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 المستخلص
 

د المفاهيم األكثر أهمية وخطورة في حياة المجتمعات يعد مفهوم رأس المال االجتماعي أح
اإلنسانية المعاصرة، فهو يعد من المفاهيم الحضارية القاعدية من حيث أهميته العلمية، وأحد 
المفاهيم المنهجية من حيث طريقة التفكير، وأحد المفاهيم المحورية من حيث التأثير، ولذلك فإن 

 يعة النتائج التي يحققها تدفق أفعاله ومنجزاته التنموية. مآالته هي األخرى خطيرة من حيث طب
لقددد احتددل رأس المددال االجتمدداعي مكانتدده المهمددة فددي عصددر العولمددة نتيجددة ف ددل الجهددود 
التنموية التي  هدها النصف الثاني من القدرن الماضدي، وف دلها فدي تحقيدق العدالدة، ليىكدد علد  

ياً تجداوز محدن التنميدة والنمدو والتوزيد  ليدر العدادل قيمته العلمية بوصفه جهداً اقتصدادياً حضدار
للثروة. وأكد قدرته عل  تحقيق الترابط الخدالق بدين اإلنسدان والددين الدولدة والسدوق ومىسسدات 
المجتمدد  المدددني، ألندده يمثددل عالقددة ت دداركية بددين أبندداذ األمددة، ومحتددوى هددذ  العالقددة هددو  ددبكة 

ل  الدواف  والنتائج المترتبة عل  وجود هذ  العالقدة، المنظمات والمىسسات الوطنية التي تىكد ع
مثل الجوانب العلمية واألخالقية والمعرفية. وفي هذا المضمار تعدد المصدارف اإلسدالمية المنظمدة 
األكثددر قدددرة علدد  توظيددف رأس المددال االجتمدداعي بددالمنظور اإلسددالمي فددي انجدداز التنميددة ببعددديها 

اإلسالمي وحدة اقتصادية /اجتماعية ال يمكنها الفصل بين  االقتصادي واالجتماعي، كون المصرف
هددذين البعدددين، بحكددم طبيعددة  األحكددام اإلسددالمية التددي تقددوم عليهددا، مثددل أحكددام الزكدداة والعقددود 

 والصدقات والقروض وما إل  ذلك. 
تكمن أهمية رأس المال االجتماعي في كونه أدخل البعد االجتماعي في ابتكار طريق ثالث 

ية بعيداً عن الليبرالية واال تراكية، إنه الطريق اإلسالمي في انجاز التنمية االقتصادية للتنم
واالجتماعية. وكذلك تكمن أهميته في تحقيق التماسك بين ال بكات االجتماعية وتعزيز وجودها، 

 فهو طريق السالم الوطني والتوازن االجتماعي، وأحد قوى اقتالع الفساد بأنواعه. 
 عل  ثالثة محاور أساسية هي:     قام البحث

البعددد المعرفددي: الددذي يتندداول طبيعددة المفدداهيم اإلسددالمية وطريقددة تكوينهددا فددي ضددوذ القددر ن  -1
 الكريم.

 البعد العلمي: ويتناول المضامين األساسية لرأس المال االجتماعي في ضوذ القر ن الكريم  -2

مدددوي االقتصدددادي واالجتمددداعي البعدددد االقتصدددادي/ االجتمددداعي: ويتنددداول دراسدددة الددددور التن -3
 للمصارف اإلسالمية، في ضوذ قدرتها عل  االستفادة من رأس المال االجتماعي. 

 

 رأس المال االجتماعي، التنمية، المصرف االسالمي. :الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

 
The concept of social capital is considered as one of the most important and dangerous 

concepts in the life of human societies. It is one of the basic concepts of civilization in 

terms of scientific importance, a methodology in terms of the way of thinking and one of 

the central concepts in terms of impact, so its outcomes are also serious in terms of the 

nature of the results achieved of the flow of its developmental and achievements. 

The social capital has occupied its important position in the era of globalization, as 

result of the failure of development and efforts in the second half of last century , and its 

failure in bringing justice, to confirm its values as scientific effort to overcome economic 

worse of civilization development, growth and the unequal distribution of wealth. In 

addition, the capital fact emphasized on its ability to achieve creative interdependence 
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between man (human) and religion and between state market and civil society institution 

because it represents a partnership relationship between the sons of this nation and the 

content of this relationship is a network of national organizations and institutions, that 

emphasizes on the motions and the consequences of the existence of this relation, such as 

scientific, ethical and cognitions aspects. 

The importance of social capital lies in entering the social dimension in the creation 

of three ways  from liberalism and socialism. Its the Islamic way in completing the 

economic and social development.   As well as its importance lies in coherence between 

networks and strengthen its presence its road to peace and social balance and one of the 

forces that root, and the different kinds of competition. This research is based on 3 

fundamental axes which are: 

1.Cognitive dimension: which deals with the nature of Islamic concepts and method of 

composition as they presented in Holy Quran. 

2. Scientific dimension: which deals with essential contents for the social capitals as 

presented in Holy Quran. 

3. Economic social dimension: which deals with study of development role of economy and 

society for Islamic Bank as they present their ability to get benefit from the social capital. 

 

Key Words: Social Capital, Development, Islamic Bank. 
 مةالمقد  

ل  ىحلل ، ذلللأ أن لا ت للةل  والبنلا  الحاللار  اإلصللال ة فللي تحتلل الماللا يك مةانللة م م 
والي  قواعل  تيسيسل ا اال تملاك ببنائ لا وت . ولذلأ يع   وأخالقيا   وعقائ يا   أ وات العقل معرفيا  

للمللا القاللايا  ،واللبا ا ومن جيللة بنائ للا  اإلصللال نجللا  و  ،ة فللي بنللا  العاللك والمعرفللةالم م 
 والبنا  الحاار . 

ما وك رأس المال االجتماعي أح   ذه الماا يك األةثر أ ميلة وخالورف فلي حيلاف  ويع   
يللة مللا حيللت أ ميتلل  مللا الماللا يك الحاللارية القاع ، ف للو المعاصللرف اإلنسللانيةالمجتمعللات 

، وأح  الماا يك المحوريلة ملا حيلت ك المن جية ما حيت اريقة التاةيرالعامية، وأح  الماا ي
تل ف   ،ملا حيلت ابيعلة النتلائت التلي يحقق لا ،خايلرفا مآالت   ي األخرى إالتيثير، ولذلأ ف

 أفعال  ومنج ات  التنموية. 
للل  واإل ار الاةلللر االقتصلللا    ة فللليلقللل  احتلللل رأس الملللال االجتملللاعي مةانتللل  الم م 

، نتيجللة ف للل الج للو  التنمويللة التللي  لل   ا النصللف الثللاني مللا القللرا المااللي ،المعاصللر
 ا تماماتل تتلو    حااريا   بوصا  ج  ا   ،، ليؤة  عاى قيمت  العاميةوف ا ا في تحقي  الع الة

محللا التنميللة  و ا  متجللا ،وفاسللايا   واجتماعيللا   و  اريللا   عاللى مسللاحات عاميللة متعلل  ف اقتصللا يا  
عالى  ، مؤةل ا  اإلنسلاات ما قيمة تاأ النظرف التي حا  و ،والنمو والتو يع غير العا ل لاثروف

، ة والسلو  ومؤسسلات المجتملع المل نيوال ولل اإلنسلاا  بيا تحقي  الترابا الخال   فيق رت  
 ،وى  لذه العالقلةومحتل .نج  بمار هي   أا، فال يمةا ل عالقة ت ارةية بيا أبنا  األمةألن  يمث  

ل  بلة عالى وجلو ت المترت    عالى الل وافع والنتلائ بةة المنظمات والمؤسسات الوانية التلي تؤة 
 . نب العامية واألخالقية والمعرفية، مثل الجواالعالقة

       أهمية البحث
تةمللا أ ميلللة رأس الملللال االجتمللاعي فلللي ةونللل  أ خللل البعللل  االجتملللاعي والقلللانوني 

، عللا الايبراليللة واال للتراةية بعيلل ا   ،لاتنميللة ةفللي ابتةللار اريلل  ثالثلل واألخالقلليوالمعرفللي 
، ف للو وتع يلل  وجو  للا االجتماعيللةوةللذلأ تةمللا أ ميتلل  فللي تحقيلل  التماسللأ بلليا ال للبةات 
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 )البسلتاني، اقلتال  الاسلا  بينواعل  قوى ىح ، و والتوا ا االجتماعي ،لسالك الوانياري  ا
0229 ،230) 

 فرضية البحث
حلت عالى فرالية ماا  لا أا ما لوك رأس الملال االجتملاعي ما لوك محلور  الب يقوك

تتمحلور حولل  العالوك االجتماعيللة واال اريلة والااسلاة، فالالم عللا عالوك االقتصلا  التلي  للي 
 مي ان  األساس.  
 رىية تاريخية 

يات فللي ع للرين (ليلل ا  انياللاا) مناق للات( فللي ظ للر ما للوك )رأس المللال االجتمللاعي
 اآلخلر  وةتاب ،2921 عاك( الريايةالمرة  االجتماعي لام ارس )  ، فاي ةتابالقرا الع ريا

