｽ تنﾙﾟال ، اﾛ)e()) : لｸتن رﾗﾝي اﾖ ناسﾝخیر ا

カﾚｻ ویؤدي カبد ربﾐی カﾝي ماﾖ تزلﾐي سبیل اهللا ، مﾖ カرسﾖ ل آخذ برأسｸور
カونﾗدو ویخیﾐﾝ٣())یخیف ا(. 

 ﾖتنة اﾝناｫم ﾖیヴا خیر من اﾝمضطﾎｸ تكون: (( ﾘیما روى ﾑنヴ)e(وﾛال  -
 واﾚﾝاｫم خیر  من اﾚﾝاｫم،واﾝمضطﾖ ﾎｸیヴا خیر من اﾚﾝاﾏد واﾚﾝاﾏد ﾖیヴا خیر

یا : من اﾝماشي واﾝماشي خیر من اﾝراكب واﾝراكب خیر من اﾝمｸري، ﾞﾙت
: ومتى أیام اヴﾝرج ؟ ﾙال: ذﾝك أیام اヴﾝرج، ﾞﾙت: ومتى ذﾝك؟ ﾙال! رسول اهللا

: ﾖبم تأمرني إن أدركت ذﾝك اﾝزمان ؟ ﾙال: ﾞﾙت. ｻ カین ヅ یأمن اﾝرｸل ﾞｸیس
یا رسول اهللا أرأیت إن دخل ﾞﾏي : ﾞﾙت: ﾙال، اكﾗف نﾗسك ویدك وادخل دارك

یا رسول اهللا أرأیت إن دخل ﾞﾏي بیتي؟ : ﾞﾙت: ﾙال، ﾖادخل بیتك: ﾙال داري؟
                                                             

ــاｭز بــاب ﾘــضل اﾟمــصیبヴ اذا أｽتــسبت  أﾀرｺــヴ ا)١(  رﾛــم ﾟ٢/٣٣٢ترمــذي ﾘــي اﾟــسنن  كتــاب اｺﾟن
، ガ٤/٣٣٧ذا ｽدیث ｽسن ﾕریـب، و ذكـرケ اﾟمنـذري ﾘـي اﾟترﾕیـب واﾟترガیـب : وﾛال) ١٠٢١(

 ｼمصابیﾟي مشكاة اﾘ تبریزيﾟ١٧٣٦(وا .(  
)٢(ヴｺرﾀـاء   أｺبیت  رﾟل اガزیة اﾒب من تｽز باب ما یستｭناｺﾟسنن كتاب اﾟي اﾘ يﾜギبیﾟـر  اｺダا

  ). ١٣٧(، و ذكرケ اﾟنووي ﾘي اダذكار ٤/٦٠
)٣ ( ケي مسندﾘ مدｽأ ヴｺرﾀة ٦/٤١٩أｽیｽصﾟادیث اｽダي س｀س｀ة اﾘ بانيﾟダا ケو ذكر ،)٦٩٨ .(  
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ربي :  وﾙل-  ﾚﾖبض بیمینﾞﾏ カى اﾝكوع-ﾖادخل مسｸدك واصنケ ﾎكذا: ﾙال
 .)١())ت ﾞﾏى ذﾝكاهللا ｻتى تمو

ة واﾜﾟوة اﾜｽﾟیﾜیةُیﾒدإن كظم اﾖﾟیظ ﾑند اﾖﾟضب  - ومن أガم ،  ﾑنوان اﾟرｺ゚و
ما : (( ﾛال)ﾑ)eن أبي ガریرة أن اﾟنبي ، ﾑوامل تﾜｽیق اﾟسバم مﾐ اﾟنﾙس

بل اﾝذي یمﾞك : ﾙال، اﾝذي ヅ یصرカﾏ اﾝرｸال: تﾐدون اﾝصرﾏة ﾖیكم؟ ﾙاﾝوا
 .)٢())نﾗسﾏ カند اﾔﾝضب

- ｽا تギ｀بر كﾟمال اﾑبإن أ｀ﾜﾟنان اｭس واطمﾙنﾟم اバق سﾜ ، الﾛ)e()) : بر ماﾝا
 ヅس، وﾗنﾝا カیﾝم تسكن إﾝ ثم ماダب، واﾞﾚﾝا カیﾝس، واطمأن إﾗنﾝا カیﾝسكنت إ

 .)٣())ٕیطمｫن إﾝیカ اﾞﾚﾝب، وان أﾖتاك اﾝمﾗتون
ذﾟك  - تｽرم اﾟشریﾒة اヅسバمیة اドنتｽار؛ ダن ガذا مﾒناケ اﾟیأس من رｽمة اهللا؛ ゚و

منتｽر ｽتى ド یﾜدم اﾟمس｀م ﾑ｀ى ت｀ك اﾀﾟطوة ﾜﾑاب اe( ﾟ(بین اﾟرسول 
ْإنD رデｸ ممن كان ﾙبﾞكم: (()ﾛ)eال ، اｺﾟنونیة ویتｽ｀ى باﾟصبر وガدوء اﾟنﾙس َُ ََ ْ َ َ D ِ ً ُ ِ 

ٌخرｸت بﾙ カرｻة َ ََْ ِ ِ ْ َ ﾞﾖDما آذتカ انتزع سヴما من كنانتﾖ カنكأケا ﾞﾖم یرق اﾝدم ｻتى . َ ِ ْ َ َ ْ َD َ
َمات ﾙال اهللا َ :カسﾗبدي بادرني بنﾏ ،رمتｻُ Dنةｸﾝا カیﾞﾏ D َ ِ ْ(()٤(. 

                                                             
)١( ケــي مــسندﾘ مــدｽأ ヴــｺرﾀــد ١/٤٤٦ اｭزواﾟا ﾐمــｺــي مﾘ یثمــيギﾟا ケوابــن أبــي ٧/٣٠٢، و ذكــر ،

 ヴﾙي مصنﾘ ١٥/١٢٠شیبة . 
وأبـو داود ﾘـي اﾟـسنن كتـاب اダدب  ) ١٠٦(اب  اﾟبـر واﾟـص｀ة  أﾀرヴｺ مس｀م  ﾘي صｽیヴｽ  كتـ)٢(

ـــي ) ٤٧٧٩(بـــاب مـــن كظـــم ﾕیظـــا  ﾘ ـــىｺـــاب مـــا یر ـــسنن كتـــاب اｺﾟنـــاｭز  ب ﾟـــي اﾘ ـــيﾜギبیﾟوا
 . ٤/٦٨اﾟمصیبヴ اذا اｽتسبت 

)٣ ( ケـي مـسندﾘ مدｽأ ヴｺرﾀیـب ٤/١٩٤أガترﾟیـب واﾕترﾟـي اﾘ منـذريﾟا ケ٢/٥٥٨، و ذكـر ケو ذكـر ،
  .   ١/١٧٥اギﾟیثمي ﾘي مｺمﾐ اﾟزواｭد 

)٤ ( ヴـــسﾙنـــسان  نダتـــل اﾛ ـــریمｽیمـــان بـــاب تヅـــي اﾘ مـــس｀م ヴـــｺرﾀأ)كبیـــر ) ١٨٠ﾟـــي اﾘ طبرانـــيﾟوا
نكـأت اﾜﾟرｽـة أنكأガــا، :  ﾘنكأكギـا یﾜـال-، ٢/٤٣، واﾟمنـذري ﾘـي اﾟترﾕیـب واﾟترガیـب ١٧/٢٧٣

 ). ب٥/١١٧إذا ﾛشرتギا، اﾟنギایة 



ا و ا ا  ا ا  
  

 - ≒∫ -

من ﾙتل نﾗسカ بｻدیدة ｻﾖدیدتﾖ カي یدヮ یتوｸأ بヴا ﾖي بطنﾖ カي : (()e(وﾛال  -
ومن شرب سما ﾚﾖتل نﾗسヴﾖ カو یتｻساヮ ، نار ヴｸنم خاﾝدا مخﾞدا ﾖیヴا أبدا

ومن تردى من ｸبل ﾚﾖتل نﾗسヴﾖ カو ، ﾖي نار ヴｸنم خاﾝدا مخﾞدا ﾖیヴا أبدا
ヴیﾖ داﾞدا مخﾝنم خاヴｸ ي نارﾖ ًیتردى  .)١())ا أبداً
  

  
  

  املطلب الثاني
تطبيق السنة يحقق السالم داخل األسرة

ُ
  

  

 داﾀل اダسرة یﾒني إﾛامة اﾟمｺتمe( ﾐ(إن اﾟسバم اﾟذي یヴﾜﾜｽ نｹギ اﾟرسول   
ى ﾘي اﾟمｺتمﾐ مما یﾜｽق اﾟسバم  ﾑ｀ى دﾑاｭم متینة؛ ダن اダسرة ガي اﾀﾟ｀یة اダ゚و

  : اتｺاガاتوガذا اﾟسバم یشمل ﾑدة، اｺドتماﾑي ﾘي اダمة بأسرガا
١ -  ً  أ  دور ا: 

ٕ أنヴ یｺب أن یبدأ اﾟرｺل دﾀول بیتヴ باﾟسバم واذا ﾀرج )ﾜﾟ)eد بین اﾟنبي   
 :)ﾜﾘ)eد روى ﾑنヴ ، یودギﾑم بسバم ヅشاﾑة مﾒاني اｽﾟب واﾟود بین أガل اﾟمنزل

، ダسデم أن تﾐبد اهللا وヅ تشرك بカ شیｫا، وتﾚیم اﾝصデة، وتؤدي اﾝزكاةا ((أنﾛ ヴال
ｷｻمنكر، وتصوم وتﾝن اﾏ يヴنﾝروف واﾐمﾝمر باゼل بیتك، واケى أﾞﾏ یمكﾞوتس، 

                                                             
)١( ヴـسﾙنـسان نダتـل اﾛ ـریمｽیمان بـاب تヅي اﾘ مس｀م ヴｺرﾀأ )ـسنن كتـاب و) ١٧٥ﾟـي اﾘ ترمـذيﾟا

 ケیرﾕ بسم او ヴسﾙتل نﾛ یمنﾘ اءｺ طب باب ماﾟـدیات )٢٠٤٤(اﾟسنن كتاب اﾟي اﾘ دارميﾟوا 
 ヴــسﾙتــل نﾛ ــى مــن｀ﾑ تــشدیدﾟــیظ ٢/١٩٢بـاب ا｀ﾖتﾟــراح بــاب اｺﾟــسنن كتــاب اﾟــي اﾘ ـيﾜギبیﾟوا ،

 ヴـــسﾙتـــل نﾛ ــى مـــن｀ﾑـــسنة ٨/٢٤ﾟـــي شـــرح اﾘ ـــويﾖبﾟـــأ-، ١٠/١٥٣، واｺـــال:  یتوﾜی : ヴأتـــｺو
  ). ، ب٥/١٥٢ن وﾕیرガا وｺأ، إذا ضربتヴ بギا، اﾟنギایة باﾟسكی



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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カﾏم یدデسダم من اヴو سヴﾖ نヴا منｫص شیﾚمن انتﾖً ، ىﾝد وﾚﾖ نヴومن ترك
ヮرヴم ظデسダ١())ا(.  

ٕإذا دخﾞتم بیتا ﾖسﾞموا ﾞﾏى أカﾞケ واذا خرｸتم ﾖأودﾏوا أe()) : カﾞケ(وﾛال  - ً
 )).باﾝسデم

ى اﾟرｺل أن یﾙｽظ أسرتヴ باﾟدﾑاء مما یﾀاف  أن e(｀ﾑ( كما وضｼ اﾟنبي  -
ヴمن ، ド تىｽ ヴممت｀كات ドو ヴدمﾀ ى｀ﾑ ドو ケدドى أو｀ﾑ ドو ヴسﾙى ن｀ﾑ وﾑید ドو

ヴب ヴﾟ بلﾛ ド اءﾜك شﾟني ثمار ذｺیﾘ ابة من اهللاｺة إﾑق ساﾘتوا ، ヴنﾑ روى
)e(الﾛ ヴأن )) : واﾏتد ヅدكم، وヅى أوﾞﾏ واﾏتد ヅسكم، وﾗى أنﾞﾏ واﾏتد ヅ

 ﾖیヴا نیلأمواﾝكم، ヅ تواﾚﾖوا من اهللا ساﾏة وヅ تدﾏوا ﾞﾏى  ، خدمكمﾞﾏى
 .)٢())ﾏَطاء ﾖیستｸیب ﾝكم

 أنヴ یｺب أن یسود ｽسن اﾀﾟ｀ق واﾟ｀طف مﾐ أガل اﾟبیت )e(كما بین اﾟنبي  -
ﾟ ، ヴیتﾜｽق اダمن واﾟسバم ﾘي اダسرة إن من أكمل : (()e(وذﾟك ما تضمنﾛ ヴ゚و

ًاﾝمؤمنین إیمانا أｻسنヴم خﾚﾞا ً ،ケم بأヴﾗطﾝوأカﾞ(()٣(. 

                                                             
، واﾟبیﾜギي ﾘي اﾟشﾒب بـاب ﾜｽـوق اダوドد ١/٧٠أﾀرヴｺ اｽﾟاكم ﾘي اﾟمستدرك  كتاب اドیمان ) ١(

ـــي مـــسند اﾟـــشامیین ٦/٤٤٧واガダ｀ـــین  ﾘ طبرانـــيﾟریـــرة ١/٢٤١، واガ ـــن أبـــيﾑ )(t ヴـــسنｽو 
 ).  ٣٤٢٥برﾛم (مﾜｽق اﾟترﾕیب واﾟترガیب 

) ٧٤( ﾘي كتاب  اﾟزガد واﾟرﾛـاｭق  بـاب ｽـدیث ｺـابر اﾟطویـل وﾛـصة ابـى اﾟیـسر أﾀرヴｺ مس｀م) ٢(
 ヴـﾟوما ヴـ｀ガـى ا｀ﾑ نـسانドو اﾑـى ان یـدギة بـاب انバـصﾟسنن كتاب اﾟي اﾘ ١٥٣٢(وأبو داود (

  ). ٢٢٢٩(واﾟتبریزي ﾘي مشكاة اﾟمصابیｼ ) ٢٤١١(و ذكرケ اギﾟیثمي ﾘي موارد اﾟظمآن 
ضـــاع  بـــاب مـــا ｺـــاء ﾘـــي ｽـــق اﾟمـــرأﾑ ケ｀ـــى زوギｺـــا أﾀرｺـــヴ اﾟترمـــذي ﾘـــي اﾟـــسنن  كتـــاب اﾟر) ٣(

)٢٦١٥ ( ケــي مــسندﾘ مــدｽوأ ،ｼیｽــسن صــｽ ــالﾛیــب ٦/٤٧وガترﾟیــب واﾕترﾟــي اﾘ منــذريﾟوا ،
٣/٤٠٣ ｼمصابیﾟي مشكاة اﾘ تبریزيﾟ٣٢٦٣(، وا .( 



ا و ا ا  ا ا  
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 أنヴ یｺب أن یسود اﾟصدق ﾘي اﾟمﾒامバت ｽتى ینشأ اダوドد )e(وبین اﾟنبي  -
دﾑتني أمي یوما : ﾑ｀ى اｽﾟب واﾟوﾘاء؛ ﾒﾘن ﾑبد اهللا بن ﾑامر بن ربیﾒة ﾛال

: وما أردت أن تﾒطیヴ؟ ﾛاﾟت: )ﾜﾘ)eال ギﾟا رسول اهللا ، ﾜﾘاﾟت تﾒال أﾑطیك
 .)١())بت ﾑ｀یك كذبةًأما إنك ﾟو ﾟم تﾒطیヴ شیｭا كت: ًأﾑطیヴ تمرا ﾛال

٢ -  زو  ا   دور ا:    
 ﾘي كیﾙیة تﾜｽیق اﾟرｺل اﾟسバم مﾐ زوｺتe( ヴ(إن اﾟدارس ﾟمنギاج اﾟرسول   

 ﾘي إرساء )e(دراسة متأنیة بﾒیدة ﾑن اﾟتﾒصب واギﾟوى؛ ﾟیبギرﾑ ケظمة اﾟرسول 
ى زوギｺا ﾘمن ｽق اﾟزوｺة ﾛ ،｀ﾑوانین اﾟسバم بما ﾟم تヴﾜﾜｽ أیة ﾛوانین ｽضاریة

.. إشاﾑة ｺو اﾟمｽبة واﾟسバم ﾘي اﾟبیت ﾟتﾜｽیق اダمن واﾟطمأنینة ﾟكل أﾘراد اダسرة
وتギدف اﾟشریﾒة اヅسバمیة بذﾟك إﾟى تﾜｽیق اﾟسバم واｽﾟب ﾘي أرｺاء اダمة؛ ダن 

  .)٢(اダسرة ガي اﾟنواة اダساسیة ヂﾟمة
  :وتتخذ اﾝسنة اﾝشریﾗة ﾝتﾚｻیق ケذا اヴﾝدف خطوات متﾐددة منヴا

وذﾟك ﾘیヴ ، ومن ذﾟك إطﾒامギا اﾟطﾒام بنﾙسﾘ ヴي ﾘمギا، تﾟヴرｺل ドمرأمバطﾙة ا -
 إن أصابｸﾏ ،カبت من ﾙضاء اهللا ﾞﾝمؤمن: (()ﾛ)eال ، أｺر إیماني من اهللا

ویؤｺر اﾟمؤمن ، ٕوان أصابتヴ مصیبة ｽمد ربヴ وصبر، ﾀیر ｽمد ربヴ وشكر
ヴي امرأتﾘ ىﾟا إギﾒﾘمة یرﾜ｀ﾟي اﾘ تىｽ ｬي كل شﾘ(()٣(. 

                                                             
)١ ( ケي مسندﾘ مدｽأ ヴｺرﾀ٣/٤٤٧أ ケیـرﾕ ـدﾑادات بـاب مـن وギـشﾟـسنن  كتـاب اﾟـي اﾘ يﾜギبیﾟوا ،

، و وذكـرケ اﾟمنـذري ٥/١١، واﾟبﾀـاري ﾘـي اﾟتـاریｿ اﾟكبیـر ١٠/١٩٨بـヴشیｭا ومن نیتヴ ان یﾙـى 
 . ﾘ٣/٥٩٨ي اﾟترﾕیب واﾟترガیب 

 ﾛــضایا -ﾑبــد اﾟمتﾒــال مｽمــد اｺﾟبــري، اﾟناشــر مكتبــة وガبــة/ ة ﾘــي اﾟتــصور اヅســバمي داﾟمــرأ) ٢(
مـرأة  تｽریـر اﾟ-اﾟمرأة بین اﾟتﾜاﾟید اﾟراكدة واﾟواﾘدة، اダستاذ اﾟشیｿ مｽمد اﾖﾟزاﾟـي، دار اﾟـشروق

   . }ﾑدة أｺزاء( اﾟكویت -ﾘي ﾑصر اﾟرساﾟة، ﾑبد اｽﾟ｀یم أبو شﾜة، دار اﾜﾟ｀م
، واﾟطبرانــي ﾘــي مــسند ٦/٤٤٧، واﾟبیﾜギــي ﾘــي اﾟــشﾒب ١/٧٠ أﾀرｺــヴ اｽﾟــاكم ﾘــي اﾟمــستدرك )٣(

 ). ٣٤٢٥برﾛم (وｽسنヴ مﾜｽق اﾟترﾕیب واﾟترガیب  t)( ﾑن أبي ガریرة ١/٢٤١اﾟشامیین 
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ن ｽسن اﾀﾟ｀ق مﾐ اﾟزوｺة バﾑمة من バﾑمات اكتمال  أ)e(وبین اﾟرسول  -
ًاヅیمان وكان ﾛدوة ﾘي ذﾟك ﾟكل اﾟمؤمنین ｽرصا ﾑ｀ى دﾑاｭم اﾟمｽبة ﾘي 

وخیاركم ، ًأكمل اﾝمؤمنین إیمانا أｻسنヴم خﾚﾞا: (()ﾛ)eال ، اダسرة اﾟمس｀مة
ｫنساﾝ خیاركمヴ١())م(. 

 )e(ول اهللا كیف كان ﾀ｀ق رس: ﾛ｀ت ﾒﾟاｭشة: وﾑن أبي ﾑبد اهللا اｺﾟدﾟي ﾛال  -
ﾟًم یكن ﾘاｽشا وド متｽﾙشا وド صﾀابا ، كان أｽسن اﾟناس ﾜ｀ﾀا: ﾘي أヴ｀ガ؟ ﾛاﾟت ً

ｼﾙو ویصﾙﾒكن ی  .)٢(ﾘي اダسواق وド یｺزي باﾟسیｭة اﾟسیｭة ゚و
 .))وأنا خیركم ﾞケゼي،  خیركم カﾞケゼخیركم(: ()e(وﾛال  -
ً اﾟرｺال من ضرب اﾟنساء تｽذیرا شدیدا؛ ダن ذﾟك یﾜطe( ﾐ(وｽذر اﾟرسول  - ً

أواصر اﾟمｽبة واﾟروابط اﾟزوｺیة ویؤدي إﾟى انギیار اｽﾟیاة اﾒﾟاｭ｀یة اﾟتي یｺب 
ﾚﾝد طاف بآل مｻمد نساء كثیر : (()ﾛ)eال ، أن تﾜوم ﾑ｀ى اﾟمودة واﾟرｽمة

 .)٣())كヴﾞن تشكوا زوヴｸا من اﾝضرب، وأیم اهللا ヅ تｸدون أوｫﾝك خیاركم
ﾐﾝبد یضربヴا أما یستｻي أｻدكم أن یضرب امرأتカ كما یضرب ا: (()e(وﾛال  -

 .)٤())أما یستｻي، ثم یضاヴﾐｸا آخرヮ، أول اﾝنヴار

                                                             
 ١١٦٢/اب اﾟرضاع، باب ما ｺاء ﾘي ｽـق اﾟمـرأة ﾑ｀ـى زوギｺـا كت أﾀرヴｺ ب｀ﾙظヴ اﾟترمذي ﾘي) ١(

،ｼیｽــسن صــｽ ــدیثｽ ــالﾛــسنةوﾟــي اﾘ تــصرا أبــو داودﾀم ヴــｺرﾀــى زیــادة ً وأ｀ﾑ یلﾟــدﾟبــاب ا ،
ヴصانﾜیمان ونヅریرة ٤٦٨٢/ اガ ن أبيﾑ )(t  .  

