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شكر وتقدير:
بداية أحمد ا﵀ تعالى حمدا كما ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو؛ فبنعمتو كفضمو كتكفيقو تمت ىذه
الدراسة ،كبفضمو تتـ جميع الصالحات.
كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أستاذم الكريـ د .مكسى إسماعيؿ البسيط ،الذم رافقني في ىذا المشكار
العممي ،فكاف لو أكبر الفضؿ في إنجاز ىذه الدراسة ،كما أشكر أساتذتي جميعان :د .سعيد القيؽ،
د .حاتـ جبلؿ التميمي ،د .محمد الديؾ ،كال أنسى عمـ كمية الدعكة كأصكؿ الديف د .حساـ الديف عفانة،
حفظيـ ا﵀ جميعا ،كأداميـ ذخ ار لمعمـ كأىمو.
كالشكر مكصكؿ لؤلستاذ :شريؼ محمد الرجكب "أبك محمد" ،الذم حثني عمى إتماـ دراسة الماجستير،
كال أنسى زمبلئي في مدرسة ذككر الشييد ماجد أبك شرار الثانكية ،كعمى رأسيـ معممك التكنكلكجيا.
إلى كؿ ىؤالء ،ككؿ مف ساندني في ىذا المشكار ،أقكؿ ليـ جميعا :جزاكـ ا﵀ خيرا.

ب

"ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية أسبابو وعالجو في ضوء أحاديث الصحيحيف"
إعداد الطالب :محمد عبدا﵀ محمكد المصرم.
إشراؼ :الدكتكر مكسى إسماعيؿ البسيط.
الممخص:
تضمنت ىذه الدراسة ىذه الدراسة األسباب التي تؤدم إلى ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية ،ككيفية
عبلجيا مف خبلؿ أحاديث الصحيحيف؛ فالعبلقات االجتماعية التي تربط أفراد المجتمع بالغة األىمية،
فيي تضبط سمككيـ ،كتنظـ تعامميـ ،كفي قكتيا قكة لممجتمع كاألمة بأسرىا ،كضعفيا ضعؼ كانحطاط
لؤلمة ،كىذا ما دعاني لمبحث في ىذا المكضكع سعيا لمكقكؼ عمى أىـ ىذه األسباب المؤدية إلى ضعفيا،
كمف ثـ الكقكؼ عمى األساليب النبكية في عبلج ىذا الضعؼ.
كقد اعتمدت في ىذه الدراسة مناىج البحث المتمثمة في :المنيج االستقرائي :كذلؾ بسبر أحاديث
الصحيحيف ،كجمع الركايات ذات الصمة بالمكضكع ،كاستقصاء األسباب المؤدية إلى ضعؼ الركابط
كالصبلت االجتماعية ،كأساليب النبي  في عبلجيا ،كالمنيج الكصفي :كذلؾ بتحديد أسباب ضعؼ
الركابط كالصبلت االجتماعية ،كرسـ مبلمح المنيج النبكم في عبلج ما أصاب الصبلت كالركابط مف
ضعؼ ،كالمنيج التحميمي :كذلؾ بتحميؿ معاني اآليات ،كاألحاديث النبكية؛ لمكصكؿ إلى ما فييا مف
أسباب ضعؼ الركابط كالصبلت ،أك طرؽ عبلجيا.
كقد اشتممت دراستي ىذه مقدمة بينت فييا أسباب ،كأىمية البحث ،كمشكمتو ،كأسئمتو ،كالدراسات السابقة،
كمنيج البحث ،ثـ قسمت الدراسة إلى بابيف اثنيف :األكؿ منيما فيو األسباب التي تضعؼ الركابط
كالصبلت ،ككاف ذلؾ مف خبلؿ أربعة فصكؿ:
األكؿ :أسباب قكلية تضعؼ الركابط كالصبلت.
الثاني :أفعاؿ تسبب ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
الثالث :أسباب تتعمؽ بالقمكب تضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
كالرابع :أسباب متفرقة تسيـ في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
أما الباب الثاني :ففيو منيج النبي  في عبلج ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية ،كذلؾ في ثبلثة
فصكؿ:
األكؿ :تشريعات نبكية تقكم الركابط كالصبلت االجتماعية.
ج

الثاني :الحقكؽ المشركعة لممسمميف ،كدكرىا في تقكية الركابط كالصبلت االجتماعية.
أما الثالث :أحكاـ عامة تسيـ في قكة الركابط كالصبلت االجتماعية.
كختمت الدراسة بأىـ نتائج البحث :فقد عنيت السنة النبكية عناية فائقة بضبط العبلقات بيف المسمميف،
كقكتيا ،كسبلمتيا مف أسباب الضعؼ ،كأف ضعؼ الصبلت كالركابط االجتماعية بيف المسمميف مرده إلى
مخالفة أمر الشارع كأحكامو ،كسنة النبي  خاصة فيما فيو تعد عمى حقكؽ العباد ،كأف اإلسبلـ ال يكتفي
بكصؼ المشكبلت ،كبياف أسبابيا بؿ يسعى بكؿ جيده لكضع الحمكؿ الناجعة لحؿ المشكبلت.
كبعد ذلؾ جاءت أىـ التكصيات :كذلؾ أف يدرس الباحثكف مف طمبة العمـ " أثر األخبلؽ كاآلداب العامة
في تقكية أكاصر الترابط بيف المسمميف" كبشكؿ مكسع ،كال يقتصر عمى أحاديث الصحيحيف .
ككذلؾ " بر الكالديف كحقكؽ ذكم األرحاـ " ،ثـ ختمت بفيارس ،أكليا لآليات ،ثـ آخر لؤلحاديث ،كقائمة
و
كفيرس لممكضكعات.
بأىـ المصادر،

د

"The weakness of ties and social connections, its causes and treatment in the light of ahaadeeth
Alssaheehain"
Prepared by: Muhammad Abdullah Mahmoud Al Masri.
Supervison: Dr Mousa Ismail Albaseet.
Abstract:
The conducted research dealt with the reasons that lead to the weakness of ties and social connections
and how to overcome them via ahaadeeth Alssaheehain".No doubt the social affairs are of great
importance among the members of the community. These control their behaviours and regulate their
working life. Also, the strength of the nation and the society is attributed to its strength and vice versa.
This encouraged me to study this in details in order to come up with the reasons which cause its
weakness and find the prophetic methods in dealing with this weakness.
In this study, the research methods were adopted: Inductive Methodology: by studying the Hadiths of
the Sahihin, collecting the relevant narratives, investigating the causes of weak links and social
connections, the methods of the Prophet in treating them, and the descriptive approach: And draw the
features of the Prophet's approach in the treatment of what links and links of weakness, and analytical
approach: by analyzing the meanings of the verses, and prophetic traditions; to reach the causes of
weak links and links, or methods of treatment.
The study was divided into two sections: the first of which is the reasons that weaken the links , and
this was through four chapters:
The first: the reasons for the existence of weak links .
Second: Acts that cause weak ties and social connections.
Third: Reasons for hearts weaken ties and social connections.
Fourth: Sporadic causes contribute to weak ties and social connections.
The second part: the approach of the Prophet in the treatment of weak links and social links, in three
chapters:
First: Prophetic legislation strengthens ties and social connections.
Second: the legitimate rights of Muslims, and their role in strengthening ties and social ties.
The third: general provisions contribute to the strength of ties and social connections.
The study ended with the most important results of the research: The year of the Prophet was very
careful to control relations between Muslims, strength and integrity of the causes of weakness, and the
weakness of social ties and links between Muslims due to the violation of the street and provisions,
and the year of the Prophet, especially in respect of the rights of slaves, Islam not only describes the
problems, and explains the reasons, but seeks all its efforts to develop effective solutions to solve
problems.
And then the most important recommendations: that the researchers should study, "the impact of
ethics and public morals in strengthening the bonds of interrelationship between Muslims" and
extensively, and not limited to the conversations of the correct, as well as "the righteousness of parents
and the rights of the close relatives," and then sealed with indexes, the first of the verses, Then another
to talk, a list of the most important sources, and a catalog of topics.

ق

المقدمة:
الحمد ﵀ رب العالميف ،حمدا يميؽ بجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو ،أكجب المحبة بيف المؤمنيف ،كألؼ
بينيـ بما أنزؿ إلييـ مف النكر المبيف ،كالصبلة كالسبلـ عمى النبي األميف المبعكث باإلسبلـ رحمة
لمعالميف ،فسعى بما أكتي مف شرع ا﵀ ليككف المسممكف أمة كاحدة قكية متماسكة ،مصداقا لما ركاه
ِ
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عف الصحابة األطيار كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ،كبعد:

فإف كحدة األمة اإلسبلمية ،كقكة الترابط بيف أفرادىا ،غاية سامية سعى إلى تحقيقيا النبي  بكسائؿ
شتى ،كطر و
ؽ عدة ،كقد تـ لو ذلؾ؛ فالتاريخ كاألحاديث النبكية الشريفة شاىدة عمى ذلؾ ،لكف المبلحظ في
ىذه األياـ أف الركابط كالصبلت التي تربط المسمميف ببعضيـ قد تعرضت ليزة عنيفة قطعت أكصاليـ،
ًعمما أف اليدم النبكم قد بيف كؿ ما يمكف أف يفسد ىذه الركابط مف أسباب ،كفي الكقت ذاتو بيف النبي
 كيؼ يمكف معالجة ىذا الخمؿ الذم أفسد العبلقات كالركابط بيف المسمميف.
المبينة ألسباب ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية،
كفي ىذا البحث عمدت إلى األحاديث النبكية ي

كاألحاديث النبكية التي تبيف المنيج النبكم في عبلج ضعؼ ىذه الركابط كالصبلت االجتماعية ،مما جاء
منيا في الصحيحيف ،فجعمت منيا أساسا ليذه الدراسة ،كمنطمقا لبياف أسباب ضعؼ كقكة الصبلت
كالركابط بيف المسمميف ،كقد افتتحت ىذه الدراسة بمقدمة ،كفييا:
 -1أسباب اختيار البحث:
إف مما دفعني الختيار ىذا البحث ،كالكتابة في ىذا المكضكع أسباب عدة ،منيا:
 -1الضعؼ الممحكظ ،كالقطيعة البينة ،التي آلت إلييا الركابط كالصبلت االجتماعية بيف المسمميف،
فأردت بياف أسباب ذلؾ ،كعبلجو في ضكء السنة النبكية؛ لعمو يسيـ كلك بالقميؿ في سد ىذا الخمؿ.
 -2أىمية الركابط االجتماعية ،كالتكاصؿ االجتماعي كدكرىما الكبير في استقرار حياة المسمميف.
( )1البخارم ،أبك عبدا﵀ ،محمد بف إسماعيؿ الجعفي( ،ت256 :ىػ) ،الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسػوؿ
ا﵀  وسننو وأيامو ،صحيح البخاري ،)10 /8( ،كتاب األدب ،باب :رحمة النػاس كالبيػائـ ،رقػـ ،)6011( :تحقيػؽ:
محمد زىير بف ناصر الناصر ،ط ،1دار طكؽ النجػاة (مصػكرة عػف السػمطانية بإضػافة تػرقيـ محمػد فػؤاد عبػد البػاقي)،

1422ق .النيسابكرم ،أبك الحسف ،مسمـ بف الحجاج القشيرم( ،ت261 :ىػ) ،المسند الصحيح المختصػر بنقػؿ العػدؿ
عف العدؿ إلى رسوؿ ا﵀  ،)1999 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تػراحـ المػؤمنيف كتعػاطفيـ كتعاضػدىـ،

( ،)2586تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،د .ط .دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،كالمفظ لمسمـ.
ك

 -3عدـ بحث ىذا المكضكع( :ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية أسبابو وعالجو في ضوء أحاديث
الصحيحيف) سابقا في حدكد عمـ الباحث.
 -4كسبب آخر أني أردت جمع األحاديث النبكية التي تتناكؿ مكضكع( :ضعؼ الروابط والصالت
االجتماعية أسبابو وعالجو) مف الصحيحيف في مكضع كاحد مما ييسيؿ التعامؿ معيا ،كالرجكع إلييا.

 -5إبراز الصكرة المشرقة لمسنة النبكية في حرصيا عمى قكة الترابط ،كدكاـ التكاصؿ بيف المسمميف.
 -2أىمية البحث:

تنبع أىمية ىذا البحث( :ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية أسبابو كعبلجو في ضكء أحاديث
الصحيحيف) مف أىميتو في الحياة اإلنسانية ،كالبحث فيو يككف بالغ األىمية أيضا ،كيظير ىذا مف خبلؿ
النقاط اآلتية:
 -1أف الركابط كالصبلت االجتماعية في السنة النبكية شرع أحكاميا رب العالميف ،كبمغيا رسكلو .
 -2أف الركابط كالصبلت االجتماعية تمثؿ جزءا مف عقيدة المسمـ ،كعبادتو ،كتعاممو.
 -3أف الركابط االجتماعية في السنة النبكية تيدؼ إلى إيجاد أمة مسممة متآلفة.
 -4يرشد ىذا البحث إلى األسباب التي تفسد الركابط كالصبلت االجتماعية بيف المسمميف.
 -5ييبرز ىذا البحث السبؿ التي مف شأنيا أف تعالج ضعؼ التكاصؿ الحاصؿ بيف المسمميف اليكـ مف
خبلؿ األحاديث النبكية في الصحيحيف.

 -6يي ً
برز ىذا البحث عظمة السنة ،ككفايتيا مع القرآف لصنع حياة فاضمة.
 -3أىداؼ البحث:
مف الميـ جدا لنجاح أم عمؿ ،كتماـ أم إنجاز عممي ،أف يككف كاضح األىداؼ ،بيف الغايات،
كبحثي ىذا ييدؼ إلى:
 -1بياف مفيكـ الركابط االجتماعية ،كالتكاصؿ االجتماعي .
 -2الكشؼ عف األس باب التي تؤدم إلى ضعؼ الترابط كالتكاصؿ بيف المسمميف مف خبلؿ أحاديث
الصحيحيف.
 -3بياف األساليب النبكية في عبلج الضعؼ الحاصؿ في الركابط ،كالصبلت االجتماعية .
 -4إبراز الحرص النبكم ،كعناية اإلسبلـ بمتانة الصبلت ،كالترابط بيف المسمميف .
 -5بياف إسياـ جكانب الشريعة المختمفة في تقكية الركابط كالصبلت بيف المسمميف.
ز

 -4مشكمة البحث:
أعداء،
تتمثؿ مشكمة البحث في الضعؼ كاليكاف الذم أصاب الركابط بيف المسمميف ،فأصبح األحبة
ن

كاألىؿ فرقان أشتاتان ،كحمت القطيعة كاليجراف ،فيانت بذلؾ األمة ،كتفكؾ بنيانيا ،فجاءت ىذه الد ارسة

لكضع اليد عمى األسباب التي أدل إلى ىذا ،ككذلؾ كضع العبلج ،ككصؼ الدكاء ليذا الداء ،كذلؾ مف
خبلؿ سنة النبي  ،كتحديدان مف خبلؿ أحاديث الصحيحيف.
 -5أسئمة الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف التساؤالت اآلتية:
 -1ما األسباب التي أدت إلى ضعؼ الت اربط ،كالتكاصؿ بيف المسمميف في أيامنا ىذه؟
 -2ما أثر تعدم حدكد ا﵀ ،كانتياؾ محارمو في ضعؼ الترابط كالتكاصؿ بيف المسمميف؟
 -3ىؿ كاف النبي  مف خبلؿ سنتو حريصا عمى قكة الترابط كالتكاصؿ بيف أفراد المجتمع المسمـ؟
 -4ما ىي أساليب النبي  في عبلج ما يصيب الركابط ،كالصبلت االجتماعية مف ضعؼ؟
 -5ما أثر معرفة المسمميف حقكقيـ ككاجباتيـ ،كالتزاميا في تقكية الركابط كالصبلت االجتماعية؟
 -6الدراسات السابقة:
بعد البحث في الصفحات اإللكتركنية ،ككثير مف صفحات مكتبات الجامعات لمكصكؿ إلى دراسات

سابقة تناكلت ىذا المكضكع بالعنكاف الذم أطرحو( :ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية أسبابو وعالجو
في ضوء أحاديث الصحيحيف) لـ أجد – حسب جيدم -مف تناكؿ ىذا المكضكع بالصكرة التي بحثتو
فييا.
 -7منيج البحث:
اعتمدت في دراستي مناىج البحث اآلتية:
 -1المنيج االستقرائي :كذلؾ بسبر أحاديث الصحيحيف ،كجمع الركايات ذات الصمة بالمكضكع ،كمف ثـ
استقصاء األسباب التي تؤدم إلى ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية ،ككذلؾ معرفة أساليب النبي 
في عبلجيا.
 -2المنيج الكصفي :كذلؾ بتحديد أسباب ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية ،كالتي تناكلتيا أحاديث
الصحيحيف ،كشرحيا كتكضيحيا ،كالربط بيف المشكمة كحميا.
ح

 -3المنيج التحميمي :كذلؾ بتحميؿ معاني اآليات ،كاألحاديث النبكية؛ لمكصكؿ إلى ما فييا مف أسباب
ضعؼ الركابط كالصبلت ،أك طرؽ عبلجيا.
كذلؾ كفؽ الخطكات اإلجرائية اآلتية:
 -1تتبع الركايات الحديثية ذات الصمة بمكضكعي ىذا في الصحيحيف ،ككضعيا في مكانيا المناسب مف
أبكاب البحث ،كفصكلو ،كمباحثو.
 -2تكضيح المعنى المقصكد مف ىذه الركايات مف خبلؿ كتب شرح الحديث.
 -3بياف غريب ألفاظيا بالرجكع إلى المصادر المختصة بذلؾ.
 -4بياف كجو الداللة في األحاديث عمى المعاني الكاردة في الفصكؿ كالمباحث.
 -5االقتصار في األسانيد عمى اسـ الراكم مف الصحابة.
 -6عزك األحاديث إلى مصادرىا مف الصحيحيف ،معتمدا لفظ اإلماـ البخارم ،إال إذا كاف في ركاية
مسمـ معنى أقرب إلى مقصكد البحث فأعتمد لفظ اإلماـ مسمـ ،مع اإلشارة لذلؾ في اليامش بقكؿ:
كالمفظ لمسمـ.
 -7عند تخريج األحاديث في اليامش اختصرت بعض عناكيف تراجـ الكتب كاألبكاب.
 -8التزمت في كؿ ذلؾ قكاعد المغة العربية ،كعبلمات الترقيـ البلزمة.

ط

التمييد:
قبؿ الخكض في مكضكع البحث كالدراسة ال بد مف بياف المعنى الذم يشير إليو عنكانيا ،كىك "ضعؼ
الركابط كالصبلت االجتماعية أسبابو كعبلجو ،في ضكء أحاديث الصحيحيف":
القكة.
ؼ
يضع ي
ض يع ى
ض ٍعؼ :مف ى
فكممة ى
ي
ؼ ،بمعنى :خبلؼ ٌ

()1
يء ال ٌذم يي ٍرىبطي بو( ،)2كيقاؿ :ربطت
الركابط :مف ىرىبط ،جمع :رابط ،كرابطة  ،كمنو الرباط :كىك الش ي
كى
()3
اعة
الش ٍيء أربطو ربطا إًذا شددتو  ،كمنو الرابطة ،كىي ىنا :العبلقة كالكصمة ىبيف الش ٍي ىئ ٍي ًف ،ىكاٍل ىج ىم ى
ً (.)4

يجمعيي ٍـ أىمر يشترككف ًفيو
و
و
ً
ُّ
بشيء فما
ص ىؿ
كك ٍ
صؿ :كؿ شيء ات ى
كالصبلت :جمع صمة ،مف كصؿ :ى
()6
ص يؿُّ :
ضد ال ًيجر ً
اف(.)7
الك ٍ
كذريعة  ،ك ى
كاالجتماعية :مف جمع ،اجتمع بػ ،يجتمع اجتماعا ،فيك م ً
جتمع ،كالمفعكؿ
ن
ي
ى
ىى ى

()5

صمىةه
ى
بينيما يك ٍ

أم اتصا هؿ

جتمعه بو ( ،)8كىك مصدر
يم ى

صناعي مف اجتماع ( ،)9بمعنى اجتماع الناس مف ىنا كىناؾ ،كتآلفيـ ،فيككف الكبلـ في ىذا البحث عف
ٌ
الركابط كالصبلت التي تككف بيف أفراد ىذه التجمعات.
ألنؾ ً
تص يؿ بو إلى ما تيريد( ،)10كالمعنى ىنا ما كاف ذريعة ،أك عمة،
كأسبابيا :جمع سبب ،كىك الطريؽ؛ ٌ
أك طريقا ،مكصبل إلى ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.

( )1انظػػر :ابػػف فػػارس ،أبػػك الحسػػيف ،أحمػػد بػػف زكريػػاء( ،ت395 :ىػ ػ) ،معجػػـ مقػػاييس المغػػة ،)478 /2( ،تحقيػػؽ :عبػػد
السبلـ محمد ىاركف ،د .ط .دار الفكر1399 ،ىػ 1979 -ـ.

( )2الفراىيػػدم ،أبػػك عبػػد الػػرحمف ،الخميػػؿ بػػف أحمػػد( ،ت170 :ىػػ) ،كتػػاب العػػيف ،)422 /7( ،تحقيػؽ :ميػػدم المخزكمػػي،
إبراىيـ السامرائي ،د .ط .دار كمكتبة اليبلؿ.

( )3ابػف دريػد ،أبػك بكػػر ،محمػد بػف الحسػف( ،ت321 :ى ػ) ،جميػرة المغػة ،)315 /1( ،تحقيػػؽ :رمػزم منيػر بعمبكػػي ،ط،1
دار العمـ لممبلييف ،بيركت1987 ،ـ.

( )4مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة( ،إبراهٌم مصطفى وآخرون) ،المعجم الوسيط ،)323 /1( ،،د .ط .دار الدعوة.
( )5الفراهٌدي ،العيف ،)152 /7( ،ـ.س.

( )6الجكىرم ،أبك نصر ،إسماعيؿ بف حماد( ،ت393 :ى ػ) ،الصحاح تاج المغػة وصػحاح العربيػة ،)1842 /5( ،تحقيػؽ:
أحمد عبد الغفكر عطار ،ط ،4دار العمـ لممبلييف ،بيركت 1407 ،ىػ  1987 -ـ.

( )7المصدر نفسو.)1842 /5( ،

( )8ابف فارس ،مقاييس المغة ،)479 /1( ،ـ .س.

( )9عمػػر ،أحمػػد مختػػار عبدالحميػػد( ،ت1424 :ى ػ) ،بمسػػاعدة فريػػؽ عمػػؿ ،معجػػـ المغػػة العربيػػة المعاصػػرة،)394 /1( ،
ط ،1عالـ الكتب 1429 ،ىػ  2008 -ـ.

( )10الفراىيدم ،العيف ،)204 /7( ،ـ .س.

م

معالجة ً
كعبلجا ،كعالج اٍل ىم ًريض ،ىك ىغيره معالجة كعبلجا :أم عاناه كدكاه()1كعالج
عبلجيا :العبلج عالج ،ى
(.)2

العطؿ :بحث عنو كأصمحو ،كعالج المشكمة :بحث عف أخطائيا كصححيا
ى

كىذا معنى القكؿ في عنكاف الدراسة( :ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية أسبابو وعالجو مف خالؿ
أحاديث الصحيحيف).

( )1انظر :ابف سيده ،أبك الحسػف عمػي بػف إسػماعيؿ( ،ت458 :ىػػ) ،المحكػـ والمحػيط اظعظػـ ،)326 /1( ،تحقيػؽ :عبػد

محمػد بػف
محمػد بػف ٌ
الحميد ىنداكم ،ط ،1دار الكتب العمميػة ،بيػركت 1421 ،ى ػ  2000 -ـ ،الزبيػدم ،أبػك الفػيضٌ ،
الرزاؽ( ،ت1205 :ى ػ) تاج العػروس مػف جػواىر القػاموس ،)109 /6( ،تحقػؽ :مجمكعػة مػف المحققػيف ،د .ط.
عبد ٌ
دار اليداية.

( )2عمر أحمد ،معجـ المغة العربية المعاصرة ،)1537 /2( ،م .س.
ؾ

الباب اظوؿ
أسباب ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية
كفيو أربعة فصكؿ:
الفصؿ اظوؿ :أسباب قكلية تضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
الفصؿ الثاني :أسباب فعمية تضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية .
الفصؿ الثالث :أسباب تتعمؽ بالقمكب تضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية .
الفصؿ الرابع :أسباب متفرقة تسيـ في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية .

0

الفصؿ اظوؿ
أسباب قولية تضعؼ الروابط والصالت االجتماعية
كفيو خمسة مباحث:
المبحث اظوؿ :الكذب ،كدكره في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الثاني :الغيبة ،تضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الثالث :النميمة ،تيسيـ في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الرابع :المعف كالسب ،كأثرىما في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الخامس :قذؼ المحصنات ،كأثره في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.

4

توطئة:
نيى النبي  عف كثير مف األقكاؿ التي تكقع المتكمـ بيا في اإلثـ ،كتسبب ضر ار لآلخريف ،مما يسيـ
في زرع العداكة بيف الناس ،كقطع التكاصؿ كالترابط بينيـ ،كىذا الفصؿ فيو بعض األقكاؿ التي تؤدم إلى
ذلؾ ،كىي :الكذب ،كالغيبة ،كالنميمة ،المعف كالسب ،كقذؼ المحصنات ،ككاف ذلؾ في خمسة مباحث:

3

الصالت االجتماعية:
المبحث اظوؿ :الكذب ،ودوره في ضعؼ الروابط و ٍّ

الكذب مف األمراض الخطيرة التي تعصؼ بالنسيج االجتماعي لؤلمة اإلسبلمية ،كحرمت الشريعة

اإلسبلمية الكذب ،ك" تظاىرت نصكص الكتاب كالسنة عمى تحريـ الكذب في الجممة ،كىك مف قبائح
الذنكب ،كفكاحش العيكب ،كاجماع األمة منعقد عمى تحريمو مع النصكص المتظاىرة"( ،)1ركل عبد ا﵀
الص ْد ِ
ؽ َي ْي ِدي إِلَى ا ْل ِبٍّر،
ؽ ،فَِإ َّف ٍّ
بف مسعكد – رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ َ ( :عمَ ْي ُك ْـ ِب ٍّ
الص ْد َ
ا﵀ ِ
ؽ حتَّى ي ْكتَب ِع ْن َد ِ
صدٍّيقًاَ ،وِايَّا ُك ْـ
ؽ َوَيتَ َح َّرى ٍّ
َوِا َّف ا ْل ِب َّر َي ْي ِدي إِلَى ا ْل َج َّن ِةَ ،و َما َي َاز ُؿ َّ
ص ُد ُ
الص ْد َ َ ُ َ
الر ُج ُؿ َي ْ
ِ
ِ
ِ
ورَ ،وِا َّف ا ْلفُ ُجور َي ْي ِدي إِلَى َّ
الن ِ
ب َي ْي ِدي إِلَى ا ْلفُ ُج ِ
ب َوَيتَ َح َّرى
ارَ ،و َما َي َاز ُؿ َّ
الر ُج ُؿ َي ْكذ ُ
ب ،فَِإ َّف ا ْل َكذ َ
َوا ْل َكذ َ
َ
()2
ا ْل َك ِذب حتَّى ي ْكتَب ِع ْن َد ِ
الص ْد ِ
ؽ» :أم الزمكا الصدؽ( ،)3كالمقصكد اإلغراء،
ا﵀ َك َّذ ًابا) كقكلوَ « :عمَ ْي ُك ْـ ِب ٍّ
َ َ ُ َ
كالحض عميو( ،)4فيك طريقيـ المكصؿ إلى البر ،كالبر :اسـ جامع لمخير كمو( ،)5كعمى المسمـ أف يجاىد
نفسو في التزامو في كؿ أحكالو ،حتى يحكـ لو بذلؾ ،كيستحؽ الكصؼ بمنزلة الصديقيف كثكابيـ(.)6
ِ
ب» كالمعنى :اجتنبكه كاحذركا الكقكع فيو()7؛
كالشؽ الثاني مف الحديث حذر مف الكذبَ « ،وِايَّا ُك ْـ َوا ْل َكذ َ

فإف المداكمة عميو تقكد إلى الفجكر ،حتى يصير العصياف كالفجكر صفتو التي يعرؼ بيا ،فيحكـ عميو
بالكذب كيستحؽ النار.
كمع ىذا فقد رخصت الشريعة الكذب في حاالت معدكدة يجمعيا حرص الشريعة اإلسبلمية عمى بقاء
الصبلت كالركابط االجتماعية متينة مصانة مف كؿ أسباب الضعؼ كاليكاف ،قاؿ اإلماـ الغزالي " :الكبلـ

( )1النككم ،أبك زكريا ،محيي الديف يحيى بف شرؼ( ،ت676 :ىػ) ،اظذكار( ،ص ،)377 :تحقيؽ :عبػد القػادر األرنػؤكط،
دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف 1414 ،ىػ  1994 -ـ.

( )2صحيح البخاري ،)25 /8( ،كتاب األدب ،باب :قكؿ ا﵀ تعالى﴿ :يػا أييػا الػذيف آمنػكا اتقػكا ا﵀﴾ [التكبػة ،]119 :رقػـ:
( ،)6094صحيح مسمـ ،)2013 /4( ،كتاب البر كالصمة ،باب :قبح الكذب ،رقـ ،)2607( :كالمفظ لمسمـ.

ظ ًيرم ،الحسيف بف محمكد بف الحسف( ،ت 727 :ىػ) ،المفاتيح في شرح المصابيح ،)175 /5( ،تحقيػؽ كد ارسػة:
الم ٍ
( )3ي

لجنة مختصة مف المحققيف بإشراؼ :نكر الديف طالب ،ط ،1دار النكادر ،كىك مف إصدارات إدارة الثقافػة اإلسػبلمية -
ك ازرة األكقاؼ الككيتية 1433 ،ىػ  2012 -ـ.

( )4البػػاجي ،أبػػك الكليػػد ،سػػميماف بػػف خمػػؼ( ،ت474 :ى ػػ) ،المنتقػػػى شػػػرح الموطػػػإ ،)314 /7( ،ط ،1مطبعػػة السػػعادة،
محافظة مصر 1332 ،ىػ.

يحيػى إًسػم ً
( )5عياض ،أبك الفضؿ ،بف مكسى( ،ت544 :ىػ) ،إِكما ُؿ المعمِِـ بفَو ِائ ِد م ِ
اعيؿ ،ط،1
سمـ ،)82 /8( ،تحقيػؽ ٍ :ى
َ ُ ْ
ُْ
ٍى
َ
دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،مصر 1419 ،ىػ  1998 -ـ.
( )6انظػػر :النػػككم ،أبػػك زكريػػا ،محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ( ،ت676 :ى ػ) ،المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف الحجػػاج،
( ،)160 /16ط ،2دار إحياء التراث العربي ،بيركت1392 ،ىػػ.

( )7المناكم ،زيف الديف ،محمد المػدعك بعبػد الػرؤكؼ بػف تػاج العػارفيف( ،ت1031 :ىػػ) ،التيسػير بشػرح الجػامع الصػغير،
( ،)141 /2ط ،3مكتبة اإلماـ الشافعي ،الرياض1408 ،ىػ 1988 -ـ.
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كسيمة إلى المقاصد ،فكؿ مقصكد محمكد يمكف التكصؿ إليو بالصدؽ كالكذب جميعا فالكذب فيو حراـ،
كاف أمكف التكصؿ إليو بالكذب دكف الصدؽ فالكذب فيو مباح"( ،)1كمنيا:
 -1الكذب لئلصبلح بيف المتخاصميف :ركت أـ كمثكـ بنت عقبة – رضي ا﵀ عنيا -أنيا سمعت رسكؿ
ِ
َّ
صِم ُح َب ْي َف َّ
الن ِ
اسَ ،وَيقُو ُؿ َخ ْي ًار َوَي ْن ِمي َخ ْي ًار)( ،)2قاؿ الخطابي معمقا
س ا ْل َكذ ُ
اب الَّذي ُي ْ
ا﵀  يقكؿ( :لَ ْي َ
عمى ىذا الحديث" :كفيو الرخصة ألف يقكؿ في اإلصبلح بيف المسمميف مالـ يسمعو مف الذكر الجميؿ،

كالقكؿ الحسف ،لً ىي ٍستىؿ بو مف قمب أخيو السخيمة ،كالداللة عمى أنو ليس فيو بكاذب ،كال آثـ"(.)3

 -2الكذب بيف الزكجيف :يعد الكذب بيف الزكجيف مما رخص بو النبي " كاتفقكا عمى أف المراد بالكذب
في حؽ المرأة كالرجؿ إنما ىك فيما ال ييسقط حقًّا عميو أك عمييا ،أك أخذ ما ليس ليا أك لو"(.)4

كفي ىذا المبحث يظير دكر الكذب في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية ،فيك " أي ُّس الرذائؿ ،بو

يتصدع بنياف المجتمع ،كيختؿ سير األمكر ،كيسقط ىخ ىدنو مف العيكف ،ال يصدقكنو في قكؿ كال يثقكف بو

في عمؿ ،كال يحبكف لو مجمسا ،أحاديثو منبكذة ،كشيادتو مردكدة"( ،)5كيظير دكر الكذب في ضعؼ

الركابط كالصبلت االجتماعية ،مف خبلؿ اآلتي:
ويحؽ الباطؿ :يسيـ الكذب بشكؿ كبير في قمب الحقائؽ ،كتغيير الكاقع
أوال :الكذب ُي ْبطؿ الحؽُ ،
كتزكيره ،فيك "يفسد عميؾ تصكر المعمكمات عمى ما ىي عميو ،كيفسد عميؾ تصكرىا كتعميميا لمناس ،فإف
الكاذب يصكر المعدكـ مكجكدا ،كالمكجكد معدكما ،كالحؽ باطبل ،كالباطؿ حقا ،كالخير شرا ،كالشر
خيرا"( ،)6كىذا مف شأنو أف يكلد الحقد لدل المظمكميف ،فتستحكـ العداكة بيف الظالـ كالمظمكـ ،كتضعؼ
بينيـ الصبلت ،خاصة إذا أكد كذبو بيميف كاذب ،كقد حرـ النبي  ذلؾ ،ركل عبد ا﵀ بف عمرك -
( )1الغ ازلػػي ،أبػػك حامػػد ،محمػػد بػػف محمػػد الطكسػػي( ،ت505 :ىػػ) ،إحيػػاء عمػػوـ الػػديف ،)137 /3( ،د .ط .دار المعرفػػة،
بيركت.

( )2صػػحيح البخػػاري ،)183 /3( ،كتػػاب الصػػمح ،بػػاب :لػػيس الكػػاذب الػػذم يصػػمح بػػيف النػػاس ،رقػػـ ،)2692( :صػػحيح
مسمـ ،)2011 /4( ،كتاب فضائؿ الصحابة رضي ا﵀ تعالى عنيـ ،باب :تحريـ الكذب ،رقـ.)2605( :

( )3الخطابي ،أبك سميماف ،حمد بف محمد( ،ت  388ىػ) ،أعالـ الحديث (شرح صػحيح البخػاري) ،)1315 /2( ،تحقيػؽ:
تحقيؽ :د .محمد بف سعد بف عبد الرحمف آؿ سعكد ،جامعة أـ القرل ،مركز البحكث العممية كاحياء التراث اإلسػبلمي،
ط 1409 ،1ىػ 1988 -ـ.
( )4القسػطبلني ،أبػك العبػػاس ،شػياب الػػديف ،أحمػد بػف محمػػد( ،ت923 :ىػػ) ،إرشػػاد السػػاري لشػرح صػػحيح البخػػاري/4( ،
 ،)419ط ،7المطبعة الكبرل األميرية ،مصر1323 ،ق.

( )5الخ ػػكلي ،محم ػػد عب ػػد العزي ػػز ب ػػف عم ػػي الش ػػاذلي( ،ت1349 :ىػ ػػ) ،اظدب النبػػػوي( ،ص ،)150 :ط ،4دار المعرف ػػة،
بيركت 1423 ،ىػ.

( )6ابػػف ق ػػيـ الجكزي ػػة ،محم ػػد ب ػػف أب ػػي بك ػػر ب ػػف أي ػػكب( ،ت751 :ى ػ ػ) ،الفوائػػػد( ،ص ،)135 :ط ،2دار الكت ػػب العممي ػػة،
بيركت 1393 ،ىػ 1973 -ـ.،
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اؿِ :
الوالِ َد ْيف ،قَا َؿ:
اإل ْ
اؿ :ثُ َّـ َما َذا؟ قَ َ
ش َار ُؾ ِبالمَّ ِو ،قَ َ
رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿَ ( :ما ال َك َب ِائ ُر؟ قَ َ
اؿ :ثُ َّـ ُعقُ ُ
وؽ َ
ِ
ِ
يف ال َغموس؟ قَ َ َِّ
ت :وما ِ
ئ م ٍِ
ييا
ثُ َّـ َما َذا؟ قَ َ
الي ِم ُ
وسُ ،ق ْم ُ َ َ َ
اؿَ :
ام ِر ٍ ُ ْ
سمـُ ،ى َو ف َ
اليم ُ ُ ُ
يف ال َغ ُم ُ
اؿ :الذي َي ْقتَطعُ َما َؿ ْ
ِ
ب)(.)1
َكاذ ٌ
ثانياً :احتقار الكاذب وامتيانو :إف شيرة اإلنساف بالكذب ،كحرصو عميو ،كتحريو لو ،يكلد في النفكس

احتقا ار لو كامتيانا؛ ألنو حاد عف الصدؽ إلى خمؽ ذميـ ،مذمكـ شرعا في القرآف كالسنة النبكية ،منبكذ
عند عامة المسمميف ،فالكذاب "إنما يكذب الكاذب مف ميانة نفسو"( ،)2كمما يسبب احتقار الناس لمكذاب
شعكرىـ بجبنو ،كضعفو أماميـ ،فإف كذبو في قكلو ،كاخفائو حقيقة األمكر إنما كاف بسبب جبنو كخكفو
ط ًعوـ -رضي ا﵀ عنو:-
مف الناس ،لذا فقد نفى النبي  عف نفسو ،الكذب كالجبف معا ،ركل يج ىب ٍي ير ٍب يف يم ٍ
ً
ً
ً ً
ً
اض ى
كنوي ىحتى ٍ
اس ىي ٍسأىلي ى
ط ُّركهي
اس ىم ٍق ىفمىوي م ٍف يح ىن ٍي وف ،فى ىعمقىوي الن ي
أىنوي ىب ٍي ىن ىما يى ىك ىيس يير ىم ىع ىر يسكؿ المو  ىك ىم ىعوي الن ي
ضِ
اف لِي ع َد ُد َى ِذ ِه ِ
اه َن َع ًما
ؼ النبً ُّي  ،فىقى ى
اءهي ،فى ىكقى ى
إًلىى ىس يم ى ورة ،فى ىخ ًطفى ٍ
َعطُوِني ِرَد ِائي ،لَ ْو َك َ
الع َ
اؿ( :أ ْ
َ
ت ًرىد ى

وباَ ،والَ َج َبا ًنا) ( ،)3كىذه دعكة منو  لممسمميف أف يتحرزكا
س ْمتُ ُو َب ْي َن ُك ْـ ،ثُ َّـ الَ تَ ِج ُدوِني َب ِخ ً
يالَ ،والَ َك ُذ ً
لَقَ َ
مف الكذب الذم يكرث االحتقار ،كمف ثـ يؤدم إلى التنافر كالقطيعة كاليجراف.

ثالثاً :الكذب يفسد العالقات الزوجية :يسيـ الكذب بشكؿ كبير في زرع الشقاؽ كالنزاع بيف كؿ مف
الزكجيف ،فيك يفسد كدىـ ،كيعدـ الثقة بينيـ ،كيزرع الشؾ كالريبة في قمكبيـ ،فتتبدؿ أحكاليـ ،كتنقمب
حياتيـ ساحة لمصراع كالنزاع ،كتفتر بينيـ عبلقة الكد كالمحبة ،كمف ىنا فقد حرـ الرسكؿ  ما يككف بيف
الضرات مف الكذب كالمفاخرة بأمكر لـ تنميا مف زكجيا ،كلـ يعده مف الكذب المباح؛ ألنو ال يصمح ما
بيف الزكجيف مف الخبلفات ،بؿ يزيدىا تعقيدا ،فعف أسماء – رضي ا﵀ عنيا ،-أف امرأة قالت :يا رسكؿ
اؿ ىر يسك يؿ الم ًو :
ت ًم ٍف ىزٍك ًجي ىغ ٍي ىر الًذم يي ٍع ًطينًي؟ فىقى ى
إً ٍف تى ىشب ٍع ي
ُز ٍ
ور)( ،)4كبمثؿ ىذا الكذب في األسرة ،تنعدـ الثقة بيف األزكاج،

ً
اح
ضرةن ،فىيى ٍؿ ىعمىي يج ىن ه
ا﵀ ،إًف لي ى
ش ٍّبعُ ِب َما لَ ْـ ُي ْعطَ َكالَ ِب ِ
س ثَْوَب ْي
المتَ َ
( ُ
كتثكر الخبلفات ،كتضعؼ الصبلت كالركابط.

( )1صػػحيح البخػػاري ،)14 /9( ،كتػػاب اسػػتتابة المرتػػديف ،بػػاب :إثػػـ مػػف أشػػرؾ بػػا﵀ ،رقػػـ ،)6920( :صػػحيح مسػػمـ/1( ،
 ،)91كتاب اإليماف ،باب :بياف الكبائر كأكبرىا ،رقـ.) 143( :

البسػػتي ،أبػػك حػػاتـ ،محمػػد بػػف حبػػاف ،التميمػػي( ،ت354 :ىػػ) ،روضػػة العقػػالء ونزىػػة الفضػػالء( ،ص ،)52 :تحقيػؽ:
( )2ي
محمد محي الديف عبد الحميد ،دار الكتب العممية ،بيركت.
( )3صحيح البخاري ،)22 /4( ،كتاب الجياد كالسير ،باب :الشجاعة في الحرب كالجبف ،رقـ.)2821( :

( )4صػحيح البخػاري ،)35 /7( ،كتػاب النكػػاح ،بػاب :المتشػبع بمػا لػـ ينػػؿ ،رقػـ ،)5219( :صػحيح مسػػمـ،)1681 /3( ،
كتاب المباس كالزينة ،باب :النيي عف التزكير في المباس ،رقـ.)2130( :
6

رابعاً :الكذب يفسد العالقة بيف اآلباء وأبنائيـ :يمجأ بعض اآلباء إلى الكذب عمى أكالدىـ إما ترغيبا ليـ
في فعؿ بعض األمكر ،أك ترىيبا منيا ،كاذا أصبح الكذب عادة في تعامؿ اآلباء مع أكالدىـ ،كشعر
األكالد بو ،انغرس في نفكسيـ االستخفاؼ بالكالديف ،مما يضعؼ كشائج الكد كالبر كاإلحساف ،فيضيع
اإلحساف ،كينعدـ البر ،كتضعؼ الصبلت كالركابط ،ككؿ ذلؾ سببو ميؿ الكالديف عف الصدؽ إلى الكذب؛
ِ
ِ
ب َي ْي ِدي إِلَى ا ْلفُ ُج ِ
ور َي ْي ِدي
ب ،فَِإ َّف ا ْل َكذ َ
لذا جاء التحذير النبكم منو بقكلو َ ( :وِايَّا ُك ْـ َوا ْل َكذ َ
ورَ ،وِا َّف ا ْلفُ ُج َ
الرج ُؿ ي ْك ِذب ويتَح َّرى ا ْل َك ِذب حتَّى ي ْكتَب ِع ْن َد ِ
إِلَى َّ
الن ِ
ا﵀ َك َّذ ًابا)(.)1
َ َ ُ َ
ارَ ،و َما َي َاز ُؿ َّ ُ َ ُ َ َ َ

خامساً :الكذب يفسد عالقات أفراد المجتمع :يسيـ الكذب بشكؿ كبير في فساد العبلقات بيف عمكـ أفراد
المجتمع ،كذلؾ بنشر الشائعات المغرضة التي ال أصؿ ليا كال أساس ،كالتي بدكرىا تثير العداكة كتنشر
البغضاء بيف المسمميف ،بؿ تقطع األكاصر ،كتضعؼ الصبلت بيف الناس ،كفي حادثة اإلفؾ أكبر دليؿ،
فالكذب ىك الذم دفع أبا بكر الصديؽ ليقطع صمتو لقريبو مسطح؛ ألنو كاف ممف شارؾ في نشر الكذب
ٍّيؽ -
اؿ أ َُبو َب ْك ٍر ٍّ
بحؽ عائشة  -رضي ا﵀ عنيا ،-فقد ركت عائشة في حديث اإلفؾ ،قالت( :قَ َ
الصد ُ
ِ
ِ
رِ
ش ْي ًئا أ ََب ًدا
سَ
سَ
ط ٍح َ
ط ِح ْب ِف أُثَاثَ َة لِقَ َر َاب ِت ِو ِم ْن ُوَ :والمَّ ِو الَ أُْن ِف ُ
اف ُي ْن ِف ُ
ض َي المَّ ُو َع ْن ُوَ -و َك َ
ؽ َعمَى م ْ
ؽ َعمَى م ْ
َ
ِِ
ِ
ور
ض ِؿ ِم ْن ُك ْـ َو َّ
َب ْع َد َما قَا َؿ لِ َع ِائ َ
الس َع ِة أ ْ
ش َة ،فَأَ ْن َز َؿ المَّ ُو تَ َعالَىَ ﴿ :والَ َيأْتَ ِؿ أُولُو الفَ ْ
َف ُي ْؤتُوا﴾ إلَى قَ ْولو ﴿ َغفُ ٌ
ِ
ِ
ُحب أ ْ ِ
اؿ أَبو ب ْك ٍر :بمَى والمَّ ِو إِ ٍّني َظ ِ
ِ
اف
سطَ ٍح الَِّذي َك َ
يـ﴾ [النور ]22:فَقَ َ ُ َ
َف َي ْغف َر المَّ ُو لي ،فَ َر َجعَ إِلَى م ْ
َ َ
َرح ٌ
ُي ْج ِري َعمَ ْي ِو)(.)2
كىكذا يظير أف الكذب عامؿ ىداـ في المجتمع المسمـ ،ينخر نسيجو االجتماعي ،كيسيـ بشكؿ كبير في

ضعؼ الركابط كالصبلت بيف المسمميف.

( )1صحيح البخاري ،)25 /8( ،كتاب األدب ،باب :قكؿ ا﵀ تعػالى﴿ :يػا أييػا الػذيف آمنػكا اتقػكا ا﵀﴾ [التكبػة ،]119 :رقػـ:
( ،)6094صحيح مسمـ ،)2013 /4( ،كتاب البر كالصمة ،باب :قبح الكذب ،رقـ ،)2607( :كالمفظ لمسمـ.

( )2صحيح البخاري ،)116 /5( ،كتاب المغازم ،باب :حديث اإلفؾ ،رقـ ،)4141( :صحيح مسمـ ،)2129 /4( ،كتاب
التكبة ،باب :في حديث اإلفؾ كقبكؿ تكبة القاذؼ ،رقـ.)2770( :
7

المبحث الثاني :الغيبة تضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
الغيبة في اإلسبلـ مرض خطير يفتؾ بجسد األمة اإلسبلمية الكاحد ،كما أنيا تسيـ بشكؿ كبير في
ضعؼ الركابط كالصبلت بيف أفراد المجتمع اإلسبلمي ،كحرمت الشريعة اإلسبلمية الغيبة في نصكصيا
المختمفة مف اآليات القرآنية ،كاألحاديث النبكية الشريفة ،كما أجمع العمماء عمى تحريميا ،قاؿ النككم في
()1
ضا
ض ُك ْـ َب ْع ً
الغيبة كالنميمة " :فيما محرمتاف بإجماع المسمميف "  ،كمف اآليات قكلو تعالىَ ﴿ :وَال َي ْغتَ ْب َب ْع ُ
ِ
ِ ِ
ِ
يـ﴾ [الحجرات ،]12 :فيذه
َح ُد ُك ْـ أ ْ
َف َيأْ ُك َؿ لَ ْح َـ أَخيو َم ْيتًا فَ َك ِرْىتُ ُموهُ َواتَّقُوا المَّ َو إِ َّف المَّ َو تََّو ٌ
أ َُيحب أ َ
اب َرح ٌ

صكرة المغتاب في القرآف ،إنو كحش ينيش لحكـ مف مات مف إخكانو ،دكف شعكر بألـ ،كال إحساس بندـ،

أيحب أحدكـ أييا القكـ أف يأكؿ لحـ أخيو
كال مراعاة لحرمة ،يقكؿ الطبرم" :يقكؿ تعالى ذكره لممؤمنيف
ٌ

حرـ ذلؾ عميكـ ،فكذلؾ ال تحبكا أف تغتابكه في
بعد مماتو ميتا ،فإف لـ تحبكا ذلؾ ككرىتمكه؛ ألف ا﵀ ٌ

حرـ غيبتو حيا ،كما حرـ أكؿ لحمو ميتا"
حياتو ،فاكرىكا غيبتو حيا ،كما كرىتـ لحمو ميتا ،فإف ا﵀ ٌ

(.)2

ِ
يب ُة؟
أما مف السنة فقد ركل أبك ىريرة – رضي ا﵀ عنو -أف رسكؿ ا﵀  ،قاؿ( :أَتَ ْد ُر َ
وف َما ا ْلغ َ
اف ِفي أ ِ
اف
اؿِ :ذ ْك ُر َؾ أ َ
َخي َما أَقُو ُؿ؟ قَ َ
اؾ ِب َما َي ْك َرهُِ ،ق َ
َعمَ ُـ ،قَ َ
َخ َ
يؿ :أَفَ َأر َْي َ
اؿ :إِ ْف َك َ
ت إِ ْف َك َ
سولُ ُو أ ْ
قَالُوا :ا﵀ُ َو َر ُ
يو ما تَقُو ُؿ ،فَقَِد ا ْغتَ ْبتَ ُو ،وِا ْف لَـ ي ُك ْف ِف ِ
ِ ِ
يو فَقَ ْد َب َيتَّ ُو)( ،)3فبيف النبي  معنى الغيبة كحقيقتيا ،كأنيا:
ْ َ
َ
ف َ

اؾ ِبما َي ْكرهُ) ،قاؿ النككم" :اٍل ًغ ىيبة :ذكر ً
اإلنساف ًفي ىغ ٍي ىبتو بما ىي ٍكره"(.)4
( ِذ ْك ُر َؾ أ َ
َخ َ َ َ

كبعد بياف النبي  المفيكـ الشرعي لمغيبة أراد الصحابة الكراـ مزيد إيضاح ليذه القضية كي ال

يخكضكا مف حيث ال يعممكف فيما نيى ا﵀ عنو ،فسألكا رسكؿ ا﵀ ( :أفرأيت إف كاف في أخي ما
أقوؿ) :فأجاب النبي ( إف كاف فيو ما تقوؿ ،فقد اغتبتو)( ،واف لـ يكف فيو فقد بيتو) كالبيتاف :ىك
الكذب

()5

كالبيتاف فيو معنى الغيبة؛ ألنو كذب عمى أخيو في غيابو بما ليس فيو" ،يعني بيتو مع الغيبة،

فحذؼ الشؽ الثاني؛ ألنو معمكـ(.)6

( )1النككم ،اظذكار( ،ص ،)336 :ـ .س.

( )2انظر :الطبرم ،أبك جعفر ،محمد بف جرير( ،ت310 :ىػ) ،جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف ،)308 /22( ،تحقيؽ:
محمكد أحمد شاكر ،خرج أحاديثو :أحمد محمد شاكر ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1420 ،ىػ  2000 -ـ.

( )3صحيح مسمـ ،)2001 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ الغيبة ،رقـ. )2589( :
( )4النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،)400 / 8( ،ـ .س.

( )5ابف فارس ،أبك الحسيف ،أحمد بف زكرياء( ،ت395 :ىػ) ،مجمؿ المغة ،)136/1( ،دراسة كتحقيؽ :زىير عبد المحسف
سمطاف ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بيركت 1406 ،ىػ  1986 -ـ.

( )6العثيمػػيف ،محمػػد بػػف صػػالح بػػف محمػػد( ،ت1421 :ىػػ) ،شػػرح ريػػاض الصػػالحيف ،)1736 / 1( ،بػػاب :تحػريـ الغيبػػة
كاألمر بحفظ المساف ،د .ط .دار الكطف لمنشر ،الرياض1426 ،ىػ.
8

كلكف ىناؾ حاالت يحؿ فييا ذكر بعض مف غاب مف المسمميف؛ لمصمحة شرعية فييا صيانة لحقكؽ
عمكـ المسمميف ،قاؿ اإلماـ الغزالي :اعمـ أف المرخص في ذكر مساكم الغير ىك غرض صحيح في
الشرع ،ال يمكف التكصؿ إليو إال بو فيدفع ذلؾ إثـ الغيبة ،كمف ىذه الحاالت :الشيادة ،كالتكمـ في حؽ
المجاىر بالبدع والكبائر فيما جاىر بو ،واالستعانة عمى تغيير المنكر ،واالستفتاء ،وتحذير المسمميف
مف الشر ،واالستشارة في الزواج وغيره :كالتعريؼ(.)1
يفرؽ بيف األحباب ،كبيتاف يغطٌي عمى محاسف اآلخريف ،كبذرة تنبت شرك ار بيف
كالغيبة" سمكؾ ٌ

المجتمع المسمـ ،كتقمب مكازيف العدالة كاإلنصاؼ إلى الكذب كالجكر"( ،)2كىذا لو دكره في ضعؼ
الصبلت ،كالركابط االجتماعية ،كيظير ىذا األثر الخطير لمغيبة مف خبلؿ األمكر اآلتية:
أوال :الغيبة تكدر صفو المحبة والود ،وتنشر العداوة والبغضاء :فالغيبة تفسد جك المكدة كالمحبة الذم

ينبغي أف يسكد بيف المسمميف ،كيحكـ العبلقات بينيـ ركل النعماف بف بشير -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ
ِ
ٍّىـ ،وتَر ِ
ِ
رسكؿ ا﵀ ( :مثَ ُؿ ا ْلم ْؤ ِم ِن َ ِ
ضٌو
س ِد إِ َذا ا ْ
شتَ َكى ِم ْن ُو ُع ْ
يف في تََواد ْ َ َ ُ
احم ِي ْـَ ،وتَ َعاطُف ِي ْـ َمثَ ُؿ ا ْل َج َ
ُ
َ
تَ َداعى لَ ُو ِ
الس َي ِر َوا ْل ُح َّمى)( ،)3فالغيبة تخمؽ العداكة؛ كذلؾ حيف يشتغؿ الناس بذكر عيكب
س ِد ِب َّ
َ
سائ ُر ا ْل َج َ
َ
بعضيـ ،كفضحيا بيف الناس ،فتثكر النفكس ،كتتعادل ،كينفر بعضيـ مف بعض ،إذا فيي" مرض

المحبة بيف المسمميف(.)4
اجتماعي يقطع أكاصر
ٌ
ٌ
ثانيا :الغيبة تثير النزاعات بيف الناس :مف المفاسد االجتماعية لمغيبة إثارة النزاعات ،كخمؽ المشكبلت
بيف المسمميف ،كذلؾ في حاؿ عمـ الغائب بغيبة المغتاب لو ،فيثكر الشيطاف في نفسو الغضب ممف ذكره
في غيابو ،كعندىا يسعى ليرد االعتبار لنفسو ،كاالنتقاـ ليا ،فيدب الخبلؼ بينيـ ،كتندلع بينيـ
المشكبلت ،ركل جابر -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :سمعت النبي  ،يقكؿ( :إِ َّف َّ
الش ْي َ
س أْ
ط َ
َف َي ْع ُب َدهُ
اف قَ ْد أَِي َ
ا ْلمصم َ ِ
يرِة ا ْل َع َر ِبَ ،ولَ ِك ْف ِفي التَّ ْح ِر ِ
يش َب ْي َن ُي ْـ)( ،)5كالتحريش يككف " بالسعي بينيـ بالخصكمات،
ُ َ
وف في َج ِز َ
بالخصكمات ،كالشحناء ،كالحركب ،كالفتف ،كنحكىا"(.)6

( )1انظر :الغزالي ،إحياء عموـ الديف.)153-152 / 3( ،ـ س.

( )2عدد مف المختصيف بإشراؼ الشيخ :صالح بف عبد ا﵀ بف حميػد ،نضرة النعيـ في مكارـ أخالؽ الرسػوؿ الكػريـ11( ،
 ،)5164 /د .ط .دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع ،جدة.

( )3صحيح البخاري ،)10 /8( ،كتاب األدب ،باب :رحمػة النػاس كالبيػائـ ،رقػـ ،)6011( :صػحيح مسػمـ،)1999 /4( ،
كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ ،رقـ ،)2586( :كالمفظ لمسمـ.

( )4مجمكعة مف المختصيف ،نضرة النعيـ في مكارـ أخالؽ الرسوؿ الكريـ ،)5177 / 11( ،ـ .س.

( )5صحيح مسمـ ،)2166 /4( ،كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار ،باب :تحريش الشيطاف كبعثو سراياه ،رقـ.)2812( :
( )6النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،)156 /17( ،ـ .س.
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كحيف تككف الخبلفات تككف القطيعة بيف األىؿ كاألقارب كبيف الناس؛ مما يضعؼ الركابط كالصبلت
بيف المسمميف ،كىذا كمو سببو الغيبة التي حرمتيا الشريعة اإلسبلمية.
ثالثاً :الغيبة تسيـ في فضح الناس ،وكشؼ عيوبيـ :ييدؼ المغتاب بالغيبة إلى فضح الناس ككشؼ
عيكبيـ التي ستركىا ،كال يحبكف أف تنكشؼ لآلخريف ،كال أف يطمعكا عمييا ،غير أف المغتاب ىتؾ ىذا
الستر الذم سترىـ ا﵀ بو ،كتىتىبع عكراتيـ مخالفا في ىذا قكؿ النبي  الذم ركاه أبك ىريرة – رضي ا﵀
ستُُر
عنو ،-عف النبي  ،قاؿَ( :ال َي ْ

العيكب ككشفيا أحد األسباب المفضية

ِ
ِ
ام ِة)( ،)1عمما أف تتبع
َع ْب ٌد َع ْب ًدا في الد ْن َيا ،إَِّال َ
ستََرهُ ا﵀ُ َي ْوَـ ا ْلق َي َ
لمقطيعة ،كضعؼ التكاصؿ كالترابط بيف المسمميف.

رابعاً :الغيبة تنشر الكذب :يترتب عمى شيكع الغيبة بيف المسمميف ،كتساىميـ في أمرىا ،انتشار الكذب
بينيـ ،فإذا ما شعر أحدىـ أف آخر سيستيدفو ،كأنو سيذكره بما يكرىو أماـ الناس ،بادر ىذا الذم يظف
سكءا بإثارة األكاذيب حكؿ خصمو لتشكيو صكرتو في عيكف اآلخريف؛ لذا نيى النبي  عف سكء الظف
المفضي إلى الغيبة ،ركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-أف رسكؿ ا﵀  قاؿ( :إِيَّا ُك ْـ َوالظَّ َّف ،فَِإ َّف الظَّ َّف
أَ ْك َذب الح ِد ِ
يث)( ،)2كمف المعمكـ أف الكذب إذا اشتغؿ بو الناس أدل دكره الخطير في قطع الصبلت
ُ َ
كالترابط بيف المسمميف ،كقد سبؽ بياف دكر الكذب في ضعؼ الصبلت كالترابط االجتماعي في المبحث

السابؽ.
خامساً :عدـ القدرة عمى القياـ بالواجبات :إذا كاف المغتاب منشغبل بعيكب الناس دكف تقديـ النصح ليـ،
أشغمو ذلؾ عف كثير مف الكاجبات الدينية ،كاالجتماعية تجاه إخكانو ،التي أكجبتيا الشريعة اإلسبلمية في
سمِ ُـ أَ ُخو
الم ْ
نصكصيا الكثيرة ،ركل عبد ا﵀ بف عمر  -رضي ا﵀ عنيما ،-أف رسكؿ ا﵀  قاؿُ ( :
اف المَّ ُو ِفي ح ِ ِ
َخ ِ
اف ِفي حاج ِة أ ِ
ِ
الم ِِ
سِمٍـ ُك ْرَب ًة،
يو َك َ
سمِ ُم ُوَ ،و َم ْف َك َ
َ َ
َ َ
اجتوَ ،و َم ْف فََّر َج َع ْف ُم ْ
سمـ الَ َي ْظم ُم ُو َوالَ ُي ْ
ُْ
ِ ()3
ِ
القيام ِة ،وم ْف ستَر م ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
امة)  ،فذكر الحديث
فََّر َج المَّ ُو َع ْن ُو ُك ْرَب ًة م ْف ُك ُرَبات َي ْوِـ َ َ َ َ َ َ ُ ْ
سم ًما َ
ستََرهُ الم ُو َي ْوَـ الق َي َ
بعضا مف كاجبات المسمـ نحك إخكانو ،كالمغتاب مقصر عف القياـ بيا ،كتقصير المسمـ في القياـ بكاجباتو
تجاه إخكانو؛ لضياع أكقاتو في غيبة المسمميف ،كنيش لحكميـ أحد األسباب التي تكصؿ إلى ضعؼ
المحبة ،ككذلؾ ضعؼ عبلقات التكاصؿ كالترابط.
( )1صػػػحيح البخػػػاري ،)128 /3( ،كتػػاب المظػػالـ ،بػػاب :ال يظمػػـ المسػػمـ المسػػمـ ،رقػػـ ،)2442( :صػػػحيح مسػػػمـ/4( ،
 ،)2002كتاب البر كالصمة ،باب :بشارة مف ستر ا﵀ تعالى عيبو في الدنيا ،رقـ ،)2590( :كالمفظ لمسمـ.

( )2صحيح البخاري ،)19 /8( ،كتاب األدب ،باب﴿ :يا أييػا الػذيف آمنػكا اجتنبػكا كثيػ ار مػف الظػف﴾ [الحجػرات ،]12 :رقػـ:
( ،)6066صحيح مسمـ ،)1985 /4( ،كتاب البر كالصمة ،باب :تحريـ الظف ،رقـ.)2563( :

( )3صػػػحيح البخػػػاري ،)128 /3( ،كت ػػاب المظ ػػالـ كالغص ػػب ،ب ػػاب :ال يظم ػػـ المس ػػمـ المس ػػمـ كال يس ػػممو ،رق ػػـ،)2442( :
صحيح مسمـ ،)1986 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ ظمـ المسمـ ،رقـ.)2564( :
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سادساً :الغيبة عالمة احتقار الناس ،والشعور بميانتيـ :الغيبة عبلمة دالة عمى احتقار المسمـ إلخكانو،
كاظيار النقص فييـ؛ ألنو ما تج أر عمى الخكض في أعراضيـ ،كذكر عيكبيـ إال منتقصا ليـ يم ىحق ار ليـ،

كقد نيى النبي  عف تحقير المسمـ ألخيو ،ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ :

ث م َّر ٍ
(...ا ْلم ِ
اى َناَ ،وُي ِشير إِلَى َ ِ
ات،
سمِِـَ ،ال َي ْظمِ ُم ُو َوَال َي ْخ ُذلُ ُوَ ،وَال َي ْح ِق ُرهُ التَّ ْق َوى َى ُ
سم ُـ أَ ُخو ا ْل ُم ْ
ُْ
ُ
ص ْد ِره ثََال َ َ
ام ِر ٍ
ئ ِم َف َّ
سمِ َـ)( ،)1كىذا يقكد تمقائيا إلى نفكر الناس عمف تكمـ فيو
َف َي ْح ِق َر أ َ
الشٍّر أ ْ
َخاهُ ا ْل ُم ْ
ِب َح ْ
س ِب ْ
المغتاب ،كاذا كاف ذلؾ كقعت القطيعة ،كاليجراف ،ككاف ضعؼ الركابط كالصبلت بيف األخكة المسمميف.

سابعاً :الغيبة تسبب العدوانية :إف المغتاب بذكره إخكانو بما يكرىكف في غيابيـ يمثؿ عدكانا عمييـ،
كعمى أعراضيـ ،كمكانتيـ بيف الناس ،كقد حرـ النبي  كؿ صكر العدكاف مف المسمميف عمى بعضيـ
البعض ،فقاؿ في الحديث الذم ركاه أبك بكرة  -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :خطبنا النبي  يكـ النحر ،قاؿ:
ِ
ش ْي ِرُك ْـ َى َذاِ ،في َبمَِد ُك ْـ َى َذا ،إِلَى َي ْوِـ
اـَ ،ك ُح ْرَم ِة َي ْو ِم ُك ْـ َى َذاِ ،في َ
(...فَِإ َّف د َم َ
اء ُك ْـ َوأ َْم َوالَ ُك ْـ َعمَ ْي ُك ْـ َح َر ٌ
تَ ْمقَ ْو َف َرَّب ُك ْـ ،)2( )...،كاذا اعتدل المغتاب عمى أعراض إخكانو فيذا سيكلد فييـ ردة فعؿ فيقعكا في
الغيبة ،مقابميف السيئة بالسيئة ،كاذا ما تكرس األسمكب الخاطئ في حؿ المشكبلت االجتماعية بالفعؿ كرد

الفعؿ ،كمقابمة السيئة بالسيئة ،انتشرت المنكرات ،كقست القمكب ،كتنافرت النفكس ،كحمت البغضاء محؿ
المحبة ،كىذا كمو لو دكره في ضعؼ الصبلت كالترابط االجتماعي.
كىكذا يظير أف الغيبة سبب قكم في ضعؼ العبلقات كالركابط كالصبلت االجتماعية.

( )1صحيح البخاري ،)128 /3( ،كتاب المظػالـ كالغصػب ،بػاب :ال يظمػـ المسػمـ المسػمـ ،رقػـ ،)2442( :صػحيح مسػمـ،
( ،)1986 /4كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ ظمـ المسمـ ،رقـ ،)2564( :كالمفظ لمسمـ.

( )2صحيح البخاري ،)176 /2( ،كتاب الحج ،باب :الخطبة أياـ منى ،رقـ ،)1741( :صحيح مسمـ ،)889 /2( ،كتػاب
الحج ،باب :حجة النبي  ،رقـ.)1218( :
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المبحث الثالث :النميمة تُسيـ في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
النميمة آفة خطيرة ،ككسيمة حقيرة في الكقيعة بيف المسمميف ،كزرع بذكر العداكة كالبغضاء بينيـ،
كتشتيت كحدتيـ ،كقطع صبلت الترابط كالتراحـ بينيـ ،ككؿ ىذا ال يرضاه ا﵀ تعالى ،فحرمت الشريعة
حرمة اتفىاقنا"( ،)1كاستدلكا
اإلسبلمية النميمة ،كأجمع عمماء المسمميف عمى تحريميا ،قاؿ المنذرم" :النميمة يم ى
ش ٍ
از َم َّ
بقكلو تعالىَ ﴿ :ى َّم ٍ
اء ِب َن ِم ٍيـ﴾ [القمـ ،]11 :كالمشاء بنميـ ىك :الذم يمشي بحديث الناس بعضيـ
في بعض ،ينقؿ حديث بعضيـ إلى بعض(.)2

كمف السنة :فاستدلكا بما ركاه ابف عباس -رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿ :مر رسكؿ ا﵀  عمى قبريف،
اف ِفي َك ِب ٍ
فقاؿ( :إِ َّن ُي َما لَ ُي َع َّذ َبا ِفَ ،و َما ُي َع َّذ َب ِ
اف َي ْم ِشي
ستَِت ُر ِم ْف َب ْولِ ِوَ ،وأ َّ
ير ،أ َّ
َما َى َذا :فَ َك َ
َما َى َذا :فَ َك َ
اف الَ َي ْ
()3
اح ًدا ،وعمَى َى َذا و ِ
شقَّ ُو ِباثْ َن ْي ِف ،فَ َغرس عمَى َى َذا و ِ
الن ِميم ِة " ثُ َّـ َد َعا ِب َع ِس ٍ
ِب َّ
اح ًدا ،ثُ َّـ قَا َؿ:
يب َر ْط ٍب فَ َ
ََ
َ َ َ
َ
َ
َ
سا)(.)4
«لَ َعمَّ ُو ُي َخفَّ ُ
ؼ َع ْن ُي َما َما لَ ْـ َي ْي َب َ
أما إذا كاف الغرض مف نقؿ الكبلـ بيف الناس يحقؽ مقصدا شرعيا عظيما ،كيحافظ عمى مصالح

العباد الشرعية ،كيمنع عنيـ ضررا ،فيككف ذلؾ نصيحة ال نميمة ،كالنصيحة مف الكاجبات عمى
المسمميف ،قاؿ النككم " :كؿ ىذا المذككر في النميمة إذا لـ يكف فييا مصمحة شرعية ،فإف دعت حاجة
إلييا فبل منع منيا ،كذلؾ كما إذا أخبره بأف إنسانا يريد الفتؾ بو ،أك بأىمو ،أك بمالو ،أك أخبر اإلماـ
أكمف لو كالية بأف إنسانا يفعؿ كذا ،كيسعى بما فيو مفسدة ،كيجب عمى صاحب الكالية الكشؼ عف ذلؾ
المكاطف"(،)5
كازالتو ،فكؿ ىذا كما أشبيو ليس بحراـ ،كقد يككف بعضو كاجبا ،كبعضو مستحبا عمى حسب ى

كىذا دليؿ عمى حرص اإلسبلـ عمى صيانة حقكؽ العباد ،كالحفاظ عمى المكدة كالرحمة ،كقكة الترابط
كالتكاصؿ بينيـ ،كفي ىذا المبحث يظير أثرىا في ضعؼ الركابط كالصبلت بيف المسمميف ،كذلؾ فيما
يأتي:

( )1المنذرم ،أبك محمد ،عبد العظػيـ بػف عبػد القػكم( ،ت656 :ىػػ) ،الترغيػب والترىيػب مػف الحػديث الشػريؼ،)85 /1( ،
تحقيؽ :إبراىيـ شمس الديف ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت1417 ،ق.

( )2الطبرم ،جامع البياف ،)534 /23( ،ـ .س .بتصرؼ.
( )3الغيتابي ،أبك محمد ،بدر الديف محمكد بػف أحمػد( ،ت855 :ىػػ) ،عمػدة القػاري شػرح صػحيح البخػاري،)128 /22( ،
العسيب :سعؼ لـ ينبت عميو الخكص ،كقيؿ :ىك قضيب النخؿ.
دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،ى
( )4صػحيح البخػاري ،)17 /8( ،كتػاب األدب ،بػاب :الغيبػػة ،رقػـ ،)6052( :صػحيح مسػمـ ،)240 /1( ،كتػاب الطيػػارة،
باب :الدليؿ عمى نجاسة البكؿ ككجكب االستبراء منو ،رقـ.)292( :

( )5النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،)113 /2( ،ـ .س.
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أوال :النميمة تفسد المودة بيف المسمميف :ال شؾ أف النماـ بنقؿ الكبلـ بيف طرفيف ،يثير البغضاء في
قمكب كبل الطرفيف ،فتنعدـ المكدة كالمحبة التي أكجبيا اإلسبلـ بيف اإلخكة المسمميف ،كاذا ما انعدمت
المكدة مف قمكبيـ ،ضعفت الصبلت كالركابط بينيـ ،قاؿ الحكيـ الترمذم " :فالنميمة أف ينـ عمى أخيو
المسمـ إلى مسمـ آخر ما يكحشو بو عنده ،فيذا أفسد ما أصمح ا﵀ ،كعمد إلى الكصمة التي كصميـ ا﵀
بيا فحؿ عقدىا ،حتى تكلدت عداكة كبغضة بينيـ ،فيذا فعؿ يؤدل إلى فساد عظيـ ،كيفضي إلى الشركر
كميا"(.)1
كاذا انكشؼ أمر النماـ بيف الطرفيف كأنو كاف يخدع الطرفيف ،كقع في قمكبيـ بغضو ،كالحقد عميو،
بغض ،كال ييكثىؽ بقكلو كال بصداقتو ،ككيؼ ال يبغض كىك ال
قاؿ اإلماـ الغزالي " :إف النماـ ينبغي أف يي ى

ينفؾ عف الكذب ،كالغيبة ،كالغدر ،كالخيانة كالغؿ ،كالحسد ،كالنفاؽ ،كاإلفساد بيف الناس كالخديعة "(،)2

كىذا يفسد ما كاف بينيـ كبينو مف المكدة ،فينتيي األمر بالنماـ ال يحبو أحد ،فتضعؼ صبلتيـ ،كترابطيـ
االجتماعي ،كحقا يصدؽ في النماـ أف يسمى ذك الكجييف ،ركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ
ِ
القي ِ ِ
ِ
شٍّر َّ
الن ِ
الو ْج َي ْي ِف ،الَِّذي َيأ ِْتي َى ُؤالَ ِء ِب َو ْج ٍوَ ،و َى ُؤالَ ِء
النبي ( :تَ ِج ُد ِم ْف َ
امة ع ْن َد المَّو َذا َ
اس َي ْوَـ َ َ
ِب َو ْج ٍو»)( ،)3كانما عده النبي  مف شر الناس؛ "لتزيينو لكؿ طائفة عمميا ،كتقبيحو عند األخرل ،كذـ كؿ
كاحدة عند األخرل"(.)4

ثانياً :النميمة تثير النزاعات بيف المسمميف :تسيـ النميمة في إثارة الخبلفات كالصراعات ،التي تفسد
كتغير القمكب ،كتكلٌد البغضاء ،كسفؾ الدماء ،كالشتات"( ،)5فيذا ىك شأف النميمة حينما
الدنيا كالديفٌ " ،
يشتغؿ بيا بعض المسمميف ،تقطع األكاصر بينيـ ،كتجعؿ منيـ ًفرقا؛ كليذا سماىا النبي ً 
العضة ،ركل
َّ ِ
ِ
يم ُة
عبد ا﵀ بف مسعكد – رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :إف محمدا  قاؿ( :أََال أَُن ٍّب ُئ ُك ْـ َما ا ْل َع ْ
ض ُو؟ ى َي النم َ

( )1الحكػػيـ الترمػػذم ،أبػػك عبػػد ا﵀ ،محمػػد بػػف عمػػي( ،ت :نحػػك 320ى ػػ) ،المنييػػات( ،ص ،)96 :تحقي ػؽ :محمػػد عثمػػاف
الخشت ،مكتبة القرآف لمطبع كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر1406 ،ىػ1986 ،ـ.

( )2الغزالي ،إحياء عموـ الديف ،)156 /3( ،ـ .س.
( )3صػػػحيح البخػػػاري ،)18 /8( ،كت ػػاب األدب ،ب ػػاب :م ػػا قي ػػؿ ف ػػي ذم ال ػػكجييف ،رقػ ػـ ،)6058( :صػػػحيح مسػػػمـ/4( ،
 ،)2011كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :ذـ ذم الكجييف كتحريـ فعمو ،رقـ.)2526( :

( )4القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)76 /8( ،ـ .س.

( )5ابف الجكزم ،أبك الفرج ،جماؿ الديف ،عبد الرحمف بف عمي( ،ت597 :ىػ) ،بحر الدموع( ،ص ،)130 :تحقيؽ :جمػاؿ
جماؿ محمكد مصطفى ،ط ،1دار الفجر لمتراث1425 ،ىػ2004-ـ.
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اس)( ،)1ك ً
ا ْلقَالَ ُة َب ْي َف َّ
الن ِ
العضة :القطعة مف الشي( ،)2قاؿ المازرم" :فمى ىعؿ النميمة يس ٌميت ًعضة؛ ألنيا
(،)3

الناس"
تفىرؽ بيف ٌ

فتجعؿ منيـ قطعا متفرقة ،كفرقا مختمفة.

كالمشي في الناس بالنميمة يؤدم إلى كثير مف الجرائـ ،كمف أعظميا خط ار التنازع كالفرقة

كاالختبلؼ ،كىذا ببل شؾ سيضعؼ الركابط بينيـ ،كيقطع الصبلت التي تربطيـ.
ثالثاً :النميمة سبب في انتشار الجرائـ :تسيـ النميمة بشكؿ كاضح في نشر الجرائـ في المجتمع،
كالتعدم عمى حقكؽ الناس التي صانيا اإلسبلـ ،ففي الحديث الذم ركاه أبك بكرة – رضي ا﵀ عنو -قاؿ:
ِ
اـ)
َع َر َ
اء ُك ْـَ ،وأ َْم َوالَ ُك ْـَ ،وأ ْ
قاؿ ( :فَِإ َّف د َم َ
اض ُك ْـَ ،ب ْي َن ُك ْـ َح َر ٌ

()4

فالنماـ بقصده الكقيعة بيف الناس يستحؿ

الكذب ،كيثير نكازع الشر بيف الطرفيف ،كيشحف بالحقد كؿ طرؼ ضد اآلخر ،كىذا يقكد كبل الطرفيف
لمكقكع في الغيبة ،كالمعف ،كالطعف ،كالسمب ،كالنيب ،كأكؿ الحقكؽ ،كقطيعة األرحاـ ،كقد يصؿ الخبلؼ

لدرجة التعارؾ باأليدم ،كسفؾ الدماء المحرمة ،كعندىا تستحكـ العداكة كالبغضاء في نفكس الطرفيف،
كتفسد المكدة التي بذؿ اإلسبلـ الكثير الكثير لمحفاظ عمييا ،كبالتالي تنقطع العبلقات ،كتضعؼ الصبلت،
فيتفتت بنياف األمة ،كيضعؼ جسدىا الكاحد.
كىكذا يظير الخطر الكبير لمنميمة عمى المسمميف ،كعبلقاتيـ ،كآثارىا السيئة في ضعؼ التكاصؿ
كالترابط بينيـ؛ لذا كانت مف المحرمات عمى المسمميف في شرع ا﵀ تعالى العالـ بعباده ،كما يصمحيـ،
ير﴾ [الممؾ. ]14 :
ؽ َو ُى َو المَّ ِط ُ
كصدؽ ا﵀ إذ قاؿ﴿ :أََال َي ْعمَ ُـ َم ْف َخمَ َ
يؼ ا ْل َخ ِب ُ

( )1صحيح مسمـ ،)2012 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ النميمة ،رقـ.)2606( :
( )2الفراىيدم ،العيف ،)193 /2( ،ـ .س.

( )3المػػازرم ،أبػػك عبػػد ا﵀ ،محمػػد بػػف عمػػي( ،ت536 :ى ػػ) ،المعمػػػـ بفوائػػػد مسػػػمـ ،)298 /3( ،تحقي ػؽ :محمػػد الشػػاذلي
الد ارسػات
المؤسسػة الكطنيػة لمكتػاب بػالجزائر،
النيفر ،ط ،2الدار التكنسية لمنشر،
المؤسسػة الكطنيػة لمترجمػة كالتحقيػؽ ك ٌ
ٌ
ٌ
بيت الحكمة 1988 ،ـ.

