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 (31 -31)ص االْجتماعّي:الّسلوك 
 السلوك االجتماعي:مفهوم 

صرفات سواء كانت ظاهرة أو ال وتهو كل ما يصدر عن اإلنسان من أقوال وأفع 
 مضمرة.

 االجتماعي:أنواع السلوك 

 السلوك الفطري والمكتسب  -3
هو كلُّ ما يَْنتُج من دافع فطرّي يولد مع اإلنسان ولم يتعلّمه من  :فطريالالسلوك  

أحد، ويظهر مع اإلنسان منذ الوالدة، ويشترك فيه كل الناس رغم اختالف ظروفهم 
  ومواقعهم االجتماعية.

هو كلُّ سلوك ناتج عن دافع ُمْكتََسب يتعلَّمه اإلنسان من محيطه : السلوك المكتسب
من مجتمع إلى آخر ومن فرد إلى آخر في المجتمع  السلوك يختلفاالجتماعّي، وهذا 

 الواحد

  االنفعاليالسلوك العقلي والسلوك  -2
 َم األهداف  لسلوك المسبوق بتفكير وتخطيط، ويكون َمْعلُوهو ا العقلي:السلوك  .

 ميّ ز اإلنسان عن باقي الكائنات.السلوك هو الذي ي ، وهذاالنتائجوُمتَوقَّع 

ا مهو الذي يكون َردّ فعٍل عند التعرض لموقف   مثير، وغالبا  :السلوك االنفعالي
 أن مثيره خارجّي وليس تالسلوكيايكون فَُجائيًّا وغير منظَّم، والذي يميزه عن باقي 

  داخليًّا.

 السلوك السوي والسلوك المنحرف  -1
هو السلوك الذي يتفق مع المعايير االجتماعية السَّائدة في مجتمع  :السلوك السَّوي

 كم على تصرفات األفراد.معيَّن، والتي تُعدُّ مقياسا يمكن الرجوع إليه في الح

 

هو كل سلوك يخالف شرع الله تعالى أو يخالف المعايير  :السلوك المنحرف
االجتماعية السائدة في مجتمع معيَّن، وغالبًا ما يُقاَبل باْست ْهجاٍن واستنكاٍر َشديدْين من 

 المجتمع.أفراد 
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  خصائص السلوك االجتماعي 

مع الفرد الحياتية وبين أعراف وبيئة المجت تسلوكياهو التوافق بين  :سلوك توافقيّ  -
 الذي يعيش فيه.

 

إمكانية تََوقُّع السلوك االجتماعي عن طريق تحليل الظروف االجتماعية  للتوقع:قابل 
 واالقتصادية والسياسية.

ديل السلوك من خالل التحكم في المؤثرات، ويكون التعديل إمكانية تع للتعديل:قابل 
 قويا إذا ُضب ط الفكر المسؤول عن السلوك.

قَّيه الظاهر والمضمر من خالل  قابل للتفسير: إمكانية تحليل وتفسير السلوك بش 
 المالحظة المباشرة.

 

 االجتماعي:العوامل المؤثرة في السلوك 
إحداث تَغَيُّرات مرغوب فيها في سلوك المتلقّي،  التربية في جوهرها هي التربية: إن

ويبدأ تأثير التَّربية من السنوات األولى من عمر اإلنسان؛ ألن البيئة األسريّة لها دوٌر 
 كبير في التنشئة االجتماعيّة لألطفال ثم الحضانة والروضة والمدرسة.

لعمل، ولها دور وتتمثل في األصحاب واألقران والزمالء في المدرسة أو ا الرفقة:
كبير في تكوين شخصية اإلنسان وتنمية مهاراته التواصلية واالجتماعية، إال أن 
الرفقة قد تكون صالحة، وقد تكون غير ذلك مما ينعكس ذلك إيجابا أو َسلبا على 

 سلوك الشخص.

م في تشكيل الوعي وتثقيف المجتمعات من خالل بَّث  وسائل اإلعالم  اإلعالم: يُْسه 
فة من أفالم ومسلسالت ورسوم متحركة وبرامج ثقافية متعددة، والتي تكون لها المختل

 َمرجعيات دينية وفكرية يُراد بها إحداث تغيير سلوكي لدى المتلقي.
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 (22-22) صاهتماُم اإلْسالم بالّسلوك االجتماعّي 

 االجتماعّي:من أسباب اهتمام اإلسالم بالسلوك 

باألخالق والقيم الحميدة ظهر ذلك  فراداتصف األ كلما متماسّك:بناُء مجتمعٍ موّحٍد 
، قال تهدته وقوّ حْ في ترابطه ووَ  ذلك داخل المجتمع، فيزيد موسلوكياتهفي تصرفاتهم 
قُوا ۚ﴿الله تعالى:  يعًا َواَل تَفَرَّ ُموا ب َحْبل  اللَّه  َجم  . سورة آل عمران، )اآلية ﴾َواْعتَص 

301.) 

 

الت بين  :حماية المجتمع من الفرقة ق الّص  لقد نهى الشرع عن كل ما من شأنه أن يمّز 
َواَل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَذْهََب ﴿األفراد، ويقطع روابط األخوة بينهم، قال الله تعالى: 

يُحُكْم     (.64سورة  األنفال، )اآلية  .﴾ ر 
 

ار  ن واالستقرحرص اإلسالم في دعوته على توفير األم :ضمان الحياة الطيبة اآلمنة 
ن ذََكٍر أَْو أُنثَٰى ﴿قال تعالى:  والعيش الرغيد بين أفراد المجتمع، َل َصال ًحا ّم  َمْن َعم 

يَنَُّهْم أَْجَرهُم ب أَْحَسن  َما َكانُوا يَْعَملُون ٌن فَلَنُْحي يَنَّهُ َحيَاةً َطيّ بَةً   َولَنَْجز   . سورة﴾َوهَُو ُمْؤم 
 (79النحل، )اآلية 

 

الحسنة ألنها تؤدي إلى الفوز  تبالسلوكيادعا اإلسالم إلى التَّحلّ ي جنة :دخول ال
ن أحبّ كم إليَّ وأقرب ُكم منّ ي مجلًسا يوَم ملسو هيلع هللا ىلصفيها، قال  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ومرافقةبالجنة  : "إنَّ م 

 مذيرواه الترالقيامة  أحاسنَُكم أخالقًا". 
 
