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 مفههم علم االجتساع اإلسالمي: :السحاضرة االولى
 متى وجد االسالم ؟

اإلسالم لػ يؽجج فقط في القخن الدابع السيالدي، بل عخف مشح أن ان 
وأركانو في عيج الشبي دمحم رسؽل هللا َصمَّى َّللاَُّ  خمقت البذخية، ولكؼ وضعت أسدو

 َعَمْيِو َوَسمََّػ. 
 ماذا وضع االسالم؟

مؼ خالل الجيؼ اإلسالمي، األسذ واألحكام  وقج وضع هللا عد وجل
وقيسو لمتؽافق مع العقل  إلقامة الحياة السدتقخة ألنو ديؼ مؼ عشج هللا صيغت أحكامو

 متغيخاتيا. البذخي ومع مشعؽمة الحياة بكل
 اذكر بعض خرائص االسالم؟

 أن يدمػ كل مخمؽق وجيو هلل سبحانو وتعالى.االسالم  -1
 أنو ليذ بالجيؼ الحجيث في تاريخ البذخية. -2
 كسا أنو ليذ ديشًا خاصًا بطائفة مؼ الشاس أو أمة مؼ األمػ. -3
 أنو ليذ قاصخًا عمى زمان بعيشو أو بيئة محجدة. -4
َوَما َخَمْقُت اْلِجؼَّ " يذسل اإلنذ والجؼ معًا وصجق هللا الععيػ:  أنو -5

ْنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجونِ   ."َواإْلِ
 .ىؽ الجستؽر اإلليي واألخيخ لإلندانية وأخيخًا، الجيؼ اإلسالمي -6

 ما الفرق بين علم االجتساع الديشي وباقي العلهم االجتساعية؟
 الستعسقة لمتغيخ والرخاع في السجتسع الكبيخ. أكثخىا اىتسامًا بالجراسة الجقيقة  ىؽ

 لحلغ: 
يدتأثخ عمػ االجتساع باىتسام القادة والسرمحيؼ والسخططيؼ؛ نعخًا ألىسيتو  

 الستدايجة 
 في علم االجتساع الديشي؟دورا العقيدة هل تلعب 

 .ورًا ىامًا في البشاء االجتساعيتمعب العقيجة اإلسالمية دنعػ 
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 علم االجتساع. ومبادئ معايير: السحاضرة الثانية

 ؟يقهم عليها علم االجتساع الغربي السعايير التيما 

 السادية السطمقة التي ال تعتخف باألديان الدساوية.ـ 1

 االعتساد عمى مشيج البحث التجخيبي الحي ال يفخق بيؼ اإلندان والسادة الجامجة.ـ 2

 علم االجتساع  اإلسالمي.لرياغة العامة  سبادئال
  إن هللا سبحانه هه الخالق لهذا الكهن بكل ما فيه. -1

وىحا يعشي أن الطبيعة لػ تخمق نفديا ولػ تؽجج نفديا بل هللا عد وجل 
ىؽ خالقيا ومؽججىا وىي تديخ وفق سشؼ مطخدة ووفق نعام متخابط 

 األجداء ومؼ خمقيا ىؽ السقجر ليحه الدشؼ وىحا الشعام.
 .اإليسان بالغيب -2

فرل  ال يسكؼحيث يشقدػ العالػ إلى قدسيؼ يسكؼ التسييد بيشيسا ولكؼ 
 أحجىسا عؼ اآلخخ ىسا:

عالػ الغيب وعالػ الذيادة، يترل عالػ الغيب بحات هللا جل وعال  - أ
 وصفاتو والحياة اآلخخة والسالئكة والجؼ والخوح.

يترل عالػ الذيادة بكل ما في الكؽن مؼ أشياء وأحجاث وظؽاىخ  - ب
 .تذكل نعام الكؽن الساديوعالقات 

والعقل أداة لمؽصؽل إلى حقائق الطبيعة وىؽ معخض مع ذلغ لمخطأ والؽحي أداة 
 معخفة عالػ الغيب )ما وراء الطبيعة(.

 :اإليسان بأن هللا عز وجل هه السذرع لإلندان-3
، وىؽ أيزًا مؼ وضع لإلندان عؼ طخيق فيؽ مؼ وضع لمطبيعة سششيا 

 العامة والجقيقة لمخيخ والذخ وحجد معالػ األخالق والحقؽق الثابتة.الؽحي السقاييذ 
 والرسل. باألنبياءاإلقرار ـ 4     
وىؽ رسالة عالسية مؽجية إلى  اإليسان بأن اإلسالم هه خاتسة الرساالت -5

 كافة البذخ، كسا أنو رسالة تامة ومكتسمة وصالحة لكل زمان ومكان.
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 علم االجتساع  اإلسالمي.لاألهداف العامة : حاضرة الثالثة الس 
 صياغة عمػ االجتساع في ظل مبجأ اإليسان باهلل تعالى. -1
ال ييتػ بسرالح دولة أو طبقة أو حدب أو قبيمة، ألن العشرخ  أنو -2

الفاعل والسبتغى ىؽ التؽحيج والؽحجة، مع إبخاز عؽامل الشيزة والعجل، ونبح كل 
 طبقًا لمسبادئ اإلسالمية.أشكال التحيد والتطخف واإلرىاب 

لمجيؼ اإلسالمي  التخاث الفكخي اإلسالمي، والتأكيج عمى الجور الفاعل -3
 الزبط االجتساعي الخئيدة في السجتسع. كأحج أدوات
 إسالمية رصيشة. الترجي لمقزايا السعاصخة، مؼ خالل مشيجية عمسية -4
 أن يكؽن لمطفل نريب كبيخ مؼ قزايا الؽطؼ واألخالق والعمػ. -5
بشي ودعػ مذخوع حزاري تخبؽي تعميسي مجتسعي ييجف لشذخ ت  -6

