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 أسماء عبادة عبادة محمد
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 aobadh@kku.edu.sa البرٌد اإللكترونً :
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 :املهخص

تمثؿ األخالؽ المبادئ والقواعد التي يتصرؼ اإلنساف وفقا ليا، فيي 
تشريعات لمنفس والجسد، فاألخالؽ نيج إلرشاد اإلنساف إلى طريؽ الخير، 

بعاده عف الشر في الدنيا وسوء العاقبة في اآلخرة.   وا 
لذلؾ كاف لألخالؽ دور كبير في تحقؽ مجتمع يسوده السمـ والوئاـ، 

 .  محاسف العاداتوتعمو الفضيمة و 
ويناقش ىذا البحث دور األخالؽ في تحقيؽ السمـ المجتمعي في ضوء 
الكتاب والسنة. كما يبيف أف القرآف الكريـ والسنة النبوية أرسيا دعائـ واضحة 
جراءات إذا تـ تطبيقيا تحقؽ السمـ المجتمعي. وتناوؿ  لحسف الخمؽ، وا 
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لمجتمعي في المدينة المنورة بيا السمـ ا -  -األسس التي حقؽ رسوؿ ا
 فور قدومو إلييا، بالرغـ مف تنوع ساكنييا واختالؼ دينيـ. 

وأبرز البحث كيؼ يشيد النظاـ األخالقي مجتمعا كالبنياف يشد بعضو 
 بعضا في منظومة مف السمـ النفسي واألسري والمجتمعي. 

إف النظاـ األخالقي ليس جزءا مف نظاـ اإلسالـ العاـ فحسب، بؿ 
 األخالؽ ىي جوىر اإلسالـ وروحو السارية في جميع جوانبو. 

 القرآف - البناء األخالقي - المجتمعي –السمـ  - األخالؽ الكلمات المفتاحٌة:
 والسنة .
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Abstract: 

Ethics represents the morals, principles and rules that a 

person acts upon, as they are legislations for the soul and the 

body. Ethics is a method for guiding man to the path of 

goodness and keeping him away from evil in this world and 

the bad consequences in the hereafter. 

Therefore, ethics had a great role in achieving a society 

dominated by peace and harmony, pervaded by virtue and 

the virtues of customs. This research discusses the role of 

ethics in achieving societal peace in the light of the Qur’an 

and Sunnah (traditions) . It also shows that the Noble 

Qur’an and the Sunnah of the Prophet have laid clear 

foundations for good morals, and measures, if applied, will 
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achieve societal peace. It dealt with the foundations by 

which the Messenger of God حقق (PBUH) achieved societal 

peace in Medina upon his arrival there, despite the diversity 

of its inhabitants and the difference in their religion. 

The research highlighted how the ethical system builds a 

society like a structure that strengthens each other in a 

system of psychological, family and societal peace. 

The moral system is not only part of the general system 

of Islam, but morals are the essence of Islam and its spirit 

that runs in all its aspects. 

Key words: ethics - peace – societal - moral structure - The 

Qur'an and the Sunnah [the deeds and the traditions of the 

prophet]. 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 املمذيت
إف الحمػػد  نحمػػده ونسػػتعينو ونسػػتوفره ونعػػوذ بػػا مػػف شػػرور أنفسػػنا 

لو ومف يضمؿ فال ىادي لو وأشيد  ومف سيئات أعمالنا مف ييد ا فال مضؿ
 أف ال إلو إال ا وحده ال شريؾ لو وأشيد أف محمدا عبده ورسولو.

 أما بعد

ىػػي الوسػيط الػػذي البػػد منػو النسػػجاـ اإلنسػػاف مػع أخيػػو، فيػػي األخػالؽ 
تيذيب النفس ظاىرا وباطنػا، وبيػا تشػيع األلفػة والمحبػة بػيف أفػراد المجتمػع، 

ـ نموذجػػا واقعيػػا لتحقيػػؽ السػػمـ المجتمعػػي فكػػانوا وقػػد كػػاف الصػػحابة بػػأخالقي
 خير القروف. 

والواقع المشػاىد أف المجتمعػات اإلنسػانية تعػاني القمػؽ واالضػطراب، مػع 
أنيا بموت مبموا مف التقدـ المادي لـ يشيده أي عصر، وىذا يدؿ عمى أنػو ال 

 سمـ إال بالخمؽ القويـ. 
بعػاده عػف فاألخالؽ ومكارميػا نيػج إلرشػاد اإلنسػاف إلػ ى طريػؽ الخيػر وا 

 الشر في الدنيا وسوء العاقبة في اآلخرة.
 تتًثم يشكهت انبحث يف اإلخابت عٍ انتساؤالث انتانٍت:

ىناؾ أزمة معرفية في فيـ حقيقة األخالؽ وتطبيقاتيا، وكيفيػة توظيفيػا، 
والسبب في ذلػؾ ىػو االقتصػار عمػى الفيػـ الظػاىري وعػدـ الوػوص فيمػا وراء 

 اط األخالؽ بكافة المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية.ذلؾ مف ارتب
يحػػػاوؿ البحػػػث الكشػػػؼ عػػػف دور األخػػػالؽ فػػػي كافػػػة مجػػػاالت الحيػػػاة، 

األخالؽ وتوظيػؼ األخػالؽ فػػي المحافظػة عمػى المجتمػػع واسػتمراره وتطػوره. فػػ
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ال يمكػف التعػايش و ىي أساس بناء األمة، وسبب األمػف مػف ىالكيػا وفنائيػا، 
بويرىا، وأي مجتمع ال يرتبط أفراده فيما بينيـ بروابط أخالقيػة متينػة، ال يػنعـ 

نما يتفكؾ ويتصارع مما يؤدي بيـ إلى اليالؾ.   بالسمـ والوئاـ، وا 
إف السػػمـ االجتمػػاعي ثمػػرة حسػػف الخمػػؽ، فحسػػف الخمػػؽ يوجػػب التػػ لؼ 

ومػف تأمػؿ  حاسػد والتػدابر.والتواد والتحاب، وسػوء الخمػؽ يثمػر التبػاغض والت
مصػػارع الوػػابريف عمػػـ أف سػػبب فنػػائيـ ىػػو الفسػػاد واالنحػػالؿ الخمقػػي، كقػػـو 

 شعيب وقـو لوط.
بمػػػا يؤلػػػؼ القمػػػوب عتنػػػاء لجانػػػب األخالقػػػي، وااليبػػػرز البحػػػث أىميػػػة ا

ويجمعيا؛ فكممػا تمسػؾ المسػمموف بأخالقيػات التعامػؿ اإلسػالمي الرشػيد كممػا 
 ساد السمـ المجتمعي. 

متممػػة لمكػػاـر األخػػالؽ، م ِإُنَمػػا ُبِعثْػػُت  -  - د جػػاءت بعثػػة النبػػيوقػػ
ـَ َصاِلَح اأْلَْخاَلِؽ م أِلَُتمِّ
فػي  -  - الذي بناه النبػيالمدني  وقاـ المجتمع ،(ٔ)

أعمى قيـ اإلخاء واإليثار ومكاـر األخالؽ، وتحقؽ فيػو مجتمػع األمػف والسػالـ 
 الدور األخالقي في بناء المجتمع.مما مثؿ نموذجا يحتذى ودليال عمى 

  

                                                           

، رجالػو رجػاؿ الصػحيح غيػر حسف. بسند (ٖٔ٘/ٗٔ) اإلماـ أحمد في مسنده أخرجو (ٔ)
 محمد بف عجالف، فقد روى لو مسمـ متابعة، وىو قوي الحديث.
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 أهذاف انبحث:
اآليػػات واألحاديػػث المتعمقػػة بعػػض المسػػاىمة بدراسػػة موضػػوعية تجمػػع 

 باألخالؽ وأثرىا في تحقيؽ السمـ المجتمعي، لألسباب اآلتية:
 كوف األخالؽ تجسد صورة اإليماف الحقيقية. -ٔ
  كونيا توسع دائرة العالقات والصداقات بيف الشعوب. -ٕ
 كونيا أساس التعايش المجتمعي، وتحقؽ االستقرار واألمف واألماف.  -ٖ

 انذساساث انسابمت:
لػػـ أقػػؼ عمػػى دراسػػة تناولػػت دور األخػػالؽ فػػي السػػمـ المجتمعػػي، وىنػػاؾ 

كما أف ىناؾ العديػد  ،العديد مف الدراسات السابقة تتناوؿ األخالؽ في اإلسالـ
 مف الدراسات تناولت السمـ المجتمعي منيا:

 الباحػث أ.د - سمـ المجتمعي بيف الوحدة والتعدد النص القرآني مدخالال/ 
 منشور مجمة مركز بابؿ لمدراسات. - عباس أمير معارز

 رعػد  /أ.د - القيمة الحضارية لمسمـ المجتمعػي مػف وجيػة نظػر إسػالمية
 نور عمي إبراىيـ. /ـ.ـ ،حميد توفيؽ

 مجمػة - محمد سػميماف المػومني د/أ – السمـ االجتماعي دراسة تأصيمية 
 الجامعة اإلسالمية لمدراسات الشرعية والقانونية. 

 المنظومة األخالقية وأثرىا في األمف الفكػري فػي تحقيػؽ األمػف الفكػري - 
 .مجمة جامعة األزىر - عمي أبو بكر إبراىيـ/ د

 عبد الرحمف بف معال المويحؽ. /كتاب األخالؽ في اإلسالـ لمدكتور 
  مصطفى حممي /أ.د - اإلسالميةاألخالؽ. 
 مصطفى مسمـ /أ.د - ارتباط األخالؽ بالعقيدة في اإلسالـ. 
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 ٌتًٍض هزا انبحث عًا سبك يٍ دساساث مبا ٌهً:
تتميز ىذه الدراسة بتقػديـ تصػور نظػري وتطبيقػي عػف دور األخػالؽ فػي 

 السمـ واألمف المجتمعي.
 :يُهح انبحث

جمػػػػع النصػػػػوص المتعمقػػػػة الػػػػذي ييػػػػدؼ إلػػػػى  (ٔ)المػػػػنيج االسػػػػتنباطي 
واالستعانة بالتفاسير وشػروح  ،-  - بالموضوع مف كتاب ا وسنة رسولو

 السنة فيما يتعمؽ بمشكمة البحث.
 انبحث:يُهح تىثٍك  
 .عزوت اآليات القرآنية في المتف بذكر اسـ السورة ورقـ اآلية 
  خرجػػت األحاديػػث النبويػػة، فػػاذا كػػاف الحػػديث فػػي الصػػحيحيف أو أحػػدىما

ف لـ يكف في الصحيحيف خرجتو مف السنف أو المسانيد أو  اكتفيت بو، وا 
، فػاف وجػدت حكمػا لممتقػدميف مػف عممػاء الحػديث كتب السػنةمف غيرىا 

 ذكرتو كالمنذري والييثمي والبوصيري.
  المعػاجـ الموويػة شروح الحديث و بكتب التفسير وشرح الوريب و االستعانة

 لبياف معاني المفردات الوريبة وضبط المشكؿ منيا.
 والصػفحة واسػـ المؤلػؼ عنػد  اإلحالة عمػى المصػدر بػذكر الكتػاب والجػزء

 .أوؿ ذكر لممصدر، أما المعمومات الكاممة فذكرتيا في المراجع
                                                           

الطريقة المنيجية االستداللية التنازلية التػي تعتمػد عمػى قاعػدة تحميػؿ مكػؿ جػزءم مػف  (ٔ)
تقنيػات ومنػاىج البحػث  .أجؿ الوصوؿ إلى معرفة يقينية بشأف الظػاىرة محػؿ الدراسػة

ديػػػػػواف  ،عبػػػػػد الناصػػػػر جنػػػػػدلي، (ٖٗٔ ص) فػػػػي العمػػػػػـو السياسػػػػية واالجتماعيػػػػػة
 .ـٕ٘ٓٓالجزائر  المطبوعات الجامعية،
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  خطت انبحث:
 وخاتمة ومبحثيف،تمييد مقدمة و  يشتمؿ البحث عمى

 السمـ المجتمعي األخالؽ، :األساسٌة للبحثالمصطلحات  التمهٌد: بٌان
 وفيو مطمبيف: عالقة األخالق بالسلم المجتمعً،المبحث األول: 
 .مكانة األخالؽ في اإلسالـالمطمب األوؿ: 
فػي ضػوء نمػوذج مجتمػع  اتأىميػة البنػاء األخالقػي لممجتمعػالمطمب الثاني: 

 .المدينة
 وفيو مطمبيف: األخالق فً تحقٌق السلم المجتمعً،ثر أ :ثانًالمبحث ال

  .أثر األخالؽ في إشاعة السمـ ونشر األلفة والمحبةالمطمب األوؿ: 
 .أثر األخالؽ في الوسطية واالعتداؿالمطمب الثاني: 

  .المقترحة أىـ نتائج البحث والتوصيات خاتمة:
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 انتًهٍذ
 األساسٍت نهبحثاملصطهحاث  بٍاٌ

 :يفهىو األخالق
جمػػػع خمػػػؽ بضػػػـ الػػػالـ وسػػػكونيا: وىػػػو الػػػديف والطبػػػع  األخالالالالق ل الالالة:

وىػػػي نفسػػػو وأوصػػػافيا  :والسػػػجية، وحقيقتػػػو أنػػػو لصػػػورة اإلنسػػػاف الباطنػػػة
لصػػورتو الظػػاىرة وأوصػػافيا ومعانييػػا،  مػؽِ ومعانييػا المختصػػة بيػػا بمنزلػػة الخَ 

والعقػػاب يتعمقػػاف بأوصػػاؼ الصػػورة ا أوصػػاؼ حسػػنة وقبيحػػة، والثػػواب مػػولي
 . (ٔ)اطنة أكثر مما يتعمقاف بأوصاؼ الصورة الظاىرةالب

عبػػارة عػػف ىيئػػة لمػػنفس راسػػخة تصػػدر عنيػػا األفعػػاؿ  الُخلالالق اصالالطالحا:
 . (ٕ)بسيولة ويسر مف غير حاجة إلى فكر وروية

نما قمنا إنيا ىيئة راسخة؛ ألف مػف يصػدر منػو بػذؿ المػاؿ  قاؿ الوزالي: وا 
عمى الندور لحاجة عارضة ال يقاؿ خمقو السػخاء مػا لػـ يثبػت ذلػؾ فػي نفسػو 
نما اشترطنا أف تصدر منو األفعاؿ بسيولة مف غير روية ألف  ثبوت رسوخ. وا 

                                                           

 ، المؤلػػػؼ: محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف عمػػػى، جمػػػاؿ الػػػديف(ٚٛ ،ٙٛ/ٓٔ)لسػػػاف العػػػرب  (ٔ)
 -بيػػػروت، ط: الثالثػػػة  –، الناشػػػر: دار صػػػادر ى(ٔٔٚ)ت:  اإلفريقػػػيابػػػف منظػػػور 

 .٘ٔعدد األجزاء: ى ٗٔٗٔ
(، المؤلػػؼ: أبػػو حامػػد محمػػد بػػف محمػػد الوزالػػي الطوسػػي ٖ٘/ٖإحيػػاء عمػػوـ الػػديف ) (ٕ)

)ص:  ،، التعريفػاتٗعػدد األجػزاء:  -بيػروت  -، الناشر: دار المعرفػة ى(٘ٓ٘)ت: 
 ،ى(ٙٔٛ(، المؤلػػؼ: عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي الػػزيف الشػػريؼ الجرجػػاني )ت: ٔٓٔ

ر، الناشػػر: دار الكتػػب المحقػػؽ: ضػػبطو وصػػححو جماعػػة مػػف العممػػاء باشػػراؼ الناشػػ
 .ٔعدد األجزاء:  -ـ ٖٜٛٔى ٖٓٗٔلبناف، ط: األولى  –العممية بيروت 
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ؿ خمقػػو مػػف تكمػػؼ بػػذؿ المػػاؿ أو السػػكوت عنػػد الوضػػب بجيػػد ورويػػة ال يقػػا
 أمور: أربعة فيينا السخاء والحمـ.

 .والقبيح الجميؿ فعؿ أحدها:
 .عمييما القدرة والثانً:
 .بيما المعرفة والثالث:
 أحػػد عمييػػا ويتيسػػر الجػػانبيف أحػػد إلػػى تميػػؿ بيػػا لمػػنفس ىيئػػة والرابالال :

ما الحسف إما األمريف  القبيح. وا 
 إمػا يبػذؿ وال السػخاء خمقػو شػخص الفعػؿ، فػرب عف عبارة الخمؽ وليس

 لرياء. أو لباعث إما يبذؿ وىو البخؿ خمقو يكوف وربما لمانع، أو الماؿ لفقد
 بػؿ واإلعطػاء اإلمسػاؾ إلػى القػوة نسػبة ألف القػوة عػف عبػارة ىو وليس 
 وذلؾ واإلمساؾ اإلعطاء عمى قادر بالفطرة خمؽ إنساف وكؿ واحد الضديف إلى
 السخاء. خمؽ وال البخؿ خمؽ يوجب ال

 جميعا والقبيح بالجميؿ تتعمؽ المعرفة فاف المعرفة عف عبارة ىو وليس 
 واحد. وجو عمى
 ألف النفس تستعد بيا التي الييئة وىو الرابع المعنى عف عبارة ىو بؿ 
  .(ٔ)البذؿ أو اإلمساؾ منيا يصدر

: َقػػاؿَ  -  - وبػػذلؾ يتوافػػؽ ىػػذا التعريػػؼ مػػع حػػديث عمػػر بػػف الخطػػاب
ُنَما ِبالنُِّياِت، اأَلْعَماؿُ  ِإُنَما: »َيُقوؿُ  -  - الُموِ  َرُسوؿَ  َسِمْعتُ   َمػا اْمػِرئٍ  ِلُكػؿِّ  َواِ 
 ِإَلػى َفِيْجَرتُػوُ  َيْنِكُحَيػا، اْمػرََأةٍ  ِإَلػى َأوْ  ُيِصيُبَيا، ُدْنَيا ِإَلى ِىْجَرُتوُ  َكاَنتْ  َفَمفْ  َنَوى،

                                                           

 .(ٖ٘/ٖإحياء عمـو الديف ) (ٔ)
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 .(ٔ)«ِإَلْيوِ  َىاَجرَ  َما
فػػػاف الفعػػػؿ واحػػػد فػػػي الظػػػاىر لكنػػػو مختمػػػؼ مػػػف ناحيػػػة ىيئػػػة الػػػنفس 

 وصورتيا الباطنة الداعية إلى اليجرة. 
 :يفهىو انسهى اجملتًعً

. قػاؿ ابػف فػارس: معظػـ (ٕ)التعري مف اآلفات الظاىرة والباطنة :ل ة السلم
بابػػو مػػف الصػػحة والعافيػػة. فالسػػالمة: أف يسػػمـ اإلنسػػاف مػػف العاىػػة واألذى. 

أىؿ العمـ: ا جؿ ثناؤه ىػو السػالـ؛ لسػالمتو ممػا يمحػؽ المخمػوقيف مػف قاؿ 
 . (ٖ)العيب والنقص والفناء

 يػػدؿ واحػػد، أصػػؿ والعػػيف والمػػيـ الجػػيـ( جمػػع)أصػػؿ كممػػة  المجتمالال  ل الالة:
 االجتمػاع موضع والمجتمع: .(ٗ)جمعا الشيء جمعت يقاؿ. الشيء تضاـ عمى

 . (٘)الناس مف والجماعة
                                                           

، (ٙ/ٔ) -  - ا رسػوؿ إلػى الػوحي بػدء كػاف كيؼأخرجو البخاري في صحيحو:  (ٔ)
 وأنو ،«بالنية األعماؿ إنما» :-  - قولو :باب ،اإلمارةكتاب: صحيحو:  في ومسمـ
  (.٘ٔ٘ٔ/ٖ)األعماؿ  مف وغيره الوزو فيو يدخؿ

أبػػو القاسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػد المؤلػػؼ:  ،(ٕٔٗ )ص المفػػردات فػػي غريػػب القػػرآف (ٕ)
 ى(.ٕٓ٘بالراغب األصفيانى )ت: 

 (، المؤلػػػؼ: أحمػػػد بػػػف فػػػارس بػػػف زكريػػػاء القزوينػػػي الػػػرازي،ٜٓ/ٖ)مقػػػاييس الموػػػة  (ٖ)
 .ى(ٜٖ٘: تأبو الحسيف )

 .(ٜٚٗ/ٔ) الموة مقاييس (ٗ)
 ،مصطفى )إبراىيـ بالقاىرة العربية الموة مجمع المؤلؼ: (ٖٙٔ/ٔ) الوسيط المعجـ (٘)

 العرب ، لسافدار الدعوة، الناشر: محمد النجار( ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات
(ٛ/ٖ٘). 
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حالة السمـ والوئػاـ داخػؿ المجتمػع نفسػو وبػيف شػرائحو  :السلم المجتمعً
 وقواه.
مف أىـ المقاييس األساسية لتقويـ أي مجتمع تشػخيص حالػة العالقػات  

مكانيػة نيوضػو، بينمػا  الداخمية فيو، فسالمتيا عالمة عمػى صػحة المجتمػع وا 
 .(ٔ)اىتراؤىا داللة سوء وتخمؼ

يش فػي تػ لؼ ووئػاـ مف الععميو فطر اإلنساف ما عبر عحالة تإف السمـ 
داخؿ المجتمػع البشػري، فالحاجػة إلػى السػمـ ضػرورة السػتمرار الحيػاة وعمػارة 

 .األرض، وانعداـ السمـ يؤدي إلى القمؽ واالضطراب، ويحوؿ دوف االستقرار

                                                           

السػػمـ المجتمعػػي، مقوماتػػو، وحمايتػػو، مقػػاؿ لمشػػي  حسػػف الصػػفار منشػػور بجريػػدة  (ٔ)
 ـ.ٕٔٓٓ/ٙ/٘ٔاألوسط الشرؽ 
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 املبحث األول
 عاللت األخالق بانسهى اجملتًعً

ال يمكف ف ،بناء األمة، وسبب األمف مف ىالكيا وفنائيا قواـاألخالؽ ىي 
ويرىػػا، وأي مجتمػػع ال يػػرتبط أفػػراده فيمػػا بيػػنيـ بػػروابط يف األفػػراد بالتعػػايش بػػ

نمػا يتفكػؾ ويتصػارع ممػا يػؤدي بيػـ  أخالقية متينة، ال ينعـ بالسمـ والوئػاـ، وا 
 إلى اليالؾ. 

