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ال خر  ُيعنى الدين مببادئ رئي�سة يف طليعتها الإميان باهلل الواحد, والإميان باليوم الآ

وال�س���ريعة التي تر�س���م لكل ذي دين طرائق ال�سلوك الفردي والجتماعي. وتوؤكد جميع 

الدرا�س���ات اأّن الرتبية الدينّية تويل الفرد واملجتمع عناية فائقة, فهي ت�س���عى اإىل تربية 

الفرد تربية �سليمة وتهدف اإىل تنمية �سخ�سّيته وتهّذبها من جميع النواحي: الروحّية, 

والوجدانّي���ة, واخللقّية, والعقلّية, والجتماعّية واجل�سمّية لت�سل به اإىل مراتب ال�سمو, 

داب  واإىل غاية ما قّدر اهلل له من الكمال الب�سرّي؛ بحيث ي�سبح مّت�سفًا قوًل وفعاًل بالآ

خالق الفا�سلة, ومتم�ّسكًا بدين���ه, وملتزمًا مبا اأمره اهلل به,  الفردّي���ة والجتماعّي���ة والأ

ومنتهيًا عما نهاه عنه.
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1- املقدمة

�صني ب�جه خا�ض، ونحن على يقني من  فني ب�جه عام، واملدررّ م هذا البحث اإىل املثقرّ نقـــدرّ

ق يف ما  ـــع والتعمرّ اأنرّ درا�صاتهـــم ال�صابقـــة واآفاقهم الثقافيرّة تهـــيء اأمامنا ج�ًا مالئمًا للت��صرّ

، وطرق تدري�صه يف  �صالميرّ ة مبناهج الدين الإ نريد عر�صه من املعل�مات واخلبات اخلا�صرّ

عداديرّة. املرحلة الإ

ملام بخ�صائ�ض من�رّ املتعلرّمني يف هذه املرحلة �صرورة لزمة لفهم اأ�صاليب  كما ن�ؤمن باأنرّ الإ

التعامـــل معهم، وت�جيه امل�اقـــف التعليميرّة ال�جيهـــة التي ت�صاير طبائعهـــم و�صخ�صيرّاتهم، 

وتفيد منها حتقيقًا ل�صتمرار النم� و�صالمته.

رة اإىل فرتة املراهقة، وهي حلقة  عداديرّة يجتاز فرتة الطف�لة املتاأخرّ اإنرّ تلميذ املرحلة الإ

ـــة، والعقليرّة  ات عنيفة: مـــن الن�احي اجل�صميرّ خطـــرية من حلقات منـــ�ه، تعرتيه فيها تغـــريرّ

راته، ويخط�  ات ظاهرة، وتتفترّح مقدرّ وال�جدانيرّة؛ اإذ تطراأ على خمتلف اأع�صاء ج�صمه تغريرّ

ر  د، وقدرتـــه على التجريد والت�ص�رّ ذكاوؤه �صريعـــًا اإىل نهاية م�صتـــ�اه، وتكاد اهتماماته تتحدرّ

ره ن�عـــًا ما من قي�د  ، والتفكـــري امل��ص�عـــيرّ تاأخذ مكانها من حياتـــه العقليرّة، فتحررّ املعنـــ�يرّ

. ثم ه� يف هـــذه الفرتة يزداد معرفة بالعـــامل مبا يدر�ض  ـــل الطفليرّ املخـــاوف، وعـــامل التخيرّ

مـــن عل�م وفن�ن، ومـــا يكت�صب من خبات اجتماعيرّة. وكلرّ هذه الع�امـــل اجل�صميرّة والعقليرّة 

م اهتمام املراهق بذاته، وتطلعه اإىل ت�كيدها، وتت�صافر مع الن�صج  وال�جدانيرّة ت�صتتبع ت�صخرّ

ة يف �صخ�صيرّته، وتفتح �صامل جلميع ق�اه النف�صيرّة. اجلن�صيرّ على اإحداث ث�رة عامرّ

ول �صـــك يف اأن التغايـــر بـــني �صخ�صيرّة التلميـــذ وخ�صائ�ض من�ه يف املرحلـــة البتدائيرّة، 

ـــة ي�صتتبع بال�صرورة تغايـــرًا يف اأ�صاليب  عداديرّ تـــه وخ�صائ�ض منـــ�ه يف املرحلة الإ و�صخ�صيرّ

رًا ملح�ظًا بني مرحلتي  ر تط�رّ التعليم والت�جيه الرتب�ي لكلرّ منهما، واأنرّ ال�صع�ر الدينيرّ يتط�رّ

عداديرّة  ع اأن تنح� طرائق التدري�ض يف املرحلة الإ الطف�لـــة واملراهقة، ومن ثمرّ كان من املت�قرّ

منحى يغاير -اإىل حد ما-  اأ�صاليب تدري�ض الدين يف املرحلة البتدائيرّة.

م من هذا البحث ه� اأن نعر�ض للقارئ طائفة من اخلبات الرتب�يرّة  اإنرّ هدفنا يف ما نقدرّ

�صالميرّ بفروعه املتن�رّعة يف املرحلة  �صاليـــب التعليميرّة املالئمة لتدري�ض مناهـــج الدين الإ والأ

عداديرّة، واأن نك�صف -قدر ال�صتطاعة- عن خ�صائ�ض النم� املميرّزة لفرتة املراهقة التي  الإ

عدادية، وبخا�صة ما يترّ�صل منها بال�صع�ر الدينيرّ وم�صالك تق�يته  ميـــررّ بها تلميذ املرحلة الإ
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يف نف��ـــض املتعلرّمـــني، لت�صتاأن�ض بـــكلرّ ذلك يف ما ت�اجه من امل�اقـــف التعليميرّة داخل الف�صل 

وخارجه.

هداف التعليمّية 2- الأ

اأ- حتديد وظيفة الدين يف حياة الفرد واملجتمع.

. �صالم يف الجتماع الب�صريرّ ب- تقدير دور الإ

ج- اإدراك اأهميرّة العاطفة الدينيرّة يف مرحلتي الطف�لة واملراهقة.

د- حتديد دور املدر�صة يف تنمية العاطفة الدينيرّة.

ن�صان الفطريرّ نح� الدين. ه الإ ز ت�جرّ هـ- حتديد اأن�اع الن�صاطات الدينيرّة التي تعزرّ

حاديث النب�يرّة ال�صريفة. يات القراآنيرّة الكرمية والأ و- متثرّل معاين بع�ض الآ

هـــات الدينيرّة وممار�صـــة العبادة املعـــززة لهذه  ـــة مـــن الت�جرّ ز- اترّخـــاذ م�اقـــف اإيجابيرّ

هات. الت�جرّ

3- وظيفة الدين يف حياة الفرد واملجتمع

�سالم باالجتماع الب�سرّي: عناية االإ

�صالم عقيدة فرديرّة اجتماعيرّة، و�صريعة ت�صع للنا�ض منهاجًا �صاماًل للحياة، يكفل لهم  الإ

خرة. -ما ا�صتقام�ا على هديه- �صعادَة الدنيا والآ

�صـــالم يف ت�صريعه ينظر بعني العتبار اإىل �صالح الجتماع الب�صريرّ و�صالمته مبتدئًا  والإ

مـــن اللبنـــة ال�احدة فيه وه� الفـــرد، اإىل املجتمع كلرّه، فه� ينظـــر اإىل الفرد واملجتمع نظرة 

مت�ازنة، فيعطي كاًل منهما حقه من الرعاية، ويعمل على اأن ي�صري بهما يف طريق �ص�يٍّ اإىل 

اهلل.

ـــه ي�يل الفرد عنايته، في�صعـــى اإىل تثبيت عقيدته، وعقد ال�صلـــة الق�يرّة الدائمة بينه  اإنرّ

خالق  ، كما ي�صعى اإىل ال�صم�رّ بنف�صه، وتكميلها بالأ وبني خالقـــه، واإىل اإيقاظ �صمريه الدينيرّ

ـــة والجتماعيرّة. ومن هـــذا الفرد ال�صالح املتم�صـــك بدينه يتك�ن  داب الفرديرّ الفا�صلـــة والآ

بال�صرورة املجتمع الفا�صل.
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قال تعاىل وه� اأ�سدق القائلني:

ـــَ�اَنُه �ُســـُبَل  َبَع ِر�سْ  َمِن اتنَّ
ُ ّ
ِبنٌي }15{ َيْهِدي ِبِه الل ِ ُن�ٌر َوِكَتاٌب مُّ

ّ
َن الل {...َقْد َجاءُكم ميِّ

.
�2�

�ْسَتِقيٍم} َراٍط مُّ إِىَل �سِ إِْذِنِه َوَيْهِديِهْم ا �ِر ِبا إِىَل النُّ ُلَماِت ا ِن الظُّ اَلِم َوُيْخِرُجُهم ميِّ ال�سنَّ

ـــُدوِر َوُهًدى  َا يِف ال�سُّ بيُِّكْم َو�ِســـَفاء مليِّ ـــن رنَّ ْ�ِعَظٌة ميِّ َهـــا الننَّا�ـــُض َقْد َجاءْتُكـــم منَّ وقـــال: {َيـــا اأَيُّ

.
�3�

ِمِننَي}  ْلُم�ؤْ َوَرْحَمٌة ليِّ

إِيَتاء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْح�َساء ْح�َساِن َوا  َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َواالإِ
َ ّ
إِننَّ الل وقال: {ا

.
�4�

ُروَن} َوامْلُنَكِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلنَُّكْم َتَذكنَّ

�صـــالم – اإىل جانب ذلك- ي�يل املجتمـــع عنايته؛ اإذ ُيعنى ببنائه على اأ�ص�ض �صليمة،  والإ

وتنظيم العالقات التي حتكم وج�ده يف الن�احي ال�صيا�صيرّة، والقت�صاديرّة والجتماعيرّة، كما 

ته، ودفعه اإىل  ُيعنـــى ب�صيانته من ع�امل الف�صاد والنحالل، ور�صم ال�صبـــل للحفاظ على ق�رّ

ع�صر والبيئات. م على اختالف الأ التقدرّ

وقد وعد اهلل املجتمع الذي ي�صتقيم على هدي الدين، وي�ص�ده التعاون على البرّ والتق�ى 

منة الراغدة. بالبقاء، والبقاء، واحلياة، الآ

ْر�ِض  َ اِت َلَي�ْســـَتْخِلَفننَُّهم يِف ااْلأ ـــاحِلَ  النَِّذيَن اآَمُن�ا ِمنُكْم َوَعِمُل�ا ال�سنَّ
ُ نَّ
قال تعاىل: {َوَعَد الل

ن  َلننَُّهم ميِّ ـــى َلُهـــْم َوَلُيَبديِّ َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم النَِّذي اْرَت�سَ َكَمـــا ا�ْســـَتْخلََف النَِّذيَن ِمـــن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكيِّ

.
�5�

َبْعِد َخْ�ِفِهْم اأَْمًنا}

�صالميرّة يـــدرك مقا�صدهـــا اإىل تك�ين الفـــرد ال�صالح  ـــل يف ج�انـــب الديانـــة الإ مرّ
واملتاأ

، وتر�صيخه  ته من عقيـــدة وت�صريع لغر�ض الإميان الدينيرّ واملجتمـــع الفا�صل، يف كلرّ ما ت�صمنرّ

وتنظيـــم عالقة املرء بربه )العقائد والعبادات(، وتنظيـــم عالقته بغرية من اأفراد املجتمع 

خالق  ر لها مـــن الكمال الب�صريرّ )الأ )النظـــم واملعامـــالت(، وال�صم�رّ بنف�صه اإىل غاية ما قدرّ

داب(. والآ



المحجة )العدد الثامن ع�صر(

85   

و�ســـنعر�ض يف ما يلي ب�ســـيء من الت��ســـيح والتف�ســـيل ل�ظيفة الدين يف حياة الفرد 

واملجتمع:

اأ- وظيفة الدين يف حياة الفرد

ن�سان: �1( فطرّية التدّين يف االإ

ه نزعة فطرية را�صخة لديه،  لي�ض الدين يف حياة الفرد عر�صًا خارجًا عن طبيعته، ولكنرّ

هـــ� �صيء األ�صق بالغريـــزة الب�صريرّة، واأ�صدرّ لزومًا لها، فكلرّ اإن�صان يجد من نف�صه اأنرّه خمل�ق 

ا ه� ي�صري يف جله واأخطره.  ًا يف بع�ض فعله، اإمنرّ مـــن ق�ة اأرفع مـــن ق�ته. وه� واإن يكن خمريرّ

ة العظمى، فتطلبها من  حمك�م باإرادة ت�صرفه. وت�صعر كلرّ نف�ض اأنرّها م�ص�قة ملعرفة تلك الق�رّ

ها تارة، ومن عقلها اأخرى. ح�صرّ

ـــة باقية بعد امل�ت،  ن�صانيرّ ـــن الفطريرّة يف العتقاد بـــاأنرّ النف�ض الإ كمـــا تتمثرّل نزعة التديرّ

خرى رهن  واأنرّ لهـــا حيـــاة اأخرى بعد هذه احلياة، واأنرّ �صعادتها اأو �صقاءها يف تلك احلياة الأ

ب�صابق اأعمالها يف الدنيا.

مام ال�سيخ حممد عبده يف ت�س�ير ذلك ال�سع�ر: ويق�ل االإ

نف�ض عاملها وجاهلها. ل ميكن اأن ُيعدَّ �صلة عقليرّة  »هذا ال�صع�ر العام املنبث يف جميع الأ

رواح اإىل  لهامات التي اخت�ضرّ بها هذا الن�ع. �صع�ر يهيج بالأ ا ه� من الإ اأو نزعة وهميرّة، واإمنرّ

�6�
، وما ع�صى اأن تك�ن عليه متى و�صلت اإليه.« بديرّ �ض هذا البقاء الأ حت�صرّ

ا يهتدي اإىل  خر، فاإمنرّ ن�صاينرّ اإن اهتدى اإىل �صيء يف ما يتعلرّق باهلل اأو الي�م الآ والعقل الإ

�صه. وقد كان من حكمة اهلل الـــذي تكفل -ف�صاًل منه ورحمة-  قليـــل ل يغنيـــه، ول يروي تعطرّ

ثهم عن جالله، وما  ن�صان واإر�صاده اأن يدلرّ عباده عن طريق الدين على ذاته، ويحدرّ بتعليم الإ

خفـــي على العق�ل من �ص�ؤون ح�صرته العليرّة، مبا ي�صـــاء اأن يعتقدوا فيه، ويبلغهم عن اأح�ال 

ههم اإىل ما ه� منـــاط �صعادتهم و�صقائهم يف ذلك  خـــرة مـــا ل بدرّ لهم من معرفتـــه، وي�جرّ الآ

ـــب عنهم، الال�صق مب�صاعرهـــم واأعماق �صمائرهم. وهكـــذا ي�صبع الدين نزعة  العـــامل املغيرّ

ن�صـــان؛ اإذ ه� مدف�ع بطبعه اإىل التديرّن، ويف فطرتـــه ال�عي ب�ج�د اهلل.. »اإنرّ  ـــة يف الإ فطريرّ

�7�
ن�صان بدافع من فطرته.« ن�صانيرّة ين�صاق اإليه الإ الإميان �ص�ق عميق من اأ�ص�اق النف�ض الإ

لـــة يف الطبيعة الب�صريرّة قال  �صرّ
الديـــن ه� الطريق اإىل اإ�صباع هـــذه النزعة الفطريرّة املتاأ
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 والدين 
�8�

ِ النَِّتي َفَطَر الننَّا�َض َعلَْيَها...}،
نَّ

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة الل تعاىل: {... َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللديِّ

نرّها �ص�ؤون  ن�صان يف ما يجهله من �صـــ�ؤون الغيب واأ�صرار الكـــ�ن، لأ هـــ� الذي يريح �صمـــري الإ

واأ�صرار ل يحيط بها عقله املحدود، ول تك�صف له عنها ظ�اهر الزمان واملكان.

2- الدين �سبيل الطماأنينة واال�ستقرار النف�سّي:

 ، والإميان بالدين جزمًا ويقينًا ه� عماد الطماأنينة القلبيرّة، والتخلرّ�ض من الظماأ الروحيرّ

والقلـــق النف�صـــيرّ الـــذي يعي�ض فيـــه اأولئك احليـــارى الذيـــن تعطلت �صمائرهـــم باخلل� من 

حداث  نرّ الدين ه� ال�صبيل اإىل ا�صتمرار اليقني والطماأنينة الروحيرّة يف م�اجهة الأ التديرّن؛ لأ

والتقلبات، والثبات اأمام الط�ارئ والغري.

اإنرّ الفـــرق كبري بـــني فرد عامر القلب باليقني والإميان بـــاهلل، ي�صلم وجهه اإليه، ويدع�ه 

منيبـــًا اإليه عند ال�صر، وفرد خـــاوي ال�صمري، م�صطرب ال�صع�ر، مي�صي يف احلياة بال �صند 

ة  يلـــ�ذ به، وبغري رجاء ي�صم� اإليـــه. »وقلرّ اأن ترى اإن�صانًا معطل ال�صمـــري على �صيء من الق�رّ

لـــه اأق�ى من ذلك واأعظم اإذا اأحلـــت العقيدة يف وجدانه حملرّ  والعظمـــة اإل اأمكنـــك اأن تتخيرّ

.
�9�

ل واحلرية« التعطرّ

وىل التي ي�صتنتجها العقل من الطبيعة، ويرتاح  »اإنرّ اهلل هـــ� احلقيقة الفكريرّة الكبى الأ

�10�
نكار.« بال��ص�ل اإليها من اأمل الفراغ، وال�صك، واجلح�د، والإ

لنَُّه َيْجَعْل  �ْساَلِم َوَمن ُيِرْد اأَن ُي�سِ ْدَرُه ِلالإِ  اأَن َيْهِدَيُه َي�ْسَرْح �سَ
ُ ّ
قال تعاىل: {َفَمن ُيِرِد الل

ْج�َض َعلَـــى النَِّذيَن اَل   الريِّ
ُ ّ
ـــَماء َكَذِلَك َيْجَعـــُل الل ُد يِف ال�سنَّ ـــعنَّ ـــا َي�سنَّ َ ـــْدَرُه �َســـييًِّقا َحَرًجـــا َكاأَننَّ �سَ

�11�
ِمُن�ن} ُي�ؤْ

�12�
ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُل�ُب}

ّ
وقال: {اأاََل ِبِذْكِر الل

ن�سانّية واإحياء ال�سمر: 3- وتقيق الكرامة االإ

خر،  ن ج�انب ثالثة: الإميان باهلل ال�احد، والإميان بالي�م الآ والدين مبعناه العامرّ يت�صمرّ

. والإميان باهلل  وال�صريعـــة التي تر�صم لـــكلرّ ذي دين طرائق ال�صلـــ�ك الفرديرّ والجتماعـــيرّ

نا ومالك اأم�رنا، وه� ال�صمد  : فاهلل وحده ه� ربرّ ال�احـــد عقيدة ُتعتنق، ولها اأثرها ال�صل�كيرّ

�صالم بني اهلل وعباده. املق�ص�د يف احل�ائج، ول و�صاطة يف نظر الإ



المحجة )العدد الثامن ع�صر(

87   

4- تك�ين الفرد ال�سالح:

�صالميرّ ي�صعى اإىل تربية الفرد ال�صالح وتك�ين �صخ�صيرّته تك�ينًا �صليمًا ينعك�ض  والدين الإ

ة، ويف �صبيل هذه الغاية يتناوله بالرتبية والتهذيب من جميع  ة والعامرّ اأثـــره يف حياته اخلا�صرّ

الن�احي: الروحيرّة، وال�جدانيرّة، واخللقيرّة، والعقليرّة، والجتماعيرّة، واجل�صميرّة، لي�صل به يف 

. مراتب ال�صم� اإىل غاية ما قدر له من الكمال الب�صريرّ

حاطة بها،  دة، ل ميكن ح�صرها اأو الإ �صـــالم يف هذه الرتبية و�صائل واأ�صاليب متعـــدرّ ولالإ

ومنها يف الرتبية الروحيرّة:

ت�صحيح عقيدة الفرد، وحترير وجدانه من عبادة غري اهلل، واخل�ص�ع لغري خالقه وعقد 

ال�صلـــة الدائمـــة بني العبد وربرّه عن طريـــق دع�ته اإىل التفكري يف خلـــق اهلل، وما يحيط به 

ِ َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمنَّ 
نَّ

ا اأَِعُظُكـــم ِبَ�اِحَدٍة اأَن َتُق�ُمـــ�ا لِل َ إِننَّ بداع يف الك�ن{ ُقْل ا مـــن مظاهـــر الإ

�13�
ُروا...} َتَتَفكنَّ

وعـــن طريق ال�صعائـــر الدينيرّة والعبادات التـــي هي خطط ربانية حكيمـــة لتزكية القلب 

ودعـــم الإميان، وتهذيب النف�ـــض: فالعبادات على اختالف �ص�رهـــا واجتاهاتها من �صالة، 

و�صـــ�م، وزكاة، وحج، تعبري عن �صع�ر املرء نح� ربرّه، ومتثل جالله، وحتقيق معنى العب�ديرّة 

ن�صان دائمًا اإىل وج�ده الروحيرّ الذي يجب األ ت�صغله عنه �ص�اغل  ه الإ ذعان له، وهي تنبرّ والإ

ة. اجل�صد واملادرّ

يت على ما ينبغي لها من خل��ض النيرّة هلل، و�صرف الق�صد كانت �صبياًل  والعبادات اإذا اأُدرّ

. ثم هـــي تنبه �صمري  ـــي بها يف مـــدارج ال�صم�رّ الروحيرّ اإىل تكميـــل النف�ـــض وتهذيبها والرتقرّ

خرة؛ لكيال ي�صتغرق يف وج�ده  ن�صـــان علـــى الدوام اإىل ال�ج�د اخلالد الباقي يف الـــدار الآ الإ

الزائل املحدود يف حياته الدنيا.