 .ثقافة الحؽار واالختالف، وقبؽل اآلخخ
 

 علم االجتساع اإلسالمي.لالقزايا العامة 
 هللا )عز وجل(:وحدانية  -1

ىي القزية األساسية التي يشبغي أن تدتشج إلييا  وحجانية هللا عد وجل 
نعخيات ورؤى عمػ االجتساع مؼ مشعؽر إسالمي.  وذلغ باعتبار أن هللا عد وجل 
ىؽ القؽة الؽاحجة السجبخة ألمخ الكؽن والسجتسع، والحي يشتقل تأثيخ فاعميتو إلى 

ي يعسل وفق اإلندان الحي أعجه هللا ليكؽن خميفتو في األرض، ثػ إلى السجتسع الح
تعاليسو التي وردت في القخآن الكخيػ باعتباره مشبعًا لمخؤى الفكخية لمسدمػ، ومؼ َثػ 

َما َفخَّْطَشا ِفي اْلِكَتاِب ِمْؼ َشْيٍء ُثػَّ ِإَلى "مشبعًا لجسيع السعارف والعمؽم؛ قال تعالى: 
 . "َربِِّيْػ ُيْحَذُخونَ 

 ـ استخالف االندان لعسارة االرض:2
قجم هللا تعالى اإلندان عمى كل مخمؽقاتو، وتجمى ىحا التقجيخ في 

َوِإْذ َقاَل َربَُّغ "استخالف اإلندان في األرض والسجتسع.  وفى ذلغ يقؽل هللا تعالى: 
َماء ُيْفِدُج ِفيَيا َوَيْدِفُغ  َمؼ اأَلْرِض َخِميَفًة َقاُلؽْا َأَتْجَعُل ِفيَيا ِفي ِلْمَساَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعل   الجِّ

ُس َلَغ َقاَل ِإنِّي أَْعمَ    ."ُػ َما اَل َتْعَمُسؽنَ َوَنْحُؼ ُنَدبُِّح ِبَحْسِجَك َوُنَقجِّ
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وذلغ يعشي أن هللا تعالى خمق الكؽن،  واختار اإلندان خميفتو لو مؼ أجل 
 إدارتو وإعساره.  

يذيخ الترؽر اإلسالمي إلى أن هللا تعالى قج خمق الكؽن تعبيخًا عؼ 
ععستو وقجرتو، ولكي يربح الكؽن ججيخًا  بأن يكؽن شاىجًا عمى ىحه الععسة، فقج 

 خمق فيو اإلندان ليعسخه، ولحلغ كخمة واستخمفو.
 

 قزية الشظام االجتساعي اإلسالمي:-2
اإلسالم إلى تحقيق العجالة، وفخض في سبيل بشاء السجتسع القؽي السؽحج، دعا 

األمخ بالسعخوف، والشيي عؼ السشكخ لمسحافعة عمى تؽازن السجتسع، وإبعاده عؼ 
شُكْػ ُأمَّة  َيْجُعؽَن ِإَلى الَخْيِخ َوَيْأُمُخوَن ِبالَسْعُخوِف " االنحخاف، قال تعالى:  َوْلَتُكؼ مِّ

 . "ْفِمُحؽنَ َوَيْشَيْؽَن َعِؼ الُسشَكِخ َوُأْوَلِئَغ ُىُػ السُ 
واعتشى الشعام االجتساعي اإلسالمي أععػ العشاية بتقؽية األسخة، وشخع ليا 
نعامًا دقيقًا يبيؼ فيو حقؽق وواجبات أفخادىا، وتشعيػ معامالت الشفقة، والدواج، 
والسيخاث، وتخبية األوالد، وبحر بحور السحبة واإليثار والخحسة بيشيػ، ألن في تقؽية 

ك أطخافيا تقؽية لمسجتسع وضبطًا لحخكتو، ونذخًا لمقيػ اإلندانية األسخة وضبط سمؽ 
واالجتساعية الخفيعة بيؼ أبشائو، حتى يبتعج عؼ الفؽضى والترادم، والتحمل 

. الُخُمقي... كسا يجعؽ اإلسالم إلى تكافؤ الفخص لمجسيع، كي يتشافدؽا تشافدًا شخيفاً 
ومؼ السعمؽم أن اإلسالم ال يجعل ىحا التشافذ أو الدعي قاصخًا عمى السدمسيؼ؛ 
وإنسا يجعؽ األفخاد الحيؼ يشتسؽن إلى مجتسعو، مدمسيؼ وغيخ مدمسيؼ، إلى االشتخاك 
في التشسية االجتساعية، وبشاء الحزارة اإلندانية، طالسا أن الخميفة ىؽ اإلندان، 

 .لسدمػ فحدباوليذ 
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 دس خوُر امحيِت املسلِ 

 
ٌموم البٌت المسلم على مجموعة من األسس والمواعد 
التً تحكمه، وتنظم سٌر الحٌاة فٌه، كما أنها تمٌزه عن 
غٌره من البٌوت، وتُستمدُّ هذه المواعد من المرآن الكرٌم 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -والسنة النبوٌة الشرٌفة وسٌرة الرسول 

 الدستور هً:أهم لواعد هذا 

وما ٌتطلبه ذلن من  -سبحانه-اإلٌمان الصادق باهلل  -ٔ
اإلخالص له، ودوام الخشٌة منه، وتمواه، والعمل 

 بؤوامره، واجتناب نواهٌه، واإلكثار من ذكره.
اإلٌمان بمالئكة هللا، وكتبه، ورسله، والٌوم اآلخر،  -ٕ

ُسوُل بَِما أُنِزلَ   والمضاء والمدر، لال تعالى: }آَمَن الرَّ
بِِّه َواْلُمْإِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاّلّلِ َوَمآلئَِكتِِه َوُكتُبِِه  ٌِْه ِمن رَّ إِلَ
ُسِلِه َولَالُواْ َسِمْعنَا  ن رُّ ٌَْن أََحٍد ّمِ ُق بَ َوُرُسِلِه الَ نُفَّرِ

ٌَْن اْلَمِصٌُر{ ) ( سورة 8َٕ٘وأََطْعنَا ُغْفَرانََن َربَّنَا َوإِلَ
 البمرة.