ريس النوايلا الحسلنة والصل اقة والعالف تةلعالى ا لتلل  ،2902 علاك (االجتملاعي)المرةل  
لما للوك  األوليلةالمالاميا  هالت تالأ القليك عنل مث  ف .اا الريلفلتواصلل االجتملاعي بليا سلة  وا

 .  رأس المال االجتماعي
)المللوت وحيللاف الملل ا الةبللرى( فللي  ( التللي تحمللل عنللوااجللاةوب )ت  راسللة ثللك ظ للر

   ر .افي ا ابيعة حياف الم ا الةبرى وحسا الحوار الحا تناولالتي  ،2912 عاكنيويورأ 
 و لو ينلاق  ،2993 علاك )أ لةال رأس الملال( ( التلي بعنلواابور يو)أعقبت ا  راسة 

الملوار  يمث لل رأس الملال االجتملاعي بوصلا   ى للنظلر في لا   ذ، النظرية االجتماعيلة قاايا
 .  قات المعرفة واالعتراف المتبا لالعقاية واالجتماعية التي تبني  بةة متينة ما عال

تملاعي فلي تةلويا رأس ن ر )ةولماا(  راست  )أثر رأس المال االج 2999 عاكوفي 
 لة مللا لجاليللات الم م  ا في لا أا ا، وبللي  األمريةيلة (عاللك االجتملا )( فللي مجالة الملال الب لر 
 تستاي  مما تتمتع ب  النخب ما قيك وم ايا. أايمةا  ،الابقة العاماة

فلللي انااقلللوا  ،رت بلللوتنكبلللبور يلللو وةولملللاا ورو وملللا الجللل ير باللللذةر أا ةلللال   ملللا
ل ،رؤية مارةسية ما لرأس المال االجتماعي كت ا راس رأس الملال االجتملاعي  أا عالى  تؤة 
في  األخالقية. مرة يا عاى القيك ة لان اا االقتصا   غير الرسميعميةوا قوف  ا أايمةا 

 مراتللب  لللىالابقللة العاماللة  أفللرا  تنقللل أايمةللا  التللي ،تاللوير منظمللات المجتمللع الملل ني
 . (0)ةحل م اةا ك االجتماعي ما ثمك. ويمةن ك ما ت مي  ا اجتماعية سامية ب ال  

  الحضارية وأهميتهاإلسالمي المال االجتماعي مفهوم رأس   

تةللوا برؤيللة تةامايللة تيخللذ  أامللا ال بلل   ،صللياغة ما للوك رأس المللال االجتمللاعي  ا
 ، تمث للواإل ارفالجتملا  السياسلية ا. فعالوك االقتصلا  واالعتبار عياب االجتماعيةوح ف العاوك 

ا  ووتوحل   لذه العالوك منلا ت البحلت والتاةيلر،  ،المجتملع أساسل امنظومة عالوك اجتماعيلة 
التلي ت للترأ  األساسليةت لخي  المالر ات  علال  ويمةننلا بتجريل   ،ت مالر ات  راسلت ااختاال

يحصلر ا أيةوا أفقل  أوسلع ملا  ،رأس المال االجتماعيل ب ا ما وما    لنبني ،في ا تاأ العاوك
 في عاك واح  ورؤية واح ف.

للو للي مسلليلة  ، ارف الن للاا االقتصللا   عنصللر م للك فللي  األخللال   ا   الماةللروا أة 
ر عاي ا،قتصا يوا اال بلر التلي أ لك الع    ا) ماايوةيؤة  فو  ذ ،قة(ث ك في )العن  بعا لت ختمصم

وال أيللة أمللة والحاللاظ عاللى حللصللال  أ أا للي  ،نستخاصلل ا مللا  راسللة الحيللاف االقتصللا ية

                                           
 . social_ capital_htm / www.infed.org/biblioلام ي  ما المعاومات ينظر: 2
 

http://www.infed.org/biblio/
http://www.infed.org/biblio
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بتللوفير سللمة ثقافيللة وحيلل ه  يبقيللاا م للروايا ،قلل رات ا التنافسللية فللي السللو  االقتصللا ية

 .(2999،23)فوةوياما، (وم ى توفر ا وتيصا ا في المجتمع ،قةثو ي ال أال، وراسخة
قلة الث، و ي ال تستلني علا مةالمنظ     ارففي  ا  م م   معيارا   األخال ت    ع   اإل ارفوفي 

 ة. والج ي   واإلخال عاى الص   والوفا   القائمة األخالقيةفي  عك منظومت ا 
  ذ ،االجتماعيللة اتلل تنظيم راسللة فللي  األخالقلليالبعلل   وال يسللتلني عاللك االجتمللا  عللا

، وي لترأ بلالتعاك اإلنسلاا التلي يةتسلب ا اإلنسانيةيؤة  عاى أ مية القيك والمعايير في الحياف 
، 0222)غل ن ،أعاا  المجتمع بعناصر الثقافة التي تتلي  ل لك مجلاالت التعلاوا والتواصلل 

90). 
الااسلاة  ملا مباحلت ف ، و لي واحلتتخاى )نظريلة المعرفلة( أاوال يمةا ل ذه العاوك 

 أا ،المعاصلريا للذلأ يلرى بعلل الاالسلاةو .الم مة التي تعتني بصياغة الما لوك والملن ت
ا ف وحل ف  عل المجال المعرفي ملا أجلل  لىوق  امت   ،رأس المال االجتماعي أساس  المعرفة

لل اإلعللا فالمعرفللة الماقللو ف منللذ العصللر اليونللاني القلل يك، و للذه  مللال ال ات رأس للي مللا م م 
 ،وتحقيل  الثقلة ،اإلنسلانيةما أجل تحقي  التعلاوا بليا العالوك الابيعيلة والعالوك  ،االجتماعي

  0202)وهبة،   (http://digital.ahram.org)و بلة،  .نتلائت معينلة  للىا ملمن  ينت لي ةلل  فيما 

0). 

، تاأ المصااحات ف آناا  روذةمة العاوك البيا منظومةة يمةننا تعييا مصااحات م تر
والابقلة ، البيئيلةالمعرفة و، والتعايكالعائاة، و، والبنية االجتماعية، قبل التاريخ، والثقافة  ي:

، والمؤسسلات، والجمعيلات، وال لبةات، والقليك، واالسلت الأ، والمجتمع الم ني، االجتماعية
صياغة ما لوك رأس الملال االجتملاعي،  في م ما    ورا   تمارسو ي مصااحات  .المعاييرو

 اإلنسلاا  للىالمعرفلة والعالك فلي الرؤيلة  أفل سلعة   للىالالي    الاره ماوتخرج بالما وك 
الترةي  عاى عناصر معينة في  راسة رأس الملال االجتملاعي ياقل ه والحاارف. ف والمجتمع

الى وفل   لذه الرؤيلة ملاعي عرأس الملال االجت أا، ذللأ أيالا  ال مولية وال قلة وال يناميةيلة 
 فلي األخالقية، يع  بنية معرفية حرةية تااعاية تاك عناصر القيمة المعرفية والثقافية العقاية

والمجتملللع ومؤسسلللات  ةافلللة، وبنيتللل   باإلنسلللااالعالللوك االجتماعيلللة التلللي م مت لللا االرتقلللا  
 .واالقتصا ية والسياسية والاةرية االجتماعية
 ا ذلللأ  ،ة ةبللرى، و للي مللا القللوى ال افعللة لاحاللارفبنللا  الماللا يك عمايللة معرفيلل  ا

ي والمؤسسللي مللااأل ا  العتللنظك  وأخالقيللةوعق يللة فاللا ات عاميللة ومعرفيللة  الماللا يك تعلل   
   اإلنسانية.لامجتمعات  واألخالقي

 األساسلية األبعا    راأيقوك عاى  ا  مرةب ا  ، بل يع  ج  وبنا  الما وك ليس عماية س اة
يك الماللا يك فللي صللم  ذ تةمللا ،واألخللال و للي الالللة والعقيلل ف والمعرفللة ، فللي بنللا  الماللا يك
اتللرل في للا ي   فةريللةف للي منظومللة  لاجللو ر الحاللار ، بوصللا ا انعةاسللا  قاللية ال ويللة، 

 ،، وبوصا ا )منظومة( تتاما عناصر مختااة ووح ات ماا يمية متع  ف ومتنوعةاالنسجاك
عالى موقع لا فلي البنيلة المعرفيلة  تلؤثر يقينلا   ،متراةملة ةتبلمترا عناصلرم   اليمةا رؤيت ا  ال

 . فيت ا في العماية الحاارية الممتج  وقيمت ا في السيا  الاةر  وح
 ت لي ليسلفقاع ف التااعل والتةامل في عماية البنا  الحاار ، ل تخاع الماا يك حتما  

، نائ للاتعلل   مسللتويات ا فللي عمايللة ب  للي وحلل ات متعاالل ف بحةللك  نمللا، صللما  منع لللة ةللتال  
ا يك البحلت والتخصل  ومال اإلااريلة،ف ناأ الماا يك الحاارية القاع ية، و نلاأ المالا يك 

