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آيات قرآنية وأحاديث نبىية حىل سلىك المستهلل   
 

:قاٍ اهلل تبازى تعاىل 

 َوَطاَنمَبِقَنمَذِظَكمَضَواعًا َوَظِممَؼْؼُؿُروا ٔإَذامَأغَػُؼوامَظِممُؼِلٔرُصواَواَظِذؼَنممم(67:ماظػرضانم)م

 َتِؾُلْطَفامُطٖلماظَؾِلِطمَصَؿْؼُعَدمَعُؾوعـًامٖعِقُلورًا َواَل َتِفَعـِلمَؼَدَكمَعِغُؾـــوَظًةمٔإَظىمُسـُِؼَك َواَل 

مم(29:ماإلدراءم)

 ُتَؾِذِرمَتِؾِذؼرًامٔإٖنمادُلَؾِذٔرؼَنمَطاُغوام َواَل َواِبَنماظٖلِؾقٔل َواْظِؿِلِؽنَي ِرَبىمَحَؼُهَوآِتمَذاماظُق

م(27:مم26:ماإلدراءم)م َطُػورًا َوَطاَنماظّٖشِقَطاُنمِظَرِبِه ٔإِخَواَنماظّٖشَقاِرنٔي

:قاٍ زضٍٛ اهلل  

 ٘فك٘ ايسدٌ قصدٙ ف٢ َعٝشت َٔ    

(معاممأغبدمرواهماإل)م

  ٕنٌ َا ش٦ت ، ٚاشسب َا ش٦ت ، ٚايبظ َا ش٦ت ، َا أخطأتو خصًتا :

    ضسف ٚخم١ًٝ

م(ممممرواهمعلؾمم)م
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تكدٜــِ عـــاّ 

عنماألصؽارمايدؼـةمصىمذبالماالضؿصادمسؾىماٌلؿوىماظعاٌىمأصؽارمتفؿممباظؼقممواألخالقموالمدقؿامصىمذبالم

آظقهمعنمروادماالضؿصادماظوضعىماظعاٌىمبأنمػـاكمعشؽالتمععقـةمالممععاىةماٌشؽالتماالضؿصادؼةم،مصؼدمضالمعورؼس

.مميؽنمأنمتعاجلمإاّلمعنمخاللماظؼقممواألخالقموالمدقؿاماظؿىمتؿعؾقمبلؾوطقاتماٌلؿفؾكم

وظؼدماػؿمماإلدالممبفذهماظؼضقةمعـذمآالفماظلـواتمحقثمتعؿدلماظؼقمماإلمياغقةمواألخالضقةمعنمأػمماظعواعلم

اظؼرارماالدؿفالطىم،مطؿامضبؽممدؾوطقاتماٌلؿفؾكمضوابطمذرسقةمعلؿـؾطةمعنمعصادرماظشرؼعةمماظؿىمتؤثرمصى

اياللمواظطقؾاتمواألوظوؼاتماإلدالعقةمواالسؿدالمووـبماإلدرافمواظؿؾذؼرم:ماإلدالعقةمعـفامسؾىمدؾقلماٌـالم

.منمواظورنمإاّلمظضرورةمععؿدلةمذرسًاممواظؿؼؿرلمواظؿؼؾقدماٌكاظفمظشرعماهللموطذظكمهرؼمماظؿعاعلمععمأسداءماظدي

وظؼدموضعمسؾؿاءماالضؿصادماإلدالعىماٌعاصرؼنممناذجمبقاغقةمظلؾوكماٌلؿفؾكماٌلؾمم،موأوضقواماظعالضةمبنيم

اظؿغرلمصىماظدخلمواالدؿفالكمم،موطذظكماظعالضةمبنيماظؿغرلمصىماألدعارمواالدؿفالكموخؾصوامإظبمأنمػـاكمحدودًام

ىمالمصببمظؾؿلؿفؾكماٌلؾممواوزػامعفؿامزادماظدخلمأوماشبػضتماألدعارموػىمحدودماإلدرافمدغقاموحدودًامضصو

.مواظؿؼؿرلم،موػذامزباظفمٌامػومدائدمصىماظػؽرماالضؿصادىماظوضعىم

وظؼدمرؾؼتمغظرؼةماظؼقمماإلدالعقةمواظضوابطماظشرسقةمصىمصدرماظدوظةماإلدالعقةمصىمضوءممناذجمحقةمعنم

صؾىماهللمسؾقهمودؾممواظصقابةمرضوانماهللمسؾقفمم،موػذامميـلماإلرارماظػؽرىمواظؿطؾقؼىمدؾوطقاتمردولماهللم

.مظلؾوطقاتماٌلؿفؾكماٌلؾمم

ودبؿصمػذهماظدرادةمباٌػاػقمماظلابؼةمععماظذلطقزمسؾىمأثرماظؼقمماإلدالعقةماظذلبوؼةمواظضوابطماظشرسقةمسؾىم

ةماإلدالعقةم،موتؼدؼمممنوذجمإدالعىمظؾلؾوكماالدؿفالطىمدؾوكماٌلؿفؾكماٌلؾمموتأصقلمذظكمعنمعصادرماظشرؼع

.مميؽنماإلدؿعاغةمبهمصىمادباذمماظؼراراتماالدؿفالطقةمسؾىمعلؿوىماظػردموعلؿوىماظدوظةم
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:-موظؼدمخططتماظدرادةمحبقثمتؼعمصىمثالثمعؾاحثمسؾىماظـقوماظؿاظبم

. الن٢ أثس ايكِٝ ايرتب١ٜٛ اإلضال١َٝ ع٢ً ايطًٛى االضت٘: املبشح األٍٚ 

. ايضٛابط ايشسع١ٝ يًطًٛى االضتٗالن٢ : املبشح ايجا٢ْ 

. مناذز َٔ ايطًٛى االضتٗالن٢ َٔ سٝا٠ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : املبشح ايجايح 

وظؼدمأوردغامصىمغفاؼةماظدرادةمذبؿوسةمعنماظـؿائجمواظؿوصقاتمومضائؿةمبأػمماٌراجعمعرتؾةمحلبمورودػام

.مصىمعنتماظدرادةم

اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ تهٕٛ ٖرٙ ايدزاض١ ْافع١ ، ٚإٔ ٜهٕٛ اجلٗد اير٣ برٍ ف٢ ٚأدعٛ 

. إعدادٖا خايصًا يٛد٘ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ، ٚاحلُد هلل اير٣ بٓعُت٘ تتِ ايصاحلات 

دنتٛز سطني ششات١ ممممممممم

مماألضتاذ ظاَع١  األشٖس         

يالتصاٍ مبعّد ٖرٙ ايدزاض١  

م4041171ـــمممممم010/م1504255تمم
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المبحث األول  
أثر القيم الرتبىيت اإلسالميت على السلىك االستهالكى  

.  ـ متٗٝد ( 1/1)

ظؼدمذاعمبنيمسؾؿاءماالضؿصادماظوضعقنيمغظرؼاتمتدورمحولمأنماالضؿصادمسؾممورؼدىمؼؼوممسؾىمذبؿوسةمعنم

واألخالقم،موضبؽممدؾوكماٌلؿفؾكمذبؿوسةمعنماألدسمماظػؾلػاتمواظؼقمماٌادؼةمواظؿىمظقسمهلامسالضةمباظدؼن

واظؼواسدمواظـظرؼاتماظؿفرؼدؼةم،موظؼدماغؿؼدتمػذهماظـظرؼاتموزفرتمصؾلػةمجدؼدةمتؼوممسؾىمأنمظالضؿصادمضقمم

(م.مEthics and Economics)أخالضقةم،موزفرتمدراداتموحبوثموعؤظػاتمسنماالضؿصادمواظدؼنمواألخالقم

تصادىماإلدالعىمصضلماظلؾقمصىمتـظرلماىواغبماإلمياغقةمواألخالضقةمصىماٌعاعالتموظؼدمطانمظؾػؽرماالق

،موػذهممتـلماظؼقممم(1)صىماإلغؿاجمواالدؿفالكم،موصىماظؽلبمواإلغػاقم،موصىماإلدخارمواالدؿـؿارم:ماالضؿصادؼةمطاصةم

.مماظذلبوؼةماظؿىمتؤثرمصىمدؾوكماٌلؿفؾكم

غرطزمسؾىمعػفومماظؼقمماظذلبوؼةماإلدالعقةموبقانمأثرػامسؾىمموصىمضوءمػدفموغطاقمػذهماظدرادةمدوف

.مماظلؾوكماالدؿفالطىمسؾىمعلؿوىماظػردمواظدوظةم،موػذامعامدوفمغؿـاوظهمصىمػذاماٌؾقثم

.  ـ َفّٗٛ ايكِٝ ايرتب١ٜٛ اإلضال١َٝ  ( 1/2)

  وفهوً الكيي اإلسالوية .

ظواجبمأنمتلودمبنيماظـاسمظؿقؼققماألعنمواًرلمبقـفممؼؼصدمبفاماٌـلماظعؾقاماظلاعقةماٌلؿؼقؿةماظعادظةما

اظعؼقدةماإلمياغقةم،مواألخالقمايلـةم،م:مواٌـؾـؼةمعنمعصادرماظشرؼعةماإلدالعقةم،موتشؿلماظؼقمماإلدالعقةم

واظلؾوكماظلوىموعامؼـؾـقمسنمذظكمعنمدواصعموبواسثمتؤثرمصىمععاعالتماإلغلانم،موتعؿدلمػذهماظؼقمممبـابةماٌـلم

تىمؼـشدػاماٌلؾممواظؿىمهؽممصؽرهموإرادتهمودؾوطهمععمغػلهموععمأصرادماجملؿؿعماظذىمؼعقشمصقهم،مطؿامأغفامال

.ماٌرذدمواٌوجهمظهمصىمأسؿاظهموتصرصاتهمودؾوطهمصىمذبالماٌعاعالتموعـفاماالضؿصادؼةم
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  وفهوً الكيي اإلمياٌية .

صولماظـابؿةماظؿىمهؽممسؼقدةماٌلؾمم،مومتـلماظددؿورماظذىمؼؼصدمباظؼقمماإلمياغقةمبأغفاماٌؾادئمواألحؽاممواأل

ضبؽممسالضؿهمبربهم،موؼعؿدلماالظؿزاممبفامعنمدظقلماإلميانمباهللمدؾقاغهموتعاظبم،مومبالئؽؿهم،موطؿؾهم،موردؾهم

نمضبقدمواظقومماآلخرم،موباظؼضاءمخرلهموذرهم،موػذهماظؼقممعنماظـوابتماظؿىمالمتؿغرلمععمتغرلماظزعانمواٌؽانموم

.ممسـفامصفومطاصرمأومصادقمأومزاملم،موصببمأنمؼربىماظـشىءمسؾقفاموتظلمععهمحؿىماٌوتم

   وفهوً الكيي األخالقية .

وؼؼصدمباظؼقمماألخالضقةمبأغفاماظلفقةمأوماظعاداتماظػطرؼةماظلوؼةمايلـةماظؿىمتراصقماإلغلانمصىمأسؿاظهم

اإلدالعقةمعنماظـوابتم،موتـؿىمصىمضوءماظؼقمماإلمياغقةم،موػىموتصرصاتهموسالضاتهمععماظـاسم،موتعؿدلماألخالقم

.ممضرؼـؿفامصىماجملالماظذلبوىم،مصاظؼقمماإلمياغقةماظصادضةمتؼودمإظبمضقممأخالضقةمحلـةم

  وفهوً الكيي السموكية .

اٌواضفموؼؼصدمباظؼقمماظلؾوطقةمبأغفاماظعاداتمواظؿؼاظقدمواألسرافماٌرتؾطةمبعالضةماإلغلانمععماظغرلمصىم

اٌكؿؾػةم،موػىمعلؿؿدةمعنماظؼقمماإلمياغقةمواألخالضقةموتدورمصىمغطاضفام،موتؿلممباٌروغةماظـلؾقةم،مودقاجفام

.مماظدؼنمواألخالقموالمصببمأنمتؿعارضمدؾوطقاتماٌلؾممععماظؼقمماإلدالعقةم

  وفهوً الكيي الرتبوية اإلسالوية .

إلغلانمسؾىماظؿدؼنمألنماظدؼنمضرورةمظهمصىمحقاتهم،مواظؿدؼنمصطرةمؼؼومماٌـفجماظذلبوىماإلدالعىمسؾىمتربقةما

َوِجَفَكم َصَأِضِم"م:معنمرؾاسهم،موصببمأنمؼـؿىموضباصظمسؾقفامصىمإرارماظدؼنم،مودظقلمذظكمضولماهللمتؾاركموتعاظبم

َوَظِؽٖنمَأْطـََرماظـٖأسماَلم ٔقماظَؾِهمَذِظَكماظدِٓؼُنماظَؼقُِٓمِظؾدِٓؼٔنمَحـِقًػامِصْطَرَةماظَؾِهماَظِؿيمَصَطَرماظـٖاَسمَسَؾِقَفاماَلمَتِؾِدؼَلمِظَكِل

(م.مم2)،مصالمحقاةمبالمدؼنم،موصىمػذاماٌؼاممؼؼولماظعؾؿاءمواظدساهمأنماإلدالممعـفجمحقاةم(م30:ماظرومم)م"مَؼِعَؾُؿوَنمم

عنماظػطرةماظؿىمخؾقماإلغلانممطؿامأنمعنمأرطانماٌـفجماظذلبوىماإلدالعىماألخالقماظػاضؾةمايلـةموػىمأؼضًا

سؾقفامعامملمهرفمأومتؾوثمظؿقؼققمشاؼاتمشرلمعشروسةم،موصببمأنمتؿضؿـنمعـاػجماظذلبقةمصىمعبقعماٌراحلم

عوضوساتماألخالقمجباغبمعوضوساتماظعؼقدةم،مصفؿامتوأعانمؼؿػاسالمدوؼًامظؿوجقهموإرذادماإلغلانمإظبماظطرؼقم

َوِطَؿاْبمٗعِؾنْيم،مَؼِفِديمِبِهماظَؾُهم َضِدمَجاَءُطممِعَنماظَؾِهمُغوْر"م:ماظؽرؼممإظبمذظكمماٌلؿؼقمماظلوىم،موظؼدمأذارماظؼرآن
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"ممممممممَوَؼِفِدؼٔفِممٔإَظىمِصَراٍطمٗعِلَؿِؼقٕمم َوُؼِكٔرُجُفممِعَنماظُظُؾَؿاِتمٔإَظىماظـٗؤرمِبٔإِذِغِه َعٔنماٖتَؾَعمٔرِضَواَغُهمُدُؾَلماظٖلالٔم

(م.ممم16ـمم15:مةماٌائد)م

.مودوفمغؿـاولمصىماظصػقاتماظؿاظقةمأثرماظؼقمماإلمياغقةمواألخالضقةمسؾىماظلؾوكماالدؿفالطىم

ـ أثس ايكِٝ اإلميا١ْٝ ع٢ً ضًٛى املطتًٗو( 1/3)
 (3) 

  .

