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  :ملخصال

للفرد  اجملاالت اإلجتماعية واإلقتصادية حتتل السنة النبوية مكانة رائدة وراقية يف إصالح
وللمجتمع والوطن، حيث تساهم يف إجياد حلول فعالة ورائدة حلل املشكالت؛ ففي اجملال 

قوق اإلجتماعي تسعى السنة النبوية إىل تنظيم العالقة بني أفراد األسرة واجملتمع وإعطاء احل
 .ألصحاهبا،  ومحايتهم من اإلحنرافات واملشاكل اإلجتماعية اليت تقوض أركان األسرة واجملتمع

صالح ولذلك سنتناول  يف هذا البحث بعض النماذج التطبيقية العملية لدور السنة النبوية يف إ
 .للمجتمع الواقع اإلجتماعي

 .؛ مناذج عمليةة؛ اإلصالح؛ اإلجتماعيأثر؛ السنة النبوي  :يةمفتاحالكلمات ال
Abstract:  

The Prophetic traditions (Sunnah) occupies a leading and prestigious 

position in the reform of social and economic fields for the individual, 

society and country, Where it contributes to finding effective and leading 

solutions to solve problems ; In the social sphere the Prophetic Sunnah 

seeks to regulate the relationship between the family and the community 

and to grant rights to their owners  and to protect them from deviations and 

social problems that undermine the pillars of family and community . 

Therefore, in this research we will discuss some practical applied models of 

the Prophetic Sunnah role in reforming the social reality of society. 
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 المقدمة 

إن فساد اجملتمعات بانتشار ظواهر وآفات سلبية فيها ظاهرة مل تسلم منها حىت جمتمعات 
كان ديدهنا يف   والشعوب جند أن الفساد اإلجتماعياألنبياء والرسل، فبالوقوف على تاريخ األمم 

 .كل عصر ومصر
وملا كان األمر كذلك كان من الضروري أن يقرتن ذلك حبتمية اإلصالح للمجتمع اإلنساين، 

 .ألن هذا األخري خلق لإلستخالف واإلستقرار
فينالوا بذلك شرف اإلمتثال ألوامر فأرسل اهلل الرسل واألنبياء ألجل القيام هبذه املهمة النبيلة 

رهبم، وفضل ختليصهم للبشرية من خمتلف ألوان الشقاء واملعاناة، مبشرين باخلري الذي حيملونه للناس 
 .ومنذرين هلم من عذاب اهلل إن هم أعرضوا عن أمر رهبم ودعوة أنبيائه

ن واجب إصالحها وتغيري وإذا كانت ظاهرة فساد اجملتمعات سنة كونية تشرتك فيها اإلنسانية، فإ
أجل ذلك ما ملك املرء إليه أحواهلا حتمي كذلك، ومن مث البد من استفراغ اجلهد وبذل الطاقة من 

 .سبيال
جيدها مل خترج عن هذا املسار ومل  -عليه السالم–واملتمعن يف سرية النيب وسنة املصطفى 

إىل اإلحنراف يف مجيع اجملاالت،  تتخلف عن أداء هذا الدور الفعال يف اجملتمع، وهو محايته من
لة واملساواة، واختفت جل اوالواجبات، فسادت مبوجب ذلك العد جمتمع منظم حترتم فيه احلقوق

 .مظاهر التخلف والفساد واإلحنالل
تتعرض اجملتمعات اإلسالمية يف عصر العوملة وما بعد احلداثة إىل مشاكل مجة،  :مشكلة البحث

، لذلك يبحث الناس عن حلول هلذه اعية منهاخاصة اإلجتما، و تكاد تعصف هبا عصفا شديد
حبجة  -عليه أفضل الصالة والسالم–املشاكل، يف املناهج الغربية والشرقية، وتركوا سنة النيب احلبيب 

صاحل لكل  -عليه السالم-والذي ال ينطق عن اهلوى، فهل منهجه !! أهنا غري صاحل هلذا الزمان
ومكان؟ وهل فيه عالج ملثل هذه املشاكل؟ هذا ما نبينه من خالل النموذج اإلجتماعي زمان 

 .واإلقتصادي
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 : أهداف البحث
ج املشاكل يهدف هذا البحث إىل بيان احللول النبوية واملستمدة من الوحي الرباين لعال -   