 .(09 ،2999)اسماعيل وآخروا، وما  لى ذلأ
 ؟ العامية أ ميت ؟ وما ماعي في  ذه المنظومة الماا يميةالمال االجت رأسموقع  فييا

http://digital.ahram.org/


 [51]                                                                                                                                     ...االجتماعيرأس املال 
 

صل ر ةلارل ملارةس أ أانلذ المال م رأسما وك ق  ان لل الاةر االجتماعي خاصة، بل
 رأس :مثللتحت مسميات ع ف يظ ر مع مرور ال ما  أوب  ،2916عاك المال(  رأسةتاب  )

الملللال  رأس أاغيلللر  .الملللال االجتملللاعي ورأس ،الملللال الرمللل   ورأس ،الملللال الثقلللافي
عاللك  :، وقلل  ان لللات بلل  جماللة مللا العاللوك  للييقللف فللي مق مللة  للذه الماللا يك االجتمللاعي
يلرى وةلل عالك ملا  لذه العالوك  .ونظرية المعرفلة ،وعاك االجتما  ،اإل ارفعاك و ،االقتصا 

 .األساسيةح  مرتة ات  أفي الما وك 
ة( ا )الرؤيلة الةاي لأغيلر  .في ا  ي  ما الصلواب ،اما وك ا  ذه )الرؤية التج يئية( ل

مالة ملا   جي تحق ل، ف لرصلانة األةثلر، تعل   بنائ  في الو  وحل ف المعرفلة و عا ف ،لاما وك
بنلا   والة ف عا قابايت  عالى ،تح ي  مستواه بيا منظومة الماا يك :، من االمعايات العامية
، والمعرفة والسياسلة واإل ارف، تنبث  عا عاوك االقتصا  واالجتما  ة موح فرؤى عامية ةاي  

السللالك  أساسلل ا يوتحقيلل  الن اللة التلل ،ويعتملل  تنظلليك ج للو  المجتمللع فللي البنللا  والتقلل ك
و لو ملا سيسلعى البحلت  للى تيسيسل  فلي  . الحرية والمسؤولية والوعي الخلال  جتماعي واال

 او  المنظومة األخالقية في القرآا الةريك.

  المال االجتماعي رأسقواعد بناذ مفهوم 
عمايلللة معرفيلللة بلللالمنظور اإلسلللالمي  الملللال االجتمللاعي رأسبنلللا  ما لللوك   عللا ف  ا

 العمايات المتراباة  ي:  نجا  جماة ماتحتاج  لى   ،ةممنظ  
 .نت  في مستويات الماا يك السائ فتح ي  مةا -أ
 .تح ي  مقاص  البنا  -ب
 .واالمت ا  لتاور  مرجعيت  وقابايت  عاى االتي توا   ( وية الما وكتعييا ) -ج

و لي الخالوف  ،فلي التعاملل الما لوك عالى تح يل  ملآالت أعلالهانجلا  الخالوات  اي  يعل
تجللاه افلي اتخللاذ الموقللف  األساسلليةملا المسللتا مات  التللي تعلل    الما لوك، الرابعلة فللي صللياغة

وو نل  فلي منظوملة  معرفيلة،ال وأ ميت ،يلت لاظل  ومعنلاه، وترةيبل  وبسلاات الما وك ملا ح
 .( 09، 2999)اسماعيل وآخروا، وعائات  العامية ،الماا يك

 األوللللى :اأساسللليتيقاللليتيا الملللال االجتملللاعي عالللى  رأسيقلللوك اال تملللاك بما لللوك 
ف للو خالصللة  -حاللارف ةأيلل- الحاللارف  اللارفللي  فةريللا   نلل  يعلل  نسللقا   ، مللا حيللت )معرفيللة(

 .لوح ف العقي ف والمعرفة والن ت والالة
نجلا   عاى  االحاارية يعيالما وك في خصوصيت    اما حيت  ،والثانية )حاارية(

الماا يك القاع يلة  تؤ   التي ، الحوار الحاار  الخال   أ ةال أ ك ع   تي تعماية )التثاقف( ال
 أ للكحلل  أالمللال االجتمللاعي  رأس علل   ، وي    ارتلل فللي   ورا   واإلنسللانية األخالقيللة األبعللا ذات 

والقلليك  األخللال ةونلل  يعتملل  ل، الحاللار  فاقثللالماللا يك الم مللة التللي ل للا مةانت للا فللي الت
 في تةوين . ة نسيجا  والج ي   واإلخال والتعااف  ،ير الوانيةيوالمعا

ا لا يوظ   المالا يك التلي أسلاس)المن ت  لو ) أاذلأ  ،ا  من جي ا  ج   وت ع  الماا يك أياا ،
ل ةلل مجلال ملا مجلاالت امليتع  ذ ،صا ا ب اوالاريقة التي ي ،الباحت في معالجة مواوع 

المعرفلة فلي  أساسياتفي نظر وااعي ا ما  تع   واالجتماعية مع ماا يك  اإلنسانيةال راسات 
الالر  النظلر  فإن لا ملا مةونلات  ،ة أو ج ئيلةوسوا  أةانت  ذه الماا يك ةاي ل .ذلأ المجال

 ، (23 ،2999)اسلماعيل واخلروا، ((عاي  البنلا  المعرفلي فلي  لذه ال راسلات يتيسسالذ  
 .يقوك البنا  االجتماعي والمؤسسي وعاى  ذا البنا  المن جي

  نسللاا بإنسللانيت ، وتقللو  ف اإلمنظومللة األخللال  اإلسللالمية، منظومللة قيميللة ت عللر    ا
فللي  عاللى  نتللاج رأس مللال اجتمللاعي ةاللو  وفاعلللعوامللل التاللاما اإلنسللاني، و للي قللا رف 
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تحقيلل  التاللاما اإلنسللاني واالجتمللاعي، ويرسللي قاعلل ف صللابة أل ا  اقتصللا   واجتمللاعي 

 ، عالىر  اإلنسلانية، بي لةال ا المتعل  فر ةلذلأ علا قل رف الملوامتمي  بةاا ت  وق راتل ، ويعب ل
تحقي  فاعاية اقتصا ية واجتماعية ذات نوعية عالية، ما خالل مؤسسات المجتمع المتعل  ف، 

 في  اار  حساس عمي  بالمسؤولية االجتماعية.  
 ا بنا  ما وك رأس المال االجتماعي بلالمنظور اإلسلالمي، يسلتوجب حصلر عناصلر 

 ا ا الاللر   واالجتمللاعي،البنيلة األخالقيللة اإلسللالمية ةملا يصللور ا القللرآا الةللريك فلي مسللتو
 ف بالتوحي ، ذلأ أا األخال  القرآنية  ي نسيت مع التوحي ، ب ما تةتملل سلعا ف اإلنسلاا  مع   

  عاى النحو اآلتي: يمةا تناول األخال  القرآنيةووالمجتمع، 
ما الواجبات  و ي تع    ،ب ا الميمور األخال قسميا:  اىع: وتنقسك الار ية األخال : أوال  
 .(199، 2990) را ، المن ي عن ا واألخال رول. والا

 
 :بها المأمور األخالق

 التعليم والبحث العلمي: 

 .33النحل/"َ" وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون"

 :التعليم األخالقي 

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا  ۚ  نَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً وَمَا كَا"

 .200التوبة/  "رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

 :الجهد األخالقي 

أَوْ مِسْكِِينًا ذَا مَتْرَبَكةٍ   ، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ،  فَكُّ رَقَبَةٍ،  وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، بَةَ فَال اقْتَحَمَ الْعَقَ"

 .  26-22ا /الب   "ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ، 

  19العنةبوت/اآلية " وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِنيَ "

  .  2محم / " بَالَهُمْ وَيُصْلِحُسَيَهْدِيهِمْ "

وَأَمَّا مَن بَخِكلَ وَاسْكتَغْنَى    ( 7( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى )6حُسْنَى )( وَصَدَّقَ بِال5ْ( فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى )4لَشَتَّى) سَعْيَُِمْ إِنَّ"

 .22-3الايل/  (01( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى )9( وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى )8)

   :طهارة النفس 

 .01-9/(01)ال مس  "وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (9)قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

 .99-96ال عرا / ("89إاِلَّ مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)( 88)يَوْمَ الَ يَنفَعُ مَالٌ واَلَ بَنُونَ( 87)زِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَواَلَ تُخْ"

وَجَاء بِقَلْبٍ  شِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِمَنْ خَ )13تُوعَدُونَ لُِِلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ) هَذَا مَا  ( 10وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِنيَ غَيْرَ بَعِيدٍ )"

 .33-32/ ( "11)مُّنِيبٍ 
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   :االستقامة 

ات/ " هُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِنيَ لْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُُِمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُُِمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُو"قُ  .1ف ص 

 .220 و /" تَعْمَلُونَ بَصِريٌ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنََّهُ بِمَا سْتَقِمْفَا"

  :العف ة واالحت ام ولض البصر 

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِكنْ  ،  ا يَصْنَعُونَ قُل لِّلْمُؤْمِنِنيَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِريٌ بِمَ"

 لَى جُيُوبِهِنَّ واَل يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إاِلَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ واَل يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إاِلَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَ

نِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلََِكتْ أَيْمَكانُهُنَّ أَوِ التَّكابِعِنيَ    آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَا

ا يُخْفِكنيَ مِكن زِينَكتِهِنَّ    نَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء واَل يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِكيُعْلَمَ مَك  غَيْرِ أُولِي اإلِرْبَةِ مِ

 .10-11النور/ "وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَُِّمْ تُفْلِحُونَ 

ا مَلََِككتْ أَيْمَككانُُِمْ  يَسْككتَعْفِ ِ الَّككذِينَ ال يَجِككدُونَ نَِِاحًككا حَتَّككى يُغْنِككيَهُمْ اللَّككهُ مِككن فَضْككلِهِ وَالَّككذِينَ يَبْتَغُككونَ الِِْتَككابَ مِمَّكك      وَلْ"

هُكوا فَتَيَكاتُِِمْ عَلَكى الْبِغَكاء إِنْ أَرَدْنَ     فََِاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّكهِ الَّكذِي آتَكاكُمْ واَل تُِْرِ   

 .11النور/ "حِيمٌ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُِْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّ

 ا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَكةٍ وَأَن يَسْكتَعْفِفْنَ خَيْكرٌ لَّهُكنَّ    وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء الَّالتِي ال يَرْجُونَ نَِِاحً"

 .  61النور/ "وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

  (1هُكككمْ عَكككنِ اللَّغْكككوِ مُعْرِ ُكككونَ )   وَالَّكككذِينَ (2) لَّكككذِينَ هُكككمْ فِكككي صَكككلَاتِهِمْ خَا ِكككعُونَ  ا) 0قَكككدْ أَفْلَكككحَ الْمُؤْمِنُكككونَ ) " 

َِكتْ َأيَْمكانُهُمْ َفكِإنَّهُمْ        ( 5وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ )  )4لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ) وَالَّذِينَ هُمْ إِلَّكا َعَلكى أَزْوَاجِِهكمْ أوْ َمكا َمَل

 .  7-0املؤمنون/ (7) " لَئِكَ هُمُ الْعَادُونَفَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْ (6مَلُومِنيَ ) غَيْرُ

وَقَكرْنَ  ( 13قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْكنَ قَوْلًكا مَّعْرُوفًكا )    النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ" 

َ الْجَاهِلِيَّككةِ الْكأُولَى وَأَقِمْككنَ الصَّكلَاةَ وَآتِكنيَ الزَّكَككاةَ     ا تَبَكرَّجْنَ فِكي بُيُكوتُِِنَّ وَلَكك   وَأَطِعْكنَ اللَّكهَ وَرَسُككولَهُ إِنَّمَكا يُرِيككدُ اللَّكهُ لِيُككذْهِبَ      تَبَكرَُّ

   .11 -13االحزاب/("11الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِريًا ) عَنُِمُ
 م في األ  هواذ:التحك 

 .40-41النازعات/ (41)"فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى(  41) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى"

يُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي األَرْضِ فَاحُِْم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَال تَتَّبِعِ الْهَوَى فَ"

  .36ص/" سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ  َدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
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الِدَيْنِ وَاألَقْرَبِنيَ إِن يَُِنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِريًا فَاللَّهُ أَوْلَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِنيَ بِالْقِسْطِ  ُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسُِِمْ أَوِ الْوَ"

 .015النساء/  "خَبِريًابِهِمَا فَالَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِ ُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 

  كظم الغيظ 

  014ال عمران/ "ونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالَِْاظِمِنيَ الْغَيْظَ وَالْعَافِنيَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِنيَالَّذِينَ يُنفِقُ"
  :الصدق 

 .229/"التوبةيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِنيَ"

تقوا اهلل وقولوا قوال سديداً . يصلح لِم أعمالِم ويغفر لِم ذنوبِم ومن يطع اهلل ورسوله يا أيها الذين آمنوا ا"

  .71األحزاب/"فقد فاز فوزاً عظيمًا 

 .11الزمر/وَالََّذِي جاءَ بِالصَِّدْقِ وَصَدََّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتََّقُونَ " " 
   ة والتواض الرق : 

 .09لقمان/" (91مِنْ صَوْتِكَ إِنََّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِريِ )وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ "

  .61الفرقان/ ")61خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ) وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا"
   األحكامظ في التحف: 

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ نَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِريًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَال تَجَسَّسُوا وَال يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِي "

  .03ت/احلجرا"مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ 

  6احلجرات/ "لَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِنيَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَ"

مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  اْ واَلَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيُِْمُ السَّالَمَ لَسْتَفَتَبَيَّنُو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا  َرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"

 "خَبِريًاإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  كَثِريَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيُِْمْ فَتَبَيَّنُواْ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ
  .93النسا /

 اجتناب سوذ الظن: 

 .16اإلسراء/ "وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولََٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ ۚ  وَلَا تَقْ ُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "
 :الثبات والصبر 

  .7ر/املدثَّ"وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ "

 .037النحل/ " فِي  َيْقٍ مِمَّا يَمُِْرُونَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ ۚ  إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ " 

  .311 عمران/ آليَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَُِّمْ تُفْلِحُونَ "
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اْ حَتَّى يَقُولَ لُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتُِِم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُِِم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُوأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُ"

  .304 البقرة/ "الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَال إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا  وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ (3) يُفْتَنُونَ  أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا (0) امل"

   .1 -0العنِبوت/"(1)وَلَيَعْلَمَنَّ الَِْاذِبِنيَ 

لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا  فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ نَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَوَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَ"

 .01العنِبوت/" صُدُورِ الْعَالَمِنيَ مَعَُِمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي

فسِم ولتسمعن من الذين أوتوا الِتاب من قبلِم ومن الذين أ ركوا أذى كثريا " لتبلون يف اموالِم وان

  .086 عمران/ آل وإن تصربوا وتتقوا فان ذلك من عزم االمور"

 .055 البقرة/ َ  ابِرِين"وَبَشِّرِ الصَّ ۚ  الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  وَلَنَبْلُوَنَُِّمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ"
 القدوة الحسنة : 

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ  فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ" 

  .15 حقاف/األ"فَاسِقُونَفَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْ

  .30 /األحزاب "اللَّهَ كَثِريًا أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ لَقَدْ كَانَ لَُِمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ"

مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنيَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ"

 .04اآلية  /الصّ" صْبَحُوا ظَاهِرِينَ اللَّهِ فَآمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَ
 :االعتدال 

  .67 الفرقان/ (67)"يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا  وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ"

  . 39 /اإلسراء"  الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىَٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ"

 محنالرّ ("9تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا( 8الْمِيزَانِ ) أَلَّا تَطْغَوْا فِي( 7رَفَعَهَا وَوَ َعَ الْمِيزَانَ ) وَالسَّمَاء" 

  .9-7 /االية
 الصالحة األعمال: 

لِيَبْلُكوَكُمْ أَيُُِّكمْ أَحْسَكنُ عَمَكالً وَلَكئِن قُلْكتَ        أَيَّكامٍ وَكَكانَ عَرْ ُكهُ عَلَكى املَكاءِ     السَّمَوَاتِ وَاألَرْضَ فِي سِكتَّةِ   وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ"

  .7هود/ "مُّبِنيٌ مِنْ بَعْدِ املَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إاِلَّ سِحْرٌ إِنَُِّم مَّبْعُوثُونَ

 .7الِه /"ينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًاإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِ"
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  .3امللك/ "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُُِّمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ"
 :التنافس 

 "قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَىَٰ كُلِّ  َيْءٍ ۚ  تَُِونُوا يَأْتِ بُِِمُ اللَّهُ جَمِيعًا  أَيْنَ مَا ۚ  تِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَا ۚ  وَلُِِلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا "

   .048 البقرة/

مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَالَ تَتَّبِعْ بَيْنَهُم بِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الِِْتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الِِْتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحُِْم" 

مَّةً وَاحِدَةً وَلَِِن أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لُِِلٍّ جَعَلْنَا مِنُِمْ  ِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ  َاء اللَّهُ لَجَعَلَُِمْ أُ

 "ه مَرْجِعُُِمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُُِم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَلِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّ
 .  48 االيةاملائدة/

 :حسن االستماع واإلتباع 

عُونَ الْقَكوْلَ فَيَتَّبِعُكونَ أَحْسَكنَهُ أُوْلَئِككَ     لَّكذِينَ يَسْكتَمِ  ( ا07)وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ "

  .08-07 الزمر/  ("08)الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُوْلُوا األَلْبَابِ
 إخالص السرائر: 

سُِِمْ وَما تُنْفِقُونَ إِالََّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللََّهِ وَما تُنْفِقُوا مِنْ لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلِِنََّ اللََّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُ"

  .373 البقرة/ خَيْرٍ يُوَفََّ إِلَيُِْمْ وَأَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ"

مَرْ َاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ  مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْالَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء الَّ خَيْرَ فِي كَثِريٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِالَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ"

 .004النساء/"  نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
 : النواهي

 الكذب : 

يُتْلَى عَلَيُِْمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ  أَنْعَامُ إِلَّا مَافَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَُِمُ الْ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ"