م،ممؼعؿؼدماٌلؿفؾكماٌلؾممأنماظغاؼةمعنماإلغػاقمػىمتوصرلماالحؿقاجاتماألصؾقةمظؿقؼققمسؾادةم،موراسةماهلل

صاإلغلانمعؽونمعنمروحموجلدم،موشذاءماظروحماظؼقمماظروحقةم،موشذاءماىلدماظؼقمماٌادؼةم،موػؿامععًامعنمظوازمم

ايقاةم،مصاإلغػاقمسؾىماظؼقمماظروحقةمواٌادؼةمعنمضرورؼاتماإلغلانمظؾعؾادةم،موتأدقلًامسؾىمذظكمصإنماٌلؿفؾكماٌلؾمم

.ممغالماظـوابمواألجرميماٌؾؿزممصىمدؾوطهماالدؿفالطىمبشرعماهللم

أنماٌالماظذىمؼـػؼهمعؾكمهللم،مودظقلم:موعنماالسؿؼاداتماظدؼـقةمظؾؿلؿفؾكماٌلؾممواظؿىمتؤثرمسؾىمدؾوطهمػىم

،موأنماألذقاءماظؿىمؼشذلؼفامأومضبصلم(مم33:اظـورم)م"م َوآُتوُػممِعنمٖعألماظَؾِهماَظِذيمآَتاُطِم"م:مممذظكمضوظهماهللم

َؤإَظِقِهم َوُطُؾوامِعنمِرِزِضِه َصاِعُّشوامِصيمَعـَاِطِؾَفا"ممدؾقاغهموتعاظب،موأصلمذظكمضولماهللمتؾاركموتعاظبممسؾقفامعنمرزقماهلل

،موأنمظهموضػهمأعامماهللمدؾقاغهموتعاظبمؼومماظؼقاعةمظققادؾهمسنمذظكم،معصداضًامظؼولماهللم(مم15:ماٌؾكم)م"ماظـُّٗشوُرم

ئ تصٍٚ قدَا عبد " (م:مم)،موضولماظردولم(مم8:ماظؿؽاثرم)م"مٖنمَؼِوَعِؽٍذمَسٔنماظـِٖعقٔممُثٖممَظُؿِلَأُل"متؾاركموتعاظبم

َُٜطأٍ عٔ أزبع ، عٔ عُسٙ فُٝا أفٓاٙ ، ٚعٔ شباب٘ فُٝا أبالٙ ، ٚعٔ َاي٘         ّٜٛ ايكٝا١َ ست٢ 

(م.ممرواهمعلؾمم)م" َٔ أٜٔ انتطب٘ ٚفِٝ أْفك٘ ، ٚعٔ عًُ٘ َاذا عٌُ ب٘ 

سؿؼداتماظدؼـقةماظؿىمتؤثرمسؾىمدؾوكماٌلؿفؾكماٌلؾممادؿشعارمأنممػـاكمعالئؽةمهصىمسؾقهمطلمأسؿاظهمعنمامل

َؤإٖنمَسَؾِقُؽِممَظَقاِصِظنَيم،مِطَراعًامَطاِتِؾنَيم،م"م:موعـفامععاعالتهماالضؿصادؼةم،مودظقلمذظكمضولماهللمتؾاركموتعاظبم

،موػذهماظؼقؿةماإلمياغقةمتؼوىمظدىماٌلؿفؾكماظرضابةماظذاتقةمومتـعهم(مم12ـمم10:ماالغػطارم)"مَؼِعَؾُؿوَنمَعاممَتْػَعُؾوَنمم

.مممعنمأىمدؾوكمطباظفمذرعماهللم

،مصلؾقاغهمممطؿامؼعؿؼدماٌلؿفؾكماٌلؾممبأنماظرزقمواألجلمبقدماهللموسؾقهمأنمؼأخذمباألدؾابماظؿىمدـفاماهلل

َِِرَضمِصيم"م:ممضوظهموتعاظبماظذىمخؾقمطلمذىمءمصؼدرهمتؼدؼرًاموأصلمذظك ـُٖؽِممَظَؿْؽُػُروَنمِباَظِذيمَخَؾَقما ُضِلمَأِئ

َوَضٖدَرمِصقَفامَأْضَواَتَفام َوَباَرَكمِصقَفا َوَتِفَعُؾوَنمَظُهمَأغَدادًامَذِظَكمَرٗبماظَعاَظِؿنَيم،مَوَجَعَلمِصقَفامَرَواِدَيمِعنمَصِوِضَفا َؼِوَعِقٔن

نتب اهلل " :مبؼوظهم:مػذهماآلؼةم(مم)م،موؼػلرمردولماهللم(مم10ـمم9:مصصؾتم)م"مّءمظخملؾٖلاِئِؾنَيمِصيمَأِرَبَعِةمَأٖؼإممَدَوا

" َكادٜس اخلًل قبٌ إٔ خيًل ايطُاٚات ٚاألزض خبُطني أيف ض١ٓ ٚعسش٘ ع٢ً املا٤ 
،م(مرواهمعلؾمم)مم(4)

سؿدالم،موبذظكمؼصؾحمدؾوطهمعـضؾطًاموػذهماظؼقؿةمالموعلماٌلؾممؼؼذلمأومميلكمصىماإلغػاقم،مطؿامهـهمسؾىماال

.ممبشرعماهلل
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اإلدرافم:موػذهماالسؿؼاداتماظدؼـقةمتؤثرمسؾىمدؾوكماٌلؿفؾكماٌلؾممعنمحقثموـبمعامغفىماهللمسـهمعـلم

واظؿؾذؼرمواإلغػاقماظذلصىموطذظكماظؿؼؿرلمواظؿؼؾقدماالدؿفالطىمشرلماٌـضؾطمبشرعماهللم،موطذظكماظؿعاعلمععماحملاربنيم

.مموػذهماظضوابطمدوفمغؿـاوهلامتػصقاًلمصىماٌؾقثماظـاغىمم…اهللممظدؼن

وعنمغاحقةمأخرىمؼلؿشعرماٌلؿفؾكماٌلؾممباظراحةماظؼؾؾقةمواالرؿؽـانماظـػلىمسـدعامصبدمغػلهمعؾؿزعًام

موػذامؼؾعثمظدؼهماظرضاماظؿامم،(معـلمدائرمحقاتهم)مبأحؽامموعؾادئماظشرؼعةماإلدالعقةمصىمدؾوطهماالدؿفالطىم

.مموؼرىمعظاػرماظدلطةمصىمحقاتهم

ـ أثس ايكِٝ األخالق١ٝ ع٢ً ضًٛى املطتًٗو( 1/4)
(م5) 

  .

االسؿدالمواظؼـاسةم،مواظلؿاحةموحلنماٌعاعؾةم،مواظوصاءم،مووـبماإلدرافم:معنمُخُؾقماٌلؿفؾكماٌلؾمم

وصقؿامؼؾىمبقانمأثرمذظكمسؾىمواظؿؾذؼرمواظذلفمواظؿعاظبمواظعظؿةموشرلمذظكمعنماًصالماظؿىمغفىماإلدالممسـفام،م

.ممماظلؾوكماالدؿفالطىم

"م:مودظقلمذظكمضوظهمتؾاركموتعاظبمصىموصفمسؾادماظرغبنممصىماإلغػاقمعنمأواعرماهللممفاالعتدال

م)حثمردولماهللم،موظؼدم(مم67:ماظػرضانم)م"مَوَطاَنمَبِقَنمَذِظَكمَضَواعًام َوَظِممَؼْؼُؿُروا َواَظِذؼَنمٔإَذامَأغَػُؼوامَظِممُؼِلٔرُصوا

،مواالضؿصادمػوماظعدلمواظودطم(مرواهماإلعاممأغبدم)م" َٔ فك٘ ايسدٌ قصدٙ ف٢ َعٝشت٘ " :مسؾىمذظكمصؼالم(م

وػذهماظؼقؿةماألخالضقةمتضؾطمدؾوكماٌلؿفؾكماٌلؾمموالموعؾهمُؼَؼِؿرمأومؼلرفمأومؼؾذرموػذامضبؼقماالدؿؼرارم

.مماالضؿصادىم

سؾىم(ماظؿىمتشؿفىمطلمذىءمبدونمضوابطم)ماالسؿدالموتربىماظـػسماظؾشرؼةممبامأغػقمعنمغؿاجموالقناعة 

قد أفًح َٔ أضًِ ، " (م:مم)اظرضاممبامرزضفاماهللمدؾقاغهموتعاظبم،موأصلمذظكمعنماظلـةماظـؾوؼةمضولمردولماهللم

دؿفؾكماٌلؾممسبوم،موػذهماظؼقؿةماألخالضقةمتضؾطمدؾوكمامل(مرواهمعلؾمم)م" ٚزشم نفافًا ، ٚقٓع٘ اهلل مبا آتاٙ 

.مماالسؿدالمواظرضامووـؾهماظشرمواالسبرافمواتؾاعمػوىماظـػسماظؿىمالمتشؾعمواظؿىمضدمتؼودمبصاحؾفامإظبماهلالكم

صىماٌعاعالتموحلنمععاعؾةماظـاسمسـدماظشراءمواظؾقعمعنمخصالماٌلؿفؾكماٌلؾمم،ماعؿـااًلموالسماحة 

م،موظؼدمضدمماهللم(مم83:ماظؾؼرةم)م"مَوآُتواماظٖزَطاَةم َوَأِضقُؿواماظّٖصالَة ًاَوُضوُظوامِظؾـٖأسمُحِلن"م:ممظؼولماهللم

" (م:مم)اظؿعاعلمايلنمععماظـاسمضؾلمصرؼضؿىماظصالةمواظزطاةمٌامظذظكمعنمأػؿقةم،موصىمػذاماٌؼاممؼؼولماظردولم

،موػذهماظؼقؿةمهؼقم(مخبارىمرواهمال)م" زسِ اهلل زداًل مسشًا إذا باع ، مسشًا إذا اشرت٣ ، ٚإذا اقتص٢ 

.مماظلفوظةمصىماٌعاعالتموتوصرلماظوضتم



(م12)

باظعؼودمواظعفودمعنمضوامماظؿفارةمواٌعاعالتمبنيماظـاسمورطنمأصقلمعنمدؾوكماٌلؿفؾكماٌلؾمم،مموالىفاء

ؼَنمآَعـُوامَأِوُصوامَؼامَأٗؼَفاماَظِذ"م:موػذهماًصؾةمعنمصػاتماٌؤعـنيمبصػةمساعةموردمبشأغفامضولماهللمتؾاركموتعاظبم

،موظؼدمضالم(مم8:اٌؤعـونم)م"مَوَسِفِدِػِممَراُسوَنم َواَظِذؼَنمُػِممآلَعاَغاِتٔفِم"م:مم،موضوظهم(مم2:اٌائدةم)م"مِباْظُعُؼوِدم

اٌػلرونمصىمتػلرلماظعؼودمػىماظعفودموػىمعامآحلماهللموعامحرمماهللموعامصرضمصىماظؼرآنمطؾهمعنماظؿؽاظقفمواألحؽامم

إذا سدخ نرب ، ٚإذا ٚعد أخًف ، : آ١ٜ املٓافل ثالخ " :مسنمغؼضماظعفودمصؼالم(مم)م،موظؼدمغفىماظردولمم"

.مم،موػذهماًصؾةمتضؾطماٌعاعالتموهؼقماظـؼةمبنيماظؾائعمواٌشذلىم(معؿػقمسؾقهم)م" ٚإذا أؤمتٔ خإ 

واظؿؼؾقدماٌكاظفمظشرعماهللمعنمأػممموعنمغاحقةمأخرىمصإنموـبماإلدرافمواظؿؾذؼرمواظذلفمواظؾذخمواٌظفرؼة

.مخصالماٌلؿفؾكماٌلؾمم،موظـامسودمظؿـاولمتؾكماًصالمباظؿػصقلمصىماٌؾقثماظؿاظبمباسؿؾارػامعنماظضوابطماإلدالعقة

وتأدقلًامسؾىمعامذطرمصىماظػؼراتماظلابؼةمصإنماظؿزامماٌلؿفؾكماٌلؾممباألخالقماظػاضؾةمهؼقمظهماإلذؾاعم

اظـػلىمواالرؿؽـانمحبصولماظدلطةمعنماهللم،مطؿامأغفامتؤدىمإظبمادؿؼرارماٌعاعالتموهؼققماظـؼةمبنيماظذاتىمواظرضام

.مماٌؿعاعؾنيم

.  ـ اخلالصــــ١ ( 1/5)

تؿػاسلماظؼقمماإلمياغقةمواظؼقمماألخالضقةمظؾؿلؿفؾكماٌلؾمموؼـفممسـفامدؾوكمدوىمؼؼودهمسبوماياللماظطقبم

سؾىمسؾادةماهللموراسؿهم،موطذظكمؼضؾطماحؿقاجاتهمصىمضوءمأحؽامموعؾادئماظشرؼعةمماظـاصعمواٌرضىمواظذىمؼعقـه

.مماإلدالعقةم،مطؿامتؼوىمرابطةمايبمواألخوةمواظؿعاونمواظؿؽاصلمبنيماظؾائعمواٌشذلىم

طؿامطانمهلذهماظؼقممدورًامػاعًامصىموجودماظلوقماظطاػرةماًاظقةمعنماظغشمواظغررمواىفاظةمواظؿدظقسم

.ممارمواظربامواًؾائثموعنمطلمصورماظػلادماالضؿصادىمواالحؿك

طؿامطانمالظؿزامماظؿاجرماٌلؾممبفذهماظؼقممدورًامػاعًامصىماغؿشارماإلدالممصىمطـرلمعنمبؾدانماظعاملموعـفامدولم

.ممذرقمآدقاموأصرؼؼقام

ملمعلؿـؾطةمعنموظؼدماجؿفدمصؼفاءماٌلؾؿنيمبوضعمذبؿوسةمعنماألدسمواألحؽاممظؿضؾطمدؾوكماٌلؿفؾكماٌس

عصادرماظشرؼعةماإلدالعقةم،موضواممتطؾقؼفاماظؼقمماإلمياغقةمواألخالضقةممحؿىمهؼقماظغاؼاتماٌـشودةمعنمسؿؾقةم

.مماإلتؼانم،موػذامعامدوفمغؿـاوظهمبشىءمعنماظؿػصقلمصىماٌؾقثماظـاغىم

 



(م13)

  

املبحث الثاٌى  
الضىابط الشرعيت للسلىك االستهالكى 

 
احملؿوؼاتم

م

 .  ـ متٗـٝد ( 2/1)

 .  ـ املكصٛد بايضٛابط ايشسع١ٝ ( 2/2)