 ألدلة الشرعيّة على اهتمام اإلسالم بالسلوك االجتماعيّ ا
لنَّاس  َواَل تَْمش  ف ي اأْلَْرض   -الكريم : نآالقرمن   ْر َخدََّك ل  قال الله تعالى: ﴿َواَل تَُصعّ 

ن َصْوت َك ۚ إ نَّ  ْد ف ي َمْشي َك َواْغُضْض م  بُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر، َواْقص  َمَرًحا   إ نَّ اللَّهَ اَل يُح 
﴾ ير   .  سورة لقمان أَنَكَر اأْلَْصَوات  لََصْوُت اْلَحم 

م في االجتماعيّة التي تُسه تالسلوكياإلى بعض  ملسو هيلع هللا ىلص لقد أشار النبيمن السنة النبوية :
وحدة المجتمع وتماسكه، وهي: اإلصالح بين الناس، وإعانة الرجل على دابته، 
والكلمة الطيبة، والسالم على اآلخرين، وتشميت العاطس، وإزالة األذى عن 

النهي عن المنكر ،وإعانة ذوي الحاجة، وهداية الطريق، واألمر بالمعروف و
 األعمى.
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 (11 -22) صالمنهج اإلسالمي في تعديل  السلوك

 )المقومات، والخصائص، واألساليب(
بتعديل السلوك تغيير السلوك غير المرغوب فيه نحو  المقصود مفهوم تعديل السلوك:

 األفضل.
 مقومات تعديل السلوك : 

 وي، م اهتماٌم بالٌغ بتعليم الُسلوك السّ في القرآن الكري الكريم : نآالقر
وإرشادات هامة لكيفية التعامل مع السلوك المنحرف وعالجه بأساليب 

 .والتَّرهيب والنُّصح، والوعظ، والقصص، والتّرغيب متنّوعة كالحوار،
  بيّن الله سبحانه وتعالى أن مْن مهمات النَّبّي  تزكية النفس  :السنة النبوية

نُكْم يَتْلُو َعلَْيُكْم آيَات نَا  } :سبحانه اإلنسانية، فقال َكَما أَْرَسْلنَا ف يُكْم َرُسوالً ّم 
ا لَْم تَُكونُواْ تَْعلَُمونَ  ْكَمةَ َويُعَلّ ُمُكم مَّ تَاَب َواْلح  يُكْم َويُعَلّ ُمُكُم اْلك  :  وقال، {َويَُزّك 

 "إنما بُعثُت ألُتمَم مكارَم األْخالق  "
  ابة صحالر أهل العلم بدًءا من زمن يَ س  الباحث في  فاتهم:ومصنسيرة أهل العلم

صبة يمكن االستنادُ إليها في فهم كثير  والتَّابعين يجد في كالمهم وأفعالهم مادة خ 
من النُّصوص الَّشرعية الواردة في السلوك، وقد كان موضوع السلوك اإلنساني 

ـ( بم، وظهر لديهم ما يسمى وتعديله من أهم ما تناوله العلماء والدُّعاة في اإلسال
 .) التَّزكية علم (أو السلوك( علم

 اإلسالمي:خصائص المنهج 
 باإليمان.ربط السلوك 

 الرحمة.
 الشمول.
 .التدرج

 أهم األساليب اإلسالمية في تعديل السلوك  
بيٌّ أو لو ظهر سلوٌك سل اإليجابي:التغافل عن السلوك السلبي، وتعزيز السلوك 

ْن شخص ، فليس من الضرورة أن نواجهه مْن أول مرة ونلومه عليه، منحرٌف م 
 السَّلبية أسلوبًا عالجيًّا ناجًحا، وذلك السلوكياتبل ربُّما كان التَّغافل عن بعض 

 لسلوكياتاعندما نعلم أننا بالتغافل عن هذا السُّلوك السَّلبي للفرد والتَّركيز على 
 فسه ويتخلّى عنهاإليجابية له وتعزيزها نجعله يكتشف خطأه بن
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حيح والخهو الخطاب الموّجه بقصد  التَّذكير والتَّعليم وبيا النصيحة: طأ، ن الصَّ

 .المقاُم التَّربويّ  يقتضيالخطاب مباشًرا أو غير مباشٍر حسب ما   وقد يكون هذا
 

وك من لللصحبة الصالحة أثٌر كبيٌر في تعديل الس الصحبة والبيئة الصالحة :
عة للسلوك  خالل توجيهات األصحاب، واالقتداء بهم، وتكوين البيئة المشّج 

ب: )السوّي ، ولهذا قيل في المثل ، وقد بيّن الشرعُ أهمية الصحبة )الصاحُب ساح 
:  والبيئة في تعديل السلوك المنحرف وأّكدَ ذلك في نصوص كثيرة، منها قوله

ين  َخل يل ه ، فَ " ُجُل َعلَى د   . }رواه أبو داود{ "ْليَْنُظْر أََحدُُكْم َمْن يَُخال لُ الرَّ
 

القصص التربَّوية الهادفة من الوسائل المهمة لتعديل  القصصي:األسلوب 
السلوك، ونراها كثيرا في نصوص الشريعة، فالقرآن الكريم مليء بالقصص 