، وابـن ｽبـان كتـاب اﾟتـاریｿ  بـاب ﾘـي ذكـر نﾙـى اｽﾙﾟـش واﾟـتｽﾙش ﾑـن ٦/١٧٤أﾀرｺـヴ أｽمـد ) ٢(
 . ٣/٩٢٠وابن راガویة ﾘي مسندケ ) ٢٨٧ص(، واﾟترمذي ﾘي اﾟشماｭل ١٤/٣٥٤اﾟمصطﾙى 

)٣ ( ｼیｽـدیث صــｽ ـذاガ ـالﾛنكـاح  وﾟمــستدرك كتـاب اﾟـي اﾘ ヴｽｽـاكم وصـｽﾟـة واｺابـن ما ヴـｺرﾀأ
 ケاｺرﾀم ی ، وابن ｽبان  كتـاب اﾟنكـاح  بـاب ٧/٣٠٤، واﾟبیﾜギي ﾘي اﾟكبرى ٢/٢٠٨اダسناد ゚و

 . هللا بن أبي ذباب، ﾑن إیاس بن ﾑبد ا٩/٤٣٣مﾒاشرة اﾟزوｺین 
 . ، ﾑن ﾑروة بن اﾟزبیر ﾑن أبی٩/٤٤٢ヴأﾀرﾑ ヴｺبد اﾟرزاق ﾘي اﾟمصنف ) ٤(
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كنヴ یؤدي إﾟى تｽطیم )e(وبین اﾟنبي  -  أن اﾟضرب ド یｺدي ﾘي اヅصバح ゚و
 ﾘیｺب ﾑ｀ى اﾟرｺال أن یبتﾒدون ﾑن ذﾟك ｽتى تستﾜیم اｽﾟیاة اﾟزوｺیة، اﾟنﾙوس
مرケا ﾖإن یك منヴا خیر : (( ﾟرｺل یشكو طول ﾟسان زوｺتヴ)ﾛ)eال ، وتستمر

 .)١())تﾐﾗل وヅ تضرب ظﾐینتك كضرب أمتكﾖس
 اﾟمثل بنﾙسﾘ ヴي مﾒام｀ة زوｺاتヴ بكل اｽﾟب واｽﾟنان )e(وضرب ﾟنا اﾟرسول  -

 كیف كان اﾟرسول یشیﾐ اﾟسバم واｽﾟب )(ｽیث تﾒرض اﾟسیدة ﾑاｭشة 
 یتوضأ ثم یﾀرج إﾟى )e(كان رسول اهللا : ﾒﾘن ﾑاｭشة ﾛاﾟت، ﾘي اﾟبیت

バصﾟى اﾟب｀ني ثم یمضي إﾜیﾘ ةバصﾟدث وضوءااｽما یﾘ ٢(ة(. 
 )e( اﾟنبي ﾘیأﾀذケوأنا ｽاｭض، ﾘي اヅناء كنت أشرب :  ﾛاﾟت)(وﾑنギا  -

 ﾐى موض｀ﾑ ケاﾘ ﾐیضﾘ یشربﾘ ،يﾘヴش منギأنﾘ رقﾒﾟذ اﾀثم، وكنت آ ケذﾀیأ 
 .)٣( ﾘینギش منﾘヴیضﾘ ﾐاﾑ ケ｀ى موضﾘ ﾐيمني 

تﾜｽیق اﾟسバم اﾒﾟاｭ｀ي ﾜﾘد وضﾒت اﾟسنة ﾖ｀ﾟیرة ضوابط ｽتى ド تؤدي إﾟى  - ゚و
ﾜﾟراﾘتناﾟق وا｀ ، ﾐصری ﾐﾜی ド تىｽ أةｺﾘ ヴتｺل زوｺرﾟیطرق ا ドا أギومن

ًإذا ﾙدم أｻدكم ﾝیデﾖ デ یأتین أカﾞケ طروﾙا ｻتى تستｻد : (()ﾛ)eال ، اダوガام
 .)٤())اﾝمﾔیبة وتمتشط اﾝشﾐثة

                                                             
)١ ( ドأبــو داود مطــو ヴــｺرﾀأ) ســتنثار كتــابドــي اﾘ ــارة بــابギطﾟ١٤٠/ا (ヴｽｽــاكم وصــｽﾟــي واﾘ 

 ヴمـــﾒطダبـــد ٤/١١كتـــاب اﾑـــرزا وﾟمـــصنف اﾟـــي اﾘ بـــان ١/٢٧قｽ ـــیط ٣/٣٣٣ وابـــنﾜﾟ ـــنﾑ     
 .  بن صبرة

)٢ (ヴｺرﾀأ ケي مسندﾘ ى｀ﾒمـصنف٨/٢٤٣ أبو یﾟي اﾘ رزاقﾟبد اﾑوضـوء  وﾟة بـاب اバـصﾟكتـاب ا 
  . ١/١٢٥من اﾜﾟب｀ヴ واﾟ｀مس واﾟمباشرة 

  ). ٣٠٠/ كتاب اｽﾟیض، باب ｺواز ﾕسل اｽﾟاｭض رأس زوギｺا(أﾀرヴｺ مس｀م ﾘي ) ٣(
 ﾘــي ١٨٢كتــاب اヅمــارة، بــاب كراガیــة اﾟطــروق ﾟمــن ورد مــن ســﾙر رﾛــم (أﾀرｺــヴ مــس｀م ﾘــي ) ٤(

  . t)(ﾑن ｺابر ) باﾟبا
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 باﾟمﾒرس أمر )ﾟ)eما نزل رسول اهللا : وﾑن ﾑبد اﾟرｽمن بن ｽرم｀ة ﾛال -
ﾒتﾘ نساءﾟوا اﾛتطر ド منادیا ینادى バｺر ヴامرأت ﾐد مｺما وガバكﾘ نバｺل رｺ

  .) ١( ﾛد نギیتكم أن تطرﾛوا اﾟنساء :  ﾜﾘال)ﾘ)eذكر ذﾟك ﾟرسول اهللا 
كنت ﾘي ﾕزاة : وﾑن أبي س｀مة بن ﾑبد اﾟرｽمن ﾑن ﾑبد اهللا بن رواｽة ﾛال -

 ｬواذا أنا بش ｹｺمصباح یتأﾟإذا اﾘ ،بابﾟى اﾟیت إギانتﾘ ت｀ｺﾒتﾘ استأذنتﾘٕ
إﾟیك إﾟیك バﾘنة كانت ﾑندي : ثم ｽركتギا ﾜﾘاﾟتأبیض ﾛاｭم ﾘاﾀترطت سیﾙي 

 .)٢(ﾘنギى أن یطرق اﾟرｺل أﾟ ヴ｀ガیﾘ  ،バأﾀبرتヴ)e(مشطتني، ﾘأتیت اﾟنبي 
٣ -  زو  ا   أةدور ا: 

إن اﾟسنة اﾟمباركة ﾛد سنت من اﾟتشریﾒات واﾟضوابط ما یﾒｺل طاﾑة اﾟزوｺة   
ヴ مما یمنﾐ اｽドتكاكات ﾟ｀زوج ガو ﾑن طیب ﾀاطر من كل امرأة تؤمن باهللا  ورس゚و

أیما امرأة ماتت وزوヴｸا راض ﾏنヴا دخﾞت ((: )ﾛ)eال ، نتیｺة تﾒارض اآلراء
  .)٣())اｸﾝنة

ٕ مكانة اﾟمرأة اﾟتي تسارع إﾟى مرضاة زوギｺا وازاﾟة اﾙｺﾟوة )e(ویبین اﾟرسول  -
أヅ أخبركم برｸاﾝكم من أケل : (()ﾛ)eال ، بینギما بدون تﾒنت أو كبریاء

بي ﾖي اｸﾝنة، واﾝصدیق ﾖي اｸﾝنة، واﾝشヴید ﾖي اｸﾝنة، واﾝموﾝود اｸﾝنة؟ اﾝن
                                                             

، وابـن أبـي شـیبة ﾘـي ٧/٤٩٥أﾀرﾑ ヴｺبد اﾟرزاق ﾘي اﾟمصنف كتاب اﾟطバق بـاب اﾟطـروق  ) ١(
 バــــی ﾟ ヴــــ ｀ガر یطــــرق أﾘمــــساﾟــــى اﾘ ــــسیر بــــاب ﾟمــــصنف كتــــاب اﾟرس، ٦/٥٣٧اﾒمﾟــــا ــــヴ ب  وﾛ゚و

 . نزول اﾟمساﾘر آﾀر اﾟ｀یل ﾟ｀نوم واドستراｽة: اﾟتﾒریس
ـــヴ شـــواガد ٦/٥٣٧، وابــن أبـــي شــیبة ٤/٨١ أﾀرｺــヴ اｽﾟـــاكم ﾘــي اﾟمـــستدرك  كتـــاب اダدب) ٢(  ゚و

  . كثیرة
اﾟنكـاح، (، وابـن ماｺـة ﾘـي ١١٦١/أﾀرヴｺ اﾟترمذي ﾘي اﾟرضاع، باب ما ｺاء ﾘـي ｽـق اﾟـزوج) ٣(

      ، ﾑــــن ٤/١٩١ كتــــاب اﾟنكــــاح واｽﾟــــاكم ﾘــــي اﾟمــــستدرك ) ١٨٥٤بــــاب اﾟــــزواج ﾑ｀ــــى اﾟمــــرأة 
  .  )(أم س｀مة 
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، )ﾖ)Uي اｸﾝنة، واﾝرｸل یزور أخاﾖ ヮي ناｻیة اﾝمصر ヅ یزورヮ إヅ هللا 
ケذヮ : اﾝتي إذا ظﾞمت ﾙاﾝت، من أケل اｸﾝنة اﾝودود اﾝوﾝود اﾐﾝؤود ونساؤكم

 .)١())یدي ﾖي یدك ヅ أذوق ﾓمضا ｻتى ترضى
ﾟم تﾒرض اﾟمرأة ﾟمشﾜة اギｺﾟاد وما ﾘیヴ من  أن اﾟشریﾒة )e(ویوضｼ اﾟرسول  -

كنギا تأﾀذ أｺر اﾟمｺاガدین بطاﾑتヴ وتوﾘیﾜｽ ヴوヴﾛ، مﾀاطر إنما : (()ﾛ)eال ، ゚و
تكون اﾝصنیﾐة إﾝى ذي دین أو ｻسب وヴｸاد اﾝضﾗﾐاء اｷｻﾝ وヴｸاد اﾝمرأة ｻسن 
اﾝتبﾐل ﾝزوヴｸا واﾝتودد نصف اダیمان وما ﾏال امرؤ ﾞﾏى اﾙتصاد واستنزﾝوا 

ﾙصدﾝرزق باﾝا ヅ یثｻ مؤمنین منﾝا ヮبادﾏ ل أرزاقﾐｸأن ی ヅة وأبى اهللا إ
 .)٢())یｻتسبون

٤ -  اا  ا   دودور ا: 
ى ، إن اﾟواﾟدین ガما مصدر ｽیاة اヅنسان اﾟدنیویة   ذﾟك ﾜﾘد ﾒｺل اﾟم゚و  )(゚و

ل یﾜｽق كوガذا ، أمر اｽヅسان إﾟیギما بﾒد أمرケ اﾟمؤمنین بإﾘرادｺ ケل شأنヴ باﾒﾟبودیة
مﾒاني اﾟسバم مﾐ اﾟواﾟدین باﾟتأدب مギﾒما ﾘي اﾟكバم واﾟتواضギﾟ ﾐما ووｺوب 

: ﾛال تﾒاﾟى ﾘي كتابヴ اﾟكریم، طاﾑتギما واﾟدﾑاء ギﾟما ﾘي ｽیاتギما وبﾒد مماتギما
ْوﾙضى ربك َأヅ تﾐبدوا إヅ إیاヮ وباﾝواﾝدین إｻسانا إما یبﾔﾞنﾏ Dندك اﾝج D َْ ََ َ ُْ َ ُِ ِْ ْ ْ َُ ُِ ِ ِ ًِ َ َ َ َِ ِ D ED Dْ َ َ َ َكبر َأｻدケما َ َُ ُ َ َ ِ

ًَأو كケデما デﾖ تﾚل ヴﾝما ُأف وヅ تنヴرケما وﾙل ヴﾝما ﾙوヅ كریما  ًِ ٍَّ ْ ْْ َْ ُ ََ َ َ َُ َ َ َ َُ ْ َ ُُ ُْ َ ََ َ َ َواخﾗض ヴﾝما * ِ ُ ََ ْ ِ ْ
ｸًناح اﾝذل من اﾝرｻمة وﾙل رب ارｻمヴما كما ربیاني صﾔیرا ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ َD َ َ َ َ ََ ْْ ْ ِّ ُ ْ D َ ِّ E : اヅسراء اآلیة(} َ

٢٤-٢٣.(   

                                                             
)١ (ダـوق اﾜｽ ب بـابﾒـشﾟي اﾘ يﾜギبیﾟا ヴｺرﾀـینأ｀ガاダد  واドبـاس ٤١٨ /٦وﾑ ـن ابـنﾑ ) (

 .  ﾑن كﾒب بن ｺﾑرة٦/١١ واダوسط ١٩/١٤٠واﾟطبراني ﾘي اﾟكبیر 
 ٢١/٢٠ وابن ﾑبد اﾟبر ﾘـي اﾟتمギیـد ٢/٧٤أﾀرヴｺ اﾟبیﾜギي ﾘي اﾟشﾒب  باب اﾟتوكل ﾑ｀ى اهللا ) ٢(

  . ﾑ)(tن ﾑ｀ي 
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 اﾟسنن اﾟواｺبة )ﾜﾘ)eد وضﾐ اﾟرسول ، ｀ك اﾟوصیة اギﾟヅیة اﾟمﾜدسةومن نبﾐ ت -
 )e(اﾟتي ترسي ｽق اﾟواﾟدین ﾘي برガما واﾒﾟطف ﾑ｀یギما ｽیث ﾒｺل اﾟرسول 

، ﾜﾑوق اﾟواﾟدین من أكبر اﾟكباｭر اﾟتي توｺب دﾀول اﾟنار وتｽرم دﾀول اｺﾟنة
اﾐﾝاق ﾝواﾝدیカ واﾝدیوث ورﾞｸة : ثデثة ヅ یدخﾞون اｸﾝنة: (()ﾛ)eال 

 .)١())ﾝنساءا
اﾝكباｫر اダشراك باهللا وﾚﾏوق : (( ﾛال)e(وﾑن ﾑبد اهللا بن ﾑمرو ﾑن اﾟنبي  -

 .)٢())اﾝواﾝدین وﾙتل اﾝنﾗس واﾝیمین اﾔﾝموس
إن اｽترام اダبوین واﾙｽﾟاظ ﾑ｀ى ガیبتギما ガو واｺب مﾜدس تﾙرضヴ اﾟشریﾒة  -

ما  ﾑً｀ى كل اﾟمس｀مین واﾟمس｀مات وガو ｽق أصیل ヂﾟبوین تﾜدیرا ﾟمكانتギما ゚و
ذﾟك ﾘإن نｹギ اﾟسنة اﾟشریﾙة یﾒｺل سب  بذﾟوケ من ギｺد ﾘي تربیة أبناギｭما؛ ゚و

ل ﾑ｀یヴ اﾟواﾟدین سواء بطریق مباشر أو ﾕیر مباشر من أكبر اﾟكباｭر وتنز
مﾐﾞون من سب : (()e(ﾛال اﾟنبي : ﾛال )(ﾒﾘن ابن ﾑباس ، اﾒ｀ﾟنة

، مﾐﾞون من ﾓیر تخوم أباヮ، مﾐﾞون من سب أمカ، مﾐﾞون من ذبﾔﾝ ｺیر اهللا
اゼرض، مﾐﾞون من كمカ أﾏمى ﾏن طریق، مﾐﾞون من وﾞﾏ ﾎﾙى بヴیمة، 

 .)٣())مﾐﾞون من ﾏمل بﾐمل ﾙوم ﾝوط
                                                             

 واヅمـام أｽمـد ﾘـي ٣/٦٣ب اﾟمنـان ﾟمـا أﾑطـى  بـا اﾟزكـاة  اﾟكبرى  كتاب أﾀرヴｺ اﾟنساｭي ﾘي) ١(
 ケ٤/٣٩٩مسند   .   

،  وﾘـى بـاب )٦١٨٢(أﾀرヴｺ اﾟبﾀاري ﾘي صｽیヴｽ  كتاب تｽریم اﾟدم باب  اダیمان واﾟنـذور ) ٢(
ـــــدیات  ﾟـــــد )٦٣٦٢(ا ـــــاب اســـــتتابة اﾟمرت ـــــسیر اﾜﾟـــــرآن ) ٦٤٠٩(، ب ﾙـــــاب ت ـــــي كت ﾘ  ترمـــــذيﾟا

)٢٩٤٧ .(  
 وأﾀرｺــヴ اｽﾟــاكم ﾘــي اﾟمــستدرك كتــاب اｽﾟــدود ،١٧٧٩ رﾛــم ٣/٣٩٧أﾀرｺــヴ أｽمــد بــن ｽنبــل ) ٣(

وﾛال صｽیｼ اドسناد، وﾑبـد اﾟـرزاق ﾘـي اﾟمـصنف  كتـاب اﾟطـバق  بـاب مـن ﾑمـل  ٣٩٦/ ٤
  . ﾑ٧/٣٦٥مل ﾛوم ﾟوط 
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إن من أكبر اﾝكباｫر أن : (()e(وﾑن ﾑبد اهللا بن ﾑمرو ﾛال ﾛال رسول اهللا  -
カدیﾝل واｸرﾝن اﾐﾞیل یا رسول اهللا، یﾙ:الﾙ ؟カدیﾝل واｸرﾝن اﾐﾞیسب :  وكیف ی

 .)١())ا اﾝرｸل، ﾖیسب أباヮ، ویسب أمﾖ カیسب أمカاﾝرｸل أب
 ﾒﾟن من ﾘوق ﾑرشヴ اﾟذي یضرب واﾟدیU( ヴ( بأن اهللا )e(ویﾀبرنا اﾟرسول  -

أربﾐة ﾐﾝنヴم (: ()ﾛ)eال ، وﾛد أمنت اﾟمｭバكة ﾑ｀ى ガذا اﾟدﾑاء، ｽتى یستﾖیثا
:  ﾙال خاﾝد-اهللا من ﾖوق ﾏرشカ، وأمنت ﾞﾏیヴم اﾝمｫデكة، مضل اﾝمساكین

ﾖإذا ｸاءﾙ ヮال ﾝیس ، ﾞケم أﾏطیك: ヮ إﾝى اﾝمسكین ﾖیﾚولاﾝذي یヴوى بید
ｪي شﾐوف، مﾗمكﾞﾝ ولﾚذي یﾝر: واｫبﾝدابة، اتق اﾝاتق ا ، カیس بین یدیﾝو

واﾝرｸل یضرب ، شｪ، واﾝرｸل یسأل ﾏن دار اﾚﾝوم ﾖیدﾝونﾞﾏ カى ﾓیرケا
 .)٢())اﾝواﾝدین ｻتى یستﾔیثا

اﾜﾟیامة وド یزكیギم وド  أن من اﾒﾟباد اﾟذین ド یك｀مギم اهللا یوم )e(وأرشد اﾟنبي  -
وガذا ما أنبأنا بヴ ، ًاﾟذي تبرأ من واﾟدیヴ اｽتﾜارا ギﾟما، یطギرガم وド ینظر إﾟیギم

من : (( ﾛال)e(ﾒﾘن سギل بن مﾒاذ ﾑن أبیヴ أن اﾟنبي ، )e(اﾟرسول اダمین 
 اﾐﾝباد ﾏباد ヅ یكﾞمヴم اهللا یوم اﾚﾝیامة وヅ یزكیヴم وヅ یطヴرケم وヅ ینظر إﾝیヴم

اﾝمتبرئ من واﾝدیカ : من أوｫﾝك یا رسول اهللا؟ ﾙال: ﾙاﾝوا ،وヴﾝم ﾏذاب أﾝیم
 .)٣())رﾓبة ﾏنヴما واﾝمتبرئ من وﾝدヮ ورｸل أنﾐم ﾞﾏیﾙ カوم ﾖكﾗر نﾐمتヴم

                                                             
ـــر اﾟواﾟـــدین ) ١( ـــاب ﾘـــي ب ـــو داود كتـــاب اダدب ب ـــم  ٤/٣٣٦ســـنن أب ﾛ٤٤٧٥( ر ( ｼیｽســـنن صـــ