ف٢ دلاٍ : ـ ايضٛابط ايشسع١ٝ يًطًٛى االضتٗالن٢ ( 2/3)

املباسات  

 

ايت٢ تتعًل : ـ ايضٛابط ايشسع١ٝ يًطًٛى االضتٗالن٢ ( 2/4)

.  بتذٓب احملسَات 

 

 .  ـ ايتُجٌٝ ايبٝا٢ْ يًطًٛى االضتٗالن٢ ف٢ اإلضالّ ( 2/5)

 .  اخلـالصـــــ١  ـ( 2/6)
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املبحث الثاٌى  
الضىابط الشرعيت للسلىك االستهالكى 

.  ـ  متٗٝد ( 2/1)

ظؼدمتضؿـتماظشرؼعةماإلدالعقةمذبؿوسةمعنماألحؽاممواٌؾادئماظعاعةماظؿىمهؽممدؾوكماٌلؾممصىمذبالماإلغػاقم

،موتعؿدلمػذهماألحؽاممواٌؾادئمبفدفمهؼققمإذؾاعماياجاتماألصؾقةمبدونمدرفمأومزبقؾةمشرلمعؿفاوزمظؾؼصدم

مبـابةماظضوابطماظؿىمؼؾؿزممبفاماٌلؾممسـدمادباذمضرارماإلغػاقم،مطؿامتعؿدلماٌعاؼرلمواٌؼاؼقسمظؿؼوؼممأدائهماإلغػاضىموبقانم

.ماظؿفاوزاتمأوماٌكاظػاتمظؿصوؼؾفامحؿىمؼرجعمإظبماظرذدموإظبماظلؾوكماظؼوؼمم

دؿفؾكمسبوماالظؿزاممبفذهماظضوابطماظؼقمماإلمياغقةمواألخالضقةماظلابقمبقاغفاموعنمأػمماظعواعلماياصزةماظؾاسـةمظؾم

.ممصىماٌؾقثمباإلضاصةمإظبمسواعلمأخرىمترتؾطمبؿغرلماظظروفمواألحوالم

وظؼدمحػلماظذلاثماإلدالعىمبـؿاذجمعنماظلؾوكماالدؿفالطىماٌـضؾطمبفذهماظضوابطماظؿىمتعؿدلمعنماٌرذداتم

.ممم(5)اظواجبماإلضؿداءمبفام

وطبؿصمػذاماٌؾقثمبؾقانمعػفومماظضوابطماظشرسقةموسرضمأػؿفامحلبماٌلؿـؾطمعنمعصادرماظشرؼعةماإلدالعقةم

وبقانمأثرػامصىمادباذمضراراتماإلغػاقماالدؿفالطىم،مععماظذلطقزمسؾىماظضوابطماٌؿعؾؼةمباٌؾاحاتمواألخرىماٌؿعؾؼةم

.مبؿفـبماحملرعاتم

.   ـ َفّٗٛ ايضٛابط ايشسع١ٝ( 2/1)

ؼؼصدممباظضوابطماظشرسقةمبصػةمساعةمبأغفاماألحؽامماظؽؾقةماظؿىمتـطؾقمسؾىمععظمماىزئقاتمعوضوعماظؿؼوؼمم،م

،موظؼدماجؿفدم(م6)وؼؼصدمبفامصىمػذاماٌؼامم،ذبؿوسةماألحؽاممواٌؾادئماظؽؾقةماظؿىمتضؾطمدؾوكماٌلؿفؾكمبصػةمساعةم

:ماظػؼفاءمصىمادؿـؾارفامعنماٌصادرماآلتقةم

.مصوصماظشرسقةمعنماظؼرآنمواظلـةماظنم-

.مضواسدماظشرؼعةماإلدالعقةمم-

.معؼاصدماظؿشرؼعماإلدالعىمم-

.ماجؿفاداتمأئؿةماظػؼهمعنماظلؾفمم-

.ماجؿفاداتمذباععماظػؼهماٌعاصرةمم-
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:موتفدفمػذهماظضوابطمإظبمهؼققماٌؼاصدماآلتقةم

.مبقانمحؽمماهللمصىماألسؿالمواظؿصرصاتمم-

.موصلمإظبماياللمإلتؾاسهموععرصةمايراممالجؿـابهمتعؿدلماٌرذدماملم-

.متعؿدلماٌعقارمظؿؼوؼمماألسؿالمواظؿصرصاتماظػعؾقةموبقانماٌكاظػاتمظإلضالعمسـفاممم-

.ممتعؿدلماٌرجعقةمالدباذمضراراتماظؿصوؼبمم-

سقةمواظؼابؾقةماظـؾاتمواظشؿوظقةمواالدؿؿرارؼةمواٌوضو:موتؿلممػذهماظضوابطممبفؿوسةمعنماًصائصمعنمأػؿفام

ظؾؿطؾققمواظؼؾولم،مودوفمغؿـاولمصىماظؾـودماظؿاظقةمأػممػذهماظضوابطم،موبقانمطقفمهؽمماظلؾوكماالدؿفالطىم؟م

( .  ايٛادبات)ـ طبٝع١ ايضٛابط ايشسع١ٝ يًطًٛى االضتٗالن٢ ف٢ دلاٍ املباسات ( 2/3)

اظشرسقةماٌلؿكؾصةمعنمصؼهماٌعاعالتممظؼدماجؿفدمصؼفاءماالضؿصادماإلدالعىمصىمادؿـؾاطمذبؿوسةمعنماظضوابط

(ماظواجؾات)ذبؿوسةمتؿعؾقمباٌؾاحاتم:مواظؿىمهؽمماظلؾوكماالدؿفالطىم،موتـؼلممػذهماظضوابطمإظبمذبؿوسؿنيم

وذبؿوسةمتؿعؾقمبؿفـبماحملرعاتم،مودوفمغؿـاولماجملؿوسةماألوظبمصىمػذاماظؾـدم،مواجملؿوسةماظـاغقةمصىماظؾـدم

.مماظؿاظبم

أغفاماظؿىمصببمأنمؼؽونمدؾوكماٌلؿفؾكمرؾؼًامهلامم،مأىم:موابطماظشرسقةماظؿىمتؿعؾقمباٌؾاحاتموؼؼصدمباظض

:ممعنماظواجؾاتم،موعامالمؼؿمماظواجبمإاّلمبهمصفومواجبم،موعنمأػممػذهماظضوابطمعامؼؾىم

( .  احلالٍ ) اإلْفام ف٢ املباح شسعًا : أٚاًل 

ظشرعماهللمسؾادةموراسةمؼـابمسؾقفام،موػذامؼدصعهموضبـهمأنمؼؽونمؼلؿشعرماٌلؿفؾكماٌلؾممبأنماإلغػاقموصؼًام

َِِرٔضم"م:مدؾوطهمعطابؼًامٌامأعرماهللمبهم،موصىمػذاماًصوصمؼؼولماهللمتؾاركموتعاظبم َؼامَأٗؼَفاماظـٖاُسمُطُؾوامِعٖؿامِصيما

،موأعرغاماظردولمصؾىماهللمسؾقهم(مم167:ماظؾؼرةم"م)ممَسُدٌومٗعِؾنْيَتٖؿِؾُعوامُخُطَواِتماظّٖشِقَطأنمٔإٖغُهمَظُؽِمم َواَل َحالاًلمَرِقؾًا

إنماحلاللمبنيمواحلراممبنيم،موبقـفؿامأعورم:م"مودؾممهرىماياللمووـبمايراممبصػةمساعةم،مصؼالم

رواهم)مايدؼثمم…………معؿّشؾفاتمالمؼعؾؿفممطـريمعنماظـاسم،مصؿنماتؼىماظّشؾفاتمصؼدمادؿربأمظدؼـهموسرضه

األصلمصىماٌعاعالتمايلمعامملمؼؿعارضمععمغصمعنماظؽؿابم:موضبؽممػذاماظضابطماظؼاسدةماظشرسقةم(مرىموعلؾماظؾكا

.مواظلـةم

وعنماٌـظورماظذلبوىمضبؼقماإلغػاقمصىمذبالماياللمإذؾاعمغػلىمععـوىمظإلغلانمؼؿؿـلمصىماظرضامواالرؿؽـانم

.مم(7)ضفامواظدلطةمحقثمأنماظطاساتموؾبماألرزاقموأنماظذغوبممتح

.  اإلْفام ف٢ ايطٝبات : ثاًْٝا 

َوُؼِقٗلم"م:مظؼدمأعرغامدؾقاغهموتعاظبمأنمؼؽونماإلغػاقمصىمذبالماظطقؾاتم،مودظقلمعنماظؽؿابمضولماهللمسزموجلم

ٖرَممٔزؼـََةماظَؾِهمُضِلمَعِنمَح:م"م،موطذظكمضوظهمسزموجلم(مم157:ماألسرافم)مم" َوُؼَقِرُممَسَؾِقٔفُمماخَلَؾاِئَث َظُفُمماظَطِقَؾاِت

َواظَطِقَؾاِتمِعَنماظِرِزٔقمُضِلمِػَيمِظَؾِذؼَنمآَعـُوامِصيماحَلَقاِةماظٗدِغَقامَخاِظَّصًةمَؼِوَمماظِؼَقاَعِةمَطَذِظَكم اَظِؿيمَأِخَرَجمِظِعَؾاِدِه
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بوؼةماٌؾارطةمضولماظردولمصؾىماهللمسؾقهم،مودظقلمذظكمعنماظلـةماظن(م32:ماألسرافم"م)ممُغَػِّصُلماآلَؼاِتمِظَؼِوٕممَؼِعَؾُؿوَن

،مطؿاموردمصىمػذاماًصوصمضولماظردولمصؾىماهللمسؾقهم(مرواهمعلؾمم"م)ممإنماهللمرقبمالمؼؼؾلمإاًلمرقؾا"مودؾمم

أرأؼتمذقوعفام؟مصإغفام:مإنماهللمحرممبقعماخلؿرموادلقؿةمواخلـزؼرمواِصـامم،مصؼقلمؼامردولماهللم"م:مودؾمم

الم،مػومحرامم،م:م"موؼدػنمبفاماجلؾودموؼلؿّصؾّمبفاماظـاسم،مصؼالمصؾىماهللمسؾقهمودؾممتطؾىمبفاماظلػنم

(مم.ماظؾكارىم"م)ممضاتلماهللماظقفودمإنماهللمحرممسؾقفممذقوعفامصفؿؾوػامثممباسوػا:مثممضالم

غزؼرمواظدمماًؿورمواٌقؿةمواخل:معـفامسؾىمدؾقلماٌـالم(م8)وظؼدمحددمصؼفاءماٌلؾؿنيمبعضماألجـاسماحملرعةم

واألصـاممواألوثانمواظصؾؾانموطؿبماظؽػارموطلمعامؼػلدماظعؼقدةموؼدعرماألخالقم(ماظلفائر)واظـفاداتمواظدممواظطؾاقم

.مموؼفؾكماظؾدنم،مأىمطلمعامؼؿعارضمععمعؼاصدماظشرؼعةماإلدالعقةموػىمحػظماظدؼنمواظـػسمواظعؼلمواظعرضمواٌالم

ذراءماظلؾعمواًدعاتماظطقؾةمواظؿىمتعودمسؾقهموسؾىماجملؿؿعماإلدالعىممصعؾىماٌلؿفؾكماٌلؾممأنمؼـػقمعاظهمصى

.مباظـػعموأنمميؿـعمسنماإلغػاقمصىمذبالماًؾائثمحؿىمالمؼضقعمعاظهمبدونمعـػعةمععؿدلةمذرسًام

وؼؿؿـلماظؾعدماظذلؼوىمصىماظؿعاعلمصىماياللمػوماالظؿزاممبأواعرماهللمسزموجلموػدىمردوظهمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم

طؿامأغهمصبـؾهماًؾائثمصقهماًرلماظؽـرلمواظدلطةمعنماهللمدؾقاغهموتعاظبم،موؼضافمإظبمذظكمأؼضًاماحذلامموتؼدؼرم

.ماجملؿؿعماظذىمؼؿؿلكمباياللماظطقبمم

.  االعتداٍ ف٢ اإلْفام : ثايجًا 

ٌالموظؾـػسمدونمإدرافمأومتؼؿرلم،مألنمصىماإلدرافمعػلدةمل"ماظودطقةم"معنمضواسدماإلغػاقمصىماإلدالمم

وظؾؿفؿؿعم،موطذظكماظوضعمصىماظؿؼؿرلمصػقهمحؾسمووؿقدمظؾؿالمسنموزقػؿهماظؿىمخؾؼفاماهللمظهموطالػؿامبلؾبمخؾاًلمصىم

َواَظِذؼَنم"م:ماظـظامماالضؿصادىم،موأصلمػذاماألداسمعنماظؼرآنماظؽرؼممضولماهللمتؾاركموتعاظبمصىموصفمسؾادهماٌؤعـنيم

َتِفَعـِلم َواَل:م"موضوظهمسزموجلمطذظكم(مم67:ماظػرضانم"م)مَوَطاَنمَبِقَنمَذِظَكمَضَواعًا َوَظِممَؼْؼُؿُروا ٔرُصوأإَذامَأغَػُؼوامَظِممُؼِس

،مصؿقضمػذهم(مم29:ماإلدراءم)"م.مَتِؾُلْطَفامُطٖلماظَؾِلِطمَصَؿْؼُعَدمَعُؾوعـًامٖعِقُلورًام َواَل َؼَدَكمَعِغُؾـــوَظًةمٔإَظىمُسـُِؼَك

.ماظودطقةمصىماإلغػاقمماآلؼاتمسؾى

كل ما شئت ، :م"موظؼدمحددمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممغطاقماالسؿدالمواظودقطةمصىمايدؼثماظشرؼفم

،موظؼدموردمػذامايدؼثم(ماظؾكارىم)م" سرف وخميلة : واشرب ما شئت ، والبس ما شئت ، ما أخطأتك اثنتان 

رواهممممابنمعاجهمسنمسؿرم)مم"سوا ما مل خيالطه إسراف أو خملية كلوا واشربوا وتصدقوا والب" :مبرواؼةمأخرىمػىم

،مصاألصلمصىماإلغػاقمايلمعامداممالمؼؿفاوزماإلدرافمواظؿؼؿرلموطانمخاظقًامعنماٌظفرؼةم(مبنمذعقبمسنمأبقهمسنمجدهم

.مواًقالءم
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ايدماألضصىماظذىمصوضهمموؼعؿدلماظؿودطمواالسؿدالمبنيمايدماألدغىمظإلغػاقماظذىمدوغهمؼؽونماظؿؼؿرلم،موبني

إصراطموتػرؼطموػؿامعذعوعانمصاظؿؼؿرلم:مظؽلمخؾفمررصىم:م"مؼؽونماإلدرافم،موصىمػذاماًصوصمؼؼولماظػكرماظرازىم