( )4صػػحيح البخػػاري ،)24 /1( ،كتػػاب العمػػـ ،بػػاب :قػػكؿ النبػػي ( :رب مبمػػغ أكعػػى مػػف سػػامع) ،رقػػـ ،)67( :صػػحيح
مسمـ ،)886 /2( ،كتاب الحج ،باب :حجة النبي  ،رقـ.)1218( :
02

المبحث الرابع :المعف والسب ،وأثرىما في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
يتساىؿ كثير مف المسمميف في إطبلؽ لسانو بالمعف كالسب ،فيقع في أعراض المسمميف بالمعف تارة،
عف المسمـ المصكف حراـ
كبالسب كالشتـ تارة أخرل ،كقد حرـ اإلسبلـ المعف كالسب ،قاؿ النككم " :لى ي

بإجماع المسمميف"( ،)1بدليؿ ما ركاه ثابت بف الضحاؾ -رضي ا﵀ عنو :-أف رسكؿ ا﵀  قاؿ:
(َ ...و َم ْف لَ َع َف ُم ْؤ ِم ًنا فَ ُي َو َكقَ ْتمِ ِو ،)2()...كالحديث ظاىر في تحريـ المعف مف المسمـ لممسمـ ،كقد شبو النبي

 لعف المسمـ بقتمو ،ككجو الشبو بينيما ،قيؿ :إف لعف المؤمف شبيو القتؿ في التحريـ ،أكفي العقاب ،أك
في اإلبعاد؛ ألف المعف تبعيد مف رحمة ا﵀ ،كالقتؿ تبعيد مف الحياة( ،)3كقيؿ :في اإلثـ؛ ألنو إذا قتمو أذىب
عيشو الدنيكم لو بإزىاؽ ركحو ،كاذا لعنو أذىب عرضو بمعنو كشتمو؛ فإذىاب عرضو كإذىاب نفسو،
(،)4

كبلىما يكجب اإلثـ لو

كقد رجح البعض أنيما شبيياف في التحريـ(.)5

كىذا التشديد في تحريـ المعف ألف فيو عدكانا عمى أعراض المؤمنيف ،كاألعراض تساكم األركاح في
كجكب صيانتيا كالحفاظ عمييا ،كالعدكاف عمييا لو أثره في تفتيت كحدة المسمميف ،كضعؼ الصبلت
كالترابط االجتماعي بينيـ ،كيظير ذلؾ فيما يأتي:
أوالً :المعف والسب يزيالف المحبة ،ويزرعاف العداوة والبغضاء بيف المسمميف :المعف دعاء بالطرد مف
رحمة ا﵀ ،كالسب شتـ اإلنساف ،كاحتقاره ،كىذا مف شأنو أف يكلد ردة فعؿ عكسية ،فيحمؿ مف تعرض
لًمعف كالسب إلى رد ذلؾ إلى مف لعنو أك سبو ،بدليؿ ما ركاه عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص -رضي ا﵀
الرج ِؿ والِ َد ْي ِو ،قَالُوا :يا رسو َؿ ِ
الر ُج ُؿ
ش ِت ُـ َّ
ا﵀َ ،و َى ْؿ َي ْ
عنيما -أف رسكؿ ا﵀  قاؿِ ( :م َف ا ْل َك َب ِائ ِر َ
َ َ ُ
شتْ ُـ َّ ُ َ
ُم ُو)( ،)6كعندما يقع ىذا بيف المسمميف،
سب أ ََبا َّ
سب أ َّ
سب أ َّ
َوالِ َد ْي ِو؟ قَ َ
ُم ُو فَ َي ُ
سب أ ََباهَُ ،وَي ُ
الر ُج ِؿ فَ َي ُ
اؿَ :ن َع ْـ َي ُ
فستزكؿ المكدة بينيـ ،كتحؿ البغضاء كالعداكة في قمكبيـ " ،فالمعف إساءة بؿ مف أبمغ اإلساءة ...كالمعف
عداكة"( ،)7كمف ثـ يتجنب كؿ منيـ اآلخر ،كيقطع صمتو كاإلحساف إليو.
( )1النككم ،اظذكار( ،ص ،)354-353 :ـ .س.

( )2صػػحيح البخػػاري ،)15 /8( ،كتػػاب األدب ،بػػاب :مػػا ينيػػى مػػف السػػباب كالمعػػف ،رقػػـ ،)6047( :صػػحيح مسػػمـ/1( ،
 ،)104كتاب اإليماف ،باب :غمظ تحريـ قتؿ اإلنساف نفسو ،رقـ.)110( :

( )3انظر :القسطبلني ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،)38 /9( ،ـ .س.
( )4المظيرم ،المفاتيح في شرح المصابيح ،)168 /4( ،بتصرؼ.

( )5انظر :النككم ،المنياج شرح مسمـ بف الحجاج ،)125 /2( ،ـ .س.

( )6صحيح البخاري ،)3 /8( ،كتاب األدب ،باب :ال يسب الرجؿ كالديو ،رقـ ،)5973( :صحيح مسمـ ،)92 /1( ،كتاب
كتاب اإليماف ،باب :بياف الكبائر كأكبرىا ،رقـ ،)90( :كالمفظ لمسمـ.

( )7ابػػف قػػيـ الجكزيػػة ،شػػمس الػػديف ،محمػػد بػػف أبػػي بكػػر( ،ت751 :ىػ ػ) ،بػػدائع الفوائػػد ،)207 /3( ،د .ط .دار الكتػػاب
العربي ،بيركت ،لبناف.
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ثانياً :المعف والسب يحرماف مف صحبة اظخيار :ال شؾ أف انطبلؽ لساف المسمـ بفاحش الكبلـ ،كلعف
المسمميف كسبيـ ،سيؤدم إلى نفكر الناس مف صحبتو؛ لكقكع األذل منو عمييـ ،كلسكء كبلمو ،فيك نافخ
كير ال يحتمؿ صحبتو األخيار ،كعندىا ينفر منو الصالحكف ،كلف يجد لو صاحبا سكل األشرار مثمو،
ركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو  ،-أف رسكؿ ا﵀  ،قاؿَ( :ال ي ْنب ِغي لِ ِ
صدٍّي ٍ
وف لَ َّعا ًنا)(،)1
ؽ أْ
َف َي ُك َ
ََ
فالمعف" ليس مف أخبلؽ المؤمنيف الصديقيف كال الشيداء كالشفعاء يكـ القيامة ،كأف مف تخمؽ بو فميس مف

ىذه الطبقات العزيزة الرفيعة؛ ألف المعنة اإلبعاد مف رحمة ا﵀ ،كليس ىذه خمؽ المؤمنيف ،الذيف كصفيـ
ا﵀ بالرحمة بينيـ كالتعاكف عمى البر ،كأنيـ كالجسد الكاحد ،ككالبنياف يشد بعضو بعضا ،كأف المسمـ
يحب ألخيو ما يحب لنفسو ،فمف دعا عمى أخيو المسمـ بالمعنة ،كىي البعد مف رحمة ا﵀ ،كىي بمثابة
المقاطعة ،كالعداكة ،كمحبة الشر أجمعو لو"( ،)2فكيؼ سيصادؽ اإلنساف شخصا يتمنى لو الشر.
ثالثاً :المعف والسب يسيماف في نشر الجرائـ :إف انتشار المعف كالسب بيف المسمميف ،يسيـ بشكؿ كاضح
في نشر الجرائـ في المجتمع ،فالمعف كالسب كبلىما فيو التحقير كاالنتقاص ،مما يثير لدل الشخص
الممعكف ردة فعؿ حبا في االنتقاـ ،كرد االعتبار لنفسو ،كىذا سيقكده إلى كثير مف المعاصي كالجرائـ ،فيك
سيرد عمى غيره بالمعف كالسب ،كما كرد في الحديث الذم ركاه عبد ا﵀ بف عمرك – رضي ا﵀ عنيما -أف
ُم ُو)( ،)3كىذا سيقكد إلى جرائـ
سب أ ََبا َّ
سب أ َّ
سب أ َّ
ُم ُو فَ َي ُ
سب أ ََباهَُ ،وَي ُ
الر ُج ِؿ فَ َي ُ
رسكؿ ا﵀  قاؿَ ( :ي ُ

أخرل؛ كالغيبة كالنميمة ،كاالقتتاؿ ،كىذا االنحراؼ عف االستقامة إلى اإلجراـ إنما كاف بسبب السب

كالمعف؛ لذا عد النبي  ذلؾ كمو فسقا ،ركل عبدا﵀ بف مسعكد – رضي ا﵀ عنو -قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀
ِ
وقتالو ُك ْفٌر)(،)4أم إثما ،كخركجا عف الطاعة إلى المعصية()5؛ ألف ًعرضو
سوؽ،
ُ
المسمـ فُ ٌ
( :سباب ُ
حراـ كتحريـ دمو كمالو ،كالفسكؽ :الخركج مف الطاعة(،)6كىذا كمو يتسبب في ضعؼ الترابط كالتكاصؿ.

( )1صحيح مسمـ ،)2005 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :النيي عف لعف الدكاب كغيرىا ،رقـ.)2597( :
( )2القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)68 /8( ،ـ .س.

( )3صحيح البخاري ،)3 /8( ،كتاب األدب ،باب :ال يسب الرجؿ كالديو ،رقـ ،)5973( :صحيح مسمـ ،)92 /1( ،كتاب
كتاب اإليماف ،باب :بياف الكبائر كأكبرىا ،رقـ.)90( :

( )4صػػحيح البخػػاري ،)15 /8( ،كتػػاب األدب ،بػػاب :مػػا ينيػػى مػػف السػػباب كالمعػػف ،رقػػـ ،)6044( :صػػحيح مسػػمـ/1( ،
 ،)81كتاب اإليماف ،باب :بياف قكؿ النبي ( :سباب المسمـ فسكؽ كقتالو كفر) ،رقـ.)64( :

( )5انظر :ابف الممقف ،أبك حفص ،سراج الديف ،عمػر بػف عمػي( ،ت804 :ى ػ) ،التوضػيح لشػرح الجػامع الصػحيح/28( ،
 ،)368تحقيؽ :دار الفبلح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث ،ط ،1دار النكادر ،دمشؽ ،سكريا 1429 ،ىػ  2008 -ـ.

( )6ابػػف منظػػكر ،أبػػك الفضػػؿ ،محمػػد بػػف مكػػرـ بػػف عمػػى( ،ت711 :ىػ ػ) ،لسػػاف العػػرب ،)308 /10( ،ط ،3دار صػػادر،
بيركت1414 ،ىػ.
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المبحث الخامس :قذؼ المحصنات ،وأثره في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
إف قذؼ المحصنات مف أخطر اآلفات التي تفتؾ بالمجتمع المسمـ ،كتنخر بنيانو المتماسؾ؛ لذا
حرمت الشريعة اإلسبلمية قذؼ المحصنات ،كقد ثبتت حرمتو بنصكص القرآف الكريـ ،كالسنة النبكية ،كقد
عد العمماء ىذه الجريمة "مف الكبائر بإجماع األمة"()1؛ لما يترتب عمييا مف المخاطر عمى المقذكؼ
اف َال ِت ا ْلم ْؤ ِم َن ِ
ات ا ْل َغ ِ
وف ا ْلم ْحص َن ِ
ات لُ ِعنُوا
كالقاذؼ ،كسائر أفراد المجتمع ،بدليؿ قكلو تعالى﴿ :إِ َّف الَِّذ َ
يف َي ْرُم َ ُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
يـ﴾ [النكر ،]23 :فيذه اآلية صريحة في تحريـ قذؼ المحصنات؛ فقد
في الد ْن َيا َو ْاآلخ َرِة َولَ ُي ْـ َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
لعف ا﵀ تعالى مف يطاؿ لسانو المعركفيف بالعفة مف المؤمنيف كالمؤمنات(.)2
ِ
سو َؿ
اجتَِن ُبوا َّ
كما ركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  قاؿْ ( :
الموِبقَات ،قَالُواَ :يا َر ُ
الس ْب َع ُ
الن ْف ِ ِ
َّ ِ
الرَباَ ،وأَ ْك ُؿ م ِ
الس ْحرَ ،وقَ ْت ُؿ َّ
اؿٍّ :
اؿ
الحؽٍَّ ،وأَ ْك ُؿ ٍّ
المَّ ِوَ ،و َما ُى َّف؟ قَ َ
س الَّتي َح َّرَـ المَّ ُو إَِّال ِب َ
الش ْر ُؾ ِبالموَ ،و ٍّ ُ
َ
ات ال َغ ِ
ات الم ْؤ ِم َن ِ
ْؼ الم ْحص َن ِ
الي ِت ِيـ ،والتَّولٍّي يوـ َّ ِ
افالَ ِت)( ،)3ك"اجتنبكا" "أم :ابتعدكا ،مف
َ
الز ْحؼَ ،وقَذ ُ ُ َ
َ َ
ُ
َْ َ

االجتناب ،كىك أبمغ مف :ابعدكا كاحذركا ،كنحك ذلؾ( ،)4كقكلو " :السبع" :أم الكبائر( :)5كقد عد النبي

 ىذه الجرائـ مف "المكبقات " أم :الميمكات ،كقاؿ الميمب :سميت بذلؾ؛ ألنيا سبب إلىبلؾ
مرتكبيا"( ،)6كمنيا " قذؼ المحصنات المؤمنات الغافالت " كىف المؤمنات البلتي حفظف فركجيف عف
غاف ً
الزنا المحرـ ،كلـ يكاقعنو ،كانما عرفف بالعفة كالبراءة مف الزنا( ،)7كىف مف "اٍل ً
بلت السميمات الصدكر،
النقيات القمكب ،البلتي ليس فييف دىاء كال مكر"( ،)8فمف كقع في أعراضيف ،كنسب إلييف الفاحشة التي
لـ تكف منيف ،فقد جمب اليبلؾ لنفسو أكال كلممتيـ ،كلسائر أفراد المجتمع.

( )1ابف نجيـ ،زيف الديف بف إبراىيـ بف محمػد ،المصػرم( ،ت970 :ى ػ) ،البحػر الرائػؽ شػرح كنػز الػدقائؽ ومنحػة الخػالؽ
وتكممة الطوري ،)31 /5( ،ط ،2دار الكتاب اإلسبلمي.

( )2القرطبي ،أبك عبد ا﵀ ،شمس الديف ،محمػد بػف أحمػد( ،ت671 :ى ػ) ،الجػامع ظحكػاـ القػرآف ،تفسػير القرطبػي/12( ،
 ،)209تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ،ط ،2دار الكتب المصرية ،القاىرة1384 ،ىػ 1964 -ـ.

( )3صحيح البخاري ،)175 /8( ،كتاب الحدكد ،باب :رمي المحصنات ،رقػـ ،)6857( :صحيح مسمـ ،)92 /1( ،كتػاب
اإليماف ،باب :بياف الكبائر كأكبرىا ،رقـ.)89( :

( )4الغيتابي ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،)61 /14( ،ـ .س.

( )5المنػػاكم ،زيػػف الػػديف ،محمػػد المػػدعك بعبػػد الػػرؤكؼ بػػف تػػاج العػػارفيف( ،ت1031 :ىػ ػ) ،فػػػيض القػػػدير شػػػرح الجػػػامع
الصغير ،)153 /1( ،ط ،1المكتبة التجارية الكبرل ،مصر.1356 ،

( )6الغيتابي ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،)29 /24( ،ـ .س.
( )7انظر :المصدر نفسو ،)62 /14( ،ـ .س.

( )8الزمخشرم ،أبػك القاسػـ ،محمػكد بػف عمػر بػف أحمػد ،جػار ا﵀( ،ت538 :ى ػ) ،الكشػاؼ عػف حقػائؽ غػوامض التنزيػؿ،
( ،)222 /3ط ،3دار الكتاب العربي ،بيركت 1407 ،ىػ.
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كتحريـ قذؼ المحصنات ،ليس خاصا بالنساء دكف الرجاؿ ،بؿ يحرـ قذؼ الرجاؿ المؤمنيف العفيفيف
البريئيف ،بدليؿ قكلو تعالى﴿ :المحصنات﴾ ،بمعنى " :األنفس المحصنات ،فيعـ الرجاؿ كالنساء ،أك
التقدير كالمحصنيف؛ لئلجماع عمى استكاء حكـ النكعيف في القذؼ"( ،)1كفي ىذا المبحث يظير خطر ىذه
الكبيرة ،كأثرىا في ضعؼ الركابط كالصبلت ،كذلؾ كما يأتي:
أوالً :قذؼ المحصنات تَ َع ٍد عمى أعراض المسمميف ،ونيؿ مف حرماتيـ :منع اإلسبلـ التعدم عمى

أعراض المسمميف ،ككاف ذلؾ آخر ما أكد حرمتو النبي  قبؿ كفاتو ،ففي الحديث الذم ركاه أبك بكرة –

ِ
اـ)( ،)2كقذؼ المحصنيف مف
َع َر َ
اء ُك ْـَ ،وأ َْم َوالَ ُك ْـَ ،وأ ْ
رضي ا﵀ عنو -قاؿ :قاؿ ( :فَِإ َّف د َم َ
اض ُك ْـَ ،ب ْي َن ُك ْـ َح َر ٌ
مف أبناء المجتمع ىك ٍّ
تعد عمى أعظـ حرماتيـ ،كنيؿ مف أعراضيـ كذبا كزكرا ،كىذا بدكره يكلد نفكر
المقذكؼ كأكليائو كأقربائو ،ككؿ مف لو صمة بو ،بؿ كنفكر سائر أبناء المجتمع عمف خاض في عرض
أخييـ ،كىنا تضعؼ الركابط ،كتنقطع الصبلت بينيـ ،خبلفا لما حرص عميو اإلسبلـ مف متانة الركابط
بيف المسمميف.
وي ْخ ِرب البيوت :إف قذؼ المحصنات مف المؤمنات جريمة ذات أثر خطير عمى
ثانياً :القذؼ ييدـ اظسر ُ
األسرة المسممة ،فقد يتسبب في طبلؽ الزكجة ،كفراقيا ،فيذا النبي  كاد يطمؽ عائشة حيف رماىا

سو ُؿ المَّ ِو َ عمِيًّا،
المنافقكف بالزنا ،أخرج البخارم عف عائشة -رضي ا﵀ عنيا -قالت...( :فَ َد َعا َر ُ
ستَأ ِْم ُرُى َما ِفي ِف َار ِ
َىِم ِو)( ،)3كلكنو لـ يحدث؛ إذ نزؿ الكحي ببراءة عائشة،
استَ ْم َب َ
ؽ أْ
ام َة ِح َ
الو ْح ُي َي ْ
يف ْ
ث َ
َوأ َ
ُس َ
عائشة ،أما إذا ما حصؿ الطبلؽ كالفراؽ فيذا خراب لمبيكت ،يفضي إلى تدىكر العبلقات بيف الزكجيف،

كبيف أىمييما ،كىذا لو أثره في ضعؼ العبلقات كالتكاصؿ بينيـ.
ثالثاً :القذؼ يمحؽ العار بالمقذوؼ وأسرتو :ال شؾ أف القذؼ جريمة مؤذية لكثير مف أفراد المجتمع؛
فالقاذؼ حينما يتيـ غيره بالزنا ،فيك ال يضر المقذكؼ فحسب؛ بؿ يمحؽ العار بالمرأة مف جية ،كزكجيا،
أذل البنيا؛ ألنو نسبة لو
أذل لزكجيا ،كما ىك ن
كأبنائيا ،كسائر أىميا ،قاؿ ابف تيمية " :فإف قذؼ المرأة ن

( )1الييتمػػي ،أبػػك العبػػاس ،شػػياب الػػديف ،أحمػػد بػػف محمػػد( ،ت974 :ى ػ) ،الزواجػػر عػػف اقتػراؼ الكبػػائر ،)85 /2( ،ط،1
دار الفكر1407 ،ىػ 1987 -ـ.

( )2صػػحيح البخػػاري ،)24 /1( ،كتػػاب العمػػـ ،بػػاب :قػػكؿ النبػػي ( :رب مبمػػغ أكعػػى مػػف سػػامع) ،رقػػـ ،)67( :صػػحيح
مسمـ ،)1306 /3( ،كتاب القسامة كالمحاربيف ،باب :تغميظ تحريـ الدماء كاألعراض كاألمكاؿ ،رقـ.)1679( :

( )3صحيح البخاري ،)103 /6( ،كتػاب تفسػير القػرآف ،بػاب﴿ :لػكال إذ سػمعتمكه ظػف المؤمنػكف كالمؤمنػات ،بأنفسػيـ خيػ ار﴾
[النكر ،]12 :رقـ ،)4750( :صحيح مسمـ ،)2129 /4( ،كتاب التكبة ،باب :في حديث اإلفؾ ،رقـ.)2770( :
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أذل عظيما "( ،)1كىذا ما دفع زكجة ىبلؿ بف
إلى الدياثة ،كاظيار لفساد فراشو ،فإف زناء امرأتو يؤذيو ن

أمية لرفض اإلقرار بالزنا حينما قذفيا زكجيا بشريؾ بف سحماء ،ركل ابف عباس – رضي ا﵀ عنيما،-

ش ِي َد ْت،
ام ْت فَ َ
أف ىبلؿ بف أمية ،قذؼ امرأتو عند النبي  بشريؾ بف سحماء ،فقاؿ النبي  ...( :ثُ َّـ قَ َ
َفمَ َّما َكا َن ْت ِع ْن َد َ ِ
وىاَ ،وقَالُوا :إِ َّن َيا م ِ
اؿ ْاب ُف َعب ٍ
َت
وج َب ٌة ،قَ َ
َّاس – رضي ا﵀ عنو :-فَتَمَ َّكأ ْ
س ِة َوقَّفُ َ
الخام َ
ُ
ْضح قَو ِمي ِ
الي ْوِـ)( ،)2فمـ تتراجع عف تكذيب زكجيا
سائ َر َ
ص ْتَ ،حتَّى ظَ َن َّنا أ ََّن َيا تَْر ِجعُ ،ثُ َّـ قَالَ ْت :الَ أَف َ ُ ْ
َ
َوَن َك َ
فيما رماىا مف الزنا خكفا مف العار الذم سيمحقيا كقكميا مف ىذه الجريمة ،كشعكر المقذكؼ كأىمو بالعار

بسبب القذؼ حتما سيكلد ردة فعؿ عكسية تجاه القاذؼ يترتب عمييا القطيعة ،كضعؼ التكاصؿ.
رابعاً :القذؼ يسيـ في نشر الجرائـ في المجتمع :إف جرأة الناس في النيؿ مف األعراض العفيفة
المصكنة ،كاتياميا كذبا بالزنا ،يسيـ بشكؿ كاضح في انتشار العديد مف الجرائـ في المجتمع ،أكليا سكء
الظف بالمسمميف ،كتشكيو صكرة المقذكؼ ،ثـ العداكة كالبغضاء ،كاختبلط األنساب ،كما يسيـ في إغراء
الناس بجريمة الزنا المحرـ ،كالطبلؽ ،كحب االنتقاـ ،كغيرىا مف الجرائـ ،كمما يؤيد ىذا ما حصؿ في
حادثة اإلفؾ ،فقد حصؿ سكء الظف بعائشة ،كصفكاف بف المعطؿ ،ككاد النبي  يطمؽ عائشة -رضي
ِ
ِ
ستَأ ِْم ُرُى َما ِفي ِف َار ِ
َىمِ ِو) ( ،)3كما
استَ ْم َب َ
ؽ أْ
ام َة ِح َ
الو ْح ُي َي ْ
يف ْ
ث َ
سو ُؿ المَّو َ عميًّاَ ،وأ َ
ا﵀ عنيا( -فَ َد َعا َر ُ
ُس َ
حدث الصراع بيف األكس كالخزرج بسبب قكؿ النبي  في حؽ ابف سمكؿ ،فقد ركت عائشة – رضي ا﵀
َى ِؿ َب ْي ِتي ،فَ َوالمَّ ِو
عنيا عف النبي  قاؿَ ( :يا َم ْع َ
يف َم ْف َي ْع ِذ ُرِني ِم ْف َر ُج ٍؿ قَ ْد َبمَ َغ ِني أَ َذاهُ ِفي أ ْ
سمِ ِم َ
الم ْ
ش َر ُ
َىمِي إَِّال
اف َي ْد ُخ ُؿ َعمَى أ ْ
ت َعمَى أ ْ
َىمِي إَِّال َخ ْي ًراَ ،ولَقَ ْد َذ َك ُروا َر ُج ًال َما َعمِ ْم ُ
َما َعمِ ْم ُ
ت َعمَ ْي ِو إَِّال َخ ْي ًراَ ،و َما َك َ
ٍ
ِ
اف ِم َف اظ َْو ِ
صِ
ت
س َ
اري ،فَقَ َ
ض َرْب ُ
َع ِذ ُر َؾ ِم ْن ُو ،إِ ْف َك َ
س َ
وؿ المَّ ِو أََنا أ ْ
اؿَ :يا َر ُ
س ْع ُد ْب ُف ُم َعاذ اظَ ْن َ
اـ َ
َمعي ،فَقَ َ
س ٍّي ُد
اف ِم ْف إِ ْخ َو ِان َنا ِم َف َ
س ْع ُد ْب ُف ُع َب َ
ُع ُنقَ ُوَ ،وِا ْف َك َ
ادةَ َو ُى َو َ
اـ َ
الخ ْزَر ِج أ َ
َم ْرتََنا فَفَ َع ْم َنا أ َْم َر َؾ ،قَالَ ْت :فَقَ َ
احتَممَتْ ُو الح ِم َّي ُة ،فَقَ َ ِ
ِ
اف قَ ْب َؿ َذلِ َؾ رج ًال ِ
ت لَ َع ْم ُر المَّ ِو الَ تَ ْقتُمُ ُوَ ،والَ
َ
س ْع ٍدَ :ك َذ ْب َ
الخ ْزَر ِجَ ،و َك َ
َ
اؿ ل َ
َُ َ
صال ًحاَ ،ولَك ِف ْ َ

ِِ
ِ
ض ْي ٍر َو ُى َو ْاب ُف
ُس ْي ُد ْب ُف ُح َ
اـ أ َ
تَ ْقد ُر َعمَى قَ ْتمو ،فَقَ َ
ؽ تُج ِاد ُؿ ع ِف الم َن ِ
ِ
ِ
يف،
اف ِق َ
َ
المَّو لَ َن ْقتُمَ َّن ُو ،فَِإ َّن َؾ ُم َناف ٌ َ
ُ

ع ٍّـ سع ِد ْب ِف مع ٍاذ ،فَقَ َ ِ
ت لَ َع ْم ُر
ادةََ :ك َذ ْب َ
س ْع ِد ْب ِف ُع َب َ
َ َْ
اؿ ل َ
َُ
الحي ِ
َف َي ْقتَِتمُوا،
س َو َ
الخ ْزَر ُج َحتَّى َىموا أ ْ
فَتَثَ َاو َر َ
َّاف اظ َْو ُ

( )1ابف تيمية ،أبك العباس ،تقي الديف ،أحمد بف عبد الحميـ( ،ت728 :ىػ) ،الصارـ المسػموؿ عمػى شػاتـ الرسػوؿ( ،ص:
 ،)45تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد ،د .ط .الحرس الكطني السعكدم ،المممكة العربية السعكدية.

( )2صػػػحيح البخػػػاري ،)100 /6( ،كتػػاب تفسػػير القػػرآف ،بػػاب﴿ :كي ػػد أر عني ػػا العػػذاب [ ﴾...الن ػػكر ،]8 :رق ػػـ،)4747( :
صحيح مسمـ ،)1134 /2( ،كتاب المعاف ،باب :انقضاء عدة المتكفى عنيا زكجيا ،رقـ. )1496( :

( )3صحيح البخاري ،)103 /6( ،كتػاب تفسػير القػرآف ،بػاب﴿ :لػكال إذ سػمعتمكه ظػف المؤمنػكف كالمؤمنػات ،بأنفسػيـ خيػ ار﴾
[النكر ،]12 :رقـ ،)4750( :صحيح مسمـ ،)2129 /4( ،كتاب التكبة ،باب :في حديث اإلفؾ ،رقـ.)2770( :
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ِ
ِ
ِ
س َكتُوا)
سو ُؿ المَّ ِو ُ ي َخفٍّ ُ
ض ُي ْـ َحتَّى َ
سو ُؿ المَّو  قَائ ٌـ َعمَى الم ْن َب ِرَ ،فمَ ْـ َي َز ْؿ َر ُ
َو َر ُ
بفساد الحياة االجتماعية ،كعبلقات الترابط بيف المسمميف ،ما يسبب ضعفيا كىكانيا.

()1

كىذه الجرائـ كفيمة

سبب العداوة والبغضاء بيف ال ّناس( :)2إف خكض المسمـ في أعراض إخكانو ،كاتياميـ
خامساً :القذؼ ُي َ
بالباطؿ يكرث العداكة كالبغضاء كالنفكر بيف القاذؼ كبيف المقذكؼ كأىمو مف جية ،ككذلؾ بيف القاذؼ
كسائر الناس؛ إذ لـ يحفظ ما أكجب ا﵀ حفظو ،كمما يدؿ عمى ىذا أف اتياـ مسطح بف أثاثة لعائشة بنت
أبي بكر – رضي ا﵀ عنيما -كاف سببا في العداكة كالقطيعة بينو كبيف أبي بكر ،ففي حديث عائشة -
ٍّيؽ  -ر ِ
ض َي المَّ ُو
اؿ أ َُبو َب ْك ٍر ٍّ
رضي ا﵀ عنيا ،-زكج النبي  حيف قاؿ ليا أىؿ اإلفؾ ما قالكا ...،قَ َ
الصد ُ َ
ِ
ِ
ش ْي ًئا أ ََب ًدا َب ْع َد
سطَ ٍح َ
سطَ ِح ْب ِف أُثَاثَ َة لِقَ َر َاب ِت ِو ِم ْن ُو َوفَ ْق ِرِهَ :والمَّ ِو الَ أُْن ِف ُ
اف ُي ْن ِف ُ
َع ْنوَُ -و َك َ
ؽ َعمَى م ْ
ؽ َعمَى م ْ
َف ُي ْؤتُوا أُوِلي القُ ْرَبى
ض ِؿ ِم ْن ُك ْـ َو َّ
ش َة َما قَ َ
الَِّذي قَ َ
اؿ ِل َع ِائ َ
الس َع ِة أ ْ
اؿ ،فَأَ ْن َز َؿ المَّ ُوَ ﴿ :والَ َيأْتَ ِؿ أُولُو الفَ ْ
يف ِفي س ِب ِ ِ
والم ِ
َّ
صفَ ُحوا ،أَالَ تُ ِحبو َف أ ْ ِ َّ
يف َوالم َي ِ
ور
اج ِر َ
يؿ المَّوَ ،وْل َي ْعفُوا َوْل َي ْ
َ
َ َ َ
َف َي ْغف َر الم ُو لَ ُك ْـ َوالم ُو َغفُ ٌ
ساك َ ُ
ِ
ِ
ُحب أ ْ ِ
اؿ أَبو ب ْك ٍر :بمَى والمَّ ِو إِ ٍّني أ ِ
ِ
سطَ ٍح َّ
النفَقَ َة الَِّتي
يـ﴾[ النور ]22:قَ َ ُ َ
َف َي ْغف َر المَّ ُو لي ،فََر َج َع إِلَى م ْ
َ َ
َرح ٌ
ؽ َعمَ ْي ِو.)3()،
اف ُي ْن ِف ُ
َك َ
كبيذا يظير خطر قذؼ المحصنات ،فيك ينشر الكذب كالفكضى بيف الناس ،كيفسد المكدة بينيـ ،كينشر

العداكة كالبغضاء ،كىذه كميا تسيـ بشكؿ كبير في ضعؼ الصبلت كالركابط بيف المسمميف.

( )1صحيح البخاري ،)103 /6( ،كتػاب تفسػير القػرآف ،بػاب﴿ :لػكال إذ سػمعتمكه ظػف المؤمنػكف كالمؤمنػات ،بأنفسػيـ خيػ ار﴾
[النكر ،]12 :رقـ ،)4750( :صحيح مسمـ ،)2129 /4( ،كتاب التكبة ،باب :في حديث اإلفؾ ،رقـ.)2770( :

( )2عدد مف المختصيف ،نضرة النعيـ في مكارـ أخالؽ الرسوؿ الكريـ ،)5322 /11( ،ـ .س.

( )3صحيح البخاري ،)101 /6( ،كتػاب تفسػير القػرآف ،بػاب﴿ :لػكال إذ سػمعتمكه ظػف المؤمنػكف كالمؤمنػات ،بأنفسػيـ خيػ ار﴾
[النكر ،]12 :رقـ ،)4750( :صحيح مسمـ ،)2129 /4( ،كتاب التكبة ،باب :في حديث اإلفؾ ،رقـ.)2770( :
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الفصؿ الثاني
أفعاؿ تسبب ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية
وفيو خمسة مباحث:
المبحث اظوؿ :القتؿ ،يسيـ في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الثاني :الزنا ،كدكره في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الثالث :السرقة ،تضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الرابع :شرب الخمر ،كأثره في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الخامس :قطع الرحـ ،كأثره في ضعؼ الصبلت كالركابط االجتماعية.
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توطئة:
حرص اإلسبلـ حرصا شديدا عمى نظافة المجتمع المسمـ مف كؿ أشكاؿ الجريمة؛ صكنا ألعراضيـ،
كحقنا لدماءىـ ،كأمنا عمى أمكاليـ ،فحرـ كؿ ما فيو تعد عمى ىذه لحرمات؛ ألنو يكقع العداكة كالبغضاء،

كيثير الخبلفات ،كيضعؼ الصبلت ،كىذا الفصؿ فيو بياف لمجمكعة مف األفعاؿ المحرمة التي تسيـ في
ضعؼ الركابط كالصبلت بيف المسمميف ،كسيأتي تفصيؿ ذلؾ كمو في المباحث اآلتية:
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المبحث اظوؿ :القتؿ ،يسيـ في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
القتؿ مف أعظـ الجرائـ في المجتمع المسمـ ،كمف أكثرىا خطكرة عمى أمنو كاستق ارره ،كيؼ ال كىك
يمس أغمى ما في ىذه الحياة الدنيا ،إنيا نفس المسمـ ،فحرـ اإلسبلـ القتؿ كثبتت حرمتو بنصكص
الشرعية ،ككذلؾ أجمع عمماء المسمميف عمى حرمة قتؿ المسمـ" ،قاؿ الفقياء :أكبر الكبائر الكفر ،ثـ قتؿ
النفس بغير حؽ"(.)1
ففي القرآف الكريـ جاء قكلو تعالىَ ﴿ :وَال تَ ْقتُمُوا َّ
صا ُك ْـ ِب ِو لَ َعمَّ ُك ْـ
س الَِّتي َح َّرَـ المَّ ُو إَِّال ِبا ْل َح ٍّ
ؽ َذلِ ُك ْـ َو َّ
الن ْف َ
وف﴾ [اظنعاـ ،]151 :فقد نيى ا﵀ تعالى عف قتؿ النفس التي حرـ ا﵀ قتميا ،كىي نفس المؤمف أك
تَ ْع ِقمُ َ

المعاىد( ،)2فالنفس المسممة حراـ قتميا ظمما كجكرا ،كال يحؽ قتميا إال أف تأتي بجرـ يحؽ معو قتميا ،كىك

الذم أشار إليو تعالى بقكلو( :إال بالحؽ) يعني" :بالقصاص ،كالثيب الزاني بالرجـ ،كالمرتد عف اإلسبلـ
فيذا الحؽ"( ،)3أما غير ىذه الحاالت ،فنفس المسمـ حراـ مصكنة بصيانة ا﵀ ليا.
كفي السنة المشرفة ركل ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما ،-أف رسكؿ ا﵀  خطب الناس يكـ النحر
ٍ
فقاؿَ ( :يا أَي َيا َّ
ٍ
اؿ :فَأَي
اـ ،قَ َ
اـ ،قَ َ
الن ُ
اؿ :فَأَي َبمَد َى َذا؟ ،قَالُواَ :بمَ ٌد َح َر ٌ
اس أَي َي ْوـ َى َذا؟ ،قَالُواَ :ي ْوٌـ َح َر ٌ
ِ
اـَ ،ك ُح ْرَم ِة َي ْو ِم ُك ْـ َى َذا،
اـ " ،قَ َ
ش ْي ٍر َى َذا؟ ،قَالُواَ :
َ
َع َر َ
اء ُك ْـ َوأ َْم َوالَ ُك ْـ َوأ ْ
اؿ :فَِإ َّف د َم َ
اض ُك ْـ َعمَ ْي ُك ْـ َح َر ٌ
ش ْيٌر َح َر ٌ
ش ْي ِرُك ْـ َى َذا.)4()...
ِفي َبمَِد ُك ْـ َى َذاِ ،في َ
كفي ىذا المبحث بياف ألثر القتؿ في ضعؼ الركابط كالصبلت بيف المسمميف ،كيظير ىذا األثر مف

خبلؿ اآلتي:
أوالً :القتؿ يسبب ظاىرة االنتقاـ ،وينشر القتؿ في المجتمع :مف اآلثار االجتماعية المترتبة عمى جريمة
القتؿ – خاصة في أيامنا ىذه -كفي ظؿ غياب تطبيؽ العقكبة الشرعية لمقاتؿ ،كالمتمثمة في القصاص،
كمعاقبة القاتؿ بمثؿ فعمو ،كاستبداليا بالحبس ،كىذه العقكبة ال تشفي صدكر أكلياء المقتكؿ مما يثير فييـ
الحمية ،كأخذ القانكف بأيدييـ ،فيردكا عمى أكلياء المقتكؿ بالقتؿ ،كىذا الذم كاف بيف األكس كالخزرج قبؿ
اإلسبلـ ،القتؿ كالقتؿ الذم فرقيـ ،كشتت شمميـ ،فمما جاءىـ النبي  باإلسبلـ الذم حرـ القتؿ صاركا
( )1ابف تيمية ،أبك العباس ،تقي الديف ،أحمد بف عبد الحميـ( ،ت728 :ىػ) ،االسػتقامة ،)468 /1( ،تحقيػؽ :محمػد رشػاد
سالـ ،ط ،1جامعة اإلماـ محمد بف سعكد ،المدينة المنكرة1403 ،ىػ.

( )2انظر الطبرم ،جامع البياف ،)220 /12( ،ـ .س.

( )3مقاتؿ ،أبك الحسف ،بف سميماف بف بشير األزدم( ،ت150 :ىػ) ،تفسير مقاتؿ بػف سػميماف ،)597 /1( ،تحقيػؽ :عبػد
ا﵀ محمكد شحاتو ،ط ،1دار إحياء التراث ،بيركت1423 ،ق.

( )4صػػحيح البخػػاري ،)176 /2( ،كتػػاب الحػػج ،بػػاب :الخطبػػة أيػػاـ منػػى ،رقػػـ ،)1739( :صػػحيح مسػػمـ،)1305 /3( ،
كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ،باب :تغميظ تحريـ الدماء كاألعراض كاألمكاؿ ،رقـ.)1679( :
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إخكة متحابيف ،كقد ذكرىـ النبي  بذلؾ بعد تقسيـ غنائـ حنيف ،ركل عبد ا﵀ بف زيد – رضي ا﵀ عنو-
ار ،أَلَـ أ ِ
ض َّالًال فَ َي َدا ُك ُـ المَّ ُو ِبي،
قاؿ( :فَ َخ َ
ط َب ُي ْـ – يعني رسوؿ ا﵀  - فَقَ َ
اؿَ :يا َم ْع َ
َج ْد ُك ْـ ُ
ش َر اظَ ْن َ
صِ ْ
يف فَأَلَّفَ ُك ُـ المَّ ُو ِبيَ ،و َعالَ ًة فَأَ ْغ َنا ُك ُـ المَّ ُو ِبي)( ،)1فالقتؿ يشكؿ خط ار عظيماعمى المجتمع؛ ألنو
َو ُك ْنتُ ْـ ُمتَفٍَّرِق َ
في حاؿ االنتقاـ يككف القتؿ في الغالب عشكائيا ،كىنا يقتؿ غير القاتؿ ،كىذا يثير أكلياء المقتكؿ الثاني،
كىكذا يستمر مسمسؿ القتؿ كالقتؿ المضاد ،كىذا كمو عامؿ ىداـ لمعبلقات بيف المسمميف مف كبل الطرفيف.
ثانياً :القتؿ ينشر الجرائـ في المجتمع :مف المبلحظ أف جريمة القتؿ تتسبب في عدد مف الجرائـ في
مجتمعنا ،كمنيا:
 -1القتؿ :فيذه مف أكبر الجرائـ التي تسببيا جريمة القتؿ ،كسبؽ اإلشارة إلييا في النقطة األكلى.
 -2إتالؼ اظمواؿ :كىي جريمة أخرل تأتي كردة فعؿ عمى جريمة القتؿ ،حيث يقدـ أكلياء المقتكؿ
مجرديف مف كؿ األخبلؽ ،كمف كؿ الضكابط الشرعية ،فيفعمكف األفاعيؿ بممتمكات أكلياء المقتكؿ،
فيخربكف ،كيحرقكف ،كينيبكف كؿ ما طالتو أيدييـ.
كليذا فإف اإلسبلـ شدد في تحريـ القتؿ ،كاعتبر القاتؿ مف أبغض الناس إلى ا﵀ تعالى ،ركل ٍاب ًف

ِ ِ
ِ
ض َّ
الن ِ
ىعب و
الح َرِـَ ،و ُم ْبتَ ٍغ
اس -رضي ا﵀ عنيما -أىف النبًي  ،قى ى
اؿ( :أ َْب َغ ُ
اس إِلَى المَّو ثَالَ ثَ ٌةُ :م ْمح ٌد في َ
ِِ ِ
ِ
َّة ،ومطَّمِ ِ
اإل ِ
ام ِر ٍ
يؽ َد َم ُو)( ،)2فالقاتؿ ًمف أ ً
ىبغض أىؿ الذنكب
ئ ِب َغ ْي ِر َحؽ لِ ُي َي ِر َ
الجاىمي َ ُ ُ
س َّن َة َ
في ِ ْ
سالَـ ُ
ب َدـ ْ
مف المسمميف " ،قاؿ الميمب :ال يجكز أف يككف ىؤالء أبغض إلى ا﵀ مف أىؿ الكفر ،كانما معناه أبغض

أىؿ الذنكب ممف ىك مف جممة المسمميف"(،)3
كالثبلثة ىـ " :الممحد :المائؿ عف القصد في الحرـ المكي ،ك"مبتغ" :طالب" ،في اإلسبلـ سنة الجاىمية"
أم ما كاف عميو أىؿ الجاىمية مف الطيرة ،كالكيانة ،كالنكح ،كأخذ الجار بجاره ،كأف يككف لو الحؽ عند
كمطمب دـ امرئ بغير حؽ) :أم المتكمؼ لمطمب المبالغ فيو (لييريؽ دمو)
شخص فيطمبو مف غيره ( ،ي
كخرج بقكلو بغير حؽ مف طمب بحؽ كالقصاص مثبلن"(.)4

كىذه الجرائـ إذا كقعت بيف المسمميف تشتت كممتيـ ،كتبددت كحدتيـ ،كتباغضت قمكبيـ ،كزالت األلفة
بينيـ ،كضعفت الصبلت كالترابط بينيـ.
( )1صحيح البخاري ،)157 /5( ،كتاب المغازم ،باب :غزكة الطائؼ ،رقـ ،)4330( :صحيح مسػمـ ،)738 /2( ،كتػاب
الزكاة ،باب :إعطاء المؤلفة قمكبيـ.)1061( ،
ً
ً
ام ًر و
ئ بً ىغ ٍير ىحؽ ،رقـ.)6882( :
( )2صحيح البخاري ،)6 /9( ،كتى ي
اب الدىيات ،باب :ىمف طمب دـ ٍ
( )3ابػػف بطػػاؿ ،أبػػك الحسػػف ،عمػػي بػػف خمػػؼ بػػف عبػػد الممػػؾ( ،ت449 :ى ػ) ،شػػرح صػػحيح البخػػاري ،)510 /8( ،تحقيػػؽ:
ياسر بف إبراىيـ ،ط .2.مكتبة الرشد ،الرياض ،السعكدية1423،ىػ 2003 -ـ.

( )4القسطبلني ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،)53-52 /10( ،ـ .س .بتصرؼ.
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ثالثاً :القتؿ ظمـ لممقتوؿ وأىمو :جريمة القتؿ تمثؿ صكرة مف صكر ظمـ المسمـ لممسمـ ،كقد حرـ ا﵀ ظمـ
المسمـ ألخيو ،كقد حذر منو النبي  ركل عبد ا﵀ بف عمر -رضي ا﵀ عنيما ،-أف رسكؿ ا﵀  قاؿ:
ِ
(المسمِـ أَ ُخو الم ِِ
سمِ ُم ُو)( ،)1كيتمثؿ ىذا الظمـ في أف القتؿ فيو " قطع ألعماؿ ىح ىياتوي،
سمـ الَ َي ْظم ُم ُو َوالَ ُي ْ
ُْ
ُْ ُ
ً
ً
أيضا
اف ىعمى ٍيو لىيي ٍـ ىش ٍيء ،ك ن
كالحيمكلة بينو كبيف التكبة ،كالكصايا كغير ىذل ىؾ ،كايصاؿ الناس حقكقيـ إف ىك ى
حي يي ىمتع بو ،كال
تحد لشعكر الجماعة البشرية الًذم فطرت ىعمى ٍي ًو ،مف اعتقاد أف الحياة جعميا ا﵀ حقًّا لكؿ ٍّ
أيضا جريمة القتؿ مزعزعة لما ترجك ىذه الجماعة ،مف ىدكء الحياة
يجكز انتزاعو منو ًإال بحؽ شرعي ،ك ن
أيضا ىدـ لعمارة شادىا ا﵀ تتى يككف منيا كمف أمثاليا العمارة ليى ىذا الككف"(.)2
كاستقرارىا ،ك ن
كالقتؿ كالظمـ أسباب تىفىرؽ المسمميف ،كتضعؼ التكاصؿ كالترابط بينيـ.

رابعاً :القتؿ يولد العداوة والبغضاء بيف الناس :جريمة القتؿ جريمة نكراء بحؽ البشرية ،ففييا تعد عمى
حدكد ا﵀ أكال الذم حرـ نفس المسمـ ،كما أف فييا إزىاقا لؤلركاح البريئة ،كظمما لمعباد ،فقد ىح ىرـ القاتؿ

كح ىرـ الزكجة مف زكجيا ،كالزكج مف زكجتو ،كما ىح ىرـ األب مف ابنو ،كاالبف
األىؿ كاألقرباء مف قريبيـ ،ى
مف أبيو ،كبسببو عاش الجميع في حرماف ،كىذا كمو يكغر صدكرىـ عداكة كحقدا ،كتنقمب المكدة بغضا،

كاألخكة عداكة ،قاؿ الدكتكر الزاحـ " :القتؿ دافع عمى بث الحقد كالشحناء في القمكب المؤتمفة قبؿ كقكعو،
كبذلؾ تنتشر الفكضى ،كيصبح كؿ يأخذ حقو بيده انتقاما مف القاتؿ ،فتكثر حكادث القتؿ ،كاراقة الدماء
المعصكمة"( ،)3كيصدؽ في ىذا حديث النبي  عف عبد ا﵀ بف عمر – رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿ( :إِ َّف
ور ،الَِّتي الَ م ْخرج لِم ْف أَوقَع َن ْف ِ
ِم ْف ور َ ِ
ِ
ُم ِ
الح َرِاـ ِب َغ ْي ِر ِحمٍّ ِو)(.)4
س ْف َؾ الدَّـ َ
س ُو ف َ
يياَ ،
َ ََ َ ْ َ َ
ََ
طات اظ ُ

( )1صػػػحيح البخػػػاري ،)128 /3( ،كت ػػاب المظ ػػالـ كالغص ػػب ،ب ػػاب :ال يظم ػػـ المس ػػمـ المس ػػمـ كال يس ػػممو ،رق ػػـ،)2442( :
صحيح مسمـ ،)1996 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ الظمـ ،رقـ.)2580( :

( )2السمماف ،عبد العزيز بػف محمػد بػف عبػد المحسػف( ،ت1422 :ى ػ) ،مػوارد الظمػ ف لػدروس الزمػاف،)73 /5( ،ط ،30
 1424ىػ.

( )3الػزاحـ ،محمػػد بػػف عبػػد ا﵀ ،آثػػار تطبيػػؽ الشػػريعة اإلسػػالمية فػػي منػػع الجريمػػة( ،ص ،)38 :ط ،2دار المنػػار لمطبػػع
كالنشر كالتكزيع ،القاىرة1412 ،ىػ1992-ـ.

( )4صحيح البخاري ،)2 /9( ،كتاب الديات ،باب :قكؿ ا﵀ تعالى﴿ :كمف يقتؿ مؤمنا﴾ [النساء ،]93 :رقـ.)6863( :
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المبحث الثاني :الزنا ،ودوره في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
الزنا جريمة مف أسكأ الجرائـ في المجتمع المسمـ ،فبو يككف ىتؾ األعراض ،كاختبلط األنساب ،كزرع
العداكة كالبغضاء؛ لذا فقد حرـ اإلسبلـ الزنا ،كثبتت حرمتو في آم القرآف ،فقاؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :وَال تَ ْق َرُبوا
اف فَ ِ
ٍّ
يال﴾ [اإلسراء. ]32 :
س ِب ً
اح َ
الزَنا إِ َّن ُو َك َ
اء َ
س َ
ش ًة َو َ
كفي السنة النبكية ركل عبادة بف الصامت -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :كنا عند النبي  في مجمس،

س ِرقُواَ ،والَ تَْزُنوا)( ،)1كىك كبيرة مف الكبائر ،قاؿ ابف
َف الَ تُ ْ
ش ِرُكوا ِبالمَّ ِو َ
فقاؿَ ( :با ِي ُعوِني َعمَى أ ْ
ش ْي ًئاَ ،والَ تَ ْ

الممقف " :قاـ اإلجماع عمى أف الزنا مف الكبائر( ،)2كليذه الجريمة أثرىا في ضعؼ الركابط بيف المسمميف
كىذا ما يظيره ىذا المبحث ،مف خبلؿ اآلتي:
أوالً :الزنا عالمة ضعؼ اإليماف :إف إقداـ المسمـ عمى الزنا ،ككقكعو فيو ال يككف إال في لحظة ضعؼ

اإليماف ،فعف أبي ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ النبي ( :الَ َي ْزِني َّ
يف َي ْزِني َو ُى َو
الزِاني ِح َ
ُم ْؤ ِم ٌف ،)3()...بمعنى " :ال يفعؿ ىذه المعاصي كىك كامؿ اإليماف"( " ،)4فالكقكع في مثؿ ىذه الرذيمة،
كاالستمرار عمييا يطمس القمب كيفقده البصيرة التي يميز بيا الحؽ مف الباطؿ ،كىذه الظممة تقكد إلى

التخبط في اختياراتو ،كالتعثر في سمككياتو...،ففي تمؾ المحظات التي يستسمـ فييا لشيطاف الشيكة ،كيسمـ
لو عقالو ،كيجرجره حيثما شاء ،فإنو يفقد إيمانو الذم بو تظير األشياء عمى حقائقيا ،كينزؿ عف سفينة
النجاة؛ ليركب أمكاج الشيكة تبلطـ بعضيا بعضا ،كىذا ما يجعمو يندفع بجنكف نحك الحصكؿ عمى مراده،
كلك بالقكة اإلجرامية"( ،)5كضعؼ اإليماف سيؤدم بو إلى التياكف كثي ار في حقكؽ العباد ،كالجرأة عمييا،
مما يكلد بغضو في نفكس العباد ،كالنفكر منو ،مما يضعؼ الصبلت كالترابط بينيـ.
ثانياً :الزنا اعتداء عمى أعراض المسمميف :تمثؿ جريمة الزنا تىعديان صارخان عمى حرمة عظيمة مف
حرمات المسمـ ،كقدحا في أغمى ما يممؾ اإلنساف كىك عرضو ،فقد حرـ اإلسبلـ أعراض المسمميف كما
ِ
اض ُك ْـ
َع َر َ
اء ُك ْـ َوأ َْم َوالَ ُك ْـ َوأ ْ
حرـ دمائيـ ،ركل أبك بكرة – رضي ا﵀ عنو -قاؿ :قاؿ النبي ...( :فَِإ َّف د َم َ
( )1صحيح البخاري ،)159 /8( ،كتاب الحدكد ،باب :الحدكد كفارة ،رقػـ ،)6784( :صػحيح مسػمـ ،)1333 /3( ،كتػاب
الحدكد :باب :الحدكد كفارات ألىميا ،رقـ.)1709( :

( )2ابف الممقف ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،)143 /31( ،ـ .س.

( )3صػػػحيح البخػػػاري ،)136 /3( ،كتػػاب المظػػالـ كالغصػػب ،بػػاب :النيبػػى بغيػػر إذف ص ػػاحبو ،رق ػػـ ،)2475( :صػػػحيح
مسمـ ،)76 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :بياف نقصاف اإليماف بالمعاصي ،رقـ.)57( :

( )4النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،)41 /2( ،ـ .س.

( )5العمرم ،منصكر صالح ،أساليب معالجة اآلثار االجتماعية لمزنا( ،ص ،)70 :مشركع مقدـ اسػتكماال لمتطمبػات درجػة
الماجستير في مكافحة الجريمة ،إشراؼ :مناع القطاف ،سنة1408 :ـ .
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اـ ،)1()...كالزاني بجريمتو يككف قد اعتدل عمى حرمة مف حرمات المسمميف ،كىذا ليس اعتداء
َعمَ ْي ُك ْـ َح َر ٌ

عمى المجني عمييا فحسب ،بؿ ىك تعد عمى كؿ مف لو صمة بالمجني عمييا ،قاؿ الحكيـ الترمذم" :

كحرـ عمييـ الزنا؛ ألف فيو الغيرة ،كاألذل بعضان لبعض"( ،)2كىذا بدكره يكقع النفكر بيف الجاني  -إف لـ
يكف محصنا -كأقربائو مف جية ،كبيف المجني عمييا -إف لـ تكف محصنة -كسائر أىميا مف جية أخرل،
كعندىا تضعؼ الركابط ،كتنقطع الصبلت.
ثالثاً :الزنا يقطع التواصؿ بيف الجيراف :مف أكثر صكر الزنا فحشا ما كاف بيف الجيراف ،فقد فرض
اإلسبلـ اإلحساف بيف الجيراف ،كحرـ أىًذية الجار ميما كانت صكرتو ،فكيؼ إذا كاف األذل يمس عرضو

الذم ىك أغمى مف نفسو عميو ،فالزنا فاحشة" ،كأفحش ذلؾ أف تككف تمؾ المرأة امرأة جار ،أك قرابة"(،)3
كقد عد النبي  زنا الرجؿ بزكجة جاره ذنبا مف أكبر الذنكب عند ا﵀ تعالى ،ركل عبد ا﵀ بف مسعكد –
وؿ المَّ ِو ،أَي َّ
َف تَ ْد ُع َو لِمَّ ِو ِندًّا َو ُى َو
الذ ْن ِب أَ ْك َب ُر ِع ْن َد المَّ ِو؟ قَ َ
س َ
رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ( :قَ َ
اؿ :أ ْ
اؿ َر ُج ٌؿَ :يا َر ُ
َف تَُزِان َي ِب َحمِيمَ ِة
اؿ :ثُ َّـ أ ٌّ
اؿ :ثُ َّـ أ ٌّ
َف تَ ْقتُ َؿ َولَ َد َؾ َخ ْ
َي؟ قَ َ
َف َي ْط َع َـ َم َع َؾ ،قَ َ
َي؟ قَ َ
َخمَقَ َؾ ،قَ َ
اؿ :ثُ َّـ أ ْ
ش َي َة أ ْ
اؿ :ثُ َّـ أ ْ
َج ِ
ار َؾ)( ،)4كمثؿ ىذه الجريمة إذا كانت بيف الجيراف ،ترتب عمييا ضياع ما بيف الجيراف مف التكاصؿ
كالترابط ،كانقطعت العبلقات بينيـ ،كمف ناحية أخرل فإف زنا الرجؿ بحرائر جيرانو يكلد الشككؾ بيف

الجيراف ،كينزع الثقة بينيـ ،فتضعؼ عبلقاتيـ ،كيقؿ تكاصميـ.
رابعاً :الزنا يمحؽ العار بالمرأة وأىميا :يمحؽ الزنا العار بحؽ كؿ مف قارفو رجبل كاف أـ امرأة ،إال أنو في
حؽ المرأة أكثر فحشا ،كأشد عارا ،بحكـ طبيعتيا كتككينيا ،فيي رمز العفة كالطيارة "،كاذا زنت أدخمت
العار عمى أىميا كزكجيا كأقاربيا ،كنكست رؤكسيـ بيف الناس"( ،)5يشيد ليذا ما جاء في قصة زكجة
ىبلؿ بف أمية حينما العنيا ،فأبت االعتراؼ بالزنا خكفا مف العار ،كالفضيحة التي ستمحؽ بيا كبأىميا،

( )1صػػحيح البخػػاري ،)176 /2( ،كتػػاب الحػػج ،بػػاب :الخطبػػة أيػػاـ منػػى ،رقػػـ ،)1739( :صػػحيح مسػػمـ،)1305 /3( ،
كتاب القسامة ،باب :تغميظ تحريـ الدماء ،رقـ.)1679( :

( )2الحكػػيـ الترمػػذم ،أبػػك عبػػد ا﵀ ،محم ػػد بػػف عم ػػي بػػف الحسػػف( ،ت :نح ػػك 320ىػ ػ) ،أدب الػػػنفس( ،ص ،)92 :تحقيػػؽ
كتعميؽ :الدكتكر أحمد عبد الرحيـ السايح ،ط ،1الدار المصرية المبنانية ،مصر 1413 ،ىػ 1993 -ـ.

( )3ابػػف الجػػكزم ،أبػػك الفػػرج ،جمػػاؿ الػػديف ،عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد( ،ت597 :ىػ ػ) ،ذـ اليػػػوى( ،ص،)194 :
تحقيؽ :مصطفى عبد الكاحد ،مراجعة :محمد الغزالي ،د .ط .ـ .س.

( )4صػػػحيح البخػػػاري ،)2 /9( ،كتػػاب ال ػػديات ،بػػاب :قػػكؿ ا﵀ تعػػالى﴿ :كمػػف يقتػػؿ مؤمنػػا متعمػػدا﴾ [النسػػاء ،]93 :رق ػػـ:
( ،)6861صحيح مسمـ ،)90 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :ككف الشرؾ أقبح الذنكب ،رقـ.)86( :

( )5ابف قيـ الجكزية ،أبك عبػدا﵀ ،محمػد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب( ،ت751 :ى ػ) ،الػداء والػدواء ،)377/1( ،تحقيػؽ :محمػد
أجمؿ اإلصبلحي ،خرج أحاديثو :زائد بف أحمد النشيرم ،ط ،1دار عالـ الفكائد ،مكة المكرمة 1429 ،ق.
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ش ِي َد ْتَ ،فمَ َّما َكا َن ْت ِع ْن َد َ ِ
وىا،
ام ْت فَ َ
س ِة َوقَّفُ َ
الخام َ
ركل ابف عباس -رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿ ...( :ثُ َّـ قَ َ
َوقَالُوا :إِ َّن َيا م ِ
اؿ ْاب ُف َعب ٍ
ْض ُح قَ ْو ِمي
ص ْتَ ،حتَّى َ
وج َب ٌة ،قَ َ
َّاس :فَتَمَ َّكأ ْ
ظ َن َّنا أ ََّن َيا تَْر ِجعُ ،ثُ َّـ قَالَ ْت :الَ أَف َ
َت َوَن َك َ
ُ

ِ
الي ْوِـ)
سائ َر َ
َ

()1

فجريمة الزنا عار يمحؽ الزاني كالزانية ،ككؿ مف لو بيما صمة قرابة ،أك زكجية ،أك بنكة ،أك غيرىا،

ككميـ ال يرضاه كال يقبؿ بو ،بؿ كسيكره جميعيـ مف تسبب ليـ بيذا العار ،كيقاطعكنو ،فبل تكاصؿ ،كال
تزاكر ،كال محبة ،فتضعؼ صبلتيـ ،كتنقطع ركابطيـ.
خامساً :الزنا ينشر الجرائـ في المجتمع :الزنا جريمة خطيرة؛ كذلؾ ألنو في الغالب ال يقؼ خطره عند
ىتؾ األعراض فحسب؛ بؿ إف كقكع جريمة الزنا يجر إلى غيره مف الجرائـ ،كمنيا:
 -1القتؿ :فقد تقع الزانية في جريمة أخرل ،كىي القتؿ لمتخمص مف جنينيا في حاؿ الحمؿ ،قاؿ ابف
قتمت كلدىا جمعت بيف الزنى كالقتؿ"(.)2
القيـ" :كاف
فإف ٍ
ٍ
حممت مف الزنىٍ ،
كمف جية أخرل فقد تدفع ًغيرة أىؿ الزانية لبلنتقاـ لسمعتيـ ،كازالة لمعار الذم لحقيـ ،فيقدمكف عمى قتؿ
رجبل مع
أيت ن
الطرفيف أك أحدىما ،يشيد ليذا ما ركم عف سعد بف عبادة -رضي ا﵀ عنيما -قاؿ :لك ر ي
رسكؿ ا﵀  فقاؿ( :أَتَعجب َ ِ
س ْع ٍدَ ،والمَّ ِو َظَ َنا
صفىح ،فبمغ ذلؾ
ى
ْ َُ
غير يم ٍ
وف م ْف َغ ْي َرِة َ
امرأتي لضربتيو بالسيؼ ى
َج ِؿ َغ ْيرِة المَّ ِو ح َّرـ الفَو ِ
ش َما ظَ َي َر ِم ْن َيا َو َما َبطَ َف.)3()،
اح َ
أَ ْغ َي ُر ِم ْن ُوَ ،والمَّ ُو أَ ْغ َي ُر ِم ٍّنيَ ،و ِم ْف أ ْ
َ َ َ
َ
 -2اختالط اظنساب :كما يترتب عمى الزنا جريمة أخرل ،كىي اختبلط األنساب ،فالمرأة الزانية إف لـ
تقتؿ كلدىا مف الزنا ،أك لـ تي ٍقتىؿ ىي ،كلجأت إلى إخفاء األمكر عف غيرىا عندىا تككف قد أدخمت إلى
ت عمى أىمو
حممتو الزك ىج أدخمى ٍ
بيتيا مف ليس منو ،كنسبت لزكجيا شخصا غريبا ،قاؿ ابف القيـ " :كاف ٌ
كأىميا أجنبيًّا ليس منيـً ،
فكرثىيـ كليس منيـ ،كرآىـ ،كخبل بيـ ،كانتسب إلييـ ،كليس منيـ"(.)4
 -3ضياع اظوالد ،وحرمانيـ مف والدييـ :فعندما يقاـ الحد عمى الزناة زكجا كاف أك زكجة ،كالمتمثؿ
بالرجـ حتى المكت ،فيذا حتما سيؤثر عمى األبناء ،بسبب فقداف أحد أركاف األسرة كرعاتيا ،كىذا المعنى
يظير
وؿ
س َ
َر ُ

تَرد ِ
َّني
ُ

يدة األسممي -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ( :فَجاء ِت ا ْل َغ ِ
ام ِد َّي ُة ،فَقَالَ ْتَ :يا
مف قصة الغامدية ،ركل يب ىر ى
َ َ
وؿ ِ
ِ
َف
ت فَ َ
س َ
ا﵀ ،لِ َـ تَُرد ِني؟ لَ َعمَّ َؾ أ ْ
ط ٍّي ْرِنيَ ،وِانَّ ُو َرد َ
ا﵀ ،إِ ٍّني قَ ْد َزَن ْي ُ
َّىاَ ،فمَ َّما َك َ
اف ا ْل َغ ُد ،قَالَ ْتَ :يا َر ُ
ت ما ِع ًزا ،فَو ِ
الص ِب ٍّي ِفي
ْى ِبي َحتَّى تَمِ ِديَ ،فمَ َّما َولَ َد ْت أَتَتْ ُو ِب َّ
ا﵀ إِ ٍّني لَ ُح ْبمَى ،قَ َ
اؿ :إِ َّما َال فَاذ َ
َ
َك َما َرَد ْد َ َ

( )1صحيح البخاري ،)011 /6( ،كتاب تفسير القرآف ،باب﴿ :كيد أر عنيا العذاب﴾ [ النكر ،]8 :رقم.)2727( :
( )2ابف قيـ الجكزية ،الداء والدواء ،)377 /1( ،ـ .س.

( )3صحيح البخاري ،)123 /9( ،كتاب التكحيد ،باب :قكؿ النبي ( :ال شخص أغير مف ا﵀) ،رقػـ ،)7416( :صػحيح
مسمـ ،)1136 /2( ،كتاب الطبلؽ ،باب :انقضاء عدة المتكفى عنيا زكجيا ،رقـ.)1499( :

( )4ابف قيـ الجكزية ،الداء والدواء ،)378 /1( ،ـ .س.
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يوَ ،فمَ َّما فَطَمتْ ُو أَتَتْ ُو ِب َّ ِ ِ ِ ِ
يو حتَّى تَ ْف ِط ِم ِ
ِِ ِ
س َرةُ
ِخ ْرقَ ٍة ،قَالَ ْتَ :ى َذا قَ ْد َولَ ْدتُ ُو ،قَ َ
اؿ :اذ َ
ْى ِبي فَأ َْرضع َ
الص ِب ٍّي في َيده ك ْ
َ
ِ
ُخ ْب ٍز ،فَقَالَ ْتَ :ى َذا يا َن ِب َّي ِ
َّ
َم َر
اـ ،فَ َدفَ َع َّ
ا﵀ قَ ْد فَ َ
سِم ِم َ
َ
الص ِب َّي إِلَى َر ُج ٍؿ م َف ا ْل ُم ْ
يف ،ثُ َّـ أ َ
ط ْمتُ ُوَ ،وقَ ْد أَ َك َؿ الط َع َ
ِ
ص ْد ِرَىاَ ،وأَمر َّ
وىا ،)1()،فأخر النبي  إقامة الحد رعاية لمطفؿ ،ثـ بعد
اس فَ َر َج ُم َ
الن َ
ِب َيا فَ ُحف َر لَ َيا إِلَى َ
ََ
إقامة الحد عيد بو إلى رجؿ يرعاه ،كلـ يترؾ ىمبل.

إنسانا
أما إذا لـ تيكتىشؼ جريمة الزنا ،كلـ يعاقب الزناة كما في عصرنا ،فإف بعض الزانيات "قى ٍد تمده
ى
ً
رضا لمحف الحياة ،كمصائب الميالي كاألياـ"( ،)2ال
كامبلن ،ثيـ تطرحو في شارع ،أك مسجد أك نحك ىذل ىؾ ،يم ىع ن
يعرؼ رحما ،كال يدرم معنى التكاصؿ ،فيذه جرائـ مترتبة عمى جريمة الزنا ،تسيـ في ىدـ النسيج
االجتماعي بيف المؤمنيف ،كقطع الركابط كالصبلت بينيـ.
كبيذا يظير دكر الزنا كأثره في ضعؼ الركابط كالصبلت؛ لما ينشر مف العداكة كالبغضاء ،كما يثيره
مف الخبلفات كالعداكات.

( )1صحيح مسلم ،)0343 /3( ،كتاب الحدود ،باب :من اعترف على نفسه بالزنى ،رقم.)0695( :
( )2السمماف ،موارد الظم ف لدروس الزماف ،)98 /5( ،ـ .س.
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المبحث الثالث :السرقة ،تضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
السرقة كاحدة مف الجرائـ الخطيرة التي تيدد بنياف المجتمع المسمـ ،فتفتؾ بأمنو كاستق ارره ،كتيحيي
الناس في جك مف الرعب كالشؾ ،كتسبب ضياع األمكاؿ؛ كليذا فقد حرـ اإلسبلـ السرقة ،ركل ابف عباس
ِ
اـَ ،ك ُح ْرَم ِة
َع َر َ
اء ُك ْـَ ،وأ َْم َوالَ ُك ْـَ ،وأ ْ
 رضي ا﵀ عنيما -قاؿ :قاؿ النبي  بمنى( :فَِإ َّف د َم َاض ُك ْـَ ،ب ْي َن ُك ْـ َح َر ٌ
ش ْي ِرُك ْـ َى َذاِ ،في َبمَِد ُك ْـ َى َذا ،)1()،كعمى حرمتيا أجمع العمماء ،قاؿ الد ًم ً
م المالكي" :
َي ْو ِم ُك ْـ َى َذاِ ،في َ
ير ٌ

"()2
المستىحؽ قطع اليد اليمنى مف الرسغ"(" ،)3
السرقة يم ىحرىمةه إجماعان  ،كأكجب فييا الشرع قطع اليد ،ك" ي

كاألصؿ في كجكب السرقة كتاب ا﵀ تبارؾ كتعالى ،كسنة نبيو  ،كاجماع األمة( ،)4كىذا المبحث يبيف

أثر ىذه الجريمة في ضعؼ الركابط ،كيظير ىذا مما يأتي:
أوالً :السرقة عالمة ضعؼ اإليماف :يعتبر كقكع السارؽ في جريمة السرقة ،كتعديو عمى أمكاؿ الناس،
كأكميا بغير حؽ إشارة إلى ضعؼ إيمانو ،كعدـ الخكؼ مف ا﵀ ،فمكال ضعؼ اإليماف لما أقدـ عمى ىذه
الجريمة ،كىذا المعنى مشار إليو فيما ركاه أبك ىريرة – رضي ا﵀ عنو -إف النبي  قاؿَ ...( :والَ
الس ِ
ؽ َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌف ،)5()...فالسرقة إنما تقع في لحظة ضعؼ بشرم ،كانسياؽ خمؼ
ؽ َّ
س ِر ُ
ار ُ
س ِر ُ
ؽ ِح َ
يف َي ْ
َي ْ
الشيكة ،شيكة تكثير الماؿ ،كلك بطريؽ محرـ ،كفي حاؿ ضعؼ إيماف العبد يتج أر عمى حقكؽ العباد،

كيتعدل محارـ ا﵀ ،كىذا مف شأنو أف ينفر الخمؽ منو ،كيبعدىـ عنو ،فتضعؼ الصبلت.
ثانياً :السرقة تسيـ في نشر الجريمة في المجتمع :السرقة مف الجرائـ الخطيرة في المجتمع ،كلخطكرة
السرقة عمى أمف المجتمع ،فقد كاف النبي  يأخذ العيد عمى مف أسمـ أال يسرؽ ،فعف عف عبادة بف
ش ِرُكوا ِبالمَّ ِو
َف الَ تُ ْ
الصامت -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :كنا عند النبي  في مجمس ،فقاؿَ ( :با ِي ُعوِني َعمَى أ ْ

( )1صػػحيح البخػػاري ،)176 /2( ،كتػػاب الحػػج ،بػػاب :الخطبػػة أيػػاـ منػػى ،رقػػـ ،)1739( :صػػحيح مسػػمـ،)1305 /3( ،
كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ،باب :تغميظ تحريـ الدماء ،رقـ.)1679( :
( )2الد ًم ً
م ،أبك البقاء ،تاج الديف ،بيراـ بف عبد ا﵀( ،ت805 :ى ػ) ،الشػامؿ فػي فقػو اإلمػاـ مالػؾ ،)932 /2( ،ضػبطو
ير ٌ
كصححو :أحمد بف عبد الكريـ نجيب ،ط ،1مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث1429 ،ىػ 2008 -ـ.
( )3السرخسً ،شمس األئمة ،محمد بف أحمد بف أبي سيؿ( ،ت483 :ى ػ) ،المبسػوط ،)133 /9( ،دار المعرفػة ،بيػركت،
1414ىػ 1993 -ـ.

( )4ابف رشد ،أبك الكليد ،محمد بف أحمد القرطبي( ،ت520 :ىػ) ،المقدمات المميدات ،)207 /3( ،تحقيؽ :محمد حجي،
ط ،1دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،لبناف 1408 ،ىػ 1988 -ـ.

( )5صػػػحيح البخػػػاري ،)136 /3( ،كتػػاب المظػػالـ كالغصػػب ،بػػاب :النيبػػى بغيػػر إذف ص ػػاحبو ،رق ػػـ ،)2475( :صػػػحيح
مسمـ ،)76 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :بياف نقصاف اإليماف بالمعاصي ،رقـ.)57( :
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س ِرقُواَ ،والَ تَْزُنوا)()1؛ كذلؾ ألنيا تدفع الجاني إلى العديد مف الجرائـ ،فجريمتو فييا " :إخبلؿ
َ
ش ْي ًئاَ ،والَ تَ ْ

بالنظاـ العاـ ،كتيديد لؤلمف العاـ ،فكـ ركع السارؽ مف اآلمنيف ،كأفزع مف المطمئنيف ،كأزعج مف
المستقريف ،ككـ بيت أقمقو ،ككـ مف ىادئ مستقر أرعبو ،ككـ مف نائـ أيقظو ،كأحدث بمبمة بيف الجيراف،

كفي الحي ،بؿ بيف جميع سكاف المجتمع"( ،)2كما يتمؼ أمكاؿ الناس كممتمكاتيـ ،كفي سبيؿ نجاة السارؽ
بنفسو ،فإنو قد يقتؿ مف يقؼ في كجيو مف أصحاب الماؿ أك غيرىـ مف الناس إذا ما كشفكا أمره.
فيذه كميا جرائـ ذات أثر اجتماعي ىبيف ،فإنيا تكلد العداكة كالبغضاء بينيـ ،ككمو ينقمب عمى العبلقات

االجتماعية فيجعميا ىشة ضعيفة.

ثالثاً :السرقة تُمحؽ العار بالسارؽ وأىمو :حرـ ا﵀ تعالى السرقة عمى عباده ،كأكجب ليا قطع يد
السارؽ ،فصارت السرقة منك ار مف المنكرات ،كعا ار يمحؽ السارؽ كأىمو ،كيظير ىذا في قصة المخزكمية
التي سرقت فشعر أىميا بما جمبتو ليـ مف العار ،فسارعكا إلى أسامة بف زيد -رضي ا﵀ عنو -ليشفع ليـ
عند رسكؿ ا﵀  لي ً
شفَعُ ِفي
سقط حد القطع ،ركت عائشة  -رضي ا﵀ عنيا -قالت :قاؿ النبي ( :أَتَ ْ
ي
ٍ
َف فَ ِ
َحد ِم ْف ُح ُد ِ
طعَ ُم َح َّم ٌد َي َد َىا)( ،)3كقد جعؿ ا﵀
ود المَّ ِوَ ...و ْاي ُـ المَّ ِو ،لَ ْو أ َّ
س َرقَ ْت لَقَ َ
اط َم َة ِب ْن َ
ت ُم َح َّمد َ ،
عار السرقة مبلزما لصاحبو ال يممؾ إخفاء أمره ،كذلؾ بقطع يده أماـ جمع مف الناس ،يقكؿ الدكتكر

محمد الذىبي " :طبيعة عمؿ السارؽ تجعمو بعيد المناؿ ال تكاد تطكلو يد المجتمع ،كمف ىنا تضمف حد
السرقة ىك ٍس ىمو بعبلنية ىبينة ،ال يممؾ معيا حيمة في اإلخفاء كالتمكيو ،إنيا بمثابة نشر صكرتو عمى الدنيا
كمعيا تحذير بأنو سارؽ ،مع فارؽ أف الصكرة كاالسـ قد ينساىما الناس ،أما اليد المقطكعة كمف مكضع
محدد ،كبطريقة معينة ،فيي عبلمة دائمة تبلزـ صاحبيا ،كتدمغو بالعار ،كتفضحو أماـ األعيف ،كتنبو لو
الغافؿ ،كال يممؾ لدفع عارىا إال أف يتكب"

(.)4

كىكذا يصبح السارؽ بجريمتو منبكذا بيف الناس؛ فيك الذم ركعيـ ،كاعتدل عمى حرماتيـ ،ككشؼ
عكراتيـ ،كأخذ أمكاليـ ،فتضعؼ العبلقات ،كتنعدـ الصبلت بينيـ ،فالسارؽ ال يؤمف جانبو ،كال يكثؽ بو.

( )1صحيح البخاري ،)159 /8( ،كتاب الحدكد ،باب :الحدكد كفارة ،رقػـ ،)6784( :صػحيح مسػمـ ،)1333 /3( ،كتػاب
الحدكد ،باب :الحدكد كفارات ألىميا ،رقـ.)1709( :

( )2الزاحـ :آثار تطبيؽ الشريعة اإلسالمية في منع الجريمة( ،ص ،)38ـ .س.

( )3صػػحيح البخػػاري ،)160 /8( ،كتػػاب الحػػدكد ،بػػاب :كراىيػػة الشػػفاعة فػػي الحػػد إذا رفػػع إلػػى السػػمطاف ،رقػػـ،)6788( :
صحيح مسمـ ،)1315 /3( ،كتاب الحدكد ،باب :قطع السارؽ الشريؼ كغيره ،رقـ.)1688( :

( )4الػػذىبي ،دكتػػكر محمػػد حسػػيف ،أثػػر إقامػػة الحػػدود فػػي اسػػتقرار المجتمػػع( ،ص ،)54 :ط ،2مكتبػػة كىبػػة  ،14شػػارع
الجميكرية ،عابديف1407 ،ىػ1986 -ـ.
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رابعاً :السرقة تولد العداوة والبغضاء :تعد السرقة كاحدة مف الجرائـ التي تقضي عمى المحبة بيف
المؤمنيف ،كتكلد العداكة كالبغضاء بيف الناس ،ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو  ،-قاؿ :جاء رجؿ إلى
َر َْي َت
اؿ :أ َأ
أْ
اؿ :فَ َال تُ ْع ِط ِو َمالَ َؾ ،قَ َ
َخ َذ َمالِي؟ قَ َ
اؿُ :ى َو ِفي
اؿ :أ َأ
ت إِ ْف قَتَ ْمتُ ُو؟ قَ َ
يد ،قَ َ
َ
َر َْي َ
ش ِي ٌ

وؿ ِ
يد
ا﵀ ،أ َأ
س َ
اء َر ُج ٌؿ ُي ِر ُ
َر َْي َ
ت إِ ْف َج َ
رسكؿ ا﵀  فقاؿَ ( :يا َر ُ
ت
اؿ :أ َأ
ت إِ ْف قَتَمَ ِني؟ قَ َ
اؿ :قَ ِات ْم ُو ،قَ َ
إِ ْف قَاتَمَ ِني؟ قَ َ
اؿ :فَأَ ْن َ
َر َْي َ
َّ
الن ِ
ار)( ،)1فقد أذف النبي  لممسمـ بدفع السارؽ ،كلك أدل ذلؾ إلى القتؿ؛ لما يترتب عمى جرمو مف

األضرار ،فالسارؽ ىك الذم سمب أمكاليـ ،ككشؼ أسرارىـ ،كزعزع أمنيـ ،كركع آمنييـ ،كأساء سمعتيـ" ،
فالمجتمع ال يقؼ مف ىذه الجرائـ مكقؼ السمبية كعدـ المباالة متعمبل بأنو ليس طرفا فييا ،كانما ىك طرؼ
ً
كحرمة مف حرماتو"( ،)2كىذا
أصيؿ ىمستو الجريمة بطريؽ مباشرة ،إذ كانت عدكانا عمى قيمة مف قيمو ،ي
الشعكر لدل الناس حتما سيزيؿ المحبة مف قمكب الناس ،كستتكلد العداكة كالبغضاء ،كستتفسخ الكشائج،
كتضعؼ الركابط كالصبلت.
كبعد ىذا يظير كيؼ أف السرقة التي حرميا اإلسبلـ ،تسيـ بشكؿ كاضح ،كمف خبلؿ عدة جكانب في
ضعؼ العبلقات بيف المؤمنيف ،كتقطيع األكاصر ،كغرس العداكة كالبغضاء بيف المؤمنيف ،بديبل لممحبة
كاألخكة.

ىخ ىذ م ً
ًً
اؿ ىغ ٍي ًرًه بً ىغ ٍي ًر ىح ٍّ
ؽ ،رقـ.)140( :
( )1صحيح مسمـ ،)124 /1( ،كتاب اإليماف ،ىب ي
اب :الدليؿ ىعمىى أىف ىم ٍف قى ى
ص ىد أ ٍ ى
( )2الذىبي ،أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع( ،ص ،)50 :ـ .س.
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المبحث الرابع :شرب الخمر ،وأثره في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
شرب الخمر كبيرة مف كبائر الذنكب ،ككاحدة مف الجرائـ الخطيرة عمى أبناء مجتمعنا المسمـ ،فالخمر
آم ُنوا إِنَّ َما ا ْل َخ ْم ُر
أـ الخبائث ،كأساس الشركر؛ لذا حرـ اإلسبلـ شرب الخمر ،فقاؿ تعالىَ ﴿ :يا أَي َيا الَِّذ َ
يف َ
ِ
س ِم ْف َع َم ِؿ َّ
الش ْيطَ ِ
وف﴾ [المائدة.]90 :
اب َو ْاظ َْ
اجتَِن ُبوهُ لَ َعمَّ ُك ْـ تُ ْفمِ ُح َ
اف فَ ْ
ص ُ
َزال ُـ ِر ْج ٌ
َوا ْل َم ْيس ُر َو ْاظَ ْن َ
كما ركل ابف عمر -رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ُ ( :كؿ مس ِك ٍر َخمر ،و ُكؿ م ِ
اـ،
ٌْ َ ُ ْ
ُ ْ
سك ٍر َح َر ٌ
ش َرْب َيا ِفي ْاآل ِخ َرِة)( ،)1يظير مف حديث النبي
ات َو ُى َو ُي ْد ِم ُن َيا لَ ْـ َيتُ ْب ،لَ ْـ َي ْ
َو َم ْف َ
ب ا ْل َخ ْم َر ِفي الد ْن َيا فَ َم َ
ش ِر َ

 تحريـ المسكرات مف األشربة ،سكاء كانت مف العنب ،أك مف غيره " ،قاؿ فقياء الحجاز ،كجماعة أىؿ
الحديث أراد جنس ما يسكر" ( ،)2فكؿ شراب أدل شربو إلى السكر ،فيك حراـ كحرمة الخمر ،كفيو الحد،
" كقد أجمعت األمة ،كنقمت الكافة عف نبييا  تحريـ خمر العنب ،قميميا ككثيرىا ،فكذلؾ كؿ ما فعؿ
(،)3
كح ُّد الخمر في قكليـ
فعميا مف األشربة كميا" كيي ىحد شارب الخمر ثمانيف جمدة ،يقكؿ الطحاكم " :ى
جميعا ثمانكف جمدة"(" ،)4كاٍلخمر أي ُّـ الجرائـ كالسيئات ،كمفتاح اٍل ىك ىبائًر كالخطيات ،ىكىباب المصائب
ن
كمخربة الديار بً يكقيكع الشتات"( ،)5كبيذا فيي تسيـ
كالرًزيات ،كمكجبة لغضب رب ٍاأل ٍىرضيف ىكالس ىم ىكات ،ي
بدكرىا في ضعؼ الصبلت كيظير ذلؾ مف خبلؿ اآلتي:

أوالً :شرب الخمر ييدر الماؿ ،ويتمفو :إف شارب الخمر بجريمتو يسيـ بشكؿ كبير في تضييع ما في يده
مف أمكاؿ ،كذلؾ بإنفاقو في المحرمات ،كشرب المسكرات ذات التكمفة العالية ،كاألثماف الباىظة ،كمنعا
ليذا ،فقد حرـ النبي  التجارة في الخمر فضبل عف تحريـ شربيا ،ركت عائشة  -رضي ا﵀ عنيا :-لما
ِ
الخ ْم ِر)( " ،)6كما قاؿ عمر
ٍّج َارةُ ِفي َ
نزلت آيات سكرة البقرة عف آخرىا ،خرج النبي  ،فقاؿُ ( :حٍّرَمت الت َ
بف الخطاب  -رضي ا﵀ تعالى عنو :-يا رسكؿ ا﵀ أى ًرنا رأيؾ في الخمر فإنيا متمفة لمماؿ مذىبة

( )1صحيح مسمـ ،)1587 /3( ،كتاب األشربة ،باب :بياف أف كؿ مسكر خمر ،رقـ.)2003( :

( )2ابػػف عبػػد البػػر ،أبػػك عمػػر ،يكسػػؼ بػػف عبػػد ا﵀ بػػف محمػػد( ،ت463 :ىػػ) ،االسػػتذكار ،)23 /8( ،تحقيػػؽ :سػػالـ محمػػد
عطا ،محمد عمي معكض ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت.2000 – 1421 ،

( )3ابف عبدالبر ،االستذكار ،)23 /8( ،ـ .س.