 ヴدیـﾟـل واｺرﾟیــسب ا ド دب  بـابダـاري كتـاب اﾀبﾟــ٨/٣اﾛمـس｀م كتــاب ) ٥٥١٦(م  ر ｼیｽصـ
  ). ١٣٠( رﾛم ١/٩٢اヅیمان باب بیان اﾟكباｭر وأكبرガا

  

  . ٦/١٩٦، واﾟبیﾜギي ﾘي شﾒب اヅیمان ٢٠/١٩٥ أﾀرヴｺ اﾟطبراني ﾘي اﾟمｺﾒم اﾟكبیر )٢(
، اギﾟیثمـي ﾘـي مｺمــﾐ اﾟزواｭـد بــاب ٨/٢٨٣، واダوســط ١١/٢٣٩ أﾀرｺـヴ اﾟطبرانـي ﾘــي اﾟكبیـر )٣(

رواケ اﾟطبراني ﾘي اﾟكبیر واダوسط وﾛـال ﾘیـド ヴ یـروى ﾑـن : ال و٨/١٦٥ﾛما ｺاء ﾘي اダوドد 
 .  ٕ إド بギذا اヅسناد واسنادｽ ケسن، وضﾕ ヴﾙﾒیرe(ケ(اﾟنبي 
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-  ヴظمتﾑ لｭドومن د)e( دین سنةﾟواﾟى ا｀ﾑ سرورﾟال اﾀى أن إدﾟأرشد إ ヴأن 
ｽًیث یضギﾟ ﾐما اﾟرسول ﾜｽا شرﾑیا ﾘي ضرورة إدﾀال اﾟسرور ، مｽمدیة
ﾒﾘن ابن ﾑباس ، ﾒل إضｽاك اﾟواﾟدین یﾙضل اギｺﾟاد ﾘي سبیل اهللاﾑ ،ｺﾘ｀یギما

إذا نظر اﾝواﾝد إﾝى وﾝدﾖ ヮسرヮ كان ﾞﾝوﾝد ﾏتق : (()ﾛ)eال رسول اهللا : ﾛال
 .)١())اهللا أكبر: ٕوان نظر ﾖي اﾝیوم ثデثماｫة وستین نظرة؟ ﾙال: نسمة، ﾙیل

اﾟتي ترﾐﾘ اﾟنظر إﾟى اﾟواﾟدین نظرة رｽمة من اﾒﾟبادات  )e(كما ﾒｺل اﾟرسول  -
ما من وﾝد بار ینظر إﾝى واﾝدیカ نظرة رｻمة إヅ كتب : (()ﾛ)eال ، اﾟدرｺات

 ،نﾐم"ٕ وان نظر كل یوم ماｫة مرة ؟ ﾙال :ﾙاﾝوا. اهللا カﾝ بكل نظرة ｸｻة مبرورة
 .)٢())اهللا أكبر وأطیب

ویة ﾑ｀ى اﾟمبایﾒة ﾑ｀ى )e(وبین  -  أن ﾘرح اﾟواﾟدین وسرورガما ギﾟما اダ゚و
ｽدثنا ｽماد بن زید ﾑن ﾑطاء :  بن ｽبیب بن ﾑربي ﾛال أﾀبرنا یｽیى:اｺギﾟرة

:  ﾜﾘال)e(بن اﾟساｭب ﾑن أبیﾑ ヴن ﾑبد اهللا بن ﾑمرو أن رバｺ أتى اﾟنبي 
ﾜد تركت أبوي یبكیان ارﾐｺ إﾟیギما : ﾛال، إني ｭｺت أبایﾒك ﾑ｀ى اｺギﾟرة ゚و

 .)٣(ﾘأضｽكギما كما أبكیتギما
 نوع من أنواع  أن إدﾀال اｽﾟزن ﾑ｀ى اﾟواﾟدین)e(كما بین ﾟنا اﾟرسول  -

 .)٤())من أｻزن واﾝدیﾚﾖ カد ヴﾚﾏما: (()ﾛ)eال ، اﾜﾒﾟوق
 أسمى أنواع اﾟسバم واﾟس｀م اﾟمｺتمﾒي؛ ダنヴ یﾜوم )e(وبذﾟك ﾜｽق اﾟرسول   

  .ﾑ｀ى سمو اバﾀダق ونبل اﾟتﾒامバت ودفء اﾟمشاﾑر اﾜﾟ｀بیة مﾐ اダبناء
                                                             

ــــي اﾟكبیــــر ) ١( ﾘ طبرانــــيﾟا ヴــــｺرﾀــــدین ١١/٢٣٩أﾟواﾟــــر ا ــــي بــــاب ب ﾜギبیﾟ١٠/٢٦٥، وا ケواســــناد ٕ
  .ضﾒیف

  ). ( ﾑن ابن ﾑباس ٦/١٦٨أﾀرヴｺ اﾟبیﾜギي ﾘي اﾟشﾒب  باب بر اﾟواﾟدین ) ٢(
 واســنادケ ٣/١٧اﾀرｺـヴ أبــوداود ﾘــي سـننヴ كتــاب اギｺﾟــاد بـاب ﾘــي اﾟرｺــل یﾖـزو وأبــواケ كارガــان ) ٣(

ｼیｽص . 
ﾑًــن ﾙﾒｺــر بـن مｽمــد موﾛوﾘــا ﾑ｀یــヴ وﾑــزاケ صــاｽب كنــز ٣/١٩٥أﾀرｺـヴ أبــو نﾒــیم ﾘــي اｽﾟ｀یــة ) ٤(

  .  t)(اﾒﾟمال ﾘي اｺﾟامダ  ﾐداب اﾟراوى واﾟسامﾑ ﾐن ﾑ｀ي 
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  املبحث الثاني
يرسي دعائم السالم يف اتمع مبعنا.. )e( النبي

ُ
  ه الشامل

  

  املطلب األول
  دور املؤمن يف حتقيق السلم مع أهله وأقاربه وجريانه

  

ً ギｺدا كبیرا ﾘي إرساء مﾒاﾟم اﾟسバم ﾘي نﾙوس اﾟمؤمنین )ﾜﾟ)eد بذل اﾟرسول   
    ونرى ﾀطوات ، ﾟًتكون ت｀ك اﾟمﾒاﾟم س｀وكا ﾑاما یمتد إﾟى اヅنسانیة ｺمﾒاء

  : أヴ｀ガ وأﾛاربﾘ ヴیما ی｀ي ﾘي إرساء مﾒاني سバم اﾟمس｀م مe(ﾐ(اﾟرسول 
،  إﾟى ص｀ة اダرｽام؛ ダنギا تسبب اﾀﾟیر واﾟبركات من اهللا)e(دﾑا اﾟرسول  -

، من سرヮ أن یﾐظم اهللا رزﾛ)e()) :カﾙال ، ﾘتﾜｽق زیادة اﾟرزق وطول اﾒﾟمر
カﾞｸي أﾖ وأن یمد ،カمｻیصل رﾞﾖ(()١(. 

صﾞة اﾝرｻم، ｻتى إن أケل اﾝبیت ، إن أｸﾏل اﾝطاﾏة ثوابا: (()e(وﾛال  -
ویكثر ﾏددケم إذا تواصﾞوا، وما من أケل بیت ، ًكونون ｸﾖارا، ﾖتنمو أمواヴﾝمﾝی

 .)٢())یتواصﾞون ﾖیｻتاｸون
ِّمن أﾏطي ｻظカ من اﾝرﾖق ﾚﾖد أﾏطي ｻظカ من خیر اﾝدنیا : (()e(وﾛال  -

وصﾞة ، ِّواآلخرة، ومن ｻرم ｻظカ من اﾝرﾖق ｻرم ｻظカ من خیر اﾝدنیا واآلخرة
 .)٣())ن اﾝدیار ویزدن ﾖي اﾏゼماراﾝرｻم وｻسن اﾝخﾞق وｻسن اｸﾝوار یﾐمر

                                                             
)١ (ｽأ ヴｺرﾀأ ケي مسندﾘ ٣/١٥٦مد .  
 واﾀﾟراｭطــي ﾘــي مكــارم ٨/١٥٢ومｺمــﾐ اﾟزواｭــد ) ٢٠٣٨(ذكــرケ  اギﾟیثمــي ﾘــي مــوارد اﾟظمــآن ) ٢(

 . ٦٢٤، ٢/٨واﾟダباني ﾘي اﾟصｽیｽة ) ٤٥(اバﾀダق 
)٣ ( ケـي مـسندﾘ مـدｽأ ヴｺرﾀـي ٦/١٥٩أﾘ ـاءｺ ـص｀ة بـاب مـاﾟبـر واﾟـسنن كتـاب اﾟـي اﾘ ترمـذيﾟوا 

ｽــدیث ｽــسن صــｽیｼ  واﾟبیﾜギــي ﾘــي اﾟــسنن  كتــاب وﾛــال ガــذا ) ٢٠١٣( رﾛــم ٤/٣٦٧اﾟرﾘــق 
 وابـن أبـي شـیبة ﾘـي مـصنヴﾙ كتـاب اダدب ١٠/١٩٣اﾟشギادات باب مكـارم اﾀダـバق مﾒانیギـا 

  . ١٣/٧٤ واﾟبﾖوي ﾘي شرح اﾟسنة ٨/٣٢٣باب ما ذكر ﾘي اﾟرﾘق  
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من : (()e( أن ذوي اダرｽام من バﾑمات اヅیمان؛ ﾜﾘال )e(وبین اﾟرسول  -
ﾞﾖسنا منカ وﾝیس ، وﾝم یرق ﾝصﾔیرنا ویرｻم ذا اﾝرｻم منا، ﾝم یｸل كبیرنا

 .)١())منا
 أن اﾟتدرج ﾘي ص｀ة اダرｽام یｺب أن یبدأ ﾟدى اﾟمس｀م )e(كما بین اﾟرسول  -

ガرة وｭر داﾖاربمن أصﾛダل واガダا ﾐمیｺ تى یشملｽ ﾐثم یتس ヴَّي أسرت ،   
ًأمك وأباك وأختك وأخاك وموヅك ﾚｻا ورｻما موصوﾝة: (()ﾛ)eال  ً(()٢(. 

تﾞﾐموا من أنسابكم ما تصﾞون بカ أرｻامكم، ﾖإن صﾞة اﾝرｻم : (()e(وﾛال  -
 .)٣())مثراة ﾖي اﾝمال، منسأة ﾖي اゼثر، مｻبة ﾖي اケゼل

واｽヅسان إﾟیギم رﾕم ، اダرｽام تتط｀ب اﾙﾒﾟو ﾑنギم أن ص｀ة )e(وبین اﾟرسول  -
 ヴنダ ون من اهللا؛ﾒﾟنسان اヅد اｺیث یｽ یة؛ﾜیﾜｽﾟص｀ة اﾟل اｭドد ケذギﾘ مギإساءت

ﾐطﾛ رم وص｀ة منｽ طاء منﾑمن ظ｀م واﾑ وﾙﾒﾟي اﾘ نبوةﾟق اバﾀق بأ｀ﾀٕت ،
یا رسول اهللا، إن ﾟي ﾛرابة أص｀ギم :  أن رﾛ バｺالﾒﾘ)(tن أبي ガریرة 
إن كنت كما تﾜول ﾘكأنما تسギﾙم : "ن إﾟیギم ویسیｭون إﾟي، ﾛالویﾜطﾒوني، وأｽس

 .)٤(اﾟمل، وド یزال مﾒك من اهللا ظギیر ما دمت ﾑ｀ى ذﾟك

                                                             
  . ٨/٢٨١أﾀرヴｺ اﾟطبراني ﾘي اﾟكبیر ) ١(
ـــسنن ) ٢( ﾟـــي اﾘ أبـــو داود ヴـــｺرﾀـــي أ ﾘ دب  بـــابダـــدین  كتـــاب اﾟواﾟـــم ٤/٣٣٦بـــر ا ﾛ٥١٤٠( ر (

 ケي مسندﾘ مدｽمستدرك٢/٢٢٦وأﾟي اﾘ اكمｽﾟكبیر٣/٦١١  واﾟي اﾘ طبرانيﾟ٨/٩٣ وا .  
ــذي ﾘـــي اﾟـــسنن  كتـــاب اﾟبـــر واﾟـــص｀ة  بـــاب مـــا ｺـــاء ﾘـــي تﾒ｀ـــیم اﾟنـــسب رﾛـــم  )٣(  أﾀرｺـــヴ اﾟترمـ

)١٩٧٩ ( ケــي مــسندﾘ مــدｽــص｀ة  ٢/٣٧٤وأﾟبــر واﾟــاب ا  ٤/١٦١ واｽﾟــاكم ﾘــي اﾟمــستدرك كت
  . ケ١/١٩٣ اギﾟیثمي ﾘي مｺمﾐ اﾟزواｭد وذكر

 . ٣/٣٤١ذكرケ اﾟمنذري ﾘي اﾟترﾕیب واﾟترガیب ) ٤(
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ﾝیس اﾝواصل باﾝمكاｪﾖ وﾝكن اﾝواصل اﾝذي إذا انﾚطﾐت رｻمe()) : カ(وﾛال  -
 .)١())وصヴﾞا

 ﾘبدرتﾘ ヴأﾀذت بیدe( ケ(ﾜﾟیني اﾟنبي :  ﾛالt)(وﾑن ﾜﾑبة بن ﾑامر اギｺﾟني  -
ﾜﾘال یا ﾜﾑبة، أド أﾀبرك بأﾘضل أバﾀق أガل اﾟدنیا ، رني ﾘأﾀذ بیديأو بد

واآلﾀرة؟ تصل من ﾛطﾒك وتﾒطي من ｽرمك وتﾙﾒو ﾑمن ظ｀مك أド ومن أراد 
ヴمｽیصل رﾟیتق اهللا و｀ﾘ ヴﾛي رزﾘ ヴﾟ ویبسط ケمرﾑ يﾘ ٢(أن یمد اهللا(. 

 .)٣())أﾖضل اﾝصدﾙة ﾞﾏى ذي رｻم كاشe()) :ｺ(وﾛال  -
 اダرｽام تتط｀ب اﾟدﾘاع ﾑنギم ﾘي ضوء إバﾑء  أن ص｀ة)e(ووضｼ اﾟرسول  -

یس اﾟدﾘاع ｽمیة وﾑصبیة وأガواء ｽتى ド یرتكب إثما ﾛال ، ًك｀مة اｽﾟق ゚و
)e()) :م یأثمﾝما カشیرتﾏ نﾏ ﾎﾖمداﾝ٤())خیركم ا(. 

كما بین ﾟنا اﾟرسول اダمین أن ص｀ة اダرｽام تتط｀ب بذل اダموال؛ ダن اヅنﾙاق  -
 ذي اﾝرｻم ﾞﾏى ذي اﾝرｻم صدﾙة صدﾙة: (()ﾛ)eال ، ﾑ｀یギم یمثل صدﾛة

 .)٥())وصﾞة
                                                             

)١ ( ヴــــﾒطیﾜﾟــــریم اｽم  وتｽــــر ﾟــــص｀ة  بــــاب صــــ｀ة اﾟبــــر واﾟكتــــاب ا ヴｽیｽــــي صــــﾘ  مــــس｀م ヴــــｺرﾀأ
٤/١٩٨٢ .  

 . ١٣/١٣ واﾟبﾖوي ﾘي شرح اﾟسنة ١٧/٢٦٩أﾀرヴｺ اﾟطبراني ﾘي اﾟكبیر ) ٢(
 وابـن ﾀزیمـة ﾘـي صـｽیヴｽ ١/٤٠٦ واｽﾟـاكم ﾘـي اﾟمـستدرك ٧/٢٧أﾀرヴｺ اﾟبیﾜギي ﾘـي اﾟـسنن ) ٣(

ــــل ) ٢٣٨٦( ــــي إرواء اﾖﾟ｀ی ﾘ بــــانيﾟダــــب ٣/٤٠٤وا ــــب واﾟترガی ــــي اﾟترﾕی ﾘ منــــذريﾟ٣/٣٤١ وا 
 ケي مسندﾘ مدｽ٣/٤٠٢وأ .  

وأســنادケ ) ٥١٢٠( رﾛــم٤/٣٣٢أﾀرｺــヴ أبــو داود ﾘــي اﾟــسنن كتــاب اダدب  بــاب ﾘــى اﾟوصــیة ) ٤(
ــاب اﾟبــر واﾟــص｀ة بــاب  وا٢/٩١ﾟضــﾒیف واﾟطبرانــي ﾘــي اﾟــصﾖیر  بﾖــوي ﾘــي شــرح اﾟــسنة  كت

 . ١٢٢/ ١٣ص｀ة اﾟرｽم واثم من ﾛطギﾒا
  )٦٥٨( كتــاب اﾟزكــاケ بــاب مــا ｺــاء ﾘــى اﾟــصدﾑ ヴﾛ｀ــى اﾜﾟرابــヴ أﾀرｺــヴ اﾟترمــذي ﾘــي اﾟــسنن ) ٥(

وأｽمــد ﾘــي ) ١٨٤٤(رﾛــم  ١/٥٩١كتــاب اﾟزكــاケ بــاب ﾘــضل اﾟــصدヴﾛ وابــن ماｺــة ﾘــي اﾟــسنن 
 ケكبیر٤/٢١٤مسندﾟي اﾘ طبرانيﾟ٦/٣٣٩  وا .  
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 من شｼ اﾟنﾙس اﾟذي یؤدي إﾟى اﾟبﾀل باダموال وﾑدم )e(وｽذر اﾟرسول  -
إیاكم : (()ﾛ)eال ، إنﾙاギﾛا ﾑ｀ى ذوي اダرｽام مما یؤدي إﾟى ﾛطﾐ اﾟص｀ة بギم

ｺشﾝكم باﾞبﾙ ك من كانﾞケ إنماﾖ ｺشﾝوا، واﾞبخﾖ بخلﾝم باケم ، أمرケوأمر
 .)١())م باｸﾗﾝور ｸﾗﾖرواوأمرケ، باﾚﾝطیﾐة ﾚﾖطﾐوا

وابدأ بمن تﾐول أمك وأختك ، اﾝید اﾞﾐﾝیا أﾖضل من اﾝید اﾝسﾞﾗى: (()e(وﾛال  -
 .)٢())وأخاك وأدناك ﾖأدناك

-  ｼووض)e( ة میزاتｺارب نتیﾛダل واガダسد بین اｽﾟیسود ا ドب أｺی ヴأن 
إذا : (()ﾛ)eال ، ｽصل ﾑ｀یギا اﾟبﾒض بل كل اﾟنﾒم تستوｺب اﾟدﾑاء باﾟبركة

م من نﾗسカ أو ماカﾝ أو من أخیカ ما یｸﾐبﾞﾖ カیدع カﾝ باﾝبركة ﾖإن رأى أｻدك
 .)٣())اﾐﾝین ｻق

،  إﾟى أن یكرم اﾟمس｀م اガダل واｺﾟیران ﾘیﾜدم ギﾟم مما یأكل)e(ودﾑا اﾟرسول  -
 .)٤()) مرヴﾙا ﾖإنカ أوسケゾﾝ ﾎل واｸﾝیرانًإذا طبخت ﾙدرا ﾖأكثر: (()ﾛ)eال 

                                                             
)١ ( ケــي مــسندﾘ مــدｽأ ヴــｺرﾀــسنن ٢/١٩١أﾟــي اﾘ وأبــو داود  ケزكــاﾟــم  ٢/٣٣كتــاب اﾛر)١٦١٨ (

 وابــن أبــي شــیبة ﾘــي ١٠/٢٤٣كتــاب اﾟزكــاケ بــاب كراガیــة اﾟنｽــل واﾟــشｼ واﾟبیﾜギــي ﾘــي اﾟــسنن 
 ヴﾙمصن ｼشﾟى اﾘ اءｺ دب باب ماダ٩/٩٧كتاب ا  .  

)٢ ( ケي مسندﾘ مدｽأ ヴｺرﾀكبی٢/٤٨٠أﾟي اﾘ طبرانيﾟ١/٢٣٠ر  وا .  
م ٤/٢١٥كتـــاب اﾟطـــب أﾀرｺـــヴ اｽﾟـــاكم ﾘـــي اﾟمـــستدرك ) ٣( وﾛـــال ガـــذا ｽـــدیث صـــｽیｼ اドســـناد゚و

 ケــاｺرﾀوی  ケــد ذكــرｭزواﾟا ﾐمــｺـــي مﾘ یثمــيギﾟو٥/١٠٨ا  ヴــｺرﾀــسننأﾟــي اﾘ ــةｺكتـــاب ابـــن ما 
  ). ٣٥٠٩(رﾛم  ٢/١١٦٠اﾟطب باب اﾒﾟین 

كـرケ اギﾟیثمـي ﾘـي مـوارد  وذ٤/١٨٨ ةﾜギي ﾘي اﾟسنن كتاب اﾟزكاケ باب وｺوケ اﾟصدﾛیأﾀرヴｺ اﾟب) ٤(
  ). ٢٠٤٢(اﾟظمآن 
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e()) : ヅ(ﾛال ، رｽم أنド ヴ یｺوز ｽ｀ف اヅنسان ﾘي ﾛطیﾒة )e(وأرشد  -
 وﾖیما ヅ ، وﾖي ﾙطیﾐة اﾝرｻم،یمین ﾞﾏیك وヅ نذر ﾖي مﾐصیة اﾝرب

 .)١())تمﾞك
م اﾟسバم واﾟتﾒایش مﾐ اｺﾟار كما رسمتギا ｀ونﾒرض ﾘیما ی｀ي كیف یﾜｽق اﾟمس  

  :ًاﾟسنة اﾟنبویة اﾟشریﾙة تنﾙیذا ﾟ｀وｽي اギﾟヅي
 : اار  - ١
وكیف أن ギﾟا مكانتギا وأガمیتギا  اガダمیة اﾟشرﾑیة ｽﾟسن اｺﾟوار )e(بین اﾟنبي  -

وأنｺ ヴل شأنヴ ، وكیف أنギا تنزل صاｽبギا منازل اダبرار اﾀダیار، ﾑند اهللا
ヴ اﾟذي یｽسن اｺﾟوار ﾛال :  ﾛالﾑ)(tن ﾑبد اهللا بن ﾑمرو : یｽب ガو ورس゚و

وخیر ، خیر اゼصｻاب ﾏند اهللا تﾐاﾝى خیرケم ﾝصاｻبe()) :カ(رسول اهللا 
ｸﾝ مケى خیرﾝاﾐند اهللا تﾏ یرانｸﾝاヮ٢())ار(. 