.مم(9)إصراطمصىماإلعلاكم،مواإلدرافمإصراطمصىماإلغػاقم،موػؿامعذعوعانم،مواًؾقمماظػاضلمػوماظعدلمواظودطم

ممؼلعمطلمأمناطماالدؿفالكمحلبمدعةمطلمعلؿفؾكمصىمإرارمسدمماظؿفاوزموشبؾصمعنماألدظةماظلابؼةمأنماإلدال

.مإظبماظؿؼؿرلمأوماإلدرافموصىمػذامعروغةمإذؾاعماظرشؾاتماحملدودةم،موصىماظصػقةماظؿاظقةمتصورمبقاغىمؼوضحمذظكم

رصةم،موػذاموؼؿؿـلماظؾعدماظذلبوىمهلذاماألداسمػومطؾحمػوىماظـػسماظشقققةماٌؼذلةموطذظكماظـػسماظشرحةماٌس

.ممممعامصببمأنمغربىمأوالدغاموأغػلـامسؾقهمدواءمسؾىمعلؿوىماإلغػاقماظػردىمأوماإلغػاقماألدرىمأوماإلغػاقمايؽوعىم

.  االيتصاّ بطًِ األٚيٜٛات اإلضال١َٝ : زابعًا 

:ماءموػىمصببمأنمؼرتبماٌلؿفؾكماٌلؾممأوظوؼاتماإلغػاقمرؾؼًامظلؾمماألوظوؼاتماإلدالعقةماظؿىموضعفاماظػؼه

(مم10):ماظضرورؼاتمصاياجقاتمصاظؿقلقـاتم،موهؾقلمذظكمسؾىماظـقوماظؿاظبم

وؼؼصدمبفامعامؼـػقمظؼوامماظـاسمواٌكؾوضاتموضبؼقماٌؼاصدماظشرسقةم،موالمميؽنمم:ايضسٚزٜات ماإلْفام ع٢ًم–(مأ)

.ماظعؾممواظزواجممأنمتلؿؼقممايقاةمبدوغفام،معـلمغػؼاتماٌأطلمواٌشربمواٌلؽنمواظصقةمواألعنمو

وؼؼصدمبفامعامؼـػقمسؾىمعامضبؿاجهماظـاسمىعلمحقاتفممعقلرةمودبػفمعنمم:احلادٝات  ماإلْفام ع٢ًم–(مب)

اٌشاقمواٌؿاسبم،موالمصببماإلغػاقمسؾىماياجقاتمإاّلمبعدمادؿقػاءمعطاظبماظضرورؼاتموػىمأؼضًامتؿعؾقمباٌؼاصدم

.ماظشرسقةم

وتؿؿـلمصىمبـودماظـػؼاتماظؿىموعلمحقاةماإلغلانمرشدهمرقؾةموسؾىمأحلنمحالمم:اإلْفام ع٢ً ايتشطٝٓات م–(مج)

.مسنمحاظةماظضرورؼاتمواياجقاتم،موالمصببماإلغػاقمسؾقفامإاّلمبعدمادؿؽؿالمغػؼاتماظضرورؼاتمواياجقاتم

ةم،موعنموعنمثممصببمسؾىماألصرادموايؽوعاتماالظؿزاممبفذهماألوظوؼاتمسـدماإلغػاقمظؿقؼققمعؼاصدماظشرؼع

غاحقةمأخرىمالمصبوزمإغػاقماٌالمصقؿامؼعرضمػذهماٌؼاصدمظؾفالكمواظضررمعـلمذراءماٌدعـاتمواٌؽقػاتمواظدخانم

.مواًؿورموذراءماألصالمماظػاددةموعامصىمحؽممذظكم

وؼؿطؾبمتطؾققمػذاماظضابطمأنمؼؼومماظػردموايؽوعةمحبصرماظـػؼاتموتؼلقؿفامإظبمثالثمذبؿوساتمحلبم

تمثممتؼدؼرماإلؼراداتماٌؿوضعةموصىمضوءمذظكمؼؿممترتقبمبـودماإلغػاقم،موػذامصبـبماألصرادموايؽوعةمععظمماألوظوؼا

.ماٌشاطلماظـاعبةمسنماإلدرافمواظؿؾذؼرمصىمبـودمظقلتمعنماظضرورؼاتممواياجقاتم

ؼاتمواظطاضاتماٌؿاحةمموؼؿؿـلماظؾعدماظذلبوىمهلذاماألداسمصىمتربقةماظـػسمسؾىماظـظاممواظذلتقبمصىمضوءماإلعؽان

واالسؿؿادمسؾىماظذاتمبؼدرماإلعؽانم،موالمؼؼذلضمإاّلمظضرورةمأومحاجةمطؿامضبؿىماإلغلانمعنمػؿومماظدؼونمبدونمدؾبم

.مععؿدلمذرسًام،مطؿامؼوجهماٌلؾممسبوماٌوازغةمبنيماظؽلبمواإلغػاقمواالدخارمظوضتماياجةم
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.  ضًٛى االضتٗالن٢ ايت٢ تتعًل بتذٓب احملسَات ـ ايضٛابط ايشسع١ٝ يٌ( 2/4)

ظؼدمادؿـؾطماظػؼفاءمذبؿوسةمعنماظضوابطماظشرسقةمظؾلؾوكماالدؿفالطىمتؿعؾقمباٌـفىمسـهمذرسًاموتؿؿـلمصىم

احملرعاتماظواجبموـؾفامألغفامتؿعارضمععمعؼاصدماظشرؼعةماإلدالعقةموػىمحػظماظدؼنمواظـػسمواظعؼلمواظعرضم

:ممممػذهماظضوابطمواٌالمم،موعنمأه

.  جتٓب ايتكتري : أٚاًل 

ؼؼصدمباظؿؼؿرلماصطالحًامصىمذبالماإلغػاقمػوماظؿضقققمسنماظواجبمأنمؼؽونمصىمزلماظظروفماظعادؼةم،موبؾغةم

.ماالضؿصادمواحملادؾةمػوماإلغػاقمدونماٌعقارمأوماظـؿطماظواجبمأنمؼؽونم

َوَظِمم َواَظِذؼَنمٔإَذامَأغَػُؼوامَظِممُؼِلٔرُصوا:م"ممتؾاركموتعاظبموظؼدمغفىماهللمدؾقاغهموتعاظبمسنماظؿؼؿرلمصىمضوظهماهلل

:م"مم(11)ؼؼولمابنمطـرلم:م،موظؼدموردمصىمتػلرلمػذهماآلؼةمعامؼؾىم(مم67:ماظػرضانم"م)مَوَطاَنمَبِقَنمَذِظَكمَضَواعًا َؼْؼُؿُروا

ػؾقفممصقؼصرونمصىمحؼفممصالمؼؽؾػوغفممسداًلمأىمظقلواممبؾذرؼنمصىمإغػاضفممصقصرصونمصوقماياجةم،موالمخبالءمسؾىمأ

،موؼوضحماظؼرآنماظؽرؼممأنماظـػسماظؾشرؼةمدبشىماظػؼرمواظعوزةم،مصفىمعؼذلةمبطؾقعؿفامودظقلمذظكمضولماهللم.م………

"مماَنماإٔلغَلاُنمَضُؿورًامَوَك ُضلمَظِومَأغُؿِممَتِؿِؾُؽوَنمَخَزاِئَنمَرِحَؿِةمَرِبيمٔإذًامَظَأِعَلْؽُؿِممَخِّشَقَةماإٔلغَػأق:"مسزموجلم

(م.مم29:ماإلدراءم"م)م َتِفَعِلمَؼَدَكمَعِغُؾوَظًةمٔإَظىمُسـُِؼَك َواَل:م"موضوظهمتؾاركموتعاظبم(م100:ماإلدراءم)

"م:موؼعؿدلماظؿؼؿرلمعنمأعراضماظـػسماظؾشرؼةموػوماظشحماظذىمغفىمسـهمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممصىمضوظهم

(م.مرواهمعلؾمم)مم"كمعنمطانمضؾؾؽمماتؼواماظّشّمصإغهمأػل

وؼؼولمسؾؿاءماالضؿصادماإلدالعىمأنماظؿؼؿرلمؼؤدىمإظبمحدوثماظؽلادماالضؿصادىمحقثمؼـؽؿشماظطؾبمسؾىماظلؾعم

،مم(12)واًدعاتموػذامبدورهمؼؼودمإظبمدؾلؾةمعنماٌضاسػاتمتـؿفىمباشبػاضماإلغؿاجموتؼؾقصماظعؿاظةموزؼادةماظؾطاظةم

.ممصاقمحؿىموظومطانماظدخلمالمؼؽػىموؼعوضماظػرقمعنمخاللماظزطاةمواظصدضاتموسبوػامصفـاكمجدمأدغىمظإلن

وؼؿؿـلماىاغبماظذلبوىمصىمهرؼمماظؿؼؿرلمأغهمضبؿىماظـػسماظؾشرؼةمعنمآصةماظشحموزؾؿفامظصاحؾفاموحرعاغهم

إؼاطمم:م"ممسؾقهمودؾممبؼوظهمممامأحلماهللمظهم،مطؿامأغهمضبؿىماجملؿؿعمعنماهلالكم،موػذامعامأذارمإظقهماظردولمصؾىماهلل

واظّشّمصإغهمأػؾكمعنمطانمضؾؾؽمم،مأعرػممباظؾكلمصؾكؾوام،موأعرػممباظؼطقعةمصؼطعوام،موأعرػممباظػفورم

اتؼواماظظؾمم،مصإنماظظؾممزؾؿاتمؼومماظؼقاعةم،مواتؼواماظّشّم،مصإنم:موصىمرواؼةمأخرىم(معؿػقمسؾقهم"م)ممصػفروا

(م.ممرواهمعلؾمم)مم"ىمأنمدػؽوامدعاءػمم،موادؿقؾومحمارػمماظّشّمأػؾكمعنمطانمضؾؾؽمم،ممحؾفممسل
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وؼؿضحمعنمذظكمأغهمصببمتربقةماظـػسماظؾشرؼةمسؾىماظودطقةمواإلسؿدالمووـؾفاماظؿؼؿرلمواظؾكلمواظشحمحؿىمالم

.مدرضةمؼذلتبمسؾىمذظكمضررًامباإلغلانموباجملؿؿعم،مطؿامأنماظؿؼؿرلمأحقاغًامؼدصعماألوالدمإظبمعػاددماألخالقموعـفامال

.  جتٓب اإلضساف : ثاًْٝا 

ؼؼصدمباإلدرافمػومواوزمايدماألضصىمظإلغػاقماٌؾاحماٌلؿوحمبهمصىمضوءماظظروفمواإلعؽاغقاتماٌؿاحةم

ِؼَنمَوَطاَنمَب َوَظِممَؼْؼُؿُروا َواَظِذؼَنمٔإَذامَأغَػُؼوامَظِممُؼِلٔرُصوا"م:مظؾؿلؿفؾكم،مودظقلمذظكمعنماظؼرآنمضولماهللمتؾاركموتعاظبم

 َواَل َواِذَرُبوا َوُطُؾوا َؼامَبـِيمآَدَممُخُذوامٔزؼـََؿُؽِممِسـَدمُطِلمَعِلِفٍد:م"موضوظهمسزموجلم(مم67:ماظػرضانم"م)مَذِظَكمَضَواعًا

َوآُتوام َعَرُطُؾوامِعنمَثَؿٔرِهمٔإَذامَأِث:م"موضوظهمدؾقاغهموتعاظبم(ممم31:ماألسرافم)"مُتِلٔرُصوامٔإٖغُهماَلمُؼِقٗبمادُلِلٔرِصنَيم

وظؼدموردمسنماٌػلرؼنمأنمطؾؿةمدرفم(مم141:ماألغعامم)"مُتِلٔرُصوامٔإٖغُهماَلمُؼِقٗبمادُلِلٔرِصنَيم َواَل َحَؼُهمَؼِوَممَحَّصاِدِه

تعـىمذباوزةمايدمصىماظؿـعممواظؿودعمصىماظدغقاموإنمطانمعنمحاللموضاظوامأؼضًامػوماظزؼادةمسنممضدرماياجةم،مأىمسنم

،ممرمأوماظـؿطماظواجبمأنمؼؽونماٌعقا

وظؼدموردمصىماظلـةماظـؾوؼةماظشرؼػةمأحادؼثمسنماظـفىمسنماظلرفمعـفامعامدؾقمذطرهمعـلمضوظهمصؾىماهللمسؾقهم

رواهم)م "درفموخمؾقةم:مطلمعامذؽتم،مواذربمعامذؽتم،مواظؾسمعامذؽتم،معامأخطأتكماثـؿانم:م"مودؾمم

(م.ماظؾكارىم

همؼؾددماألعوالمبدونمعـػعةمععؿدلةمذرسًام،موعنماٌـظورماالضؿصادىمضدمؼؼودمواظعؾةمعنمهرؼمماإلدرافمأن

اإلدرافمإظبماظؿضكممواالسؿداءمسؾىمحؼوقماألجقالماظؼادعةم،موعنماٌـظورماظطؾىمصإغهمؼؤدىمإظبماإلضرارمباظؾدنم،موظؼدم

ما مأل ابن آدم وعاء شرًا من :م"ملموضعمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممصىمذبالماظطعاممععاؼرلمصببماالظؿزاممبفامصؼا

،موعنمماٌـظورماالجؿؿاسىم(مأخرجهماياطممم"م)ممبطنه ، فإن كان البد ، فثلث للطعام ، وثلث للشراب وثلث للنفس

ؼؼودماإلدرافمإظبماظػلادماالجؿؿاسىم،مصإنمطانمسـدماٌلرفمدعةمعنماٌالمصؾقوجففامإظبماظػؼراءماظذؼنمالمصبدونم

.ماجقاتمصىمصورةمزطاةمأومصدضاتمأوموضفمأوموصاؼاماظضرورؼاتمواحل

وؼؿؿـلماظؾعدماظذلبوىمظؿقرؼمماإلدرافمػومغباؼةماظـػسماظؾشرؼةمعنماظشرم،موطؾحمػواػامعنمأنمتطغىمصؿضلم

وتشؼىم،مطؿامؼربقفامأؼضًامسؾىمحػظمحؼوقماألجقالمووـبمعصاحؾةماٌلرصنيماظذؼنمؼػلدونمصىماألرضموالمؼصؾقونم،م

مذظكمادؿشعارماحملادؾةماألخروؼةمأعامماهللمظؾؿقادؾةمسنمػذاماإلدرافموتؾدؼدمغعؿهمسزموجلم،موصدقماهللمباإلضاصةمإظب

،موظؼدموصفماهللمدؾقاغهموتعاظبمصرسونمبصػةم(مم43:مشاصرم)مم"َوَأٖنمادُلِلٔرِصنَيمُػِممَأِصَقاُبماظـٖأرم"م:ماظعظقمماظؼائلم

