
  
كان العرب قبل القرآن عبارة عن قبائل متفرقة متنازعة ، تسود فيهم العصبية القبلية واهلمجيـة       

البدوية ، فتقوم احلروب بينهم على أتفه األسباب ، تنتشر بينهم األميه ويتفشى فيهم اجلهل ، وكـان  
غنياء خلدمتهم ويستعملوم ىف جتارام ، لـيس هلـم   الرق جزءاً أساسياً ىف حيام ، يسخروم األ

حقوق ، وليس هناك قوانني وأسس حتكم العالقة بني اخلادم والسيد ، فكل سيد يعامل خادمه كيف 
  يشاء .

وكان لديهم بعض العادات اإلجتماعية السيئة مثل التقليل من شأن املرأة وإحتقارها ، فكانـت       
سائر احليوانات واملاديات ، وإنتشرت بينهم عادة وأد البنـات وهـى    زوجة األب تورث مثلها مثل

  دفنهم أحياء ، فضالً عن التشاؤم والطرية خاصة من األنثى .
وإنتشرت بينهم الكثري من السلوكيات اخلاطئة ، مثل شرب اخلمر وكانوا حيبوا حبـاً مجـاً ،        

  لك ساد فيما بينهم التعامل بالربا .وكذلك امليسر فكانوا يراهنون ويقامرون ، وجبانب ذ
فجاء القرآن الكرمي بنهج إجتماعى أخالقى ، كان من نتائجه توحد تلـك القبائـل املتنـاثرة         

املتناحرة ىف قالب األخوة اإلسالمية ، وأزال الفوارق اإلجتماعية ، وجعل األفضلية لألتقى ، وأكـرم  
ختاً ، وألغى العادات والسلوكيات اجلاهلية األمثة ، مثـل وأد  املرأة وأعطاها حقها أُماً وزوجة وبنتاً وأ

البنات والتعامل بالربا وشرب اخلمر ولعب امليسر فسار املسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضاً ، 
فتعاونوا على نصرة الدين ، فسادوا العامل أكثر من ألف عام ، وحضارم هى احلضارة الباقية اخلالدة 

امة ، ىف حني أن مجيع احلضارات القدمية ولت وإندثرت مع مرور األيام ، ومل يبقى منـها  إىل يوم القي
  إال أطالل خاوية ، وأثاراً بالية.

واألن ما هى القواعد واألسس اإلجتماعية الىت يرتكز عليها املنهج اإلسالمى ىف احلياة اإلجتماعية      
صحابته ، فكان منهم ما كان ، حىت نـرىب أبنائنـا    ، الىت رىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليها

  عليها .
  

  : اإلجتماعية العدالة 
من أهم املبادئ الىت أرساها اإلسالم والىت يقوم عليه اتمع اإلسالمى ، واألسس الىت      

تؤسس عليها العالقات بني أفراد اتمع املسلم ، والعدل هو املعيار الذى يدرك من خالله 

  اإلسالم يف االجتماعيةالحياة 
 محمد سالمة الغنيمى



اتمع وإستقراره ، فاتمع الذى يتفشى فيه الظلم وتضيع فيه احلقوق وتغيب  مدى ثبات
بني أفراده الواجبات ، فهو جمتمع جاهلى فوضوى ، حيث يتسم أفراده يجان الـنفس  
وإضطراب القلب وشرود الفكر وذهاب العقل من جراء اخلوف والظلم وعدم الشـعور  

اع والشقاق وتتفشى فيهم اجلرمية وكل ذلك مـن  باإلستقرار واألمن ، فيسود بينهم الرت
أمارات خراب اتمعات وذهاا ، فما قامت الصراعات والثورات وتغريت احلكومـات  

  واألنظمة السياسية واإلجتماعية إال نفوراً من الظلم وحبثاً عن العدل .
ت فهو جمتمع أما اتمع الذى يسود فيه العدل وتعرف فيه احلقوق وتؤدى فيه الواجبا     

يتسم بالثبات واإلستقرار ، حيث تسكن فيه النفوس ، وتطمأن فيه القلوب فتهـدأ فيـه   
الضمائر وتدى فيه العقول ، لشعورهم باألمان واإلستقرار ، مما يؤدى إىل رخاء وإزدهار 

ل ذلك اتمع ، النه الثبات والتقدم إال باالمن واإلستقرار ، والأمن والإستقرار إال بالعد
  ، وكما قيل : " إن اهللا يقيم الدولة الكافرة مع العدل ، ويهلك الدولة املسلمة مع الظلم " 

  لذلك عىن اإلسالم بالعدل ، وجعله حقاً للجميع مع الطبقات والفئات واألشخاص ،     
للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الْوالدينِ يا أَيها الَّذين َآمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء قال تعاىل : " 

نْ تلْووا أَو تعرِضوا والْأَقْربِني إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقريا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا وإِ
} ، فال فرق بني الغىن والفقري والصغري  ١٣٥" { النساء :  فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا

والكبري والصاحل والطاحل والضعيف والقوى والكافر واملسلم واحلاكم واحملكوم واحلقـري  
  والعظيم والعدو والصديق ... فالكل ىف ميزان العدل سواء ، روت عائشة.......

بينات وأَنزلْنا معهم الْكتاب والْميزانَ ليقُوم الناس بِالْقسط لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْ، قال تعاىل : " 
يبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنو  قَـوِي بِ إِنَّ اللَّه

  } . ٢٥ديد : عزِيز " { احل
   : اإلجتماعية المساواة 

املساواة تعىن : املماثلة واملتشابة ىف القدر والقيمة ، فاملساواة بني إثنني تعىن أن هلم نفس احلقوق      
  وعليهما نفس الواجبات ، وال فرق بينهم ، وعكسها الظلم واإلستبداد .

ا اإلجتماعيني والتربويني فهى القاعـدة الـىت   اإلجتماعية من أهم املبادئ الىت ينادى  فاملساواة     
التمييـز الطبقـى   يسوده تغيب فيه املساواة و حتفظ للبشر حقوقهم ، فمن يريد التميز ىف ظل جمتمع

فلن جيد النور ، الن مثل هذا اتمع تقتل فيه املواهب وتضعف فيـه القـدرات ،    والنعصب العرقى



على سلوك وأخالق أفراد اتمع ، فاتمع الذى تغيـب فيـه    فالظلم اإلجتماعى يؤثر تأثرياً كبرياً
، ينشأ أفـراد يتسـمون   لفئة دون فئةاإلجتماعية ، ويعلوه الظلم ويسوده القهر واإلستبداد  املساواة

باجلنب ، واإلستهتار والالمباالة وعدم اإلنتماء ، الم مل حيصلوا على حقوقهم ومل يتلقوا فرصـتهم ،  
هم املواهب والقدرات الشخصية ، وتاهت الطموحات ، وكل هذا مربر كاف إلنتشار فقُتلت بداخل

  الرذائل ىف هذا اتمع .
ومن مث جاء اإلسالم ىف أُمة تتسم بالتعدد الطبقى ، سادة ، وفقراء ، ونساء وعبيـد ، ويسـود        

قراء فال حق هلم سـوى  الظلم بني هذه الطبقات ، فاحلقوق كلها موكولة إىل طبقة السادة ، أما الف
دريهمات معدودة نظري خدمتهم للطبقة األوىل ، والعبيد الميلكون أى حقوق فهم ملك لسيدهم حيق 
له التصرف فيهم كيفما شاء ، والخيفى على أحد موقف املرأة ىف العصر اجلاهلى ، وكان العرب مع 

باألعاجم ، هـى شـعوب    ذلك يرون أم أكمل شعب على اإلطالق وأن بقية الشعوب الىت مسوها
  وضيعة ناقصة .

وملا قام اتمع اإلسالمى ، أزال التعدد الطبقى ، وألغى الفوارق اإلجتماعية وساوى بني النـاس       
ـ  مجيعاً ، قال تعاىل : "  بالطَّي ـنم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي َآدا بنمكَر لَقَدو ات

، فالتكرمي حاصل جلميع البشـر ،   } ٧٠{ اإلسراء : "  وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيلًا
فجنس اإلنسان مكرم عند اهللا فال تفرقة بني قبيلة وآخرى ، وال بني جـنس وآخـر ، وال سـاللة    

ء ، فال يترك اإلسالم جلماعـة أن  وآخرى ، وال فرق على أساس اللون أو اجلاه أو اللغة فالكل سوا
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ تستعلى وتترفع على مجاعة آخرى ، قال تعاىل : " 

الَّذ قُوا اللَّهاتاًء ونِسا وريالًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحو امحالْأَرو اَءلُونَ بِهسي ت
  } ، فاألصل واحد وهو آدم عليه السالم . ١{ النساء : إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا " 

يـا  ومن مظاهر املساواه ىف اإلسالم ، حتقيق العدل مع كل الطبقات واألشخاص قال تعاىل : "      
وامني بِالْقسط شهداَء للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الْوالـدينِ والْـأَقْربِني إِنْ   أَيها الَّذين َآمنوا كُونوا قَ

انَ ضوا فَإِنَّ اللَّه كَيكُن غَنِيا أَو فَقريا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِ
  } . ١٣٥النساء :  { بِما تعملُونَ خبِريا "

يكلم فيها رسول وروت عائشة : أن قريشاً أمههم شأن املرأة املخزومية الىت سرقت فقالوا : من      
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن جيترئ عليه إال أُسامة بن زيد حب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " أتشفع ىف حد من حـدود اهللا ؟ " مث  وسلم فكلمه أسام
قام فاختتطب مث قال : " إمنا أُهلك الذين من قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركـوه وإذا  



،  ١سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعـت يـدها "   
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلن املساواة والعدل حىت ولو أدى إىل قطع يد ابتـه ، فالكـل ىف   رسول 

  الثواب والعقاب سواء ؛ الفضل ملخزومى على أعراىب .
ومن مظاهرها أيضاً ، املساواة ىف احلقوق الواجبة عليهم تبعاً لقدرام وإستطاعتهم قال تعاىل : "      

نم ةعذُو س قفنيـ  ل اها َآتا إِلَّا مفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي اللَّه اها َآتمم قفنفَلْي قُهرِز هلَيع رقُد نمو هتعا س
سـابا  ) وكَأَين من قَرية عتت عن أَمرِ ربها ورسله فَحاسـبناها ح ٧سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا (

  }. ٧"{ الطالق :  شديدا وعذَّبناها عذَابا نكْرا
بذلك نرى أن اإلسالم أتاح للجميع نفس الفرص ونفس الظروف ، فما هو معيار التفاضـل ىف       

اإلسالم ؟ وهل يستوى من جد وإجتهد مع من تبلد وركن إىل هواه وشهواته ؟ بل مـن أوضـح   
سالم للتفاضل بني الناس ، ال جيرى فيما الميلكـه اإلنسـان كـاخللق    مظاهر املساواة أن وضع اإل

والتكوين ، وإمنا يندرج ضمن قدراته وإستعداداته ، كأداء العبادات وفعـل اخلـريات وطاعـة اهللا    
ورسوله فكلها أعمال يستطيع كل إنسان القيام ا ، فوجه التفاضل فيها حبسب أداء كل شخص هلا 

يها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائـلَ لتعـارفُوا إِنَّ   يا أَ، قال تعاىل : " 
 " بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُمم١٣{ احلجرات : أَكْر . {  

 فعل اخلريات ، لينال كل منهم جزائه علـى  كما حث القرآن اجلميع على التسارع والتسابق ىف     
وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنـة عرضـها السـموات    حسب عمله وأدائه ، قال تعاىل : " 

 " نيقتلْمل تدأُع ضالْأَروقال تعاىل : "  ١٣٣{ أل عمران : و ، { نم ةرفغابِقُوا إِلَى مس  كُـمبر
 لُ اللَّهفَض كذَل هلسرو وا بِاللَّهنَآم ينلَّذل تدضِ أُعالْأَراِء ومضِ السرا كَعهضرع ةنجو نم يهتؤي

ملُـوا  إِنَّ الَّـذين َآمنـوا وع  } ، وقال تعاىل : "  ٢١" { احلديد : يشاُء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 
   } . ٣٠{ الكهف : الصالحات إِنا لَا نضيع أَجر من أَحسن عملًا " 

فهكذا مع املساواة والعدالة اإلجتماعية أتيحت الفرص أمام الصحابة مجيعـاً فظهـر تفـوقهم         
ان النه االندى ونبوغهم ، كالً حسب إمكاناته وقدراته ، فتوىل بالل املوىل احلبشى االسود مهمة األذ

صوتاً ، وتوىل زيد بن حارثة قيادة اجليش ىف مؤتة النه األصلح ، مث توىل من بعده إبنه أُسامة قيـادة  
اجليش ىف تبوك ومل يتجاوز سنه السابعة عشر النه األجدر باملهمه ، وملا طلب أبو ذر اإلمـارة رده  

ل أبو بكر أمني األمة أبو عبيده ووىل خالداً النىب صلى اهللا عليه وسلم ألا أمانة وليس كفؤ هلا ، وعز
الن له فطنة ىف احلرب ليست ىف أىب عبيده ، وكان منهم اإلقتصادى الذى يسيل املال احلـالل بـني   
يديه كاملاء مثل عبد الرمحن بن عوف ، وعثمان إبن عفان ، وكان منهم القائد الفذ الـذى تـدرس   

                                                 
 " ] . ١٦٨٨" ، ومسلم "  ٣٤٧٥[ رواه البخارى "  ١



د وعمرو بن العاص ، وكان منهم اإلدارى العبقرى مثل أفكاره وخططه حىت األن مثل خالد بن الولي
  عمر بن اخلطاب ، وهكذا نبغوا وتفوقوا ىف مجيع ااالت .

