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  عقوان الرتصالة هقصا  
 

قا جيوز إعصارة إنهصاج أد اتهخدام هذا البحث غري اصمقشور يف أّي شك  أد صورة من ردن إذن 
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 ملخص
 

اإلنساصان ماد ب بطبها   جياق  إو تكاوين الهمقاصات ماع باو جقسا   دمان هقاصا قلاد أقارمي اللار ن الكاار  
اإلنسصانية  دأصميا  ألرب الههصاما  ماع اآلخارين  تاهيصا لبقاصا  حياصاة اجهمصاعياة اصمبصارئ األتصاتية للهمقصات 

صااااصاحلة  قصاعمااااة علاااا  أتااااصا  الهااااد  اقاجهمااااصاعي  دالهمقااااصات اإلنسااااصانية الق يفااااة اصمبقيّااااة علاااا  الههااااصادن 
 دالهقصاصر دمراعصاة اصمشصاعر داألحصاتيس.

الهمقصات اإلنسصانية عل  أتصا  ديأيت هذا البحث من مقطلق الشهور بصاحلصاجة اصمصاتمية إو إعصارة بقصا  
  دمراعااصاة اصمشااصاعر داألحصاتاايس  صمااصا لااذلك ماان ردري إجيااصا  يف تو يااق ُعاارى ماان الةلااة داقاحااتام اصمهبااصار 

احملبااة باان القااصا   ديف اللاادرة علاا  اخااتاق الكةااري ماان احلااواجز القفسااية  دالوصااو  بسااهولة إو قلااوب 
ت دالهلبصات الا  تهاتض تابي  الساهصارة اإلنساصانية  اآلخرين. دذلك بغرض جتصادز الكةري من اإلشكصاقا

 دتشوِّش عل  الهمقصات اللصاعمة بن القصا .
ااازت علااا  تلاااك الااارداب   اديهاااصال البحاااث هاااذا اصموضاااوع دقاااق دجهاااة الق ااار اللر نياااة  الااا  كةااارير  ماااصا ركمي

جوانااا احليااصاة ماان األتاارة دانههااصا ر بصالهمقااصات علاا  اصمسااهوى اإلنسااصا  الهااصام  يف كصاقااة  ااإلنسااصانية  بااد ر 
 دجمصاقاهتصا.
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ABSTRACT  

 

Man is innately civil. He likes to make relations with others. Therefore, the 

holy Quran declared its general principles. The Quran established also the way 

should people teat each other. That's all to help construct a proper civil life. 

Which is based on social justice. It's also based on the right human relations which 

leads to cooperation, solidarity and respecting feelings and sensations. 

 In this research we discuss the great demand for rebuilding. Man relations 

which is based on confidence, mutual respect, respecting man feelings and 

sensations. 

 They would have a positive role of supporting the love ties among people. 

They would show the ability of over whelming a lot of psychological blocks and 

easily reaching others hearts. To overtake lots of complications and problems 

which faces the way to mankind happiness and deform people's relations. This 

research treats the topic according to the Quranic view which mainly 

concentrated on man ties. These ties begin with the family and end with the 

general level of relations in all the sides of the life and all its fields.        
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 إهدا 

أهدي هذا الهم  إو دالدي رمح  اهلل تهصاو ددالديت حف هصا اهلل كمصا اهدي ايل زدج  دأبقصاعي 

   تصاعمر اصموو تبحصان  أن جيهل  يف ميزان احلسقصات أن  ديل ذلك داللصارر علي  .
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:مشكلةالبحث  

 أقرار اتجمهمع اصمسلم.كةرة اصمشصاك  الهصاعلية دالشخاية دإنهشصار اخلاومصات اإلجهمصاعية بن  
 . حصاجة القصا  للهورة إو كهصاب اهلل الذي هو اصمقبع الاصايف دقي  حيصاة القصا  دصمح اتجمهمع 
  الفتة الهايبية ال  متر هبصا اتجمهمهصات اإلتممية من حيث الهبصاغض دالهشصاحن بن بهض

 اصمسلمن .
 أهدافالبحث:

 صانية بن أقرار اتجمهمع اصمسلم إبراز اصمقهج اللر   يف الهمقصات اإلنس-0
 عرض منصاذج للهمقصات اإلنسصانية بن أقرار اتجمهمع اصمسلم يف اللران الكر  مع ذكر أرلههصا -4
 الوقوف عل  تفسري اآليصات الدالة عل  الهمقصات اإلنسصانية بن أقرار اتجمهمع اصمسلم-3

 الدراساتالسابقة:
أ ااريف يف بقااصا  الهمقااصات اإلنسااصانية ديهكااون ماان الهقصاصاار رراتااة مصاجسااهري بهقااوان  راب اصمهصاملااة د -0
 الهصالية:
 ملدمة  -1
 عرض موجز عن الهمقصات اإلنسصانية يف ضو   اللران الكر   -2
 الهاور اللر   للهمقصات اإلنسصانية-3
 أرب اصمهصاملة يف ضو  اللران الكر  -4
 الهاور اللر   ألرب الههصام  مع اآلخرين -5
 دردريف يف احلفصاظ عل  دحدة الاف دح  اصمشكمت اقاجهمصاعية أرب اصمهصاملة -6
 توجيهصات قراني  يف احلث عل  أرب اصمهصاملة-7
 خصامت  -9
 قصاعمة اصمراجع  -11

دماااصا تاااوف أضااايف  علااا  هاااذا البحاااث ساااصاي يهطااارق إليااا  رراتاااة اآلياااصات اللر نياااة الااا  تهحااادث عااان 
 .من أمور عبصارية تلرب اإلنسصان إو رب  الهمقة بن أقرار اتجمهمع اصمسلم دمصا يتتا عل  ذلك
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:منهجالبحث
تااأحصاد  يف هااذا البحااث اتهشااراف الهمقااصات اإلنسااصانية باان أقاارار اتجمهمااع اصمساالم يف اللااران الكاار  
عاان طريااق الهفسااري اصموضااوعي مجمااع اآليااصات اللر نيااة الاا  تهحاادث عاان الهمقااصات اإلنسااصانية باان أقاارار 

   .جصا  يف تفسري هذيف اآليصاتاتجمهمع اصمسلم درراتة مصا 
هيكلالبحث:
 عقوان الرتصالة 

 اصملدمة 
 مشكلة البحث
 أهداف البحث 

 الدراتصات السصابلة 
 مقهج البحث 
 هيك  البحث

 :تقسيماتالرسالة
:العالقاتاإلنسانيةبينأفرادالمجتمعالمسلمفيالقرانالكريم

 لكر  /مفهوم الهمقصات اإلنسصانية يف اللران االباباألول
 / الهاوير اللر   للهمقصات اإلنسصانية البابالثاني

 /اصمسألة األخمقية  المبحثاألول
 /الهمقصات اإلنسصانية أمور تهبدي  المبحثالثاني
 /مفهوم اتجمهمع اصمسلم المبحثالثالث

 /توجيهصات قراني  يف احلث عل  الهمقصات اإلنسصانية البابالثالث
   الكمم داخلوض يف البصاط  /القهي عن قضو الفصلاألول
 / القهي عن السا دالفحش يف اللو  الفصلالثاني
 / القهي عن القجوى الفصلالثالث
 / احلث عل  الامُ دحسن اقاتهمصاع الفصلالرابع

 /احلث عل  أرا  الهحية دررهصا  الفصلالخامس
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 / الهمقصات اإلنسصانية بن أقرار اتجمهمع اصمسلم البابالرابع
 / عمقة الفرر دنفس  ولالفصلاأل

 / عمقة الفرر دأترت   الفصلالثاني
 / عمقة الفرر دأقصارب   الفصلالثالث
 / عمقة الفرر دجريان  الفصلالرابع

 / عمقة الفرر دعصامة اصمسلمن  الفصلالخامس
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 شكروتقدير
اا اكةاارير   اهااصاو محاادر ديف خهااصام هااذيف اصملدمااة أمحااد اهلل ت قياا  علاا  تيساارييف دتوقيلاا  دأتااأل  أن  صامبصاركر

داحللاوق   دإن من اآلراب اإلتاممية القبيلاة .لوجه  الكر  صادأن جيهل  خصالار   يبصارك يل يف هذا الهم 
   توجي  الشكر إو من يسهحل   الشرعية األصيلة

  دهاااو اصمساااهحق للشاااكر لربقاااصا جااا  د عااام قهاااو صاااصاحا اصمقاااة د الفضااا اد  خااارر  قار قصالشاااكر أد 
 تبحصان  د تهصاو  

الاذي أكارمو بلبولا  اإلشاراف   أحمددنبيد  الددكتور مث أتلدم بصالشكر اجلزي  لفضايلة الشايخ 
الاذي أكارمو بلبولا  الددكتورالسديدسديدنجدمدالشكر اجلزي  لفضايلة الشايخ  .دالهوجي  هلذا البحث

الددكتور عبددالناصدرلشاكر لفضايلة الشايخ دقا أنسا  تلاد  ا إكمصا  اإلشراف عل  هذا البحاث .
بهد اهلل يف كةري من  صاحيث كصان مرجهر   يهسع جلميع أبقصا يف الطمب ادصدرر  صاحقونر  صاالذي كصان أبر  ميالد

 .لقصا يف مسريتقصا الهلمية صااألمور ال  كصانُ عصاعلر 
  .الدنيصا داآلخرةدأن يكها ل  الهوقيق دالسدار يف   قأتأ  اهلل اله يم أن جيزي  عو خري اجلزا 

كمااصا أشااكر جصامهااة اصمديقااة الهصاصميااة علاا  مااصا تلااوم باا  ماان جهااور طيبااة  دمبصاركااة يف خدمااة طلبااة 
سةلاة يف اللاصاعمن عليهاصا مان األتاصاتذة   دأخص بصالشكر اصمسئولن يف كلية الدراتاصات اإلتاممية  الهلم
  .الكرام

  أد خاااو بهلاام دتوجيااا  صا أد قاادم يل ناااحر  صا دقا يفااوتو أن أشااكر كاا  ماان أتاادى إيل عونرااا
 .أتأ  اهلل هلم اصمةوبة داألجر دالهوقيق دالسدار

  قمااصا كااصان قياا  ماان صااواب قماان اهلل –بااذلُ قياا  دتااهي دجهاادي  –هااذا جهااد اصملاا   ا:دأخاارير 
 .دأتهغفراهلل  داإلتمم مق  برا   دمصاكصان قي  من خطأ دزل  قمن نفسي دالشيطصان
دمان تابههم بسحساصان إو   ل  حمماد دعلا   لا  دصاحب دصل  اهلل دتلم دبصارك عل  عباديف درتاو 

 .د خر رعوانصا أن احلمد هلل رب الهصاصمن  يوم الدين
 اللحيصا  بن عصاتق مههق بن مههوق
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تمهيد:مفهومالعالقاتاإلنسانية.
علا  أتاصاليا الههصاما  بان القاصا  دتفاصاعلهم يف اتجمهماع الاذي « الهمقصات اإلنسصانية»يُطلق ماطل  

يصاتااااية  دمراقلاااا  الهمليااااة دالههليميااااة يهيشااااون قياااا   يف شااااة جوانااااا احليااااصاة اقاجهمصاعيااااة دالةلصاقيااااة دالس
ديقطبق ذلك بطبيهة احلصا  عل  اصمؤتسة أد اصمق مة ال  جتمع القصا  يف شك ي من أشاكصا  "داألترية. 

.قصالهمقااصات اإلنسااصانية تههلااق بهفصاعاا  األقاارار يف (1)" الهق اايم بغاارض الوصااو  إو هاادف مهاان مشااتك
حيث يرتب  األقرار بقوع "فة عصامة يف تق يمصات الهم   مجيع أنواع اتجمصاقات  دُيشصاهد هذا الهفصاع  با

ماان البقااصا  دالق ااصام الشااكلي يف تاابي  عليااق هاادف مهاان ماان خاام  الااتاب  داقانسااجصام دالههااصادن قيمااصا 
 .(2)" بيقهم

األقارار يف موقاف الهما  رماج "ديُق ر إو الهمقصات اإلنسصانية من دجهاة ن ار علماصا  اإلرارة علا  أ اصا: 
كجمصاعة مقهجة مههصادنة  مع ضمصان احلاو  علا  اإلشابصاع اقاقهااصاري   صاو الهم  توير الذي يدقههم إ

دهااادقهصا هاااو جهااا  األقااارار مقهجااان مههاااصادنن  مااان خااام  اصمياااو  اصمشاااتكة  " دالقفساااي داقاجهماااصاعي. 
داحلاااو  علاا  اإلشاابصاع عاان طريااق تقميااة عمقااصاهتم دتوطياادهصا. دعقاادمصا يااهم عليااق هااذيف األهااداف تاا ز 

 .(3) "بطريلة مقهجة مشبهة صاوقلة للجمصاعة  حيث يهم  األقرار توي  اجلهور اصم
 اُتطلااق علاا  تلااك الاارداب  اللصاعمااة باان القااصا  أقاارارر « الهمقااصات اإلنسااصانية»قااسنمي  صادبهبااصارة أكةاار دضااوحر 

دمجصاعصات  توا  كصان ذلك عل  مساهوى األتارة  كصالهمقاة بان الازدجن  دالهمقاة بان اآلباصا  داألبقاصا   
  مسااهوى اتجمهمااع علاا  اتسااصاع   أد علاا  مسااهوى اقاتاااصا  اإلنسااصا  دالهفااصاهم البشااري بشااك  أد علاا

 عصام  يف كصاقة جوانا احليصاة دجمصاقاهتصا.
عاان هااذيف الاارداب  اإلنسااصانية  ماان  هااو حااديث    بحااثال اعاان الهمقااصات اإلنسااصانية يف هااذ احلااديثد 

هباصا  دتوجيهاصات اآلياصات اللر نياة يف هاذا  تاهم   دالطريلاة الا هصاملاةبأتالوب اصم صادتلبر  صانصاحية تأ ّرهصا إجيصابر 
 السيصاق.

 
                                  

  حباث مطباوع ضامن كهاصاب: اإلعامم «همقاصات اإلنساصانيةحنو مدخ  إتاممي لهطاوير دتق ايم ال»عبد الشكور  حميي الدين:  (1)
اإلتممي دالهمقصات اإلنسصانية  دالذي يضم أحبصاث الللصا  الةصالث للقددة الهصاصمية للشبصاب اإلتممي  اصمقهلد يف الريصاض بهصاريخ 

 .123ها  ،1415  2م  ط1976أكهوبر  16
 .11ة(  ،  تيد عبد احلميد: الهمقصات اإلنسصانية  )مكهبة دهبمرتي (2)
 .196( أبو الهم  حممد: علم القفس اقاجهمصاعي  ،3)
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الفصلاألول
 أثرالقرآنالكريمعلىالفرد

   -الهصالية: الكر  عل  الفرر يف القواحي  دنبن أ ر اللر ن.
:األثرالنفسياًل:أو

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چقااااصا  تهااااصاو هطاااا  الااااقفس اللااااوة دالهزميااااة دالةبااااصات يبصاخلااااصالق دحااااديف  أ( الههلااااق

 چھھ  
(1) . 

 چىت  يت     جث  مث  ىث      چ  قصا  تهصاوب( زرع الطمأنيقة يف القفس 
(2) . 

 :خوة دالرمحة داحملبةالبشرية ارتفهُ إو مسهوى األ ج( القفس

 چۈ  ٴۇ  ۋ     چ  قصا  تهصاو :األخوة -1
(3).

 چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  چ  قصا  تهصاوالرمحة:  -2
(4) .  

 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   چ  قصا  تهصاو :احملبة -3
(5).  

األثرالعقليا:ثانيً
 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  قصا  تهصاوأ( حرر الهل  من اخلراقة 

(6) 

ک  چ" لهلكاااام تهللااااون "   " قاااا  ان ااااردا....." قااااصا  تهااااصاو :ب( حااااث علاااا  الهأماااا  يف الكااااون

 چگ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  
(7) 

                                  
 (3( الطمق  رقم اآلية )1)
 (.28( الرعد  رقم اآلية )2)
 (.11( احلجرات  رقم اآلية )3)
 (.29( الفه   رقم اآلية )4)
 (.9( احلشر  رقم اآلية )5)
 (63(تورة األنبيصا   اآلية رقم )6)
 (24( تورة حممد  اآلية رقم )7)
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ہ  ہ  ھ  ھ  چ  قااااصا  تهااااصاو :الكونيااااة داإلنسااااصانية لهلااااومج(احلااااث علاااا  الق اااار دالهفكاااار يف ا

 چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  
(1) 

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ  قاااصا  تهاااصاو :ر( توتااايع مااادارك الهلااا  داههمصامصاتااا 

 چۈئ  ېئ  ېئ  
(2) 

-:األثرالتعبدي-ثالثا
ڱ  ڱ   ں  ں    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  قاااااصا  تهاااااصاو :بصالهوجااااا  إو اهلل يف كااااا  الهباااااصارات أ( األمااااار

 چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  
(3) 

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  قاااصا  تهاااصاو :ب( عريااار اإلنساااصان مااان الهبورياااة ألي  لاااوق

 چڇ  
  إمااصا عبوريااة هلل دحااديف :مفااتق طااريلن اإلتاامم علاا ) :ديلااو  شاايخ اإلتاامم اباان تيميااة  (4)

 ) دإمصا عبورية لغرييف
 ن اصام –ال  تبلي اإلنسصان قويصا برب  دتاؤري با  إو اقاتاهلصامة: قصالاامة الهبصارات  ج(تشريع بهض

  .ألفة دحمبة -عدالة دمسصاداة –دحدة صف ددحدة هدف  –
للقرآنالكريماألثرالعقدي-:رابعا

 ڇ چ ڇ چ چ    چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچتهصاو قصا :األُلوهية أ( توحيد 
(5) 

چمب  ىب  يب     يئ  جب  حب  خبچ  قصا  تهصاو :اتهلصامة الطريق( ب
 (6) 

                                  
 (18 -17(تورة الغصاشية  اآليصات )1)
 (53( تورة قالُ  اآلية رقم )2)
 (.5(تورة البيقة  اآليةرقم )3)
 ) 18( تورة اجلن  اآلية )4)
 (.36  اآلية )القح تورة  (5)
 (.31قالُ  اآلية ) تورة (6)
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 چڳ  ڳ  ڳچ    :قصا  تهصاو :ج( دحدة الهللي
  (1) 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  چ  قااااصا  تهااااصاو :ر( دحاااادة اهلاااادف

 چٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
(2) 

 چۈ  ٴۇ  ۋ       چ  قصا  تهصاو :ها( الهليدة قوة تراب  دأخوة
(3) 

اقاعهااادا   درعاااُ بقاااصا  الفااارر مااان حياااث كونااا  جسااادا اإلتاااممية رعاااُ إو اللااااد د  د( الهليااادة
ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  چ  قاصا  تهاصاو " :دردحاصا

 چېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   
(4) 

گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  قااصا  تهااصاو :ال لاام –الطغيااصان  –ز( اإلتاامم ياارقض اإلحلصاريااة اصمصاريااة 

 چڱ    ڱ   ڱ  
(5) 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :قاااصا  تهاااصاو دمسااالك  إو الاااادق يف رعوتااا ر( الهليااادة تااادعو الفااارر 

 چپ  پ  پپ  
(6) 
قااصا  دأن الاادين الااذي جااصا دا باا  هااو اإلتاامم:   تؤكااد دحاادة مااصا جااصا  باا  الرتاا   ( دحاادة الهلياادة

 چڃ  ڃ  چ   چ  چچ  چ  تهصاو
(7) 

 

                                  
 (.61( تورة القم  اآلية )1)
 (.23األحزاب  اآلية )تورة (2)
 (.11احلجرات  اآلية ) تورة(3)
 (.77اللاص  اآلية ) تورة(4)
 .(7-6) الهلق اآليصات تورة(5)
 (.2األحزاب  اآلية )تورة (6)
 (.19   عمران  اآلية )تورة (7)
 (285( تورة البلرة   اآلية )8)
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صان اإلميااصان السااهة: ماان خاام  أركاا ،( اللاار ن الكاار  حياادر اصمااقهج اللااو  للهلياادة اإلتااممية  دذلااك
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  چ  قاااااااصا  تهاااااااصاو

 چہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  
(8) 


















الثانيالفصل
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 أثرالقرآنالكريمعلىالمجتمعاإلسالمي
لكا  زماصان صاصا   قا شك أن لللر ن الكر  أ را كبريا عل  اتجمهمع  ألن هذا الدتاهور اإلهلاي اله ايم

  :قصا  تهصاو  قا يأتي  البصاط  من بن يدي  دقا من خلف   دقا خيلق عل  مرالسقن  دمكصان

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ 
(1) 

اللااار ن الكااار  علااا  اتجمهماااع اإلتاااممي مااان خااام  األتااارة دخاااصارج نطاااصاق األتااارة علااا   دنهاااصال أ ااار
 :القحوالهصايل
لمجتمعاإلسالميمنخاللنطاقاألسرةأثرالقرآنالكريمعلىا-أوال:

 ذكرا أم أنة  إو مصارة البقصا  الاصا  لألترة الفرر اللر ن أ( يوج 

 چڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  چ  قصا  تهصاو
(2) 

 چڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑڑ    چ 
(3) 

 :ب( تلوية عقار التاب  بن الزدجن

گ  گ  گ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  چ  :قااااااصا  تهاااااااصاو

 (4).چڳڳ   
 :ج( حيدر اصمهصاملة بن الزدج دزدجه 

 چۉ  ۉې  چ  :قصا  تهصاو
(5) 

 
 :ر( عديد السلطة اصمشرقة عل  ن صام األترة

                                  
 (.9( تورة احلجر  آلية رقم )1)
 (.221( تورة البلرة  اآلية رقم )2)
 (.221( تورة البلرة اآلية )3)
 (.21آلية رقم )( تورة الردم  ا4)
 (.19( تورة القسصا   اآلية )5)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ   :قااااصا  تهااااصاو

 چٺٺ  
(1) 
 :األترة لهلو  اعوجصاج دج  بهوجيصات تربويةها( اللر ن 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ     ٹ  ٹچ  قاااااااااااااااااااصا  تهاااااااااااااااااااصاو

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   
(2). 

 :الهمقة بن األبوين داألدقار د( اللر ن الكر  حيدر

 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  چ  :قصا  تهصاو -1
(3) 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ حساااااان اصمهصاملااااااة هلمااااااصا دبر ااااااصا -2

 چڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
(4) 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ  :للر ن الكر  ميقع الطصاعة يف مهااية اهلل قاصا  تهاصاوا - 3

 چک  ک  گ  گ  گگ  
(5) 

 أقاااااااااارار األتاااااااااارة ديأمرنااااااااااصا بسقصامااااااااااة الهااااااااااد  يف الههصاماااااااااا  بيااااااااااقهم ر( اللاااااااااار ن الكاااااااااار  يااااااااااوازن باااااااااان
 چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  چ  :قصا  تهصاو

(6) 

 چچ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  چ 
(7) 

أثرالقرآنالكريمخارجنطاقاألسرة -:ثانيا

                                  
 (.34( تورة القسصا   اآلية )1)
 ).34( تورة القسصا   اآلية )2)
 (.2اآلية ) ‘ ( تورة اإلترا 3)
 (.14( تورة للمصان  اآلية )4)
 (.15( تورة للمصان  اآلية )5)
 (.233( تورة البلرة   اآلية )6)
 (.31(تورة اإلترا   اآلية )7)
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 أ( دحدة األص  دالهليدة قم عقارية دقاجقسية أمصام اهلل

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  قصا  تهصاودحدة األص :  -1
(1) 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ :قااااصا  تهاااااصاو دحاااادة الهليااااادة: -2

 چہ  ہ  
(2) 

مباصا   تارقصات  ضمن راعارة اتجمهماع عي عقد الفرر اصمسلم ليمصار ب( اللر ن الكر  يقمي الوعي اجلمصا
 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   چ  :يكف  للمجهمع األمن دالهلدم قصا  تهصاو

(3) 
 .داألنصانية  ج( اللر ن الكر  يلغي الفررية داقانهزالية

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ قااااااااااصا  تهااااااااااصاو: 

 چىئ     ی    یی    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
 (4) 

ر( اللر ن الكر  حيمي اتجمهمع من مجيع عقصاصر الشر داجلرميةدالهددان دحيصاقظ علا  الادين داألنفاس 
 .داألرداح داألموا  داألعراض دالهلو 

 چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  چ تهصاو: قصا  الدين
(5)  

 چگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  چ القفس قصا  تهصاو
(6)  

                                  
 (.1القسصا   اآلية ) ( تورة1)
 (.21( تورة البلرة  اآلية )2)
 (.3( تورة الهار  اآلية )3)
 (.9( تورة احلشر  اآلية )4)
 (.39  اآلية )األنفصا ( تورة 5)
 (.33( تورة اإلترا   )6)
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 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  چ  األعراض قصا  تهصاو
(1) 

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  قااصا  تهااصاو "األماوا  

 چۉ       ۉ  ې  
(2)  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ الهلااا  قاااصا  تهاااصاو 

 چٺ  ٺ  ٺ  
(3). 
أد الضااردريصات الاا  أدجااا اإلتاامم   اخلمسااة يهااصا علمااصا  الشااريهة الكليااصاتدهااذيف األمااور أطلااق عل

دبذلك يسور األمن داألمصان   ألن احليصاة البشرية قاتسهليم بددن احلفصاظ عليهصا درعصايههصا  احلفصاظ عليهصا
 .البمر اإلتممية

                                  
 (.2( تورة القور  اآلية )1)
 (.4( تورة القسصا   اآلية )2)
 .(9) ( تورة اصمصاعدة  اآلية3)



 القرآن الكريم العالقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع المسلم  في

 

 

00 

الثالثالفصل
أثرالقرآنالكريمعلىاإلنسانيةجميعا

رتااااصاله  خصامتااااة  دكصانااااُ   علياااا  دتاااالم خااااصاسر األنبيااااصا  داصمرتاااالنللااااد كااااصان الرتااااو  حممااااد صاااال  اهلل
ک  ک  گ         گ  گ       چ  :عصامااة إو مجيااع اخللااق قااصا  تهااصاو كمااصا أ ااصا  الرتااصاقات الساامصادية

ٺ  ٿ   چ دقصا  تهاصاو:  (2) (أمحر دأتوربهةُ إو ك  ) :ديلو  علي  الامة دالسمم(1)  ،چگ  

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
(3) 

 چڃ  ڃ  چ   چ  چچ  چ  :دمساااك اخلهاااصام يف خصامتاااة الرتاااصاقات قولااا  تهاااصاو
(4)

ڦ  چ                  

 چڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
(5) 

  :عل  القحو الهصايل هصا اإلنسصانية مج دنهصال قيمصا يلي األ ر الهصاصمي لللر ن الكر  عل 
 :الهصاصمن  يؤكد أن الرب داحد جلميعاللر ن الكر  -1

 چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ  :قصا  تهصاو
(6) 

 :للهصاصمن الكهبة هي بيُ اهلل -2

 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  چ  :قصا  تهصاو
(7) 

 :الرتو  حممد رتو  اهلل للهصاصمن

 چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ  :قصا  تهصاو
(1) 

                                  
 (.117 اآلية ) األنبيصا(تورة 1)
 (1191صحي  مسلم حديث رقم )(2)
 (.33(تورة الهوبة  اآلية )3)
 (.19(تورة    عمران  اآلية )4)
 (.85(تورة    عمران اآلية )5)
 (.2(تورة الفصاعة  اآلية )6)
 (.96(تورة    عمران  اآلية )7)
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 چہ  ہ    ھ  ھ          ۀ  ہ  ہ    چ 
(2) 

 :اللر ن الكر  هدى للهصاصمن -4

 چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چقصا  تهصاو 
(3) 

 :اللر ن الكر  يؤكد عل  دحدة األص  البشري -5

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         چ قااااااااااااصا  تهااااااااااااصاو: 

 چٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
(4) 

 :البشري اللر ن الكر  يلوي رعصاعم الههصارف - 6

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  چ  :قااااااصا  تهااااااصاو

 چڌ  ڌڎ  
(5) 

 :بق اااااااارة صااااااااصاعبة دشااااااااصاملة عاااااااان الكااااااااون داحليااااااااصاة داإلنسااااااااصان اللاااااااار ن الكاااااااار  أمااااااااد اإلنسااااااااصان- 7
ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  چ قصا  تهصاو: 

(6) 
ديهطاااي لانساااصان    دحيااارم ال لااام داقاتاااههبصار  الهبورياااة لغاااري اهلل ر ن الكااار  حيااارر الهاااصاي ماااناللااا- 8
چ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ چ :تهصاو قصا :كرامه 

 (7) 

                                                                                                        
 (.117(تورة األنبيصا   اآلية )1)
 (.28(تورة تبأ  اآلية )2)
 (9))   اآليةترا اإل(تورة 3)
 (.1(تورة القسصا   اآلية )4)
 (.13(تورة احلجرات  اآلية )5)
 (.21-21(تورة الذاريصات اآليصات )6)
 (.18  اآلية )اجلن(تورة 7)
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 ميااد البشاارية بهااصاريخ حليااق لألماام السااصابلة  دبهشااريهصات تكفاا  األماان دالسااهصارة اللاار ن الكاار  - 9
وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ              ۈئ  ېئ  ائ  ەئ        ەئ  وئ  چ قاااااااااااااااصا  تهاااااااااااااااصاو  .داقاتاااااااااااااااهلرار

 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  ىئ   
(1) 

قم باد مان الهاورة إو كهاصاب اهلل  صاديف اخلهصام نرى أن  قا يال   خر هذا األمر إقا مباصا صال  با  أدهلا
لصاعادي ماع الشارق أمصام هذا الااراع اله  يفرض نفس قحهمية احل  اإلتمم  الكر  دتقة رتول  اصمطهرة

داقاحناام  األخمقااي الااذي اتهشاارى دامهاادت جااذدريف إو كةااري ماان  دأمااصام هااذا اخلااوا  الفكااري  دالغاارب
چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ  :تهاصاو قاصا   البمر اإلتممية

 چڎڎ  
(2) 

 
                                     

                                  
 (.111(تورة يوتف  اآلية )1)
 (.153(تورة األنهصام  اآلية )2)
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 الباب الثاني
 التصور القرآني للعالقات اإلنسانية

 ديشهم  عل  متهيد د م ة قاو :
 الناحيةاألخالقية.:الفصلاألول 

o .اصمطلا األد : مفهوم األخمق دإطمقصات  يف اللر ن 
o .اصمطلا الةصا  : تأصي  اصمقهج األخمقي يف اللر ن 
o .اصمطلا الةصالث : خاصاعص اصمقهج األخمقي يف اللر ن 

 لعالقاتاإلنسانيةأمورتعبدية.الفصلالثاني:ا
 .الفصلالثالث:مفهومالمجتمعالمسلم 

 



 القرآن الكريم العالقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع المسلم  في

 

 

05 

 تمهيد
و تكااوين الهمقااصات  دبقااصا  الاارداب  مااع بااو جقساا . قاام يسااهطيع أن  اإلنسااصان ماادّ  بطبهاا   جيااق  إ

عياة  ناوع  مان اقانهحاصار الاذايت. دحان تكاون باصاللوة األن الهزلة حان تكاون طو  " يهيش مبهز ي عن غرييف
داللسر  علوبة صصارمة تُهخذ ضد نوعي مهن من اتجمرمن  أد عملية قه ي بطي  حن ُتطّبق علا  إنساصاني 

 .(1) " بري 
قصاإلنسااااصان ميياااا  بطبهاااا  إو  صالطااااة القااااصا  دالههصاماااا  مههاااام  دهااااو حبصاجااااة إو ذلااااك حبكاااام اصماااااصا  
اصمشااااتكة  دحصاجاااااة كااااا ِّ إنسااااصاني ألخيااااا  اإلنساااااصان. قاااام ميكااااان لاااااا  اقاتااااهغقصا  عااااان اآلخااااارين يف علياااااق 

ماااصا  دعلااا  مااااصاحل .هذيف احلليلاااة الااا  جاااصا  هباااصا اللااار ن الكااار  دباااّن أبهصارهاااصا  تقبّااا  إليهاااصا عااادر  مااان الهل
رأتهم ابن خلددن يف اللرن الةصامن اهلجري  دماصا تازا  األياصام تةباُ لقاصا صادقهصا  درقّاة دصافهصا للسالوك 

 اإلنسصا .
هاو  رم عليا   صاقلد بن لقصا اللر ن الكر  أن القصا  مهمصا تهدرت أجقصاتهم دألوا م قسن أبصاهم مجيهرا

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ  الساااااااامم. قااااااااصا  تهااااااااصاو:

 چٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
(2). 