ِؼـَامَبـِيمٔإِدَراِئقَلمِعَنماظَعَذاِبمادُلٔفنٔيم،مِعنمِصِرَسِوَنمٔإٖغُهمَطاَنمَساِظقًامِعَنمَوَظَؼِدمَغٖج"م:ماٌلرصنيمصؼالمجلمذأغهم

(م.ممم31ـمم30:ماظدخانم)م"مادُلِلٔرِصنَيم

.  جتٓب ايتبرٜس : ثايجًا 

ثرمعـهمؼؼصدمباظؿؾذؼرماإلغػاقمسؾىماحملرعاتمواًؾائثماظؿىمغفىماهللمسـفاموػومغوعمعنمأغواعماإلدرافم،موأك

:مُجرعام،موظؼدموردتمبعضماآلؼاتماظؿىمتـددمباٌؾذرؼنمووعؾفممعنمإخوانماظشقارنيم،معـلمضوظهماهللمتؾاركموتعاظبم
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 ُتَؾِذِرمَتِؾِذؼرًامم،مٔإٖنمادُلَؾِذٔرؼَنمَطاُغوامٔإِخَواَنماظّٖشَقاِرنٔي َواَل َواِبَنماظٖلِؾقٔل َواْظِؿِلِؽنَي َوآِتمَذاماظُؼِرَبىمَحَؼُه

،مصاٌؾذرمؼـػقمعاظهمصىمععصقةماهللمسزموجلمعؿؾعًامػوىمغػلهم(مم27-26:ماإلدراءم"م)مَطُػورًا َوَطاَنماظّٖشِقَطاُنمِظَرِبِه

.ماظؿىمتلرلمصىمررؼقماظشقطانماظرجقمم

وظهموؼعؿدلماظؿؾذؼرمضقاسًامظؾؿالمبدونمعـػعةمععؿدلةمذرسًاموظؼدمغفىمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممسنمذظكمصىمق

 (م.معؿػقمسؾقهم)م "وطرهمظؽممضقلموضالم،موطـرةماظلؤالم،موإضاسةمادلالم..م……"م:م

والمطبؿؾفماظؾعدماالضؿصادىمواالجؿؿاسىمواظصقىمواظذلبوىمظؿقرؼمماظؿؾذؼرمسنمعامدؾقمبقاغهمصىمحاظةم

ألرضمسؾىماظـقوماظواردماإلدرافم،مصؽالػؿامتؾدؼدموضقاعمظؾؿالمبدونمعـػعةمطؿامأغفؿامعنمأبوابماظذلفمواظػلادمصىما

.مصىماظؾـدماظؿاظبم

.  جتٓب ايٓفكات ايرتف١ٝٗٝ ٚاملظٗس١ٜ : زابعًا 

هرمماظشرؼعةماإلدالعقةماظـػؼاتماظذلصقفقةمبصػةمضطعقةمألغفامتؤدىمإظبماظػلادمواهلالكموػذاماظؿقرؼممطبصم

َؤإَذامَأَرِدَغامَأنم:مممضولماهللمتؾاركموتعاظبماظػردمصىمعاظهماًاصمواظدوظةمصىماألعوالماظعاعةم،موأصلمذظكمعنماظؼرآنماظؽري

،موضوظهمجلمذأغهم(مم16:ماإلدراءم"م)مٗغِفِؾَكمَضِرَؼًةمَأَعِرَغامُعِؿَرِصقَفامَصَػَلُؼوامِصقَفامَصَقٖقمَسَؾِقَفاماظَؼِوُلمَصَدٖعِرَغاَػامَتِدِعريًا

وؼصفماظؼرآنم(مم34:مدؾأم"م)ممُعِؿَرُصوَػامٔإٖغامِبَؿامُأِرِدْؾُؿممِبِهمَطاِصُروَنمَوَعامَأِرَدْؾـَامِصيمَضِرَؼٍةمعِٓنمٖغِذؼٕرمٔإاَلمَضاَل"م:م

َوَأِتَرْصـَاُػِممِصيم َوَطٖذُبوامِبِؾَؼاِءماآلِخَرِة اَظِذؼَنمَطَػُروا:م"مػؤالءماٌذلصنيمبصػةماظؽاصرؼنمواظؽاذبنيمصقؼولمجلمذأغهم

(م.م33:ماٌؤعـونم"م)مماحَلَقاِةماظٗدِغَقا

اظلـةماظـؾوؼةمحاصؾةمباألحادؼثماظؿىمهذرماٌلؿفؾكماٌلؾممعنمحقاةماظذلفموإغػاقماٌالمصىماٌؾذاتمواظؿػاخرمو

"مطؾوامواذربواموتّصدضوامواظؾلوام،معامخياظطهمإدرافموخمقؾةم"م:ممواًقالءم،مصؼالماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم

،م(مرواهمابنمعاجهم)م"مؼاطمموادلكقؾةم،مالمتالممسؾىمطػافمإ"مم:،مموؼؼولمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم(مرواهمابنمعاجهم)

ؼأتىمسؾىماظـاسمزعانمػؿفممبطوغفمم،موذرصفممعؿاسفمم،موضؾؾؿفممغلاؤػمم،م"مم:وؼؼولمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم

،موسنمحذؼػةمبنم(مرواهماظدؼؾؿىم)"مودؼـفممدراػؿفممودغاغريػمم،مأوظؽكمذرماخلؾقم،مالمخالقمهلممسـدماهللم

غفىمردولماهللمأنمغّشربمصىمآغقةماظذػبمواظػضةموأنمغأطلمصقفام،موسنمظؾسماحلرؼرم:م"ممضالاظقؿامم

(م.ممرواهماظؾكارىم)م"مواظدؼؾاجم،موأنمنؾسمسؾقهم

أعامواضعـاماآلنمصؼدمابؿعدغامسنمذرؼعةماإلدالمموأصؾحماظذلفمواٌظفرمواظؿؾاػىمواظؿػاخرمػوماألداسماظذىمإسؿادهم

اٌعؿادمػومذظكم،مصؿفؿمماٌرأةمسـدمإسدادماظوالئممباحملؿرمواجملؿرمواٌشؿرمواٌؽلراتمواظعصائرماظـاسموزـوامأنماظعرفمو

وشرلػام،مورمباموػىمسؾىمؼؼنيمتاممبأنمزوجفامضدماضذلضمػذاماٌالمعنماظغرلم،مبلمواألدػىمواألعرمأنمػـاكمعنم
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ظعفزماظذىمؼؼدرمباٌؾقاراتم،موسؾقفامضروضمايؽوعاتمعامتفؿممباٌظفرؼاتمواإلغػاقماظذلصىموؼوجدمصىمعقزاغقؿفاما

.مثؼؾقةمضبؿاجمددادػامإظبمأحؼافمعنماألزعانم

ظذظكمصببمسؾىماٌلؾممأنمؼؾؿعدمسنمطلمدؾلماظذلفمصىمدؾوطهماالدؿفالطىمحؿىمالمؼؽونمذظكمإحؾارًامظعؿؾهم

فمواٌظفرؼةمؼؤدؼانمإظبموسؾىمعلؿوىماظؾقتمصببمسؾىماٌرأةمأنمتوضنمأنماظذل،موخلراغًامظهمصىماظدغقامواآلخرةم

.ماالدؿداغةمواالدؿداغةمتلؾبماهلممواظغمموايزنمطؿامأنماالدؿداغةمأحقاغامتؼودمإظبماظؽلبمايرامم

وؼرىمرجالماالضؿصادماإلدالعىمأنماإلغػاقماظذلصىمواٌظفرىمسؾىمعلؿوىماظػردمواٌـزلمواظدوظةمؼؼودمإظبماظػلادم

صةموؼعوقماظؿـؿقةماالضؿصادؼةم،مطؿامأنمظؾذلفمواظؾذخمجواغبماجؿؿاسقةمدقؽةماالضؿصادىموإػداءماٌواردمبدونمضقؿةمعضا

عـفاماظػلادمواهلالكم،وماظؿارؼخمؼعطىممناذجمبارزةمسنمصلادمايؽامموزؾؿفممسـدعامطانمدؾوطفمماالدؿفالطىمػوماظذلفم

َؼًةمَأَعِرَغامُعِؿَرِصقَفامَصَػَلُؼوامِصقَفامَصَقٖقمَسَؾِقَفامَؤإَذامَأَرِدَغامَأنمٗغِفِؾَكمَضِر"م:مواظؾذخم،موظؼدمأذارماهللمإظبمذظكمصىمضوظهم

(م.ممم16:ماإلدراءم)م"ماظَؼِوُلمَصَدٖعِرَغاَػامَتِدِعريًام

وؼؿؿـلماظؾعدماظذلبوىمظؿقرؼمماإلغػاقماظذلصىمواٌظفرىمصىمطؾحمػوىماظـػسماظؾشرؼةمواحملاصظةمسؾىمعشاسرم

عاسىمبأنمتوجهماألعوالماظؿىمتـػقمصىماظذلفمإظبماظػؼراءمواٌلاطنيمواظقؿاعىماظػؼراءمواٌلاطنيموهؼققماظعدلماالجت

.مواألراعلمواٌرضىموشرلػممصىمصورةمزطاةمأومصدضاتمأوموصاؼامم

.  جتٓب ْفكات ايتكًٝد ٚايبدع املدايف١ يشسع اهلل : خاَطًا 

ظقدػمماظؿىمدباظفمأحؽامموعؾادئمأنمغؿفـبمتؼؾقدمشرلماٌلؾؿنيمصىمدــفمموساداتفمموتؼاممظؼدمأعرغاماهللمم

ظؿؿؾعنمدـنمعنمطانمضؾؾؽممذربًام:م"ماظشرؼعةماإلدالعقةم،موحذرغامردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممعنمذظكمصؼالمم

بّشربمم،موباسًامبؾاعم،موذراسًامبذراعم،ممحؿىمظومدخؾوامصىمحفرمدبمخربمظدخؾؿؿوهمصقهم،مضاظوامؼامردولم

(م.ممرواهمابنمعاجه"م)مصؿنمإذامشريػمم:ماهللماظقفودمواظـّصارىم،مضال

سؾقؽممبلـؿىمودـةم"م(:مم)مطؿامأوصاغاماظردولمصؾىمباإلضؿداءمبهموباًؾػاءماظراذدؼنماٌفدؼنيم،مصؼالم

اخلؾػاءماظراذدؼنمادلفدؼنيم،مسضوامسؾقفامباظـواجذم،موإؼاطمموحمدثاتماِعورم،مصإنمطلمحمدثةمبدسةم

(م.ممرواهماظذلعذىم"م)ممغارموطلمبدسةمضالظةم،موطلمضالظةمصىمال

وتأدقلًامسؾىمذظكمصببمسؾىماٌلؿفؾكماٌلؾمموـبمطاصةماظـػؼاتماظؿىمصقفامتؼؾقدًامجملؿؿعاتمهلامساداتم

وتؼاظقدمدباظفماظؼقممواألخالقمواظعاداتمواظؿؼاظقدماإلدالعقةم،مطؿامصببمسؾىمايؽوعاتماإلدالعقةمأنمتراضبمطاصةم

واىرائدماظؿىمتدصعماظشؾابمدصعًامإظبمذباراةمذؾابماظغربماٌـقؾلمصىمتؼاظقدهماظلقؽة،مأجفزةماإلسالمموطذظكماجملالتم

وؼلؾبمإرػاضًامٌقزاغقةماظؾقتمواظدوظةموعدخاًلمظػلادماظعؼقدةمواضؿقاللماألخالقمم،موصىمػذاماظزعانم،مصىمزلماظعوٌةم
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ظػرنةموعنمصىمحؽؿفممصىماظطعاممواظشرابمواىاتمواظؼـواتماظػضائقةم،مغرىمععظمماظشؾابمواظػؿقاتمؼؼؾدونمذؾابما

وػذامأدىمإظبمأثارمدؾؾقةمسؾىمأخالضفمم،مطؿامترتبمسؾىمذظكمزؼادةماظطؾبمسؾىماظواردمعنماًارجمم……واٌؾؾسمواظلؾوكم

.مومػذامدؾبمطلادًامصىماظصـاساتماظورـقةمواغؿشارماظؾطاظةم

واظصاياتموالمؼؼؿدىمباظطاينيمواظطاياتمحؿىموؼؿؿـلماظؾعدماظذلبوىمظذظكمصىمأنماإلغلانمؼؼؿدىمباظصاينيم

.ممؼشعرمباظوالءمواالغؿؿاءمظؾدؼنموظؾورنم

.  جتٓب ايتعاٌَ َع أعدا٤ ايدٜٔ ٚايٛطٔ : ضادضًا 

سـدعامؼؼدمماٌلؿفؾكماٌلؾممسؾىمذراءمدؾعةمأومايصولمسؾىمخدعةمصببمسؾقهمأواًلماظؿعاعلمععماٌوارنمدسؿًام

المصبوزمظهماظؿعاعلمععماألسداءمايربقنيمبؽاصةمصؽاتفمموجـلاتفمموعؾؾفممألغهمبذظكمؼروجمظؾورنموظألعةماإلدالعقةم،مو

بضاسؿفمم،موؼـؿىمأعواهلمموؼدسمماضؿصادػمم،موؼؼوىمعـاصلؿفممظؾلؾعماظورـقةم،مصاألضروبمأوظبمباٌعروفم،مواٌؤعـونم

.م(م13)بعضفممأوظقاءمبعضمم

ـَِفاُطُمماظَؾُهمَسٔنماَظِذؼَنمَضاَتُؾوُطِمم:م"م:مولماهللمتؾاركموتعاظبموهلذاماظضابطمأدظةمعنماظؼرآنماظؽرؼممعـفامق ٔإٖغَؿامَؼ

َوَعنمَؼَؿَوَظُفِممَصُأِوَظِؽَكمُػُمم َوَأِخَرُجوُطممِعنمِدَؼأرُطِمم،مَوَزاَػُروامَسَؾىمٔإِخَراِجُؽِممَأنمَتَوَظِوُػِم ِصيماظِدؼٔن

:م"محثماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾممسؾىماظؿعاعلمأواًلمععماٌؤعـنيم،مصؼالمم،موظؼد(م9:ماٌؿؿقـةم"م)ماظَظاِظُؿوَن

المتّصاحبمإاَلمعلؾؿًام:م"موضوظهمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم(ماظؾكارىم)مم"ادلؤعنمظؾؿؤعنمطاظؾـقانمؼّشدمبعضهمبعضام

(م.مرواهمأبومداودمواظذلعذىم)مم"والمؼأطلمرعاعكمإالمتؼى

ورةمعؼارعةماألسداءمعـلمإدرائقلموأعرؼؽام،مصؼدمأصؿىمصضقؾةماإلعامماألطدلمذقخموظؼدمأطدمصؼفاءماٌلؾؿنيمسؾىمضر

،موضالماظدطؿورمؼودفماظؼرضاوىم"إذامطـتمالممتؾكمعؼاتؾةماٌعؿدؼنمصؾقسمأضلمعنمعؼارعةمعـؿفاتفمم:م"ماألزػرمباآلتىم