 سنَّة النَّبويَّةلوكذلك ا
 

وية ربرهيب من أهم األساليب التَّ أسلوب التَّرغيب والتَّ  الترهيب والترغيب :
كيم رع الحلوك، ونقصد به أن الشَّ رع الحنيف لتعديل السُّ التي استعملها الشَّ 

يرّغُب في تعديل الفرد لسلوكه والتَّحلي بمكارم األخالق من خالل بيان حّب 
 .لوكات الحسنةلبعض هذه السُّ   الله ورسوله
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 (32-13)ص  سورة لقمان 

 (31إلى اآلية  3آلية )من ا
 

سورة لقمان هي السورة السابعة والخمسون من سور القرآن الكريم، وهي من 
السور المكية عند جمهور المفسرين، عدا بعض اآليات منها وهي اآليات 

(، فهناك قوٌل بأنها آيات مدنية. وعدد آيات سورة لقمان 77+72+79الثالث )
ا عند أهل الشام والبصرة والكوفة فعدد ( آية عند أهل المدينة ومكة، أمّ 11)

 ( آية.  16آياتها )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

الباطل :  َلْهَو اْلَحِديِث  -

الخير الُمّلهي عن 

 والعبادة.

ا بها: اُهُزو   -  .سخرية مهزوء 

ا - ى ُمْسَتْكِبر  أعرض : َولَّ

ا عن تدّبرها  .مكبر 

ا - ا من : َوْقر  ا مانع  صمم 

 الّسماع. 

بغير دعائم أو : ِبَغْيِر َعَمد   -

 تقيمها. أساطين

يَ  -  جباال ثوابت.: َرَواس ِ

ن َتِميَد ِبُكْم  -
َ
لئال : أ

 تضطرب بكم. 

ّرق نشر  وف: َوَبثَّ ِفيَها -

 وأظهر فيها.

صنف   حسن :  َزْوج  َكِريم   -

 كثير المنفعة.

ا : ُلْقَماَن   - كان صالح 

ا. ا وليس نبي   حكيم 

العقل والفهم : اْلِحْكَمةَ  -

والفطنة وإصابة  

 .القول 

نَساَن  - ْيَنا اْْلِ أمرناه : َوَوصَّ

 وألزمناه.

ا. ا : َوْهن-  ضعفا وألم 

فطامه عن : ِفَصاُلهُ وَ  -

 الرضاع.

َناَب ِإَليَّ  -
َ
رجع إلّي :  أ

 باْلخالص والطاعة.  

ة  ِمْثَقاَل َح  - وزن أصغر : بَّ

 ش يء.

َك   - ْر َخدَّ ال ُتمل : َواَل ُتَصّعِ

ا.  وجهك عنهم كبرا وتعاظم 

ا - ا وخيالء.: َمَرح   بطر 

متكّبر  ، :  ُمْخَتال  َفُخور   -

 ُمباه  ، متطاول  بمناقبه.

اْقِصْد ِفي َمْشِيَك  - : َو

توّسط فيه بين اْلسراع 

 .واْلبطاء
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 (34-31ص)الصدق :
هو مطابقة القول للواقع، ويتجاوز القول إلى الفعل بحيث تكون األفعال  الصدق:

 موافقة ومؤيدة لألقوال.

 مكانة الصدق في اإلسالم:

 ن الكريم :آمن القر

  وصف الله تعالى به نفسه 
 ألنبياء وأثنى عليهم لتحليهم بصفة الصدق امتدح ا 
  عبادة وأمرهم أن يكونوا مع الصادقين  تعالىخاطب الله 
 مدح الله تعالى اللذين صدقت أفعالهم أقوالهم 

 من السنة النبوية :
، وإ نَّ الْ  قَاَل َرسُوُل اللَّه   ي إ لَى اْلب ّر  ْدَق يَْهد  ، فَإ نَّ الّص  ْدق  ي إ لَى : "َعلَْيُكْم ب الّص  ب رَّ يَْهد 

يقًا، وإ يَّاُكْم  دّ  ْندَ اللَّه  ص  دَْق َحتَّى يُْكتََب ع  ى الّص  ُجُل يَْصدُُق ويَتََحرَّ اْلَجنَّة ، وَما يََزاُل الرَّ
، وَما يََزاُل الرَّ  ي إ لَى النَّار  ، وإ نَّ اْلفُُجوَر يَْهد  ي إ لَى اْلفُُجور  َب يَْهد  َب، فَإ نَّ اْلَكذ  ُل جُ واْلَكذ 

ْندَ اللَّه  َكذَّابًا". ُمتَّفٌَق َعلَْيه . َب َحتَّى يُْكتََب ع  ى اْلَكذ  ُب ويَتََحرَّ  يَْكذ 

 للتحلي بصفة الصدق فوائد كثيرة 
 كسب ثقة الناس 

 قبول الشهادة 

 طرح البركة في المعامالت 

 الصدق من أسباب دخول الجنة 

 مواضع الصدق :
قد ف بائع والمشتري أن يكونا صادقين في تعاملهما،ينبغي على ال الصدق في التجارة :

  توعد الله تعالى من يحلف كاذبا لتسويق سلعته بالعقوبة.

ال ينبغي للمسلم أن يشهد إال على شيء يعلمه حقًّا، وال يكذب  الصدق في الشهادة :
 لجلب مصلحة إلى نفسه أو قريبه.

 ، ويسعى جاهدا إلى تحقيقه إالعلى المسلم أن يلتزم بوعدهينبغي  الصدق في الوعد :
 لعذٍر طارئ.
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 ه في أمٍر ُمعيّن،استشاريَْصدَُق من أن ينبغي على المسلم  الصدق عند االستشارة :
 ألنّه قد يعمل باستشارته فيتضرر.