خااوة يقحاادردن ماان أصاا  داحااد. إقااصاللر ن يُؤكااد دحاادة أصاا  القااصا  دصاالة الُلاارا بيااقهم  بصاعهبااصارهم 
لا  اخلاري قسّن هذا الهوّحد يف األص  داصمقشاأ  حاريب با  أن يلاور القاصا  إو الههاصادن دالهفاصاهم داقالهلاصا  ع

 داحملبة.
مصا تهكارر يف اللار ن  ادالقصاظر يف صيغ اخلطصاب اللر    جيد أ صا تؤكد دحدة األص  اإلنسصا   قكةرير 

ِصاايغ القاادا  بااا هيااصا أيهااصا القااصا د د هيااصا بااو  رمد  سااصا يشااري إو أن اهلل تاابحصان  كااّرم هااذا اإلنسااصان 
بن البشار  قام قضا  جلاقس علا   خار بصاعهباصار بذلك مبدأ اصمسصاداة  صادقّضل  عل  كةريي من خلل   ُمهلقر 

اللون دالهقار دالقشأة. ديرتلي هبذا اإلنسصان حن يهلان أّن أتاصا  الةاواب دالهلاصاب يرتكاز علا  القواياصا 

                                  
 .176،( ان ر: قادند  رمضصان: من قضصايصا اإلعمم يف اللر ن  )مطصابع اهلدف(  1)
 .1( تورة القسصا : اآلية 2)
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صاال  اهلل دقاصا   ،چڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ داألعماصا  قا علا  ال اواهر داألشاكصا . قاصا  تهاصاو: 
 .(1)»والكم  دلكن يق ر إو قلوبكم دأعمصالكمإن اهلل قا يق ر إو صوركم دأم«:علي  دتلم

دلكن البشريّة حن تُغيُِّا علوهلصا  دتطمس ضمصاعرهصا  تهقصات  هذا اصمبدأ  دتضرب بكا  هاذيف اللايم 
عارض احلاصاع   قهقهشار الهقاارية البغيضاة. حاة دصاا  األمار عقاد اليهاور إو اقاعهلاصار باأ م شااها اهلل 

خللهم اهلل خلادمههم. دهكاذا انهشارت الفكارة الهقاارية  اإقا عبيدر  اصمخهصار  دأنمي غريهم من القصا  ليسوا
  مهقصاتاايةر صااصمليهااة باان كةااريي ماان الشااهوب داألماام  قجهلههااصا تهلصاتاا  علاا  أتصاتااهصا  دي لاام بهضااهصا بهضراا

دحاادة أصاالهصا دصاالة اللاارا قيمااصا بيقهااصا  قكااصان مااصا كااصانو أن  حلميااُ اصماااصاعا دالفاا  داقاعهاادا ات هقااصا 
 دهقصاك.

بن لقصا اللر ن دحدة األص  اإلنسصا   قسن  يبن لقصا يف تيصاقي  خر أنمي هذا األص  تفرميعاُ دبهد أن 
عق  الشهوب داللبصاع  داألمم  دأنمي اهلادف مان هاذا الهقاوع بان القاصا  هاو اقاتااصا  دالهفاصاهم دالههاصارف 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    چ قيمااااااااااصا بيااااااااااقهم. قااااااااااصا  تهااااااااااصاو: 

 چڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڍ  ڍ  ڌ  
(2). 

ليسااُ الهقااصاحر دالهقااصازع   -كمااصا تاادّ  اآليااة–دقبصاعاا   صاقصالغصايااة الاا  جهاا  اهلل القااصا ش ألجلهااصا شااهوبر " 
دلكقهاااصا الههاااصارف دالوعاااصام  قأماااصا اخاااهمف األلساااقة داأللاااوان  داخاااهمف الطباااصاعع داألخااامق  داخاااهمف 

لشاااالصاق  باااا  يلهضااااي الههااااصادن للقهااااوض مجميااااع اصمواهااااا داقاتااااههدارات  قهقااااوّع  قا يلهضااااي القااااازاع دا
الهكااصاليف  دالوقااصا  مجميااع احلصاجصات.قصالقااصا  أخااوة يف اإلنسااصانية  أل اام ماان طيقااة داحاادة  دتقااوعهم إو 

 .(3)"تهغري ب  حليلة اإلنسصانية يف اإلنسصان اشهوب دقبصاع  ليس أمرر 
وى اإلنسااصا  الهااصام  قهااو يف دإذا كااصان اللاار ن الكاار  قااد اهااهم ببقااصا  الهمقااصات اإلنسااصانية علاا  اصمسااه

بصالهمقاة اللصاعماة بان  االوقُ نفس  ي يشغف  عن أ ياة بقاصا  هاذيف الهمقاصات يف مساهويصاهتصا الداخلياة  باد ر 
 بصاألترة داألقصارب داجلريان حة اتجمهمع اصمسلم. االزدجن  مردرر 

                                  
 1986  ،4  ج2564  رقم رار إحيصا  التاث الهر  : عليق حممد قؤار عبدالبصاقي  صحي  مسلم( 1)
 .13( تورة احلجرات: اآلية 2)
 .3384  ،6م(  ج1985ها/1415  11(ان ر: قطا  تيد: يف ظم  اللر ن  )بريدت/اللصاهرة: رار الشردق  ط3)
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د ماان الاازدجن يف   قااسن الشااهور بصاقاتااهلرار الااذي جيااديف كاا  داحاامر قهلاا  مسااهوى احليااصاة الزدجيااة مااة
لتبية الهمقصات اإلنسصانية  دبيئة مهياأة  صاخابر  مر اآلخر نهيجة اتاصاهلمصا داأللفة اللصاعمة بيقهمصا  يُهّد حل

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ  لهغذياااة الااااامت اقاجهمصاعياااة  دهااااو مااااصا يااااوِّريف قولاااا  تهااااصاو:

 چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  
(1). 

راعااااارة الهمقاااااصات األتااااارية يف اإلتااااامم لهشااااام  الهمقاااااة اللصاعماااااة علااااا  القساااااا دالّرضاااااصاع مث تهساااااع 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ  داصمااااصاهرة. دُيشاااري إو هاااذا اصمهااايف قولااا  تهاااصاو يف تاااورة القساااصا :

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  

گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   گ 

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   

پپ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

چ
(2). 

"دإذا كصانُ األترة تُاهشدُّ الوت  اقاجهمصاعي األدمي  الذي يُؤمِّن دتصاع  اصمهيشة ألقاراريف  دمياّر م علا  
الاذي مان أشاكصال  –احليصاة  دُيشّكلهم ليكونوا أعضصا  عصاملن يف اتجمهمع  صصار من الةصابُ: أن اتجمهمع 

دماصا يهولميااد عاان دجااورهم اقاجهمااصاعي ماان ِصاامت  اقحسااا  دلكقاا  يضاام أقاارارر  اقاارارر قا يضااّم أ -األتارة
 .(3)دعمقصات"

يف  ادعل  مسهوى الهمقصات اإلنسصانية بن األقرار عل  اخاهمف أشاكصاهلم يبلا  هاذا اصمفهاوم حصاضارر 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ  اللاااار ن الكاااار . قااااصا  تهااااصاو:

                                  
 .21: اآلية ( تورة الردم1)
 (.24 -22( القسصا : اآليصات )2)
 .268م(  ، 1986ها/1417( الهومي  حممد: اتجمهمع اإلنسصا  يف اللر ن الكر   )تونس: الدار الهونسية للقشر  3)
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ہ  ھ     ھ  ھ  ھ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ

چے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   
ک  چ دقاااااااااااااااااااااااااصا  تهاااااااااااااااااااااااااصاو:  .(1)

گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  

 چں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ 
(2). 

دإذا عّولقااصا إو نطااصاق اتجمهمااع اصمساالم  دجاادنصا أنمي اللاار ن يُهطااي أ يااة للهمقااصات اإلنسااصانية  دجيهلهااصا 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  تصا  اقاجهمصاع دأص  الهمران. قاصا  تهاصاو:أ

چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  

 چڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  
(3). 

لاااصار  قصاآلياااة تشاااري إو أنمي الهاااأليف بااان الللاااوب نهماااة ربصانياااة جاااديرة بصالهقويااا   قباااذلك "تقهفاااي األح
دتقمحي البغضصا   دتاهوارى اخلمقصات  دمصا يتتا عليهصا من غصارات دحردب  ديذها شب  اهلمك إو 
غااري رجهااة. ألن الهااأليف باان الللااوب إمنااصا هااو اعااصار يف اصمشااصاعر  دانسااجصام يف الوجاادان  دبصاعااث علاا  

االهضصامن يف السرميا  دالضرميا   قهو إذن دحادة نفساية  أد قكرياة  أد عللياة أد ر   صادحياة  يقشاأ عقهاصا حهمر
دحاادة اجهمصاعيااة قا تقفااام. دماان هقااصا ميكاان اللاااو : إن اتجمهمااع يف ن اار اللاار ن تااأليف  باان الللاااوب  

 .(4)داعصار  يف اصمشصاعر  دتششصارك  يف الوجدان"
هماا   إقا ماان خاام   يهباان سااصا تاابق أّن اللاار ن الكاار  ياارى أنمي األخاامق اإلنسااصانية قا ميكاان أن  تشك 

شبقيمية علا  حيصاةي اجه
مصاعية صصاحلة  قصاعمة عل  أتصا  الهد  اقاجهمصاعي  دالهمقصات اإلنسصانية الق يفة اصم

الههصادن دالهقصاصر داصمشصاركة داحملبمية دُنكاران الاذات  دمههمادة علا  عباصارة اخلاصالق عازمي دجا   داخلضاوع صماصا 
 تلهضي  ربوبيه .

                                  
 . 36( تورة القسصا : اآلية 1)
 .71( تورة الهوبة: اآلية 2)
 .113( تورة    عمران: اآلية 3)
 .271اإلنسصا  يف اللر ن  ،( الهومي  حممد: اتجمهمع 4)
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جناد أنمي الفلسافة اللر نياة يف هاذا اتجماصا  بُقياُ  دبصالق ر يف الهاّور اللر   لهقمية الهمقصات اإلنسصانية 
 :(1)عل   م ة أمور

األد : اصمسألة األخمقياة  ذلاك أنمي اإللازام داصمساؤدلية داجلهاد اصمباذد  لهلوياة الهمقاصات اإلنساصانية أد 
 صاداعير  صاإنسصانر بقصا  اتجمهمع اصمسلم  إمنصا هو قيمة أخمقية ُعليصا  عل  اإلنسصان اصمؤمن أن  يلهزم هبصا  بصاعهبصاريف 

 بهحّم  هذيف اصمسؤدلية دهذا الشرف الرقيع. اجديرر 
ااد يف حةِّاا  علاا  ِصاالة الاارحم  دإطهااصام الفلااري داصمسااكن  دتكاار  اليهاايم  دأرب  الةااصا : أنمي اللاار ن أكمي

مناصا مع اآلخرين  دغريهصا من األمور ال  تُقمِّي الاِّمت اإلنسصانية  أشكميد عل  أنمي هذيف األعمصا  إ  مههصاال
 هي أمور  تشهبديمية يهلّرب هبصا اإلنسصان إو اهلل تهصاو  ديُةصاب عليهصا.

الةصالاااث: أنمي اللااار ن أرار لانساااصان اصماااؤمن أن  يشِاااا  إو مراحااا  مهلّدماااة مااان الكماااصا   قاااأرار بهةبياااُ 
الهمقاااصات اإلنساااصانية أن  يُااا ز مفهاااوم الهكصاقااا  اقاجهماااصاعي  دمبااادأ احلااار، علااا  شااافصاقية الهمقاااة بااان 

 سلمن خصاّصة دبن القصا  عصامة.اصم
 دنهقصاد  اصمسصاع  الةم ة هذيف بشي  من الهفاي  يف الفاو  اآلتية:

 
 

 


الفصلاألول
الناحيةاألخالقية
:المطلباألول:مفهوماألخالقوإطالقات فيالقرآن

::تعريف"األخالق"لغةالًأو

                                  
 (.235 -234  ، ،)2م(  ج1987ها/1417  1( ان ر: األعرجي  زهري: األخمق اللر نية  )بريدت: رار الزهرا   ط1)



 القرآن الكريم العالقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع المسلم  في

 

 

41 

دقاد جاصا   (خ   ق:)مأخوذ من مصارة  طبعداخلُُلق: هو السجية دال  "األخمق" يف اللغة مجع ُخُلق
  .. .الفطاارة :داخلِل لااة بصالكساار  .. .الطبيهااة :داخلِليلشااة  .. .الهلاادير :اخلشل ااق:)يف مهقصاهااصا: قااصا  اجلااوهري

 .اها (1)"  السجّية :داخلُل ق داخلُُلق
دهااي -أن صااورة اإلنسااصان البصاطقااة  :دحليلهاا   اخلُلُااق هااو الاادين دالطبااع دالسااجية:)دقااصا  اباان مق ااور

  .اها (2)(مبقزلة اخلُُلق لاورت  ال صاهرة دأدصصاقهصا دمهصانيهصا  دأدصصاقهصا دمهصانيهصا اصمخهاة هبصا -نفس 
السااااجية دالطبااااع داصمااااار ة  :داخلُل ااااق بصالضاااام دبضاااامهن  ..."اخلشل ااااق" الهلاااادير:)دقااااصا  الفااااريدز  بااااصاري

 .اها (3)(دالدين
دهااو   دماان هااذا اصمهاايف اخلُلُااق:)صار يلااو  اباان قاا  قأصاا  مااصارة )خلااق( تااد  علاا  تلاادير الشااي  اإذر 

 .اها (4)(داخلشمق: القايا ألن  قد قّدر لك  أحد نايب   ...السجية ألن صصاحبش  قد ُقدِّر علي 
دأن اخلشل ااق داخلُل ااق داخلُلُااق يف األصاا    أن اخلشل ااق أصاال : الهلاادير اصمسااهليم :دذكاار الراغااا األصاافهصا 

دُخاّص اخلُلُاق باصالُلوى دالسمياجصايصا   شاكصا  دالاُّاور اصمدرشكاة بصالباارلكن ُخصمي اخلشل ق بصاهليئاصات داأل  داحد
  أحااد صا يف مهايف الهلاادير :قااصا : داخلشل اق قا يسااههم  يف كصاقاة القاصا  إقا علاا  دجهان  اصمدرشكاة بصالباارية

 .(5)دالةصا  يف الكذب
لاق الرجا  اللاو  يلصا : خللُ األر  للسلصا  إذا قدرتا  لا   خ  الهلدير :دأص  اخللق:)قصا  الفيومي

 .اها (6)(اقتايف داخهلل  صاخللر 
 صا دحليلااة اخلُلُااق يف اللغااة: هااو مااصا يأخااذ باا  اإلنسااصان نفساا  ماان األرب  يساام  ُخُللراا:)قااصا  اللاارطي

 .(1)دكذا قصا  اصمصادرري  اها (7)(ألن  ياري كصاخلِل لة قي 

                                  
 .1471-1471/ 4(( الاحصاح: 1)
 . 71/ 2  دان ريف أيضرصا يف "القهصاية يف غريا احلديث قابن األ ري": 86/ 11(( لسصان الهرب: 2)
 .236/ 3حملي : (( اللصامو  ا3)
 . 214/ 2(( ملصاييس اللغة: 4)
 .297-296(( ان ر اصمفررات "بهارف" ،: 5)
 .69(( اصمابصاح اصمقري: ،6)
 .149/ 18(( اجلصامع ألحكصام اللر ن: 7)



 القرآن الكريم العالقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع المسلم  في

 

 

40 

  :دسصا يرارف لفظ )اخلُلق( أد يلصارب  يف اصمهيف
 .(2)قا داحد ل  من لف    و السجية دالطبيهةده  بصالكسر :أ( اخلِيم
يلاصا : ماصا أحسان ماأل قامن أي ُخُللا    دهو اخلُُلق دالهشارة  بفه  اصميم دالمم د خريف  ز :ب( اصمأل

دشى(:. دمق  حديث(3)دعشرت  )أحسقوا اصمأل كّلكم تشريش
(4). 

ا::تعريفاألخالقاصطالحًاثانيً
  هبااصا يفهاا  اإلنسااصان أقهصالاا  باام رديااة دقا اخهيااصار    الااقفساخلُلُااق هااو حااصا:)ذهااا اجلااصاحظ إو أن -

   ديف بهضااااهم قا يكاااااون إقا بصالريصاضاااااة داقاجههاااااصار صا داخللااااق قاااااد يكاااااون يف بهااااض القاااااصا  غريااااازة دطبهرااااا
دكصالشااجصاعة داحللاام دالهفااة دالهااد    كصالسااخصا  قااد يوجااد يف كةااري ماان القااصا  ماان غااري ريصاضااة دقا تهماا 

 .اها (5)(دغري ذلك من األخمق احملمورة
 .(6)(دتلهر بصاقاضطرار  ت هر بصاقاخهيصار  األخمق: غراعز كصامقة:)دقصا  اصمصادرري -
عقهاصا تاادر   قاصاخلُُلق عباصارة عان هيئها  يف الاقفس راتاخة "دقد قا  اللو  يف مهقصايف الغزايل قلصا  -

  قااسن كصانااُ اهليئااة حبيااث تااادر عقهااصا األقهااصا  األقهااصا  بسااهولة ديساار ماان غااري حصاجااة إو قكاار درديااة
  دإن كصان الاصارر عقهصا األقهاصا  اللبيحاة صا حسقر  صامسيُ تلك اهليئة خللر  صا دشرعر  مر اجلميلة احملمورة عل

ألن ماان يااادر مقاا  بااذ  اصمااصا    دإمنااصا قلقاصا إ ااصا هيئااة راتااخة صا تاايئر  صامسياُ اهليئااة الاا  هااي اصمااادر خللراا
دإمنااصا   .نفساا   بااوت رتااوخقا يلااصا  خُللاا  السااخصا  مااصا ي يةبااُ ذلااك يف   علاا  القااددر حلصاجااة عصارضااة

ألن ماان تكلااف بااذ  اصمااصا  أد السااكوت عقااد   اشااتطقصا أن تااادر مقاا  األقهااصا  بسااهولة ماان غااري رديااة

                                                                                                        
 .62/ 6(( القكُ دالهيون: 1)
 . 1917/ 5(( ان ر الاحصاح: 2)
 .195/ 2  اآلراب الشرعية قابن مفل : 73/ 1(( ان ر الاحصاح: 3)
 (.681(( ردايف مسلم: ك اصمسصاجد  بصاب قضصا  الامة الفصاعهة )برقم 4)
 .12(( "هتذيا األخمق" للجصاحظ: ،5)
 .5(( "تسهي  الق ر دتهجي  ال فر" للمصادرري: ،6)
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دكااااذا قااااصا  اجلرجااااصا  درمبااااصا نللاااا  عاااان  .اهااااا (1)"قا يلااااصا  خللاااا  السااااخصا  داحللاااام  الغضااااا مجهااااد درديااااة
 .(2)الغزايل

 إلياااااااااا  اصمهكلااااااااااف ماااااااااان اخللااااااااااق: مااااااااااصا يرجااااااااااع  :قااااااااااصا  صااااااااااصاحا "اصمقااااااااااصاز ":)دقااااااااااصا  اباااااااااان اللاااااااااايم
دأعماصا  ظاصاهرة   دإرارات زاكياة  اخللق هيئة مركبة من علوم صصارقة:]دقصا  يف موضع  خر .اها (3)(نهه 

داألعماااااصا  عااااان تلاااااك الهلاااااوم   دأقاااااوا  مطصابلاااااة للحاااااق  مواقلاااااة للهاااااد  داحلكماااااة داصماااااالحة  دبصاطقاااااة
 .اها (4)[لهصاهي أزك  األخمق دأشرقهصا دأقض صا قهكهسا القفس هبصا أخمقر   داإلرارات

بصاعةااة علاا  عماا  يقصاتاابهصا ماان خااري أد   السااجية اصمهمكقااة يف الااقفس :اخللااق:)دقااصا  اباان عصاشااور -
  دلذلك قا يهرف أحاد القاوعن مان اللفاظ إقا بلياد يضام إليا   دتشم  طبصاعع اخلري دطبصاعع الشر  شر

 .اها (5)(ق احلسنقسذا أطلق عن الهلييد انارف إو اخللُ   خلق قبي  :ديف ضّديف  قيلصا : خلق حسن
" قلاااصا  صا دقاااد حاااصاد  بهاااض اصمهصاصااارين تلخااايص دتساااهي  الهباااصارة يف تهرياااف األخااامق اصاااطمحر  -

 .(6)"ذات   صار يف السلوك حممورة أد مذمومة  اخللق: صفة مسهلرة يف القفس قطرية أد مكهسبة
مبهقاااصايف داصملااااور بااا  "علااام األخااامق"   دحياااث إن موضاااوع البحاااث يههلاااق "باااصاصمقهج األخمقاااي" -

من حيث مصا هيههاصا دطبيهههاصا دعلاة   علم يهرف ب  حصا  القفس" بأن  صادقد عرف قدمير   الشصام  الواتع
دعان تاجصايصاهصا دأميصاهلاصا دماصا   دمصا الفصاعادة مان دجورهاصا  دمصا هي دظيفههصا ال  تؤريهصا  دجورهصا دقصاعدهتصا

 .(7)" يقللهصا بسبا الههصاليم عن احليصاة الفطرية

                                  
 .58/ 3(( "إحيصا  علوم الدين": 1)
 .111(( ان ر الههريفصات: ،2)
أبااو إمسصاعيا  اهلااردي  دكهصاباا  "مقااصاز  الساصاعرين" الااذي شاارح  اباان    دصااصاحا "اصمقاصاز " هااو الشاايخ63/ 2(( مادارج السااصالكن: 3)

 الليم يف اصمدارج.
 . 519/ 4(( بداعع الهفسري: 4)
 . 172-171/ 19(( الهحرير دالهقوير: 5)
 . 7/ 1الرمحن اصميدا :  (( األخمق اإلتممية  عبد6)
 . 16(( هتذيا األخمق قابن مسكوي : ،7)
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جمموعاااة اصمباااصارئ داللواعاااد اصمق ماااة للسااالوك اإلنساااصا  الااا  حيااادرهصا "  نااا دعرقااا  بهاااض اصمهصاصااارين بأ
الوحي لهق يم حيصاة اإلنسصان دعديد عمقه  بغرييف عل  حنو عليق الغصاية من دجوريف يف هذا الهاصاي علا  

 .(1)" أكم  دج 
 .(2)علم الههرف عل  احللوق دالواجبصات :دعرق  بهضهم بأن 

جمموعاة الاافصات داللواعاد :)أن اصمقهج األخمقاي يف اإلتامم هاودمن خم  مصا تبق ميكن اللو  ب
 (.ال  تق م حيصاة اإلنسصان من حيث عمقه  بغرييف  الواررة يف القاو، الشرعية

  :أي أن  يهضمن
 .دتريت  شرعية: دهي  يصات اللر ن دأحصاريث القي  صا( ناوصر 1
 .( جمموعة صفصات دقواعد تهضمقهصا هذيف القاو،2
  .ة اإلنسصان بغرييف من خم  هذيف اللواعد( تق يم عمق3

::إطالقات"األخالق"فيالقرآناثالثً
   دأطلق عل  مهصاني عدة مقهصا: (3)صا( موضهر 261دررت مصارة )خلق( يف اللر ن الكر  يف )

 چٻ  ٻ  پ  چ  :كلولا  تهااصاو  :أ( اإلجياصار مان الهاادم
  دهااذا القاوع ماان اخللاق الااذي (4)

 .(5) إقا لقفس ي جيهل  اهلل  هو اإلبداع

 چے   ۓ  ۓ  ڭ  چ  :كلولاا  تهااصاو  :ب( إجيااصار الشااي  ماان الشااي 
  دهااذا القااوع قااد (1)

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ   چ :حياث قاصا  تهاصاو --كهيس     مق  لغرييف يف بهض األحوا  صاجه  اهلل شيئر 

 چڌ    ڌ  ڎ  
 (2). 

                                  
 . 75اإلتممية  ملدار يصاجلن: ،(( التبية األخمقية 1)
 . 15(( األخمق يف اإلتمم دالفلسفة اللدمية  أتهد احلمرا : ،2)
 . 245-241(( ان ر اصمهجم اصمفهر  أللفصاظ اللر ن: ،3)
 .1األنهصام:  تورة ((4)
 . 296(( ان ر اصمفررات: ،5)
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چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ ج( الهلااااادير:دهو أصااااا  اصمهااااايف اللغوي دمقااااا  قولااااا  تهاااااصاو:
  أي: (3)

 .(4)عل  قو ي قيهصا  أحسن اصملدرين

 چڤ  ڦڦ  چ  :دمقااا  قولااا  تهاااصاو :ر( الكاااذب
  دكاااذا كااا  موضاااع اتاااههم  "اخللُاااق" يف (5)

 .(6)دصف الكمم قصاصمرار ب  الكذب
 دمةصالااااااااااا  قولااااااااااا  تهاااااااااااصاو   دهاااااااااااو اصمهااااااااااايف اصمههلاااااااااااق مبوضاااااااااااوع البحاااااااااااث :هاااااااااااا( الساااااااااااجية دالطباااااااااااع

 چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ  :
 (7). 

 چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    چ  :دمق  قول  تهصاو :اياد( الق
(8). 

 چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ    چ  :دمقااا  قولااا  تهاااصاو :ز( الااادِّين دالهاااصارة
  أي رياااقهم دعاااصارهتم كماااصا (9)

 .رّجح  الط ي


:تأصيلالمنهجاألخالقيفيالقرآن:المطلبالثاني
لااذلك  صادتطبيلراا  اصماااطل  ماان مهااصانللااد تلاادم بيااصان اصملاااور بااصاصمقهج األخمقااي دمااصا يهضاامق  هااذا 

تضامقُ ذكار صافصات مهماة   قر نياة كةارية صاجناد أن هقاصاك ناوصرا  اصمهيف عل  مصا درر يف اللار ن الكار 
كمااصا تباان هااذيف    هتاادف إو تق اايم حيااصاة اإلنسااصان ماان حيااث عمقهاا  بغاارييف  دقواعااد دمبااصارئ أتصاتااية

أناواع األخامق  صادتشام  أيضرا  هاصاممت دغريهاصاالقاو، ارتبصاط اصمقهج األخمقي بصالهليادة دالهباصارة داصم

                                                                                                        
 . 4القح : تورة (( 1)
 . 111اصمصاعدة: تورة  ((2)
 . 14ون: اصمؤمق تورة ((3)
 . 477/ 3  قه  اللدير: 28/ 3  الكشصاف: 296ان ر اصمفررات: ، تورة ((4)
 . 17الهقكبوت: تورة  ((5)
 . 296(( اصمفررات: ،6)
 . 4الللم:  تورة ((7)
 . 511/ 1  دان ر تفسري الط ي: 112البلرة:  تورة ((8)
 . 137الشهرا :  تورة ((9)
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دميكاان تفاااي    دكاا  هااذا تأصااي  هلااذا اصمااقهج األخمقااي اصمهكصاماا   دحنااو ذلااك  دبيااصان   صارهااصا الهمليااة
  :شي  من ذلك عل  القحو اآليت

::اآلياتالجامعةلمكارماألخالقالًأو
ماان  صاموضااع مقهااصا بهضراا تضاامقُ يف كاا   دررت يف عاادة مواضااع ماان اللاار ن الكاار   يااصات جوامااع

  :من ذلك  اصمبصارئ دالافصات داللواعد اصمكوِّنة للمقهج األخمقي يف اللر ن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :( ملدماااااااة تاااااااورة "اصمؤمقاااااااون" دهاااااااي قولااااااا  تهاااااااصاو1

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڃ  ڃ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

 چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  
(1). 