 .اإلجتماعية
اإلجتماعية اليت تعصف باجملتمعات املسلمة األزمات تقدمي مناذج تطبيقية للعمل هبا يف ظل  -   

 .وغري املسلمة
 .توجد بعض اإلشارات للموضوع يف بعض املقاالت وثنايا بعض الكتب: الدراسات السابقة

 : ستكون خطة البحث كالتايللذلك  
 المقدمة

 الدعوة إىل التكافل اإلجتماعي -أوال
 حث السنة النبوية على نبذ اخلالف والشقاق واحلسد والتباغض بني أفراد اجملتمع -ثانيا
 إسهام السنة النبوية يف توطيد روح العطف والرمحة يف اجملتمع -ثالثا
 لقضاء على الغريزة اجلنسية يف اإلطار غري الشرعيدعوة السنة النبوية إىل ا -رابعا

 إجيابية على أفرادهاحث السنة النبوية على تكوين أسرة ذات انعكاسات وتأثريات  -خامسا
 لقد أباحت الشريعة : دعوة السنة النبوية الراغبني يف الزواج إىل النظر للمخطوبة -سادسا

 احملبة بني الناس محاية للعالقات اإلجتماعيةدعوة السنة إىل احلفاظ على روابط  -سابعا
 حترمي اجلمع بني احملارم يف الزواج يف السنة النبوية -ثامنا

 الخاتمة
 أثر السنة في إصالح الواقع اإلجتماعي

حيث تقوم السنة النبوية حبث الناس على مساعدة الفئات : الدعوة إلى التكافل اإلجتماعي -أوال
احملرومة واملعوزة، واليت حتتاج إىل يد العون واملساعدة، ويتجلى ذلك من خالل النصوص النبوية 

 :الصرحية، ومن ذلك
َوُهَو ِإَلى َجن ِبِه  عَان وَجَارُهُ جَاِئع  بَاَت َشب    َمن   مَا آَمَن ِبي: ))قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 1((.ِبهِ  ي َع َلمُ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

4 

 

َعن   نَ فَّسَ  َمن  ():  -صلى اهلل عليه سلم –قال رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه –وعن أيب هريرة 
ِمن   ن  َيا ُمؤ  ِم  نَ فَّسَ  ُكر بًَة ِمن  ُكَرِب الدُّ ، َوَمن  َيسََّر َعَلى ُمع ِسر   ال ِقَياَمةِ اهللُ َعن ُه ُكر بًَة ِمن  ُكَرِب يَ و 

ِخَرِة ، َوا ن  َيا َواْل  َرُه اهللُ ِفي الدُّ ِلًما َست َ ِخَرِة ، َوَمن  َست ََر ُمس  ن  َيا َواْل  هللُ ِفي َيسََّر اهللُ َعَلي ِه ِفي الدُّ
ِن َأِخيهِ  ِن ال َعب ِد َما َكاَن ال َعب ُد ِفي َعو   2.((َعو 

فلي يزرع اإلستقرار والطمأنينة يف نفس املعطي، ألن املساهم مباله يف األعمال فالعمل التكا     
التكافلية يشعر بأن هذا العمل يؤدي إىل مناء املال وزرع الربكة فيه، فإن هذا اجلزء القليل الذي 

 .يدفعه يعود عليه أضعافا مضاعفة بالربكة يف الدنيا، وبالثواب العظيم يف اآلخرة
 :ة النبوية على نبذ الخالف والشقاق والحسد والتباغض بين أفراد المجتمعحث السن -ثانيا

 :وذلك من خالل حرمة هجر املسلم ألخيه فوق ثالثة أيام، وهذا ما تبينه األحاديث التالية
اَل : ))قال –صلى اهلل عليه وسلم –أن رسول اهلل  –رضي اهلل عنه  –عن أنس بنب مالك  -

ُجَر  َتَدابَ ُروا َواَل  اَسُدوا ،، َواَل َتحَ  تَ َباَغُضوا ِلم  َأن  يَ ه  َوانًا ، َواَل َيِحلُّ ِلُمس  ، وَُكونُوا ِعَباَد اهلِل ِإخ 
َق َثاَلثَِة أَيَّام    .3((َأَخاُه فَ و 

