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 هدإءإ                    

 أ يب .يف سبيهل لك غايل ونفيس بوة إلشغوفة ابلعمل إحملبة ل ههل إإلباذةلىل رمز إل  إ  
ن اكن يسير  روح أ يمىل إ    ع  نه ببساطة يعّب إ ل  إحلانية إليت تقر عيهنا بلك جناح حصل وإ 

 رمحها هللا تعاىل.  يمأ  .إلطيبةذإهتا 

رإدة إلعمل دون لكل ، وال ميل م  إلتشجيع وإدلعاء إ ىل إذلي حيمل روح إلعمل ، وإ  

 .صهري إملهدي وزوجه.لطالبيه 

لرأ فة وإلرمحة وعنوإن إلنضال م  دفء إملشاعر وسكينة إلنفس وهدوء إلبال ومثرة إ ىلإ  

 زوجيت.جل جناح مشرتكأ  

ثر إذلي يعاود لرحيل ، وإل  نقطع بعد إوإلعمل إذلي الي ،  إلفؤإدىل قرة إلعني وهموى إ  

 .ّي    سحس  وإباهال ودل).إذلكر

مر وإلتشجيع يف إلفعل يف إل   زر وإلرشكةند إذلي إس تلهم منه إش تدإد إل  ىل إلس ّ إ   

 .زوإهجم وذرايهتممع أ   خوإيتأ  خويت و إ  وإلعطاء

ا يتخذهام مهنجر ةويقتبس م  رسإج إلنبوة إخلادل ىل لك م  يس تني بنور إلقرأ ن إلكرمي إ  

 هدي هذإ إلعمل إملتوإضعأ  .للحياة

 

 



 

 

 كر وتقديرش                             

رإدة بث إلعزمية وإال  ل م  وتفضّ  علّ  مّ  بهماىل بعد إلشكر هلل تعاىل ع

توجه ابلشكر إجلزيل وإلتقدير إلكبي لدلكتور إلفاضل " أ  كامل إلبحث ، ال  

تصويب إملهنجي وإملعريف وعناء " عىل ما قدم م  هجد إل  عبد هللا قل

 رشإف حىت غدإ إلبحث هبذه إلصورة .إال  

سالمية " ابجلامعة إال   مرإد طهرإويتوجه ابلشكر إجلزيل لدلكتور " أ  كام    

وهجد ه م  عناء إلقرإءة ل بفضّ تما  إال رشإف و عىل –مالزياي  -إلعاملية 

إلتوجيه ، للك سحتوايت إدلرإسة ، وتقدمي إملقرتحات إلكفيةل بتعميق منت 

 . وحدإته إملعرفية امإلبحث وإنسج

" بنفس  رسإج فوكوايماكام ال أ غفل وإجب إلشكر أ يضا لدلكتور "    

إجلامعة ) مالزياي   عىل ما تفّضل به م  توجهيات ختدم جوإنب إلبحث 

عبد لفة، وتوسع أ فق إلرؤية إملعرفية ، وإلشكر موصول للبوفيسور " إخملت

عىل توجهياته ومالحظاته إلعميقة س امي إملتصةل مبشالكت  "إلعزيز برغوث

 إحلضارة وعالقاها ابلرتبية الاسالمية  . 
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                               مقدمة:                                                           

" الددددذي أحدددددا هددددكة سياسددددية وفكريددددة كبددددرية يف -6433 -العثمانيددددة اإلسددددالميةبعددددد سددددقو  اخلالفددددة     

بددداجملتمع املسدددلم واتسدددعن اودددوة بينددده وبدددني  أحدددا ازداد عمدددل التخلدددف الدددذي  1حواضدددر العدددام ااسدددالمي"

التعدددددددداطي مدددددددع الواقددددددددع اجلديدددددددد الددددددددذي يدددددددتحكم فيدددددددده  إىلالفدددددددرد متطلبدددددددات التحضددددددددر   وانتقدددددددل بددددددددذلك 

ثبددات التبعيددة الدائمددة لدده علددى خطددط الواسددع يف حتددوير اوويددة   وإويلكمدده بتنفيددذ املإرادهتاعن ااسددتعماربعيد  

السدددنغال يف مقابدددل خضدددر " مدددن إيريدددان الغربيدددة يف أندونيسددديا إىل جدددكر الدددرأس األ اإلسدددالميةقعدددة امتدددداد الر 

 . 2ا " إىل موزنبيل جنوب  ورال وسيربيا مشاا  ا ومن جبال األطلسي غرب  احمليط األ

كدن الدذات املسدلمة حتر   سدتعماريةاإلونفاذ الرتبيدة  ستعمار والتغلغل العميل لهوبرغم القابلية النفسية لإل    

مدددن  أخرجتددده  السياسدددية   العسدددكرية   حددد  الفكريدددة  الرتبويدددة -وصدددارعن الكدددائن احملتدددل بكدددل الوسدددائل 

ويددة والثقافيددة ميكددن جنيهددا بعددد سددتعمار أن رددار سياسدداته الرتبوقددد أدرك اإل خددالل القددرن املاضددي   األرض

ومدن طبيعدة هدذا الددور ا فقط ذلك دورا بطولي  ها يف كان دور من هذا القرن " األولح  الربع 3ستقالل اإل

 .4د"ستعمار وتغلغله داخل البالدت لإلاملشاكل اليت مه   حل   إىلنه ا يلتفن إ

طلدددب وشدددرجمل اجملتمددع يف البنددداء اجلديددد كمتعاد الشدددعب حريتدده املسلوبةسدددتقالل واسددوحوددل بددذلك اإل     

بعدددد حتقيدددل  –طنجدددة جاكرتدددا  –سدددالميةاإلاملسدددلم علدددى طدددول الرقعدددة اجلغرافيدددة  اإلنسدددانحضددداري يددددفع 

ميثدل  اآلنذهدو إ اإلسدالمياليت ارتدبط ادا شدعوره يف التداري   ةاحلضارية املطلوبحتقيل التنمية  إىلستقالل اإل

                                                 
ماليكيا  اجلامعة ااسالمية  ) التجديدامحد ابراهيم ابو شوك   الدولة الدينية ااسالمية يف النظرية والتطبيل   ضمن مراجعات كتب    -1

 . 722( ص  7222 –ه 2222  العدد  22اجمللد  العاملية  
االسالمي والغربي في العضر الحاضر الحواجز العالقة الفكرية الثقافية بين العالمين مفر  بن سليمان بن عبد اهلل القوسي    -2

 . 22  ص  7228 – 2279(  776  العدد  72  دعوة احلل   رابطة العام ااسالمي ) مكة مكرمة   السنة  والسدود
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املمتددددد مددددن  اآلخدددرجاندددب املوقددددع  إىلموقدددع احلضددددارة  كدددان سددددلفه  سددددد  أنموقدددع مابعددددد احلضدددارة   بعددددد 

دا   هدذا " عدالذي ميارس الدور احلضاري غدري املنسدجم مدع الددور احلضداري يف نظدر املسدلم  أمريكاإلىأوربا

ىل شددكل لددن إشددرتاكية والرألاليددة قددد حتو  أن املواجهددة الدديت قامددن بددني اإل ىلاملؤشددرات املتعددددة الدديت تشددري إ

 .1سالمي"إلموذج احلضاري الغريب والنموذج اا بني النراجمل   حبيث يكون صراع  وآخر من أشكال ال

 اري بالنسدبة للمجتمدعاجلديدد ذو املطلبيدة احلضدارية   هدو بالدذات مشدكل حضدالرتبدوي ومشدكل البنداء    

ومدام يتعمدل يف فهدم  إلىاألحداثاإلنسدانيةيفهم وحيل مشكلته مدام يرتفدع  أنللشعب    وا ميكن " املسلم

سددتعمارية بدددل الرتبيددة اإل ألصدديلةا سددالميةاإلإنطالقددا مددن الرتبيددة 2هتدددمها " أوالعوامددل الدديت تبددر احلضددارات 

 املوروثة.

العمليدددة احلضدددارية الددديت  اآللياتالودددحيحة يفا املعاصدددرة يكشدددف عدددن خووص ددد األحداثاإلنسدددانيةفاسدددتيعاب 

العوامددل  أخرىددوإدراكوفلسددفتها مددن جهددة  هااياقضددتتماشددى ومنطددل العوددر منجهددة   ومنددوذج التفاعددل مددع 

وإذا كاندن احللدول السياسدية " سدالمية الودحيحةالقائمدة علدى الرتبيدة اإل س لطريدل النهضدة الودحيحةيؤس  

ول ن احللددفددة يف التدداري  مددن أجددل التغيددري اإلجتمدداعي   فدد لقضددايا اجملتمددع تددأو مددن بوابددات الثددورات اخلاط

  جمراهددا يف أعمدداق الددوعي جتمدداعي وتأخددذ تة الدديت تتغلغددل يف صددلب الوجددود اإلالرتبويددة اثابددة الثددورة الوددام

 . 3ة السامية "رينطالق حنو غاياته احلضان اجملتمع من اإلىل قوة تارخيية متك  لتتحول إ

ظومدات فكريدة اسدتعمارية جدداهكة  نأرتدبط مدن جديددد بإ ) اسديما املتعلددل بعمليدة الرتبيدة (البنداء اجلديددأنبيدد 

وحيددددة يف جتددداوز  وإيديولوجيدددةعنهدددا   ابدددديل تنمويدددة  إسدددرتاتيجيةالددديت مث لدددن يومئذشدددرتاكية الروسدددية كاإل

ش الدرأي الدذي يدرى   واسدتبعد ومه د وقتئدذر التنمية يف نظر العوب احلاكمدة رواسب املاضي وحتقيل عناص
                                                 

1
 . 22  ) قطر   كتاب اامة  ( ص  ، الخطاب التربوي االسالميسعيد الاعيل علي  -

 .33مالك بن نيب   املرحع نفسه :  -2
) القاهرة   املعادي   اامانة العامة  شؤون عربيةعلي أسعد وطفة   الرتبية العربية بني حداثتني : حبث يف إشكالية احلداثة الرتبوية    -3

 . 222ه ص  2277مجاد ثاين  –م  7222ايلول  –جلامعة الدول العربية ( سبتمرب 



 

 

يكددون يف الظدروف والشددرو  نفسددها الديت ولدددت فيهددا احلضددارة  إمندداتكدوين احلضددارة كظدداهرة اجتماعيدة  أن"

ة ولسددان يسددتمد مددن سددحر ا عددن عقيدددة قوي ددن هددذا صددادر  كددا  - وا  والدديت تقددوم علددى تربيددة الفددرد أ - األوىل

 .1"يف عووره الكاهية  اإلسالماس حبضارة ر الن  تأثريه ليذك   الكرمي القرآن

ل قناعددة وميث دد اإلسددالميالددرأي املسددتبعد هددو مددل اهتمددام وتعدداطف مددن قبددل الددرأي العددام  أنوبددالرغم مددن    

ختيدار الشدعيب عن املعطدى احلضداري وغريبدة عدن اإل ة بعيدةالرلي خاض جتربة تنمويمبدئية   إا أن الرأي 

سددددالمية املنشددددودة يف البندددداء وهددددي انددددأى عددددن  رجددددات الرتبيددددة اإل ومعطيددددات اجملتمددددع املسددددلم  موا تنسددددج

ا مددن طاقددات اجملتمددع دون أن حيقددل اودددف احلضدداري ا وزمني ددا نفسددي  وأخددذ هددذا ااختيددار جهددد    احلضدداري

 التخبط بعد حدوا الفشل .د د  املنشود   وجتج 

وأماللوحدددة ا  السياسدية الكدربى يف العدام العدريب م تتحقدل وم يقدرتب منهدا   بلكدندا عنهدا بعدد   فأهددافنا"  

نتيجدددة للخدددالف العقائددددي بدددني احملدددافظني مدددن دعددداة اليمدددني والثدددوريني مدددن دعددداة اليسدددار  وقضدددية  فع  ضجددد

كمدددا فشدددلن مدددن  6433لثدددورة اليسدددارية العربيدددة يف سدددنة   وفشدددلن ا فلسدددطني م حتدددل وم تقدددرتب مدددن احلدددل  

آخدددذة  أزمدددة  وقضدددية احلريدددة السياسدددية يف العدددام العدددريب يف 6435الليرباليدددة اليمينيدددة العربيدددة يف سدددنة قبلهدددا 

ي   والددددبالد الدددديت تتخددددذ النظددددام ظددددام الدددددميقراطي الدسددددتور باخلندددداق سددددواء يف الددددبالد الدددديت تتخددددذ شددددكل الن  

ا منهددددا مرجددددو  حددددو الددددذي كددددان علددددى الن   قتوددددادي الددددذي م يددددتم  جانددددب الرخدددداء اإل إىلشددددرتاكي الثددددوري اإل

 .2األخرى"واألمراضاألخالقية

ا مدددن ا كبدددري  " الددديت أصدددبحن مشدددكلة مودددري حياتيدددة تسدددتنفد قددددر  ومسدددارات التنميدددة يف الدددوطن اإلسدددالمي 

ه مدن عهدود التبعيدة واإلسدتعمار الدذي ورثتد اهتمامها   ويف سعيها لعبور اووية القائمة ما بني واقع التخلف
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سددتعمار م تغددب عددن  ددابر اإل1فضددل الدديت تتطلددع ألن تكددون عليهددا احليدداة يف جمتمعاهتددا "وبددني الوددورة األ

 Heritageمثددل " مؤسسددة الددرتاا مريكيددةلددن قيادتدده مددن املراكددك األوربيددة إىل املراكددك األالعدداملي الددذي حتو  

Foundation مركددك الدراسددات ااسددرتاتيجية والدوليددة  Centrel for Strategicand International  

حبكدم 2وغريهدا "Washington Instute for NearEast Policyدىن ومعهد واشنطن لسياسات الشرق األ

ي حبكددم ة مددتات التنميددة يف الددوطن اإلسددالمالتكنولوجيددة   وهددذا األخددري يراقددب بدق دد اويمنددة العامليددة والقددوة

إىل جانددددب معطيددددات النفددددوذ ومتطلبددددات –شددددركات اسددددتثمارية   قددددروض   دعددددم تقددددر  –املشدددداركة فيهددددا 

  وحقددائل العوملددة ااقتوددادية" الدديت تتوددف بالعدوانيددة وا تعددرف املسدداومة غماتيددة يف املنطقددة رب املوددلحة ال

وددداد واجملتمدددع   وكمدددا يدددرى مدددولر  قتتفكيدددك الدولدددة واإل   وتتبددداين تأثرياهتدددا يف اجملتمعدددات ولاهتدددا التفكيدددك

MULER ة بددني اجملتمعددات وانعدددام املسدداواة العامليددة وازديدداد قامددة التبدداين وتعميددل اوددو  إفدد ن وجدده العوملددة هددو

ووجدده العوملددة عوملددة اخليددال وطمددس املاضددي والددرتاا والتدداري     الفقددر الثقددايف واحلضددري والبيئددي والسددكاين

 3".وبعث جمتمعات بال تاري  وهوية جمهولة هجينة 

 3996سدبتمرب 66حدداا حتطديم الربجدني الشدهريين يف أمريكدا ايد حدة العنف يف العام وخووصدا أوبتك    

علدددى وجددده التحديدددد    العربيدددة املعاصدددرة تشدددويه الثقافدددة العربيدددة بعامدددة والرتبيدددةومت  ت خريطدددة العالقددداتتغدددري  

متعلمدو  مندرب مدن مدواطر اململكدة العربيدة  وأسبتم –حداا أيلول مستغل ني كون أغلبية الذين شاركوا يف أ

. " ويف 4مريكيددةيدده الرتبيددة القائمددة وفددل مواصددفات أ  ولددذا  ددب إعددادة توجيف النظددام التعليمددي السددعودي 
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 . 272( ص  2999  السنة  22العدد
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نوفمرب  –  تشرين الثاين  269العدد بريوت   )  المستقبل العربيباسم خفاجي   اثر املراكك الفكرية يف السياسة اخلارجية اامريكية    -
 .22( ص  7229

بريوت   )  المستقبل العربي   -اجملتمع السعودي منوذجا  –ممد سيف ااسالم بوفالقة   قراءة يف كتاب العوملة ووأبعادها وتأثرياهتا  -3
 . 222( ص  7222ييناير  –كانون ااول   282العدد

( ص  7226  فرباير  2) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية     االصالح التربوي العربي ، خارطة طريقممد جواد رضا    -4
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دراسدة تشدري إىل أن السدعودية هدي مدوطن نشرت جريدة واشدنطن بوسدن  3993فرباير  –الثاين من شبا  

يلددول وعدددت الرتبيددة السددعودية مسددؤولة عددن سددلوكهم أ66حددداامددن خدداطفي الطددائرات يف أ 64مددن ال  63

ا ملدددا ذكرتددده الدراسدددة فددد ن قدددادة اململكدددة أمدددروا اراجعدددة مجيدددع الكتدددب حدددداا   ووفق دددعددددواين يف تلدددك األال

باملئدة مدن مفدردات الكتدب املدرسدية  دب إلغدا ه    3علدى التطدرف   وقدد ظهدر أن ليل ا عن داملدرسية حبث  

حتميدل الكتدب ىل اسدة إ  وانتهدن الدر ولكن أي عملية تغيري جذريدة م تقدع يف الكتدب املدرسدية السدعودية 

 .1حداا أيلول"ا من أء  املدرسية السعودية وخباصة كتب الرتبية الدينية جك 

صدددام ") صددمويل هنجندد   ستشددراقي يف صددناعة فكددرة الودددام بددني احلضدداراتاإل وشددرجمل العقددل األمريكددي

وىل تتموضدددددع يف سدددددكة التفكدددددري الليدددددربا  "األ   2("  نايدددددة التددددداري "   وفرانسددددديس فوكويومدددددا"احلضدددددارات 

ة بوصدددلته العامدددة   والثانيدددة تتموضدددع يف سدددك   -ىل كدددانطنسدددبة إ –ل الفكدددر الكدددانطي والسدددالمي الدددذي ميث ددد

جنليكيددة يف القددرن السددابع ومدداس هددوبك فيلسددوف علددم السياسددة اإلىل  تنسددبة إ – الودددامي اوددوبكي التفكددري

 سدددتعمارية جديددددة للساسدددةاألمريكيني اإلسدددالم كخدمدددة إوتقددددمي دراسدددات مشدددوهة عدددن تعددداليم  3عشدددر "

الم سدمستشدار الدرئيس بدوش الشخودي يودف اإلجنيلدة و "ففرانكلني جراهام مدثال رئديس أكدرب الكندائس اإل

املدددؤرل الربيطددداين BollJonsonويقدددول بدددول جونسدددون 4بأنددده ديدددن شددديطاين شدددرير ومدددنحط ويددددعو للعندددف "

ن القددرآن هددو وأ  ددايب البندداء احلددوار اإل نددوجمل مددن سددالم عقيدددة عنددف  وأن أهلدده ا يتقبلددون أيالشددهري " اإل

مدددع  ةسدددتعماريتكدددوين العالقدددة اإللهدددم يسدددتمرون يف ع  ممدددا5بريددداء "املسدددلمني بالرغبدددة يف قتدددل األ الدددذي ميدددد  
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 املندددداهج الدراسددددة يف املنطقددددة اإلسددددالمية علددددى تغيددددري وارصددددحيبدددددل العالقددددة احلضددددارية التبادليددددة   و الشددددرق 

ليددد املندداهج " تق واخرس ددوي مددن قبددلمريكددي هددا العقددل األسددرتاتيجية الدديت خط  لتسددتجيب لددذات األهددداف اإل

املقررات الدراسية اليت جعلن مدن التلميدذ متلقدي لكدم هائدل  سرتاتيجية مدروسة تعقدالغربية بدل اعتماد إ

 .1منهجي يعتمد على املناقشة واابداجمل " ستفادة منها بشكلملعلومات دون اإلمن ا

كددنمط    اإلسددالميةوظهددرت أدبيددات جديدددة تسددو  التدددخل اخلددارجي يف كددل جمدداات احليدداة يف املنطقددة    

صدددال  جلماعيدددة مع دددا " األمدددر الدددذي يعدددر أن  الكدددالم علدددى اإليددداة الفرديدددة وااحلضدددروري   يدددنمط  إصدددالحي

نظمددة غط خدارجي ا برغبددة داخليدة   ذلددك أن األخدرية جدداء بضدديف العددام العدريب يف السددنوات األ السياسدي

 .2ا ومن دون متييك تتوف باخلوف من التغيري "ربية مجيع  عال

نقسدام اإل اوحدد   مرهدون بدالنفوذ األمريكديشعر اإلنسان يف الوطن اإلسالمي أن وجوده كلية حينئذ    

)  فقطدداجمل غددري واسددع   يف اجملتمددع املسددلممريكددا صددال  الدددميقراطي الددذي تبشددر بدده أبشددأن العالقددة مددع اإل

يدرى بدأن التددخل األمريكدي  نظمة يف الغرب وكذا املعارضة الداخلية املرهتندة (ة لألاملعارضة يف اخلارج املوالي

جنبيددة ربيددة " سدديما مددع تدددفل املعونددات األيف اجلغرافيددا السياسددية الع دميقراطيددةضددروري إلصددال  وإحيدداء ال

طيددة   باعتبددار وصددندوق النقددد الدددو  والبنددك الدددو  لنشددر احلريددة   ومكافددأة الدددول الدديت تتجدده حنددو الدميقرا

 .3رهاب "د العنف واإلن غياب الدميقراطية يول  أ

ف بغطدداء سددتعماري جديددد للددوطن اإلسددالمي غل ددسددلوك إندده طدداجمل آخددر يوددر  علددى فهددم التدددخل علددى أوق

ه واشدنطن بشدأن الدميقراطيدة مهيدة احلكدم علدى توج د" ما يؤكد أ–النموذج العراقي  –والدميقراطية  اإلصال 
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عالمددي  الددذي قددد يكددون ولدديس مددن خددالل اخلطدداب السياسددي واإليف املنطقددة مددن خددالل املمارسددة العمليددة 

مريكدي ث عدن  دارج للتعامدل مدع املدأزق األة غايتهدا حتسدني الودورة والبحدجمرد جكء من محلة عالقات عامد

 .1يف العراق "

 عددددهاكحملدددة تشدددكيكية يض املشدددروجمل احلضددداري للنقدددد كدددذلك  وحبددددوا هدددذا اانقسدددام يف الر يدددة تعدددر      

ختيددار علددى حسدداب اإل سدالميةاإليف املنطقددة  للتنفيددذ والتبددراملخدرب األمريكددي ويقددذفها إىل جنبددات اجملتمدع 

عددي الثقافددة السدددائدة " وبدددأ املعيددار التددارخيي والتقددومي احلضدداري يتوحددد مددع و مددن املرجعيددة احلضددارية  عالندداب

ن يتحدددول وعيندددا مدددن موقدددف كبدددري أ  سدددتقالل الدددوطر وحركاتددده يف تلدددك الفدددرتة وبغدددري حتفددد وقبلدددن نظدددم اإل

معهددددم وسدددداد منظددددور للعددددام  والتعاقددددبىل موقددددف التتددددا  التعامددددل مددددع مسددددتعمرينا السددددابقني إ املواجهددددة يف

رتقداء علدى هدذا ا تقف على سلم صعود واحدد   وأندا ا لتلدف إا يف درجدة اإلن جمتمعاته مجيع  حبسبان أ

 2السلم ".

ا والددوران القائدة يف املنطقة العربية اإلسدالمية إرضداء الغالدب عاملي دالسياسية وأصبح املطمع األول للطبقة  

لتأمن مغبة املالحقة العسدكرية واألمنيدة  –والرتبوية الثقافية وااقتوادية –اته الدولية سيما ا مع تعليم ابي  إ

الددو  وتفلدن مدن التكيدف ا يف املعتقدد السياسدي   وتنسجم مع مقررات الواقع الدو    لئال تودبح نشداز  

ا ولكدن ألنده دميقراطي د نده أصدبحيب " الذي كافأته واشدنطن   لديس ألاملطلوب   مثلما حدا مع النظام اللي

 3".مريكية ف مع املواحل األمتثال والتكي  ا لإلأصبح منوذج  
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وهدذا املطمدح القيدادي يف اجملتمدع العدريب اإلسدالمي غدري املطمدح عندد الشدعوب الديت بدالرغم مدن تأثرهددا      

والسياسدية   ا تدكال غدري قانعدة بدالنموذج احلضداري األمريكدي  كونده صدورة  ةبات القيميدالشديد اذه التقل  

مددن صددور التدددافع احلضدداري مايلبددث وأن تنتهددي دورتدده التارخييددة   وينشددأ منددوذج حضدداري جديددد ميكددن أن 

 بوءة النبوية .ر به الن  يكون النموذج احلضاري اإلسالمي مثلما تبش  

إا: أوس رضدددي اهلل عنهمدددا مرفوع ددد" روى مسدددلم وغدددريه عدددن ثوبدددان وشدددداد بدددن   ض  ر  لَََّّّي اال  ى   و  ز   ه  الل َََّّّ ن  ِ 

َّنَّ  ي م  ى ل َّو  ا ز  ا م َّه  ك  ل  م   غ  ل  بَّ  ي  ي س  ت  م  أ   ن  إ  ا و  ه  بَّ  ار  غ  م  ا و  ه  قَّ  ار  ش  م   ت  ي  أ  ر  فَّ   وروى ابدن حبدان يف صدحيحه " 1" اه 

َّ اهلل   ه  ل َّخ  د  أ   اال   ر  ب   و  ال  و   ر  د  م   ت  ي  بَّ   ه  الل   ك  ر  تَّ   يَّ  ال  و   ار  ه  النَّ  و   ل  ي  الل  غ  ل  ا بَّ  م   ر  م  ا األذ  ه   ن  غ  ل  بَّ  ي  ل    ز  ع َّين ب  ا الَّد  ذ  ه 

ِ  يز  ز  ع   َّإل  ا ه  ب َّاهلل   ز  ع َّا ي  ز  ع َّ  يل  ل  ذ   ل  ذ  ب   و  أ  َّالك   ه  ب َّله  ال ل  ذ   ي َّاًل ذ  و   م  ال  س  "ر  ف 
 وم  ق َّتَّ   ال    ويف صدحيح مسدلم " 2

 .3" اار  ه  نَّ  أ  ا و  وج  ر  م   ب  ر  ع  لا ض  ر  أ  ود  ع  ى تَّ  ت  ح  ة   اع  الس  

ا نكددار  سددالم إليم اإلبيني ا يددرون يف تعددان الغددر يقددول ممددد أسددد " إا الدراسددات اإلستشددراقية  وتؤكددده علمي دد

ا .. ولكدي يددرأ نده خطدر سياسدي أيض دة فحسب   ولكنهم ينظدرون إليده علدى أللكثري من معتقداهتم الديني

القدوة السياسدية للمسدلمني الغربيون هذا اخلطر احملتمل ف نم يبذلون كل ما يف وسعهم للحيلولة دون بعث 

  4سالم من احدتالل املكاندة الديت كدان حيتلهدا يف السدابل يف حيداة املسدلمني ااجتماعيدة والثقافيدة "ومنع اإل

مدوذج عليها إنسدان الن  لى ذاتيته احلضارية مثلما حيافولذا  د املطمح الشعيب نفسه حباجة إىل احلفاظ ع

 ىل تربية عميقة نشأ عليها .الغالب   املستند هو اآلخر إ

                                                 
 .   وأبو داود والرتمذي ولنب ماجه وامحد 222 – 8مسلم :  -1
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 .22  مرجع سابل   ص  مفر  بن سليمان بن عبد اهلل القوسي -



 

 

غددري أن املطمددح الشددعيب تتخللدده نكعددات متباينددة واسددتعدادات متندداثرة يف جمتمددع فقددد توازندده القدددمي ويبحددث 

هندداك نظددرة ذلددك الشدداب الددذي يتغددذى بثقافددة    " الشددبابيةخاصددة يف وعددي الطبقددة  1عددن تددوازن جديددد 

ضدديقة خانقددة بضدديقها   فهددو يددرى أن سددعادة البشددر قددد بدددأت مددع القددرن التاسددع عشددر بانتشددار مددا يسددمى 

قتوددادية   وإن للدديص الشددعب لددن يتددأتى إا معركددة إ ةاألفكددار التحرريددة   وهندداك مددن يشددك ويددرى املدنيدد

رثدددة ماليددة يف السدددوق السددوداء   وهنددداك مددن ينظدددر النظددرة اململدددوءة بكا أوحبيلددة اقتوددادية حيتاودددا احملتكددرون 

العموميددة   وهندداك نظددرة الشدداب  تنتخابيددة واملظدداهرااء   فددريى املدنيددة يف األعددراس اإلباحلقددد املطليددة بالريدد

 نظام اجملتمع بتطهري لغته وتطبيل النحو والودرف   نه يغري  ملاضي   فهو يظن أاالسلفي اململوءة بذكريات 

ه مدن غدري أن دفع ضدريبتعن شديء   فهدو قدانع بدثوا يبحا شيئ   موا يفها ورة املقتنع حباله الذي ايرى شيئ  

 2."يجتماعيتساءل عن موجبها اإل

يف اجملتمدددع املسدددلم   اعدددىن أن إدراكدددات األفدددراد  ةاحلضدداري بيدددةهددذا التبددداين يف الر يدددا يثبدددن إشدددكالية الرت     

ملاهيدددة السدددلوك املناسدددب يف احليددداة ااجتماعيدددة اتدددكال غدددري واضدددحة   ويعرتيهدددا كثدددري مدددن الغمدددوض ويندددتج 

اتنسددددجم  التبعيددددة والتقليددددد بددددذلك ممارسددددات غددددري حضددددارية كددددالعنف   التعوددددب   الودددددام   التسددددلط  

ويددددربز اإلشددددكال    الرتبيددددة ااسددددالمية ومدددددخالت مددددن ضددددوابط املنطلددددل ومضددددامني املشددددروجمل احلضدددداري  

 .من اجملتمع   ةالفئة الشبابيخووصا عند 

يف احملاضدن تلقدي الفكدرة احلضدارية واسدتيعااا  إىلفالشباب عمدة التحول احلضداري يبدادر يف مرحلدة أوىل  

وجعلهددا  لددة ثانيددة يسددعى لبثهددا يف اجملتمددع ويف مرح سددرة   املسددجد   املدرسددة   اجلمعيددات ..() األالرتبويددة 

ا ويتلقدددف املثدددريات املختلفدددة الددديت تتفاعدددل مدددع فكدددرهتم مدددن مدددور اهتمدددام اجتمددداعي يعمدددل لددده األفدددراد مجيع ددد

وتتأسددس اسددتجابات فكريددة وسددلوكية لتلددك  –املنافسددة أو املشدداركة  –ةالتيددارات وااختيددارات اإليديولوجيدد
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ألخددددرى طاملددددا هددددي طمددددو  سياسددددي واجتمدددداعي يتالقددددى ويتقدددداطع مددددع العالقدددات التفاعليددددة مددددع األطددددراف ا

 .ىالطموحات األخر 

تمددع اإلسددالمي املعاصددر   فحدددوا جتماعيددة الدديت ميددر اددا اجملا للحددوادا التارخييددة واإلتفاعددل تبع ددويتددأثر ال 

العالقدددة و ودان نقسدددام الطدددائفي بالسدددة الوطنيدددةيف اجلكائدددر   ومشدددكلة اإلحدددتالل األمريكدددي للعدددراق واملأسدددااإل

ااستعمارية بني املغرب والودحراء الغربيدة   والودراجمل احلددودي بدني اخللديج وإيدران وغريمهدا  فهدذه احلدوادا 

متده   ويندكل ا من التفكري يف الشأن احلضداري ألمتثل إخفاقات يف ذهن الشباب املسلم جتعله يهرب داخلي  

 جتماعي لذاته .إىل الشأن املادي اإل

جدداءت  تندداول بعددض املشددكالت احلضددارية يف تربيددة الشددباب املسددلم  ل املنهجددي يفوبندداء علددى هددذا النسدد  

املشددتملة علددى فسددة فوددول يبحددث الفوددل  سددالميةرتبيددة اإلاخلوددائص احلضددارية للبحث الدراسددة احلاليددةل

دة لوظيفددة الرتبيددة اإلسددالمية اإلجتماعيددة مددن خددالل جتربددة اجملس ددولتجربددة التحضددريف احلضددارة ااسددالمية األ

وفاعليدددة  صدددالحي () مندددوذج ابدددن تيميدددة اإل فقهددداء  ونشدددا  اجلماعدددة احلرفيدددة   وحيويدددة ال العمدددل الدددوقفي

لدث حبثدن الدراسدة خاصدية الشدورى والدميقراطيدة للرتبيدة   ويف الفودل الثا الووفيني   وفعدل مجاعدة احلسدبة

عالت اإلجتماعيدددة الطويلدددة التفدددا بفعدددلو  اجملدددال ااجتمددداعي  وتتطدددورإىل    الددديت تبددددأ مدددن اجملدددال النفسدددي 

حيدا اإلنقسام الذي يؤثر على متاسك اجلماعات وينتج سلوكات بعيدة عن التحضر وا يدرتجم السدلوك 

 الدميقراطي املطلوب ذو العالقة املتينة مع الشورى   املتباين مع التجربة الغربية .

ملنكريف تكدوين سدلوك التحضدر الدذي ا الدراسة خباصية األمر باملعروف والنهي عنويف الفول الثالث تعىن 

تنتجدده الرتبيددة   تقدددم مفهومدده يف القددرآن الكددرمي والسددنة املطهددرة   وتسددتعرض أسددباب إبطددال وظيفددة األمددر 

باملعروف والنهي عن املنكر  دون إغفال ضوابط تغيري املنكر   وتتبعه بتحليدل سدلوك الفداروق عمدر رضدي 

 .املنكرجتماعي بتغيري إلأمهية الوعي ا املنكر  وتنتهي ببحث اهلل عنه يف تغيري



 

 

ي هتدددتم الدراسدددة افهومددده     جتل ددد اإلسدددالم ويف الفودددل الرابدددع يدددأو العددددل كخاصدددية أخدددرى للرتبيدددة يف   

 عليهددا الفددرد   ومددن   تددرى التنشددئة علددى العدددل سددابقة ثقافيددة علددى اإلحسددان املتدرجددة الدديت يددرت   مراتددب 

عددن بددديل   يبدددأ بددالفرد وميددر باألسددرة   يسددتقر داخددل اجملتمددع ك ختيددار طددوعي حضدداري  حتققدده إجتماعي ددا

حكددم الفددرد وسددلطان العوددبة والعشددرية   وهتددتم يف هددذا املرحليددة الرتبويددة بعالقددة الثددروة بالعدددل الدديت تؤسددس 

 .للعدل السياسي داخل اجملتمع 

دد  ميددك اددا الرتبيددة اإلسددالمية ية املسدداواة الدديت تتسددة خاص ددويف الفوددل اخلددامس تددربز الدرا د اللددون فهددي ا متج 

دا بد براز اإلمكاندات الروحيدة واإلجتماعيدة والدم كأساس للتفضيل البشدري    بدل تدرى التفاضدل يدرتبط أساس 

يشددرتك مددع املددرأة يف اإلجندداز  واألخالقيددة الدديت تددربز جهددد اإلنسددان وسددعيه املطلددوب مندده كخليفددة هلل تعدداىل  

  تكشدددف عدددن حقيقدددة املسددداواة يف الغدددرب )  تبدددادان اجلهدددد والتعددداون دون متييدددك  احلضددداري   شدددريكني ي

) احلجدداب يف املؤسسددة الدديت تتعو ددب ملواطنهددا دون املددواطنني اآلخددرين غددري الفرنسدديني النمددوذج الفرنسددي ( 

 .التعليمية (  وتنتهي بتحليل مشكلة العبيد يف التجربة الرتبوية اإلسالمية 

ر يف كالزمدددة مدددن لدددوازم التحض دددتتنددداول الدراسدددة خاصدددية احلريدددة يف الرتبيدددة اإلسدددالمية   ويف الفودددل السدددادس

سددتبداد وماولددة املفهددوم الرتبددوي للحريددة   وتقددف عنددد سددلوك اإلبدايددة اجملتمددع املسددلم املعاصددر   تسددتعرض 

والبدذل ألجدل داد (ىل جمااتده ) اإلسدتبإوالفرد املعارض الدذي يتجده تطويع الرتبية له إلنتاج الفرد اخلاضع   

املراهقدة ( باعتبدار أن احلريدة مطمدح    وتكشف عن مراحل منو الشدعور باحلريدة ) الطفولدة    استعادة حريته

 كل إنسان فضال عن الفرد املسلم .

فيمددا خيددص  اخلوددائص احلضددارية الدديت ظريددة التحليليددة   ابع تسددتعرض الدراسددة نتائجهددا الن  ويف الفوددل الس دد 

كم كددو ن تراثددي للتحض ددر يف التجربددة اإلسددالمية وبددالنظر سددالمية مددن خددالل اخلددربة احلضددارية  متي ددك الرتبيددة اإل

ددددكت اخلوددددائص يف ) سددددلوك اخلددددري  جتربددددة  –أيضددددا  إىل الددددراهن احلضدددداري للمجتمددددع املسددددلم املعاصددددر   ورك 



 

 

العدددل   املسدداواة    األمددر بدداملعروف والن هددي عددن املنكددر  التحض ددر الن موذجيددة _   الشددورى والدميقراطيددة  

   ولتتم الدراسة بقائمة للموادر واملراجع املعتمدة .احلرية  (
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بدأ مع بكو  فجر ااسالم تأسس على قاعدة صلبه من الرتبية ااسالمية اليت  ر الذيحراك التحض

من ظهور جدا والذي مت يف وقن قوري  -احلضاري  جنازعة معا بأمهية اإلشكلن وعي الفرد واجلما

وجه مة   وفرض اجلهاد  كما ت بفكرة األج قيم جديدة ووجهة مشرتكة   وجاءنتا إأدت إىل و -1سالماإل

حياة البداوة اليت ورثوها عن اآلباء ورسختها بديلة عن  2ىل آفاق حضارية اجملتمع العريب واإلسالمي إ

 اليت دعمن بنية التخلف وغمرت الفرد يف 3القرن الثالث للميالد (واخر ) دامن ح  أ اجلاهلية

 ان يثور على تراثه اجلاهلي ويستقبل مفهوم  إحساسات وإدراكات عميقة يف وأد أي تغيري من شأنه أ

ويبدأ يف تفاعل متميك عن تفاعالت السطو والقهر والثأر والظلم وثنائيات   حياء اة ولألللحي اجديد

 والشريف والوضيع .السيد والعبد 

بالرسالة اخلامتة ليواجه مرياثا اجتماعيا متني ه (66  ق  م 323 – 336) عث النيب صلى اهلل عليه وسلم ب  

 ل  ال  ي ض  ف  ل   ل  ب  ن قَّ  وا م  ان  ن ك  إ  " و  اجلاهلية بنظمها وعوائدها وتقاليدها   قال تعاىل الرتبية لته شك   البناء

ل بالقناعات التمكن من أسر الوجدان العريب ناهيك عن العقل الذي تكب  لدرجة ( 3" ) اجلمعة : ين  ب  م  

ِ  د  ج  ا و  ن  إ   واال  ق   ل  ب  اجلاهلية   وم يستسغ التحول اىل تربية مغايرة " م ه  ار  ى آث  ل  ا ع  ن  إ  و   ة  م  ى أ  ل  ا ع  ن  اء  ا آب  ن 

الشرك سوى تقليد اآلباء واألجداد ه من ليس وم مستند فيما هم في" أي ( 33" ) الكخرف :ون  د  ت  ه  م  

يب صلى اهلل الن لذا بدأبوية لديهم مرياا دير خلفته الرتبية األ  4"نم كانوا على أمة   واملراد به الدينبأ

(  رضي اهلل عنه رقمشهدها اإلسالم ) دار اارقم بن ايب األة ول مؤسسة تربويعليه وسلم يف تشكيل أ

كان  تمع فيها مع تالميذه يف اخلفاء قبل أن  هر بدعوته   ومكث ثالا عشرة سنة   اليتمكةيف

                                                 
1

 .29( ص  2992أبريل  –ه 2222  السنة الثانية   ذو احلجة  8) العدد  ، اسالمية المعرفةعبد اجمليد النجار   ااميان والعمران  -
3

  ضمن كتاب الرتبية العربية ااسالمية   املؤسسات واملمارسات  ) عمان    اجملمع امللكي لبحوا  ، مدخل تاريخيلعكيك الدوريعبدا -
 .22( ص 2989احلضارة ااسالمية   

 .22ص،  املرجع نفسه، عبد العكيك الدوري  -3
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 اإلشكالية

 

 

يريب أصحابه على تعاليم املنهج اجلديد 1بالدعوة بغري قتال وا جكية ويأمر بالكف والورب والوفح ينذر 

  وهتيء ديدة تنتج احلضارة اجلالبديل عن خرافات وأضاليل اجلاهلية   ويرس  حقائل الرتبية اجلديدة اليت 

ورد العدوان وجمااة املعتدين بالقوة ورفض اخلضوجمل م حكاالتشريعات واأل ةمنظوم ل  ث  مج النفس املسلمة لتج 

 .2يف الفرتة املدنيةواملذلة 

م )  333وخالل الفرتة املدنية أقام النيب صلى اهلل عليه وسلم املؤسسة الرتبوية الثانية " مسجد قباء سنة 

 سالم اليت سامهن يفاليت تعد املؤسسة الرئيسة يف اإل وتعمقن صلة الرتبية به ) املسجد (هجرية (  6

خريات القرن ازدهرت يف أ اليت3 -دعامتا احلضارة ااسالمية  - سالميةنشر اللغة العربية والثقافة اإل

واستمرت ح  القرن السادس عشر امليالدي  السابع امليالدي واكتمل نضجها يف القرن العاشر امليالدي
ينتج " البناء 5ىل كل بلد فتحه املسلمونكما انتقل بعد ذلك إ  يهال  وبعد فتح مكة انتقل املسجد إ4

ا وعمال عقيدة وعبادة ا وعلم  ا وني  مر  الرتبوي اإلسالمي الذي جعل املسلمني األوائل يعملون بالشريعة أ

فاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم سنة مر على ذلك لغاية و ألوظل ا6تمع وا أرقى حضارة وأفضل جموأنشأ

 .هجرية (66) سنة  م 323

                                                 
المنهج التربوي النبوي في معالجة مواقف من اخطاء افراد في المجتمع المدني من امحد بن الاعيل بن عبد الباري كتيب    -1

 – 2278(  777العدد  – 72السنة ) مكة   رابطة العام ااسالمي  دعوة احلل     خالل كتاب " السيرة النبوية " البن هشام 
 .22  ص  7222

2
 .22( ص  2992 -2227) القاهرة   دار الفكر العريب    اتجاهات الفكر التربوي االسالميعلي   سعيد الاعيل  -

3
 2989  السنة الثالثة    26) قطر   جامعة قطر   جمل  مجلة التربيةنبيل امحد عامر الوبيح   الرتبية يف ااسالم ودور املسجد فيها    -

 .  29( ص 
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 اإلشكالية

 

 

ىل مرحلة جديدة من ااختبار احلضاري مع فرتة اخلالفة الراشدة اليت د وفاته انتقلن الرتبية النبوية إعب   

وانتهن باغتواب معاوية بن  1هجربة ( 62) ت  اهلل عليه بوبكر الوديل رضيمع اخلليفة ) أابتدأت 

هجرية   وقد دامن ثالثني سنة من  36موية سنة   وقيام الدولة األللخالفة رضي اهلل عنه يب سفيانأ

خلالفة بعدي  النيب صلى اهلل عليه وسلم " اخربأ ام كم 336 – 323هجرية 36ىل سنةهجرية إ 63سنة 

ة هل عمان ومهرة واليمن وادعاء النبو  البحرين وأأهل ردة   وخالوا حدثن 2ثالثون سنة مت تكون ملكا "

سدي مع بر أسد   طليحة األمتيم  مع  وسجا   هل اليمامةمع بر حنيفة وأ ) مسيلمة الكذاب

"حرام ااكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يل رضي اهلل عنه من د  اخلليفة الو  متكن وقد 3( وطيئ.. 

واتبع الرسل رسال وانتظر اوادمتهم قدوم أسامة وكان أول من صادم  حارام بالرسل فرد رسلهم بأمره  

 4عبس وذبيان   عاجلوه فقاتلهم قبل رجوجمل أسامة رضي اهلل عنه "

فضعفن بعد وفاة النيب صلى اهلل عليه وسلم ليه اجملتمع املسلمالرتبية لطبيعة التحول الذي آل إ اهتكت

عليه حياراا ح  اتكون  رضوان اهللاة( مما جعل اخلليفة الوديل ا ) إيتاء الككا ) الردة ( وتشريعي  عقدي  

يف  دل الرتبية النبويةاليت خلفها النيب صلى اهلل عليه وسلمب ملانعني للككاةتربية بديلة يركن اليها املرتدون وا

والتبشري باإلسالم وإعمال ( ..الشام   العراق لوم البلقاء من ) حف ك على الفتو  أصحابه   لذلك 
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 –ه  2222 2) لبنان   مؤسسة املعارف للطباعة والنشر     الخالفة الراشدة ، خالصة تاريخ ابن كثيرممد بن امحد كنعان    -
 . 22( ص  2992
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 .وغريهم 
  2حتقيل عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي   ) مور   دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع وااعالن      بدايةوالنهاية الثري   ابن ك - 3

 .272( ص 2998 – 2228
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خه النيب صلى اهلل عليه وسلم طيلة ثالا لغاء البناء النبوي الذي رس  وإجناز بدل الرتاجع الرتبية يف اإل

 . وعشرين سنة

ين قد ولين عليكم ولسن يها الناس : ف .. أ" العامة بعد بيعة السقيفة ول عهده بالبيعةبدليل قوله أ 

والكذب خيانة  والضعيف فيكم  وإن أسأت فقوموين الودق أمانة    خبريكم   ف ن أحسنن فأعينوين

قوي عندي ح  أريح عليه حقه إن شاء اهلل   والقوي فيكم ضعيف ح  آخذ احلل منه إن شاء اهلل   

لذل وا تشيع الفاحشة يف قوم قط إا عمهم اهلل بالبالء ا ضرام اهلل باإ ايدجمل قوم اجلهاد يف سبيل اهلل

ىل صالتكم يرمحكم قوموا إاهلل ورسوله فال طاعة   عليكم وين ما أطعن اهلل ورسوله ف ذا عوين طيع  أ

 .1اهلل "

ظلم الودق ميحض السريرة هلل تعاىل وينجك ااستجابة العميقة للتحضر   والعدل حيمي العمران من ال   

   بتحقيل العكةنشغال اهمة ااستخالف   واجلهاد منو  ز واإلجناعدوان   والعفة تنتج القوة يف اإلوال

وترسيخها بني الفئات املرتدة وقد أصيبن هذه الدعائم الرتبوية بالضعف لذا أراد الوديل جتديدها 

  ح  قال أبو هريرة رضي اهلل عنه " واهلل الذي ا إله تةفعيلها لدى اجلماعة املؤمنة الثابواملتخاذلة   وت

 .2أن أبا بكر استخلف ما عبد اهلل     قال الثانية     قال الثالثة .."اا هو لوا 

يل رضي اهلل عنه انتقلن الرتبية اىل طور جديد مع خليفته الفاروق رضي اهلل عنه د  وبعد وفاة الو      

وملا 4م ( 332–ه  32م( اىل )  323–ه  62اليت امتدت من )  3هجرية  62الذي بويع باخلالفة سنة 

ين استخلف " صعد املنرب   فقال : إين قائل كلمات فأم نوا عليهن   إين شديد فلير   وإين ضعيف فقو  
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منطل نطل به حني استخلف " مثلما أخرب به معاوية الضرير عن ر   فكان أول   وإين خبيل فسخ  

لنيب صلى اهلل ورثه عن ا ) يف صورة مناجاة (   وهو منطل تربوي1بيهاألعمش عن جامع بن شداد عن أ

مر اجملتمع الفاروق رضي اهلل عنه يف سياسة أ يستحضرهديل رضي اهلل عنه عليه وسلم وعن خليفته الو  

كاستحقاقات تربوية   الشدة   وقوة يواجه اا الضعف   وسخاء ينفي البخل والشح لني يغالب به  ..

 احلضارية املوروثة .جنازات ر اا مسار اإلل ويطو  يكم  عميقة ملرحلة القيادة اجلديدة 

ولويات املرحلة   اعتربها الفاروق رضي اهلل جلهادية اليت اعتربها اخلليفة األول على رأس أيف شل الرتبية ا

يب عبيدة أول كتاب كتبه عمر حني و  إىل أ عنه ركيكة املرحلة   فعن " صاحل بن كيسان   قال : كان

ما سواه الذي هدانا من الضاللة وأخرجنا من ى ويفىن وصيك بتقوى اهلل الذي يبق: أيه على جنده يول  

ذي حيل عليك   ا تقدم مرمهالتك على جند خالد بن الوليد فقم بأىل النور   وقد استعملالظلمات إ

تعلم كيف مأتاه   وا تبعث ن تسرتيده وم   و ء غنيمة   وا تنكوم منكا قبل أىل هلكة رجااملسلمني إ

يف اولكة   وقد أبالك اهلل يب وأبالين بك   فغمض ناس   وإياك وإلقاء املسلمني ا يف كثف من السرية إ

هلكن من كان قبلك فقد رأين موارعهم الدنيا وأله قلبك عنها   وإياك أن هتلكك كما أ بورك عن

"2. 

 ىلسلم إهتمام الرتبوي الواجب على القائد املوق رضي اهلل عنه سلوك التقوى يف أولوية اإلضع الفار ي

إدراك مقابل غنيمة عاجلة   و اة املسلمينوجتنب املغامرة حبيستجابة لضوابط احلل بدل اووى   جانب اإل

 تنسحبهات تربوية حال امللحمة وهي موج   ال عن الكهد يف الدنيا ية   فضمهية اجلماعة يف بعث السر  أ

 .خرىعلى ميادين التفاعل احلضارية األ
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    ه63  كانن اجلابية سنة  ه63ة العمرية " فتح دمشل   الريموك سنة نتجن الرتبية يف الفرت وقد أ   

   ه64  كانن جلواء سنة ه65سنة   كان عام الرمادة وطاعون عمواس  ه63كانن إلياء وسر  سنة 

سكندرية فتحن ناوند وفتحن اإل ه36كان فتح ليون وقيسارية بالشام   وفيها فتحن مور   وسنة 

يف السنة اخلامسة عشر  طرابلس املغرب وغكوة عمورية   وفتح القدس غكا عمرو بن العاص    ه33سنة 

عطية دا وضع اخلراج والدواوين وعرض األ  ع وغري ذلك من الفتوحات الكبرية 1على ماذكره الطربي

تكوين رادة يف ت عن اإلاليت عرب  2هواز   اجلبال   فارس ..( املدن ) األ يناء القضاة وتكو ضواستق

 واستمرار الرتاكم يف اخلربة احلضارية .لدولة ا

ىل تفاعالت جديدة انتقلن الرتبية إهجرية32) عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ( ويف الفرتة العثمانية   

قين من ذي احلجة سنة بثنني لليلة يوم اإلالثالث اخلليفة بويع فقد "متمايكة عن الفرتتني السابقتني   

استهل خالفته  3ربع وعشرين وعاش يف اخلالفة اثنيت عشرة سنة "الفته احملرم سنة أخب واستقبلهجرية 32

در بن عثمان   اك حنو احلضارة   " روى سيف بن عمر عن بخبطبة عامة متثل الركائك يف استمرار احلر 

كتبة فأتى منرب النيب صلى   خرج وهو أشدهم رضي اهلل عنه هل الشورى عثمانع أيعن عمه   قال ملابا

نكم وقال " إ يب صلى اهلل عليه وسلم ه وصلى على الن  ياهلل عليه وسلم فخطب الناس فحمد اهلل وأثىن عل

لكم خبري ما تقدرون عليه   فلقد أتيتم   صبحتم أو مسيتم  أا جاآ يف دار قلعة ويف بقية أعمار فبادروا

( 22" ) لقمان :  ورر  الغ   اهلل  م ب  ك  ن  ر  غ   يَّ  ال  ا و  ني  الد   اة  ي  الح   م  ك  ن  ر  غ   تَّ  ال  ف  ن الدنيا طوين على الغرور   وإ

وها وعمروها ومتعوا اا طويال اعتربوا ان مضى   جدوا وا تغفلوا   أين أبناء الدنيا وإخوانا الذين آثار 

ف ن اهلل قد ضرب وا مثال   والذي  نيا حيث رمى اهلل اا واطلبوا اآلخرة رمو بالد  أم تلفظهم   إ
                                                 

1
 . 88  ص  سير اعالم النبالءمد بن امحد بن عثمان الذهيب   م مشس الدين -

2
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 ات  ب  نَّ   ه  ب   ط  ل  تَّ  اخ  ف   اء  م  الس   ن  م   اه  ن  زل  ان   اء  م  ا ك  ني  الد   واة  ي  الح   ل  ث  م م  ه  ب ل  ر  اض  و  هوخري   فقال تعاىل " 

 ياة  الح   ة  ين  ز   ون  ن  والبَّ   ل  اا ، الم  ر  د  ت  ق  م   يء  ش   ل  ى ك  ل  ع   ه  الل   ان  ك  و   اح  ي  الر   وه  ر  ذ  ا ت  يم  ش  ه   ح  ب  ص  أ  ف   ض  ر  اال  

) الكهف   قال : وأقبل الناس يبايعونه  ال  م  ا  ر  يَّ  خ  و   ابا  و  ثَّ   ك  ب  ر   ند  ع   ر  يَّ  خ   ات  ح  ص ا لال ات  ي  اق  الب  ا و  ني  الد  

"1. 

املرتككات الرتبوية  ول خطبة له بعد بيعته   يتضمنبيان اخلليفة عثمان بن عف ان رضي اهلل عنه يف أ    

واإلقبال على اآلخرة وذلك  الغرور ااعدم تمع املسلم   فهو يوصي برتك احلرص على الدنيا و يف بناء اجمل

إىل  ه متطلعسالم الذي  عل الفرد املسلم  تهد يف عمران الدنيا ووجدان  مفول التحض ر احلقيقي يف اإل

 .والتقلل من الدنيا ب اآلخرة ا يف طلمعان    وأي إجناز حضاري يكيده إآلخرةا

سكندرية هجرية (   وفتحن اإل 33رمينية على يد الوليد بن عقبة ) فتح أذربيجان وأنتجن " وقد أ 

 حلوون وولد ابنه يكيد بن معاوية هجرية (   ويف نفس السنة فتح معاوية ا 33على يد عمرو بن العاص ) 

فريقية بعث هجرية ( وبعد إ 33فريقية فافتتحها ) وسار عبد اهلل بن أيب سعد بن أيب سر  يف غكو إ

عبد قيس من فورمها إىل  عثمان رضي اهلل عنه عبد اهلل بن نافع بن احلوني وعبد اهلل بن نافع بن

العاص   وقربص على يد معاوية بن يب طخر على يد عثمان بن أاص ذاهتا افتتحن ةويف السن األندلس 

 .2هجرية ( 29على يد سعيد بن العاص ) هجرية ( وطربستان  35يب سفيان ) أ

" وذلك  ن الرتبية ااسالمية بدأ يشواا الضعفة يف الفرتة العثمانية إا أرغم  رجات اجلهاد الكثري    

كار عليه   وكان عظم ذلك نبون الناس على حرب اخلليفة واإلبناء الوحابة يؤل  ت طائفة من أأحني نش

ىل املدينة اكب يذهبون إر 399ح  استنفرا حنوا من  يب حذيفةوممد ابن أا إىل ممد بن أيب بكر مستند  
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نكار على سلوك التأليب واإل 1يف صفة معتمرين يف شهر رجب لينكروا على عثمان رضي اهلل عنه "

وبروز عدة يف اجملتمع املسلم الناشئ اخلليفة رضي اهلل عنه يكشف عن تراجع التالحم بني القيادة والقا

خالقية يف الرتبية السياسية لدى املنكرين واملتألبني   فضال عن ااستعداد للعنف املسلح ات األالتشو ه

 .القوة ربر ضد اخلليفة وإرادة التغيري بغري امل

عه وخرج " يا أمري املؤمنني قال للخليفة عثمان رضي اهلل عنه غداة ود  رضي اهلل عنه ن معاوية لدرجة أ 

به   ف ن أهل الشام على األمر م يكالوا   فقال كل لبن يهجم عليك من ا قأل ىل الشام قبانطلل معي إ

معاوية رضي اهلل 2ن كان فيه قطع خيط عنقي "سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   وإنا ا أبيع جوار ر : أ

بورية وال 3الكوفيةىل بقايا تربية شامية ا تكال على الطاعة   وهي بالكاد لتلف عن الرتبية عنه يشري إ

خاصة حني عكل عثمان  ونشطن يف إثارة الفتنة والتشويش على اخلالفة اليت طاوا الضعف واملورية 

بن العاص رضي اهلل  )عمربن العاص   سعد من الوحابة من مناصب اخلالفة ارضي اهلل عنه كثري  

 .4مية من أقربائه واستبدل ام مجاعة من بر أ ...(عنهم

 توب اليه   فليأت أشرافكم يروينمن اتع  استغفر اهلل مما فعلن وأ ولأنا قائال " أيفة لوقد استدرك اخل

العبد   وما عن اهلل مذهب إا إليه فواهلل  ذل   ذلن  س  بسنة العبد وألا أل احلل عبد  ن ردينرأيهم فواهلل إ

ن يف طبقاته : أريه   أخرج ابن سعد وم يشأ اخلليفة قتال ماص5حتجب عنكم "ألعطينهم الرضى وا أ

 الدار   فقال زيد " هذه زيد بن ثابن رضي اهلل عنه جاء إىل عثمان رضي اهلل عنه وهو ماصر يف
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وتات والسابقة والقدمة يكتب سعيد اىل اخلليفة عثمان رضي اهلل عنه " إن اهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وغلب أهل الشرق منهم والب  - 3
 والغالب على تلك البالد روادف ردفن   وأعراب حلقن   ح  ما ينظر اىل ذي شرف وا بالء من نازلتها وا نابتتها " 

 . 667  ص  هايةالبداية والنابن كثري    - 4
5

  ضيط امل  ووضع والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن االكبربديوان المبتدإ والخبر في تاريخ العر عبد الرمحن ابن خلدون    -
   2( ج 7222   2272احلواشي والفهارس خليل شحادة   مراجعة سهيل زكار   ) بريوت   دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع   
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ا بنفسه نأي   ما القتال فالنوار اهلل مرتني   فقال عثمان   أنوار يف الباب يقولون : إن شئن كنا أاأل

ىل قتله لثمان عشرة خلن من عمداملنحرفون إومع ذلك 1" والولو  يف الدماء احملرمة عن تعميل الفتنة

تبحث عن واقع تربوي  3وانتفضن عروق اجلاهلية من جديد   2ذي احلجة   وبقي يف بيته ثالثة أيام 

 جديد ينتور للعوبية .

فة بايعه يب طالب رضي اهلل عنه باخلالمان رضي اهلل عنه بو يع لعلي بن أقال ابن سعد " ملا قتل عث 

يد يب وقاص وسعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل   وعماربن ياسر وأسامة بن ز وسعد ابن أطلحة والكبري 

نواري وممد بن مسلمة   وزيد بن ثابن وخكمية بن ثابن رضي اهلل وسهيل بن حنيف   وأبو أيوب األ

مر الواقع عنوة على املسلمني   بل ذهب اخلليفة اجلديد من دون إكراه من أحد أو فرض األ 4عنهم "

 .ن البيعة تكون عامة ويف املسجدأرضي اهلل عنه 

فأتاه رضي اهلل عنه فقام فدخل منكله  " عن ممد بن احلنفية قال : كنن مع أيب حني قتل عثمان 

إمام وا جند   وا بد للناس من ن هذا الرجل قد قتل فقالوا إأصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ه وسلم فقال : ا ا أقدم سابقة وا أقرب من رسول اهلل صلى اهلل علي مر منكا أحل اذا األاليوم أحد  

قال : ففي  اهلل ما حنن بفاعلني ح  نبايعك ا   فقالوا ا و خري من أكون أمري   كون وزيرا  تفعلوا   ف ين أ

ل فقا يب اجلعد :عن رضا املسلمني   قال سام بن أ اا   وا تكون إاملسجد   ف ن بيعيت ا تكون خفي  

جد   فلما ا املسعبد اهلل بن عباس : فلقد كرهن أن يأو املسجد  افة أن يشغب عليه وأ  هو إ

                                                 
1

 .222  ص  2  ج صحيح وضعيف تاريخ الطبريالطربي    -

2
 . 396 ص،  ابن خلدون املرجع نفسه -

 .222ابن خلدون   املرجع نفسه : ص  - 3
4

   ص 2  ج صحيح وضعيف تاريخ الطبريالطربي    -
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فبيعة املسجد تنفي خفاء البيعة وحتقل رضا 1نوارفبايعوه   بايعه الناس " دخل دخل املهاجرون واأل

 .م املسلمني باخلليفة املبايع وتستجيب لشر  الشورى اجلماعية يف تنويب احلاك

 فيه اخلري والشر فخذوا باخلري ني  بدج  ا هاديا  نكل كتاب  إن اهلل أليه فقال : " صعد املنرب فاجتمع الناس إ  

خالص والتوحيد املسلم على احلروم كلها وشد باإل ل حرمةا جمملة وفض  ن اهلل حرم حرم    إودعو الشر 

من سلم املسلمون من لسانه ويده إا باحلل ا حيل أذى مسلم إا اا  ب    حقوق املسلمني واملسلم

ا اتقوا اهلل يف   فتخففوا تلحقو  مامكم   وإمنا خلفكم الساعة حتدوكم  وإن الناس أمر العامة بادروا أ

 .2"..كم مسئولون ح  عن البقاجمل والبهائم ن  عباده وبالده   إ

يف خدمة مواحل  ليها القرآن الكرمي  وتفضيل حرمة املسلم   وذك ر باملبادرةفكرة اخلري اليت أرشد إ ىلإه نب  

 مكنة واجلماعات املتعلقة بسلوك التقوىل سلوك املسئولية احلضارية عن األىل تعمياملسلمني وانتهى إ

 وهي نواتج الرتبية النبوية .

فتنة  بن  ونش3رضي اهلل عنهم بني مجاعة علي ومجاعة معاوية االسياسي تعم قكثري   اخلالفن بيد أ   

أثرت على خلفن عشرة آاف شهيد ه  23ه ووقعة صفني 23ىل وقعة اجلمل أدت إ عميقة بينهما

ول مرة   ( اليت أسسن لنموذج التحضرأ الرتبية احلضارية ) الشورى   العدل   احلرية   املساواة نتجاتم

فلتن من الضوابط انابتعد عن العهد العمري   واحلرية السياسية  ون مساحتها   والعدلفالشورى تقل  

 .4املعهودة   واملساواة تباينن بني الكوفيني والبوريني والشاميني واحلجازيني 

                                                 
1

 ه. 22احلجة وكان ذلك يوم السبن التاسع عشر من ذي . 332   ص 2ج    صحيح وضعيف تاريخ الطبريالطربي    -
 . 227  ص  22ج  البداية والنهاية    ابن كثري- 2
 . 292  ص  22  ج البداية والنهايةابن كثري    -3

4
ز قال ابن كثري : قام عبد خري فقال : الناس اربع فرق علي ان معه يف ظاهر الكوفة وطلحة والكبري بالبورة ومعاوية بالشام وفرقة باحلجا -

 .  222ص    22ج   البداية والنهايةا تقاتل   وا غناء اا فقال أبو موسى : اولئك خري الفرق   وهذه فتنة   
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ذ كان حيمل بني جنبيه بعد قليل انفوال يف تارخيه يف معركة صفني إوعرف اجملتمع ااسالمي " أول    

اء معاوية رضي ا   كانن محية اجلاهلية توطرجمل مع الرو  القرآين  فجي  ا داخلمن سنوات ميالده تعارض  

 ربد بفضل ما ضمنه من توازن بني عنوالبناء الذي قام لكي يعيش راا إىل األ كم ذلاهلل عنه فحط  

 .1الرو  وعنور الكمن "

عن رو  القرآن الكرمي  البعيدةول   وتعرضن الرتبية ااسالمية لتأثريات العوبية املوروثة وفقد التوازن األ

دون أن يعر ذلك فقدان العقيدة   سرة ىل حكم يقوم على العوبة واألوري إ  وانقلب احلكم الش

احلضارة " املنحرفة اليت ازدهرت يف دمشل يف ن خيفي  رجات   ودون أ ميانية لدى الفرد واجلماعةاإل

 يف الطب واستخدام فكرة الكمن الرياضية ظل األمويني باكتشاف النظام املئوي وتطبيل املنهج التجرييب

 جناز احلضاري على ما يشوبه من نقص ح  انتقلن السيادة إىل الغرب.واستمر اإل2"

الرتبوية اليت  املسلم اجملتمع يةوخالل أوج تفوقه الوناعي والتقر على العام العريب بدأ يوادم خلف  

" تتجاوز عداء السامية وعداء الوهيونية اىل ويعترب أفكارها عدائية     توجه سلوكه الفردي واجلمعي

ومن رة "املناهج الدراسية اإلسالمية تشدد على أن اإلسالم هو الدين احلل  3عداوة الغرب وحضارته "

 .4خرى وا الثقة ام "اميكن موادقة اتباجمل ومعتنقي األديان األ نهوأ

لها ) مركك دراسات أمريكية ( باإلشرتاك مع ) اللجنة ة إا عن مؤسسمريكصدرت يف أ ويف دراسة

ن ن ) اليهود شر خالص (   ) وأأن التالميذ السعوديني يلقنون أمريكية ( كشفن عن اليهودية األ

سالمي  إلالوهيونية هي حركة قومية عنورية عدائية (   والغرب هو مودر املوائب اليت حلن بالعام ا

                                                 
1

  ترمجة عبد الوبور شاهني ) سوريا   دار الفكر   دار الفكر املعاصر   بريوت ( إعادة  العالم االسالمي، وجهة مالك بن نيب  -
 .  79  ص  7222 -ه2272

   وقد اعتربها ) مالك بن نيب ( معام الفكر الوناعي يف احلضارااسالمية .79مالك بن نيب   املرجع نفسه   ص  -2
3

 .63  ص 3993بريوت    6  خارطة طريل   مركك دراسات الوحدة العربية     وي العربياالصالح الترب، ممد جواد رضا -

 . 63 ممد جواد رضا   املرجع نفسه   ص -4
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ىل إ  والكتب املدرسية السعودية معادية للسالم  وقد خلون  عدائية كريهة "واللغة العربية " لغة 

به الرتبية  كثر فأكثر على ما تتهمتسليط الضوء أ -6: املطالبة بالعمل على حتقيل هدفني أساسيني 

بناء نظام تعليمي عريب أكثر دميقراطية يسمح -3دمغة من خالل املناهج  الرتبوية السعودية من غسيل األ

 .1" التفكري بكل حريةطفال بلأل

دارس املالدينية املطبقة يف  لكويتيون فقام تربويوهم "بنقد الكتبااستجاب وبسبب الضغط الغريب    

املسلمني وبوورة خاصة اجلهاد ضد إسرائيل باعتبارها  فريضة واجبة علىاليت تعلم أن اجلهاد ضد الكفار 

خوة واملساواة واحملبة والعطف ورأوا ضرورة تضمني الكتب املدرسية قيم األ ول للمسلمني  العدو األ

صال  النظام األمريكية إل RANDسعن اخلطة اجلديدة اليت وضعتها مؤسسة راند و"  والرمحة والتعايش 

 يف قطر تقليص احلوص املكرسة لتدريس الدينإىل التعليمي يف قطر بتكليف من احلكومة القطرية   

 .2جنليكية "ذه احلوص إىل تعليم اإلالفائض من هلن وحو  

وعمل  عدائية بعض املخابرالغربية للرتبية وإلواق العنف اناهجها وبراجمها املتبعة يف البالد العربية     

) ااستبداد   القهر   الالمساواة   الفساد ..( البعيد عن غائية يف اجملتمع املسلم املعاصر  التخلف

د املقولة الغربية غري اخلوائص احلضارية وا اليت تفن    عل احلاجة ماسة إىل حبث ية  الرتبية اإلسالم

: ما   وتقدم ر ية إلشكالية التخلف لذا تطر  الدراسة التسا ل املرككي 3املنوفة وح  املقوات العربية 

اإلسالمية ؟ وما  كيف جتس دت عمليا يف اخلربة احلضاريةهي اخلوائص احلضارية للرتبية اإلسالمية ؟ و 

 ايف خربة اجملتمع املسلم املعاصر؟هي متاهت

 ت الدراسة :* فرضيا
                                                 

1
ااسرائيلية . املقال ميثل منوذجا من مناذج  jTAنشرت اخبار اخلليج البحرانية مقاا مرتمجا عن جريدة  3992 – 2 -3بتاري   -

 .22الرتبية العربية نقال عن ممد جواد رضا   ص الضغط املمارس على 
 .62 ممد جواد رضا   املرجع نفسه   ص - 2

3
   .بعض القوى الثقافية والسياسية العربية ترى نفس الر ية اليت تراها املراكك الغربية  -
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عدددداد النظدددري والعملدددي للفدددرد مدددن جهدددة اإلسدددالمي ر اجملتمدددع اإليف حتض دددا متثدددل الرتبيدددة ااسدددالمية شدددرط   -6

 سالمية .ا املتمثلة يف جتربة املؤسسات اإلجتماعية يف احلضارة اإلمع) سلوك اخلري ( واجملتمع 

التغيددري مربدداملعروف والنهددي عددن املنكددر كسددلوك حضدداري يسددهم يف األسددالمية خباصددية لددتص الرتبيددة اإل -3

 . واملستمرة  ابيةجتماعية اإلاملشاركة اإلمن خالل احلضاري  جناز البديلإو اوادئ  جتماعياإل

ا  درجدددة ( للفدددرد واجلماعدددة مع دددسدددالمية سدددلوك الشدددورى والدميقراطيدددة ) وفدددل مرحليدددة متحتقدددل الرتبيدددة اإل -2

 ستبداد السياسي .  ومدافعة اإل التداول السلميجناز كشر  إل

جنداز العددل السياسدي إلسرة العادلة واجملتمع العادل حتق ل الرتبية اإلسالمية مواصفات الفرد العادل واأل -3

 الذي يدير شؤون اجملتمع وحيقل التنمية احلضارية املطلوبة .

جندداز احلضددداري ر عددن األنثدددى يف عمليددة اإلسددالمية خباصدددية املسدداواة الدديت ا متيدددك الددذكالرتبيددة اإللددتص  -3

 وحتقيل التكامل .

جنددداز ملؤهلدددة لتطدددوير الشخودددية املسدددلمة وإسدددالمية احلريدددة املضدددبوطة بضدددوابط الشدددرجمل اتنجدددك الرتبيدددة اإل  -3

 .الفعل احلضاري 

 * أهمية الدراسة :

 ن خالل مايلي :تربز أمهية الدراسة م   

اجملتمع ومدافعدة التخلدف الدذي يعيشده اجملتمدع املسدلم املعاصدر علدى مراحدل دراسدة دورالرتبيدة يف حتضدر  -   

ة أو تتجدداوز السددنن يف التغيددري اإلجتمدداعي املطلددوب   وخطددوات متدرجددة ا تسددتجيب للعشددوائية والتلقائيدد

سددالمي اجملتمددع اإلرت بتقدددم الدديت بش دد العلمانيددة ...(شددرتاكية   تلددك املشدداريع السياسددية ) اإل تنسدداق مددعو أ

ة كثر من ذي قبدل وزادت حدد  نن الوضع أبل عف     ا للمجتمعالتنمية املفقودة ولكن م تنجك شيئ  وحتقيل 

 التبعية للغرب.
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 سدددالمية السدددابقة الددديتل يف احلضدددارة اإلجنددداز احلضددداري املتمث دددالرتبيدددة اإلسدددالمية يف حتقيدددل اإلر يدددربز دو  -   

ن تنطلددل مددن الشددرو  ذاهتددا الدديت انطلددل منهددا ر املعاصددرة ينبغددي أأسسددن علددى قواعدددها   فشددرو  التحض دد

ندددات رية الغربيدددة الددديت تنددداقض شدددرو  ومكو  ول   وا ينفدددع اسدددترياد النمددداذج التحض دددر اإلسدددالمي األالتحض ددد

املسدددلم فالبيدددن املسدددلم  رد  وهدددي بالكددداد شدددرو  تربويدددة تبددددأ بدددالفسدددالمية ر اإلسدددالمي يف البيئدددة اإلالتحض ددد

 .سالمية بني اجملتمعات املسلمة  عن الوحدة اإلسالمية اجلديدة اليت تعرب  انتهاء إىل الدولة فاخلالفة اإل

 ىلتنبه اإلهتمدام املعدريف إسدالميةث  اخلوائص احلضارية للرتبيدة اإلاليت تتناول حبإثراء البحوا الرتبوية -   

جلانددددب سددددالمية اجلديدددددة البديلددددة وإغندددداء اسددددالمية يف تكددددوين احلضددددارة اإلضدددرورة تددددوفر اخللفيددددة الرتبويددددة اإل

ا مددددن ىل فحددددص اخلوددددائص احلضدددارية عملي ددددإلينتقددددل البحددددث بعدئدددذ وىل   النظدددري والفلسددددفي يف مرحلدددة أ

وجمل هدذا الن در لددى الفدرد املسدلم املعاصدر   خالل بناء استبانات ومقاييس واختبارات لترب استعداد التحض د

 .ا لهوتطوير   ية   تأو الدراسة تفعيال  نادر يف املكتبة العرب من البحوا

 انمدي الدذات الفرديدة وب مكانديدة تاانعكال وجتداوز التخلدف  والرتبيدةيئ لتقدم اجملتمع سالمية هتالرتبية اإل - 

ذموم   ينددتج التطددرف املددمجتمددع للعامددل إفسددادي  إىل–ه اإلسددالمي يددب بالتوجذ   هتددا مإذ –التحددول إىل 

 .العربية  بلدانىل توليد العنف والودام املسلح مثلما وقع يف عدد من الا الذي يؤدي إاملنهي عنه شرع  

 : ف الدراسةاهدأ

 لي :هتدف الدراسة إىل حتقيل ما ي

ف على مندوذج التحض در اإلسدالمي األول الدذي ندتج بسدبب  رجدات الرتبيدة اإلسدالمية الديت بدذلتها التعر   -

اإلسالمية األوىل من الوحابة رضوان اهلل عليهم كحالة تأسيسية وتكوينية للنمدوذج   تليهدا طبقة احلضارة 

 يف مرحلة اإلنتشار والتوسع .) التابعون   وتابعيهم ( الطبقات األخرى



 اإلشكالية

 

 

ى بتعليمددات قانونيددة أو باسددترياد مندداذج حتض دددرية إثبددات أن سددلوك التحض ددر تربيددة بالدرجددة األوىل ا يتدددأت   -

اجملتمعددات املتقدمددة   بددل ينشددأ بدد رادة داخليددة عميقددة تبدددأ بالرتبيددة اإلسددالمية ومتتددد إىل امليددادين  جدداهكة مددن

 احلضارية األخرى ) الوناعية والفالحية والتكنولوجية ...(.

إعادة تأسيس منوذج التحض ر يف اجملتمدع املسدلم املعاصدرايكون إا يف الشدرو  نفسدها الديت انطلدل منهدا  -

من قبل األنظمة السياسية العربية )اإلشدرتاكية  ستوردةر األول بعيدة عن النماذجالتحض رية املمنوذج التحض  

 .  الرألالية   الليربالية ..( 

إبددراز فاعليدددة املؤسسددات اجملتمعيدددة ) اجلمعيددات   األوقددداف   النقابددات ...( يف حتقيدددل التقدددم احلضددداري -

  بفعدددل التكافدددل اإلجتمددداعي بدددني أفدددراد  البنددداء اإلجتمددداعي ة اإلسدددالمية املطلوبدددة يفوإعدددادة جتسددديد األخدددو  

 لطات احلاكمة يف الدفاجمل عن حقوقها وحاجياهتا .  إىل جانب العالقة العضوية بينها وبني الس  اجملتمع 

ميكدددن امشدددكالت اإلسدددتبداد والفسددداد واألحاديدددة يف تسددديري شدددأن اجملتمدددع املسدددلم املعاصدددر إيضدددا  أن  -

 مية عميقة وطويلة تتواها  تلف مؤسسات التنشئة اإلسالمية املعاصرة .برتبية إسالحلها إا

 :المفاهيم*   

 :على  الشكل اآلو اشتملتالدراسة على مجلة من املفاهيم  ب إيضاحها      

 لخصائص الحضارية :ا -

ا ا وخووص دددددد: خودددددده بالشددددديء خيوددددده خو ددددد "خودددددص Attributeاخلودددددائص :المعنَََََّّّّّى اللغَََََّّّّّوي   

فدددتح أفودددح   وخودددص وخووددده واختوددده : أفدددرده بددده دون غدددريه   ويقدددال إخدددتص فدددالن وخووصدددية وال

ذا انفرد وخص غريه واختوده بدربه   ويقدال : فدالن  دص بفدالن أي خداص بده ولده بده باألمر ولوص له إ

خاصدية التفكدري هدي موددر صدناعي   و 1  واخلاصة خالف العامة   واخلاصة مدن لوده لنفسدك "خوية 
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ا عدن غريهدا مدن الرتبيدات الغربيدة سدالمية متيكهدواخلوائص احلضارية للرتبية اإل  نسان إلوالنطل وقف على ا

صددووا املقتبسددة مددن بددالنظر إىل أ و غددري الغربيددة   وكددذا بالنسددبة للرتبيددات القدميددة ) اليونانيددة   الوددينية ..(أ

يف ا مدة   وبدالنظر أيض دقدات األابعني ومن بعدهم مدن طبالتو حابة رة ومرياا الو  ة املطه  القرآن الكرمي والسن  

 وىل.جتربتها التأسيسية للحضارة اإلسالمية األ

 Civilization:لحضاريةا -

ف يددراد الشدديء   ووروده ومشدداهدته   واحلضددر خدداللغددة :احلدداء والضدداد والددراء   إ وهددي احلضددارةمشددتقة من

ويقدال : فدالن مدن  : املقيم بالباديدة ي املقيم يف املدن والقرى   والبادي البدو واحلاضر خالف البادي   أ

عدن   قامدة يف احلضدرن حضدري وفدالن بددوي   واحلضدارة اإلهدل الباديدة   وفدالأهل احلاضرة   وفالن من أ

صدددمعي يقدددول : احلضدددارة بدددالفتح   واحلضدددر   واحلضدددرة   واحلاضدددرة : خدددالف الباديدددة   أيب زيدددد  كدددان األ

مودار ومسداكن الدديار الديت تكدون ودم   ليدن بدذلك ألن أهلهدا حضدروا األ وهي املددن والقدرى   والريدف

 1اا قرار "

 :صطالحياإل*المعنى 

مدر ) الشدورى والدميقراطيدة  األ سدالميةاليت تتميدك ادا الرتبيدة اإلىل امليكات احلضارية تشري إ: الخصائص  -

ضددر سددتعدادات النفسددية للتحإلايف تكددوين  (  العدددل   املسدداواة   احلريددة .. بدداملعروف والنهددي عددن املنكددر

قيمهدددا لفدددراد واجلماعدددات يف اجملتمدددع املسدددلم املعاصدددر ) سددديما الطبقدددة الشدددبابية ( وهتددديء املنتسدددبني لددددى األ

تماعيددة املختلفددة املهتمددة بشددأن جضدداري العملددي مددن خددالل املؤسسددات اإلجندداز احلبادئهددا املشدداركة يف اإلوم

 .صال  والتغيرياإل
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تبلغهدددا أمدددة يف الرقدددي العلمدددي  احلضدددارة اليدددوم علدددى احلوددديلة الددديت تطلدددل كلمدددة فة للرتبيدددة و صددد :الحضَََّّّارية

واملاديدة   ومييدل جدل البداحثني إىل أن هدذا  جتماعي   والتقر   فهي مجلة من العوامل املعنويدةواألديب  واإل

جملتمعددات خددالل حقبددة جمتمددع مددن او انية املرتاكمددة ألمددة مددن األمددم   أنسدداملوددطلح يشددري إىل املنجددكات اإل

دوات   مبدددداين   جسددددور موددددانع ...( ويف جمدددددال نجددددكات املاديددددة ) وسددددائل   آات   أزمنيددددة يف جمددددال امل

املنجدددكات غدددري املاديدددة ) علدددوم   قددديم   نظدددم   آداب   فندددون نظريدددة ..اق (   واحلضدددارة أعدددم مدددن الثقافدددة 

خددر بددأن احلضددارة هددي مرادفددة للثقافددة  آى فريددل واملدنيددة اشددتماوا علددى اجلانددب املددادي واملعنددوي   وقددد يددر 

دبيدة واألبينما جند فريقا آخر يطلل الثقافة على املظاهر املادية   بينما يطلل احلضدارة علدى املظداهر العقليدة 

ظددام اجتمدداعي يعددني اإلنسددان علددى الكيددادة مددن إنتاجدده الثقددايف ول ول وايريددل ديورانددن " احلضددارة ن ويقدد1"

التقاليدد اخللقيدة   ومتابعددة  رد ااقتودادية   الدنظم السياسدية ربعدة : املددوااحلضدارة مدن عناصدر  أف مندا تتدأل  وإ

 نسدان مدن اخلدوف حتدررت  ألنه إذا مدا أمدن اإلضطراب والقلل والفنون   وهي تبدأ حيث ينتهي اإلالعلوم 

بيعيددة تستنهضدده للمضددي لطنشدداء   وبعدئددذ ا تنفددك احلددوافك ايف نفسدده دوافددع التطلددع وعوامددل اإلبددداجمل واإل

فددراد مددن خددالل للحضددارة ينشددأ عليهددا األواجلوانددب املاديددة واملعنويددة .2ىل فهددم احليدداة وازدهارهددا يف طريقدده إ

 علدى التحضدر ويسدتجيب لإلبدداجمل العقلدي   وىل يدرت   رد املسلم مدذ مراحدل منائده األسالمية   فالفالرتبية اإل

ليددوي   وينفدر مدن تكدديس املنتجدات املاديدة والتبعيدة الكاملددة نتداج الودناعي والفالحدي واوالقددرة علدى اإل

 للغرب .
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جتمداعي ويف التكدوين ه كثدري مدن التغدريات يف البنداء اإلر توداحبن التحض د" ويتفدل علمداء اإلجتمداجمل علدى أ

ددداصدددره املاديدددة واملعنويدددة   ويف اإلجتاهدددات والقددديم اإلنسدددانية   ويف األالثقدددايف بعن لألفدددراد  وأن لوكية مندددا  الس 

 جتماعية واحلضارية .ضري يواحبه كثري من املشكالت اإلقتوادية والسياسية واإلالنمو احل

فالتحضددر Urbanizmومفهددوم احلضددرية  Urbanizationر جتمدداجمل بددني مفهددوم التحض دد" ويفددرق علمدداء اإل  

منددو حجددم التجمعددات  مددا بكيددادة عدددد أمدداكن التجمددع السددكاين أوإهددو " عمليددة الرتكيددك السددكاين الدديت تددتم 

ف مددع قامددة فيهددا والتكي ددو الريددف إىل املراكددك احلضددرية واإلالسددكانية " ويددتم عددن طريددل انتقددال أهددل الباديددة أ

منددا  ي التغددري النددوعي يف مظهددر الندداس وأمددا احلضددرية فهدد  أ هددل املدددن وأسدداليب معيشددتهمأسدداليب حيدداة أ

ناسددب ن احلضددرية " سددلوك عددام متفددل عليدده يتة املؤسسددات الدديت يشدداركون فيهددا   أي أسددلوكهم ويف شددبك

  واملعددىن الثدداين هددو املقوددود يف الدراسددة الدديت  1قتوددادي للمجتمددع ذاتدده "ودرجددة التطددور ااجتمدداعي واإل

الديت تنتجهدا الرتبيدة اإلسدالمية مدن  والسدلوكية   واملؤسسداتية ( ) املظهريدة تبحث يف طبيعة التغريات النوعيدة

 حال التمثل والتطبيل .جناز احلضاري ناحية اإل

 Islamic Iducation: التربية االسالمية-

 :المعنى اللغوي -

حدب تقول العرب " ألن يربر رجل من قريش أحدب إ  مدن أن يدربر رجدل مدن قدريش أ :تربية لا -أ      

املالدك نبداري " الدرب ينقسدم علدى ثالثدة أقسدام : يكدون الدرب أن يربير رجل من هوازن   وقال األإ  من 

رب الشدددئ إذا  ملطددداجمل   قدددال تعددداىل " فيسدددقي ربددده فدددرا "  ويكدددون الدددرب املودددلح   ويكدددون الدددرب السددديد ا

 ." أصلحه
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ىل مددن أن يددربر ألن يددربر بنددو عمددي أحددب إ –رضددي اهلل عددنهم  –ويف حددديث ابددن عبدداس مددع ابددن الددكبري 

يث بدر ذي يدكن : أسدد تربدب يف ميدة   ويف حددأمراء وسدادة ومتقددمني   يعدر بدر أ غريهم : أي يكونون

وارتبده  وربداه تربيدة علدى الفيضات أشباا   أي تر  وهو أبلغ منده   وبدن تدرب   بدالتكرير الدذي فيده وترببده 

يه حد  يفدارق الطفوليدة كدان حسن القيام عليه وولترباه على حتويل التضعيف أيضا   أحتويل التضعيف   و 

 .1و م يكن "ابنه أ

ىل تفضددديل مندددط تربدددوي علدددى آخدددر باعتبدددار مكاندددة إشدددارة إ –رضدددي اهلل عنددده  –اس ففدددي حدددديث ابدددن عبددد 

ق علددى جتمدداعي لرتبيددة بددر أميددة الدديت تتفددو  سددبية واإلجتماعيددة بددني قددومهم   إىل جانددب التقدددير اإلاملددربني الن  

 هتمام بالناشئة .واإلة اليت تتمتع اا فضال عن جتربتها العميقة يف العناية ا للمضامني القوي  تربية هوازن نظر  

ََّّين َّف   ت  ث ََّّب  ل  ا و  يَّد  ل  ا و  ين َّف   ك  ب ََّّر  نَّ   م  ل َّأ   ال  ق َّويف القدرآن الكدرمي يقدول تعدداىل "   َّ ك  ر  م َّع   ن  ا م  ) الشددعراء : " ين  ن  س 

عدد هدذا بنعمنا عليه مدة مدن السدنني     وعلى فراشنا وغذيناه وأأنن الذي ربيناه فينا   ويف بيتنا يأ(  28

َََّّّعمتندددا عليدددك   وودددذا قدددال ) رجدددال وجحددددت ن ا  ن قتلدددن مندددأ  حسدددان بتلدددك الفعلدددةاإلقابلدددن ذلدددك   ن  م 

ا ( اجلاحدين   قاله ابن عباس وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم واختاره ابدن جريدر   قدال فعلتهدا إذ   ين  ر  اف  الك  

ََََّّّّن ََََّّّّ) أ    أي يف تلددددك احلددددال و ة بالرسددددالة والنبددددو   علددددي     ويددددنعم اهلل(   أي قبددددل أن يددددوحى إ ين  ال  الض ََََّّّّ ن  ا م 

ا يعددرتف نددا تنتظددر فعددال حسددن  عليدده السددالم ملددا قتددل الضددحية   أل سددتغربن فعددل موسددىالرتبيددة الفرعونيددة إ2"

 .بأثر العناية املبذولة حسان ملربيه   وتستبعد سلوك اجلحود الذي ا يقر  بالفضل ويرد اإل
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: تودداحلا واسددتلم احلجددر : ا   وتسدداملا مسددلم  " وأسددلم إنقدداد وصددار مشددتقة مددن اإلسددالم  :سََّّالميةاإل-ب

واإلسدالم واإلستسدالم : "  1ى اسدلم "ا   متسدلم أي تسدم  ا بالقبلدة أو باليدد   وكدان يسدمى ممدد  ملسده إم د

 عليده صدلى اهلل يب  الن ده تدى بدأاإلنقياد   واإلسالم مدن الشدريعة : إظهدار اخلضدوجمل وإظهدار الشدريعة والتدكام مدا 

سدان   وما أحسن ما اختور ثعلب ذلك فقال :اإلسدالم بالل  وسلم   وبذلك حيقن الدم ويستدفع املكروه 

ددد د بدددن بشدددارقال : يقدددال فدددالن مسدددلم   وفيددده قدددوان : واإلميدددان بالقلدددب   وأمدددا اإلسدددالم فددد ن أبدددا بكدددر مم 

لعبدادة مدن قدووم سدلم الشديء لفدالن اين : هدو املخلدص هلل اأحدمها : وهو املستسلم ألمدر اهلل تعداىل   والث د

 وتقتضي التعب د . ن اإلنقياد ألمر اهللفالرتبية بذلك تتضم    2م له الشيء أي خلص لهوه سل  أي خل  

 : صطالحيالمعنى اإل -

وكه   وعواطفددده علدددى أسددداس الددددين اإلسدددالمي نسدددان وتنظددديم سدددل" تنميدددة فكدددر اإل : سَََّّّالميةالتربيَََّّّة اإل-

ا " سددددالم يف حيدددداة الفددددرد واجلماعددددة   أي يف كددددل جمدددداات احليدددداة " وتعددددر أيض ددددبقوددددد حتقيددددل أهددددداف اإل

سددالم وتطبيقده كليدا يف حيداة الفدرد " وهدي عمليددة ؤدي إىل اعتنداق اإلجتمداعي الدذي يدالتنظديم النفسدي واإل

يم واملبددددادئ قددددهدددة يف ظددددل الفكدددر والنشددددطة املوج  خدددذ فيهددددا الناشدددئون مددددن أبنددداء اإلسددددالم  بددددألوان مدددن األأي

ا صددداحلني ندددافعني سدددالمية   لتعدددديل سدددلوكهم وبنددداء شخودددياهتم علدددى النحدددو الدددذي  عدددل مدددنهم أفدددراد  إلا

سدددالمي مدددن القضدددايا  أيض دددا " دراسدددة املوقدددف الددددير اإل  كمدددا تعدددر3سدددالمية البشدددرية "لدددوطنهم وأمدددتهم اإل
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دالكدرمي والسدن   آنواملشكالت واملفداهيم الديت تواجهندا يف  حياتندا الرتبويدة املعاصدرة مدن خدالل القدر  رة " ة املطه 
1. 

اعدددىن يت يعيشددونا سدددالمية احليدداة الددول يشددري إىل أن الرتبيددة اإلسددالمية تدددريب أفرادهددا علددى حتقيددل إاملعددىن األ

قتودادية ..( علدى أسداس السياسدية   اإل جتماعيدة  كدل ندواحي احليداة ) العقديدة   اإل  سدالم يفلتكام باإلاإل

فدراد واجلماعدات يف دنيداهم وأخدراهم وانب احليداة املختلفدة   ويسدعد األصال  جأن اإلسالم جاء ليحقل إ

حده الرتبيدة   فدال تبقدى املخرجدات الرتبويدة تدراو  يجتمداعي الدذي تت  والثاين يورد فكرة التنظيم النفسي واإل

م كددددين سدددالاإلىل هدفيةقودددد التككيدددة والطهدددارة   بدددل متتدددد إىل اجملمدددوجمل اإلجتمددداعي فرتقيددده إالددددائرة الفرديدددة 

 .قائمةفراد واجلماعات ومنجك لتكوين حضاري ينافس احلضارات الم حلياة األمنظ  

ل  تلدددف األفعدددال واألنشدددطة الددديت تدددرتجم ومتث دددجنددداز بيدددة حدددراك حضددداري حندددو اإلن الرت والثالدددث يت جددده إىل أ 

اسدتمداده مددن  مدن خدداللن املسددلم علددى اخلرييدة الوطنيددة واإلسدالمية   والرابددع يبدني  أ ابيدة الرتبيددة املنفتحدة إ

يف كدل تفاعدل ا من  تلف التفاعالت احلياتية اليت تظهدر لده  فهدو ن موقف  رة يكو  ة املطه  القرآن الكرمي والسن  

ا احلكددم ة   بددل يلددتمس أو  قتوددادي ا يتجدداوز تعدداليم القددرآن وتوجيهددات السددن  و إجتمدداعي أو سياسددي أإ

 الشرعي وبعدها ينطلل يف التنفيذ .

