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 الممخص 
التعرؼ عمى المضاميف التربوية االجتماعية المستنبطة مف  -ىدؼ الدراسة :

كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية البف مفمح المقدسي ، وتطبيقاتيا التربوية في 
 مجاؿ حياة الناس اليومية  .

 منيج الدراسة 
اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي االستنباطي ، حيث يتـ استخراج  

المضاميف التربوية االجتماعية مف خبلؿ نصوص كتاب اآلداب الشرعية ، ثـ إدراجيا 
 تحت الجانب الخاص بيا .

 أىم النتائج 
تضمنت نصوص كتاب اآلداب الشرعية البف مفمح المقدسي عدد مف المضاميف 

ية التي ال غنى عنيا في حياة كؿ مسمـ ، حيث اىتمت بجميع التربوية االجتماع
 -جوانب حياة اإلنساف االجتماعية ومف أىميا :

  المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة بعبلقة الفرد المسمـ بوالديو كبر الوالديف
 وطاعتيما واالستغفار ليما واستئذانيما في طمب العمـ وصمة رحميما .

 ة االجتماعية المتعمقة بعبلقة الفرد المسمـ بسائر المسمميف المضاميف التربوي
كمواالة المسمميف والنصح ليـ وارشادىـ وشكرىـ عند صناعة المعروؼ وحسف 

 جوارىـ وآداب صحبتيـ وزيارتيـ  . 
  المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة بعبلقة الفرد المسمـ بأقاربو ممثمة في

 ب قطعيا  . صمة الرحـ ومنافعيا وعواق
  المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف كحؽ االنساف في التكريـ

 والتعميـ والتممؾ وحؽ الطريؽ والعدؿ والمواساة بيف الناس   . 
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  المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة باآلفات الميددة لممجتمع كآفة الزنا والربا
 ح والترؼ وحب الشيرة والغمو والتكبر . واإلسراؼ والتبذير والبخؿ والش

  المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة بعبلقة الفرد المسمـ باإلماـ كالسمع
والطاعة والنصح لولي األمر ووعظو والجياد معو ومنيج أىؿ السنة في معاممة 

 الحكاـ   . 
============================================ 

 الكممات المفتاحية
  المضاميف ، اجتماعية ، تطبيقات ، تربوية .         



 

983 

2018والثالثون  الثامنالعدد              مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 أواًل : المقدمة

الحمد  ىدانا لئلسبلـ وما كنا لنيتدي لوال أف ىدانا ا ، أنعـ عمينا بنعمة 
اإليماف ، وفضمنا عمى كثيٍر ممف خمؽ بفضيمة اإلسبلـ ، وأسبغ عمينا النعـ ، واداـ 
عمينا المنف والصمة والسبلـ عمى البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة 

و ديف الفطرة ليوجو اإلنساف إلى ما يصمح شأنو كفرد لمعالميف ، جاء بمنيج إليي وى
مف المجتمع ال كفرد بذاتو ، إنساف مستقيـ يعبد ا تعالى عمى شرعو ، ويحس بمف 
حولو مف أفراد مجتمعة ، عميو مسؤوليات وتبعات ، تنبثؽ نحو إخوانو أحاسيس الحب 

ـ لما فيو مصمحة واالخبلص والوفاء ، ُيحب ألخيو ما يحب لنفسو ، ويتعاوف معي
األمة فاإليماف ىو رابط القموب بالمحبة كما قاؿ ا تعالى عنيـ " َواْلُمْؤِمُنوَف 

ـْ َأْوِلَياُء َبْعٍض  َيْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَيْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكِر َوُيِقيُموَف  ۚ  َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُي
َكاَة َوُيطِ  بَلَة َوُيْؤُتوَف الزَّ ـُ المَُّو  ۚ  يُعوَف المََّو َوَرُسوَلُو الصَّ ِإفَّ المََّو َعِزيٌز  ۚ  ُأولََِٰئَؾ َسَيْرَحُمُي

 َٔٚحِكيـٌ " التوبة / 
" والمجتمع المسمـ عبارة عف عدد ىائؿ مف األفراد المسمميف جمعت بينيـ 

 مصالح وعاشوا معًا في أرٍض واحدة واتبعوا اإلسبلـ عقيدة ومنيج حياة " 
 ( ٕٔىػ ، صٛٔٗٔ) الجوني ،                                              

فالقرآف والسنة ىما األساس واألصؿ لكافة العموـ اإلسبلمية التي تيدؼ إلى 
إخراج اإلنساف المسمـ الصالح في عقمو وجسده وروحو ، ولذا تعد التربية وسيمة 

ظمو ومعاييره االجتماعية ، كما تعتبر المجتمع لمحفاظ عمى بقائو واستمراره وثبات ن
 التربية عامبًل مساعدًا لتماسؾ المجتمعات وىي مطمب في كؿ زماف ومكاف ،  .

والتراث التربوي اإلسبلمي يعد معينًا خصبًا عمى مر الزماف ففيو ما ُيغني 
المجتمع المسمـ ويصنع منو مجتمعًا يسمو عمى رؤوس األمـ ، ومف عظيـ نعـ ا 
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أف ىيأ ليذه األمة في كؿ حقبة زمنية عمماء عامميف ونصحاء مخمصيف ، رفع عمينا 
ا شأنيـ وخّمد ذكرىـ ، رفعيـ بالعمـ ، وزينيـ بالتقوى ، وجعميـ أسوة الناس وقدوتيـ  
ىـ ورثة األنبياء . قاؿ عنيـ " ابف القيـ رحمو ا : ىـ في األرض بمنزلة النجوـ في 

راف في الظمأ ، وحاجة الناس إلييـ أعظـ مف حاجتيـ السماء ، بيـ ييتدي الحي
لمطعاـ والشراب ، وطاعتيـ أفرض عمييـ مف طاعة األميات واآلباء بنص الكتاب 

ـْ  "  ۚ  قاؿ تعالى " َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُك
 ٔ( ج ٛىػ ، صٔٔٗٔف قيـ الجوزية ، . "  ) اب ٜ٘النساء / 

" لذا يعدُّ تراث ىؤالء الفقياء حصيمة فكرية قيمو تشكؿ المشيد الثقافي اإلسبلمي 
، وتسيـ في توجيو مساراتو عمى المستوى الفردي والجماعي ، فنتاجيـ عممية 

 ( ٗىػ ، صٖ٘ٗٔ) الكندري ،  ضرورية لتنمية التراث اإلسبلمي والفكر اإلنساني " .
ما أف دراسة المضاميف التربوية في جميع جوانبيا عند العمماء والمربيف في أي ك

عصر مف العصور يكشؼ عف الواقع التربوي في العصور التي عاشوا فييا ، والتاريخ 
حافؿ بأعداد كبيرة مف المربيف والعمماء الذيف ساىموا في الحضارة اإلسبلمية وكانت 

نة دورىا في العممية التربوية ، وبذلؾ نصؿ الى آلرائيـ المستمدة مف الكتاب والس
حقيقة مفادىا أف عمماء المسمميف وضعوا قواعد وأسس التربية في ضوء المنيج 
اإلسبلمي ، ومف عمماء المسمميف الذيف تركوا لؤلجياؿ البلحقة تراثًا تربويًا حافبًل 

قدسي المتوفي سنة اإلماـ العبلمة الفقيو الُمحّدث : أبي عبدا محمد بف مفمح الم
ىػ ، مف عمماء القرف الثامف اليجري ، كاف لو مكانة ومنزلة اجتماعية وعممية ٖٙٚ

رفيعة " قاؿ عنو ابف كثير : " كاف بارعًا ، فاضبًل ، متفننًا في عموـ كثيرة " .                      
 (  ٜٕٗىػ ، صٕٗٗٔ) ابف كثير ، 

الفمؾ أعمـ لمذىب اإلماـ أحمد مف ابف  ووصفو ابف القيـ بقولو : " ما تحت قبة
 مفمح " . وقاؿ عنو شيخ اإلسبلـ ابف تيمية :" ما أنت ابف مفمح ، أنت مفمح " . 

 (  ٕٓ٘ىػ ، صٓٔٗٔ) ابف مفمح ،                                           
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ة { ومف اآلثار النافعة البف مفمح كتابو الشيير } اآلداب الشرعية والمنح المرعي
وىو كتاب لو شيرتو ، أراد ابف مفمح أف يكوف كتابًا جامعًا لكؿ ما مف شأنو أف يعيف 
عمى تحقيؽ السعادة اإلنسانية في الدنيا واألخرة مف خبلؿ السير عمى ىدي النيج 

 الرباني الذي ارتضاه ا سبحانو وتعالى لعباده الصالحيف .
 -ثانيًا: مشكمة الدراسة : 
تربية المدارس الغربية الحديثة رغـ أف اإلسبلـ منذ عيوده تشتير في مجاؿ ال

األولى جاء بأكثر المفاىيـ التربوية الحديثة ، وكاف ال بد مف الكشؼ عف ىذا الطرح 
مف خبلؿ شخصيات إسبلمية عممية قديمًا ، وابف مفمح المقدسي أحد ىؤالء العمماء 

تربوية في جميع أبعادىا وفي المسمميف الذيف اىتموا اىتماما بالغًا بالمضاميف ال
 الجانب االجتماعي بشكؿ خاص .

ما المضاميف التربوية  -وجاء ىذا البحث ليجيب عف تساؤؿ رئيسي وىو :
االجتماعية لصبلح األمة المستنبطة مف كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية البف 

 اؤالت الفرعية وىي مفمح المقدسي وتطبيقاتيا في الحياة اليومية ويتفرع عنو بعض التس
 مف  االماـ ابف مفمح المقدسي ومكانة كتابو اآلداب الشرعية والمنح المرعية ؟ .ٔ
 ما المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة بعبلقة الفرد المسمـ بوالديو ؟ .ٕ
 ما المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة بعبلقة الفرد المسمـ بسائر المسمميف  ؟  .ٖ
 ما المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة بعبلقة الفرد المسمـ بأقاربو  ؟  .ٗ
 ما المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف  ؟ .٘
 ما المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة باآلفات الميددة لممجتمع   ؟ .ٙ
 ـ باإلماـ   ؟المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة بعبلقة الفرد المسم .ٚ
ما التطبيقات التربوية  لمتوجييات التربوية االجتماعية المستنبطة مف كتاب اآلداب  .ٛ

 الشرعية في الحياة اليومية .
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 -تيدف الدراسة إلى التعرف عمى : -أىداف الدراسة :  -ثالثًا :
 حياة اإلماـ ابي عبدا محمد بف مفمح المقدسي ومكانة كتابة  . .ٔ
 التربوية االجتماعية المتعمقة بعبلقة الفرد المسمـ بوالديو .المضاميف  .ٕ
 المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة بعبلقة الفرد المسمـ بسائر المسمميف  .  .ٖ
 المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة بعبلقة الفرد المسمـ بأقاربو  .  .ٗ
 ف   . المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة بحقوؽ اإلنسا .٘
 المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة باآلفات الميددة لممجتمع   .  .ٙ
 المضاميف التربوية االجتماعية المتعمقة بعبلقة الفرد المسمـ باإلماـ   .  .ٚ
بياف التطبيقات التربوية  لمتوجييات التربوية االجتماعية المستنبطة مف كتاب  .ٛ

 اآلداب الشرعية في الحياة اليومية ؟
 -أىمية الدراسة : -عًا :راب
 إبراز جيود عمماء المسمميف في الجانب االجتماعي لمتربية . .ٔ
الحاجة الماسة لدراسة التراث الفكري التربوي اإلسبلمي لصياغة الرؤى واالفكار  .ٕ

 التي تؤطر العمؿ التربوي اإلسبلمي في ظؿ التحديات المعاصرة .
 والمساىمة الفعمية في ذلؾ إبراز السبؽ التربوي اإلسبلمي في إصبلح األمة .ٖ
الرجوع الى تراثنا اإلسبلمي الذي شيد خبلؿ تاريخو الطويؿ الكثير مف المتغيرات  .ٗ

والتحوالت ، فأصبح ذاخرًا بالخيرات السابقة التي يمكف االستفادة منيا في 
 مجتمعنا في وقتنا الحالي .

 -منيج الدراسة :  -خامسًا :
لدراسة ىو المنيج الوصفي االستنباطي ولقد المنيج المستخدـ في تحقيؽ اىداؼ ا

ىػ ( بأنو الطريقة التي يقـو ٘ٓٗٔىػ ( و) الخطابي ، ٛٓٗٔعرفو ) فوده وآخروف ، 
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فييا الباحث ببذؿ أقصى جيد عقمي ونفسي عند دراسة النصوص بيدؼ استخراج 
 ٕٔ، ص ٖٗمبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة   .  ص

 -ة :مصطمحات الدراس -سادسًا :
ىي " خبلصة الفكر التربوي الذي يشتمؿ عميو كتاب  -المضاميف التربوية :

معيف بغض النظر عف المجاؿ الرئيسي الذي ُألؼ فيو ىذا الكتاب ، فقد يكوف الكتاب 
مرجعًا فقييًا ، أو أدبيًا ، أو تاريخيًا ، بالدرجة األولى إال أنو ال يخمو مف فكر تربوي 

مكف استخراجو واإلفادة منو " .                               متضمف في ثناياه بحيث ي
 ( ٜٕىػ ، صٜٕٗٔ) أبو شوشة ، 

كما تعرؼ بأنيا " كافة المغازي واألنماط واألفكار والقيـ والممارسات التربوية 
التي تتـ مف خبلؿ العممية التربوية لتنشئة األجياؿ المختمفة عمييا تحقيقًا لؤلىداؼ 

 ( ٓٗىػ ، صٓٔٗٔالمرغوب فييا "                          ) الغامدي ، التربوية 
والمراد بالمضاميف التربوية في ىذه الدراسة ما يمكف التعرؼ عميو مف المعاني 
والتوجييات التربوية في المجاؿ االجتماعي التي اشتمؿ عمييا واحتواىا كتاب اآلداب 

 سي .الشرعية والمنح المرعية البف مفمح المقد
ىػ ( النبط : الماء الذي ٗٔٗٔقاؿ ) ابف منظور ،   -في المغة : -االستنباط :

ينبط ) أي يستخرج ( مػػف قعر البئر إذا حفرت ، وقد نبط ماؤىا ينبط نبطًا ونبوطًا ، 
واستنػبطو واستنبط منو عممًا وخبرًا ومااًل ؛ استخرجػػو ، واالسػػتنباط واالستخراج ، 

 ٓٔٗإذا استخرج الباطف باجتياده وفيمو . صواستنبط الفقيو 
ونػبػط الماء ينبط  وينبط  نبوطًا : نبع وأنػبػط الحفػار: بػمػغ الماء واالسػتػنػباط 

 االستخراج والنػبػط : المػػاء الذي ينبط مف قعر البئر إذا حفرت . 
 ( ٕٙٔٔىػ ، صٛٔٗٔ) الجوىري  ،                                    

الصطبلح : " االستنباط ىو استخراج المعاني مف النصوص بفرط الذىف وفي ا
 ( ٖٛىػ  ، صٚٔٗٔوقوة القريحة " .                             )  الجرجاني  ، 
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في المغة : التطبيؽ في المغة مف طبؽ الشيء عمى الشيء إذا نزاه  -التطبيقات :
ومنو تطبيؽ اليديف يجعؿ إحداىما  عميو بحيث يستوعبو بكاممو دوف زيادة أو نقصاف ،

 عمى األخرى ، ومنو طبؽ الغيـ تطبيقًا إذا أصاب بمطره جميع األرض . 
 ( ٚٗٔٔىػ ، ص ٛٔٗٔ) الجوىري  ،                                   

كما يعرؼ التطبيؽ : " بأنو إخضػػاع المسائؿ والقضايا لقاعدة عممية أو قانونية 
    ٕ( ج  ٓ٘٘) مصطفى وآخروف  ، د. ت ، ص               أو نحوىا ".        

في االصطبلح : " مقابمة الفعؿ بالفعؿ  ،  واالسـ باالسـ ، ويقاؿ لو أيضًا : 
 (  ٗٛىػ ،  ص ٚٔٗٔالمطابقة ،  والطباؽ  ، والتكافؤ " .           ) الجرجاني ،  

لخطوات اإلجرائية التي ويقصد بيا في الدراسة : مجمؿ ا -التطبيقات التربوية :
تقـو بيا األسرة والميتميف بمجاؿ التربية لتربية النشء عمى تحقيؽ المضاميف التربوية 
واالجتماعية لصبلح األمة المستنبطة مف كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية البف 

 مفمح المقدسي لتصبح ممارسات وسموكيات في واقع الحياة .
 -: حدود الدراسة  -سابعًا :

تقتصر الدراسة في حدود كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية البف مفمح 
المقدسي واالقتصار عمى المضاميف التربوية االجتماعية إلصبلح االمة مف خبلؿ 
ابراز عبلقة الفرد المسمـ بوالديو ، عبلقة الفرد المسمـ بسائر المسمميف ، عبلقة الفرد 

ف عمى الفرد المسمـ ، حقوؽ اإلنساف ، اآلفات المسمـ بأقاربو ، حقوؽ المحتاجي
الميددة لممجتمع ، عبلقة الفرد المسمـ باإلماـ ، وابراز تطبيقاتيا التربوية في الحياة 

 اليومية .  
  -ثامنًا: الدراسات السابقة :

بعد البحث في المكتبة التربوية ، ومصادر البحث العممية ، مف خبلؿ االتصاؿ 
في جامعة أـ القرى ، ومركز الممؾ فيصؿ لمبحوث والدراسات  بمعيد البحث العممي
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اإلسبلمية ، وفيارس مكتبة الممؾ فيد الوطنية ؛ تبّيف أف المضاميف التربوية 
واالجتماعية لصبلح األمة المستنبطة مف كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية البف 

استو مف قبؿ بيذه الوجية مفمح المقدسي وتطبيقاتيا في الحياة اليومية لـ يسبؽ در 
التربوية االجتماعية المتخصصة ، وأف ما وجدتو مف الدراسات ذات الصمة أو العبلقة 

  -كانت عمى النحو التالي :
ىػ ( بعنواف المنيج األخبلقي ٖٔٗٔدراسة محمد أحمد بحيري أبو ىواش )  .ٔ

 عند ابف مفمح .
يؽ االتجاه السمفي ، وتيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز شخصية ابف مفمح في تعم

وابراز القضايا األخبلقية مف وجية نظر فقيو حنبمي ، وقد استخدـ الباحث في دراستو 
المنيج الوصفي التحميمي تجاه النصوص ، ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا 
الدراسة وجود مجاؿ رحب لمدراسات األخبلقية في كؿ مف الفقو وأصولو ، أصالة 

النابعة مف الكتاب والسنة ، وجود نظرية عامة وشاممة لؤلخبلؽ  األخبلؽ اإلسبلمية
 في اإلسبلـ بجانب ىذا التراث مف النواحي العممية لؤلخبلؽ وغيرىا .

تختمؼ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالة في أنيا تبرز القضايا األخبلقية عند ابف 
ية عند اإلماـ ابف مفمح مفمح المقدسي ، أما الدراسة الحالية فتبرز المضاميف االجتماع

 المقدسي .
وتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أف كبل الدراستيف تبرز مبلمح شخصية 

 ابف مفمح المقدسي .
ىػ ( بعنواف " كتاب اآلداب الشرعية ٗٔٗٔدراسة عبدا حامد سمبو _ )  .ٕ

ىػ ( دراسة ٖٙٚوالمصالح المرعية البف مفمح المقدسي الحنبمي المتوفي سنة ) 
 وتحقيؽ الجزء األوؿ مف الكتاب الى نياية فصؿ ) قد سبؽ الكبلـ في بر الوالديف ( . 

ح والتعريؼ بكتاب اآلداب الشرعية وتيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة سيرة ابف مفم
والمصالح المرعية ، ولـ يذكر الباحث  المتبع في الدراسة ، ومف أىـ النتائج التي 
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توصمت إلييا الدراسة أف كتاب ابف مفمح مف أجمع الكتب المؤلفة في األخبلؽ 
 واآلداب ، وانو مف الكتب الميمة في اآلداب اإلسبلمية وينبغي االعتناء بو مف جميع

 جوانبو .
تختمؼ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالة في أنيا تحقيؽ ودراسة لمجزء األوؿ مف 
كتاب اآلداب الشرعية والمصالح المرعية ، أما الدراسة الحالية فتبرز المضاميف 

 االجتماعية عند اإلماـ ابف مفمح المقدسي مف خبلؿ كتابو اآلداب الشرعية .
لحالية في أف كبل الدراستيف تدرس سيرة ابف مفمح وتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسة ا
 المقدسي والتعريؼ بكتاب اآلداب  .

 واستفادة الباحثة مف ىذه الدراسة في دراسة سيرة ابف مفمح وكتابو اآلداب الشرعية 
ىػ ( بعنواف " كتاب الفروع لشمس ٕٗٗٔدراسة بندر شجاع الدعجاني  _ )  .ٖ

ىػ ( رحمو ا مف باب ٖٙٚقدسي المتوفي سنة ) الديف أبي عبدا محمد بف مفمح الم
 صـو التطوع الى نياية كتاب المناسؾ " دراسة وتحقيؽ . 

وتيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز أىمية الفروع حيث يعتبر موسوعة فقيية مقارنة 
بيف المذاىب األربعة الظاىرية وفقياء السمؼ والمكانة العممية المتميزة لمؤلفو ، وقد 

لباحث في دراستو منيج التحقيؽ مف خبلؿ المقارنة بيف النسخ الخطية استخدـ ا
لمكتاب وذكر الروايات عف االماـ احمد رحمو ا وبياف منزلة كؿ رواية ، ومف أىـ 
النتائج التي توصمت إلييا الدراسة التعرؼ عمى حياة ابف مفمح الشخصية والعممية ، 

الكتاب وتوثيؽ نسبة لممؤلؼ ومنيج ودراسة كتاب الفروع مف خبلؿ تحقيؽ عنواف 
االماـ ابف مفمح رحمو ا في كتابو الفروع ومصادر المؤلؼ في ىذا الكتاب ، إضافة 

 الى تحقيؽ النص مف باب صـو التطوع اؿ نياية كتاب المناسؾ .
تختمؼ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالة في أنيا تحقيؽ ودراسة النص مف باب 

 كتاب المناسؾ . صـو التطوع الى نياية
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وتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في التعرؼ عمى حياة ابف مفمح الشخصية 
 والعممية .

 واستفادة الباحثة مف ىذه الدراسة في دراسة سيرة ابف مفمح الشخصية والعممية .
ىػ ( بعنواف جيود ابف مفمح الحنبمي في ٕٙٗٔدراسة زياد حمد العامر )  .ٗ

 تقرير العقيدة  .
وتيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز جيود ابف مفمح في تقرير عقيدة أىؿ السنة 
والجماعة ، ومدى موافقتو لمسمؼ ، وقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج الوصفي 
االستقرائي ،  ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة تميز ابف مفمح في حياتو 

باد ، وزوجو مف أسرة عمماء ، وخرج عمماء الشخصية بالطابع الديني فوالده أحد الع
مف ذريتو ، أما حياتو العممية فتميزت بالنفع الكبير ، لمؤلفاتو المشيورة كالفروع 
واآلداب الشرعية ، وافؽ ابف مفمح السمؼ في مصادر التمقي ومناىج االستدالؿ في 

وخالؼ السمؼ الجممة وفي توحيد الربوبية واالسماء والصفات واأللوىية في الجممة ، 
في االستدالؿ بخبر الواحد وفي أوؿ واجب عمى المكمؼ وبعض مسائؿ تعظيـ القبور 
والتمائـ وفي مسألة حكـ التقميد في اإليماف . تختمؼ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالة 
في أنيا تبرز جيود ابف مفمح في تقرير العقيدة ، أما الدراسة الحالية فتبرز المضاميف 

 عند اإلماـ ابف مفمح المقدسي . االجتماعية
وتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنيا تتعّرؼ عمى حياة ابف مفمح 

 المقدسي ونشأتو.
ىػ ( بعنواف آداب المعمـ ٖٖٗٔدراسة بدر بف جزاع بف نايؼ النماصي )  .٘

والمتعمـ عند اإلماـ ابف مفمح مف خبلؿ كتابو اآلداب الشرعية والمنح المرعية 
 طبيقاتيا في الواقع المعاصر .وت

وتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى آداب المعمـ والمتعمـ عند اإلماـ ابف مفمح 
مف خبلؿ كتابو اآلداب الشرعية ، وقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج التاريخي 
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االستنباطي الستقراء واستنباط الفكر التربوي ، ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا 
الدراسة أىمية اآلداب التي ينبغي أف يتحمى بيا المعمـ والمتعمـ إلنجاح العممية 
التعميمية ، فاآلداب التي ذكرىا ابف مفمح يمكف اتخاذىا قواعد لمينة التربية والتعميـ 
في عصرنا الحاضر ، والتي يمكف االستفادة منيا في برامج اعداد المعمـ وتييئة 

اض االجتماعية التي تسبب الفرقة في المجتمع المدرسي المتعمـ حيث حّذر مف األمر 
كالغيبة والنميمة والكذب والسخرية والنفاؽ واالستيزاء باآلخريف مما ينعكس أثره سمبًا 

 عمى المجتمع بشكؿ عاـ .
تختمؼ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالة في أنيا تبرز آراء ابف مفمح بالنسبة لممعمـ 

الحالية فتبرز المضاميف االجتماعية لصبلح األمة عند اإلماـ والمتعمـ ، أما الدراسة 
 ابف مفمح المقدسي.

وتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أنيا تتعرؼ عمى حياة ابف مفمح 
 المقدسي ونشأتو.

التعريف باألمام  -المبحث األول : -اإلطار النظري لمدراسة : -تاسعًا :
 -ابن مفمح :

 -: اسمو ولقبو ومولده .1
ىو اإلماـ العبلمة الفقيو أبو عبدا شمس الديف محمد بف مفمح بف محمد 
المقدسي ، ثـ الصالحي ، الراميني ، شيخ الحنابمة في وقتو ، ولد في حدود سنة عشر 
وسبعمائة ، وسمع مف عيسى المطعـ ، ولو مشايخ كثيروف ، منيـ : البرىاف الزرعي 

والذىبي ، وكانا يعظمانو ، وتفقو حتى برع في الفروع ، والحجار، والُفويره ، والِمزّْي 
عمى مذىب اإلماـ أحمد ، وأصير إلى العبلمة جماؿ الديف المرداوي قاضي قضاة 

 ٙ( ج ٗٔىػ ، صٕٜٖٔالحنابمة في الشاـ ، وناب عنو في الحكـ .  ) العسقبلني ، 
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ؿ السنف ، ناظر وقد ذكره الذىبي فقاؿ: شابّّ َديٌّْف عاِلـ ، لو عمؿ ونظر في رجا
 ٔ( ج  ٕٙٙىػ ، صٛٓٗٔوسمع وكتب وتقدـ .                       ) الذىبي ، 

وذكر قاضي القضاة المرداوي أنو قرأ عميو المقنع وغيره مف الكتب في عمـو 
شتى ، ووصفو ابف القيـ بقولو : ما تحت قبة الفمؾ أعمـ بمذىب اإلماـ أحمد مف ابف 

بلـ ابف تيمية ، ونقؿ عنو كثيًرا ، وكاف يقوؿ لو  ما مفمح ، وحضر عند شيخ اإلس
أنت ابف مفمح، أنت مفمح، وكاف أخبَر الناس بمسائمو واختياراتو ، حتى إف ابف القيـ 

 ٕ( ج ٜٔ٘ىػ ، صٓٔٗٔكاف يراجعو في ذلؾ .                      )ابف مفمح ، 
  ولد ونشأ في بيت المقدس ، وتوفي بصالحية دمشق . -نشأتو : .2

 ٚ( ج ٚٓٔىػ ، صٖٕٗٔ) الزركمي ،                                      
وقد درس بالصاحبة ، ومدرسة الشيخ أبي عمر، والسبلمية ، وأعاد بالصدرية 

 ٕ( ج ٜٔ٘ىػ ، صٓٔٗٔ)ابف مفمح ،           .ومدرسة دار الحديث العالمة 
 -تصنيفاتو : .3

والمصنفات الجامعة ، منيا " كتاب الفروع كاف لو العديد مف التصانيؼ النافعة ، 
ط ، ثبلث مجمدات في الفقو  ، وكتاب النكت والفوائد السنية عمى مشكؿ المحرر  –

 ٚ( ج ٚٓٔىػ ، صٖٕٗٔخ في الفقو  " .              ) الزركمي ،  –البف تيمية 
ولو كتاب في أصوؿ الفقو ، وىو كتاب جميؿ حذا حذو ابف الحاجب في مختصره  

 فيو مف النقوؿ والفوائد ما ال يوجد في غيره ، وليس لمحنابمة أحسف منو . و 
 ٕ( ج ٕٓ٘ىػ ، صٓٔٗٔ)ابف مفمح ،                                      

ومف كتب اإلماـ ، كتاب " اآلداب الشرعية والمنح المرعية " ويسمى اآلداب 
ي مقدمة العبلمة محمد رشيد الكبرى ، فيو ذو قيمة عممية كبيرة ؛ ألنو كما جاء ف

رضا لكتاب اآلداب الشرعية في طبعتو  السابقة " مستمد مف الكتاب والسنة وآثار 
الُعبَّاِد والزُّىاد مف السمؼ الصالح  ، وأف المدار في أحكامو الفقيية وآدابو الشرعية 
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ليدي عمى ما كاف عميو اإلماـ أحمد بف حنبؿ رحمو ا الذي كاف في غاية التمسؾ با
  ٔ( ج ٜٔىػ ، صٙٔٗٔالنبوي ."                           ) ابف مفمح المقدسي ، 

يقوؿ ابف مفمح رحمو ا في خطبة الكتاب وىو يتحدث عف ىذا الكتاب: " قد 
اشتمؿ ىذا الكتاُب بحمد ا وعونو وُحسف توفيقو عمى ما تضمَّنتو المصنفات السابقة 

مو عِمـ قدره ، وعمـ أنو قد عمـ مف الفوائد المحتاج إلييا لو أو عمى أكثرىا ، فَمف عمِ 
ما لـ يعمـ أكثر الفقياء ، أو كثير منيـ ؛ الشتغاليـ بغيره ، وعزة الكتب الجامعة ليذا 

 ٔ( ج ٕٚىػ ، صٙٔٗٔالفف ".                             ) ابف مفمح المقدسي ، 
ماعية لصالح األمة المضامين التربوية واالجت -المبحث الثاني :

 المستنبطة من كتاب اآلداب الشرعية والمنح المرعية البن مفمح المقدسي 
المضاميف التربوية االجتماعية تيدؼ الى التعرؼ عمى المعاني والتوجييات 
التربوية في المجاؿ االجتماعي التي اشتمؿ عمييا واحتواىا كتاب اآلداب الشرعية 

 قدسي .والمنح المرعية البف مفمح الم
" وىي الجزء التربوي الذي يتعامؿ معو الفرد ، وىي التي تصنع السموؾ بما تمد 
بو األفراد مف األفكار والقيـ واآلراء والمعتقدات وىي تتشكؿ وفؽ رغبة المجتمع ، أي 

 ( ٖ٘-ٖٖىػ ، صٗٔٗٔوفؽ التصورات التي يتبناىا أفراد المجتمع .     ) مكي ، 
جتماعية لصبلح األمة التي توصمت إلييا الدراسة ما ومف المضاميف التربوية اال

 -يمي :
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ما المضامين التربوية االجتماعية المتعمقة بعالقة الفرد  -المطمب األول :
 -المسمم بوالديو :

تتضمف عبلقة الفرد المسمـ بوالديو مجموعة مف الواجبات والتي تتمثؿ في حقوؽ 
 -اآلباء عمى األبناء ومنيا :

  -بر الوالدين : .1
، الخير والفضؿ ، يقاؿ : برُّ الرُجؿ ، يبرُّ برًا ، فيو برّّ وباٌر  -البر لغة : "  البرُّ

: أي صادٌؽ أو تقٌي ، وجمع البر : أبرار ، وجمع البار : برره ، وبررُت والدي أبررُه 
 برًا : أحسنت إليو ورفقت بو وتحريت محابة وتوقيت مكارىو "  

 ( ٖٗىػ ، صٖٓٗٔ) الفيومي ،                                         
فالبر مف أىـ القربات وأعظـ الطاعات وأحبيا إلى ا تبارؾ وتعالى ، ولقد أوصى 
ا عز وجؿ بو في محكـ كتابو وعمى لساف رسولو صمى ا عميو وسمـ ، وىو مما عمـ 

لييما بالقوؿ والفعؿ وحسف مف الديف بالضرورة ، ويمكف تمخيصو في أنو اإلحساف إ
 العشرة ، وطاعتيما بالمستطاع فيما ال معصية فيو لمخالؽ سبحاف وتعالى .

ولقد ذكر ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء األوؿ  أنو " مف الواجب برُّ 
ف كانا فاسقيف ، وطاعتيما في غير معصية ا تعالى ، فإف كانا كافريف ،  الوالديف وا 

 ٓٙٗفميصاحبيما في الدنيا معروفًا ، وال ُيطعيما في كفر ، وال في معصية ا  " ص 
فبر الوالديف يقصد بو االعتناء بأمرىما ، والقياـ بمصالحيما مف قضاء ديف ، 
وخدمة ، ونفقة ، وغير ذلؾ مف أمور الديف والدنيا ، كما ُعرؼ البر بأنو " اإلحساف 

 (  ٙىػ ، صٕٙٗٔتقربًا  تعالى "        ) القحطاني ،  الييما بالقمب والقوؿ والفعؿ
وعميو فإف حؽُّ الوالديف كما ذكر ابف حجر في ىذا البر باٍؽ ، ومصاحبُتيما 
ف كانا كافَرْيِف ، فبل يختصُّ برُّىما بكونيما مسمَمْيِف ، بؿ  بالمعروؼ واجبٌة ، حتى وا 

ف كانا كافَرْيِف .          ) ا  ٓٔ(ج ٓٓٗىػ ، صٜٖٚٔلعسقبلني ، يجب برُّىما وا 
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عف َأْسَماُء ِبْنُت َأِبي َبْكٍر ، َرِضَي المَُّو َعْنُيَما َقاَلْت : َأَتْتِني ُأمّْي َراِغَبًة ، ِفي  
َؿ: َعْيِد النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َفَسَأْلُت النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ : آِصُمَيا ؟ َقا

ـْ « َنَعـْ » ـْ ُيَقاِتُموُك ـُ المَُّو َعِف الَِّذيَف َل َقاَؿ اْبُف ُعَيْيَنَة : َفَأْنَزَؿ المَُّو َتَعاَلى ِفيَيا : } اَل َيْنَياُك
  (ٜٛٚ٘ىػ ، كتاب األدب ، حديث رقـ  ٕٕٗٔ.)البخاري ،  ِٛفي الدّْيِف{  الممتحنة / 

فبرَّ الوالَدْيِف مف أعظـِ حقوؽ العباِد التي أمَر اُ سبحانو وتعالى برعايِتيا ، حيُث 
جعمو اُ عز و جؿ في المرتبة التي تمي حقَّو سبحانو وتعالى في التوحيد ، في عدة 

 ِإيَّػػاُه مواضع مف كتابو الكريـ ، يقوؿ ا سبحانو وتعالى : } َوَقَضى َربَُّؾ َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ 
وقولو تعالى : } َواْعُبُدوا المََّو َواَل ُتْشػػِرُكوا بِػِو َشْيًئا  َٖٕوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَساًنا { اإلسراء / 
  َٖٙوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَساًنا { النساء / 

بؿ تبرُّىما ، وتحسف إلييما ، حتى ولو أمراؾ بالكفر با وألزماؾ بالشرؾ بو عز 
ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو َحَمَمْتُو ُأمُُّو َوْىًنا َعَمى َوْىٍف َوِفَصاُلُو ِفي  و جؿ ، ْيَنا اإْلِ قاؿ تعالى : } َوَوصَّ

ْف َجاَىَداَؾ َعمى َأْف ُتْشِرَؾ ِبي َما َلْيَس  َعاَمْيِف َأِف اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَؾ ِإَليَّ اْلَمِصيُر َواِ 
ـٌ َفبَل ُتِطْعيُ  َـّ ِإَليَّ َلَؾ ِبِو ِعْم َما َوَصاِحْبُيَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا َواتَِّبْع َسِبيَؿ َمْف َأَناَب ِإَليَّ ُث

ـْ َتْعَمُموَف {  لقماف /  ـْ ِبَما ُكْنُت ـْ َفُأَنبُّْئُك  . ٘ٔ-َٗٔمْرِجُعُك
قاؿ ابف كثير رحمو ا : " أي: إف حرصا عميؾ كؿ الحرص عمى أف تتابعيما 

 تقبؿ منيما ذلؾ ، وال يمنعؾ ذلؾ مف أف تصاحبيما في الدنيا معروًفا  عمى دينيما فبل
 ٖ( ج ٙٗٗىػ  ، ٕٗٗٔأي : محِسًنا إلييما "                        ) ابف كثير ، 

فإذا كاف ىذا ىو موقؼ اإلسبلـ مف برّْ الوالديف ، حيث أمَر بمصاحَبة ىَذْيِف 
يـ الذي يأمراف ولدىما بو أال وىو اإلشراؾ با الوالَدْيِف بالمعروؼ مع ىذا القبح العظ

تا إف  !سبحانو وتعالى ؛ فما الظف بالوالديف المسمميف ال سيما إْف كانا صالَحْيِف ؟
ـَ بو عمى وجيو أصعُب األمور وأعُظميا ،  ف القيا حقَّيما لمف أشدّْ الحقوؽ وآكِدىا ، وا 

 رماف مف ُصِرؼ عنيا .فالموفَّؽ مف ُىدي إلييا ، والمحروـ كؿَّ الح
 -:فضؿ بر الوالديف 
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  -:بر الوالدين سنة األنبياء  .1
مف صفات األنبياء عمييـ السبلـ بر الوالديف ، وقد أمرنا سبحانو وتعالى في 
كتابو العظيـ أف نقتدي برسمو الكراـ ، فقاؿ عز و جؿ : } ُأوَلِئَؾ الَِّذيَف َىَدى المَُّو 

ـُ اْقَتِدِه { األ فُرسؿ ا سبحانو وتعالى وأنبياؤه بررة بوالدييـ ، وقد   ٜٓنعاـ / َفِبُيَداُى
نوح عميو  حكى ا عز و جؿ ذلؾ عنيـ في كتابو الكريـ ، فقاؿ عز مف قائؿ يقوؿ

اَل َتِزِد السبلـ : } َربّْ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْف َدَخَؿ َبْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِلْمُمْؤِمِنيَف َواْلُمْؤِمَناِت وَ 
ويقوؿ إبراىيـ عميو السبلـ : } َربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ  ٕٛالظَّاِلِميَف ِإالَّ تََباًرا { نوح / 

وىذا إسماعيؿ بف إبراىيـ عمييما السبلـ  َٔٗوِلْمُمْؤِمِنيَف َيْوـَ َيُقوـُ اْلِحَساُب { إبراىيـ / 
ذلؾ عندما قاؿ لو أبوه : } َيا ُبَنيَّ ِإنّْي يضرب أروع أمثمة البر في تاريخ البشرية ؛ و 

َأَرى ِفي اْلَمَناـِ َأنّْي َأْذَبُحَؾ َفاْنُظْر َماَذا َتَرى {. فماذا كاف رد ذلؾ الولد الصالح ؟!  قاؿ 
كما أخبر ا سبحانو وتعالى عنو: } َيا َأَبِت اْفَعْؿ َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإْف َشاَء المَُّو ِمَف 

ويقوؿ عز و جؿ عف يحيى عميو السبلـ: } َوَبرِّا   ٕٓٔاِبِريَف { الصافات / الصَّ 
ـْ َيُكْف َجبَّاًرا َعِصيِّا { مريـ /  ويقوؿ عيسى عميو السبلـ : } َوَبرِّا ِبَواِلَدِتي  ِٗٔبَواِلَدْيِو َوَل

ـْ َيْجَعْمِني َجبَّاًرا َشِقيِّا { مريـ /  صمى ا عميو و سمـ وىذا سيد األنبياء وخاتميـ  َٕٖوَل
، َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى  َأِبي ُىَرْيَرةَ  زار قبر أمو ، فبكى وأبكى مف حولو ، َعفْ 

ـْ َيْأَذْف ِلي ، َواْسَتْأَذْنُتُو َأْف َأُزوَر   " : المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  اْسَتْأَذْنُت َربّْي َأْف َأْسَتْغِفَر أِلُمّْي َفَم
) مسمـ ، د.ت ، كتاب الجنائز ،                                   " َقْبَرَىا َفَأِذَف ِلي
 ( ٜٙٚحديث رقـ 

 - :قرن اهلل عز و جل بر الوالدين بالتوحيد و برضاه .2
جعمو ا في المرتبة التي تمي حقو سبحانو في التوحيد ، فقاؿ سبحانو  حيث

ْذ َأَخْذَنا ِميثَاَؽ َبِني ِإْسَراِئيَؿ اَل َتْعُبُدوَف ِإالَّ المََّو َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَساًنا { البقرة  وتعالى : } َواِ 
 /ٖٛ  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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عميو و سمـ :"  لذا فإف رضا الرب مف رضا الوالديف : قاؿ رسوؿ ا صمى ا
  رضا ا في رضا الوالد ، وسخط ا في سخط الوالد " .  