لهشّك  يف   تؤتس قواعد دمبصارئ تق م عمقة اإلنسصان بغرييف  قهذيف اآليصات تشم  صفصات عديدة
وانااا اصمخهلفااة ماان حيااصاة دقااد راعااُ اجل  جمملهااصا "اصمااقهج األخمقااي يف اللاار ن" إذا مجهااُ مااع مةيمهتااصا

مااع اخلشااوع   إقصامااة الااامة دإمتصامهااصا داحملصاق ااة عليهااصا :قهضاامقُ يف القصاحيااة الههبديااة احملضااة :اإلنسااصان
لكان أرا هاصا علا    دمع أن الامة عمقة بن الهبد دربا   قيهصا الذي يشم : الهواضع داخلوف دالهذل 

ااا  بصاهتاااصا دتاااققهصا د راهباااصاالوجااا  الاااذي شااارع  اهلل رشاااوعهصا دأركصا اااصا دشاااردطهصا دداج أخمقياااة  صاحيلاااق قيمر
  :قصا  تهصاو  قهي متقع صصاحبهصا عن قه  الفواحش دتكفُّ  عن اصمقكرات :ع م 

 چۉ  ې  ې  ې  ې     ىى   چ
حيلااق   كمااصا أن أرا هااصا يف اجلمصاعااة" "   (2)

  قاة يف اصمواعيادداقالهزام بوقههصا يغر  يف القفس احلر، عل  الوقاُ دالد  إحيصا  ردح األخوة اإلتممية
 .(3)"  دحنو ذلك من الافصات اخلللية احلميدة

                                  
 .11-1اصمؤمقون:  تورة ((1)
 . 45الهقكبوت:  تورة ((2)
 . 41-39(( ان ر "أخمققصا يف اصميزان"  ر. قصاطمة نايف: ،3)
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لكن هلصا عمقة بصاجلصانا اقاجهمصاعي داصمصايل من   دهي عبصارة عملية  دتضمقُ اآليصات أرا  الزكصاة -
دبصاجلصاناااا األخمقاااي صماااصا قيهاااصا تزكياااة   دتاااد حصاجاااصات اصمهاااوزين  جهاااة اإلحساااصان إو الفلااارا  داصمساااصاكن

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  :  قاصا  تهاصاو(1)ق دمسصادئ األعمصا القفس من أرنصا  األخم

چڻ  
كصاإلحسااصان دالبااذ  دالاا  داإلنفااصاق دالرمحااة داصمااورة   :إضااصاقة إو التبيااة علاا  مجلااة ماان اصمكااصارم (2) 
 دنبذ الش  دالبخ  دالهلهري دحنويف   داألخوة

دحفااظ   را  األمصانااصاتأ :يف اجلصانااا اقاجهمااصاعي لهق اايم عمقااصات القااصا  صادسااصا تضاامقه  اآليااصات أيضراا
داحملصاق اااة علااا    اإلعاااراض عااان اللغاااو مجمياااع صاااوريف :ديف اجلصاناااا الشخااااي  الههاااور دالوقاااصا  باااصالوعور

 .الهفصاف حبفظ الفردج دحنويف
ااا يشااام  تق ااايم جواناااا مههااادرة مااان حياااصاة اإلنساااصان  ا قريااادر  صاأخمقيرااا صادهكاااذا ترتااام اآلياااصات مقهجر

 .دعمقه  بغرييف
 :قاصا  تهاصاو  : مصا جصا  يف صفصات عبصار الارمحن يف  خار تاورة الفرقاصانصا( دمن اآليصات اصمشصاهبة أيضر 2

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چ 

ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  

وئ      ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ ی  جئ  حئ  مئ   

ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  

 چڳ  ڳ  
 .اآليصات (3)

                                  
 . 346/ 3(( ان ر تفسري السهدي: 1)
 . 113الهوبة: تورة  ((2)
 . 72-63الفرقصان: تورة  ((3)



 القرآن الكريم العالقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع المسلم  في

 

 

47 

: (1)مقهاصا  الا  تاق م عمقاة اصمسالم بغارييف  ذيف اآليصات تذكر مجلة من الافصات داصمبصارئ األخمقياةقه
   صاالاذين ميشاون علا  األرض هونرا :مان قولا  اأخذر  ودصفهم بصالوقصار دالسكيقة دالهواضع هلل دلهبصاريف

مان  اأخذر  وة الهل درزان  دالهفو عن اجلصاه   دمقهصا: دصفهم بصاحللم دالا  دملصابلة اصمسي  بصاإلحسصان
 دمقهصا: الهد  داللاد دالهوازن    صادإذا خصاطبهم اجلصاهلون قصالوا تممر   :قول 
:. صا.  دكصان بن ذلك قوامر   دمقهصا: حفظ القفو  داألعراض مع الهفاصاف:  دقا يلهلاون الاقفس

أد قهااا   دمقهااصا: اجهقااصاب كااا  موقااع دجملااس مشاااهم  علاا  قااو   الاا  حاارم اهلل إقا بااصاحلق دقا يزناااون 
كصالغيبااة دالقميماة دالكااذب داجلادا  بصالبصاطاا  دالسااا داللاذف داقاتااههزا  دشارب اخلماار دشااهصارة    حمارم
أن قا   قمان باصاب أدو  دإذا كاصانوا قا يشاهددن الازدر دالذين قا يشهددن الزدر  :دغري ذلك  الزدر

 اللغااو الااذي قا إمث قياا  باا  إ اام يقزهااون أنفسااهم ديكرمو ااصا عاان اخلااوض يف  يلولااويف دقا يفهلااويف ابهاادا ر 
 . صادإذا مردا بصاللغو مردا كرامر  :صمصا قي  من تف ي دنلص لانسصانية دضهف يف اصمرد ة صا أيضر 
لهؤصا  تلاك اصمباصارئ   تسطريف هذيف القاو، اللر نية اصمبصاركة  إن  مقهج أخمقي عجيا مهكصام  -

  .داللواعد األصيلة

چ  چ  چ      چ  چ  :قولااا  تهاااصاو  دالاااافصات ( دمااان اآلياااصات الااا  تضااامقُ بهاااض تلاااك اصمهاااصا 3

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں      ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ      ۇ     ۇ  

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ۆ  ۆ 

 چەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
(2) . 

  صاقلد اشهملُ عل  جمم  الافصات اصمذكورة تصابلر   دقا حصاجة إلعصارة الههليلصات عليهصا -

                                  
 . 453-451/ 3(( مصا تيأيت من تهليق عل  اآليصات  ملهبس بهارف عن تفسري السهدي: 1)
 . 35-19اصمهصارج:  تورة ((2)
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دلكااان أشاااري إو بهضاااهصا   لساااررهصاقا راعاااي   * دهقاااصاك مجلاااة مااان اصمواضاااع اللر نياااة اصمشاااصاهبة صماااصا ذكااار
  :قمقهصا  بصاخهاصار

 .اآلية (1)   چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :( قول  تهصاو4

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ  :( قولاااااااااااااااااااااا  تهااااااااااااااااااااااصاو5

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ                

 چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
 .اآلية (2)

إضاصاقة إو اآلياصات اصمفاررة يف ذكار خلاق مهان أد مبادأ أد قصاعادة   اآليصات اجلصامهةإو غري ذلك من 
  :مقهصا عل  تبي  اصمةصا  ا دهي كةرية جدر   أخمقية
 .(3)صا( موضهر 91 يصات "الا " دقد تكرر مبهقصايف اقاصطمحي يف أكةر من ) -
يف  (4)م علااا  الغاااري(اإلنهاااصا:) ياااصات "اإلحساااصان" دقاااد ذكااار مبهقاااصايف اخلاااصا، اصمههلاااق باااصاآلخرين دهاااو -

 .(5)صا( موضهر 67)
 .(6) يصات ال  دالهد  دالادق دالهفو داجلور دالهفصاف دحنوهصا :دمةلهصا -

 چڱ  ڱ     ڱ  ں     چ  :دهي قول  تهصاو ::  ية "اخلُُلق" مبهقصايف اقاصطمحياثانيً
قهذيف اآلياة  (7)

الاا  تاااادر عقهاااصا   راتااخة يف الاااقفسالوحياادة الااا  جااصا  قيهاااصا لفااظ )اخلُلُاااق( مبهااايف السااجية أد اهليئاااة ال
  .دهو تهريف  يف اصطمح الهلمصا  كمصا تلدم  األقهصا  بسهولة ديسر

                                  
 . 177البلرة: تورة  ((1)
 . 35األحزاب: تورة  ((2)
 . 411-399(( ان ر اصمهجم اصمفهر  أللفصاظ اللر ن: ،3)
 . 236(( ان ر اصمفررات: ،4)
 .215-212(( اصمهجم اصمفهر : ،5)
 .(( ان ر يف ذلك اصمهجم اصمفهر  صمواضيع اللر ن  حممد نصايف مهردف6)
 . 4الللم:  تورة ((7)
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 خللااااااااااااااااق الرتااااااااااااااااو   صاعماااااااااااااااا  شااااااااااااااااهصارة دتزكيااااااااااااااااة دتكرميراااااااااااااااا  دهااااااااااااااااي  يااااااااااااااااة ع يمااااااااااااااااة بليغااااااااااااااااة
--   أي تهضاااامن اصمااااقهج األخمقااااي   دتهضاااامن يف طيصاهتااااصا هدياااا  دتااااريت  دمسهاااا  د صاعلاااا  دصاااافصات

كمااصا بيقااُ ذلااك أم    هااو اللاار ن الكاار  وخصاصااة دأن هااذا "اخلُلُااق اله اايم"  لااو اصمهكصاماا  هلااذا الاادين ال
 .(1)()كصان خلل  اللر ن:قأجصابُ  حن تئلُ عن خلل   اصمؤمقن عصاعشة رضي اهلل عقهصا

 مر تفااي  لللار ن صاقكاصان كمما  مطصابلرا  كصانُ ملهبسة مان مشاكصاة اللار ن  --قأخمق القي  اإذر 
دإعراضا  دتركا  صماصا مقاع   دإرارتا  دأعمصالا  ماصا أدجبا  دنادب إليا  اللار ن  وم اللار ندعلوما  علا صا ل  دتبييقرا
دتاهي    دحمبه  صماصا أحبا   دكراهه  صمصا كره   دزهديف قيمصا زهد قي   دكذا رغبه  قيمصا رغا قي   من اللر ن

 .(2)داجلهصار يف إقصامه   دتبليغ   يف تقفيذ أدامريف
قهاو   قكا  خلاق حمماور جاصا  يف اللار ن  ألخمقاي يف اللار نقهذيف اآلية دحادهصا تؤصا  اصماقهج ا اإذر 

 ( إمنصا بهةُ ألمتم صصا  األخمق:)دالذي أكديف بلول   --من اخللق اله يم الذي كصان علي  القي 
 .(3)(مكصارم األخمق:)ديف رداية
  ر نيهباان لقااصا ماادى ارتبااصاط اصمااقهج األخمقااي يف اللاا"  : دماان خاام  اآليااصات السااصابلة دغريهااصااثالثًدد

داألحااوا  الشخاااية   دالهمقااصات األتاارية داقاجهمصاعيااة دالددليااة  مجصانااا الهلياادة دالهبااصارة داصمهااصاممت
تلااوم علياا  أصااوهلصا الهشااريهية دالههذيبيااة   قصالهقااار األخمقااي مسااة بااصارزة يف مجيااع تلااك اجلوانااا  دغريهااصا

 .(4)" عل  السوا 
دبان أناواع   ُ بان الهوحياد داإلمياصان مان جهاةقكام  ياة قرنا  دأمةلة هذا يف اللر ن دالساقة قا عاار

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ  :كصاإلحساااااصان قولااااا  تهاااااصاو  ومااااان األخااااامق مااااان جهاااااة أخااااارى

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

                                  
 . 746(  برقم 396/ 2مسلم: ك صمة اصمسصاقرين  بصاب صمة الوتر:) (( ردايف1)
 . 3656/ 6  ال م : 511-519/ 4(( ان ر: بداعع الهفسري: 2)
  دصحح  األلباصا  يف السلسالة 273  دالبخصاري يف األرب اصمفرر برقم 613/ 2  داحلصاكم دصحح : 381/ 2(( ردايف أمحد: 3)

 (. 75/ 1) 45الاحيحة برقم 
 . 33  أخمققصا يف اصميزان: ،3657/ 6ان ر: ال م : (( 4)
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 چھ     ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
(1)  

ٿ  ٿ  ٹ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ  :دكاصال  يف قولا 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  

 چڌ  ڎ  ڎ    
(2). 

  كماصا تلادم يف الكامم عان الاامة دالزكااصاة   دهقاصاك  ياصات دضاحُ الاالة بان الهباصارة داألخامق -
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       چ مق الفصاضاالة : ارتبااصاط الااايصام باصالهلوى الاا  هااي مجاصاع األخااصادمان ذلااك أيضرا

 چٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
  دمةلااااااااا  يف احلاااااااااج (3)

ٱ  ٻ   چ  :دعمقهااا  باااصالهلوى دبياااصان أ ااار جتقاااا األخااامق السااايئة يف قباااو  احلاااج دمغفااارة الاااذنوب

ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

 چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  
(4). 

دتقطلااق   تاارتب  بااصاصمقهج األخمقااي يف اللاار ن  دهكااذا تااصاعر الهبااصارات دكااذا اصمهااصاممت دالهمقااصات"
 .(5)" من قواعديف دأتس 

ارتبصاطا  مبلصاصاد الشاريهة دحبفاظ الضاردرات   : إن سصا يؤص  اصمقهج األخمقاي يف اللار ن الكار ارابعً
ذلااك  .دهاي "الادين دالاقفس دالهلا  دالقسا  داصماصا "  ت عليهاصااخلماس الا  اجهمهاُ الشاراعع دالرتاصاقا

مااع اخهمقهااصا يف الفااردع داألحكااصام كمااصا   أن مجيااع الشااراعع جااصا ت مبكااصارم األخاامق دحمصاتاان الهااصارات
 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   چ  :قصا  تهصاو

(6). 
                                  

 . 36القسصا : تورة  ((1)
 . 177البلرة:  تورة ((2)
 . 183البلرة: تورة  ((3)
 . 197البلرة: تورة  ((4)
ا من الهفضي  يف "أخمققصا"  ر. حممد جوهري: ،5)  .13-9  "خلق اصمسلم"  حممد الغزايل: ،48-37(( ان ر مزيدر
 . 48صاعدة: اصمتورة  ((6)
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  خللاق اللاو مان ا صاجند أ صا عفظ أنواعرا  دإذا تأملقصا اآليصات ال  دررت يف حفظ تلك الضردرات -
ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ  :كلولا  تهاصاو   مذمومة قبيحة صادعرم أخمقر 

 چڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  
(1). 

ق ماع حفاظ األخام  قي  حفاظ لهلاك الضاردرات  قهحر  الفواحش دالقهي عن اإلمث دالبغي دال لم
 .دصيصانههصا
قلاد أمجهاُ رتاصاقات اهلل   أن أع ام ماصا جاصا ت الشاراعع حبف ا  هاو الادين صا دسصا يؤكد هاذا أيضرا -

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  :قاااصا  تهاااصاو  علااا  األمااار بصالهوحياااد دعااار  الشااارك

 چچ  ڇڇ  
دهذا الهوحيد مبو عل  أنواع من األخمق كصالادق يف عباصارة اهلل دالهاد    (2)

چ  چ  چ  چ  چ  :كماااصا قاااصا  تهااااصاو   بهحااار  الفحشاااصا  داصمقكاااار صاحساااصان دالهلاااوى  دمااارتب  أيضرااااداإل

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  

چژ   ڑ  
(3). 

تقاااوع األخااامق الااا  تضااامهصا  قهاااي أصاااقصاف   : إن ساااصا يؤصااا  اصماااقهج األخمقاااي يف اللااار ناخامًسددد
دهااو   هلااصا رلااُ علياا  السااقة القبويااة صاعصامراا صاأذكاار تلساايمر   دقباا  بيااصان أنااواع األخاامق يف اللاار ن  دأقسااصام

 ِقسمههصا إو: 
كمااصا ر  علاا  ذلااك حااديث أشااج    دخللهااصا اهلل قياا   أي ُقطاار عليهااصا اإلنسااصان (أخددالقجبليددة:0
أنصا   قصا : يصا رتو  اهلل (احلِل م داألنصاة :إن قيك خلهن حيبهمصا اهلل:)الذي قصا  ل  القي   ليسال عبد

قاااصا : احلماااد هلل الاااذي جبلاااو علااا   (بااا  اهلل جبلاااك عليهماااصا:)قاااصا  ؟أم اهلل جبلاااو عليهماااصاأختلاااق هبماااصا 
 .(4)خلهن حيبهمصا اهلل درتول 

                                  
 . 33األعراف: تورة  ((1)
 . 36القح : تورة  ((2)
 . 91القح :  تورة ((3)
داللفااظ لااا   التمااذي: ك الااا   5225  أبااو رادر: ك األرب  باااصاب يف قبلااة الرجااا  باارقم 25( أخرجاا  مساالم: ك اإلمياااصان باارقم 4)

 . 2111دالالة  بصاب مصا جصا  يف الهأ  دالهجلة برقم 
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إمناصا :)كمصا ر  عل  ذلك قو  القي    ميكن عايلهصا بصالههلم دالههور عليهصا (أخالقمكتسبة:4
 .(1)(دإمنصا احللم بصالهحلم  الهلم بصالههلم

فيمكنتقسيمهاإلى:،ردةفيالقرآن*أمامجملاألخالقالوا
   دنفههاصا قازم لا  ديهاور عليا  خصاصاة  دهاي األخامق اصمههللاة باصالفرر أخالقفردية)شخصدية(:( 1

داآليااصات يف هااذيف األخاامق    كااصاإلخم، داقاتااهلصامة دالهفااة داحللاام داحليااصا  دالااادق دالااا  دالهواضااع
 .كةرية مهلومة

  ديههّدى نفههاصا إلايهم  كصالوقاصا  بصالههاد  اصمههللة بصاآلخريندهي  )اجتماعية(:،أخالقجماعية( 2
داجلااور   داألخااوة  دك اام الغاايظ  دالهفااو عاان اصمسااي   دالهطااف علاا  الفلاارا   داإلحسااصان إو الوالاادين

 .دحنوهصا  دالكرم
 .دكذلك قسن اآليصات الدالة عليهصا كةرية مهلومة -
 
 ،وهي:(4)نواعفجعلاألخالقخمسةأ،وقدفّصلبعضهمفيالتقسيم* 
 .الهفة داقاتهلصامة دالادق دحنوهصا مثل:،األخالقالفردية( 1
  مهصاشاااارة الزدجااااة بااااصاصمهردف  صاااالة الاااارحم  اإلحسااااصان إو الوالاااادين مثل:،األخددددالقاألسددددرية( 2
 .دحنوهصا
إصاامح ذات الباان  اإلحسااصان إو   دالوقااصا  بصالوعااد  أرا  األمصانااة مثددل:،األخددالقاالجتماعيددة( 3
 .دحنوهصا  الفلرا 
 .الشورى دالهدالة دالوقصا  بصاصمهصاهدات دحنوهصا مثل:،أخالقالدولة( 4

                                  
دغاااارييف  دهااااو حااااديث حساااان  )ان اااار السلساااالة الاااااحيحة  لأللبااااصا : رقاااام   127/ 9بغااااداري يف "تصارخياااا ": ( ردايف اخلطيااااا ال1)

342 .) 
 . 771-689اهلل رراز: ، (( ان ر: رتهور األخمق يف اللر ن  ر. عبد2)
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دالهوكا    دحمبه  داخلوف مقا   دالرضصا بلضصاع  دقدريف  طصاعة اهلل دشكريف مثل:،األخالقالدينية( 5
 .دحنوهصا  علي 
  .دقد تلدم ذكر بهضهصا صا دأرل  هذيف األنواع يف اللر ن مهردقة أيضر  -
مااان خااام  تلاااك اآلياااصات   قاااد عاااو بهأصاااي  اصماااقهج األخمقاااي  اللااار ن الكااار أن  والخالصدددة:* 

دارتبصاط األخمق اللر نياة بصاجلواناا الهلدياة   داآليصات اصمفررة اخلصاصة ببهضهصا  اجلصامهة صمكصارم األخمق
 .إضصاقة إو كةرة أقسصامهصا دتهدر أنواعهصا  دالهبصارية داقاجهمصاعية دغريهصا

جاألخالقيفيالقرآن:خصائصالمنه:المطلبالثالث
لا  سيزاتا  دخاصاعاا  الا  يهفارر هباصا  مر مهكاصام صامتة  مقهجر   تبن لقصا سصا تلدم أن األخمق يف اللر ن

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ  :الاذي قاصا   ذلك أن اللر ن كامم اهلل تهاصاو  ردن تصاعر اصمقصاهج داألن مة داللوانن

 چٺ   ٺ  ٿ       
   :اصموصوقن بلو  اهلل تهصاو  صارئ كمم البشر  دغرييف من اصمقصاهج داصمب(1)

   .(2)   چوئ  وئ         ۇئ  ۇئ   چ
:(3)ولذافتتلخصخصائصالمنهجاألخالقيفيالقرآنفيمايلي

 :قهو حمفوظ من ك  نلص أد عيا أد خل   داتهمداريف من اللر ن دالسقة  ( أن مادريف الوحي1
 .(4)  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     چ 

قهااو ماارتب  مجصانااا الهلياادة دالهبااصارة   دمجيااع جوانااا احليااصاة  ( أناا  شااصام  جلميااع أنااواع األخاامق2
 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   چ ديادِّق هذا قول  تهصاو: -كمصا تلدم-داصمهصاممت دحنوهصا 

(5). 

                                  
 . 14اصملك: تورة  ((1)
 . 72األحزاب:  تورة ((2)
( 96-53  "رتهور األخامق": ،36-31  "أخمققصا" ،83-81/ 1( ان ر تفاي  هذيف اخلاصاعص يف:)"نضرة القهيم": 3)

 دغريهصا.
 . 9احلجر:  تورة (4)
 . 38األنهصام:  تورة ((5)



 القرآن الكريم العالقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع المسلم  في

 

 

32 

ألناا  الاادين الااذي   دلكاا  قاارر دجمهمااع دأمااة  صااصا  لكاا  زمااصان دمكااصان  ( أناا  عااصام جلميااع البشاار3
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  :قاصا  تهاصاو  اهلل للهصاصمن ارتضصايف

 چڌڎ  
 چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ  :دقصا   .(1)

(2). 
  ديلاي حصاجاصات الاردح داجلساد دالهلا   قهاو يراعا  ماالحة الفارر داجلمصاعاة  ( أن  مقهج دتاطي4

دتاااّور   غليااا جلصانااا علاا   خاارردن ت  دهكااذا  ديااوازن باان طلااا اآلخاارة دعمااصارة األرض يف الاادنيصا
ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  چ   :كلولا  تهاصاو   هاذيف الوتاطية  ياصات كةارية مان كهاصاب اهلل

 چۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ     
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  چ  :  دقولااااا  تهاااااصاو(3)

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ    
(4). 

  دقا تلب  الهبدي  أد اقاجههصار  صمقهجيةقا تهغري قواعديف ا  أصي  اصمبصارئ  ( أن  مقهج  صابُ الليم5
دمااااع ذلااااك قهااااو مااااقهج ماااارن مبااااصا تلضااااي  اصمااااالحة   دقا ختضااااع للماااااصا  الشخاااااية داألهااااوا  الفرريااااة

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    چ  :قاااصا  تهاااصاو  الشااارعية

 چۉې  ې  ې  ې  
(5). 

 چگ                 گ  ڳ  ڳ               ڳ     چ :قاصا  تهاصاو  ةمساؤدلية شخااي :( أن اصمسئولية قي  هلاصا جصانباصان6
(6) 

 چۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  چ  :قصا  تهصاو  دمسئولية مجصاعية
(7). 

قاااصا  تهاااصاو يف جااازا    دعلاااصاب يف احلياااصاتن للمخاااصالفن  ( أنااا  يتتاااا عليااا  جااازا  رنياااوي دأخاااردي7
گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ  :األبااااااارار

                                  
 . 3اصمصاعدة: تورة  ((1)
 . 1الفرقصان: تورة  ((2)
 . 77اللاص:  تورة ((3)
 . 29اإلترا : تورة  ((4)
 . 31الردم: تورة  ((5)
 . 21الطور: تورة  ((6)
 . 25األنفصا : تورة  ((7)
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 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ    
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ   :  دقاااصا  تااابحصان  يف علاااصاب الفجاااصار(1)

ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک   ک  گ  گ    گ  گ  

 چڳ  
(2). 
الااذي   هااو اهلل عااز دجاا   قصالرقيااا علاا  أرا  هااذيف األخاامق  ( أن الرقصابااة مقاا  رقصابااة إهليااة ربصانيااة8
 چڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ      ڱچ  :قاصا 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ    چ :  دقاصا (3)

 چېئ  ىئ  ىئ   ىئی  
(4). 

دقا يطلاا مان   دالهم  ب  ردن عقُ أد مشلة  ميكن تطبيل  يف حيصاة القصا   ( أن  مقهج داقهي9
 چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  چ  :البشر مصا قا يطيلون قصا  تهصاو

(5). 

ھ  چ  :غصايه  الهخفيف درقع احلرج عن القاصا   قاصا  تهاصاو  جلصانا الهملي( أن  ته  ميسر يف ا11

 چھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  
 .(7)  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  چ  :دقصا  (6) 







                                  
 . 97القح :  تورة ((1)
 . 85البلرة: تورة  ((2)
 . 7ط : تورة  ((3)
 . 61يونس: تورة  ((4)
 . 7الطمق: تورة  ((5)
 . 78احلج:  تورة ((6)
 . 28القسصا :  تورة ((7)
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الفصلالثاني
العالقاتاإلنسانيةأمورتعبدية

ذا اللااوُ  يهااو أناا  اإلتاامُم مااقهج حيااصاةي شااصام  دمهكصاماا  للحيااصاِة اإلنسااصانية علاا  هااذيف األرض  دهاا
يشمُ  الفكرش دالهليدة  دالليمش داألخامق  داللاواننش دالهشاريهصات  دالهشمقاصاِت داقارتبصاطاصات اقاجهمصاعياة 
داإلنسااصانية عصامميااةو ألنمياا  تقزياا   ماان علاايمي خبااري  دألنمياا  يههصامااُ  مااع اإلنسااصانيِة بأبهصاِرهااصا كلِّهااصا  ردن أخااذهصا 

لانساااصاِن  حاااة ياااهمكمينش مااان تفهياااِ  طصاقاااصاِت قطرتااا   -تهاااصاو  -هلل أجااازا  دتفاااصاريق  دهاااو ماااقهج  أنزلااا  ا
  الكاااون  عاااز دجااا  اصمكقوناااة  دالااادقع هباااصا للهفصاعاااِ  اإلجياااصا  ماااع  هلاااِف مكوناااصات الوجاااور حوهلاااصا: )اهلل

..(  دحاة يساهطيع اللياصامش حبلاوِق اهلل عليا  .اصمخلوقصات األخارى الغيبياة داصمشاهورة  األحاداث الواقهياة 
ڄ   ڄ  چ : -تهاصاو  -يف قولِقصا: "الهبورية اخلصالااة هلِل دحاديف"  دال ُمشاصار إليهاصا بلاوِ  اهلل اصمخهارة 
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 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ     
أي: إنمي اخلمصااااةش الهصامااااة للمقهجيااااِة اإلتااااممية يف بُهاااادهصا الهميااااق  و(1)

داإلنساصا  باداقِع تهمةميُ  يف إخراِج اإلنسصان من احلركِة يف داقهِا  القفساي داقاجهماصاعي  -درقالههصا الكلية 
اهلااوى اتجماارر إو الهفصاُعااِ  مههااصاو أي: مااع هااذيف اتجمااصاقاتو بااداقِع األمااِر اإلهلااي الااار ف  ليكااون اإلنسااصاُن 

ا هلل اخهيصاررا  كمصا هو ل  عبد  اضطراررا  كمصا دضمي ش ذلك الهلمصاُ  يف ماقفصاهِتمو ان ر مة  :مر بذلك عبدر
 لشصاطي.اصمواقشلصات يف أصوِ  الشميريهةو لامصام ا• 
 مدارج السميصالكنو لامصاِم ابن الليم.• 
 إحيصا  علوم الدينو لامصاِم الغزايل.• 

 دغريهم...
 إذن  اخلمصُة الهصامة هلذا اللو  هي:

أنمي اإلتممش يريُد من اإلنسصان أن يدخ ش يف تهصاليِم  كصاقاةو قكاررا  دشاهوررا  دتالوكرصا  دعمقاصات  دمان 
حلوقشاا  علاا  اإلنسااصاِن يف أماارين: اقهاا  دقا تفهاا   قكاا ُّ شااي ي كبااريرا كااصان أم مثشمي حاادميرش اصمااقهُج اإلتااممي 

صااغريرا راخااا   يف أحاااِد هااذين اصمطلشباشااان   دقاااد قااارميرش لبيصاِ مااصا أساااةش قاااوانن تشاامُ  كااا مي أعماااصاِ  اإلنساااصان: 
ماان أقهااصاِ   )احلاارام مجصانبِاا  الكراهااة  يلصابلهمااصا: احلاامُ  مجصانبِاا  القاادب  تهوتااطهمصا اإلبصاحااة(  قكاا ُّ قهاا ي 

اإلنسصان قا بدمي دأن يقضوي عُ حكمي مان هاذيف األحكاصاِم اخلمساة  دهاذا اللاوُ  يادقهك للهجاِا سان 
 -يلااو : "رأي اإلتاامِم يف كااذا هااو..."  باا  جيااُا اللااو : "حكااُم اإلتاامِم يف كااذا هااو..."و ألنمي اهلل 

ِم   أمميصا الرأي قهو مهغاري  بهغارِي الزميماصاِن حيكُم ديلضي األمرش قم رارمي ألمريف  دقا مهلِّاش عل  حك -تهصاو 
 داصمكصان  دجش مي ربقصا عن هذا ال مينِّ دهذيف الهليدِة الفصاتدة.

ااصا يقبةااُق عاان حليلااةي كاا ى ماان حلااصاعِق الااقميفِس  -2 هااذا اصمطلااُا ماان اصمااقهِج اإلتااممي لانسااصاِن إمنمي
دو دحادة  كلياة قا تلباُ  اقانفااصامش دالهجاز   البشرية  تلاك هاي حليلاُة أنمي الاقميفسش البشارية يف قطرهِتاصا األ

دشاهوررا   مر قهي من مثشمي أ قصا  حركههصا يف الواقع القفسي داقاجهمصاعي إمنصا تهحارك بشاموليههصا الفطرياةو علا
اصا يساهقُد علا  عليادةي مهيقاة  ردحرصا دجسمرصا...  دالقهيجة احلهمية أنمي كا مي قها ي مان أقهاصاِ  هاذيف الاقفس  إمنمي

                                  
 . 56(( تورة الذاريصات   اآلية: 1)
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تساه  الااقميفُس لهحليِلهااصا يف الواقاع  قمهمااصا متكقاُ علياادة  مااصا تاهُ الااقميفُس بصالضااردرِة إو  دنياة حماادميرة 
تفهيِلهصا داقهرصا  دليس يُهل  دجوُر قه ي من اإلنسصان بم نياةي مسابلة  دباددن هادفي ملااور  داألمار قيا  

 تفاي   دشها كةرية ليس هقصا حمل   دإذرا نلو :
ياااادُر عااان نياااةي حمااادرة  دهااادفي ملااااور  د هااااريف باااصاللو :  كااا ُّ عمااا ي مااان أعماااصاِ  اإلنساااصان إمناااصا

اإلنسصاُن كصاعن  هصارف قصاصدو أي: ل  يف ك ِّ شي  يادر عق  هدف  مهان دقااد حمادمير  دهاذا ماصا نبميا  
بلولِاااا  يف احلااااديث الاااااحيِ  الااااذي ردايف الشاااايخصان  -صاااالمي  اهلل علياااا  دتاااالميم  -إلياااا  رتااااولُقصا اله اااايم 
صا األعم صا لك ِّ امرئي مصا نوى((  دلذلك جتد اإلماصامش البخاصاري يصاُ  بصالقدغريُ صا: ))إمنمي رضاي اهلل  -صات  دإمنمي

يفهااهُ  صااحيحش  الكبااري هبااذا احلااديِث ليلحااق باا  أبوابرااصا شااةمي تهقااصادُ  الهلياادةش داألخاامق دالشااريهة  -عقاا  
صا يقبو  عل  القِّياة  دلاذلك قاصا  الهلماصا : داصمهصاممت داصماري  قكأنمي  يقبُِّ  بهمِل  هذا إو أنمي ك مي شي  إمنمي

 إمنصا جيزي الهبدش عل  قدِر نيِه  دإخمصهصا دصمحهصا". -تهصاو  -"نيُة اصمرِ  خري  من عمِل   داهلل 
ُ  لقصا تاشي قك احلليلهصانو حليلُة اإلتامِم دأنا  ماقهج  شاصام  للحركاِة اإلنساصانية يف الواقاعو قكاررا  إذا تبيق

نسصانش الهحرُّكش يف داقهِا  القفساي داقاجهماصاعي باداقع األمار اإلهلاي لا   قا دشهوررا دعمقصاتي  دمطصالبه  اإل
بداقِع اهلوى القميفساي حاة حياا ش اإلنساصاُن علا  جزاعا  مان اهللو ألنمي اهلل قا يهطاي جازا يف لانساصاِن  إقا 

ااصا كاا ب قا يهجاازميأ   ااصا يف إذا كاصان مسااهجيبرصا لههااصاليم شااريهه   دتبيقااُ حليلااة الااقفس البشاارية  دأ مي دأن أعمصاهلش
صا هي يف احلليلِة صورة عصاكسة صمصا يف البصاطِن  دمصا يههم  يف الهلِ  دالضامري  إذا تبيقمياصا  الواقِع اصمشهور إمنمي
هااذا  علمقااصا أنمي قااوهلشم: "الهلصاليااد دالهااصارات اإلتااممية" تااخف  ماان اللااوِ   دخطاا   يف الاارأي  دضاام   

القميفِس البشرية  قصاإلتمُم قا يهه  شايئرصا مان أعماصاِ  اإلنساصان  عن احلقِّ  دجهصالة  حبليلِة اإلتمم دطبيهة
كماصا هاو داضا  يف مجلاةي مان اآلياصات   -تهاصاو  -إقا بصالقياِة اتجمارميرِة هلل  -مهمصا كصانُ صاغرية أم كبارية  -

كيفمااصا كااصان هااذا   -داألحصاريااث  دهلااذا حاارميم الرِّيااصا ش دالُهجااا دالغااردر دالسُّاامهة  دعقاادمصا تفهاا  شاايئرصا مااصا 
لااايس اتاااهجصابةر لههاااصاليِم الشاااريهة  دابهغاااصا ر لرمحاااِة اهلل درضاااصايف  قمهقاااصايف أنمي عملشاااك هاااذا ذهاااا  -الشاااي  

ُتدرى دأتيه  عبةرصا  دلذلك قصا  الهلمصا : "الهاصاراُت تقللاا بصالقياِة عباصارات  قماصا زا  عباصاُر اهلل الامياصاحلون 
و مةااا  األكااا  دالشااارب  دالقاااوم خصالااااةر هلل -حاااة اقاعهيصارياااة مقهاااصا  -جيصاهاااددن لهكاااونش كااا ُّ أقهاااصاهِلم 

 بهغصا  الرزق دغري ذلك...".إدالزداج  د 
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ميكققااصا  مر نهاام صملولااِة: الهميلصاليااد جمااصا   داحاادو هااو جمااصاُ  اإلرِث اقاجهمااصاعي هلااذا الشميااهِا أد ذاكو قمااة
اللااااو  بااااأن: "تلصاليااااد األمااااة اصمغربيااااة"  أد "األمااااة اصمااااارية"  أد "األمااااة السااااورية" يف رمضااااصان أد عياااااِد 

هااي كااذا دكااذا  دهااذا حااقب قا يُااررو ألنمي هااذيف  -ألضااح  أد يااوم اجلمهااةو ماان حيااث اللبااصا  دالطهااصام ا
الهلصاليدش دالهصارات مواضهصات انبةلُ يف أعمصاِق الهميصاريِخ هلذا الشها أد ذاك  بارف القمي ِر عن قيمِههاصا 

لايس ياررُّ  - مر ساصانرصا كرميراصا قصاضادهو اصمقهج الذي ناز  لانساصاِن ليكاون إن -يف ميزاِن الشميريهة  داإلتمُم 
اااهُا أد ذاك  ماااصا ي تقاااصاقض قصاعااادة  مااان قواعاااِديف  شااايئرصا مااان هاااذيف اصمواضاااهصات الااا  اتفاااق عليهاااصا هاااذا الشمي

 الكلية  أد ملاد  من ملصاصِديف الهصاممية.
 دنلو  أيضرصا:

خااري  دإن شاار ا اإلتاامُم يههصامااُ  مااع اإلنسااصاِن بلااصانوني داحاادو دهااو قااصانون اجلاازاِ  دالةميااوابو إن  خااريرا ق
صصاحلرصا دالقية خصالاة  قلد حدميرش اإلتمُم لك  وابراصا  مر قشرو أي: بصاحلسقصاِت دالسيئصات  مهمصا قهلُ قه

ُش قها تاايئرصا دلااو حبسان نيااة  قلااد أدجاا عليااك علصابرااصا مهيقراصا  دقا نهحاادميُث هقااصا عاان  مر مهيقراصا  دمهمااصا أتياا
 اصمغفرِة دالهفو دالهوبة.