ثم هي اإىل ذلك كله و�صيلة اإىل تق�مي �صل�ك الفرد وتنظيم عالقته مبجتمع.

ويف الن�ص��ـــض التالية اإ�صـــارات اإىل �صيء من اآثار العبـــادات يف تهذيب النف�ض، وتق�مي 

ال�صل�ك.

�14�
اَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْح�َساء َوامْلُنَكِر}. إِننَّ ال�سنَّ اَلَة ا قال تعاىل: {َواأَِقِم ال�سنَّ

وقال �صلى اهلل عليه واآله �صلم يف ال�ص�م »ال�صيام جنة، فاإذا كان ي�م �ص�م اأحدكم فال 
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يرفُث، ول ي�صخب فاإن �صابرّه اأحد اأو قاتله فليقل: اإين �صائم، اإين �صائم«. وال�ص�م اإىل ذلك 

رادة وامتالك زمـــام النف�ض، وممار�صة الف�صائـــل واآداب ال�صل�ك،  تدريـــب عملـــيرّ لتق�ية الإ

فـــاإذا مل ياأخـــذ ال�صائم نف�صه باآداب ال�ص�م تروي�صًا لها وتهذيبـــًا اأهدر �ص�مه. ويف الزكاة 

َكـاَة  ُت�َن الزنَّ ُقـــ�َن َوُي�ؤْ يقـــ�ل جل �صاأنه: {... َوَرْحَمِتي َو�ِســـَعْت ُكلنَّ �َســـْيٍء َف�َســـاأَْكُتُبَها ِللنَِّذيَن َيتنَّ

�15�
ِمُن�َن}  َوالنَِّذيَن ُهم ِباآَياِتَنا ُي�ؤْ

ِ َوَما اآَتْيُتم 
نَّ

ُبَ� يِف اأَْمَ�اِل الننَّا�ِض َفـــاَل َيْرُب� ِعنَد الل ًبا ليَِّرْ ن ريِّ وقـــال تعاىل: {َوَما اآَتْيُتـــم ميِّ

�16�
ِعُف�َن}.  ِ َفاأُْوَلِئَك ُهُم امْلُ�سْ

نَّ
ن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه الل ميِّ

ن�صانيرّة، باعتبارها  �صالم يعرتف بالنفعالت والع�اطف الإ ويف الرتبية ال�جدانيرّة: ترى الإ

ه�اء  ه يرورّ�ض النف��ض على مقاومة النزعات اجلاحمة والأ جزءًا من الطبيعة الب�صريرّة، ولكنرّ

الفا�صدة، وعلى تلبية الدوافع الفطريرّة من غري اإفراط ول تفريط. »اإنرّ القلب الذي ل يخاف 

ا الف�صل يف احلزن  ل ف�صل له يف ال�صجاعة، والقلب الذي ل يحزن ل ف�صل له يف ال�صب، اإمنرّ

�17�
والغلبة عليه، ويف اخل�ف وال�صم� عليه.«

ن َقْبِل اأَن  إِالنَّ يِف ِكَتاٍب ميِّ ْر�ِض َواَل يِف اأَنُف�ِســـُكْم ا َ ـــيَبٍة يِف ااْلأ �سِ ـــاَب ِمن مُّ وقال تعاىل:{ َما اأَ�سَ

 
ُ نَّ
ا اآَتاُكْم َوالل ِ َي�ِســـٌر ¨ ِلَكْياَل َتاأْ�َســـْ�ا َعلَى َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُح�ا ِبَ

نَّ
إِننَّ َذِلَك َعلَى الل اأََها ا ننَّرْبَ

  ووعد اهلل املترّقـــني الذين ميلك�ن قياد اأنف�صهم يف جميع 
�18�

َتـــاٍل َفُخـــ�ٍر}.  اَل ُيِحـــبُّ ُكلنَّ ُمْ

إِىَل  ة عري�صـــة وحمبة منه ورحمة. فقال: {َو�َســـاِرُع�اْ ا ه�نها وجهة اخلري جنرّ احلـــالت وي�جرّ

ِقـــنَي ¨ النَِّذيَن ُينِفُق�َن يِف  ْت ِلْلُمتنَّ ْر�ُض اأُِعدنَّ َ ـــَماَواُت َواالأ ـــَها ال�سنَّ بيُِّكْم َوَجننٍَّة َعْر�سُ ن رنَّ َمْغِفـــَرٍة ميِّ

�19�
 ُيِحبُّ امْلُْح�ِسِننَي}. 

ُ ّ
اء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن الننَّا�ِض َوالل رنَّ اء َوال�سنَّ رنَّ ال�سنَّ

ويف الرتبيـــة اللقيـــة: ير�صم القراآن الكرمي وال�صنة النب�ية قـــ�ًل وفعاًل منهاجًا ق�ميًا 

داب املحم�دة وتطهريها من النقائ�ض  خالق الفا�صلة والآ ن�صانيرّة بالأ �صاماًل لتكميل النف�ض الإ

ن�صان. والرذائل حتى ت�صل اإىل اأبعد غاية مقدورة لالإ

ثر العظيم  �صالم اإىل هذه الرتبية اخللقيرّة من العناية والهتمام ك ما لها من الأ ه الإ وي�جرّ

متم  يف حيـــاة الفرد واملجتمع حترّى جعل الر�ص�ل f اإمتامها غاية بعثته فقال: »اإمنا بعثت لأ

خالق«، وقال: »اأثقل ما ي��صع يف امليزان ي�م القيامة تق�ى اهلل وح�صن اخللق«. مكارم الأ

مر بها  �صالم ي�صمـــل الت�جيه اإىل الف�صائـــل اخللقية والأ ومنهـــاج الرتبيـــة اخللقيرّة يف الإ

والرتغيب فيها، واتخاذ ال��صائل املتن�عة لتثبيت القيم الفا�صلة، كما ي�صمل ما يرتبط بهذه 
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الف�صائل من األ�ان ال�صل�ك الق�مي.

إِننَّ النَِّذيَن  وهـــ� ما يعبرّ عنه القراآن الكرمي بالعمل ال�صالح، وال�صتقامـــة، قال تعاىل: {ا

�20�
اِت َكاَنْت َلُهْم َجننَّاُت اْلِفْرَدْو�ِض ُنُزاًل}  احِلَ اآَمُن�ا َوَعِمُل�ا ال�سنَّ

وي�صمل منهاج الرتبية اخللقيرّة كذلك النهي عن الرذائل وما ينبعث عنها من انحرافات 

ر اهلل من م�اقعتها يف ال�صررّ والعلن. قال تعاىل: {َوَذُرواْ َظاِهَر  ال�صل�ك واملحظ�رات التي حذرّ

إِن   واأي�صًا: { ا
�21�

ُف�َن}  ا َكاُن�اْ َيْقرَتِ ْثَم �َســـُيْجَزْوَن ِبَ إِننَّ النَِّذيَن َيْك�ِســـُب�َن االإِ ْثِم َوَباِطَنُه ا االإِ

.
�22�

ْدَخاًل َكِرًيا} َئاِتُكْم َوُنْدِخْلُكم مُّ ْر َعنُكْم �َسييِّ َتِنُب�اْ َكَباآِئَر َما ُتْنَهْ�َن َعْنُه ُنَكفيِّ َتْ

ن�صان اأنرّها و�صيلة اإىل الكمال،  خالق يف كلرّ �صاأن من �صـــ�ؤون الإ �صـــالم يحمد من الأ اإنرّ الإ

. ويف الرتبية اخللقيرّة يربط الديُن  م�صتهدفـــًا تكميـــل الفرد الذي ه� ن�اة الجتماع الب�صـــريرّ

 َيْعلَـــُم َما ُتْبُدوَن َوَما 
ُ نَّ
لع على خفاياه {َوالل له مطرّ ن�صان و�صمرَيه بربرّه؛ لعلمـــه اأنرّ الإ قلـــَب الإ

، ويراقبه حترّى يف خلجاته واأحاديث نف�صه.
�23�

َتْكُتُم�َن} 

مانة، وال�فاء، والرحمة، والعطف،  �صالم: ال�صدق، والأ ومن الف�صائل التي يدع� اإليها الإ

داب  وال�صـــب، والعف�، والعدل، واحللـــم، والرفق.. وغريها. كما اأنرّه يدعـــ� اإىل كثري من الآ

: كح�صن  لـــ�ان ال�صل�ك التـــي تنبثق عن هذه الف�صائـــل، وتندرج يف نطاق الكمـــال اخللقيرّ واأ

قارب واجلـــريان، وم�صاعدة املحتاجني، وكف  ح�صان اإىل الأ املعاملـــة، ورعاية ال�صعفاء، والإ

ذى عن النا�ض، والت�دد اإليه.. وغري ذلك. الأ

�صالم عنها: الكذب، واخليانة، والغـــدر، والق�ص�ة، والظلم،  ومـــن الرذائل التـــي ينهى الإ

ثرة، والكبياء، واحلقد.. وغريها كما اأنرّه ينهى عن كثري من األ�ان ال�صل�ك التي تنبعث  والأ

لقاب،  عـــن هذه الرذائل وترتبط بها: كاإيذاء النا�ض، وال�صخرية منهم، واللمز، والتنابز بالأ

و�ص�ء الظن، والتج�ص�ض والغيبة، والنميمة... وغريها.

ر�صـــاد اإىل اآداب ال�صلـــ�ك يف اأدقرّ تف�صيالتها حترّى  �صـــالم يف هذا املجـــال الإ ول يـــدع الإ

ن�صـــان الجتماعـــي الكامـــل يف اأدق �ص�رة ويف  �صـــالم يخـــرج الإ �صـــحرّ اأن يقـــال: »اإنرّ اأدب الإ

.
�24�

اأجملها«

. ويف 
�25�

وَها} �اْ ِباأَْح�َسَن ِمْنَها اأَْو ُردُّ ٍة َفَحيُّ إَِذا ُحييِّْيُتم ِبَتِحينَّ اإقراأ يف ذلك ق�له تعاىل: { َوا

يات الكرمية التي   وغريها من الآ
�26�

اِهِلنَي}. {ُخـــِذ اْلَعْفـــَ� َواأُْمْر ِباْلُعْرِف َواأَْعِر�ْض َعـــِن اْلَ

ت�ؤكد هذه املعاين.
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�صالم احرتام العقل، واإعطاوؤه حرية التفكري يف كل جمال  والرتبية العقليرّة: ق�امها يف الإ

اإل الغيبيرّات التي يعييه اخل��ض فيها.