 السابقة : * الدراسات

ات ذات العالقدددة سدددالمية مقروندددة اجموعدددة مدددن املتغدددري  عديددددة تناولدددن متغدددريات الرتبيدددة اإلردددة دراسدددات    

ن م هتددددتم العمددددل والسياسددددة والدددددور احلضدددداري وإاشددددكالت احلضددددارة يف اجملتمددددع املسددددلم املعاصددددركالتغيري و 

سددددالمية   فنجددددد يف دراسددددة محيددددد اإلة التكوينددددات احلضددددارية للرتبيددددة ا اشددددكلة التحضددددر وحبددددث بنيددددصددددميم  
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سددالمية بيددة اإلعلددى تددأثري الرت التعرف ماولددة1"سََّّالميةالتربيََّّة اإلاالسََّّالم وأثََّّره فََّّي ي مفهََّّوم العمََّّل فََّّناصددر"

و أثنداء إعددادهم املهدر علدى  ء يف عمليدات التنشدئة اإلجتماعيدة أاليت حول عليها املعلمون ) العينة ( سدوا

الكفايددات التدريسددية   والكفايددات التقومييددة    -عددرب ثددالا مسددتويات لن الدراسددة توص ددكفدداءهتم   وقددد 

ة للعمدل ) التخطديط  املسدبل ( ن هنداك التدكام بأحدد املبدادئ املهم دإىل أ -سدتعداد املهدر اإلبوتلك املتعلقدة 

ديدة ة الفدروق الفر ومواجهة املوقف التعليمي   وتطبيل منهج النيب صلى اهلل عليه وسلم يف التدريس ) مراعا

اإلثابددة   وأمهيددة فدداق علددى مشددروعية الطمددو  وتعكيددك ت    باإلضددافة إىل اإلخددالص يف العمددل   العدالددة   اإل

األخالقيَََََّّّّّة  دور التربيَََََّّّّّة  ويف دراسدددددة مقدددددداد يددددداجلن " سدددددتعداد املهدددددر للعمدددددل ملهندددددة التددددددريس تدددددوافر اإل

نددن مدددى ضددرورة الرتبيددة ودورهددا يف بندداء بي   2نسََّّانيةوالحضََّّارة اإل سََّّالمية فََّّي بنََّّاء الفََّّرد والمجتمََّّعاإل

نددداس   وكشدددفن عدددن خودددائص املفهددددوم ن لدددرج للاجملتمدددع وخدددري احلضدددارة الدددديت ميكدددن أخدددري الفدددرد وخدددري 

الديت تتسدم ادا ىل جاندب النظدرة املتكاملدة القيدة الديت تتسدم بدالعمل والشدمول إخحلقيقة الرتبية األ سالمياإل

يضدددا لبنددداء نجدددا  يف حياتددده اخلاصدددة فحسدددب   بدددل إنددده ضدددروري أللا ا لددديس ضدددروري  خالقي دددوأن بنددداء الفدددرد أ

  وتكدوين نسدانية ة اإلخدو  نوطدة بتكدوين رو  اخلدري   ورو  األسدالم موتربيدة الفدرد يف اإل  اجملتمع واحلضارة 

التغيََّّر اإلجتمََّّاعي مََّّن منظََّّور التربيََّّة سددالم "   وتعرضددن دراسددة سدديف اإل جتماعيددةالددوعي بالوحدددة اإل

تمدددع املسدددلم   عدددن طريدددل جتمددداعي الدددذي حيددددا يف البنددداء الكلدددي للمجالتغيدددري اإل لظددداهرة 3" سَََّّّالميةاإل

ن تنمدددو ه مدددن الوددعب أن ددفس   وخلودددن إىل أنتعدددد الطريددل الوحيدددد لتغيددري مدددا بدداألسدددالمية الدديت الرتبيددة اإل

وضدى العقليدة جتماعيدة والسياسدية يف جمتمدع غدري مدتعلم تسديطر علدى أبنائده الفظم اإلقتوادية واإلوتتغري الن  
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شخوددية الفددرد املسددلمة جتمدداعي لوفيمددا يتعلددل بددالتنظيم النفسددي واإل  ويعددم فيدده اجلهددل وينبددذ التخطدديط 

الديت اهتمدن ببيدان  1" سَّالميةيم الذاتي للشخصية في التربية اإلالتقو كرم عبد القادر " جاءت دراسة أ

يف رض يعتمدددد علددددى مدددداالتمكددددني يف األة والضدددعف واإلتبدددداجمل واإلسدددتتباجمل وأن أسدددباب النوددددر واوكميدددة والقددددو  

جههدا اجملتمدع املسدلم املعاصدر تعدود الديت يوا ملشدكالتن االنفوس الذي يقدوم بده جممدوجمل األمدة   وقدد رأت أ

ددي عددن اإلىل التخل ددإ املسددتمد مندده  واسددتهدفن دراسددة عبددد احللدديم السددكري "  ب املددنهج الرتبددويسددالم وتنك 

بعدداد إبددراز األ2"  بََّّالمعروف والنهََّّيعن المنكََّّر عنََّّد الفقهََّّاء والمتكلمََّّينمََّّر األبعََّّاد التربويََّّة لمبََّّدأ األ

حسددب مددذاهب الفقهدداء واملتكلمددني ووسددائلهم يف تطبيددل  الرتبويددة ملبدددأ األمددر بدداملعروف والنهددي عددن املنكددر

كدددر علدددى شدددرو  العلدددم   واخللدددل   ر القدددائم بددداملعروف والنهدددي عدددن املنىل ضدددرورة تدددوف  ل إاملبددددأ   وقدددد توص ددد

مر بداملعروف مدن يدأ -سام الثالثة اليت ينقسم اليهدا اآلمدرون والنداهون ) أقوال املدعوين   فضال عن األوأح

اعددات مددن  مددع بددني املعددروف واملنكددر وينتقددل بددني فعددل الط -ويددأمتر بدده وينهددى عددن املنكددر وينتدده عندده   ب

اإلصال  الشدامل للمجتمدع لدن ىل أن إ( وانتهن مر وينهى حسب اووى من يأ -مات   جوارتكاب احملر  

سََّّس التربويَََّّّة األ  ويف دراسددة علددي حسددن " خددرى ا عددن الددن ظم األاب صددال  نظددام التعلدديم بعيددد  يكددون إ

اسددتهدفن عددرض أفكددار بددن ندديب وتوددوراته الرتبويددة الدديت يطرحهددا   3"ر االجتمََّّاعي عنََّّد مالََّّك بننبََّّي للتغي ََّّ

 يبدأ مدن وإىل حيدث يريدد اهلل تعداىل   ويسدهم يف ن التغيريلن إىل أوتوص   كأساس لبناء الشخوية والثقافة

سدددالمي ويسدددتجيب للحاجدددات املرحلدددة الددديت ميدددر ادددا اجملتمدددع اإلمشدددروجمل اجتمددداعي تربدددوي مسدددتقل يناسدددب 

أهَّداف   واهتمن دراسة بكر عبدد اخلدالل " جتماعية والبنائية  حيتاجها يف حياته الثقافية واإلالتغيريية اليت
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ببحثالعالقدة 1مويَّة " سَّالمية حتَّى نهايَّة الدولَّة األالمي منذ نشَّأة الدولَّة اإلالتربية في المجتمع اإلس

ن احلركددة العلميددة يف عوددر لن إىل أحددوال السددائدة فيدده   وقددد توص دديف اجملتمددع وبددني األ بددني الناحيةالدينيددة

الفدرتة بالرتبيدة اهتمدن يف هدذه الكدرمي   ولدذا  آنر لقسول صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء نشدأت مرتبطدة بداالر  

  وتناولددن دراسددة ناصددر امحددد بشددية "  جتماعيددة يشددرتك فيهددا أفددراد اجلماعددةباعتبارهددا مسددؤولية إخالقيددة األ

مفكَََّّّرو اإلسَََّّّالم ، ودور التربيَََّّّة التحَََّّّديات المعاصَََّّّرة التَََّّّي تجابَََّّّه المجتمَََّّّع االسَََّّّالمي كمَََّّّا يراهَََّّّا 

سددددالمي ومدددددى خطورهتددددا   وكيفيددددة يات الدددديت تواجدددده اجملتمددددع اإلراز التحدددددبددددإ2"  سََََّّّّالمية فيمواجهتهََََّّّّااإل

 .اإلسالمية املطلوبة  هم مالمح الرتبيةل آراء مفكري ااسالم   وحتديد أمواجهتها من خال

 سََّّالميةسََّّالمي وأثََّّره فََّّي التربيََّّة اإلكََّّر اإلمفهََّّوم الحريََّّة فََّّي الفمحددد عبددد ربدده ربددا "كمددال أ  وفيدراسددة

سددالمية الرتبيددة   وأبددرزت الدراسددة أن الدددول اإلوم احلريددة وأثددره علددى سددالم ملفهددسددتهدفن إبددراز توددور اإلإ3 

سدالم   والديت تتمثدل يف حتقيدل املسداواة بدني يددي اليت أقر هدا اإل تفر  يف احملافظة على توفر ضمانات احلرية

خددالق ممارسدة احلريددة الفرديددة يف إطددار أ شدرجمل اهلل   وذلددك بددني أفددراد اجملتمدع يف احلقددوق والواجبددات   حتقيددل

حندددراف وتوطيدددد كدددل اكم علدددى أسددداس مدددن الشدددورى ومندددع اإلمددده   حتقيدددل مبددددإ اختيدددار احلدددسدددالم وتعاليإلا

 احلل والعدل واخلري . جمتمعمات مقو  

اسدتخالص ب 4القَّيم التربويةللتنميَّة فَّي الحَّديث الشَّريفواهتمن دراسة فوقية ممد يداقوت إلاعيدل  

مشدددكالتنا  سدددتفادة منهدددا يف حدددل  واإلة مدددن احلدددديث الشدددريف بغدددرض العدددودة إىل قيمندددا األصددديلة قددديم التنميددد
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رو اإلسالم ودور التربية اإلسالمية في التحديات المعاصرة التي تجابه المجتمع اإلسالمي كما يراها مفك  ناصرامحد بشية    -
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دددن القددديم الرتبويدددة للتنميدددة كمدددا وردت يف احلدددديث الشدددريف تت  املعاصدددرة   أبدددرزت أ مولية   والتدددوازن سدددم بالش 

خالقددددده املنحرفدددددة قليدددددد الغدددددرب املتقددددددم يف سدددددلوكاته وأن الولدددددع الشدددددديد بتوالواقعيدددددة واألصدددددالة واجلددددددة   وأ

ا املكيدددد مدددن تبديدددد الددددين اإلسدددالمي ( م يندددتج لندددا إ) مدددن دعدددائم  والتقددداعس عدددن تقليدددده يف قددديم التنميدددة

 .ىل الغايات املنشودة "عن الوصول إالطاقات واحنراف اجلهود 

كشدفن عدن    1"سالمية في القرآن الكريمفلسفة التربية اإلبو العيندني" على خليل أ وكشقن دراسة    

يتفل واحلاضر   وحتقيل آمال املستقبل وذلدك علدى أسداس سالمية املعاصرة إطار فلسفي للرتبية العربية واإل

صدددال  النظدددام مي   وماولددة اإلسدددتفادة مدددن هدددذا اإلطددار الفلسدددفي للرتبيدددة يف إدراسددة الرتبيدددة يف القدددرآن الكدددر 

ماهتددا مددن القددرآن الكددرمي  وأن هددذه سددالمية قددد اسددتمدت مقو    خلوددن إىل أن فلسددفة الرتبيددة اإلالتعليمددي 

أن ن املدنهج الرتبدوي القدرآين يسدتطيع عن أن تتطور مستجيبة لظروف الكمدان واملكدان   وأالرتبية قد استطا

 .زمات العنيفة اليت متر به يف حياته "حيمي اإلنسان من التناقضات واأل

 مناقشة وتعقيب :* 

 ارية سالمية يف عالقتها بدبعض املشدكالت احلضدالرتبية اإليف ضوء استقراء تراا الدراسات اليت تناولن    

موضدوجمل الدراسدة وإنتاج البديل احلضداري  تناوواكالزمة أساسية يف جتازو   ..( العمل   التغيري   السياسة  )

 أمكننا استخالص النتائج اآلتية : –

األبعداد الرتبويدة لألمدر مفهدوم العمدل يف اإلسدالم  تناول املشدكالت الواقعيدة ذات العالقدة بالرتبيدة )  -     

..( ممددا األسددس الرتبويددة للتغيددري يف فكددر مالددك بددن ندديب  التغددري اإلجتمدداعي  عددن املنكددر  بدداملعروف والنهددي 

ودورهددا  سدالمية يف حتقيدل البددديل احلضداري يعدر وعدي العقددل الرتبدوي العدريب واإلسددالمي بفاعليدة الرتبيددة اإل

 يف عالج مشكالت التحضر املختلفة .
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 الفكر اإلسالمي وأثره يف الرتبيدة اإلسدالمية التحدديات ) مفهوم احلرية يفالدراسات السابقة  برهنن -    

أن مسددألة الرتبيددة اإلسددالمية تتجدداوز البعددد البيددداغوجي ) املعاصددرة الدديت جتابدده اجملتمددع اإلسددالمي ..( علددى 

ضدددرورة اإلعتنددداء  إىل يف اجملتمدددع املسدددلم املعاصدددر س يف املددددارس الرليدددة وغدددري الرليدددةمدددادة دراسدددية ( املكدددر  

وغريهدا مدن والسياسة واإلجتمداجمل ب عداد املنال اإلجتماعي العام الذي ميتد إىل جماات التثقيف واإلقتواد 

   والذي ينطلل من قاعدة تربوية .ر املطلوب ل التحض  البناءات اليت تشك  

اا الرتبددددوي بدراسددددة الرتبيددددة يف القددددرآن الكددددرمي والسددددن ة النبو  -     ددددرة ) فلسددددفة الرتبيددددة إعتندددداء الددددرت  ي ددددة املطه 

اإلسدددالمية يف القدددرآن الكدددرمي ( ) القددديم الرتبويدددة للتنميدددة يف احلدددديث الشدددريف ( كمحاولدددة تأصددديلية للرتبيدددة 

خطدددددوة منهجيدددددة أساسدددددية يف الفهدددددم   ا  دددددب أن يغفلهدددددا البحدددددث حددددد  ا تتحدددددو ل اإلسدددددالمية   وهدددددي 

اقض حلقيقدددة الرتبيدددة   والددديت ميكدددن أن تتحدددو ل إىل أداة التدددأويالت الفلسدددفية للرتبيدددة اإلسدددالمية إىل فهدددم منددد

 ت سو   لإلرهاب ومتارس العنف غري املشروجمل . 

هددتم الددرتاا األكددادميي بدراسددة اخلددربة احلضددارية للرتبيددة   كبعددد تددارخيي عميددل لنتاجاهتددا السددلوكية علددى إ -

يدددددلل علددددى  لددددة اإلسددددالمية ..(املسدددتويني الفددددردي واجلمدددداعي ) أهددددداف الرتبيددددة اإلسددددالمية منددددذ نشددددأة الدو 

ا مددع سددتمرار النمددوذج الرتبددوي التددارخيي الددذي بدددأ مددع اإلسددالم   وا يددكال حيددتف  حبيويددة التجدددد منسددجم  إ

 .ات احلضارية اليت حلقن باجملتمع املسلم املعاصرالتحو  

 املسدلم املعاصدرمشكلة التحضر الديت يعداين منهدا  أوالتحضر    يمقم يتناول الرتاا األكادميي السابل  - 

يددربهن علددى الوظيفددة احلضددارية الدديت سدديماوأن تارخيهددا ذلددك    قيددليف حت سددالميةالرتبيددة اإل إسددهام  ومدددى 

قامدددن ادددا يف نشدددر الدددوعي حبريدددة اإلنسدددان وظلدددم اإلنسدددان احملتدددل وضدددرورة مقاومتددده  إىل جاندددب اسدددتمرار 

 ة املستعمرة .القو  وظيفتها التغيريية بعد إجالء 
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ة التحضدددر بقيدددن قضدددية فكريدددة يدرسدددها السدددابقة   أن مشدددكلئج الدراسدددية حددد  مدددن خدددالل النتدددايال -   

ا بتغيددري جتماعيددة   وبقددي التحضددر مرتبط دددائددرة البحددوا  النفسددية واإل إىلالفالسددفة واملفكددرون   وم تنتقددل 

هتمدددام بشخودددية املكدددان   دون اإل ر يف خودددائصحاضدددرة   ومددددى حتقيدددل التحض ددد إىلاملكدددان مدددن بددددو 

ا   وإدراكدده خلطددوات التحضددر املنسددجمة واجتماعي دد ار نفسددي  لدده لعمليددة التحض دداإلنسددان املتنقددل   ومدددى تقب  

 جتماعي .ع مستواه املادي واإلم

 ل احلضداري  تحدو  الجنداز يف إ إسدهامهالتغيري   ومدى  بأمهيةالعناية السابقة الرتبوية م تول الدراسات  -  

  ستقالل السياسي عن الدولدة املسدتعمرة دأ اإلر والتقدم بدأت منذأن باملشاريع التبشريية بالتحض   أنرغم 

نظدددرا للندددواقض الرتبويدددة الددديت انطلقدددوا منهدددا –هددددف التحضدددر والتقددددم  –لكنهدددا م حتقدددل اوددددف املنشدددود 

 قامن عليها حضارة ااسالم .و الفة شرو  التحضر اليت أ

 : المنهج المتبع

ا   فدداملنهج التددارخيي تعريف دداتبعددن الدراسددة منهجددني يف حتقيددل أهدددافها   املددنهج التددارخيي واملددنهج التحليلددي 

  وهددو املددنهج املسددتخدم يف العلددوم ا كددان نددوجمل هددذه اآلثدداريقددوم باسددرتداد املاضددي تبع ددا ملددا تركدده مددن آثددار أي دد

بعدده الرتبيددة اإلسددالمية باسددرتداد ماضددي الرتبيددة اإلسددالمية كنمددوذج تت   راسددة تعددرفالد  1التارخييددة واألخالقيددة "

وتبحددددددث  ارية األوىل التجربددددددة احلضدددددشدددددك لن الدددددديت  املعاصدددددرة   وتعدددددداخل يف ضدددددوئها اخلوددددددائص احلضدددددارية

وتعتمددد يف املؤسسددات اجملتمعيددة الوقفيددة الدديت أنتجتهددا الرتبيددة العمليددة الدديت تكتسددي طددابع اإلجندداز احلضدداري 

تداري  اضي الرتبية على املوادر التارخيية الرئيسة ) البدايدة والنهايدة   تداري  الطدربي   ديدوان العدرب   قراءة م

 اإلسالم   اإلصابة ...( .
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:إختيددار موضددوجمل البحددث واملقوددود بدده "  ال  أو  ويددتم توظيددف املددنهج التددارخيي وفددل املراحددل املنهجيددة اآلتيددة : 

العرض التارخيي ألشخاص معينني   أو ملؤسسدات معي ندة وكدذلك تتبدع أصدول حركدة   مثدل احلركدة الن سدائية 

تقدددوم الدراسدددة بتتبددع تارخييدددة الرتبيدددة  1أو احلركددة العماليدددة أو نشدددا  أو إجتدداه أوتقليدددد أو معيدددار إجتمدداعي " 

  وشددروجمل الندديب صددلى اهلل عليددده يتهددا احلضددارية منددذ بدددكو  فجددر اإلسددالم وحيو  ) أصددول حركددة ( اإلسددالمية

وسلم يف تربية جيل الو حابة عليهم الرضوان يف دار األرقدم بدن أيب اإلرقدم رضدي اهلل عنده   وهدي تعدرب  عدن 

 حركة كبرية يف تاري  اإلسالم بدأت برتبية الفرد املسلم .

ونيف   يشرجمل يف دراستها بعناية ودقة للتأكدد مدن صددقها ومدن :مجع احلقائل " يبدأ يف الرتتيب والتثانيا 

األفضددل الرجددوجمل إىل مددؤلفي هددذه املراجددع واألشددخاص الددذين تدددور الوقددائع أو معهددم ملعرفددة مدددى إمكدددان 

تعتمددد الدراسددة يف حبددث صددور الرتبيددة التارخييددة علددى املوددادر  2اإلعتمدداد علددى صدددق ماكتددب أو مددا قيددل "

اددا اجملتمددع  التدداري  اإلسددالمي بشددكل عددام وتناولددن ضددمنيا  احلالددة الرتبويددة الدديت مددر  الدديت عاجلددن  األساسددية

  استدركن الروايات الضعيفة واألخبار غري املوثوقة واعتمدت بشدكل  قة بعنايةاملسلم   وهي موادر مق  

ليسدددن    وخبودددوص اخلطدددوات املتعلقدددة باملودددادر األوليدددة والثانويدددة فالدراسدددةالودددحيح منهدددا أساسدددي علدددى 

الدذي ينودرف إىل  3والنقدد اخلدارجي  طبيقهما   إىل جاندب النقدد الدداخليلذا احتتاج إىل ت تارخيية حبتة  

  حددد  فيمدددا يتعلدددل بنقدددد وحتليدددل املدددادة العلميدددة تبقدددى رهدددن الوثيقدددة املدروسدددة    الوثيقدددة التارخييدددة حبدددد ذاهتدددا

املتشددددك لة يف اجملتمددددع املسددددلم األول وذات  ةحتليددددل الوددددورة التارخييددددة للرتبيددددوالدراسددددة تسددددتهدف باألسدددداس 

  إلظهددار طبيعددة اإلرتبددا  العميددل ) املرجعيددة ( بددالنموذج وحاجددة النمددوذج السددريورة يف احلضددارة اإلسددالمية 

 املعاصر إىل إستلهام روحه وفلسفته . 
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" طريقدددة مدددن طدددرق التحليدددل والتفسدددري بشدددكل علمدددي مدددنظم مدددن أجدددل : التحليلَََّّّيالوصَََّّّفي المَََّّّنهج    

 حتدددداول الدراسددددة تفسددددري خلفيددددة 1لوصدددول إىل أغددددراض مددددددة لوضددددعية اجتماعيددددة أو مشددددكلة إجتماعيددددة "ا

  نظددرا  خلوائوددها احلضددارية ذات اخللفيددة التخل ددف احلاصددلة   والدديت تتجدداوز عددن طريددل الرتبيددة اإلسددالمية 

دراسدددة حقدددائل الوضدددعية "وهدددو أيضدددا  الواقعيدددة والتارخييدددة يف حتقيدددل التحضدددر ) التجربدددة اإلسدددالمية األوىل (

  تلجدأ الدراسدة 2الراهنة املتعلقة بطبيعة الظاهرة اإلجتماعية   أو موقدف أو مجاعدة مدن النداس واألحدداا "

اسدرتداد املرجعيدة يف ف الرتبويدة   وكيفيدات إىل فحص الراهن الرتبوي املعاصر للوقدوف علدى  لفدات التخل د

 فهم اخللل .

وتفودديلي لظدداهرة أو موضددوجمل مدددد علددى صددورة نوعيددة أو كميددة أو "يرتكددك املددنهج علددى وصددف دقيددل     

وزمنيدددة 3ى وضدددع قدددائم يف فدددرتة زمنيدددة مدددددة أو تطدددوير يشدددمل عددددة فدددرتات زمنيدددة "لدددرقميدددة وقدددد يقتودددر ع

ا بفدددرتة اخلالفدددة الراشددددة الدراسدددة متتدددد مدددن فدددرتة النبدددوة الكرميدددة ) تأسددديس قواعدددد الرتبيدددة اإلسدددالمية ( مدددرور  

وسددع (   تنتقددل إىل الفددرتة املعاصددرة ) اإلقتددداء واإلحيدداء ( علددى صددورة كيفيددة توددف وحتلددل )اامتددداد والت

حددال التخلفوآليددات اسددرتجاجمل  األول يف اجملتمددع املسددلم   وتوددفالوضددعية الرتبويددة حددال اإلجندداز احلضدداري 

 اخلاصية احلضارية يف الراهن احلضاري . 

:اإلستطالجملأوال "يتم تطبيقه على مرحلتني     والديت يدتم فيهدا تكدوين أطدر نظريدة ميكدن إختبارهدا وذلدك  ً 

 4: التشدخيص والوصدف املعمدل "  اثاني َّبعد حتديد واضح ملشكلة الدراسة أو البحث موضوجمل اإلهتمام   

تشدددخ ص الدراسدددة تربيدددة اجملتمدددع املسدددلم حدددال التحضدددر واكتسددداب التفدددوق   وتشخودددها حدددال اإلحنسدددار 

 وتتعمل يف فهم الدواعي واملالبسات يف كال احلالتني .
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سدددددتخالص الدددددداات املختلفدددددة الددددديت تنطدددددوي عليهدددددا البياندددددات "فددددداملنهج الوصدددددفي يسدددددتدعي ضدددددرورة إ  

املقارنة بينها اكتشاف العالقة بني املتغدريات للوصدول إىل النتدائج واملعلومات عن طريل تفسريها وحتليلها و 

تدورد الدراسدة يف متنهدا بعدض املقارندات بدني الرتبيدة  1اليت لددم اإلشدكال املطدرو  حدول موضدوجمل الدراسدة "

اإلسدددالمية والرتبيدددة الغربيدددة لتبيدددني الفدددارق احلضددداري والقيمدددي بينهمدددا   وكدددذا املخرجدددات اإلجتماعيدددة لكدددل 

 هما   لكنها قليلة باملقارنة إىل الوصف والتحليل .من

 

 

                                                 
1

 



 الفصل الثاني                                    فاعلية المؤسسات الحضارية في التربية اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *تمهيد: 
اجملتمع املسلم األول يف دت احلضارة اإلسالمية  رجات الرتبية اإلسالمية اليت ورثتها عن جس     

ملعروف للفئات احملرومة واملعوزةوكذا الفئات املريضة اليت حتتاج إىل مة   تقوم ببذل اخلري وامؤسسات منظ  

جتماعي جتماعية   إىل جانب التأهيل اإلوحيميها من اوامشية اإللسؤال ذا  ف عنها معني وكافل خيف  

احلاجة املسيئة للذات املسلمة واستبداوا اشاعر جديدة   جتاوز مشاعر ادف    والرتبوي املمنو  وا

النفوس املسعفة تدفعها إىل املبادرة من جديد   وتدارك العجك احلاصل   مما يعر توليد إرادة جديدة يف 

 تكفل املطلوب .عتداد بنفسها   بعد تلقي ال  يتا  وا اإل

الرتبية إذن يف جتربة احلضارة اإلسالمية ا تبقى حبيسة النظر أو رهن القناعات الفردية أو اجلماعية بل    

إجتماعي يلتفن إىل الواجب قبل احلل   ويهتم ب صال  الشأن جتماعية ترتجم إىل سلوك إحقيقة 

شريطة ت املستضعفة وتثوير الفئاإىل صراجمل الطبقات  اإلجتماعي وتدارك اخللل الذي ميكن أن يؤدي

ر اإلسالمي   وهي جتربة تبقى ذات تأثري نفسي تحض  يف جتربة الا جلي   تنظيم فعل اخلري   وهذا ماظهر

 

 

فاعلية المؤسسات الحضارية في    

 التربية اإلسالمية
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ادف  وفكري وخلقي يف اجملتمع املسلم املعاصر   يطورها ويرقيها تبعا  للحاجات واملتطلبات املعاصرة 

 جتاوز التخلف الواقع .

اليت أغنن جتربة  ) الوقف   مجاعة الفقهاء   احلسبة ..( املختلفةيبحث الفول مؤسسات اخلري    

ت عن عمل الرتبية اليت بث ها اإلسالم يف أفئدة تابعيه   كواقع عملي متجس د ر اإلسالمي التحض   وعرب 

يوون إنسانية اإلنسان   وا يهمل اإلنسانية املهدرة بفعل الفقر أو املرض   أو الفشل يف الدور 

 .(33:  " ) احلج ون  ح  ل  ف  تَّ   م  ك  ل  ع  ل   ر  يَّ  وا الخ  ل  ع  افَّ  و  املنو  اا   تناغم ا مع الوحي املنكل " اإلجتماعي 

 :  * سلوك الخير في الحضارة االسالمية

 ا   يددنم عددن حددس إميدداين حضدداري جتدداهسددالمية قدددمي  قبددل فئددات  تلفددة يف اجملتمعددات اإلاخلددري مددن سددلوك    

ملطلدوب   املتنداغم مدع التوجيده جنداز التغيدري اسدلمني   والسدعي إلمر املاإلهتمام بأده    س  املسلمةاجلماعة 

ِ  ج  ر  خ  ا ة  م  أ  ر  يَّ  خ   م  نت  ك  رآين " القد َّالم   ن  ع َّ ن  و  ه  نَّ  تَّ  و  وف  ر  ع  الم  ب َّ ون  ر  ام  ت   اس  للن  ت  ومدع   669" آل عمدران : ر  نك 

ََّّم   ل  ى ك ََّّل ََّّع  " التوجيدده النبددوي الكددرمي  ِ   ي  ب  ان  وا ي ََّّال  ق ََّّ". فَّ   ة  ق  د  ص ََّّ م  ل  س  ََّّ، ف   ه  الََّّل  ََّّي   م  ل ََّّ ن  م  : "  ال  ؟ ق ََّّ د  ج 

ََّّع  يَّ   ََّّف  نَّ   ع  ف ََّّنَّ  يَّ  فَّ   ه  د  ي ََّّب   ل  م  ََّّي   م  ن ل ََّّإ  وا : ف ََّّال  " . ق ََّّ ق  د  ص ََّّت  يَّ  و   ه  س  ََّّا الح  ذ   ين  ع ََّّ" ي   ال  ؟ ق ََّّ د  ج  "  وف  له ََّّم  ال   ة  اج 

 1."  ة  ق  د  ص   ه  ا ل  ه  نَّ  إ  ، ف   ر  الش   ن  ك ع  س  م  ي  ل  و   وف  ر  ع  الم  ب   ل  م  يَّ ع  ل  : " فَّ   ال  ؟ ق   د  ج  ي   م  ن ل  إ  ا : ف  و  لا  ق  .

ليتجددداوز ماعيدددة التكافليدددة جتوالتوددددي ملطالدددب اجلماعدددة اإل للغدددري 2ىل بدددذل النفدددعيرشدددد البيدددانني املسدددلم إ

سدتجيب ملكدامن العجدك يف الفئدات األخدرى احملتاجدة للعدون اإلجتمداعي   علدى أن قة   وينداه الضدي  بذلك أ

                                                 
(   عن املنتقى من كتاب  354 (   اللؤلؤ واملرجان ) 6995 ( ومسلم ) 6333شعري   البخاري ) عليه عن أيب موسى األمتفل  -1

 دار التوزيع والنشر اإلسالمية    3للمنذري   انتقاه وقدم له وعلل على حواشيه ووضع فهارسه يوسف القرضاوي   ج الترغيب والترهيب
 .  394ص 

، أصول التربية علم أن فطرة اانسان قوة تقتضي اعتقاد احلل وإرادة النافع " ينظر خالد بن حامد احلازمي قال ابن تيمية " ف -2
 .222م ( ص 7222 –ه  2272   2) السعودية   عام الكتب     اإلسالمية
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عتدددددال بددددني ذلدددك ايعددددر اإلندددددماج كليددددة يف اإلسددددهام اإلجتمدددداعي وإمهددددال اجلانددددب الددددذاو   بددددل يعددددر اإل

حيفد   1ا  يف تدوازن وانسدجامليكتمدل بدذلك البنداء الفدردي واجلمعدي مع د –جتمداعي إلالدذاو وا –املطلبني 

 يف التجربة الليربالية .  ابية املتبادلة الغائبةحتدا التفاعلية اإلو يمته  للفرد مكانته وللمجتمع ق

ذ أمدره باخلرييددة وينف د -عكوجدل –مدر اهلل بداذل للخدري  احلدريص عليده  يشدعر بأنده يسدتجيب ألفاملسدلم ال    

ىل خلقدده     ويقابددل إحسددانه باإلحسددان إ2اسددلكه   يبتغددي رضددوانه د اهلل املكلددف اددا   فهددو بددذلك يتعب دد

ََّّف   غ  ت ََّّابَّ  و   "قددال تعدداىل  ِ   يََّّك  ات  ا ء  يم  ََّّاال   ار  الََّّد   ه  الََّّل  ََّّن   نس   ت ََّّال  ، و   ة  ر  خ  ََّّ ك  يب  ص  ََّّح  أ  و   اني  الََّّد   ن  م  ََّّك    ن  س  ا م 

ََّّالف   غ  ب ََّّتَّ  ال  ، و   ك  ي ََّّل  إ   اهلل   ن  س ََّّح  أ   ََّّر  ي اال  ف ََّّ اد  س  ََّّي  ال   اهلل   ن  إ  ض  ََّّف  الم   ب  ح    وبسددلوكه 33" القوددص :  ين  د  س 

ددددد   ويقددددداوم تعاليهدددددا علدددددى الطبقدددددات يدددددة ن  ب طباعهدددددا اإل  يهدددددذ   3ي جواندددددب الشخودددددية املختلفدددددةهدددددذا ينم 

سددتمرار يف بددذل النفددع النمددو اإلنفعددا  الددذي ينضددج باإلىل جانددب   إ  وقدددرا  جتماعيددة الدديت تفوقهددا مدداا  اإل

ىل   إضدددافة إ 4الفئدددات احملتاجدددة للغدددري والتفكدددري يف حيددداة املرضدددى والعجدددكى واليتدددامي والثكددداىل وغدددريهم مدددن

ودفددع الفسدداد   ومطداردة احليددف اإلجتمدداعي  سدتبداد  حة ومقاومددة اإلوددياملشداركات السياسددية يف بدذل الن  

 مر .من أو  األ غالبا  الذي يودر 

ىل زوايدا عديددة  زاوية اجتماعية فقط   بل يتجده إىلسالمية ا يتجه إربة احلضارية اإلبذل اخلري يف التج   

يندربي ودا فئدات  سالمية ) فكرية   إجتماعية   إقتوادية   سياسية   جهادية ( ب احلياة اإلص جوانتلخ  

طبقددة   والوددوفيةهتمامددات   كالفئددة الفقهيددة والتجاريددة واحلرفيددة املهنيددة جمتمعيددة  تلفددة   حسددب امليددول واإل
                                                 

   2) القاهرة   دار الشروق     ، دور التربية االخالقية اإلسالمية في بناء الفرد والمجتمع والحضارة اإلنسانيةمقداد ياجلن  -1
 .6م ( ص 2982 –ه  2222

2
   7) القاهرة   دار الشروق     ، أصول العمل الخيري في اإلسالم في ضوء النصوص والمقاصد الشرعيةيوسف القرضاوي  -

 . 72( ص  7228
3

 . 63 ( ص 2982) مور   اويئة املورية للكتاب   ؟    ن الكريمآر نسانية في القالشخصية اإلأحد عبد احلميد غراب    -

4
 .66م ( ص  7222 –ه  2272   2) القاهرة   مكتبة الشروق الدولية     العطاء الحضاري لإلسالمممد عمارة    -
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عدن املنكدر    عروف والنهديمر بداملاليت تقوم بوظيفة األ   ومجاعة احلسبة شراف   والقائمني على الوقفاأل

َّنف  أ  ا ب  وا م َّر  يَّ َّغ  ى يَّ  ت َّح   م  و  ق  اب  م َّ ر  يَّ َّغ  يَّ  ال    اهلل  ن  " إ  ليهدا البيدان القدرآينه إواهمة التغيري اليت وج دأ الرعدد : )" م  ه  س 

 1"اليت استمرت ح  مطالع القرن العشرين " (66

التفددريط فيدده  ز  ا ددو 2ندده تكليددف ربدداين بدداملعروف والنهددي عددن املنكددر علددى أ مددرفاملسدلم يقددوم اهمددة األ    

مهددل ا لدده للسددقو  واإلنيددار اإلجتمدداعي  إذا مددا أاء التفددريط   ويتعددرض اجملتمددع تبع ددتعددرض لددإل    جددر   وإا  

سددتجابة لددن اإلسددتجابة املطلوبددة  إىل إو حتو    أ فددراد اجملتمددعبددل أملعددروف والنهددي عددن املنكددر مددن قسددلوك ا

ىل إ ر لده عمدوم النداس  و تنك د  ويدئس النداس مدن تغيدري املنكدر  أ وأمدر بداملنكرممجوجة   فأنكر املعروف   

أمرون يدددتنجدددر عدددن التفدددريط يف ذلدددك   كعقددداب ربددداين يطدددال الدددذين ا  لددديتجاندددب النتدددائج غدددري احملمدددودة ا

 وف  ر  ع  الم  ب َََّّّ ن  ر  م  والَََّّّذي نفسَََّّّي بيَََّّّده ل ت َََّّّأ  "  قدددال صدددلى اهلل عليددده وسدددلم عروف وا ينهدددون عدددن املنكدددر بدددامل

ِ  أ   ت ج اب  ل ك م  و  أ   ر  نك  الم   ن  ع   ن  و  نه  لت  و  ع ون ه  ف ال  ي س  ع ث  ع ل ي ك م  ع ق اب ا م ن ه ، ث م  ت د  ك ن  اهلل أ ن يَّ بَّ   3ل ي وش 

وقددد عددرف تدداري  احلضددارة ااسددالمية العديددد مددن املناشددط واملمارسددات اجلمعويددة الدديت يقددوم اددا العديددد     

التجدددار اف والنقبددداء   شدددر احلسدددبة   الطدددرق الودددوفية   فئدددة األمدددن الفئدددات ااجتماعيددده) الفقهددداء   مجاعدددة 

  تعبدددري ا عدددن اإلسدددتعداد للتغيدددري..( لوددداحل اجملتمدددع  وأصدددحاب املهدددن واحلدددرف
وبدددذل التكافدددل اإلجتمددداعي 4

                                                 
دار ) لبنان     االسالميسالم ، دراسات في السوسيولوجيا التاريخية لالجتماع العربي مفاهيم الجماعات في اإلرضوان السيد    -1

 .2  ص  2992 –ه  2222 2  (املنتخب العريب للدراسات والنشر والتوزيع 
2

 . 22م ( ص 2999 –ه  2272   2) القاهرة   دار السالم     مر بالمعروف والنهي عن المنكراألعك الدين البيانوين   محمد  -

( ويف سنده عبد اهلل بن عبد الرمحن األنواري االراوي عن حذيفة م يوثقه غري ابن حبان   لكن له شاهد من  7222رواه الرتمذي ) -3
رياض حديث ابن عمر عند الطرباين يف "ااوسط"   وآخر عن أيب هريرة عند الطرباين يف "األوسط  " أيضا   نقال عن النووي الدمشقي   

  ص  2989 –ه  2229   22نووصه   وخرج أحاديثه   وعلل عليه شعيب األرنؤو    مؤسسة الرسالة        حقل الصالحين
278. 

4
. " كثرية هي إشكاليات التغيري ااجتماعي   لكن كثرهتا عند التامل عائدة إىل  22  ص  العطاء الحضاري لإلسالمممد عمارة     -

 التغيري "إشكال النموذج الذي يتمثله وحيتذيه دعاة 
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جتماعيدة الديت كدان   وتقدمي صورة عن احليوية اإلمناء اجملتمع وتطويره للفئات احملتاجة   وإبراز املسامهة يف إ

فلم يكن يسعى لغايه دنيوية فقط من كسب املتاجمل الدنيوي   وإشدباجمل حاجاتده  1عليها الفرد املسلم آنئذ  

والفقهيددددة  جتماعيددددةالفجددددوات والثغددددرات اإل ىل سددددد  بددددل كددددان يسددددعى إتكاثرهددددا   العاجلدددة مددددن وددددو الدددددنيا و 

اظ بدوعي احلفد –عكوجدل  –  مدن تلقداء ذاتده   وابتغداء مرضداة اهلل للسدلط سددها  الديت ايتسدىن  سياسية وال

حنرافددات الدديت ميكددن أن هتدددي حه املسدددتمر   وصددونه مددن  تلددف اإلصددالعلددى حلمددة اجملتمددع واحلددرص علددى إ

وبددوافع الدواء الودادق للدوطن   وبدذل  مدن املدرتبص اخلدارجي للغدكوو وعرضده للدكوال أ بتماسكه واستقراره

ه يبلدغ عدن اهلل   ندعده يشدعر املسدلم حدني يبدذل لغدريه أ    قبل هذا وب لداخلي واخلارجيالوسع للتمكني ا

 .ا ذات الرمحة العاملية للناس مجيع  سالم اخلرية املتسامة وينشر رسالة اإل

 العمل الوقفي : تجربة*     

سدم  ألن املعابدد كاندن على اإلسالم   وإن م يسم اذا اإل عرفته نظم وشرائع سابقةالوقف نظام قدمي  "

  وا ا ا ثابت دقائمة   وما رصد عليها من عقدار لينفدل مدن غالتده علدى القدائمني علدى هدذه املعابدد كدان قائم د

الددذي حيتددل  3ميددارس طقوسدده الدينيددة يف املعبددد القدددمينسددان فاإل2ميكددن هددذا إا علددى أندده يف معددىن الوقددف"

                                                 
1

" ح  تشكلن اامة بديال عن القبيلة   والدولة بديال عن املدينة او اإلقليم   والوحدة بديال عن التمكق   واملؤسسة بديال عن  -
األعراف والتقاليد " ينظر مازن ممد   عدة احلرب يف هتج الرسول القائد صلى اهلل عليه وسلم وممارساته   ضمن كتاب عمادالدين خليل   

 –ه  2222ربيع ااول  2اإلسالمية   ) دمشل   دار الفكر    الوحدة ولتنوع في تاريخ المسلمين ، بحوث في التاريخ والحضارة
 . 728م ( ص  7227أيار مايو 

نة  الس233  العدد 3995 –نوفمرب  –  جملة املستقبل العريب   تشرين الثاين  االوقاف والتنشئة السياسيةسليم هاين منوور    -2
36 :59. 

3
ضرورة فطرية شعورية ا عالقة له االبسات العور والبيئة   وكم كان شقاء اإلنسان وحريته وضالاله حني أخطأ فهم حقيقة هذا الدين  -

ه  22222   7) السعودية   رامتان     علم االجتماع الدينياارتبا   وهذا التفسري   علم ااجتماجمل الدير   ينظر عبداهلل اخلر ي   
 .  22م ( ص 2992 –
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فدددل علدددى فئاتددده نمكاندددة مهمدددة يف اجملتمعدددات القدميدددة   يددددفع الفئدددة املتعبددددة وغدددري املتعبددددة وكدددذا احلاكمدددة لت

  رجات عقاراته املختلفة   و تلف املمتلكات اليت تتبع املعبد وعباده .القائمة عليه من خالل 

ليدة والفرعونيدة والرومانيدة   توجدد فكدرة حدبس العدني عدن التمليدك والتملدك  وجعدل ففي احلضدارات الباب   

منفعتهددا  ووددة جلهددات معينددة  ويف موددر القدميددة عمددل اددذه الفكددرة فعددال مددع بعددض اخددتالف يف بعددض 

 الدددنظم   فكاندددن ااقطاعيدددات ترصدددد علدددى اآلودددة واملعابدددد واملقدددابر لتودددرف غلتهدددا علدددى إصدددالحها وإقامدددة

 .1"نفاق على كنستها واإلالشعائر 

يسددتقطب أصددحاب احلاجدددات ل  جتماعيددة سددلوك الوقددف يف احلضددارات القدميددة م ينودددرف إىل احليدداة اإل

دددرامدددل   ويوظ دددوالفقدددراء   واأل ددد وتثقيف دددا اف يف تشدددييد دور وبيدددوت لوددداحلهم   ينتفعدددون بددده تعليم  ه بدددل توج 

علدددى ىل املعابدددد ومدددن يقدددوم علدددى خددددمتها والعنايدددة ادددا  واحنودددر يف هدددذا اجلاندددب فقدددط  بشدددكل أساسدددي إ

يف سياق يستقل بقواعدده ومودادره  –نظام الوقف  –سالمية فقد وضع عكس ذلك متاما يف احلضارة اإل

   ا أصديال  سدالمي  ا إسدالم   بدل كدان نظام دا لعدادات عرفيدة سدبقن اإلو جتميعي دا أا مسدتجلب    فلم يكن نظام د

ل أحكامده   مدا تفاصديأو 2اشدرة مدن السدنة النبويدة الشدريفةصدوله املبأطداره العدام  و الكدرمي إ آنيستمد من القدر 

.فمدع التشدابه القريدب بدني النظدامني 3سالمي  وسامهن فيهدا كدل املدذاهب ااسدالميةفقد جاء اا الفقه اإل

والغايدات واملقاصدد   فمدن ملفداهيم واسدالمي   مدن حيدث املوددر وجد متيك أساسي يف نظدام الوقدف اإل  ي

نده اثابدة جمدال مشدرتك علدى مدور أ  و امع  ن مودادر قدوة اجملتمدع وقدوة الدولدةمدا حيث املودر " يعتدرب موددر  

                                                 
1

 .59 : سليم هاين منوور   املرجع نفسة -

2
االقتصاد   ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز املرسي السيد احلجازي   دور الوقف يف حتقيل التكافل ااجتماعي يف البيئة ااسالمية  -

 .28ه ( ص  2272 –م  7226) السعودية   جامعة امللك عبد العكيك    االسالمي
  .82سليم هاين منوور   املرجع نفسه :  -3
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ومددن حيددث الغايددات " فقددد أسددهم بفاعليددة وبنودديب وافددر يف تأسدديس عمددران احلضددارة  1العالقددة بينهمددا "

وااقتوددادية   فضددال عددن الدددور  العلميددة   والثقافيددة   والتقنيددة جتماعيددة و اإلااسددالمية يف  تلددف جمااهتددا 

ويف احملافظدة علدى ااسدتقالل الدوطر  و اجلهداد قددميا أوقداف يف جمدال احلدرب   ااأل املتميك الذي أسهمن

اهلهدددا يف توظيدددف نظدددام   فدددوخباصدددة يف مودددر الددديت ا –حدددديثا  –ودعدددم حركدددات التحدددرر مدددن ااسدددتعمار 

اومددة الغددكو الثقددايف األجندديب   وذلددك علددى مدددار نوددف قددرن تقريبددا   منددذ وقددوجمل ااحددتالل الوقددف كددأداة ملق

 2. "6433إىل حوول مور على استقالل منقوص يف سنة 6553الربيطاين يف سنة 

جنددازات كبددرية للمجتمددع ااسددالمي   طالددن جوانددب احليدداة اإلسددالمية أنددتج إنظددام الوقددف يف احلضددارة     

للمجتمدددع   وإبدددداء  3وير احلضددداريخالودددا تكدددوين الدددوعي بأمهيدددة املشددداركة يف التطددد املختلفدددة   متكدددن مدددن

 سددددددتعداد لبددددددذل مدددددداهومطلوب لودددددداحل اجلماعددددددة   علددددددى سددددددبيل التطددددددوجمل والتعدددددداون مددددددع أفددددددراد اجلماعددددددة اإل

 وااستجابة ملتطلبات القوة احلضارية ومنافسة القوى الغالبة وقتئذ . 

ثددددار حيثيددددات الوقددددف   بسددددبب النددددواتج اإل ابيددددة واآلوقددددد تفاعلددددن  تلددددف الفئددددات اإلجتماعيددددة مددددع     

دد   وبنيددن دور اليتددامى والعجددكى دت املدددارس واملشددايف   شددي  جتمدداعي دت يف الواقددع اإلالعمرانيددة الدديت جتس 

املتعلقدة بداحلرف  4وداديةقتن العديدد مدن املشدكالت اإلنفل على ثغور اجلهداد والربدا    وحل دواألرامل   وأ

ا مرتابطددا مددع كافددة ا تعاوني ددال جسددر  ن دور الوقددف ترافددد مددع دور الدولددة   وشددك    ممددا يعددر أواملهددن املختلفددة 

                                                 
 .45: 323  العدد  6445 -4  جملة املستقبل العريب    نحو إحياء دور الوقف في التنمية المستقلةابراهيم البيومي غامن    -1
 .45إبراهيم البيومي غامن : املرجع نفسه :  -2
3

" للوقف دور يف إبراز حضارة اامة من خالل الكثري من ااعمال اليت وفرها   ح  إن الغرب قام بتقليد املسلمني يف توفري نشا  من  -
 2) بريوت   مؤسسة الرسالة ناشرون     الوقف ودوره في المجتمع االسالمي المعاصرهذا النوجمل " ينظر سليم هاين منوور   

 .22م ( ص  7222 –ه  2272
4

شكل الوقف على مر الكمن عنورا  هاما  يف متويل التنمية الشاملة ااجتماعية والبشرية وااقتواية يف اجملتمعات اإلسالمية   فاإلمام  -
ه ( م يكن يأكل من فواكه دمشل طيلة حياته   ألن أكثر غوطتها وبساتينها أوقاف قد اعتدى عليها الظاملون "  626النووي ) ت 
 .222  ص  الوقف ودوره في المجتمع االسالمي المعاصراين منوور   ينظر سليم ه
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جتماعيددة صددلبة متدد  اجلدارالددداخلي   ة البندداء املشددرتك   وتكددوين حلمددة إجتماعيددة   ألجددل هدفيددالقددوى اإل

 . 1وحتمي اجلدار اخلارجي

 : * معنى الوقف   

أي الوقدف  مدن الوقدوف الوقف يف اللغة يعدر احلدبس واملندع   وهوموددر وقدف     اشدتهر املوددر   "   

وقددددداف  كوقدددددن ذا مجدددددع علدددددى أفعدددددال   فقيدددددل : وقدددددف وأ  فقيدددددل هدددددذه الددددددار وقدددددف   أي موقوفدددددة   ولددددد

لقدرب الثدواب واي مستمرة   املدراد منهدا اسدتدامة أ –صدقة جارية  –  " ويف أصله الشرعي هو 2وأوقات"

وجدوه الددرب واخلدريات علدى اخدتالف أنواعهددا وتعددد جمااهتدا   أمددا يف  نفداق يفمدن اهلل تعداىل   عدن طريددل اإل

   صطال  الفقهي   فقد عرف بأنه " حبس العني على حكدم ملدك اهلل تعداىل والتوددق باملنفعدة حداا  اإل

بقطدع التودرف يف  –نتفداجمل بده مدع بقداء عينده خر " بأنه حبس مال ميكن اإلآل"   وعرفه بعضهم ا و متا  أ

ادا نتفداجمل اإل ومعلى مورف مبا  "   وقال ابن حجدر هدو " قطدع التودرف يف رقبدة العدني الديت يدد –رقبته 

 3." بتداء وانتهاء     وصرف املنفعة جلهات اخلري إ

ة القدرآن الكدرمي وهددي يدرك املسلم الوقف  على أنه من الوددقات اجلاريدة الديت ينفقهدا  تلبيدة ملطلبيد      

  فيكتسدب بدذلك منكلدة العبوديدة هلل عكوجدل   4اجات اجملتمع العمرانية املختلفةرة   وحة املطه  ة النبوي  السن  

فددداء مدددن إعو أجتماعيدددة معيندددة   لددديس بددددافع التقدددرب مدددن السدددلطان   أو اكتسددداب منكلدددة إ والقدددرب منددده  

                                                 
1

أنشأ السلطان قايبتان ) احد سالطني املماليك ( قاعة للسال  واخرى عليها األوقاف اليت تورف يف تنظيف السال  وإصالحه  -
 .82  النرحع نفسه   ص  والتودي " ينظر سليم هاين منوور وخفظه يف ااماكن اليت ا خيشى عليه منها الفساد

 .6433  مادة )) وقف (( أو)) حبس ((   بريوت  دار الوياد :  لسان العربابوالفضل ممد بن مكرم بن منظور    -2
 .44ابراهيم البيومي غامن   مرجع سابل : -3
4

مثلة يف مياه الشرب   وجند كذلك جند النووص تشري إىل وقف األرض والشجر وآلة الكراعة وادواهتا وجند وقف اخلدمات العامة مت -
وقف املنقول   ووقف النقود   ولعله متكن اإلشارة أيضا  إىل غمكان اشرتا  الواقف تنمية رأس مال الواقف من إيراداته   من قول عمر " 

 .82ص  الوقف اإلسالمي تطوره وإدارته وتنميته ،وإن شاء و  رغ اشرتى من رره رقيقا  لعمله " ينظر منذر قحف   
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نشدأعليها الفدرد 1عميقدة جتماعي لويل تربيدة ن اإلأضرائب مفروضة   وبذلك يكون تفكري املسلم يف الش

 ةلطو  الس ددكراهددات سددلطة   أو تعليمددات فوقيددة نكلددن إليدده مددن أإوىل  بعيدددة عددن األمنددذ بدددايات تكويندده 

فبددل أن تكددون  الوقددف يف اجملتمددع املسددلم حالددة إميانيددة بدايددة نفدداق   فسددلوكىل البددذل واإلإ هدده  توج  مددرواأل

 بناء واإلعمار ااجتماعي .استجابة ملتطلبات ال

 -هلل عندهرضدي ا –حايب أبدو طلحدة اخلالددة الديت قدام ادا الو دستجابة وتبدو احلالة اإلميانية يف تلك اإل     

ََّّم  وا ق ََّّنف  ى ت  ت ََّّح   ر  وا الب ََّّال  ن ََّّن تَّ  ل ََّّحددني نددكل قولدده تعدداىل "   ِ   ول  س ََّّار  : ي  ال  ق ََّّ  2" ون  ب  ح  ات  م  ََّّأ   ن  إ   ه  الََّّل   ب  ح 

 ال  ق َّ، فَّ   ه  الل َّ اك  ر  أ   ث  ي َّا ح  ه  ع  ض َّ، ف   ه  الل َّ نَّد  ا ع  ه َّر  خ  ذ  ا و  ه َّر  و ب  ج َّر  ، أ   ة  ق  د  ا ص َّه  نَّ  إ  ، و   اء  ح  ر  يَّ  بَّ   ي  ل  ي إ  ال  و  م  أ  

ِ  ل  ص ََََّّّّ ي  ب ََََّّّّالن   ََََّّّّو   ه  ي ََََّّّّل  ع   ه  ى الََََّّّّل  ِ  : ب ََََّّّّم  ل  س  ن ى أ  ر  ي أ  ن ََََّّّّإ  ، و   ح  اب ََََّّّّر   ال  م ََََّّّّ اك  ح ، ذ  اب ََََّّّّر   ال  م ََََّّّّ اك  ذ   خ  ب ََََّّّّ خ 

َََّّّل  ع  ج  ت   َََّّّفَََّّّي األ  ا   ه  َََّّّل  وط  ب  أ   ال  ق َََّّّ، فَّ   ين  ب  ر  قَّ  َََّّّي ع  بن َََّّّو   ه  ب َََّّّار  ق  فَََّّّي أ  ا   ه  م  س َََّّّق  ، فَّ   ه  الل َََّّّ ول  س َََّّّار  ي   ل  ع َََّّّفَّ  : أ  ة  ح   3" ه  م 

بعدد  ىل العطداء والبدذل قبدل أي واحدد م يسدمع باآليدةاآلية   وسبل إا ملضمون .استجاب أبو طلحة سريع  

ا ملددراد اهلل تعداىل مددن املسدلم   واحلددرص علددى بلدو  مرتبددة الرضدا مددن اهلل   وإبددراز  ا عددن القابليدة العميقددة   تعبدري  

ر ة النبويدة( يدؤث  السدن   –ن املدنهج )القدرآن الكدرمي   أي أللتنداغم القدوي بدني املدنهج وسدلوك الفدرد املتأسدي بده 

  ولدددذلك ة العالقدددة حي ددد ن  تابعيددده ويف سدددلوكاهتم الفرديدددة واإلجتماعيدددة   ممدددا يعدددر أا يف وجددددانات ا قوي دددتدددأثري  

                                                 
1

" ينظر لإلنسان نظرة  ) املدينة املنورة   جامعة امللك عبد العكيك   دت (التربية اإلسالمية والتنميةعلي خليل موطفى أبو العينني    -
تعاىل   متكاملة شاملة   ومتده باملواقف اليت تنميه التنمية املتكاملة للنهوض بواقعه وحتقيل إنسانيته يف إطار حتقيل العبودية اخلالوة هلل 

 .27والقيام اهامه املختلفة لعمارة الكون   وتعمل على توحيده ومحايته من التناقضات " ص 
 . " 97ية : آل عمران   اآل -2
 رواه البخاري وأمحد بن حنبل. -3
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دددتندددتج أدوارهدددا التارخييدددة واحلضدددارية  1انطلقدددن الفاعليدددة وي بدددديل عدددن الكياندددات س لبنددداء حضددداري قدددوتؤس 

خددرى   يدددلل علددى عظمددة الفكددرة الدديت اشددتمل عليهددا هددذا املددنهج   ولددو الغايددة الدديت أراد مددن احلضددارية األ

حيياهددا   وإمنددا علددى مسددتوى اآلخددرة الدديت ينتقددل  خالوددا إسددعاد اانسددان   لدديس علددى مسددتوى العاجلددة الدديت

ا بذلك عدن نساين   متميك  تمع املسلم   أعلى رتب الطمو  اإل  وبذلك ينجك السلوك الوقفي يف اجمل2إليها

 . 3سلوك الوقف يف احلضارات القدمية   وعن سلوك العمل التطوعي يف احلضارة الغربية املعاصرة

 : ةأبعاد الوقف النفسية والتربوي*

اخلري والدرب  وتتددفل ة ومشداعر إنسدانية نبيلدة   تفديض بدر نظام الوقدف اخلدريي تكدوين عواطدف خدري  ويوف      

 عدددن صدددورة  اجملتمدددع املسدددلم املدددرتاحم واملتكافدددل   يدددرحم فيددده الكبدددري الوددددغري   حسدددان   تعدددرب  بالرمحدددة واإل

صددوره " الرسددول الكددرمي كاجلسددد ويعطددف فيدده الغددر علددى الفقددري  ويأخددذ القددوي بيددد الضددعيف   وهددو كمددا 

"مدن عهدد النبدوة  ومدن املعدروف أن –نظدام الوقدف  –  وهو ثابدن 5  وكالبنيان يشد بعضه بعضا 4الواحد

فقدد روى اجلماعدة   عدن ابدن –رضي اهلل عنه  –أول وقف عرف يف ااسالم   هووقف عمر بن اخلطاب 

                                                 
والوقف من املؤسسات إسهاما  كبريا  يف بناء احلضارة . " 22  حترير ممود أمحد مهدي   ص  نظام الوقف في التطبيق المعاصر -1

الدينية والتعليمية والثقافية والوحية واألمنية اإلسالمية   حيث كان هو املودر الرئيس لتمويل العديد من املرافل ااجتماعية احليوية كاملرافل 
 .22" ص 

2
 .222  ص  2م ( ج2922 –ه 2292) بغداد   مكتبة اإلرشاد    أحكام الوقف في الشريعة اإلسالميةممد عبيد الكبيسي    -

نون الغنجليكي لألعمال اخلريية ." اول إشارة إىل الوقف يف النظم القانونية الغربية جاءت يف القا72منذر قحف   مرجع سابل   ص  -3
م   حيث وردت أول إشارة قانونية أوربية للوقف من خالل تعريف العمل اخلريي بانه أية أعمال يقوم اا شخص او  2622الوادر عام 

 "  جممعة أشخاص بقود خدمة النفع العام أو املساعدة يف ذلك

ري قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " مثل اشارة اىل حديث النعمان بن بشري   عن النعمان بن بش -4
املومنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم   مثل اجلسد   اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى " 

(   وامحد يف املسند ) 3353( ومسلم يف الرب والولة واآلداب ) 3966متفل عليه : رواه البخاري يف اادب ) 
65232. ) 
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ِ   ول  س  ار  : ي   ال  ق  ، فَّ  ر  بَّ  ي  خ   ض  ر  ن أ  ا م  ض  ر  أ     اب  ص  أ   ر  م  ع   : أن  عمر  ،  ر  بَّ َّي  خ  ا ب  ض َّر  أ   ت  ب  ص َّي أ  ن  ، إ   ه  الل 

َّ، ف   ه  ن َّي م  د  ن  ع   س  ف  نَّ  أ   ط   ق  اال  م   ب  ص  أ   م  ل   َّ ن  إ  : ال  ي ؟ ق َّن  ر  م  أ  ا ت َّم  َّب  ح   ت  ئ  ش  َّأ   ت  س  َّب   ت  ق  د  ص َّت  ا و  ه  ل  ص  ا. ه 

َّب   ق  د  ص َّت  : فَّ   ال  ق   َّا ع  ه  َّ ت  ال  و   اع  ب َّ تَّ  ال  ى أ  ل َّع   –ر  م   اب  ق َّالر  ى و  ب َّر  ي الق  و  ذ  و   اء  ر  ق َّفَّي الف  ِ  –ث  ور  ت َّال  و   ب  وه 

َّيَّ  ل  و   ن  ى م َّل َّع   اح  ن  ج  ، ال   يل  ب  الس   ن  اب  و   ف  ي  الض  و   َّنَّ  م   ل  ك َّأ  ي   ن  ا أ  ه  َّغ   م  ع َّط  ي  و   وف  ر  ع  م  ال  ا ب َّه  َّت  م   ر  يَّ  َّ، غ   ل  م   ر  يَّ 

َََّّّالب   ة  اي َََّّّو  ي ر  ف َََّّّو   1 .اال  م َََّّّ ل  ث َََّّّأ  ت  م   َََّّّ"ي : ار  خ  َََّّّأ   س  ب  ح  َََّّّت  ر  م  ث   ل  ب  س َََّّّا ، و  ه  ل  ص  َََّّّأ  ي ف َََّّّو   "ا ه   ق  د  ص َََّّّت  ":  ه  ى ل َََّّّر  خ 

  ِ ِ  ، و   ه  ر  ثم  ب   2."ث  ور  ي  ال  و   اع  ب   يَّ  ال   ه  ل  ص  أ   س  ب  ح  و   ه  ر  م  ث  ب   ق  د  ص  ت  "ي :ق  ه  يَّ  ب  ل  ل   ة  اي  رو  ي   ف  ، و  ه  ل  ص  أ   بس  ح 

حيتدداج للمسدداعدة والعددون بدددافع  خددر الددذياإلحسدداس باملسددلم اآلا سددلوك الوقددف يف اانسددان   يددور      

دددداإل وكددددذا اإلحسدددداس س لألخددددوة الوددددادقة الكافلددددة املتوددددلة بأهددددداف اجلماعددددة الكددددربى   ميددددان الددددذي يؤس 

اجلماعيددددددة يف املشدددددداريع ه جتمدددددداعي   الددددددذي يقددددددوم علددددددى متاسددددددكية اجملتمددددددع ومشدددددداركتاتطلبددددددات البندددددداء اإل

  وكسددب 4بددل للخددري احملددض   دفيددة تطددوير الثددروة   واإلغندداء الشخوددي الفددردي   ا ا 3ختلفددةمنائيةاملاإل

وائل   بدذل املدال لوجدوه األيف نفوس املسلمني  5جتماعية   ومما يدل على عمل الرتبية اإلرضوان اهلل تعاىل

اخلري املختلفة   والوصدية ادا بعدد مماتده   لتكدون ذخدره يدوم القيامدة   وصددقته اجلاريدة   الديت اينقطدع أثرهدا 

                                                 

 

 
ل الخيري في االسالم في أصول العم(  مأخوذ من كتاب : يوسف القرضاوي  639-3رواه البيهقي يف الكربى كتاب الوقف )  -2

 .632: 3995  دار الشروق  3    ضوء النصوص والمقاصد الشرعية
) مور   نضة مور للطباعة والنشر والتوزيع    ، رحماء بينهم ، قصة  التكافل واإلغاثة في الحضارة اإلسالميةراغب السرجاين  -3
. يثول ابن القيم " الشريعة رمحة كلها   ويكفي إن تراجع كلمات القرآن الكرمي وأحكامه واحاديث الرسول  6م ( ص  7222   2 

 كبرية من بنود الشرجمل " صلى اهلل عليه وسلم ومواقفه وقوانني الشريعة وبنودها مراجعة سريعة لرتى عمل تأصل الرمحة يف كل ضغرة و 
4

 . 2راغب السرجاين   املرجع ذاته   ص  -

. " العمددل  2992  7    املؤسسددة الوطنيددة للفنددون املطبعيددة) اجلكائددر    التربيََّّة اإلسََّّالمية ومدرسََّّة حسََّّن البنََّّايوسددف القرضدداوي     -5
ادة   خلري اجملتمع جكء من رالة املسلم يف احلياة   فقد أشار القرآن إىل أن هذه الرسالة ذات شعب ثالا : شعبة جتسدد العالقدة بداهلل يف العبد

 .29وشعبة جتسد العالقة باجملتمع يف فعل اخلري   وشعبة جتسد العالقة باإلعداء يف اجلهاد " ص 
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وم القيامدة   يبدذل لقداء منكلدة تدرتاءى لده يد إذن اله   فوداحب الوقدف  ح  تكون له يوم القيامة شدفيع  اأبد  

  بدتالء والتمحديص  منحده إيداه حملدض اإل 1طداء مدن اهلل  فاملدال بنظدره عه بدالثروة مدد  بني يدي رازقه الدذي أ

 .  2و دواعي املباهاةا لغرض الكنك   أ

 * النماذج الوقفية :

 : واني المكسورةوقف األ

لدده سددرت آنيتدده   وتعددرض لغضددب  دومدده " هووقددف تشددرتى مندده صددحاف اخلددكف الوددير   فكددل خددادم ك

خذ إنداء صدحيحا بدامنده   وادذا ينجدو مدن غضدب أناء املكسور  وياإلىل إدارة الوقف فيرتك إن يذهب أ

لددى جتنددب فعددل الوقددف يف هددذه الوددورة اانسددانية حيدداف  علددى كرامددة اخلددادم   وحيددرص ع3 دومدده عليدده . 

لدده ن يودددر مددن السدديد  وبالتددا  ميكددن أن يتعددرض األول إىل الفوددل مددن عمالفعددل الغضدديب الددذي ميكددن أ

ىل عددالج املشددكل بعيدددا عددن املقابلددة   سدديده   نباهددة الفعددل الددوقفي سددبل إ بعددد تعرضدده لقسدداوة املعاملددةمن

الوددددحفة اخلكفيددددة ويعطددددي مقابلهددددا صددددحفة جديدددددة   وا تتعددددرض حددددراج اخلددددادم   فيتددددوىل إصددددال  إودون 

انفدالت الوحددة والدرتاص العالقات اإلنسانية إىل اخلدش   أو إىل ما ميكن أن يهدد البناء ااجتمداعي مدن 

 .بني طبقاته املختلفة 

                                                 
1

تخلف يف مال احملورية الربانية يف ااقتواد ااسالي : تلك القيمة الكبرية البارزة اليت تقرر أن اإلنسان الذي ميلك إمنا هو مس" من القيم  -
) القاهرة  ، دور القيم واالخالق في االقتصاد اإلسالميوهي تؤكد خويوة الربانية يف هذا ااقتواد " ينظر يوسف القرضاوي  اهلل تعاىل

 .27( ص  7222 –ه 2277   7      مكتية وهبة
2

اخلطر الذي خيشاه اجلميع أن تنقلب تلك الدوافع الفردية الفطرية إىل أنانية بشعة   تريد أن تلتهم كل شيء وا تشبع   وان توبح "  -
نظمة يتفل فيه األقوياء املنافسة يف جو احلرية ااقتوادية ضربا  من التكالب الذي اخلل فيه وا شرف   او متسي لونا من اللووصية امل

 .29على ابتالجمل الضعفاء " ينظر يوسف القرضاوي   املرجع السابل   ص 
: 3995  دار الشروق  3    أصول العمل الخيري في االسالم في ضوء النصوص والمقاصد الشرعيةيوسف القرضاوي   - 3

632. 
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 :وقف الكالب الضالة  *

ت وقف يف عدة جهات ينفل من ريعه على إطعام الكالب اليت ليس وا صاحب استنقاذا ودا مدن عدذابا"

ساسددية  املتمثلددة يف ج وقفدي يسددتجيب حلاجددات احليدوان األ.منددوذ 1و ااقتندداءأ وتجلدوجمل   حدد  تسددرتيح بداملا

الطعددام ودا    افددة هالكهدا   ألن احليددوان بنظددر الوقدف اإلسددالمي   أمدة مثددل األمدم األخددرى  ا ددوز بدذل 

َّم َّو  قدال تعداىل "   التفريط فيها   او تركها بعيدا عن الرمحدة اانسدانية ِ  اب َّن د  ا م   ر  يَّط  ي   ر  ائ   ط َّال  و   ض  ر  فياألة 

 ن  م ََّّ ة  م ََّّأ  ب  ال  الك   ن  أ   ال  و  ل ََّّقددال الندديب صددلى اهلل عليدده وسددلم "  ( 25" ) األنعددام :  م  ك  ال  ث ََّّام   م  م ََّّ أ  ال  إ   ه  ي ََّّح  انج  ب  

  حد  3ن الكلب رفيل اانسدان وحدامي بيتده وثروتده  طيلدة مددة بقائدة معده سيما وأ2"اه  ل  ت  ق  ب   ت  ر  م  أل    م  م  األ  

وى  يف أكددل واملدديواجدده صددعوبات املأ ان يددرتك وحيددد  أ وإن فقددد الكلددب وظيفتدده احلمائيددة واألمنيددة   ا ددوز

  وحركددة التمدددن  4نسدداينميقددة يف تدداري  التحضددر اإلع   وهددذه اللفتددة الكبددرية خالقيددة منظومددة الوقددف األ

 وتددارك أي مشدكلة مدن شدأنا التدأثري يف حياتده سعاد اانسدان قية   فهي من جهة تبذل وتفكر يف إاحلقي

 .5يوان اجلائع   احملتاج أيضا إىل نظام رعاية خاصة ىل احلواستقراره  ومن جهة أخرى تلتفن إ

:    وهدددو وقدددف إلعدددارة احللدددي والكيندددة يف ااعدددراس واألفدددرا    يسدددتعري  الحلي فَََّّّي االعَََّّّراسوقَََّّّف إعَََّّّارة

ن   وادذه يتيسدر للفقدري أىل مكانده إعراسهم     يعيدون ما اسدتعاروه أما يلكمهم يف أفراحهم و  هالفقراء من

                                                 
 .633املرجع نفسه :  -1

2
 –ه 2222  22) بريوت   املكتب اإلسالمي     الحالل والحرام في اإلسالمرواه أبو داود والرتمذي   ينظر يوسف القرضاوي    -

 . 222( ص  2982
3

الكالب اليت تقتىن حلاجة ككالب الويد أو كالب احلراسة للكرجمل أو املاشية او حنوها   فهي مستثناة من الكم   ويف احلديث املتفل  -
  قال النيب صلى اهلل عليه وسلم " من الذ كلبا إا كلب صيد أو زرجمل أو ماشية انتقص من اجره كل يوم قريا " البخاري   ص عليه 
 . 222ينظر يوسف القرضاوي   املرجع ذاته   ص  .222

4
الذه بديال عن العالقات اانسانية لتلف عن العالقة غري ااخالقية وغري الوحية اليت يعرب عنها اإلنسان الغريب جتاه الكلب   ح   -

 .222ضرار الوية النامجة عن مالمسة ومالعبة الكلب   يوسف القرضاوي   املرجع ذاته   ص الجمل عن األاحلميمة   ملكيد ااط
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حبلة ائقة  ولعروسده ان جتلدى يف حلدة رائقدة   حد  يكتمدل الشدعور بدالفر  وتنجدرب اخلدواطر يربز يوم عرسه 

 .1املكسورة

هددم تفاعالهتددا ا إىل الطبقددة الفقددرية يف أ  وحتديددد   2ىل الناحيددة ااجتماعيددةيلتفددن الوقددف يف اهتمددام آخددر إ  

ا مدا يعسدر علدى الدكوجني الفقدريين كثدري  ا عندد املسدلمني   و ااجتماعية ) العرس(   والذي يتطلب انفاقا مميدك  

قربدداء   ذا كددان مددن األسددر الدديت تفتقددر إىل مجاعددة األخلاصددة بددذلك   سدديما إتغطيددة كددل املتطلبددات املاديددة ا

   واألفعال ااجتماعية املختلفة . 3يف مثل هذه املناسباتالذين يتكافلون عادة 

ر الكوج اجتماعيدا لذا يتول القائمون على الوقف   بالكوج و هكون له الثياب املطلوبه له ولكوجه   فيظه 

حسددداس بالفددددارق التدددا  يبتعدددد الددددكوج الفقدددري عدددن اإلخدددرين   اينقوددده عددددنهم شددديء   وبمثدددل العرسدددان اآل

 الذي يفول بينه وبني من يعلوه مكانة ووجاهة اجتماعية . 4الطبقي

هددم تفاصديل وتعدابري احليداة ااجتماعيدة اخلاصدة حبيدداة أجتمداعي املميدك والددقيل يف اإلمثدل هدذا ااهتمدام    

والديت هدي جكئيدة  -من قبل الوقف -لدى العرسان املسلمني  5ا إىل مظاهر الكينةاملسلمني واملتجهة صميم  

  يدددرتبط أكثدددر اجتمعددده ويشدددعر بسددديطة بنظدددر اجملتمدددع املسدددلم    عدددل الدددكوج املسدددتفيد مدددن هدددذه اإلعدددارة 

                                                 
 .33  دار الوديقية   اجلكائر :  من روائع حضارتناموطفى السباعي    -1

م ( " تتميك الشريعة 2989 –ه 2229 2القاهرة   عام الكتب     في اإلسالم )مجتمع الفضيلة االخالق ممد منري مرسي    -2
لفرد اإلسالمية عن غريها من الشرائع السماوية بشمووا لنظام كامل لآلداب ااخالقية والسلوكية اليت تنظم احلياة ااجتماعية وتوجه سلوك ا

 .29يف كل مناحي احلياة " ص 
3

(  7222  أغسطس  2) مور   نضة مور للطباعة ولنشر والتوزيع     األوقاف في الحضارة اإلسالميةروائع راغب السرجاين    -
 .222ص 

4
تعبري ا  عن "املعادلة البيولوجية اليت تسوي بني اإلنسان واخيه اإلنسان يف كل مكان ليستطيع هذا كل ما يستطيع اآلخر   إا ما فضل  -

م (  2982 –ه  2222 2) دمشل   دار الفكر     المسلم في عالم االقتصادمالك بن نيب    فيه بعض األفراد عن اآلخرين " ينظر
 .  92ص 

) جتماعي ،مشكلة الزي والمالبس ، فقدان التوازن االللتعبري عن " حالة الشعور باألناقة ) كرامة اإلميان (  ينظر جودت سعيد   -5
 . 78م ( ص  2992 -ه2222   2دمشل   دار الفكر    
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  ويلمدح يف مدن يشداركه فرحتده ويسداعده مسداعدة ملموسدة خرييدة ناطقدة 1بناء جمتمعهمع أ بتواصلية عميقة

 .    2بالنبل   وإرادة ناجكة للمحاسن ااجتماعية احملافظة على البناء اجملتمعي

 وقف الزوجات الغاضبات :*

الطعددام والشددراب   ومددا حيتدداج إليدده السدداكنون   تددذهب إليدده مددن ريعدده بيددن   ويعددد فيدده ؤسددس وقددف ي  "   

الكوجة اليت يقع بينها وبني زوجها نفور   وتظل آكلة شاربة إىل ان يذهب مابينهدا وبدني زوجهدا مدن جفداء 

هدم أوذج سدلوك يطدال النمديسدلك الوقدف يف هدذا 3  وتوفو النفوس   فتعود اىل بين الكوجية من جديد.

ن أن تدؤدي   إذ يهدتم ادتات النشداز احلاصدلة بدني الدكوجني والديت ميكد4معدي ) األسدرة(مرتككات البناء اجملت

سرة   حال عدم ااهتمام   ومراعاة ظدروف اخلدالف وحيثيدات اخلودومة الواقعدة اىل الطالق   وتفكك األ

ي ىل بنددداء مندددال نفسدددات الودددلح   واعتبدددارات السدددالمة األسدددرية   يلجدددأ الوقدددف إبدددني الطدددرفني   وامكانيددد

واجتمدداعي يف بيددن الكوجددة الغاضددبة   ليسدداعد الكوجددة علددى مراجعددة أسددباب وتعددالت اخلوددومة   وماولددة 

عالجهددا بعددد فددرتة مددن الددكمن   إذ كثددريا مددن املشددكالت الدديت تقددع بددني الددكوجني   يوددلحها الددكمن والرتيددث 

 . 5أكثر من أي شيء آخر

                                                 
1

الفرد يكتسب جمموجمل انعكاساته   كما يكتسب اجملتمع شبكة عالقاته  والعالقة وثيقة ين جانيب امسألة : فهي عالقة كونية تارخيية   "  -
ترمجة   ميالد مجتمعإذ أن اجملتمع خيلل اإلنعكاس الفردي   واانعكاس الفردي يقود تطوره " ملكيد التفويل ينظر مالك بن نيب   

 م (  2986   2شاهني ) دمشل   دار الفكر    عبدالوبور 
2

ة "  د الفرد نفسه متخليا  عن عدد من اانعكاسات املنافية للنكعة ااجتماعية   ليكسب مكانا أخرى أكثر توافقا  مع احلياة ااجتماعي -
 .62"   مالك بن نيب   الرجع ذاته   ص 

  .76املرجع نفسه :  -3
4

األسرة كمنظمة اجتماعية لتلف عن املنظمات ااجتماعية ااخرى ببعض املميكات اليت تدل دالة قاطعة على وحدهتا كنظام اجتماعي  -
علم االجتماع مستقل ذات صفات وخوائص اجتماعية فريدة كما توضح هذه املميكات مكانتها يف اجملتمع  " ينظر زينب إبراهييم العكيب  

 . 22جامعة بنها   كلية اآلداب   دت ( ص ) مور    العائلي
5

تعبريا  عن اازمة األسرية اليت ينتج عنها اانفوال اإلرادي ألحد الكوجني   وقد يتخذ ذلك شكل اانفوال أو الطالق أو اوجر "  -
 . 722ص  م ( 2997 –ه  2226  7) الكوين   مكتبة الفال      علم النفس األسريينظر أمحد ممد مبارك الكندي   
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  والرغبددة يف العددودة اىل بيددن الكوجيددة رادة الوددلح إواسددتجابة املددرأة الغاضددبة لإلقامددة فيدده   مؤشددر علددى     

ة ماضددية   وإرا بددللنقاهددة العميقددة ) فكددرا   وشددعورا   وجتر  ادوارهددا املنوطددة اددا  فهددو إذن ميثددل بيتددأومكاولددة 

مح بانيدار البنداء الكوجدي بسدهولة     ا ب أن يفر  فيه   ويسدزوجي مشرتك ( بر على سواعد مشرتكة

مهيدددة   يتكدددون لدددى املدددرأة يف اجملتمددع املسدددلم وعددي بأ 1لغاضددباتراجعدددة لدددى الكوجدددات اوبدددوام مسددلك امل

احلفاظ على بين الكوجية   واحلرص على ااسدتمرار يف التجربدة الكواجيدة بددل إنائهدا   والبددء مدن جديدد 
2. 

يف  طدددويال  جددي ويسددتمر انسددجام الكو رة إحيابيدددة عددن الددذي حيدداف  علدددى اإلوحيددتف  اجملتمددع املسددلم بوددو     

كواجدددددي   رغدددددم حليتددددده سدددددتبدال ال  عكدددددس الدددددذي يسدددددارجمل إىل سدددددلوك الطدددددالق واإل 3يةشدددددأنه األسدددددريرعا

سدديما جتماعيددة   وتقددديرمها اجلمعددي   ل هتتددك مكانتهمددا اإلو املطل ددل أسددالم   بيددد أن املطل ددوشددرعيته يف اإل

إىل التقوميددات  ) املطلددل واملطلقددة ( قالوينددت  - تنددكل مرتبتهمددا اإلجتماعيددة  و  4تفقددد الثقددة يف ذاهتددا -املددرأة 

 جر أحيانا كثرية .ا وبني التحامل والض  جتماعية  اليت ترتاوج بني الشفقة حين  اإل

                                                 
"  9م ( ص 7222 -ه 2272   7) الرياض   دار طويل للنشر والتوزيع     أسرار في حياة المطلقاتبثنية السيد العراقي    -1

ص مولحة الكوجني اليت تقتضيها الفطرة ويؤيدها الشرجمل وميليها العقل إن يبذل ك منهما كل اجلهد لتحقيل احملبة والتعاون والتسامح واإلخال
 خر  ألن سعادة كل منهما رهينة بسعادة اآلخر "جتاه اآل

2
خر   وطلقها أو مات هذا الرجل   والطالق عند آة املطلقة عن اليهود ا تعود إىل زوجها   ح  ولو تكوجن من بعده شخوا  أ" املر  -

 .727اليهود من حل الرجل فقط   وليس للمرأة احلل يف أن تطلب الطالق " الكندري   مرجع سابل   ص 
إن القواعد والقيم واملعايري األسرية  والضغو   Social family relationsمن الناحية السلوكية والعالقات ااجتماعية األسرية  -3

كرياء والضوابط ااجتماعية تلكم أفراد األسرة بضوابط القواعد والقيم واملعايري على سلوك اآلباء واألبناء" ينظر عبد اجمليد سيد منوور   ز 
 .2م ( ص 7222 –ه  2272 2امحد الشربير ) القاهرة   دار الفكر العريب    

4
صحاب النظريات على أن الذات تعترب حجر ازاوية يف فهم الشخوية ومساعدة الفرد على حل مشكالته   وإعادة تكيفه مع اتفل أ -

انية بين السجناء دمفهوم الذات ، دراسة ميبيئته   ويف إمكانية تنبؤه بسلوكه املستقبلي يف املواقف املختلفة " ينظر ممد على صايغ   
 . مرصد حر يهتم بقضايا اجمتمع يف سوريةwww.nesay.org   حداثواأل

http://www.nesay.org/
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جتمداعي  بدل ن تننقل املدرأة إىل دائدرة التعيدري اإلأسرة   ايريد ألفسلوك الوقف يف هذا الفعل املتول با    

واإلسددتعداد    وذلددك مددن خددالل اسددتهداف جتدداوز اخلوددومةجتمدداعي إىل دائددرة القبددول اإل ل التحددوليفض دد

ا  داخلي دددخدددر تقدددبال   موقدددف الندددكاجمل احلاصدددل   وتقبدددل اآلنتودددار النفسدددي   وشدددهوة الغلبدددة يفللتندددازل عدددن اإل

يسددتجيب لبعددث رو  الكوجيددة مددن جديددد   والفكدداك مددن حددال الددنفس الغضددبية إىل حددال الددنفس الرضددية 

 .املتسامة 

 ى والغرباء :* وقف مؤنس المرض   

داء   فريتلدددون القودددائد نني   مدددن كدددل رخددديم الودددوت   حسدددن األوقدددف ينفدددل منددده علدددى عددددة مدددؤذ "    

عدن املدريض   ا وراء التخفيدف الدينية طول الليل   حبيث يرتل كل منهم ساعة   ح  مطلع الفجر   سدعي  

 .الذي ليس له من خيففعنه   وإيناس الغريب الذي ليس له من يؤنسه "

ينتقدددل الوقدددف إىل تفكدددري تكدددافلي آخدددر مدددن شدددأنه التخفيدددف عدددن املدددريض الغريدددب   الدددذي يفتقدددد إىل     

وية   وتفقدددد ىل زيدددادة املتاعدددب النفسدددية والعضدددميكدددن أن تدددؤدي إ1  ألن الوحددددة  ا تمدددام مع دددالعدددالج واإله

داء املوسددددديقى ل القدددددائم بدددددالنغم   وأعودددددابه واتكانددددده النفسدددددي   وحدددددال تدددددوفر الرفيددددداملدددددريض السددددديطرة علدددددى أ
تماعيددة   وحيددس بالتحس ددن التدددر ي جالنفسددية واإليشددعر املددريض بالعنايددة –العالجيددة املشددحونة بددذكر اهلل 2

 .كة لقاء ما يلقى من معاملة ممي  

                                                 
1

الوحدة النفسية ظاهرة من ظواهر احلياة اإلنسانية   خيربها اإلنسان بشكل ما   وتتسبب باألم والضيل واألسى   فهي حقيقة حياتية "  -
الوحدة ا مفر منها   ا تقتور على فئة عمرية معينة يعاين منها األطفال واملراهقون   والراشدون واملسنون " ينظر آمال عبد القادرجودة   

  حبث مقدم إىل املؤمتر الرتبوي الثاين " الطفل الفلسطير بني حتديات  ي وعالقتها بمفهوم الذات لدى األطفال في محافظة غزةالنفس
 . 226م (    7222 -22 – 72 -77الواقع وطموحات املستقبل " ) فلسطني   

ليكتب أعماله الرائعة   وليعكف للجماهريالعريضة تلبية  كان شوبان يعاين من السل   ولكنه وجد القوة تندفع إليه من حيث ا يدري - 22
  ) الكوين   اجمللس األعلى للثقافة والفنون  دعوة إلى الموسيقىلنداء داخلي واستجابة لعادة تكونن لديه ... " ينظريوسف السيسي   

 . 72م ( ص  2982  أكتوبر  26واآلداب   جمل 
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مددن  ا مميددك  ا اهتمامددا يض دد   ددد يف هددذا املنددال ااجتمدداعي أ حدددوالغريددب الددذي ايكدداد يتعددرف إىل أي أ    

اإلحسددداس بالوحددددة   أو بتددده   وإيناسددده يف وحشدددته   لينتفدددي عدددن جمددداات شدددعوره عدددن غر 1نه الدددرتويح شدددأ

جتمدداعي   فيكددون أصدددقاء وقددريبنب ترتفددع قابليددة الغريددب لإلندددماج اإلجتمدداعي عندده   وعندئددذ التخلددي اإل

ة إىل تشددددجيع التعدددددارف داخددددل اجملتمدددددع الددددذي يهددددتم بالغريددددب   إضدددداف2بدددددوام املعاشددددرة والوددددحبة مندددده   

بعدددض   الدديت عددادة مددا يتلقفهددا و فكددرة الدددخيل عددن اجملتمددع   أ 3اعي   واسددتبعاد شددعور العنوددريةجتمدداإل

نتمداء القبلدي والطبقدي   فينظدرون إىل الغريدب عدن قبيلدتهم علدى أنده دخيدل ا دب أفراد اجملتمع حبيسدي اإل

مسددقط رأسدده أو أن يسددمح لدده باإلندددماج داخددل اجملتمددع   ويظددل يطلددل عليدده " الدددخيل " حدد  يغددادر إىل 

 يبقى ينظر إليه نظرة عنورية   ح  ينتقل إىل العام اآلخر .

سددددالمي وقتئددددذ  ف   يدددددلل علددددى مدددددى حتضددددر السددددلوك اإلحتضددددان الغريددددب مددددن قبددددل مؤسسددددة الوقددددإ    

رعلى ؤث  تد  واسدتعداده النفسدي واملدادي حلدل  تلدف املشدكالت الديت ميكدن أن ومستوى الوعي بذي احلاجدة

إىل عدون بشدري   تشدعر حبدرج إجتمداعي أو إنكسدار  و جتعل النفس املكلومدة احملتاجدة  أ استقرارالشخوية

 ن يضعف حيوية الذات احملتاجة .ذاو   من شأنه أ

                                                 
11

الرتويح نشا  غختياري ممتع للفرد ميارس يف أوقات الفرا    ويسهم فيي بناء الفرد وتنميته   وإدخال السرور على النفس " ينظر نور  -
( ص 7229  تشرين األول    2) السعودية   جامعة أم القرى     الترويح ،تعريفه ، أهميته ، حكمهبنن حسن عبد احلليم قارون   

22 . 
2

عىن السهروردي ببيان شرو  الوداقة وآدااا وأوضح أن من بني شرو  الوحبة   املوافقة يف ااعتقاد ويف الدين   وحث على التأين " -
  عام  الصداقة من منظور علم النفسيف اختيار وجتنب اإلصدقاء السوء   إذ أن املرء على دين خليله " ينظر أسامة سيد أبو سريع   

 . 77م ( ص  2992  نوفمرب  229  اجمللس األعلى للثقافة والفنون واآلداب   جمل  املعرفة ) الكوين
3

ه  2228 2) مور   دار النهضة العربة للطبع والنشر والتوزيع    العنصرية وأثرها في الجيش المملوكيأمحد عبد الكرمي سليمان    -
صال  الدين عندما احتدم الوراجمل بني أبناء البين األيويب   حيث إزدادت أمهية طائفة املماليك الرتك بعد وفاة "  . 22م( ص 2988 –

 .جلأ كل فريل إىل زيادة عدد مماليكه " 
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اجلدة يف املستشدفيات وقف فيه وظيفة من مجلة وظدائف املع "    لى المريض بالشفاء :وقف اإليحاء إ* 

حدددمها حبيددث يسددمعهما وايرامهددا   فيقددول أا مددن املددريض   ثنددني مددن املمرضددني يقفددان قريب دد  وهددي تكليددف إ

ندده علددى خددري   عليدده اآلخددر : إن الطبيددب يقددول : إ لودداحبه : مدداذا قددال الطبيددب عددن هددذا املددريض ؟ فددريد

و ثالثدة ادا ندض مدن فدراش مرضده بعدد يدومني أو يدكعج   ور ربء   وا يوجدد يف علتده مدا يقلدل أالدفهو مرجو 

ا : أن حيدداء النفسددي للمددريض يقددرب الشددفاء   واكتسدداب العامددة   وقددد ثبددن علمي ددفهددذا لددون مددن اإل  أيددام

 1. ايب يف التعجيل بالشفاء ب ذن اهلل "هذا له أثره اإل

رضدي اهلل  –يب صلى اهلل عليه وسلم   ومن بعده الوحابة الكدرام ن بدايات الوقف نبوية   بدأ اا الن  "وأل

ا للمددريض اعتندداء كبددري   3ذ اعتددىن باجلانددب النفسدديا  إا عميق ددج مددذهب  ذهددب يف التكفددل بددالفرد احملتددا –2عندده 

مدن خدالل  اء العلة اجلسدية اليت  دها وحيان للمريض باقرتاب الشفاء   وإنفقد فوض طرفني مسترتين ي

 احلوار النفسي اجلاري بينهما   والذي يسمعه املريض .

يف احلضددددددارة ااسددددددالمية 4حيدددددداء هددددددذه   عددددددالج نفسددددددي قدددددددمي مييددددددك السددددددلوكات العالجيددددددة عمليددددددة اإل    

السالفة السابقة على العالجات النفسية بااحيداء يف احلضدارة الغربيدة املعاصدرة   جتعدل املدريض ا يقلدل مدن 

                                                 
1

 .633املرجع نفسه :  -

2
 8   صروائع األوقاف في الحضارة اإلسالمية راغب السرجاين    -

3
كتاب يف املالخنوليا اسحل بن عمران   مقال يف فقدان الذاكرة ) أبو جعفر اجلكار (   الرسالة الشافية يف أدوية النسيان سحل بن "  -

حنني   من علل اختالف الناس يف أخالقهم وسريهم وشهواهتم واختيارهم لقسطة بن لوقا   كتاب سياسة البدن وفضيلة الشرب ومنافعه 
لمكثر منه وينفع للمقل منه حملمد رستم الطيب   األرجوزة يف تدبري النفس ابن كنال باشا   طوق احلمامة يف األلفة ومضاره وم يتوىل ل

اإلنسان واألاف ابن حكم األندلسي   القانون وأسرار اجلماجمل د وأرجوزة يف الباه   والثالثة ابن سينا " ينظر عبد الستار إبراهيم 
فرباير   شبا   –ه  2222  مجادى األوىل  86الكوين   اجمللس الوطر للثقافة والفنون واآلداب   جمل    عام الكتب )وعلمالنفس 

 . 22م ( ص  2982سنة 
يقول جيمس كوملان " إن إلنواف العلمي يدعو لإلشارة إىل أن من بني مجيع حضارات العوور الوسطى م يكن هناك غري العرب  -4

ه   وتبعها بعد  297األفكار العلمية عن األمرض العقلية   فقد أنشأت أول موحة عقلية يف بغداد سنة ممن استطاعوا أن يطوروا بعض 
ذلك إنشاء موحات نفسية اخرى ) بيمارستانات ( يف دمشل وبعض املناطل والبلدان العربية   ويف هذه املستشفيات العربية   كان 
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   ويددعم شدفاءه عضدوياوضعه الوحي   بل يطمئن اىل قرب الشفاء   فهو اذا ااعتنداء يودح نفسديا   

ويبدا بادراك احلالة اجلديدة   وااستعداد وا   بدل اانغماس يف حال العلة وااهتمدام بتدداعياهتا ومتاهتدا 

  اىل جاندددب حتويدددل مسددداقات   وتغيدددري جمددداات الشدددعور  1  فااحيددداء ادددذه الكيفيدددة يسددداعد علدددى التجددداوز

د ويقلددص مددن مسدداحة اامددل املطلوبددة التفكددري واادراك   فددالتفكري يف الددراهن العضددوي يبدددد قدددرات الفددر 

 واانكبدداب علددى وعددي   وتوقددع التحددول إليهددا 2ل العافيددة فكددري يف حددات  خددالف الحددال اابددتالء املدددين 

 ن تستأنف بعد استكمال النقاهة املطلوبة .الوظائف املعطلة اليت من شأنا أ

اجملتمدع   يلفدن الدوعي  اهتمام الوقف باملريض من الناحية النفسدية   يعدرب عدن ارتقداء اجتمداعي داخدل    

 تددذكر نعددم اهلل الكثددرية علددى عبددادة مددناات املرضددية   لواملددادي باحلدد3ىل ضددرورة التكفددل النفسددي اجملتمعددي إ

 ا بددد  حة الدديت ا ميكددن أن تدددوم ألوددليدده اانسددان بعددد حالددة اناحيددة   وتددذكر املددتل الددذي ميكددن أن ينتهددي إ

يعدد نفسده للمودري ذاتده الدذي ميكدن أن يبتلدى بده بعدد احلقيقة    هو يف4فالفرد حني يعي دوره مع املرضى 

                                                                                                                                            

الذي كان زمال هم يف الدول املسيحسة حيرقون   أو يلقون بالسالسل يف األقبية املرضى النفسيون يتلقون معاملة إنسانية يف الوقن 
 . 22املهجورة ح  املوت " ينظر عبد الستار إبراهيم   املرجع ذاته   ص 

1
بل على يقول ابن سينا " إن قوة الفكرة قادرة على إحداا املرض والشفاء منه   وأن للفكرة قوة مؤثرة ليس على جسم الفرد نفسه    -

 2) القاهرة   بداية انتاج نشر وتوزيع     التنويم باإليحاءأجسام اآلخرين   وأحيانا حيول هذا التأثري عن بعد " ينظر إبراهيم الفقي   
 . 26ه( ص 2222 –م  7222سبتمرب   

2
حلياته من خالل املواجهة واانتماء  " يتجه العالج النفسي باملنهج الوجداين إىل إعانة الفرد على أن يكتشف بنفسه معىن وقيمة ما -

اإل ايب لآلخرين واملسؤولية ااجتماعية كما تتمثل يف التعاون مع اآلخرين عللى قهر كافة أشكال الظلم اليت تعوق حتقيل الذات وتعوق 
 .28  ص  اإلنسان وعلم النفسااختيارات السليمة " ينظر عبد الستار إبراهيم   

يف ااغلب حل ما يعرتضهم من مشكالت والتخلص مما تسببه وم من مشاعر الضيل وااضطراب والقلل كما  معظم الناس يستطيعون -3
)  علم النفس في حياتنا اليوميةيستطيعون ااستمرار يف يف أداء اعمال حياهتم اليومية بطريقة طبيعية وفعالة " ينظر ممد عثمان جناين   

 . 282م ( ص 2982 –ه  2222  22الكوين   دار القلم    
4

  عام املعرفة ) الكوين   اجمللس الوطر للثقافة والفنون واآلداب   جمل  العالج النفسي الحديث ، قوة لإلنسانعبد الستار إبراهيم    -
." ففي اامراض اجلسمية دائما  ما يكون العرض اجلسمي ) كارتفاجمل درجة احلرارة   والوداجمل   وارتفاجمل 22م ( ص  2982  مارس  72

عالج   وألن األطباء احتكروا عمليات العالج اجلسمي ضغط الدم ..( نتيجة اختالات عضوية او كيميائية يف اجلسم هي اجلديرة بال
 . والنفسي معا   فقد انتقل املفهوم الطيب واجلسمي انتقاا  آليا إىل تفسري اإلضطرابات النفسية "
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بعيددة عدن  1فراد اجملتمع على ااعتناء باملريض تربيدة عمليدة  ومن رة يريب الوقف أ و تطولفرتة قد تقور أ

 رض الواقع . ا على أاجتد حتقيق   التقارير النظرية والينبغيات اليت

 * وقف في بالد المغرب لمن عجز عن دفع اجرة الحمام : 

دخددول احلمامددات  ى مددن يريدددلددخددرى مددن األوقدداف   مثددل : الوقددف ع" ويف بددالد املغددرب : عرفددن أنددواجمل أ

يوسددع  2.ف بدده جسددده   ويقضددي وطددره "وقددف مددا ينظ دداحلمددام   فيأخددذ مددن هددذا ال جددرالعامددة   وا ددد أ

  ويثبددددددن تكرميدددددده املسددددددتمر لدددددده   واحلددددددرص علددددددى  3نسددددددانلددددددوقفي اخلددددددريي دائددددددرة ااهتمددددددام باإلالسددددددلوك ا

و اخلددروج عليدده بالقتددل   أ اانتقددام مددن جمتمعددهخال السددرور عليدده   حدديت ايفكددر الفددرد البتددة يف وإدإسددعاده

داء رية   كددددأن يتهدددداون يف أجباتدددده احلضدددداداء واوددددري يف أاوجددددرة مندددده إىل مددددوطن آخددددر  أو التقأو  والتدددددمري

أو  4ر الوقف أجدرة النظافدة وااسدتحمام للعداجك عنهدا  لدئال يظهدريف منظدر قدذر يثدري الشدماتةمانيط به  يوف  

 اامشئكاز من قبل اجملتمع .

حدد  وإن كددان 5ا يعددني الوقددف اددذا السددلوك التنظيفددي علددى طمددو  الفددرد اىل أن يظهددر بدندده مجدديال نظيف دد   

جمتمعده   ونية داخلدو يشعر بالبينه وبني الطبقة اليت تعلوه   أ بالتباين الكائن ح  ايشعرعاجكا   وذلك 

دوار مدددال اجلسدددد واإلقبدددال علدددى أداء األتقبدددل املظهدددر احلسدددن وااسدددتجابة جل فددددخول احلمدددام مؤشدددر علدددى

                                                 
1

ه  2227فر ) قطر   وزارة األوقاف   ص مةمجلة األنسانية الشمولية يف فلسفة الرتبية اإلسالمية   إلعيسى حسن اجلراجرة   النظرة ا -
 .77( ص 

 .222املرجع نفسه :  -2
  عام املعرفة ) الكوين   اجمللس الوطر للثقافة والفنون واآلداب   جمل  نسان ، ضرورات ال حقوقاإلسالم وحقوق اإلممد عمارة    -3

. " جند اإلسالم قد بلغ يف اإلميان باإلنسان   ويف تقديس حقوقه 22( ص  2982مايو ) أيار (  –ه  2222شعبان  – 79   89
 "   إطا الواجباتإىل احلد الذي جتاوز به مرتبة احلقوق   عندما اعتربها ضرورات   ومن   أدخلها يف

." هيئة اإلنسان هي مظهر مجاله   وبيان حسنه   والناس يتعاملون مع  92  ص  التربية الجمالية في اإلسالمصاحل أمحد الشامي    -4
 "    إذ اا يعرفونه هاإلنسان من خالل هيئت

5
الوحة والقوة   واإلسالم حيرص على صحة  ." النظافة سبيل إىل 782  ص  السنة مصدرا للمعرفة والحضارةيوسف القرضاوي    -

 األبدان   وقوة ألجسام   فهي عدة للفرد   وذخرية للجماعة.
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جتمدداعي  املنوطددة بدده  فحددني يتنظددف اجلسددم ويتلطددف خيددف للفعددل واملهنددة   وينشددط للحددراك التعبدددي واا

ويفقدد الفدرد الثقدة   ويضدعف حدوافك العمدل مكاناته النشداطية لدرن الذي يثقل اانسان   وحيبط إعكس ا

   افددة السددخرية واإلبعدداد 1يفكددر كثددريا يف التفاعددل مددع األقددران ندده يشددعر بالقمامددة فلددذلك ايف ذاتدده جددراء أ

 .طر الوحدة واانفوام ص من  افالتنظيف والتجميل يدعم ااندماج ااجتماعي   ويقل  

واجلماعدددة   وباسددتمرار فعددل ارتيددداد احلمامددات   تنتشدددر ثقافددة اجلمدددال الدديت  دددب أن يسددتجيب ودددا الفددرد    

يتجشددددمه الوقددددف  ىل ااعتددددذار عددددن التنظيددددف   بسدددبب العجددددك املددددا    ألن ذلددددكوا دددنح الفددددرد بعدئددددذ إ

و معنويدة ا ماديدة أنسدان املكدرم مدن أي قدذارة وهي لفتة حضارية مهمة   حتدرر اإل ه  واحاجة للتفكري في

 .2سس جلمال املظهر واملخرب معا تبع   الذي يؤ ترتجم طبيعة املنهج امل

 * وقف على نوع مهاجر من الطير :    

ويف مديندددة فددداس : وجدددد وقدددف علدددى ندددوجمل مدددن الطدددري   يدددأو إىل فددداس يف موسدددم معدددني   فوقدددف لددده بعدددض 

ويسدهل لده العديش يف تلددك املددة مدن الدكمن   كامندا شدعر هدؤاء اخلدريون مددن  اخلدريين مدا يعينده علدى البقداء  

ينتقدل السدلوك الدوقفي   3.املسلمني : أن هذا الطري املهاجر الغريب له على اهل البلد حدل الضديافة واايدواء

دمي بعدددد اسدددتيفاء حاجدددات اانسدددان املختلفدددة ) النفسدددية  وااجتماعيدددة  وااقتودددادية   واجلماليدددة ..( وتقددد

Belongingness تلددف التكرميددات الدديت تشددعره باانتمدداء
الفددردي واجلمدداعي  1ازااجتمدداعي   وتعددده لالجندد4

                                                 
1

 هلها أمن القذارة   ويتجنب ينفر  –بفطرته  –" إن النظافة واملظهر احلسن : من أسباب تقوية الروابط بني الناس   فاإلنسان السوي  -
 . 782وهذا سر احلث على اإلغتسال قبل اجلمعة " . ينظر يوسف القرضاوي   املرجع ذاته   ص 

2
يقول ابن القيم " واجلمال الباطن يكين الوورة الظاهرة   وغن م تكن ذات مجال   فتكسو صاحبها من اجلمال واملهابة واحلالوة   -

 . 222  ص  ، التربية الجمالية في اإلسالملشامي صاحل أمحد اجبسب ما غكتسن روحه من تلك الوفات " ينظر 

 .633:  من روائع حضارتناموطفى السباعي :  -3
4

بسيط يعر اإلرتبا  واانسجام وااميان مع املنتمي اليه وبه   وعندما يفتقد اانتماء لذلك   فهذا يعر أن به خلال لاإلنتماء افهومه ا" -
 .2) القاهرة   كلية اآلداب   جامعة املنيا   دت( ص اإلنتماء   هذا اخللل تسقط صفة اانتماء " ينظر صابر أمحد عبد الباقي  عوم
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ىل هددذه احلقيقددة " مشددريا إ   يقددول تعدداىلخددرى جمدداورة لالنسددان ىل واقددع احليددوان   الددذي ميثددل أمددة أن إيلتفدد

")  فرطنَّا فَّي الكتَّاب مَّن شَّيءمَّم أمثَّالكم مَّا أ وما من دابة فَّي االرض والطَّائر يطيَّر بجناحيَّه إال

االيفدددة ( تسدددانده يف كثدددري مدددن  مم اانسدددان   جعلهدددا اهلل مسدددخرة لددده)مدددة كدددأ(أمدددة احليدددوان  أ25: نعدددام األ

ندا  لوقدة مدن قبدل اهلل تعداىل   وتدؤدي وظدائف اتية   لذا وجب اايفاء حبقوقهدا أيضدا   طاملدا أعباء احلياأل

نديبء صدلى اهلل عليده وسدلم " لدوا أن فالكالب مثال يقول عنها ال  الويد وحراسة املاشية والكرجمل واملسكن 

 .2سود البهيم "مرت بقتلها   فاقتلوا منها األمم ألالكالب أمة من األ

  املبذولدددة نسدددانية ه دليدددل علدددى العاطفدددة ااميانيدددة اإل  وتفكدددريه يف إقامتدددالطدددري مدددعسدددلوك الفدددرد املغددداريب     

  لدديس مددع  3والنبددوي   الددذي يهددذب الوجدددان اإلنسدداين البيددان القددرآين للطددائر املهدداجر   وهددي نابعددة مددن

) الطددددري   الكددددالب   نسدددان فحسددددب   بدددل مددددع احليددددوان أيضدددا   باعتبددددار املالزمدددة الدددديت يقضدددديها احليدددواناإل

 .نسان القطط( مع اإل

أندده كددره إفندداء أمددة  يقددول اامددام أبددو سددليمان اخلطددايب يف شددر  احلددديث يف كتابدده معددام السددنن : معندداه :   

و عليه كله   فال يبقى منه باقية   ألنه مدامن خلدل هلل تعداىل عدام جيل من اخللل   ح  يأمم   وإمن األ

ىل قدددتلهن  لددى هدددذا   واسددبيل إمدددر عضددرب مدددن املوددلحة   يقدددول إذاكددان األاحلكمدددة   و عمن إا وفيدده نددو 

                                                                                                                                            
1

املنتدى العريب إلدارة املوارد  نجاز ،دافعية اإلالرغبة يف القيام بعمل جيد   والنجا  يف ذلك العمل " ينظر ممد عوض لرتتوري    -
 البشرية .

