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Social norms and societal ethics are the basis of a strong society. 

Societies are built and acknowledged by their norms and societal 

conduct. Islam recognizes the significance of social customs, and its 

teachings encompass all aspects related to society. Islam fairly accepts 

the traditions of a society. However, it defies those social customs 

which are contrary to the teachings of the Qur‘ān and hadīth. This 

research is aimed to present prophetic guidelines in handling and 

building positive and cordial social customs and norms. The article 

also discusses the foundations and means adopted by the Prophet 

(peace be upon him) in the establishment and protection of social 

ethics. The research employed descriptive, analytical and deductive 

methods to get a conclusive statement along with some 

recommendations for dealing with the societal customs. Abiding by 

the guidelines of the Prophet (peace be upon him) will not only 

control the current chaos and disturbance of the societal empathy, but 

also lead the upcoming generations to consider sīrah as an answer of 

all societal conflicts.  
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الخمذ هلل الزي َذاها لهزا وما ٖىا لجهخذي لى ال ؤن َذاها هللا، والخمذ هلل الزي حهلىا مً ؤمت ألامش باملهشوٍ 

م وظىت خاجم املشظلحن والطالة والعالم نلى  عش لىا الٓشآن الٍ٘ش والىهي نً املى٘ش، الخمذ هلل ؤن حهلىا معلمحن َو

 آله وصخبه ومً والاٍ بهذ:سظٛى هللا ونلى 

دظخىس خُاة ًمخلٚ الٓابلُت للخؿبُٔ ملسو هيلع هللا ىلص َةن مً سخمت هللا نلُىا ؤن حهل إلاظالم بخهالُمه ومىهج سظىله 

ٗا خُا في واْو خُاتهم في حمُو مجاالث الخُاة بٖشاما لهزا  واملماسظت وبمٓذوس ألاَشاد والجماناث ؤن حهِشه ظلى

ا   جهإلاوعان ونلىا ملجزلخه بحن مخلْى

إلاظالم دًً الُؿشة جٓىم ششاجهه وآدابه نلى سناًت الُؿشة العلُمت، والؿباجو املعخُٓمت، والجشي مهها في معاس 

هت إلاظالم في ؤهه دًً ًخماش ى مو ؾبُهت إلاوعان ألاضلُت  واخذ، وياًت واخذة، ولهل رلٚ َى نىطش الخلىد في شَش

ًّ مً دآلدا  ما ًخخلِ وؾبُهت التي لم ٌشبها نىج، ولم ًٌلب نلحها اهدشاٍ، وال   ٌشّشم مً الخٙالُِ، وال ٌع

ت ت، وبىانثه الُؿٍش ُّ ِتي ْاٛ حهالى: ﴿ إلاوعان ؤو ًدىاْؼ مو ملٙاجه الجبل
َّ
ِه ال

َّ
َشَث الل

ْ
ؿ َِ ا 

ًُ ًِ َخِىُ ً َٚ ِللّذِ ْم َوْحَه ِْ
َ
إ
َ
َ

 ًُ ً َٚ الّذِ ِل
َ
ِه ر

َّ
ِٔ الل

ْ
ل
َ
ْبِذًَل ِلخ

َ
 ج

َ
ْحَها ال

َ
اَط َنل َش الىَّ

َ
ؿ

َ
ُمىَن  َ

َ
ْهل ٌَ  

َ
اِط ال َر الىَّ

َ
ث
ْ
ٖ

َ
ًَّ ؤ

ِ٘
َ
ُم َول ِ

ُّ َٓ
ْ
  1﴾ال

 ٌشخمل هرا البحث غلى خمست مباحث 

ؼ ؤلاسالمي   اإلابحث ألاول: مكاهت الػادة في الدشَس

ٗاهذ يحر  بن إلاظالم ًدترم الشهى  بٙل ما َحها مً ؤنشاٍ وجٓالُذ، وال ًمىو مً الخهامل مهها، والاظدىاد بلحها، برا 

ذ ؤن ًشبـ الىاط باهلل ظبداهه وحهالى؛ لُامىىا به، ولُهملىا  مخالُت ىاهِىه؛ ألن إلاظالم دًً ًٍش ألخٙامه ْو

زٍ هكشث إلاظالم في الخهامل مو الشهى  نلى اخخالٍ ْىمُاتهم، وؤحىاظهم، ولًاتهم؛  بإخٙامه ومُاَُمه، َو

م ختى جٙىن َالهاداث والخٓالُذ الاحخمانُت لٙل ؤمت ؤو ْبُلت هكش بلحها إلاظال  م بهحن الخمدُظ، والخهذًل، والخٍٓى

ا إلاظالم، وناداث  َزٍ الهاداث والخٓالُذ مىآَت للششم ٗان للهش  في الجاَلُت ناداث وجٓالُذ خمُذة ؤَْش لٓذ 

اء، والىجذة، والصجانت، وال٘شم ا إلاظالم، َمً ؤخالْهم الخمُذة: الطذّ، والَى ؤما مً ناداتهم  رمُمت ؤهَ٘ش

زلٚ وؤد البىاث، وشش  الخمش، ولهب الٓماس، والضواج  الٓبُدت َٙان مً ؤَكهها: الًضو، والهطبُت الٓبلُت، ٖو

ٖـالًضو الخىظعي املادي َّى ألاسبو، وهدى رلٚ مً الهاداث والخٓالُذ الاحخمانُت التي حاء إلاظالم َدشم بهػها 

  2في معإلت الضواج َدّذد للخَش ؤسبو ؤصواج خشاثشوالهطبُتالجاَلُت املمٓىجه،ووؤدالبىاث،ونذٛ بهػهاٖما والثإسي،

ب ؤن  بن إلاظالم ًخهامل مو ناداث، وجٓالُذ، وؤنشاٍ الشهى  اظدىادا بلى ْانذة بُجها الهلماء خُث ْالىا: "ال ٍس

ا، وال شٚ ؤهه ْض ى ْػاء مبرما نلى ؤٖثر ما َى ممٓىث مجها،  إلاظالم اظدبٓى املدمىد مً الهاداث الهشبُت وؤَْش

و خُ٘م ًشاعي الطالح َُما  ٓت املثلى، وظىت ٗل حشَش ده، وجلٚ هي الؿٍش وظلٚ في باْحها ظىت الخذسج ختى رَب ٍس

  3"ًٍٓش مً ألاخٙام

بن إلاظالم حهامل مو ناداث الشهى  مً مىؿلٔ ما ًىُو الىاط، ونذم الخهاسع مو الششم؛ مما حهله ًبٓى نلى 

ثه، وبهٙاس بهػها دآلخش مخبها ؤسقى ؤظالُب الذنىة لخدُٓٔ رلٚ، ومشانُا الىاَو املىػبـ مو ْىانذ إلاظالم ومباد

  الخذسج في بؾالّ بهؼ ألاخٙام َحها

 اإلابحث الثاوي: الػاداث الاحخماغُت التي أقسها اإلاىهج الىبىي 

 ِ و سباوي ْو ِ إلاْشاس خُل املجخمو الهشبي بهاداث احخمانُت مخإضلت في بُئخه، ونىذما حاء الهذي الىبىي بدشَش مجها مْى

زا مً َػاثله ا وخُا ًخلى بلى ًىم الُٓامت، َو ا، وخلذَا، وظؿَش ا املىهج الىبىي: َزَٖش  وظىدىاٛو بهؼ الهاداث التي ؤَْش
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 أوال: إقساز غادة السقاًت 

ش  اء مً َْش ٗاهذ داسحت في الجاَلُت، ومىٓبت ْذًمت لهم، وجىاَغ الشَش حهذ ظٓاًت الدجُج مً الهاداث التي 

ا؛ لزا حاء الخؿا  ن لى هُل شٍش ظٓاًت الدجُج، َهىذما حاء إلاظالم لم ًى٘ش َزٍ الهادة بل خث نلحها وؤَْش

َخَشاِم الٓشآوي مخػمىا بْشاس َزٍ الهادة بٓىله حهالى: ﴿
ْ
ْسِجِذ ال

َ ْ
 امل

َ
َخاّجِ َوِنَماَسة

ْ
 ال

َ
ت ًَ ا َٓ ُخْم ِظ

ْ
َحَهل

َ
ذ ؤوسد الؿبري:  4﴾ؤ ْو

ي، ونباط، ونثمان، وشِبت سض ي هللا نجهم وجٙلمىا في رلٚ َٓاٛ الهباط: ما ؤساوي بال ؤوي ؤن آًت الخىبت هضلذ في نل

