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 الممخص:
أسس بناء المجتمع اإلسالمي مف خالؿ فكر محمد احمد المسير رحمو  الدراسة الى بيافىدفت 

، وذلؾ ألف المجتمع اإلسالمي يتميز عف غيره مف المجتمعات، فالمجتمع اإلسالمي قائـ عمى اهلل
أساس اإلسالـ مف فكر، ونظـ، وسموؾ، جاعاًل القراف الكريـ والسنة النبوية ىو المنطمؽ الذي تقـو 

 عميو ىذه األسس، لتكويف قاعدة ثابتة وأساس متيف.
بناء المجتمع اإلسالمي عمى  سفالفكر التربوي عند محمد المسير رحمو اهلل استند في اس 

 مصادر اإلسالـ األصمية المتمثمة بالقراف الكريـ والسنة النبوية.
 .(أسس، بناء، المجتمع، اإلسالم، الفكر، المسير) الكممات المفتاحية:

Foundations of building society in the thought of Muhammad Ahmed 

Al-Masir 

Dr.Tariq Khalaf Fahad Al-Issawi 

Imam Azam University College 

Abstract 

The study aimed at clarifying the foundations of building the Islamic 

society through the thought of Muhammad Ahmad Al-Masir, may God have 

mercy on him, because the Islamic society is distinguished from other 

societies. These foundations, to form a firm base and a solid foundation. 

 The educational thought of Muhammad al-Masir, may God have mercy 

on him, was based on the foundations of building an Islamic society on the 

original sources of Islam represented by the Noble Qur’an and the Sunnah of 

the Prophet. 
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 المقدمة

 ةسنالحمد هلل الذي جعؿ مف  ،يميؽ بذاتو األقدسالحمد هلل رب العالميف حمدًا   
والصالة عمى سيدنا محمد خاتـ رسمو  ،المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ منيجًا لممؤمنيف
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األميف؛ رسولو وحبيبو وخميمو اليادي إلى صراط مستقيـ وعمى آلو وصحبو وسائريف 
 عمى منيجو إلى يـو الديف.

 :وبعد
 والتعاوف بالقوة يتسـ إسالمي مجتمع بناءييدؼ إلى  الحنيؼ اإلسالمي نادينإف    
 بشخصية أعضاؤه ويتميز والتكنولوجي، والعممي واالقتصادي التربوي والتقدـ والتكامؿ
 عالقات وتكويف ء،والعطا الحب وعمى واإلنتاج، البناء العمؿ عمى قادرة سوية متميزة
 عمـ وموضوع ومنيج، موضوع عمـ لكؿ فإف ،واآلخريف الذات مع مرضية راضية

 دراسة االجتماعية والنظـ الظواىر دراسة خالؿ مف لممجتمع العممي الفيـ ىو االجتماع
 واقعًيا تحقيًقا وتحقيقيا الفروض طرح عمى يقوـ الذي العممي المنيج بتطبيؽ عممية،
 ىذا كؿ. والمقارنة الحالة ودراسة والتجريبية، واإلحصائية التاريخية األساليب طريؽ عف

 تاريخ اهلل أودعيا التي القوانيف أو والتاريخية االجتماعية السنف عمى الوقوؼ بيدؼ
 .ومجتمعو اإلنساف
 أسرية- االجتماعية لمنظـ متكامؿ بناء بتقديـ اإلسالمية الشريعة تكفمت وقد

دارية واقتصادية  واألخالقي والعقمي الروحي النمو تحقؽ التيو  وتربوية، وعقابية وا 
 تحقؽ كما -وتعالى سبحانو اهلل عف الخالفة مرتبة إلى بو وترقى لإلنساف، واالجتماعي

 حتى اإلسالمي، لممجتمع والتكنولوجي والعممي والسياسي االقتصادي والنمو التقدـ
 واألخوة العدؿ عمى القائمة الدينية رسالتو أداء مف تمكنو التي القوة أساليب لو تكتمؿ

 تختمؼ اإلسالمية االجتماعية النظـ وىذه ،وتعالى سبحانو اهلل إلى والدعوة والمساواة،
 أف في المعاصرة، أو التاريخية سواء- الوضعية االجتماعية النظـ عف جوىري بشكؿ

 والروحي بويالتر  بجانبيو اإلنساف خمؽ الذي المصور البارئ الخالؽ ىو مصدرىا
 النظـ ىذه بسننيما والتاريخ المجتمع وخمؽ ،وتطمعاتو حاجاتو خمؽ كما السامي،

شباع اإلنساف لشئوف المنظمة الشريعة في المتضمنة اإلسالمية االجتماعية  ،حاجاتو وا 
بناء سس أالذي جاء بعنواف ) ،وعمى ىذا فقد ارتأيت أف اكتب في ىذا الموضوع

 (.المسيراحمد المجتمع اإلسالمي في فكر محمد 
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 :أىمية الموضوع
أسس بناء المجتمع اإلسالمي مف خالؿ تكمف أىمية الموضوع في الحديث عف 

 فكر محمد احمد المسير رحمو اهلل.
 :منيج البحث

 .فيما يخّص منيج البحث فإّف طبيعة البحث تقتضي االستقراء والبحث    
 خطة البحث:

 :خاتمة تمييا ثـ ،مباحث اربعةو  مقدمة عمى اشتممت فقد البحث، خطة عف أماو 
 وسيرة موجزة عن محمد احمد المسير رحمو اهلل.المبحث األول: تحديد المفاىيم، 

 ودوره في بناء المجتمع مبدأ التعاون والتكافلجاء بعنوان فقد : الثاني المبحث
 المسير رحمو اهلل. محمدفي فكر 

األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ودوره في : فقد جاء بعنوان لثالمبحث الثا
 .المجتمع عند المسير بناء
 التعميم ومناىج التربية ودورىا في بناء المجتمع عند المسيرالمبحث الرابع:    
 المصادر قائمة ذكرت وبعدىا ،البحث في جاء ما أىـ ذكرت وقد الخاتمة جاءت ثـّ 

 .اليجائية الحروؼ حسب عمى رتبتيا وقد والمراجع
 يـو بو ينفعني وأف ،الكريـ لوجيو خالصاً  ىذا عممي يكوف أف اسأؿ تعالى واهلل   

 .العالميف رب هلل والحمد ،سميـ بقمب اهلل أتى مف إال بنوف؛ وال ماؿ ينفع ال
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 المبحث األول
المسير(. احمد تحديد المفاىيم، وتعريف موجز بـ )محمد   

 :تعريف األسس لغة واصطالًحاأواًل: 
، (ٔ)جمع أساس، و"األساس ألصؿ الِبناء، وجمع األساس أسس": األسس لغة

، فاألس: (ٕ)وىذه المادة مف اليمزة والسيف تدؿ عمى األصؿ والشيء الوطيد الثابت
أصؿ البناء، وكذلؾ األساس، واألسس مقصور منو. وقد أسست البناء تأسيسًا. وأسَّ 

، (ٖ)البناء يؤسو أسًا، وأسسو تأسيسًا، وأسست دارًا إذا بنيت حدودىا ورفعت مف قواعده
 .فاألس ما يبتنى عميو

كؿ حاؿ فاألسس لغة ما يبتني عميو الشيء بالجممة، وىذا يصدؽ عمى  وعمى
 چ چ چ چ ڦ چ :ومنو قولو تعالى األمور الحسية والمعنوية، فيي في كؿ شيء بحسبو،

 ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ڑ ڑ ژ چ  ڍ ڍ ڈ چ :ومنو قولو تعالى، (ٗ)چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ
 .(٘) چ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

صدؽ األساس عمى األمر الحسي واألمر  وفي ىاتيف اآليتيف شاىد عمى
المعنوي، فالبناء عمى التقوى معنوي، والمشبو بو وىو البناء عمى جرؼ ىاٍر أمر 

وىو  ،(ٙ)حسي. وفي كال الحاليف يعتمد عميو البناء إذ "عمى قدر األساس يكوف البناء"
 .(ٚ)متقدـ عميو زمنًا ورتبة، لذا "يقاؿ األساس أواًل ثـ البناء"

  اصطالًحا:األسس 
طالقو شامؿ لألمور  أما األساس فيو األرضية التي تبتنى عمييا القواعد، وا 
الحسية والمعنوية كما في بياف المعنى المغوي، واألساس ىنا مف األمور المعنوية، ألنو 
يعني األرضية المعرفية، بعد تقييده بما يتركب منو التعريؼ، إذ ىو األرضية المعرفية 

حركة الفكر أو المنظومة الفكرية التي تيدؼ لموصوؿ إلى نتائج  التي تبتنى عمييا
 .حقيقية، أو النتيجة القصوى مف حيث مالمسة الحقيقة أو مقاربتيا

األسس: ىي مجموع ما تتقوـ بو األرضية  ومف خالؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ
 .التي تبتنى عمييا أي قاعدة مف األمور الحسية والمعنوية
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 المجتمع لغة واصطالًحاتعريف ثانيًا: 
 تعريف المجتمع لغة 

القوـ اجتمعوا مف  وتجمعالمجتمع لغة: مف )جمع( الشيء المتفرؽ فاجتمع 
لجماعة  ىنا وىنا، والمجتمع موضع االجتماع والجماعة مف الناس، والجمع أيضًا اسـ

 .(ٛ)الناس "
 :تعريف المجتمع اصطالًحا 

المجتمع في االصطالح: عرؼ المجتمع في عمـ االجتماع بإنو "وىو مجموعة 
، يسعى كؿ واجتماعيةمف األفراد تعيش في موقع معيف تتربط فيما بينيا بعالقات ثقافية 

واحد منيـ لتحقيؽ المصالح واالحتياجات، والميـ في المجتمع أف أفراده يتشاركوف 
تطوير ثقافة ووعي مشترؾ يطبع المجتمع ىمومًا أو اىتمامات مشتركة تعمؿ عمى 

 .(ٜ)وأفراده بصفات مشتركة تشكؿ شخصيتو ىذا المجتمع وىويتو"
  المجتمع اإلسالميتعريف 

ولقد وضع الباحثيف المسمميف تعريفات لممجتمع المسمـ تنسجـ مع مبادئ 
 : وقواعد الشريعة اإلسالمية وبما ينسجـ مع الواقع، نذكر مف ىذه التعريفات ما يمي