لهاصارات للشاهوِب قا قيماةش هلاصا يف ميازاِن اإلتامم  إقا بصاصملاداِر الاذي علاق دمن هقصا كصانُ الهلصاليُد دا
 أهداق  دملصاصديف يف حيصاِة اإلنسصان دحيصاة اتجمهمع.

إذرا من خمِ  مصا تبق يقبغاي أن نادرك أن الهمقاصات اإلنساصانية إمناصا هاي أماور تهبدياة  ديهضا  ذلاك 
أطياااصاف اتجمهماااع جتاااد أن اإلتااامم أجاااز  جلياااصا يف اللااار ن دالساااقة  قسناااك لاااو ن ااارت إو أي طياااف مااان 
 الهطصا  عل  حسن الههصام  مه   دلقضرب أمةلة عل  ذلك:

الوالدان:-1

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  چ يلااااااااااااو  تهااااااااااااصاو: 

 چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    
(1) 

األرحاموذووالقربى:-4

                                  
 .23(( تورة اإلترا    ية 1)
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ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ          ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ يلاااااااااو  تهاااااااااصاو: 

 چٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    
 (1). 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  چ ديلاااااااو  تهاااااااصاو: 

ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  

 چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     
 (2).  

 
 
 
 
الجار:-3

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  چ يلاااااااااااو  تهاااااااااااصاو: 

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  

 چےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    
 (3) 

 (4)ديلو  رتو  اهلل صل  اهلل علي  دتلم: "من كصان يؤمن بصاهلل داليوم اآلخر قم يؤذي جصاريف"
الضيف:-4

 يلو  رتو  اهلل صل  اهلل علي  دتلم:
 (5)هلل داليوم اآلخر قليكرم ضيف ""من كصان يؤمن بصا

                                  
 .1(( القسصا    ية 1)
 .83(( البلرة  2)
 .36لقسصا   (( ا3)
 .47  رقم 68/ 1(( صحي  مسلم  4)
 .48  رقم 68/ 1(( صحي  مسلم  5)
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 (1)ديلو  صل  اهلل علي  دتلم: "قا زا  ج ي  يوصيو بصاجلصار حة ظققُ أن  تيور  "
 عصامة القصا  داليهصام  داصمسصاكن دابن السبي : -5

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  چ يلااااااااااو  تهااااااااااصاو: 

ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  

 چۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ 
 (2)  

ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ    چ ديلاااو  تهاااصاو: 

 چمئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت     
(3) 

داآليااصات داألحصاريااث هبااذا الااادر كةاارية جاادا  سااصا قا ياادع جمااصاقا للشااك أن اإلتاامم أدو الهمقااصات 
 اإلنسصانية أ ية كبرية جدا دجهلهصا من أج  الهبصارات.

                                  
 .6114  رقم 8/11(( صحي  البخصاري  1)
 . 83(( تورة البلرة: اآلية: 2)
 215(( تورة البلرة: اآلية: 3)
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لثالثالفصلا
المجتمعالمسلم

 دقي  مبصاحث:
 اصمبحث األد : مفهوم اتجمهمع اصمسلم.

 اصمبحث الةصا : األتس الهصامة ال  يلوم عليهصا بقصا  اتجمهمع اصمسلم  دقي  مطصالا:
 اإلنسصان. :اصمطلا األد 
 الرداب  اقاجهمصاعية. :اصمطلا الةصا 
 الضب  اقاجهمصاعي. :اصمطلا الةصالث
 .األرض :اصمطلا الرابع
 مسصات اتجمهمع اإلتممي  دقي  مطصالا: :اصمبحث الةصالث
 جمهمع ملهزم بصالشرع. :اصمطلا األد 
 جمهمع جصار. :اصمطلا الةصا 
 جمهمع مهسصام . :اصمطلا الةصالث
 جمهمع أمن. :اصمطلا الرابع
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المبحثاألول
مفهومالمجتمعالمسلم

للدقالة  صاصا مقهصا صصاحلر جهمصاع للمجهمع ي جند أي  إذا أمهقصا الق ر عل  الههريفصات ال  ذكرهصا علمصا  اقا
علااااا  اتجمهماااااع اصمسااااالم  ألن اتجمهماااااع اصمسااااالم ي ي هااااار بسااااابا حاااااوارث مهيقاااااة  أد ظاااااردف تصارخيياااااة   
كصاتجمهمهااصات الغربيااة دالشاارقية اليااوم  الااذي يكااون الفاارر قيهااصا جماارر  لااة يف جمهمااع  يل  خااصا  ماان اإلميااصان 

ز قيمة اإلنساصان كسنساصان  با  أصابحُ اصماصارة هاي اصمقطاق األتصاتاي يف فضصاع  الربصانية ال  ت  دالدالليم 
 .هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذيف اتجمهمهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااصات داحملااااااااااااااااااااااااااااااااااااااور الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذي تلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوم علياااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  احليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااصاة

دللااد دضااع بهااض البااصاحةن اصمساالمن تهريفااصات للمجهمااع اصمساالم يقسااجم مااع مبااصارئ دقواعااد الشااريهة 
 :اإلتممية  دنذكر من هذيف الههريفصات مصا يلي

  " اتجمهمع الذي متياز عان اتجمهمهاصات األخارى بق ما  اخلصاصاة  دقوانيقا  اتجمهمع اصمسلم هو ذاك
دهلاذا اتجمهماع  اللر نية دأقراريف الاذين يشاتكون يف عليادة داحادة  ديهوجهاون إو قبلاة داحادة 

دإن تكااون ماان أقااوام مههاادرة  دألسااقة مهبصايقااة خاااصاعص مشااتكة  دأعااراف عصامااة  دعااصارات 
 .(1)"   موحدة

   معق مسلمون يف أرضاهم مساهلردن  جتمههام رابطاة اإلتامم  دتادار خ" دعرق   خردن بأن
 .(2)"  أمورهم يف ضو  تشريهصات إتممية دأحكصام  ديرع  شئو م دقاة أمر مقهم دحكصام

من الههريفصات أعمهصا للمجهمع اصمسالم يهضا  لقاصا أنا  جمهماع رباصا   حادرت أهداقا  درمساُ ممحما  
يهة اإلتااممية الساامحة دأحكصامهااصا  الاا  جااصا  هبااصا اللاار ن ماان قباا   داتااهمد تق يماا  ماان ناااو، الشاار 

أن تكون هقصاك أرض مهيقة هلذا اتجمهمع  دليس  اقليس من الضردري إذر " الكر  دالسقة القبوية اصمطهرة  
لفاتة طويلاة  دأهاداقهم دمااصاحلهم ليساُ مشاتكة  با  هاي داحادة   صامن الضردري أن يقشأ أقراريف مهر 

ليااد  أدالغااة أد الهااصاريخ  أد الهقااار رخاا  يف تكااوين هااذا اتجمهمااع  باا  إناا  يلباا   دلاايس للهااصارات أد الهلصا

                                  
 .17م  ،1986-ها1416  4( اصماري  حممد أمن  اتجمهمع اإلتممي  الكويُ: رار الللم  ط1)
  2116-هااا 1427  2غاادة  حساان عبااد الغااو  د خااردن  اإلتاامم دبقااصا  اتجمهمااع اإلتااممي  الريااصاض: مكهبااة الرشااد  ط (أبااو2)

،14. 
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 ددحدة اتجمهمع اإلتممي (1)"صا  دمبحمد صل  اهلل علي  دتلم نبير صا  دبصاإلتمم ريقر صاك  من  من بصاهلل ربر 
اإلمياصان الرابطاة الا  تارب  أقارار هاذا اتجمهماع  هاي رابطاة "قا يُلصا  هبصا دحدة أي جمهماع  خار  ذلاك أن 

بااصاهلل  دهااي رابطااة الفكاارة  دليسااُ رابطااة الاادم دقا القسااا دقا الهااابية  هااي أشاارف الاارداب  دأد لهااصا. 
دلااايس لرابطاااة مااان الااارداب  أن عااا  حملهاااصا أد تااادانيهصا  دإذا كصاناااُ الو قياااة تهطاااور مااان إو حاااصا  دتلااابس 

 أماصا (2)" هباصا كسمياصان اصماؤمن بربا  صا  قو قية هذا الهار عبصارة اللوميصات ال  يارري هلاصا أصاحصاهبصا إميصانراصالبوتر 
الاااامت الااا  تااارب  بااان أقااارار هاااذا اتجمهماااع علااا  تبصاعاااد الاااديصار دتقاااصاعي األدطاااصان  قهاااي صااامت د يلاااة 

ك  من اتهمسك بهليدة اتجمهمع اإلتممي دذاق حمدة اإلمياصان    صاحمكمة  ديشهر هبذا الشهور داضحر 
هاصا  إقا أدلئاك الاذين حرماوا حامدة اإلمياصان دقلاددا دعرف مهصا  األخاوة اإلتاممية  دقا يهقكار هلاذيف اصم

 .(3)مهصا الهليدة

                                  
 .11-9( الفرج  عبد اهلل مبصارك  بقصا  اتجمهمع اإلتممي  اصمرجع نفس   ،1)
 .18( اصماري  حممد أمن  اتجمهمع اإلتممي  اصمرجع نفس   ،2)
 .19( اصمرجع نفس   ،3)



 القرآن الكريم العالقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع المسلم  في

 

 

25 

 المبحثالثاني
األسسالعامةالتييقومعليهابناءالمجتمعالمسلم

لكا  جمهماع ماان أتاس يبايف عليهااصا  دتكاصار تكاون هااذيف األتاس مشاتكة باان اتجمهمهاصات كلهاصا  داتجمهمااع 
 .صامة قصام عليهصا دنشأاإلتممي مة  غرييف من اتجمهمهصات لدي  أتس ع

المطلباألول:اإلنسان
عااايف اإلتااامم بصاإلنساااصان الفااارر عقصاياااة قا مةيااا  هلاااصا  بغياااة أن يهيئااا  ليكاااون اللبقاااة األدو يف بقاااصا  " 

اتجمهمااع  دباارزت هااذيف الهقصايااة اإلهليااة مقااذ اخللااق دالهكااوين  حاان خللاا  اهلل تهااصاو دنفااخ قياا  ماان ردحاا  
ن   لوق كر  عل  اهلل  مث تبهه  الهقصاية اإلهلية حن قض  اهلل تهاصاو دمقح  الهل  داحلوا   قبصان هبذا أ

يكااااون خليفااااة يف األرض  دقااااد توجاااااُ هااااذيف الهقصايااااة بشااااريهة اإلتااااامم دمبااااصا تضاااامقه  ماااان هداياااااة أن 
مث إن اهلل تابحصان  دتهاصاو جها  حبكمها  حصاجاة الفارر إو الفارر كحصاجاة  دتوجيهصات ختص الفارر اصمسالم

ديفهاام ماان هااذا أن تاالوك الفاارر درغبصاتاا  كصاحلااا دالوقااصا  "   (1)" خلليااة إو اخلليااةالهضااو إو الهضااو دا
ضاصاف إو هاذيف الادداقع الفطرياة  رداقاع ي  (2)"دالهميز دالفخر  قابد هلصا من حماي  اجهماصاعي متاصار  قيا 

مكهسبة أدجدهصا الشصارع احلكايم مان خام  تشاريهصات دتكاصاليف خوطاا هباصا الفارر  هلاصا اتااصا  مبصاشار 
 (3) "دهذا ملحوظ يف الهبصارات كلهصا ذلك ألن احليصاة راخ  اتجمهمع متق  الفرر قوة قوق قوت "مع  بصاتجمه

إن اصمهأماا  يف مكصانااة الفاارر يف اإلتاامم دمااصا أحااي  باا  ماان عقصايااة دهتيئااة ياادرك أناا  أهاا  ألن يكااون "
تؤلااف مااع مةيمهتااصا  األتااصا  األد  يف بقااصا  اتجمهمااع بصاعهبااصاريف اللبقااة األدو يف األتاارة  تلااك األتاارة الاا 

 .(4)"اتجمهمع الربصا 
 

الروابطاالجتماعية :المطلبالثاني

                                  
 .9( اصماري  أمن  اتجمهمع اإلتممي  اصمرجع نفس   ،1)
 .11، اصماري  أمن  اتجمهمع اإلتممي (2)
 .28(عبد الواحد  ماطف   اتجمهمع اإلتممي  اللصاهرة: اصمؤتسة الهربية احلديةة  ر.ط  ر.ت  ،3)
 .21( أبو غدة حسن د خردن  اإلتمم دبقصا  اتجمهمع  اصمرجع نفس   ،4)
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قطر اإلنسصان عل  حا اقانهمصا  إو اتجمهمع  قهو ميي  بطبيهه  إو بو جقسا  ديكاريف الهزلاة  ذلاك "
أن اقاجهمصاع مصا هو إقا تهباري عان غريازة مساهكقة يف أعماصاق نفاس اإلنساصان داجلمصاعاة  صافة قازماة مان 

  دحيةمصا دجد جمهمع إنسصا  برزت ردابا  اجهمصاعياة دصامت دهاي عباصارة عان قكار دتالوك (1)"  صفصات
أن هااذيف الاارداب  قااد تكااون عمقااصات "دياارى الاابهض   دتهماا  يف ظاا  الهفصاعاا  اقاجهمااصاعي باان األقاارار

   مةا  اجلاوار دالااراع ااجهمصاعية  مة  الاداقة داصماصاهرة  دقاد تكاون عملياصات اجهمصاعياة أشاد تهليادر 
 دعلا  كا  قهاي ردابا  (2)" دمقهم من يلسام هاذيف الارداب  إو قطرياة  كصاللراباة  دإو مكهسابة كاصاجلوار

اجهمصاعيااة منااُ يف ظاا  اقاجهمااصاع دتولاادت مقاا  بساابا شااهور كاا  قاارر حبصاجههااسو الههااصادن مااع اآلخاارين 
 للماصا  اصمشتكة.  صاداقارتبصاط هبم  عليلر 

هماع اإلتاممي عان غارييف يف جماصا  الارداب  اقاجهمصاعياة  قهاو جيدر بقصا أن نذكر يف هذا اصملصام متيز اتجم
إقا أنا  جهاا  الرابطاة اله ما  دالهااردة الاو ل  الهلياادة "ماان الارداب  درعصاهاصا حااق رعصايههاصا   ادإن أقار كةارير 

دماصا يفاايض عقهاصا ماان تشااريهصات دهادايصات  أل ااصا اصمرجهياة األدو دالهليااصا ألبقااصا  اتجمهماع اإلتااممي يف مااصا 
ن تالوك دتاارقصات  قكاصان للهليادة داحلاصا  هاذيف ردر ظاصاهر يف إجياصار ردابا  اجهمصاعياة  يادر عقهم ما

 .(3)" ديف هتذيا رداب  أخرى كصان قد أقرهصا الهرف من قب 
 صاإن اإلتمم يههماد يف بقاصا  جمهمها  علا  قاوة الرابطاة الا  يضاههصا بان اصمسالمن دجيها  ماقهم جسامر 

احلاااديث القباااوي اصمشاااهور: "مةااا  اصماااؤمقن يف تاااوارهم  يهجااا  إو غصاياااة داحااادة  ذلاااك ماااصا يااااوريف اداحااادر 
 .(4)دترامحهم دتهصاطفهم مة  اجلسد  إذا اشهك  مق  عضو تداع  ل  تصاعر اجلسد بصالسهر داحلم 


الضبطاالجتماعي:المطلبالثالث

                                  
 .11ي  أمن  اتجمهمع اإلتممي  اصمرجع نفس   ،( اصمار 1)
. اجلااوا   حممااد الطااصاهر  اتجمهماااع 11  ،1991-هااا1411  1( شااصاهن  ماااطف   علاام اقاجهمااصاع داتجمهمااع اإلتاااممي  ط2)

 .14ها  ،1421  3داألترة يف اإلتمم  الريصاض: رار عصاي الكها  ط
 .21صمرجع نفس   ،( أبو غدة حسن د خردن  اإلتمم دبقصا  اتجمهمع  ا3)
احلجااصاج  صااحي  مسالم  كهااصاب الاا  دالااالة داآلراب  بااصاب تاراحم اصمااؤمقن دتهااصاطفهم دتهصاضاادهم  رقاام  باان (اللشاريي  مساالم4)

 .2586احلديث 
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عقاادمصا يضااام اتجمهماااع الهديااد مااان األقااارار قااام شااك أن هاااؤقا  األقااارار تاايؤ ر بهضاااهم يف بهاااض مااان 
ت اقاجهمصاعيااااة الاااا  تااااربطهم  قيقشااااأ ماااان هااااذا جمموعااااة ماااان الساااالوكيصات داألحصاتاااايس خاااام  الااااام
دقا شك أن حصاجة اتجمهمع مصاتة لوجور ضواب  دأن مة تطلق نشصاط األقرار يف جمصاقات  "دالهاورات  

هلاصا   صادعبس نشصاطهم يف جمصاقات أخرى  دتضع هلم ملصاييس للسلوكيصات داألحصاتيس تلاوم األماور تبهرا
 . (1)"األمور كرمية حمببة دتهه  بهضهصا كريهصا مذمومصا قههه  بهض

للد تقب  اصمهقيون بشؤدن اتجمهمع إو أ ية هذا األتصا  يف بقصاع   دكصان غصاية مصا توصلوا إلي  من أج  
عليق هذا الغرض مصا يسم  بق رياة الهلاد اقاجهماصاعي  دالا  اتضاحُ مهصاصمهاصا علا  ياد الهاصاي الشاهري 

يااة تلااوم حليلههااصا علاا  تبااصار  اصماااصا  دالههااصايش باان القااصا  ليقااصا  كاا  مااقهم قكاارة مصار")ردتااو( دهااي 
  لكقهااصا قا تلااوى هااي دقا مةيمهتااصا (2)"حلوقاا   دهااي حمصادلااة قا بااأ  هبااصا لكااف نااوازع الهااددان دالهساال 

حبصا  عل  الهأليف بن قلوب أقرار اتجمهمع دقا بث احملباة بياقهم دقا زرع ردح الهساصام  يف اتجمهماع  قهاي 
تزياااد عااان كو اااصا حمصادلاااة للهوقياااق بااان الرغصاعاااا  داصممعماااة بااان اصمااااصا   حاااة قا حيااادث تااااصارع دقا قا 

 اخهمف. 
ا يوازنا  أد يدانيا   دتالك  صادلاتمم مقهج يف هذا اتجمصا  ي تهرف البشارية يف تصارخيهاصا الطويا  مقهجر

للجقااة  مر موصاا مر ق تااهقياا  مسااصالك مهقوعااة  قرتااُ كصارهااصا  دكااصان ماان ذلااك أن زياان ألقاارار اتجمهمااع طرياا
دلرضوان اهلل تهصاو عن طريق حمبة اآلخرين  قصا  الرتو  صل  اهلل علي  دتلم: "قا تدخلون اجلقة حاة 
تؤمقااااوا  دقا تؤمقااااوا حااااة عبااااوا  أدقا أرلكاااام علاااا  شااااي  إذا قهلهمااااويف عااااصاببهم؟ اقشااااوا الساااامم بيااااقكم 

مياصان درتاا علا  ذلاك رخاو  اجلقاة دهاذا مان انهشصار احملبة بن األقرار عممة عل  علاق اإل "قجه (3)"
أع م احلواقز ال  توضع بن يدي اصمسلم اليلظ  دقا شك أن احملبة يف اهلل إذا قشاُ بان أقارار اتجمهماع 

   (4)"كااصان هلااصا ماان اآل ااصار دالةمااصار مااصا هااو كفياا  بهجااصادز كةااري ماان األزمااصات دمنااو الهسااصام  يف اصمهااصاممت
صايااة بلضااصايصا اتجمهمااع دحصاجااصات أقااراريف  درتااا علاا  ذلااك مكصاتااا كااذلك رغااا اإلتاامم أبقااصا يف يف الهق

                                  
 .13(اصماري  أمن  اتجمهمع اإلتممي  اصمرجع نفس   1)
 .42(عبد الواحد ماطف   اتجمهمع اإلتممي  اصمرجع نفس   ، 2)
 .54سلم  كهصاب اإلميصان  بصاب بيصان أن  قا يدخ  اجلقة إقا اصمؤمقون  رقم احلديث (صحي  م3)
 .23(أبو غدة حسن د خردن  اإلتمم دبقصا  اتجمهمع  اصمرجع نفس   ،4)
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ع يمة بيقهصا القي صل  اهلل علي  د تلم بلول : "اصمسلم أخو اصمسالم قا ي لما  دقا يسالم  مان كاصان يف 
حصاجة أخي  كصان اهلل عزدج  يف حصاجه  دمن قارج عان مسالم كرباة قارج اهلل عقا  هباصا كرباة مان كارب ياوم 

 .(1)"تتيف اهلل يوم الليصامةالليصامة دمن تت مسلمصا 
األرض:المطلبالرابع

تهااد األرض داحاادة ماان األتااس الاا  يقبااو عليهااصا اتجمهمااع  دبيااصان ذلااك أن اهلل تاابحصان  دتهااصاو أنااز  
اإلتااامم بأحكصامااا  دتشاااريهصات  لااايحكم يف األرض  ديطباااق علااا  أرض الواقاااع دميهةلااا  القاااصا  يف شاااؤدن 

 . تجمهماااااااااااااااااااع مسااااااااااااااااااالم مهميااااااااااااااااااازحياااااااااااااااااااصاهتم مااااااااااااااااااان أجااااااااااااااااااا  تلاااااااااااااااااااد  أمناااااااااااااااااااوذج حاااااااااااااااااااي دمةاااااااااااااااااااصايل
قا خيف  أن الغصاياة الكا ى تساهدعي بهاض الهواما  اصمساصاعدة علا  عليلهاصا  مقهاصا تاواقر حرياة الهاارف 
لدى األقرار  دالسممة من الهأ ري اخلصارجي  ددجور مقصاخ ممعم إلقصامة أحكصام اهلل دتشريهصات   مث دجور 

ذيف الهواماا  أد يكااصار إذا ي توجااد بلهااة ماان دتقفيااذيف  ديههااذر دجااور هاا رتاالطة متلااك تاالطة اختااصاذ اللاارا
 .األرض جتمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع اصمساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمن دتكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون الكلمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة قيهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااصا هلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

دتهضمن ترية الرتو  صل  اهلل علي  د تلم دأتبصاع  الكرام إشصارات توض  هذا اصمهيف قاسن القاي صال  
عليا  د  اهلل علي  د تلم صمصا بهث قي مكة دصصار ل  أتبصاع  حرصوا عل  اقالهفصاف حاو  القاي صال  اهلل

تلم دتكوين جتمع خصا، هبم  مهميز يف كةري من نواحي احليصاة عن اتجمهمع اجلصاهلي الكبري الذي كصانوا 
يهيشااااون قياااا   قااااأمكقهم الهميااااز يف جوانااااا كصالهبااااصارات داألخاااامق دتهااااذر الهميااااز يف جوانااااا أخاااارى  

هبااصا تقفيااذ تهصاليماا   كصاصمهااصاممت الهصامااة دي يكاان لاتاامم يومئااذ قااصانون نصاقااذ  دي تكاان لاا  قااوة يسااهطيع 
 قكصان الوازع الداخلي لدى اصمسلمن  نذاك مغقيصا عن اللصانون دالسلطصان.

بااان إقصامااة األحكاااصام الشاارعية دبااان الهمكاان يف األرض حااان قاااصا   صاللااد تضااامن اللاار ن الكااار  ربطراا
ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  :تهااصاو

 چکگ   گ  گ  گ   ڳ  
م هذا  تبيقُ احلصاجة ال  من أجلهاصا شاقع اللار ن الكار  دإذا قه(2)

علاا  أدلئااك الااذين   ااردا البلااصا  يف أرض الكفاار  دي يهااصاجردا إو أرض اإلتاامم لمنضاامصام إو اتجمهمااع 

                                  
 .2581(صحي  مسلم  كهصاب ال  دالالة داآلراب  بصاب عر  ال لم  رقم احلديث 1)
 . 41( تورة احلج: اآلية: 2)
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  :اصمسلم  دذلاك يف قولا  تهاصاو

چڱ  ڱ  ں  ں  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱ
(1)  

ميكاان اللااو  باااأن األرض ماان أتاااس بقااصا  اتجمهمااع اإلتاااممي  دتههااذر إقصاماااة " ديف ضااو  مااصا تلااادم  
 .(2) " جمهمع داض  اصمهصاي مصا ي يكن للمسلمن أرض هلم قيهصا اللو  دالفا 

 
 
 
 

                                  
 . 97اآلية:  ( تورة القسصا :1)
 .217  ،2111-ها1421  1( ابن عصاشور  حممد الطصاهر  أصو  الق صام اقاجهمصاعي يف اإلتمم  عمصان: رار القفصاعس  ط2)
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المبحثالثالث
سماتالمجتمعاإلسالمي

ي تهارف  اقريدر  صاصات بهدر من السمصات جهله  حبق جمهمهر قد متيز اتجمهمع اإلتممي عن غرييف من اتجمهمه
ا صاالبشرية جمهمهر  حيهاذي عقاد  قار يرجتا   دمةاصا صامةلا  مجاع يف  قصاياصايف هاذيف السامصات احلميادة  ليكاون أمنوذجر

 .الهلم  من بو البشر
المطلباألول:مجتمعملتزمبالشرع

هااو هبااذيف الساامة  أن هلااذا اتجمهمااع ماان أهاام مسااصات اتجمهمااع اإلتااممي أناا  جمهمااع ملهاازم بصالشاارع  دن
مرجهيه  الهليصا دهي الكهصاب دالسقة يادر عقهاصا اتجمهماع يف كا  تاارقصات   قهاي الا  تادير شاؤدن أقاراريف 

ې  ې         ې  ى  چ  :دعكام تاارقصاهتم  دهاذا مان ملهضايصات اقاتاهخمف يف األرض  قاصا  تهاصاو

 چېئ  ېئ    ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ
  قاااااااصاتجمهمع (1)

اإلتممي جمهمع يلوم عل  أتصا  الهليدة ال  تارب  بان قلاوب أقارار هاذا اتجمهماع  تلاوم علا  اقاقهقاصاع 
 چی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  چ  :قصا  تهصاو  احلر الذي قا إكرايف قي  دقا عقُ

(2). 
حّسق  الشرع داللبي  ماصا قّبحا  الشارع  يهو هذا أن اتجمهمع اإلتممي حيهكم إو قصاعدة احلسن مصا 

قهكاااون تاااارقصات األقااارار دشاااؤدن األتااارة دأخمقياااصات اتجمهماااع دقاااق أدامااار الشاااريهة اإلتاااممية  قا علااا  
قهو قا يلهفااُ إو تلااك  ماان الهزاماا  الااديو دعبوريهاا  هلل تهااصاو ااألهااوا  البشاارية  دياارى ذلااك كلاا  جااز ر 

م احلريّة دالهطور دحلوق اإلنسصان دال  تسه  إو القي  من الدعوات ال  تادر بن احلن داآلخر بصات
 وابااُ اتجمهمااع داصمسااصا  بصالهزامصاتاا  جتااصايف مرجهيهاا  الهليااصا. دكاا  قاارر يف هااذا اتجمهمااع علياا  أن يراقااا ذلااك 

 اتجمهمع  دأن يلوم بواجب  حنو محصايه  من ك   قة هتدر  وابه   دجتلا ل  الشلصا  دالوهن 
 

جادالمطلبالثاني:مجتمع

                                  
 . 51( تورة القور: اآلية: 1)
 256( تورة البلرة: اآلية: 2)
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يف اتجمهماااع اإلتاااممي م اااصاهر عاااّدة تشاااهد علااا  أنّااا  جمهماااع جاااصاّر قا مكاااصان قيااا  لااااغصاعر األماااور "
هصا  دميكن أن نهّد احلر، علا  الهلام القاصاقع دالساهي إو الهما  الااصا   أبارز م هارين يهضا  فدتفصات

رقا  دقا تقفاك عقا    قصالهلم قيمة عليصا من قايم اتجمهماع اصمسالم  قا تفصا(1)"من خمهلمصا جديّة هذا اتجمهمع
إن الهلم يف اإلتمم أقق حمي  قا جيمد دقا يضيق  قصاإلنسصان يف اإلتمم "مصا رام حيم  اتم اإلتمم  

  الهلاام القااصاقع هااو كا  علاام يلاارب ماان اهلل تاابحصان  دتهااصاو  (2)" ياههلم كاا  مااصا يقفهاا  دكاا  ماصا يطماا  لاا 
الهلاام الشاارعي  دالهلااوم األخاارى الاا  دياادخ  يف هااذا "الاااصا    الهماا ديزيااد اخلشااية مقاا   دياادقع إو 

تااادقع اإلنساااصان إو الهفكاااري يف اصمخلوقاااصات دأرارك قااادرة اهلل تهاااصاو دباااديع صاااقه   قاااصاتجمهمع اإلتاااممي 
يرحا هبذا الهلم ديهيئ اصمقصاخ اصمقصاتا ل   ألنا  الوتايلة الفصاعلاة لهحلياق ملصاصاد  م اة حيار، اتجمهماع 

 .(3)"دإجيصار الوازع القفسي عليهصا دهي توجي  الهفكري  دإصمح الهل 
هلم الاصا  هو الهلم الذي يهبه  الهم  الاصا  إذ أ مصا مهمزمصان  دقا يهاور انفاصاهلمصا  إذ قا دال

مصا ي ينب عل  علم نصاقع  دهلذا قّدم اهلل تهاصاو األمار باصالهلم علا  األمار بصالهما  يف  صايكون الهم  صصاحلر 
 چيت  جث       مث  ىثيث   يب  جت     حت     خت   مت   ىت چ  :قول  تهاصاو

دقا قيماة لهلام "  (4)
  " يهبه  عم  صصا   دقا للو  قا يهبه  الفه   دلذا حذرنصا اهلل تبحصان  دتهصاو من ذلك مصا ي
ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  چ   :حياث قاصا  تهاصاو(5)

 چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
(6). 