لذلك وجب علينا أن ننشر العدل واملساواة فيما بيننا ، وقد أوضحنا خطورة الظلم على اتمع      
ر العدل فيه فالوالد ىف بيته ، واملعلـم  عامة ، فكل من واله اهللا أمراً مهما كان حجمه فليتق اهللا ولينش

ىف فصله واملدير ىف إدارته واملوظف ىف مكتبه ، وهكذا ىف كل األوساط ، حىت تتاح الفـرص أمـام   
  اجلميع وينتشر اخلري ويعم الرخاء .

والتمييز بني األفـراد   وما االرهاب وغريه من اجلرائم اإلجتماعية ، إال نتيجة للظلم اإلجتماعى     
، حيث ينشأ الصغري ىف أسرة تفضل أحد أبنائها على غريه لصـغر سـن    ئاً على معايري آمثة ظاملةبنا

اآلخر أو جلمال مسته ، فيشعر معه بالقهر واإلحباط ، وبعد دخول املدرسة ، جيد مدرسه يهتم بأحد 
يأخذ معـه درس   األوالد ويوليه رعاية وإهتمام أكثر من غريه من األوالد إما النه إبن لزميل له ، أو

خصوصى أو أنه إبن شخص المع إجتماعياً ، كما جيد أن من هو أقل منه حتصيالً علمياً تفوق عليـه  
ىف الدرجات بسبب الغش ، وبعد أن يتم تعليمه الثانوى ويلتحق باجلامعة ، جيد أن الفرصة الوحيـدة  

إبناً الحد األساتذة املوجـودين   للعمل باجلامعة والترقى ىف الدرجات العلمية والوظيفيه البد أن يكون
بكليتة ، وبعد ان يتخرج هذا الشاب ، الجيد أمامه من فرص العمل إال بعض االعمال الدنيويه الـىت  
ليست هلا عالقة مبجال ختصصه الدراسى ىف حني أن الوظائف املرموقة قاصرة على من لديهم املال أو 

ري السائد بني الشباب ، وإذا تغلب الشاب على كـل  املنصب " اجلنيه أو الكارنيه " ، وهذا هو التعب
هذه املعوقات وأراد أن يكون أسرة وجد أمامه عدة عراقيل ومسبطات منها أن التسهيالت واملشاريع 
الىت تقوم ا الدولة للشباب من أجل احلصول على سكن ال يناهلا إال أصحاب النفوذ ، باإلضافة إىل 

.....، فباهللا عليكم ماذا سيكون مثل هذا الشاب ؟ يصبح مثل هـذا  غالء األسعار وإرتفاع املهور .
  الشاب أمام أعداء الدين والوطن فيسهل عليهم توظيفه ملصاحلهم وأهدافهم .

فإذا كنا نريد جمتمعاً إسالمياً كمجتمع الصحابة ، علينا أن نرسخ مفهوم املساواة ىف أذهان أبنائنا      
" إن اهللا يقيم الدولة الكافرة مع قدوة ، وجيب أال ننس هذه املقولة :  قوالً وعمالً ، ونكون هلم خري

  العدل ، وال يقيم الدولة املسلمة مع الظلم " .
    : اإلخاء 

بعد أن سرب اإلسالم الطمأنينة إىل أفراد اتمع بإشاعة املساواه بينهم وإقامة العدل فيهم وجعل      
صدق قوله عمله وسلم الناس من غوائله ليس كغريه ، ومـن  التفوق والتميز نظري العمل فمن آمن و

يرفَعِ اللَّه الَّذين َآمنوا منكُم والَّذين  جد واجتهد ىف طلب العلم ليس كغريه عند اهللا ، قال تعاىل :"
 " بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو اتجرد لْموا الْعادلـة :  أُوتإسـتقرت النفـوس    ، حينئـذ }  ١١{ ا



وإطمأنت القلوب وإهتدت العقول ، ومع ذلك فكان البد من ربط أبناء اتمع املسلم ، برابطة تعرب 
عن روح اإلسالم ىف الوحدة واإلجتماع وحرصه على نبذ التعصب والتفرق ، رابطة ثابتة مسـتقرة  

ال رأمسالية ..... وإمنا هى رابطة التتغري بتغري الزمن وال تتأثر بتداخل الثقافات ، ليست إشتراكية ، و
 إسالمية ربانية .

{ إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُـم ترحمـونَ "   قال تعاىل : "      
ا أقوى وأوثـق  واألخوة الىت إختارها اإلسالم إخوة مبادئ الأخوة نسب ، أل،  } ١٠احلجرات : 

من رابطة النسب ، فهى الىت مجعت بني " صهيب الرومى ، وبالل احلبشى ، وسلمان الفارسـى "  
وبني أبناء شبه اجلزيرة العربية على إختالف إجتام القبيلية " روم وحبشة وفرس وعرب " ، أجنـاس  

لرؤى الىت ينظر كل وأوطان وألوان وعادات ومناهج وطباع وغرائز وإجتاهات ، فضالً عن إختالف ا
طرف من خالهلا إىل اآلخر ، بني " الفرس و الروم " عداء منقطع النظري ، و الفرس والروم ينظـرون  
إىل العرب نظرة إستقالل فهم يرون أن العرب " بدو مهج " ، اليستطيع أحد العيش معهـم ، فلـم   

خر نرى العـرب أنفسـهم   حتاول دولة واحدة منهم غزو العرب رغم سهولة ذلك ، وىف اإلجتاه اآل
  يظنون أم خري األجناس ، وأن هلم السيادة على البشر .

رغم كل هذه العوائق والىت يستحيل أن يقضى عليها وميحى أثرها إال األخوة اإلميانيـة تلـك        
الرابطة الىت أزالت وحمت الفوارق العنصرية والعرفية ، فال " أبيض وأسود " ولكن " مـؤمن وغـري   

فردت اجلميع إىل األصل " آدم وحواء " ، فهما الذى جاء منهم البشر مجيعاً ومن مث فكلهم مؤمن " 
متساوون ، وتكون األخوة بينهم على حسب إدراك كل منهما للدور الذى خلق اهللا آدم وحواء من 

  أجله وهى عبادة اهللا وعمارة األرض .
     ا تتعلق بالروح والقلب ، وقلوب العباد بني وتلك الرابطة إمنا هى نعمة من اهللا وفضل منه ، ال

إصبعني من أصابع الرمحن يقلبهما كيف يشاء ، فال يستطيع أحد أن يشتريها وال يأتى مبثلها ، قـال  
اللَّه أَلَّـف   وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما في الْأَرضِ جميعا ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم ولَكنتعاىل : " 

 يمكح زِيزع هإِن مهني٦٣" { االنفال :  ب . {  
وقد تفوقت هذه األخوة على أخوة النسب ، حبيث النسب والقرابة أمام األخوة اإلميانية ، فهذا      

  أبو بكر الصديق  
الىت كانت عليها ، ولن ومن هنا يقول أنه لن تقوم األمة اإلسالمية ، وتعود إىل ريادته ومكانتها      

تكون هلا منعه وقوة علمية وحربية وإقتصادية وفكرية وجتاريـة و...... إال بـالعودة إىل األخـوة    
اإلسالمية واإلنضواء حتت رايتها ، فضالً عن إدراكنا أن ما شاع بني املسلمني من نزاعات وقوميات 

وتشتيت ال تالحم وترابط قام ا وحدود وجنسيات إمنا هى دعاوى هدم ال إصالح ، دعاوى تفريق 
  أعداء اإلنسانية لبعثرة وحدا وضياع هيبتها .



وقد جعل اإلسالم هلذه األخوة مقومات تفضى إىل احملبة والوحدة وتبيد ومتنع كل عوامل الـرتاع      
  والكره ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "           

هو أن يتأخى جمموعة من الناس ىف العقيدة ، قـال تعـاىل : "   املقصود من اإلخاء ىف هذا الباب      
لَّف بينهم إِنـه  وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما في الْأَرضِ جميعا ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم ولَكن اللَّه أَ

 يمكح زِيزبل اإلسالم عبارة عن قبائل متناحرة متنازعـة ،  } ، كان الصحابة ق ٦٣" { االنفال :  ع
فقد كان بني االنصار " االوس واخلزرج " حروب طويلة دامت لسنوات عديدة ، وكانوا حيملـون  
لبعضهم البعض من الكره والبغض ما يستحيل معه زواله لو كان على يد بشر ، إال أن اإلسالم أخى 

ونزعنا ما في صدورِهم مـن غـلٍّ   قال تعاىل : "  بني اجلميع أوس وخزرج ، أنصاراً ومهاجرين ،
" نيقَابِلترٍ مرلَى سا عانووقال تعاىل : "  ٤٧{ احلجر :  إِخ ، { نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤا الْممإِن

واعتصموا بِحبـلِ  : " } ، وقال تعاىل  ١٠أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ " { احلجرات : 
م فَأَصـبحتم  اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُـوبِكُ 

فَأَنقَذَكُم منها كَذَلك يبين اللَّه لَكُم َآياتـه لَعلَّكُـم   بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ 
  } . ١٠٣تهتدونَ " { أل عمران : 

وقد عمق النىب النىب صلى اهللا عليه وسلم هذا املبدأ ىف نفوس املسلمني ، جبملـة مـن األقـوال         
عمر : " املسلم أخو املسلم اليظلمه وال والسلوكيات ، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم ىف حديث بن 

يسلمه ومن كان ىف حاجه أخيه كان اهللا ىف حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من 
، ومنه أيضاً قوله صلى اهللا عليه وسـلم   ٢كربات يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامة " 

مظلوماً " فقال رجل : يا رسول اهللا أنصره إذا كان مظلوماً  ىف حديث أنس : " أنصر أخاك ظاملاً أو
ومنـه   . ٣أفرأيت إذا كان ظاملاً كيف أنصره ؟ فقال : " حتجزه أو متنعه من الظلم فإن ذلك نصره " 

 يـا : " قال أنس عنوايضاً  ".٤حتابوا ادوا: "قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن هريرة، بوأ ما رواه
  ".٥بينكم ملا أود فإنه ؛ ينكمب تبادلوا! بين

وهكذا كان يتعامل املسلمون مع بعضهم البعض على أساس هذا املبدأ ، فكان الواحـد منـهم        
يسعى إىل مرضاة أخيه ، بل ولديه إستعداد إىل أن يضحى مباله بل وبنفسه من أجل أخيه ، فكـانوا  

خري قـدوة وخـري مثـال ىف العالقـات     كاجلسد الواحد يتأمل بعضهم لتأمل البعض األخر ، فكانوا 
  اإلجتماعية .