(كلهم يف كتاب الويد   وقال 2393( وابن ماجه ) 3353( والنسائي ) 6353( والرتمذي ) 3533رواه أبو داود برقم )  -2
الرتمذي :حديث حسن   وذكره االباين يف صحيح اجلامع الوغري   ورواه الطرباين يف األوسط عن عائشة وفيه ليث بن أيب سليم   وهوثقة 

ورواه الطرباين يف الكبريوااوسط وأبو يعلى بنحوه عن ابن عباس وقل اويثمي : إسنادهحسن .اجملمع : ولكنه مدلس  كما قال اويثمي  
 .633  3993-ه —36333  دار الشروق    : السنة مصدرا للمعرفة والحضارةيوسف القرضاوي نقال عن ( 32 -3
يكون وا أثر كبري على النجا  يف احلياة   من ذلك األثر الذي توصلن الدراسات إىل ان املهارات ااجتماعية والوجدانية   ميكن أن  -3

...فاملتع بقدر كبري من الذكاء الوجداين ميكن أن يكون له أمهية أكرب لتحقيل النجا  يف احلياة من أمهية حاصل الذكاء درة العقليةيكون للق
  ضمن كتاب حبوا لذكاء الوجداني ، مفهوم جديد في علم النفسا" ينظر بشري معمرية   املعريف الذي يقاس بااختبارات العقلية املقننة

 . 69، ص  2ج  (7222) اجلكائر   منشورات احلرب   ودراسات يف علم النفس 
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سددواها   لتنتفعددوا اددا يف احلراسددة   ويقددال : ان    فدداقتلوا شددرارهن   وهددي السددود الددبهم   وأبقددوا مدداكلهددن 

 1السود منها شرارها وعقرها "

 ؤوي لها : قطط التي الم  * الوقف على ال

وا سدديما املوددابة بددالعمى منهددا    –"وقددف رعايددة احليوانددات األليفددة   الدديت اجتددد مددن يطعمهددا   كددالقطط 

مثدل بيدن القطدط   وهدو اىل عهددد قريدب  كدان  موجدودا يف سدوق "سدداروجة " بدمشدل   وكدان فيده مايكيددد 

الدديت تعدديش مددع  و ددري ااهتمددام نفسدده علددى فودديلة القطددط.علددى أربددع مائددة قطددة مددن الفارهددات السددمان " 

ل اوددرة اسددتقطاب نفسددي عدداطفي دة مددا تشددك    وعددا ليدده مددن الكددالباإلنسددان داخددل البيددن وهددي أقددرب إ

لمدا هدو لعداب كثدرية  مثلى أاع  يالطفهدا ويالعبهدا ويغدذيها   ويددراجتعل صاحبها يهتم اا اهتمامدا كبدريا 

  -رضددي اهلل عندده –2بددوهريرة   وقدددعرف الوددحايب اجلليددل   أكددرب راويددة اددذا اإلسددم " أربينياحلددال عنددد الغدد

 وغالبا ما يرى معه .ألن له قطا يهتم به كثريا   

قريبا من اانسان  حيدرس البيدن مدن الفئدران واجلدرذان ويالعدب الودغار  افالقط غالبا ما يتخذ رفيقا أليف   

نسدان علدى اإل  ويوسع من احلراك داخدل البيدن   لدذا حيدرص  هلاأل يف البين   ينشر البهجة واحلبور بني

واد ويسددتمر ريتدده   فتنشددأ نفدس العاطفددة لدددى األوذواده ومالزمتدده   ويددورا سدلوك الوددحبة أل موداحبته

 ااهتمام نفسه .

                                                 
 .633: المرجع نفسهيوسف القرضاوي :  -1
2

فسماه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " عبد الرمحن " وأمه ميمونة  –وقيل غري ذلك  –" كان اسم أيب هريرة يف اجلاهلية عبد مشس  -
بنن صخر  وقيل أميمة ..سئل أبو هريرة رضي اهلل عنه م كنين بذلك ؟ قال : كنين أبا هريرة   إلين وجدت هرة فحملتها يف كمي   

وروى عه أنه قال : وجدت هرة وحشية فأخذت أوادها   فقال   أيب : ما هذه يف حجرك ؟ فاخربته فقال : أنن  فقيل   أبو هريرة  
 2987 –ه  2227) القاهرة   مكتبة وهبة   شعبان  أبو هريرة راوية اإلسالمأبو هريرة " ملكيد التفويل ينظر ممد عجاج اخلطيب   

 . 62م( ص 
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ضده ىل ضرورة ااهتمام بدالقط حدال مر للقط   يلفن الوقف نظر املسلم   إولقاء هذه الوحبة الطويلة    

و ينظددر إليدده علددى جددرد انتهدداء وظائفدده املنوطددة بدده   أو يتخلددى عندده اوعجددكه   فددال  ددب أن يددرتك وحددده   أ

املبثوثدددة يف قلدددب املسدددلم 1و أعمدددى   فالرمحدددة   طاملدددا أنددده مدددريض   أه عدددبء  دددب اخلدددالص منددده أسددداس أنددد

تستدعي تلقدف القدط حدال عجدكه ومرضده   اإمهالده او الدتخلص منده   وإنشداء بيدن  ودص ودم يتكفدل 

  بعدددد أن كدددان السدددلوك فيددده حباجددداهتم املختلفدددة   وهدددذا ارتقددداء حضددداري آخدددر يودددل اليددده السدددلوك املسدددلم 

 نسانية   بني ذويه وأهله .  والتخلص من اإل 2الغريب غارق يف إراقة الدماء

 :*  الجماعة الحرفية 

شدراف شدبكة مدن ت واحلرف اليت ربط بينها وبني األخرى   كانن النقاباومن القوى اإلجتماعية األ"     

  مليددة مهمددة   ففددي أغلددب األحيددان  دية واجتماعيددةاملودداحل التجاريددة الدديت سددامهن يف تطددوير روابددط اقتوددا

دى إىل تطددور البددىن احملليددة أشددراف يرتأسددون الكثددري مددن احلددرف ويسددمون شدديول احلددرف   كددل هددذا كددان األ

لتسددهيل ممارسددتها السددلطة وعالقتهددا بدداجملتمع هددذه البددىن و القواعددد  للمجتمددع وقواعددد العمددل الدديت وظفتهددا 

ددددإضددددافة اىل روابددددط الدددددم والعائلددددة لعبددددن دور   فددددراد وفئددددات اجملتمددددع مددددن ممارسددددة السددددلطة ا يف محايددددة األا مهم 

السياسدددية بطريقدددة عشدددوائية   وكدددان شدددي  احلرفدددة أو النقابدددة ميثلهدددا أمدددام الدولدددة يف رعايدددة شدددؤونا   وحدددل 

جتمداجمل ماكدان للشدي  قددرة علدى اإلاملشاكل الناشئة   واإلشراف على العقود وحسن سري العمل   وعادة 

تسددجيل العقددود   وإيوددال الشددكاوي الدديت تتعلددل باحلرفددة   كمددا كددان الشددي  هددو القندداة  بالقضدداة مددن أجددل

                                                 
1

 . 622  ص  7م( ج2999 –ه  2272   7  ) دمشل   دار القلم     األخالق اإلسالمية وأسسها   عبدالرمحن حبنكة امليداين -

" راا كانن القبائل اليت تغلغلن يف اعماق اإلمرباطورية الرومانية أقل شراسة  من تلك اليت كانن تدفعها من السهوب   وقد ذكر  - 2
قبائل أبعد عن املدينة   فكانن قبائل اوان اقلها حتضرا وأبعدها عن الرهبة " ينظر   الربابرة أنفسهم قووا عما اقوة م قسوة أشد على يد

  عام املعرفة ) الكوين   اجمللس  تاريخ الحضارة من خالل موضوعاتكاقني رايلي   عبد الوهاب ممد املسريي   الغرب والعام   
 . 222م ( ص  2982يونيو ) حكيران (  –ه  2222  رمضان  92الوطر للثقافة والفنون واآلداب   جمل 
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ميددة الداخليددة  توددال بأعضدداء كددل مهنددة . مددن الناحيددة التنظين مددن خالوددا احلدداكم احمللددي مددن اإلالدديت يددتمك

قددددد ن الدددددخول يف املهنددددة وحدددد  التوصددددل إىل ااحددددرتاف  كانددددن تعا   بدددددءا مددددوهرمي ددددكددددان التنظدددديم دقيق ددددا 

ضفاء احلرفية على املتخرجني الذين يقسمون الدواء لشديول املهندة وللتمسدك بقواعددها الديت اإلحتفاات إل

وكاندددن املهدددن واحلدددرف أشدددبه اشدددتملن علدددى األماندددة والكمدددال والسدددعر املعتددددل والتضدددامن مدددع أفدددراد املهندددة 

 1.بالطرق الووفية

فدددراد خددددمات اقتودددادية وجتاريدددة  تلفدددة ألقددددمي تعدددراف احلضدددارة ااسدددالمية   تسدددهم يف مجاعدددة احلرفدددة يف أ

حللددي ا ىل حيددث حيتدداج اليهددا القددوم   وهوالددذي يوددنع" تنددتج الثيدداب واألثدداا والبندداء وتوزيددع امليدداه إاجملتمددع 

وجتتهدد   جتسدري  2للتكخرف والكخرفة   ويعد الورق للكتابدة   و لدد الكتدب بعدد أن ينتهدي مدن نسدخها "

  وذلدك مدن بالتجدار  أو إحلاقهدا األذىسدلط احلاكمدة   مانعدة مدن اسدتفرادها بداحلكم العالقة بينها وبني ال

سدتوى التنسديل بينهدا دوار والوظدائف   علدى مسدتوى القيدادة وعلدى مح األداري مكدم يوض دتنظديم إخالل 

 لنظدددر فيهدددا لىل اجلهدددات احلاكمدددة تلدددف اإلهتمامدددات واملشددداكل إشدددراف   الدددذين حيملدددون  وبدددني شددديول األ

 .نشطة والفعاليات التجارية اليت تقوم اا هذه الفئةاحللول الكفيلة بتسهيل  تلف األ تقدميو 

ا   فوداحب احلرفددة يف هدذا املندال مددن احلدس بدداحلقوق والواجبدات مع د ربيدةتيسددهم يف 3وهدو سدلوك مجعدوي 

  حيدددرص علدددى تعكيدددك قدددواه اإلنتاجيدددة   اجلهدددات احلاكمدددة احلريدددة املهنيدددة   واحدددرتام اجلهدددد املبدددذول مدددن قبدددل

                                                 
  الدميقراطية وحقوق اانسان يف الفكر ااسالمي   مركك دراسات الوحدة العربية    جدليات الشورى والديمقراطيةأمحد املوصللي    -1

 .39937692  شبا / فرباير 6نان    لب –بريوت 
 .32، 6    :33  كتاب العريب    إيقاع على أوتار الزمننقوا زيادة    -2
3

تقوم بتنظيم العمل بني أحياء املدينة وقراها   من حيث توزيع العمل واإلشراف .. فالعمل الفردي مهما بلغ قد يقور عن تأدية  -
اجملتمع حاجة ماسة   فيتجمع الناس يف مجعيات تتودى للقيام اذه اخلدمات اليت يعجك األفراد عن  اخلدمات ااجتماعية اليت حيتاج إليها

) دمشل   دار النهضة  الجمعيات الخيرية اإلسالمية ودورها في التكافل االجتماعيالقيام اا " ينظر ميي الدين خري اهلل العوير   
 . 82م ( ص  7226 –ه  2272 2  
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 السدلط التشدجيع واإلهتمدام ن حقوقه موونة غدري مهددرة   ويتلقدى مدن ويضاعف من أدائه احلريف   طاملا أ

مددع اجلمعددي  1سددتجابة لكافددة املعضددالت الدديت حتددول واسددتمرارية عملدده احلددريف   مددع التكافددلإىل جانددب اإل

 .شركائه يف املهنة 

ول حتققدده مددن خددالل ا   فدداألوالسياسددي مع دد ااجتمدداعييددة اددذا السددلوك متددارس التغيددري فاجلماعددة احلرف     

  وتتبدددع يف اجملتمدددع  وإمنائهددداالتفاعدددل مدددع ظدددروف املهندددة وتغرياهتدددا ومشدددكالهتا واحلرص علدددى النهدددوض ادددا 

  وتكسددبها ة ا   فتسددفيد منهددا اخلددرب  تلددف التطددويرات اجلاريددة عليهددا يف اجملتمعددات الدديت تتعامددل معهددا جتاري دد

ملهارة عند الطرفني   وينقدل هدذا إىل اجلماعدة   ويطور ا2بداعية ا اجلديدة   مما ينمي احلاسة اإلأيضا خربهت

 ليها التنظيم احلريف .احلرفية   كجكء من األهداف التثقيفبة اليت يسعى إ

قتودددادي النجدددا  اإلأو السدددلطة الددديت ايهمهدددا والثددداين يدددرتبط بالنضدددال السياسدددي ضدددد السدددلط املسدددتبدة    

لضدددرائب الددديت تقضدددي علدددى ام لنوعيدددة اخلددددمات الددديت تقددددمها   بدددل يهمهدددا تكبددديلهم بللحدددرفيني   وا هتدددت

  أو حد  عمدال األخدرى ااختيدار ودا مدن دون الوظدائف واألكما تقضي على فرص ستمرار   إمكانات اإل

ك يف تشدكيلة مجاعيدة متعاوندة اعدة ذلدقتودادي الدذي يطدال اجملتمدع برمتده   تقداوم اجلمالظلدم أو احليدف اإل

بَّن عمَّر: أن رجَّال فعَّن اا إىل اهلل تعداىل  جتماعي املنو  ادا   خدمدة للمجتمدع وتقرب دعلى أداء الدور اإل

عمََّّال أي النََّّاس أحََّّب إلََّّى اهلل ؟ وأي األ جََّّاء إلََّّى النبََّّي صََّّلى اهلل عليََّّه وسََّّلم فقََّّال : يارسََّّول اهلل

إلَّى اهلل تعَّالى أنفعهَّم للنَّاس أحب الناس "  ليه وسلم : أحب إلى اهلل ؟فقال رسول اهلل صلى اهلل ع

                                                 
التكافل اجتماعي مسؤولية أفراد اجملتمع بعضهم عن بعض   ف ذا أساء البعض جرت اإلساءة ضررا على املسيء وعلى غريه   يعر  -1

 . 22وإذا أحسن أفاد ذلك فاعل اإلحسان وغريه " مي الدين خري اهلل العوير   املرجع ذاته   ص 

2
احلل أبو فخر   عام املعرفة ) الكوين   اجمللس الوطر للثقافة والفنون  رمجة غسان عبدت   ، اإلبداع العام والخاصالسكندرو روشكا  -

. " اإلبداجمل نشا  فردي أو مجاعي يقود إىل إنتاج يوف باألصالة والقيمة واجلدة  6م( ص  2989  ديسمرب 222واآلداب    جمل 
 والفائدة من أجل اجملتمع " .
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عددن أيب هريددرة رضددي اهلل عندده عددن الندديب و   1"عمََّّاإللى اهلل تعََّّالى سََّّرور تدخلََّّه علََّّى مسََّّلم، وأحََّّب األ

س عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربَّة مَّن كَّرب يَّوم من نف  صلى اهلل عليه وسلم قال " 

ر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة ، ومن ستر علَّى مسَّلم فَّي س  الدنيا ي ة،ومن يسر على معسر فيالقيام

 ."2يه  خ  نأ  و  ي ع  ف   د  ب  الع   ام  ا د  م   د  ب  الع   ن  و  ي ع  ف   اهلل  و  خرةنيا ستر اهلل عليه في الدنيا واآلالد

الددذي  راجلماعددة احلرفيددة انطلقددن إذن مددن هددذة التوجيهددات النبويددة يف بندداء هددذا السددلوك املدددين املتحضدد   

 الديت يشداركها العمدل واجلهدد 3جتماعيدة والسياسدية إزاء جمتمعده   وإزاء اجلماعدة  عل الفدرد حيدس بقيمتده اإل

و يف حدال حدال القبدول واملوافقدة  أ ابية مدع اويئدات احلاكمدة سدواء يف وحيس يف الوقن نفسه اشاركته اإل

مدددن اويئدددة احلاكمدددة بدددل حيضدددى بااسدددتجابة  ضدددطهادفكدددال احلدددالني ا يلقدددى العندددن واإل   املعارضدددة والنقدددد

 ذلك يتمكن من مكاولة النشا  وتوسيع آفاق عمله .  وبوفعل التفهم ملطالبه   

 * الجماعة الفقهية : 

  تفدديت للندداس مددا أشددكل  حكددام الشددرعيةلميددة   خبددرية  باألتشددكلن يف احلضددارة اإلسددالمية مجاعددة ع     

ىل ندوجمل السدلوك الدذي يرضداه اهلل تعداىل ورسدوله وتوجه أفدراد اجملتمدع إعليهم من أمور العادات والعبادات   

                                                 
وقال اويثمي : رواه الطرباين يف الثالثة  ( 226 -7 )ويف الوغري  (229 -6 )ويف األوسط   (788 - 7 )الطرباين يف الكبريرواه  -1

 . ( 926 )وحسن األلباين الفقرة األوىل منه يف الوحيحة  (229 – 8 )وفيه سكني بن سراج وهو ضعيف 
المنتقى من  وأبوداود   والرتمذي واللف  له   والنسائي   وابن ماجه واحلاكم وقال صحيح على شرطهما    (3344)مسلم رواه  -2

 . 395  ص  3للمنذري   انتقاه وقدم له وعلل حواشيه ووضع فهارسه يوسف القرضاوي    ج  كتابالترغيب والترهيب
  ويوجهها إىل خدمة اودف املقوود   و عل من اللبنات الضعيفة " العمل اجلماعي يضم اجلهود بعضها إىل بعض   وينسل بينها  - 3

   6) القاهرة   مكتبة وهبة     الحل اإلسالمي ، فريضة وضرورةافردها بنيانا مروصا يشد بعضه بعضا " ينظر يوسف القرضاوي   
 . 292م ( ص  7222 –ه 2277
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 1لى اهلل عليه وسلم يف كل ما يتعلل بشؤون الددين والددنيا   فاسدتنار النداس ادم وارتضدوهم قيدادة فكريدةص

 الفقهاء  امجاعةيطلل عليه هذه اجلماعة  2 عن القيادة السياسيةحيان بديال  م   ويف بعض األوروحية إليه

 :  معنى الفقه*   

فده بالرسدالة عندد "مدار الفقه يف لغة العرب على الفهم   قال موسدى عليده السدالم يف دعائده لربده عنددما كل  

ل ل  ع ق د ة  م ن ل س ان  ﴿و  طور سيناء  ل ي﴾ي اح  عليده السدالم قومده  وعنددما دعدا رسدول اهلل، 33طده : يَّ ف ق ه واقَّ و 

أي انفهمده وتقدول ، . 46هدود :﴾ي َّا ش َّع ي ب  م َّا نَّ ف ق َّه  ك ث يَّر ا م م َّا تَّ ق َّول﴿قال له قومه –ىل ما بعثه اهلل به إ

يليكوندوا أ.  633التوبدة :﴾ل ي تَّ ف ق ه َّوا  ف َّي الَّد ين  ﴿قال تعداىل،  ا لهي فهم  ا يف الدين أوو فالن فقه  العرب " أ

بيندن لده فقهدا إذا فهمده   قدال  فقده عدر مدا به   قدال ابدن سديده : فقده عنده بالكسدر فهدم   ويقدال :علماء

ا   فلمددا فددر  مددن كالمددده قددال : أفقهددن ؟ يريدددد : زهددري : قددال   رجددل مدددن كددالب وهويوددف   شددديئ  األ

يء فهدو أفهمن ؟ وقد فقه يفقه فقاهة إذا صار فقيها وساد الفقهاء   ورجل فقيه : عام   وكدل عدام بشد

دالفقيه يفهم عن اهلل ورسوله   وفعل أ  3وفقيه العرب عام العرب " فقيه   مبدر علدى الا معل دصحابه   فهم 

عددن معضددلة اخددتلط عليدده فهمهددا   ويعددر 4و املسددتفيت رعي   أدلددة واضددحة   تقنددع الباحددث عددن حكددم شددأ

                                                 
. " واملقياس الفذ العاصم من الكلل ان نتحاكم إىل كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه  226  ص  علل وأدويةممد الغكا     - 1

سة وسلم   وان نستوحب معنا يف هذه احملاكمة سرية اخللفاء الراشدين والفقهاء اإلئمة   ف ن احلل قلما يفوت هؤاء الكبار يف جما  السيا
 .والثقافة " 

2
ي وقعن الشعوب املسلمة فريسة له من أمد طويل وظلن إىل اليوم ترسف يف قيوده   ليس مرده إىل أن اإلسالم بسبب اإلستبداد الذ"  -

نقوته عناصر معينة فأصيب معتنقوه بضعف يف كيانم كما يواب احملرومون من بعض ااطعمة بلني يف عظامهم أو فقر يف دمائهم "   
 . 26  ص  اإلسالم واالستبداد السياسيممد الغكا    

 . 72( ص دت    ) البليدة   قور الكتاب   تاريخ الفقه االسالميعمر سليمان ااشقر    -3
ن يكون سؤاله عما ينفع   أي يسأل أوتطبيل وذا املعىن  ب ن حيسن السؤال   فحسن السؤال نوف العلم .. أول ما  ب عليه أ"  -4

يف واقعة يعانيها هو أو غريه ويريد احلكم فيها   وا يسأل فيما هو مفرتض بعيد الوقوجمل   فهذا من أغاليط املسائل اليت جاء احلديث 
م (  2992 –ه  2222 7) بريوت   املكتب اإلسالمي     الفتوى بين االنضباط والتسيببالنهي عنها " ينظر يوسف القرضاوي   

 . 22ص 
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قيل يف املالبسدات الفهم استفرا  الطاقة العقلية يف تتبع موادر احلكم الشرعي من الكتاب والسنة   والتد

  يعددني  ن فهددم السددياق الددكمر واملكدداين واحلددا ل والعوائددد الدديت جدداء اددا الددنص   أي أحددواات واألواملناسددب

  تلف األحوال والتغدريات الديت تطدرأ علدى لىسقاطه عالشرعي   وميكنه من إ ا على فهم احلكمالفقيه كثري  

 فعمليدة الفهدم عمليدةي إنسدان   ميكدن أن يتبوأهدا أ لى درجة عالية مدن الدذكاء اع  فالفقيه  1حياة الناس

 تى ألي إنسان.معقدة   ا تتأ عقلية

أو  –صددطال  الشددرعي " هددو العلددم باألحكددام الشددرعية العمليددة املكتسددب مددن أدلتهددا التفودديلية ويف اإل   

اء باإلسدتقراء أن األدلدة الديت حكام الشرعية املستفادة من أدلتها التفوديلية  وقدد ثبدن للعلمدهو جمموعة األ

جع إىل أربعدة :القدرآن والسدنة واإلمجداجمل والقيداس   وأن أسداس هدذه األدلدة حكام الشرعية تر تفاد منها األتس

ددد الكدددرمي   السدددنة الددديت ول منهدددا هدددو القدددرآنواملوددددر التشدددريعي األ رت جمملددده وخوودددن عامددده وقيددددت فس 

ه و حل دتده عدن حكدم شدرعي   أشدرعية حدال إبان  الفقيده يدرتبط باملودادر ال2ا "ا له ومتام  مطلقه وكانن تبيان  

حدال عددم وجدود الدنص ويقديس للنودوص الشدبيهة   و تهدد  ملسألة فقهية جديدة طرأت على واقع النداس

قواعدد  اصدد الشدريعة   وهكدذا ميدارس تفكدريه الفقهدي بنداء علدىر الفتوى املناسدبة املنسدجمة مدع مقيود  

ا الفقهددي   وأسدداء لعلددم الفقدده   وقددد يشددكل خطددر  مهلهددا ابتعددد عددن املددنهج مضددبوطة   إذا خددرج منهددا   أوأ

و ارتكداب أو التطدرف   أ  فيوجده النداس صدوب العندف 3و تطرفده يف الفتدوى على النداس   جدراء مغااتده أ

                                                 
م (  2999 -ه 2229   2) القاهرة   مكتبة وهبة     عوامل السعة والمرونة في في الشريعة اإلسالميةيوسف القرضاوي    -1

 ." وبناء ااحكام على املواحل الكمنية والبيئية من أسباب تغيري الفتوى واختالفها باختالف األزمان وااماكن وااحوال " . 79ص 

 63:   3  الكهراء للنشر والتوزيع   اجلكائر     علم أصول الفقهالوهاب خالف    عبد -2
3

" من أشد املكالل خطرا على املفيت أن يتبع اووى يف فتواه   سواء هوى نفسه أو هوى غريه   وخباصة أهواء الر ساء وأصحاب السلطة    -
الذين ترجى عطاياهم   ولشى رزاياهم   فيتقرب إليهم الطامعون واخلائفون   بتكييف احلقائل   وتبديل األحكام   وحتريف الكلم عن 

الفتوى بين اإلنضباط اعا اهوائهم   وإرضاء لنكواهتم   او مسايرة لشطحاهتم ونطحاهتم " ينظر يوسف القرضاوي   مواضعه   اتب
 . 69. ص  والتسيب
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جتماعي والسياسي   وتنشئ ضغائن جديدة بني أبناء اجملتمع الواحدد   سديما وأن من اإلاألمحاقات هتدد 

طويددل مددن الوددراعات ىل جانددب تدداري  طبقيددة وعرقيددة وطائفيددة معقدددة   إت اجملتمددع العددريب خيضددع لتكوينددا

ا يف حيددداة ا عميق دددن الددددين يدددؤثر تدددأثري    وبددددهي أفجدددر أحياندددا كثدددرية ت  ولكنهدددا ت1ا ثنيدددة الددديت هتددددأ حين ددداإل

 . 2ا عن الدينسالمي بعيد  وا ميكن فهم السلوك العريب واإل واستجابة   ا وتفاعال  ا وسلوك  املسلمني  فكر  

قتوددادية اجملتمددع املختلفددة   السياسددية واإلجتماعيددة واإلا حباجددات ا كبددري  فممارسددة الفقيدده تددرتبط ارتباط دد    

جديدددد يطدددال احليددداة اإلجتماعيدددة    واميكدددن ألي   3والثقافيدددة واجلهاديدددة وغريهدددا مدددن شدددؤون احليددداة املختلفدددة

قائدد السياسدي ) أي الفقيده ( يشدرك الن يكون للفقه موقفه وحضوره السيادي   وهوبدذلك املختلفة دون أ

إذا للدددى السياسدددي عدددن أدواره ووظائفددده  4جتماعيدددةا يتفدددرد بالتوجيددده والقيدددادة اإلحيان ددديف توجيددده النددداس   وأ

د ولدذا ظهددر سدالمية وقدن أفووددا وتراجعهدا ثلمددا تددلل عليده جتربددة احلضدارة اإلىل الفسداد   مه إالتغيرييدة   واجت 

دددا بدددني الفقهددداالوددراجمل عميق ددد ي بعدددد اخلالفدددة ر يف تددداري  العدددرب واملسدددلمني   أء والسياسددديني مندددذ وقددن مبك 

 كم امللكي .  وبدايات احل5الراشدة 

                                                 
ر كما هو لونا ولسانا ) أي إثنيا وثقافيا ( يشكل قاعدة ثقافية من قواعد السلوك الدير يف اإلسالم   ف ن خ" إذا كان احرتام اآل  -1

 ا هو عقيدة وإميانا   هو إقرار ابدإ تعدد الشرائع السماوية   واحرتام ملبدإ حرية ااختيار   والتكام بقاعدة عدم اإلكراه يف الديناحرتامه كم
 222  جمل  79)   بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية   س  ل العربيبقالمست" ينظرممد السماك   احلوار الدير   ملاذا وإىل أين ؟   

 . 69م ( ص  7226أغسطس  –  آب 
. " ذهب مجاعة من  72م ( ص  7222) القاهرة   دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع    الدين والمجتمععبد اهلل ممود شحاتة    -2

 ذي ميوت أفراده جوعا   فيدفع أهلها الدية متضامنني إىل أسرته " .الفقهاء على رأسهم اإلمام ابن حكم إىل مسؤولية البلد ال

3
" الفقه أحد العناصر اوامة يف حضارتنا اإلسالمية العربية   فقد علم الدراسون وذه احلضارة املثلى انا إىل جانب لاهتا وخوائوها  -

 –ه  2272 2) القاهرة   مكتبة وهبة     ن األصالة والتجديدالفقه اإلسالمي بياملتنوعة " حضارة قانونية " ينظر يوسف القرضاوي   
 . 2م ( ص  7222

4
 " ح  العوور املتأخرة اليت علب فيهاالقليد املذهيب   واشتهر لدى الناس خلوها من ااجتهاد واجملتهدين   جند أن املتأخرين من علماء -

 . 72ين أمام املشكالت اجلديدة " يوسف القرضاوي   املرجع ذاته   ص املذاهب املتبوعة ..م يقفوا جامدين يف وجه األحداا   عاجك 
5

خووصا على يد طاغية مثل احلجاج  –" و  عمر بن عبد العكيك رضي اهلل عنه اخلخالة بعد أن احنرف احلكم ااموي كثريا بعد معاوية  -
عن نج الراشدين وارتكب كثريا من املظام   وامسن له لات كسروية او قيورية بعيدة عن منهج اإلسالم وروحه " ينظر يوسف   -

 . 72م ( ص  7228   2) القهرة   دار الشروق     لمفترى عليهتاريخنا االقرضاوي   
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ت خدددالق التسدددلط وسدددلوك التدددتمر احلاصدددل بدددني  تلدددف التكويندددافريدددل الفقهددداء يعدددارض إجتددداه الساسدددة يف أ

شدورى احلكدم   سالم   فيما خيدصىل جانب التخلي اجلكئي عن تعاليم اإلالسياسية املتوارعة على احلكم إ

قيه املسلم ا يقتور عملده علدى إصددار الفتدوى وفقدط   بدل ابدد ف  فالخالق ااستبداد والظلم وغريها وأ

ىل  الفدة ع مقدررات الشدريعة   وإن أدى ذلدك إمن النظر يف املسائل السياسية   وإبداء املوقف املنسجم م

يف كتابدده اخلددراج   ينوددح اخلليفددة  بوحنيفددة ي املشددهور صدداحب أفددفددأبو يوسددف الفقيدده احلن" املقددرر سياسدديا 

م القضدداة ليسددو أهددال ودددذه ن معظدددمددوال اليتددامى والغربدداء   ألأليدده ا يف انتقدداء مددن يوكدددل إن يكددون حريو ددأ

بويوسدف اهدتم . فأ1"رثيدةعفاء وحقدوقهم اإلضدنم هم وتابعوهم ا يتورعون عن سدلب موداحل الأو  العهدة 

توزيدددع القضددداة غدددري  مدددام السددلطان   وطالدددب ب نودددافهم مددنلغربددداء ودافددع علدددى حقدددوقهم أالشددأن اليتدددامى و 

 مشاركة الفقهاء للشأن ااجتماعي مع اخللفاء والقضاة .ثبن به إجتماعي أتربوي العادل   وهو إهتمام 

 ابن تيمية االصالحي :جماعة نموذج  *

وهددذا    يف ذروة السددلطة اململوكيددة يف القددرنني الثالددث عشددر والرابددع عشددر م(6235) ت" عدداش ابددن تيميددة 

ململدوكي ا   فالنظدام اا بعيددة أيض دستعمال السلطة وفساد احلكم قد قطعن اشواط  عور كانن فيه إساءة إ

مرييدة مدوال األعددة والتنافس والوراجمل على الدخول احلكومية عكز الدافع انتكاجمل األذو املراكك السلطوية املت

خالقدددي تددداوات   وأصدددبح الفسددداد األهدددا الرشددداوي واوبدددات واإلدارة تكينإبأشدددكال  تلفدددة مبتكدددرة   وإ ددداد 

  يعطددي الرتاخدديص للحانددات واملددواخري   فددال ا يف الدولددة سددالمية   مؤسس ددخالقيددة اإلباملعددايري الشددرعية واأل

                                                 
 7222ترمجة عباس عباس  دار املدار ااسالمي الطبعة ااوىل   آذار   مارس الشريعة والسلطة في العالم االسالمي ،   سامي زبيدة، 1
:97 
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 يتدددول أي منودددب قضدددائي   أن يثدددري هدددذا الوضدددع سدددخط ابدددن تيميدددة   الدددذي معجدددب   واحلدددال هدددذه   

 .1"ا القليلتثمر إملاليت صال  بحمالت اإلىل القيامإويدفعه 

لن عدراض غددري الوددحية الديت طالددن اجملتمددع  وشددك  بفقهدده للشددرجمل وللواقدع اإلسددالمي يلتفددن إىل األابنتيميدة 

ا ل خطدددر  تشدددك    وهددي بدددال شددك 2سدددالمية التجربدددة السياسددية اإلسدددالمية املسددتندة إىل الشدددريعة اإلا يف نشدداز  

سدددالمي يف احلكدددم  ولدددذا سدددعى إىل جماادددة األعدددراض الطارئدددة  اسدددكية اجملتمدددع وسدددالمة النمدددوذج اإلعلدددى مت

لسدددنة اخلودددوم  أو أ بطدددش احلددداكم   إىلو يلتفدددن أ  دون أن خيشدددى مدددن سدددوء العاقبدددة   3وجمالددددة أصدددحااا 

  فاملمارسددة الفقهيددة التيميددة الفقهيددة والتارخييددةسددالم   ويددرتبط متامددا اسددؤولياته ينددافح عددن اإل هنددأدرك أندده أل

والنبويددة فقددط   بددل اقتحددام املشددكالت الدديت يعدداين  آنيددةالقر لنوددوص لبددال  املعددىن الشددرعي إاتقتوددر علددى 

 واحلملة على املفاسد ال  تعرقل احلياة ااسالمية .منها اجملتمع 

واجتثداا املضدار الديت تدؤثر بدال 4وعكم علدى التغيدريجتماعية   ابن تيمية نكل إىل الشارجمل والتحم مع البىن اإل

جتماعيةلددددى فات دخيلدددة علدددى مسدددلمات التنشدددئة اإل  وتضددديف إضددداشدددك يف مسدددار الرتبيدددة ااسدددالمية 

ددد  مددددركا أا ة الدددداخل واخلدددارج مع دددا علدددى قدددو  سدددلب   تدددؤثر املسدددلمني   مدددن شدددأنا أن جيب ا يسدددتن العلدددم دائم 

ملشكالت الواقع ويسعى حللها " ملا ظهر السلطان " غازان" على دمشل   جاءه ملدك " الكدرج "  وبدذل 

 هددل دمشددل   فوصددل اخلددرب إىل الشددي  ن ميكندده مددن الفتددك باملسددلمني مددن أألدده أمددواا كثددرية جكيلددة   علددى 

                                                 
 .639سامي زبيدة   املرجع نفسه : -1
ظلن الشريعة طوال العووراإلسالمية قبل دخول اإلستعمار بالد املسلمني : مودر التشريع   ومودر القضاء   ومودر الفتوى    -2

  72  ص  تاريخنا المفترى عليهومودر التوجيه والرتبية والتعليم للمجتمع كله   وم يكن وا مكاحم يف ذلك " ينظر يوسف القرضاوي   
: السياسة ما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل الوال  وأبعد عن الفساد   وإن م يضعه الرسول   وا نكل به "قال ابن عقيل  - 3

م (  7222 –ه  22788 2) القاهرة   دار الشروق    الدين والسياسة ، تأصيل ورد شبهاتالوحي " ينظر يوسف القرضاوي   
 . 22ص 

. " من 277  رسالة دكتوراه منشورة  دت   ص  تماعي من منظور التربية اإلسالميةالتغيير اإلجسيف اإلسالم علي مطر     -4
 .الوعب أن تنمو وتتغري ا لنظم ااقتوادية وااجتماعية والسياسية ف ميجتمع تسيطر على ابنائه الفوضى العقلية "
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 مددن األنوددر والظفددر و فقددام مددن فددوره   وشددجع املسددلمني   ورغددبهم يف الشددجاعة ووعدددهم علددى قيددامهم بال

حالمهدددم  فخرجدددوا معددده إىل جملدددس أوزوال اخلدددوف   فانتددددب مدددنهم رجدددال مدددن وجدددوههم وكدددربائهم وذوي 

خددذ أجلسدده   و أمندده و السددلطان " غددازان " فلمددا رأى الشددي  أوقددع اهلل لدده يف قلبدده هيبددة عظيمددة حدد  أدندداه 

" علددى املسددلمني وأخددربه حبرمددة  الشددي  يف الكددالم معدده يف عكددس رأيدده مددن تسددليط املخددذول ملددك " الكددرج

دمددداء املسدددلمني   وذكدددره ووعظددده   فأجابددده اىل ذلدددك طائعدددا   وحقندددن بسدددببه دمددداء املسدددلمني   ومحيدددن 

 .1ذراريهم   وصني حرميهم "

ابددن تيميددة الفقيدده يسددتوعب جيدددا احلددوادا السياسددية سدديما مددا يتعلددل منهددا حبرمددة الددديار   والدددفاجمل عددن    

اه عددددائي حيودددل سدددالمي   وحتفيدددكه لتغيدددري اجتدددسدددارعة إىل إشدددراك الدددرأي العدددام اإل  وامل 2حيددداض املسدددلمني

ىل العددرض املغددري  وم رج علددى " غددازان "   إن هددو اسددتمع إن يظفددر اددا ملددك الكددخددالل مسدداومة ميكددن أ

عر ىل حالدة الدذلشدام   وحتويدل اسدتقرار املسدلمني إبنداء اوقف وتأثرياتده اجلسديمة علدى أمدن أيبور خبطورة امل

 تنفيذ العدوان من العدو املرتبص .واخلوف واولع النامجة من 

دد     ا يلتفددن إليهددا  3ذ املبددادرة الفرديددة ا يف إطددار اجلماعددة الوطنيددة اإلسددالمية   إا واعي ددحتددرك ابددن تيميددة حترك 

تده وأبان ض لده ابدن تيميدة ومجاعما يف املواقدف املودريية   كمثدل هدذا املوقدف التدارخيي الدذي تعدر  كثريا   سي  

عاليدة حظيدن ادا املبدادرة التيميدة   رغدم املخداطر  تربويدة عن تالمحيدة كبدرية بدني الفقيده واجملتمدع   واسدتجابة

ر وغدري الفقيده القائدد غدري املنثدن قدوة يت تطبع مثل هدذه املعارضدات  إا أاملتوقعة   وحالة التهيب الكبرية ال

                                                 
 . 77  مكتبة النار  ص حول حياة شيخ االسالم ابن تيميةيب عبد اهلل ممد بن سعيد بن أرسالن   أ -1
2

الد يقول حسن البنا : " إن اامة اليت حتسن صناعة املوت  وتعرف كيف متوت املوتة الشريفة يهب وا احلياة العكيكة يف الدنيا والنعيم اخل -
وت وهب لكم احلياة " يف اآلخرة   وما الوهن الذي أذلنا إا حب الدنيا وكراهية املوت   فأعدوا أنفسكم لعمل عظيم واحرصوا على امل

 . 727 ص  حول أساسيات المشروع اإلسالمي لنهضة االمة ، قراءة في فكر اإلمام حسن البناينظر عبد احلميد الغكا    
" جهود األفراد مهما توافر وا من إخالص ا تستطيع أن تؤثر التأثري املطلوب لتحقيل اودف املنشودألنا ضعيفة الطاقة   مدود  -3

 . 292  ص  الحل اإلسالمي ، فريضة وضرورة  وقتية التأثري " ينظر يوسف القرضاوي    املدى
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ة علدى عدكهتم ية   بلده يف قضدية احليداة للمسدلمني  واحملافظدن يساوم يف قضيه شرعاملرتدد   والذي اميكن أ

ثري علددى غددازان   حدد  والتددأىل مواصددلة السددعي لتحييددد هدددف  امللددك املعتدددي تبدداجمل إوكددرامتهم   تدددفع األ

 خرى ي حجة الفقه والشرجمل   وليسن حجة أاحلجة الوحيدة   ه ن  وكان تيميةمجاجمل ابن إأذعن ملطلب 

  م يقتودددر علدددى الودددورة السياسدددية السدددابقة   بدددل ردددة موقدددف 1اهتمدددام الفقيددده املسدددلم اشدددكالت اجملتمدددع 

س " غدددازان "   فقدددد قدددال " جتمددداعي الفدددذ ابدددن تيميدددة   بعدددد حضدددور جملدددإلاآخدددر عدددرب عنددده القائدددد تربدددوي 

 ابدن تيميدة   فقيدل : فدأكلوا منده إا اقددم ودم طعام دبو العباس   إنم ملا حضدروا جملدس " غدازان "القاضي أ

تأكددل فقددال : كيددف آكددل مددن طعامددك وكلدده ممددا نبددتم مددن أغنددام الندداس   طبختمددوه اددا قطعددتم مددن ا م 

أشدددجار النددداس ؟  إن " غدددازان " طلدددب منددده الددددعاء   فقدددال يف دعائددده : اللهدددم إن كندددن تعلدددم أنددده قاتدددل 

ن كدان للملدك والددنيا والتكداثر فافعدل بده لتكون كلمة اهلل هي العليا وجاهدد يف سدبيلك فأيدده وانودره   وإ

واصنع  فكان يدعو عليه و" غازان " يؤمن على دعائه   وحنن جنمع ثيابندا خوفدا أن يقتدل فيطدرطس بدمده 

"2. 

ارتفعن وترية املعارضة   واشدتد خطداب ابدن تيميدة وهويكشدف موددر الطعدام املسدروق للملدك  وميتندع    

ن املقددام أا مددن امللددك نفسدده   ورغددم صددادر  ا عددن رفددض سددلوك اللووصددية   حدد  وإن كددان كلدده تعبددري  أعددن 

                                                 
" .. معرفة اجملتهد بالناس واحلياة من حوله   وذلك أنه ا تهد يف فرا    بل يف وقائع تنكل باألفراد واجملتمعات من حوله   وهؤاء  - 1

تؤثر يف أفكارهم وسلوكهم تيارات وعوامل  تلفة : نفسية   وثقافية   واجتماعية واقتوادية   وسياسية   فال بد للمجتهد أن يكون على 
االجتهاد ، شروطه ، حكمه ، مجاالته وحاجتنا ن املعرفة بثقافة عوره   وظروف جمتمعه ومشكالته " ينظر يوسف القرضاوي   ح  م

يوليو  76 – 29شوال املوافل ملا بني  22 – 28املنعقد بقسنطينة من  –" من أشغال ملتقى الفكر اإلسالمي السابع عشر  إليهاليوم
 م  2982
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احلكدام  ىل فكدرة احملاسدبة الديت  دب أن ينضدبط اداه إمقام إكرام وحفداوة   إا ابدن تيميدة م يستسدغه   ونب د

 .1ن يلتكم به الفقهاء وسلوك الورجمل الذي  ب أ

 * جماعة الصوفية :     

امي ىل مراتب صوفية  تلفة   ويدل علدى مقامدات متعاقبدة يف طريدل التسدمنظم يشري إالتووف مذهب " 

طريقددددة الوددددوفيني يف السددددعي وراء احلقيقددددة للوصددددول إليهددددا حددددول ماسددددبة الددددنفس علددددى  الشخوددددي   ودور

األفعال وفهم آداب خاصة به   يقول اإلمام أبدو القاسدم القشدريي أن املسدلمني بعدد الرسدول الكدرمي صدلى 

   عليه وسلم م يتسم أفاضلهم يف عورهم سوى رسول اهلل   إذ ا فضل فوقها   فقيل ودم الودحابة اهلل

صددحب الوددحابة " التددابعني " ورأوا يف ذلددك أشددرف تسددمية     قيددل ملددن وملددا أدركهددم العوددر الثدداين لددي 

سدددلوك  التوددوف. 2الكهدداد والعبدداد     حددددثن البدددجمل وظهددر التودددوف بعددد مددائتني مدددن اوجددرة " بعدددهم 

خدرة   ويتخفدف مدن تعبدي وخلقي يرتبط السالك من خالله بربه سبحانه وتعاىل   ويقبدل علدى طلدب اآل

و طالدب   بدل يسدمو إليهدا أمطالب الدنيا الفانية   ويدرى ذلدك مرتبدة روحيدة   ا يسدمو إليهدا كدل سدالك 

كرامددات  إذ التوددوف كمددا يئا مددن الفقددط مددن أدرك احلقيقددة فعددال   واقددرتب مددن سددر مكنددون   وتددذوق شدد

منيددة يظفددر اددا الطالددب أو أ" يسددري إليهددا السددالك بعددد جهددد ودربددة ولدديس 3يقددول أربابدده " تددذوق وجماهدددة 

   حبسب رغبته وإرادته .املريد 

                                                 
1

" قال العك بن عبد السالم للملك ااشرف موسى بن العادل سلطان دمشل ...إن جيوش التتار لوض بالد املسلمني   واوىل بكما ان  -
ما زال الشي  به ح  أقنعه   فثىن العكم عم أخيه   وأبطل احملارم تتعاونا على درء  اخلطر الكاحف فتناا مثوبة اهلل وإعجاب اجلميع   و 

واملناكر   وأمر له السلطان بألف دينار فردها قائال : هذا اجتماجمل هلل فال أكدره بشيء من عرض الدنيا " ينظر جمموعة من املؤلفني   
 . 22م ( ص  7222 –ه  2272) دمشل   دار الفكر   إعادة  مشكالت في طريق النهوض

  للنشر والتوزيع: 3993  2  وزيع  )القاهرة   دار الثقافة للنشروالتالطرق الصوفية في القارة االفريقيةعبد اهلل عبد الرزاق إبراهيم    -2
63 

3
ااشتغال بالذكر والعبادة   والغىن عن الناس   والقناعة   شرائط التووف ماكلن عليه املشائ  املتقدمني من الكهد يف الدنيا   و "  -

رورة   والرضى بالقليل من املطعوم واملشروب وامللبوس   ورعاية الفقراء   وترك الشهوات   واجملاهدة والورجمل   وقلة النوم   والكالم عند الض
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سددم ظهددر للقددوم قبددل سددنة مددائتني   وملددا أظهددره أوائلهددم تكلمددوا فيدده وعددربوا عددن صددفته بعبددارات كثددرية " واإل

عندددهم : رياضددة الددنفس   وجماهدددة الطبددع بددرده علددى األخددالق الرذيلةومحلدده علددى  ن التوددوفأوحاصددلها 

خددالص والودددق إىل غددري ذلددك مددن اخلوددال احلسددنة الدديت األخددالق اجلميلددة مددن الكهددد واحللددم والوددرب واإل

خرى   واحلدددديث ب سددناد عدددن الطوسددي يقددول لعدددن أبددابكر بدددن ألايددتكسددب املدددائح يف الددددنيا والثددواب ف

قددول سددألن اجلنيددد بددن ممددد عددن التوددوف فقددال : اخلددروج عددن كددل خلددل رديء   والدددخول يف  املثدداقف ي

كل خلل سر   وب سناد عن عبد الواحد بن بكر قدال : لعدن ممدد بدن خفيدف يقدول : قدال :رومي كدل 

ائل  وطالددب اخللدددل كلهدددم أنفسدددهم بظدددواهر قددداخللددل قعددددوا علدددى الرسدددوم   وقعدددت هدددذه الطائفدددة علدددى احل

 .1نفسهم حبقيقة الورجمل ومداومة الودق " أوهم طلبوا  الشرجمل  

يثدار ا يلدكم نفسده بدأخالق اإلحال املتووف إذن يتميك عن غريه من الناحية الرتبوية واإلجتماعية   فرتبوي د  

ا علدى ا  د يف نفسده إقبداا متكايدد    لدرجة التغافل عن مطالبه وحاجاته   واجتماعي  2والبذل والعطاء لغريه 

ن املخالطددددة املطددددردة تفسددددد الطهددددر   ألإىل اخللددددوة ومباعدددددة الندددداس  وتددددالوة الددددورد اليددددومي   ومدددديال   الددددذكر

 نددددددماج اناشدددددطهم ويوميددددداهتم السدددددالك إىل ممارسدددددات العدددددوام   واإلميكدددددن أن تدددددرد والتسدددددامي الروحدددددي   و 

                                                                                                                                            

عند الغلبة   واجللوس يف املساجد   ولبس املرقع ة والرا " ينظر أيب ومجع اومة واملراقبة والوحشة من اخللل  والغربة ولقاء املشاي  والنوم 
  حتقيل وتقدمي يوسف زيدان )  المقدمة في التصوف وحقيقتهعبد الرمحن ممد بن أمحد بن احلسني السلمي النيسابوري   البغدادي   

 .  82مور   مكتبة الكليات األزهرية   دت ( ص 
ممد بن احلسن بن الاعيل  ومسعد عبد احلميد السعدين      حتقيل تلبيس إبليسمحن ابن اجلوزي   اامام أيب الفرج عبد الر  -1

 633دار الكتب العلمية   بريوت   لبنان : 6445 6365 6منشورات ممد علي يضون   
2

" املوضوجمل الفريد والوحيح للتووف اإلسالمي يتكون من ثالثة عناصر أووا : جعل اإلميان النظري شعورا نفسيا غامرا    وحتويله من  -
عقل يتوور إىل قلب يعي ويتحرك   ثانيها : هتذيب النفس على ضوء نسبها اإلوي   آخرها النظر إىل الوجود الوغري يف هذه الدنيا على 

   2) اجلكائر   مكتبة رحاب     ركائز اإليمان بين العقل والقلبلوجود الكبري املمتد بعد املوت .." ينظرممد الغكا    أنه جكء من ا
 . 262م ( ص  2988 –ه  2228
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ل البعدد ااجتمداعي والتخلي عن املفاصلة النفسية والروحية   اليت نذر السالك وا نفسه   ولذا يشدعر حدا

   ا ده مطلقا حال املخالطة واملواحبة.بوفاء سريرة ونقاء قلب  وارتقاء وجداين 

قبددال علددى الدددنيا يف القددرن الثدداين ومددا بعددده وجددنح الندداس إىل  الطددة فلمددا فشددا اإليقددول ابددن خلدددون "    

  حركددة التوددوف بدددأت بعددد ضددعف خلقددي عددام طددال 1لددى العبددادة باسددم الوددوفية واملتوددوفة " الدددنيا إخت

م ويقدوى مدراض التكداثر والتندافس   كعدرض مدادي ودنيدوي يتعداظأاحلياة ااجتماعية اإلسالمية   ونشدوب 

 يدل السدالف يف القدرن األول وكدانالديت متيدك ادا اجل2" قيدة " الدرو  اخللويشتد على حساب القديم اإلميانيدة و

ىل لددنهج   ممددا دفددع اددم إاحملافظددة علددى مددرياا النبددوة   وااسددتقامة علددى ايريددب كثددري مددن الفئددات التحددول 

  وااسدددتجابة مدددن جديدددد إىل ندددج معلدددم 3ان اآلخدددرة الددددعوة مدددن جديدددد إىل عددددم اإلنشدددغال بالددددنيا ونسدددي

 رسول اهلل صلى اهلل علي وسلم  وبعث ااقتداء  بالكتاب والسنة النبوية املطهرة. األمة األول 

نددده ادددرور الدددكمن كتددداب والسدددنة ( بيدددد أحركدددة التودددوف ااول علدددى هدددذا الدددنهج) التمسدددك بالوانطلقدددن    

لديت أسداءت اخلرافات واخلدكعبالت ا غريبة إىل التووف ااسالمي واختلطن بالعديد من تتسربن فلسفا

ن أ  وغدددريت كثدددريا مدددن معاملددده وأهدافدددة   إىل 4"م 63 –ه  69اىل مدددنهج التودددوف األول" ابتدددداء مدددن القدددرن 

                                                 
ذوي   اجلكء األول من كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من  المقدمةابن خلدون    -1

 .343السلطان األكرب   دار ومكتبة اوالل   بريوت   لبنان : 
ه  2222   2  ترمجة عمر كامل مسقاوي   عبد الوبور شاهني ) دمشل   اجلكائر   دار الفكر     شروط النهضةملك بن نيب    - 2
األديان عندما تولد احلضارات   ومهمتها يف ." هذه الرو  اخللقية منحة من السماء إىل األرض   تأتيها مع نكول  92م ( ص  2982 –

ا اجملتمع ربط اإلفراد بعضهم ببعض   كما يشري إىل ذلك القرآن الكرمي يف قوله تعاىل " وألف بني قلوام   لو انفل ما يف اارض مجيعا م
 ( .  62 – 8الفن بني قلوام   ولكن اهلل الف بينهم   إنه عكيك حكيم " ) األنفال : 

" أول ما  ب على العبد معرفته والفكر يه هو انه عبد مربوب هلل تعاىل   –م  822 –ه  722ت  –يقول احلارا بن أسد احملاسيب  -3
  ترمجة حسني مؤنس   إحسان  تراث اإلسالموينبغي له أن يكون مستعدا دائما ملواجهة املوت " ينظر حسن نافعة   كليفورد  بوزورا   

  ص  7م(  ج 2928   27عة فؤاد زكرياء  عام املعرفة ) الكوين   اجمللس الوطر للثقافة والفنون واآلداب   جمل صدقي العمد   مراج
29 . 

  " نستطيع  ان نتبني بوجه عام ثالا فرتات كبرية يف التاري  العام للتووف  7  ج تراث اإلسالمحسن نافعة   كليفورد  بوزورا    -4
( وهي فرتة ميكن أن ندعوها فرتة الوراجمل من أجل البقاء    9ق  – 2: ااوىل : تغطي القرون الثالثة األوىل من تاري  اإلسالم ) من ق 
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  لكددن ا 1أصددبح يف كثددري مددن طرائقدده ومقواتدده شددارة علددى اسددتيعاب البدددجمل وطمددس معددام السددنة احملمديددة 

فددددراد   وجهدددداد الغاصددددبني زاتدددده احلضددددارية العديدددددة يف نشددددر اإلسددددالم وتربيددددة األيعددددر البتددددة التقليددددل مددددن إجنا

 الدراسة . املستعمرين   وحتديدا يف اجلانب ااصالحي ااجتماعي الذي يهمنا يف هذه

 : صالح اإلجتماعي والسياسيي والعسكري اإلنموذج و يةالصوف *

يرجددع انتشددار الطريقددة التيجانيددة يف بددالد اووسددا وغددرب إفريقيددا إىل جهددود احلدداج عمددر الفددوو التكددروري ) " 

(   وقدد اسددتفاد كثددريا مددن إقامتدده يف دولددة سدوكوتو حيددث تعلددم طددرق احلكددم وشددارك يف كثددري 6533 -6343

وفداة  دمعارك اخلالفة اإلسالمية هناك فكانن هذه الفرتة إعداد احلداج عمدر لقيامده باجلهداد الكبدري وبعدمن 

أمحددد البكددائي أحددد  غددادر احلدداج عمددر دولددة سددوكوتو والتقددى مددع الشددي   6523اخلليفددة ممددد بلددو يف عددام 

ادريدة يف السدودان الغدريب أحفاد سيدي املختار الكنيت والذي له الفضل األكدرب يف نشدر مبدادئ الطريقدة الق

وريب الفرنسددي يف بددالده واسددتمر يقدداوم ويناضددل حدد    وقددد قدداوم التوسددع األيف أواخددر القددرن الثددامن عشددر 

 .2"6533وافته املنية عام 

وراد   واانكفدداء علددى تطهددري في تارخيدده املضدديء م يتقوقددع علددى ممارسددات التعبددد واإلكثددار مددن األالتوددوف

ساسددية   سدديما مشددكلة ااسددتعمار اجلارددة علددى مقدددرات إفريقيددا  اشددكالت اجملتمددع األالددذات   بددل اهددتم 

وثرواهتددددا املختلفددددة   إمعانددددا يف تعميددددل التخلددددف ااقتوددددادي واإلجتمدددداعي   ومنعددددا ألي إمكانيددددة انطددددالق 

                                                                                                                                            

م (   والثالثة : تتميك بانتشار املؤلفات الكربى يف التووف وتشمل 22 –ه 2الثانية : تتميك احاولة التوفيل بني التووف وخوومه ) ق 
 . 22م   ودخول التووف يف عور التدهور ابتداء من ق  22و 27 –ه  2و  6الفرتة الواقعة بني ق 

األضحى فيحيوا سنة   بدا من أن يذحبوا للسيد   أن يذحبوا يف عيد  –األضحية  –" ... لو أن املشائ  وجهوهم إىل هذه السنة  - 1
ح  لو م يتودقوا بشيء منها   ف ن جمرد إراقة الدم هو إحياء لشعرية من شعائر اإلسالم " فول لربك واحنر " ما قلن هذا ح  وجدت 

 ة والبدعةالسنالشي  رمحه اهلل هاج علي   وأخرجر من الفول   واعتربين مشاغبا وكارها لالولياء والواحلني " ينظر يوسف القرضاوي   
 . 29م (  7222 –ه  2272 2) بريوت   مؤسسة الرسالة    

 26عبد اهلل عبد الرزاق ابراهيم   املرجع نفسه :  -2
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صددرين مددن رددة عمددل أعددالم التوددوف ومددن معهددم مددن املريدددين واملناحضددارية تنددافس القددوة الغربيددة املهيمنددة   

ي أعيدددة األخددرى علددى رفدددض الوجددود اإلسددتعماري ومندددع   وتعبئددة القددوى اإلجتما1مددة الغاصدددب علددى مقاو 

فريقدددي املوحدددد ضدددد سدددتعمارية لضدددرب الوحددددة الوطنيدددة أو تفتيدددن الودددف اإلجنددددة اإلمسددداومة تسدددوقها األ

 .فرنسا 

بددل  ) يف غددرب إفريقيددا( وم يقتودر احلددراك الوددويف ) الطريقددة التيجانيدة ( علددى مقارعددة العدددو الغاصدب     

يف العديددد مددن املندداطل العربيددة  قتوددادية الداخليددةىل تقددومي املفاسددد اإلإصددالحي احلضدداري امتددد عملهددا اإل

أثقدل البايدات النداس بالضدرائب يف  سالمية اليت مشلهدا املدد الودويف التيجداين   ففدي تدونس مدثال "عنددماواإل

ممددددا جعددددل الندددداس  6539دسددددتور عددددام و6533ن يف عددددام ألمدددداوبسددددبب تطبيددددل ائحددددة ا 6532م اسددددبتمرب عدددد

عنددف الثددورات ضددد احلكددام يف هددذه الددبالد   أثددورة مددن يقومددوا بينضددمون خلددف زعمدداء الطريقددة التيجانيددة و 

 .2وتكعمها بن غذاهم الذي ينتمي إىل قبيلة ماجر "

اإلصددالحي الودددويف ب صددال  املفاسدددد الددديت انتشددرت جدددراء تقوددري احلكدددام وعسدددفهم   وم اهددتم العمدددل    

يف معارضددتها للحدداكم اجددرد النوددح أو إرسددال رسددائل مكتوبددة تطلددب تكتددف اجلماعددة التيجانيددة التونسددية 

املشددروعة اىل ثددورة فيهددا الرتاجددع عددن القددرار املتعلددل بكيددادة الضددرائب   بددل حولددن مطالددب الطبقددات الفقددرية 

م هتددأ إا بعدد ااسدتجابة للمطلدب  )مع ما يف هذا اإلختيار من منع وندي مدن الناحيدة الشدرعية (مسلحة

" وبالفعددل قددام رئدديس الددوزراء موددطفى جكنددة دار بتهدئددة القبائددل واسددرتجاجمل املفقددود مددن احلقددوق املهضددومة 

                                                 
1

يقول األمري عبد القادر " إن املوت أهون من العار   ومن هدم أساس شرفنا   واآلن وقد جتاوزوا الفرنسيون حدودا ارتضوها   وجرى "  -
د وأن يكونوا قد قودوا باعتدائهم هذا أن يستولوا على بالدنا ويستعبدونا  ودون ذلك بذل اموالنا وأرواحنا " ينظر الولح عليها   فال ب
( ص 7222) مؤسسة البابطني   مؤسسة جائكة عبد العكيك سعود البابطني   إهداءات  عصر األمير عبد القادرناصرالدين سعيدوين   

226 . 
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ه نحددس ابددن غددذاهم بضددعف سددلطاأ6533عددام صدديف  الثددائرة ووعددد بددالعفو العددام   ولفدديض الضددرائب ويف

وكددان  6533يوليددو 33ستسددالم مقابددل العفددو العددام وكتددب إىل البدداي خطابددا حيمددل هددذا املعددىن يف فعددرض اإل

ن طلدب العفدو ضدعف أ. صدحيح 1"مطلبه يتضدمن منحده مقاطعدة لكدي يبدر فيهدا زاويدة للطريقدة التيجانيدة 

إرباكا عاما يف اسدتمرار املعارضدة واملخالفدة للسدلط احلاكمدة عميل طال أوصال احلركة الووفية  وسبب وا 

ببسدددبب رغبدددة رجدددال الطددددرق الودددوفية يف احلودددول علددددى املدددال والنفدددوذ واجلددداه " حدددد  قدددال جوليدددان بددددأن  

بيدد أن مكتسدباهتا  2احلكومة الفرنسية قد عرفن كيف جتمع املتووفة حووا عدن طريدل التمويدل واحلمايده "

اجتماعيا قويا مع اجملتمع ودفاعا مستميتا عن حقوق الفقراء   على األقدل يف مرحلدة  القبلية أثبتن حضورا

 .قوة احلراك الوويف   وككل حراك اجتماعي يبدأ قويا   يتضاعف ويذعن ويساير القوة الغالبة

وعدربت بددذلك احلركددة الوددوفية) التيجانيددة ( عددن لندددقها مدع عمددل الشددعب التونسددي ودفاعهددا عددن احلقددوق 

 هدرة وإلاجمل صوهتا عاليا للفئات احلاكمة   وجتنيد القوى ااجتماعيةللقتال دون هذه املطالب الضائعة امل

 * جماعة الحسبة :

واإلصدددال  اإلجتمددداعي   وهدددو مظهدددر  الرتبيدددة احلضدددارة ااسدددالمية أيضدددا اظهدددر آخدددر مدددن مظددداهر تمتيدددك   

التمدن اإلسدالمي الدذي قامدن بده اجلماعدات اإلجتماعيدة إىل جاندب اجلهدود السدلطية األخدرى يربز  مجعوي

يتجدده هددذه املددرة إىل األسددواق الشددعبية كفضدداء اجتمدداعي آخددر يددربط الفددرد حباجددات إقتوددادية وإجتماعيددة 

ماعيدة  تلفدة يلبيها حراك الناس يف السوق بني البائعني واملستهلكني   وينتج تفاعالت ماليدة وثقافيدة وإجت

ومتباينددة   حتتدداج باسددتمرار إىل مؤسسددة تنظيميددة تراقددب عمليددة البيددع والبددائعني وحتمددي املسددتهلك مددن غددش 

 وتنبده إىل أخلقدة السدلوك التجداري   وترشديده ادا التجار وتالعباهتم باألسعار احلقيقية واحملددة لبضدائعهم 
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مي صددياغة تددواءم بددني نوددوص الشددرجمل وموددداحل ينسددجم ويتوافددل مددع فقدده البيددوجمل الدديت صدداغه الفقددده اإلسددال

الندداس يف أهددم خويوددة مددن خوددائص حيدداهتم اإلجتماعيددة ) البيددع والشددراء( هددذه املؤسسددة الدديت شددكلن 

 ". المحتسبون  والقائمون عليها يدعون "  الحسبة"تارخييا وظيفيا يف احلضارة األسالمية   تسمى " 

من اإلحتساب " ويقدال :فدالن حسدن احلسدبة يف األمدر  يعرفها صاحب لسان العرب بأنا" إسم" احلسبة 

  ويف احلددديث عددن رسددول اهلل صددلى اهلل عليدده وسددلم " مددن صددام رمضددان  1  حيسددن التدددبري والنظددر فيدده "

تسدداب لغويددا إىل ويقسددم " عمددر بددن عددوض السددنامي "ااح  2إميانددا واحتسددابا غفددر لدده مددا تقدددم مددن ذنبدده "

 معنيني :

والثدواب عندد اهلل   بالقيدام بدأنواجمل الدرب واخلدري   إبتغداء األجدر املرجدو منهدا   كمدا  : هو طلب األجر ولهماأ

 يقال إن كلمة ) حسبة ( تعر األجر أيضا .

لدددو قلندددا : احتسدددب فدددالن علدددى فدددالن   أنكدددر عليددده قبددديح عملددده   واسدددم  امدددك: يعدددر اإلنكدددار     ثانيهمَََّّّا 

 3( أي طالب األجر ".الفاعل ) احملتسب 

احملتسب يف جتربة احلضارة اإلسالمية يقوم بعمله التغيدريي يف سدوق املديندة بددافع األجدر والتقدرب إىل اهلل   

تعاىل   ومتثل العبودية له   وهو جهد تنظيمي ملناشط التجار واملتسوقني الذين يرتادون على السوق للبيدع 

كددر الددذي ميكددن أن يقارفدده التدداجر اجلشددع و الشددراء   فيددأمر ادداهو مناسددب يف سددلوك البيددع وينهددى عددن املنأ

املخددالف ألصددول البيددع املتعددارف عليهددا يف اجملتمددع املسددلم ويضددبط املمارسددات املنكددرة واملمنوعددة يف حركددة 

 السوق اليومية أو األسبوعية أو املولية .
                                                 

1
 636: 6  الوسيط ج33:  6  مادة حسب   قاموس احمليط ج لسان العربابن منظور :  -

 . 359  شعيب اارنؤ     ص  رياض الصالحين. نقال عن النووي    339. ومسلم  336 – 3البخاري  رواه  -2
اويئة املورية العامة للكتاب    الحسبة في مصر اإلسالمية من الفتح العربي إلى نهاية العصر المملوكي سهام موطفى أبوزيد    -3

6453 :33. 
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تعريدددف إصدددطالحي للحسدددبة قدددي كتابددده  أول مدددن حددداول صدددياغة م(6935-ه339) ت " كدددان املددداوردي  

(فقال : إنا أمر باملعروف إذا ظهر تركه وني عن املنكر إذا ظهدر فعلده "    األحكامالسلطانيةهور ) املش

تداوله الكاتبون يف القدمي واحلديث   وزاد عليه البعض كالشريازي وبن اخلدوة عبدارة ) و وقد انتشر التعريف 

  احملتسددب حيددرص علددى بددذل املعددروف وغرسدده يف اجملتمددع املسددلم ليتماسددك البندداء 1وإصددال  بددني الندداس ( 

فدراد أاإلجتماعي   وينضبط سلوك املسلم بضوابط الشرجمل   ويوبح املعروف قيمة اجتماعية يدعو وا كل 

مدة اجملتمع   وترت  عليهدا الناشدئة املسدلمة   طاملدا هدي خويودة خدص اهلل ادا األمدة املسدلمة " كندتم خدري ا

  كمدددا حيدددرص أيضدددا علدددى دفدددع املنكدددر الدددذي يأتيددده 2أخرجدددن للنددداس تدددأمر بددداملعروف وتنهدددى عدددن املنكدددر "

خوددددوم املعددددروف   أوأولئددددك الددددذي يتعمدددددون نشددددر املوبقددددات واملنكددددرات يف اجملتمددددع بدددددافع التنفدددديس عددددن 

راقدب مسدتوى غرائكهم أو كسب منتمني جدد إىل سلوكاهتم املمجوجة داخل اجملتمدع املسدلم   فاحملتسدب ي

  اعددن آخددر لدده ن ينحدددر إليددهتمددع ومسددتوى السددلبية الددذي ميكددن أن يوددل إليدده اجملأاا ابيددة الددذي ميكددن 

حساسدية حضددارية إزاء جمتمعدده تدفعده اىل قيدداس التطددور القيمدى ومدددى ااسددتجابة للخرييدة الدديت وصددف اهلل 

 اا اجملتمع اإلسالمي األول .

حتددرزا عندددما أشددار إىل إختودداص احملتسددب دون حتديددد ملاهيددة احلسددبة   فقددال يف   أكثروكددان ابددن تيميددة    

" :وأمددددا احملتسددددب فلدددده املددددر بدددداملعروف والنهددددي عددددن املنكددددر   مملدددديس مددددن  الحسََََّّّّبة فََََّّّّي اإلسََََّّّّالمكتابددده " 

اختواص الواة والقضاة واهل الديوان وغريهم   واجتده الغدكا  بدان احلسدبة شداملة لألمدر بداملعروف والنهدي 

( و" التهدانوي " يف  كشَّف الظنَّونعن املنكرواجته مونفو العلوم اإلسالمية مثل " حاجي خليفة " يف ) 
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( إىل جعلهدددا علمدددا أو إىل اعتبارهدددا نظامدددا كمدددا اجتهدددن إىل ذلدددك دائدددرة  كشَََّّّاف اصَََّّّطالحات الفنَََّّّون) 

 1املعارف اإلسالمية ".

ري من املدن اإلسالمية   فمن ذلك " فاحملتسب عرف كرجل مسؤول عن األسواق واآلداب يف عدد كب  

مارواه ابن بطالن عن وجود متسب يف الالذقية ويف دمشل   ويبدو أنه كان قد أصبح يف ذلك الوقن 

(سلطان 6935-333من املألوف ان يعترب احملتسب من أصحاب الوظائف الدينية   ف ن ظغتكني ) تو

أمر   فلما بور به قال: إين وليتك  ضارهب حدمشل طلب متسبا   فذكر له رجل من أهل العلم فأمر 

مر باملعروف النهي عن املنكر " . قال : ) إن كان األمر كذلك  فقم عن هذا األاحلسبة على الناس  ب

فقد قال النيب صلى اهلل عليه  نه ذهب حرير   واخلع هذا اخلامت   ف  نماالطراحة   وارفع هذا املسند   ف

ن هذين حرام على ذكور أميت   حل إلناثها ( قال فنهض السلطان عن وسلم يف الذهب واحلرير : ) إ

مور الشرطة أطراحته   وامر برفع مسنده وخلع اخلامت من أصبعه   وقال : ) قد ضممن إليك النظر يف 

  ملا كلف احملتسب من قبل السلطان بدأ بنهي بالسلطان أوا   2( فمارأى الناس متسبا أهيب منه 

ىل عكمه على بسط إليتأكد من جديته يف التعاطي مع وظيفة احملتسب التغيريية واإلصالحية  ويطمئن 

  وفعال استجاب السلطان لنواهي احملتسب   وهي نواهي شرعية ثبتن سلطان املعروف ودحر املنكر 

عرب عن اإلذعان ألمر اهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم فورا   وم يضجر بنص السنة النبوية   و 

البتة   بل أضاف مهمة قيادية اخرى للمحتسب تتعلل بأمر الشرطة   طاملا أن احملتسب عرب عن 

 شجاعة نادرة امام السلطان   فلم يداريه   وم يكين له  الفة السنة   بل اخترب قدرته على تقبل املعروف

 اختبارا ايقوى عليه إا اولوا العكم من احملتسبني .وجمافاة املنكر 
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وبدهي أن ااقبال على دور التغيري ااجتماعي يكون متبادا بني اجلماعة احملتسبة والسلط احلاكمة     

لسلوك طاملا مت ااتفاق على بذل التغيري   واملشاركة الفعلية يف إجناز الوظائف التمدينية اليت حيققها ا

ااحتسايب   ورفده باإلسناد األمر ) الشرطة( حيت يكون ملبدأ التغيري سلطة رلية جترب املخالف على 

  وتسند األفعال اإل ابية اليت تضيف إىل رصيد افية للشرجمل ترك أفعالة املخلة باألخالق أو الشرف أو اجمل

ااستجابة للمعروف األخالقي واإلجتماعي احلياة اإلجتماعية   وتعمل على تطوير العمران   وتريب على 

 والسياسي والثقايف الذي ينسجم ومرجعية اجملتمع وثقافته .

 *األدوار اإلصالحية : 

م يقتور دور احملتسب على اجلانب اإلقتوادي املرتبط حبراك السوق وأنشطته املختلفة بل مشل نواحي 

عديدة يف احلياة اإلجتماعية )الدينية  وااقتوادية   والسياسية ..( وغريها من امليادين واجملاات اليت 

عوانه   وقد أومراقبته الدينية مع ب تربز التفاعل ااجتماعي بني أفراد اجملتمع وحتتاج إىل متابعة احملتس

واملناداة  1وعمارهتاونظافتهااتسع نشاطه كثريا   ففي امليدان الدير فقط  مشل صيانة املسجد   

هل اجلنائك واملقابر   ونظرته أمام املسجد   وكذا املؤذن والوعاظ والقراء   و إلالجتماجمل للوالة   ومراقبة 

  وغريها من الوظائف الدينية الكثرية اليت تربز شرافه على أهل الذمةإي   و الدينية لسماسرة العبيد واجلوار 

 .  ا منهاأدواره احلضارية الكثرية   نتناول بالشر  والتحليل بعض

:" م متنع علو مرتبة القاضي من إنكار احملتسب عليه ما يقور فيه   فكان ينكر عليه  تقويم القاضي*

ذا قودوهم   وميتنعون عن النظر بني املتخاصمني إذا إإذا كان من فئة القضاة الذين حيجبون اخلووم 

النظر اا ندب له من –مع ارتفاجمل األعذار  –حتاكموا ح  تقف األحكام ويتضايل اخلووم وكان يأخذ 
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وا   إبراهيم بن بطحاء  ومما يروى يف هذا اجملال ان بني املتحاكمني وفول القضايا بني املتشاجرين

" قاضي القضاة ببغداد   فرأى اخلووم جالسني على بابه  عمر بن حماداحلسبة ببغداد مر على دار " 

سب واستدعي جاجبه ينتظرون خروجه للنظر بينهم وقد تعاىل النهار وهجرت الشمس   فوقف احملت

وقال له : " عليك أن تقول لقاضي القضاة   اخلووم جلوس على الباب وقد بلغتهم الشمس  وتأذوا 

 .1باانتظار   ف ما جلسن وم   أو عرفتهم عذرك فينورفوا ويعودوا "

رس مياالقاضي   وهو به ىل سلوك اإلنسانية الذي ينبغي أن يلتكم إاحملتسب نبه السلطة القضائية    

صالحياته القضائية   فال  ب التهوين من كرامة اإلنسان وهو يطلب اإلنواف من رجل القضاء 

  وهو يعاين بال شك حال اإلنتظار   فيرتك معكوا وحيدا ينتظر مباشرة احلكم من القاضي والعدل

تقاضي من والرتقب   يتدخل احملتسب ليمارس فعل التقومي وسلوك الرتشيد لقاضي القضاة   وحيمي امل

او جتاهل املظلومني   وغريها من املمارسات املخلة بواجبات القاضي عسف القاضي ومتاطله أو إمهاله 

ن يرتكها تتنامي وتتعاظم يف اجملتمع املسلم وإا أجتماعية   واليت ا ميكن للمحتسب واملسيئة لرسالته اإل

 عرضته لتفشي الظلم واجلور .

وا يكتفي احملتسب بالدفاجمل عن املتقاضي خارج جمال احلكم بل يتدخل أحيانا فيما  ميكن ان يتجاوز    

القاضي قد اشتط على رجل بالغي  وشتمه أو -احملتسب  –فيه القاضي أخالق احلكم" فم  رأى 

أن حيكم  احتد عليه بالكالم ردعه عن ذلك ووعظه وخوفه من اهلل تعاىل   ف ن القاضي ا  وز له

وهوغضبان   واهو جوعان   وا يقول هكا   وا يكون فظا غليظا وكذلك أعوانه ونوابه  وينكر 
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.حيقل احملتسب اثل هده املراجعة األخالقية للقاضي  1احملتسب على القاضي إذا قبل الرشوة واملهاداة " 

هم ت  يراعون قواعد الشرجمل حال بدج ويقلل من جتاوزات القضاة الذين اثقة املتخاصمني يف حكم القاضي   

يف املنازعات املختلفة   وميكن أن يستجيبوا إلغراءات من ميلك املال واجلاه   فيويبوا به ظلما مقابل 

ظفرهم بعرض مادي   على حساب من اميلك وا يستطيع جماراة أولئك اا ميلكون  فيقع القاض 

 شر العدالة ومنع الظلم عن الناس .حينئذ يف لعبة املال والتكاثر   ويغفل دوره يف ن

 * النظر في األسواق والطرقات :

ن تكون األسواق يف اإلرتفاجمل أ" ينبغي م(6642-ه343ت) الشيرزي بن نصر عبدالرحمن : يقول    

وااتساجمل على ما وضعته الروم قدميا   ويكون من جانيب السوق إفريكان ميشي عليهما الناس يف زمن 

الشتاء   إذا م يكن السوق مبلطا   وا وز ألحد من السوقة إخراج موطبة دكانه عن لن أركان 

 ب على احملتسب إزالته واملنع من فعله   ملا يف السقائف إىل املمر األصلي   ألنه عدوان على املارة   

ذلك من حلوق الضرر بالناس   و عل ألهل كل صنعة منهم سوقا خيتص ام   وتعرف صناعتهم فيه  

  ومن كانن صناعته حتتاج إىل وقود نار   كاخلباز والطبال ف ن ذلك لقوادهم أرفل ولونائعهم أنفل 

تهم على العطارين والبكازين   لعدم اجملانسة بينهم وحوول ن يبعد حوانيأواحلداد   فاملستحب 

 .2األضرار"

يربز الشريزي يف هذا النص الرتاثي متدنية األسواق يف احلضارة اإلسالمية   و تلف ااعباء اليت يقوم    

نب التنظيم املرتبطة به   إىل جااا احملتسب يف احملافظة على مظاهر السوق املدنية  وتطوير البنية املادية 
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عليه التجاروغريهم   ويتابعه بنفسه مع أعوانه   اعىن ان احملتسب ميلك فقها عمرانيا املدين الذي حيث

فضال سواق احلديثة يف البالد الغربية ط اا األبدارية احلديثة اليت ترتوبيئيا وإداريا   يذكرك بالتنظيمات اإل

سواق  وهو يف ذلك يستفيد من تنظيمات األعن البالد العربية اليت اتكال تفتقد اىل التنظيم املناسب 

واملعابد والكنائس     انشئن الدكاكني عل جانيب الشوارجمل   Forum" اليت تقام حول امليدان الرومانية 

ن يكون عليها السوق يف أليت  ب أهم التكوينات العمرانية اويبني  1وشاجمل ذلك يف العور البيكنطي "

فريك املخوص للمارة واملتسوقني الذي مينع عنهم الوحل وقن الشتاء   إىل  املدينة اإلسالمية من اإل

اخلباز مع  ن خيتلط مكانأجانب احرتام املكان املخوص للبيع   ومراعاة طبيعة كل صنعة   فال  ب 

الذبح على أبواب حوانيتهم   وكان عليهم أن يذحبوا يف احلداد أو مع العطار " فقد منع القوابون من 

ن حيس باعتبارية كبرية داخل السوق أحرصا على مجالية املكان   وراحة املستهلك الذي  ب  2املذبح "

   سيما وهو يتنقل ويتحرك من صنعة إىل صنعة  ومن منتوج إىل منتوج آخر .

اإلسالمي السوق من قبل احملتسب من الناحية العمرانية واملادية واجلمالية   يثبن متدن العام تنظيم 

وحتضره   ورقي املدينة اإلسالمية يف مور والكوفة واملوصل وفاس وغريها من املدائن اإلسالمية  إىل 

ة والبكنطية فيما خيص جانب قدرة التجربة احلضارية اإلسالمية على استيعاب التجربة احلضارية الروماني

والبضائع والونائع   مما يعر أن جتربة احملتسب اعمل من التجربة  العمران والتنظيم احلضاري لدور التجار

  على ضخامة املؤسسة اليت تتكفل بالتنظيم واملراقبة وغريها   إا املعاصرة فيما يتعلل بالتفتيش وغريها 
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ء والغش تبقى السلوك الرائج يف أسواق املدينة املعاصرة   يف أن فوضى السوق   وسلوك ااحتكار والغال

 بالد العرب غري بالد العجم .

وا يغفل احملتسب وهو ينظم السوق من الناحية العمرانية وااقتوادية   مراعاة اجلانب اخللقي يف     

ة يتجه إليه اجلميع و جتمع التجار واملتعاملني " فاحلانوت ميثل مركك خدمة عامأتواجد مكان البيع   

لشراء ما حيتاجون   ووجوده يف مواجهة منكل يعرض أهل هذا املنكل لعيون املتعاملني مع هذا احلانوت 

. يلتفن احملتسب إىل أخلقة احلياة اإلقتوادية   ومنع الفساد األخالقي 1والعاملني فيه بوفة مستمرة "

تحقل بالنشا  التجاري والتبادل السلعي فحسب   ألن حتوني املدينة ا يمن اانتشار داخل املدينة 

باألخالق اإلسالمية اليت حض عليه الشرجمل اإلسالمي   سيما  بل يرتبط أيضا بتسييج احلياة اإلجتماعية 

 .وأن التجار يف معامالهتم املالية يراعون بدقة األحكام الشرعية 

 هل الذمة :أ*   

اىل جانب التجمعات ااجتماعية السابقة اليت أسهمن يف حركة التمدن ااسالمي   وشاركن يف    

متثل الفعل احلضاري   وحونن اجملتمع من ماوات التخلي عن الفعالية احلضارية اليت تعرب عن حيوية 

القيمية واألخالقية اليت الدينية اليت تقود ااستجابة العملية للمضامني اجملتمع ااسالمي   وعمل الفكرة 

يسرتشد اا اجملتمع يف بنائه اإلجتماعي االذي حياف  على إنسانية اإلنسان ويسعى اىل تدبري كل 

للفعل ااجتماعي   رة مجاعة اخرى ا تنتمي إىل احلماعة الوطنية احملفكات النفسية اليت تكون القابلية 

والوجود ااجتماعي ن تنتمي اليها من حيث املواطنة   ولكمن حيث املكون الدير والتارخيي والثقايف 

اليت أثبتها  من اإلجناز احلضاري املشرتكاملشرتك   الذي يثبن التعايش املشرتك والتبادلية التارخييةالكبرية 
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سالمي الذين أثبتوا أفعاا   أولئك هم الذميون أو غري املسلمني يف اجملتمع اإل التاري  ااسالمي

 .ضر حسهمن يف التمدن والتأ إصالحية كبرية

 سمية :تمدلول ال*    

جرى العرف ااسالمي على تسمية املواطنني من غري املسلمني يف اجملتمع ااسالمي باسم "أهل "   

منا لو بذلك   ألن وم عهد اهلل إو الذميني "   والذمة كلمة معناها العهد والضمان واألمان   و أالذمة 

وعهد الرسول   وعهد مجاعة املسلمني   أن يعيشوا يف محاية اإلسالم ويف كنف اجملتمع اإلسالمي آمنني 

وبني أهل اإلسالم  فهذه مان املسلمني وضمانم بناء على "عقد الذمة " بينهم أمطمئنني  فهم يف 

شبه يف عورنا " اجلنسية السياسية " اليت تعطيها الدولة الذمة تعطي أهلها " من غري املسلمني " ما ي

لرعاياها فيكتسبون بذلك حقوق املواطنني ويلتكمون بواجباته "  فالذمي على هذا األساس من أهل دار 

ااسالم " كما يعرب الفقهاء وعقد الذمة عقد مؤبد يتضمن إقرار غري املسلمني على دينهم ومتتعهم 

سالمي يف غري حكام القانون اإلأمية ورعايتها بشر  بذوم " اجلكية " والتكامهم حبماية اجلماعة اإلسال

هل دار اإلسالم " فهذا العقد ينشئ حقوقا متبادلة لكل من أالشئون الدينية   واذا يوريون من 

, فالذمي اذ الفهم ااسالمي املستنري 1زاء ماعليه من واجبات "ب هل ذمتهم أاملسلمني و  الطرفني 

دمج مع اجملتمع املسلم بوفته شريكا إجتماعيا مهما ميارس وظائفه احلضارية والتمدينية متاما مثل ين

املسلم   ويكتسب املكانة ااجتماعية املناسبة املتوازية مع بذله ااجتماعي وعطائه اامنائي للمجتمع ) 

نتماء الدير   بسبب اإل و تفضيلأالثقايف وااجتماعي والسياسي وااقتوادي ...( دون وجود متييك 

ااعرتاف ااجتماعي من قبل اجملتمع   وعالوة على ذلك   يشعره اجملتمع ويلقى مقابل ذلك البذل 

                                                 
 .3 غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي :يوسف القرضاوي    -1



 الفصل الثاني                                    فاعلية المؤسسات الحضارية في التربية اإلسالمية

 

 

 

 

ارية املهمة   اليت اميكن ضبعضويته ااجتماعية املهمة اليت اميكن ااستغناء عنها   باعتبار  رجاته احل

اليت يتلقاها الذمي داخل و اخلرباو أبب الفارق املعريف   ان أن ينجكها الفرد املسلم   بسيحيف بعض األ

دائرته احلضارية اليت ينتمي إليها ) النورانية أو اليهودية (   وحيول بذلك التفاعل احلضاري بني  تلف 

التجارب واخلربات املتلقاة   او تلك املكتسبة داخل الدائرة احلضارية اجلديدة ) احلضارة ااسالمية (   

 ف يف خدمة اجملتمع   حسب طبيعة املعرفة   أو اخلربة اليت حيوزها الذمي . وتوظ

من احتماات العنف أو اإلبعاد اليت وفكرة العقد يف الفقه ااسالمي جتعل اجلماعة الذمنية يف مأمن    

ميكن أن تتعرض له  أو مشاعر التعوب أو الكره الذي ميكن أن يطاوا يف فرتات الضعف احلضاري 

جتمع املسلم   حال وقوجمل ذلك يذكر أهل الذمة بالعقد احلاصل بينهم وبني اجلماعة املسلمة  )عهد للم

اهلل ورسوله( ليحدا اامتثال والرجوجمل اىل االتكام واارتبا  به   فيشعر الذمنيون بأن احلماية املعطاة وم 

ميكن الفكاك  رد عقد اجتماعي سلمني   وليسن جمتكفلها وم العقيدة ااميانية املستكنة ي قلوب امل

منه   او حتويره اا ينا سب او حيقل املولحة الظرفية   مثل العقود البشرية ااخرى اليت وصعن من قبل 

 لكن العقد املوضوجمل عقد امياين وضعه اهلل تعاىل حلماية اانسان الذمي وحتوني وجوده عقول بشرية 

احلقوق والواجبات بتعاليمه اليت  ب ان يلتكمها املسلم فول   فهو مك ةااجتماعي مع اجلماعة املسلم

 على أنا فريضة دينية وليس ضرورة اجتماعية فقط .

قرار الذميني على دينهم ) احلرية الدينية ( بال شك مينحهم القابلية العميقة للتعايش مع اجملتمع إو    

خضاعي لتعاليمه  باإلسالم   واإللكام اإلاملسلم املتسامح مع الديانات األخرى   غري املكره على التدين 

و السابقة الفكرية والعقدية اليت يلتكم اا أبسبب اإلعتبار الكبري حلرية اانسان يف التدين   واحرتام الفكر 

سالم على دين الغري   ويضمن وم  تلف املمارسات التعبدية اليت ميارسونا داخل  لذا حياف  اإلالفرد  
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و أو مطاردة بسبب التدين املخالف أو عدم اعرتاف أدون تدخل أو تضييل كنائسهم وديرهم   

   شريطة احرتام القانون اإلسالمي فقط .الطقوس الغريبة داخل اجملتمع املسلم 

ي يف تعامله مع هذه السماحة الدينية ايفكر البتة يف العيش مع غري املسلمني  إىل جانب أنه الذم    

املسلمة   طاملا أن األخرية تلتكم بكفالة احلرية الدينية وا تتدخل مطلقا يضن جبهده يف خدمة اجلماعة ا

مثلما حدا يف زمن املعك  الرلية يف الدولة اإلسالميةبل ترقيه إىل أعلى املناصب يف شؤونه الدينية  

خوه الاعيل أاسحاق بن موسى و  موسى بن العازار ااسرائيلي  وابنه أحلل لدين اهلل الفاطمي " عندما

كأطباء خاصني به وبالقور  وم يشرت  عليهم اعتناق بن موسى واابن يعقوب بن اسحاق خبدمته  

ااسالم   ويذكربن أيب أصيبعة أن املعك قد حكن حكنا شديدا بوفاة إسحاق بن موسى الطبيب يف صفر 

يف وجدانات  أن املسلكية الدينية عمل وغري خفي على كل متدين 1ملنكلته وحسن كفايته " 232سنة 

غريه دون التقبل حد على التخلي على دينه االسابل  أو إجباره على اعتناق أ ن يكرههاإلنسان ايقبل أ

وإا حتول اإلعتناق إىل نفاق وخداجمل   ما يلبث ويكشف ويفتضح   ويسيء إىل الذات من   العميل 

أيضا   أن املتدين إذا صودر حقه يف التدين ) أي دين   جهة وإىل اجملتمع من جهة أخرى   وغري خفي

كان ( ف ن تلك املوادرة متتد اىل احلريات ااجتماعية وااقتوادية والسياسية ..  ويوبح مرهتنا ومجوزا 

داخل بلده   وايشعر بالطمأنينة الالزمة للعيش الكرمي   ويبدأ يفكر يف اوجرة واخلروج من اجملال املكاين 

 إذ اإلنسان دائما يف حبث مستمر عن احلرية املفقودة وعن ضمانات احلياة الكرمية ساء إليه الذي أ

والعيش اوادئ   وعن جمال مكاين يتيح له التمتع بكل طاقاته النفسية وااجتماعية   وهذا يكفله 

 .مثلما تثبته جتربة احلضارة اإلسالميةسالمي بشكل أفضل اجملال املكاين اإل
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العيش اليت يعيشها بني املسلمني  ومشاركته ط بظروف مشاركة الذمي إذن يف التمدين ااسالمي مرتب   

املتفاعل اا ايب الذي حتققه يف خدمة اجلماعة ااجتماعية   هي من نتاجات التعايش املسام والتعاشر 

رية يبذوا اجملتمع من جهة   له اجلماعة املسلمة   دون أي عوائل أو موانع   بل بتحفيكات وتدعيمات كب

  ولذا " حني زيارة وزير مغريب عمل وزيرا أليب فارس املتوكل ملك وتبذوا السلط الرلية من جهة اخرى 

م أيام سلطنة الناصر ممد بن قالوون  يف هذه 6296–ه399مراكش ومر اور يف طريقه للحج سنة 

ذ كانوا يلبسون افخر املالبس ويركبون إهل الذمة أ وبني الكيارة م يستطع هذا الوزير أن مييك بني املسلمني

 .1اخليل والبغال ويتولون أرفع املناصب يف مور "

 حفظ الكيان الذمي : *  

يتمثل دورهم التمدير يف " احلفاظ على كياناهتم عرب حرية االتكام بتعاليمهم وقوانينهم ونووصهم    

ة وكان وم حرية  ي مشابه لدور شيول احلرف واملهن والووفيفقد قام ر ساء طوائف ااقليات بدور مور 

, فاجلماعة الذمية من خالل جتمعها حتمي كيانا الذاو داخل 2الداخلية " مشؤونكبرية يف تسيري 

   سر العالقة بينهم وبني او  اامر يف اجملتمع املسلم املسلمني   وما يتطلبه ذاك من نشا  سياسي 

  إىل جانب فض النكاعات واخلوومات اليت ميكن أن تقع حياف  على حقوقهم املكفولة داخل اجملتمع 

من حني آلخر بينهم وبني املسلمني  او تلك اليت تنشب بني قور اخلالفة   نتيجة نفوذهم القوي   

  وسوى ذلك من  اوتوسع صالحياهتم القيادية اا يضر اولحة املسلمني   او يبعد التواجد ااسالمي

 املشاكل الواقعة واملتوقعة اليت تنجر عن التفاعل ااجتماعي احلاصل بني اجلماعات الذمية واجملتمع املسلم 
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يون يف اجملتمع املسلم على ممارسة ااختيار ) الدميقراطية بالتعبري املعاصر( يف اختيار عمل الذم    

ون من السدنة والكهنة الذين يعملون لواحل الكنيسة ممثليهم لدى السلطان  وانتخاب الوفوة ممن يرغب

(يف خالفة هشام بن عبد امللك اجتمع األساقفة م332-ه 633" ففي واية حفص بن الوليد سنة )

والكهنة من مجيع أرجاء مور وسألوه أن يأذن وم يف إقامة بطرك فأذن وم برتشيح من يرونه منهم 

أن يلقاه قبل أن يتم تعيينه بطركا   وكان بطرك اليعاقبة ) أو  يولح وذا املنوب   ولكن اشرت  عليهم

رئيس الكنيسة والشعب القبطي أو صاحب املذهب والقائم بأمور دين املسيحيني " البطريرك ( هو 
.فاحلاكم املسلم يوافل على انتخاب رجل املذهب من قبل الكهان وااساقفة حرصا على عدم التدخل 1

لكنسيني   ورغبة يف أن حيضى الرجل املختار باملوافقة واامجاجمل من قبلهم ليتسىن يف إرادة رجال الدين ا

ويقوى على توجيه سلوكهم مر وسيه للحاكم التعامل معه تعامل من ميلك السيطرة على 

يف حال خروج مجاعته عن حدود احلريات ااجتماعيويستجيب للتعليمات الوادرة من قبل السلطان 

املتاحة وم  وطلب السلطان حضور املرشح إىل قوره للتعرف إىل شخويته ومادثته فيما خيص 

  وما ن تكون بينها إىل جانب هوامش تطويرها وإمنائها أالوظائف املوكلة إليه وطبيعة العالقة اليت  ب 

 يف املستقبل . ةيتعلل باملشاكل احملتمل

فتنظيم اانتخاب اذه الكيفية واحرتام الوالحيات والوظائف وسوى ذلك   يربزا مظهرا مهما من 

مظاهر التمدن احلاصل يف اجملتمع ااسالمي   وحتديدا فيما خيص عالقة املسلمني بغريهم من اهل امللل 

ي الذي يؤطر اإلداري واملؤسس ااخرى من اليهود والنوارى واجملوس وسواهم   ويكشف عن التنظيم

 ن ينظموا العالقة بينهم" ووذا حرص واة األمور يف مورااسالمية أتعاملني ويوون العالقات املتبادلة امل
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  فكانن كل طائفة هل الذمة برئيسهم الدير وبني هذه الرئاسيات الدينية   وأن ينظموا عالقات أ

الطائفة وتنظيم العالقات بني أفرادها هذه رعاية ب قواعد وتقاليد معروفة ليقوم بيتنخب رئيسها حس

هل الذمة يف ااتوال بني الدولة وبني طوائف أ ما الر ساء الدينيون فكانوا حلقةأداخل إطار الدولة   

در عن أحكام مور لتثبين سالمية صورا من التواقيع اليت كانن توإلامور وحف  مؤرخو مور 

ر عبارة عن قرارات تعيني الر ساء بلغة العور احلاضع اء الر ساء الدينيني   وهذه التواقيانتخاب هؤ 

ل على إرادة حقيقية يف التعايش معهم   ي.إهتمام الدولة بالنشا  اانتخايب عند الذميني دل1الدينيني "

وتوفري كل ما يلكم من أجل ترتيب البين الداخلي للذميني   وتقريب وجهات النظر بينهم حال نشوب 

واإلندماج اايفاء بكل متطلبات احلياة الكرمية اآلمنة وسط املسلمني   خالف حاد بينهم   ألجل

) اجملتمع  ىهل الذمة ( ومولحة اجلماعة الكرب داخله ااخيدم مولحة احلماعة الوغرى ) أ الواعي

 سلم ( .امل

" يف عور سالطني املماليك كانن رئاسة اليهود لواحد من الربانيني   ورغم أن رئيس اليهود كان    

يتمتع بسلطة اإلشراف على الطوائف الثالا   رة وثيقة تفيد أنه كان للسامرة رئيس مستقل رغم قلة 

احلضارية ااسالمية . التنظيم اليهودي يدلل على وعي قدمي بالتنظيم السياسي داخل الدائرة 2عددهم "

  حيوى عدد امللة   ويتابع اعماوم ونشاطاهتم   وحيل مشكالهتم املختلفة   إىل جانب احتضان 

وعرفن جتمعاهتم م اقتوادي مع افراد اجملتمع املسلم   وضبط حراكهم ااجتماعي واهتقداسهم وصلوا

" كنيس الشاميني   واخرى  الكنسية حسب تواجدهم املكاين فقد وجدت كنيسة ليهود فلسطني باسم
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ليهود العراق باسم " كنيس العراقيني " وغريها من التجمعات الكنسية اليت يتجمع فيها اليهود حلف  

تواجدهم املادي واملعنوي   إىل جانب تبادل املنافع فيما بينهم  إضافة إىل توريث السلوك الكنسي 

 للناشئة لبقاء املعتقد اليهودي .

 ثائل و الناجد قد متتع يف عور املماليك بسلطات شرعية واسعة كما بينن الو مورأ" فرئيس يهود    

قاهتم ن ينظم عالوأ - بداية عور املماليكيف–فقد كان له حل اإلشراف على شؤون الطوائف الثالا 

ك الكهنوو ن من سلطته أن يعني من يليه يف درجات السلالداخلية فضال عن عالقتهم بالدولة   كا

مور الطائفة الدينية وخيتار لكل طائفة من خيتاره أبنا ها ) تعاليم الدين اليهودي  وأن ينظم أوفقا ل

..ليحكم فيهم اذهبهم ورأيهم ..( كذلك متتع رئيس اليهود حبل توقيع العقوبة اقتضى ماحيكم به 

بأفراده أو غريه من واضح من هذا التنظيم املؤسسي أن التجمع اليهودي يف عالقاته .1الدين اليهودي "

الديانات األخرى   إىل جانب تفاعالته ااجتماعية مع اجملتمع املسلم   ينطلل من التعاليم الدينية   

ن ا أطامل وقعه الدير وخيضع ملقررات الكنيسة   سيما مع شعور األقلية   حيتمي بشعائره الدينية   وا

 وترتمجه املمارسة ااسالمية . العقد احلاصل ببنهم وبني املسلمني يؤسسه الدين  

بتقاليد القيادة الكنسية   وحترتم درجات اجلماعة اليهودي  هذا التنظيم املؤسسي أيضا تتمثلويف     

املتدينني اليهود تبعا من خيتار من قبل هو  يتوىل درجات اامارة الكنسية فالذي السلك الكهنوو  

على اعتبار ان املنتخب يسهر على شؤون اليهود  و تهديف ملنطوقات الكنيسة وتعاليم الدين اليهودي   

  خدمة قضاياهم واهتماماهتم املختلفة   املرتبطة باملمارسة الدينية  أو تلك املتعلقة بشؤون املعيشة . 