َتُح َأب  َواُب : ))قال -صلى اهلل عليه وسلم -أن رسول اهلل   -رضي اهلل عنه –وعن أيب هريرة  - تُ ف 
َم  ال َجنَّةِ  َم ال َخِميسِ يَ و  َنهُ  ااِلث  ن َي ِن َويَ و  ِرُك بِاهلِل َشي ًئا ِإالَّ رَُجاًل َكاَنت  بَ ي   ، فَ يُ غ َفُر ِلُكلِّ َعب د  اَل ُيش 

َناُء ، َوبَ ي َن َأِخيهِ  أَن ِظُروا َهَذي ِن َحتَّى َيص َطِلَحا َأن ِظُروا َهَذي ِن َحتَّى َيص َطِلَحا َأن ِظُروا : فَ يُ َقاُل  َشح 
 .4((ي ِن َحتَّى َيص َطِلَحاَهذَ 

فالسنة النبوية الشريفة تكتسي دورا كبريا يف اإلصالح بني املتالمحني، ونبذ الشقاق واخلالف     
بينهم، وهذا دزن شك يؤدي إىل فض اخلصومات، اليت غالبا ما تكون مقرتنة جبرائم لفظية أو 

ب دور املطفئ للنار اليت اشتعل أوارها، بدنية، هتز كيان اجملتمع، وتضربه يف مقتل، مما يستدعي لع
وامحر مجرها، وتناثرت جذورها بني املتخاصمني، وهذا باإللتزام بتعاليم السنة النبوية، قصد زرع 

املودة واحملبة والتفاهم بني املتالحيني لتحقيق األلفة واملودة وتقريب وجهات النظرن اليت تسهم يف 
 .عاتنا هادئة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكانتعميق مبدأ اإلستقرار مما جيعل جمتم

إن السنة النبوية :  إسهام السنة النبوية في توطيد روح العطف والرحمة في المجتمع -ثالثا
تساهم يف زرع روح العطف واحلب والرمحة والشفقة بني أبناء اجملتمع، وذلك عن طريق العناية 
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ألقارب بضرورة التكفل هبم وبيان األجر العظيم الذي بالعجزة وكبار السن، وتوعية األبناء وا
يتحصلون عليه، وبالتايل القضاء على ظاهرة عقوق الوالدين وما ينجر عنها من سلبيات يف الدنيا 
واآلخرة، ونشر خصلة اإلحسان على الوالدين، مع بناء مراكز إليواء كبار السن ممن ال كافل هلم 

ص اإلسالم على العناية هبذه الفئة من العجزة وكبار السن، حىت من ذوي القرابات واألرحام، إذ حر 
بل عن . يكون اجملتمع خاليا من املظاهر املشينة املتمثلة يف أكل شبيبة هؤالء وعدم اإلعتناء بشيبتهم

–اإلسالم راعى هذا احلق جلميع مواطنيه، ولو مل يكونوا يدينون باإلسالم، فعن عمر بن اخلطاب 
ما أنصفناك أن  : أنه أمر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب املساجدن فقال: -رضي اهلل عنه

5.كنا أخذنا منك اجلزية يف شبيبتك، مث ضيعناك يف كربك، مث أجرى عليه من بيت املال ما يصلحه  
: ومن األحاديث النبوية احلاثة على الرب بالوالدين وعدم عقوقهما مايلي  

: اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  َسَأل ُت النَِّبيَّ َصلَّى)) :َقاَل : قال -هلل عنهمارضي ا –عن عبد اهلل بن مسعود  -
: َقالَ ". ثُمَّ ِبرُّ ال َواِلَدي نِ : ثُمَّ َأيٌّ؟ قَالَ : َقالَ  . الصَّاَلُة َعَلى َوق ِتَها :َأيُّ ال َعَمِل َأَحبُّ ِإَلى اهلِل؟ قَالَ 

ت ََزد تُُه َلَزاَدِني: قَالَ ". اهللِ  لِ َسِبي ِفي ال ِجَهادُ   :ثُمَّ َأيٌّ؟ َقالَ  ثَِني ِبِهنَّ ، َوَلِو اس   .6((َحدَّ
        :دعوة السنة النبوية إلى القضاء على الغريزة الجنسية في اإلطار غير الشرعي -رابعا 