                                                 
  " ] . ٢٥٨٠" ، ومسلم "  ٢٤٤٢[ رواه البخارى "  ٢
  ] . " ٢٢٥٥" ، والترمذى "  ٦٩٥٢[ رواه البخارى "  ٣
 "]٢٤٠[رواه البخارى ىف األدب املفرد ، وصححه األلباىن ىف صحيح األدب املفرد " ٤
 [ نفس التخريج السابق ] ٥



v : مقومات األخوة اإليمانية  
إذا فقدت األخوة االساس الذى تقوم عليه ، والذى ميدها بالثبات واإلستقرار ، والذى يعمـل       

على تدعيمها وترسيخها كمبدأ من مبادئ التربية اإلجتماعية ، ألصاا الزبول وولت مـدبرة مـع   
  لذلك وضع اإلسالم هلا مقومات تدعمها وترسخها وتثبت أركاا .أبطئ ريح ، 

  
   -المحبة والوالء :  ..١١
الوالء يعىن حب اهللا ورسوله واملؤمنني املوحدين ونصرم ، فكل مسلم جيب عليه حب املؤمنني      

ص إميانه ومواالم ونصرم ، ومن مل يفعل ذلك وواىل الكفار باحلب أو التقليد أو احملاكاه ، فقد نق
ترى كَثريا منهم يتولَّونَ الَّذين كَفَروا لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخطَ اللَّه ، قال تعاىل : " 

  } . ٨٠{ املائدة : علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خالدونَ " 
لم أخاه املسلم حمبة صادقة تصدر من القلب ، قال فال ميكن أن تتحقق األخوة إال إذا أحب املس     

والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ   تعاىل : " 
ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقيو  يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كأُولَئ

وألمهية احلب ىف قيام اتمع املسلم ، جعله اهللا تعاىل شرط من شروط اإلميان  } ، ٧١{ التوبة : " 
خذُوهم أَولياَء ولَكن كَثريا منهم ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاللَّه والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيه ما ات، قال تعاىل : " 

النىب صلى اهللا عليه وسلم أوثق عرى اإلميان ، فقال صلى  ه} ، كما جعل ٨١" { املائدة :  فَاسقُونَ
 ٦اهللا عليه وسلم : " أوثق عرى اإلميان املواالة ىف اهللا واملعاداة ىف اهللا واحلب ىف اهللا والبغض ىف اهللا " 

، هكـذا   ٧يضاً صلى اهللا عليه وسلم : " اليؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه " ، وقال أ
قرن النىب صلى اهللا عليه وسلم احملبة بني املسلمني مبحبتهم أنفسهم ، كما أا سبب لتذوق حـالوة  
 اإلميان وهذا من أكمل دواعى احلب ، قال : " ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان أن يكـون اهللا 
ورسوله أحب إليه مما سوامها وأن حيب املرء الحيبه إال هللا وأن يكره أن يعود ىف الكفر كما يكره أن 

  ، واالحاديث ىف الباب كثرية . ٨يقذف ىف النار "  
وطاملا توافر هذا املبدأ ىف جمتمع ما فماذا جتد منهم ؟ فمثلهم سيعملون على إرضـاء بعضـهم        

د هناك شقاق أو خالف ، وإمنا سيتفرغوا لنصرة دينهم وأوطام ، كما فعل البعض ، وبالتاىل فلن جت
  صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقد سادو العامل ىف فترة التكاد تذكر .

                                                 
  " ] . ٩٩٨[ رواه الطرباىن ، والبغوى ىف السنة ، وصححه االلباىن ىف الصحيحة "  ٦
  " ] . ٤٥" ، ومسلم "  ١٣[ رواه البخارى "  ٧
 " ] . ٤٣لم " " ، ومس ١٦[ رواه البخارى "  ٨



إال بنشر احملبة بني صفوف اتمـع ،   استقرار وتنمية ىف العالقات اإلجتماعية إذاً فال سبيل إىل     
لقلب ، النه يرجوا ا ، نابعة من اوالكل يكمل الكل ، حمبة صادرة من الضمري الكل يعمل للكل ، 

ومـن هنـا    نقية خالصةإبتغاء مرضاة اهللا عز وجل ، لذك لن يشوا املراء واملداهنة ، بل هى صافية 
بـة  علينا أن نكون خري قدوة ألبنائنا ، وأن نلقنهم القصص واملواقف الىت تشري إىل تلك احمل كان لزاماً

  وفضلها ، وأن جننبهم املنافسات الىت تثري الشحناء والبغضاء فيما بينهم .
  

   -اإليثار :   ..٢٢
وهو أن يؤثر غريه بالشئ مع حاجته إليه ، وضده األثرة : وهى إستئثاره عن أخيه مبا هو حمتـاج       

غ عنه ، وهو النهايـة  إليه ، وعرفه اجلرحاىن ىف التعريفات : أن يقدم غريه على نفسه ىف النفع له والدف
  ىف االخوة .

واإليثار من الفضائل الىت إمتاز ا اإلسالم دون غريه من الشرائع ، فهو أرفع درجات السخاء ،      
، فهو مؤشر بقوة احملبـة واإلخـوة ، وعمـق العالقـات      اإلميانيةدعائم ومقومات األخوة  قوىوأ

ضد األنانية ، وحب الذات ، والىت بدورها معول  اإلجتماعية ، وقوة التماسك اإلجتماعى ، فاإليثار
من معاول هدم العالقات اإلجتماعية وتفريقها ، والىت تسربت وإنتشرت داخل جمتمعنا اإلسـالمى ،  
مهددة له بالتفكك والتمزق ، زرعها الغرب وترك رعايتها للرأمساليني والعاملانيني ، لذلك يـأتى دور  

والترابط والتماسك اإلجتماعى داخل احلضر ، الذى أصبح التفكك  نيةاإلميااإليثار حىت تعود األخوة 
  من مساته ، فلنرىب أبنائنا على اإليثار ، كما ترىب اجليل االول عليه . ةمس

فقد مدح اهللا تبارك وتعاىل األنصار الذين أثرو املهاجرين على أنفسهم برغم ما كان م من فقر      
واألوالد والدور ، لذلك بشرهم اهللا تعاىل بأمسى بشارة يبشـر ـا   وحاجة ، فقد أثروهم باألموال 

، قـال  ايضاًاآلخرة يتعداه ليشمل الدنيا فقط بل  قاصراً علىإنسان ، وهو الفالح ، وهذا الفالح ليس
هِم ولَا يجِدونَ في صدورِهم والَّذين تبوُءوا الدار والْإِميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيتعاىل : " 

كفَأُولَئ فِْسهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُِسهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح   ـمه
 } ، وليس الفالح خاص م مقصوراً عليهم ، بل ميتد ليشمل كل مـن  ٩" { احلشر :  الْمفْلحونَ

والَّذين جاُءوا من بعدهم إقتفى أثرهم وسار على درم وإتبع جهم ، قال تعاىل ىف اآلية التالية : " 
ا للا غي قُلُوبِنلْ فعجلَا تو انا بِالْإِميقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ريبوا رنَآم ينلَّذ كا إِنن

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ وقال تعاىل : "  } ،  ١٠رُءوف رحيم " { احلشر : 
نهـار  أَوالَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنات تجـرِي تحتهـا الْ  

   } . ١٠٠خالدين فيها أَبدا ذَلك الْفَوز الْعظيم " { التوبة : 



وإعلم أخى املرىب أن املرىب الكفء من صفاته أن حيول أوالده من املنافسة علـى اإلمـتالك إىل        
الصاحلة ، هو  املنافسة على اإليثار ، ولك ىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم االسوة احلسنة والقدوة

وصحابته ، ومن افضل الوسائل الىت يكتسب ا الطفل اإليثار ويصبح ضمن قيمة وإجتاهاتـه ، هـو   
إسلوب القصة املشوقة واحلكاية املؤثرة واملواقف اخلالدة املنتقاه من تاريخ هذه األمة الناصع ، ومنـها  

اخل االسرة أن تلتزموا ذا السلوك ، ما فعله األنصار مع إخوام املهاجرين ، وينبغى على األبوين د
  فهى أول قدوة ىف حياة اإلنسان .

ومن اجلدير بالذكر ، إن املؤاثرة التكون إال ىف طاعة اهللا ، كأن تترك مثالً صـالة اجلماعـة ىف        
املسجد حىت التزعج ضيفك فهذه املؤاثرة مرفوضة ، كأن يترك الفرد مساعدة أمه حىت يترك اـال  

فهذه أيضاً ليست مؤاثرة ، فالبد أن ينتبه املرىب ملثل هذه األمور ، كما ينبغـى للمـرىب أن    ألخيه ،
يكون يقظاً ملاحاً ، فإذا الحظ اإليثار من أحد تالميذه ، فينبغى أن يبادر بالثناء عليه ومدحه ومكافأته 

  ، فاهللا تعاىل يقدر ويكافئ على قدر العمل .  
  

  -العفو والصفح :   ..٣٣
  سلوكيات اإلجتماعية الىت ينبغى أن يبنها األباء واملربون ىف نفوس تالميذهم وأبنائهم .من ال        
وقال إبن منظور ىف لسان العرب : العفو : هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليـه وأصـله        

  احملو والطمس ، أما الصفح : فهو اإلعراض عن الذنب .
} ، هـذه   ١٩٩" { األعراف : أْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْجاهلني خذ الْعفْو وقال تعاىل : "      

فالتعبري القرآىن يشري باالخذ ،  اآلية تدل على عظمة هذا السلوك القومي وأمهيتة ىف التربية اإلجتماعية ،
نفسه ،  والعرف يقول أنه كلما كان اإلنسان عظيماً وقال خذ ، فهذا يدل على أن املأخوذ عظيم ىف

فما بالك إذا كان املعطى هو اهللا جل وعال واألخذ هو أحب خلق اهللا إىل اهللا ، فكيف يكون الشـئ  
املأخوذ ، فالبد أنه أعظم القدر ، والعفو هو مفتاح السعادة ؛ وهو سر النجاح ىف معاشرة اخللـق ؛  

ل خطأ ليقتص لنفسه فمن تأمل حال اخللق وحدهم غري معصومني من اخلطأ ، ولو وقف املرء أمام ك
ما عاش أحد ، وإذا تتبعت أحوال الناجحني ىف احلياة اإلجتماعية ، لوجـدت مـن أهـم مسـام     
اإلجتماعية هو العفو ، فهو يرقى باإلنسان فاإلنتقام وعدم العفو والوقوف على األخطـاء صـغريها   

عاىل ، كما أن اإلنتقـام  وكبريها ، مسة من مسات احليوان ، ويكفى أن العفو من صفات اهللا تبارك وت
  أيضاً من صفاته ولكن مع من أصر على العصيان وأثر العناد .

من هنا كان العفو من أهم مقومات ودعائم األخوة ، فهو يزيـل العـداوة والكـره ويـذهب          
ه بالبغضاء والشحناء ، لذا جتد العفو حمبوب إجتماعياً ، ليس له أعداء ، لذلك أمر اهللا تبارك وتعاىل ب

وما خلَقْنا السماوات والْأَرض وما ىف كثري من اآليات ، وحث عليه بأمسى اُألمنيات ، قال تعاىل : " 



} ، وقال تعـاىل : "   ٨٥{ احلجر : بينهما إِلَّا بِالْحق وإِنَّ الساعةَ لََآتيةٌ فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ " 
و الْفَضلِ منكُم والسعة أَنْ يؤتوا أُولي الْقُربى والْمساكني والْمهاجِرِين في سبِيلِ اللَّـه  ولَا يأْتلِ أُولُ

 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رفغونَ أَنْ يبحوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيوقال تعاىل  ٢٢" { النور : و ، {
ذين ينفقُونَ في السراِء والضراِء والْكَاظمني الْغيظَ والْعافني عـنِ النـاسِ واللَّـه يحـب     الَّ: " 

} ، وقال تعاىل : " ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَمن عزمِ الْأُمورِ  ١٣٤الْمحِسنِني " { آل عمران : 
  وغريها من اآليات الىت تبني فضله وأثره . } ، ٤٣" { الشورى : 

وإذا كنا نريد ألبنائنا وتالميذنا ، تربية نفسية صافية من كل ما يعكر النفس ويشوا ، وإذا كنا      
نريد هلم تربية إجتماعية قوامها األخوة واحملبة ، واألمان والسيادة ، وكسب العالقـات اإلجتماعيـة   

لوك العفو ، فنتمثل ونتشبع به ، ونقص عليهم ما يؤثر من املواقف اجلليلة الفعالة ، فعلينا بإكسبهم س
  ، والقصص الرائعة ىف العفو ، وأن نكافئ ونثيب عليه .