 ٖٔ( ج ٕٔىػ ، صٖٓٗٔ) البغوي ،                                      
وبر الوالديف مقدَّـ عمى الجياد في سبيؿ ا الذي ىو ذروة سناـ اإلسبلـ ، فعف 

اؿ : َجاَء َرُجٌؿ ِإَلى النَِّبيّْ صمى ا عبد ا بف عمرو بف العاص رضي ا عنيما ق
 عميو وسمـ َيْسَتْأِذُنُو ِفي اْلِجَياِد ، َفَقاَؿ : 

. َفَقاؿَ « َأَحيّّ َواِلَداؾَ » ـْ  َفِفيِيَما َفَجاِىْد " .  " :؟ َفَقاَؿ: َنَع
 (  ٗٗ٘ىػ ، الجزء األوؿ ، حديث رقـ ٓٔٗٔ) البغدادي ،                      

إذا أبمغ جيده في بّرىما واإلحساف إلييما ، وآثر ىواىما عمى ىواه ؛ فإّف فاالبف 
،   ذلؾ يقوـ مقاـ قتاؿ العدو ، فبر الوالديف يستمّر في ذرية اإلنساف وعقِبو مف بعده

عف ابف عمر رضي ا عنيما قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو و سمـ : " بروا 
 تِعؼ نساؤكـ " .   آباءكـ تبركـ أبناؤكـ ، وِعّفوا 

 (  ٕٓٓٔىػ ، الجزء األوؿ ، حديث رقـ ٘ٔٗٔ) الطبراني ،                  
 :بر الوالدين من أفضل األعمال .3

: َأيُّ  عف ابف مسعود رضي ا عنو قاؿ : َسَأْلُت النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
؟ َقاَؿ: « ُة َعَمى َوْقِتَياالصَّبلَ »الَعَمِؿ َأَحبُّ ِإَلى المَِّو؟ َقاَؿ:  َـّ َأيّّ « ِبرُّ الَواِلَدْيفِ »َقاَؿ: ُث

؟ َقاَؿ:  َـّ َأيّّ ، َوَلِو اْسَتَزْدُتُو َلَزاَدِني  . « الِجَياُد ِفي َسِبيِؿ المَّوِ »َقاَؿ: ُث  َقاَؿ: َحدَّثَِني ِبِيفَّ
 (  ٜٓٚ٘ىػ ، كتاب األدب ، حديث رقـ ٕٕٗٔ) البخاري ،                    

   -وقد أورد ابف مفمح المقدسي في بر الوالديف ما يمي :
لقد أوجب ا سبحانو  -طاعة الوالدين في غير معصية الخالق : -اواًل :

وتعالى طاعة الوالديف مقيدًة بعدـ معصيتو سبحانو وتعالى ، فالوالديف ليما الفضؿ في 
مقرونًا بالود والحب ، وىذا عمؿ تربية األوالد والعناية بيما منذ والدتيما حتى يكبر 

 يستحقا عميو البرَّ والطاعة .
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ومما ذكره ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء األوؿ بيذا الشأف ، " قاؿ 
أحمد في رواية ىاروف بف عبدا في غبلـ يصوـ وابواه ينييانو : ما يعجبني أف 

لتطوع ، وقاؿ في رواية أبي يصـو إذا نيياه ، ال أحب اف ينيياىا ، يعني : عف ا
الحارث في رجؿ يصوـ التطوع ، فسألو أبواه أو أحدىما أف يفطر ، قاؿ : يروى عف 

 ٓٙٗالحسف أنو قاؿ : يفطر ، ولو أجر البّر وأجر الصوـ إذا أفطر " . ص
كما أنو مف الطاعة عدـ إبكاء الوالديف وتحزينيما : سواء بالقوؿ أو الفعؿ ، أو 

، وذكر ابف مفمح قاؿ أبو بكر في زاد المسافر : مف أغضب والديو بالتسبب في ذلؾ 
، أو نيرىما وزجرىما  : وذلؾ برفع الصوت ؛  ٖٙٗوأبكاىما ، يرجع فيضحكيما .ص

واإلغبلظ عمييما بالقوؿ ، والتأفؼ والتضجر مف أوامرىما ، أو العبوس وتقطيب 
يما ومصاحبتيما الجبيف أماميما ، أو سبيما ، كما يجب غض الطرؼ عف زالت

 معروفًا .
أنو إرث  مف أىـ فضائؿ العمـ -استئذان الوالدين في طمب العمم : -ثانيًا :

نما ورثوا العمـ  األنبياء ، فاألنبياء عمييـ الصبلة والسبلـ لـ يورثوا درىمًا وال دينارًا وا 
الخامس فمف أخذ بالعمـ فقد أخذ بحظ وافر مف إرث األنبياء، فأنت اآلف في القرف 

صمى ا عميو وسمـ وىذا مف أكبر  –عشر إذا كنت مف أىؿ العمـ ترث محمدًا 
، أف العمـ يبقى والماؿ يفنى ، فعمى طالب العمـ أف يستمسؾ بالعمـ فقد    الفضائؿ

صمى ا عميو وسمـ قاؿ: " إذا مات اإلنساف ، انقطع  –ثبت في الحديث أف النبي 
 ية أو عمـ ينتفع بو ، أو ولد صالح يدعو لو ".عممو إال مف ثبلث ، صدقة جار 
 ( ٕٜٖٓ) مسمـ ، د.ت ، كتاب الوصية ، حديث رقـ                         

كما أف العمـ ال يتعب صاحبو في الحراسة ، فالعمـ يحرسؾ ولكف الماؿ أنت  
أف أىؿ  ، تحرسو تجعمو في صناديؽ وراء اإلغبلؽ ومع ذلؾ تكوف غير مطمئف عميو

العمـ ىـ القائموف عمى أمر ا تعالى حتى تقوـ الساعة ، ويستدؿ لذلؾ بحديث 
َمْف  " : يقوؿ َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َيُقوؿُ  –رضي ا عنو  –معاوية 
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نََّما َوالمَُّو ُيْعِطي ، َوَلْف َتَزاَؿ َىِذِه اأْلُمَُّة َأَنا َقاِسـٌ   ُيِرِد المَُّو ِبِو َخْيًرا ُيَفقّْْيُو ِفي الدّْيِف ، َواِ 
ـْ َحتَّى َيْأِتَي َأْمُر المَِّو . ـْ َمْف َخاَلَفُي                              " َقاِئَمًة َعَمى َأْمِر المَِّو اَل َيُضرُُّى

 ( ٓٚىػ ، كتاب العمـ ، حديث رقـ  ٕٕٗٔ) البخاري ،                      
ؿ عميو الصبلة والسبلـ لـ يرغب أحدًا أف يغبط أحدًا عمى شيء مف النعـ والرسو 

، والتاجر الذي جعؿ  طمب العمـ والعمؿ بو : التي أنعـ ا بيا إال عمى نعمتيف ىما
، َيُقوُؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو   َعْبَد المَِّو ْبَف َمْسُعودٍ  مالو خدمة لئلسبلـ فعف "

اَل َحَسَد ِإالَّ ِفي اْثَنتَْيِف ، َرُجٌؿ آَتاُه المَُّو َمااًل ، َفَسمََّطُو َعَمى َىَمَكِتِو ِفي  " : َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
 ."        ًة ، َفُيَو َيْقِضي ِبَيا َوُيَعمُّْمَيااْلَحؽّْ ، َوَرُجٌؿ آَتاُه المَُّو ِحْكمَ 

 ( ٖٛ٘ٔ) مسمـ ، د.ت ، كتاب صبلة المسافريف وقصرىا ، حديث رقـ   
كما أف العمـ احد الطرؽ الى الجنة كما دؿ عمى ذلؾ حديث أبي ىريرة رضي ا عنو 

عممًا سيؿ صمى ا عميو وسمـ قاؿ :" ومف سمؾ طريقًا يمتمس فيو  –أف رسوؿ ا 
 ا بو طريقًا إلي الجنة " 

 (  ٜٜٕٙ) مسمـ ، د.ت ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، حديث رقـ  
العمـ نور يستضيء بو العبد فيعرؼ كيؼ يعبد ربو ، وكيؼ يعامؿ عباده ، 

 فتكوف مسيرتو في ذلؾ عمى عمـ وبصيرة .
الجزء الثاني بيذا الشأف " وقاؿ  ومما ذكره ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية

المروذي ألبي عبدا : الرجُؿ يطمب العمـ ويستأذف والدتو فتأذف لو وىو يعمـ أفَّ 
القياـ أحبُّ الييا ؟ قاؿ : اف كاف جاىبًل ال يدري كيؼ يطمؽ وال يصمي ، فطمُب العمـ 

ف كاف قد عرؼ فالقياـ عمييا أحب إليَّ . " ص   ٖ٘أحبُّ اليَّ . وا 
ميو فإف مف خرج يبتغي عمما فبل بد لو مف الخروج بإذف األبويف ؛ ألنو فضيمة وع

. أما الفرائض قاؿ األوزاعي ال طاعة لموالديف في  فالنوافؿ ال تُبتغى إال بإذف اآلباء
ترؾ الفرائض والجمع والحج والقتاؿ ؛ ألنيا عبادة تعينت عميو ، فمـ يعتبر إذف 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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ف ا تعالى قاؿ : ) و عمى الناس حج البيت مف األبويف فييا ، كالصبلة ، وأل
 استطاع إليو سبيبل ( ولـ يشترط إذف الوالديف "                                           

 ٜ( ج ٔٚٔىػ ، صٖٛٛٔ) بف قدامة المقدسي ،                          
فاالستغفار ىو طمب المغفرة ، وقوؿ اإلنساف  -االستغفار لموالدين : -ثالثًا:

أستغفر ا معناه أطمب المغفرة مف ا ، واالستغفار لموالد المتوفى مأمور بو ، وىو 
مف البر بو في حياتو و بعد موتو ، ولقد ورد األمر الصريح في كتاب ا سبحانو 

َواْخِفْض  انو وتعالى : }وتعالى باالستغفار لموالديف وطمب الرحمة ليما يقوؿ ا سبح
 ٕٗ{ االسراء /  َوُقْؿ َرّب ِاْرَحْمُيَما َكَما َربََّياِني َصِغيًرا َلُيَما َجَناح الذُّّؿ ِمْف الرَّْحَمة

، َقاَؿ: َبْيَنا َنْحُف ِعْنَد َرُسوِؿ المَِّو  وروى أبو داود مف حديث َماِلِؾ ْبِف َرِبيَعَة السَّاِعِديّْ
ِو َوَسمَّـَ : ِإْذ َجاَءُه َرُجٌؿ ِمْف َبِني َسَمَمَة ، َفَقاَؿ : َيا َرُسوَؿ المَِّو ، َىْؿ َبِقَي َصمَّى اُ َعَميْ 

بَلُة َعَمْيِيَما ، َوااِلْسِتْغَفاُر »ِمْف ِبرّْ َأَبَويَّ َشْيٌء َأَبرُُّىَما ِبِو َبْعَد َمْوِتِيَما ؟ َقاَؿ :  ـْ الصَّ َنَع
ْنَفاُذ َعْيِدىِ  ـُ َلُيَما ، َواِ  ْكَرا َما ِمْف َبْعِدِىَما ، َوِصَمُة الرَِّحـِ الَِّتي اَل ُتوَصُؿ ِإالَّ ِبِيَما ، َواِ 

 ٗ(ج ٖٖٙ، ص ٕٗٔ٘) ابي داود ، د.ت ، حديث رقـ                 .«َصِديِقِيَما
ومما ذكره ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء األوؿ بيذا الشأف " عمى 

 ٓٙٗ لوالديو المؤمنيف " صالمؤمف أف يستغفر ا
صمة الرحـ أمر كبير في اإلسبلـ .. أكد عميو  -صمة رحم الوالدين : -رابعًا :

َواتَُّقوا ا  ﴿ : - عز وجؿ -القرآف والسنة كثيًرا، وتوعَّدا قاطعي أرحاَميـ.. قاؿ ا 
َواْعُبُدوا ا وال ُتْشِرُكوا  ﴿ : - وقاؿ عز وجؿ ٔ﴾ النساء / الَِّذي َتَتَساَءُلوَف ِبِو َواأَلْرَحاـَ 

﴾  ِبِو َشْيئًا َوِباْلَواِلَدْيِف ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِف َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى
صمى ا عميو وسمـ  -عف النبي  -رضى ا عنو  -، وعف أبي ىريرة  ٖٙالنساء/

حتى إذا فرغ مف خمقو قالت الرحـ : ىذا مقاـ العائذ بؾ  قاؿ: " إف ا خمؽ الخمؽ -
مف القطيعة ، قاؿ : نعـ ، أما ترضيف أف أصؿ مف وصمؾ وأقطع مف قطعؾ ؟ قالت 
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: "فاقرؤوا -صمى ا عميو وسمـ  -: بمى يا رب ، قاؿ : فيو لؾ ". قاؿ رسوؿ ا 
ـْ َأْف تُفْ  إف شئتـ ﴿ ـْ ِإْف َتَولَّْيُت  ﴾ "                                       ِسُدوا ِفي اأَلْرِض َوتَُقطُّْعوا َأْرَحاَمُكـْ َفَيْؿ َعَسْيُت

 ( ٔٗٙ٘ىػ ، كتاب األدب ، حديث رقـ  ٕٕٗٔ) البخاري ،                
 -قاؿ : سمعت رسوؿ ا  –رضى ا عنو  -وعف عبد الرحمف بف عوؼ  

 تعالى : أنا الرحمف وىي الرحـ ، شققت ليا يقوؿ : " قاؿ ا –صمى ا عميو وسمـ 
    ."اسًما مف اسمي مف وصميا وصمتو ومف قطعيا بتتو

 ٕ(ج ٖٖٔ، ص ٜٗٙٔ) ابي داود ، د.ت ، حديث رقـ                    
ًذا فالرحـ مشتقة مف اسـ ا الرحمف ، وقد وعد سبحانو وتعالى مف وصميا أف  وا 

، كما توعد مف قطعيا بقطعو وىو سبحانو وتعالى ال يصمو وصمتو سبحانو مف محبتو 
، فصمة الرحـ تعود عمى فاعميا بالخير في الماؿ والعمر ففي   يقطع إال مف يبغضو

َعْف َأَنِس ْبِف َماِلٍؾ، َقاَؿ: َسِمْعُت َرُسوَؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ،  الحديث الشريؼ 
 . "  ْبَسَط َعَمْيِو ِرْزُقُو، َأْو ُيْنَسَأ ِفي َأَثِرِه َفْمَيِصْؿ َرِحَموُ َمْف َسرَُّه َأْف يُ »َيُقوُؿ: 

 ( ٕٚ٘٘) مسمـ ، د.ت ، كتاب البر والصمة ، حديث رقـ                  
ومما ذكره ابف مفمح في ىذا الشأف " واألـ أولى بالبر ، وفي ذلؾ وصمة الرحـ  

عف النبي صمى ا عميو وسمـ : " مف أراد  أحاديث كثيرة ، وذكر ابف عبد البر الخبر
 ٜٚٗأف يصؿ أباه بعد موتو فميصؿ إخواف أبيو " ص

ويتضح مما سبؽ ، مما أورده ابف مفمح مف مضاميف تربوية اجتماعية في كتابو 
اآلداب الشرعية والمنح المرعية في عبلقة الفرد المسمـ بوالديو ، أف الوالداف في األسرة 

، أما عف مكانة األـ في األسرة المسممة ، فيي مكانة عظيمة أوصى  ليما مكانة كبيرة
بيا ا تعالى في آياتو الكريمة ، كما أوصى بيا رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ في 

، ولقد كاف مف أىـ تعاليـ اإلسبلـ بر الوالديف   أحاديثو المتنوعة لممسمميف المؤمنيف
تربية أبنائو ، فبل ينتظر مقاببًل لذلؾ سوى البر وخاصة األـ ، فإذا قاـ اإلنساف عمى 

واإلحساف في الشيخوخة حينما يجؼ عوده ، وينحني ظيره ، ال أف يرسؿ األبناء 
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نما يصمونيـ ويبرونيـ ويسألوف ا ليـ  باآلباء إلى منازؿ المسنيف ، أو يجافوىـ ، وا 
، لذلؾ كاف مف أىـ  الرحمة والمغفرة ويطيعونيـ في غير معصية  سبحانو وتعالى 

نقاط تنظيـ األسرة في اإلسبلـ بمفيوميا الواسع ، أف يعيش اإلنساف داخميا في أماف 
وحتى يصؿ إلى آخر مراحؿ  -وقبؿ ذلؾ حينما يختار اإلنساف لنطفو  -منذ والدتو 

 الشيخوخة ، حتى يمقى االحتراـ والتقدير والبر مف أبنائو وأحفاده .
المضامين التربوية االجتماعية المتعمقة بعالقة ما  -المطمب الثاني :

 الفرد المسمم بسائر المسممين  .
 -تتضمف عبلقة الفرد المسمـ بسائر المسمميف مجموعة مف العبلقات مف أىميا :

رشادىم : .1   -مواالة المسممين ونصحيم وا 
فمواالة المؤمنيف تتضمف حبيـ لما ىـ عميو مف الحؽ واليدى والتقى ،      

راء مف أعداء ا يستمـز بغضيـ وبغض ما ىـ فيو مف الكفر ، فالحب والبغض والب
 َعْبِد المَّوِ  ىما ترجمة الوالء والبراء في الواقع ، وىما أقوى وأوثؽ روابط اإليماف ، َعفْ 

َرِضَي المَُّو َعْنُو ، َقاَؿ : َدَخْمُت َعَمى النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوآِلِو َوَسمَّـَ ،   ْبِف َمْسُعودٍ 
ـُ ، َقاؿَ   َفَقاَؿ : " َيا اْبَف َمْسُعوٍد َأيُّ ُعَرى اإِليَماِف َأْوَثُؽ ؟ ، ُقْمُت : المَُّو َوَرُسوُلُو َأْعَم

  المَِّو " .                          ْسبلـِ : اْلوالَيُة ِفي المَِّو ، َواْلُحبُّ ِفي المَِّو ، َواْلُبْغُض ِفيَأْوَثُؽ ُعَرى اإلِ   :
 ٔ( ج ٕٖٚىػ ، ص٘ٓٗٔ) الطبراني ،                                  

ومما ذكره ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء الثالث في ىذا الشأف قولو " 
وذكر ابف عبد البر ، عف ابف عباس أنو قاؿ : أحب في ا ، وأبغض في ا ، فإنو 
ف كثرت صبلتو وصومو  ال تناؿ والية ا اال بذلؾ ،ولف يجد عبد طعـ اإليماف وا 

 ٖٔ٘حتى يكوف كذلؾ " ص
وقد حقؽ الصحابة والءىـ لممؤمنيف ، وتبرؤىـ مف المشركيف في العديد مف 

قطعوا عبلئؽ التناصر والوالء الجاىمي ، وأحموا محمو الوالء  المواقؼ منيا  حيف
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االسبلمي ، والوقوؼ في صفو ، بإعبلنيـ في بيعة العقبة الكبرى مفاصمتيـ الكفر 
 وأىمو ونصرتيـ ا ورسولو والمؤمنيف . 

ىذا الوالء وتمؾ النصرة  ورسولو ىي التي دفعت الصحابة رضواف ا عميو 
ييـ وأوطانيـ ، واليجرة إلى دار اإلسبلـ ، ليكوف إيذانًا بعيد جديد ، إلى مفارقة أىم

ونشوء رابطة جديدة تحت مظمة اإلخوة اإلسبلمية بيف المياجريف واألنصار ، والتقاء 
قموبيـ عمى محبة ا ورسولو يقوؿ ا سبحانو وتعالى في محكـ كتابو } ِإفَّ الَِّذيَف 

ـْ ِفي َسِبيِؿ المَِّو َوالَِّذيَف آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَؾ آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىدُ  ـْ َوَأْنُفِسِي وا ِبَأْمَواِلِي
ـْ َأْوِلَياُء َبْعٍض { األنفاؿ /  ، ونجد الصحابة رضواف ا عمييـ ضربوا أروع  َٕٚبْعُضُي

وؿ األمثاؿ في والئيـ لئلسبلـ وتبرئيـ مف الكفر في اجتماع كممتيـ عمى طاعة الرس
صمى ا عميو وسمـ وعدـ التقدـ عميو " وذلؾ برفضيـ إعطاء الجوار واألمف لقريش 
مف عند انفسيـ ، بؿ كانت مقولتيـ : بؿ جوارنا في جوار رسوؿ ا ، مثار عجب 
واندىاش عند أبي سفياف ، حيف رأى ىذا التبلحـ واالتفاؽ مف الجميع عمى اتباع 

جئتكـ مف  لقومو : وقد يئس مف آخذ األماف الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ فقاؿ 
عند قوـ قموبيـ عمى قمب واحد ، وا ما تركت منيـ صغيرا وال كبيرا وال انثى وال ذكر 

 إال كممتو ، فمـ انجح منيـ شيئا ." 
  ٘( ج ٖ٘ٚ، ص ٜٖٜٚىػ ، حديث رقـ ٖٓٗٔ) الصنعاني ،               

في اإلرشاد أو في التعامؿ معيـ ، فإذا فيي اإلخبلص  وأّما النصيحة لممسمميف
مع ربو ومع أخيو المؤمف نجد أف ىذا اإلخبلص في فعمو وقولو  وزنا سموؾ اإلنساف

كاف محبًا كاف ناصحًا ومف كاف   ما ىو إال داللة عمى حبو لربو أو ألخيو ، فمف
رشاد ىـ ناصحًا كاف محبًا ، وتكوف النصيحة لعامة المسمميف مف خبلؿ مؤازرتيـ وا 

ومعاشرتيـ بالمعروؼ واالىتماـ بأمرىـ والدفاع عف مظموميـ  وىذا ما ارشد إليو 
، َقاَؿ:  الدّْيُف » الحديث الشريؼ َعْف َتِميـٍ الدَّاِريّْ َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ
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ـْ  ِلمَِّو َوِلِكَتاِبِو َوِلَرُسو » ُقْمَنا: ِلَمْف؟ َقاَؿ: « النَِّصيَحُة  ِتِي « .      ِلِو وأَِلَِئمَِّة اْلُمْسِمِميَف َوَعامَّ
 ( ٘٘) مسمـ ، د.ت ، باب بياف اف الديف النصيحة ، حديث رقـ 

والنصيحة ليا مكاف عظيـ في المجتمع وتقوية لحمتو وجمع شممو ليكوف مجتمعا 
ؾ ربانيًا ، وذلؾ مف خبلؿ تقديـ النصيحة وفؽ شروطيا وضوابطيا ومقوماتيا وذل

حتى يتحقؽ اليدؼ مف النصيحة وىو التغيير واإلصبلح والتطوير ال التنفير والتكدير 
ومما ذكره ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء األوؿ في ىذا الشأف قولو " عمى 

وقولو " روى مسمـ عف ابي ىريرة  ٓٙٗالمؤمف مواالة المؤمنيف والنصيحة ليـ " ص
(( وفيو إذا استنصحَؾ فانصْح لو ، وىذا أولى  ))حؽ المسمـ عمى المسمـ ست

  ٖٚٓ"ص
أي عمى المؤمف اف يحرص عمى مواالة المؤمنيف والنصح ليـ لما فيو مف أثر 
عظيـ في بناء المجتمع وتقويتو وجعمو عمى قمب رجؿ واحد ، فيكوف بذلؾ جسدًا قويًا 

رىـ مف أرباب يتجو الى ىدؼ واحد لتحقيقو أي أنيـ : مجتمعوف يدا واحدة عمى غي
 الممؿ واألدياف ، فبل يسع أحدا منيـ أف يتقاعد عف نصرة أخيو المسمـ . 

وقد شبو الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ المسمميف في تآزرىـ بالبناء الواحد يقوي 
ْنَياِف ، الُمْؤِمُف ِلْمُمْؤِمِف َكاْلبُ »بعضو أركاف بعض َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: 

َـّ َشبََّؾ َبْيَف َأَصاِبِعِو .   « َيُشدُّ َبْعُضُو َبْعًضا  ُث
 (ٕٙٓٙىػ ، كتاب األدب ، حديث رقـ ٕٕٗٔ) البخاري ،                  

كما شبييـ بالجسد الواحد الذي يتشارؾ جميع أعضائو في اإلحساس باأللـ  
، َقاَؿ : َقاَؿ  النُّْعَماِف ْبِف َبِشيرٍ  والمعاناة إذا مرض أو اشتكى أحد أعضائو ، َعفِ 

اْلُمْسِمُموَف َكَرُجٍؿ َواِحٍد ِإَذا اْشَتَكى ُعْضٌو ِمْف  "  : رسوؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
 . " َأْعَضاِئِو َتَداَعى ِلَذِلَؾ َساِئُر َجَسِدهِ 

 ٕ( ج ٖٕٗ، ص ٚٛٔٔىػ ، باب العيف حديث رقـ ٚٓٗٔ) الخطيب البغدادي ، 
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  -شكر الناس وصنع الخير ليم : .2
مف أروع فنوف العبلقات اإلنسانية أف تَُقدّْـ الشكر لمف أسدى إليؾ معروًفا ، 

وقد يفعؿ ىذا الجيد في مرَّة ، ويفتر عنو في فالذي يساعد الناس يبذؿ جيًدا لذلؾ ، 
مرَّات أخرى ، وتقديـ الشكر لو يساعده عمى استمرار بذؿ الجيد في ىذا المجاؿ ، 
وليس في انتظاره لمشكر شيء ؛ ألف الفطرة اإلنسانية مجبولة عمى ذلؾ ، وقد عمَّمنا 

ا لنا ، فقد روى رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ أف نشكر الناس عندما يفعموف خيرً 
: َمْف اَل َيْشُكُر  الترمذي َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ

 (ٜٗ٘ٔكتاب البر والصمة ،حديث رقـ ىػ ، ، ٛٔٗٔ")الترمذي ، .النَّاَس اَل َيْشُكُر المَّوَ 
، َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو  اْبِف ُعَمرَ  بؿ وعمَّمنا كيفية ىذا الشكر وطريقتو ، َعفِ 

ـْ َعْف  "  : َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  ـْ َمْعُروًفا َفَجاُزوُه ، َفِإْف َعَجْزُت ُمَجاَزاِتِو َمِف اْصَطَنَع ِإَلْيُك
ـْ ، َفِإفَّ المََّو َشاِكٌر ُيِحبُّ الشَّاِكِريَف ." ـْ َشَكْرُت ـَ َأنَُّك  َفاْدُعوا َلُو ، َحتَّى َيْعَم

 ( ٜٕىػ ، الجزء األوؿ ، حديث رقـ ٘ٔٗٔ) الطبراني ،                        
َمْف ُصِنَع  " :  َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ  , ُأَساَمَة ْبِف َزْيدٍ  َعفْ  

 " ِإَلْيِو َمْعُروٌؼ ، َفَقاَؿ ِلَصاِحِبِو : َجَزاَؾ المَُّو َخْيًرا ، َفَقْد َأْبَمَغ ِفي الثََّناءِ 
 (  ٘ٙٔٔىػ ، الطبقة العاشرة والحادية عشر ،  حديث رقـ ٕٔٗٔي ، ) األصبيان

فمنحرص عمى شكر الناس ، ولنحفظ ىذا الدعاء النبوي الجميؿ : "جزاؾ ا  
 ."خيًرا

وامتثاؿ أمره وأف مما أمر   قاؿ القاضي : وىذا إما ألف شكره تعالى إنما يتـ بمطاوعتو
نعـ ا إليو ، فمف لـ يطاوعو فيو لـ يكف بو شكر الناس الذيف ىـ وسائط في إيصاؿ 

مؤديا شكر نعمو ، أو ألف مف أخؿ بشكر مف أسدى نعمة مف الناس مع ما يرى مف 
حرصو عمى حب الثناء والشكر عمى النعماء وتأذيو باإلعراض والكفراف كاف أولى بأف 
ًا يتياوف في شكر مف يستوي عنده الشكر والكفراف ، ولو عمـ الشيطاف أف طريق

ـْ ِمْف َبْيِف  توصؿ إلى ا أفضؿ مف الشكر لوقؼ فييا أال تراه قاؿ : }  َـّ آَلِتَينَُّي ُث
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ـْ  ـْ َوَعْف َشَماِئِمِي ـْ َوَعْف َأْيَماِنِي ـْ َوِمْف َخْمِفِي ـْ َشاِكِريَف { ۚ  َأْيِديِي األعراؼ /  َواَل َتِجُد َأْكَثَرُى
، ويكوف الشكر لمف فوقؾ بالطاعة  ، ولـ يقؿ ال تجد أكثرىـ صابريف أو نحوه ٚٔ

 ولنظيرؾ بالمكافأة ، ولمف دونؾ باإلحساف واإلفضاؿ .
ومما ذكره ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء األوؿ في ىذا الشأف قولو " 
معناه أف ا تعالى ال يقبؿ شكر العبد عمى إحسانو إليو إذا كاف العبد ال يشكر 

؛ التصاؿ أحد األمريف باآلخر ، وقيؿ معناه : أف مف كاف  إحساف الناس ويكفر أمرىـ
عادتو وطبعو كفراف نعمة الناس وترؾ شكره ليـ كاف مف عادتو كفر نعمة ا عز 
وجؿ وترؾ الشكر لو ، وقيؿ معناه أف مف ال يشكر الناس كاف كمف ال يشكر ا عز 

ؾ مقرونة بمحبتي فمف وجؿ وأف شكره كما تقوؿ ال يحبني مف ال يحبؾ أي : أف محبت
 ٖٖٓ".ص أحبني يحبؾ ، ومف ال يحبؾ فكأنو لـ يحبني

والشكر ال يكوف إال بعد تقديـ الخير ونفع الغير ، فاألصؿ في المسمـ أنو يسعى 
إلى تقديـ الخدمة لمف يحتاجيا ، والنصيحة لمف يجيميا ، والمنفعة إلى مف ىو أىؿ 

ا صمى ا عميو وسمـ كاف يسعى إلى ليا ، بمبادرة منو وحرص مف طرفو ، ورسولن
صبلة   وعمّمو " يا عـ ! أال أحبوؾ ؟ أال أنفعؾ ؟ أال أصمؾ ؟..." العباس ليقوؿ لو :

التسبيح ، وىكذا كاف يعرض نفسو لمنفع ، ويعمـ الناس النفع ، وكاف مف وصية رسوؿ 
الجنة  "  ا صمى ا عميو وسمـ ألبي برزة عندما طمب منو اف يعممو عمؿ يدخمو

اْنُظْر   :، َقاَؿ : ُقْمُت : َيا َرُسوَؿ المَِّو ُدلَِّني َعَمى َعَمٍؿ ُيْدِخُمِني اْلَجنََّة َقاؿَ  َأِبي َبْرَزةَ  َعفْ 
ـْ َفاْعِزْلُو َعْنُيـْ َما ُيْؤِذي النَّاَس ِفي طُ   . .  " ُرِقِي

 ( ٜٗ٘ىػ ، باب فضائؿ االعماؿ ، حديث رقـ ٕٗٗٔ) ابف شاىيف البغدادي ،  
وعمؿ الخير ونفع اآلخريف مطموب وواجب بشكؿ عاـ لجميع المسمميف ولو اجر 
عظيـ ، كما أنو مطموب عمى وجو خاص وأكثر وجوبا وأعظـ أجرا لؤلقربيف . قاؿ أبو 

وأي رجؿ أعظـ أجرا مف رجؿ ينفؽ عمى عياؿ صغار؛ ُيعّفيـ أو ينفعيـ ا قبلبة : 
بو ، ويعينيـ ا بو ويغنييـ !" وىذا االىتماـ باألقارب كسب لقموبيـ ، وصمة رحـ ، 
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ورمز و فاء ، وعنواف محبة ، ودليؿ رحمة ، خاصة حيف يكوف فييـ أطفاؿ صغار ، 
البشرية . وأبواب النفع كثيرة ، أجمميا رسوؿ  يفتقدوف الرعاية والحناف وأىـ الحاجات

ـْ َيِجْد ؟ َقاَؿ :  ا صمى ا عميو وسمـ بقولو : " َعَمى ُكؿّْ ُمْسِمـٍ َصَدَقٌة " َقاُلوا : َفِإْف َل
ـْ َيفْ  ـْ َيْسَتِطْع َأْو َل َعْؿ ؟ َقاَؿ : " " َفَيْعَمُؿ ِبَيَدْيِو َفَيْنَفُع َنْفَسُو َوَيَتَصدَُّؽ " َقاُلوا : َفِإْف َل

ـْ َيْفَعْؿ ؟ َقاَؿ : " َفَيْأُمُر ِبالَخْيِر " َأْو َقاَؿ : "  َفُيِعيُف َذا الَحاَجِة الَمْمُيوَؼ " َقاُلوا : َفِإْف َل
ـْ َيْفَعْؿ ؟ َقاَؿ : " َفُيْمِسُؾ َعِف الشَّرّْ َفِإنَُّو َلُو َصَدَقٌة ".               ِباْلَمْعُروِؼ " َقاَؿ : َفِإْف َل

 ( ٕٕٓٙىػ ، كتاب كؿ معروؼ صدقة ، حديث رقـ ٕٕٗٔ) البخاري ، 
ومما ذكره ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء األوؿ في ىذا الشأف قولو " 
وقاؿ زيد بف عمي بف حسيف : ما شيء أفضؿ مف المعروؼ إال ثوابو ، وليس كؿ مف 

فيو ، فإذا اجتمعت الرغبة  يرغب فيو يقدر عميو ، وال كؿ مف قدر عميو يؤذف لو
والقدرة واإلذف تمت السعادة لمطالب والمطموب منو ، وكاف يقاؿ :اصنع المعروؼ إلى 
ف لـ يكف مف أىمو كنت  كؿ أحد ، فإف كاف مف أىمو فقد وضعتو في موضعو ، وا 

  ٕٖٚأنت مف أىمو ." ص
 -آداب الصحبة  : .3

َفِإَذا َأَراَد المَُّو ِبَعْبٍد ِمْف َعِبيِدِه َخْيًرا َوفََّقُو ِلُمَعاَشَرِة " ُكؿُّ ِإْنَساٍف َعَمى ِديِف َأْصَحاِبِو 
بَلِح َوالدّْيِف ، َوَيُردُُّه َعْف ُصْحَبِة َأْىِؿ اْلَيَوى َواْلِبَدِع  َأْىِؿ السُّنَِّة َوَأْىِؿ السّْْتِر َوالصَّ

المَُّو َعَمْيِو َوَعَمى آِلِو َوَسمَّـَ َقاَؿ: ) اْلَمْرُء َعَمى ِديِف َواْلُمَخاِلِفيَف َفِإنَُّو ُرِوَي َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى 
ـْ َمْف ُيَخاِلؿُ   ( ٗٗىػ ، صٕٔٗٔ. ) ابو عبدالرحمف السممي ، ) "َخِميِمِو ، َفْمَيْنُظْر َأَحُدُك

وعرؼ الجرجاني األدب بأنو " عبارة عف معرفة ما ُيحترز بو عف جميع أنواع 
 ( ٜٕىػ ، صٚٔٗٔ) الجرجاني ،                                   الخطأ " . 

فقؿ لي مف أصدقاؤؾ أقؿ لؾ مف أنت ، فإنؾ كصديقؾ ؛ طبعؾ يسرؽ مف 
طبعو ، وسيرتؾ تنتسب إلى سيرتو ، وأخبلقؾ تستقي مف أخبلقة ، فمجالسة الحريص 
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مت عمى تحرؾ الحرص ، ومجالسة الزاىد تعمـ الزىد في الدنيا ، وذلؾ ألف الطباع ُجب
 التشبو واالقتداء  .