ؤن سظٛى هللا  ونً نبذ هللا بً نمش  5": "ؤُْمىا نلى ظٓاًخ٘م َةن ل٘م َحها خحرا جإس ظٓاًدىا، َٓاٛ سظٛى هللا

ٗان مً ظٓاًت الخاج وظذاهت البِذْاٛ: "ؤال بن ٗل مإزشة ٗاهذ في الجاَلُت جزٖش وجذعى مً دم ؤو ماٛ جدذ    6"ْذمي بال ما 

 زاهُا: إقساز الحجابت للكػبت 

 ، ا املىهج الىبىي، وحهجي العتر وحجبه؛ ؤي مىهه نً الذخٛى حهذ الدجابت مً الهاداث الاحخمانُت التي ؤَْش

م الزًً بإًذيهم  ِكها، َو ُْ ي ِخ
ّ
ُتها وجىل

َ
مُاجُُدها، والَدجا  اظم ما والدجابت ٌهىىن حجابت ال٘هبت، وهي ِظذاه

ل ما خاٛ بحن شِئحن حجا  ً، َٙاهذ مً الىقاثِ  7،اخُخِجَب به، ٗو وسناًت البِذ، والُٓام نلى خذمت الضاثٍش

املهمت، وال ظُما ؤن ال٘هبت حهذ مً ؤْذط مٓذظاث الهش ، َٙاهذ والًتها بلى بجي نثمان مً نبذ الذاس، زم ولحها 

ٗان َخذ م٘ت َإبٓاَا الىبي مو  نبذ الهضي بً نثمان، زم ؤبى  ؾلخت )نبذ هللا بً نبذ الهضي(، زم ولحها ولذٍ، ختى 

ا ًا آٛ  الخل ؤن َزٍ الىقُُت بُٓذ في وعل نثمان بلى ًىمىا َزا، رلٚ بإن الىبي ْاٛ: "خزَو نثمان بً ؾلخت، ٍو

ٗاهذ مً مُ زلٚ َةن "الهماسة"  اخش َْشش؛ خُث ؤشاس الٓشآن نثمان خالذة جالذة، ال ًجزنها مى٘م بال قالم"، ٖو

م بلى رلٚ بٓىله حهالى: ﴿ َخاّجِ َونِ الٍ٘ش
ْ
 ال

َ
ت ًَ ا ُخْم ِظَٓ

ْ
َحَهل

َ
َخَشاِم ؤ

ْ
ْسِجِذ ال

َ ْ
 امل

َ
َ٘زا ؤْش الىبي ؤمش الدجابت  8﴾َماَسة

  9ُٖػُلت، ومحزة، ونادة ًمخاص بها ؤَلها مً الهش  بطُت نامت، ونثمان بً ؾلخت ووعله بطُت خاضت

 غادة جقلُد الهدي وإشػازه زالثا: إقساز 

: ؤي خض ظىام البذهت ختى ٌعُل مجها الذم  بخه لُهلم ؤهه َذي، وبشهاٍس حهجي نادة جٓلُذ الهذي ؤن ًجهل ش يء في ْس

ٗاهذ َزٍ مً الهاداث املخبهت في الجاَلُت ْاٛ الٓشؾبي: وهي ظىت ببشاَُمُت بُٓذ في  َُهلم ؤنها َذي، خُث 

ا إلاظالم اٛ الىبي  10الجاَلُت وؤَْش ْذُث َذَي، َال ؤخل ختى ؤهدش"ملسو هيلع هللا ىلص: ْو
َّ
ل ْذُث سؤس ي، ْو زم بحن رلٚ  11"بوي لبَّ

َخَشامَ العُاّ الٓشآوي بٓىله حهالى: ﴿
ْ
ْهَش ال  الشَّ

َ
ِه َوال

َّ
َهاِثَش الل

َ
ىا ش

ُّ
ِدل

ُ
 ج

َ
ًَ آَمُىىا ال ِزً

َّ
َها ال يُّ

َ
اؤ واملهجى ًا ؤيها الزًً آمىىا  12﴾ًَ

ذ الدج ال جخهذوا خذود هللا ومهامله،   13وال حعخدلىا خشمت الهذي، وال ما ْلذ مىه نالمت نلى ؤهه َذي، وؤن ضاخبه ًٍش

 زابػا: إقساز غادة الجىاز 

ى الٙىن  ا الهذي الىبىي، نادة الجىاس، والاظخجاسة: ؾلب الجىاس، َو مً ناداث الهش  الاحخمانُت التي ؤَْش

ذ اظخهمل مجاصا شاجها في ألامً؛ ألن املشء ٗان آمىا، َمً زم ظمىا املامً حاسا،  بالٓش ، ْو ال ٌعخٓش بمٙان بال برا 

وهي حهجي دخٛى الشحل  14،والخلُِ حاسا، وضاس َهل "ؤحاس" بمهجى "ؤمً"، وال ًؿلٔ بمهجى حهل شخطا حاسا له

ذ حاء الخؿا  الٓشآوي مبِىا رلٚ في ْىله  15،مٙان ألانذاء آمىا لٙىهه دخل في نهذ سحل ٖبحر مها  في ْىمه ْو

ِه حهالى: ﴿
َّ
َم الل

َ
ال

َ
ْعَمَو ٖ ٌَ ى  ٍُ َختَّ ِحْش

َ
إ
َ
َ َٕ

حَن اْظَخَجاَس ِٖ ِش
ْ

ش
ُ ْ
ًَ امل َخٌذ ِم

َ
والًشع ؤن مً ْذم مً داس الخش  بلى  16﴾َوِبْن ؤ

ت، ؤو هدى رلٚ مً ألاظبا ، َؿلب مً  داس إلاظالم في ؤداء سظالت ؤو ججاسة، ؤو ؾلب ضلح ؤو مهادهت ؤو خمل حٍض

ذ ؤوسد ابً ٖثحر في  17،إلامام ؤو هاثبه ؤماها، ؤنؿي ؤماها ما دام مترددا في داس إلاظالم، وختى ًشحو بلى مإمىه ووؾىه ْو

اجُعحٍر ْىله حهالى: ﴿ ًٓ ََ ْم َس َُ َضاُدو
َ
َ ِ

ًّ ِج
ْ
ًَ ال ٍٛ ِم وَن ِبِشَحا

ُ
ُهىر ٌَ ِغ 

ْ
و ِ

ْ
ًَ إلا ٌٛ ِم اَن ِسَحا

َ
ُه ٗ هَّ

َ
ن ؤن الجىاس نادة ما بح 18﴾َوؤ
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ٗان نادة الهش  في حاَلُتهم ٌهىرون بهكُم املٙان مً الجان، ؤن ًطُبهم بص يء  نشبُت احخمانُت ؤضُلت َٓاٛ: "

ٗان ؤخذَم ًذخل بالد ؤنذاثه في حىاس سحل ٖبحر ورمامه وخُاسجه" وباألمش الٙاثً في آًت الخىبت؛  19ٌعىئَم ٖما 

" ًٙىن بْشاس لهزٍ الهادة الهشبُت   ألاضُلت َإحٍش

 خامسا: إقساز غادة قسي الضُف 

ٍش  ثجى به نلُه َجاء إلاظالم بخٍٓش دمذ له ٍو ى مً ال٘شم الزي ًدمذ ضاخبه نلُه، ٍو ى بؾهامه، َو شي الػُِ َو ِْ

ٗان ًامً باهلل والُىم دآلخش َلُ٘شم غُُه"ملسو هيلع هللا ىلص: بر ْاٛ سظٛى هللا  20؛وجإُٖذٍ زم بن إلاظالم انخجى بهزٍ  21"مً 

زا ما خذر في خؿا  الىبي ألبيذ خاجم الؿاجي الهادة بهذ بْ ت وسَُهت، َو ا خُث ؤهٛض ضاخبها مجزلت مشمْى شاَس

ٗان  خُث ْالذ له: "ًا مدمذ ؤسؤًذ ؤن جخلي نىا وال حشمذ بىا ؤخُاء مً الهش ، َةوي ابىت ظُذ ْىمي، وبن ؤبي 

ٓشي الػُِ، و  ٘عى الهاسي، ٍو شبو الجاجو، ٍو ُٚ الهاوي، َو ُص ي العالم، لم ًدمى الزماس، ٍو ٍؿهم الؿهام، ٍو