ما زال یوصیني ｸبریل باｸﾝار : (( ﾛال)e(ﾑن اﾟنبي ، )(وﾑن ﾑاｭشة  -
カسیورث カتى ظننت أنｻ(()٣(. 

 أن أساس اﾟدین ﾟیس إﾛامة اﾒﾟبادات ﾜﾘط بل )e(كما یﾒ｀منا اﾟرسول اダمین  -
وأｽق اﾟناس باﾟمﾒام｀ة اｽﾟسنة ガو اｺﾟار؛ ダنヴ أول ، ガو طریﾜة اﾟمﾒامバت

ｺドات اﾛバﾒﾟي اﾘ یةواسطةﾑارج ، تماﾀ رةｭأول دا ﾐرد مﾘ إذا تدرب كلﾘ
                                                             

 رﾛـم ٣/٢٢٧أﾀرヴｺ أبو داود ﾘي اﾟسنن كتاب اダیمـان واﾟنـذور بـاب اﾟیمـین ﾘـى ﾛطیﾒـة اﾟـرｽم) ١(
  ). ٣٤٤٣( وذكرケ اﾟتبریزي ﾘي مشكاة اﾟمصابیｼ ﾜギ١٠/٦٦ي ﾘي اﾟسنن یواﾟب) ٣٢٧٢(

وأｽمـد ﾘـي ) ١٩٤٤م  بـاب مـا ｺـاء ﾘـي ｽـق اｺﾟـوار، رﾛـ-اﾟبـر واﾟـص｀ة(أﾀرヴｺ اﾟترمـذي ﾘـي ) ٢(
 ケمستدرك ٢/١٦٨مسندﾟي اﾘ اكمｽﾟ٢/١٠١ وا .  

        ﾘ٨/١٠ـــــى صـــــｽیヴｽ كتـــــاب اダدب بـــــاب اﾟوصـــــیヴ باｺﾟـــــار متﾙــــق ﾑ｀یـــــヴ أﾀرｺـــــヴ اﾟبﾀـــــاري ) ٣(
 ٤/٢٠٢٥ ﾘى صｽیヴｽ كتاب اﾟبـر واﾟـص｀ヴ واآلداب بـاب اﾟوصـیヴ باｺﾟـار ومس｀م ٦٠١٥رﾛم 
    .  ٢٦٢٤رﾛم 
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ﾜﾜｽت اﾟمﾒامバت ﾘي اダمة اﾟسバم اｺドتماﾑي ، أسرتﾑ ヴ｀ى اﾟمﾒام｀ة اｽﾟسنة
! یا رسول اهللا: ﾛال رｺل:  ﾛالﾑ)(tن أبي ガریرة ، بین أبناء اダمة ｺمیギﾒم

إن バﾘنة تذكر من كثرة صバتギا وصیامギا وصدﾛتギا، ﾕیر أنギا تؤذي ｺیرانギا 
ﾘإن バﾘنة تذكر ﾛ｀ة صیامギا ! یا رسول اهللا: ﾛال، "ガي ﾘي اﾟنار: "ﾛال ،ب｀سانギا

ٕوصدﾛتギا وصバتギا وانギا تصدق باダثوار من اﾛダط وド تؤذي ب｀سانギا ｺیرانギا 
 .)١("ガي ﾘي اｺﾟنة: "ﾛال

 :ا ا  ار  - ٢
ة تﾒｺل اﾟسنة اﾟمباركة سﾒي اヅنسان ﾘي اｽﾟیاة ﾟ｀وﾘاء بمتط｀بات ｽیاتヴ وｽیا -

وأرギﾒﾘا مكانة ﾑند اهللا ، ًأヴ｀ガ وتﾒطﾙا ﾑ｀ى ｺارケ من أسمى اﾖﾟایات اヅنسانیة
ًوガذا ماド یوｺد إطﾛバا ﾘي اﾟمدینة اｽﾟدیثة؛ ｽیث اダنانیة ، وأｺ゚زギا ثوابا

ﾒﾘن ، واｽﾟرص ﾑ｀ى اﾟمصاｼﾟ اﾟشﾀصیة ガما اﾟ｀ذان یｽكمان اﾛバﾒﾟات اﾟبشریة
ب اﾟدنیا ドバｽ استﾙﾒاﾘا من ط｀: ")e( ﾛال رسول اهللا : ﾛالt)(أبي ガریرة 

ﾑن اﾟمسأﾟة، وسﾒیا ﾑ｀ى أヴ｀ガ، وتﾒطﾙا ﾑ｀ى ｺارﾜﾟ ،ケي اهللا تﾒاﾟى یوم اﾜﾟیامة 
ومن ط｀ب اﾟدنیا ドバｽ، مكاثرا، مﾙاﾀرا مراｭیا ، ووヴギｺ مثل اﾜﾟمر ﾟی｀ة اﾟبدر

 .)٢("ﾜﾟي اهللا تﾒاﾟى وガو ﾑ｀یﾕ ヴضبان
ヮ یوم اﾚﾝیامة كم من ｸار یتﾞﾐق بｸار: (()e(وﾑن ﾜﾑبة بن ﾑامر ﾑن اﾟنبي  -

 .)٣())یا رب ケذا أﾞﾓق بابカ دوني ﾖمنﾎ مﾐروカﾖُُّّ: یﾚول
                                                             

  . ط اسنادｽ ケسنوﾛال اダرنؤو ٢/٤٤٠أﾀرヴｺ أｽمد ) ١(
)٢ ( ケـــي مــسندﾘ ویــةガاق بــن راｽإســ ヴــｺرﾀبیـــوع ١/٣٥٨أﾟكتــاب ا ヴﾙــي مــصنﾘ وابــن أبــي شـــیبة 

مـــشكاة اﾟمــــصابیｼ  / وذكـــرケ اﾟتبریـــزي ﾘـــي٧/١٦واﾛダـــضیة بـــاب ﾘـــى اﾟتｺـــارة واﾟرﾕبـــﾘ ヴیギـــا 
)٥٢٠٧ .(  

ند  واﾟـدی｀مي ﾘـي مـس١/١أﾀرヴｺ اﾟبﾀاري ﾘي اダدب اﾟمﾙرد باب من أﾕ｀ق اﾟباب ﾑ｀ـى اｺﾟـار ) ٣(
  ). ٤٩١٤(اﾙﾟردوس 
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 اﾟنساء ダداء اﾟواｺبات نｽو اｺﾟیران ﾘي اﾟتكاﾘل )e(ویدﾑو اﾟرسول  -
اｺドتماﾑي ﾘاヅسバم یدﾐﾘ اﾟمرأة ﾟ｀تﾙاﾑل اヅیｺابي ﾘي اﾟمｺتمﾟ ﾐتｽصل ﾑ｀ى 

ان دون ﾘ｀یس من اﾒﾟدل اﾟتك｀م ﾑن أیة مكانة デﾟنس، مكانتギا اﾟتي تنشدガا
ﾒﾘن أبي ガریرة : ﾘي مｺاドت اｽﾟیاةاﾟتك｀م ﾑن مدى ما یسギم بガ ヴذا اヅنسان 

)(t نبيﾟن اﾑ )e(الﾛ )) : وﾝا وヴارتｸﾝ ارةｸ رنﾚｻت ヅ ماتﾞمسﾝیا نساء ا
 .)١())ﾖرسن شاة

ومن ｽق اｺﾟار ﾑ｀ى ｺارケ أن یﾒاونﾘ ヴي مراﾘق اｽﾟیاة バﾘ یبﾀل باﾟتﾒاون ﾘي  -
وガو ما یشبﾘ ヴي ﾑصرنا ، ﾒاون اｺﾟاراﾀﾟدمات اダساسیة اﾟتي تتط｀ب ت

ｺار اﾟت｀یﾙون باドستﾒانة بｽاｭط اﾟ/أو مرور س｀ك ، اｽﾟاﾟي تركیب إیلایر اﾟت｀ﾙاز
إذا استأذن أｽدكم : ")ﾛ :)eال: ن أبي ガریرة ﾛالﾒﾘ: أو مناﾘذﾑ ケ｀ى اﾟشارع

ﾘ｀ما ｽدث أبو ガریرة طأطأوا : ｺارケ أن یﾖرز ﾀشبة ﾘي ｺدارバﾘ ケ یمنﾛ ،ヴﾒال
ّما ﾟي أراكم ﾑنギا مﾒرضین، واهللا ダرمین : ﾜﾘال" نكسوا رؤوسギمأي " رؤوسギم

 .)٢("بギا بین أكتاﾘكم
٣ -  و و م  را أ  ا: 
یبین اﾟمنギاج اﾟنبوي اﾟشریف أن من أساسیات اヅیمان أن یأمن اｺﾟار ﾑ｀ى  -

ケارｺ من شر ヴسﾙریرة : نガ ن أبيﾒﾘ)(t أن رسول اهللا )e(الﾛ )) :واهللاヅ  
: ومن ذاك یا رسول اهللا؟ ﾙال: ﾙاﾝوا" ، یؤمن، واهللا ヅ یؤمن، واهللا ヅ یؤمن

"カﾚｫبوا ヮارｸ یأمن ヅ ارｸ "یلﾙ :الﾙ ؟カﾚｫوما بوا :ヮ٣())شر(. 
                                                             

ومس｀م ﾘـي صـｽیヴｽ  ) ٢٥٦٦( رﾛم٣/١٥٣أﾀرヴｺ اﾟبﾀاري ﾘي صｽیヴｽ كتاب اギﾟبة وﾘض｀ギا ) ١(
و باﾜﾟ｀یل    ).  ١٠٣٠( رﾛم ٢/٤١٧كتاب اﾟزكاة باب اｽﾟث ﾑ｀ى اﾟصدヴﾛ ゚و

 واﾟبیﾜギــــي ﾘـــي اﾟــــسنن ٢/٢٤٠وأｽمــــد ﾘـــي مـــسندケ ) ١٣٥٣(أﾀرｺـــヴ اﾟترمـــذي ﾘــــي اｽダكـــام ) ٢(
٦/٦٨ .  

وأｽمـــد ﾘـــي مـــسندケ ) ٧١(اヅیمـــان بـــاب بیـــان تｽـــریم إیـــذاء اｺﾟـــار كتـــاب م ﾘـــي أﾀرｺـــヴ مـــس｀) ٣(
٣/٢٧٦ .  
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ﾝیس بمؤمن من ヅ یأمن : (( ﾛال)e( أن رسول اهللا t)(ﾑن أنس بن ماﾟك  -
カﾞｫواﾓ ヮارｸ(()١(. 

اﾟمال واﾒﾟرض واﾟنﾙس ガي أشد كما یبین منギاج اﾟنبوة أن ｽرمات اｺﾟار من  -
وذﾟك ، اｽﾟرمات ترガیبا ﾟكل من تسول ヴﾟ نﾙسヴ اﾑドتداء ﾑ｀ى ت｀ك اｽﾟرمات

ヴي مسكنﾘ كل مواطنﾟ منダم واバسﾟق اﾜｽتى یتｽ : سودダداد بن اﾜمﾟن اﾑ
 ゼصｻابカ ما تﾚوﾝون ﾖي اﾝزنا ﾙاﾝوا ｻرام ｻرمﾙ)e( カال رسول اهللا : ((یﾜول

 ゼن یزني اﾝرｸل )e(اﾚﾝیامة ﾚﾖال رسول اهللا اهللا ورسوカﾝ وケو ｻرام إﾝى یوم 
بﾐشر نسوة أیسر ﾞﾏیカ من أن یزني بﾞｻیﾞة ｸارﾙ ヮال ما تﾚوﾝون ﾖي اﾝسرﾙة 
ﾙاﾝوا ｻرمヴا اهللا ورسوヴﾖ カﾝي ｻرام إﾝى یوم اﾚﾝیامة ﾙال ゼن یسرق اﾝرｸل 

ヮارｸ من أن یسرق カیﾞﾏ شرة أبیات أیسرﾏ ٢())من(. 
أﾏظم اﾞﾔﾝول ﾏند : (()e( رسول اهللا ﾛال:  ﾛالt)(وﾑن أبي ماﾟك اダشﾒري  -

، تｸدون اﾝرﾞｸین ｸارین ﾖي اゼرض أو ﾖي اﾝدار، اهللا ذراع من اゼرض
カﾐتطﾙإذا اﾖ اﾏذرا カبｻظ صاｻ ما منケدｻأ ﾎتطﾚیﾖ ، أرضین ﾎمن سب カﾙطو

 .)٣())إﾝى یوم اﾚﾝیامة
ویﾜｽق اﾟنｹギ اﾟنبوي اﾟشریف أﾑ｀ى درｺات اダمن ｺ｀ﾟار بما ド یمكن أن یصل  -

ギﾘذا اダمن ド یتﾜｽق ﾑن طریق اﾟشرطة اﾟتي ﾛد ،  ﾛانون ﾑصريإﾟیヴ أي
بل یتﾜｽق من استﾒداد اｺﾟار ﾟ｀دﾘاع ، تصل ﾘي موﾑدガا أو بﾒد ﾘوات اダوان

ギﾘًل یوｺد ﾛانون ﾑصري یضﾛ ﾐانونا كギذا اﾜﾟانون .. ﾑن ｺارｽ ケتى اﾟموت
                                                             

)١ ( ヴ｀ــصﾟبــر واﾟمــستدرك  كتــاب اﾟــي اﾘ ــاكمｽﾟا ヴــｺرﾀ٤/١٦٥أヴیــ｀ﾑ ــد .  وســكتガزﾟــي اﾘ نــادガو
٢/٥٠٢ .  

)٢ ( ケي مسندﾘ مدｽأ ヴｺرﾀیـد ٦/٨أｺ ケرنؤوط اسـنادダال اﾛكبیـر   وﾟـي اﾘ طبرانـيﾟ٢٠/٦٠٥وا .( 
  ٠وﾛال رواケ أｽمدواﾟطبرانى ورｺاヴﾟ ثﾜات٨/١٦٨ى ﾘى مｺمﾐ اﾟزواｭد وذكرケ اギﾟیثم

)٣ ( ケي مسندﾘ مدｽأ ヴｺرﾀكبیر ٤/١٤٠،٢٠٢أﾟي اﾘ طبرانيﾟرنؤوط واダا ヴسنｽ٣/٣٤٦٣و .  
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من ﾙتل : (( ﾛال)ﾒﾘ)eن ابن ﾑباس ﾑن اﾟنبي ! デﾟنسان ﾘي تﾜｽیق اダمان؟
ومن ﾙتل دون ماカﾝ ظﾞما ヴﾖو شヴید، ومن ﾙتل ، ن أカﾞケ ظﾞما ヴﾖو شヴیددو

 .)١())دون ｸارヴﾖ ヮو شヴید، ومن ﾙتل ﾖي ذات اهللا ヴﾖو شヴید
  

  املطلب الثاني
  السلم مع األصدقاء واملعارف من املسلمني

  

  ヴتバامﾒمس｀م تﾟنسان اヅا اギیﾘ املﾒتي یتﾟر اｭدواﾟا ﾐرة من أوسｭداﾟد ت｀ك اﾒت ،
ダصدﾛاء واﾟمﾒارف من اガダل واﾛダارب واｺﾟیران وزمバء اﾟمدرسة ｽیث تشمل ا

إﾟى ﾕیر ذﾟك من .. واﾟمسｺد واﾒﾟمل واﾟنادي واﾟمｺتمﾒات اﾟمギنیة واﾟثﾜاﾘیة
  .ودرｺة ﾛربギم، اダصدﾛاء ﾑ｀ى اﾀتバف أماكنギم وｺنسیاتギم

إن وضﾛ ﾐواﾑد تﾒامل اﾟمس｀م مﾑ ﾐامة اﾟمس｀مین تﾒني وضﾐ ضوابط اﾟس｀وك   
ةاﾒﾟام ﾘي ا ﾘت｀ك ، وتﾒني توضیｼ مﾒاﾟم اﾟدستور اダساس ヂﾟمة اヅسバمیة، ﾟد゚و

ﾘاﾟمؤمنون أﾀوة مギما تباﾑدت ، ド یｽدガا اｽﾟدود اﾟسیاسیة، داｭرة متسﾒة اダبﾒاد
دیارガم وأｺسامギم؛ ﾟذﾟك ﾘإن اｽダادیث اﾟشریﾙة اﾟتي تﾀص ت｀ك اﾟداｭرة تﾒد من 

 ﾛバﾑة اﾟمس｀م مﾐ أﾀیヴ أﾕزر اｽダادیث اﾟنبویة اﾟتي تتناول دواｭر أﾀرى؛ ダن
اﾟمس｀م تﾒني تدﾑیم أواصر بنیان اダمة وتﾒني ازدガار اｽﾟضارة اﾟمﾒنویة واﾟمادیة 

 من كل اﾟتیارات ایة اダمةｽموتﾒني ، وتﾒني سیادة مبادئ اﾟسバم.. ﾘي ت｀ك اダمة
ونﾒرض ، مما یｺﾒز اﾜﾟ｀م ﾑن تسｺی｀ガ ヴنا، إنギا تﾒني اﾟكثیر بバ شك.. اﾟمﾒادیة

 ﾛواﾑد اﾟترابط ﾘي اﾟمｺتمﾒات بما یﾜｽق اﾟسバم )e(أرسى اﾟرسول ﾘیما ی｀ي كیف 
ケي أسمى صورﾘ يﾑتماｺドدول ، اﾟیة وأكثر اガاﾘمیزانیات رﾟظم اﾑأ ヴنﾑ زｺﾒوبما ت

  .دیمﾜراطیة

                                                             
  .  ٣/٦٦٠أﾀرヴｺ اｽﾟارث ﾘي زواｭد اギﾟیثمي ) ١(
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 :ا    ا وال واض  - ١
ﾘت｀ك من ، ﾑ｀ى اﾟمس｀م أن یﾙｽظﾘ ヴي نﾙسヴ وماヴﾟ وﾑرضヴ إن واｺب اﾟمس｀م  

ﾟمن اダم دین اバسヅن اダ میة؛バسヅمة اダي اﾘ مواطنینﾟا ﾐمیｺﾟ ساسیةダرمات اｽ
ًواذا كان من ｽق كل مواطن أن یﾒیش آمنا ﾘي وطنﾘ ヴي ｺمیﾛ ﾐوانین ، واﾟسバم ٕ
وド یمكن أن ، ﾘًإن ガذا اダمن یأﾀذ ﾘي اﾟشریﾒة أبﾒادا متﾒددة وأكثر ﾑمﾜا، اﾒﾟاﾟم

ارات ومرت اｺダیال واダزمان؛ ダن توｺد ﾘي أي ﾛانون آﾀر مギما تطورت اｽﾟض
كن اﾟسنة ، اｽﾟكومات تﾒｺل ｽق اﾟمواطن ﾘي اダمن من مギامギا اダساسیة ゚و

ﾘي اダمن واｺب مزدوج ﾑ｀ى كل من اｽﾟكومة تﾒｺل ｽق اﾟمواطن اﾟمｽمدیة 
ヴمن ヴﾘارﾒرة مｭرب داﾛ ب بمدىﾒشﾟوا.  

ل  ﾘي أｽادیث ｺامﾒة شام｀ة ﾑ｀ى ｽرمة اﾟدماء واダموا)e(یؤكد اﾟرسول   
وتﾒرض اヅنسان  ｽرمة تشبヴ كل اｽﾟرمات اﾟمﾜدسة ﾟدى اﾟمس｀مین، واﾑダراض

ًوذﾟك اﾟتｽریم یشمل ｺمیﾐ اﾟمواطنین ﾙｽاظا ﾑ｀ى ، ﾀ｀ﾟروج ﾑن أصول اﾟدین
مما یساﾑد ﾑ｀ى ازدガار ، تﾜｽیق اﾟسバم ﾟ｀مواطنین ｽتى یتﾙرﾕوا ﾑダماギﾟم مطمｭنین

  :اｽﾟضارات ورﾛي اダوطان
 :ُ اﾝمﾞﾗس؟ ﾙاﾝوامنأتدرون  ((: ﾛال)e(اهللا  أن رسول t)(ﾑن أبي ガریرة  -

إن اﾝمﾞﾗس من :" ﾚﾖال.  من ヅ درケم カﾝ وヅ متاع یا رسول اهللاﾝمﾞﾗس ﾖینا
أمتي من یأتي یوم اﾚﾝیامة بصデة وصیام وزكاة، ویأتي وﾙد شتم ケذا، 
وﾙذف ケذا، وأكل مال ケذا، وسﾗك دم ケذا، وضرب ケذا، ﾖیﾐطى ケذا من 

カسناتｻ ذا منケو ،カسناتｻ،カیﾞﾏ ضي ماﾚبل أن یﾙ カسناتｻ نیتﾖ إنﾖ ُ من 
ُ، أخذ من خطایاケم ﾖطرｻت ﾞﾏیカ، ثم طرح ﾖي اﾝناراﾝخطایا ُ(()١(. 