ه الفكر  ل ويجعلهما عماد الإميان باهلل وت�حيده، وينبرّ مرّ
فهـــ� يطالبه دائمًا بالتفكري والتاأ

ة،  ن�صـــاينرّ اإىل كثرٍي من ظ�اهر الك�ن اجلديـــرة بالبحث والنظر ل�صتنباط ق�انينها العامرّ الإ

َفـــاِق َويِف اأَنُف�ِســـِهْم َحتنَّى  يِهْم اآَياِتَنـــا يِف ااْلآ ُِِ واأوجـــه العـــبة واحلكمة فيها قال تعـــاىل: {�َســـ

ْب�َســـاَر  َ ـــْمَع َوااْلأ ، وقال: { ُقْل ُهَ� النَِّذي اأَن�َســـاأَُكْم َوَجَعَل َلُكُم ال�سنَّ
�26�

{ ـــقُّ ـــُه احْلَ َ َلُهـــْم اأَننَّ َيَتَبـــنينَّ

.
�27�

ْفِئَدَة...} َ َوااْلأ

�صالم يف الع�صر احلديث: »اإنرّ  ية يق�ل بع�ض املفكرين من قـــادة الإ  ويف تف�صـــري هذه الآ

خـــرون وخ�ص��صًا من  ال�صمـــع هنـــا يرمـــز اإىل ا�صتعماله يف اإحراز املعرفـــة التي اكت�صبها الآ

ـــة، والب�صر يعني تنميـــة هذه املعرفة مبا ي�صاف اإليهـــا من ثمرات املالحظة  اأجيـــال الب�صريرّ

والبحث والتجريب، والف�ؤاد يرمز اإىل تنقية هذه املعارف من اأدرانها واأو�صابها، ثم ا�صتخال�ض 

�28�
النتائج منها وا�صتخدامها يف اإ�صعاد الفرد واملجتمع ويف كل غرف بناء«.

�صـــالم يلزم بالتعلم وا�صتمراره مدى احليـــاة، فيق�ل النبي f: »طلب العلم فري�صة  والإ

على كل م�صلم وم�صلمة«، ويق�ل: »اأطلب العلم من املهد اإىل اللحد«... »احلكمة �صالة امل�ؤمن 

اأنرّى وجدها فه� اأحق النا�ض بها«.

ن�صاينرّ اإىل التفكري والبحث تراه يط�ف به يف جميع اأنحاء  �صالم للعقل الإ ويف ت�جيـــه الإ

الك�ن �صمائه واأر�صه، حي�انه ونباته، واإن�صانه، حيه وميته، لالنتفاع بخ�ا�ض املادة وما خفي 

 ِ
نَّ

ـــْنَع الل مـــن اأ�صرارها ولل��ص�ل اإىل ما وراء ذلك من اأدلرّة على قدرة اخلالق جل �صاأنه:{ �سُ

.
�29�

النَِّذي اأَْتَقَن ُكلنَّ �َسْيٍء}

�صالم يربط الفرد مبجتمعه، ويربى فيه ال�صع�ر بال�لء  ويف الرتبية الجتماعيرّة: نرى الإ

ه«، وقال: »مثل  لـــه والنتماء اإليه قال عليه ال�صـــالة وال�صالم: »خالط النا�ض ودينك ل تكلمنرّ

هم وتعاطفهم كمثل اجل�صد ال�احد اإذا ا�صتكى منه ع�ص� تداعى  امل�ؤمنني يف تراحمهم وت�ادِّ

ى وال�صهر«، وقال: »امل�صلم اأخ� امل�صلم ل يظلمه ول ُي�صلمه«. له �صائر اجل�صد باحلمرّ

كما يربرّيه على القيم واملبادئ اخللقيرّة التي تكفل له امل�اءمة الجتماعيرّة بينه وبني غريه 

مانة، وال�فـــاء، وح�صن اجل�ار، ولني اجلانب، والت�ا�صع،  مـــن اأفراد املجتمع: كال�صدق، والأ

والت�صامح، وبذل املع�نة، ونح�ها ويناأى به عن ال�صفات التي ت�صيء اإىل عالقاته بغريه.
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ومتتـــد هذه الرتبيـــة اإىل تعريفه بحق�قـــه، لي�صتم�صك بها ول يفرط فيهـــا. واأخ�ض هذه 

احلق�ق بالذكر حق التمترّع بالعدالة الجتماعيرّة، وحقرّ احلرية يف كلرّ اآفاق احلياة يف العتقاد، 

والفكـــر، والعلم، والقـــ�ل، والتملك، والت�صـــرف، واختيار نظم احلكـــم والجتماع يف اإطار 

ِئَكُة َظامِلِي اأَْنُف�ِســـِهْم َقاُلـــ�اْ ِفيَم ُكنُتْم َقاُل�اْ  اُهُم امْلاَلآ إِننَّ النَِّذيَن َتَ�فنَّ  قال تعاىل: {ا
�30�

الديـــن.

.
�31�

ِ َوا�ِسَعًة َفُتَهاِجُرواْ ِفيَها...}
ّ

ْر�ِض َقاْلَ�اْ اأََلْ َتُكْن اأَْر�ُض الل َ َعِفنَي يِف االأ ُكننَّا ُم�ْسَت�سْ

وقـــال عليه ال�صالة وال�صالم: »من ُقتل دون ماله فهـــ� �صهيد، ومن قتل دون ِعر�صه فه� 

�صهيد«.

كمـــا متتدرّ هذه الرتبيـــة اإىل تعريفه ب�اجباته نح� ربه، ونح� نف�صـــه، ونح� اأ�صرته، ونح� 

جمتمعـــه ووطنه، وحتر�ض علـــى تنمية ال�صع�ر بامل�ص�ؤولية لديـــه، ويتج�صد ذلك يف التكاليف 

ال�صرعية التي تبداأ مع �صن البل�غ.

فهي تدريب عملي مبكر على حتمل امل�ص�ؤولية بحمل اأمانة التكاليف.

قال عليه ال�صالم: »كلكم راع وكلكم م�ص�ؤول عن رعيته...«.

�صالم م�قفًا و�صطًا بـــني مطالب اجل�صد ومطالب  ويف هـــذه الرتبيـــة الجتماعيرّة يقف الإ

خرة، فال يفر�ض على امل�صلم الرهبانية والنعزال عن  الـــروح، وبني العمل للدنيا والعمـــل لالآ

خرة، ول ير�صى له ال�صتغراق يف ماديات احلياة  معرتك احلياة والنقطاع للعبادة تاأهبًا لالآ

�صالم خ�صام بني الروح  خرته. »لي�ض يف الإ و�ص�اغل العي�ض نا�صيًا �ص�ؤون روحه وال�صتعداد لآ

�صالم كل  ن�صان يف نظر الإ ؛ وذلك اأنرّ الإ
�32�

واجل�صـــد، ولي�ض فيه خ�صـــام بني املعا�ض واملعاد«

ل يتجزاأ، والكمال املن�ص�د له يتحقق يف ارتقائه ماديًا ومعن�يًا.

نـــ�اع الزينة، وحثه على ال�صعي  �صالم للم�صلم التمتع بالطيبات والتجمل باأ ولقـــد اأحل الإ

والتناق�ـــض يف �صبيل ماآرب احلياة الكرمية، ولكنـــه ر�صم له يف ذلك دائرة، يجب األ يتخطى 

نه تعاىل يحل الطيبات ويحرم  نطاقها، فنهاه عن حترمي ما اأحل اهلل اأو ا�صتحالل ما حرم؛ لأ

�صراف، قال  اخلبائث، واأمره كذلك اأن يلزم حدود العتدال حتى ل يقع يف ا�صرار الته�ر والإ

إِننَُّه اَل ُيِحبُّ  تعاىل: {َيا َبِني اآَدَم ُخُذواْ ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكليِّ َم�ْســـِجٍد وُكُل�اْ َوا�ْســـَرُب�اْ َواَل ُت�ْســـِرُف�اْ ا

.
�33�

ْزِق}  ييَِّباِت ِمَن الريِّ ِتَي اأَْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطنَّ ِ النَّ
ّ

َم ِزيَنَة الل امْلُ�ْسِرِفنَي ¨ ُقْل َمْن َحرنَّ

خرة  �صالمي بني مطالب الـــروح واجل�صد وم�صالح الدنيا والآ وهكـــذا »يجمع الت�صريع الإ

ـــة امل�صلم فال ي�قعـــه يف ف�صام وجـــداين ي�صق عليه  بـــال تناق�ـــض ول تنـــازع، وي�حد �صخ�صيرّ
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.
�34�

احتماله«

.
�35�

ْنَيا...} يَبَك ِمَن الدُّ ِخَرَة َواَل َتن�َض َن�سِ اَر ااْلآ  الدنَّ
ُ نَّ
قال تعاىل: {َواْبَتِغ ِفيَما اآَتاَك الل

خرته ول اآخرته لدنياه، بل  وقـــال عليه ال�صالة وال�صالم: »لي�ض خريكم من ترك دنياه لآ

خريكم من اأخذ من هذه وهذه«.

ي الدين وظيفة يف حياة الفرد، اإ�صباعًا لنزعته الفطريرّة اإىل التديرّن، واإ�صفاء  وهكذا ي�ؤدرّ

ن�صانيرّة، وتربيًة  لل�صكينة وال�صتقرار على نف�صه وحياته، واإحياء ل�صمريه، وحتقيقًا لكرامته الإ

ـــة، وال�جدانيرّة، واخللقيـــة، والعقليرّة،  لـــه تربيـــة �صاملة متكاملة من جميـــع الن�احي الروحيرّ

والجتماعيرّة، واجل�صميرّة.

ن�صـــاينرّ الفا�صل الذي يجـــد هدايته ور�صده  ن املجتمع الإ ومـــن هذا الفرد ال�صالـــح يتك�رّ

ع�صـــر والبيئات - يف مبادئ الدين، التي ل تع�قـــه عن اأيرّة غاية تفتحها  - علـــى اختالف الأ

اأمامه اأ�ص�اط العلم واحل�صارة.

ب- وظيفة الدين يف حياة املجتمع

طار العام ل�ظيفة الدين يف حياة املجتمع ذا �صعبتني كبريتني: يتمثرّل الإ

اأولهما: بناء الجتماع الب�صريرّ على ق�اعد واأركان متينة.