ٗان ؤبٕى معلما  ت َزٍ ضُت املامىحن خٓا لى  ًشد ؾالب خاحت ْـ ؤها ابىت خاجم الؿاجي َٓاٛ لها الىبي: ًا حاٍس

ٗان ًدب مٙاسم ألاخالّ   22"لترخمىا نلُه خلىا نجها؛ َةن ؤباَا 

 سادسا: إقساز غادة الىفاء بالػهىد 

اء بالههىد ونذم ه٘ثها  ٍش وجإُٖذٍ ْاٛ حهالى: الَى ى خلٔ ظام شٍشِ، وحاء إلاظالم بخٍٓش ومهما ٗلُذ مً زمً، َو

اِء ﴿ شَّ َظاِء َوالػَّ
ْ
َبإ

ْ
ًَ ِفي ال اِبِشٍ ُذوا َوالطَّ ََ ا َنا

َ
ْم ِبر َِ ىَن ِبَهْهِذ

ُ
َى
ُ ْ
في بُان ضُاث املامىحن مً ظىسة البٓشة، ولٓذ  23﴾َوامل

  24ٗان رلٚ ظاثذا في الجاَلُت

د خلِ الُػٛى خُث حهاَذث خمعت بؿىن ْششُت ؤال جذم مكلىما بال هطشجه، وشهذ خلِ ومً ؤبشص الههى 

ٗان خلِ الُػٛى بهذ الُجاس، ورلٚ ؤن خٍش الُجاس  الُػٛى مو نمىمخه في داس نبذ هللا بً حذنان بً نمشو، 

ً ظىت، ورٖش ابً ْخِبت: " ٗان خلِ الُػٛى في ري الٓهذة ْبل املبهث بهشٍش والُػٛى حمو ٗاهذ في شهبان، و

ٗان خلِ  م الُػُل بً ششانت، والُػل بً ودانت، والُػل بً ْػانت،  َػل وهي ؤظماء الزًً جدالُىا َو

الُػٛى الزي نٓذجه َْشش في داس ابً حذنان لشد املكالم التي جٓو في م٘ت دلُال واضخا نلى وحىد املكالم في 

ٗان الىبي  25،الجاَلُت ذٍ إلاظالم بال شذة"ْذ خػش َزا الخلِ ْبل الىبىة، ملسو هيلع هللا ىلص و  و 26زم ؤٍْش بهذَا َٓاٛ: "ال ًٍض

زا  27"شهذث خلِ املؿُبحن مو نمىمتي وؤها يالم، َما ؤخب ؤن لي خمش الىهم وبوي ؤه٘ثه"ملسو هيلع هللا ىلص: ْٛى الىبي  َو

ٗان بهذ إلاظالم بال ؤهه ضاس بدػىس سظٛى هللا له، و إهه   ما ْاله في جإُٖذ ًُُذؤن بْشاس الىبي له ًجهله في خ٘م ٖو

ا  هال هبٍى   28"ؤمٍش خ٘ما ششنُا َو

 اإلابحث الثالث: الػاداث الاحخماغُت التي هربها اإلاىهج الىبىي 

ا وخلذَا بلى ًىم الُٓامت، َٓذ سجل ؤًػا ناداث  ا املىهج الىبىي َزَٖش لٓذ خُل املجخمو الهشبي بهاداث ؤَْش

ِ التهزًب، والخذسج ختى وضلذ بلى الخٔ الزي ؤسادٍ واس  ِ مجها مْى جػاٍ ملجخمو ًىهم بشناًت هللا غمً مىهجه ْو

هخه ومجها:   وشَش

 أوال: تهرًب غادة حغُير ألاشهس الحسم 

ٗان مً نادة الهش  ْذًما حهكُم ألاشهش الخشم )ري الٓهذة، ري الدجت، املدشم، سحب(، بال ؤهه ؤضبذ ٌشٔ نلحهم 

ى جإخحر الٓخاٛ زالزت ؤشهش مخىالُاث، َٙاهىا برا اخخاحىا بلى ْخاٛ  م املدشم بلى الشهش الزي بهذٍ، َو ؤخشوا جدٍش

٘زا ًُهلىن في ظىت بهذ ظىت، ختى اخخلـ نلحهم ألامش، وؤٛو  ضُش، زم ًاخشوهه في العىت ألاخشي بلى شهش آخش، َو
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لمغ، َإخل لهم مً  ُٓ ٗان الهش  برا َشيىا مً حّجهم احخمهىا بلى ال مً ابخذم اليس يء سحل ًذعى الٓلمغ خُث 

ٗان برا ؤساد ؤن ًيعإ مجها شِئا ؤخّل املدشم َإخلىٍ، وخشم مٙاهه الشهىس، وخشم ، َإخلىا ما ؤخّل، وخشمىا ما خّشم، و

، لُىاؾئىا نذة ألاشهش الخشم ألاسبهت ٗاهىا في جلٚ العىت ْذ  29ضُشا َدشمٍى مهم و وضادَذ حجت الىبي جدٍش

ؤي  30؛ٖهُئت ًىم خلٔ هللا العمىاث وألاسع" خّشمىا را الدجت ملىآَت الخعا ، َإخبر الىبي: "الضمان ْذ اظخذاس 

ِس وؤه٘ش نلحهم رلٚ، وهٛض ْٛى الخٔ جبإس وحهالى: ﴿ ؤن الاظخذاسة وآَذ خ٘م هللا
ْ
ف

ُ
ك

ْ
 ِفي ال

ٌ
اَدة يُء ِشٍَ س ِ

َّ
َما الي

َّ
ِإه

ُه َغاًما 
َ
ُمىه َحّسِ ٍُ ُه َغاًما َو

َ
ىه

ُّ
ِحل ًُ ُسوا 

َ
ف

َ
ًَ ك ِرً

َّ
َضلُّ ِبِه ال ٗان تهزًب َزٍ الهادة بإن حهلها في مٙانها مً  31﴾ًُ ومً َىا 

ادة في الُ٘ش   32الهام، وؤن الخالنب َحها ٍص

 زاهُا: تهرًب غادة الخفاخس باألوساب 

زٖشون  مً ناداث الهش  الاحخمانُت ؤنهم برا ْػىا حجهم؛ ًُٓىن نىذ الجمشة َُخُاخشون باآلباء وألاحذاد، ٍو

شم ْم ،وشجانت،َجٛز ْىله حهالى:ؤًام ؤظالَهم مً بعالت،ٖو
ُ
ْم آَباَءٖ

ُ
ِشٖ

ْ
ِزٖ

َ
َه ٖ

َّ
ُشوا الل

ُ
ٖ

ْ
ار

َ
ْم َ

ُ
٘

َ
ُخْم َمَىاِظ٘ ِْ َػ

َ
ا ْ

َ
ِةر

َ
َ33 

ً زا ْٛى حمهىس املُعٍش م آلبائهم َو   34َجزلذ دآلًت لُلضمىا ؤهُعهم رٖش هللا ؤٖثر مً رَٖش

 ٛ شةنً الشظى و آدم ًىم الُٓامت،وؤٛو مً ًيشٔولذؤهه ْاٛ:"ؤها ظُذملسو هيلع هللا ىلصنً ؤبي ٍَش ُّ   35"نىه الٓبر،وؤٛو شاَو وؤٛو مش

ومو ٗل رلٚ حاء الهذي الىبىي بىظؿُخه؛ َلم ًتٕر معإلت الخُاخش باألوعا  مُخىخت ألابىا  نلى مطشانحها؛ ألن 

إلاظالم ٌعي خُٓٓت الخُاوث بحن الىاط في ٗل ش يء؛ َبحن ؤن الػابـ في محزان الخُاوث َى الخٓىي مو الاخخُاف 

ى  بدٔ ألاوعا ، َهزٍ وظؿُت إلاظالم في شاوهه، َاليعب ال ُْمت له مو َعاد الهمل، ؤبى لهب َى نم الىبي َو

ى مً وعب الشظٛى  ش وهي ؤشٍش الٓباثل، بل َو مً ؤشٍش الٓباثل وعبا، ومو َزا لم ًىُهه وعبه، َهى مً َْش

اٛ : "مً بؿإ به نمله لم ٌعشم به وعبه" ، خُث ْاٛ َُه الىبي وفي مٓابلت َزٍ الصخطُت ظلمان الُاسس ي 36،ْو

ٗاٍ لخٓىاٍ ونمله الطالح ووعبه بلُهملسو هيلع هللا ىلص الشظٛى  37،"ظلمان الُاسس ي مىا ؤَل البِذ"ملسو هيلع هللا ىلص:    38اَخخش به وص