 :خالصة *
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تتحدد الفاعلية الرتبوية  يف التجربة احلضارية اإلسالمية جبملة من السلوكات اإلجتماعية اليت تقوم اا    

احلرفية   الووفية ...( بدافع اإلصال  ومعاجلة اخللل الذي يقع نتيجة    اجلماعات املختلفة ) الفقهية

تؤثر على وترية اإلجناز يف اجملتمع    والذي ميكن أن يؤدي إىل ضعف الفاعلية احلضارية اليتالتفريط 

 املسلم .

بأصنافها املختلفة   تعينها على تلبية حاجياهتا  هن إىل بذل العون للفئات احملرومةمجاعة الوقف اجت     

املختلفة   وتتكفل اا نفسيا  إلخراجها من العنن اإلجتماعي الذي يلحقها   وتدجمها يف احلراك 

ت   تقوم مجاعة الوقف بعد كمونا حال العجك وفقدان الثقة بالذالية الذاتية جتماعي لتعيد وا الفاعاإل

بذلك من خالل مؤسسات ومرافل عديدة تطال ح  احليوانات   يبتغون اا وجه اهلل تعاىل ويسهمون 

 احلضاري .اا يف صون الرتبية اإلسالمية اليت أنتجن السلوك 

عف السلطة السياسية اليت اجتهن خلدمة مواحلها بدل وقاد الفقهاء اجملتمع املسلم سيما مع ض  

مولحة اجملتمع   ومن   فقد اجملتمع الثقة ام وارتبط بالفقهاء الذين اعتربهم املرجعية يف معرفة الشرجمل 

النظر ) الفقه ( الواقعية الرتبويةاليت مجعن بني  ل ابن تيميةث  موالنموذج الرتبوي يف اإلتساء واإلتباجمل   و 

  وهو بالكاد يعرب  عن إجتاه أساسي يف الرتبية يف ترشيد اجملتمع ومقاومة اإلستبداد السياسي والعمل 

 .  "اإلجتاه الفقهي الرتبوي  "اإلسالمية يسم ى 

واحلراك الوويف يعرب  عن تفاعل حضاري مع حاجيات اجملتمع   فمع حرصه على التنشئة الرتبوية     

فريضة اجلهاد  أن السياسي ويتبىن  يلتفن إىل الش     وتشييد املساجد والكوايا ودور العلم واخلري املختلفة

بية الرت  عميل يف بالتا  عن تيار ويستبعد سلوك اإلنعكال وإمهال متطلبات اجملتمع   ويعرب  ضد املستعمر  

 اإلسالميه يسمى " اإلجتاه الو ويف الرتبوي " . 
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 :  *تمهيد

ة احلضددددداري جبملدددددة مدددددن املكوندددددات العميقدددددة الددددديت تبدددددني إرادة الفدددددرد يف ممارسددددد الرتبدددددوي يتحددددددد السدددددلوك   

خرى الديت تدرتبط السياسية و تلف جوانب احلياة األقتوادية و التحضروااستجابة ملتطلباته اإلجتماعية واإل

بدذل الفعددل وتقددمي العمددل الفدرد مطالددب يف عمليدة التحضددر ب نا   ممدا يعددر أالفددردي واجلمعدي مع دد بالسدلوك

يظهدر  اوشدعاري   الفظي د اقبله لسلوك التحضر   وليس فقط متظهر   للتدليل على حتضره وتا جتماعي  املطلوب إ

ا لتلددك الدددعوى السددابقة الدديت جهددر اددا  وأكثددر احلددديث ا منافي ددأمددام الندداس فددرتة   يددكول   أو يبدددي سددلوك  

 .مرةأول عنها 

ددد  ففدددي اجملتمدددع املسدددلم املعاصدددر    ورى وضدددرورة جتسددديدمها يف املمارسدددة كثدددر احلدددديث عدددن الدميقراطيدددة والش 

يف ذلدددك  ولكدددن يف كدددل جتربددددة سياسدددية تغيدددب الدميقراطيدددة احلقيقيددددة السياسدددية   وتكدددوين اخلدددربة املطلوبددددة 

عتدكاز د احلداكم بغدري الشدورى إىل اإلالفدر  نحد اإلسدتبداد يف أعماقده البعيددة   و د  ويتجس   الفعليةوالشورى 

تجربددة غددري الدميقراطيددة ا علددى تكددرار الويظددل مسددتمر    لدهدميقراطيددة رفددض القدده رغددم بالنودر الكبددري الددذي حق  

جتمدداعي   وعبددث الندداس بددأمر احلكددم   وهددي دعددوى ا تعدددو النظددام اإل هتددك  ذا تددرك احلكددم لغددريه إوبنظددره إ

جتمداعي وجدود إ الذي يرى يف ذلدك أنداه الكبدرية ويغفدل أي   وسامله   املستبدا عن نفسية أن تكون إا تعبري  

ددللدذوات األخددرى  سدديما منهددا املعار   ن التحضددر وللددف ضددة واملضددادة لتفكددريه السياسددي   ممددا يددنجم عندده وهج

بولده املطلدوب مدن اجملتمدع واميلدك أمامده إاقالفاعلية احلضارية  وممارسة الفشل السياسي واعتباره النموذج 

 والتال م معه .

يربزالفول خاصية الدميقراطية والشدورى الديت تندتج نظري دا يف املؤسسدات السياسدية الرليدة وغدري الرليدة  ويف 

املندددابر احلكبيدددة وحددد  املؤسسدددات الرتبويدددة ) املدرسدددة   اجلامعدددة ( ولكنهدددا تغيدددب عملي دددا يف املمارسدددة الرتبويدددة 

 .وآليات احلضور  والسياسية   يبحث الفول أسباب الغياب
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 : الشورى والديمقراطية*

 Cognitive Fieldالمجال اإلدراكي :

ل علددى هتددا املختلفددة الدديت تعمددرتبددا  ببناءاواإل1ىل متثددل اجلماعددة قددل الفددرد مددن خددالل ممارسددة الشددورى إينت   

 سددددتماجمل إىل مقددددواتمددددن خددددالل مبادلددددة الددددرأي واإل فددددراد بعضددددهم بددددبعض  جتمدددداعي وربددددط األالتنظدددديم اإل

ددد املختلفدددة الددديت تسدددبل العمدددل   قدددولالتشددداور والنظدددر   لددديلمح الفدددرد وجهدددات ال جتماعيدددة س لتجربدددة إوتؤس 

  وجتميع أكرب قدر من مناذج التفكري املختلفدة ومدارسدة التشدارك ث يف العمل واسعة تلتفن إىل أمهية الرتي  

فيسددتقبل وجهددة النظددر هددذه أو تلددك ل والتشددابه   إىل جانددب النددواتج املتوقعددة وغددري املتوقعددة مددن خددالل متث دد

إدمداج العقدل التفكددريي ك بينهدا  اعدىن الفدرد يف سدلوك التشداور إدراكدات  تلفدة  يسدتوعبها ويفهمهدا   وميي د

و دراك السدددددليم املتوافدددددل مدددددع املوقدددددف أ اسدددددتخراج اإليف النمددددداذج اإلدراكيدددددة املختلفدددددة ) مودددددادر املشورة(

  قددال ابددن عطيددة "الشددورى مددن قواعددد جتماعيددة الفددرد النفسددية واإلارئددة علددى حيدداة احلددادا أو املشددكلة الط

 .2الشريعة وعكائم األحكام "

باسددتمرار و امارسددة الشددورى ينضددج العقددل   وتتكددون اخلددربة املطلوبددة يف التعامددل مددع األشددياء املختلفددة     

إدراك النجددا  املتعلددل  اجلمعددي املتعدداون علددىاملمارسددة يتقدددم إدراك الفددرد بانتظددام  ويتطددور مسددتوى التفكري 

" ممددا يشددك ل لددة  الرشددد   الرجولددة   الشدديخوخة حبركددة النمددو للشخوددية عربفددرتات العمددر املختلفددة ) الطفو 

وعدداء  لثقافددة تددريب اإلنسددان املنتمددي جملتمعدده وأمتدده ولدديس ذلددك املنكفددئ علددى ذاتدده واملنشددغل ب شددباجمل رغباتدده 

لفددرد لدده   وإشددراكه يف  تلددف العمليددات التفكرييددة الدديت وطبيعددي أن العقددل ينمددو حبسددب تنشدديط ا3ونكواتدده "

ك مجعدددوي متعلدددل بالبيئدددة  مدددن قبدددل تقددوم ادددا اجلماعدددة يف املواقدددف املختلفدددة   فدددالفرد مدددثال يستشدددار يف حدددرا
                                                 

1
 . 8( ص  2997 – 2227   2) املنوورة   دار الوفاء     تشارةسفقه الشورى واإلتوفيل الشاوي    -

   مجلة المستقباللعربيفهمي هويدي   الدميقراطية من منظور املشروجمل احلضاري   ضمن ملف املشروجمل احلضاري النهضوي العريب     -2
 .222( ص   7222 – 2   762) لبنان   مركك دراسات الوحدة العربية  

3
 . 229اته   ص فهمي هويدي املرجع ذ -
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 Societal or Inالبيئدة " تبدر الددور اجملتمعدي أو العميدل    يبددأ يفكدر يف فكدرةاداسسة مجعوية هتتم مؤ 

depth Role Taking  "1ظريدات الدديت هتددتم ادا  وحددال املشدداورة  يقدددم والنفكددار يبحددث يف أبددرز األ

اآلخددرين يتطددور إدراكدده للموضددوجمل ويتسددع تفكددريه سددتماجمل إىل مشدداورة ضددوجمل  لكددن باإلوليددة للمو دراكاتدده األإ

 . للبيئة جتماعي والثقايفاإلأكثر   ويتمكن من تكوين خربة متقدمة يف جمال الرتشيد 

ا عدددن الدددتحكم يف عددداجك    أو وقدددف  حلددده والتعامدددل معددده وحدددال تعرضددده ملوقدددف اجتمددداعي مدددا  ا يددددرك  

دراك السدليم  تقددم احلدل العملدي إىل تدخل إدراكي آخدر مدن قبدل فدرد أو مجاعدة تتسدم بداإل رجاته  يلجأ 

فيسددتدخله  الفددرد إىل متددوى اإلدراك املقدددم حينئددذ ينتبدده ) النمددوذج (شددكلة   والكيفيددات التطبيقيددة وددا للم

دفده فيمدا بعدد يف املواقدف الشدبيهة  ويوظ  2يف ذخريته املعرفيدة املفاهيميدة ا يف ا جديدد    ويكتسدب بدذلك إدراك 

بعددددة املتناسددددبة مددددع املشددددكلة املطروحددددة   فددددالفرد مددددثال يف اتودددداله الفهددددم احلاصددددل  إىل جانددددب الطريقددددة املت  

لتكام باحلجدداب( اإله عندد أخواتده)وغيابدقيقدده بسدبب ظدروف لدص تديندده الفردي ا يف حت دد عجدك   3ألسدريا

و ودم روا بتدينده أنه ومعارفه الدذين تدأث  سيما مع أقراجتماعي  باحلرج اإل ا  وشعور  نفسية   غربةمما يولد عنده

 . لص ميطهم العائلي مالمح تدينية أفضل منه

وتعنديفهن وإجبدارهن علدى إرتدداء احلجداب   وباسدتمرار  جتمداعي إىل هجدر أخواتدهيلجأ بفعل الضدغط اإل 

عدداء نفسدي   وحتويل ااسدتقرار األسدري إىل غياب اإلتوال  رفضهن له يقع الشجار والودام املؤدي إىل

ميكددن أن يتحددول إىل هددروب مددن البيددن أو عنددف قاتددل  يتطددور إىل جنحددة مددن أحددد الطددرفني وا خيفددى أن 
                                                 

  جامعة أم القرى  متتد هذه  وجهة نظر روبرت سيلمان للنمو اإلجتماعي ) األخالقي ( تبني الدورحسني عبد الفتا  الغامدي    -1
 .تقريبا ينظر املراهل يف هذه املرحلة إىل األعراف كوسائل حلل املشكالت والتناقض يف وجهات النظر  22وسن  27املرحلة بني سن 

 ما م يقم باستدخال لسلوكيات النموذج وااحتفاظ اا يف الذاكرة -حسب باندورا  –ا ميكن للفرد أن يتأثر االحظة النموذج   - 2
، نظرية باندورا في بعيدة املدى واستيعااا ومتثلها حبيث حتدا تغيري ا يف بناءه املعريف يؤدي إىل تغيري يف سلوكه "   انظر علي راجح بركات 

 . جامعة أم القرىعلم االجتماعي ، الت
اإلتوال األسري يعر اكتشاف قواعد اإلتوال مع اآلخر ويتعرف إىل حريته وحدوده ومييك بني احلقوق والواجبات وبني املمكنات  -3

منشأ كل التجارب    لديةسيكولوجية التربية الواواملمنوعات ويدرك رو  املنافسة والتضامن وطبيعة القيم اخلاصة بفئته اإلجتماعية   انظر 
 .drsolaima@fedu.bu.edu.eg   7222  مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج    الذاتية والتعليمية واإلجتماعية المتميزة
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ددموقددف الوالدددين يف هددذه احلالددة  يقلددل الشددعور بالسددعادة بسددبب فقدددان هددذه العالقددات  ا ا جددد  يكددون حرج 

 سيما إذا فقدا القدرة على الضبط والتحكم فيما ميكن أن يؤول إليه األمر.  1وبكيادة وطأة احلياة 

دراكيددددة تني اإلفشددددل يف التعامدددل املناسدددب معددده)من النددداحي(2 التفددداعلي) اإلتودددا الفدددرد يف هدددذا املوقدددف   

مشدددكل  املناسدددب الدددذي يهدددتم حبدددل   تبدددني لددده التعامدددلإدراكدددات أخدددرى ل خ(   ممدددا يسدددتدعي تدددد والسدددلوكية

بدددني الفدددرد  تودددال مدددن داخدددل ظدددروف األسدددرة ا مدددن خارجهدددا   ومدددن حبدددث سدددياق التقدددارب والتجدددانساإل

 ل  ة املطهدددرة يف حدددالتمدددايك والتبددداين  إىل جاندددب التبودددر اددددلول القدددرآن الكدددرمي والسدددن  ا مدددن زاويدددة وأخواتددده 

ثدددل سدددلوك اإلسدددالم لتدددكام الددددير وإيثدددار اإلكدددراه بددددل الرفدددل يف الددددعوة إىل متمشدددكل ااخدددتالف علدددى اإل

 واالتكام اا .

يف  (ي)السدلوكواألخالقيدراكدي( ويكتشف جتاوزه الفقهدي )اإل ينتبه الفرد إىل الفهم اآلخر الذي م يتمثله

 واملتمثلددة يف احلددب املتبددادل بدددل الشددنتن واإلبعدداد النفسددي  منددوذج العالقددة الدديت  ددب أن تكددون بددني أخواتدده 

ىل دواعدددي الودددحة النفسدددية بددددل تكدددوين اإلضدددطراب ونشدددوء األمدددراض لالسدددتجابة إوهتيئدددة املندددال األسدددري 

ف والعندددف املضددداد   ويددددفع إىل بدددذل العنددد ألن اسدددتمرار اوجدددر األسدددري يضدددر بالسدددعادة األسدددرية النفسدددية 

3ينشدددط التواصدددلة يتطدددور اإلدراك اجلمعدددي   و جتماعيدددادددذه الشدددورى اإل
communication األسدددري

                                                 
1

  ترمجة فيول عبد القادر يوسف   مراجعة شوقي جالل ) الكوين   اجمللس األعلى للفنون   سيكولوجية السعادةمايكل أرجايل    -
 .  22( ص  2992  يوليو   222والثقافة واآلداب   عام املعرفة   

2
بني ميكنه األتوال بثالثة أو أربعة أشخاص   كما ميكن أن يتم األتوال  2ااتوال التفاعلي  حيث هناك شخص وهو اإلبن رقم  -

) الكوين   مكتبة  علم النفس األسرياألب واألم   وبالتا  التفاعل بينهما وبني باقي أفراد األسرة   أنظر امحد ممد مبارك الكندري   
 . 22  ص 2997 -2227 7الفال  (  

ية تنطوي على عملية أخرى اإلتوال : فن نقل املعاين من طرف إىل طرف    وهذا النقل ليس أمرا يسريا   بل يؤلف عملية إجتماع -3
  اجمللس الوطر للثقافة والفنون 2988مارس  272جمل  عام املعرفة    ثقافة األطفالهي التفاعل اإلجتماعي   هادي نعمان اوييت   

 . 22والآلداب   ص 
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" فاإلنسددددان بفضددددل قدرتدددده علددددى اإلتوددددال مددددع األفددددراد اآلخددددرين متكددددن مددددن حددددل مشددددكالته وغرياألسددددري 

 1األساسية املتعلقة ببقاء النوجمل وتطوره باستمرار "

 

 Psychological Field: النفسي المجال

نفسددية  اجتماعيددة  سياسددية ...(فالددذي الشددورى ) موضددوجملومشددري و  يتكددون السددلوك الشددوري مددن مستشددري

" جتماعيددة   تنمددي لدده تقدددير الددذات داخددل اجلماعددة الدديت ينتمددي إليهددا ألن بكينونددة نفسددية وإ يشددعريستشار 

اإلستشددددارة إسددددتخراج مددددا يف الددددنفس مددددن رأي أو شددددعور وإظهدددداره للمناسددددبة اددددا يددددؤدي إىل إنضدددداج الددددرأي 

 .2يف فهم املطلوب " اجلماعي وتقوية الذهن

جتماعيددة والقددوة رتبط بفئددة معينددة تتمثددل اخلددربة اإلالشددورى يف الغالددب ايشددارك فيهددا مجيددع الندداس   بددل تددو 

  جدراء الربهندة علدى نتدائج حتضى به يف الوسط ااجتمداعي  الذي  إىل جانب القبول ااجتماعي3العقلية 

  والقدددرةعلى تعقددل املواقددف واملشدداكل الدديت واجهوهددا  و تلددف الشددورى اا ابيددة الدديت بددذلوها ملستشدداريهم 

ولئدددك الدددذين طلبدددوا  إىل جاندددب التفاعدددل النفسدددي مدددع أالوددددمات النفسدددية وااجتماعيدددة الددديت تعرضدددوا ودددا 

بددل يتددابع تفدداعالت  املشدورة  إذ املشددري ايكتفددي ب نفداق توجيدده افرتاضددي قددد حيدل املشددكلة وقددد يعجدك عنها

 سدديما إذا أخفددل تقددديره للموقددف   وم  احلاصددل  وتنشددط انفعااتدده املسددتجيبة لددذلك توجيهدده مددع املوقددف

 يتوصل إىل النتيجة املطلوبة .

خيددرب احلالددة النفسددية لدددى مريددد املشددورة   وايقددرر السددلوك املطلددوب جكافددا بددل الددذي يشددري بسددلوك مددا    

شدددارة باإلقبدددال علدددى شدددأن مدددن حلالدددة الشدددخص  فاإلجتمددداعي مددده عدددى أسددداس الفهدددم النفسدددي وكدددذا اإليقي  
                                                 

  اجمللس الوطر للثقافة والفنون  2997  أكتوبر  266  عام املعرفة   جمل  األمومة ، نمو العالقة بين الطفل واألمفايك قنطار    - 1
 .22واآلداب   الكوين   ص 

2
 .77  ص  7222  املوصل    نظام الشورى ، نمط التفكير الجماعي في اإلسالمهشام بن عبد الكرمي البدراين    -

 . 2  ص  2  إحتاد املنظمات اإلسالمية     معالشورى ودورها في إصالح الفرد والمجتموطفى ممد الطحان    - 3
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املتوقددع مددن قبددل  1الشددؤون  يقددرر بندداء علددى افددرتاض أن ااسددتجابة النفسددية متوقعددة  إىل جانددب اإلسددتعداد

 وخيدرب املشدري حالدة الفدرد النفسدية بنداء الفرد املستشري   والذي ميكن أن يتكيف إ ابيا مع املوقدف اجلديدد 

 وهددي 2انددب حبددث بعددض املمارسددات املاضددية الدديت قددام اددا علددى فحددص خددربات املستشددري السددابقة  إىل ج

بالكاد ذات عالقة مباشرة وغري مباشرة بالسدلوك اجلديدد الدذي يدؤول إليده الفدرد  وباحلالدة النفسدية اجلديددة 

املكتسددبة جددراء البدايددة الفعليددة للسددلوك اجلديددد   ألن الفددرد بعددد اإلستشددارة يقددرر تفدداعالت جديدددة  وبندداء 

مدن    والديت أهددرت كثدريايف التجربدة النفسدية وااجتماعيدة واإلدراكيدة السدابقة  3عوض سدلبياتهإرادة بديلة ت

 ري البناء السليم .اجلهد والوقن يف غ

اددذا التفاعددل الشددوروي ا حيددس الفددرد باوامشددية أوالوحددددة النفسددية أوالبعددد مددن اجملددال اإلجتمدداعي  بدددل   

يشدددعر بالربدددا  ااجتمددداعي وأمهيدددة التبدددادل البيدددر بدددني األفدددراد  خاصدددة فيمدددايتعلل حبدددل املشدددكالت الفرديدددة 

و عجدكه دارك ضدعفه اإلدراكدي  أوكيا يف تدالديت شداركته وجددانيا وسدل4  ويكيد مدن تقبلده للجماعدة واجلمعية 

و خددربة أ السددلوكي   واسددتبدال جتربددة الفشددل بالنجددا  النفسددي وااجتمدداعي   وبدايددة مدديالد حيدداة جديدددة

النفسدية م من قبل الفرد الشوري واجلماعة املستجيبة حلاجدات املستشدريين ومشدكالهتجديدة متحكم فيها 

املسدددتفيد مدددن  جيب لالنتمددداء اليهدددا مدددن قبدددل الفدددردوااجتماعيدددة وهي بالشدددك ) اجلماعدددة الشدددورية ( تسدددت

 ممارساهتا الشورية .

                                                 
1

  إعترب الريسوين أن للشورى عشر مقاصد هي :تقوية اإلستعداد للتنفيذ والتأييد 27  ص  الشورى في معركة البناءأمحد الريسوين    -
  وإشاعة جو احلرية واملبادرة   وتنمية  وإشاعة جو احلرية واملبادرة   ومنع اإلستبداد والطغيان   وتعليم التواضع   وإعطاء كل ذي حل حقه
 القدرة على التفكري والتدبري وتقوية اإلستعداد للتنفيذ والتأييد   واأللفة والوحدة   أنظر املرجع نفسه .

2
 . 9ص املرجع نفسه   أمحد الريسوين    -

3
ألن الشورى مهما .  639   ص(بدون تاري )  السياسيالفكر " الشورى والدميقراطية والعالقة بينهما " عبد الوهاب ممود املوري  -

 أدت إىل نتائج سلبية ف نا أفضل للجماعة بكثري من أن يستبد بأمرها واحد من أفراد األمة   وألن األمة إذا أخطأت ف نا تشرتك يف محل
 املسؤولية وحتمل تبعاهتا ممل  علها أكثر حذرا يف املستقبل   انظر املرجع ذاته .

4
 –ه  2222 7  ترمجة سلوى املال ) القاهرة   دار الشروق       ماعيتعلم النفس اإلجليم و   امربت  وواس إ. امربت   و   -

 .  22م( ص 2992
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" سدواء مدن   يف النجدا  ااجتماعيد امنوذج متثل ن الفرد شعر بعد جناحه يف خربته اجلديدة  أن اجلماعةأي أ

واانتمدداء ينبغددي ااهتمددام اددا 1حيددث تأثريهددا املباشددر علددى األفعددال الالحقددة أو كمودددر لنمدداذج السددلوك "

 وحداات التماسدك و ااغدرتاب يها  كونا مودر أمان نفسي يرجع إليها يف حداات الشدعور بالوحددة أإل

 .2ا عن الفردية واانعكالية ا بعيد  وااتكان  ليتابع تطور شخويته تطورا مناسب  

سددتجيب بددأن ت4جتمدداعي" ن اإلفددرد مددن خددالل تفاعلدده الشددوري "األمددحيقددل ال3ن النفسددي "وجبانددب "األمدد 

لبلدددددو  النجدددددا  والتطدددددور هدددددة ومرشددددددة هتماماتددددده املختلفدددددة وتقبدددددل عليددددده موج  اجلماعدددددة الشدددددورية حلاجاتددددده وإ

جتماعيدة عديددة لتوسديع دائدرة ندماج اإلجتماعي وتكوين صدالت إجتماعي   إىل جانب متكينه من اإلاإل

 .جتماعي املالئم سيما يف مرحليت الرشد والرجولةل النمو اإلومتث  اخلربة 

 انقسام الجماعة بغياب الشورى : عالقة  

حيدان إىل ه يف كثدري مدن األام أو ندكاجمل   مدرد  إىل إنقسد تتعدرضميكدن أن واجلماعة يف حال تفاعلها الدائم    

واحتكددددار القدددددرار مددددن قبدددددل فددددراد اجلماعدددددة   الدددددائم بدددددني أ 5التفددددداعلي توددددالاملتبادلدددددة واإل غيدددداب الشددددورى

                                                 
1

 .22 ا ملرجع السابل   ص-

2
" ان حاجة اإلنسان إىل اإلستجابة اإلنفعالية الوادرة من الغري تعد من أهم حاجاته النفسية  R . Lintonيرى رالف لينتون  -

  نقله إىل العربية بوعبد اهلل غالم اهلل ) اجلكائر   ديوان  في علم النفس اإلجتماعي ئمبادوأظهرها وأشدها رسوخا " بساغانا   
 .728( ص 2982املطبوعات اجلامعية   

3
من أهم احلاجات األساسية النفسية   ومن أهم دوافع السلوك طوال احلياة   وهو من احلاجات األساسية للنمو النفسي والتوافل  -

األمن النفسي لدى طلبة الجامعات في محافظات غزة وعالقته باتجاههم   أنظر مجيل حسن الطهراوي     والوحة النفسية للفرد 
 . 982ص  (  اجلامعة اإلسالمية   فلسطني   دت  غكة )نحو اإلنسحاب اإلسرائيلي

4
 يؤكد احلفر " أمهية البعد اإلجتماعي يف األمن النفسي للفرد   فهو يرى أن أمن الفرد ينبع من شعوره بأنه يستطيع اإلبقاء على عالقات -

 . 282ملرجع نفسه   ص مشبعة ومتكنة مع الناس ذوي اامهية اإلنفعالية يف حياته " أنظر مجيل حسن الطهراوي   ا
ااتوال التفاعلي هي القدرة على إحداا اإلتوال واليت ترتبط  ببعض أبعاد شخوية املتول   أنظر ممد ممد احلسانني    -5

جامعة اإلسكندرية      مورطالعية  )  دراسة إست بعضالمتغيرات النفسية المرتبطة باإلتصال التفاعلي لدى بعض طالب الجامعة
 .9ص  (2989
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ن  يشدركونم يف القيدادة والتوجيهدوميكن أوإمهال إشدراك أطدراف آخرين  )املوالني(و فئة مدودةأ1)القائد(فرد

ددر للوددورة اإل  2تطددور نكاعهددا إىل صددراجمل عنيددف ودمددويي وىل الدديت اتسددمن بالتشدداور املددنظم جتماعيددة األيتنك 

 عمال املختلفة .قيام باألجداين املشرتك   والتساند الوظيفي للوالتبادل الو 

شدددطا ن  اعدددة   فددداألطراف الددديت تلحددد  حراكدددا ومج مبدددن داخدددل اجلي  حالدددة اانقسدددام نددداتج لالشدددورى الددديت غ     

 تشدددددعر لكدددددن دون مشددددداورهتا  و تغدددددريا داخليدددددا ملموسدددددا يف بنيدددددة األشدددددخاص ومندددددط العالقدددددات أخارجيدددددا  

دددباوامشدددية وعددددم التقددددير لدددذ يتوددددي عدددي ر يف رد فعدددل طبياهتا ومكانتهدددا داخدددل اجلماعدددة   ومدددن   تفك 

مدن قدبلهم  جتماعي   وحيدا ااحتجاجواإلبعاد والرفض النفسي واإلحادي  ويقاوم التهميش للحراك األ

 .ويتواعد ااختالف إىل صراجمل يهي اكانة اجلماعة وبنيتها  ويؤدي اا إىل اانشطار والتفكك 

تددرتبط بدده جمموعددات   الددذي 3الواحددد حتكددام لددرأي وسددلطة وزعامددةكددل ذلددك بسددبب إمهددال الشددورى   واإل

  وتفسددد العالقددات بددني أفرادهددا ن لدده ذلددك   وتدددافع عددن خيددارات الالشددورى داخددل اجلماعددة صددغرية تددكي  

ماعدة قبدل سدلوك اانقسدام   وتندتج  وحيدا التدابر   ومتحى كثري من القيم اليت كاندن تعدرب عدن ثقافدة اجل

مهددددال تفاعالهتددددا الداخليددددة ماعددددة  وإجتدددداه السددددليب حنددددو اجلص اإلىل جانددددب ذلددددك إدراكددددات جديدددددة   لددددإ

ن ردة الفعدل اتريدد رد ااعتبدار يعر أمما 4ىل ممارسة العدوان اللفظي عليهاواخلارجية وأحيانا يتحول الفرد إ

شدددني وحسدددب   وإمندددا حتدددرص علدددى سدددقو  الودددورة النمطيدددة للجماعدددة وإنددداء الوجدددود ااعتبددداري ىل املهم  إ
                                                 

) اجلكائر   منشورات احلرب    أبعاد السلوك العدواني وعالقتها بأزمة الهوية لدى الشباب الجامعيبشري معمرية   إبراهيم ماحي    -1
إىل أن اإلنسان يف مسعاه إلشباجمل حاجاته ضمن عالقاته  K . Horney. تشري السيكولوجية كارين هورين  229( ص 7222

جتاهات الثالثة يف حتركه جتاه اآلخرين : فهو إما يتحرك حنوهم تدفعه احلاجة إىل احلب واإلنتماء   أو يتحرك بعيدا اإلنسانية ا خيرج عن اإل
 . 229عنهم تدفعه احلاجة إىل اإلستقالل واإلكتفاء الذاو   أو يتحرك ضدهم تدفعه احلاجة إىل القوة والسيطرة   أنظر املرجع ذاته   ص 

2
ه /  727 – 2)  وللعصر اإلسالمي األالشورى في في النظام السياسي اإلسالمي حتى نهاية اويش   توفيل ممد سعيد در  -

 . 62  ص  7228( رسالة ماجستري منشورة    826 -677
3

 " تؤكد أحباا بافيالس وفرنش وليفني ودويتش ان أسلوب 722  ص   علم النفس اإلجتماعيوليم امربت وواس إ امربت    -
 . 722السلوكي حساس للتغريات يف اجلو اإلجتماعي اليت تسببها التغريات يف تنظيم اجلماعة " ص الشخص 

4
  ترمجة  سيكولوجية العدوان ، بحث في ديناميكية العدوان لدى الفرد ، الجماعة ، الدولةفرويد لورنك ولرتز مريز ميلر وآخرون    -

 .22( ص 2986   2عبدالكرمي ناصيف ) عمان   دار منارات    
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 وايهمهدددا الدددرتاكم اخلدددرباو املاضدددي الددددذي تكدددو ن عدددرب مراحدددل تارخييدددة كثدددرية  والنددددوازل 1وااجتمددداعي ودددا 

حدال اانشدقاق  يتضدخم الشدعورالفردي ويتضداءل الشدعور اجلمعدي  ه يفألند العديدة اليت حلقن باجلماعدة 
ويودبح  ف وتربز الشخوانية وترتهل اجلماعة   وتقوى النوازجمل الفرديدة وتدنخفض الندوازجمل للتجمدع والتدألي 2

دراك املغالبة واملفاصلة   بدل التشارك والتعاون والتغلدب علدى أهدواء الشديطان ونكعدات اودوى الديت مدار اإل

تدم ر البناءات اجلماعية  وتفسد التقارب ااجتماعي بني عناصر اجلماعة الواحدة 
3. 

 ) موددددر الشدددورى(ماعدددة والفدددرد مدددن جهدددة أخدددرى إذام يقدددم بدددردة فعدددل مماثلدددة  يبدأيفقدددد الثقدددة يف اجل    

سدها أول مدرة عنهدا   لدرجدة أنده يدرى أنده يتسدم من إدراكاته وانطباعاته وقناعاتده الديت أس   اعليه كثري  تلطول

نسدددحاب منهدددا بدددذلك تفاعلددده معهدددا   ويبددددأ يف اإل بالبالهدددة حدددال انتمائددده واواتباطددده العضدددوي ادددا  ويقدددل  

ي للجماعددددة   بدددددل يأخددددذ علدددددى ر ختيدددددار الفكدددداإلا يلددددوم هوبدددددذلك ا   و ينقطدددددع عنهددددا نائي دددد  ا حددددمرحلي دددد

Lonlinessوحدتده   وحدال السلوكات الفردية اليت ا ترتجم تلك الفكدرة املددعو إليهدا 
يبددأ يراجدع ذاتده 4

كامنددة  الدديت باسددتطاعتها ويقارنددا حبالددة ذاتدده احلاضددرة الوددامتة والالنشدديطة واملتفاعلددة مددع اجلماعددة    املاضددية

الدذي آلدن إليده  وهدويف هدذه احملادثدة الذاتيدة ا   ولكنهدا ا تسدتطيع بفعدل التفكدك والضدعف ن تقدم شديئ  أ

                                                 
ه ( ضد  222 -222مثلما حدا مع البيكنطيني الذين حتالفوا مع األمويني يف العور العباسي الثاين على عهد عبد الرمحن الناصر )  -1

مواطنون الذميون ، أعدائهم العباسيني   ح  أمر اإمرباطور قسطنطني السابع بعمل قبة للمسجد اجلامع بقرطبة   أنظر فهمي هويدي   
 . 78( ص  2982 -2222   2) القاهرة   دار الشروق     المواطنين في المجتمع اإلسالميغير 

يقول ياقوت احلموي  عند الكالم على " أصفهان " بعد أن ذكر جمدها القدمي " وقد فشا فيها اخلراب يف هذا الوقن وقبله يف نواحيها  -2
وأحرقتها وخربتها   ا  املتولة بني احلكبني فكلما ظهرت طائفة نبن ملة األخرىلكثرة الف  والتعوب بني الشافعية واحلنفية   واحلروب 

 . 22ذلك إل وا ذمة " املرجع نفسه   ص  يأخذهم يف
م ( يذكر أن أحد املتعوبني من الشافعية سئل عن 2222 -822 –ه 222 -727يف تلك املرحلة التعسة ) العور العباسي الثاين  -3

قطرة نبيذ   فقال : يرمى لكلب أو حلنفي   وسئل متعوب حنفي : هل  وز للحنفي أن يتكوج امرأة شافعية   فكا حكم طعام وقعن فيه 
 .22ن رده : ا  وز ألنا تشك يف إميانا   وقال آخر :  وز الكواج اا قياسا على الكتابية . املرجع نفسه : ص 

د ثغرة بني العالقات الواقعية للفرد وبني ما يتطلع إليه هذا الفرد من عالقات   أنظر ميثل الشعور بالوحدة حالة نفسية قد تنتج عن وجو  -4
  مكتب الرتبية العربية لدواخلليج   د ت والعالقات الشعور بالوحدة اإلجتماعية المتبادلة علي السيد خضر   ممد مروس الشناوي   

 .  272  ص 
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Introvertedينتج انطواء
Isolationوعكلة 1

  وحيدا يف كثدري على ذاته   سيما إذا كان كبري السن 2

حنددراف اء بعددده عددن اجلماعددة الدديت كانددن حتميدده مددن اامددن األحيددان أن ينقلددب إىل ممارسددات غددري سددوية جددر  

 .أوالضعف النفسي واألخالقي

املتعلدل اشداكل اجلماعدة الديت  Social thinkingوبدهي أن سلوك املشداورة ينمدي  التفكدري ااجتمداعي    

يعدديش فيهددا الفددرد فددال يبقددي الفددرد لودديل اهتماماتدده ومطامدده الذاتيددة الضدديقة   بددل خيددرج مددن دائددرة الددذات ) 

ة الندددددداس األندددددا( إىل دائددددددرة اجملتمدددددع  يفحددددددص مطالبددددده وحاجياتدددددده ونقائوددددده احلضددددددارية  ويتوجددددده إىل معانددددددا

  وحدال  SocialSupportقددم ودم املسداندة اإلجتماعيدة رى   فيىل الشدو ويستقبل حداجتهم إجتماعية  اإل

 Experienceيددتمكن مددن تكددوين خددربة اجتماعيددة استشددارية ب مشدداكلهم ودواعيهددا حبثدده معهددم يف أسددبا

Socialمع املوقف الطارئ بديد املتناسالرأي السمي دق   تعكز لديه القدرةعلى املشورة  وت. 

  3واخللدو مدن األعدراض العودابية Social Affiliationجتمداعينتمداء اإليتددعم اإلوباسدتمراره علدى ذلدك  

أفكداره وتطوراهتو تلدف التغدريات   مدن متابعدة ألحداثده و Sence of Socialجتماعي لديدهويتطور احلس اإل

الديت تطالده  حدد  يبقدى   متدداس مدع املشدكالت املتغددرية   ويف عالقدة حيويددة مدع مريديده الددذين يبحثدون عددن 

هدو يف عالقدة يف حاجدة إليهدا طاملدا  ليظد هدو يف غدىن عنهدا   بدلن الذي يقددمها هذا أ  وا يعر  الشورى

 .خرة (وانتقاله إىل العام اآلخر ) اآلمستمرة مع اجملتمع  اتنتهي إا بوجوده 

                                                 
ينطوي على نفسه وا يعىن إا اا  ري يف داخله   عكس اإلنبساطي الذي ينتشر يف اخلارج ويغفل عن حساسيته اخلاصة باإلتوراف  -1

 222( ص  2962) مور   دار املعارف    المدرسة الفرنسية   علم الطباعإىل ر ية األشياء   انظر سامي الدرويب   
2

تبني أن أسوأ الضغو  وأكثرا إرتباطا  بالتوتر واإلضطراب النفسي   هي تلك حتدا للفرد املنعكل والذي يقتقد املساندة الوجدانية  -
واملؤازرة   فاحلياة مع اجلماعة والغنتماء جملموعة من اإلصدقاء أو لشبكة من العالقات Social Supportوالوالت والدعم اإلجتماعي 

اإلكتئاب ، إضطراب العصر سرية املنظمة تعترب من املوادر الرئيسة اليت جتعل للحياة معىن " عبد الستار إبراهيم   اإلجتماعية واأل
 .228( ص 2998  نوفمرب  729) الكوين   اجمللس الوطر للثقافة والفنون واآلداب   جمل    الحديث فهمه وأساليب عالجه

اجتماعي وفق نظرية أريكسون وعالقته بالتوافق والتحصيل الدراسي لدى  –النفس  النموجنمة بنن عبد اهلل ممدالكهراين    - 3
 .39ص  ( 7222 –ه  2276)السعودية   أم القرى   رسالة ماجستري منشورة  عينةمن طالب وطالبات المرحلة الثانوية
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تغر عنهدددا الشخودددية ذات ا ميكدددن أن تسددد Social Necessityجتماعيدددةفاملشدددورة ادددذا املعدددىن ضدددرورة إ

فقدط   بدل ألندا ا ( متارسدها ا علدى أندا إضدافة اجتماعيدة للشخودية ا وسدلوكي  جتماعي ) إدراكي  اإل التوجه

"  Mental Healthوالوددحة النفسددية 1( ) التدددفل واإلنتاجيددةSocial Growthجتمدداعيمتعلقددة بددالنمو اإل

الدذي  Social Successجتمداعي إضدافة إىل النجدا  اإلا واجلماعدة مع دللفرد2لتحقيدل الكفايدة اإلنتاجيدة " 

 رتبا  اا .ل واإلحتققه للفرد حال التمث  

 : الشورى والبناء االجتماعي

راد اجلماعدة إذ التماسدك العضدوي بدني أفدSocial Thinkingااجتمداعيتنجك الشدورى إىل جاندب التفكدري 

 واينبغددي للفددرد رتبددا  منظمددة  تتواصددى بالتماسددك واإلSocial Rolationsجتماعيددةتوددبح العالقددات اإل

ىل تدددمري الددوطن اجلماعددة الشددورية  فينوددرف اجلهددد إ أوفئددة أن تفكددر يف نقددض مدداهو جممددع عليدده مددن قبددل

  بدعوى تغيدري املنكدر  واسدتبدال أولدوا األمدر بدتخرين   فيقدع 3وشهر السال  على املساملني من املسلمني 

وطن   دون أن يسددقط والتدددمري الددذاو لبنيددة الدد4و" الوددراجمل التندداحري ") غددري املتكددافئ( اإلقتتددال الددداخلي 

لدون لبندات سدقط ضدحايا كثدريون ميث  ي  بدل م السدلطان البدديل ن يتحقدل حل دأولوا األمدر املطلدوبني   ودون أ

 سنوات عديدة . املأمولتأخر التطور يبناء للوطن   و 

                                                 
1

بينجهام وستراكير ، مقارنة بين و االجتماعي االنفعالي في ضوء نموذجيإريك إريكسون و مالنممد السعيد أبو حالوة    -
أزمة www. Gulfkids.com) اخلليج العريب   املكتبة اإللكرتونية   أطفال اخلليج ذوي اإلحتياجات اخلاصة   اإلناثوالذكور

منو اجليل اإلحساس بالتدفل واإلنتاجية مقابل اإلحساس بالركود   يف مرحلة الرشد املتوسطة   ينمو لدى الشخص إهتماما بتوجي وقيادة 
 . 2التا  " تنشئة الوغار وتربيتهم "   أنظر املرجع ذاته   ص 

2
 -2297   2) ليبيا   منشورات اجلامعة الليبية     النمو النفسي للطفل والمراهق وأسس الصحة النفسيةممد موطفى زيدان    -

  6( ص 2927
ألف قتيل جراء ااقتتال الداخلي بني  72املاضي   اليت را  ضحيتها مثلما حدا يف التجربة الدموية اجلكائرية يف تسعينات القرن  -3

 .النظامي اجلكائرياجلماعات املسلحة وبني اجليش 

4
مركك دراسات   ) بريوت إضافات" علي لوك   اإلنقسامات املتعددة يف اجملتمع اجلكائري وصراجمل  اوويات يف " سوسيولوجيا اآلخر  -

 . 26  ص  7222شتاء   9الوحدة العربية ( جمل
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نا   وظنن أ1ي داخلالViolenceالفئة اليت خرجن على شورى اجلماعة م تنتبه إىل متات العنف    

يف مرحلة تالية لألصوات الشورية ذات الوزن الفقهي  ستبور  وم تا إىل احلكم ا سليم  تسلك طريق  
 راته   وبعد زمن غري قوري من  وواصلن احلملة املسلحة على أبناء الوطن ومقد  3والتارخيي يف األمة 2

 .4ط املضادة لج د من الس  عشوائية املوت والقتل  استكانن للولح املعج 

 إىل جاندب اليدأس النفسدي Armed Action العجدك العميدل يف مواصدلة العمدل املسدلحوهدي اسدتكانة تبدني   

Psychological Despairو اقتوددددادية أو شددددرعية مددددن ياسددددية أو إجتماعيدددة أمددددن حتقيدددل أي موددددلحة س

حلظددددات  آخددددر حلظددددة مددددن إىلمكاولتدددده ) هكميددددة بددددالتقييم العسددددكري ( وإا اسددددتمروا يف التخريددددب والتدددددمري 

عميقدددددة RepressedPsychological  فالقيدددددام إذن بالعمدددددل املسدددددلح إشدددددباجمل ملكبوتدددددات نفسدددددية وجدددددودهم

روى أبَََّّّو داود فَََّّّي سَََّّّننه مَََّّّن "  Fancy Psycologicalانكاحددن بفعدددل التخريب واتبدداجمل اودددوى النفسدددي

صَّلى اهلل عليَّه وسَّلم حديث معاوية بن أبَّي سَّفيان رضَّي اهلل عنَّه أنَّه قَّام فقَّال " أال إن رسَّول اهلل 

قام فينا فقال : إال إن من كَّان قَّبلكم مَّن أهَّل الكتَّاب إفترقَّوا علَّى ثنتَّين وسَّبعين ملَّة ، وأن هَّذه 

الملة ستفترق على ثالث وسَّبعين ثنتَّان وسَّبعون فَّي النَّار وواحَّدة فَّي الجنَّة وهَّي الجماعَّة ، وأنَّه 

حبه ال يبقَّى منَّه عَّرق وال سيخرج من أمتي أقوام تجاري بهم تلك االهواء كما يتجاري الكلب بصا

                                                 
يعرف عام . 222 -272ص ص  0222 -8811إدارة النظام السياسي للعنف في الجزائر بوشنافة مشسة   آدم قيب    -1

العنف قائال " هو أفعال التدمري والتخريب وإحلاق األضرار واخلسائر اليت توجه إىل أهداف  أو  H Nieburgاإلجتماعي األمريكي
 . 272ف بيئية أو وسائل أو أدوات "   أنظر املرجع ذاته   ص ضحايا  تارة أو ظرو 

2
يعرف اجملمع الفقهي اإلسالمي اارهاب " بانه عدوان ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول بغيا على اإلنسان ) دينه ودمه وعقله وماله  -

بة وإضافة السبل   وقطع الطريل وكل فعل من وعرضه( ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغري حل وما يتول بوور احلرا
اإلرهاب في ميزان أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا ملشروجمل إجرامي فردي أو مجاعي ...ملكيد التفويل أنظر عادل العبد اجلبار   

 .72ص  (الرياض   بدون تاري   )الشريعة
3

اخلروجات املسلحة على األمراء واحلكام م يقدر وا النجا  وباءت باإلخفاق يقول القرضاوي " أثبن التاري  احلافل قدميا وحديثا أن  -
 27 -72إا ما ندر وم تكسب األمة من ورائها شيئا إا الف  وااضطراب وزعكعة األمن وسفك الدماء يف غري طائل " موقع القرضاوي 

– 7222. 
4

   موقع أنرتوبوس   املوقع العريب األول لألنرتبولوجيا والسوسيوأنرتبولوجيا . الجزائريةخلفيات العنف المسلح والمصالحة الوطنية حيثامة العيد    -
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رادددا يددددرك خطدددر فعلددده  ولكنددده يودددر علدددى السدددلوك املضددداد لشدددورى وصددداحب اودددوى 1"مفصَََّّّل إال دخلَََّّّه 

وعدوض ردة الفعدل رضين بداخلنوجمل بددل العدكة  خارج املأمول منها متهافتا  بل ويرى رأيها ساذجا اجلماعة 

فهددددي بددددذلك جانبددددن الوددددواب يف العمددددل  املناسددددبة ) العنددددف ( آثددددرت املسدددداملة والتعدددداون يف املتفددددل عليدددده 

ددا   لددذا  ددب أاملطلددوب منهدد جمل شددر   وتكددوين مجاعددة شددورية بديلددة ت  ه   وحيدددا اانفكدداك منهددا شددو  م وت  ر  ن جت 

دددللعندددف وت   ددد2  للفتندددة الداخليدددة رس  دائدددرة التحدددارب  ألجدددل توسددديعات جديددددة د اسدددتقطابات وواء  ومته 

 .3وينكل عند قناعاهتا ا جتماعي القوي الذي  ب أن خيضع لتفكريهوإثبات الوجود اإل

خيتدددل التماسدددك ااجتمددداعي اثدددل هدددذه ااجتهدددادات اخلاطئدددة يف التغيدددري  الددديت اتدددو  للشدددورى املنظمدددة    

  وحتسدم خياراهتدا  املنفرد غري املرش دد وغدري اجملمدع عليده اتقدر متات الرأيو قراراهتا الشاذة  ومتتثل لاعتبارا

تفجددريه علددى أمددتهم وشددعبهم   أو اسددتخفافا  ااسددتجابة ملكنونددات نفسددية   أو حقدددا مضددمرا دفينددا   يريدددو 

هالدة  ن لنفسدهشدك اجلماعدة يكدو  اىل مسدتوى تفكدريهم   ألن الدذي ينذي م يودل بعدد إبتفكري جمتمعهم الد

 .ط لج عاليا فوق األفراد واجلماعات والس  كبرية  يرى اا نفسه نفسية  

عن جابررضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال " إن مَّن أحَّبكم إلَّي وأقَّربكم منَّي " 

مجلسَََّّّا يَََّّّوم القيامَََّّّة :أحاسَََّّّنكم اخالقَََّّّا ، وإن مَََّّّن أبغضَََّّّكم منَََّّّي مجلسَََّّّا يَََّّّوم القيامَََّّّة الثرثَََّّّارون ، 

قَّالوا يارسَّول اهلل قَّد علمنَّا الثرثَّارين والمتشَّدقين ، فمَّا المتفيهقَّون ؟  والمتشدقون والمتفيهقَّون "
                                                 

1
  كتاب السنن باب شر  السنة والكلب داء يأخذ 2292سنن أيب داود   حتقيل ممد مي الدين عبد احلميد     رقم احلديث  -

 . 333، ص  3، ج اإلنسان من عضة الكلب املسعور

2
" تبىن تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ا  حل مل اجلماعة  جرائم الجزائر ولبنان والعراق ليست جهاداي   اإلحتاد العامل -

ثابة رد السلفية للدعوة والقتال اجلكائرية   التفجريين اللذين نفذا يف وقن واحد بشاحنتني مفختتني   ويعترب خرباء جكائريون هني التفجريين ا
 تلقاها مؤخرا   ويف الوقن نفسه إعالنا عن إستمرار حضور التنظيم باجلكائر " فعل إتقامية من القاعدة على الضربات اامنية املمتتالية اليت

 . 7222 -27 – 22 –ه  2278ذو احلجة  9موقع القرضاوي   

3
مثل مجاعة اخلوارج اليت انشقن وفارقن اجلماعة   وخرجن على علي رضي اهلل عنه بعد قبوله التحكيم عقب معركة صفني إذ إعترب  -

م خطيئة  تؤدي إىل الكفر   وقد قبل اخلوارج هذه التسمية ولكنهم فسروا اخلروج بأنه خروج من بيوهتم جهادا يف سبيل اهلل هؤاء التحكي
دراسة عن الفرق في تاريخ وفقا لقوله تعاىل " ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهلل ورسوله"   ملكيد التفويل ينظر   أمحد جلي   

 . 22بدون ذكر التاري  ومكان النشر   ص    المسلمينالخوارج والشيعة
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    وا ميكددن أن يقددع أسددري الشددورى اخلاذلددة الدديت تبعددده عددن حتقيددل هدفدده العاجددل 1"قََّّال : " المتكبََّّرون 

  وحددال برائدده منهددا  يبدددأ يف  تددربم مددن الودددام املسددلحنفس الوددغرية الدديت لشددى املواجهددة   وتوتلحقدده بدداأل

ر الفهدم السدديد   ودو  راهدا رجعيدة ات  أول مدرة   وي عليها و  صور فكرية منطية حتاجج األفكار اليت تر   ص

وا ميكددن أن تقدددم كيفيددات التعامددل املطلوبددة  وا ينتبدده طبعددا خلطددورة مايتمثلدده مددن توددورات معرفيددة   حدد  

عندددها يتحدددا عددن حتقيددل املددراد  ن مددن ويقددع يف طريددل مسدددود  وا يددتمك  ختيددار غددري الشددوري  ميددارس اإل

اس العفددو والوددفح مددن ن اعرتافددات الفشددل وحددديث املنهددكم  والتمددمراجعددات ونقددد للفكددرة وسددوى ذلددك مدد

 بنفسه عن خياراهتا وأفكارها. ىاا   ونأ ف  اليت استخج قبل اجلماعة 

" ضدددحايا  اوبددددهي أن ممارسدددة ) العندددف( للدددف طبقتدددني اجتمددداعيتني متضدددادتني  أواهدددا يطلدددل عليهددد   

تددد ن "  وينددتج عددن ذلددك طبعددا آثددار اجتماعيددة ونفسددية وتربويددة متون املستسددلمو يرهدداب" اإل ثانيهددا"و اإلرهاب

يف رهددايب التائددب إل تضددع اجديدددة وانفعدداات   وتنددتج إدراكددات ومشدداعر 3سددرة والشددارجملواأل2إىل املدرسددة 

أبنددداءه جتمددداعي   فضددال عدددن التددأثري السدددليب الددذي يطدددال أفددراد أسدددرته سدديما خانددة املبعدددين مدددن التقبددل اإل

ويتلقدددون العندددن النفسدددي واإلجتمددداعي مدددن أقدددرانم  خدددذون جبريدددرة آبدددائهمباملددددارس   الدددذين ي ؤ املتمدرسدددني 

  ومددن رددة علددى حتودديلهم 4ذواهتم مهلدديلقبددون بألقدداب غريتربويددة تددؤثر بددال شددك علددى تقدير  داخددل القسددم 

جتماعيدة   وقلدة اكدرتاا لتلدك اإلنطباعدات اإل   عدا األفراد الذين يتمتعدون اقاومدة نفسدية عاليدة الدراسي

                                                 
1

المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب ( يوسف القرضاوي   7229رواه الرتمذي وقال : حديث حسن غريب ورقمه عند الرتمذي )  -
 . 767( ص  7222 -2272 2) بور سعيد  دار التوزيع والنشر اإلسالمية     للمنذري

) السعودية   جامعة اإلمام ممد بن سعود  والعنف والتطرف دور المدرسة في مقاومة اإلرهابوسف   عبد اهلل بن عبد العكيك الي - 2
  22اإلسالمية    موقعحملة السكينة   ص 

  موقع ارنرتوبوس   املوقع العريب  الخلفيات السوسيوإقتصادية لظاهرة اإلرهاب في الجزائر من خالل خرائط الفقرسيف اإلسالم شوية    -3
 .ااول لألنرتبولوجيا والسوسيوأنرتبولوجيا 

4
إىل أن إشباجمل احلاجة إىل تقدير الذات تؤدي إىل ثقة الفرد بذاته وشعوره بقيمة نفسه وتال مه الشخوي   وعلى  smithذهب ليث  -

عف الذي يؤدي بدوره إىل شعوره باإلحبا    ملكيد التفويل العكس من ذلك ف ن عجك عن إشباعها قد يؤدي اإلحساس بالدونية والض
) القاهرة   جامعة بنها   املؤمتر العلمي األول   قسم الوحة  تقدير الذات وقضية اإلنجاز الفائقينظر   حتية ممد أمحد عبدالعال   

 .272النفسية   بدون تاري  ( ص 
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سددداوقة النشدددا  ويتمكندددوا مدددن مم صددددمة تدددذكر يف احليددداة املدرسدددية   والددديت ا ميكدددن أن حتددددا وددد العنيفدددة

 .Ego Identity Achievement"1املدرسي بشكل طبيعي   وحيققوا " هوية اانا 

جتمداعي احلدرج) ضدعف التكيدف( إىل مغدادرة املكدان والتحدول منده إىل وتدفع أحيانا ظروف التفاعل اإل   

دددجتمددداعي للشدددخص أو األسدددرة  ممدددا مي  علدددى املاضدددي اإل همكدددان آخدددر ا يتعدددرف مدددن خاللددد إنشددداء  ن مدددنك 

ذي جتمددداعي الدددة جديددددة   بعيددددة عدددن التضدددييقات اإلجتماعيدددة والضدددغط اإلعالقدددات وصدددالت اجتماعيددد

جتمدداعي   حبيددث لددو اجملتمددع   ويعطددل النمددو اإلسددتفادة مددن خددربات هدددد الوددحة النفسددية   ومينددع مددن اإلي

 .الشخوية  تؤثر على إنسجام استمر لتعرض البناء النفسي إىل اضطرابات  تلفة

وسلوك  البناء ااجتماعي وحيمي العالقات ااجتماعية  من التفكك والوراجمل املسلح    ل الشورى مي  ث  متج 

الضدية يف التفاعل ااجتماعي إىل جانب اارتبا  بالوعي اجلمعي الذي  ب أن يواحب احلراك 

تماعي وا يفكر البتة يف عمل النقيض أو القبول ااج ةالفردي   اعىن أن الفرد ينشط داخل دائر 

ممودة على الفرد  ف نتائج غري  ألن ذلك يؤدي به إىل هتديد أمن اجلماعة واستقرارها  وخيل  احملضور 

كثريا حبالة   ىواجملتمع معا  سيما طبقة الفقراء واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان   اليت تتأذ

  وتفقد كثريا من منافعها  حال انعدام األمن   ووقوجمل اوجرة اليت تنقلهم إىل أماكن غري الالستقرار 

 . ثري من املشقة النفسية واملالية حول كاألماكن املعهودة اليت نشأوا عليها   ويف هذا الت

 عالقة الشورى بالتحضر :

تؤدي ممارسة الشورى إىل تطوير اجملتمع حضاريا   فتتداول اخلربة اجلديددة الناجتدة مدن التفاعدل الدداخلي أو 

ويتحقدددل فيهدددا    يدددؤذن بالعمدددل ادددا املكتسدددبة مدددن التفاعدددل اخلدددارجي   وينظدددر فيهدددا مدددن قبدددل أهدددل النظدددر 

واالتكام اا مجاعيا  وا ميكن للفرد ذو العالقدة احليويدة بداجملتمع أن يتخلدف عنهدا  حد  وإن رأى غدري رأي 
                                                 

1
األنا بكل من مفهوم الذات والتوافل النفسي واإلجتماعي العام لدى عينة من عبري بنن ممد حسن عسريي " عالقة تشكل هوية  -

 .2( ص 2272 -2272طالبات املرحلة الثانوية ) رسالة ماجستري   كلية الرتبية   جامعة ام القرى   
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اجلماعددددة  ألن ذلددددك يفسددددد العالقددددة باجلماعددددة الدددديت  ددددب أن تتأسددددس علددددى االتددددكام  اعلددددى القبددددول تددددارة 

  وحسب النكوات النفسدية الديت تدتحكم يف السدلوكات ة للهوى والرفض تارة أخرى  حسب موافقة اجلماع

 الفردية .

فَّي أسَّارى بَّدر فأشَّار عليَّه "  عليده وسدلم أصدحابه سدرى الديت استشدار فيهدا النديب صدلى اهللاألحادثدة    

، لعََّّل اهلل أن الصََّّديق رضََّّي اهلل عنََّّه أن يأخََّّذ فديََّّة مََّّنهم تكََّّون لهََّّم قََّّوة علََّّى عََّّدوهم أو يطلقهََّّم 

م ، وقَََّّّال عمَََّّّر : ال واهلل مَََّّّا أرى الَََّّّذي رأى أبَََّّّو بكَََّّّر ، ولكَََّّّن أرى أن تمكننَََّّّا يهَََّّّديهم إلَََّّّى اإلسَََّّّال

فنضرب أعنَّاقهم ، فَّإن هَّؤالء أئمَّة الكفَّر وصَّناديدها ، فهَّوى رسَّول اهلل صَّلى اهلل عليَّه وسَّلم مَّا 

قال أبوبكر ولم يهو ما قال عمر ، فلما كان من الغد أقبل عمر فإذا رسو اهلل صلى اهلل عليَّه وسَّلم 

بو بكر، فقال : يا رسول اهلل أي شيء تبكي أنت وصاحبك ، فإن وجدت بكَّاء بكيَّت ، يبكيهو وأ

لبكائكمََّّا فقََّّال رسََّّول اهلل صََّّلى اهلل عليََّّه وسََّّلم : أبكََّّي للََّّذي عََّّرض وإن لََّّم اجََّّد بكََّّاء تباكيََّّت 

على أصحابك من أخَّذهم الفَّدا ، لقَّد عَّرض علَّي عَّذابهم أدنَّى مَّن هَّذه الشَّجرة وأنَّزل اهلل " مَّا  

(33األنفدددال :)فَََّّّي االرضلَََّّّه أسَََّّّرى حتَََّّّى يثخنكَََّّّان لنبَََّّّيء ان يكَََّّّون 
حدددداا اجلديددددة   وهدددي مدددن األ1

تخلص مددنهم  لددوأشدداروا عليدده بددرأيني  األول : يددرى ضددرورة ا) التفاعددل اخلددارجي ( املرتبطددة بدداخلربة العسددكرية

مددع املسددلمني )رأي العبقددري عمددر رضددي اهلل عندده (والثدداين :اانتفدداجمل خبدددماهتم ألن وددم سددابقة غددري مشددرفة 

ىل الدرأي الثداين النديب صدلى اهلل عليده وسدلم إانتهدى التعليمية مقابل حريتهم )رأي الوديل رضدي اهلل عنده (و 

لكدن النديب  ء موافقدا لدرأي عمدر رضدي اهلل عنده   رغدم أن القدرآن جدا 2الذي قال بده الودديل رضدي اهلل عنده

                                                 
1

ب األرنؤو    وعبد القادر   حقل نووصه   وخرج أحاديثه   وعلل عليه   شعي  زاد المعاد في هدي خير العبادابن قيم اجلوزية    -
 .22  ص  2(  ج 2998 -2228   2األرنؤو ) بريوت   مؤسسة الرسالة    

ان احلكمة اإلوية م ترد للمسلمني أن  علوا من النظرة أىل املال ميكانا أو جكء ميكان للحكم يف قضاياهم الكربى اليت قامن على  -3
والظروف   إذ يوشك لو تركوا وذه النظرة وهم أمام أول جتربة من هذا النوجمل أن  ري ذلك  أساس النظرة الدينية وحدها مهما كانن احلال
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ن الشدورى طريدل أمتده أ أن يعلدم أراديدذ شدورى " العلدم مقابدل احلريدة " صلى اهلل عليه وسلم مدن خدالل تنف

جتمدداعي   أمدددا ويتمثلددده يف نشدداطه اإلللتحضددر   وبدايتدده العلدددم   فددالفرد املددتعلم يسدددتجيب حلددراك التمدددن 

نده بسداطة  ايددرك ذلدك  وكدان ذلدك يف بدايدة الكفدا  املسدلح فدال ميكدن البتدة  اطبتده بدذلك   ألاجلاهل 

 .1مع الطرف املشرك ) غكوة بدر (

  يبدأ الفرد من خالله يف وعيه لواجباتده املنوطدة بده ) 2كل حجك الكاوية يف التحضر ااجتماعيفالتعلم يش

منسدجم   متوافدل علدى اوددف احلضداري  التعبدية وااجتماعية ...( وانطالقه يف حتقيقهدا يف إطدار مجداعي

حيتداج النديب صدلى اهلل عليده  ل كدانو قلدةائدالكبري )إجناز احلضارة (سديما وأن املتعلمدني يف اجملتمدع املسدلم األو 

ددد يقدددوم علدددى الفهدددم للنددداس مجيعدددا ه وسددلم إىل تعكيدددكهم وتكثدددري سدددوادهم   خووصدددا وأن البيدددان ااوددي املوج 

(  وهددي عمليددات عقليددة حيتدداج إليهددا العمددل 6: " )العلددل  اقََّّرا باسََّّم ربََّّك الََّّذي خلََّّقوالقددراءة والتعقددل " 

همدة حضدارية اسدتجابن ودا الشدورى العسدكرية بدني النديب فلذا كدان التفكدري يف التعلديم ماري اجلديد  احلض

 .وأصحابه الكرام عليهم الرضوان 

ن تلقائيدددة سدددريعة للمطلدددوب منددده تربويدددا واجتماعيددددا وحدددني يدددتعلم الفدددرد يسدددتجيب للعمدددل مباشدددرة   ويكدددو  

  وسددوى ذلددك مددن جوانددب التحضددر املختلفددة   كددذاك الوددحايب الددذي اكتفددي بسددورة واقتودداديا وسياسدديا 

                                                                                                                                            

يا جمرى القاعدة املطردة فتستو  النظرة املادية على مثل هذه األحكام اليت ينبغي أن ظل متسامية يف علياء ا يطووا شيء من أغراض الدن
 . 772( ص  2272-7222   8) دمشل   دار الفكر     فقه السيرةعلى اختالفها " ملكيد التفويل ينظر  البوطي   

1
بدر إسم بئر حفرها رجل من غفار إله بدر   وقيل هو بدر من قريش من خيلد لين قريش به   وقيل إن بدرا إسم رجل كانن له  -

  حققها وضبطها  السيرة النبويةأنظر إبن هشام    وقد وقعن يف السابع عشر من رمضان   بدر   وهي على أربع مراحل من املدينة  
وشرحها ووضع فهارسها موطفى السقا   إبراهيم األبياري   عبد احلفي  شليب   القسم األول   اجلكأين األول والثاين    ) ؟   د ت   

 . 626دون ذكر مكان النشر(  ص 

2
 – 2222  ذوو احلجة  2ر   وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية     ) قط كتاب األمةأمحد القديدي   اإلسالم وصراجمل احلضارات    -

 .82( ص 2992أيار مايو 
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بعدد إىل قومده    رجع إىل أهله مدركا وظيفته ااجتماعية)تبليغ الندور القدرآين (1قورية من القرآن" العور "

وىل يف احليدداة اإلسددالمية األ2يددة العلددم إدراكدده ملدددلول السددورة الكرميددة   فتلددك النباهددة السددريعة تعددود اىل مركك 

اعىن مددوجك اجتماعيددة وأخالقيددة حيددة مكتفيددإوقدددرة املتعلمددني آنئددذ علددى حتويددل البيددان القددرآين إىل مشدداهد 

 .3احلياةن بيان اهلل تعاىل لتغيري ألنم أدركوا أمكيد شر  وتفويل    ىلو تور ا حيتاج إ

احليداة العربيدة مدن واقدع الالحضدارة ن ينقدل عايج املسلم يستعجل ببناء جديد يقوم على تغري  م   املتعلموأضحى 

  كنطيدة وسدواها ي) احلياة البسيطة ( إىل حياة احلضارة املنافسة للحضارات األخدرى الرومانيدة والفارسدية والب

جناز احلضاري  ينشدغل بالعمدل أكثدر مدن القدول   وحيتداج إىل توجيده بسديط يقدود والذي يطمح إىل هذا اإل

عينيددا وكفائيددا دون تددردد أو سددتعدادات العاليددة لتقدددمي املطلددوب  ذات اإل ةطاقتدده احليويددة املشددحونه بدداإلراد

 ارتياب أو خروج على تقديرات الشورى امللكمة للفرد واجلماعة معا.

أشار )التفاعل الداخلي( ويف استشارة الوحابة عليهم الرضوان للنيب صلى اهلل عليه وسلم يف تأبري النخل

أخرج مسلم عن أنس رضي اهلل عنه أن رسول " وائبة  تكن تلك الشورىالنيب بشوراه املعروفة   وملا م

مر بقوم يلقحون النخل فقال : لو لم تفعلوا لصلح قال : فخرج شيصا صلى اهلل عليه وسلم اهلل 

إشارة 4" "أنتم أعلم بأموردنياكمتمرا رديئا فمر بهم فقال :ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا قال

عليه وسلم إىل ضرورة التفكري يف الشأن احلياو   والعلم اواقين التأبري وكيفياته ونواجته منه صلى اهلل 

م مشورته من غري موقع وسوى ذلك   وتوسيع الشورى يف ذلك   ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قد  

                                                 
1

 7) بريوت   دار الفكر     تفسير القرآن العظيمقال الشافعي رمحه اهلل " لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم " أنظر إبن كثري    -
 . 262( ص 2922 – 2289

2
رمضان  2) قطر   وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية     كتاب األمةبرغوا عبد العكيك بن مبارك   املنهج النبوي والتغيري احلضاري    -

 .227( ص  2992شبا  فرباير  –ه 2222
3

 .22( ص 2992 –ه  2222 2بريوت   املكتب اإلسالمي     ية التغيير )جرؤية في منهعمر عبيد حسنة    -
 كما ذكره ابن خكمية يف صحيحه وابن حبان يف صحيحه وغريهم بروايات  تلفة . -4
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يه وسلم أشار النبوة  وإمنا كشريك اجتماعي ملكارعي النخيل )نسبية الشورى(    إن النيب صلى اهلل عل

بضرورة العلم بالكراعة وسواها من أمور احلياة   كي تنمو املهارات املختلفة ويتوسع العمران البشري   

وتتقدم األعمال املختلفة ) احلرفية والوناعية والنسيجية وغريها ... ( بالدراية والعلم ابالعشوائية 

 .ال من قبل العاملني واملنتجنيمهوالتلقائية  اليت ميكن أن تقع  نتيجة التقوري أو اإل

فالعلم باألشياء )الوناعية والكراعية واحلرفية ..( يؤدي إىل التمكن منها والتحكم يف كيفياهتا ومواقيتها  

عنه يف السنة املطهرة    عن عائشة رضي اهلل وإنتاجها ومواردها   لريقى بذلك إىل اإلتقان املطلوب املعرب 

فقاعدة  1" إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"يه وسلم قال :عنها أن النيب صلى اهلل عل

الشورى يف تأبري النخل تكوين عقل علمي يعي اخلربة الكراعية وميارسها انطالقا من التعقل ا من األماين 

 ومن    2وا من التواكل وتعميم ذلك على كل اخلربات املتولة بالعمران وااستخالف يف األرض

  بشؤون احلياة املختلفة  ايف حتضر احلياة وارتباطه االفرد فكرة العلم وسببها شوري يدرك قيمتهحينيتلقى 

مليادين ذات العالقة اواحل الناس ا على دائرة التعبد واألحكام   ولكنها متتد إىل كلاليت ا تقتور 

 . وتطور احلياة العمرانية

دددكت علدددى أمهيدددة اخلدددربة التعليميدددة الوافددددة مدددن اخلودددم فالشدددورى يف النمدددوذج األول ) التفاعدددل ا خلدددارجي ( رك 

  ألن اجملتمددع املددراد بنددا ه  3وإعماوددا يف تنشدديط احلددراك ااجتمدداعي اإلمياين وتوسدديع دائددرة القددراءة والتفكددري

  واليت ستقوم فيما بعد .1القائمة خرى ارة بديلة عن احلضارات األنشئ حضم واملعارف   ويينتج العلو 

                                                 
1

كلهم عن موعب بن   262 -6وابن عدي يف الكامل  722 -2والطرباين يف املعجم األوسط  229 -2أبو يعلى يف مسنده رواه  -
أبيه   وهكذا سند الطرباين   إا أن شيخه عبد اهلل بن موعب بن ثابن عن بشر بن السري عن موعب بن ثابن غن هشام بن عروة عن 
 املباشر إله أمحد عن موعب إىل آخر السند   وقد صححه األلباين يف الوحيحة نظرا لشواهده.

2
) قطر   وزارة الشؤون واألوقاف  كتاب األمةزغلول راغب النجار  قضية التخلف العلمي والتقر يف العام اإلسالمي املعاصر   -

 . 22ه ( ص 2229  صفر اخلري  2اإلسالمية    
3

 .72ص  ( 92) القاهرة   مهرجان القراءة للجميع    رؤية إسالميةزكي جنيب ممود    -
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هدن الشدورى إىل ضدرورة إعمدال العقدل واخلدربة فيمدا يواجده الفدرد ويف النموذج الثداين ) التفاعدل الدداخلي (نب  

 ذا فَّي السَّماواتواالرضقَّل انظَّروا مَّا" من مناشط حياتية )زراعيدة  وصدناعية وغريهدا ( لعمدارة اارض  

وإتقددان األداء املطلددوب يف العمددل وإجنددداز (222يددونس :  )"  ومََّّاتغني االيََّّت والنََّّذر عََّّن قََّّوم اليومنََّّون

املسدلم أو العدريب   طاملدا أن السدلع واخلددمات املنتجدة معايندة لديس مدن طدرف 2الكفاءة املنتظرة مدن املسدلم 

الدذي ينتمدي إىل ذات البيئدة والثقافدة  وإمندا تودل إىل شدعوب وثقافدات  تلفدة  ا تشدرك املسدلمني يف امللدة 

واملشدددي د واملغدددكول واحملودددول  اقتنددداء املشدددرتك اإلنسددداين مدددن امللبدددوس واملودددنوجمل والددددين  ولكنهدددا تشدددركها يف

العمددران بددال شددك تعجددب باخللفيددة الدديت دفعددن إىل ذلددك والفكددرة وسددوى ذلددك   وحددني تعجددب باملهددارة و 

 .3اليت قادت إىل مثل هذه احليوية اإلنتاجية

مهنيدا واحرتافيدا   وهدذا ا يعدر  توجيده الفدردولذا كانن شورى النيب صلى اهلل عليه وسلم ترمي إىل هددف 

إغفال املسلم للخربات النورانية واليهودية الداخلية الديت تتفاعدل مدع اخلدربة اإلسدالمية   بدل  دب اانفتدا  

 واانتفدداجمل اددا ميكددن أن يفيددد األداء ويطددور اإلجندداز  إىل جانددب التنافسددية الدديت  ددب أن حيسددنها املسددلم مددع

وكسب املهارات املختلفة الديت يقتضديها العمدران البشدري قه ني يف اإلقبال على العمل وحذ  املسلمنظرائه غري 

 .ى اهلل عليه وسلم لسهاالنبيواملرتبط باحلضارة اجلديدة اليت أس  

 : التربية على الشورى 
                                                                                                                                            

1
ن يقول ديورانن : إن اليونان م ينشئوا احلضارة إنشاء   ألن ما ورثوه أكثلر مما ابتدعوه   وكان الوارا املدلل املتالف لذخرية من الف -

ق م( من اوائل  226- 672عليها ثالثة آاف من السنني   وجاءت إىل مدائنهم مع مغامن احلرب والتجارة   فطاليس ) والعلم   مضى 
ر مور عدة زيارات   ونقل معه العلوم اوندسية املتقدمة من مدارس اإلسكندرية ملكيد اعلماء اليونان املتخووون بالعلم واحلكمة   ز 

) بريوت   دمشل   دار الفكر   األوربية ةضارة العربية اإلسالمية في النهضدور الحوقي أبو خليل   التفويل ينظر هاين املبارك   ش
 .22( ص  2996

2
 .22زغلول راغب النجار   مرجع سابل   ص  -

3
الثقافة األندلسية    محل مشعل احلضارة العربية عرب األندلس ألوف من األسرى األوربيني عادوا من قرطبة وسرقسطة وغريها من مراكك  -

 كما مثل جتار ليون وجنوة والبندقية ونور مربج دور الوسيط بني املدن األوربية واملدن األندلسية   واحتك ماليني احلجاج من املسيحيني
ابو خليل   مرجع  األوربيني طريقهم إىل سانتياجو بالتجار العرب واحلجاج املسيحيني القادمني من مشال األندلس "   هاين املبارك   شوقي

 .27سابل   ص 



 الشورى والديمقراطية                                                                                                             الفصل الثالث                          
 

626 

 

 والفالحية ( تتأكد مسدألة أخدرى عميقدة الودلة ادا هدي  وخالل منوذجي التفاعل مع الشورى) العسكرية 

)مضداعفة وضدرورة التنشدئة عليهدا يف اجملتمدع   فاملقودود لديس هدو النجدا  ااقتودادي  على الشورى الرتبية

ا  لتكددددون مرجعيددددة وددددم يف العمدددددل وحسددددب   بددددل األوىل تربيددددة الناشددددئة عليهددددا   وتثقدددديفهم عليهددددالغلددددة ( 

ولدددن ترتسددد  يف حيددداة " جتماعيدددة   وتغددددو قناعدددة راسدددخة يف السدددلوك اجلمعدددي  اإلجتمدداعي والعالقدددات اإل

 .1اجملتمع والدولة ما م ترتس  يف حياة األسرة أوا "

مقولددة الندديب صددلي اهلل عليدده وسددلم واسددتجابوا وددا  تددداولوها بددني نظددرائهم يف العمددل الفالحددي فالددذين لعددوا 

وداخددل أسددرهم بددني أهلدديهم و أوادهددم   وقددد تعرفددن كددل هددذه الفئددات إىل أمهيددة إعمددال العقددل والشددورى 

كلهددا خالفددا ملددا اسددتقر يف بعددض   " قانونددا للحيدداة اجلماعيددةعندئددذ  شدداورفيمددا خيددص مناشددطهم  فيوددبح الت

 .2ن من شؤون السياسة دون غريها " األذهان من أنا شأ

مددن أصددحاب اخلددربة وأهددل احلددرف   يهددا الناشددئة  وينتبدده إليهددا مددن غددري الناشددئةلقاعدددة تربويددة مهمددة يددرت  عو 

لظددرف طددارئ أوشددعارا يددردد يف املناسددبات الدديت حيتفددل اددا باألشددخاص و قانونددا يوضددع أولديس قددوا نظريددا   

ملسدتجيب طواعيدة ا  بدل اإلجناز والعمدل املطلدوب والتأسديس احلقيقدي للدرأي املتعداون 3والذوات السياسية 

تقدددان شدددياء املختلفدددة لإلر والدددتمكن مدددن تطويدددع األدعددداء والتضدددليل بدددل اددددف التحضدددلددده  لددديس بددددافع اإل

ندده أونقيضده   أو يعمدل  هعلدى أندا  وينظركل فرد إىل نظريه على أنه شدريكه   العمدل ومعينده   والسيطرة

4ألجدل فشدله والقضداء عليده   وبدذلك يرتقدي املندال النفسدي ااجتمداعي
Psychosocial Climate ملسدتوى

                                                 
11

  ومضان  272) قطر   مركك البحوا والدراسات   جمل  مةكتاب األأمني نعمان الوالحي   من وسائل القرآن يف إصال  اجملتمع    -
 .92( ص  7228سبتمرب  –أيلول  –ه  2279

2
  62  ص  2( ج  7226 –ه  2272   2) بريوت   دار الغرب اإلسالمي     فقه التحضر اإلسالميعبد اجمليد عمر النجار    -

3
إغتيال العقل محنة الثقافة وميحور ذلك كله حول بناء شخوية القائد أو الكعيم ورعايتها   ملكيد التفويل ينظر برهان غليون    -

 . 8) اجلكائرسلسلة موفم صاد   دت ( ص  العربيةبين السلفية والتبعية
ه  2272رجب  2) القاهرة   عام الكتب      علم النفس اإلجتماعي التربوي ، أساليب تعلم معاصرةممد موطفى الديب    -4
 .22( ص  7222سبتمرب  –
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سبة من ارتفاجمل شأن الفرد واجلماعدة الشورى اجلماعية وحيفك األفراد عليها   وينتج املخرجات احلضارية املنا

 معا . 

مددن جهددة أخددرى حددني يددرت  اجملتمددع علددى الشددورى تنمددو الددرو  التعاونيددة علددى العمددل  والتشددارك احليددوي    

إلجناز املشاريع النهضوية املختلفة   بدء من املدرسة وانتهداء اجداات العمدل املختلفدة   ممدا  عدل الشدعور 

1بدداجملماء الشورى اإل ابية  ويتحفك األفراد لإلينمو بن Colective feelingاجلمعي
Creativity يف امليدادين

لدددددع باتبددددداجمل الغالدددددب فتنمدددددو حينئدددددذ الثقدددددة بدددددالنفس  املختلفدددددة بددددددون عقددددددةالعجكعن حتقيقددددده   أو نفسدددددية املو  

املطلوب   ليس ادف أداء دور مهر روتير  لب األجر املادي  ولكن اددف جتداوز  وااستجابة للعمل

 التخلف وحتقيل التحضر املنشود   واارتقاء إىل تنافس الطرف املتقدم .

يف  تلددددف املددددواد 2cooperative Learningينالتعدددداو  ملتعيف املدرسددددة يتدددددرب التالميددددذ علددددى منهجيددددة الدددد

 للمددتعلم أمهيددة ذلددك   وإشددرافهم   إىل جانددب بعددض النوددوص الرتبويددة الدديت تبددني  الدراسددية  بتوجيدده املدرسددني

3فضال عن األنشطة غري األكادميية 
Non-academic activitiesفنيدة  تقدم للمتعلم )ثقافيدة  رياضدية  ليتا

الدديت متددارس غالبددا يف هيئددة مجاعيددة   ومتتثددل للشددورى حددال التفاعددل  يف املسددتويات التعليميددة املختلفددة   ..(

تنشدديط ذلددك   بددال شددك  عددل املددتعلم ينشددأ فيtheSchool administrationمعهددا ودور اإلدارة املدرسددية 

دددد طبعددددا )دون إفددددرا  يف العمددددل الفددددرديTeamworkعلددددى تفضدددديل العمددددل اجلمدددداعي  ر يف مجاعتدددده ( ويفك 

فدال يكدتم مدا عندده مدن رباو  والتبدادل العلمدي اخلداملعرفيدة فدادة   من حيث اإل ذاتهالتعليمية مثلما يفكر يف

                                                 
هتم م تتقدم الدراسة العلمية لالبداجمل إا بعد أن طر  علماء النفس هذا التوورالشائع جانبا   وبدأوا ينظرون إىل قدرات املبدعني نظر  -1

إىل سائر القدرات والوفات اليت يتميك اا الناس   مثل الذكاء ولات الشخوية   ملكيد التفويل ينظر حسن أمحد عيسى   اإلبداجمل يف 
 .26ص  (2929ديسمرب  – 72الكوين   اجمللس األعلى للثقافة والفنون واآلداب  جمل  )عالم المعرفةالفن والعلم   

 .92  دراسة ضمن كتاب علم النفس اإلجتماعي د أساليب تعلم معاصرة   ص  التعلم التعاوني استخدامموطفى الديب : -2
عالقة إشراك الطالب يف مجاعات النشا  املدرسي باامن النفسي واإلجتماعي لدى طالب املرحلة " منكل عسران جهاد العنكي    -3

ص  (3993 –ه 2272ماعية   جامعة نايف العربية للعلوم اامنية   لة ماجستري   قسم العلوم اإلجتاالثانوية ادينة الرياض ) رس

39. 
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عمال بتوجيده النديب صدلى اهلل عليده وسدلم " اليت اتوجد عندد زمالئده  نشا  املدرسيقررات اللبعض مدراية 

فكتمَّه ألجَّم مَّن سَّئل عَّنعلم عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال : قدال رسدول اهلل صدلى اهلل عليده وسدلم " 

 .1" يوم القيامة بلجام من نار

املتعلمددني اآلخددرين   وخددالل عمليددة التبددادل مددن قبددل نددب ضددعفه يف بعددض املقددررات األخددرى ويسددتدرك جوا

نددددب تنميددددة العالقددددات اإلنسددددانية والشددددورى املتبادلددددة إىل جا Groupthinkهددددذه يتكددددو ن التفكددددري اجلمدددداعي

 Schoolنشددا  املدرسددي لا ) فهددم اويشددعر الفددرد أندده يتطددور داخددل اجلماعددة معرفي دد 2جتماعيددة والنفسدديةواإل

Activity
وااسدددتجابة حللهدددا والتفاعدددل معهدددا مدددع Difficulties Schoolاملدرسدددية الودددعوباتمقاومددة   و 3

 Socialكانددددة ااجتماعيددددةحسدددداس باملواإل Self-esteemفسددددي ا ) تقدددددير الددددذاتمجاعتدددده التعليميددددة (ون

Statusأقرانددددددده املتعلمدددددددني ( واجتماعي دددددددا ) التواصدددددددل مدددددددع األقدددددددران   وتكدددددددوين عالقدددددددات اجتماعيدددددددة  بدددددددني

SocialRolationship تنم دي الشخودية وحتميده مددن اضدطراب الوحددة النفسديةPsychiatic unit واخلددوف

وسددوى ذلددك مددن املضددار النفسددية الدديت تددؤثر علددى Withdrawlواانسددحاب  Social phobiaااجتمدداعي

 النشا  املدرسي ومن رة على النمو السوي للشخوية (.وترية 

                                                 
1

رواه ابو داوود   والرتمذي وحسنه   وابن ماجه   وابن حبان يف صحيحه   والبيهقي   ورواه احلاكم بنحوه وقال : صحيح على شر   -
( وعند  92( وقال الشي  شعيب : إسناده صحيح ابن حبان )  92( وهو يف املوارد )222  -2الشيخني وم خيرجاه   ووافقه الذهيب ) 

المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب ملكيد التفويل ينظر   ( .  62(   وابن ماجه )  7622رتمذي ) ( وال2628أيب داوود ) 
 –ه 2277   2القاهرة   دار التوزيع والنشراإلسالمية     )  انتقاه وقدم له وعلل حواشيه ووضع فهارسه يوسف القرضاوي  للمنذري
 . 272  ص  2ج (م7222

علم لتعاوين له عالقة إ ابية جبميع متغريات املنال النفسي وااجتماعي والوحة النفسية ما عدا متغري أشارت الدراسات إىل أن الت -2
التعلم اإلغرتاب والتعلم  الفردي والتعلم التنافسي والقلل والفشل واخلوف   ودلن النتائج إىل أن التالميذ املنعكلني واملنسحبني يف مجاعات 

علم النفس هارات اإلجتماعية كان تقديرهم أعلى يف التفاعل اإلجتماعي مع األقران   موطفى الديب   األكادميي واليت دربن على امل
 . 78  أساليب تعلم معاصرة   ص جتماعي التربوي اإل

3
وتعليم " الذي صاحل بن عبد العكيك النوار  " دور النشا  املدرسي يف التحويل الدراسي  " ضمن أعمال اللقاء الرتبوي " النشا  تربية  -

 .9ه   ص2278 2 – 27 – 22نظمته اإلدارة العامة لنشا  الطالبات   السعودية   
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  حودل مدن نتداج الرتبيدة الشدورية الديت ألفهدا مدن املنشدأ ر الفرد من خالل اجملاات الدثالا املدذكورة تطو     

مع أبويده وإخوتده  وأحياندا مدن العائلدة الكبدرية ) اجلدد واجلددة ...( بالتدا   1(The Familyاألول ) األسرة 

ا مدددع توجيددده معلمددده أومديرمدرسدددته   أو تعليمدددة م دددوىل   ولددديس تال  األ ةرتبيدددالسدددها انسدددجاما مدددع فهدددو ميار 

يف كددل مراحددل حياتدده   ي طو رهددا مددع ع اددا فهددي ازمددة لدده ىل تطب ددفدداألو جدداءت تدددعيما للقددانون املدرسددي   

  مددع اعتبددار أن األوىل  الددتعلم املددنظم وغددري املددنظم   أمددا الثانيددة فهددي ظرفيددة وقتيددة ا ميكددن ااسددتمرار فيهددا

ولددذا الفددرد 2أثبتددن جناعتهددا مددن خددالل التجددارب الكثددرية الدديت تعددرتض الفددرد أو تلددك الدديت عاينهددا مددع أسددرته 

مددرتبط باحليويددة العمليددة للشددورى الدديت تددأث ر اددا نظددرا وعمددال أكثددر مددن تلددك املفروضددة   أو املوضددوعة للنظددر 

 أخرى .يف املدرسة أو أي مؤسسة واحملاولة العملية 

)صددناعة   فالحدة   جتددارة ...( يتجدده العامددل إىل إعمدال الشددورى الواجبددة املتعلقددة 3الناحيددة العمليددة ومدن    

  بكيفيددات العمددل وأسدداليبه وخطددوات إجرائدده إىل جانددب تطددويره وحتديثدده وتبددادل اخلددربة مددع غددريه مددن العمددال

بني ر ساء العمدل والعداملني بشدكل  Contactكل ذلك يفع ل اجلانب الشوري بني العمال و ري اإلتوال

نتدداج لإلبددداجمل يف وسددائل اإل مهددال   ويؤهلددهوالفوضددى واإلنتدداج وحيمددي منددال العمددل مددن التوددارجمل م اإليدددع  

  بددددل اارتطدددام ببعضدددهم   وجعدددل الودددراجمل الشخودددي أولويدددة العمدددل وااهتمدددام   بددددل اانتددداج  املختلفدددة

 تخلددف ايهمدده كثددريا نوعيددة العمددل   إذ العامددل يف اجملتمددع املسددني النوعيددة املطلوبددة والبحددث يف التطددوير وحت

ومددددى موافقتهدددا ملعدددايري اجلدددودة   بسدددبب قناعتددده أنددده ا يسدددتطيع ذلدددك   أو بددداألحرى ميطددده ااجتمددداعي 

                                                 
1

  رمضان 272  جمل 78س  قطر   مركك البحوا والدراسات( األمة )أمني نعمان الوالحي  " من وسائل القرآن يف إصال  اجملتمع "  -
 .92  ص  2279

علم ضمن كتاب   –دراسة ميدانية  –رسة يف رسوب الطلبة يف املدارس املتوسطة إحسان ممد احلسن   دور العائلة واملد - 2
 . 222( ص 7222  2) عمان   دار وائل للنشر      اإلجتماعالتربوي

يقول مالك بن نيب " حنن أحوج ما نكون إىل هذا املنطل ألن العقل اجملرد متوفر يف بالدنا   غري أن العقل التطبيقي الذي يتكون يف   -3
دمشل   دار الفكر   ااعادة ، مشكلة الثقافة ) مالك بن نيب جوهره من اإلرادة واانتباه شيء يكاد يكون معدوما   ملكيد التفويل ينظر 

 .86ص  (7222 – 2276عشر    احلادية
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Socialenviroment ايدردد مفدردات اجلدودة والتطدويرQuality and Development بدل يندتج مفدردات  

علددى اآلخددر   فضددال عددن ااسددتغراق Responsibilityلقدداء املسددؤولية التأجيددل وإالعددذر واحلددرج والتسددويف و 

1وإغفال الواجبات Rightsيف املطالبة باحلقوق
Duties. 

تنتج Practical fieldوامليدان العملي School Enviromentنلمح الشورى يف احمليط املدرسي    

ي واجلمعي معا   فاملتعلم يف مرحلة متوسطة ممارسات تتعلل صميما بعملية التحضر على املستوى الفرد

وكال اودفني  أوثانوية يستجيب وا ) الشورى ( ادف التمكن املعريف وتطوير الشخوية ااجتماعية

لي   تنمي له االعمل اجلماعي   ويف امليدان العميرتبطان بفعل التحضر الغائب يف اجملتمع املسلم املعاصر

املادي ) الوناعي    يف بعدهوتلك ركيكة مهمة من ركائك التحضر بداجمل اإل طويرتاج وتواإلشرتاك يف اإلن

 الذي يشهد للفا مريعا .والعمراين  والتكنولوجي

والتشغيل املناسبوشراء غريها عجاب واإلستوردة جمرداملالحظة ملا2فالعامل املسلم ايكتفي من األشياء  

عىن التتلمذ النشط عن صاحب اابتكار  ا   احال العطب أو ااهتالك   بل يفكر يف إنتاجها 

على حد تعبري فيلسوف احلضارة مالك بن والتكديس التتلمذ الكسول الذي يكتفي بالشراء واإلعجاب 

على غرار ما فعل العامل الياباين يف منوذج حتضره حني أخذ عن احلضارة  3(6433-6423نيب ) 

                                                 
1

. يقول فيه " الباب الثاين الذي ينبغي أن نعود  22( ص  2992 –ه  2227 2) دمشل   دار الفكر     تأمالتمالك بن نيب    -
ة يف نيل منه للحضارة هو باب الواجب وأن نركك منطقنا ااجتماعي والسياسي والثقايف على القيام بالواجب   أكثر من تركيكنا على الرغب

احلقوق   ألن كل فرد بطبيعته تواق إىل نيل احلل   ونفور من القيام بالواجب   إدن لسنا نريد من الفرد أن يطالب حبقوقه   فالطبيعة 
 حبقوقه كفيل   بل ينبغيعلى مثقفينا وسياسيينا ومن ميثل كل سلطة أن يوجهوا اومم إىل الواجب "  . 

األحكام النوعية إىل أحكام كمية  –خلسة –عندما يتمحور عام الثقافة حول األشياء حتتل األشياء القمة على سلم القيم وتتحول   -2
األفكار في مشكلة مالك بن نيب : أي حنو تقومي اامور بسلم األشياء  (دون ان يشعر أصحاب تلك األحكام بانكاقهم حنو ) الشيئية 

 .29ص  (م  7222 –ه 2276اإلعادة السادسة  دمشل   دار الفكر العالم اإلسالمي  )
3

العام يف عملية احلضارة هو ان " احلضارة هي اليت تلد منتوجاهتا " وسيكون من السخف والسخرية حتما ان نعكس هذه  املقياس  -
 2222  2) دمشل   دار الفكر   النهضةشروط مالك بن نيب القاعدة حني نريد ان نونع حضارة من منتوجاهتا " ملكيد التفويل ينظر 

 .22ص ( م 2982ه 
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    يف مرحلة تالية 2واقتبس منها ما يفيده   حاول إعادة إنتاجه  أي ابتكاره بالطريقة اليابانية 1الغربية

ريب الذي نسان الععكس اإلإبداعه بطريقة خاصة متثل اإلضافة اليابانية والتمايك عن النموذج األصلي

ااخرتاجمل والتأسيس  توطنية ىل ماولولكن م يتوجه إاستغرق يف إغراق سوقه باملنتجات املادية الغربية 

 ) التكديس(. ختيار األسهل عليهالنموذج اابتكاري األول وآثر ااىعل

والتلميذ يف حال املنال الشوري والتعاون على النجا  يتلقف املعرفة األكادميية الغربية يف ) العلوم    

يهضم احملتويات املعرفية بلغاهتا  و  األ تلقيال  اعىن أنه يف مرحلة 3ااجتماعية والكونية ( تلقفا إبداعيا 

 ا ادف التقديس والوقوف عندها موقف اإلعجاب وااندهاش   والتسليم 4أو مرتمجة األصلية 

من الفاعلية العلمية املنتظرة  د  تفكري التخلف   وحي    ن ذلك يرس  ضعف على منافستها أو جتاوزها   ألبال

فعل العمل الد وب حول ب انسبي اغربي اميذ يرى العلم الغريب جهدوا يبر النهضة املطلوبة   لذا فالتل

نساين بعد علم عريب إسالمي يقود اجملتمع اإلراداة احلضارية الغربية   وميكن أن يول إىل من قبل اإل

 رادة الكفيلة بتحقيل ذلك .توفر اإل   حال مرحلة التقدم الغربية

توطني املعرفة والتعامل معها تعامال استكشافيا ا تعامال س للقدرة على ؤس  اا ابية ت  فالتلمذة    

ت درك وت فهم   ي فكر يف ن املعرفة املتلقاة من خارج الذات احلضارية ) الذات الغربية ( اعىن أ استهالكيا 
                                                 

) الكوين  عالم المعرفة تشابه املقدمات واختالف النتائج نية والنهضة العربيةاباالنهضة اليسليمان مظهر :  -1
 . 22  ص 2999ديسمرب   727اجمللس الوطر للثقافة والفنون واآلداب  جمل 

2
" جند ان عوامل التعجيل باحلركة الطبيعية بدأت تلعب دورها الكامل يف دراسات اإلجتماجمل   كما هو مشاهد يف التجربة اخلالدة لليابان  -

إىل احلضارة احلديثة    –م إنتقلن من مرحلة العوور الوسطى أو ما سبل أن أطلقن عليه بادرة احلضارة  2922إىل  2868  فمن عام 
مي يريد أن  تاز املرحلة نفسها   اعىن أنه يريد إجناز مهمة ) تركيب( احلضارة يف زمن معني " ملكيد التفويل ينظر مالك بن فالعام اإلسال

 .29م ( ص 2982 –ه 2222 2  ترمجة عمر كامل مسقاوي   عبد الوبور شاهني ) دمشل   دار الفكر     شروط النهضةنيب   
3

 –  أيار  722  جمل  72بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية ( س )  المستقبل العربيالعربية "  رشدي راشد   "حول تاري  العلوم -
 .77   2998مايو 

4
يقول رشدي " ألول مرة يف التاري  أصبح من املمكن قراءة ترمجات اإلنتاج االعلمي حلضارات متعددة قدمية وأحباا جديدة مبتكرة على  -

ية   وم يقتور هذا على بلدان أهل الضاد   بل عم بالدا تكلم مواطنوها بلغات  تلفة   فالعربية كانن لغة السواء بلغة واحدة   أي العرب
الفارسية  –العلم يف لرقند ويف غرناطة مرورا خبراسان وصقلية ومايورقة   وكان هذا العام أو ذاك إن حن إو إشتاق إىل الكتابة بلغته األم 

 .72أسرجمل وعاد هو نفسه بنقل ماكتبه إىل العربية " ينظر رشدي راشد   املرجع ذاته   ص   -ي خباصة   مثل النسوي والطوس
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إنتاج  معريف على النموذج الغريب يف مرحلة إبداجمل أولية   ويف مرحلة تالية ي فك ر يف توليد منوذج جديد 

يتجاوز النموذج الغريب   وتظهر هوية جديدة للعلم املتجاو ز املرككية الغربية   يطلل عليه العلم اإلسالمي 

 يسهم يف بناء النهضة احلضارية والتخلص من التبعية الغربية اليت ت كب ل اإلرادة والعقل معا .