( )4الجصاص ،أبك بكر ،أحمد بف عمػي( ،ت 370 :ى ػ) ،شػرح مختصػر الطحػاوي ،)377 ،376 /6( ،تحقيػؽ :عصػمت
ا﵀ عنايت ا﵀ محمد ،ط ،1دار البشائر اإلسبلمية ،كدار السراج 1431 ،ىػ  2010 -ـ.

( )5ابػػف الجػػكزم ،أبػػك الفػػرج ،جمػػاؿ الػػديف ،عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد( ،ت597 :ىػ ػ) ،بسػػتاف ال ػواعظيف وريػػاض
السػػامعيف( ،ص ،)248 :تحقيػػؽ :أيمػػف البحيػػرم كآخ ػريف ،ط ،2مؤسسػػة الكتػػب الثقافيػػة ،بيػػركت ،لبنػػاف1419 ،ىػ ػ –

1998ـ.

( )6صحيح البخاري ،)82 /3( ،كتاب البيكع ،باب :تحريـ التجارة في الخمر ،رقـ.)2226( :
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لمعقؿ"( ،)1فشارب الخمر " يستيمؾ األمكاؿ ،كيستنفد الثركات حتى يدع الغني فقي ار ،كربما بمغت بو الحاؿ
أف يبيع ًعرضو ،أك ًعرض حرمو لمحصكؿ عميو"( ،)2كىك بيذا ىيحرـ أىمو كمف يعكؿ مف حقيـ في النفقة،
كىذا التقصير في حقكؽ أىمو ،يكلد العداكة كالبغضاء بينو كبينيـ ،كيضعؼ التكاصؿ.

ثانياً :شرب الخمر يولد العداوة والبغضاء بيف المسمميف :مف العمؿ الظاىرة في تحريـ الخمر ،أنو يكقع
يد َّ
َف
اف أ ْ
العداكة كالبغضاء بيف المسمميف ،ثبت ىذا في قكلو تعالى في آية تحريـ الخمر﴿ :إِ َّن َما ُي ِر ُ
الش ْيطَ ُ
ِ
ض ِ
وف﴾
ص َّد ُك ْـ َع ْف ِذ ْك ِر المَّ ِو َو َع ِف َّ
الص َال ِة فَ َي ْؿ أَ ْنتُ ْـ ُم ْنتَ ُي َ
اء في ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْيس ِر َوَي ُ
ُيوِق َع َب ْي َن ُك ُـ ا ْل َع َد َاوةَ َوا ْل َب ْغ َ َ
[المائدة ،]91 :فالشيطاف ىذا شأنو ،كىذا ىدفو " إنما يريد لكـ الشيطاف شرب الخمر كالمياسرةى ً
بالق ىداح،
ى
ي
ي
كمياسرتكـ بالقداح ،ليعادم
داكة ك
ى
البغضاء في شربكـ الخمر ي
كيحسف ذلؾ لكـ ،إرادةن منو أف يكقع بينكـ ال ىع ى
بعضكـ إلى بعض ،فيشتت أمركـ بعد تأليؼ ا﵀ بينكـ باإليماف ،كجمعو بينكـ
كي ىبغض
بعضكـ
ى
بعضا ،ي
ن

بأخكة اإلسبلـ"( ،)3كبيذا يتنافر الناس ،كتنعدـ المكدة بينيـ ،كتضعؼ العبلقات كالصبلت.
ٌ
ثالثاً :شرب الخمر يصد الناس عف ذكر ا﵀ ،وعف الصالة :شرب الخمر معصية مف أكبر المعاصي،

كمف العقكبات الدنيكية لممعصية الحرماف مف الطاعة ،فشرب الخمر يحرـ المسمـ مف ذكر ا﵀ ،كما يشغمو
يد
عف إقامة الصبلة ،قاؿ تعالى﴿ :إِ َّن َما ُي ِر ُ
الص َال ِة فَ َي ْؿ
ص َّد ُك ْـ َع ْف ِذ ْك ِر المَّ ِو َو َع ِف َّ
َوَي ُ

َّ
اء ِفي ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْي ِس ِر
اف أ ْ
الش ْيطَ ُ
َف ُيوِق َع َب ْي َن ُك ُـ ا ْل َع َد َاوةَ َوا ْل َب ْغ َ
ض َ
وف﴾ [المائدة ،]91 :فيك في حاؿ سكره يغفؿ عف
أَ ْنتُ ْـ ُم ْنتَ ُي َ

ذكر ا﵀ ،ككذلؾ عف الصبلة" ،فإف السكراف يزكؿ عقمو أك يختؿ ،فبل يستطيع أف يذكر ا﵀ ،كال أف
يصمي ،كليذا قاؿ طائفة مف السمؼ :إف شارب الخمر تمر عميو ساعة ال يعرؼ فييا ربو ،كا﵀ سبحانو
إنما خمؽ الخمؽ ليعرفكه ،كيذكركه ،كيعبدكه ،كيطيعكه ،فما أدل إلى االمتناع مف ذلؾ ،كحاؿ بيف العبد
كبيف معرفة ربو كذكره كمناجاتو ،كاف محرما ،كىك السكر"

()4

.

كغفم ة اإلنساف عف ذكر ا﵀ تعالى ،كعف الصبلة مف مكرثات قسكة القمب ،كقسكة القمب تقكد إلى
الفحش في القكؿ ،كسكء الخمؽ ،كمف كاف كذلؾ أبغضو الناس ،كنفركا منو ،ككرىكا مجالستو كمصاحبتو،
كبالتالي تضعؼ العبلقات بينيـ ،كيضيع الكد كالرحمة التي ينبغي أف تسكد بيف المسمميف.
( )1السػػمرقندم ،أبػػك الميػػث ،نصػػر بػػف محمػػد( ،ت373 :ىػ ػ) ،تنبيػػو الغػػافميف بأحاديػػث سػػيد اظنبيػػاء والمرسػػميف( ،ص:
 ،)148حققو كعمؽ عميو :يكسؼ عمي بديكم ،ط ،3دار ابف كثير ،بيركت ،لبناف 1421 ،ىػ  2000 -ـ.

( )2العثيميف ،محمد بف صالح بف محمد( ،ت1421 :ىػ) ،الضياء الالمع مف الخطب الجوامع ،)283 /2( ،ط ،1الرئاسة
العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد1408 ،ىػ 1988 -ـ.

( )3الطبرم ،جامع البياف ،)565 /10( ،ـ .س.

( )4ابف رجب ،زيف الديف ،عبد الرحمف بف أحمد بف رجب( ،ت795 :ىػ) ،جػامع العمػوـ والحكػـ فػي شػرح خمسػيف حػديثا
مف جوامع الكمـ ،)457 /2( ،تحقيؽ :شعيب األرناؤكط ،ط ،7مؤسسة الرسالة ،بيركت1422 ،ىػ 2001 -ـ.
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رابعا :شرب الخمر ينشر الجرائـ :شرب الخمر آفة خطيرة ،كجريمة متعدية إلى غيرىا مف الجرائـ ،فمف
شرب الخمر ،قد يقع في سمسمة مف الجرائـ التي تفتؾ بالمجتمع المسمـ؛ كذلؾ بسبب اختبلؿ العقؿ عند
شربو الخمر ،كنقصاف إيمانو ،كما جاء في الحديث الذم ركاه أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ
ب َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌف)...
يف َي ْ
ب َ
النبي َ ...( :والَ َي ْ
الخ ْم َر ِح َ
ش َر ُ
ش َر ُ

()1

قاؿ ابف رجب رحمو ا﵀" :فإف مف سكر

اختؿ عقمو ،فربما تسمط عمى أذل الناس في أنفسيـ كأمكاليـ ،كربما بمغ إلى القتؿ ،كىي أـ الخبائث ،فمف

()2
نى،
شربيا ،قتؿ النفس كزنى ،كربما كفر"  ،كربما طمؽ زكجتو ،فكاقعيا بغير عقد صحيح ،فيككف ذلؾ ز ن

يقكؿ السمرقندم " :إف يشربيا يحممو عمى الزنى؛ ألنو إذا شرب الخمر يطمؽ امرأتو كىك ال يشعر"( ،)3كقد
و
"سب و
كلعف ،كطبل و
كقذؼ ،و
تدفعو الخمر إلىٍّ :
ؽ ،كسب الديف كالمسمميف ،بؿ ربما كقع عمى أمو ،أك
كشتـ،
بنتو أك أختو أك عمى نساء جيرانو ،أك عمى بيائمو ،كربما كفر با﵀ كارتد عف اإلسبلـ ،كترؾ الصبلة،

كأفطر في رمضاف ،كسب القرآف"(.)4
فيذه الجرائـ إذا كقعت في صفكؼ المسمميف ،فإنيا لف تيٍب ً
ؽ مف المكدة بيف المسمميف شيئا ،كال يبقى

لعبلقات التكاصؿ كجكد ،فينفر الناس عندىا مف شارب الخمر نفكرىـ مف المجذكـ ،فتضعؼ العبلقات.

كبيذا يتبيف ما يترتب عمى شرب الخمر مف المضار االجتماعية التي تؤدم حتما إلى ضعؼ الركابط
كالتكاصؿ بيف المسمميف؛ كىذا سر مف أسرار تحريميا عمى المسمميف ،كالتحذير منيا ،كبياف عقكباتيا في
الدنيا كاآلخرة ،فقد ركل جابر بف عبدا﵀ -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ النبي ...( :إِ َّف عمَى ِ
ا﵀ َع َّز
َ

اؿ ،قَالُوا :يا رسو َؿ ِ
ا﵀َ ،وما ِطي َن ُة ا ْل َخ َب ِ
س ِق َي ُو ِم ْف ِطي َن ِة ا ْل َخ َب ِ
اؿ:
َو َج َّؿ َع ْي ًدا لِ َم ْف َي ْ
اؿ؟ قَ َ
س ِك َر أ ْ
ش َر ُ
َف َي ْ
ب ا ْل ُم ْ
َ َ ُ
َ
َى ِؿ َّ
َى ِؿ َّ
الن ِ
الن ِ
ار)(.)5
ص َارةُ أ ْ
ؽأْ
َع َر ُ
ار ،أ َْو ُع َ

( )1صػػػحيح البخػػػاري ،)136 /3( ،كتػػاب المظػػالـ كالغصػػب ،بػػاب :النيب ػػى بغي ػػر إذف ص ػػاحبو ،رق ػػـ ،)2475( :صػػػحيح
مسمـ ،)76 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :بياف نقصاف اإليماف بالمعاصي ،رقـ.)57( :

( )2ابف رجب ،جامع العموـ والحكـ ،)457 /2( ،ـ .س.

( )3السمرقندم ،تنبيو الغافميف بأحاديث سيد اظنبياء والمرسميف( ،ص ،)149 :ـ .س.

( )4الس ػػمماف ،أب ػػك محم ػػد ،عب ػػد العزي ػػز ب ػػف محم ػػد( ،ت1422 :ى ػ ػ) ،مفتػػػاح اظفكػػػار لمتأىػػػب لػػػدار القػػػرار،)251 /1( ،
د .ط.

( )5صػػحيح البخػػاري ،)162 /5( ،كتػػاب المغػػازم ،بػػاب :بعػػث أبػػي مكسػػى ،كمعػػاذ إلػػى الػػيمف ،رقػػـ ،)4344( :صػػحيح
مسمـ ،)1587 /3( ،كتاب األشربة ،باب :بياف أف كؿ مسكر خمر ،رقـ ،)2002( :كالمفظ لمسمـ.
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المبحث الخامس :قطع الرحـ ،وأثره في ضعؼ الصالت والروابط االجتماعية:
مف المشكبلت المنتشرة في المجتمع المسمـ ،مشكمة الخبلفات بيف األقارب ،كما يترتب عمييا مف قط وع
لمرحـ ،ما يسبب ضعؼ الركابط كالصبلت بينيـ ،فقطع الرحـ فيو البعد كالجفاء ،كالعزلة كالقطيعة ،كحرـ
ٍّ
َف تُ ْف ِس ُدوا ِفي ْاظ َْر ِ
ام ُك ْـ﴾
س ْيتُ ْـ إِ ْف تََولَّ ْيتُ ْـ أ ْ
اإلسبلـ قطع الرحـ ،فقاؿ تعالى﴿ :فَ َي ْؿ َع َ
ض َوتُقَط ُعوا أ َْر َح َ

[محمد ،]22 :فاآلية حرمت الفساد في األرض ،كذلؾ بالكفر با﵀ ،كمعصية الرسكؿ  ،كقرنت بيما

قطيعة الرحـ ،كذلؾ إشارة إلى تحريـ قطع الرحـ ،قاؿ الطبرم " :إف تكليتـ عف تنزيؿ ا﵀ ج ٌؿ ثناؤه،
كفارقتـ أحكاـ كتابو ،كأدبرتـ عف محمد  ،كعما جاءكـ بو ،كبيذا فإنكـ تعصكا ا﵀ في األرض ،فتكفركا
التفرؽ"(.)1
بو ،كتسفككا فييا الدماء كتيقىطعكا أرحامكـ ،فيككف التشتت ك ٌ

كركل جبير بف مطعـ -رضي ا﵀ عنو :-أنو سمع النبي  يقكؿَ( :ال ي ْد ُخ ُؿ ا ْلج َّن َة قَ ِ
اطعُ َر ِحٍـ) (،)2
َ
َ

كالحديث فيو كعيد شديد لمف قطع رحمو ،كىك الحرماف مف دخكؿ الجنة " ،فبل يدخؿ الجنة إف أنفذ ا﵀
عميو الكعيد( ،)3إما بإمساكو مع أصحاب األع ارؼ ،أك بطكؿ حسابو كمناقشتو عمى ذلؾ ،أك يككف فعؿ
ذلؾ مستحبل( ،)4كىذا المبحث يظير أثر قطع الرحـ في ضعؼ التكاصؿ بيف المسمميف ،كذلؾ فيما يأتي:

أوالً :قطع الرحـ يوجب الظمـ ،وضياع الحقوؽ :فرض اإلسبلـ عمى المسمميف صمة أرحاميـ ،كما فرض
لمرحـ حقكقيا الشرعية ،كأكجب عمى المسمـ صمة مف يخصكنو مف ذكم الرحـ ،بالتزاكر ،كالتيادم،
كالنصيحة ،كالتعاكف عمى الخير ،كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،كعيادة المريض ،كنصرة المظمكـ،
كالنفقة لمف يستحقيا ،كغير ذلؾ مف الحقكؽ الكاجبة لذكم األرحاـ ،كقاطع الرحـ يعد ظالما؛ كذلؾ
لتقصيره في أداء حقكؽ ذكم األرحاـ ،كتضييعو ليا ،كلذا فقد حذر النبي  مف ىذا الظمـ ،فقد ركل أبك
ؽَ ،حتَّى إِ َذا فَ َرغَ ِم ْف َخ ْم ِق ِو ،قَالَ ِت
ؽ َ
الخ ْم َ
ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  قاؿ...( :إِ َّف المَّ َو َخمَ َ
ض ْي َف أ ْ ِ
ِ
ِ
الر ِحـَ :ى َذا مقَاـ ِ ِ
ط َع ِؾ؟
ط َع َم ْف قَ َ
صمَ ِؾَ ،وأَ ْق َ
يع ِة ،قَ َ
َما تَْر َ
َف أَص َؿ َم ْف َو َ
العائذ ِب َؾ م َف القَط َ
َ ُ َ
اؿَ :ن َع ْـ ،أ َ
َّ ُ
ِ ()5
الع ِائ ِذ ِب َؾ ِم َف
قَالَ ْتَ :بمَى َيا َر ٍّ
ب ،قَ َ
اـ َ
اؿ :فَ ُي َو لَؾ)  ،فالرحـ تستعيذ مف القطيعة ،فقالتَ ( :ى َذا َمقَ ُ
ِ
يع ِة)" ،كاستعاذة الرحـ مف باب االستعارة التمثيمية ،كذلؾ أنو شبو حالة الرحـ كما ىي عميو مف
القَط َ
( )1الطبرم ،جامع البياف ،)177 /22( ،ـ .س.

( )2صحيح البخاري ،)5 /8( ،كتاب األدب ،باب :إثػـ القػاطع ،رقػـ ،)5984( :صػحيح مسػمـ ،)1981 /4( ،كتػاب البػر
كالصمة كاآلداب ،باب :صمة الرحـ كتحريـ قطيعتو ،رقـ ،)2556( :كالمفظ لمسمـ .

( )3ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)203 /9( ،ـ .س.
( )4القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)20 /8( ،ـ .س.

( )5صػػحيح البخػػاري ،)5 /8( ،كتػػاب األدب ،بػػاب :مػػف كصػػؿ كصػػمو ا﵀ ،رقػػـ ،)5987( :صػػحيح مسػػمـ،)1980 /4( ،
كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :صمة الرحـ كتحريـ قطيعتو ،رقـ.)2554( :
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المستجار بو ،كحقك إ ازره ،فتعيد
االفتقار إلى الصمة ،كالذب عنيا مف القطيعة ،بحاؿ مستجير يأخذ بذيؿ ي
ض ْي َف أ ْ ِ
ط َع ِؾ؟) كناية عف عظيـ إحسانو ،كالقطع منو
ط َع َم ْف قَ َ
صمَ ِؾَ ،وأَ ْق َ
َما تَْر َ
َف أَص َؿ َم ْف َو َ
ا﵀ ليا فقاؿ( :أ َ
كناية عف حرماف اإلحساف( ،)1كىذا كمو؛ ألف قطيعة الرحـ ظمـ ليا ،كىذا الظمـ ،كالتقصير في الحقكؽ،
لو أثره عمى الحياة االجتماعية ،كما فييا مف التكاصؿ ،مما يتسبب في ضعؼ الصبلت بيف القاطع كبيف
أرحامو.
ثانياً :قطع الرحـ ينفي المودة ،وينشر العداوة والبغضاء بيف ذوي اظرحاـ :بما أف قطع الرحـ فيو

تقصير في الحقكؽ ،كتى ىعود كظمـ لذكم األرحاـ ،كمجافاة كىجراف ليـ ،كىذا يترتب عميو ضعؼ المكدة

بينيـ ،كىذا ما ىح ىمؿ ىذا الصحابي الذم كاف يصؿ رحمو ،كيحسف إلييـ ،كىـ يقطعكنو ،كيسيئكف إليو أف
وؿ ا﵀ إِ َّف لِي قَ َر َاب ًة
س َ
يشكك أمره إلى النبي  ،ركل أبك ىريرة – رضي ا﵀ عنو ،-أف رجبل قاؿَ ( :يا َر ُ

أِ
ت،
ُح ِس ُف إِلَ ْي ِي ْـ َوُي ِس ُ
ت َك َما ُق ْم َ
وف َعمَ َّي ،فَقَا َؿ :لَ ِئ ْف ُك ْن َ
َحمُ ُـ َع ْن ُي ْـ َوَي ْج َيمُ َ
يئ َ
وف إِلَ َّيَ ،وأ ْ
َصمُ ُي ْـ َوَي ْقطَ ُعوِنيَ ،وأ ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
ت َعمَى َذلِ َؾ)( ،)2فقد خشي مع استمرار
ير َعمَ ْي ِي ْـ َما ُد ْم َ
فَ َكأَن َما تُسف ُي ُـ ا ْل َم َّؿ َوَال َي َاز ُؿ َم َع َؾ م َف ا﵀ ظَ ِي ٌ
قطيعة رحمو لو ،كتكاصؿ إساءتيـ إليو أف يقابميـ بمثؿ ما يعاممكنو بو ،فقاؿ لو النبي  محف از لو عمى

ت ،فَ َكأ ََّن َما
ت َك َما ُق ْم َ
مداكمة الكصؿ كاإلحساف ،دكف النظر إلى ما يككف مف إساءة رحمو إليو( :لَ ِئ ْف ُك ْن َ
ِ
ِ
ِ
ت َعمَى َذلِ َؾ)( ،)3بمعنى " أنؾ بإحسانؾ إلييـ
ير َعمَ ْي ِي ْـ َما ُد ْم َ
تُسف ُي ُـ ا ْل َم َّؿ َوَال َي َاز ُؿ َم َع َؾ م َف ا﵀ ظَ ِي ٌ
تخزييـ كتحقرىـ في أنفسيـ ،كتيبمى قمكبيـ برؤيتيـ حسف فعمؾ معيـ ،كقبح مكافأتيـ ،فيـ مف الخزم عند
أنفسيـ عند ذلؾ كمف ييرمى في كجيو التراب كالرماد المحمي ،كنكاية القمكب كمف سقا الجمر أك الرماد

المحمي"( ، )4كىذا الحرص عمى دكاـ الصمة بيف األرحاـ؛ إنما ىك مف أجؿ دكاـ المحبة بينيـ ،كاستمرار
األلفة؛ فزكاؿ المحبة ،كانعداـ األلفة يشكؿ عامؿ كسبب مف األسباب المؤدية إلى ضعؼ الركابط.
ثالثاً :قطع الرحـ يسبب القطيعة واليجراف بيف ذوي اظرحاـ :إف المسمـ الذم يقطع رحمو ،كييجرىا ،فبل
يي ىسمـ عمييا ،كال يزكرىا ،كال ىيىبميا بًبًبلليا ،يككف فعمو ىذا دافع لرحمو التي قطعيا لتقابمو بمثؿ فعمو ،فيك

 في نظرىـ -ليس بأفضؿ منيـ ،فكما أنو ال يزكرىـ ،فيـ ال يزكركنو ،ككما ال يحضر مناسباتيـ ،كاليشاركيـ أفراحيـ كأتراحيـ ،كىذا كمو عامؿ قكم في خراب العبلقات ،كتفكيؾ الركابط بينيـ ،مما يسبب
ؼ عمى رسكلنا الكريـ ،فنبو  إلى أف كاصؿ الرحـ حقيقة ىك مف يصؿ مف
ضعفيا ،كىذا أمر لـ ىي ٍخ ى
( )1انظر :الغيتابي ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،)93 /22( ،ـ .س.

( )2صحيح مسمـ ،)1982 /4( ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب :صمة الرحـ كتحريـ قطيعتيا ،رقـ.)2558( :
( )3صحيح مسمـ ،)1982 /4( ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب :صمة الرحـ كتحريـ قطيعتيا ،رقـ.)2558( :
( )4القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)22 /8( ،ـ .س.
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يصمو ،كمف ال يصمو ،ال أف يصؿ مف كصمو ،كيقطع مف قطعو ،ركل عبد ا﵀ بف عمرك – رضي ا﵀
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
صمَ َيا)
الواص ُؿ الَّذي إِ َذا قُط َع ْت َرح ُم ُو َو َ
الواص ُؿ ِبا ْل ُم َكاف ِئَ ،ولَك ِف َ
س َ
عنيما :-عف النبي  قاؿ( :لَ ْي َ

()1

.

كمقابمة القطيعة بالقطيعة ،كاليجر باليجر ،يقطع األرحاـ ،كيكسع دائرة اليجراف في المجتمع.

رابعاً :قطع الرحـ يسبب احتقار الناس لمقاطع ،ومقاطعتو :إف مما يترتب عمى قطع المسمـ لرحمو،
كىجره ليـ ،كتقصيره في حقكقيـ ،كظمميـ كالتعدم عمييـ ،أف يحتقره الناس مف حكلو ،كذلؾ أف قاطع
الرحـ إذا لـ يكف فيو خير لرحمو ،كلـ ىي يكؼ شره عف ذكيو ،كأىمو ،فيك لغيرىـ أقؿ نفعا كأكثر ش ار ،كىذا

يفقده ثقة الناس كاحتراميـ ،كيسبب احتقار الناس لو كامتيانيـ لو ،كبالتالي قطع صمتيـ بو ،كىجره،

كعزلتو ،كىذا بدكره يسبب ضعؼ الركابط بينيـ؛ لذا فقد حذر النبي  قاطع الرحـ أنو سيجازل بمثؿ
فعمو ،فيك إف قطع رحمو ،فإف ا﵀ يقطعو ،كما أف احتقار الناس لو ،كىجرىـ لو كقطعو كميا مف قطع ا﵀
اؿ المَّ ُوَ :م ْف
ش ْج َن ٌة ِم َف َّ
لو ،ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  قاؿ( :إِ َّف َّ
الر ْح َم ِف ،فَقَ َ
الر ِح َـ َ
و ِ
ص ْمتُ ُوَ ،و َم ْف قَطَ َع ِؾ قَطَ ْعتُ ُو)( ،)2قاؿ الكرماني :ك" الشجنة" عركؽ الشجر المشتبكة ،كالشجنة (مف
صمَؾ َو َ
َ َ
الرحمف) أم مشتقة مف ىذا االسـ ،كالمعنى الرحـ أثر مف آثار رحمتو مشتبكة بيا ،فالقاطع منيا قاطع

مف رحمة ا﵀ تعالى"( ،)3كقطع الناس لقاطع الرحـ ،كىجرانيـ لو يضعؼ الصبلت التي تربطيـ.
كىكذا يظير أف قطع الرحـ أحد األسباب المؤدية إلى ضعؼ الركابط بيف المسمميف؛ فقطع الرحـ
يسبب الظمـ ،كيثير العداكة كالبغضاء ،مما يفسد الكد بينيـ ،فتضعؼ الصبلت كالركابط.

( )1صحيح البخاري ،)6 /8( ،كتاب األدب ،باب :ليس الكاصؿ بالمكافئ ،رقـ.)5991( :
( )2صحيح البخاري ،)6 /8( ،كتاب األدب ،باب :مف كصؿ كصمو ا﵀ ،رقـ.)5988( :

( )3الكرماني ،شمس الديف ،حمد بف يكسؼ بف عمي بف سعيد( ،ت786 :ىػ) ،الكواكب الدراري في شرح صػحيح البخػاري،
( ،)158 /21ط ،1دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف1356 ،ىػ 1937 -ـ.
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الفصؿ الثالث

أسباب تتعمؽ بالقموب تضعؼ الروابط والصالت االجتماعية
وفيو خمسة مباحث:
المبحث اظوؿ :الكبر يضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الثاني :الحسد كأثره في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الثالث :البخؿ كدكره في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الرابع :الغضب يضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الخامس :سكء الظف كأثره في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.

39

توطئة:
إف صبلح القمب صبلح لمنفس كاستقامة لمعمؿ ،كفساده فساد لمنفس ،فساد لمعمؿ؛ كمف ىنا حرـ
اإلسبلـ كثي ار مف األمراض القمبية التي تكقع المسمـ في كثير مف المفاسد كالشركر ،كالتي تمحؽ األذل
بالعباد فيترتب عمييا ضعؼ المكدة ،كانتشار العداكة كالبغضاء ،كقطع الركابط كالصبلت ،كفي ىذا الفصؿ
بياف لبعض ىذه األمراض كدكرىا في ضعؼ الركابط بيف المسمميف .كسيأتي بياف ذلؾ كمو في المباحث
اآلتية:

21

المبحث اظوؿِ :
الك ْبر يضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
الكبر مرض خطير مف أمراض القمكب ،فصاحبو م و
تعاؿ عمى الناس ،ينظر إلى غيره مف الناس نظرة
ي
ازدراء كاحتقار ،معرضا عف قىبكؿ الحؽ كاإلذعاف لو ،كقد حرـ اإلسبلـ ً
الكبر ،فقاؿ تعالىَ ﴿ :وَال تَ ْم ِ
ش ِفي
ي

ْاظ َْر ِ
اؿ طُوًال﴾ [اإلسراء ،]37 :فاآلية تنيى عف المشي
ض َولَ ْف تَْبمُغَ ا ْل ِج َب َ
ؽ ْاظ َْر َ
ض َم َر ًحا إِ َّن َؾ لَ ْف تَ ْخ ِر َ
اؿ
الداؿ عمى التكبر ،كالعظمة ،كالتفاخر عمى العباد ،فإنؾ بالتكبر لف تقطع األرضَ ﴿ ،ولَ ْف تَْبمُغَ ا ْل ِج َب َ
عباده عف ً
طُوال﴾ بفخرؾ ً
الخ ىيبلء ،كأنيـ ال ينالكف بً ًكبرىـ
الكبر كالفىخر ك ي
ككبرؾ ،كانما ىذا نيي مف ا﵀ ى
قصر عنو غيرىـ(.)1
كفىخارىـ شيئا ىي ي

الج َّن ِة؟ ُكؿ
كعف حارثة بف كىب الخزاعي -رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  قاؿ( :أَالَ أ ْ
ُخ ِب ُرُك ْـ ِبأ ْ
َى ِؿ َ
ٍ
يؼ متَ َ ٍ
ض ِع ٍ
َى ِؿ َّ
الن ِ
ستَ ْك ِب ٍر)( ،)2فقد بيف
ْس َـ َعمَى المَّ ِو َظ ََب َّرهُ ،أَالَ أ ْ
ُخ ِب ُرُك ْـ ِبأ ْ
َ
ارُ :كؿ ُعتُؿَ ،ج َّواظ ُم ْ
ض ٍّعؼ ،لَ ْو أَق َ
ُ
النبي  أف التكاضع سبب لدخكؿ الجنة ،فالجنة أىميا " كؿ ضعيؼ متضاعؼ" كىك المتكاضع ،الخامؿ،

المتذلؿ ،الكاضع مف نفسو ،رقيؽ القمب ،كلينو لئليماف(.)3
الجواظ) :الكثير المحـ ،المختاؿ في مشيتو،
أما الغميظ الجافي ،الشديد الخصكمة بالباطؿ ،العنيدَ ( ،

مستكبر عمى الناس( ،)4فيك مف أىؿ النار؛ لما يترتب عمى الكبر مف إعراض عف الحؽ كرفضو ،كأكؿ
ا
حقكؽ العباد ،ركل عبدا﵀ بف مسعكد – رضي ا﵀ عنو -عف النبي  قاؿ( :ا ْل ِك ْب ُر َبطَُر ا ْل َحؽٍَّ ،و َغ ْمطُ
َّ
الن ِ
اس)( ،)5ك" بطر الحؽ" :إبطالو ،كعدـ قبكلو( ،)6ك"غمط الناس"" ،كالغمط :االزدراء كاالحتقارا" ( ،)7كىذا
كىذا المبحث يبيف أثر ىذه اآلفة في ضعؼ الصبلت ،كذلؾ كما يأتي:
أوالً :الكبر عالمة احتقار المسمميف :إف شعكر المسمـ بالتكبر عمى سائر إخكانو المسمميف إنما ىك بسبب
ما في نفسو مف االعتداد بيا ،كشعكره بأنو أفضؿ منيـ ،كأنيـ أدنى منزلة منو ،كقد أكضح اإلماـ ابف
تيمية ىذا الشعكر ،فقاؿ " :إف اإلنساف إذا استشعر فضؿ نفسو ،أك فضؿ دينو ،يدعكه ذلؾ إلى الكبر،
( )1الطبرم ،جامع البياف ،)450-449 /17( ،ـ .س .بتصرؼ.

( )2صػػحيح البخػػاري ،)20 /8( ،كتػػاب األدب ،بػػاب :الكبػػر ،قػػـ ،)6071( :صػػحيح مسػػمـ ،)2190 /4( ،كتػػاب الجنػػة
كصفة نعيميا كأىميا ،باب :النار يدخميا الجباركف ،رقـ.)2853( :

( )3انظر :الكرمانً ،الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ،)163-162 /18( ،ـ .س.
( )4انظر :المصدر نفسو.)163-162 /18( ،

( )5صحيح مسمـ ،)93 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :تحريـ الكبر كبيانو ،رقـ.)91( :
( )6انظر :القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)361 /1( ،ـ .س.

( )7ابػػف حجػػر ،أبػػك الفضػػؿ ،أحمػػد بػػف عمػػي العسػػقبلني( ،المتػػكفى852 :ى ػػ) ،فػػتح البػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاري/10( ،
 ،)490د .ط .دار المعرفة ،بيركت ،1379 ،رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخ ارجػو كصػححو

كأشرؼ عمى طبعو :محب الديف الخطيب ،عميو تعميقات العبلمة :عبد العزيز بف عبد ا﵀ بف باز.
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كالخيبلء ،كالفخر"( ،)1كىذا يظير عمى جكارحو ،سكاء في كبلمو ،أك مشيتو ،أك لباسو ،أك حركات
أعضائو ،أك غيرىا مف تصرفاتو ،كقد حذر النبي  مف ىذه المظاىر مف التكبر ،ركل عبدا﵀ بف عمر
– رضي ا﵀ عنيما  ،-أف رسكؿ ا﵀  قاؿَ ( :م ْف َج َّر ثَْوَب ُو ُخ َيالَ َء ،لَ ْـ َي ْنظُ ِر المَّ ُو إِلَ ْي ِو
كالخيبلء التكبر ،ككؿ ذلؾ مف البطر ك ً
الكبر ،كا﵀ ال يحب المتكبريف كال يحب كؿ
ى

ِ
ام ِة)(،)2
َي ْوَـ الق َي َ
()3
مختاؿ فخكر

كالمتكبركف في مجتمعيـ ينفر الناس منيـ ،كيبتعدكا عنيـ ،فبل تكاصؿ كال تراحـ.

ثانياً :الكبر يؤدي إلى الظمـ وضياع الحقوؽ ،فتنقطع الصالت والروابط :مما يترتب عمى شعكر المسمـ

ً
بالك ٍبر ،ازدراء الناس ،كاحتقارىـ ،كاستيانتو بيـ كبحقكقيـ ،فبل يدفع ليـ حقا يستحقكنو ،كقد أشار نبينا 
اف ِفي
إلى ىذا ،فقد ركل عبد ا﵀ بف مسعكد -رضي ا﵀ عنو – عف النبي  قاؿَ( :ال َي ْد ُخ ُؿ ا ْل َج َّن َة َم ْف َك َ
ا﵀
اؿ َر ُج ٌؿ :إِ َّف َّ
س َن ًة ،قَ َ
َق ْم ِب ِو ِمثْقَا ُؿ َذ َّرٍة ِم ْف ِك ْب ٍر ،قَ َ
الر ُج َؿ ُي ِحب أ ْ
َف َي ُك َ
س ًنا َوَن ْعمُ ُو َح َ
وف ثَْوُب ُو َح َ
اؿ :إِ َّف َ
اؿ ،ا ْل ِك ْبر َبطَر ا ْل َحؽٍَّ ،و َغ ْمطُ َّ
الن ِ
اس)()4؛ كذلؾ لما يرل في نفسو مف التميز عف سائر
َج ِمي ٌؿ ُي ِحب ا ْل َج َم َ
ُ ُ
الخمؽ ،فينكر حقكؽ اآلخريف ،كال يعترؼ بيا ،كال يؤدييا ألىميا ،فتضيع بذلؾ الحقكؽ عمى أصحابيا،

كتنشأ بينيـ العداكة كالبغضاء ،فيككف سببا في ىبلكو في الدنيا كفي اآلخرة ،كالقطيعة بينو كبيف الناس.
ثالثاً :الكبر سبب النتشار الجرائـ في المجتمع :يعتبر الكبر أساسا لكثير مف أمراض القمكب ،كالتي

صي بو ا﵀ تعالىً ،
فالكبر أكؿ ذنب ع ً
بدكرىا تيغرم بكثير مف الجرائـً ،
فالكبر ىك الذم ىمنعى إبميس مف
ي
االستجابة ألمر ا﵀ تعالى ،فرفض السجكد آلدـ ،قاؿ ابف القيـ " :أكؿ ذنب ىعصى ا﵀ى بو أىىب ىكا الثقميف:
الكبر ذنب إبميس المعيف ،فآؿ أمره إلى ما آؿ إليو"( ،)5ك ً
الكبر كالحرص ،فكاف ً
ً
الكبر يدفع صاحبو إلى
الخيبلء ،كالظمـ ،كالقسكة،
الب ٍ
البغي ،ك ي
العجب ،كالحسد ،ك ى
كثير مف الشركر" فالفخر ،ك ى
طر ،كاألى ىشر ،ك ي

كالتجبر ،كاإلعراض ،كاباء قبكؿ النصيحة ،كاالستئثار ،كطمب العمك ،كحب الجاه ،كالرئاسة ،كأف ييحمد بما

( )1ابف تيمية ،أبك العباس ،تقي الديف أحمد بػف عبػد الحمػيـ( ،المتػكفى728 :ى ػ) ،مجمػوع الفتػاوى ،)435 /14( ،تحقيػؽ:
عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ،المدينة النبكية1416 ،ىػ1995/ـ.

( )2صػػػحيح البخػػػاري ،)6 /5( ،كتػػاب المبػػاس ،بػػاب :مػػف ج ػػر ثكبػػو مػػف الخػػيبلء ،رق ػػـ ،)3665( :صػػػحيح مسػػػمـ/3( ،
 ،)1651كتاب المباس كالزينة ،باب :تحريـ جر الثكب خيبلء ،رقـ.)2085( :

( )3انظػر :ابػف عبػد البػر ،أبػك عمػر ،يكسػؼ بػف عبػد ا﵀ بػف محمػػد( ،ت463 :ى ػ) ،التمييػد لمػا فػي الموطػأ مػف المعػػاني
واظسػػانيد ،)244 /3( ،تحقيػػؽ :مصػػطفى العمػػكم ،كمحمػػد البكػػرم ،د .ط .ك ازرة عمػػكـ األكقػػاؼ كالشػػؤكف اإلسػػبلمية،
المغرب 1387،ىػ .

( )4صحيح مسمـ ،)93 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :تحريـ الكبر كبيانو ،رقـ.)91( :

( )5ابن قٌم الجوزٌة ،شمس الددٌن ،محمػد بػف أبػي بكػر بػف أيػكب( ،المتػكفى751 :ىػػ) ،مػدارج السػالكيف بػيف منػازؿ إيػاؾ
نعبد واياؾ نستعيف ،)316 /2( ،تحقيؽ :محمد البغدادم ،ط ،3دار الكتاب العربي ،بيركت 1416 ،ىػ 1996 -ـ.
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لـ يفعؿ ،كأمثاؿ ذلؾ كميا ناشئة مف ً
الك ٍبر"( ،)1كقد يتمادل المتكبر في إجرامو إلى أف يصؿ بو األمر

إلى حد القتؿ؛ كذلؾ أفً " :
الك ٍبر ينشأ عنو مرض الحسد ،كالحسكد يتمنى زكاؿ نعمة ا﵀ عف خمقو،
كالحسد يكلد الحقد الذم ربما حمؿ صاحبو عمى قتؿ مف ال ذنب لو إال ما أكاله ا﵀ مف النعـ"(ً ،)2
فالك ٍبر

إذان ىمجمع لمشركر ،كمنبع لممفاسد ،كىذه حقيقة الكبر التي أشار إلييا قكلو ( :ا ْل ِك ْب ُر َبطَ ُر ا ْل َحؽٍَّ ،و َغ ْمطُ
()3
َّ
الن ِ
المعتىدل عمييـ.
المعتدم ،ك ي
اس) كىذا لو أثره في ضعؼ التكاصؿ بيف ي
رابعاً :الِ ْكبر ينشر العداوة والبغضاء بيف المسمميف ،ويقطع التواصؿ بينيـ :إف المتكبر بتعاظمو عمى

الناس ،كتعاليو عمييـ ،كبرفضو الخضكع لمحؽ ،كأكمو حقكؽ العباد ،يغرس في نفكس ىمف حكلو ًمف الناس
البغضة بمثؿ التكبر ،كال اكتسبت المحبة بمثؿ التكاضع،
بغضو كمقتو ،قاؿ ابف حباف " :ما استي ٍجمًبت ه
كمف استطاؿ عمى اإلخكاف فبل يثقف منيـ بالصفاء ،كال يجب لصاحب ً
الك ٍبر أف يطمع في حسف الثناء،

كال تكاد ترل تائيا إال كضيعا"( ،)4كذلؾ أنو نازع ا﵀ صفة مف أخص صفاتو ،ركل أبك ىريرة – رضي ا﵀
ِ
ِ
اؤهُ ،فَ َم ْف ُي َن ِ
از ُع ِني َع َّذ ْبتُ ُو)(.)5
اء ِرَد ُ
عنو -قاؿ :قاؿ النبي ( :ا ْلعز إِ َزُارهَُ ،وا ْلك ْب ِرَي ُ

كما أف المتكبر بسمككو قد فرض عزلة بينو كبيف الناس ،فالناس إذا أبغضكا المتكبر بما فيو مف ً
الك ٍبر

كالتعالي عمييـ ،اعتزلكه كترككا مخالطتو ،فتحصؿ القطيعة بينيـ؛ ألف " ً
الك ٍبر ييكسب المقت ،كيميي عف

التألؼ ،كيكغر صدكر اإلخكاف"(.)6

كمف ناحية ثانية فإف المتكبر سيترفع عف كثير مف الناس الذيف يراىـ أدنى مف منزلة ،كأقؿ منيـ شأنا،
فيترؾ التعامؿ معيـ؛ ألف المتكبر مف صفاتو " أف ال يزكر أحدان تكب انر عمى الناس ،كأف يستنكؼ مف
جمكس أحد إلى جانبو أك مشيو معو"( ،)7ما يترتب عميو ضعؼ التكاصؿ كالتراحـ.
كبيذا يتبيف ما لمكبر مف آثار خطيرة عمى النسيج االجتماعي ،مف زرع العداكة ،كما يسببو مف قطيعة
كىجراف.

( )1ابن قٌم الجوزٌة ،الفوائد( ،ص ،)023 :م .س.
( )2السمماف ،مفتاح اظفكار لمتأىب لدار القرار ،)235 /1( ،ـ .س.
( )3صحيح مسمـ ،)93 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :تحريـ الكبر كبيانو ،رقـ.)91( :
( )4البستً ،روضة العقالء ونزىة الفضالء( ،ص ،)62 :ـ .س.

( )5صحيح مسمـ ،)2023 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ الكبر ،رقـ.)2620( :

( )6المددداوردي ،أبددددو الحسدددن ،علددددً بددددن محمدددد( ،ت251 :هدددد ) ،أدب الدددد يا والدددددي ( ،ص ،)436 :د .ط .دار مكتبددددة
الحٌاة0986،م.
( )7ابن قدامة ،أبك العباس ،نجـ الديف ،أحمد بف عبد الرحمف ،المقدسػي( ،المتػكفى689 :ى ػ) ،مختصػر منيػاج القاصػديف،
اف ،دمشؽ 1398 ،ىػ  1978 -ـ.
البىي ٍ
(ص ،)229 :قدـ لو :محمد أحمد دىماف ،مكتىىبةي ىد ًار ى
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المبحث الثاني :الحسد ،وأثره في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
الحسد مرض يفسد القمب السميـ ،فيستحكـ فيو ،كيتممكو ،كقد حرـ اإلسبلـ الحسد ،فقاؿ تعالىُ ﴿ :ق ْؿ

النفَّاثَ ِ
شٍّر َغ ِ
شٍّر َّ
اس ٍ
ب ا ْل َفمَ ِ
شٍّر
َعوُذ ِب َر ٍّ
ات ِفي ا ْل ُعقَِدَ ،و ِم ْف َ
بَ ،و ِم ْف َ
ؽَ ،و ِم ْف َ
ؽِ ،م ْف َ
شٍّر َما َخمَ َ
ؽ إِ َذا َوقَ َ
أُ
ٍِ
س َد﴾ [ سورة الفمؽ اآليات. ]5-1:
َحاسد إِ َذا َح َ

كركل أبك ىريرة – رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  قاؿ( :إِيَّا ُكـ والظَّ َّف ،فَِإ َّف الظَّ َّف أَ ْك َذب الح ِد ِ
يثَ ،والَ
ُ َ
ْ َ
اد المَّ ِو ِإ ْخ َوا ًنا)( ،)1ففي الحديث
سواَ ،والَ تَ َج َّ
تَ َح َّ
ضواَ ،و ُكوُنوا ِع َب َ
اس ُدواَ ،والَ تَ َد َاب ُرواَ ،والَ تََبا َغ ُ
سواَ ،والَ تَ َح َ
سُ
سُ
نيى النبي  عف جممة أمراض ،كمنيا :التجسس كالتحسس ،كالتحسس :طمب الخير كأصمو مف الحس،

يريد أف يتبعو بحسو ،كالتجسس :البحث عف باطف أمكر الناس ،كأكثر ذلؾ في الشر(" ،)2كالحسد تمني
الشخص زكاؿ النعمة عف مستحؽ ليا"( ،)3كقاؿ ابف العربي ":أما الحسد فكبيرة مف أعماؿ القمكب متفؽ
عمى تحريميا"( ،)4كقاؿ الطكفي " :كقد أجمع الناس مف المشرعيف كغيرىـ عمى تحريـ الحسد كقبحو"(،)5
كذلؾ أف الحسد يفسد الصبلت كالركابط ،كيظير ىذا مف خبلؿ اآلتي:
أوالً :الحسد عالمة ضعؼ اإليماف :الحسد مرض قمبي يدفع صاحبو إلى ما يكدر صفك العبلقة بيف
الناس ،فيك عبلمة عمى ضعؼ إيماف الحسد؛ كذلؾ ألنو يتمنى زكاؿ النعمة التي أنعـ بيا المنعـ عمى
أخيو ،ككأنو بذلؾ يعترض عمى أقدار ا﵀ تعالى.
كعبلكة عمى ىذا فالحسد يمثؿ ظمما مف الحاسد ألخيو المسمـ ،ككجو ظممو أنو يجب عمى الحاسد أف
يحب لممحسكد ما يحبو لنفسو ،كىك ال يحب لنفسو زكاؿ النعمة ،فبحسده أسقط حؽ محسكده عميو ،كقد
بيف النبي  أف محبة المؤمف الخير ألخيو عبلمة كماؿ اإليماف ،لقكلو  في الحديث الذم ركاه أنس
َخ ِ
ب ِظ ِ
يو َما ُي ِحب لِ َن ْف ِس ِو)(،)6
َح ُد ُك ْـَ ،حتَّى ُي ِح َّ
بف مالؾ  -رضي ا﵀ عنيما -عف النبي  قاؿ( :الَ ُي ْؤ ِم ُف أ َ

( )1صحيح البخاري ،)09 /8( ،كتاب االدب ،بداب :مدا ٌنهدى عدن التحاسدد والتددابر ،رقدم ،)6162( :صدحيح مسدلم/2( ،
 ،)0985كتاب البر والصلة واآلداب ،باب :تحرٌم الظن ،والتجسس ،رقم.)4563( :
( )2الخطابً ،أعالـ الحديث (شرح صحيح البخاري) ،)1975-1974 /3( ،ـ .س.
( )3ابن حجر ،فتح الباري ،)482 /10( ،ـ .س.

( )4ابددن العربددً ،أبددو بكددر ،القاضػػي ،محمػػد بػػف عبػػد ا﵀( ،ت543 :ىػػ) ،القػػبس فػػي شػػرح موطػػأ مالػػؾ بػػف أنػػس( ،ص:
 ،)1049تحقيؽ :محمد عبد ا﵀ كلد كريـ ،ط ،1دار الغرب اإلسبلمي 1992 ،ـ.

( )5الطػػكفي ،أبػػك الربيػػع ،نجػػـ الػػديف ،سػػميماف بػػف عبػػد القػػكم( ،ت 716 :ى ػػ) ،التعيػػيف فػػي شػػرح اظربعػػيف،)294 /1( ،
المكية ،م ٌكة ،المممكة العربية السعكدية،
محمد عثماف ،ط ،1مؤسسة الرياف ،بيركت ،لبناف ،المكتىبة
ٌ
تحقيؽ :أحمد ىحاج ٌ
 1419ىػ  1998 -ـ.
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لِ َن ْف ِس ِو)( ،)1فتمني زكاؿ الخير كالنعـ سببو ضعؼ اإليماف ،ما يؤدم إلى تىىن ُّكر الحاسد لؤليخكة التي بينو
كبيف المسمميف ،ما يسبب نفكر الناس مف الحاسد ،فتضعؼ عبلقات التكاصؿ بينيـ.

ثانياً :الحسد احتقار لممحسود :مف األسباب التي تدفع الحاسد إلى الحسد ،الشعكر باحتقار الحاسد
لممحسكد ،فالمحسكد في نظر الحاسد ليس أىبل لما ىـ فيو مف النعيـ ،بؿ الحاسد أكلى بيا مف المحسكد،
كقد نيى النبي  عنو في الحديث الذم ركاه أبك ىريرة – رضي ا﵀ عنو -قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ َ( :ال
ضواَ ،وَال
اج ُ
شواَ ،وَال تََبا َغ ُ
اس ُدواَ ،وَال تََن َ
تَ َح َ
إِ ْخوا ًنا ا ْلم ِ
سمِِـَ ،ال َي ْظمِ ُم ُو َوَال
سم ُـ أَ ُخو ا ْل ُم ْ
ُْ
َ

اد ِ
ض ُك ْـ َعمَى َب ْي ِع َب ْع ٍ
ا﵀
ضَ ،و ُكوُنوا ِع َب َ
تَ َد َاب ُرواَ ،وَال َي ِب ْع َب ْع ُ
َي ْخ ُذلُ ُوَ ،وَال َي ْح ِق ُرهُ)( ،)2فقد نيى النبي  عما كرد ذكره في

الحديث ،كأنيا ترجع كميا إلى االحتقار كالحسد ،كأف " نتيجة اٍل ىح ىسد مف قمة الشفىقىة عمى اٍل يمسمميف"(.)3
كىذا التكبر كالتعالي بسبب الحسد يضعؼ العبلقات كيكىنيا.

ثالثاً :الحسد ينشر الجرائـ في المجتمع :الحسد سبب لكثير مف الشركر كالمفاسد التي تيدد ببنياف
المجتمع المسمـ ،كتضعؼ المكدة بيف أفراده؛ ال سيما أف سببا مف أسباب الحسد ىك االحتقار الذم يجعؿ
الحاسد بعدىا يستبيح كؿ حقكؽ المحسكد فقد يقع في " الغيبة ،كالقدح فيو ،كىتؾ ستره ،كذكر مساكيو"(،)4
ك" المقاطعة ،كاليجر ،كالبغضاء ،كالشحناء ،كالغيبة ،كالنميمة ،كالظمـ ،كالعدكاف ،كالسرقة ،كالقتؿ"( ،)5كفي
كفي ىذا ركل عبد ا﵀ بف عمرك بف العاص – رضي ا﵀ عنيما ،-عف رسكؿ ا﵀  أنو قاؿ( :إِ َذا

فُِت َح ْت َعمَ ْي ُك ْـ
ِ
ا﵀  :أ َْو
وف ِفي
تَ ْنطَمِقُ َ

ٍ
فَ ِ
سو ُؿ
اؿ َع ْب ُد َّ
َم َرَنا ا﵀ُ ،قَ َ
وـ ،أَي قَ ْوٍـ أَ ْنتُ ْـ؟ قَ َ
اؿ َر ُ
ار ُ
الر ْح َم ِف ْب ُف َع ْوؼَ :نقُو ُؿ َك َما أ َ
س َوالر ُ
ِ
وف ،أ َْو َن ْح َو َذلِ َؾ ،ثُ َّـ
ض َ
وف ،ثُ َّـ تَتَ َد َاب ُر َ
اس ُد َ
س َ
وف ،ثُ َّـ تَتََبا َغ ُ
وف ،ثُ َّـ تَتَ َح َ
َغ ْي َر َذل َؾ ،تَتََنافَ ُ
م ِ
يف ا ْلم َي ِ
ض ُيـ َعمَى ِرقَ ِ
اب َب ْع ٍ
ض)( ،)6فبعد غمبة المسمميف لمفرس
يف ،فَتَ ْج َعمُ َ
اج ِر َ
َ َ
وف َب ْع َ ْ
ساك ِ ُ

كالركـ ،كبسط الدنيا ليـ ،سيككف حاليـ التنافس الذم سببو الحسد ،كمف ثـ القطيعة ،كالبغضاء ،كتسمط

( )1صػػحيح البخػػاري ،)12 /1( ،كتػػاب اإليمػػاف ،بػػاب :مػػف اإليمػػاف أف يحػػب ألخيػػو مػػا يحػػب لنفسػػو ،رقػػـ ،)13( :صػػحيح
مسمـ ،)67 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :الدليؿ عمى أف مف خصاؿ اإليماف ،رقـ.)45( :

( )2صحيح مسمـ ،)1986 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحرٌم ظلم المسلم ،رقم.)4562( :

( )3النيسابكرم ،أبك عبد الرحمف ،محمػد بػف الحسػيف بػف محمػد( ،المتػكفى412 :ى ػ) ،عيػوب الػنفس( ،ص ،)31 :تحقيػؽ:
مجدم فتحي السيد ،د .ط .مكتبة الصحابة ،طنطا.

( )4الغزالي ،إحياء عموـ الديف ،)197 /3( ،ـ .س.
( )5القحطاني ،سعيد بف عمي بف كىؼ ،سالمة الصدر( ،ص ،) 18 -17د .ط .مطبعػة سػفير ،الريػاض ،تكزيػع :مؤسسػة
مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف ،الرياض.

( )6صحيح مسمـ ،)2274 /4( ،كتاب الزىد كالرقائؽ ،رقـ.)2962( :
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بعضيـ عمى بعض( ،)1كىذه جرائـ كميا ليا آثارىا االجتماعية الخطيرة ،كدكرىا الممحكظ في ضعؼ
الصبلت كالترابط بيف المسمميف.
رابعاً :الحسد يورث القطيعة واليجراف :بعد ما سبؽ مف معرفة حقيقة الحاسد ،كتمنيو الضرر كالشركر،
كتمنيو زكاؿ النعـ ،كعداكتو لممؤمنيف ،كال سبيؿ لمتخمص مف حسده كضرره إال أف يعتزلو الناس ،فبل
ينكشفكا لو بخير ،كال يظيركا أمامو بنعمة ،مما يفرض عميو كعمى أمثالو عزلة اجتماعية ،تتطكر مع
الكقت إلى القطيعة كاليجراف ،فعف أنس بف مالؾ  -رضي ا﵀ عنيما  -أف رسكؿ ا﵀  قاؿ( :الَ

ِ ِ
ضوا ،والَ تَحاس ُدوا ،والَ تَ َدابروا ،و ُكوُنوا ِعب َ ِ
ؽ ثَالَثَ ِة
َف َي ْي ُج َر أ َ
سمٍِـ أ ْ
َخاهُ فَ ْو َ
َ
اد المَّو إِ ْخ َوا ًناَ ،والَ َيحؿ ل ُم ْ
َُ َ
َ
تََبا َغ ُ َ َ َ
أَي ٍ
َّاـ)( ،)2كذكر ابف حباف سبيبل لمتخمص مف شر الحاسد ،فقاؿ " :ال يكجد مف الحسكد أماف أحرز مف
ً
ت بو دكنو لـ يزده ذلؾ إال كحشة ،كسكء ظف با﵀ ،كنماء
صى
البعد منو؛ ألنو ما داـ يم ٍشرفا عمى ما يخص ٍ
لمحسد فيو"( ،)3كىذا يؤدم إلى القطيعة كاليجراف ،فتضعؼ الركابط كالعبلقات التي تشد بعضيـ بعضا.

( )1انظر :القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)514 ،512 ،/8( ،ـ.س.

( )2صػػحيح البخػػاري ،)19 /8( ،كتػػاب األدب ،بػػاب :مػػا ينيػػى عػػف التحاسػػد كالتػػدابر ،رقػػـ ،)6065(:صػػحيح مسػػمـ/4( ،
 ،)1983كتاب األدب كالبر كالصمة ،باب :النيي عف التحاسد كالتباغض كالتدابر ،رقـ.)2558( :

( )3البستي ،روضة العقالء ونزىة الفضالء( ،ص ،)135 :ـ .س.
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المبحث الثالث :البخؿ والشح ،ودورىما في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
البخؿ كالشح مف األمراض التي تضعؼ التكاصؿ بيف المسمميف ،كقد ذـ اإلسبلـ البخؿ كالشح،
كحرميما عمى المسمميف ،فقاؿ تعالى:

وف﴾ [الحشر ،]9 :كقاؿ
وؽ ُ
﴿ َو َم ْف ُي َ
ش َّح َن ْف ِس ِو فَأُولَ ِئ َؾ ُى ُـ ا ْل ُم ْفمِ ُح َ
ضمِ ِو﴾ [آؿ عمراف.]180 :
ِم ْف فَ ْ

اى ُـ المَّ ُو
وف ِب َما آتَ ُ
يف َي ْب َخمُ َ
أيضا﴿ :الَِّذ َ
كركل جابر بف عبد ا﵀ – رضي ا﵀ عنيما ،-أف رسكؿ ا﵀  ،قاؿ( :اتَّقُوا الظ ْم َـ ،فَِإ َّف الظ ْم َـ
ِ
ِ
اء ُى ْـ
ام ِةَ ،واتَّقُوا الشحَّ ،فَِإ َّف الش َّح أ ْ
اف قَ ْبمَ ُك ْـَ ،ح َممَ ُي ْـ َعمَى أ ْ
ظُمُ َم ٌ
َىمَ َؾ َم ْف َك َ
سفَ ُكوا د َم َ
َف َ
ات َي ْوَـ ا ْلق َي َ
استَ َحموا َم َح ِ
ارَم ُي ْـ)( ،)1فالحديث يأمر باتقاء أمريف اثنيف ،كقرف بينيما ،كىما الظمـ كالشح " فالظمـ
َو ْ

ظممات عمى صاحبو حتى ال ييتدم يكـ القيامة سبيبل ،حيث يسعى نكر المؤمنيف بيف أيدييـ كبأيمانيـ،
أكىي الشدائد التي تصيبو(.)2
ثـ أمر باتقاء الشح؛ كذلؾ أنو أىمؾ مف سبؽ المسمميف مف األمـ؛ فقد دفعيـ البخؿ كالحرص عمى
الماؿ عمى أف سفككا دماءىـ ،كاستحمكا محارميـ ،فقىصركا بسبب البخؿ في أداء حقكؽ بعضيـ عمى

بعض فيمككا ،كيحتمؿ أف ىذا ىك اليبلؾ الذم أخبر عنيـ في الدنيا ،كيحتمؿ أنو أراد ىبلؾ اآلخرة(،)3
ىذا كقد عدىما العمماء مف الكبائر ،قاؿ ابف تيمية ":إف البخؿ مف الكبائر"( ،)4كفي ىذا المبحث يظير

دكرىما في ضعؼ الركابط بيف المسمميف ،كذلؾ كما يأتي:
أوالً :البخؿ عالمة ضعؼ اإليماف :والبخؿ نابع مف ضعؼ اإليماف؛ ألف البخيؿ يعتقد أف النفقة ،كأداء

اء ِم ْف
سطُ ٍّ
ؽ لِ َم ْف َي َ
الرْز َ
ش ُ
الحقكؽ ألىميا يمحؽ الرزؽ كيمنعو ،غافبل عف قكلو تعالىُ ﴿ :ق ْؿ إِ َّف َرٍّبي َي ْب ُ
الر ِ
ازِقيف﴾ [سبأ ،]39 :كالمعنى :يبدؿ ا﵀ ما
ش ْي ٍء فَ ُي َو ُي ْخمِفُ ُو َو ُى َو َخ ْي ُر َّ
ِع َب ِاد ِه َوَي ْق ِد ُر لَ ُو َو َما أَ ْنفَ ْقتُ ْـ ِم ْف َ
ذىب منو ،كالبخؿ كالشح بالحقكؽ يكثر كيشيع حيث يضعؼ إيماف الناس ،خاصة في آخر الزماف ،ركل
ب َّ
الع َم ُؿَ ،وُي ْمقَى الشح،
الزَم ُ
أبك ىريرة – رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ َ (:يتَقَ َار ُ
ص َ
افَ ،وَي ْنقُ ُ

اؿ :القَ ْت ُؿ القَ ْت ُؿ)( ،)5كالقاء الشح معناه :أف يعـ ،كيستقر في نفكس
الي ْر ُج؟ قَ َ
الي ْر ُج ،قَالُواَ :و َما َ
َوَي ْكثُُر َ

الناس ،فيبخؿ ك هؿ بما لديو مما يجب عميو بذلو " ،فيبخؿ العالـ بعممو فيترؾ التعميـ كالفتكل ،كيبخؿ
( )1صحيح مسمـ ،)1996 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ الظمـ ،رقـ.)2578( :
( )2انظر :الخطابً ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)48 /8( ،ـ .س.
( )3انظر :المصدر نفسو.)48 /8( ،

( )4ابف تيمية ،أبك العباس ،تقي الديف ،أحمد بف عبد الحميـ الحراني( ،المتكفى728 :ىػ) ،المستدرؾ عمى مجموع الفتاوى،
( ،)125 /1جمعو كرتبو كطبعو :محمد بف عبد الرحمف بف قاسـ ،ط 1418 ،1ىػ.

( )5صحيح البخاري ،)14 /8( ،كتاب األدب ،باب :حسف الخمؽ كالسػخاء ،رقػـ ،)6037( :صػحيح مسػمـ،)2057 /4( ،
كتاب العمـ ،باب :رفع العمـ كقبضو ،رقـ.)157( :
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الصانع بصناعتو حتى يترؾ تعميـ غيره ،كيبخؿ الغني بمالو حتى ييمؾ الفقير"( ،)1ك" يبخؿ الرجؿ بالسبلـ
األمؿ ،أك بالبشر في كجو أخيو ،أك بالخبر الطيب الذم يسر قمبو بو كنحك ذلؾ ،كاف مف أبخؿ البخؿ
كأفظعو أف يبخؿ الرجؿ عمى أخيو المسمـ بفضؿ ربو سبحانو ،فيحسده أك يبخؿ عميو بماؿ غيره إذا رزقو
ا﵀ منو"( ،)2كبخمو بمنع " الزكاة كصمة الرحـ ،كقرل الضيؼ ،كترؾ اإلعطاء في النكائب ،كترؾ اإلنفاؽ
في سبيؿ ا﵀"( ،)3كالبخيؿ بيذه الحاؿ مقصر في حقكؽ العباد ،يبغضو الناس ،كينفركف منو.
ثانياً :البخؿ سبب في ضيؽ العيش :يسعى البخيؿ بحرصو عمى الماؿ ،كمنعو الحقكؽ إلى زيادة مالو،
غير أف األمكر عمى عكس ذلؾ ،فالبخؿ بدؿ أف يحفظ لو مالو يككف سببا في ىبلكو كضياعو ،كىذا ما
اد ِف ِ
دؿ عميو الحديث ،فعف أبي ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-أف النبي  قاؿ( :ما ِم ْف يوٍـ يص ِبح ِ
يو،
الع َب ُ
َْ ُ ْ ُ
َ
إَِّال َممَ َك ِ
َع ِط ُم ْم ِس ًكا تَمَفًا)(،)4
َع ِط ُم ْن ِفقًا َخمَفًاَ ،وَيقُو ُؿ َ
اآلخ ُر :المَّ ُي َّـ أ ْ
َح ُد ُى َما :المَّ ُي َّـ أ ْ
اف َي ْن ِزالَ ِف ،فَ َيقُو ُؿ أ َ
فالبخؿ سبب لنقص الماؿ كتمفو ال زيادتو ،فيضيؽ بذلؾ عميو العيش ،فيزداد حرصو ،كيزداد منعو

كتقصيره في أداء ما عميو مف الكاجبات ،كيزيد انشغالو بنفسو ،كىذا بدكره يؤثر سمبا عمى عبلقات
التكاصؿ بينيـ؛ فتضعؼ الصبلت كتنقطع الركابط .
ثالثاً :البخؿ يسبب الجرائـ والمنكرات :إف البخؿ أساسو خبث في النفس ،كحرص زائد عمى الدنيا
كمتاعيا ،فالبخيؿ ىدفو األكؿ كاألخير جم ع الماؿ كتكثيره ،كىذا يدفعو إلى الكقكع في العديد مف المنكرات
التي فييا تى و
عد عمى العباد كأمكاليـ؛ فالبخؿ يحمؿ البخيؿ "عمى ارتكاب المعاصي؛ لجمب األمكاؿ بالسرقة،
كالغصب ،كالقتؿ ،كالكذب ،كنحك ذلؾ مما فيو جمب األمكاؿ"

(،)5

كما ذكر ابف تيمية مجمكعة مف

المنكرات التي يقع فييا المسمـ بسبب بخمو ،فيك يكقع في " عقكؽ الكالديف ،كشيادة الزكر ،كأكؿ ماؿ
اليتيـ ،كقذؼ المحصنات كالتكلي يكـ الزحؼ ،كالسحر ،كأكؿ الربا كؿ ذلؾ مف الكبائر"(.)6
كمما يدلؿ ليذا ما ركاه جابر بف عبد ا﵀ – رضي ا﵀ عنيما ،-أف رسكؿ ا﵀  ،قاؿ( :اتَّقُوا

ِ
َف
ام ِةَ ،واتَّقُوا الشحَّ ،فَِإ َّف الش َّح أ ْ
اف قَ ْبمَ ُك ْـَ ،ح َممَ ُي ْـ َعمَى أ ْ
الظ ْم َـ ،فَِإ َّف الظ ْم َـ ظُمُ َم ٌ
َىمَ َؾ َم ْف َك َ
ات َي ْوَـ ا ْلق َي َ
( )1ابن حجر ،فتح الباري ،)17 /13(،ـ .س.

( )2ابف يىىب ٍي ىرة ،أبك المظفػر ،عػكف الػديف ،يحيػى بػف محمػد الػذىمي( ،المتػوفى560 :ىػػ ) ،اإلفصػاح عػف معػاني الصػحاح،
( ،)342-341 /1تحقيؽ :فؤاد عبد المنعـ أحمد ،د.ط .دار الكطف1417 ،ىػ.
( )3ابن تٌمٌة ،المستدرؾ عمى مجموع الفتاوى ،)125 /1( ،ـ .س.

( )4صػػػػحيح البخػػػػاري ،)115 /2( ،كت ػػاب الزك ػػاة ،ب ػػاب :ق ػػكؿ ا﵀ تع ػػالى﴿ :فأم ػػا م ػػف أعط ػػى كاتق ػػى﴾ [المي ػػؿ ،]5 :رق ػػـ:
( ،)1442صحيح مسمـ ،)700 /2( ،كتاب الزكاة ،باب :في المنفؽ كالممسؾ ،رقـ.)1010( :

( )5السبكي ،محمكد محمد خطاب ،المنيػؿ العػذب المػورود شػرح سػنف أبػي داود ،)16 /10( ،عنػي بتحقيقػو كتصػحيحو:
أميف محمكد محمد خطاب ،ط ،1مطبعة االستقامة ،القاىرة ،مصر1353 - 1351 ،ىػ.

( )6ابن تٌمٌة ،المستدرؾ عمى مجموع الفتاوى ،)125 /1( ،ـ .س.
28

ِ
استَ َحموا َم َح ِ
ارَم ُي ْـ)( ،)1فالبخؿ يدفع صاحبو إلى القتؿ ،كالى غيره مف الجرائـ ما داـ أف
اء ُى ْـ َو ْ
سفَ ُكوا د َم َ
َ
ذلؾ يمنعو مف الحصكؿ عمى الماؿ ،فتضيع الحقكؽ كالفضائؿ ،كيقع الظمـ ،كتنتشر المحرمات بيف

الناس ،كيتباغض الناس كيتدابركف.
رابعاً :البخؿ يؤدي إلى القطيعة واليجراف :كىذا أخطر ما يؤدم إليو البخؿ؛ فحقيقة البخؿ تتمثؿ في منع

الحقكؽ بسبب الحب الزائد لمماؿ كالحرص عميو ،فعدـ أداء الحقكؽ مرة بعد مرة ،عمى الرغـ مف ًعمـ
البخيؿ بما أكجبو ا﵀ عميو ،فإذا ما حصؿ ىذا التقصير انفتح عمى البخيؿ باب القطيعة ممف ظمميـ،
كأكؿ حقكقيـ بسبب بخمو كمنعو ،فيعؽ كالديو ،كيقطع رحمو ،كجيرانو ،كأقربائو ،كغيرىـ مف أصحاب

الحقكؽ ،فيصبح بعيدا مف الناس مقطكعا عنيـ ،قاؿ ابف القيـ ":فإف ا﵀ سبحانو كتعالى جعؿ لكؿ خير
كشر مفتاحا كبابا ييدخ يؿ منو إليو ،كجعؿ الشح كالحرص مفتاح البخؿ ،كقطيعة الرحـ ،كأخذ الماؿ مف

غير حمو"( ،)2فيككف سببا لخراب المجتمع ،كتقطيع األكاصر بيف أبنائو؛ لذا أمر النبي  باتقائو ،ركل

ات َي ْوَـ
جابر بف عبد ا﵀ – رضي ا﵀ عنيما ،-أف رسكؿ ا﵀  ،قاؿ( :اتَّقُوا الظ ْم َـ ،فَِإ َّف الظ ْم َـ ظُمُ َم ٌ
ِ
ِ
استَ َحموا
ام ِةَ ،واتَّقُوا الشحَّ ،فَِإ َّف الش َّح أ ْ
اف قَ ْبمَ ُك ْـَ ،ح َممَ ُي ْـ َعمَى أ ْ
َىمَ َؾ َم ْف َك َ
اء ُى ْـ َو ْ
سفَ ُكوا د َم َ
َف َ
ا ْلق َي َ
َم َح ِ
ارَم ُي ْـ)(.)3
كىكذا يظير مف خبلؿ ما سبؽ مف آثار البخؿ االجتماعية أف البخؿ مرض خطير ،كداء عضاؿ،

كجمرة خبيثة تفتؾ بما بيف المسمميف مف الكحدة كالتكاتؼ ،كاأللفة كالمكدة ،كيشكؿ سببا قكيا في ضعؼ
الصبلت كالركابط االجتماعية.

( )1صحيح مسمـ ،)1996 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ الظمـ ،رقـ.)2578( :
( )2ابن قٌم الجوزٌة ،شمس الديف ،محمد بف أبي بكر( ،المتكفى751 :ىػ) ،حادي اظرواح إلػى بػالد اظفػراح( ،ص،)69 :
د .ط .مطبعة المدني ،القاىرة.

( )3صحيح مسمـ ،)1996 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ الظمـ ،رقـ.)2578( :
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المبحث الرابع :الغضب ،يضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
الغضب مرض خطير ،كمدخؿ مف مداخؿ الشيطاف لئلنساف ،كدافع لكثير مف الشركر كاآلثاـ ،التي
تينتج البغضاء كالقطيعة بيف المسمميف ،كفرؽ العمماء بيف نكعيف مف الغضب ،فمنو المحمكد شرعا ،كمنو
المذمكـ:
فالغضب المحمود :الذم يككف بسبب انتياؾ محارـ ا﵀ أك ترؾ الكاجبات ،فيذا يجب فيو الغضب مف
باب إنكار المنكر ،قاؿ الباجي" :كأما فيما يعاد إلى القياـ بالحؽ ،فالغضب فيو قد يككف كاجبا ،كىك
الغضب عمى الكفار كالمبالغة فييـ بالجياد ،ككذلؾ الغضب عمى أىؿ الباطؿ كانكاره عمييـ بما يجكز"(،)1
ىذا كقد يككف مندكبا ":كىك الغضب عمى المخطئ إذا عممت أف في إبداء غضبؾ عميو ردعا لو ،كباعثا
عمى الحؽ"(.)2
أما الغضب المذموـ :كىك ما كاف متعمقا بأمكر الدنيا ،فيذا كجب امتناعو عنو( ،)3كىذا النكع ىك الذم
كردت النصكص الشرعية مف القرآف كالسنة بالنيي عنو ،كعدتو مف األخبلؽ المذمكمة ،كمف ذلؾ :قولو
ش وِا َذا ما َغ ِ
ِ
ِ
وف َكب ِائر ِْ ِ
وف﴾ [الشورى.]37 :
ض ُبوا ُى ْـ َي ْغ ِف ُر َ
تعالىَ ﴿ :والَِّذ َ
يف َي ْجتَن ُب َ َ َ
اإل ثْـ َوا ْلفَ َواح َ َ َ
كركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو  ،-أف رجبل قاؿ لمنبي  :أىك ً
ض ْب ،فَ َرَّد َد ِم َرًارا،
صنًي ،قى ى
اؿ( :الَ تَ ْغ َ
ٍ
ض ْب)( ،)4فيذا الرجؿ جاء يطمب مف النبي  كصية بخير ينفعو في الدنيا كاآلخرة ،فقاؿ :
قَ َ
اؿ :الَ تَ ْغ َ

(ال تغضب) ،كرد ىدىا ًم ار ار مؤكدا كفاية ىذه الكصية لمف سأليا ،فقد حذر النبي  مف " أسباب

الغضب ،كأف ال يتعرض لؤلمكر التي تجمب عميو الضجر فتغضبو ،كأف ال يفعؿ ما يأمر بو الغضب
كيحممو عميو مف القكؿ كالفعؿ"( ،)5كفي ىذا المبحث بياف ألثر الغضب في ضعؼ العبلقات بيف
المسمميف ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ اآلتي:
أوالً :الغضب يثير العداوة والبغضاء بيف المسمميف :مف أعظـ المفاسد المترتبة عمى مذمة الغضب ،أنو
يثير العد اكة كالبغضاء بيف المسمميف؛ كذلؾ ألنو يتسبب في كثير مف األذل الذم يمحؽ باآلخريف؛ نتيجة
ما ىك فيو الغضباف مف ثكراف النفس ،فينفمت لسانو عمى الناس بالسب ،كالقذؼ ،كاأليماف الكاذبة ،كما
يمكف أف تنطمؽ يده بالضرب ،أك إتبلؼ األمكاؿ ،أك القتؿ ،كىذه كميا مضار لممسمميف ،ال يحبكنيا كال
كي يجر ذلؾ لمقطيعة كالعداكة بينيـ ،قاؿ القرطبي " :إف الغضب
يحبكف فاعميا ،فتتكلد بينو كبينيـ البغضاء ،ى
( )1الباجً ،المنتقى شرح الموطأ ،)214 /7( ،ـ .س.
( )2المصدر نفسو.)214 /7( ،

( )3انظر :الباجً ،المنتقى شرح الموطأ ،)214 /7( ،ـ .س.

( )4صحيح البخاري ،)48 /8( ،كتاب األدب ،باب :الحذر من الغضب ،رقم.)6006( :
( )5الخطابي ،أعالـ الحديث (شرح صحيح البخاري) ،)2197 /3( ،م .س .بتصرف.
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يفسد كثي ار مف الديف؛ ألنو يؤدم إلى أف يؤذم كيؤذل ،كأف يأتي في كقت غضبو مف القكؿ كالفعؿ ما يأثـ
ص ىرود( -)2رضي ا﵀ عنو،-
البغضة"( ،)1يؤيد ىذا ما ركاه
كي ٍؤثـ غيره ،كيؤدم الغضب إلى ي
بو ،ي
ي
سميماف بف ي

قاؿ :كنت جالسا مع النبي  كرجبلف يستباف ،فأحدىما احمر كجيو ،كانتفخت أكداجو ،فقاؿ النبي :
(إِ ٍّني َظ ْ ِ
َعوُذ ِبالمَّ ِو ِم َف َّ
طِ
ب َع ْن ُو َما َي ِج ُد)(،)3
الش ْي َ
ب َع ْن ُو َما َي ِج ُد ،لَ ْو قَ َ
افَ ،ذ َى َ
اؿ :أ ُ
َعمَ ُـ َكم َم ًة لَ ْو قَالَ َيا َذ َى َ
فالغضب أثار كبل منيما ،فدفعيـ إلى السب مما يكلد العداكة كالبغضاء ،كينفر كؿ منيـ مف اآلخر،
فتضؼ الركابط كالصبلت.
ثانياً :الغضب يوقع في الجرائـ والمنكرات :ال يتكقؼ الغضب عند حد ثكراف النفس كانفعاليا ،كال ينحصر
أثره عمى الغضباف كحده ،بؿ إف الغضب حالة تجر إلى العديد مف الجرائـ كالمنكرات؛ "ألف الغضب مف
أميات المعاصي ،كمف أعظـ أسبابيا ،كالغضب نار في النفس" ( ،)4كنزعة مف " نزغات الشيطاف؛ كليذا
يخرج بو اإلنساف عف اعتداؿ حالو ،كيتكمـ بالباطؿ ،كيفعؿ المذمكـ ،كينكم الحقد ،كالبغض ،كغير ذلؾ
مف القبائح المترتبة عمى الغضب"( ،)5كما أف الغضب يكقع في" السب ،كالضرب ،كما يعكد بثىمب ديف
الغضباف ،كبدنو قبؿ أذل المغضكب عميو ،كتطميؽ زكجتو"( ،)6كالقتؿ كأنكاع الظمـ كالعدكاف ،ككثير مف
األقكاؿ المحرمة كالقذؼ كالفحش ،كربما ارتقى إلى درجة الكفر ،كما جرل لجبمة بف األييـ ،ككاأليماف
التي ال يجكز التزاميا شرعا"( ،)7كمثؿ ىذه الجرائـ تكرث العداكة كالبغضاء ،يشيد ليذا ما جرل بيف فريقيف
( )1الباجي ،المنتقى شرح الموطأ ،)214 /7( ،ـ .س.

) (2انظر :ابف سعد ،أبك عبد ا﵀ ،محمد بف سعد بف منيع( ،ت230 :ىػ) ،الطبقات الكبرى )220 ،219 /4( ،تحقيؽ:
محمد عبد القادر عطا ،ط ،1.دار الكتب العممية ،بيركت 1410 ،ىػ  1990 -ـ ،كابف أبي حاتـ ،أبك محمد ،عبد
الرحمف بف محمد بف إدريس( ،ت327 :ىػ) ،الجرح والتعديؿ ،)123 /4( ،ط ،1.دار إحياء التراث العربي ،بيركت،
الخزاعي ،أىبك المطىرؼ ،أىسمىـ ك ً
ب النبًي  ككاف اسمو يسار ،فىمىما
ص ىرد ٍبف الجكف ي
صح ى
ٍى ى ى
 1271ىػ  1952ـ ،يسمىٍي ىماف ٍبف ي
ى ي
ً
كعدم بف ثابت ،كركل عف جبير ابف مطعـ ،كشيد مع
أسمـ ىسماهي ىر يسك يؿ المو  يسمىٍي ىماف ،ركل عنو أبك إسحاؽ السبيعي ى
عمي بف أبي طالب الجمؿ كصفيف ،كقتمو أىؿ الشاـ ،ككاف يكميا ابف ثبلث كتسعيف سنة.

( )3صػػحيح البخػػػاري ،)124 /4( ،كتػػاب بػػدء الخمػػؽ ،بػػاب :صػػفة إبمػػيس كجنػػكده ،رقػػـ ،)3282( :صػػػحيح مسػػػمـ/4( ،
 ،)2015كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :فضؿ مف يممؾ نفسو عند الغضب ،رقـ.)2610( :

( )4ابددن العربددً ،أبددو بكددر ،محمػػد ب ػف عبػػد ا﵀ المػػالكي( ،ت543 :ىػ ػ) ،المسػػالؾ فػػي شػػرح موطػػأ مالػػؾ،)258 /7( ،
الغػ ػػرب
السػ ػػميماني ،كعائش ػػة ُّ
بتص ػػرؼ ،قػ ػرأه كعمٌػ ػػؽ عمي ػػو :محمػ ػػد ُّ
ضػػػاكم ،ط ،1ىدار ى
السػ ػػميماني ،ق ػػدـ ل ػػو :يكسػ ػػؼ القىىر ى
اإلسبلمي 1428 ،ىػ  2007 -ـ.