وال تنس ؛ أخى املرىب أن تعلمهم أن العفو البد أن يقابل بالفضل ، كما علمنا اهللا تبارك وتعاىل      
قَبلِ أَنْ تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إِلَّـا أَنْ  وإِنْ طَلَّقْتموهن من ، قال : " 

لَ با الْفَضوسنلَا تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ تكَاحِ وةُ النقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي فُونَ أَوعي إِنَّ اللَّه كُمني
عا تبِمريصلُونَ ب٢٣٧" { البقرة :  م . {  

  
  -الصبر وإحتمال األذى :  ..٤٤
املؤمن يتحمل ويصرب على ما جيده من إخوانه من جفاء وغلظة ، وما يلقاه منهم من أذى وإساءة      

سواء بالقول أو الفعل ، فهو يتحمل كل ذلك إحتساباً عند اهللا وحفاظاً على األخوة ، قال تعاىل : " 
سلَا تو  ـهةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحت  ـيلو
) يمميمٍ ٣٤حظظٍّ عا إِلَّا ذُو حلَقَّاها يموا وربص ينا إِلَّا الَّذلَقَّاها يم٣٥ - ٣٤" { فصلت : ) و  {

يرىب اهللا تبارك وتعاىل اتمع املسلم على ما يسميه أصحاب علم اإلجتماع بثقافة التسامح ، فمـن   ،
أخالق املسلمني املؤمنني أن يقابلون اإلساءة باإلحسان ، النه من خصائص النفوس الكرمية إا حتب 

كانت هذه اخلصـلة   اوة ويصري العدو وىل محيم ، وملادمن أحسن إليها ، وعفا عنها ، وا تزول الع
حتتاج إىل جماهدة ومثابرة ، أتبعها اهللا مبا من شأنه أن يدفع كل عاقل إىل اإللتـزام ـا واإلتصـاف    

  والتمسك ا ، حىت يكون من أصحاب احلظ العظيم .
وهذه الصفة من أهم الصفات والسلوكيات الىت حتافظ على وحدة اتمع وبقـاؤه متماسـكاً        

ذهب كل فرد إىل اإلنتقام لنفسه ممن إساء إليه ، ويدفع السيئة مبثلها ملا إنتهى الـدور ،  متفاعالً ، فلو 
  صبح اتمع ىف دوامة من البطش والعنف . عندهاو



    -خصال مذمومة نهى اإلسالم عنها:  ..٥٥
ومل يغفل اإلسالم حترمي بعض الصفات املذمومة الىت توقع العداوة وتنشىء الفنت وتلقى بشـرها       

  ى اتمع كله مقطعة أوصال احملبة واألخوة .عل
v  ةالغيب :-  

ولَـا يغتـب   حرم اهللا تعاىل الغيبه ، وهى ذكر املسلم أخيه مبا يكره ىف غيابه ، قال تعـاىل : "       
اللَّه إِنَّ اللَّه تواب رحيم " بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا 

بأنه يأكل  الذى يغتاب فقد نفر اهللا تعاىل منها أبلغ وأشد تنفري ، حيث صور ، } ١٢{ احلجرات : 
  .والنفوس السليمة جتزع وتنفر من مساعه هو حلم أخيه ،  ليس هذا فحسب إمناحلماً وهذا اللحم ميتاً 

أن رسول  –رضى اهللا عنه  –ه وسلم عنها أيضاً ، فعن أىب هريره وقد ى الرسول صلى اهللا علي     
اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : " أتدرون ما الغيبه ؟ قالوا : اهللا ورسوله أعلم ، قال : " ذكرك أخاك 
مبا يكره " قيل : أفرأيت إن كان ىف أخى ما أقول ؟ قال : " إن كان فيه ما تقول فقد إغتبته ، وإن مل 

  .   ٩ه ما تقول فقد ته " يكن في
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال خطبته يوم النحر مبىن  –رضى اهللا عنه  –وعن أىب بكرة      

ىف حجه الوداع : " إن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، حرام عليكم كحرمة يومكم هـذا ، ىف  
  . ١٠شهركم هذا ، ىف بلدكم هذا ، أال هل بلغت 

قالت : قلت للنىب صلى اهللا عليه وسلم : حسبك من صـفية    –رضى اهللا عنها  –ئشه وعن عا     
فقال : " لقد قلت كلمة لو مزجت مبـاء البحـر     –تعىن قصريه  –قال بعض الرواة  –كذا و كذا 

  .    ١١ملزجته " قالت : وحكيت له إنساناً فقال : " ما أحب أىن حكيت إنساناً وإن ىل كذا وكذا " 
هلا آثارها السلبية على الفرد واجلماعة تورث  غيبة من االمراض اخللقية واالجتماعية اخلطريه ،وال     

  اهلم والغم واحلزن ، وتسبب الشعور بالقلق وعدم اإلرتياح ، من قبيل قول الشاعر:
  توهم من يعتاده ما وصدق     ظنونه  ساءت املرء فعل ساء إذا
غال صاحبها فوات الناس وسقطام ، كما تنشـأ العـداوات   باهليبة ، النش تفقد اإلحترام وتذهب

فهى تفرق بني الناس، وتورث العداوة والشحناء ، كما أا كشف واألحقاد وثري البغضاء والكراهية 
 ، لذلك فأثارها مدمرة من شأا أن تقضى علـى اتمـع  وفضح للعيوب يوب ، غللستور وإظهار لل

  .   الصوربشع أهللا علينا أن حرمها وصور حرمتها ب، فكان من رمحة ا وتذهب برحيه

                                                 
  " ، والترمذى ، وأبو داود ] . ٢٥٨٩[ رواه مسلم "  ٩
  " ] . ١٦٧٩" ، ومسلم "  ٤٦٦٢" ، "  ٦٧[ البخارى "  ١٠
  " ] . ٥١٤٠[ رواه أبو داود ، والترمذى ، وصححه االلباىن ىف صحيح اجلامع "    ١١
  



  ولكن هناك حاالت خاصه تباح فيها الغيبه .        
قال االمام النووى : اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ال ميكن الوصول إليه إال ا ،      

  وهو ستة أسباب :
وغريمها ممن له والية ، أو قـدرة   : التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إىل السلطان والقاضي األول

  على إنصافه من ظامله ، فيقول : ظلمين فالن بكذا .
: االستعانة على تغيري املنكر ، ورد العاصي إىل الصواب ، فيقول ملن يرجو قدرته على إزالـة   الثاين

فـإن مل   املنكر : فالن يعمل كذا ، فازجره عنه وحنو ذلك ويكون مقصوده التوصل إىل إزالة املنكر ،
  يقصد ذلك كان حراما .

: االستفتاء ، فيقول للمفيت : ظلمين أيب أو أخي ، أو زوجي ، أو فالن بكذا فهل له ذلـك ؟   الثالث
وما طريقي يف اخلالص منه ، وحتصيل حقي ، ودفع الظلم ؟ وحنو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن 

أو زوج ، كان من أمره كـذا ؟ فإنـه   األحوط واألفضل أن يقول : ما تقول يف رجل أو شخص ، 
حيصل به الغرض من غري تعيني ، ومع ذلك ، فالتعيني جائز كما سنذكره يف حديث هند إن شاء اهللا 

  تعاىل .
  : حتذير املسلمني من الشر ونصيحتهم ، وذلك من وجوه : الرابع

  جب للحاجة .منها جرح اروحني من الرواة والشهود وذلك جائز بإمجاع املسلمني ، بل وا
ومنها : املشاورة يف مصاهرة إنسان أو مشاركته ، أو إيداعه ، أو معاملته ، أو غري ذلك ، أو جماورته 

  ، وجيب على املشاور أن ال خيفي حاله ، بل يذكر املساوئ اليت فيه بنية النصيحة .
ن يتضرر املتفقه بذلك ومنها : إذا رأى متفقها يتردد إىل مبتدع ، أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخاف أ

، فعليه نصيحته ببيان حاله ، بشرط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط فيه . وقد حيمـل املـتكلم   
  بذلك احلسد ، ويلبس الشيطان عليه ذلك ، وخييل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.

، وإما بـأن يكـون    ومنها : أن يكون له والية ال يقوم ا على وجهها : إما بأن ال يكون صاحلا هلا
فاسقا ، أو مغفال ، وحنو ذلك فيجب ذكر ذلك ملن له عليه والية عامة ليزيله ، ويويل من يصلح ، أو 
يعلم ذلك منه ليعامله مبقتضى حاله ، وال يغتر به ، وأن يسعى يف أن حيثه على االستقامة أو يسـتبدل  

  به .
شرب اخلمر ، ومصادرة الناس ، وأخذ املكس، : أن يكون جماهرا بفسقه أو بدعته كااهر ب اخلامس

وجباية األموال ظلما ، وتويل األمور الباطلة ، فيجوز ذكره مبا جياهر به ، وحيرم ذكره بغـريه مـن   
  العيوب ، إال أن يكون جلوازه سبب آخر مما ذكرناه .

، واألعمى  : التعريف ، فإذا كان اإلنسان معروفا بلقب ، كاألعمش ، واألعرج ، واألصم السادس
، واألحول ، وغريهم جاز تعريفهم بذلك ، وحيرم إطالقه على جهة التنقيص ، ولو أمكن تعريفه بغري 



ذلك كان أوىل ، فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها جممع عليه ، ودالئلها مـن األحاديـث   
  . ١٢الصحيحة مشهورة 

  
v  : النميمة-    

لنميمه وهى نقل الكالم بني طرفني لغرض االفسـاد وزرع  ومن آداب احلديث أيضاً خلوه من ا     
  العداوة والفتنة بينهم .

 –} ، وعن حذيفة  ١١{ القلم :  همازٍ مشاٍء بِنميمٍ "" وقد حرمها اهللا ورسوله ، قال تعاىل :      
  .١٣قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " ال يدخل اجلنه منام "  –رضى اهللا عنه 

أن  –رضـى اهللا عنـهما    –عن إبن عبـاس  فوقد أعد اهللا تعاىل للنمام العذاب االليم ىف القرب ،      
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بقربين فقال : " إما يعذبان ، وما يعذبان ىف كبري ، بلى إنه كبري 

  . ١٤ه " ، أما أحدمها ، فكان ميشى بالنميمة ، وأما االخر فكان اليستتر من بول
والنمامون هم شرار الناس ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " أال أخربكم بشـراركم ؟       

قالوا : بلى يا رسول اهللا ، قال : " شراركم املشاءون بالنميمة ، املفسدون بني االحبـة ، البـاغون   
  .١٥العيوب " 

م هباًء منثورا بدالً من ذكر اهللا وما ينفع حقاً هم شرار الناس ألم يضيعون أوقام وأوقات غريه    
الناس ، فضال عن األضرار املادية واألدبية الىت يلحقوا بالناس ، فضالً عن الفـنت واألحقـاد الـىت    

  يذرعوا بني الناس ، فهؤالء ال أمان هلم .
  -قال الشاعر :

  من من ىف الناس مل تؤمن عقاربه        على الصديق ملم تؤمن أفاعيه
  هـال من أين يأتي ل بالليل ال يدرى به أحد          من أين جاء وـالسي     

  ود منه كيف يـفنـيهوالويل لل      هـد منه كيف ينقضيه    الويل للع
    
v  : الكذب-  

 وهـو الكذب من كَذَب كذْباً و كذّاباً : أخرب عن الشئ خبالف ما هو عليه ىف الواقـع ،           
لكل معصية ، فالكذوب يتعمـد   ةإبليس ىف إفساد بىن آدم ، فهو البداي ةأشد أسلحسالح من أقوى و

                                                 
  " ] . ٣٧٦[ رياض الصاحلني ، " ص  ١٢
 " ] . ١٧١٤حيح مسلم " " ، وص ٦٠٥٦[ رواه البخارى "  ١٣
  " ] . ٢٩٢" ، ومسلم "  ١٣٨٧،  ٢١٦[ رواه البخارى "  ١٤
 " ] . ٣٢٣[ رواه أمحد ، وحسنه االلباىن ىف االدب املفرد "   ١٥



الكذب ليغطى وميحو نقيصة قام ا أو ليجمل سيئة فعلها ، أو ليربر ما يقوم به من أعمال الشيطان ، 
لذلك فهو كما وصفة الصادق الصدوق بأنه يؤدى إىل الفجور ، هلذا فقد حاربه االسـالم وحرمـه   

  للفرد واتمع من أخطارة وقضائاً على أقوى أسلحه إبليس اللعني .  صيانه 
وقال تعاىل : " ،  } ٣٦{ االسراء : ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم " وقد حرمه اهللا تعاىل فقال : "  

 " يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نظُ ملْفا يوقال تعاىل : ،  } ١٨{ ق : م " مهادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمف
ويوم الْقيامـة  وقال تعاىل : " ،  } ١٠{ البقرة :اللَّه مرضا ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ " 

ى لثْوم منهي جف سةٌ أَلَيدوسم مهوهجو لَى اللَّهوا عكَذَب ينى الَّذرت " رِينكَبت٦٠{ الزمر : لْم {    
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " إن الصدق يهدى إىل الرب ، وإن الرب يهدى إىل اجلنـه ،        

وإن الرجل ليصدق حىت يكتب عند اهللا صديقاً ، وإن الكذب يهدى إىل الفجـور ، وإن الفجـور   
، كما أنه خصله من خصـال   ١٦اهللا كذاباً "  يهدى إىل النار ، وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند

النفاق ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانـت  
فيه خصله منهن كانت فيه خصله من نفاق حىت يدعها ، إذا أؤمتن خان ، وإذا حدث كـذب ، وإذا  

  . ١٧عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر " 
: رأس املأمث الكذب وعمود الكذب البهتان ، أمران ال ينفكان من الكذب ، كثرة املواعيد وقيل      

  ، وشدة االعذار .
وقال الفضيل : ما من مضغة أحب إىل اهللا تعاىل من اللسان إذا كان صدوقاً وال مضغة أبغـض       