واضذلفمإمثًاموباءمباظوزرمسـدماهللمماظذىمؼشذلىماظؾضائعماألعرؼؽقةمواظصفقوغقةمعنماٌلؾؿنيمصؼدمارتؽبمحراعًام،:م"م

سؾىمطلمعلؾممأنمؼـظرمإظبمعصدرماظلؾعةماظؿىم:م"مواًزىمسـدماظـاسم،موأصؿىمعػؿىمعصرماظدطؿورمغصرمصرؼدمواصلمصؼالم

ؼلؿفؾؽفام،موؼرصضفامإذامطاغتمأعرؼؽقةمأومصفقوغقةماهلوؼةمحؿىمالمتؿقولماألعوالمماظؿىمؼدصعفامإظبمخـاجرمؼؿممضؿلم

"م.مػامأوالدغامب

واظؾعدماظذلبوىمهلذاماظضابطمػوماظلؿعمواظطاسةمألواعرماهللمدؾقاغهموتعاظبمواظوالءمواإلغؿؿاءمظؾورنمووضػةمععم

.ماظـػسمظـصرةماجملاػدؼنمواىفادمضدماٌعؿدؼنمصاٌؼارعةمألسداءمجفادموصرؼضةمذرسقةموضرورةمورـقةم
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.   ـ ايتُجٌٝ ايبٝا٢ْ يًطًٛى االضتٗالن٢ ف٢ اإلضالّ ( 2/5)

ؼرىماالضؿصادؼونماظوضعقونمأنمػـاكمسالضةمرردؼةمبنيماظدخلمواالدؿفالكمصؽؾؿامزادماظدخلمزادماإلغػاقمدونم

،موػذاماظػؽرمخارىءمعنماٌـظورم(م14)ضقودمأومحدودمحؿىمؼؿفاوزماالسؿدالمإظبماإلدرافمواظؿؾذؼرمواظذلفمواظؾذخم

ػامحؿىموظومزادمدخؾهمحؿىمالمؼؼعمصىماحملرعاتم،موؼؿمماإلدالعىمحقثمؼوجدمسؾىماٌلؿفؾكمضقودموحدودمالمؼؿفاوز

توجقهمػذهماظزؼادةمصىماظدخلمإظبماالدؿـؿارمظألجقالماظؼادعةمأومإظبماظزطاةمواظصدضاتمظدسمماظػؼراءماظذؼنمػممدونمحدم

.مماظؽػاؼةم

:مماظبموميؽنممتـقلماظعالضةمبنيماظدخلمواالدؿفالكمصىمحاظةماٌلؿفؾكماٌلؾممبقاغقًامسؾىماظـقوماظت

 

م

ايدماألضصىماٌلؿوحمبهمصوضهمؼؽونماإلدرافمواظؿؾذؼرمممممممممم

اظؽؿقةمم

م

حدماظؿقلقـاتم

م

م

حدمطػاؼةم

اظضرورؼاتم

واياجقاتم

م

حدماظؽػافم

م

م

م

حدماالسؿدالمم

م

م

ايدماألدغىمظإلغػاقمدوغهمؼؽونمتؼؿرلمم

ؼأخذماظػؼرلمزطاةموصدضاتمحؿىمالمؼؽونمم

دونماياجاتماألصؾقةمم

م

اظدخلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

التىثين البياٌى لسموك املستهمك العادى واملسمي  

عٍد ارتفاع الدخن  

دؾوكماٌلؿفؾكماظعادىمطؾؿامزادممخطم
اظدخلمزادماإلغػاقمم خطمدؾوكماٌلؿفؾكم

اٌلؾمماظذىمالمؼلرفم
عفامزادماظدخلم
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.  ـ اخلالصــ١   ( 2/6)

تـاوظـامصىمػذاماٌؾقثماظضوابطماظشرسقةماظؿىمهؽممدؾوكماٌلؿفؾكمماٌلؾممواٌلؿـؾطةمعنمعصادرماظشرؼعةم

.ممممصىمتوجقفهمإظبماظرذدموإظبماظلؾوكماٌلؿؼقمماإلدالعقةم،موهلامدورمػا

:موظؼدمضلؿـامػذهماظضوابطمإظبمذبؿوسؿنيمسؾىماظـقوماظؿاظبم

اياللم،مواظطقؾاتم،مواالظؿزاممبلؾمماألوظوؼاتم:مذبؿوسةماظضوابطماظؿىمتؿعؾقمباٌؾاحاتموتؿؿـلمصىم*م

.ماإلدالعقةم،موطذظكماالسؿدالمواظودطقةمصىماإلغػاقم

وـبماظؿؼؿرلم،مواإلدرافم،مواظؿؾذؼرم،م:مضوابطماظؿىمتؿعؾقمبؿفـبماحملرعاتم،موتؿؿـلمصىمذبؿوسةمال*م

وطذظكموـبماظـػؼاتماظذلصقهمواٌظفرؼةم،موسدممتؼؾقدمشرلماٌلؾؿنيمصىماألعورماظؿىمدباظفمذرعماهللمسزم

ذرسًامموجلم،مثممسدمماظؿعاعلمععمايربقنيمأسداءماهللموأسداءماظورنمإاًلمظضرورةمععؿدلٍةم

:مموخؾصـامأنمهلذهماظضوابطمبعدمتربوىمؼؿؿـلمصىماآلتىمم

.مهؼققمرضاماهللمسزموجلموػذامؼلؾبماظراحةماظـػلقةمم-

.مادؿشعارماظدلطةمصىماظرزقمعنماهللمسزموجلمم-

.مطؾحمػوىماظـػسماظشقققةمواألعارةمباظلوءمواظشقققةمم-

.ماظوالءمواالغؿؿاءمظؾورنمم-

..ماالجؿؿاسىمماٌلاػؿةمصىمهؼققماظعدلم-

.مهؼققماظؿؼدؼرمعنماجملؿؿعمم-

طؿامبقـامباظؿؿـقلماظؾقاغىماظعالضةمبنيمزؼادةماظدخلمودؾوكماٌلؿفؾكمبنيماظػؽرماالضؿصادىماظوضعىموبنيماظػؽرم

االضؿصادىماإلدالعىم،موخؾصـامإظبمأنماٌلؿفؾكماٌلؾممطؾؿامزادمدخؾهمإغػاضهمبشرطمأنمالمؼؿفاوزماظؿقلقـاتم،موحؿىمالم

ؼؼعمصىماحملظورمذرسًاموػوماإلدرافمواظؿؾذؼرمواظذلفمواظؾذخم،مطؿامصببمسؾقهمأنمؼدصعماظزطاةمواظصدضاتمإظبماظذؼنمملم

.ممؼلؿؽؿؾواماظضرورؼاتمواياجقاتمحؿىمؼؿقؼقمظؾفؿقعمحدمطػاؼةماياجاتماألصؾقةم

ظدوظةم،موػـاكممناذجمممقزةموظؼدمرؾؼتمػذهماظضوابطمصىمصدرماظدوظةماإلدالعقةموحؼؼتماًرلمظؾػردموظألدرةمول

ظؾلؾوكماالدؿفالطىمظردولماهللمصؾىموٌنمداروامسؾىمغففهمدوفمغعرضمبعضًامعـفامصىماٌؾقثماظؿاظبمظؿؽونمغدلادًام

 .ومنوذجًامؼؼؿدىمبهم
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املبحث الثالث  
مناذج من السلىك االستهالكى من حياة الرسىل صلى اهلل عليه وسلم 

 

 

احملؿوؼاتم

م

.  د ـ متٗـٞ( 3/1)
 

.  ـ ضًٛن٘ االضتٗالن٢ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚقت األشَات( 3/2)
 

ـ ضًٛن٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َع ْطا٥٘ عٓدَا طًنب ( 3/3)

.  ايتٛضع١ ف٢ ايٓفكات 

 

.  ـ ضًٛن٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ف٢ االضتٗالى ( 3/4)
 

. ـ ضًٛن٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٓد قضا٤ ايدٜٔ ( 3/5)
 

. زن١ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ـ ت( 3/6)
 

.  ـ اخلـالصـــــ١ ( 3/7)
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املبحث الثالث  
مناذج من السلىك االستهالكى من حياة الرسىل صلى اهلل عليه وسلم 

.  ـ  متٗٝد ( 3/1)

قمظؼدمطاغتمحقاةمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممعؾقؽةمباظعدلمواظدروسمصىمطلمغواحىمايقاةم،معـفامعامؼؿعل

بلؾوطهماالدؿفالطىم،مودوفمغعرضمصىمػذاماٌؾقثمبعضمعـفامسؾىمدؾقلماٌـالمظؿؽونمظـامعـففًامصىمحقاتـام

.ماالضؿصادؼةمبصػةمساعةموصىمدؾوطـاماالدؿفالطىمبصػةمخاصةم

.  ـ ضًٛن٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ االضتٗالن٢ ٚقت األشَات ( 3/2)

،موسنمسائشـةمرضىماهللمسـفام"اخّشوذـوامصإنماظـعؿةمالمتدومم"م:طانممنوذجًامظؾكشوغةم،مصؿنمأضواظهماٌؾارطةم

عامذؾعمآلمحمؿدمصؾىماهللمسؾقهمودؾممعنمخؾزمذعريمؼوعنيمعؿؿابعنيمحؿىمُضِؾِضم:مأغفـامضاظتم

هلاللمواهللمؼامابنمأخؿىمإغامطـامظــظرمإىلماهلاللمثمما"م:موسنمسروةمسنمسائشةمرضىماهللمسـفامطاغتمتؼولم

ثالثةمأػؾهمصىمذفرؼنموعامأوضدمصىمأبقاتمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممغارموطـامغعقشمسلماِدودؼنماظؿؿرم

(.ممرواهمعلؾمم)م"موادلاءم

حؿىمعاتم،موعامأطلمخؾزًامعرضؼًام(معائدة)ملمؼأطلماظـؾىمصؾىماهللمسؾقهمودؾممسؾىمخوانم"م:موسنمأغسمرضىماهللمسـهمأغهمضالم

(م.مواهماظؾكارىر)"حؿىمعاتم

)م"ظؼدمرأؼتمبقـؽممصؾىماهللمسؾقهمودؾمموعامجيدمعنماظدضلمعامميألمبهمبطـهم"مم:وسنماظـعؿانمبنمبشرلمرضىماهللمسـفامضالم

(رواهمعلؾمم

صفؾلتمصإذامسؾقهمإزارم:مدخؾتمسؾىمردولماهللمصؾىمسؾقهمودؾمموػومسؾىمحصرلمضالم:موؼؼولمسؿرمبنماًطابم

ذامايصرلمضدمأثرمصىمجـؾهموإذامأغامبؼؾضةمعنمذعرلمسبوماظصاعموضرزمصىمغاحقةمصىماظغرصةموإذاموظقسمسؾقهمشرلهم،موإ

ؼامغؾَىم:مصؼالم"عامؼؾؽقكمؼامابنماخلطابم؟م"مإػابمععؾقمصابؿدرتمسقـاىم،مصؼالماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾم

رىمومذاكمطلرىموضقصرمصىماظـؿارمواألغفارماهللم،موعامظبمالمأبؽىموػذامايصرلمضدمأثرمصىمجـؾكموػذهمخزائـكمالمأ

"ؼامابنماخلطابم،مأعامترضىمأنمتؽونمظـاماآلخرةموهلمماظدغقام"مضال.موأغتمغؾَىماهللموصػوتهموػذهمخزائـكم

(م.مرواهماظـلائىم)م

هللمظؼدمرأؼتمردولما:م"موظؼدمروىمعلؾممسنماظـعؿانمبنمبشرلمضالمذطرمسؿرمبنماًطابمرضىماهللمسـهمصؼالم

(رواهمعلؾمم)م"مصؾىماهللمسؾقهمودؾممؼظلماظقوممؼؾؿوىمعامجيدمدضاًلمميألمبهمبطـهم
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ػممصىماظؼصورمواظلقاراتموايرؼرم.موذؿانمبنيمحقاةماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾمموحقاةمحؽامماٌلؾؿنيماظقومم

.ممأملمؼعؿدلوامعنمحقاةماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم؟مم……واظذػبمواٌؽقػاتم

اهللمسؾقهمودؾممؼأعرمبعدممدبزؼنماظطعامموضتماألزعاتمحؿىمالمضبدثماظغالءم،موػذامدؾوكممانماظردولموك

:ماٌلؿفؾكماظذىمضباصظمسؾىمدالعةماٌعاعالتمصىماألدواقموالمؼلؾبمضررًامألحدم،مصعنمابنمعلعودمرضىماهللمسـهمضالم

أسدم:مضالمباللم"عامػذامؼامباللم؟م"م:صدٌلمعنممترمصؼالماهللمسؾقهمودؾممسؾىمباللمرضىماهللمسـهموسـدهممدخلماظـؾَىم

أعامختّشىمأنمؼؽونمظكمدخانمصىمغارمجـفممأغػقمؼامباللموالمختشمعنمذىم"م:ذظكمألضقاصكم،مضالم

.موؼلؿـؾطمعنمػذهمايدؼثمسدمماظشراءمظؾؿكزؼنمعامصوقماياجةموضتماألزعاتم(مرواهماظطدلاغىم)مم"اظعرشمإضالاًلم

أػدؼتمظؾـؾَىمصؾىماهللمسؾقهمودؾممثالثمروائرم،مصأرعممخادعهمرائرًامم:ماظكمرضىماهللمسـهمضالموسنمأغسمبنمم

أملمأغفكمأنمترصعمذقؽًامظغدمصإنماهللمتعاىلم:م"م،صؾؿامطانمعنماظغدمأتؿهمبفامصؼالمهلامردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم

ظؿكزؼنموضتماألزعاتمحؿىمالمضبدثمشالءمصىم،موؼلؿكؾصمعنمػذامايدؼثمسدمما(ماظؾقفؼىم)م"ؼأتىمبرزقمشدم

.ماألدعار

.  ـ ضًٛن٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َع ْطا٥٘ عٓدَا طًنب ايتٛضع١ ف٢ ايٓفكات ( 3/3) 

تروىمطؿبماظلرلةمأنمغلاءماظـؾَىمصؾىماهللمسؾقهمودؾممتظاػرنمعنمأجلماظؿودعةمصىماظـػؼاتم،مصػىمػذهمايادثةم

صدخاًلمسؾىمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمموػومجاظسموحوظهمغلاؤهموػومصؾىماهللمسؾقهممأذنمألبىمبؽرمرضىماهللمسـهموسؿر

ؼامردولماهللمظومرأؼتمابـةمزؼدماعرأةمسؿرمدأظؿـىماظـػؼةمأغػًامصوجأتمسـؼفام،مصضقكماظـؾىم:مصؼالمسؿرم:مودؾمممداطتم