( )5النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،)163 /16(،ـ .س.

( )6انظر :ابن الجوزي ،جمال الدٌن ،أبو الفرج ،عبد الرحمن بن علً بن محمد( ،ت597 :ه ) ،كشف المشكل م حديث
حديث الصحيحي  )539 /3( ،تحقٌق :علً حسٌن البواب ،د .ط .دار الوطن  -الرٌاض.
( )7ابف رجب ،جامع العموـ والحكـ ،ت األرنؤكط ،)369 /1( ،بتصرؼ.
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فريقيف مف األنصار كالمياجريف حينما أثارىـ الغضب ،ككادت تنشب بينيـ النزعات كالجرائـ ،ركل جابر
اس ِم َف الم َي ِ
يف َحتَّى
اج ِر َ
بف عبدا﵀  -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ( :غزونا مع النبي َ ،وقَ ْد ثَ َ
اب َم َع ُو َن ٌ
ُ
()1
ِ
اف ِم َف الم َي ِ
صِ
صِ
اع ْوا،
ض ًبا َ
ش ِد ً
اج ِر َ
َكثُُرواَ ،و َك َ
اري َغ َ
يدا َحتَّى تَ َد َ
اريًّا ،فَ َغض َ
يف َر ُج ٌؿ لَ َّع ٌ
ب اظَ ْن َ
س َع أَ ْن َ
اب ،فَ َك َ
ُ
اج ِريَ :يا لَ ْمم َي ِ
اؿ الم َي ِ
يف ،فَ َخر َج َّ
صِ
صِ
َى ِؿ
الن ِبي  ،فَقَ َ
َوقَ َ
اؿَ :ما َبا ُؿ َد ْع َوى أ ْ
اج ِر َ
اريَ :يا لَ ْْلَ ْن َ
اؿ اظَ ْن َ
َ
ُ
ارَ ،وقَ َ ُ
اىمِي ِ
الج ِ
َّة؟ )( )2كىذا بدكره سبب لضعؼ الصبلت بيف المسمميف ،كقطع العبلقات.
َ
ثالثاً :الغضب عالمة احتقار المسمميف :مما يكقع اإلنساف في الغضب شعكره ً
بالك ٍبر الذم يحممو عمى

ً
عارض
احتقار الناس " ،كانما يغضب اإلنساف؛ لما يتداخمو مف الك ٍبر عندما يخالىؼ في أمر يريده ،أك يي ى
في شيء ييكاه ،فيحممو ً
الك ٍبر عمى الغضب لذلؾ"( ،)3كىذا الشعكر مدعاة لمظمـ كالتقصير في الحقكؽ،
كىك الذم حمؿ أتباع عبدا﵀ بف أبي إلى الغضب عمى صحابة الرسكؿ  ،ركل أنس بف مالؾ – رضي

ِ
ؽ إِلَ ْي ِو َّ
ب ِح َم ًارا،
ا﵀ عنيما ،-قاؿ :قيؿ لمنبي ( :لو أتيت عبد ا﵀ بف أبي ،فَا ْنطَمَ َ
الن ِبي َ و َرك َ
س ِب َخ ٌةَ ،فمَ َّما أَتَاهُ َّ
اؿ :إِلَ ْي َؾ َع ٍّنيَ ،والمَّ ِو لَقَ ْد
الن ِبي  ،فَقَ َ
وف َي ْم ُ
وف َم َع ُو َو ِى َي أ َْر ٌ
فَا ْنطَمَ َ
ش َ
سمِ ُم َ
الم ْ
ض َ
ؽ ُ
ِ
ار ِم ْنيـ :والمَّ ِو لَ ِحمار رس ِ ِ
ِ
آ َذ ِاني َنتْ ُف ِح َم ِ
ب
ار َؾ ،فَقَ َ
سمَّ َـ أَ ْط َي ُ
صمَّى ا﵀ُ َعمَ ْيو َو َ
وؿ المَّو َ
َُ َ ُ
ص ِ ُْ َ
اؿ َر ُج ٌؿ م َف اظَ ْن َ

ٍِ ِ
ض ِ
ِ
ِ
ِ
اف َب ْي َن ُي َما
ب لِ َع ْب ِد المَّ ِو َر ُج ٌؿ ِم ْف قَ ْو ِم ِو ،فَ َ
َص َح ُاب ُو ،فَ َك َ
شتَ َم ُو ،فَ َغ َ
يحا م ْن َؾ ،فَ َغض َ
ِر ً
ب ل ُك ٍّؿ َواحد م ْن ُي َما أ ْ
ضرب ِبا ْلج ِر ِ
الن َع ِ
يد َواظ َْي ِدي َو ٍّ
اؿ)( ،)4فالشعكر بالكبر كاحتقار الناس ىك الذم تسبب في ىذا الغضب الذم
َْ ٌ َ
جر لمخبلؼ كالفرقة ،كالتي تسيـ في ضعؼ الصبلت بيف المسمميف.

رابعاً :الغضب سبب لمظمـ وضياع الحقوؽ :إف اإلنساف إذا استشاط غضبو فىقى ىد اتزانو ،كانفمت لسانو،
كانطمقت يده ،ككقع في كثير مف التعديات عمى العباد التي فييا إساءة لمناس ،أك أكؿ حقكقيـ ،مما هي ىعد
ظمما ،فالغضب يؤثر بشكؿ كبير عمى العقؿ ،كاتزانو كصفائو ،قاؿ ابف القيـ ":إف الغضب غكؿ العقؿ

يغتالو كما تغتالو الخمر ،كالغضب نكع مف الغمؽ كاإلغبلؽ"

()5

كىذا الغمؽ كاإلغبلؽ يفقد العقؿ القدرة عمى

عمى التمييز ،فبل يفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ ،كال بيف المعركؼ كالمنكر ،مما يؤدم إلى ضياع الحقكؽ،
و
ضرب ويد أك ر و
شيء.
جؿ عمى دبر
( )1الفراىيدم ،العيف ،)192 /1( ،ـ.س .ال ىكسعي:
ي
( )2صحيح البخاري ،)183 /4( ،كتاب المناقب ،باب :مػا ينيػى مػف دعػكة الجاىميػة ،رقػـ ،)3518( :صػحيح مسػمـ/4( ،
 ،)1998كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :نصر األخ ظالما أك مظمكما ،رقـ.)2584( :

( )3الخطابً ،أعالم الحديث (شرح صحيح البخاري) ،)4097 /3( ،م .س.
( )4صحيح البخاري ،)183 /3( ،كتاب الصمح ،بػاب :مػا جػاء فػي اإلصػبلح بػيف النػاس ،رقػـ ،)2691( :صػحيح مسػمـ،
( ،)1424 /3كتاب الجياد كالسير ،باب :في دعاء النبي  إلى ا﵀ ،رقـ.)1799( :

( )5ابف قيـ الجكزية ،محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد( ،ت751 :ىػ) ،إعالـ الموقعيف عف رب العالميف،)119 /2( ،
 ،)119تحقيؽ :محمد عبد السبلـ إبراىيـ ،ط .1 .دار الكتب العممية ،بيركت1411 ،ىػ 1991 -ـ.
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كظمـ العباد؛ ألنو سيقمب الحؽ باطبل كالباطؿ حقا ،كسينصؼ الظالـ ،كيجكر عمى المظمكـ ،كىك يعتبر
كرد الحقكؽ إلى أىميا؛ كليذا نيى النبي  القاضي أف يحكـ أك يقضي حالة
نفسو قد حكـ بالعدؿ ،ى

الغضب ،كفي ىذا ركل عبد الرحمف بف أبي بكرة -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :سمعت رسكؿ ا﵀  يقكؿ:
(الَ ي ْق ِ
اف)( ،)1كالظمـ كضياع الحقكؽ ليا آثارىا في ضعؼ الصبلت
ض َي َّف َح َك ٌـ َب ْي َف اثْ َن ْي ِف َو ُى َو َغ ْ
ض َب ُ
َ
كالترابط بيف المسمميف.
كبعد ما سبؽ مف بياف لآلثار الخطيرة المترتبة عمى الغضب ،ظير أف الغضب كاحد مف مجمكعة
أسباب تسيـ بشكؿ كبير في تفكيؾ كحدة المسمميف ،كاضعاؼ قكة ترابطيـ ،فيك يكلد العداكة كالبغضاء،
كالقطيعة كاليجراف ،كينشر الجرائـ ،كيسبب الظمـ كضياع الحقكؽ ،كغير ذلؾ مف المضار التي تسبب
ضعؼ الصبلت كالركابط االجتماعية.

( )1صحيح البخاري ،)65 /9( ،كتاب األحكاـ ،باب :ىؿ يقضي القاضي أك يفتػي كىػك غضػباف ،رقػـ ،)7158( :صػحيح
مسمـ ،)1342 /3( ،كتاب األقضية ،باب :كراىة قضاء القاضي كىك غضباف ،رقـ.)1717( :
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المبحث الخامس :سوء الظف ،وأثره في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
سكء الظف يفتؾ بالعبلقات االجتماعية كيقطعيا ،كىك :حديث في النفس عما يتكىمو المرء ،فإف كاف
عف دليؿ فالعمؿ عميو كاجب ،كاف كاف مسترسبل ،أك عف شيكة فيك أكذب الحديث( ،)1كفرؽ العمماء بيف
نكعيف مف الظف ،فمنو الجائز ،كمنو المحرـ:
فالجائز :ما كاف في حؽ مف يع ًرؼ بيف الناس بفسقو ،أك تظاىر بسكء فعالو ،فيذا يككف سكء الظف فيو
مظير لمقبيح ،كمجانبا ألىؿ الصبلح ،كغير م ً
شاىد لمصمكات في الجماعة"(.)2
نا
جائز" إف كاف
ن
ي
أما المحرـ :فيك الذم يككف في حؽ مف ظير عميو الصبلح كاالستقامة ،كىك الذم كردت بتحريمو آيات
القرآف ،كأحاديث النبي  ،فمف القرآف قكلو تعالىَ ﴿ :يا

ض
اجتَِن ُبوا َك ِث ًا
ير ِم َف الظَّ ٍّف إِ َّف َب ْع َ
أَي َيا الَِّذ َ
آم ُنوا ْ
يف َ
الظَّ ٍّف﴾ إشارة إلى أنو ال يمكف التحرز نيائيا عف

ير ِم َف
الظَّ ٍّف إِثْ ٌـ﴾ [الحجرات ،]12 :كقكلو تعالىَ ﴿ :ك ِث ًا
كؿ الظنكف ،كخاصة إذا كاف ظنو حسنا ،قاؿ الطبرم ":إذ كاف قد أًىذف لممؤمنيف أف يظف بعضيـ ببعض
الخير"(.)3
كما نيى النبي  عف الظف ،فعف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  قاؿ( :إِيَّا ُك ْـ
والظَّ َّف ،فَِإ َّف الظَّ َّف أَ ْك َذب الح ِد ِ
يث ،)4()...فحذر  مف الظف السيئ ،ال مف كؿ أنكاع الظنكف ،فمجرد
ُ َ
َ
الظف مما ال يمكف التحرز منو ،فالظف المحرـ ىك ما لـ يقـ عمى صحتو كصدقو دليؿ ،قاؿ القنازعي" :

إياكـ أف يظف أحدكـ بأخيو المسمـ ظف سكء إذا كاف الخير عميو غالبا ،كال يسمع منو مقالة ناقؿ عنو قكؿ
سكء"( ،)5كىذا المبحث يبيف آثار سكء الظف في ضعؼ الركابط ،كالذم يظير في اآلتي:
أوالً :سوء الظف يولد العداوة والبغضاء :مف أعظـ المضار المترتبة عمى سكء الظف أنو يتسبب في نفي
المكدة مف بيف المسمميف ،لتحؿ مكانيا البغضاء ،كمف ثـ تثكر العداكة بينيـ ،كانما يككف ىذا بسبب أنو
رأل مف أخيو شيئا ،أك سمع عنو مقالة ،كلـ يتبيف حقيقة ما رأل ،كلـ يتيقف مف صحة ما سمع ،فيحممو
سكء ظنو عمى تفسير ذلؾ بخبلؼ حقيقتو ،فيتكقع السكء مف أخيو المسمـ ،كىذا يكجب تغيير نظرتو إليو،
فتزكؿ المكدة بينيـ ،كتحؿ البغضاء.
( )1ابف العربي ،المسالؾ في شرح موطأ مالؾ ،)271 /7( ،ـ .س.

( )2ابف الممقف ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،)414 /28( ،ـ .س.
( )3الطبرم ،جامع البياف ،)304-303 /22( ،ـ .س.

( )4صحيح البخاري ،)19 /8( ،كتػاب األدب ،بػاب :مػا ينيػى عػف التحاسػد كالتػدابر ،رقػـ ،)6064( :صػحيح مسػمـ/4( ،
 ،)1985كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ الظف ،رقـ.)2563( :

( )5القنازعي،عبػد الػػرحمف بػف مػػركاف بػف عبػػد الػرحمف( ،ت 413 :ىػػ) ،تفسػػير الموطػأ ،)747 /2( ،حققػػو كقػدـ لػػو كخػػرج
نصكصو :عامر حسف صبرم ،ط ،1 .دار النكادر ،قطر 1429 ،ىػ  2008 -ـ.
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ً
المباغض
كقد أكد ىذا المعنى ابف الممقف فقاؿ ":إف التباغض كالتحاسد أصميما سكء الظف ،كذلؾ أف
ً
المحاسد يتأكؿ أفعاؿ مف ىي ٍب ىغضو ،كيحسده عمى أسكأ التأكيؿ"( ،)1يشيد ليذا ما ركاه أبك ىريرة -رضي
ك
الظ َّف أَ ْك َذب الح ِد ِ
ا﵀ عنو -عف النبي  قاؿ( :إِيَّا ُكـ والظَّ َّف ،فَِإ َّف َّ
سواَ ،والَ تَ َح َّ
يثَ ،والَ تَ َج َّ
سواَ ،والَ
ُ َ
سُ
سُ
ْ َ
ضواَ ،و ُكونُوا إِ ْخ َوا ًنا) ( ،)2فنييو  عف سكء الظف بداية الحديث فيو إشارة إلى أنو سبب في يميو مف
تََبا َغ ُ
المنييات ،كمف جممتيا التباغض ،كاذا دبت البغضاء بيف المسمميف ،كاستحكمت العداكة في نفكسيـ ،أفسد

ذلؾ العبلقات كالتكاصؿ بينيـ.
ثانياً :سوء الظف ينشر الكذب في المجتمع :حرـ اإلسبلـ إساءة الظف بالمسمميف؛ ألف سكء الظف كذب،

بدليؿ ما ركاه أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو -عف النبي  قاؿ( :فَِإ َّف الظَّ َّف أَ ْك َذب الح ِد ِ
يث)
ُ َ

()3

قاؿ ابف

العربي عف سكء الظف " :ىك حديث في النفس عما يتكىمو المرء ،فإف كاف عف دليؿ فالعمؿ عميو كاجب،

مسترسبل ،أك عف شيكة فيك أكذب الحديث"()4؛ كالسر في ككنو أكذب الحديث أف " الكذب في
كاف كاف
ى
أصمو مستقبح مستغنى عف ذمو ،بخبلؼ ىذا فإف صاحبو بزعمو مستند إلى شيء ،فكصؼ بككنو أشد

الكذب مبالغة في ذمو كالتنفير منو ،كاشارة إلى أف االغترار بو أكثر مف الكذب المحض؛ لخفائو غالبا
ككضكح الكذب المحض"( ،)5كسيئ الظف حينما يتخذ مكقفا ،فيتكمـ بو ،أك يبني حكما فإنو يككف كاذبا،
كداعيا لمكذب ،مشجعا عميو ،كالكذاب ينفر الناس منو ،ما يسبب ضعؼ التكاصؿ كالترابط بينيـ؛ لذا
قالكا ":ينجيؾ مف سكء الظف أف ال تتكمـ بو"(.)6
ثالثاً :سوء الظف يوقع في المنكرات والجرائـ :بما أف سكء الظف يعتمد فيو صاحبو عمى مجرد التخيؿ
كاألكىاـ ،دكف عمـ أك دليؿ ،حممو ذلؾ عمى بناء المكاقؼ ،كاتخاذ الق اررات التي تقكده إلى الكقكع في
العديد مف الجرائـ ،قاؿ ابف القيـ " :كأما سكء الظف فىييك :امتبلء قمبو بالظنكف الس ىيئة بًالن ً
اس ،ىحتى يطفح
ى
ى
عمى لً ىسانو ،كجكارحو ،فيـ ىم ىعو أبدا ًفي اٍليى ٍمز ،كالممز ،كالطعف ،ىكاٍل ىع ٍيب ،كالبغض ببغضيـ ،كيبغضكنو،

( )1ابف الممقف ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،)413 /28( ،ـ .س.

( )2صحيح البخاري ،)19 /8( ،كتػاب األدب ،بػاب :مػا ينيػى عػف التحاسػد كالتػدابر ،رقػـ ،)6064( :صػحيح مسػمـ/4( ،
 ،)1985كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ الظف ،رقـ.)2563( :

( )3صحيح البخاري ،)19 /8( ،كتػاب األدب ،بػاب :مػا ينيػى عػف التحاسػد كالتػدابر ،رقػـ ،)6064( :صػحيح مسػمـ/4( ،
 ،)1985كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ الظف ،رقـ.)2563( :

( )4ابف العربي ،المسالؾ في شرح موطأ مالؾ ،)271 /7( ،ـ .س.
( )5ابف حجر ،فتح الباري ،)482 /10( ،ـ .س.

( )6ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)261 /9( ،ـ .س.
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كيمعنيـ كيمعنكنو ،كيحذرىـ كيحذركف ًم ٍنوي ،كيتجنبيـ "( "،)1كالتحسس ،كالتجسس"( ،)2كقد تصؿ األمكر إلى
حد التيمة بالفاحشة؛ لذا فإف النبي  عندما عاد مف مسجده ليبل كمعو زكجو صفية قاؿ ًلم ىذيف لقياه :في

اف
ص ِف َّي ُة ِب ْن ُ
س ْب َح َ
ت ُح َيي ،قَاالَُ :
الحديث الذم ركاه عمي بف الحسيف -رضي ا﵀ عنيما..( :-تَ َعالَ َيا إِ َّن َيا َ
ِ
اف َي ْج ِري ِم َف ِ
اؿ :إِ َّف َّ
سِ
َف ُي ْم ِق َي ِفي أَ ْنفُ ِس ُك َما
الش ْي َ
وؿ المَّ ِو ،قَ َ
س َ
يت أ ْ
اف َم ْج َرى الدَِّـَ ،وِا ٍّني َخ ِش ُ
ط َ
اإل ْن َ
المَّو َيا َر ُ
ش ْي ًئا)( ، )3كما أف حادثة اإلفؾ حيف اتيـ المنافقكف كعمى رأسيـ عبدا﵀ بف أبي بف سمكؿ عائشة –رضي
َ

ا﵀ عنيا -زكج النبي  ،أكبر دليؿ عمى أف سكء الظف يكقع في الجرائـ التي تنشر العداكة كالبغضاء بيف
المسمميف ،كتضعؼ الركابط.

( )1ابػػف قػػيـ الجكزيػػة ،شػػمس الػػديف ،محمػػد بػػف أبػػي بكػػر( ،ت751 :ىػػ) ،الػػروح فػػي الكػػالـ عمػػى أرواح اظمػوات واظحيػػاء
بالدالئؿ مف الكتاب والسنة( ،ص ،)238 :د.ط .دار الكتب العممية ،بيركت.

( )2الغزالي ،إحياء عموـ الديف ،)178 /2( ،ـ .س.

( )3صػػحيح البخػػاري ،)50 /3( ،كتػػاب االعتكػػاؼ ،بػػاب :زيػػارة المػرأة زكجيػػا فػػي اعتكافػػو ،رقػػـ ،)2038(:صػػحيح مسػػمـ،
( ،)1712 /4كتاب السبلـ ،باب :بياف أنو يستحب لمف رئي خاليا بامرأة ،رقـ.)2175( :
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الفصؿ الرابع
أسباب متفرقة تسيـ في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية
وفيو خمسة مباحث:
المبحث اظوؿ :ضعؼ الكازع اإليماني ،كأثره في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الثاني :الخبلفات الزكجية ،كأثرىا في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الثالث:عقكؽ الكالديف ،كأثره في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الرابع :التعدم عمى حقكؽ المسمميف ،كأثره في ضعؼ الركابط كالصبلت.
المبحث الخامس :اليجراف ،كأثره في ضعؼ الركابط كالصبلت االجتماعية.
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توطئة:
تعددت األسباب التي تؤدم إلى ضعؼ الركابط كالصبلت بيف المسمميف ،كقد بينت سنة النبي 
الصحيحة كثي ار مف ىذه األسباب ،كىذا الفصؿ يبيف عددا منيا ،كىي :ضعؼ الكازع اإليماني ،الخبلفات
الزكجية ،عقكؽ الكالديف ،التعدم عمى حقكؽ العباد ،كاليجراف .كسيأتي بياف ذلؾ كمو في المباحث اآلتية:
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المبحث اظوؿ :ضعؼ الوازع اإليماني ،وأثره في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
اإليماف بالعقيدة اإلسبلمية كأصكليا عامبل ميما مف عكامؿ استجابة المسمـ لما يكمؼ بو مف
تكاليؼ شرعية ،سكاء تعمقت ىذه التكاليؼ بحؽ ا﵀ تعالى ،أـ بحقكؽ العباد ،كحيف يضعؼ تصديقو بيذه
العقيدة كحقائقيا يسيؿ عميو التحمؿ مف ىذه التكاليؼ ،بؿ كييكف عميو بعدىا تعدم محارـ ا﵀ تعالى،
كأكؿ حقكؽ العباد ،كالتقصير فيما عميو مف كاجباتيـ ،كىذا يتسبب في زرع البغضاء كالعداكة بينيـ،
فتضعؼ الصبلت بينيـ ،كيظير أثر ضعؼ الكازع اإليماني في ضعؼ الصبلت مف خبلؿ اآلتي:
أوالً :ضعؼ الوازع اإليماني يثير الن ازعات بيف المسمميف :يعتبر الخكؼ مف ا﵀ تعالى صماـ األماف
الذم يحفظ ىذه األمة مف كؿ عكاصؼ التفرؽ ،كمف كؿ مداخؿ الشيطاف كأعكانو ،التي يمكف أف تفكؾ
كحدة المسمميف ،كتثير بينيـ النزاعات ،قاؿ سيد قطب – رحمو ا﵀ " -كالخكؼ مف ا﵀ ىك الحاجز
الصمب أماـ دفعات اليكل العنيفة ،كىقؿ أف يثبت غير ىذا الحاجز أماـ دفعات اليكل"(.)1
كحيف يضعؼ ىذا الكازع اإليماني ،كتغيب خشية ا﵀ تعالى مف نفس اإلنساف ،تنفتح عميو كعمى األمة
أبكاب الشر كالفساد ،كمف أعظـ ىذه المفاسد أف تدب الخبلفات بيف المسمميف ،كتثكر النزاعات بينيـ،
ِ
ؽ إِلَ ْي ِو َّ
ب ِح َم ًارا،
فعف أنس بف مالؾ -رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿ :قيؿ لمنبي ( :فَا ْنطَمَ َ
الن ِبي َ و َرك َ
س ِب َخ ٌةَ ،فمَ َّما أَتَاهُ َّ
اؿ :إِلَ ْي َؾ َع ٍّنيَ ،والمَّ ِو لَقَ ْد
الن ِبي  ،فَقَ َ
وف َي ْم ُ
وف َم َع ُو َو ِى َي أ َْر ٌ
فَا ْنطَمَ َ
ش َ
سمِ ُم َ
الم ْ
ض َ
ؽ ُ
ِ
وؿ المَّ ِو  أَ ْطيب ِر ِ
ِ ِ
اؿ رج ٌؿ ِم َف اظَ ْنص ِ ِ
س ِ
آ َذ ِاني َنتْ ُف ِح َم ِ
ب
يحا م ْن َؾ ،فَ َغض َ
َُ ً
ار َؾ ،فَقَ َ َ ُ
ار م ْن ُي ْـَ :والمَّو لَح َم ُار َر ُ
َ
ضرب ِبا ْلج ِر ِ
ٍِ ِ
ض ِ
ِ
يد َواظ َْي ِدي
لِ َع ْب ِد المَّ ِو َر ُج ٌؿ ِم ْف قَ ْو ِم ِو ،فَ َ
َص َح ُاب ُو ،فَ َك َ
اف َب ْي َن ُي َما َ ْ ٌ َ
شتَ َم ُو ،فَ َغ َ
ب ل ُك ٍّؿ َواحد م ْن ُي َما أ ْ
الن َع ِ
َو ٍّ
اؿ ،)2()...فبسبب ضعؼ الكازع اإليماني ثارت النفكس ،كاشتعمت نار الفرقة كالخبلؼ التي تفكؾ

المجتمع ،كتضعؼ الركابط كالصبلت.

ثانياً :ضعؼ الوازع اإليماني سبب في انتشار الظمـ :إف ضعؼ الكازع اإليماني يؤدم إلى انتشار الظمـ
بيف الناس؛ ألف المسمـ إذا ضعؼ إيمانو ،كذىبت ىيبة ا﵀ مف قمبو احتقر الناس ،كاستياف بحقكقيـ ،فإما
أف ييقىصر في أداء ما ليـ مف حقكؽ ،أك يتعدل عمى محارميـ التي حفظيا ا﵀ ليـ ،كىذا كمو ظمـ ،سببو

صكر النبي  تياكف الظالـ الغارؽ في ظممو،
ضعؼ اإليماف ،كانعداـ الرقابة ،كالخكؼ مف ا﵀ ،كقد ى
ِ
الم ْؤ ِم َف َي َرى
في الحديث الذم ركاه عبد ا﵀ بف مسعكد -رضي ا﵀ عنيما ،-عف النبي  ،قاؿ( :إ َّف ُ
ُذ ُنوب ُو َكأ ََّن ُو قَ ِ
َف َيقَ َع َعمَ ْي ِوَ ،وِا َّف الفَ ِ
وب ُو َك ُذ َب ٍ
اؿ ِب ِو
اب َم َّر َعمَى أَ ْن ِف ِو ،فَقَ َ
ت َج َب ٍؿ َي َخ ُ
اؼ أ ْ
اع ٌد تَ ْح َ
اج َر َي َرى ُذ ُن َ
َ
( )1قطب ،سيد إبراىيـ( ،ت1385 :ىػ) ،في ظالؿ القرآف ،)3819 /6( ،ط ،17دار الشركؽ ،بيركت1412 ،ىػ.

( )2صحيح البخاري ،)183 /3( ،كتاب الصمح ،باب :ما جاء في اإلصػبلح بػيف النػاس ،رقػـ ،) 2691( :صػحيح مسػمـ،
( ،)1424 /3كتاب الجياد كالسير ،باب :في دعاء النبي  إلى ا﵀ ،رقـ.)1799( :
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َى َك َذا)( ،)1كىذا يحكؿ الدننيا " إلى مجمكعة مف الكحكش ،يقتؿ القكم الضعيؼ ،كيعتدم القادر عمى
العاجز ،كيضيع الحؽ ،كتباح الحرمات ،كتينتىيب األمكاؿ ،كتينتىيؾ األعراض"( ،)2فتنتشر العداكة كالبغضاء،
كتنقطع الركابط كالصبلت.
ثالثاً :ضعؼ الوازع اإليماني ينشر الجرائـ في المجتمع :إذا ضعؼ إيماف المسمـ ،كانتزع مف قمبو الخكؼ
مف ا﵀ تعالى ،كغفؿ عف حساب ا﵀ لو عمى أعمالو الخير بالخير ،كالشر بالشر ،عندىا ييكف عميو
الكقكع في المنكرات ،كارتكاب الجرائـ ،كالتعدم عمى حقكؽ العباد ،فميس بعيدا أف يقترؼ الكبائر ،كي ً
صر
ي

عمى الصغائر ،،ركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ النبي ( :الَ َي ْزِني َّ
يف َي ْزِني َو ُى َو
الزِاني ِح َ
ب ُن ْي َب ًة،
يف َي ْ
ب َ
ُم ْؤ ِم ٌفَ ،والَ َي ْ
س ِر ُ
س ِر ُ
ؽ ِح َ
الخ ْم َر ِح َ
ؽ َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌفَ ،والَ َي ْنتَ ِي ُ
ش َر ُ
ش َر ُ
يف َي ْ
ب َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌفَ ،والَ َي ْ

ِ ِ
َي ْرفَعُ َّ
يف َي ْنتَ ِي ُب َيا َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌف)( ،)3كليس المقصكد مف نفي اإليماف حاؿ
ص َارُى ْـ ِح َ
اس إِلَ ْيو ف َ
ييا أ َْب َ
الن ُ
ارتكاب ىذه الجرائـ أف فاعميا ليس مؤمنا بالكمية ،بؿ المقصكد ىنا ضعؼ اإليماف ،كانتفاء الشعكر برقابة

ا﵀ لو ،الذم يمنعو مف مكاقعة المحرمات ،قاؿ الخطابي " :إنما نفى عنو حقيقة اإليماف ككمالو؛ كذلؾ أنو
ارتكب ىذه الخصاؿ مع عممو بتحريـ ا﵀ إياىا عميو ،كتغميظو العقكبة فييا ،فإنو غير مؤمف بيا في
الحقيقة ،كال مصدؽ بالكعيد فييا ،كلك كاف مخمصا في إيمانو لـ يقدـ عمييا ،كلكاف اإليماف يمنعو مف
ذلؾ ،كالديف يعصمو مف مكاقعتو ،فإنما سمبو في ىذا اسـ الثناء عميو باإليماف ،دكف نفي اإليماف الذم
يقع بو الخركج مف الممة"( ،)4كىذا ينعكس تمقائيا عمى العبلقات بيف المسمميف ،كيزيؿ المحبة ،كيكلد
العداكة ،كيقطع الركابط .

( )1صحيح البخاري ،)68 /8( ،كتاب الدعكات ،باب :التكبة ،رقـ.)6308( :

( )2التكيجرم ،حمد بف إبراىيـ بف عبد ا﵀ ،موسوعة فقو القموب ،)885 /1( ،د.ط .بيت األفكار الدكلية.

( )3صحيح البخاري ،)136 /3( ،كتاب المظالـ كالغصب ،باب :النيبى بغير إذف صاحبو ،رقـ ،)2475(:صػحيح مسػمـ،
( ،)76 /1صحيح مسمـ ،)36 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :بياف نقصاف اإليماف بالمعاصي ،رقـ.)57( :

( )4الخطابً ،أعالـ الحديث( ،شرح صحيح البخاري) ،)1236 /2( ،م .س.
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المبحث الثاني :الخالفات الزوجية ،وأثرىا في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
شرع اإلسبلـ الزكاج لحكـ سامية ،كغايات نبيمة ،كحؼ العبلقات الزكجية بكثير مف العناية؛ لتعيش
األسرة بأكمميا في سعادة كاستقرار ،لكف قد يصيب ىذه العبلقات بعض الخمؿ ،فتنقمب األمكر عمى
خبلؼ أصميا ،كذلؾ حيف تقع الخبلفات بيف الزكجيف ،كالتي تعني " :العبلقات السيئة التي تسكد جك
األسرة؛ بسبب النقص الشديد في نسيج العكاطؼ بيف الزكجيف ،األمر الذم يساعد عمى كثرة الخبلفات في
الفكر ،ككجيات النظر ،كالنظرة إلى المستقبؿ"( ،)1ما يفسد العبلقات بيف الزكج ،ككؿ مف تربطو بيـ صمة
أك قرابة ،مما يضعؼ الركابط كالصبلت ،كيظير ىذا مف خبلؿ اآلتي:
أوالً :الخالفات الزوجية تسبب العداوة والبغضاء :مف اآلثار المترتبة عمى الخبلفات بيف الزكجيف ،زرع
العداكة كالبغضاء بينيما؛ فالصراع المستمر ،كالخبلفات الدائمة ،كتقصير كؿ منيما أك أحدىما في حؽ
اآلخر ،يكلد في قمب كؿ منيما بغض اآلخر كمقتو؛ فكؿ منيما ينظر إلى اآلخر عمى أنو سبب شقائو،
كال يقتصر أمر العداكة كالبغضاء عمى الزكجيف ،بؿ يتعداىما إلى األبناء ،مما يسبب بغض األكالد لمذم
يثير الخبلفات مف الزكجيف ،كما تتسع دائرة البغض كالعداء لتشمؿ أقارب الزكجيف الذيف يتأثركف تمقائيا
مف سكء العبلقة كالخبلفات بيف الزكجيف ،يشيد ليذا ما ركاه أبك ىريرة – رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ
رسكؿ ا﵀ َ( :ال ي ْفر ْؾ م ْؤ ِم ٌف م ْؤ ِم َن ًة ،إِ ْف َك ِره ِم ْنيا ُخمُقًا ر ِ
يرهُ)( ،)2فالحديث
ض َي ِم ْن َيا َ
آخ َر ،أَو قَ َ
َ َ
اؿَ :غ َ
َ
ُ
ََ ُ
ظ ًير أف الخبلفات الزكجية تكقع البغضاء بيف الزكجيف ،كىذا ظاىر في قكلو َ( :ال َي ْف َر ْؾ ُم ْؤ ِم ٌف
يي ٍ
ؾ :البغض ،فالحديث ينيى عف بغض الزكج زكجتو بغضا تاما ،بسبب سكء بعض فعاليا
ُم ْؤ ِم َن ًة) ،كالفى ٍر ي

الح ىسف منيا لمسيئ( ،)3فاستمرار الخبلؼ
كأخبلقيا ،فيك إف كره منيا شيئا ،فقد يرضى منيا غيره ،فيغفر ى

مكجب لمبغض كزكاؿ المكدة ،كانعداـ األلفة ،كضعؼ الصبلت كالركابط.

ثانياً :الخالفات الزوجية تسبب انحراؼ اظبناء ،وعقوقيـ :األسرة ىي الحضف الدافئ الذم ينشأ فيو
األكالد ،فيتعاكف الزكجاف عمى حسف تربيتيما ،عمبل بحديث النبي  الذم ركاه ابف عمر -رضي ا﵀
اع َو ُكم ُك ْـ
عنيما ،-عف النبي  قاؿُ ( :كم ُك ْـ َر ٍ
ب ْي ِت ِو ،والم أرَةُ ر ِ
اع َي ٌة َعمَى َب ْي ِت َز ْو ِج َيا َو َولَِد ِه،
َ
َ َْ َ

ِ
ِ ِِ
َى ِؿ
الر ُج ُؿ َر ٍ
ير َر ٍ
اعَ ،و َّ
اع َعمَى أ ْ
َم ْ
س ُئو ٌؿ َع ْف َرعيَّتوَ ،واظَم ُ
س ُئو ٌؿ َع ْف َرِعي َِّت ِو)( ،)4أما إذا دبت
فَ ُكم ُك ْـ َر ٍ
اع َو ُكم ُك ْـ َم ْ

سيقىصر كؿ منيما فيما عميو مف الكاجبات تجاه األبناء
الخبلفات بينيما ،فكانت سيدة المكقؼ ،عندىا ه
( )1عطكم ،محسف ،المرأة في التصور اإلسالمي( ،ص ،)131:ط ،2الدار اإلسبلمية ،لبناف1987 ،ـ.
( )2صحيح مسمـ ،)1091 /2( ،كتاب الرضاع ،باب :الكصية بالنساء ،رقـ.)61( :
( )3القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)680،681/4( ،ـ .س .بتصرؼ.

( )4صػػحيح البخػػاري ،)32 /7( ،كتػػاب النكػػاح ،بػػاب :المػرأة راعيػػة فػػي بيػػت زكجيػػا ،رقػػـ ،)5200( :صػػحيح مسػػمـ/3( ،
 ،)1459كتاب اإلمارة ،باب :فضيمة اإلماـ العادؿ ،رقـ.)1829( :
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نكاية في زكجو ،يممقيا المبلمة كالمسؤكلية عمى اآلخر ،كىذا يتسبب في إىماؿ األكالد ،كالتقصير في
حقكقيـ ،كبيذا تسكء أحكاؿ األبناء ،كتسكء تربيتيـ ،كىذا يترتب عميو سكء أخبلقيـ كفعاليـ ،كانحراؼ

سمككيـ.
كمف جية أخرل فإف األبناء يشعركف بتقصير اآلباء في حقكقيـ ،كظمميـ ليـ ،كعقكقيـ ألبنائيـ،
فيحمؿ األبناء عمى مبادلتيـ نفس الشعكر ،كنفس التصرفات ،فيعؽ األبناء آباءىـ ،فتزكؿ المكدة ،كتحؿ
البغضاء ،كتفتر العبلقات.
ثالثاً :الخالفات الزوجية توقع في الفاحشة ،وتنشر الجريمة في المجتمع :إف حدكث الخبلفات بيف
الزكجيف ،كاستمرارىا دكف حؿ ،يمنع تحقؽ مقاصد النكاح ،مف قضاء الشيكة ،كالعفة ،لذا نجد النبي 
ينيى الزكجة مف االمتناع عف زكجيا إذا دعاىا لنفسو ،كبيف أنيا ممعكنة حتى ترجع إلى طاعة زكجيا
فعف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ النبي ( :إِ َذا َباتَ ِت الم أرَةُ م َي ِ
اش َز ْو ِج َيا ،لَ َع َنتْ َيا
اج َرةً ِف َر َ
َْ ُ
المالَ ِئ َك ُة َحتَّى تَْر ِج َع)( " ،)1فالرجؿ إذا دعا امرأتو إلى فراشو فامتنعت ،كانت ظالمة بمنعيا إياه حقو،
َ
فتككف عاصية ﵀ بمنع الحؽ ،كبالظمـ ،كبكفراف العشير ،كبتكدير عيش الصاحب ،كبسكء الرفقة ،كبككنيا
عرضت زكجيا كنفسيا لفتنة"
الصبلت كالترابط.

()2

تقصـ ظير العبلقات الزكجية ،كتي ىخرب البيكت ،كتشتت األسرة ،كتقطع

( )1صحيح البخاري ،)30 /7( ،كتاب النكاح ،باب :إذا باتت المرأة مياجرة فػراش زكجيػا ،رقػـ ،)5194( :صػحيح مسػمـ،
( ،)1059 /2كتاب النكاح ،باب :تحريـ امتناعيا مف فراش زكجيا ،رقـ.)1436( :

( )2ابف ىبيرة ،اإلفصاح عف معاني الصحاح ،)159-158 /7( ،ـ .س.
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المبحث الثالث :عقوؽ الوالديف ،وأثره في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
ربى اإلسبلـ أتباعو عمى البر كالصمة ،كأحؽ الناس بالبر كالصمة الكالداف ،فعف أبي ىريرة  -رضي
ا﵀ عنو -قاؿ :جاء رجؿ إلى رسكؿ ا﵀  فقاؿ :يا رسكؿ ا﵀ ،مف أحؽ الناس بحسف صحابتي؟ ( َم ْف
َحؽ َّ
الن ِ
اؿ :ثُ َّـ
اؿ :ثُ َّـ أُم َؾ ،قَ َ
اؿ :ثُ َّـ َم ْف؟ قَ َ
اؿ :ثُ َّـ أُم َؾ‘ قَ َ
اؿ :ثُ َّـ َم ْف؟ قَ َ
اؿ :أُم َؾ ،قَ َ
ص َح َاب ِتي؟ قَ َ
أَ
اس ِب ُح ْ
س ِف َ
وؾ)( ،)1كأكجب اإلسبلـ عمى األبناء بر الكالديف ،كاإلحساف إلييما ،كحرـ العقكؽ ،كعده
َم ْف؟ قَ َ
اؿ :ثُ َّـ أ َُب َ
الرسكؿ  مف أكبر الكبائر ،كقرف بينو كبيف اإلشراؾ با﵀؛ " لما بينيما مف المناسبة ،إذ في و
كؿ قطع
حقكؽ السبب في اإليجاد كاإلمداد ،كاف كاف ذلؾ ﵀ حقيقة كلمكالديف صكرة"( ،)2كفي ىذا المبحث بياف
لدكر عقكؽ الكالديف في ضعؼ الركابط كالصبلت ،كالذم يظير مف خبلؿ اآلتي:
أوالً :عقوؽ الوالديف ينشر العداوة بيف المسمميف :مف مظاىر العقكؽ التي حرميا اإلسبلـ شتـ الكالديف
كسبيما ،كىذا كاف كاف مستغربا أف يصدر مف كلد لكالديو ،إال أف النبي  بيف أف ذلؾ يحدث حينما
يسب الرجؿ أـ غيره أك أباه ،فيرد اآلخر بسب كالديو ،فيككف األكؿ ىك المتسبب في شتـ كالديو ،ركل عبد
الر ُج ُؿ َوالِ َد ْي ِو،
َف َي ْم َع َف َّ
ا﵀ بف عمرك -رضي ا﵀ عنيما -قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( :إِ َّف ِم ْف أَ ْك َب ِر ال َك َب ِائ ِر أ ْ
ُم ُو)(،)3
الر ُج ُؿ أ ََبا َّ
سب َّ
ؼ َي ْم َع ُف َّ
سب أ َّ
الر ُج ُؿ َوالِ َد ْي ِو؟ قَ َ
س َ
ِق َ
وؿ المَّ ِوَ ،و َك ْي َ
سب أ ََباهَُ ،وَي ُ
الر ُج ِؿ ،فَ َي ُ
اؿَ :ي ُ
يؿَ :يا َر ُ
فالحديث اعتبر سب الكلد كالدم غيره سب لكالديو؛ ألف " مف تسبب في شيء جاز أف ينسب إليو ذلؾ

الشيء ،كانما جعؿ ىذا عقكقا لككنو يحصؿ منو ما يتأذل بو الكالد تأذيا ليس بالييف"(.)4
كىذا العقكؽ مف األكالد ،بانفبلت ألسنتيـ بالسب كالشتـ ،فيذا يسب كالد ىذا ،كىذا يرد عميو بالمثؿ،
كىذا ال شؾ أنو يثير كبل منيما ضد أخيو ،فتزكؿ المكدة مف قمكبيما ،كتقع البغضاء بينيما ،كتتكلد
الخبلفات كالنزاعات ،التي تؤدم بدكرىا إلى التقاطع كالتياجر ،الذم يجعؿ العبلقات االجتماعيةً ،
كصبلت
الترابط بينيـ ضعيفة بدؿ أف تككف قكية متينة كما أرادىا ا﵀ كرسكلو.
ثانياً :عقوؽ الوالديف يوجب المعنة لمعاؽ :عقكؽ الكالديف ييعرض العاؽ لًمعنة مف ا﵀ تعالى ،كالممعكف
مطركد مف رحمة ا﵀ تعالى ،كمف طيرد مف رحمة ا﵀ يح ًرـ مف اليدل كالتكفيؽ كالسداد في حياتو ،كفي

( )1صحيح البخػاري ،)2 /8( ،كتػاب األدب ،بػاب :مػف أحػؽ النػاس بحسػف الصػحبة ،رقػـ ،)5971( :صػحيح مسػمـ/4( ،
 ،)1974كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :بر الكالديف كأنيما أحؽ بو ،رقـ.)2548( :

( )2القػػارم ،أبػػك الحسػػف ،المػػبل عمػػي بػػف سػػمطاف اليػػركم( ،ت1014 :ىػػ) ،مرقػػاة المفػػاتيح شػػرح مشػػكاة المصػػابيح/1( ،
 ،)123ط ،1دار الفكر ،بيركت ،لبناف1422 ،ىػ 2002 -ـ.

( )3صحيح البخاري ،)3 /8( ،كتاب األدب ،باب :ال يسب الرجؿ كالديو ،رقـ ،)5973( :صحيح مسمـ ،)92 /1( ،كتاب
اإليماف ،باب :بياف الكبائر كأكبرىا ،رقـ)90( :

( )4النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،)88 /2( ،ـ .س.
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تعاممو مع الناس ،فيكثر شره عمى نفسو ،كعمى غيره مف الناس ،كيقؿ خيره ،كنفعو لمناس ،فيبغضو
الناس ،كينفركف منو ،فتضعؼ عبلقات التكاصؿ بينو كبيف المسمميف ،ركل عمي بف أبي طالب – رضي
ا﵀ عنو -قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( :لَع َف ا﵀ م ْف َلع َف والِ َده ،ولَع َف ا﵀ م ْف َذبح لِ َغ ْي ِر ِ
ا﵀َ ،ولَ َع َف ا﵀ُ َم ْف
ُ َ ََ
ُ َ َ َ ُ َ َ
َ
آوى ُم ْح ِدثًاَ ،ولَ َع َف ا﵀ُ َم ْف َغي ََّر َم َن َار ْاظ َْر ِ
ض)( ،)1كىذا التخبط في الحياة يفسد عبلقتو بالناس ،فتضعؼ
َ
بينيـ الركابط كالصبلت.

ثالثاً :عقوؽ الوالديف يفسد عالقة اإلنساف بأفراد المجتمع :كمف اآلثار المترتبة عمى عقكؽ الكالديف ،أنو
يي ٍفقد مف يعؽ كالديو ثقة الناس كمحبتيـ؛ لما يركنو مف عقكقو لكالديو ،كتقصيره في حقيـ ،فيك مع الناس

أكثر تقصيرا ،فالعقكؽ يؤدم إلى" :عدـ تكفيقو في نشاطو ،كبخاصة االجتماعي منو ،كذلؾ لقسكة قمبو،

كنكرانو الجميؿ ،كعدـ اىتمامو بمصالح الغير ،كالناس في معامبلتيـ ينظركف إلى تبادؿ الخدمات
كالمنافع ،كيكرىكف األنانية كاألثرة ،كمف كانت ف يو تمؾ القسكة ،كتجاىؿ خدمات الغير ال يينأ لو عيش في
المجتمع"( ،)2كفي قصة جريج عابد بني إسرائيؿ حيف جاءتو أمو مرتيف تدعكه كىك في صبلتو كال يجيبيا
(...المي َّـ إِ َّف َى َذا ُج َرْي ٌج َو ُى َو ْاب ِني َوِا ٍّني
ما يدؿ عمى ىذا المعنى ،ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو:-
ُ
َف ي َكمٍّم ِني ،المي َّـ فَ َال تُ ِمتْ ُو حتَّى تُ ِري ُو ا ْلمو ِمس ِ
َّ
اؿ:
َف ُي ْفتَ َف لَفُِت َف .قَ َ
ات .قَ َ
اؿَ :ولَ ْو َد َع ْت َعمَ ْي ِو أ ْ
َ
ُ
َ ُ َ
َكم ْمتُ ُو ،فَأ ََبى أ ْ ُ َ
الر ِ
ِ
اف ر ِ
ضأ ٍ
اعي ،فَ َح َممَ ْت فَ َولَ َد ْت
ام َأرَةٌ ِم َف ا ْلقَ ْرَي ِة فَ َوقَ َع َعمَ ْي َيا َّ
ْف َيأ ِْوي إِلَى َد ْي ِرِه ،قَ َ
اعي َ
اؿ :فَ َخ َر َجت ْ
َو َك َ َ
وس ِيـ ومس ِ
اؿ فَجاءوا ِبفُ ُئ ِ
ِ
ِ
ِ
احي ِي ْـ ،فَ َن َ
اد ْوهُ
ْ ََ َ
صاح ِب َى َذا الد َّْي ِر ،قَ َ َ ُ
ُغ َال ًما ،فَقي َؿ لَ َياَ :ما َى َذا؟ قَالَ ْت :م ْف َ
س ْؿ َى ِذ ِه،
إِلَ ْي ِي ْـ ،فَقَالُوا لَ ُوَ :
س ِم ُعوا َذلِ َؾ ِم ْن ُو قَالُوا:
َفمَ َّما َ

وف َد ْي َرهَُ ،فمَ َّما َأرَى َذلِ َؾ َن َز َؿ
اؿ :فَأ َ
صمٍّيَ ،فمَ ْـ ُي َكمٍّ ْم ُي ْـ ،قَ َ
صَ
َخ ُذوا َي ْي ِد ُم َ
ادفُوهُ ُي َ
فَ َ
وؾ؟ قَا َؿ :أَِبي ر ِ
الضأ ِ
ْف،
اعي َّ
ْس َّ
اؿ فَتََب َّ
الص ِب ٍّي فَقَ َ
قَ َ
اؿَ :م ْف أ َُب َ
س َح َأر َ
س َـ ،ثُ َّـ َم َ
َ
اؿَ :ال ،ولَ ِك ْف أ ِ
الذ َى ِب وا ْل ِفض ِ
َن ْب ِني ما َى َدم َنا ِم ْف َد ْي ِر َؾ ِب َّ
اف ،ثُ َّـ َع َالهُ) ( ،)3فقد تسبب
َّة ،قَ َ
َع ُ
يدوهُ تَُر ًابا َك َما َك َ
َ
َ
ْ
َ
عقكقو ألمو في دعائيا عميو بالفضيحة ،فكاف ما كاف مف أمره ،كثارت ثائرة الناس عميو ،كفسدت صمتو

بيـ ،فأخذكا ييدمكف صكمعتو ،لكال أف ا﵀ نجاه بصدقو.
كبيذا يتبيف ما لعقكؽ الكالديف مف الدكر الكبير ،كاآلثار الخطيرة عمى العبلقات االجتماعية ،فيك
أحد األسباب كالعكامؿ التي تضعؼ التكاصؿ بيف العاؽ ككالديو ،كبينو كبيف إخكتو ،كأقاربو ،ككذلؾ بيف
أفراد كثيريف في المجتمع.
( )1صحيح مسمـ ،)1567 /3( ،كتاب األضاحي ،باب :تحريـ الذبح لغير ا﵀ تعالى ،رقـ.)1978( :

( )2ص ػػقر ،الش ػػيخ عطي ػػة  .موسػػػوعة اظسػػػرة تحػػػت رعايػػػة اإلسػػػالـ ،الوالػػػداف واظقربػػػوف ،)83/5(.د.ط .مكتب ػػة كىب ػػة،
القاىرة1427،ىػ 2006 -ـ.

( )3صػػػحيح البخػػػاري ،)165 /4( ،كتػػاب أحاديػػث األنبيػػاء ،بػػاب :قػػكؿ ا﵀ ﴿كاذكػػر فػػي الكتػػاب م ػريـ﴾ ،رقػػـ،)3436( :
صحيح مسمـ ،)1976 /4( ،كتاب البر ،باب :تقديـ بر الكالديف ،رقـ ،)2550( :كالمفظ لمسمـ.
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المبحث الرابع :الظمـ ،والتعدي عمى الحقوؽ ،وأثره في ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية:
شرع اإلسبلـ كثي ار مف الحقكؽ الخاصة بالمسمـ ،في نفسو ،كمالو ،كعرضو ،كأكجب المحافظة عمييا،
كسف مف التشريعات ما يحفظيا ،كحرـ عمى اآلخريف المساس بيا ،كالتعدم عمييا بغير حؽ ،ركل أبك
ىريرة – رضي ا﵀ عنو -قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ُ ...( :كؿ ا ْلمسمِِـ عمَى ا ْلم ِِ
اـَ ،د ُم ُوَ ،و َمالُ ُو،
ُْ َ
ُْ
سمـ َح َر ٌ
ض ُو)( ،)1كاعتبر التعدم عمييا ظمما محرما نيى المسمميف عنو ،ففي الحديث القدسي الذم ركاه أبك
َو ِع ْر ُ

ت
ذر -رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  ،فيما ركل عف ا﵀ تبارؾ كتعالى أنو قاؿَ ( :يا ِع َب ِادي إِ ٍّني َح َّرْم ُ
الظ ْم َـ َعمَى َن ْف ِسيَ ،و َج َع ْمتُ ُو َب ْي َن ُك ْـ ُم َح َّرًما ،فَ َال تَظَالَ ُموا)( ،)2كعده العمماء كبيرة مف الكبائر ،قاؿ ابف القيـ" :
ثـ لما كاف الظمـ كالعدكاف منافييف لمعدؿ الذم قامت بو السماكات كاألرض ،كأرسؿ لو سبحانو رسمو عمييـ

الصبلة كالسبلـ ،كأنزؿ كتبو ليقكـ الناس بو ،كاف مف أكبر الكبائر عند ا﵀"( ،)3كالظمـ كالتعدم ليما أثرىما
في ضعؼ العبلقات بيف المسمميف ،كيظير ىذا مف خبلؿ ما يأتي:
أوالً :الظمـ يسبب ضياع الحقوؽ :إف تطاكؿ المسمـ عمى المسمميف ،كالتعدم عمى حقكقيـ ،سبب لضياع
حقكؽ العباد ،فالظالـ حيف يتعدل عمى دمو بجرح أك قطع في جسمو ،فيك بذلؾ أضاع حقو في االنتفاع
بيذه األعضاء ،كاف تعدل عميو بالقتؿ فقد أضاع حقو في الحياة ،كاف تعدل عمى مالو فقد أضاع حقو في
االنتفاعبو ،كاف تعدل عمى عرضو فقد ىح ىرمو السمعة الطيبة ،كالذكر الحسف ،كىذا كمو ظمـ؛ لذا فإف النبي

 نيى عف الظمـ ،ك ىشنع صكرتو ،ركل جابر بف عبد ا﵀ -رضي ا﵀ عنيما ،-أف رسكؿ ا﵀  ،قاؿ:
ِ
اف قَ ْبمَ ُك ْـَ ،ح َممَ ُي ْـ َعمَى
ام ِةَ ،واتَّقُوا الشحَّ ،فَِإ َّف الش َّح أ ْ
(اتَّقُوا الظ ْم َـ ،فَِإ َّف الظ ْم َـ ظُمُ َم ٌ
َىمَ َؾ َم ْف َك َ
ات َي ْوَـ ا ْلق َي َ
ِ
استَ َحموا َم َح ِ
ارَم ُي ْـ)( ،)4كالحديث فيو مجازاة الظالـ مف جنس فعمو؛ فإنو لما أضاع
أْ
اء ُى ْـ َو ْ
سفَ ُكوا د َم َ
َف َ
حقكؽ العباد في الدنيا قمب حياتيـ إلى مشقة كضنؾ ،كعاشكا أكضاعا شبيية بالظبلـ ،قاؿ القاضي

عياض :ظاىره أنو ظممات عمى صاحبو ،حتى ال ييتدل يكـ القيامة سبيبل حيث يسعى نكر المؤمنيف بيف
أيدييـ كبأيمانيـ ،كقد تككف الظممات ىنا :الشدائد ،كقد تككف الظممات ىاىنا عبارة عف االتكاؿ بالعقكبات
عميو"( ، )5كالظمـ كما فيو مف تعديات عمى حقكؽ العباد ،يفسد المكدة بينيـ ،كيكقع البغضاء ،فتضعؼ
الصبلت.

( )1صحيح مسمـ ،)1986 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ ظمـ المسمـ ،كخذلو ،رقـ.)2564( :
( )2صحيح مسمـ ،)1994 /4( ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب :تحرٌم الظلم ،رقم.)4577( :
( )3ابن القٌم ،الداء والدواء( ،ص ،)145 :ـ .س.

( )4صحيح مسمـ ،)1996 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ الظمـ ،رقـ.)2578( :
( )5القاضً عٌاض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)48 /8( ،ـ .س.
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ثانياً :الظمـ يولد العداوة والبغضاء بيف المسمميف :إف ظمـ المسمـ إلخكانو ،كتعديو عمى حرماتو يعتبر
تعد عمى أغمى ما يممكو اإلنساف في ىذه الحياة ،فمف مس كاحدة منيا ،كتعدل عمييا سكاء حمؼ يمينا
كاذبة؛ ليأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ ،فيحرـ صاحب الحؽ حقو ،كيضمو إلى مالو ،كيستحكذ عميو دكف
صاحبو ،فيذا يجرـ كظمـ يغرس في قمكب المظمكميف بغضو كعداكتو بسبب بغض ا﵀ لو ،كىذا ما ركاه
ِ ِ
ِ
ض َّ
الن ِ
الح َرِـ،
ابف عباس – رضي ا﵀ عنيما -أف النبي  ،قاؿ( :أ َْب َغ ُ
اس إِلَى المَّو ثَالَ ثَ ٌةُ :م ْمح ٌد في َ
ِِ ِ
ِ
َّة ،ومطَّمِ ِ
اإل ِ
ام ِر ٍ
يؽ َد َم ُو)( " ،)1قاؿ الميمب :قكلو:
ئ ِب َغ ْي ِر َحؽ لِ ُي َي ِر َ
الجاىمي َ ُ ُ
س َّن َة َ
َو ُم ْبتَ ٍغ في ِ ْ
سالَـ ُ
ب َدـ ْ
ض َّ
الن ِ
اس إِلَى المَّ ِو) معناه :أبغض أىؿ الذنكب ممف ىك مف جممة المسمميف"( ،)2فيذه األفعاؿ
(أ َْب َغ ُ
الثبلثة – كمنيا الظمـ -تكجب بغض ا﵀ كبغض الناس لفاعميا ،لتعديو عمى العباد ،كمف أبغضو الناس
اعتزلكه ،كترككا التعامؿ معو ،كىذا ينقمب بشكؿ سيئ عمى العبلقات االجتماعية بيف الناس فيضعفيا.
ثالثاً :الظمـ يسبب الخالفات ،وينشر الجرائـ في المجتمع :يعتبر الظمـ أساسا لكثير مف الجرائـ التي تقع
في المجتمع ،قاؿ الييتمي " :كمعمكـ أف أصؿ الظمـ يشمؿ سائر المعاصي كالكبائر كالصغائر ،إذان ال
معصية كاف صغرت إال كىي ظمـ ،إذ ىك كضع الشيء في غير محمو"( ،)3كيترتب عميو " :أكؿ أمكاؿ
الناس كأخذىا ظمما ،كظمـ الناس بالضرب ،كالشتـ ،كالتعدم ،كاالستطالة عمى الضعفاء"( ،)4كىذا يدفع
المظمكـ إلى رد مظممتو ،كاسترداد حقو المغصكب ،كالظالـ سيدافع بكؿ ما يستطيع ،كىنا تقع الخبلفات،
كتثكر الخصكمات ،كتقع الجرائـ التي قد تصؿ إلى حد القتؿ ،دؿ عمى ىذا ما ركاه أبك ىريرة -رضي ا﵀
اؿ:
اؿ :أ َأ
عنو ،-قاؿ( :أ َأ
يد أ ْ
ت إِ ْف قَاتَمَ ِني؟ قَ َ
اؿ :فَ َال تُ ْع ِط ِو َمالَ َؾ ،قَ َ
َخ َذ َمالِي؟ قَ َ
َر َْي َ
اء َر ُج ٌؿ ُي ِر ُ
َر َْي َ
ت إِ ْف َج َ
اؿُ :ى َو ِفي َّ
الن ِ
ار)( ،)5كانتشار
اؿ :أ َأ
اؿ :أ َأ
ت إِ ْف قَتَ ْمتُ ُو؟ قَ َ
يد ،قَ َ
ت إِ ْف قَتَمَ ِني؟ قَ َ
قَ ِات ْم ُو ،قَ َ
ت َ
َر َْي َ
ش ِي ٌ
اؿ :فَأَ ْن َ
َر َْي َ
الجريمة عامؿ ىدـ لمتكاصؿ كالترابط بيف المسمميف.

رابعاً :الظمـ َييدـ اظسرة ،ويقطع اظرحاـ :إف انتشار الظمـ بيف أفراد األسرة الكاحدة ،يسبب خراب البيكت،
كانييار األسرة؛ كذلؾ أف ظمـ اآلباء لبعض األبناء ،كالتحيز لصالح أحدىـ دكف اآلخريف ،كتفضيمو

بالعطاء ،كحرماف اآلخريف ،يثير اإلخكة ضد بعضيـ ،فتتكلد بينيـ البغضاء ،كتدب الخبلفات كالصراعات
بينيـ ،كما سيبغض المظمكـ كالديو ،كبيذا تتفسخ األسرة ،كتتقطع األكاصر بيف اإلخكة ،كبيف األكالد
كآبائيـ؛ ليذا فإف النبي  أمر اآلباء بتحقيؽ العدؿ في جك األسرة ،كتنزيو كؿ تصرفاتيـ فييا عف
( )1صحيح البخاري ،)6 /9( ،كتاب الدٌات ،باب :من طلب دم امرئ بغٌر حق ،رقم.)6884( :
( )2ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)510 /8( ،م .س.

( )3الهٌتمً ،الزواجر عف اقتراؼ الكبائر ،)334 /1( ،ـ .س.
( )4الذهبً ،الكبائر( ،ص ،)104 :ـ .س.

( )5صحيح مسمـ ،)124 /1( ،كتاب اإلٌمان ،باب :الدلٌل على أن من قصد أخذ مال غٌره بغٌر حق ،رقم.)021( :
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ً
احةى:
الظمـ ،ركل النعماف بف بشير  -رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿ :أعطاني أبي عطية ،فقالت ىع ٍم ىرةى بً ٍنت ىرىك ى
ِ
ط ْي ُ ِ ِ
اح َة
ال أرضى حتى تي ٍش ًيد رسكؿ ا﵀  ،فأتى
َع َ
ى
رسكؿ ا﵀  ،فقاؿ( :إِ ٍّني أ ْ
ت ْابني م ْف َع ْم َرةَ ِب ْنت َرَو َ
ِ
اؿ :فَاتَّقُوا المَّ َو
َع َ
َف أُ ْ
س ِائ َر َولَِد َؾ ِم ْث َؿ َى َذا؟ ،قَا َؿ :الَ ،قَ َ
وؿ المَّ ِو ،قَ َ
س َ
َم َرتْ ِني أ ْ
ط ْي َ
اؿ :أ ْ
ت َ
ش ِي َد َؾ َيا َر ُ
َعط َّي ًة ،فَأ َ
()1
الج ٍكر :نقيض
ش ِي ْد ِني إِ ًذا ،فَِإ ٍّني َال أَ ْ
اع ِدلُوا َب ْي َف أ َْوالَِد ُك ْـ) ،كفي ركاية مسمـ( :فَ َال تُ ْ
َو ْ
ش َي ُد َعمَى َج ْو ٍر)  ،ك ى
العدؿ ،كىك الظمـ( ،)2فاعتبر النبي  عطية كلد دكف سائرىـ ظمما ينبغي تركو؛ لما يترتب عميو مف فساد
األسرة كقطع األرحاـ ،كضعؼ الركابط كالصبلت.
كمف ىنا يتبيف أثر الظمـ في ضعؼ الركابط ،كغرس العداكة كالقطيعة بيف المسمميف.

( )1صػػحيح البخػػاري ،)158 /3( ،كتػػاب اليبػػة كفضػػميا ،بػػاب :اإلشػػياد فػػي اليبػػة ،رقػػـ ،)2587( :صػػحيح مسػػمـ/3( ،
 ،)1242كتاب اليبات ،باب :كراىة تفضيؿ بعض األكالد في اليبة ،رقـ.)1623( :

( )2الف ارىيدم ،العيف ،)176 /6( ،ـ .س ،بتصرؼ.
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المبحث الخامس :ال ِيجراف ،وأثره في ضعؼ الصالت والروابط االجتماعية:
مف األسباب المؤدية إلى ضعؼ الركابط كالصبلت بيف المسمميف اليجراف ،الذم فيو معنى الجفاء
كالبعد ،كالعزلة كالقطيعة؛ ليذا فقد حرمو اإلسبلـ ،ركل أنس بف مالؾ  -رضي ا﵀ عنيما -أف رسكؿ ا﵀
ِ ِ
ضوا ،والَ تَحاس ُدوا ،والَ تَ َدابروا ،و ُكوُنوا ِعب َ ِ
َف َي ْي ُج َر أ َ
سمٍِـ أ ْ
َخاهُ
َ
اد المَّو إِ ْخ َوا ًناَ ،والَ َيحؿ ل ُم ْ
َُ َ
َ
 قاؿ( :الَ تََبا َغ ُ َ َ َ
ؽ ثَالَ ثَ ِة أَي ٍ
َّاـ)( ،)1فقد نيى النبي  في ىذا الحديث عف عدد مف األسباب التي تفسد أخكة المؤمنيف،
فَ ْو َ
كتقتؿ المكدة بينيـ ،فنيى عف التباغض ،كالتحاسد ،كالتدابر ،كىذه تفسد العبلقات بيف المسمميف ،فتدفعيـ

لمقطيعة كاليجراف؛ لذا ذكرىـ النبي  باألخكة بينيـ ،فقاؿ ":كككنكا عباد ا﵀ إخكانا" ،كمف حؽ األخكة
التكاصؿ كالتراحـ ،ال القطيعة كاليجراف ،فبل يجكز لمسمـ أف يقطع صمتو بالمسمميف فيما يككف بينو كبينيـ
كجدة ،أك تقصير يقع في حقكؽ العشرة كالصحبة( ،)2كلك حصؿ شيء مف ذلؾ ،فبل إثـ إف
كم ى
مف ىعتىب ي
كحرـ عمييـ
كقع اليجراف في الثبلثة أياـ؛ " لما فطر ا﵀ العباد عميو مف ضعؼ الحيمة ،كضيؽ الصدر ،ى

ما زاد عمى الثبلثة؛ ألنو مف الغؿ الذل ال يحؿ"( ،)3أما ما كاف في جانب الديف ،فإف ىجرة أىؿ األىكاء
كالبدع دائمة عمى مر األكقات ،ما لـ تظير منيـ التكبة كالرجكع إلى الحؽ( ،)4كىذا المبحث يظير دكر
اليجراف الذم سببو أمكر الدنيا في ضعؼ الصبلت كالترابط بيف المسمميف ،كذلؾ مف خبلؿ اآلتي:
أوالً :اليجراف يفسد اظخوة بيف المسمميف ،وينشر العداوة والبغضاء :أكجب ا﵀ تعالى األخكة بيف
المسمميف ،كمف مقتضيات ىذه األخكة ،المكدة ،كالتكاصؿ ،كالتكافؿ ،كالنصرة كالتعاكف ،كغيرىا مف حقكؽ
األخكة في اإلسبلـ ،كىجر المسمـ إلخكانو المسمميف يتسبب في تفكيت ىذه الحقكؽ جميعيا ،فتفسد المكدة،
كتنتشر العداكة بيف اإلخكة؛ لذا نيى عنو النبي  فيما ركل أنس بف مالؾ -رضي ا﵀ عنيما -أف رسكؿ

ِ ِ
ضوا ،والَ تَحاس ُدوا ،والَ تَ َدابروا ،و ُكوُنوا ِعب َ ِ
َف َي ْي ُج َر
سمٍِـ أ ْ
َ
اد المَّو إِ ْخ َوا ًناَ ،والَ َيحؿ ل ُم ْ
َُ َ
َ
ا﵀  قاؿ(:الَ تََبا َغ ُ َ َ َ
ؽ ثَالَ ثَ ِة أَي ٍ
َّاـ)( ،)5كالسبب في تحريـ اليجراف؛ " إنما ذلؾ مف أجؿ تضييعيما ما أكجب ا﵀ عمييما
أَ
َخاهُ فَ ْو َ

( )1صػػحيح البخػػاري ،)19 /8( ،كتػػاب األدب ،بػػاب :مػػا ينيػػى عػػف التحاسػػد كالتػػدابر ،رقػػـ ،)6065(:صػػحيح مسػػمـ/4( ،
 ،)1983كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :النيي عف التحاسد كالتباغض كالتدابر ،رقـ.)2558( :

( )2انظػر :ابن األثٌر ،أبو السعادات ،المبارك بن محمد بن محمد( ،ت616 :ه ) ،ال هاية فد رريدب الحدديث وا در/5( ،
 ،)425تحقٌق :طاهر الزاوى ،ومحمود الطناحً ،د .ط .المكتبة العلمٌة ،بٌروت0399 ،ه 0979 -م.

( )3ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،)270 /9( ،ـ .س.
( )4انظر :ابن األثٌر ،النياية في غريب الحديث واظثر ،)245 /5( ،ـ .س.

( )5صحيح البخاري ،)19 /8( ،كتػاب األدب ،بػاب :مػا ينيػى عػف التحاسػد كالتػدابر ،رقػـ ،)6065( :صػحيح مسػمـ/4( ،
 ،)1983كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :النيي عف التحاسد كالتباغض كالتدابر ،رقـ.)2558( :
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عند تبلقييما ،فإذا لـ يمتقيا فيفرط كؿ كاحد منيما في كاجب أخيو عميو"( ")1كىذا التفريط يؤدم إلى
اليجراف ،ككمما طاؿ اليجراف ،كطالت القطيعة قست القمكب ،كزاد البغض ،كتعاظمت العداكات ،كانقطعت
الركابط كالصبلت.
ثانياً :اليجراف يدفع إلى سوء الظف :إف ىجر المسمـ لممسمميف ،كقطيعتيـ ،كالعزلة عنيـ ،كعدـ االختبلط
بيـ ،كترؾ محادثتيـ ،يحمؿ الطرفيف عمى إساءة الظف ببعضيـ ،فكمما طاؿ اليجراف زاد سكء الظف بينيـ؛
كليذا نيى النبي  عف اليجرة فكؽ الثبلثة أياـ ،فعف أبي ىريرة -رضي ا﵀ عنو -أف رسكؿ ا﵀ ،
قاؿَ( :ال ِى ْج َرةَ َب ْع َد ثََال ٍث)( ،)2فطكؿ اليجراف يحمميما عمى تفسير كؿ ما يصدر منيما تفسي ار سيئا ،فيبيت
كبلىما يتكقع الشر مف اآلخر ،بؿ كربما يكيد كؿ منيما لآلخر ،مما يدفع بمركر الزمف إلى تطاكؿ

أحدىما عمى اآلخر فيقع النزاع ،كتحؿ الخصكمات ،كتضيع الحقكؽ ،كىذا كمو يتسبب في ضعؼ
العبلقات التي تربط المسمميف؛ ليذا نيى النبي  عف سكء الظف ،ركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-
أف رسكؿ ا﵀  قاؿ( :إياكـ والظف ،فإف الظف أكذب الحديث)(.)3
ثالثاً :اليجراف يؤدي إلى عقوؽ الوالديف ،وقطيعة الرحـ :كىك أثر مف اآلثار المترتبة عمى اليجراف،
كمقاطعة المسمميف ،فإذا كاف اليجراف بيف األبناء ككالدييـ كاف سببا في العقكؽ ،فكيؼ ىي ىب ُّر كالديو مف

ىجرىـ!

كاذا كقع اليجراف بيف المسمـ كبيف أقربائو كاف ذلؾ دافعا إلى قطيعة الرحـ ،فبل سبيؿ لمبر كالصمة
ما داـ يمدب ار عنيـ ،معتزال ليـ ىاج ار العبلقة معيـ ،كىذا المعنى يشيد لو ما ركتو عائشة – رضي ا﵀
اؿِ :في ب ْي ٍع أَو عطَ ٍ
ش ُة أ َْو
عنيا( :-أ َّ
َف َع ْب َد المَّ ِو ْب َف الزَب ْي ِر قَ َ
ش ُةَ :والمَّ ِو لَتَ ْنتَ ِي َي َّف َع ِائ َ
َعطَتْ ُو َع ِائ َ
اء أ ْ
ْ َ
َ
َف الَ أُ َكمٍّ َـ ْاب َف الزَب ْي ِر أ ََب ًدا.
قَالُواَ :ن َع ْـ ،قَا َل ْتُ :ى َو لِمَّ ِو َعمَ َّي َنذٌْر ،أ ْ
شفٍّع ِف ِ
ِ
ث إِلَى َنذ ِ
ْري.
يو أ ََب ًداَ ،والَ أَتَ َح َّن ُ
ال ِي ْج َرةُ ،فَقَالَ ْت :الَ َوالمَّو الَ أُ َ ُ

اؿ َى َذا؟
َى َو قَ َ
َح ُج َر َّف َعمَ ْي َيا ،فَقَالَ ْت :أ ُ
َظ ْ
يف طَالَ ِت
استَ ْ
شفَ َع ْاب ُف الزَب ْي ِر إِلَ ْي َياِ ،ح َ
فَ ْ
ِ
َفمَ َّما طَ َ ِ
وثَ ،و ُى َما
س َو َر ْب َف َم ْخ َرَم َةَ ،و َع ْب َد َّ
َس َوِد ْب ِف َع ْب ِد َي ُغ َ
الر ْح َم ِف ْب َف اظ ْ
اؿ َذل َؾ َعمَى ْاب ِف الزَب ْي ِرَ ،كمَّ َـ الم ْ
َف تَ ْن ِذ َر
ِم ْف َب ِني ُزْى َرةََ ،وقَ َ
ش ُد ُك َما ِبالمَّ ِو لَ َّما أ َْد َخ ْمتُ َم ِاني َعمَى َع ِائ َ
اؿ لَ ُي َما :أَ ْن ُ
ش َة ،فَِإ َّن َيا الَ َي ِحؿ لَ َيا أ ْ
ِ
يع ِتي)( ،)4فاليجرة التي نذرتيا عائشة – رضي ا﵀ عنيا -أدت إلى قطع الرحـ بينيا كبيف ابف اختيا
قَط َ

( )1ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،)271 /9( ،ـ .س.

( )2صحيح مسمـ ،)1984 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ اليجر فكؽ ثبلث ،رقـ.)2562( :
( )3صحيح البخاري ،)19 /8( ،كتػاب األدب ،بػاب :مػا ينيػى عػف التحاسػد كالتػدابر ،رقػـ ،)6064( :صػحيح مسػمـ/4( ،
 ،)1985كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ الظف ،رقـ.)2563( :

( )4صحيح البخاري ،)20 /8( ،كتاب األدب ،باب :اليجرة ،رقـ.)6073( :
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عبدا﵀ بف الزبير؛ ما دفعو إلى المبادرة بإنياء ىذه الحالة مف القطيعة كاليجراف؛ ألف في استمرارىا مفسدة
لمعبلقات كضعؼ الركابط كالصبلت.
رابعاً :اليجراف عالمة احتقار لممسمميف :يعد ىجر المسمـ إلخكانو المسمميف دليبل كاشارة كاضحة عمى
احتقاره ليـ ،فيك لـ يعرض عف أخيو ،كلـ يقاطعو إال أنو في نظره أدنى منزلة منو ،فالنظرة الدكنية ىي
التي حممتو عمى قطع الصمة بإخكانو ،كحرمانيـ مف حقكقيـ التي قررىا اإلسبلـ ،قاؿ الحكيـ الترمذم" :
ففي اليجراف محقرة كمذلة ،قد منعو السبلـ كبر المساف"( ،)1كىذا يكلد ردة فعؿ في نفكس مف يحتقرىـ،
فيقابمكنو بمثؿ ما عامميـ بو ،فيزيد اليجراف ،كتضيع الحقكؽ ،كيقع الظمـ ،كالبغضاء كالعداكة ،فتضعؼ
الصبلت كالركابط ،كقد أشار النبي  إلى ىذا ،فقد ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ
ا﵀ ( :ال تحاسدوا ،وال تناجشوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال يبع بعضكـ عمى بيع بعض ،وكونوا
عباد ا﵀ إخوانا المسمـ أخو المسمـ ،ال يظممو وال يخذلو ،وال يحقره التقوى ىاىنا" ويشير إلى صدره
ثالث مرات "بحسب امرئ مف الشر أف يحقر أخاه المسمـ ،كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ ،دمو ،ومالو،
وعرضو)( ،)2فكؿ ما نيى عنو النبي  في ىذا الحديث مشعر باحتقار المسمـ ،كمنيا التدابر ،كىك"
المعاداة ،كقيؿ :المقاطعة؛ ألف كؿ كاحد يؤتى صاحبو دبره"( ،)3كىذه القطيعة ،كىذا اليجراف مف االحتقار،
"كاف مف احتقار المسمـ المسمـ أال يسمـ عميو إذا مر بو ،كال يرد السبلـ عميو إذا بدأه ىك بو"( ،)4كىذا
يكغر الصدكر بالعداكة كالبغضاء ،فتنفر النفكس ،كتضعؼ الصبلت.
كبيذا يظير دكر اليجراف في ضعؼ الصبلت كالركابط بيف المسمميف ،فيك يفسد المكدة بينيـ،
كيكلد العداكة كالبغضاء ،كيقطع األرحاـ ،كما أف فيو احتقار لممسمميف ،كىذا كمو مفسد لمعبلقات كالصبلت
بيف المسمميف.

( )1الحكيـ الترمذم ،المنييات( ،ص ،)251 :ـ .س.

( )2صحيح مسمـ ،)1986 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ ظمـ المسمـ ،رقـ.)2564( :

( )3ابف دقيؽ العيد ،أبك الفتح ،محمد بػف عمػي بػف كىػب( ،ت702 :ى ػ) ،شػرح اظربعػيف النوويػة فػي اظحاديػث الصػحيحة
النبوية ،ط ،6.مؤسسة الرياف 1424،ىػ  2003 -ـ.

( )4ابف ىبيرة ،اإلفصاح عف معاني الصحاح ،)277 /7( ،ـ .س.
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الباب الثاني
منيج النبي  في عالج ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية
وفيو ثالثة فصوؿ:
الفصؿ اظوؿ :تشريعات نبكية لتقكية الركابط كالصبلت االجتماعية .
الفصؿ الثاني :حقكؽ المسمميف ،كدكرىا في تقكية الركابط كالصبلت االجتماعية.
الفصؿ الثالث :أحكاـ عامة تسيـ في قكة الركابط كالصبلت االجتماعية.
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الفصؿ اظوؿ
تشريعات نبوية لتقوية الروابط والصالت االجتماعية
وفيو خمسة مباحث:
المبحث اظوؿ :اعتبار الركابط كالصبلت االجتماعية مف أصكؿ اإليماف.
المبحث الثاني :العبادات ،كأثرىا في تكثيؽ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الثالث :األخبلؽ ،كتعزيزىا الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الرابع :المعامبلت ،كأثرىا في تكثيؽ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الخامس :صيانة حرمات المسمميف ،كدكرىا في تكثيؽ الركابط كالصبلت.
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توطئة:
حفمت السنة النبكية بكثير مف التشريعات التي فرضيا النبي  بكحي ا﵀ لو ،كالتي تمثؿ في جممتيا
إما شعائر تعبدية ﵀ تعالى ،أك أخبلقا كأحكاما تقرب العبد مف ربو ،كفي ذات الكقت تؤلؼ بيف المسمميف،
كتغرس في نفكسيـ المكدة كاألخكة ،مما يسيـ في قكة الركابط كالصبلت بينيـ ،كىذا الفصؿ يبيف ىذه
التشريعات .كسيأتي تفصيؿ ذلؾ عبر المباحث اآلتية:
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المبحث اظوؿ :اعتبار الروابط والصالت االجتماعية مف اإليماف:
حرص الرسكؿ  عمى قكة كسبلمة الركابط التي تشد المسمميف بعضيـ إلى بعض؛ فما ترؾ سبيبل
يحقؽ ذلؾ إال دعا إليو ،كحث المؤمنيف عميو ،فاعتبر حسف الصمة بيف المؤمنيف ،كقكة ترابطيـ مف
عبلمات اإليماف ،كطيارة القمكب ،كدليبل ظاى ار عمى صدؽ ما كقر فييا مف اإليماف؛ تحفي از ليـ عمى دكاـ
التكاصؿ كالترابط ،كيظير أثر اإليماف في تقكية أكاصر الترابط مف خبلؿ اآلتي:
أوالً :محبة المؤمنيف وصمتيـ مف كماؿ اإليماف :أكجب ا﵀ تعالى محبة المؤمنيف ،كالتكاصؿ معيـ،
كمحبة الخير ليـ ككأف الكاحد منيـ نفسو التي بيف جنبيو ،كاعتبر ذلؾ مف متطمبات اإليماف ،كعبلمة
كمالو كصدقو ،كبيذا جاءت أحاديث النبي  فعف أنس – رضي ا﵀ عنيما -عف النبي  قاؿ( :الَ

َخ ِ
ب ِظ ِ
يو َما ُي ِحب لِ َن ْف ِس ِو)( ،)1كنفي اإليماف ىنا نفي كمالو كتمامو ،كالمعنى " :ال
َح ُد ُك ْـَ ،حتَّى ُي ِح َّ
ُي ْؤ ِم ُف أ َ
يؤمف أحدكـ اإليماف التاـ ،حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو ،كقاؿ أبك الزناد :ظاىره التساكم ،كحقيقتو

التفضيؿ؛ ألف اإلنساف يحب أف يككف أفضؿ الناس ،فإذا أحب ألخيو مثمو ،فقد دخؿ ىك في جممة
المفضكليف ،أال ترل أف اإلنساف يجب أف ينتصؼ مف حقو كمظممتو ،فإذا ىك يمؿ إيمانو ككانت ألخيو عنده
مظممة أك حؽ ،بادر إلى إنصافو مف نفسو ،كآثر الحؽ"( " ،)2ككؼ األذل عنو ،كبذؿ المعركؼ لو،
كمكدتو الخير لو ،كصرؼ الضُّر عنو"( ،)3كالمؤمف بيذا الكصؼ مف محبة المؤمنيف كالتكاصؿ معيـ،
يككف تاـ اإليماف ،كىذا الشعكر يجعؿ المؤمف حريصا عمى دكاـ الصمة بالمسمميف ،مما يسيـ بشكؿ كبير
في تقكية الصبلت كالركابط بينيـ.
ثانياً :محبة المؤمنيف ،وصمتيـ تكسب الواصؿ محبة ا﵀ :رغب النبي  المسمميف في المكدة كالصمة
 كالتزاكر أحد مظاىرىا -فبيف أف ىمف يدفعو إيمانو لصمة إخكانو محبة ليـ ،كطاعة ﵀ ،فيذا سيفكزُخ َرى،
بمحبة ا﵀ لو ،ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي ( :أ َّ
َخا لَ ُو ِفي قَ ْرَي ٍة أ ْ
َف َر ُج ًال َزَار أ ً

َخا لِي
يد أ ً
يد؟ قَ َ
ص َد ا﵀ُ لَ ُوَ ،عمَى َم ْد َر َج ِت ِوَ ،ممَ ًكا َفمَ َّما أَتَى َعمَ ْي ِو ،قَ َ
اؿ :أ ُِر ُ
اؿ :أ َْي َف تُ ِر ُ
فَأ َْر َ
َحب ْبتُ ُو ِفي ِ
اؿ:
ا﵀ َع َّز َو َج َّؿ ،قَ َ
اؿَ :ى ْؿ لَ َؾ َعمَ ْي ِو ِم ْف ِن ْع َم ٍة تَُرب َيا؟ قَ َ
قَ َ
اؿَ :الَ ،غ ْي َر أ ٍَّني أ ْ َ
ِ ِ (.)4
َح َب ْبتَ ُو فيو)
إِلَ ْي َؾِ ،بأ َّ
َحب َ
َّؾ َك َما أ ْ
َف ا﵀َ قَ ْد أ َ

ِفي َى ِذ ِه ا ْلقَ ْرَي ِة،
فَِإ ٍّني رسو ُؿ ِ
ا﵀
َ ُ

( )1صػػحيح البخػػاري ،)12 /1( ،كتػػاب اإليمػػاف ،بػػاب :مػػف اإليمػػاف أف يحػػب ألخيػػو مػػا يحػػب لنفسػػو ،رقػػـ ،)13( :صػػحيح
مسمـ ،) 67 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :الدليؿ عمى أف مف خصاؿ اإليماف أف يحب ألخيو المسمـ ،رقـ.)45( :

( )2ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)65 /1( ،ـ .س.