 زالثا: تهرًب أغساض الشػس 

مو حهذد ؤيشاع الشهش وجىىنها ؤخزث الٓىافي هىنا ما جدُذ نً الطىا ، والهٍش الهام لآلدا  الهامت؛ َكهش 

تي جىكم بمداظً املشؤة ومُاججها، وسبما اصداد الىضِ ختى وضل خذ إلاششإ باهلل، ونلى َىإ بهؼ الٓىافي ال

هُٓؼ مً رلٚ ججذ مً الٓىافي ما هكم بمٙاسم ألاخالّ ومذخىا نلى رلٚ، َجاء الهذي الىبىي ولم ًٌلٔ هاَزة 

م الشهش ال ظُما ؤن الُطاخت والباليت هي هُغ الىاَزة التي دخل مجها إلاظالم بخهالُ مه خُث حاء الٓشآن الٍ٘ش

ِ املمدظ  معجضة الىبي مدمذ بىُغ ما بشنىا به مً َطاخت وباليت ونلى وحه الخدذي، َىِْ مىه إلاظالم مْى

ِ الىبي واضخا مً الشهش خُث  ٗان مْى واملُىذ َإْش ما وأَ حهالُم إلاظالم، وؤه٘ش ما خشج نً َزٍ الخهالُم، و

في املٓابل ؤه٘ش إلاظالم وسَؼ ٗل ما ًخالِ  39،وبن مً البُان لسخشا""بن مً الشهش لخ٘مت ملسو هيلع هللا ىلص: ْاٛ الىبي 

خشج نً العُاّ الهام لآلدا  لزا حاء الخهبحر الٓشآوي بدٓهم ﴿  حهالُمه ٍو
َ
ّلِ َواٍد َيِهُُمىن

ُ
ُهْم ِفي ك نَّ

َ
َس أ

َ
ْم ج

َ
ل
َ
بهٙاسا  40﴾أ

ىلهم   لُهلهم ْو

شهش في شذ دناثم َزا املجخمو في حمُو املجاالث بن الشظٛى نىذما ششم ببىاء مجخمهه لم ًٌُل نً دوس ال

ت راث ؾبُهت بنالمُت وهي وقُُت "الشهشاء والخؿباء" َٙان  ت مجها َٙاهذ َىإ وقاثِ بداٍس وخطىضا الهعٍ٘ش

هُبىن نلى َْشش نبادتهم لؤلضىام،  حن وخؿبائهم َاالء ًزودون نً سظٛى هللا بإلعىتهم َو شدون نلى شهشاء املشٖش ٍو

ٗاهى  م خشبا بنالمُت شذًذة الخإزحر في بِئت ْبلُت اخخل الشهشاء والبلًاء َحهاوبزلٚ    41مٙاهت خاضت ا ًمثلىن بشهَش
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 زابػا: تهرًب غادة الخحُت 

مً الهاداث الاحخمانُت التي َزبها الهذي الىبىي نادة الهش  في جدُتهم لبهؼ بٓىلهم "خُإ هللا، نمذ ضباخا، 

زبها،واظدبذلها بخدُت ؤَل الجىت بٓىله حهالى: نمذ معاء"خُث حاءالعُاّ الٓشآوي مٌ َو
َ

ُتُهْم ِفيَها َسال َُّ ِح
َ
اْخباظا 42َوج

اٛ حهالى:43،ألَل ألاسع ًَ ْو ْحَس
َ
ىاِبأ ُُّ َح

َ
ٍتف َُّ ِح

َ
ْم ِبخ

ُ
ِخ ِ

ُّ ا ُح
َ
ًٓٛى الُخش الشاصي نً َزٍ دآلًت: "انلم ؤن  44﴾ِمْنَها َوِإذ

 هللا،واشخٓاْه مً الخُاةٖإهه ًذنىله بؿٛى الخُاة،َلماحاء نادةالهش  ْبل إلاظالم ؤنهم براجالْىا ْالىا:خُإ

:العالم نلُٚ ؤجم وؤٖمل مً ْىله خُإ هللا   45"إلاظالم ؤبذٛ رلٚ بالعالم،وانلم ؤن ْٛى الٓاثل لًحٍر

 خامسا: تهرًب غادة الفأل والطيرة 

ٗاهىا ًخؿحرون نىذما ًٓو  مً ناداث الهش  في الجاَلُت، املعاواة بحن الُإٛ والؿحرة في ؤمىسَم وؤنماله خُث 

ىن، وما نلمىا ؤن ما ًطِب املشء مً خحر ؤو شش ٗله بإمش هللا، َإهٛض هللا حهالى ْىله: ﴿ ِطْبُهْم نلحهم ما ًَ٘ش
ُ
َوِبْن ج

 َٕ ًْ ِنْىِذ ٍِ ِم ِز
ََ ىا 

ُ
ىل ُٓ ًَ  

ٌ
ت

َ
ئ ِ
ِّ ِطْبُهْم َظ

ُ
ِه َوِبْن ج

َّ
ًْ ِنْىِذ الل ٍِ ِم ِز

ََ ىا 
ُ
ىل ُٓ ًَ  

ٌ
ٗاهذ الهش  مزَبها في الُإٛ والؿحرة  46﴾َخَعَىت و

ذ حاءث ؤخادًث نً الىبي جبحن مهجى الُإٛ،  47واخذ، َإزبذ الىبي الُإٛ واظخدعىه، وؤبؿل الؿحرة وههى نجها ْو

ا الُإٛ" ْالىا: وما الُإٛ ًا سظٛى هللا؟ ْاٛ: "الٙلمت الطالخت ٌعمهها ملسو هيلع هللا ىلص: ْاٛ سظٛى هللا  "ال ؾحرة وخحَر

ٔ خعً الكً باهلل، والؿحرة ال جٙىن بال في العىء َلزلٚ  والُّش بحن 48"ؤخذٖم الُإٛ والؿحرة: ؤن الُإٛ مً ؾٍش

ذ م؛ َُي الخذًث اظخدبا  ملسو هيلع هللا ىلص: ْاٛ سظٛى هللا ملسو هيلع هللا ىلص ملا حاء ظهُل بً نمشو ملُاوغت سظٛى هللا  49َٖش ظهل ؤمٖش

، وؤهه لِغ مً الؿحرة امل٘شوَت   50الخُاٛئ

 ي أبطلها اإلاىهج الىبىي اإلابحث السابؼ: الػاداث الاحخماغُت الت

يبز ٗل سرًلت، دظخىسٍ ؤمش هللا وؤمش سظٛى  ٗان لخشص املىهج الىبىي نلى بىاء مجخمو بظالمي، ًخمخو بٙل َػُلت ٍو

ٗاهذ ظاثذة آهزإ،  هللا، ؤن ًِٓ نلى ٗل ٖبحرة وضًحرة مما خلُخه الهٓاثذ، والخشاَاث، والهاداث الضاثُت التي 

هت هللا سدا  م، َٙان مًببان يُا  شَش  وبؿالها ملا لها مً جل٘م دآلزاس العلبُت نلى بىاء رلٚ املجخمو إلاظالمي الٍٓى

 َزٍ الهاداث ما ًلي: 

 أوال: إبطال غادة الخبجي 

ٗان الخبجي مهشوَا نىذ الهش  في الجاَلُت وبهذ إلاظالم َٙان الشحل في الجاَلُت برا ؤعجبه مً الشحل حلذٍ  لٓذ 

ه بلى هُعه، ه غمَّ ٗان ًيعب بلُه َُٓاٛ: َالن بً َالن وقَش ذ  وحهل له هطِب ابً مً ؤوالدٍ في املحرار، و ْو

ذ بً مدمذ، واظخمش ألامش نلى رلٚ بلى ؤن  ٗان ًذعى ٍص ذ بً خاسزت ْبل ؤن ٌشّشَِه هللا بالشظالت، و جبجى الشظٛى ٍص

َبْحِن ِفي َح هٛض ْٛى هللا حهالى: ﴿
ْ
ل
َ
ْ ًْ ُه ِلَشُحٍل ِم

َّ
ْم َما َحَهَل الل

ُ
َهاِج٘ مَّ

ُ
ًَّ ؤ ُشوَن ِمْجُه َِ ا

َ
ك

ُ
ِجي ج

َّ
ُم الال

ُ
ْصَواَح٘

َ
ِه َوَما َحَهَل ؤ َِ  51﴾ْى

ٗان له ؤ   وبزلٚ ؤبؿل هللا هكام الخبجي،وؤمشمً جبجى ؤخذاؤال ًيعبه بلى هُعه،وبهما ًيعبه بلى ؤبُه بن 