ويعرؼ المجتمع اإلسالمي بإنو" المجتمع الممتـز بتعاليـ اهلل وشرعة والمطبؽ 
 .(ٓٔ)لحدوده والخاضع ألوامره والمجتنب لنواىيو""

المجتمع المسمـ ىو ذاؾ المجتمع الذي تميز عف المجتمعات األخرى بنظمو 
ويتوجيوف إلى قبمة الخاصة، وقوانينو القرآنية وأفراده الذيف يشتركوف في عقيدة واحدة، 

واحدة، وليذا المجتمع وأف تكوف مف أقواـ متعددة، وألسنة متباينة خصائص مشتركة، 
 .(ٔٔ)وأعراؼ عامة، وعادات موحدة

ومف خالؿ ىذه التعريفات يتضح لنا أف المجتمع اإلسالمي مجتمع رباني، 
حددت أىدافو ورسمت مالمحو، واستمد تنظيمو مف نصوص الشريعة اإلسالمية 
السمحة وأحكاميا، التي جاء بيا القرآف الكريـ والسنة النبوية المطيرة، فميس مف 
الضروري إذا أف تكوف ىناؾ أرض معينة ليذا المجتمع، وليس مف الضروري أف يعيش 
أفراده معا لفترة طويمة، وأىدافيـ ومصالحيـ ليست مشتركة، بؿ ىي واحدة، ويحترموف 
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وأحكاـ الديف ليرتبوا  ية ويضعوف الوحي والسنة واالجتيادالعرؼ والتقميد والقيـ االجتماع
 نظاميـ االجتماعي. 

 سيرة موجزة محمد أحمد المسير رحمو اهلل :لثاً ثا
  :والدتو 

، وكاف مولده ـ بالقاىرةٜٛٗٔالدكتور محمد سيد أحمد رمضاف المسير سنة  دول
رحمو اهلل إيذانًا بمولد عالـ يدافع عف اإلسالـ بإخالص وتفاف، فعند والدتو رأت أمو 

القرآف، كاف مف  اقرئيوة ولوحا، وقيؿ ليا اأعطيت فييا دو رحميا اهلل رؤيا صالحة 
 .(ٕٔ)الصبحفي مناميا إال جاءت مثؿ فمؽ  عطاء اهلل ليا أنيا كانت ال ترى رؤيا

ىو األستاذ الدكتور سيد أحمد رمضاف السير رحمو اهلل، ولد سنة  والده:
ـ بالقاىرة أتـ دراستو في األزىر، حصؿ عمى الدكتوراه في التفسير وعمـو ٜٚٓٔ
ـ، قضى حياتو في خدمة القرآف ٜٔٙٔاألزىر سنة تولى التدريس في جامعة  القرآف،

حمو اهلل معتزًا بأزىريتو اعتزازًا الكريـ والسنة النبوية والدعوة الى اهلل تعالى، كاف ر 
ف األزىر القديـ، كبيرًا، حيث قاؿ لو كاف لي مف األبناء عشرة ما عممتيـ إال في صح

 .(ٖٔ)ٜ٘ٚٔتوفي رحمو اهلل سنة 
والدة الدكتور محمد المسير، ىي ابنة األستاذ الدكتور / عبد العزيز  األم: 

ـ، ٜٔٔٔدت رحميا اهلل في أسيوط سنة ول ،وأصولو كمية الشريعةالمتولي، أستاذ الفقو 
ت القرآف الكريـ، ولـ تقتصر عمى ذلؾ مف قامت فظوتعممت ىناؾ، نشأة في القاىرة، ح

 زواجيا،و ألبنائيا بعد ظيفثـ قامت بتح بتحفيظو ألبنا إخوانيا وأخواتيا قبؿ زواجيا،
 .(ٗٔ)ـ"ٕٔٓٓتوفيت رحميا اهلل في سنة 

 و:أتنش 
رحمو اهلل ، بكفر طبموىا " ، مركز تال " ، بمحافظة  نشأ الدكتور محمد المسير

في أسرة كبيرة عريقة، عرفت بالعمـ والتديف واألخالؽ، تمقى تعميمو األولي في  المنوفية
قريتو )كفر طبموىا(، ظيرت عميو عالمات الذكاء منذ صغره رحمو اهلل، حفظ القرآف 

ألزىر الشريؼ لدراسة الكريـ وىو في سف الحادية عشر مف عمره، انتقؿ الى ا
اإلعدادية، كاف رحمو اهلل مف الطمبة الذيف يشار ليـ بالذكاء واالنضباط وحسف 
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السموؾ، كاف ترتيبو األوؿ في الجميورية المصرية في المرحمة اإلعدادية، انتقؿ بعد 
ذلؾ الى كمية أصوؿ الديف بجامعة األزىر، تخرج مف الكمية بالترتيب األوؿ بتقدير 

، دخؿ مرحمة الماجستير تخصص عقيدة والسفة، أتـ الماجستير ثـ ۳۷۹۵ ممتاز عاـ
أكمؿ بعد ذلؾ الدكتوراه محصؿ عمى تقدير عالي مع مرتبة الشرؼ، عف أطروحتو 

 .(٘ٔ)ـٜٛٚٔالموسومة )الروح في دراسة المتكمميف والفالسفة( عاـ 
 ابناءه:

ء كميـ مف الذكور، أما أبناء الدكتور محمد المسير رحمو اهلل، فيـ عشرة أبنا
اسماىـ بأسماء اصحابو اعتزازًا منو بيؤالء الصحابة الكراـ الذيف رضي اهلل عنيـ 
وأرضاىـ فسماىـ )بالؿ، نعماف، عثماف، حذيفة، حساف، بشير، طمحة، سمماف، حمزة، 

ي بالؿ رحمو اهلل قبؿ مرور اسبوع فجعفر(، توفي منيـ اثناف وىـ في سف الصغر، تو 
الثاني اسمو نعماف توفي رحمو اهلل قبؿ سف الخامسة، والباقوف أسأؿ اهلل عمى والدتو، و 

 الكريـ.أف يمتعيـ بالصحة والعافية، كميـ يحفظوف القرآف 
 اإلخوة:

لمدكتور محمد المسير رحمو اهلل أختيف، توفيت أحدىما قبمو، والثانية أسأؿ اهلل 
 .(ٙٔ) بالصحة والعافية ويمتعيا أف يحفظيا

  العمميةمؤلفاتو 
خمؼ الدكتور محمد المسير رحمو اهلل، العديد مف المؤلفات والبحوث في 
مجاالت عدة، تدؿ عمى قدرتو عمى إنتقاء الكممات المؤثرة في نفوس اآلخريف، إذ تجد 

كؿ جانب بالحديث عنو  سأخصسيرة ذات معاني كبيرة، يفي كتبو ومحاضراتو كممات 
 :مستقالً 

 الشريعة:في مجال  -
( صفحة، يقدـ الدكتور ٖٓٓيتكوف ىذا الكتاب مف ) :اإلسالمادات في بالع  -ٔ
في ىذا الكتاب أىـ المسائؿ الفقيية مف خالؿ النصوص الشرعية في  المسير،محمد 

العبادات، ويظير األحكاـ التي تمبي حاجة الناس وسموكياتيـ، باإلضافة إلى اىتمامو 
 .باآلراء الفقيية "
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( صفحة، يأكد الدكتور محمد المسير رحمو ٕٗٚ): وفيو نحو دستور إسالمي  -ٕ
فاؽ الرقي آاهلل، في ىذا الكتاب عمى ضرورة الحفاظ عمى األمة وحقوقيا، ويعبر بيا الى 

 .حو الشرعيعف كؿ ما لـ يب والحضارة واالبتعاد
( صفحة، اىتـ الدكتور ٕٓٗيقع ىذا الكتاب في ) محاور تطبيق الشريعة: -ٖ

خصائص اإلسالـ التي تبني المجتمع، وليقدـ  برزأب ىذا الكتاب سير فيممحمد ال
 تاريخ الحوار اإلسالمي حوؿ تطبيؽ الشريعة. كرية صحيحة مففنماذج 
ىذا الكتاب يبيف فيو الدكتور  معالم الحضارة اإلسالمية في مناسك الحج:  -ٗ

 رحمو اهلل العالقة الوثيقة بيف الديف والحياة، مف خالؿ مناسؾ الحج. محمد المسير
 في مجال العقيدة اإلسالمية:  -

صفحة، يدور ( ۴۸۲يتضمف ىذا الكتاب بيف دفتيو )اإللييات في العقيدة:   -ٔ
 ورؤيتووتوحيده، وأسمائو، وصفاتو،  وتعالى،في الكتاب الحديث حوؿ وجود اهلل سبحانو 

فيو عف القضاء والقدر، جاء ىذا الكتاب بأسموب بميغ رائع  ثسبحانو وتعالى، كما يتحد
الى التقارب بيف المذاىب اإلسالمية مف أجؿ توحيد فيو بالوضوح والسالسة، يدعوا  يتسـ

عالء كممتيا.  األمة اإلسالمية وا 
( صفحة، تناوؿ ٕٙٛفي ىذا الكتاب ) عالم الغيب في العقيدة اإلسالمية:  -ٕ

فييا الدكتور محمد المسير رحمو اهلل مفيومو عالـ الغيب، ومراحؿ االنتقاؿ اليو، كما 
ب غيميدي( ثـ ختـ كتابتو عف عالـ ال)الكر فيو ذو  وأشراطيا،ث فيو عف الساعة تحد
 كر الجنة والنار.ذو  وسمـ اهلل عميو ذكر شفاعة النبي محمد صمىب

صفحة، يتناوؿ الدكتور ( ۴۳۲وفيو ) الرسالة والرسل في العقيدة اإلسالمية:  -ٖ
في ىذا الكتاب التعريؼ بالنبوة والرسالة وحاجة الناس إلى  اهلل،محمد المسير رحمو 

الرساالت، كما تناوؿ فيو الكتب التي نزلت عمى األنبياء ومسيرة األنبياء وعددىـ وزماف 
 كؿ نبي ومكانو.