( )3القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)282 /1( ،ـ .س .بتصرؼ.
( )4صحيح مسمـ ،)1988 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :في فضؿ الحب في ا﵀ ،رقـ.)2567( :
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فاإليماف الذم يفرض محبة المؤمنيف ىك الذم حمؿ الرجؿ عمى زيارة أخيو ،كالتكاصؿ معو ،كال يريد
مف ىذه الزيارة كال التكاصؿ سكل رضا ا﵀ ،فكاف جزاؤه أف بشره الممىؾ قائبل " :فإف ا﵀ أحبؾ كما أحببتو

الم ًحب
فيو" كمحبة ا﵀  -تعالى  -لعباده رحمتو ليـ ،كرضاه عنيـ ،كارادتو ليـ ،كفعمو بيـ في ذلؾ فعؿ ي

كم ىراده لو مف الخير"( ،)1كمف فىعؿ ذلؾ مف أجؿ ا﵀ ناؿ محبتو ،كىذا في حد ذاتو يشكؿ كاحدا
بحبيبو ،ه
مف الحكافز كاألسباب التي تقكم الركابط كالصبلت بيف المؤمنيف.

ثالثاً :محبة المؤمنيف ،وصمتيـ تجعؿ الواصؿ في ظؿ ا﵀ يوـ ال ظؿ إال ظمو :كىذا سبيؿ نبكم آخر في
الحرص عمى تقكية الركابط كالصبلت بيف المؤمنيف ،كعبلج الضعؼ الذم أصابيا ،فقد بيف  أف محبة
المؤمنيف التي تحمؿ عمى التكاصؿ ،كأداء الحقكؽ سبب في استحقاؽ الكاصؿ أف يككف في ظؿ ا﵀ يكـ ال
س ْب َع ٌة ُي ِظم ُي ُـ المَّ ُو ِفي ِظمٍّ ِو،
ظؿ إال ظمو ،كفي ىذا ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  قاؿَ (:
اد ِة رٍّب ِو ،ورج ٌؿ َق ْمب ُو معمَّ ٌ ِ
اب َن َ ِ ِ
ِ َّ َِّ ِ
س ِ
ِ
اج ِدَ ،و َر ُجالَ ِف
ش ٌّ
الع ِاد ُؿَ ،و َ
شأَ في ع َب َ َ َ َ ُ
الم َ
ُ َُ
اـ َ
ؽ في َ
َي ْوَـ الَ ظؿ إال ظم ُو :اإل َم ُ
ات م ْن ِ
ِ
ِ
ص ٍب َو َجم ٍ
اؼ المَّ َو،
اؿ :إِ ٍّني أ َ
اؿ ،فَقَ َ
َخ ُ
تَ َحابَّا ِفي المَّ ِو ْ
اجتَ َم َعا َعمَ ْيو َوتَفََّرقَا َعمَ ْيوَ ،و َر ُج ٌؿ طَمَ َبتْ ُو ْ
َ
ام َأرَةٌ َذ ُ َ
اض ْت َع ْي َناهُ)(،)2
َّؽ ،أ ْ
َخفَى َحتَّى الَ تَ ْعمَ َـ ِش َمالُ ُو َما تُْن ِف ُ
صد َ
ؽ َي ِمي ُن ُوَ ،و َر ُج ٌؿ َذ َك َر المَّ َو َخ ِال ًيا فَفَ َ
َو َر ُج ٌؿ تَ َ
كالمحبة ،كالتكاصؿ ،كالتزاكر إنما حمميـ عمييا إيمانيـ با﵀ ،كاخبلصيـ لو ،فكاف ذلؾ سببا في تقكية

التكاصؿ كالترابط بينيما ،قاؿ ابف رجب :فالمتحاباف ًفي ا﵀ جاىدا أنفسيما ًفي مخالفة اليكل ىحتى صار
تحابيما كتكادىما ًفي ا﵀ مف غير غرض دنيكم يشكبو ،كلف يتحابا ًفي ا﵀ ىحتى يجتمعا ًفي الدنيا ًفي ظؿ

ا﵀ المعنكم ،ىك يى ىك تأليؼ قمكبيما ىعمىى طاعة ا﵀ ،كايثار مرضاتو ،كطمب ىما عنده؛ فميذا اجتمعا يكـ
القيامة ًفي ظؿ ا﵀ الحسي( ،)3كالمسمـ المؤمف با﵀ ،يرجك مف صمتو إلخكانو أف يظمو ا﵀ في ظمو يكـ ال
ظؿ إال ظمو حممو ىذا عمى دكاـ المحبة كالصمة لممؤمنيف.
رابعاً :التواصؿ بيف المسمميف طريؽ إلى الجنة :كفي سبيؿ تشجيع الرسكؿ  المسمميف عمى تقكية
أكاصر الترابط بينيـ ،فقد بيف أف دخكؿ الجنة ال يككف إال باإليماف ،كال يكمؿ اإليماف إال بمحبة المؤمنيف
بعضيـ بعضا ،كال تككف المحبة إال بالصمة كافشاء السبلـ بينيـ ،دؿ عمى ىذا ما ركاه أبك ىريرة -رضي
وف ا ْل َج َّن َة َحتَّى تُ ْؤ ِم ُنواَ ،وَال تُ ْؤ ِم ُنوا َحتَّى تَ َحابوا ،أ ََوَال أ َُدل ُك ْـ
ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ َ( :ال تَ ْد ُخمُ َ
( )1انظر :القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)36-35 /8( ،ـ .س.
( )2صػػػحيح البخػػػاري ،)133 /1( ،كت ػػاب األذاف ،ب ػػاب :م ػػف جم ػػس ف ػػي المس ػػجد ينتظ ػػر الص ػػبلة كفض ػػؿ المس ػػاجد ،رق ػػـ:
( ،)660صحيح مسمـ ،)715 /2( ،كتاب الزكاة ،باب :فضؿ إخفاء الصدقة ،رقـ.)1031( :

( )3ابف رجب ،عبد الرحمف بف أحمد بف الحسػف ،الحنبمػي( ،ت795 :ىػػ) ،فػتح البػاري شػرح صػحيح البخػاري،)48 /6( ،
تحقيػػؽ :محمػػكد شػػعباف عبػػد المقصػػكد ،كآخ ػريف ،ط ،1 .مكتبػػة الغربػػاء األثريػػة ،المدينػػة اؿ 1417 ،ىػ ػ  1996 -ـ،

بتصرؼ.
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الس َال َـ َب ْي َن ُك ْـ)
شوا َّ
ش ْي ٍء إِ َذا فَ َع ْمتُ ُموهُ تَ َح َاب ْبتُ ْـ؟ أَ ْف ُ
َعمَى َ
كىذا " عمى ظاىره كاطبلقو ،فبل يدخؿ الجنة إال مف مات مؤمنا ،كاف لـ يكف كامؿ اإليماف ،فيذا ىك
()1

()2

الظاىر مف الحديث"

كالمعنى :أنو ال يدخؿ أحد الجنة إال باإليماف،

كال يكمؿ اإليماف إال بالتحاب" كالسبلـ أكؿ درجات البر ،كأكؿ خصاؿ التألؼ،

كمفتاح استجبلب المكدة ،كفي إفشائو يكمف ألفة المسمميف بعضيـ ببعض ،كاظيار شعارىـ المميز ليـ
بينيـ ،كالقاء األمف كالطمأنينة بينيـ ،كىك معنى السبلـ ،كاستدراج محبة كافتيـ ،كدليؿ التكاضع كالتكاصؿ
بسبب اإلسبلـ"( ،)3فاأللفة كالمكدة بيف المؤمنيف ،كافشاء السبلـ مف عبلمات اإليماف ،الذم ىك سبب
لدخكؿ الجنة ،كىذا حافز مف الرسكؿ  لممؤمنيف لمقياـ بيا فتسيـ بدكرىا في تقكية الركابط كالصبلت
بينيـ.
خامساً :اإليماف يدفع المسمـ إلى حسف التواصؿ بيف المؤمنيف :اإليماف يشكؿ عامبل مف عكامؿ قكة
الترابط بيف المسمميف ،فيك الذم يحمؿ المسمـ عمى كؼ أذاه عف المسمميف ،سكاء أكاف أذل اليد أـ أذل
المساف ،كما يدفعو إلى أداء حقكؽ العباد ،ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( :
اف ي ْؤ ِم ُف ِبالمَّ ِو واليوِـ ِ
ِ
ِ
ض ْيفَ ُوَ ،و َم ْف
َم ْف َك َ
اآلخ ِر َف ْم ُي ْك ِرْـ َ
الي ْوِـ اآلخ ِر فَالَ ُي ْؤِذ َج َارهَُ ،و َم ْف َك َ ُ
اف ُي ْؤ ِم ُف ِبالمَّو َو َ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ص ُم ْت)( ،)4فاإليماف يدفع المؤمف إلى القياـ بيذه األمكر
َك َ
اف ُي ْؤ ِم ُف ِبالمَّو َو َ
الي ْوِـ اآلخ ِر َف ْم َيقُ ْؿ َخ ْي ًار أ َْو ل َي ْ

الثبلثة ،كال يعني عدميا الكفر ،إنما قصد أف القياـ بيذه الثبلثة عبلمة عمى كماؿ اإليماف كتمامو" ،
كاقتصاره عمى الثبلثة المذككرة فمف جكامع الكمـ؛ ألنيا األصكؿ ،فالثالث إشارة إلى القكليات ،كاألكالف إلى

الفعميات ،أىكليما :الت ٍخمًية عف الرذيمة ،كالثاني :الت ٍحمًية بالفضيمة ،فعمى مف يؤمف بالمو كباليكـ اآلخر أف
يتصؼ بالشفقة عمى خمؽ المو ،إما قكال بالخير ،أك سككتا عف الشر ،كًف ٍع نبل لما ينفع ،أك تىٍرنكا لما

يضر"( ، )5فيذه الثبلثة مف اإليماف ككمالو ،كالقياـ بيا يكلد المحبة بيف المسمميف مما يزيد في قكة التكاصؿ
كالترابط بينيـ.

( )1صحيح مسمـ ،)74 /1( ،كتاب :باب :بياف أنو ال يدخؿ الجنة إال المؤمنكف ،رقـ.)54( :
( )2النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،)36 /2( ،ـ .س.

( )3القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)305-304 /1( ،ـ .س.
( )4صحيح البخاري ،)11 /8( ،كتاب المظالـ كالغصب ،باب :ال يظمـ المسػمـ المسػمـ كال يسػممو ،رقػـ ،)2442( :صػحيح
مسمـ ،)1986 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ ظمـ المسمـ ،كخذلو ،رقـ.)2564( :

( )5األنصارم ،أبك يحيى زكريا بف محمد السنيكي( ،ت 926 :ىػ) ،منحػة البػاري بشػرح صػحيح البخػاري ،المسػمى (تحفػة
البػارم) ،)180 /9( ،تحقيػؽ كتعميػػؽ :سػميماف العػازمي ،ط ،1 .مكتبػػة الرشػد لمنشػر كالتكزيػػع الريػاض ،المممكػة العربيػػة
السعكدية 1426 ،ىػ  2005 -ـ.
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كىذه القضايا مجتمعة تظير ما لئليماف مف دكر فعاؿ ،كأثر كبير في جمع المسمميف ،كالتأليؼ
بينيـ ،بكؿ أسباب المحبة كاأللفة ،مما يجعؿ عبلقات التكاصؿ كالترابط بينيـ متينة قكية.
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المبحث الثاني :العبادات ،وأثرىا في توثيؽ الروابط والصالت االجتماعية:
العبادات في اإلسبلـ ليا غاياتيا العديدةً ،
كح ىكميا السامية ،فيي كاف كانت عبادات مفركضة تقربا
إلى ا﵀ تعالى ،إال أنيا تؤدم في الكقت ذاتو كظائؼ اجتماعية مختمفة ،كمنيا أنيا تسيـ بشكؿ فاعؿ في
تكثيؽ الصبلت كالركابط بيف المسمميف ،كىذا سيظير مف خبلؿ اآلتي:
الصالة وأثرىا في تقوية الصالت والروابط بيف المسمميف:
المطمب اظوؿَّ :
الصبلة صمة بيف العبد كربو ،فرضيا ا﵀ عمى عباده خمس مرات في اليكـ كاليمة تقربا إليو ،كفي كؿ
صبلة تتجدد ىذه الصمة كتقكل ،كفكؽ ذلؾ فيي تيىنمي الصمة بيف العباد ،فيي ذات أثر اجتماعي كاضح،
حيث أنيا تسيـ في تنمية كتقكية الصبلت كالركابط بيف المسمميف ،كيمكف أف يظير ىذا الدكر مف خبلؿ

اآلتي:
أوالً :الصالة تُ َكفٍّر الذنوب ،وتُ َيذب النفوس :فى ىرض ا﵀ تعالى عمى المسمميف خمس صمكات في اليكـ
كالميمة ،كرغب النبي  في أدائيا كالمحافظة عمييا ،فيي تمحك الخطايا ،كتكفر السيئات ،فعف أبي

اب أَح ِد ُكـ ي ْغتَ ِس ُؿ ِف ِ
يو ُك َّؿ
َر َْيتُ ْـ لَ ْو أ َّ
ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-أنو سمع رسكؿ ا﵀  يقكؿ( :أ َأ
َف َن َي ًار ِب َب ِ َ ْ َ
الصمَو ِ
ِ ِ
ات
ساَ ،ما تَقُو ُؿَ :ذلِ َؾ ُي ْب ِقي ِم ْف َد َرِن ِو " قَالُوا :الَ ُي ْب ِقي ِم ْف َد َرِن ِو َ
ش ْي ًئا ،قَا َؿ :فَ َذل َؾ م ْث ُؿ َّ َ
َي ْوٍـ َخ ْم ً
الخ ْم ِ
الخطَ َايا)( )1فالصبلة تمحك خطايا المصمي ،كتيكفر سيئاتو ،كما ييذىب االغتساؿ
سَ ،ي ْم ُحو المَّ ُو ِب ِو َ
َ
في النير الجارم أكساخ مف يغتسؿ فيو كؿ يكـ خمس مرات " ،ككجو التمثيؿ أف المرء كما يتدنس

باألقذار المحسكسة في بدنو كثيابو كيطيره الماء الكثير ،فكذلؾ الصمكات تطير العبد عف أقذار الذنكب
حتى ال تيبقي لو ذنبا إال أسقطتو"( ،)2كاذا طىييرت نفس المسمـ مف الخطايا كاآلثاـ فإنيا تزكك ،كتتيذب،
كتشعر بقيمة الصبلة ،كعندىا يندفع المسمـ لفعؿ الخيرات ،كأداء الحقكؽ ﵀ كلمعباد ،فيزداد خيره ،كيقؿ

شره ،كيحب الخير لمناس ،كيحبو الناس ،فتصبح الصمكات حاف از عمى تقكية الصبلت كالركابط بيف
المسمميف.
ثانياً :تسوية الصفوؼ في صالة الجماعة سبب لْللفة بيف المسمميف :مف األسباب التي تديـ المحبة
بيف المسمميف ،كتؤلؼ بيف قمكبيـ ،تسكية الصفكؼ في صبلة الجماعة ،كاستقامتيا ،كىذا رمز لما ينبغي
أف تككف عميو أمة اإلسبلـ مف كحدة الكممة ،كقكة الصؼ ،كالمساكاة بينيـ ،ركل النعماف بف بشير -رضي

( )1صحيح البخاري ،)112 /1( ،كتاب مكاقيت الصبلة ،باب :الصمكات الخمس كفارة ،رقـ ،)528( :صحيح مسػمـ/1( ،
 ،)462كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب :المشي إلى الصبلة ،رقـ.)667( :

( )2انظر :ابف حجر ،فتح الباري ،)12-11 /2( ،ـ .س.
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صفُوفَ ُك ْـ ،أ َْو لَ ُي َخالِفَ َّف المَّ ُو َب ْي َف ُو ُجو ِى ُك ْـ)( ،)1فالحديث حث عمى
سو َّف ُ
ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ النبي ( :لَتُ َ

تسكية الصفكؼ ،بمعنى ":اعتداؿ الصفكؼ ،كاقامتيا ،كالتراص فييا ،كالزاؽ المنكب بالمنكب ،كالقدـ

()2
الكد كاأللفة بينيـ ،أما إذا اختمؼ الصؼ فيـ ميددكف باختبلؼ
بالقدـ"  ،كىذا مف شأنو أف يحفظ ي
الكجكه ،فالجزاء مف جنس العمؿ فكما اختمفت الصفكؼ ستختمؼ الكجكه ،بمعنى " ليكقعف ا﵀ المخالفة،

كالمراد كقكع العداكة كالبغضاء ،كاختبلؼ القمكب ،كاختبلؼ الظاىر سبب الختبلؼ الباطف؛ ألف تقدـ
المفسد لمقمب الداعي لمقطيعة"( ،)3أما إذا يسكيت الصفكؼ كاعتدلت،
الشخص عمى غيره مظنة لمكبر ي
كاستقاـ أىميا ،شعر المصمكف بالعدؿ كالمساكاة حتى في صبلتيـ ،فتتكلد المحبة ،كتذىب الضغينة مف

القمكب ،كىذا بدكره يزيد الصبلت كالركابط بينيـ قكة كمتانة.
الصالة تحفظ المسمـ مف التعدي والظمـ :فىرض ا﵀ تعالى الصبلة عمى العباد ،كخص المحافظيف
ثالثاًَّ :
عمييا بعظيـ األجر كالثكاب ،كمف ذلؾ صبلة الفجر فقد خص ا﵀ المحافظيف عمييا بميزة ليست لغيرىا
مف الصمكات ،فمف صبلىا فيك في ذمة ا﵀ ،ركل جندب بف عبد ا﵀ -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ
ا﵀ ( :م ْف صمَّى الص ْبح فَيو ِفي ِذ َّم ِة ِ
َّو ِفي َن ِ
ار
ا﵀ ،فَ َال َي ْطمُ َب َّن ُك ُـ ا﵀ُ ِم ْف ِذ َّم ِت ِو ِب َ
ش ْي ٍء فَ ُي ْد ِرَك ُو فَ َي ُكب ُ
َ َُ
َ َ
َج َي َّن َـ)( ،)4كذمة ا﵀ :الضماف كاألماف"( ،)5كعميو فمعنى الحديث " أف مف صمى الفجر فقد أخذ مف ا﵀

ًذماما فبل ينبغي ألحد أف يؤذيو بظمـ ،فمف ظممو فإف ا﵀ يطالبو بذمتو"( ،)6فمف يعمـ ىذا مف المؤمنيف

فإنو سيمتنع عف الظمـ كالتعدم عمى الناس رعاية لمذمة التي ىك فييا ،كما يمنع اآلخريف ًمف التعدم عمى
مف صمى الفجر؛ كي ال يخفر العيد كاألماف الذم منحو ا﵀ تعالى لمف صمى الصبح ،مما يحفظ الكد بيف
المسمميف ،كيحفظ الصبلت كالركابط بينيـ قكية متينة.
لمصالت والروابط :حيث نيى النبي  اإلماـ عف إطالة
رابعاً :تخفيؼ اإلماـ صالة الجماعة صيانة ٍّ
صبلة الجماعة بما يي ىنفر الناس منو ،كمف الصبلة ،فبل ينبغي أف يطيؿ اإلماـ القراءة فيفسد الكد بينيـ،

كما يكقع العداكة ،كيثير الخبلؼ بيف اإلماـ كالمأمكميف ،كما حدث بيف معاذ بف جبؿ -رضي ا﵀ عنو-

لما أىـ الناس فتركو الرجؿ فناؿ معاذ منو ،كلما بمغ ذلؾ النبي  نياه ،ركل جابر بف عبد ا﵀ األنصارم-
( )1صحيح البخاري ،)145 /1( ،كتاب األذاف ،باب :تسكية الصفكؼ عند اإلقامة كبعػدىا ،رقػـ ،)717( :صػحيح مسػمـ،
( ،)324 /1كتاب الصبلة ،باب :تسكية الصفكؼ ،رقـ.)436( :

( )2ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)275 /2( ،ـ .س.

( )3القسطبلني ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،) 65-64 /2( ،ـ .س.

( )4صحيح مسمـ ،)454 /1( ،كتاب المساجد ،باب :فضؿ صبلة العشاء كالصبح في جماعة ،رقـ.)657( :
( )5القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)630 /2( ،ـ .س.

( )6ابف الجكزم ،كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف ،)49 /2( ،ـ .س.
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رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿ :أقبؿ رجؿ بناضحيف كقد جنح الميؿ ،فكافؽ معاذا يصمي ،فترؾ ناضحو كأقبؿ
إلى معاذ ،فق أر بسكرة البقرة  -أك النساء  -فانطمؽ الرجؿ كبمغو أف معاذا ناؿ منو ،فأتى النبي  ،فشكا
إليو معاذا ،فقاؿ النبي ( :يا معاذ ،أفتاف أنت ،أو أفاتف ثالث مرار :فموال صميت بسبح اسـ ربؾ،
والشمس وضحاىا ،والميؿ إذا يغشى ،فإنو يصمي وراءؾ الكبير والضعيؼ وذو الحاجة )( ،)1فقد خشي
الرجؿ تمؼ أك ضياع مالو بتطكيؿ اإلماـ ،فمعو ناضحيف" ،كالناضح :البعير الذم ييسقى عميو"( ،)2فترؾ

الصبلة ،فناؿ منو معاذ لذلؾ ،فشكاه إلى النبي  ،فتطكيؿ الصبلة تى ىسبب في الكقيعة بيف الرجميف ،فكاف

النيي عف التطكيؿ حفاظا عمى الصبلت كالركابط بيف المسمميف قكية متينة.

الصالت :ففي يكـ الجمعة يجتمع المسممكف بأعداد كبيرة ليأدكا فريضة
خامساً :آداب صالة الجمعة تقوي ٍّ
الجمعة ،كقد عمـ النبي  المسمميف جممة مف اآلداب التي ينبغي مراعاتيا في يكـ الجمعة ،كصبلتيا،
مراعاة لشعكر المسمميف المجتمعيف ،كمحافظة عمى الكد كالصمة بينيـ ،فى ىسف الغسؿ ،كالتطيب ،كالسكاؾ،
الج ُم َع ِة
س ُؿ َي ْوَـ ُ
ركل أبك سعيد الخدرم – رضي ا﵀ عنو -قاؿ :أشيد عمى رسكؿ ا﵀  قاؿ( :ال ُغ ْ
َف يم َّ ِ
َو ِ
يبا إِ ْف َو َج َد)( ،)3كما نيى  عف كؿ ما يسبب األًىذية
ب َعمَى ُك ٍّؿ ُم ْحتَمٍِـَ ،وأ ْ
سطً
اج ٌ
َف َي ْ
ستَ َّفَ ،وأ ْ َ َ
كعد كؿ ما سبؽ سببا لمحصكؿ
لممسمميف المجتمعيف لمصبلة ،فنيى عف تخطي رقابيـ ،كالتفريؽ بينيـ ،ى
عمى فضيمة الجمعة المتمثمة في مغفرة ذنكبو ما بيف الجمعتيف ،ركل سمماف الفارسي -رضي ا﵀ عنو،-

اع ِم ْف طُي ٍر ،ويد ِ
ِ
َّى ُف ِم ْف ُد ْى ِن ِو ،أ َْو
استَ َ
الج ُم َع ِةَ ،وَيتَ َ
ط َ
ْ ََ
قاؿ :قاؿ النبي ( :الَ َي ْغتَس ُؿ َر ُج ٌؿ َي ْوَـ ُ
ط َّي ُر َما ْ
ؽ ب ْي َف اثْ َن ْي ِف ،ثُ َّـ يصمٍّي ما ُك ِتب لَ ُو ،ثُ َّـ ي ْن ِ
يمس ِم ْف ِط ِ ِ ِ
صُ ِ
َّ ِ
اـ ،إَِّال
ُ
َ
يب َب ْيتو ،ثُ َّـ َي ْخ ُر ُج فَالَ ُيفٍَّر ُ َ
ُ َ َ
ََ
ت إ َذا تَ َكم َـ اإل َم ُ
ِ
ُخ َرى)( ،)4كىذه كميا تحفظ عمى المسمميف المحبة كاألخكة ،كتديـ الصمة.
الج ُم َع ِة اظ ْ
ُغف َر لَ ُو َما َب ْي َن ُو َوَب ْي َف ُ
شتات المسمميف ،وتنشر الفرح بينيـ :ففي يكـ العيد يخرج المسممكف
سادساً :صالة العيديف تجمع َ

الحيض كغيرىف ،فعف
جميعا ألداء صبلة العيد ،فيخرج ليا الصغار ،كالشباب ،كالشيكخ ،كالنساء بما فييف ي
أـ عطية – رضي ا﵀ عنيا ،-قالت( :أَمرَنا رسو ُؿ ِ
ؽ،
ا﵀  ،أ ْ
َض َحى ،ا ْل َع َو ِات َ
َف ُن ْخ ِر َج ُي َّف ِفي ا ْل ِف ْط ِر َو ْاظ ْ
ََ َ ُ
َّض ،وَذو ِ
ات ا ْل ُخ ُد ِ
تَ :يا
َّض فَ َي ْعتَ ِزْل َف َّ
ور ،فَأ َّ
الص َالةََ ،وَي ْ
يفُ ،ق ْم ُ
َما ا ْل ُحي ُ
سِم ِم َ
ش َي ْد َف ا ْل َخ ْي َرَ ،وَد ْع َوةَ ا ْل ُم ْ
َوا ْل ُحي َ َ َ

( )1صحيح البخاري ،)142 /1( ،كتاب األذاف ،باب :مف شكا إمامو إذا طكؿ ،رقـ ،)705( :صحيح مسمـ،)340 /1( ،
كتاب الصبلة ،باب :أمر األئمة بتخفيؼ الصبلة في تماـ ،رقـ.)466( :

( )2الخطابي ،أعالـ الحديث (شرح صحيح البخاري) ،)480 /1( ،ـ .س.

( )3صحيح البخاري ،)3 /2( ،كتاب الجمعة ،باب :الدىف لمجمعة ،رقـ.)880( :
( )4صحيح البخاري ،)3 /2( ،كتاب الجمعة ،باب :الدىف لمجمعة ،رقـ.)880( :
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وف لَيا ِج ْمباب ،قَ َ ِ
رس َ ِ
ُختُ َيا ِم ْف ِج ْم َبا ِب َيا)( ،)1فقد أمر النبي  النساء
س َيا أ ْ
َ ٌ
اؿ :لتُ ْم ِب ْ
وؿ ا﵀ إِ ْح َدا َنا َال َي ُك ُ َ
َ ُ

بالخركج ليشيدف العيد ،كلـ يستثف أحدا فذكر في الحديث :العكاتؽ ،كالعكاتؽ :الجكارم البالغات ،أك

الحيض ،كأمر الحيض أف يعتزلف مصمى
البلتي قاربنو ،كذكات الخدكر ،الممتزمات في البيكت ،ك ي
(،)2

المسمميف

كالحكمة مف خركج ىؤالء جميعا إلى العيد ،ىي حضكر الخير ،يعني مجالس الذكر،

كالتكبير ،كصبلة العيد لغير الحائض ،كدعاء المسمميف ،كفكؽ ىذه الغايات ك ً
الحكـ ،فإف االجتماع لمعيديف
فيو فكائد اجتماعية نممسيا في رد السبلـ ،كالمصافحة ،كالتينئة بالعيد ،كالتعاكف الذم نممسو مف قكلو :
ِ
ُختُ َيا ِم ْف ِج ْم َبا ِب َيا) ،كىذه كميا عكامؿ تزيد المحبة كاأللفة ،كالتعاكف بيف المسمميف ،مما يزيد
س َيا أ ْ
(لتُ ْم ِب ْ
العبلقات كالركابط بينيـ قكة فكؽ قكتيا.

كىكذا يظير دكر الصبلة كأثرىا في تنمية المكدة ،كزرع األلفة ،كتقكية الصبلت كالركابط بيف
المسمميف.
المطمب الثاني :الزكاة ،والصدقة ودورىما في تقوية الصالت والروابط بيف المسمميف:
الزكاة في اإلسبلـ فريضة كعبادة ربانية ،يدفعيا المسمـ تقربا إلى ا﵀ تعالى ،كفكؽ ذلؾ فيي ذات بعد
اجتماعي كاضح؛ فمف ًح ىكـ مشركعيتيا أنيا تسيـ في سد حاجات الفقير ،كتيقىرب بيف األغنياء كالفقراء،
مما يسيـ في تنمية المكدة كاأللفة ،كالتعاكف بيف المسمميف ،كىذا بدكره يقكم الصبلت كالركابط بينيـ،
كيظير دكر الزكاة كالصدقات في ىذا مف خبلؿ اآلتي:
أوالً :الزكاة والصدقة تطيراف النفوس مف البخؿ ،وتعوداف الكرـ :الزكاة عبادة تؤدل خالصة ﵀ تعالى،
المزكي ،قاؿ د .القرضاكم " :ليس ىدؼ اإلسبلـ مف الزكاة جمع
كمع ذلؾ فيي ذات أثر كاضح في نفس ي
الماؿ ،كال إغناء الخزانة فحسب ،كليس ىدفو منيا مساعدة الضعفاء كذكم الحاجة ،كاقالة عثرتيـ فحسب،
(،)3

بؿ ىدفو األكؿ أف يعمك باإلنساف عمى المادة ،كيككف سيدا ليا ال عبدا"

كذلؾ أنيا تطير نفس المزكي

الميمؾ ،الذم حذر منو الرسكؿ  ،فقد ركل جابر بف عبد ا﵀ -رضي ا﵀ عنيما ،-أف
مف رذيمة البخؿ ي
ِ
اف
ام ِةَ ،واتَّقُوا الشحَّ ،فَِإ َّف الش َّح أ ْ
رسكؿ ا﵀  ،قاؿ( :اتَّقُوا الظ ْم َـ ،فَِإ َّف الظ ْم َـ ظُمُ َم ٌ
َىمَ َؾ َم ْف َك َ
ات َي ْوَـ ا ْلق َي َ

ِ
استَ َحموا َم َح ِ
ارَم ُي ْـ)( ،)4كاذا تخمت النفس مف الشح تحمت بالجكد
قَ ْبمَ ُك ْـَ ،ح َممَ ُي ْـ َعمَى أ ْ
اء ُى ْـ َو ْ
سفَ ُكوا د َم َ
َف َ

( )1صحيح البخاري ،)22 /2( ،كتاب الجمعة ،باب :إذا لـ يكف ليػا جمبػاب فػي العيػد ،رقػـ ،)980( :صػحيح مسػمـ/2( :
 ،)606كتاب صبلة العيديف ،باب :ذكر إباحة خركج النساء في العيديف ،رقـ ،)890( :كالمفظ لمسمـ.

( )2النككم ،المنياج شرح مسمـ بف الحجاج ،)179-178 /6( ،ـ .س .بتصرؼ.

( )3القرضاكم ،يكسؼ ،فقو الزكاة ،)869/ 2( ،ط ،25 .مكتبة كىبة ،القاىرة1427 ،ىػ2006-ـ.
( )4صحيح مسمـ ،)1996 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ الظمـ ،رقـ.)2578( :
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كالكرـ ،كبيذا ييقبؿ عمى ىخٍمؽ ا﵀ بعطائو ،كيفيض عمييـ مف الخير الذم بيف يديو ،كىذا يكلد في نفكس

الناس حبا لو كقبكال ،فتقكل بينيـ الركابط ،كتتعمؽ الصبلت.

ثانياً :الزكاة والصدقة تكافؿ اجتماعي بيف اظغنياء والفقراء :فالزكاة تؤخذ مف األغنياء فرضا ربانيا ،ال

ًمنة كال عطية ،كتيرد عمى مستحقييا ،فيقضي بيا الفقير حاجتو ،كيسد الغارـ دينو ،كيشعر الفقير بعناية

الغني بو ،كاحساس أفراد المجتمع بحالو ،كسعي كؿ فرد في المجتمع إلى سد حاجة أخيو ،فتتكافؿ جيكد
المسمميف لمكقكؼ مع صاحب الحاجة حتى يقضييا ،كىذا المعنى تحققو الزكاة كالصدقة ،كيظير في
الحديث الذم ركاه ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما  :-أف النبي  بعث معاذا  -رضي ا﵀ عنو  -إلى
ِ
َف
َعمِ ْم ُي ْـ أ َّ
اليمف ،فقاؿْ ( :اد ُع ُي ْـ إِلَى َ
اد ِة أ ْ
ش َي َ
اعوا لِ َذلِ َؾ ،فَأ ْ
سو ُؿ المَّو ،فَِإ ْف ُى ْـ أَطَ ُ
َف الَ إِلَ َو إَِّال المَّ ُوَ ،وأ ٍَّني َر ُ
ض عمَ ْي ِيـ َخمس صمَو ٍ
ِ
ض
َعمِ ْم ُي ْـ أ َّ
ات ِفي ُك ٍّؿ َي ْوٍـ َولَ ْيمَ ٍة ،فَِإ ْف ُى ْـ أَ َ
َف المَّ َو افْتََر َ
اعوا لِ َذلِ َؾ ،فَأ ْ
ط ُ
المَّ َو قَد افْتََر َ َ ْ ْ َ َ َ
ص َدقَ ًة ِفي أ َْم َوالِ ِي ْـ تُ ْؤ َخ ُذ ِم ْف أَ ْغ ِن َي ِائ ِي ْـ َوتَُرد َعمَى فُقَ َرِائ ِي ْـ)( ،)1فالزكاة كالصدقة تؤخذ مف ىذا الجسـ
َعمَ ْي ِي ْـ َ

المسمـ كتعطى لذات الجسـ في مكضع آخر يحتاجو ،كىذا تكافؿ كاضح تحققو الزكاة كالصدقة بيف أفراد

المجتمع المسمـ ،كىذا مف شأنو أف يغرس المكدة في النفكس ،كيعمؿ عمى تقكية الصبلت كالركابط بيف
المسمميف.
ثالثاً :الزكاة والصدقة توجباف المودة بيف المسمميف :فالغني عندما يفيض مف مالو عمى مف يستحقو
ممف كجبت ليـ الزكاة فيك عبلمة حبيـ كحب الخير ليـ ،مما يكجب محبتيـ لو " ،فإف الناس إذا عممكا
في اإلنساف رغبتو في نفعيـ ،كسعيو في جمب الخير ليـ ،كدفع الضُّر عنيـ ،أحبكه بالطبع ،كمالت
نفكسيـ إليو ال محالة"(" ،)2ألف النفكس مجبكلة عمى حب مف أحسف إلييا"( .)3كاذا قابمكا اىتماـ الغني بيـ
بدعائيـ لو كلمالو ،اقتداء بالرسكؿ  الذم كاف يدعك لممتصدقيف ،ركل في ىذا عبد ا﵀ بف أبي أكفى-
ص ٍّؿ َعمَى ِ
آؿ فُالَ ٍف ،فَأَتَاهُ أَِبي
رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :كاف النبي  إذا أتاه قكـ بصدقتيـ ،قاؿ( :المَّ ُي َّـ َ
ص ٍّؿ َعمَى ِ
آؿ أَِبي أ َْوفَى)( ،)4فيشعر الغني بحب الفقير لو ،كحرصو عمى بقاء مالو
ص َدقَ ِت ِو ،فَقَ َ
اؿ :المَّ ُي َّـ َ
ِب َ
كنمائو ،فتتنامى المحبة في القمكب ،كتقكل الصبلت كالركابط بينيـ.

( )1صػػحيح البخػػاري ،)104 /2( ،كتػػاب الصػػبلة ،بػػاب :كجػػكب الزكػػاة ،رقػػـ ،)1395( :صػػحيح مسػػمـ ،)50 /1( ،كتػػاب
اإليماف ،باب :الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسبلـ ،رقـ.)19( :

( )2القرضاكم ،فقو الزكاة ،)878/ 2( ،ـ .س.

( )3القحطػاني ،سػعيد بػف عمػي بػف كىػؼ ،الزكػاة فػي اإلسػالـ فػي ضػوء الكتػاب والسػنة( ،ص ،)29 :ط .2.مركػز الػػدعكة
كاإلرشاد بالقصب 1431 ،ىػ  2010 -ـ.

( )4صػػحيح البخػػاري ،)129 /2( ،كتػػاب الزكػػاة ،بػػاب :صػػبلة اإلمػػاـ ،كدعائػػو لصػػاحب الصػػدقة ،رقػػـ ،)1497( :صػػحيح
مسمـ ،)756 /2( ،كتاب الزكاة ،باب :الدعاء لمف أتى بصدقتو ،رقـ.)1078( :
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رابعاً :الزكاة والصدقة تسيماف في منع الجريمة :إف غفمة أفراد المجتمع المسمـ – كبخاصة األغنياء
منيـ  -عف الفقراء كما يعانكنو ،كعدـ السعي لحؿ مشكبلتيـ ،كسد حاجتيـ ،يكلد حقدا في نفكس الفقراء
ضد سائر أفراد المجتمع ،مما يحمميـ عمى ارتكاب بعض الجرائـ كالسرقة ،كما يترتب عمييا مف اعتداء
عمى النفس قد يصؿ إلى درجة القتؿ ،كما يمكف أف يدفع بعض النفكس إلى الكقكع في الفاحشة لسد
عكزه ،أما إذا فاضت أيدم أصحاب األمكاؿ عمى المحتاجيف ،كاف ذلؾ حاج از بينيـ كبيف الجريمة" ،فتمنع
الجرائـ المالية مثؿ :السرقات ،كالنيب ،كما أشبو ذلؾ؛ الستغناء الفقراء عف ىذه الجرائـ بإعطائيـ
الزكاة"( ،)1يظير ىذا المعنى مف قصة الرجؿ الذم تصدؽ بصدقة ،فقد ركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو-
ِ ِ
ٍ
سِ
ار ٍ
َص َب ُحوا
ص َدقَ ِت ِو ،فَ َو َ
ؽ ،فَأ ْ
ض َع َيا في َيد َ
ص َدقَة ،فَ َخ َر َج ِب َ
ص َّدقَ َّف ِب َ
 :أف رسكؿ ا﵀  قاؿ :قاؿ رجؿَ( :ظَتَ َ
ٍ
سِ
ار ٍ
ض َع َيا ِفي
ؽ فَقَ َ
صد َ
َيتَ َح َّدثُ َ
ص َدقَ ِت ِو فَ َو َ
اؿ :المَّ ُي َّـ لَ َؾ َ
ص َدقَة ،فَ َخ َر َج ِب َ
ص َّدقَ َّف ِب َ
الح ْم ُدَ ،ظَتَ َ
ٍّؽ َعمَى َ
وف :تُ ُ
ِ ٍ
ي َد ِ ٍ
ص َّدقَ َّف
ٍّؽ المَّْيمَ َة َعمَى َزِان َي ٍة ،فَقَ َ
صد َ
َص َب ُحوا َيتَ َح َّدثُ َ
اؿ :المَّ ُي َّـ لَ َؾ َ
ي َزان َية ،فَأ ْ
َ ْ
الح ْم ُدَ ،عمَى َزان َية؟ َظَتَ َ
وف :تُ ُ
ِ
ِ
ٍ
اؿ :المَّ ُي َّـ لَ َؾ
ٍّؽ َعمَى َغ ِني ،فَقَ َ
صد َ
َص َب ُحوا َيتَ َح َّدثُ َ
ص َدقَ ِت ِو ،فَ َو َ
ي َغني ،فَأ ْ
ض َع َيا في َي َد ْ
وف :تُ ُ
ص َدقَة ،فَ َخ َر َج ِب َ
ِب َ
ستَِع َّ
سِ
سِ
ار ٍ
ار ٍ
ؼ
يؿ لَ ُو :أ َّ
ؽ َو َعمَى َزِان َي ٍة َو َعمَى َغ ِني ،فَأ ُِت َي فَ ِق َ
ؽ َفمَ َعمَّ ُو أ ْ
َ
َف َي ْ
ص َدقَتُ َؾ َعمَى َ
َما َ
الح ْم ُدَ ،عمَى َ
َما َّ
ستَِع َّ
َعطَاهُ المَّ ُو)(،)2
اىاَ ،وأ َّ
س ِرقَ ِت ِوَ ،وأ َّ
ؼ َع ْف ِزَن َ
الزِان َي ُة َفمَ َعمَّ َيا أ ْ
َما ال َغ ِني َفمَ َعمَّ ُو َي ْعتَِب ُر فَ ُي ْن ِف ُ
ؽ ِم َّما أ ْ
َف تَ ْ
َع ْف َ
فصدقة المتصدؽ في األياـ الثبلثة كقعت في أيدم عصاة ،زانية ،كسارؽ ،كغني ممسؾ ،فرجى النبي 
أف تككف الصدقة مانعا ليؤالء مف جرميـ ،كمنع الجرائـ مف المجتمع المسمـ يطيره مف كؿ أسباب الفرقة
كاالختبلؼ ،لتحؿ محميا المكدة كأللفة ،كاألمف كاالستقرار ،كىذا يدعـ الصبلت كالركابط بيف المسمميف.
خامساً :الزكاة والصدقة تربياف المسمميف عمى التعاوف :يتعرض بعض أبناء المجتمع المسمـ ألزمات
مالية كاقتصادية ،فيعجز بجيده عف حميا ،فبل بد مف تضافر الجيكد مف أجؿ ىحؿ ىذه األزمات ،كالزكاة

كالصدقة تمثبلف ىذا المظير مف التعاكف كالتكاتؼ ،دؿ عمى ىذا ما ركاه أبك سعيد الخدرم -رضي ا﵀
الن ِب ٍّي  إِ ْذ جاء رج ٌؿ عمَى ر ِ
ِ
سفَ ٍر م َع َّ
احمَ ٍة لَ ُو ،قَ َ
ص ِر ُ
ص َرهُ
اؿ :فَ َج َع َؿ َي ْ
ؼ َب َ
َ َ َُ َ َ
عنو ،-قاؿَ ( :ب ْي َن َما َن ْح ُف في َ َ
اؿ رسو ُؿ ِ
ِ
ِ
اف
ظ ْي ٍرَ ،ف ْم َي ُع ْد ِب ِو َعمَى َم ْف َال َ
ض ُؿ َ
اف َم َع ُو فَ ْ
ظ ْي َر لَ ُوَ ،و َم ْف َك َ
ا﵀ َ :م ْف َك َ
َيمي ًنا َوش َم ًاال ،فَقَ َ َ ُ
اؿ :فَ َذ َكر ِم ْف أَص َن ِ
اؼ ا ْلم ِ
اؿ َما َذ َك َر َحتَّى َأر َْي َنا أ ََّن ُو َال َح َّ
ؽ
اد لَ ُو ،قَ َ
ض ٌؿ ِم ْف َزٍادَ ،ف ْم َي ُع ْد ِب ِو َعمَى َم ْف َال َز َ
لَ ُو فَ ْ
ْ
َ
َ
ض ٍؿ)( ،)3فيذه دعكة لمتعاكف ،كتضافر الجيكد بالصدقة باألمكاؿ حبل ًألىزمة مف جاء يي ىعرض
ِظَ َح ٍد ِم َّنا ِفي فَ ْ
( )1القحطاني ،الزكاة في اإلسالـ في ضوء الكتاب والسنة( ،ص ،)32 :ـ .س.
( )2صحيح البخاري ،)110 /2( ،كتاب الزكاة ،باب :إذا تصدؽ عمػى غنػي كىػك ال يعمػـ ،رقػـ ،)1421( :صػحيح مسػمـ،
( ،)709 /2كتاب الزكاة ،باب :ثبكت أجر المتصدؽ ،رقـ.)1022( :

( )3صحيح مسمـ ،)1354 /3( ،كتاب المقطة ،باب :استحباب المؤاساة بفضكؿ الماؿ ،رقـ.)1728( :
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بحاجتو ،قاؿ النككم ":في ىذا الحديث الحث عمى الصدقة ،كالجكد ،كالمكاساة ،كاإلحساف إلى الرفقة
كاألصحاب ،كاالعتناء بمصالح األصحاب"( ،)1كىذا مف شأنو أف يقكم كحدة المسمميف ،كيجمع كممتيـ،
كيؤلؼ بينيـ ،كيقكم الركابط كالصبلت التي تشد بعضيـ إلى بعض.
المطمب الثالث :الصياـ وأثره في تقوية الصالت والروابط بيف المسمميف:
كرتب لو أكبر األجر كالثكاب ،كخص أىمو بباب مف أبكاب الجنة
كرغب فيو ،ى
فرض ا﵀ تعالى الصياـ ،ى

يدخمكف منو كال يدخؿ منو أحد غيرىـ ،أما في الدنيا فإف الصياـ يترتب عميو كثير مف اآلثار االجتماعية
كمنيا أنو يسيـ في تقكية الركابط كالصبلت بيف المسمميف ،كيظير ىذا مما يأتي:
عود المسمميف االنضباط :مف المعاني التربكية التي يينمييا الصياـ في نفكس المؤمنيف ،أنو
أوالً :الصياـ ُي ٍّ

يعكدىـ االنضباط ،كحسف االستجابة لؤلكامر ،كاالنقياد لمتكاليؼ التي تيمقى عمى عاتقيـ ،كالتقيد بالمكاعيد،
المفىطرات بمجرد دخكؿ الفجر ،كمسارعتيـ باإلفطار عند مغيب
يظير ىذا المعنى في إمساكيـ عف كؿ ي

الشمس ،كفؽ تقكيـ كاحد محدد ،كما يظير ىذا المعنى مع بداية الصياـ أكؿ رمضاف ،كاإلفطار في آخره،
فيمتزـ الجميع برؤية ىبلؿ رمضاف لكجكب الصياـ ،كمف ثـ يمتزمكف برؤية ىبلؿ شكاؿ إلنياء الصياـ،

وموا
يؤيد ىذا ما ركاه أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ النبي  :أك قاؿ :قاؿ أبك القاسـ ُ ( :
ص ُ

لِر ْؤي ِت ِو وأَف ِ
يف)( ،)2كىكذا يتعكد المسمـ حسف
ْط ُروا لِ ُر ْؤَي ِت ِو ،فَِإ ْف ُغ ٍّب َي َعمَ ْي ُك ْـ فَأَ ْك ِممُوا ِع َّدةَ َ
اف ثَالَ ِث َ
ش ْع َب َ
ُ َ َ
االنضباط ،كالدقة في المكعد ،فينعكس ىذا عمى تعاممو مع العباد ،فيصدقيـ الكعد ،كيمتزـ الدقة في
أعمالو ،كتعامبلتو ،مما يزيد ثقة الناس فيو ،فيحبكنو كيحبكف تعاممو ،فتتعمؽ الصبلت كالركابط.
ثانياً :الصياـ يربي المسمـ عمى مكارـ اظخالؽ :يعمؿ الصياـ عممو في تيذيب نفكس الصائميف،
كتطييرىا مف رذائؿ الصفات كاألخبلؽ ،كتربيتيا عمى فضائؿ األخبلؽ كمكارميا ،فبالصياـ يتطير
الصائـ مف الرفث ،كالصخب ،كقكؿ الزكر ،كالكذب ،كالغيبة ،كالنميمة ،كيستقيـ لسانو عمى طيب الكبلـ
كأصدقو ،كضبط النفس ،ككظـ الغيظ ،كالعفك عف المسيء ،ركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ
اـ ُجنَّ ٌةَ ،وِا َذا
َج ِزي ِب ِوَ ،و ٍّ
آد َـ لَ ُو ،إَِّال ٍّ
رسكؿ ا﵀ ( :قَ َ
اؿ المَّ ُوُ :كؿ َع َم ِؿ ْاب ِف َ
اـ ،فَِإ َّن ُو لِي َوأََنا أ ْ
الص َي ُ
الص َي َ
اف يوـ صوِـ أ ِ
ص ِائ ٌـ)( " )3فبيف
ساب ُ
َّو أ َ
َك َ َ ْ ُ َ ْ َ
َحد ُك ْـ فَالَ َي ْرفُ ْث َوالَ َي ْ
ام ُر ٌؤ َ
ص َخ ْب ،فَِإ ْف َ
َح ٌد أ َْو قَاتَمَ ُوَ ،ف ْم َي ُق ْؿ إِ ٍّني ْ
النبي  أف (الصياـ يجنة) يحمي الصائـ مف النار ،ككقاية لو دكنيا ،كمانعا لو مف المعاصي؛ ألنو يكسر
( )1النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،)33 /12( ،ـ .س.

( )2صػػحيح البخػػاري ،)27 /3( ،كتػػاب الصػػكـ ،بػػاب :قػػكؿ النبػػي ( :إذا أريػػتـ اليػػبلؿ فصػػكمكا) ،رقػػـ ،)1909(:صػػحيح
مسمـ ،)762 /2( ،كتاب الصياـ ،باب :كجكب صكـ رمضاف لرؤية اليبلؿ ،رقـ.)1081( :

( )3صػحيح البخػاري ،)26 /3( ،كتػػاب الصػكـ ،بػاب :ىػؿ يقػػكؿ إنػي صػائـ إذا شػتـ ،رقػػـ ،)1904( :صػحيح مسػػمـ/2( ،
 ،)807كتاب الصكـ ،باب :فضؿ الصياـ ،رقـ.)1151( :
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كيضعؼ القكة ،فيمتنع بو الصائـ عف مكاقعة المعاصي ،فمف صاـ (فبل ىيرفيث) ،كالرفث :اسـ لكؿ
الشيكة ي

الجمىبة ،فالصائـ يحفظ لسانو عف ىذا كمو؛
ما يريد الرجؿ مف النساء( ،كال ىي ى
صخب) كالصخب :الصياح ك ى
فيحرـ أجره ،كاذا ما آذاه أحد بً ىس ٍّ
كي ىذكر
ب أك غيره ،فميكظـ غيظو ،كٍل ىي ي
عؼ كليصفح ،ي
لئبل يفسد صكمو ي
كي ىذكر المعتدم كي يصكف صيامو
نفسو بقكلو( :إني صائـ)؛ حتى ال يرد عمى اإلساءة باإلساءة ،ي
باالمتناع عف عدكانو"( ،)1فتزكك بيذا أخبلقو ،كيستقيـ تعاممو مع الخمؽ ،فيحبيـ كيحبكنو ،كىذا يقكم

الصبلت كالركابط بينيـ.
ثالثاً :الصياـ يعود المسمـ الجود والكرـ :كىذه فضيمة مف أعظـ الفضائؿ التي يغرسيا الصياـ في نفكس
الصائميف ،قاؿ عبد المحسف البدر" كفي صياـ األغنياء إحساسيـ بألـ الجكع ،فيتذكركف نعمةى ا﵀ عمييـ
بالغنى ،فيشكركف ا﵀ عز كجؿ ،كيشعركف بأف ليـ إخكانان يتألمكف مف الجكع مف غير صياـ؛ ألنيـ ال
لممعكزيف،
يجدكف ما ي
يس ُّد ىرىمقىيـ ،فيككف ذلؾ حاف انز ليـ عمى اإلحساف إلى المساكيف ،كالبذؿ ي
كالمحتاجيف"( ،)2ىفي ٍب ًسطكف أيدييـ بالجكد رحمة بالمحركميف ،كىذا ىك خمؽ النبي الكريـ  في رمضاف
كفي غير رمضاف ،أما في رمضاف فيزيد عطاؤه ،كيتضاعؼ كرمو في إشارة كاضحة إلى أف الصائـ

َج َوَد
يتضاعؼ خيره ،كيكثر عطاؤه ،فعف ابف عباس -رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿ( :ك َ
سو ُؿ المَّ ِو  أ ْ
اف َر ُ
َّ
الن ِ
اف فَ ُي َد ِ
سوُ
ض َ
يف َي ْمقَاهُ ِج ْب ِري ُؿَ ،و َك َ
اف ِح َ
ض َ
َج َوُد َما َي ُك ُ
اسَ ،و َك َ
اف َي ْمقَاهُ ِفي ُك ٍّؿ لَ ْيمَ ٍة ِم ْف َرَم َ
وف ِفي َرَم َ
اف أ ْ
ار ُ
سمَ ِة) ( ،)3فالحديث "فيو فكائد منيا :بياف ًعظىـ يجكده
الر ِ
الخ ْي ِر ِم َف ٍّ
َج َوُد ِب َ
القُ ْر َ
سو ُؿ المَّ ِو  أ ْ
الم ْر َ
آفَ ،فمَ َر ُ
يح ُ

 كمنيا استحباب إكثار الجكد في رمضاف"( ،)4كالمسمـ الصائـ قدكتو رسكؿ ا﵀  فينبغي أف يحممو
صيامو عمى الجكد كالكرـ ،كالكريـ المعطاء الذم يفيض خيره عمى غيره محبكب بيف الناس ،قريب منيـ،
ساكف قمكبيـ ،كىذا لو أثره في تقكية الصبلت كالركابط بينيـ.
رابعاً :الصياـ يمنع المنكرات والجرائـ :مف اآلثار المترتبة عمى الصياـ في الحياة الدنيا أنو يمنع كقكع
كثير مف الجرائـ كالمنكرات في المجتمع المسمـ؛ ألف الصائـ أكال يشعر برقابة ا﵀ لو ،ثـ إف الصياـ يكسر

شيكتو مما يثبط عزيمتو كرغبتو في مكاقعة المنكرات ،قاؿ الخطابي " :الصياـ جنة مف المعاصي؛ ألنو
يكسر الشيكة كيضعؼ القكة"( ،)5فيمتنع الصائـ عف مكاقعة المنكرات كالجرائـ ،فبل يشيد الزكر ،كال يتعدل
( )1الخطابي ،أعالـ الحديث (شرح صحيح البخاري) ،)940-939 /2( ،ـ .س.
( )2البدر ،عبد المحسف بف حمد ،أثر العبادات في حياة المسمـ( ،ص ،)26 :ط ،1 .دار المغني1423 ،ىػ2002/ـ.

( )3صػػحيح البخػػاري ،)26 /3( ،كتػػاب الصػػكـ ،بػػاب :أجػػكد مػػا كػػاف النبػػي  يكػػكف فػػي رمضػػاف ،رقػػـ ،)1902(:صػػحيح
مسمـ ،)1803 /4( ،كتاب الفضائؿ ،باب :كاف النبي  أجكد الناس بالخير ،رقـ.)2308( :

( )4النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،)69 /15( ،ـ .س.

( )5انظر :الخطابي ،أعالـ الحديث (شرح صحيح البخاري) ،)940-939 /2( ،ـ .س.
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عمى غيره ،كال يرفع صكتو بما يؤذم الناس ،كال يتكمـ بالفحش ،كال السب ،كال مقاتمة غيره ،يظير ىذا
اف
منالحديث الذم ركاه أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو  ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ َ ...( :و ٍّ
اـ ُج َّن ٌةَ ،وِا َذا َك َ
الص َي ُ
يوـ صوِـ أ ِ
ص ِائ ٌـ)( ،" )1كأكد النبي
ساب ُ
َّو أ َ
َْ ُ َ ْ َ
َحد ُك ْـ فَالَ َي ْرفُ ْث َوالَ َي ْ
ام ُر ٌؤ َ
ص َخ ْب ،فَِإ ْف َ
َح ٌد أ َْو قَاتَمَ ُوَ ،ف ْم َي ُق ْؿ إِ ٍّني ْ
 كجكب إقبلع الصائـ عف أنكاع المنكرات بما ركاه أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو  ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀
ور والعم َؿ ِب ِوَ ،فمَ ْي ِ ِ
ش َر َاب ُو)( ،)2فالصياـ حائؿ
ام ُو َو َ
َ ( :م ْف لَ ْـ َي َد ْ
اج ٌة ِفي أ ْ
َف َي َد َ
س لمَّو َح َ
َ
ع طَ َع َ
ع قَ ْو َؿ الز ِ َ َ َ

بيف المسمـ كالجرائـ ،فميس "المقصكد مف إيجاب الصكـ كشرعو :نفس الجكع كعطشو  ،بؿ ما يتبعو مف

كسر الشيكة كاطفاء ثائرة الغضب  ،كتطكيع النفس األمارة لمنفس المطمئنة"( ،)3كىذا يسيـ في طيارة
المجتمع مف المنكرات ،فتخؼ األحقاد كالضغائف ،كتتقارب النفكس ،كتتجاذب األركاح ،فتزيد المكدة،
كتتعمؽ األلفة ،مما يسيـ في تقكية الصبلت كالركابط بيف أفراد المجتمع المسمـ.
المطمب الرابع :الحج وأثره في تقوية الصالت والروابط بيف المسمميف:
الحج ركف خامس مف أركاف اإلسبلـ ،كىك عبادة سنكية يؤدييا المسممكف مرة كاحدة في العاـ،
كيشكؿ مؤتم ار إسبلميا كبي ار يجمع المسمميف في صعيد كاحد ليأدكا ىم ٍن ىسكا كاحدا تقربا لربيـ الكاحد األحد،
كرغـ أنو عبادة مشركعة تقربا إلى ا﵀ تعالى إال أنو يؤدم دك ار اجتماعيا ممحكظا ،فيسيـ بدكر فاعؿ في
قكة الركابط كالصبلت بيف المسمميف ،كيظير ىذا مف خبلؿ اآلتي:
أوالً :الحج يمنع الفواحش والمنكرات :فالحاج يقصد بيت ا﵀ الحراـ ،ممبيا بالطاعة كاالستسبلـ لرب
األناـ ،راجيا منو العفك كالغفراف؛ لذا فإنو يحرص كؿ الحرص عمى أف ال يراه ربو إال مطيعا ،فكيؼ يرجك
الرحمة كالغفراف كىك يعصي ا﵀ العزيز الغفار! ككيؼ يعصي ا﵀ كىك يطكؼ ببيت ا﵀! ككيؼ يعصي
ا﵀ كىك يرجـ عدك ا﵀ ابميس! ككيؼ يعصي ربو كىك يردد لبيؾ الميـ لبيؾ! فيمسؾ جكارحو عف
المعصية خكفا مف ا﵀ ككقا ار لو ،كقد أشار النبي  إلى ىذ المعنى في الحديث الذم ركاه أبك ىريرة
ِِ
ؽَ ،ر َج َع َك َي ْوِـ َولَ َدتْ ُو
سْ
 رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :سمعت النبي  يقكؿَ ( :م ْف َح َّج لمَّو َفمَ ْـ َي ْرفُ ْثَ ،ولَ ْـ َي ْف ُ(،)4

أُم ُو)

فمف قصد بيت ا﵀ الحراـ ناكيا الحج يصكف لسانو كجكارحو ،فبل يرفث ،كالرفث

:

"الجماع،

( )1صحيح البخاري ،)26 /3( ،كتاب الصكـ ،باب :مف لـ يدع قكؿ الػزكر ،رقػـ ،)1904( :صػحيح مسػمـ،)807 /2( ،
كتاب الصياـ ،باب :فضؿ الصياـ ،رقـ.)1151( :

( )2صحيح البخاري ،)26 /3( ،كتاب الصكـ ،باب :مف لـ يدع قكؿ الزكر ،رقـ.)1903( :
( )3البيضػػاكم ،ناصػػر الػػديف عبػػد ا﵀ بػػف عمػػر( ،ت 685ىػػ) ،تحفػػة اظب ػرار شػػرح مصػػابيح السػػنة ،)497 /1( ،تحقيػػؽ:
لجنة مختصة بإشراؼ نكر الديف طالب ،د .ط .ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،الككيت 1433 ،ىػ 2012 -ـ.

( )4صحيح البخاري ،)133 /2( ،كتاب الحج ،باب :فضؿ الحج المبركر ،رقـ.)1521( :
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كيطمؽ عمى التعريض بو ،كعمى الفحش في القكؿ"( ،)1كال يفسؽ :ال يعصي ا﵀ تعالى ،كال يسب الناس،
()2
ً
كع ىد مف
كال يجادليـ بما يغضبيـ  ،كتحفي از مف النبي  لممسمميف لئلقبلع عف الفكاحش كالمنكرات ،ى

يفعؿ ذلؾ بمغفرة الذنكب حتى يرجع مف حجو كيكـ كلدتو أمو "،أم بغير ذنب"( ،)3كامتناع الحاج عف

المنكرات ،كأًىذية المسمميف يحفظ عمى المسمميف أخكتيـ ،كيزيد المحبة بينيـ مما يقكم الركابط كالصبلت
بينيـ.
ثانياً :الحج ُي َذ ٍّكر المسمـ بالموت ،واالستعداد لآلخرة :كذلؾ حيف يحرـ بالحج كالعمرة بمبلبس بيضاء

ليس فييا ىجيب ،كال مخيط ،شبيية بالكفف لمميت ،فيتذكر الحاج المكت الذم يينيي حياتو الدنيا لينقمو إلى
اآلخرة دار الحساب ،فيتذكر ضركرة استغبلؿ ىذه الحياة في طاعة ا﵀ ،كالبعد عف الظمـ ،كالتحمؿ مف

مظالـ العباد ،كفي ىذا ركل عبد ا﵀ بف عمر  -رضي ا﵀ عنيما ،-أف رجبل قاؿ :يا رسكؿ ا﵀ ،ما يمبس
ِ
السر ِ ِ
ِ
ً
سَ ،والَ
المحرـ مف الثياب؟ قى ى
اويالَتَ ،والَ َ
الب َران َ
صَ ،والَ َ
س القُ ُم َ
اؿ ىر يسك يؿ المو ( :الَ َي ْم َب ُ
الع َمائ َـَ ،والَ َّ َ
ِ
ِ
سوا ِم َف الثٍَّي ِ
ش ْي ًئا
اب َ
الخفَ َ
اؼ إَِّال أ َ
س ُخفَّ ْي ِفَ ،وْل َي ْقطَ ْع ُي َما أ ْ
َح ٌد الَ َي ِج ُد َن ْعمَ ْي ِفَ ،ف ْم َي ْم َب ْ
َس َف َؿ م َف ال َك ْع َب ْي ِفَ ،والَ تَ ْم َب ُ
س ُو َّ
س( ،)5())4فقد نيى النبي  المحرـ عف كؿ ىذه الممبكسات ،كالعطكر تجردا كترفعا
َم َّ
الز ْعفَ َر ُ
اف أ َْو َو ْر ٌ
عف متاع الدنيا ،كاستعدادا لممكت كمبلقات ا﵀ تعالى " فالحج غذاء ركحي كبير ،تمتمئ فيو جكانح

قى ﵀ رب العالميف؛ ففي كؿ منسؾ مف مناسكو غذاء لمركح ،فما اإلحراـ إال تجرد مف
المسمـ خشية كتي ن
شيكات النفس كاليكل ،كحبس لمنفس عما سكل ا﵀ عز كجؿ ،كحث عمى التفكير في عظمة ا﵀ جؿ
جبللو ،كحث عمى تذكر المكت كاالستعداد لو بالعمؿ الصالح"( ،)6كىذا مف شأنو أف يحجزه عف الظمـ،
كالتعدم عمى حقكؽ العباد ،فيجمب لو الحب كالتقدير مف إخكانو المسمميف ،مما يعمؽ التكاصؿ كالترابط
بينيـ.
( )1ابف حجر ،فتح الباري ،)382 /3( ،ـ .س.

( )2انظر :ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)476 /4( ،ـ .س.
( )3ابف حجر ،فتح الباري ،)383 /3( ،ـ .س.

( )4ابف األثير ،أبك السعادات ،المبارؾ بػف محمػد( ،ت606 :ى ػ) ،الشػافي فػي شػرح مسػند الشػافعي،)310 ،309 /3( ،
الر ٍش ًػد ،الريػػاض ،المممكػة العربيػػة السػعكدية 1426 ،ى ػ -
كياسػر بػػف إبػراىيـ ،ط ،1 .ىمكتىبػةى ُّ
تحقػؽ :أحمػػد بػف سػػميماف ،ى
 2005ـ ،البرانس :جمع برنس ،كىك قمنسكة طكيمة كاف يمبسيا النساؾ في صدر ً
اإلسػبلـ .كالػكرس :نبػت أصػفر يكػكف
باليمف تتخذ منو الغمرة لمكجو كيصبغ بو الثياب.
( )5صحيح البخاري ،)137 /2( ،كتػاب الحػج ،بػاب :مػا ال يمػبس المحػرـ مػف الثيػاب ،رقػـ ،)1543(:صػحيح مسػمـ/2( ،
 ،)834كتاب الحج ،باب :ما يباح لممحرـ بحج أك عمرة ،رقـ.)1177(:

( )6شيخكف ،محمكد السػيد ،العبػادات فػي اإلسػالـ وأثرىػا فػي إصػالح المجتمػع( ،ص ،)97 :ط ،10.الجامعػة اإلسػبلمية،
جمادل األخرة 1397ىػ مايك  1977ـ.
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ثالثاً:الحج مؤتمر كبير يجمع المسمميف رغـ شتاتيـ :ففي مكسـ الحج يجتمع المسممكف مف شتى بقاع
األرض ،كمف األقطار كافة ،ميما اختمفت بمدانيـ ،كتباينت ليغاتيـ ،جميعيـ يقصد مرضاة ا﵀ تعالى،
كيتناصحكف،
الحج يمتقي المسممكف مف مشارؽ األرض كمغاربيا ،فيتعارفكف،
كمغفرة الذنكب " ،كفي
ٌ
ى

اؿ بعض ،فيتشارككف في األفراح كالمسرات ،كما يشارؾ بعضيـ بعضان اليمكـ
كيعرؼ
بعضيـ أحك ى
ي

كاألحزاف ،كيتعاكنكف جميعان عمى البر كالتقكل كما أمرىـ ا﵀ سبحانو بذلؾ"( ،)1كىذا يعمؽ األخكة بينيـ،
كيزيد المحبة في قمكبيـ ،كقد أشار النبي  إلى ىذا المعنى في الحديث الذم ركتو عائشة  -رضي ا﵀
ؼَ ،و َما تََنا َك َر ِم ْن َيا
ؼ ِم ْن َيا ا ْئتَمَ َ
ود ُم َج َّن َدةٌ فَ َما تَ َع َار َ
اح ُجنُ ٌ
عنيا ،-قالت :سمعت النبي  ،يقكؿ( :اظ َْرَو ُ

ؼ)( ،)2فاألركاح أجناس مختمفة ،فما تعارؼ منيا ائتمؼ ،كما تناكر منيا اختمؼ ،كىذا التعارؼ ألمر
ْ
اختَمَ َ
جعمو ا﵀ فييا كجبميا عميو( ،)3كاجتماع المسمميف في الحج كمناسكو يحقؽ ىذه الغاية مف التعارؼ الذم
يكلد األلفة كالمكدة بيف المسمميف ،مما يعمؽ الصبلت كالركابط.
مما سبؽ يظير ما لمعبادات مف دكر فاعؿ في تيذيب النفكس مف الرذائؿ ،كتىحمًيتيا بالفضائؿ ،فيكثر
نفع النفس ،كيقؿ شرىا ،مما يزيد المحبة بيف الناس ،كقربيـ مف بعضيـ ،فتقكل الركابط كالصبلت التي
تجمعيـ.

( )1البدر ،أثر العبادات في حياة المسمـ( ،ص ،)30 :ـ .س.
( )2صحيح البخاري ،)133 /4( ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب :األركاح جنكد مجندة ،رقـ ،)3336( :صػحيح مسػمـ/4( ،
 ،)2031كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :األركاح جنكد مجندة ،رقـ. )2638( :

( )3انظر :القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)118 /8( ،ـ .س.
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المبحث الثالث :اظخالؽ ،وتعزيزىا الروابط والصالت االجتماعية:
فالخميؽ أبرز ما يراه الناس مف
تمثؿ األخبلؽ في اإلسبلـ قاعدة أساسية في التعامؿ مع العباد؛ ي

األعماؿ كاألقكاؿ ،فبل يرل الناس عقيدة اإلنساف ،كال كؿ عباداتو ،لكنيـ يركف أخبلقو ،كيتعاممكف معو
عمى أساسيا؛ لذا فقد دعا اإلسبلـ إلى التزاـ األخبلؽ الحميدة ،كما نيى عف كؿ خمؽ رذيؿ ،فاألخبلؽ

تضبط سمكؾ األفراد بعضيـ ببعض ،مما يجعؿ ليا أكبر األثر في ضعؼ أك تقكية الصبلت كالركابط
بينيـ ،كفي ىذا المبحث بياف لمدكر الذم تمعبو األخبلؽ في تقكية الصبلت كالركابط بيف المسمميف:
أوالً :اظخالؽ تحفظ المساف وتصونو عف أ َِذيَّة المسمميف :المساف يعبر عما يجكؿ في خاطر اإلنساف،
كيظير لمناس ما في قمبو تجاه اآلخريف؛ لذا فقد حرص النبي  عمى استقامة المساف ،كنظافتو مف كؿ
ي
األلفاظ ،كاألخبلؽ التي ينبغي أف يتحرز عنيا المسمـ ،فنيى عف الكذب ،كقكؿ الزكر ،كالغيبة ،كالنميمة،

كالمعف ،كالسب ،كالغضب ،كالقذؼ ،كالسخرية ،كاليمز كالممز ،كفحش القكؿ ،كغير ذلؾ مما يمحؽ ضر ار
بالغير ،فعف أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿ( :لَـ ي ُك ْف رسو ُؿ المَّ ِو  فَ ِ
شاَ ،والَ لَ َّعا ًناَ ،والَ
اح ً
ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ب َج ِبي ُن ُو)(.)1
َّاباَ ،ك َ
الم ْعتََبةَ :ما لَ ُو تَ ِر َ
سب ً
َ
اف َيقُو ُؿ ع ْن َد َ

كفي مقابؿ ذلؾ أمر بكؿ قكؿ حسف؛ فأمر بالصدؽ ،كالنصيحة ،كاصبلح ذات البيف ،كاألمر

بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،كبيذا المنيج النبكم الكريـ تتحقؽ عفة المساف كاستقامتو ،كنظافتو مف كؿ
كيسمـ غيره ،كيتحرز عف كؿ ما يؤذم الناس ،فبل يتكمـ إال خيرا ،كال
ما يحمؿ إساءة لآلخريف ،ىفيسمـ ،ى

يقكؿ إال صدقا ،فيصبح محبكبا عند الناس ،قريبا منيـ ،ما يسيـ في قكة الركابط كالصبلت التي تجمعيـ.

ثانياً :اظخالؽ تمنع الظمـ ،وتحقؽ العدؿ :كىذا المعنى يظير مف خبلؿ كثير مف األحاديث النبكية التي

تحرـ أًىذية المسمميف كالتعدم عمييـ ،كأكؿ حقكقيـ ،فنيى عف الظمـ ،كعقكؽ الكالديف ،كقطيعة الرحـ،
كاإلساءة إلى الجار ،كالبغض ،كالحسد ،كالكبر ،كسكء الظف ،كالشح ،كغيرىا مف األخبلؽ المذمكمة التي

تسبب الظمـ كتكقع فيو ،ركل جابر بف عبد ا﵀ -رضي ا﵀ عنيما ،-أف رسكؿ ا﵀  ،قاؿ( :اتَّقُوا الظ ْم َـ،

ِ
سفَ ُكوا
ام ِةَ ،واتَّقُوا الشحَّ ،فَِإ َّف الش َّح أ ْ
اف قَ ْبمَ ُك ْـَ ،ح َممَ ُي ْـ َعمَى أ ْ
فَِإ َّف الظ ْم َـ ظُمُ َم ٌ
َىمَ َؾ َم ْف َك َ
َف َ
ات َي ْوَـ ا ْلق َي َ
ِ
استَ َحموا َم َح ِ
ارَم ُي ْـ)(.)2
اء ُى ْـ َو ْ
د َم َ
كفي مقابؿ ذلؾ أمر بالعدؿ كاإلحساف ،كأداء الحقكؽ ألىميا ،كبر الكالديف ،كصمة األرحاـ،

كاإلحساف إلى الجار ،ككثير مف األخبلؽ التي تحقؽ العدؿ بيف المسمميف ،كقد بيف رسكلنا  فضيمة
( )1صػػحيح البخػػاري ،)15 /8( ،كتػػاب األدب ،بػػاب :مػػا ينيػػى مػػف السػػباب كالمعػػف ،رقػػـ ،)6046( :صػػحيح مسػػمـ/4( ،
 ،)1810كتاب الفضائؿ ،باب :كثرة حيائو  ،رقـ.)2321( :

( )2صحيح مسمـ ،)1996 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ الظمـ ،رقـ.)2578( :
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يف
العدؿ بيف الناس ،ركل عبد ا﵀ بف عمرك– رضي ا﵀ عنيما -قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( :إِ َّف ا ْل ُم ْق ِس ِط َ
ِع ْن َد ِ
ورَ ،ع ْف َي ِم ِ
ا﵀ َعمَى َم َنا ِب َر ِم ْف ُن ٍ
وف ِفي ُح ْك ِم ِي ْـ
يف َّ
يف َي ْع ِدلُ َ
يف ،الَِّذ َ
الر ْح َم ِف َع َّز َو َج َّؿَ ،و ِك ْمتَا َي َد ْي ِو َي ِم ٌ
َىمِي ِي ْـ َو َما َولُوا)( ،)1فالحديث يشير إلى المنزلة الرفيعة لمف التزـ العدؿ في حياتو ،فيك عمى منبر مف
َوأ ْ
نكر عند ا﵀ تعالى ،كالمنابر إما أف تككف عمى كجييا ،أك منازؿ رفيعة كأماكف ىعمًية ،كقكلو " :عف يميف
الرحمف " :معناه :في الحالة الحسنة كالمنزلة الرفيعة"( ،)2فمف آمف بيذا الفضؿ لمعدؿ حرص عميو في
أخبلقو ،كتعاممو مع العباد ،فينتشر العدؿ ،كينعدـ الظمـ ،كتنتشر المحبة ،فتقكل الركابط.
ثالثاً :اظخالؽ توجب المحبة واالحتراـ بيف المسمميف :فحيف يترؾ المسمـ ما نيت عنو شريعة اإلسبلـ
كدفع الشر عنيـ ،كحيف يمتزـ بمحاسف األخبلؽ
مف سيئ األخبلؽ ،فيذا يعني أنو كؼ األذل عمف حكلو ،ى

التي حث عمييا اإلسبلـ ،فمعنى ىذا أنو مد يده بالعكف كاإلحساف لمناس ،كىذا بدكره يجمب لو محبة

الناس كاحتراميـ " ،قاؿ ابف حباف :الكاجب عمى العاقؿ أف يتحبب إلى الناس بمزكـ حسف الخمؽ ،كترؾ
الخميؽ السيئ ليفسد العمؿ
الخميؽ الحسف يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجميد ،كاف ي
سكء الخمؽ؛ ألف ي
الخ ُّؿ العسؿ"( ،)3كما صرح النبي  بيذا بشكؿ كاضح ،فبيف أف حسف الخمؽ ،كمنو إفشاء
كما يفسد ى

(ال
السبلـ بيف المسمميف يكلد المحبة ،عف أبي ىريرة – رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ َ :

شوا
ش ْي ٍء إِ َذا فَ َع ْمتُ ُموهُ تَ َح َاب ْبتُ ْـ؟ أَ ْف ُ
وف ا ْل َج َّن َة َحتَّى تُ ْؤ ِم ُنواَ ،وَال تُ ْؤ ِم ُنوا َحتَّى تَ َحابوا ،أ ََوَال أ َُدل ُك ْـ َعمَى َ
تَ ْد ُخمُ َ
()4
ص َدقَ ٌة ِم ْف
َّ
ص ْت َ
الس َال َـ َب ْي َن ُك ْـ)  ،كركل أبك ىريرة – رضيي ا﵀ عنو ،-عف رسكؿ ا﵀  ،قاؿَ ( :ما َنقَ َ
مٍ
َح ٌد لِمَّ ِو إَِّال َرفَ َع ُو ا﵀ُ)( ،)5فالعفك كالصفح عف أخطاء
اؿَ ،و َما َز َ
اد ا﵀ُ َع ْب ًدا ِب َع ْف ٍو ،إَِّال ِع ًّزاَ ،و َما تََو َ
اض َع أ َ
َ
كعظيـ في القمكب كزاد ًع ُّزه ،كما يزيد
المسيئيف لو أثره في تنمية المحبة " ،فمف يع ًرؼ بالصفح كالعفك ساد ى

فالمتكاضع لمعباد ييثٍبت ا﵀ لو في القمكب محبة كمكانة
أجره في اآلخرة كعزتو ىناؾ ،كالتكاضع كذلؾ ،ي
كعزة"( ،)6كىذا كمو مما يعمؽ المحبة بيف العباد ،فتتصافى القمكب ،كتتقارب ،كتتكاصؿ ،كتتراحـ ،ما يسيـ
في تقكية الصبلت كالركابط بيف المسمميف.
سيؿ حؿ المشكالت بيف المسمميف :كثي ار ما تقع األخطاء مف الناس؛ فيك أمر
ثالثاً :حسف الخمؽ ُي َ

كتصكيبيا كاجب عمى أىؿ الشأف ،لكف حيف تستعمؿ الحنكة،
يتناسب مع طبيعة النفس البشرية الخطاءة،
ي

( )1صحيح مسمـ ،)1458 /3( ،كتاب اإلمارة ،باب :فضيمة اإلماـ العادؿ ،رقـ.)1827( :
( )2انظر :القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)227 /6( ،ـ .س.
( )3البستي ،روضة العقالء ونزىة الفضالء( ،ص ،)64 :ـ .س.