 ونتناوؿ عالقة األخالؽ بالسمـ المجتمعي في مطمبيف: 
 .األوؿ: أىمية األخالؽ ومكانتيا

 .في ضوء نموذج مجتمع المدينة اتأىمية البناء األخالقي لممجتمع والثاني:
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 املطهب األول
 أهًٍت األخالق ويكاَتها

نمػػا ىػػي حمقػػة متصػػمة  األخػػالؽ فػػي اإلسػػالـ ليسػػت فضػػيمة منفصػػمة، وا 
الشريعة اإلسالمية كميا تنبت في العقيدة وتثمر في المعاممػة مػع  الحمقات مع

الخمؽ، فالقواعػد األخالقيػة ال تنفػؾ عػف القواعػد الدينيػة وال تنفصػـ عنيػا فػي 
 َواْلَماَلِئَكػةِ  اآْلِخػرِ  َواْلَيػْوـِ  ِبالُموِ  آَمفَ  َمفْ  اْلِبرُ  َوَلِكفُ ﴿  :مقاصدىا. قاؿ ا تعالى

 َواْبػفَ  َواْلَمَسػاِكيفَ  َواْلَيتَػاَمى اْلُقْرَبػى َذِوي ُحبِّػوِ  َعَمػى اْلَماؿَ  َوآَتى َوالُنِبيِّيفَ  َواْلِكتَابِ 
 ِإَذا ِبَعْيػِدِىـْ  َواْلُموفُػوفَ  الُزَكػاةَ  َوآَتى الُصاَلةَ  َوَأَقاـَ  الرَِّقابِ  َوِفي َوالُساِئِميفَ  الُسِبيؿِ 
 َصػػَدُقوا الُػػِذيفَ  ُأوَلِئػػؾَ  اْلَبػػْأسِ  َوِحػػيفَ  َوالُضػػرُاءِ  اءِ اْلَبْأَسػػ ِفػػي َوالُصػػاِبِريفَ  َعاَىػػُدوا
 [ٚٚٔ: البقرة] ﴾ اْلُمُتُقوفَ  ُىـُ  َوُأوَلِئؾَ 

وحسػف  ،تجمع الكماالت اإلنسانية الثالثػة: االعتقػاد الصػحيح اآليةفيذه 
 وتيذيب النفوس، فمػف اسػتجمع ىػذه الثالثػة اسػتحؽ وصػؼ الصػدؽ ،العشرة

ومعاممتػػو مػػع  ،نظػػرا إلػػى إيمانػػو واعتقػػاده بػػالتقوى، واعتبػػارا بمعاشػػرتو لمخمػػؽ
 .الحؽ

 وسوؼ نبرز أىمية األخالؽ في اإلسالـ في العناصر التالية:
 :نٍتًى يكاسو األخالق -  - أوال: بعث انُبً

وال أدؿ عمى ذلؾ مف حصػر وخصائصو،  اإلسالـ أبرز معالـاألخالؽ  تعد
في تالوة القػرآف الكػريـ ثػـ تزكيػة  -  - الخاتمة لنبينا محمدميمة الرسالة 

حتػػى تصػػؿ إلػػى  ،النفػػوس مػػف الشػػرؾ والسػػمو بػػالنفس اإلنسػػانية عػػف الرذائػػؿ
يِّػػيَف َرُسػػواًل ﴿  :قػػاؿ تعػػالى ،الوايػػة التػػي خمقػػو ا ليػػا ُىػػَو الُػػِذي َبَعػػَث ِفػػي اأْلُمِّ
ـْ آَياِتِو  ـْ َيْتُمو َعَمْيِي  [ ٕ]الجمعة:  ﴾ َوُيَزكِّيِيـْ ِمْنُي
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إكساب الزكاة وىي نماء النفس بما ىو ليػا بمنزلػة الوػذاء  والتزكٌة هً:
لمجسـ. وأصػؿ التزكيػة نفػي مػا يسػتقبح قػوال أو فعػال، وحقيقتيػا اإلخبػار عمػا 

 . (ٔ)ينطوي عميو اإلنساف
 النفػوس ودنػس األخػالؽ رذائػؿ مف يطيرىـ: أي قاؿ ابف كثير: ويزكييـ،

  .(ٕ)النور إلى الظممات مف ويخرجيـ الجاىمية، وأفعاؿ
 قػػاؿ وليػػذا األخػػالؽ، بمكػػاـر َتَخمُػػؽ ىػػي إنمػػا والشػػريعةمقػػاؿ الشػػاطبي: 

-  -ماألخالؽ مكاـر ألتمـ بعثت: م(ٖ).  
 األخػالؽ تيػذيب مػف الشػريعة عميػو اشػتممت قاؿ ابف عاشور: والمراد ما

  .(ٗ)النظاـ واختالؿ الحاؿ سوء مف لألنفس مانع كمو ذلؾ ألف األحكاـ وتقنيف
التحمي بمكاـر األخػالؽ والتخمػي عػف سػيئيا، فيطيػرىـ مػف  :وإجماال هً

                                                           

( المؤلػػػؼ: زيػػػف الػػػديف محمػػػد المػػػدعو ٜٙالتوقيػػػؼ عمػػػى ميمػػػات التعػػػاريؼ )ص:  (ٔ)
بعبدالرؤوؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادي ثػـ المنػاوي القػاىري 

 .عبد الخالؽ ثروتش  ٖٛ، الناشر: عالـ الكتب ى(ٖٔٓٔ)ت: 
تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ، المؤلػػػؼ:  ،(ٗٙٗ/ٔ)سػػػالمة  حقيػػػؽ:ت ،تفسػػػير ابػػػف كثيػػػر (ٕ)

، ى(ٗٚٚأبوالفػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي البصػػري ثػػـ الدمشػػقي )ت: 
  .المحقؽ: سامي بف محمد سالمة، الناشر: دار طيبة لمنشر والتوزيع

المؤلؼ: إبراىيـ بف موسى بف محمد المخمي الورناطي الشيير  ،(ٕٗٔ/ٕ) الموافقات (ٖ)
: ، المحقؽ: أبو عبيدة مشيور بػف حسػف آؿ سػمماف، الناشػرى(ٜٓٚبالشاطبي )ت: 

 .ـٜٜٚٔ ىٚٔٗٔدار ابف عفاف، ط: األولى 
 تحرير المعنػى السػديد وتنػوير العقػؿ الجديػد مػف تفسػير» (ٜ٘ٔ/ٗ) والتنوير التحرير (ٗ)

المؤلػػؼ: محمػػد الطػػاىر بػػف محمػػد بػػف محمػػد الطػػاىر بػػف عاشػػور  ،«المجيػػدكتػػاب ال
 .التونسي
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 رذائؿ األخالؽ، ودناءة النفوس.
إف أثر الديف الصحيح ىو اصالح القـو الذيف خوطبوا بػو والنيػوض بيػـ 

 - رسػوؿ اة ألخػالؽ ىػدفا لبعثػا تمف االنحطاط إلى السػمو، ومػف ىنػا كانػ
 -  َِعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػوُؿ ا -  -:  ـَ َصػاِلَح ػ مِإُنَمػا ُبِعثْػُت أِلَُتمِّ

 .(ٔ)اأْلَْخاَلِؽم
قاؿ ابف عبد البػر: ويػدخؿ فػي ىػذا المعنػى الصػالح والخيػر ُكمػو، والػديف 

 .(ٕ)والفضؿ والمروءة واإلحساف والعدؿ، فبذلؾ بعث ليتممو
ُنػػَؾ ﴿ : -  - بقولػػوصػػؼ ا تعػػالى قائػػد البشػػرية ومعمميػػا قػػد و و  َواِ 

  .[ٗ]القمـ:  ﴾ َلَعَمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ 
نؾ يا محمد لعمى أدب عظيـ، وذلؾ أدب القرآف الذي أّدبػو  قاؿ الطبري: وا 

 . (ٖ)ا بو، وىو اإلسالـ وشرائعو
الؽ، قػػاؿ ابػػف عاشػػور: والخمػػؽ العظػػيـ: ىػػو الخمػػؽ األكػػـر فػػي نػػوع األخػػ

وىو البالغ أشد الكماؿ المحمود في طبع اإلنساف. فجعؿ أصػؿ شػريعتو إكمػاؿ 
 مػػا يحتاجػػو البشػػر مػػف مكػػاـر األخػػالؽ فػػي نفوسػػيـ، فكمػػا جعػػؿ ا رسػػولو

                                                           

، رجالػو رجػاؿ الصػحيح غيػر حسػفبسػند  (ٖٔ٘/ٗٔ)أخرجو اإلماـ أحمد في مسػنده  (ٔ)
 محمد بف عجالف، فقد روى لو مسمـ متابعة، وىو قوي الحديث.

و عمر يوسؼ المؤلؼ: أب ،(ٖٖٗ/ٕٗالتمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد ) (ٕ)
تحقيؽ:  ،ى(ٖٙٗبف عبد ا بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمري القرطبي )ت: 

 .مصطفى بف أحمد العموي، محمد عبد الكبير البكري
 جػػػامع البيػػػاف فػػػي تأويػػػؿ القػػػرآف، المؤلػػػؼ: محمػػػد = (ٕٛ٘/ٖٕتفسػػػير الطبػػػري ) (ٖ)

، ى(ٖٓٔ: ت) بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر بػػف غالػػب اآلممػػي، أبػػو جعفػػر الطبػػريا
 .المحقؽ: أحمد محمد شاكر
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-  -  عمػػى خمػػؽ عظػػيـ جعػػؿ شػػريعتو لحمػػؿ النػػاس عمػػى التخمػػؽ بػػالخمؽ
العظػػيـ بمنتيػػى االسػػتطاعة. وبيػػذا يػػزداد وضػػوحا معنػػى الػػتمكف الػػذي أفػػاده 

[ فيو مػتمكف منػو ٗ]القمـ:  ﴾ َلَعَمى ُخُمٍؽ َعِظيـٍ ﴿ حرؼ االستعالء في قولو: 
 الخمؽ العظيـ في نفسو، ومتمكف منو في دعوتو الدينية. 

جماع الخمؽ العظيـ الذي ىو أعمى الخمؽ الحسػف ىػو التػديف، واعمـ أف 
ومعرفػػة الحقػػائؽ، وحمػػـ الػػنفس، والعػػدؿ، والصػػبر عمػػى المتاعػػب، واالعتػػراؼ 
لممحسػػف، والتواضػػع، والزىػػد، والعفػػة، والعفػػو، والحيػػاء، والشػػجاعة، وحسػػف 

 الصمت، والتؤدة، والوقار، والرحمة، وحسف المعاممة والمعاشرة.
منػػػة فػػي الػػػنفس ومظاىرىػػا تصػػػرفات صػػاحبيا فػػػي كالمػػػو، واألخػػالؽ كا

وطالقػة وجيػو، وثباتػو، وحكمػو، وحركتػػو وسػكونو، وطعامػو وشػرابو، وتأديػػب 
أىمػػو، ومػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف حرمتػػو عنػػد النػػاس، وحسػػف الثنػػاء عميػػو 

ففػي ذلػؾ كمػو وفػي سياسػتو  -  - والسمعة. وأمػا مظاىرىػا فػي رسػوؿ ا
  (ٔ)فصاحة كالمو وجوامع كممو. أمتو، وفيما خص بو مف

 ثاٍَا: األخالق يُاط تفاضم املؤيُني
المتأمؿ في اليدي القرآني والسنة النبوية يجد المبادئ األخالقية في جػؿ 
تشريعاتو، فال ينفؾ ينيي عف الفحشاء والمنكػر والمػف واألذى، ويػأمر بالعػدؿ 

يتاء ذي القربى الضعفاء يتَػاِء ِإُف الُمَو ﴿  واإلحساف وا  ْحَسػاِف َواِ  َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإلِْ
ـْ تَػػػَذُكُروفَ  ـْ َلَعُمُكػػ  ﴾ ِذي اْلُقْرَبػػى َوَيْنَيػػى َعػػِف اْلَفْحَشػػاِء َواْلُمْنَكػػػِر َواْلَبْوػػِي َيِعُظُكػػ

حيث أعادت تربية المجتمع عمى حسػف الخمػؽ، وشػاع ذلػؾ فػي  [ٜٓ]النحؿ: 
 جؿ األوامر والنواىي في القرآف والسنة. 

                                                           

 .(٘ٙ ،ٗٙ/ٜٕالتحرير والتنوير ) (ٔ)
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الخمؽ الحسف جزء ال يتجزأ مف اإليماف حيف فاألخالؽ بالعقيدة،  ترتبطوا
والوفاء بالعيد والصػبر:  ،ربط ا بيف األمر بعبادتو وبيف اإلحساف إلى الخمؽ

ـْ ِقَبَؿ اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْوِرِب َوَلِكُف اْلِبُر َمْف آَمَف ﴿  ِبالمُػِو َلْيَس اْلِبُر َأْف ُتَولُّوا ُوُجوَىُك
َواْلَيػػْوـِ اآْلِخػػِر َواْلَماَلِئَكػػِة َواْلِكتَػػاِب َوالُنِبيِّػػيَف َوآتَػػى اْلَمػػاَؿ َعَمػػى ُحبِّػػِو َذِوي اْلُقْرَبػػى 
ـَ الُصػػاَلَة َوآتَػػى  َقػػاِب َوَأَقػػا َواْلَيتَػػاَمى َواْلَمَسػػاِكيَف َواْبػػَف الُسػػِبيِؿ َوالُسػػاِئِميَف َوِفػػي الرِّ

ـْ ِإَذا َعاَىػػُدوا َوالُصػػاِبِريَف ِفػػي اْلَبْأَسػػاِء َوالُضػػرُاِء َوِحػػيَف الُزَكػػاَة َواْلُموفُػػو َف ِبَعْيػػِدِى
ـُ اْلُمُتُقوفَ   [ٚٚٔ]البقرة:  ﴾ اْلَبْأِس ُأوَلِئَؾ اُلِذيَف َصَدُقوا َوُأوَلِئَؾ ُى

قػاؿ البيضػاوي: اآليػة كمػا تػرى جامعػة لمكمػاالت اإلنسػانية بأسػرىا، دالػة 
نا، فانيػػا بكثرتيػػا وتشػػعبيا منحصػػرة فػػي ثالثػػة أشػػياء: عمييػا صػػريحا أو ضػػم

ولػػػػذلؾ وصػػػػؼ ...  صػػػػحة االعتقػػػػاد، وحسػػػػف المعاشػػػػرة، وتيػػػػذيب الػػػػنفس
المستجمع ليا بالصدؽ نظرا إلى إيمانو واعتقػاده بػالتقوى، واعتبػارا بمعاشػرتو 

 . (ٔ)لمخمؽ ومعاممتو مع الحؽ
فشاء السالـ مػف خيػر خصػاؿ اإلسػال  َعْبػدِ  ـ، َعػفْ وقد عد إطعاـ الطعاـ وا 

: َقػاؿَ  ؟ َخْيػرٌ  اإِلْسػاَلـِ  َأيُّ  :-  - الُنِبػيُ  َسػَأؿَ  َرُجاًل  َأفُ  - م – َعْمٍرو ْبفِ  الُموِ 
، ُتْطِعـُ » ـَ  .(ٕ)«َتْعِرؼْ  َلـْ  َوَمفْ  َعَرْفتَ  َمفْ  َعَمى الُساَلـَ  َوَتْقرَأُ  الُطَعا

                                                           

(، المؤلػػؼ: ناصػػر الػػديف ٕٔٔ/ٔ)تفسػػير البيضػػاوي = أنػػوار التنزيػػؿ وأسػػرار التأويػػؿ  (ٔ)
، المحقػػؽ: ى(٘ٛٙأبػػو سػػعيد عبػػد ا بػػف عمػػر بػػف محمػػد الشػػيرازي البيضػػاوي )ت: 

 .بيروت –إحياء التراث العربي محمد عبد الرحمف المرعشمي، الناشر: دار 
اإلسػػػالـ  مػػػف الطعػػػاـ إطعػػػاـ: بػػػاب، اإليمػػػاف، كتػػػاب: أخرجػػػو البخػػػاري فػػػي صػػػحيحو (ٕ)

(ٔ/ٕٔ.)  
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وعبػػر ابػػف القػػيـ عػػف  وليػػذا كػػاف التفاضػػؿ بػػيف المػػؤمنيف بحسػػف الخمػػؽ.
 .(ٔ)ذلؾ فقاؿ: الديف كمو خمؽ، فمف زاد عميؾ في الخمؽ، زاد عميؾ في الديف
وقد جعؿ وال شؾ أف حسف المعاشرة وتيذيب النفس ىما مكاـر األخالؽ. 

ا تعالى أسباب الفالح أمريف: عبادة تصؿ المؤمف بخالقو فتقـو حياتو عمى 
 الحيػػػػػاة:قاعػػػػػدة ثابتػػػػػة مػػػػػف اإليمػػػػػاف. وفعػػػػػؿ الخيػػػػػر الػػػػػذي تسػػػػػتقيـ بػػػػػو 

ـْ  َيػػا﴿  ـْ َواْفَعمُػػػوا اْلَخْيػػَر َلَعُمُكػػػ َأيَُّيػػا الُػػػِذيَف آَمُنػػوا اْرَكُعػػػوا َواْسػػُجُدوا َواْعُبػػػُدوا َرُبُكػػ
[ وكػػؿ مػػا أمػػر بػػو الشػػارع يجمػػع بػػيف حػػؽ ا وحػػؽ ٚٚ]الحػػج:  ﴾ وفَ ُتْفِمُحػػ

 اإلنساف، وفيو الخير لمناس في الدنيا واآلخرة. 
، وكممػا قػوي اإليمػاف أثمػر أخالقػا الخيريػةاألخالؽ الحسنة مف عالمات و 

 َعػْف َعْبػِد المُػِو ْبػِف َعْمػٍرو أخالقػا،قويمة؛ ولذلؾ كاف خيػر المسػمميف أحسػنيـ 
ـْ َيُكػػِف الُنِبػػيُّ َقػػ - م – ًشػػا، َوَكػػاَف َيقُػػوُؿ:  -  - اَؿ: م َلػػ ِإُف »َفاِحًشػػا َواَل ُمَتَفحِّ

ـْ َأْخاَلًقا ـْ َأْحَسَنُك   .(ٕ)«ِمْف ِخَياِرُك
بػػؿ يبمػػغ ثػػواب حسػػف الخمػػؽ درجػػة قيػػاـ الميػػؿ َعػػْف َأِبػػي ُىَرْيػػَرَة َقػػاَؿ: َقػػاَؿ 

 .(ٖ)«ِإُف الُرُجَؿ َلُيْدِرُؾ ِبُحْسِف ُخُمِقِو َدَرَجَة اْلَقاِئـِ ِبالُمْيؿِ » :-  - َرُسوُؿ الُموِ 

                                                           

يػػاؾ نسػػتعيف  (ٔ)  (، المؤلػػؼ: محمػػدٜٕٗ/ٕ)مػػدارج السػػالكيف بػػيف منػػازؿ إيػػاؾ نعبػػد وا 
، ى(ٔ٘ٚ: تبػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف أيػػػوب بػػػف سػػػعد شػػػمس الػػػديف ابػػػف قػػػيـ الجوزيػػػة )ا

 .تبيرو  –العربي كتاب محمد المعتصـ با البودادي، الناشر: دار الالمحقؽ: 
  (.ٜٛٔ/ٗ) -  -صفة النبي :المناقب، باب، كتاب: أخرجو البخاري في صحيحو (ٕ)
، (ٕٗٛ)ح  (ٚٓٔ ص)ُحْسػػِف اْلُخمُػػِؽ ِإَذا َفِقُيػػوا،  :َبػػابُ  ،البخػػاري فػػي األدب المفػػرد (ٖ)

 بيػروت، ط: الثالثػة -وقاؿ الشي  األلباني: صحيح، الناشػر: دار البشػائر اإلسػالمية 
 ـ.ٜٜٛٔى ٜٓٗٔ
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ٔٔٙٛ 

 :انتالصو بني انتعشٌف باإلسالو وبني يكاسو األخالقثانثا: 
الػػتالـز بػػيف التعريػػؼ باإلسػػالـ وبػػيف  لمكانػػة األخػػالؽ فػػي اإلسػػالـ رأينػػا

فػي  - مكاـر األخالؽ وىذا ما فعمو جعفر بف أبػي طالػب فػي حديثػو لمنجاشػي
 ونػػذكر منػػو موضػػع الشػػػاىد: - الحػػديث الطويػػؿ الػػذي أخرجػػو اإلمػػػاـ أحمػػد

ُنػا َقْوًمػا َأْىػَؿ م َفَكاَف اُلِذي َكُمَمُو َجْعَفُر ْبُف َأِبػي َطاِلػٍب، َفَقػاَؿ َلػُو: َأيَُّيػا اْلَمِمػُؾ، كُ 
، َوُنِسػيُء  ـَ ، َوَنْأُكُؿ اْلَمْيَتَة َوَنْأِتي اْلَفَواِحَش، َوَنْقَطُع اأْلَْرَحػا ـَ َجاِىِمُيٍة َنْعُبُد اأْلَْصَنا
ا اْلِجَواَر َيْأُكُؿ اْلَقِويُّ ِمُنا الُضِعيَؼ، َفُكُنا َعَمى َذِلَؾ َحُتى َبَعَث الُمُو ِإَلْيَنا َرُسواًل ِمُنػ

ػػَدُه، َوَنْعُبػػَدُه، »َنْعػػِرُؼ َنَسػػَبُو، َوِصػػْدَقُو، َوَأَماَنتَػػُو، َوَعَفاَفػػُو  َفػػَدَعاَنا ِإَلػػى المُػػِو ِلُنَوحِّ
َوَنْخَمَع َما ُكُنا َنْعُبُد َنْحُف َوآَباُؤَنا ِمْف ُدوِنِو ِمَف الِحَجاَرِة َواأْلَْوثَػاِف، َوَأَمَرَنػا ِبِصػْدِؽ 

، اْلَحػػِديِث، َوَأَداِء اأْلَ  ، َوُحْسػػِف اْلِجػػَواِر، َواْلَكػػؼِّ َعػػِف اْلَمَحػػاِرـِ َماَنػػِة، َوِصػػَمِة الػػُرِحـِ
، َوَقػػػْذِؼ  وِر، َوَأْكػػػِؿ َمػػػاَؿ اْلَيِتػػػيـِ َوالػػػدَِّماِء، َوَنَياَنػػػا َعػػػِف اْلَفػػػَواِحِش، َوَقػػػْوِؿ الػػػزُّ

َشػػْيًئا، َوَأَمَرَنػػا ِبالُصػػالِة،  اْلُمْحَصػػَنِة، َوَأَمَرَنػػا َأْف َنْعُبػػَد المُػػَو َوْحػػَدُه اَل ُنْشػػِرُؾ ِبػػوِ 
َياـِ   .(ٔ)«َوالُزَكاِة، َوالصِّ

فػي التعريػؼ باإلسػالـ حيػث عػدد  -  - وقد أجاد جعفر بف أبي طالب
ثػـ عػرض  ،أصحاب الفطر السميمة منيا مساوئ أخالؽ الجاىمية بصورة تنفر

فػػي ىػػذا المجتمػػع اآلسػػف الممػػيء بالرذائػػؿ، وكيػػؼ  -  - شخصػػية الرسػػوؿ
كاف بعيًدا عف النقائص كميا، ومعروًفا بنسبو وصدقو وأمانتو وعفافو، متحميػا 

                                                           

سػحاؽ بػػف راىويػػو (ٜٕٓ/٘)، (ٕٕٓ ،ٕٔٓ/ٔ) أخرجػو اإلمػػاـ أحمػد فػػي المسػػند (ٔ) ، وا 
: (ٕٚ/ٙ)قػػاؿ الييثمػػي فػػي مجمػػع الزوائػػد ومنبػػع الفوائػػد  (ٕٚ ،ٔٚ/ٗ)فػػي مسػػنده 

رواه أحمد، ورجالو رجاؿ الصػحيح غيػر إسػحاؽ، وقػد صػرح بالسػماع، والطبرانػي فػي 
 مختصرا. (ٔٔٔ/ٕ)المعجـ الكبير لمطبراني 
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ٜٔٔٙ 

 بمكاـر األخالؽ.
كمػػا أظيػػر محاسػػف اإلسػػالـ وأخالقػػو مػػف نبػػذ األوثػػاف، وصػػدؽ الحػػديث، 
 وأداء األمانػػة، وصػػمة الػػرحـ، وحسػػف الجػػوار، والكػػؼ عػػف المحػػاـر والػػدماء،
 ،واالنتياء عػف الفػواحش وقػوؿ الػزور وقػدـ ىػذه المكػاـر عمػى إقامػة الصػالة