لط الرلية املكلفة بتسيري شؤون والشورى املرتبطة بالرتبية املدرسية ترتس  أكثر بالشورى املتولة بالس

ية و الرتبية والتعليم   إذ ا ميكن مباشرة التجديد الرتبوي تفكريا أو ممارسة إا ب عمال الشورى الرتب

دد لغايات اليت جت1ااصال  الرتبوي   بعيدا عن إمالءات السياسةوضغط اخلارج و ملشرعة للتجديد أا

ته بعد مدة زمنية التغيري الرتبوي   سرعان ماتنتهي صالحيا بعيدة عن متطلبات الرتبية وشرو  2سياسية

 .ىل جتديد آخر يتناسب وتقدم العورإ قورية     يدعى

  بل للتكيف مع املرحلة سياسيا على حساب 3ر املطلوب ألجل اجناز التحض  افالتغيري أصبح لذاته  

صال  ا يشرك مجيع الفاعلني واملهتمني بالشأن بوية وتقدم اجملتمع وحال بدء اإلتطوير العملية الرت 

املوجودة الرتبوي والتعليمي يف الوطن   وينظم شورى تربوية واسعة تستجيب لكل ااهتمامات والر ى 

تستجيب للمخووات املالية قبل أي اعتبار   بل يقتور على شورى ضيقة رهن الطلب داخل اجملتمع 

 قتوادي للمجتمع .التقدم اإلجتماعي و اإل أو مستقبل آخر خيص الرتبية أوالتعليم

                                                 
1

  يقول بن ممد بدأ  7226 – 28 – 26علي بن ممد   التمكني للعربية ليس باجملامع ولكن برفع جتميد قانون التعريب   الشروق  -
أفريل أصدر قانون اإلصال    لكنه 26وبتاري   2926نضجن سنة وكانن كلها ماوات 2968و  2962و  2962اإلصال  من 

 ن وحتولن إىل املطالبة باإلصال    حيث ظهرتتراء تنتقد القانو 2988سنوات وقعن حوادا 8  ولكنه بعد 2982بقي جممدا إىل سنة 
حيث تقرر إنشاء جلنة وطنية  2999ولكن بنظرة أخرى هي الرجوجمل إىل االنموذج الرتبوي املوروا من فرنسا  ليستمر اإلحتدام إىل 

 إلصال  املنظومة الرتبوية   لتبدأ اخلرب بني تيار أصيل منفتح وتيار يرىأن العربية والرتبية اإلسالمية هي اليت خرجن اإلرهاب

2
بدون 2999يب منذ اعترب علي بن ممد أن اإلصال  عمل املربني وليس قرارا سياسيا   مستغربا يف السياق ذاته   جتميد قانون التعر  -

 . 7226 -28 -6قانون   مع العلم أن مشروجمل الدولة هو بناء أجيال واقتواد على أساس اللغة األم " . الشروق 
3

عة أمام كل جمتمع غاية فهو يندفع يف تقدمه إما إىل احلضارة وإما إىل اإلنيار   ويف مقابل ذلك جند أنه حينما تعدم احلركة   ف ن اجلما -
  ترمجة عبد الوبور شاهني ) دمشل   دار الفكر  ميالد مجتمعتفقد تارخيها : إذ توبح .. وا غاية وا   ينظر مالك بن نيب    اإلنسانية

 . 28شبكة العالقات اإلجتماعية   ص  2م( ج 7226 – 2272  اإلعادة السادسة 
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حيول التخبط الرتبوي على  صال  املتولد من شورى غري مستوعبة للرأي الرتبويوحال بدء ممارسة اإل   

  ( يف  تلف املراحل التعليمية ساتذة واملعلمنينفذين من ) األدراك مضامني التغيري لدى املمستوى إ

من من د  والية ق  ومراجعات متخطاء كثرية كت بأ  اليت متي  1وعلى مستوى املؤلفني للربامج واملناهج الرتبوية 

يف جتربة  لغين برامج كثرية درسن دراسة سطحية غري علمية  وكثريا ما أساتذة قبل املعلمني واأل

 . اإلصال  اجلكائرية 

 الديمقراطية :

)يف اللغة  démos cratosيرتكب من كلمتني :دميوس وكراطوس يؤدي لف  الدميقراطية الذي"    

اليونانية ( معىن سياسيا هو حكم الشعب  والدميقراطية اذ التعريف تتسع لعدة مذاهب سياسية تكون 

إما باختيار  م النظام على حكم الشعب لنفسه يقو  نأي أ  ب فيها مودرا لسلطة احلاكمني إرادة الشع

 2تشريعاته وطريقة تنفيذها او اراقبة احلكام أنفسهم " –بنفسه  –و اراقبة أالشعب احلر من حيكمه 

هم ففي املمارسة الدميقراطية خيتار أفراد اجملتمع من يسوس حياهتم ااجتماعية ويقوم على حتقيل مواحل

 و خارجه   مينع من حضور اإلرادة اجملتمعيةأ املختلفة دون ضغط أو إكراه يأو من داخل اجملتمع

فعل نتخاب وحال حتقيل اإلختيار اإلرادي حيس اجملتمع أن ممارسة اإل   ختيار السياسيويسلب حل اإل

اإلستجابة إليه فراد سوى وا يسع األ) احلاكمة واحملكومة( جتماعية سياسي ممي من كل الطبقات اإل

                                                 
1

ل دقيل   يف الوقن الذي محلن يف وقن سابل جلنة أكد خالدي أن أعضاء اللجنة سيقومون اراجعة شاملة للكتاب املدرسي بشك -
 املناهج مسؤولية األخطاء الفادحة اليت مت اكتشافها يف الكتاب املدرسي من بداية طبع الكتب اجلديدة املنجكة يف إطار برنامج اإلصال  

ملدنية للسنة اخلامسة إبتدائي   وأخطاء أخرى وكان آخرها اكتشاف عملية برت ملقطع كامل من النشيد الوطر " يا فرنسا" يف كتاب الرتبية ا
 . 7226 – 8 -6   2722جمل  وصلن حد اإلساءة للتاري   وجملاهدين "   جريدة الشروق   

) متب   ضمن حبوا الشورى يف ااسالم   اجملمع امللكي لبحوا احلضارة ااسالمية    الديمقراطية والشورىعبد اوادي بوطالب    -2
 .22ص  (2998)البين   مؤسسة آلعمان   
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ن ملا أاملشروجمل املضاد طاأو شروجمل املتبع  سواء لواحل امل1وىل   وقبول نتائجه يف مرحلة ثانية يف مرحلة أ

وحسب   نتخابية القبول بالنتائج اإل نتخبته كمشروجمل يقود اجملتمع برمته   وا يكفيعية إجتمااألغلبية اإل

لقبول اتات جتماعي  واواإلندماج مع الفعل اإلفكارا (روجمل املختار ) رجاا وأاملش بل يتطلب دعم

 .2نتخاب اإل

وخذلته أتلل التأييد الشعيب ألنه م يراب ؤرة ح  بىل ل اجملتمع إو  بنور الغرمي   وا حي  م سل  اعىن أن املنهكم ي   

   جتماعيعمال التخريب اإلصناعة الفوضى وإ   وينطلل يفهانتقام مناإلإىل جتماعية   فيلجأاإلرادة اإل

فتوري الدميقراطية بابا " تفكيك الدولة واقتسام أشالئها املؤدي إىل ىل الضغط اخلارجي وتعريض اجملتمع إ

وبعض اجلماعات املعارضة به اجلماعات املعارضة يف اخلارج أمثلما تقوم  3شرعيا للتدخل اإلستعماري "

 يف الداخل اليت ترتبط بعالقات وثيقة مع اخلارج .

بداء يكا يف احلياة السياسية ميلك حل إخر واعتباره شر ميقراطي إذن يقوم على القبول باآلالسلوك الد   

ىل جانب املشاركة يف التشكيالت احلكومية املختلفة رغم   إ4  ومدافعة اآلراء األخرى الرأي املخالف 

س س ائتالف ب وجهات النظر املتباينة   ويؤ قر  ااختالف الظاهر بينها   والعمل بشكل مجاعي ي  

اعة الوطنية  وحينئذ   ويتفاعل مع مواحل اجلمن العام تضن الشأهداف الوطنية وحيسياسي ينجك األ

يدرك األطراف املشاركون أن احلكم عملية سياسية مشرتكة متفاعلة ايتمكن فريل سياسي واحد من 
                                                 

1
  أكتوبر  726  جمل 72) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية  ( س  المستقبل العربيعبد اإلله بلقكيك   "حنن والنظام الدميقراطي "  -

ا تتوفر على دستور   لكن نظامها السياسي دميقراطي   ورة دول تتمتع بالدساتري  –مثل اململكة املتحدة  –. " رة 22م   ص  2998
 .22لدميقراطية   ملكيد التفويل ينظر املرجع ذاته   ص غري أنا أبعد ما تكون عن احلياة السياسية ا –كقسم كبري من الدول العربية   –
2

  بل هي التيار الليربا  العريب   املتأثر بقيم احلداثة العربية   مع تأجيل الدميقراطية   ذلك أنه يعلم أن األغلبية الشعبية ليسن لواحله  -
المستقبل الية اإلستعواء الدميقراطي يف الوطن العريب   تساند الطرف املنافس له   السلفي أساسا " ينظر عبد النور بن عنرت " إشك

 .2  ص  7222  نوفمرب  722  جمل  72) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية ( س  العربي
 .22( ص  7222   2) القاهرة   دار الشروق      ماهية المعاصرةطارق البشري    -3
4

بقين العمليات اإلنتخابية شكلية   وم تكرس مبد أ التداول   ح  التجربة املغربية يف هذا "  22عبد النور بن عنرت   املرجع ذاته   ص  -
اجملال ولدت مشوهة كون ما لي ب" وزارات السيادة " ) اخلارجية والداخلية والدفاجمل ( بقين يف يد السلطة الفعلية للنظام احلاكم   ص 

22 . 
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طار الوطر إلارية   بل  ب التشارك والتوحد يف اد  مهما كانن خرباته السياسية واإلاإليفاء  اتطلباهتا 

 .1كيب والتجاذب الفئوي لتوارجمل احلحضاريا   وإبعاد فكرة اإمناء اجملتمع والتعاون على 

لتنمية ر وترية اذي يؤخ  لوي امنتاج العنف الدالسياسية يف إمناء اجملتمع دون إ وتستمر بذلك التجربة

قتتال   ويوط ن بذور اإل جتماعية بني أفراد اجملتمعوية ويؤزم العالقات اإلجنازات املاضويقضي على اإل

 نتاجه   بتوليد أسبابه ودواعيه .إداخلي الذي ميكن أن يتكرر ويعاد ال

خدرى ر لدون سياسدي آخدر أو ألدوان أفالتنافس السياسي الدذي يدؤدي اىل إفدراز لدون سياسدي واحدد وتدأخ     

دراك الدددميقراطي   اسددتمرار العمددل وبدددذل   يعددر يف اإلحسددب اخلريطددة السياسددية املتفددل عليهددا اجتماعيددا 

خطائددده يف ومراقبدددة الطدددرف املنتوددر واسدددتثمار أطدددراف غدددري املنتوددرة لتواصدددل تعبئتهدددا اجلماهرييددة لأل2اجلهددد 

املرحلة السياسية قبل نقطة التندافس املواليدة   لتدتمكن مدن إقنداجمل اجملتمدع حبيويدة مشدروعها البدديل دون إثدارة 

و قدددوى الشدددعبية   أوددددام املدددنظم مدددع الحتكددداك والى   وفدددرض الوجدددود السياسدددي بقدددوة اإلالشدددغب والفوضددد

  وتربز درجة الوعي السياسدي الدذي تتمتدع بده حرتام الشعيب والدو  تتمكن من فرض اإلالرلية   وبذلك 

 .واقف املختلفة حال التقدم والتأخر يف التنافس السياسي القيادة والقاعدة يف التفاعل مع امل

خرينبددل السياسددي علددى حسدداب املنافسددني اآلر ختبدداي لدديس معندداه التقدددم الدددائم يف اإلإذ العمددل السياسدد 

إىل السدلط وانشدغااهتا  3املعىن العميل له   احلضور الدائم مع الطبقدات الشدعبية واملسدامهة يف محدل مهومهدا

جتماعية وااقتوادية والثقافية وسدوى ذلدك مدن مكوندات احليداة مواحلها اإلوالتفكري املتواصل يف  الرلية 

                                                 
1

) بريوت  مركك دراسات الوحدة  المستقبل العربيمعتك باهلل عبد الفتا   " الدميقراطية العربية بني مددات الداخل وضغو  اخلارج "  -
نظاما مت تونيفها من قبل بين احلرية يف الوايات املتحة  272  " من بني  26  ص  7226  نيسان أبريل  276  جمل  78العربية ( س

 . 26ها نظم حكم دميقراطية   م توجد دولة عربية واحدة " ص األمريكية باعتبار 

2
) بريوت   مركك دراسات  المستقبل العربيعلي خليفة الكواري   عبد الفتا  ماضي " مفهوم الكتلة التارخيية على قاعدة الدميقراطية "  -

 . 82  ص  7222  آذار مارس  222  جمل  27الوحدة العربية   س 

3
 27) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية   س  المستقبل العربي"واقع وآفاق تطور العملية الدميقراطية يف األردن " طاهر املوري    -

 . 8  ص 2999  ديسمرب  722  جمل 
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لف منهددا  تتددأالدديتليددات   وهددي إحدددى اآلعنددد الغددربيني احلددراك الدددميقراطي   سدديماالكرميددة الدديت متثددل غايددة 

وحقدددوق  رة الددديت متكدددن مدددن تدددداول السدددلطة حلدددانتخابدددات ااو  التعدديدددة السياسدددية والتظيميدددة  لدميقراطيدددة "ا

 .1اانسان "

 : جوهر اإلختالف

 قتوادياإلجتماعي واإلرى والدميقراطية يكمن يف الشل بني الشو اجلوهري  فختالبيد أن اإل

لرألا  الذي يقول عن ماله " على فكرة ا قتوادية تعر الرألالة القارونية اليت تقومفالدميقراطية اإل

 مرك أن نتركأصلواتك تأم شعيب له " ا قال قو مو ك(   أ35" ) القوص :  انمااوتيته على علم

(يف حني أن الفكرة 53) هود : الحليم الرشيدنت ألآباؤنا أو ان نفعل في أموالنا ما نشاء إنك مايعبد

( 3") احلديد : وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيهنسان مستخلف يف مال اهلل " ة ترى أن اإلسالمياإل

ه احلقيقي   فملكيته واملالك احلقيقي للمال هو اهلل تعاىل   والغر أمني على هذا املال   وكيل عن مال

ع املالك من الربا والتوزيع والتبادل   وتفرض عليها الككاة   كما مين ستهالك والتنميةمقيدة يف اإل

 .2والسرف والرتف والكنك وغريها حتكار والغش واإل

جتماعي وقهر غريه من الفقراء وغري الرألاليني  فكرة الرألا  عن ماله تؤدي به إىل ااستعالء اإل

خرى    افة التنافس العادل إىل الفئات اجملتمعية األة تدير املال بينها ومتنعه من اإلنتقال وتكوين طبق

 طلب الثروة وحتويلها من قبل األخرية   كحل إقتوادي تتمتع به   ومتارسه ألجل حتسني أوضاعها  يف

 جتماعي الذي ا ينسجم ودعوى الرألالية التوحشية .واإلستفادة من مستحقات العدل اإل

                                                 
) بريوت   مركك دراسات    المستقبل العربيرها الاعيل صربي عبد اهلل  ) ندوة ( أدا"مستقبل الديمقراطية في الوطن العربي" -1

 . 272  ص  2992:96-أغسطس   228   جمل 22س   (الوحدة العربية 
 .227 ص  (7222-2278  2   دار الشروق) القاهرة   تأصيل ورد شبهات   الدين والسياسةيوسف القرضاوي    -2



 الشورى والديمقراطية                                                                                                             الفصل الثالث                          
 

633 

 

   أنا أدت إىل تكوين طبقية ذاتوغري غريب على كل متتبع لتطور الرألالية يف اجملتمعات الغربية    

لى األمن اإلجتماعي من جهة أخرى قتوادي من جهة وغري ممودة عفوارق غري ممودة على التطور اإل

و تقرتب من الفقر تستوعب طبقة غنية متلك الثروة وتنحور يف فئة قليلة من اجملتمع   مقابل فئة فقرية أ

نتيجة التوحش والتغول الذي مي ك  تلف الشركات واملؤسسات ااقتوادية املهيمنة  فئات جمتمعية كبرية 

 .ى مفاصل ااقتواد الغريبعل

كلة التوزيع ذ بقي اقتواد السوق يف التجارب الرألالية القائمة عاجكا عن تقدمي معاجلة جذرية ملش" إ 

بارز الذي حتقل يف جمال النمو جتماعية املتكايدة على الرغم من النجا  الها اإلواحلد من مساوئ

ريب " رمكي زكي " "ف ن منظومة   وحسب املفكر ااقتوادي الع1قتوادي والتقدم التكنولوجي "اإل

قتواد الرألا  العاملي تشهد جمموعة من التغريات اجلوهرية اليت عوفن باآلليات امليسرة اليت توافرات اإل

ولتشكل عناصر اضطراب قوية يف طريقة أداء الرألالية على صعيدها للرألالية يف عام مابعد احلرب 

 .2اعية "العاملي   وكان لذلك عالقة قوية بتفاقم مشكلة البطالة يف البلدان الون

ة الغربية   بسبب الرتكيك على األربا  املادية  نتجتها الرألاليوالبطالة أحد املشكالت العميقة اليت أ 

عتماد على التوزيع السريع للمنتج  واحلرص على نوعية الكفاءة وجودهتا  بدل الكم البشري الذي واإل

 تتجاوزه املاكنة التكنولوجية .

يف اجملتمعات قتوادية الرألالية فيذ السياسات اإلنت اليت حولن بفعل توحيدد رمكي زكي أهم التغريا

انتهاء عورثبات أسعارالورف وحتلل نظام النقد الدو    بعد أن  أن للن  -6الغربية يف ما يأو : 

خول إىل مرحلة التعومي وفوضى أسواق والد6436يف أغسطس ذهب  وار إىلن قابلية حتويل الديكا عأمر 
                                                 

مالحظات مستفادة من بعض التجارب  العالميةاالقتصاد السياسي للتنمية واالندماج في السوق الرأسمالية صربي زايد السعدي    -1
 . 26   ص 2999-22   729   جمل 22س () بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية  المستقبل العربيالعربية   

اجمللس الوطر للثقافة والفنون ) الكوين   االقتصاد السياسي للبطالة ، تحليل ألخطر مشكالت الرأسمالية المعاصرةرمكي زكي    -2
 .22 ص 2998أكتوبر  (واآلداب 
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ار القر  -3قتوادية الدولية .نور اضطراب شديد يف املعامالت اإلالدولية   وقد شكل ذلك عالنقد 

 -32وبك برفع أسعار النفط وذلك من خالل صدمتني سعريتني يف عام الشجاجمل الذي الذته جمموعة األ

و تباين عالقات النم -2نى عور الرخص الشديد للطاقة .  وهو األمر الذي أ6459 -34وعام  6433

الالمتكافئ بني كربيات البلدان الوناعية الرألالية وتغري مواقع القوى النسبية الفاعلة يف ااقتواد العاملي 

) غرب أوربا واليابان ( على حساب تراجع الوزن النسيب ألمريكا ك عام ما بعد احلرب يت كانن متي  لا

عالقة واضحة بانتقال كثري من الوناعات ذات تعاظم العوملة اليت قادهتا الشركات العمالقة اليت وا  -3.

  مما كان خرى ذات األجور املنخفضة ور العمل لالشتغال يف  البالد األالكثافة النسبية املرتفعة يف عن

 .1له تأثري واضح يف بوار هذه الوناعات وتفاقم بطالة عماوا "

الغربية   إا أن رة من يرى عكس ذلك بل  ثار السلبية الرألالية على اجملتمعات الغربية وغرياآلورغم    

الية العاملية على التكيف مع يذهب إىل القول " بأننا أمام ظاهرة جديدة متاما تتمثل يف تعاظم قدرة الرأل

ربا  ابد من أن توصل حتما إىل وأنا يف سعيها استخالص أقوى األوضاجمل اجلديدة يف العام   األ

نظيم متثل دائرة واسعة من الويغ التنظيمية   وأن هذه الدائرة سوف تظل أشكال جديدة من النشا  والت

 .2دائما قابلة للمكيد من التفر  وااتساجمل "

ويضيف فؤاد مرسي " الرألالية تبدو اآلن يف ناية القرن أقدر على البقاء مما كانن يف بدايته   إنا يف 

ن جتدد قواها   وبفضل الثورة العلمية لية أتغري مستمر وحتول ا ينقطع   لقد استطاعن الرألا

ألوضاجمل اجلديدة يف العام   وهي أوضاجمل شهدت تقلص والتكنولوجية الراهنة استطاعن أن تتكيف مع ا

نتاجية وحرمتها من اخلامات الطبيعية الرخيوة اليت اعتمدت عليها يف املاضي وأصبحن قاعدهتا اإل

                                                 
1

 .28رمكي زكي   املرجع السابل :  -
 جمل (مركك دراسات الوحدة العربية ) بريوت   المستقبل العربي  "الوطن العريب والتكيف وأزمة الرألالية املعاصرة"موسى جندي  -2

 .92  ص2982  ديسمرب87
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ي الذي اينفذ للخامات واملنتجات على السواء   وإذا كانن معامل البحث والتطوير هي املستودجمل السر 

نا أكثر قدرة على احلا    فأنا قد أثبتن مع ذلك أقاعدة الرألالية قد تقلون جغرافيا خالل القرن 

 .1احلياة مما كان يتوور خوومها "

الية ") التحررية والشل الثاين من الدميقراطية خيص الدميقراطية ااجتماعية اليت تعر "الليرب    

)Liberalism كما     أي ترك اافراد يعملون ويرحبونرة ة احلوتقوم على املنافستؤكد على احلرية الفردية

وتوسعن مع نشأة    وقد نشأتدي يتحقل الواحل العام ر اص الفيريدون   ويف ذلك الواحل اخل

الرألالية   وهي نظام سياسي يقوم على أساس قيام الدولة بالوظائف الضرورية يف حياة اجملتمع وترك 

 ي النشا  األخرى للحافك الفردي ..نواح

 كما تتميك الدولة ذات النظام الليربا  بقيامها بوظيفة احلكم من  تلف الفئات واحملافظة على النظام 

" رية يف اإلسالم طالق من كل القيود القيمية واخللقية والشرعية اليت تتنايف واحليف الليربالية اإلوميكة احلرية 

حرية يف اإلنتاج   ويف التنمية   ويف اخلري واإلحسان وليسن يف الفساد أو اإلفساد أو إستغالل القوة 

 .2املادية أو السياسية لتحقل منافع هي من حقوق اآلخرين "

نتاج ما يتعارض مع املعايري واجلماعة معا   فال يسمح للفرد ب اليت تضبط سلوك الفرد هي احلرية تلك و 

جتماعية والثقافية وسوى ذلك مما املناشط املختلفة اإلقتوادية واإلاملرتبطة ب3الضابطة للفرد واجلماعة معا 

                                                 
 . 8: 2992  مارس 222  عام املعرفة   اجمللس الوطر للثقافة والعلوم وااداب  العدد  الرأسمالية تجدد نفسهافؤاد مرسي    -1

2
م ( ص 7222 –ه  2272 2) دمشل   دار الفكر     اإلقتصاد اإلسالمي علم أو وهمغسان ممود إبراهيم   منذر القحف    -

226 
3

. "  722( ص  7222 -2277 7القاهرة   مكتبة وهبة     ) دور القيم واألخالق في اإلقتصاد اإلسالمييوسف القرضاوي    -
ار إذا كان األصل يف الشريعة اإلسالمية أن األفراد أحرار فيما يستهلكونه من الطيبات اليت أحلها اهلل   ف ن هذا األصل مقيد بعدم اإلضر 

وال عارضة   ف ن الشرجمل يسندهم فيما يتخذون من باملولحة العامة   ف ذا اقتضن املولحة العامة أن يقيد هذا احلل لظروف طارئة   واح
 –يف وقن ما من خالفته  –إجراءات مناسبة   وقد روى ابن اجلوزي رمحه اهلل يف " سرية عمر ابن اخلطاب رضي اهلل عنه : انه منع الناس 

  فرأى عالجا لذلك أن مينع الذبح    من اكل اللحم يومني متتالني يف األسبوجمل   حيث كان اللحم قليال ا يكفي مجيع الناس باملدينة 
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ولحة العامة اليت املبني  تلف احلاجيات واملطالب املشروعة ذات 1  يف توازن خيص ترقيتهما معا 

موعة من حنرافات والسلبيات اليت يراها جماعي   وحتمي اجملتمع من  تلف اإلجتمتؤسس للتقدم اإل

اإلمتثال جتماعي   وهي تعرب عن ر ية واقعية داخل اجملتمع   توجب اافراد أنا جديرة باإلعرتاف اإل

ننا نتنادي بتطبيل الدميقراطية تمع   طاملا ألبية العظمى من اجملجتماعي وإن كانن غريبة يف نظر الغااإل

 .ااجتماعية الليربالية

واملناداة بالقيم واملبادئ املوجهة للسلوك الدميقراطي الليربا  والضابطة له   ينادي اا الليرباليون    

إرادة ال بوجود مبادئ أعلى من " كل هذه التجارب املرموقة يف جمال الفكر الليربا  تسلم فعأنفسهم 

عدد ابأس به من احلاات ظلن اإلشارة  رادة مجاعية أو إرادة ااغلبية   ويفاإلنسان  سواء كانن اإل

سان كانن دائما وي صرحية   وبالفعل تدل مبادئ القانون الطبيعي على أن إرادة اانإىل الناموس اإل

 .2طر موضع التسا ل ه األة دون أن تكون مؤهلة لوضع هذطر املرجعية العامليخاضعة لعدد من األ

نسانية العاجكة والضعيفة أمام اخلالل تعاىل  ا تستقيم والطبيعة اإل ن احلرية املطلقةمقولة ليربالية تبني أ 

متدادالرباين  الذي يتحكم يف إرادة اانسان عالقة   أو تغيب هذا اإلاميكن أن تتخلى عن هذه ال واليت

ا اانسجام مع نواميس الكون     إن إرادة اانسان ا  ب يناسبها إ  وبالتا  ا وينهيها حيث يشاء 

الية  نا تستجيب حلاجة احلرية وفكرة الليرب املوجهة حلراك اجملتمع   وتدعي أ أن تعلو على املبادئ الكربى

 قة .قراطية وا احلرية املطلمين ذلك بال شك يعرض اجملتمع ملخاطر كثرية ا تسيطر عليها بعدئذ الدأل

                                                                                                                                            

ف ن رأى من خرج عن هذا املنع ضربة بالدرة : وقال له  –وم يكن باملدينة سواها  –وكان يأو جمكرة " الكبري بن العوام رضي اهلل عنه بالبقيع 
 .727: " هال طوين بطنك يومني " . املرجع ذاته   ص 

مشدودة إىل  –إنتاج واستهالك وتبادل وتوزيع -نسانية والوسطية   فاانشطة اإلقتوادية من توازن  مع بني الربانية وااخالق واإل -1
 . 79  ص  دور القيم واإلخالق في اإلقتصاد اإلسالمياملبدأ الرباين   وإىل الغاية الربانية " ينظر يوسف القرضاوي   

2
:  7222  يناير 227جمل  () الكوين   اجمللس ااعلى للثقافة والفنون واآلداب العربي؟  العلمانية لكمتست الدميقراطية هل رجا الول -
72. 
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بالعقالنية وا ترفض  شرة يف اجملتمع تتسمتيقول جون رولك" تفرتض الليربالية السياسية أن العقائد املن    

 ائدغري مقبولة أو جنونية قساسية لنظام احلكم الدميقراطي   بالطبع قد حيتوي اجملتمع على عاملبادئ األ

يث ا يسمح وا بتدمري أركان اجملتمع ئد حبملشكلة يف كيفية احتواء العقايف مثل هذه احلاات تكمن ا

وهي متثل مبدءا   -واضح من خالل فكرة رولك) منظ ر ليربا  ( أن العقيدة ا هتدم البناء الدميقراطي  1"

بل تستجيب ملعطيات  -رادة البشرية وخيضعها لتمثالته ومنظوراته كبريا يف حياة الناس يعلو على اإل

ي عقبة يف تطبيل الدميقراطية   ة للسلوك الدميقراطي   وا تشكل أاملكون ضامنيالدميقراطية وترشد امل

 .2وليس رة أي حاجة لربط الدميقراطية بالعلمانية   مثلما يرى كثري من العلمانني العرب

ويعتربون لعلمانية وفول الدين عن السياسة   تطبيل الدميقراطية إا يف منال ا واتوور الذين اي   

  من دونا ا ميكن للمجتمع العريب أن يستفيد من خدمات 3ورة لقيام نظام دميقراطيالعلمانية ضر 

قتوادية   وتكوين وعي سياسي دميقراطي ينسجم دميقراطية ومنافعها السياسية واإلجتماعية واإلال

العريب(    ويظل بذلك أي ) اجملتمعاملنطبقة على اجملتمع الغريب وليس العريب وحقائل التجربة الدميقراطية 

 .  وبقاء القمع السياسي يف اجملتمع حادية الفكرية حتن وطأة ااستبداد واأل

كادمييات واملراكك البحثية غربيون كثريا   ونظروا وا يف األيف حني أن الليربالية اليت دافع عنها ال   

إفالسها ويشككوا يف ياسية التنفيدية   بدأوا يلمحوا املتخووة   وحرصوا على تنفيذها يف املواقع الس

جملتمعات الغربية على قتوادية والقيمية   سيما مع التطورات احلاصلة يف اجدواها اإلجتماعية واإل

ليها املنظومة الليربالية إساءة بالغة ة اليت أساءت إجتماعيقتوادي   ومستوى العالقات اإلاملستوى اإل

                                                 
1

 .79رجا الول   املرجع نفسه :  -
2

يعتقد بشارة " قراءة في كتاب في المسألة العربية مقدمة لبيان ديمقراطي عربي" مهند موطفى   قراءة يف كتاب " عكمي بشارة    -
 إىل خنبة دميقراطية تؤمن به وتناضل من أجله   وأن هذا اانتقال واإلصال  ا يتم إا من خالل النظامأن املشروجمل الدميقراطي حيتاج 

 . 7227أبريل 2موقع عكمي بشارة   ، لسلطوي ا
 .80ص  (7222   2دمشل   دار الفكر    العلمانية تحت المجهر ) عكيك العظمة   عبد الوهاب املسريي     -3
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جتماعي   والنبذ النفسي  طاملا حتقار اا اإلقي وقيمي   والنظر إليه بعنيأخاللدرجة إنكار كل ماهو 

 خالقي وتطلقه يرتع يف امللذات ح نسان الغريب من كل قيد اجتماعي وأن الليربالية أرادت أن حترر ااأ

 قبيل نايته .آخر لذة يلفظها 

خاصا ل   فهي تعتنل مفهوما و لية على أسس أخالقية يف احملل األعرتاضات ضد الليربا" تقوم معظم اإل

تمع الغريب املتقدم اا يف ذلك اجمل –كرب منه أو الشطر األ –خالقية يرفضه اجملتمع عن األخالق واأل

نا تقف ك املفهوم يتعارض مع القيم كما أعداء الليربالية الذين يرون أن ذلحسب ما يذهب إىل ذلك أ

 ب ىل أن الذي ويف ذلك يذهب الليرباليون إ –ن م يكن سلبيا أو ح  رافضا للدين إ –موقفا مايدا 

civil Moralأن حيكم العالقات بني الناس هو ااخالق املدنية 
1. 

ومحاية من العام فاظ على األجتماعي   ا ميكن بغريها احلن اخللقية أساسية يف النمو اإلوا خيفى أ   

 والعالقات اجلنسية غري املشروعة جهاض وتعاطي الكوكايني نسيج العالقات اإلجتماعية   ف باحة اإل

سؤولة عن امليول ن جينات الوراثة هي املوأ 2الكواج أمر ايستحل ااهتمام إا بالنسبة للمثليني   واعتبار

يدز ناجم من عدم توفري التمويل الالزم ملكافحته وغري ذلك من مقوات اجلنسية الشاذة  وأن انتشار اإل

خالق الفردية وااجتماعية   وهتيء لتدمري اجتماعي يقضي على القيم وينشر اليت هتدم األليني الليربا

 سرة وروابط القرابة .ية اجتماعية تتمرد على تقاليد األالرذيلة   وينشئ ترب

خالق من توجيه احلياة ااجتماعية   فهي تريد ضمنا القضاء على املا تريد الليربالية استبعاد األوط   

ééياة املختلفة بالنسبة املكو ن الدير الذي يستوعب املضمون األخالقي بداهة   إىل جانب شؤون احل
                                                 

 29: 7222  أوغسطس 262  جملة العريب   العدد  ليبراليةشكوك حول مستقبل الأمحد أبوزيد    -1

2
احلديث عن املقومات األخالقية للنظام اإلقتوادي   أي نظام وليس اإلسالمي وحده   إ منا يتأسس على األخالق اإلنسانية بعمومها  -

به حنو اآلداب اإلجتماعية والقيم اجلنسية   إن أهم جانب   وليس على جانب منها فقط   فقد اعتادت بعض اجملتمعات حور األخالق 
إمنا هو اجلوانب اليت حتدد الدوافع واملنطلقات  –وللنشا  ااقتوادي خبووصيته  –يف األخالق بالنسبة للحياة اإلجتماعية على عمومها 

شطته يف اإلستهالك والتوزيع "  ينظر غسان النفسية لسلوك اانسان عند تعامله مع األشياء واألشخاص من حوله   وذلك من خالل أن
 .277  ص  االقتصاد اإلسالمي علم أو وهمممد إبراهيم   منذرالقحف   
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ا ميكن البتة إناء العالقة   وميتلك سلطة روحية نافذة على سلوك الفرد واجلماعة    سالميللمنظور اإل

تطلبات الشهوة بعيدة عن اا وإا حتولن إنسانية اإلنسان اىل بضاعة مادية تستجيب لنداء اجلسد وم

رضي ودر السماوي بدل ااقتوار على األصل األالروحانية اليت تسمو بالنفس البشرية   وتوصلها بامل

عن ري احملدود بقدرات البشر القاصرة ين بشريا حبتا اينفك يدرك فقط اجملال البشوإبقاء التفاعل اانسا

 معا . الوعي بكنه احلياة والوجود

دراكي الليربا   ومن رة لفل الدميقراطية راكي اإلسالمي وليس يف اجملال اإلدوالذي يتحقل يف اجملال اإل 

جتماعية املنسجمة مع عمل الفطرة البشرية جتماعي أيضا يف استيعاب حاجات اإلنسان اإلبشقها اا

قه   بل حتفكه على املمارسة الدينية واملتوافل مع أصل الطبيعة البشرية  اليت اجترد اانسان من دينه وأخال

 . 1يف عالقة حيوية متبادلة مع مطالب اجلسد والرو املتوازنة 

يف The New Republicالعدد التذكاري الذي أصدرته جملة  يفAlbert Mohlerيقول الربت موهلر    

" إسأل نفسك من هوالعقل الليربا  املؤثر حقا يف ثقافاتنا اآلن   وأي املثل واألفكار هي  3993مارس 

نه ليس شيع وتنتشر بني الناس  وسوف جتد أاليت تثري اإلوام والتأمل   وأي الكتب واملقاات هي اليت ت

يف جمال الثقافة النفس من بني هذا عقل ليربا  واحد  بل إن الليربالية جتد نفسها يف موقف الدفاجمل عن 

ويقول جون   " السياسية الواسع   ألن مفكريها م ينتبهوا إىل عمل التغريات اليت حتدا اآلن يف العام

جتمدت  مر إىل ليربالية مكيفة أو ليربالية كاذبة ألناحتولن يف حقيقة األ " إن الليرباليةjohn Dewyديوي 

 .2العريضة اليت كانن الليربالية الكالسيكية تبشر اا "فكار الواسعة وحتجرت وضيقن من رحابة األ

                                                 
ة   تتجلى الوسطية يف التوازن املقسط الذي أقامه اإلسالم بني الفرد واجملتمع   كما أقامه يف كل املتقابالت األخرى : بني الدنيا واآلخر  -1

بني العقل والقلب   بني املثال والواقع   بني وازجمل اإلميان ووازجمل السلطان .. إىل غري ذلك من الثنائيات املعروفة   بني اجلسم والرو    
 .  82  ص  دور القيم واألخالق في اإلقتصاد اإلسالمييوسف القرضاوي   

 .22  جملة العريب :  شكوك حول مستقبل الليبراليةامحد ابوزيد   -2
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زمة الفكرية اليت يعانيها اجملتمع الغريب جراء يظهر من خالل مراجعة الليرباليني لفكرة الليربالية عمل األ   

سرة الكالسيكية فيما يتعلل بثقافة األو تلف القيم التقليدية اليت ورثها من الليربالية  1مترده على الدين

ل له قيمة ومتث   على التمسك اا رص اليت كان حيجتماعية اإلوالروابط القرابية   وكذا اخلوائص النفسية و 

نكار إجهاض وماربة املخدرات   و الشخوي واجلمعي معا ) استهجان اإلحضارية افتة لوجدانه 

نسان الغريب يك حراك اإلإلجتماعية اليت كان متاوسوى ذلك من السلوكات 2(العنف املنظم وغري املنظم 

 وىل من التطور الليربا  .يف املرحلة األ

عدام قعن فيها   فمن جهة متنع إخالقية اليت و ألزمة الليربالية اتابعة التناقضات اوتتكشف عمل األ 

ختيار   وتنادي بضرورة ) اإلجهاض ( تعبريا عن حل اإل3ملقابل تدافع عن قتل اجلنني اجملرم السفا    با

إصدار تشريعات تتيح تعاطي الكوكايني   ويف الوقن ذاته حترم استعمال السال  للدفاجمل عن النفس 

 .4وتعترب الشرطة جمرد خنازير  واجملرمني جمرد ضحايا البيئة اليت حتيط ام 

اذة يف كثري من أحناء يول اجلنسية الشوترى تبعا وذا التناقض أن جينات الوراثة هي املسؤولة عن امل 

يدز ناجم عن توفري التمويل الالزم ملكافحته   وغري ذلك من الرتهات الفكرية اليت العام   وانتشار اإل

  ولليص 5حنراف قية من شأنا محاية الفرد من اإلخالء على كل قيمة دينية واجتماعية وأتريد القضا

                                                 
1

 .22  ب ت   ص  سالم والليبراليةمعركة الثوابت بين اإلعبد العكيك بن موطفى    -
2

 -2227  2) اإلسكندرية   دار احلجاز للنشر والتوزيع     العقلية الليبرالية في رصف العقل ووصف النقلعبد العكيك بن مرزوق    -
 . 28( ص  7222

3
. " أول ما فقدته األسرة    222) اجلكائر   دار املعرفة   دت ( ص  – إسالميةرؤية  –المرأة والعمل السياسي هبة ر وف عكت    -

" يف شكلها التقليدي املمتد   هو وظيفتها كوحدة منتجة يف إطار نظام اجتماعي تضامر   فمع تطور الرألالية وقيام الثورة الوناعية مت 
دية املتخووة   وهو ما أثر بدوره فيما بعد مع عمالة املرأة على شكل األسرة حتويل هذه اوظيفة اإلنتاجية إىل املوانع واملؤسسات اإلقتوا

 .222"   املرجع ذاته   ص النووية تدر يا 
  .22امحد أبو زيد   املرجع نفسه :  -4
 .  226  د ت   ص حقيقة الليبرالية وموقف اإلسالم منهاسليمان بن صاحل اخلراشي    -5
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جتماعي   وتغرقه يف أمراض ومشاكل تستنكف دخله اإل من أزمات متتالية تنخر بناءه اجملتمع مما يعانيه

 .مم ااخرى بني األالقومي   وهتدد أمنه ااجتماعي الذي يؤشر إىل مستوى التقدم احلضاري 

لذا الشل ااجتماعي )احلرية املطلقة ( وااقتوادي ) الرألالية املتغولة ( يف بنية الدميقراطية الغربية     

اجات ااقتوادية ايتفل وبنية الدميقراطية يف اجملتمع املسلم   اليت توازن بني املطالب ااجتماعية واحل

ادية وإغفال املطالب ذعان ملطالبه املسلم اإل  فال  ب على الفرد امل 1ةخالق املطلوبوحتمي القيم واأل

سالمية اليت ترش د  تلف عن التوجهات القيمية اإل او تنشييط سعيه ااقتوادي بعيدالروحية   أ

التعامالت ااقتوادية احلاصلة   وتستجيب حلاجات الفقراء واملساكني واليتامى وغري ذلك من الطبقات 

ألن ذلك من شأنه أن  2نه يف قلبهتخلف فيه يضعه يف يده   وا يبط  احملتاجة   فاملال عند املسلم مس

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وظائف التطهريوالتككية اليت أخرب عنها القرآن الكرمي " يلهيه عن 

قل يتح وبذلك.692" التوبة :  ك سكن لهم واهلل سميع عليمتوتزكيهمبها وصل عليهم إن صلوا

 سالمية .احلياة اإلالتوازن املطلوب يف 

وينفس فيها عن 3ه مشروعة يليب فيها غرائك ايشعر الفرد اوادمة الفطرة وهو يعاشر زوجته عشرة    

وا جنسيا سويا بعيدا عن املثلية والشذوذ واملمارسة اجلنسية غري املشروعة مع غري طاقته اجلنسية   وينمو من

املمارسات اجلنسية غري السوية   ويساعد اجملتمع على   وبالتا  يتفادى أمراضا خطرية تسببها الكوجة 

                                                 
الدميقراطية يف هذا املقام : الدميقراطية السياسية   أما الدميقراطية ااقتوادية   فتعر الرألالية اا وا من أنياب يقول القرضاوي " نعر ب - 1

حف  و الب   ف ننا نتحف  عليها   وكذلك الدميقراطية اإلجتماعية اليت تعر " الليربالية " اا حيملونا من حرية مطلقة   ف ننا كذلك نت
 -2278  2) القاهرة  دار الشروق     الدين والسياسة ، تأصيل ورد شبهاتالتفويل ينظر   يوسف القرضاوي    عليها " ملكيد

 .222( ص  7222
2

 . 222م ( ص 7222 –ه 2222 2) دمشل  دار الفكر     اإلقتصاد اإلسالميغسان ممود إبراهيم   منذر القحف    -
 . 22( ص  7222 –ه  2272 2) ااسكندرية   دار الدعوة     من منظور إسالميالثقافة والتربية الجنسية  ممد حسني    -3
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ني   وذلك بال شك حيمي البناء بني طبقات املراهقني وغري طبقات املراهق1نشر سلوك العفة اجلنسية 

ستجابة ملتطلبات الغريكة وحاجات   واإل حنرافات الكثرية النامجة من معاكسة الفطرةاإلجتماعي من اإل

 اجلسد .

عي والسياسي بل جتماتمع املسلم أي تناقض بني الشل اإلبذلك انلمح يف الدميقراطية اخلاصة باجمل   

ن احلرية الفردية داخل اجملتمع ا   ذلك أ2يظهر التالحم واإلنسجام بينهما   وحاجة بعضهما إىل بعض 

يف تقومي ساس  متثل املرجع األاليتخالقية عة   وتوادم الثوابن العقدية واألميكن أن تتجاوز معايري اجلما

اا   وح  أولئك الذين  فراد غري امللتكمنياألتقع من حنرافات اليت السلوك الفردي واجلمعي   وضبط اإل

املسلمني يف احلياة العامة ) غري املسلمني (   تلكمهم العقيدة  اىل عقائد أخرى ويشاركو ينتمون إ

لتكامات اهر دون التدخل يف اإلجتماعي الظخيص التفاعل اإلمع مقرراهتا فيما سالمية بالتساوق اإل

 .خرى اليت تقررها العقيدة األم بالنسبة وم األ

قال 3وطبقاهتا املختلفة قتوادي داخل اجملتمع املسلم يراعي مكونات اجلماعة كذلك يف سلوك الفرد اإل

كم فيما آتاكم إن وهو الذي جعلكم خلئف االرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلو تعال " 

ني ويتامى وأراملمراعاة غنياء وفقراء ومساكمن أ(633") األنعام :  ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم

ىل تكافل  طبقة الفقراء هو بال شك حيتاج إىل كل تلك الطبقات ف ذا كان يفمن يرى أنه حباجة ماسة إ

الواثل يف حيوية يا اليت تقله دخال   التفات ىل الطبقات الدنة  وإذا كان يف طبقة غنية التفن إاجلماع

جتماعي وبالتا  ايكون اإلستقرار اإلجتماعية اليت تؤثر يف ومتثل  تلف النواقص اإلجتماعي التفاعل اإل
                                                 

1
م  2992 –ه 2222   7) بريوت   مؤسسة الرسالة    وشبهات العلمانيين والمتغربينبينات الحل اإلسالمييوسف القرضاوي    -

 .  292( ص 

2
يقول القرضاوي " الدميقراطية جتسد مبادئ الشورى   والنويحة يف الدين   واألمر باملعروف والنهي عن املنكر   والتواصي باحلل والورب  -

نه   وإقامة العدل   ورفع الظلم   وحتقيل املواحل ودفع املفاسد ...وغريها   وما قيل من أن الدميقراطية تعر حكم الشعب   فليس يعر :أ
 .226  ص  الدين والسياسة تأصيل ورد شبهاتمقابلة حكم اهلل   بل حكم الشعب يف مقابلة حكم الفرد املطلل "انظر يف 

3
 .76) اجلكائر   مكتبة رحاب   دت ( ص  اإلسالم واألوضاع اإلقتصاديةممد الغكا     -
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بل يكون مشاركا االه يف حتسني وضع الطبقات الفقرية املعدمة 1ليا يتغول االه وطبقته املاليةاملسلم رألا

جتماعي اشاعر التقارب اإلمقاومة املشاعر اليت ينتجها الفقر وتولدها احلاجة   واستبداوا   و واحملتاجة 

جتماعي مثلما حيدا يف التجربة املكانة ااجتماعية داخل اجملتمع اعىن أن الفقراء ا يشعروا بالقهر اإلوب

 .2الرألالية الغربية 

يراد بالدميقراطية ما صار يقرن اا عادة من وجود مبادئ  نكاإذا ممد ضياء الدين الريس " يقول    

الة أساسية او اجتماعية معينة   مثل مبادئ املساواة أمام القانون وحرية الفكر والعقيدة وحتقل العد

فال شك  –شبه كحل احلياة واحلرية والعمل وما أ  و كفالة حقوق معينةااجتماعية   وما إىل ذلك   أ

متحققة وهذه احلقوق مكفولة يف اإلسالم ...غري أنه ينبغي أن يالح  أن املبادئ  أيضا يف أن كل تلك

من حيث املنشأ الطبيعي قد لتلف   فقد تعترب حقوقا هلل   وقد تعترب  سالم إىل هذه احلقوقنظرة اإل

شياء أو باد   وقد تعترب نعما احقوقا   أو تقرر على أنا هي األصل يف األحقوقا مشرتكة بني اهلل والع

ختالف يف إلو الفطرة   ولكنها مع كل ذلك ا يؤثر هذا االقانون الذي وضعه اهلل للوجود أ نا هيأ

ا   أممور أو احلاات والنتيجة واحدة وهي أن اإلنسان تضمن له كل األ النظرة يف طبيعة تلك اخلوائص

ا أيضا ظاهر يف النظام اإلسالمي  ت   فهذحتقيل مبدأ الفول بني السلطاإن كان املراد من الدميقراطية 

مة كوحدة ومنفولة عن طي مودعة يف األهم السلطات يف أي نظام دميقرافالسلطة التشريعية هنا وهي أ

                                                 
1

وأن الفقراء ا  وز أن يبقى عليهم فقرهم كامال   وا بد أن " ذلك أن األغنياء يف نظر اإلسالم ا  وز أن يبقى وم غناهم كامال    -
 .22يشرتك هؤاء وأولئك يف إقامة جمتمع   ايوجد فيه الرجل امرتف والرجل احملروم "  ينظرممد الغكا    املرجع ذاته   ص 

2
  " ف ن جنح إىل  27ص م ( 2982-ه  2222   2) دمشل   دار الفكر    المسلم في عالم اإلقتصادمالك بن نيب    -

ته الرألالية فسرعان ما يوطدم ب باحيتها   القائمة على املبدإ الذي عرب عنه ) آدم ليث ( يف بداية العهد اإلقتوادي احلديث   يف عبار 
 .27الشهرية " دعه يعمل دعه مير " مالك بن نيب   املرجع ذاته   ص 
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جتهاد   والقضاء مستقل در عن الكتاب والسنة أو إمجاجمل األمة أو اإلسلطةرئيس الدولة   فالتشريع يو

 .1" حيكم وفقا ألحكام الشريعة ألنه احيكم وفقا لرأي احلاكم   وإمنا أيضا 

 : الشورى والديمقراطية*

وبعض  تيتبني إذن أن بني الشورى والدميقراطية روابط عميقة رغم التمايك احلاصل بينهما يف املنطلقا    

لك  ن تكون في ظل الشورى ينبغي أف" مراتب الدميقراطية على أ الغايات   لكنه متايك  عل الشورى

تد  بووتك لواحل مرشح معني كل  ما يف الدميقراطية فأننكل ما  ري يف البلد ومواحله   أ  كلمة يف

خالل دورة اجمللس نتخابية بقية أبناء الدائرة اإلربع أو فس سنوات     ينوب ذلك املرشح عنك وعن أ

لك ت توىل النائبين العام حيث تكون لك عالقة بتقرير شيء يف الشأطيلة سنوات الدورة   ا النيايب و 

مر  تلف يف الشورى ألواأو عليه فتووت له أو تنورف عنه  ن حتكم لهأ املهمة   وذلك يف ناية املدة

ن تنتظر سنني عددا لتقول  ن العام وا يتعني عليك أحيث ينبغي أن يكون لك دائما قول يف الشأ

 .2"كلمتك 

تطلبات النمو احلضاري احلقيقي  جتماعي وااستجابة ملتمايك مترن الفرد على التفاعل اإلالشورى اذا ال

ىل تعاون جمموجمل وحيتاج إ3(العام غري األوريب ولاتهسيما إذا كان اجملتمع يعيش حالة للف ) حالة 

املطلوبة   بذلك يرتفع الوعي  ىل حالة التقدم احلضاريالتحول إاملختلفة لتجاوزه و جتماعية القوى اإل

و مشروعا سياسيا جديدا يقود أ ومجاعةانتظار لسلوك انتخايب ينتج فردا أجتماعي بالشورى من جمرد اإل

جتماعي جديد يدمج األفراد   إىل وعي إ اجملتمع يف مرحلة زمنية معينة مثلما حتدده التقاليد الدميقراطية

                                                 
 .633ص (6442 -6362مركك ااهرام للرتمجة والنشر   الطبعة ااوىل ) القاهرة      االسالم والديمقراطيةفهمي هويدي    -1

) المستقبل العربي  ضمن  ملف املشروجمل احلضاري النهضوي العريب     الدميقراطية من منظور املشروجمل احلضاريفهمي هويدي    -2
 .639ص ( 3996 - 93  334   جمل33بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية   س 

) أمريكا  – دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري اإلسالمي – نظريات التنمية السياسية المعاصرةنور ممد عارف    -3
 . 726( ص  2997 – 2222 7  املعهد العاملي للفكر اإلسالمي     
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و بربنامج سياسي اشروجمل أبادل ا ينقطع وا يتحدد جتماعية املختلفة يف عمل شوري متواجلماعات اإل

فرد ويستجيب ألعمار اجلماعات متعلل بفرتة معينة   بل يرتقي إىل واجب كبري يستوعب عمر ال

 . 1نه مشروجمل التحضر ودخول احلضارة من جديد  أل جيالواأل

ويف اطار العالقة التكاملية بني الشورى والدميقراطية   اميكن التوصل اىل سلوك الشورى اا حبضور    

مرحلة ينبغي أن ننجكها وننجح فيها  –الدميقراطية  –الدميقراطية كسلوك أو  يتطور اىل الشورى " فهي 

تعيش ارستها حليثيات الشورى اعىن أن اجلماعة الشورية قبل مم2لكي حنقل مرادنا يف تطبيل الشورى "

  وا جتد حرجا يف ماورة املختلف خرين بال تفريل ح  من غري املسلمني احلرية وتستجيب ملتطلبات اآل

ي والسياسي واإلجتماعي والسياسي ختالف الفقهية غري متعوبة   وتتفهم أبعاد اإلمعها ماورة سلم

ستقرار تون ف الفئات املعارضة إىل فئات مغرضة هتدد اإللبة   واقواء والتهميش واملغاتفهما يستبعد اإل

 الداخلي   و ب منعها من التعبري وإبداء الرأي .

قبل اانتقال ملرحلة الشورى ثقافة املشاركة ااجتماعية والسياسية  قراطيةدميىل جانب ذلك تؤسس الإ    

ن بأوواءاهتا السياسيةاهتا اايديولوجية والثقافية لدى اجلماعات ااجتماعية املختلفة على اختالف انتماء

تة واتدرك الب 3خرى يف البناء الوطر واحلضاريكل مجاعة بأنا شريك للجماعات اإلجتماعية األتدرك  

لك ) مهمة البناء ( دون إشراك اآلخرين   ألن ذلك يهدد التماسك نا الوحيدة القادرة على ذبأ

                                                 
1

. " 22م ( ص  7222 – 2276) دمشل   دار الفكر   اإلعادة السادسة    مشكلة األفكار في العالم اإلسالميمالك بن نيب    -
  احلضارة نتاج فكرة جوهرية تطبع على جمتمع يف مرحلة ما قبل التحضر الدفعة اليت تدخل اا التاري  " ينظر مالك بن نيب   املرجع ذاته 

 .22ص 
 .222فهمي هويدي   املرجع نفسه :  -2
3

 -ه2276   7دار الشروق    القاهرة    )  العامة للفكر السياسي اإلسالمي في التاريخ المعاصر المالمحطارق البشري    -
التنظيمات اليت قامن للدفاجمل عن الوطن يف عسرة مشلن الوطن   أو يف غكو حتقل   أو هتديد بغكو   إمنا كانن . " 62م ( ص  7222

اخلطر   وتتكافأ مع نوعه ومداه   وهي امتثل بالضرورة طبقة معينة أو شرحية تنظيمات عامة قامن لتمثل وحدة اإلنتماء اليت تواجه 
نشا  إجتماعية مددة   إمنا متثل عموم اجلماعة اليت يشملها اخلطر أو اليت تتحشد للقيام اا حيقل صاحلها العام   وهي متثلها يف أو جه ال

 . 62  املرجع ذاته  ص  املؤدي   ويف نوجمل العمل املطلوب وحده " ينظر طارق البشري
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أنشطة العمل والتقدم ااجتماعي ويشحن  الذي ا يكفل1جتماعي   وميهد لنشوب الوراجمل الداخلي اإل

ميكن أن  متخاصمة غري متعاونة   ىل أطراف متوادمةتحول األطراف املختلفة إتن العالقات الداخلية بأ

 ىل صراجمل دموي .يتطور إ

احلكم يف اجملاات القيادية الوغرية والكبرية ىل تقبل التداول السلمي على وإدراك حيوية املشاركة يؤدي إ

سوى للوطن والثوابن واملواحل العليا   وا ينتور 2جتماعية ل سلس وطبيعي ا يثري املخاوف اإل  بشك

يف اجملتمع اليت تتحول بعدئذ إىل شورى حقيقية للمجتمع   ويثبن بذلك قواعد التعامل الدميقراطي 

خر يف وقبول اآل للتداول الدميقراطي فيما يتعلل بسلوك اانتخاب تتمثل ثقافة املشاركة وتستجيبب

تقاص نو  شؤون اجملتمع اميكن لوينه أو اإلهلية يف تالتنافس السياسي   والنظر اليه كطرف له كامل األ

فضال  جتماعية   أواعتباره طارئا سياسيا ا حيل له التنافس السياسي من وجوده السياسي وجدواه اإل

السياسي  ىل احلاضروبداية تكوين تاري  سياسي يضاف إ لتحاق اوف القيادة السياسة  عن اإل

 شخاص .اخلاص باجملتمع وليس األ

ىل اعتبار ذاته ذاتا  به إمن الوهم النفسي الذي ميكن أن يؤدي  ) احلاكم ( خر خيرج الفردالقبول باآل   

ن توطف مع الذوات اآلخرين يف نفس الطموحات ا ميكن أعتبارات القانونية والشرعية  إلكبرية فوق ا

ستجابة اإلعدم خرين وتقبل احلكم عليه يف نفس الوقن   اعىن ما خيص احلكم على اآلرادات فيواإل

ىل غريه   وا يسمح لنفسه أن ميدد فرتة حكمه إىل ما إىل حال اإلحتكام إ التحكم للتحول من حال

                                                 
) بريوت   مركك  المستقبل العربيعلي خليفة الكواري   عبد الفتا  ماضي " مفهوم الكتلة التارخيية على قاعدة الدميقراطية "  -111

. " تكتل القوى اليت تنشد التغيري السياسي   كبديل  272. ص 7222  آذار مارس  222  جمل  27دراسات الوحدة العربية   س 
 .272مسارات العنيفة للتغيري   مثل اإلنقالبات العسكرية أو الثورات أو الغكو اخلارجي "   املرجع ذاته   ص لل

2
) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية   المستقبل العربيبرهان غليون " منهج دراسة الدميقراطية يف البلدان العربية : مقدمة نظرية "    -

" من طبيعة نظام إحتكار السلطة والثروة والكالم أن يدفع   بقدر ما  28  ص 2996نوفمرب  –الثاين   تشرين  722  جمل  29( س 
 . 28يقوم بتعميل التناقضات    إىل أن تكون املعارضة الفعالة مشااة له يف الطبيعة والوورة " املرجع ذاته   ص 
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نتوار للذات ويؤدي به ذلك إىل تغيري الدستور ألجل اإل –1العربيةالتجارب الدميقراطية تعثر –اناية 

نتقال إىل حتول جمهول ميكن أن يأو مع الذات السياسية وتكريس فكرة أنه اميكن اإل 2 السياسية 

واخلوف من خوض جتماعي لف اإلدة غري مألوفة   أوبسبب تأثري اإلإرارهن الوطن إىل يو   أ اجلديدة

لقدمية رغم احلفاظ على الرتكة السياسية اىل نتائج غري مسومة   مما يعر أن يؤدي إ جتديد سياسي ميكن

 . 3ستبداد املهذب يف صورة دميقراطية مكيفة إفالسها   والرضا باإل

اقع احلياو ) الفردي واجلماعي(  ن تنشأ الشورى يف الو وورة من التفكري السياسي اميكن أيف هذه ال

لسلطوي ( منع من لويب احلياة اإلجتماعية بتداول األفكار عهود السياسي ) احتفاظ باملذلك أن اإل

و بشأن التفكري يف لسياسية املطروحة وغري املطروحة أختلفة فيما خيص البدائل ادراكات املوالقناعات واإل

ا يد   و سند إىل طرف واحد ووحاملرتبطة به   ألن شأن التفكري أمستقبل الوطن ومنا  املواحل املختلفة 

 حد .ميكن أن يشركه يف ذلك أ

مجاجمل الوطر وذا عن اإلويبدو شذأريبا ا ميكن اجلهر به ي املختلف عن املعهود رليا غالرأبقى جمال وي 

ن تتغري وا  ري عليها القانون املوضوجمل مثل بقية املواطنني  بل الشخوية القيادية اليت ا ينبغي أحول 

ل وا ما احيل للباقني من أبناء اجملتمع و ب   أو حيخرين ما ا وز لآل ى كل ذلك و وز واتسمو عل

الرفض وذا الوثن السياسي تتمر على الوحدة الوطنية ومس باستقرار تفهم ذلك والقبول به إذ يعد 

 الوطن وإضافة غري حضارية ملسرية التقدم املكعومة  .

                                                 
1

  جمل  29) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية ( س  لمستقبل العربياعلي خليفة الكواري  "  طط عام لدراسة البلدان العربية "  -
 . 22  ص  2996نوفمرب  –  تشرين الثاين 722

) بريوت   مركك دراسات الوحدة  المستقبل العربينادر فرجاين   " احلكم الواحل : رفعة العرب يف صال  احلكم يف البلدان العربية "  -2
. " على اختالف الشكل الرلي للحكم يف البلدان العربية يدور نظام  26  ص  7222يونيو  –  حكيران  726  جمل  72العربية ( س 

 .26ص  احلكم يف غالبيتها حول فرد يكاد يكون مطلل اليد فس اسلطات   كلها يرأس الدولة منذ زمن طويل نسبيا "   املرجع ذاته  
دة فهم إعاندوة املستقبل العريب   مناقشة كتاب ممد جابراانواري   تكوين العرب السياسي ومغكى الدولة القطرية   مدخل إىل  -3

 .2996يوليو  –  متوز  729جمل  – 29) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية ( س  المستقبل العربيالواقع العريب   
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يؤثر بال شك على حيوية الشوري حول الدميقراطي مقابل التجديد والتتقبالملعهود إذن والدفاجمل عنه 

طول اإلستبداد واحتكارالغرية ا أنتشار داخل اجملتمع   ويوون وقتمن اإل1ويؤخر الثقافة الدميقراطية 

ة والثقة يف مقرراهتا عتداد باملؤسستقديس الشخوية بدل اإلىل ممارسة ويوجه الرأي الرلي إالوطنية 

 و أفضل منها .جكء منها وليس أعلى منها أ 2ذلك أن الشخويةو رجاهتا 

 : شورى الداخل والخارج

وخارجيا (وثقافة تسم التفكري اإلجتماعي  فكرة الدميقراطية الغربية كسلوك يبذل ألفراد اجملتمع ) داخليا

ن مستجابة احلضارية عرقيا ودينيا ولغويا(  م تلل اإلفراد واجلماعات )املتجانسة وغري املتجانسة لدى األ

) ىل اخلارج قبل الغرب   واحنور التطبيل اإلجتماعي للدميقراطية بني أبناء الداخل دون اامتداد إ

 .3اجلنسيات غري الغربية (

عه  ومالحقة نساين غري الغريب تعرب  عن رفض التعايش مارسات تعوبية منافية للتواجد اإلوبدأت تربز مم

لدفعه للخروج القوري    جتماعيوالتضييل على حراكه اإلقتوادية   جتماعية وااحرياته الدينية واإل

ومقاضاة احملال  اب ىل املوطن ااصل   هذه املمارسات التمييكية تظهر من خالل حظر احلجوالعودة إ

غريها من املمارسات املنافية و يف فرنسا ومنع املتذن يف سويسرا التجارية اليت تعلن عن البيع احلالل 

 .للسلوك الدميقراطي 

                                                 
1

يوليو  –  متوز 729  جمل  29) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية ( س  المستقبل العربيتطبيع الثقايف    معن بشور   السالم وال -
." احلديث عن ثقافة الوحدة  ب أن يوقعنا باخلط  املقابل   أي يف ثقافة القهر باسم اإلنسجام   وثقافة الوهر بغسم التماسك   2996

 الوحدة .وثقافة هيمنة اللون الواحد باسم 
2

ا ميكن أن تتحقل الدميقراطية واقعا سياسيا إن  69م ( ص 2992 –ه 2227   2) دمشل   دار الفكر   تأمالتملك بن نيب    -
 .69م تكن شروطها متوافرة يف بناء الشخوية ويف العادات والتقاليد القائمة يف البلد "   املرجع ذاته   ص 

3
  عندما عاقبن واشنطن  7226يناير  –إنتقاد نتائج انتخابات سلمية   كما حدا يف كانون الثاين قال أباما " إننا لن نتجرأ على  -

اه الفلسطينيني بقسوة   ألنا م ترغب يف النتيجة اليت آلن إليها اإلنتخابات السلمية " ينظر نعوم تشومسكي   سياسة الوايات املتحدة جت
جمل  -27) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية ( س   المستقبل العربيحتول ؟ "  الشرق األوسط يف حقبة أباما : هل هي نقطة

 .26  ص  7222مارس  –  آذار 222
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نسان وغريها من دية  ونبذ التعوب   وكفل حقوق اإلالتسامح   وتبادل الرأي   واحرتام احلريات الفر  

ميقراطية الغربية    ب أن تتجه إىل الناس مجيعا وليس املفردات الدميقراطية اليت بش رت اا الفلسفة الد

نا تعرتف به  الكائن البشري إىل مواطن إ قراطية ا لتكلذ الدمي" إ مريكينيإىل املواطنني األوربيني أو األ

 . 1ىل جتمعات اقتوادية أو ثقافية "لكنها تعرتف به أيضا كفرد ينتمي إكفرد حر   

عرتاف باحلرية ليسن مقوورة على الغربيني ولكنها تتسع لكل املواطنني املتعايشني املتعاونني على اإل    

و دفع التنكر للحريات غري الغربية   أخدمة شعوام ووطنهم   وليس من التفاعل احلضاري املناسب 

د املادي والتأثري يف الوجو اليت ا ترتبط باملنظومة الغربية   أوتنافسها  قتوادية والثقافيةاإلنتماءات اإل

توجبه الفطرة  ن ذلك تعدد طبيعي  أل السياسي كراهها على التنميط الغريب وإبراز الواءالثقايف   أو إ

رادات ا بني اإلله   توادممم   ويشكل إذا ما تنكر متطلبات التفاعل احلضاري بني األ نسانية وتقتضيةاإل

دوارا وينتج أجتماعي جتماعي إىل تأزم عميل يرهن السلم اإللبث وأن تعرض اإلستقرار اإلاملختلفة ا ت

 نتجن معها .ال غري الدميقراطية اليت مورسن وأفعبالتطرف والعنف   متارس ردود األ إجتماعية مشبعة

فراد كن األة   بل متجتماعي الذي تنتجه الدميقراطية الغربيتفاعل الشوري ا ينتج التمييك اإلال    

وفرض منوذج فكري بذاته يفرض ااتباجمل والثقافات املختلفة دون استبعاد أمن تبادل األفكار  واجلماعات

القسري وااذعان القهري   ألن ااكراه ا ينتج تفاعال إ ابيا   وا ميكن أن يستمر يف الوجود   فضال 

 .عن تأسيس ثقافة تفاعلية بني اافكار غري املتجانسة 

على  سالم الذي حياف بري من الر ى والقناعات وليدة اإلرى املستوعبة لعددكوا غرو يف ذلك   فالشو  

و يقويها من ااعرتاف ليها أن حيجر عدون أالثقافات الفرعية   ويسمح وا بالنماء والتطور  

ااجتماعي أو مييك بني الداخل واخلارج   أو بني املهاجر أو غري املهاجر   بل ينطبل السلوك الشوري 
                                                 

  ترمجة حسن قبيسي   دار الساقي   الطبعة الثانية     ماهي الديمقراطية ؟ حكم االكثرية ام ضمانات االقليةآان تورين    -1
 7222 :72. 
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غرافية   من أجل جتسري العالقات يع املتشاورين بغض النظر عن انتماءاهتم العقيدية واللغوية واجلعلى مج

ومحاية احلوار الداخلي إىل جانب التفاعل البير الذي يغذي التواصل اانساين   بدل العنف والتعوب 

 ختلفة .الناشئني من التوادم وااحتكاك غري احلضاري بني ممثلي الثقافات واافكار امل

 نموذج جون ديوي ::جتماعية التنظيم الديمقراطي للحياة اإل

فهويرى أن الدميقراطية رأي ديوي يفوق أي تنظيم آخر  بحساعية التنظيم الدميقراطي للحياة ااجتم"    

غىن التجربة املستقبلية اا  ستكدادهي ااميان بأن التجربة اانسانية ميكن أن تولد اودف والطرائل اليت 

ما أشكال ااميان املعنوي وااجتماعي فرتتكك على فكرة أن التجربة  ب أن لضع يف وقن منظما   أ

نا موجودة خارج عملية أو يف آخر لشكل من أشكال الرقابة اخلارجية أي اىل سلطة ما   ويفرتض أ

 1"التجربة .

هادفة يقوم اا األفراد واجلماعات مريكي نتاج جتربة مستمرة لعمل الدميقراطي حسب الفيلسوف األا

تقبل الذي ا ميكن تستجيب ملختلف املتطلبات واحلاجيات احلاضرة   وتشكل متهيدا مهما آلفاق املس

ن التجربة املاضية هتيء للتمثالت والتفاعالت اليت حتدا   طاملا ألفردي واجلمعي معا التفكري ا اهأن يغفل

ن يكو ن قبوا اجتماعيا داخل اجملتمع دون أن فعل اجتماعي أقبل   وا ميكن ألي يف احلاضر واملست

 رب وخيترب   وحال التعرف اليه وااقتناجمل به وحتسس جدواه ااجتماعية واحلضارية يعتمد كنموذج 

 اجتماعي قابل للتعامل ااجتماعي .

 اتمو ريب املنظب عليها عامليا إا بعد جتلىل هذا املستوى من الطفااميان بالدميقراطية م تبلغ إ

امتهان حرية اانسان رادة اانسانية   و ااستبدادية واألحادية   وتقديس اإلقبل الدميقراطية ااجتماعية 

شكال ااقطاجمل ثورات املقاومة أل  وحدوا العديد من الرادة الشعبية من ااعتبار وكرامته   وإبعاد اإل
                                                 

1
:  3993_6335  6  ترمجة رباب العابد   املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع    النفس التربويعلم مارسيل كراهيه   -

35  
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نية نظاما اجتماعيا جديدا بعدئذ حول التحول الدميقراطي   واكتسبن اانسا  والقهر ااجتماعي

ن تكون تربوية   فااميان شري"واا أن عملية التجربة ميكن أيضا فيه التجريب   ككل جهد بمتارس أ

 .1بالتجربة يعادل ااميان بالتحربة وبالرتبية" 

بديلة اىل سلوك تتحول الفكرة ال الدميقراطي ح  ن التجربة تتضمن تربية طويلة على التمثلأاعىن    

يستوعب التحول اجلديد   ح  ا يربك النظام ااجتماعي أو يسبب عسرة يف كيفيات اجتماعي 

التحول واانفكاك من اارا القدمي املنايف للمكتسب اجلديد   فالرتبية على التحول إذن تكون سلسة 

انتقال جهد تثقيفي طال الفئات ااجتماعية الكثرية سيما غري موادمة حلاات التحول   إذ سبل ا

و تلف املكايا النفسية نة للدميقراطية املأمولة الطبقة الناشئة ) األطفال (   اطلعهم على املضامني املكو  

 ) الدميقراطية (.وااجتماعية اليت متيك املولود ااجتماعي اجلديد 

استجابة متعلقة حيوية يف البناء الدميقراطي إذ تستجيب وفئة ااطفال اليت تكلم عليها جون ديوي    

ن املتمدرس من التفاعل مع الدميقراطية اجلديدة   ميارسها مع كمكان حيوي ميك  ول مرة    أباملدرسة 

وممارسة القيادة   اىل جانب متثل  ي اإلدارة املدرسية   فيما يتعلل باحلوار املتواصل  مسري  ومعلميه و أقرانه 

العمل الدميقراطي داخل   فعال الرتبوية اليت ترس    وسوى ذلك من األالسلوكات اانتخابية البسيطة 

 املدرسة .

ىل اجملتمع   باعتبار ان املؤسسة الرتبوية تنتج اافكار واملمارسات اليت حتتاجها رة ينتقل إومن  

خرى يف حراكها احلضاري   وتعد املتمدرس اىل املواقع السياسية وااقتوادية ؤسسات ااجتماعية األامل

اليت ينتج فيها املخرجات الدميقراطية اليت مارسها خالل التكوين املدرسي   ولقين عنده استجابة 

   شطة ذات ااجناز ااجتماعياحلرة النمنطقية وموضوعية منسجمة مع اانسانية املطلوبة واارادة 

                                                 
 .28مارسيل كراهيه   املرجع نفسه :  -1
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ل املطلوبات الدميقراطية الفردية واجلماعية   النظرية والعملية   الداخلية واخلارجية املستوعبة لطاقات وتقب

 . اانسان املختلفة وامكانياته العديدة

ىل سلوك راطية يف مرحلة أوىل من النمو اإلجتماعي واألخالقي ضرورية لالنتقال إوالرتبية على الدميق   

قراطية خفاق املتتالية لتمثل الشورى والدميا وحيثياهتا   سيما مع حاات اإلهتالشورى والتكيف مع مقررا

وإمهال التثقيف على التحول   سالمية نتيجة تغييب الرتبية الشورية والدميقراطية يف جمتمعاتنا العربية واإل

جائيا م يفهم خالله ىل مرحلة الدميقراطية انتقاا ف  مما جعل اإلنسان املسلم املعاصر ينتقل إالدميقراطي 

سياسيا   األمر الذي أدى إىل تولب العالقات و ثقافيا واجتماعيا وأخالقيا  متطلبات التحول

ىل   وتطور إ  وبروز سلوك التعوب والعدائية بني فئات اجملتمع نساين اإلجتماعية وتشنج اإلتوال اإل

ها و  بالدميقراطية والشورى كان مشن الوعي إذ أضحايا   إنتاج العنف الدموي   وسقو  العديد من ال

 التفاعلي انورف إىل اانقضاض على اآلخر وإناء وجوده السياسي  ن اجلهدأ   باعتبارداخل اجملتمع 

ااجتماعي ا ميكن والتشارك على بناء الوطن وضم اجلهود الوطنية   وإدراك أن البناء  بدل التعاون

جتماعية وا ميكن أن اإلن ذلك فوق طاقتها ي واحد   ألة سياسية أو تيار سياسمطلقا أن تقوم به جه

تستجيب لكل ااحتياجات احلضارية املتعلقة بنمو اجملتمع   ولذلك ا مندوحة عن إشراك كل القوى 

ىل خدمة ااعباء لوطنية أوالفعل احلضاري املتوجه إالوطنية يف العمل الوطر   وعدم احتكار املهمات ا

 التنموية .

 

 

 

 



 الشورى والديمقراطية                                                                                                             الفصل الثالث                          
 

633 

 

 :خالصة 

اإلسالمية اعىن الرتبية يتحلى به الفرد واجلماعة يف اجملتمع املسلم ويرت  عليه منذ بدايات الشورى سلوك 

) القرآن الكرمي  السنة ماض تربوي عميل تؤسسهاملرجعيةللشورى تتأتى من أن اإلستجابة احلضارية 

به يف  يم التفكري الشوري والدفعالثقافة اجملتمعية واملنال الفكري الذي يسعف يف تدعوتدعمه(املطهرة 

أتون التفاعل اإلجتماعي  لريتقي به إىل املمارسة الدميقراطية   ومن   يكون التجربة احلضارية اإلسالمية 

 املعاصرة.

فيتمثل اجلماعة ويرتبط ببناءاهتا املختلفة أمهية ممارسة الشورى ) اجملال اإلدراكي ( املسلم  يدرك الفرد

مناذج إدراكية  تلفة ) موادر الشورى ( يستوعبها ويفهمها   ومييك بينها استخراج  ويتلقف من خالوا

  وباستمرار املمارسة الطارئ على حياة الفرد النفسية واإلجتماعية دراك السليم املتوافل مع املوقفاإل

وى التفكري اجلمعي الشورية ينضج العقل وتتكون اخلربة املطلوبة ويتقدم إدراك الفرد بانتظام   ويتطور مست

 املتعاون على إدراك النجا  املتعلل حبركة النمو للشخوية .

جتماعية تنمي له تقدير الذات داخل اويف اجملال النفسي يشعر صاحب الشورى بكينونة نفسية و 

إىل من الوحدة النفسية أو البعد من اجملال اإلجتماعي  (وحتمى املستفيد منها ) الشورى اجلماعة  

  واجلماعة يف حال جانب القبول اإلجتماعي الذي حيضى به جراء الربهنة على نتائج الشورى اإل ابية 

 .حيان إىل غياب الشورى املتبادلة تفاعلها الدائم تتعرض إىل انقسام أو نكاجمل مرده يف كثري من األ

الناجتة من التفاعل الداخلي أو  تؤدي ممارسة الشورى إىل تطوير اجملتمع حضاريا   تتداول اخلربة اجلديدة

  لتتأكد     يؤذن بالعمل واإللتكام اااملكتسبة من التفاعل اخلارجي   وينظر فيها من قبل أهل النظر 

مسألة أخرى عميقة الولة بالتحضر  هي الرتبية على الشورى وضرورة التنشئة عليها يف اجملتمعلتحقيل 

اإلجتماعي أواإلقتوادي .يف شقها السياسي وليس الدميقراطية 
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 تمهيد :

ابتعث اهلل له  –الغكا   برأي –عظم للدين القطب األ مر باملعروف باملعروف والنهي عن املنكراألميثل 

 عبودية اليت أرادها اهلل لعباده النبيني لرتشيد السلوك البشري وتوجيهه الوجهة اخلرية لينسجم وحقائل ال

حتمي املعروف وتقاوم املنكر يف ساحات التدافع ومن   عمارة األرض بأفعال وإنتاجات وإجنازات 

 والتفاعل .

فقط  بل (صالة   زكاة   صوم ..  )لشعائر التعبدية املعروفة عبودية الفرد هلل تعاىل ا تتحقل ب قامة ا   

متتد إىل التفاعالت اجملتمعية األخرى   و تلف األنشطة اليت ميارسها األفراد والفئات اإلجتماعية داخل 

دف اإلصال  وتطوير العمران ومتدين اجملتمع   ما يؤدي هذا التفاعل إىل إفرازات سلوكية ا اجملتمع   ا

م حقيقة العبودية هلل تعاىل   وتتولد عبوديات أخرى تتعلل باألفكار أو األشياء   تولد منكرات ترتج

 عديدة توادم الفطرة ومتنع املعروف من اإلستمرارية   وتلغم الرتبية املقوودة .

ها القرآن يتناول الفول مفهوم األمر املعروف وصلته بالعبودية هلل تعاىل   ومضامني اخلريية اليت أشار إلي  

اليت ا تغفل عن جمااة املنكر ودفعه بالوسائل الرتبوية احلضارية اليت نبه إليها الرسول الكرمي صلى الكرمي 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر اهلل عليه وسلم   قبل حسمها بالقوة يف مرحلة تالية   مذرا من إبطال 

  افة التعرض لعذاب اهلل تعاىل ورد الدعاء.

كما اهتم الفول بتبيني ضوابط تغيري املنكر الذي  ب أن ينسجم ومقاصد الشريعة   ويراعي املواحل     

املرسلة   ح  ايتحول إىل إنتاج منكر أكرب يرهن حياة الناس ويعرض اإلستقرار إىل عنف مهجي ميكن 

تنة بينية جديدة ا يستطيع أن تنجر إليه األطراف اإلجتماعية   وا حيقل التغيري املطلوب   بل يولد ف

وينتهي إىل فحص بعض التجارب املعاصرة يف تغيري املنكر   وإبراز مرتكبوها إيقافها أو السيطرة عليها   

 أمهية الوعي اإلجتماعي يف تغيري املنكر .
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 : المفهوم

من  فسم جامع لكل ما عر نفس من اخلري وتطمئن اليه   وهو إف يطلل على كل ما تعرفه ال" املعرو 

نه معروف بني الناس إذا   وهو من الوفات الغالبة اعىن أ ىل اخلللطاعة اهلل والتقرب اليه واإلحسان إ

عظم إذ ميثل" القطب األ املعروف سلوك مبب إىل النفس البشرية ومرغب فيها  1رأوه ا ينكرونه " 

مهل علمه وعمله   لتعطلن   وأبيني أمجعني   ولو طوي بساطه للدين وهو املهم الذي ابتعث اهلل له الن

النبوة   واضمحلن الديانة   وعمن الفتنة   وفشن الضاللة  وشاعن اجلهالة   واستشرى الفساد  

ويرتجم   نسانية العميل الذي حتويهيكشف عن معىن اإل هنأل2واتسع اخلرق وخربن البالد وهلك العباد "

  ( اليت ترس   تعاىل الباعثة على ذلك ) طاعة اهللىل جانب اخلاصية   إلات اخلريية اليت تنطوي عليها

ميان احلل ي من جهة   وربط الناس اعاين اإلنفاق العون وم   لتعميل التواصل البشر قيم البذل للناس وإ

نتماء للجماعة   وتكوين تلك الرابطة اإلجتماعية اليت تعكز اإل جتماعيىل العطاء اإلإ الذي يسمو بالفرد

لفرد ينخر  يف   ما  عل اتوجه السلوك الفردي واجلمعي معا متثل املعايري الثقافية اليتمن ومتكن الفرد 

  " ولذا جتماعي ية اليت تضبط حراكه التنظيمي واإلخالقي ويستجيب ملنطلقاته الشرعية واألداء اخلري األ

 .3ف ن مجاجمل الدين كله أمر اعروف وني عن منكر وهوأعظم الوايات"

سالمية امارسة الواجبات التعبدية املعهودة ) ميانية اإلهلل تعاىل اتتحقل يف التجربة اإلد عبودية الفر    

تنمية السلوك اخلريي   و جتماعي يف وجدان الفرد يقاظ احلس اإلبل ب وحسب  الوالة   والككاة ...(
جتماعي اإلمناء اإلحلضاري للمجتمع   للمسامهة يف ىل مستوى التطور اإ جتماعي   ولفن اهتمامهاإل4

                                                 
) القاهرة   دار الشروق   اصوله وضوابطه وآدابه   املنتدى ااسالمي    مر بالمعروف والنهي عن المنكراأل خالد عثمان السبن  -1
 .22 ص (2992   2 

2
 . 726  ص  2ج (م 2992-ه  2222   2)  دمشل   دار الفكر    إحياء علوم الدين أبو حامد الغكا     -
) القاهرة   دار الوظيفة العقيدية للدولة اإلسالمية ، دراسة منهجية في النظرية السياسية اإلسالمية   حامد عبد املاجد قويسي  3

 . 228م ( ص2992 –ه  2222   2التوزيع والنشر اإلسالمية     

4
 . 228حامد عبد املاجد قويسي   املرجع ذاته   ص  -
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ىل تفكري يف مظان اخلري اليت حتتاج إجتماعية والفعيل اجملتمع اإلسالمي   من خالل تفجري طاقاته اإلوت

هم املكامن اليت ميكن أن   وسد أ1ستجابة ملتطلباهتا وحاجياهتالى اإلتظافر اجلهود اجلمعية والتعاون ع

ىل املنظومة القيمية   وللف البناء اإلجتماعي وتسيء إات غري حضارية   تناقض ىل ممارسل الفرد إحتو  

فراد الفقر ...( ألن تقلص اخلريية اإلجتماعية بني األ ) اللووصية   التسول   عادات غري مألوفة

ليه وكسب جتمع بشري يقوم على الدعوة إ   2واجلماعات يسمح للنقيض) املنكر( بالتواجد والنمو

 تشر ويقوى مدها وتأثريها .نح  اتونورته ومدافعة قيم اخلري    

هل ااميان له مجيال مستحسنا غري مستقبح يف أقال ابن جرير " وأصل املعروف كل ما كان معروفا فع   

كون املعروف 3باهلل   وإمنا لين طاعة اهلل معروفا ..ألنه مما يعرفه اهل ااميان وا يستنكرون فعله "

ة  مستحسنا ومقبوا من مجيع الناس  وخري   يبعث الطمأنينة يف نفوس فاعليه   ويظل غاية لكل خري 

يكون القيمة  ن تربية الناشئة عليه   والعمل أللتوطينه يف اجملتمع   ومن   سعىيطمح لفعل اخلري وي

مر باملعروف املختارة "األ مة املسلمةوىل يف األاأل ن مدار اخلرييةاإلجتماعية األوىل يف وعي الناس   أذ أ

ميان به  ان هلل سبحانه واإلذعا مقابل عمل اجتماعي واقع على األرض بعد اإلصطفاء الرباين وفاإل 4"

القيام بوظيفة املعروف ايكون إا ب ميان باهلل تعاىلاملقام الثاين أن التدليل على اإلويعر هذا يف 

                                                 
1

"يبدأ .22( ص  2986 -2226   2) دمشل   دار الفكر    ترمجة عبد الوبور شاهني  وجهة العالم اإلسالميمالك بن نيب    -
بني جهده وبني مثله األعلى وحاجاته األساسية   والذي يؤدي يف اجملتمع رسالته املكدوجة  يبدأ باإلنسان املتكامل الذي يطابل دائما
 .22بوصفه ممثال وشاهدا "   املرجع ذاته   ص 

النظرية السياسية من منظر حضاري إسالمي ، منهجية التجديد السياسي وخبرة الواقع سيف الدين عبد الفتا  إلاعيل    -2
 .222( ص  7227   2ألردن   املركك العلمي للدراسات السياسية      ) ا العربيالمعاصر

 . 72خالد عثمان السبن   املرجع نفسه : -3
4

يؤكد ابن تيميةهذه اخلووصية لألمر باملعروف والنهي عن املنكر فهو " الذي أنكل اهلل له كتبه   وأرسل به رسله   وهو من الدين د ف ن  -
نشاء د فاإلخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد   والقوص الذي يتدرج فيه الوعد والوعيد   واإلنشاء : األمر رسالة اهلل إما إخبار وإما إ

والنهي واإلباحة   ف نه صلى اهلل عليه وسلم هو الذي أمره اهلل على لسانه بكل معروف   وني عن كل منكر وأحل كل طيب   وحرم كل 
) القاهرة   املكتبة القيمة    ، األمر بالمعروف والنهي عن المنكرنبيها " ينظر ابن تيمية خبيث   وكذلك وصف األمة اا وصف به 

 .6( ص  2928
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ميان من خالل لحظون أثر اإلالذين ي مورين باملعروفلمأااجتماعية اليت تدل على اهلل أيضا بالنسبة ل

موسى  يعن أب" املعروف وم ) إطعاما   كساء  عالجا   تعليما   توجيها ...( من قبل أهل املعروف  

رضي اهلل عنه ، أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : " على كل مسلم صدقة " ، قيل : أرايت إن 

قال : قيل : أرأيت إن لم يستطع ؟  لم يجد؟ قال : " يعتمل بيديه ، فينفع نفسه ويتصدق " ،

ققال " يعين ذا الحاجة الملهوف " قال : قيل له : أرأيت إلن لم يستطع ؟ قال : " يأمر 

وبال شك  1" بالمعروف أ الخير " قال : أرايت إن لم يفعل قال : " يمسك عن الشر فإنها صدقة

ن أي أ ميان  ىل اإلله   ليول بعدئذ إ   فيهتم للدافعاملستفيد من ذلك يلمس حيوية املعروف املادية 

  تنمي اإلستجابة لفعل املعروف مع  نسانية تضامنية وروحية ربانيةمضامني املعروف متعددة   إ

 .2قبال على اهلل تعاىلذي يتحقل بالطاعة واإلميان الاإلستجابة ملطلب اإل

ولئك وف وينهون عن المنكر وأرون بالمعر متكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأوليقول اهلل تعاىل " 

ميان صالحية اليت ا تكتفي بنتائج اإلاجلماعات اإلىل إية ( تشري اآل693)آل عمران : هم المفلحون "

ليها أصداء ول إتخرى اليت م ها عمال آخر ميتد إىل اجلماعات األف نفسالفردية الذاتية   بل تكل  

ميان الذي جاء به خامت  ينطوي عليها مقرر اإلواألفعال اليت قوالميان بعد   فتأمر باملعروف من األاا

واقابل ذلك ينهون  3"من دل على خير فله مثل فاعلهالقائل "   ممد صلى اهلل عليه وسلم النبيني 

ميان اليت ينطلل منها املعروف   حبكم ات اإلعن املنكر الظاهر وغري الظاهر الذي اينسجم ومقرر 

ميان الفردية اإل على بداية نتائج )اجلاهلية( جتماعي السابلبينهما   وحبكم املاضي اإلاحلاصل التدافع 
                                                 

1
 رياض الصالحينينظر   اإلمام إيب زكرياء حيي بن شرف النووي الدمشقي    ( 2228  ومسلم )  722 – 2البخاري متفل عليه   -

 . 222ص  (م 2989 –ه 2229   22حقل نووصه   وخرج أحاديثه   وعلل عليه شعيب األرنؤو  ) بريوت   مؤسسة الرسالة    
2

   7) القاهرة   دار الشروق     أصول العمل الخيري في اإلسالم في ضوء النصوص والمقاصد الشرعيةيوسف القرضاوي    -
 .72( ص  7228

3
( عن  7622( والرتمذي يف العلم ) 2279( وأبو داود يف األدب )  22282( وأمحد يف املسند ) 2892رواه مسلم يف اإلمارة )  -

 أيب مسعود األنواري .
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قتوادي   وم يقبل الذي أسس حياة تستجيب للمنكر األخالقي والسياسي واإل )ااسالم(  واجلماعية

 .كل احلضارة املانعة من تش البتة بداية ميالد حياة املعروف املناقض واملوادم للمنكر بأشكاله املختلفة

 1مة ب جناز املعروف املطلوب ودفع املنكر املستقبح   يعر ذلك استنفار الطاقاتقيام مجاعات من األ 

التغيريية على اختالف حال وزمن اجملتمع املسلم منذ بدء اامر بذلك واىل ينتهي عمر الدنيا  طاملا أن 

املنكر واملعروف يتبادان التأثري واملوقع والسيادة   أحيانا يتضحم املعروف ويسود   ويتأخر املنكر وجودا 

حسب قوة التمثيل  كداد حجم املنكر وي وتأثريا يف احلياة ااسالمية   وأحيانا العكس يرتاجع املعروف

  وااقبال ومستوى اانتماء للمعروف أو املنكر   اي حبسب مستوى ااستجابة للبيان القرآين الكرمي 

 على حتريك حيوية التوجيه القرآين يف النفوس .

ولئك أ ىل الفال  الذي حيوزهالعاملة إ2رية مة احلضااألأشار القرآن الكرمي بعد توضيح وظائف    

بناء اجملتمع املسلم يرتبط ب عمار الدنيا باملعروف ين عملوا عمال معاينا مشاهدا من أن الذالعاملو 

ول حيو املختلفة   فال  خيص الدنيا واآلخرة    وبذل املنافع املرتبطة اجاات احلياة ومحايتها من املنكر

 3الكرمي  وكميكة أيضا للبناء احلضاري القرآن  ايب مع اخلريية اليت أملح اليهال اإلاقتضى العمل والتفاع

احلضارية سالمي الذي قام على أساس ترسي  معام املعروف ونفي املنكر  وكبديل أيضا عن النماذج اإل

                                                 
1

ا تندمج مع  –وهي يف طبيعتها البهيمية  –" يتعني على الفرد أن ينفل من طاقته اجليوية اليت خوتبهاطبيعته   غري أن الطاقة هذه  -
يث أن إندماج الفرد ااجتماعي  ب أن يراعي اختياجاته من ناحية   واحتياجات اجملتمع الذي يندمج فيه من ناحية احلياة يف اجملتمع د حب

م(  7222 –ه  2276) دمشل   دار الفكر  اإلعادة السادسة    مشكلة األفكار في العالم اإلسالميأخرى " ينظر مالك بن نيب   
 . 29ص 

2
) قطر   مركك البحوا واملعلومات برئاسة احملاكم لبناء الحضاري ، محنة المسلم مع حضارة عصره دراسة في اممود ممد سفر    -

 . 72( ص 2989  2الشرعية الشؤون الدينية    
3

  2  كتاب األمة ) قطر   وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية     المنهج النبوي والتغيير الحضاريبرغوا عبد العكيك بن مبارك    -
 .  28( ص  2992 –فرباير  –ه شبا  2222رمضان 
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) الفارسية   الرومانية  اليونانية ...( اليت قامن على أساس متثل شرو  حضارية أخرى ) 1السابقة 

العمران   املعارف  الونائع ...( اليت تربز املعىن املادي وتبحث عن البأس العسكري اليت تتمكن 

مرار يف ست  واإل2خرى وة احلضارية الغالبة للحضارات األ  وإثبات القبواسطته من التوسع اجلغرايف 

يت قام ستجابة ملعاين الغلبة والغطرسة بدل اخلريية الينسجم وهذا التفكري املوغل يف اإلتطوير العمران اا 

 .ول ممد صلى اهلل عليه وسلم مي   وبدأت مع املعلم احلضاري األسالعليها النموذج احلضاري اإل

ا ااجتماعية   وكلما ذكر املعروف إسلوك يوادم املعروف ويناقض أسسه الشرعية وااخالقية و املنكر 

  جتماعي ومنط  الف يف العالقة مع اهلل تعاىل ومع الناس   كسبيل آخر يف التوجه والفعل اإلوذكر معه 

إذ املنكر برأي الراغب ااصفهاين " كل فعل حتكم العقول الوحيحة بقبحه أو تتوقف يف استقباحه 

يدرك قبح السلوكات خيرج املنكر من دائرة املعقول الذي  3ة "واستحسانه العقول   فتحكم بقبحه الشريع

و العملي املتعلل اا يأتونه من األفعال ا يتحملون لاجمل الوواب النظري أ واادراكات  ألن أهل املنكر

قبل  وإمهال النظر العقلي  ااسالمية سقا  مرجعية الشريعة حبكم إ ن ذلك ا يهمهم    أل املختلفة

كر يف ن  وغايتهم يف ذلك قطع دابر املعروف   ومتكني أولياء املالشروجمل يف مكاولة املنكرات اليت يأتونا 

شراف األوىل يف اإل   وحتفيك الذين يستجيبون له وتبويئهم املراكك4يف شئون اجملتمع املختلفة التحكم 

 كل الوظائف احليوية اليت تسند عملية التحضر املطلوبة .  على

                                                 
1

( واجملتمع Alesiaاجملتمع الروماين مثال امتص يف سبيل بنائه كثريا من اجملتمعات اليت اختفن   مثل اجملتمع الغا  بعد معركة ) أليكيا  -
بعد معركة ) زاما ( واجملتمع املوري بعد انتوار القيور على ) يومي ( .. اق   ينظر مالك بن نيب      Carthaginoiseالقرطاجر 

 . 22م ( ص  7226 – 2272) دمشل   دار الفكر   األعادة السادسة  ميالد مجتمع

2
اا ا إىل العام جتد العوملة اليوم يف يف رألالية الثورة العلمية والتكنولوجية   وهي الرألالية املالية العابرة للقارات   جناحها الطائر احمللل  -

"  األرضي فحسب   بل وإىل العام الكوين برمته " ينظر هشام البعاج   "سيناريو ابستمولوجي حول العوملة ) أطروحات أساسية (
 .  22  ص  2999سبتمرب  –  أيلول  772  جمل  77) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية   ( س  المستقبل العربي

 . 8:  22 كتاب اامة   فقه تغيير المنكرممد توفيل ممد سعد   -3
4

خلناق على حريات التعبري " يف نسل حكم فاسد تنتهك احلقوق واحلريات اإلنسانية دون خشية أو حياء   وبوجه خاص يضيل ا -
والتنظيم حبيث تضعف املؤسسات اجملتمعية اليت تكدهر يف منال احلريات مثل وسائل اإلعالم ومنظمات اجملتمع املدين   وخباصة األحكاب 

 .27بل   ص   مرجع سا رفعة العرب في صالح الحكم في البلدان العربيةواملنظمات األهلية " ينظر  نادر فرجاين  " احلكم الواحل : 
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القرآن الكرمي عنهم يف مشهد مفارق ومناقض متاما جلماعة املعروف املؤمنني   يقول تعاىل حتدا 

عن المعروف ويقبضون أيديهم  المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون"

 1التاري ( مجاعة املنافقني حركة خطرية يف 33)التوبة : نسوا اهلل فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون "

املباشر وغري ظهر ااميان   ولكنها تضمر العداء الدفني لالميان وأهله   ومتارس الضغط سالمي ت  اإل

لتطويل انتشار املعروف داخل اجملتمع   وحتجيم ساحة املباشر على حركة ااميان   وتثري القالقل العديدة 

ا مناخا مالئما لرتبية الناشئة عليه وجعل ور  عمال اليت ت  ومنع القائمني عليه من ممارسة األالواء له   

تتداعى 2" وعمل إ ايب حلف  احلياة البشرية من املنكر" املعروف وفعل اخلريات ثقافة سائدة يف اجملتمع 

سالم ليس قتوادية   ألن املعروف يف اإلجتماعية واإلتبهم اإلوا  تلف طبقات اجملتمع باختالف مرا

ىل الوجه الطلل إمعناه فقط بذل العون املادي ملستحقيه   بل هو أوسع من ذلك كثريا   إذ ميتد ح  

صلى اهلل عليه وسلم  رسول اهلل قالعن أيب ذر رضي اهلل عنه قال :الذي يلقى به املسلم أخاه املسلم   

 3"قيال تحقرن من المعروفشيئا ولو أن تلق أخاك بوجه طل" 

ىل املضمون النفسي للمعروف غري املضمون املادي   بأن يقابل املسلم أخاه ه تتجه إالوجقة طال   

العبوس القمطرير) نفسية املنافل واملنافقة( الذي يلقي يف النفس   ا مقابلة 4مقابلة احملب القريب منه 

غري حقيقية  ما  عابرةالكتبة واحلكن   ويكشف عن مكنونات معبئة باحلقد والبغضاء مغلفة بابتسامات 

                                                 
1

 م يكن للمنافقني يذكر يف العهد املكي   انه عهد ابتالء وفتنة متحيص غري ان القرآن الكرمي ذكرهم مرة واحدة قبيل بدر يف قوله تعاىل -
( ينظر : منري  29" إذ يقول املنافقون والذين يف قلوام مرض غر هؤاء دينهم ومن يتوكل على اهلل ف ن اهلل عكيك حكيم " ) األنفال : 

 . 282( ص  7226 –ه  2278 22) مور   دار الوفاء     المنهج الحركي للسيرة النبويةالغضبان    ممد
 .222  ص  2 -2  األجكاء :  2( ج 2987 –ه 2227   22) القاهرة   دار الشروق     في ظالل القرآنسيد قطب    -2
3

م له وعل ل حواشيه ووضع فهارسه " والترهيب لمنتقى من كتاب الترغيب.انظر ا(2922رواه مسلم يف الرب والولة )  -   انتقاه وقد 
 .729:  7222-2272  7يوسف القرضاوي "  اجلكء الثاين   دار التوزيع والنشر ااسالمية  القاهرة   

4
إشتملن دواوين السنة على على عدد ضخم من ااحاديث الوحا  واحلسان   كلها تدر حول مور واحد   هو السلوك الراقي   أو " -

) القاهرة   دار  السنة مصدرا للمعرفة والحضارة  السلوك املهذب   وإن شئن قلن : السلوك احلضاري " ينظر يوسف القرضاوي 
 . 762 م ( ص 7222 –ه  2276 2الشروق    
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من الداخل وتفوح عن مدى  شخويةىل سلوكات منكرة غريبة   ترتجم عمل التلبث وأن تنقلب إ

منا يعرب عن كيان  قيقة إئتالف   وتعبري الوجه يف احلاين وكذبه وافتئاته على معاين اإلنسسوءة اإلرتبا  اإل

ىل عدم احتقار أدىن درجات إ  عليه وسلمصلى اهلل نسان يبدأ من القلب   لذا وجه النيبكبري يف اإل

وف الوغري تونع مناذج املعروف   ألن من هذا املعر بتسامة (الوجه ) اإلاملعروف املرتبطة حبركات 

 خرى .األ

...( استحقن اجلماعة  جتماعي   السياسي   ااقتواديالشمولية للمعروف ) النفسي   اإل اذه

على بذل املعروف ألبناءها وغريها من األمم غري املرتبطة 1القائمة ية وىل أن تتسمى بأمة اخلري املسلمة األ

على كل اجملتمعات 2ادة إنسانية   ح  تكون للمعروف سيعقديا وثقافيا بفكر املعروف وإجناز اخلري 

طاملا أن املعروف   رتبا  به ومتثله فكرا وسلوكا يف حياة اجلماعة خرى   تنبه إىل ضرورة اإلنسانية األاإل

  ح  ا يقوى على القيادة سالمي ( وباملقابل مدافعة املنكر) الدين اإل3تضمن الرسالة اخلامتة ي

نسانية   وميارس التوجيه العاملي ألفكاره واجتاهاته ومناذجه   وتتغلب قيمه الظاملة اجملحفة على قيم اإل

 املعروف العادلة املتسامة .