  إىل اهللا تعاىل من اللسان إذا كان كذوباً .
  انـته        أو فـعـلـه السـؤ أو مـن قـلـه االدبال يكـذب املـرء إال من مـهـ

  ة كلب خري رائحة        من كذبة املرء ىف جد وىف لعبـفـيـض جـعـلب 
  -ما يجوز من الكذب :  
قال االمام النووى رمحه اهللا : إعلم أن الكذب ، وإن كان أصله حمرمـاً ، فيجـوز ىف بعـض         

م وسيله إىل املقاصد ، فكل مقصود حممود ميكن حتصيله بغري االحوال بشروط ، خمتصر ذلك أن الكال
الكذب حيرم الكذب فيه ، وإن مل ميكن حتصيله إال بالكذب جاز الكذب ، مث إن كان حتصيل ذلـك  
املقصود مباحا كان الكذب مباحا ، وإن كان واجبا ، كان الكذب واجبا . فإذا اختفى مسلم مـن  

خفى ماله وسئل إنسان عنه ، وجب الكذب بإخفائه . وكذا لو كان ظامل يريد قتله ، أو أخذ ماله وأ
عنده وديعة ، وأراد ظامل أخذها ، وجب الكذب بإخفائها . واألحوط يف هذا كله أن يوري . ومعىن 

                                                 
  " ] . ٢٦٠٧" ، ومسلم "  ٦٠٩٤[ رواه البخارى "   ١٦
  " ] . ٥٨" ، ومسلم "  ٣٤[ رواه البخارى "    ١٧
  



التورية : أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه ، وإن كان كاذبا يف ظـاهر  
ما يفهمه املخاطب ، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب ، فليس حبرام يف هذا اللفظ ، وبالنسبة إىل 

  احلال .
واستدل العلماء جبواز الكذب يف هذا احلال حبديث أم كلثوم رضي اهللا عنها، أا مسعت رسول      
و ، يقول : (( ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس ، فينمـي خـريا أ   -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

زاد مسلم يف رواية : قالت أم كلثوم : ومل أمسعه يرخص يف شيء مما يقول الناس إال ،  يقول خريا ))
 ١٨يف ثالث، تعين : احلرب ، واإلصالح بني الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث املرأة زوجها 

.  
v االحتقار:السخرية و-  

حقر حيقر مبعىن ذلَّ ، فـاحلقر يعـىن الذلـه     حرم اهللا تعاىل إحتقار املسلم أخاه ، واالحتقار من     
" يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى والتصغري والتقليل واالستهانة بالغري ، قال تعاىل : 

كُمفُسوا أَنزلْملَا تو نهنا مريخ كُنى أَنْ يساٍء عنِس ناٌء ملَا نِسو مهنا مريوا خكُونوا  أَنْ يزابنلَا تو
وقالْفُس ماسال ونَ "  بِالْأَلْقَابِ بِئْسمالظَّال مه كفَأُولَئ بتي لَم نمو انالْإِمي دع١١{ احلجرات : ب 

الَّذين يلْمزونَ الْمطَّـوعني مـن   وقد ذم اهللا تعاىل فاعله ، وأعد له عذاباً أليماً ، قال تعاىل : "  ، }
إِلَّا جهدهم فَيسخرونَ منهم سخر اللَّه مـنهم ولَهـم    الْمؤمنِني في الصدقَات والَّذين لَا يجِدونَ

يمأَل ذَابوكما يسخر الشخص من اآلخر ، يسخر املعتدى عليه من الساخر  ٧٩" { التوبة :  ع ، {
) وإِذَا مـروا  ٢٩حكُونَ (إِنَّ الَّذين أَجرموا كَانوا من الَّذين َآمنوا يضيوم القيامة ، قال تعاىل : " 

) وإِذَا رأَوهم قَـالُوا إِنَّ هؤلَـاِء   ٣١) وإِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلهِم انقَلَبوا فَكهِني (٣٠بِهِم يتغامزونَ (
) ٣٤من الْكُفَّارِ يضحكُونَ () فَالْيوم الَّذين َآمنوا ٣٣) وما أُرسلُوا علَيهِم حافظني (٣٢لَضالُّونَ (

  } . ٣٦:  ٢٩" { املطففني :  ) هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُون٣٥َعلَى الْأَرائك ينظُرونَ (
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : " حبسب إمرئ من  –رضى اهللا عنه  –وعن أىب هريره      

  .١٩سلم " الشر أن حيقر أخاه امل
فيحرم على املسلم أن يشمل حديثة إحتقاراً لغريه ، فاهللا سبحانه يرفع الناس بعضهم فوق بعـض       

 –رضى اهللا عنـه   –، فهو سبحانه قادر على أن يزل املُختقر ويرفع احملتقَر ، فعن جندب بن عبد اهللا 
يغفر اهللا لفالن ، فقـال اهللا عـز    قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " قال رجل : واهللا ال

  . ٢٠وجل : من ذا الذى يتأىل على أن ال أغفر لفالن إىن قد غفرت له ، وأحبطت عملك " 
                                                 

  " ] . ٣٨٣ – ٣٨٢[ رياض الصاحلني ، ص "  ١٨
 " ] . ٢٥٦٤،  ٢٥٦٣[ رواه مسلم "  ١٩
  ] .    "  ٢٦٢١إنفرد به مسلم " [  ٢٠



  
v  : السباب واللعان وإيذاء الغير-  

حرم اهللا ورسوله السب واللعن وإيذاء الغري بغري حق حتقيقاً للعدل والرمحه وحفاظاً على الوحدة      
ني املسلمني ، ووقاية ودرءاً للفتنة والفرقه واالختالف ، وحمواً المراض القلوب قبـل  واحملبة وااللفه ب

  علتها من حقد وكره .
" والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِني والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتانا وإِثْمـا  قال تعاىل :      

  } .   ٥٨اب : { االحز مبِينا "
، فقد شبه رسول اهللا صلى اهللا  ٢١وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " لعن املؤمن كقتله "      

عليه وسلم لعن املؤمن بالقتل وهو أكرب الكبائر تنبيهاً للمسلمني ملا حيدثه اللعان من أثـر ىف نفـس   
هادو للعانون يوم القيامـه ، قـال : "   املعتدى عليه . ونفى النىب صلى اهللا عليه وسلم الشفاعه والش

  .  ٢٢اليكون اللعانون شفعاء ، وال شهداء يوم القيامة " 
ومن أَظْلَم ممـنِ  ويستثىن من ذلك لعن بعض أصحاب املعاصى غري املعينني ، من قوله تعاىل : "      

 هِمبلَى رونَ عضرعي كا أُولَئبكَذ لَى اللَّهى عرأَلَا افْت هِمبلَى روا عكَذَب ينلَاِء الَّذؤه ادهقُولُ الْأَشيو
نيملَى الظَّالع ةُ اللَّهنفلم حيدد شخصاً يعنيه ، ولعن رسول اهللا صلى اهللا عليه  ١٨" { هود :  لَع ، {

ء ..إخل ، فكلـها  وسلم دون حتديد ، مثل لعن الواصله واملستوصله ، لعن املتشبهني من الرجال بالنسا
  ألفاظ تكره .

كما جعل صلى اهللا عليه وسلم سب املسلم من الفسق فقال : " سباب املسلم فسوق ، وقتالـه       
وأيضاً من صفات غري املؤمنني السب و اللعن و الفحش ىف القول ، قال صلى اهللا عليـه   ، ٢٣كفر " 

، وإمنا املسلم من حفظ  ٢٤، وال البذى "  وسلم : " ليس املؤمن بالطعان ، وال اللعان ، وال الفاحش
لسانه ويده عن املسلمني ، قال صلى اهللا عليه وسلم : " املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويـده "  

٢٥ .  
v  : المن على الغير-  

مين املرء مبا أعطى ويعتد به ، يقصد من االعتداء إحلاق االذى والتوبيخ أال ،  األخوةومن آداب      
  . باملعطى

                                                 
  ] .   "  ٧١٢أمحد ، والطرباىن ىف املعجم الكبري ، وصححه االلباىن ىف صحيح اجلامع " [ رواه  ٢١
  " ، وأبو داود  ] .                                        ٢٥٩٨[ رواه مسلم " ٢٢
 " ] . ٦٤" ، ومسلم "  ٤٨البخارى "  [ رواه ٢٣
  " ] . ٨٩٠[ رواه الترمذى ، وصححه االلباىن ىف الصحيحه "  ٢٤
  " ، وأمحد] . ٤١[ رواه مسلم "  ٢٥



: "يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تبطلُوا صـدقَاتكُم بِـالْمن والْـأَذَى    واملن يبطل الصدقه ، قال تعاىل      
راب فَأَصابه يه تكَالَّذي ينفق مالَه رِئَاَء الناسِ ولَا يؤمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوان علَ

" رِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي اللَّهوا وبا كَسمٍء ميلَى شونَ عرقْدا لَا يلْدص كَهرابِلٌ فَتالبقـرة :   و }
٢٦٤  . {  
 وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامه ، وال ينظر إليهم ، وال     

يزكيهم ، وهلم عذاب أليم " قال ( أى الراوى ) : فقرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ثـالث   
مرات ، مث قال الراوى ( أبو ذر ) : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول اهللا ؟ قال : " املُسبل ، واملنان 

  . ٢٦، والنفق سلعته باحللف الكاذب " 
v : الهمز والمز-  
أَيها الَّذين َآمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساٌء  ياقال تعاىل : "      

اسال وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنلَا تو كُمفُسوا أَنزلْملَا تو نهنا مريخ كُنى أَنْ يساٍء عنِس نم  ـوقالْفُس م
عونَبمالظَّال مه كفَأُولَئ بتي لَم نمو انالْإِمي ـازٍ  } ، وقال تعـاىل : "   ١١" { احلجرات :  دمه

  } . ١" { اهلمزة :  ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة} ، وقال تعاىل : "  ١١" { القلم :  مشاٍء بِنميمٍ
اض الناس ، ورميهم مبا يؤذيهم ، واللمزة من اللمز ، مبعىن اهلمزة من اهلمز ، مبعىن الطعن ىف أعر     

السخرية من الغري ، عن طريق اإلشارة باليد أو العني أو غريها ...... وقيل اهلمزة الذى يعيبـك ىف  
الغيب ، واللمزة الذى يعيبك ىف الوجة ، وقيل العكس ، وحاصل هذه األقوال يرجع إىل أصل واحد 

عيب ، ويدخل ىف ذلك من حياكى الناس ىف أقـواهلم وأفعـاهلم وأصـوام    ، وهو الطعن وإظهار ال
    ٢٧ليضحكوا منه . 

  
v  : التنابز باأللقاب-   
التنابز هو التداعى باأللقاب املكروهة ، كأن ينادى الشخص بأقبح أمسائه إزدراءاً له وتعرياً بـه ،       

يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ "  فقد ى اهللا تبارك وتعاىل عنه ىف آية السلوك قال تعاىل :
سكُم ولَا عسى أَنْ يكُونوا خيرا منهم ولَا نِساٌء من نِساٍء عسى أَنْ يكُن خيرا منهن ولَا تلْمزوا أَنفُ

وقالْفُس ماسال وا بِالْأَلْقَابِ بِئْسزابنونَ تمالظَّال مه كفَأُولَئ بتي لَم نمو انالْإِمي دعاحلجرات  ب } "
  }  ، ولكن يستحب للمسلم أن ينادى أخاه بأحب أمسائه إليه . ١١: 
  

                                                 
  " ، والترمذى ، والنسائى ، وأبو داود ، وإبن ماجة ] . ١٠٦[ رواه مسلم "  ٢٦
 ] . ٥٠٤، صـ  ١٥[ التفسري الوسيط : جـ  ٢٧



v : سؤ الظن-  
لظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يا أَيها الَّذين َآمنوا اجتنِبوا كَثريا من الظَّن إِنَّ بعض اقال تعاىل : "      

 اللَّه تـواب  يغتب بعضكُم بعضا أَيحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ
 " يمحن الظـن أكـذب   وقال صلى اهللا عليه وسلم : " إياكم والظن ، فإ } ، ١٢{ احلجرات : ر

  . ٢٨احلديث " 
حيرم اهللا تبارك وتعاىل سؤ الظن باملسلم املستور احلال ، الظاهر العدالة ، النقى النظيف ، وذلك      

بدون دليل واضح وبرهان قوى ، ففيه هتك حلرمات األشخاص وإستباحة لكرامام وحريام ، فهو 
باً لكل ما يوسوس به الشيطان وما يلقيه مـن   بأمرهم إجتناب كثرياً من الظن ، فال يتركوا أنفسهم

  شبهات وشكوك تثري القطيعة وعدم التواد ىف اتمع .
" لإلشعار بأن الغالب على الظن أن يكون بـاطالً  كَثريا من الظَّن وقد عرب جل شأنه بقوله : "      