                                  
 .31(أبوغدة  حسن د خردن  اإلتمم دبقصا  اتجمهمع  اصمرجع نفس   ،1)
 .171   اتجمهمع اإلتممي  اصمرجع نفس   ،(عبد الواحد  ماطف2)
. كاارزدن  أنااس أمحااد  مااقهج اإلتاامم يف تزكيااة 151( اباان عصاشااور  أصااو  الق ااصام اقاجهمااصاعي يف اإلتاامم  اصمرجااع نفساا   ، 3)

أبوغادة  حسان د خاردن  اإلتامم دبقاصا  اتجمهماع   .183/، 1م  جاا1997 -ها 1417  1القفس  بريدت: رار ابن حزم  ط
 .31نفس   ،اصمرجع 

 . 19( تورة حممد: اآلية: 4)
. أباو غادة  حسان د خاردن  اإلتامم دبقاصا  191/،1(كرزدن  أنس أمحد  مقهج اإلتمم يف تزكياة الاقفس  اصمرجاع نفسا   جاا5)

 .31اتجمهمع  اصمرجع نفس   ،
 . 3-2( تورة الاف: اآليصات: 6)
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بصارة كمصا يفهمهصا اتجمهمع اإلتممي  قداعرة الهم  الااصا  دمفهوم الهم  الاصا   مرتب  مبفهوم اله
تشم  احليصاة دمصا قيهصا دقا ختهص بصالشهصاعر الههبدية  كماصا تشام  كياصان اإلنساصان كلا  ظاصاهريف  اداتهة جدر 

دبصاطق   دهذا مصا دضح  اإلمصام ابن تيمية رمحا  اهلل عقادمصا عارف الهباصارة بلولا : "هاي اتام جاصامع لكا  
ن األقاوا  داألعماصا  ال اصاهرة دالبصاطقاة" قكا  عما  ياؤري إو مرضاصاة اهلل دجيلاا مصا حياا اهلل ديرضاصايف ما

القفع إو البشارية  قهاو عما  صاصا  يرحاا با  يف اتجمهماع اإلتاممي  ديفاه  لا  األباواب ديشاجع عليا  
دليس من طبيهة اتجمهمع اإلتممي تاقيف األعمصا  إو رقيع ددضيع  دإمنصا يهما  با  ماصارام "أصحصاب   
دتاادعو احلصاجااة إلياا   بيقمااصا يضااّيق اتجمهمااع اإلتااممي علاا  األعمااصا  الهبةيااة بكاا  أنواعهااصا  أل ااصا صااصاحلصا 

مهاادرة للوقااُ داجلهااد  مشااغلة عاان اجلااد  قاام مكااصان تجمهمااع أنيطااُ باا  مهمااة اخلمقااة يف األرض صمةاا  
 .(1)"هذيف األعمصا  مهمصا حصاد  أهلهصا تزييقهصا  دذلك أن اتجمهمع اإلتممي يلظ بك  أقراريف

مجتمعمتسامح:المطلبالثالث
إن الساااامصاحة صاااافة بااااصارزة يف اتجمهمااااع اإلتااااممي  أل ااااصا ظااااصاهرة يف  قصايااااصا اإلتاااامم كلاااا   قصاألحكااااصام 

 چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ   چ :الشارعية مبقياة عليهاصا  قهاذا قاو  اهلل تهاصاو يقطاق هباصا

  دتالم بصالساامصاحة دحيةّاا  للمدادمااة عليهااصا  دذلااك داهلل تابحصان  دتهااصاو ياااف رتااول  صاال  اهلل علياا (2)
 چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ     چ  :صاوهاااايف قااااو  ت

(3)  
 قااصا  القاااي (4)" ديرجااع مهاايف الساامصاحة إو الهيسااري اصمههااد   دهااي مهاايف اليساار اصموصااوف باا  اإلتاامم"

 ت هااار (5)ين أحاااد إقا غلبااا  قسااادردا دقاااصاربوا""إن الااادين يسااار دلااان يشاااصار الاااد :صااال  اهلل عليااا  دتااالم
السااامصاحة يف اتجمهماااع اإلتاااممي جلياااة يف اصماااواطن الااا  ي ااان قيهاااصا ظهاااور ضااادهصا كصاقانفهاااصا  دالغضاااا 
داألنصانياااة  دذلاااك يف حاااصاقات البياااع دالشااارا   دأماااصاكن اقاحهكاااصاك الهصاماااة  قاااسن أبقاااصا  اتجمهماااع اإلتاااممي 

                                  
. كاارزدن  مااقهج اإلتاامم يف تزكيااة الااقفس  اصمرجااع 32نفساا   ،( أبااو غاادة  حساان د خااردن  اإلتاامم دبقااصا  اتجمهمااع  اصمرجااع 1)

 .215/،1نفس   جا
 . 173( تورة البلرة: اآلية: 2)
 . 159( تورة    عمران: اآلية: 3)
. أبو غدة  حسن  د خردن  اإلتمم دبقصا  51( ابن عصاشور  الطصاهر  أصو  الق صام اقاجهمصاعي يف اإلتمم  اصمرجع نفس   ،4)

 .32جع نفس   ،اتجمهمع  اصمر 
 .39(صحي  البخصاري  كهصاب اإلميصان  بصاب الدين يسر  رقم احلديث 5)
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اا مر رشِحاامش اهللُ رشُجاا" :ميهةلااون قااو  القااّي صاال  اهلل علياا  دتاالم ااهاشرشى دشِإذشا اقا هش  صامسش حر   (1)"ضاا ِإذشا بشااصاعش دشِإذشا اش 
قصالساااااامصاحة مبفهومهااااااصا الواتااااااع  صاااااافة ماااااااصاحبة لهااااااارقصات اتجمهمااااااع اإلتااااااممي  قهاااااام بهيااااااددن عاااااان 

 .(2)اقانفهصاقات  مهرضون عن الهجصادزات  دهذا مصا تلهضي  األخوة يف الدين
بان اصمسالمن قيماصا بياقهم  قلاد أمار اهلل هباصا ماع اصمخاصالفن يف الادين  دقا يهو هذا أن اصمساصاحمة حمااورة 

قأمر بصاإلحسصان إو الوالدين الكصاقرين  دأذن ب  اصمخصالفن مصا ي يكونوا حمصاربن  دأبصاح الزداج من نسصا  
  دقا يُاه ااذر اصمساالم (3)اليهوردالقاااصارى  دأجااصاز اصمهااصاممت الدنيويااة مههاام  دهااذيف هااي الساامصاحة بهيقهااصا

بااتك الساامصاحة داإلعااراض عقهااصا حبجااة أن غاارييف قا يهااو هبااصا أد حبجااة كةاارة اهلمااوم دضااغ  الهماا  دتااو  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  چ  :بلولااا (4)األحاااوا   قاااسن اهلل دصاااف عباااصار الااارمحن

 چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    
. دترية القبّيال  اهلل علي  د تلم حصاقلاة بصاألحاداث الا  تؤكاد (5)

مع ك  من تهصام  مههم  قهذا أعراّ  جيذب رتو  اهلل صل  اهلل علي  دتالم جذباة شاديدة مث مسصاحه  
يلاااااو  لااااا : ياااااصا حمماااااد مااااار يل مااااان ماااااصا  اهلل الاااااذي عقااااادك قصالهفاااااُ إليااااا  رتاااااو  اهلل صااااال  اهلل عليااااا  

 ."(6)  دتلمفضحك مث أمر ل  بهطصا 
منآمجتمع:المطلبالرابع

  داألماان هااو علااق السااكيقة دالطمأنيقااة داقاتااهلرار علاا  يهااف اتجمهمااع اإلتااممي بأناا  جمهمااع  ماان
  ألن  عصام  من أهم عوام  الراحة دالسهصارة لباو مر مسهوى الفرر داجلمصاعة. داإلتمم يهه يف نهمةر دقض

اإلنساااصان يف احلياااصاة  دهاااو مطلاااا رعيسااايي للمجهمهاااصات مجيههاااصا  بياااد أن حااااوهلصا عليااا  لااايس باااصاألمر 
ٿ  ٿ  ٿ   چ  :ن األمان داإلمياصان  دبان الكفار داخلاوف  قاصا  تهاصاواليساري . قةماة تامزم داضا  با

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

                                  
 .1971(صحي  البخصاري  كهصاب البيوع  بصاب السهولة دالسمصاحة يف الشرا  دالبيع  رقم احلديث 1)
 .33(أبوغدة  حسن د خردن  اإلتمم دبقصا  اتجمهمع   ،2)
 .33مع  ،( أبوغدة  حسن د خردن  اإلتمم دبقصا  اتجمه3)
 .33  ،أبوغدة  حسن د خردن  اإلتمم دبقصا  اتجمهمع (4)
 . 163( تورة الفرقصان: اآلية: 5)
 .1157رقم احلديث  ,احلجصاج  صحي  مسلم  كهصاب الزكصاة  بصاب إعطصا  من تأ  بفحش دغل ة بن (اللشريي  مسلم6)
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 چڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    
ن الهلوبااصات الاا  شاارعهصا إ. دهقااصا ميكققااصا اللااو  (1)

صا عفااظ علاا  اتجمهمااع اهلل تهااصاو بشااردط دضااواب  هااي غصايااة يف اقاحهيااصاط تهااّد رمحااة ماان اهلل تهااصاو  أل اا
 .(2)مبةل  دقيم  بن اتجمهمهصات األخرى هبذيف السمصات ال  مرت عليك اأمق   دجتهل  مهميزر 

 
 
 
 
 
 

                                  
 .  112( تورة القح : اآلية: 1)
 بهارف.34اتجمهمع  اصمرجع نفس   ،(أبوغدة  حسن د خردن  اإلتمم دبقصا  2)
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 الثالثالباب 
 توجيهات قرآنية في البحث عن العالقات اإلنسانية

وفي فصول:
 الفصددددلاألول النهدددديعددددنفضددددولالكددددالموالخددددوضفددددي

 الباطل
 الفصلالثاني النهيعنالسبوالفحشفيالقول
 الفصلالثالث النهيعنالنجوى
 لفصلالرابع الحثعلىالصمتوحسناالستماعا
 الفصلالخامس الحثعلىأداءالتحيةوردها
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الفصلاألول
 النهيعنفضولالكالموالخوضفيالباطل

 ل  اقابههصار عن قضو  الكمم دعدم اخلوض يف البصاط   داقالهزام هباذا الهوجيا عاللر ن الكر   حثمي 
اللاار   ِماان  شااأن  أن  يشُاااامي يف بقااصا  جمهمااعي مهمصاتااكي يبههااد قياا  القااصا  عاان الةر اارة داإلكةااصار ماان الكاامم 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  چ    تهااااصاو:صاالااااذي قا حصاجااااة إلياااا .ق

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    
. قهااااااذيف (1)

  قاسنمي مان شاأن اصمسالم الاواعي أقا خياوض قيماصا صااصمؤمقن إو أن  يكون كمُمهم هصارقر اآلية اللر نية ُتوجِّ  
قا يهقي   دأقا ُيكةر من الكمم اصمبصاح غري اهلصارف دالذي قا خاري قيا   قاسنمي الوقاُ أكان مان إضاصاعه  يف 

 قضو  الكمم دهشذشريف.
صاااااال  اهلل علياااااا  دتاااااالم أناااااا  دكةاااااارة الكاااااامم تااااااؤري إو قسااااااوة الللااااااا  قلااااااد دشرشرش عاااااان رتااااااو  اهلل 

قاُ تكةااردا الكاامم بغااري ذكاار اهلل  قااسنمي كةاارة الكاامم بغااري ذكاار اهلل قسااوة  للللااا  دإنمي أبهااد القااصا  «قااصا :
. دقا شااكمي أنمي قسااوة الللااا مااع اهلل تااؤري إو قسااوت  مااع القااصا   سااصا يُللااي (2)»ماان اهلل الللااا اللصاتااي

 .  الهمقصات اإلنسصانية بشك  عصامب مل  السيئة عل  اقاتاصا  بصاآلخرين  دعل
 

 

 

 

                                  
 .114( تورة القسصا : اآلية 1)
 .617  ،4  ج2411  حديث رقم )61( ردايف التمذي دقصا : حسن غريا. ان ر: السقن  كهصاب الزهد  بصاب(2)
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الفصلالثاني
النهيعنالسبوالفحشفيالقول

للساااا داللهااان دالفحاااش يف اللاااو  أضااارار كةااارية  قفيهاااصا إياااذا   للمسااابوب  دإيغاااصار  للااااددر  دقشط اااع  
يف مااان للهمقاااصات داصماااورميات  دزرع  لباااذدر الفهقاااة دالشااالصاق  دذلاااك صماااصا جتلبااا  مااان الهااادادة دالبغضاااصا   دجتااارُّ 

اصمقصازعااصات داصمشااصاحقصات الاا  قااد تقههااي بااأدخم الهواقااا دأتااوأ القهااصاعج  قههفكااك ُعاارى احملبااة  دتقلطااع 
 رداب  األُل فة  دحي  الفسصار حم  الامح  داخلاصام حم  الوعصام  قهسو  األحوا  دتضطرب األعمصا .

اإلنسصانية  جصا  الهوجي  دنهيجة هلذيف اآل صار السيئة ال  يتكهصا السبصاب دقحش اللو  عل  الهمقصات 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  اللر   ليحث علا  جتقاا القطاق بصاأللفاصاظ البذيئاة  دالكلماصات اصمبهذلاة. قاصا  تهاصاو:

چٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ    
.ديف  ياااة أخااارى ناااصمي اللااار ن الكااار  علااا  (1)

ک  چ  اااايم. قااااصا  تهااااصاو: أن إيااااذا  اصمااااؤمقن بااااصاللو  الساااايئ ردن دجاااا  حااااق  يتتااااا علياااا  إمث ع

 چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
(2). 

 
 
 

 
 

                                  
 .148( تورة القسصا : اآلية 1)
 .58( تورة األحزاب: اآلية 2)
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الفصلالثالث
 النهيعنالنجوى

عاان أمسااصاع  االقجااوى: هااي كاامم الساارِّ الااذي يكااون باان ا قاان أد أكةاار  يف ختصاقااُ دهتااصامس  بهياادر " 
بقااا(1)" القاااصا  ااا.ديبااان اللااار ن الكااار  أنمي القجاااوى مااان صااافصات اصمقاااصاقلن الاااذين جيش عااان الهااااري   صاون راعمر

ڌ  ڌ   ڎ   چ  برراعهم دمههلداهتم  ديههصاردن عل  الهقصاجي بصاإلمث دالهاددان دمهااية الرتاو . قاصا  تهاصاو:

ڎ       ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ      ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ   ۈۈ  ٴۇ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ

ۋ  ۋ   ۅ        ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ  

 چوئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ 
(2). 
حر، اإلتمم عل  مراعصاة شاهور اآلخارين  إذ إنمي القجاوى علا   ديف القهي عن القجوى رلي   عل 

ح مشااصاعرهم  صمااصا قااد يوحياا  هااذا الهااارف هلاام بااأ م هااذيف الاااورة تااؤرِّي إو تااو  ال اان بااصاآلخرين دجاار 
 للمشورة أد الاحبة. مر ليسوا أه
 
 
 

 
 

                                  
 .823  ،7لر ن  )ر.م: رار الفكر الهر   ر.ط  ر.ت(  ج( ان ر: اخلطيا  عبد الكر : الهفسري اللر   لل1)
 (.11 -7( تورة اتجمصارلة: اآليصات )2)
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الفصلالرابع
الحثعلىالصمتوحسناالستماع

مااان أ ياااة كااا ى يف بقاااصا  الهمقاااصات  ذلكدُحسااان اقاتاااهمصاع مهاااصارة قاباااد مااان إتلصا اااصا  صماااصا لااا الاااامُ
ة يف إجياصار الفهام اصمهباصار  بان القاصا   دمساصاعدهتم اإلنسصانية بان األقارار داجلمصاعاصات  دهاي دتايلة جُمديا

 يف ح ِّ مشكمهتم  دالهخفيف من  قامهم  دمصا حيسون ب  من ضيقي دحزن.

ہ  ھ  ھ  ھ  چ دقااد نبمياا  اللاار ن الكاار  إو ضااردرة ُحساان اقاتااهمصاع. قااصا  تهااصاو: 

 چھے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
. قااااصا  اباااان عبااااصا : هااااو الرجاااا  (1)

حلسن داللبي   قيهحدث بصاحلسن دياشق كشفُّ عن اللبي  قم يهحدث ب يسمع ا
(2) . 

لولياصام أدري ماصا نشاُّاُ :"إنمي اإلنااصات ع ايم الفصاعادة  قهاو يفاه  لااك « قان الهفاصادض»جاصا  يف كهاصاب 
نصاقذة لتى مصا يددر يف عل  الطرف اآلخر  كمصا جيها  الطارف اآلخار علا  اتاههدار لانااصات إلياك. 

  قلمصاذا قا عصاد  أن  تسهمع إو شكوايف. قا تلصاطها  حاة لاو صاأد قللر  صااآلخر كصان غصاضبر قلو أنمي الطرف 
ااهريف بسصااغصاعك إلياا  عاان طريااق تركيااز ن اارك علياا   أد  شااهرتش أناا   طاائ  أد أناا  يهيقااك. دميكقااك أن  ُتش 

دعقااادمصا « أنااصا أقهاام مااصا تلاااديف»أد « نهاام  نهاام»هااّز رأتااك ماان  ني آلخاار  أد ترريااد عبااصارات مةااا : 
ااأشل   هباادد  إن كااصان لدياا  شااي   خاار يريااد أن يضاايف   دشااجه  علاا  أن  يُفضااي ي قههااي ماان حديةاا   ات 

مااصاذا حاادث بهااد »أد « ماان قضاالك اتااهمر يف حااديةك: »مر إليااك بكاا  مااصا يضااصايل   بااأن تلااو  لااا  مااة
ماااصا تااايؤري ذلاااك إو هتدعهااا    صادمبجااارر أن  تُقااااُ صماااصا يرياااد الطااارف اآلخااار أن  يلولااا   قغصالبرااا«. ذلاااك؟

دأكةاار اتااهجصابة بشااأن حاا  اصمشااكلة  داتهااادار اللاارار اصمطلااوب  قلاايس ماان قبياا   مر لياااب  أكةاار تهلمياا
 . (3)مصا يسهمهون أكةر سصا يهكلمون" صاالادقة أنمي أقض  احملصادرين غصالبر 
أنمي براعاااة اإلنااااصات تكااون باااصاألُذن  دطااارف الهاان  دحضاااور الللاااا   "دقا باادمي مااان اإلشاااصارة هقااصا إو

مان  ا   دعدم اقانشغصا  بهحضري الرّر  دعادم اقاتاههجصا  باصالرّر قبا  إمتاصام الفهام. قاسنمي كةارير دإشراقة الوج
                                  

 .17( تورة الزمر: اآلية 1)
 .244  ،15( للرطي: اجلصامع ألحكصام اللر ن  ج2)
 (.68 -67م(   ،)1994( أدري  دليصام: قن الهفصادض  ترمجة: نيفن عزاب  )اللصاهرة: الدار الهربية للقشر دالهوزيع  3)
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القااصا  خيفلااون يف تاارك أ ااري طيِّااا يف نفااو  ماان يلااصابلو م ألد  ماارة  أل اام قا ُياااغون إلاايهم بصاههمااصام  
إ م يسهمهون بقاف أُُذن  دحياردن  هم قيمصا تيلولون  صمسهمههم  قاسذا تكلميام اصمساهمع ي يُللاوا لاا  

 .(1)"كلم اجليدبأنمي أكةر القصا  يُفضِّلون اصمقاُ اجليد عل  اصمه صا  ِعل مر قار بصا
إذا «:"كيف تكسا األصدقصا  دتؤ ر يف القصا »يف كهصاب   Dale Carnegieيلو  رايلكصارنيغي

ُش تريد أن  يقفضمي القصاُ  من حولك  ديسخردا مقك عقدمصا تاوليهم ظهارك  قهاصاك الوصافة: قا تُهاِ   كق
ك يهحدث قم تقه ر حة . دإذا خشطشرشت لك قكرة بيقمصا غري .. تشكشلميم بغري انلطصاع.قرصة احلديث اأحدر 

مةلااك  قلمااصاذا تضاايع دقهااك يف اقاتااهمصاع إو حديةاا  السااخيف؟ اقااهحم  صايُااهم حديةاا   قهااو لاايس ذكيراا
 .(2)علي  احلديث  داعتض يف مقهاف كمم "

اا
ر
بكاامم اصمهحاادث  قسناا  لاايس ماان األرب ملصاطههاا   صادماان ُحساان اقاتااهمصاع أناا  إذا كااصان السااصامع عصاصم

أ  ربااصاح: إنمي  باان هااصار لرخاارين مهرقااة هااذا احلااديث دالهلاام باا .قصا  عطااصا دمداخلهاا  قياا   بغاارض اإلظ
 .(3)الشصاب ليحد و حبديث  قأتهمع ل  كأ  ي أمسه   دللد مسهُه  قب  أن  يولد

  أن  إذا أشك  علا  اصمساهمع شاي  مان كامم حمدِّ ا   قاسن عليا  أن  ياا  صادمن ُحسن األرب أيضر "
ااني لمتااهفهصام  دقا يلطااع علياا   حااة اقانههااصا  ماان احلااديث  مث ي سااهفهم مقاا  بااأرب دلطااف دمتهياادي حشسش

 صاكمم   قسنمي ذلك   ب بأرب اقاتاهمصاع  إقا إذا كاصان اتجملاس جملاس رراتاة دتهلُّام  قاسن لا  حيقئاذي شاأنر 
 خاار  دحيساان قياا  السااؤا  داصمقصاقشااة عقااد متااصام اجلملااة أد اصمهاايف الااذي يشاارح  اصمهلِّاام  ديقبغااي أن  تكااون 

عشاادي: قصالااُ احلكمااصا : ماان األخاامق الساايئة مغصالبااة  باان . قااصا  اهليااةم(4)"صاقشااة قياا  بااأرب دكيصاتااةاصمق
 . (5)الرج  عل  كمم   داقاعتاض قي  للطع حدية 

دمن األرب يف هذا السيصاق كذلك  أن  إذا ُتئ  شخص  عان شاي   قسنا  قا حيسان بغارييف أن  يباصارر 
فشاُظ لاألرب دأرقاع للملاصام.ُردي  صاإو اإلجصابة  ب  يقبغي أن  قا يلو  شيئر  حة ُيسأ  عق   قاسنمي ذلاك أح 

                                  
 .38  ،35م(  ،1999ها/1421  1( ان ر: رميصا   حممد: ققون احلوار  )بريدت: رار ابن حزم  ط1)
 .79( كصارنيغي  راي  : كيف تكسا األصدقصا  دتؤ ر يف القصا   )اللصاهرة: مكهبة اخلصاجني  ر.ط  ر.ت(  ،2)
 .118  ،2( اصملدتي  ابن مفل : اآلراب الشرعية داصمق  اصمرعية  ج3)
 .65ها(  ،1413  2( ان ر: أبو غدة  عبد الفهصاح: من أرب اإلتمم  )بريدت: لبقصان  رار البشصاعر اإلتممية  ط4)
 .  119  ،2( اصملدتي  ابن مفل : اآلراب الشرعية داصمق  اصمرعية  ج5)
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ُش غقيماة  أد  ُش اتجمياا  كأناكش أصاب عن جمصاهد أنمي للمصان قصا  قابق : إيصاك إذا ُتئ  غاريك أن  تكاونش أنا
ُش السااافهصا ش علااا   ُش بصاصمساااؤد   دعشقميفاااُ الساااصاع   درشلل ااا ُش ذلاااك  أشز رشي ااا ظفااارت بهطيمياااة  قسناااك إن  قهلااا

 .(1)ك  دتو  أربكتفصاهة حلم
 

 

                                  
 ( اصمرجع السصابق  نفس اجلز  دالافحة.1)
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الفصلالخامس
الحثعلىأداءالتحيةوردها

  جيد أ صا ُعدر السِّمة ال  حيار، اصماقهج هصاملةالقصاظر يف الهوجيهصات اللر نية ال  عثُّ عل  أرب اصم
علاا  طبااع اتجمهمااع اصمساالم هبااصا  أقا دهااي الاادعوة إو الهمسااك بكاا ِّ دتاايلة ماان شااأ صا أن   صااللاار   ردمراا

ق ُعااارى األخاااوة دتهاااّزز عمقاااصات اصماااورمية بااان أقااارار اتجمهماااع. دلهااا  إقشاااصا  السااامم دالهحيمياااة يُهااادميان يف ُتو ِّااا
ملدمة تلك الوتصاع  ال  تهجلميا  كصارهاصا يف تاافية الللاوب  دتوتايع راعارة الههاصارف بان القاصا   دتو ياق 

تجمهمااااع  ديهاااادبّر نهصاعجهااااصا الاِّاااالة باااان عبااااصار اهلل  دهااااي ظااااصاهرة يُاااادركهصا كاااا  ماااان ميصارتااااهصا علاااا  صااااهيد ا
اإلنسااصانية الهجيبة.دقااد اخهااصار اهلل للمااؤمقن أمجاا  مهااصا  الهحيااة ليهبصارلوهااصا قيمااصا بيااقهمو دجشهشلشهااصا كلمااة 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  چ الساااااامم. قااااااصا  تهااااااصاو: 

 چىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   چ. دقااصا : (1)

 چ  ې  ې  ې  ې  ىى
(2). 

دإذا كصان اإلتمم قد حثمي علا  أرا  الهحياة  قهاو يف الوقاُ نفسا  قاد حاثمي علا  ررِّهاصا. دإن  كاصان 
احلث عل  أراعهصا قد جصا  عل  دج  القشد ب  قاسنمي احلاث علا  ررِّهاصا قاد جاصا  علا  دجا  الوجاوب. قاصا  

 چخت  مت  ىت         ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حبخب  مب      ىب  يب         جت  حت  چ تهااصاو: 
. قااصا  (3)

قحيُّاوا »أمجع الهلمصا  عل  أن اقابهدا  بصالسمم ُتقمية ُمرغميا  قيهصا  درّريف قريضاة  للولا  تهاصاو: "اللرطي: 
 . (4)« "بأحسن مقهصا أد ُررُّدهصا

 
 

                                  
 .27( تورة القور: اآلية 1)
 .61(تورة القور: اآلية 2)
 .86( تورة القسصا : اآلية 3)
 .298  ،5( اللرطي: اجلصامع ألحكصام اللر ن  ج4)
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الفصلاألول
عالقةالفردونفس 

ة اصمسالم ماع نفسا   قبحساا قا بد أن نهلم بصارئ ذي باد  أن دجهاصات الق ار ختهلاف حاو  عمقا 
ماااصا حيملااا  اصمااار  مااان قكااار  دحبساااا ماااصا لديااا  مااان تااااورات عااان اهلل دالكاااون داحلياااصاة داإلنساااصان  يااااو  

 الشخص عمقه  مع نفس  عل  حسبهصا.
دهلاااذا قا نسااااهغرب مااااصا نشااااصاهديف مااان هااااذا الهفااااصادت دهااااذا اقاخاااهمف احلصاصاااا  يف تااااارقصات القااااصا  

ريلااة الهمقااة الاا  يليمهااصا مااع نفساا . قهااذا شااخص غااصارق يف دالهبااصاين الااذي ناارايف يف حيااصاة كاا  قاارر  دط
 الشهوات داصملذات ديرى أن  يقصاتب  هذيف احليصاة  دهو مرتصاح من دضه  كمصا يزعم.

إقا حبددر  أغلا دقه  جصالس لوحديف  ديرى أن  ادشخص  خر  مقطوي عل  نفس   قا يكلم أحدر 
ديهااور أن أقضا  عمقاة يليمهاصا ماع نفسا  عمقه  مع نفس  هبذيف الاورة جيدة دمقصاتبة. د صالاث يارى 

بصالريصاضااة طااوا   ااصاريف دليلاا  يلهااا ديهماارن  دقا يهاارف ماان  مر هاو اقاههمااصام مجساام  دليصاقههااصا  قااتايف مقشااغ
هذيف احليصاة إقا الريصاضة دهكذا  قسنك جتد أن القصا  مشصارب  هلفاة يف عمقاصاهتم ماع أنفساهم  حبساا 
 الهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورات داألقكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااصار الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  حيملو ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااصا.

قا بد لقصا من البداياة أن نهفاق علا  أتاس دضاواب  حنادر مان خمهلاصا الهمقاة الساليمة دالااحيحة دلذا 
يف عمقة اصمسلم مع نفس و ألن اللضية لو تركُ لهلو  القصا  دأهاواعهم صماصا اتاهلرت علا  شاي   ألن 

أنااُ الااذي أقكاار قياا  أنااصا خيهلااف عاان الااذي تفكاار قياا  أنااُ  دالااذي أمياا  إلياا  أنااصا دأحباا  رمبااصا تبغضاا  
دتكرهاا و لااذا كااصان قا بااد لمتفااصاق علاا  قواعااد حنااهكم إليهااصا يف تلرياار عمقااة اصمساالم بقفساا   داللصاعاادة 

جئ  حئ   مئ  چ داألتااصا  الااذي حنااهكم إلياا  هااو اإلتاامم  يلااو  اهلل تهااصاو:  صا نرجااع إليهاا اله يمااة الاا

 چىئ  يئ  جب       حب  خب  
(1) .  