يكة ثالثة جلماعة املنافقني بعد األمر باملنكر والنهي عن املنكر ميسكون أيديهم م " ويقبضون أيديهم "

و بذل معونة أ 4رئاء الناس "" والبخل باملال إا أن يبذلوه   و املساندةىل غريهم بالتأييد أإ لئال متتد

واملساكني واليتامي ا ن أوضاجمل ذوي احلاجة من الفقراء ن حتس  أل  مادية للمحتاجني من أبناء اجملتمع 

طبقات فقر يف تفشي احلاجة واملسغبة وال محاية علىأساسا هل املنكر ( يقوم نشاطهم ) أ يسرهم   إذ

                                                 
 . 222سيد قطب   مرجع سابل   ص  -1

2
م " ليدوا على أنا اتوجد وجودا حقيقيا إا أن تتوافر فيها هذه السمة األساسية   اليت تعرف اا يف اجملتمع اإلنساين   ف ما أن تقو  -

مسلمة   وإما أن ا تقوم بشيء من هذا فهي  فهي موجودة وهي –مع اإلميان باهلل  –بالدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 . 228غري موجودة   وغري متحققة فيها صفة اإلسالم " ينظر سيد قطب   املرجع نفسه   ص 

3
 . 268  ص  النظرية السياسية من منظور حضاري إسالميسيف الدين عبد الفتا  إلاعيل    -

 .2622  ص  2م ( ج 2987 –ه 2227   22  ) القاهرة   دار الشروق     في ظالل القرآنسيد قطب    -4
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جتماعي واألخالقي وتتعاظم املناكر املختلفة   حبيث ايتمكن أهل املعروف اجملتمع   ليكثر الفساد اإل

وحيئذ يحدا العجك يف التدارك واإلصال  سع   فنتشار الواأو دفعها جراء حجم اإلمن احتوائها كلها 

ملعروف   وتنسى اهلل تعاىل يف تقوى شوكة املنكر املاضية يف تكوين جبهة تنكر املعروف وتنهى عن ا

ل ويعتربه ميان وإنكار املنكر   وإيثار املعروف  بىل معاين اإلمن االتفات إاجملتمع  ذر مر والنهي  وحتاأل

عتناء به   أو ميكن اإل عرتاض عليها   بل وميكن أن يعد املعروف غريبا ا بإلحرية خاصة ا ميكنه ا

سلطة املنكر ملنع  أن يعد سلوكا خيل باألمن العام   إىل غري ذلك من التربيرات الواهية اليت تقدمها

 نتشار وحتقيل التقدم يف أوسا  اجملتمع .املعروف من اإل

إناهلل " 1جتماعي املطلوب يف القرآن الكرمي ومناكفة التغيري اإل املنكرممارسات حراك املنافقني يف إجناز    

إىل تغيري اجتماعي آخر يعم ل  يهدف( 66" ) الرعد :  اليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

جتماعي ويعرض الذي يهي بالبناء اإل 2يقتواداإلحنراف اإلجتماعي وميهد للفساد اإلجتماعي واإل

ة وعدم جتماعيبوية والسياسية واإلجتماعية الرت نية جراء إبطال وظيفة املعروف اإلربا اجملتمع لعقوبات

 مر القرآين القاضي ببذل املعروف والنهي عن املنكر .اإلستجابة لأل

 مر بالمعروف والنهي عن المنكر :إبطال وظيفة األ

: والذي نفسي رضي اهلل عنه : قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عله وسلم  عن حذيفةبن اليمان"   

بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، او ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عذابا منه ، ثم 

                                                 
1

ذلك هو التغيري النفسي أو على حد تعبري القرآن الكرمي ) تغيري ما باألنفس (  ف ذا كانن القاعدة عند املاركسيني : غري اإلقتواد "  -
السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ينظر يوسف القرضاوي   يتغري التاري    فالقاعدة القرآنية : غري ما بنفسك يتغري التاري  " 

 . 272(  ص  7222 – 2276   7) القاهرة   مكتبة وهبة    ومقاصدها 
تقرير   قضايا الفساد يف إعادة إعمار العراقتحن اإلحتالل   تقرير املفتش العام األمريكي املختص بشؤون إعادة اإلعمار يف العراق   -2

. " م يقم طاقم  82  ص  7226مارس  –  آذار  272  جمل  78) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية ( س  عربيالمستقبل ال
عقد مشرتيات صغرية كانن  2727عقود و  922ب دارة فعالة  ل  –حتن توجيه سلطة التحالف املؤقتة  –موظفي منظقة جنوب الوسط 

 . 82مليون دوار " ينظر التقرير   ص  88.2عة ابلغ قد منحن عرب برنامج اإلستجابة املناطقية السري
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والنهي مر باملعروف هلل عليه وسلم من إمهال وظيفة األحتذير النيب صلى ا1تدعونه فال يستجيب لكم "

ن خطرية ميكن أمتات  مع املسلم من قبل املسلمني    عل التفريط فيه يؤدي إىلداخل اجملتعن املنكر 

و زلكال أو صيحة   وسوى ذلك من ألوان  كأن تتعرض اىل طوفان أ2تقضي على العمران البشري كله 

حل يأخذ الوامر باملعروف والنهي عن املنكر  والعقاب ة اليت يتعرض وا املفرطون يف األالعقوبة الرباني

" عن أم املؤمنني أم احلكم زينب بنن جحش رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وغري الواحل  

ال إله إال اهلل ، ويل للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم وسلم دخل عليها فكعا يقول " 

نهلك وفينا الصالحون ؟ ياجوج ومأجوج مثل هذه " وحلق بإصبعيه اإلبهام والتي تليها . فقلت : ا

روف وجتنبوا قيم املنكر  ك الذين متسكوا بقيم املعولئا يلتفن إىل أ3" نعم إذا كثر الخبث: "  قال

 ن هناك إمجاجمل اجتماعى على إمهال التغيري .طاملا أ

واحلياة وية   حول بسبب التخلي عن ما يوون العمران البشري رض املسلمني املفرطني للعقوبة اإلتع 

الذي قرره اهلل تعاىل لإلنسان وخيالف السنة الكونية اليت ا اتسمح  4ستخالفنسانية ويضر باإلاإل

ن احليوية اليت تؤثر يف صياغة   وبسط تداعياته يف كل املياديدائرة نفوذه يف اجملتمع باستمراراملنكر وتوسيع 

اإلمهال اليت أمدها اهلل تعاىل للجماعة ن فرتة اجلماعة اخلاصة والعامة   طاملا أنسان وتوجيه سلوكات اإل
                                                 

المنتقى انظر ( ، ( هذا حديث حسن  وليس فيه :)غريب7269روه الرتمذي وقال : حديث حسن غريب   يف طبعة محص ذكره )  -1
 .222من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري ، يوسف القرضاوي :

( " وقوم نو  ملا كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا  ... ورد وأصحاب الرسمثلما حدا مع ااقوام السابقني ) عاد  -2
( قد لبث فيهم ألف سنة إا محسني عاما يدعوهم إىل اهلل عك وجل وحيذرهم نقمه " فما آمن معه  22للظاملني عذابا اليما " ) الفرقان : 

م 2922 –ه 2289   7) بريوت      ، تفسير القرآن العظيمهم أحدا " ينظر ابن كثري إا قليل " ووذا أغرقهم اهلل مجيعا وم يبل من
 . 227  ص  2( ج

3
  ينظر أيب زكرياء حيي 279و  278 – 6( وأخرجه أمحد 7882  ومسلم )  92و  9 – 22و  722 – 6متفل عليه   البخاري  -

 .272  ص  رياض الصالحينبن شرف النووي الدمشقي   
نسان الذي يتطابل مع اخلطاب اإلوي إن إنسان ااستخالف هو اإل ." 227عبد العكيك بن مبارك   مرجع سابل   ص برغوا  -4

يت ويستجيب لنداء اإلسالم   وميارس وظائفه األساسية يف : العبادة   واإلعمار   واإلنقاذ   والتعارف   ويسعى دوما إىل إ اد الشرو  ال
  وتوفري الوسط الذي تعيش فيه تعاليمه   وتشريعاته   وتسمو فيه ذات الغنسان   وتتكرم وتتوارجمل فيه احلسنة  تؤهله لتقدمي اإلسالم للناس

 . 227مع السيئة   فتغلبها احلسنة "   املرجع ذاته   ص 
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مهال يعر أن اجلماعة املسلمة بعد اإل" إن اهلل يمهل وال يهمل"  جاء يف األثراملسلمة م تستغل   

ن وا العقوبة الربانية لرتدها إىل رشدها يف تبو ر وظائفها املنوطة استغرقن يف اإلمهال والتقوري   وحق  

جتماعي ميان الذي يبعث على التغيري اإلاإل ومستحقات 1ستخالفكاليف اإلعلى اإللتكام بتاا والعمل 
حيث على ااستكاده منه  ومتالئم ىل واقع منسجم معه الواقع غري املنسجم مع مقررات اإلميان إوحتويل 2

 ونشره داخل اجلماعة وخارجها .

باملعروف والنهي عن املنكر  ي عن وظيفة العملرهب من التخل  عالوة على أنا موري ي  العقوبة إذن    

القائمني عليها) الوظيفة ( عند اهلل تعاىل    املستجيبني ألمر اهلل تعاىل  تبني  من جهة أخرى مقام

" )  يأيها الذين ءامنوا استجيبوا هلل والرسول إذا دعاكم لما يحييكمولى اهلل عليه وسلم " ورسوو

هل املنكر املندفعني ملنع اخلري من الوصول إىل الناس والوادين من أناوئني واملعارضني رغم امل (األنفال :
سيما إذا تغلب املنكر وساد -ورغم النتائج غري احملمودة اليت تطال عناصر املعروف يف غالب األحيان  3

بالتعذيب أو القتل أو اإلبعاد من البلد ) التهجري القوري ( أو السجن وغري ذلك من  -أهله 

حة نوا من إخراص صوت احلل وإبعاده من سايت ميارسها خووم املعروف   ح  يتمك  التنكيالت ال

ومدافعة السيادة ااجتماعية اليت حتضى اا دوائره )   وحتجيم دوره يف منافسة املنكر  4جتماعيالتأثري اإل

                                                 
1

ي   ينظر اجليالين مفتا  أنسب التوورات وأفضلها وأمشلها ألبعاد اإلنسان املادية والروحية واخللقية هو مفهوم اإلستخالف اإلسالم  -
 . 22ص  ) ماليكيا   اجلامعة اإلسالمية العاملية   دت( مفهوم اإلستخالف ودوره في فكر ابن خلدون التربوي والتعليمي

22
حركة " سنن اهلل وإرادته التغيري   تنطلل من خالل إرادة اإلنسان   فاهلل سبحانه وتعاىل   خلل اإلنسان   وأراد له أن يريد   ورتب  -

م ( ص  2992 –ه  2222 2) بريوت   املكتب اإلسالمي     رؤية في منهجية التغييرالتغيري على إرادته " ينظر عمر عبيد حسنة  
72 . 

 .فتح السجون واملعتقالت بعد جنا  اإلسالميني يف اإلنتخابات   مثلما حدا يف التجربة اجلكائرية يف بداية التسعينات  -3
4

) بريوت   مركك دراسات الوحدة  المستقبل العربيالطاهر لبيب   "من اخلوف إىل التخويف : مسامهة يف تعريف ثقافة اخلوف "  -
. " إن العدو هو اإلسالم " ذو احلدود الدموية " ومعه الوني   واا ان  27  ص  7226أغسطس  –  آب  222  جمل  79العربية( س 

 .27مض وشاسع   ف ن اخلوف منه ا ميكن إا أن يكون خوفا بال حدود "   املرجع ذاته   ص هذا العدو حضاري   وبالتا  غا
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املنوطة اا   التفكريية والعملية والتدريبية (اليت تعد األفراد واملؤسسات لعمل ذلك   وإجناز األهداف

 داخل اجملتمع .وتطوير اخلطط اليت من شأنا حتقيل اإلنبثاا األفقي والعمودي 

مر همة األم يكتف النيب صلى اهلل عليه وسلم خبطر العقوبة املسل طة على رقاب املتول ني عن القيام ا    

جمل به ر  " الذي يتضدعاءرد الأعمل من األوىل "  باملعروف والنهي عن املنكر   بل أضاف عقوبة أخرى

والفوز وحسن املنقلب  النورة والرضا  وطلب1" اهلل تعاىل لكشف الضر وجلب اخلري  "ىلالداعون إ

وهي عاقبة أليمة شديدة على املسلم الذي يشعر أن اهلل تعاىل للى عنه وتركه وشأنه وحسن العمل   

اهلل تعاىل عن املسلم املقو ر وإسقا  فتخلي   ده دون نوري منه تعاىل يغالب الوعاب واملتاعب وح

نفسيا    إضافة إىل سطوة اآلخر ) املنكر ( عليه ومطاردته 2تكيد من معاناته وأمله النفسي ته عنه معي  

 مره عسرا .ما  لب عليه املتاعب ويرهقه من أواجتماعيا للتخلي النهائي عن معاودة التفكري يف 

املقورين اىل ااعتناء  التعرض للعقوبة الربانية واحلرمان من ااستجابة للدعاء كفيلني برد املسلمني   

ميان عن قيم اخلري وحراسة متطلبات اإل ستماتة يف الدفاجمل  واإل3باملعروف والنهي عن املنكر مراهمة األ

از اخلري وتطوير املعروف على شكل   والعمل باستمرار يف حتريك طاقات اجملتمع حنو إجن داخل اجملتمع

  وقبل هذا بذل اجلهد الرتبوي الثقايف للناشئة ولألوسا  ااجتماعية 4مؤسسات ومراكك وأندية 

                                                 
1

 72م ( ص  2997 –ه  2227   2) بريوت   دار اجليل     فقه الذكر والدعاءممد بن أمحد بن بدوي الدسوقي الشنشوري    -
 . 72  وفسر البخاري الدعاء باإلميان " املرجع ذاته   ص 

2
"علماء األمراض العقلية   ا  دون اليوم سالحا أمضى   وأبعد غاعلية لعالج مرضاهم من الدين واإلميان باهلل والتطلع إىل رمحة  -

وسف السماء والتطلع إىل رمحة السماء   والتشبث بالرعاية اإلوية   واإلجلاء إىل قوة احلل اوائلة عندما يتضح عجك كل قوة سواه " ينظر ي
 . 262م ( ص  2982 –ه  2222 9  ) بريوت   مؤسسة الرسالة     اإليمان والحياةي   القرضاو 

 النظرية السياسية من منظور حضاري إسالمي ، منهجية التجديد اإلسالمي وخبرة الواقع العربيسيف الدين عبدالفتا  إلاعيل    -3
 .222  ص  لمعاصرا
) دمشل   دار النهضة للطباعة والنشر  الخيرية اإلسالمية ودورها في التكافل اإلجتماعيالجمعيات مي الدين خري اهلل العوير    -4

  " عندما تتوثل العالقات بني هذه اجلمعيات واملؤسسات   وتشرف عليها منظمة أو  87م ( ص  7226 –ه  2272 2والتوزيع    
حدة والتعاون بني املسلمني سيتحقل على أقل تقدير " املرجع ذاته   هيئة إسالمية دولية توجهها وتنسل العمل فيما بينها   ف ن مثال الو 

 . 87ص 
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استقبال فكرة املشاركة يف اخلري والتفاعل مع مداخله و ارجه   إىل جانب تطوير التدريب والتكوين 

دبيات الضرورية املهمة للجوانب وسوى ذلك من األبيقاته العملية   على فقهه وإدراكه ومنهجية تط

 .1النظرية والتطبيقية

  فالتخلف بال شك 2وحبسب العودة لقيم املعروف واخلري داخل اجملتمع يكون التطور احلضاري   

على 3املادية  يضعف تقدم املعروف وانتشاره   وا يكتسب بالتا  قاعدة اجتماعية كبرية   لغلبة القيم

فراد واجلماعات يف هذه املرحلة بالذات بتلبية احلاجات األساسية للعيش أكثر من أي وارتبا  األاجملتمع 

حاجات حضارية اخرى   عكس التقدم الذي يشتد فيه ساعد اخلري ويتسع انتشاره داخل اجملتمع 

 اخلري اليت تقوم أساسا على معاين4سالمي تحضر اإلويكتسب قاعدة اجتماعية كبرية   نظرا ملقومات ال

لتكام خبريية وهو بالتا  ) التقدم ( نتاج اإل وإحياء فعالية اخلريية اليت وصفن اا األمة املسلمة األوىل  

تحركة النشطة يف ميادين احلياة لها اجلموجمل املتشك  اليت 5سالميةاإلضارية احلربة يف التجالقول والفعل 

و الونائع ص العمارة أو الثقافة أو الفكر أاز خياملتفاعلة مع واجباهتا احلضارية املختلفة   وأي إجن

احتضان  6املختلفة   سد بال ريب معاين اخلريية اليت وصف اا القرآن الكرمي األمة املسلمة ) اجملعولة (

 أول منوذج إنساين يفكر باخلري ويعمل له ويووغه بناءه ااجتماعي وفل مبدإ املعروف .

                                                 
1

 .727مي الدين خري اهلل العوير   املرجع ذاته   ص  -
  ص  2م ( ج 7226 –ه 2272   7) بريوت   دار الغرب اإلسالمي     مشاريع اإلشهاد الحضاريعبد اجمليد عمر النجار    -2

292 . 
3

يف عورنا هذا أصبح الناس  رون وراء املنفعة اهثني   ح  إن كثريا منهم لريون احلل فيما ينفعهم   ا فيما يطابل الواقع   او ما "  -
 .2  ص  اإليمان والحياةتقوم الرباهني على صحته " ينظر يوسف القرضاوي   

4
مولته النهائية   ح  إنا لتعتربعنوانا للنفع والوال  بل هي احلضارة من حيث هي حضارة هي وضع نافع مقل للواحل اإلنساين يف  -

 . 77  ص  فقه التحضر اإلسالميمرادف وما " ينظر   عبد اجمليد عمر النجار   
." احلضارة اإلسالمية هي  22) اإلسكندرية   دار املعرفة اجلامعية   د ت ( ص  في تاريخ الحضارة اإلسالميةنبيلة حسن ممد    - 5

اليت قامن مع قيام اإلسالم وانتشرت يف كل بقاجمل الدولة اإلسالمية من أقوى املشرق إىل أقوى املغرب   وحلن مل احلضارات القدمية يف 
 .22بغن آخر األمر باحلضارة الرومانية البيكنطية " املرجع ذاته   صالشام ) احلضارات الفينيقية   واآلرامية والكنعانية اليت انو

 . يوسف القرضاوي   املوقع اإللكرتوين - 6
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 ضوابط تغيير المنكر :

 1دفع املنكر داخل اجملتمع املسلم من قبل أهل املعروف   ليس معناه العفوية والعشوائية والتلقائية    

سراجمل يف إحداا التغيري ولو على حساب قناعات مغامرة غري مسوبة العواقب   واإلوحشر اجملتمع يف 

ستقرار ودي باإلاجتماعية ت  ى ذلك إىل تفكيع الناس ولويفهم   وإثارة فتنة الناس وأمنهم  ح  وإن أد

وحتول اجملتمع إىل فئات متحاربة ومتدابرة لر ب العمران احلضاري
  وتدمر إجنازات اجتماعية واقتوادية  2

الزمة لتغيري املنكر ومراعاهتا الشرعية الضوابط السابقة حققتها السياسات السابقة   لذا ا بد من إدراك 

 . 3حال مباشرة الفعل التغيريي

: " أن يكون منكرا حقا   وا يطلل املنكر إا على احلرام الذي طلب الشارجمل تركه طلبا  الضابط االول

م ترك مأمور  فال احلرام فعل مظور   أ  من تركه   وسواء أكان هذاجازما   حبيث يستحل عقاب اهلل

ديث أن رجال سأل  أكثر من حستحبات   وقدصح يفملو ترك السنن وا  أ يدخل يف املنكر املكروهات

م اسالم فذكر له الفرائض من الوالة والككاة   والويهلل عليه يف اإل صلى اهلل عليه وسلم عما فرضاالنيب

ع ( حتى إذا فرغ إال أن تطو  وهو يسأل بعد كل منها : هل علي غريها ؟ فيجيبه الرسول الكرمي : ) 

الصالة والسالم ) فقال عليه وال أنقص منه  ازيد على هذلرجل : واهلل يا رسول اهلل ، ال أمنها قال ا

  فاملنكر إذن ا بد أن يكون يف درجة احلرام   وأن 4(  و دخل الجنة إن صدقأفلح إن صدق ، أ

                                                 
1

. " التغيري هو الذي ينتج ررات اإلميان  22م ( ص  2989   8) دمشل   دار الفكر     حتى يغيروا ما بأنفسهمجودت سعيد    -
 .22وموانع إعطاء العقيدة رراهتا " املرجع ذاته   ص   أي شرو  مطابقة العمل مع العقيدة   

2
) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية ( س  المستقبل العربيخضر عباس عطوان   " مستقبل ظاهرة العنف السياسي يف العراق "     -
" دما نا  7226بريل أ 79. يقول حارا الضاري يف للء مع فضائية الشرقية يوم 22  ص 7226  آب أغسطس  722  جمل  79

 .22نازفة واألم يعتور ... وما  ري يف العراق صراجمل حكيب سياسي مولحي   وليس صراعا طائفيا مذهبيا دينيا " املرجع ذاته   ص 
3

 . 26  ص  رؤية في منهجية التغييرعمر عبيد حسنة    -

 متفل عليه عن طلحة بن عبيد اهلل . -4
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يكون منكرا شرعيا حقيقيا   أي ثبن إنكاره بنووص الشرجمل احملكمة أو قواعده القاطعة   اليت دل عليها 

 .1استقراء جكئيات الشريعة "

على حرمته  وضو  املنكر احلل واملعلوم ضروري لدى مريدي التغيري   اعىن أن يكون حراما نص     

الشرجمل ا دخل لألفراد يف حرمته ) خارج مرغوبية اانسان واجلماعة ( وليس لإلنسان احلل يف التورف 

ليه عليهم رغائبهم ل واحلرمة حسب ما متفيه   ذلك أن كثريا من الناس يتورفون يف سلوكات الناس باحل

أو تسليط عقوبات عليهم   ادخل للشرجمل اا   وم ترد يف  2وأهوا هم   ويؤدي ام إىل تعنيف الناس

ولئك بسلوك العدوان ضد غريهم ) املخالفني ( بل ) القرآنية والنبوية ( وا يكتف أنووصه 

م املقاصد اليت يدعو إليها الدين ن له عالقة بالشرجمل ويرتجعون أويد     3سلوكهم العدواين بالدينيربطون

ويعتمدون على أدلة وبراهني واهية باطلة تشو ه املعاين اإلسالمية ملوضوجمل املنكر املطارد ) لباس   قوانني   

 .ممارسات سياسية ...( 

ن يبتكر من عنده منكرات يراها جديرة   وا  ب للمغري  من املسلمني أ املنكر إذن حيسمه الشرجمل

اجات لص إنتواره لذاته أو إشباعا حل ) غري فقهية ( ويت خذ من عنده مقوات نفسية ذاتية4بالتغيري

ايستطيع الظفر اا إا إذا وظ ف املفردات الدينية وسجو ق مجلة من أقوال الفقهاء واملتحدثني خاصة 

  على أنا ملخالفني لحل العقوبة املقررة با  ليدحض اا السلوكات املشينة يف نظره وي   مغلوطة غري مققة

                                                 
1

م   دار القلم للنشر والتوزيع بالقاهرة 7222 –ه 2276 2   7  ج االسالم ، فتاوى معاصرةمن هدي يوسف القرضاوي :  -
:682 . 

 . 72م ( ص  2996 –ه  2226   2) دمشل   دار السقا     اإلسالم وظاهرة العنفجودت سعيد وآخرون    -2

3
م ( ص  7226 –ه  2276   7)  القاهرة   دار الشروق     الصحوة اإلسالمية من المراهقة إلى الرشديوسف القرضاوي    -

. " اخللل الفكري والفقهي   لدى بعض الفوائل الداعية لإلسالم   اليت وقفن عند بعض الظواهر من النووص   وم تغص يف  796
 . 796مقاصدها   وم تضم بعضها إىل بعض " ص 

م  7222 –ه  2276   7) مور   مكتبة وهبة     الشريعة ومقاصدهاالسياسة الشرعية في ضوء مقاصد يوسف القرضاوي    -4
. " يف فقه التتغيري حنتاج إىل فقه رشيد   يتجسد يف فقه املوازنات   وفقه األلويات   وفقه املقاصد   وفقه الواقع   ح  حنسن  272( ص 

 . 272سياسة التغيري ألوضاعنا وأنظمتنا احلالية إىل أوضاجمل وأنظمة إسالمية " ص 
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ضد 1الداعون اىل العنف املسلح ن لضع له سلوكات املخالفني   مثلما يفعل عقاب اهلل الذي  ب أ

واغتواب النساء  نظمة السياسية وقتال الذين يلونم من املسلمني املستضعفني وغري املستضعفنياأل

ص موااة النظام السياسي غري ليه   خيطفال   ألنم ارتكبوا منكرا كبريا  ب أن يعاقبوا عوضرب األ

 .) بنظرهم ( وعجد  ذلك جهادا مقدسا لنورة ااسالم ودحض الطاغوت 2سالمياإل

ر شر  العلم الشرعي  بعاطفته لتغيري املنكر   بل  ب توف  ن يندفع املغري  جهة أخرى ا  ب أومن     
ىل جانب التبو ر بأن املنكر حرام املبادأة بالتغيري   إ يت جتيك لهال دلةكر موضوجمل التغيري   واإلملام باألباملن3

و و عدوان أبتعد املسلم الناهي عن أي مهجية أول   وبذلك يالضابط األحقا مثلما ذكرنا ذلك في

إىل هدف  حل   وبذلك يسيءمن املنكر املال ينتج منكرا أكربتكريس فساد وهو يدفع املنكر   أو 

 .4هيري جناز املعىن احلضاري املطلوب يف تغ  وا يتمكن من إالتغيري ذاته 

نه من نفوس ألسباب ظهوره ومتك  لة ليس دفعا للمنكر يف حد ذاته ولكنه دفع دفع املنكر يف احملو  إذ 

ن يستعيد ولذا ا يفتأ وأوآثاره العميقة يف قطاعات احلياة املختلفة   فاعهم عنه   وقناعتهم به ودالناس 

ن يعود للظهور مرة أخرى   ويدعه الناس ولذا حيرص الدافعون للمنكر على أ سلطته عليهم من جديد 

التغيري أبعادا تربوبة عميقة   تسهل عملية أو خوفا من العقاب   وبذلك يكتسب  طواعية دون إكراه

                                                 
1

هناك قاعدة " السكوت على املنكر إذا ترتب على تغيريه منكر أكربمنه " دفعا ألعظم املفسدتني   وارتكابا ألخف الضررين   وبناء  -
اسة يالس فسقه " ينظر يوسف القرضاوي  على هذه القاعدة يقرر الفقهاء طاعة اإلمام الفاسل إذا م ميكن خلعه إا بفتنة وفساد أكرب من

 . 276  ص الشرعية 
ه 2226كتاب األمة ) قطر   مركك البحوا  واملعلومات   شوال   الصحوة األسالمية بين الجحود والتطرف  ،يوسف القرضاوي    -2

 . 276( ص 
3

سالمة املنهج بأن  -7إخالص النية فيه   بأا يراد به إا وجه اهلل تعاىل    -2إن العمل املقبول عند اهلل ا بد له من ركنني أساسيني :  -
، )  ابن القرية والكتاب مالمح سيرة ومسيرةيكون  مبنيا على احملكمات البينات من نووص الشرجمل وقواعده " ينظر يوسف القرضاوي   

 . 272م ( ص  7226 – 2276   2  دار الشروق    القاهرة 

4
." أول مظاهر  22م ( ص 2997 –ه  2222   7) اجلكائر   دار اودى     ، أزمة العقل المسلمعبد احلميد أمحد أبوسليمان  -

طاحنة داخل الدولة واجملتمع بروز األزمة يف كيان األمة وتارخيها   قيام الفتنة الكربى اليت اندلعن معها سلسلة من احلروب األهلية ال
اإلسالمي قتل خالوا اخلليفة الراشد الثالث ذو النورين عثمان بن عفان   اخلليفة الراشد الرابع علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما  

 22سقطن اخلالفة الراشدة وقام يف موضعها سلطان قهر وملك وعوبية بدءا بدولة بر أمية " ص 
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نم يبقون وور بأتنب املنكر من املسلمني ا التحول من صناعة املنكر اىل صناعة املعروف   فأصحا

وميكن أن يرتفع  1"ونكول مقام التوبة " م   بل نتوقع التحو ل إىل النقيضحياهت املمارسة طيلة نفس على

 .2مستوى ممارسة املعروف لديه على ممارسة  املنكر سابقا  بسبب عمل التحول الذي حدا يف حياته

ااة   وإضفاء واملغ 3العلم باملنكر يعقلن الفعل التغيريي لدى املسلم الناهي وحيميه من التطرف   

فسية انتقامية ا ترتجم دوافع اإلميان يف مشاعر البغضاء على سلوك أهل املنكر   وااستجابة لدواخل ن

خومه أو خوومه من ممارسي املنكر  توحبه إىل توفية حسابات املاضي معوميكن أن التغيري   

يف العملية التغييريية وليس  هيب لدينوبذلك يشعر املسلم القائم على تغيري املنكر أنه يستجإليه والداعني 

واته يف الفعل وتعليماته وخط4دراك فقهه لذلك  ب إ إىل هواجس ووساوس واضطرابات نفسية  

األسس الشرعية املؤس سة له   وا خيفى خري من أي دواخل أو انفعاات غريبة عن التغيريي ليسلم األ

 تعاىل   وليس إرضاء ذوات مالية أو سياسية أو عسكرية  على أحد أن غائية التغيري يف النهاية رضوان اهلل

وميكن أن يتحول إىل ا يلبث وأن ينسى معاين اخلري دنيوية زائلة   ىل مغامن إنسان اإليتقرب من خالوا 

اجلهة األخرى ) املنكر (   غائية اهلل إذن ترفع من مجالية املعروف وتكسبه إنسانية عميقة تؤثر يف مسار 

                                                 
1

ه ) القاهرة   دار التوزيع والنشر اإلسالمية 222ت  –  ابن القيم اجلوزية  تهذيب مدارج السالكينعبد املنعم صاحل العلي العكي    -
." ف ذا صح هذا املقام ونكل العبد يف هذة املنكلة   أشرف منها على مقام " التوبة " ألنه 22م ( ص  7222 –ه  2272 7   

 . 222ه ماله مما عليه   فليجمع مهته وعكمه على النكول فيه والتشمري إليه إىل املمات " ص باحملاسبة قد متيكه عند
2

وحال التحول حتول البورية " اليت تتفجر من قلب صاحبها ينابيع من املعارف   اليت ا تنال بكسب وا دراسة   بل هو فهم يؤتيه  -
 .43ذاته   صاهلل عبدا يف كتابه ودينه على قدر بوريته " املرجع 

3
." التطرف اإلحنياز إىل طريف األمر   29ه ( ص  2222   2) الرياض   دار الشبل     الغلوعلي بن عبد العكيك بن علي الشبل    -

فيشمل الغلو   لكن الغلو أخص منه يف الكيادة واجملاوزة   ليس فقط اجرد البعد عن الوسط إىل األطراف اعىن آخر كل غلو فهو تطرف 
 س كل تطرف غلو " ولي

4
 .79  ص  رؤية في منهجية التغييرعمر عبيد حسنة    -
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لة   تؤدي ة وسالنتقال بيسر وسهول أوسا  املنكر وأهله   وحيول اإل  ويكداد ااقتناجمل اا يف1التحضر 

 ميان وسلوك معانيه .ىل احتضان اإلبال شك إ

 الضابط الثاني :ظهور المنكر 

وز ما من استخفى به صاحبه عن أعني الناس وأغلل عليه بابه فال  ظاهرا مرئيا   فأ يكون املنكر"    

التجسس عليه بوضع أجهكة التونن عليه أو كامريات التووير اخلفية أواقتحام داره عليه لضبطه حد أل

صلى اهلل عليه وسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال : لعن رسول اهلل  2متلبسا باملنكر "

ك ذلو ن لم يستطع فبقلبه انه فإم يستطع فبلسره بيده فإن لمن رأى منكم منكرا فليغي  " يقول

حبواسه ايدجمل جماا خليااته وإحساساته املنكر من قبل القائم على التغيري  ر ية3أضعف االيمان "

يطال  4وظن ياته اليت اميكن أن تقد م حجة على وقوجمل منكر  وميكن أن تؤدي إىل ظلم فردي أو مجعي

ا يكادوا ميي كوا بني الفاعل ستخفاف بأهل املعروف الذين م اإلغري املرتكبني لفعل املنكر   ومن رة ينج

  ومحل التغيري على ظن ا يغر من  5واملتهم وخيتلط عليهم ذلك   ألن الر ية واملعاينة احلقيقية مفقودة

  وتتسرت على الفاعلني احلقيقيني  احلقيقة شيئا ترسي  ملمارسات غري أخالقية تطال املتهمني والربآء

 للمناكر املختلفة .
                                                 

1
." املسلمون منذ تبينوا هذا التحدي أخذوا يف التعرف على اجلهود 262  ص  أزمة العقل المسلمعبد احلميد أمحد أبو سليمان    -

اهتم   ولألسف ف نم م حيققوا كثريا مماك انوا يأملونه " ص احلضارية لألمم األخرى وأقاموا العالقات اليت أملوا من خلفها استدراك ما ف
262 . 

 .682يوسف القرضاوي   املرجع نفسه :  -2
من رأى منكم منكرا فغي ره ( والرتمذي   وابن ماجه   والنسائي ولفظه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :" 29رواه مسلم )  -3

 .يمان "يغي ره بلسانه فغي ره بقلبه فقد برئ ، وذلك أضعف اإلبيده فقد برئ ، ومن لم يستطع أن 
4

: ياهذا إن اهلل بعث  -وكان على علم وفقه  –دخل رجل على املأمون يعظه   فقال له : اتقا هلل أيها الظام الفاجر   فقال له املأمون  -
ير منك   إىل فرعون   وهو شر مر   وقال " فقوا له من هو خري منك إىل من هو شر مر   وأمره بالرفل   بعثم وسى وهارون ومهال 

 .728  ص  الصحوة اإلسالمية من المراهقة إلى الرشد(   ينظر يوسف القرضاوي    22قوا لينا لعله يتذكر وخيشى " )طه : 
املعاينة نوعان : معاينة بور   ومعاينة بورية   فمعاينة البور : وقوعه على نفس املرئي   أو مثاله اخلارجي   كر ية مثال الوورة يف  -5

 تهذيباملرآة واملاء   ومعاينة البورية : وقوجمل القوة العاقلة على املثال العلمي املطابل للخارجي " ينظر عبد املنعم صاحل العلي العكي   
 . 272  ص  مدارج السالكين
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اجملتمع املسلم ودرجة الذي يوجد داخل 1جتماعي ن جهة أخرى تشري إىل لة احلس اإلر ية املنكر م   

 2جتماعي ونشر الفسادالرقابة اإلجتماعية على  رجات املنكر اإلجتماعية اليت تؤدي إىل إفساد البناء اإل

ح  إذا وقع إغفال ما حيدا داخل اجملتمع املمنوجمل يف قطاعات اجملتمع املختلفة   فاملسلم ا ميكنه 

وقوعه واهتم آلثاره املخيفة الفردية وااجتماعية   بل يبقى حاضر الر ية واملشاهدة  نكر عجب منملا

والر ية الدقيقة املرككة البعيدة عن الظن 3لوقائع اجملتمع املختلفة   وإذا وقع غري املقبول تودى له بالعلم 

  إذ جتربته السابقة مع املتابعة ملا يطرأ ية احلقيقية أو اخلرف أو ااهتام أو ما شابه ذلك من موانع الر  

على اجملتمع من أحوال  تلفة   مكنته من اكتساب قوة الر ية املرككة املستقوية حليثيات املنكر وبداياته 

" عن عائشة رضي اهلل   إىل جانب ذلك مكنته التجربة من املعاجلات املتسمة بالرفلوتطوراته املختلفة 

إن الرفق اليكون في شيء إال زانه ، وال ينزع من شيء إال نيب صلى اهلل عليه وسلم :" عنها عن ال

ن الفاعل أو اجلماعة الفاعلة أنفسا بشرية  ب يف تغيري املنكر   سيما وأ5التدرج كمة و واحل 4" شانه

لس وتليب التحلي يف التعامل معها باللني ا بالعنف   ح  تقتاد وتستجيب ملواطن ااحنراف بشكل س

 بعدئذ اانسحاب من املمارسة والعودة اىل ااميان .

  دون املسترت منها عن حال الر ية لص الظاهر من السلوكات اليت ينتجها أصحااا داخل اجملتمع    

أعني الرائني ومعاينة الناهني من أهل املعروف   فال ينبغي الرتبص بالفرد ) املمارس ملنكر( داخل داره 

                                                 
م ( 2989-ه  2228 2) بريوت   مؤسسة الرسالة      الثقافة العربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرةيوسف القرضاوي    -1
 .262ص

2
بريوت   مركك  ) المستقبل العربيزايري بلقاسم   " حتسني إدارة احلكم وماربة الفساد شرطا التنمية املستدامة يف الوطن العريب "  -

. " أن تعكيك احلكم اجليد وماربة الفساد  22 ص م   7228 –دلرب  –  كانون األول  228  جمل  72دراسات الوحدة العربية ( س 
 .22  املرجع ذاته   ص عنوران متكامالن   فالرشوة متس اوداقية احلكومة وبشرعية الدميقراطية   وتعرض احلكم اجليد للخطر " 

3
م (. " اإلسالم  دين قام منذ بك  فجره على  2992 –ه  2226  2القرضاوي   الدين والعلم ) القاهرة   مكتبة وهبة    يوسف  -

احرتام العقل والدعوة إىل النظر والتفكريف ملكوت السماوات واألرض وما خلل اهلل من شيء   وقام على رفض كل دعوى بغري برهان   
 .22  وعلى اتباجمل الظنون واألهواء" ص  واإلنكار على التبعية والتقليد

4
 ( 3343رواه مسلم )  -

5
 .  222  ص   الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرفالدرج سنة كونية   وسنة شرعية أيضا " يوسف القرضاوي    -
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التونن عليه حال حديثه باواتف أو  والتثبن منه وهو ميارس املنكر   أ عليه   ادفوالتجسس 

  هذه املطاردات والرتبوات باملنكرين نرتنن أو توويره بالكامريا اخلفية وهو ميارس املنكر املنهي عليه األ

سول اهلل صلى اهلل " عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن ر  اودي النبوي ا يكها الشرجمل احلنيف وا يقرها

إياكم والظن ف ن الظن أكذب احلديث   وا حتسسوا وا جتسسواوا تنافسوا وا عليه وسلم قال : 

خو املسلم ا يظلمه وا املسلم أحتاسدوا   وا تباغضوا   وا تدابروا وكونوا عباد اهلل إخوانا كما أمركم   

" حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه  يشري إىل صدرهخيذله وا حيقره   التقوى ههنا   التقوى ههنا   و 

املسلم   كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه   إن اله ا ينظر إىل أجسادكم   وا إىل 

نسانية النبيلة يف تغيري املنكر   وا وا جتيكها املمارسة اإل 1" صوركم   ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم

األسلوب غري   بسبب ستجابة عميقة يف وجدانات أصحاب املنكر ميكن أن تؤدي اىل ا

ارس لسلوك املنكر   وكأن القائم املتخذ معهم   وكذا املباغتة يف الرتصد والقبض على املم2خالقياأل

خذ على حني غرة   والتشهري باملنكر وسالكه   أكثر منه الشفقة عليه وسرته على التغيري حيب ذ األ

 . 3وتربيتهوإعمال ترشيده 

ة ر ية السلوك الظاهر وااقتوار عليه فقط دون السلوك الباطن واملستخفي يف التغيري دالة على املكان  

والتحذير منها ح  وإن كان 4نسان املسلم الكبرية اليت يراعيها الشرجمل اإلسالمي يف اإلحتفاظ بكرامة اإل

                                                 
1

 . (  تورا 2922  وأخرجه أبو داود )  222 – 22ي ار   والبخ ( 7262( و )  7262رواه مسلم )  -

2
أكد القرآن الكرمي أن تككية النفس اإلنسانية هي الغاية من ش  التكاليف والتككية املنشودة هي الرتبية الوحيحة   هي توفية املعدن "  -

تراثنا الفكري في اإلنساين من شوائبه   وجعل الغرائك كلها حتن رقابة العقل املؤمن   فال تطغى وا جتمح " ينظر ممد الغكا    
 .28) اجلكائر   دار املعرفة   دت ( ص  والعقلميزانالشرع 

3
كثريا ما تكن اخلالفا بني األفراد والفئات   ظاهرها أنه خالف على مسائل يف العلم   أو قضايا يف الفكر  وباطنها حب الذات واتباجمل  -

اإلختالف المشروع والتفرق ة اإلسالمية بين و ، الصحاووى الذي يعمي ويوم   ويضل عن سبيل اهلل " ينظر يوسف القرضاوي  
 . 292  ص  ة في فقه اإلختالف في ضوء النصوص والمقاصد الشرعيةسدرا   المذموم

4
يقدم لنا القرآن الكرمي أدلة عديدة   تدل على أن دعوة التغيري تبدأ عادة على يدي رجل فرد   وبعد لك يأخذ الناس باالتفاف حول  -

على إحداا التغيري املنشود "   ينظر أمحد ممد كنعان  أزمتنا احلضارية يف ضوء سنة اهلل يف  هذا الرجل صاحب الدعوة   ليعمل معهم
 . 222  ص76  دت ( جمل  2) قطر   رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية     األمةاخللل   كتاب 
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ألن ذلك يؤدي إىل سرا   لكن دون جماهرة وإعالن داخل اجملتمع    1ميةسالاإل خيالف معايري احلياة

تفشي املنكر داخل اجملتمع   والتخفي واإلسرار ا يتجاوز اإلضرار بواحبه فقط   لذا يقتور يف النهي 

  هدا فضال 2على السلوك الظاهر املرئي واملعاين من قبل اجلماعة الناهية أو الفرد القائم بوظيفة التغيري 

يأخذه التغيري من قبل اجلماعة الناهية   حال مباشرهتا لسلوك النهي   فال عن الطابع النظامي الذي 

نكر ( تندفع بغوغائية غري مضبوطة وغري مدروسة   وتتجاوز حدود اللياقة مع اآلخر ) صاحب امل

روحه العميقة ا التشبث   ومالمسة  3لتكام احلقيقي بضوابط التغيريوانضباطها ذلك شارة على اإل

 يت ميكن أن تنتج منكرا أكرب منه .بأشكاله ومظاهره األوىل ال

ىل خطوات ووسائل التغيري املتدرجة اليت تتناسب رسول املعلم صلى اهلل عليه وسلم إبعد الر ية ينب ه ال  

القوة وتواجه املنكر مواجهة " بيده " الوسيلة األوىل يف التغيري بأن متارس  4وطاقة اجلماعة القائمة بالتغيري

) الفكري والتنفيذي ( إىل جانب نظار   ويفقد تأثريه ااجتماعي جتعل املنكر يستخفي عن األ   فاصلة

تشتين القوى اليت تتجمع حوله وتدافع عن خياراته   والتغيري " باليد " يقع يف ذ ابة اإلميان وقوة العكم 

" التغيري باللسان " بعد عدم  اآلمرة باملعروف   يليه يف الدرجةالنفسي الذي تنطوي عليه إرادة اجلماعة 

ستطاعة للتغيري األول   بأن يوظ ف قدراته البيانية والكتابية واخلطابية يف تبيان مضار املنكر املنتشر اإل

اليت ميكن أن ينتجها املنكر وحجم املتات املستقبلية  وآثاره املرتتبه عليه أخالقيا واجتماعيا وسياسيا ...

إذا ما ت رك بدون تغيري   وعندها ينفلن من ااستطاعة والقدرة على التحكم فيه   فتغيري اللسان يبني  

                                                 
."تكون احلياة اإلسالمية 2م ( ص  7222   6) مور   نضة مور     مشكالت في طريق الحياة اإلسالميةممد الغكا     -1

أنضر حياة على األرض وأرقاها وأعالها بقدر شدة ارتبا  املسلمني باملوحف الشريف وبالنبوة االيت طبقن أحكامه وأبرزت أهدافه   
 .2اته   ص وجعلن احلياة العامة اخلاصة تستمد وجودها وضياءها من آياته وهداياته " املرجع ذ

2
 .272  السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهايوسف القرضاوي    -

3
 . 26ص  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،خالد عثمان السبن    -

4
ل وهذا حرام   أمجع العلماءعلى أن املنكر واجب تغيريه   ف ن م يقدر على تغيريه بيده   فبلسانه بأن يأمر وينهى   ويقول : هذا حال -

) القاهرة   دار  األمر بالمعروف والنهي عن المنكرف ن م يقدر فبقلبه   ليس عليه أكثر من ذلك " ينظر أمحد عك الدين البيانوين   
 . 22م ( ص 2999 –ه 2272 2السالم للطباعة النشر والتوزيع    
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عن ارتكابه وانتشاره داخل اجملتمع إىل جانب إبراز  الفته للشرجمل كل ما يتعلل بأدبيات املنكر اليت تنجم 

الذي ي نشؤه املعروف واخلري  1لريبها للعمران احلضاريعن  وجمافاته لتعاليم القرآن والسنة فضال
الوادر 2

 من الذات املؤمنة املتحضرة .

يري بالوسيلتني السابقتني عن التغن يعجك الفرد يف ناية مراحل تغيري املنكر   بأ"التغيري بالقلب " يأو     

على التغيري الفعلي بعد استيفاء شرو  ىل استدخال النفور من املنكر وصانعيه يف داخله   وينوي فيلجأ إ

وهتديده لقوى 3باستمرار   سيما مع جتدد استفحال املنكر  ذلك   وينمي مشاعر البغض يف جواحنه

بوادر اخلري يف اجملتمع   فهو ب نكاره القليب يسعى لتحني  الفرص الوال  واملعروف   وتطاوله على 

نكار حبيس القلب فرتة طويلة ليتحو ل بعدئذ إىل تسويغات اإل  اعىن ا يبقى املناسبة ملمارسته فعليا 

() فرض كفاية فقهية وسياسية 
ء للتنو ل من واجب تغيري املنكر   أو اخلوف من تبعاته القانونية   هتي  4

  وبذلك يكون  وااجتماعية   أو القول بكواله وانتهائه   دون الوقوف على املالمح واملؤشرات لذلك

جتماعي واستشرائه مناء املنكر وقوة نفوذه اإل يب حيا ا يكمن مع طول الكمن   وا خيبو معنكار القلاإل

 داخل اجملتمع .

رتباطا عميقا استوى األداء ىل مستوى الضعف ترتبط ام والقوة إمراتب تغيري املنكر من مستوى العك 

يد " ألن من ورائه سلطانا حيميه داء احلضاري يقوى " التغيري بالي للمجتمع   يف حال ارتفاجمل األر ضااحل

                                                 
1

) بريوت   دار ومكتبة اوالل   الطبعة  المقدمة" عائدة اخلراب يف العمران على فساد الدولة بالفساد واانتقاض   ينظر ابن خلدون    -
 . 286( ص 7222األخرية    

2
زمامهم للشهوات   يوم قاد املسلمون اإلميان قامن وم دولة ترعى اخلري والشرف   وتودر لآلخرين العقائد والقيم   فلما أسلموا "  -

علل وأدوية ، دراسات في ومكق وحدهتم الرتف وحب الدنيا   م يبل لوجودهم معىن   فعادوا من حيث جاءوا " ينظر ممد الغكا    
 . 22) اجلكائر   دار املعرفة   دت ( ص  أمراض أمتنا ووسائل اإلستشفاء منها مع تصحيح لما وجه إلى التاريخ اإلسالمي من أخطاء

3
 . 28خالد عثمان السبن   املرجع ذاته   ص  -

4
أي إذا قام به فرد واحد اكتفى به   وسقط الوزر وانتفى اإل  غن األمة    –الفهم احلقيقي لفرض الكفاية ا يكمن يف املعيار الكمي "  -

ة يف تكييف فروض الكفاية تكون بتحقيل ذلك أن فروض الكفاية تتعلل يف غالبتها اواحل األمة خاصة " مواحل معايشها   وبالتا  العرب 
دراسة منهجية في النظرية    الوظيفة العقيدية للدولة اإلسالميةاملقوود واملطلوب واملراد مجلة " ينظر حامد عبد املاجد قويسي   

 .272  ص السياسية اإلسالمية 
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ة"التغيري بالقلب " تناسبا ىل رتبإالقوة   ويف حال اخنفاضه ترتاجع1ويؤازره   وينتج معانيه اليت يدعو إليها 

ىل توطيد اجلاه أولوية حضارية   إذ ينورف إمع ضعف السلطان السياسي الذي ا ميثل املعروف لديه 

من خالل دعم  ثبين دعائم أسس ااستقراريف ت2السلطات وفعاليتهااخلاص بالسالطني ا إىل قوة 

  وتنتج أولويات جب مع الضعف السياسي ولوية حت  وتوسيع مؤسساته الفاعلة   هذه األقواعد املعروف 

والبحث عن نفوذ سلطوي يوس ع املطامح 3) الضعف احلضاري ( شخاص ومناصبهم تتعلل اراتب األ

السياسية الشخوية على حساب أي  مطلبية حضارية أخرى لرج من دائرة السالطني إىل فضاءات 

 .النمو احلضاري داخل اجملتمع املسلم 

حركية   ا كانن هذه العالقة ) واملراتب يف التغيري تشري إىل أن املسلم اميكنه أن يهمل عالقته باملنكر أي  

بيانية   قلبية ( وذلك حسب استطاعته املشار إليها يف احلديث النبوي   ح  يهتم باملنكر أول مرة   

أي مسلم وأي مجاعة مسلمة     ااعتناء بضرورة التدرج من درجة الضعف اىل 4وهو مرتبط خبريية 

  ري مع مطالب اجملتمعنه من التفاعل احلضاميان عنده بوورة مطردة متك  حيث تنمو حيوية اإلدرجة القوة 

ة وحتميه من إغفال مهماته التغيريية ح  وإن كانن بأضعف ااميان   املهم أن ا يهمل وظيفته احلضاري
ويعتر فقط حباجياته اخلاصة من حتويل املال وطلب الولد واافتتان اباهج الدنيا   واإلعراض عن أي 5

                                                 
من أبرز األمثلة اليت تذكر اذا الودد يف العهد األموي : سرية عمر بن عبد العكيك الذي و  اخلالفة بعد أن احنرف احلكم األموي عن  -1

م نج الراشدين وارتكب كثريا من املظام   فما كان من عمر إا أن أحيا العمل بالشريعة كلها   فألغى مظاهر الرتف واألاة   ورد املظا
 –نع الفساد   وعدل يف الرعية   وقسم بالسوية   وأقام الوالة وآتى الككاة   وامر باملعروف ونى عن املنكر   فلم متض ثالثون شهرا وم

شريعة ح  عم الرخاء واإلزدهار   وساد اإلخاء وااستقرار   وأمى الفقر من بني الناس " ينظر يوسف القرضاوي    –مدة خالفته 
 . 27) اجلكائر   دار الشهاب للطباعة النشر  دت ( ص  وصالحها للتطبيق في زمان ومكان اإلسالم خلودها

2
 . 72( ص  7222   6  ) مور   نضة مور     اإلسالم واإلستبداد السياسيممد الغكا     -

3
   2) دمشل   دار الفكر     الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين ، بحوث في التاريخ والحضارة اإلسالميةعماد الدين خليل    -

 .769م( ص  7227أيار مايو  –ه 2272ربيع األول 
 .2  ص  ، الجمعيات الخيرية اإلسالمية ودورها في التكامل اإلجتماعيمي الدين خري اهلل العوير  -4
5

ضاري الذي زادته حدة وكثافة وتقاربا " إن أي أمة ا تتجذر يف تارخيها لن يكون اقدورها أن تعثر على مراكك ثقلها يف زمن الوراجمل احل -
تقنيات التواصل السريع وانفجار املعلوماتية واإلعالمية عرب ربع القرن األخري " ينظر   عماد الدين خليل   الوحدة والتنوجمل يف تاري  

 . 722املسلمني   ص 
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 منغ ص من شأنه التقليل من نعيم الدنيا أو 
 
شاقة لة خالل سنوات حو  التعرض لتضييع مكاسب الدنيا امل

من اجلهد واجلمع   أو إغفال مواضع متقدمة يف اجلاه والسلطان أو انتظار فرص مادية من شأنا حتسني 

جتماعية ولو على حساب شرو  اخلريية اليت وصف اا القرآن الكرمي إعالء قيمته اإلو وضعه املادي 

 ى الناس يف بلدان العام الثالث   سيما مع ضغط احلياة وظروفها ااجتماعية عل 1وىلاملسلمة األاجلماعة 

 وخووصا لدى الطبقة الفقرية واملتوسطة .

  نكر مع الم –رضي اهلل عنه  –سلوك الفاروق تحليل: 

فقال يا  عليه  ن عمر بن اخلطاب تسلل دار رجل   فرآه على حالة مكروهة فأنكرحياء "أ" جاء يف اإل

فقال :    فأنن قد عويته من ثالثة أوجه  أمري املؤمنني   إن كنن أنا قد عوين اهلل من وجه واحد

وأتوا ) وقد جتسسن   وقال تعاىل  63( احلجرات :  وال تجسسواوما هي قال : قد قال اهلل تعاىل ) 

ا ال تدخلوا بيوت)  وقد تسورت من السطح   وقال تعاىل :  654( البقرة :  البيوت من أبوابها

وما سلمن فرتكه عمر وشر  عليه    33( النور :  حتى تستانسوا وتسلموا على أهلهاغيربيوتكم 

 2التوبة .

ممارس املنكر داخل بيته تبني  مدى حساسية الوورة املستخفية للمنكر سلوك الفاروق رضي اهلل عنه مع 

ن ماوات كشفها تؤدي إىل  الفات ها أو كشف املستور منها   سيما وأي ااعرتاض علي  اليت ا ينبغ

وتسيء إىل املمارسات املقتحمة على املنكرين     أخالقية عميقة   تضر بوورة املعروف والقائم عليه 

واليت ا ميكن تقبلها من أهل املنكر أنفسهم  وميكن أن تؤدي إىل ردود أفعال عنيفة تطال أهل 

 ن يتثبن ثقافة وسلوكا داخل اجملتمع .ت على املعروف أتفو    وتشك ل فتنة اجتماعية املعروف
                                                 

تقوم على هاتني الركيكتني لتنهض اا   هذه  . " فأما وظيفة اجلماعة املسلمة اليت 222  ص  2ج   في ظالل القرآنسيد قطب    -1
 من الوظيفة الضرورية إلقامة منهج اهلل يف األرض   ولتغليب احلل على الباطل   واملعروف عن املنكر   واخلري على الشر ..هذه الوظيفة اليت

 اجلها أنشئن اجلماعة املسلمة بيد اهلل وعلى عينه ووفل منهجه " 

 .279  القاهرة :    الشعب2728   2  جإحياء علوم الدينأبا حامد العكا     -2
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هه إليها ثالا ا يكها القرآن الكرمي نب رتكاب  الفاتسلوك اخلليفة عمر رضي اهلل عنه عن اأبان 

ى الواقع يف املمارسة غري املقبولة يف اجملتمع املسلم   وحني لع مضامينها اعرتف حبوول التجاوز وخل  

ويقود  2نسانية  مما يعر أن النهي يف اإلسالم يراعي اخلووصية اإل1سبيل الفاعل واشرت  عليه التوبة 

  وميلك السلوك الظاهر التأثري الكايف يف  غري املسترت املعاين من قبل اجلماعة القائمة السوك الظاهر

وهنا  ب مالحظة ولذا تركهه الفاروق عمر رضي اهلل عنه    ملسترت ايتجاوز التأثري الذاو اجملتمع   وا

ولذا  ت املنكرةالسلوكاوعي اجملتمع بكيفيات وطرائل التغيري اليت ا ب أن متس أو تالحل املستور من 

اليت جتاوزها وهو يعاين فعلة العاصي ) صاحب  ةذك ر املخالف عمر رضي اهلل عنه باآليات الكرمي

 .املنكر(

ي خطر من شأنه أن ومتابعته أل3من جهة أخرى يشري سلوك النهي والتغيري إىل حيوية اجملتمع احلضارية 

رضي اهلل عنه وإن كان 4تورا   إذ عمل الفاروق خالقي للمجتمع ح  وإن كان مسيضعف املكو ن األ

مما حدا به  ن السيطرة على املنكرات الظاهرة م ةن اخلليفعد  يف الظاهر  الفة   لكنه يعد باملقابل متك  ي  

سهال نفوذا ح  ا لرج إىل التأثري ااجتماعي ومتلك إىل التضييل على املنكرات املتخفية على اجملتمع 

                                                 
1

التوبة هي رجوجمل العبد إىل اهلل   ومفارقته لورا  املغضوب عليهم والضالني   وذلك ا حيول إا اداية إىل الورا  املستقيم "  -
 . 222  ص  ج السالكينتهذيب مدار واحتول هدايته  إا ب عانته وتوحيده " ينظر عبد املنعم صاحل العلي العكي   

2
مستمدة من إنسانية الشريعة اليت " شرعن من اجل اإلنسان لرتقى به وتأخذ بيده وحتف  عليه خوائوه اإلنسانية   وتنميها وتثبتها  -

) بريوت  اإلسالميةمدخل لدراسة الشريعة وحتميه من طغيان اجلانب احليواين فيه على جانبه اإلنساين املتميك " ينظر يوسف القرضاوي   
 .277م ( ص  2992 –ه 2222 2  مؤسسة الرسالة    

3
. " حيوية تنطلل من  اإلميان  82) مور   مكتبة اإلميان   دت ( ص  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينأبو احلسن الندوي    -

إرادة وقوة نفس وماسبتها واإلنواف منها   وكان الذي كان مدرسة خلقية وتربية نفسية  متلي على صاحبها الفضائل اخللقية من صرامة 
 .  أقوى وازجمل عرفه تاري  الغخالق وعلم النفس عن الكات اخللقية والسقطات البشرية "

4
" عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ينتقل من اجلاهلية إىل اإلسالم   فيتحرر عقله ح  يقطع شجرة الرضوان اليت بايع النيب صلى اهلل عليه  -

وسلم  أصحابه يوم احلديبية حتتها خشية أن يطول الكمن بالناس فيقدسوها   ويقف أمام احلجر األسود بالكعبة فيقول : أيها احلجر إين 
   إليمان والحياةأقبلك وأنا أعلم أنك حجر ا تضر وا تنفع   ولوا إين رأين رسول اهلل يقبلك ما قبلتك "   ينظر يوسف القرضاوي   ا

 . 226ص 
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 ةالتيتستجيب بفعالية ملقوات املنكر وأفعاله عيماجتتحكم يف العديد من الفئات اإل  وتاملسلميف اجملتمع 

 حيانا وبدافع التفاعل مع امليوات الداخلية للمنكر .ومتارسها بدافع اإلتباجمل أ

 :القدرة الفعلية على التغييرالضابط الثالث 

على التغيري بالقوة اعىن ان يكون  –بنفسه أو ان معه من أعوان  –" أن يكون مريد التغيري قادرا بالفعل 

لديه قوة مادية أو معنوية متكنه من إزالة املنكر بسهولة   وهذا يف الغالب إمنا يكون لكل ذي سلطان يف 

دائرة سلطانه   كالكوج مع زوجته   واألب مع أبنائه وبناته الذين يعووم ويلي عليهم وصاحب املؤسسة 

. إمتالك 1داخل مؤسسته   واألمري املطاجمل يف حدود إمارته أو سلطته   وحدود استطاعته وهكذا " يف 

و نكر   أة بالنسبة للقائم بالتغيري   فالتحمس ليس وحده كافيا إلزالة امليالقدرة يف تغيري املنكر ضرور 

تغيري يؤدي إىل نتائج مواجهة املنكر وهو دون ذلك   ذلك أن ااندفاجمل يف ال تضخيم قدرة الناهي يف

نابع املعروف بقود جتفيفها   إىل وضرب م 2عكسية من شأنا أن تؤدي إىل التنكيل بأهل املعروف

من إنتاج حراك الدعوة إىل املعروف ومواجهة املنكر   ألن ذلك يجع د  3جانب نشر ثقافة التخويف 

من جانب الوصم باخلطر على األ   إىل4بالتنكيل واملطاردة   ويهدد املستقبل املهر وااجتماعي

 ااجتماعي .

                                                 
 . 688 فتاوى معاصرة : من هدي اإلسالميوسف القرضاوي   -1
كما رأينا ذلك يف بالد ش  آخرها اجلكائر   وقبلها يف الوني   وإفاد ثورة الطلبة املطالبني باحلرية " ينظر يوسف القرضاوي     - 2

 . 222  ص  الصحوة اإلسالمية من المراهقة إلى الرشد
3

" حتويل اخلوف من السلطة احلاكمة إىل  اطر خارجية أو خارجة عنها   حبيث يوبح التخويف من واجبات الدولة   محاية ملواطنيها   -
مودر خوف   وهي لذلك تعترب نفسها يف ناية األمر يف خندق واحد مع املواطنني يف مواجهة تكون إنا تريد أن ليف من دون أن 

المستقبل قي أو متخيل " ينظر الطاهر لبيب   من اخلوف إىل التخويف : مسامهة يف تعريف ثقافة اخلوف   خطر قريب أوبعيد   حقي
 .22 ص  العربي

)بريوت  المستقبل العربيعوام نعمة إلاعيل   حول حجاب املسلمات يف فرنسا : يبقى القضاء مالذا نائيا حلماية احلرية الدينية    -4
 .27  ص  7222مارس  –  آذار  222  جمل  76  مرككدراسات الوحدة العربية   ( س 
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  ايدفع إىل العجلة يف التغيري   وإجناز املطلوب إجنازا حالا حيقل 1شر  القوة بالنسبة لتغيري املنكر 

اإلزالة لكل  لفات ورواسب وهياكل املنكر   بل ميهل اجلماعة القائمة على التغيري   ويبطئ خطا 

ومن  وحيمي قوى املعروف محاية مققة   2املكاولة ح  يتحقل من إمكاناته وحيسب املتات والعواقب 

ن تفكيك بنيته وشبكاته والتمكن م  3ادف إصابة املنكر يف مقاتله الرئيسية يف التغيري    ينطلل

واحلمل عليه محلة مرككة يف الوقن املناسب   اميكن أن يلملم شتاته إا بعد فرتة طويلة  املختلفة 

ومن يستطيع طرف املعروف وقتها أن يبسط نفوذه على الناس إىل جانب نشر التخويف من املنكر 

لقاء  قبوا إجتماعيا هل املعروفأصبحن تسم أهل املنكر   ويكتسب أ فاعليه بسب سوء السمعة اليت

والكيفيات غري احلضارية  4التعامل املنطقي واملوضوعي مع املنكر وفاعليه   بعيدا عن الغوغائية واومجية

 .اليت يتسامع اا الناس يف الكثري من مناطل العام العريب وااسالمي

ألجيال يف تغيري املنكر لدى ا 5و" قوة روحية " ه الطريقة يورا ثقافة حضارية عميقةتغيري املنكر اذفهم 

مفادها أن توظيف القوة يف التغيري يكون حال التحقل من شدة القوة املكو نة احلاضرة إىل جانب املتعاقبة 

ن ليس باملمتد   الذي ميكن أن يوسع التأكد من النيل من املنكر وبأقل التكاليف واخلسائر   ويف زم

ن تقلب ميكان التفوق أ رقعة الوراجمل   وتظهر مستجدات جديدة تضيف إىل الباطل قوة أخرى من شأنا

                                                 
1

" إذا كان املنكر من جانب احلكومة أو الدولة   اليت متلك مقاليد  ، الصحوة اإلسالمية من المراهقة إلى الرشديوسف القرضاوي  -
هم أن يعملوا لتغيري املنكر الذي ترتكبه السلطة أو حتميه ؟ عليهم أن ميلكوا القوة القوة املادية والعسكرية   ما ذا لألفراد والفئات   أو علي
قوة اجلماهري الشعبية العارمة   فمن  -2اجمللس النيايب    -7القوات املسلحة    -2اليت تستطيع التغيري   وهي يف عورنا إحدى ثالا : 

 . 222"   ص م ميلك إحدى هذذه القوى الثالا فما عليه إا أن يورب 
2

 " أمجع الفقهاء على أن املسلمني إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة حبيث يغلب الظن  فقه السيرةممد سعيد رمضان البوطي    -
ة أنم سيقتلون  من غري أي نكاية يف أعدائهم   إذا ما أمجعوا قتاوم   فينبغي أن تقدم هنا مولحة حف  النفس   ألن املولحة املقابل

 . 92وهي مولحة حف  الدين موهومة أو منفية الوقوجمل " ص 

3
يقول العكبن عبد السالم " إذا م حتول النكاية وجب اإلنكام   ملا يف الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل  -

 . 92ع ذاته   ص اإلسالم  وقد صار الثبوت هنا مفسدة مضة   ليس يف طيها مولحة " ينظر البوطي   املرج

 . 222  ص  االسالم وظاهرة العنفسعيد جودت وآخرون    -4
. " القوة الروحية اليت تتطابل مع العمل املثمر الفعال تقع إذن بني حالني من أحوال النس   ا يوجد  ميالد مجتمعمالك بن نيب    -5    

 . 72وراءمها إا اخلمول والرخاوة يف جانب   واليأس والعجك يف جانب آخر" . ص 
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بكل الطوارئ اليت تقع يف  1ىل املنكر   وحينئذ تندحر قوة املعروف بسبب غياب القدرة على التنبؤإ

لقوة احملوزة لديهم كافية لضرب معاقل املنكر وتدمري قواه أو بسبب توهم أن اطريل التالحم مع املنكر   

ماكن معينة ح  إذا شرجمل يف التنفيذ تبني  أن قوة اخلوم أقوى وأصلب مما يعر هكمية  أاملتمرككة يف الظاهرة

هة  ) املعروف ( وانتوار القوة املواجهجة   وتراجع األمل النفسي يف حتقيل ظفر آين على قوى 2القوة املواج 

  وكذا املتعاطفني والقطاجمل الشعيب العام الذي يناصر 3املنكر   خيص املشاركني يف التغيري والداعمني له 

عدائية  ابية اليت تنتج لدى طرف املنكر   ومنو املشاعر ال  فضال عن اآلثار النفسية اإلقوى املعروف 

ىل ساحات الوراجمل اإلجتماعي احملتكم إوالظفر يف جتماعي املتأثر بالغلبة لديه   مع ازدياد حجمه اإل

 . 4تعبري القوة

لتكون ايف 5ن دفعة واحدة بل ا بد وا من مرحلية طويلة ومن الواضح بداهة أن قوة املعروف ا تتكو     

قتوادي لص الفرد واجلماعة ح  تبلغ مستوى اجلاهكية يف إزهاق النفسي والثقايف واإلجتماعي واإل

انغراس يف تربة اجملتمع العميقة   ح  توبح خيارا أساسيا للمجتمع ا ميلك   وتتمكن من ا املنكر

أمامه سوى ااستجابة الشعورية والسلوكية   ويتحرك بدافع الرضا والتقبل ا اإلكراه والعنوة وااضطرار 

لعمر للتحرك القوي ضد املعروف   وعندئذ ا يتمكن املنكر من الومود امام الكحف القوي الراس  ذو ا

                                                 
1

باحن األفيون وم تروجها لتحرميه  " ينظر ممد حركة طالبان منعن التووير واملوسيقى بدعوى أنا من املنكرات احملرمة شرعا بينما أ"  -
 .88م( ص  7222 –ه 2277 7) دار الشروق      طالبان جند اهلل في المعركة الغلطهويدي   

2
الفقهاء والسلطة مثلما حدا مع " احلركة الكبريية   وحركة يكيد بن املهلب   وحركة ممد بن األشعث .." ينظر رعد ممود الربهاوي    -

 . 722  ضمن كتاب عماد الدين خليل   الوحدة والتنوجمل يف تاري  املسلمني   ص  اعة الحياةوصن
3

 . 87فهمي هويدي   املرجع ذاته   ص  -

4
" كما حتتاج األمة إىل القوة كذلك حتتاج إىل العلم الذي يؤازر هذه القوة ويوجهها أفضل توجيه" ينظر  عبد احلميد الغكا    حول  -

) مور   دار التوزيع والنشر اإلسالمية    المشروع اإلسالمي لنهضة األمة قراءة في فكر اإلمام الشهيد حسن البناأساسيات 
 م .7222 –ه 2272 

5
حد قيادات الطالبان الرليني يف وزارة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  أيقول  –السؤال لفهمي هويدي  –" التدرج الذي تقول به  -

كان مطلوبا حيثما كان الناس حديثي عهد باإلسالم   أما يف زماننا فاألمر  تلف   وم يعد شبح الكفر والشرك يهدد بالد   –األفغانية 
املسلمني   ولذلك فال سبيل للرتخص أو التدرج يف التكاليف   وإن ظل الرفل واحلكمة واملوعظة احلسنة يف  اطبة الناس من األمور 

 .87للتوجيه القرآين "   فهمي هويدي   املرجع ذاته   ص  الواجبة يف كل حال طبقا
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أمام املعروف القوي فعال ا ومها وا غرورا وا اخنداعا بعوارض وأشبا  الطويل يف التكون والنمو والتطور 

جتماعية والتخفي بعيدا عن التأثري نسحاب من احلياة اإلاليت جترب املنكر على اإل1ة ذاهتا القوة ا القو 

 الثقايف والسلوكي .

اليت تعوف باجلماعة  2وحال غياب القوة يف عراك املنكر   أو تأخر النضج املناسب تربز العواطف   

اجلماعة ترجو أن  عتداد بالذات   أكثر من الالزم   وكل فرد أوفئة من  ويتضخم اإلالقائمة على التغيري

واندفاجمل غضيب متعجل رة محاسية وىل   بناء على فو قواعده األ تيان علىيؤذن وا يف اإللتحام باملنكر واإل

وميكن  3ن تستكني لضعفها    ما تلبث أحسااا بل ينفر نفرة عجلى ا حتقل شيئا  لعواقبلاحيسب 

بسبب الفشل يف إحداا اخليارات األصلية   يعر إىل خيارات نقيضة أن تتحول إىل خيارات غري 

س لنفسيات جديدة غري النفسيات   وأسالذي ترك وقعه النفسي كبريا على الناس 4نكام التغيري واإل

 وىل األ

وعسري على النفس املؤمنة اليت انطلقن يف موارعة املنكر ومقاومته   أن هتضم حال الرتاجع واانكام 

عي  وتتلقى مام إرادات غري جديرة بالوجود اإلجتماستسالم والذل أمام قوى املنكر   وتقبل فجاعة اإلأ

ة باإلخفاق اإل جتماعي من قبل الطرف املناوئ فتوبح حينئذ وكأنا متهمة املقوات اإلجتماعية املعري 

                                                 
1

إذا أرادت أمتنا يف طريل حتريرها ووحدهتا وبناء نضتها : اإلنسان القوي الذي يدوس الشهوة   واملنتج الذي حيرتم الوقن   والوابر  -
يونع ذلك كله إا اإلميان   إميان اإلسالم " ينظر الذي يتحمل الشظف   والسخي الذي يبذل املال   والفدائي الذي حيلم باملوت   فلن 

 .222م ( ص 7222 -م 2277   6 ) مور   مكتبة وهبة     الحل اإلسالمي فريضة وضرورة  يوسف القرضاوي  
2

ا ريب أن الذي ننكره هنا : هو أن تغلب العاطفة على عقل اإلنسان   فتؤثر على صواب إدراكه   وحترفه عن طريل السداد   إذا "  -
 الواجب على اإلنسان أن حيكم عقله يف عواطفه وانفعااته   ا العكس   ف ن الذي يتبع عواطفه   ويسري وراءها حيثما وجهته   إمنا يتبع

 . 86  ص  الصحوة اإلسالمية من المراهقة إلى الرشداووى يعمي ويوم " ينظر يوسف القرضاوي    هواهه   واتباجمل

3
" هو الوهن الذي قذف يف قلوب هذه األمة فمكن ألعدائها فيها   وذلك هو خراب القلب من اإلميان وهوعلة سقو  املسلمني "  -

 .228) اجلكائر   شركة شهاب   دت ( ص  مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البناينظر حسن البنا   
4

 إن تكوين األمم وتربية الشعوب وحتقيل اآلمال ومناصرة املبادئ حتتاج من األمة اليت حتاول هذا أو من الفئة اليت تدعو إليه على األقل"  -
دو عليه تلون وا غدر   وتضحية عكيكة ا إىل قوة نفسية عظيمة تتمثل يف عدة أمور : إرادة قوية ا يتطرق إليها ضعف   ووفاء ثابن ا يع

سن حيول دونا طمع وا خبل   ومعرفة باملبدأ وإميان به وتقدير له يعوم من اخلط  فيه واإلحنراف عنه واملساومة عليه واخلديعة بغريه " ح
 .22البنا   املرجع ذاته   ص 
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ة غري املتكافئة وغري براز قوهتا املنهكة املتعبحتركها يف الوقن غري املناسب   وإحال باحلمل  جتماعياا

جا ا يعر أن خطااا بعد اوكمية يوبح ممجو لتحام مع جحافل املنكر القوية واملنظمة   مماملؤهلة لإل

جتماعية اليت تبدأ يف البحث وا يستجيب لتطلعات القوى اإل 1عيةجتماومردودا وغري مؤهل للقيادة اإل

ىل استعراضات ومتثيليات بدون قوة حقيقية تؤدي إ2ت العنيفة عن خيارات حضارية أخرى غري اخليارا

ن متنحه التغيري املطلوب   ودون أن متنحه تقديرا اجتماعيا وأمنا   دون أجتماعية لدجمل الرأي العام إ

 خيص حاضره ومستقبله .

 : عدم توقع منكرأكبر:الضابط الرابع 

فيها  " أا خيشى من أن يرتتب على إزالة املنكر بالقوة منكر أكرب منه   كأن يكون سببا لفتنة تسفك

ل   وتكون العاقبة أن يكداد املنكر متكنا ويكداد اابرياء   وتنتهك احلرمات   وتنتهب األموا دماء

ملنكر  افة ماهو أنكر ووذا قرر العلماء مشروعية السكوت على ا ملتجربون جتربا وفسادا يف اارض  ا

  اعتبار إنساين آخر يدخل يف تغيري 3ابا ألخف الضررين   واحتماا ألهون الشرين "كعظم   ارتمنه وأ

يستهدف أول ما يستهدف  4التغيري ن  خيص النتائج املرتتبة على تغيري املنكر   ألاملنكر   ومدافعة أهله 

  وينهي بذلك تفاعال  5ميان ويستجيب ملنطوقات الشرجملوإنتاج معروف بدله يقرر معاين اإلإزالة منكر 

نتج منكرا اجتماعيا غري ممود يغذي القيم املرفوضة داخل اجملتمع   ف ذا خرج التغيري عن هذا اودفية وأ

يرفض هذا التغيري   ألنه عندئذ اته وامتداداته داخل اجملتمع   أكرب ا يقارن باملنكر السابل حلجمه وتأثري 

                                                 
1

 .66حسن البنا   املرجع ذاته   ص   -
2

م ( 2992 –ه 2222 2) بريوت   دار الفكر    مشكلة العنف في العمل اإلسالميدم األول   جودت سعيد   مذهب ابن آ -
 . "." حنن صرنا خوارج بعضنا خوارج قعدة   والبعض اآلخر خوارج عمليون ميارسون جهاد اخلوارج22ص 

3
 .692يوسف القرضاوي   املرجع نفسه :  -

4
تغيري إ ايب يف عام األفكار وعام املشاعر وعام النظم والعالقات   أي عام النفوس   ليتغري من حولنا عام األشياء " ينظر عبد "  -

 . 62  ص  حول أساسيات المشروع اإلسالمي لنهضة األمةاحلميد الغكا    
5

اليت تعر رسالته التيسري ا التعسري   والتبشري ا التنفري   ورفع احلرج عن الدين   والعنن عن املكلفني " ينظر يوسف القرضاوي   "  -
 .22م ( ص  2998 –ه  2228   2) بريوت   مؤسسة الرسالة     الثقافة العربية اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة



 الفصل الرابع                                                      األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

643 

 

يف احلقيقة م حيل مشكال ولكنه أفرز مشكالت جديدة قو ت ومت نن من بأساملنكر   بل وحققن إجنازا 

مقاتل املعروف   من شأنه أن ي شت ن  غري مسبوق ألرمدة املنكر   م يكن منتظرا   وهذا مقتل من

ويضعف سلطان املعروف يف النفوس   وا يجتمك ن من منع اطراد حركة املنكر   إىل جانب  1القوى

السلبية اليت تظل متارس  جتماعية والبشرية وغريها من التأثرياتوئ املنتجة الفكرية والنفسية واإلاملسا

 لعقود من الكمن .2تأثريها على اجملتمع 

ى قطاعات كبرية من   لدفعلى املستوى الفكري ينخفض ااقتناجمل اقوات اجلماعة الناهية عن املنكر    

اجملتمع وا يلتفن اىل بياناهتا الفكرية والتأصيلية الوادرة بعد حالة اإلخفاق اليت تسببن يف حرب أهلية 

السوداء ( وحودت كما كبريا من ) احلالة اجلكائرية   أحداا العشرية 3وتدمري ذاو للبناء الوطر 

ر الفئات ااجتماعية على اختالف   وتشع بدرجات عالية 4الضحايا وتراجع على إثرها منسوب التنمية

الذي وقعن فيه بفعل التضليل الذي حاكته فئة  5مستوياهتا الثقافية   باخلداجمل الفكري والسلوكي

قائما  وحني   لتكيل نظاما سياسيا ال  ) القوة ( اجتماعية تد عي القدرة على تغيري املنكر بوساطة الس

شتباك حدثن مأساة إنسانية كبرية بني أبناء اجملتمع املسلم الواحد ) اجلكائر ( را  ضحيتها زهاء وقوجمل اإل

طفال واألعشرون الفا من اجلكائريني واجلكائريات   ومن املستويات العمرية املختلفة   الرجال والنساء 

                                                 
1

 . م 282سابل   ص عبد احلميد الغكا    مرجع  -

2
تتمرت القوى الوليبية على . " 777م ( ص  7228 2) القاهرة   دار الشروق      تاريخنا المفترى عليهيوسف القرضاوي    -

اا غرقوا فيه من ترف وشهوات   وما انتهوا إليه  –لألسف  –املسلمني   وتعاونن السلطة والكنيسة يف ذلك   وساعدهم بعض املسلمني 
 ك ومتكق ح  أصبحوا طوائف يعادي بعضهم بعضا " .من تفك

3
ندفاعية  من دون تعقل   ومييل السلوك دائما  إىل العنف " ينظر" احملددات اإلقتوادية واإلجتماعية إلعلى املستوى السلوكي جند ا"  -

  كانون الثاين ) يناير (  222  جمل  27) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية ( س  المستقبل العربيللتطرف الدير : حالة مور   " 
 .222  ص  2992

4
جتماعية والفكرية   اا تتيحه من فرص املبادرة واإلجتهاد وترسي  الشعور بالواء واانتماء  ناهيك عن كونا من بني احلرية السياسية واإل -

يف السعي   إن كان جادا إىل التنمية الفعلية ومن بني أهدافها العدالة الغجتماعية إىل جانب العدالة حقوق املواطنة   يفرتض أن تساهم 
تنموية السياسية وااقتوادية " ملكيد التفويل ينظر أسامة عبد الرمحن   اإلنسان العريب والتنمية : حقوق اإلنسان ركيكة مورية ألي إنطالقة 

 . 2ابل   ص   العدد السالمستقبل العربي " 
5  
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يطلل عليها ضحايا  جديدة  كافة قطاعات اجملتمع احليوية   وأنتجن طبقة اجتماعية  والشباب  ومشلن

  إىل جانب طبقة اجتماعية "اجلماعات التائبة وثالثة تسمى "  "اارهابيون واخرى تدعى "   1رهاباإل

اجليش اليت جتن دت مع قوات –الدفاجمل الذاو  –" مجاعة املقاومني تدعىرهايب إلا 2تقاوم العنفأخرى 

املسلحة   وانتقل اجملتمع بذلك اىل مرحلة التحارب الداخلي دامن أزيد من  لعنفالنظامية ضد قوى ا

وساءت لعة اجملتمع  3" وتفكك البناء اإلجتماعي "  وتراجع ااستقرار ااجتماعي  عقد واحد 

سيما مع ضريبة الدم    وم يقف نكيف اجلكائر إا بعد فساد واسع طال كل مفاصل اجملتمع  4اخلارجية 

نسان اجلكائري رنا لالندفاجمل غري احملسوب   والتغيري بالقوة املتخيلة اليت أنتجن منكرات  دمها اإلقاليت 

 كبرية تفوق كثريا منكر النظام السياسي السابل .

قبل  ةوعلى املستوى النفسي طرأ على الشخوية اجلكائرية تغريا عميقا بالنظر اىل سابل جتربتهاالنفسي   

اارهاب   فطبيعة الشعور والتمثالت الوجدانية   وكذا اانطباعات والتقييمات للفكر والسلوك كانن 

طبيعية وحتمل يف تكويناهتا الداخلية طابع التضامن واالتحام رغم ااختالف الظاهر يف املرجعيات 

                                                 
1

تسميات وموطلحات رلية يغلب عليها الطابع السياسي   حنتن يف املخابر الغربية األمريكية واألوربية   وروجن يف الدوائر األمنية  -
السياسي  العربية   ودفع اا إىل الفضاءات اإلعالمية لتوبح من املفردات األساسية اليت يوظفها اخلطاب الرلي يف مدافعة مجاعات العنف

يف مقال للوحفي الظامريكي دانيال بالسن يف  جملة ميدل إيسن كورتر    أشار فيه إىل ضرورة أن " نعلن أننا ضد تسليم األصوليني يف 
ملواحل اجلكائر وأن علينا أن نقف مع احلكومة اجلكائرية اليت هي يف ناية املطاف ا تشكل هتديدا ملواحلنا   فيما نعترب اإلسالميني هتديدا 

) بريوت   مركك  المستقبل العربيلوايات املتحدة يف اجلكائر " ينظر ناظم اجلاسور   املوقف الفرنسي من اإلسالم السياسي يف اجلكائر   ا
 .26  ص  2992 –ديسمرب  –  كانون األول  727  جمل  28س  (دراسات الوحدة العربية 

2
لك اجلماعات اليت تعيش على هامش النظام أي اليت لضع بوورة كاملة يرى هربرت ماركيوز أن الفئات اليت تنخر  يف العنف هي ت-

 آللياته   وهي تلك اجلماعات اليت سوف متتلك القدرة على املواجهة لإلطاحة بتليات القهر والسيطرة   ويعر أن املمارسة أو اإلخنرا  يف
)  لباحث  ينظر قيب آدم   ر ية نظرية حول العنف السياسي   ا العنف هي ممارسة مجاهريية باألساس ميارسه البشر عن عفوية وتلقائية "

 .222ص  ( 7227   2جامعة ورقلة   ورقلة  جمل 
( " أشار رادكليف براون  7222 2) ليبيا   منشورات جامعة السابع من أبريل      علم اإلجتماع السياسيمولود زايد الطبيب    -3

كامل " إىل أن ذلك يعر أنه ينبغي أن منيك بني البناءاإلجتماعي يف حالة تفككه واضطرابه   وبني رجوجمل اجملتمع ثانية إىل حالة املالءمة والت
 .222ص 

4
ركات املعارضة يف اجملاات ااقتوادية وااجتماعية نامجة من عدم معرفة السلطات أكد منظمو مؤمتر أوسلو " أن أغلب هذه احل -

 .22ااستجابة إىل ااحتياجات وتطلعات الشعوب " ينظر  ناظم عبد الواحد جاسور   مرجع سابل   ص 
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ره السلمي التباد  بني عن إطا ختيارات الفكرية والسياسية   اعىن أن ااختالف م خيرجواملنطلقات واإل

رهاب وحوول القتل البير  لطيف السياسي   لكن وبعد وقوجمل اإلاملشكلة لطراف املختلفة  تلف األ

ت الشخوية اجلكائرية   وظهرت أعراض جديدة م تكن موجودة من وتوفية احلسابات الفضيعة   تغري  

بشحنات العداوة والبعضاء لبعض الفئات   إىل نفس ز اخلوف من األل اجلكائري   وشحنن األقبل   بر 

تبادلة اليت كانن متيك البناء جانب منو احلساسية املفرطة يف التعامل البير   ناهيك عن تراجع الثقة امل

جرام ني لإل  وتشكل نفسية جديدة لص املوابني بالعنف واملتعرض جتماعي للمجتمع اجلكائرياإل

 املسلحة. موعاتالبشعة اليت تعرضوا وا من قبل اجمل يةإلنساناملودومني فيالسلوكات ال

 جتماعي   واختفن قيم التعاون والتماسك اليت كاننوعلى املستوى اإلجتماعي تراجع التضامن اإل   

العالقات شبكة  متكقنو "جتماعي داخل اجملتمع اجلكائري   مكونا هاما من مكونات البناء اإل

تداول مقوات مريبة   والتوجس من  الدير والوطر الناشئ من األل  بسبب اخلوف 1"ماعية جتاإل

نسان لدرجة أن اإل2رة بالتوفية اجلسدية اآلمىل اجلهات وقاتلة ميكن أن تسمع من اآلذان املودرة إ

أن يؤدي به إىل اوالك أو  اجلكائري أصبح يؤثر لكوم بيته على أي عالقة اجتماعية   أو تفاعل بير ميكن

ذ حاصر أي حراك اجتماعي من شأنه أن حوال   فاملنال ااجتماعي يومئإىل السجن يف أحسن األ

تغلب النفسية ىل   إضافة إجتماعي لسائدة   وينشط مناطل التبادل اإلجتماعية اي فع ل النمطية اإل

لعمل احلضاري   وعلى أساسها تكو نن جتماعي أو أي مبادرة من شأنا حتفيك االيائسة من أي عمل إ

قبال يم املواحل الوطنية املشرتكة واإلتقاليدالعمل الوطر املشرتك   وتعكيك ق اجتاهات غري إ ابية تفتقر إىل

                                                 
1

ة   أي عندما ا يعود جمتمعا   ." تتمكق شبكة عالقاته اإلجتماعي79  ترمجة عبدالوبور شاهني   ص  ميالد مجتمعمالك بن نيب    -
 بل جمرد جتمعات ا هدف وا كغثاء السيل " 

2
" األنظمة السياسية يف معظم األقطار العربية رغم ما يبدو من اختالف يف توجهها أو منهجها   يظل اواجس األمر يف اإلطار املطرو   -

بطش والقمع وااضطهاد وااستبداد " ينظر أسامة عبد الرمحن   اإلنسان قالا مشرتكا بينها   وهذا اواجس األمر يدفع إىل مكيد من ال
 .22  ص  المستقبل العربيالعريب والتنمية : حقوق اإلنسان ركيكة مورية ألي انطالقة تنموية "   
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ىل الواجبات واحلقوق  فتضخمن ات واملسؤوليات   وللفن النظرة إعلى إمناء الوطن وإتقان أداء األمان

كانة مرموقة جماد الشخوية م  واكتسبن األ1  وضعف الواء للعمل احلقوق على حساب الواجبات

  لدرجة 2جماد الوطنية واحلضارية   وحول هبو  يف اومم الفردية واجلماعية داخل اجملتمع بدل األ

وتقدمي الكفاءة واخلربة ألوطان أخرى   ووصم الوطن بنعوت التأخر والتخلف  3التفكري يف هجرة الوطن 

احملدودة بغض النظر متيازات غري مفسدة مدودة العدد تقتات من اإلمكانات الوفرية واإل لفئةوكونه بؤرة 

 و قانوين حيول دون ذلك .عن أي مانع شرعي أ

  بعض التجارب المعاصرة في تغيير المنكر: 

 خالل فحص الضوابط السابقة يف تغيري املنكر حيسن بنا أن نتناول بعض الوقائع املعاصرة يف تغري من

دات الفقهية   لنقف على حجم اآلثار اخلطرية اليت تؤدي إليها املنكرخارج الضوابط الشرعية واحملد  

بدون استيفاء  4 ابية  واملتعجلة يف حتويل النتائج اإلاملغامرة املمارسة املندفعة غري الواعية اتات 

كائر   وعمل التخريب النفسي يف اجل املتطرفةبعض اجلماعات التغيريية ىل جتربة نا إن أحمل  بعد أشروطها 

  ح  أصبح حدثته يف بنية الشخوية وكذا يف البناء ااجتماعي والرتبوي اليت أقتوادي واإلجتماعي واإل

                                                 
 7222 –ه  2272  ضمن كتاب مشكالت يف طريل النهوض) دمشل   دار الفكر   إعادة  الغش وعدم اإلتقانوهبة الكحيلي    -1

." .. ويعلم أنه إن أحسن العمل بارك اهلل يف رزقه وصحته وعمره وأهله وذريته   وإن أساء عمله ب فساد أو غش حوسب  76م ( ص 
 حسابا دقيقا يف يوم ا ينفعه فيه مال وا بنون " . 

2
نيب " واملعروف يف اعم صوره واملنكر يف أمشل معانيه   يكونان جوهر األحداا اليت تواجهنا يوميا كما يكونان لب يقول مالك بن  -

 .222التاري  " ينظر مالك بن نيب   تأمالت   ص 

3
التكافؤ ااستعمارية نتيجة الشعور املتكايد لدى العرب  بالتأخر التارخيي أوا     بشكل موسع وحاسم يف سياق إرساء عالقات عدم "  -

  جمل  29) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية  ( س  المستقبل العربي" ينظر برهان غليون   مستقبل اجلاليات العربية يف أوربا   
 .22. ص  2996 –يوليو  –  متوز  729

4
إىل ما تبتغي ضرب من احملال   ومع اخليال  " إن نضات األمم مجيعها إمنا بدأت على حال من الضعف خييل للناظر إليها أن وصووا -

ن اا فقد حدثنا التاري  أن الورب والثبات واحلكمة واألناة وصلن اذه النهضات الضعيفة النشأة القليلة الوسائل إىل ذروته ما يرجو القائمو 
 .77  ص  حول أساسيات المشروع اإلسالمي لنهضة األمةمن توفيل وجنا  " ينظر عبد احلميد الغكا    



 الفصل الرابع                                                      األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

645 

 

 التذكري ااضي املمارسة فقط عرضا مرضيا فضال عن تناول التفويالت والتفريعات املريعة اليت حتدا

 ى الوحة النفسية .ضطراب الذي يؤثر علبدايات اإل

 :لحالة االولى ا   

مى سالمية قام جمموعة من الفتيان املتحمسني بتحطيم احملالت اليت تبيع الداإل" يف بعض األقطار    

الكبائر  وملا قيل له إن  ألنا أصنام   وصور جمسمة تعترب من أكرب"العرائس واللعب " لألطفال   

قالوا : كان هذا  هان الوورة   وانتفاء تعظيمها ..العلماء من قدمي أجازوا لعب األطفال   ملا فيه من امت

املتقنة اليت تفتح عينيها وتغلقها  قيل وم : ولكن الطفل يرمي اا ميينا ومشاا  يف صور غري هذه الوور 

 .1أي قدر من التعظيم او التقديس ..م  دوا جوابا وخيلع ذراعها ورجلها   وا مينحها 

 :  الحالة الثانية

لعوري والقهوة   حني " يف بالد أسالمية أخرى حاول بعض الشباب أن يغلل املطاعم ومالت ا  

قطار ااسالمية بدء الويام   ور ية اوالل   فرأى هؤاء املتحمسون أن رمضان قد أعلنن بعض اا

 .2اهرة باإلفطار "ثبن فال  وز اجمل

مدى حرمة ايدركوا م طفاألنخلاصة ببيع لعب األوىل مع احملالت ايظهر من خالل سلوك اجملموعة األ   

بضرورة العلم حبرمة املنكر قاضي يف تغيري املنكر ال 3ما حاولوا لريبه   ومن رة غياب الشر  الفقهي

واملتفل عليه من العلماء مجيعا قبل البدء يف إزالة ملنكر   وحاولوا من تلقاء أنفسهم ممارسة التخريب 

                                                 
 .686 فتاوى معاصرة :يوسف القرضاوي    -6
 .686يوسف القرضاوي   املرجع نفسه  : -2

33
قاعدة  -2عتبار عند ااجتاه إىل التغيري وتطبيل النظام اإلسالمي   وإقامة اجملتمع املنشود : ا بد ان توضع  يف اإلهناك قواعد ثالا "  -

السياسة الشرعية في ضوء مراعاة سنة التدرج " ينظر يوسف القرضاوي    -2قاعدة إرتكاب أخف الضررين    -7رعاية الضرورات   
 .272  ص  نصوص الشريعة ومقاصدها
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حدوا طفرة من النكوات يف ذلك   مما يعر 1تشارة فقهية أو مراجعة أهل الذكر عن أي اس ابعيد

املتبطنة يف دواخل الشباب املندفع   إىل جانب  2النفسية وماولة التنفيس عن بعض احملتويات املرضية

ألصحاب احملالت التجارية من بعض اخللفيات النفسية اليت تنطوي على غرية وتنافسية غري ممودة 

ستجابة ليه ا يستطيع اإللغريه عقبة نفسية كؤودة بالنسبة إطرف شباب باطل يرى النجا  املادي 

وحيم له سندا شرعيا فسادواإلللمنافسة املشروعة والشريفة   يعمد إىل التخريب 
من عند نفسه ا من  3

صال  املطلوب يف  املنكر وميارس اإلنه يغري  صلى اهلل عليه وسلم   ظنا منه بأ عند اهلل تعاىل ورسوله

 .القرآن الكرمي   رغم املخالفة الواضحة له 

صنام طفال متثل أصناما ساكنة تشبه األهذه الوورة التغيريية للمنكر أن لعب اايعتقد الشباب يف    

ردي واملدرك الفالقدمية يف اجلاهلية اليت كانن تعبد من دون اهلل تعاىل   رغم الفارق يف التكوين والوظيفة 

متاما عن  طفال البعيدةميقة بني أصنام اجلاهلية ودمى األختالف العواجلماعي وغريها من جوانب اإل

واملنع ومارسو التخريب 4عنوة ربطها بوجه احلرمة  قياساهتم الفاسدة ومقارناهتم الغريبة   رغم ذلك أرادوا

                                                 
1

أن  –رضي اهلل عنه  -." من املواقف اليت وا مغكى : ما رواه املؤرخون عن عمر بن عبد العكيك92  ص  7  ج تالموافقا الشاطيب    -
على  ابنه عبد امللك قال له يوما : يا أبن   مالك ا تنفذ األمور ؟ فواهلل ما أبا  لو أن القدور غلن يب وبك يف احلل   يريد نه أن يقضي

راف دفعة واحدة دون تريث وا أناة   وليكن بعد ذلك ما يكون   ولكن األب الراشد قال ابنه : ا تعجل يا املظام وآثار الفساد واإلحن
ذا بر   ف ن اهلل ذم اخلمر يف القرآن مرتني   وحرمها يف الثالثة   وإين أخاف أن أمحل احلل على الناس مجلة   فيدعوه مجلة   ويكون من 

 فتنة " 
2

يقول ممد  –املاكرين أن يستخفي وراء مراسيم الدين   وهو فار  الباطن من حقيقته   وقد كنن أحس أحيانا " استطاجمل كثري من  -
أن كلمة اهلل يف هذه البيئات هي آخر كلمة تذكر ويقود اا مدلووا   وأن أغلب املنتمني إىل الدين يداوون عاهات  –رمحه اهلل  –الغكا  

ماديا أو أدبيا   أما الدخول يف الدين على أنه التكام إنسان سوي بفرائض جليلة وأعمال عظيمة   فذاك نفسية وعقلية   أو يعوضون نقوا 
ما احيسنون     بل ما ايطيقون ... الويب يتظاهر بومن الوقار   فهل صمته دين ؟ واحملروم يتظاهر بالكهد   فهل زهده عفة ؟ 

) اجلكائر   دار اودى    مع اهلل دراسات في الدعوة والدعاةينظر ممد الغكا     والكذاب يوجل من اجملتمعات فهل انسحابه عكلة "
 .288دت ( ص 

3
." كثري من أدعياء التدين يغطون مسالكهم الناقوة بعناوين دينية   ويسلكون مسالك العبادة 289ممد الغكا  املرجع نفسه   ص  -

 الطاهرة " .والتقوى وهم أبعد خلل اهلل عن تلك املعاين 
4

. " وفل القاعدة األصولية  62  ص  مشكالت في طريق النهوضممد راتب النابلسي   احلالل واحلرام يف اإلسالم   ضمن كتاب  -
 .الشهرية " األصل يف األشياء اإلباحة "
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وحني  لعاب الطفولية  مطلقا من انتشار الدمى و تلف األن ذلك ا مينع أيف ممتلكات الغري   مع 

وبني اللعب  1أيضا إىل إنتاج الفارق املادي بينهاسالمية يف لعب األطفال ذهبوا ذ ك روا بتجربة احلضارة اإل

املعاصرة   وم يستبينوا عمل احلرمة بعد املرتبطة ب ضفاء القداسة على اللعب  وهي بعيدة عن ممارسات 

اا وهي يف ذاهتا تثري اهتمام األطفال اليت تتجه أصال إىل لريب اللعب املختلفة حبكم اللعب املتتا  

مر الذي يؤدي إىل اللهو األ) الشكل اخلارجي   اللون   احلركة ...(2بناءها املادي طفال من ناحية األ

اا بعيدا عن أي مقود من مقاصد التبجيل والتقديسواألطفال ا يكالوا بعد يف مرحلة قبل النضج 

 .3اإلدراكي كما هو مقرر عند علماء نفس النمو

دراك الواعي الفقه الشرعي إىل جانب غياب اإل ريظهر إذن من خالل تتبع سلوكهم ) الشباب ( فق    

وإسراعهم إىل طفال علمهم بالتاري  احلضاري للعب األ ااهية العمل الذي يقومون به   فضال عن عدم

صنام قبل البعثة بدل ربطها بتجربة احلضارة ااسالمية   ويف ذلك عب املعاصرة بتجربة األربط جتربة الل

املطلوبة يف مثل  4فقه املوازناتىل جانب إمهال   إغلو بعيد   يربز اجلهل انجكات احلضارة اإلسالمية 

فعال التغيريية   ومن دون شك التجار الضحايا يف هذا التخريب ا ميكن ان يتقبلوا الوضع هذه األ

يطال ممتلكاهتم وأرزاقهم دون أن يقوموا بردة فعل ضد خوومهم من الناهني عن املنكر املوهوم التخرييب 

بذلك عنف مضاد يكون من جرائه ضحايا وقتلى دون أن يكون مربرا لذلك   وصورة التغيري    وحيدا

                                                 
1

تورفات احلاكمني " ينظر ممد  جهل باألصول اإلنسانية اليت نضن عليها احلضارة احلديثة   والرقابة الوارمة اليت وضعن على"  -
 .222  ) اجلكائر   منشورات دار الكتب   دت ( ص  هموم داعيةالغكا    

2
بتوزيع التفاحات على  Lawsذكر أن أفالطون أول من اعرتف بأن للعب قيمة عملية   ويتضح هذا من مناداته يف كتاب القوانني  -

الوبية ملساعدهتم على تعلمم احلساب   وب عطاء أدوات بناء واقعية موغرة ألطفال سن الثالثة الذين كان عليهم أن يوبحوا بناءين يف 
ن   اجمللس   ترمجة حسن عيسى   مراجعة عماد الدين إلاعيل   عام املعرفة ) الكوي سيكولوجية اللعباملستقبل " ينظر سوزانا ميلر   

 . 27( ص  2982  ديسمرب 272األعلى للثقافة والفنون واآلداب   جمل 
3

م( "  2982 –ه  2222   2ممد عماد الدين إلاعيل   ممد أمحد غا    اإلطار النظري لدراسة النمو ) الكوين   دار القلم   -
  بل ينمو ويتطور أيضا يف فهمهوإدراكه وقدرته على التكيف إن اإلنسان ا يتغري فقط يف حجمه وطوله وعرضه منذ أن يولد على األرض 

 .72والتوافل   وما ميكن أن يقوم به من أعباء ومسؤوليات ومهارات وغري ذلك " ص 
 .272   السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهايوسف القرضاوي    - 4
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جم اخلسائر سالمية   بل هي كثرية جدا   ولنا أن نتوور حرأيناها لن تكون واحدة يف األقطار اإل اليت

 اليت تقع جراء هذه املمارسة العنيفة .