  .11 احلج/" الزُّورِقَوْلَ  وَاجْتَنِبُوا

  .015 النحل/"  وَأُولََٰئِكَ هُمُ الَِْاذِبُونَ ۚ  إِنَّمَا يَفْتَرِي الَِْذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ " 
  النفاق: 

سَعَى فِي األَرْضِ  وَإِذَا تَوَلَّى 314اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ  وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ"

بِاإلِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ  وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ 315 الَ يُحِبُّ الفَسَادَ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ

  .316-314 البقرة/" 316الْمِهَادُ 
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  أفعال تناقض األقوال : 

  .1-3  /الصّ" ( 1)هِ أَن تَقُولُوا مَا ال تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّ(3) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا ال تَفْعَلُونَ "
   :البخل 

هِمْ حَاجَةً مِمََّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى وَالََّذِينَ تَبَوََّءُوا الدََّارَ وَالْإِميَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبَُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِ"

  .9احلشر/وْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ  ُحََّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "أَنْفُسِهِمْ وَلَ

 .368 البقرة/ عٌ عَلِيمٌ"الشََّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللََّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللََّهُ واسِ"

  .37 النساء/ "الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْالً عَظِيمًا هُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيُِْمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَوَاللَّ"
  اإلسراف: 

وَكَانَ  ۚ  انُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِنيِ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَ )36تَبْذِيرًا ) وَآتِ ذَا الْقُرْبَىَٰ حَقَّهُ وَالْمِسِِْنيَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ 

  .37-36 اإلسراء/ )37الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا )
   ياذالر: 

وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن  نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ واَلَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَُِمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ"

  .18 النساء/" فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بُِِلِّ  َيْءٍ عَلِيمًا

  .7-4 املاعون/" ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُون7َالَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُون َ ) (6( الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ )5فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّنيَ )( 4)"
 االختيال : 

  .08 لقمان/"   تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ واَل تَمِِْ فِي األَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍواَل"

  .17 /اإلسراء " تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ ۚ  وَلَا تَمِِْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا "
    العجبْبر والك: 

  .31النحل/"  يُحِبُّ الْمُسْتَِْبِرِينَ إِنَّهُ لَا ۚ  لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ " 

وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن  صِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَنَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَ واَلَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَُِمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ"

  .49النساء/" فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بُِِلِّ  َيْءٍ عَلِيمًا

  .13النجم/
  التفاخر بالقدرة والعلم : 

( كِلْتَكا الْجَنَّتَكيْنِ   13بِنَخْكلٍ وَجَعَلْنَكا بَيْنَهُمَكا زَرْعًكا )     وَا ْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَكابٍ وَحَفَفْنَاهُمَكا  "

( وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَكاوِرُهُ أَنَكا أَكْثَكرُ مِنْككَ مَالًكا      11آَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ  َيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا )

( وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَكةً وَلَكئِنْ رُدِدْتُ إِلَكى رَبِّكي     15( وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا )14فَرًا )وَأَعَزُّ نَ
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ُه َأَكَفْرتَ بِالَّكِذي َخَلَقككَ ِمكنْ ُتكرَابٍ ُثكمَّ ِمكنْ نُْطَفكةٍ ُثكمَّ َسكوَّاكَ رَُجًلكا           ( قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِر16ُلَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا )

نِ أَنَكا أَقَكلَّ مِنْككَ    ( وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا  َاءَ اللَّهُ لَكا قُكوَّةَ إِلَّكا بِاللَّكهِ إِنْ تَكرَ     18( لَِِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُ ْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا )17)

( أَوْ يُصْكبِحَ  41لَقًكا ) ( فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَْيكرًا ِمكنْ َجنَِّتككَ َوُيْرِسكلَ َعلَيَْهكا حُْسكبَانًا ِمكنَ السَّكمَاءِ فَُتْصكبِحَ َصكعِيدًا زَ          19مَالًا وَوَلَدًا )

يطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَكى عُرُو ِكهَا وَيَقُكولُ يَكا     ( وَأُح40ِمَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا )

 .43-13 الِه / "(43لَيْتَنِي لَمْ أُ ْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا )

وَأَكْثَكرُ جَمْعًكا وَلَكا يُسْكأَلُ      قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَ َدُّ مِنْهُ قُكوَّةً  هَقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّ"

  .78القصص/ "عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

  81افر/غ" هِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَفَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِ"
   الحسد والطم : 

وَاسْأَلُواْ اللَّهَ  نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ واَلَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَُِمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ "

  .54 النساء/" اللَّهَ كَانَ بُِِلِّ  َيْءٍ عَلِيمًامِن فَضْلِهِ إِنَّ 
وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَالَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَُِمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ"

  .13 النساء/" ُِلِّ  َيْءٍ عَلِيمًابِ
   :تعاطي الكسب الخبيث 

 بِالْبَاطِلِ إاِلَّ أَن تَُِونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنُِمْ واَلَ تَقْتُلُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَُِمْ بَيْنَُِمْ"

  .39 النساء/ " يمًاأَنفُسَُِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بُِِمْ رَحِ

 تَعْلَمُونَ الْحَُِّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَُِمْ بَيْنَُِمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى"

 .088 البقرة/"

لََّ اللََّهُ كَما يَقُومُ الََّذِي يَتَخَبََّطُهُ الشََّيْطانُ مِنَ الْمَسَِّ ذلِكَ بِأَنََّهُمْ قالُوا إِنََّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَِّبا وَأَحَ الََّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَِّبا ال يَقُومُونَ إاِلََّ" 

هِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النََّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ الْبَيْعَ وَحَرََّمَ الرَِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَ َ وَأَمْرُهُ إِلَى اللََّ

  .376-375 البقرة/  ("376( يَمْحَقُ اللََّهُ الرَِّبا وَيُرْبِي الصََّدَقاتِ وَاللََّهُ ال يُحِبَُّ كُلََّ كَفََّارٍ أَثِيمٍ )375)
 

ؤال إلجابة عاى السن  يح   اأس المال االجتماعي  ي أ ا القيمة الحاارية لر
لسؤال، في عما ؟"، وتتح   اإلجابة عاى  ذا اا أعمل الذ  يجب أ"ةيف أ :الحاار  الم ك

اري  الع ل  -لذلأ تبعا  -  ا الةريك األخالقية والقيمية، ويتح او    راأ منظومة القرآ
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س المال . وعاي  يمةننا مقياس ةاا ف رأياوالتمةيا الحاار  والسالك واألما االجتماعي
 :تياآلالسؤال  عاىفي او  اإلجابة  ،في المصرف اإلسالمياالجتماعي 

 ، ل تساو  الناقات واألعبا ، المنافع المترتبة عاى ت خل البنأ في الن اا االجتماعي -
 بلية اإلس اك في التنمية االجتماعية؟ 

 وةذلأ نوعية ؟تعو   لي  المنافع، البنأ أك المجتمع، أك االثنيا معا   ا  ة تح ي  مم  ا  ق  
  مني، يع    ي/ ا   ذا الج   بقياس ةم  مع    ؟و ل  ي قاباة لانمو والتاور ؟ ذه المنافع

 س المال االجتماعي. وعاى النحو اآلتي :أالمؤ ر األةثر أ مية في تح ي  ةاا ف ر
 (2 -حجك الموار  )ا –الموار  )ا(  حجك            

 =  ل النمومع                        
 % (2 -حجك الموار  )ا                                                    

 : ا  ذ 
   .ا : حجك الموار  الحالية

 .: حجك الموار  في السنة السابقة2 -ا
  

  :والتنمية االقتصادية واالجتماعية االجتماعيورأس المال  المصرف اإلسالمي

عا  را ف التليير والتاور  ،ية ف الوعي بالتنمية في بع ي ا االقتصا   واالجتماعي
ا  را ف التنمية  ي  را ف األمة و  ارت ا لحرةة التاريخ في  والبنا  الحاار ، ذلأ 
 ،( عا  را ف التنميةالخاياة الرا   عمر با الخااب ) عب ر صيرورت ا التاريخية. لق 

، را حيا فت  الع حيا واع نصب عيني  ح  األجيال اآلتية في ثروات األمة المتنامية
وةذلأ تيةي  اإلماك  ليؤة  عاى ما وك )التنمية المست امة( قبل أا يعرف ا العالك اليوك بقروا.