 

 (22-31ص)اإلصالح بين الناس:
: رفع النزاع، والتوفيق بين الخصوم، والمصلح هو الشخص الذي يسعى الصلح هو

 إلى عمل ذلك.

  الصلح:واع أن
 صلح بين األهل واألصحاب 

 صلح بين الزوجين 

 صلح في المعامالت 

 صلح في الحروب 

 

 منهج اإلسالم في الحفاظ على العالقات وعالج النزاع

يتضح منهج اإلسالم في تقوية العالقات وعالج النزاعات بين األفراد من خالل 
 المراحل اآلتية:

 

حماية العالقات، انطالقا من مبدأ الوقاية خير من هي مرحلة  المرحلة األولى :
 العالج، فحث اإلسالم على كل ما من شأنه زيادة األلفة والمحبة بين األفراد،

كالمعاملة الحسنة، واحترام الكبير، والعطف على الصغير، وصلة الرحم، وإفشاء 
 .السالم 

 

من المتنازعين أن  وهي التي تكون بعد وقوع النزاع، لكن يرجى المرحلة الثانية :
َيا النزاع من دون تدخل طرف ثالث، فبيّن الشرع أن الذي يبادر إلى رفع  يتفاهما ويُْنه 

 .النزاع هو األفضل درجة عند الله تعالى

 

وهي مرحلة تَلي وقوع النّزاع وإصرار كل طرف على موقفه،  المرحلة الثالثة:
، وقد حثت الشريعة على فيصبح من الضروري أن يتدخل طرٌف ثالٌث لحّل النّزاع

 القيام بهذه المهمة
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 النصوص الواردة في فضل اإلصالح بين الناس والحث عليه

 اإلصالح بين األخوة

نُوَن إ ْخَوةٌ فَأَْصل ُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ }قال تعالى:   {إ نََّما اْلُمْؤم 
 (.30)الحجرات/

 

 اإلصالح عند وقوع النزاع بين المرأة وزوجها
َما أَن }قال تعالى:  ن بَْعل َها نُُشوًزا أَْو إ ْعَراًضا فاََل ُجنَاَح َعلَْيه  َوإ ن  اْمَرأَةٌ َخافَْت م 

ْلُح َخْيرٌ  َحا بَْينَُهَما ُصْلًحا ۚ َوالصُّ  .{يُْصل 

 إصالح ذات البين

، وُخلٍُق َحَسٍن". : "ما عمَل ابُن آدَم شيئًا أفضلَ قال   من الصالة ، وصالح  ذات  البَْين 

 فضل اإلصالح بين الناس

دَقة ؟ قالوا: بلَى، قال  قال  ،  والصَّ يام  : "أال أخبُرُكم بأفضَل من دَرجة  الصَّالة ، والّص 
، قال: وفسادَ ذات  البين  هَي الحال قةُ"  إصالُح ذات  البين 

 

 فضل حل النزاعات

َجاَرة ، فَأُْخب َر َرُسوُل  عن سهل بن سعد  : "أن  أَْهَل قُبَاٍء اْقتَتَلُوا َحتَّى تََراَمْوا ب الح 
 ب ذَل َك، فَقَاَل: اْذَهبُوا ب نَا نُْصل ُح بَْينَُهْم" اللَّه  

 فضل صلح الحطيطة

ول  "أنه تَقَاَضى اْبَن أب ي َحدَْرٍد دَْينًا كاَن له عليه في َعْهد  َرس روى كعب بن مالك 
عََها َرسوُل اللَّه   اللَّه   ، فَاْرتَفَعَْت أْصَواتُُهما حتَّى َسم  د  وهو في بَْيته،  في الَمْسج 

ْجَف ُحْجَرت ه ، فَنَادَى َكْعَب بَن َمال ٍك: فَقاَل يا  فََخَرَج َرسوُل اللَّه   َما حتَّى َكَشَف س  إلَْيه 
، ه  أْن َضع  الشَّْطَر، فَقاَل َكْعٌب: قدْ فَعَْلُت يا  َكْعُب، فَقاَل: لَبَّْيَك يا َرسوَل اللَّه  فأَشاَر بيَد 
ه ". )متفق عليه(.َرسوَل اللَّه ، فَقاَل َرسوُل اللَّه    : قُْم فَاْقض 
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 رابعا: أهم ما ينبغي أن يراعيه السَّاعي إلى اإلصالح

 ، منها:تهينبغي لمن يسعى إلى اإلصالح بين النّاس أن يتحلى بأمور تعينه في مهم

 أن يُحسن النّيّة
، فيخلص النّيّة فيه ليكون سببًا فيستحضر أن ما يقوم به من أمٌر يحبّه الله ورسوله 

 في توفيق الله تعالى له.

 أن يعلم أن التوفيق بيد الله وحده

وأن اإلنسان عليه السعي وليس عليه إدراك النَّجاح، وإذا لم ينجح في سعيه فال 
 السعي في اإلصالح.يصاب باإلحباط عن 

 أن يتحلى بالصبر وال يستعجل النتائج

فربّما احتاج أكثر من محاولة لحل النزاع أو التخفيف من حدته، وقد يتعرض ألنواع 
 من األذى، ولهذا كان الّصبر من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المصلحون.

 أن يسعى فيما يحسن

شد المتنازعين إلى من له الخبرة والدراية بموضوع وال يتكلم فيما ال علم له به، بل ير
 النزاع.
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 (22-22: ) صالوفاء بالوعود والعهود
 مفهوم الوفاء بالعهود والوعود:

هو المحافظة عليها ومراعاتها حاال بعد حال الى ان يتم اداؤها الى أصحابها على 
 الوجه الذي جرى االتفاق عليه.