  52مهشوٍ،َةن ُحِهل ؤبٍى دعي)مىلى(،)وؤخا في الذًً(،وبزلٚ مىو

ان زاهُا: إبطال غ  ادة الطىاف بالبِذ غٍس

ٗاهىا ًؿىَىن خٛى البِذ نشاة، َُي  حن سحاال ووعاء  مً الهاداث الاحخمانُت التي ظادث في الجاَلُت ؤن املشٖش

اهت َخٓٛى مً ٌهحروي جؿىاَا ججهله نلى  ٗاهذ املشؤة جؿىٍ بالبِذ وهي نٍش صخُذ معلم نً ابً نباط ْاٛ: "

َٙاهذ الهش  جؿىٍ بالبِذ نشاة بال الخمغ،  53"َما بذا مىه َال ؤخله َشحها وجٓٛى الُىم ًبذو بهػه ؤو ٗله

ٗاهىا ًؿىَىن بالبِذ نشاة، ومٓطذَم مً رلٚ ما ؤشاس بلُه الجطاص في ؤخٙام  والخمغ َْشش وما ولذث، 
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ىن بالبِذ  ٗاهىا ًؿَى حن  شي: ؤن املشٖش نشاة، الٓشآن خُث ْاٛ: سوي نً ابً نباط وببشاَُم ومجاَذ وؾاوط والَض

ّلِ َمْسِجٍذ َإهٛض هللا حهالى: ﴿
ُ
ْم ِنْىَذ ٗ

ُ
َخ٘

َ
وا ِصٍي

ُ
ز

ُ
ٗاهىا ًؿىَىن بالبِذ نشاة ألن  54﴾خ ُل بنهم بهما  ْاٛ ؤبى ب٘ش: ْو

ُل: ٗاهىا ًُهلىن رلٚ جُائال بالخهشي مً الزهى  الثُا  ْذ دوعتها املهاص ي في صنمهم َُخجشدون مجها، ْو    55بنهم 

 سحل مً امسأة أبُه زالثا: إبطال غادة شواج ال

ٗان ظاثذا في املجخمو الجاَلي ناداث، مجها ٖما ًخبرها صخُذ البخاسي نً هىم مً صواج الهش  ْبل إلاظالم، 

ا وبن شاءوا لم  ٗاهىا برا ماث الشحل مً ؤولُاءٍ ؤخٔ بامشؤجه بن شاء بهػهم جضوحها وبن شاءوا صوحَى بٓىله: "

ا َهم ؤخٔ بها مً ؤَلها ذ ؤؾلٔ نلى َزا الىىم مً الضواج بـــ)صواج املٓذ(، واملٓذ َى البًؼ  56"ًضوحَى ْو

ى صواج مهشوٍ وشاجو مً صواج الهش  ْبل إلاظالم ذ وسد رٍٖش في ْطت  57،الشذًذ، والبًؼ نً ؤمش ْبُذ، َو ْو

، ملسو هيلع هللا ىلصمدطً بً ؤبي ِْغ بً ألاظلذ ألاهطاسي، وصوحت ؤبُه ٖبِشت بيذ مهً بً ناضم ألاوس ي، خُث ؤجذ الىبي 

ذ ؤغشوي وؾٛى نلي َال َى ًىُٔ نلي، وال َى ًخلي  َٓالذ: "ًا سظٛى هللا بن ابا ِْغ جىفي َىسر ابىه هٙاحي، ْو

َعاِء َٓذ رٖش ابً ٖثحر سخمه هللا في جُعحر ْىله حهالى: ﴿ 58"ظبُلي ِ
ّ
ًَ الي ْم ِم

ُ
ٖ

ُ
َذ آَبائ

َ
٘

َ
ُدىا َما ه ِ٘ ْى

َ
 ج

َ
 59﴾َوال

 زابػا: إبطال غادة وأد البىاث 

ٗاهذ هي الثٓاَت العاثذة في جطىس املجخمو هدى املشؤة ولم ًجشؤ ؤخذ املطلخحن ْبل الىبي بن  زٓاَت وؤد البىاث 

شة ٗاهذ جضداد َدشا واهدشاسا في ؤهداء الجٍض ذ خشمها الشظٛى  60،الخطذي لهزٍ الهادة الٓبُدت بل  خُث ْاٛ: ملسو هيلع هللا ىلص ْو

ذ رٍٖش هللا ظبداهه وحهالى بٓىله: 61"وال جإدوا البىاث" ْذ ﴿ ْو
َ
 ُظِئل

ُ
ْىُءوَدة

َ ْ
ا امل

َ
   62﴾َوِبر

 اإلابحث الخامس: غاداث احخماغُت مػاصسة أهكسها اإلاىهج الىبىي 

بن إلاظالم بخهالُمه سظم مىهج خُاة لؤلَشاد والجماناث لٙل حىاهب خُاتهم لُبحن مالهم وما نلحهم ولُُٓمىا شهاثش 

ٔ وامل ىهج زُٓل نلى الىُغ جخالؾم به ؤمىاج الهىي والجزواث هللا ولِعهذوا في الذهُا ودآلخشة بال ؤن َزا الؿٍش

ىا لهطش  والشُؿان ختى ؤضبدىا هدُذ نً حادث الطىاث لهزا املىهج وؤضبذ الخٓلُذ والهٍش والهىي ًجَش

ٗاهذ  ا إلاظالم ظىاء ؤ الجاَلُت ليشهذ حاَلُت حذًذ وهُذ َحها بهؼ يُاَب صمً دآلباء وألاحذاد مً ؤمىس ؤهَ٘ش

ا إلاظالم، ؤناد بهؼ ؤبىاء نباداث ؤم مه امالث ؤو ناداث، لىجذ ؤهُعىا في ؤًامىا َزٍ ؤمام ناداث احخمانُت ؤهَ٘ش

ا ومماسظتها بهُذًً ٗل البهذ نً حهالُم الذًً وؤوامٍش وهىاَُه    إلاظالم وشَش

حها نىطش الجذ ة البذ مً بهىا وهِش دآلن في يشبت، يشبت حذًذة لئلظالم ججهل مداولت الهىدة ضهبت وشاْت َو

ُِ سبى الشظٛى  "بذؤ ملسو هيلع هللا ىلص: ؤصخابه،ْاٛ ملسو هيلع هللا ىلص نىدة حادة بلى املىابو ألاولى الطاَُت مىابو الهُٓذة ودساظت العىت ٖو

با ٖما بذؤ َؿىبى للًشباء با وظُهىد يٍش   6364"إلاظالم يٍش

ىدة ٖإنها ، َزٍ الًشبت ججهل مداولت الهملسو هيلع هللا ىلصلٓذ داس الضمً دوسجه وناد إلاظالم ٖما بذؤ ٖما ؤخبر بزلٚ الشظٛى 

ش لها نىطش الجذة َُٙىن خاَضا لها نلى بلىى الٓمت   حىلت حذًذة وظِخَى

شخمل َزااملبدث نلى بهؼ الهاداث املهاضشة ا َو  الیىمیت املىهج الىبىي ونادث جخُص ى في خُاجىا التي ؤهَ٘ش

 ونالْاجىا َُما بُيىا: 

 أوال: غادة أكل ميرار اإلاسأة 

الجاَلُت العاثذة التي َػمذ خّٓى املشؤة َإْش خٓها في املحرار والٓانذة الهامت لٓذ َذم إلاظالم ٗل املهخٓذاث 

ْيِن في املحرار للزٖش مثل خل ألاهثُحن، ًٓٛى حهالى: ﴿ َُ
َ
ث
ْ
ه
ُ ْ
ِ ألا

ّ
ُل َحظ

ْ
ِس ِمث

َ
ك

َّ
ْم ِللر

ُ
ِدك

َ
ْوال

َ
ُه ِفي أ

َّ
ُم الل

ُ
ىِصُك ًُ﴾65 
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نلى ملسو هيلع هللا ىلص الىنُذ الشذًذ وال ؤدٛ نلى رلٚ مً خشص الىبي وؤْش املىهج الىبىي خٔ إلاسر للمشؤة وسجب نلى خشمانها 