                                                             
 بـاب واﾟترمـذي ﾘـي صـﾙة اﾜﾟیامـة) ٢٥٨٦( أﾀرｺـヴ مـس｀م ﾘـي اﾟبـر واﾟـص｀ة بـاب تｽـریم اﾟظ｀ـم) ١(

  . ٢/٢٠٣وأｽمد ﾘي مسندケ ) ٢٤٢٠(ما ｺاء ﾘى شأن اｽﾟساب واﾜﾟصاص 
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:  ﾀطب اﾟناس یوم اﾟنｽر ﾜﾘال)e(أن رسول اهللا : )(وﾑن ابن ﾑباس  -
بﾞد : ﾖأي بﾞد ケذا؟ ﾙاﾝوا: ﾙال، یوم ｻرام: یا أیヴا اﾝناس أي یوم ケذا؟ ﾙاﾝوا((
ｻال، رامﾙ :واﾝاﾙ ذا؟ケ رヴأي شﾖ :رامｻ رヴال، شﾙ : كمﾝإن دماءكم وأمواﾖ

، وأﾏراضكم ﾞﾏیكم ｻرام كｻرمة یومكم ケذا ﾖي بﾞدكم ケذا ﾖي شヴركم ケذا
اヴﾞﾝم ケل بﾔﾞت اヴﾞﾝم ケل بﾔﾞت ﾙال ابن : ثم رﾎﾖ رأسﾚﾖ カال، ﾖًأﾏادケا مرارا

ﾝى أمتﾞﾖ カیبﾒﾞ اﾝشاケد ﾖواﾝذي نﾗسي بیدヮ إنヴا ﾝوصیتカ إ: ﾏَُّّباس 
 .)١())ヅً ترﾐｸوا بﾐدي كﾗارا یضرب بﾐضكم رﾙاب بﾐض، اﾔﾝاｫب

-  ヴسﾙى ن｀ﾑ منダي اﾘ مس｀مﾟق اｽ صیانةﾟ ةﾑوانین رادﾛ ةﾙشریﾟسنة اﾟا ﾐوتض
وت｀ك اﾜﾟوانین تم｀ك من اﾟردع اﾟمﾒنوي ﾑ｀ى اﾟضمیر ما یؤدي إﾟى ، من اﾜﾟتل

وド ی｀ｺأ ، مﾒات اヅسバمیةﾙﾀض نسبة ｺریمة اﾜﾟتل إﾟى أﾛصى مدى ﾘي اﾟمｺت
ﾒﾘن ﾑبد اهللا ، اﾟبﾒیدون كل اﾟبﾒد ﾑن منｹギ اヅیمان، إﾟیギا إド مｽترﾘوا اｺヅرام

ﾝزوال اﾝدنیا أケون ﾞﾏى اهللا من ﾙتل رｸل : (( ﾛال)e(ي ببن ﾑمرو، أن اﾟن
 .)٢())مسﾞم

ヅ یشیر أｻدكم إﾝى أخیカ : (( ﾛال)e( أن اﾟنبى t)(وﾑن أبى ガریرة  -
یدرى أｻدكم ﾐﾝل اﾝشیطان ینزع ﾖى یدﾖ ヮیﾖ ﾎﾚى ﾗｻرة من ﾖإنヅ カ ، باﾝسデح

 .)٣())اﾝنار
                                                             

ــام منــى ) ١( ــヴ أی ــاب اﾀﾟطب ــاب اｽﾟــｹ  ب ) ١٧٣٩( رﾛــم ٢/١٧٦أﾀرｺــヴ اﾟبﾀــاري ﾘــي صــｽیヴｽ كت
وأｽمـد ﾘـي ) ١٢١٨(واﾑダـراض  ومس｀م ﾘي صｽیヴｽ كتاب اｽﾟـｹ  بـاب تﾖ｀ـیظ تｽـریم اﾟـدماء

 ケ٤/٧٦مسند .  
) ١٣٩٥( رﾛـــم  ٤/١٦ب مـــا ｺـــاء ﾘـــى تـــشدید ﾛتـــل اﾟمـــؤمن أﾀرｺـــヴ اﾟترمـــذي ﾘـــي اﾟـــدیات بـــا) ٢(

وابن ماｺة ﾘي اﾟدیات بـاب اﾟتﾖ｀ـیظ ﾘـى ﾛتـل اﾟمـس｀م ظ｀مـا ) ٣٩٨٧(واﾟنساｭي ﾘي تｽریم اﾟدم 
  ).  ٢٦١٩( رﾛم ٢/٨٧٤

أﾀرヴｺ اﾟبﾀاري ﾘي صｽیヴｽ كتاب اﾙﾟتن بـاب ﾛـول اﾟنبـى مـن ｽمـل ﾑ｀ینـا اﾟـسバح ﾘ｀ـیس منـا ) ٣(
ــاب اﾟنギــى ﾑــن اドشــارة باﾟــسバح اﾟــى مــس｀م ومــس｀م ﾘــي اﾟبــ) ٧٠٢٢( رﾛــم ٩/٤٩ ر واﾟــص｀ة ب
  ). ٢٦١٧( رﾛم ٤/٢٠٢٠
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ﾜ｀ﾘیني أبو بكرة ، ﾀرｺت وأنا أرید ガذا اﾟرｺل: ((ﾑن اｽダنف بن ﾛیس، ﾛال -
یﾒني  )e(أرید نصر ابن ﾑم رسول اهللا : ﾛ｀ت: أین ترید یا أｽنف؟ ﾛال: ﾜﾘال

 )e(سول اهللا یا أｽنف ارﾘ ،ﾐｺإني سمﾒت ر: ﾜﾘال: ﾛال، ﾑG｀یا ابن أبي طاﾟب
یارسول : ﾛال، إذا تواヴｺ اﾟمس｀مان بسیﾙیギما ﾘاﾜﾟاتل واﾟمﾜتول ﾘي اﾟنار: "یﾜول
 .)١())إنヴ أراد ﾛتل صاｽبガ :ヴذا اﾜﾟاتل ﾘما بال اﾟمﾜتول؟ ﾛال: اهللا

ووصل إｽكام اﾟسنة ﾘي صیانة ｽق اﾟمس｀م ﾘي اダمن ﾑ｀ى نﾙسヴ من اﾜﾟتل أو  -
 اﾟوﾛاｭیة ما تｽاﾘظ بﾑ ヴ｀ى اｺﾟرح أو اﾟترویﾐ أنギا أصدرت من اﾜﾟوانین

ﾘاヅسバم بｽق دین ، اﾟمس｀مین ｽتى من اﾜﾟتل اﾀﾟطأ أو من ﾐ｀ガ اﾟنﾙس
مر  )ﾏ )eن ｸابر أن رسول اهللا: (()e(اダمان؛ ダنヴ شریﾒة ﾀیر اダنام 

أﾝم أزｸركم : ﾚﾖال، بﾚوم ﾖي مﾞｸس یسﾞون سیﾗا یتﾐاطونカ بینヴم ﾓیر مﾔمود
ヮمدﾔیﾞﾖ سیف؛ﾝدكم اｻإذا سل أﾖ ذا؟ケ نﾏヮأخا カطیﾐیﾝ ٢()) ثم(. 

-  ヴ｀ﾟنبي ص｀ى اﾟن اﾑ ن َأبي موسىﾑِ َّ َ ُ ِ ْ َ)e()) : ي َأسواقﾖ امヴسﾝِإذا مررتم با َ َْ ِ ِ ِّ َ ْ َ َُ ْ َ ِ
ْاﾝمسﾞمین َأو ﾖي مساｸدケم َ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ َْ ﾖًَأمسكوا باゼنصال ヅ تｸرｻوا بヴا َأｻدا، ْ َ َُ َِ َ ْ َ ِ ُ ِ ْ َ(()٣(. 

ن ﾘي اダمن ﾑ｀ى  سن اﾜﾟوانین اﾟتي تكﾙل ｽق اﾟمواط)e(ویواصل اﾟنبي  -
ヴسﾙن ،ヴیبتﾕ أو ケضورｽ يﾘ نویة سواءﾒمﾟمادیة أو اﾟذیة اダمن ا ヴمیｽتﾘ ، يﾘو

اﾟرﾛابة ﾑ｀ى ガذا من اﾜｽﾟوق ما ド تم｀كヴ أیة ﾛوانین وضﾒیة؛ ダنギا ド تم｀ك 
كن اﾟسنة بشموギﾀا تﾙｽظ ﾟ｀مس｀م أمنｽ ヴتى ﾘي ﾕیبتヴ، اﾟضمیر      ﾒﾘن ، ゚و

                                                             
)١ (ヴｺرﾀـتن بـاب أﾙﾟـى كتـاب اﾘ ヴｽیｽـى صـﾘ ارىﾀبﾟما إ اギیﾙمـس｀مان بـسیﾟـى اﾜتﾟـم ٩/٥١ذا اﾛر 

٧٠٨٣ .   
)٢ ( ケـي مــسندﾘ مــدｽأ ヴـｺرﾀمــستدرك ٣/٣٧٠أﾟـي اﾘ ــاكمｽﾟدب  واダــال٤/٢٩٠ كتـاب اﾛــذا :  وガ

م   .  یﾀرｺاｽケدیث صｽیｼ اヅسناد ゚و
)٣ ( ケي مـسندﾘ مدｽأ ヴｺرﾀرنـؤوط٤/٢٩٣أダا ヴｽｽوصـ ヴﾙـي مـصنﾘ ـرزاقﾟبـد اﾑو  ケバـصﾟكتـاب ا

  ). ١٧٣٥( رﾛم ٤٤٤رﾛم  /١باب اﾟسバح یدﾀل بヴ اﾟمسｺد 
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وｻرمة ، وﾙتاカﾝ كﾗر، سﾞم أخاﾖ ヮسوقسباب اﾝم((: )ﾛ)eال : ﾑبد اهللا ﾛال
カرمة دمｻك カﾝ١())ما(. 

ﾖارتﾐﾗت ریｸ ｺیﾗة  )e(كنا مﾎ اﾝنبي : (( ﾛال)(ﾑن ｺابر بن ﾑبد اهللا و -
ケذヮ ریｺ اﾝذین ، أتدرون ما ケذヮ اﾝریｺ؟: )ﾚﾖ)eال رسول اهللا ، منتنة

 .)٢())یﾔتابون اﾝمؤمنین
｀مؤمن ﾘ ヴﾜｽي أガم ﾛضیة یمكن أن  أن اヅسバم یﾙｽظ e(ﾟ(وبین اﾟنبي  -

ون｀ｽظ من .. ﾒｺﾘ｀ت ガذا یشبヴ اﾜﾟتل" رمیヴ باﾟكﾙر"یواギギｺا ﾘي ｽیاتヴ وガي 
ギا ﾘي تﾜｽیق سバم اヅنسان ﾘي ｺمیﾐ اﾟمｺاドت ﾑ｀ى  ذﾟك سبق اﾟسنة وشم゚و

ﾐ بین اｽﾟین واآلﾀر ﾛضیة تكﾙیر اﾟمس｀مین بﾒضギم ｽیث یشی، مر اﾟزمان
ﾒﾘن أبي : اﾟمｺتمﾐ إذا اتسﾐ مداガاﾟبﾒض وガي ﾛضیة ﾀطیرة تﾜوض أركان 

أن رسول :  ｽدثヴ- وكان من أصｽاب اﾟشｺرة - أن ثابت بن اﾟضｽاك : バﾛبة
من ﾞｻف ﾞﾏى مﾞة ﾓیر اダسデم ヴﾖو كما ﾙال، وﾝیس ﾞﾏى : (( ﾛال)e(اهللا 

 ﾖي اﾝدنیا ﾏذب بカ یوم ｪابن آدم نذر ﾖیما ヅ یمﾞك، ومن ﾙتل نﾗسカ بش
ﾞتﾚو كヴﾖ ن مؤمناﾐﾝ یامة، ومنﾚﾝاカ ،カﾞتﾚو كヴﾖ رﾗذف مؤمنا بكﾙ ٣())ًومن(. 

ت｀ك اｽダادیث ، ومن اｺﾑヅاز اﾟمｽمدي ورﾑایتﾟ ヴتﾜｽیق اﾟسバم اｺドتماﾑي -
ﾘكل ﾛوانین ، اﾟتي تｽرم انتギاك اﾑダراض سواء اドنتギاك اﾜﾟوﾟي أو اﾒﾙﾟ｀ي

أما ﾛوانین اﾟسنة اﾟشریﾙة ギﾘي ، اﾟسバم تｽاول ｽمایة اﾟواﾐﾛ اﾟمادي デﾟنسان
                                                             

)١ ( ケــي مـسندﾘ مـدｽأ ヴـｺرﾀ١/٤٤٦أ ケـي مــسندﾘ ــى｀ﾒ٩/٥٥ وأبـو یヴﾙـي مــصنﾘ وابـن أبـي شــیبة  
  . ٧/١٠٦ كتاب اﾟزガد

  ).  ٧٣٢( وｽسنヴ اダرنؤوط واﾟبﾀاري ﾘي اダدب اﾟمﾙرد ケ٣/٣٥١  أﾀرヴｺ أｽمد ﾘي مسند)٢(
) ٦٠٤٧(أﾀرｺــヴ اﾟبﾀـــاري ﾘــي صـــｽیヴｽ كتــاب اダدب، بـــاب مــا ینギـــى مــن اﾟـــسباب واﾒ｀ﾟـــن ) ٣(

 ヴسﾙنسان نヅتل اﾛ ریمｽظ ت｀ﾕ یمان بابヅي اﾘ ١١٠(ومس｀م ( ケي مـسندﾘ مدｽ٦٥ ٤/٣٣وأ 
  . ٢/٦٥واﾟطبرانى ﾘى اﾟكبیر 
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ｽیث تｽمي اﾟواﾐﾛ اﾟمادي واﾖﾟیب اﾟمﾒنوي ، ت｀ك اﾜﾟوانینتﾒ｀و ﾑ｀ى كل 
: )ﾛ)eال : ﾒﾘن أبي ﾙﾒｺر ﾛال: مما یﾜｽق ヴﾟ أﾑ｀ى درｺات اダمان، デﾟنسان

من كف ﾟسانﾑ ヴن أﾑراض اﾟناس أﾛال اهللا ﾑثرتヴ یوم اﾜﾟیامة، ومن كف ((
 .)١())ﾕضبﾑ ヴنギم وﾛاケ اهللا ﾑذابヴ یوم اﾜﾟیامة

ﾗاｻشة واﾝذي یسمヴﾝ ﾎا ﾖي اダثم اﾚﾝاｫل اﾝ: (( ﾛالt)(وﾑن ﾑ｀ي  -
 .)٢())سواء

َوﾑن َأبي ガریرة  - َ َْ ُ ِْ َ)(tالﾛ َ َ : ヴ｀ﾟال رسول اﾛِ َّ ُ َ َُ َ)e()) : ヅ مﾞمسﾝم َأخو اﾞمسﾝَا ِِ ِْ ُْ ُْ ُْ ُ
ヮرﾚｻی ヅو カﾝیخذ ヅو カمﾞیظ ヅو カُیكذب ُْ ُِ َِ َ ََ ْ ََ َُ ُُ ُ ُدمカ : كل اﾝمسل ﾞﾏى اﾝمسﾞم ｻرام، ْ َُ

ケ وىﾚتﾝا カرضﾏو カﾝُوما ُُ ْ ِ َ َُ بｻسب امرئ من اﾝشر أن یｻتﾚر أخاヮ ، ا ケناَ
 .)٣())اﾝمسﾞم

ﾘي اﾙｽﾟاظ ﾑ｀ى ماヴﾟ بما یﾒتبر  اﾟبشریة أن ｽق اﾟمواطن )e(وﾑ｀م اﾟنبي  -
ًسیاｺا منیﾒا یشكل ﾛوة ردع رガیبة ﾟكل من تسول ヴﾟ نﾙسヴ اドستیバء ﾑ｀ى  ً

ヴﾛوﾜｽ یر أوﾖﾟأموال ا :ﾘالﾛ مرو بن یثربيﾑ نﾒ : طبنا رسول اهللاﾀ)e( 
:  إヅ بطیب نﾗس منﾞﾚﾖ ،カتشیｪأヅ وヅ یｻل ヅمرئ من مال أخیﾜﾘ :)) カال

إن : یا رسول اهللا أرأیت إن ﾚﾝیت ﾓنم ابن ﾏمي أｸتزر منヴا شاة؟ ﾚﾖال
، خبت اｸﾝمیش デﾖ تヴｸヴا، ﾙال یﾐني بخبتﾚﾝیتヴا نｸﾐة تｻمل شﾗرة وأزنادا 

 .)٤())واｸﾝار ﾝیس بヴا أنیس، اｸﾝمیش أرضا بین مكة
                                                             

)١ (ﾟي اﾘ مدｽأ ヴｺرﾀد أガد ١/٣٥زガزﾟي اﾘ مباركﾟ٢٣٥ وابن ا .  
)٢ ( ケي مسندﾘ ى｀ﾒأبو ی ヴｺرﾀـد ١/٤٢٠أｭزواﾟا ﾐمـｺي مﾘ یثميギﾟا ケـي ٨/٩١، وذكرﾘ ـاريﾀبﾟوا 

  ).  ٣٢٤(اダدب اﾟمﾙرد 
     ٤/٣٢٥أﾀرｺـــヴ اﾟترمـــذي ﾘـــي اﾟبـــر واﾟـــص｀ة بـــاب مـــا ｺـــاء ﾘـــى شـــﾜﾙة اﾟمـــس｀م ﾑ｀ـــى اﾟمـــس｀م ) ٣(

  . ٤/١٦٨وأｽمد ﾘي مسندケ وﾛال ガذا ｽدیث ｽسن ﾕریب،  )١٩٢٧(رﾛم 
)٤ ( ケــي مــسندﾘ مــدｽأ ヴـｺرﾀبیــوع ٥/٧٢أﾟــسنن كتــاب اﾟـي اﾘ طنيﾛــدارﾟبــاني ٣/٢٦، واﾟダا ケوذكــر 

  . ﾘ٥/٢٧٩ي إرواء اﾀﾟ｀یل 
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أヅ : (( ﾘي ｺｽة اﾟوداع)e(ﾛال رسول اهللا :  ﾛالt)(ﾑن ﾘضاﾟة بن ﾑبید و -
ُِأخبركم باﾝمؤمن؟ من أمنカ اﾝناس ﾞﾏى أمواヴﾝم وأنﾗسヴم، واﾝمسﾞم من سﾞم  َِ َ
َاﾝناس من ﾝسانカ ویدヮ، واﾝمｸاケد من ｸاケد نﾗسﾖ カي طاﾏة اهللا، واﾝمヴاｸر  َ

َمن ｸケر اﾝخطایا واﾝذنوب َ(()١(. 
ومن ﾛوانین اﾟسバم اﾟتي ド یمكن أن تصل إﾟیギا اﾜﾟوانین اﾟوضﾒیة بأي ｽال  -

نتیｺة ، سバم اヅنسان ﾘي أن یﾙｽظ نﾙسヴ من ｽسد اآلﾀرین: من اｽダوال
، تط｀ﾐ اﾟنﾙوس إﾟى اﾟنﾒم اﾟتي أنﾒم بギا اهللا ﾑ｀ى بﾒض مﾒارギﾘم من اﾟمس｀مین

ة تｽرر اﾟنﾙوس من وذﾟك اﾜﾟانون ド یمكن أن یكデﾟ ヴ｀ﾙنسان إﾛ ドوانین سماوی
ﾑِن َأبي ُأمامة بن سギل : اダطماع اﾟدنیویة بتط｀ギﾒم إﾟى میزات ونﾒم أﾀرویة ْ َ ِ ْ َْ َ َ ِ َ

َبن ｽنیف، ﾛال َ ٍ ْ َْ ُ َمر ﾏامر بن ربیﾐة بسヴل بن ｻنیف، وケو یﾔتسل ﾚﾖال: ((ِ َُ َ ِ ٍ َِ ْ Dَ ُ ََ َ َ َُ ْ ْ َْ ِ ِ ْ ِ َِ َ ُ َُ :
ﾝَم َأر كاﾝیوم، وﾞｸ ヅد مخبَأة ﾖما  ُ َ َْ ٍ D َ ََ ْ ِْ َ َ ِ ْ َ ﾝDبث َأن ﾝبط بﾖ ،カأُتي بカ اﾝنبي َ ِ ِ ِ ِ ِD ِ ِ َِ َ َ ُ َ َْ)e( یلﾚﾖ َ ِ َ

カﾝُ ََأدرك سデヴ صریﾐا، ﾙال من تتヴمون بﾙ カاﾝوا ﾏامر بن ربیﾐة، ﾙال: َ ََ َ ََ َ ً َ َِ َِ َ ُ ََ َْ ِ َِ ُ ِ ِ ِD َ ْ ً ْ ْ ْ :
ﾞﾖ ،カبｸﾐما ی カدكم من َأخیｻإذا رَأى َأ ،ヮدكم َأخاｻتل َأﾚم یデﾏْ َْ َُ ْ ُ ُُ ُ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ُ َ ُِ ُ ُ ُ َ ِیدع カﾝ باﾝبركة َ َ ََ َْ ِ ُ َُ ْ

َأ، ﾔﾖسل وカヴｸ ویدیカ إﾝى اﾝمرﾚﾖین،  Dامرا َأن یتوضﾏ َأمرﾖ ،ا بماءﾏِثم د ْ ْ َْ َ َ Dَ َ َْ ِ ِ ِ ٍْ ِ َ ُ ْ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ً َ َ َ ِ ُ
カیﾞﾏ َأن یصب ヮوَأمر ،ヮة إزارﾞوداخ カِوركبتی ِ ِْ ُ َْ ََ َ َD َُ َ َ َْ ََ َ ُِ ِِ َ َ ﾙُال سﾗیان، ْ َ ْ ُ َ ﾙِال مﾐمر، ﾏن : َ َ ٌ َ َْ َ َ

ِّاﾝزケري ِ ْ E :カﾗﾞناء من خダَأ اﾗَأن یك ヮِوَأمر ِ ِْ َ ْ َْ ََ ِْ َ َ ُ َ َ(()٢(. 