وهذا بتحصني النفس من الوقوع يف الفاحشة املؤدية إىل تقويض أركان اجملتمع، وذلك عن طريق 
تفشي األمراض اجلنسية واآلفات اإلجتماعية وكثرة اللقطاء الذين ينشئون ناقمني على اجملتمع مما 

تيسريه وتسهيله، ألنه ميس بأمنه واستقراره، فحثت السنة النبوية الشباب على الزواج، واألولياء على 
حتصني لدين املسلم وعرضه، وهذا من شأنه أن يولد جمتمعا قويا مرتابطا ومتماسكا، وهذا ما يتضح 

 :من خالل األحاديث التالية
ُكنَّا َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اهللُ َعَلي ِه َوَسلََّم َشَبابًا اَل : ))قال -رضي اهلل عنه –عن عبد اهلل بن مسعود 

يَا َمع َشَر الشََّباِب ، َمِن  :َشي ًئا ، فَ َقاَل َلَنا َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ َنِجُد 
َتطَاعَ  ؛ ال َباَءةَ  اس  ِم؛  فَ ل َيت ََزوَّج  َتِطع  فَ َعَلي ِه بِالصَّو  َصُن ِلل َفر ِج ، َوَمن  َلم  َيس  َفِإنَُّه َأَغضُّ ِلل َبَصِر َوَأح 
 .7((ِوَجاء   َفِإنَُّه َلهُ 

ِإَذا َخَطَب : )) َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َوَسلَّمَ : َقالَ  -رضي اهلل عنه–وَعْن َأيبي ُهَريْ َرَة 
َنة  ِفي اأَلر ِض ، َوَفَساد  َعظيم   َعُلوا َتُكن  ِفت   َن ِديَنُه َوُخُلَقُه فَ َزوُِّجوُه، ِإالَّ تَ ف   .8((ِإَلي ُكم  َمن  تَ ر َضو 
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َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلي ِه َوآِلِه َوَسلََّم   -َرِضَي اهللُ َعن هُ  -َأَنِس ب ِن َماِلك   َعن   احلاكم أخرج
ِديِنِه ، فَ ل َيتَِّق اهلَل  َشط رِ  َصاِلَحًة ، فَ َقد  َأَعانَُه َعَلى َمن  َرزََقُه اهللُ ام َرَأةً : )) َقالَ 
 9.  ((الثَّاِني الشَّط رِ  ِفي

واخلالصة أن الزواج هو السبيل الوحيد إشباع الغريزة اجلنسية ويف ذلك وقاية للنفس من الوقوع      
 . يف الفاحشة، إذ الشريعة اإلسالمية هنت عن أي عالقة بني الرجل واملرأة خارج إطار الزواج

 :إيجابية على أفرادهاحث السنة النبوية على تكوين أسرة ذات انعكاسات وتأثيرات  -خامسا
حبيث ينشأ يف ظلها األبناء تنشئة سوية كاملة يف رعاية أب وأم حنونني مربيني خبالف االبن 
الضائع الذي ال يعرف أباه أو أمه فينئا غري سوي النفس وغالبا نا يكون حاقدا وجمرما، حياول 

 .االنتقام من ابناء اجملتمع
 :لى التسوية بني األبناء يف األعطيةع -صلى اهلل عليه وسلم-فلقد حث النيب 

اًل  َنَحَلِني َأِبي   :قال –رضي اهلل عنه –بن بشري  فعن النعمان َماِعيُل ب ُن َساِلم   ُنح  س  ِمن   ، َقاإلَِ
مِ  بَ ي نِ  َرُة بِن ُت َرَواَحةَ  فَ َقاَلت  َلُه أُمِّي: ُغاَلًما َلُه ، قَاَل  َنَحَلهُ  : ال َقو  َصلَّى  -ائ ِت َرُسوَل اهلِل  : َعم 