"ظىوا بحن ؤوالدٖم في الهؿُت ولى ٖىذ مازشا ألخذ آلزشث اليعاء نلى ملسو هيلع هللا ىلص: بنؿاء املشؤة خٓها بلى حاهب الزٖش، َٓاٛ 

 66"الشحاٛ

 67"حل رٖش"ؤلخٓىا الُشاثظ بإَلها َما بٓي َهى ألولى س ملسو هيلع هللا ىلص: ونً ابً نباط سض ي هللا نجهما ْاٛ ْاٛ سظٛى هللا 

 زاهُا: غادة السخط مً والدة ألاهثى 

ٗاهذ نلحها املشؤة في املجخمهاث الجاَلُت الهشبُت مما ًلي:   بن مً بهؼ ألاوغام التي 

م َزٍ  ذ بحن الٓشآن الٍ٘ش دضهىن لىالدة ألاهثى، ْو بإن الهش  ْبل إلاظالم ًىكشون بلى املشؤة هكشة اخخٓاس وامتهان ٍو

ِكٌُم اهذ جيخابهم َٓاٛ حهالى: ﴿الخالت الىُعُت التي ٗ
َ
َى ٖ َُ ا َو لَّ َوْحُهُه ُمْعَىدًّ

َ
ى ق

َ
ث
ْ
ه
ُ ْ
ْم ِباأل َُ َخُذ

َ
َش ؤ ِ

ّ
ا ُبش

َ
َخَىاَسي  (85)َوِبر ًَ

َش ِبِه  ِ
ّ

ًْ ُظىِء َما ُبش ْىِم ِم َٓ ًَ الْ   68﴾ِم

ٗان مدطىسا بالشحاٛ ٗاهذ املشؤة جشر ألن إلاسر نىذ نش  الجاَلُت  زا ما حهل مهكم الهش  الجاَلُحن  ما  َو

ٗاقما  ىن إلاهار مً مىالُذَم ٖشاَُت شذًذة، َةرا بشش ؤخذَم باألهثى قل وحهه معىدا مً شذة ؤمله،  ًَ٘ش

 يُكه ألهه ال ًجذ مً ًيخٓم مىه

شامتها وخٓٔ لها خُاة جخُٔ مو ؾب ُهتها ولٓذ حاء إلاظالم لُدٓٔ الهذالت الاحخمانُت وغمً للمشؤة مجزلتها ٖو

ٗان شإن  ٗالشحل في إلاوعاهُت ظىاء بعىاء وخاس  إلاظالم الدشائم مً املشؤة والخضن لىالدتها ٖما  وسظالتها وحهلها 

ٍب الهش  في الجاَلُت ٖما خشم وؤدَا وشّىو نلى رلٚ ؤشذ حشيُو، َٓاٛ حهالى: ﴿
ْ
ه
َ
ّيِ ر

َ
ْذ * ِبإ

َ
 ُظِئل

ُ
ْىُءوَدة

َ ْ
ا امل

َ
َوِبر

ْذ 
َ
ِخل

ُ
اٛ حهالى: ﴿ 69﴾ْ ًهاْو ْم َظَُ َُ َد

َ
ْوال

َ
ىا ؤ

ُ
َخل

َ
ْ ًَ ِزً

َّ
ِعَش ال

َ
ْذ خ

َ
وؤمش بةٖشامها بيخا وصوحت وؤّما، وسيب في حهلُمها  70﴾ْ

ٗان مً البذًهي ؤن ٌشمل  ٗالشحل َهىذما ؤسظل هللا هبُه بالهذي لُهلم الىاط ٖأَت الٓشآن والخ٘مت ويهذيهم 

       71الخهلُم ٖال الجيعحن الزٖش وألاهثى

ت بحن البىاثولٓذ دناامل ٗان رٖشا ؤم ؤهثى وهى الشظٛى نً الخُْش  والبىحن ىهج الىبىي بلى الُشح بٓذوم املىلىد ظىاء ؤ

  72""ظىوا بحن ؤوالدٖم في الٓبلملسو هيلع هللا ىلص: َٙلهم وهمت هللا نلى إلاوعان ًٓٛى 

خحن ختى ملسو هيلع هللا ىلص: ومً ٖماٛ املىهج الىبىي ؤهه سيب في جشبُت البىاث خُث ْاٛ سظٛى هللا  جبلًاحاء ًىم "مً ناٛ حاٍس

ى َ٘زا وغم بضبهُه    73"ٖىاًت نً ْش  الجىاس في الجىت –الُٓامت ؤها َو

 زالثا: غادة الكهاهت والػسافت 

حهذ ال٘هاهت والهشاَت مً الهاداث الاحخمانُت التي َشذ في املجخمو الجاَلي ورلٚ هدُجت الهٓلُت الجاَلُت التي 

ٗان لها ؤٖبر ألا زش في الخإزحر نلى خُاتهم الاحخمانُت مما ؤدي بلى قهىس الخشاَاث ظادة ببان رلٚ الهطش والتي 

ل وحهلُل َكهش ما ٌهٍش بال٘هان والهشاَحن ٗاهذ بداحت بلى جإٍو ٗاهذ  وألاظاؾحر التي  َُي مثل َزا الؿىس الزي 

ٛ والعبب الهش  جمش به في الجاَلُت ًخجلى غهِ الخهلُل ؤنجي ْذسة الصخظ نلى َهم اسجباؽ بحن الهلت واملهلى 

زا الػهِ في الخهلُل َى الزي ٌششح لىا ما ملئذ به ٖخب ألاد  مً خشاَاث وناداث  واملعبب َهما جاما َو

ٗاهذ الهش  حهخٓذَا في حاَلُتها   74وؤظاؾحر 

ٗان لبهؼ  َلما قهش إلاظالم، ودم ؤولئٚ ال٘هان والهشاَحن، سؤيهم وجابههم ونشاَتهم، بر ههى إلاظالم نجها، وخُث 

ذ وسد نً الىبي  75،ن ؤزش مهم في بنذاد ْباثلهم للذخٛى في إلاظالمال٘ها ٗاة ال٘هان والهشاَحن ملسو هيلع هللا ىلص ْو نهُه نً مدا

  77""اسجو ٖسجو الجاَلُتملسو هيلع هللا ىلص: 76َزٖش نىه ْىله 
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شس الشظٛى  ىد نلىملسو هيلع هللا ىلص ْو ٗار  نلى هللا ونلى الخُٓٓت ونلى الىاط، ولٓذ حاء بهؼ الَى  ؤن مً ادعى الًُب َهى 

الىا له: اخبرها ما َى؟ َٓاٛ لهم َكىىا ؤهه ملسو هيلع هللا ىلص الىبي  ممً ًضنمىن الاؾالم نلى الًُب َخبئىا له شِئا بإًذيهم ْو

ولم جٓخطش خملت املىهج الىبىي نلى ال٘هان  ضشاخت: "بوي لعذ بٙاًَ وبن الٙاًَ وال٘هاهت وال٘هان في الىاس"

طذْىنهم  عإلىنهم ٍو امهم وجكلُلهم،ْاٛوالذحالحن وخذٍ بل ؤشٕش مههم في إلازم مً ًجُئىنهم َو مً ملسو هيلع هللا ىلص:في ؤَو

  78ؤحى نشاٍ َعإله نً ش يءَطذْه، ْاٛ لم جٓبل له ضالة ؤسبهحن ًىما

 زابػا: غادة الػصبُت القبلُت

ٗان املجخمو الهشبي ْبل إلاظالم مجخمها ًٌلب َلُه الؿابو الٓلبي، وفي املجخمهاث الٓبلُت، ٖما َى مهشوٍ حعىد 

والٓبُلت وحشٙل الهطبُت الشباؽ املٓذط الزي ًجمو بحن ؤَشاد َزٍ الىخذاث  الهطبُت بحن ؤَشاد ألاظشة والهشحرة

  79املخخلُت وجخُاوث دسحت الهطبُت جبها لٓش  الٓشابت ؤو بهذَا

ٗان ؤظاظها حاَلُا جمثله الجملت املإزىسة نً الهش : "اهطش  ت شذًذة حامدت و ٗاهذ الهطبُت الٓبلُت والذمٍى

 َٙاهىا ًدىاضشون قاملحن ؤو مكلىمحن ؤخإ قاملا ؤو مكلىما"

ً باليعب ؤي وعب الٓبُلت ؤو العاللت ؤو ألاظشة،  املٓطىد بالهطبُت الخىاضش بالخٔ وبالباؾل إلشترإ املخىاضٍش