فاالوىل واالجدر إجتنـاب  الأصل له ، فهو اليدرى أى ظنونه تكون صادقة ؛ وما دام االمر كذلك 
  الظن كلية .

  
v  : التجسس وإتباع العورات-  
} ، فاهللا تبارك وتعاىل حيث اتمـع املسـلم    ١٢" { احلجرات :  ولَا تجسسواقال تعاىل : "      

  على األخذ باملظهر من أحوال الناس ، وينهاهم عن البحث عن األسرار وتتبع العورات .
ن هو احلركة التالية للظن ، وقد يكون حركة إبتدائية لكشـف العـورات ،   والتجسس قد يكو     

واإلطالع على السوءات والقرآن يقاوم هذا العمل الديىن من الناحية األخالقية ، فالنـاس حريـام   
وحرمام وكرامام الىت الجيوز أن تنتهك ىف صورة من الصور ، والمتس حبـال مـن االحـوال ،    

إلنتهاك حرمات األنفس والبيوت واألسرار والعورات ، حىت ذريعـة   –ما يكن مه –واليوجد مربر 
  . ٢٩تتبع اجلرمية التصلح ىف النظام اإلسالمى ذريعة للتجسس على الناس  

    
v : التثبت من األخبار-      
ـ قال تعاىل : "       نيبفَت أببِن قفَاس اَءكُموا إِنْ جنَآم ينا الَّذها أَيي    الَـةهـا بِجموا قَوـيبصوا أَنْ ت

نيمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحص؛ يأمر اهللا عباده املؤمنني بالتثبيت واإلستيقان  ٦" { احلجرات :  فَت {
من األخبار صيانة للمجتمع من اخلصام والتفكك ، ومن اإلندفاعات وراء أخبار الفساق ، وذلـك  

                                                 
  " ] . ٢٥٦٣" ، ومسلم "  ١٤٤٥[ رواه البخارى "  ٢٨
  ] . ٣٢٤، صـ  ٣[ التفسري التربوى  : جـ  ٢٩



ال تعصف ا أخبار وأقـوال املشـككني   وتستقيم االخوه اإلسالمية فني ، اليشبع الشك بني املسلم
                    والفساق .

    : اإلجتماعى التكافل 
يقصد بالتكافل اإلجتماعى ، ما قاله الرسول صلى اهللا عليه وسلم : " مثل املؤمنني ىف تـوادهم       

،  ٣٠ه سائر اجلسد بالسهر واحلمى " وترامحهم وتعاطفهم ، مثل اجلسد إذا إشتكى منه عضو تداعى ل
فالتكافل اإلجتماعى مبفهومه اإلسالمى يعىن أن تكون أفراد اتمع متشاركني متضامنني مع بعضـهم  
البعض ، حمافظني على مصاحلهم العامة واخلاصة ، يدفعون عن بعضهم البعض املفاسـد واالضـرار،   

     ليس فقط ىف النواحى املادية ، بل املعنوية أيضاً .
وتأتى فكرة الضمان اإلجتماعى ىف العصر احلديث ، ىف اية احلرب العاملية الثانية ، من منطلـق       

أن السالم اإلجتماعى ال ميكن أن يتحقق ىف حياة الشعوب إذا ترك الفرد يواجـه حمنـه وشـدائده    
  ضعفه وحمنته . وحاجته، دون أن يشعر بان اتمع من حوله على إستعداد ملديد املعونة إليه وقت

ومن هنا يتضح الفرق بني التكافل اإلجتماعى كما بينه القرآن الكرمي ، منذ أكثـر مـن ألـف         
والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يـأْمرونَ  وأربعمائة عام مضت ، كما ىف قوله تعاىل : " 

منكَرِ ويقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويطيعونَ اللَّه ورسـولَه أُولَئـك   بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْ
 يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريفالتكافل اإلجتماعى يعم كل فـرد مـن    ٧١" { التوبة : س ، {

ثواب من اهللا ، ىف حني أن التكافـل اإلجتمـاعى   أفراد اتمع املسلم ، طاعة هللا ورسوله ، وإبتغاء ال
   الذى نادى به العرب قائم على رغبة الفرد ، فهو تطوعى .

كما أن التكافل اإلجتماعى ىف القرآن اليقتصر على املسلمني فقط ، بل يتعـداهم كـل بـىن         
م ؛ ماداموا يعيشون بسالم داخل ذلك ام ومعتقداتمع ، وليس بينهم اإلنسان على إختالف ديانا

وبني املسلم قتال وال عداوات ؛ من إغتصاب لألموال والدور ، فأولئك يشملهم التكافل اإلجتماعى 
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم القرآىن ، قال تعاىل : " 

وهربأَنْ ت " نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو ٨{ املمتحنة : م . {  
ومن أهم مظاهر التكافل اإلجتماعى ىف اإلسالم ، كفاية احملتاجني ، من غذاء أو كساء أو إيـواء       

مـن أَمـوالهِم    خذْ، فقد جعل اهللا تبارك وتعاىل كفايتهم فرض كفاية على األغنياء ، قال تعاىل : " 
 يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس كلَاتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدالتوبـة :  ص } "

"  والْمحرومِ ) وفي أَموالهِم حق للسائل١٨ِوبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ ( } ، وقال تعاىل : " ١٠٣
} ، وهذه اآليات وغريها تعىن بفريضة الذكاة ، وفضـل التصـدق علـى     ١٩-١٨{ الذاريات : 

                                                 
  " ، واللفظ له ] . ٢٥٨٦" ، ومسلم "  ٦٠١١[ رواه البخارى "  ٣٠



احملتاجني ومثرته ىف الدنيا قبل اآلخرة ، وأن الصدقة تكون ىف السر وتكون ىف العلن وأن صدقة السـر  
ري ما جاء ىف قوله تعاىل : " أفضل من صدقة العلن أو اجلهر ، ومن واجبات املرىب أيضاً أن يلقن الصغ

رأَج ملَا أَذًى لَها ونفَقُوا ما أَنونَ مبِعتلَا ي ثُم بِيلِ اللَّهي سف مالَهوقُونَ أَمفني ينلَا الَّذو هِمبر دنع مه
تماعى ىف اإلسـالم يعتـرب أن   فالتكافل اإلج } ، ٢٦٢" { البقرة : خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

احملتاج له حق اإلعانة على امليسور ، ومن مث الينبغى على امليسور أن يؤذيه بالقول أو مبجرد اإلشارة 
  ، والمين عليه .  

ومن الوسائل الفعالة ىف غرس التكافل اإلجتماعى لدى األوالد أن نعطيهم أمـوال الـذكاة أو        
 ونبني هلم حقيقة األمر كما علمنا اهللا إياه ، كما ينبغى للمربني الصدقات ، ليعطوها هم للمستحقني

أن يذكروا األوالد بالفقراء واحملتاجني مع ظهور النعم وىف املناسبات مثل األعياد ، ففى عيد الفطـر  
تأتى صدقة الفطر ، وقدرها زهيد يستطيع تقريباً كل فرد أن يشارك بالتكافل اإلجتماعى من خالهلا 

  ضحى تأتى االضحية ، هكذا يكون اتمع املسلم .، وىف األ
كما اليقف التكافل على اجلوانب املادية فقط بل يتعداه كما أسلفنا ليشمل مجيع متطلبات احلياة      

، ومنها نشر العلم داخل اتمع بني أفراده ، وعدم كتمان العلم عمن يطلبه ، ومن مظـاهره أيضـاً   
  لهوف .إعانة احملتاج ، وإغاثة امل

وإذا غرست أيها املرىب ىف نفس طفلك منذ نعومة أظفاره التكافل اإلجتماعى كما بينه القـرآن       
الكرمي ، وعلمته القناعة والرضا برزق اهللا ، فقد أنشأت طفالًَ صحيحاً نفسياً وإجتماعياً ، فمعظـم  

خرين ومحل مهومهم ، فهـو  املشاكل الىت تواجه اإلنسان تكمن ىف املال ، فمن حيرص على إعانة األ
إنسان ينظر للمال على أنه وسيلة وليس غاية ، والعكس فمن يعترب املال غاية ىف حد ذاته ، هلك ىف 
حبر الطمع واألنانية والبخل وأحاطت به اهلموم والغموم وأملت به األمـراض واألسـقام اجلسـدية    

تىن إال باملال ومجعه فقط ، باإلضـافة  واإلجتماعية ، وهلك معه من حوله من أفراد أسرته ، فهو اليع
الفقراء واملساكني من أفراد جمتمعه ، ومل يكترث هو ىف مجعه عن حقوق غريه ، فال يضره أكان عن 

  طريق أخذ أموال اليتامى أو بالنصب وظلم الناس .
كَثريا من الْأَحبارِ والرهبـان   يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنَّوهلذه األثار املدمرة قال تعاىل عن املال : "      

 ولَـا  لَيأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِالْباطلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّه والَّذين يكْنِزونَ الـذَّهب والْفضـةَ  
وقال تعاىل : " الْمالُ والْبنـونَ   } ، ٣٤ " { التوبة :ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ 

} ،  ٤٦" { الكهـف :   زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَوابا وخير أَملًا
لْقَناطريِ الْمقَنطَـرة مـن الـذَّهبِ    زين للناسِ حب الشهوات من النساِء والْبنِني واوقال تعاىل : " 



ح هدنع اللَّها وينالد اةيالْح اعتم كذَل ثرالْحامِ وعالْأَنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفَآبِ والْم نس } "
  } . ١٤:  آل عمران

  

   : اإلجتماعى اإلصالح 
وأسس التربية اإلجتماعية ، يأتى هذا املبدأ البالغ األمهية ، فاهللا سبحانه جبانب ما سبق من مبادئ      

وتعاىل يطلب من املؤمن أن يكون إجيابياً ىف جمتمعه إذا رآى منكراً ينكره ، ويوجه الواقعني فيـه إىل  
،  اخلالص منه وحيذرهم من خطره ، وإذا رآى معروفاً أو خرياً الميارس يأمر بأدائه ويعرف به وفضله

ولْـتكُن مـنكُم أُمـةٌ    فالفروض اتمع اإلسالمى إجيابياً يعمل على إصالح جمتمعه ، قال تعاىل : " 
" { آل عمران  يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

يا بني أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَـى مـا   " } ، وقال تعاىل :  ١٠٤: 
  } . ١٧" { لقمان : أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ 

فمما الشك فيه أن أى شئ إذا أحكمت غلقه ، فإنه إذا كان هناك من حياول فتحه فمع مضـى       
سيفتح ، فاهللا سبحانه وتعاىل كما رأينا وضع من املبادئ واالسس اإلجتماعية ما يضمن بقـاء   الزمن

اجلماعة اإلسالمية إىل يوم القيامة ، ولكن مع وجود النفس األمارة بالسـؤ واهلـوى والشـهوات    
وشياطني اإلنس واجلن ، كل هؤالء يدعون إىل الفساد والتحلل من تلك املبادئ واألسس ، فكـان  

بد من األمر باملعروف والنهى عن املنكر ، درئاً ودفعاً للوساوس والشهوات ، حبيث لـو تغلـب   ال
  أحدهم على فرد ما وجد من يذكره ويعظه ، فيفىن اخلري .

وجمتمعاً خالياً من األمر باملعروف والنهى عن املنكر ، فهو جمتمع يعج بالفنت والشـهوات فهـو        
ذهب ، ويصبح ذلك اتمع عرضة لإلحنراف واهلالك ، وهذا ما حدث مع كالسنبلة تأتى ا الريح وت

اتمع املسلم ، فيوم أن غاب االمرون باملعروف والناهون عن املنكر ، أصابت اتمع فتنة املـال ،  
ومن بعدها توالت الفنت تترا ، فإحنط اتمع ىف وحل من الشهوات وامللذات ، فتداعت عليه األمم ، 

يبته ، واضمحت ريادته ، فبعد أن كان سائداً تتبعه األمم أصبح مسوداً تابعاً لغريه ، الميلك وزالت ه
  حىت رأيه .

ولذلك علق اهللا تبارك وتعاىل خريية هذه األمة وأفضليتها على األمر باملعروف والنهى عن املنكر      
أْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَـرِ وتؤمنـونَ   كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ ت، قال تعاىل : " 

" { آل عمران : بِاللَّه ولَو َآمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا لَهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ  
ن به ، النه يغريمها لن يكون هناك إميـان ،  فقدم اهللا أداتى اإلصالح اإلجتماعى على اإلميا } ، ١١٠

  إال بقدرة اهللا تبارك وتعاىل .