راج، ألن  ةاا عاى أ مية )عمارف األرل( وبع  ا األخالقي قبل استجالب الخ  ( )عاي 
  الصال  لما سوا ك  لما سوا ك، وال صالحا   ،يرى أا  صال  أ ل الخراج وصالح ك

أخرب البال   راج بلير عمارفوأ ا ، وما ااب الخ   راجلناس ةا ك عيال عاى الخ  ب ك، ألا ا
المال  رأسالمال االجتماعي قبل  رأس أ ميةوةيني باإلماك عاي يؤة  عاى ، *وأ اأ العبا 

 . في انجا  عماية التنمية ،النق  
م  المحورية نتت ماا يا ، الذ  ي   را ف التنمية،  ي وعي األمة بقيمة الاةر البن   ا 

 والقاع ية التي تؤسس لان اة، وتصنع مؤسسات ا االقتصا ية واالجتماعية والثقافية.
ت لخي  حل و  الحل ،  الىاترل ق رف نق ية رصلينة عا ، يم  ا الوعي بقيمة الاةر البن  

حسللب أا والتاايلل  واالنت ا يللة والناللا ، وأعللا التوااللؤ  ، بعيلل ا   ليلل وتح يلل  صلليو الوصللول 
ا   حلليا يناالل  مللا القللرآمللات النقلل ، ذلللأ أا خاابللصللا   اإلسللالمي يمتاللأ مقو  الاةللر االقت
ا الةللريك  للو الم لليما عاللى غيللره مللا ا القللرآفللي التلييللر، أل  للجاعا   يجعالل  خاابللا   ،الةللريك

يمتالأ  الةتب واألفةار، ليس بوصا  صيلة ح  مارواة عالى العلالك، و نملا بوصلا  من جلا  
تتنلاقل  عناصر بنيت  العقائ ية والمعرفية واألخالقية التي المات االنسجاك واالتسا  في مقو  

  لاعاللوك عامللة، والعاللوك االجتماعيللة خاصللة، لاعقللل، األمللر الللذ  يحق لل مللع البنيللة المناقيللة
التااب  بيا النظرية والتابي ، بيا المعنى والعقل، ويحق  ةذلأ معنلى تنمويلا  واسلعا  ةالو ا  

ة القلليك األخالقيللة التللي تمنللع التنللاقل بلليا القللول مظا لل بربالل  بلليا األ لل اف والوسللائل تحللت

                                           
،  لر : ال ليخ محمل  3ينظر: ةتلاب اإلملاك عالي  للى واليل  عالى مصلر األ لتر النخعلي، ن لت البالغلة، ج *

 .229-221 .ت.:   2مصر، ا -عب ه، مابعة األستانة، القا رف
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ا الخالاب االقتصلا   اإلسلالمي،  والاعل، فتعاي العقل اإلنساني حيلاف ةالو ف فاعالة، ذللأ 

ألمللل حاللار  يمللن  اإلنسللاا واألمللة الثقللة واألمللاا حلليا نحسللا القيللاك بيمانللة  يؤسللس  ائمللا  
التلي تقلوك عالى ثالثلة  ،ي لعملارف العلالكل الاالا  الحالار  اإلسلالمالذ  ي ة   ،االستخالف

 محاور أساسية  ي: 
 . االقتصا 3. اإلنساا              0ال يا           .2

لمنظور اإلسلالمي ملا خلالل جمالة  ذ تتاافر  ذه العناصر لبنلا  اإلنسلاا والعلالك بلا
  يحق ل )التنميات( الحاارية، تتعاا   ي األخرى في تنسي  مسيرف اإلنساا والعلالك بملاما 

ا التنميللة بللالمنظور اإلسللالمي  للي ج لل   للامل تقلل ك والراللا الحاللار . ذلللأ ألالرفللاه وال
متعاالل  العناصللر، منبثلل  مللا  اخللل المنظومللة الحاللارية اإلسللالمية ونسللق ا وومتةامللل 

تقتصلر  ال -العملراا-فالتنميلة اإلسلالمية  ،العقائ   والمعرفي واألخالقي، فما حيت ال مول
تصا   لوح ه،  نما يتعاا  االقتصا   واالجتماعي والسياسي والثقافي فلي االقالجانب  عاى

 لي  ه الرؤيلة الةونيلة اإلسلالمية لاعلالك، التلي والعلالك، و لذا ملا تحل    بنا  اإلنسلاا والمجتملع
ر عا الاارف اإلنسانية السلوية، تعب   ،رؤية توحي ية غائية أخالقية  عمارية خيرية حاارية))

ت ل ف  للى جعلل عناصلر الاالرف  ،رؤيلة عاميلة سلننية تسلخيرية -رفوبالالرو– و ي بلذلأ
وتر ل  ا، ةلي  اإلنسلانيةفي بلؤرف اللوعي اإلنسلاني، لت ل   مسليرف الحيلاف  ،السوية اإلنسانية

ويسلتجيب فلي وسلاية واعتل ال  ،  اإلنساا ذاتل  السلوية فلي أبعا  لا الار يلة والجماعيلةيحق  
 ( إلنساني بةل أبعا ه الروحية واإلب اعية العمرانيلة(ومنع ا، عاى م ى أف  الوجو  ا لحاجت ا

فللر  التةامللل لام للاريع التنمويللة  ت يلل ب للذا فللإا  للذه الرؤيللة .(31،  0229 سللايماا، و)ابل
العمرانيلة المتنوعلة، لليس عالى مسلتوى األملة فقلا، و نملا فلي عالقات لا ملع األملك األخلرى، 

العمرانيلللة ملللا الللل اخل، فالم لللاريع  س قالللية انبثلللا  الم لللاريع التنمويلللةاألملللر اللللذ  يةلللر  
 ي التي تنبثل  ملا البنيلة العقائ يلة والمعرفيلة واألخالقيلة ،التنموية/العمرانية اإلسالمية الح 

للفلي القللرآ ال  ث  ملم ،لإلسلالك لس،ا الةلريك بوصلا  )اللن ( المؤس  ة صللحيحة، ن  وما يتبعل  ملا س 
 واجت ا ات فق ية رصينة.

لل مية ال( التنميللة اإلسللالوية)اقتصللا   ا   عاللى العللا ات االسللت الةية مللا خللالل ترة 
الحلال فلي االقتصلا  الرأسلمالي،   لي عال   يا )الساعة( وتحويا ا  لى قلوف اجتماعيلة، ةملا 

واسلتثمار الابيعلة بملا  ،سلالك والتالاما االجتملاعي واإلنسلانيلي ق رات  نتاج قوف ا نما تنم  
    ذه الاةرف.يع   

مي، ليسللت عمايللة اقتصللا ية وحسللب،  نمللا  للي عمايللة  ا التنميللة، بللالمنظور اإلسللال
اجتماعيلللة ومعرفيلللة وأخالقيلللة ةلللذلأ، ذللللأ أا العملللل ملللع الملللوار  الابيعيلللة واالقتصلللا ية 

ا اإلنسلاا  لو ة وأخالقيات لا، وفلي ةلل الحلاالت فلإيةوا في  الار  حقلا  ال لريع ،والب رية
عمايللة التنميللة، ويحتللاج  لللى  لل ف ا ووسلليات ا، و للو يحتللاج  لللى رؤوس أمللوال ةثيللرف إل ارف 

 .ذات اعماية المؤسسات متع  ف تعي  ور ا في 
حلل  أ للك مصللا ر أةون لا ل ،المؤسسللات الم مللة فلي التنميللة،  للي المصللارف  حل ى ا 

س المللال أر الم مللة التللي تحتاج للا التنميللة، حلل  أ للك رؤوس األمللوال ا أتمويللل التنميللة، و
 تي:االجتماعي، الذ  يمةا تعريا  عاى النحو اآل

   ل .أو تم    عالقة اجتماعية تعاونية وتراباية تمثل فعال   يمث ل

 ،ما حيت ةون ا مجر  ) بةة( بيا األفرا  ،تيةي  المحتوى الذ  تر  في   ذه العالقة
 ما يةوا غير رسمي. أو تنظيك غالبا   ،أو مؤسسة
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العالقللة   ا التيةيلل  يللر  بالنسللبة  لللى )اللل وافع والنتللائت( المترتبللة عاللى وجللو   للذه
 ( 232،  0229)البستاني، االجتماعية، مثل الثقة والقيك الساوةية والساوةيات المتبا لة

ا ينبعلت منل   لى م ح  الموجو ات المنتجة لاثروف، استنا ا  س المال االجتماعي أأ ا ر
قة و ائملة، ت يل  لمنلافع اقتصلا ية ما يلة، وأخلرى معنويلة يجابية خال  ما عالقات اجتماعية  

  ،0229 )البسللتاني، :س مللال  محلل  ا  ألنلل أس المللال االجتمللاعي رأوعللة، وبللذلأ يصللب  رمتن
232) 

 س المال.أا األنوا  األخرى ما رين   يوينحسر،   ينموويمةا أا  يتراةك، -

 يحتاج  لى استثمار ورعاية، فوجو ه  ليل عاى حصول استثمار ساب  ل . -

 غاب  غير ماموس. مةانية لقياس  عاى الرغك ما أا أوجو   -

 يتاما ساساة ما القيك، ول  آثار ومنافع اجتماعية. -

  .(231 ،0229 البستاني،) الينت ي باالستخ اك أو االست الأ، بل عاى العةس ينمو ب ما -

لقيمللي فللي عمايللة التنميللة االقتصللا ية وتةمللا أ ميتلل  الحاللارية فللي أنلل  أ خللل البعلل  ا
للكواالجتماعيللة الاصللل بلليا  يينتبلل   لللى خالل أالللذ  بلل  ،صللا  المعاصللرفللي عاللك االقت ، ومللا ثم

 االقتصا  واألخال .
س المللال االجتمللاعي  للو المعللا ل المواللوعي لاع الللة والةاللا ف، ذلللأ  ا التقلل ك  ا رأ