يتاء الزكاة.  وا 
 :سابعا: اجلشائى األخاللٍت تُفً اإلمياٌ

نصت األحاديث النبوية عمى تعظيـ حؽ اإلنساف والنيػي عػف إيذائػو قػوال 
أو فعال، وعد ذلؾ منتقصا مف اإليماف منافيا لو حتى ولو كاف عمى غيػر ديػف 

 إلسالـ وفي ىذا حفظ ألمف الفرد والجماعة.ا
 :قتل المعاهد

إف تػػرؾ الوفػػاء بالعيػػد والوػػدر بالمعاىػػد ليسػػت مػػف أخػػالؽ اإلسػػالـ، وقػػد 
وتوعد مف  ،شدد رسوؿ ا عمى حفظ أىؿ الذمة والمعاىديف أنفسيـ وأمواليـ

  - الُنِبػيِّ  َعػفِ  - م – َعْمػٍرو ْبفِ  الُموِ  َعْبدِ  غدر بيـ بعدـ دخوؿ الجنة، َعفْ 
فُ  الَجُنػِة، رَاِئَحػةَ  َيػِرحْ  َلػـْ  ُمَعاَىػًدا َقَتػؿَ  َمػفْ : »َقاؿَ  -  َمِسػيَرةِ  ِمػفْ  ُتوَجػدُ  ِريَحَيػا َواِ 

 .(ٔ)«َعاًما َأْرَبِعيفَ 
 عمػى يعتػدوف الػذيف الموػروريف أولئػؾ وضػالؿ وظمػـ عدواف نعرؼ وبيذا

 أنػت أو معاىػد، وىو بمدؾ في عندؾ الكافر كاف سواء المعاىديف الكفار أمواؿ
 بمده. في

                                                           

جػػـر  بويػػر معاىػػدا قتػػؿ مػػف إثػػـ :بػػاب، الجزيػػة، كتػػاب: أخرجػػو البخػػاري فػػي صػػحيحو (ٔ)
(ٗ/ٜٜ.)  
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فمف السعادة أف يعيش المرء في بيئة يشعر فييػا بػاألمف والتحػاب، ومػف 
الشقاء أف يعيش بيف مف يضػمروف لػو العػدواة والبوضػاء والحسػد، وىػذا مػف 

 أسباب السمـ النفسي والمجتمعي.
 :إٌذاء الجار

 -والجار السوء الذي يحرص عمػى إلحػاؽ الضػرر بجػاره بػيف رسػوؿ ا 
 -  أف مف ىذا خمقو فانو خاؿ القمب مف اإليمػاف وىػؿ المسػمـ إال مػف سػمـ

المسمموف مف لسانو ويػده. بػؿ قػد جعػؿ المسػمـ الػذي يسػمـ مػف لسػانو ويػده 
 َيػػا َقػػاُلوا: َقػػاؿَ  -  - ُموَسػػى َأِبػػي اآلخػػريف خيػػر وأعظػػـ أجػػرا مػػف غيػػره َعػػفْ 

 ِلَسػػػاِنِو، ِمػػػفْ  الُمْسػػػِمُموفَ  َسػػػِمـَ  َمػػفْ : »َقػػػاؿَ  ؟ َأْفَضػػػؿُ  اإِلْسػػػاَلـِ  َأيُّ  المُػػػِو، َرُسػػوؿَ 
  .(ٔ)«َوَيِدهِ 

 - الُنِبيُ  َأفُ  ُشَرْيٍح، َأِبي ونفى اإليماف عف الجار الذي ال يأمنو جاره َعفْ 
 -  ََيا َوَمفْ : ِقيؿَ  «ُيْؤِمفُ  الَ  َوالُموِ  ُيْؤِمُف، الَ  َوالُموِ  ُيْؤِمُف، الَ  َوالُموِ : »َقاؿ 

 حؽ تأكيد الحديث ىذا في (ٕ)«َبَواِيَقوُ  َجاُرهُ  َيْأَمفُ  الَ  اُلِذي: »َقاؿَ  الُمِو؟ َرُسوؿَ 
 اإليماف نفي وفيو مرات، ثالث اليميف وتكريره ذلؾ عمى -  - لقسمو الجار
 العاصي أف شؾ وال الكامؿ اإليماف ومراده الفعؿ أو بالقوؿ جاره يؤذي عمف
 .(ٖ) اإليماف كامؿ غير

  

                                                           

  (.ٔٔ/ٔ)؟  أفضؿ اإلسالـ أي: باب، اإليماف، كتاب: أخرجو البخاري في صحيحو (ٔ)
بوايقػػػو  جػػػاره يػػػأمف ال مػػػف إثػػػـ :األدب، بػػػاب، كتػػػاب: البخػػػاري فػػػي صػػػحيحوأخرجػػػو  (ٕ)

(ٛ/ٔٓ.) 
( المؤلػػؼ: أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر أبػػو الفضػػؿ ٗٗٗ/ٓٔ) حجػػر البػػف البػػاري فػػتح (ٖ)

 ى.ٜٖٚٔ بيروت -عي، الناشر: دار المعرفة العسقالني الشاف
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 :السب واللعن

 -  -الُنِبػيُّ  َيُكػفِ  َلػـْ : إف صاحب الخمؽ العظيـ قدوتنا في القوؿ والفعػؿ
 تَػػِربَ  َلػػوُ  َمػػا: »الَمْعِتَبػػةِ  ِعْنػػدَ  أِلََحػػِدَنا َيقُػػوؿُ  َكػػافَ  َلُعاًنػػا، َوالَ  َفُحاًشػػا، َوالَ  َسػػُباًبا،
 .(ٔ)«َجِبيُنوُ 

 رحمػة عػف البعد ىي ألنيا باآلخرة متعمقة اللعنة: ؟ الثالثة هذه بٌن الفرق
 عنػد: )قولػو. بالحسػب والفحال:: كالقػذؼ، بالنسػب يتعمػؽ والسب: تعالى، ا

 الموجدة. مذاكرة( المعتبة
 جػرت كممػة وىػذه التػراب، أصػابو إذا( جبينو وترب استفياـ مالو؟: )قولو

 . (ٕ)حقيقتيا يراد وال العرب لساف عمى
 أخػػػالؽ المسػػػمـ عػػػف السػػػباب وأنػػػو لػػػيس مػػػف -  -وقػػػد زجػػػر النبػػػي 

 والتقػوى البػر عمػى والتعػاوف بينيـ بالرحمة تعالى ا وصفيـ الذيف المؤمنيف
فمػف سػب أخيػو خػرج مػف  الواحد وكالجسد بعضا بعضو يشد كالبنياف وجعميـ

 ُفُسػػوٌؽ، الُمْسػػِمـِ  ِسػػَبابُ : »َقػػاؿَ  -  - الُنِبػػيُ  َأفُ  المُػػوِ  َعْبػػدُ  اإليمػػاف َحػػُدَثِني
 .(ٖ)«ُكْفرٌ  َوِقتَاُلوُ 

                                                           

والمعػػػف  السػػػباب مػػػف ينيػػػى مػػػا :األدب، بػػػاب، كتػػػاب: أخرجػػو البخػػػاري فػػػي صػػػحيحو (ٔ)
 عف أنس بف مالؾ. (٘ٔ/ٛ)

 أبػػػػو محمػػػػد محمػػػػودالمؤلػػػػؼ:  (ٚٔٔ/ٕٕ) البخػػػػاري صػػػػحيح شػػػػرح القػػػػاري عمػػػػدة (ٕ)
بػػف أحمػػد بػػف موسػػى بػػف أحمػػد بػػف حسػػيف الويتػػابى الحنفػػى بػػدر الػػديف العينػػى )ت: ا

 .ٕ٘ عدد األجزاء: - بيروت -دار إحياء التراث العربي ، الناشر: ى(٘٘ٛ
 عممػو يحبط أف مف المؤمف خوؼ :باب ،اإليماف، كتاب: أخرجو البخاري في صحيحو (ٖ)

 (.ٜٔ/ٔ)يشعر  ال وىو
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ٕٔٔٚ 

 في والفسوؽ ومالو، دمو كتحريـ حراـ عرضو ألف فسوؽ؛ المسمـ سباب
 لعانا وال سبابا أال يكوف لممؤمف فينبوي الطاعة، مف الخروج: العرب لساف

 والبوضة، الفرقة سب السب ألف -  - بالنبي ذلؾ في ويقتدى لممؤمنيف
 وال اإلسالـ في أخيو سب ال ينبوي كذلؾ النسب في أخيو سب ينبوي ال فكما

  .(ٔ)مالحاتو
 المُػػوِ  َعْبػػدِ  إف القػػوؿ اليجػػر مػػا يصػػمح أف يخػػرج مػػف شػػفتي المسػػمـ، َعػػفْ 

 الَفػاِحشِ  َواَل  الُمُعػافِ  َواَل  ِبالُطُعػافِ  الُمػْؤِمفُ  َلْيَس » :-  - الُموِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ 
 .(ٕ)«الَبِذيءِ  َواَل 

 الهمز واللمز:

راقب اإلسالـ األفراد في جميع أحواليـ؛لنشر الفضيمة في المجتمع وليس 
تنظيرىا وتعريفيا، إف النيي عف اليمز والممز مراعاة لممشاعر اإلنسانية بيف 

 .[ٔ: اليمزة] ﴾ ُلَمَزةٍ  ُىَمَزةٍ  ِلُكؿِّ  َوْيؿٌ ﴿ أفراد المجتمع وىي أبسط أنواع اإليذاء 
قاؿ الرازي بعد أف ساؽ جممة مف أقواؿ العمماء في معنى اليمز والممز 

 الطعف وىو واحد أصؿ إلى راجعة متقاربة الوجوه ىذه جميع :والفرؽ بينيما
ظيار  عند يكوف كما بالجد يكوف أف إما فانو قسميف عمى ىذا ثـ العيب، وا 
ما والحقد، الحسد  واإلضحاؾ، السخرية عند يكوف كما باليزؿ يكوف أف وا 
 يتعمؽ ما وىو بالديف، يتعمؽ أمر في يكوف أف إما القسميف، مف واحد وكؿ

 إظيار ثـ مضبوطة، غير وىي كثيرة وأنواعو الجموس أو المشي، أو بالصورة

                                                           

 .(ٕٔٗ/ٜ) بطاؿ البف البخاري صحيح شرح (ٔ)
 (،ٖٓ٘/ٗ) المعنػة فػي جػاء مػا :بػاب والصػمة، البػر :أبواب ،سننو في الترمذي أخرجو (ٕ)

 .الَوْجوِ  َىَذا َغْيرِ  ِمفْ  الُموِ  َعْبدِ  َعفْ  ُرِويَ  َوَقدْ  َغِريٌب، َحَسفٌ  َحِديثٌ  وقاؿ: َىَذا
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 وعمى لوائب، يكوف لحاضر وقد يكوف قد األربعة األقساـ ىذه في العيب
 وكؿ وغيرىما، والعيف الرأس باشارة يكوف وقد بالمفظ، يكوف فقد التقديريف

  .(ٔ)والزجر النيي تحت داخؿ ذلؾ
 ألنيما والكبر والوضب الجيؿ مف مركبتاف رذيمتاف والممز اليمز
 عمى يتفضؿ أف يريد وصاحبيما الناس عمى الترفع وطمب األذية يتضمناف
 ليظير إلييـ والرذيمة العيب فينسب بيا يترفع فضيمة نفسو في يجد وال الناس
 بفضيمة ليس الرذيمة عدـ واف الرذيمة عيف ذلؾ أف يشعر وال عمييـ فضمو
  .(ٕ)والوضبية النطقية القوة برذيمتي موصوؼ وشيطانو نفسو مف مخدوع فيو

  

                                                           

 .(ٕٗٛ/ٕٖ) الكبير التفسير أو الويب مفاتيح=  الرازي تفسير (ٔ)
المؤلػػؼ: إسػػماعيؿ حقػػي بػػف مصػػطفى اإلسػػتانبولي الحنفػػي  (ٛٓ٘/ٓٔ) البيػػاف روح (ٕ)

 .بيروت –دار الفكر ، الناشر: ى(ٕٚٔٔالخموتي، المولى أبو الفداء )ت: 
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 املطهب انثاًَ
 يف ضىء منىرج جمتًع املذٌُت اثأهًٍت انبُاء األخاللً نهًدتًع

وقػد تنػوع سػاكنييا فيػي  مف مكة إلى المدينػة، -  - ىاجر رسوؿ ا
 أىميػػا: األوس والخػػزرج، كمػػا تضػػـ قبائػػؿ مػػف الييػػود: ،تضػػـ قبائػػؿ عربيػػة

 بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة وعمى مقربة مػنيـ خيبػر وىػـ أيضػا مػف

السكاف األصمييف، يضاؼ إلى ذلؾ المياجريف مػف المسػمميف مػف قػريش وىػـ 
خػرى. وال يخفػي أف مجتمػع كيػذا األكثر ومف دخؿ في اإلسػالـ مػف القبائػؿ األ

متعػػػدد الجنسػػػيات يحتػػػاج إلػػػى تػػػدريب وتعمػػػيـ وتقنػػػيف حتػػػى يتػػػ لؼ. وكانػػػت 
اإلجراءات التي تـ اتخاذىا في مجتمع المدينة ىػي: المؤاخػاة بػيف الميػاجريف 
واألنصار، وموادعة الييود وكتابة كتابا بذلؾ لكؿ قبيمة مف القبائؿ عمى حدة؛ 

 يره، وحتى يظؿ المجتمع متماسكا لحمتو وسداه.لئال يؤخذ أحد بجريرة غ
يقػػوؿ مالػػؾ بػػف نبػػي: كػػاف أوؿ عمػػؿ قػػاـ بػػو المجتمػػع اإلسػػالمي ىػػو  

الميثاؽ الذي يربط بيف األنصار والمياجريف. وكانت اليجرة نقطة البدايػة فػي 
 ،-  - التػػاري  اإلسػػالمي، ال ألنيػػا تتفػػؽ مػػع عمػػؿ شخصػػي قػػاـ بػػو النبػػي

ولكػػف ألنيػػا تتفػػؽ مػػع أوؿ عمػػؿ قػػاـ بػػو المجتمػػع اإلسػػالمي، أي مػػع تكػػويف 
 .(ٔ)شبكة عالقاتو المجتمعية

 :املؤاخاة بني املهاخشٌٍ واألَصاس

                                                           

المؤلػؼ: مالػؾ بػف الحػاج عمػر بػف الخضػر بػف نبػي )ت:  ،(ٕٙميالد مجتمػع )ص:  (ٔ)
الجزائػر / دار  -الناشػر: دار الفكػر ، ترجمة: ترجمة عبد الصبور شػاىيف ،ى(ٖٜٖٔ

 .ٔعدد األجزاء:  ،ـٜٙٛٔى ٙٓٗٔسورية، ط: الثالثة  –الفكر دمشؽ 
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المتأمؿ في المجتمػع المػدني بعػد اليجػرة يجػد أف الميػاجريف مػف قػريش 
ديػػارىـ تركػػوا ديػػارىـ وأمػػواليـ، فػػال يممكػػوف نقيػػرا، وأف إخػػوانيـ األنصػػار فػػي 

بينيـ فيقػـو غنػييـ بفقيػرىـ،  -  - وأمواليـ وىـ آووا إخوانيـ ف خى النبي
 وأقويائيـ بضعفائيـ. 

وقبؿ الحديث عف المؤاخاة نبيف معنى األخ: اسـ يراد بو المساوي 
أحدىما  مف أو الطرفيف، مف الوالدة في آخر المشارؾ أخو: وأصؿ والمعادؿ،

مشارؾ لويره في القبيمة، أو في الّديف، أو أو مف الرضاع. ويستعار في كؿ 
  .(1)في صنعة، أو في معاممة أو في موّدة، وفي غير ذلؾ مف المناسبات

بيف أصػحابو مػف الميػاجريف  -  - قاؿ ابف إسحاؽ: وآخى رسوؿ ا
 . (ٕ)واألنصار

المدينػػة عمػػى اإلخػػاء الكامػػؿ؛ اإلخػػاء الػػذي تمحػػى  -  - أقػػاـ الرسػػوؿ
ويتحّرؾ الفرد فيو بروح الجماعة ومصمحتيا وآماليػا، ويتػألـ  ،«أنا»فيو كممة 

 .أللميا فال يرى لنفسو كيانا دونيا، وال امتدادا إال فييا

                                                           

، المؤلػػؼ: جمػػاؿ الػػديف (ٖٔٔص: )ئر نزىػػة األعػػيف النػػواظر فػػي عمػػـ الوجػػوه والنظػػا (ٔ)
، المحقؽ: محمد عبد ى(ٜٚ٘: تأبو الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي )
بيػػروت، المفػػردات فػػي  - لبنػػاف –الكػػريـ كػػاظـ الراضػػي، الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة 

 (.ٛٙص: )غريب القرآف 
ىشػاـ  بػف الممػؾ عبػد المؤلػؼ: ىشػاـ، البػف النبويػة السيرة = (ٛٓٔ/ٕ) ىشاـ ابف سيرة (ٕ)

، المحقػػؽ: طػػو ى(ٖٕٔبػػف أيػػوب الحميػػري المعػػافري، أبػػو محمػػد، جمػػاؿ الػػديف )ت: ا
 .ٕعدد األجزاء:  -عبد الرءوؼ سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة 



 الجزء الثاني -ـ ٕٕٔٓالعدد التاسع والثالثوف /  بأسيوط كمية أصوؿ الديف والدعوةمجمة  

  

    

     

 

 األخالق وأثرها في تحقيق السلم المجتمعي

 دراسة في ضوء القرآن والسنة

ٔٔٚٙ 

وذاب األفػػػراد فػػػي بوتقػػػة  ،عصػػػبيات الجاىميػػػةمعػػػو  تفػػػتناىػػػذا اإلخػػػاء 
فػوارؽ الّنسػب والمػوف والػوطف، فػال  توسػقط .فال حمية إال لإلسالـ الجماعة،

 .يتأّخر أحد أو يتقّدـ إال بمروءتو وتقواه
ظػا الفأو أ يوقػع وال ينفػذ كالمعاىػدات الصػورية،ىذه األخوة عقدا لـ تكف 

وتموكيػػا األفػػواه وتتشػػدؽ بيػػا بػػؿ كانػػت حقيقػػة واقعػػة  ،رنانػػة تثرثرىػػا األلسػػنة
 فػػي ىػػذامواسػػاة والمؤانسػػة اإليثػػار وال. فرأينػػا واألمػػواؿ مطبقػػة عمػػى األنفػػس

 .أروع األمثاؿ تضربالمجتمع 
الوحشػػػة والشػػػعور بالوربػػػة عػػػف الميػػػاجريف إلػػػى  تذىبػػػأىػػػذه المؤاخػػػاة 

وضػػرب األنصػػار أروع  ،خرجػػوا مػػف ديػػارىـ وأمػػواليـ وأىمػػييـالػػذيف المدينػػة، 
َقػِدْمَنا : َلُمػا -  - األمثمة في كفالة المياجريف، قاَؿ َعْبُد الُرْحَمِف ْبُف َعػْوؼٍ 

 َبْيِنػػي َوَبػػْيَف َسػػْعِد ْبػػِف الُرِبيػػِع، َفَقػػاَؿ َسػػْعدُ  -  - الَمِديَنػػَة آَخػػى َرُسػػوُؿ المُػػوِ 
َزْوَجتَػُي  َأيُ  َواْنُظػرْ  َمػاِلي، ِنْصؼَ  َلؾَ  َفَأْقِسـُ  َمااًل، اأَلْنَصارِ  َأْكَثرُ  ِإنِّي الُرِبيِع: ْبفُ ا

َحمُػػْت، َتَزُوْجَتَيػػا، َقػػاَؿ: َفَقػػاَؿ َلػػُو َعْبػػُد الػػُرْحَمِف: اَل  َىِويػػَت َنَزْلػػُت َلػػَؾ َعْنَيػػا، َفػػِاَذا
َحاَجَة ِلي ِفػي َذِلػَؾ َىػْؿ ِمػْف ُسػوٍؽ ِفيػِو ِتَجػاَرٌة؟ َقػاَؿ: ُسػوُؽ َقْيُنَقػاٍع، َقػاَؿ: َفَوػَدا 

ـُ تَاَبَع الُوُدو  . (ٔ)الحديث ... ِإَلْيِو َعْبُد الُرْحَمِف، َفَأَتى ِبَأِقٍط َوَسْمٍف، َقاَؿ: ُث
قاؿ ابػف الجػوزي: وىػذه المؤاخػاة كانػت فػي أوؿ سػنة مػف سػني اليجػرة، 

 وعامتيا بيف المياجريف واألنصار، وليا سبباف:
أنو أجراىـ عمى مػا كػانوا ألفػوا فػي الجاىميػة مػف الحمػؼ، فػانيـ  أحدهما:

كانوا يتوارثوف بالحمؼ، فنفاه وأثبت مف جنسو المؤاخاة، ألف اإلنساف إذا فطـ 
                                                           

بػيف  -  -إخػاء النبػي  :بػاب األنصار،مناقب ، كتاب: صحيحوأخرجو البخاري في  (ٔ)
 (.ٖٔ/٘)المياجريف واألنصار 
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 عما يألفو عمؿ بجنسو.
أف المياجريف قدموا محتػاجيف إلػى المػاؿ والمنػازؿ، فنزلػوا عمػى  والثانً:

األنصار، فأكد ىذه المخالطة بالمؤاخػاة، ولػـ يكػف بعػد غػزاة بػدر مؤاخػاة، ألف 
 . (1)الونائـ وقعت بالقتاؿ، فاستونى المياجروف بما كسبوا

ف كاف عبد أخيو سعد بف الربيع الرحمف بف عوؼ تعفؼ عف مقاسمة وا 
أـ  -  - موالة النبي :فقد قبؿ البعض اآلخر منيحة األنصار، ومنيـ ،مالو

ـَ اْلُمَياِجُروَف، ِمْف  ،-  -أيمف موالة النبي َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ، َقاَؿ: َلُما َقِد
َواْلَعَقاِر،  اأْلَْرضِ  َأْىؿَ  اأْلَْنَصارُ  َوَكافَ  َشْيٌء، ِبَأْيِديِيـْ  َوَلْيَس  َقِدُموا اْلَمِديَنةَ  َمُكَة،

، ِثَمارِ  َأْنَصاؼَ  َأْعَطْوُىـْ  َأفْ  َعَمى اأْلَْنَصارُ  َفَقاَسَمُيـُ  ـْ ، ُكؿُ  َأْمَواِلِي ـُ  َعاـٍ َوَيْكُفوَنُي
ـُ سُ  ُـّ َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ َوِىَي ُتْدَعى ُأ ، َوَكانَ اْلَعَمَؿ َواْلَمُئوَنَة، َوَكاَنْت ُأ ُـّ َمْيـٍ ْت ُأ

ُـّ َأَنٍس َرُسوَؿ اِ َعْبدِ  ِو، َوَكاَنْت َأْعَطْت ُأ  اِ ْبِف َأِبي َطْمَحَة، َكاَف َأًخا أِلََنٍس أِلُمِّ
-  -  ِِعَذاًقا َلَيا، َفَأْعَطاَىا َرُسوُؿ ا -  -  ـُ ُأَساَمَة ـُ َأْيَمَف، َمْواَلَتُو، ُأ ُأ
 َلُما -  - َفَأْخَبَرِني َأَنُس ْبُف َماِلٍؾ، َأُف َرُسوَؿ اِ ْبِف َزْيٍد، َقاَؿ اْبُف ِشَياٍب: ا