 

 أنواع الوعود والعهود
 بفعل ما من غير شرط او قيدإلزام الشخص نفسة  الوعد نوع واحد وهو-

 

 والعهد على نوعين وهما:

 عهد بين االنسان وربة وهو نوعان-3
 النوع األول عهد عبادة الله تعالى وهو اكد العهود واعظمها -

النوع الثاني هو العهد الذي ينشئة االنسان كأن يعاهد الله على فعل الخير او ترك -
 الحرام

 

 ن الناس وهي أنواع كثيرة:العهود بي-2
 تعهد االنسان ابناءه ومن يليه بالتربية والرعاية-

 عهود الزوجية -

 العهود التي تكون بين الناس في البيع والشراء وكل المعامالت المالية -

 العهد الذي يعطيه الحاكم او من ينوب عنه لغير المسلمين من اجل دخول بالدهم -

 

 عود:حكم نقض العهود واخالف الو
ٌم شرًعا، مذموٌم صاحبُه، موعودٌ من الله تعالى  نقُض العهد  وإخالُف الوعد  فعٌل محرَّ

 بالعذاب في اآلخرة، وهو صفة من صفات المنافقين.
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قال رسول الله: "أَْربٌَع َمْن ُكنَّ ف يه  َكاَن ُمنَاف قًا َخال ًصا، َوَمْن َكانَْت ف يه  َخْصلَةٌ  -
ْنُهنَّ َكانَْت ف يه   َن َخاَن، َوإ ذَا َحدََّث  م  َن النّ فَاق  َحتَّى يَدََعَها: إ ذَا اْؤتُم  َخْصلَةٌ م 

 َكذََب، َوإ ذَا َعاَهدَ َغدََر، َوإ ذَا َخاَصَم فََجَر" )متفق عليه(.

 : "قَاَل اللهُ: ثاَلَثَةٌ أَنَا َخْصُمُهْم يَْوَم الق يَاَمة : َرُجٌل أَْعَطى ب ي ثُمَّ َغدََر...".قال  -
 )رواه البخاري(.

 أَْي َعاَهدَ َعْهدًا َوَحلََف َعلَْيه  ب الله  ثُمَّ نَقََضهُ. -

 

 آثار إخالف الوعود ونقض العهود

 آثار نقض عهد الله تعالى:

 الخسران في الدنيا واآلخرة. -3

 اللَّعُن والطَّردُ من رحمة الله تعالى. -7

 

 :آثار نقض العهود وخلف الوعود بين النّاس

 العقاب الشديد من الله تعالى. -3

 ضياع حقوق النّاس. -7

 انتشار القتل والجريمة. -1

 انعدام الثقة بالنّاس. -6
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 (13 -21: ) ص  صلة االرحام
 

 مفهوم صلة االرحام:
اإلحساُن إلى األقربين من ذوي النّسب واألصهار، والعطف عليهم، والّرفق بهم، 

 بَعُدوا أو أساؤوا.وتفقّد أحوالهم، وإن 

 

 ُحْكم ِصلَة األرحام

ال خالف بين أهل العلم أّن صلة الرحم واجبةٌ في الجملة، وقطيعتُها معصيةٌ من كبائر 
: "الَ يَْدُخُل الَجنَّةَ الذّنوب، للنّصوص الّشرعيّة الكثيرة الواردة في ذلك، منها قوله 

ٌع". متفق عليه، وقوله  ْن قَاط  ب ه  العُقُوبَةَ ف ي : "َما م  َل اللهُ ل َصاح  ذَْنٍب أَْجدَُر أَْن يُعَّج 
." م  ح  يعَة  الرَّ َن البَْغي  َوقَط  َرة  م  ُر لَهُ ف ي اآلخ   رواه الترمذي. الدُّْنيَا َمَع َما يَدَّخ 

 :يختلف حكم صلة الرحم باختالف أنواعها، وأنواعها ثالثة هي
حم المحّرمة جهة أصل اإلنسان كأبيه وأمه وجدّه وجدّته وإن وهم القرابات من  :الرَّ

َعلَْوا، وفروعه كأبنائه وبناته وإن نزلوا، وما يتصل بهم من حواشي كاإلخوة  
، فهذه واجبة الصلة بال خالف  ، واألخوال  والخاالت  ، واألعمام  والعمات  واألخوات 

  بين أهل العلم، للنصوص الواردة في ذلك.

مة: حم غير المحرَّ حم اختلَف  الرَّ كأوالد األعمام وأوالد األخوال وغيرهم، وهذه الرَّ
لَت َها بين االستحباب والوجوب، وذلك لعموم األدلة، التي منها  أهُل العلم في ُحكم ص 

َك َوأَبَاَك َوأُْختََك َوأََخاَك ثُمَّ أَْدنَاَك أَدْنَاَك".قوله   : "ب رَّ أُمَّ

حم غير المسلمة: هما، وبذُل المال لهما إن كانا فإن كانا أبوي الرَّ ن َوَجبَت صلتُهما وبرُّ
، ما لم تتعارض صلتهما بطاعة الله  شاد   فقيرين، والدعاُء لهما بالهداية والرَّ

ْلٌم وطاعة رسوله  َك ب ي َما لَْيَس لََك ب ه  ع  ، لقوله تعالى: ﴿َوإ ْن جاَهداَك َعلى أَْن تُْشر 
ْبُهما ف   ْعُهما َوصاح   ي الدُّْنيا َمْعُروفًا﴾فاَل تُط 

 درجات الناس في صلة األرحام

 قطعوه وهو الذي يصل أقاربه وإنْ واصل:  •
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م من صلٍة ومقابلةً له، فهذا وهو الذي يصُل غيره مكافأةً له على ما قدَّ  مكافئ: •
 وصٌل ناقٌص؛ ألنه نوعُ معاوضٍة ومبادلة

هم ببّره وال يمدّهم وهو الذي يعقُّ رحمه وذوي قرابته، فال يصلقاطع:  •
بإحسانه، وربّما يمتدّ ذلك إلى اإلساءة إليهم، وهو حراٌم باتفاق العلماء، ويدخل 

 فيه المتسبُّب في قطع األرحام، فهو مشارٌك للقاطع في اإلثم والو زر.