ـمصؼاممأبومبؽرمإظبمسائشةمظقضربفام،مم"ػنمحوىلمؼلأظـىماظـػؼةم"م:صؾىماهللمسؾقهمودؾممحؿىمبدتمغواجذهموضالم

ضالموأغزلم،مالمتلأظنيمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممبعدمػذاماجملؾسمعامظقسمسـدهم:موضاممسؿرمإظبمحػصةمصفومؼؼولم

م"إغىمأذطرمظكمأعرًامعامأحبمأنمتعفؾىمصقهمحؿىمتلؿأعرىمأبوؼكم"م:ماهللمسزموجلماًقارمصؾدأمبعائشةمصؼالم

َِِزَواِجَكمٔإنمُطـُؿٖنمُتٔرِدَنماحَلَقاَةم"م:صؿالمسؾقفامضولماهللم:مامردولماهللم،مضالموعامػومي:مضاظتم َؼامَأٗؼَفاماظـِٖؾٗيمُضلم

اَرماآلِخَرَةمَصٔإٖنمَواظٖد َوَرُدوَظُه َوُأَدِرِحُؽٖنمَدَراحًامَجِؿقاًلم،مَؤإنمُطـُؿٖنمُتٔرِدَنماظَؾَه َؤزؼـََؿَفامَصَؿَعاَظِقَنمُأَعِؿِعُؽٖن اظٗدِغَقا

أصقكمأدؿأعرمأبىم؟مبلمأخؿارماهللم:مضاظتمسائشةم(م29-28)األحزابم"اظَؾَهمَأَسٖدمِظْؾُؿِقِلـَاِتمِعـُؽٖنمَأِجرًامَسِظقؿًام

وردوظهممم

معنمػذاماظـؿوذجموػومرؾبماظـلاءماظؿودعةمصىماإلغػاقمغأخذمسدلةمغؼدعفامظزوجاتـامبأنمسؾقفنمدورًامػاعًاموضت

:مممممممممممماألزعاتماالضؿصادؼةم،مػوماالضؿصادمصىماظـػؼاتموسدممهؿقلماظزوجمعامالمؼطققم،معصداضًامظؼولماهللمتؾاركموتعاظبم

َعامآَتاَػامَدَقِفَعُلممَوَعنمُضِدَرمَسَؾِقِهمٔرِزُضُهمَصْؾُقـِػِقمِعٖؿامآَتاُهماظَؾُهماَلمُؼَؽؾخملُفماظَؾُهمَغْػلًامٔإاَل ِظُقـِػِقمُذومَدَعٍةمِعنمَدَعِؿِه

(م.مم7:ماظطالقم)م"اظَؾُهمَبِعَدمُسِلٕرمُؼِلرًام
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.  ـ ضًٛن٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ف٢ االضتٗالى ( 3/4)

إنمعاماظلرفمأنم:م"مطانمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممعؼؿصدًامصىمرعاعهم،مصعـهمصؾىماهللمسؾقهمودؾممأغهمضالمم

:ممممممممممضالمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم:م،موظؼدمروىمأغسمبنمعاظكمضالم(مارمضطـىمرواهماظد"م)متأطلمطؾؿاماذؿفقتم

وأعرغامأنمغلؾتم:م،مضالم"ممإذامدؼطتمظؼؿةمأحدطمم،مصؾقؿطمسـفاماِذىم،موظقأطؾفاموالمؼدسفامظؾّشقطانمم"م

ٌؼداممضالمردولماهللمصؾىماهللم،موسنما(مرواهمعلؾمم"م)م أغؽممالمتدونمصىمأىمرعاعؽمماظربطةم:مم"ماظؼصعةم،موضالم

عامعألمابنمآدمموساءمذرًامعنمبطـهم،محلبمابنمآدممأطالتمؼؼؿنمصؾؾهم،مصإنمطانمصاساًلمالم"م:مسؾقهمودؾمم

:"م،موسنمجعدةماىشؿىمرضىماهللمسـهمضالم(مرواهمابنمعاجهم)مم"حماظةم،مصـؾثمظطعاعهموثؾثمظّشرابهموثؾثمظـػلهمم

ظومطانمػذامصىمشريمػذامطانمخريًام"مم:همودؾممؼشرلمبقدهمإظبمبطنمرجلمزلنيموؼؼولمرأؼتمردولماهللمصؾىماهللمسؾي

.مم،موطانمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممإذامأصؾحمودألمأػؾهمسنمرعاممصؾممصبدم،مغوىماظصقامم(مرواهماظذلعذىم)مم"ظكم

وضوظهمصؾىم(ماظؾقفؼىم"م)ذةماالضؿّصادمغّصفمادلعي"م:موعنموصاؼاهمصىمػذاماًصوصمضوظهمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم

،موأطدمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممأنم(ممرواهمأغبد)"معنمصؼهماظرجلمضّصدهمصىمععقّشؿهم:م"ماهللمسؾقهمودؾممطذظكم

(ممرواهمعلؾمم)م"معامسالمعنماضؿّصدم:م"ماالضؿصادمصىماٌعقشةمصبـبماإلغلانماظػؼرمواظدؼنم،مصؼالمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم

.ممةمعنمحقاةماظردولمصؾىماهللمسؾقهمصببمأنمغؿأدىمبفامصىمحقاتـاممػذهممناذجمدؾوطي

.  ـ ضًٛن٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٓد قضا٤ ايدٜٕٛ ( 3/5)

طانمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممعنماٌوصنيمبعفودػمم،موغددمصؾىماهللمسؾقهمودؾممباٌودرؼنماظذؼنمسؾقفمم

وضالمصؾىماهللمسؾقهمصىم(مرواهماىؿاسةم"م)معطلماظغـىمزؾمم"م:مملمدؼوغاموملمؼلددوغفام،مصؼالمصؾىماهللمسؾقهموس

(م.مرواهماإلعاممأغبدم)مم"ىلَُماظواجدمُؼقٗلمِسرَضهموسؼوبؿهم"م:محدؼثمآخرم

طانمسؾىمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهم:موسنمخوظةمبـتمضقسماعرأةمغبزةمبنمسؾدماٌطؾبمرضىماهللمسـفؿامضاظتم

بـىمداسدةم،مصأتاهمؼؼؿضقهم،مصأعرمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممرجاًلمعنماألغصارمأنممودؾممَوَدٌقمعنممترمظرجلمعن

غعممم:مأتردمسؾىمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم؟مضالم:مؼؼؿضقهم،مصؼضاهممترًامدونممترهم،مصأبىماظرجلمأنمؼؼؾلم،مصؼالم

،مثممضالمردولمم"ػام،موالمؼؿعؿعهموعنمأحقمباظعدلمعـىم؟مالمضدسماهللمأعةمالمؼأخذمضعقػفامحؼهمعنمذدؼد

سدؼهمواضضقهم،مصإغهمظقسمعنمشرؼممخيرجمعنمسـدمشرميهمراضقًامإالصؾتمسؾقهم:مؼامخوظةم"م(م:مم)ماهللم

دوابماِرضم،موغونمماظؾقارم،موظقسمعنمسؾدمؼؾوىمشرميهمـموػومجيدم،مإالمطؿبماهللمسؾقهمصىمطلمؼومم

(م.مرواهماظطدلاغىم)مم"وظقؾةمإمثام
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إغؽممضوممعطلموذدم:مؼامآلمسؾدماٌطؾبم:مؼهمصؾىماهللمسؾقهمودؾممدؼنمظقفودىم،موجاءماظقفودىمؼـادىموطانمسل

عالبسمردولماهللمصؾىمسؾقهمودؾمم،مووضفمسؿرموطادمؼؼؿلماظقفودىمبلقػهم،مصؿـعهمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم،م

.ممتأعرغىمحبلنماِداءم،موتأعرهمحبلنمادلطاظؾة:موضالمظعؿرم

صطؾبمِدـَةمصؾممم"أسطوه":مرجلمإظبمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممؼؿؼاضاهم،مصؼالمصؾىماهللمسؾقهمودؾممموجاء

أوصقؿـىمأوصىماهللمبكم،مصؼالمصؾىماهللمسؾقهم:م،مصؼالماظرجلممأسطوه:ممصبدوامإاّلمدـامصوضفام،مصؼالمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم

عنمأخذمأعوالماظـاسم:م،موضالمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم(م.ارىمرواهماظؾخ)م"مأنمخقارطممأحلـؽممضضاّءم"م:مودؾمم

(م.مرواهماظؾكارىم)م"مؼرؼدمأداءػامأدىماهللمسـهم،موعنمأخذػامؼرؼدمإتالصفامأتؾػهماهللم

.  ـ تسن١ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ( 3/6)

هللمسؾقهمودؾمموعامتوصىمردولماهللمصؾىما:"مروىماظؾكارىموعلؾممسنمسائشةمرضىماهللمسـفامأغفامضاظتم

(م.مرواهمعلؾمم)مم"صىمبقؿىمذئمؼأطؾهمذومطؾدمإالمذطرمذعريمصىمرفمىلم

عامتركمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممسـدمعوتهمدؼـارًام:م"مطؿامروىماظؾكارىمسنمسؿرمبنمايارثمضالم

جعؾفامإلبنماظلؾقلمموالمدرػؿاموالمسؾدًاموالمأعةموالمذقؽًامإالمبغؾؿهماظؾقضاءماظؿىمؼرطؾفامودالحهموأرضًا

(م.مرواهماظؾكارىم)مم"صدضةمم

أخرجتمظـامسائّشةمرضىماهللمسـفامطلاّءموإزارًامشؾقظًام،م:"موسنمأبىمعودىماألذعرىمرضىماهللمسـهمضالم

(م.معؿػقمسؾقهم)مم"ضؾضمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممصىمػذؼنم:مثممضاظتم

ظقهمودؾممطانمعؼؿصدًامصىمحقاتهم،معلؿـؿرًامطلموضؿهموعاظهمعنمػذهماظرواؼاتمغلؿكؾصمأنمردولماهللمصؾىماهللمع

.ممظًخرةموذؿانمبنيمترطةمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمموبنيمعامؼذلطهمايؽامماٌلؾؿنيمصىمػذهماألؼامم

ـ اخلــالصـــ١  ( 3/7)

:ممغأخذماظعدلماآلتقةم:معنمػذهماظـؿاذجماظلؾوطقةميقاةماظردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم

صببمأنمتؽونمحقاةماٌلؾممطؾفامهللمدؾقاغهموتعاظبموؼـظرمإظبماٌأطلمواٌشربمواٌؾؾسموسبومذظكمسؾىمأغفامودائلمم-1

.متعقـهمسؾىمسؾادةماهللمدؾقاغهموتعاظبموظقلتمصىمحدمذاتفامشاؼةمعؼددةم

دؾممعنمحقثماًشوغةمطؿامصببمأنمؼؼؿدىماٌلؾممصىمحاظةماألزعاتماالضؿصادؼةمبردولماهللمصؾىماهللمسؾقهموم-2

واالضؿصادم،موصىمحاظةماظرخاءمؼؾزممأنمؼدخرمألؼامماظؽلادم،موظؼدمسدلمسنمذظكمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممبؼوظهم

.م"مرحمماهللماعرءًاماطؿلبمرقؾًاموأغػقمضّصدًاموضدممصضاًلمظقوممصؼرهموحاجؿهم:"م
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طانمدائؿًامضدوةمصىماظصدلمسنماحملنمواظشدائدم،موعـفاممطؿامؼؤخذمعنمػذهماظـؿاذجمأنماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾمم-3

اظشدائدماالضؿصادؼةمودارمسؾىمػذاماظلؾوكماظصقابةمرضوانماهللمسؾقفممصؽاغوامؼؾقؿونماظؾقاظبماظطوالمجائعنيمؼشدونم

إاًلمعاماألحفارمسؾىمبطوغفمماًاوؼةمعنمأجلمأنمتشؾعمأعةماٌلؾؿنيمم،موطاغوامصىمأؼامماظضـكمواجملاسةمالمؼأطؾونم

ؼأطؾهمدائرماظـاسمطىمؼشعروامبشعورػمموؼؿقللواموربؿفمموؼلرسونمصىمإصبادمايؾولمظؾؤدفمموضـؽفمم،م

ورؾبماظصقابةمعنمسؿرمبنماًطابمأؼامماجملاسةمأنمؼؿكؾىمسنمأطلماظزؼتموحدهمصؼدمأضعػهمواصػرموجفهموػوم

وطقفمؼعـقـىمأعرماٌلؾؿنيمم:متـؿفىمصقفقؾفممماًؾقػةماظذىمصببمأنمؼطعممعامميؽـهمعنمهؿلمأسؾاءمعفاعهماظؿىمال

وذاتمعرةماجؿازماظردولمسؾقهماظصالةمواظلالممررؼؼًامصىماٌدؼـةمصؿؼدممعـهمبعضماظصقابةمعصػرىم.مإذامعامميلفمم

اظوجوهم،معرػؼىماًطواتم،موذؽواماىوعم،موظؽىمؼؤطدوامظهمصؾىماهللمسؾقهمودؾممعامصعؾهمبأحشائفممطشػوامسنم

بؽلمواحدمعـفممضدمذدمسؾقفامضطعةمعنمايفرمؼلؽتمبفامجوسةماألحشاءم،مصؿؾلمماظردولماظعظقمممبطوغفممصإذا

.موؼؽشفمسنمبطـهماظشرؼػةمصإذامبهمدؾؼفمموذدمسؾىمبطـهمضطعؿنيمعنمايفارةمم

صىمأعرممأنماظردولمصؾىماهللمسؾقهمودؾمموضتماألزعاتمواحملنماالضؿصادؼةمواظؿىمأوردغامعـفاممناذجمبلقطةمملمؼؿفاونم-4

اظدسوةماإلدالعقةموملمؼؿـازلمسنماظؼقممواٌـلمواألخالقمواظلؾوطقاتماظؿىمأعرماهللمبفاموبذظكمادؿققماظـصرمبعدماألزعةم

.مواظقلرمبعماظعلرمم

وعامأذؾهماظقوممباظؾارحةمصإنماألعةماإلدالعقةمصىمػذهماألؼاممتعاغىمعنمأزعاتماضؿصادؼةمجباغبماظعؼائدؼةم

.مواظلقادقةم،موالمزبرجمعنمػذهماألزعاتمإاّلمباالظؿزاممبفدىمردولماهللمصؾىماهللمسؾقهمودؾممواًؾؼةمواالجؿؿاسقةم

أملمؼأنميؽامماٌلؾؿنيمأنمدبشعمضؾوبفممظذطرماهللموعامغزلمعنمايقمبداًلمعنماظلرلمصىمأذغابماظشرقم -

.ممواظغربم،مأورباموأعرؼؽام

هللمسؾقهمودؾممحؿىمؼفؿدوامإظبماظصراطماٌلؿؼقمموالمأملمؼأنميؽامماٌلؾؿنيمأنمؼؼؿدوامبردولماهللمصؾىما -