وقد وضع الدكتور محمد السير ىذا الكتاب  تسيير العقيدة بشرح الخريدة:  -ٗ
فيو منظومة شعرية في أصوؿ الديف وقواعد  حاً ف في دراسة عالـ التوحيد، شار بتدئيلمم

العقيدة المسماة بػ : متف الخريدة البيية في العقائد التوحيدية، وقد قسـ الدكتور محمد 
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لييات ، والنبوات، والسمعيات، وطيارة المسير رحمو اهلل ىذا الكتاب الى أربعة أقساـ: اإل
العديد مف الكتب في مجاؿ العقيدة  القموب والسموؾ "، ولمدكتور محمد السير رحمو اهلل

اإلسالمية منيا : التمييد في دراسة العقيدة اإلسالمية، والنبوة المحمدية، والشفاعة في 
 اإلسالـ، وفتاوى العقيدة اإلسالمية .

 في مجال السيرة والحديث:  -
كتور محمد المسير في ىذا الكتاب عف ديتكمـ ال الرسول وقضايا المجتمع:  -ٔ
إلى اهلل،  ة، الدعو )الطفولة وىي:النبوية، فيعرض أىـ قضايا المجتمع،  السيرةفمسفة 

 كؿ ذلؾ مف خالؿ السيرة النبوية الطاىرة قواًل وعماًل. المرأة(، ، الشباب،ىالعدؿ، الشور 
عالقة  اهلل،: وفيو بعرض الدكتور محمد المسير رحمو الرسول حول الكعبة  -ٕ

لممتعمـ بالتعرؼ عف ىذه العالقة بيف  ة، ليكف دليالً اهلل عميو وسمـ بالكعب الرسوؿ صمى
 .وسمـ والكعبة الرسوؿ صمى اهلل عميو

فيو  شارحاً  صفحة،( ۴۵۲يتألؼ ىذا الكتاب مف ) شرح الحكمة النبوية:  -ٖ
عمى االلتزاـ والتخمؽ  اً ثالدكتور محمد السير رحمو اهلل، إطار األحاديث القدسية النبوية، ح

 والسنة المطيرة. بأخالؽ القرآف الكريـ
قدـ الدكتور محمد المسير في ىذا الكتاب صورة صادقة  الرسول في رمضان:  -ٗ

 .محمد صمى اهلل عميو وسمـ في شير رمضاف الكريـ یصم لحياة الرسوؿ
 الفمسفة واألخالق: -

ىذا الكتاب عبارة عف بحث قدمو  والفالسفة:الروح في دراسات المتكممين  -1
تتناوؿ  وفمسفة،تخصص عقيدة  الماجستير،لنيؿ درجة  اهلل،رحمو  المسير الدكتور محمد

، باإلضافة إلى وحديثاً  الموضوع الذي شغؿ الفكر اإلنساني قديماً  وىو (،)الروحفيو كتاب 
 وتقويميا بميزاف اإلسالـ الصحيح. والطبيعييف، مناقشاتو لمذاىب الفالسفة

دكتوراه  أطروحة المجتمع المثالي في الفكر الفمسفي وموقف اإلسالم منو: -2
سير رحمو اهلل مف أجؿ نيؿ شيادة الدكتوراه، ويدور موضوع مال محمد قدميا الدكتور

مع تفييا الفالسفة الذيف تحدثوا عف المج المجتمع المثالي، ذاكراً )حوؿ ظاىرة  األطروحة
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إلقامة المجتمع  إسالمياً  إسالمي، وقدـ تصوراً  منظور المثالي وناقش ىذه القضية مف
 .(المثالي الذي تنشده

: ىذا الكتاب ىو عبارة عف جممة مف قضايا الفكر اإلسالمي المعاصر  -3
اإلسالمي بيف حركتي  )المجتمع أبرزىا:مؤتمرات الدولة، ومف  في البحوث قدميا المؤلؼ

قيقة ية إسالمية األحداث الخميج، والتجديد الديني بيف الحؤ ور  الفكر الواحد واالستشراؽ،
التشريع ودعوى التميز، رؤية تقنية الحاضر العالـ  والوىـ، قضية المرأة بيف حكمة

 .(اإلسالمي
يتكوف ىذا الكتاب مف  زلزال الحادي عشر من سبتمبر والتوابع الفكرية لو: -4

يا قباء ىذا الكتاب عبارة عف لقطات فكرية مف مواقع األحداث تعج صفحة،( ۴۲۲)
الشرع، وبحوث عممية قائمة عمى القرآف الكريـ والسنة  ةناأمبكممات ناصحة مانعة 

 .المطيرة، مف أجؿ اظيار الحؽ وارىاؽ الباطؿ
صفحة، قدـ بيا ( ۳۸۲ىذا الكتاب يضـ ) القيم األخالقية من القرآن والسنة:  -5

يا يالمسير رحمو اهلل، القيـ األخالقية التي جاء بيا اإلسالـ والدعوة ال الدكتور محمد
 المسمموف.ليتحمى بيا 

أبرز الدكتور محمد المسير رحمو  قضايا إنسانية في الفكر الديني والفمسفي: -6
وؿ صالكتاب القضايا اإلنسانية في الفكر الديني والفمسفي، متمثمة بثالثة أ اهلل في ىذا
 .ري(شالباإلنساف، النشأة اإلنسانية، االصطفاء  )حقوؽ وىي:جوىرية 

 في مجال األديان: -
تكمـ الدكتور محمد المسير في ىذا الكتاب عف  النصرانية في الميزان:أصول   -1

وذلؾ في إطار  والصمب،وعف الخطيئة  المسيح،وعف شخصية  وليا،صوأالنصرانية 
 النصراني.الحوار اإلسالمي 

جاء ىذا الكتاب في أعقاب اكتشاؼ تنظيـ )عبدة الشياطيف  عبادة الشيطان: -2
اهلل، الستار عف نشأتيـ، وأشكاليـ، وتطورىـ،  ر(، وكشؼ الدكتور محمد رحموصبم

 منيـ. وطرؽ الوقاية
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 الكتاب،تناوؿ الدكتور محمد المسير رحمو اهلل، في ىذا  با النصرانية:و أور   -3
، وموقؼ الكينة، وأثر الكنيسة في إفساد المجتمعات، ارىصالنموقؼ الكتاب المقدس عند 

 با الحديثة.و الحقيقية ألور  وأسباب الحضارة
ىذا في إطار سمسمة دراسة الدكتور محمد  المسيح ورسالتو في القرآن:  -4

 .ؽلمكتاب الساب المسير رحمو اهلل لمنصرانية، وىذا الكتاب مكمالً 
 في مجال الفرق اإلسالمية:  -

ىنالؾ العديد مف الكتب والمؤلفات التي ألفيا الدكتور محمد العسير رحمو اهلل، كما 
فات، وىي الحوار بيف الجماعات ؤلم ثالثديو رؽ لفي مجاؿ الفكرىا، و ذسبؽ 

 مة في دراسة الفرؽ اإلسالمية.دفي الفكر اإلسالمي، ومق ية التفكيرقضاإلسالمية، و 
 :وفي مجال التحقيق -

لوالده سيد احمد المسير  تبمف الك حقؽ الدكتور محمد السير رحمو اهلل، الكثير
 ومنيا: رحمو اهلل،

العديد مف الكتب لؾ يف، وىنايإلزاـ القرآف العادييف والمم -ٕ .السنة مع القراف  -ٔ
لفضيمة الشيخ /  (،الفرقاف في عموـ القراف )منيجكما حقؽ كتاب  اهلل،رحمو  التي حققيا

 ف.زأيجمحمد عمي سالمة في 
سير رحمو اهلل، طبعت ملمدكتور محمد ال اً تبومف الجدير بالذكر أف ىناؾ ك

 ومنيا: أخرىيد طبعيا ضمف مؤلفات ثـ أع مختمفة عناويفتحت 
في كتاب )قضايا الفكر  حثبمب الحديث عف اهلل، ضمف ىذا الكتاب كأد  -ٔ

 .اإلسالمي المعاصر(
 ة المحمدية(.لنبو مف كتاب )اض ىذا الكتابطبع  أعيدي، حلرسوؿ والو ا  -ٕ
ير يس)تضمف كتاب  وعمـ التوحيد، لمشيادة االعدادية األزىرية، أعيد طبع -ٖ

 .(ريدةخال بشرحقيدة عال
سير مبعض الكتب والقصص الصغيرة التي ألفيا الدكتور محمد ال وىنالؾ

 اهلل.رحمو 
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 وفاتو 
الدكتور محمد المسير رحمو اهلل، في صبيحة يـو األحد، في عاـ  توفي

األجر عند اهلل  حتسًبام صابًرامعو ظؿ طويؿ مع المرض،  صراع ـ، وذلؾ بعدٕٛٓٓ
في خدمة اإلسالـ  قضاىاالمنية، بعد سنوات  وافتو حتى دهمال يفتر عف ذكر اهلل وح

في فترة زمنية حساسة  فاضالً  مريباً  اهلل والدفاع عنو، وفي الدعوة والتربية، كاف رحمو
 .(ٚٔ)نبالجوا ؿمف حياة جيؿ حاصرتو المعاناة مف ك

الكثير مف محبيو، وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى صدقو، ومحبة  رثاه
 قائاًل:الدكتور سعد سعد جاويش رحمو اهلل وقد رثاه الناس اليو، 

 ىذا النعيـ المقيـ إلى األبد                 دسػػيا ج اً ػػيئنىعش فػػػػ فؤادسكف ال
 عيشو في رغدف جار الحبيب              ؼ الرحمف ومف يكفنفي ك أمسيت

موىا(، بمحافظة بر طف)ك قريتوسير رحمو اهلل في مف الدكتور محمد الفد
ة يبير بالمسجد األزىري، في جنازة ميظمى عميو بعد صالة الص المنوفية، وقد

تو جناز عند وصوؿ  عميو أيضاً  صمىمف الناس، وقد  يا االالؼشيعمشيودة، حضر ت
يف واألقارب، وتوالى بكبير مف العمماء والمح إلى قريتو بعد صالة العصر، وشيعو جمع

 .(ٛٔ)العمماء عميو رحمو اهلل ثناء
 الثانيالمبحث 

 في فكر المسيرودوره في بناء المجتمع التعاون والتكافل  مبدأ
إف المجتمع اإلسالمي ىو مجتمع يقوـ عمى أساس التعاوف والتكافؿ بيف 

نياية المطاؼ إلى زرع روح الحب والتطوير والتكافؿ يؤدي في  أفراده، وىذا التعاوف
واإلصالح فيو، كما إف الحياة التعاونية تؤدي إلى صد االنحراؼ االجتماعي ومكافحة 