ا ن شاريهة  ياق م لاا  عمقها  ماع نفساا   هاذا علياا    دقا يرضا  بصالااديصاقصالاذي قا يلبا  بصاإلتاامم حكمر
 اأن يراجااااااااااااااااااااااااااع إتاااااااااااااااااااااااااامم   قااااااااااااااااااااااااااسن لقااااااااااااااااااااااااااصا مهاااااااااااااااااااااااااا  حااااااااااااااااااااااااااديث  خاااااااااااااااااااااااااار غااااااااااااااااااااااااااري هااااااااااااااااااااااااااذ

                                  
 . 59( تورة القسصا : اآلية: 1)
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    (1)  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎچ يلااو  اهلل تهااصاو: 
بان لقاصا كيفياة عمقاة  -عاز دجا -قد أكم  لقصا الدين  دمن كماصا  الادين دمتصاما  أنا   -عز دج -قصاهلل 

 أي طريلاااااااااااااااااااااااااة تكاااااااااااااااااااااااااون دعلااااااااااااااااااااااااا  أي هيئاااااااااااااااااااااااااة تساااااااااااااااااااااااااري. اصمسااااااااااااااااااااااااالم بقفسااااااااااااااااااااااااا   علااااااااااااااااااااااااا 
 إو أتس اإلتمم دضوابط  يف هذا اتجمصا  لقكون عل  بيقة من أمرنصا  يف عمقصاتقصا مع أنفسقصا. قلقرجع

مااان جواناااا البااادن إقا دقاااد اهاااهم بااا  دحااار، عليااا   دأعطاااصايف حلااا  مااان  صاإن اإلتااامم ي ياااتك جصانبرااا
 م دعل  دردح.الهوجي   دبدن اإلنسصان يقلسم إو أقسصام  م ة  جس

قسذا مصا أررت أن تكون عمقهك مع نفسك عل  الكماصا   قهلياك أن عار، علا  جسامك دعلا  
عللك دعل  ردحك  دتهطي ك  قسم مقهصا مصا أدجب  الشارع علياك  دأن عاصاقظ عليهاصا ضامن ضاواب  

 الشريهة دحددر الدين.
:جسمكأيهاالمسلم:الًفأو

ي البقية  دذلاك بصاقاعهادا  يف الطهاصام دالشاراب  قو  صااحر، أيهصا اصمسلم أن يكون جسمك صحيحر 
قا تلباا  علاا  الطهااصام إقبااصا  الشااريف الااقهم  دإمنااصا أصااا ماان الطهااصام مااصا تلاايم باا  صاالبك دحيفااظ عليااك 

پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  چ بلاااااااو  اهلل تهاااااااصاو:  صاصاااااااحهك دقوتاااااااك دنشاااااااصاطك  مساااااااههدير 

 چٺ  
ماان بطقا   قااسذا   اماأل  رمااي دعاصا ر شارر  : ))مااصا-صاال  اهلل عليا  دتالم-ديلاو  الرتاو    (2)

 .(3) قةلث لطهصام   د لث لشراب   د لث لقفس (( مر كصان قا حمصالة قصاع
علااا  ن صاقاااة  قيقبغاااي علااا  اصمسااالم أن حياااصاقظمااان جواناااا عقصاياااة اإلتااامم بصاجلسااام الق صاقاااة   صادأيضرااا
ا يوم اجلمهة  ر، عل  اقاغهسصا  الكصام  دالهطيحيكلمصا رعُ احلصاجة إلي   د   ديغهس    د يصاب  جسم
  دأصايبوا صا: ))اغهسالوا ياوم اجلمهاة داغسالوا ر دتاكم دإن ي تكوناوا جقبرا-علي  الاامة دالسامم-قصا  

  حة أن بهاض الهلماصا  ذهاا إو دجاوب الغسا  لاامة اجلمهاة  مساهدلن يف ذلاك (4) من الطيا((

                                  
 . 3( تورة اصمصاعدة: اآلية: 1)
 . 31( تورة األعراف: اآلية: 2)
 تهليق الذهي يف الهلخيص : صحي  .7945  رقم 367/ 4( اصمسهدرك عل  الاحيحن للحصاكم  3)
 .884  رقم 2/4صاري  ( صحي  البخ4)
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غهساا  يف كاا  تاابهة اصمهفااق علياا : ))حااق علاا  كاا  مساالم أن ي -صاال  اهلل علياا  دتاالم-بلااو  الرتااو  
 .(1) أيصام يومصا  يغس  قي  رأت  دجسديف((

: ))أن -رضاي اهلل عقهاصا-تفلد قمك كاذلك بصالق صاقاة  قام ُيشام مقاك راعحاة مؤذياة  تاردي عصاعشاة 
( 2)قيساهيلظ إقا تساوك قبا  أن يهوضاأ(( ادقا  اصارر  مر كصان قا يرقاد لاي  -صل  اهلل علي  دتلم-رتو  اهلل 

: ))لاوقا أن أشااق علا  أماا  ألماارهتم -علياا  الاامة دالساامم-لفم حاة يلااو    دتبلاغ عقصايااة الشاريهة بااصا
  إن  صممصا يؤتف ل  أن نارى بهاض اصمسالمن يهملاون هاذيف اجلواناا  قام (3) بصالسواك عقد ك  صمة((

يههقون بق صاقة أقواههم دأبدا م دممبسهم  قاتاهم يغشاون اصمساصاجد دغريهاصا درداعحهام تاؤذي إخاوا م 
دتقّفر اصممعكة  دمان عجاا أن الابهض يزياد الطان بلاة  قيضايف علا  ماصا تابق أكلا  للةاوم احلصاضرين  

قيماااصا ردايف مسااالم يف صاااحيح : ))مااان أكااا  الباااا  دالةاااوم  -عليااا  الاااامة دالسااامم-دالباااا   يلاااو  
 (4)دالكراث قم يلربن مسجدنصا  قسن اصممعكة تهأذى سصا يهأذى مق  بقو  رم((.

أن  قصا : ))أتصانصا  -رضي اهلل عق -قلد ردى اإلمصام أمحد دالقسصاعي عن جصابر دأمصا مصا يههلق بصالةيصاب  
عليا   ياصاب دتاخة  قلاصا : ماصا كاصان جياد هاذا مااصا  مر   قارأى رجاازاعارر  -صال  اهلل عليا  دتالم-رتاو  اهلل 

: ))مااصا علاا  أحاادكم إن دجااد أن يهخااذ  ااوبن ليااوم -صاال  اهلل علياا  دتاالم-يغساا  باا   وباا ((  دقااصا  
عاادم اكااتاث بهااض اصمساالمن هبااذا اجلصانااا  صا. دإناا  صممااصا يؤتااف لاا  أيضراا(5)   مهقهاا ((اجلمهااة تااوى  ااو 

دهااي مسااألة اقاههمااصام بق صاقااة الةيااصاب  داصمشااكلة أن األماار يههاادى إو عاادم احلاار، حااة حلضااور  صاأيضراا
نشصاهد بهاض اصماالن هاداهم اهلل يادخلون اصمساجد بةياصاب دتاخة غاري  صاالالوات يف اصمسصاجد  قأحيصانر 

اان يفااة تكااون  يصاباا  مهسااخة  صاماان درشااه  أد ركصاناا   دأحيصانراا صا  درمبااصا تكااون  يااصاب الهماا   قهجااديف خصارجر
باااصالزيوت دغريهاااصا  نصاهياااك عااان الراعحاااة اصمزعجاااة مااان  يصابااا   قلاااو صااال  مجاااواريف إنساااصان ن ياااف الةياااصاب  

 توتخُ  يصاب  بسبب .

                                  
 .896  رقم 2/5( البخصاري  1)
 121  ، 2( مسقد أمحد   اجلز 2)
 174(   ،  393( مشصاكصاة اصماصابي    الفا  الةصا    حديث )3)
 81(   ، 1282  حديث ) 2( صحي  مسلم   اجلز 4)
 ( ردايف أبو رادر   قصا  عبداللصارر األرنأدط يف جصامع األدصو : إتقصار صحي 5)
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ث علا  مراعاصاة شاهور مهماة  دإن ريققاصا ليهاهم دحيا اهذيف اجلوانا  قس اصا جادر  يجا عليقصا أن نراعيق
 عااااااااااااز دجاااااااااااا .-اآلخاااااااااااارين  باااااااااااا  هااااااااااااو بااااااااااااصاب ماااااااااااان أبااااااااااااواب كسااااااااااااا القااااااااااااصا  درعااااااااااااوهتم إو اهلل 

قيمصا يههلق بهقصاية الادين هباذيف القصاحياة   -صل  اهلل علي  دتلم-اآل صار اصمردية عن رتو  اهلل دنذكر هقصا 
 اُ عقا ر قاصا : ))ماصا  ما -رضاي اهلل عقا -مصالاك  بان دهو اقاههمصام بصاجلسم من شاة جوانبا  عان أناس

صاال  اهلل -  دقااصا  (1)((-صاال  اهلل علياا  دتاالم-أطيااا ماان رياا  رتااو  اهلل  صادقا شاايئر  صاقاا  دقا مسااكر 
  ديكااون إكراماا  بهق يفاا  دمتشاايط  دتطييباا  دعساان ( 2) ))ماان كااصان لاا  شااهر قليكرماا (( -علياا  دتاالم

 شكل  دهيئه .
صال  اهلل -تاو  اهلل قاصا : ))كاصان ر  -رضي اهلل عق -مكيث  بن تهد عن جقدب بن ديف طبلصات

صل  -إذا قدم الوقد لبس أحسن  يصاب  دأمر ِعلي  أصحصاب  بذلك  قللد رأيُ رتو  اهلل  -علي  دتلم
مةا   -رضاي اهلل عقهماصا-يوم قدم دقُد ِكقدة دعلي  حلة ميصانياة  دعلا  أ  بكار دعمار  -اهلل علي  دتلم

 -صال  اهلل عليا  دتالم-اهلل  أن رتاو  -رضاي اهلل عقا -ذلك((  ديف صحي  مسلم عن ابن مسهور 
قصا : ))قا يدخ  اجلقة من كصان يف قلب  مةلصا  ذرة من ك   قلصا  رج :إن الرجا  حياا أن يكاون  وبا  

إن اهلل مجياا   -صاال  اهلل علياا  دتاالم-قااصا  القااي  -يهااو أيُهااّد هااذا ماان الكاا -دنهلاا  حسااقة؟  صاحسااقر 
: ))أاس مان الفطارة: اخلهاصان  صامسالم أيضرا  دردى ( 3) حيا اجلمصا   الك  بطر احلاق دغما  القاصا ((

 (4)دحلق الهصانة  دنهف اإلب   دتلليم األظصاقر  دقص الشصارب((.
 صا ههم كممقصا قيمصا يههلق بهمقة اصمسلم مجسم   دهو أن جيا أن حيف   ساصا يضاريف  تاوا ر كاصان مصاريرا

ردري دغريهاااصا  كاااذلك   قصالضااارر اصماااصاري كصاصمساااكرات داصمخااادرات دالهااادخن دالساااهر الغاااري ضاااصاأد مهقويرااا
 .صااحفظ جسمك يصا مسلم من اصمهصاصي دالذنوب داآل صام  قكمصا أن ذاك يضر قسن هذا يضر أيضر 

 :اصمسكرات دغريهصا دمصا أحسن قو  الشيخ حصاقظ بن أمحد احلكم  ىف ذم 
 را  عضصا  ددهن يف اللوى دهلصا ***ري  كري     بصاصمرد ت

                                  
 (   بصاب طيا راعحة القي صل  اهلل علي  دتلم6199  برقم ) مسلم ( ردايف1)
 (   بصاب يف إصمح الشهر4165( تقن ا  راددر   برقم )2)
 (   بصاب عر  الك  دبيصان  275( ردايف مسلم   برقم )3)
 ( بصاب خاصا  الفطرة621( ردايف مسلم برقم )4)
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 أحلُ بصالدقاقات تألههم: أحم   هذا الشراب لكم ***من طيبصات
 أجصابو اللوم: مصا حلُ دقا حرمُ ***قللُ قا بد من إحدى الهبصارات

 قا سصارات صاأنصاقع أم مضر بيقويف لقصا ***قصالوا: مضر يليقر 
 قلقصا قم شّك أن األص  مطرر ***بأن  اخلطر يف ك  اصمضرات

 أليس يف  ية األعراف مزرجر ***لطصالا احلق عن ك  اخلبيةصات
 ا مقهصا قليس لكم ***إقا ب هصان حق داض  يصايتإن تقكردا كون ذ

 أ  لكم ذا دأنهم شصاهددن ***بهحذير يلي  دتفهري آلقات
 ***دعقد إضصاقة مصا ي يف البطصاقات صادالقهي جصا  عن الهبذير مهضحر 

 جصا ت بذلك  يصات مبيقة ***مع األحصاريث من أقوى الدقاقات
:عقلكأيهاالمسلم:اثانيً

ن جوانا عقصاية دعمقاة اصمسالم بقفسا   اهاهم بهللاك ياصا عباد اهلل  دخاري ماصا هذا هو اجلصانا الةصا  م
 يهههد اصمسلم علل  ب  الهلم  إن أدجا دأدو دأد  مصا يغذي اصمسلم علل  ب  الهلم.

  دحساااا اصمسااالم  (1) : ))طلاااا الهلااام قريضاااة علااا  كااا  مسااالم((-صااال  اهلل عليااا  دتااالم-قاااصا  
رقااع ماان شااأن ماان يطلباا  دخاااهم رشاايه  دتلااوايف   -دتهااصاو تبااصارك-علاا  طلااا الهلاام أن اهلل  صاتشااجيهر 

 چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې     چ قاصا  اهلل تهاصاو: 
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   چ  دقاصا  تابحصان : (1)

 چېئ   ىئ   ىئىئ  
(2) . 

  إن أد  مااصا قار إن  قااصات الهلاام اليااوم داتااهة  دمياادا صا قسااي   قماان أياان يباادأ اصمساالم دمبااصاذا يهااهم أد 
الهباصارة الااحيحة  قهاذا هاو الاذي  -عاز دجا -م  هو كيف ميكق  أن يهبد اهلل يطلا من اصمسلم تهل

                                  
 151 ، 1 ج (224تقن ابن مصاج   برقم )( 1)
 . 28: اآلية: قصاطر( تورة 2)
 9( تورة الزمر : اآلية : 3)
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تيحصاتااا علياا   دتهسااأ  عقاا   قا عااذر لكاا  أحااد أن يااههلم احلااد األرد الااذي بواتااطه  يهبااد رباا . 
 .اأحكصام الطهصارة  الامة  الزكصاة  احلج  الايصام تههلم مسصاع  البيع دالشرا  لو كقُ تصاجرر 

  دهكااذا كاا  يف جمصالاا  دختاااا   صاكااصاة احلبااوب دالةمااصار دالاازردع لااو كقااُ مزارعرااتااههلم كيفيااة إخااراج ز 
لكن احلد األرد من أحكصام الشرع دكيفية عبصارة اهلل  هذيف مطلوبة مان اجلمياع قا عاذر ألحادو ألنا  قا 

 حيسن الامة أد قا يهرف أحكصام الطهصارة.
صاقات  األمااة حبصاجااة إو علاام الطااا مث بهااد ذلااك قااسن األمااة حبصاجااة إو أبقصاعهااصا دهاام مهلقااون كاا  اتجماا

 دعلم اهلقدتة  دعلم الفك  دعلم الفيزيصا  دعلم الريصاضيصات دعلوم دققون الاقصاعة دالهجصارة دغريهصا.
حناان حبصاجااة إو ماان يهااا كاا  طصاقصاتاا   دميااق  جاا  اههمصاماا  لديقاا   ديااههلم هااذيف الهلااوم ديلباا  عليهااصا 

 تهضهصاقهصا لغريهصا.إقبصا  الفريضة  ليقلذ األمة سصا تهصاني  من ذهلصا دا
مايجبعلىالمسلمالعنايةب الروح:وثالث

قا باااد أن تكاااون عمقهاااك بااا  عمقاااة مبقياااة علااا  توجيهاااصات الشااارع  إن  صاردحاااك أيهاااصا اصمسااالم  أيضرااا
ااا ااا صااصمسااالم لااا  قلاااا خيفاااق دردحر علياااصا تدقهااا  إو السااامو يف عاااصاي الهباااصارة   صاعاااس  دأشاااواقر  صاهتفاااو  دنفسر

 من نهيم  داخلشية سصا لدي  من أنكصا  دجحيم. دالهطلع إو مصا عقد اهلل 
 نااصا  اللياا  دأطااراف  -عااز دجاا -قخااري مااصا يهههااد اصمساالم باا  ردحاا  أن ياااللهصا بصالهبااصارة  داصمراقبااة هلل 

أحصابي  الشايطصان اصماصاكرة ددتصادتا  اصمردياة  قاسذا مسا  طاصاعف مان  صامهلير  صامهقبهر  صاالقهصار  حبيث يبل  يل ر 
چ : امساهغفرر  صا  تصاعبراصامهيل را اضهف البشري هزت  الاذكرى  قصارتاد باارير الشيطصان يف حل ة من حل صات ال

 چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ    
(1).  

 صااصمسلم الذي يريد أن يلوي ردح  قسن  يسههن يف إصمحهصا بضردب من الهباصارة يلاوم هباصا هلل طصاعهرا
ذكر يف إخبااصات دحضااور قلااا  دالااامة اللوميااة   كااهمدة اللاار ن يف أنااصاة دتاادبر دخشااوع  دالااصاقصانهراا صا بهراا

نفسا  علا  الطصاعاصات بشاة أنواعهاصا  حبياث  صااصمسهكملة شردط الاحة داخلشوع دحضور الذهن  مدربر 
 تاب  ريدن  دعصارات  دتجصايصايف ال  قا قكصاك ل  عقهصا دقا انفاصام.

                                  
 . 211( تورة األعراف: اآلية: 1)
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هقبا   مراقاا دبذلك ترهف نفس  ديرق شهوريف  دتهيلظ حوات   قاسذا هاو يف غصالاا األحياصان يلاظ م
هلل يف السر دالهمنياة  مسهحضار خشاية اهلل دمراقبها  إياصايف يف تهصاملا  ماع القاصا   قا حيياد عان احلاق  دقا 

 يقحرف عن جصارة السبي .
أيهااصا اصمساالم: دماان أهاام اجلوانااا الاا  تهههااد هبااصا ردحااك  دماان أهاام الاازار هلااصا أن تلزمهااصا برقيااق صااصا  

 دجمصالس إميصان.

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ٹ  ٹ چ يلاااااو  اهلل تهاااااصاو: 

 چڃ  ڃ  ڃ  
بأن حيسان اخهياصار األخام  دالبيئاصات الا  قا تزياديف  صادمن هقصا كصان اصمسلم مطصالبر   (1)

دتلاااوى دتباااارة  دأن يهااارض عااان رقاااصاق الساااو  مااان شااايصاطن اإلناااس  دعااان جماااصالس  صادصااامحر  صاإقا إميصانرااا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ أ الللاااا  قااصا  اهلل تهاااصاو: الفحااش داصمهااااية الاا  ت لااام قيهااصا الاااقفس  دياااد

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
(2) . 

اصمدادماة علا  األذكاصار داألرعياة  -أل اصا خاري زار لردحا -سصا يقبغي أن حياصاقظ عليا  اصمسالم ديههصاهاديف 
صاال  اهلل -يف كاا  عماا  ماان األعمااصا   قللااد كااصان لاا   -لياا  دتاالمصاال  اهلل ع-اصمااأ ورة عاان رتااو  اهلل 

يف اخلردج من البيُ رعصا   دللدخو  قي  رعصا   دلوراع اصمسصاقر رعصا   دقاتاهلبصال  رعاصا    -علي  دتلم
دللاابس الةااوب اجلديااد رعااصا   دلمضااطجصاع يف الفااراش رعااصا   دلمتااهيلصاظ ماان القااوم رعااصا   دهكااذا ي 

يلاااوم بهمااا  إقا دكاااصان لااا  قيااا  ذكااار  يهوجااا  بااا  هلل تهاااصاو أن  -عليااا  دتااالمصااال  اهلل -يكاااد رتاااو  اهلل 
يلهم  اللاد دجيقب  الهةصار  ديلطف ب   ديكها ل  اخلاري  ساصا هاو مبساوط يف كهاا احلاديث الااحي  

 .-صل  اهلل علي  دتلم-عن رتو  اهلل 
 
 

                                  
 . 11-7( تورة الشمس: اآليصات: 1)
 . 28( تورة الكهف: اآلية: 2)
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انيثالفصلال

سرت أعالقةالفردو
ديف ظلاا  تلهلااي  صا بصاعهبااصار أن البيااُ اصمساالم مةصابااة دتااكقر   تاارة اههمصاماا  بااصالفررإن اإلتاامم اهااهم بصاأل

دمق  متهد دشصاعج الرمحة  وحلدا ة ديف كقف  تقبُ الطفولة دتدرجصا والقفو  علي اصمورة دالرمحة دالههصاطف
 . دأداصر الهكصاق 

عقااق الرجاا  ليلااوم  اصمساالمة بكاا  رعصايااة ردحيااة إذ جهاا  اصمساائولية يف دماان مث حيااي  اإلتاامم األتاارة
 .قياح  اعهلصارهصا دحيسن أخمقهصا ديقمي عصاطفههصا جتصايف ريقهصا بأمر اهلل يف أترت 
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ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چ  :صمساااالمة مااااع جمااااري احليااااصاة اإلتااااممية قااااصا  تهااااصايل لههقصاتااااق األتاااارة

 چۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  
 (1). 

 (2) إصامح الراعاي للرعياةدياال  أهلا    بصالطصاعاة قهلي الرج  اصمسلم أن يال  نفس  :  اللرطيقصا
كلكااام راع دكلكااام مسااائو  عاااان أقا  ] :دتااالم قاااصا  قفاااي صاااحي  احلاااديث أن القاااي صااالي الااا  علياااا  .

ۓ  ۓ     ڭ     چ  :دقااصا  تهااصايل .  (3) [مساائو  عااقهم ... دالرجاا  راع علااي أهاا  بيهاا  دهااو.رعيهاا 

 چڭ   ڭڭ  
 چڇ  ڇ  ڇ    چ  :. دقصا  تهصايل(4)

(5).  
دأد  داجبصاتا  أن يهجا  لهاأمن هاذا البياُ   يف بيها  دداجب   هة اصمسلم يف أترت دللد قرر اإلتمم تب

 .قب  أن يذها عق  دأن يسد الةغرات قي   من راخل 
علاااي  صاالرجااا  أن يقشااا   بيهرااا قهبةاااصا حياااصاد   دقا يهاااو اإلتااامم بصالرجااا  قلااا  ردن اصمااارأة لساااد الةغااارة

يلومااصا علااي األبقااصا  دالبقااصات بصالرعصايااة داحلراتااة ل قاام بااد ماان أب دأم  الااامح داإلصاامح بااددن الزدجااة
البياُ الواحاد يف اإلتامم ميةا  قلهاة مان قامع الهليادة يف األماة  قهم باذدر اصمساهلب  دكاصاريف دذلاك ألن

هلذيف الللهة أن تكون مهمصاتكة من راخلهصا حاايقة يف ذاهتاصا كا  قارر قيهاصا يلاف علاي  دقا بد  احملمدية
 د قا تسههااي علاي مهاصاجم  ُ تهلة اقاقهحصام قام تااها علاي طاصارقد إقا كصان .يقفذ إليهصا  غرة قا

 چۋ  ۋ   ۅ   ۅ    چ  :داآلية اللر نية الكرمية تبن  ل  هذيف الهبهة
 (6) .  

إ اصا   ردن نفسا  دأهلا  ردن القاصار الا  تقه ارهم هقاصاك قهليا  أن حياو   أ صا تبهة للماؤمن  ليلاة رهيباة
إن  ؟قكياااف يلاااي اصماااؤمن نفسااا  دأهلااا  مااان هاااذيف القاااصار [حلجاااصارةالقاااصا  دا دقورهاااصا]ناااصار ق يهاااة مساااههرة 

 لطرياق الواضا  اصمهاصاي يف إطاصار داجباصات يؤريهاصا بهاد الهوباة القااوح الا  تقاا  الللاا اإلتمم بان هلاصا

                                  
 . 6( تورة الهحر : اآلية: 1)
 . 194  ، 18تفسري اللرطي ج( 2)
 . ( بصاب قضيلة اإلمصام الهصار  4828مسلم   برقم ) ( ردايف3)
 . 132رة ط : اآلية: ( تو 4)
 . 214( تورة الشهرا : اآلية: 5)
 . 6( تورة الهحر : اآلية: 6)
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بصاصمسالم يف بيها   دمان هاذيف الواجباصات الا  أناي   دختلا  من الذنا دتقههي ب  بصالهم  الاصا  دالطصاعة
  :يدأهل  تقفيذهصا مصا يل

:واجبالمسلمتجاهزوجت اًل:أو

ڈ  ژ  ژ  چ  مان إحام  السامم الاداخلي داصماورة دالرمحاة قاصا  تهاصايل :تحقيدقغايداتالدزواج

 چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   
(1).  

علياا   صاال  اهللحيلااق اصمساالم هااذيف الااردح اإلميصانيااة راخاا  البيااُ علياا  أن يااههلم ماان قهاا  القااي  دحااة
الهااورر إلايهن د عليااق  كةاري   قكاصان القاي صاالي الا  علياا  دتالم حسان اخللااق مههان  زدجصاتاا  دتالم ماع

چ  :حاصا  مان األحاوا  قاصا  تهاصايل مبدأ التاضي د الهشاصادر يف البياُ اصمسالم قصالهشاصادر مطلاوب يف كا 

چڤ  ڤ  ڦڦ  
قااسذا كااصان يف حصالااة اخلاامف داجااا قهااو يف حصالاا  الوقااصاق داقاعااهمف أدجااا (2) 

چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  چ  :تهااصايل قااصا 
دكيااف قا دقااد أخااذ القااي    (3) 

 .علي  دتلم بصالشورى من أم تلمة رضي اهلل عقهصا يف صل  احلديبية صل  اهلل

ۉ  ۉې  ې   چ :قاااااصا  تهاااااصايل :بدددددالمعروفحتدددددىفددددديحالدددددةالكراهيدددددةالمعاشدددددرة

 چې           ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
(4).  

ک  چ  :عليا  دتاالم يفها  ماع زدجصاتا  قاصا  تهااصايل اهللصالي  القايكمااصا كاصان   لموعظدةللزوجدةتقدديما

 چک      گ      گ  گ  گ  ڳڳ  
(5).  

 :ولدهواجبالمسلمتجاها:ثانيً

                                  
 . 21( تورة الردم: اآلية: 1)
 . 6( تورة الطمق: اآلية: 2)
 . 233( تورة البلرة: اآلية: 3)
 . 19( تورة القسصا : اآلية: 4)
 . 4( تورة الهحر : اآلية: 5)
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دالهأريااا قااوقههن أن يبلااغ  أ( أن يهلماا  د يأرباا  يف الاااغر قااصا  اإلمااصام أمحااد رمحاا  اهلل دأمااصا الههلاايم
 .حيهملهصا صاهل  مبلغر اصمولور من السن دال
مهصاجر عن عكرمة عن أبن عبصا  رضي اهلل عقهمصا عن القاي صالي الا   بن إبراهيم ديف احلديث عن

 [إلا  إقا اهلل اقهحاوا علاي صابيصانكم أد  كلماة بام إلا  إقا اهلل دللقاوهم عقاد اصماوت قا] :دتلم قصا  علي 
موتاي عان أبيا  عان  بان دعان أياوب  (2) [بصالاامة لسابع تاقن ماردا الاابيصان] صا  ديف احلديث أيضرا(1)

 (3) [أقضا  مان أرب حسان مر ]ماصا حنا  دالاد دلاديف حنا : عليا  دتالمصلي اهللقصا  رتو  اهلل  :جديف قصا 
لولاديف خاري لا    ألن ياؤرب الرجا] :مسريف عن القي صلي ال  عليا  دتالم قاصا  بن احلديث عن جصابر ديف

  .(4) [من أن يهادق بقاف صصاع ك  يوم
ديسمه  السقن دأقصادي  السلف ديهلم  من أحكصام الادين ماصا قا   اللر ن دلسصان األرب مث أن  يهلم 
دأن يااااااااون  عااااااان  صالطاااااااة اصمفسااااااادين   دأن يقشااااااائ  علاااااااي أخااااااامق صااااااالحصا  اصمسااااااالمن  غقيبااااااا  عقااااااا 

 لااايكن أد  إصااامحك لولااادي إصااامحك لقفساااك قاااسن عياااو م مهلاااورة)عهبااا  صمهلااام دلاااديف  بااان قاااصالهمر
تكارههم عليا   علمهام كهاصاب اهلل دقا  داللباي  عقادهم ماصا تركاُ  قهُقصاحلسان عقادهم ماصا صا  بهيقيك

دقا تاقللهم مان علام إيل   أعفا  دمن الشهر  قيملوا   دقا تتكهم مق  قيهجرديف ردهم من احلديث أشرق 
دجقاابهم   دعلمهاام تااقن احلكمااصا   للفهاام ةلقااسن ازرحااصام الكاامم يف الللااا مشااغ  علاام حااة حيكمااويف

   .حمصار ة القسصا 
:بالولدوالعطفعلي ب(ح

 [الرامحاون يارمحهم الارمحن] أن حا الولد دالهطف علي  أمر حممور للو  القي صلي ال  عليا  دتالم
ريا  الولاد ]قا يرحم[ ديف احلديث اصمرقوع  من قا يرحم] [أرمحوا من يف األرض يرحكم من يف السمصا ]

رحيصانا  أ هاصا درزقهاصا ] :ي اهلل عقهاصا قاصا صماصا بشار بفصاطماة رضا دالقي صلي ال  علي  دتالم [من ري  اجلقة
 [.علي اهلل

                                  
  دقصا  )م  غريا ي نكهب  إقا هبذا اإلتقصار ( .(398برقم ) ( ردايف البيهلي يف شها اإلميصان1)
  ( دحسق  القودي718ردايف احلصاكم يف اصمسهدرك   برقم )( 2)
  294/3السلسلة الضهيفة داصموضوعة لأللبصا  برقم ( 3)
 دهو حديث ضهيف( البيهلي يف شها اإلميصان. 4)
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دلاايس اخاارر  داخااريا ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   چ اخااهم بلااو  اهلل تهااصايل  اًر

چې    
 (1).  

 
 
 
 
 

                                  
 . 6( تورة الهحر : اآلية: 1)
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الفصلالثالث
 وأقارب عالقةالفرد

ُة دشِصاالش جسااد اإلتاامم عمقااة الفاارر بأقصارباا  بهبااصارة هااي ماان أجاا  الهبااصارات  أقا دهااي صاالة الاارحم  
الرحم تهو اإلحسصان إو األقربن  دإياصا  مصا أمكن من اخلري إليهم  درقع مصا أمكن من الشارِّ عاقهمو 
قهشااام  زياااصارهتم دالساااؤا  عاااقهم  دتاشفشلُّاااِد أحاااواهلم  داإلهااادا  إلااايهم  دالهاااادُّق علااا  قلاااريهم  دعياااصارة 

ضراااااصا مبشاااااصاركههم يف مرضااااصاهم  دإجصاباااااة رعااااوهتم  داتهضاااااصاقههم  دإعااااازازهم دإعاااام  شاااااأ م  دتكااااون أي
أقااراحهم  دمواتااصاهتم يف أتااراحهم  دغااري ذلااك سميااصا ماان شااأن  أن يزيااد ديُالشااوِّيش ماان أداصاار الهشمقااصات باان 

 أقرار هذا اتجمهمع الاغري.
ة اتجمهمااع اإلتااممي دمتصاتااك   دمتهلاائ نفااو  أقااراريف  اادش ااد دشح  قهااي إذن بااصاب خااري عماايمو قيهااصا تهأكمي

ة دالُهز لشاة  ديهأكمياد أن أقصاربا  حيُِيطُونشا  بصالشهور بصالراحة داقاطمئقصانو إ ادش ذ يبل  اصمار  ردمراصا مبقاأى عان الوشح 
 بصاصمورمية دالرعصاية  دميدُّدن  بصالهون عقد احلصاجة.

اااُلهم  قلاااصا   -تااابحصان -دقاااد أمااار اهلل  اااُا دشص  بصاإلحساااصان إو ذدي اللااارا  دهااام األرحاااصام الاااذين جيِش
ڻ  ڻ  ڻ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻچ تهااااااصاو: 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  

 چڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    
(1) . 