ومما ذكره ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء الثاني في ىذا الشأف قولو " 
قاؿ عمي المديني : قاؿ لي أحمد بف حنبؿ : إني أُلحب أف اصحبؾ الى مكة فما 
يمنعني مف ذلؾ إال أني أخاؼ أممؾ أو تممني ، فمما ودعتو قمُت : يا أبا عبدا 

ي بشيٍء ؟ قاؿ : نعـ ، ألـز التقوى قمبؾ ، وأجعؿ اآلخرة أمامؾ . وروى تُوصين
الخبلؿ في األدب عف مكحوؿ  قاؿ : قمت لمحسف : إني أريُد أف أخرج إلى مكة ، 
قاؿ : فبل تصحب رجبًل يكـر عميؾ ، فينقطع الذي بينؾ وبينو ، عف مجاىد قاؿ : 

فانظر أيف رأيي مف رأيؾ ؟ فقاؿ قمت لصديٍؽ لي مف قريش : تعاؿ أوأضعؾ الرأي ؛ 
  ٜٔٔ-ٜٓٔلي : دع المودة عمى حاليا ، قاؿ : فغمبني القرشي بعقمو ." ص

منيا   : ومما سبؽ نستخمص أف يكوف فيمف تؤثر صحبتو مجموعة مف الخصاؿ 
أف يكوف عاقبًل ، حسف الخمؽ ، ناصحًا ، ال يحرص عمى الدنيا  . لذلؾ وجب عمينا 

 -الصحبة النقيَّة ، الصحبة الخالصة   لصحبة الصالحة ،كمسمميف الحرص عمى ا
، َأنَُّو  َأِبي َسِعيدٍ  ُيوصي ُأمَّتو َعفْ  -صمى ا عميو وسمـ  -فقد كاف النبي  –تعالى 

اَل ُتَصاِحْب ِإالَّ ُمْؤِمًنا ، َواَل َيْأُكْؿ  "  : المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوؿُ  َسِمَع َرُسوؿَ 
 ( ٜٖٕ٘ىػ ، كتاب الزىد حديث رقـ ٛٔٗٔ.      ) الترمذي ،  " َطَعاَمَؾ ِإالَّ تَِقيّّ 

اف فأدب الصحبة مف أعظـ النعـ التي يمتف بيا ا تعالى عمى عباده ،  فاإلنس
خواف ؛ ألف اإلنساف اجتماعي بطبعو ،  في ىذه الحياة ال بد أف يكوف لو أصدقاء وا 
وأفضؿ طريقة لدواـ الصحبة والمحافظة عمييا ىي االلتزاـ بآداب الصحبة ، وا 
سبحانو وتعالى قد أوصى النبي صمى ا عميو وسمـ بأصحابو خيرًا فقاؿ ا عز 

ـْ َواسْ  وجؿ : ـْ ِفي اأْلَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْؿ َعَمى } َفاْعُؼ َعْنُي ـْ َوَشاِوْرُى َتْغِفْر َلُي
} َلْو َأْنَفْقَت َما ِفي اأْلَْرِض َجِميعًا َما َألَّْفَت  وقاؿ سبحانو : ٜ٘ٔآؿ عمراف /  { المَّوِ 

ـْ َوَلِكفَّ المََّو َألََّؼ َبْيَنُيـْ  ذا كا ٖٖٙاألنفاؿ /  { َبْيَف ُقُموِبِي ف اإلنساف عمى ديف خميمو وا 
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بد أف يكوف ليذا الخميؿ صفات تجعؿ مصاحبتو في مرضاة ا سبحانو وتعالى   فبل
، والصاحب يؤثر في صاحبو ال شؾ ، فاالعتناء بآداب الصحبة يربط اإلخواف 
ذا  ببعضيـ البعض، ويجعؿ المسمميف جسدًا واحدًا كما يريد ا سبحانو وتعالى ، وا 

بإخوانو فصفت العشرة ودامت المودة ، وأصبح المؤمنوف كالجسد  اعتنى اإلنساف
الواحد ؛ كاف ذلؾ بناء عظيمًا لممجتمع اإلسبلمي ، وسدًا منيعًا في وجو الشّر وأىؿ 

 الكفر .
 -عيادة المريض : .4

َزاَرُه والطبيب اْلَمِريض  إف الِعَيادة في المغة ىي مصدر مف الفعؿ عاد ، " عيادة
 مو( َفُيَو َعاِئد )ج( عواد وعود َوىف عود وعوائد َواْلَمْفُعوؿ معود " . َزاَرُه لمعبلج )

 ٕ( ج ٖ٘ٙ) مصطفى وآخروف ، د . ت ، ص                               
فإذا قيؿ فبلف قد عاد شخصًا ما في مرضو ؛ أي أنو قد زاره واطمع عمى حالو . 

األمور التي حث عمييا اإلسبلـ وعيادة المريض ىي مف . فالعيادة : ىي الزيارة 
وَرغََّب بيا، ورتب عمييا أجرًا كبيرًا. فاإلسبلـ ىو ديف الرحمة واأللفة والخير، وتتجمى 
ىذه الرحمة بالكثير مف األمور التي حث عمييا ىذا اإلسبلـ العظيـ ، والتي منيا 

في ىذا  عيادة المرضى . وقد كاف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ قدوة وأسوة حسنة
َعْبِد اْلَمِمِؾ ْبِف  األمر، حيث كاف ييتـ بالمرضى ، ويعودىـ ، ويرعى شؤونيـ ، َعفْ 

ُـّ اْلَعبلءِ  ، َعِف اْمَرَأٍة ُيَقاُؿ َلَيا ُعَمْيرٍ  ، َأّف َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َعاَدَىا   ُأ
َـّ اْلَعبلِء ، َفِإفَّ  اُه ، َكَما َمَرَض اْلُمْسِمـِ ُيْذِىُب َخَطايَ  ِفي َمَرِضَيا ، َفَقاَؿ : " َأْبِشِري َيا ُأ

ِة َوالذَُّىبِ   ٕ( ج ٖٚ٘ٔىػ ، حديث رقـٖٕٗٔ) الَكّسي ، .  " ُتْذِىُب النَّاُر َخَبَث اْلِفضَّ
وقد سار عمى نيجو أصحابو الكراـ . وذلؾ ألف في عيادة المرضى تقوية 
لمعبلقات اإلنسانية واإلجتماعية في المجتمع اإلسبلمي ، فعيادة المريض تجمب 

لو ، وَتُبثُّ في نفسو األمؿ والعزيمة ، فتخفؼ عنو شيئًا مف معاناتو السعادة والسرور 
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إذا كاف صحيح  -، وتكوف عونًا لو عمى الشفاء ، كما أف عيادة المريض تذكر العائد 
 بنعمة ا عميو بالعافية والصحة ، فيدفعو ذلؾ إلى شكر ا تعالى .   -الجسـ 

وعيادة المريض ىي مف حؽ المسمـ عمى المسمـ ، حيث قاؿ رسوؿ ا صمى 
خمس تجب لممسمـ عمى أخيو : رد السبلـ ، وتشميت العاطس ،  »ا عميو وسمـ: 

جابة الدعوة ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز.  « .     وا 
 ( ٜٕٓٗ، حديث رقـ   السَّبَلـِ َباب ِمْف َحؽّْ اْلُمْسِمـِ ِلْمُمْسِمـِ َردُّ  ) مسمـ ، د.ت ، 

ولعيادة المريض الكثير مف الفضائؿ التي جاء ذكرىا في عدٍد مف النصوص 
َأِبي  الشرعية ، ومنيا : قولو صمى ا عميو وسمـ في الحديث القدسي : )) َعفْ 

َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاَؿ يقوؿ المَُّو َجؿَّ وعبل لمعبد َيْوـَ  ُىَرْيَرةَ 
ـْ َتُعْدِني َفَيُقوُؿ َيا َربّْ َوَكْيَؼ َأُعوُدَؾ َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَف   َيا  اْلِقَياَمةِ  ـَ َمِرْضُت َفَم اْبَف آَد

ـْ َتُعْدُه َأَما َعِمْمَت َأنََّؾ َلْو ُعْدَتُو َلَوَجْدتَِني ؟ َقاَؿ َأَما عَ  ِمْمَت َأفَّ َعْبِدي ُفبَلًنا َمِرَض َفَم
 (  ٕٔٚىػ ، باب ما جاء في الصفات ، حديث رقـ ٗٔٗٔ........ (( . ) التميمي ، 

 ومما ذكره ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء الثاني في ىذا الشأف قولو "
ُتستحب عيادة المريض . قاؿ بعض األصحاب : وُتكره وسط النيار ، نص عميو . 
وقاؿ األثـر : قيؿ ألبي عبدا : فبلف مريض وكاف عند ارتفاع النيار في الصيؼ ، 
فقاؿ : ليس ىذا وقت عيادة . قاؿ القاضي : وظاىُر ىذا كراىية العيادة في ذلؾ 

ى أف يقاؿ : ُتستحب العيادة بكرًة أو عشية لما الوقت . انتيى كبلـ األصحاب . واألول
فيو مف تكثير صبلة المبلئكة . وقاؿ المروذي : ُعدُت مع أبي عبدا مريضًا بالميؿ 

 ٜٓٔ-ٜٛٔوكاف في شير رمضاف ثـ قاؿ لي : في شير رمضاف ُيعاد بالميؿ ." ص
ـُ َأَخاُه  :   "، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاؿَ  َأِبي ُىَرْيَرةَ  وَعفْ  ِإَذا َعاَد اْلُمْسِم

ـَ ، َأْو َزاَرُه ، َقاَؿ المَُّو َتَباَرَؾ َوَتَعاَلى : ِطْبَت َوَطاَب َمْمَشاَؾ ،  َوتََبوَّْأَت َمْنِزال ِفي اْلُمْسِم
 ( ٖٖٚٓىػ ، باب المريض وما يتعمؽ بو ، حديث رقـ ِِٗٔٗٔ " .)التميمي ،  اْلَجنَّة
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ومف آداب عيادة المريض: أف يختار العائد وقتًا مناسبًا لمزيارة ، أال يمكث  
طويبًل عند المريض ، سؤاؿ المريض عف حالو ، والدعاء لو ، وحثو عمى الصبر ، 

يزعجو بكثرة الكبلـ والثرثرة ، وطرح األسئمة ،  أال يتكمـ أماـ المريض بأي  عمى أال
 .شيٍء قد يزعجو ، ويثبط مف عزائمو 

 ُحسن الجوار . .5
ُحسُف الجوار ىو اإلحساُف إلى األشخاص الذيف يجاوروننا بالسكف ، وتجّنب 

أذى بيـ ميما  إيذائيـ ، وااللتزاـ بأخبلؽ اإلسبلـ في التعامؿ معيـ ، وعدـ إلحاؽ أي
َصُغر ، وعدـ البغي عمييـ أو ظمميـ ، واحتراـ حرمة بيوتيـ ، وااللتزاـ بُحسف 
األخبلؽ ، وترؾ األثر الطّيب في نفوِسيـ ؛ إلنشاء مجتمع متماسؾ وطيب ، يحّب 
بعضو بعضًا ، ويتمّنى فيو الجميُع الخيَر لبعِضيـ البعض ، وال يقتصُر ذلؾ عمى 

إّنو واجٌب عمى الجاِر ميما كانت ديانُتو ، أوصى اإلسبلـُ الجار المسمـ ، حيُث 
بالجار ، وأمَر ا سبحانو وتعالى باإلحساف إليو وتجّنب إيذائو ، وقد جاء ذكر الجار 
في القرآف الكريـ والسّنة النبوية الشريفة ، حيث يقوُؿ عّز وجّؿ: )َواْعُبُدوا المََّو َوال 

ْلَواِلَدْيِف ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِف َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيئًا َوِبا
اِحِب ِباْلَجْنِب( النساء /   ، كما أّف جبريؿ عميو السبلـ كاف  َٖٙٙواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ

، َأّف َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو  َعاِئَشةَ   يوصي النبّي صمى ا عميو وسمـ بالجار، َعفْ 
ثُوُ  " : َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاؿَ  ، َقاَؿ َأُبو  " َما َزاَؿ ِجْبِريُؿ ُيوِصيِني ِباْلَجاِر َحتَّى َظَنْنُت َأنَُّو َسُيَورّْ

 .  َحَسٌف َصِحيحٌ   َسى : َىَذا َحِديثٌ ِعي
 ( ٔٙٛٔىػ ، كتاب البر والصمة ، حديث رقـ ٛٔٗٔ) الترمذي ،             

وىذا دليٌؿ قاطٌع عمى منزلة الجار في اإلسبلـ ، وضرورة اإلحساف إليو ؛ ألّف 
 الوصية فيو نزلْت مف سابع سماٍء بأمٍر مف اِ سبحانو وتعالى .
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، َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صمى ا عميو وسمـ : َيا َأَبا َذر  : " ِإَذا  َأِبي َذر   َعفْ 
) مسمـ ، د.ت ،                 َطَبْخَت َمَرَقًة َفَأْكِثْر َماَءَىا َوَتَعاَىْد ِجيَراَنَؾ ".     
 ( ٗٙٚٗباب الوصية بالجار واإلحساف إليو ، حديث رقـ 

 -ومف حقوؽ الجوار ما يمي :
  ، إلقاء السبلـ عميو ؛ لما في السبلـ مف تقريب لمقموب ، وتثبيٍت لممحبة والوّد

 وىو مف األخبلؽ الحميدة ، والصفات الرفيعة. 
  ّتو ، والدعاء لو بالشفاء والصبر. زيارتو في مرضو ، والسؤاؿ عف صح 
  السير في جنازتو عند موتو ، وتقديـ العزاء فيو ، والمساىمة في إعداد الطعاـ

 وتقديمو ألىمو. 
  دعوتو إلى المناسبات ، مثؿ : األعراس ، وحفبلت المولود وغيرىا ، كذلؾ تمبية

 دعوتو إلى مناسباتو. 
 وحفظ عرضو .  ستُر عيوبو ، وعدـ التكمـ بيا أماـ الناس ، 
  .أمره بالمعروؼ ونييو عف المنكر 
  . عرض البيت عميو في حاؿ الرغبة في بيعو ، ألّنو أولى الناس بو 
  .تقديـ النصيحة الصادقة لو في كّؿ وقت 
  . تعظيـ حرماتو ، وتجّنب غدره أو خيانتو أو المكر لو أو معاونة اآلخريف عميو 
  .ماطة األذى عنو  عدـ رمي القاذورات أماـ بيتو ، وا 
  يذائو بيا ، مثؿ صوت عدـ إيذائو بتطاوؿ البنياف عميو ، وعدـ رفع األصوات وا 

 األغاني الصاخب . 
  . تفقده في كؿ وقت ، واالىتماـ بقضاء حوائجو قدر اإلمكاف 
  . تقديـ الطعاـ لو ومواساتو إذا كاف فقيرًا 
  وتينئتو. تمّني الخير لجاره كما يتمناه لنفسو . زيارتو في األعياد ، 
  . رعاية أبنائو وأسرتو عند غيابو عف بيتو ، وتقديـ الخدمات التي يحتاجونيا ليـ 
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ومما ذكره ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء الثاني في ىذا الشأف قولو " 
الجوار الصبر وروى المروذي عف الحسف : ليس حسف الجوار كؼ األذى ، حسف 

عمى األذى . ورواه أبو حفص العكبري في األدب لو عف الشعبي. وفي الصحيحيف 
مف حديث عائشة ومف حديث ابف عمر : " مازاؿ جبريؿ يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنو سيورثو " ، وفييما مف حديث أبي ىريرة : " مف كاف يؤمف با واليوـ األخر فبل 

سف إلى جاره " وألحمد مف حديث عبدا بف عمر " فميحفظ يؤذ جاره " ولمسمـ : فميح
 ٙٔجاره " . ص

فاإلسبلـ يقـو عمى جممة مرتكزات ترتقي بالفرد وتسمو بالمجتمع ، ومف أىميا: 
المبادئ األخبلقية والِقَيـ الفاضمة التي تجعؿ مف األمة أسرة مترابطة ، ولكي تسمـ 

ألسس التي دعا إلييا القرآف الكريـ قاؿ العبلقات االجتماعية ينبغي أف تقوـ عمى ا
ـْ ُشُعوبًا َوَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا ِإفَّ   تعالى ) َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكـ مّْف َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْمَناُك

ـْ ِإفَّ المََّو َعِميـٌ َخِبيٌر ( الحجرات :  ـْ ِعنَد المَِّو َأْتَقاُك عالى : )َواْذُكُروا وقاؿ ت َٖٔأْكَرَمُك
ـْ َأْعَداًء َفَألََّؼ َبْيَف ُقُموِبُكـْ َفَأْصَبْحتـُ ِبِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا ( آؿ عم ـْ ِإْذ ُكنُت راف ِنْعَمَت المَِّو َعَمْيُك

وذكرت اآلثار بأف المعتزؿ عف الناس ُمَفاِرٌؽ لمجماعة ، ُمَخاِلٌؼ لمسنة ،  ٖٓٔ/ 
و ، ولذا حرص اإلسبلـ عمى عقد روح التعاوف بيف فالمرء قميؿ بنفسو كثير بإخوان

، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو   َأَنسٍ  الجيراف وأف يحب اإلنساف لجاره ما يحب لنفسو ، َعفْ 
اَل ُيْؤِمُف َعْبٌد ، َحتَّى ُيِحبَّ ِلَجاِرِه ، َأَو َقاَؿ   "اَؿ : َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ، َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، قَ 

  .  " أِلَِخيِو َما ُيِحبُّ ِلَنْفِسوِ 
يَماِف َأْف ُيِحبَّ أِلَِخيِو اْلُمْسِمـِ  ) مسمـ ، د.ت ،  َباُب الدَِّليِؿ َعَمى َأفَّ ِمْف ِخَصاِؿ اإْلِ

 ( َ٘ٗنْفِسِو ِمَف اْلَخْيِر ، حديث رقـ َما ُيِحبُّ لِ 
ويتضح مما سبؽ ، مما أورده ابف مفمح مف مضاميف تربوية اجتماعية في كتابو 
اآلداب الشرعية والمنح المرعية في عبلقة الفرد المسمـ بسائر المسمميف ، أف المسمميف 

جمعيـ مف أمر ال بد أف تكوف قموبيـ متحدة في التواّد والتحاّب والتعاطؼ بسبب ما 
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الديف وضميـ مف اإليماف با . فنسبتيـ بطريؽ القرابة الدينية المبنية عمى المعاقدة 
، َعِف  اْبِف َعبَّاسٍ  المستتبعة لآلثار مف المعونة والنصرة وغير ذلؾ . ومف األدلة َعفِ 

ـْ  " : النَِّبيّْ صمى ا عميو وسمـ َقاؿَ  ـْ َيٌد َعَمى َمْف ِسَواُى ـْ َوُى اْلُمْسِمُموَف َتَتَكاَفُأ ِدَماُؤُى
ـْ  ـْ َوُيَردُّ َعَمى َأْقَصاُى ـْ َأْدَناُى ِتِي   . " َيْسَعى ِبِذمَّ

 ( ٕ٘ٚٙ، حديث رقـ ) ابف ماجة ، د . ت ، كتاب الديات                     
وفي ىذا دليؿ عمى وحدة المسمميف وترابطيـ ، وأنو ال بد أف ييتـ المسمـ بشأف 
إخوانو فيـ كالجسد الواحد وال يتصور أف ييمؿ اإلنساف يده أو رجمو أو أي عضو مف 
أعضائو فيتركو وال يتحسس آالمو ، إال إذا كاف أشؿ ميتًا ، وبقدر إيماف المؤمف تتقد 

))  لجذوة ويتحرؾ فيو ذلؾ اإلحساس ، وقد قاؿ النبي صمى ا عميو وسمـ:فيو تمؾ ا
ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو (( والخير كممة جامعة تعـ الطاعات 

فعمى  والمباحات الدنيوية واألخروية ، وتخرج المنييات ألف اسـ الخير ال يتناوليا .
عف أخبارىـ ، ويعيف ضعيفيـ ، وينصر المسمـ أف ييتـ بأمر إخوانو ، ويسأؿ 

مظموميـ ، ويمنع ظالميـ ، ويدعو ليـ كما يدعو لنفسو ، وينصح ليـ ، والذي ال 
ييتـ ألمر إخوانو وال يتأثر بما يصيبيـ مف فرح أو حزف إنما ىو كالعضو األشؿ 

 الميت الذي ال يحس .
ة بعالقة ما المضامين التربوية االجتماعية المتعمق -المطمب الثالث :

 الفرد المسمم بأقاربو  .
تتضمف عبلقة الفرد المسمـ بأقاربو مجموعة مف العبلقات التي تجسد التواصؿ 
 االجتماعي بيف أفراد الرحـ الواحد وما ليا مف فضؿ وثواب عند ا سبحانو وتعالى 

  -صمة األرحام : -أواًل : 
عباده، ووعد الواصؿ بثواب  صمة الرحـ مف أىـّ األعماؿ التي أمر ا تعالى بيا

عظيـ، كما أعّد لمقاطع عقابًا شديدًا، وقد بّيف لنا رسوؿ ا صمى ا عميو وسّمـ أّف 
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الواصؿ ليس فقط مف أحسف لمف أحسف إليو ، إّنما الصمة الحقيقية تكوف لمف أساء 
َلْيَس  :  "، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاؿَ   َعْبِد المَِّو ْبِف َعْمٍرو وقطع ، َعفْ 

، َقاَؿ َأُبو ِعيَسى  " اْلَواِصُؿ ِباْلُمَكاِفِئ ، َوَلِكفَّ اْلَواِصَؿ الَِّذي ِإَذا اْنَقَطَعْت َرِحُمُو َوَصَمَيا
 " .  َحَسٌف َصِحيحٌ   َىَذا َحِديثٌ : 

 ( ٕٚٛٔىػ ، كتاب البر والصمة ، حديث رقـ ٛٔٗٔ) الترمذي ،           
وقد سادت في زماننا عادة قطع الرحـ بشكؿ كبير ، وغفؿ كثير مف المسمميف 
عف خطورة ىذه القطيعة ، كما غفموا عف قوؿ الصادؽ البشير النذير القائؿ في 

)) مف كاف يؤمف با واليوـ اآلخر  أبو ىريرة رضي ا عنو : الحديث الذي رواه
 فميكـر ضيفو ومف كاف يؤمف با واليـو اآلخر فميصؿ رحمو (( .

 ( ٕٓٚ٘ىػ ، كتاب األدب ، حديث رقـ ٕٕٗٔ) البخاري ،                 
و صمى ا عميو وسمـ األمر بصمة األرحاـ ، فكاف مف أوؿ ما أمر ب-ومف ىدية 

بعد إخبلص العبادة لمواحد سبحانو وعدـ اإلشراؾ بو ، عدـ قطع األرحاـ ، فكاف 
جواب َجْعَفُر ْبُف َأِبي َطاِلٍب لمنجاشي عندما سألو عف ديف محمد صمى ا عميو وسمـ 

ـَ ، وَ  َنْأُكُؿ اْلَمْيَتَة َوَنْأِتي ، َفَقاَؿ َلُو : َأيَُّيا اْلَمِمُؾ ، ُكنَّا َقْوًما َأْىَؿ َجاِىِميٍَّة َنْعُبُد اأْلَْصَنا
ِعيَؼ ، َفُكنَّا َعَمى َذِلَؾ  ـَ ، َوُنِسيُء اْلِجَواَر َيْأُكُؿ اْلَقِويُّ ِمنَّا الضَّ اْلَفَواِحَش ، َوَنْقَطُع اأْلَْرَحا

اَفُو ، " َفَدَعاَنا ِإَلى َحتَّى َبَعَث اُ ِإَلْيَنا َرُسواًل ِمنَّا َنْعِرُؼ َنَسَبُو ، َوِصْدَقُو ، َوَأَماَنَتُو ، َوَعفَ 
َدُه ، َوَنْعُبَدُه ، َوَنْخَمَع َما ُكنَّا َنْعُبُد َنْحُف َوآَباُؤَنا ِمْف ُدوِنِو ِمَف الِحَجاَرِة َواأْلَوْ  ثَاِف ، اِ ِلُنَوحّْ

َواِر ، َواْلَكؼّْ َعِف َوَأَمَرَنا ِبِصْدِؽ اْلَحِديِث ، َوَأَداِء اأْلََماَنِة ، َوِصَمِة الرَِّحـِ ، َوُحْسِف اْلجِ 
وِر، َوَأْكِؿ َماَؿ اْلَيِتيـِ ، َوَقْذِؼ  اْلَمَحاِرـِ ، َوالدَّْماِء ، َوَنَياَنا َعِف اْلَفَواِحِش ، َوَقْوِؿ الزُّ

َكاِة، اْلُمْحَصَنِة ، َوَأَمَرَنا َأْف َنْعُبَد اَ َوْحَدُه اَل ُنْشِرُؾ ِبِو َشْيًئا، َوَأَمَرَنا ِبالصَّبلِة ، َوالزَّ 
َياـِ   ٖ(ج ٕٙٙ، ص  ٓٗٚٔىػ ، حديث رقـ ٕٔٗٔ.          ) الشيباني ،  "َوالصّْ
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 -تعريف صمة األرحام : .1
ىذا المصطمح مكوف مف شقيف الشؽ األوؿ: الصمة، والشؽ الثاني : األرحاـ أو 

 الرحـ ؛ ولذلؾ سنعرض لتعريؼ الصمة والرحـ في المغة .
وصؿ إلى بني فبلف : انتمى إلييـ وانتسب ، ووصؿ  : الصمة في المغة - أ

 الشخص بيف الطرفيف ربط ووحد بينيما ، ووصؿ الشيء بالشيء ضمَّو وجمعو ." 
 ٕ( ج ٖٚٓٔ) إبراىيـ وآخروف ، د . ت ، ص                                

لشيِء مادة وصؿ تأتي لعدة معاني " منيا ضـ الشيء والمو يقاؿ َوَصَؿ الشيَء با
َمُو: أَلّمُو ، وتأتي بمعنى بموغ منتيى الشيء يقاؿ  َوْصبًل وُصَمًة بالكسر والضـ ووصَّ
ووِصَمَؾ الشيَء و إليو ُوصواًل وُوْصَمًة وِصَمًة : َبَمَغُو وانتيى إليو ، ومف المعاني عدـ 

 َشَعَرىا ِبَشَعر غيِرىا . االنقطاع يقاؿ أْوَصَمُو واتََّصَؿ: لـ َيْنَقِطْع، والواِصَمُة: المرأُة َتِصؿُ 
 ( ٖٗٓٔىػ  ، ص ٕٙٗٔ) الفيروز آبادي ،                                  

فصمة األرحاـ ىو التواصؿ معيـ وعدـ االنقطاع عنيـ ، واإلبقاء عمى ىذه 
 العبلقة متصمة .

  الرحم في المغة :  - ب
َرِحَمُو بالكسر َرْحَمًة و َمْرَحَمًة رحـ : الرَّْحَمُة الرقة والتعطؼ و الَمْرَحَمُة مثمو وقد 

ـَ القـو ـَ عميو و َتَراَح مف الرحمة يقاؿ   بعضيـ بعضا و الرََّحُموتُ  َرِحـَ  أيضا و َتَرحَّ
ـُ القرابة والرحـ أيضا  رىبوت خير مف رحموت أي ألف ُترَىب خير مف أف ُترَحـ و الرَِّح

ـُ اسماف م شتقاف مف الرحمة ونظيرىما نديـ وندماف بوزف الجسـ مثمو و الرَّْحمُف الرَِّحي
وىما بمعنى ويجوز تكرير االسميف إذا اختمؼ اشتقاقيما عمى وجو التأكيد كما يقاؿ 
فبلف جاد مجد إال أف الرحمف اسـ مختص با تعالى وال يجوز أف يسمى بو غيره أال 

بو االسـ الذي ترى أنو سبحانو وتعالى قاؿ } قؿ ادعوا ا أو ادعوا الرحمف { فعادؿ 
ـُ قد يكوف  ال يشركو فيو غيره وكاف مسيممة الكذاب يقاؿ لو َرْحَماُف اليمامة و الرَِّحي
ـُ بالضمة الرحمة قاؿ ا تعالى }  بمعنى المرحوـ كما يكوف بمعنى الراحـ و الرُّْح
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وي وأقرب رحما { و الرُُّحـُ بضمتيف مثمو ، والرحـ : أحد أجزاء الجياز التناسمي األنث
وىو كيس عضمي قابؿ لمتمدد ينمو بداخمو الجنيف ، ورحـ ا فبلنًا : تعطَّؼ عميو 

الَّ َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُكْف ِمَف اْلَخاِسِريَف { ."                                          وأحسف إليو ورزقو : } َوا 
 ٔ( ج ٖٖ٘) مصطفى وآخروف ، د . ت ، ص

ـْ ِفي اأَلْرَحاـِ َكْيَؼ َيَشاُء اَل ِإلَػَو ِإالَّ  و تعالى :قمت : ومنو قول ُرُك } ُىَو الَِّذي ُيَصوّْ
ـُ { آؿ عمراف /   ، والرحـ القرابة تجمع بني أب وبنييما رحـ أي  ُٙىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكي
، َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  َأِبي ُىَرْيَرةَ   قرابة قريبة . وفي الحديث: َعفْ 

َـّ ِصْؿ َمْف  "  : َوَسمَّـَ  ـُ َشْجَنٌة ِمَف الرَّْحَمِف ُمَعمََّقٌة ِبِحْقَوِي الرَّْحَمِف ، تَُقوُؿ : المَُّي الرَِّح
 .   " َواْقَطْع َمْف َقَطَعِنيَوَصَمِني ، 

 ( ٕٖٖٔىػ ، الجزء الثالث ، حديث رقـ ٘ٔٗٔ) الطبراني ،                    
قاؿ ابف األثير: " ذو الرحـ ىـ األقارب ، ويطمؽ عمى كؿ مف يجمع بينؾ وبينو 
نسب ، ويطمؽ في الفرائض عمى األقارب مف جية النساء يقاؿ ذو رحـ محـر ومحـر 

 يحؿ نكاحو كاألـ والبنت واألخت والعمة والخالة " .   وىو مف ال
 ٕٖ( ج ٖٕٔىػ ، صٜٖٙٔ) الزبيدي ،                                   

  -الصمة في االصطالح :  - أ
في االصطبلح كما يفيـ مف المعنى المغوي ىي : الرحمة والتعطؼ والترحـ 

والرقة ليـ ، واإلحساف إلييـ  واإلحساف بمف تجمعؾ معيـ قرابة ، فصمتيـ ىي الرحمة 
وىو يختمؼ بحسب حاؿ الواصؿ والموصوؿ ، وأما صمة الرحـ فيي اإلحساف إلى 
األقارب عمى حسب حاؿ الواصؿ والموصوؿ فتارة تكوف بالماؿ وتارة بالخدمة وتارة 
بالزيارة والسبلـ ، وطبلقة وجو ودعاء والمعنى الجامع إيصاؿ الممكف مف الخير ودفع 

 مف شر .الممكف 
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اختمؼ أىؿ العمـ في حػػػػد الرحـ التي تجب صمتيا  -: الرحم في االصطالح - ب
 قوليف  عمى
فقيؿ : ىو كؿ رحـ محـر بحيث لو كاف أحدىما ذكرا واألخر أنثى حرمت  

مناكحتيما فعمى ىذا ال يدخؿ أوالد األعماـ وال أوالد األخواؿ ، واستدؿ أصحاب ىذا 
القوؿ بما ورد مف تحريـ الجمع بيف المرأة وعمتيا أو خالتيا في النكاح وىو قولو 

داب الشرعية البف مفمح . والقوؿ الثاني صمى ا عميو وسمـ كما جاء في كتاب اآل
يرى بعضيـ : بأنو عاـ في كؿ رحـ مف ذوي األرحاـ في الميراث يستوي المحـر 

" ثـ أدناؾ أدناؾ "  وغيره ، واستدؿ أصحاب ىذا القوؿ بقولو صمى ا عميو وسمـ 
 ( ٕٛٗ٘) مسمـ ، د.ت ، باب  ، حديث رقـ                    .

ألنو أجمع وأمنع . يقوؿ ابف حجر رحمو ا : " والرحـ يطمؽ عمى  وىذا ىو الظاىر
األقارب وىـ مف بينو وبيف اآلخر نسب سواء كاف يرثو أـ ال سواء كاف ذا محـر أـ ال ، 
وقيؿ ىـ المحاـر فقط واألوؿ ىو المرجح ألف الثاني يستمـز خروج أوالد األعماـ وأوالد 

 ٓٔ( ج ٗٔٗىػ ، صٕٜٖٔ) العسقبلني ، .        "األخواؿ مف ذوي األرحاـ وليس كذلؾ 
وخبلصة األمر أف صمة الرحـ كناية عف اإلحساف إلى األقربيف مف ذوي النسب 
واألصيار والتعطؼ عمييـ والرفؽ بيـ والرعاية ألحواليـ وكذلؾ إف بعدوا أو أساؤوا، 

وض مف وقطع الرحـ ضد ذلؾ كمو يقاؿ وصؿ رحمو يصميا وصبل وصمة والياء فييا ع
                            الواو المحذوفة فكأنو باإلحساف إلييـ قد وصؿ ما بينو وبينيـ مف عبلقة القرابة والصير.

 ٗ( ج ٕٛىػ ، صٜٜٖٔ) ابف األثير ، 
ومما ذكره ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء األوؿ في ىذا الشأف قولو " قد 

لمروذي : أدخمت عمى أبي عبدا رجبًل قدـ مف الثغر ، تقدـ أف عميو صمة رحمو . قاؿ ا
فقاؿ : لي قرابة بالمراغة ، فترى لي أف أرجع إلى الثغر ، أو ترى أف أذىب فأسمـ عمى 

)) ِصُموا أرحامكـ   قرابتي ، وانما جئت قاصدًا ألسألؾ ؟ فقاؿ لو أبو عبدا :قد روي :
مييـ . وقاؿ مثنى : قمت ألبي عبدا : ولو بالسبلـ (( استخر ا ، واذىب فسمـ ع
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الرجؿ يكوف لو القرابة مف النساء ، فبل يقوموف بيف يديو ، فما يجي عميو مف بّرىـ ، وفي 
كـ ينبغي أف يأتييـ ؟ قاؿ : المطؼ والسبلـ . وقد ذكر أبو الخطاب وغيره في مسألة 

حباط العمؿ ، ومعمـو أف العتؽ بالممؾ : قد توعد ا سبحانو بقاطع األرحاـ بالمعف و  ا 
الشرع لـ ُيرد ِصمة كؿ ذي رحـ وقرابة ، إذ لو كاف ذلؾ ، لوجب ِصمة جميع بني آدـ ، 
كراميا ويحـر قطعيا ، وتمؾ قرابة الرحـ  فمـ يكف ُبد مف ضبط ذلؾ بقرابة تجب صمتيا وا 

يا ، وال المحـر . وقد نص عميو بقولو صمى ا عميو وسمـ : )) ال تنكح المرأة عمى عمت
عمى خالتيا ، وال عمى بنت أخييا أو أختيا ، فإنكـ إذا فعمتـ ذلؾ قطعتـ أرحامكـ (( ، 
وىذا الذي ذكره مف أنو ال يجُب إال صمة الرحـ المحـر ، اختاره  بعض العمماء ." 

 ٛٚٗ-ٚٚٗص
  -حكم صمة الرحم : -ثانيًا :

صمة األرحاـ مف ال شؾ أف صمة الرحـ واجبة بالجممة عمى المسمـ ، وقطع 
 الكبائر كما بينت األحاديث النبوية الكثيرة الواردة في ذلؾ  .