اأْلَْنَصاِر  ِإَلى اْلُمَياِجُروفَ  َردُ  اْلَمِديَنِة، ِإَلى َواْنَصَرؼَ  َخْيَبَر، َأْىؿِ  ِقتَاؿِ  ِمفْ  َفَرغَ 
، َقاَؿ: َفَرُد َرسُ  ـْ ـْ ِمْف ِثَمارِِى ـُ اُلِتي َكاُنوا َمَنُحوُى ُأمِّي ِإَلى  -  - وُؿ اِ َمَناِئَحُي

ـُ َأْيَمَف َمَكاَنُيُف ِمْف َحاِئِطوِ  -  - ِعَذاَقَيا، َوَأْعَطى َرُسوُؿ اِ   . (ٕ)ُأ

                                                           

المؤلػػؼ: جمػػاؿ الػػديف أبػػو الفػػرج  ،(ٕٕٓ/ٔ)كشػػؼ المشػػكؿ مػػف حػػديث الصػػحيحيف  (ٔ)
، المحقؽ: عمي حسػيف البػواب، ى(ٜٚ٘عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي )ت: 

   .الرياض –الناشر: دار الوطف 
رد الميػاجريف إلػى األنصػار  :والسػير، بػابالجيػاد ، كتاب: صحيحوأخرجو مسمـ في  (ٕ)

  (.ٜٖٔٔ/ٖ)منائحيـ مف الشجر والثمر 
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مف قبميا  أشجارىـ: فمنيـلما قدـ المياجروف آثرىـ األنصار بمنائح مف 
منيحػػة محضػػة، ومػػنيـ مػػف قبميػػا بشػػرط أف يعمػػؿ فػػي الشػػجر واألرض ولػػو 
نصؼ الثمػار ولػـ تطػب نفسػو أف يقبميػا منيحػة محضػة ىػذا لشػرؼ نفوسػيـ 

.. فممػػا فتحػػت عمػػييـ خيبػػر اسػػتونى الميػػاجروف . وكػػراىتيـ أف يكونػػوا كػػاّل 
بأنصػػبائيـ فييػػا عػػف تمػػؾ المنػػائح فردوىػػا إلػػى األنصػػار. ففيػػو فضػػيمة ظػػاىرة 
كػراـ أىمػو  يثارىـ ومػا كػانوا عميػو مػف حػب اإلسػالـ وا  لألنصار في مواساتيـ وا 

 .(ٔ)بذلؾوأخالقيـ الجميمة ونفوسيـ الطاىرة وقد شيد ا تعالى ليـ 
ابطػة األخػوة وثيقػة بػيف المسػمميف وتسػنى ليػـ التعػارؼ وىكذا أصػبحت ر 

والتواصؿ واالتحاد عمى اختالؼ أنسابيـ وأعراقيـ. وتمكػف غػرس ىػذه األخػوة 
 في النفوس بأمريف:
ِإُنَمػػا اْلُمْؤِمُنػػوَف ﴿ : قػػاؿ تعػػالى ،-  - صػػريح آيػػات ا األمالالر األول:

ىذا عقد، عقده ا بيف المؤمنيف، أنو إذا وجد مػف أي شػخص كػاف،  ﴾ ِإْخَوةٌ 
في مشرؽ األرض وموربيا، اإليمػاف بػا، ومالئكتػو، وكتبػو، ورسػمو، واليػـو 
اآلخػػر، فانػػو أخ لممػػؤمنيف، أخػػوة توجػػب أف يحػػب لػػو المؤمنػػوف، مػػا يحبػػوف 

 .(2)ألنفسيـ، ويكرىوف لو، ما يكرىوف ألنفسيـ
ومنيػا: عػف النعمػاف بػف بشػير قػاؿ:  -  - رسػولو أقواؿ األمر الثانً:
، » :-  - َقػػاَؿ َرُسػػوُؿ المُػػوِ  ـْ ـْ َوَتَعػػاُطِفِي ـْ َوتَػػَوادِِّى تَػػَرى الُمػػْؤِمِنيَف ِفػػي تَػػرَاُحِمِي

                                                           

  (.ٜٜ/ٕٔ)شرح النووي عمى مسمـ  (ٔ)
 .(ٓٓٛتفسير السعدي = تيسير الكريـ الرحمف )ص:  (ٕ)
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  .(ٔ)«َكَمَثِؿ الَجَسِد، ِإَذا اْشَتَكى ُعْضًوا َتَداَعى َلُو َساِئُر َجَسِدِه ِبالُسَيِر َوالُحُمى
اإليماف بالجسد وأىمػو باألعضػاء؛ ألف اإليمػاف أصػؿ  -  - شبو النبي

وفروعػػو التكػػاليؼ فػػاذا أخػػؿ المػػرء بشػػيء مػػف التكػػاليؼ شػػاف ذلػػؾ اإلخػػالؿ 
األصؿ. وكذلؾ الجسد أصؿ كالشػجرة وأعضػاؤه كاألغصػاف فػاذا اشػتكى عضػو 
مف األعضاء اشتكت األعضػاء كميػا كالشػجرة إذا ضػرب غصػف مػف أغصػانيا 

 . (ٕ)كميا بالتحرؾ واالضطراباىتزت األغصاف 
 وىػػذه األخػػوة محفوفػػة بقػػانوف العػػدؿ والمسػػاواة عػػف َعْبػػد المُػػِو ْبػػَف ُعَمػػرَ 

ـُ َأُخػػػو الُمْسػػػِمـِ اَل َيْظِمُمػػػُو َواَل »َقػػػاَؿ:  -  - ، َأُف َرُسػػػوَؿ المُػػػوِ - م – الُمْسػػػِم
َحاَجِتػِو، َوَمػْف َفػُرَج َعػْف ُمْسػِمـٍ ُيْسِمُمُو، َوَمْف َكاَف ِفي َحاَجِة َأِخيِو َكاَف المُػُو ِفػي 

ُكْرَبًة، َفُرَج الُمُو َعْنُو ُكْرَبًة ِمْف ُكُرَباِت َيْوـِ الِقَياَمِة، َوَمْف َسَتَر ُمْسِمًما َسػَتَرُه المُػُو 
فػػال يظمػػـ المسػػمـ أخيػػو بأخػػذ حقػػو أو انتقاصػػو فػػي نفسػػو أو  (ٖ)«َيػػْوـَ الِقَياَمػػةِ 

                                                           

، (ٓٔ/ٛ)رحمػػة النػػاس والبيػػائـ  :األدب، بػػاب، كتػػاب: أخرجػػو البخػػاري فػػي صػػحيحو (ٔ)
تػػراحـ المػػؤمنيف وتعػػاطفيـ  :واآلداب، بػػابالبػػر والصػػمة ، كتػػاب: ومسػػمـ فػػي صػػحيحو

 (.ٕٙٛ٘)رقـ ، وتعاضدىـ
، المؤلؼ: أحمد بف عمي بػف حجػر أبػو (ٜٖٗ/ٓٔ)فتح الباري شرح صحيح البخاري  (ٕ)

رقػػـ كتبػػو  - ىٜٖٚٔبيػػروت  -الفضػػؿ العسػػقالني الشػػافعي، الناشػػر: دار المعرفػػة 
وصححو وأشرؼ عمى طبعػو: قاـ باخراجو  -وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي 

 -بػف بػاز اعميػو تعميقػات العالمػة: عبػد العزيػز بػف عبػد ا  -محب الػديف الخطيػب 
 .ٖٔ عدد األجزاء:

ال يظمـ المسمـ المسمـ وال يسػممو  :المظالـ، باب، كتاب: أخرجو البخاري في صحيحو (ٖ)
تحػػريـ الظمػػـ  :بػػاب البػػر والصػػمة واآلداب،، كتػػاب: ، ومسػػمـ فػػي صػػحيحو(ٕٛٔ/ٖ)
(ٗ/ٜٜٔٙ.)  
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فاسقا، وال يسػممو أي يتركػو مػع مػف يؤذيػو وال فيمػا مالو أو عرضو؛ طيبا أو 
يؤذيػػو بػػؿ ينصػػره ويػػدفع عنػػو، ويسػػعى فػػي مصػػالحو الماليػػة أو العمميػػة، أو 
األدبية. بؿ يسعي في تخفيؼ الباليا التي تحؿ بأخيو المسمـ في الحياة الػدنيا 

 ليفرج ا عنو كربات يـو القيامة.
وىػػذه اإلجػػراءات شػػكمت البنػػاء األخالقػػي لممجتمػػع المػػدني، ورسػػخت قػػيـ 

 التعايش السممي بيف أفراده عمى اختالفيـ. 
 يىادعت انٍهىد: 
كتابػػا بػػيف الميػػاجريف واألنصػػار ووادع فيػػو  - -  - كتػػب رسػػوؿ ا

وأقر حؽ اختيار الديف ولـ يكػره أحػد عمػى اعتنػاؽ اإلسػالـ،  ،الييود وعاىدىـ
عمػػى التناصػػر بػػيف جميػػع ىػػذه الوثيقػػة عمػػى ربػػاعيـ ودورىػػـ، ونصػػت  وأقػػرىـ

عػنيـ، وأنيػـ جميعػا يػد عػف بعضػيـ الػبعض طوائؼ أىؿ المدينة ودفع الظمػـ 
وتعد ىذه الوثيقة أوؿ وثيقػة لمتعػايش السػممي عمى مف اعتدى عمى المدينة. 

 األخالقي القائـ عمى العدؿ والمساواة.
ذكػػر أصػػحاب السػػير: قػػاؿ ابػػف إسػػحاؽ: وجػػاء فػػي ىػػذا الكتػػاب عمػػى مػػا 

كتابػػا بػػيف الميػػاجريف واألنصػػار، وادع فيػػو ييػػود  -  - وكتػػب رسػػوؿ ا
وعاىدىـ، وأقرىـ عمى دينيـ وأمواليـ، وشػرط ليػـ، واشػترط عمػييـ: بسػـ ا 

بيف المؤمنيف والمسمميف  ،-  - الرحمف الرحيـ، ىذا كتاب مف محمد النبي
يـ، فمحؽ بيـ، وجاىد معيـ، إنيـ أمة واحدة مػف مف قريش ويثرب، ومف تبع

ف الييػػود  (ٔ)دوف النػػاس، الميػػاجروف مػػف قػػريش عمػػى ربعػػتيـ يتعػػاقموف، وا 
                                                           

وحالػو اُلػِذي ُىػَو َراِبػع َعَمْيَيػا َأي ثَابػت ُمقػيـ. الفػائؽ فػي  والرجؿ: َشْأنرباعة  ربعتهم: (ٔ)
 .(ٕ٘/ٕ)غريب الحديث 
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ف ييػػػود بنػػػي عػػػوؼ أمػػػة مػػػع  ينفقػػػوف مػػػع المػػػؤمنيف مػػػا دامػػػوا محػػػاربيف، وا 
المػػؤمنيف، لمييػػود ديػػنيـ، ولممسػػمميف ديػػنيـ، مػػوالييـ وأنفسػػيـ، إال مػػف ظمػػـ 

ف لييػػود بنػػي النجػػار مثػػؿ مػػا  (ٔ)وأثػػـ، فانػػو ال يوتػػغ إال نفسػػو، وأىػػؿ بيتػػو، وا 
 ... ثـ ذكر قبائؿ الييود جميعا لييود بني عوؼ،

ف بيػػنيـ النصػػر عمػػى مػػف حػػارب أىػػؿ ىػػذه  وعمػػى المسػػمميف نفقػػتيـ، وا 
نػو لػـ يػأثـ امػرؤ  ف بينيـ النصح والنصيحة، والبػر دوف اإلثػـ، وا  الصحيفة، وا 

ف ، وا  ف النصػػػر لممظمػػػـو الييػػػود ينفقػػػوف مػػػع المػػػؤمنيف مػػػا دامػػػوا  بحميفػػػو، وا 
ف الجار كالنفس غيػر  ف يثرب حراـ جوفيا ألىؿ ىذه الصحيفة، وا  محاربيف، وا 
نو ما كاف بػيف أىػؿ ىػذه  نو ال تجار حرمة إال باذف أىميا، وا  مضار وال آثـ، وا 
 الصػػػػػحيفة مػػػػػف حػػػػػدث أو اشػػػػػتجار يخػػػػػاؼ فسػػػػػاده، فػػػػػاف مػػػػػرده إلػػػػػى ا

-  -لػػى محمػػد رسػػوؿ ا ف ا عمػػى أتقػػى -  - ، وا  مػػا فػػي ىػػذه  (ٕ)وا 
ف بيػنيـ النصػر عمػى  ،الصحيفة وأبػره نػو ال تجػار قػريش وال مػف نصػرىا، وا  وا 

ذا دعػوا إلػى صػمح يصػالحونو ويمبسػونو، فػانيـ يصػالحونو  مف دىػـ يثػرب، وا 
نيػػـ إذا دعػػوا إلػػى مثػػؿ ذلػػؾ فانػػو ليػػـ عمػػى المػػؤمنيف، إال مػػف  ويمبسػػونو، وا 
ف ييػود  حارب في الديف، عمى كؿ أنػاس حصػتيـ مػف جػانبيـ الػذي قػبميـ، وا 

 موالييـ وأنفسيـ، عمى مثؿ ما ألىؿ ىذه الصحيفة. مع البر المحضاألوس، 

                                                           

 .(ٕٙ/ٕ)َأي اَل يْيمؾ ِإاُل َنفسو. الفائؽ في غريب الحديث  ٌوتغ: (ٔ)
الروض األنؼ في شرح السيرة النبويػة . إف ا وحزبو المؤمنيف عمى الرضى بو :أي (ٕ)

 ا الػػػػػػرحمف بػػػػػػف عبػػػػػػد أبػػػػػػو القاسػػػػػػـ عبػػػػػػد، المؤلػػػػػػؼ: (ٚٚٔ/ٗ) البػػػػػػف ىشػػػػػػاـ
دار ، الناشػر: : عمػر عبدالسػالـ السػالمي، المحقػؽى(ٔٛ٘بف أحمػد السػييمي )ت: ا

 .ٚعدد األجزاء:  - ـٕٓٓٓ ىٕٔٗٔ األولى، ط: إحياء التراث العربي، بيروت
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 . (ٔ)؟ مف أىؿ ىذه الصحيفة
ىذه الوثيقة كانت بمثابة اتفاقية تعايش مشترؾ بيف الييود والمسمميف، 

التفريؽ واإلبعاد أو  إلى وضع سياسة الجمع ال -  - توضح توجو النبي
دعة وأقر الييود وغيرىـ مف أىؿ فقد دعا الجميع إلى السمـ والموا ،الخصاـ

 األوثاف عمى دينيـ وعاىدىـ معاىدة الند لمند.
وقد أكدت عبارتيا عمى وحدة المجتمع فميس ىناؾ أدنى إشارة إلى 

والتعاوف  الجوار، وحسف المظمـو نصرة بؿ ضعيؼ، إكراه أو طائفة، اضطياد
خارجي، وأنيـ بيف المسمميف والييود في الدفاع عف المدينة ضد أي اعتداء 

جميعا يشتركوف في صد المعتدي عمى أحدىـ، وأف الظالـ منيـ ال ييمؾ إال 
  السكينة في ربوع المدينة. -  - نفسو، وبذلؾ نشر رسوؿ ا
 :األخالق أساط بماء األيى

مف أسباب بقاء األمـ تماسؾ األفراد وترابطيـ بروابط أخالقية، فػال يمكػف 
السمـ واأللفة، وأي مجتمع تنعدـ الروابط األخالقية  التعايش والبقاء مع انعداـ
 بيف أفراده يتصارع وييمؾ.

ىػػالؾ األمػػـ لػػـ يقػػع بسػػبب فػػي كتابػػو العزيػػز أف  -  - وقػػد بػػيف ا
نمػػا لمػػا اقتػػرف بالفسػػاد، قػػاؿ تعػػالى َوَمػػا َكػػاَف َربُّػػَؾ ِلُيْيِمػػَؾ ﴿  :الكفػػر وحػػده، وا 

 .[ٚٔٔ]ىود:  ﴾ ُمْصِمُحوفَ اْلُقَرى ِبُظْمـٍ َوَأْىُمَيا 
قػػاؿ القرطبػػي: قولػػو تعػػالى: )القػػرى( أي أىػػؿ القػػرى. )بظمػػـ( أي بشػػرؾ 

                                                           

السػػػيرة النبويػػػة البػػػف ىشػػػاـ،  (ٗٓ٘ – ٔٓ٘/ٔ)السػػػقا  يػػػؽ:حقت ،سػػػيرة ابػػػف ىشػػػاـ (ٔ)
المؤلؼ: عبد الممؾ بف ىشاـ بػف أيػوب الحميػري المعػافري، أبػو محمػد، جمػاؿ الػديف 

 .تحقيؽ: مصطفى السقا ،ى(ٖٕٔ)ت: 
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وكفػػر. )وأىميػػا مصػػمحوف( أي فيمػػا بيػػنيـ فػػي تعػػاطي الحقػػوؽ، أي لػػـ يكػػف 
لييمكيـ بالكفر وحده حتى ينضاؼ إليو الفساد، كما أىمػؾ قػـو شػعيب بػبخس 

ىػػذا عمػػى أف المعاصػػي أقػػرب إلػػى  المكيػػاؿ والميػػزاف، وقػػـو لػػوط بػػالمواط، ودؿ
ف كػػاف عػػذاب الشػػرؾ فػػي اآلخػػرة  عػػذاب االستئصػػاؿ فػػي الػػدنيا مػػف الشػػرؾ، وا 

سػمعت  -  - أصعب. وفي صػحيح الترمػذي مػف حػديث أبػي بكػر الصػديؽ
ـْ َيْأُخػػُذوا َعَمػػى َيَدْيػػِو »يقػػوؿ:  -  - رسػػوؿ ا ـَ َفَمػػ ِإُف الُنػػاَس ِإَذا رََأْوا الُظػػاِل

ـُ الُمُو ِبِعَقاٍب ِمْنوُ َأْوَشَؾ   . (ٕ()ٔ)«َأْف َيُعُمُي
وبالجممة فاف السمـ المجتمعػي ثمػرة حسػف الخمػؽ، فحسػف الخمػؽ يوجػب 

ومػف  الت لؼ والتواد والتحاب، وسوء الخمؽ يثمر التباغض والتحاسد والتػدابر.
تأمػػؿ مصػػارع الوػػابريف عمػػـ أف سػػبب فنػػائيـ ىػػو الفسػػاد واالنحػػالؿ الخمقػػي، 

 ...  ب وقـو لوطكقـو شعي
ذا تتبعنػػػا قػػػوؿ رسػػػوؿ ا فػػػي أسػػػباب ىػػػالؾ األمػػػـ السػػػابقة وجػػػدناىا  وا 

 أسباب أخالقية في المقاـ األوؿ. ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ:
 :إقامة الحد على الضعٌف وترك الشرٌف

 اُلِتي الَمْخُزوِمُيةِ  الَمْرَأةِ  َشْأفُ  َأَىُمُيـْ  ُقَرْيًشا َأفُ  ،- ك – َعاِئَشةَ  َعفْ 
 ِإالُ  َعَمْيوِ  َيْجَتِرئُ  َوَمفْ  :َفَقاُلوا ؟-  - الُموِ  َرُسوؿَ  ِفيَيا ُيَكمِّـُ  َوَمفْ  :َفَقاُلوا َسَرَقْت،

                                                           

ما جػاء فػي نػزوؿ العػذاب إذا لػـ ُيَوُيػر  :الفتف، باب، كتاب: أخرجو الترمذي في سننو (ٔ)
 (.ٛٙٗ/ٗ)المنكر 

( = أحكاـ القرآف، المؤلؼ: القاضي محمد بػف عبػد ا أبػو ٗٔٔ/ٜتفسير القرطبي ) (ٕ)
راجعػػو: محمػػد عبػػدالقادر  ،ى(ٖٗ٘بكػػر بػػف العربػػي المعػػافري االشػػبيمي المػػالكي )ت: 

 .عطا، الناشر: دار الكتب العممية، بيروت
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  - الُموِ  َرُسوؿُ  َفَقاؿَ  ُأَساَمُة، َفَكُمَموُ  -  - الُموِ  َرُسوؿِ  ِحبُّ  َزْيٍد، ْبفُ  ُأَساَمةُ 
ـُ  الُمِو، ُحُدودِ  ِمفْ  َحد   ِفي َأَتْشَفعُ  م :- ـُ  َفاْخَتَطَب، َقاـَ  ُث ، اُلِذيفَ  َأْىَمؾَ  ِإُنَما :َقاؿَ  ُث ـْ  َقْبَمُك

َذا َتَرُكوُه، الُشِريؼُ  ِفيِيـُ  َسَرؽَ  ِإَذا َكاُنوا َأُنُيـْ   َأَقاُموا الُضِعيؼُ  ِفيِيـُ  َسَرؽَ  َواِ 
ـُ  الَحُد، َعَمْيوِ   .(ٔ)م َيَدَىا َلَقَطْعتُ  َسَرَقتْ  ُمَحُمدٍ  ِبْنتَ  َفاِطَمةَ  َأفُ  َلوْ  الُموِ  َواْي

  :الشح والبخل من أسباب هالك األمم
، اُتُقوا: »َقاؿَ  ،-  - اِ  َرُسوؿَ  َأفُ  اِ، َعْبدِ  ْبفِ  َجاِبرِ  َعفْ  ـَ  َفِافُ  الظُّْم
، َكافَ  َمفْ  َأْىَمؾَ  الشُّحُ  َفِافُ  الشُُّح، َواُتُقوا اْلِقَياَمِة، َيْوـَ  ُظُمَماتٌ  الظُّْمـَ  ـْ  َقْبَمُك
  .(ٕ)«َمَحاِرَمُيـْ  َواْسَتَحمُّوا ِدَماَءُىـْ  َسَفُكوا َأفْ  َعَمى َحَمَمُيـْ 

 الشح بأف ليشعر الظمـ؛ عمى الظمـ أنواع مف نوع ىو الذي الشح عطؼ
: بقولو عممو ثـ ومف وشيواتيا، الدنيا حب نتيجة مف ألنو أنواعو؛ أعظـ

 سفكوا أف عمى حمميـ: مبقولو عممو ثـ ،مكاف قبمكـ مف أىمؾ الشح فافم
 أنواع لجميع جامع المحاـر استحالؿ فاف سبيؿ االستئناؼ، عمىم الدماء
 عمى العاـ عطؼ مف الدماء سفؾ عمى وعطفو الكفر، والمعاصي، مف الظمـ،
نما عكس الخاص ؛ واستحالؿ الدماء، سفؾ سبب الشح كاف األوؿ، وا   المحاـر

 والشح اإلمساؾ وفي والتواصؿ، التحاب اإلخواف ومواساة بذؿ األمواؿ، في ألف
 الدماء، سفؾ مف والتواور التشاجر، إلى يؤدي وذلؾ التياجر والتقاطع،
 . (ٖ)واستباحة المحاـر

  االختالف على األنبٌاء:
                                                           

 . (٘ٚٔ/ٗ)حديث الوار  :، بابأحاديث األنبياء، كتاب: أخرجو البخاري في صحيحو (ٔ)
تحػػػػريـ الظمػػػػـ  :بػػػػاب البػػػػر والصػػػػمة واآلداب،، كتػػػػاب: فػػػػي صػػػػحيحومسػػػػمـ أخرجػػػػو  (ٕ)

(ٗ/ٜٜٔٙ.) 
 .(ٕٙ٘/ٓٗ) الحجاج بف مسمـ اإلماـ صحيح شرح في الثجاج المحيط البحر (ٖ)
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حذر رسوؿ ا مف االختالؼ الذي فيو جحد الحؽ إذا كاف مع اآلخر، ال 
نما  محض اتباع اليوى، وفساد النية لما في النفوس مف الحسد لدليؿ وا 