دجه  اهلل ِصالشةش الارحم توجاا ِصالشهش  تابحصان  للواصا   دتهاصابع إحساصان  دخارييف دعطصاعا  عليا   دذلاك  
ُُ رتااو  اهلل يلااو : قااصا  اهلل: عااوف  باان عبااد الاارمحنكمااصا رش مي احلااديث اللدتااي الااذي ردايف  قااصا : مسهاا

صا باشهشهُّ ُ  ي  مشن  دشصشلشهشصا دشصشل ُهُ   دشمشن  قشطشهشهش ُُ هلششصا امس رصا ِمنش امسِ   .(2)""أشنشصا الرميمح شُن دشِهيش الرميِحُم  ششلشل 
قااصا : مسهااُ  مصالااك باان أنااسزق دال كااة يف الهماار  قااردى دبششمياارش الرتااوُ  الااذي يشِاااُ  رمحاا  بسااهة الاار 

رتو  اهلل يلو : "مشن  تشرمييُف أشن  يُاب سش ش لشُ  يف رِز ِقِ   أشد  يُاق سشأش لشُ  يف أش شريفِ 
و قاشل يشِا   رشمِحشُ " (1)

(2). 

                                  
 . 36 ( تورة القسصا : اآلية:1)
( دقصا : هاذا 7265(  داحلصاكم)443(  دابن حبصان )1681(  دأمحد )1694(أبو رادر:كهصاب الزكصاة  بصاب يف صلة الرحم )2) 

 حديث صحي  عل  شرط مسلم دي خيرجصايف.

http://www.islamstory.com/ar/عبد_الرحمن_بن_عوف
http://www.islamstory.com/ar/أنس_بن_مالك
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دقااد قشسمياارش الهلمااصا  ذلااك بااأن هااذيف الزيااصارة بصال كااة يف عمااريف  دالهوقيااق للطصاعااصات  دعمااصارة أدقصاتاا  مبااصا 
 .(3)ه  يف اآلخرة  دصيصانههصا عن الضيصاع يف غري ذلكيقف

اصاو إذ إ اصا  ديف اصملصاب  قلد جصا ت القاو، الارحية يف الهحذير من قطيهة الرحم دشعشدِّهصا ذنبرصا ع يمر
ااارِيِّ بااان  اااِك الهمصاُتاااِك اأُلتش تفاااام الااارداب  بااان القاااصا   دُتِشااايُع الهااادادة دالبغضاااصا   دتهمااا  علااا  تاشفشكُّ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  تهصاو حمذررا ِمن  حلو  اللهقاة  دعمشا  البااِر دالباارية: األقصاربو قلصا  اهلل

 چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  
(4) . 

" باان دعاان جبااري قميةش قشااصاِطُع رشِحاامي ُخُ  ال اااجش مطهاام أن رتااو  اهلل قااصا : "قاش يشااد 
. دقشط ااُع الاارميِحِم هااو تاشاار ُك )

ِ ِّ بصاألقااصارب  دالقاااوُ، كةاارية دمهضااصاقرة علاا  ِع شااِم هااذا الااذنا  دذلااك ُكلُّاا  ماان الاِّاالشِة داإلحسااصان دال اا
شأن  أن خيش ُلقش جمهمهرصا مههصادنرصا مهرلفرصا مهمصاتكرصا  ياشهشحشلميُق قي  قو  رتاو  اهلل: "مشةشاُ  ال ااُمؤ ِمِقنش يف تاشاوشارِِّهم  

ِهم  دشتاشهشااااااصاطُِفِهم  مشةشااااااُ  ال اااااااجشسشِدو ِإذش  ااااااهشِر دشتاشاااااارشامحُِ ااااااصاعُِر ال اااااااجشسشِد بصالسمي اعش  لشااااااُ  تش ااااااو  تشاااااادش ااااااهشكش  ِمق ااااااُ  ُعض  ا اش 
دشال اُحممي "
(5). 

 
الفصلالرابع

عالقةالفردوجيران 

                                                                                                        
 .11/416  4/312(يُاق سشأ:أي يُاؤشخمير ل   داأل ر هقصا: األج  دبلية الهمر. ان ر: ابن حجر الهسلم : قه  البصاري 1) 
(  دكهصاب اآلراب  بصاب من بس  ل  يف الرزق بالة الرحم 1961( البخصاري:كهصاب البيوع  بصاب من أحا البس  يف الرزق )2)

 (.21(  دمسلم: كهصاب ال  دالالة داآلراب  بصاب صلة الرحم دعر  قطيهههصا )5639)
اآلراب  بااصاب صاالة الاارحم دعاار  قطيهههااصا (  دمساالم: كهااصاب الاا  دالااالة د 5638(البخصاري:كهاصاب اآلراب  بااصاب إمث اللااصاطع )3)

(19.) 
 . 23-22( تورة حممد: اآليصات: 4)
(  دمساالم: كهااصاب الاا  دالااالة داآلراب  بااصاب تااراحم اصمااؤمقن 5665(البخااصاري: كهااصاب األرب  بااصاب رمحااة القااصا  دالبهااصاعم )5) 

 (  داللفظ ل .2586دتهصاطفهم دتهصاضدهم )
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ  :قاااااااااااااااصا  اهلل تهااااااااااااااااصاو :أدقا

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  

چے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    
(1) .  

قصا  ابن الليم رمح  اهلل تهصاو:دك  مشن ذكر يف هذيف اآلية قحل  داجا دإن كصان كصاقررا.ا.ها
(2)  

عشب اِد اهلل رضاي اهلل عقهماصا عان القاي صال  اهلل عليا  دتالم أنا  قاصا : )اجلِارياُن  شم شاة :  بان دردى جصابر
  حلميصان  دجشصار  ل   م ُة ُحُلوقي  دشُهوش أقضُ  اجلرياِن جشصار  لُ  حشق  دشاِحد   دشُهوش أشر دش اجلرياِن حل صا  دجصار ل

ااصار   اارِك  قا رشحاامش لشااُ   لشااُ  حااق اجلشااوار. دأمميااصا الميااِذي لشااُ  حلااصاِن قشجش حلااصا  قأمااصا الااذي لاا  حااق داحااد قجااصار ُمش 
اِلم   اصار  ُمس  واِر  دأشمميصا الميِذي لشُ   شم ُة ُحُلوقي  قشجش ِلم   ل  حق اإلتمم دحق اجلِ  ُذد رشِحامي لشاُ  حاق اجلاوار  ُمس 

 .(3) (دحق اإلتمم دحشقُّ الرِحمِ 
قااااصا  احلااااصاقظ اباااان حجاااار رمحاااا  اهلل تهااااصاو: داتاااام اجلااااصار يشاااام  اصمساااالم دالكااااصاقر دالهصابااااد دالفصاتااااق  

دالاااديق دالهاادد دالغريااا دالبلاادي دالقااصاقع دالضااصار داللريااا داألجقااي داألقاارب راررا داألبهااد لاا  مراتااا 
  قأعمهااصا ماان اجهمهااُ قياا  الااافصات األد  كلهااصا  مث أكةرهااصا دهلاام جاارا إو بهضااهصا أعلاا  ماان بهااض

الواحاااد  دعكسااا  مااان اجهمهاااُ قيااا  الاااافصات األخااارى كاااذلك قيهطااا  كااا  حلااا  حبساااا حصالااا   دقاااد 
 .(4)تههصارض صفهصان قأكةر قريج  أد يسصادي ا.ها

قشصايش ِحنش  :عشن  أشِ  ُشرشي  ي ال هشدشِديِّ رضي اهلل عق  قشصا ش (5) صانيصا: يف الاحي  ُ  أُُذنشصايش دشأشب اشرشت  عشيا  هش مسِش
ااااارِ  ِخاااااِر قاشل ُيك  اااااصانش ياُاااااؤ ِمُن بصاللمياااااِ  دشال ياشاااااو ِم اآل  ااااالميمش قاشلشاااااصا ش )مشااااان  كش لميااااامش القمياااااِيُّ صشااااالمي  اللمياااااُ  عشلشي اااااِ  دشتش اااااصارشيفُ تشكش . (م  جش

                                  
 . 36(تورة القسصا : اآلية: 1) 
 2/793صام أه  الذمة (أحك2) 
قصا  البازار: قا نهلام أحادا ردى عان  5/217( دأبو نهيم يف احللية 2458( دالط ا  يف مسقد الشصامين )1896(ردايف البزار )3) 

ي ك. دقصا  أبو نهيم: غريا من حديث عطصا  عن احلسن ي نكهب  إقا من حديث ابن أ   بن عبد الرمحن ال ُفضشي   إقا اب ُن أشِ  ُقدش
ديك.دقصا  ابن رجا: دقد ردي هذا احلديث من دجويف أخرى مهالة دمرتلة دقا ختلاو كلهاصا مان ملاصا . جاصامع الهلاوم داحلكام ق
1/138. 

 .32/197. عمدة اللصاري 11/441(قه  البصاري 4) 
 (.5673(ردايف البخصاري )5) 
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ِسن  ِإوش جشصاريِِف(بلفظ )مشن  كشصانش يُاؤ ِمُن بصاللميِ  دشال ياشو ِم اآلِخِر قاشل يُ (1)دصمسلم  :قاصا  اللصاضاي عياصاض رمحا  اهلل .ح 
مهيف احلديث إن من الهزم شراعع اإلتمم لزم  إكرام جصاريف دضيف  دبر صا  دك  ذلاك تهرياف حباق اجلاصار 

 .(2)دحث عل  حف   
: قشااصا ش رشُتااو ُ  اللميااِ   دماان لااوازم اإلكاارام داإلحسااصان تاارك أذيااة اجلااصار قهاان أشِا ُهرشيا اارشةش رضااي اهلل عقاا  قشااصا ش

اصارشيُف( اصانش ياُاؤ ِمُن بصاللمياِ  دشال ياشاو ِم اآلِخاِر قشامش ياُاؤ ِذ جش صل  اهلل عليا  دتالم )مشان  كش
قهقاصا رغاا القاي صال  اهلل (3) 

 .علي  دتلم يف ترك أذية اجلصار  دعّدهصا من أمصارات صدق اإلميصان
ر رضااي اهلل عقاا  قااصا : األتااو  باان دماان أع اام صااور اإليااذا  إيااذا  اجلااصار يف أهلاا  أد مصالاا  عاان اصملاادار

قلاصا  )ألن  .تأ  رتوُ  اهلل صال  اهلل عليا  د تالم أصاحصاب  عان الازد؟ قاصالوا: حارام حرما  اهلل درتاول 
ياز  الرجا  بهشار نساوة أيسار عليا  مان أن ياز  باصامرأة جاصاريف( دتاأهلم عان السارقة؟ قاصالوا: حارام حرمهااصا 

أيساار علياا  ماان أن يساارق ماان بيااُ اهلل عااز د جاا  درتااول  قلااصا  )ألن يساارق ماان عشاارة أهاا  أبيااصات 
  .(4) (جصاريف

قااد قااصا  شااصاعر ماان "  :دكصانااُ الهاارب تفهخاار حبمصايااة اجلااصار دأمقاا  هلاام  قااصا  األدزاعااي رمحاا  اهلل تهااصاو
ياشارشى اجل شاصاُر  :الهرب يذكر قخر قوم   ديذكر أمن جصارهم قيهم  دميةا  ذلاك حبماصام مكاة يف األمان قلاصا 

قر  ُ  ِعق دش احل شِطيِم محششصاُمهشصاِمن  عشُددِّيِف كشمش  صاِقيِهم  أشم    .(5) " صا أشِمقش
 دمن لوازم ذلك غض البار  دعدم اقاطمع عل  عورات اجلريان من نواقذ دغريهصا 

ُش أن  تر قش  جدارشكش مشرّةر ألمري قرِذن  جصارش بيِهكش من قب ُ  إذا شئ
(6).  

 :دقصا  حصاسر الطصاعي
ة  دشإِلشي ا ِ  رُ  نشصارِي دشنشصاُر اجل شصاِر دشاِحدش  قاشب ِلي تاشق زُِ  ال ِلد 

                                  
 (.185(صحي  مسلم )1) 
 .2/18(شرح صحي  مسلم للقودي 2) 
 (.183(ردايف مسلم )3) 
 .2/561( قصا  اصمقصادي: دإتقصاريف صحي . الهيسري بشرح اجلصامع الاغري 113(  دالبخصاري يف األرب )23915(ردايف أمحد )4) 
 .3/388(أخبصار مكة للفصاكهي 5) 
 .2/181(البيُ للمهري. اللزدميصات ل  6) 
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رُ  صاِدريُُف أشن  قاش يشُكاونش لِبشصاِبِ  ِتها  اصاررا يل ُأجش  مشصا ضشرمي جش
ر د  أشع مش  إذشا مشصا جشصارشيت باشرشزشت  حشةمي تُاوشارِي جشصارشيت اجلُ 
(1))   . 

صا باا  مااان اإلحسااصان إو اجلاااصار تااارك أذيااة ردابااا  دلاااو تهاادت  قهااان أم اصماااؤمقن عصاعشااة رضاااي اهلل عقهااا
قصالاُ: إناا  كصاناُ ليلاا  ماان القاي صاال  اهلل علياا  دتالم  قطحقااُ شايئصا ماان شااهري  قجهلاُ لاا  قرصااصا  
قدخ  قرر البصاب درخ  إو اصمسجد  دكاصان إذا أرار أن يقاصام أغلاق الباصاب  دأدكاأ اللرباة  دأكفاأ اللادح  

دخلُ مث قاااا(2)دأطفاااأ اصماااابصاح  قصانه رتااا  أن يقااااارف قأطهمااا  اللااار،... قأقبلاااُ شااااصاة جلصارناااصا راجقاااة
عماادت إو اللاار، قأخذتاا  مث أرباارت باا . قصالااُ دقللااُ عقاا  داتااهيلظ القااي صاال  اهلل علياا  د تاالم  
قبصاررهتصا إو البصاب قلصا  القي صل  اهلل علي  دتلم )خذي مصا أرركُ من قرصك  دقا تؤذي جاصارك يف 

  .(3)شصات ( 
ل  اهلل علياا  د تاالم قااصا  / مااؤذ اجلااصار نااصاقص اإلميااصان عاان أ  شااري  رضااي اهلل عقاا : أن القااي صاا5

 قي  دمن ياصا رتاو  اهلل؟ قاصا  )الاذي قا ياأمن جاصاريف بواعلا ( .)داهلل قا يؤمن داهلل قا يؤمن داهلل قا يؤمن(

(4). 
ااصاريُُف  -صال  اهلل عليا  دتاالم-/ عشان  أشِا ُهرشيا ارشةش أشنمي رشُتاو ش اللميااِ  6 ُخُ  اجل شقميااةش مشان  قاش يشاأ مشُن جش قشاصا ش )قاش يشاد 
 قااصا  البغااوي رمحاا  اهلل: قولاا  "بواعلاا  " يريااد غواعلاا  دشااريف  يلااصا : أصااصابههم بصاعلااة   أي: راهيااة  (5) عِلشااُ (باشوشا

(6). 

                                  
األغاااصا   1/359باااصار دنساااب  بهضاااهم صمساااكن الااادارمي. عياااون األخ 18/59تاااصاريخ رمشاااق 1/2(مكاااصارم األخااامق للخراعطاااي 1) 

21/229. 
دقصا   2/214الديبصاج شرح مسلم  4/55(الداجن: ك  مصا أشِلف البيوت دأقصام هبصا من حيوان دطري. ان ر: شرح مسلم للقودي 2) 

 .19/11عمدة اللصاري  11/351ابن األ ري: الداجن الشصاة ال  تألف البيُ دتتا قي . جصامع األصو  
 أنهم. بن زيصار بن الرمحن ( بستقصار ضهيف لضهف اإلقريلي عبد121(ردا البخصاري يف األرب )3) 
 (.5671(ردايف البخصاري )4) 
 (.181(ردايف مسلم )5) 
 .13/72(شرح السقة 6) 
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قصا  اللرطي رمح  اهلل تهصاو: قمن كصان مع هذا الهأكيد الشديد مضررا جلصاريف  كصاشفصا لهورات   حريااصا 
فااصاق  قيكااون كااصاقررا دقا شااك أناا  قا علاا  قسااصار اعهلااصار دن مر علاا  إناازا  البواعااق باا   كااصان ذلااك مقاا  رلااي

ياادخ  اجلقااة  دأمااصا علاا  امههصاناا  مبااصا ع اام اهلل ماان حرمااة اجلااصار  دماان تأكيااد عهااد اجلااوار قيكااون قصاتاالرصا 
ااصا  دمرتكااا كباارية خيااصاف علياا  ماان اإلصاارار عليهااصا أن خيااهم لاا  بااصالكفر  قااسن اصمهصاصااي بريااد  قساالرصا ع يمر

دمااصات باام توبااة قااأمريف إو اهلل  دقااد كااصانوا يف  الكفاار  قيكااون ماان الاااقف األد   قااسن تاالم ماان ذلااك
 . (1)اجلصاهلية يبصالغون يف رعصايه  دحفظ حل 

أمصا احملسن للجصار قكمصا يف حديث أ  هريرة رضي اهلل عق  عن القي عليا  الاامة دالسامم أنا  قاصا  
ِسن  ِإوش جشصارِكش تشُكن  ُمؤ ِمقرصا( )أشح 
 (2).  

هِتشصا  / عشاان  أشِ  ُهرشيا اارشةش رضااي اهلل7 ةا اارشِة صشاامش ُر ِماان  كش نشااةش يُااذ كش : قشااصا ش رشُجاا   يشااصا رشُتااو ش اللميااِ  ِإنمي ُقمش عقاا  قشااصا ش
صا تُاؤ ِذي ِجريشاناشهشصا بِِلسشصاِ شصا؟ قشصا ش  قشِههشصا غشيا رش أشناميهش نشاةش :دشِصيشصاِمهشصا دشصشدش : يشصا رشُتو ش اللميِ  قشِسنمي ُقمش )ِهيش يف القميصاِر( قشصا ش

ُر ِمااان   ش ا وشارِ  يُاااذ كش اااصا تشاشااادميُق بِااااصاأل  هِتشصا دشِإناميهش قشِههشصا دشصشااامش ِقلمياااِة ِصااايشصاِمهشصا دشصشاااادش
ااااصا (3) شقِاااِ  دشقاش تُااااؤ ِذي ِجريشاناشهش ِمااان  األ 

)ِهيش يف اجل شقميِة(:قشصا ش  ؟بِِلسشصاِ شصا
 (4) . 

جاصاررا لا  / عن أ  هريرة رضي اهلل عق  قصا : جصا  رج  إو القي صل  اهلل علي  د تلم قشكصا إلي  8
: )اصاا ( مث قااصا  لاا  يف الرابهااة أد الةصالةااة: )اطاارح - اامث ماارات  -قلااصا  القااي صاال  اهلل علياا  د تاالم 

قجهاا  القااصا  ميااردن باا  ديلولااون: مااصا لااك؟ قيلااو :  ذايف جااصاريف قجهلااوا  :مهصاعااك يف الطريااق( قفهاا  قااصا 
 . (5)لهق  اهلل قجصا يف جصاريف قلصا : رر مهصاعك قا داهلل قا أدذيك أبدا :يلولون

                                  
 .4/384(حصاشية الزرقصا  عل  اصموطأ 1) 
سااصاكر يف ( داباان ع11616( دالبيهلااي يف الشااها)7154( دالطاا ا  يف األدتاا  )2315( دالتمااذي )8181(ردايف أمحااد )2) 

 (.111( دقصا : هذا حديث حسن غريا. كمصا حسق  األلبصا  يف صحي  اجلصامع )991مهجم  )
 (.191(أ وار بصاصمةلةة دهو الاواب مجع  ور: دهي قطهة من األق   دهو لنب جصامد مسهحجر. السلسلة الاحيحة )3) 
أ  شايبة بستاقصار  بان حقبا  دأباو بكار بان أمحاد( قصا  البوصريي: ردايف مسدر د 119(دالبخصاري يف األرب )9673(ردايف أمحد )4) 

 (.7314دصحح  احلصاكم ) 5/491صحي .إعصاف اخلرية اصمهرة 
 (521( دصحح  ابن حبصان )6631( د أبو يهل  )5155(ردايف أبو رادر )5) 
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دقد جصا  من حديث أ  جحيفة رضاي اهلل عقا  بلفاظ: جاصا  رجا  إو القاي صال  اهلل عليا  د تالم 
يشكو جصاريف  قلصا  ل  القي صل  اهلل علي  د تلم:)اطرح مهصاعك يف الطريق( قصا : قجه  القاصا  مياردن 

قااصا  قصا :)دمااصا يااصا رتااو  اهلل مااصا لليااُ ماان ال :باا  قيلهقوناا  قجااصا  إو القااي صاال  اهلل علياا  د تاالم قلااصا 
قصا :يلهقو  قصا :)قلد لهقك اهلل قب  القصا ( قصا : ياصا رتاو  اهلل قاس  قا أعاور قاصا : قجاصا  ؟لليه  مقهم(

 . (1) الذي شكصا إو القي صل  اهلل علي  د تلم قلصا  ل  القي صل  اهلل علي  د تلم: )قد أمقُ(
ِص مشق زِ   ُقوا جشصاررا ُهقشصاكش يُاقاشغِّصُ دشيش  ياشه رِ  قار ياشُلوُمونشِو إذ  ِبه ُ بصالرُّخ 

يشصاُر دشتاشر ُخصُ  مش قشِسناميهشصا مِجِريشاِ شصا تاشغ ُلو الدِّ ُام  ُكّفاوا ال مشمش قاشُلل ُ هلش
(2). 

بشااةش 8 قشاصا ش رشُتااوُ  اللميااِ  صشاالمي   :عشاصاِمري رضااي اهلل عقاا  قشااصا ش  باان / أد  اخلااوم يااوم الليصامااة اجلاريان عشاان  ُعل 
االمي  ااصارشانِ اللميااُ  عشلشي ااِ  دشتش ِ ياشااو مش ال ِليشصامشااِة جش اامشن  قااصا  اصمقااصادي رمحاا  اهلل تهااصاو: أي أد  خااامن (3) (مش:)أشدميُ  خشا 

بشاأن حاق اجلاوار الاذي حاث الشارع  صايلض  بيقهمصا يوم الليصامة جصاران  ذى أحد صا صصاحب .. اههمصامر 
 . (4)عل  رعصايه  

ِيااُ   -صاال  اهلل علياا  دتاالم-قااصا  رشُتااوُ  اللميااِ  :/ عاان اباان عماار رضااي اهلل عقهمااصا قااصا 9 )مشااصا زشا ش ِج  
ايُاوشرِّ ُُ ( ُُ أشنميُ  تش يُوِصييِف بصاجل شصاِر حشةمي ظشقاشق 
له ام حلا   دداجاا باريف قاصا  ابان بطاصا  رمحا  اهلل تهاصاو: يف (5) 

.دقاصا  بادر الادين (6)هذا احلديث األمر حبفظ اجلصار داإلحساصان إليا  دالوصاصاة برعاي ذمها  داللياصام حبلوقا 
قول  تيور   أي تيجهل  قريبصا دار صا  دقي  مهقصايف أي يأمر  عن اهلل بهوريث اجلصار  : رمح  اهلل تهصاوالهيو

.عااان جمصاهاااد قاااصا : كقاااُ عقاااد عباااد (7)مااان جاااصاريف  دهاااذا خااارج  ااارج اصمبصالغاااة يف شااادة حفاااظ حاااق اجلاااصار

                                  
احلاصاكم: علا  ( قاصا  الاذهي عان إتاقصار 234(ديف مكاصارم األخامق )356( دالط ا  يف اصمهجم الكباري )7313(ردايف احلصاكم )1) 

 (3867شرط مسلم. دقصا  اصمقذري: ردايف الط ا  دالبزار بستقصار حسن بقحويف. التغيا دالتهيا )
 2/82اآلراب الشرعية 1/291(هبجة اتجمصالس 2) 
( قااصا  اصمقااذري: ردايف أمحااد داللفااظ لاا  دالطاا ا  بستااقصارين 852( د)836( دالطاا ا  يف اصمهجاام الكبااري )17411(ردايف أمحااد )3) 

 11/632( دقصا  اهليةمي: ردايف أمحد بستقصار حسن. جممع الزداعد 3866أحد صا جيد. التغيا دالتهيا )
 1/791(الهيسري بشرح اجلصامع الاغري 4) 
 (6854( دمسلم )5669(ردايف البخصاري)5) 
 9/221(شرح صحي  البخصاري 6) 
 .23/197(عمدة اللصاري 7) 
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رجاا  مااان قلاااصا   .عماارد دغممااا  يساالخ شاااصاة قلااصا : ياااصا غاامم إذا قرغاااُ قصاباادأ مجصارناااصا اليهااوري باان اهلل
اللوم: اليهوري أصلحك اهلل؟ قصا  إ  مسهاُ القاي صال  اهلل عليا  د تالم يوصاي بصاجلاصار حاة خشايقصا 

 . (1)أد ر يقصا أن  تيور   
الهاصا، رضاي اهلل عقهماصا عان رتاو  اهلل صال  اهلل عليا  د تالم أنا   بن عمرد بن / عن عبد اهلل11

يا رُُهم   شص حشصاِب ِعق دش اللميِ  خش ُر األ  يا  ارُُهم  جلِشاصاريِِف( قصا :)خش يا  ِاريشاِن ِعق ادش اللمياِ  خش اُر اجل  يا  ِلاشاصاِحِبِ   دشخش
" ألن اجلاصار (2) 

صمااصا كااصان مااأموررا بصاإلحسااصان إو جااصاريف كااصان اصمهمسااك باا  مسااهوجبصا للةااواب  قماان كااصان أكةاارهم ح ااصا ماان 
ر خااريرا لااذا قكاا  مشاان كااصان أكةاا  (3)ذلااك كااصان أع مهاام  وابااصا علياا  قكااصان عقااد اهلل خااريهم يف الضاايصاقة "

 .(4)لاصاحب  دجصاريف قهو أقض  عقد اهلل دالهكس بصالهكس
ااِدي11 ااصا أُه  ااصارشي ِن قشااِسوش أشيِِّهمش ُُ يشااصا رشُتااو ش اللميااِ  ِإنمي يل جش ااصا قصالااُ: قُال اا هش ااةش رشِضاايش اللميااُ  عشقا  / عشاان  عشصاِعشش

؟ (5)
اااصا ِمق اااِك بشصابراااصا صمااارار باااا )اجلاااصار ذي اللااارا( علااا  أحاااد ألنااا  ا(7()6) (قشاااصا ش صااال  اهلل عليااا  دتااالم )ِإوش أشقا رشهِبِمش

باا  داعهقااصا  بشااأن   قفياا  إميااصا  إو تلدمياا  عقااد  صااألقااوا   دقااد قُاادِّم يف الااذكر علاا  اجلااصار اجلقااا اههمصامراا
.دقااصا  اصمهلااا: دإمنااصا أماار بصاهلديااة إو ماان قاارب بصاباا  ألناا  يق اار إو مااصا ياادخ  رار جااصاريف دمااصا (8)اصمضااصايلة

                                  
( دابان أ  الادنيصا 2792( دالطحصادي يف شرح مشك  اآل صار )9564يف الشها ) ( دالبيهلي128(ردايف البخصاري يف األرب )1) 

 ( دصحح  األلبصا  يف تهليل  عل  األرب اصمفرر.321يف مكصارم األخمق )
( 2539( داباااان خزميااااة )2437( دحسااااق  دالاااادارمي )1644( دالتمااااذي)115( دالبخااااصاري يف األرب )6566(ردايف أمحااااد )2) 

 دصحح   دقصا  اصمقصادي: إتقصاريف صحي . 8/345يف تفسرييف ( دالط ي 1621داحلصاكم)
 .2/177(اصمههارمن اصمخهار من مشك  اآل صار 3) 
 .1165/ 1(الهيسري بشرح اجلصامع الاغري 4) 
(قصا  ابن أ  مجرة: اإلهدا  إو األقرب مقددبو ألن اهلدية يف األص  ليسُ داجبة قم يكون التتيا قيهصا داجبصا. قه  البصاري 5) 

11/447. 
 (.2455(ردايف البخصاري )6) 
(قصا  ابن بطصا  رمح  اهلل تهصاو: " قا حجة يف هذا احلديث صمن أدجا الشفهة بصاجلوار  ألن عصاعشاة إمناصا تاألُ القاى صال  اهلل 7) 

حلاوق  علي  دتلم عمن تبدأ با  مان جريا اصا يف اهلدياة  قأخ هاصا أنا  مان قارب بصابا  أدو هباصا مان غارييف  قاد  هباذا أنا  أدو مجمياع
 .6/382اجلوار دكرم الهشرة دال  سن هو أبهد مق  بصابرصا " ا.ها شرح صحي  البخصاري 

 .2/455(رلي  الفصاحلن لطرق ريصاض الاصاحلن 8) 
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ن يشصارك قي   دأن  أترع إجصابة جلصاريف عقدمصا يقوب  من حصاجة إليا  يف خيرج مقهصا  قسذا رأى ذلك أحا أ
 .(1) أدقصات الغفلة دالغرة  قلذلك بدأ ب  عل  من بهد بصاب راريف دإن كصانُ راريف أقرب 

)يشاااصا أشبشاااصا ذشَر  ِإذشا  -صااال  اهلل عليااا  دتااالم-/ عااان أا ذر رضاااي اهلل عقااا  قاااصا : قاااصا  رتاااو  اهلل 12
ُش مشرشقشااةر  اا (قشااأك  طشبشخ  ااد  جريشانشااكش ااصا  دشتاشهشصاهش ِةر  مشصا هش

قااصا  اللاارطي رمحاا  اهلل تهااصاو مهللااصا:" قحااض علياا   (2) 
قااسن  والساامم علاا  مكااصارم األخاامقو صمااصا رتااا عليهااصا ماان احملبااة دحساان الهشاارة درقااع احلصاجااة داصمفساادة

ل  اللاصاعم ديه م ع  درمبصا تكون ل  ذرية قههيج من ضهفصاعهم الشهوة  اجلصار قد يهأذى بلهصار قدر جصاريف
قا تاااايمصا إن كااااصان اللااااصاعم ضااااهيفصا أد أرملااااة قااااهه م اصمشاااالة ديشااااهد مااااقهم األي   علاااايهم األي دالكلفااااة

داحلسااارة. دهاااذيف كصاناااُ علوباااة يهلاااوب يف قاااراق يوتاااف عليهماااصا السااامم قيماااصا قيااا . دكااا  هاااذا يقااادقع 
ألنا   ويا بصاهلديةدهلذا اصمهيف حض علي  السمم اجلصار اللر   بهشريكهم يف شي  من الطبيخ يدقع إليهم
دأيضاصا قسنا  أتارع  وقاسذا رأى ذلاك أحاا أن يشاصارك قيا   يق ر إو مصا يدخ  رار جاصاريف دماصا خيارج مقهاصا

قلااذلك باادأ باا  علاا  ماان بهااد بصاباا  دإن   وإجصابااة جلااصاريف عقاادمصا يقوياا  ماان حصاجااة يف أدقااصات الغفلااة دالغاارة
 (3)كصانُ راريف أقرب" ا.ها

  رتااو  اهلل صاال  اهلل علياا  د تاالم )لاايس اصمااؤمن قااصا :/ عاان اباان عبااصا  رضااي اهلل عقهمااصا قااصا 13
 . (4) (الذي يشبع دجصاريف جصاعع إو جقب 

د دشكشي فش ُيِسيُغ ال مشر ُ  زشاررا دشجشصاريُُف خشِفيُف ال ِمهش  بشصاِري اخل شاشصاصشِة دشاجل شه 
(5) 

اااِديةرصا  14 اااصانش يُاباشلِّغُاااِو عشااان  أشِ  ذشَر  حش اااهشِهي لِلشاااصا شيُف قاشلشِليهُاااُ   /قاااصا  ُمطشااارِّف  رمحااا  اهلل تهاااصاو: كش ُُ أشش  ُكق ااا
هشِهي لِلشصا شكش  ُُ أشش  : ُكق  ُُ : لِلميِ  أشبُوكش   قاشُلل  ُلغ ِو عشق كش أشنميكش تاشز ُعُم   قشصا ش : كشصانش ياشبا  ُُ ُش قاشهشصاِت  قاشُلل  قاشلشلشد  لشِلي

ُ ُكم  أشنمي اللمياا ش تاش  ااصانش حُيشاادِّ بشااصارشكش دشتاشهشااصاوش  حيُِاااُّ  شم شااةر دشياشاابا غشُض  شم شااةر  أشنمي رشُتااو ش اهلِل صاال  اهلل علياا  دتاالم: كش

                                  
 .18/249عمدة اللصاري شرح صحي  البخصاري  11/447قه  البصاري  6/383(شرح البخصاري قابن بطصا  1) 
 (.6855(ردايف مسلم )2) 
 .5/185للر ن (اجلصامع ألحكصام ا3) 
(  دصاحح  3117(  دالبيهلاي يف الشاها )694محياد ) بن (  دعبد112(  دالبخصاري يف األرب )2699(ردايف أبو يهل  )4) 

 (.149األلبصا  يف السلسلة الاحيحة )
 .1/532البيصان دالهبين  1/366عيون األخبصار  5/374اتجمصالسة داجلواهر  37/137(تصاريخ رمشق 5) 
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اصاُلِو  ا   قشام أشخش ِليلِاي  أشجش اِذُب عشلشا  خش اصاُلِو أشك  ا   قشام أشخش ِليلِاي  أشجش ِذُب عشلشا  خش صاُلِو أشك  : أشجش    قشم أشخش  قشصا ش
اُؤقاِ  الةميم شاِة الميا : قشمشن  هش ُُ : قُال  ِليِلي  قشصا ش ِذُب عشلش  خش اِبيِ  اهلِل أشك  : )رشُجا   غشازشا يف تش اباُُّهُم اللمياُ ؟ قشاصا ش ِذينش حيُِ

ُددنشُ  يف ِكهشاصاِب اهلِل ال ُمقاشازميِ   مُثمي تشا : دشأشنا ُهم  جتِش ا  قاشلشِليش ال هشُددمي قاشلشصاتش ش(  قشصا ش اِذيِف اآليشاةش:)ِإنمي حُم هشِسبرصا جُمشصاِهدر أشدمي ش هش
:)دشرشُجا   لشاُ  اللمي ش حيُِاُّ المياِذينش يُالشاصاتِ  ؟ قشصا ش : دشمشان  ُُ : قُال ا (  قشاصا ش يشاصان  مشر ُصاو،  اأشناميُهم  بُاقا  اِبيِلِ  صشاف صا  كش ُلونش يف تش

؟ :دشمشن  ُُ : دشقُال ااااا (  قشاااااصا ش ُاااااوتش ِفيشاااااُ  اللمياااااُ  أشد  ميش اااااةمي يشك  اااااِ ُ عشلشااااا  أشذشايُف دشحيش هشِساااااُا حش ِذياااااِ   قاشيشا  اااااصاُر ُتاااااو ي يُاؤ   جش
اااصاِقر   :)دشرشُجاا   كش ااامُ  دشالقاُّهشاااصاُ   قاشقاشزشلُاااوا قشصا ش ااقمي عشلشاااي ِهُم ال كش اااصانُوا يف  ِخاااِر اللميي اااِ  شش ااةمي ِإذشا كش وا حش يف قاشاااو مي قشاااأشر جلُش

ااِن الةمي   قشضشارشبُوا ِبُرُ دِتااِهم   قاشهاشوشضميااأش دشقشاصامش  : قشمش ُُ : قُال اا يُف(  قشاصا ش ااصا ِعق اادش بشااةر لِلمياِ  دشرشغ بشااةر ِقيمش اارش قشاشاالمي  رشه  م شااُة قاشهشطشهمي
ُددنشااُ  ِعق اادشُكم  ياشه ااِو يف ِكهشااصاِب اهللِ  هشااصاُ  ال فشُخااوُر(  دشأشنا ااُهم  جتِش : )ال ُمخ  ِإنمي اللمياا ش قاش ) الميااِذينش ياشبا غشُضااُهُم اللميااُ ؟ قشااصا ش

؟ (حيُِاُّ مشن  كشصانش ُ  هشصاقا قشُخوررا : دشمشن  ُُ قميصاُن(  قُال  :)ال بشِخيُ  ال مش ؟ قشصا ش : دشمشن  ُُ :)الهميصاِجُر احل شامُف أشِد  قُال  قشصا ش
ال باشيميصاُع احل شمُف(
 (1) . 