والثانيـــة: �صيانة هذا البنـــاء وحمايته من ع�امل الف�صاد والنحـــالل مبا يكفل ا�صتمرار 

جل الذي قدر اهلل. �صالحه وبقائه اإىل الأ

ـــة وظيفتهـــا يف بنـــاء الجتمـــاع الب�صـــريرّ واحلفاظ عليه  �صالميرّ ت ال�صريعـــة الإ ولقـــد اأدرّ

مبجم�عـــة وافية من املبادئ والق�اعـــد تكفل للنا�ض - ل� اأح�صن�ا اتباعها- اأن يعي�ص�ا اإخ�ة، 

متحابني، ي�جه �صل�كهم �صمري امل�ؤمنني باهلل، الذين يرج�ن رحمته، ويخاف�ن عذابه.

اأوًل: بنـــــاء املجتمـــــع

تك�ين الفرد ال�سالح:

�صالم لبنـــاء الجتماع الب�صريرّ هـــ� عنايته بتك�يـــن الفرد امل�ؤمن  اأول اأ�صا�ـــض و�صعـــه الإ

ال�صالـــح علـــى ال�ص�رة التي �صبق ت��صيحهـــا، ليك�ن لبنة �صليمة يف البنـــاء الكبري للمجتمع 
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�صالمي. الإ

�ســـــرة و�سيانتهـــــا: تاأ�سيــــــ�ض االأ

�صرة – وحدة  �صالم بتاأ�صي�ـــض الأ فراد ال�صاحلـــني ذك�رًا واإناثًا عنـــي الإ ومـــن ه�ؤلء الأ

�صرة و�صفاتها  - ورعايتها وتنظيم �ص�ؤونها. ومن الطبيعي اأن ينعك�ض ن�ع الأ الجتماع الب�صريرّ

�صر املك�نه له. على املجتمع، واأن يك�ن املجتمع �ص�رة مكبة حلال الأ

�صرة، وال��صيلة لتنظيم العالقة بني  �صالم ه� الطريق امل�صروع لبناء الأ والزواج يف نظر الإ

الرجل واملراأة، ومنع ال�صي�ع فيها، والف��صى امل�ؤدية اإىل البغ�صاء والتناحر و�صفك الدماء.

إَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم  َت�ْســـُكُن�ا ا ْن اأَنُف�ِســـُكْم اأَْزَواًجا ليِّ قال تعاىل: { َوِمْن اآَياِتِه اأَْن َخلََق َلُكم ميِّ

.
�36�

ًة َوَرْحَمًة...}  َ�دنَّ منَّ

�صالميرّ يرعـــى هذا الرباط  �صرة بعقـــد الزواج، فـــاإنرّ الت�صريع الإ ومتـــى اكتمـــل وج�د الأ

ق  املقد�ـــض اأعظم رعاية، ويح�طه ب�صياج من ال�صمانات التي تكفل حمايته وبقاءه حترّى حتقرّ

ي ر�صالتها يف املجتمع على خري وجه. �صرة وج�دها، وت�ؤدرّ الأ

اهـــات النف�صيرّة  �صالمـــيرّ يف هذا ال�صـــدد اإىل اإقرار املبـــادئ والجترّ ويترّجـــه الت�صريـــع الإ

ـــة، وال�صل�كيرّة التي تكفـــل دعم العالقة الزوجيرّة، واإىل رفع �صـــاأن املراأة، وتقرير  والجتماعيرّ

�صرة )الرجل واملراأة( كما يعتني الت�صريع  حق�قها يف عدالة، لتحقيق الت�ازن بني دعامتي الأ

�صرة: ال�اجبات املتعلقة بالرابطة  �صالمي اأي�صًا بتحديد ال�اجبات واحلق�ق يف حميط الأ الإ

م�مة اأي  ب�ة والأ ـــة؛ اأي واجبات الرجل لزوجته، واملراأة لزوجها، واملتعلقة برابطة الأ الزوجيرّ

ولد نح� اآبائهم واأمهاتهم،  م نح� اأبنائهما. وواجبات البن�ة اأي واجبات الأ ب والأ واجبات الأ

خ�ة نحـــ� بع�صهم البع�ـــض، ومل تغفـــل ال�صريعة –مع كل ذلـــك- احتمالت  ثـــم واجبـــات الإ

�صرة على هدى من روح  �صرة، فر�صمت الطريق ملعاجلـــة م�صكالت الأ ال�صقـــاق والنزاع يف الأ

�صالم ومبادئه. الإ

تنظيم العالقات يف املجتمع:

�صالم اأ�ص�ض العالقات التي يجـــب اأن ت�ص�ده، وحتكم  وا�صتكمـــاًل لبناء املجتمع و�صـــع الإ

حياته يف ن�احـــي القت�صاد، وال�صيا�صة، والجتماع م�صتهدفـــًا بذلك حتقيق م�صالح النا�ض 
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خرة. وال�فاء بحاجاتهم، واإ�صعادهم يف الدنيا والآ

    )اأ( العالقات االجتماعّية:

خـــاء وامل�صاواة  �صالم العالقـــات بني النا�ض علـــى اأ�ص�ض روحيـــة را�صخة من الإ يقيـــم الإ

ـــة، لي�ض منهم �صعب  ن�صانيرّ والتكافـــل الجتماعـــي، فال تفا�صل بينهم مـــن حيث طبيعتهم الإ

جنا�ض  لـــ�ان، والدماء، والأ خمتـــار، اأو �صاللة ممتـــازة، ول يختلف نظره اإليهم باختالف الأ

واللغات... اأو غريها.

عمال،  ولكنهم يتفا�صل�ن على اأ�ص�ض خارجة عن ذلك: كالتفاوت يف الكفاية، والعلم، والأ

ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُع�ًبا َوَقَباِئَل  إِننَّا َخلَْقَناُكم ميِّ َها الننَّا�ُض ا خالق. قال تعاىل: {َيا اأَيُّ والأ

.
�37�

ِ اأَْتَقاُكْم}
نَّ

إِننَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد الل ِلَتَعاَرُف�ا ا

وقـــال عليه ال�صالة وال�صـــالم يف خطبة ال�داع: »اأيرّها النا�ـــض اإنرّ ربكم واحد، واإن اأباكم 

، ول لعجمـــي على عربي، ول  دم، واآدم من تـــراب، لي�ض لعربيرّ علـــى عجميرّ واحـــد، كلكـــم لآ

بي�ض على اأحمر ف�صل اإل بالتق�ى«. حمر على اأبي�ض، ول لأ لأ

نرّه رب العاملني واإله اجلميـــع، اإيابهم اإليه،  ولي�ـــض هنـــاك احتكار من اأحد لف�صـــل اهلل؛ لأ

ُه ُقْل َفِلَم  اوؤُ ِ َواأَِحبنَّ
ّ

وح�صابهـــم عليـــه. قال تعاىل: {َوَقاَلِت اْلَيُه�ُد َوالننَّ�َســـاَرى َنْحُن اأَْبَنـــاء الل

.
�38�

ْن َخلََق...} نَّ ُبُكم ِبُذُن�ِبُكم َبْل اأَنُتم َب�َسٌر ميِّ ُيَعذيِّ

ة التعارف والتنا�صر،  خ�رّ �صالمي، ومقت�صى الأ خ�ة �صعارًا للمجتمع الإ ر الأ �صـــالم يقررّ والإ

 .
�39�

والتعـــاون، ونفي التحا�صد، والتباغ�ـــض، والتظامل، قال تعاىل: {اإنا امل�ؤمنـــ�ن اإخ�ة}

وقال الر�ص�ل f: »امل�صلم اأخ� امل�صلم ل يظلمه ول ُي�صلمه«.

وقـــال: »ان�صـــر اأخاك ظاملـــًا اأو مظل�مًا، قيل يـــا ر�ص�ل اهلل هذا نن�صـــره مظل�مًا فكيف 

نن�صره ظاملًا؟ قال: تاأخذ على يده«.

ة، وامل�صـــاواة، فالد�صت�ر  خ�رّ د هـــذه الأ �صالمـــي على اختـــالف جمالته ي�ؤكرّ والت�صريـــع الإ

الدينـــيرّ د�صت�ر عام �صامل يربـــط النا�ض بربهم، وي�ثق ال�صلة بينهم، وهم يتعامل�ن يف ظله 

وفق مبـــادئ وق�اعد عادلة متماثلـــة، ودماوؤهم واأم�الهم، واأعرا�صهـــم، واأماناتهم م�ص�نة 

من، والتعلم، والعمـــل والتملك والت�صرف �ص�اء، ل  بحكـــم الدين، وحق�قهم يف احلياة، والأ

ظلم، ول تغابن.



المحجة )العدد الثامن ع�صر(

95   

وهـــم اإزاء القانـــ�ن ال�صمـــاوي والتكاليـــف ال�صرعيـــة �صـــ�اء: يف العقيـــدة، والعبـــادات، 

داب، مل ُيعـــف م�صلـــم مـــن تكليف اأو ُيخ�ـــض بت�صريع لف�صـــل مزية، كذلك  واملعامـــالت، والآ

هـــم ي�صت�ون يف احل�صاب على م�قفهم من ال�صريعـــة، وجزاوؤهم معلق على قدر ا�صتجابتهم 

ْي�َض  . وقال: {َواأَن لنَّ
�40�

ا َك�َســـَبْت َرِهيَنٌة} لهـــا، وعملهم باأحكامها. قال تعاىل: {ُكلُّ َنْف�ٍض ِبَ

.
�41�

ْوَفى} َ َزاء ااْلأ إِالنَّ َما �َسَعى * َواأَننَّ �َسْعَيُه �َسْ�َف ُيَرى * ُثمنَّ ُيْجَزاُه اْلَ ن�َساِن ا ِلاْلإِ

�صالمـــي عنا�صر الجتمـــاع الب�صريرّ من الرجـــال والن�صاء،  ولقـــد ا�صت�عـــب الت�صريع الإ

فلـــم يفرق بـــني الرجل واملراأة اإل يف بع�ض الفروع ح�صبما تقت�صـــي طبيعة تك�ين املراأة. قال 

ن  ُكم ميِّ ن َذَكٍر اأَْو اأُنَثى َبْع�سُ نُكم ميِّ ـــيُع َعَمَل َعاِمٍل ميِّ ُهْم اأَنيِّ اَل اأُ�سِ تعاىل: {َفا�ْســـَتَجاَب َلُهْم َربُّ

.
�42�

َبْع�ٍض}

ـــي يف نف�ض كلرّ فـــرد ال�صع�ر  �صالمـــي يف بناء املجتمـــع على اأن ينمرّ واعتمـــد الت�صريـــع الإ

�صهام يف املجتمع بن�ع من امل�صاركة العمليرّة وال�جدانيرّة،  بامل�ص�ؤولية اجلماعيرّة، ويدفعه اإىل الإ

ثرة والنفرادية، ويق�ي الروابـــط بني النا�ض، فيت�طد بناء  حتـــى يخفف مـــن حدة غرائز الإ

 :f املجتمـــع، ويخل� مـــن نزعات احلقـــد وال�صغينة، وع�امـــل التفكك والهدم. قـــال النبي

»كلكـــــم راٍع، وكلكــــــم م�ســــــ�ؤول عن رعيتـــــه«.