والبوي واالستعالء عف قبوؿ الحؽ. ولذلؾ غضب رسوؿ ا وعمؿ ذلؾ بأف 
 ،-  - َمْسُعودٍ  اْبفِ  االختالؼ كاف سببا ليالؾ مف كاف قبمنا مف األمـ، َعفِ 

 ِبوِ  َفِجْئتُ  ِخاَلَفَيا، َيْقرَأُ  -  - الُنِبيُ  َوَسِمْعتُ  آَيًة، َقرَأَ  َرُجاًل  َسِمْعتُ : َقاؿَ 
 ُمْحِسٌف، ِكاَلُكَما: »َوَقاؿَ  الَكرَاِىَيَة، َوْجِيوِ  ِفي َفَعَرْفتُ  َفَأْخَبْرُتُو، -  - الُنِبيُ 
 .(ٔ)«َفَيَمُكوا اْخَتَمُفوا َقْبَمُكـُ  َكافَ  َمفْ  َفِافُ  َتْخَتِمُفوا، َوالَ 

  ال لو فً الدٌن:
 ِإُياُكـْ  الُناُس  َأيَُّيا َيا» :-  - الُموِ  َرُسوؿُ  َقاؿَ : َقاؿَ  َعُباٍس، اْبفِ  َعفِ 
 عف النيي (ٕ)«الدِّيفِ  ِفي اْلُوُموُّ  َقْبَمُكـُ  َكافَ  َمفْ  َأْىَمؾَ  َفِاُنوُ  الدِّيِف، ِفي َواْلُوُموُ 
 والبدف حقو، الربُ  تعطي مقسطة، سمحة الشريعة ىذه فاف الديف، في الومو
 ودنياه، دينو في العبد إلى تعود لمصالح وجبت الشرعية الواجبات فاف. حقو
ف  . (ٖ)العبد عمى اإليجاب في السبب ىي المصمحة لتمؾ الشارع مالحظة وا 

                                                           

 . (٘ٚٔ/ٗ)حديث الوار  :، بابأحاديث األنبياء، كتاب: أخرجو البخاري في صحيحو (ٔ)
بف ا (،ٕٛٙ/٘)التقاط الحصى  :مناسؾ الحج، باب، كتاب: النسائي في سننو أخرجو (ٕ)

 أحمد ، وأخرجو(ٛٓٓٔ/ٕ)قدر حصى الرمي  :باب المناسؾ،، كتاب: ماجة في سننو
 الحاكـ وصححو. اإلسناد بيذا عوؼ، عف طرؽ مف (ٙٙٗ/ٔ) والحاكـ ،(ٜٕٛ/٘)

 .الذىبي وافقو الشيخيف، شرط عمى
المؤلػؼ: أبػو عبػد الػرحمف عبػد ا  ،(ٜٖٖ: ص) األحكػاـ عمػدة شػرح العالـ تيسير (ٖ)

حققػو  ،ى(ٖٕٗٔبف عبد الرحمف بف صالح بف حمد بف محمد بف حمد البسػاـ )ت: ا
، الناشػر: وعمؽ عميو وخرج أحاديثو وصنع فيارسػو: محمػد صػبحي بػف حسػف حػالؽ

 .مكتبة الصحابة، األمارات
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تمثػػؿ العناصػػر التػػي يسػػتمد منيػػا المجتمػػع قيمتػػو  فػػاألخالؽ الفاضػػمة 
وثقافتػػو، ولػػذلؾ فيػػي تؤلػػؼ بػػيف األفػػراد عمػػى اخػػتالؼ شخصػػياتيـ، وىػػو مػػا 

 وقػػػد حػػػدث المسػػػتورد بػػػف شػػػداد ،عمػػػى المجتمػػػع اسػػػتمراره وتطػػػورهيحفػػػظ 
-  - حديثا عف النبي -  -  ،وكوف الرـو أكثر النػاس فػي آخػر الزمػاف

، ِعْنػػػَد َعْمػػػِرو ْبػػػِف اْلَعػػػاِص: َسػػػِمْعُت َرُسػػػوَؿ اِ   َقػػػاَؿ: َقػػػاَؿ اْلُمْسػػػَتْوِرُد اْلُقَرِشػػػيُّ
-  -  :وـُ َأْكَثُر الُناسِ َتُقوـُ الُساَعُة »َيُقوُؿ َفَقاَؿ َلػُو َعْمػٌرو: َأْبِصػْر َمػا « َوالرُّ

َقػاَؿ: َلػِئْف ُقْمػَت َذِلػَؾ، ِإُف  ،-  - َتُقوُؿ، َقاَؿ: َأُقوُؿ َما َسِمْعُت ِمْف َرُسػوِؿ اِ 
ـْ إِ  ـُ الُناِس ِعْنَد ِفْتَنٍة، َوَأْسَرُعُي ـْ أَلَْحَم ـْ َلِخَصااًل َأْرَبًعا: ِإُنُي َفاَقًة َبْعػَد ُمِصػيَبٍة، ِفيِي

ـْ ِلِمْسِكيٍف َوَيِتيـٍ َوَضِعيٍؼ، َوَخاِمَسٌة َحَسَنٌة َجِميَمٌة:  ـْ َكُرًة َبْعَد َفُرٍة َوَخْيُرُى َوَأْوَشُكُي
ـْ ِمْف ُظْمـِ اْلُمُموؾِ  َوَأْمَنُعُي
(ٔ) . 

، )ألحمػػـ النػػاس عنػػد فتنػػة(؛ أي: أصػػبرىـ عنػػد وقػػوع  )إنيػػـ(؛ أي: الػػرـو
ابتالئيـ بيا، )وأسرعيـ إفاقػة( يقػاؿ: أفػاؽ المجنػوف إفاقػة: رجػع إليػو فتنة، و 

(؛ أي: أسرعيـ )كرة(؛ أي: رجوعا إلى عدوىـ، وأشوكيـعقمو، )بعد مصيبة( )
(؛ أي: بعػػد فػػرارىـ عػػنيـ؛ يعنػػي: أف جيشػػيـ بعػػد صػػولتو، وانيزامػػو فػػره)بعػػد 

لمسػكيف(؛ سريع الرجوع واليجـو عمػى عػدوه، )وخيػرىـ(؛ أي: أشػفؽ النػاس )
أي: فقير، )ويتيـ( ىػو الػذي مػات أبػوه، فيقومػوف باصػالح حالػو، )وضػعيؼ( 

فػػذكر عمػػرو بػػف  .(ٕ)، واألعػػرج، أو بػػالمرضواألعمػػىفػػي الخمقػػة، كػػالزمف، 
واإلحسػػػاف إلػػػى  ،النفسػػػية والقػػػوة ،خصػػػاؿ أخالقيػػػة: الحمػػػـ -  - العػػػاص

                                                           

تقػوـ السػاعة والػروـ  :وأشػراط السػاعة، بػابالفػتف ، كتاب: أخرجو مسمـ في صحيحو (ٔ)
  (.ٕٕٕٕ/ٗ)أكثر الناس 

 .(ٕٕٖ/ٗٗالبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح اإلماـ مسمـ بف الحجاج ) (ٕ)
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أي أمة مف  والعدؿ، وىذه األخالؽ ىي التي تحفظ وجودىـ، ووجود ،الضعفاء
 األمـ مرتبط باألخالؽ.

الحاجػػة إلػػى السػػمـ ضػػرورة السػػتمرار الحيػػاة وعمػػارة األرض، وانعػػداـ إف 
السمـ يؤدي إلى القمؽ واالضطراب، ويحػوؿ دوف االسػتقرار ولػذلؾ كانػت حالػة 

 .عدـ األمف مف عالمات الساعة
َيَتَقػػػاَرُب الُزَمػػػاُف، َوَيػػػْنُقُص »َقػػػاَؿ:  -  - َعػػػْف َأِبػػػي ُىَرْيػػػَرَة، َعػػػِف الُنِبػػػيِّ 

، َوَتْظَيُر الِفػَتُف، َوَيْكثُػُر الَيػْرجُ  ـَ « الَعَمُؿ، َوُيْمَقى الشُّحُّ َقػاُلوا: َيػا َرُسػوَؿ المُػِو، َأيُّػ
 .(ٔ)«الَقْتُؿ الَقْتؿُ »؟ َقاَؿ:  ُىوَ 

يتقارب أحواؿ أىؿ زماف قياـ الساعة في قمة الديف حتى ال يكوف فييـ 
بمعروؼ وال ينيى عف منكر لومبة الفسؽ وظيور أىمو وقد يعترض مف يأمر 

لكف المراد مف الحديث استحكاـ ذلؾ  ،بأف ىذه األمور وجدت في كؿ العصور
 سرعتيـ في فاف أىؿ ىذا الزماف يكونوف ،حتى ال يبقى مما يقابمو إال النادر

 بعضيـ وظمـ العدواف وفي كالطير، والفساد الشيوات وقضاء الشرور إلى
 العادية، وفي حديث السباع أخالؽ في بعضا

 ِشرَارِ  َعَمى ِإالُ  الُساَعُة، َتُقوـُ  اَل : »َقاؿَ  ،-  - الُنِبيِّ  َعفِ  ابف مسعود،
 .(ٕ)«الُناسِ 

  

                                                           

  (.ٛٗ/ٜ)ظيور الفتف  :، بابالفتف، كتاب: أخرجو البخاري في صحيحو (ٔ)
قػػػرب السػػػاعة  :، بػػػابوأشػػػراط السػػػاعة الفػػػتف، كتػػػاب: فػػػي صػػػحيحومسػػػمـ أخرجػػػو  (ٕ)

(ٗ/ٕٕٙٛ.) 
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 انثاًَ حثاملب
 األخالق يف حتمٍك انسهى اجملتًعًثش أ

لبعضػيـ عمػى بعػض، وىػي حقػوؽ  احقوقػعمى المسػمميف اإلسالـ  أوجب
اسػػتقرار المجتمػػع المسػػمـ كفمػػت متكافئػػة، لممسػػمـ مثػػؿ مػػا عميػػو، لػػو أديػػت 

وتوازنو، وتبني مجتمعا يسوده الحب واأللفة، يعرؼ كؿ فرد فيو مكانػو وحػدود 
 .مسئوليتو، وواجبو، بحيث ال يتعدى ذلؾ أو يقصر عنو

المجتمعي  المجاؿ رأسيا وعمى الحياة، مجاالت كؿ في األثر عظيـ لألخالؽ
والمقصد  باآلخريف،حيث ىي تضع القواعد لمسموؾ اإلنساني وتنظـ عالقتو 

 .(ٔ)العاـ لمتشريع ىو صالح نظاـ األمة بصالح المييمف عميو وىو اإلنساف
الويػر  مػع الخيػرة الحياة أجؿ مف العممية الناحية مف الحياة تنظـ األخالؽ

حيوانا أو غير حيواف مف حيػث مػا ينبوػي أف  أيا كاف ىذا الوير إنسانا كاف أـ
يكوف عميو ىذا السموؾ كسػموؾ إنسػاني تجػاه الويػر، وذلػؾ بنػاء عمػى مكانتػو 
فػػي الكػػوف ومسػػئولياتو التػػي يجػػب أف يػػنيض بيػػا، وبنػػاء عمػػى مػػا وضػػع لػػو 

... النظػاـ األخالقػي لػيس جػزءا مػف نظػاـ  خالقػو مػف أىػداؼ فػي ىػذه الحيػاة
جػوىر اإلسػالـ وروحػو السػارية فػي جميػع  ياألخالؽ ىػاإلسالـ العاـ، بؿ إف 

 . (ٕ)جوانبو، فالنظاـ اإلسالمي عموما مبني عمى فمسفتو الخمقية أساسا
فػػػي  األخػػػالؽ فػػػي تحقيػػػؽ السػػػمـ المجتمعػػػيثػػػر أ قتصػػػر فػػػي تنػػػاوؿوسن
ال ،مطمبيف   فميا آثار عديدة: وا 

  .والمحبةأثر األخالؽ في إشاعة السمـ ونشر األلفة المطمب األوؿ: 
 .أثر األخالؽ في الوسطية واالعتداؿالمطمب الثاني: 

                                                           

 (.ٖٕٚ: ص)ابف عاشور: مقاصد الشريعة اإلسالمية  (ٔ)
 .(ٚٗعمـ األخالؽ اإلسالمية )ص:  (ٕ)
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 املطهب األول
 أثش األخالق يف إشاعت انسهى وَشش األنفت واحملبت 

يقػػاس رقػػػي المجتمعػػػات بالتقػػػدـ المػػػادي والمخترعػػػات الحديثػػػة فػػػي ىػػػذا 
العصػػر، بينمػػا وجػػدنا المجتمعػػات تػػزداد فييػػا معػػدالت الجريمػػة ويػػزداد فييػػا 

التػػدابر بػػيف أفرادىػػا، فمػػا قيمػػة التقػػدـ فػػي مكػػاف ال يػػأمف أحػػد عمػػى التقػػاطع و 
نفسػػو مػػف االعتػػداء بالقتػػؿ أو السػػرقة أو غيرىػػا، إف سػػيادة القػػيـ األخالقيػػة 

شاعة السمـ يجب أف يكوف المقياس األوؿ في الحضارة.  وا 
إف سيادة القيـ األخالقيػة يحػافظ عمػى تماسػؾ المجتمػع وتالحمػو، ومتػى 

المحبػػة واأللفػػة صػػار المجتمػػع آمنػػا مطمئنػػا يفػػيض تراحمػػا وتواصػػال انتشػػرت 
 وتعاونا عمى البر والتقوى.

 :األوايش األخاللٍت انتً تُشش انسهى واألنفت واحملبت
أرسى اإلسالـ البناء األخالقي لممجتمع المسمـ الذي يحقؽ السػمـ وينشػر 

 النػاس حقػوؽ وأداء مػوفرة، كاممػة ا حقوؽ أفراده أداء عمى فأوجب ،المودة
 يعفػػوه أف يحػػب ممػػا ويعفػػييـ بػػو، يعػػامموه أف يحػػب بمػػا يعػػامميـ وأف كػػذلؾ،
 وعمييا.  لنفسو بو يحكـ بما وعمييـ ليـ ويحكـ منو،

تنشػػر العامػػة لمفػػرد والمجتمػػع التػػي  ونعػػدد بعضػػا مػػف األوامػػر األخالقيػػة
 السمـ واأللفة والمحبة:

 القول الحسن:

ال نبالغ إف ادعينا أف أىـ القيـ األخالقية التي تنشر األلفة والمحبة ىي 
ووجيو منبسطا لينا، فينبوي لإلنساف أف يكوف قولو لمناس القوؿ الحسف، 

 المداىنة، شرط عدـ والمبتدع،والسني  والفاجر،البر المسمـ والكافر و طمقا مع 
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 َيُقوُلوا ِلِعَباِدي َوُقؿْ ﴿ ى: قاؿ تعال تكمـ معو بكالـ يظف أنو يرضي مذىبوال وأ
ْنَسافِ  َكافَ  الُشْيَطافَ  ِإفُ  َبْيَنُيـْ  َيْنَزغُ  الُشْيَطافَ  ِإفُ  َأْحَسفُ  ِىيَ  اُلِتي  ُمِبيًنا َعُدوًّا ِلإْلِ
 .منو يصدر وما المساف مراقبة في عظيـ تأديب ىذا [ٖ٘: اإلسراء] ﴾

 بحسف بعضا بعضيـ معاممة في األمة تأديب التأديب ىذا مف األىـ والمقصد
النة المعاممة  الشيطاف إف: قولو بقرينة المقاصد، عف ينـ القوؿ ألف القوؿ، وا 

 المشادة تثيره لما اجتنابا المشركيف مجادلة في تأديبيـ ثـ. بينيـ ينزغ
 بينيـ الشيطاف نزع مف فذلؾ وتصمبيـ المشركيف مكابرة ازدياد مف والومظة
 َوَبْيَنوُ  َبْيَنؾَ  اُلِذي َفِاَذا َأْحَسفُ  ِىيَ  ِباُلِتي اْدَفعْ ﴿ : تعالى قاؿ عدوىـ، وبيف
 طائفة يومئذ مكة في والمسمموف[. ٖٗ: فصمت] ﴾ َحِميـٌ  َوِلي   َكَأُنوُ  َعَداَوةٌ 
 آمنيف، ليكونوا لطفو مف بتصاريؼ أعدائيـ ضر عنيـ ا صرؼ وقد قميمة
 .الحالة تمؾ إفساد في سببا يكونوا ال أف فأمرىـ

األثر.  السريع اإلفساد في ىنا واستعمؿ السريع، الطعف أصمو: والنزغ
 والمقصود. أحسف ىي التي بقوؿ لألمر تعميؿ بينيـ ينزغ الشيطاف إف وجممة
 عمؿ مف مفاسد تثير فانيا األقواؿ بفاسد يستخفوا ال أف التعميؿ مف

 . (ٔ)الشيطاف
فػي المجػالس  وقػوؿ المعػروؼبؿ نبػو المػؤمنيف عمػى التػزاـ الػدعوة لمبػر 

ما يحقؽ نفع النػاس وأمػف المجتمػع فيجػب  وىو ،الجانبية والمباحثات السرية
وأف يكوف رأيو مصاحب لمتقوى والبر في  ،مراعاة ىذا الجانبالمتناجييف عمى 

 فا يعمـ خائنة األعيف وما تخفي الصدور. ،السر والعمف

                                                           

 .(ٕٖٔ، ٖٔٔ/٘ٔ) والتنوير التحرير (ٔ)



 الجزء الثاني -ـ ٕٕٔٓالعدد التاسع والثالثوف /  بأسيوط كمية أصوؿ الديف والدعوةمجمة  

  

    

     

 

 األخالق وأثرها في تحقيق السلم المجتمعي

 دراسة في ضوء القرآن والسنة

ٜٔٔٔ 

 ِإْصاَلحٍ  َأوْ  َمْعُروؼٍ  َأوْ  ِبَصَدَقةٍ  َأَمرَ  َمفْ  ِإالُ  َنْجَواُىْـ  ِمفْ  َكِثيرٍ  ِفي َخْيرَ  اَل ﴿ 
  .[ٗٔٔ: النساء] ﴾ الُناسِ  َبْيفَ 

 بالمعروؼ، واألمر بالصدقة، األمر: أنواع ثالثة الخير أعماؿ مف ذكر
نما الناس، بيف واإلصالح  عمؿ ألف وذلؾ الثالثة، األقساـ ىذه ا ذكر وا 

 فاما الخير إيصاؿ أما المضرة، بدفع أو المنفعة بايصاؿ يكوف أف إما الخير
ليو الماؿ، إعطاء وىو الجسمانية الخيرات مف يكوف أف  إال بقولو اإلشارة وا 
ما بصدقة أمر مف  تكميؿ عف عبارة وىو الروحانية، الخيرات مف يكوف أف وا 
، النظرية القوة  ومجموعيما الحسنة، باألفعاؿ العممية القوة تكميؿ أو بالعمـو
ليو بالمعروؼ، األمر عف عبارة  الضرر إزالة وأما معروؼ أو بقولو اإلشارة وا 
 مذكورة الخيرات مجامع أف فثبت الناس بيف إصالح أو بقولو اإلشارة فالييا
  .(ٔ)اآلية ىذه في

  العدل واإلحسان:
ف شػرا فشػر، واإلحسػاف  العدؿ ىو المساواة في المكافأة إف خيرا فخيػر، وا 

 . (ٕ)بأكثر منو، والشر بأقؿ منوأف يقابؿ الخير 
ومف  عديدة آيات في واإلحساف بالعدؿ الكريـ كتابو في تعالى ا أمر وقد

ْحَسافِ  ِإفُ ﴿  تعالى:أجمع اآليات، قولو  [ ٜٓ]النحؿ:  ﴾ الُمَو َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ َواإلِْ
التوسط  وحقيقتو العالـ، مع وىو م:مِباْلَعْدؿِ  تعالى: قولو األولى: العربي: فاب قاؿ
عمى  ا حؽ إيثار وربو العبد بيف فالعدؿ الجور، وضده النقيض، طرفي بيف

 حظ نفسو، وتقديـ رضاه عمى ىواه، واالجتناب لمزواجر، واالمتثاؿ لألوامر.
                                                           

 .(ٕٛٔ/ٔٔ) الكبير التفسير أو الويب مفاتيح=  الرازي تفسير (ٔ)
 .(ٕ٘٘المفردات في غريب القرآف )ص:  (ٕ)
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وأما العدؿ بينػو وبػيف نفسػو فمنعيػا عمػا فيػو ىالكيػا، وعػزوب األطمػاع 
عنى. وأما العدؿ بينو وبيف الخمػؽ عف االتباع، ولزـو القناعة في كؿ حاؿ، وم

ففي بذؿ النصػيحة، وتػرؾ الخيانػة فيمػا قػؿ وكثػر، واإلنصػاؼ مػف نفسػؾ ليػـ 
بكؿ وجػو، وال يكػوف منػؾ إلػى أحػد مسػاءة بقػوؿ وال فعػؿ، ال فػي سػر وال فػي 
، والصبر عمى ما يصيبؾ منيـ مف البمػوى، وأقػؿ ذلػؾ  عمف، حتى باليـ والعـز

 ى.اإلنصاؼ مف نفسؾ وترؾ األذ
اإلحساف: وىو في العمـ والعمؿ: فأما في العمـ فبأف تعػرؼ حػدوث نفسػؾ 
ونقصيا، ووجوب األوليػة لخالقيػا وكمالػو. وأمػا اإلحسػاف فػي العمػؿ فالحسػف 
ما أمر ا بػو، حتػى إف الطػائر فػي سػجنؾ، والسػنور فػي دارؾ، ال ينبوػي أف 

ُعذَِّبِت اْمػرََأٌة ِفػي » -  - تقصر في تعيده، فقد ثبت في الصحيح عف النبي
ِىػػُرٍة َسػػَجَنْتَيا َحتُػػى َماتَػػْت، َفػػَدَخَمْت ِفيَيػػا الُنػػاَر، اَل ِىػػَي َأْطَعَمْتَيػػا َواَل َسػػَقْتَيا، ِإْذ 

 .(ٕ)«اأَلْرضِ  (ٔ)َحَبَسْتَيا، َواَل ِىَي َتَرَكْتَيا تَْأُكُؿ ِمْف َخَشاشِ 
 .(ٖ) لؾ ويقاؿ: اإلحساف أال تترؾ ألحد حقا، وال تستوفي ما

فيػػذه أميػػات األخػػالؽ العػػدؿ واإلحسػػاف، وبيػػا عػػالج اإلسػػالـ األمػػراض 
كالحقػػد والحسػػد والوػػؿ واألنانيػػة وىيئػػو  .اإلنسػػانية الحائمػػة دوف عمػػؿ الخيػػر

لكػػبح جمػػاح الطمػػع، وتنميػػة جانػػب الخيػػر، ليحػػؼ المجتمػػع األمػػف واألمػػاف، 
 والبركة والنماء، وتنتشر األلفة بيف أبنائو في تعامميـ. 