اصاِر / عشن  أشِ  ُهرشيا رشةش رضي اهلل عق  قشصا ش قشصا ش رشُتوُ  اللميِ  صشلمي  اللميُ  عشلشي ِ  دشتشلميمش )تاشهشاوميُذدا بصاللمياِ  ِمان  15  جش
عن احلسن رمح  اهلل تهصاو أن للمصان قصا  قابق : (2) (ياشهشحشوميُ  عشق كش السميو ِ  يف رشاِر ال ُملشصاِم قشِسنمي جشصارش ال بشصاِريشِة 

 .(3)يصا بو محلُ اجلقد  داحلديد دك  شي   لي  قلم أمح  شيئصا هو أ ل  من جصار السو 
مان )قصا : قصا  رتو  الّل  صّل  الّل  علي  دتاّلم:  -رضي الّل  عق  -عبد احلصارث بن / عن نصاقع16

 .(4) (ّاصا   داصمركا اهلّو  داصمسكن الواتعتهصارة اصمر  اجلصار ال

                                  
( قاصا  9112( دالبيهلي يف الشاها )1637( دالط ا  يف اصمهجم الكبري )468( دالطيصالسي يف اصمسقد )3918(ردايف البزار )1) 

 .8/331اهليةمي: ردايف أمحد دالط ا  داللفظ ل   دإتقصار الط ا  دأحد إتقصاري أمحد رجصال  رجصا  الاحي . اتجممع 
( دقصا : هذا حديث صحي  عل  شرط 1951( داحلصاكم )1133( دابن حبصان )6536( دأبو يهل  )5517(ردايف القسصاعي )2) 

قايض  3/63إتحصاق عن اصمل ي دصح  الهراقي تقد القسصاعي. ختريج األحياصا   بن مسلم د ي خيرجصايف  د قد تصابه  عبد الرمحن
 .3/338اللدير 

دنيصا يف مكااصارم األخاامق ( داباان أ  الاا4548دالبيهلااي يف الشااها ) 1/115( دأمحااد يف الزهااد 35437(ردايف اباان أ  شاايبة )3) 
(351.) 

( دصاااحح  166/ 4( داحلاااصاكم يف اصمساااهدرك )385محياااد ) بااان ( دعباااد116( دالبخاااصاري يف األرب )15419(ردايف أمحاااد )4) 
دقصا   3/152محيد بسقد رجصال   لصات. اعصاف اخلرية اصمهرة  بن دداقل  الذهي قصا  البوصريي: ردايف مسدر دابن أ  شيبة   دعبد

 (.163/ 8( جممع الزداعد )3887يةمي: ردايف أمحد درجصال  رجصا  الاحي . التغيا دالتهيا )اصمقذري د اهل
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 من اليااوم تهصارققصا ***دنطوي مصا جرى مقصا
 قم كاصان دقا صصار ***دقا قلهم دقا قلقاصا

 دإن كااصان دقا بد ***من الهها قبصاحلسيف
 قلد قيا  لقصا عقكم ***كماصا قي  لكم عقاصا

 كف  مصا كصان من هجر ***دقاد ذقهم كمصا ذققصا
 (1) ***للور كمااصا كقصادمصا أحسن أن نرجع 

دأخااهم بااأن الهلمااصا  قااد اخهلفااوا يف حااد اجلااصار الااذي تتتااا علياا  هااذيف األحكااصام. قااصا  احلااصاقظ اباان 
مشان مساع القادا  قهاو  :" داخهلاف يف حاد اجلاوار  قجاصا  عان علاي رضاي اهلل عقا  :حجر رمح  اهلل تهاصاو

حد اجلاوار أربهاون رارا  :شةدعن عصاع .مشن صل  مهك صمة الاب  يف اصمسجد قهو جصار :دقي  .جصار
. دعاان األدزاعااي مةلاا  دأخاارج البخااصاري يف األرب اصمفاارر مةلاا  عاان احلساان دللطاا ا  (2)ماان كاا  جصانااا

دأخارج اباان دهاا عان يااونس  (3) أقا إن أربهان رارا جاصار()مصالاك مرقوعااصا  بان بساقد ضاهيف عان كهااا
. دهاذا حيهما  كاصاألدو  (4)يديا  أربهون رارا عن مييق  دعن يسصاريف دمن خلف  دمن بان :عن ابن شهصاب

 (5)دحيهم  أن يريد الهوزيع قيكون من ك  جصانا عشرة " ا.ها
دقااصا  ابااان الهااار  رمحااا  اهلل تهصاو:"دالااذي يهحاااا  عقاااد الق ااار أن اجلااصار لااا  مراتاااا األد  اصممصااالة 

مااع  دالةااصا  اصمخصالطااة بااأن جيمههمااصا مسااجد أد جملااس أد بيااوت  ديهأكااد احلااق مااع اصمساالم ديبلاا  أصاال 
 (6)الكصاقر داصمسلم دقد يكون مع الهصاصي بصالهست علي  "ا.ها

                                  
 2/87(الكشكو  للهصاملي 1) 
 ( من طريلن دضهفهمصا.12987(ردايف البيهلي مرقوعصا )2) 
يف جادا. ضاهيف دقاصا  األلباصا : ضاه 1/277( دضهف  السخصادي يف اصملصاصد احلساقة 143(ردايف الط ا  يف اصمهجم الكبري )3) 

 (1518التغيا دالتهيا )
( قااصا  احلااصاقظ: أبااو رادر يف اصمراتااي  بسااقد رجصالاا   لااصات إو 1648( داباان اجلااوزي يف الهحليااق )328(أبااو رادر يف اصمراتااي  )4) 

 3/217الزهري. الهلخيص احلبري 
 4/166مم تب  الس 1/278اصملصاصد احلسقة  32/197دان ر: عمدة اللصاري  11/447(قه  البصاري 5) 
 4/385(شرح الزرقصا  عل  اصموطأ 6) 
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. دقااصا  (2)رمحاا  اهلل تهااصاو:"دلو أدصاا  جلرياناا . قلااصا  أبااو حقيفااة: هاام اصممصاالون(1)دقااصا  األتاايوطي
الشصاقهي: حد اجلوار أربهون راررا من ك  جصانا
  دقا حاد (5)  د م اون(4)دعن أمحد ردايهاصان  أربهاون(3)

 " ا.ها  (6)لذلك عقد مصالك
دقصا  ابن قدامة رمحا  اهلل تهصاو:"دلقاصا ماصا ردى أباو هريارة أن القاي صال  اهلل عليا  دتالم قاصا : )اجلاصار 

دهااذا نااص قا جيااوز الهاادد  عقاا  إن صاا  دإن ي (7) أربهااون رارا هكااذا دهكااذا دهكذادهكااذا دهكااذا(
 (8)يةبُ اخل  قصاجلصار هو اصملصارب ديرجع يف ذلك إو الهرف "ا.ها

هممة ابن عةيمن رمح  اهلل تهصاو:"دقد دررت بهض اآل صار مبصا يد  عل  أن اجلاصار أربهاون راررا قصا  ال
من ك  جصانا  دقا شك أن اصممصق للبيُ جصار  دأمصا مصا درا  ذلك قسن صاحُ األخباصار باذلك عان 
  القااي صاال  اهلل علياا  دتاالم قااصاحلق مااصا جااصا ت باا  دإقا قسناا  يرجااع يف ذلااك إو الهاارف قمااصا عااديف القااصا

جواررا قهو جوار"ا.ها
 (9) 

دقصا  حمادث الهاار نصاصار الادين األلباصا  رمحا  اهلل تهصاو:"دكا  ماصا جاصا  عدياديف عقا  صال  اهلل عليا  
احلماد هلل د (11)داهلل أعلام "ا.هاا  قصال اصاهر أن الااواب عدياديف باصالهرف  دتلم باأربهن ضاهيف قا ياا 

 بيقصا حممد دعل   ل  دصحب  أمجهن. د خررا دظصاهررا دبصاطقرصا.. دصل  اهلل دتلم عل  ن قار أد 
 

                                  
  1/357(جواهر الهلور دمهن اللضصاة داصموقهن دالشهور 1) 
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الخاتمة
هذيف اجلولة الهطرة يف كهصاب اهلل الكر  الذي قا تقلضي عجصاعب  دقا تقفذ علوم  دمهصارق  دكيف  دبهد

 ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        جئ  حئ      چ دهو كمم اهلل اللصاع  

دبهد هذيف اجلهد اصمهواضع اليسري يف حمصادلة إبراز الهمقصات اإلنسصانية بن أقرار اتجمهمع اصمسلم يف  چمئ  ىئ  
نرجوا من اهلل عزدج  أن نكون قد دقلقصا إلبراز مصا ميكن من هذيف اتجمصاقات علمصار بسن اصموضوع اللر ن الكر  

 حيهصاج ايل مزيد رراتة دحبث دتسديد . 
 دتهصاو الهوقيق دالسدار داهلدى دالرشصار .نسأ  اهلل تبحصان  
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 التوصياتوالنتائج
 اللر ن الكر  ل  ا ر كبري يف الهمقصات اإلنسصانية بن الفرر دمصا حيي  ب   -1
اللر ن الكر  يؤكد دحدة أص  القصا  دصلة اللرا بيقهم بصاعهبصارهم أخوة يقحدردن من   -2

 .أص  داحد 
لر ن الكر  أن الهوحد بن القصا  حرى بن يلورهم ايل الههصادن يهض  من توجيهصات ال  -3

 .دالهفصاهم داإللهلصا  عل  اخلري داحملبة 
 .يهطي اللر ن الكر  أ ية للهمقصات اإلنقسصانية دجيهلهصا أتصا  اإلجهمصاع دأص  الهمران  -4
 ية ك ى قاهصا اإلتمم أالهمقصات اإلنسصانية بن أقرار اتجمهمع اصمسلم أمور تهبدية دقد أد  -5

 دجهلهصا من أج  الهبصارات .
أههم اللر ن الكر  يف احلديث عن الهوجيهصات ال  تهزز الهمقصات اإلنسصانية بن أقرار  -6

 اتجمهمع اصمسلم .
جصا  اللر ن الكر  بصالهحذير من مصا يسبا الفهور يف الهمقصات اإلنسصانية بن أقرار اتجمهمع  -7

 اصمسلم
جوانا الهمقصات اإلنسصانية بن الفرر داتجمهمع احملي  ب  إقا  ي يتك اللر ن الكر  جصانبصار من -8

 دحدر كيفة متيز هذيف الهمقصات .
إن اللر ن الكر  قد راع  ا ية الهمقصات اإلنسصانية صمخهلف أصقصاف القصا  قجه  لك   -9

 صقف ا ية خصاصة ب 
ر كبري يف تراب  إن اللر ن الكر  قد ُعو بصالهمقصات اإلنسصانية عقصاية مهميزة صمصا هلصا من أ  -11

اتجمهمع اصمسلم.
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 فهرس اآليات القرآنية .  

 فهرس األحاديث النبوية الشريفة . 

 

 الفهارس 
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 فهرساآلياتالقرآنية
الصفحةالسورةرقمهااآلية

سورةالفاتحة

 11 الفصاعة  2 چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ 

سورةالبقرة

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ 

 چۀ  ۀ  ہ    

 8 البلرة 21

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ 

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې  ى  ى  ائ  ائ      ې

ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

 چۆئ  ۈئ   

 38 البلرة 83

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ 

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  

ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

 چۆئ  ۈئ   

 38 البلرة 83

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ   ڎ  چ 

ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک   ک  

 34 البلرة  85



 القرآن الكريم العالقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع المسلم  في

 

 

93 

الصفحةالسورةرقمهااآلية
 چڳ   گ  گ    گ  گ 

 23 البلرة 112 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ    چ 

 27 البلرة 177 چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 28 البلرة 177 چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       چ 

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

 29 البلرة 183

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  چ 

 چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ېئ   

 89 البلرة 191

 8 البلرة 193 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  چ 

ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

 چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

 29 البلرة 197

ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  چ 

ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئيئ  جب  

 چخب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت     حب

 39 البلرة 215

 6 البلرة 221 چڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇ  چ 
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الصفحةالسورةرقمهااآلية

 7 البلرة 233 چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے     چ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 چھ  ھھ  

 5 البلرة  285

سورةآلعمران

 5 مران   ع 19 چڃ  ڃ  چ   چ  چچ  چ 

 11    عمران  19 چڃ  ڃ  چ   چ  چچ  چ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

 چڃ  چ  چ  

 11    عمران  85

 11    عمران 96 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ڳ چ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  چ 

 چڃ  چ  چ  

 17    عمران 113

سورةالنساء

 8 القسصا  1 چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 

 ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  

 11 القسصا  1

 11 القسصا  1ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 
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الصفحةالسورةرقمهااآلية
ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 چٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ڀ    ڀ 

 چٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

 11 القسصا  1

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 

ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 چٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

 38 القسصا   1

 9   القسصا 5 چڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  چ 

 6 القسصا  19 چۉ  ۉې  چ 

 16 القسصا  24-22 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃچ 

 34 القسصا   28 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ 

 چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ    

 7 القسصا  34

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

 چڃڃ   

 7 القسصا  34
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الصفحةالسورةرقمهااآلية

ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں     ڳ  ڳ  ڳچ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  

 چھ  ھ  ے  ےۓ  

 16 القسصا  36

 28 القسصا  36 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ    چ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   چ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

 چۇ  ۆ  ۆ  

 38 القسصا  36

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   چ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

 چہ    

 73 القسصا  36

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   چ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

 چہ    

 75 القسصا  36

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  چ 

یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               

 61 القسصا  59
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الصفحةالسورةرقمهااآلية
 چيب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث 

ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حبخب  مب      ىب  چ 

 چيب         جت  حت        خت  مت  ىت   

 61 القسصا  86

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ 

 چڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ      

 54 القسصا  114

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  چ 

 چڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 55 صا القس 148

سورةالمائدة

 32 اصمصاعدة 3 چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  

 چڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   

 63 اصمصاعدة 3

 29 اصمصاعدة 48 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں     چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  چ 

 چپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 9 اصمصاعدة  91

 22 اصمصاعدة  111 چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  چ 

سورةاألنعام
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الصفحةالسورةرقمهااآلية

 22 األنهصام  1 چٻ  ٻ  پ  چ 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ 

 چڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ    

 12 األنهصام 32

 32 األنهصام 38 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ     چ 

سورةاألعراف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  چ 

 چڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀ   ڀ  

 62 األعراف 31

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ 

ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  

 29 األعراف 33

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ 

 چک   گ  گ  گ  گ  

 67 األعراف  211

سورةاألنفال

ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ   ۇئ چ 

 چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   

 

 33 األنفصا  25

سورةالتوبة



 القرآن الكريم العالقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع المسلم  في

 

 

99 

الصفحةالسورةرقمهااآلية

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ 

 چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 11 الهوبة  33

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  چ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  

 چۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

 17 الهوبة 71

 24 الهوبة 113 چں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ 

يونسسورة

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  چ 

 چىئ   ىئی 

 34 يونس  61

يوسفسورة

ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ              چ 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     

 چی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  

 11 يوتف  111

سورةالرعد

 3 الرعد  28 چىت  يت     جث  مث  ىث  چ 

سورةالحجر

  32   6 احلجر 9 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     چ 
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الصفحةالسورةرقمهااآلية
سورةالنحل

 22 القح   4 چے   ۓ  ۓ  ڭ  چ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ 

چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          

 چک  ک  ک  گ  

 31 القح  36

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ

 چ  گ ڇ ڇ

 271 القح  36

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  

 چڈ  ژ  ژ   ڑ  

 31 القح  91

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ 

گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  

 چڱ  ڱ  ڱ  

 

 33 القح  97

سورةاإلسراء

 283 اإلترا  9 چ ڦ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ
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الصفحةالسورةرقمهااآلية

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  چ 

 چںں

 7  اإلترا 23

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  چ 

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  

 چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

 38 اإلترا   23

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  چ 

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

 33 اإلترا  29

 8 اإلترا  33 چگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  چ 

 11 اإلترا   71 چگ  ڳ   ک  ک  ک        ک  گ  گ   گ چ 

سورةالكهف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 چپ   پ  ڀڀ  

 68 الكهف 28

ط سورة

 34 ط   7 چڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  چ 

ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  چ 

 چۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  

 69 ط  132

سورةاألنبياء
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الصفحةالسورةرقمهااآلية

 3  األنبيصا 63 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ 

 11 األنبيصا   117 چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ 

سورةالحج

 34 احلج 78 چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  چ 

سورةالمؤمنون

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

 چ   ........ٺ

 24 اصمؤمقون 1-11

 23 اصمؤمقون  14 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 

سورةالنور

 9 القور 2 چٺ  ٺ    ٿٿ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ   چ 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ 

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  

 چجئ  حئ  مئ   

 61 القور 27

 61 القور 61 چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ 

ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  چ 

ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب    حب    

 چخب  مب  

 87 القور 119
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الصفحةالسورةرقمهااآلية
سورةالفرقان

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭ  ڭ  چ 

 چۈ   ٴۇ  

 33 الفرقصان 1

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  چ 

 چ  .....ۆ  ۈ  

 25 الفرقصان 63-72

سورةالشعراء

 23 الشهرا  137 چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  چ 

 69 الشهرا  214 چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ 

سورةالنمل

 5 القم  61 چڳ  ڳ  ڳڳ  چ 

سورةالقصص

ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ     ى چ 

 چۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   

 5 اللاص 77

ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    چ 

ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  

 چی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب   

 33 اللاص 77

سورةالعنكبوت

 23 الهقكبوت 17 چڤ  ڦڦ  چ 
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الصفحةالسورةرقمهااآلية

 24 الهقكبوت 45 چۉ  ې  ې  ې  ې     ىى   چ

سورةالروم

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ 

 چک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ     

 6 الردم  21

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  

 چڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  

 16 الردم  21

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ 

ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  

 چائ  ەئ  ەئ        ى  ى  ائ       

 33 الردم 31

سورةلقمان

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  

 چڎ

 7 للمصان 14

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  چ 

 چگ  گگ  

 7 للمصان 15

األحزابسورة

 5 حزاباأل 23ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  چ 
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الصفحةالسورةرقمهااآلية
 چڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ    

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ 

 چہ

 27 األحزاب 35

 32 األحزاب 72 چوئ  وئ         ۇئ  ۇئ    چ

ک  ک  گ  گ   گ  گ  چ 

 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

 55 األحزاب 58

سورةسبأ

 11 تبأ  28 چۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  چ 

سورةفاطر

 66 قصاطر 28 چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې    چ

صسورة

 11 ، 8 چٹ   ڤ  ڤ     ڤ    ڤ     ڦ  چ 

سورةالزمر

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       چ 

 چی  ی  جئ  

 66 الزمر  9

فصلتسورة

 4 قالُ 31 چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 87 قالُ 34ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  چ 
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الصفحةالسورةرقمهااآلية
 چگ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   چ

 چېئ  ېئ  ېئىئ   

 4 قالُ 53

محمدسورة

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ 

 چڎ  ڎ  ڈ  

 74 حممد 22-23

 3 حممد 24 چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ    چ 

سورةالفتح

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  چ 

 چڀڀ

 3 الفه  29

سورةالحجرات

 3 جراتاحل 11 چۈ  ٴۇ  ۋ       چ 

 5 احلجرات 11 چۈ  ٴۇ  ۋ         چ 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ 

ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

 چژ  ژ  

 15-14 احلجرات 13

سورةالذاريات
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الصفحةالسورةرقمهااآلية

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  چ 

 چہ  

 11 الذاريصات 21-21

سورةالطور

 33 الطور 21 چڳ  ڳ           گ  گ                 گ  ڳ  ڳ      چ

المجادلةسورة

 56 اتجمصارلة 11 -8 چڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ    چ 

سورةالحشر

 3 احلشر 9 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   چ 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  چ 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  

 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی      

 8 احلشر 9

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  چ 

 چوئ  

 86 احلشر 9

 4 احلشر 22 چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ    چ 

سورةالممتحنة

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       چ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     

 88 اصممهحقة 8-9
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الصفحةالسورةرقمهااآلية
 چک  

    ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ   چ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     

 چک  

 89 اصممهحقة 8

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       چ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     

 چک  

 89 اصممهحقة 8

ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  چ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  

 چۀ     ہ  

 89 اصممهحقة 9

الطالقسورة

 3 الطمق 3 چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  چ 

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ     چ

 

 34 الطمق 17

سورةالتحريم

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  چ 

ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  

 چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 69 الهحر  6
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الصفحةالسورةرقمهااآلية

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  چ 

 ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ 

 چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  

 72-71 الهحر  6

سورةالملك

 32 اصملك  14 چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ 

سورةالقلم

 23 الللم  4 چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ 

 27 الللم  4 چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ 

سورةالمعارج

 26 اصمهصارج 35-19 چچ  چ  چ      چ  ڇ   ڇ  چ 

الجنسورة

 4 اجلن 18 چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ 

 573 اجلن 18 چ   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ چ

سورةالغاشية

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ 

 چۓ        ڭ  ڭ  

 4 الغصاشية 17-18

سورةالشمس
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الصفحةالسورةرقمهااآلية

 68 الشمس 11-7 چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 

سورةالعلق

 5 لهلقا 7-6 چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  چ 

سورةالبينة

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

 چڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  

 4 البيقة  51

سورةالعصر

 8 الهار 3 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ       چ 

 



 القرآن الكريم العالقات اإلنسانية بين أفراد المجتمع المسلم  في

 

 

000 

فهرساألحاديثالنبويةالشريفة
الصفحةالحديث

 63 اغهسلوا يوم اجلمهة اغسلوا ر تكم دإن ي تكونوا جقبرصا اصيبوا من الطيا 
 71 اقهحوا يف صبيصانكم أد  كلمة بم إل  إقا اهلل دللقوهم عقد اصموت قا إل  إقا اهلل 

إن ا هلل عاااااز دجااااا  قا يق ااااار إو صاااااوركم دأماااااوالكم دلكااااان إمناااااصا يق ااااار إو قلاااااوبكم 
 دأعمصالكم 

15 

 51 إن الدين يسر دلن يشصار الدين أحد إقا غلب  قسدردا دقصاربوا 
 86 شد بهض  بهضرصا إن اصمؤمن للمؤمن كصالبقيصان ي

إن قياااك خلهااان حيبهاااصا اهلل: احللااام داألناااصاة( قاااصا : ياااصا رتاااو  اهلل إناااصا أختلاااق هباااصا أم يل 
جبلاااو عليهاااصا؟ قاااصا : )بااا  اهلل جبلاااك عليهماااصا( قاااصا : احلماااد اهلل الاااذي جبلاااو علااا  

 خلهن حيبهمصا اهلل درتول ( 

31 

 87 إنك إن تبهُ عورات القصا  أقسدهتم أد كدت أن تفسدهم 
 36 صا األعمصا  بصالقيصات دإمنصا لك  امرئ مصا نوى إمن

 31 إمنصا الهلم بصالههلم   دإمنصا احللم بصالهحلم 
 28 إمنصا بهةُ ألمتم صصا  األخمق 
 79 أد  خامن يوم الليصامة جصاران 

 11 ك  أمحر دأتور بهةُ او  
لاا  اجلااريان  م ااة جااصار لاا  حااق داحااد دهااو أرد اجلااريان حلرااصا جااصار لاا  حلااصان   دجااصار 

 م ااة حلااوق دهااو أقضاا  اجلااريان حلرااصا   قأمااصا الااذي لاا  حااق داحااد قجااصار مسااتك قا 
 رحم ل ... 

75 

 63 حق عل  ك  مسلم أن يغهس  يف ك  تبهة أيصام يومرصا يغس  قي  رأت  دجسديف 
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الصفحةالحديث
 81 خري األصحصاب عقد اهلل خريهم لاصاحب  دخري اجلريان عقد اهلل خرييف جلصاريف 

أرمحاااوا مااان يف األرض يااارمحكم مااان يف السااامصا    مااان قا الرامحاااون يااارمحهم الااارمحن   
 يرحم قا يرحم. 

72 

ا قلل  الهدد قلصات ..  81 رج  غزا يف تبي  اهلل حمقيرصا قجصاهد جمصاهدر
 51 رحم اهلل رجمر مسحرصا إذا بصاع دإذا اشتى دإذا اقهض  

 66 طلا الهلم قريضة عل  ك  مسلم 
رجا  راعاي علا  أها  بيها  دهاو مسائو  كلكم راعاي دكلكام مسائو  عان رعيها .. دال

 عقهم 
69 

 85 كونوا عبصار اهلل إخوانرصا 
قا تدخلون اجلقة حة تؤمقوا دقا تؤمقوا حة عبوا أدقا أرلكم عل  شاي  إذا قهلهماويف 

 عصاببهم؟ أقشوا السمم بيقكم 
45 

 54 قا تكةردا الكمم بغري ذكر اهلل قسن كةرة الكمم بغري ذكر اهلل قسوة للللا 
 74 قا يدخ  اجلقة قصاطع رحم 

 65 قا يدخ  اجلقة من كصان يف قلب  مةلصا  ذرة من ك  
ا يف الدنيصا إقا تتيف اهلل يوم الليصامة   87 قا يست عبد عبدر
 38 قازا  ج ي  يوصيو بصاجلصار حة ظققُ أن  تيور   

 76 ألن يز  الرج  بهشرة نسوة أيسر علي  من أن يز  بصامرأة جصاريف 
 76 ألن يسرق من عشر أه  أبيصات أيسر علي  من أن يسرق من بيُ جصاريف 

 64 لوقا أن أشق عل  أم  ألمرهتم بصالسواك عقد ك  صمة 
 81 ليس اصمؤمن الذي يشبع دجصاريف جصاعع إو جقب  
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الصفحةالحديث
 64 مصا عل  أحدكم إن دجد أن يهخذ  وبن ليوم اجلمهة توى  و  مهقه  

ق  قسذا كصان قا حمصالة قصاعمر قةلث لطهصام  د لاث لشاراب  مصا مأل أرمي دعصا  شر من بط
 د لث لقفس  

63 

مةااا  اصمؤمقاااون يف تاااوارهم دتااارامحهم دتهاااصاطفهم مةااا  اجلساااد إذا اشاااهك  مقااا  عضاااو 
 تداع  ل  تصاعر اجلسد بصالسهر داحلم  

44-74 

من أك  الباا  دالةاوم دالكاراث قام يلاربن مساجدنصا قاسن اصممعكاة تهاأذى ساصا يهاأذى 
 بقو  رم.  مق 

64 

 74 من تريف أن يبس  ل  يف رزق  أد يقسأ ل  يف أ ريف قليا  رمح  
 65 من كصان ل  شهر قيكرم  

 38 من كصان يؤمن بصاهلل داليوم اآلخر قم يؤذي جصاريف 
 38 من كصان يؤمن بصاهلل داليوم اآلخر قلكرم ضيف  

باصاهلل دالياوم اآلخاار  مان كاصان ياؤمن بااصاهلل دالياوم اآلخار قلااريحم جاصاريف   دمان كاصان يااؤمن
 قليحسن إو جصاريف   دمن كصان يؤمن بصاهلل داليوم األخر قم يؤذي جصاريف 

76 

 89 نهم هي أمك
 81 دإو أقرهبمصا مقك بصابرصا 

 79 دمصازا  ج ي  يوصيو بصاجلصار حة ظققُ أن  تيور   
 81 يصا أبصا  ذر إذا طبخُ مرقة قأكةر مصا هصا دتهصاهد جريانك 
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