�صرة،  والتكافل الجتماعي امتداد طبيعي لال�صطالع بامل�ص�ؤوليات املبا�صرة يف حميط الأ

�صرة ال�صغـــرية اإىل جمالت  وكثـــريًا مـــا تنتقل ال�صفـــات والروابط املحم�دة مـــن جمال الأ

مة. �صرة الكبرية وهي الأ الأ

ومظاهـــر التكافـــل يف حياة املجتمـــع متعددة وم�صالكـــه مت�صعبة، فامل�ؤمنـــ�ن يف املجتمع 

خيه؛ اأي مت�صامن معه يحب له من اخلري ما يحب لنف�صه،  �صالمي اإخ�ة: كلرّ منهم كافل لأ الإ

يجابي جللب اخلري له، ودفع  ويكره له ما يكره لها، ويندفع يف ظل هذا ال�صع�ر اإىل العمل الإ

ال�صر عنه� وم�صاركته يف ال�صراء وال�صراء.

.
�43�

ْثِم َواْلُعْدَواِن} قال تعاىل: {َوَتَعاَوُن�اْ َعلَى اْلربيِّ َوالتنَّْقَ�ى َواَل َتَعاَوُن�اْ َعلَى االإِ

زمات،  فامل�ؤمنـــ�ن يتعاونـــ�ن يف العمل النافع للمجتمـــع، ويتعاون�ن يف اأوقـــات املحن والأ

ويتعاون�ن يف املحافظة على �صالمة اأوطانهم وحماربة اأعدائها، ويتعاون�ن يف رعاية الفقراء 

واملعدمني واملر�صى وذوي احلاجات.

ويف احلديث اأنرّ ر�ص�ل اهلل f قال: »من كان عنده ف�صل ظهٍر فليعد به على من ل ظهر 
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له، ومن كان عنده ف�صل زاٍد فليعد به من ل زاد له«.

قال راوي احلديث - م�صلم عن اأبي �صعيد - فذكر ر�ص�ال اهلل من اأ�صناف املال ما ذكر 

خالق  حد منا يف الف�صل. وهم مت�صامن�ن يف امل�ص�ؤولية عن �صيانة الأ حتى راأينا اأنه ل حق لأ

نها ال�صياج الذي يحمي املجتمع من الف��صى والف�صاد والنحالل، ومت�صامن�ن يف  العامـــة، لأ

تاأييد ال�صيا�صة الر�صيدة ومقاومة الف�صاد والنحراف.

خ�ة، والتكافل،  �صالم العالقات الجتماعيرّة علـــى دعائم من امل�صاواة والأ هكـــذا يبني الإ

ن املجتمع املثايل يف ترابطه، وتعاونه، وتراحمه، وتعاطفه وق�ته. وهي كفيلة اأن تك�رّ

)ب( العالقات االقت�سادّية:

�صـــ�ل والق�اعد  �صـــالم العالقـــات القت�صاديرّة يف املجتمـــع على طائفة من الأ ويقيـــم الإ

مر  ويل الأ ن ي�صتقـــر عليهـــا وي�صتقيم بها النظـــام القت�صادي ال�صليم، ويـــرتك لأ �صاحلـــة لأ

حـــكام التف�صيليرّة لهذه  والعلمـــاء وذوي الخت�صا�ـــض املجتهديـــن يف كل اأمـــة اأن ي�صعـــ�ا الأ

الق�اعـــد مبا يالئم اأح�الهـــم، ويعر�ض من �ص�ؤون معاي�صهم ويحقـــق م�صاحلهم دون خرود 

على مبادئ الدين وروحه يف الت�صريع.

ق نظام �صليم بغريها منها: �صالم يف هذا ال�صدد اأ�ص�ًل عامة ل يتحقرّ ر الإ لقد قررّ

- اأنرّ املـــال مـــال اهلل، واأنرّ النا�ـــض م�صتخلف�ن فيـــه، واأنرّه ذو وظيفـــة اجتماعيرّة يجب اأن 

يها، ول يحب�ض عنها باكتنازه و�ص�ء ا�صتغالله. ي�ؤدرّ

.
�44�

�ْسَتْخلَِفنَي ِفيِه} ا َجَعلَُكم مُّ ِ َوَر�ُس�ِلِه َواأَنِفُق�ا ِمنَّ
نَّ

قال تعاىل: {اآِمُن�ا ِبالل

.
�45�

ِ النَِّذي اآَتاُكْم...} 
نَّ

اِل الل ن منَّ وقال: {َواآُت�ُهم ميِّ

مـــ�ال ومنع ال�صتغالل  �صالم منع الحتـــكار، والتحكم يف ال�صلع، وكنز الأ ر الإ - كمـــا قـــررّ

ر اأن يتداول املجتمع املال، ول يك�ن دولة  مـــ�ال بالباطل وقررّ بغـــري جهد وعمل، وحظر اأكل الأ

غنياء. *بني الأ

وفر�ـــض لل�صعفـــاء واملحرومني حقًا �صن�يًا معل�مًا ل يقل عن جـــزء من اأربعني جزءًا من 

.
�46�

مام واإح�صان املح�صنني مة وقد يزيد على ذلك باأمر الإ ثروة الأ

�صالم كذلك منع الت�صرفات التي تنط�ي على �ص�ء ا�صتخدام املال، واتخاذه  - وقـــرر الإ
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م الغ�صب، والغ�ض، والربا، والقمار،  و�صيلـــة لظلم، اأو اإكراه، اأو انتهاز للحاجة والعـــ�ز، فحررّ

فات املاليرّة  ـــل احلاكم حلماية املجتمع مـــن الت�صررّ واملراهنـــات... ونح�هـــا واأوجب اأن يتدخرّ

م�ل اإىل خارج البالد،  التـــي ت�صـــررّ به: كالجتار باملخدرات، والجتار مع العدو، وتهريـــب الأ

�صا�صيرّة التي يق�م عليها الت�صريع  �صعـــار... ونح�ها، تطبيقًا للقاعدة الأ وامل�صاربات لرفع الأ

�صرار. �صالميرّ يف هذا املجال وهي وج�ب درء املفا�صد ومنع ال�صرر والإ الإ

�ص�ل يف جمتمع اإن�صاينرّ فقد اأُر�صيت فيه اأركان القت�صاد  واإذا تقـــررت هذه الق�اعد والأ

علـــى اأق�ى اأ�صا�ض، ول حرج عليه بعد ذلك اأن يترّخـــذ اأيرّ مذهب من مذاهب القت�صاد، واأن 

�صماء. يه ما �صاء من الأ ي�صمرّ

هداف املن�ص�دة منها يف  واإمتامـــًا للت�صريع املايلرّ و�صمانًا ل�صالمـــة املعامالت وحتقيق الأ

�صالم على ربط املعامالت املاليرّة بالعن�صر  تبادل املنافع وحتقيق م�صلحة املجتمع حر�ض الإ

نرّ �صمـــري امل�صلم متى كان يقظًا، يراقـــب اهلل ويخ�صاه، كان  ؛ لأ خالقـــيرّ وال�صمـــري الدينيرّ الأ

يف ذلـــك �صمان لإمتام املعامالت كلها يف احلدود التـــي �صرعها اهلل، والتي تلتقي بالف�صيلة 

خالق. ومكارم الأ

�صالم يف املعامالت كثرية منها: ال�فاء باللتزامات والعق�د،  داب التي يدع� اإليها الإ والآ

مانة  وال�صدق، وجتنـــب الغ�ض، وال�صماحة يف البيع وال�صراء والق�صـــاء والقت�صاء، ومنها الأ

واإيفـــاء الكيل وال�زن والقيا�ض، والبعد عن التدلي�ـــض واإخفاء عي�ب ال�صلع، واحللف الكاذب 

. وقال: 
�47�

َها النَِّذيَن اآَمُن�اْ اأَْوُف�اْ ِباْلُعُق�ِد...} لرتويجها... اإىل غري ذلك. قال تعاىل: {َيا اأَيُّ

{اأَْوُفـــ�ا اْلَكْيـــَل َواَل َتُك�ُنـــ�ا ِمَن امْلُْخ�ِســـِريَن̈  َوِزُن�ا ِباْلِق�ْســـَطا�ِض امْلُ�ْســـَتِقيِم̈  َواَل َتْبَخ�ُســـ�ا 

.
�48�

الننَّا�َض اأَ�ْسَياءُهْم...}

ومـــرَّ النبي f على �صبة طعـــام، فاأدخل يده فيها، فنالت اأ�صابعـــه بلاًل فقال: ما هذا 

يـــا �صاحب الطعام؟ قال: اأ�صابته ال�صماء يا ر�صـــ�ل اهلل. قال: اأفال جعلته ف�ق الطعام حتى 

نا فلي�ض منا«. وقال: »اليمـــني الكاذبة منفقة لل�صلعة ممحقة للبكة«.  يـــراه النا�ض؟ من غ�صَّ

وقال: »اأنا ثالُث ال�صريكني ما مل يخن اأحدهما �صاحبه، فاإذا خانه خرجُت من بينهما وجاء 

ال�صيطان«... اإىل غري ذلك.

رت ق�صـــاء امل�صالح وتبادل  داب ي�صرّ ت يف ظلرّ هـــذه الآ ول �صـــك يف اأنرّ املعامـــالت اإذا مترّ

ة النا�ض، وتعاونهم، وكانت  املنافـــع، ونفت كثريًا من اخل�ص�مات واملنازعـــات، بل زادت م�درّ
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�صالم اإىل اإقرارها ون�صرها يف  مظهـــرًا من مظاهر التاآلف والتاآخي، والتعاون التي ي�صعى الإ

املجتمع، لتدعيم اأركانه و�صالمة بنائه.