ٗان َزا املُهىم للهطبُت َى الشاجو نىذ الهش  ْبل إلاظالم َٙان ؤَشاد الٓبُلت ًىطش بهُهم بهػا في الخٔ وفي  و

ذ ؤه٘ش إلاظالم َزٍ الهطبُت، وؤمش بيبزَا َٓذ حاء في الخذًث الشٍشِ نً  بهم بلى ْبُلت واخذةالباؾل الهدعا ْو

اٛ "لِغ مىا مً دنا بلى نطبُت ولِغ مىا مً ماث نلى نطبُت"ملسو هيلع هللا ىلص: الىبي    80نً الهطبُت: "دنىَا َةنها مىدىت" ْو

ذ خاس  إلاظالم الهطبُت الجاَلُت املىدششة بٙل الىظاثل ختى ْض ى ن لحها وحهلها للذًً َٓـ ومً ؤحل ْو

هت مً الاهتهإ، َهً ؤبي مىس ى  َٓاٛ: الشحل ًٓاجل ملسو هيلع هللا ىلص ، ْاٛ: "حاء سحل بلى الىبي الخُاف نلى خذود الشَش

اء َإي رلٚ في ظبُل هللا؟  ٓاجل ٍس ٓاجل شجانت ٍو   81"هللا ْاٛ: مً ْاجل لخٙىن ٗلمت هللا هي الهلُا َهى في ظبُلخمُت ٍو

ولٓذ شذد املىهج الىبىي في الىهي نً الهطبُت ملا ًترجب نلحها مً هخاثج ظِئت في بغهاٍ ألاخىو إلاظالمُت ؤو 

ْاٛ: "لِغ مىا مً دنا بلى  ْؿهها، َمما حاء في رلٚ بنالهه البراءة مً ضاخبها ٖما في خذًث حبحر بً مؿهم 

ورلٚ ؤن مً ظيخه ومىهجه الذنىة بلى  82"،تنطبُت ولِغ مىا مً ْاجل لهطبُت ولِغ مىا مً ماث نلى نطبُ

إلاظالم والٓخاٛ مً ؤحله واملىث في ظبُله َمً خالِ رلٚ َٓذ جٕش العىت في َزا ألامش، ولزلٚ خ٘م نلى مً 

خل في دنىة نطبُت بإهه ْذ ماث في ظبُل الجاَلُت خُث ًٓٛى َُما سواٍ إلامام اليعاجي
ُ
مً خذًث حىذ   83ْ

  84"ت نمُت ًذنى نطبُت ؤو ًىطش نطبُت َٓخلت حاَلُتمً ْخل جدذ ساً"البجلي 

 خامسا: غادة الثأز 

ٗان لها ؤٖبر ألازش في بَشاص بهؼ الهاداث واملهخٓذاث التي ال  ٗاهذ ظاثذة في رلٚ الهطش  بن الهٓلُت الجاَلُت التي 

ٗاهذ تهخٚ وعُج املجخمو الهشبي بٓىمُخه وبمىكىمت نالْاجه الاحخمانُت  جمذ لئلظالم وال للمىؿٔ بداٛ، بدُث 

  َٙان نلى سؤط جلٚ الهاداث نادة الثإس

هم مً الهاسبرا ٗان الهش  مً خشضهم نلى الثإسوبظشاَهم َُه،وخَى ٍى ًدشمىن نلى ؤهُعهم اليعاء، والؿُب، و جٗش

م وال ًٌحرون زُابهم وال ًٌعلىن سءوظهم وال ًإٗلىن لخما ختى ٌشُىا ؤهُعهم بهزا    85الثإسوالخمش ختى ًىالىا زإَس

ٗان الصما نلى الىبي  ومً خالٛ مىهجه الىبىي يشبلت املجخمو الجاَلي مً مثل َزٍ الهاداث ملسو هيلع هللا ىلص وبهذ اهدشاس إلاظالم 

ٗاهذ جُخٚ بىخذجه وجٓؿو ؤواضش ألالُت واملىدة بحن ؤَشادٍ، وجىتهٚ خشمت إلاوعاهُت "َٓذ خشم إلاظالم ْخل  التي 
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ِ عاهُت، َٓاٛ حهالى: ﴿الىُغ ابخذاء بًحر خٔ لخشمت الىُغ إلاو
ّٔ َخ

ْ
 ِبال

َّ
ُه ِبال

َّ
َم الل ِتي َخشَّ

َّ
َغ ال ُْ ىا الىَّ

ُ
ُخل ْٓ  جَ

َ
وبحن  86﴾َوال

الخٔ الزي ًٓخل به املعلم َٓاٛ: "ال ًدل دم امشت معلم بال بةخذي زالر: الىُغ بالىُغ، والثِب ملسو هيلع هللا ىلص الىبي 

ملسو هيلع هللا ىلص: لثإس نلى ظبُل الٓطاص بششوؾه، ْاٛ الىبي وؤباح إلاظالم ألاخز با 87"الضاوي، واملُاّس لذًىه الخإس للجمانت

ً، بما ؤن ًىدي وبما ؤن ًٓاد ٖما ؤن بباخت إلاظالم للثإس مُٓذة بهذم الخهذي  88""مً ْخل له ْخُل َهى بخحر الىكٍش

ٗان شاجها في الجاَلُت مً ْخل يحر الٓاجل، ومً إلاظشاٍ في الٓخل ملا في  نلى يحر الٓاجل ولزلٚ خشم إلاظالم ما 

ْخِل ٚ مً الكلم والبغي والهذوان ْاٛ حهالى: ﴿رل َٓ  ِفي الْ
ْ

ْعِشٍ ٌُ  
َ

ال
َ
اًها َ

َ
ؿ

ْ
ِه ُظل ِ

ُّ َىا ِلَىِل
ْ
ْذ َحَهل َٓ َ

ىًما َ
ُ
ل
ْ
ِخَل َمك

ُ
ْ ًْ  89﴾َوَم

ىله  "ؤبًؼ الىاط بلى هللا زالزت: ملخذ في الخشم، ومبخٌ في إلاظالم ظىت الجاَلُت، ومؿلب دم امشت بًحر خٔ ملسو هيلع هللا ىلص: ْو

ٔ دمه   90"لحهٍش

 ادسا: غادة الربح لغير هللا س

بن مً الهلىم بالذًً بالػشوسة ؤن ؤًما نبادة ًجب ؤن ًخدٓٔ َحها ؤمشان مهمان لٓبىلهما ؤولهما الىُت، وزاهحهما 

إلاخالص، ومً ؤهىام الهباداث التي ؤمش هللا بةخالضها له ظبداهه، الزبذ َةن الزبذ هلل نبادة مً ؤحل الهباداث 

َدْش ﴿ وؤنكمها، ْاٛ حهالى:
ْ
َٚ َواه

َطّلِ ِلَشّبِ
َ
اٛ حهالى: ﴿ 91﴾َ ِه َسّ ِ ْو

َّ
اَي َوَمَماِحي ِلل َُ ي َوَمْد ِٙ ُع

ُ
ِحي َوو

َ
ْل ِبنَّ َضال

ُ
ْ

حَن  ِ
َ
َهامل

ْ
زا مما نم الجهل  92﴾ال واليعٚ َى الزبذ َةرا جبحن ؤن الزبذ نبادة: َطٍش َزٍ الهبادة لًحر هللا شٕش َو

  93""لهً هللا مً لهً والذٍ، ولهً هللا مً ربذ لًحر هللاملسو هيلع هللا ىلص: ْاٛ ْاٛ سظٛى هللا  به، َهً نلي بً ؤبي ؾالب 

اٛ ٗان ؤَل الجاَلُتبراماث لهم مُذ ربدىانلى ْبٍر الزباثذ بٖشاما له،َإبؿل إلاظالم َزٍ الهادة الجاَلُت،ْو : ملسو هيلع هللا ىلصو

ٗاهىا ب 94"ال نٓش في إلاظالم" ٗاهىا ٌهٓشون نىذ الٓبر بٓشة ؤو شاة ورلٚ ؤنهم  را ماث املُذ هدشوا نلى ْبٍر بهحرا ؤو و

ا  ا في خُاجه للػُُان، َةرا ربدَى ٗان ٌهَٓش هللىن رلٚ بإنهم ًجاوسوهه ؤو ًجاسوهه نلى َهلهم ألهه  بٓشة ؤو شاة، َو