ونظراً المهية هذا اإلصالح ىف اتمع ، وجه اهللا تبارك وتعاىل رسالة إىل املربني يوجههم فيها إىل      
اعى ، ضرورة توجيه األوالد إىل االمر باملعروف والنهى عن املنكر ، أى دورهم ىف الإلصالح اإلجتم

يا بني أَقمِ الصـلَاةَ  وجاءت هذه الوصية على لسان لقمان احلكيم وهو يوصى إبنه ، قال تعاىل : " 
" { لقمـان :  وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلك من عزمِ الْأُمورِ  

١٧ . {  
على املربني آبائاً ومعلمني ، ليس فقط أن يأمروا هم أبنائهم وطالـم بـاملعروف    فيصبح لزاماً     

وينهوم عن املنكر ، بل يوجهوم إىل القيام ذا الدور ، فيكونون هم آمرون وناهون ، وأن يقصوا 
 عليهم ما جاء ىف القرآن من قصص تتعلق ذا األمر ، ويظهر واهلم أمهيته وضـرورته ىف اإلصـالح  
وفضله وثوابه عند اهللا ، كيف أنه دور من إصطفاهم اهللا من رسله وأنبيائه إلخـراج البشـرية مـن    
الظلمات إىل النور ، فهم بالقيام ذا الدور يقتدون بالرسل ويشاركوم صفة من صـفام ، حـىت   

  يلمس هذا السلوك شفاف قلوم ، فريتبطوا به ويشبوا عليه ، وينفعلوا له .
  

      : والسلوكية اإلجتماعية والقيم آلدابا إكتساب 
وضع القرآن الكرمي مجلة من القيم ، الىت الغىن للمجتمع بدوا ، وتعد معايري للحكـم علـى        

السلوك ، فبدون هذه القيم يقف اتمع بال تقدم ، قيم حيىي ا الفرد واجلماعة ، تدفع إىل سـالمة  
تبثه من تعاون ، وتلقيه من حمبة ومودة تـذكى روح األخـوة    الفرد ووحدة اجلماعة ومتاسكها ، مبا

  واملساواة ، وتقضى على احلقد والكراهية ، وتذهب بالغضب واحلسد واألنانية أدراج الرياح .
  -وإليك هذه القيم واأليات الىت تشري إليها : 

  
  -الـتـواضـع :  ..١١

ل ، لذلك الجتد نبياً إال متواضعاً التواضع هو ذلك السلوك الفعال ىف كسب القلوب وأسر العقو     
، وقد بني اهللا تعاىل لنبه صلى اهللا عليه وسلم وللمسلمني أن التواضع هو السـر ىف إمالـة القلـوب    

 لَهـم  لنت اللَّه من رحمة فَبِما :"واستقطاا ، وأن الغلظة والتعاىل سبب البعد والنفور ، قال تعاىل 
لَوو تا كُنيظَغَ فَظوا الْقَلْبِ لفَضلَان نم كلو١٥٩{آل عمران:"  ح{ .  
التواضع هو السلوك الذى مينح القدرة على التعبري عن النفس ، وتدرك من خاللـه السـجايا ،       

وتعرض من خالله احلقائق مبرونة وبشكل سهل بسيط ، يضفى على صاحبه هالة ووقار يدركه كـل  
انطباعاً إجيابياً  ، وتوفر عليه البحث عن أساليب معقدة يفرض من خالهلا من يتعاملون معه ، ويعطى 

  نفسه ورغباته .



لَتجِدنَّ مدح اهللا تعاىل املتواضعني وذم املستكربين وتوعدهم بالعذاب األليم ، قال تعاىل : " وقد       
 ينالَّذو ودهوا الْينَآم ينلَّذةً لاوداسِ عالن دأَش  ينوا الَّـذنَآم ينلَّذةً لدوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش

} ، وقال  ٨٢" { املائدة : قَالُوا إِنا نصارى ذَلك بِأَنَّ منهم قسيِسني ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ 
 } ، وقـال تعـاىل : "   ٢١٥" { الشعراء : من الْمؤمنِني  واخفض جناحك لمنِ اتبعك تعاىل : "

لَمأَع وه ةرفغالْم عاسو كبإِنَّ ر مإِلَّا اللَّم شاحالْفَوالْإِثْمِ و رائونَ كَبنِبتجي ينالَّذ  أَكُمشإِذْ أَن بِكُم
ي بةٌ فأَجِن متإِذْ أَنضِ والْأَر نقَىمنِ اتبِم لَمأَع وه كُمفُسكُّوا أَنزفَلَا ت كُماتهأُم الـنجم :   طُون } "

ونادى أَصحاب الْأَعراف رِجالًا يعرِفُونهم بِِسيماهم قَالُوا ما أَغْنى عـنكُم  } ، وقال تعاىل : "  ٣٢
) أَهؤلَاِء الَّذين أَقْسمتم لَا ينالُهم اللَّه بِرحمة ادخلُوا الْجنةَ لَـا  ٤٨جمعكُم وما كُنتم تستكْبِرونَ (
  } . ٤٩ -٤٨" { األعراف : خوف علَيكُم ولَا أَنتم تحزنونَ 

ار الْـَآخرةُ  تلْك الـد أما الكرب وهو الترفع والتعاىل وإعتقاده أنه فوق الناس ، قال تعاىل فيه : "      
 نيقتلْمةُ لباقالْعا وادلَا فَسضِ وي الْأَرا فلُوونَ عرِيدلَا ي ينلَّذا للُهعجوقال  ٨٣" { القصص : ن ، {

" { اإلسراء : ا  ولَا تمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنك لَن تخرِق الْأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولً تعاىل : "
ولَا تصعر خدك للناسِ ولَا تمشِ في الْـأَرضِ مرحـا إِنَّ    } ، وقال تعاىل على لسان لقمان : " ٣٧

  } .  ١٨" { لقمان : اللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ 
، أما الكرب فهو املرض العضـال   فالتواضع ترسيخ وتدعيم لألخوة واملساواة الىت وضعها اإلسالم     

الذى ينال من األخوة فيفضى عليها ويضع بدالً منها الكره واحلقد واحلسد ، فال أحـد يرضـى أن   
يتعاىل عليه أحد ، لذلك حرمه اهللا بأشد األلفاظ وأبشع األوصاف حىت ترتعد منه النفوس ، وتتجنبه 

  العقول .
أنه يدخل ضمن ما وصى به لقمان احلكيم ولده ، فإحرص  ومما يدل على أمهيه ىف تربية األوالد     

أيها املرىب على التواضع وغرسه ىف نفوس أوالدك وحذرهم من الكرب ، وبطـش اهللا للمتكـربين ،   
  وجازهم زكافئهم على التواضع ، وعليك بقصة " قارون وفرعون " فيهما من العظات ما يكفى .

  
  -: الصـدق  ..٢٢
} ، وقال  ١١٩" { التوبة :  ها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادقنييا أَيقال تعاىل : "      

إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني والْمؤمنات والْقَـانِتني والْقَانِتـات والصـادقني    تعاىل : " 
ابِرِينالصو قَاتادالصو      قَاتـدصتالْمو نيقـدصتالْمو اتـعاشالْخو نيـعاشالْخو اتابِرالصو

 اترالذَّاكا وريكَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر نيظافالْحو اتمائالصو نيمائالصو  ـدأَع



رأَجةً ورفغم ملَه ا  اللَّهيمظفَـإِذَا  وقال تعاىل : "  } ، ٣٥" { األحزاب : ا ع وفرعلٌ مقَوةٌ وطَاع
 " ما لَهريلَكَانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مز٢١{ حممد : ع  {. 

بَِآيات اللَّه وأُولَئك هـم  إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين لَا يؤمنونَ أما الكذب ، فقد قال تعاىل : "      
قُلْ سريوا في الْأَرضِ ثُم انظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ } ، وقال تعاىل : "  ١٠٥" { النحل :  الْكَاذبونَ

 كَذِّبِنيكَ} ، وقال تعاىل : "  ١١" { األنعام : الْمو بالْكَذ لَى اللَّهونَ عرفْتي فكَي ظُران   فَـى بِـه
  } . ٥٠{ النساء : إِثْما مبِينا " 

وقد عرف العلماء الصدق بأنه مطابقة ما ينطق به اللسان ، ملا هو مستكن ىف القلب والوجدان ،      
  أما الكذب فهو ضده ، وهو الغش اإلجتماعى ، وتور احلقائق على الناس .

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  –اهللا عنه  رضى –والصدق منهج تربوى إسالمى ، فعن أىب هريرة      
، فهكذا نرى نبينا صلى اهللا عليه  ٣١وسلم قال : " من قال لصىب تعال هاك مث مل يعطه فهى كذبة " 

وسلم حيرص متام احلرص على تربية األوالد على هذه الصفة احلميدة واخللق القومي ، وكيف ال ، فإن 
ألفعال مما يؤدى إىل صالح األحوال ، وإنتشـار الربكـات   الصدق ىف األقوال يؤدى إىل الصدق ىف ا

والرمحات ، وزيادة احملبة واأللفة بني أفراد اتمع ، فيتقدم اتمع ويعمه الرخاء واإلزدهار ، وعلـى  
النقيض إذا إنتشر الكذب إنتشر معه الفساد واإلضمحالل والكساد ، مبا يؤدى بضعف اتمع وزوال 

دى إىل الفجور كما أخربنا النىب صلى اهللا عليه وسلم ، وكما قيل " رأس املـأمث  هيبته الن الكذب يؤ
الكذب " وهو من أقوى أسلحة إبليش ىف اإلغواء وتسهيل إرتكاب املعاصى ، فالكـذوب يتعمـد   
الكذب ليغطى وميحو معصية إرتكبها أو ليتجمل سنية فعلها ، أو ليربز ما يقوم بـه مـن أعمـال    

  ب أن نصون أبنائنا عنه وحنميهم منه .الشيطان ، لذلك جي
  

    -التعاون على البر والتقوى :  ..٣٣
 يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تحلُّوا شعائر اللَّه ولَا الشهر الْحرام ولَا الْهدي ولَا الْقَلَائدقال تعاىل : "      

غتبي امرالْح تيالْب نيلَا َآمَآنُ ونش كُمنرِمجلَا يوا وطَادفَاص ملَلْتإِذَا حا وانورِضو هِمبر نلًا مونَ فَض
ا علَى الْإِثْمِ قَومٍ أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَنْ تعتدوا وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونو

ودالْعقَابِ " والْع يددش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو تشري اآلية الكرمية إىل نوعني مـن   ٢{ املائدة : ان ، {
  التعاون .  

النوع االول : هو الذى إرتضاه اإلسالم وحرص عليه وحث عليه املسلمني ، وهو التعـاون ىف       
نفع ، التعاون على طاعة اهللا ونصـرة دينـه ،   كل وجوه اخلري الىت تعود على األفراد واجلماعات بال

                                                 
  " ] . ٢٩٤٢[ رواه أمحد وحسنه األلباىن ىف الترغيب والترهيب "  ٣١



التعاون لنصرة املظلوم ، التعاون لردع الظامل ، التعاون من أجل املصلحة العامة ، التعـاون لإلرتقـاء   
  باتمع ونشر العلم والثقافة ، وهكذا . 

عرب ىف اجلاهلية أما النوع اآلخر : فهو النوع املذموم الذى حاربه اإلسالم ، وهو ما كان عليه ال     
، وهو التعاون على اإلمث والعدوان وظلم الناس واإلفساد ونشر الرذيلة والفاحشة فقد كان العـرب  

  يقولون أنصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً .
واإلنسان كائن إجتماعى بطبعه ، اليستطيع العزلة عن اتمع ، فهو حيتاج إىل غـريه إلشـباع        

وغذاء ودواء وغري ذلك من متطلبات احلياه ، وغريه كذلك حيتاج إليه ، حاجاته األساسية من كساء 
ومن مث كان التعاون ضرورة ملحه البد منها ، لذ حث اإلسالم عليه وقننه وضبطه ، ومن مث ينبغـى  
أن يتعود الطفل على التعاون املثمر والفعال منذ الصغر ، كما ينله علـى التعـاون ضـرورة مـن     

ثرياً من األنبياء الصاحلني طلب نت اهللا يعينهم بغريهم ، مثل " موسى " عليـه  ضروريات احلياة ، فك
  السالم ، و " ذو القرنني " وغريهم ، حىت يتقدم م اتمع .

  
        -أداء األمانة :   ..٤٤
كَمـتم بـين النـاسِ أَنْ    إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حقال تعاىل : "      

} ، وقـال   ٥٨" { النسـاء :   تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصريا
يحملْنها وأَشـفَقْن منهـا    إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْتعاىل : " 

 } .   ٧٢" { األحزاب : وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا 
يتصور أن جمتمع تضيع فيه األمانة ، فهو جمتمع ال أمان فيه ، تضيع فيه احلقوق ، ينتشـر فيـه        

ت قيام الساعة كمـا أخربنـا بـذلك    أمراض القلوب من احلقد والكره والغضب ، وهو من عالما
املعصوم عليه الصالة والسالم ، ومن عالمات النفاق ويرتبط باخليانة العديد من الرزائل الىت حتط من 

 قدر اإلنسان أمام نفسه وأمام جمتمعه .  
  