واملمارسة التغيريية اذه الكيفية اميكن أن تنتج وسطا مالئما يستجيب للمعروف بسالسة   بل    

الكيفيات املنحرفة يف التغيريوظهور اجلماعة   حبكم معاينة  أحكاما سلبية على املعروف وصانعيهتنشئ 

  وميكن أن يؤدي إىل إحنراف خطري يعرض  حضاري   يتسبب يف البطالة الناهية اظهر عدواين غري

برمتها إىل الالسواء   كتعبري انتقامي على اجملتمع  لب العديد من الفئات املقهورة داخل  1الشخوية

ن حتماء من مضارها وحيتاج إىل وقتمع الكثري لإلاجملتمع   وتشكل منكرات معقدة   يدفع أبناء اجمل

 من سلبياهتا وعواقبها غري احملمودة . 2جتماعيةلتنقية جماات التنشئة اإلمديد 

مل داخل وىل   يف ماولة املنع بالقوةمنمباشرةالع املنكر ا خيتلف عن األريأسلوب اجلماعة الثانية يف تغي

ب مجاعهم املعروف يف وا 3  استنادا إىل ر ية فقهية ذاتية اعالقة وا بأقوال الفقهاء ماوم التجارية 

مسائل الفطر والويام املتواترة عن عمل الوحابة رضوان اهلل عليهم   وكذا املسلمون من بعدهم   وهي 

ىل غلل  املقاهي واملتاجر بدعوى اجملاهرة بالفطر اهتام فاضح  ية لكل ذي فهم بسيط   فاملسارعة إجل

ة م تثبن جلميع الناس وم يعلن عليها إعالنا ولئك بالتعدي على حرمات اهلل تعاىل   رغم أن الر يأل

ا على تبيان نفسه وصي   ي نوبلتكام بويام من طرف واحد غري رل  ومباشرة املنع إكراه على اإلرليا 

                                                 
1

اسية ارتبا  التدين اجموعة من املفاهيم واملتغريات السلبية   كالتعوب   " أظهر العديد من الدراسات النفسية وااجتماعية والسي -
والتولب   والتحيك   وضيل األفل أو احادية العقلية والنفور من الغمض مما ترتبعليه نوجمل من التناقض بني رسالة الدين إىل تكوينالفرد 

عالقة التعصب الديني " ينظر عبد اللطيف ممد خليفة   السوي الناضجفكريا واملتكن انفعاليا   وبني هذه الوورة السالبة 
يناير  –ه  2276) القاهرة   مركك البحوا والدراسات النفسية   ذو احلجة  والمذهبيبالشخصية أحادية العقلية لدى طالب الجامعة

 . 2م ( ص 7226
( " هي عملية اجتماعية شاملة تستهدف نقل تراا اجملتمع  7228) القاهرة    ، الطفل والتنشئة االجتماعيةممد اجلوهري وآخرون  -2

 .22إىل الفرد وطبعه بطابع اجلماعة اليت يولد فيها واليت يتعامل معها " ص 
3

مة   " مما صرف الناس عن الدين يف هذا العور   التخلف العقلي امللحوظ عند بعض رجال الدين   وندرة ثروهتم من الثقافات العا -
 . 292ص  مع اهلل ،وضتلة أنوبتهم من فقه احلياة واألحياء " ينظر ممد الغكا    
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  وسلطة مالحقة اجملاهرين بالفطر يف رمضان   مما يعر إحداا فوضى اجتماعية إىل موعد الويام 

 . جانب تشويش الناس يف أمر عبادهتم

 لايف املبادرة بغلل املقاهي واحمل غري مفهوم1اجملاهرة إذن بالفطر كانن افرتاضية لدى الناهني  وتعجال 

ا للسلط الرلية نع واملالحقة والغلل ( ا تكون إالتجارية   إىل جانب أنم انتحلوا صفة سلطانية ) امل

اس يأمر من يشاء وينهى من يشاء دون بذلك   وإا أصبح األمر فوضى بني الن اليت يأذن وا القانون

حسب آرائها 2رقيب من أحد   ويشك ل الناس بني أنفسهم إمارات صغرية متارس التوجية الفقهي الذاو 

الشاذة غري املؤسسة   وا تعرب  مطلقا عن منطوقات الفقهاء املتقدمني أو املتأخرين 
  إىل جانب 3

لك   دون مراجعة الفتوى املستند ليت تتبع ذ4لعقوبات العنيفة ااحملاكمة العنيفة اليت تطال العواة وكذا ا

 ولوا االباب . ا يقررها الشرجمل وا يقبل اا أليها وفحص احملاكمات الظاملة اليتإ

ينظر الشباب إىل أنفسهم على أنم حيمون شعرية الويام داخل اجملتمع   ويتتبعون املخالفني وا بالقوة   

شى من  الفتها العلنية والظاهرة بني األوسا  اليت ميكن أن جتهر ليظهر االتكام  ااجتماعي اا   وخي 

او لالف اامجاجمل ااجتماعي املتعلل بأداء شعرية كبرية يف ااسالم   هذه النظرة احلمائية  باملخالفة

اىل  لكنها تسيءظرهم ) تغيري املنكر ( و للشعرية ومن   للدين تدفعهم اىل القيام بأفعال حسنة يف ن

                                                 
1

من العوائل اليت حلقن بالعقل املسلم فقدان القدرة على التغيري على الرغم من انتالكه للقيم يف الكتاب والسنة اليت حتدد املنطلقات "  -
 .22  ص  رؤية في منهجية التغييرعمر عبيد حسنة    وتبني األهداف وتكشف عن السنن التغيريية " ينظر

" اولئك الذين يعتربن أنفسهم مجاعة املسلمني   وكل من عدامهخارج على اجلماعة   والذين يستخدمون املطاوي واجلنازير لألمر -2
باملعروف والنهي عن املنكر   والذين يبدون استعدادا لالستشهاد يف سبيل منع حفل غنائي أو حتطيم صندوق للبرية  والذين ينقطعون عن 

لتعليم للتفر  للتبليغ والدعوة   والذين يعتربون إحراق شرائط الفيديو اخلليعة جهادا يف سبيل اهلل   والذين يقطعون ااحرتاف أو عن ا
أرحامهم ملا يتوورنه غضبا هلل   إىل آخر تلك التورفات اليت نلمسها ونسمع عنها صادرة عن شباب وشيول تدينو وم يفقهوا " ملكيد 

 .27م ( ص 2988 – 2228   2) اليمن   دار احلكمة اليمانية     أزمة الوعي الدينيالتفويل ينظر فهمي هويدي   
3

 يقول املولوي : إن القاعدة املعمول اا تتلخص يف تعميم التبليغ عل الناس بأن إطالق اللحى ميثل واجبا شرعيا  ب أن يلتكم اجلميع به -
ل الناس ستة أشهر بعد التبليغ     حياسب املخالفون بعد ذلك " ينظرفهمي هويدي   ويف الوايات أو املدن اليت تدخلها قوات طالبان ميه

 . 82ص  طالبان جند اهلل في المعركة الغلط ،  
4

. قال مولوي : " عند علمائنا مثل هذه األمور ا خالف عليها   فاللحية واجبة واملوسيقى  87فهمي هويدي   املرجع ذاته   ص  -
 . 87احملرمات " ص  والغناء والتووير من
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على ااكراه والضغط  1املعروف ذاته كنتيجة جكئية   متتد بعدئذ اىل ااسالم الربئ من صنيعهم املتسامي

 .2اعي اىل احلكمة واملوعظة احلسنة الد

اسب نفسية كامنة ترغب يف النقي   لكن املمارسة تدلل على رو شعور احلماية يدلل راا على العمل    

ستوحب التورف ا ييعه الذل واووان   وجتريده من أي قيمة اجتماعية سيما وأن إيالم اآلخر وجتر 

ر وفا يغريها 3ة تعامال رفيقاسوة بالنيب صلى اهلل عليه وسلم يف تغيري املنكر والتعامل مع النفس البشرياأل

بسط أساليب ألة ا ينفرها منه   ورضي باومجية البعيدة عن اإلنسانية املطلوية واملهملبقبول التغيري و 

 .التعامل اانساين 

 : الوعي االجتماعي بتغيير المنكر

يام مع ذلك بااوامر : ليس الدين اجرد ترك احملرمات الظاهرة   بل بالقاجلوزية لقيم يقول ابن ا   

باملعروف مر يه عموم الناس   وأما اجلهاد واألانني ا يعبأون منها إا اا يشاركهم فكثر الدي  احملبوبة هلل وأ

فهذه الواجبات ا لطر بباوم فضال عن أن يريدوا  وكتابه والنهي عن املنكر والنويحة هلل ورسوله ودينه

فعلها   وفضال عن أن يفعلوها   وأقل الناس دينا وأمقتهم إىل اهلل : من ترك هذه الواجبات   وإن زهد 

هلل ويغضب حلرماته   ويبذل عرضه يف نورة يف الدنيا مجيعها   وقل أن ترى منهم من حيمر وجهه وميعره 

اىل تفاعل املسلمني مع تغيري املنكر   يذكر باملستوى احلضاري الذي أحملنا إليه   إشارة ابن القيم 4دينه "

                                                 
1

" ا يعقل أن يثور اجلدل ويستفيت أهل الذكر بشأن احلالل احلرام يف أمر املوسيقى والغناء والتمثيل والفيديو والنقاب   وتتودر تلك  -
حة " ينظر   فهمي العناوين أولوية شواغلنا   بينما م يدلنا أحد على احلالل واحلرام يف عديد من القضايا اجلسيمة األخرى العاجلة املل

 . 72ص  أزمة الوعي الديني ،هويدي   
2

" الدعوة باحلكمة تعر : اخلطاب الذي يقنع العقول باحلجة والربهان   واملوعظة احلسنة تعر : اخلطاب الذي يستميل العواطف    -
وا  ويؤثر يف القلوب رغبا ورهبا . واجلدال باليت هي باليت هي أحسن   يعر احلوار مع ا الفني بأحسن الطرق   وأرق األساليب اليت تقرام

 .722  ص  دشالصحوة اإلسالمية من المراهقة إلى الر ينظر يوسفا لقرضاوي    تبعدهم "
3

من قرأ سنته العملية ممثلة يف سريته صلى اهلل عليه وسلم :  د أسلوب الرفل ةاللني واللطف   يف الدعوة واملعاملة : شديد الوضو  "  -
 . 728جع ذاته   ص والعمل يف أخالقه عليه الوالة والسالم " يوسف القرضاوي   املر 

4
:  2992 -ه 2222  دار املنطلل لنشر وتوزيع الكتب والقرطاسية   ديب   اامارات العربية املتحدة   المنطلقممد أمحد الراشد    -

227 
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حال التقدم ويتضاءل  1آنفا يف الوفحات السابقة   من أن املنكر يتضخم حال التأخر احلضاري

احلضاري   ويربز خويمه ) املعروف ( يف مرحلة انتشار واستقطاب جديدة   كبديل عن إجنازات املنكر 

حيانا يسود املنكر يف تداولية دائمة على القيادة اإلجتماعية   أالسابقة   ومها ) املعروف واملنكر ( 

 وأحيانا يسود املعروف .

موا لشأن النويحة داخل مر والنهي وا يهتفاعلوا مع مطالب األن القيم ا يتكثر املتدينني برأي ابأ

ىل واجباته التغيريية احلضارية   املنكفئ فقط على غري امللتفن إ جتماعيويفضلوا جماراة الواقع اإلاجملتمع 

ا قلة قبله   وهو وعي عام ا يند عليه إوغري املادية   اليت لص حاضره ومست2إشباجمل حاجياته املادية 

  املقبلة على 3  ذات العكم القوي يف التدين  باملطالب السابقة  اادرة من الناس اليت ترتبط وعيا واهتمامن

مر والنهي والنويحة اليت ميكن أن تؤدي إىل القتل أوالسجن    غري املهتمة كثريا ملتات األاهلل تعاىل

طلب السالمة اجلسدية تفضيل ىل زيادة عبء اجتماعي ا ميكن حتمله   اعىن أوتؤدي إ والتعذيبأ

اعب غري منتظرة وغري ويؤدي اىل متجتماعي ال آخر ميكن أن يعكر الوفو اإلانشغوالنفسية على أي 

غري 4ىل النفس الرافضة لالخنرا  يف حراك األمر والنهي   وبالتا  يكشف عن إرادة منهكمة مببة إ

بأحوال  وحراك عملي جتماعي وتكوين هم  نفسياإل لتحامكو ن الدين الذي حيث على اإلعة امتشب

 ىل حتسني أحواله وظروفه .اجملتمع اليت حتتاج إىل اهتمام متكايد وتطلع دائم إ

                                                 
1

. " التدين احلل ا ميكن أن يتعايش مع التخلف   وتفشي التخلف على النحو الذي 22  ص  أزمة الوعي الدينيفهمي هويدي    -
 "  دينيةيلمسه اجلميع   يف ظل املد اإلسالمي املشهود   يعر : أن رة خطأ يف تعاملنا مع الظاهرة الدينية   أو يف كيفية تلقينا للتعاليم ال

2
اجاته العاجلة   إنه واثل من لقاء اهلل بعد املوت ثقته يف وجوده يف هذه الدنيا   وأن جسمه ميثل املؤمن ايعيش لغرائكه الدنيا   وا حل"  -

 –ه  2228 2) اجلكائر   مكتبة رحاب     ركائز اإليمان بين العقل والقلبجكءا من وجوده ا الوجود كله " ينظر ممد الغكا    
 .22م ( ص 2988

3
مقلقا لبعض الناس   ف ن ترك الدنيا بالنسبة لبعض اجملادين بداية تكرمي إوي مرموق اجلالل شهي املنال   وإذا كان فقدان احلياة أمرا"  -

 . 762) اجلكائر   دار الكتب  دت ( ص  قذائف الحقح  إن النيب صلى اهلل عليه وسلم حلف يرجو هذا املوري" أنظر ممد الغكا    
4

نراه يتمتع بوورة واضحة بشعور ااستقرار  فال حيتويه أي قلل   وبالتا  ف نه ا يبذل أي ماولة لتغيري الوضع من حوله   إذ تسري "  -
األشياء واحلوادا دوما تدخل من إرادته   وهنا يوبح التاري  سيال  رفه إىل حيث ا يدري مستسلما له ااستسالم املطلل " ينظر مالك 

 . 226   تأمالتبن نيب   
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سالم فهما ا يقتور على إىل اإل عند املسلم بفهم انتمائه بالتغيري جتماعييرتفع مستوى الوعي اإل 

أخرى ترتبط  احملرمات املعروفة ) الربا   شرب اخلمر   الكنا   السرقة ....( بل يشمل فرائضالتخلي عن 

غالل الذي جاء ليخرج الفرد من تلك األ صال  ااجتماعي   ومن رة نورة الدينبالتغيري وممارسة اإل

وظائفه وواجباته تعاىل   وحالن دون معرفة اجلاهلية اليت كب لن تفكريه وإدراكه ملعىن العبودية هلل 

مع اهلل تعاىل   هذه املكاسب املذكورة من وري  ك   وأنقذته من م ستخالفية املنوطة به يف الدنيااإل

م   وإا تراجعن وضعف تأثريها من قبل املسل1مكاسب أخرى كثرية   ا ميكن تركها بال محاية 

ليها وتعليمها للناس وتفعيل رتشيد إارسة المجتماعي   بل  ب العناية اا   وهذا ايتحقل إا ااإل

يف حياة اجملتمع   واانشغال جتماعية وا يكون ذلك إا بااخنرا  ياة اإليف احلنظمها املعرفية والسلوكية 

   لتوويب احلياة ااجتماعية .2مر والنهي باأل

 3لرتبية إسالميةذلك  ده  وحني استمرار الوعي ااجتماعي بأمهية اامر باملعروف والنهي عن املنكر   مي   

داخل  4جناز والفاعلية احلضاري واارتبا  بدور اإلالتغيريل مضامني فراد على متث  صحيحة   تنش ئ األ

اجملتمع   وذلك بأن حيس  كل فرد اسؤوليته عن احلالة احلضارية اليت يكون فيها اجملتمع   ففي احلاات 

املأزومة وغري املستقرة   ينهض األفراد بواجباهتم يف جتاوز األزمة ومعاجلة املشكالت النامجة عنها   دون 

                                                 
1

قذائف جعل اإلسالم حراسة احلل أرفع العبادات أجرا   فلوا يقظة أولئك احلراس وتفانيهم ما بقي لإلمين منار " ينظر ممد الغكا    "  -
 .762ص  الحق ،

2
عن الضرورة إىل ذلك   لن " األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع القول بفرضيته على الكفاية يتحتم على من يستطيع أداءه كلما د -

يسو  أبدا أن يتشاغلوا عنه مجيعا فيتغرض لإلمهال إذا ما اقتضن الظروف واألحوال فال  وز البتة شيئ من التقوري والتهاون يف القيام 
سياسي وخبرة النظرية الساسية من منظور حضاري إسالمي ، منهجية التجديد الاذه املهمة   ينظر سيف الدين عبد الفتا  إلاعيل   

 . 222  الواقع العربي المعاصر 
3

ه تقوم الرتبية اإلسالمية على أساس اإلهتمام باجملتمع   والتفاعل مع أحداثه د اإلحساس بتامه وآماله   حبيث يفر  األل املسلم ألفراح -
التربية ويأسى ألساه   ويعمل إلسعاده وإنقاذه وإصالحه   فهو منه كالعضو من اجلسد أو كاللبنة من البنيان " ينظر يوسف القرضاوي   

 . 28( ص  2992) اجلكائر   الكهراء   مية ومدرسة حسن البنا اإلسال
4

أول ما يكون من أثرهذه احلالة يف نفس الفرد  أنا حترمه الشعوربااستقرار   اا يعرتيه ويسيطر على مشاعره من قلل   اميكن دفعه "  -
لغايات واضحة وقريبة يف شعور الفرد   سواء أكان الواقع يؤيد دفعه إا بتغيري الوضع   بتغيري األشياء   بالوقوف أمام احلوادا لتوجيهها 

 . 226  ص  تأمالتهذا الشعور أو ا يؤيده "   مالك بن نيب   
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رة ومتقدمة   أي دول جاهكة حضاريا ا التخلي عن البذل والتفكري يف اوجرة إىل بالد أخرى مستق

جنازت اات غري املأزومة ينورف جهد األفراد واجلماعات إىل محاية اإلري   ويف احلحتتاج للعمل التحض  

ستجابة يف احلالتني بناء على  رجات ونواتج يف جمتمعات أخرى   وطبعا تكون اإلوتطويرها والتبشري اا 

بقيم املعروف فعل ممارسة جهد تربوي حيث الناشئة على اارتبا  اليت حتققن ب1الرتبية احلضارية

املنكر   إذ الوعي ااجتماعي ا ميكنه التحقل إا بوساطة الرتبية املنظمة اوادفة إىل تفعيل ومدافعة

 ر املطلوب .ااستجابة احلضارية لفعل التحض  

ومن خالل الرتبية على الوعي بأمهية الوعي واانطالق يف ممارسة التغيري املطلوب ا يكون فعل     

غري ممكن   بل ميكن حتقيقه وبناءه   ذلك أن القناعة به بلغن مبلغ التحضر عندئذ مستحيال أو 

ماعة لذلك   عكس القناعة اامكانية واارادة يف التمث ل   نتيجة الرتبية العميقة اليت أه لن اانسان واجل

ن الوخب السياسي يف اليت كو نتها الشعارات اإليديولوجية املختلفة أو القرارات السياسية اليت تكو  

مي قواعده الظاهرة متارس التخلف وحتولكن ما تلبث أن وتنتج الكالم النظري حول التحضر   اجملتمع

ر واخلروج من  تنتج احلراك املطلوب حنو التحض  ر غائبة   لذلك من الرتبية على التحض  والباطنة   أل

عن  2  فالرتبية إذن تأخذ اإلنسان إىل اإلجناز املطلوب بكيفيات متدرجة ومنتظمة بعيداالتخلف الشامل 

 ااجناز   فال ميكن التعجل الالزمة يفالتهريج والتحريض والتهديد والتخدير   وتراعي حيوية الكمن 

نتاج مناذج جديدة بعيدة عن إىل إ ذلك لراحل الرتبوية الضرورية لذلك   وإا حتو  جناز دون استنفاد املباإل

                                                 
1

  جمل 77) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية ( س  المستقبل العربيامحد صدقي الدجاين   العرب ودائرة احلضارة اإلسالمية    -
. " تقوية الروابط الشعبية والرلية يف دائرة احلضارة اإلسالمية   وهذا يقتضي تواصل املؤسسات  72  ص 7222فرباير  –  شبا   727

 " ااهلية يف  تلف امليادين بعضها مع بعض   واعتمادها برامج تستهدف توثيل العالئل والتعاون 
2

" حتقيل اهداف الرتبية اإلسالمية وجعلها يف جمال التنفيذ والتطبيل   ..يكونذلك ب عداد الفرد   جسمه وعقله وروحه وخلقه وعلمه  -
وسائل التربية وعمله   وإعداد البين واجملتمع واألمة والدولة على هذا املستوى من الشمول والتكامل " ينظر علي عبد احلليم ممود   

 .22( 2992   2) اجلكائر   دار الوديقية     خوان المسلمين ، دراسة تحليلية تاريخيةعند اإل
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جنيب وغريها من احملاوات اليت ل األج التدخ  ذ ومنو أ1نقالب منوذج العنف أو منوذج اإل ر   مثلالتحض  

الر س ول الرتبوي ة احلضارية وا ترتجم د  حياة اجتماعية جديدة   ولكنها حياة بعيدة عن اجل   س مليالدؤس  ت  

الذي يكو نه الفعل الرتبوي   بل نتاجات اجتماعية جديدة حتتاج الرتبية معها اىل تفاعالت ومواجهات 

) العنف   أخرى من شأنا أن لفف من شدة التأثريات احلضارية اليت لل فها احملاوات التغريية الثالثة 

تتأخر هي أيضا يف حتقيل ااجناز   وباملقابل تسعى ة اانقالب   التدخل ااجنيب ...(   اعىن أن الرتبي

إىل معاجلة األضرار النفسية والرتبوية النامجة عنها أي توليد تفاعل تربوي جديد يستجيب للقناعات 

 التغريات اجلديدة .والسلوكات اجلديدة اليت نشأت مع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
رتبا    قوة الساعد   قوة الوحدة واإل" ايوح ان توصف مجاعة بالقوة ح  تتوفر وا هذه املعاين مجيعا ) قوة العقيدة واإلميان  -1

مفككة األوصال مضطربة النظام   أو ضعيف ة العقيدة خامدة اإلميان    والسال  (   وأنا غذا استخدمن قوة الساعد والسال  وهي
 . 222فسيكون موريها الفناء واوالك " ينظر عبد احلليم ممود   املرجع ذاته   
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 خالصة :

قاها الفرد خالل سلوك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ناتج من نواتج الرتبية اإلسالمية اليت يتل   

اها من أسرته بداية   من جمتمعه ثانيا ليعيد إنتاجها يف ذات جتماعية األوىل اليت يتلقسنني التنشئة اإل

ى اهلل طاعة لرسوله صلال ألمر اهلل تعاىل و اجملتمع الذي ينتمي إليه   وح  يف اجملتمعات غري املسلمة   متث

 .عليه وسلم 

يف طريقها إلجناز التاري  احلضاري اجلديد أشار القرآن الكرمي إىل لة اخلريية اليت تتسم اا األمة املسلمة 

  واإلستمرار يف تطوير العمران اا ينسجم وهذا التفكري يف ترسي  قيم املنكر والتودي ملفاسد املنكر 

اجملتمع وارتبا  األفراد واجلماعات يف هذه  ىجتماعية   لغلبة القيم املادية علحتضى بالسيادة اإلاليت 

 ساسية للعيش أكثر من أي حاجات حضارية أخرى .رحلة املعاصرة بتلبية احلاجات األامل

تثبين املعروف ودفع املنكر حيتاج إىل ضوابط شرعية يلكم مراعاهتا حال مباشرة الفعل التغيريي كأن    

هر أمهية استيعاب   وتظ ر أكرب منهك  مع القدرة على تغيريه   وعدم توقع من اهراظو يكون منكرا حقا   

الشرعية  زت الضوابطهذه الشرو  مع فحص بعض النماذج املعاصرة يف تغيري املنكر   اليت جتاو 

 ومتوياهتا املرضية بعيدا عن مقررات الفقه السليم يف تغيري املنكر.واستجابن لنكواهتا النفسية 

غري املنكر يذكر استوى حضاري يرتفع وينخفض حسب درجة تقدم اجملتمع تفاعل املسلمني مع ت   

  وحني   يف تداول دائم على القيادة اإلجتماعية   أحيانا يسود املنكر وأحيانا يسود املعروف احلضارية 

باملعروف والنهي عن املنكر   ميهد ذلك لرتبية إسالمية صحيحة استمرار الوعي اإلجتماعي بأمهية األمر 

تنشئ األفراد على متثل مضامني التغيري احلضاري واإلرتبا  بدور اإلجناز والفاعلية داخل اجملتمع   وذلك 

بأن حيس كل فرد اسؤوليته عن احلالة احلضارية اليت يكون فيها اجملتمع .
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 تمهيد : 

من التطلع ايستقر بدونه اجملتمع وا يتمكن أفراد اجملتمع العدل قيمة تربوية كبرية يف اجملتمع املسلم 

وا منظومته التشريعية والقانونية وجتاسروا على اإلفتئات للإلجناز إذا أيقنوا إغفاله من قبل أو  األمر وأمه

واإلرتكان   وامتهنوا كرامة اإلنسان   وأمعنوا يف خنل احلريات الفردية واجلماعية  على حقوقهم وممتلكاهتم

  فضال عن جتميد أي حراك حضاري من شأنه مدافعة التخلف ىل اإلستبداد يف إدارة شؤون بلدهم إ

 وإجناز فرص التنمية الضائعة يف اجملتمعات املسلمة املعاصرة .

الناس إىل جانب اإلحسان وصلة األرحام من ذوي القر  لينشأ  يأمر اهلل تعاىل ب قامة العدل بني

التماسك اإلجتماعي بني أفراد اجملتمع   وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي كسلوكات اجتماعية هتدد 

البناء اإلجتماعي وتعرض العمران اإلسالمي للتخريب وتفقد الفاعلية احلضارية يف اجملتمع املسلم  إىل 

  اليت ايقتور عدوا  على جهد الرتبية اإلسالمية اليت توو  الشخوية املسلمة العادلة جانب التشويش

 على الداخل اإلسالمي بل ميتد إىل غري املسلم . –بعد إنتاجها  –

الفول املضامني الرتبوية للعدل واإلحسان وصلة األرحام   ويعلل اقرتانا باملنهيات الثالا ) يبحث    

أ بالفرد العادل ويعرج على حيثيات التنشئة اإلجتماعية على العدل   اليت تبد (  البغيالفحشاء   املنكر 

األسري   فالعدل اإلجتماعي   وتسرد شخوية املتهم من خالل سورة النساء  ومتتد إىل العدل 

إىل   الذي ميثل عمقا يف التفاعل اإلجتماعي بني الناس   وتنتهي التنشئة ويفحص عالقة العدل بالثورة 

 العدل السياسي   كمرحلة أخرية يتطور إليها الفعل الرتبوي اإلسالمي .

نوه الناصح كما يربز الفول القيم الرتبوية للعدل يف نظر احلسن البوري رضي اهلل عنه   من خالل     

ألمري املؤمنني   الذي يشتمل على مفردات العدل السياسي الذي يتمكن به الفرد احلاكم من متثل 

 بني رعيته   وهي بالكاد أمنوذج تربوي للرتبية السياسية يف اإلسالم .  العدل
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 : جتماعيةهمية اإلاأل

يف ومن احلالعدل قيمة اجتماعية عميقة داخل اجملتمع املسلم حتميه من اجلور الذي ميكن أن يلحقه 

احلكم وعمدة البناء ااجتماعي وأساس  ذ العدل أساسالذي يطال طبقاته اإلجتماعية املختلفة   إ

ن الذي ميكن أن يول إليه التجمع اإلسالمي   ذلك أوقوام التحضر اإلنساين  التقدم ااجتماعي

حضور العدل يف املمارسة ااجتماعية   معناه ارتفاجمل قيمة التكرمي الذي منحه اهلل تعاىل لإلنسان وجتاوز 

  الذي 1حبسب ابن خلدون  مؤذن خبراب العمران"لظلم ا" يف أن مسببات خراب العمران البشري 

راب عميل ميكن أن ىل اضطإجتماعي ضي على معاين احلياة اإلنسانية الكرمية ويعرض اإلستقرار اإليق

 .2"احلضاري برمته  يقضي على "العمران

 ل  د  الع  ب   ر  ام  ي   اهلل   ن  يقول تعاىل يف معرض أمره بسلوك ثالا سلوكات   يأو العدل يف مقدمتها " إ  

") النحل  ون  ر  ك  ذ  ت   م  ك  ل  ع  ل   م  ك  ظ  ع  ي   ي  غ  البَّ  و   ر  ك  ن  الم  و   اء  ش  ح  الف   ن  ى ع  ه  نَّ  يَّ  ى و  ب  ر  ي الق  ذ   اء  يت  إ  و   ان  س  ح  إل  او  

سالمي  جاء األمر الرباين بالعدل واإلحسان وصلة األرحام كمقومات أساسية للبناء اإلجتماعي اإل(9:

يكفل لكل فرد ولكل مجاعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل  ا متيل  فالعدل" يقوم بدوناا ميكن أن 

إمنا    والقوة والضعف راة للوهر والنسب  والغىن والفقرمع اووى  وا تتأثر بالود والبغض  وا تتبدل جما

 العدلوإىل جوار اكيال واحد للجميع وتكن ايكان واحد للجميع  متضي يف طريقها تكيل

يلطف من حدة العدل الوارم اجلازم  ويدجمل الباب مفتوحا  ملن يريد أن يتسامح يف بعض حقه اإلحسان 

ليداوي جرحا   إيثارا  لود القلوب  وشفاء لغل الودور. وملن يريد أن ينهض اا فوق العدل الواجب عليه
                                                 

1
يهم " اعلم أن العدوان على الناس يف أمواوم ذاهب بتماوم يف حتويلها واكتسااا ملا يرونه حينئذ من أن غايتها وموريها إنتهااا من أيد -

  وإذا ذهبن أماوم يف اكتسااا وحتويلها انقبضن أيديهم عن السعي يف ذلك   وعلى قدر ااعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا 
اإلكتساب   ف ذا كان اإلعنداء كثريا عام يف مجيع أبواب املعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه باآلمال مجلة بدخوله  عنالسعي يف

 .282م ( ص 7222  ) بريوت   منشورات دار ومكتبة اوالل     ااخرية  المقدمةمن مجيع أبوااا" ينظر ابن خلدون   
2

فالعمران انطل العدل وحركيته هوا  يؤدي إىل حتقيل اإلستخالف   فالوظيفة اإلستخالفية تتحقل إذا مت العمران انطل العدل " ينظر "  -
 . 222  ص  الوظيفة العقيدية للدولة اإلسالميةحامد عبد املاجد قويسي   
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كل "حسان يشمل اإلمدلوا   فكل عمل طيب إحسان واألمر ب حسان أوسع  واإل أو يكسب فضال  

وعالقاته بأسرته   وعالقاته بد بربه وكل تعامل   فيشمل ميط احلياة كلها يف عالقات الع " 1كامل  عمل

حسان " ايتاء ذي القر  "امنا يربز اامربه تعظيما لشأنه   ا   ومن اإلعالقاته بالبشرية مجيع  باجلماعة  و 

وتوكيدا عليه   وما يبر هذا على عوبية ااسرة   إمنا يبنيه على مبدإ التكافل الذي يتدرج به ااسالم 

 .2من احمليط احمللي اىل احمليط العاملي   وفل نظريته التنظيمية وذا التكافل "

ات انظار مضبو  ايكان جناز النظر إىل األفراد واجلماعات واملكتسبات واإل العدل يسمو باإلنسان إىل   

من قبل الغري والتقليل من شأنم   نتجةداءات املا انظار اووى والظن   وخبس األ3نواف احلل واإل

املولحي يه الذوات املواليه لذات الفكرة أو ذات اإلجتاه على ما تؤديه الذات   أو ما تؤدوالتعويل فقط 

شأنا أن تكيح السيادة القائمة  ىل التناصر البير والتتزر وا يرحب بأي مبادرات تنافسية منالذي يدفع إ

عهده الناس مع غري ما ر ب مكانية جديدة وتقدم منوذجا جديدا يتجاوز املكتسبات املعهودة   وتبش  

يرى اإلجناز مستطاعا دلة مع غريه   بل ذو العدل ا يقوم اذه املسلكية غري العا وىل ..املكتسبات األ

والتأييد على حتقيل النجاج وتوسيع دائرة التفوق  4للتعاون والتساندفراد   ويستجيب وممكنا من مجيع األ

 احلضاري .

فراد واجلماعات واملواقف ا يستجيب ملعايري القر  ومنطل املولحة عامل مع األلتماس العدل يف التإ   

عرتاف باجلهد غامن الدنيا   بل حيتكم ملنطل اإلمن ماحلظوة والسطوة يف النيل  ولوأ املرغوبة ومقوات

                                                 
1

الجانب العاطفي من اإلسالم ، بحث في الخلق مد الغكا   " واإلحسان إذا صح ا ينشأ إا من إميان راس  وعمل كامل " ينظر م -
 . 28(  ص  7222   2للطباعة والنشر والتوزيع     ر) مور   نضة مو والسلوك والتصوف

2
 . 7292  القاهرة :22  دار الشروق     2  ج في ظالل القرآنسيد قطب   -

3
  أغسطس  6) مور   نضة مورللطباعة والنشر والتوزيع     والرأسمالييناإلسالم المفترى عليه بين الشيوعيين ممد الغكا    "  -

. " املنهج الفريد الذي يرله اإلسالم لسياسة الشعوب اإلقتوادية والغجتماعية   هو كفالة كتل الشعب الكبرية    82( ص 7222
 . 82واإلعتكاز اا ومنع كل شارة من شارات الغطرسة والرتفع عليها "ص 

4
تمع إا جمموعة من األفراد ربطن بينهم روابط معينة   فكان صال  الفرد ازما لوال  اجملتمع   فالفرد أشبه باللبنة يف البنيان   هل اجمل -

 . موقع القرضاوي مالمح المجتمع الذي ننشده ،وا صال  للبنيان إذا كانن لبناته ضعيفة " ينظر يوسف القرضاوي   



 الفصل الخامس                                                   سلوك العدل في التربية اإلسالمية           

362 

 

ىل جانب احملاسبة إ جنازات واملهام املوكلةأن الكفاية املطلوبة يف  تلف اإلوتقدير البذل   والرفع من ش

أو قانونية أو أخالقية أو فة شرعية ولو القر  وذوو العوبية   حال التور  يف  الأاليت ا تستثر 1العادلة 

ئات ااجتماعية الشامل جلميع الف  كل ذلك يضمنه العدل القائم 2نسياق يف  ططات فساد ما  اإل

 و الشكلي الذي يطال الطبقات الفقرية واملسحوقة اليت ا متلك حل الدفاجمل عن نفسها ا العدل اجلكئي أ

سلطة العدل ويسيء إىل قيمه األساسية يف جعل ر   ذلك يشو ه و على املتورطني الوغار دون الكباأ

 .3واحملاسبة  والتحقيل فراد واجلماعات يف منكلة سواء من التحرياأل

عتكار به والتفاين يف حتضره باستمرار دون أن لوطن واإلفراد على بناء ابذاك التعامل العادل يقبل األ   

رلية أو يشعر أن للط ار من قبل الس  مقد  در وغري هيشعر فرد أو مجاعة ولو للحظة واحدة أن جهده م

أو ا وىل متنح لغري العاملني أو يستفيد منها املفسدون واملخربون للبناء ااجتماعي القيمة اإلجتماعية األ

جتماعية العامة اتنتج   طاملا أن املقوات اإل4ل احلضاري املتجه صميما إىل التقدم جدوى من العم

  بل منتهى هدفها حتويل القوت  جتماعي املعهودحال النشا  اإل اطلقذلك اودف وا ترتبط به م

ىل اودف احلضاري الكبري الذي تعمل له   ذلك أن منال العمل وتسلم املستحل املا  دون النظر إ

                                                 
1

العريب كبرية وتتسع باستمرار   وغياب الدميقراطية واملساءلة والتخطيط يعطي اإلمتيازات لذوي أصحاب ر وس ااختالات يف اجملتمع "  -
األموال   ويسلب باقي الفئات حقها يف التطور والنو   لقد صارت السلطة يف بالدنا مودر الثروة   والثروة مودرا للسلطة " ينظرطاهر 

  722  جمل 72) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية (   س  المستقبل العربي عام متغري املوري   حنو بناء نظام عريب جديد يف
 .27م   ص 2998يوليو  -متوز

2
  كانون الثاين  722  جمل 77) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية ( س  المستقبل العربيممد فائل   حقوق اإلنسان والتنمية    -
د حجم الفساد يف الوطن العيب وتشابكن حلقاته وترابطن آلياته بدرجة كبرية مما يعترب من أهم العوائل ." زا 222  ص  7222يناير  –

 أمام برامج التنمية ...إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب اخلاص   والرشوة والعمولة لتسهيل عقد الوفقات "

3
ا يقول املثل العامي " املال السايب يعلم السرقة " ممد فائل  املرجع من أهم أسباب تفشي الفساد واستفحاله غياب احملاسبة   كم"  -

 . 222ذاته   ص 
4

اجملتمع املدين يعد عنورا أساسيا يف أية ماولة ملقاومة الفساد   ويتعني عليه أن يتعاون يف ذلك مع كل من احلكومة والقطاجمل اخلاص "  -
) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية (  ، بحوث  إقتصادية عربيةد يف الدول النامية أمرية ممد عمارة   دور التعليم يف مكافحة الفسا

 .86م   ص  7227ربيع  –شتاء  28 – 22العددان 
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ل اجلادة متطلبات النمو احلضاري   يولد باستمرار اليأس والعجك عن متثوبذل اجلهد بعيد متاما عن 

 مهال وحتقري الذات .والقبول باإلاملطلوبة   

م والتوادجتماعي   خللو اجملتمع من مسببات التنافر ب آخر حيفك العدل على التماسك اإلنمن جا   

شاعر التفرقة والتمييك يف الشغل أو يف و وجود ممع املختلفة   أبني طبقات اجملت هن غيابالوادرين ع

حيف يطال بعض الفئات احملرومة   أو اختالل يف   أو وجود 1ستفادة غري املتكافئة من الثروة العامة اإل

ساسية   مما  عل احلراك ااجتماعي لتحقيل العدل املفقود مشروعا وبال شك يؤثر اكتساب احلقوق األ

ىل جمازر وخروقات   ميكن أن تؤدي إىل  اطر جسيمة ألمن ااجتماعي ويعرض اجملتمع إذلك يف ا

جنيب وتقويض السيادة الداخلية ) عن تعريض اجملتمع خلطر التدخل األضال نسان   فخطرية حلقوق اإل

موري جمهول ا ميكن التنبؤ به أو  اجملتمع دخول  إىل...( إضافة 3  احلالة الوومالية 2احلالة العراقية 

 توقع متاته اخلطرية عليه وعلى اجملتمعات اجملاورة .

أن تأخذ حق ك  وأن  ت عاقب اثل ما "  ذا كان العدل  فحسان لعدل يف البيان القرآين بسلوك اإلاتبع ا

فاإلحسان (292البقرة ) م  ك  ي  ل  ى ع  د  ت  ا اع  م   ل  ث  م  ب   ع ل ي ه   واد  ت  اع  ف   م  ك  لي  ى ع  د  ت  اع   ن  م  ف  " قالتعاىلكما  ع وقبتبه

 اس  الن  ن  ع   ين  اف  والع  ظ  ي  الغ   ين  م  اظ  " والك  أن ترتك هذا احلل وأن تتنازل عنه ابتغاء وجه اهلل تعاىل عمال بقوله 

                                                 
1

 تتربجمل ملكة إجنلرتا بثمن سجادة من كد يديها وعينيها لوطنها   فيتحول امللك العام إىل عام   إشارة إىل فناء الفرد يف اجلماعة   على -
اإلسالم حني تنعكس اآلية يف الشرق اإلسالمي   فيتحول امللك العام إىل خاص   إشارة إىل فناء اجلماعة يف الفرد " ممد الغكا    

 .277  ص  اإلقتصادية واألوضاع
2

الذي  628" مت كل هذا التدمري للعراق من قبل قوات التحالف استنادا إىل ما زعم أنه " تفويض " من جملس األمن اوجب القرار رقم  -
دة يف حرب .  ينظر رياض القيسي   القانون الدو  اإلنساين وجتربة العراق مع األمم املتح2992نوفمرب  –تشرين الثاين  79اعتمد يف 
   7222يناير  –  كانون الثاين  722  جمل  77) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية ( س  المستقبل العربي  2992اخلليج لعام 

 . 26ص 
33

لية " تعطي مجيع القوى يف الوومال الوراجمل الدائر بينها طابعا دينيا   وتستخدم كل منها عبارات نارية ضد اخلووم عرب اإلذاعات احمل -
  وتوف احلركات املسلحة حراا ضد احلكومة بأنا واجب دير وشرعي  وأن هدفها لليص البالد من القوات األجنبية ومن يوفونم 

 – 22  موقع اجلكيرة   نن  نحو صراع بأبعاد إقليميةبالعمالء   يف  إشارة إىل احلكومة الوومالية " ينظر جربيل يوسف   الوومال 
29- 7229 . 
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التنازل عن احلل  ىليتجه إ حسان لدى املسلمسلوك اإل 1( 222") آل عمران :  ين  ن  س  ح  الم   ب  ح  ي   اهلل  و  

و التنفيس عن ما يعتمل داخل فعا عن اانتقام أو الرد باملثل أاملكفول يف النص القرآين السابل ذكره   تر 

توار ملا حلل به من ظلم ا ن اانرغم أ تعاىل وحبا فيه سبحانه وتعاىل ابتغاء مرضاة اهللالنفس املغيظة   

ذا استجاب نساين بل يكون مقا وجمازا إواإل قص من اعتباره ااجتماعيتميانه وخلقه   وا ينخيدش إ

ة على الظام حراز الغلبتطلع إىل إسهل على النفس البسيطة اليت ت إلحلاق العقوبة املثل   ولكن ذلك

وإسناد  2ىل إعالن الوفح والعفووتتشفى من أمله الظاهر   عوي على النفس الرضية اليت تتجاوز ذلك إ

 ةب  فالعقو 3قوبة اا حسان الذي يكيد يف إذال النفس الظاملة أكثر من إحلاق العومتثل اإلمر هلل تعاىل األ

م ل األيعم  ن العقوبة سلطن عليه   لكن العفو ظام يف فكاك نفسي منها   طاملا أن  عل الميكن أ

ثر يف كل م يعتمل ويؤ   ويظل األ داخله وا  عله يهدأ ح  ينقضي عمرهيف ويكيد من شدته 4النفسي 

يا يلتقي به   ويقوم   وا ميكن أن يهنأ أبدا حبياته طاملا بقي العايف عنه ح راديحراكه اإلرادي وغري اإل

 5 ابية خري من الذي ظلمه وأهانهإ أفضل منه   ويواجه التفاعالت اجلديدة مواجهةجتماعية بواجباته اإل

   وهذا ما يكيد من الضيل النفسي واحلرج املالزم للنفس الظاملة .

                                                 
 .272 : خواطر الشعراويممد متو  الشعراوي    -1
2

" هناك أمران يف عقيدة املسلم  عالنه مع استمساكه بدينه   وثباته على إميانه أشد الناس تساما مع املخالفني له   والكافرين بدعوته "  -
 .292  ص (م  2982 –ه  2222  2) بريوت     اإليمان والحياةينظر يوسف القرضاوي   

3
فلما قرب من املنكل وقف األحنف وقال : يا هذا   إن كان بقي  –وهو مياشيه يف الطريل  –يروى أن رجال سب األحنف بن قيس  -

) اجلكائر   املعرفة   دت ( ص  جدد حياتكد الغكا    ممعك شيء فقله ههنا   ف ين أخاف إن لعك فتيان احلي إن يؤذوك " ينظرم
222 . 

4
يقول ديل كارنيجي " إن التحلم مع األعداء رمحة تلحل بالنفس قبل أن ينال الغري خريها ويدركه بردها وبرها .. وهو ينقل لنا فقرة من  -

منشور وزعته إدارة الشرطة ب حدى مدن أمريكا " إذا سولن لقم أنفسهم ان يسيئوا إليك   فامح من نفسك ذكراهم   وا حتاول 
 . 229  ص  جدد حياتكإذ تبين نية اإلنتقام تؤذي نفسك أكثر مما تؤذيهم "   ممد الغكا     ااقتواص منهم   إنك

5
 –أعر قود اهلل  –" املسلم من الناحية الدينية ايسمى مسنا إا إذا استجمع الكمال احلسي فيما أدى من عمل   والوفاء النفسي  -

ن يسيئ أو يقور   أو يرتخص   أو يتجاوز   اتكاا على هذه النية الكاملة " ممد أ  -مهما صلحن نيته   –فيه   وليس يقبل منه بتة 
.( 7222   2ر      نضة موالغكا    اجلانب العاطفي من اإلسالم   حبث يف اخللل والسلوك والتووف ) مور  
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 مراتب االحسان : 

 كظم الغيظ : 

ذى يستحقه املسيء   بل يبلع ن الغي  يف صورة عدوان مضاد أو أاحملسن ا يبادر بالتنفيس ع    

عتداء يف ذاكرته عاود مشهد اإليف داخله ويدعه يتفاعل سرا بسكون ودون ضجيج   بأن ي1الغي  

الذين 2ا به نفسه يف أحيان كثرية   سيما إذا كان من ذوي القدرة يف شعوره   وميكن أن حيد  دراكية و اإل

هلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم   يفعل استجابهيف خومهم   ولكن ا 3ب مكانم بلو  تفريغ الغي  

حسان الذي حيث  عليه القرآن الكرمي   والذي ليس اقدور كل الناس   ولكنه وحرصا على بلو  مبلغ اإل

ب القريبة ر مقوور على أو  العكم من الناس الذين ميلكون نفوسا عالية وقلوبا ممحضة هلل تعاىل ا للمت

 ة .واومم الوغري 

عميقة على امتواص الغضب وعدم 4إسالمية و الظلم يكشف عن تربيةترك املبادلة باألذى أ أنذلك 

لالعتداء تلق اها الفرد يف نشأته األوىل  وتلق فها عن ممارسات األبوين   وجر اء سلوكات ستجابة اإل

                                                 
1
هناك ارتبا  مؤكد بني ثقة املرء بنفسه وبني أناته مع اآلخرين وجتاوزه عن خطئهم   فالرجل العظيم حقا كلما حلل يف آفاق الكمال "  -

) القاهرة   دار الريان خلق المسلماتسع صدره وامتد حلمه وعذر الناس من أنفسهم والتمس املربرات ألغالطهم " ينظر ممد الغكا    
 . 228م ( ص  2982 –ه  2228 2للرتاا    

م ( " ابد ان 2998 -ه   2229   2) مور   عام الكتب      مجتمع الفضيلة  ، األخالق في اإلسالمممد منري مرسي     -2
لة تأو الفضيلة عن اقتدار ومتكن ا عن ضعف وتظاهر   فالعفو فضيلة إا جاء عن اقتدار   أما إذا جاء العفو عن ضعف فال يعترب فضي

 2اخالقية   وغنما هو تونع وتكلف ومراءاة "   ص 
3

 احلقد جرمية القلوب املنقلبة   والنفوس املتنمرة اليت تنطوي على العداوة والغضاء متسكها وتور عليها   ملتمسة لعوها كل مكروه وبلية"  -
حتقيل عبد اهلل األنواري ) قطر   مطبوعات إدارة    من خلق القرآن  ماذرة من أن جتده يف خري ونعمة " ينظر ممد عبد اهلل دراز   

 . 226م ( ص  2929 –ه 2299الشؤون الدينية   
4

" اكتمال اخلوائص اإلنسانية الفاضلة ا يتم طفرة   وا ينشأ اتفاقا   بل هو نتيجة سلسلة من اجلهود  جدد حياتك ،ممد الغكا     -
اعم املتالحقة   والربامج املدروسة   واإلشراف الدقيل   فامللكات العظيمة تكمن يف النفس كمون اجلمال والعذوبة واحللوى يف البذور والرب 

 .228" ص 
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متكلف لكنه خن على أنا سلوك راس  غري   فرتس   1وىل عاينها منذ النشأة الرتبوية األالكظم اليت

 .  وىلمية األسالد نواتج الرتبية اإليستعي

قد تؤدي إىل املرحلتني األخريني ويشكل كظم الغي  يف التعامل مع الظلمة واملسيئني خطوة نفسية أوىل 

فقد يستمرالكاظم يف العفو حسب استعداد الفرد الكاظم أو اجلماعة الكاظمة   2حسان () العفو   اإل

 ىل مسيئه وظامله بال خلفيةحيسن إحسان وهي أن يبلغ صربه واحتماله إىل مقام اإلدون اإلحسان وقد 

 ة  ئ  ي   الس  ال  و   ة  ن  س  ي الح  و  ت  س  ت   ال  و   ﴿"قال تعاىل  ىن  ويدفع باحلسن يويبه وبال مطمع مادي ميكن أ

وهي منكلة  ( 22) فولن : ﴾م  ي  حم   ي  ل  و   ه  ن  أ  ك    ة  او  د  ع   ه  ن  يَّ  بَّ  و   ك  ن  بَّ  ي يَّ  ا الذ  ذ  إ ِ  ف ن  س  ح  أ   ي  ي ه  الت  ب   ع  ف  اد  

عظيما   من جانب آخر قد يدفع اإلحسان  وتوا حظاعالية ا يبلغها إا الوابرون وا يبلغها إا من أ

ىل اهلل تعاىل   نتيجة التعامل غري املنتظر مراجعة جتاوزاهتم وإعالن التوبة إىل أصحاب املسالك الظاملة إ

للذات إىل التحول إىل نتوار احملسنة اليت ميكن أن تتجاوز اإل 3وقوة الشخويةمن قبل املظلوم واملقهور   

 حسان للمسيئ والعفو عنه ونسيان ماقدمن يداه .بذل اإل

 العفو :  

خل نقية ينطوي عليها قلب ويكشف عن دوا مياين القوي لواحبه  العفو عكم يربز التكوين اإلنفاق إ   

خوف مرتقب قد يويبه من    فهو ا يعفو من نتاج العقوبة املشااةالعايف إزاء ظامله   رغم التمكن من إ

                                                 
1

ط معانيها اتعدوا أن تكون ذلك اجلهد الذي يبذل يف مساعدة الكائن البشري على كشف وتفتيح وتنمية لرتبية يف أبساإذ "  -
يف استعداداته ومواهبه وميوله وقدراته وتوجيهه واألخذ بيده إىل ما فيه خريه وخري جمتمعه   وإحداا التغريات املرغوبة اجتماعيا وروحيا 

  الرتبية والطبيعة  مقدمة في فلسفة التربية اإلسالميةجحة " ينظر حسن إبراهيم عبد العال   سلوكه وإعداده للحياة الغجتماعية النا
 . 29م ( ص  2982  –ه  2222البشرية   ) الرياض   دار عام الكتب للنشر والتوزيع 

2
حسان بلغ اا ملدي وجعله يف . " منوذج يوسف الوديل عليه السالم   إن أإل 87  ص  الجانب العاطفي من اإلسالمممد الغكا     -

يف معايشهم اضطرهم إىل النجعة يطلبون  خوة وجكهتم بسوء أنفسهم سوءا  إلمور منا  اآلمال ومط الرحال   لكن الدنيا تقلبن اؤاء ا
 .القوت من و  األمر يف مور ودار بينهم وبينه حوار عرفوا منه : أي رجل خياطبون "

3
" والقرآن الكرمي  عل التسامح مع الناس والعفو عن أخطائهم سببا  لنيل العفو واملغفرة من اهلل " ينظر أمني نعماين الوالحي   من  -

 228  ص  78س  –ه  2279  رمضان  272) قطر   مركك البحو والدراسات ( جمل  ، كتاب األمةوسائل القرآن يف إصال  اجملتمع 

. 
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رتقاء يف مقامات ه وإرجاجمل اعتباره   ولكنه يعفو ألجل اإلليها حال انتقامنتهي إكة قد يلج و هج ظامله   أ

ميانه وارتباطه بربه ( ويعلي من شأن إ722" ) البقرة : ﴾ىو  ق  تَّ  ل  ل   ب  ر  قَّ  و أ  ف  ع  تَّ   ن  أ  و  ﴿"  1التعبد والتقوى

النور : )﴾م  ك  ل   ر اهلل  ف  غ  يَّ   ن  أ   ون  ب  ح   ت  ال  وا أ  ح  ف  يص  ل  وا و  ف  ع  يَّ  ل  و  ﴿سبحانه وتعاىل وإحراز املغفرة والقبول منه 

وي على شكل ترغيب يف بلو  املغفرة من اهلل تعاىل   وجاء البيان اإل فو يتبعه صفح يضمن املغفرةفع(77

ومه   اعىن أن زاء خأن املسلم ا  د يف صدره شيئا إ من اهلل تعاىل   وبذل الوفح بعد العفو يبني

ينضح بالوفاء والطهر ألن  2ا   بل صفح ينبع من العمل ا ظرفي  و صفح  صفحه ليس متثيال أو إدعاء   أ

يف مرحلة من له وإن كان ظاملا  ملسلم ا ميكن ان يبين وفيه شئ من غل ألخيه املسلم   ح قلب ا

 املراحل .

ستقرار أمنه ااجتماعي   ودفع األخطار احملدقة اليت ميكن أن وا3يعفو املسلم ملولحة اجملتمع املسلم    

نف ىل خطر العجتماعية إاإلتال الداخلي وتعريض كل الفئات قتتدفع اجملتمع إىل اإلنشطار أو اإل

حال العفو حيمي كل اجملتمع  و اجلماعة املسلمةأ املسلمفساسية   لذا ولريب بىن الوطن األ 4املتبادل

                                                 
1

ورا  بالتقوى اجنلن له األمور وانكشفن   خبالف القلب اخلراب املظلم   قال حذيفة بن اليمان : إن يف قلب وإذا كان القلب معم -
املؤمن سراجا   ويف احلديث الوحيح : " إن الدجال مكتوب بني عينيه كافر   يقر ه كل مؤمن قارئ وغري قارئ " متفل عليه من حديث 

م ( ص 7222 –ه 2272   2) القاهرة   مكتبة وهبة     الحياة الربانية والعلمرضاوي   حذيفة وأيب مسعود معا     ينظر يوسف الق
222 . 

22
جاء عن  عمر رضي اهلل عنه يف رسالته الشهرية يف القضاء قوله : " فمن خلون نيته يف احلل ولو على نفسه كفاه اهلل ما بينه وبني "  -

 –ه  2272   6  القاهرة   مكتبة وهبة     النية واإلخالصيوسف القرضاوي    الناس   ومن تكين اا ليس فيه شانه اهلل " ينظر
 .222( ص م  7226

3
" قام الدليل العم على إن الشرجمل يراعي مواحل اخللل   ويقود يف كل ما شرجمل من احكام كا يقود رفع الضرر والفساد عنهم ماديا كان  -

سلمني يعتربون املولحة دليال شرعيا يبر عليها التشريع أو الفتوى أو القضاء   ومن قرأ كتب او معنوي ا واقعا أو متوقع ا    ومجهور فقهاء امل
، الفقه وجد مئات األمثلة من األحكام اليت م تعلل إا اطلل مولحة جتلب   أو ضرر يدفع " ملكيد اتفويل ينظر يوسف القرضاوي 

 .28م ( ص 2999 –ه 2229 2) القاهرة   مكتبة وهبة     عوامل السعة والمرونة في الشريعة اإلسالمية
4

" ألن اإلنسان يف أوطاننا قد تعرض لتخريب خطري من داخله   خريب جعله ا هتم إا بذاته دون النظر إىل اجلماعة أو الوطن أو  -
) دت   ؟ (  وم اوطن العربي واإلسالميالصحوة اإلسالمية وهماألمة   وا يهمه من ذاته إا جانبها املادي " ينظر يوسف القرضاوي  

 . 227ص 
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ىل تتدخل إو العنف الدائر داخل اجملتمع و أ 1قويفوت أي متمرة خارجية ميكن أن تضرب على وتر التفر 

بالر ية األجنبية وبالكيفيات  طننيجتماعي للموان اإلسوية املشاكل األمنية العالقة   ادف نقل األمت

كالت الداخلية يف البلدان اإلسالمية وغري البلدان جنبية اليت تراها اجلهات الغربية كفيلة حبل املشاأل

طاملا أنا عجكت عن حل مشكالت سالمية   وا متلك اجلهات املتحكمة سوى القبول بذلك اإل

 .ىل املمارسة الفعلية يف اجملتمع من دفع سلوك العفو والتواحل إمكن قتتال الداخلي وم تتاإل

 :حسان إلا

ل اليها احملسن إزاء خومه او عدوه   بعد تنقية دواخله من اي إحساسات عدوانية او مرتبة عاليةيو

استجابة لنوازجمل اووى والنفس اليت ميكن ان تدفع اىل رد األذى بأذى مواز او أكثر منه   وذلك بأن 

بأثر  حيسن اىل خومه   ويعامله معاملة اال القريب النافع والو  احلميم   وا  عله حيس او يشعر

يشعر أو من خالل تفاعله معه   بل العداوة املرتكبة ماضيا   من خالل كالمه او تلميحاته وإشاراته 

خري املرتكبة يف حل احملسن   وحيسب أن األ ي صلة بالعداوةاخلوم بتفاعل إجتماعي جديد بعيد عن أ

 الذي اعتدى عليه .شخص آخر غري الشخص 

 ك  ن  يَّ  ي بَّ  ا الذ  ذ  إ  ف   ن  س  ح  أ   ي  تي ه  ال  ب   ع  ف  اد   ة  ئ  ي   الس  ال  و   ة  ن  س  الح   يو  ت  س  ت   ال  و  ﴿ يقول تعاىل :   

ِ   ي  ل  و   ه  ن  أ  ك    ة  او  د  ع  ه  نَّ  يب  و   ا م  إ  ، و   يم  ظ  ع   ظ  و ح   ذ  ال  ا إ  اه  ق  ل  ا يَّ  م  وا و  ر  بَّ  ص    ين   الذ  ال  ا إ  اه  ق  ل  ا يَّ  م  ، و   يم  حم 

سن دفع عداوة احملف(22:فولن)  ﴾يم  ل  الع   يع  م  الس   و  ه   ه  ن  إ   اهلل  ب   ذ  ع  ت  اس  ف   غ  ز  نَّ   ان  ط  ي  الش   ن  م   ك  ن  غ  ز  نَّ  يَّ  

ىل موااة محيمة متحي كل آثار ة احلاصلة بني طرفني أو مجاعتني إن حيول العداو سلوك راق ميكن أ

                                                 
و فكرة الفوضى اخلالقة أو البناءة " يف معرض تفسري   أو تربير اخلطة األمريكية الشاملة للتعامل مع شؤون الوطن العريب   بدءا من الغك  -1

سائل املتبعة من عسكرية   وسياسية ودبلوماسية   األمريكي للعراق واحتالله   مرورا بالسودان ووصوا إىل لبنان وسوريا مع اختالف يف الو 
مارس  26 – 22أو ح  سرية   وقد أطلقها روبرت ساتلوف   مدير مركك واشنطن لسياسة الشرق األدىن يف مقالة حتليلية دورية   بتاري  

ستقبل العريب ) بريوت   مل  ا هيمدولة األمن القومي وصناعة القرار األمريكي : تفسيرات ومفا. ينظر منذر سليمان    7222/ آذار 
 .72. ص  7226  آذار / مارس  272  جمل  78مركك دراسات الوحدة العربية ( س 
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  1والوجدانات  السلوكات تغري   بني األفراد واجلماعات ة جديدةاخلوومة والبغضاء وتنشئ عالقات مود  

جتماعية البديلة عن عالقات العداوة واملقاطعة ا يدفع لنمط من العالقات اإلا جديد  نساني  وهتيئ مناخا إ

رتبا  املادي واملولحي   مما واملودة واإلرتبا  الروحاين بني األفراد عوض اإل 2بالتواصل واملؤاخاة يتميك

 التقدم املنشود يف كل ميادين احلياة .نطالق اوادئ يف واإل  اجملتمع من البناء احلضارييعر متكني

حسب بيان –ا لكل الناس   بل مقتورا حسان للمسيء ليس متأتي  بيد أن ذلك اارتفاجمل إىل بذل اإل 

ساءة ا ملطالب النفس الراغبة يف رد اإلالذين ا ينوتو على اإلساءة   على الوابرين  –القرآن الكرمي 

نتوار بالقواص واإل خذيف ضرورة األ 3تلبيساتهءات الشيطان و ااقتدار عليها   وا القااثلها حال 

منني اهلل املؤ مر : أيب طلحة عن ابن عباس ون من اهلل تعاىل   "قال علي بن أك احملظوظللنفس   وأولئ

من الشيطان  ساءة   ف ذا فعلوا ذلك عومهم اهللواحللم عند اجلهل والعفو عند اإل بالورب عند الغضب

أي أن ﴾ه  الل  ب   ذ  ع  ت  س  اف  غ  ز  نَّ   ان  ط  ي  الش   ن  م   ك  ن  غ  ز  نَّ  ا يَّ  م  إ  و  ﴿وخضع وم عدوهم كأنه و  محيم   وقوله تعاىل

ستعاذة اجلن ف نه ا حيلة فيه إذا وسوس إا اإلحسان اليه فأما شيطان شيطان اإلنس راا ينخدجمل باإل

ىل عدوه   فاحملسن إ4ليه كفه عنك ورد كيده"باهلل والتجأت إ عليك ف ذا استعذتخبالقه الذي سلطه 

حسان اربه ومعارفه حيتجون على سلوك اإليتعرض بال شك إىل ضغط متواصل من بعض أهله وأق

وميكن أن  جتماعي  عدوه وظامله وكذا على مستقبله اإلوحيذرونه من مغبة التورف على عالقاته ب

                                                 
قال عمر رضي اهلل عنه : ما عاقبن من عوى اهلل فيك   اثل أن تطيع اهلل فيه   وهو الوديل غذا احسنن إىل من أساء إليك قادته  -1

) بريوت   دار  تفسير القرآن العظيمواحلنو عليك حيت يوري كأنه و  لك محيم " ينظر ابن كثري   تلك احلسنة إليه يف موافاتك ومبتك 
 . 228م ( ص 2922 –ه 2289   7الفكر    

2
. " األنا اإلسالمية كانن 22م ( ص  7226 –ه 2272) دمشل   دار الفكر   اإلعادة السادسة  ، ميالد مجتمعمالك بن نيب  -

يف العهد األول سليمة سوية   فكان ) فعل عمر رضي اهلل عنه ( دون عقدة   وكان ) رد فعل ( خالد دون عقدة أيض ا   ألن عالقانما  
 .كانن عالقة سوية منكهة " 

الباطل يف صورة احلل والغرور نوجمل جهل يوجب اعتقاد الفاسد صحيحا والرديء جيدا   وسببه وجود س إظهار التلبي7 قال ابن اجلوزي -3
  حتقيل ممد بن احلسن بن الاعيل   مسعد عبد احلميد  تلبيس إبليس بهة أوجبن ذلك " ينظر أيب الفرج عبد الرمحن ابن اجلوزي  ش

 .22م ( ص  2998 –ه  2228   2السعدين ) بريوت   دار الكتب العلمية    
4

 . 222:  6  دار الفكر  بريوت لبنان : ج2922 الطبعة الثانية    تفسير القرآن العظيمابن كثري    -



 الفصل الخامس                                                   سلوك العدل في التربية اإلسالمية           

336 

 

حسان طاملا أن اهلل ن ا ميكنه الرتاجع عن اختيار اإللكن احملسهر يسخر منه ويعري  بالضعف وقبول الق

إغراءات فضال عن    غوطالواقعة عليهستجابة للضا اإليض    وا ميكنه أ1 أمر به وحث  عليه تبارك وتعاىل

ا مقابل سطوة ذلك انكسار   حسان وإمهال مضامينه   وعد  ان اليت توسوس له بالرتاجع عن اإلالشيط

ىل ه القرآن الكرمي احملسن إحسان   وينب  اوم ا أن يهادن ويقابل باإلن يقوبأسه الذي  ب أ املعتدي

 حسان لديه   وبثرادة اإلستعاذة من نكغات الشيطان القوية اليت تور على هكمه وإضعاف إضرورة اإل

باته على اختياره آخر يبني ث 2الءحساين   من رة  فاحملسن حال إحسانه يتعرض ابتالريبة يف سلوكه اإل

واحل  العظيم الكفيالن  3ىل سلوك آخر   لذا أشار القرآن الكرمي إىل شر  الوربنه يتحول عنه إم أأ

وأمهية (  لشيطاناإلقاءات ه إىل معيقات التمسك به والثبات عليه )   ونب  حسان وإنفاذه اإلبتحقيل 

 اإلستجارة وااستعانة باهلل .

ىل أمهية سلوكه ومتثله   مقابل احلفاظ على الذات وجتنب يف معىن آخر لإلحسان يشري القرآن الكرمي إ   

 ه  وا الل  ق  اتَّ  و   م  ك  ي  ل  ى ع  د  ت  ااع  م   ل  ث  م  ب   ه  ي  ل  وا ع  د  ت  اع  ف   م  ك  ي  ل  ى ع  د  ت  اع   ن  م  ف  ﴿  يقول تعاىلالفتك اا 

ِ   ع  م   ه  الل   ن  وا أ  م  ل  اع  و   ِ   يل  ب  ي س  وا ف  ق  ف  ن  أ  و   ين  ق  المت  وا ن  س  ح  أ  و  ة  ك  ل  ه  التَّ   لى  م إ  يك  د  ي  أ  ب   ق وال   تَّ  ال  و   ه  الل 

م مع عتداء من قبل املعتدى عليه مشروجمل وحل وينسجرد اإل( 292) البقرة : ﴾ين  ن  س  ح  الم  ب  ح  ي   اهلل   ن  إ  

                                                 
1

مما حيبه اهلل تعاىل   وزاد على القسط الرب   وهو اخص من العدل   انه  –أي معاملتهم بالقسط والعدل  –" بني أن اإقسا  إليهم   -
 2276   2) القاهرة   الشروق     السنة مصدر ا للمعرفة والحضارةيعر اإلحسان والفضل " ملكيد التفويل ينظر يوسف القرضاوي   

 . 782م ( ص  7222 –ه 
22

قال سي  اإلسالم اوروي : وأوىل درجاته : ) اإلحسان يف القود بتهذيبه علما   وإبرامه عكما( أي أن إحسان القود يكون بشيئني :  -
م أحدمها : هتذيبه علما   بأن  عله تابعا للعلم عل مقتضاه مهذبا به   منقى من شوائب احلظوظ   فال يقود إاما  وز يف العلم   والعل

هنه " اتباجمل األمر والشرجمل   والثاين إبرامه عكما   و) اإلبرام ( اإلحكام والقوة   أي يقارنه عكم ميضيه   وا يوحبه فتور وتوان يضعفه ويو  هو
   7   هذبه عبد املنعم صاحل العلي العكي ) القاهرة   دار التوزيع والنشر اإلسالمية    تهذيب مدارج السالكينيتظر ابن القيم اجلوزية   

 .  279م ( ص  7222 –ه  2272
3

. " وملا كان اإلنسان هو  22م ( ص 2989 –ه 2222   2) القاهرة   مكتبة وهبة      الصبر في القرآنيوسف القرضاوي    -
 املخلوق العاقل املكلف املبتلى   كان الورب خويوة من خوائوه املميكة "
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مره تعاىل واإلتوال به   كون الرد إذعان ألن يبتعد ذلك عن  افة اهلل   دون أ 1طبائع النفس البشرية

ىل النفس البشرية املعتدية وخيرج ا يسيء إن رد ااعتداء وحشي    وح  ا يكو  جلعك و  وارتبا  بتوجيهه

  وبعد أخلقة الرد وهتذيبه الوادر من املسلم غري عن أخالقيات الرد وا يرتجم لاحة النفس املؤمنة 

ىل الذات وإيرادها املهالك وسوقها إ عتداء علىيف سبيله وعدم اإل 2نفاقاإلالباغي   يأمر اهلل تعاىل ب

نفاق غري فاإل و املعنوية ما تعلل منها باملوائر املادية أ   سواءموائر جمهولة ا يرضى عنها اهلل تعاىل 

ا له  طط  ذا م ميكن فالس أو اإلضرار اولحة اجملتمع  كما أن رد اإلعتداء إاملرش د قد يؤدي إىل اإل

وا حتقل هدف رد عدائهم عواقب وخيمة تضر اريدي الثأر أل ىلا ومرجتال ميكن أن يؤدي إومدروس  

املعتدين وتكون بذلك مهالك حداثها يف ل إعتداء   وقد حتدا نكاية كبرية يف املعتدى عليهم بداإل

قبل إنفاذ مر جيدا تدبراألاىل بمر اهلل تعها التسرجمل والتعجل بدل الورب واإلعداد اجليد   لذا أليأودى إ

نفاق   يقول ابن كثري " جاء األمر باإلىل إحلاق هكمية اودف املراد املتوجه إىل جانب اإلنفاق أو املتوجه إ

موال  يف قتا ااعداء   وبذوا ات ووجوه الطاعات   وخاصة صرف األيف سبيل اهلل يف سائر وجوه القرب

  وااخبار عمن ترك فعل ذلك بأنه هالك ودمار ملن لكمه واعتاده  فيما يقوى به املسلمون على عدوهم

 .3"    عطف باامر بااحسان وهو إعلى مقامات الطاعة 

داء واإلنفاق يف سبيل اهلل وعدم اإلساءة إىل الذات باإلحسان الذي عتختم اهلل تعاىل أوامره برد اإل   

ان دون تفريط أو مغااة يف رد اإلعتداء أو باعتدال واتك  وكات املطلوبةلوامر السابقة   ويدير السيقود األ

                                                 
1

)  اإليمان والحياةالقرضاوي    فسكسر املدفع سيفي لن يكسر الباطل حقي " ينظر يو يقول القائد اللييب ) عمر املختار ( " لئن   -
 . 782م ( ص  2982 –ه  2222   9بريوت   مؤسسة الرسالة    

2
" واإلمساك عن اإلنفاق يف سبيل اهلل هتلكة للنفس بالشح   وهتلكة للجماعة بالعجك والضعف   وخباصة يف نظام يقوم على التطوجمل    -
 تقي ام من مرتبة اجلهاد واإلنفاق إىل مرتبة اإلحسان .. وهي عليا املراتب يف اإلسالم   وحني تول النفس إىل هذه املرتبة ف نا تفعلير 

يد الطاعات كلها   وتنتهي عن املعاصي كلها   وتراقب اهلل يف الوغرية والكبرية   ويف السر والعلن على السواء " ملكيد التفويل ينظر   س
 .297   2م ( ج2987 –ه  2227   22) القاهرة   دار الشروق     في ظالل القرآنب   قط

3
 .226:  2  دار الفكر  ج تفسير القرآن العظيمعماد الدين ايب الفداء الاعيل ابن كثري القرشي الدمشقي ,  -
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ات نفسها   فاحملسن يتعامل مع ىل اوالك بفعل الذأو تعريض الذات املسلمة إنفاق املا  غري املرش د اإل

نفاق املال ومحاية الذات   ولذا هو حياول عتدال ويبور متات سلوك اجلهاد وإوامر الربانية الثالا بااأل

اجلهاد   وا   فال  نب حال فرا  فيه وا تفريط ا ا  إا متكن  عاب  ياريف استيعاب املطالب الثالا استباستمر 

ب نفاق وا خياطر بنفسه يف املواقع غري احملسوبة   بل يسلك سلوك املبور املقدر للعواقيبخل حال اإل

ي وا ف  ق  ف  ن  أ  و  ين عبد اهلل بن عياش عن زيد بن أسلم يف قول اهلل تعاىل " والنتائج   قال ابن وهب : أخرب 

..." وذلك أن رجاا كانوا خيرجون يف بعوا يبعثها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   بغري  ه  الل   يل  ب  س  

ىل  يلقوا بأيديهم إا رزقهم اهلل وافأما أن يقطع ام   وإما كانوا عياا   فأمرهم اهلل أن يستنفقوا مم نفقة 

التهلكة   والتهلكة من اجلوجمل والعطش أو من املشي   وقال ملن بيده فضل ) وأحسنوا إن اهلل حيب 

 .1احملسنني ( 

بيل اهلل تعاىل ا واضح من خالل سلوك املبعوثني من قبل الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن البذل يف س   

وأخذ احليطة واحلذر   وقراءة املتات املتوقعة وغري املتوقعة اليت ميكن أن تقع حال  2سبابيعر جتاهل األ

جيات اليت املادي و تلف احلاعداد املستحل من حيث الكاد هداف البعثة النبوية   بل  ب اإلإنفاذ أ

زين القوة واعداد البدين اجلهادي الذي حيقل الغلبة ويستجيب مليقتضيها هدف البعثة   إىل جانب اإل

الفاعلية يف ذات  3حسان يف كل ذلك ح  تنتج احلركة املطلوبةالكائنة يف الطرف األول   ومراعاة اإل

                                                 
 .226ابن كثري   املرجع نفسه :  -1
2

ربط اإلسالم إمكانية اإلجناز اعرفة األسباب   وكشف السنن   اليت حتكم اكون وعام احياة واألحياء   وقدم القرآن " ذو القرنني "  -
ن أمنوذج  لربط األسباب باملسببات   واملقدمات بالنتائج   واعترب ذلك مقدمة ابد منها للنهوض واإلجناز احلضاري   ولذلك م يكتفالقرآ

أزمتنا الحضارية في ضوء سنة اهلل في الخلق محد ممد كنعان   أموضوجمل السنن نظري ا حلضارية يف ضوء سنة اهلل يف اخللل " ينظر  بتأكيد
 .77ه ( ص 2222  مرم 2مة ) قطر   مؤسسة اخلليج للنشر والطباعة    أل  كتاب ا

3
  ص  7م ( ج 7226 –ه  2272 7رب اإلسالمي    ) بريوت   دار الغ عوامل الشود الحضاريعبد اجمليد عمر النجار   -

." وإمنا كان النفري مقوور ا على النهوض اجلماعي   ألنه ا يستعمل يف معىن النهوض لتحقيل مهمات اامور وجالئلها   وهذا ا 722
 يقدر الفرد على حتقيقها يف حال الغنفراد   بل تستلكم العمل اجلماعي " . 
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وق مع الذات جناز الوسائل املطلوبة لذلك   ومراعاة كل شرو  النجا  والتفحتريك بواعث النور وإ

 . 1عداء واملناوئنيوالغلبة على األ

قبل املعتدى  نساين   وإذا حول إحسان منالشرجمل ويوافل عليه الطبع اإلكفله ذن حل يرد ااعتداء إ   

على سلوك وا واملتفاعلني معها  2كلة سامقة ارتقى اليها احملسن   تريب املعايشنيعليه   فيعر ذلك من

جتماعية وعالج  يف احلفاظ على سريورة احلياة اإل ىل ضرورتهاإلحسان   وتلفن اإلهتمام اإلجتماعي إ

خل اليت حتدا بسبب النكاعات العرقية والطائفية والعنورية اليت حتدا داااجتماعية  ن املشكالتمكثري 

 حسان وتغليبه على رد العدوان .  وا ميكن احتوا ها إا ب نفاق اإل3اجملتمع 

 تداءات غري املربرة اليت تطال األفراد واجلماعات بال وجهعوبرسول اإلحسان داخل اجملتمع تقل اإل   

شعروا بالوغار فيليهم   نفسية شديدة جراء العفو عنهم واإلحسان إن املعتدين يواجهون عقوبة حل   أل

دى احملسنني يديهم   وفعل النكغات الشيطانية يف قلوام يف مقابل الكربياء النفسية لواووان ملا كسبن أ

ء على نكغات الشياطني تعاىل واستعالعتداء   ولكنها م تنفذه إبتغاء رضوان اهلل اليت متكنن من رد اإل

 دينه ورسوله صلى اهلل عليه وسلم .نتوار النفسي بدل اانتوار هلل تعاىل ولىل اإلاليت تدفع إ

 يتاء ذي القربى :إ

                                                 
1

المبشرات   القرضاويينظر يوسف "ية : وعد املومنن بالنور والنجاة والدفاجمل والواية واملعية   على وجه العموم" من املبشرات القرآن -
 .28م ( ص  7222 –ه  2272 2) القاهرة   مكتبة وهبة     بانتصار اإلسالم

2
" فالسلوك األخالقي يف تظر اإلسالم   هو كل سلوك خري يقوم به اإلنسان ب رادة خرية ولغاية خرية   واإلنسان األخالقي هو اإلنسان  -

دور التربية االخالقية اإلسالمية في بناء الفرد اخلري يف حياته الظاهر ولباطنة لنفسه ولغريه على حد سواء " ينظر   مقداد ياجلن   
 .27م ( ص  2982 –ه  2222  2) القاهرة   دار الشروق     الحضارة اإلنسانيةوالمجتمع و 

3
 .  8) القاهرة   دار الفكر العريب   دت ( ص  ، المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالمممد أبو زهرة  -
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وهي يتاء ذي القر  حسان وسلوك إل كبداية سلوكية تؤثر يف سلوك اإلن العد ب مالحظة أ    

عامل مع مواقف املطلوبة يف الت 1سالميةا بينها   وتنتج الشخوية اإلل فيمسلوكات مرتابطة متولة تتفاع

امية رحلفئات األمع كل ا 2جتماعيوصلة األرحام واإلقبال على التفاعل اإلحسان العدل واستجابة اإل

اليت يرتبط اا الفرد   فاإلنسان العادل ا ميكن أن يكهد يف اإلحسان   أو باألحرى يعسر عليه متثل 

 ةصلىل جانب حال ااعتداء  عليه   إ رحام   بل يقبل على املدافعة احلسنةومن   صلة األ اإلحسان

ن الوصل وجتديد التفاعالت القطع والودود   ذلك لن يثنيه عح  وإن تلقى منهم  3حامر األ

مع أقربائه وا يهمه ماضي  ا أو طويال  سري  ا يجتماعية اليت ضمرت زمن  لولة اإلجتماعية معهم وبعث ااإل

ولة ونى عن مر بال تعاىل أمن طرفهم أو طرفه   طاملا أن اهلل اليت صدرتو التفريطات التجاوزات أ

ط  اجتماعي وقع   أو تقوري بل العدل يقتضي رحام جملرد خالقطع   ومن العدل أن ا يقطع صلة األ

ىل إ ةجتماعيالقرابات اإل وإعادة سريورة الودجمل سراجمل يف رأبفهم األعذار وتدارك اخللل اإلجتماعي واإل

 .4على اخلري التماسك والتعاونسابل عهدها من 

أهله ) ن اينتور املسلم العادل إىل ر من مظاهر العدل يظهر يف صلة األرحام   وهو أمظهر آخ   

ا   وذلك بأن ا يغمط ا ونسب  و لدد بينهم وبن عائلة قريبة ينتمي وا دم  عائلته ( حال حدوا خوومة أ

                                                 
1

" ا يقيم القرآن الكرمي شخوية اإلنسان من خال طبقته او جنسه أو قوميته   أو بنية جسمه   أو لون جلده أو مواقفه من الناس    -
فهذه كلها أحكام تودر عن اهواء البشر ... بل ترجع تقييماته كلها إىل مقياس واحد هو موقف اإلنسان من هدي اهلل تعاىل " ملكيد 

 2982) مور   اويئة املورية العامة للكتاب    عبد الحميد غراب ، الشخصية إلنسانية في ضوء القرآن الكريمالتفويل ينظر أمحد 
 . 22( ص 

2
العملية اليت يؤر فيها الناس على بعضهم البعض من خالل التبادل املشرتك لألفكار واملشاعر وردود األفعال   وما إن تتمكن من "  -

هم بعض الطرق اليت تعمل اا   ف ن الكثري من الوقائع املتكررة اليت متأل حياتنا اليومية ستكتسب دالة وجاذبية التعرف على هذه العملية وف
 .222  ترمجة سلوى املال   ص  علم النفس اإلجتماعيجديدين " ينظر وليم و .امربت وواس إ . امربت   

والتناصح   والعدل واإلنواف   والقيام باحلقوق الواجبة واملستحبة   والنفقة بالتوادد  –يعر الرحم  –قال القرطيب : جتب مواصلتها  -3
) السعودية   دار  نام بشأن صلة األرحامكير األتذ على القريب وتفقد احواوم   والتغافل عن زاهتم " ينظر عبد اهلل بن صاحل القوري   

 .22ه ( ص  2229 7ابن خكمية    
4

خلق  حقيقته وصورته خيتلف أجره اختالف ا كثري ا حني يؤديه اإلنسان وحيدا    وحني يؤديه مع آخرين " ينظر" إن العمل الواحد يف  -
 . 262م (  2982 –ه  2228   2) القاهرة   دار الريان     المسلم
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غري أهله   فعليه أن يذعن له   ىل ل بينهما   ح  وإن انورف احلل إأي عائلة حقها ويقوم ب حقاق احل

ا   وا  ب ان تنسينه ويذك ر أهله باحلل املغفول عنه   ويساعد على فك اخلوومة املوجودة بينهم

ويلتمس رضا أهله ويدجمل  1 يذهب إىل إبقاء اخلوومةبوية العدل بني العائلتني   وااملوااة أوالعاطفة األ

  ويبقي على انيار العالقات اإلنسانية   واملسلم مطالب باإلصال   و ايف قيم العدلرضا اهلل تعاىل 

سهام يف عالج ااختالات املتوطنة يف البناء ااجتماعي   سيما وأن سالمة القرابات يف اجملتمع واإل

 سري والقبلي .من البناء األ2نات اجملتمع األخرى و يتأسس عليها سالمة مك

ى ل  ع   م  و  قَّ   آن  ن  ش   م  ك  ن  م  ر  ج   ي  ال  و   ط  س  الق  ب   اء  د  ه  ش   ه  ل  ل   ين  ام  و  وا قَّ  ون  وا ك  ن  آم   ين  ا الذ  ه  يَّ  أ  ي  يقول تعاىل "    

هلل ء اندا (8املائدة : ) " ون  ل  م  ع  ا تَّ  م  ب   ير  ب  خ   اهلل   ن  إ   ه  وا الل  ق  اتَّ  ى و  و  ق  لتَّ  ل   ب  ر  قَّ  أ   و  وا ه  ل  د  وا اع  ل  د  ع   تَّ  ال  أ  

ح  مع الذين يبغضونم ويناصبونم العداء من الكفار  فالبغض تعاىل للجموجمل املؤمنة بتحقيل القسط 

 تعاىل بالقسط مرها اهللافرة وحتنل عليها   لكن مع ذلك يأوهو حالة نفسية تضمر البغضاء للفئة الك

سالم هو عدل اهلل واهلل ا يظلم أحدا من عباده   فردا اومجاعة عدل اإل إذ" عتداء عليها وعدم اإلمعها 

وقد نكلن آيات خالدة يف كتاب اهلل تدافع عن يهودي اهتم جبرمية ظلما وهو    بل هو احلكم العدل

املتهم دفاعا ا نظري له بريء منها   فندد الفرآن باملتهمني وهم منتسبون ظاهرا اىل ااسالم   ودافع عن 

 ال  و   ه  الل  اك  ر  اأ  م  ب   اس  الن   ن  ي  بَّ   م  ك  ح  ت  ل   ق  الح  ب   اب  كت  ال   ك  ي  ل  ا إ  ن  ل  ز  نَّ  ا أ  ن  إ  يف التاري  "وذلك يف قوله تعاىل " 

العدل اميكن أن يستجيب لرغبات النفس وحاات رضاها ألن 3) النساء :   (ايم  ص  خ   ين  ن  ائ  خ  ل  ل   ن  ك  ت  

                                                 
1

من   هي سالمته من الغل . " أدىن ررات احملبة اليت يغرسها اإلميان يف قلب املؤ  282  ص  اإليمان والحياةيوسف القرضاوي    -
 . واحلسد   ف ن أنوار اإلميان كفيلة أن تبدد دياجري احلسد من قلبه   وبذلك ميسي ويوبح سليم الودر "

2
" إذ تقوم بني الناس يف ذلك وشائج ااخوة واملساواة يف ظل ظليل من من مشاعر عبوديتهم هلل تعاىل   بعد إن كانن هتيج فيما بينهم  -

اإلسالم مالذ  ة ير شريفة يف ميادين من ااثرة تتوادم فيها القوى وتوارجمل فيها األسنة" ينظر ممد سعيد رمضان البوطي   منافسات حاقد
 . 26م ( ص  2982 –ه  2222 2) بريوت   دارالفكر املعاصر     كل المجتمعات اإلنسانية ، لماذا ؟ وكيف ؟

3
الشهاب للطباعة والنشر    دار) باتنة      وصالحها للتطبيق في كل زمان ومكانشريعة االسالم خلودها    يوسف القرضاوي   -

 .     22:باتنة   دت ( 
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خالق وبالتا  تتخلى عن األعلى العدو اليت ميكن أن متارس الظلم أو حاات السعة  أو سخطها  

عداء   فالعدل ا ميكن ان يسقط مع حالة الشنتناحلاصلة عند مع الكفار األ1بة يف تسيري الوراجمل املطلو 

كون سلوك العدل مكاجا اجلموجمل املؤمنة   بل  ب االتكام به يف هذه احلالة النفسية احلساسة ح  ا ي

ويرد حال الكهد فيه و افة  على اخلوم نفسيا يستحضر وقن الرغبة فيه والتمكن من حتقيل ظفر به

ة اليت تكون مع العدو والوديل   مما يضيع قيم العدل احلقيقيم ميكن أن تعود للخو فقدان مكايا مأمولة

سالمية للعدل يف اجملتمع املسلم حال تعامله مع العدو   واليت لتلف بال ريب   إىل جانب إبراز امليكة اإل

يقول الك شري " ويف هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذا كان  العدل املكعوم عند غري املسلمني  عن 

الذين منني قوة   فما الظن بوجوبه مع املؤ لواجبا مع الكفار الذين هم أعداء اهلل وكان اذه الوفة من ا

 .2هم أوليا ه وأحبا ه "

اسية وغريها من جوانب سالمية اجلهادية والسييهمل يف املمارسة السلوكية اإلافالعدل مع العدو    

  ويكداد إحلاحا مع املسلمني فيما بينهم   من خالل إحقاق احلقوق ألهلها   وفض  3خرىالتفاعل األ

اخلوومات اا  عل كل  فريل يذعن للحل الذي له وا يطمع يف حقوق غريه   فضال عن أن يفكر يف 

عنوة دون  حلقوقه بأن يعتدي على حقه  أو استغالل عدم معرفة اخلوم 4و ااعتداء عليها بها أسل

                                                 
1

" والوراجمل شر  اإلنسان   سواء لكسب الفضيلة   أو حلف  احلياة : " لقد خلقنا اإلنسان يف كبد " ملكيد التفضيل ينظر   ممد عبد  -
ن ملحق بها تصنيف لآليات المختارة التي تكون آدراسة مقارنة لالخالق النظرية في القر خالق في القرآن ، األدستور  اهلل دراز  

  تعريب وحتقيل وتعليل عبد الوبور شاهني   مراجعة السيد ممد بدوي ) بريوت   مؤسسة الرسال   خالق العملية الدستور الكامل لأل
 . 679م ( ص  2922 –ه  2292   2 
 .222: 2ج  دت ( قور الكتاب ) البليدة   صفوة التفاسير ،ممد علي الوابوين    -2
3

لمن اجملموجمل عساملة   وجتملنكوعا تلقائي ا  إىل السالم وا –من البداية  -هناك تربية أخالقية للفرد املسلم تكرجمل يف أعماقه وتطبع يف سلوكه  -
 عمواطنون ال ذميون ،موقع غير المسلمين في مجتمفهمي هويدي      خاليا حية متحركة تفشي السالم والطمأنينة بني البشر " ينظر

 . 727م (  2982 –ه  2222 2) القاهرة   دار الشروق       المسلمين
4

. " ترى  22م ( ص 7222 –ه  2272   2  ) القاهرة   مكتبة الشروق الدولية     العطاء الحضاري لإلسالم" ممد عمارة    -
فاظ على احلياة فريضة إوية وواجب ا شرعي ا   ا  وز ح  لواحبها أن يفر  فيها ... بل لقد أوجبن عليه القتال النظرة اإلسالمية يف احل
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ن يقرب من اهلل تعاىل و عل الفرد املسلم ايفكر اة قواعد العدل اإلسالمي   والذي من شأنه أمراع

هلل تعاىل ومتثل العدل بل يفكر انطل اخلوف من ا   وجلب املنافع املادية الكائلة انطل الغلبة غري العادلة

باعث لذلك أو عدم كون استجابة عميقة ملقرراته دون أن يكون اإلضطرار هو الن يالذي  ب أ

 . 1بالنسبة للطرف املظلومفوا  عن احلل املهدر التمكن من اإل

قربني  بل يبني اهلل تعاىل أن العدل ينبغي أن يطال أقرب الناس إىل املسلم الوالدين واألويف معرض آخر  

دون وجه حل  نتوار وايف إعطائها احلل أو اإل يطال الفرد ذاته   بأن ينوف نفسه فال يفر  وا يغا 

 ن  ك  ن ي  إ   ين  ب  ر  قَّ  اال  و   ن  ي  د  ال  الو   و  أ   م  ك  س  ف  نَّ  ى أ  ل  ع   الو  لله اء  د  ه  ش   ط  س  الق  ب  ين  ام  و  وا قَّ  ون  وا ك  ن  آم   ذين  ا ال  ه  يَّ  أ  ي  ﴿

  ِ ا م  ب   ان  ك  ه  الل  ن  إ  وا ف  ض  ر  ع  تَّ   و  أ   واو  ل  تَّ   ن  إ  وا و  ل  د  ع  تَّ   ن  فال تَّ ت ب ع وا اله د ى أ  ا م  ه  ى ب  ل  و  أ   اهلل  ا ف  ير  ق  ف   و  ا أ  نيً غ 

: كونوا قائمني بالقسطبل قال  وم يقل احلل لك مع إخوانك املؤمنني"( 222:نساء) ال"﴾اير  ب  خ  ون  ل  عم  ت  

ط  ك   " و "  فنحن نقول: " فالن قائم ستمرارية للسلوك العادلوب هو اإلأي أن املطل ون وا  قدجو ام نيج ب ٱل ق س 

ن: ا وي لكل مؤموعلى ذلك يكون األمر اإل  كلمة " قدجو ام " هي صيغة مبالغةالفالن قدجو ام "ونعرف 

  ليكون 2يف كل أمور حياتك "لقسط ولتفعال فيكتقم بالقسط مرة واحدة فقط بل اجعله خولة ازمة

ن يكون االتكام لذا ا ينبغي أ امطلق   االعدل بعدئذ عقيدة ازمة يف سلوك املؤمن ا ميكن أن يتخلى عنه

ألن ذلك معناه انيار النظام   3جتماعيةقوى من احلياة اإلا خيضع لضرورات مددة   يبه ظرفي  

                                                                                                                                            

اى اانتحار الذي راته جرمية يأل  مرتكبها ‘ح  النور أو الشهادة دفاعا عن مقومات هذه احلياة   كما حرمن عليه القنو  الذي يقوده 
 إرا كبري ا " .

ن شاء إو   غىن الفقريأ. " " إن شاء 226م ( ص  7222 –ه  2272   2) القاهرة   مكتبة وهبة     التوكلالقرضاوي   يوسف  -1
ل العكيك   قد يفعل ذعك الذليل   وأأو أفقر الغر   وقوى الضغيف   وأضغف القوي   ونور املظلوم   وأخذ الظام   ويسر على املعسر   

 وقد يفعله بأسباب غري مألوفة " .ذلك بأسباب معتادة معروفة   
 .222: 2  ج خواطر الشعراويممد متو  الشعراوي    -2
3

اعى ما  –." ليسن العدالة كما يقدمها التوور ااوريب  228ص العقيدية للدولة اإلسالمية ، ةالوظيفحامد عبد املاجد قويسي    -
مرتبط بواية القضاء    –هو مطابل للقانون ح  وإن تطور هذا القانون ليوبح تعبري ا عن واقع الدولة وحياهتا   فهو مفهوم شكلي وقاصر 
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جتماعي ونشوب الفوضى وانتشار الظلم والفساد داخل اجملتمع وفقدان السيطرة على حياة الناس اإل

يه يعر جعله فوق كونه ثقافة راسخة يف ستمرارية ففاإل 1القسط وغري ذلك من مساوئ التخلي عن

 .2يرتبط به املسلم طيلة حياته اجملتمع   مطلبا إميانيا 

نسان وعوبيته   بل خيص ا ألطراف بعيدة عن دم اإلفالقيام على القسط ايكون فقط متوجه  من رة 

يؤثرا على ىل الوالدين اللذين تستحقه وميتد هذا إالذات املسلمة بأن حيرمها من انتظار حل ا متلكه وا 

ولدمها حبكم الرابطة الدموية والرفعة اليت يرتبطان اا يف نظر كل مسلم   وهي رفعة وضعها اهلل تعاىل يف 

 ام عجل يٍّ بعد القيام بعبوديته .مق

عن القيام بالعدل الواجب   ذلك أن  دبار عن مساوقة العاطفة األبوية واإلرغم ذلك نى اهلل تعاىل 

أو لغى ألمر صادر من قبلهما و ت  يمة العدل اينبغي أن تؤخر لقاء اإلنتوار ملوقع األب واألم   أق

وترك تأثري  3اهلل تعاىلنوياجمل ألمر لد  بل  ب مقاومة ذلك وإيثار اإلو ترهيب واجها به الو ترغيب أ

تور  الوالدين يف ح  وإن كشفن نتائجه عن ررات العدل ىل مقاألبوية   واإللتفات فقط إالعاطفة 

 اهلل   ي  ض  ر   ة  ئش  ا  ع   ن  ع  ذعان ملنطوق العدل وتنفيذه "ملخالفات غري املشروعة   فيجب اإل الفة ما من ا

ى ل  ه ص  الل   ول  س  ا ر  يه  ف   م  ل  ك  ي   ن  وا م  ال  ق  ، فَّ   ت  ق  ر  ي س  الت   ة  ي  وم  ز  خ  الم   ن  أ  ش   م  ه  م  ه  ا أ  ش  ي  ر  قَّ   ن  ا أ  ه  نَّ  ع  

                                                                                                                                            

  يف حالة البغض حإعطاء كل ذي حل حقه -2وايات : تتضمن كما ورد يف آية ال –فالعدالة يف الر ية اليت تقدمها األوامر املنكلة 
 املعرفة السابقة باحلقوق والوجبات ." -2الشعور بااستقرار .  -7اختالف   او 

1
قامن من  الثورية العربية يف أخص ما. " فشلن اإلشرتاكية  289  ص  حلول المستوردة وكي جنت على أمتنالايوسف القرضاوي    -

 ة اإلجتماعية " .لفاية والعدل أو بعبارة أخرى   التنمية اإلقتوادية   والعداكأجله   وما جعلته عنوان ا اجتاهها   وهو حتقبل ال

قال أبو احلسن عل بن حبيب املاوردي : "  ف ذا استعمل امللك العدل عمرت البالد   وأمن العباد   وحتولن اأموال   وكثر الرجال    -2
دراسة نقدية مقارنة في  –نظريات التنمية السياية المعاصرة مد عارف   وانتظم األحوال   وخوب الكمان " ملكيد التفويل ينظر نور م

 .222م ( ص 2997 –ه 2222   7) أمريكا   املعهد العاملي للفكر اإلسالمي     ضوء المنظور الحضاري اإلسالمي
3

انسان وربه م يكد على أن يعرف الغنسان باهلل عن طريل صفاته اجليلة وآياته البينة     بني إلنسان " الدين عندما قرر العالقة بني ا -
نسان وظيفته يف احلياة   لاللنهج الفذ الذي حيدد اء قريب الفهم   ميسور التنفيذ   مضمون الثمرة   والدين هو احوإما عليه يف ماله  و 

يمان بين العقل ال، ركائز اينظر ممد الغكا  ه يف رمحته "  لدفضيلة   ويرشحه لرضوان اهلل   وخيال ىله عويسمو به عن الدنيا   ويدرب
 . 82م ( ص 2988 –ه  2228 2) اجلكائر   مكتبة رحاب     والقلب



 الفصل الخامس                                                   سلوك العدل في التربية اإلسالمية           

329 

 

  ِ ِ   م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   ه  الل  ِ  ل  ص   ه  الل   ول  س  ر   ب  ح   د  ي  ز   ن  ة ب  ام  س   أ  ال  إ   ه  ي  ل  ع   ئر  ت  ج  ي   ن  وا : م  ال  ق   ؟ ثم   ه  ى الل 

ِ  ي ح  ف   ع  ف  ش  ت  أ   ة  ام  س  أ  ا :" ي   م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   ه  ى الل  ل  ص   ه  الل   ول  س  ر   ال  ق  فَّ  ة  ام  س  أ   ه  م  ل  ك  ف    م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   من د 

 م  يه  ف   ق  ر  ا س  ذ  وا إ  ان  ك    م  ه  نَّ  م أ  ك  ل  ب  قَّ   ن  م   ين  الذ   ك  ل  ا ه  م  ن  : " إ   ال  ق  فَّ   ب  ط  ت  اخ  ف   ام  ق   م  ؟ ث   ه  الل   ود  د  ح  

 د  م  ح  م   ت  ن  ب   ة  م  اط  ف   ن  أ   و  ل   اهلل  م  ي  أ  ، و   د  ه الح  ي  ل  و ع  م  قا  أ   يف  ع  م ال ض  يه  ق ف  سر  ذا   إ  ، و   وه  ك  ر  تَّ   يف  ر  الش  

 من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ا يعر تعطيل واجب العدل يب  سج " فالقرب الن  1اه  د  ي  تَّ  ع  طق  ل   ت  ق  ر  س  

 وااستجابة لتأثريات العاطفة والوجدان .