                                                             
)١ ( ケــي مــسندﾘ مــدｽأ ヴــｺرﾀیمــان ٦/٢١أドمــستدرك كتــاب اﾟــي اﾘ ــاكمｽﾟــي ١/١١ واﾘ یثمــيギﾟوا 

  ). ٥٤٦(واﾟダباني ﾘي صｽیヴｽ ) ٢٥(موارد اﾟظمآن 
واﾟنـساｭي ﾘـي اﾟـسنن اﾟكبـرى كتـاب ﾑمـل ) ٣٥٠٩(أﾀرヴｺ ابن ماｺـة ﾘـي اﾟطـب، بـاب اﾒﾟـین  )٢(

 ヴبـｺﾒمـا ی ヴـﾟوما ヴـسﾙـول اذا رأى مـن نﾜبـاب مـا ی ヴی｀ـ｀ﾟیوم واﾟـم٩/٨٩اﾛـاكم ) ٧٦١٧(  رｽﾟوا
  . ٥/١٠٨ وذكرケ اギﾟیثمي ﾘي مｺمﾐ اﾟزواｭد ﾘ٤/٢١٥ي اﾟمستدرك كتاب اドیمان 
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٢ - اوا ادل او ما ا   ياور ا  : 
بل إنﾛ ヴد یكون ، إن ガذا اﾜﾟانون من اﾜﾟوانین اﾟتي تنﾙرد بギا اﾟشریﾒة اヅسバمیة  

وガنا یظギر سمو ، ｼﾟ اﾟشﾀصیةاﾟتي تؤمن باﾟمصا، ﾕًریبا ﾑ｀ى اﾟمﾙاガیم اﾖﾟربیة
ﾑن ، مبادئ اﾟسنة اﾟشریﾙة اﾟتي تﾒｺل اﾟتزاور مصدر تواصل ومｽبة بین اﾟمس｀مین

َیزید بن َأبي ｽبیب، َأن َأبا ساﾟم اｺﾟیشاني، َأتى إﾟى َأبي ُأمیة ﾘي من゚زﾜﾘ ،ヴال َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َُ ََ ََّ ََّ َّ ْ َْ َ َ ُ َْ ٍ َ ٍ :
ُإني سمﾒت َأبا ذر یﾜول ُ َ ٍَّ َ ُ ْ ِ َ ヴِ سمﾐ رسول اヴ｀ﾟ َِّإن: ِِّ َّ َِ ُ ََ َ ُ)e(ولﾜی ُ ُ ْإذا َأｻب َأｻدكم : ((َ ُ ُ َ َD َ ِ

َصاｻبﾞﾖ カیأتﾖ カي منزﾞﾖ ،カﾝیخبرヮ َأنカ یｻبカﾞﾝ カ تبارك وتﾐاﾝى وﾙد أｻببتك ｫｸﾖتك  َُ ْ َ َِ Dْ َ َ ََ َ َ ََ َْ ََ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُE D ُ ْ ِ ْ ْ ِِْ ْ
ﾖَي منزﾝك ِِ ْ َ ِ(()١(.  

٣ -  اوا ا و ا  : 
ومن واｺب اダصدﾛاء أド یترﾐﾘ أｽدガم ﾑن اآلﾀر؛ ダن ガذا ضد شریﾒة   

منギا اﾟتواضﾐ وｽسن اﾀﾟ｀ق ﾘي ، اヅیمان اﾟتي تضﾐ مواصﾙات مﾒینة ﾒﾟباد اﾟرｽمن
ヴ تﾒاﾟى ُوﾏباد اﾝرｻمن اﾝذین یمشون ﾞﾏى اゼَرض ケونا واذا خاطبヴم ج: ﾛ゚و ُ َ ََ َ َ ََ َِ َ ٕ ً ْ َ ِ ْ ْْ َ َ َُ ِD ِ َ ْ D ُ ِ

ُاｸﾝاﾞケون ﾙاﾝوا َُ َ ِ َ ً سデماْ َ   ).٦٤: اﾙﾟرﾛان اآلیة(} َ
إن ガذا اﾟدستور اﾜﾟرآني كان نｹギ اﾟرسول اダمین وガو ما دﾑا إﾟیヴ كل   

  .اﾟمؤمنین؛ ダن ガذا یﾜｽق اﾟسバم اﾒﾟام ﾘي اダمة
ة اﾟتﾒامバت مﾐ اﾟناس )e(ویبین اﾟرسول     أن ｽسن اﾀﾟ｀ق واﾟتواضﾐ وسギ゚و

ｽرم : (( ﾛال)e(ول اهللا أن رس t)( ﾒﾘن ابن مسﾒود: یｽرم صاｽبﾑ ヴ｀ى اﾟنیران
  .)٢())ﾑ｀ى اﾟنار كل ガین ﾟین سギل ﾛریب من اﾟناس

                                                             
)١ ( ヴــــــｺرﾀــــــاأأ ــــــو داود ﾘــــــى ســــــننヴ كت ــــــاب ب ــــــاケ أب اダدب ب ــــــヴ ای ــــــار اﾟرｺــــــل ﾟمｽبت             ﾀ٤/٣٣٢ب

  ). ٢٥١٤( وذكرケ اギﾟیثمي ﾘي موارد اﾟظمآن ٤/١٣٠وأﾀرヴｺ أｽمد ﾘي مسندケ  ٥١٢٤رﾛم 
)٢ ( ケــي مــسندﾘ مــدｽأ ヴــｺرﾀ٧/٥٣أ ケــي مــسندﾘ ــى ｀ﾒــو ی ــان ﾘــي صــｽیヴｽ  ٣/٨٥٣، وأب  وابــن ｽب

 ).  ١٠/١٠٥٦٢(ﾟكبیر  واﾟطبراني ﾘي ا١/٣٤٦كتاب اﾟبر واｽドسان باب ｽسن اﾀﾟ｀ق 
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ویدﾑو اﾟنｹギ اﾟنبوي اﾟشریف إﾟى اﾟتواضﾐ وｽسن اﾀﾟ｀ق ببیان أوامر اهللا ﾘي   
إن اهللا أوｻى : (()ﾛ)eال : ﾒﾘن ﾑیاض بن ｽمار أنﾛ ヴال، ذﾟك ومكانتﾑ ヴند اهللا

  .)١())یﾗخر أｻد ﾞﾏى أｻدوD ، ヅإﾝي أن تواضﾐوا ｻتى ヅ یبﾔي أｻد ﾞﾏى أｻد
 :ا   واا وامة  - ٤

إن ت｀ك اﾟمبادئ تؤدي إﾟى تｽضر اﾟشﾒوب ギﾘي ﾑنوان اﾟرﾛي اヅنساني؛ ｽیث   
بصرف ، وتكن اｽドترام ﾟكل ذي مﾜام ﾘي اﾟسن،  ﾑ｀ى اｺﾟمیﾐتشیﾐ اﾜﾟ｀وب اﾟرｽمة

یتواﾘق مﾐ مبادئ وتتساند ﾘي مواﾛف اﾟشدة بما ، اﾟنظر ﾑن وضヴﾒ اｺドتماﾑي
وガذا ガو ما نﾙتﾜدﾘ ケي ﾑصرنا اｽﾟاﾟي ﾘي اﾖﾟاﾟبیة اﾒﾟظمى من .. اｽﾟق واﾒﾟدل

شﾒوب اﾒﾟاﾟم وガو ما ﾒｺل ذﾟك اﾒﾟاﾟم كاﾟبｽر اﾟماｼﾟ یأكل اﾟكبیر ﾘیヴ اﾟصﾖیر 
ًوضاع ﾘیヴ أیضا ｽق .. بدون شﾜﾙة أو رｽمة إذا كانت اﾟمص｀ｽة تﾜتضي ذﾟك

ｽیث ، ﾙاガیم اﾟدیمﾜراطیة بدون ضوابط إیمانیةنتیｺة انتشار م، اﾟكبیر ﾘي اｽドترام
مما یギیｬ اﾟمناخ ، ترﾐﾘ شﾒار اﾟمساواة بین اｺﾟمیﾐ بدون مراﾑاة ﾜｽ｀ﾟوق اﾟمﾒنویة

  .ﾟسیادة اﾖﾟوﾕاｭیة واギﾟمｺیة
من أｺل ガذا اガتمت اﾟسنة اﾟشریﾙة بترسیﾜｽ ｿوق اﾟرｽمة واｽドترام واﾟمساندة   

أو ｽتى اﾟمﾜاربین ﾘي ، أو اダطﾙالｺﾟمیﾐ اﾟمﾒارف واダصدﾛاء سواء منギم اﾟشیوخ 
     ｽیث یدﾑو ، ﾟشیوع اﾟتﾒامل اｽﾟضاري بین اﾟشﾒوب اヅسバمیة، اﾑダمار
 إﾟى اﾟرｽمة ﾑ｀ى اﾟصﾖیر واｽترام اﾟكبیر ｽتى یｽظى اﾟمس｀م بشرف )e(اﾟرسول 

اﾝبركة مﾎ : (( ﾛال)ﾒﾘ)eن ابن ﾑباس أن رسول اهللا ، اドنتماء إﾟى اヅسバم
  .)٢())م صﾔیرنا ویｸل كبیرنا ﾞﾖیس مناﾖمن ﾝم یرｻ، أكابركم

                                                             
ــاب ﾘــي اﾟتواضــﾐ ) ٢٨٦٥(أﾀرｺــヴ مــس｀م ﾘــي اｺﾟنــة وصــﾙة نﾒیمギــا ) ١( وأبــو داود ﾘــي اダدب، ب

)٤٨٩٥ (ﾐتواضﾟكبر واﾟبراءة من اﾟد باب اガزﾟي اﾘ ةｺوابن ما .  
ــال ガــذا ｽــدیث صــｽیﾑ ｼ｀ــى شــرط ١/٦٢أﾀرｺــヴ اｽﾟــاكم ﾘــي اﾟمــستدرك كتــاب اドیمــان ) ٢( ﾛو 

ケو ذكر ،ケاｺرﾀم ی   ). ١٧٧٨( اﾟダباني ﾘي س｀س｀ة اｽダادیث اﾟصｽیｽة اﾟبﾀاري ゚و
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٥ - وا   ا: 
إن منギاج اﾟسنة اﾟنبویة اﾟشریﾙة ﾘي إرساء اﾟسバم ﾟیبギر كل اﾟنﾙوس اﾟسامیة   

ﾘأي ﾛانون ﾘي اﾒﾟاﾟم یﾒｺل من ｽق .. اﾟتي تسﾒى بｽق إﾟى اﾜｽﾟاｭق اﾖﾟاﾟیة
وأي ﾛانون یﾒｺل ، ﾀطأاヅنسان أن یﾙﾒو ﾑنヴ أﾀوケ اヅنسان ﾑما ارتكب نｽوケ من 

اヅنسان اﾟذي یرﾘض ﾛبول اﾑتذار أﾀیヴ اヅنسان یتﾒرض ﾖﾟضب شدید من 
  .اﾟرｽمن

 یｽذر من رﾘض أي إنسان اﾑتذار أﾀیヴ اヅنسان؛ ダن ガذا )ﾘ)eنｺد اﾟرسول  -
ﾜﾑ ヴﾟاب إギﾟي شدید ﾟتﾒارضヴ مﾐ أガداف اヅسバم اダساسیة من كظم اﾖﾟیظ 

ُاﾝذین یج: ｽیث ﾛال تﾒاﾟى، واﾙﾒﾟو َ ِD كاظمینﾝراء وا Dضﾝسراء واﾝي اﾖ ونﾚﾗَن َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ D Dَ َ D ُ
َاﾔﾝیظ واﾐﾝاﾖین ﾏن اﾝناس واカﾞﾝ یｻب اﾝمｻسنین َِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ْ ْE ُ َُ D َ َ َِ D ِ َ  ).١٣٤: آل ﾑمران اآلیة(} َ

ﾗﾏوا ﾏن نساء اﾝناس، تﾐف : (( ﾛال)e( ﾑن اﾟنبي t)(وﾑن أبي ガریرة  -
اヮ أخوヮ متنصﾞﾖ ،デیﾚبل ذﾝك نساؤكم، وبروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، ومن أت

 .)١())مﾚｻا كان أو مبطﾖ ،デإن ﾝم یﾐﾗل، ﾝم یرد ﾞﾏي اｻﾝوض
ｽیث ド تﾙتｼ ،  كیف أن اﾟتشاｽن یﾒود ضررﾑ ケ｀ى اﾟطرﾘین)e(ویبین اﾟنبي  -

، ؛ وذﾟك ﾙｽزا ﾟ｀نﾙوس اﾟمؤمنة ﾑ｀ى سرﾑة اﾟصﾙاءأبواب اｺﾟنة واﾙﾖﾟران ギﾟما
｀ﾟریرة َأن رسول اガ ن َأبيﾒﾘَّ َ ُ َ َ ََّ َ ْ ُ ِ ヴِ)e(الﾛ َ ِتﾗتｺ َأبواب اｸﾝنة یوم اヅثنین : ((َ ْ َْْ ِ َ ْ َ َ ُ ُِ D ْ َ َ ُْ

َویوم اﾝخمیس ﾖیﾗﾔر ﾝكل ﾏبد ヅ یشرك باカﾞﾝ شیｫا إヅ رデｸ كانت بینカ وبین  ْ ْ ْ َْ َ ُ ُ َ ُ ََ َُ َ َ ً َْ َ ْ ُ ََ ُDِ ً َ ُِ ٍ ِ ِD ِ ِِ ِّ َ ْ َْ َ ْ
َْأخیカ شｻناء ﾖیﾚال َأنظروا ケذین ｻتى یصطｻﾞا َأن ْ ََ َ َ ُِ ِ ِ َِ ْ D ِ ْ َْ ََ ُ ُ َُ َظروا ケذین ｻتى یصطｻﾞا َ َ َِ َِ ْ D ِ ْ َ َ ُ

ََأنظروا ケذین ｻتى یصطｻﾞا َ َِ َِ ْ D ِ ْ َ َ ُ ْ(()٢(. 

                                                             
ـــي اﾟمـــستدرك ) ١( ﾘ ـــاكمｽﾟا ヴـــｺرﾀ٣أ  ヴ｀ـــص ﾟبـــر واﾟـــاب ا ـــال ガـــذا ｽـــدیث صـــｽیｼ  ٧٠٢٩/كت ﾛو

ヅیب  سناداガترﾟیب واﾕترﾟي اﾘ منذريﾟا ケوذكر ケاｺرﾀم ی   . ٣/٤٩٢゚و
، )٢٥٦٥ رﾛـــم ٤/١٩٨٧أﾀرｺــヴ مــس｀م ﾘـــي اﾟبــر واﾟـــص｀ة بــاب اﾟنギـــى ﾑــن اﾟـــشｽن واﾟتギــاｺر) ٢(

وماﾟــك ﾘــي ) ٢٠٢٤( رﾛــم ٤/٣٧٣ ﾟترمـذي ﾘــي اﾟبــر واﾟــص｀ة بــاب مــا ｺـاء ﾘــى اﾟمتギــاｺرینوا
  .)٩٠٨(اﾟموطأ 
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 ﾜﾑاب اﾟمﾀاصم ﾀダیヴ اﾟذي یتمادى ﾘي اﾒﾟداوة؛ ダن ガذا یؤدي )e(ویبین  -
         ﾒﾘن ، إﾟى تﾙكك اダمة وضیاع ﾜｽوق مواطنیギا ﾘي اダمن واﾟسバم

 إﾝى اهللا اﾝゼد إن أبﾔض اﾝرｸال: (( ﾛال)e( ﾑن اﾟنبي )(ﾑاｭشة 
 . )١())اﾝخصم

من ｸケر أخاヮ : (( یﾜول)e(وﾑن أبي ﾀراش اﾟس｀مي أنヴ سمﾐ رسول اهللا  -
カك دمﾗو كسヴﾖ ٢())سنة(. 

ﾑَن َأبي ガریرة، ﾛالو - َ َ َ َْ ُ ِْ َ : ヴ｀ﾟال رسول اﾛِ َّ ُ َ َُ َ)e()) : ヮر َأخاｸヴمؤمن َأن یﾝ لｻی ヅُ َ َ ُُ َ َْ ْ ٍ ِ ْ ِ ِE
ﾞﾖ カﾚَیسﾞمﾞَثデث ﾖإن مرت ثデث ﾖی D َ َ ُ ﾞﾏ Dیﾖ ،カإن رد ِ َ ْ َِ ِ ْ َ َ)u( يﾖ د اشتركاﾚﾖ ،ِ َِ ََْ َ َ

ِاｸゼَر َ وان ﾝم یرد اﾝسデم،ْ D D ُ َْ َ ْ ِٕ َ ﾚﾖد باء باダثم،َ ْ َ َ(()٣(. 
 من اﾟذین یﾙسدون اﾛバﾒﾟات اﾟطیبة بین اﾟمس｀مین بنﾜل )ｽ)eذر اﾟرسول و -

، ویبین أن ذﾟك ﾟیس من صﾙات اﾟمؤمنین، اﾀダبار اﾟمｽرﾘة واﾟوشایة بینギم
ﾘ نﾒبﾑ ود د اهللاﾒبن مس)(t نبيﾟأن ا )e(الﾛ )) :؟カضﾐﾝكم ما اｫأنب ヅأ 

إن اﾝرｸل یصدق :  ﾙال)e(ٕوان مｻمدا ، ケي اﾝنمیمة، اﾚﾝاﾝة بین اﾝناس
 .)٤())ویكذب ｻتى یكتب كذابا، ｻتى یكتب صدیﾚا

                                                             
 اﾀﾟـــصام أﾟـــد أﾀرｺـــヴ اﾟبﾀـــاري ﾘـــي صـــｽیヴｽ  كتـــاب اﾟمظـــاﾟم واﾖﾟـــصب بـــاب ﾛـــول اهللا وガـــو) ١(

ـــى اﾟダـــد) ٢٤٥٧(رﾛـــم  ٣/١٣١ ﾘ ـــم بـــاب ｀ﾒﾟـــي اﾘ ـــصم  ومـــس｀مﾀﾟـــم ٤/٢٠٥٤ا ﾛ٢٦٦٨( ر (
 واﾟنــساｭي ﾘــي آداب اﾜﾟــضاة ٦/٥٥وأｽمــد ﾘــي مــسندケ ) ٢٩٧٦ (واﾟترمــذي ﾘــي تﾙــسیر اﾜﾟــرآن

  ). ٥٤٣٨(باب اﾟダد اﾀﾟصم 
وأｽمــد ﾘــي ) ٤٩١٥( رﾛــم ٤/٢٧٩أﾀرｺــヴ أبــو داود ﾘــي اダدب بــاب مــن یｺギــر أﾀــاケ اﾟمــس｀م ) ٢(

 ケســنة٤/٢٢٠مــسند ケــاﾀــر أｺガ ــرد بــاب مــنﾙمﾟدب اダــي اﾘ ــاريﾀبﾟــي ) ٤٠٤(  واﾘ ــاكمｽﾟوا
ヴ｀صﾟبر واﾟمستدرك  كناب اﾟ٤/١٦٣ ا ケاｺرﾀم ی  . وﾛال ガذا ｽدیث صｽیｼ اドسناد゚و

)٣ ( ケـــاﾀأ ケـــرｺガ ـــاب مـــن ـــو داود ﾘـــي اダدب ب ـــب ) ٤٩١٢(أﾀرｺـــヴ أب ـــي اﾟترﾕی ﾘ منـــذريﾟا ケوذكـــر
 ). ٥٠٣٧(، واﾟتبریزي ﾘي مشكاة اﾟمصابیｼ ٣/٤٥٦واﾟترガیب 

ــاب اﾟبــر واﾟــص｀ة، بــاب تｽــریم اﾟنمیمــة ) ٤( وأｽمــد ﾘــي ) ٢٦٠٦(أﾀرｺــヴ مــس｀م ﾘــي صــｽیヴｽ كت
ケكبیر ١/٤٣٧ مسندﾟي اﾘ طبرانيﾟة ٩/٩٩ واｽیｽصﾟس｀س｀ة اﾟي اﾘ بانيﾟダا ケ٨٤٥( وذكر .(  
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 أن اヅصバح بین اﾟمس｀مین أرﾐﾘ درｺات اﾒﾟبادة وأرضاガا )e(ویبین اﾟرسول  -
ヴ؛ ダن اﾟتش ، اｽن بین اﾟمواطنین یؤدي إﾟى انギیار اダمة وバガكギاهللا وﾟرس゚و

ﾒﾘِن َأبي اﾟدرداء  َ ْ َّ ِ ْ َ)(tالﾛ َ َ : ヴ｀ﾟال رسول اﾛِ َّ ُ َ َُ َ)e(:))  ضل منﾖُأخبركم بَأ ヅَْأ ِ َ َ ْ ِ ِْ ُُ ْ َ
ِدرｸة اﾝصیام واﾝصデة واﾝصدﾙة ِ َِ َ َD Dَ ََ ِ َ َِّ ﾙُاﾝوا، "َ َ" :カﾞﾝى یا رسول اﾞِب D َ ُ َ َ ﾙَال" ََ ُإصデح :" َ َ ْ ِ

ُت اﾝبین، وﾖساد ذات اﾝبین اｻﾝاﾚﾝةَذا َ ِ ِ َِ َ َْ ْ ِْ ِْ َْ َُ َ َ(()١(. 
Gأیا كان نوع ،  اﾟمكانة اﾟرﾘیﾒة ﾟمن یﾙﾒو ﾑمن ظ｀مe(ヴ(وﾛد وضｼ اﾟرسول  -

، وガو ｽق اﾙﾒﾟو واﾟتسامガ ،ｼذا اﾟظ｀م؛ ヅرساء مﾒاﾟم ｽق أساس ﾘي اﾟشریﾒة
ﾒﾘٍن سギل بن مﾒاذ بن َأنس َ ِ ِْ ْ ِْ َ َ َُ ِ ﾑُن َأبیﾑ ،ヴن رس، ْ َ ْ َْ َِ ِ ヴ｀ﾟِول ا َّ ِ)e( ،الﾛ ヴََأن َ ُ َّ :

َْأﾖضل اﾗﾝضاｫل َأن تصل من ﾙطﾐك، وتﾐطي من منﾐك، وتصﾏ ｺﾗمن (( ْ ْ ْD َْ َ َ َ َْ َْ ُ ََ َ َ ََ َ َ َُ َ َ ََ ِ ِ َِ ِ َ َ ْ
َشتمك ََ َ(()٢(. 