 

 كيفية صلة األرحام

 اإلحسان إليهم عند الفقر والحاجة.  -3
 أو القول.  إعانتهم باليد -7
 وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم. زيارتهم -1
 والتلّطف بهم ومجالستهم. -6
 التسليم عليهم -5
إرسال السالم إْن بَعُدت المسافةُ عنهم عن طريق وسائل التواصل  -4

 الحديثة.

 

 ثمرات صلة األرحام

: قال: قال رسول الله   فعن أبي هريرة تعجيُل الثواب في الدنيا:أوال: 
، ولَيَس َشيٌء أَْعَجَل  "لَيَس َشيٌء أُطيَع اللهُ  م  ح  لَة  الرَّ ْن ص  فيه أَْعَجَل ثَوابًا م 

م  ...". ح  َن البَْغي  وقَطيعَة  الرَّ قابًا م    ع 

أن رسول الله   : فعن أنس بن مالك سبٌب لزيادة العمر وبسِط الرزقثانيا: 
  ُْزق ه ، َويُْنَسأَ لَه َمهُ". قال: "َمْن أََحبَّ أَْن يُْبَسَط لَهُ ف ي ر  ْل َرح  ه ، فَْليَص   ف ي أَثَر 

  أي: يؤّخُر له في أجله.   -

: "أَنَّ َرُجالً قَاَل: يَا : فعن أبي أيوب األنصاري سبٌب لدخول الجنةثالثا: 
لُن ي الَجنَّةَ، فَقَاَل القَْوُم: َما لَهُ َما لَهُ؟ فَقَاَل َرُسوُل  َرُسوَل الله ، أَْخب ْرن ي ب عََمٍل يُْدخ 

الَةَ، : أََرٌب َما لَهُ، فَقَاَل النَّب يُّ ه  الل ُك ب ه  َشْيئًا، َوتُق يُم الصَّ : تَْعبُدُ اللهَ الَ تُْشر 
َم". ح  ُل الرَّ َكاةَ، َوتَص    َوتُْؤت ي الزَّ
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 (43-12ص: )  سوء الظن بالناس
 مفهوم سوء الظن:

يهم واذا استقر هذا سوء الظن هو اعتقاد الشر في الناس مع احتمال اعتقاد الخير ف
االعتقاد في القلب ظهر على لسان االنسان وجوارحه فيطعن في الناس ويتجسس 

 عليهم ويغتابهم ويحذر منهم وغير ذلك من االعمال التي تنشأ عن سوء الظن بالناس.

 حكم سوء الظن بالناس
 حكم على النيات وضمائر القلوب  ألنهسوء الظن بالناس حرام شرعا , 

 وء الظن:اسباب س
 اسباب سوء الظن اما مرتبطة بالظان او المظنون به وهي

 اوال: اسباب سوء الظن المرتبطة بالظان:
 ضعف االيمان بالله تعالى-

 امراض القلوب كالحسد والغل واالنانية -

 الغيرة المفرطة -

 ثانيا: اسباب سوء الظن المرتبطة بالمظنون به:
 الوقوع في الشبهات-

 التهم والريبةارتياد اماكن  -

 مخالطة اهل السوء -

 طرق عالج سوء الظن:
 تقوية االيمان-

 تنشئة االبناء على حسن الظن بالناس -

 تطهير القلوب من االمراض التي تصيبها كالبغضاء والغل والحسد -

 البعد عن الشبهات ومواطن الريبة -

 كمالتثبت من االخبار والتبين من االمور وعدم االستعجال في الح -
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 مخالطة االخيار والصالحين -

 

 (44 -42: )ص الكبر درس
 مفهوم الكبر: 

 : العظمة والتجبرلغة 

اصطالحا: خلق باطن تصدر عنه اعمال هي ثمرته فيظهر على الجوارح, فيستعظم 
االنسان نفسه, ويستحسن ما فيه من فضائل ويستهين بالناس ويستصغرهم ويترفع 

 على من يحب التواضع له.

 

 حكم الكبر:
 كبائر الذنوب  الكبر من

الدليل قول الرسول فيما يحكي عن ربه: ) الكبرياء ردائي, والعظمة إزاري, فمن 
 (النارنازعني واحدا منهما, قذفته في 

 اسباب الكبر:
تكبر به, والعجب يورث الكبر الباطن , والكبر يثمر  ءبشيالعجب : من اعجب -

 التكبر الظاهر.

بب من االسباب حمله ذلك على التكبر عليه الحقد: من ابغض شخصا وحقد عليه لس-
 وعد التواضع

 الحسد: الحسد يدعو الى جحد الحق ويمنع من قبول النصيحة.-

 الرياء: يدعو الرياء الى اخالق المتكبرين.-

 اقسام الكبر:
التكبر على الله: وهو افحش انواع الكبر وال سبب له اال الجهل والطغيان كتكبر -

 فرعون والنمرود.

تكبر على رسل الله عليهم السالم: وذلك باالمتناع عن االنقياد لهم تكبرا وجهال ال-
 وعنادا كتكبر قوم نوح .