وااللتزام بسنته، والعمل  -ملسو هيلع هللا ىلص  - اإلٌمان برسول هللا- -ٖ
بما أمر به، والبعد عما نهى عنه، لال تعالى: } َوَما 
ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَانتَُهوا َواتَّمُوا  آتَاُكُم الرَّ

َ َشِدٌُد اْلِعمَاِب{ سورة الحشر. َ إِنَّ َّللاَّ  َّللاَّ
موالٌتها، لال تعالى: أداء الصلوات والمحافظة على - -ٗ

}إن الصالة كانت على المإمنٌن كتابًا مولوتًا{ 
 [.ٖٓٔ]النساء: 

أداء حّكِ هللا فً المال من زكاة وصدلة ، لال تعالى: - -٘
( سورة 9ٔ}َوفًِ أَْمَواِلِهْم َحكٌّ لِّلسَّائِِل َواْلَمْحُروِم{ )

 الذارٌات.
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ٌَن آَمنُواْ صٌام شهر رمضان، لال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَّذِ  -ٙ
ٌَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذٌَن ِمن لَْبِلُكْم  ٌُْكُم الّصِ ُكتَِب َعلَ

 ( سورة البمرة.8ٖٔلَعَلَُّكْم تَتَّمُوَن{ )
الذهاب ألداء فرٌضة الحج عند المدرة علٌه، لال  -7

ٌِْه  ٌِْت َمِن اْستََطاَع إِلَ ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ تعالى: } َوّلِلّ
ًٌّ َعِن اْلعَالَِمٌَن { ) َسبٌِالً  ( 97َوَمن َكفََر فَِإنَّ هللا َغنِ

 سورة آل عمران.
العاللةُ الزوجٌة تموم على السكن والمودة والرحمة،  -8

ْن أَنفُِسُكْم  لال تعالى: }َوِمْن آٌَاتِِه أَْن َخلََك لَُكم ّمِ
َودَّةً  ٌْنَُكم مَّ ٌَْها َوَجعََل بَ َوَرْحَمةً إِنَّ أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَ

( سورة الروم. ٕٔفًِ َذِلَن آَلٌَاٍت لِّمَْوٍم ٌَتَفَكَُّروَن{ )
وعلى الزوجٌن أن ٌضعا دستوًرا لحٌاتهما وأسًسا 
للتفاهم المشترن بٌنهما لتدوم المودة والرحمة، 

 وتتحمك السعادة لهما.
َجاُل  -9 للرجل حك الموامة فً البٌت، لال تعالى: }الّرِ

اُموَن َعلَ  َل َّللّاُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض لَوَّ ى النَِّساء بَِما فَضَّ
اِلَحاُت لَانِتَاٌت َحافَِظاٌت  َوبَِما أَنفَمُواْ ِمْن أَْمَواِلِهْم فَالصَّ
ٌِْب بَِما َحِفَظ َّللّاُ َوالالَّتًِ تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ  ْلغَ لِّ

وُهنَّ فَِإْن فَِعُظوُهنَّ َواْهُجُروهُنَّ فًِ اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُ 
ٌِْهنَّ َسبٌِالً إِنَّ َّللّاَ َكاَن َعِلًٌّا َكبًٌِرا{  أََطْعنَُكْم فاَلَ تَْبغُواْ َعلَ

 ( سورة النساء.ٖٗ)
الرعاٌة حكٌّ مشترن بٌن الرجل والمرأة فً البٌت،  -ٓٔ

ُكلُُّكْم َراعٍ ، َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعٌَّتِِه : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال 
ُجُل َراعٍ فِى  ، اإِلَماُم َراعٍ َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعٌَّتِِه ، َوالرَّ
أَْهِلِه َوْهَو َمْسئُوٌل َعْن َرِعٌَّتِِه ، َواْلَمْرأَةُ َراِعٌَةٌ فِى 
ٌِْت َزْوِجَها َوَمْسئُولَةٌ َعْن َرِعٌَّتَِها ، َواْلَخاِدُم َراعٍ فِى  بَ

لَاَل َوَحِسْبُت أَْن لَْد  -تِِه َماِل َسٌِِّدِه َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعٌَّ 
ُجُل َراعٍ فِى َماِل أَبٌِِه َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعٌَّتِِه  -لَاَل  َوالرَّ

 « َوُكلُُّكْم َراعٍ َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعٌَّتِِه 
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التزام المرأة بالوفاء بحموق زوجها علٌها،  -ٔٔ
أٍَة َماتَْت أٌََُّما اْمرَ : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وحسن طاعته، لال 

 «.َوَزْوُجَها َعْنَها َراٍض َدَخلَِت اْلَجنَّةَ 
التزام الرجل بالوفاء بحموق زوجته؛ بحسن -

صلى هللا  -معاشرتها وإعفافها واإلنفاق علٌها، لال 
إَِذا أَْنفََك اْلُمْسِلُم نَفَمَةً َعلَى أَْهِلِه : »  -علٌه وسلم 

 « َدلَةً َوْهَو ٌَْحتَِسبَُها ، َكانَْت لَهُ صَ 
التزام الوالدٌن برعاٌة أوالدهما، وحسن تربٌتهم،  -ٕٔ

ُمُروا أَْوالََدُكْم : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وتعلٌمهم أمور دٌنهم، لال 
ٌَْها َوُهْم  بِالصَّالَِة َوُهْم أَْبنَاُء َسْبعِ ِسنٌَِن َواْضِربُوُهْم َعلَ