، وفلي الو   لذا  ملا اريل  الع اللة والةالا ف ،االقتصا   واالجتماعي بالمنظور اإلسالمي
ثلللاره فلللي آا لابحلللت فلللي ابيعلللة حالللوره واآلس الملللال االجتملللاعي، نتوجللل  التصلللور للللرأ

 المصرف اإلسالمي.
التللي  ،يقللوك المصللرف اإلسللالمي عاللى منظومللة األحةللاك العمايللة واألخالقيللة لا للريعة

تجمع عقو  ا الةثير ما تاأ القيك، مثل عقو  المااربة والم ارةة والقرل وملا  للى ذللأ، 
 .فاال  عا ال ةاف والص قات وبقية أ ةال اإلناا  األخرى

المصلارف اإلسلالمية منظوملات اقتصلا ية اجتماعيلة تختالف  وعاى  لذا األسلاس تعل   
يمةلا  ةايا  عا المصارف غير اإلسالمية ما حيت أسس ا النظرية واألخالقيلة والعاميلة، وال

الاصللل بلليا البعلل  االقتصللا   واالجتمللاعي فللي أن للات ا المتعلل  ف، ذلللأ أا معظللك أن للات ا 
ال ةللاف و نااق للا عاللى مسللتحقي ا،  االجتمللاعي نسلليج ا، مثللل جمللع الجانللب االقتصللا ية، يعلل   

م مات لا  ىح   ال عو  يع    والقرول الحسنة والتبرعات وما  لى ذلأ، حتى الن اا الثقافي/
 .(22 ،2991 )م  ور، االجتماعية

اجتماعيللة فللي  تسلل ك المصللارف اإلسللالمية، بوصللا ا مؤسسللات  سللالمية اقتصللا ية/
ك آليلات ما خالل تح ي  الاوابا ال لرعية التلي تلنظ   ،تصا ية واالجتماعيةتحقي  التنمية االق

 للا بحةللك عما للا، وتح يلل  أ لل اف ا االقتصللا ية واالجتماعيللة، مللا خللالل الم مللات المنااللة ب
 في او  ذلأ مسؤوليت ا االجتماعية، و س ام ا في التةامل االجتماعي.  ال ريعة، فتح   
امصارف باإلسل اك فلي عملل الصلالحات عنل  ممارسلة   المسؤولية االجتماعية لوتتح   

ا  التةايلف اللذ  اختلارت العملل التي ل ا عالقة ب ا ما جلر   ،أن ات ا تجاه مختاف األاراف
ا ، ب لل ف تحقيلل  ن اللة المجتمللع اإلسللالمي فللي اللو  ال للريعة اإلسللالمية اللللر    يلل فللي  

، 2991)الملربللي، الللة. الحالارية، بمراعللاف عناصللر المرونللة واالسلتااعة وال للمول والع 
02) 

 ف  ي:تقوك المسؤولية االجتماعية لامصرف اإلسالمي عاى أرةاا ع   
 المتمثل بالقياك بم مات التةايف. الركن العقائدي:

 ات ا الحاارية.المتمثل بااللت اك بيحةاك ال ريعة والم ارةة في م م   الركن األخالقي:
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 ة وأ  اف ا االقتصا ية واالجتماعية.المتمثل بتح ي  وسائل التنمي الركن العلمي:

 : المتمثل بالمرونة وال مول والع الة واالستااعة.الركن الفني

  الت ام  بالم لارةة فلي بعلل في او    راأ المصرف لمسؤوليت  االجتماعية يتح   
األن اة والبرامت واألفةار االجتماعية، لتابية المتاابات االجتماعية لألاراف المرتباة بل ، 

ب اخا  أك خارج ، ب  ف راا هللا تعلالى، والعملل عالى تحقيل  أةاا لمتيثرف بن اا  سوا  وا
بمراعللاف التللوا ا وع الللة اال تمللاك بمصللال  مختاللف  ، ك والللوعي االجتمللاعي لألفللرا التق لل

 (33، 2991)الملربي،الائات. 
ا ويل الجانب االقتصا   لاتنمية، و نمميقتصر  ور المصرف اإلسالمي عاى ت وال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               :أ، والتي يمةا اإل ارف  لى أ م اويل م اريع الن اا االجتماعي ةذلميتوسع لي مل ت
 أ مة السةا. حل  سةاا لتمويل م اريع اإل -

 تمويل الم اريع التي تس ك في تحقي  األما اللذائي. -

 تمويل الم اريع التي تس ك في حل أ مات النقل والمواصالت. -

 توفير فر  العمل وتحقي  الرفا ية والرخا  االجتماعي. -

و علا ف  ،وتل اول ا ،وفوالعملل عالى تحريلأ الثلر ،س الملال فلي المجتملعتصحي  وظيالة رأ -
 (32، 2991)الملربي،ومحاربة االةتنا .  ،تحويا ا

 س المال والعمل لاقاا  عاى الربا.تحقي  االرتباا العاو  بيا رأ -

حقيلل  الع الللة االجتماعيللة عللا اإلسلل اك فللي تلل عيك التنميللة االجتماعيللة لامجتمللع المسللاك وت -
 :اري 

 مة  رعا .تجنب المعامالت المحر   -

  تماك بتحصيل ال ةاف و نااق ا.اال -

 فية.رم من  القرول اإلنتاجية، واال تماك بالصناعات الصليرف والح   -

   .واإلعالكما خالل المةتبة  ، ثرا  الثقافة اإلسالمية عامة، واالقتصا ية خاصة -
 

 االجتماعية المصرف اإلسالمي مسىوليةرأس المال االجتماعي و
البنلا   صلر ، فلي اترقلااية االجتماعيلة صلنواا ال يالمال االجتماعي والمسؤول رأس

المسللؤولية  بي ميللة اإلحسللاس وا مللا ، فلآلخللرووسللياة  ل  لل فا   للة  ياالجتمللاعي، فةال مللا 
الملال  للرأساللة  وا القيك العايلا الاع  ما و، تماعي مص اقيت المال االج رأسياق  االجتماعية 

 .حااريةولية االجتماعية قيمت ا الاالجتماعي تاق  المسؤ
للت  االلتلل اك)التللي عرف للا مجاللس األعمللال العللالمي بين للا: ) ،المسللؤولية االجتماعيللة رعب 

 ،، والمسا مة في تحقي  التنمية االقتصلا يةمؤسسات األعمال بالتصرف أخالقيا   المستمر ما
المجتملع   للىوالعمل عاى تحسيا توعية الظروف المعي ية لاقوى العاماة وعائالت ك،  اافة 

و لي  ،عا بع  حالار  حقيقلي( 02، 0222)اللالبي والعامر ،( (ي والمجتمع عامةالمحا
ذا المؤ ر وعات قيمتل  فلي ، فةاما ةبر  اإلنسانية  بيا الحاارات ـح  المؤ رات التي تميأ

سللؤولية البعلل  الحاللار  لام أا، ذلللأ مؤسسللات ا أ ا ةاللا ف  أ لللةحلل  أ، ةللاا ذلللأ الحاللارف
المللال االجتمللاعي مللا خللالل البنيللة  رأسق للا التللي يحق   اتيجيةاإلسللتراالجتماعيللة والرؤيللة 

 :اآلتينجا     نالمؤسسية يمة  
 .ما الةاا ف تحو  عاى ثقة الجميع بنا  مؤسسة عاى  رجة عالية -
 واالحتراك والتعاوا. الص   والوفا  والخير أساس ا أخالقيةبنا  عالقات  -

 . اخل المؤسسةبين  وبيا المجتمع وبنا  عالقات اجتماعية  -
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 .جتمع ما تحقي  ذوات كالم وأبنا ا العامايا في المؤسسة تمة   -

المسللؤولية االجتماعيللة والتمسللأ ب للا    راأالمللال االجتمللاعي عاللى  رأستيسلليس   ا
يجابيلة والمجتملع والمؤسسلة والالر  عالقلة  وبي ميت لا الحالارية يجعلل العالقلة بليا ال وللة 

 : اآلتيتتجاى عاى النحو قة خال  
 .اجتماعي وقبول   متاور وأ ا    عال   ما   لامؤسسة مر و    -
 مللع خالل   للعور عللال   ،بلليا مختاللف فئاتلل  و للرائح  اجتماعيللا     فللي المجتمللع تةللامال  تحق لل -

 .ذو  االحتياجات الخاصة األفرا باالنتما  ما 

سليا ف مبل أ جتماعيلة و  لامجتمع االستقرار االجتماعي نتيجة توفر نلو  ملا الع اللة االتحق   -
 .تةافؤ الار 

 .واجتماعيا   وثقافيا   تحسيا نوعية الحياف اقتصا يا   -

  لى  يا ف التثقيف بالوعي االجتماعي. استنا ا   ،تحسيا التنمية السياسية -

 ذه المنج ات  لى  يا ف الترابا االجتماعي وا   ار المجتملع وما الب ي ي أا تؤ   
 (226-221، 0222امر ،)اللالبي والع في مختاف المستويات

 االجتماعية عاى مستوى ال ولة ف ي: فوائ  تةريس المسؤولية  أما
ا الصحية والتعايمية م مات ا وخ مات  أ ا التي تتحما ا ال ولة في سبيل  األعبا تخايف  -