ُه ، قَاَل  -اهللُ َعَلي ِه َوَسلََّم  ِهد  َفذََكَر َذِلَك َلُه ،  -َصلَّى اهللُ َعَلي ِه َوَسلََّم  -فََأَتى النَِّبيَّ : َفَأش 
اًل  الن ُّع َماَن  ِإنِّي َنَحل ُت اب ِني: فَ َقاَل  َرةَ  ، َوِإنَّ  ُنح  ِهدَ  َعم  : َك َعَلى َذِلَك ، قَاَل َسَأَلت ِني َأن  ُأش 
وَُكلَُّهم  َأع طَي َتُه ِمث َل الَِّذي : " نَ َعم  ، َقاَل : قُ ل ُت : ، قَاَل " ؟  َأَلَك َوَلد  ِسَواهُ  : فَ َقالَ 

ثِيَن : اَل ، قَاَل : ، قَاَل " ؟  الن ُّع َمانَ  َأع طَي تَ  " . َهَذا َجو ر  : " فَ َقاَل بَ ع ُض َهُؤاَلِء ال ُمَحدِّ
ِهد  َعَلى َهَذا َغي ِري تَ ل ِجَئة   َهَذا: " بَ ع ُضُهم   َقالَ وَ  َأَلي َس َيُسرَُّك " : ِفي َحِديِثهِ  ُمِغيَرةُ  ، َقالَ  ، َفَأش 

ِهد  َعَلى َهَذا َغي ِري: " نَ َعم  ، قَاَل : ، َقاَل " َسَواًء  َواللُّط فِ  ال ِبرِّ  َأن  َيُكونُوا َلَك ِفي  . فََأش 
ن َُهم  ، َكَما َأنَّ َلَك َعَلي ِهم  ِمَن  " : ِفي َحِديِثهِ  ِلد  ُمَجا َوذََكرَ  ِإنَّ َلُهم  َعَلي َك ِمَن ال َحقِّ َأن  تَ ع ِدَل بَ ي  

 10((. ال َحقِّ َأن  يَ ب َرُّوكَ 
يتعلم املرء يف ظلها ما له من حقوق وما عليه من واجبات ، فترتسخ عنده املشاعر اإلنسانية من  -أ

صفات واخلصائص الإيثار، وحب للغري ، وتعود على حتمل املسؤولية، حيث يكتسب يف ظلها 
 .اإلجتماعية احلميدة، والدعائم األوىل للشخصية السوية النافعة للمجتمع
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: قال -رضي اهلل عنهما –جني باملسؤولية الزوجية، فعن عبد اهلل بن عمر شعور كل من الزو  -ب
، َوُهَو َمس ؤول  َعن  )) َِميُر الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاع  ، وَُكلُُّكم  َمسؤول  َعن  َرِعيَِّتِه، َفاأل  َأاَل ُكلُُّكم  رَاع 

ِل بَ ي ِتِه، َوُهَو مَ  ُهم ، َوال َمر َأُة رَاِعَية  َعَلى بَ ي ِت بَ ع ِلَها َوَوَلِدِه، َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل رَاع  َعَلى َأه  س ؤول  َعن  
، وَُكلُّكُ  ُهم ، َوال َعب ُد رَاع  َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمس ؤول  َعن ُه، َأاَل َفُكلُُّكم  رَاع  م  َوِهَي َمس ؤوَلة  َعن  

 11((.َمس ؤول  َعن  َرِعيَِّتهِ 
سؤولية يكون باعثا على النشاط وبذل الوسع وتفجري الطاقات وامللكات وهذا الشعور بامل    

واملواهب من أجل توفري حياة كرمية لألبناء؛ فاألب ينطلق للعمل من أجل النهوض بأعباء الزواج، 
مما يؤدي إىل تنمية الثروة وكثرة اإلنتاج، وإىل استغالل خريات اهلل يف هذا الكون، وما أودع اهلل فيه 

اء ومنافع للناس، وهذا يؤدي دون شك لنهضة اجملتمع وتقدمه، ومحايته من الشرور من أشي
 .واملفاسد
لقد أباحت الشريعة : دعوة السنة النبوية الراغبين في الزواج إلى النظر للمخطوبة -سادسا

 اإلسالمية أن ينظر اخلاطب إىل املرأة اليت يريد خطبتها؛ استثناء من األصل العام الذي ينص على
على أن يتحرى الرجل النظر إىل املرأة اليت  -صلى اهلل عليه وسلم–ولقد حث النيب . غض البصر