ٌْنَُهْم  لُوا بَ  «.فِى اْلَمَضاِجعِ أَْبنَاُء َعْشِر ِسنٌَِن َوفَّرِ
التزام األبناء ببر الوالدٌن وطاعتهما فٌما ٌرضً  -ٖٔ

هللا، لال تعالى: }َولََضى َربَُّن أاَلَّ تَْعبُُدواْ إاِلَّ إٌَِّاهُ 
ا ٌَْبلُغَنَّ ِعنَدَن اْلِكبََر أََحُدُهَما أَْو  ٌِْن إِْحَسانًا إِمَّ َوبِاْلَواِلَد

َوالَ تَْنَهْرُهَما َولُل لَُّهَما لَْوالً  ِكالَُهَما فاَلَ تَمُل لَُّهَمآ أُفٍّ 
 ( سورة اإلسراء.َٖٕكِرًٌما{ )

صلة األرحام وبر األلارب واألصحاب، لال تعالى:  -ٗٔ
ن نَّْفٍس  }ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُواْ َربَُّكُم الَِّذي َخلَمَُكم ّمِ

َكثًٌِرا  َواِحَدٍة َوَخلََك ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً 
َونَِساء َواتَّمُواْ َّللّاَ الَِّذي تََساءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ َّللّاَ 

ٌُْكْم َرلٌِبًا{ ) صلى  -( سورة النساء. ولال َٔكاَن َعلَ
هُ أَْن ٌُْبَسَط لَهُ فِى ِرْزلِِه : »  -هللا علٌه وسلم  َمْن َسرَّ

َ لَهُ فِى أَثَِرِه ، فَْلٌَِص   -ولال  ،« ْل َرِحَمهُ ، َوأَْن ٌُْنَسؤ
ُجُل ُودَّ أَبٌِِه : »  -ملسو هيلع هللا ىلص   «.أَبَرُّ اْلبِّرِ أَْن ٌَِصَل الرَّ

َما َزاَل : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -االلتزام بحك الجار، لال  -٘ٔ
ثُهُ   «.ٌُوِصٌنِى ِجْبِرٌُل بِاْلَجاِر َحتَّى َظنَْنُت أَنَّهُ َسٌَُوّرِ

صلى  -واحترام الكبٌر، لال معرفة الفضل ألهله  -ٙٔ
َمْن لَْم ٌَْرَحْم َصِغٌَرنَا َوٌَْعِرْف : »  -هللا علٌه وسلم 

ٌَْس ِمنَّا   « .َحكَّ َكبٌِِرنَا فَلَ
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التحلً بالصبر أمام الشدائد والمصائب وفً كل  -7ٔ
األمور، لال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ اْستَِعٌنُواْ 

ْبِر َوالصَّالَ  ابِِرٌَن{ )بِالصَّ ( ِٖ٘ٔة إِنَّ َّللّاَ َمَع الصَّ
 سورة البمرة.

صلى هللا  -الصدق فً المعاملة والحدٌث، لال  -8ٔ
ْدَق ٌَْهِدى : »  -علٌه وسلم  ْدِق فَِإنَّ الّصِ ٌُْكْم بِالّصِ َعلَ

ُجُل  إِلَى اْلبِّرِ َوإِنَّ اْلبِرَّ ٌَْهِدى إِلَى اْلَجنَِّة َوَما ٌََزاُل الرَّ
ٌمًا ٌَْصُدُق َوٌَ  ِ ِصّدِ ْدَق َحتَّى ٌُْكتََب ِعْنَد َّللاَّ ى الّصِ تََحرَّ

َوإٌَِّاُكْم َواْلَكِذَب فَِإنَّ اْلَكِذَب ٌَْهِدى إِلَى اْلفُُجوِر َوإِنَّ 
ُجُل ٌَْكِذُب  اْلفُُجوَر ٌَْهِدى إِلَى النَّاِر َوَما ٌََزاُل الرَّ

ى اْلَكِذَب َحتَّى ٌُْكتََب ِعْنَد َّللاَِّ   « َكذَّابًا  َوٌَتََحرَّ
التوكل على هللا واالعتماد علٌه، لال تعالى:} َوَمن  -9ٔ

ِ فَُهَو َحْسبُهُ { )  ( سورة الطالقٌَٖتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ
التعاون على البر والتموى، وفً كل أمور الحٌاة،  -ٕٓ

لال تعالى: } َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلبّرِ َوالتَّْمَوى َوالَ تَعَاَونُواْ 
اإِلثِْم َواْلعُْدَواِن َواتَّمُواْ َّللّاَ إِنَّ َّللّاَ َشِدٌُد اْلِعمَاِب{ َعلَى 

 ( سورة المائدة.ٕ)
بذل النصٌحة واألمر بالمعروف والنهً عن  -ٕٔ

ٌُن النَِّصٌَحةُ : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المنكر، لال  لُْلنَا : ِلَمْن « الّدِ
ِ َوِلِكتَابِِه َوِلَرُسوِلهِ » لَاَل :  ِة اْلُمْسِلِمٌَن  ّلِلَّ َوألَئِمَّ

تِِهْم   «َوَعامَّ
اتَّمُوا الظُّْلَم فَِإنَّ : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -االبتعاد عن الظلم، لال  -ٕٕ

الظُّْلَم ُظلَُماٌت ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َواتَّمُوا الشُّحَّ فَِإنَّ الشُّحَّ 
فَُكوا ِدَماَءُهْم أَْهلََن َمْن َكاَن لَْبلَُكْم َحَملَُهْم َعلَى أَْن سَ 

 «َواْستََحلُّوا َمَحاِرَمُهْم 
 -ستر العورات والمحافظة على حرمة الغٌر، لال  -ٖٕ

ُ : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  ْنٌَا إاِلَّ َستََرهُ َّللاَّ الَ ٌَْستُُر َعْبٌد َعْبًدا فِى الدُّ
 « ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة 
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اْلُمْسِلُم : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لضاء حوائج المسلمٌن، لال  -ٕٗ
أَُخو اْلُمْسِلِم ، الَ ٌَْظِلُمهُ َوالَ ٌُْسِلُمهُ ، َوَمْن َكاَن فِى 
َج َعْن ُمْسِلٍم  ُ فِى َحاَجتِِه ، َوَمْن فَرَّ َحاَجِة أَِخٌِه َكاَن َّللاَّ