زا ٌعمى الهٓش نىذَم،  ٗان مؿهما في خُاجه، َو نلى ْبٍر وؤٗلتها العبام والؿحر َُٙىن خُيئز مؿهما في مماجه ٖما 

ٗان ٌهخٓذ ؤهه برا نٓشث نىذ املُذ دابخه حاء ًىم الُٓامت ومً ًام ً بالبهث واليشىس مجهم ٌهجي مً ؤَل الجاَلُت 

بها وبال حاء ساحال ٌهجي: برا ربذ َشظه نلى ْبٍر خُيئز ًإحي ًىم الُٓامت ساٖبا َشظه، وبن لم ًُهل حاء  ى ًٖش َو

 95ماشُا نلى ْذمُه

 سابػا: غادة الخمس واإلاِسس 

ٗاهذ شاجهت وساثجت في مً  الهاداث الهشبُت التي جطذي لها املىهج الىبىي نادة ششة الخمش ولهب املِعش، والتي 

َما املجخمو الجاَلي وبلى ؤًامىا َزٍ خُث جلٓى سواحا مً حذًذ والتي جخطل بالخالٛ والخشام خُث ْاٛ حهالى: ﴿ ِبهَّ

هَ 
ْ
ُم ال

ُ
َى٘ ِْ َو َب ِْ ى

ًُ ْن 
َ
اُن ؤ

َ
ؿ ُْ ِشٍُذ الشَّ ِعشِ ًُ ِْ َ ْمِش َواملْ

َ
خ

ْ
َػاَء ِفي ال

ْ
َبً

ْ
 َوال

َ
 96﴾َذاَوة

طاسي لزاتهم ومعشة صمانهم وملهى  ٗاهذ الخمش ْىام ؤود خُاتهم، ْو ذ شام شش  الخمش في الجاَلُت، َٓذ  ْو

ت:  اتهم، ْاٛ ؾَش  ؤْو

 ولى ال زالر ًَ مً نِشت الُتى

 

 وحذٕ لم ؤخُل متى ْام نىدي 

 َمجهً ظبٓي الهارالث بششبت  

  

ذ   ٖمُذ متى ما حهل باملاء جٍض

  97ونً ؤوغ بً مالٚ: خشمذ الخمش ولم ًً٘ ًىمئز للهش  نِش ؤعجب مجها، وما خشم نلحهم ش يء ؤشذ نلحهم مً الخمش 

ٗاهذ نادث شش  الخمش ظاثذة وبشواج شذًذ َهى املششوٍ ألاٖثر شهشة نىذ الهش  ْاٛ ؤبى ب٘ش بً ؤبي شِبت:  و

 "ؤٛو ما نهاوي سبي نً نبادة ألاضىامملسو هيلع هللا ىلص: ألاوصاعي نً نشوة بً سوٍم ْاٛ ْاٛ سظٛى هللا خذزىا ابً املبإس نً 
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  98"ونً شش  الخمش ونً مالخاة الشحاٛ

ِ املىهج الىبىي مً املِعش ما سواٍ البحهٓي نً ابً نباط سض ي هللا نجهما نً سظٛى هللا  ْاٛ: "بن هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤما مْى

م املِعش،  99خشم نلُ٘م الخمش واملِعش والٙىبت" والخذًث جإُٖذ ملا وسد في ظىسة البٓشة وظىسة املاثذة مً جدٍش

ُل الشؿشهج ُل هي الجرد ْو هت  100والٙىبت هي الؿبل، ْو وملا للمِعش مً ؤغشاس نلى الُشد واملجخمو َٓذ هكشث الشَش

ذ مً املعلم ؤن ًدبو ظجن هللا في اٖدعا  املاٛ، وؤن ًؿلب الىخاثج مً  إلاظالمُت له، مً با  "بن إلاظالم ًٍش

إحي البُىث مً ؤبىابها والٓماس ًجهل إلاوعان ٌهخمذ نلى الخل والطذَت وألاماوي الُاسيت،  ال نلى مٓذماتها ٍو

الهمل والجذ واخترام ألاظبا  التي وغهها هللا وؤمش باجخارَا وإلاظالم ًجهل ملاٛ إلاوعان خشمت َال ًجىص ؤخزٍ 

ٓت مبادلت مششونت ؤو  نً ؾُب هُغ مىه بهبت ؤو ضذْت ؤما ما ؤخز بالٓماس َهى مً ؤٗل املاٛ  مىه بال نً ؾٍش

  101"بالباؾل

 زامىا: غادة الىُاحت غلى اإلاُذ 

بما ؤن إلاظالم دًً الُؿشة وإلاوعان ًدضن لُٓذ ألانضاء نلُه والخضن َؿشي، َإن الخضن بؿبُهت الخاٛ ال ًٌاًش 

م خضن نلى َٓذ ولذٍ،  اٛ ْىلخه املشهىسة: "بن الهحن لخذمو والٓلب الُؿشة، َالشظٛى الٍ٘ش ذ نُىاٍ ْو وغَش

زا ألامش َى املششوم ٗىهه مىأَ للُؿشة وما نذاٍ مً املًاالة  102لُدضن وبها نلى َشاْٚ ًا ببشاَُم ملدضوهىن" َو

، )وحو ؤبى مىس ى وحها ًَص ي نلُ ذٍس ه َلٓذ خشمه إلاظالم ألن َُه الؿهً بٓػاء هللا والانتراع نلى خ٘مه ْو

وسؤظه في حجش امشؤة مً ؤَله َطاخذ امشؤة مً ؤَله َلم ٌعخؿو ؤن ًشد نلحها شِئا َلما ؤَاّ ْاٛ ؤها بشيء مما 

و ضىتها 103بشت مً الطالٓت والخالٓت والشاْت(ملسو هيلع هللا ىلص َةن سظٛى هللا ملسو هيلع هللا ىلص بشت مىه سظٛى هللا   َالطالٓت هي التي جَش

:  والشاْت هي التي حشٔ وابىاٍ وا ٖبذاٍ وؤشباٍ رلٚ وجذنى بذنىي الجاَلُت وهي ؤًػا الىادبت التي جىذ  وجٓٛى

ٗاهذ ظاثذة في الجاَلُت ل رلٚ ٌهخبر مً البُاخت التي  ها ٗو   زُابها وجمْض

واجخز الخذاد في املجخمو الجاَلي ضىسا شتى وخطىضا نىذ اليعاء، ورلٚ هدُجت ؾبُهت الهىاؾِ وألاخاظِغ 

ض ومو ما دخل نلى  ُت وناداث ال جمذ لئلظالم الجُاشت نىذَا لُٓذ الهٍض ً ونٓىلهً مً مهخٓذاث شٖش ََ٘ش

ٗان ؤسع خطبت ملثل َزٍ املهخٓذاث والهاداث هدُجت الهٓلُت الجاَلُت التي  بطلت وخُث ؤن مجخمو الجاَلُت 

زا ما  ظادث جلٚ الُترة، اجخز الخذاد ضىسا مثل: الىُاخت، والىادبت، ولؿم الخذود، وشٔ الجُى  وما شابه، َو

ىنهً الُخش في ألاخعا ، والؿهً في ؤخبر ب م خُث ْاٛ: "ؤسبو في ؤمتي مً ؤمش الجاَلُت ال ًتٗر ه الشظٛى الٍ٘ش

  104"ألاوعا ، والاظدعٓاء بالىجىم، والىُاخت

 زم حاء إلاظالم ومدا سظىم الجاَلُت، وؤمش بالطبر وههى نً جلٚ ألاَهاٛ الشيُهت، ودآلزاس في رلٚ ٖثحرة مخىاجشة

ذ مىا يحر خمغ ملسو هيلع هللا ىلص ؿُت سض ي هللا نجها ْالذ: "ؤخز نلُىا سظٛى هللا َُي خذًث ؤم ن في البُهت ؤال جىدً َما َو

اٛ نلُه الطالة والعالم: "الىاثدت برا لم جدب ْبل مىتها جٓام ًىم الُٓامت ونلحها ظشباٛ مً 105مجهً ؤم ظلُم" ، ْو

 لىُاخت جىهى نً الطبر وجإمش بالجضم، َُي َزٍ ألاخادًث ههى نً الجضم وؤمش بالطبر وا106ْؿشان ودسم مً حش "

ذ   107""ضىجان ملهىهان في الذهُا ودآلخشة مضماس نىذ وهمت وسهت نىذ مطِبتفي خذًث ؤوغ: ملسو هيلع هللا ىلصْاٛ والدسخـ، ْو
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