 التكبر على الناس: كأن يستعظم االنسان نفسه ويحتقر غيره وهو عظيم لسببين:-

 االول: ان الكبر ال يليق اال بالله العظيم ال بالعبد العاجز الذي امره بيد غيره.
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ان الكبر يدعو العبد الى مخالفة امر الله, الن المتكبر يأنف من قبول الحق الثاني: 
 واالذعان له

 

 مظاهر الكبر:
 واحتقارهم. باآلخريناالستهزاء والسخرية -3

 تصعير الخد للناس واالختيال في المشية.-7

 اسبال الثوب وجرة على االرض على سبيل الكبر والفخر.-1

 لناس وفقرائهم ومساكينهم.الترفع عن مجالسة ضعفاء ا-6

 

 عالج الكبر:
 التفكر في النفس.-

 تذكير النفس بالعواقب المترتبة على التكبر والمتكبرين في الدنيا واالخرة.-

 تجنب صحبة المتكبرين.-

 عيادة المرضى واهل البالء وتشييع الجنائز وزيارة القبور.-

 مجالسة فقراء الناس وضعافهم.-

 ير واخبار المتكبرين.النظر واالعتبار في س-
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 (75 -27) ص  درس الحسد:

 
 مفهوم الحسد:

وهو القراد , وذلك الن الحسد يقشر القلب كما يقشر القراد  مأخوذ من الحسدلغا: 
 الجلد ويمتص دمه.

 النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. كراهيةاصطالحا: 

 

 مراتب الحسد:
 للحسد ثالث مراتب:

 ى ما اعطاه الله من نعم ويتمنى زوالها ان يحسد غيره عل االولى:

 تمني استصحاب عدم النعم فالحاسد يكره ان يحدث الله الحد نعمة  الثانية:

حسد الغبطة وهو اال يحب زوال النعمة عن صاحبها وال يكره وجودها  الثالثة:
ودوامها ولكن يشتهي لنفسه مثلها وال يعاب صاحبه فهو قريب من المنافسة في 

 الخير.

 

 فاسد الحسد:م
 انهاك جسد الحاسد-

 المنع من قبول الحق واالذعان به-

 وقضاءهاالعتراض على قدر الله -

 مقت الناس للحاسد ونفورهم منهم-

 انتشار الشحناء والبغضاء بين افراد المجتمع-
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 عالج الحسد:
 اوال: من االسباب المعينة للحاسد في معالجة نفسه:

ن واللجوء والتضرع اليه سبحانه وتعالى في اصالح تجريد التوحيد لله رب العالمي-
 النفس

 العلم بأن الحسد ضرر على الحاسد في الدين والدنيا-

 العمل النافع-

 ثانيا: من االسباب التي يندفع بها شر الحاسد عن المحسود

 التعوذ بالله تعالى من شر الحاسد والتحصن به سبحانه وتعالى-

 نهيهتقوى الله وحفظة عند امره و-

 التوكل على الله-

 قراءة القرآن الكريم والمحافظة على اذكار الصباح والمساء-
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 (322 -12) ص  درس الغش:
 مفهوم الغش:
وكتمان عيوب السلعة وغيرها, فهو خداع وتدليس وتزييف  ءبالرديهو خلط الجيد 

 الحقائق وتقديمها للناس في صورة غير حقيقية.

 

 انواع الغش:
البيوع: وهو النوع الذي ينتشر في االسواق التي تكون فيها الرقابة ضعيفة  الغش في-

ومن امثلته بيع السلع المنتهية الصالحية , وبيع السلع المقلدة على انها سلع اصلية, 
 وبيع سلع فيها عيوب مخفية, والتطفيف في الوزن والقياس.

راض التي لو علمها احد الزوجين العيوب واالم بإخفاءالغش في الزواج: يكون -
 العيوب هذهالطرف االخر لرفض الزواج بمن فيه 

الغش في اداء االمانة: ان كل انسان تقلد منصبا او تحمل مسؤولية وجب عليه -
 االجتهاد في اداء ما اؤتمن عليه على الوجه المطلوب.

 الغش في النصيحة: النصيحة من الحقوق التي تجب على المسلم اتجاه اخية المسلم,-
والغش في النصيحة يكون اما في عدم تقديمها لمن يحتاجها او عدم الصدق في 

 النصيحة

 

 اسباب الغش:
 ضعف الوازع الديني وعدم مراقبة الله تعالى -

 جهل بعض الناس بحرمة الغش -

 ضعف التربية -

 الجشع والطمع وحب جمع المال -

 رفقاء السوء -

 عدم الثقة بالنفس -
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 اضرار الغش:
 ان في االخرةالخسر-

 محق البركة -

 انتشار الظلم والجريمة -

 عدم استجابة الدعاء -

 االضرار بصحة الناس -

 انعدام الثقة بين الناس -

 

 وسائل لمعالجة الغش:
 مراقبة الله تعالى واستحضار عظمته-

 تربية افراد المجتمع تربية صحيحة منذ الصغر -

 ي وسائل االعالم تقديم محاضرات في المؤسسات التعليمية وف -

 تخصيص خطب في المساجد -

 تعزيز رقابة الدولة على المنتجات والسلع والخدمات -

 مرافقة الصالحين ومجالستهم -
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 (333-321) ص درس اداب المجالس:

 
 المقصود بالمجالس:

المجالس جمع مجلس وهو المكان الذي يجلس فيه , والمقصود فيه في العرف: المكان 
يه االهل واالصحاب بقصد رؤية بعضهم بعضا وتجاذب اطراف الذي يجتمع ف

 الحديث او غير ذلك من مقاصد التجمع.

 

 انواع المجالس:
المجالس الحسنة: هي التي يجتمع الناس فيها على خير كذكر او علم او ادب او -

رؤية االهل واالصحاب بقصد معرفة احوالهم واخبارهم والتحدث فيما يرضي الله 
 تعالى.