ُ َعْنهُ ُكْربَةً ِمْن  َج َّللاَّ ُكُربَاِت ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة ، ُكْربَةً فَرَّ
ُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة   «َوَمْن َستََر ُمْسِلًما َستََرهُ َّللاَّ

االعتدال وااللتصاد فً المعٌشة واإلنفاق، لال  -ٕ٘
تعالى: }َوالَِّذٌَن إَِذا أَنفَمُوا لَْم ٌُْسِرفُوا َولَْم ٌَْمتُُروا َوَكاَن 

ٌَْن َذِلَن لََواًما{ )  ان.( سورة الفرل7ٙبَ
ٌٍْر  -ٕٙ الكرم والجود، لال تعالى:} َوَما تُنِفمُواْ ِمْن َخ

ٌُْكْم َوأَنتُْم الَ تُْظلَُموَن { )  ( سورة البمرة.7ٌَُٕٕوفَّ إِلَ
اإلٌثار واجتناب البخل والشُّح، لال تعالى: }َوالَِّذٌَن  -7ٕ

ٌَماَن ِمن لَْبِلِهْم ٌُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر  اَر َواإْلِ ُإوا الدَّ تَبَوَّ
ا أُوتُوا إِ  مَّ ٌِْهْم َواَل ٌَِجُدوَن فًِ ُصُدوِرِهْم َحاَجةً ّمِ لَ

َوٌُْإثُِروَن َعلَى أَنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ َوَمن 
( سورة 9ٌُوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَؤُْولَئَِن ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{ )

 الحشر.
َ : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -التواضع وخفض الجناح، لال  -8ٕ إِنَّ َّللاَّ

أَْوَحى إِلَىَّ أَْن تََواَضعُوا َحتَّى الَ ٌَْفَخَر أََحٌد َعلَى أََحٍد 
 « َوالَ ٌَْبِغى أََحٌد َعلَى أََحٍد 

الِحلم والرأفة والرفك، لال تعالى: }الَِّذٌَن ٌُنِفمُوَن  -9ٕ
اء َوالضَّرَّ  ٌَْظ َواْلعَافٌَِن َعِن فًِ السَّرَّ اء َواْلَكاِظِمٌَن اْلغَ

( سورة آل ٖٗٔ) النَّاِس َوَّللّاُ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن{
ْفَك الَ ٌَُكوُن فِى َشْىٍء : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عمران. ولال  إِنَّ الّرِ

 « إِالَّ َزانَهُ َوالَ ٌُْنَزُع ِمْن َشْىٍء إِالَّ َشانَهُ 
اْلَحٌَاُء الَ ٌَؤْتِى إاِلَّ : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ء، لال التخلك بالحٌا -ٖٓ

ٌٍْر   «.بَِخ
 ِ ِ ْبِن َمْسعُوٍد لَاَل لَاَل َرُسوُل َّللاَّ صلى -وَعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ َحكَّ اْلَحٌَاِء »  -هللا علٌه وسلم «. اْستَْحٌُوا ِمَن َّللاَّ
ِ إِنَّا لَنَْستَ  ِ. لَاَل لَاَل لُْلنَا ٌَا َرُسوَل َّللاَّ » ْحٌِى َواْلَحْمُد ّلِلَّ
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ِ َحكَّ اْلَحٌَاِء أَْن  ٌَْس َذاَن َولَِكنَّ ااِلْستِْحٌَاَء ِمَن َّللاَّ لَ
أَْس َوَما َوَعى َوتَْحفََظ اْلبَْطَن َوَما َحَوى  تَْحفََظ الرَّ
َوتَتََذكََّر اْلَمْوَت َواْلبِلَى َوَمْن أََراَد اآلِخَرةَ تََرَن ِزٌنَةَ 

نْ  ِ َحكَّ اْلَحٌَاِء الدُّ  «ٌَا فََمْن فَعََل َذِلَن فَمَِد اْستَْحٌَا ِمَن َّللاَّ
الوفاء بالعهد، لال تعالى: } َوأَْوفُواْ بِاْلعَْهِد إِنَّ  -ٖٔ

 ( سورة اإلسراء.ٖٗاْلعَْهَد َكاَن َمْسُإوالً{ )
َوْجِه  تَبَسُُّمَن فِى: »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -البشاشة والمرح، لال  -ٕٖ

 «أَِخٌَن لََن َصَدلَةٌ 
ْحَمِن  -ٖٖ الولار والسكٌنة، لال تعالى: }َوِعبَاُد الرَّ

الَِّذٌَن ٌَْمُشوَن َعلَى اأْلَْرِض َهْونًا َوإِذَا َخاَطبَُهُم 
 ( سورة الفرلان.ٖٙاْلَجاِهلُوَن لَالُوا َساَلًما{ )

نٌَِن إٌَِمانًا أَْكَمُل اْلُمْإمِ :»  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حسن الخلك، لال  -ٖٗ
 « أَْحَسنُُهْم ُخلُمًا 

إلماء السالم، لال تعالى: } فَِإَذا َدَخْلتُم بٌُُوتًا  -ٖ٘
ِ ُمبَاَرَكةً َطٌِّبَةً  ْن ِعنِد َّللاَّ فََسلُِّموا َعلَى أَنفُِسُكْم تَِحٌَّةً ّمِ

ُ لَُكُم اآْلٌَاِت لَعَلَُّكْم تَْعِملُون{ ) ( سورة َٔٙكَذِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ
 لنور.ا
االستئذان، لال تعالى: } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل  -ٖٙ