 -عظم إثم قاطع الرحم : -ثالثًا :
ومما يدؿ عمى عظـ صمة الرحـ وتعظيـ أمرىا وأف صمتيا مرغب فيو ، وأف 

،  َأِبي ُىَرْيَرَة رضي ا عنوقطعيا مف الكبائر لورود الوعيد الشديد في قطعيا ما رواه 
ـَ ، َحتَّى   َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َقاَؿ : " ِإفَّ  المََّو َخَمَؽ الرَِّح

ـُ اْلَعاِئِذيَف ِمَف اْلَقِطيَعِة ؟ َقاَؿ : " َفَرَغ ِمْف َخْمِقِو ، َقاَمِت   ِإَذا ـُ ، َفَقاَلْت : َىَذا َمَقا الرَِّح
ـْ َأال َتْرَضْيَف َأْف َأِصَؿ َمْف َوَصَمِؾ ، َوَأْقَطَع َمْف َقَطَعِؾ ؟ " ، َقاَلْت : َبَمى ، َقاَؿ : "  َنَع

ـْ   : َسمَّـَ : " َواْقَرُءوا ِإْف ِشْئُتـْ َفُيَو َلِؾ " ، َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو وَ  َفَيْؿ َعَسْيُت
ـُ المَُّو َفَأصَ  ـْ ، ُأوَلِئَؾ الَِّذيَف َلَعَنُي ـْ َأْف تُْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض ، َوتَُقطُّْعوا َأْرَحاَمُك ـْ ِإْف َتَولَّْيُت مَُّي

ـْ { محمد /   .ٖٕ-َٕٕوَأْعَمى َأْبَصاَرُى
  ( ٙٗٗىػ ، باب صمة الرحـ وقطعيا ، حديث رقـ ٗٔٗٔ) التميمي ،         

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ـُ الَِّتي ُتوَصُؿ َوتُْقَطُع َوتَُبرُّ ِإنََّما ِىَي َمْعًنى ِمَف اْلَمَعاِني  " َقاَؿ اْلَقاِضي ِعَياٌض الرَِّح
ـُ َواِلَدٍة َوَيتَِّصُؿ َبْعُضوُ  نََّما ِىَي َقَراَبٌة َوَنَسٌب َتْجَمُعُو َرِح ِبَبْعٍض َفُسمَّْي َذِلَؾ  َلْيَسْت ِبِجْسـٍ َواِ 

ـُ َفَيُكوُف ِذْكُر ِقَياِمَيا ُىَنا َوَتَعمُّ  ـُ َواَل اْلَكبَل ُقَيا ااِلتَّْصاُؿ َرِحًما َواْلَمْعَنى اَل َيَتَأتَّى ِمْنُو اْلِقَيا
ـُ َشْأِنَيا  َضْرُب َمَثٍؿ َوُحْسُف اْسِتَعاَرٍة َعَمى َعاَدِة اْلَعَرِب ِفي اْسِتْعَماِؿ َذِلَؾ َواْلُمَرادُ  َتْعِظي

ـْ ِلَيَذا ُسمَّْي اْلُعُقوُؽ َقْطًعا َواْلَعؽُّ الشَّؽُّ َكأَ  ـُ ِإثْـِ َقاِطِعيَيا ِبُعُقوِقِي نَُّو َوَفِضيَمُة َواِصِميَيا َوَعِظي
ـَ َمَمٌؾ ِمَف اْلَمبَل  ِئَكِة َوَتَعمََّؽ َقَطَع َذِلَؾ السََّبَب اْلُمتَِّصَؿ َقاَؿ َوَيُجوُز َأْف َيُكوَف اْلُمَراُد َقا

ـُ اْلَقاِضي َواْلَعاِئُذ المستعيذ وىو  ِباْلَعْرِش َوَتَكمَّـَ َعَمى ِلَساِنَيا ِبَيَذا ِبَأْمِر المَِّو َتَعاَلى َىَذا َكبَل
َمِة اْلَعْطُؼ وَ  الرَّْحَمُة المعتصـ بالشيء اْلُمْمَتِجُئ ِإَلْيِو اْلُمْسَتِجيُر ِبِو َقاَؿ اْلُعَمَماُء َوَحِقيَقُة الصّْ
ـْ َوَعْطِفِو ِبِإْحَساِنِو َوِنَعمِ  ـْ َوَرْحَمِتِو ِإيَّاُى                      ِو ."     َفِصَمُة المَِّو ُسْبَحاَنُو َتَعاَلى ِعَباَرٌة َعْف ُلْطِفِو ِبِي

 ٙٔ( ج ٕٕٔىػ ، صٕٜٖٔ) النووي ،                                    
ضرب المثؿ ، وقد يكوف عمى الحقيقة وا عمى كؿ شيء قد يكوف ىذا مف باب 

 قدير سبحانو.
والمقصود عظـ أثـ قطع الرحـ يقوؿ القرطبي : " وسواء قمنا إنو يعني القوؿ 
المنسوب إلى الرحـ عمى سبيؿ المجاز أو الحقيقة أو أنو عمى جية التقدير والتمثيؿ كأف 

لقالت كذا فمقصود ىذا الكبلـ اإلخبار يكوف المعنى لو كانت الرحـ ممف يعقؿ ويتكمـ 
بتأكد أمر صمة الرحـ وأنو تعالى أنزليا منزلة مف استجار بو فأجاره فأدخمو في حمايتو 

ذا كاف كذلؾ فجار ا غير مخذوؿ " .     ) القرطبي ،   ٙٔ( ج ٕٛٗىػ ، صٖٗٛٔوا 
 -صمة الرحم من أسباب البركة : -رابعًا :

ولعؿ مف أىـ ما ورد بو النص مف حصوؿ البركة في أسباب حصوؿ البركة كثيرة ، 
العمر أو الرزؽ أو غير ذلؾ صمة األرحاـ ، فيي مما يكافئ ا عز وجؿ عميو الناس في 
طالة العمر فصمة األرحاـ مف أسباب الزيادة في العمر مصداؽ ذلؾ  الدنيا مف بسط لمرزؽ وا 

ـَ ، َقاؿَ  َعِمي   ما رواه  َمْف َسرَُّه َأْف ُيَمدَّ  :   "َرِضَي المَُّو َعْنُو ، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ
".       السُّوِء ، َفْمَيتَِّؽ المََّو ، َوْلَيِصْؿ َرِحَموُ  َلُو ِفي ُعْمِرِه ، َوُيَوسََّع َلُو ِفي ِرْزِقِو ، َوُيْدَفَع َعْنُو ِميَتةُ 

 ٕ(ج ٖٚٛ، ص  ٖٕٔٔىػ ، حديث رقـ ٕٔٗٔ) الشيباني ، 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
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ـَ  َقاَؿ  ، َعْف َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى المَّوُ   َجدّْهِ  ، َعفْ  َأِبيوِ  ، َعفْ  َبْيِز ْبِف َحِكيـٍ  َعفْ  َعَمْيِو َوَسمَّ
فَّ   : " ِإفَّ  فَّ َصَناِئَع اْلَمْعُروِؼ َتِقي َمَصاِرَع السَّْوِء ، َواِ  َصَدَقَة السّْرّْ ُتْطِفُئ َغَضَب الرَّبّْ ، َواِ 

ُقوََّة ِإال ِبالمَِّو ، ِصَمَة الرَِّحـِ َتِزيُد ِفي اْلُعُمِر ، َوتَِقي اْلَفْقَر ، َوَأْكِثُروا ِمْف َقْوِؿ : ال َحْوَؿ َوال وَ 
فَّ ِفيَيا ِشَفاًء ِمْف ِتْسَعٍة َوِتْسِعيَف َداًء ، َأْدَناَىا اْلَيُـّ                " َفِإنََّيا َكْنٌز ِمْف ُكُنوِز اْلَجنَِّة ، َواِ 

 ( ٖٜٙىػ ، الجزء األوؿ ، حديث رقـ  ٘ٔٗٔ) الطبراني ،                     
حصوؿ بركات رب السماء ، وقطعيا مف أسباب انقطاع فالرحـ وصمتيا مف أسباب 

 ىذه البركات ، كما جاء في األحاديث السابقة .
 -من نتائج صمة الرحم فوز العبد بمعية اهلل عز وجل لو : -خامسًا :
ـْ   ، َقاَؿ : َأَتى َرُجٌؿ ، فَقاَؿ : َيا َرُسوَؿ المَِّو ، ِإفَّ   َأِبي ُىَرْيَرةَ  َعفْ  ِلي َقَراَبًة َأِصُمُي

ـْ ، فَقاَؿ َرُسوُؿ ال ـُ َعْنُي ـْ ، َوَيْجَيُموَف َعَميَّ ، َوَأْحُم مَِّو َوَيْقَطُعوِني ، َوُيِسيُئوَف ِإَليَّ َوُأْحِسُف ِإَلْيِي
ـُ اْلَمؿَّ ، َوال َيَزاُؿ َمَعَؾ ِمَف المَِّو َصمَّى المَُّو َعمَ  ْيِو َوَسمَّـَ : " َلِئْف َكاَف َكَما َتُقوُؿ ، َفَكَأنََّما ُتِسفُُّي

 ".   اْلَمؿُّ َرَماٌد َيُكوُف ِفيِو الشَّْطَبةُ   " ُظَيْيٌر ، َما ُدْمَت َعَمى َذِلؾَ 
 ( ٘٘ٗحديث رقـ  ىػ ، باب صمة الرحـ وقطعيا ،ٗٔٗٔ) التميمي ،          

يقوؿ اإلماـ النووي رحمو ا : " المؿ بفتح الميـ الرماد الحار وتسفيـ بضـ التاء 
ـِ  ـْ ِبَضْـّ البلَّ ـُ َعْنُي ـْ َوَقْوُلُو َأْحُم وكسر السيف وتشديد الفاء والظيير اْلُمِعيُف َوالدَّاِفُع أِلََذاُى

َماَد اْلَحارَّ َوُىَو  َوَيْجَيُموَف َأْي ُيِسيُئوَف َواْلَجْيُؿ ُىَنا ـُ الرَّ اْلَقِبيُح ِمَف اْلَقْوِؿ َوَمْعَناُه َكَأنََّما ُتْطِعُمُي
َماَد اْلَحارَّ ِمَف اأْلََلـِ َواَل شيء َعَمى َىَذا  ـْ ِمَف اأْلََلـِ ِبَما َيْمَحُؽ آِكِؿ الرَّ َتْشِبيٌو ِلَما َيْمَحُقُي

ـُ الْ  ْث ـُ اإْلِ ـُ اأْلََذى َعَمْيِو َوِقيَؿ َمْعَناُه ِإنََّؾ اْلُمْحِسِف َبْؿ َيَناُلُي ْدَخاِلِي ـُ ِفي َقِطيَعِتِو َواِ  َعِظي
ـْ ِمَف اْلخِ  ـْ ِلَكْثَرِة ِإْحَساِنَؾ َوَقِبيِح ِفْعِمِي ـْ ِفي َأْنُفِسِي ـْ َوُتَحقُّْرُى ـْ ُتْخِزيِي ْحَساِف ِإَلْيِي ْزِي ِباإْلِ

ـْ َكَمْف  ُيَسؼُّ اْلَمؿُّ َوِقيَؿ َذِلَؾ الَِّذي َيْأُكُموَنُو ِمْف ِإْحَساِنَؾ َكاْلَمؿّْ ُيَحرُّْؽ َواْلَحَقاَرِة ِعْنَد َأْنُفِسِي
ـُ ".                      ) النووي ، ـْ َوَالمَُّو َأْعَم  ٙٔ( ج ٘ٔٔىػ ، صَٕٜٖٔأْحَشاَءُى

والحاصؿ أف الواصؿ ألرحامو باإلحساف إلييـ والعطؼ ، مع الحمـ عمييـ وىـ 
 كاف ا عز وجؿ معو يحفظو ويرعاه . يقطعونو
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 -أىمية صمة األرحام : -سادسًا :
 -أنيا من أسباب قبول األعمال : - أ

كراميـ مف أىـ أسباب  فصمة األرحاـ والتواصؿ معيـ ومساعدتيـ وتفقد أحواليـ وا 
 :  "، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ   ُأَساَمَة ْبِف َزْيدٍ  قبوؿ األعماؿ مصداؽ ذلؾ َعفْ 

، َفَيْغِفُر المَُّو ِإال َما َكاَف ِمْف ُتْعَرُض اأَلْعَماُؿ َعَمى المَِّو َعزَّ َوَجؿَّ َيْوـَ االْثَنْيِف َواْلَخِميِس 
) الطبراني ، د . ت ، حديث                     .  " ُمَشاِحَنْيِف ، َأْو َقاِطِع َرِحـٍ 

 ٔ( ج ٚٙٔ، باب األلؼ ، ص ٜٓٗ
قاؿ في فيض القدير قولو : " قاطع رحـ أي قريب بنحو إساءة أو ىجر فعممو ال 

ف كاف صحيحا وسبؽ أنو ال تبلـز بيف الصحة وعدـ القبوؿ وىذا وعيد  ثواب فيو ، وا 
شديد يفيد أف قطعيا كبيرة أي إف كاف بما ذكر بخبلؼ قطعيا بترؾ اإلحساف أو نحوه 

ىػ ، ٖٙ٘ٔ) المناوي ،                                   "فميس بكبيرة بؿ وال صغيرة.
 ٕ( ج ٕٙٗ، صٜٕٕٓحديث رقـ 

مسعود رضي ا عنو أف قاطع الرحـ تغمؽ دونو  ويبيف لنا الصحابي الجميؿ ابف
ْبِح ِفي  أبواب السماء، َعْف َمْعَمٍر، َعِف اأْلَْعَمِش، َقاَؿ: َكاَف اْبُف َمْسُعوٍد َجاِلًسا َبْعَد الصُّ

ـَ َعنَّا ، َفِإنَّا ُنِريُد َأْف َنْدعُ  فَّ َحْمَقٍة ، َفَقاَؿ : " َأْنُشُد اَ َقاِطَع الرَِّحـِ ِإمَّا َقا َوا َربََّنا ، َواِ 
ىػ ، َٖٕٗٔأْبَواَب السََّماِء ُمَرَتَجٌة ُدوَف َقاِطِع الرَِّحـِ موسى."              ) البييقي ، 

 ٓٔ( ج ٜٖٖ، ص ٕٜ٘ٚحديث رقـ
 -أنيا من صفات أىل اإليمان :  - ب

فقد وصؼ ا سبحانو وتعالى أىؿ اإليماف أىؿ الجنة بأنيـ يصموف ما أمر ا 
يوصؿ ومف ضمف ذلؾ صمتيـ لؤلرحاـ قاؿ سبحانو: } َوالَِّذيَف َيِصُموَف َما َأَمَر بو أف 

ـْ َوَيَخاُفوَف ُسوَء الِحَساِب {  الرعد /  ، كما أف مف  ٕٔالّمُو ِبِو َأف ُيوَصَؿ َوَيْخَشْوَف َربَُّي
صفات أىؿ دار البوار قطعيـ لما أمر ا سبحانو وتعالى بو أف يوصؿ الذي يدخؿ 

و صمة األرحاـ دخواًل أوليًا فقد أمر ا عز وجؿ بو وىـ يقطعونو قاؿ سبحانو عنيـ في
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} َوالَِّذيَف َينُقُضوَف َعْيَد الّمِو ِمف َبْعِد ِميثَاِقِو َوَيْقَطُعوَف َما َأَمَر الّمُو ِبِو َأف ُيوَصَؿ  :
ـُ المَّْعَنُة َوَلُيـْ   . ُٕ٘سوُء الدَّاِر { الرعد /  َوُيْفِسُدوَف ِفي اأَلْرِض ُأْوَلِئَؾ َلُي

 -أن قطع الرحم لو عقوبتان في الدنيا واآلخرة : - ج
فصمة األرحاـ يعاقب عمييا في الدنيا واآلخرة وكذلؾ يعجؿ لمف وصؿ رحمو 
ويكافئ في الدنيا ويناؿ الثواب واألجر في اآلخرة ، فمف العقوبات التي يمقيا قاطع 

رحاـ مف األسباب التي تؤدي إلى حرماف الرحـ الحرماف مف دخوؿ الجنة فقطع األ
القاطع مف دخوؿ الجنة وكفى بيا عقوبة َعْف ُمَحمَِّد ْبِف ُجَبْيِر ْبِف ُمْطِعـٍ ، َعْف َأِبيِو ، 

 َعِف النَِّبيّْ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َقاَؿ : )) اَل َيْدُخُؿ اْلَجنََّة َقاِطٌع (( . 
 ( ٕٙ٘٘صمة الرحـ وتحريـ قطيعتيا  ، حديث رقـ  ) مسمـ ، د.ت ، باب      

وقد يعجؿ لو العذاب في الدنيا مع ما يمقو في اآلخرة مف الوعيد ويدؿ عمى ىذا 
" َما  ما رواه لنا أبو بكرة رضي ا عنو َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ :

َؿ المَُّو ِلَصاِحِبِو اْلُعُقوَبَة ِفي الدُّْنَيا َمَع َما َيدَِّخُر َلُو ِفي اآْلِخَرِة ِمَف ِمْف َذْنٍب َأْجَدُر َأْف ُيَعجّْ 
 ."   ، َقاَؿ : َىَذا َحِديٌث َحَسٌف َصِحيحٌ   اْلَبْغِي َوَقِطيَعِة الرَِّحـِ "

 ( ٕٛٗٗىػ ، ، كتاب صفة القيامة والرقائؽ والورع ،حديث رقـ ٛٔٗٔ) الترمذي ، 
الحديث داللة عمى صمة الرحـ وأىمية ذلؾ ، وأف قاطعيا مرتكب كبيرة ففي ىذا 

 لورود الوعيد الشديد في ذلؾ فالوعيد حاصؿ لو في الدنيا واآلخرة.
 -الوقاية من ميتة السوء : - د

سبؽ وذكرنا أف صمة األرحاـ مف موجبات الجنة، كذلؾ الصمة تقي اإلنساف مف 
بصاحبيا إلى الخاتمة الحسنة  ميتة السوء ، فيي مف األسباب التي تؤدي

َمْف َسرَُّه َأْف  :   "َرِضَي المَُّو َعْنُو ، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َقاؿَ  َعِمي   َعفْ 
ِفي ُعْمِرِه ، َوُيَوسََّع َلُو ِفي ِرْزِقِو ، َوُيْدَفَع َعْنُو ِميَتُة السُّوِء ، َفْمَيتَِّؽ المََّو ، َوْلَيِصْؿ  ُيَمدَّ َلوُ 
 ( ٖٗٔٓىػ ، الجزء الثالث ، حديث رقـ ٘ٔٗٔ) الطبراني ،            .  " َرِحَموُ 
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  -صمة الرحم مطموبة ولو كان الموصول غير مسمم :  -ىػ
أىمية صمة األرحاـ أف اإلسبلـ أمر بيا ولو كاف الموصوؿ غير مسمـ  ومما يدؿ

بحيث ال تتعارض مع اإلسبلـ وأحكامو ، أو مصالح المسمميف ، فقد تكوف مف أسباب 
اليداية ليذا الموصوؿ ، وقد بيف لنا سيد األنبياء والمرسميف ، إماـ الواصميف محمد   

األمثمة َعْف َعْمِرو ْبِف الَعاِص ، َقاَؿ : صمى ا عميو وسمـ  ذلؾ وضرب لنا أروع 
ـْ َرِحـٌ َأُبمَُّيا ِبَببَلَىا (( َيْعِني َأِصُمَيا  َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ : )) َوَلِكْف َلُي

، َوِبَببَلَىا اَل ِبِصَمِتَيا َقاَؿ َأُبو َعْبِد المَِّو : } ِبَببَلَىا َكَذا َوَقَع ، َوِبَببَلِلَيا َأْجوَ  ُد َوَأَصحُّ
 ( ٜٜٓ٘ىػ ، كتاب األدب ، حديث رقـٕٕٗٔ{ ." ) البخاري ،  َأْعِرُؼ َلُو َوْجًيا

وَعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َلمَّا ُأْنِزَلْت َىِذِه اآْلَيُة } َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَؾ اأْلَْقَرِبيَف { الشعراء / 
، َفَقاَؿ :  ، َدَعا َرُسوُؿ اِ َصمَّىٕٗٔ َـّ َوَخصَّ َيا » اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُقَرْيًشا ، َفاْجَتَمُعوا َفَع

ـْ ِمفَ  ـْ ِمَف النَّاِر، َيا َبِني ُمرََّة بِف َكْعٍب ، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُك ، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُك  َبِني َكْعِب ْبِف ُلَؤي 
ـْ النَّاِر، َيا َبِني َعْبِد َشْمٍس ، َأْنِقُذو  ـْ ِمَف النَّاِر، َيا َبِني َعْبِد َمَناٍؼ ، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُك ا َأْنُفَسُك

ـْ ِمَف النَّاِر، َيا َبِني َعْبِد اْلُمطَِّمِب ، َأْنِقُذوا َأْنُفسَ  ـْ ِمَف النَّاِر، َيا َبِني َىاِشـٍ ، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُك ُك
ـْ ِمَف اِ َشْيًئا ، َغْيَر ِمَف النَّاِر، َيا َفاِطَمُة ، َأْنِقِذي َنفْ  َسِؾ ِمَف النَّاِر، َفِإنّْي اَل َأْمِمُؾ َلُك

ـْ َرِحًما َسَأُبمَُّيا ِبَببَلِلَيا  ( ٕٗٓ." ) مسمـ ، د.ت ، كتاب اإليماف ، حديث رقـ   «َأفَّ َلُك
ويستفاد مما سبؽ أف اإلسبلـ بما يدعو لو مف األخبلؽ الفاضمة التي مف جممتيا 

اـ ليو ديف الحؽ ، فيو يدعو إلى تماسؾ المجتمع ووحدتو وصمة األرحاـ صمة األرح
تؤكد ىذا المعنى وتقويو ، في نفوس أفراد المجتمع المسمـ وتبقى عمى أواصر الصمة 
بيف أفراد ىذا المجتمع قوية ومتينة ، ولذلؾ كاف مف أوؿ ما دعا إليو سيد البشرية 

أف دعا إلى صمة األرحاـ وعدـ قطعيا ألف بعد التوحيد  -صمى ا عميو وسمـ-محمد 
عمرو بف  في ذلؾ محافظة وتقوية لروابط المجتمع ويدؿ عمى ىذا ما ورد في حديث 

َمِميُّ :  عبسة السممي رضي ا عنو الطويؿ وىذا شاىٌد منو " َقاَؿ َعْمُرو ْبُف َعَبَسَة السُّ
ـْ ُكْنُت َوَأَنا ِفي اْلَجاِىِميَِّة َأُظفُّ َأفَّ النَّ  ـْ َلْيُسوا َعَمى َشْيٍء َوُى اَس َعَمى َضبَلَلٍة ، َوَأنَُّي
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َيْعُبُدوَف اأْلَْوثَاَف ، َفَسِمْعُت ِبَرُجٍؿ ِبَمكََّة ُيْخِبُر َأْخَباًرا ، َفَقَعْدُت َعَمى َراِحَمِتي ، َفَقِدْمُت 
ِفًيا ُجَرَءاُء َعَمْيِو َقْوُمُو ، َفَتَمطَّْفُت َحتَّى َعَمْيِو ، َفِإَذا َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ُمْسَتخْ 
، َفُقْمُت : َوَما َنِبيّّ ؟ َقاَؿ « َأَنا َنِبيّّ » َدَخْمُت َعَمْيِو ِبَمكََّة ، َفُقْمُت َلُو : َما َأْنَت ؟ َقاَؿ : 

َسَمِني ِبِصَمِة اأْلَْرَحاـِ ، َأرْ »، َفُقْمُت: َوِبَأيّْ َشْيٍء َأْرَسَمَؾ ، َقاَؿ : « َأْرَسَمِني اُ : » 
َد اُ اَل ُيْشَرُؾ ِبِو َشْيءٌ   ".   «َوَكْسِر اأْلَْوثَاِف ، َوَأْف ُيَوحَّ

 ( ٕٖٛ) مسمـ ، د.ت ، كتاب صبلة المسافريف وقصرىا ، حديث رقـ        
وصمة الرحـ مف أىـ أعماؿ القموب التي ينبغي لممسمـ االىتماـ والعناية بيا لمف 

الفوز والفبلح في الدنيا واآلخرة ، وصمة الرحـ مف أعماؿ القموب التي تزيد  أراد
اإليماف في القمب وتجعمو عامرًا باإليماف وعمؿ الصالحات فالنحرص عمى صمة الرحـ 
لنكف مف الفائزيف في الدنيا واآلخرة ، وا نسأؿ أف يجعمنا مف الواصميف ، أنو عمى ما 

 يشاء قدير.
، مما أورده ابف مفمح مف مضاميف تربوية اجتماعية في كتابو ويتضح مما سبؽ 

اآلداب الشرعية والمنح المرعية في عبلقة الفرد المسمـ بأقاربو ، أف لممسمـ عمى 
المسمـ حقوؽ كثيرة منيا : أف يسمـ عميو إذا لقيو ، ويعوده إذا مرض ، ويجيبو إذا 

ويبرَّ قسمو إذا أقسـ ، وينصح دعاه ، ويشمتو إذا عطس ، ويشيد جنازتو إذا مات ، 
لو إذا استنصحو ، ويحب لو مف الخير ما يحب لنفسو ، ويكؼ عنو شره ما استطاع  
فالمسمـ مف سمـ المسمموف مف لسانو ويده ، ويبذؿ لو مف خيره ما استطاع في دينو 
ودنياه ، فإف لـ يقدر عمى شيء فكممة طيبة . فإف كاف مف القرابة فيزيد عمى ذلؾ 

لرحـ باإلحساف والزيارة وحسف الكبلـ واحتماؿ الجفاء ، وقد اتفؽ العمماء عمى أف حؽ ا
صمة الرحـ واجبة وأف قطيعتيا محرمة ، قاؿ تعالى : } فيؿ عسيتـ إف توليتـ أف 

، ففي ىذا دليؿ عمى أف صمة  ٕٕتفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكـ { محمد / 
أنيا درجات بعضيا أرفع مف بعض ، وأدناىا  الرحـ واجبة ، وأف قطيعتيا محرمة ، إال

ترؾ اليجر ، والصمة بالسبلـ والكبلـ . وتختمؼ ىذه الدرجات باختبلؼ القدرة والحاجة 
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، فمنيا الواجب ومنيا المستحب ، إال أنو لو وصؿ بعض الصمِة ولـ يصؿ غايتيا ال 
. أما حّد الرحـ يسمى قاطعًا ، ولو قّصر عما يقدر عميو وينبغي لو ال يكوف واصبًل 

التي تجب صمتيا ويحـر قطيعيا : فيو القرابات مف جية أىؿ اإلنساف كأبيو وجده 
ف نزلوا ، وما يتصؿ بيـ مف حواشي كاإلخوة  ف عبل ، وفروعو كأبنائو وبناتو وا  وا 
واألخوات ، واألعماـ والعمات ، واألخواؿ والخاالت ، وما يتصؿ بيـ مف أوالدىـ برحـ 

 جامعة . 
ما المضامين التربوية االجتماعية المتعمقة بحقوق  -ب الرابع :المطم

 اإلنسان   .
  -حقوق اإلنسان في اإلسالم  :

اْلَحاُء َواْلَقاُؼ َأْصٌؿ َواِحٌد، َوُىَو َيُدؿُّ َعَمى  ) َحّؽ(  -: تعريف الحق في المغة
َـّ  ِتِو. َفاْلَحؽُّ َنِقيُض اْلَباِطِؿ، ُث َيْرِجُع ُكؿُّ َفْرٍع ِإَلْيِو ِبَجْوَدِة ااِلْسِتْخَراِج  ِإْحَكاـِ الشَّْيِء َوِصحَّ

َوُحْسِف التَّْمِفيِؽ َوُيَقاُؿ َحؽَّ الشَّْيُء َوَجَب . َقاَؿ اْلِكَساِئيُّ : َيُقوُؿ اْلَعَرُب : " ِإنََّؾ َلَتْعِرُؼ 
َوُيَقاُؿ  ." َرَؼ اْلِحقََّة ِمنّْي اْنَكَسرَ اْلِحقََّة َعَمْيَؾ ، َوُتْعِفي ِبَما َلَدْيَؾ ". َوَيُقوُلوَف : " َلمَّا عَ 

َحاؽَّ ُفبَلٌف ُفبَلًنا ، ِإَذا ادََّعى ُكؿُّ َواِحٍد ِمْنُيَما ، َفِإَذا َغَمَبُو َعَمى اْلَحؽّْ ِقيَؿ َحقَُّو َوَأَحقَُّو. 
يِث َعِمي  َعَمْيِو السَّبَلـُ: " َوِفي َحدِ   .َواْحَتؽَّ النَّاُس ِمَف الدَّْيِف، ِإَذا ادََّعى ُكؿُّ َواِحٍد اْلَحؽَّ 

ْدَراَؾ َوُبُموَغ   ." «ِإَذا َبَمَغ النَّْساُء َنصَّ اْلِحَقاِؽ َفاْلَعَصَبُة َأْوَلى » َقاَؿ َأُبو ُعَبْيٍد : ُيِريُد اإْلِ
. َحاَقْقُتُو ِحَقاًقا. َوَمْف اْلَعْقِؿ . َواْلِحَقاُؽ َأْف تَُقوَؿ َىِذِه َأَنا َأَحؽُّ ، َوَيُقوَؿ ُأوَلِئَؾ َنْحُف َأَحؽُّ 

 .َقاَؿ  " َنصَّ اْلَحَقاِئِؽ "  َأَراَد َجْمَع اْلَحِقيَقِة 
 ٕ( ج ٙٔىػ  ، كتاب الحاء ، صٜٜٖٔ) الرازي ،                          

ولقد ذكر ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء األوؿ " الـز الحؽ ، فإنما 
ـ القيامة باتباعيـ الحؽ في الدنيا وثقمو عمييـ ، وُحؽ لميزاف ثقمت موازيف مف ثقمت يو 

إذا وضع فيو الحؽ غدا أف يكوف ثقيبل ، وانما خفت موازيف مف خفت موازينو يـو 
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القيامة باتباعيـ الباطؿ في الدنيا وخفتو عمييـ ، وُحؽ لميزاف وضع فيو الباطؿ أف 
 ٕٚيكوف خفيفًا ." ص

قيمة مستحقة لئلنساف تمكنو مف حياة كريمة  -تعريؼ الحؽ في االصطبلح :
 ( ٚىػ ، صٕٚٗٔ) المرزوقي ،            يؤدي بيا واجب االستخبلؼ ".     

والحؽ في اإلسبلـ ىو " منح إليّية مف ا الخالؽ البارئ لئلنساف ، بمقتضى 
األرض ، وُيمارس جميع ما وىبو فطرتو التي فطره ا عمييا ، ليكوف خميفًة منو في 

ا لو في الحياة الدنيا ، وينعـ بجميع المصالح التي تعود عميو بالخير والنفع وتدفع 
عنو الشّر والسوء ، فيي حقوؽ شخصّية لئلنساف ، ومطمب َمصوف وُمقّدس لمّناس 

 ( ٔٔٔىػ ، ٚٔٗٔجميعًا عمى ُمستوى األفراد والجماعات ."             ) الزحيمي ، 
فبعد أف يثبت ويستقّر وجود الجنيف في بطف أمو تثبت لو حقوؽ ، وتستقّر تمؾ 
الحقوؽ بمجّرد نزولو مف بطف أّمو حّيًا ، وتنقسـ ىذه الحقوؽ إلى حقوؽ أصمّية 
وحقوؽ ُمكَتسبة ؛ فحقو في االنتساب لوالديو وتسميتو وتوريثو منيما حقوؽ أصيمة ال 

نما يدّؿ ذلؾ عمى تكريـ ا لئلنساف ،  يمكف حرماف المولود منيا ميما كاف المانع ، وا 
وصيانتو إلنسانيتو ، وكّمما زاد عمر اإلنساف واّطبلعو ازدادت حقوقو التي تأتي 
باالكتساب أو الفطرة ، ومف ذلؾ حّقو في الحياة بأماف واطمئناٍف وسكينة ، وحّقو في 

باتو الحياتّية الرئيسّية مف ِقَبؿ مف أف يكوف حرًا غير ُمسَتعبد ، وحّقو في تأميف ُمتطمّ 
 ٕٕ(ج ٕٕٚٗىػ  ، ُٕٓٗٔيعيمو.              ) أبو الحسف ، 

 -أىم حقوق اإلنسان في اإلسالم :
  -تكريم اإلنسان : .1

لى يومنا  لـ تعرؼ البشرية عمى مدار مراحؿ تاريخيا منذ ىبط آدـ إلى األرض وا 
وأعمى شأنيا ، ووضح ذلؾ في القرآف ىذا دينًا مثؿ اإلسبلـ ، كّرميا ورفع قدرىا 

ـْ َفَأْحَسَف  } : الكريـ حيث قاؿ ا سبحانو َرُك َخَمَؽ السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِباْلَحؽّْ َوَصوَّ
َلْيِو اْلَمِصيرُ  ـْ َواِ  ، وكاف ىذا أعظـ تكريـ لئلنساف ، صوره  ٖ{ سورة التغابف /  ُصَوَرُك
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ىنا استقى المصمحوف القيـ النبيمة ، وما  ا في أجمؿ ىيئة وأحسف صورة ، ومف
ارتضاه الناس مف القواعد االجتماعية العالية التي تحفظ لمفرد كرامتو ، ثـ وضعوا مف 
القوانيف الوضعية ما يصوف خصوصية اإلنساف الذي خمقو ا واستخمفو في األرض 

ما يريد دوف  ومنحو الحرية التي بيا يصوف كرامتو ، ولو مف إرادتو ما يجعمو يفعؿ
ضغط أو إكراه ، ومف أجؿ ذلؾ بعث ا األنبياء ىداة مرشديف ، وعمى لساف كؿ 
رسوؿ جاء تكريـ اإلنساف ، واقتضت مشيئة ا سبحانو وتعالى أف يكوف سيدنا محمد 
صمى ا عميو وسمـ ىو خاتـ األنبياء الذي أعمف مف أو لحظة تنبؤه أف اإلنساف حّر 

ا خالقو وىاديو وربو ، وىذا االنساف ال يستياف بو ، وال في حياتو مكـر مف 
يستضعؼ وال يستغؿ وال تمتيف شخصيتو تحت أي ادعاء ، وجاء ذلؾ صريحًا في 

ـْ ِمَف  قوؿ ا تعالى : } ـْ ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُى ـَ َوَحَمْمَناُى ْمَنا َبِني آَد َوَلَقْد َكرَّ
ـْ َعَمى َكِثيٍر ِممَّْف َخَمْقَنا تَْفِضيبًل الطَّيَّْباِت َوفَ  ْمَناُى    ٓٚ{ اإلسراء /  ضَّ

 (  ٙىػ ، صٕٙٗٔ) عبد الكافي ،                                       
وقد خّص ا اإلنساف مف بيف المخموقات فاستخمفو في ىذه األرض ، وسّخر لو 

وابتبله بالخير والشر ، وأمره ونياه ووعده ىذا الكوف وأمّده بإمكانيات عقمية وجسمية ، 
ْنَساُف َأْف ُيْتَرَؾ ُسًدى وتوعده فقاؿ تعالى : }  ، وقاؿ تعالى ٖٙ{ القيامة /  َأَيْحَسُب اإْلِ

ـْ ِإَلْيَنا اَل ُتْرَجُعوفَ  : ـْ َعَبثًا َوَأنَُّك ـْ َأنََّما َخَمْقَناُك وجعؿ  ، ٘ٔٔ{ المؤمنوف /   } َأَفَحِسْبُت
ف شرِّا فشر ، قاؿ تعالىالجزاء م َوَأْف َلْيَس  }  :ف جنس العمؿ ، إف خيًرا فخير ، وا 

َـّ ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اأْلَْوَفى* َوَأفَّ َسْعَيُو َسْوَؼ ُيَرى * ِلئْلِْنَساِف ِإالَّ َما َسَعى  ٜٖ{ النجـ /  ُث
َوَمْف َيْعَمْؿ ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشرِّا  * هُ َفَمْف َيْعَمْؿ ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيًرا َيرَ  } : وقاؿ تعالى .ٔٗ -
 . ٛ-ٚ{ الزلزلة /  َيَرهُ 

 -حق التعميم   : .2
مف الحقوؽ األساسية لئلنساف ، إذ ميزه ا تعالى بالعقؿ و يجب عميو   التعميـ

ف ا تعالى عندما خمؽ آدـ  أف يستثمر ىذا الجزء العظيـ الذي و ىبو ا إياه ، وا 
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مو أسماء كؿ المخموقات ، فكاف العمـ والتعميـ ركف أساسي منذ ُخمؽ عميو السبلـ عمّ 
آدـ عميو السبلـ . و إف التعميـ يبدأ منذ الصغر، و يتـ زرع بذوره في األطفاؿ ، يكبر 
معيـ شيئًا فشيئًا ، و في عصرنا ىذا يتـ إلحاؽ األطفاؿ بالرياض ليتـ تعميميـ العديد 

باإلضافة إلى السموكيات والتعامؿ ، ثـ يكبر الطفؿ  مف األشياء ، بدايات األبجديات ،
ويمتحؽ بالمراحؿ التالية و يتعمـ أشياء أكثر و أكبر مما تعمميا في المرحمة السابقة ، 
إذف فالتعميـ مرحمة تراكمية تعتمد كؿ مرحمة عمى سابقتيا، و لذلؾ يجب أف يكوف 

فاإلسبلـ  .ة التعميمية عالي أساس التعميـ قوي ، حتى يكوف البناء و النتائج لمعممي
ِديف الِعمـ والّتعميـ ؛ فأّوؿ آيٍة حمميا جبريؿ عميو الّسبلـ لمّنبي صمى ا عميو وسمـ : 
ـّ تمتيا قولو تعالى : " ف* والقمـ وما يسطروف " فياتاف اآليتاف عّظمتا شأف  " اقرأ " ُث

داة الّتدويف والكتابة والحفظ ، القراءة والكتابة ، وأقسـ ا سبحانو وتعالى بالقمـ وىو أ
وبالقراءة والكتابة ُتكتسب العموـ المختمفة وتزدىر الحضارات وينتشر الِعمـ بيف الّناس ، 
و حّث اإلسبلـ ورغب في طمب الِعمـ والّسعي وراء الِحكمة والمعرفة ، فيي ضاّلة 

مـ ولو في المؤمف التي يبحث عنيا ، وقد جاء في أقواؿ األقدميف : " اطمبوا العِ 
يف "  فالِعمـ غاية النُّفوس الُمحّبة لممعرفة والتَّنوير، فبالِعمـ ُيعرؼ الخالؽ جّؿ وعبل  الصّْ
وبو ُيعبد وُيعّظـ ، والِعمـ الّنافع أداٌة طيعٌة في يّد اإلنساف يذلؿ بيا ِصعاب الحياة ، 

الِعمـ فقد  وتعينو عمى تقميؿ الوقت والمجيود. ولكي ُيشجع اإلسبلـ الّناس عمى طمب
نّصت العديد مف اآليات في القرآف الكريـ عمى فضؿ الِعمـ، ومكانة العمماء وفضميـ 
عمى سائر الّناس قاؿ تعالى : " قؿ ىؿ يستوي الذيف يعمموف والذيف ال يعمموف" الزمر 

. أّما فضؿ الّسعي لطمب الِعمـ والّسفر ألجمو مف بمٍد آلخر ، أّف الُطرقات التي  ٜ/ 
المتعمّْـ تصؿ بو في الدُّنيا إلى ُمراده الِعممي ، وفي اآلخرة ىذه الُطرقات ىي يسمكيا 

َمْف  :  "المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى   َأِبي ُىَرْيَرةَ  دربو لمجّنة ، َعفْ 
       " َسَمَؾ َطِريًقا َيْمَتِمُس ِفيِو ِعْمًما َسيََّؿ المَُّو َلُو َطِريًقا ِإَلى اْلَجنَّةِ 

 ( ٜٕٛ٘ىػ ، ، كتاب العمـ  ، حديث رقـ ٛٔٗٔ) الترمذي ،                

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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وعممت بيا ، ارتقيت ، وا فإذا تعمَّمت آيًة ، تعمَّمت قراءتيا ، وتعمَّمت معناىا ، 
ـَ َدَرَجاٍت َوالمَُّو  : سبحانو وتعالى يقوؿ  ـْ َوالَِّذيَف ُأوُتوا اْلِعْم }  َيْرَفِع المَُّو الَِّذيَف َآَمُنوا ِمْنُك

 . ِٔٔبَما َتْعَمُموَف َخِبيٌر { سورة المجادلة / 
بي صمى ا عميو ولقد ذكر ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء الثاني " الن

وسمـ يقوؿ : " الدنيا ممعونة وممعوف ما فييا ، إال ذكر ا وما وااله ، وعالمًا ومتعممَا  
" ، ورأى ابف الشخير ابف اخ لو يتعبد فقاؿ : أي بني ، فضؿ العمـ أحب إلى مف 
فضؿ العبادة . وقاؿ مينا : قمت ألحمد : حدثنا ، ما أفضؿ األعماؿ ؟ قاؿ : طمب 

ـ ، قمت : لمف ؟ قاؿ : لمف صحت نيتو ، قمت : وأي شيء يصحح النية ؟ قاؿ العم
 ٖٛينوي يتواضع فيو ، وينفي عنو الجيؿ . ص

وفي ىذا دليؿ عمى أىمية طمب العمـ لئلنساف وىو حؽ مف حقوقو يرتفع بو 
درجات عند ا سبحانو وتعالى ،  فالعمـ سببًا لمرفعة عند ا ، وعند الناس ، وعند 

لنفس ، ألف رتبة العمـ أعمى الرتب ، وال أذؿَّ بعمـٍ قط ، فالجيؿ قبيح وصاحبو ذليؿ ا
، والعمـ جيّْد وصاحبو عزيز ، فإذا أردت عزَّ الدنيا واآلخرة فعميؾ بالعمـ ، وعميؾ 

 بطمب العمـ .
 -حقوق الطريق : .3

وَع األخبلؽ لقد تميََّز اإلسبلـ مف بيف سائر األدياف والنظـ أنَُّو ديٌف راعى موضُ 
واآلداب الفاضمة رعايًة متمّيزة ، حتَّى أفَّ النبيَّ   صمى ا عميو وسمـ  عرََّؼ النَّاس 

ـَ مكارـَ األخبلؽ " : حقيقَة دعوتو فقاؿ فَّ مف أعظـ اآلداب  ."  إنما ُبعثُت ألتّم أاَل وا 
آداُب    " :يةوالكماالت التي راعتيا الشريعُة وحضَّت عمى تمثُّميا في الحياة اإلنسان

الطريُؽ في اإلسبلـ موضوٌع مقدٌَّس مصوٌف بأنواع مف  .. الطريؽ وحؽُّ الطريؽ
الكماالت والفضائؿ الُخُمقية ، وجميعًا حاجة ماسَّة إلى مراجعة آداب الطريؽ وحقوقو ، 
يماننا  ألّننا في حاجة إلى أف نصوَف ُطُرقنا ونرتقي بيا وفؽ ما يتناسُب مع إسبلمنا وا 

َـّ مكاـر األخبلؽ وشريع  .تنا التي جاءت لتت
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 -ومما دعا اليو اإلسبلـ في حفظ حقوؽ الطريؽ ما يمي :
األمر بغض البصر يشترؾ فيو الرجاؿ والنساء عمى حد  :غض البصر -أ  

 .سواء فتعمد النظر يورث القمب عبلقة يتعذب بيا اإلنساف 
الناس في أبدانيـ  كؼ األذى وعدـ إيذاء كؼ األذى: ومف حقوؽ الطريؽ ، -ب 

َرِضَي المَُّو َعْنُو ، َقاَؿ: َقاُلوا  َيا َرُسوَؿ المَِّو ، َأيُّ  َأِبي ُموَسى أو أعراضيـ ، َعفْ 
ْسبَلـِ َأْفَضُؿ ؟ َقاؿَ  ـَ اْلُمْسِمُموَف ِمْف ِلَساِنِو َوَيِدهِ َمْف  " : اإْلِ ىػ ، ٕٕٗٔ)البخاري،." َسِم