جالس السيئة: وهي التي يجتمع فيها على ما فيه معصية كلهو محرم او منكر من الم
 المجالس. هذهاالقوال واالفعال وينبغي للمسلم تجنب 

 

 فوائد حضور المجالس الحسنة:
 صلة االرحام واالقارب-

 افراحهم واحزانهم بواألصحامشاركة االهل  -

 تسلية النفوس -

 وزيادة الوعي المطروحة واآلراءاالستفادة من االفكار  -

 

 : المجالس آداباهم 

 يجب مراعاتها في المجالس وهي: وآداب ضوابطهناك 

 اختيار المجالس التي يحضرها اهل العلم والصالح-
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 السالم على الحاضرين عند الدخول الى المجلس وعند االنصراف -

 التوسع للداخل -

 الجلوس حيث انتهى المجلس -

 ن متجاورين في المجلس اال بأذنهماعدم التفريق بين اثني -

 ذكر الله تعالى والصالة على النبي -

 العناية بالنظافة الشخصية -

 عدم تناجي اثنين بالسر دون ثالث -

 الحديث آدابالتزام  -

 االتيان بدعاء كفارة المجلس قبل االنصراف -
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 (323-332ص :) درس اداب الجوار
 

 المقصود بالجوار:
علماء في حد الجوار, فقيل الجار هو المالصق فقط, والبعض قال الجار هو اختلف ال

المالصق والمقابل له , وبعضهم قال الجار من سمع صوت المؤذن من دون 
 مكبرات, والبعض قال ان الجار اربعون دار من كل جانب.

 

 الجوار: آداب
 حب الخير للجيران وكراهية الشر لهم.-

 اداء حقوقهم الشرعية -

 كف االذى عنهم -

 الجيران والصبر عليهم أذىتحمل  -

التهادي بين الجيران , ومن االمور التي يجب مراعاتها في التهادي بين الجيران ما  -
 يأتي:

 ان تكون الهدية مما يجوز التصرف فيه شرعا -3

 فاألقرب باألقربالبدء  -7

 الحرص على مناسبة الهدية للمهدى اليه -1

 ا او ذكرها امام الناس او االمتنان بهاعدم الرجوع فيه -6

 

 عدم منع الجيران بعضهم بعضا من االستفادة من جدار وغيره-

اال يمنع الجار جاره من االستفادة من الجدار الفاصل بينهم وذلك  ومن اآلداب 
 امور عدة منها: ةبمراعا

 بالجدار إنجازهالمراد  ليضر العماال -3

 ان يكون الجار االخر مضطرا الى ذلك -7
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 ن يكون ذلك بعد اخذ التصاريح الالزمة من الجهات المعنيةا -1

 

 

 

 :الشرعية للجوار اآلدابفوائد التزام 
 الداللة على حسن اسالم االنسان وكمال ايمانه-

 الحصول على مجتمع متماسك وقوي يشد بعضه بعضا -

 تحقيق السعادة النفسية للناس -

 تيسير حياة الناس -

 في المجتمعاستباب االمن واالستقرار  -

 السمحةنشر االسالم وقيمة  -
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 (321 -322: ) ص  درس اداب الطريق
 

 معنى الطريق:
  باألرجلفي اللغة: هو السبيل الذي يطرق اي يداس 

اصطالحا: اطالق لفظ الطريق على المكان المخصص لسير الناس والمواشي 
 والسيارات والسفن والطائرات في البر او البحر او الجو

 

 اع الطرق:انو
طريق عام: وهو الذي ال يختص به فرد معين بل يشترك الناس في االنتفاع به -

 ويعبر عنه بالطريق النافذ او العام.

طريق خاص: هو الذي يختص به فرد او افراد معينون وال يشاركهم احد في  -
 االنتفاع به اال بأذنهم ويعبر عنه بالطريق الغير نافذ

 

 الطريق: آداباهم 
 البصرغض -

 كف االذى وازالته -

 القاء السالم ورده -

 ارشاد الضال واعانة المحتاج -

 القصد في المشي -

 اغتنام الوقت -

 التقيد بقوانين السير والمرور -
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 (313-324: )ص  درس سورة لقمان
 13 اآليةالى   22اآلية من 

 شرح السورة
 كين بدالئلاردف ذلك ) بتذكير المشر ، بعد ذكر الله عز وجل وصايا لقمان البنه

وحدانيته تعالى وبنعمه عليهم وكيف اعرضوا عن هديه وتمسكوا بما ألفوا عليه 
اباءهم ثم ذكر مزيه دين االسالم , وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بتمسك 

 المسلمين بالعروة الوثقى وانه ال يحزنه كفر من كفر 

بالتحذير من دعوة  وانتظم في هذه السورة الرد على المعارضين للقران وختمت
 الى بطالن ادعاء الكهان علم الغيب والتنبيهالشيطان, 

 معاني الكلمات:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخر لكم: لمنافعكم ومصالحكم

 ع واكملاسبغ: اتم واوس

 يسلم وجهه: يفوض امره كله

 استمسك: تمسك وتعلق واعتصم

بالعروة الوثقى: بالعهد االوثق الذي ال 
 نقض له

 عذاب الغيض: شديد ثقيل

 يمده: يزيده ويصب فيه

 ما نفدت: ما فرغت وما انتهت

كلمات الله: مقدوراته وعجائبه او 
 معلوماته

يولج: يدخل ويدمج بإتقان محكم

 عالهم وغطاهم غشيهم موج:

 كالضلل: كالسحاب او الجبال المظلة

 

 بعهده شاكر الله موففمنهم مقتصد: 

 ختار كفور: غدار جحود للنعم

 

 يوما ال يجزي: ال يقضي فيه شيئا

 فال تغرنكم: فال تخدعنكم وتلهينكم بلذاتها

الغرور: ما يغر ويخدع من الشيطان 
 وغيره
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