 أروع اダمث｀ة بنﾙسﾘ ヴي اﾙﾒﾟو واﾟتسامﾟ ｼیكون ﾛدوة ﾟ｀مؤمنین )e(وضرب ﾟنا  -
ﾒﾘن أبي بن كﾒب ،  أｺمﾒینوسبیﾟ バ｀متﾜین ﾘي اﾙｽﾟاظ ﾑ｀ى ﾜｽوق اヅنسانیة

ﾟما كان یوم أｽد ﾛتل من اダنصار أربﾒة وستون رバｺ ومن اﾟمギاｺرین : ((ﾛال
ستة ﾜﾘال أصｽاب رسول اهللا ص｀ى اهللا ﾑ｀یヴ وآヴﾟ وس｀م ｭﾟن كان ﾟنا یوم مثل 

ド : ド یﾒرف ガذا من اﾟمشركین ﾟنربین ﾑ｀یギم ﾘ｀ما كان یوم اﾙﾟتﾛ ｼال رｺل
أمن اダسود واダبیض إe(" : ド(ي رسول اهللا ﾘنادى مناد، ﾛریش بﾒد اﾟیوم

ِْوان ﾏاﾙبتم ﾐﾖاﾙبوا بمثلج: ﾘأنزل اهللا تبارك وتﾒاﾟى، ًناسا سماガم" バﾘنا وバﾘنا ِ ِِ ُ ََ ََ َْ ُ ْ ْ ِٕ 
َما ﾏوﾙبتم بカ وｫﾝن صبرتم ヴﾝو خیر ﾞﾝصابرین ِ ِ ِD ِّ ٌِ ْ َْ َْ َ ُ َ ََ َُ ُْ َ ُِ نصبر وﾜﾘ)e( : ドال ، }ِ

 .)٣())نﾒاﾛب
                                                             

وأبـو داود ﾘـي اダدب بـاب ﾘـى اصـバح ) ٢٥٠٩ (٥٦أﾀرヴｺ اﾟترمذي ﾘـي اﾟبـر واﾟـص｀ة بـاب ) ١(
  . ٦/٤٤٤وأｽمد ﾘي مسندケ ) ٤٩١٩(ذات اﾟبین 

)٢ ( ケي مسندﾘ مدｽأ ヴｺرﾀـي٣/٤٣٨أﾘ طبرانـيﾟا ヴـｺرﾀرنـؤوط وأダا ヴﾙﾒكبیـر  وضـﾟ٢٠/١٨٨ ا .
  . ضﾒیف وガو ﾘیヴ زبان بن ﾘاｭد٨/١٨٩ وﾛال اギﾟیثمى ﾘى اﾟزواｭد

)٣ ( ケي مسندﾘ مدｽأ ヴｺرﾀ٥/١٣٥أ ،) ل١٢٨واآلیاتｽنﾟمن سورة ا  .(  
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  املطلب الثالث
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، وド یﾒرف اﾟتｽزب واﾟتشیﾐ، ن اヅسバم ド یﾒرف اﾒﾟنصریة بｺمیﾐ أشكاギﾟاإ  

وتشریﾐ اｽﾟكیم اﾀﾟبیر اﾟذي یواｭم واﾐﾛ اダمم واﾟشﾒوب ｽتى ﾛیام ، ギﾘو دین اﾟرｽمة
  .ًاﾟساﾑة تواﾜﾘا مﾑ ﾐاﾟمیة اヅسバم

طاﾟما أن ، مین اﾟتﾒامل بسバم مｺ ﾐمیﾐ اダدیانﾟذﾟك ﾘاﾟشرع یｽتم ﾑ｀ى اﾟمس｀  
م یﾀرｺونا من أرضنا ヅُ ینヴاكم ج: ﾛال تﾒاﾟى، ガؤドء اﾟناس ﾟم یﾜات｀ونا ﾘي دیننا ゚و ُ َ ْ َ

ْاﾏ カﾞﾝن اﾝذین ﾝم یﾚاتﾞوكم ﾖي اﾝدین وﾝم یخرｸوكم من دیاركم َأن تبروケم  ْ ْ ْ ْ ُْ Eَ َ ُ ُ ُ ََ ْ ْ ُُ ُ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ ِّ َ D D
ْوتﾚسطوا إﾝی َِ ُ ِ ْ ُ ヴَم إنD اカﾞﾝ یｻب اﾝمﾚسطینَ ِ ِ ِْ ُْ ْE ُ َ D ِ   ).٨: اﾟممتｽنة اآلیة(} ِ

ذﾟك ﾜﾘد ｽرص     ﾑ｀ى دﾑوة اﾟمؤمنین إﾟى بذل اﾟسバم ﾟ｀ناس كاﾘة ｽتى )e(゚و
ﾘ｀ن تﾜｽق أمة ، تتوطد أركان اダمة اヅسバمیة وド تتﾒرض ﾟ｀صراﾑات اﾟداﾀ｀یة

 )e(ا ما ヴﾜﾜｽ اﾟرسول وガذ، استﾜرارガا اﾟسیاسي إذا ﾟم تﾜｽق اドستﾜرار اｺドتماﾑي
، وガو یشید أركان أمة اヅسバم ﾑ｀ى دﾑاｭم متینة من اﾒﾟدل واﾟمساواة بین اｺダناس

ケدﾒاء بｺ منﾟ دستورا م｀زما ヴادیثｽت أｽًوأصب ド یｽید ﾑن ذﾟك اﾟدستور إド من ، ً
یس اｽﾟق   .امتﾛ ヂ｀بヴ بأطماع ﾀاصة تدヴﾒﾘ دواﾐﾘ اギﾟوى ゚و

 اダمة اヅسバمیة ﾑ｀ى اドنﾙتاح ﾑ｀ى إن اﾟسバم مﾐ اﾟناس كاﾘة یﾒني ﾛدرة  
وガذا ما نراﾘ ケي نｹギ ، اﾒﾟاﾟمیة بﾀطى رشیدة وﾜﾑول مستنیرة بضوابط اヅیمان

  : ﾘیما ی｀ي)e(اﾟرسول 
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١ - ا  ا ا إ  وا ا أ:   
 أن اﾟسバم اسم من أسماء اهللا تﾒاﾟى یｺب أن یسود بین )e(یبین اﾟرسول  -

ة اヅسバمیةاﾟناس ، ؛ ダنヴ تｽیة ガダل اヅسバم وأمان ﾖﾟیر اﾟمس｀مین ﾘي اﾟد゚و
 .)١())إن اﾝسデم اسم من أسماء اهللا تﾐاﾝى ﾖأﾖشوヮ بینكم: (()ﾛ)eال اﾟرسول 

إن اﾝسデم اسم من أسماء اهللا تﾐاﾝى وضﾖ カﾐي : (()e(وﾛال اﾟرسول  -
 .)٢()) وأمانا ケゼل ذمتناااゼرض تｻیة ケゼل دینن

 إﾜﾟاء اﾟسバم ﾑ｀ى كل اｺダناس واｺب ﾟتﾜｽیق إﾟى أن )e(وأرشد اﾟنبي  -
ًاﾟمｽبة بین اﾟناس ｺمیﾒا بما یتﾙق ورساﾟة اﾟنبي مｽمد أنヴ مبﾒوث رｽمة 

ﾐﾖٍن ابن ﾏمر ((، ﾒ｀ﾟاﾟمین ِْ َ ْ ْ DَأنD رデｸ سَأل اﾝنبي  )(َ ِ D َ َ ً ُ َ)e(  مデسダَِأي ا ْ E
ٌْخیر؟ ﾙَال! َ َ :ヮذكرﾖ ،ﾝم اﾐُتط ِ ْ ْطﾐام وتﾚري اﾝسデم ﾞﾏى من ﾏرﾖت ومن ﾝم ُ َ َ ََ َْ َ َْ َ َْ َ َ َ َD ْ َ D
ْتﾐرف ِ ْ َ(()٣(. 

مر بمﾞｸس ﾖیカ أخデط من اﾝمسﾞمین  )e(أن اﾝنبي : ((وﾑن أسامة بن زید -
 .)٤())واﾝیヴود ﾖسﾞم ﾞﾏیヴم

                                                             
 وذكــرケ اギﾟیثمــي ﾘــي مｺمــﾐ اﾟزواｭــد ١/٥٧ واﾟــصﾖیر ١٠/٢٢٤أﾀرｺــヴ اﾟطبرانــي ﾘــي اﾟكبیــر ) ١(

٨/٩٢ ﾐوامــــｺﾟا ﾐمــــｺ ــــيﾘ ــــسیوطي ﾟس｀ــــس｀ة و) ٥٥٨٨ -٥٥٨٥( واﾟــــي اﾘ بــــانيﾟダا ケذكــــر 
  ). ١٨٤(اﾟصｽیｽة 

 واﾜﾒﾟی｀ــي ٢/١٨٩ وذكــرケ اﾟــسیوطي ﾘــي اﾟــدر اﾟمنثــور ١٠/٢٢٤أﾀرｺــヴ اﾟطبرانــي ﾘــي اﾟكبیــر  )٢(
  ). ٢٠١١٧( وﾑبد اﾟرزاق ﾘي مصنヴﾙ ﾘ١/١٤١ي اﾟضﾙﾒاء 

) ١٢( رﾛـم١/١٢كتاب اドیمان بـاب اطﾒـام اﾟطﾒـام مـن اドسـバماﾟبﾀاري ﾘي صｽیﾀ ヴｽرヴｺ أ )٣(
  ). ٣٩(رﾛم ١/٦٥ كتاب اドیمان  باب بیان تﾙاصیل اドسバم  ﾘي صｽیヴｽ ومس｀م

أﾀرヴｺ اﾟترمذي كتاب اドستｭذان باب ما ｺاء ﾘي اﾟسバم ﾑ｀ى مｺ｀س ﾘیـヴ اﾟمـس｀مون وﾕیـرガم ) ٤(
٢٧٠٣ｼیｽسن صｽ الﾛو  .  
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ا  ا وال واض  أ ا ا ا   أن  - ٢
ا : 

ﾟى ﾑدم اﾑドتداء ﾑ｀ى اآلﾀرین؛ ダن اヅیمان یمنﾐ ذﾟك ﾟما ﾘیヴ من  إ)e(دﾑا  -
اダیمان ﾙید اﾗﾝتك ﾛ)e()) : ヅال ، شیوع اﾙﾟوضى واドضطراب ﾘي اダمة

 .)١())یﾗتك مؤمن
ﾒﾘن  أن اダمانة واﾟوﾘاء باギﾒﾟد من اﾒﾟوامل اﾟتي تﾜｽق اﾟسバم؛ )e(وبین  -

یمان ﾝمن ヅ أمانة ヅ ،カﾝ إ: (( إﾛ ドال)e(ما ﾀطبنا رسول اهللا : أنس ﾛال
カﾝ دヴﾏ ヅ منﾝ دین ヅ٢())و(. 

 نギب ممت｀كات اﾖﾟیر وﾑدم اﾑドتداء باﾜﾟول أو اﾒﾙﾟل ﾟتﾜｽیق اダمن )e(وｽرم  -
اﾝمؤمن من أمنカ اﾝناس ﾞﾏى أمواヴﾝم وأنﾗسヴم، : (()ﾜ)eال ｺﾟ ،ﾘمیﾐ اﾟناس

 .)٣())واﾝمヴاｸر من ｸケر اﾝخطایا واﾝذنوب
أن یأمنك اﾝناس، وأشرف اダسデم أن أشرف اダیمان  ((:)e(اﾟنبي وﾛال  -

یسﾞم اﾝناس من ﾝسانك ویدك، وأشرف اｸヴﾝرة أن تｸヴر اﾝسیｫات، وأشرف 
 .)٤())اヴｸﾝاد أن تﾚتل ویﾚﾐر ﾖرسك

                                                             
 ٣/٧٣بـاب ﾘـى اﾒﾟـدو یـؤتى ﾑ｀ـى ﾕـرケ ویتـشبヴ بギـم  أﾀرヴｺ أبو داود ﾘي اﾟسنن كتاب اｽﾟدود) ١(

واｽﾟــاكم ﾘــي اﾟمــستدرك . وﾛــال اダرنــؤوط صــｽیｼ ١/١٦٧وأｽمــد ﾘــي مــسندケ ) ٢٧٦٩( رﾛــم
 وガــذا ｽــدیث صـｽیﾑ ｼ｀ــى شــرط مــس｀م وواﾜﾘـヴ اﾟــذガبى واﾟطبرانــي ﾘــي ٤/٣٥٢كتـاب اｽﾟــدود 

  . ١٩/٣١٩اﾟكبیر 
)٢ ( ケي مسندﾘ مدｽأ ヴｺرﾀكبیر ٢١٠ ،٣/١٥٤أﾟي اﾘ طبرانيﾟ٨/٢٣٠ وا .  
رﾛـم  ٥/١٧ن باب مـن سـ｀م اﾟمـس｀مون مـن ﾟـسانヴ ویـدケ أﾀرヴｺ اﾟترمذي ﾘي اﾟسنن كتاب اドیما) ٣(

وﾛال ガذا ｽدیث ｽیسن صｽیｼ  وابن ماｺة ﾘي اﾟسنن كتـاب اﾙﾟـتن بـاب ｽرمـة دم  )٢٦٢٧(
 ヴــﾟمــؤمن وماﾟــم ٢/١٢٩٨اﾛ٢٩٣٤( ر ( ケــي مــسندﾘ مــدｽمــستدرك ٢/٣٧٩وأﾟــي اﾘ ــاكمｽﾟوا ،
 . ١/١١كتاب اドیمان 

  . ﾟ١/٢٩طبراني ﾘي اﾟصﾖیر  وا١/٣٨٨أﾀرヴｺ اﾟطبرانى ﾘي مسند اﾟشامیین ) ٤(
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 ﾑظم ｺریمة سﾙك أي دم بﾖیر ｽق ｽیث یكون زوال )e(وｽدد اﾟرسول  -
 ﾝزوال اﾝدنیا: (()ﾛ)eال رسول اهللا ، اﾟدنیا ｺمیギﾒا أガون ﾑ｀ى اهللا من ذﾟك

ｸاﾐًمیﾏ ونケى أﾞ ك ی دم اهللا منﾗقسｻ یرﾔ١())ب(. 
 أن من صﾙات اﾟمؤمن ｽسن اﾀﾟ｀ق واﾟتﾒاون مﾐ اｺﾟمیﾐ من )e(وبین  -

: )ﾜﾘ)eال ، منط｀ﾜات إنسانیة بصرف اﾟنظر ﾑن اﾟدین أو اｺﾟنس أو اﾟ｀ون
إن اﾝمؤمن ﾝیؤｸر ﾖي إماطة اヅذى ﾏن اﾝطریق، وﾖي ケدایتカ اﾝسبیل، وﾖي ((

ﾖرتم، وゼن اﾏ ヮبیرﾐة تكون تﾐﾞسﾝي اﾖ رｸیؤﾝ カتى إنｻ ،بنﾞﾝا カｻي من
ヮا یدヴتخطیﾖ اヴمسﾞیﾖ  カي ثوبﾖ ٢())مصرورة(. 

٣ - ا  أ ل داا : 
 إﾟى ﾑدم اﾟظ｀م ダي مﾀ｀وق؛ ダن اヅسバم یتمیز بوｽدة اﾟتﾒامل )ﾜﾟ)eد دﾑا  -

ًأﾑماド أما اヅیمان ギﾘو ﾛ｀بي یｺازي بヴ اهللا إذا ترｺم ، مｺ ﾐمیﾐ اｺダناس
، ٕدﾏوة اﾝمظﾞوم مستｸابة، وان كانت من ﾖاｸر: (()ﾛ)eال اﾟرسول ، صاｽﾟة

カسﾗى نﾞﾏ ヮورｸﾗﾖ(()٣(. 
-  ｼكما وض)e(یمانヅدل من أساسیات اﾒﾟناس باﾟا ﾐكم مｽﾟال،  أن اﾛ رسول 

ُاهللا ورسوﾙ : カﾝاﾝوا ؟)U( تدرون من اﾝسابﾚون إﾝى ظل اهللاأ: (()e(اهللا 
ﾏٕطوا اｻﾝق ﾙبﾞوヮ، واذا اﾝذین إذا ُأ :)ﾙ )eال ،أﾞﾏم ﾞｫوヮ بذﾝوヮ، وｻكموا سُ

 .)٤()) كｽكمギم ダنﾙسギمﾞﾝناس
                                                             

 ٤/١٦أﾀرｺـヴ اﾟترمـذي ﾘــي اﾟـسنن كتــاب اﾟـدیات بــاب مـا ｺـاء ﾘــى اﾟتـشدید مــن ﾛتـل اﾟمــؤمن ) ١(
 وابـن ماｺـة ﾘـي ٧/٨٢واﾟنساｭي ﾘي اﾟسنن كتاب ﾛیام اﾟ｀یل  باب أذان اﾟراﾑـى ) ١٣٩٥(رﾛم 

 ). ٢٦١٩(رﾛم ٢/٨٧٤اﾟسنن كتاب اﾟدیات باب اﾟتﾖ｀یظ ﾘى ﾛتل اﾟمس｀م ظ｀ما 
 . ٣/١٣٤ واギﾟیثمي ﾘي مｺمﾐ اﾟزواｭد ٣/٦١٨ذكرケ  اﾟمنذري ﾘي اﾟترﾕیب واﾟترガیب ) ٢(
)٣ ( ケـي مـسندﾘ مـدｽأ ヴـｺرﾀیـب ٢/٣٦٧أガترﾟیـب واﾕترﾟـي اﾘ منـذريﾟا ケیثمـي ٣/١٨٨ و ذكـرギﾟوا 

 . ﾘ١٠/١٥٢ي مｺمﾐ اﾟزواｭد 
)٤ ( ケي مسندﾘ مدｽأ ヴｺرﾀیاء ٦/٦٧أ  مـشكاة اﾟتبریزي ﾘيذكرケ  و١/١٦ وأبو نﾒیم ﾘي ｽ｀یة اダ゚و

 ｼمصابیﾟ٣٧١١(ا .(  



ا و ا ا  ا ا  
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 : إ ر اق  ا  امم ء)e(دة ال  - ٤
 デﾟنسانیة بأسرガا أنﾟ ヴم یمنe( ﾐ(من مبادئ اﾟسバم اﾟتي أرساガا اﾟرسول  -

من اﾝیヴود واﾝنصارى إذا دﾏوتم ｻゼد : (()ﾛ)eال ، اﾟدﾑاء ﾟ｀یギود واﾟنصارى
 .)١())ﾚﾖوﾝوا أكثر اهللا من ماﾝك ووﾝدك

یرｸون أن  )e(كان اﾝیヴود یتﾐاطسون ﾏند اﾝنبي : ((ﾑن أبي موسى ﾛالو -
 .)٢())یヴدیكم اهللا ویصｺﾞ باﾝكم: ﾖیﾚول، یرｻمكم اهللا: یﾚول ヴﾝم

 مثﾑ バاﾟیا ﾘي ｽسن اﾀﾟ｀ق مｺ ﾐمیﾐ اｺダناس بصرف )e(وضرب اﾟرسول  -
 یﾜبل بوヴギｺ وｽدیثﾑ ヴ｀ى )ﾘ)eكان ، ヴ من ﾑداوة نｽوケاﾟنظر ﾑما یضمرون
 .)٣(شر اﾜﾟوم یتأヴﾙﾟ بذﾟك

ً مﾐنتا وヅ متﾐنتا، وﾝكن بﾐثني یبﾐثن ﾝم )U(إن اهللا : (()e(اﾟنبي وﾛال  - ً ِّ
ًمﾞﾐما میسرا ُ ً(()٤(. 