اأهمّيـــــة العمـــــل يف البنــــــــاء االقت�ســــــــــادي:

نتـــاج، وحتقيق  �صـــالم يف جمـــال الت�صريع القت�صـــادي العنايـــة ب��صيلة الإ ومل يغفـــل الإ

الة لعالج م�صـــكالت الفقر فيه، األ وهي العمل،  داة الفعرّ الكتفـــاء، والرخـــاء يف املجتمع، والأ

ب فيه بكلرّ ال��صائل، وجعله حقًا للفرد، وواجبًا عليه يف ال�قت  فاأمر بالعمل، وحثرّ عليه ورغرّ

اته عبادة، كما حـــثرّ على اإتقانه واملثابـــرة عليه، ونفر من  نف�صـــه، وجعـــل ال�صب علـــى م�صقرّ

خرين وبـــنيَّ احلالل امل�صروع واحلرام غـــري امل�صروع من  البطالـــة والك�صـــل والترّكال على الآ

ل،  اءة النافعة، ويبعدهم عن الك�صل والتبطرّ عمال البنرّ عمال، كلرّ ذلك ليدفع النا�ض اإىل الأ الأ

بـــة واأ�صاليب الك�صب اخلبيثة التي تق�م على اخلدع والحتيال، وعلى اجل�صع  عمال املخررّ والأ

ي اإىل التنافـــر والبغ�صـــاء وي�صيء اإىل ا�صتقـــرار املجتمع  ا يـــ�ؤدرّ ـــة... ونح�هـــا ممرّ والنتهازيرّ

ال«. وقال:  و�صالمتـــه. قال ر�صـــ�ل اهلل f: »اإنرّ اهلل يحبُّ العبد املحرتف ويكـــره العبد البطرّ

ـــه f �صافع يدًا خ�صنة من اأثـــر ا�صتعمال امل�صحاة،  نرّ »قيمـــة كلرّ امرئ مـــا ُيح�صنه«. ويروى اأ

مة على النار«، »هذه يٌد يحبها اهلل ور�ص�له«. فقال: »هذه يٌد حمررّ

)ح( العــــالقـــــــــات ال�سيا�سّيـــــــة:

�ص�ل والق�اعد التي يق�م  �صالمـــيرّ ب��صع الأ وا�صتكمـــاًل لبناء املجتمع اعتنى الت�صريع الإ

زمنة واختالف البلدان. ة على ت�ايل الأ مرّ عليها النظام ال�صيا�صيرّ ال�صالح يف الأ

ومن ق�اعده يف ذلك ما ياأتي:

اإقرار مبداأ احلكم، واإقامة نظام اجلماعة على اأ�صا�ض ا�صطالع اأفراد منها باأمر احلكم 

فيها.

ة يت�ىلرّ  مرّ مـــام وكيل الأ مام والرعيرّة: الإ ـــة امل�صرتكة بني الإ وليرّ
اأ�صا�ـــض نظام احلكم امل�ص�ؤ

ة متكافلة مت�صامنة معه يف احلق�ق والتبعات. مرّ ال�صلطة عنها، والأ

من والرخاء والتقدم للمجتمع كله. غاية احلكم حتقيق الأ
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�ســــــــــــالم: ومــــن دعائـــــم نظــــــــام احلكــــــــم يف االإ

ية النقـــد، وكلرّها قيم  ية الراأي، وحررّ نرّها مظهر مـــن مظاهر امل�صـــاواة، وحررّ  ال�صـــ�رى؛ لأ

�صالمي. اأ�صيلة يف الت�صريع الإ

وال�صـــ�رى هي ال�صبيـــل اإىل جتنيد الكفايـــات املتن�رّعة خلدمة املجتمـــع يف �صترّى امليادين 

وحتقيق اخلب املرج� له.

واأيـــًا كانت ال�ص�رة التي يترّخذها تطبيق مبـــداأ ال�ص�رى فهي يف جميع احلالت اأمان من 

خطاء التي يجر اإليها النفراد بالراأي، وهي اأخطاء  ام بال�صع�ب، واأمان من الأ ا�صتبداد احلكرّ

قد تعظم حترّى ي�صتحيل عالجها.

.
�50�

. وقال: {َواأَْمُرُهْم �ُس�َرى َبْيَنُهْم}
�49�

ْمر} َ قال تعاىل: {َو�َساِوْرُهْم يِف االأ

 َياأُْمُرُكْم اأَن 
َ ّ
إِننَّ الل العـــدل: وه� �صريعة اهلل حلفظ كيـــان املجتمع وبقائه، قال تعـــاىل: {ا

.
�51�

ُكُم�اْ ِباْلَعْدِل....} إَِذا َحَكْمُتم َبنْيَ الننَّا�ِض اأَن َتْ إِىَل اأَْهِلَها َوا َماَناِت ا َ واْ االأ ُت�ؤدُّ

من يف املجتمع، واطمئنان النا�ض على اأرواحهم واأم�الهم  والعدل ه� ال�صبيل اإىل اإقرار الأ

عمـــال النافعة، واإثـــارة التناف�ض  واأعرا�صهـــم وحق�قهـــم، وت�جيه العزائـــم واجله�د اإىل الأ

، ولهذا جعل القراآن الكرمي اإقرار  ال�صريف بني العاملني يف �صائر جمالت الن�صاط العمراينرّ

العدل بني النا�ض ه� الهدف من اإر�صال الر�صل وت�صريع الديانات.

َناِت َواأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتـــاَب َوامْلِيَزاَن ِلَيُق�َم الننَّا�ُض  قال تعاىل: {َلَقْد اأَْر�َســـْلَنا ُر�ُســـلََنا ِباْلَبييِّ

.
�52�

ِباْلِق�ْسِط...}

التعـــاون بني احلاكم والرعية؛ وذلـــك للعمل على النه��ض باملجتمـــع وحمايته، ودفع كلرّ 

عرا�ض، ومقت�صى ذلك وج�ب طاعة احلاكم يف ما تدع�  م�ال والأ نف�ض والأ عـــدوان يهدد الأ

ه الدين، بل اإنرّ طاعته حينئذ مقرونة بطاعة اهلل ور�ص�له. ة ويقررّ مرّ اإليه م�صلحة الأ

 .
�53�

ْمِر ِمنُكْم...} َ �ُس�َل َواأُْوِل االأ  َواأَِطيُع�اْ الرنَّ
َ ّ
قــــال تعــــاىل: {اأَِطيُع�اْ الل

�صالم ومعهـــا كل ال�صلطات الت�صريعية  مة يف الإ واأخـــريًا يجدر بنا اأن ن�ؤكـــد اأن �صيادة الأ

ية الختيار  والتنفيذيرّة والق�صائيرّة تدور يف اإطار من مبادئ الدين واأحكامه، فهي ل متلك حررّ

يف فل�صفة احلكم واأهدافه واإن كانت متلكه يف اأ�صكال احلكم واأ�صاليبه.
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ا َجاءَك  ِبـــْع اأَْهَ�اءُهْم َعمنَّ  َواَل َتتنَّ
ُ ّ
ا اأَنَزَل الل قـــال تعاىل خماطبًا نبيرّه: {َفاْحُكـــم َبْيَنُهم ِبَ

.
�54�

{ قيِّ ِمَن احْلَ

العالقــــــات الارجيــــــــة:

مم، وما ترتبط به من  مة بغريها من الأ ويت�صل بالتنظيم ال�صيا�صي يف املجتمع عالقة الأ

�صالم يبني هذه العالقات اخلارجية على اأ�صا�ض احلرية، واحرتام احلق�ق،  معاهـــدات، والإ

وا  هلـــه اأن يردرّ �صالم ياأذن لأ ة يـــد العدوان، فـــاإنرّ الإ مرّ وعـــدم العتـــداء. فـــاإذا امتدت اإىل الأ

العدوان مبثله، بل ي�جب عليهم ذلك، وعندئذ ت�صبح احلرب �صرورًة ل منا�ض منها.

ـــِرِهْم َلَقِديٌر * النَِّذيَن   َعلَى َن�سْ
َ نَّ
إِننَّ الل قـــال تعاىل: {اأُِذَن ِللنَِّذيَن ُيَقاَتُل�َن ِباأَننَُّهْم ُظِلُم�ا َوا

.
�55�

{...
ُ نَّ
َنا الل إِالنَّ اأَن َيُق�ُل�ا َربُّ اأُْخِرُج�ا ِمن ِدَياِرِهْم ِبَغْرِ َحقٍّ ا

مم  �صالميرّة مع غريها من الأ ة الإ مرّ �صالم على املعاهدات التي تعقدها الأ كذلك يطبق الإ

مانة، وال�فاء، واللتزام، وعدم الغـــدر... فال�فاء لها واجب ديني،  مبادئـــه الفا�صلة من الأ

خر م�فيـــًا بها، اأما اإذا نق�صهـــا اأو اأخلَّ ب�صيء منها  خـــالل بهـــا خيانة ما دام الطرف الآ والإ

مة واملحافظة على حق�قها. فال�اجب نق�صها وم�اجهة امل�قف مبا تقت�صيه م�صلحة الأ

ن  يـــِن َوَلْ ُيْخِرُج�ُكم ميِّ ِذيـــَن َلْ ُيَقاِتُل�ُكـــْم يِف الديِّ  َعـــِن النَّ
ُ نَّ
قـــال تعـــاىل: {ال َيْنَهاُكُم الل

 َعِن النَِّذيَن 
ُ نَّ
ا َيْنَهاُكُم الل َ إِننَّ  ُيِحبُّ امْلُْق�ِسِطنَي ¨ ا

َ نَّ
إِننَّ الل إَِلْيِهْم ا وُهْم َوُتْق�ِسُط�ا ا ِدَياِرُكْم اأَن َترَبُّ

ْ�ُهْم َوَمن  إِْخَراِجُكـــْم اأَن َتَ�لنَّ ـــن ِدَياِرُكـــْم َوَظاَهـــُروا َعلَـــى ا يـــِن َواأَْخَرُج�ُكـــم ميِّ َقاَتُل�ُكـــْم يِف الديِّ

.
�56�

امِلُ�َن} ُهْم َفاأُْوَلِئَك ُهُم الظنَّ َيَتَ�لنَّ

ثانيــــًا: �سيانـــــــة املجتمــــع

�صالم يف ت�صريعه بناء املجتمع على اأ�ص�ض �صليمة ودعائم ق�ية...  راأيت كيف ا�صتهدف الإ

وقـــد عمـــل كذلك على �ص�ن هـــذا البنـــاء وحمايته داخليًا مـــن ع�امل الف�صـــاد والنحالل، 

وخارجيًا بردِّ املعتدين عليه.