يرغب يف خطبتها، ويفهم منه كذلك إباحة نظر الرجل إىل املرأة اليت يرغب يف خطبتها، ويفهم منه  
باب بل من العلماء من ذهب إىل استح. كذلك إباحة نظر املرأة إىل الرجل الذي يأتيها خاطبا

 :النظر إىل املخطوبة استنادا إىل أدلة كثرية من بينها
: َجاَءت  َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلي ِه َوَسلََّم فَ َقاَلت   ام َرَأةً  َأنَّ )): ماجاء عن سهل بن سعد قال    

َها َرُسوُل اهلِل َصلَّ  ِجئ ُت أِلََهَب َلَك نَ ف ِسي يَا َرُسوَل اهلِل ، ى اهللُ َعَلي ِه َوَسلََّم ، فَ َنَظَر ِإَلي  
َها َفَصعَّدَ  ،  12((.، ثُمَّ طَأ طََأ رَأ َسهُ  َوَصوَّبَهُ  النََّظَر ِإَلي  
هلذه املرأة اليت جاءت لكي هتب  -صلى اهلل عليه وسلم -لقد نظر النيب : وجه اإلستدالل -

تنبط منه اإلمام البخاري نفسها له، وهذا يدل على جواز النظر إىل املرأة قبل االرتباط هبا، ولقد اس
النظر إىل املرأة قبل التزويج ومل يرو : ذلك حيث وضع هذا احلديث ضمن باب( رمحه اهلل)

 .األحاديث األخرى ألهنا ليست على شرطه
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: دعوة السنة إلى الحفاظ على روابط المحبة بين الناس حماية للعالقات اإلجتماعية -سابعا
ذا تقدم شخص خلطبة امرأة ووافقت على ذلك، فال جيوز لغريه أن مثل حترمي اخلطبة على اخلطبة؛ فإ

 :وذلك يتجلى من خالل مايلي 13يتقدم خلطبتها
َصلَّى اهللُ َعَلي ِه َوَسلََّم َأن  يَِبيَع بَ ع ُضُكم   نَ َهى النَِّبيُّ )): قال -رضي اهلل عنهما –عن ابن عمر     

َلُه ، َأو  يَأ َذَن َلهُ  َيخ ُطبَ  َواَل  َعَلى بَ ي ِع بَ ع ض  ، ُرَك ال َخاِطُب قَ ب   الرَُّجُل َعَلى ِخط َبِة َأِخيِه َحتَّى يَ ت  
 14.((ال َخاِطبُ 

فيما نرى واهلل أعلم، ال  -صلى اهلل عليه وسلم -وتفسري قوله : "-رمحه اهلل–قال اإلمام مالك      
ويتفقان على صداق واحد  خيطب أحدكم على خطبة أخيه، أن خيطب الرجل املرأة فرتكن إليه،

معلوم وقد تراضيا، فهي تشرتط عليه لنفسها، فتلك اليت هنى أن خيطبها الرجل على خطبة 
 15".أخيه
وصفوة القول أن املتأمل هلذا التشريع احلكيم لذي حيافظ على حقوق األشخاص من اإلعتداء     

ية اجملتمع الذي يعيش أفراده يف عليها ولو كان هذا احلق معنويا، جيده مثينا باإلنعكاس على محا
 .إخاء ووئام، خممومة قلوهبم ال إمث وال بغي والحسد

فال جيوز للشخص أن جيمع يف : تحريم الجمع بين المحارم في الزواج في السنة النبوية -ثامنا
ِتي: ))نكاحه بني أختني ملا ورد أن أم حبيبة بنت أيب سفيان قالت بِن َت َأِبي  ان ِكح  ُأخ 

ُت َلكَ : َأَوُتِحبِّيَن َذِلَك ؟ فَ ُقل تُ : فَ َقالَ  ، َيانَ ُسف   ِلَية  ،َوَأَحبُّ َمن  َشارََكِني ِفي  نَ َعم  ، َلس  ِبُمخ 
ِتي ، فَ َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اهللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  َفِإنَّا نَُحدَُّث َأنََّك : قُ ل تُ . ِإنَّ َذِلَك اَل َيِحلُّ ِلي : َخي ر  ُأخ 