 (                                   ٓٔكتاب اإليماف ، حديث رقـ 
،  َأِبي ُىَرْيَرةَ  رد السبلـ ، وىو واجب َعفْ  : رد السبلـ : ومف حقوؽ الطريؽ -جػ 

َخْمٌس َتِجُب ِلْمُمْسِمـِ َعَمى َأِخيِو َردُّ   " : َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 
َجاَبُة الدَّْعَوِة ، َوِعَياَدُة اْلَمِريِض ،  َواتَّْباُع اْلَجَناِئز .  السَّبَلـِ ، َوَتْشِميُت اْلَعاِطِس ، َواِ 

 ( ٜٕٓٗ) مسمـ ، د.ت ، كتاب السبلـ ، حديث رقـ            
ىذا باب عظيـ الشأف والقدر، بو  :وجوب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر -د 

كانت ىذه األمة خير األمـ يقوؿ ا سبحانو وتعالى : } ُكنتـُ َخيَر ُأمٍَّة ُأخِرَجت ِلمنَّاِس 
، وفي   ٓٔٔ{ آؿ عمراف / . وَف ِبالَمعُروِؼ َوتَنَيوَف َعِف الُمنَكِر َوُتؤِمُنوَف ِباِ َتأُمرُ 

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر فوائد عظيمة لؤلمة ، منيا : نجاة سفينة المجتمع 
مف اليبلؾ والغرؽ ، ومنيا قمع الباطؿ وأىمو ، ومنيا كثرة الخيرات والحد مف الشرور 

  .تتباب األمف ، ومنيا نشر الفضيمة وقمع الرذيمة... إلخ، ومنيا اس
مف اآلداب المستحبة في الطريؽ ! إزالة األذى  :إزالة األذى مف الطريؽ  -ىػ 

َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى   ، َقاَؿ : َقاؿَ  َأِبي ُىَرْيَرةَ  عف الطريؽ ، بؿ ىي مف اإليماف : َعفْ 
اإِليَماُف ِبْضٌع َوَسْبُعوَف َأْو ، ِبْضٌع َوِستُّوَف ُشْعَبًة ، َفَأْفَضُمَيا َقْوُؿ :   " : المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

 ، َواْلَحَياُء ُشْعَبٌة ِمَف اإِليَماِف ."  اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو ، َوَأْدَناَىا ِإَماَطُة اأَلَذى َعِف الطَِّريؽِ 
 ( ٗ٘) مسمـ ، د.ت ، كتاب اإليماف ، حديث رقـ                             
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وىي مف الصدقات ، وبسببيا أدخؿ رجؿ الجنة ، ففي حديث أبي ىريرة قاؿ : 
ِمَف النَّاِس َعَمْيِو َصَدَقٌة ُكؿَّ َيْوـٍ   ُسبَلَمىُكؿُّ  " : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ 

ِفيِو الشَّْمُس " ، َقاَؿ : َتْعِدُؿ َبْيَف ااِلْثَنْيِف َصَدَقٌة ، َوُتِعيُف الرَُّجَؿ ِفي َدابَِّتِو َفَتْحِمُمُو   َتْطُمعُ 
َكِمَمُة الطَّيَّْبُة َصَدَقٌة ، َوُكؿُّ ُخْطَوٍة َعَمْيَيا ، َأْو َتْرَفُع َلُو َعَمْيَيا َمَتاَعُو َصَدَقٌة ، َقاَؿ : َوالْ 

بَلِة َصَدَقٌة ، َوُتِميُط اأْلََذى َعِف الطَِّريِؽ َصَدَقةٌ    .                    .  " َتْمِشيَيا ِإَلى الصَّ
 ( ٖٛٙٔ) مسمـ ، د.ت ، كتاب الزكاة ، حديث رقـ                         

َبْيَنَما َرُجٌؿ َيْمِشي ِفي  :   "، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َقاؿَ  َأِبي ُىَرْيَرةَ  وَعفْ  
َرُه َفشَ   .  " َكَر المَُّو َلُو َفَغَفَر َلوُ َطِريٍؽ ِإْذ َوَجَد ُغْصَف َشْوٍؾ َفَأخَّ

 ( ٚٚٛٔىػ ، ، كتاب البر والصمة ،حديث رقـ ٛٔٗٔ) الترمذي ،           
  ومف آداب الطريؽ أيضًا احتراـ إشارات المرور واحتراـ خطوط السير -و
وعدـ إيقاؼ السيارات في أماكف ممنوع الوقوؼ فييا ،وعدـ القيادة بسرعة    

المزدحمة ، وأماكف تواجد األطفاؿ ، كالمدارس ، والمساجد  خصوصًا باألماكف 
واألسواؽ ، وعدـ استخداـ العنؼ والتصرؼ باعتداؿ . عدـ التعرض لحيوانات الشوارع 

 .وتعذيبيا كالكبلب والقطط .
ولقد ذكر ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء الثالث " يستحب الكؼ عف 

الجموس عمى الطرقات لمحديث ونحوه لما فيو مف  مساوئ الناس وعيوبيـ ، ويكره
التعرض لمفتف واألذى . وفي الصحيحيف أو احدىما عنو صمى ا عميو وسمـ :" 
اجتنبوا مجالس الصعدات " فقمنا : إنما قعدنا لغير ما بأس ، فعدنا نتذاكر ونتحدث ، 

 ٕٖٚكبلـ ". صقاؿ : " إما ال ، فأّدوا حقيا : غض البصر ، ورد السبلـ ، وحسف ال
وعميو فإّف آداب الطريؽ كثيرة وتحكميا باألساس ذاتية الشخص ، إذا كاف 
شخص واعيًا مممًا بكؿ ما يتعّمؽ بآداب الطريؽ ، ألنو في األصؿ يعكس صورة نفسو  
وباطنو ، فالشخص الميذب ميذب سواء كاف بالمنزؿ أو أماـ الناس ، وال ضرر مف 

ف قبؿ المؤسسات الدينية والتربوية ، التي تصب في نشر الوعي واإلرشاد المستمر م
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مصمحة واحدة أال وىي نشأة الفرد نشأة مثالية ، تعكس صورة رائعة عف نفسو 
 ومجتمعو ووطنو .

  -حق التممك : .4
صاف اإلسبلـ حقوؽ اإلنساف المختمفة ، ولبَّى احتياجاتو الفطرية التي ال تستقيـ 
حياتو مف دونيا ، ولعؿَّ حؽَّ الَتممُّؾ ىو مف أبرز الحقوؽ ، واالحتياجات الفطرّية لدى 
كؿ إنساف ، ولقد  سمؾ اإلسبلـ مسمكًا وسطيًا فريدًا مف نوعو فيما يتعمَّؽ بحؽ التممُّؾ  

مح ىذا المسمؾ أّنو استطاع إشباع احتياجات اإلنساف الفطرّية ، وحفظ ومف أبرز مبل
حقوؽ المجتمع في بعض الممكّيات في الوقت ذاتو ؛ وذلؾ مف خبلؿ وضع بعض 
القيود المنطقية عمى حؽ التممؾ ؛ لذا فإّنو يمكف القوؿ أّف اإلسبلـ أقرَّ الممكيتيف : 

إلسبلـ ينظر إلى الممكّيات عؿ اختبلؼ الفردّية ، والجماعّية عمى حد  سواء . فا
أنواعيا باعتبارىا دوافع ، وُمحفّْزات لمعمؿ ، واإلنتاج ، لذا فإّننا نجد أّف ىذا الديف 
الحنيؼ حفظ ممكيات الناس المختمفة مف كافة أنواع العبث ، واألذى ، والسرقة ، 

ْفًعا لمَّا ُييدّْد الفرد وَوَضَع عقوبات رادعة لمف اعتدى عميو ؛ ضماًنا ليذا الحؽّْ ، ودَ 
في حقّْو المشروع ، كما أف اإلسبلـ رتََّب عمى ىذا الحؽّْ نتائجو األخرى ؛ وىي : 
يَّة التصرُّؼ فيو بالبيع ، والشراء ، واإلجارة ، والرىف ، واليبة ، والوصية ، وغيرىا  ُحرّْ

فردي مطمًقا مف غير مف أنواع التعامبلت المباحة . غير أف اإلسبلـ لـ يترؾ التممُّؾ ال
قيد ، ولكنو وضع لو قيوًدا كي ال يصطدـ بحقوؽ اآلخريف ؛ كمنع الربا ، والغش ، 
والرشوة ، واالحتكار، ونحو ذلؾ ممَّا يصطدـ وُيَضيّْع مصمحة الجماعة ، وىذه الحرية 

َتَسُبوا ال فرؽ فييا بيف الرجؿ والمرأة؛ مصداًقا لقوؿ ا : } ِلمرَّْجاِؿ َنِصيٌب ِممَّا اكْ 
. ومف ىذه القيود كذلؾ : مداومة الشخص  َٕٖوِلمنَّْساِء َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسْبَف{ النساء / 

عمى استثمار الماؿ ؛ ألف في تعطيمو إضراًرا بصاحبو ، وبنماء ثروة المجتمع . 
وأيًضا أداء الزكاة عمى ىذا الماؿ إذا بمغ النصاب وحاؿ عميو الحوؿ ؛ ألف الزكاة حؽ 

ماؿ . ومف األمثمة الشائعة عمى الممكية العاّمة : المساجد ، والدوائر الحكومّية  ال
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والمستشفيات ، والمدارس ، والطرؽ ، وما إلى ذلؾ . وىذا النوع مف األمبلؾ محفوظ 
أيضًا ، فبل ُيسمح ألي أحد، كائف مف كاف أف يستحوذ عمييا ، أو عمى أجزاء منيا ، 

ده ، أو أف يتعرَّض ليا بأي نوع مف أنواع األذى ميما أو أف يحتكر منافعيا لو وح
كاف صغيرًا . كما أوجب في حؽّْ الممكية قدًرا ُمَعيًَّنا لمصمحة الجماعة ،" َيَتَمثَّؿ في 
الزكاة والنفقات الشرعية ، وعدـ جواز الوصية بأكثر مف الثُُّمِث ؛ حفًظا لحؽّْ الوارثيف 

اؿ في اإلنفاؽ دوف إسراؼ أو تقتير، قاؿ تعالى: } في الثمثيف . وكذلؾ قيَّده باالعتد
ـْ َيْقُتُروا َوَكاَف َبْيَف َذِلَؾ َقَواًما { الفرقاف:  ـْ ُيْسِرُفوا َوَل ، كما قيَّده  َٚٙوالَِّذيَف ِإَذا َأْنَفُقوا َل

َمْتُو الشريعة اإلسبلمية ، وقيَّده بجواز نزعو عند الضرورة  أيًضا بتحريـ اإلنفاؽ فيما َحرَّ
لممصمحة العامَّة مع تعويض صاحب الِمْمِؾ التعويَض العادَؿ ، كنزع الِمْمِؾ لتوسعة 

 ( ٚ٘ىػ ، صٕٗٗٔ) الحقيؿ ،                    الطريؽ العاْـّ " .            
وعميو فإف لكّؿ شخص الحؽ في التممؾ واالستفادة مف ممتمكاتو بدوف تدّخؿ 

ـ بحرّية ُيعّبر عف حّريتيـ الشخصّية ، وُيكسبيـ اآلخريف . واستخداـ الناس ألمبلكي
 .األمػاف ويوفر احتياجيـ 

ولقد ذكر ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء الثالث " يسف التكسب 
ومعرفة أحكامو ، حتى مع الكفاية ، نص عميو . قالو في الرعاية ، وقاؿ ايضًا فييا : 

الترفو والتنعـ والتوسعة عمى العياؿ مع سبلمة يباح كسب الحبلؿ لزيادة الماؿ والجاه و 
الديف والعرض والمروءة وبراءة  الذمة . وقاؿ ابف حـز : اتفقوا عمى اف االتساع في 
المكاسب والمباني مف حؿ اذا أدى جميع حقوؽ ا تعالى قبمو مباٌح . وقاؿ معروؼ 

ي الزرع بماء المطر الكرخي : مف اشترى وباع ولو برأس الماؿ بورؾ فيو كما يبارؾ ف
 ٕٚ٘".  ص
  -حق العدل والمساواة بين الناس : .5

مف عظمة اإلسبلـ أنو َيمُزج بيف العدؿ والمساواة ؛ فالحؽ أنو ال حرية وال مساواة 
ببل عدٍؿ ، وببل شريعة حاكمة لمناس جميًعا عمى قدـ المساواة ، وكؿ شعاراٍت تنسى 
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فارغة المضموف َتخَدع المظموميف !  العدَؿ ووسائَؿ فرضو وحمايَتو ، ىي شعاراتٌ 
وفي اإلسبلـ تختمط كممة المساواة بكممة العدؿ ، فكأنيما كممة واحدة ، أو عممٌة ذات 

ـْ َبْيَف النَّاِس  وجييف ، وىذا الحؽ ال شؾ فيو ، يقوؿ ا سبحانو وتعالى : } َذا َحَكْمُت َواِ 
اإلسبلـ أسبَؽ مف كؿ النظـ المعاصرة ،  وقد كاف ٛ٘{ النساء/  َأْف َتْحُكُموا ِباْلَعْدؿِ 

وال تفاضَؿ بينيـ  ، فالناس في اإلسبلـ سواسيٌة ،  وأزكى في تقدير ىذا الحؽ الفطري
، فكميـ آلدـ وآدـ مف تراب ، وال فرَؽ بيف رجؿ وامرأة ، الغني والفقير سواء في القيمة 

ؿ الصالح والكفاءات اإلنسانية ، فبل تفاضؿ بيف الناس في ىذه الناحية إال بالعم
الممتازة ، وبما يقدّْمو كؿ فرد لربّْو ، وإلخوانو ووطنو . اما أماـ قانوف اإلسبلـ 

ـُ  } :- فالعدؿ والمساواة قائمة كذلؾ ، قاؿ ا تعالى ، َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُك
ِباْلَعْبِد َواأْلُْنَثى ِباأْلُْنَثى َفَمْف ُعِفَي َلُو ِمْف َأِخيِو  اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَمى اْلُحرُّ ِباْلُحرّْ َواْلَعْبدُ 

َوَكتَْبَنا  } : ، وقاؿ أيًضا َٛٚٔشْيٌء َفاتَّْباٌع ِباْلَمْعُروِؼ َوَأَداٌء ِإَلْيِو ِبِإْحَساٍف{ البقرة / 
ـْ ِفيَيا َأفَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَف ِباْلَعْيِف َواأْلَ  ْنَؼ ِباأْلَْنِؼ َواأْلُُذَف ِباأْلُُذِف َوالسّْفَّ ِبالسّْفّْ َعَمْيِي

ـْ  : }  ، وقاؿ كذلؾ َ٘ٗواْلُجُروَح ِقَصاٌص { المائدة / ـْ َفَعاِقُبوا ِبِمْثِؿ َما ُعوِقْبُت ْف َعاَقْبُت َواِ 
بيف الناس   العدؿ قواعد اإلسبلـ . ولقد أرسى ٕٙٔ{ النحؿ/ ِبوِ 
وىو مف مثؿ العميا والقيـ الخالدة ، في كؿ زماف ومكاف .  الُممؾ أساس العدؿ ألف

لتزاـ الحؽ إتباع المؤمنيف عمى ا وفرض   الظمـ ، والترفع عف الصدؽ ، وا 
ال يحب الظالميف .  وا ، يوـ القيامة ظممات الظمـ مرتعو وخيـ ؛ وألف الظمـ ألف

 في القوؿ والعمؿ ، وال سّيما في العدؿ بالضمير البشري أف يتحرى اإلسبلـ وييتؼ
ـْ َعَمى  } :الشيادة  ، ألف الشيادة  تعالى فبل يجوز كتمانيا ، قاؿ تعالى  ْف ُكْنُت َواِ 

ـْ َبْعًضا َفْمُيَؤدّْ الَِّذي اْؤُتِمَف َأَماَنتَ  ـْ َتِجُدوا َكاِتًبا َفِرَىاٌف َمْقُبوَضٌة َفِإْف َأِمَف َبْعُضُك ُو َسَفٍر َوَل
ـٌ َقْمُبُو َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموَف َعِميـٌ َوْلَيتَِّؽ المََّو َربَُّو َواَل َتكْ  {   ُتُموا الشََّياَدَة َوَمْف َيْكُتْمَيا َفِإنَُّو آِث

أف يظموا قائميف بالقسط ، مواظبيف  المؤمنيف عمى اإلسبلـ . ويفرض ٖٕٛالبقرة / 
َيا َأيَُّيا   :ولو عمى أنفسيـ أو الوالديف واألقربيف قاؿ تعالى  الحؽ يقولوف العدؿ عمى
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ـْ َأِو اْلَواِلَدْيِف َواأَلْقَربِ  يَف ِإف الَِّذيَف آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِميَف ِباْلِقْسِط ُشَيَداء ِلّمِو َوَلْو َعَمى َأنُفِسُك
ف َتْمُووْا َأْو ُتْعِرُضوْا َفِإفَّ  َيُكْف َغِنيِّا َأوْ  َفَقيًرا َفالّمُو َأْوَلى ِبِيَما َفبَل َتتَِّبُعوْا اْلَيَوى َأف َتْعِدُلوْا َواِ 

، وفي اآلية الكريمة توجيو ساـ بأف ال  ٖ٘ٔ{ النساء /   الّمَو َكاَف ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيًرا
ناه ، أو فقير لفقره ، بؿ نقوؿ الحّؽ ألنو نخاؼ في ا لومة الئـ، فبل نحابي الغنّي لغ

أف يتبع ىوى النفس وينحرؼ عف  لممسمـ أحؽ أف ُيتَّْبع. وال يجوز
مع األصدقاء واألعداء  العدؿ فاإلسبلـ يأمر بمراعاة قواعد .والصواب العدؿ جادة

عمى حد سواء ، وال يحؿ ألحد أف ينحرؼ عف طريؽ الصواب بدافع مف الكراىية 
حتى مع األعداء ، فيظمـ أو يجور ويرتكب ما ال يحؿ ؛ والبغضاء 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّاِميَف ِلّمِو   :تقوى القموب قاؿ ا تعالى  مف العدؿ ألف
ـْ َشَنآُف َقْوـٍ َعَمى َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُىَو َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى َواتَُّقوْا الّمَو ُشَيَداء ِباْلقِ  ْسِط َواَل َيْجِرَمنَُّك

، أي ال يحممنكـ شّدة بغضكـ لممشركيف عمى   ٛ{ المائدة /  ِإفَّ الّمَو َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُموفَ 
  .فييـ ، أو نقض العيد تشفًيا مما في قموبكـ العدؿ ترؾ

، وأبى أف  عثماف بف طمحة بف عبد الدار باب الكعبة أغمؽ فتح مكة ففي في
" لو عممت أنو   : عميو وسمـ ليدخؿ فييا وقاؿ صمى ا الرسوؿ يدفع المفتاح إلى

عنوة ، كـر ا وجيو يده وأخذ المفتاح منو  عمي رسوؿ ا لـ امنعو  " فموى
صمى ا عميو وسمـ : وصمى فييا ركعتيف ، ولما خرج سألو  رسوؿ ا فدخؿ
رضي ا عنو : أف يدفع لو المفتاح ويجمع لو السقاية والسدانة فنزؿ  العباس عّمو

َذا َحكَ  } :تعالى   قوؿ ا ـْ َأف ُتؤدُّوْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْىِمَيا َواِ  ْمتـُ َبْيَف النَّاِس ِإفَّ الّمَو َيْأُمُرُك
 ٛ٘{ النساء /   َأف َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِؿ ِإفَّ الّمَو ِنِعمَّا َيِعُظُكـ ِبِو ِإفَّ الّمَو َكاَف َسِميًعا َبِصيًرا

رضي ا عنو:  بأف يرد المفتاح  عميِّا صمى ا عميو وسمـ ، رسوؿ ا فأمر
ؾ سبًبا إلسبلمو . ونزؿ ، فصار ذل عميّ  ويعتذر إليو ففعؿ ذلؾ عثماف بف طمحة إلى

 .الوحي بأف السدانة في أوالده أبًدا 
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ولقد ذكر ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء األوؿ " وفي مسمـ عف 
عبدا بف عمرو ، عف النبي صمى ا عميو وسمـ قاؿ : )) المقسطوف يـو القيامة 

وكمتا يديو يميف    -ؿ عند ا عز وجؿ عمى منابر مف نور عف يميف الرحمف عز وج
 ٕٓٓالذيف يعػػدلوف في حكميـ ، وأىمييـ ، وماوّلوا  (( ص –

ويتضح مما سبؽ ، مما أورده ابف مفمح مف مضاميف تربوية اجتماعية في كتابو 
اآلداب الشرعية والمنح المرعية ومتعمقة بحقوؽ اإلنساف  ، أف البشرية لـ تعرؼ عمى 

لى يومنا ىذا دينًا مثؿ اإلسبلـ ،  مدار مراحؿ تاريخيا منذ ىبط آدـ إلى األرض وا 
كّرميا ورفع قدرىا وأعمى شأنيا ، وكاف ىذا أعظـ تكريـ لئلنساف ، صوره ا في 
أجمؿ ىيئة وأحسف صورة ، واستخمفو في األرض ومنحو الحرية التي بيا يصوف 

أجؿ ذلؾ  كرامتو ، ولو مف إرادتو ما يجعمو يفعؿ ما يريد دوف ضغط أو إكراه ، ومف
بعث ا األنبياء ىداة مرشديف ، وعمى لساف كؿ رسوؿ جاء تكريـ اإلنساف ، وىذا 
االنساف ال يستياف بو ، وال يستضعؼ وال يستغؿ وال تمتيف شخصيتو تحت أي ادعاء  

ـْ ِفي اْلَبرّْ  }  :وجاء ذلؾ صريحًا في قوؿ ا تعالى ـَ َوَحَمْمَناُى ْمَنا َبِني آَد  َوَلَقْد َكرَّ
ـْ َعَمى َكِثيٍر ِممَّْف َخَمْقَنا َتْفِضيبًل { االسراء / ْمَناُى ـْ ِمَف الطَّيَّْباِت َوَفضَّ  َٓٚواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُى

، وبالرغـ مف حفظ ا لكرامة اإلنساف وحقوقو وحريتو إال أنو ال بد مف وضعيا عمى 
في الحرية ىو وسيمٌة ميزاف اإلسبلـ فتوزف بو ، فالشريعة ىي أساس الحؽ ، والحؽ 

كبرى لتحقيؽ غاياٍت نبيمٍة وسامية ، تتفؽ مع كرامة اإلنساف ورسالتو في استخبلفو في 
األرض . ومف أجؿ ذلؾ ، بدأ اإلسبلـ بتحرير اإلنساف مف العبودية لغير ا عز 
وجؿ وتحريره مف شيوات نفسو ونزوات غريزتو ، وعميو فإف اإلسبلـ ىو المحضف 

حقوؽ اإلنساف منذ خمؽ ا الخمؽ وجعميـ خمفاء لو في األرض ، لذا  األوؿ لرعاية
فالخالؽ خمؽ خميفتو وأنزؿ معيـ الكتاب ليقوموا بالقسط ، فرعاىـ ووضع قانونًا 
ودستورًا يحكـ بينيـ ويبيف حدود معاممتيـ مع أنفسيـ ومع غيرىـ ذكورًا كانوا أـ إناثًا ، 

  . صغارًا أـ كبارًا 
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ما المضامين التربوية االجتماعية المتعمقة باآلفات  -الخامس :المطمب 
 الميددة لممجتمع   .

ىناؾ العديد مف اآلفات المنتشرة بيف الناس وتيدد صبلح المجتمع ورقيو ومف 
  -أىـ ىذه اآلفات :

 -آفة اإلسراف والتبذير :
َأْصٌؿ َواِحٌد َيُدؿُّ َعَمى  السّْيُف َوالرَّاُء َواْلَفاءُ  " ) َسَرَؼ ( -: معنى اإلسراف لغةً 

ْغَفاِؿ َأْيًضا ِلمشَّْيِء . تَُقوُؿ: ِفي اأْلَْمِر َسَرٌؼ ، َأْي ُمَجاَوَزُة اْلَقْدِر ."  َتَعدّْي اْلَحدّْ َواإْلِ
 ٖ( ج ٖ٘ٔىػ  ، كتاب السيف ، صٜٜٖٔ) الرازي ،                           
ْسَراؼ : " معنى اإلسراف اصطالًحا ُىَو صرؼ الشَّْيء ِفيَما اَل َيْنَبِغي َزاِئدا  :  اإْلِ

 عمى َما َيْنَبِغي، ِبِخبَلؼ التبذير َفِإنَُّو صرؼ الشَّْيء ِفيَما اَل َيْنَبِغي ."      
 ( ٖٔٔ) الكفوي ، د . ت ،                                            

ف كاف ذلؾ في اإلنفاؽ و" السََّرُؼ: تجاوز الحّد في كّؿ فعؿ يفعمو اإلنساف  ، وا 
ـْ َيْقُتُروا ـْ ُيْسِرُفوا َوَل ، وقولو  ٚٙ{ الفرقاف/ أشير. قاؿ تعالى : } َوالَِّذيَف ِإذا َأْنَفُقوا َل

، ويقاؿ تارة اعتبارا بالقدر ، وتارة  ٙ{ النساء /  تعالى : } َوال َتْأُكُموىا ِإْسرافًا َوِبداراً 
ف كاف قميبل  بالكيفّية ، وليذا قاؿ سفياف: )ما أنفقت في غير طاعة ا فيو َسَرٌؼ ، وا 

 . ٔٗٔ( ، قاؿ ا تعالى : } َوال ُتْسِرُفوا ِإنَُّو ال ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَف { االنعاـ / 
واإلسراؼ : ىو إنفاؽ الماؿ الكثير في الغرض الخسيس . وقيؿ تجاوز الحدّْ في 

لو ، أو يأكؿ مما يحؿ لو فوؽ االعتداؿ ، النفقة ، وقيؿ : أف يأكؿ الرجؿ ما ال يحؿُّ 
 ومقدار الحاجة. وقيؿ : اإلسراؼ تجاوز في الكمية ، فيو جيؿ بمقادير الحقوؽ " . 

 ( ٕٗىػ ،  ص ٚٔٗٔ) الجرجاني ،                                          
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َواِحٌد ، َوُىَو َنْثُر الشَّْيِء  اْلَباُء َوالذَّاُؿ َوالرَّاُء َأْصؿٌ   )) َبَذرَ   - :معنى التبذير لغةً 
َعاَلى : } َوتَْفِريُقُو . ُيَقاُؿ: َبَذْرُت اْلَبْذَر َأْبُذُرُه َبْذًرا، َوَبذَّْرُت اْلَماَؿ ُأَبذُّْرُه َتْبِذيًرا. َقاَؿ المَُّو تَ 

 . ٕٙإلسراء/ َواَل تَُبذّْْر َتْبِذيًرا ِإفَّ اْلُمَبذِّْريَف َكاُنوا ِإْخَواَف الشََّياِطيِف {  ا
 ٔ( ج ٕٙٔىػ  ، كتاب الباء ، صٜٜٖٔ) الرازي ،                       

 ٜ(ج ٛٗٔ"والمباذر والمبذّْر : المسرؼ في النفقة ." ) ابف منظور ،  د.ت ، ص 
َوالتَّْبِذيُر ِإْنَفاُؽ اْلَماِؿ ِفي َغْيِر َحقِّْو ، َواَل َتْبِذيَر ِفي  " معنى التبذير اصطبلًحا :

 ٓٔ( ج ٕٚٗىػ ، صِٖٗٛٔؿ اْلَخْيِر".                             ) القرطبي ، َعمَ 
" والتبذير: تفريؽ الماؿ عمى وجو اإلسراؼ ،وأصمو إلقاء البذر فاستعير لكؿ 

 ( ٜٓىػ ، صٓٔٗٔمضيع لمالو."                               ) المناوي ، 
قصد بو المبالغة في ما أباحو ا اإلسراؼ ي -الفرؽ بيف اإلسراؼ والتبذير :

المفتوح ، « البوفيو»وفوؽ ما يحتاج ، مثاؿ عمى ذلؾ أف تكوف مائدة طعاـ أمامؾ كػ 
فالشخص يقوـ بمؿء طبقو حتى لو لـ يكف محتاجًا لذلؾ ، فيذا معناه أنو أسرؼ في 
ذ شيء مباح أي الطعاـ ؛ ألنو قد يأكؿ فقط نصؼ ىذا الطبؽ والباقي سيرميو أو أخ

 .مثبًل ثبلث حبات مف الفاكية وىو بحاجة فقط لواحدة، فيذا ىو اإلسراؼ
أما التبذير، فيو يختمؼ تمامًا ، فيو أف تصرؼ الماؿ في ما حـر ا تعالى مثبًل 
كأف يشتري شخص عمبة سجائر . أو أي شيء مف المحرمات . وعمينا جميعًا أف 

؛ ألف اإلنساف سيأخذ شيئًا فوؽ  نفيـ أف اإلنساف محاسب عمى االثنيف : اإلسراؼ
حاجتو ، وقد يكوف ىناؾ أشخاص آخروف بحاجة إليو ، أو التبذير الذي ىو باألساس 
اإلنفاؽ في أمور محرمة ؛ لذا عمينا أف نتجنب اإلسراؼ والتبذير لكي نناؿ رضواف ا 

 تعالى .
ي إليو ، لئلسراؼ والتبذير أسباب وبواعث توقع فيو ، وتؤد  -: أسباب اإلسراف

 -ونذكر منيا :
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، ومف  جيؿ المسرؼ بتعاليـ الديف الذي ينيى عف اإلسراؼ بشتى صوره .ٔ
نتيجة جيؿ المسرؼ بتعاليـ الديف مجاوزة الحد في تناوؿ المباحات ، فإف ىذا مف 
شأنو أف يؤدي إلى السمنة وضخامة البدف وسيطرة الشيوات ، وبالتالي الكسؿ 

 والتراخي ، مما يؤدي بو إلى اإلسراؼ . 
ولى قد تكوف سبب في اإلسراؼ ، بمعنى اف ينشأ الفرد في أسرة نشأة الفرد األ .ٕ

 حاليا البذخ واإلسراؼ ، فما يكوف منو سوى االقتداء والتأسي .
وقد يكوف السبب في اإلسراؼ إنما ىو الغفمة   الغفمة عف طبيعة الحياة الدنيا .ٖ

ا أنيا ال تثبت عف طبيعة الحياة الدنيا وما ينبغي أف تكوف، ذلؾ أف طبيعة الحياة الدني
وال تستقر عمى حاؿ واحدة. والواجب يقتضي أف نضع النعمة في موضعيا، وندخر ما 

 يفيض عف حاجتنا الضرورية اليـو مف ماؿ وصحة إلى وقت آخر.
ذلؾ أف كثيرًا مف الناس قد يعيشوف  السعة بعد الضيؽ أو اليسر بعد العسر، .ٗ

وف محتسبوف ، وقد يحدث أف حرماف أو شدة أو عسر، فإذا ىـ صابر   في ضيؽ أو
تتبدؿ األحواؿ فتكوف السعة بعد الضيؽ ، أو اليسر بعد العسر ، وحينئذ يصعب عمى 
ىذا الصنؼ مف الناس التوسط أو االعتداؿ فينقمب عمى النقيض تمامًا ، فيكوف 

 اإلسراؼ والتبذير.
 صحبة المسرفيف ذلؾ أف اإلنساف غالبًا ما يتخمؽ بأخبلؽ صاحبو وخميمو .  .٘
حب الظيور والتباىي والشيرة أماـ الناس والتعالي عمييـ ، فيظير ليـ أنو  .ٙ

سخي وجواد ، فيناؿ ثناءىـ ومدحيـ ، لذا ينفؽ أموالو في كؿ حيف وبأي حاؿ ، وال 
 ييمو أنو أضاع أموالو وارتكب ما حـر ا.

ف المحاكاة والتقميد لؤلخريف حتى ال يوصؼ بالبخؿ، فينفؽ أموالو كيفما كاف م .ٚ
 غير تبصر أو نظر في العاقبة التي سينتيي إلييا.

لئلسراؼ والتبذير في واقعنا المعاصر  -مف صور اإلسراؼ والتبذير في واقعنا :
 -صور كثيرة منيا :
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مف صور اإلسراؼ والتبذير متابعة الموضة واالنشغاؿ بجنوف األزياء  .ٔ
را مف متابعييا عمى واالستجابة لضغوط الحمبلت اإلعبلمية الصاخبة التي تحمؿ كثي

 شراء ما ال يحتاجوف .
مف اإلسراؼ و التبذير أف ينفؽ الفرد مالو فيما ال يجدي عميو نفعًا في دنياه  .ٕ

وال يكسبو أجرًا في أخراه ، بؿ يكسبو في دنياه ذمًا ويحمؿ إلى آخرتو إثمًا ، كإنفاقو 
عطائو السفياء مف المغ تياف الفواحش وا  نيف والممييف في المحرمات وشرب الخمر وا 

 والمساخر والمضحكيف .
ومف التبذير أف يشغؿ الماؿ بفضوؿ الدور التي ال يحتاج إلييا وعساه ال   .ٖ

 يسكنيا أو يبنييا ألعدائو ولخراب الدىر الذي ىو قاتمو وسالبو .
ومف التبذير أف يجعؿ الماؿ في الُفرش الوثيرة واألواني الكثيرة الفضية  .ٗ

 والذىبية .
ي فضوؿ الطعاـ والشراب بؿ ورمي الطعاـ والشراب في القمامة إنفاؽ الماؿ  ف .٘

مف صور اإلسراؼ والتبذير ، والعجيب أف بعض الدوؿ اإلسبلمية تبمغ نسبة فضبلت 
 % ، أليس ىذا إسرافا وتبذيرا ؟!.٘ٗاألطعمة الممقاة في القمامة فييا 

تباىي مف صور اإلسراؼ والتبذير ما نشاىده في المناسبات والحفبلت مف ال .ٙ
 والتفاخر بصنع أصناؼ األطعمة والحمويات .

مف صور اإلسراؼ والتبذير مواكبة التقنية الحديثة باقتناء كؿ جديد مف  .ٚ
 األجيزة وكمالياتيا متناسيف اليدؼ الحقيقي وراء اقتناءنا ليذه األجيزة .

ومما ذكر ابف مفمح المقدسي في ىذا الشأف في كتابو اآلداب الشرعية الجزء 
" وقاؿ سميماف بف داود عمييما السبلـ : ُأعطينا ما ُأعطي الناُس وما لـ ُيعطوا   األوؿ

وُعممنا ما ُعمـ الناس وما لـ يعمموا ، فمـ نر شيئًا أفضؿ مف العدؿ في الرضا 
، وفي  ٕ٘ٓوالغضب والقصد في الغنى والفقر وخشية ا في السر والعبلنية ".ص

الجوزي : ونقؿ أف الرشيد كاف لو طبيب نصراني الجزء الثاني مف كتابو " قاؿ ابف 
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حاذؽ ، فقاؿ لعمي بف الحسيف : ليس في كتابكـ مف عمـ الطب شيٌء ؟فقاؿ عميُّ بف 
الحسيف وىو ابف واقد : قد جمع ا الطب في نصؼ آية مف كتابنا ، فقاؿ : ما ىي 

ـْ ِعْنَد  ـَ ُخُذوا ِزيَنَتُك ُكؿّْ َمْسِجٍد َوُكُموا َواْشَرُبوا واََل ؟ قاؿ قولو تعالى : } َيا َبِني آَد
، وذكر في الجزء  ٖٓٗ". ص ِٖٔإنَُّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَف { األعراؼ /  ۚ  ُتْسِرُفوا 

الثالث مف كتابو " في التبذير قوالف : احدىما إنفاؽ الماؿ في غير حؽ ، أو في غير 
جوزي : وىذا يتضمف أف طاعة ، والثاني اإلسراؼ المتمؼ لمماؿ ، وقاؿ ابف ال

-ٜٓٔالمسرؼ كفور لمنعـ ، والتبذير أف يصرفو في حراـ أو في غير فائدة " ص
ٜٔٔ . 

ومما سبؽ يظير لنا توجيو ا سبحانو وتعالى في محكـ كتابو بالبعد عف 
االسراؼ والتبذير في الماؿ والطعاـ والشراب وفي سائر األمور ، ومع ذلؾ نجده 

لمسمميف في القرف الواحد والعشريف ، وقد عَـّ اإلسراؼ كؿَّ شيء ؛ انتَشر وتفشَّى بيف ا
 الصالح والطالح ، وىو أمر ُينذر بضرٍر شديد في الدنيا واآلخرة .