     -اإلتحـاد :  ..٥٥
اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَـيكُم إِذْ كُنـتم   واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا وقال تعاىل : "      

أَنقَذَكُم منهـا  أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ فَ
ت لَّكُملَع هاتَآي لَكُم اللَّه نيبي كونَ " كَذَلدتيأمر اهللا تبارك وتعـاىل ىف   ١٠٣{ آل عمران : ه ، {

اآلية باإلعتصام وهو التمسك زالتشبث بشريعته ، وشبه الشريعة باحلبل زيادة ىف اإليضاح وحثاً على 



التمسك ا ، فهى وسيلة اإلحتاد والتجمع الىت يستمد منها املسلمون قوم باإللتفاف حوهلا ، وتنهانا 
 ق ، التفرق يأتى الضعف واهلوان ، وإذالل األمم والشعوب .عن التفر

وينبغى للمربني أن يبثوا ىف نفوس أوالدهم قيمة االحتاد وأثرها على الفرد واتمـع ، والفُرقـة        
والشتات وأثره على الفرد واتمع ، ويعظوهم وحيثوهم بأيات اهللا ، وقصص القرآن ، قال تعاىل : " 

" { آل ا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جاَءهم الْبينات وأُولَئك لَهم عذَاب عظيم ولَا تكُونو
وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتـذْهب رِحيكُـم   } ، وقال تعاىل : "  ١٠٥عمران : 

  } . ٤٦" { األنفال : للَّه مع الصابِرِين  واصبِروا إِنَّ ا
كما ينبغى أن يروى هلم ما فعله اإلستعمار والغرب قدمياً وحديثاً ، حيث مل يستطيعوا اهليمنـة       

على أرض اإلسالم وب ثرواا قدمياً الحتاد املسلمني ، فأدركوا أن قوة املسلمني تكمن ىف عقيدم 
فحاولوا إضعاف العقيدة ومتزيق الوحدة ، فحال املسلمني اليوم كمـا نـراه ،    الىت متدهم باإلحتاد ،

اليسر عدواً أو صديق ، ومنها فهناك عالقة طردية بني إرتباط املسلمني بعقيدم وبني قوم وإزدهار 
  حضارم ورقيها .

ه ودفعهم إليـه ،  كما ينبغى خلق املواقف الىت تتطلب اإلحتاد والتعاون من اآلطفال وحثهم علي     
  حىت يعتادو عليه .

  
      -الوفــاء :  ..٦٦
يا أَيها الَّذين َآمنوا أَوفُوا بِالْعقُود أُحلَّت لَكُم بهِيمةُ الْأَنعامِ إِلَّا ما يتلَى علَـيكُم  قال تعاىل : "      

} ، من القيم اهلامة الىت هلا أثر  ١" { املائدة : م ما يرِيد غَير محلِّي الصيد وأَنتم حرم إِنَّ اللَّه يحكُ
عميق ىف العالقات اإلجتماعية واإلنسانية ، فهو يعمق اإلحترام بني األفراد واجلماعات ، وينمى احملبة 
ويوسع دائرة العالقات اإلجتماعية ، واإلخالل به ، جيلب إختالل العالقات اإلجتماعية داخل اتمع 

. 
وقد جاء إستعماله ىف القرآن الكرمي بصيغ خمتلفة ومتنوعة ، فتارة يأتى الوفاء بعهد اهللا ، كما قال      

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِيـاي  تعاىل : " 
 ونبهوتارة يأتى بعموم الوفاء ، كقوله تعاىل : "  ٤٠:  " { البقرةفَار ، {  ـموا لنَآم ينا الَّذها أَيي

} ، وقال  ٣ -٢" { الصف : ) كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ ٢تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ (
إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَـانَ   ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِتعاىل : " 
ولَا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ } ، وقال تعاىل : "  ٣٤" { اإلسراء : مسئُولًا 



كَيلَ والْميزانَ بِالْقسط لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَـانَ ذَا  أَشده وأَوفُوا الْ
  } .   ١٥٢" { االنعام :  قُربى وبِعهد اللَّه أَوفُوا ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

الكرمي ىف تربيتة للمسلمني بالوفاء واحلث عليه وتنوع اآليات القرآنية  وهكذا يأتى إهتمام القرآن     
املختصة به توحى بعموم املعىن ، فال يقتصر فقط على الوفاء باملواعيد ، والعهود ، والكيل وامليـزان  
فقط ، بل املعىن أمشل من ذلك ، وهكذا تتجلى عظمة التربية القرآنية وروحها ، ولكى حيث ويـدفع  

بارك وتعاىل املسلمني إىل الوفاء مل حيذرهم من اإلخالل به فقط ، بل ضرب لنـا أروع وأمسـى   اهللا ت
  } . ١١١! " { التوبة : ومن أَوفَى بِعهده من اللَّه ؟منوذج ىف الوفاء ، قال تعاىل : " 

عاىن من ضده هـو  فإحرص أيها املرىب على تربية أبنائك عليه ، وإذا مل تفعل فإعلم أن أول من ي     
  أنــت .

  

   -: اإلجتماعية والصالت الروابط 
عمل القرآن الكرمي على ربط أفراد اتمع املسلم مع بعضهم البعض بعدة روابط وجعـل هلـا        

آداب وحقوق ، وحذر قطع هذه الصالت ، دفعاً لتماسك اتمع وتقوية روابطه ، وزيـادة املـودة   
  واأللفة .
وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِيـاه وبِالْوالـدينِ   ة والبنوة ، قال تعاىل : " فمنها روابط األبو - 

ا ومهرهنلَا تو ا أُفمقُلْ لَها فَلَا تملَاهك ا أَومهدأَح ربالْك كدنع نلُغبا يا إِمانسقُـلْ  إِح
واخفض لَهما جناح الـذُّلِّ مـن   } ، وقال تعاىل : "  ٢٣إلسراء : { الَهما قَولًا كَرِميا " 

} ، وأيضاً قوله تعاىل :  ٢٤" { اإلسراء : الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغريا 
" { اإلسراء : لْ لَهم قَولًا ميسورا وإِما تعرِضن عنهم ابتغاَء رحمة من ربك ترجوها فَقُ" 
ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفصالُه فـي  } ، وقال تعاىل : "  ٢٨

 ريصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنيامونـربيهم   } ، فلنعلم أبنائنا ١٤" { لقمان :ع
على بر الوالدين ، فقد أكثر اهللا تعاىل : " من التوصية ما خرياً ، حىت أنـه قـرن األمـر    

       بعبادته باألمر باإلحسان إليهما ، وقرن األمر بشكره باألمر بشكرهم .
وال تقتصر العالقات والصالت اإلجتماعية على الوالدين فقط بل متتد لتشمل مجيع األقارب  - 

يا أَيها الناس اتقُـوا ربكُـم   فقد ى اهللا قطعها وأمر بوصلها ، قال تعاىل : " واألرحام ، 
الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثريا ونِساًء واتقُوا 

الْأَرو اَءلُونَ بِهسي تالَّذ ا اللَّهيبقر كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه اموقال تعاىل  ١" { النساء : ح ، {



"  والَّذين يصلُونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوَء الْحسـابِ : " 
  } . ٢١{ الرعد : 

عبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِـه شـيئًا   واويوصى أيضاً باجلار القريب ، قال تعاىل : "  - 
 وبِالْوالدينِ إِحسانا وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ

ه لَا يحب من كَـانَ مختالًـا   والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّ
} ، فقد مجع اهللا ىف هذه اآلية املستحقسن لإلحسـان والصـلة ،    ٣٦" { النساء :  فَخورا

 ومنهم الصاحب .
فينبغى أن ينظم املرىب أوقات للصلة واإلحسان إىل هؤالء املشار إليهم ىف           اآلية       

ها ، ومع مرور الوقت حياسبه هو إذا كان يصـل األهـل   ويطلع الصغري عليه ، ويشاركه في
 واألصدقاء واجلريان أم ال ، ويكافئ عليها .

ومن اجلوانب املهمة أيضاً التربية اإلجتماعية ، أن حيرص املـرىب علـى تلقـني األوالد         
  اآلداب اإلجتماعية ، مثل اإلستئذان والسالم ، والتهادى وغري ذلك . 

ذا النموذج األمثل ىف التربية اإلجتماعية ، الذى يضاهيه وال يضارعه منوذج وأخرياً ، فه     
فهو منوذج من وضع اهللا الذى يعلم السر وأخفى ، الذى يعلم مبكنون النفوس ، وما يضرها 
وما يصلحها ، فإذا كنا نريد السالمة ألبنائنا والنجاة من عقاب ربنا فلنتبع ما وجهنا إليـه ،  

ى به العقل الضعيف الذى خيطئ ويصيب ، وخاصة العقول الغربية الكافرة ، وال نأخذ مبا يأت
فلو كان ىف أفكارهم خري لصلحت ا جمتمعام ، لكن التفكك واإلغراق يعم جمتمعـام ،  

  فبتغوا العزة فيما عند اهللا فهو املعز وهو املزل ، ال إلـه إال هـو . 
  

                                            -اعية ، ونبني آداا وآثارها:وفيما يلى نعرض لبعض لبعض املواقف اإلجتم
                              

  
جعل اهللا تبارك وتعاىل حتية االسالم " السالم " ، تعبرياً عن هدف االسالم ومقصده مـن نشـر        

املؤانسـة ،  و ةىف االلف ةملسلم ، ودعوة للمحبه ونشر اخلري وزيادبني أفراد اتمع ا ةاالمن والطمأنين
ـ   ونبذ الكراهية والبغضاء والتحصني ضد احلسد واحلقد ة ، وهو جمال لتوسيع العالقـات االجتماعي

، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " التدخلوا اجلنه حىت تؤمنوا والتؤمنوا حىت حتابوا  وتدعيمها

 الســالم



، جعله رسول اهللا صـلى اهللا  ٣٢لى شئ إذا فعلتموه حتاببتم ؟ إفشوا السالم بينكم " ، أوال أدلكم ع
، فكأمنا جعـل إفشـاء    ةالىت هى شرط االميان ، واالميان شرط لدخول اجلن ةعليه وسلم شرط احملب

ـ   ةالسالم شرط على دخول اجلن الم وىل ـ، فاملسلمني إذا تقابال أقرا السالم بينهما ، لك مـىن الس
  السالم .منك 
اهللا سبحانه شرع السالم منذ بداية اخلليقة ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " ملا خلـق  و      

فاستمع ما  –نفر من املالئكه جلوس  –اهللا آدم صلى اهللا عليه وسلم قال : إذهب فسلم على أولئك 
لسالم عليك ورمحة اهللا ، فزادوه حيبونك فإا حتيتك وحتيه ذريتك ، فقال السالم عليكم ، فقالوا : ا

  ، بذلك يكون السالم حتية البشرية مجعاً ، وليست خاصة باملسلمني فقط . ٣٣: ورمحه اهللا " 
ويستحب أن يقول املبتدأ بالسالم : " السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته " ، ويرد عليه االخـر       

ه بكل كلمه عشر حسنات ، واهللا يضاعف ملـن  بقوله : " وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته " ، ول
قال : جاء رجل إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه    –رضى اهللا عنه  –ن بن حصني ايشاء ، عن عمر

وسلم فقال : السالم عليكم فرد عليه مث جلس ، فقال النىب صلى اهللا عليه وسلم : " عشر " ، مث جاء 
عليه فجلس ، فقال : " عشرون " ، مثجاء آخر فقـال :  آخر فقال : السالم عليكم ورمحة اهللا ، فرد 

  .    ٣٤السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، فرد عليه فجلس ، فقال : " ثالثون " 
رضى اهللا عنـه   –واالحاديث الواردة ىف بيان فضل السالم كثريه منها ما رواه عبد اهللا بن سالم      
يقول : " يا أيها الناس أفشوا السـالم ، وأطعمـوا    قال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم –

  . ٣٥الطعام ، وصلوا االرحام ، وصلوا والناس نيام تدخلوا اجلنه بسالم " 
  
 

                                                 
 " ] ٥٤[ رواه مسلم "  ٣٢
                                                                       " ] .   ٢٨٤١" ، ومسلم "  ٣٣٢٦[ البخارى "   ٣٣

  " ] . ٤٣٢٧[ رواه أبو داود ، والترمذى ، وصححه االلباىن ىف صحيح أىب داود "  ٣٤      
  " ] ٧٨٦٥[ رواه الترمذى ، وصححه االلباىن ىف صحيح اجلامع "   ٣٥