                                                           

يعني مف ىواـ األرض وحشراتيا ودوابيا ومػا أشػبييا. لسػاف العػرب  خشا: األرض: (ٔ)
 .(ٖٖ/ٕ)، النياية في غريب الحديث (ٜٕٙ/ٙ)

، (ٙٚٔ/ٗ)فضػؿ سػقي المػاء  :المسػاقاة، بػابالبخػاري فػي صػحيحو، كتػاب: أخرجو  (ٕ)
  (.ٓٙٚٔ/ٗ)تحريـ قتؿ اليرة  :السالـ، باب، كتاب: ومسمـ في صحيحو

 .(٘٘ٔ - ٖ٘ٔ/ٖ)العممية  :ط ،العربيأحكاـ القرآف البف  (ٖ)
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وقدد عدد ابف القيـ أركاف حسف الخمػؽ األربعػة ال يتصػور قيػاـ سػاقو إال 
لعػػدؿ. فالصػػبر: يحممػػو عمػػى االحتمػػاؿ عمييػػا: الصػػبر، والعفػػة، والشػػجاعة، وا

 وكظـ الويظ، وكؼ األذى، والحمـ واألناة والرفؽ، وعدـ الطيش والعجمة.
تحممو عمى اجتنػاب الرذائػؿ والقبػائح مػف القػوؿ والفعػؿ، وتحممػو  والعفة:

عمػػى الحيػػاء. وىػػو رأس كػػؿ خيػػر. وتمنعػػو مػػف الفحشػػاء، والبخػػؿ والكػػذب، 
 والويبة والنميمة.
يثار معالي األخالؽ والشيـ، وعمى ت والشجاعة: حممو عمى عزة النفس، وا 

البػػػذؿ والنػػػدى، الػػػذي ىػػػو شػػػجاعة الػػػنفس وقوتيػػػا عمػػػى إخػػػراج المحبػػػوب 
ومفارقتو. وتحممو عمى كظـ الويظ والحمـ. فانو بقوة نفسو وشػجاعتيا يمسػؾ 

لػيس » :-  -عنانيا، ويكبحيا بمجاميا عف النزغ والػبطش. كمػا قػاؿ النبػي
وىػو حقيقػة « لصػرعة، إنمػا الشػديد: الػذي يممػؾ نفسػو عنػد الوضػبالشديد با

 الشجاعة، وىي ممكة يقتدر بيا العبد عمى قير خصمو.
يحممػػو عمػػى اعتػػداؿ أخالقػػو، وتوسػػطو فييػػا بػػيف طرفػػي اإلفػػراط  والعالالدل:

... وعمػى خمػؽ الشػجاعة، الػذي  والتفريط. فيحممو عمى خمؽ الجود والسػخاء
ر. وعمػػى خمػػؽ الحمػػـ، الػػذي ىػػو توسػػط بػػيف ىػػو توسػػط بػػيف الجػػبف والتيػػو 
 .)ٔ(الوضب والميانة وسقوط النفس

عػػػف ظمػػػـ المسػػػمـ أخيػػػو: بأخػػػذ حقػػػو أو  -  - وقػػػد نيػػػي رسػػػوؿ ا
انتقاصو فػي نفسػو أو مالػو أو عرضػو؛ طيبػا أو فاسػقا، وال يسػممو أي يتركػو 

ويسػػعى فػػي مصػػالحو  ،مػػع مػػف يؤذيػػو وال فيمػػا يؤذيػػو بػػؿ ينصػػره ويػػدفع عنػػو
المالية؛ أو العممية، أو األدبية بؿ يسعي في دفع الباليا التي تحؿ بالمسػمميف 

                                                           

ياؾ نستعيف  (ٔ)  .(ٜٕٗ/ٕ)مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا 
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َقػاَؿ:  -  - ، َأُف َرُسوَؿ الُموِ - م –عف َعْبد الُمِو ْبَف ُعَمَر  ،في الحياة الدنيا
ـُ َأُخو الُمْسِمـِ اَل َيْظِمُمُو َواَل ُيْسِمُمُو، َوَمْف َكاَف » ِفي َحاَجِة َأِخيِو َكػاَف المُػُو الُمْسِم

ِفي َحاَجِتػِو، َوَمػْف َفػُرَج َعػْف ُمْسػِمـٍ ُكْرَبػًة، َفػُرَج المُػُو َعْنػُو ُكْرَبػًة ِمػْف ُكُرَبػاِت َيػْوـِ 
فأمر أوال بالعدؿ ثـ أردؼ  (1)«الِقَياَمِة، َوَمْف َسَتَر ُمْسِمًما َسَتَرُه الُمُو َيْوـَ الِقَياَمةِ 

ف يكوف في حاجة أخيو، ويفرج كربػو المػادي والمعنػوي، ويسػتره باإلحساف: بأ
 فال يفضحو.

 :التناصر

 أعانػػو نصػػرا إذا ينصػػره التناصػػر: ىػػو التعػػاوف عمػػى العػػدو، يقػػاؿ: نصػػره
 .(ٕ)ومنصور ناصر المتناصريف مف واحد كؿ منو؛ ألف وشد عدوه عمى

والتكػاتؼ فػاذا مف شأف األفراد في المجتمعات التعاوف والتكافؿ والتناصح 
سممت النفوس مػف الحسػد والبوضػاء والوػؿ، تحققػت المػودة واأللفػة وامتنعػت 

  الفرقة والتخاذؿ ووجب التناصر.
منعو أعاد رسوؿ ا تويير مفيـو النصرة التي تقتضييا األخوة بأنيا و 

اْنُصْر َأَخاَؾ َظاِلًما » :-- َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ الُموِ  -- عف الظمـ، َعْف َأَنسٍ 
 َفَقاَؿ َرُجٌؿ: َيا َرُسوَؿ الُمِو، َأْنُصُرُه ِإَذا َكاَف َمْظُموًما، َأَفرََأْيَت ِإَذا َكافَ « َأْو َمْظُموًما

ـِ  ِمفَ  َتْمَنُعُو، َأوْ  َتْحُجُزُه،» َقاَؿ: َأْنُصُرُه؟ َكْيؼَ  َظاِلًما يعني:  (3)«َنْصُرهُ  َذِلؾَ  َفِافُ  الظُّْم
 ،أنو ينصره إف كاف مظمومًا ويكوف عونًا لو، ويسعى في تخميصو مف الظمـ

                                                           

ال يظمـ المسمـ المسمـ وال يسػممو  :باب المظالـ،البخاري في صحيحو، كتاب: أخرجو  (ٔ)
الظمػػـ تحػػريـ  :واآلداب، بػػابوالصػػمة ، ومسػػمـ فػػي صػػحيحو، كتػػاب: البػػر (ٕٛٔ/ٖ)
(ٗ/ٜٜٔٙ.)  

 .(ٗٙ/٘) واألثر الحديث غريب في النياية (ٕ)
  (.ٕٕ/ٜ: )باب اإلكراه،، كتاب: أخرجو البخاري في صحيحو (ٖ)
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ف كاف ظالمًا يسعى في تخميصو مف الظمـ، ويكفو عف الظمـ.  وا 
اإليماف عمف ال يحب ألخيو ما يحب لنفسو،  -  - وقد نفى رسوؿ ا
، َحتُػػى ُيِحػػُب أِلَِخيػػِو َمػػا اَل ُيػػْؤِمُف َأَحػػُدُكـْ »َقػػاَؿ:  -  - َعػػْف َأَنػػٍس َعػػِف الُنِبػػيِّ 

 .)ٔ(«ُيِحبُّ ِلَنْفِسوِ 
اإليمػاف عمػف لػـ يحػب ألخيػو مػا  -  - قاؿ ابف رجب: لما نفػي النبػي

يحػػب لنفسػػو دؿ عمػػى أف ذلػػؾ مػػف خصػػاؿ اإليمػػاف، بػػؿ مػػف واجباتػػو، فػػاف 
نمػا يحػب الرجػؿ ألخيػو مػا يحػب  اإليماف ال ينفي إال بانتفاء بعػض واجباتػو، وا 

 .)ٕ(سمـ مف الحسد والوؿ والوش والحقد، وذلؾ واجب لنفسو إذا
)الحديث( التساوي وحقيقتو التفضيؿ، ألف اإلنسػاف  قاؿ ابف بطاؿ: ظاىر

يحب أف يكوف أفضؿ الناس، فاذا أحب ألخيػو مثمػو، فقػد دخػؿ ىػو فػي جممػة 
المفضػػوليف، أال تػػرى أف اإلنسػػاف يجػػب أف ينتصػػؼ مػػف حقػػو ومظممتػػو، فػػاذا 

وكانت ألخيو عنده مظممة أو حػؽ، بػادر إلػى إنصػافو مػف نفسػو، كمؿ إيمانو 
ف كاف عميو فيو بعض المشقة  .)ٖ(وآثر الحؽ، وا 

                                                           

بػاب: مػف اإليمػاف أف يحػب ألخيػو مػا  اإليمػاف،، كتػاب: أخرجو البخػاري فػي صػحيحو (ٔ)
الدليؿ عمى أف مػف  :اإليماف، باب، كتاب: صحيحوومسمـ في  ،(ٕٔ/ٔ)يحب لنفسو 

  (.ٚٙ/ٔ)خصاؿ اإليماف أف يحب ألخيو المسمـ ما يحب لنفسو مف الخير 
 ، المؤلػػػؼ: زيػػػف الػػػديف عبػػػد الػػػرحمف(٘ٗ/ٔ)فػػػتح البػػػاري شػػػرح صػػػحيح البخػػػاري  (ٕ)

: تبػػف أحمػػد بػػف رجػػب بػػف الحسػػف، الَسػػالمي، البوػػدادي، ثػػـ الدمشػػقي، الحنبمػػي )ا
 النبوية. المدينة -ة الناشر: مكتبة الورباء األثري ،ى(ٜ٘ٚ

 ، المؤلػػؼ: ابػػف بطػػاؿ أبػػو الحسػػف عمػػي(٘ٙ/ٔ)شػػرح صػػحيح البخػػاري البػػف بطػػاؿ  (ٖ)
دار  -تحقيػػؽ: أبػػو تمػػيـ ياسػػر بػػف إبػػراىيـ ، ى(ٜٗٗ: تبػػف خمػػؼ بػػف عبػػد الممػػؾ )ا

 .ـٖٕٓٓى ٖٕٗٔ، الرياض، ط: الثانية السعودية -النشر: مكتبة الرشد 
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 :فً الحقوق والواجبات المساواة

المساواة أف يكوف لممرء مثؿ ما ألخيو مف الحقوؽ وعميو مثؿ ما عميو 
القرآف  أعالىا اإلنسانية في المساواة وىذه نقصاف. أو زيادة دوف الواجبات مف

 ﴾ َوَلَقْد َكُرْمَنا َبِني آَدـَ ﴿ تعالى: الكريـ حيف كـر بني آدـ جميعا، قاؿ 
[ قاؿ الرازي: اعمـ أف اإلنساف جوىر مركب مف النفس، والبدف، ٓٚ]اإلسراء: 

فالنفس اإلنسانية أشرؼ النفوس الموجودة في العالـ السفمي، وبدنو أشرؼ 
 .)ٔ(لسفمياألجساـ الموجودة في العالـ ا

ـْ  َيػػا﴿ : -  - وقػػاؿ ـْ ِمػػْف َذَكػػٍر َوُأْنثَػػى َوَجَعْمَنػػاُك َأيَُّيػػا الُنػػاُس ِإُنػػا َخَمْقَنػػاُك
ـْ ِإُف المُػػػَو َعِمػػػيـٌ  ـْ ِعْنػػػَد المُػػػِو َأْتَقػػػاُك  ﴾ َخِبيػػػرٌ ُشػػػُعوًبا َوَقَباِئػػػَؿ ِلَتَعػػػاَرُفوا ِإُف َأْكػػػَرَمُك

  .[ٖٔ]الحجرات: 
ـْ » :َقػػاؿَ  -  -وفػػي حػػديث عقبػػة بػػف عػػامر َأُف َرُسػػوَؿ المُػػِو  ِإُف َأْنَسػػاَبُك
ـَ َطؼُّ  ـْ َوَلُد آَد ُنَما َأْنُت َىِذِه َلْيَسْت ِبِسَباٍب َعَمى َأَحٍد َواِ 
ـْ َتْمَمُئػوُه َلػْيَس  (ٕ) الُصاِع َلػ

 .(ٖ)«أِلََحٍد َفْضٌؿ ِإاُل ِبالدِّيِف َأْو َعَمٍؿ َصاِلحٍ 

                                                           

 .(ٕٖٚ/ٕٔأو التفسير الكبير )تفسير الرازي = مفاتيح الويب  (ٔ)
النيايػة  ،(ٗٓ٘/ٕ)أف يقرب اإلناء مػف االمػتالء ولػـ يمتمػر. غريػب الحػديث  الطف: (ٕ)

(ٖ/ٕٜٔ.)  
قاؿ الييثمي: رواه أحمد وفيػو ابػف  (،ٛ٘ٔ، ٘ٗٔ/ٗ)أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده  (ٖ)

 ، وأخرجػػػػػو(ٜ٘ٔ/ٛ)مجمػػػػػع الزوائػػػػػد  لييعػػػػػة وفيػػػػػو لػػػػػيف، وبقيػػػػػة رجالػػػػػو ثقػػػػػات.
الناشػر: دار ابػف الجػوزي  ،عبػد ا بػف وىػب المصػري( ٖٛ/ٔ)ابف وىب في جامعو 

 .مصطفى أبو الخير :تحقيؽ، ـٜٜٙٔ ىٙٔٗٔالسعودية، ط: األولى  –
صػػدوؽ خمػػط بعػػد  حجػػر:قػػاؿ ابػػف  االخػػتالط.وروايػػة ابػػف وىػػب عػػف ابػػف لييعػػة قبػػؿ   

تقريػب التيػذيب  غيرىمػا.ورواية ابف المبارؾ وابف وىب عنو أعػدؿ مػف  كتبو،احتراؽ 
 حسف.  الحكـ:. (ٕٕٙ)ص: 
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قاؿ ابف األثير: كمكـ في االنتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص 
وشػبييـ فػي نقصػانيـ بالمكيػؿ الػذي لػـ يبمػغ أف  التمػاـ.والتقاصر عف غايػة 

 . (ٔ)ـ أف التفاضؿ ليس بالنسب ولكف بالتقوىيمأل المكياؿ، ثـ أعممي
إف ىػػذه النصػػوص تقػػرر لجميػػع النػػاس عمػػى اخػػتالؼ ألػػوانيـ وأنسػػابيـ 

فػػال مكػػاف لمتنػػاحر  وحػػواء،وألسػػنتيـ أصػػميـ الواحػػد األسػػرة األولػػى أبػػييـ آدـ 
نما التعارؼ والت لؼ.  والخصاـ وا 

ا ليػػػـ إف االخػػػتالؼ لػػػـ يكػػػف يومػػػا داعيػػػا لمنػػػزاع والشػػػقاؽ، بػػػؿ أراد 
االختالؼ ألف التنوع يقتضي التعاوف بيف الجميع فكؿ يقضي حاجة أخيػو، وال 
يفضي إلى التنازع، فاف رغيؼ الخبز مر بسمسمة مػف البشػر مػف زارع لحاصػد 
لطػػاحف لخػػػابز وىكػػػذا فػػال أحػػػد يسػػػتطيع أف يقػػػـو بكػػؿ حوائجػػػو ميمػػػا بموػػػت 

يعرؼ بعضػكـ بعضػا،  جعمكـ شعوبا وقبائؿ لتعارفوا أي -  - ميارتو، وا
والمفاضمة إنما ىي بالتقوى وىكػذا يػوزف الجميػع بميػزاف واحػد وتسػقط جميػع 
الفػػوارؽ مػػف الجػػنس والمػػوف. وا عػػز وجػػؿ ىػػو األعمػػـ بػػاألتقى مػػنكـ فيػػو 

 المطمع عمى الخفايا والقموب. 
قػػاؿ ابػػف عاشػػور: ألنيػػـ لمػػا تسػػاووا فػػي أصػػؿ الخمقػػة مػػف أب واحػػد وأـ 

يفضػؿ بعضػيـ بعضػا إال بالكمػاؿ النفسػاني وىػو الكمػاؿ  أالواحدة كاف الشػأف 
الذي يرضاه ا ليـ والذي جعؿ التقوى وسيمتو ولذلؾ ناط التفاضؿ فػي الكػـر 

 . (ٕ)بعند ا إذ ال اعتداد بكـر ال يعبأ ا بو

                                                           

  (.ٜٕٔ/ٖ)النياية  (ٔ)
 .(ٕٕٙ/ٕٙالتحرير والتنوير ) (ٕ)
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ونقصػػد بالمسػػاواة فػػي الحقػػوؽ والواجبػػات ألفػػراد المجتمػػع فػػال يميػػز أحػػد 
لمونػػو أو جنسػػو أو دينػػو، وىػػذا أحػػد أىػػـ األشػػياء التػػي تفضػػي إلػػى التنػػازع 

ـْ َشػْأُف الَمػْرَأِة الَمْخُزوِمُيػِة اُلِتػي - ك –َعْف َعاِئَشَة  واليالؾ، ، َأُف ُقَرْيًشػا َأَىُمُيػ
ـُ ِفيَيا َرُسوَؿ الُموِ َسَرَقْت، َفَقاُلوا: َومَ  ؟ َفَقاُلوا: َوَمْف َيْجَتِرُئ َعَمْيِو  -  - ْف ُيَكمِّ

  - َفَكُمَمػُو ُأَسػاَمُة، َفَقػاَؿ َرُسػوؿُ  -  - ِإاُل ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد، ِحبُّ َرُسوِؿ الُموِ 
ـَ َفاْخَتَطَب، م :- ـُ َقا ـُ َقاَؿ: ِإُنَما َأْىَمػَؾ الُػِذيَف  َأَتْشَفُع ِفي َحد  ِمْف ُحُدوِد الُمِو، ُث ُث

ـُ الُضػػِعيُؼ  َذا َسػػَرَؽ ِفػػيِي ـُ الُشػػِريُؼ َتَرُكػػوُه، َواِ  ـْ َكػػاُنوا ِإَذا َسػػَرَؽ ِفػػيِي ، َأُنُيػػ ـْ َقػػْبَمُك
ـُ الُمِو َلْو َأُف َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحُمٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدىَ   .(1)ا مَأَقاُموا َعَمْيِو الَحُد، َواْي

الحديث يدؿ عمػى وجػوب المسػاواة بػيف الشػريؼ وغيػره فػي الحػدود التػي 
شرعيا ا، وعدـ مراعاة األىؿ واألقارب فيما يخالؼ الشرع وأف ىذه المحابػاة 

 .(2)كانت سببا ليالؾ األمـ السابقة، لنحذر أف تيمكنا
  

                                                           

  (.٘ٚٔ/ٗ)حديث الوار  :أحاديث األنبياء، باب، كتاب: أخرجو البخاري في صحيحو (ٔ)
 .(ٕٔٙفتح العالـ بشرح اإلعالـ بأحاديث األحكاـ )ص:  (ٕ)
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 املطهب انثاًَ
 ألخالق يف َشش انىسطٍت واالعتذالأثش ا

اإلسػػالـ خطواتػػو لتماسػػؾ المجتمػع لحمتػػو وسػػداه بالعػػدؿ واإلحسػػاف خطػا 
زالة الفوارؽ والمساواة، ثـ ىو يحفظ االعتداؿ الفكري والوسطية في التعامػؿ  وا 
مػػع المخػػالؼ ويتأكػػد ذلػػؾ بمػػا دعػػا إليػػو مػػف األخػػالؽ التػػي تسػػيـ فػػي نشػػر 

ية مػػع الوسػػطية واالعتػػداؿ وكػػاف الشػػعار الثابػػت والقاعػػدة العالقػػات اإلنسػػان
 :-  -َعػػْف َأِبػػي َذر  َقػػاَؿ: َقػػاَؿ ِلػػي َرُسػػوُؿ المُػػوِ  المسػػمـ وغيػػره، عمػػـو قولػػو

 ومنيا: .(ٔ)«َوَخاِلِؽ الُناَس ِبُخُمٍؽ َحَسفٍ »
 :التوسط واالعتدال وترك ال لو

فضػػػؿ ا تعػػالى أمػػػة والعدالػػػة، وقػػد  الخيريػػة ىػػػي الػػديف فػػػي الوسػػطية
ـْ ُأُمػًة َوَسػًطا﴿ وسػطا اإلسالـ مف بيف األمـ بأف جعميا أمة   ﴾ َوَكػَذِلَؾ َجَعْمَنػاُك

[ وفسر الوسط بالخيار العدوؿ، وبالتوسػط بػيف طرفػي النقػيض، ٖٗٔ]البقرة: 
 ولكؿ وجيو.

قاؿ أبو جعفر: مالوسطم في ىذا الموضع: الجزُء الػذي ىػو بػيف الطػرفيف، 
الدارم وأرى أف ا تعالى ذكره إنما وصفيـ بأنيـموَسطم، لتوسػطيـ  موَسط مثؿ

في الديف، فال ُىـ أىؿ ُغمػو  فيػو، غمػُو النصػارى الػذيف غمػوا بالترىػب، وقػيميـ 
ُىـ أىُؿ تقصير فيو، تقصيَر الييػود الػذيف بػُدلوا  وال - في عيسى ما قالوا فيو

                                                           

البػر  :أبػواب، ، والترمػذي فػي سػننو(ٕٗٛ/ٖ٘)( أخرجو أحمد فػي مسػنده عػف أبػي ذر ٔ)
وقػػاؿ الترمػذي: حػػديث حسػػف  (،ٖ٘٘/ٗ)مػا جػػاء فػػي معاشػرة النػػاس  :والصػمة، بػػاب

 صحيح. 
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بيـ، وكفروا بػو؛ ولكػنيـ أىػؿ توسػط كتاَب ا، وقتموا أنبياَءىـ، وكذبوا عمى ر 
 . (1)واعتداؿ فيو. فوصفيـ ا بذلؾ، إذ كاف أحُب األمور إلى ا أْوسُطيا

وقد قػرر رسػوؿ ا يسػر الػديف ونيػى عػف الومػو حتػى فػي العبػادة وأمػر 
بالقصػػد فييػػا؛ خشػػية االنقطػػاع والعجػػز أو الممػػؿ المػػؤدي لمنقػػيض وىػػو تػػرؾ 

ِإُف الػدِّيَف ُيْسػٌر، َوَلػْف »َقاَؿ:  -  - َأِبي ُىَرْيَرَة، َعِف الُنِبيِّ العبادة جممة، َعْف 
ُيَشاُد الدِّيَف َأَحٌد ِإاُل َغَمَبُو، َفَسدُِّدوا َوَقاِرُبوا، َوَأْبِشُروا، َواْسَتِعيُنوا ِباْلَوْدَوِة َوالُرْوَحِة 

 .(2)«َوَشْيٍء ِمَف الدُّْلَجةِ 
يكمؼ أحد نفسو ما ال يطيؽ، والزموا التوسط في فاذا كاف الديف يسر فال 

 األعماؿ وقاربوا فييا الكماؿ إف لـ تبمووه، واستعينوا بأوقات النشاط.
أصحابو بيف أف يختار ليػـ أمػريف مػف أمػور  -  - ما خير رسوؿ ا

الدنيا عمػى سػبيؿ المشػورة واإلرشػاد إال اختػار ليػـ أيسػر األمػريف مػا لػـ يكػف 
ر إثـ؛ ألف العباد غيػر معصػوميف مػف ارتكػاب اإلثػـ، ويحتمػؿ عمييـ في األيس

أمػور الػديف، وذلػؾ أف الومػو فػي الػديف مػذمـو  فػيأف يكوف مػا لػـ يكػف إثمػا 
 . (3)والتشديد فيو غير محمود

، َأُنَيػػا - ك –وكػػاف رسػػوؿ ا يختػػار األيسػػر مػػف األمػػور َعػػْف َعاِئَشػػَة 
ـْ َيُكػْف  -  - َما ُخيَِّر َرُسوُؿ الُموِ »َقاَلْت:  َبػْيَف َأْمػَرْيِف ِإاُل َأَخػَذ َأْيَسػَرُىَما، َمػا َلػ

ـَ َرُسوُؿ الُموِ  ِلَنْفِسِو  -  - ِإْثًما، َفِاْف َكاَف ِإْثًما َكاَف َأْبَعَد الُناِس ِمْنُو، َوَما اْنَتَق
ـَ ِلُمِو ِبَيا  «ِإاُل َأْف ُتْنَتَيَؾ ُحْرَمُة الُمِو، َفَيْنَتِق

                                                           

 .(ٕٗٔ/ٖ)شاكر  حقيؽ:ت ،تفسير الطبري = جامع البياف (ٔ)
 (.ٙٔ/ٔ)اإليماف، باب: الديف يسر صحيحو، كتاب:  أخرجو البخاري في (ٕ)
 .(٘ٓٗ/ٛالبف بطاؿ ) يشرح صحيح البخار  (ٖ)
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ديث الحث عمى ترؾ األخذ بالشيء العسر واالقتنػاع باليسػر وتػرؾ في الح
اإللحاح فيما ال يضطر إليو ويؤخذ مف ذلػؾ النػدب إلػى األخػذ بػالرخص مػا لػـ 
يظيػػر الخطػػأ والحػػث عمػػى العفػػو إال فػػي حقػػوؽ ا تعػػالى والنػػدب إلػػى األمػػر 

 منػو،بالمعروؼ والنيي عف المنكر ومحؿ ذلػؾ مػا لػـ يفػض إلػى مػا ىػو أشػد 
ف كػػاف الحػػاكـ متمكنػػا مػػف ذلػػؾ بحيػػث يػػؤمف منػػو  وفيػػو تػػرؾ الحكػػـ لمػػنفس وا 

 .(1)المادة الحيؼ عمى المحكـو عميو لكف لحسـ 
وتتحقؽ الوسطية بالتوسط بيف طرفي النقيض والقصػد فػال يػذىب مػذىب 

كمػػا ىػػو  ومسػػمًكا منيًجػػا عتػػدؿيو  وسػػطؿ يتبػػالشػػدة، وال يميػػؿ إلػػى االنحػػالؿ 
 . سالـاإل وأمة اإلسالـ وصؼ

 االجتماع ونبذ الفرقة: 

لما كاف اإلسالـ ديف الفطرة التي فطر ا الناس عمييا، دعػا النػاس إلػى 
]آؿ عمػػػراف:  ﴾ َواْعَتِصػػػُموا ِبَحْبػػػِؿ المُػػػِو َجِميًعػػػا َواَل َتَفُرقُػػػوا﴿ االجتمػػػاع تحتػػػو 

والتفػػاوت فػػي  ،[ ونبػػذ الفرقػػة، فأصػػؿ اإليمػػاف ثابػػت فػػي نفػػس كػػؿ مسػػمـٖٓٔ
اإلتياف بمأمورات الديف، واجتناب منيياتو ال يؤثر في انخراـ الديف فالمعاصػي 

وكما حث أتباعػو عمػى تكثيػر سػواد ودعػوة النػاس  ال تخرج المسمـ مف الديف،
إليو أحػاط دعوتػو بسػياج يمنػع أصػحابو مػف ابعػاد بعضػيـ بعضػا مػف الػديف. 