 -آفة البخل والشح : 
" الُبْخُؿ ِضدُّ الَكَرـِ والُجوِد ، وقد َبِخَؿ بكذا : أي ضفَّ بما   :معنى البخل لغةً 

اؿ : الشَّديد: الُبْخؿ   عنده ولـ يُجْد ، ويقاؿ: ىو بخيؿ وباخؿ ، وجمعو بخبلء ، والَبخَّ
 ٕٛ( ج ٕٙىػ ، صٜٖٙٔ) الزبيدي ،                                         

 : " إمساؾ المقتنيات عّما ال يحؽ حبسيا عنو ". الُبْخُؿ  : معنى البخل اصطالًحا
 ( ٜٓٔىػ ، صٖٓٗٔ) الراغب األصفياني ،                                 

والبخؿ ىو منع ما يطمب مما يقتنى ، وشره ما كاف طالبو مستحقِّا ، وال سيما إف 
 ٓٔج( ٚ٘ٗىػ ، صٜٖٚٔكاف مف غير ماؿ المسئوؿ ."            ) العسقبلني ، 

الشُّحُّ : الُبْخؿ َمع ِحْرٍص . تقوؿ : َشحَّ َيُشحُّ ِمف باب قَػَتؿ ،  : معنى الشح لغةً  
ة وأشحاء، وَتشاحَّ  وفي ُلغة ِمف باَبْي َضَرب وَتِعب ، ورجؿ شحيح وقوـ ِشحاح وأِشحَّ

 ( ٖٙٓىػ ، صٖٓٗٔ) الفيومي ،         ".   القوـ: إذا َشحَّ بعضيـ عمى بعض
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اصطبلًحا : " الشحُّ : ىو البخؿ بأداء الحقوؽ، والحرص عمى ما  معنى الشحّْ 
 ٙٔ( ج ٕٕٕىػ ، صٕٜٖٔ".                                  ) النووي ، ليس لو

 ٜ( ج ٕٕٛىػ ، صٕٓٗٔالشحُّ :  " اإلفراط في الحرص عمى الشيء ".) الطبري ، 
 -ذم البخل في القرآن والسنة  :

يمة ، وآثارىا سيئة عمى اإلنساف في حياتو وبعد مماتو البخؿ رزيمة عواقبيا وخ
في آخرتو . وقد ذـ ا سبحانو وتعالى البخؿ في سبع آيات مف القرآف الكريـ ] آية 

مف سورة التوبة ، وآية  ٙٚمف سورة النساء ، وآية  ٖٚمف سورة النساء ، وآية  ٓٛٔ
مف سورة الميؿ [ ،   ٛة مف سورة الحديد  ، وآي ٕٗمف سورة محمد ، وآية  ٖٛو ٖٚ

وعبر عز وجؿ عف البخؿ بستة  ألفاظ مشتقة مف الفعؿ الثبلثي " بخؿ " وىي : بخؿ 
، بخموا ، تبخموا ، يبخؿ ، يبخموف ، البخؿ . في اثنا عشر موضعًا ، كما ذـ الشح 

مف سورة التغابف ، وآية  ٙٔوقرف الوقاية منو بالفبلح في آيتيف مف القرآف الكريـ ] آية 
ـُ المُفمُحوف { . فالبخؿ  ٜ مف سورة الحشر [ بقولو : } َوَمف ُيوَؽ ُشحَّ نفِسِو فأولِئَؾ ُى

مف الصفات المذمومة التي ذميا ا ورسولو ، يقوؿ ا سبحانو وتعالى : } واََل 
ـُ المَُّو ِمْف َفْضِمِو ُىَو َخْيًرا َلُيـْ  ـْ  ۚ   َيْحَسَبفَّ الَِّذيَف َيْبَخُموَف ِبَما آتَاُى  ۚ  َبْؿ ُىَو َشرّّ َلُي

ُقوَف َما َبِخُموا ِبِو َيْوـَ اْلِقَياَمِة  َوالمَُّو ِبَما  ۚ  َوِلمَِّو ِميَراُث السََّماَواِت َواأْلَْرِض  ۚ  َسُيَطوَّ
 . َٓٛٔتْعَمُموَف َخِبيٌر { آؿ عمراف / 

قاؿ الشيخ عبدالرحمف السعدي رحمو ا " أي : وال يظف الذيف يبخموف أي 
:يمنعوف ما عندىـ  مما أتاىـ ا مف فضمو مف الماؿ ، والجاه والعمـ .. وغير ذلؾ 
مما منحيـ ا وأحسف إلييـ بو وأمرىـ ببذؿ ما ال يضرىـ منو لعباده ، فبخموا بذلؾ 
وأمسكوه  وضنوا بو عمى عباد ا ، وظنوا أنو خير ليـ بؿ ىو شر ليـ في دينيـ 

 ( ٛ٘ٔىػ ، صٕٓٗٔ".                  ) السعدي ، ودنياىـ ، وعاجميـ وآجميـ 
ـُ اْلُمْفِمُحوفَ  {  وأشد البخؿ الشح ، قاؿ تعالى } َوَمْف ُيوَؽ ُشحَّ َنْفِسِو َفُأولََِٰئَؾ ُى

،  قاؿ الرازي : الشح ىو البخؿ مع حرص . وروى مسمـ في صحيحو  ٜالحشر / 
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ـَ ، » ِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َقاَؿ : َعْف َجاِبِر ْبِف َعْبِد اِ ، َأفَّ َرُسوَؿ ا اتَُّقوا الظُّْم
ـْ ، َحمَ  ـَ ُظُمَماٌت َيْوـَ اْلِقَياَمِة ، َواتَُّقوا الشُّحَّ ، َفِإفَّ الشُّحَّ َأْىَمَؾ َمْف َكاَف َقْبَمُك ـْ َفِإفَّ الظُّْم َمُي

ـْ َواْسَتَحمُّوا َمَحارِ   .  «َمُيـْ َعَمى َأْف َسَفُكوا ِدَماَءُى
 ( ٕٛٚ٘) مسمـ ، د.ت ، كتاب البر والصمة ، حديث رقـ                     

َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ : " اَل  ويؤيد ذلؾ "
ـَ ِفي ُمْنُخَريْ  َرُجٍؿ ُمْسِمـٍ ، َواَل َيْجَتِمُع ُشحّّ  َيْجَتِمُع ُغَباٌر ِفي َسِبيِؿ اِ َوُدَخاُف َجَينَّ

يَماٌف ِفي َقْمِب َرُجٍؿ ُمْسِمـٍ   ". َواِ 
  ٕٔ(ج ٓ٘ٗ، ص  ٓٛٗٚىػ ، حديث رقـ ٕٔٗٔ) الشيباني ،                  

وأنواع البخؿ كثيرة : فمنيا بخؿ بالماؿ ، أو الجسد ، أو العمـ ، أو الجاه ، أو 
مى اُ عميو وسمـ . وقد وردت بذلؾ نصوص كثيرة السبلـ ، أو الصبلة عمى النبي ص

، منيا َحِديِث َأِبي ُىَريَرَة رضي اُ عنو َمرُفوًعا : َأفَّ النَِّبيَّ صمى اُ عميو وسمـ 
فَّ َأبَخَؿ النَّاِس َمف َبِخَؿ ِبالسَّبَلـِ   " :َقاؿَ    . "ِإفَّ َأعَجَز النَّاِس َمف َعِجَز ِفي الدَُّعاِء، َواِ 

 ٔٔ( ج ٖٜٔ، ص ٕٜٖٛىػ ، حديث رقـٖٕٗٔ) البييقي ،                   
َعْف ُحَسْيِف ْبِف َعِميّْ ْبِف َأِبي َطاِلٍب َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ اِ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ: 

ـْ ُيَصؿّْ َعَميَّ  ، ، كتاب أبواب ىػ ٛٔٗٔ) الترمذي ،  ".الَبِخيُؿ الَِّذي َمْف ُذِكْرُت ِعْنَدُه َفَم
 ( ٖٙٗ٘الدعوات ، حديث رقـ 

 -درجات البخل :
" والبخؿ والسخاء درجات ، وأشد درجات البخؿ أف  -البخؿ عمى النفس : .ٔ

يبخؿ اإلنساف عمى نفسو مع الحاجة إليو ، فكـ مف بخيؿ يمسؾ الماؿ ويمرض فبل 
يتداوى ، ويشتيي الشيوة فيمنعو منيا البخؿ ، فكـ بيف مف يبخؿ عمى نفسو مع 

ا عزَّ  ؽ عطايا يضعياالحاجة ، وبيف مف يؤثر عمى نفسو مع الحاجة ، واألخبل
 ( ٕ٘ٓىػ ، صٜٖٛٔ.                 ) بف قدامة المقدسي ،   "وجؿَّ حيث يشاء 
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البخؿ بالواجبات ، والفرائض ، مثؿ البخؿ بالزكاة ، أو النفقة عمى األىؿ ، أو  .ٕ
الضيافة الواجبة ، " َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُو، َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صمى ا 

ـْ ُيَؤدّْ َزَكاَتُو ُمثَّْؿ لَ  ُو َماُلُو َيْوـَ الِقَياَمِة ُشَجاًعا َأْقَرَع عميو وسمـ : " َمْف آتَاُه المَُّو َمااًل ، َفَم
َـّ َيْأُخُذ ِبِمْيِزَمتَْيِو  ُقُو َيْوـَ الِقَياَمِة ، ُث َـّ َيُقوُؿ َأَنا َماُلَؾ  -َيْعِني ِبِشْدَقْيِو  -َلُو َزِبيَبتَاِف ُيَطوَّ ُث
َـّ َتبَل : )اَل َيْحِسَبفَّ الَِّذيَف َيْبَخُموَف( "  اآلَيَة ."  َأَنا َكْنُزَؾ ، ُث

 ( ٖٓٗٔىػ ، كتاب الزكاة ، حديث رقـ  ٕٕٗٔ) البخاري ،                     
وَعْف َعاِئَشَة َرِضَي المَُّو َعْنَيا : َقاَلْت ِىْنُد: َيا َرُسوَؿ المَِّو ، ِإفَّ َأَبا ُسْفَياَف َرُجٌؿ 

ُخِذي »ْكِفيِني َوَبِنيَّ ؟ َقاَؿ : َشِحيٌح ، َفَيْؿ َعَميَّ ُجَناٌح َأْف آُخَذ ِمْف َماِلِو َما يَ 
 ( ٖٓٚ٘ىػ ، كتاب النفقات ، حديث رقـ  ٕٕٗٔ.          ) البخاري ،  «ِباْلَمْعُروؼِ 
الضيافة   كالبخؿ بالصدقات ، أو إقراض اآلخريف ، أو -البخؿ بما يستحب : .ٖ

َما َطَمَعْت  :   "، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َقاؿَ  َأِبي الدَّْرَداءِ  المستحبة ، َعفْ 
يَُّيا َشْمٌس َقطُّ ِإال ِبَجْنَبَتْيَيا َمَمَكاَف ُيَناِدَياِف ، ُيْسِمَعاِف َمْف َعَمى اأَلْرِض َغْيَر الثََّقَمْيِف : أَ 

ـْ ، َما ُقؿَّ َوَكِفي َخْيٌر ِممَّا َكُثَر َوَأْلَيى ، َوال َغَرَبْت ِإال ِبَجْنَبَتْيَيا   النَّاُس ، َىَمُموا ِإَلى َربُّْك
َـّ َأْعِط ُمْنِفًقا َخَمًفا ، َوَأْعِط ُمْمِسًكا َتَمًفا ىػ ، ٗٔٗٔ)التميمي ،  " َمَمَكاَف ُيَناِدَياِف : المَُّي

 (ٖٔٔٗ،حديث رقـ صدقة التطوع 
ُذ ِبالمَِّو ِمَف الُبْخِؿ ، عف  ،   َأَنَس ْبَف َماِلؾٍ َوَكاَف النَِّبيُّ صمى اُ عميو وسمـ َيَتَعوَّ

ْـّ ،  َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َيُقوُؿ : " َقاَؿ : َكاَف النَِّبيُّ َصمَّى المَّوُ  َـّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَؾ ِمَف اْلَي المَُّي
 . َواْلَحَزِف ، َواْلَعْجِز ، َواْلَكَسِؿ ، َواْلُجْبِف ، َواْلُبْخِؿ ، َوَضَمِع الدَّْيِف ، َوَغَمَبِة الرَّْجاِؿ "

 ( ٜٜٔ٘رقـ  ىػ ، كتاب الدعوات ، حديثٕٕٗٔ) البخاري ،                   
إف الجميع يتمادحوف بالشجاعة والكـر ،   :قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو ا

حتى إف ذلؾ عامة ما تمدح بو الشعراء ممدوحييـ في شعرىـ ، وكذلؾ يتذاموف 
بالبخؿ والجبف ، ثـ قاؿ : ولما كاف صبلح بني آدـ ال يتـ في دينيـ ودنياىـ إال 

ا   سبحانو أنو مف تولى عنو بترؾ الجياد بنفسو أبدؿا بالشجاعة ، والكـر ، بيف

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6271
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6271
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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 : ا بو مف يقوـ بذلؾ ، فقاؿ بو مف يقـو بذلؾ ، ومف تولى عنو بإنفاؽ مالو أبدؿ
ـْ َىؤاَُلء ُتْدَعْوَف ِلتُنِفُقوا ِفي َسِبيِؿ المَِّو َفِمنُكـ مَّف َيْبَخُؿ َوَمف َيْبَخْؿ َفِإنََّما َيْبَخؿُ  }  َىا َأنُت

َـّ اَل َيُكونُ  ـْ ُث ف تََتَولَّْوا َيْستَْبِدْؿ َقْوًما َغْيَرُك ـُ اْلُفَقَراء َواِ  {  وا َأْمثَاَلُكـَعف نَّْفِسِو َوالمَُّو اْلَغِنيُّ َوَأنُت
 ٕ(ج ٕٓٚ-ٖٕٙىػ ، صٖٓٗٔ) ابف تيمية  ،                .    ٖٛمحمد / 

ُمَحمَِّد ْبِف ُجَبْيِر  خبلؽ ، َعفْ ومما يدؿ عمى مقت البخؿ وأنو مما ينافي مكاـر األ
المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ   َأْخَبَرُه ، َأنَُّو َبْيَنَما ُىَو َيِسيُر َمَع َرُسوؿِ   َأَباهُ  ، َأفَّ  ْبِف ُمْطِعـٍ 

وُه ِإَلى َسُمَرٍة َحتَّى ُخِطَؼ  َوَمَعُو النَّاُس َمْقَفَمُو ِمْف ُحَنْيٍف َعِمَقُو اأَلْعَراُب َيْسَأُلوَنُو ، َفاْضَطرُّ
ُردُّوا َعَميَّ ِرَداِئي ، َأَتْخَشْوَف َعَميَّ اْلُبْخَؿ ،  " : َراِحَمِتِو ، َفَوَقَؼ ، َفَقاؿَ ِرَداُؤُه َوُىَو َعَمى 

َـّ ال َتِجُدوِني َبِخيبل ، َوال َجَباًنا ، وال  ـْ ، ُث َفَمْو َكاَف َعَدُد َىِذِه اْلِعَضاِه َنَعًما َلَقَسْمُتُو َبْيَنُك
 ( ٕٜٛٗىػ ، باب غزوة بدر ، حديث رقـ ٗٔٗٔي ، َكذَّاًبا ."                ) التميم
الجبف والبخؿ قريناف ، فإف عدـ النفع منو إف كاف   " :قاؿ ابف القيّْـ رحمو ا

ف كاف بمالو فيو البخؿ   .  "ببدنو فيو الجبف ، وا 
 ( ٜٚٔىػ ، صٜٕٗٔ) ابف قيـ الجوزية ،                                

ف كاف ذريعة إلى كؿ مذمة   وينتج عف البخؿ مف األخبلؽ المذمومة الكثير، وا 
ومف األخبلؽ المذمومة الناتجة عف البخؿ : الحرص ، والشره ، وسوء الظف ، ومنع 

 الحقوؽ ، ألف "  َنْفَس اْلَبِخيِؿ اَل َتْسَمُح ِبِفَراِؽ َمْحُبوِبَيا. َواَل تَْنَقاُد إَلى َتْرِؾ َمْطُموِبَيا 
َذا آَؿ اْلَبِخيُؿ إَلى َما َوَصْفَنا ِمْف َىِذِه  َفبَل ُتْذِعُف ِلَحؽ  واََل ُتِجيُب إَلى إْنَصاٍؼ. َواِ 

ـْ َيْبَؽ َمَعُو َخْيٌر َمْرُجوّّ َواَل َصبَلٌح َمْأُموٌؿ ." َيـِ المَِّئيَمِة، َل  اأْلَْخبَلِؽ اْلَمْذُموَمِة ، َوالشّْ
 ( ٕٓٓىػ ، ص٘ٓٗٔ) الماوردي ،                                       

ومما ذكره ابف مفمح المقدسي في كتابو اآلداب الشرعية الجزء الثالث في ىذا 
الشأف : " في حد البخؿ أقوااًل : أحدىا منع الزكاة ، فمف أداىا خرج مف جواز إطبلؽ 

اجبات البخؿ عميو ، والثاني منع الواجبات مف الزكاة والنفقة ، والثالث فعؿ الو 
 . ٜٕٚوالمكرمات ." ص

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6900
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6900
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6900
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2096
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2096
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وقاؿ عمر : قسـ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ قسمًا فقمت : يا رسوؿ ا لغير 
ىؤالء أحؽ بو منيـ ، قاؿ : )) إنيـ خيروني بيف أف يسألوني بالفحش ، أو ُيبخموني ، 

 . ٖٓٓولست بباخؿ ." ص
، والمؤخر لمسعة " قاؿ أعرابي : عجًبا لمبخيؿ المتعجؿ لمفقر الذي منو ىرب 

التي إياىا طمب ، ولعمو يموت بيف ىربو وطمبو ، فيكوف عيشو في الدنيا عيش الفقراء 
وحسابو في اآلخرة حساب األغنياء ، مع أنؾ لـ تر بخيبًل إال غيره أسعد بماِلِو منو 
ألنو في الدنيا ميتـ بجمعو ، وفي اآلخرة آثـ بمنعو ، وغيره آمف في الدنيا مف ىمو ، 

 ٖٙٔج في اآلخرة مف إثمو". صونا
َقاَؿ حبيش الثقفي : " قعدت مع َأْحَمد بف حنبؿ َوَيْحَيى ْبف معيف والناس 

") أبي يعمى الفراء البغدادي .متوافروف فأجمعوا أنيـ ال يعرفوف رجبل صالًحا بخيبل
 ٔ( ج ٚٗٔالحنبمي  ، د . ت ، ص

 -آفة الزنا :
 " زَنى/ زَنى بػ َيزِني، اْزِف ، ِزًنى وِزناًء ، فيو زاٍف ، والمفعوؿ مزنّي بو الزنا لغًة :

، ِزنا ] مفرد [: إتياف الرَّجؿ المرأة مف غير عقد شرعّي ." ) عمر وآخروف ،  
  ٕ(ج ٔٓٓٔىػ ، ٕٗٗٔ

 : " ىو الوطء في ُقُبؿ خاٍؿ عف ممؾ وشبو  ".  تعريف الزنا اصطالحاً 
 ( ٜٓٔىػ ، صٕٗٗٔ) البركتي ،                                            

وىو مف األفعاؿ التي تكرىيا الفطرة اإلنسانّية السوّية ، كما أنو ُمحرَّـ في 
الديانات السماوية ، لمفاسده ، ومضاّرة التي يتسّبب بيا عمى الصعيديف : الفردّي ، 

اصي التي حّرميا ا تعالى والجماعّي . وتعتبر جريمة الزنا مف كبائر الذنوب والمع
عمى العباد ، وكما ذكرىا رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ مف ضمف السبع الموبقات 
أي السبع الكبائر التي تيمؾ صاحبيا وتقّربو مف عذاب ا تعالى ، وقد وضع ا 
سبحانو وتعالى لجريمة الزنا عقوبة وحّدًا وىو الرجـ حتى الموت لمزاني المحصف  
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جمد مئة جمدة مع تغريب سنة لمزاني غير المحصف ، وقد وضع ا تمؾ العقوبة وال
لحفظ األعراض والناس ، فالتساىؿ في ىذه المسألة يؤّدي إلى شيوع الفاحشة في 
المجتمع المسمـ ، كما حارب اإلسبلـ بتشريعاتو وتوجيياتو كؿ مقدمات الزنا كالنظرة 

تالي أعطى اإلسبلـ لممسمـ عناصر وقاية تحميو واالختبلط المحـر بيف الجنسيف ، وبال
 مف الوقوع في ىذه الجريمة التي تسيء لممجتمع بأكممو .

 -أسباب الزنا :
عدـ وجود الحواجز بيف الرجؿ والمرأة في المجتمع ، فاإلسبلـ حيف حّرـ  .ٔ

االختبلط حّرمو بسبب ما يترّتب عميو مف مفاسد جّمة ، فما خبل رجؿ بامرأة إال كاف 
ثالثيما الشيطاف ، وقد الـ الناس قديمًا حّرة زنت وتعّجبوا مف فعميا وسبب ارتكابيا 
ليذا الجريمة ، فقالت زنيت بسبب قرب الوساد وطوؿ السواد ، أي بسبب قرب الرجؿ 
الذي زنا بيا منيا وكثرة وقت الفراغ ، فقرب الرجؿ مف المرأة األجنبية عنو مع كسر 

ي ببل شؾ إلى ارتكاب ىذه الجريمة ، وما نشيده في عصرنا الحواجز فيما بينيما يؤدّ 
 الحاضر مف كثرة االختبلط بيف الجنسيف ليو طاّمة كبرى أّدت إلى مفاسد عظيمة .

عدـ تزويج الشباب وتركيـ يييموف في الطرقات بدوف شغؿ ليو مفسدة كبرى  .ٕ
تحصينيـ مف ىذه  تؤدي إلى جريمة الزنا ، فتّيسير سبؿ الزواج أماـ الشباب يؤّدي إلى

 اآلفة ودرء الفتنة عنيـ وعف المجتمع .
تسيـ الفضائيات والقنوات التمفزيونية التي تتفّنف بعرض العّري والرذيمة وتقتحـ  .ٖ

 بمشاىدىا بيوتنا في نشر الرذيمة والفاحشة والوقوع في الزنا . 
 التياوف بأمر الحجاب والسفور ، وال يخفى عمى عاقؿ ما عمت بو البموى في .ٗ

كثير مف ببلد المسمميف مف تبرج كثير مف النساء وعدـ التزاميف بالحجاب ، وال شؾ 
   .أف ىذا منكر عظيـ ، وسبب لنزوؿ العقوبات والنقمات

اطبلؽ البصر إلى النساء لقد أمر ا سبحانو تعالى نبيو أف يأمر المؤمنيف  .٘
ع عمييا يعمـ بغض أبصارىـ وحفظ فروجيـ وأف يعمميـ أنو مشاىد ألعماليـ مطم
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ولما كاف مبدأ ذلؾ مف قبؿ البصر جعؿ األمر  خائنة األعيف وما تخفي الصدور ،
بغضو مقدمًا عمى حفظ الفرج ، فإف الحوادث مبدأىا مف النظر، كما أف معظـ النار 

  .مبدأىا مف مستصغر الشرر
ومف أعظـ أسباب الوقاية مف الوقوع في ىذه الفاحشة صدؽ االعتصاـ با 

ستعانة بو والتوكؿ عميو في صرؼ الفتف عف القمب ، قاؿ تعالى عف واال
الَّ َتْصِرْؼ  عميو السبلـ : يوسؼ نبيو } َقاَؿ َربّْ السّْْجُف َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِو َواِ 

َف اْلَجاِىِميفَ  حافظ الزوج عمى ، فإذا  ٖٖ{  يوسؼ / َعنّْي َكْيَدُىفَّ َأْصُب ِإَلْيِيفَّ َوَأُكف مّْ
 تمؾ الحدود واعتصـ با كاف بعيدًا  بإذف ا عف الوقوع في الفاحشة .

ومما ذكره ابف مفمح المقدسي في كتابو اآلداب الشرعية الجزر األوؿ " ويجب 
  ٜٚكؼُّ يده وفمو وفرجو وبقية أعضائو عما يحُرـُ وُيسُف عما ُيكره ." ص

وكبائر الذنوب ، وىو مقيت في الشرع ، وعيو فإف آفة الزنا مف سيء الفعاؿ 
َنى ِإنَُّو َكاَف َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيبًل {  مستقبح في الطبع ، يقوؿ ا تعالى : } َوال تَْقَرُبوا الزّْ

. وقولو تعالى : } َواَل َتنِكُحوْا َما َنَكَح آَباُؤُكـ مَّْف النَّْساء ِإالَّ َما َقْد َسَمَؼ ٕٖاإلسراء /
  َٕٕكاَف َفاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساء َسِبيبًل { النساء / ِإنَُّو 

ضياع األنساب ، وفيو قطع األنساب ، ومنع ما يتعمؽ  ومف اآلثار السيئة لمزنا :
بطاؿ حؽ الوالد عمى   بيا مف الحرمات في المواريث والمنكاحات وصمة األرحاـ ، وا 

عذاب القبر ، وسخط الرب ، الولد ، باإلضافة إلى ذىاب البياء ، وحسرة النفس ، و 
رضي ا عنيما أف   ابف عمر عف ابف ماجو وكثرة األمراض واألسقاـ ، ففي سنف

َعْف َعْبِد المَِّو ْبِف ُعَمَر، َقاَؿ:  النبي صمى ا عميو وسمـ قاؿ في الحديث الطويؿ :
َقاَؿ : " َيا َمْعَشَر اْلُمَياِجِريَف َخْمٌس ِإَذا َأْقَبَؿ َعَمْيَنا َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، فَ 

ـْ َتْظَيِر اْلَفاِحَشُة ِفي َقْوـٍ َقطُّ ، َحتَّى ُيْعِمنُ  ـْ ِبِيفَّ ، َوَأُعوُذ ِبالمَِّو َأْف ُتْدِرُكوُىفَّ : َل وا اْبُتِميُت
ـْ َتكُ  ـُ الطَّاُعوُف ، َواأْلَْوَجاُع الَِّتي َل ـُ الَِّذيَف ِبَيا ، ِإالَّ َفَشا ِفيِي ْف َمَضْت ِفي َأْسبَلِفِي

 (ٜٔٓٗ) ابف ماجة ، د . ت ، كتاب الفتف ، حديث رقـ                ". َمَضْوا
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 وأوضح دليؿ عمى ذلؾ في زماننا انتشار اإليدز حفظنا ا والمسمميف أجمعيف .
  -آفة الكبر وحب الشيرة :
عظمة وتجبُّر وترفُّع عف االنقياد ،  يقصد بيا " ِكْبر  -: تعريف الِكبر في المغة

والِكْبر َعْيٌب  -عكسو تواضع ، ُمْنتِفخ ِكْبًرا ، تبدو عميو عبلمات الِكبر والعجرفة ، 
، } ِإْف   }حديث  { ِكْبرٍ  لمفتى أبدا ،  اَل َيْدُخُؿ اْلَجنََّة َمْف َكاَف ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُؿ َذرٍَّة ِمفْ 

ـْ إالَّ  عظيـ ، عقوؽ الّرجؿ  ِكْبر الّشرؾ با -إثـٌ كبير : ٌر {ِكبْ  ِفي ُصُدوِرِى
ـْ َلُو َعَذاٌب َعِظيـٌ { : المراد بو ىنا ِكْبر والديو  عظيـ ،  } َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُي

  ٖ(ج ٜٚٛٔىػ ، ٕٗٗٔ) عمر وآخروف ،                      . حديث اإلفؾ  :
بصورة تجعمو  بنفسو يار العامؿ إعجابوإظ -: تعريف الِكبر في االصطالح

منيـ جاء في  الحؽ ، ويناؿ مف ذواتيـ ، ويترفع عف قبوؿ أنفسيـ يحتقر اآلخريف في
اَل  " :  َوَسمَّـَ ، َقاؿَ  ، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيوِ   َعْبِد المَِّو ْبِف َمْسُعودٍ  َعفْ " الحديث 

َيْدُخُؿ اْلَجنََّة َمْف َكاَف ِفي َقْمِبِو ِمْثَقاُؿ َذرٍَّة ِمْف ِكْبٍر " ، َقاَؿ َرُجٌؿ : ِإفَّ الرَُّجَؿ ، ُيِحبُّ َأْف 
ْبُر َبَطُر َيُكوَف َثْوُبُو َحَسًنا ، َوَنْعُمُو َحَسَنًة ، َقاَؿ : ِإفَّ المََّو َجِميٌؿ ُيِحبُّ اْلَجَماَؿ ، اْلكِ 

 ( ٖٗٔ) مسمـ ، د.ت ، كتاب اإليماف ، حديث رقـ          ."    اْلَحؽّْ َوَغْمُط النَّاسِ 
المعنى وىو آثر مف آثار  نفس كميا تحمؿ فالكبر، التكبر، الغطرسة ، التعاظـ

ترحمت منو العبودية ، ونزؿ عميو  والظمـ  بالجيؿ مف قمب قد أمتؤل راءالعجب واالفت
شذر ومشيو بينيـ تبختر ومعاممتو ليـ معاممة االستئثار ال  الناس المقت فنظره إلى

وال يرى فضميـ  الناس عمى حقوقو ويرى حقا اإليثار وال اإلنصاؼ وال يرى ألحد عميو
  عميو .

ُشْيرة ] مفرد [ : ج ُشُيرات )لغير المصدر(  -: تعريف الشيرة في المغة
لكوف اسـ أو شخص أو شيء معروًفا لدى النَّاس معرفة  )وُشْيرات ) لغير المصدر

واسعة ، صيت وُسمعة " طبَّقت شيرُتو اآلفاَؽ ، لو ُشْيرة واسعة بيف النَّاس " و شيرة 
  ٕ(ج ٖٕٗٔىػ ، ٕٗٗٔ) عمر وآخروف ،                   .اإلنساف : اسـُ عائمتو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3
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ظيور ، وتسميط الشيرة ىي الصيت وحب ال -: تعريف الشيرة في االصطالح
األضواء عميو ، وحب الشيرة مرض موجوٌد في نفوس البعض نسأؿ ا العافية ، 
وىناؾ العديد مف أنواع الشيرة الدنيوية المذمومة القبيحة المضيعة لموقت الصارفة 
لمجيد بغير طاعة ا ، والمورثة لئلثـ والعدواف ، والمثيرة لمشيوات واألىػػػػواء التي 

إلى إضبلؿ الناس ) كشيرة الفسقة مف الممثميف والمطربيف الذيف يحبوف تػػػػػؤدي 
األضواء والكاميرات وأف تسمط إلييـ األنظار (. كما أف حب الشيرة قد يكوف في 
األوساط التي يكوف فييا شيٌء مف التديف أو الديف والعمـ ، فبل شؾ أنو يخترؽ ىذه 

مرض قادح في اإلخبلص ، األوساط شيٌء مف ىذه النوازع . وحب الشيرة 
رحمو ا تعالى في صاحب العمـ الذي تعجبو مسألة مف عممو قاؿ :  الذىبي قاؿ

فربما أعجبتو نفسو وأحب الظيور فيعاقب ويدخؿ عميو   فميتكتـ بيا وال يتراءى بفعمو ،
الداخؿ مف نفسو ، فكـ مف رجٍؿ نطؽ بالحؽ وأمر بالمعروؼ فيسمط ا عميو مف 

 يؤذيو .
ومما ذكره ابف مفمح المقدسي في كنابو اآلداب الشرعية الجزء الثاني في ىذا 

إذا لـ يحبَّ ثناء  الشأف " وروى الخبلؿ عف الفضيؿ قاؿ :عبلمة الزىد في الناس
الناس عميو ، ولـ ُيباؿ بمذمتيـ ، واف قدرت أف ال تعرؼ فافعؿ ، وما عميؾ أال ُيثنى 
عميؾ ، وما عميؾ أف تكوف مذمومًا عند الناس إذا كنت محمودًا عند ا عز وجؿ ، 
ومف أحب أف ُيذكر لـ ُيذكر ، ومف كره أف ُيذكر ُذكر . وقاؿ إسحاؽ بف بناف :قاؿ 

قاؿ إبراىيـ بف أدىـ : ما صدؽ ا عبٌد أحب  –يينى بشرًا  –: سمعتو يقوؿ أحمد 
 ٖٖٕالشيرة .ص

 -آفة الترف :
ـُ ، والتُّْرفُة النَّْعمُة ، والتَّْتريُؼ ُحْسُف الِغذاء  -: تعريف التـرف لغةً   .الترؼ التََّنعُّ

ـَ البدِف ُمَدلَّبًل  ُمْتَرؼٌ  وصبيّّ  والُمْتَرُؼ : الذي قد َأْبَطَرْتو النعمُة وَسعة إذا كاف ُمَنعَّ
  العْيِش .

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000033&spid=35
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وفي الحديث : َأْوِه لِفراِخ محمٍد مف خميفة  وَأْتَرَفْتو النَّْعمُة َأي َأْطَغْتو .
ـُ الػُمَتَوسُّْع في َمبلذّْ الدنيا وَشيواِتيا  : الػُمْتَرؼُ  ُمْتَرٍؼ ؛ ِعْتريؼٍ  ُيْسَتْخَمؼُ  وفي  .الػُمَتَنعّْ

حديث : َأفَّ إبراىيـ ، عميو الصبلة والسبلـ ، ُفرَّ بو مف ال
وَترََّؼ الرجَؿ وَأْتَرَفو : َدلََّمو  وُمَترٌَّؼ : ُمَوسٌَّع عميو . ُمْتَرؼٌ  ورجؿ  .  ُمْتَرؼٍ  َجبَّارٍ 

ّر وَأراد رؤساَءىا وقادَة الش  الترفةِ  ؛ َأي ُأولو ُمْتَرُفوىا وقولو تعالى : إال ، قاؿ وَممََّكو .
  ٜ( ج ٚٔىػ ، صٗٔٗٔمنيا .                                    ) ابف منظور ، 

ىو مجاوزة الحد في االعتداؿ ، واإلكثار مف  -:  تعريف الترف في االصطالح
النعـ التي يحصؿ بيا الترؼ فالمترفوف إذف أبطرتيـ النعمة وسعة العيش وىـ 

والساعوف إلى بموغ الغاية في حاجات حريصوف عمى الزيادة في أحواليـ وعوائدىـ 
  . النفس الحسية مف المآكؿ والمشارب والمساكف والمراكب

والترؼ قائـ عمى الغنى ومبني عميو لكنو ليس ببلـز لو فكـ مف غني بخيؿ يعيش 
حياتو حياة البؤس والعوز ، وكـ مف فقير حرص عمى تحصيؿ النعـ وتحصيؿ 

 . بأكثر مف دخمو فتركبو الديوف الشيوات والمذات مف كؿ طريؽ يعيش 
لقد ورد ذكر الترؼ في القرآف الكريـ في ثمانية مواضع كميا في الذـ والتحذير 
منو ، كما ورد عدد مف األحاديث يتحدث بعضيا عف الترؼ جممة ، وتحذر مف تعمؽ 
القمب بو وببلء اإلنساف باالنغماس في متع الحياة وممذاتيا . والبعض اآلخر مف ىذه 

نصوص ينيى عف مظاىر الترؼ ويحث عمى تركو واالنصراؼ عنو إلى ما ىو خير ال
، فالترؼ آفة مف أعظـ اآلفات التي تصيب األفراد والجماعات ، و ىو   في الداريف

عبارة عف نعمة تورث طغيانًا أو كفرًا و يصاحبيا البطر و الظمـ ، فإف فعموا ذلؾ 
ـْ  حانو وتعالى :أحموا بأنفسيـ سخط ا وعقوبتو يقوؿ سب ـْ َلِئْف َشَكْرُت ْذ َتَأذََّف َربُُّك } َواِ 

ـْ ِإفَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد { إبراىيـ /  ـْ َوَلِئْف َكَفْرُت . والنعمة تنقمب إلى نقمة في  ٚٚأَلَِزيَدنَُّك
} َسَنْسَتْدِرُجُيـ مّْْف َحْيُث اَل  حؽ البعض بسبب عدـ تأدية شكرىا ، قاؿ تعالى :

ـْ ِإفَّ َكْيِدي َمِتيٌف { األعراؼ / َيْعَمُمو  قاؿ العمماء : يسبغ عمييـ نعمو   َٖٛٔف َوُأْمِمي َلُي
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و يمنعيـ شكرىا ، و قالوا أيضا : كمما أحدثوا ذنبًا أحدث ليـ نعمة فيزدادوف بيا أشرًا 
َوَنِسَي } َوَضَرَب َلَنا َمَثبًل  و بطرًا و غرورًا و كبرًا حتى ينسوا ربيـ و دينيـ و أنفسيـ :

َؿ َمرٍَّة َوُىَو ِبُكؿّْ َخْمؽٍ  ـَ َوِىَي َرِميـٌ ُقْؿ ُيْحِييَيا الَِّذي َأنَشَأَىا َأوَّ  َخْمَقُو َقاَؿ َمْف ُيْحِيي اْلِعَظا
. فالماؿ و السمطاف و الجاه و الصحة و القوة مف نعـ ا  ٜٚ – ٛٚيس /  َعِميـٌ {

يا طاعة و عبودية لخالؽ األرض و عمى الخمؽ و العباد ، و بداًل مف أف نزداد ب
َكبل ِإفَّ اإلنَساَف َلَيْطَغى. َأف رَّآُه  السماوات ، تستخدـ أحيانًا في مبارزة ا بالحرب : }

 . ٛ – ٙ  اْسَتْغَنى. ِإفَّ ِإَلى َربَّْؾ الرُّْجَعى {  العمؽ/
ـْ يقوؿ ا تعالى : } َوَقاَؿ اْلَمؤَلُ ِمف َقْوِمِو الَِّذيَف َكَفُرو  ا َوَكذَُّبوا ِبِمَقاِء اآْلِخَرِة َوَأْتَرْفَناُى

ـْ َيْأُكُؿ ِممَّا تَْأُكُموَف ِمْنُو َوَيْشَرُب ِممَّا َتْشَرُبو  ْثُمُك َذا ِإالَّ َبَشٌر مّْ َف {  ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َما ىََٰ
منا . " يقوؿ تعالى ذكره : وقالت األشراؼ مف قوـ الرسوؿ الذي أرس ٖٖالمؤمنوف / 

الَِّذيَف َكَفُروا  .بعد نوح ، وَعَنى بالرسوؿ في ىذا الموضع : صالًحا، وبقومو: ثمود
يقوؿ: الذيف جحدوا توحيد ا ، وكذبوا بمقاء اآلخرة ، يعني ،  ( َوَكذَُّبوا ِبِمَقاِء اآلِخَرةِ 

ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّ    :كّذبوا بمقاء ا في اآلخرة. وقولو يقوؿ: ونعَّمناىـ في  ( ْنَياَوَأْتَرْفَناُى
مف المعاش ، وبسطنا ليـ مف الرزؽ، حتى َبِطُروا   حياتيـ الدنيا بما وسَّعنا عمييـ

 ٚٔ( ج ٜٖىػ ، صٕٓٗٔوَعتْوا عمى ربيـ ، وكفروا ."               ) الطبري ، 
فالنعومة والترؼ في الدنيا بالنسبة لعذاب اآلخرة ليست بشيء ولذلؾ أخبرنا النبي 

ُيْؤَتى  " :  ، َعِف النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َقاؿَ  َأَنسٍ  بالخبر التالي َعفْ  ملسو هيلع هللا ىلص
َأْىِؿ اْلَجنَِّة ، َفَيُقوُؿ المَُّو َلُو : اْصُبُغوُه َصْبَغًو ِفي َببلًء َكاَف ِفي الدُّْنَيا ِمْف   ِبَأَشدّْ النَّاسِ 

ـَ ، َىْؿ َرَأْيَت ُبْؤًسا َقطُّ َأْو َشْيًئا  اْلَجنَِّة ، َفُيْصَبُغ ِبَيا َصْبَغًو ، َفَيْخُرُج َفَيُقوُؿ : َيا اْبَف آَد
َـّ ُيْؤَتى ِبأَ  ْنَعـِ النَّاِس َكاَف ِفي الدُّْنَيا ِمْف َأْىِؿ النَّاِر ، َتْكَرُىُو ، َقاَؿ : َفَيُقوُؿ : ال ، َقاَؿ : ُث

ـَ ، َىْؿ َرَأْيَت َخْيًرا َقطُّ َأْو ُقرََّة َعْيٍف َقطُّ ؟ َفَيُقوُؿ : ال  َفَيُقوُؿ : المَُّو َعزَّ َوَجؿَّ : َيا اْبَف آَد
ِتؾَ    ٕ( ج ٖٔٔٔىػ ، حديث رقـٖٕٗٔ) الَكّسي ،                       .  " َوِعزَّ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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َعْف َأِبي َجْعَفٍر ُمَحمَِّد  . إذف كؿ ىذا الترؼ في الحياة الدنيا يوـ القيامة ال شيء
ِو ْبِف َعِمي  َقاَؿ: ُقْمَنا ِلَعْبِد المَِّو ْبِف َجْعَفٍر، َحدّْْثَنا ِبَما َسِمْعَت ِمْف َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اُ َعَميْ 

ْف َكاَف ِثَقًة َقاؿَ  َوَسمَّـَ َوَرَأْيَت ِمْنُو ، َواَل  َسِمْعُت َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى   :َتَحدّْْثَنا َعْف َغْيِرَؾ ، َواِ 
ِشَراُر ُأمَِّتي َقْوـٌ ُوِلُدوا ِفي النَِّعيـِ وُغذُّوا ِبِو ، َيْأُكُموَف ِمَف الطََّعاـِ »اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ : 

 . «ـِ َأْلَواًنا ، َيَتَشدَُّقوَف ِفي اْلَكبَل 
 ( ٔٙٚٚىػ ، الجزء السابع ، حديث رقـ ٘ٔٗٔ) الطبراني ،                    

 وفي ذلؾ دليؿ عمى ذـ الترؼ والنعومة واالنغماس في الممذات .
 -صور الترف :

أىؿ الترؼ تجدىـ يغالوف في األكؿ  -:  أواًل : المغاالة في المآكل والمشارب
والشرب فتجدىـ ال يأكموف مف الطعاـ وال يشربوف مف الشراب إال أغبله ثمنًا ، ما 
يرضى إال بأنفس األشياء ، وال يكتفوف بنوع واحد أو نوعيف ، ومف صور الترؼ 

وف األواني التي يأكموف فييا واألماكف التي يرتادونيا لممآكؿ والمشارب فيـ يأكم
 ويشربوف في أواني تباع بأغمى األثماف ال لشيء إال ألنيا ماركة معينة .