 .(ٜٔ) چ ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ چ، قاؿ تعالى: الفساد
أولى صور التعاوف والتكافؿ االجتماعي  اواًل: إنفاق المال عمى المحتاجين:

اإلسالـ، إف الماؿ الذي منحو اهلل تعالى وتفضؿ بو عمينا بالثواب التي أقرىا وأوضحيا 
ىو ممؾ هلل سبحانو وتعالى وبذلؾ يجب عمى المسمـ أف يكوف إنفاقو ليذا الماؿ حسب 

وبذلؾ البد أف تكوف رسالة ، (ٕٓ)چ ڇ ڇ  ڇ ڇ چقاؿ تعالى:  تعاليـ الديف الحنيؼ،
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اإلنفاؽ التي يؤدييا المسمـ في سبيؿ اهلل تعالى، وقد وصؿ اإللزاـ لممسمـ بأف يعطي 
 ڈ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چالمحتاج حقو مف ىذا الماؿ كزكاة، أو صدقة، قاؿ تعالى : 

 .(ٕٔ)چ ڳ ڌ ڌ ڍڍ ڇ   ڇ ڇ ڇڑ ڑ ژ     چ ڍ ڍ ڈ
أف الماؿ نعمة يوـ يسخر لخدمة " :اهلليقوؿ الدكتور محمد المسير رحمو 

ال انقمبت  ىربقالمجتمع، ويوـ براعي فيو حؽ الضعفاء والمحتاجيف، وذي ال واألرحاـ، وا 
   ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ چ، قاؿ تعالى: (ٕٕ)"وباال عمى صاحبو في الدنيا واآلخرة إلى نقمة، وأصبح

 . (ٖٕ)چ ڑ ڑ ژ چ ڍ ڍ
إف مف أعظـ وسائؿ التقرب إلى اهلل سبحانو وتعالى، والتي  : صمة الرحم:انياً ث

تعد واحدة مف أبرز صور التعاوف والتكافؿ االجتماعي، ىي صمة الرحـ، قاؿ اهلل 
مة الرحـ ما ىي إال داللة ص، إف (ٕٗ)چ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چتعالى: 

 ذلؾتنفؽ أموالنا في سبيمو كمف دالالت التعاوف والتكافؿ، فكما أوصانا اهلل تعالى أف 
عبر الدكتور محمد يفقد أوصانا بصمة الرحـ مف أجؿ بث الخير في نفوس المسمميف، و 

إف اإلسالـ حريص عمى : "المسير رحمو اهلل بقولو عف ىذه الصورة ) صمة الرحـ(
، (ٕ٘)چ ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ چ: التراحـ والتعاوف والنصرة، قاؿ تعالى

ذا كاف شأف(ٕٙ)عميو وسمـ : )) وكونوا عباد اهلل إخوانا((وقاؿ صمى اهلل  اإلنساف إف  ، وا 
ذوي  ال يعيش وحده بؿ يحتاج إلى بني جمسو يعاونيـ ويعاونو، ويخدميـ ويخدموه، فإف

 .(ٕٚ)"ـحبالترا ىمة وادلصالقربى والرحـ أحؽ بال
ف التعاوف فأف الدكتور محمد المسير رحمو اهلل يرى أ ثالثا: إكمااًل لما سبق 

، والدولة التي نبيمة لغاياتوالتكافؿ ضرورة اجتماعية ولكنو في اإلسالـ تعاوف شريؼ 
نما تحتاج لجيود األمة  اً جيد فرد ميما كاف خارقبترعى المجتمع ال تسير  لمعادة، وا 

العزة  غايات أسمىبأسرىا، ألف المجتمع الذي يتميز أفراده بيذه الروح يؤدي إلى 
 .(ٕٛ)فوالرخاء واألما

وقد جعؿ الدكتور محمد السير رحمو اهلل لمظاىر التكافؿ اإلسالمي أنواع عدة 
 :(ٜٕ)منيا



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 208 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ    ڻ چتعالى:  تكافؿ اآلباء واألميات في حاؿ الكبر والشيخوخة، قاؿ - أ
 .(ٖٓ) چ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

اهلل خمؽ  ))إفتكافؿ لذوي الرحـ عامة، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:  - ب
الخمؽ حتى إذا فرغ منيـ قامت الرحـ، فقالت: ىذا مقاـ العائد مف القطيعة، قاؿ: 

ؿ مف وصمؾ، وقطع مف قطعؾ؟ قالت: بمى، قاؿ: فذاؾ صنعـ، أما ترضيف أف أ
 . (ٕٖ)چ ڇ ڇ  ڑ ڑ ژ چ ڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ، وقاؿ تعالى:(ٖٔ)لؾ((
زاؿ جبريؿ توصيني  ))ماتكافؿ الجيراف، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ   - ج

 .(ٖٖ)(سيورثو(بالجار، حتى ظنت أنو 
عمى  ياعس، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ))الواليتامىتكافؿ األرامؿ  - د
 .(ٖٗ)والمسكيف كالمجاىد في سبيؿ اهلل عز وجؿ(( ة،ممر األ
 ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئائ ائ ى          ى ې چتكافؿ طالب العمـ، قاؿ تعالى:  -و
 . (ٖ٘)چڎ ڎ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: ))مف عاد مريضا لـ يزؿ ىتكافؿ المرض -ي 
 .(ٖٙ)ة؟ قاؿ: جناىا((نرفة الجخالجنة، قيؿ يا رسوؿ اهلل وما  رفةخفي 
 ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ چ: الحاجات عمومًا، قاؿ تعالىتكافؿ لذوي  -ىػ 

 .(ٖٚ) چ ۋ ٴۇ ۋ ٴۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۓ ۓ
تضح مما سبؽ أف الديف اإلسالمي ينظر إلى المجتمع عمى أنو كياف يقوـ ي

حياة  يحيىفي المجتمع أف  نسافإلل بدعمى مبدأ التواصؿ، والتراحـ بيف أفراده، وال
بمقامو کمخموؽ ميزه اهلل سبحانو وتعالى عف سائر المخموقات، فاإلسالـ ال  تميؽكريمة 

 لـ، والحرماف.أمف الفقر، و  يبيح أف يبقى أفراده يعانوف
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 الثالثالمبحث 
 األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ودوره في إصالح المجتمع عند المسير

إف مف أىـ مسؤوليات الفرد اإلسالمي في إصالح المجتمع ىي األمر 
بالمعروؼ والنيي عف المنكر، كما إنو السبؿ لنجاة المجتمع مف فساده، ويتضح ذلؾ 

بالمعروؼ والنيي عف  ، فاألمر(ٖٛ)چ ٹ ٹ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چفي قولو تعالى: 
ف أوؿ مف النبي محمد  أمر بالمعروؼ ىو المنكر ىو غاية تعميمية تثقيفية لمفرد، وا 

 عمنصمى اهلل عميو وسمـ، وأف األمر بالمعروؼ، والنيي عف المنكر يربي الفرد وي
الفساد في المجتمع، ويولد طاقة إيمانية، ويضيؼ قوة إيجابية جديدة ألفراد المجتمع، 

ف منيج  ذياألمر بالمعروؼ، والنيي عف المنكر، تفرض عمى المسمـ أف يكوف  وا 
األعماؿ التي تحوي عمى المنكر،  سيماعمى ما يحيط بجانبو مف أعماؿ، وال  بصيرة

والواجب عمى المسمـ ىو اتباع أوامر اهلل والسير عمى منيج النبي محمد صمى اهلل عميو 
وسمـ، وأف ال يسمح بتفشي المنكر في مجتمعو، قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ : 

يده، فإف لـ يستطع فبمسانو، فإف لـ يستطع فبقمبو، وذلؾ )) مف رأى منكـ منكرا فميغيره ب
 .(ٜٖ)أضعؼ اإليماف ((

ميما باإلشتغاؿ  ف لمدكتور محمد المسير رحمو اهلل في فكره التربوي دوراً إ 
باألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر إذ يتضح ذلؾ عبر محاوراتو، ولقاءاتو التمفزيونية، 

إف "وخطبو، ومؤلفاتو، فيعمؽ الدكتور محمد المسير رحمو اهلل، في ىذا الجانب قائاًل : 
تعبير إسالمي يعني النقد البناء، وشعور اإلخوة  األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

لفياض تجاه المجتمع، وليس األمر بالمعروؼ توزيعًا لإلتيامات وتسمطًا عمى رقاب ا
نما ىو أ ، وأف (ٓٗ)"نية طيبة يرجوىا المسمـ إلخوانو، ومحبة خير يكنيا ليـمالناس، وا 

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ليس تسمطًا عمى رقاب الناس، وليست لعنات 
نما ىي حكمة وموعظ ،تصب عمييـ ة حسنة، وشعور مف اإلخوة فياض يسعى إلى وا 

 .(ٔٗ)أف يكوف الناس سعداء بديف اهلل
ومف أبرز صور األمر بالمعروؼ، والنيي عف المنكر، في فكر الدكتور محمد 

 المسير رحمو اهلل، والتي تتجمى في مؤلفاتو، ومنيا:
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في ظؿ التطور الحاصؿ في الشؤوف العممية أصبح لإلعالـ  إصالح اإلعالم: -ٔ
دورًا ميمًا في التأثير في العقوؿ، لما فيو مف شر مسيطر عمى ىذه العقوؿ، وقد حدد 
الدكتور محمد المسير رحمو اهلل، مجموعة مف المحاور التي يراىا مصححة المسار 

ؽ األمر مخاصة تحت منطاإلعالـ في خدمة قضايا األمة، وال سيما اإلعالـ العربي 
 .(ٕٗ)بالمعروؼ والنيي عف المنكر

اإلسالمية، وبناء المواطف  ةأف يكوف ىدؼ اإلعالـ ىو التمكيف في الدعو  -أ 
 الصحيحة.المسمـ، وتقديـ الحياة اإلسالمية 

أف يعد رجؿ اإلعالـ ليكوف رجؿ دعوة، يمثؿ سمو اليدؼ ويقدـ صورة مشرفة  -ب
 اإلسالـ. لرجؿ
 ييتـ اإلعالـ بتقديـ وقائع الحياة اإلسالمية المعاصرة مف منظور إسالمي.أف  -ج
 ،وعممياً  ،سياسياً  ،اقتصادياً  المعاصر،أف يبرز اإلعالـ نماذج الكفاح اإلسالمي  -د