َعػْف  ،ال يبعد أف يكػوف ىػو الكػافر فمف رمى أخاه بالكفر إف لـ يكف أىال لذلؾ
ِإَذا َقػػاَؿ الُرُجػػُؿ أِلَِخيػػِو َيػػا »َقػػاَؿ:  -  - َأُف َرُسػػوَؿ المُػػوِ  -  -َأِبػػي ُىَرْيػػَرَة 

 .(2)«َكاِفُر، َفَقْد َباَء ِبِو َأَحُدُىَما
                                                           

 .(ٙٚ٘/ٙفتح الباري البف حجر ) (ٔ)
مف كفر أخػاه بويػر تأويػؿ فيػو كمػا : األدب، باب، كتاب: أخرجو البخاري في صحيحو (ٕ)

  (.ٕٙ/ٛ)قاؿ 
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معناه رجعت عميو نقيصتو ألخيو ومعصػية تكفيػره. وقيػؿ فقػد رجػع عميػو 
حقيقػة الكفػر بػؿ التكفيػر لكونػو جعػؿ أخػاه المػؤمف كػافرا تكفيره فمػيس الراجػع 

مػا ألنػو كفػر مػف ال يكفػره إال  فكأنو كفػر نفسػو إمػا ألنػو كفػر مػف ىػو مثمػو وا 
 . (1)كافر يعتقد بطالف ديف اإلسالـ

 الدعوة إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة:

أمػػػػر ا تعػػػػالى نبيػػػػو أف يػػػػدعو النػػػػاس بالحكمػػػػة والموعظػػػػة الحسػػػػنة 
وىػػذه األسػػاليب الثالثػػة لتناسػػب المػػدعويف مػػف  أحسػػف،مجادلػػة بػػالتي ىػػي وال

النػػاس، فمكػػؿ فئػػة طريقػػة دعوتيػػا، يراعػػى فييػػا حػػاؿ المػػدعو ويقابػػؿ الفكػػر 
ـْ ﴿ : بالفكر. قاؿ تعالى اْدُع ِإَلى َسِبيِؿ َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُي
 .[ٕ٘ٔ]النحؿ:  ﴾ ِباُلِتي ِىَي َأْحَسفُ 

ادع األقويػػاء الكػػامميف إلػػى الػػديف الحػػؽ بالحكمػػة، وىػػي البػػراىيف  :معنػػاه
اإلقناعيػة  اليقينيػة الػدالئؿ وىػي الحسنة، بالموعظة الخمؽ وعواـ اليقينية، القطعية

 فاألكمػػؿ. ومػػالظنيػػة، والػػتكمـ مػػع المشػػاغبيف بالجػػدؿ عمػػى الطريػػؽ األحسػػف 
إلػػى سػػبيؿ ربػػؾ بالحكمػػة والموعظػػة الحسػػنة لطػػائؼ ىػػذه اآليػػة أنػػو قػػاؿ: ادع 

فقصر الدعوة عمى ذكر ىذيف القسميف ألف الدعوة إذا كانت بالػدالئؿ القطعيػة 
ف كانػػت بالػػدالئؿ الظنيػػة فيػػي الموعظػػة الحسػػنة، أمػػا الجػػدؿ  فيػػي الحكمػػة، وا 
فمػػيس مػػف بػػاب الػػدعوة، بػػؿ المقصػػود منػػو غػػرض آخػػر موػػاير لمػػدعوة وىػػو 

السػبب لػـ يقػؿ ادع إلػى سػبيؿ ربػؾ بالحكمػة والموعظػة  اإللزاـ واإلفحػاـ فميػذا
الحسنة والجدؿ األحسف، بؿ قطػع الجػدؿ عػف بػاب الػدعوة تنبييػا عمػى أنػو ال 

نما الورض منو شيء آخر، وا أعمـ  . (ٕ)يحصؿ الدعوة، وا 
                                                           

 .(ٓ٘/ٕ)شرح النووي عمى مسمـ  (ٔ)
 .(ٕٚٛ/ٕٓالويب أو التفسير الكبير )تفسير الرازي = مفاتيح  (ٕ)
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  أحسن:الدف  بالتً هً 

 والمػداراة،دفع جيالة الجاىؿ وسفاىة السفيو بأفضؿ الطرؽ مػف الصػفح 
 والقوؿ الميف والبعد عف العنؼ، منيج لمتعامؿ يفضي إلى انتيػاء العػداء، قػاؿ

-  -:  ﴿  اْدَفػْع ِبػػاُلِتي ِىػػَي َأْحَسػػُف َفػػِاَذا الُػِذي َبْيَنػػَؾ َوَبْيَنػػُو َعػػَداَوٌة َكَأُنػػُو َوِلػػي
ادفع بالتي ىي أحسف يعني ادفػع سػفاىتيـ وجيػالتيـ  [ٖٗ]فصمت:  ﴾ َحِميـٌ 

ىو أحسف الطرؽ، فانؾ إذا صبرت عمى سوء أخالقيـ مرة بعػد  بالطريؽ الذي
أخرى، ولـ تقابػؿ سػفاىتيـ بالوضػب وال إضػرارىـ باإليػذاء واإليحػاش اسػتحيوا 

ذا قابمػت إسػاءتيـ  .مف تمؾ األخػالؽ المذمومػة وتركػوا تمػؾ األفعػاؿ القبيحػة وا 
حػػة وانقمبػػوا باإلحسػػاف، وأفعػػاليـ القبيحػػة باألفعػػاؿ الحسػػنة تركػػوا أفعػػاليـ القبي

 . (ٔ)مف العداوة إلى المحبة ومف البوضة إلى المودة
أمػػر ا تعػػالى بمصػػانعة شػػيطاف اإلنػػس ومداراتػػو باسػػداء الجميػػؿ إليػػو، 

بػػو مػػف شػػيطاف الجػػف  باالسػػتعاذةليػػرده طبعػػو عمػػا ىػػو فيػػو مػػف األذى، وأمػػر 
 . (ٕ)ألنو ال يقبؿ رشوة وال يؤثر فيو جميؿ

اْئػَذُنوا َلػُو، َفِبػْئَس »َرُجػٌؿ َفَقػاَؿ:  -  - َمػى الُنِبػيِّ عف َعاِئَشػة اْسػتَْأَذَف عَ 
، َفُقْمػُت َلػُو: « - َأْو ِبْئَس َأُخو الَعِشيَرةِ  - اْبُف الَعِشيَرةِ  ـَ َفَمُما َدَخَؿ َأاَلَف َلػُو الَكػاَل

ـُ أََلْنػَت َلػُو ِفػي الَقػْوِؿ؟ َفَقػاَؿ:  َأْي َعاِئَشػُة، ِإُف »َيا َرُسوَؿ الُمِو، ُقْمَت َمػا ُقْمػَت، ثُػ
 .(ٖ)«ُفْحِشوِ  اتَِّقاءَ  - َوَدَعُو الُناُس  َأوْ  - َشُر الُناِس َمْنِزَلًة ِعْنَد الُمِو َمْف َتَرَكوُ 

 قػػاؿ الخطػػابي: يجمػػع ىػػذا الحػػديث ِعْمًمػػا، وأدًبػػا، ولػػيس قػػوؿ رسػػوؿ ا

                                                           

 (.٘ٙ٘/ٕٚ)تفسير الرازي = مفاتيح الويب أو التفسير الكبير  (ٔ)
 .(ٗٔٔ/ٔ)سالمة  حقيؽ:ت ،تفسير ابف كثير (ٕ)
  (.ٖٔ/ٛ)المداراة مع الناس  :األدب، بابأخرجو البخاري في صحيحو، كتاب:  (ٖ)
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-  -  المكروه ِغيبًة في أمتو باألمور اُلِتي َيِسُميـ بيا، ويضيفيا إلييـ مف
ثًما، كما يكوف ذلؾ مف بعضيـ في بعػض. بػؿ الواجػب عميػو أف يبػيِّف ذلػؾ،  وا 
ويفصح بو، ويعرِّؼ الّناس أمػره، فػاف ذلػؾ مػف بػاب النصػيحة، والشػفقة عمػى 
، وُأْعِطَيُو مف حسف الخمؽ، أظير لو مف  األّمة. ولكُنو ِلَما ُجِبَؿ عميو مف الكـر

لمكروه، لتقتدي بو أّمتو في اتقاء شر مػف ىػذا سػبيمو، البشاشة ولـ َيْجَبَيُو با
 . (1)وفي مداراتو ليسمموا مف شرِّه، وغائمتو

وقد دخؿ عمى النبي نفر مف الييود وقالوا السػاـ عمػيكـ وىػو المػوت فمػا 
كاف مف رسػوؿ ا إال قػاؿ وعمػيكـ، فوضػبت عائشػة وقػاال لعػنكـ ا وغضػب 

يـ خمػؽ النبػي حيػث بػدأوه بالسػب فمػا كػاف وىذا مف كػر  ،عميكـ فأمرىا بالرفؽ
منو غير الصفح واإلغضاء عنيـ، ونيػى عائشػة عػف اإلغػالظ فػي الػرد، َعػْف 

، الُسػػاـُ  َفَقػػاُلوا: -  - الُنِبػػيُ  َأتَػػُوا َيُيػػودَ  َأفُ  :- ك – َعاِئَشػػةَ  ـْ َعاِئَشػػُة:  َفَقاَلػػتْ  َعَمػػْيُك
ـُ المُػػػُو، َوَغِضػػػَب  ، َوَلَعػػػَنُك ـْ . َقػػػاَؿ: َعَمػػْيُك ـْ َمْيػػػاًل َيػػػا َعاِئَشػػػُة، َعَمْيػػػِؾ »المُػػػُو َعَمػػْيُك
ُيػػاِؾ َوالُعْنػػَؼ َوالُفْحػػَش  ـْ َتْسػػَمْع َمػػا َقػػاُلوا؟ َقػػاَؿ: « ِبػػالرِّْفِؽ، َواِ  ـْ »َقاَلػػْت: َأَوَلػػ َأَوَلػػ

، َواَل ُيْسَتَجاُب َليُ  ـْ ، َفُيْسَتَجاُب ِلي ِفيِي ـْ  .(2)«ـْ ِفيُ َتْسَمِعي َما ُقْمُت؟ َرَدْدُت َعَمْيِي
وضػرورة  األمػة سػمة ىػو الذي التوسط نشر في األخالؽ أثر :ذلك من ٌتبٌن

دينية، وكػـ جمػب الومػو فسػاد األديػاف وفػرؽ النػاس شػيعا، وأصػابيـ بالشػتات 
في األفكار، وكؿ ىذه األمور تؤثر عمى السمـ المجتمعي بالسمب، وكانت ىػذه 

 عمى السمـ المجتمعي.األخالؽ تمثؿ سياجا مف الضمانات لممحافظة 
  

                                                           

 (.ٕٓٛٔ ،ٜٕٚٔ/ٖأعالـ الحديث ) (ٔ)
فاحشػا وال  -  - لػـ يكػف النبػي» :األدب، باب، كتاب: البخاري في صحيحوأخرجو  (ٕ)

  (.ٕٔ/ٛ)« متفحشا
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 َتائح انبحث 
  تميز اإلسالـ بكونو أوفى األدياف تيذيبا لمنفوس وتقويما لألخالؽ، وىو

بذلؾ يشيد بناء األمة تشييدا ال خمؿ فيو وال ثورة ويربط المجتمع بعضو 
 ببعض في منظومة مف السمـ النفسي واألسري والمجتمعي. 

 حقؽ رسوؿ ا -  -  نورة فور قدومو مفي المدينة الالسمـ المجتمعي
 إلييا، بالرغـ مف تنوع ساكنييا واختالؼ دينيـ.

  القيـ األخالقية مف العدؿ واإلحساف والعفة والشجاعة ضماف لمسمـ
 المجتمعي.

  تيدد األمراض األخالقية السمـ المجتمعي فال تقـو معيا نيضة وال
 تستقيـ معيا حياة.

 دعائـ واضحة لحسف الخمؽ،  سساالقرآف الكريـ والسنة النبوية أ
جراءات إذا تـ تطبيقيا تحقؽ السمـ المجتمعي.  وا 

 :انتىصٍاث
  العناية بالجانب األخالقي، والتركيز عمى االىتماـ بما يؤلؼ القموب

ويجمعيا؛ فكمما تمسؾ المسمموف بأخالقيات التعامؿ اإلسالمي الرشيد 
 كمما ساد السمـ المجتمعي. 

 ألخالقي في المناىج الدراسية بما يسيـ في إصالح التركيز عمى الجانب ا
 النفوس وتيذيبيا.
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 املـشاخـــع
القاضػي محمػد بػف عبػد ا أبػو بكػر بػف العربػي ، المؤلػؼ: أحكاـ القػرآف .ٔ

راجػػع أصػػولو وخػػرج أحاديثػػو ، ى(ٖٗ٘)ت: المعػػافري االشػػبيمي المػػالكي 
 العمميػة، بيػروتدار الكتػب ، الناشر: وعُمؽ عميو: محمد عبد القادر عطا

 .ٗ عدد األجزاء: - ـٖٕٓٓى ٕٗٗٔالثالثة ، ط: لبناف -
أبو حامد محمػد بػف محمػد الوزالػي الطوسػي ، المؤلؼ: إحياء عمـو الديف .ٕ

  .ٗعدد األجزاء:  - بيروت - دار المعرفةالناشر:  ،ى(٘ٓ٘)ت: 
محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف المويػػػرة ، المؤلػػػؼ: األدب المفػػػرد .ٖ

حققػػو وقابمػػو عمػػى أصػػولو: سػػمير  ،ى(ٕٙ٘)ت: بػػو عبػػد ا البخػػاري، أ
األولػػػػى ، ط: الريػػػػاض المعػػػػارؼ،مكتبػػػػة ، الناشػػػػر: الزىيػػػػريبػػػػف أمػػػػيف ا

 .ٔعدد األجزاء:  - ـٜٜٛٔى ٜٔٗٔ
 .ىٜٓٗٔجامعة أـ القرى بمكة، سنة  :أعالـ الحديث لمخطابي، ط .ٗ
محمد بف أبػي بكػر بػف أيػوب ، المؤلؼ: إعالـ الموقعيف عف رب العالميف .٘

تحقيػػؽ: محمػػد  ،ى(ٔ٘ٚ)ت: بػػف سػػعد شػػمس الػػديف ابػػف قػػيـ الجوزيػػة ا
األولػػى ، ط: ييػػروت - دار الكتػػب العمميػػة، الناشػػر: عبػػد السػػالـ إبػػراىيـ

 .ٗ عدد األجزاء: - ـٜٜٔٔى ٔٔٗٔ
 ،البحػػػر المحػػػيط الثجػػػاج فػػػي شػػػرح صػػػحيح اإلمػػػاـ مسػػػمـ بػػػف الحجػػػاج .ٙ

دار ، الناشر: ـ بف موسى اإلتيوبي الولويمحمد بف عمي بف آدالمؤلؼ: 
 .ٔعدد األجزاء:  - ى(ٖٙٗٔ - ٕٙٗٔ األولى، ط: ابف الجوزي

تحرير المعنى السديد وتنوير العقؿ الجديػد مػف تفسػير »التحرير والتنوير  .ٚ
محمد الطاىر بف محمد بػف محمػد الطػاىر بػف ، المؤلؼ: «الكتاب المجيد



 الجزء الثاني -ـ ٕٕٔٓالعدد التاسع والثالثوف /  بأسيوط كمية أصوؿ الديف والدعوةمجمة  

  

    

     

 

 األخالق وأثرها في تحقيق السلم المجتمعي

 دراسة في ضوء القرآن والسنة

ٕٔٓٚ 

 - تػػونس - الػػدار التونسػػيةالناشػػر:  ،ى(ٖٜٖٔ)ت: عاشػػور التونسػػي 
  .ٖٓ األجزاء:عدد  -ى ٜٗٛٔسنة النشر: 

عمػي بػػف محمػد بػف عمػػي الػزيف الشػريؼ الجرجػػاني ، المؤلػؼ: التعريفػات .ٛ
: ضػػبطو وصػػححو جماعػػة مػػف العممػػاء باشػػراؼ ، المحقػػؽى(ٙٔٛ)ت: 

األولػػػػى ط:  ،لبنػػػػاف - بيػػػػروت ،دار الكتػػػػب العمميػػػػة، الناشػػػػر: الناشػػػػر
 .ٔاألجزاء: عدد  - ـٖٜٛٔى ٖٓٗٔ

ناصػر الػديف ، المؤلػؼ: تفسير البيضاوي = أنوار التنزيػؿ وأسػرار التأويػؿ .ٜ
 ى(٘ٛٙ)ت: أبو سعيد عبد ا بف عمػر بػف محمػد الشػيرازي البيضػاوي 

دار إحيػػاء التػػراث ، الناشػػر: : محمػػد عبػػد الػػرحمف المرعشػػمي، المحقػػؽ-
 .ىٛٔٗٔ األولى، ط: بيروت - العربي

أبػو عبػد ا المؤلػؼ:  ،الويب أو التفسير الكبيػرتفسير الرازي = مفاتيح  .ٓٔ
محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازي الممقب بفخػر الػديف 

 - دار إحيػػاء التػػراث العربػػيالناشػػر:  ،ى(ٙٓٙ)ت: الػػرازي خطيػػب الػػري 
 .ىٕٓٗٔ الثالثة، ط: بيروت

 أبػو، المؤلػؼ: تفسير الزمخشري = الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيػؿ .ٔٔ
 ،ى(ٖٛ٘)ت: القاسػـ محمػػود بػف عمػػرو بػػف أحمػد، الزمخشػػري جػػار ا 

عػػػػدد  -ى ٚٓٗٔ الثالثػػػػة، ط: بيػػػػروت - دار الكتػػػػاب العربػػػػيالناشػػػػر: 
 .ٗاألجزاء: 

، المؤلؼ: تفسير السعدي = تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف .ٕٔ
: ، المحقػػؽى(ٖٙٚٔ)ت: عبػػد الػػرحمف بػػف ناصػػر بػػف عبػػد ا السػػعدي 

األولػػى ، ط: مؤسسػػة الرسػػالة، الناشػػر: الػػرحمف بػػف معػػال المويحػػؽعبػػد 
 .ٔ عدد األجزاء: - ـٕٓٓٓى ٕٓٗٔ
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 محمػػػػد، المؤلػػػؼ: تفسػػػير الطبػػػري = جػػػامع البيػػػاف فػػػي تأويػػػؿ القػػػرآف .ٖٔ
: تبػف جريػر بػػف يزيػد بػػف كثيػر بػف غالػػب اآلممػي، أبػػو جعفػر الطبػػري )ا

، ط: الرسػػالةمؤسسػػة ، الناشػػر: : أحمػػد محمػػد شػػاكر، المحقػػؽى(ٖٓٔ
 .ـٕٓٓٓى ٕٓٗٔاألولى 

أبػو الفػداء إسػماعيؿ بػف عمػر بػف كثيػر ، المؤلػؼ: تفسير القػرآف العظػيـ .ٗٔ
: سػامي بػف محمػد ، المحقػؽى(ٗٚٚ)ت: القرشي البصػري ثػـ الدمشػقي 

 ـٜٜٜٔى ٕٓٗٔالثانية ، ط: دار طيبة لمنشر والتوزيع، الناشر: سالمة
 .ٛعدد األجزاء:  -
 ،ى(ٖٔٚٔ)ت: أحمػػد بػػف مصػػطفى المراغػػي ، المؤلػػؼ: المراغػػيتفسػػير  .٘ٔ

، ط: الحمبػي وأوالده بمصػر البابيشركة مكتبة ومطبعة مصطفى الناشر: 
 .ٖٓعدد األجزاء:  - ـ ٜٙٗٔى ٖ٘ٙٔاألولى 

 :المؤلػػػؼ ،تقنيػػػات ومنػػػاىج البحػػػث فػػػي العمػػػـو السياسػػػية واالجتماعيػػػة .ٙٔ
  ـ.ٕ٘ٓٓالجزائر  ديواف المطبوعات الجامعية، - عبد الناصر جندلي

أبػو عمػر يوسػؼ ، المؤلؼ: التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد .ٚٔ
)ت: بػػف عبػػد ا بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر بػػف عاصػػـ النمػػري القرطبػػي ا

، تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العمػوي، محمػد عبػد الكبيػر البكػري ،ى(ٖٙٗ
عػػاـ النشػػر:  - الموػػرب - وزارة األوقػػاؼ والشػػؤوف اإلسػػالميةالناشػػر: 
 .ٕٗعدد األجزاء:  -ى ٖٚٛٔ

زيػػف الػػديف محمػػد المػػػدعو ، المؤلػػؼ: التوقيػػؼ عمػػى ميمػػات التعػػاريؼ .ٛٔ
بعبػػدالرؤوؼ بػػف تػػاج العػػارفيف بػػف عمػػي بػػف زيػػف العابػػديف الحػػدادي ثػػـ 