فبعض الناس يشتروف المبلبس بأثماف باىظة ،  -: المغاالة في المباس -ثانيًا :
 ومنيا المغاالة في لباس األفراح والمناسبات 

كاكسسوارات الجواالت ، والساعات ،  -: المغاالة في الكماليات -ثالثًا :
 ولوحات السيارات .

فنجد بعض األسر تقوـ بتغير أثاثيا كؿ  -: المغاالة في أثاث المنزل -رابعًا :
ستة أشير وبعضيـ كؿ سنة وبعضيـ كؿ ثبلث سنوات وبعضيـ كؿ خمسة بحسب 

 يعممو إال ا .القدرات المالية . وأما ما يحدث في بناء المنازؿ مف الترؼ فشيء ال 
ال يخرج لحرارة وال برودة ، استعماؿ األدىاف -: خامسًا :االىتماـ المبالغ بالجسد 

والكريمات حتى صارت أجساد كثير مف الرجاؿ ال تختمؼ كثيرًا عف أجساد النساء 
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وقبؿ أف يخرج مف البيت يقؼ أماـ المرآة فترة طويمة يصمح ىندامو ويبقى في تضبيط 
لممسات األخيرة عمى كسرة الشماغ وعمى ياقة الثوب ونحو ذلؾ مف وتزييف ووضع ا

األشياء وظير ىناؾ مكياج لمرجاؿ وليس فقط لمنساء وصار التشبو مف الرجاؿ 
بالنساء ، ىناؾ إسراؼ عجيب في مستحضرات التجميؿ وتعتبر سوؽ المستحضرات 

 والعطورات مف أعمى معدالت االستيبلؾ في العالـ .
   :- أسباب الترف 

ـْ َيْأُكُموا  يقوؿ ا سبحانو تعالى : :  طول األمل ونسيان الموت -أواًل : } َذْرُى
ـُ اأْلََمُؿ َفَسْوَؼ َيْعَمُموَف { الحجر/   . َٖوَيَتَمتَُّعوا َوُيْمِيِي

فالبعض مف الناس  : التقميد والتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيو اإلنسان  ثانيًا :
أعمى يمشوف وراء اآلخريف بغض النظر عف صحتيـ ويرى إمعات مقمدوف تقميدًا 

بعضيـ أنو البد مف الظيور بالمظير البلئؽ بو مطعمًا ومشربًا وممبسًا ومأكبًل وخدمًا 
وترفيو ، فيضطر إلى تقميد المترفيف في بيئتيـ لما ال خبلؽ لو فيو مباىاة ومفاخرة 

ض الناس قد يكوف عنده مف التقميد وحبًا في مساواتيـ وتشبيًا بأحواليـ المعيشية ، وبع
 . ما يجعمو يستديف ليشابو ىؤالء المترفيف 

ثالثًا : سوء التربية وضعف التوجيو المناسب لمشباب واألوالد بحجة اختالف 
 . الزمان والتطور ومجاراة األقران

: الماؿ يعمي ويدعو لمركوف والمتعة والراحة ،  كثرة المال ووفرة النعم رابعًا :
ْنَساَف ويدف ع صاحبو لمبذخ واإلنفاؽ في غير حاجة ، قاؿ تعالى : } َكبلَّ ِإفَّ اإْلِ

. ومف أجمى صور  ٛ-ِٙإفَّ ِإَلىَٰ َربَّْؾ الرُّْجَعىَٰ { العمؽ /  َأْف َرآُه اْسَتْغَنىَٰ   َلَيْطَغىَٰ 
 . الطغياف وأوضحيا البطر بالنعمة واإلنفاؽ في غير حاجة ترفًا ومباىاة وحبًا لمظيور

: وىذا حب غريزي ، وىذا الحب الغريزي بحد  حب النفس لمشيوات خامسًا :
ذاتو ال لوـ فيو لكف المحظور أف يقدـ حب ىذه األشياء عمى حب ا ورسولو ، يقوؿ 
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ـْ وَ  ـْ َوَعِشيَرُتُك ـْ َوَأْزَواُجُك ْخَواُنُك ـْ َواِ  ـْ َوَأْبَناُؤُك َأْمَواٌؿ ا سبحانو وتعالى } ُقْؿ ِإْف َكاَف آَباُؤُك
ـْ ِمَف المَِّو َوَرُسوِلِو  اْقَتَرْفُتُموَىا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَف َكَساَدَىا َوَمَساِكُف َتْرَضْوَنَيا َأَحبَّ ِإَلْيُك

التوبة  َوالمَُّو اَل َيْيِدي اْلَقْوـَ اْلَفاِسِقيَف { ۚ  َوِجَياٍد ِفي َسِبيِمِو َفَتَربَُّصوا َحتَّىَٰ َيْأِتَي المَُّو ِبَأْمِرِه 
. فممذات الدنيا كميا بمنزلة الخمر إذا أدمف اإلنساف عمييا صعب الفراؽ ،  ٕٗ/ 

مع   الدنيا خمر الشيطاف مف سكر منيا لـ يفؽ إال في عسكر الموتى نادماً 
    . الخاسريف

 - :آثار الترف 
 فالقمب يجب أف يكوف عبدًا  وحده معبدًا لو ال : تعبيد القمب لغير اهلل أوال :

لغيره ، وأف يكوف ىمو إرضاء ا تعالى ولو كاف شيئًا شاقًا ، وقد قاؿ سبحانو وتعالى 
} ِإالَّ َمْف َأَتى المََّو ِبَقْمٍب َسِميـٍ {  في الناجيف أنيـ المستثنوف مف أولئؾ الخاسريف

. القمب السميـ سميـ مف الشرؾ والشؾ ومحبة األشرار واإلصرار عمى  ٜٛالشعراء / 
تعس عبد الدينار تعس  : )  صمى ا عميو وسمـ  والذنوب . ولماذا قاؿ النبي البدعة

ف لـ يعط سخط تعس وانتكس   عبد الدرىـ تعس عبد الخميصة إف أعطي رضي وا 
ذا شيؾ فبل انتقش ، عبد الدرىـ لماذا ؟  ( جعمو عبدًا لماذا قاؿ عبد ؟ عبد الدينار وا 

 ـ لمقطيفة  .ألنو عميو يرضى ومف أجمو يسخط وىو خاد
فصاحب الترؼ يكوف متعمقًا   : التعمق بالدنيا واإلعراض عن اآلخرة ثانيًا : 

َواآْلِخَرُة  بالممذات حريصًا عمييا غاية الحرص كما قاؿ ا : } َبْؿ ُتْؤِثُروَف اْلَحَياَة الدُّْنَيا
َؿ: اْسَتْقَرْأُت اْبَف َمْسُعوٍد َسبِّْح َعْف َعْرَفَجَة الثََّقِفيّْ ، َقا ٚٔ-َٙٔخْيٌر َوَأْبَقىَٰ { األعمى / 

ـَ َربَّْؾ اأْلَْعَمى َفَممَّا َبَمَغ : } َبْؿ ُتْؤِثُروَف اْلَحَياَة الدُّْنَيا {  َتَرَؾ اْلِقَراَءَة ، َوَأْقَبَؿ َعَمى  اْس
اَؿ : آَثْرَنا الدُّْنَيا أَلَنَّا َرَأْيَنا َأْصَحاِبِو ، َوَقاَؿ : آَثْرَنا الدُّْنَيا َعَمى اآْلِخَرِة ، َفَسَكَت اْلَقْوـُ ، َفقَ 

ا ِزيَنَتَيا َوِنَساَءَىا َوَطَعاَمَيا َوَشَراَبَيا ، َوُزِوَيْت َعنَّا اآْلِخَرُة ، َفاْخَتْرَنا َىَذا اْلَعاِجَؿ ، َوَتَرْكنَ 
 ٕٗ( ج ٕٕٖىػ ، صٕٓٗٔ) الطبري ،                             اآْلِجَؿ. "
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القموب في موائد الدنيا قعدت عمى موائد اآلخرة بيف أىؿ تمؾ الدعوة ، فاذا زىدت 
ذا رضيت بموائد الدنيا فاتتيا تمؾ الموائد عمى موائد اآلخرة     . وا 

: فبعض الناس إذا لـ يجد انشغال القمب بما يحقق اإلنسان من الترف  ثالثًا :
ا يريد فيبقى ىكذا دائمًا ما يروقو مف أنواع الترؼ يبقى قمقًا مضطربًا حتى يحصؿ م

ساعيًا وراء الدنيا باستمرار ، والقمب المتعمؽ بغير ا ميمومًا مغموماً  حزينًا بتحصيؿ 
الممذات والشيوات وىكذا يأسى عمى ما فاتو ويفرح بما آتاه فرح مطغي وليس فرح 

َىمَُّو ، َفرََّؽ َمْف َكاَنِت الدُّْنَيا  "  : مشروع ، ولقد قاؿ الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ
ـْ َيْأِتِو ِمَف الدُّْنَيا ِإالَّ َما ُكِتَب َلُو ، َوَمْف   المَّوُ  َعَمْيِو َأْمَرُه ، َوَجَعَؿ َفْقَرُه َبْيَف َعْيَنْيِو ، َوَل

 دُّْنَيا َوِىَي َراِغَمةٌ َكاَنِت اآْلِخَرُة ِنيََّتُو ، َجَمَع المَُّو َلُو َأْمَرُه ، َوَجَعَؿ ِغَناُه ِفي َقْمِبِو ، َوَأَتْتُو ال
 (ٖٓٔٗ.                 ) ابف ماجو ، د . ت ، كتاب الزىد ، حديث رقـ  .  "

:  كالكبر والتباىي والتفاخر والعجب  يذىب باإلنسان إلى بعض األمراض رابعًا :
 . واإلسراؼ  وينفي عنو التواضع وليف الجانب فيمرض 

اراد أف يذىب ينقب في متاع الدنيا يذىب إذا أحد  : خامسًا : استيالك األوقات
ينقب ينتيي عمره وىو لـ ينتيى ،  فاالشتغاؿ بفضوؿ الدنيا يقطع عف ا والدار 

 . ، ويضيع العمر في تحصيؿ الشيوات في الترؼ   اآلخرة
: ألنو يريد التنعـ بممذات الدنيا ، ما يجد  سادسًا : يقود لمتكاسل في العبادات 

 . آف وال لمعبادة وال لقياـ الميؿ وقت لقراءة القر 
 عـــــالج الترف : 

 عدـ تعويد النفس عمى الراحة والدعة والكسؿ . .ٔ
 الزىد في الدنيا والتقميؿ منيا وترؾ االنغماس فييا . .ٕ
أف ينظر اإلنساف إلى مف ىو دونو في الدنيا وال ينظر إلى مف ىو  .ٖ
 فيعرؼ نعمة ا عميو  .  فوقو
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 (( . في الدنيا كأنؾ غريب أو عابر سبيؿ )) كف تقصير األمؿ : .ٗ
ترؾ بعض النعيـ الذي يصبر عميو مع قدرتو عميو ومف ترؾ المباس تواضعًا  .٘

  كساه ا مف حمؿ اإليماف يـو القيامة يمبس منيا ما شاء .
 مشاركة اإلنساف الفقراء بما عندىـ  . .ٙ
الدعاء باالستعاذة مف العجز والكسؿ وأف يجعؿ ا رزقو كفافًا وأف يكثر ذكر  .ٚ

 .ربو ويدعو أف يقنعو بما أعطاه 
ومما ذكر ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية الجزء الثاني في ىذا الشأف " قاؿ 
المروذي عف أحمد :ما أعدُؿ بالصبر عمى الفقر شيئًا ، كـ بيف مف ُيعطي مف الدنيا 

ُيفتتف إلى آخر ُتزوى عنو . قاؿ : وذكرُت ألبي عبدا عف بعض المفتيف شيئا في ل
الورع ، فشدَّد عمى السائؿ وىو عبدالوىاب ، فقاؿ أبو عبدا : ليس ينبغي لمرجؿ أف 
يحمؿ الناس عمى ما يفعُؿ أو كبلمًا ذا معناه إذا كاف يفتي . وقاؿ : سمعت أبا 

رفيف فقاؿ : الدُُّنوُّ منيـ فتنة والجموس معيـ فتنة ". عبدا وذكر قومًا مف المت
  ٜٖٕص

 -آفة الغمو:
ـْ  يقوؿ ا سبحانو و تعالى في محكـ كتابو : } َيا َأْىَؿ اْلِكَتاِب اَل َتْغُموا ِفي ِديِنُك

، َقاَؿ : َقاَؿ ِلي   اْبِف َعبَّاسٍ  . وَعفِ  َٔٚٔواَل تَُقوُلوا َعَمى المَِّو ِإالَّ اْلَحؽَّ { النساء / 
َـّ اْلُقْط ِلي " ، َفَمَقْطُت َلُو َحَصَياٍت   "  : َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َغَداَة  َجْمعٍ  َىُم

ـْ َواْلُغُموَّ  ُىْف َحَصى اْلَخْذِؼ ، يَّاُك ـْ ، ِبَأْمثَاِؿ َىؤاَُلِء َواِ  َفَممَّا َوَضَعُيفَّ ِفي َيِدِه ، َقاَؿ : " َنَع
ـْ ِباْلُغُموّْ ِفي الدّْيفِ          .  " ِفي الدّْيِف ، َفِإنََّما َىَمَؾ َمْف َكاَف َقْبَمُك

 ٖ(ج ٖٓ٘، ص  ٔ٘ٛٔىػ ، حديث رقـ ٕٔٗٔ) الشيباني ،                  
فالغمو في الديف آفة خطيرة كانت سببا ليبلؾ كثير مف األمـ السابقة كما قاؿ  

صمي ا عمية وسمـ :)فإنما ىمؾ مف كاف قبمكـ بالغمو في الديف ( .مف أجؿ ذلؾ 
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جاءت اآليات القرآنية ، واألحاديث النبوية محذرة مف ىذه اآلفة .. ومبينة ما يترتب 
 عمى الغمو مف أضرار ..

تدور األحرؼ األصمية ليذه الكممة ومشتقاتيا عمى  -: ف الغمو في المغةتعري
 .معنى واحد يدؿ عمى مجاوزة الحد والقدر 

ـُ َواْلَحْرُؼ اْلُمْعَتؿُّ َأْصٌؿ َصِحيٌح ِفي اأْلَْمِر َيُدؿُّ َعَمى اْرِتَفاٍع َوُمَجاَوَزِة  " اْلَغْيُف َوالبلَّ
َقْدٍر. ُيَقاُؿ: َغبَل السّْْعُر َيْغُمو َغبَلًء، َوَذِلَؾ اْرِتَفاُعُو. َوَغبَل الرَُّجُؿ ِفي اأْلَْمِر ُغُموِّا، ِإَذا 

 بَل ِبَسْيِمِو َغْمًوا، ِإَذا َرَمى ِبِو َسْيًما َأْقَصى َغاَيِتِو. " َجاَوَز َحدَُّه. َوغَ 
 ٗ( ج ٖٛٛىػ  ، كتاب الغيف ، صٜٜٖٔ) الرازي ،                           

يقاؿ غبل غبلًء فيو غاؿ، وغبل في األمر غموًا أي جاوز حده، وغمت القدر تغمي 
بعد مما تقدر عميو، فالغمو: ىو مجاوزة غميانًا، وغموت بالسيـ غموًا إذا رميت بو أ

 .الحد، يقاؿ غبل في الديف غموًا تشدد، وتصمب؛ حتى جاوز الحد
 "ىو المبالغة في الشيء والتشديد فيو بتجاوز الحد ."  :تعريؼ الغمو اصطبلحاً  

 ٖٔ(ج ٕٛٚىػ ، صٜٖٚٔ) العسقبلني ،                                 
، " والحدود ىي : النيايات لما   حد الشرعي بالزيادةإذف الغمو ىو: تجاوز ال

               يجوز مف المباح المأمور بو ، وغير المأمور بو ." 
 ٖ( ج ٕٖٙىػ ، صٙٔٗٔ) ابف تيمية ،                                

 -مظاىر الغمو في زماننا :
 التشدد في الديف عمى النفس والتعسير عمى اآلخريف . .ٔ
عف منيج االعتداؿ في الديف، الذي كاف عميو النبي صمى ا عميو  الخروج .ٕ

وسمـ، وقد حذر النبي صمى ا عميو وسمـ مف ذلؾ في الحديث الشريؼ 
ِإفَّ الدّْيَف ُيْسٌر ،  " :  النَِّبيّْ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َقاؿَ ، َعِف  َأِبي ُىَرْيَرةَ   َعفْ 

وْ  َحِة َوَلْف ُيَشادَّ الدّْيَف َأَحٌد ِإالَّ َغَمَبُو ، َفَسدُّْدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبِشُروا َواْسَتِعيُنوا ِباْلَغْدَوِة َوالرَّ
 ( ٖٛىػ ، كتاب اإليماف ، حديث رقـ َٕٕٗٔوَشْيٍء ِمَف الدُّْلَجِة ".   ) البخاري ، 
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تكفير المجتمع عمى العمـو ، حتى وصؿ األمر ببعضيـ أنيـ كفروا مف ال  .ٖ
  يوافقيـ عمى آرائيـ !!.

 التعصب لمرأي، وعدـ االعتراؼ برأي اآلخريف . .ٗ
التعسير وترؾ التيسير، فأصحاب الغمو يطالبوف الناس بما ال ُيطيقوف، ويمزمونيـ  .٘

ـ بو الشرع السيؿ، وال يراعوف قدراتيـ وتفاوتيا ، وطاقاتيـ بما ال يمزمي
واستطاعتيـ وتباينيا ، وأفياميـ واختبلفيا ، فيخاطبونيـ بما ال يفيموف ، 

 ويطالبونيـ بما ال يستطيعوف .
ثارة الفتف  .ٙ الدعوة الي العنؼ والخروج عمي المسمميف بالسبلح ، وقتؿ األبرياء وا 

  دماء المسمميف . والقبلقؿ وعدـ مراعاة حرمة
وىناؾ مف يتوقؼ في الناس فبل يحكـ عمييـ بشيء حتى يتحقؽ مف صحة  .ٚ

  عقيدتيـ .
وىناؾ مف يحـر الصبلة في مساجد المسمميف ، وبعضيـ يقوؿ : ال نصمى إال  .ٛ

  وراء مف نعرؼ عقيدتو !!.
  يزعـ بعضيـ إف جماعتيـ الوحيدة المسممة في العالـ !!. .ٜ

 طعف في أئمة الديف العمماء العامميف وانتقاص حقيـ رفض إجماع األمة ، وال .ٓٔ
التشدد في الفرعيات : وىذا يقع في كثير مف الدعاة . وىو التزاميـ التشدد في  .ٔٔ

كؿ األمور ، وكأف األحكاـ الشرعية عند ىؤالء أصبحت حكميف ، الحراـ 
 والواجب ، مع إف األحكاـ الشرعية تنقسـ إلي خمسة أقساـ معروفة ، والشريعة
الغراء مبنية عمي التيسير والتخفيؼ ورفع الحرج يقوؿ ا سبحانو وتعالى : } 

ـُ اْلُعْسَر { البقرة /  ـُ اْلُيْسَر واََل ُيِريُد ِبُك  . ُ٘ٛٔيِريُد المَُّو ِبُك
 - أسباب الغمو :

 قمو التفقو في الديف .  .ٔ
 االستعبلء غمى الغير بالعبادة . .ٕ
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 ى وما يسمع وما يقرأ ومرمى ذلؾ .الجيؿ، فالجيؿ بتفيـ حقيقة ما ير  .ٖ
 تفريؽ لوحدة المسمميف ، وتمزيؽ صفوفيـ . .ٗ
 إفساد القموب وترويج األكاذيب واإلشاعات الباطمة . .٘
 فقداف الثقة في بعض العمماء .  .ٙ
 اتباع اليوى . .ٚ

ومما ذكر ابف مفمح المقدسي في كتابو اآلداب الشرعية الجزء األوؿ في ىذا 
أحمد في مسائمو عف أبيو : وسألتو عف حديث ابف عباس : )) الشأف " قاؿ صالح بف 

إياكـ والغمو فإنما أىمؾ مف كاف قبمكـ الغمو( قاؿ أبي : ال تغمو في كؿ شيء حتى 
الحب والبغض ، قاؿ أبو داود ) باب في اليوى ( حدثنا حيوة بف شريح ، حدثنا بقية ، 

ؿ بف أبي الدرداء ، عف أبي عف ابف أبي مريـ ، عف خالد بف محمد الثقفي ، عف ببل
 ٕٛالدرداء عف النبي صمى ا عميو وسمـ قاؿ " ُحبُّؾ لمشيء ُيعمي وُيصـ " . ص

  -آفة الربا :
: " الزيادة ، ومنو قولو تعالى: } َفِإَذا َأْنَزْلَنا َعَمْيَيا اْلَماَء  تعريف الربا في المغة
. أي : اىتزت بأشجارىا وعشبيا، وربت أي : زادت ،  ٜٖاْىَتزَّْت َوَرَبْت { فصمت / 

    ."وليس المراد األرض نفسيا ، بؿ المراد ما ينبت فييا
 ٛ( ج ٕٜٖىػ ، صٕٕٗٔ) العثيميف ،                                  

" َربا الشيُء َيْرُبو ُرُبّوًا وِرباًء : َزاَد َوَنَما . وَأْرَبْيُتو: َنمَّيتو. َوِفي التَّْنِزيِؿ اْلَعِزيِز: 
َدقاتِ  ـْ ِمْف ِربًا ِلَيْرُبَوا  َوُيْرِبي الصَّ با الَحراـ ؛ َقاَؿ المَُّو َتَعاَلى : } َوما آتَْيُت ؛ َوِمْنُو ُأِخَذ الرّْ

 ".  ْٜٖمواِؿ النَّاِس َفبل َيْرُبوا ِعْنَد المَِّو { الروـ / ِفي أَ 
  ٗٔ( ج ٖٗٓىػ ، صٗٔٗٔ) ابف منظور ،                               
فيو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء ، ولو قيؿ : إف ربا  -: تعريف الربا شرعاً 

، وربا النسيئة الفضؿ ىو التفاضؿ في بيع كؿ جنس بجنسو مما يجري فيو الربا 
 ٛ( ج ٕٜٖىػ ، صٕٕٗٔتأخير القبض فيما يجري فيو .            ) العثيميف ، 
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 " وىو الزيادة في أشياء مخصوصة والزيادة عمى الدَّيف مقابؿ األجؿ مطمقًا " . 
 ( ٚىػ ، صٖٔٗٔ) القحطاني ،                                           

ألحاديث عمى " تحريـ الربا والتحذير منو . فالواجب تدؿ اآليات وا -: حكم الربا
عمى المسمميف جميعا تركو والحذر منو والتواصي بتركو. والواجب عمى والة األمور 
لزاميـ بحكـ الشرع  مف المسمميف منع القائميف عمى البنوؾ في ببلدىـ مف ذلؾ ، وا 

َف الَِّذيَف َكَفُروا ِمْف َبِني المطير تنفيذا لحكـ ا وحذرا مف عقوبتو قاؿ تعالى : } ُلعِ 
ـَ َذِلَؾ ِبَما َعَصْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَف َكاُنوا اَل  ِإْسَراِئيَؿ َعَمى ِلَساِف َداُوَد َوِعيَسى اْبِف َمْرَي

 ".    ٜٚ-َٛٚيتََناَىْوَف َعْف ُمْنَكٍر َفَعُموُه َلِبْئَس َما َكاُنوا َيْفَعُموَف{ المائدة / 
 ٜٔ( ج ٖٖٔىػ  ، صٕٓٗٔ) ابف باز ،                                 

الربا نوعاف : ربا الديوف ومعناه الزيادة في الديف مقابؿ الزيادة في  -: أنواع الربا
األجؿ ، وىذا الذي كاف شائعا في الجاىمية ، وىو ما عميو العمؿ اليوـ في البنوؾ 

األمواؿ الربوية بعضيا ببعض . وربا  الربوية فيما يسمى بالفائدة . وربا البيوع وىو بيع
 البيوع نوعاف أيضا :

 ربا الفضؿ : ومثالو كمف باع عممة نقدية بنفس العممة بزيادة.  -أ
ربا النسيئة : ومثالو كمف باع عممة نقدية بنفس العممة بدوف زيادة ؛ لكف   -ب

بتحريمو  تأخر القبض عف مجمس العقد . وىذا النوع مف الربا جاءت السنة الصحيحة 
اَل تَِبيُعوا  " :َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َقاؿَ   َأفَّ  : َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريّْ  َعفْ 

َبْعَضَيا َعَمى َبْعٍض ، واََل تَِبيُعوا اْلَوِرَؽ   بًل ِبِمْثٍؿ ، َواَل ُتِشفُّواالذََّىَب ِبالذََّىِب ِإالَّ ِمثْ 
 ِباْلَوِرِؽ ِإالَّ ِمْثبًل ِبِمْثٍؿ ، َواَل ُتِشفُّوا َبْعَضَيا َعَمى َبْعٍض ، َواَل تَِبيُعوا ِمْنَيا َغاِئًبا ِبَناِجزٍ 

  ( ٕٜٕٚلمساقاة ، حديث رقـ .                        ) مسمـ ، د.ت ، كتاب ا.  "
ومثؿ الذىب في الحكـ األوراؽ النقدية ، فعممة كؿ بمد تعتبر جنسا قائما 

فبل تجوز المفاضمة بينيا ، كما ال يجوز بيع نقود ورقية بنقود أخرى آجمة ولو  بنفسو
 اختمؼ الجنساف .
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 أخطر شيء في الربا أنو يصرؼ الناس إلى استثمار أمواليـ -مضار الربا :
بطريقة الربا المريحة ، ويبعدىـ عف استثمارىا بالمشروعات الناجحة ، فالمجتمعات 
التي تستثمر أمواليا عف طريؽ المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية مجتمعات 
ذا انخفض  متطورة ومجتمعات تنمو، والقاعدة كمما توافرت السمعة انخفض سعرىا ، وا 

ذا  كثر المنتفعوف بيا عـّ الرخاء في المجتمع ، وفي سعرىا كثر المنتفعوف بيا ، وا 
 :القرآف الكريـ آيات دقيقة قاؿ تعالى 

} َما َأَفاَء المَُّو َعَمى َرُسوِلِو ِمْف َأْىِؿ اْلُقَرى َفِممَِّو َوِلمرَُّسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى 
ـُ الرَُّسوُؿ َفُخُذوهُ َواْلَمَساِكيِف َواْبِف السَِّبيِؿ َكْي اَل َيُكوَف ُدولَ  ـْ َوَما َآتَاُك ًة َبْيَف اأْلَْغِنَياِء ِمْنُك

ـْ َعْنُو َفاْنَتُيوا َواتَُّقوا المََّو ِإفَّ المََّو َشِديُد اْلِعَقاِب { الحشر /   .  َٚوَما َنَياُك
ومما ذكر ابف مفمح المقدسي في كتابو اآلداب الشرعية الجزء األوؿ في ىذا 

لمروذي : سألت أبا عبدا عف الذي يتعامؿ بالربا ، يؤكؿ عنده ؟ قاؿ الشأف " وقاؿ ا
: ال ؛ ) قد لعف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ آكؿ الربا وموكمو( ، وقد أمر رسوؿ 

 ٜٙٗا صمى ا عميو وسمـ  بالوقوؼ عند الشبية " .ص
في كتابو  ويتضح مما سبؽ ، مما أورده ابف مفمح مف مضاميف تربوية اجتماعية

اآلداب الشرعية والمنح المرعية متعمقة باآلفات الميددة لممجتمع كالزنا والبخؿ والشح 
والترؼ والغمو وغيرىا ، أف عواقبيا وخيمة وأضرارىا جسيمة عمى حياة األمة ، سواء 
أكاف ذلؾ عمى مستوى األفراد أـ المجتمعات ، ىذه العواقب منيا ما يكوف في الدنيا 

وف في اآلخرة ، فبل بد مف الوقوؼ عمى اسباب تفشييا وانتشارىا ، ومنيا ما يك
 ومعالجة تمؾ األسباب بالرجوع إلى كتاب ا وسنة رسولو صمى ا عميو وسمـ  .
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ما المضامين التربوية االجتماعية المتعمقة بعالقة  -المطمب السادس :
 الفرد المسمم باإلمام .

باإلماـ مجموعة مف الواجبات والتي تتمثؿ في حقوؽ تتضمف عبلقة الفرد المسمـ 
 -ولي األمر عمى رعيتو ومنيا :

 -السمع والطاعة لولي األمر : .1
: السمع والطاعة لوالة أمر المسمميف في غير  من ُأصول العقيدة الصحيحة

ِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي معصية ا ، قاؿ ا تعالى : } َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوأَ 
ـْ { النساء /  ، قاؿ الشيخ السعدي رحمو ا "وأمر بطاعة أولي األمر،  ٜ٘اأْلَْمِر ِمْنُك

وىـ : الوالة عمى الناس ، مف األمراء ، والحكاـ ، والمفتيف ، فإنو ال يستقيـ لمناس ، 
ورغبة فيما عنده ، ولكف أمر دينيـ ودنياىـ ، إال بطاعتيـ واالنقياد ليـ ؛ طاعة  ؛ 

بشرط أف ال يأمروا بمعصية ا ، فإف أمروا بذلؾ ، فبل طاعة لمخموؽ في معصية 
 ( ٖٛٔىػ ، صٕٓٗٔ) السعدي ،                                    ".الخالؽ

لغًة " سِمَع/ سِمَع إلى/ سِمَع لػ َيسَمع، سماًعا وَسْمًعا، فيو  -: تعريف السمع
سِمَع  ، والمفعوؿ َمْسموع ، َرُجٌؿ مسموع الكممة : ُمطاٌع محَتـر الرَّأي ،ساِمع وسميع

ـْ ِبتَْقَوى اِ َوالسَّْمِع َوالطَّاَعة }  -لسيّْده : أطاعو ، استجاب لو " اسمع لوالديؾ  ُأوِصيُك
ـْ ِإَلى اْلُيَدى اَل َيْسَمُعوا { ."     ) عمر وآخروف ،  ْف َتْدُعوُى   ٕ(ج ٛٓٔٔىػ ، َٕٗٗٔواِ 

لغًة " طاَع/ طاَع بػ/ طاَع لػ َيِطيع، ِطع، َطْيًعا، فيو طائع ،  -تعريؼ الطاعة :
، طاع الطّْفُؿ والديو / طاع الطّْفُؿ لوالديو : انقاد ليما ، والف بإرادتو   والمفعوؿ َمِطيع

   ٕ(ج ٖٔٗٔىػ ، ٕٗٗٔدوف إكراه ".                           ) عمر وآخروف ، 
ىي الميف واالنقياد لولي األمر  -والطاعة لوالة األمر في االصطبلح : فالسمع

 والطاعة لو في غير معصية الخالؽ ، وعدـ الخروج عمى ولي األمر  .
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قاؿ ابف تيمية رحمو ا : " إف الحاكـ إذا واله ذو الشوكة ال يمكف عزلو إال بفتنة 
لـ يجز اإلتياف بأعظـ الفساديف  ومتى كاف السعي في عزلو مفسدة أعظـ مف مفسدة بقائو

لدفع أدناىما وكذلؾ اإلماـ األعظـ وليذا كاف المشيور مف مذىب أىؿ السنة أنيـ ال 
ف كاف فييـ ظمـ كما دلت عمى ذلؾ  يروف الخروج عمى األئمة وقتاليـ بالسيؼ وا 
األحاديث الصحيحة المستفيضة عف النبي صمى ا عميو وسمـ ألف الفساد في القتاؿ 

الفتنة أعظـ مف الفساد الحاصؿ بظمميـ بدوف قتاؿ وال فتنة فبل يدفع أعظـ الفساديف و 
بالتزاـ أدناىما ولعمو ال يكاد يعرؼ طائفة خرجت عمى ذي سمطاف إال وكاف في خروجيا 
مف الفساد ما ىو أعظـ مف الفساد الذي أزالتو وا تعالى لـ يأمر بقتاؿ كؿ ظالـ وكؿ 

ْف َطاِئَفَتاِف ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف باغ كيفما كاف وال أ مر بقتاؿ الباغيف ابتداء بؿ قاؿ تعالى : } َواِ 
َفِإْف َبَغْت ِإْحَداُىَما َعَمى اأْلُْخَرىَٰ َفَقاِتُموا الَِّتي َتْبِغي َحتَّىَٰ تَِفيَء  ۚ  اْقَتَتُموا َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما 

ِإفَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَف {  ۚ  َفِإْف َفاَءْت َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما ِباْلَعْدِؿ َوَأْقِسُطوا  ۚ  ِإَلىَٰ َأْمِر المَِّو 
 فمـ يأمر بقتاؿ الباغية ابتداء فكيؼ يأمر بقتاؿ والة األمر ابتداء ".                             ٜالحجرات/

 ٖ( ج ٜٖٔىػ ، ٙٓٗٔمية ، ) ابف تي                                    
إذف السمع والطاعة واجبة لوالة األمر ، وليتحقؽ السمع والطاعة لوالة األمر ، ال بد 
أف يتصؼ والة األمر بالشدة دوف عنؼ ، والميف دوف ضعؼ ، والعدؿ ، ال يخاؼ في 

 ا لومة الئـ . 
في ىذا الشأف "  ومما ذكر ابف مفمح المقدسي في كتابو اآلداب الشرعية الجزء األوؿ

وقاؿ اإلماـ أحمد رضي ا عنو : عف النبي صمى ا عميو وسمـ قاؿ : ) ما مف رجؿ 
يمي أمر عشرة فما فوؽ ذلؾ إال أتى ا عز وجؿ يـو القيامة يده مغمولة إلى عنقو ، فكو 

وذكر بره ، أو أوثقو اثمو ، أوليا مبلمة ، وأوسطيا ندامة ، وآخرىا خزي يـو القيامة ( . 
ابف عبد البر في كتاب ) بيجة المجالس ( : قاؿ أبو بكر الصديؽ رضي ا عنو : ال 
يصمح ىذا األمر إال شدة في غير عنؼ ، وليف في غير ضعؼ ، وقاؿ عمر بف 
الخطاب رضي ا عنو : لـ يقـ أمر الناس إال امرُؤ حصيُؼ العقدة  بعيُد الغور ، ال 

  ٕٓٓ-ٜٜٔ يخاؼ في ا لومة الئـ ". صيطمع الناس منو عمى عوره ، وال
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فالعمماَء أجمعوا عمى وجوِب طاعِة الحاكـِ ، وأّف طاعَتو خيٌر مف الخروِج عميو ، 
راقِة  لما في ذلؾ مف حقِف الّدماِء ، وِلَما في الخروِج عميو مف شؽّْ عصا المسمميف وا 

ـّ لو ا ف لـ يستجمْع دماِئيـ وذىاِب أمواِليـ ، فإذا استتّب لو األمُر، وت لّتمكيُف ، وا 
شروَط اإلمامِة ، صّحْت إمامُتو ووجبْت بيعُتو وطاعُتو في المعروِؼ ، وَحُرَمْت 

 منازعُتو ومعصيُتو ، فأحكاُمو نافذٌة ، وال يجوز الخروُج عميو قواًل واحًدا .
ـْ واََل َتْعَتِرُضوا وذكر النووي في " َمْعَنى اْلَحِديِث اَل تَُناِزُعوا واَُلَة اأْلُُموَر ِفي ِواَل  َيِتِي

ـْ َذلِ  ْسبَلـِ َفِإَذا َرَأْيُت ـْ ُمْنَكًرا ُمَحقًَّقا َتْعَمُموَنُو ِمْف َقَواِعِد اإْلِ ـْ ِإالَّ َأْف َتَرْوا ِمْنُي َؾ َفَأْنِكُروُه َعَمْيِي
ـْ  ـْ َوَأمَّا اْلُخُروُج َعَمْيِي ـْ َوُقوُلوا ِباْلَحؽّْ َحْيُث َما ُكْنُت ـْ َفَحَراـٌ ِبِإْجَماِع اْلُمْسِمِميَف َعَمْيِي َوِقَتاُلُي

ْف َكاُنوا َفَسَقًة َظاِلِميَف َوَقْد َتَظاَىَرِت اأْلََحاِديُث ِبَمْعَنى َما َذَكْرُتُو َوَأْجَمَع َأْىُؿ السُّنَِّة َأنَّ  ُو َواِ 
ْمَطاُف ِباْلِفْسِؽ ، َواَل َيُجوُز اْلُخُروُج َعَمْيوِ  ِبَذِلَؾ ، َبْؿ َيِجُب َوْعُظُو َوَتْخِويُفُو  اَل َيْنَعِزُؿ السُّ

َقْوُلُو ) َباَيْعَنا َعَمى السَّْمِع ( اْلُمَراُد ِباْلُمَباَيَعِة اْلُمَعاَىَدُة َوِىَي َمْأُخوَذٌة , ِلؤْلََحاِديِث اْلَواِرَدِة ،
 َدُه ِإَلى َصاِحِبِو َوَكَذا َىِذِه البيعة ". ِمَف اْلَبْيِع أِلَفَّ ُكؿَّ َواِحٍد ِمَف اْلُمَتَباِيَعْيِف َكاَف َيُمدُّ يَ 
 ٕٔ( ج ٜٕٕىػ ، صٕٜٖٔ) النووي ،                                        

 -النصيحة لولي األمر ووعظو : .2
َتِميـٍ َعْف  :نصيحة ولي أمر المسمميف واجبة لقوؿ الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ 

الدّْيُف النَِّصيَحُة ، ُقْمَنا : ِلَمْف ؟ َقاَؿ  " :  ، َأّف النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ ، َقاؿَ  الدَّاِريّْ 
ـْ  : ِلمَِّو ، َوِلِكَتاِبوِ                                 . " ، َوِلَرُسوِلِو ، َوأِلَِئمَِّة اْلُمْسِمِميَف ، َوَعامَِّتِي

 ( ٘٘) مسمـ ، د.ت ، كتاب اإليماف ، حديث رقـ                         
وىذا سؤاؿ وجو لمعالي الشيخ صالح بف فوزاف الفوزاف وفقو ا حوؿ الطريقة 

ولي األمر وخاصة في ىذا الزمف الذي كثرت فيو الفتف مع بياف  الشرعية في مناصحة
المنيج الشرعي في كيفية المناصحة وبياف ذلؾ باألدلة الشرعية مف الكتاب والسنة 
وفيـ السمؼ الصالح ، وىؿ ىناؾ مفاسد مترتبة في المناصحة العمنية لولي األمر. 