( )4صحيح مسمـ ،)74 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :بياف أنو ال يدخؿ الجنة إال المؤمنكف ،رقـ.)54( :

( )5صحيح مسمـ ،)2001 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :استحباب العفك كالتكاضع ،رقـ.)2588( :
( )6القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)59 /8( ،ـ .س .بتصرؼ.
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كحسف الخمؽ ،كالرحمة ،كالرفؽ في حؿ المشكبلت بديبل عف الغضب كالقكة ،فيذا مف شأنو أف يقرب
النفكس كيؤلؼ بيف القمكب ،كقد ظير ىذا في قصة الرجؿ الذم باؿ في زاكية المسجد النبكم عمى عيد
الرسكؿ  ،فثار الناس ليقعكا بو ،لكف الرسكؿ  بً يحسف خمقو نياىـ ،كحؿ المشكمة حبل تجمت فيو قيمة
حسف الخمؽ كدكره في حؿ المشكبلت بشكؿ يحفظ األخكة كالكد بيف المسمميف ،دكف تعقيد لممشكمة ،كال

عداكة كال بغضاء بيف اإلخكة ،ركل أبك ىريرة – رضي ا﵀ عنو :-أف أعرابيا باؿ في المسجد ،فثار إليو
اء ،أَو س ْج ًال ِم ْف م ٍ
َى ِريقُوا عمَى بوِل ِو َذ ُنوبا ِم ْف م ٍ
اء،
الناس ليقعكا بو ،فقاؿ ليـ رسكؿ ا﵀ َ ( :د ُعوهَُ ،وأ ْ
ً
َ َْ
ْ َ
َ
َ
يف)( ،)1كىكذا انحمت المشكمة بالكد كالحب كالرفؽ ،كالتعقؿ ،كفي
يف َولَ ْـ تُْب َعثُوا ُم َع ٍّ
فَِإ َّن َما ُب ِعثْتُ ْـ ُم َي ٍّ
س ِر َ
س ِر َ
ِِ
س ِ
ش ْي ٍء ِم ْف
صمُ ُح لِ َ
اج َد َال تَ ْ
ركاية مسمـ عف أنس بف مالؾ -رضي ا﵀ عنيما -زاد قكلو ( :إِ َّف َىذه ا ْل َم َ
ا﵀ ع َّز وج َّؿ ،و َّ ِ
َى َذا ا ْلبو ِؿ ،وَال ا ْلقَ َذ ِر إِ َّنما ِىي لِ ِذ ْك ِر ِ
اء ِة ا ْلقُ ْر ِ
آف)( ،)2ففيـ األعرابي مكانة
َْ
الص َالة َوِق َر َ
َ ََ َ
َ
َ
َ

المسجد ،كأدرؾ خطأه الذم كقع فيو ،كىذا نجاح لمرفؽ كحسف الخمؽ في حؿ المشكمة ،بشكؿ يحفظ
األخكة ،كالمكدة ما يسيـ في تقكية الركابط كالصبلت بيف المسمميف.
رابعاً :حسف الخمؽ يحفظ المسمـ مف التسرع في اتخاذ القرار :فالمسمـ الذم يتحمى باألخبلؽ اإلسبلمية
يتعكد الصبر ،كالتأني في التعامؿ مع األزمات؛ كذلؾ حيف يتجنب الغضب الذم ىحذر منو النبي  في

َّد
ض ْب ،فَ َرد َ
الحديث الذم ركاه أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو  ،-أف رجبل قاؿ لمنبي  :أكصني ،قاؿ( :الَ تَ ْغ َ
ض ْب)( ،)3كىذا تحذير مف أسباب الغضب ،كأف ال يتعرض لؤلمكر التي تجمب عميو
ِم َرًارا ،قَ َ
اؿ :الَ تَ ْغ َ

الضجر فتغضبو ،كال يفعؿ ما يأمر بو الغضب مف القكؿ كالفعؿ()4؛ ألف الغضباف سيقع في أخطاء يندـ
عمييا الحقا ،كيبغضو الناس بسببيا ،كينفركف منو ،فالكاجب التريث ،كالصبر حتى يزكؿ الغضب ،كفي
ىذا فقد اعتبر النبي  القكة الحقيقية لئلنساف في ضبط نفسو ،كتجنب الغضب ،كليست القكة قكة الجسد

س َّ
يد
الش ِد ُ
التي يتغمب بيا عمى غيره ،ركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-أف رسكؿ ا﵀  قاؿ( :لَ ْي َ
ِ
الش ِد ُ ِ
ِبالص َر َع ِة ،إِ َّن َما َّ
ض ِب)( ،)5فبل يثكر ،كال يتسرع في اتخاذ المكاقؼ ،كردكد
س ُو ِع ْن َد ال َغ َ
يد الَّذي َي ْمم ُؾ َن ْف َ
األفعاؿ االرتجالية غير المدركسة ،فبل يسيء ألحد ،كال يتعدل عمى أحد ،كال يظمـ أحدا ،كىذا مف شأنو

أف يحفظ محبة الناس لو ،مما يزيد الصبلت كالركابط بينيـ قكة كمتانة.
( )1صحيح البخاري ،)30 /8( ،كتاب األدب ،باب :قكؿ النبي ( :يسركا كال تعسركا) ،رقـ.)6128( :
( )2صحيح مسمـ ،)236 /1( ،كتاب الطيارة ،باب :كجكب غسؿ البكؿ ،رقـ.)285( :

( )3صحيح البخاري ،)28 /8( ،كتاب األدب ،باب :الحذر مف الغضب ،رقـ.)6116( :
( )4الخطابي ،أعالـ الحديث (شرح صحيح البخاري) ،)2197 /3( ،ـ .س .بتصرؼ.

( )5صػػحيح البخػػاري ،)28 /8( ،كتػػاب األدب ،بػػاب :الحػػذر مػػف الغضػػب ،رقػػـ ،)6114( :صػػحيح مسػػمـ،)2014 /4( ،
كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :فضؿ مف يممؾ نفسو عند الغضب ،رقـ.)2609( :
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الخميؽ تتحرر نفسو
خامساً :حسف الخمؽ يحمؿ المسمـ عمى البذؿ والعطاء :فالمسمـ الذم يتجمؿ بحسف ي
مف البخؿ ،كيتعكد البذؿ كالعطاء؛ كذلؾ اقتداء بالرسكؿ  الذم كاف أجكد الناس كما ركل عنو أنس بف
اف رسو ُؿ ِ
َج َوَد َّ
س َف َّ
الن ِ
الن ِ
ش َج َع
اف أَ ْ
اسَ ،و َك َ
اسَ ،و َك َ
اف أ ْ
ا﵀  أ ْ
َح َ
مالؾ -رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿَ ( :ك َ َ ُ
َّ
الن ِ
اس)( ،)1كقد حث  عمى الصدقة مف كؿ أصناؼ الماؿ التي يممكيا اإلنساف زائدا عف حاجتو،
ل تفيض نفس المسمـ بالجكد كالكرـ ،كتمتد يده بالعطاء ،كالصدقة؛ لعممو أنو ميما أنفؽ مف خير فا﵀
اد ِف ِ
ي ٍخمًفو ،ركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو  ،-أف النبي  قاؿ( :ما ِم ْف يوٍـ يص ِبح ِ
يو ،إَِّال َممَ َك ِ
اف
الع َب ُ
َْ ُ ْ ُ
ي
َ
َع ِط ُم ْم ِس ًكا تَمَفًا)( ،)2كالمسمـ الجكاد
َع ِط ُم ْن ِفقًا َخمَفًاَ ،وَيقُو ُؿ َ
اآلخ ُر :المَّ ُي َّـ أ ْ
َح ُد ُى َما :المَّ ُي َّـ أ ْ
َي ْن ِزالَ ِف ،فَ َيقُو ُؿ أ َ
صاحب نعمة كفضؿ كمعركؼ عمى الناس ،مما يكجب محبتو ،كقرب الناس منو ،كدعائيـ لو ،كحبيـ

الخير لو ،كىذه كميا ليا دكرىا في تقكية الصبلت كالركابط بينيـ.
سادساً :حسف الخمؽ يمنع الفواحش والمنكرات :تسيـ األخبلؽ الحسنة بدكرىا في منع الفكاحش
كالمنكرات مف المجتمع؛ كذلؾ لما تغرسو مف الشعكر برقابة ا﵀ تعالى كمحاسبتو ،فينزجر المسمـ عف كافة
المعاصي كالذنكب ،فقد عد النبي  إقبلع المسمـ عف محارـ ا﵀ شعك ار برقابتو نكعا مف الحياء الذم ىك
شعبة مف شعب اإليماف ،ركل أبك ىريرة – رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  ،قاؿِْ ( :
وف
اف ِب ْ
س ْب ُع َ
يم ُ
ضعٌ َو َ
اإل َ
ش ْع َب ٌة ِم َف ِْ
يم ِ
اف)( ،)3كانما عد النبي  الحياء مف اإليماف؛ " ألنو يمنع مف المعصية
اء ُ
ُ
ش ْع َب ًةَ ،وا ْل َح َي ُ
اإل َ
كما يمنع اإليماف منيا"( ،)4كذلؾ أف " الحياء يخميؽ يبعث عمى ترؾ القبيح كيمنع مف التقصير في حؽ ذم

الحؽ"( ،)5كبيذا ينحسر الشر ،كتقؿ الفكاحش كالمنكرات ،مما يسيـ في دكاـ المحبة بيف المسمميف ،كقكة
الترابط كالتكاصؿ بينيـ.
سابعاً :حسف الخمؽ يحقؽ التعاوف بيف المسمميف :التعاكف مظير مف مظاىر حب الخير لممؤمنيف،
كعبلمة عمى صدؽ إيماف العبد؛ لذا تجد المسمـ الذم تحمى بأخبلؽ اإلسبلـ كآدابو دائـ الحرص عمى

الخميؽ الكريـ،
مصالح إخكانو ،كالسعي في قضاء حكائجيـ ،كفي سنة النبي  ما يحمؿ المسمـ عمى ىذا ي
( )1صػػػحيح البخػػػاري ،)26 /3( ،كت ػػاب الص ػػكـ ،ب ػػاب :أج ػػكد م ػػا ك ػػاف النب ػػي  ،رق ػػـ ،)1902( :صػػػحيح مسػػػمـ/4( ،
 ،)1802كتاب الفضائؿ ،باب :في شجاعة النبي  كتقدمو لمحرب ،رقـ ،)2307( :كالمفظ لمسمـ.

( )2صػػػػحيح البخػػػػاري ،)115 /2( ،كت ػػاب الزك ػػاة ،ب ػػاب :ق ػػكؿ ا﵀ تع ػػالى﴿ :فأم ػػا م ػػف أعط ػػى كاتق ػػى﴾ [المي ػػؿ ،]6 :رق ػػـ:
( ،)1442صحيح مسمـ ،)700 /2( ،كتاب الزكاة ،باب :في المنفؽ كالممسؾ ،رقـ.)1010( :

( )3صػحيح البخػػاري ( ،)11 /1كتػػاب اإليمػػاف ،بػاب :أمػػكر اإليمػػاف ،رقػـ ،)9(:صػػحيح مسػػمـ ،)63 /1( ،كتػػاب اإليمػػاف،
باب :شعب اإليماف ،رقـ ،)35( :كالمفظ لمسمـ.

( )4القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)272 /1( ،ـ .س.
( )5النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،)6 /2( ،ـ .س.
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سمِِـ الَ َي ْظمِ ُم ُو َوالَ
سمِ ُـ أ ُ
الم ْ
الم ْ
َخو ُ
ركل عبد ا﵀ بف عمر  -رضي ا﵀ عنيما  :-أف رسكؿ ا﵀  قاؿُ ( :
اف المَّ ُو ِفي ح ِ ِ
َخ ِ
اف ِفي حاج ِة أ ِ
سمٍِـ ُك ْرَب ًة ،فََّر َج المَّ ُو َع ْن ُو ُك ْرَب ًة
يو َك َ
سمِ ُم ُوَ ،و َم ْف َك َ
َ َ
َ َ
اجتوَ ،و َم ْف فََّر َج َع ْف ُم ْ
ُي ْ
ِ
القيام ِة ،وم ْف ستَر م ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ام ِة)( ،)1فالمسمـ بإيمانو كأخبلقو يسعى في
م ْف ُك ُرَبات َي ْوِـ َ َ َ َ َ َ ُ ْ
سم ًما َ
ستََرهُ الم ُو َي ْوَـ الق َي َ
اء مف جنس عممو،
حكائج إخكانو ،كتفريج يك ىربيـ ،مجسدا بذلؾ تعاكف المسمميف فيما بينيـ؛ لذا استحؽ جز ن
فمف أعاف إخكانو كاف ا﵀ في عكنو ،كمف مد يده بالعكف لممسمميف زادت مكدتو في قمكبيـ ،فتقكل

الصبلت كالركابط بينيـ.
كبعد ىذا يتبيف أف األخبلؽ في اإلسبلـ تسيـ بدكر كبير في نزع أسباب الفرقة كاالختبلؼ مف بيف
أفراد المجتمع؛ لتسكد مكانيا عبلقات الكد كاأللفة ،مما يشكؿ عامبل مف عكامؿ قكة الصبلت كالركابط بيف
المسمميف.

( )1صحيح البخاري ،)128 /3( ،كتاب المظػالـ كالغصػب ،بػاب :ال يظمػـ المسػمـ المسػمـ ،رقػـ ،)2442( :صػحيح مسػمـ،
( ،)1986 /4كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :تحريـ ظمـ المسمـ ،رقـ.)2564( :
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المبحث الرابع :المعامالت ،وأثرىا في توثيؽ الروابط والصالت االجتماعية:
شرع اإلسبلـ كثي ار مف المعامبلت التي تي ىسيؿ حياة الناس ،كتسيـ في قضاء حكائجيـ ،كأحاط ىذه

المعامبلت بكثير مف األحكاـ كالضكابط؛ لتضمف قضاء ىذه الحكائج ،دكف أف تخدش ما بينيـ مف المحبة

كاأللفة ،كدكف أف تضعؼ الصبلت بينيـ ،فكانت ىذه األحكاـ ضمانا لدكاـ المحبة ،كعامبل مف العكامؿ
التي تسيـ في قكة الصبلت كالترابط بينيـ ،كفيما يأتي يظير كيؼ تسيـ المعامبلت في قكتيا:
اليسر :يشرعت المعامبلت لتيسير حياة الناس ،كتسييؿ قضاء
أوالً :المعامالت ٍّ
تعود المسمميف السماحة و ُ
الي ٍسير كالسماحة أساسا في ىذه المعامبلت ،ركل
حكائجيـ ،كفى ٍكؽ ذلؾ فقد حث النبي  عمى أف يككف ي
ِ
س ْم ًحا إِ َذا َباعََ ،وِا َذا
جابر بف عبد ا﵀  -رضي ا﵀ عنيما  :-أف رسكؿ ا﵀  ،قاؿَ ( :رح َـ المَّ ُو َر ُج ًال َ

ضى)( ،)1فقد خص النبي  المسمـ السمح في تعاممو مع الناس بالدعاء بالرحمة ،كالسمح
اْ
شتََرىَ ،وِا َذا اقْتَ َ
ىك :السيؿ في البيع كالشراء ،كالتقاضي ،بترؾ التضييؽ عمى الناس عند طمب الحقكؽ ،كأخذ العفك

منيـ"( ،)2كرتب الدعاء عميو ليدؿ عمى أف السيكلة كالتسامح في المعاممة سبب الستحقاؽ الدعاء ،كلككنو
أىبل لمرحمة"( ،)3كالحديث فيو " الحض عمى السماحة كحسف المعاممة ،كاستعماؿ معالي األخبلؽ
المشاحة ،كالرقة في البيع"( ،)4كىذا يجعؿ المسمـ السمح محبكبا لدل أىمو كمجتمعو(،)5
كمكارميا ،كترؾ ي

فيميؿ الناس إلى التعامؿ معو ،كالتقرب منو ،مما يعمؽ معاني األخكة بينيـ.

ثانياً :المعامالت تربي المسمـ عمى العفو والصفح :تقكـ المعامبلت عمى تبادؿ المنافع بيف الناس مقابؿ

ً
العكض ،كقد يككف العكض حاال ،كقد يككف مؤجبل ييدفع متأخرا ،كقد يعجز بعض الناس عف دفع
ً
العكض ،مما يكلد خبلفا بينيـ ،كمنازعة تكلد العداكة كالبغضاء ،قد تؤدم إلى القطيعة بيف الطرفيف.
كمف حرص النبي  عمى دكاـ الركابط بيف المسمميف قكية متينة ،فقد دعا الدائنيف إلى إًنظار
الم ً
عسريف كالتجاكز عنيـ ،مبينا أف مف يفعؿ ذلؾ فجزاؤه مف جنس عممو ،كذلؾ أف ا﵀ يتجاكز عف عذابو
ي

يكـ القيامة ،ركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  ،قاؿَ ( :ك َ ِ
اجر ُي َدا ِي ُف َّ
اس ،فَِإ َذا َأرَى
الن َ
اف تَ ٌ
َف َيتَ َج َاو َز َع َّنا ،فَتَ َج َاو َز المَّ ُو َع ْن ُو)( ،)6كالتجاكز عف
ُم ْع ِس ًار قَ َ
اؿ لِ ِفتْ َي ِان ِو :تَ َج َاوُزوا َع ْن ُو ،لَ َع َّؿ المَّ َو أ ْ
( )1صحيح البخاري ،)57 /3( ،كتاب البيكع ،باب :السيكلة كالسماحة في الشراء كالبيع ،رقـ.)2076( :
( )2ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)211 /6( ،ـ .س

( )3البيضاكم ،تحفة اظبرار شرح مصابيح السنة ،)219 /2( ،ـ .س.
( )4ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)210 /6( ،ـ .س.

( )5عدد مف المختصيف ،نضرة النعيـ في مكارـ أخالؽ الرسوؿ الكريـ ،)2300 /6( ،ـ .س.

( )6صحيح البخاري ،)58 /3( ،كتاب البيكع ،باب :مف أنظر معسرا ،رقـ ،)2078( :صحيح مسمـ ،)1196 /3( ،كتػاب
المساقاة ،باب :فضؿ إنظار المعسر ،رقـ.)1562( :
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الم ً
عسريف " يدخؿ فيو اإلنظار ،كالكضيعة ،كحسف التقاضي"( ،)1كىذه خطكات يتمثؿ فييا الصبر كالعفك
ي
عف الم ً
عسريف ،مما ينمي المحبة بيف الطرفيف ،كما يسيـ في دكاـ كقكة الصبلت كالركابط االجتماعية.
ي

ثالثاً :المعامالت تحقؽ التعاوف بيف المسمميف :تتجاكز المعامبلت في اإلسبلـ حدكد الربح المادم ،فيي
تيعمـ المسمميف كثي ار مف األخبلؽ السامية ،كالتي تعمؿ عمى غرس معاني المكدة بيف المسمميف ،كمف ذلؾ
التعاكف كقت النكائب ،فمف تحمؿ دينا في معاممة بسبب خسارة تجارتو ،أك تمؼ ما يممؾ مف عركض
التجارة ،أك محاصيؿ الزراعة ،فبل ييترؾ المسمـ في ىذه الحاالت يصارع الفقر كحده ،بؿ يقؼ المسممكف
بجانبو حتى يسترد عافيتو ،كيرجع لمزاكلة عممو كما كاف ،كىذا ما فعمو النبي  عندما افتقر أحد

الصحابة بسبب خسارة أصابتو ،ركل أبك سعيد الخدرم – رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :أصيب رجؿ في عيد
رسكؿ ا﵀ 
َفمَ ْـ َي ْبمُ ْغ َذلِ َؾ

ِ
َّؽ َّ
اس َعمَ ْي ِو،
صد َ
الن ُ
ص َّدقُوا َعمَ ْيو ،فَتَ َ
في ثمار ابتاعيا ،فكثر دينو ،فقاؿ رسكؿ ا﵀ ( :تَ َ
ِ ِِ
ِ
س لَ ُك ْـ إَِّال َذلِ َؾ)( ،)2كىكذا
اء َد ْي ِن ِو ،فَقَ َ
سو ُؿ ا﵀  ل ُغ َرَمائوُ :خ ُذوا َما َو َج ْدتُ ْـَ ،ولَ ْي َ
اؿ َر ُ
َوفَ َ

جسد المسممكف التعاكف إلعانة ىمف افتقر منيـ ،ما يشعر المسمميف بالكد كالمحبة ،مما يزيدىـ تكاصبل
كترابطا ،كيزيد عبلقاتيـ قكة كمتانة.
رابعاً :المعامالت تمنع اإلضرار بالمسمميف :حرـ اإلسبلـ كؿ المعامبلت التي مف شأنيا أف تمحؽ األذل،
أك تسبب ضر ار لمناس ،فتفسد األخكة التي تجمعيـ ،كقد نيى النبي  عف الغش ،كالربا ،ككثرة الحمؼ،
كالنجش ،كالغرر ،كالمبلمسة ،كالمنابذة ،كبيع ً
الحبمة ،كتمقي الركباف ،كاالحتكار ،ركل أبك ىريرة  -رضي

ض ُك ْـ َعمَى َب ْي ِع َب ْع ٍ
شواَ ،والَ
اج ُ
ا﵀ عنو :-أف رسكؿ ا﵀  ،قاؿ( :الَ تَمَقَّ ُوا الرْك َب َ
افَ ،والَ َي ِب ْع َب ْع ُ
ضَ ،والَ تََن َ
ِ ِ ٍ
صروا ال َغ َن َـ)( ،)3كما حرـ االحتكار ،ركل معمر بف عبد ا﵀ – رضي ا﵀ عنو،-
َي ِب ْع َحاضٌر ل َبادَ ،والَ تُ َ
(ال ي ْحتَ ِكر إَِّال َخ ِ
اطئٌ)( ،)4كالخاطئ ،ىك العاصي اآلثـ ،كانما أىثًـ المحتكر ألنو
عف رسكؿ ا﵀  ،قاؿُ َ َ :
سبب ضر ار لمناس"( ،)5فالمسمـ مف سمـ منو كمف ضرره المسممكف ،كىذا كمو لو دكره في دكاـ المحبة بيف

المسمميف ،فتستمر الركابط كالصبلت بينيـ قكية.
خامساً :المعامالت تحرر المسمـ مف الكذب ،وتعوده الصدؽ :فالمعامبلت ليا دكرىا في تنقية النفكس مف

الكذب ،كتى ٍحمًيتيا بالصدؽ ،كلتحقيؽ ذلؾ حرـ النبي  الكذب الذم يمجأ إليو بعض الباعة لتنفيؽ
( )1ابف الممقف ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،)137 /14( ،ـ .س.

( )2صحيح مسمـ ،)1191 /3( ،كتاب المساقاة ،باب :استحباب الكضع مف الديف ،رقـ.)1556( :

( )3صحيح البخاري ،)71 /3( ،كتاب البيكع ،باب :كنيى النبػي  :أف تمقػى البيػكع ،رقػـ ،)2150( :صػحيح مسػمـ/3( ،
 ،)1155كتاب البيكع ،باب :تحريـ بيع الرجؿ عمى بيع أخيو ،رقـ.)1515( :

( )4صحيح مسمـ ،)1228 /3( ،كتاب المساقاة ،باب :تحريـ االحتكار في األقكات ،رقـ.)1605( :
( )5النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،)43 /11(،ـ .س.
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سمعيـ ،كتكعد مف يفعؿ ذلؾ بأنو سيحرـ كبلـ ا﵀ لو كرحمتو يكـ القيامة ركل أبك ذر -رضي ا﵀ عنو،-
وَال ي َزٍّكي ِيـ ولَيـ ع َذ ِ
اؿ:
يـ ،قَ َ
َ ُ ْ َ ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
وؿ ِ
س ِب ُؿ،
ا﵀؟ قَ َ
س َ
اؿ :ا ْل ُم ْ
ُى ْـ َيا َر ُ

ِ
ٍّ
ام ِةَ ،وَال َي ْنظُُر إِلَ ْي ِي ْـ
عف النبي  قاؿ( :ثََال ثَ ٌة َال ُي َكم ُم ُي ُـ ا﵀ُ َي ْوَـ ا ْلق َي َ
َىا رسو ُؿ ِ
اؿ أ َُبو َذرَ :خ ُابوا َو َخ ِس ُرواَ ،م ْف
ا﵀  ثََال َ
ث ِم َرًارا ،قَ َ
فَقَ َأر َ َ ُ
ؽ ِس ْمعتَ ُو ِبا ْلحمِ ِ
ؼ ا ْل َك ِاذ ِب)( ،)1فيذه األصناؼ الثبلثة مف الناس يناليا مف ا﵀ تعالى "
َوا ْل َم َّن ُ
َ
افَ ،وا ْل ُم َنفٍّ ُ َ

()2
المنفؽ
اإلعراض كالغضب ،كىك معنى ال ينظر إلييـ ،كنظر ا﵀ لعباده رحمتو ليـ كعطفو عمييـ"  ،ك ي

سمعتو بالحمؼ الكاذب ،يحرـ مف رحمة ا﵀ تعالى؛ ألف يمينو " جمعت االستخفاؼ بحؽ ا﵀ كالكذب فيما

حمؼ عميو ،كأخذ ماؿ اآلخر بغير حقو ،كغركره إياه بيمينو"(.)3

كبعد نييو  عف الكذب حث عمى الصدؽ في المعاممة ،كأنو ىيجمب ليـ البركة ،بخبلؼ الكذب فإنو
اف ِب ِ
الخ َي ِ
الب ٍّي َع ِ
ار َما لَ ْـ َيتَفََّرقَا،
يمحقيا ،ركل حكيـ بف حزاـ  -رضي ا﵀ عنو  ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ َ ( :
ص َدقَا َوَب َّي َنا ُب ِ
ور َؾ لَ ُي َما ِفي َب ْي ِع ِي َماَ ،وِا ْف َكتَ َما َو َك َذ َبا ُم ِحقَ ْت َب َرَك ُة
 أ َْو قَ َاؿَ :حتَّى َيتَفََّرقَا  -فَِإ ْف َ

َب ْي ِع ِي َما)( ،)4فالصدؽ مف البائع يجعؿ منو شخصا محبكبا ،يرغب الناس في التعامؿ معو كالتقرب منو ،ما
يزيد التكاصؿ بينيـ.

كبعد ما سبؽ مف بياف اآلثار االجتماعية المترتبة عمى المعامبلت ،يظير أف النبي  أحاط ىذه
المعامبلت بكثير مف األكامر كالنكاىي التي تجعؿ منيا عكامؿ بناء لممجتمع ،تنمي المحبة بيف المسمميف،
كتقكم بينيـ الركابط كالصبلت.

( )1صحيح مسمـ ،)102 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :بياف غمظ تحريـ إسباؿ اإلزار ،رقـ)106( :
( )2القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)380 /1( ،ـ .س.
( )3المصدر نفسو.)383 /1( ،

( )4صػػحيح البخػػاري ،)58 /3( ،كتػػاب البيػػكع ،بػػاب :إذا بػػيف البيعػػاف كلػػـ يكتمػػا كنصػػحا ،رقػػـ ،)2079( :صػػحيح مسػػمـ،
( ،)1164 /3كتاب البيكع ،باب :الصدؽ في البيع كالبياف ،رقـ.)1532( :
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المبحث الخامس :صيانة حرمات المسمميف ،ودورىا في توثيؽ الروابط والصالت االجتماعية:
سف النبي  كثي ار مف التشريعات التي تحفظ حرمات المسمميف كحقكقيـ ،مما ينعكس إيجابا عمى
الصبلت كالركابط بيف المسمميف ،فيسيـ في قكتيا ،كفي ىذا المبحث بياف لدكر ىذه التشريعات في تقكية
الصبلت كالركابط بيف المسمميف ،كيظير ىذا في اآلتي:
أوالً :تحريـ التعدي عمى حقوؽ المسمميف ُيقوي الروابط والصالت :حرـ النبي  عمى المسمميف التعدم

عمى حقكؽ إخكانيـ المتعمقة بالدماء ،أك األعراض ،أك األمكاؿ؛ صيانة لؤلخكة التي تربطيـ ،ركل ابف

عباس  -رضي ا﵀ عنيما ،-أف رسكؿ ا﵀  خطب الناس يكـ النحر فقاؿَ ( :يا أَي َيا َّ
اس أَي َي ْوٍـ
الن ُ
ٍ
اـ "،
اـ ،قَ َ
اـ ،قَ َ
ش ْي ٍر َى َذا؟ ،قَالُواَ :
اؿ :فَأَي َ
ش ْيٌر َح َر ٌ
اؿ :فَأَي َبمَد َى َذا؟ ،قَالُواَ :بمَ ٌد َح َر ٌ
َى َذا؟ ،قَالُواَ :ي ْوٌـ َح َر ٌ
ِ
اء ُك ْـ َوأ َْم َوالَ ُك ْـ
قَ َ
اؿ :فَِإ َّف د َم َ

َى َذا)( ،)1كالمعنى " ال يأكؿ

ش ْي ِرُك ْـ
اـَ ،ك ُح ْرَم ِة َي ْو ِم ُك ْـ َى َذاِ ،في َبمَِد ُك ْـ َى َذاِ ،في َ
َع َر َ
َوأ ْ
اض ُك ْـ َعمَ ْي ُك ْـ َح َر ٌ
بعضكـ ماؿ بعض بالباطؿ ،كال يقتؿ بعضكـ بعضا ،كذلؾ أف المؤمنيف

بعضيـ إخكة بعض ،فما أصاب أخاه مف مكركه فكأنو المصاب بو ..،كفيو البياف عف أف ا﵀ حرـ مف
كسكل بيف جميعو فبل ييستحؿ"( ،)2كىذا مف شأنو أف يحمؿ
ماؿ المسمـ كعرضو نظير الذل حرـ مف دمو ،ى
المسمـ عمى صيانة دماء ،كأعراض ،كأمكؿ إخكانو ،فيككف ذلؾ مما ينمي المحبة بينيـ ،كيزيد التكاصؿ.

ثانياً :حفظ حقوؽ العباد وصيانتيا عالمة صدؽ اظخوة :بيف النبي  حرمة دماء ،كأعراض ،كأمكاؿ
المسمميف عمى بعضيـ ،فبل يجكز التعدل عمى شيء منيا ،ثـ بيف أف المسمـ الذم ينتمي لصؼ
المسمميف ،كالذم يمثؿ عضكا في جسدىـ ،ىك الذم يحافظ عمى ىذه الحقكؽ التي أقرىا اإلسبلـ ،كأف مف
صدؽ أيخكتيو ليـ ،كفي ىذا ركل عبد ا﵀ بف
حؽ األخكة أف يحفظ لسانو ،كيده عف أًىذية المسمميف ،فتى ي
عمرك -رضي ا﵀ عنيما ،-عف النبي  قاؿ( :المسمِـ م ْف سمِـ المسِمم َ ِ ِ
س ِان ِو َوَي ِد ِهَ ،والم َي ِ
اج ُر
وف م ْف ل َ
ُ
ُْ ُ َ ََ ُْ ُ
َم ْف َى َج َر َما َن َيى المَّ ُو َع ْن ُو)( ،)3كالمعنى أف " المسمـ الممدكح ىك مف كانت ىذه صفتو ،كأفضؿ المسمميف

مف جمع إلى أداء حقكؽ ا﵀ فيما أكجبو عميو مف فرائضو أداء حقكؽ المسمميف ،كالكؼ عف أعراضيـ"(،)4
يخكتيـ فمـ تمتد يده ،كال لسانو بشيء مف األذل أك التعدم عمى
فخير المسمميف كأفضميـ مف شعر بأ ي

( )1صػػحيح البخػػاري ،)176 /2( ،كتػػاب الحػػج ،بػػاب :الخطبػػة أيػػاـ منػػى ،رقػػـ ،)1739( :صػػحيح مسػػمـ،)1305 /3( ،
كتاب القسامة ،باب :تغميظ تحريـ الدماء ،رقـ.)1679( :

( )2ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)412-411 /4( ،ـ .س.
( )3صحيح البخاري ،)11 /1( ،كتػاب اإليمػاف ،بػاب :تغمػيظ تحػريـ الػدماء ،رقػـ ،)10( :صػحيح مسػمـ ،)65 /1( ،كتػاب
اإليماف ،باب :بياف تفاضؿ اإلسبلـ ،رقـ. )41( :

( )4الخطابي ،أعالـ الحديث (شرح صحيح البخاري) ،)147-146 /1( ،ـ .س.
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حقكقيـ ،كالمسمـ بيذا الكصؼ أخ ت ٍألىفيو النفكس ،كتحبو القمكب ،كيجتمع مف حكلو اإلخكاف ،كيتكاصمكف
معو ،كيتقربكف منو ،فتقكل الصبلت كتتعمؽ الركابط.
ثالثاً :نصرة المظموـ تصوف الحقوؽ ،وتقوي الروابط والصالت :ىف ىرض الرسكؿ  نصرة المسمـ ،حقا مف
حقكؽ المسمـ عمى المسمـ؛ لما في ذلؾ مف صيانة لحقكؽ المسمميف ،كحفظا لدمائيـ ،كأمكاليـ ،كأعراضـ،

َخ َ ِ
وما ،فَقَا َؿ
ص ْر أ َ
ركل أنس بف مالؾ  -رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( :ا ْن ُ
اؾ ظَال ًما أ َْو َم ْظمُ ً
رج ٌؿ :يا رس َ ِ
اؿ :تَ ْح ُج ُزهُ ،أ َْو تَ ْم َن ُع ُو،
اف َ
ص ُرهُ؟ قَ َ
ظالِ ًما َك ْي َ
وما ،أَفَ َأر َْي َ
ت إِ َذا َك َ
ص ُرهُ إِ َذا َك َ
ؼ أَ ْن ُ
وؿ المَّو ،أَ ْن ُ
َُ َ َ ُ
اف َم ْظمُ ً
ِ
ِ
ِ
ص ُرهُ)( ،)1فالحديث يحث المسمميف عمى نصرة إخكانيـ المظمكميف " ،كالنصرة عند
م َف الظ ْمـ فَِإ َّف َذل َؾ َن ْ
صر الظالـ منعو مف الظمـ؛ ألنو إذا تركتو عمى
العرب :اإلعانة كالتأييد ،كقد فسره رسكؿ ا﵀  أف ىن ى

ظممو كلـ تكفو عنو أداه ذلؾ إلى أف ييقىتص منو؛ فمنعؾ لو مما يكجب عميو القصاص ينصرة"( " ،)2كنصر

يثبت دعائـ المجتمع
المسمـ ألخيو بتقديـ العكف لو إف كاف مظمكما ،كردعو عف ظممو إف كاف ظالماٌ ،

محصمة ذلؾ مجتمعا
اإلسبلمي ،فتسكد فيو ركح التٌعاكف كاأللفة ،كاحتراـ الحقكؽ ،كالتزاـ الكاجبات ،كتككف
ٌ
ٌ
يشد بعضو بعضا"( ،)3كبيذا تزداد
األمة كالبنياف ٌ
ٌ
مما يجعؿ نسيج ٌ
قكيا متآلفا ال شحناء فيو ،كال بغضاءٌ ،
المكدة كاأللفة ،كتقكل الركابط كالصبلت.

الصالت :كىذا أسمكب سمكو النبي 
رابعاً :موعظة الخصوـ في القضاء تصوف حقوؽ العباد ،وتوثؽ ٍّ
في الحكـ بيف المتخاصميف؛ فيك كس ائر القضاة مف بعده إنما ىـ بشر ال يعممكف الغيب ،فإذا كقع التنازع
بيف طرفيف ،فيككف القضاء ىكفقا لمظاىر مف األدلة ،مع أف الحؽ قد يككف عمى خبلفو؛ لذا كاف النبي 
ىي ًعظي المتنازعيف قبؿ أف يقضي بينيما؛ ليعمـ مف يحكـ لو بغير حقو أنما ىي قطعة مف النار فإف شاء أخذ،

كاف شاء ترؾ ،ركت أـ سممة  -رضي ا﵀ عنيا ،-زكج النبي  ،عف رسكؿ ا﵀  :أنو سمع خصكمة
شر ،وِا َّن ُو يأ ِْت ِ
ص ُـَ ،فمَ َع َّؿ
يني َ
بباب حجرتو ،فخرج إلييـ فقاؿ( :إِ َّن َما أََنا َب َ ٌ َ َ
الخ ْ
ؽ ،فَأَق ِ
ض ،فَأ ْ ِ
َب ْع ٍ
سمٍِـ،
ت لَ ُو ِب َح ٍّ
ض ْي ُ
ص َد َ
ْض َي لَ ُو ِب َذلِ َؾ ،فَ َم ْف قَ َ
َحس ُ
ؽ ُم ْ
ب أَنَّ ُو َ

وف أ َْبمَ َغ ِم ْف
ض ُك ْـ أ ْ
َف َي ُك َ
َب ْع َ
فَِإنَّما ِىي ِق ْط َع ٌة ِم َف َّ
الن ِ
ار،
َ َ

ْىا أ َْو َف ْم َيتُْرْك َيا)( ،)4فيذا شأف البشر أف يككف بعضيـ أبمغ بحجتو مف بعض فيخدع القاضي فيظنو
َف ْم َيأْ ُخذ َ

صاحب الحؽ ،فيقضي لو بو " ،قاؿ الميمب :ىذا يدؿ أف القكم عمى البياف البميغ في تأدية الحجة قد

( )1صحيح البخاري ،)22 /9( ،كتاب اإلكراه ،باب :يميف الرجؿ لصػاحبو ،رقػـ ،)6952( :صػحيح مسػمـ،)1998 /4( ،
كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :نصر األخ ظالما أك مظمكما ،رقـ.)2584( :

( )2ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)572 /6( ،ـ .س.

( )3عدد مف المختصيف ،نضرة النعيـ في مكارـ أخالؽ الرسوؿ الكريـ ،)1232 /4( ،ـ .س.

( )4صحيح البخػاري ،)131 /3( ،كتػاب المظػالـ كالغصػب ،بػاب :إثػـ مػف خاصػـ فػي باطػؿ ،كىػك يعممػو ،رقػـ،)2458( :
صحيح مسمـ ،)1337 /3( ،كتاب األقضية ،باب :الحكـ بالظاىر ،رقـ.)1713( :
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بم ًحؿ ما ىح يرـ عميو؛ لقكلو عميو
في ى
يغمب بالباطؿ مف أجؿ بيانو ،ي
قضى لو عمى خصمو ،كليس ذلؾ ي
السبلـ( :فَِإ َّنما ِىي ِق ْط َع ٌة ِم َف َّ
الن ِ
ار)" ( ،)1كمثؿ ىذه المكعظة تردع المسمـ عف التعدم عمى حقكؽ إخكانو،
َ َ

كيسمـ ىك مف الظمـ ،كبيذا تتعمؽ الصبلت كتقكل الركابط التي
كتمنعو عف محارميـ ،فتسمـ ليـ حقكقييـ ،ى

تجمعيـ.

الصالت :حرـ النبي  عمى المسمميف دمائيـ ،كأمكاليـ،
خامساً :الحدود تصوف الحقوؽ ،فتقوى ٍّ
كأعراضيـ؛ فبحفظيا تقكـ حياة الناس عمى العدؿ ،كلضماف سبلمة ىذه الحقكؽ مف التعدم عمييا فرض
النبي  العقكبات الرادعة المتمثمة في الحدكد ،ففرض حد السرقة حفظا لؤلمكاؿ ،كحد الزنا كالقذؼ صيانة
لؤلعراض ،كشرب الخمر صيانة لمعقكؿ ،كلدكاـ ىذه الكظيفة التي تؤدييا الحدكد ،فقد حذر النبي  كالة
األمر مف المحاباة في تطبيقيا ،كعد ذلؾ سببا في ىبلؾ األمـ كالمجتمعات ،عف عائشة – رضي ا﵀
اف قَ ْبمَ ُك ْـ،
عنيا :-أف أسامة بف زيد – رضي ا﵀ عنيما -كمـ النبي  في امرأة ،فقاؿ( :إِ َّن َما َىمَ َؾ َم ْف َك َ
َف فَ ِ
وف الح َّد عمَى الو ِ
ِ
َّ
وف َّ
اط َم َة فَ َعمَ ْت َذلِ َؾ
يؼَ ،والَِّذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه ،لَ ْو أ َّ
ض ِ
الش ِر َ
يع َوَيتُْرُك َ
يم َ َ َ
َ
أَن ُي ْـ َكا ُنوا ُيق ُ
ت َي َد َىا)(.)2
لَقَ َ
ط ْع ُ

المحاباة في إقامتيا يجعؿ منيا عكاصـ تحمي المجتمع كما بيف أفراده مف
فإقامة الحدكد ،كعدـ ي
الصبلت كالركابط؛ فبيا تيصاف الحقكؽ ،كتحفظ األمكاؿ كاألعراض ،فتدكـ المحبة ،كتتآلؼ القمكب.

سادساً :تحريـ الخموة بالنساء صيانة لْلعراض ،وتقوية لمروابط :كىذا سبيؿ آخر حرص عميو النبي 
في ىديو لصيانة أعراض المسمميف ،كحمايتيا مف العابثيف؛ ففي حمايتيا حماية لممجتمع ،كصكنا لما بيف
أفراده مف الصبلت كالركابط ،كليذا حرـ النبي  خمكة الرجؿ مع غير محارمو مف النساء ،ركل ابف
ِ
عباس -رضي ا﵀ عنيما ،-عف النبي  قاؿ( :الَ َي ْخمُ َو َّف ر ُج ٌؿ ِب ٍ َِّ
ٍ
اـ َر ُج ٌؿ،
ْ
َ
ام َأرَة إال َمعَ ذي َم ْح َرـ ،فَقَ َ
ِ ()3
اؿ :يا رس َ َّ ِ
ت ِفي َغ ْزَوِة َك َذا َو َك َذا ،قَ َ ِ
ام َأرَت َؾ) ،
ام َأرَِتي َخ َر َج ْت َح َّ
اج ًةَ ،وا ْكتُِت ْب ُ
فَقَ َ َ َ ُ
اؿْ :ارج ْع فَ ُح َّج َم َع ْ
وؿ الموْ ،
كىذا النيي "خكؼ الظنكف ،كنزغات الشيطاف"( ،)4التي قد تحمؿ اإلنساف عمى مكاقعة الفاحشة التي ييتؾ

بيا أعراض المسمميف؛ لذا نيى  عف ىذه الخمكة صيانة لحرمات المسمميف ،كحفظا ألعراضيـ ،مما

( )1ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)582 /6( ،ـ .س.

( )2صػػحيح البخػػاري ،)160 /8( ،كتػػاب الحػػدكد ،بػػاب :إقامػػة الحػػدكد عمػػى الش ػريؼ كالكضػػيع ،رقػػـ ،)6787( :صػػحيح
مسمـ ،)1315 /3( ،كتاب الحدكد ،باب :قطع السارؽ الشريؼ كغيره ،رقـ.)1688( :

( )3صحيح البخاري ،)37 /7( ،كتػاب النكػاح ،بػاب :ال يخمػكف رجػؿ بػامرأة إال ذك محػرـ ،رقػـ ،)5233( :صػحيح مسػمـ،
( ،)978 /2كتاب الحج ،باب :سفر المرأة مع محرـ ،رقـ.)1341( :

( )4ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)358 /7( ،ـ .س.
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يخكتيـ كتكاصميـ ،كلك كانكا أقارب الزكج زيادة في االحتياط لحفظ األعراض ،ففي صيانتيا قكة
يحفظ أ ي
المجتمع المسمـ ،كدكاـ األخكة بيف المسمميف ،كفي ىذا ضماف قكة التكاصؿ بينيـ.

الصالت :فالزكاج مف أعظـ التشريعات النبكية التي
سابعاً :الزواج يحفظ اظعراض ،ويقوي الروابط و ٍّ
تصكف األعراض ،كتمنع التعدم عمييا؛ كذلؾ أف المتزكج يقضي كطره كشيكتو مع زكجو الذم حؿ لو
بالزكاج ،فبل ينظر إلى غيره ،كال يتعدل ىذا السبيؿ ،كقد حث النبي  رجاؿ أمتو عمى الزكاج ،ركل
الش َب ِ
ش َر َّ
استَ َ
اءةَ
عبدا﵀ بف مسعكد – رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ لنا النبي َ ( :يا َم ْع َ
ط َ
اع َ
ابَ ،م ِف ْ
الب َ
ِ
ِ
اء)( ،)1فقد خاطب
ستَ ِط ْع فَ َعمَ ْي ِو ِب َّ
ص ِر َوأ ْ
ص ُف ل ْمفَ ْر ِجَ ،و َم ْف لَ ْـ َي ْ
الص ْوِـ فَِإ َّن ُو لَ ُو ِو َج ٌ
َح َ
َف ْم َيتََزَّو ْج ،فَِإ َّن ُو أَ َغض ل ْم َب َ

اءةَ) ،كالباءة :الجماع( ،)2فميتزكج ،كقد خصيـ
استَطَاعَ َ
النبي  الشباب داعيا ليـ لمزكاج ،فقاؿَ ( :م ِف ْ
الب َ

بالخطاب؛ " ألف الغالب كجكد قكة الداعي فييـ إلى النكاح بخبلؼ الشيكخ ،كاف كاف المعنى معتب ار إذا
كجد السبب في الكيكؿ كالشيكخ أيضا"( ،)3مما يدفعيـ إلى البحث عف سبيؿ لقضاء ىذه الشيكة ،فكجييـ

النبي  إلى الزكاج ،كىك الطريؽ الشرعي لقضائيا ككسرىا ،فيحفظ البصر ،كيحفظ الفرج ،كتصاف
كج ًعؿ كجاء:
األعراض ،كمف لـ يستطع الزكاج( ،فَ َعمَ ْي ِو ِب َّ
اء) ك" الكجاء " الخصاء ،ي
الص ْوِـ فَِإنَّ ُو لَ ُو ِو َج ٌ

نظ ار إلى المعنى ،فإف الكجاء قاطع لمفعؿ ،كعدـ الشيكة قاطع لو أيضا"( ،)4فالزكاج مف التشريعات
النبكية التي تحفظ لممسمميف أعراضيـ ،فتدكـ بينيـ المكدة ،كتتآلؼ القمكب ،كتقكل األكاصر كالصبلت.
ثامناً :تحريـ الغدر والخيانة صيانة لمحقوؽ ،وتقوية لمتواصؿ والترابط :حرـ النبي  الغدر كالخيانة،
فيما ليستا مف صفات المؤمنيف اإلخكة المتحابيف ،بؿ ىما صفات المنافقيف ،المشيكد ليـ بيا ،ركل عبد

افقًا  -أَو َكا َن ْت ِف ِ
اف م َن ِ
ِ ِ
يو
ْ
ا﵀ بف عمرك  -رضي ا﵀ عنيما ،-عف النبي  قاؿ( :أ َْرَبعٌ َم ْف ُك َّف فيو َك َ ُ
ِ ِ
ٍ
ِ
صمَ ٌة ِم َف ٍّ
النفَا ِ
ؼَ ،وِا َذا
ؽ َ -حتَّى َي َد َع َيا :إِ َذا َحد َ
بَ ،وِا َذا َو َع َد أ ْ
َخمَ َ
َّث َك َذ َ
صمَ ٌة م ْف أ َْرَب َعة َكا َن ْت فيو َخ ْ
َخ ْ

اص َـ فَ َج َر)( ،)5فصاحب ىذه الخصاؿ األربعة منافؽ ،بمعنى " النفاؽ المغكم الذل ىك
َع َ
اى َد َغ َد َرَ ،وِا َذا َخ َ
ضمر ،كاذا تأممت ىذه األكصاؼ كجدت فييا معنى ذلؾ؛ ألف الكاذب يظير إليؾ أنو
الم ى
إظيار خبلؼ ي
( )1صػػحيح البخػػاري ،)3 /7( ،كتػػاب النكػػاح ،بػػاب :قػػكؿ النبػػي ( :مػػف اسػػتطاع مػػنكـ البػػاءة فميتػػزكج) ،رقػػـ،)5066( :
صحيح مسمـ ،)1018 /2( ،كتاب النكاح ،باب :استحباب النكاح لمف تاقت نفسو إليو ،رقـ.)1400( :

( )2القسطبلني ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،)5 /8( ،ـ .س.
( )3ابف حجر ،فتح الباري ،)108 /9( ،ـ .س.

( )4ابف دقيؽ العيد ،أبك الفتح ،محمد بف عمي بف كىب( ،ت 702 :ى ػ) ،إحكاـ اظحكاـ شرح عمػدة اظحكػاـ،)169 /2( ،
د .ط .مطبعة السنة المحمدية.

( )5صػػحيح البخػػاري ،)131 /3( ،كتػػاب المظػػالـ كالغصػػب ،بػػاب :إذا خاصػػـ فجػػر ،رقػػـ ،)2459( :صػػحيح مسػػمـ/1( ،
 ،)78كتاب اإليماف ،باب :بياف خصاؿ المنافؽ ،رقـ.)58( :
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كينكشؼ
كيبطف خبلفو ،ك ى
كيضمر الفجكر ،كالكاعد ييظير أنو سيفعؿ ى
الخصـ ييظير أنو أىنصؼ ي
صدؽ ي

الباطف بخبلفو"( ،)1كاألميف ييظير أنو كذلؾ فينكشؼ الباطف أنو خائف.

كىذا الحديث مف شأنو أف يردع المسمـ عف ىذه الخصاؿ ،فيصدؽ في حديثو ،كيفي بكعده،

كيؤدم ما عاىد عميو ،كاذا خاصـ قىبًؿ الحؽ كرضي بو ،كىذا يحفظ لممسمميف حرماتيـ ،فتصكف أمكاليـ،
كأنفسيـ ،كتسكد المكدة المجتمع ،كتتقارب النفكس كتتآلؼ ،كتتعمؽ الصبلت.
كبعد ىذا يظير أف التشريعات النبكية المسنكنة لصيانة حرمات المسمميف كحقكقيـ تسيـ في تأليؼ
القمكب ،كجمع المسمميف ،كتكحيد كممتيـ ،كتقكية الصبلت كالركابط التي تشدىـ.

( )1القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)313 /1( ،ـ .س.
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الفصؿ الثاني
حقوؽ المسمميف ،ودورىا في تقوية الروابط والصالت االجتماعية
وفيو خمسة مباحث:
المبحث اظوؿ :حقكؽ اآلباء كاألبناء تعزز الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الثاني :حقكؽ الزكجيف كأثرىا في تكثيؽ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الثالث :حقكؽ ذكم األرحاـ تسيـ في تكثيؽ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الرابع :حقكؽ الجار كأثرىا في تكثيؽ الركابط كالصبلت االجتماعية.
المبحث الخامس :حقكؽ عمكـ المسمميف تيسيـ في تكثيؽ الركابط كالصبلت االجتماعية.

014

توطئة:
بيف النبي  الحقكؽ المشركعة بيف المسمميف ،سكاء أكانكا آباء أـ أبناء ،زكجات أـ أزكاج ،أـ ذكم
أرحاـ ،أـ عامة المسمميف ،كفي ىسنيا كتعريؼ المسمميف بيا كالزاميـ القياـ بيا ،ما يضمف الترابط كالتآلؼ
بيف المسمميف ،كفي ىذا الفصؿ بياف دكر ىذه الحقكؽ في قكة الركابط كالصبلت بيف المسمميف .كسيأتي

تفصيؿ ذلؾ عبر المباحث اآلتية:
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المبحث اظوؿ :حقوؽ اآلباء واظبناء ،تعزز الروابط والصالت االجتماعية:
فرض النبي  كثي ار مف الحقكؽ لمكالديف ،كجعميا كاجبات عمى األبناء ،يبر بيا األبناء آباءىـ ،كفي
المقابؿ فرض عمى الكالديف جممة حقكؽ لؤلبناء تسيـ في تربيتيـ تربية صالحة تضمف بًرىـ بكالًًدييـ ،مما
يجعؿ العبلقات كالتكاصؿ بينيـ في غاية القكة كالمتانة ،كفي ىذا المبحث بياف لدكر ىذه الحقكؽ في تقكية
الصبلت كالركابط في المجتمع المسمـ.
الصالت والروابط:
المطمب اظوؿ :حقوؽ اآلباء ،ودورىا في تقوية ٍّ
فرض اإلسبلـ لمكالديف كثي ار مف الحقكؽ ،كجعميا كاجبات عمى أكالدىـ ،كىذه الحقكؽ ليا دكرىا في
تقكية الصمة بينيـ ،كفيما يأتي بياف السبؿ التي سمكيا النبي  لتككف ىذه الحقكؽ عكامؿ تدعـ قكة
الصبلت كالركابط بيف اآلباء كأبنائيـ:
أوالً :بر الوالديف أحب اظعماؿ إلى ا﵀ :فيك مف الحقكؽ التي فرضيا ا﵀ لمكالديف ،كما أكجبو الرسكؿ
 ،كفي سبيؿ الحث عمى قياـ األكالد بيذا الكاجب ،فقد بيف النبي  أف بر الكالديف ،كاإلحساف إلييما،
كتعيدىما بالرعاية مف أفضؿ األعماؿ كأحبيا إلى ا﵀ تعالى ،كرتب النبي  بر الكالديف مف حيث
األىمية بعد أداء الصمكات المفركضة ،كقبؿ جياد النافمة ،فقرف بر الكالديف بالصبلة ،ركل عبد ا﵀ بف
الصالَةُ َعمَى َوق ِْت َيا،
مسعكد -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :سألت النبي  :أم العمؿ أحب إلى ا﵀؟ قاؿَّ ( :
الجي ُ ِ
س ِب ِ
يؿ المَّ ِو)( )1فالحديث داؿ عمى أف "
اؿ :ثُ َّـ أ ٌّ
اؿ :ثُ َّـ أ ٌّ
َي؟ قَ َ
الوالِ َد ْي ِف ،قَ َ
َي؟ قَ َ
قَ َ
اؿَ ِ :
اد في َ
اؿ :ثُ َّـ ِبر َ

أفضؿ األعماؿ الصبلة عمى كقتيا؛ ألنيا ىي التي ييفىرؽ بيا بيف المؤمف كالكافر ،ثـ بر الكالديف ،كىك

مما يدؿ عمى ىك ىرـ طبع البار"( ،)2كىذا الترغيب النبكم في بر الكالديف كاإلحساف إلييما ،كقرنو بالصبلة،

كتقديمو عمى الجياد ،يحمؿ األكالد عمى التحمي بيذه الفضيمة العظيمة ،فىتىصؿ الحقكؽ إلى أىميا ،ما

يسيـ في تنمية المكدة كاأللفة بيف اآلباء كأبنائيـ.
ثانياً :الوالداف أحؽ الناس بحسف صحبة اظبناء :كىذا حؽ آخر كفمو النبي  لمكالديف ،كجعمو كاجبا
عمى األبناء ،فقد بيف النبي  أف الكالداف ىـ أكلى الناس بحسف صحبة أبنائيـ كبًرىـ ،كىما يمقىدماف عمى
سائر ذكم الحقكؽ مف ذكم األرحاـ ،كقد كاف ىذا جكابو  لمف سأؿ عف أحؽ الناس بصحبتو ،ركل أبك
ىريرة  -رضي ا﵀ عنو -قاؿ :جاء رجؿ إلى رسكؿ ا﵀  فقاؿ :يا رسكؿ ا﵀ ،مف أحؽ الناس بحسف
َحؽ َّ
الن ِ
اؿ :ثُ َّـ َم ْف؟
اؿ :ثُ َّـ أُم َؾ ،قَ َ
اؿ :ثُ َّـ َم ْف؟ قَ َ
ص َح َاب ِتي؟ قَا َؿ :أُم َؾ ،قَ َ
صحابتي؟ قاؿَ ( :م ْف أ َ
اس ِب ُح ْ
س ِف َ
( )1صػػحيح البخػػاري ،)112 /1( ،كتػػاب مكاقيػػت الصػػبلة ،بػػاب :فضػػؿ الصػػبلة لكقتيػػا ،رقػػـ ،)527(:صػػحيح مسػػمـ/1( ،
 ،)89كتاب اإليماف ،باب :بياف ككف اإليماف با﵀ تعالى أفضؿ األعماؿ ،رقـ.)85( :

( )2ابن هبٌرة ،اإلفصاح عف معاني الصحاح ،)54 /2( ،ـ .س.
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وؾ)( ،)1فالحديث فيو " الحث عمى بر األقارب ،كأف األـ أحقيـ
اؿ :ثُ َّـ َم ْف؟ قَ َ
اؿ :ثُ َّـ أُم َؾ ،قَ َ
قَ َ
اؿ :ثُ َّـ أ َُب َ
بذلؾ ،ثـ بعدىا األب ،ثـ األقرب فاألقرب "( ،)2كىذا يفرض عمى األكالد أف يقدمكا كالدييـ في البر
كالصمة ،كحسف الصحبة عمى سائر الخمؽ ،فيفكزكا في الدنيا برضا الكالديف ،كحبيما ،كالدعاء ليـ بالخير،
كىذا يسيـ في تقكية الركابط كالصبلت بينيـ.
ثالثاً :بر الوالديف سبب الستجابة الدعاء ،وتفريج الكروب :كىذا أسمكب نبكم آخر في حفظ حقكؽ
اآلباء ،كترغيب األبناء كحثيـ عمى بًرىـ ،ركل ابف عمر  -رضي ا﵀ عنيما  - ،-في حديث الثبلثة نفر
اف لِي َوالِ َد ِ
اف
الذيف أكك إلى غار فانسد عمييـ-عف رسكؿ ا﵀  قاؿ:
َ
َح ُد ُى ْـ :المَّ ُي َّـ إِ َّن ُو َك َ
(...قاؿ أ َ
ص ْبي ٌة ِ
اف ،ولِي ِ
ش ْي َخ ِ
َس ِقي ِي َما
ْت ِب َوالِ َد َّ
َ
ت َب َدأ ُ
ت َعمَ ْي ِي ْـ فَ َحمَ ْب ُ
ت أ َْر َعى َعمَ ْي ِي ْـ ،فَِإ َذا ُر ْح ُ
ص َغ ٌارُ ،ك ْن ُ
َ
ي أْ
ير ِ َ
اف َك ِب َ
ِ
َّ
اء ِبي َّ
ب،
ت َك َما ُك ْن ُ
اما ،فَ َحمَ ْب ُ
س ْي ُ
الش َج ُر ،فَ َما أَتَْي ُ
ت أْ
َحمُ ُ
ت َحتَّى أ َْم َ
ت فَ َو َج ْدتُ ُي َما قَ ْد َن َ
قَ ْب َؿ َولَديَ ،وِان ُو َن َ َ
ت ِع ْن َد رء ِ
ت ِب ِ
الص ْب َي ِة قَ ْبمَ ُي َما،
َف أ َْب َدأَ ِب ٍّ
َف أُوِقظَ ُي َما ِم ْف َن ْو ِم ِي َماَ ،وأَ ْك َرهُ أ ْ
وس ِي َما ،أَ ْك َرهُ أ ْ
الحالَ ِب فَقُ ْم ُ
فَ ِج ْئ ُ
ُُ
ضا َغ ْو َف
َو ٍّ
الص ْب َي ُة َيتَ َ
ِ
ِ
اء َو ْج ِي َؾ
َذل َؾ ْابت َغ َ

ِع ْن َد قَ َد َم َّيَ ،فمَ ْـ َي َز ْؿ َذلِ َؾ َدأْ ِبي َوَدأ َْب ُي ْـ َحتَّى طَمَ َع الفَ ْج ُر،
اء .فَفَ َر َج المَّ ُو لَ ُي ْـ
فَاف ُْر ْج لَ َنا فُ ْر َج ًة َن َرى ِم ْن َيا َّ
الس َم َ

اء ،)3("...ثـ دعا اآلخراف ففرج ا﵀ عنيـ كخرجكا يمشكف.
َّ
الس َم َ

ت تَ ْعمَ ُـ أ ٍَّني
فَِإ ْف ُك ْن َ
فُ ْر َج ًة َحتَّى َي َر ْو َف

ت
فَ َع ْم ُ
ِم ْن َيا

ففي الحديث داللة عمى أف بر الكالديف سبب الستجابة دعائو في كقت الضيؽ كال ىكرب ،كشعكر األبناء

بيذا الفضؿ كاألثر لبر الكالديف يشكؿ حاف از لممسارعة في بر كالدييـ ،كزيادة اإلحساف ليـ ،مما يزيد الكد
بينيـ كيقكم الصبلت.
الصالت بأصدقائيما :فرض النبي  بر الكالديف حقا ثابتا ،كيتأكد ىذا الحؽ
رابعاً :بر الوالديف يقوي ٍّ
عند الكبر ،بؿ كيستمر بعد مكتيما ،كمف أكمؿ درجاتو كأعبلىا شأنا – خاصة بعد مماتيما -صمة
كي ُّ
كدىـ في حياتيما ،فقد ركل عبد ا﵀ بف عمر -رضي ا﵀ عنيما -قاؿ:
صديقيما ،كمف كانكا ىي ىكُّد ى
كنو ى
َى َؿ وٍّد أَِب ِ
ِ
ِ
يو)( )4فيذا الحديث بيف " فضؿ صمة
سمعت رسكؿ ا﵀  يقكؿ( :إِ َّف أ ََب َّر ا ْل ِبٍّر صمَ ُة ا ْل َولَد أ ْ ُ

أصدقاء األب ،كاإلحساف إلييـ ،كاكراميـ ،كىك متضمف بر األب كاكرامو؛ لككنو بسببو ،كتمتحؽ بو

( )1صحيح البخاري ،)2 /8( ،كتػاب األدب ،بػاب :مػف أحػؽ النػاس بحسػف الصػحبة ،رقػـ ،)5971( :صػحيح مسػمـ/4( ،
 ،)1974كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :بر الكالديف كأنيما أحؽ بو ،رقـ.)2548( :

( )2النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،)102 /16(،ـ .س.
( )3صػػػحيح البخػػػاري ،)3 /8( ،كت ػػاب األدب ،ب ػػاب :إجاب ػػة دع ػػاء م ػػف ب ػػر كالدي ػػو ،رق ػػـ ،)5974( :صدددحيح مسدددلم/2( ،
 ،)4199كتاب الرقاق ،باب قصة أصحاب الغار الثبلثة ،رقم.)4723( :

( )4صحيح مسمـ ،)1979 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،باب :صمة أصدقاء األب كاألـ ،رقـ.)2552(:
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أصدقاء األـ ،كاألجداد ،كالمشايخ ،كالزكج ،كالزكجة "( ،)1كىذه المنزلة مف البر مف أكمؿ درجات بر
َى َؿ وٍّد أَِب ِ
ِ
ِ
يو) أم أصحاب مكدتو
الكالديف؛ لذا جاء في الحديث "(إِ َّف أ ََب َّر ا ْل ِبٍّر) أم أفضمو (صمَ ُة ا ْل َولَد أ ْ ُ

كمحبتو ،فيندب صمة أصدقاء األب ،كاإلحساف إلييـ ،كاكراميـ بعد مكتو ،كما ىك مندكب قبمو"( ،)2كىذا

اإلحساف يزيد الصبلت بيف األبناء كأصدقاء كالدييـ قكة كمتانة.
خامساً :بر الوالديف طريؽ إلى الجنة :اعتبر النبي  بر الكالديف طريقا إلى الجنة ،كسبيبل مؤديا إلييا،
كقد ظير ىذا المعنى في الحديث الذم ركاه أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( :
ِ
ِ ِ ِ
وؿ ِ
َح َد ُى َما
ا﵀ قَ َ
س َ
َرِغ َـ أَ ْنفُ ُو ،ثُ َّـ َرِغ َـ أَ ْنفُ ُو ،ثُ َّـ َرِغ َـ أَ ْنفُ ُوِ ،ق َ
اؿَ :م ْف أ َْد َر َؾ َوال َد ْيو ع ْن َد ا ْلك َب ِر ،أ َ
يؿَ :م ْف؟ َيا َر ُ
أ َْو ِكمَ ْي ِي َما ،ثُ َّـ لَ ْـ َي ْد ُخ ِؿ ا ْل َج َّن َة)( ،)3فالحديث " فيو فضؿ البر كعظيـ أجره ،كأف برىما يدخمو الجنة ،فمف
فاتو ذلؾ كقصر فيو فقد فاتو خير كثير... ،السيما إذا أدركيما عند الكبر ،كضعفا عف الكسب

كالتصرؼ ،كاحتاجا إلى خدمتو ،كالقياـ عمييما"( ،)4كالحديث فيو حث كترغيب عمى دكاـ البر كالرعاية،
كاإلحساف بالكالديف إلى أف يمقيا ربيما راضياف عف أكالدىما ،فيدخمكا بذلؾ الجنة ،كىذا يدفع األبناء إلى
المسارعة بالبر كحسف الصمة ما يسيـ في تعميؽ الركابط كتقكية الصبلت.
الصالت والروابط:
المطمب الثاني :حقوؽ اظبناء ،وأثرىا في تقوية ٍّ
ال تستقيـ حياة الناس ،كال يدكـ بينيـ التكاصؿ كالترابط إال إذا يحفظت بينيـ الحقكؽ ،كأدل أصحاب

الكاجبات ما عمييـ ،كصكال إلى مجتمع قكم متماسؾ ،كلتحقيؽ ىذا فقد فرض اإلسبلـ حقكقا لؤلبناء يجب
عمى اآلباء مراعاتيا كأداءىا ألبنائيـ ،ففي أدائيا مكدة كبر كحسف صمة ،كيظير أثر ىذه الحقكؽ في
اآلتي:
صالت :حث النبي  اآلباء عمى العدؿ في
أوالً :العدؿ بيف اظوالد يسيـ في بر الوالديف ،ويوثؽ ال ٍّ
كعده كاحدا مف حقكؽ األبناء؛ كذلؾ أف العدؿ أساس المحبة كالتآلؼ ،كأنفى لمحسد
التعامؿ مع أبنائيـ ،ى

كأسبابو بيف األخكة ،الذم يثير الخبلفات كالبغضاء بينيـ؛ لذا فقد نيى  الصحابي الذم خص أحد

أبنائو بعطية دكف غيرىـ ،كأمره بردىا ،ركل النعماف بف بشير -رضي ا﵀ عنيما ،-أف أباه أتى بو إلى

( )1النككم ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،)110-109 /16( ،ـ .س.

( )2العظػػيـ آبػػادم ،أبػػك عبػػد الػػرحمف ،محمػػد أشػػرؼ بػػف أميػػر( ،ت1329 :ىػػ) ،عػػوف المعبػػود وحاشػػية ابػػف القػػيـ/14( ،
 ،)36ط ،2.دار الكتب العممية ،بيركت 1415 ،ىػ.

( )3صحيح مسمـ ،)1978 /4( ،كتاب البر كالصمة كاآلداب باب :رغـ أنؼ مف أدرؾ أبكيو ،رقـ.)2551( :
( )4القاضً عٌاض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)14 /8( ،ـ .س.
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اؿ :فَ ْار ِج ْع ُو)
ت ِم ْثمَ ُو ،قَا َؿ :الَ ،قَ َ
ت ْاب ِني َى َذا ُغالَ ًما ،فَقَا َؿَُ :ك َّؿ َولَِد َؾ َن َح ْم َ
رسكؿ ا﵀  فقاؿ( :إِ ٍّني َن َح ْم ُ

(،)1

فضكؿ بالبر شيء فيمنعو ذلؾ مف حسف الطاعة كالبر ،كربما
الم ي
كانما أمره بإرجاعو؛ " ألنو يقع في نفس ى

كاف سببا لعقكؽ الكلد ،كقطيعة الرحـ بينو كبيف إخكتو"(.)2

كلكي ال يحدث العقكؽ ،كقطع األرحاـ أمر النبي  بالعدؿ بيف األبناء ،فجاء في ركاية ،قاؿ( :
اع ِدلُوا َب ْي َف أ َْوالَِد ُك ْـ)( " ،)3كالعمماء مجمعكف عمى استحباب التسكية في العطية بيف األبناء"(،)4
فَاتَّقُوا المَّ َو َو ْ

ففييا عكف لؤلبناء عمى بر كالدييـ ،فبل يشعر بعضيـ بميزة عف اآلخريف ،كما ال يشعر المحركـ بانتقاص
قدره ،كىك ما يحفظ الكد بينيـ كبيف آبائيـ فيدكـ الكصؿ .
ثانياً :تحريـ قتؿ اآلباء ظوالدىـ يقوي الصالت والروابط :حرـ اإلسبلـ قتؿ اآلباء ألبنائيـ؛ صيانة لحرمة

دـ المسمـ ،كحفظا لحقيـ في الحياة ،فبل يحؽ لؤلب كاف كاف أصبل لمكلد أف يقتؿ كلده ،فقد نيى النبي 
عف قتؿ األكالد ،ركل عبد ا﵀ بف مسعكد – رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قمت يا رسكؿ ا﵀ ،أم الذنب أعظـ؟
ِ
َف تَ ْجع َؿ لِمَّ ِو ِندًّا و ُىو َخمَقَ َؾُ ،ق ْم ُ ِ ِ
قاؿ( :أَي َّ
ت :ثُ َّـ أَي؟
َعظَ ُـ ِع ْن َد المَّ ِو؟ قَ َ
يـُ ،ق ْم ُ
الذ ْن ِب أ ْ
َ َ
اؿ :أ ْ َ
ت :إ َّف َذل َؾ لَ َعظ ٌ
اؿَْ :ف تَُزِاني َحمِيمَ َة َج ِ
ار َؾ)( ،)5كتنفي ار مف ىذه
ت :ثُ َّـ أَي؟ قَ َ
قَ َ
َف تَ ْقتُ َؿ َولَ َد َؾ تَ َخ ُ
اؼ أ ْ
اؿَ :وأ ْ
َف َي ْط َع َـ َم َع َؾُ ،ق ْم ُ
َ
الجريمة التي تيقىطع األرحاـ ،كتفكؾ األسر ،كتكجب دخكؿ النار ،فقد اعتبر  قتؿ الكالد كلده خكؼ الفقر

مف أعظـ الذنكب بعد الشرؾ با﵀؛ " ألف ذلؾ يجمع القتؿ ،كقطع الرحـ ،كنياية البخؿ "( ،)6كىذا التحريـ

التحريـ فيو صيانة لدماء األكالد ،ما يحفظ الكد كالبر كالصمة بيف اآلباء كأبنائيـ ،كبينيـ كبيف ذكم
قرابتيـ ،فتدكـ الصمة كال تنقطع.
ثالثاً :الرحمة والرفؽ باظبناء يوثقاف الصالت والروابط :فقد النبي 

اآلباء عمى رعاية أبنائيـ،

كاإلحساف في تربيتيـ ،كأف تككف ىذه التربية ممزكجة بالرحمة ،مزينة بالرفؽ كالميف ،كقد كاف ىذا منيج
الرسكؿ  في التعامؿ مع الصغار مف األطفاؿ منبيا اآلباء إلى ضركرة أف يككف ذلؾ منيجيـ في
( )1صػػحيح البخػػاري ،)157 /3( ،كتػػاب اليبػػة كفضػػميا ،بػػاب :اليبػػة لمكلػػد ،صػػحيح مسػػمـ ،)1241 /3( ،كتػػاب اليبػػات،
باب :كراىة تفضيؿ بعض األكالد في اليبة ،رقـ.)1623( :

( )2الخطػػابي ،أبػػك سػػميماف ،حمػػد بػػف محمػػد بػػف إب ػراىيـ(،المتػػكفى388 :ىػ ػ) ،معػػالـ السػػنف ،)173 /3( ،ط .1.المطبعػػة
العممية ،حمب 1351 ،ىػ  1932 -ـ.

( )3صػػحيح البخػػاري ،)158 /3( ،كتػػاب اليبػػة كفضػػميا ،بػػاب :اإلشػػياد فػػي اليبػػة ،رقػػـ ،)2587( :صػػحيح مسػػمـ/3( ،
 ،)1242كتاب اليبات ،باب :كراىة تفضيؿ بعض األكالد في اليبة ،رقـ.)1623( :

( )4ابن عبد البر ،التمهيد لما ف الموطأ م المعا

وا سا يد ،)432 /7( ،م.س.

( )5صػػحيح البخػػاري ،)8 /8( ،كتػػاب األدب ،بػػاب :قتػػؿ الكلػػد خشػػية أف يأكػػؿ معػػو ،رقػػـ ،)6001( :صددحيح مسددلم/0( ،
 ،)91كتاب اإلٌمان ،باب :كون الشرك أقبح الذنوب ،رقم.)86( :
( )6ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،)214 /9( ،ـ .س.
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سو ُؿ المَّ ِو َ يأْ ُخ ُذ ِني فَ ُي ْق ِع ُد ِني َعمَى
التعامؿ مع األبناء ،ركل أسامة بف زيد  -رضي ا﵀ عنيماَ ( :-ك َ
اف َر ُ
ِ
ِِ ِ
ضم ُي َما ،ثَُّـ َيقُو ُؿ :المَّ ُي َّـ ْار َح ْم ُي َما فَِإ ٍّني أ َْر َح ُم ُي َما)( ،)1فكاف
س َف َعمَى فَ ِخ ِذ ِه اظ ْ
ُخ َرى ،ثُ َّـ َي ُ
فَخذهَ ،وُي ْقع ُد َ
الح َ

النبي  رحيما بكؿ مف يتعامؿ معو مف الصغار ،كرحمتو تتمثؿ في الرقة كالتعطؼ كالدعاء ليـ أف
يرحميـ ا﵀ بإيصاؿ الخير( ،)2كىذا المنيج مف شأنو أف يؤلؼ بيف القمكب ،كيغرس فييا المحبة.
رابعاً :النفقة عمى اظبناء تسيـ في تقوية الصالت والروابط :كألىمية النفقة عمى األىؿ كالعياؿ كدكرىا

في سد حاجاتيـ ،كاسياميا في غرس المحبة بيف ً
الم ٍنفىؽ عمييـ ،فقد اعتبر النبي  ذلؾ صدقة
المنفؽ ك ي
ي
ؽ
ؤجر عمييا المسمـ ،ركل أبك مسعكد األنصارم – رضي ا﵀ عنو -عف النبي  قاؿ( :إِ َذا أَ ْنفَ َ
يي ى

ِ
المسمِـ َنفَقَ ًة عمَى أ ْ ِ ِ
ص َدقَ ًة)( ،)3كاألىؿ ىـ ":زكجتو ،أك كلده ،كأقاربو"(،)4
َ
َىموَ ،و ُى َو َي ْحتَس ُب َياَ ،كا َن ْت لَ ُو َ
ُْ ُ
كىذا األجر لمنفقة عمى األكالد يشكؿ أحد الحكافز التي تحمؿ اآلباء عمى تعيد مف ىـ تحت كاليتيـ مف
األبناء كغيرىـ بالنفقة كالرعاية ،فيحس األكالد بحرص آبائيـ عمى سد حاجاتيـ فيزيد البر كتقكل الصمة.
كىذه الحقكؽ المسنكنة بيف اآلباء كأبنائيـ تجسد "عطؼ الكالديف كرحمتيـ ألبنائيـ ،كبر األكالد بكالدييـ
فتيبنى األسرة السميمة الصالحة ،التي تقكل فييا ركابط الحب كالعطؼ كالشفقة بيف األبناء ككالدييـ،)5(" ،
فتسكد المكدة بينيـ ،كتقكل الركابط .

( )1صحيح البخاري ،)8 /8( ،كتاب األدب ،باب :كضع الصبي عمى الفخذ ،رقـ.)6003( :
( )2الكرماني ،الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ،)167 /21( ،م .س .بتصرف .

( )3صػػػحيح البخػػػاري ،)62 /7( ،كتػػاب النفقػػات ،بػػاب :فضػػؿ النفقػػة عمػػى األىػػؿ ،رق ػػـ ،)5351( :صػػػحيح مسػػػمـ/2( ،
 ،)695كتاب الزكاة ،باب :فضؿ النفقة كالصدقة عمى األقربيف ،رقـ.)1002( :

( )4القسطبلني ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،)196 /8( ،ـ .س .بتصرؼ.

( )5العقيؿ ،عبدا﵀ بف عبد المطيػؼ ،بر الوالػديف قيمػة إسػالمية عظيمػة ،دراسػة عمميػة جػادة تقػدـ أنموذجػا مقترحػا لمبػر
بالوالديف( ،ص ،)19-18 :ط .1 .الرياض 1425 ،ق.
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المبحث الثاني :حقوؽ الزوجيف ،وأثرىا في توثيؽ الروابط والصالت االجتماعية:
شرع النبي  كثي ار مف الحقكؽ بيف الزكجيف والتي تحقؽ غاية الزكاج مف السكف كالمكدة بينيما،
فتنشأ الصبلت الكثيقة بينيما مف جية كبيف أقارب الزكجيف مف جية أخرل ،كفي ىذا المبحث يظير أثر
ىذه الحقكؽ في قكة الركابط كالصبلت:
المطمب اظوؿ :حقوؽ الزوجة ،ودورىا في توثيؽ الصالت والروابط:
بيف اإلسبلـ حقكؽ الزكجة عمى زكجيا ،كحث الزكج عمى أدائيا ،كىذه الحقكؽ تسيـ في قكة
الصبلت في المجتمع ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ اآلتي:
أوالً :فيـ طبيعة المرأة :ىذه كاحدة مف أىـ أسباب السكف كاالستقرار في األسرة ،الذم يحفظ لؤلسرة
كيانيا ،كيديـ المكدة ،كيحفظ الترابط بيف أفرادىا جميعا ،بحيث يفيـ كؿ مف الزكجيف حقيقة اآلخر،
كخاصة طبيعة الزكجة كحقيقتيا ،فقد بيف  أف في طبيعة المرأة كتككينيا شيئان مف النقص ،كالعكج الذم
يرجع إلى األصؿ الذم خمقت منو ،كىك الضمع ،فيجب عمى الزكج أف يتنبو إليو في تعاممو مع خير متاع
يرًزقو في ىذه الدنيا ،فيصبر عمى ىذا العكج ،كيتفيمو؛ لتدكـ المكدة كالسكف بينيما ،كتستمر العبلقات

كالركابط بينيما ،كىذا ما ظير مف حديث رسكؿ ا﵀  الذم ركاه أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو -عف النبي

النس ِ
اء َخ ْي ًرا،
...و ْ
صوا ِب ٍّ َ
استَ ْو ُ
 قاؿَ ( :
َذ َى ْب َ ِ
س ْرتَ ُوَ ،وِا ْف تََرْكتَ ُو لَ ْـ َي َز ْؿ
يم ُو َك َ
ت تُق ُ

فَِإ َّني َّف ُخمِ ْق َف ِم ْف ِ
َعالَهُ ،فَِإ ْف
ش ْي ٍء ِفي ٍّ
َع َو َج َ
الضمَ ِع أ ْ
ضمَ ٍعَ ،وِا َّف أ ْ
ُ
النس ِ
اء َخ ْي ًرا)( ،)1فالحديث فيو الكصية بالنساء
أْ
َع َو َج ،فَ ْ
صوا ِب ٍّ َ
استَْو ُ

ً
تقكيم ًيف ،كانما ىك
الكصاة بالنساء يدؿ عمى أنو ال ييستطاع
تمشيا مع طبيعة تككينيف " ،قاؿ الميمب :ى
تنبيو منو عميو السبلـ كاعبلـ بترؾ االشتغاؿ بما ال ييستطاع ،كالتأنيس باألجر بالصبر عمى ما ىيكره"(،)2

كىذا مف شأنو أف يسيـ في استقرار األسرة ،كسعادتيا؛ بما يحفظ الكد كاأللفة بيف جميع أفراد األسرة،

فتدكـ العبلقات بيف الزكجيف ،ككذلؾ بيف أقارب كؿ منيما قكية متينة.
ثانياً :النفقة عمى الزوجة :أكجب ا﵀ عمى الزكج أف ينفؽ عمى زكجتو ،كجعؿ النفقة بالمعركؼ حقا
مشركعا ليا ،كرتب النبي  عمييا أج ار لمف ابتغي بيا كجو ا﵀ تعالى ،ركل سعد بف أبي كقاص -رضي
ؽ َنفَقَ ًة تَ ْبتَِغي ِب َيا َو ْج َو المَّ ِو إَِّال أ ِ
ت َعمَ ْي َياَ ،حتَّى َما
ُج ْر َ
ا﵀ عنو ،-أف رسكؿ ا﵀  قاؿ( :إِ َّن َؾ َل ْف تُْن ِف َ

( )1صحيح البخاري ،)26 /7( ،كتاب النكاح ،باب :الكصػاة بالنسػاء ،رقػـ ،)5185(:صػحيح مسػمـ ،)1091 /2( ،كتداب
الرضاع ،باب :خٌر متاع الدنٌا المرأة ،رقم.)0268( :
( )2ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)295 /7( ،ـ .س.
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ِ ِ
ام َأرَِت َؾ)( ،)1فالنفقة عمى األىؿ صدقة ،بؿ مف أعظـ الصدقات أجرا؛ "ألنيا صدقة كصمة
تَ ْج َع ُؿ في فَـ ْ

رحـ"(.)2

كىذا األجر كالفضؿ يحمؿ األزكاج عمى النفقة عمى أزكاجيـ ،فبل يبخمكف بيا ،كال يقصركف في
أدائيا ،بؿ يسارعكف فييا قربة ﵀ كطاعة لو ،فتناؿ الزكجة حقيا ،كىذا بدكره يحفظ الكد بينيما ،كذلؾ
ينعكس إيجابا عمى أىؿ و
كؿ مف الزكجيف ،فتقكل بينيـ الركابط.
الصالت والروابط :تقكـ الحياة بيف الزكجيف عمى التعاكف في تحمؿ
ثالثاً :رعاية الرجؿ أىمو توثؽ ٍّ
المسؤكليات ،كالقياـ بشؤكف األسرة كالبيت ،كقد أشار النبي  إلى ىذا المعنى ،عف عبد ا﵀ بف عمر-
ِ ِِ ِ
اع
اـ َر ٍ
رضي ا﵀ عنيما -يقكؿ :سمعت رسكؿ ا﵀  يقكؿُ ( :كم ُك ْـ َر ٍ
اعَ ،و ُكم ُك ْـ َم ْ
س ُئو ٌؿ َع ْف َرعيَّتو ،اإل َم ُ
َىمِ ِو و ُىو مس ُئو ٌؿ ع ْف رِعي َِّت ِو ،والم أرَةُ ر ِ
الرج ُؿ ر ٍ ِ
ِ ِِ
اع َي ٌة ِفي َب ْي ِت َز ْو ِج َيا
اع في أ ْ َ َ َ ْ
َو َم ْ
َ َْ َ
َ َ
س ُئو ٌؿ َع ْف َرعيَّتوَ ،و َّ ُ َ
س ُئولَ ٌة َع ْف َرِعي َِّت َيا ،)3()...كمف ىنا كاف النبي  إذا دخؿ بيتو أعاف أىمو في حكائجيـ ،ركل األسكد
َو َم ْ
الن ً
وف ِفي
اف َي ُك ُ
لت عائشة -رضي ا﵀ عنيا -ما كاف النبي  يصنع في بيتو؟ قالتَ ( :ك َ
خعي ،قاؿ :ىسأى ي
الصالَ ِة)( ،)4كىذا ىك حاؿ النبي مع
الصالَةُ َخ َر َج إِلَى َّ
ض َر ِت َّ
َىِم ِو  -تَ ْع ِني ِخ ْد َم َة أ ْ
َم ْي َن ِة أ ْ
َىِم ِو  -فَِإ َذا َح َ
كلي يسف ألمتو ذلؾ ،فمف السُّنة أف ىيمتىيف اإلنساف نفسو في بيتو
أىمو ،كىك منو " عمى سبيؿ التكاضع ،ى

فيما يحتاج إليو مف أمر دنياه كما يعينو عمى دينو"( ،)5كالزكج بيذا ييظير الحرص عمى أىمو كاصبلحيـ،

فيحبيـ كيحبكنو ،فتشعر األسرة بالسكف كالمكدة ،كاالحتراـ كالتقدير.