�صـــالح بكافة الطـــرف، ومقاومة  وعمـــاد هـــذه احلمايـــة يف الداخل دعـــ�ة اإىل وج�ه الإ

املنكـــرات والف�صاد واأل�ان النحراف املادي واملعن�ي يف �صائـــر امليادين... وه� ما يعبرّ عنه 

مر باملعروف والنهي عن املنكر. القراآن الكرمي بالأ
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ة  ن حريرّ ـــه يت�صمرّ نرّ �صـــالم يعلـــق على هذا املبداأ يف حمايـــة املجتمع اأهمية كبرية؛ لأ اإنرّ الإ

ب را�صد،  ية الن�صح، والتق�مي، وي�صاعد على تك�ين راأي عام مهذرّ ية التعبري، وحررّ النقد، وحررّ

�صالح ويجعل مـــن نف�صه رقيبًا علـــى ال�صل�ك العام يف  ـــه اإىل اخلـــري والنفـــع وطرائق الإ ي�جرّ

ه اإىل اأوجه ال�صـــر والف�صاد والنحراف وم�صالكها، وي�صعى اإىل الق�صاء عليها.  املجتمـــع، فينبرّ

ن�صـــان الفاعل امل�ؤثر يف جمتمعـــه، ي�ص�نه اإذا �صح،  �صـــالم، بذلك، يعمـــل على تربية الإ والإ

مه اإذا اع�ج، يتاأثر به وي�ؤثر فيه. ويق�رّ

ويف العمـــل بهذا املبداأ حر�ض على �صالمة املجتمع، وحمبة خلري النا�ض وتعاون يف �صبيل 

فراد بامل�ص�ؤولية اجلماعية.  فراد، وتاأكيد ل�صع�ر الأ امل�صلحـــة العامة، واإيثارها على �صالح الأ

ق من خالل م�صلحة اجلماعة. وفيه اأنرّ م�صلحة الفرد تتحقرّ

�صالم ي�جب نقد اخلطاأ، وي�جب اإ�صداء الن�صح للمخطئني، يف لباقة وح�صن تاأت،  اإنرّ الإ

ن احلق ينبغي اأن يحيا ويبقى ليعم نفعه، قال  وعلـــى املجتمع كله اأن ينه�ـــض بهذا ال�اجب؛ لأ

ا َما َينَفُع الننَّا�َض  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء َواأَمنَّ ا الزنَّ قنَّ َواْلَباِطَل َفاأَمنَّ  احْلَ
ُ ّ
ـــِرُب الل تعاىل: {َكَذِلَك َي�سْ

.
�57�

ْر�ِض}  َ َفَيْمُكُث يِف االأ

ثره يف �صـــالح املجتمع و�ص�نه من الف�صـــاد. قال تعاىل:  مـــر بهـــذا املبداأ تاأكيـــد لأ ويف الأ

.
�58�

ْرِ َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْ�َن َعِن امْلُنَكِر} إِىَل اْلَ ٌة َيْدُع�َن ا نُكْم اأُمنَّ {َوْلَتُكن ميِّ

مـــة وطبعها على احلياء،  �صالم اإىل تربية �صمائر الأ ويت�صـــل بحماية املجتمع ق�صـــد الإ

نرّ  وعلـــى ا�صتنكار القبائح وعـــدم اإظهارها، فه� مينع املجاهرة باملعا�صـــي والك�صف عنها؛ لأ

ل ال�صر ا�صتح�صانه كما يقال. ذلك اإغراٌء بها وطريٌق اإىل ا�صتح�صانها، واأورّ

واإن املجتمـــع الذي ت�صري فيه الرذيلة رافعًة راأ�صها جمتمع منحرف، واملجاهرة بالرذيلة 

ت�صجيع على ارتكابها ون�صر لها، ومظهٌر لنعدام احلياء الذي ه� منبع اأ�صيل لكثري من األ�ان 

ال�صل�ك املهذب.

ه من �ُصَعب الإميان، ومن  وقـــد رغـــب النبي f يف احلياء، فقال: »احلياء خري كله«، وعدَّ

�صيلـــة يف اأهله فقال: »احليـــاء �ُصعبة من �ُصعب الإميان«، وقـــال: »لكل دين خلق  خـــالق الأ الأ

�صالم احلياء«. وخلق الإ

ـــا حمايـــة املجتمـــع من اخلـــارج فيق�صد بهـــا املحافظة عليـــه من كيـــد الكائدين له،  اأمرّ

�صالمي يف ذلك وا�صح �صريح. والطامعني فيه، واملعتدين عليه. والت�صريع الإ
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ة التي تدور ح�ل القتـــال واجلهاد تفر�ض على  فن�ص��ـــض القراآن الكرمي وال�صنـــة النب�يرّ

امل�صلمـــني اأن تكـــ�ن عالقتهـــم بغريهم عالقة اأمن و�صـــالم، حتى يقع عليهـــم عدوان ظاهر 

ـــت يت�قع�نه ويخ�صـــ�ن خطره، فعندئذ يجب الدفاع واجلهـــاد، وقد يك�ن من احليطة  اأو مبيَّ

واحلزم اأن يك�ن الدفاع هج�مًا دون انتظار ل�صربة العدو املرتب�ض، ولذلك يق�ل تعاىل: {َيا 

.
�59�

َها النَِّذيَن اآَمُن�اْ ُخُذواْ ِحْذَرُكْم َفانِفُرواْ ُثَباٍت اأَِو انِفُرواْ َجِميًعا}  اأَيُّ

تية: ح�ال الآ �صالم اجلهاد يف الأ وقد �صرع الإ

يـــذاء والظلم. قال تعاىل:  وطان، ومدافعة الإ مـــ�ال، والأ نف�ض، والأ رد العتـــداء علـــى الأ

.
�60�

 اَل ُيِحبيِّ امْلُْعَتِديَن}
َ ّ
إِننَّ الل ِ النَِّذيَن ُيَقاِتُل�َنُكْم َواَل َتْعَتُدواْ ا

ّ
{َوَقاِتُل�اْ يِف �َسِبيِل الل

ـــة، ومقاومة من يعتدون عيها، اأو يفتن�ن النا�ض يف دينهم، اأو  الدفـــاع عن العقيدة الدينيرّ

�صالم، اأو يح�لـــ�ن بينهم وبني �صماع كلمته. قال تعاىل:  ي�صرفـــ�ن النا�ض عن الدخ�ل يف الإ

.
�61�

{ِ
ّ

يُن لِل {َوَقاِتُل�ُهْم َحتنَّى اَل َتُك�َن ِفْتَنٌة َوَيُك�َن الديِّ

مقاومـــة من ينكث�ن العه�د وينق�ص�ن التفاقـــات، ول يحرتم�ن ما بينهم وبني امل�صلمني 

ن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُن�اْ يِف ِديِنُكْم َفَقاِتُل�اْ  اَنُهم ميِّ إِن ننََّكُث�اْ اأَْيَ من معاهدات، قال تعاىل: {َوا

.
�62�

اَن َلُهْم َلَعلنَُّهْم َينَتُه�َن}  إِننَُّهْم اَل اأَْيَ َة اْلُكْفِر ا اأَِئمنَّ

عالء كلمة اهلل، وتخلي�ض املرهقني باأثقال الظلم، واأوزار ال�صتعباد  الدفـــاع عن احلق لإ

وال�صتغالل. وقد جاء رجل اإىل النبي f، ف�صاأله: ما القتال يف �صبيل اهلل؟ فاإنرّ اأحدنا يقاتل 

غ�صبًا، ويقاتل َحِميرّة، فقال: من قاتل لتك�ن كلمة اهلل هي العليا، فه� يف �صبيل اهلل. 
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اله�ام�ض:

�صالميرّة- كلية ال�صريعة(. 1- )دكت�راه دولة يف اللغة العربية واآدابها اأ�صتاذ م�صارك يف جامعة بريوت الإ

ية 16-15. 2-  �ص�رة املائدة: الآ

ية 57. 3-  �ص�رة ي�ن�ض: الآ

ية 90. 4-  �ص�رة النحل: الآ

ية 55. 5-  �ص�رة الن�ر: الآ

6- ال�صيخ حممد عبده، ر�صالة الت�حيد.

�صالم واأباطيل خ�ص�مه. 7- عبا�ض العقاد، حقائق الإ

ية 30. 8- �ص�رة الروم: الآ

�صالم واأباطيل خ�ص�مه. 9- عبا�ض العقاد، حقائق الإ

�صالميرّة واأبعادها. 10- عبد املنعم خالف، املادية الإ

ية 125. نعام: الآ 11- �ص�رة الأ

ية 28. 12- �ص�رة الرعد: الآ

ية 46. 13- �ص�رة �صباأ: الآ

ية 45. 14- �ص�رة العنكب�ت: الآ

ية 156. عراف: الآ 15- �ص�رة الأ

ية 39. 16- �ص�رة الروم: الآ

17- عبا�ض العقاد، عبقرية حممد.

ية 22- 23. 18- �ص�رة احلديد: الآ

ية 133- 134. 19- �ص�رة البقرة: الآ

ية 107. 20- �ص�رة الكهف: الآ

ية 120. 21- �ص�رة الفرقان: الآ

ية 31. 22- �ص�رة الن�صاء: الآ

ية 29. 23- �ص�رة الن�ر: الآ

�صالم واأباطيل خ�ص�مه. 24- عبا�ض العقاد، حقائق الإ

ية 86. 25- �ص�رة الن�صاء: الآ
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ية 199. عراف، اللآ 26- �ص�رة الأ

ية 53. 27- �ص�رة ف�صلت: الآ

ية 23. 28- �ص�رة امللك: الآ

على امل�دودي الباك�صتاين. �صتاذ الكبري اأب� الأ 29- ه� الأ

�صالم. 30- علي عبد ال�احد وايف، احلرية يف الإ

�صالميرّة واأبعادها. 31- عبد املنعم خالف، املادية الإ

ية 97. 32- �ص�رة الن�صاء: الآ

33- حممد الغزايل، هذا ديننا.

ية 31، 32. عراف: الآ 34- �ص�رة الأ

ن�صان يف القراآن الكرمي، دار الهالل، القاهرة، 1961م. 35- عبا�ض العقاد، الإ

ية 77. 36- �ص�رة الق�ص�ض: الآ

ية 21. 37- �ص�رة الروم: الآ

ية 13. 38- �ص�رة احلجرات: الآ

ية 18. 39- �ص�رة املائدة: الآ

ية 10. 40- �ص�رة احلجرات: الآ

ية 38. 41- �ص�رة املدثر: الآ

ية 39- 41. 42- �ص�رة النجم: الآ

ية 195. 43- �ص�رة اآل عمران: الآ

ية 2. 44- �ص�رة املائدة: الآ

ية 7. 45- �ص�رة احلديد: الآ

ية 33. 46- �ص�رة الن�ر: الآ

غنياء فقط يك�ن مرة لهذا ومرة لذاك. 47-  دولة: ب�صم الدال؛ اأي يتداوله الأ

�صالم. 48- عبا�ض العقاد، ما يقال عن الإ

ية 1. 49- �ص�رة املائدة: الآ

ية 181- 183. 50- �ص�رة ال�صعراء: الآ

ية 159. 51- �ص�رة اآل عمران: الآ
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ية 38. 52- �ص�رة ال�ص�رى: الآ

ية 58. 53- �ص�رة الن�صاء: الآ

ية 25. 54- �ص�رة احلديد: الآ

ية 59. 55- �ص�رة الن�صاء: الآ

ية 48. 56- �ص�رة املائدة: الآ

ية 39. 57- �ص�رة احلج: الآ

ية 8- 9. 58-  �ص�رة املمتحنة: الآ

ية 17. 59- �ص�رة الرعد: الآ

ية 104. 60- �ص�رة اآل عمران: الآ

ية 71. 61- �ص�رة الن�صاء: الآ

ية 190. 62-  �ص�رة البقرة: الآ

ية 193. 63-  �ص�رة البقرة: الآ

ية 12. 64- �ص�رة الت�بة: الآ