سمميف واجبة لقولو صمى  نصيحة ولي أمر الم -وكانت اجابتو عمى النحو اآلتي :

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1994
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1994
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1994
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عميو وسمـ: "الديف النصيحة"، قمنا لمف يا رسوؿ ا قاؿ: " ولكتابو ولرسولو وألئمة 
المسمميف وعامتيـ"، ولكنيا تكوف سًرا بيف الناصح وولي األمر، بدليؿ حديث: "مف 
ال فقد أدى  ما كاف عنده نصيحة لولي األمر فميأخذ بيده ولينصحو سرا، فإف قبؿ وا 

عميو"، أو كما ورد عنو صمى ا عميو وسمـ، وكاف أسامة بف زيد ينصح عثماف بف 
عفاف أمير المؤمنيف رضي ا عنو سًرا وال يظير ذلؾ لمناس ىذا ىو السنة في 
نصيحة ولي األمر، أما اإلنكار عميو بالمظاىرات أو في الصحؼ أو في األشرطة أو 

نشورات فكؿ ذلؾ خبلؼ السنة وىو يفضي إلى في وسائؿ اإلعبلـ أو في الكتب والم
مفاسد وفتف وشرور وتحريض عمى الخروج عمى ولي األمر ويفرؽ بيف الراعي والرعية 
ويحدث البغضاء بيف ولي األمر والرعية وليس ذلؾ مف ىدي اإلسبلـ الذي يحث عمى 
نما ى و جمع الكممة وطاعة ولي األمر فيو أمر منكر وليس مف النصيحة في شيء وا 

 مف الفضيحة حتى في حؽ أفراد الناس فكيؼ بولي األمر.
ومما ذكره ابف مفمح المقدسي رحمو ا في كتابو اآلداب الشرعية الجزء األوؿ 
في ىذا الشأف " قاؿ ابف الجوزي رحمو ا : الجائز مف األمر بالمعروؼ والنيي عف 

يا ظالـ يا مف ال يخاؼ  المنكر مع السبلطيف التعريؼ والوعظ فأما تخشيف القوؿ نحو
ف لـ يخؼ إال عمى  ا فإف كاف ذلؾ يحرؾ فتنة يتعدى شرىا إلى الغير لـ يجز وا 
نفسو فيو جائز عند جميور العمماء قاؿ والذي أراه المنع مف ذلؾ ألف المقصود إزالة 
المنكر وحمؿ السمطاف باالنبساط عميو عمى فعؿ المنكر أكثر مف فعؿ المنكر الذي 

لتو قاؿ اإلماـ أحمد رحمو ا ال يتعرض لمسمطاف فإف سيفو مسموؿ وعصاه قصد إزا
فأما ما جرى لمسمؼ مف التعرض ألمرائيـ فإنيـ كانوا ييابوف العمماء فإذا انبسطوا 

 .ٜٙٔص "عمييـ احتمموىـ في األغمب 
قاؿ الشيخ ابف باز رحمو ا : " ليس مف منيج السمؼ التشيير بعيوب الوالة 

ؾ عمى المنابر ألف ذلؾ يفضي إلى الفوضى وعدـ السمع والطاعة في وذكر ذل
المعروؼ ، ويفضي إلى الخوض الذي يضر وال ينفع ، ولكف الطريقة المتبعة عند 
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السمؼ النصيحة فيما بينيـ وبيف السمطاف ، والكتابة إليو ، أو االتصاؿ بالعمماء الذيف 
 ٛ( ج ٜٗٔىػ  ، صٕٓٗٔباز ،  يتصموف بو حتى يوجو إلى الخير".        ) ابف

 -معاممة الحكام : .3
إف ألىؿ السنة معرفة بحقوؽ  -منيج أىؿ السنة والجماعة في معاممة الحكاـ :

والتيـ ، فيـ يعرفوف لوالتيـ حقيـ ، كما أنيـ ال يطيعوف الحاكـ في معصية ا ، 
يـ في عاجؿ ولكنيـ يطيعونو فيما يأمرىـ مف خير ، أو فيما ال معصية فيو مما ينفع

  -أمرىـ وآجمو ،  ومما يجب لولي األمر عند أىؿ السنة :
فالبيعة لولي األمر مف حكمة ا البالغة ، أف شرع ليذه  -:   أوال: البيعة ليم

األمة الراشدة مف يسوسيـ لتنتظـ أمورىـ ، وتصمح شؤونيـ ، ألنو لو لـ يكف حاكـ 
ـ ، فكاف الواجب عمى الرعية تجاه يسوس الناس ويقودىـ لفسد أمرىـ ، وساء حالي

 .إماميـ البيعة لو 
إف مما يجب لمحاكـ عمى رعيتو :مف  - :ثانيا: السمع والطاعة في المعروف

واجب الرعية لمحاكـ السمع والطاعة في غير معصية ا عز وجؿ فقد أجمع أىؿ 
 .السنة والجماعة عمى وجوب السمع والطاعة لولي األمر في غير معصية ا 

إف مما يجب لولي األمر عمى المسمـ :  :ثالثا: الصبر عمى جور والة األمور
الصبر عمى جوره ، ألف الحاكـ قد يظمـ ، ومنيج أىؿ السنة فى معاممة ظمـ الحكاـ 
أنيـ يصبروف ، وىذا ما كاف عميو السمؼ الصالح رحميـ ا كاإلماـ أحمد بف حنبؿ 

ؿ ذلؾ ليس ، واإلماـ األوزاعي ، واإلماـ مالؾ رحميـ ا جميعا ، صبروا وصابروا، ك
نما ألنيـ عرفوا أف صبلح آخرتيـ بأف يصبروا عمى  ضعفا ، أو خوفا ، أو جبنا ، وا 
جور أئمتيـ قاؿ ا تعالى : }يا ُبَنيَّ َأِقـِ الصَّبلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِؼ َواْنَو َعِف الُمنَكِر 

 . ٚٔقماف / َواْصِبْر َعَمى َما َأَصاَبَؾ ِإفَّ َذِلَؾ ِمْف َعْزـِ اأُلُموِر{ ل
مما يجب عمى المسمـ تجاه الوالة النصح ليـ ،  - :رابعا: النصح لوالة األمور

وىذا األمر يغفؿ عنو كثير مف المسمميف اليوـ ، فبل ينصح إلمامو ، ودائرة النصح 
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واسعة ، فالمراد بالنصح أف تنصح في مكانؾ ، أو في موقعؾ الذي أنت فيو ، فإف 
مص في عممؾ ، وأف تكوف صادًقا في دوامؾ ، إف كنت كنت ُموظًفا تنصح بأف تخ

ف كانت المرأة معممة النصح ىو أف  تاجًرا ، أو صانًعا ، أو مزارًعا ، أو عسكريِّا ، وا 
تصدؽ في عمميا ، وأف تنصح لرئيستيا في عمميا ، في مدرستيا ، وأف تنصح 

أو وظفؾ أراد منؾ أف لمديرؾ وىكذا ، فدائرة النصح واسعة ألف ولي األمر َلمَّا قمدؾ 
عطاءؾ  .تكوف َصاِدًقا في عممؾ ، صادقا في دوامؾ ، صادقا في أخذؾ وا 

ومما يجب عمى المسمـ تجاه ولي أمره :  - :خامسا: توقير ولي األمر واحترامو
ا ، " َفَقاَؿ َأُبو َبْكَرَة : َسِمْعُت  توقيره واحترامو وىذا الحؽ أمر بو الشارع الحكيـ نصِّ

ْمَطاُف ِظؿُّ اِ ِفي اأْلَْرِض ، َفَمْف َأْكَرَمُو َرُسوَؿ اِ   َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َيُقوُؿ :  السُّ
 َأْكَرَمُو اُ ، َوَمْف َأَىاَنُو َأَىاَنُو اُ .

 ٜ( ج ٛٚٗ، ص ٜٛٛٙىػ ، حديث رقـٖٕٗٔ) البييقي ،                 
ف كنت أكثر منيـ ومف احتراـ اإلماـ ، احتراـ المسئ وليف في الدولة كالوزراء ، وا 

  .عمما أو عبادة
ومما ذكره ابف مفمح المقدسي رحمو ا في كتابو آلداب الشرعية الجزء الثالث 
في ىذا الشأف مف معاممة الحكاـ " وتباعد كعب األحبار يومًا في مجمس عمر بف 

ير المؤمنيف ، إف في حكمة الخطاب رضي ا عنو ، فأنكر ذلؾ عميو ، فقاؿ : يا أم
لقماف ووصيتو البنو : أذا جمست إلى ذي سمطاف فميكف بينؾ وبينو مقعد رجؿ فمعمو 

 ٗٗ٘يأتيو مف ىو آثر عنده منؾ فينحيؾ ، فيكوف نفصا عميؾ ". ص
ويتضح مما سبؽ ، مما أورده ابف مفمح مف مضاميف تربوية اجتماعية في كتابو 

ة في عبلقة الفرد المسمـ باإلماـ ، أف تأسيس العبلقة اآلداب الشرعية والمنح المرعي
بيف الحاكـ والمحكـو في الفكر اإلسبلمي لـ تكف ناشئة مف فراغ أو صادرا مف بنيات 
أفكار العمماء ، أو مف محض االجتياد ، بؿ جاءت بذلؾ التشريعات السماوية التي 

 ، والسنة النبوية الشريفة نزلت عمى محمد صمى ا عميو وسمـ مف خبلؿ القرآف الكريـ
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بؿ إف النصوص المتعمقة بالموضوع كثيرة جدا يصعب عمى المتتبع حصرىا يقوؿ  
ـْ َفِإْف  } : ا تعالى َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُك

ـْ ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه إِ  ـْ ُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َذِلَؾ َخْيٌر َتَناَزْعُت َلى المَِّو َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكْنُت
. والنظاـ األساسي النظامي لمعبلقة بيف الحاكـ  ٜ٘{ النساء /   َوَأْحَسُف تَْأِويؿً 

والمحكوـ في االسبلـ يقـو عمى : المبايعة عمى السمع والطاعة في العسر واليسر، 
حؽ  الدفاع عف العقيدة اإلسبلمية والمجتمع والوطف ، و نشط والمكره ، ووالم

التقاضي مكفوؿ بالتساوي لمجميع ، مع التزاـ العدؿ ، والنصيحة لولي األمر ، والجياد 
 معو .

بيان التطبيقات التربوية  لممضامين التربوية  -المبحث الثالث :
 في الحيا اليومية ؟االجتماعية المستنبطة من كتاب اآلداب الشرعي 

ذكر ابف مفمح في كتابو اآلداب الشرعية والمنح المرعية العديد مف المضاميف 
التربوية االجتماعية  التي تمثؿ لنا وصايا بميغة وآداب نفيسة : مشتقة مف الكتاب 
والسنة ، تصمح األمة ، وتصوف اإلنساف مف الوقوع في الذلؿ والخطأ ، وتحمي األسر 

االخطار والشرور ، ىذه المضاميف التربوية االجتماعية اذا توفرت  والمجتمعات مف
في المجتمع والتـز بيا فإنو تعـ الفضيمة وتنتشر في المجتمعات ، ولتعميـ ىذه 
المضاميف وغرسيا وتعزيزىا في نفوس الناشئة ، فبل بد أف تقـو مؤسسات التربية في 

ـ التطبيقات التربوية  لممضاميف المجتمع بدورىا الفّعاؿ ، كٍؿ فيما يخصو ومف أى
 التربوية االجتماعية المستنبطة مف كتاب حرص األسرة 

حرص الوالديف عمى إبعاد المنكرات وأجيزة الفساد عف األبناء وتجنيبيـ الزينة  .ٔ
 الفارىة والميوعة القاتمة .

لزاميـ باألعماؿ الصالحة  .ٕ حرص الوالديف عمى تعويد األبناء عمى فعؿ الخيرات وا 
 التي تتطمب مشقة ومجاىدة لمنفس .
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حرص الوالديف والمعمميف عمى اقتناص الفرص المناسبة لتعريؼ الناشئة بآداب اكراـ  .ٖ
 الضيؼ ، وبر الوالديف وزيارة المريض ، وصمة األرحاـ .

حرص الوالديف والمعمميف عمى تنمية قيـ التسامح والتأكيد عمييا ودعـ اإلحساس  .ٗ
 ع أشكالو .بنبذ اإلرىاب ورفضو بجمي

حرص الوالديف عمى تحقيؽ االستقرار األسري الف ىناؾ ارتباط واضح بيف فقداف  .٘
 االستقرار االسري وبيف جنوح السموؾ .

حرص الوالديف والمعمميف عمى تعويد الناشئة عمى مساعدة الضعيؼ والعطؼ عمى  .ٙ
 الفقير ومساعدتو .

 ماـ بأحواؿ المجتمع .حرص الوالديف والمعمميف عمى تعويد الناشئة عمى االىت .ٚ
 تعويد الناشئة عمى السمع والطاعة لمف ىـ أكبر منيـ دوف مخالفة لشرع ا . .ٛ
تدريب الناشئة عمى البَّر واإلحساف لموالديف والتحمي بالرحمة واألدب مع جميع أفراد  .ٜ

 األسرة .
 تنمية قيمة الشعور بأىمية الواجب وأداءاه في نفوش الناشئة . .ٓٔ
 ى تمثؿ القيـ الصحيحة النابعة مف الرقابة الذاتية .تعويد الناشئة عم .ٔٔ
تنمية الشعور بالمسؤولية االجتماعية لدى الناشئة وخمؽ الدوافع اإليجابية عندىـ  .ٕٔ

 نحو العمؿ .
حرص األسرة والمدرسة ووسائؿ اإلعبلـ عمى إحياء مفيـو االستشارة واالستنارة   .ٖٔ

 ية الصحيحة والبعد عف التعصب .بآراء اآلخريف لدى الناشئة مما يعودىـ عمى الرؤ 
وقاية المجتمع مف االنحرافات مف خبلؿ تنشئة األبناء التنشئة اإلسبلمية الصحيحة  .ٗٔ

. 
تعريؼ الناشئة بأف قضاء حوائج المسمميف وتيسير أمورىـ مف األسباب الجالبة لكؿ  .٘ٔ

 خير والدافعة لكؿ شر .
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ف خبلؿ انشطة تطبيؽ مفيـو حب الخير والسعي في قضاء حوائج اآلخريف م .ٙٔ
المدرسة كجمعية اإلسعافات األولية ، وجمعية النظافة ، وجمعية الخدمة االجتماعية 

 ، وجمعية حفظ النظاـ ... وغيرىا .
تساىـ البيئة المدرسية في تعزيز القيـ واالتجاىات وانماط السموؾ القويـ وغرسيا مما  .ٚٔ

 يساعد في الحفاظ عمى أمف واستقرار المجتمع .
تمع ووقوفو صفًا واحدًا أماـ كؿ المتغيرات التي تفسد عميو معتقداتو تكافؿ المج .ٛٔ

 وقيمو واخبلقو ىو حماية لو وحفاظ عمى سبلمتو وتأكيد عمى تماسكو وقوتو .
المحافظة عمى استقرار الحالة النفسية لمجو العائمي ميـ لتحقيؽ الطمأنينة واالستقرار  .ٜٔ

 ألفراد األسرة .
راد المجتمع ميـ جدًا لحماية المجتمع مف أخطار كثيرة تحقيؽ الوعي األمني لدى أف .ٕٓ

 محدقة بو .
تربية الناشئة عمى قبوؿ الحؽ وعدـ االستبداد بالرأي والبعد عف التكبر الذي ىو  .ٕٔ

صفة ابميس وكاف سببًا لطرده مف رحمة ا ، وبياف سمبيات الكبر لمناشئة بطرؽ  
 شيقة وجذابة .

دعـ العصبية القبمية والتحيز لجنس دوف أخر ، ُبعد المربيف عف األلفاظ التي ت .ٕٕ
 وتربيتيـ عمى ميزاف ومعيار التفاضؿ بالتقوى .

البعد عف اإلسراؼ والترؼ ، فمحبة األبناء ال تعني اإلسراؼ والتبذير المبالغ فيو ،  .ٖٕ
 واستحباب التوسط .

، تربية الناشئة عمى شيء مف الحرماف مف الكماليات حتى ال تطغى المذة المادية  .ٕٗ
 وُيحـر مف المذة المعنوية  .

عمى المربيف بياف الحقوؽ والواجبات لمناشئة سواء كانت تجاه األب أو األـ أو  .ٕ٘
 األخوة أو ولي األمر أو المسمميف عامة .

  .عمى المربيف بياف فضؿ الكـر لمناشئة وأنو مف أحسف الشمائؿ االجتماعية في اإلسبلـ .ٕٙ
 . إلسبلـ لمناشئة بكؿ الطرؽ والوسائؿعمى المربيف بياف حقوؽ اإلنساف في ا .ٕٚ
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 -التوصيات : -المبحث الرابع :
 -التوصيات :

عمى المؤسسات التربوية إبراز دور العمماء في حياة األمـ مف خبلؿ تنشئة  .ٔ
 األبناء عمى احتراميـ وتوقيرىـ وتتبع آثارىـ واالقتداء بيـ .

مف األبناء والتبلميذ ضرورة أف يكوف الوالديف والمعمميف قدوة حسنة لمناشئة  .ٕ
 في أقواليـ وأفعاليـ .

عمى مؤسسات التربية دعـ العبلقات االجتماعية بيف اآلباء واألبناء لدى  .ٖ
الناشئة مف خبلؿ حثيـ عمى ) البر بالوالديف ، واحتراميـ ، واالستغفار ليـ ، 

 وطاعتيـ في غير معصية لمخالؽ  ، وصمة رحميـ ( .
العبلقات االجتماعية بيف األفراد ووالة األمر  عمى مؤسسات التربية ميمة دعـ .ٗ

لدى الناشئة مف خبلؿ تعريفيـ بوجوب السمع والطاعة لوالة األمر دوف معصية 
 الخالؽ والنصيحة ليـ والجياد معيـ .

عمى مؤسسات التربية ميمة دعـ العبلقات االجتماعية بيف المسمـ والمسمـ  .٘
سمـ والنصح لو وتقديـ الخير ، وحسف لدى الناشئة مف خبلؿ حثيـ عمى مواالة الم

الجوار ، وزيارة المريض ، والمحافظة عمى آداب الصحبة ، والتكافؿ االجتماعي بيف 
 المسمميف .

توجيو دعوة لجميع المنظمات الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف لقراءة جديدة  .ٙ
 واعية لمبادئ اإلسبلـ بعيدًا عف جميع أشكاؿ العصبية .
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 -لمراجع :المصادر وا
 القرآن الكريم . .1
ابف األثير ، مجد الديف أبو السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف  .ٕ

ىػ ( . النياية في غريب الحديث واألثر . ٜٜٖٔ)  –عبد الكريـ الشيباني الجزري 
 محمود محمد الطناحي ، بيروت : المكتبة العممية . -تحقيؽ : طاىر أحمد الزاوي 

ىػ ( . مجموع فتاوى العبلمة ٕٓٗٔ)  –عبدالعزيز بف عبدا ابف باز ،  .ٖ
عبدالعزيز بف باز رحمو ا . اشرؼ عمى جمعو وطبعة : محمد بف سعد 

 الشويعر ، الرياض : دار القاسـ لمنشر.
ىػ ( . ٖٓٗٔ)  –ابف تيمية ، تقي الديف أبو العباس أحمد بف عبدالحميـ  .ٗ

، المدينة المنورة : جامعة اإلماـ محمد بف  االستقامة . تحقيؽ : محمد رشاد سالـ
 . ٔسعود ، ط

ىػ ( . مجموع ٙٔٗٔ)  –ابف تيمية ، تقي الديف أبو العباس أحمد بف عبدالحميـ  .٘
الفتاوى . تحقيؽ : عبدالرحمف بف محمد قاسـ ، المدينة المنورة : مجمع الممؾ 

 فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ .
)  –س احمد بف عبدالحميـ بف عبدالسبلـ ابف تيمية ، تقي الديف أبو العبا .ٙ

ىػ ( . منياج السنة النبوية في نقض كبلـ الشيعة . تحقيؽ : محمد رشاد ٙٓٗٔ
 . ٔسالـ ، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية ، ط

ابف شاىيف البغدادي ، أبو حفص عمر بف احمد بف عثماف بف احمد بف محمد  .ٚ
الترغيب في فضائؿ األعماؿ وثواب ذلؾ  . ىػ ( . ٕٗٗٔ)  –بف ايوب بف ازداذ 

 . ٔتحقيؽ : محمد حسف اسماعيؿ ، بيروت : دار الكتب العممية ، ط
)  –ابف قيـ الجوزية ، محمد بف أبي بكر بف أيوب بف سعد شمس الديف  .ٛ

ىػ ( . إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف . تحقيؽ : محمد عبدالسبلـ ٔٔٗٔ
 . ٔلعممية ، طإبراىيـ ، بيروت : دار الكتب ا
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ىػ ( . ٜٕٗٔ)  –ابف قيـ الجوزية ، أبو عبدا محمد بف أبي بكر بف أيوب  .ٜ
الداء والدواء . تحقيؽ : محمد أجمؿ اإلصبلحي ، مكة المكرمة : دار عالـ 

 . ٔالفوائد ، ط
ىػ ( . تفسير القرآف العظيـ . ٕٗٗٔ)  –ابف كثير ، اسماعيؿ بف عمر  .ٓٔ

 . ٔ، بيروت : دار الكتب العممية ، ط تحقيؽ : محمد حسيف شمس الديف
) د . ت ( . سنف ابف  –ابف ماجة ، أبو عبدا محمد بف يزيد القزويني  .ٔٔ

ماجة . تحقيؽ : محمد فؤاد عبدالباقي ، فيصؿ عيسى البابي الحمبي : دار 
 احياء الكتب العربية.

 ىػ ( . اآلدابٙٔٗٔ)  –ابف مفمح ، أبي عبدا محمد بف مفمح المقدسي  .ٕٔ
الشرعية والمنح المرعية . تحقيؽ : شعيب األرناؤوط وعمر القياـ ، سوريا : 

 ٔ، ج ٔمؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ، ط
ىػ ٓٔٗٔ)  –ابف مفمح ، برىاف الديف إبراىيـ بف محمد بف عبدا بف محمد  .ٖٔ

( . المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد. تحقيؽ :عبدالرحمف بف 
 . ٕ، ج ٔاف العثيميف ، الرياض : مكتبة الرشد ، طسميم

ىػ ٗٔٗٔ)  –ابف منظور ، محمد بف مكـر بف عمي أبو الفضؿ جماؿ الديف   .ٗٔ
 . ٖ( . لساف العرب . بيروت : دار صادر ، ط

ىػ ( . المحكـ والمحيط ٕٓٗٔ) -أبو الحسف ، عمي بف اسماعيؿ بف سيده  .٘ٔ
 . ٔاألعظـ . بيروت: دار الكتب العممية ، ط

ىػ ( . التراث التربوي في المذىب ٜٕٗٔ)  –أبو شوشة ، محمد ناجح  .ٙٔ
 . ٔالشافعي . مصر : دار العمـ واإليماف ، ط

)  –أبو عبدالرحمف السممي ، محمد بف الحسيف بف محمد النيسابوري  .ٚٔ
ىػ ( . آداب الصحبة . تحقيؽ : مجدي فتحي السيد  ، طنطا : دار ٕٔٗٔ

 .ٔالصحابة لمتراث ، ط
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ىػ ( . المنيج األخبلقي عند ابف ٖٔٗٔاش ، محمد أحمد بحيري _ ) أبو ىو  .ٛٔ
مفمح . رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية دار العموـ قسـ الفمسفة اإلسبلمية ، 

 جامعة القاىرة .
أبي داود ، سميماف بف األشعث بف اسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرو  .ٜٔ

تحقيؽ : محمد محي الديف  ) د . ت ( . سنف أبي داود . –األزدي السجستاني 
 عبدالحميد ، بيروت : المكتبة العصرية .

)د .ت (  –أبي يعمى الفراء البغدادي الحنبمي  ، أبو الحسيف محمد بف محمد  .ٕٓ
 . طبقات الحنابمة . تحقيؽ : محمد حامد الفقي ، بيروت : دار المعرفة .

صاري األصبياني ، أبو محمد عبدا بف محمد بف جعفر بف حياف األن .ٕٔ
ىػ ( . طبقات المحدثيف بأصبياف والوارديف ٕٔٗٔ)  –المعروؼ بأبي الشيخ 

  ٕعمييا . تحقيؽ : عبدالغفور عبدالحؽ البموشي ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط
ىػ ( . صحيح البخاري ٕٕٗٔ)  –البخاري ، محمد بف اسماعيؿ أبو عبدا  .ٕٕ

 . ٔاة ، ط. تحقيؽ : محمد زىير ناصر الناصر ، دار طوؽ النج
ىػ ( . ٕٗٗٔ)  –البركتي ، المفتي السيد محمد عميـ اإلحساف المجددي  .ٖٕ

 . ٔالتعريفات الفقيية . بيروت : دار الكتب العممية ، ط
ىػ ( . مسند ابف ٓٔٗٔ)  –البغدادي ، عمي بف الجعد بف عبيد الجوىري  .ٕٗ

 . ٔالجعد . تحقيؽ : عامر احمد حيدر ، بيروت : مؤسسة نادر ، ط
ىػ ( . شرح السنة . تحقيؽ : شعيب ٖٓٗٔ)  –، الحسيف بف مسعود  البغوي .ٕ٘

 . ٕاألرناؤوط ، بيروت : المكتب اإلسبلمي ، ط
 –بف قدامة المقدسي ، أبو محمد موفؽ الديف عبدا بف احمد بف محمد .ٕٙ

 ىػ( . المغني . القاىرة : مكتبة القاىرة .ٖٛٛٔ)
ىػ ( ٜٖٛٔ)–بف عبدالرحمف بف قدامة المقدسي، أبو العباس نجـ الديف احمد  .ٕٚ

 مختصر منياج القاصديف . تقديـ : احمد محمد دىماف ، دمشؽ : دار البياف 
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  –البييقي ، أبو بكر احمد بف الحسيف بف عمي بف الُخْسَرْوِجردي الخرساني  .ٕٛ
ىػ ( . شعب اإليماف . تحقيؽ : مختار احمد الندوي ، الرياض : مكتبة ٖٕٗٔ) 

 . ٔالرشد ، ط
ىػ ( ٛٔٗٔ)  –محمد بف عيسى بف سورة بف موسى بف الضحاؾ الترمذي ،  .ٜٕ

. الجامع الكبير سنف الترمذي . تحقيؽ بشار عواد ، بيروت : دار الغرب 
 اإلسبلمي .

ىػ ٗٔٗٔ)  –التميمي ، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف معبد  .ٖٓ
، بيروت : ( . صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف . تحقيؽ : شعيب األرناؤوط  

 . ٕمؤسسة الرسالة ، ط
ىػ ( . التعريفات . بيروت : دار ٚٔٗٔ)  –الجرجاني ، عمي بف محمد  .ٖٔ

 . ٔالكتب العممية ، ط
ىػ ( . المجتمع واألسرة في اإلسبلـ  . ٛٔٗٔ) –الجوني ، محمد طاىر  .ٕٖ

 . ٔالرياض : دار عالـ الكتاب ، ط
بيروت : دار لفكر ىػ ( . الصحاح . ٛٔٗٔ)  –الجوىري ، إسماعيؿ حماد  .ٖٖ

. 
ىػ ( . حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ ٕٗٗٔ) –الحقيؿ ، سميماف عبدالرحمف  .ٖٗ

 . ٗوالرد عمى الشبيات المثارة حوليا . الرياض : المؤلؼ ، ط
ىػ ( . غريب الحديث . مكة المكرمة : ٘ٓٗٔ)  –الخطابي ، حمد محمد  .ٖ٘

 جامعة أـ القرى .
ىػ ( . موضح ٚٓٗٔ)  –ثابت الخطيب البغدادي ، أبو بكر بف عمي بف  .ٖٙ

أوىػػػاـ الجمع والتفريؽ  . تحقيؽ : عبدالمعطي أميف قمعجي ، بيروت : دار 
 . ٔالمعرفة ، ط
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ىػ ( . كتاب الفروع لشمس الديف أبي ٕٗٗٔ)  -الدعجاني ، بندر شجاع  .ٖٚ
ىػ ( رحمو ا مف باب صـو التطوع الى ٖٙٚعبدا محمد بف مفمح المتوفي ) 

لمناسؾ " دراسة وتحقيؽ " . رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية نياية كتاب ا
 الشريعة والدراسات اإلسبلمية ، جامعة اـ القرى  .

   –الذىبي ، شمس الديف أبو عبدا محمد بف أحمد بف عثماف بف  قايماز  .ٖٛ
ىػ (. المعجـ المختص بالمحدثيف . تحقيؽ محمد الحبيب الييمة ، ٛٓٗٔ) 

 .ٔ، ج ٔصديؽ ، طالطائؼ : مكتبة ال
ىػ ( . ٜٜٖٔ)  –الرازي ، أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء القرويني  .ٜٖ

 مجمع مقاييس المغة . تحقيؽ : عبدالسبلـ محمد ىاروف ، بيروت : دار الفكر .
ىػ ( ٖٓٗٔ)  –الراغب األصفياني ، أبو القاسـ الحسيف بف محمد المعروؼ  .ٓٗ

صفواف عدناف داوودي ، دمشؽ : دار  .المفردات فػػي غريب القرآف . تحقيؽ :
 .  ٗالقمـ ) الدار الشامية ( ، ط

الزبيدي ، محمد بف محمد بف عبدالرزاؽ الحسيني ، أبو الفيض ،الممقب  .ٔٗ
ىػ ( . تاج العروس مف جواىر القاموس ، تحقيؽ : ٜٖٙٔ)  –بمرتضى 

 . ٕمجموعة مف المحققيف ، الكويت : مطبعة الكويت الحكومية ، ط
ىػ ( .  حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ . دمشؽ : ٚٔٗٔ)  -الزحيمي ، محمد  .ٕٗ

 .  ٕدار الكمـ الطيب ، ط
ىػ ٖٕٗٔ)  –الزركمي ، خير الديف بف محمود بف محمد بف عمي بف فارس   .ٖٗ

 . ٘ٔ( . االعبلـ . بيروت : دار العمـ لممبلييف ، ط
سير الكريـ ىػ ( . تيٕٓٗٔ)  –السعدي ، عبدالرحمف بف ناصر بف عبدا  .ٗٗ

الرحمف في تفسير كبلـ المناف . تحقيؽ : عبدالرحمف بف معبل المويحقي ، 
 . ٔمؤسسة الرسالة ، ط
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ىػ ( . كتاب اآلداب الشرعية والمصالح ٗٔٗٔ)  -سمبو ، عبدا حامد  .٘ٗ
ىػ ( دراسة وتحقيؽ ٖٙٚالمرعية البف مفمح المقدسي الحنبمي المتوفي سنة ) 

ى نياية فصؿ ) قد سبؽ الكبلـ في بر الوالديف ( . الجزء األوؿ مف الكتاب ال
 رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية الشريعة ، جامعة أـ القرى .

              –الشيباني ، أبو عبدا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد  .ٙٗ
ىػ ( . مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، تحقيؽ :شعيب األرناؤوط وآخروف ٕٔٗٔ) 

 . ٔ، ط
ىػ ( . ٖٓٗٔ)  –الصنعاني ، أبو بكر عبدالرزاؽ بف ىماـ الحميري اليماني  .ٚٗ

  ٕالمصنؼ . تحقيؽ : حبيب الرحمف األعظمي ، بيروت : المكتب اإلسبلمي ، ط
ىػ ( . الروض ٘ٓٗٔ)  –الطبراني ، سميماف بف أحمد بف أيوب أبو القاسـ  .ٛٗ

اج امرير ، بيروت الدني ) المعجـ الصغير ( . تحقيؽ : محمد شكور محمود الح
 . ٔ: المكتب اإلسبلمي ، ط

ىػ ( . المعجـ ٘ٔٗٔ)  –الطبراني ، سميماف بف أحمد بف ايوب ابو القاسـ  .ٜٗ
األوسط . تحقيؽ : طارؽ بف عوض ا وعبدالمحسف الحسيني ، القاىرة : دار 

 الحرميف .
) د . ت ( . المعجـ  –الطبراني ، لمحافظ ابي القاسـ سميماف بف احمد  .ٓ٘

 بير . تحقيؽ : حمدي عبدالمجيد السمفي ،  القاىرة : مكتبة ابف تيمية  .الك
              –الطبري ، أبو جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي  .ٔ٘

ىػ ( . جامع البياف في تأويؿ القرآف . تحقيؽ : أحمد محمد شاكر ، ٕٓٗٔ) 
 .  ٔمؤسسة الرسالة ، ط

ىػ (. جيود ابف مفمح الحنبمي في تقرير ٕٙٗٔ ) -العامر ، زياد حمد  .ٕ٘
العقيدة. رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية أصوؿ الديف ، جامعة االماـ محمد 

 بف سعود .
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ىػ ( . حقوؽ اإلنساف العامة في ٕٙٗٔ)  –عبد الكافي ، اسماعيؿ عبدالفتاح  .ٖ٘
 اإلسبلـ . القاىرة : 

( . الشرح الممتع عمى زاد  ىػٕٕٗٔ)  –العثيميف ، محمد بف صالح بف محمد  .ٗ٘
  ٔالمستقنع . تحقيؽ : عمر سميماف الحفياف ، الرياض : دار ابف الجوزي ، ط

ىػ ( . فتح الباري شرح ٜٖٚٔ)  –العسقبلني ، أحمد بف عمي بف حجر  .٘٘
 صحيح البخاري . بيروت : دار المعرفة .

 ىػ ( . ٕٜٖٔ)  –العسقبلني ، أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر  .ٙ٘
الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة. اليند ) حيد أباد ( : مجمس دائرة 

 . ٚالمعارؼ العثمانية ، ج
ىػ ( . معجـ المغة العربية ٜٕٗٔ)  –عمر ، احمد مختار عبدالحميد وآخروف  .ٚ٘

 . ٔالمعاصرة . القاىرة : عمـ الكتب ، ط
في الفكر  ىػ ( . العبلقات اإلنسانيةٓٔٗٔ)  –الغامدي ، أحمد سعيد  .ٛ٘

اإلداري اإلسبلمي ومضامينيا وتطبيقاتيا التربوية . رسالة ماجستير غير منشورة 
 . مكة المكرمة : كمية التربية / جامعة أـ القرى .

ىػ ( . المرشد في كتابة األبحاث التربوية . ٛٓٗٔ)  –فودة ، حممي وآخروف  .ٜ٘
 .  ٘جدة : دار الشروؽ ، ط

ىػ ( . القاموس المحيط . ٕٙٗٔ)  –الفيروز آبادي ، محمد بف يعقوب  .ٓٙ
 . ٔبيروت : مؤسسة الرسالة ، ط

ىػ ( . المصباح المنير في غريب شرح ٖٓٗٔ)  –الفيومي ، أحمد محمد  .ٔٙ
 ٕالكبير . تحقيؽ : عبدالعظيـ الشناوي ، القاىرة : دار المعارؼ ، ط

ىػ ( . بر الوالديف في ضوء الكتاب ٕٙٗٔ)  –القحطاني ، سعيد بف عمي  .ٕٙ
 ة . الرياض : مؤسسة الجريسي لمتوزيع واإلعبلف .والسن
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ىػ ( . الربا أضراره وأثاره في ضوء ٖٔٗٔ)  –القحطاني ، سعيد بف عمي  .ٖٙ
 الكتاب والسنة  . الرياض : مؤسسة الجريسي لمتوزيع واإلعبلف  .

القرطبي ، أبو عبدا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصاري  .ٗٙ
ىػ ( . الجامع ألحكاـ القرآف )تفسير القرطبي ( ٖٗٛٔ)  –الخزرجي شمس الديف 

براىيـ أطفيش ، القاىرة : دار الكتب المصرية ، ط   ٕ. تحقيؽ : احمد البردوني وا 
ىػ ( . المنتخب ٖٕٗٔ)  –الَكّسي ، أبو محمد عبدالحميد بف حميد بف نصر  .٘ٙ

مف مسند عبد بف حميد . تحقيؽ : الشيخ مصطفى العدوي ، دار بمنسية لمنشر 
 . ٕوالتوزيع ، ط

) د . ت ( .  –الكفوي ، أبو البقاء الحنفي أيوب بف موسى الحسيني القريمي  .ٙٙ
الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية . تحقيؽ : عدناف درويش و 

 وت : مؤسسة الرسالة .محمد المصري ، بير 
ىػ ( . المضاميف التربوية في ٖ٘ٗٔ)  –الكندري ، لطيفة حسيف وآخروف  .ٚٙ

 ( .ٕٛفكر اإلماـ الشافعي . المجمة التربوية ، القاىرة : جامعة سوىاج ، العدد )
الماوردي ، ابو الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصري البغدادي  .ٛٙ

يف . شرح وتعميؽ : محمد كريؾ راجح  ، ىػ ( . أدب الدنيا والد٘ٓٗٔ)  –
 جديدة ومنقحة . ٗبيروت : دار اقرأ ، ط

ىػ ( . حقوؽ اإلنساف في اإلسبلـ . ٕٚٗٔ)  –المرزوقي ، إبراىيـ عبدا  .ٜٙ
جميورية  –ورقة عمؿ مقدمة لمندوة العالمية لمتعايش السممي في اإلسبلـ بكولمبو 

 سريبلنكا ، رابطة العالـ اإلسبلمي .
) د.ت ( . صحيح مسمـ .  –، الحجاج ابو الحسف القشيري النيسابوري مسمـ  .ٓٚ

 بيروت : دار احياء التراث العربي .
) د . ت ( . المعجـ الوسيط . القاىرة :  –مصطفى ، إبراىيـ وآخروف  .ٔٚ

 . ٕالمكتبة التجارية ، ط
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ىػ ( . تصور مقترح لبعض المضاميف ٗٔٗٔ)  –مكي ، أحمد مختار  .ٕٚ
 األطفاؿ .  رسالة دكتوراه ، القاىرة :  جامعة أسيوط . التربوية في كتب 

المناوي ، زيف الديف محمد المدعو لعبدالرؤوؼ بف تاج العارفيف عمي بف زيف  .ٖٚ
ىػ ( . فيض القدير شرح الجامع الصغير . تعميؽ : ٖٙ٘ٔ)  –العابديف الحدادي 

 . ٔماجد الحموي ، مصر : المكتبة التجارية الكبرى ، ط
يف الديف محمد المدعو لعبدالرؤوؼ بف تاج العارفيف عمي بف زيف المناوي ، ز  .ٗٚ

ىػ ( .التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ . القاىرة : ٓٔٗٔ)  –العابديف الحدادي 
 .  ٔعالـ الكتب ، ط

ىػ ( . آداب المعمـ والمتعمـ ٖٖٗٔ)  –النماصي ، بدر بف جزاع بف نايؼ  .٘ٚ
لشرعية والمنح المرعية وتطبيقاتيا عند اإلماـ ابف مفمح مف خبلؿ كتابو اآلداب ا

في الواقع المعاصر . رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية الدعوة وأصوؿ الديف ، 
 الجامعة اإلسبلمية . 

ىػ ( . المنياج ٕٜٖٔ)  –النووي ، أبو زكريا محي الديف يحي بف شرؼ  .ٙٚ
 . ٕشرح صحيح مسمـ . بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ط

 