 . وعسكرياً 
أف ينحو منحى تربويًا يسعى إلى اإلرتقاء بالذوؽ، والفكر، والسموؾ، وليس يسعى  -و
 مسايرة أىواء الناس وشيواتيـ. ىإل

يعد ىذا المصطمح واحد مف أبرز صور االنحراؼ السموكي  بالدين: االستيزاء -ٕ
بالديف(، منذ  االستيزاءالتي يقوـ بيا عبدة الشيطاف وغيرىـ، وقد شاع ىذا الفعؿ ) 

 ہ ہ ۀ ۀ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ  پ ھ ھ ہ ہ ٱ چسالؼ األنبياء، منذ عيد نوح، قاؿ تعالى : 
، وقد كثرت ىذه الصورة في الديف اإلسالمي وتنوعت مصادرىـ، (ٖٗ)  چ ٿ      ٿ ٿ

يو ب، والبد مف اإلنشغاؿ بأوامر اهلل واتباع منيج ن(ٗٗ)ورسموا ألنفسيـ طريؽ الظالؿ
محمد صمى اهلل عميو وسمـ ، في الدعوة والتربية، واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، 

رحمو اهلل، البد مف دعاة ومفكريف تربوييف، يبادروف معا ويرى الدكتور محمد المسير 
 .(٘ٗ)إلى تصحيح مثؿ ىكذا أخطاء، ويمفتوف األنظار إلى الحؽ

صبح السحر فيو ينتشر بشكؿ كبير، أإف الوقت المعاصر  الذىاب إلى السحرة: -ٖ
اؿ بالدعوة أو قمة اإلشتغاؿ بالدعوة واإلرشاد، شتغولعؿ السبب في ذلؾ، ىو عدـ اإل

ف رسولنا الكريـ محمد صمى اهلل عميو وسمـ قد وا ألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وا 
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)) اجتنوا السبع الموبقات،  :قرف السحر بالشرؾ، إذ قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
ر، وقتؿ النفس التي حـر اهلل إال حقيؿ: يا رسوؿ اهلل، وما ىي؟ قاؿ: والشرؾ باهلل، والس

 غافالتال نات، وقذؼ المحصالزحؼوالتولي يوـ  باالر  وآكؿاليتيـ  بالحؽ، وأكؿ ماؿ
، فالبد مف رجاؿ دعوة وفكر وتربوييف حقيقيف لإلشتغاؿ بأمر اهلل (ٙٗ)المؤمنات ((

صح الناس، أي يأمروف بالمعروؼ وينيوف عف المنكر بالمعروؼ، يقوؿ الدكتور نو 
نزه المسمـ عف الخرافات واألوىاـ إف اإلسالـ حريص عمى أف ي" :محمد المسير رحمو اهلل

وأف يسمؾ السبؿ المشروعة، وقد كثروا في وقتنا المعاصر السحرة ، وكثر ممف يذىب 
الييـ، فالبد مف اإلشتغاؿ باألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر في ىذا الجانب حتى 

 .(ٚٗ)"يعمـ الناس طريؽ اليدايا وترؾ طريؽ الشرؾ
المي حروبا مالحنة أودت بحياة الكثير مف عاش العالـ اإلس زوال األمن: -ٗ

شكؿ نوعا مف العزوؼ عف الديف وىنا يعبر الدكتور محمد  قداألبرياء وغيرىـ، وىذا ما 
إف المسمـ المعاصر يتمفت "السير رحمو اهلل، متكمما عف فقداف المسمميف لألمف، فيقوؿ: 

متواصؿ، حتى أصبح الدـ  قتؿفي كؿ مكاف، و  تسيؿإسالمية  دماءً حولو فيجد 
عما جرى ويجري في المعتقالت السياسية  في الوجود.... فضالً  دـاإلسالمي أرخص 

ليس مف حؽ المسمـ أمف إىدار لكرامة اإلنساف واعتداء صارخ عمى الحرمات..... 
، فالبد مف االشتغاؿ باألمر بالمعروؼ (ٛٗ)"المعاصر أف يأمف عمى نفسو وعرضو

وأف نري الناس أمر دينيـ وما يحاؾ لألمة اإلسالمية مف اعتداء  والنيي عف المنكر،
تحت راية األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر لتوعية  وتفريؽ، فيذا األمر يتدرج أيضاً 

 .ةئراؼ باليفوات الدنيجالمجتمع المسمـ والنيوض بو، بعيدًا عف اإلن
الؿ السموكي ، إف األمة المسممة تعيش في حالة مف اإلنح تردي األخالق:  -٘

مة باألخالؽ ومنيا : الزنا والشرح والسرقة والعري خحيث انتشر الكثير مف األمور الم
والقتؿ والظمـ واإلنحطاط في األوساط اإلسالمية، فيقوؿ الدكتور محمد المسير رحمو 

فاحتساء الخمور، وارتكاب الفواحش، وانتياؾ األعراض، صور متكررة يوميًا في " :اهلل
الميمية، وقاعات الرقص وحفالت الموسيقى في كؿ مكاف مف أرض المسمميف، النوادي 

وتشرؼ عمييا جيات رسمية، والبد مف وضع برامج وترتيب  ،بؿ ويحمييا القانوف احياناً 
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دقيؽ الحؿ مثؿ ىذه األزمات األخالقية، وكؿ ذلؾ ينبع مف اتباع القرآف الكريـ والسنة 
 .(ٜٗ)ر"ي عف المنكالنبوية تحت األمر بالمعروؼ والني

اهلل  وفاألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر في نظر الدكتور محمد السير رحم 
الحركة المتغيرة في بناء الحياة، وال يقؼ  وكذلؾي المجتمع، عاألمة وو  بيقظةمرسط 

نو  فقط،تطور األمة ووعي المجتمع عند األمر بالمعروؼ  ما يتجاوز إلى تغيير المنكر، ا 
كر عف رؤيتو، وكذلؾ الحاكـ نلة الماالمجتمع اإلسالمي مسؤوؿ عف إز الفرد في ف

 مسيرو ومحاصرتو، فيقوؿ الدكتور محمد الدتواإلماـ مف واجباتو الحد مف المنكر ومطار 
فرض عمى كؿ مسؤوؿ في دائرة اختصاصو، فال  بمراتبوالمنكر  تغييرإف " :رحمو اهلل

نمايمجأ إلى التعبير باليد،  اهلل في نفسو،  ويغبمرتبة النصح واإلرشاد ينتقؿ إلى  وا 
، (ٓ٘)ىؤالءفعؿ يكر ال يرضيؾ وأنا ابراء اليؾ مما نويقوؿ: بأعمى صوتو الميـ ىذا م

، (ٔ٘) چ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ: قاؿ اهلل تعالى
 ڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳڌ ڌ ڍ ڍ ڇ چوفي مجاؿ النيي عف المنكر يقوؿ تعالى: 

 . (ٕ٘)چ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں
وفي النياية نرى أف الدكتور محمد المسير رحمو اهلل يدرج ىذا األمر )األمر 
بالمعروؼ والنيي عف المنكر(، عمى أنو خاصية ميمة مف خصائص األمة اإلسالمية، 

األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر مف خصائص األمة "فيقوؿ في ىذا المجاؿ: 
وقيـ وليست خيرية عرقية أو جنسية،  ئخيرية األمة اإلسالمية خيرية مبادفاإلسالمية، 

، (ٖ٘)"اإلسالـ ال يعرؼ الحواجز بيف الشعوب وال التعامؿ بيف البشر إال بالمعاني النبيمة
 .(ٗ٘)چ  چ ڍ ڍ ڈ ڈڌ ڌ ڎ ڎ  ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ چ: قاؿ اهلل تعالى

بأمرىا بالمعروؼ والنيي عف المنكر،  وبذلؾ يتبيف لنا أف وعي األمة مرتبط
اإلسالمية وبياف حياة مؤمنة خالية مف العقبات، والبد أف  الذي يؤدي إلى تطور االمة

 والعصا. كر حتى إف وصؿ لحد السيؼنيسعى المسمـ إلزالة الم
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 المبحث الرابع
 ومناىج التربية ودورىا في بناء المجتمع عند المسيرالتعميم 

ئيا، يكوف عبر التربية والتعميـ نااألمـ وتطورىا وب ةلنيضإف السبيؿ الوحيد 
نما كانت منذ  الصحيح، فيذه الصفات السابقة لـ تكف محصورة بمجيء اإلسالـ، وا 
العصور السابقة، فقد كاف العرب يعمموف ويتعمموف الحساب، وعموـ الفمؾ، وغيرىا، 

عممية وطورىا وأضاؼ إلييا، فنشرت حمقات وعندما جاء اإلسالـ صقؿ ىذه السابقة ال
وانتشرت المكاتب وبالتالي أصبح اإلسالـ ، العمـ وشجع المسمميف عمى القراءة والكتابة

اإلسالـ العمـ فريضة عمى  نيضة عممية لمسمؾ التربوي التعميمي، وقد عند بمثابة
 يت  ىت يب خت حت جت يب ىب مب چالمسمميف ومقياسًا لمتفاضؿ بينيـ، قاؿ تعالى : 

وبيف فضمو فقد وردت العديد  ، وبذلؾ فقد شجع اإلسالـ عمى التعميـ وحث عميو،(٘٘) چ
 :ومنيامف النصوص القرآنية التي تشجع عمى التعميـ 

 .(ٙ٘)چ ٿ ٿ ٺ ٺ چقاؿ اهلل تعالى:  -۳
 . (ٚ٘)چ ي ي     ی  ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ چ قاؿ اهلل تعالى: -۴ 
 . (ٛ٘)چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چقاؿ اهلل تعالى:  -ٖ 

 وىنالؾ الكثير مف األحاديث النبوية التي تشجع عمى التعميـ ومنيا:
 .(ٜ٘)(مسمـ(العمـ فريضة عمى كؿ  ))طمبقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:  -ٔ
قولو صمى اهلل عميو وسمـ : )) مف سمؾ طريقا يطمب فيو عمما سمؾ اهلل بو   -ٕ