 .واالجتماعية
ل بي ميلة يا ف عائ  ال ولة بسبب وعي المؤسسلات  -  لالمسلا مة العا للة والصلحيحة فلي تحم 

والتالور  ،ورف  ال وللة لمسلتحقات ا ملا الالرائب والرسلوك ،التةاليف االجتماعية المختااة
 .االةوالمسا مة في القاا  عاى البالتةنولوجي، 

 ف ملا ،اف بالقالبلالملال االجتملاعي بالمسلؤولية االجتماعيلة ارتبلاا ال ل رأسيرتبا 
عالى مسلتوى  أيالا    نملاو، ملايس فقا عاى مستوى العالقلة بين ل ،ةياا واح  ينبل بالحياف

والاةريلة واالجتماعيلة  األخالقيلةغير ملا ملا المنظوملات مع منظومة العالقات لةل من ما 
 الرغبلةو ،قلة االلتل اك و ، لي تعبيلر علا عمل  االنتملا  ،امة  العالقات ع أاذلأ  ،والقانونية
النبياللة  أ لل اف كفللالمواانوا بحاجللة لبعالل ك فللي تحقيلل   .واالسللت ا ف مللا العاللك ،كفللي الللتعا  
ملا  ،ولامجتملع عاملة ،وتعمي  رؤيلت ك العقايلة لامؤسسلات العلامايا في لا خاصلة ،الم ترةة

 ،بلالمجتمع والعلالكأو  ،بلالمجتمعأو  ،خالل ت اول المعارف والمعاومات الخاصلة بالمؤسسلة
 .التي تواج  ك اإل ةاالت وحل   ،ومتابعة نتائت انجا  ك

لتجعلل  ،المال االجتماعي رأستس ك في تعمي  ةاا ف  وةاا ت اعم   ذه العالقات   ا
اللللوعي بجمالللة ملللا  لللذه الملللرف عالللى قلللوك تلامصلللرف اإلسلللالمي المسلللؤولية االجتماعيلللة 

 : يالمسؤوليات 
لامؤسسلة خاصلة والمجتملع  ي امالعمي  لما  و ح  و باإل راأ: وذلأ األخالقيةالمسىولية 

 .الحاارية وأ ميت  األخالقيبع  المال االجتماعي لا رأس   راأ. ما خالل عامة
 ،فلي المؤسسلة وال وللة والمجتملع واألنظملةالة بااعلة القلوانيا المتمث   :المسىولية القانونية

ا السلاوأ الصلحي  ملا و ي التلي تبلي   ،القوانيا  ي رو  العق  االجتماعي أاذلأ 
و فللي المؤسسللة أو ال ولللة أ أةانللت سللوا  ،األساسلليةبوصللا ا قواعلل  العمللل  ،الخاللي
 .المجتمع

بحقلللو  العلللامايا  اإليالللا وال وللللة عالللى ة سللل: و لللي قللل رف المؤسالمسدددىولية االقتصدددادية
 .وةاو ا   ةافيا    يرا ا  ما امت تمتاأ  عامة،والمواانيا 
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المللال االجتمللاعي  رأسالعالقللة بلليا  أبعللا وفللي اللو   للذا التاللور يمةللا تواللي  

 :اآلتيوالمسؤولية االجتماعية عاى النحو 

الملللال  رأسو لللو البعللل  اللللذ  ية لللف علللا ابيعلللة المالللا يك العامالللة فلللي  :رفددديعالبعدددد الم
 .ا وابيعة العالقة بين ماممستويات وابيعة  األخالقيةاالجتماعي والمسؤولية 

وتحويا ملا  ،ت ليل الما لوميا فلي الواقلع آليةو و البع  الذ  ية ف عا : البعد االجتماعي
 .ميا يا المجتمع ةافة والتنمية في لى بنية مؤسسية ت عك النمو 

 .في الما وميا متحققةال األخالقية و و البع  الذ  ية ف عا ابيعة القيمة :األخالقيالبعد 

ةلال الما لوميا ي تملاا بالمسلتقبل ملا خلالل قيلا ف التليلرات  أاما حيلت  :البعد المستقبلي
 و والتنمية في المجتمع .قة  لتع ي  مسيرف النملخال  االيجابية ا

 الخاتمة
   ما ومللا  وصللاب ،المللال االجتمللاعي رأسسللعى البحللت  لللى صللياغة ج يلل ف لما للوك 

نقلاا م لترةة فلي  فثملة ،األملكالحالار ( بليا  فاقثليسل ك فلي عمايلة )الت ،قاع يا   حااريا  
علللا أثلللره الةبيلللر فلللي أ ا   فالللال   .القللليك األخالقيلللة والمعرفيلللة فلللي الحالللارات اإلنسلللانية

رأس  افرالوبت ور ا التنملو  االقتصلا   واالجتملاعي،  بلية تاعيل ،المصارف اإلسالمية
فللي تاللوير عمللل  ةاا تلل مللع المسللؤولية االجتماعيللة تتوالل  مؤ للرات  المللال االجتمللاعي

 :تيعاى النحو اآلات ا التنموية عاى أحسا وج ، والمصارف اإلسالمية، وانجا  م م  
 .واإليثارالسالك االجتماعي وسيا ف رو  المحبة والتاحية  -2
 .التعاوني في حل الم اةل وتجاو  اف ةاا ف العمل  يا  -0

 .واحترام  اإلب ا انت ار  -3

 . يا ف المعاومات و يا ف فر  العمل -3

 . ف ةاا ف  بةات الاماا االجتماعي يا -2

التلي ي لةل  ،السلابية وآثار لا  عواملل مواج لة العولملة يقلو  اللذ  الواني  الحس   ي ةيت -1
 .أبر  االقاا  عاى السيا ف الوانية 

قملة  اللذ  يمث لل .رفالمل م   آثلاره   اللةوالعملل عالى  ،ملا توسلع  والحل    ،واج ة الاقلرم -6
   أ  اف التنمية االقتصا ية واالجتماعية.

 
 صادرالم
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 المصادر باللغة العربية -أوالً 
ن  ، أنتلوني -2 ل   ، ترجمللة وتقل يك: الل ةتور فلاي  الصليان، المنظمللة "عالك االجتملا (، "0222) ،غ 

 ،.3لبناا، ا –لعربية لاترجمة، مؤسسة ترجماا، بيروت ا

ج ليللة ن للت التنميللة الب للرية المسللت امة، منللابع التةللويا وموانللع ( ، "0229) البستاني،باسللل -0
 .2لبناا، ا -، مرة   راسات الوح ف العربية، بيروت"التةويا

 راسللة  -بنللا  الماللا يك"، (ك2999 - للـ2329) سلليف اللل يا عبلل  الاتللا  وآخللروا، سللماعيل  -3
اا"معرفية ونماذج تابيقية  ،.2األر ا، ا -، المع   العالمي لااةر اإلسالمي، عم 

المسللؤولية "، (0222 ) صللال  م لل   محسللا ،اللا ر محسللا منصللور والعللامر  ،اللللالبي -3
اا"األعمال والمجتمع –االجتماعية وأخالقيات األعمال  .3األر ا، ا -،  ار وائل، عم 
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المناالل  األسللاس  -الرؤيللة الةونيللة الحاللارية القرآنيللة( "ك0229 ) أبللو سللايماا،عب  الحميلل  -2
الواليللات المتحلل ف  -لإلصللال  اإلنسللاني، المع لل  العللالمي لااةللر اإلسللالمي،  يرنلل ا، فيرجينيللا

 ،. 2األمريةية، ا

المسللؤولية االجتماعيللة لابنللوأ "،(ك 2991 - للـ 2326) عبلل  الحميلل  عبلل  الاتللا ، الملربللي  -1
 .2مصر، ا -لعالمي لااةر اإلسالمي، القا رف، المع   ا"اإلسالمية

،  لر : ال ليخ محمل  عبل ه،  ار األسلتانة، 3، ج"ن ت البالغة( ، " .ت )عاي  با أبي االب، -6
 .2مصر،ا -القا رف

الاالللائل االجتماعيلللة و ور لللا فلللي خاللل  الرخلللا  " -الثقلللة" (،2999 ) فرانسللليس فوةوياملللا، -9
اك، مرةلل  اإلمللارات لا راسللات والبحللوت ، ترجمللة: معلليا اإلمللاك ومجللاب اإلملل"االقتصللا  

 .2اإلمارات، ا -اإلستراتيجية، أبو ظبي

ا  -9 ، تعريلب وتحقيل : " ستور األخلال  فلي القلرآا"،  ( ك2990- ـ2320) محم  عب  هللا،  ر 
 ،.3لبناا،  ار البحوت العامية، الةويت، ا - . عب  الصب ور  ا يا، مؤسسة الرسالة، بيروت

الن لاا االجتملاعي والتةلافاي لابنلوأ "،  (ك2991 - لـ 2326 ) يلفنعمت عبل  الاا ،م  ور -22
، المع   العالمي لااةر اإلسالمي،  يرن ا، فيرجينيلا، الواليلات المتحل ف األمريةيلة، "اإلسالمية

 . 2ا
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