َلو  أَن ََّها َلم  َتُكن  رَبِيَبِتي : فَ َقالَ . نَ َعم  : ؟ قُ ل تُ  أُمِّ َسَلَمةَ  بِن تَ : بِن َت َأِبي َسَلَمَة َقالَ  ُد َأن  تَ ن ِكحَ تُرِي
ِري َما َحلَّت  ِلي؛ ِإن ََّها اَلب  َنُة َأِخي ِمَن الرََّضاَعِة ، َأر َضَعت ِني ع ِرض َن َفاَل ت َ  َوَأبَا َسَلَمَةثُ َوي  َبُة ، ِفي َحج 

 16((.َعَليَّ بَ َناِتُكنَّ َواَل َأَخَواِتُكنَّ 
 .ولكن إذا توفيت زوجة الشخص أو طلقها فيجوز له الزواج بأختها

أن  -رضي اهلل عنه –وكذلك ال جيوز اجلمع بني املرأة وعمتها أو خالتها، وذلك ملا رواه أبو هريرة 
َمُع ب َ )): قال -صلى اهلل عليه وسلم -النيب  ، َواَل بَ ي َن ال َمر َأِة  ي َن ال َمر َأِة َوَعمَِّتَهااَل ُيج 

 17.((َوَخاَلِتَها
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هذا وتثبت حرمة اجلمع سواء أكانت هذه العالقة بالنسب أو بالرضاع، كما جند بأن العلماء 
وضعوا ضابطا ملانع اجلمع وهو أنه حيرم اجلمع بني امرأتني تربطهما عالقة نسب أو رضاع، حبيث لو 

 18.واحدة منهما ذكرا مل يصح النكاح، حيرم اجلمع بينهما جعل مكان
واملتأمل هلذا التشريع احلكيم جيد فيه محاية للمجال اإلجتماعي للوطن منطلق من احلفاظ على 

 .الروابط األسرية
 الخاتمة

ال ميكن أن تؤيت مثارها  شريفة يف إصالح الواقع اإلجتماعيأخريا أقول، إن أثر السنة النبوية ال    
–يف عملية التغيري بدءا بإعداد الفرد الصاحل كما فعل النيب  -عليه السالم–إال بسلوك هنج النيب 
 .عندما أراد أن يبلغ دين ربه وينشر سنته -صلى اهلل عليه وسلم

وأن يكون هذا التغيري بعيدا عن النظرة التبعيضية؛ فليس من املمكن أن يتحقق اإلصالح للوطن    
 .دون مشوليتها إىل اجملاالت األخرى السياسية والثقافية والدينية وغريها

فكري جيب أن حتقق هلا احلماية األمنية على الفرد وممتلكاته، واألمن ال احلماية اإلجتماعيةق فتحق
من الثقافات املخالفة للدين ومنهج النبوة، ألن نظرة اإلسالم تكاملية شاملة لكل اجملاالت يف 

 .احلياة
لذلك وجب على احلكومات أن تفعل هذا الدور العظيم للسنة النبوية يف حياة الفرد، وذلك عن    

أمهية لتخريج أفراد واعني بطريق تعليمه ويف املناهج الرتبوية من املدارس اإلبتدائية إىل اجلامعات 
 .للوطن، وضرورة حتقيقه للعيش برفاهية واستقرار وسالم األمن اإلجتماعي

يف محايتها  -صلى اهلل عليه وسلم–كما أن اجملتمع مرتبط ارتباطا وثيقا باألسرة، فإن هدي النيب     
رب هديا ربانيا صاحل لكل زمان ومكان، فإيالء اإلهتمام هلا ومحايتها هو وبالتايل محاية اجملتمع يعت

محاية للوطن ككل، فعلى احلكومات واخلرباء أن يهتموا بتكوين األسرة قبل بدايتها عن طريق 
 .التأهيل والتدريب على هد النيب، للوصول ألحسن النتائج وأروع النجاحات

 اد، ومنكم النصيحة واإلرشاد، وأمتىن لكم النجاح والفالح يفوأخريا أرجوا من اهلل القبول والسد   
 .النجاح والتميز لتكمالدنيا واآلخرة، وأمتىن جمل

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
 الهوامش
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