 .(ٓٙ)الجنة (( طريقا مف طرؽ
محمد المسير رحمو اهلل عف العمـ واىميتو في المجتمع وتحدث الدكتور 

قد قسـ المسمموف العمـ إلى فرض عيف وفرض كفاية، ففرض العيف : "اإلسالمي، فيقوؿ
ىو ما يتعمؽ بو صحة العقيدة والعبادة والمعاممة، فكؿ مكمؼ رجؿ كاف أو امرأة، 

بالعمـ وبالتوحيد الخالص اهلل تعالى..... وفرض الكفاية ىو ما إذ قاـ بو  مطالب شرعاً 
البعض سقط إثمو عف الباقيف، ويشمؿ كؿ ما يتعمؽ بالعباد والبالد، إضافة إلى اىتماـ 

 ڇ ڇ چ چ چ چيقوؿ اهلل تعالى:  ،(ٔٙ)"بو واالىتماـالديف اإلسالمي بالعمـ والحث عميو 
واالستفادة منو في  و،وجؿ بطمب العمـ وتعميمي ألوامر اهلل عزفالبد مف االمتثاؿ ، (ٕٙ)چ
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عممو حؽ المعرفة مف العموـ والمعارؼ تيما عمى المسمـ أف يعرؼ  جبفي دنيا،الديف وال
ذ إف ،دهقائوغيرىا، شريطة عدـ المعارضة مع الشريعة اإلسالمية وع ار األرض عم وا 

 عمـ راسخ.بال يكوف إال 
ؼ صحيح البد مف اإلشارة إلى أف التعميـ ادالتعميمية بشكؿ ىـ العممية توحتى ت

التربية اإلسالمية ال يكوف إال بالمعمـ والمتعمـ، قد وضع االسالـ شروط ليما مناىج و 
وي الترب بمنيجيا ـ العممية التعميميةتت حتى ثنيففي اال مفكتأف  يجب، ()المعمـ المتعمـ

 اإلسالمي:
 :(63)الشروط التي البد أن تكمن في المعمم ومنيا أوال: 

إخالص العمـ والعمؿ لوجو اهلل تعالى، وأف يكوف اليدؼ مف التعميـ ىو إصالح   -ٔ
 ئة المتعمميف.ناش

 يعتدوفصالح  يو بج تر ذروحو، ليكوف ليـ نمو و اإلسالـ  آدابأف يعكس الطالب   -ٕ
 بو.

معينة سواء كانت مف الطبقة  لفئةغير منحاز  محايداً و  تقالً أف يكوف المعمـ مس  -ٖ
  الفئة االجتماعية األخرى. أو الحاكمة

 .عناية بالعمـو التي مف شأنيا تطور حاؿ األمة وتنيض بيا ذاأف يكوف   -ٗ
 والفضيمة.شبو بأىؿ العمـ يتف أ  -٘
 .ؾ التربية والتعميـسمفي  جو للمو  عممياً  تأىيالً  مؤىالً ف كي ػ  -ٙ

ب ينبغي التحمي بيا ومف آداممتعمـ لكما جعؿ اإلسالـ شروط المعمـ وجعؿ  ثانيًا:
 :(ٗٙ)ىارز أب

 .إخالص النية هلل تعالى في طمب العمـ  -ٔ
تو مع قف تكوف عالأمعممو، و  ىفواتعمى  والصبرالمعمـ وتقديره،  احتراـ  -ٕ

 .االحتراـ والطاعة أساس نية عمىو مبمعمم
 .لوقتو مف ناحية القراءة والكتاب وممارسة الحياة اليومية أف يكوف منظماً  -ٖ
 معمـ.ل طمبوأف يجتيد في   -ٗ
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 تستمرالتربية اإلسالمية يجب أف  أفسير رحمو اهلل عمى مال محمدويؤكد الدكتور 
 فسحل ضماناً المراحؿ األولية وحتى المراحؿ األخيرة،  منذ وحتى الشباب، ةالتنشئ منذ

روح  وزرعلتعميـ الديف اإلسالمي  خصبةلبيئة األولى تمثؿ بيئة ، كوف اوالسموؾالتربية 
لتعميـ التربية  قصوىاإلسالـ في الطفولة، أما مرحمة الشباب فيي تمثؿ ضرورة 

ومشكالت ال جواب ليا إال في ظؿ الديف  تساؤالتمف  فاإلسالمية، لما يحيط بيذا الس
 .(٘ٙ)اإلسالمي

 :سيرممحمد ال منيج التربية اإلسالمية عند الدكتور
 ذيسيـ في معرفة التالمي لمطمبةفي المراحؿ التعميمية  دينياً  تربوياً  منيجاً  إدراجف إ
ثير الديف اإلسالمي في ىؤالء التالميذ، وبالتالي يؤدي أاف تيومرتكزاتو، وبدينيـ  لمفيوـ

سموكيـ، ظيـ تنوبناء األساس األخالقي ليـ، و  الطمبة،ية عمى ىؤالء حإلى التنمية الرو 
الدكتور محمد  حدد قدو  ،والواجبات، التي أوصى بيا الديف الحنيؼ وحفظ الحقوؽ

 :(ٙٙ)ااإلسالمية وىم التربيةقـو بيا ت أساسييفسير رحمو اهلل ركنيف مال
 وقدوةؿ صالح عمميف، و أثقافة واسعة وعمـ  ذاالمعمـ الذي يجب أف يكوف  -ٔ

 .حسنة
 .الشخصية اإلسالمية السوية ويحافظ عمييا يبني المنيج الذي -ٕ
 -الكريـ  )القرافاإلسالمي  يفت التربية اإلسالمية معالميا مف طبيعة الددتماسد قول
صر الصالح في المجتمع، الذي يكوف نالع إليجاد تسعى، وبذلؾ فيي النبوية(السنة 

لى جانب  حًا،مصم وجوده فاعالً   تمثؿب األسرة كونيا اناالىتماـ والعناية بج ذلؾوا 
التربية  يياال تصبوة، وبالتالي فإف الغاية األساس التي حالقاعدة األساس لمتربية الناج

 :(ٚٙ)ىياإلسالـ  اإلسالمية أو التعميـ في
 .ةانوالصدؽ واألم ؿكافتالعدؿ وال تمثؿو  :نيويةد - أ
شاممة: ىي التي تشكؿ الركف األساس في التعميـ اإلسالمي، وىي  أىداؼ - ب

 كالتالي:
 اء العمميبنال  -ٔ
 .بناء اإلنساف المسمـ المتكامؿ الجوانب في شخصيتو -ٕ
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 لمناس.بناء خير أمة أخرجت   -ٖ
 بناء خير حضارة.   -ٗ

ويعبر الدكتور محمد المسير رحمو اهلل، عمى إف منيج التعميـ البد أف يكوف 
ي أف يكوف ، حتى يؤدي لمحفاظ عمى اليوية اإلسالمية، فال يكفإسالمياً  عممياً  منيجاً 

في العمـ  ميماً  ، دوراً اإلسالمية(التعميـ ىو تعميـ عاـ، بؿ البد أف يكوف لمتربية الدينية )
 .(ٛٙ)والعمؿ

وقد حدد الدكتور محمد المسير رحمو اهلل اإلطار العاـ في منيج التربية  
 :(ٜٙ)اإلسالمية بالتالي

 :حفظ القرآف الكريـ وتجويده ودراستو -ٔ
ادة األساس الذي يبقي العقيدة، وعميو تبنى األخالؽ، مإف القرآف الكريـ ىو ال 

 ھ ھچالعبادات وتتحدد مالمح األمة اإلسالمية وحضارتيا، قاؿ اهلل تعالى:  صحتوبو 
 .(ٓٚ)چۋ ٴۇ ۆۆ ۈ  ۈ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ

 أصوؿ الديف وعقيدة اإلسالـ: -ٕ
وعمييا قبوؿ األعماؿ وبيا  إف العقيدة اإلسالمية ىي مفتاح شخصية المسمـ،

ويجب أف يكوف المنيج عمى ترسيخ العقيدة بجالليا وشموخيا وسماحتيا  تتمايز األدياف
 .ويسرىا

 واألخالؽ:العبادات   -ٖ
فالعبادات في الترجمة األمينة لعقيدة اإلسالـ، واألخالؽ ىي الثمرة العميا، وبذلؾ 

ناس في تنافس شريؼ وتعاوف يشرح الصدر وينبعث األمؿ ويسود األمف، وينطمؽ ال
 .الحياة والحضارة طيب في بناء

 السيرة النبوية:  -ٗ
إف سيرة سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ، ىي النموذج األكمؿ في تاريخ 

مثاؿ المثؿ في فضائؿ اإلنساف، وىي االسوة الحسنة لمف يريد معارج  البشر، وىي
 واالجتماعي. الرقي الروحي واألخالقي

 فاء الراشديف:تاريخ الخم  -٘
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ىو العصر الذىبي لمتطبيؽ اإلسالمي، فيـ خير القروف، وليـ مف جالئؿ 
 .المكاـر ما يجعميـ محؿ التكريـ واالقتداء األعماؿ وعظائـ

ويشير الدكتور محمد المسير رحمو اهلل، إلى إف المنيج التعميمي البد أف يكوف  
بؿ قة لممعامؿ والمختبرات، بؿ ىي ميست المدارس والجامعات مجرد ابنيف، دينياً  منيجاً 

ذلؾ وبعده دور لتربية المواطف الصالح، وتقديـ ما ينفعو في الدنيا واآلخرة، ويعمي قدره 
ف غفي السموؾ، ويحفظ شرؼ إنسانيتو، ويسمو بو عمى  رائز الشيوة ودوافع الرذيمة، وا 

انو، ىو مراقبة اهلل تعالى، واإلخالص لوجيو الكريـ، والحرص عمى مراضاتو سبح
 .(ٔٚ)أساس القيـ وأصؿ المنيج ومنطمؽ الخير كمو

ونستخمص مما سبؽ أف منيج التربية والتعميـ اإلنساني، في فكر الدكتور  
محمد المسير رحمو اهلل، يجب أف يكوف منيجًا دينيًا في شتى المجاالت 
واالختصاصات العممية واإلنسانية حتى يصبح الفرد ذو فكر راقي وعمؿ متكامؿ، ألف 