ٌَْر بٌُُوتُِكْم َحتَّى تَْستَؤْنُِسوا َوتَُسلُِّموا  تَْدُخلُوا بٌُُوتًا َغ
ٌٌْر لَُّكْم لَعَلَُّكْم تََذكَُّروَن{ ) ( سورة 7َٕعلَى أَْهِلَها َذِلُكْم َخ

 النور. 
َمْن َسلََن َطِرٌمًا : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حب العلم والتعلم، لال  -7ٖ

ُ بِِه َطِرٌمًا ِمْن ُطُرِق اْلَجنَِّة  ٌَْطلُُب فٌِِه ِعْلًما َسلََن َّللاَّ
َوإِنَّ اْلَمالَئَِكةَ لَتََضُع أَْجنَِحتََها ِرًضا ِلَطاِلِب اْلِعْلِم َوإِنَّ 

َمْن فِى السََّمَواِت َوَمْن فِى األَْرِض اْلعَاِلَم لٌََْستَْغِفُر لَهُ 
َواْلِحٌتَاُن فِى َجْوِف اْلَماِء َوإِنَّ فَْضَل اْلعَاِلِم َعلَى اْلعَابِِد 
ٌْلَةَ اْلبَْدِر َعلَى َسائِِراْلَكَواِكِب َوإِنَّ  َكفَْضِل اْلمََمِر لَ

ثُوا ِدٌنَاًرا اْلعُلََماَء َوَرثَةُ األَْنبٌَِاِء َوإِنَّ األَْنبٌَِاَء لَْم ٌُ  َوّرِ
ثُوا اْلِعْلَم فََمْن أََخذَ   « .هُ أََخَذ بَِحّظٍ َوافٍِر َوالَ ِدْرَهًما َورَّ
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االبتعاد عن التجسس والِغٌبة والنمٌمة، لال  -8ٖ
َن الظَّّنِ  تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثًٌِرا ّمِ

ُسوا َواَل ٌَْغتَب بَّْعُضُكم إِنَّ بَْعَض الظَّّنِ إِثٌْم َواَل تََجسَّ 
ٌْتًا فََكِرْهتُُموهُ  بَْعًضا أٌَُِحبُّ أََحُدُكْم أَن ٌَؤُْكَل لَْحَم أَِخٌِه َم

ابٌ  َ تَوَّ َ إِنَّ َّللاَّ ِحٌٌم{ ) َواتَّمُوا َّللاَّ  ( سورة الحجراتٕٔرَّ
إٌَِّاُكْم َواْلَحَسَد : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -االبتعاد عن الحسد، لال  -9ٖ

 « النَّاُر اْلَحَطَب فَِإنَّ اْلَحَسَد ٌَؤُْكُل اْلَحَسنَاِت َكَما تَؤُْكُل 
إٌَِّاُكْم َوالظَّنَّ فَِإنَّ : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عدم إساءة الظن، لال  -ٓٗ

، َوالَ تََجسَُّسوا َوالَ تََحسَُّسوا ، َوالَ الظَّنَّ أَْكَذُب اْلَحِدٌِث 
تََحاَسُدوا ، َوالَ تَنَافَُسوا ، َوالَ تَبَاَغُضوا ، َوالَ تََدابَُروا 

ِ إِْخَوانًا.   « ، َوُكونُوا ِعبَاًدا ّلِلَّ
َ : »  -ملسو هيلع هللا ىلص  -االهتمام بجمال البٌت، لال  -ٔٗ إِنَّ َّللاَّ

 .« ْلَحّكِ َوَغْمُط النَّاِس اْلِكْبُر بََطُر اَجِمٌٌل ٌُِحبُّ اْلَجَماَل 
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 امخـاون ؿىل امرب وامخلوى

وثـاوهوا » امخـاون يف حياة الأمة مؼِر حضاري يلوي خشصيهتا ، ويوحد لكمهتا كال ثـاىل : 

ن هللا شديد امـلاب  . ومن "ؿىل امرب وامخلوى وال ثـاوهوا ؿىل االؤمث وامـدوان واثلوا هللا اؤ

ال يسخة امخيازع  ال ابمخـاون تني أأفرادُا ، وما فشوت اؤ املـووم أأهَ ما كامت حضارة وثعورت اؤ

 .أأي كوحنك" ،وال ثيازؾوا فذفشووا وثذُة رحبنك "وامخيافر كال ثـاىل : 

ىل امخـاون ؿىل امرب . وامخياحص تني أأفراد  منا يدؾو اؤ واالؤسالم يف دؾـوثـَ محياء احلياة امعيحة اؤ

ادلين اميصيحة . كيل : ملن ابرسول هللا؟ كال : هلل ومكذاتَ ومرسوهل ولأمئة  "ملسو هيلع هللا ىلص : ملوهل  الأمة

 ".املسومني وؿامهتم 

ـومَ ، وامغين يـني ت -فاسد لك مبا يس خعيؽ ، فامـامل ومٌَ امخـاون ؿىل حتليق املصاحل ، ودفؽ امل

ب املسل وحرتيذَ حرتية حامباهل ، وامشجاع ثشجاؾخَ يف سخيل هللا ، ويدخل يف و اؿداد امش  

 .اؤسالمية 

ؿاىهتم ومن امخـاون االؤحساس مبشاؾر املسومني ،  من هفس . مؤمن هرتة : »  ملسو هيلع هللا ىلصامييب  ملول واؤ

من هرب ادلهيا هفس هللا ؾيَ هرتة من هرب يـوم امليامة ، ومن س مسوٌلً سرٍت هللا يف ادلهيا 

د ما اكن والآخرة ، وهللا يف ؾون امـحادلهيا  -والآخرة ، ومن يرس ؿىل مـرس يرس هللا ؿويَ 

 . «امـحد يف ؾون أأخيَ 

 ".فـاثـلـوا هللا وأأصوحـوا ذات تيٌنك" ن اؤصالح ذات امحني كال ثـاىل : امذـــاو  نومـ 