 .)٥())نا رｻمة مヴداة اﾝناس إنما أأیヴا: (()ﾛ)eال رسول اهللا و -
 .)٦())نﾗیة اﾝسمｻةبﾐثت باﾛ)e()) :ｻﾝال رسول اهللا و -

                                                             
 . ٢/٦٣١ و ذكرケ اﾟダباني ﾘي اﾟس｀س｀ة اﾟصｽیｽة ٢/٤٠٧أﾀرヴｺ اﾟطبراني ﾘي اﾟكبیر ) ١(
) ٢٧٣٩( رﾛــم ٥/٨٢أﾀرｺــヴ اﾟترمــذي ﾘــي اﾟــسنن كتــاب اダدب بــاب كیــف یــشمت اﾒﾟــاطس ) ٢(

 ケــي مــسندﾘ مــدｽوأ ｼیｽــسن صــｽ ــدیثｽ ــذاガ ــالﾛمــستدرك كتــاب ٤/٤٠٠وﾟــي اﾘ ــاكمｽﾟوا 
 . ١٢/٤١١ وسكت ﾑنヴ واﾟطبراني ﾘي اﾟكبیر ٤/٢٦٨اダدب 

  . ١/٢٨٥ أﾀرヴｺ اﾟترمذي ﾘي اﾟشماｭل )٣(
ـــــا ) ٤( ﾛバیكـــــون ط ド ヴـــــ ـــــر امرأن ـــــاب أن تﾀیی ـــــاب اﾟطـــــバق ب ـــــي صـــــｽیヴｽ  كت ﾘ مـــــس｀م ヴـــــｺرﾀأ

  . ٣/٣٢٨وأｽمد ﾘي مسندケ ) ١٤٧٨(رﾛم ٢/١١٠٤
ى شـرطギما  وﾛـال ガـذا ｽـدیث صـｽیﾑ ｼ｀ـ١/٩١أﾀرヴｺ اｽﾟاكم ﾘـي اﾟمـستدرك كتـاب اドیمـان ) ٥(

  . ٢/١٨٩واﾜﾟضاﾑي ﾘي مسند اﾟشギاب 
)٦ ( ケي مسندﾘ مدｽأ ヴｺرﾀكبیر ٥/٢٦٦أﾟي اﾘ طبرانيﾟ٨/١٧٠ وا .  



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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 أن اﾟتﾒامل مﾐ اﾟناس بｽكمة من أساسیات اヅیمان )e(كما وضｼ اﾟنبي  -
ｸاء مخرمة ((: ﾒﾘن ﾑاｭشة ﾛاﾟت، ﾟٕنشر اﾟسバم واطﾙاء روح اﾒﾟداوة واﾟبﾖضاء

ﾞﾖما " بｫس أخو اﾐﾝشیرة: "صوتﾙ カال )e(بن نوﾖل ﾞﾖما سمﾎ رسول اهللا 
 رسول اهللا ﾞﾙت カﾝ وケو یا: ﾞﾖما خرج ﾞﾙت، دخل أدناヮ وبش بｻ カتى خرج

ًأヴﾏدتني ｻﾖاشا؟ : ﾞﾖما دخل بششت بｻ カتى خرج؟ ﾙال، ﾞﾏى اﾝباب ما ﾞﾙت
ヮي شرﾚناس من یتﾝ١())إن شر ا(. 

ً باｽヅسان إﾟى كل من ｺاورنا سواء كان مس｀ما أو ﾕیر )e(وأوصى اﾟرسول  -
ｸار ｻ カﾝق : اｸﾝیران ثデثة: (()ﾜﾘ)eال ، مس｀م وガذا ﾟشیوع اﾟسバم ﾘي اダمة

ｻأما واﾖ ،وقﾚｻ ثةデث カﾝ ارｸان، وﾚｻ カﾝ ارｸا، وﾚｻ یرانｸﾝو أدنى اケد، و
اｸﾝار اﾝذي ｻ カﾝق واｻد ﾖاｸﾝار اﾝمشرك ヅ رｻم ｻ カﾝ ،カﾝق اｸﾝوار، وأما 
اﾝذي ﾚｻ カﾝان ｸﾖار مسﾞم ｻ カﾝق اダسデم وｻق اｸﾝوار، وأما اﾝذي カﾝ ثデثة 

 .)٢())م اﾝرﾚｻｻوق ｸﾖار مسﾞم ذو رｻم، ｻ カﾝق اダسデم، وｻق اｸﾝوار، وｻق
 أنド ヴ یمتنﾐ اﾟمس｀مون أن یأك｀وا من آنیة اﾟمشركین ｽتى ﾘي )e(كما أرشد  -

،  أرض اﾟمشركین)e(كنا نﾖزو مﾐ اﾟنبي : ﾒﾘن ابن ﾑمر ﾛال، ｽاﾟة اｽﾟرب
  .)٣())バﾘ نمتنﾐ أن نأكل من آنیتギم ونشرب ﾘي أسﾜیتギم

                                                             
ــم یكــن اﾟنبــى ﾘاｽــشا وド متﾙاｽــشا ) ١( ﾟ ــاب  ٨/١٥أﾀرｺــヴ اﾟبﾀــاري ﾘــي صــｽیヴｽ كتــاب اダدب ب

 ヴشｽﾙى بﾜص｀ة باب مداراة من یتﾟبر واﾟي اﾘ ٧٣(ومس｀م .( 
)٢ ( ヴｺرﾀیة أبوأ｀ｽ يﾘ یمﾒیاء ن  .اｽﾟـارثى واسنادケ موضوع ﾘیﾑ ヴبد اهللا بـن مｽمـد ٥/٢٠٧ اダ゚و

  . ٢٤٣٠ رﾛم ٣/٣٣٩وأﾀرヴｺ اﾟطبرانى ﾘى مسند اﾟشامین 
  . ٥/١٢٧أﾀرヴｺ ابن أبي شیبة ﾘي مصنヴﾙ كتاب اダطﾒمヴ باب اダكل ﾘى انیة اﾟكﾙار ) ٣(



ا و ا ا  ا ا  
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 :  اسوا  إ ا واe( (دة ال   - ٥
- ﾑ رسولﾟم ا｀)e( دبﾟة واｽسماﾟاء أصول اﾒمｺ بشریةﾟي اﾘ یةﾛراﾟوماسیة ا｀

ﾖرｻبوا بヴم ، إنカ سیأتیكم أﾙوام یطﾞبون اﾞﾐﾝم: (()ﾜﾘ)eال ، استﾜبال اﾟشﾒوب
 .)١())وｻیوケم وﾞﾏموケم

ﾖإذا ｸاءوكم ، یأتیكم رｸال من ﾙبل اﾝمشرق یتﾞﾐمون: (()e(وﾛال  -
 .)٢())ﾖاستوصوا بヴم خیرا

وكل من مات ﾘي أرض بﾒیدة ، ﾑ｀ى اﾟنｺاشي ﾑند موتe( ヴ(وص｀ى اﾟرسول  -
ヴنﾑ ،الﾛ اريﾙﾖﾟة بن أسید اﾙذیｽ نﾒﾘ)) : رسول اهللا ﾒﾞب)e( اشيｸنﾝموت ا 

カابｻصゼ الﾚﾖ : یصلﾞﾖ カیﾞﾏ يﾞمن أراد أن یصﾖ د ماتﾙ اشيｸنﾝإن أخاكم ا
カیﾞﾏ ، カｸتوﾖ)e(ةﾐكبر أربﾖ بشةｻﾝو اｻ٣()) ن(. 

ى اﾟسكون واﾟسكاسك وﾑ｀ى ｽوドن  ﾛ)e(｀ﾑال : وﾑن ﾑمرو بن ﾑبسة ﾛال -
 .)٤(وﾑ｀ى اﾟم｀وك م｀وك ردمان، اﾒﾟاﾟیة وﾘي ﾙﾟظ اﾖﾟاﾟیة

إذا ﾖتｻت : (()e(ﾜﾘال ،  باﾛダباط ﾀیرا ﾑند ﾘتｼ مصر)e(وأوصى اﾟرسول  -
 .)٥())ﾖإن ヴﾝم ذمة ورｻما، مصر ﾖاستوصوا باﾚﾝبط

اهللا اهللا ﾖي ﾙبط مصر ﾖإنكم ستظヴرون ﾞﾏیヴم ویكونون ﾝكم : (()e(وﾛال  -
 )).ﾏدة وأﾏوانا ﾖي سبیل اهللا

                                                             
  ).  ٢٤٧(أﾀرヴｺ ابن ماｺة ﾘي اﾟمﾜدمة باب اﾟوصاة بط｀بة اﾒﾟ｀م رﾛم ) ١(
 )٢٤٥١(أﾀرｺــヴ اﾟترمــذي كتــاب اﾒﾟ｀ــم بــاب مــا ｺــاء ﾘــي اドستیــصاء بمــن یط｀ــب اﾒﾟ｀ــم رﾛــم  )٢(

ヴｺوﾟذا اガ ریب منﾕ دیثｽ ذاガ الﾛو .  
  . وﾛال اギﾟیثمى اسنادｽ ケسن ٣٠٤٨ رﾛم ٣/١٧٩أﾀرヴｺ اﾟطبرانى ﾘى اﾟكبیر ) ٣(
)٤ ( ケـــي مـــسند ﾘ مـــدｽأ ヴـــｺرﾀكبیـــر ٥/٢٣٥أﾟـــي ا ﾘ ـــي ـــؤوط اســـنادケ ضـــﾒیف واﾟطبران ـــال اダرن ﾛو 

  .  وﾛال ﾘیﾑ ヴبد اﾟرｽمن بن یزید بن موガب وبﾜیة رｺاヴﾟ ثﾜات٢٠/٨٩
)٥ ( ｿتواریﾟمستدرك  كتاب اﾟي اﾘ اكمｽﾟا ヴｺرﾀكبیر ٢/٦٠٣أﾟي اﾘ طبرانيﾟ١٩/٦١، وا .  



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ∽∽ -

٦ -  ء ا ر ادل ا: 
 اギﾟدایا مﾐ اﾟم｀وك واﾟرؤساء دﾟیﾑ バ｀ى دﾑوتﾟ ヴ｀سバم مe( ﾐ(تبادل اﾟرسول  -

وأガدى ،  ﾜﾘبل منe(ヴ(أガدى كسرى ﾟرسول اهللا : ((ﾒﾘن ﾑ｀ي ﾛال، اﾟناس كاﾘة
ヴبل منﾜﾘ یصرﾛ ヴﾟ ،مギبل منﾜﾘ م｀وكﾟا ヴﾟ دتガ١())وأ(. 

 .)٢( یﾜبل اギﾟدیة ویثیب ﾑ｀یギا)e(كان اﾟنبي : ｭشة ﾛاﾟتوﾑن ﾑا -
 ﾙﾀین ساذｺین )e(وﾑن بریدة بن اｽﾟصیب أن اﾟنｺاشي أガدى إﾟى اﾟنبي  -

 .)٣(ﾘَّ｀بسギما ثم توضأ ومسﾑ ｼ｀یギما، أسودین
،  سیヴﾙ ذا اﾜﾙﾟار)e(وﾑن ابن ﾑباس أن اｺｽﾟاج بن バﾑط أガدى ﾟرسول اهللا  -

 .)٤(ء اﾟشギباتﾖヴ｀ودｽیة اﾟك｀بي أガدى ヴﾟ ب
 ｺبة ﾘتｺﾒب اﾟناس من )e(أガدى أكیدر دومة إﾟى اﾟرسول : وﾑن أنس ﾛال -

 .)٥( ﾟمنادیل سﾒد بن مﾒاذ ﾘي اｺﾟنة ﾀیر منギا)ﾜﾘ)eال ، ｽسنギا
  

  

                                                             
وﾛـال ｽـسن ) ١٥٧٦(رواケ اﾟترمذي كتاب اﾟسیر باب ما ｺاء ﾘي ﾛبـول ガـدایا اﾟمـشركین رﾛـم ) ١(

  . ﾕریب
)٢ ( ヴｽیｽــي صــﾘ ــاريﾀبﾟا ヴـｺرﾀــم أﾛر ヴبــギﾟـى اﾘ ــاةﾘمكاﾟبــاب ا ヴبــギﾟكتـاب ا)ــي ) ٢٤٤٥ﾘ مــدｽوأ

 ケ٦/٩٠مسند ｼیｽص ケرنؤوط اسنادダال اﾛو .  
  ). ٣٦٢٠( رﾛم ١١٩٦/ ٢أﾀرヴｺ ابن ماｺة ﾘي اﾟسنن كتاب اﾟ｀باس باب اﾙﾀﾟاف اヂﾟسود ) ٣(
 . ٣/٢٢١أﾀرヴｺ اﾟطبراني ﾘي اﾟكبیر ) ٤(
ــــبس ) ٥( ﾟ زینــــة بــــابﾟــــسنن كتــــاب ا ﾟــــي اﾘ يｭنــــساﾟا ヴــــｺرﾀب أガــــذ ﾟمنــــسوج باﾟــــدیباج ا ﾟ٨/١٩٩ا 

 ケي مسندﾘ میديｽﾟ٢/٥٠٦وا .  



ا و ا ا  ا ا  
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A  
  

  

نا ﾘي ガذا اﾟبｽث ｽول اﾟس｀م اﾟمｺتمﾒي واﾟتﾒایش اﾟس｀مي    ﾜﾟد تｺ゚و
ا ﾘي ً اﾟذي كان أمین)ﾘ)eي اﾟسنة اﾟنبویة اﾟتي أرساガا ﾟنا ﾀیر اﾟبریة 

Gمﾀ｀صا ﾘي تطبیギﾜا واﾒﾛا ｽیا یﾒیشヴ اﾟمس｀مون، تب｀یﾔ اﾟرساﾟة ً ﾑظیما .. ً
ヴギｺتي تواﾟدیات اｽتﾟة اギｺي مواﾘ ..ناس｀ﾟ ヴایشتﾒي مﾘ یماｽبل ، ًر

ﾑًادﾘ ドي ｽكمヴ یبني دﾑاｭم اダمة اヅسバمیة ، واﾟكاｭنات بأｺمギﾒا
  .باﾀتバف أｺناسギا

 ガي اﾟركن )e(ل ﾜﾟد كانت وستظل اﾟسنة اﾟنبویة ومنギاج اﾟرسو  
ً ｽكیما وガو یﾜیم دﾑاｭم )ﾜ｀ﾘ)eد كان ، اﾟرصین اﾟثاني بﾒد اﾜﾟرآن اﾟكریم

ًرؤوﾘا متواضﾒا ｽتى ﾜﾟد ، اﾟتﾒایش واｽﾟریة واﾟمساواة واﾟسバم اｺドتماﾑي ً
یة واﾜﾟوانین اﾟوضﾒیة ﾘي  سبق بمنギاヴｺ اﾟنبوي اﾟشریف كل اﾟمواثیق اﾟد゚و

  .كیﾙیة اﾟتﾒایش اﾟس｀مي اﾟمｺتمﾒي
  ﾟنبي إن اﾟنبویة ترینا كیف كان اﾟسنة ا)e( ى｀ﾑ ﾐتمｺمﾟیم اﾜی 

یدﾑوガم ، ً رسوﾟ ド｀ناس كاﾘة)ﾜﾘ)eد ｺاء بسنتヴ ، اﾙﾟضاｭل ونبذ اﾟرذاｭل
إﾟى اﾟك｀مة اｺﾟامﾒة م｀وｽا ギﾟم باダصول اｽﾟكیمة ﾟتﾜｽیق اﾟتﾒایش 

 بتأﾟیف أمة ًضاربا ギﾟم اﾟمثل، ٕواشاﾑة اﾟسバم واﾟطمأنینة بین اﾟمｺتمﾒات
وبتوزیﾐ ، وﾑ ドصبیة اｺﾟنسیة،  من نﾒرة ﾛومیةّس ﾘیギا ظلﾑاﾟمیة ﾟی

أمة ، اﾒﾟداﾟة اｺドتماﾑیة وｺمیﾐ اﾜｽﾟوق اﾟمدنیة بین اﾟكاﾘة باﾟسویة
ヴ اﾜｽﾟوق  ﾀاﾟصة من ｺمیﾑ ﾐ｀ل اｺドتماع یسودガا ﾛانون أص゚و



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
  

 - ∽∵ -

وﾕایتギا ، وسギｽバا اｽﾟكمة، ودینギا اﾜﾒﾟل، رأس ماギﾟا اﾟمﾒرﾘة، اﾟطبیﾒیة
  .اﾟمثل اﾒﾟ｀یا

نا バﾀل ガذا اﾟبｽث أن نبین كیف أرسى اﾟنبي وﾛد     اﾟس｀م )ｽ)eا゚و
ﾐتمｺمﾟي اﾘ بةｽمﾟوأثر ، وا ヴسﾙن ﾐم مバسﾟمؤمن اﾟیق اﾜｽل تバﾀ من

  .اヅیمان ﾘي سバم اﾟنﾙس كما بینتヴ اﾟسنة اﾟنبویة
كما أوضｽنا كیﾙیة تطبیق اﾟسنة واﾟمنギاج اﾟنبوي اﾟذي یؤدي إﾟى   

كما أوضｽنا ، ومﾐ اﾛダارب واｺﾟیرانتﾜｽیق اﾟس｀م واﾟتﾒایش داﾀل اダسرة 
  .منギاج اﾟسنة اﾟنبویة نｽو تﾜｽیق اﾟس｀م مﾐ اヅنسانیة بأسرガا

  
ا و وا ،،،  

  

  
          
    
  



ا و ا ا  ا ا  
  

 - ∽∫ -

Fو K  
  

أو :آن اا.  
ًم :ا :  

 بیروت -ط دار اﾙﾟكر) ｺامﾐ اﾟبیان ﾑن تأویل اﾜﾟرآن(، تﾙسیر اﾟطبري -
 .ه١٤٠٥

 اﾜﾟاガرة -ط دار اﾟشﾒب) اｺﾟامｽダ ﾐكام اﾜﾟرآن اﾟكریم(ﾜﾟرطبي تﾙسیر ا -
 .أｽمد ﾑبد اﾒﾟ｀یم اﾟبردوني:  تﾜｽیق-ه١٣٧٢

 - تﾙسیر اﾟدر اﾟمنثور ﾘي اﾟتﾙسیر باﾟمأثور デﾟمام اﾟسیوطي ط دار اﾟمﾒرﾘة -
ｿبیروت بدون تاری. 

ً :ا ةوا :  
 -ه٦٤٣ت  - د اﾟواｽد مｽمد بن ﾑباｽダادیث اﾟمﾀتارة ﾟ｀ضیاء اﾟمﾜدسي -

 .مكتبة اﾟنギضة اｽﾟدیثة مكة اﾟمكرمة
دار اﾟكتب ، ﾛدم ヴﾟ كمال یوسف اｽﾟوت، اｽヅسان بترتیب صｽیｼ ابن ｽبان -

 .ه١٤٠٧ -١ط، بیروت، اﾒﾟ｀میة
،  أｽمد ﾑبد اﾟرازق اﾟبكري:تﾜｽیق، ه٢٥٦ت ، اダدب اﾟمﾙرد デﾟمام اﾟبﾀاري -

 .اﾜﾟاガرة،  دار اﾟسバم ﾟ｀طباﾑة واﾟنشر-ط
                           :ه تﾜｽیق٤٥٨اء واﾟصﾙات ﾟ｀بیﾜギي أｽمد بن اｽﾟسن ت اダسم -

 .ه١٤١٧ -١ط، دار اｺﾟیل، ﾑبد اﾟرｽمن ﾑمیرة/ د
 .بیروت، ط دار اｺﾟیل، ドبن ｺｽر اﾒﾟسバﾜني، اヅصابة ﾘي تمییز اﾟصｽابة -
ي ی مｽ:تﾜｽیق، ه٦٥٦اﾟترﾕیب واﾟترガیب ﾟ｀منذري زكي اﾟدین ﾑبد اﾒﾟظیم ت  -

 .ه١٤١٧ -٢ط، دمشق، دار ابن كثیر، مستوب اﾟدین دی
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-  ｼیｽصﾟا ﾐامｺﾟترمذي(اﾟمد بن سورة) سنن اｽیسى مﾑ بيダ ، ه٢٩٧ت ،
 .ه١٤٠٨ - ١ط، دار اﾟكتب اﾒﾟ｀میة، ط، أｽمد مｽمد شاكر/  اﾟشیｿ:تﾜｽیق

 . بیروت- ط دار اﾟكتب-اﾟزガد ｽダمد بن ｽنبل -
 .مكتب اヅسバمياﾟ ،ﾟمｽمد ناصر اﾟدین اﾟダباني، س｀س｀ة اｽダادیث اﾟصｽیｽة -
     مｽمد ﾘؤاد :ه تﾜｽیق٢٧٣ت ، مｽمد بن یزید اﾜﾟزویني: سنن ابن ماｺة -

 .مطبﾒة ﾘیصل ﾑیسى اｽﾟ｀بي، ﾑبد اﾟباﾛي
 .اﾟسیرة اﾟنبویة ドبن ガشام -
 اﾟسید أｽمد ﾘرج، دار اﾟوﾘاء ﾟ｀طباﾑة .اダسرة ﾘي ضوء اﾟكتاب واﾟسنة د -

 .واﾟنشر
دار سو゚زر ﾟ｀طباﾑة واﾟنشر " رسيبدیﾐ اﾟزمان سﾒید اﾟنو"ك｀یات رساｭل اﾟنور  -

 .م١٩٩٢اﾟطبﾒة اﾟثانیة 
  
  

  
  
  
  
  



ا و ا ا  ا ا  
  

 - ∝≡ -
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