ف الكريـ والسنة النبوية وتاريخ مف القرآ مياالتربية اإلسالمية تستمد منيجيا وتعالي
خمفائيا الراشديف والصحابة الكراـ رضواف اهلل عمييـ أجمعيف، فيصبح ليا وقع خالص 

في التعميـ ومناىج التربية  في النفس، وىذا ما أكد عميو الدكتور محمد المسير رحمو اهلل
 .اإلسالمية
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 الخاتمة
 اآلتية: توصمت الى النتائج الحمدهلل الذي وفقني عمى إتماـ ىذا البحث، فقد

ىي مجموع ما تتقـو بو األرضية التي تبتنى عمييا أي قاعدة مف  أف األسس .ٔ
 .األمور الحسية والمعنوية

أف المجتمع اإلسالمي مجتمع رباني، حددت أىدافو ورسمت مالمحو،  .ٕ
واستمد تنظيمو مف نصوص الشريعة اإلسالمية السمحة وأحكاميا، التي 

 .الكريـ والسنة النبوية المطيرةجاء بيا القرآف 
 في بيئة دينية وعممية. نشأ الدكتور محمد المسير رحمو اهلل .ٖ
 فقط، ضرورة اجتماعية في فكر محمد المسير ليس أف التعاوف والتكافؿ .ٗ

 .ولكنو تعاوف شريؼ لغايات نبيمة
أف األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ليس يؤكد محمد المسير عمى   .٘

نما ىي حكمة تسمطًا عمى  رقاب الناس، وليست لعنات تصب عمييـ، وا 
وموعظة حسنة، وشعور مف اإلخوة فياض يسعى إلى أف يكوف الناس 

 .سعداء بديف اهلل
أف وعي األمة مرتبط بأمرىا بالمعروؼ والنيي عف المنكر، الذي يؤدي إلى  .ٙ

 .تطور االمة اإلسالمية وبياف حياة مؤمنة خالية مف العقبات
تربية والتعميـ اإلنساني، في فكر الدكتور محمد المسير رحمو أف منيج ال .ٚ

اهلل، يجب أف يكوف منيجًا دينيًا في شتى المجاالت واالختصاصات العممية 
 .واإلنسانية حتى يصبح الفرد ذو فكر راقي وعمؿ متكامؿ

وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف وصمى الميـ عمى سيدنا       
 حبو وسمـ.محمد وعمى آلو وص
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 اليوامش:
ىػ(، تحقيؽ: ٖٓٚمحمد بف أحمد بف األزىري اليروي، أبو منصور )تتيذيب المغة،  (ٔ)

 .ٜٙ/ٖٔـ، ٕٔٓٓ، ٔبيروت، ط –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 
أحمد بف فارس بف زكريا القزويني الرازي، أبو الحسيف )ت  المغة،معجـ مقاييس  (ٕ)

 .ٗٔ/ٔـ، ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔمحمد ىاروف، دار الفكر،  ىػ(، تحقيؽ: عبد السالـٜٖ٘
الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري الفارابي  (ٖ)

، ٗبيروت، ط –ىػ(، تحقيؽ: أحمد عبد الغفور عطار، دار العمـ لممالييف ٖٜٖ)ت 
لفضؿ، ، ولساف العرب، محمد بف مكـر بف عمى، أبو آٖٜ/ٖـ،  ٜٚٛٔ -  ىػ ٚٓٗٔ

 –ىػ(، دار صادر ٔٔٚجماؿ الديف ابف منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت 
 .ٙ/ٙىػ،  ٗٔٗٔ، ٖبيروت، ط

 .ٛٓٔسورة التوبة: مف اآلية  (ٗ)
 .ٜٓٔسورة التوبة: مف اآلية  (٘)
الحث عمى طمب العمـ واالجتياد في جمعو، أبو ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف  (ٙ)

ىػ(، تحقيؽ: د. مرواف قباني، ٜٖ٘كري )ت نحو سعيد بف يحيى بف ميراف العس
 .ٜٗ/ٔـ، ٜٙٛٔ-ىػ ٙٓٗٔ، ٔبيروت، ط –المكتب اإلسالمي 

المفردات في غريب القرآف، أبو القاسـ الحسيف بف محمد المعروؼ بالراغب األصفيانى  (ٚ)
دمشؽ  -ىػ(، تحقيؽ: صفواف عدناف الداودي، دار القمـ، الدار الشامية ٕٓ٘)ت: 

، التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، زيف الديف محمد المدعو ٕٖ/ٔىػ، ٕٔٗٔبيروت، 
بعبد الرؤوؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادي ثـ المناوي القاىري 

 .ٖٓٔ/ٔـ، ٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔ، ٔالقاىرة، ط-ىػ(، عالـ الكتب ٖٔٓٔ)ت 
النجار، دار  المعجـ الوسيط، إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد (ٛ)

 .ٓٙ، والصحاح، لمجوىري، صٖٙٔ/ٔالدعوة. 
عمـ االجتماع المعاصر، د. عصمت تحسيف عبد الكريـ، درا يافا لمنشر والتوزيع،  (ٜ)

 .٘ٗـ، صٕ٘ٔٓ
ـ، ٕٙٔٓعمـ االجتماع، د. عمي عبد الواحد وافي، دار نيضة مصر لمطباعة والنشر،  (ٓٔ)

 .ٚٔص
دار السالـ لمطباعة  العزيز الخياط، ينظر: المجتمع المتكافؿ في اإلسالـ، د. عبد (ٔٔ)

 .ٔٔـ، صٜٙٛٔوالنشر والتوزيع والترجمة، 
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الروح في دراسات المتكمميف والفالسفة، د. محمد المسير، دار المعارؼ القاىرة، ينظر:  (ٕٔ)
 . ٖـ، صٜٛٛٔ ،ٕط

ينظر: المجتمع المثالي في الفكر الفمسفي وموقؼ اإلسالـ منو، د. محمد المسير، دار  (ٖٔ)
 .٘ـ، صٕٕٓٓ، ٕالقاىرة، ط -المعارؼ 

دار اإليماف لمنشر  دراسات قرآنية في العقيدة واألخالؽ واالجتماع، سيد احمد المسير، (ٗٔ)
 .ٓٔص ـ،ٕٗٓٓمصر،  –والتوزيع 

 .ٖٗ – ٖٖـ، صٕٔٔٓمحمد المسير مفكرا، محمد نجدي حامد،  (٘ٔ)
 المصدر نفسو. (ٙٔ)
 المصدر السابؽ. (ٚٔ)
 اإلسالمي، عثماف، محمد حسف عبدجيود الدكتور محمد المسير الفكرية في الفكر  (ٛٔ)

الفمسفة اإلسالمية، رسالة ماجستير،  -كمية دار العمـو  -الناصر، جامعة المنيا 
 .ٕ٘ـ، صٜٕٔٓ

 .ٕسورة المائدة: اآلية  (ٜٔ)
 .ٜٛٔسورة آؿ عمراف: اآلية  (ٕٓ)
 . ٕٔٙسورة البقرة: اآلية  (ٕٔ)
لنشر والتوزيع الرسوؿ في رمضاف، د. محمد المسير رحمو اهلل، مكتبة الصفا لمطباعة وا (ٕٕ)

 .ٔٙـ، ص ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ، ٖالقاىرة، ط -
 .ٖٗسورة التوبة: اآلية  (ٖٕ)
 .ٕسورة الرعد: اآلية  (ٕٗ)
 .ٕسورة المائدة: اآلية  (ٕ٘)
، حديث رقـ ٜٔ/ٛ، باب ما ينيى عف التحاسد والتدابرأخرجو البخاري في صحيحو،  (ٕٙ)

(ٙٓٙٗ.) 
 -والنشر والتوزيع شرح الحكمة النبوية، د. محمد المسير، دار المعارؼ لمطباعة  (ٕٚ)

 .ٔ٘ٔ، بدوف سنة نشر، صٔالقاىرة، ط
ينظر: نحو دستور إسالمي، د. محمد المسير، المكتبة التوفيقية لمطباعة والنشر  (ٕٛ)

 .ٖ٘ـ، صٕٛٓٓ، ٖمصر، ط -والتوزيع 
 وما بعدىا. ٖ٘ينظر: المصدر نفسو، ص  (ٜٕ)
 .ٖٕسورة اإلسراء: اآلية  (ٖٓ)



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 221 

، حديث رقـ ٜٓٛٔ/ٗقطيعتيا،  أخرجو مسمـ في صحيحو، باب صمة الرحـ وتحريـ (ٖٔ)
)ٕ٘٘ٗ). 

 .ٖٕ- ٕٕسورة محمد: اآلية  (ٕٖ)
 (.ٖٖٚٙ، حديث رقـ )ٕٔٔٔ/ٕأخرجو ابف ماجو في سننو، باب حؽ الجوار،  (ٖٖ)
، حديث رقـ ٙٛ/٘أخرجو النسائي في سننو، باب فضؿ الساعي عمى األرممة،  (ٖٗ)

(ٕ٘ٚٚ. ( 
 .ٕٕٔسورة التوبة: اآلية  (ٖ٘)
، حديث رقـ ٜٜٛٔ/ٗعيادة المريض، أخرجو مسمـ في صحيحو، باب فضؿ  (ٖٙ)

(ٕ٘ٙٛ.) 
 .ٙٔ- ٔٔسورة البمد: اآلية  (ٖٚ)
 .ٓٔٔسورة آؿ عمراف: اآلية  (ٖٛ)
حديث رقـ  ،ٜٙ/ٔأخرجو مسمـ في صحيحو، باب كوف النيي عف المنكر مف اإليماف،  (ٜٖ)

(ٚٛ) 
ينظر: أخالؽ األسرة المسممة بحوث وفتاوى، د. محمد المسير، دار الطباعة  (ٓٗ)

 .ٛٛـ، ص ٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ، ٔ القاىرة، ط -المحمدية
، ٕالقاىرة، ط  -ينظر: الرسوؿ وقضايا المجتمع، د. محمد المسير، مكتبة الصفا  (ٔٗ)

 ٜٚـ، ص ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ
مصر،  –دار اوفاء لمنشر والتوزيع  عبادة الشيطاف في البياف القرآني والتاريخ اإلنساني، (ٕٗ)