اهرص أأخاك ػاملًا مؼوومًا فلال رخل » ونذكل يدخل فيَ زحر امؼامل حلدير أأوس جن ماكل : 

ايٍ هرصٍ ػاملًا ؟ فلال متيايرسول هللا ، أأهرصٍ مؼوومًا فكيف أأ   .« ـَ من امؼل . فذكل هرصك اؤ

رشاد امضال أأمـرًا ابملـروف وهنيًا  - ومن امخـاون الاحامتؾي ثـومي اجلاُل ، وثذنري امغافل ، واؤ

يـخرب واملؤمٌات تـضِم أأومياء تـض يبأمرون ابملـروف  نواملؤمٌو"ؾن امليكر ، كال هللا ثـاىل : 

،  "امصالة ويؤثون امزاكة ويعيـون هللا ورسوهل أأومئم سريمحِم هللا نوويهنون ؾن امليكر ويلمي

غازة املوِوف ، ومساؿدة  ومـىن أأومياء : أأي يدٌارصون ويخـاوهون ومن امخـاون الاحامتؾي اؤ
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املؤمن نومؤمن اكمحًيان ثشد تـضَ تـضًا وش حم ملسو هيلع هللا ىلص : » ملوهل ، امـاحز، وامخيسري ؾن املـرس

 ".تني أأصاتـَ

ويدخل يف امذـــاون أأيضًا املسامهة يف حـمـــيـات امرب ، وتياء املساخد واملسدشفيات ، وورش 

ذا يؤند أأن امخـاون يف اجملمتؽ االؤساليم أأكـوى جكثري من  امـل واجلِاد يف سخيل هللا ، ُو

لافة أأو اميؼرايت احلديثة اميت ثلوم ؿىل االؤظار املادي ، وؿىل اؾـذـدـار انوون أأو اجلًس أأو امث

 املـامةل . 

من يشفؽ شفاؿة حس ية يكن هل "امشفاؿة احلس ية ، كال ثـاىل :  ومن امذـــاون الاحامتؾي

كال جماُد : ىزمت ُذٍ الآية يف "، ثصخة مهنا ومن يشفؽ شفاؿة سيئة يكن هل نفل مهنا

ن هل هصية من ذكل ومثل ذكل شفاؿات امياس تـضِم محـض ، مفن أأمر يرتثة ؿويَ خري اك

 .موزرا

ومن امخـاون يف االؤسالم ما يـرف ابمخضامن االؤساليم ، لأن امخـاون ُو امخضامن ، والأش ياء 

آاثر امخـاون  حبلائلِا ومـاىهيا ال تبأمفاػِا اجملردة ، ذلكل فاؤن دؾـوة امخضامن االؤساليم ثـخرب من أ

لأخيَ ما ال يؤمن أأحدمك حىت حية ملسو هيلع هللا ىلص : » من ؿالمات االؤميان ، كال ملسو هيلع هللا ىلص اذلي حـهل امرسول 

 .«حية ميفسَ 

وأأما امخـاون ؿىل االؤمث وامـدوان فيدخل فيَ ثبأييد احملرمات مثل امخـاون ؿىل امراب ، والاؾخداء 

ؿىل حرمات هللا أأو حرمات خولَ ، وكد ورد اههنيي ؾن االؤؿاهة ؿىل ذكل تيصـوص امكذاب 

 س ححاهَ وثـاىل وامس ية ، ملا فيَ من امفساد امكدري وامـواكة اموخمية وامخـرض مغضة هللا

 وثفريق املكمة .  ء، وجسويط الأؿدا

سلاط حد رشؾي  ويدخل فيَ امخـاون مؽ أأؿداء هللا تغية االؤرضار ابملسومني . وامخـاون ؿىل اؤ

 ؿىل من وحة ؿويَ وامخـاون ؿىل ما يرض امفرد والأرسة واجملمتؽ وادلوةل املسومة تلول أأو فـل .

 ن امليكرمرشوؾية الأمر ابملـروف واههنيي ؾ

 ثـريفَ وفضهل وحمكَ
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 .ملسو هيلع هللا ىلص ُو لك ما أأمر هللا تَ أأو أأمر تَ رسوهل  :املـروف

 .ملسو هيلع هللا ىلصُو لك ما هني  هللا ؾيَ أأو هني  ؾيَ رسوهل  :وامليكر

نيمت خري أأمة أأخرحت نوياس ثبأمرون ابملـروف وحهنون ؾن امليكر وثؤمٌون » كال ثـاىل : 

 ".ابهلل

ذا كام تَ امحـض سلط  احلرج ؾن امحاكني ، ويخـني ؿىل من يرى امليكر وحمكَ : فرض نفاية اؤ

ىل اخلري ويبأمرون ابملـروف ويهنون ؾن  " :مبفردٍ ، نٌل كال ثـاىل ومخكن مٌنك أأمة يـدؾـون اؤ

امليكر وأأومئم مه املفوحون وال حكوهوا اكذلين ثفركوا واخذوفوا من تـد ما خاءهتم امحيٌات وأأومئم 

 ".هلم ؿذاب ؾؼمي

فويغرٍي تيدٍ ، فاؤن مل يس خعؽ فدوساهَ ، فاؤن مل  من رأأى مٌنك مٌكراً : » ملسو هيلع هللا ىلص كال رسول هللا  و

 .«يس خعؽ فدلوحَ وذكل أأضـف االؤميان 

 درخات: زالثملـروف واههنيي ؾن امليكر الأمر ابو 

شـحَ ، والأمري  الأوىل ، امخغيري ابميد : وميكل ُذا لك ذي والية فمين ويل ؿوهيم اكحلامك يف - 

 س يف معهل ، وامرخل يف تيذَ .ئييف سوعاهَ ، وامر 

ذا ميوكَ مجيؽ امياس املادرين ؿىل ذكل وأأصل ذكل املكمة امعيحة ،  امثاهية ، امخغيري ابنوسان ُو