رابعاً :صيانة كرامة الزوجة :مف حؽ الزكجة عمى زكجيا صيانة ك ارمتيا ،كاحساف عشرتيا؛ لذا فقد حرـ
النبي  ضرب الزكجة مف غير سبب ،ركل عبد ا﵀ بف زمعة -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :نيى النبي 
الع ْب ِد ،ثُ َّـ
أف يضحؾ الرجؿ مما يخرج مف األنفس ،كقاؿِ ...( :ب َـ َي ْ
ام َأرَتَ ُو َ
ض ْر َ
ب أَ
ض ِر ُ
ب الفَ ْح ِؿ ،أ َِو َ
َح ُد ُك ُـ ْ
لَ َعمَّ ُو ُي َع ِانقُ َيا)( ،)6فضرب الزكجة لغير النشكز أمر مستقبح في ديف اإلسبلـ ،صيانة لكرامتيا ،كحفظا

( )1صػػػحيح البخػػػاري ،)20 /1( ،كت ػػاب اإليم ػػاف ،ب ػػاب :م ػػا ج ػػاء إف األعم ػػاؿ بالني ػػة ،رق ػػـ ،)56( :صػػػحيح مسػػػمـ/3( ،
 ،)1250كتاب الكصية ،باب :الكصية بالثمث ،رقـ. )1628( :

( )2المظهري ،المفاتيح في شرح المصابيح ،)547 /2( ،ـ .س.

( )3صحيح البخاري ،)5 /2( ،كتاب الجمعة ،باب :الجمعة في القرل كالمدف ،رقـ ،)893( :صحيح مسمـ،)1459 /3( ،
كتاب اإلمارة ،باب :فضيمة اإلماـ العادؿ ،رقـ.)1829( :

( )4صحيح البخاري ،)136 /1( ،كتاب األذاف ،باب :مف كاف في حاجة أىمو ،رقـ.)676( :
( )5ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)542 /7( ،ـ .س.

( )6صػػػحيح البخػػػاري ،)15 /8( ،كت ػػاب األدب ،ب ػػاب :ق ػػكؿ ا﵀ تع ػػالى﴿ :ي ػػا أيي ػػا ال ػػذيف آمنػ ػكا ال يس ػػخر ق ػػكـ م ػػف ق ػػكـ﴾
[الحجرات ،]11 :رقـ.)6042( :

001

إلنسانيتيا ،كالضرب " المنيي الضرب المبرح ،كلذا قاؿ :كالعبد أك الفحؿ ،كالجائز ما لـ يكف كذلؾ"(،)1
كىذا النيي يحجز الزكج كيزجره عف ضرب زكجتو ،فتشعر الزكجة بتقدير كاحتراـ زكجيا ،كصيانتو
كرامتيا فتدكـ المكدة كتتحقؽ السكينة ،فتقكل الصبلت.
كسنو النبي  ،كتمثمىو كاقعا في تعاممو
خامساً :حسف معاممة الزوجة :كىذا حؽ كفمو اإلسبلـ لمزكجةٌ ،
مع أزكاجو ،ففي سيرتو  نماذج كثيرة تشيد بحسف معاممتو ألزكاجو ،كمف ذلؾ تعاممو  مع صفية بنت

يح ىيي حينما بنى بيا ،كرجعكا مف خيبر إلى المدينة المنكرة ،فقد ركل أنس بف مالؾ  -رضي ا﵀ عنيما،-
ِ
وؿ المَّ ِو  يح ٍّوي لَيا وراءه ِبعب ٍ
س ِع ْن َد َب ِع ِ
ص ِف َّي ُة
س َ
قاؿ( :فَ َأر َْي ُ
ضعُ ُرْك َبتَ ُو فَتَ َ
يرِه ،فَ َي َ
َُ
ضعُ َ
اءة ،ثُ َّـ َي ْجم ُ
َ َ َ َ ُ ََ َ
ت َر ُ
ِِ
ب)(.)2
ِر ْجمَ َيا َعمَى ُرْك َبتو َحتَّى تَْرَك َ
كمنو ما فعمو مع عائشة – رضي ا﵀ عنيا -حينما كقؼ يسترىا كىي تنظر إلى لعب األحباش في

وؿ المَّ ِو َ ي ْوما َعمَى َب ِ
وف ِفي
س َ
الح َب َ
المسجد ،فعف عائشة ،قالت( :لَقَ ْد َأر َْي ُ
ش ُة َي ْم َع ُب َ
اب ُح ْج َرِتي َو َ
ت َر ُ
ً
ِ
ِ
الم ِ
ستُُرِني ِب ِرَد ِائ ِو ،أَ ْنظُُر إِلَى لَ ِع ِب ِي ْـ)(.)3
سمَّ َـ َي ْ
َ ْ
صمَّى ا﵀ُ َعمَ ْيو َو َ
سو ُؿ المَّو َ
س ِجدَ ،و َر ُ
فيذه سنة النبي  في تمطفو بأزكاجو ،كحسف معاممتو ليف ،كىي تمثؿ القدكة الحسنة لكؿ األزكاج

في تعامميـ مع زكجاتيـ ،ما يستجمب الكد كالمحبة كاأللفة بيف األزكاج كمحيطيما.
سادساً :حفظ أسرار الزوجية :كىذا حؽ مشترؾ لكبل الزكجيف ،فيجب عمى كؿ منيما ستر ما يككف
بينيما مف أسرار العبلقة الزكجية ،فبل يجكز كصؼ ما ييكشؼ بينيما مف العكرات ،كال تفاصيؿ ما يككف

بينيـ مف الجماع ،فقد نيى الرسكؿ  عف ذلؾ في الحديث الذم ركاه أبك سعيد الخدرم – رضي ا﵀

الرج َؿ ي ْف ِ
ا﵀ م ْن ِزلَ ًة يوـ ا ْل ِقي ِ
اس ِع ْن َد ِ
شٍّر َّ
الن ِ
ضي إِلَى
عنو ،-يقكؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( :إِ َّف ِم ْف أَ َ
امةُ ُ َّ ،
َْ َ َ َ
َ
ام أرَِت ِو ،وتُ ْف ِ
ش ُر ِس َّرَىا)( ،)4فالحديث فيو نيي عف إفشاء أسرار الزكجيف "،كذلؾ في كصؼ
ضي إِلَ ْي ِو ،ثُ َّـ َي ْن ُ
َ
َْ
ما يفعمو مف ذلؾ ككشؼ حاليا فيو ،فإنو مف كشؼ العكرة ،كال فرؽ بيف كشؼ العكرة بالنظر أك

( )1البرمػػاكم ،أبػػك عبػػد ا﵀ ،محمػػد بػػف عبػػد الػػدائـ بػػف مكسػػى( ،ت 831 :ىػ ػ) ،الالمػػع الصػػبيح بشػػرح الجػػامع الصػػحيح،

( ،)79 /15تحقيػ ػؽ كد ارس ػػة :لجن ػػة مختص ػػة م ػػف المحقق ػػيف بإشػ ػراؼ ن ػػكر ال ػػديف طال ػػب ،ط .1.دار النػ ػكادر ،س ػػكريا،
1433ىػ  2012 -ـ.

( )2صحيح البخاري ،)84 /3( ،كتاب البيكع ،باب :ىؿ يسافر بالجارية قبؿ أف يستبرئيا ،رقـ.)2235( :
( )3صػػحيح البخػػاري ،)98 /1( ،كتػػاب الصػػبلة ،بػػاب :أصػػحاب الحػراب فػػي المسػجد ،رقػػـ ،)454( :صػػحيح مسػػمـ/2( ،
 ،)609كتاب صبلة العيديف ،باب :الرخصة في المعب ،رقـ.)892( :

( )4صحيح مسمـ ،)1060 /2( ،كتاب النكاح ،باب :تحريـ إفشاء سر المرأة ،رقـ.)1437( :
000

بالكصؼ"( ،)1فما يجرم بيف الزكجيف مف أمكر الجماع ،مف أعظـ األمانات التي يجب حفظيا ،مما يديـ
المحبة بينيما ،كيحفظ الصبلت كالركابط.
سابعاً :الوفاء بشروط الزواج :مف الحقكؽ التي شرعيا اإلسبلـ بيف الزكجيف ،أنو أحؿ الشركط بينيما،
فيحؽ لمزكجة أف تشترط عند زكاجيا الشركط التي تريدىا ما دامت فيما أباحو ا﵀ تعالى ،كعد النبي 
الشركط بيف الزكجيف أحؽ الشركط بالكفاء ،ركل عقبة بف عامر – رضي ا﵀ عنو -عف النبي  قاؿ:
ِ
ِ
(أَحؽ ما أَوفَ ْيتُـ ِم َف الشر ِ
وج)()2؛ " ألف أمره أحكط ،كبابو أضيؽ"(،)3
وط أ ْ
استَ ْحمَ ْمتُ ْـ ِبو الفُُر َ
َف تُوفُوا ِبو َما ْ
ُ
َ َ ْ ْ
كالشركط التي أكجب الرسكؿ  الكفاء بيا ،فيي" المير ،كالنفقة ،كحسف العشرة ،كقد شرط ا﵀ تعالى ىذه

ٍ
سٍ
اف﴾ [البقرة ،]229 :كأما الذم ال
س ِر ٌ
سا ٌؾ ِب َم ْع ُروؼ أ َْو تَ ْ
يح ِبِإ ْح َ
األمكر ليف عمى األزكاج في قكلو﴿ :فَِإ ْم َ

()4
ضيع حقا ،أك تكجب ظمما فبل يجب الكفاء بيا ،ركل أبك
يمزـ مف الشركط :فيي شركط الضرار" التي تي ى
ؽ أ ِْ ِ
ِ ِ ٍ
ص ْحفَتَ َيا،
سأَ ُؿ طَالَ َ
ُخت َيا ،لتَ ْ
ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  قاؿ( :الَ َيحؿ ال ْم َأرَة تَ ْ
ستَ ْف ِرغَ َ
فَِإ َّن َما لَ َيا َما قُد ٍَّر لَ َو)( ،)5كالحديث يدؿ أف " الشركط الفاسدة ال يحؿ الكفاء بيا"( ،)6فقد نيى المرأة أال تسأؿ

تسأؿ طبلؽ أختيا ،كلترض بما قسـ ا﵀ ليا ،كليس سؤاليا ذلؾ بزائد في رزقيا شيئا لـ ييقىدر ليا(،)7

كككفاء الزكج بالشركط المشركعة لمزكجو ،مف شأنو أف يحفظ الكد بينيما ،كيحقؽ استقرار األسرة
كسعادتيا ،فتقكل بذلؾ الركابط كالصبلت.
المطمب الثاني :حقوؽ الزوج وأثرىا في تقوية الصالت والروابط:
شرع النبي  مف الحقكؽ لمزكج ما يحقؽ دكاـ العشرة كيقكم الركابط ،كيظير ىذا مف خبلؿ اآلتي:
أوالً:عناية الزوجة بنفسيا :فمف حؽ الزكج عمى زكجتو أف تعتني بنفسيا ،مف حيث نظافة جسميا،

كثيابيا ،كترتيب شعرىا ،كاالىتماـ بكؿ ما ييظيرىا أماـ زكجيا بالمظير الحسف ،الذم يحببيا لزكجيا؛ لذا

نيى النبي  األزكاج إذا غابكا عف زكجاتيـ في سفر ،أك غزك أف يفاجئكىف بالقدكـ ،ركل جابر بف عبد

ِ
ا﵀ – رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿَ ( :نيى رسو ُؿ ِ
س
ؽ َّ
الر ُج ُؿ أ ْ
ا﵀  أ ْ
َف َي ْط ُر َ
َىمَ ُو لَ ْي ًال َيتَ َخ َّوُن ُي ْـ ،أ َْو َي ْمتَم ُ
َ َ ُ
( )1القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)614 /4( ،ـ .س.

( )2صػػحيح البخػػاري ،)20 /7( ،كتػػاب النكػػاح ،بػػاب :الشػػركط فػػي النكػػاح ،رقػػـ ،)5151( :صػػحيح مسػػمـ،)1035 /2( ،
كتاب النكاح ،باب :الكفاء بالشركط في النكاح ،رقـ.)1418( :

( )3ابف حجر ،فتح الباري ،)217 /9( ،ـ .س.

( )4الخطابً ،أعالـ الحديث (شرح صحيح البخاري) ،)1979 /3( ،ـ .س .بتصرؼ.

( )5صحيح البخاري ،)21 /7( :كتاب النكاح ،باب :الشركط التي ال تحؿ في النكاح ،رقـ ،)5152( :صحيح مسػمـ/2( ،
 ،)1029كتاب النكاح ،باب :تحريـ الجمع بيف المرأة ،رقـ.)1408( :

( )6ابف حجر ،فتح الباري ،)219 /9( ،ـ .س.
( )7ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)273 /7( ،ـ .س.
004

َعثََرِات ِي ْـ)( ،)1كعمة نييو  عف طرؽ الرجؿ أىمو ليبل يظيرىا الحديث الذم ركاه جابر أيضا ،فقاؿ :كنا
مع النبي  في غزكة ،فمما قفمنا ،كنا قريبا مف المدينة ،تعجمت عمى بعير لي قطكؼ ...،قاؿ :فمما

ط َّ ِ
ستَ ِح َّد
اء  -لِ َك ْي تَ ْمتَ ِش َ
َي ِع َ
الشعثَ ُة َوتَ ْ
قدمنا ذىبنا لندخؿ ،فقاؿ ( :أ َْم ِيمُوا َحتَّى تَ ْد ُخمُوا لَ ْي ًال  -أ ْ
ش ً
()2
ِ
الم ًغيبة التي غاب عنيا زكجيا ( ،)3كالمعنى أف
المغ َ
يب ُة)  ،كاالستحداد مف الحديد يعني االستحبلؽ بو ،ك ى
ُ

تتييأ الزكجة الستقباؿ زكجيا؛ " كراىية أف ييجـ منيا عمى ما يي ىقبح عنده اطبلعو عميو ،فيككف سببا إلى

شنآنيا كبغضيا ،فنبييـ  عمى ما تدكـ بو األلفة بينيـ ،كيتأكد بو المحبة"(.)4

ثانياً :حفظ الزوجة بيت زوجيا ومالو :كىذا سبيؿ آخر حث عميو النبي  في سبيؿ تقكية الصبلت
كالركابط بيف الزكجيف مف جية ،كبينيما كبيف محيطيما مف أقربائيما ،فقد حث النبي  الزكجة أف تحفظ
بيت زكجيا ،فبل تدخؿ إليو أحدا إال بإذنو ،كتحفظ مالو فبل تنفؽ شيئا إال بإذنو ،عف أبي ىريرة  -رضي
ش ِ
اى ٌد إَِّال ِبِإذ ِْن ِوَ ،والَ تَأْ َذ َف ِفي َب ْي ِت ِو
وـ َو َز ْو ُج َيا َ
ا﵀ عنو  :-أف رسكؿ ا﵀  قاؿ( :الَ َي ِحؿ لِ ْم َم ْأر َِة أ ْ
َف تَ ُ
ص َ
ط ُرهُ)( ،)5فقد حرص  عمى سبلمة
شْ
إَِّال ِبِإذ ِْن ِوَ ،و َما أَ ْنفَقَ ْت ِم ْف َنفَقَ ٍة َع ْف َغ ْي ِر أ َْم ِرِه فَِإ َّن ُو ُي َؤدَّى إِلَ ْي ِو َ
العبلقة بيف الزكجيف مف أم خمؿ يصيبيا ،كمف ىذا أال تأذف الزكجة بدخكؿ بيت زكجيا " ال لرجؿ كال
المرأة يكرىيا زكجيا ،فإف ذلؾ يكجب سكء الظف ،كيبعث الغيرة التي ىي سبب القطيعة ،كما ال يحؿ ليا
أف تنفؽ مف مالو شيئا بغير إذنو(.)6
ثالثاً :تحريـ امتناع الزوجة مف فراش زوجيا :فبل يحؽ لمزكجة أ ،تمتنع عف فراش زكجيا ،كال تمنعو
نفسيا إذا دعاىا مف غير عذر؛ حفاظا عمى عفة كؿ منيما ،كمنعا لمنزاع بينيما ،كقد عد النبي  ذلؾ
سببا مكجبا لمعنة ،ركل أبك ىريرة – رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ النبي ( :إِ َذا َباتَ ِت الم أرَةُ م َي ِ
اش
اج َرةً ِف َر َ
َْ ُ
ِ
المالَ ِئ َك ُة َحتَّى تَْر ِج َع)( ،)7كفي ركاية( :حتى تُص ِبح)( " ،)1كالفراش كناية عف الجماع،
َز ْوج َيا ،لَ َع َنتْ َيا َ

( )1صحيح مسمـ ،)1528 /3( ،كتاب اإلمارة ،باب :كراىة الطركؽ ،رقـ)715( :

( )2صحيح البخاري ،)39 /7( ،كتاب النكاح ،باب :تسػتحد المغيبػة ،رقػـ ،)5249( :صػحيح مسػمـ ،)1527 /3( ،كتػاب
النكاح ،باب :استحباب نكاح البكر ،رقـ.)715( :

( )3المازري ،المعمـ بفوائد مسمـ ،)182 /2( ،ـ .س.
( )4ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)452 /4( ،ـ .س.

( )5صحيح البخاري ،)30 /7( ،كتاب النكاح ،باب :ال تأذف المرأة في بيت زكجيا ألحد إال بإذنو ،رقـ ،)5195( :صحيح
صحيح مسمـ ،)711 /2( ،كتاب الزكاة ،باب :ما أنفؽ العبد مف ماؿ مكاله ،رقـ.)1026( :

( )6ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخارى ،)317 /7( ،ـ .س .بتصرؼ.

( )7صحيح البخاري ،)30 /7( ،كتاب النكاح ،باب :إذا باتت المرأة مياجرة فػراش زكجيػا ،رقدم ،)5093( :صدحيح مسدلم،
( ،)0159 /4كتاب النكاح ،باب :تحرٌم امتناعها من فراش زوجها ،رقم. )0236( :
003

فالمرأة التي تيجر فراش زكجيا ،كتأبى دعكتو لمجماع بالميؿ أك النيار ،حينئذ يتحقؽ ثبكت معصيتيا ،إلى
أف تعكد إلى طاعة زكجيا ،إال إذا لـ يغضب مف ذلؾ فإنو يككف إما ألنو ىع ىذرىا ،كاما ألنو ترؾ حقو مف

ذلؾ"( ،)2كىذا اليدم النبكم يدفع الزكجة لطاعة زكجيا فيما يريده منيا ،كي ال تتعرض لسخط ا﵀ ،كلعنة
المبلئكة ،مما يحقؽ المكدة كالسكف بيف الزكجيف ،كبيذه المكدة تقكل الصبلت كالركابط.
رابعاً :الميراث بيف الزوجيف :فرض ا﵀ تعالى الميراث حقا مشتركا بيف الزكجيف ،فيحؽ لكؿ منيما أف
يرث اآلخر إذا مات قبمو ،كلمميراث دكره في تقرير المحبة بيف األقارب ،كذلؾ مف خبلؿ تكزيع التركة

عمى عدد منيـ ،مما يخفؼ التفاكت االقتصادم بينيـ ،فتتقارب النفكس ،كتتجاذب ،ركل أبك ىريرة –
سو ُؿ المَّ ِو ِ في َج ِن ِ
سقَطَ َم ٍّيتًا ِب ُغ َّرٍةَ ،ع ْب ٍد أ َْو
ام َأر ٍَة ِم ْف َب ِني لَ ْح َي َ
رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ( :قَ َ
اف َ
ضى َر ُ
يف ْ
َف ِم ا ِ ِ
َّ ِ
أ ٍ
ِ
َف
ييا َو َز ْو ِج َياَ ،وأ َّ
ضى لَ َيا ِبا ْل ُغ َّرِة تُُوفٍّ َي ْت ،فَقَ َ
الم ْأرَةَ الَِّتي قَ َ
يرثَ َيا ل َبن َ
ضى َر ُ
سو ُؿ المو ِ بأ َّ َ
َمة ،ثُ َّـ إ َّف َ
َ
)
3
(
الع ْق َؿ عمَى ع ِ
كبنًييا ،فقد تكزعت تركتيا لمستحقييا بشكؿ
ص َبت َيا)  ،فميراث الزكجة المتكفاة لزكجيا ى
َ
َ َ
َ
يضمف أف يككف الميراث عامبل في ترسيخ المحبة كاأللفة بيف الكرثة ،كينفي كؿ أسباب النزاع ،كيحقؽ

العدؿ كاإلنصاؼ بيف الكرثة ،فتزكؿ أسباب الخبلؼ ،كتدكـ المكدة ،كتقكل الركابط كالصبلت.

( )1صحيح البخاري ،)30 /7( ،كتاب النكاح ،باب :إذا باتت المرأة مياجرة فػراش زكجيػا ،رقػـ ،)5193( :صػحيح مسػمـ،
( ،)1060 /2كتاب النكاح ،باب :تحريـ امتناعيا مف فراش زكجيا ،رقـ.)1436( :

( )2ابن حجر ،فتح الباري ،)294 /9( ،ـ .س .بتصرؼ.

( )3صحيح البخاري ،)152 /8( ،كتاب الفرائض ،باب :ميراث المرأة كالزكج مع الكلد ،رقـ ،)6740( :صحيح مسمـ/3( ،
 ،)1309كتاب اإليماف ،باب :دية الجنيف ،رقـ.)1681( :
002

المبحث الثالث :حقوؽ ذوي اظرحاـ:
نظـ اإلسبلـ العبلقة بيف ذكم األرحاـ ،فبيف حقكقيـ ،كدعا إلى أدائيا؛ لتدكـ بينيـ الصبلت،
كتقكل الركابط ،كمف أجؿ تحقيؽ ىذه الغاية فقد رغب النبي  في صمة األرحاـ كبأساليب شتى؛ كي
تؤدم دكرىا في قكة الركابط كالصبلت بيف المسمميف ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ ما يأتي:
أوالً :صمة الرحـ عالمة صدؽ اإليماف :فاإليماف الصادؽ با﵀ تعالى الذم أكجب صمة األرحاـ،
كالتصديؽ باليكـ اآلخر الذم فيو الجزاء عمى صمة األرحاـ كغيرىا مف صالح األعماؿ ،ىك الذم يدفع
المسمـ إلى بذؿ مالو ،ككقتو ،كجيده صمةن لرحمو ،كقد أشار النبي  إلى ىذا المعنى في الحديث الذم

اف ي ْؤ ِم ُف ِبالمَّ ِو واليوِـ ِ
ض ْيفَ ُو،
اآلخ ِر َف ْم ُي ْك ِرْـ َ
ركاه أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  قاؿَ ( :م ْف َك َ ُ
َ َْ
اف ي ْؤ ِم ُف ِبالمَّ ِو واليوِـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر َف ْم َي ُق ْؿ َخ ْي ًار أ َْو
َو َم ْف َك َ
الي ْوِـ اآلخ ِر َف ْم َيص ْؿ َرح َم ُوَ ،و َم ْف َك َ ُ
اف ُي ْؤ ِم ُف ِبالمَّو َو َ
َ َْ
ِ
ص ُم ْت)( ،)1فالذم" يؤمف با﵀ كاليكـ اآلخر اإليماف التاـ فإنو ستبعثو قكة إيمانو عمى محاسبة نفسو في
ل َي ْ
الدنيا "

()2

فيسارع إلى ىذه الخصاؿ الثبلث ،كمنيا صمة األرحاـ ،كما فييا مف أداء الحقكؽ ،التي تكلد

المحبة بينيـ ،فيتنافس الجميع في الصمة كاإلحساف ،كتبادؿ الزيارات مما يقكم الركابط بينيـ كالصبلت.
ثانياً :صمة الرحـ تربي في المسمـ العفو والصفح :حث اإلسبلـ عمى صمة األرحاـ ،كرتب ليا فضبل
كبيرا ،كأج ار عظيما ،كمع ذلؾ فإف البعض يقابؿ الصمة بالقطيعة ،كاإلحساف باإلساءة ،مما يدفع الكاصؿ
لتغيير مكقفو فيقابؿ القطيعة بالقطيعة ،كاإلساءة بمثميا؛ لذا فإف النبي  حذر مف مثؿ ىذا مبينا حقيقة
الصمة التي تكجب األجر كالفضؿ لمكاصؿ ،ركل عبد ا﵀ بف عمرك -رضي ا﵀ عنيما -عف النبي 
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صمَ َيا)( ،)3فصمة الرحـ ليست
الواص ُؿ الَّذي إِ َذا قُط َع ْت َرح ُم ُو َو َ
الواص ُؿ ِبا ْل ُم َكاف ِئَ ،ولَك ِف َ
س َ
قاؿ( :لَ ْي َ

صمتىيـ مكافأة ليـ عمى صمة تقدمت منيـ
مكافئة ،تقابؿ رحمؾ بمثؿ ما تفعؿ ،فإف كانت منيـ الصمة ىك ى

الكصؿ لرحمؾ
إليؾ فكافىأتىيـ عمييا بصمة مثميا ،كاف كانت القطيعة قىطىعتيـ ،إنما حقيقة الصمة أف تيديـ ى
في حاؿ صمتيـ لؾ أك قطيعتيـ ،فتناؿ بذلؾ أجر الصمة كفضميا( ،)4كبيذا اليدم النبكم الذم بيف حقيقة
صمة الرحـ يتعكد المسمـ العفك كالصفح ،كمقابمة السيئة بالحسنة ،مما يسيـ في نقاء النفكس ،كصفاء
القمكب ،كالسمك عمى العيكب كالنقائص ،كالتطمع إلى المكارـ كالفضائؿ.

( )1صػػػحيح البخػػػاري ،)32 /8( ،كت ػػاب األدب ،ب ػػاب :إكػ ػراـ الض ػػيؼ ،رق ػػـ ،)6135( :صػػػحيح مسػػػمـ ( ،)68 /1كت ػػاب
اإليماف ،باب :الحث عمى إكراـ الجار كالضيؼ ،رقـ.)47( :

( )2ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)186 /10( ،ـ .س.

( )3صحيح البخاري ،)6 /8( ،كتاب األدب ،باب :ليس الكاصؿ بالمكافئ ،رقـ.)5991( :
( )4ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،)208 /9( ،م .س.
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ثالثاً :صمة الرحـ تنمي المحبة بيف ذوي اظرحاـ :صمة الرحـ ليا فضائميا العظيمة في الدنيا كاآلخرة،
ففي الدنيا يناؿ بيا المسمـ رحمة ا﵀ كفضمو ،كالبركة في الرزؽ ،كالذكر الحسف ،كفكؽ ذلؾ فإف صمة
الرحـ تكلد المحبة بيف ذكم األرحاـ ،كتؤلؼ بيف قمكبيـ؛ كذلؾ ألف صمة الرحـ تكجب أداء حقكقيـ التي
شرعيا اإلسبلـ ،مف الزيارة ،كالعكف ،كالعطؼ كالرحمة ،كالنفقة ،كما أف مف الصمة تقديميـ بالخير
كالعطاء عمى غيرىـ ،يدؿ ليذا ما ركاه أنس بف مالؾ  -رضي ا﵀ عنيما  ،-قاؿَ ...( :فمَ َّما َن َزلَ ْت﴿ :لَ ْف
وؿ المَّ ِو ،إِ َّف المَّ َو
اـ أ َُبو َ
س َ
ط ْم َح َة فَقَ َ
تََنالُوا ال ِب َّر َحتَّى تُْن ِفقُوا ِم َّما تُ ِحب َ
اؿَ :يا َر ُ
وف﴾ [آؿ عمراف ،]92 :قَ َ
ِ
اءَ ،وِا َّن َيا
َح َّ
َيقُو ُؿ﴿ :لَ ْف تََنالُوا ال ِب َّر َحتَّى تُْن ِفقُوا ِم َّما تُ ِحب َ
وف﴾ [آؿ عمرافَ ]92 :وِا َّف أ َ
ب أ َْم َوالي إِلَ َّي َب ْي ُر َح َ
ش َّؾ
ض ْع َيا َح ْي ُ
اؾ المَّ ُو ،فَقَ َ
اؿَ :ب ْخَ ،ذلِ َؾ َما ٌؿ َارِب ٌح أ َْو َارِي ٌح َ -
ث أ ََر َ
ص َدقَ ٌة لِمَّ ِو أ َْر ُجو ِب َّرَىا َوُذ ْخ َرَىا ِع ْن َد المَّ ِو ،فَ َ
َ
يف)( ،)1فمثؿ ىذه المكاقؼ بيف األرحاـ
تَ ،وِا ٍّني أ ََرى أ ْ
ت َما ُق ْم َ
س ِم ْع ُ
َف تَ ْج َعمَ َيا ِفي اظَق َْرِب َ
ْاب ُف َم ْ
سمَ َم َة َ -وقَ ْد َ
تكلد الكد بينيـ؛ كذلؾ حيف يخص المتبرع أقاربو بالعطاء كالصمة كاإلحساف دكف غيرىـ.

رابعاً :صمة اظرحاـ تحفظ الحقوؽ :شرع اإلسبلـ الكصية سبيبل لتدارؾ المسمـ ما فاتو مف طاعة ﵀ تعالى
في حياتو ،كما أنيا أحد سبؿ التعاكف عمى سد حاجات الفقراء كالمحتاجيف في المجتمع المسمـ ،كقد
حصرىا النبي  في ثمث ما يممكو المسمـ ،ركل سعد بف أبي كقاص -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ...( :
تِ :ب َّ
ير -
ث َوالثمُ ُ
اؿ :الثمُ ُ
اؿ :الَ ،ثُ َّـ قَ َ
الش ْط ِر؟ فَقَ َ
َّؽ ِبثُمُثَ ْي َمالِي؟ قَا َؿ -النبي  :- الَ ،فَ ُق ْم ُ
صد ُ
أَفَأَتَ َ
ث َك ِب ٌ
ِ
ير  ،)2()...،-فقد نيى النبي  عف الكصية بأكثر مف ثمث الماؿ سدا لحاجة الكرثة مف ذكم
أ َْو َكث ٌ

ِ
وف
اءَ ،خ ْيٌر ِم ْف أ ْ
األرحاـ ،كمنعا ل يذؿ السؤاؿ عنيـ ،فقاؿ( :إِ َّن َؾ أ ْ
َف تَ َذ َرُى ْـ َعالَ ًة َيتَ َكفَّفُ َ
َف تَ َذ َر َو َرثَتَ َؾ أَ ْغن َي َ
َّ
اس) (" ،)3أم :فقراء جمع عائؿ ،كىك الفقير ،كقكلو :يتكففكف ،أم يتعرضكف لممسألة بأكفيـ( ،)4فى ىم ٍن يعو
الن َ
 الكصية بأكثر مف ثمث الماؿ ًح ٍفظا لحقكؽ ذكم األرحاـ ،كىذا لو دكره في زرع المكدة كالمحبة.
خامساً :تحريـ زواج المرأة عمى عمتيا ،أو عمى خالتيا :يعد الزكاج في اإلسبلـ أحد الكسائؿ التي تقرب
بيف الناس ،كتجمع شمميـ ،كتؤلؼ بيف قمكبيـ ،فتقكل بينيـ العبلقات ،كفي سبيؿ الحفاظ عمى ىذه
الركابط قكية متينة بيف ذكم األرحاـ ،فقد حرـ النبي  الجمع في الزكاج بيف المرأة كعمتيا ،أك بيف المرأة

( )1صحيح البخاري ،)11 /4( ،كتاب الكصايا ،باب :إذا كقؼ أرضػا ،رقػـ ،)2769( :صػحيح مسػمـ ،)693 /2( ،كتػاب
الزكاة ،باب :فضؿ النفقة كالصدقة عمى األقربيف ،رقـ.)998( :

( )2صحيح البخاري ،)81 /2( ،كتاب الجنائز ،بػاب :رثػاء النبػي  سػعد ابػف خكلػة ،رقػـ ،)1295( :صػحيح مسػمـ/3( ،
 ،)1250كتاب الكصية ،باب :الكصية بالثمث ،رقـ.)1628( :

( )3صحيح البخاري ،)81 /2( ،كتاب الجنائز ،بػاب :رثػاء النبػي  سػعد ابػف خكلػة ،رقػـ ،)1295( :صػحيح مسػمـ/3( ،
 ،)1250كتاب الكصية ،باب :الكصية بالثمث ،رقـ.)1628( :

( )4الخطابي ،أعالـ الحديث (شرح صحيح البخاري) ،)686 /1( ،م .س.
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كخالتيا ،حرصا عمى استمرار قكة الترابط بيف األرحاـ ،كمنعا لمقطيعة ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو،-
ِ
ِ
الم ْأر َِة َو َخالَ ِت َيا) ( ،)1كانما حرـ ىذا الجمع
الم ْأرَة َو َع َّمت َياَ ،والَ َب ْي َف َ
قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( :الَ ُي ْج َمعُ َب ْي َف َ

" لئبل يقع بينيما التنافس في الحظكة عند الزكج ،فيؤدم ذلؾ إلى قطيعة الرحـ"( ،)2فبتحريـ ىذا الجمع

يصكف اإلسبلـ المكدة كالصمة بيف ذكم األرحاـ.
كىكذا يظير أف حقكؽ ذكم األرحاـ كصيانتيا كأدائيا ألىميا يفعؿ فعمو ،كيترؾ أثره في خمؽ المكدة،
كجمع القمكب ،كقكة الركابط كالصبلت.

( )1صػػحيح البخػػاري ،)12 /7( ،كتػػاب النكػػاح ،بػػاب :ال تػػنكح الم ػرأة عمػػى عمتيػػا ،رقػػـ ،)5109( :صػػحيح مسػػمـ/2( ،
 ،)1028كتاب النكاح ،باب :تحريـ الجمع بيف المرأة ،رقـ.)1408( :

( )2الخطابً ،أعالـ الحديث (شرح صحيح البخاري) ،)1964 /3( ،ـ .س.
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المبحث الرابع :حقوؽ الجار ،وأثرىا في توثيؽ الروابط والصالت االجتماعية:
سعى اإلسبلـ بكؿ السبؿ لتقكية الصبلت كالركابط بيف أفراد المجتمع المسمـ ،بكؿ فئاتو؛ حرصا عمى
قكة المجتمع كتماسكو ،كفي ىذا بيف النبي  حقكؽ الجار التي شرعيا ا﵀ لو ،كالتي يجب عمى كؿ جار
أف يراعييا في عبلقتو مع سائر جيرانو ،فيؤدم كؿ جار حؽ جاره ،فتدكـ بذلؾ المكدة بينيـ ،كتقكل
الركابط كالصبلت ،كيظير ذلؾ مف خبلؿ اآلتي:
أوالً:اإلحساف إلى الجيراف عالمة كماؿ اإليماف :إف إحساف المسمـ إلى جيرانو يعد مف عبلمات اإليماف،
اف ُي ْؤ ِم ُف
كاشارة كاضحة إلى كمالو ،عف أبي ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ْ ( :
مف َك َ
ِبالمَّ ِو واليوِـ ِ
اآلخ ِر فَالَ ُي ْؤِذ َج َارهُ ،)1()...ففي ىذا الحديث "حض النبي  عمى إكراـ الجار ،كحسف
َ َْ
مجاكرتو ،كأف ذلؾ مف شرائع اإليماف ،كأف كؿ مؤمف با﵀ كبالثكاب كالعقاب في اآلخرة يتعيف عميو أف

يمتزـ ىذا كيعمؿ بو"( ،)2كحيف ىي يكؼ الجار أذاه ،كيؤدم حقكؽ جيرانو ،فإف النفكس تتآلؼ ،كتزيد المحبة
بينيـ ،كيتنافس الجيراف في اإلحساف ،فتقكل الصبلت كالركابط.

ثانياً :اإلحساف إلى الجيراف يولد المحبة ،ويسيـ في سد الحاجات :حث النبي  عمى اإلحساف إلى
الجار ،كلك كاف في نظر البعض يسي ار ال قيمة لو ،فاإلحساف إحساف ،كأثره بالغ في اإلنساف ،فيك يسيـ
في سد حاجة أصحاب الحاجات ،فيشعر بعناية إخكانو بو ،كسعييـ لقضاء حاجاتو ،فتنمك المحبة بينيـ،
كتقكل ركابط األخكة التي تجمعيـ؛ لذا فإف النبي  نيى عف احتقار أم صكرة مف صكر اإلحساف إلى
ِ
اء
س َ
الجيراف ميما كانت يسيرة ،فقد ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :كاف النبي  يقكؿَ ( :يا ن َ
شٍ
المسمِم ِ
اة)( ،)3كالفرسف :لمبعير كالحافر لمدابة ،كربما قيؿ
ات ،الَ تَ ْح ِق َر َّف َج َارةٌ لِ َج َارِت َياَ ،ولَ ْو ِف ْر ِس َف َ
ُْ َ
فرسف شاة عمى االستعارة( " ،)4قاؿ الميمب :فيو الحض عمى التيادم ،كالمتاحفة ،كلك باليسير؛ لما فيو
مف استجبلب المكدة ،كاذىاب الشحناء ،كاصطفاء الجيرة؛ كلما فيو مف التعاكف عمى أمر العيشة المقيمة
لً
ئلرماؽ"(.)5

( )1صػػػحيح البخػػػاري ،)32 /8( ،كت ػػاب األدب ،ب ػػاب :إكػ ػراـ الض ػػيؼ ،رق ػػـ ،)6135( :صػػػحيح مسػػػمـ ( ،)68 /1كت ػػاب
اإليماف ،باب :الحث عمى إكراـ الجار كالضيؼ ،رقـ.)47( :

( )2الباجً ،المنتقى شرح الموطأ ،)242 /7( ،ـ  .س.

( )3صحيح البخاري ،)10 /8( ،كتػاب األدب ،بػاب :ال تحقػرف جػارة لجارتيػا ،رقػـ ،)6017( :صدحيح مسدلم،)702 /4( ،
كتاب الزكاة ،باب :الحث على الصدقة ،رقم.)0131( :
( )4الجوهري ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،)958 /3( ،ـ .س.
( )5ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)85 /7( ،ـ .س.
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ثالثاً :حفظ حقوؽ الجار ،وحسف أدائيا يمنع التنازع بينيـ :كىذه غاية مف غايات اإلسبلـ ،كمقصد مف
مقاصده التي سعى لتحقيقيا مف تنظيـ العبلقات بيف الجيراف ،كبياف حقكقيـ ،كفي ىذا السبيؿ شرع النبي
 حؽ الشفعة لمجار ،كأثبتو لو ،فيك أكلى الناس بعقار جاره إف أراد بيعو ،كقد ثبت ىذا في الحديث الذم
س َاوم ُو َب ْيتًا ِبأَرَب ِع ِم َائ ِة ِمثْقَ ٍ
سو َؿ المَّ ِو َ يقُو ُؿ:
ركاه أبك رافع( :أ َّ
اؿ ،فَقَ َ
س ِم ْع ُ
ت َر ُ
اؿ :لَ ْوالَ أ ٍَّني َ
َف َ
ْ
س ْع ًدا َ َ
صقَ ِب ِو)( ،)1ك" الصقب" الدنك بالمبلصقة( ،)2فالحديث يحفظ لمجار المبلصؽ حقو في عقار
الج ُار أ َ
َ
َحؽ ِب َ
ج اره إذا أراد بيعو" غير أنيـ جعمكا الشريؾ في المنزؿ أحؽ بالشفعة مف الجار ،فإف سمـ الشفعة الشريؾ

في الدار ،فالجار المبلصؽ أحؽ بالشفعة مف غيره"( ،)3كىذا التشريع فيو " إقامة لحرمة الجار ،كفي منع
ذلؾ قطيعة ككحشة كتباغض ،كفي الحكـ لو أف يمنع ذلؾ؛ ألنو ممكو ،كلكف منعو يؤدم إلى و
فساد كتبايف،
كىك في ذلؾ يمسقطه لحرمة الجار"(.)4

فثبكت حؽ الشفعة لمجار المبلصؽ ،كسائر الحقكؽ تمنع النزاع كالشقاؽ بيف الجيراف ،كتثىبت ركابط

األخكة بينيـ ،فتدكـ المكدة ،كتقكل بذلؾ الصبلت كالركابط ،كيدكـ الجار عكنا لجاره ،كست ار لو.
رابعاً :حقوؽ الجيراف تنمي التعاوف بينيـ :مف الضركرم أف تسكد بيف الجيراف ركح األخكة ،كما يمزميا
مف كؼ األذل ،كبذؿ اإلحساف ،كالتعاكف عمى صكر البر ،ككجكه الخير ،كتيسير الحياة ،كتمبية الحاجات،
كبيذا المعنى جاء الحديث النبكم الشريؼ الذم ركاه أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو :-أف رسكؿ ا﵀ 
ش َب ُو ِفي ِج َد ِ
ارِه)( ،)5فالجار حقو عظيـ ،كحرمتو أعظـ ،فإذا احتاج
َف َي ْغ ِرَز َخ َ
قاؿ( :الَ َي ْم َن ْع َج ٌار َج َارهُ أ ْ
منع إذا طمبو ،كضرب النبي  لذلؾ مثبل كلك كانت حاجة يسيرة ،كأف
شيئا ىك عند جاره فبل ينبغي أف يي ى
يطمب غرس خشبة في جدار جاره ،كمجمؿ الحديث عندىـ عمى الندب ،كرجح ابف بطاؿ أف يككف

الحديث محمكؿ عمى الندب كحسف المجاكرة ال عمى الكجكب(.)6

( )1صحيح البخاري ،)27 /9( ،كتاب الحيؿ ،باب :فً الهبة والشفعة ،رقـ.)6978(:

( )2ابػػف قتيبػػة ،أبػػك محمػػد ،عبػػد ا﵀ بػػف مسػػمـ الػػدينكرم( ،ت276 :ىػ ػػ) ،تأويػػػؿ مختمػػػؼ الحػػػديث( ،ص ،)333 :ط.2 .
المكتب االسبلمي  -مؤسسة اإلشراؽ1419 ،ىػ 1999 -ـ.

( )3ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،)380 /6( ،ـ .س.
( )4الحكٌم الترمذي ،المنييات( ،ص ،)244 :ـ .س.

( )5صحيح البخػاري ،)132 /3( ،كتػاب األدب ،بػاب :ال يمنػع جػار جػاره ،رقػـ ،)2463( :صػحيح مسػمـ،)1230 /3( ،
كتاب المساقاة ،باب :غرز الخشب في جدار الجار ،رقـ. )1609( :

( )6ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)587-586 /6( ،ـ .س .بتصرف.
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كىكذا يقرر النبي  تعاكف الجيراف فيما بينيـ ،فبل يمنع جار جاره حاجة يمكف أف تيسر حياتو ،أك
تفرج كربو؛ ألف المسمـ لممسمـ كالبنياف ،كىذا مف شأنو أف ينمي الكد كالمحبة ،كأف يقرب القمكب لتتقارب
النفكس كاألبداف ،فتقكل بذلؾ بينيـ الركابط كالصبلت.
كبعد ىذا يظير الدكر الذم تؤديو الحقكؽ التي سنيا النبي  لمجيراف في تقكية عبلقات الجي ارف
بعضيـ ببعض ،كصيانة أخكتيـ.

041

المبحث الخامس :حقوؽ المسمميف ،تُسيـ في توثيؽ الروابط والصالت االجتماعية:
كسف كثي ار مف الحقكؽ بيف المسمميف ،كدعا إلى أدائيا ،كربط ذلؾ باإليماف؛ لما ليا
أكجب النبي  ى

مف أثر في قكة الركابط بيف المسمميف ،كفي ىذا المبحث يظير أثر ىذه الحقكؽ في قكة الركابط بيف
المسمميف ،كذلؾ كما يأتي:
أوالً :أداء حقوؽ المسمميف مف مقتضيات اإليماف :أكجب النبي  عمى المسمميف أداء حقكؽ إخكانيـ
المسمميف ،كفي سبيؿ الحض عمى ذلؾ ،كعدـ التكاني في أدائيا ،فقد عد النبي  حرص المسمـ عمى
إخكانو ،كسعيو في جمب الخير ليـ ،كدفع الشر عنيـ مف مقتضيات اإليماف ،كمف عبلمات كمالو ،كفي
َخ ِ
ب ِظ ِ
يو َما
َح ُد ُك ْـَ ،حتَّى ُي ِح َّ
ىذا ركل أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنيما -عف النبي  قاؿ( :الَ ُي ْؤ ِم ُف أ َ
ُي ِحب لِ َن ْف ِس ِو)( ،)1فبل يؤمف اإلنساف اإليماف التاـ ،حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو ،فإذا ىك يمؿ إيمانو
ككانت ألخيو عنده مظممة أك حؽ ،بادر إلى إنصافو مف نفسو ،كآثر الحؽ ،كاف كاف عميو فيو بعض

المشقة ،كما يشمؿ الحديث كؼ األذل كالمكركه عف الناس( ،)2كاذا تخمؽ المسمـ بيذا الخمؽ سارع في
حقكؽ إخكانو كأدائيا ،مما يعمؽ األخكة في نفكسيـ ،فتزيد المكدة ،كتزكؿ األحقاد كالضغائف.
ثانياً :أداء حقوؽ المسمميف مف أفضؿ خصاؿ اإلسالـ التي تدخؿ الجنة :كىذا سبيؿ سمكو النبي  مف
عدىا النبي  مف
أجؿ حث المسمميف عمى أداء الحقكؽ بينيـ ،كمنيا رد السبلـ ،كاطعاـ الطعاـ خاصة ٌ
خير أعماؿ اإلسبلـ المتعمقة بحقكؽ العباد ،كفي ىذا ركل عبد ا﵀ بف عمرك -رضي ا﵀ عنيما ،-أف
ِ
َّ
ْت َو َم ْف لَ ْـ
اـَ ،وتَ ْق َأرُ َّ
السالَ َـ َعمَى َم ْف َع َرف َ
رجبل سأؿ رسكؿ ا﵀  ،أم اإلسبلـ خير؟ قاؿ( :تُ ْطع ُـ الط َع َ
ؼ)( ،)3دؿ الحديث أف أفضؿ األعماؿ إطعاـ الطعاـ ،كقراءة السبلـ" ،كدؿ صرؼ الجكاب عف جممة
تَ ْع ِر ْ
خصاؿ اإلسبلـ كأعمالو إلى ما يجب مف حقكؽ اآلدمييف عمى أف المسألة إنما عرضت مف السائؿ عف
حقكقيـ الكاجبة عمييـ ،فجعؿ خير أفعاليا كأفضميا في األجر كالمثكبة إطعاـ الطعاـ الذم بو قكاـ األبداف
كاألنفس ،ثـ جاء إلى بياف ما يككف بو قضاء حقكقيـ مف األقكاؿ ،فجعؿ خيرىا كأكسعيا في البر كاإلكراـ
إفشاء السبلـ"(.)4

( )1صػػحيح البخػػاري ،)12 /1( ،كتػػاب اإليمػػاف ،بػػاب :مػػف اإليمػػاف أف يحػػب ألخيػػو مػػا يحػػب لنفسػػو ،رقددم ،)03( :صػػحيح
مسمـ ،)67 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :الدليؿ عمى أف مف خصاؿ اإليماف ،رقـ.)45( :

( )2ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،)65 /1( ،ـ .س .بتصرؼ.

( )3صحيح البخاري ،)12 /1( ،كتاب اإليماف ،بػاب :إطعػاـ الطعػاـ مػف اإلسػبلـ ،رقػـ ،)12( :صػحيح مسػمـ،)65 /1( ،
كتاب اإليماف ،باب :بياف تفاضؿ اإلسبلـ ،رقـ.)39( :

( )4الخطابي ،أعالـ الحديث (شرح صحيح البخاري) ،)148 /1( ،ـ .س.
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ثـ بيف النبي  أف أداء حقكؽ المسمميف ،كمنيا رد السبلـ أنيا مكجبة لممحبة بينيـ ،كعبلمة صدؽ
وف
اإليماف كسبيؿ مف سبؿ الجنة ،ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ َ( :ال تَ ْد ُخمُ َ

الس َال َـ
شوا َّ
ش ْي ٍء إِ َذا فَ َع ْمتُ ُموهُ تَ َح َاب ْبتُ ْـ؟ أَ ْف ُ
ا ْل َج َّن َة َحتَّى تُ ْؤ ِم ُنواَ ،وَال تُ ْؤ ِم ُنوا َحتَّى تَ َحابوا ،أ ََوَال أ َُدل ُك ْـ َعمَى َ
َب ْي َن ُك ْـ)(.)1

ثالثاً :حقوؽ المسمميف تنمي المودة بينيـ :إف سعي المسمـ في أداء حقكؽ إخكانو؛ كرد السبلـ ،كاجابة

الدعكة كتشميت العاطس ،كعيادة المريض ،كاتباع الجنائز ،كالنصيحة ،كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف
المنكر ،كنصرة المظمكـ ،كالتيادم كقبكؿ اليدية ،كفؾ األسير ،كغيرىا مف الحقكؽ ،التي جاءت بيا
ىدل إليو ،ركت عائشة
األحاديث ،كجسدىا النبي  كاقعا في حياتو ،فكاف يقبؿ اليدية كيحسف إلى مف أى ى
ِ
اف رسو ُؿ المَّ ِو  ي ْقب ُؿ ِ
يب َعمَ ْي َيا)(.)2
اليد َّي َة َوُيث ُ
ََ َ
 -رضي ا﵀ عنيا ،-قالتَ ( :ك َ َ ُ

اع
يت إِلَى ُك َر ٍ
كيجيب الدعكة إذا يدعي ،ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  قاؿ( :لَ ْو ُد ِع ُ
ت ،ولَو أ ْ ِ
ت)(.)3
ي إِلَ َّي ُك َراعٌ لَقَ ِب ْم ُ
َظ َ
َج ْب ُ َ ْ
ُىد َ
ثـ بيف جممة مف ىذه الحقكؽ ،فقد ركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :سمعت رسكؿ ا﵀  يقكؿ:

(حؽ المسمِِـ عمَى الم ِِ
الم ِر ِ
يت
سَ :رد َّ
َّع َوِةَ ،وتَ ْ
ش ِم ُ
السالَِـَ ،و ِع َي َ
الج َن ِائ ِزَ ،وِا َج َاب ُة الد ْ
يضَ ،وات ٍَّباعُ َ
ُْ َ
َ
ُْ
سمـ َخ ْم ٌ
ادةُ َ
الع ِ
اط ِ
س)( ،)4كاقتداء المسمميف برسكليـ  في ىذا كمو مف شأنو أف ينمي المكدة بينيـ ،فتتقارب نفكسيـ،
َ
كتتآلؼ قمكبيـ ،كيسيـ تمقائيا في قكة الصبلت كالركابط بينيـ.

رابعاً :حقوؽ المسمميف تجمب ليـ الخيرات وتدفع عنيـ الشرور :إف أداء حقكؽ المسمميف التي شرعيا
اإلسبلـ ،كدعا إلييا الرسكؿ  لو أثر بالغ في جمب مصالح المسمميف ،كتحقيؽ الخيرات ليـ في الدنيا
كاآلخرة ،كدفع المفاسد كالشركر أف تصيبيـ في الدنيا كاآلخرة ،كفي سبيؿ تحقيؽ ىذا فقد شرع النبي 
النصيحة حقا مف حقكؽ المسمميف ،بؿ ككانت كاحدا مف بنكد بيعة المسمميف لمرسكؿ  ،فقد ركل جرير
اء َّ ِ
الصالَ ِة ،وِايتَ ِ
ص ِح
وؿ المَّ ِو َ عمَى إِقَ ِاـ َّ
س َ
بف عبد ا﵀ -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿَ ( :ب َاي ْع ُ
الزَكاةَ ،والن ْ
َ
ت َر ُ

( )1صحيح مسمـ ،)74 /1( ،كتاب اإليماف ،باب :بياف أنو ال يدخؿ الجنة إال المؤمنكف ،رقـ.)54( :

( )2صػػحيح البخػػاري ،)157 /3( ،كتػػاب اليبػػة كفضػػميا ،بػػاب :المكافػػأة فػػي اليبػػة ،رقػػـ ،)2585( :صػػحيح مسػػمـ/2( ،
 ،)756كتاب الزكاة ،باب :قبكؿ النبي اليدية ،رقـ.)1077( :

( )3صحيح البخاري ،)25 /7( ،كتاب النكاح ،بػاب :مػف أجػاب إلػى كػراع ،رقػـ ،)5178( :صػحيح مسػمـ،)1054 /2( ،
كتاب النكاح ،باب األمر بإجابة الداعي ،رقـ.)1429( :

( )4صحيح البخاري ،)71 /2( ،كتاب الجنائز ،باب :األمر باتباع الجنائز ،رقـ ،)1240( :صػحيح مسػمـ،)1704 /4( ،
كتاب السبلـ ،باب :مف حؽ المسمـ ،رقـ.)2162( :
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ِ
سمٍِـ)( ،)1فقرف النبي  بيف النصيحة لممسمميف ،كبيف إقاـ الصبلة ،كايتاء الزكاة "،كجعؿ رسكؿ ا﵀
ل ُك ٍّؿ ُم ْ

 نصيحة المسمميف شرطا في الديف يبايع عميو كالصبلة كالزكاة؛ كلذلؾ تراه قرنو بيما"(.)2

كنصيحة المسمميف تككف في " إرشادىـ لمصالحيـ ،كمعكنتيـ في أمر دينيـ كدنياىـ بالقكؿ كالعمؿ،
كتنبيو غافميـ ،كتعميـ جاىميـ ،كرفد محتاجيـ ،كستر عكراتيـ ،كدفع المضار عنيـ ،كجمب المنافع في
الديف كالدنيا إلييـ"( ،)3كىذا كمو لو دكره في خمؽ المكدة بيف الناصح كالمنصكح ،كمف ثـ تقكل بينيـ
الركابط كالصبلت.
خامساً :حقوؽ المسمميف تربي فييـ التعاوف عمى تفريج ال ُك َرب :مف اآلثار المترتبة عمى إقرار الشريعة

اإلسبلمية لحقكؽ المسمميف أنيا تربي فييـ يخميؽ التعاكف عمى تفريج كرب المكركبيف ،كما قد يتعرض لو
أحدىـ مف النكائب التي يضيؽ بيا ذرعا ،كال يجد معيا حيمة كال قدرة ،فييب المسممكف متعاكنكف بما

يستطيعكف لرفع الضيـ عنو ،كتفريج كربتو ،كازالة ىمو.
كقد رغب النبي  في تعاكف المسمميف فيما بينيـ لتفريج الكرب ،كنصرة المظمكميف ،فبيف أف مف
سعى بخير إلخكانو ،كساىـ في نصرتيـ جازاه ا﵀ مف جنس عممو ،ركل عبد ا﵀ بف عمر -رضي ا﵀
َخ ِ
اف ِفي حاج ِة أ ِ
ِ
عنيما :-أف رسكؿ ا﵀  قاؿ( :المسمِـ أَ ُخو الم ِِ
يو
سمِ ُم ُوَ ،و َم ْف َك َ
َ َ
سمـ الَ َي ْظم ُم ُو َوالَ ُي ْ
ُْ
ُْ ُ
()4
ِ
يخكة المسمميف تفرض عمييـ ىذا التعاكف عمى سد حاجات إخكانيـ ،كتفريج
اج ِت ِو ، )...فأ ي
َك َ
اف المَّ ُو في َح َ
يك ىربيـ ،مما يكرث بينيـ المحبة ،كيقارب بينيـ ،كيشد بعضيـ إلى بعض.

سادساً :حقوؽ المسمميف تحقؽ العدؿ وتمنع الظمـ بينيـ :إف الحقكؽ التي شرعيا اإلسبلـ بيف المسمميف
ليا دكرىا في تحقيؽ العدؿ كنفي الظمـ ،فقد اعتبر النبي  أف األخكة بيف المسمميف تقتضي العدؿ بينيـ،
سمِ ُـ
الم ْ
كدفع الظمـ عنيـ ،كفي ىذا ركل عبد ا﵀ بف عمر  -رضي ا﵀ عنيما :-أف رسكؿ ا﵀  قاؿُ ( :
اف المَّ ُو ِفي ح ِ ِ
َخ ِ
اف ِفي حاج ِة أ ِ
ِ
أَ ُخو الم ِِ
سمٍِـ
يو َك َ
سمِ ُم ُوَ ،و َم ْف َك َ
َ َ
َ َ
اجتوَ ،و َم ْف فََّر َج َع ْف ُم ْ
سمـ الَ َي ْظم ُم ُو َوالَ ُي ْ
ُْ
ِ
القيام ِة ،وم ْف ستَر م ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ام ِة)( ،)5فالحديث
ُك ْرَب ًة ،فََّر َج المَّ ُو َع ْن ُو ُك ْرَب ًة م ْف ُك ُرَبات َي ْوِـ َ َ َ َ َ َ ُ ْ
سم ًما َ
ستََرهُ الم ُو َي ْوَـ الق َي َ
يحض عمى األخكة التي تقتضي العدؿ كاإلنصاؼ بيف األخكة ،فاألخ ال يظمـ أخاه " ،فإف ا﵀ حرـ قميؿ

( )1صحيح البخاري ،)21 /1( ،كتاب اإليماف ،بػاب :قػكؿ النبػي  " :الػديف النصػيحة" ،رقػـ ،)57( :صػحيح مسػمـ/1( ،
 ،)75كتاب اإليماف ،باب :بياف أف الديف النصيحة ،رقـ.)56( :

( )2الخطابي ،أعالـ الحديث (شرح صحيح البخاري) ،)187 /1( ،ـ .س.
( )3القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)307 /1( ،ـ .س.

( )4صػػحيح البخػػاري ،)128 /3( ،كتػػاب المظػػالـ كالغصػػب ،بػػاب :ال يظمػػـ المسػػمـ ،رقػػـ ،)2442( :صددحيح مسددلم/2( ،
 ،)0986كتاب البر والصلة واآلداب ،باب :تحرٌم ظلم المسلم ،رقم.)4562( :
( )5صػػحيح البخػػاري ،)128 /3( ،كتػػاب المظػػالـ كالغصػػب ،بػػاب :ال يظمػػـ المسػػمـ ،رقػػـ ،)2442( :صددحيح مسددلم/2( ،
 ،)0986كتاب البر والصلة واآلداب ،باب :تحرٌم ظلم المسلم ،رقم.)4562( :
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الظمـ ككثيره"( ،)1ثـ حث النبي  عمى حقكؽ أخرل مف حقكؽ األخكة ،فاألخ ينصر أخاه كال يخذلو ،كال
يسممو" فبل يترؾ نصره إذا احتاج إليو ،كمعكنتو في الحؽ"(" ،)2كباقي الحديث حض عمى التعاكف ،كحسف
التعاشر ،كاأللفة ،كالستر عمى المؤمف ،كترؾ التسمع بو ،كاإلشيار لذنكبو"(.)3
كمف خبلؿ ما سبؽ يظير أف بياف الشريعة اإلسبلمية حقكؽ المسمميف ،كالتزاـ المسميف بحسف أدائيا
يسيـ بدكر كبير في خمؽ جك المكدة بيف عمكـ المسمميف ،يؤثر تأثي ار كاضحا في قكة العبلقات كالصبلت
بينيـ.

( )1ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)571 /6( ،ـ .س.

( )2القاضً عٌاض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)31 /8( ،ـ .س.
( )3ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،)571 /6( ،ـ .س.
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الفصؿ الثالث
أحكاـ عامة تسيـ في قوة الروابط والصالت االجتماعية
وفيو أربعة مباحث:
المبحث اظوؿ :كفالة اليتيـ ،كتعيد األرامؿ كالمساكيف تيسيـ في تكثيؽ التكاصؿ كالترابط.
المبحث الثاني :األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،يقكم التكاصؿ بيف المسمميف.
المبحث الثالث :التيادم يقكم الصبلت كالركابط.
المبحث الرابع :اآلداب العامة تسيـ في قكة الركابط كالصبلت.
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توطئة:
شرع اإلسبلـ أحكاما كثيرة ،كسف النبي  سننا عدة كميا تنظـ تعامؿ المسمميف ،كتنمي المكدة،
كتزع األلفة ،كتقرب بيف األخكة المسمميف ،كفي ىذا الفصؿ بياف لمجمكعة مف األحكاـ المتنكعة كالتي
تؤثر في قكة الصبلت كالركابط ؛ مثؿ كفالة اليتيـ كرعاية األرامؿ ،كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر،
كالتيادم ،كمراعاة اآلداب المسنكنة في تعامؿ المسمميف .كسيأتي تفصيؿ ذلؾ عبر المباحث اآلتية:
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المبحث اظوؿ :كفالة اليتيـ ،وتعيد اظرامؿ والمساكيف تُسيـ في توثيؽ التواصؿ والترابط بيف المسمميف:
حث النبي  عمى كفالة اليتيـ ،كالسعي عمى األرامؿ كالمساكيف ،فيي فكؽ ككنيا أكامر ربانية فإنيا
أيضا تنمي المكدة ،كتقكم الصبلت كالركابط بينيـ ،كفي ىذا المبحث يظير أثر ىذه الخصاؿ في قكة
الركابط كالصبلت:
أوالً :كفالة اليتامى سبب لدخوؿ الجنة :عني اإلسبلـ في تشريعاتو المختمفة باليتامى ،كحث النبي 
عمى كفالة اليتامى كرعاية شؤكنيـ؛ كذلؾ حرصا عمى سد النقص الذم أصابيـ بفقد آبائيـ ،الذيف ىـ
سندىـ في ىذه الدنيا بعد ا﵀ تعالى ،كزيادة في االىتماـ بأمرىـ فقد بيف النبي  أف كفالة اليتامى،
كالعناية بأمرىـ سبب لدخكؿ الجنة ،كمرافقتو  فييا ،كفي ىذا ركل سيؿ بف سعد -رضي ا﵀ عنو،-
السب ِ
ِ
اف ُؿ ِ ِ ِ
عف النبي  قاؿ( :أََنا و َك ِ
طى)( " ،)1ككافؿ
سَ
الج َّن ِة َى َك َذاَ ،وقَ َ
ص َب َع ْيو َّ َ
اليتيـ في َ
َ
الو ْ
اؿ ِبِإ ْ
َّابة َو ُ
َ

اليتيـ :الذم يربي يتيما كيحسف إليو ،سكاء كاف اليتيـ لو كابف ابنو كاف سفؿ ،أك ابف أخيو ،أك كانت امرأة
تربي كلدىا الذم مات أبكه ،أك أحد يربي كلدا أجنبيا مات أبكه ،كؿ ذلؾ في األجر سكاء

"(.)2

كىذا أسمكب نبكم في الحث عمى كفالة اليتيـ مف شأنو أف يحمؿ الناس عمى التنافس كالمسارعة في
ذلؾ ،فتيقضى بذلؾ حاجة اليتيـ ،كيشعر بحب الناس لو ،ككقكفيـ إلى جنبو ،كتقكل بينيـ الصبلت
كالركابط.
ثانياً :كفالة اليتيـ تربي في المسمميف العدؿ ،فتقوى بينيـ الصالت والروابط :كيظير ذلؾ في أف كافؿ
صداقيا ،كيسكييا بغيرىا في ذلؾ كال ينقصو ،كال يسقطو
اليتيمة إذا أراد الزكاج منيا فعميو أف يعدؿ فين ى
طمعا فييا بسبب يتميا كتربيتو ليا ،كفي ىذا ركل عركة بف الزبير -رضي ا﵀ عنيما ،-أنو سأؿ عائشة

اع﴾ [النساء:
 رضي ا﵀ عنيا ،-عف قكؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :وِا ْف ِخ ْفتُ ْـ أََّال تُ ْق ِسطُوا﴾ [النساء ]3 :إِلَى ﴿ َوُرَب َُخ ِتي ِىي ِ
شِ
ارُك ُو ِفي َمالِ ِو ،فَ ُي ْع ِج ُب ُو َمالُ َيا َو َج َمالُ َيا،
 ،]3فَقَالَ ْتَ :يا ْاب َف أ ْ
وف ِفي َح ْج ِر َولِ ٍّي َيا تُ َ
يم ُة تَ ُك ُ
َ َ
اليت َ
ِ
َف ي ْق ِسطَ ِفي ص َد ِاقيا ،فَيع ِط ِ
وى َّف
َف ُي ْن ِك ُح ُ
ييا َغ ْي ُرهُ ،فَ ُن ُيوا أ ْ
يد َولِي َيا أ ْ
فَ ُي ِر ُ
َف َيتََزَّو َج َياِ ،ب َغ ْي ِر أ ْ ُ
ييا م ْث َؿ َما ُي ْعط َ
َ َ ُْ َ
النس ِ
ِ
ؽ ،وأ ِ
اء
س َّن ِت ِي َّف ِم َف َّ
َف َي ْن ِك ُحوا َما َ
ُم ُروا أ ْ
إَِّال أ ْ
َف ُي ْق ِسطُوا لَ ُي َّفَ ،وَي ْبمُ ُغوا ِب ِي َّف أ ْ
ط َ
اب لَ ُي ْـ م َف ٍّ َ
الص َدا ِ َ
َعمَى ُ
اى َّف)( ،)3كفي ىذا إقرار لمعدؿ ،كرفع لمظمـ ،كتعكيد كافؿ اليتيـ العدؿ كاإلنصاؼ ،فيصؿ اليتيمة حقيا،
ِس َو ُ

( )1صحيح البخاري ،)9 /8( ،كتاب األدب ،باب :فضؿ مف يعكؿ يتيما ،رقـ.)6005( :
( )2المظهري ،المفاتيح في شرح المصابيح ،)214-213 /5( ،ـ .س.

( )3صػػحيح البخػػاري ،)139 /3( ،كتػػاب الشػػركة ،بػػاب :شػػركة اليتػػيـ كأىػػؿ الميػراث ،رقػػـ ،)2494( :صػػحيح مسػػمـ/4( ،
 ،)2313كتاب التفسير ،رقـ.)3018( :
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كال تيضـ منو شيئا ،كالعدؿ أساس المكدة بيف الناس ،كبالمكدة تتقارب النفكس ،كيتكاصؿ اإلخكاف ،فتقكل
بيذا الصبلت كالركابط بيف كافؿ اليتيـ ،كبيف اليتامى ،فيغدكا أبناء المجتمع المسمـ جسدا كاحدا .
ثالثاً :كفالة اليتيـ تربي المسمـ عمى الرفؽ ،فتقوى الصالت والروابط :كافؿ اليتيـ ينبغي أف يككف رفيقا
رحيما باليتيـ كما كاف النبي  في تعاممو مع أنس بف مالؾ – رضي ا﵀ عنيما  -حينما كاف خادما لو،
فكاف تعامؿ النبي  معو غاية في الرفؽ كالميف ،كىذا ما ركاه أنس  -رضي ا﵀ عنو -قاؿ...( :
ت َى َذا َى َك َذا؟ والَ لِ َ ٍ
ِ
اؿ لِي لِ َ ٍ
َص َن ْع ُو لِ َـ لَ ْـ
فَ َخ َد ْمتُو ِفي َّ
ض ِرَ ،ما قَ َ
ص َن ْع َ
الح َ
السفَ ِر َو َ
ش ْيء لَ ْـ أ ْ
َ
ص َن ْعتُ ُو ل َـ َ
ش ْيء َ
ص َن ْع َى َذا َى َك َذا)( ،)1فيذا يخميؽ النبي  مع اليتيـ يرفؽ بو ،كيصبر عميو ،كيميف في التعامؿ معو ،كىذا
تَ ْ
مف كرـ خمقو  كصبره ،كحسف عشيرتو ( ،)2كيشكؿ الحديث دعكة لكؿ مف كفؿ يتيما أك عاممو أف يرفؽ
بو ،كيميف معو ،كيسعى بكؿ ما ينفعو ،مما يظير حرصو عمى مصمحة اليتيـ ،فتقع المحبة بينيـ ،كتتآلؼ
القمكب.
رابعاً :رعاية اظرامؿ والمساكيف ،تعمؿ عمى توثيؽ التواصؿ والترابط بيف المسمميف :حث النبي 
المسمميف عمى العناية بالضعفاء مف أبناء المجتمع المسمـ ،شعك ار بكحدة األمة ،ككحدة جسدىا ،فيـ أمة
كاحدة كجسدىا كاحد ،إذا أصيب منو عضك تداعى سائر األفراد بنصرتو ،كمكاساتو ،كمؤازرتو ،كمف صكر
ىذه الكحدة السعي في رعاية األرامؿ كالمساكيف ،كفي ىذا ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو -قاؿ :قاؿ
ِِ ِ
ِ ِ
النبي ِ َّ ( :
س ِب ِ
الص ِائِـ َّ
س ِك ِ
الن َي َار)(،)3
يؿ المَّ ِو ،أ َِو القَ ِائِـ المَّْي َؿ َّ
الساعي َعمَى اظ َْرَممَة َوالم ْ
يفَ ،كا ْل ُم َجاىد في َ
كسميت أرممة؛ لما يقع بيا مف الفقر ،كذىاب الزاد بعد مكت
"كاألرممة :ىي المرأة التي مات عنيا زكجيا ،ي

قيميا"( " ،)4كالمسكيف مف لو ماؿ ،أك حرفة ال تقع منو مكقعا ،كال تغنيو؛ سائبل كاف أك غير سائؿ"(،)5
ٌ
فجاء ىذا الحديث لبياف فضؿ رعاية األرامؿ كالمساكيف مف أبناء المجتمع ،فالذم ىيكسب لؤلرممة

كالمسكيف ،كيعمؿ لقكتيـ ،لقكاـ عيشو كعيش مف يقكـ بو ،ابتغاء فضؿ ا﵀  ...كأجر نفقاتيـ أنو

( )1صحيح البخاري ،)11 /4( ،كتاب الكصايا ،باب :استخداـ اليتيـ فػي السػفر كالحضػر ،رقػـ ،)2768( :صػحيح مسػمـ،
( ،)1804 /4كتاب الفضائؿ ،باب :كاف رسكؿ ا﵀  أحسف الناس خمقا ،رقـ.)2309( :

( )2القاضً عٌاض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)275-274 /7( ،م .س .بتصرف.

( )3صػػػحيح البخػػػاري ،)62 /7( ،كت ػػاب النفق ػػات ،ب ػػاب :فض ػػؿ النفق ػػة عم ػػى األى ػػؿ ،رق ػػـ ،)5353(:صػػػحيح مسػػػمـ/4( ،
 ،)2286كتاب الزىد كالرقائؽ ،باب :اإلحساف إلى األرممة كالمسكيف كاليتيـ ،رقـ.)2982( :

( )4المازري ،المعمـ بفوائد مسمـ ،)383 /3( ،ـ .س.
( )5الخطابي ،معالـ السنف ،)61 /2( ،ـ .س.
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كالمجاىد ،ككالصائـ القائـ ،)1(...فمف فى ًطف لمثؿ ىؤالء فأغناىـ عف يذؿ المسألة ناؿ منيـ الحب كالتقدير،
فتقكل بينيـ ركابط األخكة.
كىذا يظير دكر رعاية اليتامى كالمساكيف كاألرامؿ في تكثيؽ الصبلت كاركابط بيف المسمميف ،فيك
يخمؽ جك الحب ،كالعدؿ ،كالتعاكف ،كالرفؽ الذم يجمع القمكب كيؤلؼ بينيا.

( )1القاضي عياض ،إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ،)531 /8( ،ـ .س .بتصرؼ.
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المبحث الثاني :اظمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ،يقوي التواصؿ بيف المسمميف:
ُم ٌة
أكجب ا﵀ تعالى عمى المسمميف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،فقاؿ تعالىَ ﴿ :وْلتَ ُك ْف ِم ْن ُك ْـ أ َّ
وف ِبا ْلمعر ِ
َي ْد ُع َ ِ
وف﴾ [آؿ عمراف،]104 :
وؼ َوَي ْن َي ْو َف َع ِف ا ْل ُم ْن َك ِر َوأُولَ ِئ َؾ ُى ُـ ا ْل ُم ْفمِ ُح َ
ْم ُر َ َ ْ ُ
وف إلَى ا ْل َخ ْي ِر َوَيأ ُ
كما حث عميو النبي  كرغب فيو؛ لما لؤلمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مف األثر البالغ في إذاعة
الخير كنشره بيف الناس ،كأداء الحقكؽ إلى أىميا ،كمنع التعدم عمى العباد كحقكقيـ ،مما يككف لو الدكر
الكبير في قكة الركابط كالصبلت بيف أفراد المجتمع ،كيظير ىذا الدكر مف خبلؿ اآلتي:
أوالً :اظمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر يكفر الذنوب :فقد ركل حذيفة بف اليماف  -رضي ا﵀ عنو،-
الص َدقَ ُة ،واظَمر ِبا ْلمعر ِ
الر ُج ِؿ ِفي أَ ْىمِ ِو َو َمالِ ِو َو َج ِ
وؼ،
الصالَةَُ ،و َّ
ارِه ،تُ َكفٍُّرَىا َّ
قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ِ ( :فتْ َن ُة َّ
َ ْ ُ َ ُْ
َّ
الم ْن َك ِر ،)1() ...كالفتنة ىنا ما يقع فيو مف صغار الذنكب( " ،)2كفتنة الرجؿ في أىمو مما
َوالن ْي ُي َع ِف ُ
يعرض لو معيف مف سكء ،أك حزف ،أك غير ذلؾ مما لـ يبمغ كبيرة ،كفتنة كلده باالشتغاؿ بو مف فرط
()3

متسعا"
المحبة عف كثير مف الخيرات ،كجاره بأف يتمنى مثؿ حالو إف كاف
ن

كميا يزكؿ أثرىا إذا قاـ العبد

بما فرض ا﵀ عميو مف الصبلة ،كالزكاة ،كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،فيككف ذلؾ حاف از لممؤمف

لمقياـ بيذه الكاجبات ،فيسيـ بيذا في نشر الخير كايصالو لممسمميف ،كما يمنع كثي ار مف الشركر كالمضار
كي ًجمكنو كيقدركف حرصو عمييـ ،فتتقارب النفكس ،كتتآلؼ األركاح
التي قد يقع فييا إخكانو ،فيحبو العباد ،ي

فيككف ذلؾ سببا في التعاضد كالترابط كحفظ المجتمع.

ثانياً :اظمر بالمعروؼ ينشر الخير ،ويمنع الشر والفساد ،فتقوى الروابط والصالت :يسيـ األمر
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر بشكؿ كبير في نشر الخير كاذاعتو بيف الناس ،فيشيع الصدؽ ،كاألمانة،
كالبر كالصمة ،كاإلحساف إلى الجيراف ،كالكفاء بالعيد ،ككؿ صكر الخير كاإلحساف ،كىذه كميا عكامؿ
تقكم المكدة بيف المسمميف ،كتقكم الصبلت كالركابط التي تشدىـ.
كما أف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر تنحسر بو الشركر ،كتقؿ المفاسد مف كذب ،كغيبة،
كنميمة ،كسفؾ لمدماء ،كخيانة ،كغدر ،كغيرىا ،كمما يشير إلى ىذا ما ركاه أبك سعيد الخدرم  -رضي
ِ
ِ
ِ
س َنا
ا﵀ عنو ،-عف النبي  قاؿ( :إِيَّا ُك ْـ َو ُ
وس َعمَى الط ُرقَات ،فَقَالُواَ :ما لَ َنا ُبدٌّ ،إِ َّن َما ى َي َم َجال ُ
الجمُ َ
ِ
َنتَحد ُ ِ
َِّ
ييا ،قَ َ ِ
يؽ َحقَّ َيا ،قَالُواَ :و َما َحؽ الطَّ ِري ِ
اؿَ :غض
ؽ؟ قَ َ
َعطُوا الطَّ ِر َ
س ،فَأ ْ
َ
َّث ف َ
الم َجال َ
اؿ :فَإ َذا أ ََب ْيتُ ْـ إال َ
( )1صػػحيح البخػػاري ،)113 /2( ،كتػػاب المناقػػب ،بػػاب :عبلمػػات النبػػكة ،رقػػـ ،)3586( :صػػحيح مسػػمـ،)2218 /4( ،
كتاب الفتف كأشراط الساعة ،باب :في الفتنة التي تمكج كمكج البحر ،رقـ.)144( :

( )2ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)436 /3(،ـ .س.
( )3القسطبلني ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،)34 /3( ،ـ .س.
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ِ
البص ِر ،و َكؼ اظَ َذى ،ورد َّ ِ
الم ْن َك ِر)
َ َ َ
ََ
السالَـَ ،وأ َْمٌر ِبا ْل َم ْع ُروؼَ ،وَن ْي ٌي َع ِف ُ
الجمكس عمى الطرقات ،كلزكـ البيكت ،إال لحاجة ،فعندىا يجكز الجمكس بشركط أربعة ،كىي :غض
(،)1

ففي الحديث الدعكة إلى ترؾ

البصر ،ككؼ األذل ،كرد السبلـ ،كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،كىذه الشركط األربعة يجمعيا
أنيا تسيـ في منع األذل كالشر عف المارة ،ككذلؾ تحقيؽ نفعيـ ،كىذا يخمؽ جكا مف األمف كاالستقرار في
المجتمع ،فتعـ المكدة بيف أفراده؛ فكؿ منيـ ساع بالخير لمجميع كآمر بو ،ككميـ ناه عف الشر مانع لو.
ثالثاً :اظمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ينمي المحبة ،فتقوى الصالت والروابط :يعد األمر بالمعركؼ
كالنيي عف المنكر سببا في تنمية المكدة بيف المسمميف؛ ذلؾ أف فيو التطبيؽ العممي لحب المسمـ إلخكانو،
كانتمائو إلى أمتو ،فاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مف أسمى مظاىر حب المسمـ إلخكانو فيقع حبو
في قمكبيـ ،كىذا ما أشار إليو النبي  في الحديث الذم ركاه أبك مكسى األشعرم -رضي ا﵀ عنو،-
ِ
قاؿ :قاؿ النبي ( :عمَى ُك ٍّؿ م ٍِ
َّؽ،
ص َدقَ ٌة ،قَالُوا :فَِإ ْف لَ ْـ َي ِج ْد؟ قَ َ
صد ُ
َ
ُْ
س ُو َوَيتَ َ
اؿ :فَ َي ْع َم ُؿ ِب َي َد ْيو فَ َي ْنفَعُ َن ْف َ
سمـ َ
يف َذا الح ِ
ْم ُر
وؼ ،قَالُوا :فَِإ ْف لَ ْـ َي ْف َع ْؿ؟ قَ َ
ستَ ِط ْع أ َْو لَ ْـ َي ْف َع ْؿ؟ قَ َ
الم ْم ُي َ
اؿ :فَ ُي ِع ُ
َ َ
قَالُوا :فَِإ ْف لَ ْـ َي ْ
اؿ :فَ َيأ ُ
اجة َ
اؿِ :با ْلمعر ِ
اؿ :فَ ُي ْم ِس ُؾ َع ِف َّ
ص َدقَ ٌة)( ،)2فاألمر
ِب َ
اؿ :فَِإ ْف لَ ْـ َي ْف َع ْؿ؟ قَ َ
وؼ ،قَ َ
الخ ْي ِر ،أ َْو قَ َ
الشٍّر فَِإ َّن ُو لَ ُو َ
َ ُْ
بالمعركؼ صدقة مف الصدقات ،كالصدقة إنما تخرج مف إنساف محب ،كحريص عمى نفع غيره ،فيك يأمر

بالمعركؼ كينيي عف المنكر " مف باب النصيحة لممؤمنيف ،كالرحمة ليـ ،كانقاذىـ مما كقعكا فيو مف
التعرض لعقكبة ا﵀"( ،)3كىذه مصالح تتحقؽ باألمر بالمعركؼ كالنيي ،كىي دليؿ غيرة المسمـ عمى
إخكانو كحبو ليـ فيككف ذلؾ سببا لقكة الصمة بينيـ.
رابعاً :اظمر بالمعروؼ يحمي اظمة مف الشرور والميالؾ :إف فريضة األمر بالمعركؼ كالنيي عف
المنكر ليا دكرىا في صيانة المجتمع اإلسبلمي بأفراده مف كؿ أسباب الضعؼ كاليكاف التي تعتريو،
كتؤذف بخرابو ،كىك ما بينو النبي  فيما ركاه النعماف بف بشير  -رضي ا﵀ عنيما -قاؿَ ( :مثَ ُؿ القَ ِائِـ
ود المَّ ِو والو ِاق ِع ِفيياَ ،كمثَ ِؿ قَوٍـ استَيموا عمَى ِ ٍ
َعمَى ُح ُد ِ
َس َفمَ َيا،
َعالَ َىا َوَب ْع ُ
ض ُي ْـ أ ْ
اب َب ْع ُ
َص َ
ْ ْ َُ َ
ض ُي ْـ أ ْ
سفي َنة ،فَأ َ
َ
َ َ
َ َ

( )1صػػػحيح البخػػػاري ،)132 /3( ،كتػػاب المظػػالـ كالغصػػب ،بػػاب :أفنيػػة الػػدكر كالجمػػكس فييػػا ،رقػػـ ،)2465( :صػػػحيح
مسػػػمـ ،)1675 /3( ،كت ػػاب المب ػػاس كالزين ػػة ،ب ػػاب :الني ػػي ع ػػف الجم ػػكس ف ػػي الطرق ػػات كاعط ػػاء الطري ػػؽ حق ػػو ،رق ػػـ:

(.)2121

( )2صػػحيح البخػػاري ،)11 /8( ،كتػػاب األدب ،بػػاب :كػػؿ معػػركؼ صػػدقة ،رقػػـ ،)6022( :صػػحيح مسػػمـ،)699 /2( ،
كتاب الزكاة ،باب :بياف أف اسـ الصدقة يقع عمى كؿ نكع مف المعركؼ ،رقـ.)1008( :

( )3التكيجرم ،موسوعة فقو القموب ،)2333 -2332/3( ،ـ .س.
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اء مروا عمَى م ْف فَوقَيـ ،فَقَالُوا :لَو أ ََّنا َخرْق َنا ِفي َن ِ
ِ
ِ
يف ِفي أ ِ
صي ِب َنا َخ ْرقًا
اف الَِّذ َ
فَ َك َ
ْ
َس َفم َيا إِ َذا ْ
ْ
َ
َ َ ْ ُْ
الم َ
استَقَ ْوا م َف َ
ِ
ِ
ِ
يعا)(،)1
يعاَ ،وِا ْف أ َ
َولَ ْـ ُن ْؤِذ َم ْف فَ ْوقَ َنا ،فَِإ ْف َيتُْرُك ُ
وى ْـ َو َما أ ََر ُ
َخ ُذوا َعمَى أ َْيدي ِي ْـ َن َج ْواَ ،وَن َج ْوا َجم ً
ادوا َىمَ ُكوا َجم ً

اس الفاسؽ عف الفسؽ نجا كنجكا مف عذاب ا﵀ تعالى ،كاف ترككه عمى فعؿ
"كالمعنى أنو كذلؾ إف ىم ىنع الن ي
المعصية كلـ يقيمكا عميو الحد حؿ بيـ العذاب كىمككا بشؤمو"( ،)2كسبلمة المجتمع مف أسباب الضعؼ
كاليكاف عامؿ قكة كصمة كترابط بيف أفراده ،كىذا يككف بالقياـ بكاجب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.
كبيذا يظير أثر كدكر األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر في قكة الصبلت بيف المسمميف.