 .ٗٚٔص  ـ،ٜٜٛٔ، ٔط
 . ٖٛ سورة ىود: اآلية (ٖٗ)
 .٘ٙفي البياف القرآني والتاريخ اإلنساني، ص عبادة الشيطاف  (ٗٗ)
الدار الجامعية لمطباعة والنشر  المسير، دمحمد احم ينظر: الرسوؿ وقضايا المجتمع، (٘ٗ)

 .ٓٛص ، والتوزيع
 (.٘ٗٔ، حديث رقـ )ٕٜ/ٔأخرجو مسمـ في صحيحو، باب الكبائر واكبرىا،  (ٙٗ)
 .ٕٜٕ- ٜٕٔينظر: أخالؽ األسرة المسممة بحوث وفتاوى، ص  (ٚٗ)
محمد احمد المسير، نيضة مصر لمطباعة والنشر قضايا الفكر اإلسالمي المعاصر،  (ٛٗ)

 .ٗٔٔص ـ، ٕٕٓٓوالتوزيع، 
 .٘ٔٔينظر: عبادة الشيطاف في البياف القرآني والتاريخ اإلنساني، ص  (ٜٗ)
 .ٖٛنحو دستور إسالمي، ص  (ٓ٘)
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 .٘ٓٔسورة المائدة: اآلية  (ٔ٘)
 .ٔٚسورة التوبة: اآلية  (ٕ٘)
 .ٓٗنحو دستور إسالمي، ص (ٖ٘)
 .ٖٔورة الحجرات: اآلية س (ٗ٘)
 .ٔٔسورة المجادلة: اآلية  (٘٘)
 .ٗٔٔسورة طو: اآلية  (ٙ٘)
 .ٜسورة الزمر: اآلية  (ٚ٘)
 .ٕٛسورة فاطر: اآلية  (ٛ٘)
، حديث ٔٛ/ٔأخرجو ابف ماجو في سننو، باب فضؿ العمماء والحث عمى طمب العمـ،  (ٜ٘)

 (.ٕٕٗرقـ )
 .(ٖٔٗٙ) ، حديث رقـٖٚٔ/ٖأخرجو أبو داود في سننو، باب الحث عمى طمب العمـ،  (ٓٙ)
 .ٙٗينظر: نحو دستور إسالمي، ص (ٔٙ)
 .ٔسورة العمؽ: اآلية  (ٕٙ)
لمتعميـ  –ينظر: التربية والتعميـ في اإلسالـ، محمد أسعد طمس، مكتبة مؤسسة ىنداوي  (ٖٙ)

 .ٔٙ- ٓٙـ، دوف طبعة، ص ٕٗٔٓوالثقافة، القاىرة، 
 .٘ٙ- ٗٙينظر: المصدر نفسو، ص  (ٗٙ)
 ، ونحو دستور إسالمي،ٜٙٔنساني، ص عبادة الشيطاف في البياف القرآني والتاريخ اإل (٘ٙ)

 .ٚٗص 
 .ٜٙٔينظر: عبادة الشيطاف في البياف القرآني والتاريخ اإلنساني، ص  (ٙٙ)
، ييمية، أحمد محمد الدغشصينظر: أىداؼ التربية والتعميـ في اإلسالـ، دراسة نقدية تأ (ٚٙ)

 .٘ٔـ، صٕٕٓٓقطر،  -ركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالؽ م
 .ٚٗإسالمي، ص  ينظر: نحو دستور (ٛٙ)
 .ٗٗ- ٖٗ اآلية :سورة الزخرؼ (ٜٙ)
 ..ٓٚٔ- ٜٙٔينظر: عبادة الشيطاف في البياف القرآني والتاريخ اإلنساني، ص  (ٓٚ)
 .ٚٗينظر: نحو دستور إسالمي، ص  (ٔٚ)
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

أخالؽ األسرة المسممة بحوث وفتاوى، د. محمد المسير، دار الطباعة  .ٔ
 .ـٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ، ٔطالقاىرة،  -المحمدية

أىداؼ التربية والتعميـ في اإلسالـ، دراسة نقدية تأصيمية، أحمد محمد  .ٕ
 .ـٕٕٓٓقطر،  -الدغشي، مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالؽ 

 –التربية والتعميـ في اإلسالـ، محمد أسعد طمس، مكتبة مؤسسة ىنداوي  .ٖ
 .ـ، دوف طبعةٕٗٔٓلمتعميـ والثقافة، القاىرة، 

ىػ(، ٖٓٚ)ت يذيب المغة، محمد بف أحمد بف األزىري اليروي، أبو منصورت .ٗ
 .ـٕٔٓٓ، ٔبيروت، ط –تحقيؽ: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 

التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، زيف الديف محمد المدعو بعبد الرؤوؼ بف تاج  .٘
ىػ(، عالـ ٖٔٓٔي )ت العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادي ثـ المناوي القاىر 

 .ـٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔ، ٔالقاىرة، ط-الكتب 
الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  .ٙ

، محمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري الجعفي، وسننو وأيامو = صحيح البخاري
 .ىػٕٕٗٔ، ٔ، طدار طوؽ النجاة، ؽ: محمد زىير بف ناصر الناصريحقت
د الدكتور محمد المسير الفكرية في الفكر اإلسالمي، عثماف، محمد حسف جيو  .ٚ

الفمسفة اإلسالمية، رسالة ماجستير،  -كمية دار العموـ  -عبد الناصر، جامعة المنيا 
 .ـٜٕٔٓ

الحث عمى طمب العمـ واالجتياد في جمعو، أبو ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف  .ٛ
ىػ(، تحقيؽ: د. مرواف ٜٖ٘)ت نحو سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكري 

 .ـٜٙٛٔ-ىػ ٙٓٗٔ، ٔبيروت، ط –قباني، المكتب اإلسالمي 
دراسات قرآنية في العقيدة واألخالؽ واالجتماع، سيد احمد المسير، دار اإليماف  .ٜ

 .ـٕٗٓٓمصر،  –لمنشر والتوزيع 
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الرسوؿ في رمضاف، د. محمد المسير رحمو اهلل، مكتبة الصفا لمطباعة والنشر  .ٓٔ
 .ـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ، ٖالقاىرة، ط -التوزيع و 
، ٕالقاىرة، ط  -الرسوؿ وقضايا المجتمع، د. محمد المسير، مكتبة الصفا  .ٔٔ

 .ـٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ
الروح في دراسات المتكمميف والفالسفة، د. محمد المسير، دار المعارؼ  .ٕٔ

 .ـٜٛٛٔ، ٕالقاىرة، ط
القزويني، وماجة اسـ ابف ماجة أبو عبد اهلل محمد بف يزيد ، سنف ابف ماجو .ٖٔ

دار إحياء الكتب العربية ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، ىػ(ٖٕٚأبيو يزيد )المتوفى: 
 .فيصؿ عيسى البابي الحمبي -
أبو داود سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف ، سنف أبي داود .ٗٔ

الديف عبد الحميد  ؽ: محمد محيييحق، تىػ(ٕ٘ٚعمرو األزدي السِِّجْستاني )المتوفى: 
 .بيروت –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي ، السنف الصغرى .٘ٔ
، حمب –مكتب المطبوعات اإلسالمية ، ىػ( تحقيؽ: عبد الفتاح أبو غدةٖٖٓ)المتوفى: 

 ـ.ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔ، ٕط
ار المعارؼ لمطباعة والنشر والتوزيع شرح الحكمة النبوية، د. محمد المسير، د .ٙٔ
 .، بدوف سنة نشرٔالقاىرة، ط -
الصحاح تاج المغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري  .ٚٔ

بيروت،  –ىػ(، تحقيؽ: أحمد عبد الغفور عطار، دار العمـ لممالييف ٖٜٖالفارابي )ت 
 .ـ ٜٚٛٔ -  ىػ ٚٓٗٔ، ٗط
آني والتاريخ اإلنساني، دار اوفاء لمنشر والتوزيع عبادة الشيطاف في البياف القر  .ٛٔ
 .ـٜٜٛٔ، ٔمصر، ط –
عمـ االجتماع المعاصر، د. عصمت تحسيف عبد الكريـ، درا يافا لمنشر  .ٜٔ

 ـ.ٕ٘ٔٓوالتوزيع، 
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عمـ االجتماع، د. عمي عبد الواحد وافي، دار نيضة مصر لمطباعة والنشر،  .ٕٓ
 .ـٕٙٔٓ

حمد المسير، نيضة مصر لمطباعة قضايا الفكر اإلسالمي المعاصر، محمد ا .ٕٔ
 .ـٕٕٓٓوالنشر والتوزيع، 

لساف العرب، محمد بف مكـر بف عمى، أبو الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظور  .ٕٕ
 .ىػ ٗٔٗٔ، ٖبيروت، ط –ىػ(، دار صادر ٔٔٚاألنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت 

 دار السالـ لمطباعة المجتمع المتكافؿ في اإلسالـ، د. عبد العزيز الخياط، .ٖٕ
 .ـٜٙٛٔوالنشر والتوزيع والترجمة، 

المجتمع المثالي في الفكر الفمسفي وموقؼ اإلسالـ منو، د. محمد المسير،   .ٕٗ
 .ـٕٕٓٓ، ٕالقاىرة، ط -دار المعارؼ 

 .ـٕٔٔٓمحمد المسير مفكرا، محمد نجدي حامد،  .ٕ٘
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل  .ٕٙ

، ىػ(ٕٔٙمسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري )المتوفى: ، عميو وسمـ
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي ، ؽ: محمد فؤاد عبد الباقييحقت

المعجـ الوسيط، إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد  .ٕٚ
 النجار، دار الدعوة. 

القزويني الرازي، أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا  المغة،معجـ مقاييس  .ٕٛ
 .ـٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔىػ(، تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاروف، دار الفكر، ٜٖ٘)ت 
المفردات في غريب القرآف، أبو القاسـ الحسيف بف محمد المعروؼ بالراغب  .ٜٕ

 -ىػ(، تحقيؽ: صفواف عدناف الداودي، دار القمـ، الدار الشامية ٕٓ٘األصفيانى )ت: 
 .ىػٕٔٗٔدمشؽ بيروت، 

نحو دستور إسالمي، د. محمد المسير، المكتبة التوفيقية لمطباعة والنشر  .ٖٓ
 .ـٕٛٓٓ، ٖمصر، ط -والتوزيع 

 