عبػدالخالؽ  ش ٖٛ الكتػب عػالـ الناشر: ،ى(ٖٔٓٔ )ت: القاىري المناوي
 .ٔعدد األجزاء:  - ـٜٜٓٔى ٓٔٗٔاألولى ، ط: القاىرة - ثروت
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بػف اأبو عبد الرحمف عبد ا ، المؤلؼ: تيسير العالـ شرح عمدة األحكاـ .ٜٔ
)ت: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف صػػػالح بػػػف حمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حمػػػد البسػػػاـ 

حققػػػو وعمػػػؽ عميػػػو وخػػػرج أحاديثػػػو وصػػػنع فيارسػػػو: محمػػػد  ،ى(ٖٕٗٔ
مكتبػػة  - مكتبػػة الصػػحابة، األمػػارات، الناشػػر: صػػبحي بػػف حسػػف حػػالؽ

 .ٔعدد األجزاء:  - ـٕٙٓٓى ٕٙٗٔالعاشرة ، ط: التابعيف، القاىرة
 ،دار ابػف الجػوزي، الناشػر: عبػدا بػف وىػب المصػري -جامع ابف وىب .ٕٓ

 .مصطفى أبو الخير :تحقيؽ ،ـٜٜٙٔ ىٙٔٗٔاألولى ط:  ،السعودية
، المؤلػؼ: جامع العمـو والحكـ في شرح خمسيف حػديثا مػف جوامػع الكمػـ .ٕٔ

زيػػػف الػػػديف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أحمػػػد بػػػف رجػػػب بػػػف الحسػػػف، الَسػػػالمي، 
: شػػػػػعيب ، المحقػػػػػؽى(ٜ٘ٚ)ت: البوػػػػػدادي، ثػػػػػـ الدمشػػػػػقي، الحنبمػػػػػي 

، ط: بيػػروت - مؤسسػػة الرسػػالة، الناشػػر: إبػػراىيـ بػػاجس - األرنػػاؤوط
 .)في مجمد واحد( ٕعدد األجزاء:  - ـٕٔٓٓى ٕٕٗٔالسابعة 

أبو عبد ا محمد بف ، المؤلؼ: القرطبيالجامع ألحكاـ القرآف = تفسير  .ٕٕ
)ت: أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصاري الخزرجي شمس الديف القرطبي 

بػػراىيـ أطفػػيش ،ى(ٔٚٙ دار الكتػػب ، الناشػػر: تحقيػػؽ: أحمػػد البردونػػي وا 
 ٕٓعػدد األجػزاء:  - ـٜٗٙٔى ٖٗٛٔالثانيػة ، ط: القػاىرة - المصرية
 .مجمدات( ٓٔجزءا )في 

محمػػد بػف أبػي بكػػر بػف أيػػوب المؤلػؼ:  ،إلػى بػػالد األفػراححػادي األرواح  .ٖٕ
مطبعػة الناشػر:  ،ى(ٔ٘ٚ: تبف سػعد شػمس الػديف ابػف قػيـ الجوزيػة )ا

 .ٔعدد األجزاء:  - المدني، القاىرة
المؤلػػؼ: إسػػماعيؿ حقػػي بػػف مصػػطفى اإلسػػتانبولي الحنفػػي  ،البيػػاف روح .ٕٗ

 .بيروت – الفكردار  الناشر: ،ى(ٕٚٔٔ )ت: الفداء أبو المولى الخموتي،
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 ، المؤلػػػػؼ:الػػػػروض األنػػػػؼ فػػػػي شػػػػرح السػػػػيرة النبويػػػػة البػػػػف ىشػػػػاـ .ٕ٘
، ى(ٔٛ٘)ت: أبػػو القاسػػـ عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد ا بػػف أحمػػد السػػييمي 

دار إحيػاء التػراث العربػي، ، الناشػر: : عمر عبد السػالـ السػالميالمحقؽ
 .ٚعدد األجزاء:  - ـٕٓٓٓى ٕٔٗٔ األولى، ط: بيروت

مقوماتو، وحمايتو، مقاؿ لمشي  حسف الصػفار منشػور  السمـ المجتمعي، .ٕٙ
 .ـٕٔٓٓ/ٙ/٘ٔبجريدة الشرؽ األوسط 

 أبػػػو داود سػػػميماف بػػػف األشػػػعث بػػػف إسػػػحاؽ، المؤلػػػؼ: سػػػنف أبػػػي داود .ٕٚ
، ى(ٕ٘ٚ)ت: بػػػػف بشػػػػير بػػػػف شػػػػداد بػػػػف عمػػػػرو األزدي السِِّجْسػػػػتاني ا

المكتبػػة العصػػرية، ، الناشػػر: : محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػدالمحقػػؽ
 .ٗعدد األجزاء:  - بيروت - صيدا

بػف امحمد بف عيسى بف َسْورة ، المؤلؼ: سنف الترمذي = الجامع الكبير .ٕٛ
: بشػار ، المحقػؽى(ٜٕٚ: تموسى بف الضػحاؾ الترمػذي، أبػو عيسػى )

سػػنة النشػػر:  - بيػػروت - دار الوػػرب اإلسػػالمي، الناشػػر: عػػواد معػػروؼ
 .ٙعدد األجزاء:  - ـٜٜٛٔ

، المؤلػؼ: السػيرة النبويػة البػف ىشػاـ = تحقيػؽ: السػقا، سيرة ابف ىشاـ .ٜٕ
بف ىشاـ بف أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جماؿ الديف  عبد الممؾ

بػػراىيـ األبيػػاري وعبػػد الحفػػيظ ، ى(ٖٕٔ)ت:  تحقيػػؽ: مصػػطفى السػػقا وا 
شػػركة مكتبػػة ومطبعػػة مصػػطفى البػػابي الحمبػػي وأوالده ، الناشػػر: الشػػمبي
 .ٕعدد األجزاء:  - ـٜ٘٘ٔى ٖ٘ٚٔالثانية ، ط: بمصر

 السػػػيرة النبويػػػة = طػػػو عبػػػد الػػػرؤوؼ سػػػعد حقيػػػؽ:ت ،سػػػيرة ابػػػف ىشػػػاـ .ٖٓ
عبد الممؾ بػف ىشػاـ بػف أيػوب الحميػري المعػافري، ، المؤلؼ: البف ىشاـ
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، : طػو عبػد الػرءوؼ سػعد، المحقػؽى(ٖٕٔ)ت: أبو محمد، جماؿ الػديف 
 .ٕاء: عدد األجز  - شركة الطباعة الفنية المتحدةالناشر: 

، شػػرح النػػووي عمػػى مسػػمـ = المنيػػاج شػػرح صػػحيح مسػػمـ بػػف الحجػػاج .ٖٔ
، ى(ٙٚٙ)ت: أبو زكريػا محيػي الػديف يحيػى بػف شػرؼ النػووي المؤلؼ: 
عػدد  - ىٕٜٖٔالثانيػة ، ط: بيػروت - دار إحياء التراث العربيالناشر: 
 .مجمدات( ٜ)في  ٛٔاألجزاء: 

ابػف بطػاؿ أبػو الحسػف عمػي ، المؤلػؼ: شرح صػحيح البخػاري البػف بطػاؿ .ٕٖ
 تحقيػػػػؽ: أبػػػػو تمػػػػيـ ياسػػػػر ،ى(ٜٗٗ: تبػػػػف خمػػػػؼ بػػػػف عبػػػػد الممػػػػؾ )ا
الثانية ، ط: السعودية، الرياض - دار النشر: مكتبة الرشد - بف إبراىيـا

 .ـٖٕٓٓى ٖٕٗٔ
بػف اابف بطاؿ أبو الحسف عمي بف خمػؼ ، المؤلؼ: شرح صحيح البخاري .ٖٖ

دار  - ياسػػػر بػػػف إبػػػراىيـتحقيػػػؽ: أبػػػو تمػػػيـ  ،ى(ٜٗٗ)ت: عبػػػد الممػػػؾ 
 ـٖٕٓٓى ٖٕٗٔالثانيػة ، ط: النشر: مكتبة الرشد، السػعودية، الريػاض

 .ٓٔعدد األجزاء:  -
= الجػامع المسػند الصػحيح المختصػر مػف أمػور رسػوؿ  صحيح البخػاري .ٖٗ

محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػو عبػػدا ، المؤلػػؼ: وسػػننو وأيامػػو -  - ا
دار ، الناشػر: ناصػر الناصػر : محمػد زىيػر بػف، المحقػؽالبخاري الجعفػي

 .ٜعدد األجزاء:  - ىٕٕٗٔاألولى ، ط: طوؽ النجاة
المسػػند الصػحيح المختصػػر بنقػؿ العػدؿ عػػف العػدؿ إلػػى  صػحيح مسػمـ = .ٖ٘

مسػػمـ بػػف الحجػػاج أبػػو الحسػػف القشػػيري المؤلػػؼ:  ،-  - رسػػوؿ ا
دار ، الناشػر: : محمد فؤاد عبد البػاقي، المحقؽى(ٕٔٙ)ت: النيسابوري 

 .٘عدد األجزاء:  - بيروت - إحياء التراث العربي
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دار ، الناشػر: مقداد يالجف محمػد عمػي، المؤلؼ: عمـ األخالؽ اإلسالمية .ٖٙ
 ،ـٕٜٜٔى ٖٔٗٔاألولػى ، ط: الريػاض - عالـ الكتػب لمطباعػة والنشػر

 .ٔعدد األجزاء:  - ـٖٕٓٓى ٕٗٗٔالثانية  ط:
 محمػػػػد محمػػػػودأبػػػػو ، المؤلػػػػؼ: عمػػػػدة القػػػػاري شػػػػرح صػػػػحيح البخػػػػاري .ٖٚ

بػػف أحمػػد بػػف موسػػى بػػف أحمػػد بػػف حسػػيف الويتػػابى الحنفػػى بػػدر الػػديف ا
عػدد  - بيروت - دار إحياء التراث العربي، الناشر: ى(٘٘ٛ)ت: العينى 
 .ٕٔ×  ٕ٘األجزاء: 

عوف المعبود شرح سنف أبي داود، ومعو حاشية ابف القيـ: تيذيب سػنف  .ٖٛ
يضػػػػػػػاح عممػػػػػػػو ومشػػػػػػػكالتو  محمػػػػػػػد أشػػػػػػػرؼ، المؤلػػػػػػػؼ: أبػػػػػػػي داود وا 

بف أمير بف عمي بف حيدر، أبػو عبػد الػرحمف، شػرؼ الحػؽ، الصػديقي، ا
، ط: بيػروت - دار الكتب العمميػة، الناشر: ى(ٜٕٖٔ)ت: العظيـ آبادي 

 .ٗٔعدد األجزاء:  -ى ٘ٔٗٔالثانية 
الرحمف دجماؿ الديف أبو الفػرج عبػ، المؤلؼ: غريب الحديث البف الجوزي .ٜٖ

عبػػػد  /: الػػػدكتور، المحقػػػؽى(ٜٚ٘)ت: بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد الجػػػوزي 
، لبنػاف - بيػروت - دار الكتػب العمميػة، الناشػر: المعطي أمػيف القمعجػي

 .ٕعدد األجزاء:  - ـٜ٘ٛٔ ى٘ٓٗٔاألولى ط: 
 أبػػػو سػػػميماف حمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ، المؤلػػػؼ: غريػػػب الحػػػديث .ٓٗ

: ، المحقػػػػؽى(ٖٛٛ)ت: بػػػػف الخطػػػػاب البسػػػػتي المعػػػػروؼ بالخطػػػػابي ا
، يـ الوربػػاوي، وخػػرج أحاديثػػو: عبػػدالقيـو عبػػد رب النبػػيعبػػدالكريـ إبػػراى

  .ٖعدد األجزاء:  - ـٕٜٛٔى ٕٓٗٔ، ط: دار الفكرالناشر: 
أبو ُعبيد القاسـ بف سػاّلـ بػف عبػد ا اليػروي ، المؤلؼ: غريب الحديث .ٔٗ

، الناشػػر: محمػػد عبػػد المعيػػد خػػاف /: د، المحقػػؽى(ٕٕٗ)ت: البوػػدادي 



 الجزء الثاني -ـ ٕٕٔٓالعدد التاسع والثالثوف /  بأسيوط كمية أصوؿ الديف والدعوةمجمة  

  

    

     

 

 األخالق وأثرها في تحقيق السلم المجتمعي

 دراسة في ضوء القرآن والسنة

ٕٖٔٔ 

األولػػػػى ، ط: الػػػػدكف - العثمانيػػػػة، حيػػػػدر آبػػػػادمطبعػػػػة دائػػػػرة المعػػػػارؼ 
 .ٗعدد األجزاء:  - ـ ٜٗٙٔى ٖٗٛٔ

أبو القاسػـ محمػود بػف عمػرو ، المؤلؼ: الفائؽ في غريب الحديث واألثر .ٕٗ
: عمػػػي محمػػػد ، المحقػػػؽى(ٖٛ٘)ت: بػػػف أحمػػػد، الزمخشػػػري جػػػار ا ا

، ط: لبنػاف - دار المعرفػة، الناشػر: محمد أبو الفضؿ إبػراىيـ - البجاوي
 .ٗعدد األجزاء:  - الثانية

أحمد بػف عمػي بػف حجػر أبػو ، المؤلؼ: فتح الباري شرح صحيح البخاري .ٖٗ
 - ىٜٖٚٔبيػروت،  - دار المعرفة، الناشر: الفضؿ العسقالني الشافعي

قػػػاـ باخراجػػػو  - رقػػػـ كتبػػػو وأبوابػػػو وأحاديثػػػو: محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي
تعميقػػات عميػػو  - وصػػححو وأشػػرؼ عمػػى طبعػػو: محػػب الػػديف الخطيػػب

 .ٖٔ عدد األجزاء: - العالمة: عبد العزيز بف عبد ا بف باز
 فػػػتح البػػػاري شػػػرح صػػػحيح البخػػػاري المؤلػػػؼ: زيػػػف الػػػديف عبػػػد الػػػرحمف .ٗٗ

بػػػف أحمػػػد بػػػف رجػػػب بػػػف الحسػػػف، الَسػػػالمي، البوػػػدادي، ثػػػـ الدمشػػػقي، ا
 النبوية. المدينة - األثرية الورباء مكتبة الناشر: ،ى(ٜ٘ٚ :ت) الحنبمي

 شػػػي  اإلسػػػالـ، المؤلػػػؼ: العػػػالـ بشػػػرح اإلعػػػالـ بأحاديػػػث األحكػػػاـفػػػتح  .٘ٗ
تحقيػػؽ:  ،ى(ٕٜ٘)ت: أبػػو يحيػػى زكريػػا األنصػػاري الشػػافعي الخزرجػػي 

قػدـ لػو  - عادؿ أحمد عبد الموجػود /عمي محمد معوض، الشي  /الشي 
دار الكتػػػب العمميػػػة، ، الناشػػػر: عبػػػد الفتػػػاح أبػػػو سػػػنة /وقرظػػػو: األسػػػتاذ

 .ـٕٓٓٓى ٕٔٗٔاألولى ، ط: لبناف - بيروت
جمػاؿ الػػديف أبػو الفػػرج ، المؤلػؼ: كشػؼ المشػكؿ مػػف حػديث الصػػحيحيف .ٙٗ

: عمػػي ، المحقػػؽى(ٜٚ٘)ت: عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف محمػػد الجػػوزي 
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 .ٗعدد األجزاء:  - الرياض - دار الوطف، الناشر: حسيف البواب
الػديف  جمػاؿ الفضػؿ، أبو عمى، بف مكـر بف محمد المؤلؼ: ،العرب لساف .ٚٗ

دار ، الناشػػػر: ى(ٔٔٚ)ت: ابػػػف منظػػػور األنصػػػاري الرويفعػػػى اإلفريقػػػى 
 .٘ٔعدد األجزاء:  -ى ٗٔٗٔ الثالثة، ط: بيروت - صادر

أبػو عبػد الػرحمف أحمػد ، المؤلػؼ: المجتبى مف السنف = السنف الصػورى .ٛٗ
حقيػػػػؽ: ت ،ى(ٖٖٓ)ت: بػػػػف شػػػػعيب بػػػػف عمػػػػي الخراسػػػػاني، النسػػػػائي ا

، ط: حمػػب - مكتػب المطبوعػػات اإلسػالمية، الناشػر: الفتاح أبػو غػػدةعبػد
 .ٜعدد األجزاء:  - ـٜٙٛٔ ىٙٓٗٔالثانية 

 المؤلػػػؼ: أبػػػو الحسػػػف نػػػور الػػػديف عمػػػي ،مجمػػػع الزوائػػػد ومنبػػػع الفوائػػػد .ٜٗ
: حسػاـ الػديف ، المحقػؽى(ٚٓٛ)ت: بف أبي بكػر بػف سػميماف الييثمػي ا

  .ـٜٜٗٔى ٗٔٗٔ مكتبة القدسي، القاىرة، الناشر: القدسي
يػػاؾ نسػػتعيف .ٓ٘  محمػػد، المؤلػػؼ: مػػدارج السػػالكيف بػػيف منػػازؿ إيػػاؾ نعبػػد وا 

: تبػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػوب بػػف سػػعد شػػمس الػػديف ابػػف قػػيـ الجوزيػػة )ا
دار الكتػػاب ، الناشػػر: : محمػػد المعتصػػـ بػػا البوػػدادي، المحقػػؽى(ٔ٘ٚ
 .ٕعدد األجزاء:  - ـٜٜٙٔى ٙٔٗٔالثالثة ، ط: بيروت - العربي

عبدا  بف محمد الحاكـ عبدا أبو المؤلؼ: ،الصحيحيف عمى المستدرؾ .ٔ٘
البيع  بابف المعروؼ النيسابوري الحكـ بف ُنعيـ بف حمدويو بف محمد بفا

دار الكتب ، الناشر: تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا ،ى(٘ٓٗ)ت: 
 .ٗعدد األجزاء:  - ـٜٜٓٔ ىٔٔٗٔاألولى ، ط: بيروت - العممية

أبو يعمى أحمد بػف عمػي بػف المثُنػى بػف يحيػى ، المؤلؼ: مسند أبي يعمى .ٕ٘
: حسػيف ، المحقػؽى(ٖٚٓ)ت: بف عيسى بف ىالؿ التميمي، الموصمي ا
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 ىٗٓٗٔاألولػى ، ط: دمشػؽ - دار المػأموف لمتػراث، الناشػر: سميـ أسػد
 .ٖٔعدد األجزاء:  - ـٜٗٛٔ

مخمػد  بػف إبػراىيـ بػف إسػحاؽ يعقػوب أبو المؤلؼ: ،راىويو بف إسحاؽ مسند .ٖ٘
، ى(ٖٕٛ)ت: بػػػف إبػػػراىيـ الحنظمػػػي المػػػروزي المعػػػروؼ بػػػابف راىويػػػو ا

 مكتبػة اإليمػاف، الناشػر: عبد الوفور بف عبد الحؽ البموشػي /: دالمحقؽ
 .٘عدد األجزاء:  - ـٜٜٔٔ ىٕٔٗٔاألولى ، ط: المدينة المنورة -
أبو عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد ، المؤلؼ: المسند .ٗ٘

إشػػراؼ:  - وآخػػروف : شػػعيب األرنػػؤوط، المحقػػؽى(ٕٔٗ)ت: الشػػيباني 
، ط: مؤسسػػػة الرسػػػالة، الناشػػػر: عبػػػد ا بػػػف عبػػػد المحسػػػف التركػػػي /د

 .ـٕٔٓٓى ٕٔٗٔاألولى 
 عيػػػاض بػػػف موسػػػػى، المؤلػػػؼ: مشػػػارؽ األنػػػوار عمػػػى صػػػحاح اآلثػػػػار .٘٘

 ،ى(ٗٗ٘)ت: اليحصػػبي السػػبتي، أبػػو الفضػػؿ  بػػف عيػػاض بػػف عمػػروفا
 .ٕعدد األجزاء:  - دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث

 أحمػػد بػػف محمػػد، المؤلػػؼ: المصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر .ٙ٘
، الناشػر: ى(ٓٚٚنحػو )ت: بف عمي الفيومي ثػـ الحمػوي، أبػو العبػاس ا

 . ٕعدد األجزاء:  - بيروت - المكتبة العممية
محمػد  بػف حمد سميماف أبو المؤلؼ: ،داود أبي سنف شرح = السنف معالـ .ٚ٘

، ى(ٖٛٛ)ت: بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف الخطػػػاب البسػػػتي المعػػػروؼ بالخطػػػابي 
 .ـٕٖٜٔى ٖٔ٘ٔاألولى ، ط: حمب - المطبعة العمميةالناشر: 

سػميماف بػف أحمػد بػف أيػوب بػف مطيػر المخمػي ، المؤلػؼ: المعجـ الكبيػر .ٛ٘
المجيػد  عبػد بف حمدي :المحقؽ ،ى(ٖٓٙ )ت: الطبراني القاسـ أبو الشامي،
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عػػدد  - الثانيػػة، ط: القػػاىرة - دار النشػػر: مكتبػػة ابػػف تيميػػة - السػػمفي
 .ٕ٘ األجزاء:

 ،مصػطفى )إبػراىيـ بالقػاىرة العربيػة الموػة مجمػع المؤلػؼ: ،الوسيط المعجـ .ٜ٘
 دار الدعوة،، الناشر: محمد النجار( ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات

أبػػو القاسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػد ، المؤلػػؼ: المفػػردات فػػي غريػػب القػػرآف .ٓٙ
: صػػفواف عػػدناف ، المحقػػؽى(ٕٓ٘)ت: المعػػروؼ بالراغػػب األصػػفيانى 

، ط: بيػػػروت - دمشػػػؽ – دار القمػػػـ، الػػػدار الشػػػامية، الناشػػػر: الػػػداودي
 .ىٕٔٗٔ األولى

 أحمد بف فارس بف زكرياء القزويني الػرازي، أبػوالمؤلؼ:  ،مقاييس الموة .ٔٙ
دار ، الناشػر: : عبد السالـ محمد ىػاروف، المحقؽى(ٜٖ٘: تالحسيف )

 .ٙعدد األجزاء:  - ـٜٜٚٔى ٜٜٖٔعاـ النشر:  - الفكر
إبػػػراىيـ بػػػف موسػػػى بػػػف محمػػػد المخمػػػي الورنػػػاطي ، المؤلػػػؼ: الموافقػػػات .ٕٙ

: أبو عبيدة مشػيور بػف حسػف ، المحقؽى(ٜٓٚ)ت: الشيير بالشاطبي 
 .ـٜٜٚٔ ىٚٔٗٔاألولى ، ط: عفافدار ابف ، الناشر: آؿ سمماف

)ت: مالػؾ بػف الحػاج عمػر بػف الخضػر بػف نبػي ، المؤلػؼ: ميالد مجتمع .ٖٙ
دار  الجزائػر/ - الفكػر دار الناشػر: ،شػاىيف الصبور عبد :ترجمة ،ى(ٖٜٖٔ
 .ٔاألجزاء:  عدد - ـٜٙٛٔ ىٙٓٗٔ الثالثة ط: ،سورية - دمشؽ - الفكر

 جمػاؿ الػديف أبػو، المؤلؼ: والنظائرنزىة األعيف النواظر في عمـ الوجوه  .ٗٙ

: المحقػػػؽ ،ى(ٜٚ٘ :ت) الجػػػوزي محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف عبػػػدالرحمف الفػػػرج
 بيروت.  لبناف/ – الرسالة مؤسسة الناشر: ،الراضي كاظـ الكريـعبد محمد

 