 « ادلين اميصيحة .. » واميصيحة هلل ومرسوهل ومكذاتَ ولأمئة املسومني وؿامهتم حلدير : 

ال: »  ملسو هيلع هللا ىلص امييب وكال   اكن هل من أأمذَ حواريون وأأحصاب ،  ما من هيب تـثَ هللا يف أأمة كدًل اؤ

هنا ختوف من تـدمه خووف يـلـومون ماال يفـوون ،  يبأخذون ثسًذَ ويـلـذـدون تبأمٍر ، مث اؤ

مؤمن ، ومن  ويفـوون ماال يؤمرون ، مفن خاُدمه تيدٍ فِو مؤمن ومن خاُدمه توساهَ فِو

 ".خاُدمه تلوحَ فِو مؤمن وميس وراء ذكل من االؤميان حدة خردل

و أأضـف امث زامخَ ابميد أأو انوسان ُو ذا جعز ؾن اؤ ىاكر امليكر رسأأ اؤ و اؤ امثة ، امخغيري ابملوة : ُو

ميم من ُذا  ين أأجرأأ اؤ ذا يكون جكراُيـة املوة نوميكر حـيـر يلـول املؤمن: انوِم اؤ االؤميان ، ُو

 امـمل . وامكراُية ثلذيض املفاركة وؿدم امرضا .
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كـامـة جحة هللا يف أأرضَ ؿىل خولَ ، وخروج ادلاؾي من ؾـِـدة امخلكيف ، :  ُدفَ  دفَ اؤ ُو

ال  ن أأىب فاؿل امليكر اؤ واتخغاء اميفؽ اذلي يلوم ؿىل ورش احلق واخلري وامـدل تني امياس . واؤ

ؾراضـًا فلد اس خحق املثل اذلي رضتَ هللا نومـرضني يف نخاتَ حير كال س ححاهَ :  » ماكجرة واؤ

 ".امخذهرة مـرضني ، كأهنم محر مسدٌفرة فرت من كسورة  مفاهلم ؾن

آد•   :كر ويخضمن مسائلياب الأمر ابملـروف واههنيي ؾن امل أ

وسان أأن يبأمر ويهني  يف الأش ياء اميت  – 1 ال تـل ، ومكن ؿىل لك اؤ من املـووم أأهَ ال أأمر اؤ

نرتك امصالة وامزاكة  يس خوي فهيا امـامل وغري امـامل ، وال س امي حني ثؼِر املـايص جماُرة ،

 واحلج اؤىل غري ذكل مما يخعوة امخذنري

ن ثفـت اذلهرى ؟ ) - ۲ ن اكن ال يرىج هفـَ 1حتري اميفؽ كال ثـاىل : ) فذهر اؤ ( . وال يرشع اؤ

ىل مفسدة أأؾؼم الؤحٌلع املسومني ؿىل ارحاكب أأخف امرضرين .  ، أأو اكن يؤدي اؤ

ذا مل يلد كال تبأس ابجلِر ، ويكون اميصح مبا يالمئ حاةل امـايص من  جية اموؾغ رسأأ  - 3 فاؤ

مني وشدة ، واملول انوني أأفضل ملوهل ثـاىل يف دؾوة فرؾون : فلوال هل كوال مييا مـهل يخذهر أأو 

 ( ، وكوهل : * ادع اؤىل سخيل٢خيىش ؟ )

دؾ  اكفة املسومني ي - 4( . ۳رتم ابحلمكة واملوؾؼة احلس ية وخادهلم ابميت يه أأحسن ؟ )

ذا دخل ؿوهيم  سوا ، أأاكهوا حاكمًا أأو حمكومني ، ويش خد وحوب ذكل ؿىل املسومني نـافـة اؤ

 امحالء ، وغزهتم الأفاكر امحاظةل

 

اميصيحة حكون هديجة احلة وامخـاون  - 5وامش هبات ، وفشت امليكرات يف الأسواق وامحيوت 

رشادي يف اجملمتؽ املسل وميس من أأخل ضغيية أأو أأُو  اء ، وذلكل جية أأن ثمت تبأسووب اؤ

 خياظة امـلل ، وال

 



 
 

 
16 

 

ىل املشاؾر والأحاسيس جيرهحا أأو شِر هبا  الآمرون ابملـروف جبة أأن  - 6يخوخَ الأمر اؤ

يوزتموا مبا يبأمرون تَ مخخحلق جناهتم يف ادلهيا والآخرة ، وكد ورد اموؾيد امشديد يف حق اذلي 

 يرحكة امليكر ؿاملًا تَ يف حني

 

آمٌوا مل ثلومون ماال ثفـوون نرب ملذا ؾيد هللا » ييصح امياس ؾيَ ، كال ثـاىل :  اي أأهيا اذلين أ

( . وكال ثـاىل * أأثبأمرون امياس ابمرب وثًسـون أأهفسنك وأأهمت ثخوون 1أأن ثلوموا ماال ثفـوون ؟ )

ؤال ، تيع ٢امكذاب أأفال ثـلوون ؛ ) حق ؿوهيم اموؾيد اموارد يف حدير أأسامة جن زيد ( . ُو

يؤىت ابمرخل يوم امليامة فيول  يف اميار فذيدمق أأكذاب تعـَ ملسو هيلع هللا ىلص : » ريض هللا ؾيَ ؾن امييب 

فيـدور نٌل يدور امحلار ابمرىح ، فيجمتؽ ؿويَ أأُل اميار فيلومون ايفالن ماكل ؟ أأمل حكن ثبأمران 

 ابملـروف وحهني  ؾن امليكر ؟ فيلول تىل

 

آثيَ  آثيَ ، وأأهني  ؾن امليكر وأ  «كد نيت أأمر ابملـروف وال أ

 