( )1صحيح البخاري ،)139 /3( ،كتاب الشركة ،باب :ىؿ يقرع في القسمة كاالستياـ فيو ،رقـ.)2493( :

( )2المباركفكرم ،أبك العػبل ،محمػد عبػد الػرحمف( ،ت1353 :ى ػ) ،تحفػة اظحػوذي بشػرح جػامع الترمػذي ،)329 /6( ،د.
ط .دار الكتب العممية – بيركت.
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المبحث الثالث :التيادي يقوي الصالت والروابط:
تسيـ اليدايا كتبادليا في قكة الركابط كالصبلت بيف المؤمنيف ،كيظير ذلؾ فيما يمي:
أوالً :اليدية سبيؿ لدخوؿ الجنة :بيف النبي  فضؿ اليدية كثكابيا ،كعدىا مف األعماؿ التي تكجب
لممسمـ دخكؿ الجنة ،كالفكز بنعيميا ،كىذا ما دؿ عميو الحديث الذم ركاه عبد ا﵀ بف عمرك  -رضي ا﵀
ِ
ِ
ِ
صمَ ٍة
عنيما ،-يقكؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( :أ َْرَب ُع َ
صمَ ًة أ ْ
َعالَ ُى َّف َمن َ
الع ْن ِزَ ،ما م ْف َعام ٍؿ َي ْع َم ُؿ ِب َخ ْ
وف َخ ْ
يح ُة َ
ِم ْنيا رجاء ثَوا ِبيا ،وتَ ِ
يؽ م ْو ُع ِ
الج َّن َة)( ،)1فقد بيف النبي  أف خصاؿ الخير،
ود َىا ،إَِّال أ َْد َخمَ ُو المَّ ُو ِب َيا َ
َ ََ َ َ َ َ ْ
صد َ َ
كالقربات إلى ا﵀ كثيرة ،كنبو إلى أربعيف منيا ،كلـ يذكرىا " لمعنى ىك أنفع لنا مف ذكرىا ،كذلؾ  -كا﵀

أعمـ -خشية أف يككف التعييف ليا كالترغيب فييا زىدا في غيرىا مف أبكاب المعركؼ كسبؿ الخير"(.)2
الرجؿ فيشرب لبنيا ثـ يردىا
كمف ىذه الخصاؿ المنيحة ،كالمنيحة "الناقة ،أك الشاة يعطييا الرج يؿ
ى
درىا ،ثـ صار يقاؿ لكؿ مف أعطى منح"( ،)3كخصيا بالذكر في ىذا الحديث مف بيف الخصاؿ
إذا ذىب ٌ
األربعيف؛ إشارة منو  إلى أىميتيا ،فيي سبب لدخكؿ الجنة،إف أخمص المانح نيتو ﵀ فييا.

كمثؿ ىذا الكعد مف األجر لميبة ما يدفع المسمميف لئلقباؿ عمى تبادؿ اليدايا ،ما يشيع المحبة
كيذىب السخيمة كيصفي النفكس كيقكم الصبلت.
ثانياً :اليدية تسيـ في سد حاجة المعوزيف مف المسمميف :مف اآلثار اإليجابية لميدية في المجتمع
المسمـ أنيا تسيـ في سد حاجات كثير مف الناس المعكزيف ،،ركل جابر  -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :كانت
لرجاؿ منا فضكؿ أرضيف،
َف ْم َي ْزَر ْع َيا أ َْو لِ َي ْم َن ْح َيا ،فَِإ ْف

ض،
فقالكا :نؤاجرىا بالثمث كالربع كالنصؼ ،فقاؿ النبي َ ( :م ْف َكا َن ْت لَ ُو أ َْر ٌ
ض ُو)( ،)4كالمعنى "أف ييبو االنتفاع بيا ،كال يكرييا منو
لَ ْـ َي ْف َع ْؿَ ،ف ْم ُي ْم ِس ْؾ أ َْر َ

بأجر ،مف باب المشاركة كالصمة"(.)5

كبيذا تسيـ اليبة في استغبلؿ المكارد ،كتحكيميا إلى مصادر رزؽ ،تيقضى بيا حاجات المحتاجيف،
فيشعر المسمـ المحتاج بعناية إخكانو بو ،فيقكل في نفكسيـ الشعكر باألخكة اإليمانية ،فيتحابب اإلخكة،
كتتآلؼ نفكسيـ ،مما يسيـ في قكة الركابط كالصبلت بينيـ.

( )1صحيح البخاري ،)066 /3( ،كتاب الهبة وفضلها ،باب :فضل المنٌحة ،رقم.)4630( :
( )2ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)151 /7( ،ـ .س.
( )3انظر :ابف دريد ،جميرة المغة ،)572 /1( ،ـ .س.

( )4صػػػػحيح البخػػػػاري ،)166 /3( ،كت ػػاب اليب ػػة كفض ػػميا ،ب ػػاب :فض ػػؿ المنيح ػػة ،رق ػػـ ،)2632( :صػػػػحيح مسػػػػمـ/3( ،
 ،)1176كتاب البيكع ،باب :كراء األرض ،رقـ.)1536( :

( )5ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)150 /7( ،ـ .س.
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ِ
المتياديف ،فتقوى بينيـ الصالت والروابط :سف النبي  كثي ار مف
ثالثاً :اليدية تُولٍّد المحبة بيف
التشريعات التي تضمف المكدة بيف المسمميف ،فيظمكا جسدا كاحدا مترابطا ،فاليدية بيف األخكة المسمميف
مف السبؿ الشرعية التي تحفظ الكد بينيـ ،فيي تىخرج مف نفس مؤمنة ،تحب الخير لممسمميف كما تحبو
لنفسيا ،كىذا شعكر يشد المسمميف ،كيؤلؼ بينيـ؛ ليذا كاف النبي  يقبؿ اليدية مف الناس ،كال يردىا في
إشارة إلى التيادم كقبكؿ اليدايا بيف اإلخكة المسمميف ،ركل أبك ىريرة  -رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي 
ت ،ولَو أ ْ ِ
ت)
اع أ َْو ُك َر ٍ
يت إِلَى ِذ َر ٍ
ي إِلَ َّي ِذ َراعٌ أ َْو ُك َراعٌ لَقَ ِب ْم ُ
قاؿ( :لَ ْو ُد ِع ُ
اع َظ َ
َج ْب ُ َ ْ
ُىد َ

()1

رابعاً :تحريـ الرجوع في اليدية يحفظ الود ،ويقوي الصالت والروابط :كىذه سنة نبكية شريفة ،فييا دعكة
لممسمميف أف يحفظكا ما فعمكا مف خير ،كأف يصكنكا ما قدمكه مف معركؼ ،فبل يرجع أحدىـ في ىدية
أىداىا ألخيو؛ ألف في ذلؾ ىدما لما بناه مف مكدة في نفس أخيو ،فنيى النبي  المسمميف عف الرجكع

الع ِائ ُد ِفي ِى َب ِت ِو
في ما قدمكه اليدية ،كفي ىذا ركل ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿ :قاؿ النبي َ ( :
ود ِفي قَ ْي ِئ ِو)( ،)2كىذا المثؿ النبكم فيو تنفير لممسمـ أف يعكد فيما كىب إخكانو ،كىذا التنفير مف
َكال َك ْم ِب َي ُع ُ
كجييف " :أحدىما :تشبيو الراجع بالكمب ،كالثاني :تشبيو المرجكع فيو بالقيء"( ،)3كلـ يستثف النبي  مف
ىذا النيي إال اآلباء ،فمف كىب كلده شيئا ثـ أراد الرجكع فيو فمو ذلؾ.
كىذا النيي عف الرجكع في اليبة بعد إىدائيا إنما جاء ليحفظ المكدة التي سكنت قمكب اإلخكة
المؤمنيف ،فمف أىدل أخاه زرع فيو المكدة ،كعدـ الرجكع فييا ييديـ ىذه المكدة ،كبذلؾ تدكـ بينيـ

العبلقات ،كتقكل الصبلت كالركابط.

إذا فاليدية ،كقبكليا ،كعدـ الرجكع فييا عامؿ مساىـ في غرس المكدة بيف المسمميف ،كالمحافظة
عمييا ،كسبب ميـ في قكة الركابط كالصبلت بيف المؤمنيف.

( )1صحيح البخاري ،)153 /3( ،كتاب اليبة كفضميا ،باب :القميؿ مف اليبة ،رقـ.)2568( :

( )2صحيح البخاري ،)164 /3( ،كتػاب اليبػة كفضػميا ،بػاب :ال يحػؿ ألحػد أف يرجػع فػي ىبتػو كصػدقتو ،رقػـ،)2621( :
صحيح مسمـ ،)1241 /3( ،كتاب اليبات ،باب :تحريـ الرجكع في الصدقة كاليبة ،رقـ.)1622( :

( )3ابف دقيؽ العيد ،إحكاـ اظحكاـ شرح عمدة اظحكاـ ،)153 /2( ،ـ .س.
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المبحث الرابع :اآلداب العامة تسيـ في قوة الروابط والصالت:
ىسف النبي  ألمتو جممة مف اآلداب في العديد مف األحكاؿ ،سكاء في المأكؿ كالمشرب ،أك في الزيارة

كاالستئذاف ،أك في الصبلة كاألعياد ،أك غيرىا مف األحكاؿ ،كىذه اآلداب تضبط سمككيـ ،كتنظـ حياتيـ
بالشكؿ الذم يرضكف فيو ربيـ أكال ،كيقتدكف فيو بنبييـ  ،كيحفظكف بو المكدة كالصبلت بينيـ ،كفي
ىذا المبحث يظير الدكر الذم تسيـ بو ىذه اآلداب في تقكية الصبلت كالركابط بيف المسمميف:
أوالً :التزاـ اآلداب العامة يحفظ اظعراض ،ويقوي الصالت والروابط :تسيـ اآلداب المشركعة في األحكاؿ
المختمفة في حفظ أعراض المسمميف ،فقد سف النبي  آداب االستئذاف عند دخكؿ بيكت اآلخريف ،منعا
لبلطبلع عمى العكرات الذم يغرم بالفاحشة ،كيحمؿ عمييا ،كيكقع فييا ،كفي ىذا ركل أبك مكسى
َح ُد ُك ْـ ثَالَ ثًا َفمَ ْـ ُي ْؤَذ ْف لَ ُو َف ْم َي ْر ِج ْع)(،)1
استَأْ َذ َف أ َ
األشعرم -رضي ا﵀ عننو -قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( :إِ َذا ْ

ففي الحديث ىسف النبي  االستئذاف ثبلث مرات فإف أيذف لو دخؿ ،كاال فميرجع " ،كيستأذف الرجؿ عمى

يفجؤىا فيراىا
أمو ،كذكات محارمو ،ككؿ مف ال يحؿ لو النظر إلى عكرتو ،فإنو إذا لـ يستأذف عمييا فقد ي

عريانة"( ،)2فالحكمة مف االستئذاف حفظ األعراض بمنع االطبلع عمى عكرات الناس بغير عمميـ ،فعف
سيؿ بف سعد -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :اطمع رجؿ مف يجحر في يح ىج ًر النبي  ،كمع النبي  مدرل
ِ
يحؾ بو رأسو ،فقاؿ( :لَو أَ ْعمَـ أ ََّن َؾ تَ ْنظُر ،لَطَع ْن ُ ِ ِ
ِ ِ
ص ِر)(،)3
س ِت ْئ َذ ُ
اف ِم ْف أ ْ
َج ِؿ َ
ت ِبو في َع ْين َؾ ،إِ َّن َما ُجع َؿ اال ْ
ْ
الب َ
َ
ُ
ُ
كىذا يصكف الحرمات كاألعراض ،فتدكـ المكدة بيف المسمميف ،كتنعدـ أسباب الخبلفات.

ثانياً :التزاـ اآلداب العامة يولد المودة بيف المسمميف ،ويقوي بينيـ الصالت والروابط :إف التزاـ
المسمميف باآلداب التي سنيا النبي  في األكضاع المختمفة تسيـ في تنمية المكدة بينيـ ،كتعميؽ األخكة
في قمكبيـ ،كتكثيؽ التكاصؿ بينيـ ،كمف ذلؾ:
 -1إجابة الدعي :فيي مما يسيـ في تنمية المكدة بيف المسمميف ،كتعميؽ األخكة في قمكبيـ ،كتكثيؽ
التكاصؿ بينيـ ،ركل عبد ا﵀ بف عمر -رضي ا﵀ عنيما ،-قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ ( :أ ِ
َّع َوةَ
يبوا َى ِذ ِه الد ْ
َج ُ
إِ َذا ُد ِعيتُ ْـ لَ َيا) ( ،)4كاجابة الدعكة ىنا "عمى عمكميا سنة مسنكنة "(.)1
( )1صػػػحيح البخػػػاري ،)54 /8(،كتػػاب االسػػتئذاف ،بػػاب :التسػػميـ كاالسػػتئذاف ثبلثػػا ،رقػػـ ،)6245( :صػػػحيح مسػػػمـ/3( ،
 ،)1694كتاب اآلداب ،باب :االستئذاف ،رقـ.)2153( :

( )2الباجي ،المنتقى شرح الموطأ ،)284 /7( ،ـ .س.
( )3صػحيح البخػػاري ،)54 /8( ،كتدداب االسددتئذان ،بدداب :االسددتئذان مددن أجددل البصددر ،رقددم ،)6420( :صددحيح مسددلم (/3
 ،)0698كتاب اآلداب ،باب :تحرٌم النظر فً بٌت غٌره ،رقم.)4056( :
( )4صحيح البخاري ،)25 /7( ،كتاب النكاح ،باب :إجابة الػداعي فػي العػرس كغيػره ،رقػـ ،)5179( :صػحيح مسػمـ/2( ،
 ،)1053كتاب النكاح ،باب :األمر بإجابة الداعي إلى دعكة ،رقـ.)1429( :
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 -2تسوية الصفوؼ :كمف اآلداب التي تنمي المكدة بيف المسمميف تسكية الصفكؼ في الصبلة ،فقد
حث النبي  المصميف عمى تسكية صفكفيـ ،كأف في ذلؾ منعا لبلختبلؼ بيف قمكبيـ ،كحفظا لممكدة
ا﵀  يمسح م َن ِ
اف رسو ُؿ ِ
اك َب َنا ِفي
بينيـ ،ركل أبك مسعكداألنصارم -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿَ ( :ك َ َ ُ
َْ َ ُ َ
َّ ِ
وب ُك ْـ)( ،)2كاالختبلؼ ىنا " كناية عف المياجرة كالمعاداة
استَُوواَ ،وَال تَ ْختَمِفُوا ،فَتَ ْختَمِ َ
ؼ ُقمُ ُ
الص َالةَ ،وَيقُو ُؿْ :
الع يدكيف ييعرض بكجيو عف اآلخر"( ،)3كىذا حيف تختمؼ الصفكؼ؛ لذا كاف ال بد مف
 ،فإف كؿ كاحد مف ى
تسكيتيا ،كتسكيتيا كاقامتيا تكجب تآلؼ القمكب"(.)4

 -3تشميت العاطس :كمف اآلداب التي تكلد المحبة بيف المسمميف أيضا تشميت العاطس ،ركل أبك ىريرة
 رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  قاؿ( :إِ َذا عطَس أَح ُد ُكـ َف ْمي ُق ْؿ :الحم ُد ِلمَّ ِو ،وْلي ُق ْؿ لَ ُو أَ ُخوه أَو ص ِاح ُب ُو:
َ َ
َ َ َ ْ َ
ُ ْ َ
َْ
ِ
صِم ُح َبالَ ُك ْـ)( ،)5فقكؿ مف شمت العاطس:
َي ْر َح ُم َؾ المَّ ُو ،فَِإ َذا قَ َ
اؿ لَ ُوَ :ي ْر َح ُم َؾ المَّ ُوَ ،ف ْم َي ُق ْؿَ :ي ْيدي ُك ُـ المَّ ُو َوُي ْ
يرحمؾ ا﵀ ،دعاء بالرحمة مف مسمـ ألخيو " ،فإذا قاؿ جكاب قكلو يرحمكـ ا﵀ :ييديكـ ا﵀ كيصمح بالكـ،

فقد حياه بأحسف مما حياه؛ ألف الرحمة ترؾ العقاب عمى الذنكب ،كأما مف حصمت لو اليداية ،كاف بعيدا
مف الذنكب ،كمف أصمح بالو فحالو فكؽ حاؿ المغفكر لو( ،)6كىذا ينمي المكدة بينيـ ،كيحقؽ معاني
األخكة ،كيجسدىا كاقعا في حسف العبلقة بينيـ.
كليس مف الكاجب عمى كؿ مف سمع العاطس أف يشمتو " ،فيك ندب كارشاد كأدب كليس منو شيء
()7

كاجب"

إال أف رد العاطس عمى مف شمتو بقكلو( :ييديكـ ا﵀ كيصمح بالكـ) ،بصيغة العمكـ فيو مف

األدب كالدعاء لمجميع باليداية ،كىذا مما يزيد المكدة ،كيحفظ األخكة.
كىذه كميا نماذج مف اآلداب التي سنيا النبي  في األحكاؿ المختمفة لممسمميف ،كتقكم ركابط
التكاصؿ بينيـ.
توحد المشاعر بيف المسمميف :ثمة آداب تسيـ في تكحيد المشاعر بيف المسمميف،
ثالثاً :آداب عامة ّ
فتقكل بيا الصبلت التي تجمعيـ ،كتكحد صفيـ منيا :عيادة المريض ،كمشاركة المسمميف أفراحيـ بإجابة

( )1ابن عبد البر ،التمهيد لما ف الموطأ م المعا

وا سا يد ،)476 /0( ،م .س.

( )2صحيح مسمـ ،)323 /1( ،كتاب الصبلة ،باب :تسكية الصفكؼ ،كاقامتيا ،رقـ.)432( :
( )3البيضاكم ،تحفة اظبرار شرح مصابيح السنة ،)335 /1( ،م .س.
( )4ابن رجب ،فتح الباري ،)268 /6( ،ـ .س.

( )5صحيح البخاري ،)49 /8(،كتاب األدب ،باب :إذا عطس كيؼ يشمت ،رقـ ،)6224( :صحيح مسػمـ،)2292 /4( ،
كتاب الزىد كالرقائؽ ،باب :تشميت العاطس ،ككراىة التثاؤب ،رقـ.)2992( :

( )6ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،)369 /9( ،ـ .س.
( )7ابن عبدالبر ،االستذكار ،)483 /8( ،ـ .س.
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الدعكة ،كمكاساة المصاب منيـ بالتعزية ،كالتي دؿ عمييا قكلو  فيما ركاه البراء بف عازب  -رضي ا﵀
عنو ،-قاؿ( :أَمرَنا َّ
َم َرَنا
س ْب ٍعَ ،وَن َيا َنا َع ْف َ
الن ِبي ِ ب َ
ََ
س ْب ٍع :أ َ
ش ِم ِ
ِ
ص ِر الم ْظمُ ِ
وـَ ،وِا ْب َر ِ
يت
سِـَ ،و َرٍّد َّ
السالَِـَ ،وتَ ْ
الدَّاعيَ ،وَن ْ
ار القَ َ
َ

اع الج َن ِائ ِز ،و ِعي َ ِ
الم ِر ِ
يضَ ،وِا َج َاب ِة
َ َ
ِبات ٍَّب ِ َ
ادة َ
الع ِ
اط ِ
س ،)1()...فيذا حاؿ المؤمنيف ،فيـ"
َ

جميعا كالجسد الكاحد ،كعمى المرء أف يسعى لصبلح كؿ عضك مف أعضاء جسده سعيو لبعضيا"(،)2
كىذا شأف اآلداب المشركعة بيف المسمميف – كالتي يطكؿ بذكرىا المقاؿ -فجميعيا تسيـ في تكحيد
الشعكر باألخكة ،كتنمي بينيـ المكدة ،فتقكل الصبلت كالركابط.
تعود المسمـ النظافة ،واالىتماـ بحسف المظير :إف تتبع اآلداب التي سنيا النبي 
رابعاً :آداب عامة ّ
في كثير مف المناسبات يممس منيا عنايتو  بأف يككف المسمـ نظيؼ الجسد كالظاىر كما ىك نظيؼ
العقيدة كالباطف ،كأف يككف مظيره حسنا ،كما أف أخبلقو حسنة ،كىذا يظير في اآلداب الكاردة في يكـ

الجمعة كالعيديف ،فقد سف الغسؿ ،كالتطيب ،كالسكاؾ ،كنيى عف التفريؽ بيف الناس؛ منعا إليذاء المصميف
ِ
الج ُم َع ِة،
بريح كريية ،ركل سمماف الفارسي -رضي ا﵀ عنو ،-قاؿ :قاؿ النبي ( :الَ َي ْغتَس ُؿ َر ُج ٌؿ َي ْوَـ ُ
اع ِم ْف طُي ٍر ،ويد ِ
َّى ُف ِم ْف ُد ْى ِن ِو ،أ َْو َيمس ِم ْف ِط ِ
ؽ َب ْي َف
استَ َ
يب َب ْي ِت ِو ،ثُ َّـ َي ْخ ُر ُج فَالَ ُيفٍَّر ُ
ط َ
ْ ََ
َوَيتَطَ َّي ُر َما ْ
َ
ِ
اثْ َن ْي ِف ،ثُ َّـ يصمٍّي ما ُك ِتب لَ ُو ،ثُ َّـ ي ْن ِ
صُ ِ
َّ ِ
ُخ َرى)(،)3
الج ُم َع ِة اظ ْ
اـ ،إَِّال ُغف َر لَ ُو َما َب ْي َن ُو َوَب ْي َف ُ
ُ
َ
ُ َ َ
ت إ َذا تَ َكم َـ اإل َم ُ
كىذا مف شأنو أف ييظير المسمـ بأحسف مظير ،كأفضؿ صكرة ،هي ىسر برؤيتيا الناس ،كيستبشركف بمطمعو،
كيجدكف منو الريح الطيبة ،فيككف بذلؾ محبكبا مرغكبا في مجالستو ،كمحادثتو ،كالتكاصؿ معو.

خامساً :آداب عامة تحفظ دماء المسمميف ،وتقوي الصالت والروابط :مف ذلؾ النيي عف حمؿ السبلح
في تجمعات المسمميف العامة ،خاصة أياـ العيد ،كما نيى مف يحمؿ السبلح عف اإلشارة بو إلى غيره،
كلك كاف العبا أك مازحا؛ كي ال يصيبيـ بأم أذل ،كفي ىذا ركل أبك ىريرة -رضي ا﵀ عنو -عف النبي
َخ ِ
 ،قاؿ( :الَ ي ِشير أَح ُد ُكـ عمَى أ ِ
السالَ ِح ،فَِإ َّن ُو الَ َي ْد ِري ،لَ َع َّؿ َّ
اف َي ْن ِزعُ ِفي َي ِد ِه ،فَ َيقَعُ ِفي ُح ْف َرٍة
يو ِب ٍّ
الش ْيطَ َ
ُ ُ َ ْ َ
ِم َف َّ
الن ِ
ار)( ،)4ثـ أمر مف حمؿ السبلح لحاجة ،كمر بو في تجمع لممسمميف أف يمسؾ نصاليا ؛ كي ال
َح ُد ُك ْـ ِفي
يصيب بو أحدا مف المسمميف فعف أبي مكسى – رضي ا﵀ عنو ،-عف النبي  ،قاؿ( :إِ َذا َم َّر أ َ

( )1صحيح البخاري ،)71 /2( ،كتاب الجنائز ،باب :األمر باتباع الجنائز ،رقـ ،)1239( :صػحيح مسػمـ،)1635 /3( ،
كتاب المباس كالزينة ،باب :تحريـ استعماؿ إناء الذىب ،رقـ.)2066( :

( )2ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)16 /9( ،ـ .س.

( )3صػػػحيح البخػػػاري ،)3 /2( ،كتػػاب الجمعػػة ،بػػاب :الػػدىف لمجمعػػة ،رقػػـ ،)883( :صدددحيح مسدددلم ،)580 /4( ،كتددداب
الجمعة ،باب :الطٌب والسواك ٌوم الجمعة ،رقم.)826( :
( )4صػػحيح البخػػاري ،)49 /9( ،كتػػاب الفػػتف ،بػػاب :قػػكؿ النبػػي ( :مػػف حمػػؿ عمينػػا السػػبلح) ،رقػػـ ،)7072( :صػػحيح
مسمـ ،)2020 /4( ،كتاب البر كالصمة ،باب :النيي عف اإلشارة بالسبلح ،رقـ.)2617( :
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ض ِب َكفٍّ ِو  ،-أ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
م ِ
َح ًدا
صالِ َيا - ،أ َْو قَ َ
اؿَ :ف ْم َي ْق ِب ْ
يب أ َ
َف ُيص َ
َ ْ
سوِق َناَ ،و َم َع ُو َن ْب ٌؿَ ،ف ْم ُي ْمس ْؾ َعمَى ن َ
س ِجد َنا ،أ َْو في ُ
ِ
ش ْي ٌء) (" ،)1كىذا مف باب األدب كقطع الذرائع أال يشير أحد بالسبلح خكؼ ما يؤكؿ
يف ِم ْن َيا َ
سمِ ِم َ
الم ْ
م َف ُ
منيا كيخشى مف نزع الشيطاف"( ،)2ىذا مف جية ،كمف جية أخرل " يريد النيي عف المبلعبة بالسبلح،
فمعؿ الشيطاف ينزع بيف المتبلعبيف ،فيصير اليزؿ جدا ،كالمعاب حرابا ،فيضرب أحدىما اآلخر فيقتمو،
كتحذير ليـ مف خطر المعب بالسبلح ،كاإلشارة بو إلى
ا
فيدخؿ النار بقتمو"( ،)3ككؿ ىذا تنفير لممسمميف،
المسمميف ،كمنعا لمضرر ،كحفظا لممكدة ،كبقاء عمى التكاصؿ كالتراحـ بيف المؤمنيف.
سادساً :آداب عامة تربي المسمـ عمى التواضع :فالمسمـ يخميقو التكاضع كاحتراـ المسمميف صغيرىـ
ككبيرىـ ،غنييـ كفقيرىـ ،قكييـ كضعيفيـ ،ركل ابف عمر  -رضي ا﵀ عنيما ،-عف النبي  قاؿ( :الَ

الرج َؿ ِم ْف م ْجمِ ِس ِو ثُ َّـ ي ْجمِس ِف ِ
ِ
يو)( ،)4إف ىذا الخمؽ يجسد التكاضع بيف المسمميف كاحتراميـ،
يـ َّ
الر ُج ُؿ َّ ُ
َ ُ
َ
ُيق ُ
كعدـ التعالي أك التكبر عمييـ ،فبل يجكز لمسمـ أف يعمد إلى مف سبقو مف إخكانو إلى مجمس فيقيمو؛ ألف
ذلؾ فيو معنى التكبر عمى الناس ،كاالحتقار لممسمميف ،كني يي النبي  في ىذا الحديث " لمزيد التنفير
عف ذلؾ لقبحو؛ ألنو إف فعمو مف جية الكبر كاف قبيحا ،كاف فعمو مف جية األىثرة كاف أقبح"(.)5
كقد أرشد النبي  اإلخكة إلى ما يحفظ كدىـ ،كيصكف أخكتيـ ،كيزيد تكاصميـ ،فحثيـ عمى التفىسح
في المجالس ليتمكف إخكانيـ مف الجمكس فيشارككىـ مجمسيـ بكؿ كد كاحتراـ ،كبيذا يحفظ كيقكم بينيـ

الر ُج ُؿ
اـ َّ
الركابط كالصبلت ،كفي ىذا ركل ابف عمر -رضي ا﵀ عنيما ،-عف النبي ( :أ ََّن ُو َن َيى أ ْ
َف ُيقَ َ
ِم ْف م ْجمِ ِس ِو وي ْجمِس ِف ِ
س ُعوا)(.)6
س ُحوا َوتََو َّ
يو آ َخ ُرَ ،ولَ ِك ْف تَفَ َّ
ََ َ
َ

تعود المسمـ النظاـ :إف المتتبع لآلداب التي سنيا النبي  في أحكاؿ المسمـ
سابعاً :آداب عامة ّ
المختمفة يممس حرص النبي  عمى تنظيـ أمكر المسمميف بشكؿ يحفظ حقكقيـ ،كيضبط سير حياتيـ
بكؿ كد كمحبة كألفة ،كأف المسمـ ينبغي أف يسير في كؿ أمكر دينو كدنياه كفؽ نظاـ دقيؽ يراعي فيو
حقكؽ الناس كمشاعرىـ ،كلتقرير ىذا نجده  سف الكثير مف اآلداب في العديد مف األحكاؿ ،فممزيارة

( )1صػػحيح البخػػاري ،)50 /9( ،كتػػاب الفػػتف ،بػػاب :قػػكؿ النبػػي ( :مػػف حمػػؿ عمينػػا السػػبلح) ،رقػػـ ،)7075( :صػػحيح
مسمـ ،)2019 /4( ،كتاب البر كالصمة ،باب :النيي عف اإلشارة بالسبلح ،رقـ.)2615( :

( )2ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ،)17 /10( ،ـ .س.

( )3البيضاكم ،تحفة اظبرار شرح مصابيح السنة ،)486 /2(،ـ .س.

( )4صحيح البخاري ،)61 /8( ،كتاب االستئذاف ،باب :ال يقػيـ الرجػؿ الرجػؿ مػف مجمسػو ،رقػـ ،)6269( :صػحيح مسػمـ،
( ،)1714 /4كتاب السبلـ ،باب :تحريـ إقامة اإلنساف مف مكضعو ،رقـ.)2177( :

( )5ابف حجر ،فتح الباري ،)393 /2( ،ـ .س.

( )6صحيح البخاري ،)61 /8( ،كتاب االستئذاف ،باب( :إذا قيؿ لكـ تفسحكا في المجػالس) اآليػة ،رقػـ ،)6270( :صػحيح
صحيح مسمـ ،)1714 /4( ،كتاب السبلـ ،باب :تحريـ إقامة اإلنساف مف مكضعو ،رقـ.)2177( :
038

آداب ،كلعيادة المريض آداب ،كلمباس آداب ،كلؤلمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر آداب ،كلمطعاـ
كالشراب آداب ،كغيرىا مف أحكاؿ المسمـ التي يجمعيا كميا النظاـ كالضبط لتصرفات المسمـ بما يراعي
مشاعر المسمميف.
كىذا المعنى نجده عمى سبيؿ المثاؿ في اآلداب المشركعة لمطعاـ كالشراب ،فسف النبي  التسمية
أكؿ الطعاـ ،كاألكؿ باليميف ،كاألكؿ مما يميو مف الطعاـ ،ركل عمر بف أبي سممة -رضي ا﵀ عنو،-
قاؿ :كنت غبلما في ًحجر رسكؿ ا﵀  ،ككانت يدم تى ًطيش في الص ٍحفة ،فقاؿ لي رسكؿ ا﵀ ( :
يا ُغالَـ ،س ٍّـ المَّ َو ،و ُك ْؿ ِبي ِم ِ
يؾ)(.)1
ين َؾَ ،و ُك ْؿ ِم َّما َيمِ َ
َ
َ
َ
ُ َ

كفي الشرب كآدابو ما يكحي بيذا؛ فقد سف النبي  مف اآلداب ما يدؿ عمى التزاـ النظاـ في

األفعاؿ كميا ،كمنو نييو  عف التنفس في آنية الشرب ،ركل أبك قتادة -رضي ا﵀ عنو -قاؿ ،قاؿ
اإل َن ِ
س ِفي ِ
اء)( " ،)2كالنيي عف ذلؾ مف أجؿ ما يخاؼ أف يبدر
رسكؿ ا﵀ ( :إ َذا َ
ب أَ
ش ِر َ
َح ُد ُك ْـ فَالَ َيتََنفَّ ْ

مف ريقو كرطكبة فيو فيقع في الماء ،كقد تككف النكية عف بعض مف يشرب متغيرة فتعمؽ الرائحة بالماء

طافتو فيككف األحسف في األدب أف يتنفس بعد إبانة اإلناء عف فمو ،كأف ال يتنفس فيو "(.)3
لً ًرقتو كلى ى
كما ىذه إال نماذج مف اآلداب التي يظير فييا حرص النبي  عمى ضبط أمكر المسمميف،
كتعميميـ النظاـ في كؿ األمكر ،ما يحفظ مشاعرىـ ،فتدكـ المكدة.
ثامناً :االحتراـ وانزاؿ الناس منازليـ :حرص النبي  حرصا شديدا عمى دكاـ األخكة بيف المؤمنيف،
كتكقير المسمميف بعضيـ بعضا ،كخاصة احتراـ الصغير لمكبير ،كتقديـ أىؿ الفضؿ منيـ في كؿ
المكاطف ،كىذا المعنى يظير في اآلداب المسنكنة بيف المسمميف ،كمما يدؿ لذلؾ أمر النبي  بتقديـ
األكبر سنا عند الحديث عمى الصغير مف المسمميف ،كمما يدؿ لذلؾ ما ركاه ابف عمر -رضي ا﵀
اؾ ،فَج ِ
عنيما -أف النبي  قاؿ( :أَرِاني أَتَس َّو ُؾ ِب ِسو ٍ
ت
َح ُد ُى َما أَ ْك َب ُر ِم َف َ
اآلخ ِر ،فَ َن َاوْل ُ
اءني َر ُجالَ ِف ،أ َ
َ َ
َ
َ
َ
يؿ لِيَ :ك ٍّب ْر ،فَ َدفَ ْعتُ ُو إِلَى اظَ ْك َب ِر ِم ْن ُي َما) "( ،)4ففي الحديث داللة عمى " تقديـ
ٍّ
َص َغ َر ِم ْن ُي َما ،فَ ِق َ
الس َو َ
اؾ اظ ْ
ذم السف في السكاؾ ،ككذلؾ ينبغي تقديـ ذم السف في الطعاـ ،كالشراب ،كالكبلـ ،كالمشي ،كالكتاب،

( )1صػػػحيح البخػػػاري ،)68 /7( ،كتػػاب األطعمػػة ،بػػاب :التسػػمية عمػػى الطعػػاـ كاألكػػؿ بػػاليميف ،رقػػـ ،)5376( :صػػػحيح
مسمـ ،)1599 /3( ،كتاب األشربة ،باب :آداب الطعاـ كالشراب كأحكاميما ،رقـ.)2022( :

( )2صحيح البخاري ،)112 /7( ،كتاب األشربة ،باب :النيي عف التنفس في اإلنػاء ،رقػـ ،)5630( :صػحيح مسػمـ/3( ،
 ،)1602كتاب األشربة ،باب :كراىة التنفس في نفس اإلناء ،رقـ.)267( :

( )3الخطابي ،معالـ السنف ،)275 /4( ،م .س.

( )4صحيح البخاري ،)58 /1( ،كتاب الكضكء ،باب :دفع السكاؾ إلى األكبر ،رقـ ،)246(:صحيح مسػمـ،)2298 /4( ،
 ،)2298كتاب الزىد كالرقائؽ ،باب :مناكلة األكبر ،رقـ.)3003( :
039

ككؿ منزلة ،قياسا عمى السكاؾ"( ،)1كىذا ت ىربى عميو المسممكف ،كتخمقكا بو اقتداء بالرسكؿ  الذم سف
ىذه اآلداب كميا ل تنمي المكدة بيف المسمميف ،كتقكم األخكة كركابطيا في نفكسيـ ،فتزيد الصبلت كالركابط

التي تشد بعضـ بعضا قكة إلى قكة.
كفي ختاـ ىذا المبحث يظير كيؼ أف اآلداب التي سنيا النبي  في حياة المسمميف ،تسيـ بشكؿ
قكم في خمؽ جك مف الكد كاالحتراـ بيف المسمميف ،كتدفع كؿ أسباب العداكة كالنزاع بينيـ ليظؿ المسممكف
جسدا كاحا متماسكا ،يشد بعضو بعضا ،ليككف المجتمع قكيا في عقيدتو ،كفي أخبلقو ،كفي عبلقات
أفراده ،فتستمر بينيـ العبلقات ،كتقكل بينيـ الركابط كالصبلت.

( )1ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخاري ،)364 /1( ،ـ .س.
021

الخاتمة:
الحمد ﵀ رب العالميف ،حمدا يميؽ بجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو ،فبنعمتو كفضمو تتـ الصالحات،
كالصبلة كالسبلـ عمى النبي محمد صاحب اليدم كالسنة المشرفة ،كارض الميـ عف الصحابة األخيار،

كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ،كبعد:

فإنني كبعد ىذا الجيد المتكاضع مف البحث كالدراسة لمكضكع "ضعؼ الروابط والصالت االجتماعية

أسبابو وعال جو في ضوء أحاديث الصحيحيف" ،إذ قمت بتتبع األحاديث النبكية الشريفة التي تناكلت
المكضكع ،كمف ثـ عممت عمى شرحيا بالشكؿ الذم يخدـ مكضكع الدراسة ،كقد خمصت بالنتائج اآلتية:

 -1اعتنت السنة النبكية عناية فائقة بضبط العبلقات بيف المسمميف ،كقكة الصبلت كالركابط االجتماعية،
كحمايتيا مف كؿ أسباب الضعؼ ،كىذا ظاىر مف كثرة األحاديث النبكية التي تناكلت ىذا المكضكع.

 -2إف الكذب ،كالغيبة ،كالنميمة ،كالمعف كالسب ،كالقذؼ أقكاؿ محرمة كأسباب في ضعؼ الركابط
كالصبلت.

 -3إف القتؿ ،كالزنا ،كالسرقة ،كشرب الخمر ،كقطع الرحـ ،أفعاؿ محرمة كأسباب في ضعؼ الركابط
كالصبلت.

 –4إف الكبر ،كالحسد ،كالبخؿ ،كالغضب ،كسكء الظف أمراض تسيـ في ضعؼ الركابط بيف المسمميف.
 -5ضعؼ الكازع اإليماني ،كالخبلفات الزكجية ،كعقكؽ الكالديف ،كالظمـ ،كاليجراف ،مف األسباب التي
تؤدم إلى ضعؼ الركابط كالصبلت.

 -6أف سنة النبي  فييا مف التشريعات كالسنف ما يكفؿ معالجة ضعؼ الركابط بيف المسمميف ،كيؤدم
إلى قكتيا.

 -7قكة الكازع اإليماني ،كالعبادات ،كالمعامبلت ،كاألخبلؽ ،كصيانة حرمات المسمميف مف األمكر التي
تقكم الصبلت كالركابط بيف المسمميف.

 -8إقرار السنة النبكية حقكؽ األفراد في المجتمع ،آباء كأبناء ،كزكجيف ،كذكم األرحاـ ،كجيرانا ،كحقكؽ
عمكـ المسمميف يسيـ في قكة الركابط كالصبلت.
 -9ىح ُّ
ث السنة النبكية عمى كفالة اليتيـ كتعيد األرامؿ كالمساكيف ،كالتيادم ،كاألمر بالمعركؼ كالنيي
عف المنكر ،كالتزاـ اآلداب العامة بيف المسمميف يسيـ في قكة الركابط بيف المسمميف.

 -10أف قكة الصبلت كالركابط بيف المسمميف أحد السبؿ التي تسيـ في تحقيؽ كحدة األمة اإلسبلمية،
كاستمرار قكتيا.

 -11يجب عمى المسمميف دراسة سنة النبي  ،كتممس ىديو  فيما يخص عبلقات المسمميف ببعضيـ،
ففييا السعادة ،كاليناء ،كاألمف كاالطمئناف.

 -12إف قكة الركابط كالصبلت االجتماعية بيف المسمميف عامؿ ميـ في تنمية المكدة ،كمشاعر األخكة
بينيـ ،كالتي تسيـ بدكرىا في منع الجرائـ ،كالتعدم عمى المسمميف كحقكقيـ.
020

التوصيات:
بعد النتائج السابقة التي خمصت بيا الدراسة كالبحث ،فإنو مف المناسب أف أختـ بيذه التكصيات:
 -1أف يدرس الباحثكف مف طمبة العمـ " أثر األخبلؽ كاآلداب العامة في تقكية أكاصر الترابط بيف
المسمميف" كبشكؿ مكسع ،كال يقتصر عمى أحاديث الصحيحيف .
 -2أف ييبحث مكضكع " بر الكالديف كحقكؽ ذكم األرحاـ " كأثرىما عمى الركابط االجتماعية أيضا كبشكؿ
مفصؿ ،دكف االقتصار عمى أحاديث الصحيحيف.

 -3أف يتناكؿ الباحثكف مف طمبة الدراسات العميا المكاضيع االجتماعية ،كالعناية بيا بشكؿ كبير؛ كذلؾ
بسبب تردم األكضاع االجتماعية لممسمميف ىذه األياـ.
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فيرس اآليات:
الرقـ
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البقرة

229

112

92

116
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فيرس اظحاديث
الرقـ

رقـ الصفحة

طرؼ الحديث

1

أبغض الناس إلى ا﵀ ثبلثة :ممحد في الحرـ

66 ،24

2

أتدركف ما الغيبة؟

8

3

أتشفع في حد مف حدكد ا﵀

31

4

أتعجبكف مف غيرة سعد؟

28

5

اتقكا الظمـ ،فإف الظمـ ظممات يكـ القيامة

89 ،81 ،65 ،49 ،48 ،47

6

اجتنبكا السبع المكبقات

17

7

أجيبكا ىذه الدعكة إذا دعيتـ ليا

135

8

أحؽ ما أكفيتـ مف الشركط

112

9

ادعيـ إلى شيادة أف ال إلو إال ا﵀

82

10

إذا استأذف أحدكـ ثبلثا فمـ يؤذف لو فميرجع

135

11

إذا أنفؽ المسمـ نفقة عمى أىمو

108

12

إذا باتت المرأة مياجرة فراش زكجيا

113 ،62

13

إذا شرب أحدكـ فبل يتنفس في اإلناء

139

14

إذا عطس أحدكـ فميقؿ :الحمد ﵀

136

15

إذا فتحت عميكـ فارس

45

16

إذا مر أحدكـ في مسجدنا ،أك في سكقنا

137

17

أراني أتسكؾ بسكاؾ ،فجاءني رجبلف ،أحدىما أكبر مف اآلخر

139

18

أرأيتـ لك أف ني ار بباب أحدكـ يغتسؿ فيو كؿ يكـ خمسا

78

19

أربع مف كف فيو كاف منافقا

100

20

أربعكف خصمة أعبلىف منيحة العنز

133
022

21

األركاح جنكد مجندة

88

22

أعطكني ردائي ،لك كاف لي عدد ىذه العضاه

6

23

أفأتصدؽ بثمثي مالي؟

116

24

أال أخبركـ بأىؿ الجنة؟ كؿ ضعيؼ متضاعؼ

41

25

أال أنبئكـ ما ً
العضو؟ ىي النميمة

13

26

أمرنا النبي  بسبع ،كنيانا عف سبع

137

27
28

أم ىرنا رسكؿ ا﵀  ،أف نخرجيف في الفطر كاألضحى
ى

80

أميمكا ،حتى تدخمكا ليبل  -أم عشاء  -لكي تمتشط الشعثة

113

29

إف أبر البر صمة الكلد أىؿ كد أبيو

105

30

38

إف الرحـ شجنة مف الرحمف

31

إف الشيطاف قد أيس أف يعبده المصمكف في جزيرة العرب

9

32

إف ا﵀ خمؽ الخمؽ ،حتى إذا فرغ مف خمقو

36

33

إف المقسطيف عند ا﵀ عمى منابر مف نكر

90

34

إف المؤمف يرل ذنكبو

59

35

أف رجبل زار أخا لو في قرية أخرل

74

36

أف سعدا ساكمو بيتا بأربع مائة مثقاؿ

119

37

أف عبد ا﵀ بف الزبير قاؿ في بيع

69

38

إف عمى ا﵀ عز كجؿ عيدان

35

39

إف مف أشر الناس عند ا﵀ منزلة يكـ القيامة

111

40

إف مف أكبر الكبائر أف يمعف الرجؿ كالديو

63

41

إف مف كرطات األمكر

25

42

إف ىذه المساجد ال تصمح لشيء مف ىذا البكؿ

91

025

43

أنا ككافؿ اليتيـ في الجنة ىكذا ،كقاؿ بإصبعيو

127

44

انصر أخاؾ ظالما أك مظمكما

98

45

إنؾ إف تذر كرثتؾ أغنياء

116

46

إنؾ لف تنفؽ نفقة تبتغي بيا كجو ا﵀ إال أجرت عمييا

109

47

إنما أنا بشر ،كانو يأتيني الخصـ

98

48

إنما ىمؾ مف كاف قبمكـ

99

49

أنو نيى أف يقاـ الرجؿ مف مجمسو

138

50

إنيما ليعذباف ،كما يعذباف في كبير

12

51

إني أعطيت ابني مف عمرة بنت ركاحة عطية

67

52

إني ألعمـ كممة ،لك قاليا لذىب عنو ما يجد

51

53

إني نحمت ابني ىذا غبلما

107

54

أم الذنب أعظـ عند ا﵀

107

55

إياكـ كالجمكس عمى الطرقات

130

56

إياكـ كالظف ،فإف الظف أكذب الحديث

69 ،55 ،54 ،44 ،10

57

اإليماف بضع كسبعكف شعبة

92

58

بايعت رسكؿ ا﵀  عمى إقاـ الصبلة ،كايتاء الزكاة

122

59

بايعكني عمى أف ال تشرككا با﵀ شيئا

30 ،26

60

بـ يضرب أحدكـ امرأتو ضرب الفحؿ

110

61

البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا

96

62

بينما نحف في سفر مع النبي  إذ جاء رجؿ

83

63

تجد مف شر الناس يكـ القيامة عند ا﵀ ذا الكجييف

13

64

تصدقكا عميو ،فتصدؽ الناس عميو

95
026

65

تطعـ الطعاـ ،كتق أر السبلـ عمى مف عرفت ،كمف لـ تعرؼ

121

66

تعاليا إنيا صفية بنت حيي،

56

67

ثبلثة ال يكمميـ ا﵀ يكـ القيامة

96

68

ثـ قامت فشيدت ،فمما كانت عند الخامسة

28 ،19

69

حرمت التجارة في الخمر

33

70

حؽ المسمـ عمى المسمـ خمس

122

71

دعكه ،كأىريقكا عمى بكلو ذنكبا مف ماء

91

72

رحـ ا﵀ رجبل سمحا إذا باع ،كاذا اشترل ،كاذا اقتضى

94

73

رغـ أنفو ،ثـ رغـ أنفو ،ثـ رغـ أنفو

106

74

الساعي عمى األرممة كالمسكيف كالمجاىد

128

75

سباب المسمـ فسكؽ ،كقتالو كفر

16

76

سبعة يظميـ ا﵀ في ظمو ،يكـ ال ظؿ إال ظمو

75

77

الصبلة عمى كقتيا ،قاؿ :ثـ أم؟ قاؿ :ثـ بر الكالديف

104

78

صكمكا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو

84

79

العائد في ىبتو كالعائد في قيئو

134

80

العز إ ازره ،كالكبرياء رداؤه ،فمف ينازعني عذبتو

43

81

عمى كؿ مسمـ صدقة

131

82

عميكـ بالصدؽ ،فإف الصدؽ ييدم إلى البر

4

83

غزكنا مع النبي 

52

84

الغسؿ يكـ الجمعة كاجب عمى كؿ محتمـ

80

85

فاتقكا ا﵀ كاعدلكا بيف أكالدكـ

107

86

فإف دماءكـ كأمكالكـ عميكـ حراـ ،كحرمة يكمكـ ىذا

30 ،26 ،18 ،14 ،11

027

87

فتنة الرجؿ في أىمو ،ككلده ،كجاره ،تكفرىا الصبلة

130

88

فجاءت الغامدية ،فقالت :يا رسكؿ ا﵀ ،لـ تردني؟

28

89

فخدمتو في السفر كالحضر

128

90

فخطبيـ – يعني رسكؿ ا﵀ -

24

91

فدعا رسكؿ ا﵀  عمي بف أبي طالب كأسامة بف زيد

19 ،18

92

فرأيت رسكؿ ا﵀  يحكم ليا كراءه بعباءة

111

93

فبل تشيدني عمى جكر

67

94

فمما نزلت( :لف تنالكا البر حتى تنفقكا)...

116

95

قاؿ أبك بكر الصديؽ رضي ا﵀ عنو ككاف ينفؽ عمى مسطح

20 ،7

96

قاؿ أحدىـ :الميـ إنو كاف لي كالداف

105

97

قاؿ ا﵀ :كؿ عمؿ ابف آدـ لو ،إال الصياـ

84

98

قاؿ رجؿ :يا رسكؿ ا﵀ ،أم الذنب أكبر عند ا﵀

27

99

قضى رسكؿ ا﵀  في جنيف امرأة مف بني لحياف

114

 100كاف تاجر يدايف الناس ،فإذا أرل معس ار قاؿ لفتيانو :تجاكزكا

94

 101كاف رسكؿ ا﵀  أجكد الناس بالخير

85

 102كاف رسكؿ ا﵀  أحسف الناس ،ككاف أجكد الناس

92

 103كاف رسكؿ ا﵀  يأخذني فيقعدني

108

 104كاف رسكؿ ا﵀  يقبؿ اليدية كيثيب عمييا

122

 105كاف رسكؿ ا﵀  يمسح مناكبنا في الصبلة

136

 106كاف يككف في مينة أىمو

110

 107الكبر بطر الحؽ ،كغمط الناس

43 ،41

 108كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ

65
028

 109كؿ مسكر خمر ،ككؿ مسكر حراـ

33

 110كمكـ راع ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو

110 ،61

 111ال تباغضكا ،كال تحاسدكا ،كال تدابركا

68 ،46

 112ال تحاسدكا كال تناجشكا

70 ،45

 113ال تدخمكف الجنة حتى تؤمنكا

122 ،90 ،75

 114ال تغضب" فردد م اررا ،قاؿ" :ال تغضب

91 ،50

 115ال تمقكا الركباف ،كال يبع بعضكـ عمى بيع بعض

95

 116ال ىجرة بعد ثبلث

69

 117ال يجمع بيف المرأة كعمتيا

117

 118ال يحتكر إال خاطئ

95

 119ال يحؿ المرأة تسأؿ طبلؽ أختيا ،لتستفرغ صحفتيا

112

 120ال يحؿ لممرأة أف تصكـ كزكجيا شاىد إال بإذنو

113

 121ال يخمكف رجؿ بامرأة إال مع ذم محرـ

99

 122ال يدخؿ الجنة قاطع رحـ

36

 123ال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو مثقاؿ

42

 124ال يزني الزاني حيف يزني كىك مؤمف،

60 ،26

 125ال يستر عبد عبدا في الدنيا ،إال ستره ا﵀ يكـ القيامة

10

 126ال يشير أحدكـ عمى أخيو بالسبلح،

137

 127ال يغتسؿ رجؿ يكـ الجمعة ،كيتطير ما استطاع مف طير

137 ،80

 128ال يفرؾ مؤمف مؤمنة

61

 129ال يقضيف حكـ بيف اثنيف كىك غضباف

53

 130ال يقيـ الرجؿ الرجؿ مف مجمسو

138
029

 131ال يمبس القمص ،كال العمائـ

87

 132ال يمنع جار جاره أف يغرز خشبو في جداره

119

 133ال ينبغي ً
لصدي و
ؽ أف يككف لعانا

16

 134ال يؤمف أحدكـ ،حتى يحب ألخيو

121 ،74 ،44

135

ألتصدقف بصدقة ،فخرج بصدقتو ،فكضعيا في يد سارؽ

83

136
لتسكف صفكفكـ ،أك ليخالفف ا﵀ بيف كجكىكـ
ُّ

79

 137لعف ا﵀ مف لعف كالده

64

 138لقد رأيت رسكؿ ا﵀  يكما عمى باب حجرتي كالحبشة يمعبكف 111
 139لـ يكف رسكؿ ا﵀  فاحشا ،كال لعانا ،كال سبابا

89

 140الميـ إف ىذا جريج

64

 141الميـ صؿ عمى آؿ فبلف ،فأتاه أبي بصدقتو

82

 142لك أتيت عبد ا﵀ بف أبي ،قاؿ :فانطمؽ إليو كركب حما ار

59 ،52

 143لك أعمـ أنؾ تنظر ،لطعنت بو في عينؾ

135

 144لك دعيت إلى ذراع أك كراع ألجبت

134

 145لك دعيت إلى كراع ألجبت

122

 146ليس الشديد بالصرعة

91

 147ليس الكذاب الذم يصمح بيف الناس

5

 148ليس الكاصؿ بالمكافئ،

115 ،38

 149ما الكبائر؟ قاؿ :اإلشراؾ با﵀

6

 150ما مف يكـ يصبح العباد فيو ،إال ممكاف ينزالف

92 ،48

 151ما نقصت صدقة مف ماؿ

90

 152المتشبع بما لـ يعط كبلبس ثى ٍكىبي يزكر

6
051

 153مثؿ القائـ عمى حدكد ا﵀

131

 154مثؿ المؤمنيف في تكادىـ ،كتراحميـ

ز9 ،

 155المسمـ أخك المسمـ ال يظممو كال يسممو

123 ،93 ،25 ،11 ،10

 156المسمـ مف سمـ المسممكف مف لسانو كيده

97

 157مف أحؽ الناس بحسف صحابتي

104 ،63

 158مف الكبائر شتـ الرجؿ كالديو

15

 159مف جر ثكبو خيبلء

42

 160مف حج ﵀ فمـ يرفث ،كلـ يفسؽ

86

 161مف صمى الصبح فيك في ذمة ا﵀

79

 162مف كاف يؤمف با﵀ كاليكـ اآلخر فبل يؤذ جاره

118 ،76

 163مف كاف يؤمف با﵀ كاليكـ اآلخر فميكرـ ضيفو

115

 164مف كانت لو أرض ،فميزرعيا أك ليمنحيا أخاه

133

 165مف لـ يدع قكؿ الزكر

86

 166نيى رسكؿ ا﵀  أف يطرؽ الرجؿ أىمو ليبل يتخكنيـ

112

 167كاستكصكا بالنساء خي ار

109

 168كالصياـ جنة ،كاذا كاف يكـ صكـ

86

 169كاياكـ كالكذب

7

 170كال يسرؽ السارؽ حيف يسرؽ كىك مؤمف

30

 171كال يشرب الخمر حيف يشرب

35

 172كمف لعف مؤمنا فيك كقتمو

15

 173يا ابف أختي ىي اليتيمة تككف في حجر كلييا تشاركو في مالو

127

 174يا أييا الناس أم يكـ ىذا؟

97 ،23
050

 175يا رسكؿ ا﵀ إف لي قرابة أصميـ كيقطعكني

37

 176يا رسكؿ ا﵀ :أرأيت إف جاء رجؿ يريد

66 ،32

 177يا عبادم إني حرمت الظمـ عمى نفسي

65

 178يا غبلـ ،سـ ا﵀ ،ككؿ بيمينؾ

139

 179يا معاذ ،أفتاف أنت

80

 180يا معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج

100

 181يا معشر المسمميف مف يعذرني مف رجؿ بمغني أذاه في أىمي

19

 182يا نساء المسممات ،ال تحقرف جارة

118

 183يتقارب الزماف ،كينقص العمؿ

47

 184يسب الرجؿ أبا الرجؿ

16
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ط ،1دار البشائر اإلسبلمية ،كدار السراج 1431 ،ىػ  2010 -ـ.
*ابف الجكزم ،أبك الفرج ،جماؿ الديف ،عبد الرحمف بف عمي .بحر الدموع .تحقيؽ :جماؿ محمكد
مصطفى ،ط ،1دار الفجر لمتراث1425 ،ىػ2004-ـ.
*ابف الجكزم ،أبك الفرج ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد .بستاف الواعظيف ورياض السامعيف .تحقيؽ:
أيمف البحيرم كآخركف ،ط ،2مؤسسة الكتب الثقافية ،بيركت ،لبناف1419 ،ىػ – 1998ـ.
*ابف الجكزم ،أبك الفرج ،جماؿ الديف ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد .ذـ اليوى .تحقيؽ :مصطفى عبد
الكاحد ،مراجعة :محمد الغزالي ،د .ط.

*ابف الجكزم ،أبك الفرج ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد .كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف .حتقيق:
عمي حسيف البكاب ،د .ط .دار الكطف ،الرياض.
*الجكىرم ،أبك نصر ،إسماعيؿ بف حماد .الصحاح تاج المغة وصحاح العربية .تحقيؽ :أحمد عبد
الغفكر عطار ،ط ،4دار العمـ لممبلييف ،بيركت 1407 ،ىػ  1987 -ـ.
*ابف حجر ،أبك الفضؿ ،أحمد بف عمي العسقبلني .فتح الباري شرح صحيح البخاري .د .ط .دار
المعرفة ،بيركت ،1379 ،رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ
عمى طبعو :محب الديف الخطيب ،عميو تعميقات العبلمة :عبد العزيز بف عبد ا﵀ بف باز.
*الحكيـ الترمذم ،أبك عبد ا﵀ ،محمد بف عمي .أدب النفس .تحقيؽ كتعميؽ :الدكتكر أحمد عبد الرحيـ
السايح ،ط ،1الدار المصرية المبنانية ،مصر 1413 ،ىػ 1993 -ـ.
*الحكيـ الترمذم ،أبك عبد ا﵀ ،محمد بف عمي .المنييات .تحقيؽ :محمد عثماف الخشت ،مكتبة القرآف
لمطبع كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر1406 ،ىػ1986 ،ـ.
*الخطابي ،أبك سميماف ،حمد بف محمد .أعالـ الحديث (شرح صحيح البخاري) .تحقيؽ :محمد آؿ
سعكد ،جامعة أـ القرل ،مركز البحكث العممية كاحياء التراث اإلسبلمي ،ط 1409 ،1ىػ 1988 -ـ.
*الخطابي ،أبك سميماف ،حمد بف محمد بف إبراىيـ .معالـ السنف .ط ،1المطبعة العممية – حمب1351،
ىػ  1932 -ـ.
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*الخكلي ،محمد عبد العزيز الشاذلي .اظدب النبوي .ط ،4دار المعرفة ،بيركت1423 ،ىػ.
*ابف دريد ،أبك بكر ،محمد بف الحسف .جميرة المغة .تحقيؽ :رمزم منير بعمبكي ،ط ،1دار العمـ
لممبلييف ،بيركت1987 ،ـ.
*ابف دقيؽ العيد ،أبك الفتح ،محمد بف عمي بف كىب .إحكاـ اظحكاـ شرح عمدة اظحكاـ .د .ط .مطبعة
السنة المحمدية.
*ابف دقيؽ العيد ،أبك الفتح ،محمد بف عمي بف كىب .شرح اظربعيف النووية في اظحاديث الصحيحة
النبوية .ط ،6مؤسسة الرياف 1424،ىػ  2003 -ـ.
*الد ًم ً
م ،أبك البقاء ،تاج الديف ،بيراـ بف عبد ا﵀ .الشامؿ في فقو اإلماـ مالؾ .ضبطو كصححو :أحمد
ير ٌ

بف عبد الكريـ نجيب ،ط ،1مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث1429 ،ىػ 2008 -ـ.

*الذىبي ،دكتكر محمد حسيف .أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع .ط ،2مكتبة كىبة  ،14شارع
الجميكرية ،عابديف1407 ،ىػ1986 -ـ.
*ابف رجب ،زيف الديف ،عبد الرحمف بف أحمد بف رجب .جامع العموـ والحكـ في شرح خمسيف حديثا
مف جوامع الكمـ .تحقيؽ :شعيب األرناؤكط ،ط ،7مؤسسة الرسالة ،بيركت1422 ،ىػ 2001 -ـ.
*ابف رجب ،عبد الرحمف بف أحمد بف الحسف ،الحنبمي .فتح الباري شرح صحيح البخاري .تحقيؽ:
محمكد شعباف عبد المقصكد ،كآخريف ،ط ،1 .مكتبة الغرباء األثرية ،المدينة النبكية1417،ىػ1996 -ـ.
*ابف رشد ،أبك الكليد ،محمد بف أحمد القرطبي .المقدمات المميدات .تحقيؽ :محمد حجي ،ط ،1دار
الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،لبناف 1408 ،ىػ 1988 -ـ.
*الزاحـ ،محمد بف عبد ا﵀ .آثار تطبيؽ الشريعة اإلسالمية في منع الجريمة .ط ،2دار المنار لمطبع
كالنشر كالتكزيع ،القاىرة1412 ،ىػ1992-ـ.
الرزاؽ .تاج العروس مف جواىر القاموس .تحقؽ:
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
*الزبيدم ،أبك الفيضٌ ،

مجمكعة مف المحققيف ،د .ط .دار اليداية.

*الزمخشرم ،أبك القاسـ ،محمكد بف عمر بف أحمد ،جار ا﵀ .الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ.
ط ،3دار الكتاب العربي ،بيركت 1407 ،ىػ.
*السبكي ،محمكد محمد خطاب .المنيؿ العذب المورود شرح سنف أبي داود .عني بتحقيقو كتصحيحو:
أميف محمكد محمد خطاب ،ط ،1مطبعة االستقامة ،القاىرة ،مصر1353 - 1351 ،ىػ.
*السرخسي ،شمس األئمة ،محمد بف أحمد بف أبي سيؿ .المبسوط .دار المعرفة ،بيركت1414 ،ىػ -
1993ـ.
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*ابف سعد ،أبك عبد ا﵀ ،محمد بف سعد بف منيع.الطبقات الكبرى .تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،ط،1.
دار الكتب العممية ،بيركت 1410 ،ىػ  1990 -ـ.
*السمماف ،أبك محمد ،عبد العزيز بف محمد .مفتاح اظفكار لمتأىب لدار القرار .د .ط.
*السمماف ،أبك محمد ،عبد العزيز بف محمد .موارد الظم ف لدروس الزماف .ط.30
*السمرقندم ،أبك الميث ،نصر بف محمد .تنبيو الغافميف بأحاديث سيد اظنبياء والمرسميف .حققو كعمؽ
عميو :يكسؼ عمي بديكم ،ط ،3دار ابف كثير ،بيركت ،لبناف 1421 ،ىػ  2000 -ـ.
*ابف سيده ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ .المحكـ والمحيط اظعظـ .تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،ط،1
دار الكتب العممية ،بيركت 1421 ،ىػ  2000 -ـ.
*شيخكف ،محمكد السيد .العبادات في اإلسالـ وأثرىا في إصالح المجتمع .ط ،10الجامعة اإلسبلمية،
جمادل األخرة 1397ىػ مايك  1977ـ.
*صقر ،الشيخ عطية  .موسوعة اظسرة تحت رعاية اإلسالـ ،الوالداف واظقربوف .د.ط .مكتبة كىبة،
القاىرة1427،ىػ 2006 -ـ.
*الطبرم ،أبك جعفر ،محمد بف جرير .جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف .تحقيؽ :محمكد أحمد شاكر،
خرج أحاديثو :أحمد محمد شاكر ،ط ،1مؤسسة الرسالة 1420 ،ىػ  2000 -ـ.
*الطكفي ،أبك الربيع ،نجـ الديف ،سميماف بف عبد القكم .التعييف في شرح اظربعيف .تحقيؽ :أحمد ىحاج

المكية ،م ٌكة ،المممكة العربية السعكدية،
محمد عثماف ،ط ،1مؤسسة الرياف ،بيركت ،لبناف ،المكتىبة
ٌ
ٌ
 1419ىػ  1998 -ـ.

*ابف عبد البر ،أبك عمر ،يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد .االستذكار .تحقيؽ :سالـ محمد عطا ،محمد
عمي معكض ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت.2000 – 1421 ،
*ابف عبد البر ،أبك عمر ،يكسؼ بف عبد ا﵀ بف محمد .التمييد لما في الموطأ مف المعاني واظسانيد.
تحقيؽ :مصطفى بف أحمد العمكم  ،محمد عبد الكبير البكرم ،ك ازرة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،
المغرب 1387 ،ىػ.
*ابف أبي حاتـ ،أبك محمد ،عبد الرحمف بف محمد بف إدريس .الجرح والتعديؿ .ط ،1.دار إحياء التراث
العربي ،بيركت 1271 ،ىػ  1952ـ.
*العثيميف ،محمد بف صالح بف محمد .شرح رياض الصالحيف .باب :تحريـ الغيبة كاألمر بحفظ المساف،
د .ط .دار الكطف لمنشر ،الرياض1426 ،ىػ.
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*العثيميف ،محمد بف صالح بف محمد .الضياء الالمع مف الخطب الجوامع .ط ،1الرئاسة العامة إلدارات
البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد1408 ،ىػ 1988 -ـ.
*عدد مف المختصيف بإشراؼ الشيخ :صالح بف عبد ا﵀ بف حميد .نضرة النعيـ في مكارـ أخالؽ الرسوؿ
الكريـ .د .ط .دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع ،جدة.
*ابف العربي ،أبك بكر ،محمد بف عبد ا﵀ المالكي .القبس في شرح موطأ مالؾ بف أنس .تحقيؽ :محمد
عبد ا﵀ كلد كريـ ،ط ،1دار الغرب اإلسبلمي 1992 ،ـ.
*ابف العربي ،أبك بكر ،محمد بف عبد ا﵀ المالكي .المسالؾ في شرح موطأ مالؾ .قرأه كعمٌؽ عميو:
الغرب اإلسبلمي1428 ،ىػ -
ضاكم ،ط ،1ىدار ى
محمد السُّميماني ،كعائشة السُّميماني ،قدـ لو :يكسؼ القىىر ى
 2007ـ.

*عطكم ،محسف .المرأة في التصور اإلسالمي .ط ،2الدار اإلسبلمية ،لبناف1987 ،ـ.
*العظيـ آبادم ،أبك عبد الرحمف ،محمد أشرؼ بف أمير .عوف المعبود وحاشية ابف القيـ .ط ،2دار
الكتب العممية ،بيركت 1415 ،ىػ.
*العقيؿ ،عبدا﵀ بف عبد المطيؼ .بر الوالديف قيمة إسالمية عظيمة ،دراسة عممية جادة تقدـ أنموذجا
مقترحا لمبر بالوالديف .ط ،1الرياض 1425 ،ىػ.
*عمر ،أحمد مختار عبدالحميد ،بمساعدة فريؽ عمؿ .معجـ المغة العربية المعاصرة .ط ،1عالـ الكتب،
 1429ىػ  2008 -ـ.
*العمرم ،منصكر صالح .أساليب معالجة اآلثار االجتماعية لمزنا .مشركع مقدـ استكماال لمتطمبات
درجة الماجستير في مكافحة الجريمة ،إشراؼ :مناع القطاف ،سنة1408 :ـ .
*الغزالي ،أبك حامد ،محمد بف محمد الطكسي .إحياء عموـ الديف .د .ط .دار المعرفة ،بيركت.
*الغيتابي ،أبك محمد ،بدر الديف محمكد بف أحمد .عمدة القاري شرح صحيح البخاري .دار إحياء التراث
العربي ،بيركت.
*ابف فارس ،أبك الحسيف ،أحمد بف زكرياء .مجمؿ المغة .دراسة كتحقيؽ :زىير عبد المحسف سمطاف،
ط ،2مؤسسة الرسالة ،بيركت 1406 ،ىػ  1986 -ـ.
*ابف فارس ،أبك الحسيف ،أحمد بف زكرياء .معجـ مقاييس المغة .تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ،د.
ط .دار الفكر1399 ،ىػ 1979 -ـ.
*الفراىيدم ،أبك عبد الرحمف ،الخميؿ بف أحمد .كتاب العيف .تحقيؽ :د ميدم المخزكمي ،د إبراىيـ
السامرائي ،د .ط .دار كمكتبة اليبلؿ.
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*القارم ،أبك الحسف ،المبل عمي بف سمطاف اليركم .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ط ،1دار
الفكر ،بيركت ،لبناف1422 ،ىػ 2002 -ـ.
يحيى إًسم ً
*القاضي عياض ،أبك الفضؿ ،ابف مكسى .إِكما ُؿ المعمِِـ بفَو ِائ ِد م ِ
اعيؿ ،ط،1
سمـ .تحقيؽ ٍ :ى
َ ُْ
ُْ
ٍى
َ
دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،مصر 1419 ،ىػ  1998 -ـ.

*ابف قتيبة ،أبك محمد ،عبد ا﵀ بف مسمـ الدينكرم .تأويؿ مختمؼ الحديث .ط .2 .المكتب االسبلمي -
مؤسسة اإلشراؽ1419 ،ىػ 1999 -ـ.
*القحطاني ،سعيد بف عمي بف كىؼ .الزكاة في اإلسالـ في ضوء الكتاب والسنة .ط .2مركز الدعكة
كاإلرشاد بالقصب 1431 ،ىػ  2010 -ـ.
*القحطاني ،سعيد بف عمي بف كىؼ .سالمة الصدر .د .ط .مطبعة سفير ،الرياض ،تكزيع :مؤسسة
الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف ،الرياض.
*ابف قدامة ،أبك العباس ،نجـ الديف ،أحمد بف عبد الرحمف المقدسي .مختصر منياج القاصديف .قدـ لو:
اف ،دمشؽ 1398 ،ىػ  1978 -ـ.
الب ىي ٍ
محمد أحمد دىماف ،مكتىىبةي ىد ًار ى

*القرضاكم ،يكسؼ .فقو الزكاة .ط ،25 .مكتبة كىبة ،القاىرة1427 ،ىػ2006-ـ.
*القرطبي ،أبك عبد ا﵀ ،شمس الديف ،محمد بف أحمد .الجامع ظحكاـ القرآف ،تفسير القرطبي .تحقيؽ:

أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ،ط ،2دار الكتب المصرية ،القاىرة1384 ،ىػ 1964 -ـ.
*القسطبلني ،أبك العباس ،شياب الديف ،أحمد بف محمد .إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .ط،7
المطبعة الكبرل األميرية ،مصر1323 ،ق.
*قطب ،سيد ،إبراىيـ .في ظالؿ القرآف .ط ،17دار الشركؽ ،بيركت 1412 ،ىػ.
*القنازعي ،أبك المطرؼ ،عبد الرحمف بف مركاف .تفسير الموطأ .حققو كقدـ لو كخرج نصكصو :عامر
حسف صبرم ،ط ،1دار النكادر ،قطر 1429 ،ىػ  2008 -ـ.
*ابف قيـ الجكزية ،أبك عبدا﵀ ،محمد بف أبي بكر بف أيكب .إعالـ الموقعيف عف رب العالميف .تحقيؽ:
محمد عبد السبلـ إبراىيـ ،ط ،1دار الكتب العممية ،ييركت1411 ،ىػ 1991 -ـ.
*ابف قيـ الجكزية ،أبك عبدا﵀ ،محمد بف أبي بكر بف أيكب .بدائع الفوائد .د .ط .دار الكتاب العربي،
بيركت ،لبناف.
*ابف قيـ الجكزية ،أبك عبدا﵀ ،محمد بف أبي بكر بف أيكب .الداء والدواء .تحقيؽ :محمد أجمؿ
اإلصبلحي ،خرج أحاديثو :زائد بف أحمد النشيرم ،ط ،1دار عالـ الفكائد ،مكة المكرمة1429 ،ىػ.
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*ابف قيـ الجكزية ،أبك عبدا﵀ ،محمد بف أبي بكر بف أيكب .حادي اظرواح إلى بالد اظفراح .د .ط.
مطبعة المدني ،القاىرة.
*ابف قيـ الجكزية ،أبك عبدا﵀ ،محمد بف أبي بكر بف أيكب .الروح في الكالـ عمى أرواح اظموات
واظحياء بالدالئؿ مف الكتاب والسنة .د.ط .دار الكتب العممية ،بيركت.1
*ابف قيـ الجكزية ،أبك عبدا﵀ ،محمد بف أبي بكر بف أيكب .الفوائد .ط ،2دار الكتب العممية ،بيركت،
 1393ىػ 1973 -ـ.
*ابف قيـ الجكزية ،أبك عبدا﵀ ،محمد بف أبي بكر بف أيكب .مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد واياؾ
نستعيف .تحقيؽ :محمد البغدادم ،ط ،3دار الكتاب العربي ،بيركت 1416 ،ىػ 1996 -ـ.
*الكرماني ،شمس الديف ،حمد بف يكسؼ بف عمي بف سعيد .الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري.
ط ،1دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف1356 ،ىػ 1937 -ـ.
*المازرم ،أبك عبد ا﵀ ،محمد بف عمي .المعمـ بفوائد مسمـ .تحقيؽ :محمد الشاذلي النيفر ،ط ،2الدار
الدراسات بيت
المؤسسة الكطنية لمكتاب بالجزائر،
التكنسية لمنشر،
المؤسسة الكطنية لمترجمة كالتحقيؽ ك ٌ
ٌ
ٌ

الحكمة 1988 ،ـ.

*الماكردم ،أبك الحسف ،عمي بف محمد .أدب الدنيا والديف .د .ط .دار مكتبة الحياة1986،ـ.

*المباركفكرم ،أبك العبل ،محمد عبد الرحمف .تحفة اظحوذي بشرح جامع الترمذي .د .ط .دار الكتب
العممية – بيركت.
*مجمع المغة العربية بالقاىرة( ،إبراىيـ مصطفى كآخركف) .المعجـ الوسيط .د .ط .دار الدعكة.
ظ ًيرم ،الحسيف بف محمكد بف الحسف .المفاتيح في شرح المصابيح .تحقيؽ كدراسة :لجنة مختصة
*ال يم ٍ

مف المحققيف بإشراؼ :نكر الديف طالب ،ط ،1دار النكادر ،كىك مف إصدارات إدارة الثقافة اإلسبلمية -

ك ازرة األكقاؼ الككيتية 1433 ،ىػ  2012 -ـ.
*مقاتؿ ،أبك الحسف ،ابف سميماف بف بشير األزدم .تفسير مقاتؿ بف سميماف .تحقيؽ :عبد ا﵀ محمكد
شحاتو ،ط ،1دار إحياء التراث ،بيركت1423 ،ق.
*ابف الممقف ،أبك حفص ،سراج الديف ،عمر بف عمي .التوضيح لشرح الجامع الصحيح .تحقيؽ :دار
الفبلح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث ،ط ،1دار النكادر ،دمشؽ ،سكريا 1429 ،ىػ  2008 -ـ.
*المناكم ،زيف الديف ،محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف .التيسير بشرح الجامع الصغير .ط،3
مكتبة اإلماـ الشافعي ،الرياض1408 ،ىػ 1988 -ـ.
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*المناكم ،زيف الديف ،محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف .فيض القدير شرح الجامع
الصغير.ط ،1المكتبة التجارية الكبرل ،مصر1356 ،ىػ.
*المنذرم ،أبك محمد ،عبد العظيـ بف عبد القكم .الترغيب والترىيب مف الحديث الشريؼ .تحقيؽ :إبراىيـ
شمس الديف ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت1417 ،ىػ.
*ابف منظكر ،أبك الفضؿ ،محمد بف مكرـ بف عمى .لساف العرب .ط ،3دار صادر ،بيركت1414 ،ىػ.
*ابف نجيـ ،زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ،المصرم .البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ومنحة الخالؽ
وتكممة الطوري .ط ،2دار الكتاب اإلسبلمي.
*النككم ،أبك زكريا ،محيي الديف يحيى بف شرؼ .اظذكار .تحقيؽ :عبد القادر األرنؤكط ،دار الفكر
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف 1414 ،ىػ  1994 -ـ.
*النككم ،أبك زكريا ،محيي الديف يحيى بف شرؼ .المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج .ط ،2دار
إحياء التراث العربي ،بيركت1392 ،ىػػ.
*النيسابكرم ،أبك الحسف ،مسمـ بف الحجاج القشيرم .المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ
إلى رسوؿ ا﵀  .تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،د .ط .دار إحياء التراث العربي ،بيركت.
*النيسابكرم ،أبك عبد الرحمف ،محمد بف الحسيف بف محمد .عيوب النفس .تحقيؽ :مجدم فتحي السيد،
د .ط .مكتبة الصحابة ،طنطا.
*ابف يى ىب ٍي ىرة ،أبك المظفر ،عكف الديف ،يحيى بف محمد الذىمي .اإلفصاح عف معاني الصحاح .تحقيؽ:

فؤاد عبد المنعـ أحمد ،د.ط .دار الكطف1417 ،ىػ.

*الييتمي ،أبك العباس ،شياب الديف ،أحمد بف محمد .الزواجر عف اقتراؼ الكبائر .ط ،1دار الفكر،
1407ىػ 1987 -ـ.
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