.مؼؽوغوامطاظذؼنمغلواماهللمصأغلاػممأغػلفمم

أملمؼأنمظعؾؿاءماٌلؾؿنيمأنمؼوضقوامظؾـاسماٌـفجماإلدالعىماظصققحمظؾكروجمعنماألزعاتماالضؿصادؼةموطقفم -

.مؼؽونماظلؾوكماالدؿفالطىماإلدالعىموضتماظرخاءم

َصُؼْؾُتماِدَؿِغِػُروامَرٖبُؽِممٔإٖغُهمَطاَنم"م:مأنمغؿؼىماهللموغلؿشعرمضوظهمتؾاركمتعاظبممأملمؼأنمظـامسبنماٌلؾؿني -

َوَؼِفَعلمَظُؽِمم َوَؼِفَعلمَظُؽِممَجـٖاٍت َوَبـِنَي َشَػارًاممُؼِرِدٔلماظٖلَؿاَءمَسَؾِقُؽممِعِدَرارًام،مَوُؼِؿِدِدُطممِبَأِعَوإل

َواٖتَؼِوامَظَػَؿِقـَامَسَؾِقٔفمم َوَظِومَأٖنمَأِػَلماظُؼَرىمآَعـُوا:م"مظهمتؾاركموتعاظبمم،موضو(م12غوحمـم)م"مَأِغَفارًام

َِِرٔض َبَرَطاٍتمِعَنماظٖلَؿاِء  (م.96:ماألسرافم)مم"َوَظِؽنمَطٖذُبوامَصَأَخِذَغاُػممِبَؿامَطاُغوامَؼْؽِلُؾوَنم َوا
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النتائـح العامت للدراست  
واظؿىمتؿؿـلمصىماظعؼقدةماظصقققةممراسة أثر الكيي الرتبوية اإلسالويةالدظؼدمتـاوظـامصىمػذهم

واألخالقماظػاضؾةمواظلؾوكماظلوىماٌلؿؼقممسؾىماظلؾوكماالدؿفالطىمظؾؿلؾمموادباذهماظؼرارماظرذقدمظإلغػاقم،موظؼدم

.ممادؿـؾطـامػذهماظؼقممعنمعصادرماظشرؼعةماإلدالعقةموبصػةمخاصةمعنماظؼرآنمواظلـةم

اظواردةمصىمطؿبماظػؼهمواظؿىمهؽمماظلؾوكماالدؿفالطىم،مواظؿىممتـلممالضوابط الشرعيةظـامطؿامتـاو

اٌؼاصدماٌـشودةمواظؿىمؼأعلماٌلؾممأنمؼؽونمضرارهماإلغػاضىمصىمػدؼفام،موظؼدمضلؿتمػذهماظضوابطمإظبمذبؿوسؿنيمػؿام

:مم

.ممزاممبفامـمذبؿوسةماظضوابطماظشرسقةماظؿىمتؿعؾقمباٌؾاحاتماظواجبماالظت(م1)

.مـمذبؿوسةماظضوابطماظشرسقةماظؿىمتؿعؾقمباحملرعاتماظواجبموـؾفام(م2)

وذظكمصىماياالتماظعادؼةموصىم(م)طؿامسرضـامبصورةمعوجزةممناذجمعنماظلؾوكماالدؿفالطىمظردولماهللم

.ممحاظةمحدوثمأزعاتماضؿصادؼةم

ثلماإلرارماظػؽرىمواظعؿؾىمظؾلؾوكموخؾصـامعنمػذهماظدرادةمإظبمذبؿوسةمعنماظـؿائجماهلاعةمواظؿىممت

:مماالدؿفالطىمصىماإلدالمم،معنمأػؿفامعامؼؾىم

إنماإلدالممدؼنمودوظةم،موسؾاداتموععاعالتم،موذعائرمموذرائعم،موػومعادةموروحم،موػومعـفجمحقاةم،م:مأواًلم

اظؼرارماظرذقدمصىمتؿػاسلمصقهماظؼقمماإلمياغقةمواظؼقمماألخالضقةمظؿػرزمدؾوطقاتمدوؼةمظؾؿلؿفؾكمسبومادباذم

.ممعبقعمأعورهموعـفامأعورماظلؾوكماالدؿفالطىم

ظؾؼقمماظذلبوؼةماإلدالعقةمأثرمصعالمسؾىماظلؾوكماالدؿفالطىمحقثمتؾعـهموتدصعهمسبومادبذاماظؼرارماظرذقدم:مثاغقًام

لم،محػظماظدؼنمواظـػسمواظعؼلمواظعرضمواٌا:ماظذىمضبؼقمظهمعؼاصدماظشرؼعةماإلدالعقةمواظؿىمتؿؿـلمصىم

وصببمأنمتؽونمػذهماظؼقممػىمأداسماظذلبقةمصىماظؾقتموصىماٌدردةموصىماألدواقموصىمطاصةمغواحىمايقاةم،م

طؿامصببماظؿقذؼرمعنماٌػاػقمماظذلبوؼةماٌلؿوردةمواظؿىمتؿعارضمععمضقمماإلدالمموالمدقؿامصىمزلماظعوٌةم

.مممواىاتم

دالعىمذبؿوسةمعنماظضوابطماظؿىمهؽمماظلؾوكماالدؿفالطىمسؾىمظؼدمادؿـؾطماظػؼفاءموسؾؿاءماالضؿصادماإل:مثاظـًام

علؿوىماظػردموسؾىمعلؿوىماظدوظةم،مواظؿىممتـلماظددؿورماظذىمؼأعلمطلمعلؿفؾكمأنمؼؽونمضرارهماالدؿفالطىم

:ممعؿػؼًامععهم،موعنمأػممػذهماظضوابطمعامؼؾىم

:مموتؿؿـلمصىم:ـمذبؿوسةمضوابطماظواجؾاتم(مأ)
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.مم،مواظطؾقاتم،مواالسؿدالمواظودطقةم،مودؾمماألوظوؼاتماإلدالعقةممـماياللمواٌشروسقة
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:موتؿؿـلمصىم:مـمذبؿوسةمضوابطمماحملرعاتم(مب)

ـموـبماإلدرافم،وموـبماظؿؾذؼرم،مووـبماظؿؼؿرلم،مووـبماظؿؼؾقدماٌكاظفمظشرعماهللم،مووـبم

.مماظذلفمواظؾذخم،مووـبماظؿعاعلمععماألسداءمايربقنيم

:ممعنمأػمماظدواصعمواظؾواسثمسؾىماالظؿزاممباظضوابطماظشرسقةمظؾلؾوكماالدؿفالطىمعامؼؾىمم:رابعًام

ـمؼعؿدلماالظؿزاممباظؼقممواألخالقمواظضوابطمسؾادةمهللموراسةمؼـابماٌلؾمممسؾقفاموؼعاضبمصىمحاظةمممممممم(م1)

.ممزباظػؿفامإؼاػام

نمأدادقاتماغؿظامماٌعاعالتمصىماألدواقموعـعمـمؼعؿدلماالظؿزاممبفامضرورةمذرسقةموحاجةمحقاتقهموم(م2)

.مماظظؾمماالضؿصادىمواالجؿؿاسىم

.ممـمؼـالماٌؾؿزممبفاماالحذلاممواظؿؼدؼرمعنماجملؿؿعماظذىمؼعقشمصقهم(م3)

.ممـمؼلؿشعرماٌؾؿزممبفامحالوةماإلميانمصىمضؾؾهمواظدلطاتمصىمرزضهم(م4)

ضاصدماظشرؼعةماإلدالعقةموػىمحػظماظدؼنمواظـػسمواظعؼلمـممتـلمػذهماظضوابطماٌـفجمواظطرؼقمظؿقؼققمم(مم5)

.ممواظعرضمواٌالم

مبفؿوسةمعنممناذجمماظلؾوكماالدؿفالطىمصببماالضؿداءمبفاممحؾّامظهم(مم)ظؼدمحػؾتمحقاهماظردولم:مرابعًام

سنمذبؿوسةمعنماٌعاعالتمظضؿانم(مم)واعؿـااًلمهلدؼهموالدقؿامصىمحاظةماألزعاتم،مطؿامغفىماظردولم

تسنت فٝهِ َا إٕ متطهتِ ب٘ ئ تضًٛا بعد٣ " :مهؼققماًرلمواهلدىمظؾـاسمعبقعًامصفوماظؼائلم

.ممم"أبدا نتاب اهلل ٚض١ٓ زضٛي٘  

م…صىمضوءماظـؿائجماظلابؼةمغؼدمماظـداءماظؿاظبمإظبمعنمؼرشؾونماإلصالحماالجؿؿاسىمواالضؿصادىمواظلقادىم:مخاعلًام

.ممدودػامايرؼةمواظعدلمحؿىمضبقىماظـاسمحقاةمرقؾةمطرميةمت

.ممأؼفاماحلائرونمصىمبقداءماحلقاةم،ماظؿائفونمصىمزالمماظؾقلماظؾفقمم:مإىلماإلدالمم

.ممأؼفاماظراشؾونمصىمسالجماجملؿؿعمعنمأعراضهموآالعهموإغؼاذهمعنمبؤدهموذؼائهم:مإىلماإلدالمم

.مموالمصىمأىمودقؾةمتلريونممأؼفاماظواضػونمسؾىمبابماإلصالحمالمتدورنمأىمررضهمتلؾؽون:مإىلماإلدالمم

ؼامعنماخؿؾطتمسؾقفمماظودائلمواضطربتمصىمضؾوبفمماظغاؼاتمصؾممجيدواموملمؼؿكريواماظودقؾةمم:مإىلماإلدالمم

أؼفاماحملرتضونمبـريانماظؿفاربماظػاذؾةماظؿىمأرذدطممإظقفامصؽرمحائرموسؼلمصغريمضاصرم:مإىلماإلدالمم

.ممعلمرمحهماظلؿاءمإىلماِرضماهلادىمادللؿـريماظذىمؼّ:مإىلماإلدالمم

.ممأؼفاماالضؿّصادؼونماإلدالعقونماظعاعؾونمادلكؾّصونم:مإىلماإلدالمم

:ممإىلمػؤالءمأوجهماظـداءماظؼرآغىم

َوِطَؿاْبمٗعِؾنْيم،ممَؼِفِديمِبِهماظَؾُهمَعٔنماٖتَؾَعمٔرِضَواَغُهمُدُؾَلماظٖلالٔم َضِدمَجاَءُطممِعَنماظَؾِهمُغوْر 

(مم16ـ15:مدورةماٌائدةم)مَوَؼِفِدؼٔفِممٔإَظىمِصَراٍطمٗعِلَؿِؼقٕم ممِعَنماظُظُؾَؿاِتمٔإَظىماظـٗؤرمِبٔإِذِغِهَوُؼِكٔرُجُه



(م35)

قائمت املراخع مرتبه حسب ورودها فى منت الدراست   
/مػـم1419،مدارماظـشرمظؾؿوزؼعم،م"ماٌقـاقماإلدالعىمظؼقممرجالماألسؿالم:م"مـمدطؿورمحلنيمحلنيمذقاتةم(م1)

.ممم8مم،مصػقةم1998

.مم،مدارماظؿوزؼعمواظـشرماإلدالعقةم،مرداظةماظؿعؾقمم،مرطنماظػفمم"مذبؿوسةماظردائلم:م"مـماإلعاممحلنماظؾـام(م2)

،معنمعطؾوساتمغؼابةماظؿفارؼنيم"ماٌقـاقماإٍلدالعىمظؼقمموأخالقماحملادبم:م"مـمدطؿورمحلنيمحلنيمذقاتةم(م3)

.مموعامبعدػامبؿصرفمم98،مصػقةممم2001/مػـم1422باىقزةم،م

،مرداظةمعاجلؿرلم،مععفدم"ماظضوابطماإلدالعقةميؿاؼةماٌلؿفؾكم:م"مـمغؼاًلمسنمبدوىمصفؿىمربؿدمسؾىم(م4)

.ممم17مم،مصػقةم1994/مػـم1414اظدراداتماإلدالعقةم،م

.مموعامبعدػامم102ـماٌرجعماظلابقم،مصػقةم(م5)

،محبثمعؼدممإظبماٌؤمترماظـاظثم"ماظشرسقةمٌلرلةماٌصارفماإلدالعقةمماظضوابط:م"مـمبقتماظؿؿوؼلماظؽوؼؿىم(م6)

.ممموعامبعدػامم5مم،مصػقةم1985/مػـم1406ظؾؿصرفماإلدالعىم،مدبىم،م

،مدارماظـشرمظؾفاععاتم،م"ماألرزاقمبنيمبرطةماظطاساتموربقماظلقؽاتم:م"مـمدطؿورمحلنيمحلنيمذقاتةم(م7)

.مموعامبعدػامم39صػقةم"مثرماظطاساتمسؾىمبرطةماألرزاقمأ:م"ممم،ماظػصلماظـاغىمبعـوانم2000

،ماظؼاػرةم،مدارماظرؼانمظؾذلاثم،ماظطؾعةماظـاغقةم،ماىزماظرابعم،م"مصؿحماظؾارىم:م"مـمابنمحفرماظعلؼالغىم(م8)

.ممبؿصرفمم9بدوىمػاذمم،معرجعمدابقم،مصػقةم:مغؼاًلمسنمم497صػقةم

:م"مؼودفمإبراػقممؼودفم.م،مغؼاًلمسنمدمم196،مصػقةمم10جزءمم،"ماظؿػلرلماظؽؾرلم:م"مـماظػكرماظرازىم(م9)

(م.ممم8)م،معرجعمدابقم،مصػقةم"ماآلثارماالضؿصادؼةمظالظؿزامممبـفجماإلدالعىمظإلغػاقماالدؿفالطىم

،مدارماظؿوزؼعمواظـشرم"ماضؿصادماظؾقتماٌلؾممصىمضوءماظشرؼعةماإلدالعقةم:م"محلنيمحلنيمذقاتةم.مـمدم(م10)

.ممم50،مصػقةمم1987،ماإلدالعقةم

.ممم325،مدارمإحقاءماظذلاثماظعربىم،ماىزءماظـاظثم،مصػقةم"متػلرلماظؼرآنماظعظقمم:م"مـمابنمطـرلم(م11)

(م.ممم4)مـمؼودفمإبراػقممؼودفم،معرجعمدابقم،مصػقةم(م12)

ػـمم1423اظؿؼوىم،مم،معؽؿؾة"ماٌؼارعةماالضؿصادؼةمبنيماجملاػدؼنمواٌؿكاذظنيم:م"محلنيمحلنيمذقاتةم.مـمدم(م13)

.ممم62مم،مصػقةم2002

.ممم5مم،مصػقةم2002ػـم،م1423،معؽؿؾةماظؿؼوىم،م"ماىفادماالضؿصادىم:م"محلنيمحلنيمذقاتةم.مـمدم
 