الفرد من  فيخشى قرر العدل وا محولتها الوجدانية والعاطفية وتأثرياهتا العميقة على تطبيل م مجاعة القرابة

عليه وميكن وقوجمل املقاطعة من 2وحدوا شنتن حال تطبيل العدل عليهم وماسبتهم حوول خوومة

دعواهم وا  ر  ق  وااقرار بنتائجه اليت ا ت   قبلهم   جكاء مساواهتم مع الغري يف اامتثال ملخرجات العدل

  ومتنعهم من حتقيل أي منفعة غري مشروعة من شأنا أن تشجع ومطامعهم 3هوائهم تستجيب أل

اجلماعات ااجتماعية غري القانونية على سلب حقوق الناس وااعتداء على ممتلكاهتم بالقوة والقهر   

واعتبارات قربني ومينحهم وجاهات و ميالئ األجمراه الطبيعي يف حياة الناس   أطاملا أن العدل ايأخذ 

 ا .ا مشروع  ا وحق  نواف  إ الشارجمل قرها أاليت 4دة العدلرااتربرها إ

                                                 
رواه البخاري ومسلم   وأبو داود   والرتمذي   والنسائي   وابن ماجه " نفى اإلميان هنا يعر نفي الكمال ا نفي ااصل   وذلك  -1

ري لتتفل النووص بعضها مع بعض   ولتتفل مع الواقع أيضا   فاإلميان ا يكول بالكلية اجرد وقوجمل املعوية   واللغة تتسع وذا التأويل بغ
   7  انتقاه وقدم له وعلل حواشيه ووضع فهارسه يوسف القرضاوي   ج المنتقى من كتاب الترغيب والترهيب للمنذريينظر تكلف " 
222 . 

 .722  ص  جدد حياتكممد الغكا     -2
3

  حتقيل وتعليل وضبط عبد اللطيف السبع العلمي ) بريوت   دار الكتاب العريب    ذم الهوىاإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي    -
م ( " ا يولح ذم اووى على اإلطالق   وإمنا يذم املفر  من ذلك وهو ما يكيد على جلب املواحل ودفع املضار "  2998 –ه  2228
 .22ص 

سالم إلنسان الذي كرمه اهلل وحرره بام ( " اإل2999 – 2272 2الشروق    ) القاهرة   دار  القرآن والسلطانفهمي هويدي    -4
 . 228وثان البشر " ص أيد إرادته   وتفرض عليه عبوديته وثان احلجر   ا يقبل له ربه وا دينه أن هتان كرامته وتقأبالتوحيد من عبودية 
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ل ٰى ب ه م اف ال تَّ ت ب ع وا  ٱل ه و ٰى أ ن تَّ ع د ل وا"   وقد يقول قائل: إن اووى قد  "ً  إ ن ي ك ن  غ ن ي ا  أ و  ف ق يرا  ف ٱلل ه  أ و 

ينحاز إىل الغر  طمعا  يف ثرائه؛ فلماذا يذكر اهلل الفقري أيضا ؟ ونقول: قد ينحاز اووى إىل الفقري رمحة  

رنا يحذري ويستحل الرمحة "؛ لذلكبالفقري فيحد ا الشاهد نفسه " أنه فقعبودية أوثان احلجر   ا يقبل 

قري؛ ألن العبد املؤمن ليس وا دخل للشهادة بثراء الثري أو بفقر الفالفقر و ىل الغر أاحلل من ااحنياز إ

ل ٰى "ولذلك جاء باحليثية امللجمة  -ه جل شأن -من خالقهم و أحل برعاية مواحل الناس أأوىل  ف ٱلل ه  أ و 

ثنني وهو منهما ولكن اهلل خالل اإل ل أحدا  أي أنك أيها العبد م لل "ب ه م ا ف ال  تَّ ت ب ع وا  ٱل ه و ٰى أ ن تَّ ع د ل وا  

،  1"أوىل اما فليس لك أن تقيم شهادتك على الثراء أو على الفقر ألنك لسن القجي م على الوجود

املطلوبة هلل القائمة على أساس التمكني للعدل ا تعبأ لغر وا لفقري   فتنظر لالول نظرة  فالشهادة

رين  ري عليه ما  ري عليهم   وللثاين نظرة شفقة ورمحة بأن اكبار وإجالل   وا تعرتف بأنه مثل اآلخ

ة على الكلل ها يطال العدل الفئة احملرومة والفقرية اليت اقرتفن ما اقرتفته حبكم الظروف القاهرة واملكر 

 .2خالقيااجتماعي أو األ

الفقري والغر (  لقهما )ن الذي خالفقر وا لتهديد الغر   طاملا أن يوي  لورال أفالعدل ا ب 

ا عن ا خيرج كثري  ن يضع املؤمن يف ذهنه اعتبار    هوالذي يتوىل أمرمها فال  ب أمر به   ومن هوالذي أ

ه وظيفة و يتنازل للفقري   دون إذن من اهلل تعاىل وبذلك يشو  أتهووظائفه املنوطة به   فيبذل للغر صالحي

                                                 
 .222ممد متو  الشعراوي   املرجع نفسه :  -1
ينظر إىل الطبيعة نه يبدو لنا أن القرآن ا    " إذا ما وقفنا أمام القيمة ااخالقية ف خالق في القرآناأل دستورممد عبد اهلل دراز   2
)  ميم و  ق  تدج  ن  سج ح   أج يف   انج سج ا اإلن  نج ق  لج خج  د  قج اسدة فسادا  عضاا     بل على العكس منذلك " لج فنا أ  وا على انسانية على أنا شريرة يف أصلهاإل

فجلج ساجف ل نيج إ ا  ال ذينج  ( 2التني :   "  وم يهلك من الناس بعد هذا سوى اجلاحدين   والذين ا يؤدون شعائر دينهم "     رجدجد نجاه  أجس 
و عمل و ا الو احل جات  " ص   .79ءاجمجن وا ج
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بني الناس وجتفيف منابع الظلم  1ااجتماعية وإقرار احلقوقلتنظيم احلياة العدل اليت أمر به اهلل تعاىل 

 . ومواقعه  بينهم على اختالف مستوياته

ن ذلك وادعاء أو رمحة التجاوز عن الفقري   بدافع رهبة أو يف تقريب الغر أ2 ب إتباجمل اووى لذلك ا  

عدل البعيد عن تكون بني النواف بني الناس   ولكنه يف احلقيقة جتاوز للعالقة اليت  ب أن إعدل و 

بأن حيرف  ي  ر  هل احلقوق   ألن ذلك حج ويسيء ألن للظلم ك  ميج ن يعطل العدل و  الذي ميكن أاووى 

ومييل اا حنو أغراض ذاتية ونفسية تسيئ للعدل من جهة ومتالئ املقسطني وأصحاب هدفها  الشهادة عن

 ااهواء .

القو امة بالقسط والتخلي عن الشهادة هلل تعاىل   يعرض املنحرفون أنفسهم وحال ااحنراف وامليل عن    

عليه وسلم مع صحابته اساكن  " فعندما مر الرسول صلى اهلللسخط اهلل تعاىل   الذي ايرضى بالظلم 

كيال يدخلوا مساكن   –ملكيد حتذيرهم من الظلم  –ن هلكوا   انم اقرتفوا الظلم   نبه أصحابه الذي

 م  ك  يب  ص  ي   ن  أ   ن  اكي  ب   واون  ك  ن ت   أ  ال  ، إ   او م  ل  ظ   ين  الذ   ن  اك  س  وا م  ل  خ  د  ت  ال  ء الظاملني البائدين " هؤا

"م  ه  ابَّ  ص  أ  ام  
ل الظلمة يبني مدى ر النيب صلى اهلل عليه وسلم من متات الظلم الوخيمة اليت تطاحتذي3

على العباد املخرب للنفسية البشرية وللعمران البشري    4ى سلوك الظلم الواقععلالسخط الرباين 

                                                 
من اهم بواعث اامن   واستتباب السكينة   والشعور بالراحة النفسية والكرامة اخلاصة أن حيس كل إنسان بانه يف حوانة تامة من أي  -1

 .72) اجلكائر   دار املعرفة   دت ( ص  حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وهيئة األمم المتحدةحيف قانوين " ينظر ممد الغكا    
2

ا أمام هذين العدوين لنرى القر  - (  76خالقية : اتباجمل اووى دون تفكري " وا تتبع اووى فيضلك عن سبيل اهلل ) ص : ألآن يقف دائم 
( ينظر ممد دراز   املرجع نفسه  72  77واإلنقياد األعمى " قالوا غنا وجدنا ءاباءنا على امة   وإنا على آثارهم مقتدون " ) الكخرف : 

 .  72  ص 
  عام املعرفة   اجمللس الوطر للثقافة والفنون واآلداب   الكوين    االسالم وحقوق االنسان ، ضرورات ال حقوقممد عمارة    -3
 .62: 2982مايو ) أيار (  -2222شعبان 79

4
استنهاض املظلو  -7م   كف يد الظا  -2احتا  اإلسالم لضمان احلقوق اخلاصة والعامة بتقرير ثالثة مبادئ يكمل بعضها بعض ا : "  -

) اجلكائر    اإلسالم واالستبداد السياسيمطالبة الغري بالتدخل لود  العدوان ورفع الغنب " ينظر ممد الغكا     -2ليدفع عن نفسه   
 .   297م ( ص 2999 –ه  2272 2دار رحيانة    
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والتهوين من 1نتاج الظلم واستعباد الناس ة على صانعيه عربة للذين يريدون إوتسليط العقوبة الرباني

  وهي سنة  رض واستعمرهم فيها اا اهلل تعاىل عباده مذ خلقهم وأنشأهم من األالكرامة اآلدمية اليت كرم 

اوا بالعدل اهلل تعاىل رمحة باملظلومني ولليوا للحياة اانسانية من منكرات الظلم واستبد رادهاأ 2كونية

 رض .لة اليت أرادها اهلل تعاىل يف األويعلي من شأن القيم الفضينسانية الذي حيمي احلياة اإل

 التنشئة على العدل :

سالمية يف احلياة اإلجتماعية اإلوبينن أمهيته ودوره اقتضى النووص القرآنية اليت تناولن العدل  

ياة املختلفة وحيميها من نشوب اإلضطراب وحذرت من إسقاطه كسلوك حضاري ينمي جوانب احل

تقع على جتماعي للخطر   فضال عن العقوبات الربانية اليت واإلختالل الذي ميكن أن يعرض األمن اا

خالقية ا لشموله جوانب احلياة املختلفة ) األو تلك اليت تقتات من الظلم   ونظر  اجلماعات غري العادلة أ

طويلة 3تنشئة تربوية نفاق يتعني  على اجملتمع املسلم إوااقتوادية وااجتماعية والسياسية والعسكرية ( 

على قيم العدل تبدأ بالفرد وتنتهي باجملتمع املسلم الوغري فاجملتمع الكبري وإىل أن تكون له السيادة 

ا عميقة وراسخة أن يستجيب اجملتمع عملي   نشئةتمعات األخرى   وا ميكن بدون تالعاملية على كل اجمل

                                                 
م ( " إن الغسالم  2987 – 2222  2) اجلكائر   دار الشهاب     ، أسس في التصور اإلسالميممد عبد القادر أبو فارس  -1

 . 222يوجب على اتباعه أا يظلموا ويوجب عليهم أيضا أن يكفوا الظلم ومينعوه عن اآلخرين " ص 
2

حلياة وامنا  مفهوم السنن يشكل بعد ا موريا يف فهم حقيقة اإلنسان   وحقيقة وظيفته اإلستخالفية يف هذا الكون وفهم طبائع ا"  -
فويل العيش   وإدراك التغريات والتحوات اليت تأخذ حيكها يف اآلفاق واانفس والتاري  وفل سنن مطردة ا تعرف التغري والتبدل " ملكيد الت

العاملي للفكر ) بريوت   املعهد  إسالمية المعرفةينظر عببد العكيك برغوا   " مالحظات حول السنن اإلوية يف ضوء املقاربة احلضارية   
 . 22م ( ص  7222 –ه 2278  صيف  29  جمل  22اإلسالمي ( س 

3
ن   " إذا أردنا للرتبية العربية اإلسالمية ااستقامة   ف ن هذا لنن يتم بوورة فاعلة مام يتعامل الفكر الرتبوي يف حتديد حقيقي لإلنسا -

ه املادية والنفسية   مهمته   موريه   منهجه الذي  ب أن يتبعه يف حياته   وجوده   وغايته   فاعليته   قيمته الذاتية والكونية   طبيعت
وطفى أبو ملتحديد ما ينغي أن تكون عليه احلياة من امنا  معرفية وسلوكيه واحتماعية واقتوادية حتقل له اخلري واسعادة "  ينظر علي خليل

)  ، نحو بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة  ضمن حبوا املؤمتر الرتبوي نقد المعرفة التربوية المعاصرة : األهداف واالطر العينني   
 .22( ص  2992عمان   مجعية الدراسات والبحوا اإلسالمية   
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  معىن ذلك أن  1خرى املسلمة وغري املسلمةمينه املرتبطة بالذات والذوات األلقيم العدل ومضا

قدم أن يتبدأ من الفرد املسلم فاألسرة املسلمة فاجملتمع العادل الذي يستطيع  على العدل العميقةنشئةالت

 ا يف العدل .ا عاملي  منوذج  

كما   كن اا تربية األطفال وحضانتهم ساليب أو الطرق اليت ميتشريالتنشئة يف معناها " الواسع إىل األو  

ث يقوم يبات وعناصر الثقافة إىل اجليل أثناء عملية النمو   حالعملية اليت تنقل من خالوا متطلأنا 

ا يف بناء ا وهام  ا أساسي  بعملية التنشئة بغرس عناصر الثقافة اليت تعترب جكء  الوالدان أو من ينو  ام القيام 

واليت تعترب  وية الطفل   وهي حتتوي على عناصر التدريب اخلاص على مهارات التكيف والتوافل خش

حتياجات والرغبات الضرورية للفرد   كما قد تتكون لدى يات الرضا وسد اإلبعملضرورية فيما يتعلل 

ة نتيجة لعملية القمع والكبن اليت يتعرض وا أثناء سعيه لتحقيل ل بعض البواعث واحملركات املتناقضفالط

  الطفل ينشأ 2مطالبه الذاتية   وما يالقيه من ردجمل أو ني من جانب القائمني على تنئشئته ورعاية منوه "

يت يتفاعل اا مع أقرانه قبل املرحلة على ذات الثقافة اليت نشأ عليها والداه وتبعا للبيئة ااجتماعية ال

ىل أبنائه بعد زواجه مر يف تلقيها ومتثلها واكتسااا إىل غاية نقلها إاملدرسية وخالوا وبعدها   ويست

يها ويقوم بتطويرها ىل اجليل الناشئ الذي حياف  علقل الثقافة ايكاهتا وخووصياهتا إوإجنابه   وهكذا تن

ا عميقة يف التنشئة املوجهة واملقوودة   بيد أن هناك فروق  ضافة اليها   بفعل التنشئة وترقيتها واإل

م بعض ااجتماعية حسب طبيعة الثقافة اليت تنتج تنشئة اجتماعية فريدة يف مقاصدها وغاياهتا رغ

 التقالات املشرتكة بينها .

                                                 
"  –رضي اهلل عنه  –. قوة الوحايب اجلليل عبد اهلل بن رواحة األنواري  226ممد عبدالقادر أبوفارس   مرجع سابل   ص  -1

 . د صلى اهلل عليه وسلم ا مينعر أن أعدل "..بغضي لكم وحيب حملم

2
دار املعرفة اجلامعية  مور     التنشئة االجتماعية ، دراسات انتربولوجية في الثقافة والشخصيةممد عبده مجوب وآخرون    -

7222  :22. 
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 (كامه ونظمه وتشريعاته وأخالقه أح)ففي اجملتمع املسلم تتحدد تنشئته ااجتماعية احدد الدين  

وتوجه الفرد واجلماعة تبعا ملنظومته   من رة ا يستهدف من التنشئة ااجتماعية حتقيل التكيف 

 هلل تعاىل  1يةبل يستهدف بشكل أعمل حتقيل العبودل الثقايف للقيم واملعايري وحسب التمثااجتماعي و 

  وهو فرق جوهري بني التنشئة اإلسالمية رمتها التعبد نسان بطاملا أن غائية وجود اإلنسان وغري اإل

 رضية املادية .  هذه األخرية اليت تركك على املعاين األ 2والغربية

استقرار  من رة تنشئة الفرد املسلم على سلوك العدل ليس معناه حتقيل املكايا ااجتماعية فقط من    

ن الفرد بسلوكه   وإمنا يعر يف العمل التنشئوي أصحااا وغريها من املكايا اجتماعي وضمان احلقوق أل

حيضى من خالوا  ة مضة ىل عبادة وليس ممارسة اجتماعي تعاىل   وبالتا  يرتقي العدل إيتعبد اهلل للعدل

اعية جتم  ويربهن بكيفية إ ةجتماعيالتكيف املطلوب مع اجلماعة اإلعلى القبول ااجتماعي   وحيقل 

ىل ما هو تفرضها اجلماعة عليه   بل يرتقي إمناسبة على قدرته على اانتماء ومتثله ملنظومة القيم اليت 

ستخالف ومتطلبات الرباين الذي يستجيب ملقتضيات اإلاالرضا أبعد من جمرد الرضا ااجتماعي إىل 

  األرض .التعمري يف

                                                 
1

م " ا قيمة لدعوة الناس إىل اختيار منهج معني يف السلوك أو نظام متميك للحياة   إا إن تكون آتية من وراء دعوهتم إىل ااصطبا  التا -
 يج ايج مج  ي وج ك  س  ن   وج و  الج صج  ن  ال   الكامنة يف قول اهلل عكوجل " ق  بالعبودية املطلقة لفاطر السماوات واألرض وإيقاظهم إىل احلقائل الكربى 

ج ممجج وج  ًج ل  ل   او     ل  و  أج ا نج أج وج  ت  ر  م  أ  كج ل  ذج ب  وج  ه  لج  يكج ر   شج اج  نيج م  الج العج  رب  ه 
على طريق  بوطيل( ينظر ممد سعيد رمضان ا 262" ) اانعام :  نيج لم  س  امل

 . 72م ( ص  2982 –ه  2228   8) اجلكائر   مكتبة رحاب     العودة إل اإلسالم ، رسم لمنهاج ، وحل لمشكالت
الرتبية الغربية تعود أساسا إىل الفكرة اإلغريقية اليت تعتمد على النكعة الفردية وتعدد اآلوة  ومتجيد العقل اإلنساين    -2

األسرة   واستطاعن بناء دولة وهدفهم السعادة األرضية   و تبتعد الفكرة الرومانية كثريا عن هذا   فقد متيكت تقديس 
، أصول متماسكة   نقيض الرتية اإلسالمية اليت تستمد من القرآن ولسنة " ملكيد التفويل ينظر علي خليل أبو العينني 

 –ه  2226) القاهرو   دار الفكر العريب    الفكر التربوي الحديث بين اإلتجاه اإلسالمي واإلتجاه التغريبي
 .26م( ص  2986
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مت اارتبا  به   فالفرد حني يرضي اهلل مرتبط أ لقبول ااجتماعي   بل ذلكوليس معىن ذلك مناقضة ا 

سان عن ربه نإىل القبول ااجتماعي   والعكس إذا ابتعد اإل  بسلوكه ااجتماعي يؤدي ا مالةتعاىل

 ستبعاد عن دائرة القبول ااجتماعي .تعاىل   ذلك معناه اإل

ِ  خ  س  أ   ن  م  سلم " عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و   في  ه  ط الل 

ِ  ا  ض  ر  أ   ن  م   ه  ي  ل  ع   ط  خ  س  ا  ، و  ه  ي  ل  ع   ه  ل  ال   ط  خ  س   اس  ا الن  ض  ر   س ا  الن  ط  خ  ي س  ف   ى اهلل  ض  ر  أ   ن  وم  ،    ه  ط  خ  في س  ه 

ِ  ي  ز  يَّ  و   ه  ن  يَّ  ز  تى يَّ  ح   اه  ض  ي ر  ف   ه  ط  خ  س  أ   ن  م   ه  ن  ى ع  ض  ر  أ  ، و   ه  ن  ع   ه  الل   ي  ض  ر    1" ه  ن  ي  في ع   ه  ل  م  ع  و   ه  ل  و ق  ن 

 يل  ر  ب  ا ج  ع  ا د  د  ب  ع   ب  ح  ا أ  ذ  ى إ  ال  ع  تَّ   ه  الل   ن  إ  : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " ويف رواية ملسلم 

 ب  ح  ي   ه  الل   ن  : إ   ول  ق  يَّ  ، فَّ   اء  م  ي الس  ي ف  اد  ن  يَّ   م  ، ث   يل  ر  ب  ج   ه  ب  ح  ي  ، فَّ   ه  ب  ب  ح  أ  ا ف  ن  ال  ف   ب  ح  ي أ  ن  : إ   ال  ق  فَّ  

ا ع  ا د  د  ب  ع   ض  غ  بَّ  ا أ  ذ  إ  ، و   ض  ر  ي األ  ل ف  و  بَّ  الق   ه  ل   ع  وض  ي   م  ء ، ث  ا  م  الس   ل  ه  ه أ  ب  ح  ي  فَّ   وه  ب  ح  أ  ا ف  ن  ال  ف  

 ه  الل   ن  ، إ   اء  م  الس   ل  ه  ي أ  ي ف  اد  ن  يَّ   م  ، ث   يل  ر  ب  ج   ه  ض  غ  ب  ي  ، فَّ   ه  ض  غ  ب  أ  ا ، ف  ن  ال  ف   ض  غ  ب  ي أ  ن  إ   ول  ق  يَّ  ف  يل  ر  ب  ج  

  ِ  .2"ض  ر  ي األ  ف   اء  ض  غ  البَّ   ه  ل   ع  وض  ت   م  ث   اء  م  الس   ل  ه  أ   ه  ض  غ  ب  ي  ، فَّ   وه  ض  غ  ب  أ  ا  ف  ن  ال  ف   ض  بغ  ي 

اهلل  سالمية إا إذا ارتبط برضا اهلل تعاىل   ذلك أن رضىعىن له يف التنشئة ااجتماعية اإلرضا الناس ا م

تعاىل مور كل حركة ونشا  يقوم به املسلم يف حياته   ودوافعه الداخلية العميقة ) نياته ( املتولة بتلك 

احلركة والسعي   تنعقد أول ما تنعقد على رضاه سبحانه وتعاىل   وإا حتو لن ) احلركة والسعي ( إىل 

وحيرص على التكلف والتقرب من مد      رضاء الناس وخشيتهم بدل رضاه و افتهّي  غج تدج رياء مسترت يدج 

 .خداعه على الناس وكسب رضاهم   لتمرير الناس وثنائهم 

                                                 
ه الطرباين ب سناد جيد قوي   وقال اويثمي : رواه الطرباين ورجاله رجال الوحيح   غري حيي بن سلمان اخلضري   وقد وث قه الذهيب روا -1

 .623: 3  ج المنتقى من الترغيب والترهيب للمنذرييف آخر ترمجة حيي بن سليمان اجلعفي   نقال عن يوسف القرضاوي   
حقل نووصه   وخرج أحاديثه     رياض الصالحينه (  333 - 326اامام ايب زكرياء حيي بن شرف النووي الدمشقي ) ت  -2

 . 393 م :6454– 6394  63وعلل عليه شعيب اارنؤو    مؤسسة الرسالة    
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ويظهر على شخويته احلقيقية   أمام الناس   وبدل الرضا ينبن السخط لكن ما يلبث وأن يفتضح  

اعي   وهو بشر  القبول ااجتم كونه أخجل    ا عليه   ويتكايد املقن ااجتماعي عليه  ااجتماعي باكر  

 . رضوان اهلل تعاىل

م موقع جتماعية الغربية   ميكن فهوهري بني التنشئة ااجتماعية اإلسالمية والتنشئة اإلاذا الفارق اجل

 واخللقية لتشريعية يف املنظومة العامة اليت متثل املرجعية او أي سلوك آخر سلوك العدل لدى املسلم   أ

 .سلوك ساسي للللمسلم   والوقوف على املبعث األ

و الرتك   فامتثال العدل ميثل بالنسبة الفعل أبتعبري علماء النفس ) الدوافع ( اليت حتض الفرد على  

للمسلم خضوجمل هلل تعاىل ومن   انتماء للجماعة ااجتماعية املسلمة اليت هي كذلك تقوم نظمها 

وجمل هلل تعاىل ( وحينئذ يظهر التناسل وعالقاهتا وتفاعالهتا على ذات التمثل الذي حيققه املسلم ) اخلض

فرد العادل ينب ه اجلماعة حال والتعاون على دعم العدل معا فالالقيمي جليا بني الفرد واجلماعة   

خالل به   وكذلك اجلماعة تراجع الفرد يف ما ميكن أن يقور فيه الفرد حال وضو  احلكم ونكوله اإل

ميانية اليت نقلن العدل من ذلك يقبله لطبيعة التنشئة اإلرغم والذي ميكن أن يكون يف غري صاحله   و 

 .جمرد إجراء حقوقي وقانوين إىل كونه عبادة  ب اانوياجمل وا 

مر باملعروف والنهي دفية األيرتبط ا -فيما خيص القيام بالعدل والشهادة هلل  –ون و ح الفرد للجماعة 

على مقبولية   كفريضة ازمة عن التدين ا ميكن التفريط فيه   وليس فقط ادف احلفاظ  1عن املنكر

  ويرتفع  2سريورة التفاعل ااجتماعي اجلماعة واستمرار اإلنتماء ااجتماعي   واحلفاظ على

                                                 
1

ه أسس التمرد على املظام والثورة على الفسوق   " لو يعلم الناس ما قود إليه اإلسالم من إقامة هذا املبدإ اخلطري أليقنوا أنه وضع ب -
   اإلسالم واالستبداد السياسيوجترئ العامة فرد ا فرد ا على أن يودعوا باحلل وان يودعوا به رأس كل جبار عنيد " ينظر ممد الغكا    

 .  286ص 
  نقله إىل العربية بوعبد اهلل  ي علم النفس اإلجتماعي، مبادئ ف" التفاعل جمموجمل القوى اليت حتدد سلوك مجاعة ما " ينظر باساغانا  -2

 .266( ص  2982غالم اهلل ) اجلكائر   ديوان املطبوعات ااجتماعية   
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ا أنه ئم  ميانية   اليت جتعل الفرد الناصح يشعر دابالعدل من املضامني ااجتماعية إىل املضامني اإلالنوح

ميان ا ايكان املختلفة ايكان اإلىل سلوكات اجتماعية تكن املواقف تجيب ملقتضيات إميانه   ويرتمجه إيس

و من وسوى ذلك من مفردات التنشئة  1جتماعيو اخلوف من الضبط اإلأجتماعي التكيف اإل

 ااجتماعية الغربية .

شيئ على قيم العدل منذ ىل بناء تنحيتاج الفرد إجتماعية ااسالمية اذا ااعتبار يف التنشئة اا   

تستقيم  ح  ىل آخر حلظة يف حياته  ا   وتستمر معه التنشئة إا وناضج  ىل أن يوبح راشد  الطفولة وإ

سرية وااجتماعية وااقتوادية والسياسية يشمل املؤسسات األ صورة العدل احلضارية يف اجملتمع )

سرة فاجملتمع العدل يبدأ ترسيخه يف الفرد فاأل احليوية بالعدل   أي أن من املؤسسات ذا الولة ..(وغريها

مراس   ونبدأ ارحلة التنشئة    وطولفالدولة فالعام   هكذا بتساوق ومرحلية وطول زمن وعمل علم 

 وىل ) الفرد ( .األ

 : العادل الفرد   

ا من ماور التنشئة ااجتماعية اليت أساسي  ساسية يف البناء ااجتماعي ااسالمي   ومورا الفرد لبنة أ

النماذج احلسنة يف باء و املربون و وي والتثقيفي   والذي يقوم به اآليرتكك عليها الفعل الرتبوي التنش

لذا بدأ  ىل الفرد املراد بالتنشئة ريها إالتوجيه   ونقل املضامني العقدية وااجتماعية والثقافية والسياسية وغ

 و  ل  و  على النفس "  وا  بالنفس   أي بتنفيذه ) العدل ( أ -يف تبيان الفئات املرادة بالعدل – القرآن الكرمي

 قربني .  فئيت الوالدين واأل..." م  ك  س  ف  نَّ  أ  ى ل  ع  

                                                 
1

 " م يبل شيئ يف حياة الفرد أو اجلماعة إا وقد نظرت فيه قواعد اإلسالم السلوكية واخللقية ومشلته برعايتها   وسواء كان من الناحية -
لفكر ا   الدينية والسلوك والتعبد   أم من الناحي السياسية واإلقتوادية وااجتماعية واجلنائية واملدنية والعسكرية " ينظر جمموعة من املؤلفني

 . 276( ص  2982  األصول واملبادئ ) تونس   املنظمة العربية للرتبية والثقافة والتعليم    التربوي العربي اإلسالمي
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 استقباله يف ااد  ستعدمتلك ا معىن ذلك أنا   النفس أو الذات إذا ما حتلن بسلوك العدل والتكمن بهف  

ا لدفع الظلم وإسعاد اجلماعات ااجتماعية كلها   ا اجتماعي  ليه وجعله اختيار  بالدعوة إاجملال ااجتماعي 

و اانقالب   وسوى ذلك من التعبريات اليت تدلل   أو ماولة التخلص منه بالثورة أدون تربم أو ضيل 

للف وهذا بال شك يؤخر التطبيل ااجتماعي للعدل جراء على بطء ااستجابة ملطلب العدل   

 .التطبيل الفردي

ا الشعارات ستجابة الفرد للعدل ولو على حساب ذاته ينم عن تربية عميقة وتكوين دقيل يتجاوز كثري  إ   

ا   تنهار ويتساقط أصحااا ا يسري  ا وقت  احلسابات السياسية اليت ا تومد إواادعاءات اللفظية و 

ة ف  فكري وخ  عن زيف  ا خدعة سياسية تعربهي إ وها باسم العدل مان دعواهم اليت رفعويظهر للناس أ

ا عن سدنة الظلم املتحكمون يف شئون الدولة واجملتمع وا يتمكنوا بالتا  من تربوية   ا لتلف كثري  

دها أناس نتاج نفس املمارسات الظاملة غري العادلة اليت جس  ام   وإن متكنوا ا خيتلفوا عن إحتقيل مأر 

 .قبلهم 

خطوة التنشئة ااوىل هي النفس العادلة مع ذاهتا غري املتحيكة للظلم وغري املتربمة بنتائج العدل   فال    

ها حقوقا ا تستحقها او حوووا على اعطائ على غريه اوميلك العادل مع نفسه إعطاء نفسه افضليه 

رى نفسه متساويا مع أفراد مجاعته ا امتيازات حبكم القبيلة او الطبقة ااجتماعية اليت ينتمي اليها   بل ي

 .يتميك عليهم اا بالتقوى والعمل الواحل 

  املسلم يف انفاذ العدل مع ذاته   نتج الظلم الذي يطال الذات ويسيء اليها من جهة أخرى اذا فر     

لودق مع اهلل ااعىن أنه م حيسن اىل ذاته ويتعامل معها تعامال حسنا يطورها ويقراا من منازل ااميان و 

 ك  ل  ذ   د  ع  بَّ   ث  د  ح  ي   اهلل   ل  ع  ي ل  ر  د   ت  ال   ه  س  ف  نَّ   م  ل  ظ   د  ق  فَّ   اهلل   ود  د  ح   د  ع  تَّ  يَّ   ن  م  و  تعاىل   يقول سبحانه " 

  ِ ب خراج زوجته من بيتها دون ان تأو  تعاىل   وذلك ود اهللدح د  ع(فاملسلم ا يت2) الطالق :ا "ر  م  أ 
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ظلما لذاته   ويسقط سلوك العدل الواجب عليه   ومن    اينتظر منه ان يقيم   فريتكب بفاحشة مبينة

زوجته الربيئة من  العدل داخل جمتمعه انه م حيققه مع ذاته   وجتاوز حدود اهلل تعاىل يف عالقته مع

العادلة خرجها من بيتها   واذا م تنتبه التنشئة ااجتماعية اىل مثل هذه السلوكات غري الفاحشة اليت أ

يرتقي اجملتمع اىل ممارسة العدل بني أفراده   وتطويع كل شؤون احلياة املختلفة اىل اقراراته  فال ينتظر أن

 عن ترسيخه منذ بدايات النمو الباكر للشخوية .وتوجيهاته   بسبب للي التنشئة ااجتماعية 

اوا   بأن يكون لنفسية مع الذات عالقة الفرد إذن مع العدل عالقة تفاعلية متكنه من إدراك أبعاده ا

عادا معها غري متجاوز احلدود اليت وضعها اهلل تعاىل   وبطول املراس احلاصل يف بدايات التنشئة ومع 

ااستجابة الفردية العميقة للعدل   اعلى أنه حل ملشكالت التجاوز  طول اخلربة والتجربة تتأسس

تنحرف أحيانا عن السواء دواء النفس الغضبية اليت والظلم لآلخرين فحسب   بل على أنه عالج أل

جأ اىل ااستمتاجمل ب يذاء نفسها من خالل خيارات سلوكية شاذة بعيدة عن توجيهات القرآن الكرمي فتل

 والسنة املطهرة .

يف التفكري Egocentrismمشكالت التمركك الذاو "وحال حتقيل العدل لدى الفرد يتخلص من 

اآلراء واألحكام على موضوعات وأشياء  تلفة كما كان قادرا على تنمية اإلحساس والعالقات وإبداء 

خالقي و األ  ولقد وضح كولربج " ان النماألخالقي أو التوصل إىل تفهم حقيقي ملفهوم الوواب واخلط 

 والثاني والشرعية  ميان بالعدل اجملردة املنطقية اليت تتضمن اإل : يتعلل باملبادئ ولاأليسري يف اجتاهني   

 هذه الرعاية   عاية اآلخرين   والقدرة على تفهم مناهج وأساليب تقدمييركك على مفهوم ااهتمام ور :

 .1سرة أو فئة من فئات اجملتمع االيت حتتاج لذلك "العناية بوديل أو أحد أفراد األوقد تتضمن 

                                                 
  املؤسسة اجلامعية للدراسات  السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية بين النظرية والتطبيقحسني  حسن سليمان    -1

 .268م :7222 -ه2272  2والنشروالتوزيع  
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ية اىل اجلماعة ااجتماعية اليت يتفاعل ن  ضبط الفرد بضوابط العدل قيمة خلقية تتجاوز الذاتية واإل    

ا العديد من احلاجيات واملتطلبات ذات العالقة بنمو الشخوية السوية وتطوير معها وحيقل من خالو

املستجيب الذات اا ابية باستمرار   بعد الوعي اا وادراكها فكرة نظرية جمردة حتتاج اىل إرادة الفرد 

 اجتماعية .ىل حقيقة للعدل ليحووا إ

يف اجتاهي النمو اخللقي اليت أشار اليها كولربج   سلم خيتلف عن الفرد الغريب وطبيعي أن الفرد امل 

م به ويدعو اليه ليس على انه ضرورة اجتماعية أو حاجة ذاتية ملسلم حني يتخلل خبلل العدل ويلتك فا

  أمر به اهلل تعاىل نبيه صلى ين مر رباعدل أن البل أل  الشخوي ومستوى حتضر الفرد ترتجم الطمو  

ِ   ل  ز  نَّ  ا أ  م  ب   ت  ن  آم   ل  ق  و  قال تعاىل : "  ود به احلياة ااجتماعية ااسالمية اهلل عليه وسلم ليق   ن  م   ه  الل 

ِ   م  ك  ن  يَّ  بَّ   ل  د  ع  أل    ت  ر  م  أ  و   ب  ا  كت    ه  ي  ل  إ  ا و  ن  نَّ  يَّ  بَّ   ع  م  ج  ي   ه  الل   م  ك  ن  يَّ  بَّ  ا و  ن  نَّ  يَّ  بَّ   ة  ج   ح  ال   م  ك  ب  ر  ا و  ن  بَّ  ر  ه  ، الل 

 دراك الغريباحلال يف اإلا كما هو ا مض  ا اجتماعي  ذن ليس شأن  فالعدل إ( 22:  ) الشورى" ير  ص  الم  

حسب فكاك منه   و بالتكام أ ورف فيه اجلماعةتن تعية الغربية   ميكن أواملدرسة النفسية ااجتما

 يتقرب ىل عبادةسالمي إدراك اايرتقي يف اإل  بل  التفريطوسلوك الظروف املتحكمة يف سلوك االتكام 

فاارتبا  به  ويقرتن يف الوقن ذاته باإلميان باهلل تعاىل    وأمر اوي يولح حياة الناس ىل اهلل تعاىلإ اا

  ويبني عن استجابة عميقة يستشعر الفرد من خالوا الولة باهلل تعاىل ميان معاين اإلعقدي يرتجم 

 ا .منهجه الشامل حلركة الناس مجيع  وتنفيذ 

 ي :ر  س  األ  العدل   

ىل تفاعالهتا ل يف اجملتمع املسلم يسهل بعدئذ إجناز األسرة العادلة اليت تلتفن إالتنشئة للفرد العاد بتحقل

  وحترض على ترسي  العدل املختلفة اللفظية والنفسية وااجتماعية واانفعالية   فتضبطها ايكان العدل 

ة اجملتمع ا من أبنياليت تعد " وحدة أساسية  من وحدات املعمار الكوين   وبناء أساسي  سرة داخل األ
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خرى يف حتقيل مقاصد ااستخالف ...وهي مؤسسة طبيعية ترامحية ااسالمي يتضافر مع األبنية األ

يل الرألالية لتحقحتكمها قيم العفو والفضل والتقوى   وليسن مؤسسة اصطناعية نشأت مع تطور 

را كما يذهب املاركسيون   وا هي ذات طبيعة صراعية تنافسية لضع تراكم الثروة من خالل نظام اإل

 . 1لعالقات توازن القوى كما يذهب التحليل ااجتماعي الليربا "

 اء ) ذكرانا   بداية   بني األبنسرة املسلمة تتغّي تنمية قيم العفو والفضل والتقوى بني الكوجنيفاأل   

ل ما نثى وتفضيل الذكر عليها   ومنحه كتنشئتهم   فال تسمح مثال بظلم األحال تربيتهم و ا( إناث  و 

األنثى من  ن تنفقه له   مقابل ذلك حرمان يطلبه من احلنان والعطف واإلنفاق وسوى ذلك مما تستطيع أ

 ." ة الذكرواعتبارها درجة دون درج نثى  ا من ذلك   ألنا أو بعض  كل ذلك أ

وقد أشارت دراسة ممد هاشم إىل أن التمييك يف املعاملة بني البنني والبنات ولويص الذكور بالرعاية 

ا يف األسر ذات املستويات ااقتوادية املنخفضة واليت يوبح عادة لالبن الذكر فيها قيمة يكداد وضوح  

ية يف املناطل احلضرية إذا ما قورنن باملناطل اقتوادية كبرية منذ سن مبكرة   بينما تشيع الرعاية املتساو 

ذين يشغلون مناصب مرموقة ا واآلباء الالريفية   وا سيما بني اآلباء صغار السن واآلباء األفضل تعليم  

 .مهات العامالت " وبني األ

كثر من محكة التحف  يف تعليم اإلناا لسنوات طويلة إىل ااهتمام بالذكر أ كما ترجع دراسة كرم ممد  

طبيعية املنسجمة مع اإلجتاهات وتعتربه من املمارسات الإذن جتيك ذلك  العوائد ااجتماعية  ف2"اانثى 

) التمييك يف املعاملة   احلرمان بناءومعىن ذلك فقدان العدل مع األنثى حنو الذكر   والتربم من األ ابية اإل

نتاج ممارسات العدوان والعنف ضدهن   رة  وإسلظلم األبوي للبنات داخل األوترسي  ا من التعليم (

ا عن الضيل النفسي بوجودهن   والنفور وتعبري   قية اليت منحها اهلل تعاىل ون بسبب الكينونة والوفة اخلل  

                                                 
 .288 ؟( ص  دار املعرفة ) اجلكائر   المرأة والعمل السياسي ، رؤية إسالميةهبة ر وف عكت    -1
 .27:    دت( جامعة الكوين) الكوين     انماط التنشئة االسرية السائدة في المجتمع العربيكافية رمضان   -2
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د معه ردود أفعال غري سوية من قبل املقهورات واملظلومات يف اجملتمع املسلم   من العيش معهن   مما يول  

حنراف خلص من وجودهن ) قتل النفس ( أو اوروب من دورهن إىل مساحات اإلالتفقد يفك رن يف 

وغري ذلك من املمارسات غري السوية اليت مراض ااكتئاب والعكلة عن اجملتمع   أويونب بأ واجلرمية  

 . سريين األان العدل داخل البحيدثها الظلم وفقد

" م  ك  ائ  ن  بَّ  أ   ن  ي  وا بَّ  ل  د  اع  يقول صلى اهلل عليه وسلم "  
  العدل بني األبناء لبنة أساسية يف الرتبية األسرية  1

  ا يشعر أي فرد بينهم بالنبذ أو اإلبعاد أو  اا وإناث  بناء متعاونني فيما بينهم ومتحابني ذكران    جتعل األ

اانتماء إىل األسرة   أو ينظر إىل أخيه أو أخته بنظرة دونية   اعىن  و يشعر بضعفقلة ااهتمام به   أ

ما خيص النمو   بناء يتلقون احلاجيات النفسية الوجدانية وااجتماعية واملادية والتعليمية وكل أن مجيع األ

و لبنن دون ولد   مهما كانن الفروق دون ميل أو اجنذاب لولد دون بنن   أ بوينبعدل من األ

بن بسبب مجال وجاذبية ىل ااألواد   فقد ينحاز األب إبني اردية) املعرفية واجلسمية والنفسية ..( الف

ول على الثاين وحال حدوا ذلك فر اجلاذبية املطلوبة   فيفضل األويهمل آخر بسبب عدم تو  جسمه

  وميكن أن  ةلديواجب يف املعاملة الوالمن طرف األب أواام   يشعر الولد املفضول بفقدان العدل ا

و اخلروج من البين بشكل نائي   ري يف إنتاج اانتقام من أخية   أىل التفكيؤدي به ذلك الشعور إ

 ادلة .بوين غري العا على ممارسة األجاج  تحا

خوة قوود يؤدي إىل إضعاف العالقات األسرية بني الوالدين واألواد من جهة وبني اإلسلوك التمييك امل

واد ( تتوتر وتضعف وا تنتج العواطف البينية املطلوبة يف أ –  فبالنسبة لعالقة ) آباء  بعضهم وبعض

التنشئة األسرية   وباستمرار ذلك تتكون ااجتاهات السلبية حنو الوالدين   وتنمو مفردات الكره والبعد 

حال التحدا والتعامل  راد من قبل املراهل املفضولوحدة النفسية داخل البين   وترتدد باط  العاطفي وال

                                                 
 رواه البخاري ومسلم والنسائي وابو داوود وابن حنبل  -1
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معه ويبدأ يف تكوين خيارت سلوكية تضر به وبأسرته ) اوروب من املنكل   تناول  درات ومسكرات   

ىل تقوريه الرتبوي واجنازه غري العادل يف لفات أخرى ....( وقتئذ فقط ميكن أن ينتبه الوالد إوارتكاب  ا

 الرتبية األسرية .

نشوء العنف ن يؤدي سلوك التمييك إىل وبنات ( ميكن أ -أبناء   أبناء  -ءوبالنسبة  لعالقة ) أبنا    

والقبول به   فالولد الذي خياطب وزرجمل العدوانية الباكرة بني األبناء   سيما مع تشجيع األب  املتبادل

مفردات ل ويككي ى بسلوك األب وحياكي صنيع األب غري العادل عليه   يعر أنه يتقو  خاه بلسان املفض  أ

  بل  د املنال األسري يتحرك يف مضمار ن ذلك ايلقى الودود من قبل األب أو األم التمييك   طاملا أ

و الذي ميكن أن يقع   ا د الولد املظلوم ات السلوك   وحال الشجار الواقع أويستجيب لذالتمييك 

ل الوراجمل بينهما   ويسند ألفاظ وتورفات العدل مع موضوجمل الشجار   بل يلح  الظلم الوارل يف ح

  ويهمل أي األب الولد الظام دون التفكري يف العواقب النفسية وااجتماعية اليت ميكن أن تنجر عليه 

ن بية اإلسالمية لألبناء   وميكن أن تطال العالقات األسرية وتؤثر يف مسارات الرت نتائج تربوية ميكن أ

 . تؤدي إىل انيار األسرة برمتها

 بناء وبعضهم وبنية   وتفاعالت بينية حيوية بني األل ااسرة يبر عالقات أسرية متماسكالعدل داخ

سرة املشكالت األسرية وحيمي تراا األ واد وآباءهم   وميكن من تكوين اتوال أسري يستوعباأل

قه سرة العادلة يعرف حقو ياجمل   طاملا أن كل فرد يف هذا األو الضمن اانقطاجمل أالنفسي وااجتماعي 

وة واألخوات خ  من جانب األبوين أو من جانب اإلوواجباته وا يفكر البتة يف سلب حقوق اآلخرين 

 . 

ىل اانيار   ويشعر أن كل فرد فيها ضائع وتائه إذ أن سلوك الظلم يعرض نسيج العالقات األسرية إ   

ين من جهة   بو األسرية من قبل األ  لتأمني الرتبية سرية جب احلفاظ على وترية العالقات األ  وبالتا  و 
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وتاليف حدوا انقطاجمل أو كجفٍّ يف التبادات األسرية بني األبناء أو بني األبناء والبنات أو بني األبناء 

سري النفسي وااجتماعي لقبول العدل والتفاعل واألبوين من جهة أخرى   اعىن أدق هتيئة املنال األ

 . ضمن قيمه وموج هاته 

نساق ة   والذي يعر "حدوا متكق يف األمشكل الوراجمل الذي يقع داخل األسر  وحيل العدل 

فالوراجمل يعرب 1ىل ظهور العنف "املؤسسة الكواجية   ويؤدي ذلك إ ااجتماعية   وبالتا  الوراجمل داخل

عن إرادة يف الغلبة وماولة يف اانتوار للذات وإمهال اآلخر   وماولة السيطرة على الكوج أو على 

ألبناء   وفرض ااحرتام القسري الذي يقر التجاوز والتعدي على املكانة واحلقوق دون العناية باملشاعر ا

اليت تنجر عن ذلك   مما يؤدي اىل استنفار قوى املقهور واملظلوم والتفكري والتأثريات النفسية العميقة 

ة ( بردود لفظية وغري لفظية   تؤدي إىل احلازم يف الرد على الطرف املثري للوراجمل  ) الوالد   األم   اإلخو 

 وتفكيك البناء األسري الذي تكون منذ سنوات قليلة او كثرية .لريب األسرة 

ن األسرة الكواجية املنعكلة هي املسؤولة عن خلل صور ااغرتاب وعدم إىل أ Cooperوقد ذهب كوبر 

قدرهتم على حتقيل املودة واأللفة والشعور املساواة بني األفراد .. فيها يشعر األفراد باإلحبا  لعدم 

ىل الوراجمل   ظهور العنف   وهذا بعكس األسرة املمتدة القادرة على والذي يؤدي ام إ صالة  باأل

 .  2ققه ألفرادها من احلب واأللفة واإلشباجمل العاطفي "زمات ااحتعلى األ التغلب

وينمي اإلقواء والتهميش داخل األسرة وضع اإلنعكال األسري يعكز التملص من سلوك العدل     

الغلبة وتدمري الفرد اآلخر )  ويهيء األفراد للتوادم املتبادل   وبذل الطاقة النفسية وااجتماعية انتكاجمل

سري لالنتفاجمل وتوجيه اجلهد األ ل   اإلبن ( بدل توفريها يف التعاون البير والقيام باألعباء املختلفةاأل

                                                 
:  2  الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ش م م  القاهرة   مور      النظرية االجتماعية ودراسة األسرةسامية موطفى اخلشاب    -1

7228  :229 
2

 .222سامية موطفى اخلشاب   املرجع نفسه :  -
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ماور الدين واانتاج وتكوين األسرة  واليت " تدور حول واد ( القريبة ) األبوان   األبالطاقات املختلفة 

طفال ومناشط العالقات ااجتماعية واملفضالت السياسية والتوجهات العرقية والطائفية وتربية األ

 حتتاج إىل تعاون مستمر وتبادل دائم حيمي من الوراجمل وحيول دون كمون وجتمدوهي بالكاد 1.."

 العالقات العاطفية بني أطراف األسرة . 

دوار املطلوبة يؤدي إىل تشويش خربات الطفولة والضغط عليها إلنتاج ذلك أن صرف الطاقة لغري األ    

صحاب ااجتاه النفسي ) فرويد وغريه ( يرى أ سلوك غري اجتماعي يف مراحل احقة من النمو   وكما

مان   بل كان لديهم ا   حيث م يشعروا باحلب واألاطئ تربوي  من النوجمل اخل ف ن  مرحلة الطفولة كانن

كثر عرضة ملواقف اإلحبا  والقسوة واحلرمان .. فمعظم أساليب كانوا أاألطفال اجلاحنني  إحساس 

حيث م يشعروا  ا لة كانن من النوجمل اخلاطئ تربوي  يف مرحلة الطفو التنشئة ااجتماعية اليت تعرضوا وا 

ن وة وأباحلب واألمان   بل كان لديهم إحساس دائم باإلمهال والنبذ والعقاب الشديد إىل درجة القس

 .2انن تتسم بالسطحية والضعف "طفال كالوالدين باألعالقة 

اهتمام بوين داخل األسرة ومعاملة أفرادها بنفس اا بعدل األطفال باألمان واحلب مرتبط متام  شعور األ   

ا يثري انتباه املفضول   و قود  ا أا ( دون احنياز لفرد دون آخر   تلميح  ا وكبري  ا   صغري  ا وإناث  ) ذكران  

و عقلية التفضيل املتوجه إىل خوائص جسمية أ ة اليت ميكن أن يثريهاليما للخربات الطفولية األوجتنب  

ن ينتهي أثرها يف مرحلة عمرية احقة   بل أ ميكن بعينها متوفرة يف شخص ولد دون اآلخرين   واليت ا

                                                 
1

 ) قطر    دراسة ميدانية على األسر الكويتية   بعض القيم الديمقراطية المتضمنة في أساليب التنشئة االجتماعيةفاطمة نذر    -
 .722 – 222ص ص : (  7222 -2272   26حولية كلية الرتبية   جامعة قطر   العدد 

أساليب التنشئة االجتماعية للطفل السعودي ، دراسة مقارنة بين جيل االمهات والجدات في سلوى عبد احلميد امحد اخلطيب    -2
  ص ص  6م م ( 2992 –ه 2222   اآلداب والعلوم اانسانية) السعودية  كلية معة امللك عبد العكيك   جملة جا مدينة الرياض

22- 22 :29. 
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ا مع النمو يؤثر على الشخوية ككل   وينتج آثارها يف السلوك الفردي والعالقات يبقى مستمر  

 ااجتماعية .

 ابية   وحيم ل الطفولة محوات نفسية من املضاعفات الرتبوية غري اإل اخطأ التنشئة إذن يثري كثري  

تمع برمته   إذ أن فاقدي العدل يف الطفولة   حني يكربوا يبدأوا يف ردة فعل واجتماعية تؤثر على اجمل

ضد اآلخرين مستجيبني للجنح والسلوكات على ظروف تنشئهم القاسية   وينتجوا سلوكات غريبة 

الذي تعرضوا له من قبل الوالدين كتعبري عن اانتقام ملاضي اإلحبا  واحلرمان    الظاملة حلقوق اآلخرين 

من قبل اإلخوة   وماولة إلثبات الذات ضد اآلخرين الذين حرموهم من إشباجمل حاجات  تلفة  وأ

ات والتقييمات ااجتماعية اليت تربز جتعلهم مساوين ألقرانم ومتماثلني معهم يف كثري من املتطلب

 .سلبياهتم 

ا وعدم متثله يف غيابه أسري  جتماعي داخل اجملتمع بسبب من   ا ميكن أن ننتظر تقبل العدل اإل    

ا ( ا وإناث  بناء ) ذكران  ناء والبنات     بني اآلباء واألوسا  األسرية بني اآلباء واألمهات وبني األباأل

ا من إدراك و بفعل ااستبداد السياسي الذي حيرم الفرد واجلماعة مع  نشئة األسرية عليه   أنتيجة إمهال الت

 قتوادية والفكرية .ااجتماعية وااقيمة العدل وآثاره النفسية و 

فضال عن التحكم يف اختيارات حياته د خاضع ا ميلك بعىل مستبداد حيول الفرد إستمنال اإل     

و املرتبطة بأداء واجباته املختلفة أو التمتع بكافة حقوقه بقات ااجتماعية األخرى أالشعور اماثلة الط

ىل فئات إفراد يف الوطن الواحد   اليت حتول األ الفرقاء السياسينيبفعل احلروب الداخلية اليت تقع بني 

متناقمة متحاربة تستجيب لدعوات التناحر والتوفية والتطهري العرقي   وممارسة الظلم على املستضعفني 

  ولكن يبقى جهد التنشئة مطلوبا لدفع واملقهورين هذه بال شك موانع عميقة متنع التنشئة على العدل 

 قيم العدل الغائبة .ل داد والتودي للوراجمل الداخلي   ومتث  ااستب
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 العدل االجتماعي :

سرية على العدل   تأو مرحلة ثالثة تطال اجملتمع بفئاته وطبقاته ااجتماعية مرحلة التنشئة األ بعد 

  وذلك بأن هتتم بقيم العدل يف   تلف املختلفة واملتباينة سياسيا واجتماعيا وثقافيا ولغويا ودينيا 

 –" ليس كما يقدمه التوور الغريب التفاعالت ااجتماعية املختلفة سيما السياسية وااقتوادية منها 

ا عن واقع الدولة وحياهتا فهو مفهوم اعىن ما هو مطابل للقانون ح  وإن تطور هذا القانون ليوبح تعبري  

ضاء   فالعدل يف الر ية اليت تقدمها األوامر املنكلة   تتضمن كما ورد يف مرتبط بواية الق -شكلي وقاصر

الشعور بااستقرار  -إعطاء كل ذي حل حقه ح  يف حالة ااختالف والبغض . ب -آية الوايات : أ

املعرفة السابقة باحلقوق والواجبات   فهي عنور من عناصر ممارسة وظائف الدولة بل هي وظيفة  -. ج

من وظائفها فممارسة الوظائف   والقيام اا  ب أن يكون من خالل منطل العدل   وشرعية أساسية 

السياسة العادلة   فهي املمارسة ترتبط ولتلط افهوم العدالة   كما أن السياسة اإلسالمية توصف بأنا 

 .1حقيقة جكئية وكلية   وهي وظيفة للدولة او منطل كلي يغلف مجيع الوظائف "

و الناس على أساس احلقوق املسلوبة ألذي يتعامل مع التوور الغريب للعدل ينحور يف اجملال القانوين ا 

يهم   ب  منها إىل أصحابه وإنوافهم من سال  املضيعة بني األفراد املتماثلني يف املواطنة   إلرجاجمل املهضوم 

 ايف نطاق مدود ايسعه إ العدلولئك الذين اعتدوا على تلك احلقوق   وهكذا يتحرك ومعاقبة أ

 الناس .ستجابة  مدودة بني ا

نسان وتكرميه ك نسان ح  وان إىل تقدير مكانة اإل سالمي  اوز ذلكن العدل يف التوور اإلأيف حني  

ا حال سلمهم نواف بني الناس وإحقاق احلل بني الناس مجيع  ع املسلم يف امللة   إذ املهم اإلاختلف م

                                                 
1

 –ه 2222: 2 دار التوزيع والنشر ااسالمية  مور القاهرة     الوظيفة العقيدية للدولة االسالميةحامد عبد املاجد قويسي    -
2992 :228. 
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كما هو حاصل يف السلوكات املسلمني  قتهم وعداوهتم وا يكفي متثله فقط بني اوحرام   حال صد

 .نسانية الشاملة للعدل ية مع غري الغربيني وا يرتجم اإلالغرب

) نسان كوجود بشري له نفس احلقوق والواجبات مع أي إنسان آخر فالعدل يف اإلسالم يستهدف اإل

ا أو ا مغتوب  عنه أي فارق من شأنه أن مينحه حق   هميايك اوغري متقدم ..( غري مسلم   متقدم مسلم و 

ا   و رد أصحاب احلل من ا وظلم  تنسب إىل أصحااا زور  داء واجبات مكيفة وغري حقيقية ينسبه إىل أ

ستقرار ة شريطة املعرفة اما   لضمان اإلحقهم   بل حيرص على متتع كل إنسان حبقوقه وواجباته املشروع

 ااجتماعي .

ا أو مجاعة   بل هو ا من عباده فرد  حد  م هو عدل اهلل   واهلل ا يظلم أسالن عدل اإل" ذلك أل     

ا وهو بريء احلكم العدل   وقد نكلن آيات خالدة يف كتاب اهلل   تدافع عن يهودي اهتم جبرمية ظلم  

ا انظري له يف املتهم دفاع   ا إىل اإلسالم   ودافع عن  فندد القرآن باملتهمني   وهم منتسبون ظاهر   امنه

 ال  و   اهلل   اك  ر  ا أ  م  ب   اس  لن  ا ن  ي  بَّ   م  ك  ح  ت  ل   ق  الح  ب   اب  ت  الك   ك  ي  ل  ا إ  ن  ل  ز  نَّ  ا أ  ن  إ  التاري    وذلك يف قوله تعاىل " 

 م  ه  س  ف  نَّ  أ   ون  ان  ت  خ  ي  ين  الذ   ن  ع   ل  اد  ج  ت   ال  ا و  يم  ح  ا ر  ور  ف  غ  انَّ  ك    ه  الل   ن  إ   ه  الل   ر  ف  غ  تَّ  اس  ا و  يم  ص  خ   ين  ن  ائ  خ  ل  ل   ن  ك  ت  

 ذ  إ   م  ه  ع  م   و  ه  و   ه  الل   ن  م   ون  ف  خ  ت  س   ي  ال  و   اس  الن   ن  م   ون  ف  خ  ت  س  ا ي  يم  ث  ا ا  ان  و  خ ان  ك  ن  م   ب  ح   ي  ال   ه  الل   ن  إ  

 اة  ي  ي الح  ف   م  ه  نَّ  ع   م  ت  ل  اد  ج   ء  ال  ؤ  مه  انت  ا ه  يط  ح  م   ون  ل  م  ع  ا يَّ  م  ب   ه  الل   ان  ك  و   ل  و  الق   ن  ى م  ض  ر   يَّ  ا ال  م   ون  ت  ي  بَّ  يَّ  

 ه  س  ف  نَّ   م  ل  ظ  ي   و  ا ا  وء  س   ل  م  ع  يَّ   ن  م  ، و   يال  ك  و   م  ه  ي  ل  ع   ون  ك  ي   ن  م  أ   ة  ام  ي  الق   م  و  يَّ   م  ه  نَّ  ع  ه   الل   ل  اد  ج  ي   ن  م  ا ف  ي  نَّ  الد  

ا يم  ل  ع   ه  الل   ان  ك  و   ه  س  ف  ى نَّ  ل  ع   ه  ب  س  ك  ي   ا  نم  إ  ا ف  م  ث  ا   ب  س  ك  ي  ن  ما و  يم  ح  ا ر  ور  ف  غ   هالل   د  ج  ي   ه  الل   ر  ف  غ  تَّ  س  ي   م  ث  

 هالل   ل  ض  ف  ال  و  ل  و  اين  ب  م   ا  ثم  إ  ا و  ان  ت  ه  بَّ   ل  م  ت  ح  ا   د  ق  ا فَّ  ريئ  ب   ه  ب   م  ر  يَّ   م  ث  ا م  اث  و   ا   ة  يئ  ط  خ   ب  س  ك  ي   ن  م  ا و  يم  ك  ح  

 ن  م   ك  ون  ر  ض  ا ي  م  و   م  ه  س  ف  نَّ   أ  إال   ون  ل  ض  ا ي  م  و   وك  ل  ض  ي   ن  أ   م  ه  نَّ  م   ة  ف  ائ  ط   ت  م  ه  ل   ه  ت  حم  ر  و   ك  ي  ل  ع  
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النساء ) 1ا "يم  ظ  عك  ي  ل  ع  هالل   ل  ض  ف   ان  ك  و  م  ل  ع  تَّ   ن  ك  ت   م  ال  م   ك  م  ل  ع  و   ة  م  ك  الح  و   اب  ت  الك   ك  ي  ل  ع   هلل  ال  ز  نأو  ء  ي  ش  

:222- 222). 

حل وبغري دليل قاطع تورف أن اهتام الربآء بغري وجه   القرآن الكرمي املنوف لسلوك اليهودي  بني  

فراد داخل اجملتمع ح  وإن  ذى األوأ وا يرتجم الرتبية ااجتماعية اليت متنع ااهتام  ميان العميل جماف لإل

ذلك ينتج العداوة الدفينة داخل اجملتمع ويؤدي إىل تدافعات ا ا ينتمون لدين اإلسالم   ألن كانوا يهود  

غري ممودة العواقب بني أبناء اجملتمع الواحد ) مسلمني وغري مسلمني ( بسببب الشعور بالظلم الواقع 

 عليهم .

الذي احتمل سلوك البهتان على الربيء إىل جانب اإل   د القرآن الكرمي يف بيان جكاء الفاعللذلك شد  

خرى ميكن أن يذهب ضحيتها برآء آخرون ويتعرضوا لعقاب أ ا ألي ماولةاملبني الذي ارتكبه   منع  

الناس سلوك ااهتام ويستغلوه يف التنفيس  يستمرئن   ومن شأن ذلك أاجتماعي على سلوك م يفعلوه 

نتوار لذواهتم على غريهم مهم   يريدوا منها إشباجمل حالة اإلال خوو عن حسابات وخوومات بينية تط

 لناس ويضمن وم حقوقهم املسلوبة   وتكريس حل القوة وليس قوة احلل الذي ينوف امن املظلومني 

 ويرد وم اعتباراهتم املشوهة جراء ااهتام الظام .

ني الدائمة يف تضليل النيب صلى اهلل عليه م  ته  ويف لفتة اجتماعية أخرى يشري القرآن الكرمي إىل ماولة امل

ذبة على متهمني قوات املكيفة واافرتاءات الكاوسلم والتعتيم عليه   وذلك بتوليد الدعايات الكاذبة وامل

مام اجملتمع   عنهم   وذلك لتشويه صورهتم أمام النيب صلى اهلل عليه وسلم وأ ال  قج ة اا يد  ت  ا عالقة وم البج 

 م كذوات نافعة ا  ربة للمجتمع .جهودهم وعدم ااعرتاف اوخبس 

                                                 
  دار الشهاب للطباعة والنشر   عمار قريف    اإلسالم خلودها وصالحها للتطبيق في كل زمان ومكان شريعةيوسف القرضاوي    -1

 723 باتنة 
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ة يف األفراد وترسي  سلوك الشك واارتياب يف السلوكات ن رة زعكعة عنور الثقة ااجتماعيوم 

ولكن فعلهم املسيء لن ينطلي على النيب صلى اهلل عليه وسلم   بل ينطلي على ذواهتم  ااجتماعية 

نياهتم اخلبيثة مكشوفة أمام اهلل ورسوله صلى  بسالمة البناء ااجتماعي   ألن خلةالظاملة للغرياملاملريضة 

 وسلم وامام اجملتمع . اهلل عليه

ا ن يرضى به الناس سلوك     وا ميكن أن يستمر طويال  بل الكذب على الناس قوري اميكن أحف 

اسرتداد احلقوق  ني أفراد اجملتمع تقاتل البير بد لظهور الاجتماعيا يهدد النسيج ااجتماعي   وميه  

الغائب بني  تلف الطبقات والفئات العدل قهورة وبذل الوسع استعادة املسلوبة واحلريات امل

 .ااجتماعية 

ة ااجتماعية داخل اجملتمع املسلم ا تتمكن من إحلاق على حسن السري واملشوشة هذه العناصر املضللة 

وللمسلمني  فقط  صلى اهلل عليه وسلم نا مكشوفة للنيب  ألباملتهمني وغري املتهمني الضررااجتماعي 

وتتكون  ملسلمني   وحتبط عملها اإل ايب لسر وجودها ااجتماعي وتسيء إىل ذاهتا املعنوية بني ا

 . نا دائبة يف حتطيم النفوس الربيئة بغري حلاجتاهات سلبية من املسلمني   أل  ضدها

ىل العاصم من كل املخاطر اليت يتعرض وا اجملتمع املسلم يف ساحة التفاعل ه القرآن الكرمي بعدئذ إينب   

نكوما اهلل تعاىل على قلب النيب صلى اهلل عليه ) الكتاب واحلكمة ( أ ااجتماعي الداخلي واخلارجي

املسلمني  وبذلك وسلم لتقومي حياة املسلمني بالعدل وفض اخلوومات بينهم وبني غريهم من غري 

حول علم النيب صلى اهلل عليه وسلم اما   م يكن له سابل علم اما   وكان فضل اهلل تعاىل على 

التفاعلية سيما  وقدرة على حل مشكالهتممده من معرفة بواقع الناس ا اا أالنيب صلى اهلل عليه وسلم كبري  

ن حتدا سريورة البناء ااجتماعي وميكن أثر على ىل خوومات وعداوات بينية تؤ تلك اليت تؤدي إ
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جتاذبات بني  تلف التكوينات الطائفية والدينية للمجتمع   مما يؤدي اىل تبر اخليارات التمردية على 

 اجلماعة السياسية احلاكمة   ومن   على اجملتمع كله .

وإن   –وقعه يف ااهتام مرت عليه عوبة لتألة م تكن جمرد تربئة بريء   تتيقول سيد قطب :" املس   

امنا كانن اكرب من ذلك   كانن هي إقامة امليكان  –كانن تربئة بريء أمرا ثقيل الوزن يف ميكان اهلل 

والشنىتن أيا كانن املالبسات ه اووى   وا مع العوبية   وا يتأرجح مع املودة عالذي ا مييل م

هذا اجملتمع اجلديد   وعالج عناصر الضعف البشري فيه من حوال   وكانن املسألة هي تطهري واأل

يف كل صورها ح  يف صور العقيدة   إذا تعلل اامر ب قامة العدل  –عالج رواسب اجلاهلية والعوبية 

وإقامة هذا اجملتمع اجلديد   الفريد يف تاري  البشرية   على القاعدة الطيبة النظيفة الولبة  –بني الناس 

 1 ا تدنسها اووى واملولحة والعوبية   واليت ا ترتجرج مع ااهواء وامليول والشهوات .املتينة اليت

 : من خالل سورة النساءم ه  المت  شخصية 

 سيرورة الحادثة :

غكوا مع الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف بعض  –قتادة بن النعمان وعمه رفاعة  –" نفر من األنوار    

الشبهة حول رجل من األنوار من اهل بين يقال غكواته   فسرقن درجمل ألحدهم ) رفاعة ( فحامن 

 لم " إن طعمة بن أبريق سرق درعي تى صاحب الدرجمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسوم " بنو أبريق " فأ

الرواية : ان بشريا هذا كان منافقا يقول الشعر يف ذم الوحابة نه بشري بن أبريق   ويف هذه ية عويف روا

وينسبه لبعض العرب   فلما رأى السارق ذلك عمد إىل الدرجمل فألقاها يف بين رجل يهودي اله " زيد 

فانطلقوا جد عنده  وستو  يبن الدرجمل وألقيتها يف بين فالن بن السمني " وقال لنفر من عشريته " إين غ

ن الذي سرق الدرجمل فالن وإ ريء صلى اهلل عليه وسلم   فقالوا : يا نيب اهلل إن صاحبنا بإىل رسول اهلل 

                                                 
1

 .227  دار الشروق   7  ج  في ظالل القرآنسيد قطب    -
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رسول اهلل صلى اهلل وملا عرف  ى ر وس الناس وجادل عنه ا   فاعذر صاحبنا علحطنا بذلك علم  وقد أ

  وكان بريق وعذره على ر وس الناس أ ابن أن الدرجمل وجدت يف بين اليهودي   قام فرب  عليه وسلم   أ

 منا أهل هل بينقتادة بن النعمان وعمه عمدا إىل أهله قد قالوا للرسول صلى اهلل عليه وسلم أن أ

صلى اهلل عليه  –سالم وإصال  يرمونم بالسرقة من غري بينة واثبن   قال قتادة : فأتين رسول اهلل إ

هل بين يذكر منهم إسالم وصال  وترميهم بالسرقة على غري ثبن :عمدت إىل أ فكلمته .فقال -وسلم

اهلل عليه  ن بعض ما    وم أكلم رسول اهلل صلىت أين خرجن مدولود  قال : فرجعن  ؟وا بينة 

تاين عمي رفاعة فقال : يابن اخي ما صنعن ؟ فاخربته اا قال رسول اهلل صلى اهلل يف ذلك   فأوسلم 

ن أتى رسول اهلل إنا انكلنا ..."   فلما نكل القرآاهلل املستعان . فلم نلبث أن نكلن" عليه مسلم   فقال : 

وكان شيخا قد  –ىل رفاعة ..قال قتادة : ملا أتين عمي بالسال  لى اهلل عليه وسلم بالسال  فرده إص

 سبيل تيته بالسال  قال : ياابن أخي هي يففلما أيف اجلاهلية وكنن أرى إسالمه مدخوا    –عمي 

 ن  م  و  نكل اهلل تعاىل : ل القرآن حلل بشري باملشركني   فأا   فلما نك اهلل فعرفن ان إسالمه كان صحيح  

 م  ن  ه  ج   ه  ل  ص  ن  ى و  ل  و  اتَّ  م   ه  ل  و  نَّ   ين  ن  وم  الم   يل  ب  س   ر  يَّ  غ   ع  ب  ت  ى ويَّ  د  اله   ه  ل   ن  ي  بَّ  اتَّ  م   د  ع  ن بَّ  م   ول  س  الر   ق  اق  ش  ي  

 د  ق  فَّ   ه  الل  ب   ك  ر  ش  ي   ن  م  و   اء  ش  ي   ن  م  ل   ك  ل  ذ   ون  ا د  م   ر  ف  غ  يَّ  و   ه  ب   ك  ر  ش  ي   ن  أ   ر  ف  غ   يَّ  ال   ه  الل   ن  ا إ  ير  ص  م   ت  اء  س  و  

 .1( 222") النساء :   اين  ب  م   ال  ال  ض   ل  ض  

جتماعي يستوعب ا   أي أن تارخيها اإلبريق " معروفة باألذى للمسلمني ماضي  شخوية " بشري بن أ 

الوحابة عليهم الرضوان  املسلمة   فقد كان يقرض اوجاء ضد فاعالت السيئة والقبيحة ضد اجلماعةالت

نه قد استمرئ ألي شبهة ميكن أن تطاله من اجملتمع   اعىن أ ا نه من كالم العرب   دفع    يدعي أ

                                                 
1
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وإحلاق  و غري املسلمني املسلمني أا يف تشويه غريه من و حرج    وا  د غضاضة أاإلذاية واخليانة 

السخط ااجتماعي ام من قبل اجلماعة ااجتماعية   وقبل ذلك عدم التقبل من القيادة النبوية   إلثارة 

 القالقل ااجتماعية بني فئات اجملتمع .   

ا لئال عي  الدعم املعنوي وااجتماعي ألبريق من قبل عوبيته اليت أرادت تربئته اجتماوهنا  ب مال حظة 

مام مجهور هلل عليه وسلم اإلعذار منه جهرة أيلحقه العقاب ااجتماعي   فطلبن من النيب صلى ا

ا من قبل اجلماعة وبذل اجلدال عنه   ألنه م يقرتف فعل السرقة املخل بالشخوية املسلمة   واهتم زور  

معهم وا ميكن أن يفوت نوار   ونسي بشري ومن معه من املنافحني أن اهلل تعاىل خوومه من األ

برتك اجملادلة عنهم  اهلل عليه وسلم صلى تورفهم هذا دون كشف وفضح   لذا أمر اهلل تعاىل رسوله

ألنم خانوا أنفسهم بالتكوير على الغري وأبانوا عن الدخيلة القبيحة اليت تنطوي عليها نفوسهم ومدى 

 للشر والتشويش على سالمة اجملتمع .التمحض 

تربئة ساحته وساحة قومه  ق يف تفاعله مع سلوك التشويه ليكيد بن السمني اليهودي   وماولةابن ابري    

خيشى الفضح ااجتماعي وثقل  هناعىن أ   حيرص على الرضا ااجتماعي ويسترت من املتابعة اجلماعية  

قابل يغفل عن مراقبة اهلل وا خياف امليف   تمع حال معرفته بالسارق احلقيقي الضبط الذي يطاله من اجمل

"  التخفى عليه خافية  " (2: طه" )  نه يعلم السر وأخفىإمن اخلبري تعاىل املطلع على السر والعلن " 

 .( 28: احلاقة) 

وهو بذلك يرتجم عن اضطراب عميل ميس شخويته إىل جانب اخللل اإلمياين الذي مييك مسريته 

املسلمني   وحني ابتعاد القلب عن اهلل تعاىل ونشدان مرضاة الناس على السلوكية مع املسلمني وغري 

ىل هاوية سحيقة من الرتاجع الوجداين واوبو  العقدي ف اهلل ومرضاته   ينحدر اإلنسان إحساب خو 
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ِ   ن  إ  وهوبعيد عن مبة اهلل تعاىل "   الذي يلحقه بوف الكفر والنفاق  ا ان  و  خ   ان  ن ك  م   ب  ح  ي  ال   ه  الل 

 فالذي ا خياف اهلل تعاىل ا يستحل أي تكرمي منه جل جالله ."ا يم  ث  ا  

ىل اجملتمع ي الضغينة ويسيئ إذ   من القول القبيح الشائن الذي يغج رضى عنه اهلل تعاىلياملتهم ما ا ن  يد بدجي  

وتشوش على جتماعي تطال مجاعات بريئة  ويفتح منافذ جديدة للظلم اإلويوتر العالقات ااجتماعية 

منال الرتبية املتوازنة اليت تتأثر ا مالة بالسلوكات اليت تبتغي كسب التقبل ااجتماعي واحلماية 

 دون ااعتبارملخافة اهلل تعاىل. ااجتماعية الظاهرة

تدبري الوقيعة بالربآء واإلساءة إىل وجودهم ااجتماعي   وبذل كل ما ميكن فبشري ومثله  تمعون على  

ن اإلحاطة الربانية بعمل كل سلمني حبسن السلوك الظاهر  إا أإقناجمل القيادة النبوية وكذا املمن أجل 

ن حتاف  الرتبية اإلسالمية إلميان وحتذر من اقرتافه   ألجل أتمع اإنسان تكشف ضالل القول وسوءاته جمل

 على توازنا ووظائفها املتعلقة بالعدل . 

قبل عوبة بشري وجادلوا عنه بعوبية جاهلية أمام النيبء صلى اهلل عليه هتام من والذين ناصروا فعل اإل   

يف الدنيا   وتغليط الرأي العام يف النظر إىل وسلم   وحرصوا على تغيري اجتاهات اجملتمع املسلم حنوهم 

   مودر السرقة   اميلكون احلجة نفسها واملوقف ذاته أمام اهلل تعاىل   يوم يقوم الناس لرب العاملني

ميط بدقائل أعماوم  وجتادل كل نفس اا كسبن   فهم لن يستطيعوا جمادلة اهلل تعاىل   ألن اهلل تعاىل

 يف الدنيا .

ولن يتمكنوا بتوكيل أي أحد للدفاجمل عنهم   ذلك أنم افتقدوا السند الذي كانوا يعولون عليه يف الدنيا  

ن اجلدال   ذلك أطل الذي قاموا به يف دار العمل ن تنتج مشهد اجلدال الباوفقدوا أي حيلة من شأنا أ

واميكن البته متثيل دور الوكيل واملنافحة عنه وفل مقتضيات العوبية اليت مع اهلل تعاىل مردود عليهم   

 .تنتهي يوم احلساب واملثول أمام رب العاملني 
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 ة :و ر العدل والث

عر أ منسك باخليط األساسي يف املوضوجمل  ذا م ودفاديث عن العدل ااجتماعي قد خيطئ ح" إن أي 

إنك يف أي جمتمع    فإذام نعرف على وجه الدقة ملن هذا املال الذي به ينضبط ميكان العدل أو خيتل

إذا عرفن من ميلك الثروة فسوف تعرف من ميلك القوة والسلطان   وستكشف بالتا  من تشمله مظلة 

بناء  تلف العالقات يف مل يف التفاعل ااجتماعي بني الناس و املال ع. 1العدل وأين متيل كفة امليكان "

مكمن دقيل يف شخوية اإلنسان ومعرب عن كثري من خوائوه ومشكالته نه كما أالبينية بينهم  

فالسلوكيون مثال " يرون أن املال ميثل دافعية كبرية   ارتباطه بالعديد من الوسائل واألدوات واخلدمات 

ا وظيفي   على احتوائها وشرائها   وإذا كان املال يرتبط بالدوافع ف نه قد يستقل استقالا  والبضائع وقدرته 

 The Functional autonomyعن هذه الدوافع   وهو ما يعرف بااستقالل الوظيفي للدوافع

of drives"2  تفاعل اإل ايي مع اجملتمع  كما أنه يؤدي إىل الفساد الذاويدفع املال إىل سلوك ال 

 جتماعي حسب طبيعة الدافع الذي اختاره صاحبه .والتدمري اإل

واألمم رغبة يف ااستحواذ على املدخرات إىل جانب أنه شرارة احلروب واملعارك اليت تقع بني الشعوب 

وربيني ااقتوادي على ذلك   وقد قام جمد األ 3ة واملستعمرةوالثروات اليت تكخر اا تلك األمم املسلوب

  وفعل فرنسا ااستعماري للجكائر طيلة قرن وثالثني سنة يدلل السلب الفظيع ملمتلكات مستعمريهم 

 على ذلك .

                                                 
 262: القاهرة   مور : 2992دار الشروق    القرآن والسلطان ،فهمي هويدي    -1
  عام املعرفة   اجمللس الوطر للثقافة والفنون واآلداب   الكوين    هوس الثراء وأمراض الثروة   سيكولوجية المالأكرم زيدان    -2

 739 3995 مايو، 236

3
  عام املعرفة ) الكوين   اجمللس الوطر للثقافة والفنون واآلداب   جمل  العالم المعاصر والصراعات الدوليةعبد اخلالل عبد اهلل    -

." إن عداء أمريكا للشعوب متأصل يف البنية األمربيالية اامريكية اليت تستمد قوهتا وحيويتها من  77م ( ص  2989  سناير 222
 مليون شخص يف احناء العام " 27القدرات العسكرية ... وهي مسؤولة عن  قتل 
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دون  من قبل الدولة ويقع العدل بالتحكم يف موادر الثروة وحسن توزيعها على فئات اجملتمع املختلفة

األمر الذي  ة ومتكرة من قبل األغنياء ولج ن تكون الثروة د  أن ااجتماعية الفقرية   ودو  إخالل بالطبقات

يؤدياىل توسيع الفجوة بني األغنياء والفقراء   وإنتاج الفقر وملحقاته من ااحنرافات األخالقية وأشكال 

وغري ذلك من النتائج اليت جتعل الغالبية من اجملتمع تفكر يف تثوير اجملتمع وإثارة  الفساد ااقتوادي

 .مال الشغب املختلفة جلعل السلط الرلية تلتفن إىل حقوقهم املهدرة وتعاخل معاناهتم املتنوعة أع

" وحسب الدراسة املوسعة اليت أصدرهتا جلنة األمم املتحدة ااقتوادية وااجتماعية لغرب آسيا عن  

السكان واملوارد الغذائية والبيئة يف الوطن العريب   على أن العرب يعانون مشكالت جوهرية أمهها البطالة 

األمن الغذائي واملائي   ولقد  قافية والتخلف التقر وفقدانثوالكساد واتساجمل مساحة الفقر واألمية ال

باملئة من 22يستوردون  بدراسة يف حبثها عن سوء التغذية يف الوطن العريب   من أن العر استغربن هذه ال

  وتبدو باملئة من جمموجمل السكان 2.6حجم التجارة العاملية للحبوب   يف حني أنم يشكلون فقط 

واحملرومني يف البلدان العربية ومنها اجلكائر اليت تشغل فيها  رة تنامي عدد الفقراءكالتأكيد لف ةاألدلة شديد

وهناك شواهد عديدة تشري إىل أن هذه  يطة الطبقية ومناطل واسعة ضمن اخلر هذه الفئات مساحات 

الفئات قد أخذت يف النمو احملسوس يف احلجم املطلل والوزن النسيب خالل الفرتة املمتدة ما بني عامي 

  واصلن تلك الفئات توسعها بوترية عالية ابتداء من الثمانينات بسبب تناقص 2929 -2967

 1".ااستثمارات اانتاجية وتعرض ااقتواد اجلكائري اختالات هيكلية  

مراض املواحبة له   وارتفاجمل معدات البطالة   اجملتمع املسلم وبروز  تلف األوسانامي الفقر يف أت   

قيقة ا عن ندرة املوارد " بل عن تبديدها أو توزيعها على حنو غري عادل املخيفة   يكشف يف احل

                                                 
مركك دراسات الوحدة العربية   بريوت  2999  2  722  املستقبل العريب    الفقراء بين التنظير والسياسة والصراعإلاعيل قرية    -1
 .22لبنان : –
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وفقد الفاعلية ااقتوادية يف توجيه امليكانيات املالية املخووة لإلمناء وماصرة جيوب الفقر يف املناطل 1"

فقراإلرادة السياسية إىل جدية التحول يف املمارسة والتعامل مع قضايا   جانبىلواحلضرية   إاوامشية 

 .الفقر وتضييل مساحات الالعدل بني طبقات اجملتمع املختلفة 

وما تنشره الوحف ومراكك الدراسات املتخووة يف السياسات ااجتماعية وااقتوادية عن فوضى 

" ففي كثري من ي يبني مدى التالعب بالثروة الوطنية الفساد املا  احلاصلة يف اجملتمع العريب وااسالم

البلدان العربية أصبح فساد الوغار من قبيل اقتضاء صغار موظفي احلكومة لرشاوي لتسهيل معامالت 

قة من هؤاء الوفاء ىل حد ما   حيث ا تطيل الغالبية الساحا   وراامقبوا إا متوقع  املواطنني أمر  

عمال األا أن الفساد الكبري الدي ينغمس فيه رجال كتفاء بأجورها الضئيلة   إية باا ساسحباجياهتا األ

ا تستعوي على التوديل   ويفضي إىل آثار مدمرة يف ااقتواد واجملتمع وكبار موظفي الدولة يبلغ حدود  

 .2على حد سواء "

سالم   تتأخر القيم احملافظة على املال العام وتقديسه ة للرتبية املالية اليت قررها اإلاذه السلوكات املنافي   

  وتسود القيم املضادة من اختالس وسرقة ولووصية منظمة تطال املال العام لدى كل فرد داخل اجملتمع 

والطبقات   وتستحوذ على مدخرات كبرية تعد باملاليري على حساب الضعفاء والفقراء واملساكني 

ب من السلط الرلية   دون رقيةر موال املهدألوااستفادة من ا سني دخلهاىل حتالشغيلة اليت تتطلع إ

أن يبدي تأوهاته  ار أمام مرأى اجملتمع وا ميلك األخريإا يستبا  باستمراوبذلك يوبح املال كأل مباح  

ن ميلك التغيري الواجب   أمام هتديد النظام السياسي غري العادل الذي ا يرغب يف أالعميقة دون 

 التخلص منه .ويض دعائم الفساد و تق
                                                 

  عام املعرفة   اجمللس الوطر للثقافةوالفنون واآلداب    أمراض الفقر ، المشكالت الصحية في العالم الثالثفيليب عطية    -1
 .22: 262الكوين   

  مركك  7222 -6  726  املستقبل العريب    الحكم الصالح : رفعة العرب في صالح الحكم في البلدان العربيةنادر فرجاين    -2
 .26لبنان :  –دراسات الوحدة العربية   بريوت 
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خالقيات العمل هو ذلك اخللل الكبري الذي يويب أ ن أخطر ما ينتج عن الفساد واإلفساد" ذلك أ   

وقيم اجملتمع   وكذلك سيادة حالة ذهنية لدى األفراد واجلماعات تربر الفساد وجتد له من الذرائع ما 

اليومية   إذ جند أن "الرشوة " " والعمولة " و"السمسرة"  يربر استمراره واتساجمل نطاق مفعوله يف احلياة

ذن حني يدرك إ  الفرد 1مقومات نظام احلوافك اجلديد الذي ا اريه نظام آخر"ا أخذت تشكل تدر ي  

 تقدمي اخلدمة أويف تقان والتفاين يفاملبذول   بل يسخر من مقوات اإل أن اجملتمع ا يثمن العمل واجلهد

تاجية املختلفة   ويلمح باضطراد سلوكات العبث باملال والتالعب بالوسائل العامة   نشطة ااناأل

وهي اليت تلقى  يستجيب بطول الوقن لنفس املمارسات ويستسيغها طاملا أنا خيارات جمتمعية غالبة

يف إدارة على أولئك العابثني الرقي املا  واعتالء املناصب املتقدمة بعدئذ  ااعرتاف اجملتمعي   ويلح 

 . رغم السوابل غري النكيهة والسرية الألخالقية اليت تبعتهم يف مساراهتم املهنيةالدولة 

م ساليل عن احلوافك اليت يضعها اإلوحني تتحول تلك املمارسات اجلشعة غري العادلة إىل نظام حوافك بد 

العادلة   خيتل الوعي الرتبوي داخل اجملتمع   ويتسارجمل الناس إىل  املسلمة و تلك اليت تقررها الدولةأ

ا وهو منوذج حيث على النهب والسلب للممتلكات العمومية عي املؤيد اجتماعي  أسلوب التقليد ااجتما

وا يلتفن للعمل  والثراء السريع اخلاطف املتحايل على القوانني والتشريعات املنظمة للنشا  التجاري    

 .رات البذل وإنفاق الوسع لتحويل املنافع املالية وضرو 

وا منذ الوغر اجتاهات سلبية إزاء العمل وايثمنوا اانتاج الوادر من ن  لدرجة أن الناشئة يف اجملتمع يكو  

ة   وا تمع   وايقتورااجتاه على هذا فقط   بل ميتد اىل حتقري املهن املختلفالكفاءات الذاتية للمج

يها   بسبب الرفض ااجتماعي وا   والنظرة الدونية اليت يكونا اجملتمع و التدريبعلا أامتهانيفكر يف 

ميكن ااستعناء عنها العالقة اواحل الناس األساسية   واليت ا  وااعمال احليوية ذات على تلك املهن

                                                 
ك دراسات الوحدة العربية كمر  2999 -2  722  املستقبل العريب    الفساد وتداعياته في الوطن العربي ممود عبد الفضيل   -1

 .2 بريوت   لبنان : 
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وتوليد  تلف اخلربات األداتية والعملية اليت تتابع تطور رض وإمناء البىن التحتية للمجتمع   يف تعمري األ

 .املهنة وتستجيب ملختلف التغريات التقنية والتكنولوجية 

 :دل السياسيالع

بعد التنشئة ااجتماعية على العدل يتحقل بشكل موضوعي ومنطقي العدل السياسي يف اجملتمع املسلم  

ا يف الفهم ومتثل معاين العدل الفردي غرقها الفرد واجلماعة مع  عية الطويلة اليت استكنتيجة للرتبية ااجتما

ا لتلك الرتبية اإلسالمية اليت واألسري وااجتماعي وانتهاء بالعدل السياسي الذي يرتد بعدئذ حامي  

لتطوير  تلف جوانب احلياة املختلفة انطالقا من ويعمل على ااستمرار يف تربية الناشئة عليها  أنتجته

ة تنم عن الوعي به " كعماد للشريعة يف مستو واحد مع سل  استجابة سج ااستجابة احلضارية للعدل 

 .1التوحيد الذي ميثل عماد العقيدة "

ية من ركائك املسلم العدل اذه الوورة الرتبوية العميقة اليت تعلي من شأنه فتجعله ركيكة أساسيعي الفرد 

اجملتمع وتضبط سلوكات الناس املختلفة الشريعة اإلسالمية اليت تنظم احلقوق والواجبات بني الناس داخل 

مجيع األطياف واأللوان اجملتمعية دون متييك دير أو طبقي أو لوين   ومتنع الظلم يف انسجام وتعاون مع 

تلفة على البناء وحيدا قالقل اجتماعية  أن يطال األفراد واجلماعات  ناخلفي والظاهر الذي ميك

 ااجتماعي ككل .

ليه مجيع النجاحات احلضارية    ة يف حياة اجملتمع املسلم  تعكى إلذا حيتل العدل السياسي أمهية أساسي 

مع تابع ومسود ومستضعف من قبل ىل جمتحتول اجملتمع املسلم إاليت خفاقات ا اإلكما تعكى اليه أيض  

ادة العاملية آلن اليهم وفقدوه يف غري جمتمعاهتم   لكن السيحققوا العدل يف جمتمعهم  قوياء الذيناأل

ىل أعمال األفراد اعتماده مرجعية أساسية يف النظر إو وىل بني مواطنيهم بدرجة أبفعل متثل العدل 

                                                 
 .222:  القرآن والسلطانفهمي هويدي    -1



 الفصل الخامس                                                   سلوك العدل في التربية اإلسالمية           

336 

 

أن جهده زات   فالفرد عندهم يدرك جناواجبات وكذا يف تقومي اجلهود واإلواجلماعات وفهم احلقوق وال

 امللقى على عاتقه . هاميكن أن يضيع أو يهدر  وحقوقه موونة حال إجناز واجب

مارات احلل وقامن أدلة العدل وأسفر بالشريعة " أنه إذا ظهرت آلعدل ويرى ابن القيم يف توورعالقة ا

يف نوجمل واحد  فثم شرجمل اهلل ودينه ورضاه وأمره   واهلل تعاىل م حيور العدل وأدلتهصبحه بأي طريل كان 

وأبطل غريه   بل بني اا شرعه من الطرق أن مقووده إقامة احلل والعدل وقيام الناس بالقسط   فأي 

. معىن ذلك أن إقامة العدل 1طريل استخرج به احلل ومعرفة العدل   وجب احلكم اوجبها ومقتضاها "

يف اجملتمع املسلم بني مجيع املسلمني وغري املسلمني على اختالف مستوياهتم ااقتوادية وااجتماعية 

يف حياة والعرقية تعبري عن منطوق الشرجمل وترمجة عن مقاصده الكبرية يف سياسة الشأن السياسي العام 

 .املسلمني 

اهلل تعاىل   وبذلك يرتقي العدل السياسي اىل مرتبة إميانية عالية  إىل رضوانإىل جانب أنه طريل مؤدي  

وأخرى شرعية   ملا لتأثرياته العميقة يف سريورات اجملتمع ااجتماعية والسياسية وااقتوادية   ونظرا 

للفرد اليت تنشط الفاعلية احلضارية ا حركة العدل النشطة لعمقه الوجداين يف النفوس اليت تدعم دائم  

مكانات الفردية واجلماعية مينع من التحرر الكامل ويقهر اإل ا باحليف الذيا وتضيل دائم  جلماعة مع  وا

ويرغم األفراد على اوجرة من نساين املبذول  يعرتف باجلهد اإلاملرتبطة بالنهوض والعمل الوطر   وا

  مثلما تدلل عليه أفواج املهاجرين غري الشرعيني إىل أوربا  الوطن بعد تكوين اجتاهات سلبية إزاءه

 .وأمريكا 

كثر ي فيه ااشرتاك يف أنواجمل اإل   أمور الناس تستقيم يف الدنيا مع العدل الذ"أن أويقرر ابن تيمية     

لعادلة وإن  مما تستقيم مع الظلم يف احلقوق وإن م تشرتك يف إ    واستشهد اقولة إن اهلل يقيم الدولة ا

                                                 
1

 .776فهمي هويدي   املرجع نفسه :  -
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ن الدنيا تدوم مع العدل والكفر وا تدوم عكانن كافرة   وا يقيم الظاملة وإن كانن مسلمة   وبقوله 

 .1مع الظلم واإلسالم "

اجملتمع   وإا فال إسالمية الدولة بنظر ابن تيمية ا تتحقل إا برتسي  العدل وتأسيس ثقافته داخل 

انا استجابن لمة وينظر إىل الدولة العادلة وإن كانن كافرة   ينظر اهلل تعاىل وا ح  وإن كانن مس

 توون حريته وكرامته داخل اجملتمع .لقيمة العدل واحرتمن حقوق اإلنسان األساسية اليت 

ا غري ذلك   بل يرتبط ارتباطا وثيقو  ايقتضي اارتبا  باإلسالم تنفيذ الشعائر والعبادات واألخالق

لشأن القائمني ) السلط الرلية ( على  ا ك من قبلالذي حيتاج إىل اهتمام خاص ومرك  بواقع الناس اليومي 

وتربيتهم عليه   به  أمر اجملتمع   ادف إقامة الدين ذاته وربط الناسه أولوية يف توريف العام وجعل

باهلل  ا وصلةا مدني  ف حقاق احلل وإبطال الباطل لألفراد واجلماعات مطلب شرعي قبل أن يكون مطلب  

  وهذا من شأنه تقوية مطلب ا يبذل حلماية احلياة ااجتماعية ا اجتماعي  ن يكون تنظيم  تعاىل قبل أ

 العدل يف احلياة ااجتماعية اإلسالمية .

ىل الذين يفتقرون إ ا لدى كل املسلمنيمن رة تكرب قيمة العدل لدى السياسيني املسلمني ويكرب أيض   

احلكام القائمني على شأن اإلمامة   وحينئذ يسعى كل مسلم استعادة قيمة العدل السياسي لدى 

جل العدل   ألن التخلي عن العمل من أمنذ إدراك فكرة العالقة بني العدل والشريعة العدل يف اجملتمع 

 ق الناس .معناه التخلي عن العمل بالشريعة وتعطيل ملكون حيوي حيف  حقو 

ويوون ااستقرار ااجتماعي يف اجملتمع ومينع من حوادا التأزم  حياة الناس مجيعاالعدل حيمي 

كم العدل توالتوادم بني فئات اجملتمع املختلفة   عدا عن هتيئة املنال ااجتماعي للرتبية السياسية اليت تل

 قوق ومكتسبات وممتلكات الغري اليت  ب أن حتف  وا هتدر.فعال واملواقف ذات العالقة حبيف مجيع األ

                                                 
 .262فهمي هويدي   املرجع نفسه :  -1
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 في نظر الحسن البصري رضي اهلل عنه : القيم التربوية للعدل

قوام كل مائل   ومودر كل يقول احلسن البوري " اعلم يا امري املومنني أن اهلل جعل اإلمام العادل 

 ال  كل فاسد  وقوة كل ضعيف   ونوفة كل مظلوم ومفكجمل كل ملهوفواإلمام العادل ياصحاسر   و 

علمهم كبارا   يكتسب وم يف حياته ويدخر وم يي على ولده   يسعى وم و منني كاألب احلفؤ مري املأ

ا ووضعته كرها مه كرهة بولدها محلته أشفيعة الربة الرمحم الأمري املومنني كاأل بعد مماته   واإلمام العادل يا

 بسهره وتسكن بسكونه   ترضعه تارة وتعظمه تارة وتفر  بعافيته وتغتم بشكايته . وربته طفال   تسهر

يا امري املومنني رضي اليتامى وخازن املساكني يريب صغريهم وميون كبريهم   واإلمام اإلمام العادل    

اجلاهلية  العادل كالقلب بني اجلوانح تولح اجلوانح بوالحه وتفسد بفساده وا حتكم يف عباد اهلل حبكم

بون يف مؤمن إا وا على املستضعفني   ف نم ايرقوا تسلك ام سبيل الظاملني وا تسلط املستكربين 

اا فيه بؤسك  وزارك وحتمل أثقالك وأثقاا مع أثقالك   وا يغرينك الذين يتنعمونذمة فتبوء بأوزار مع أ

 .1ذهاب طيباتك يف آخرتك " ويأكلون الطيبات ب

سلم مودر كل ن اإلمام العادل يف اجملتمع املإىل أ –رضي اهلل عنه  –ام احلسن البوري يشري اإلم 

ولة بالبناء ااجتماعي متتد إىل اجلوانبااجتماعية والثقافية والسياسيةاملتخريية سلوكية ) فردية ومجاعية ( 

احلقيقة اا   وميعن يف استئوال ىل وضعيتها ئلة غري املستقيمة ويردها إوضاجمل املابرمته فاإلمام يولح األ

 .اأنواجمل الفساد اليت تنخر يف جسم اجملتمع وتعمل يف هدمه تدر ي  

وذلك ببذل   نه ميثل بعدله وصالحه أمل املستضعفني الذين يقهرون أمام اجلبابرة واملتكربين أكما 

ارد ااقتوادية للمجتمع ا ن النورة على األعداء وارتفاجمل املو أنه يدرك   ألالعناية وم وااهتمام ام 

 جابة حلاجيات ومطالب املستضعفني .تكون إا بااست
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 .267:  القرآن والسلطانفهمي هويدي    -
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إىل جانب إنواف 1"وهل تنصرونوترزقون إال بضعفائكمخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم " أكما   

املظلومني ورد حقوقهم بغض النظر عن قرابتهم ومكانتهم ااجتماعية والسياسية وااقتوادية حبكم 

ىل فريضة مهمة من فرائض الدين إ  وحبكم العدل الذي يرتقي املساواة اليت دعا إليها القرآن الكرمي 

ى جتاوزه إىل لويعينه عفف من وفه فضال عن ااستجابة لفكجمل امللهوف الذي ا يكاد  د من حيميه وخي

   د امللهوف إذن  عة يف حال اللهف واحلاجة إىل عون إنساينوضع بديل  د فيه ذاته املهدرة املضي  

مالذه يف اإلمام العادل   الذي يعرب عن إنسانية قوية ذات حساسية عالية تستوعب كل انات امللهوفني 

 واملفكوعني .

ل الرتبية ااسالمية اليت فع  ومي امليل ااجتماعي والسياسي وااقتوادي والثقايف ي  قيام اإلمام العادل بتق 

 الناشئة على تفهم ذلك   وإدراك أن   وي عني  د منال التنشئة املالئمة لذلك التقومي حتتضن ذلك ويول  

شأنه أن  التقومي دور منو  بكل فرد داخل اجملتمع املسلم  ب أن يتعق ب خطوات كل بناء أو عمل من

 ؤش ر على نضة اجملتمع أو للفه .ي

ويبقى التقومي وظيفة احلكام واحملكومني على استمراراحلياة ااجتماعية   كما أن الفرد املسلم حني يدرك  

وارتباطه باملمارسات األساسية للحكم وأجهكته املختلفة ينشط يف حيوية التقومي احلضارية للمجتمع 

وليس خيارا  ذلك حرجا طاملا أن التقومي خيار حضاري أساسي مع وا  د يفتقومي حراكه وحراك اجملت

ن تنتهي منافع ومواحل بذاهتا   وما تلبث أفئات بذاهتا قود حتويل  ه إىلمؤقتا أو خيارا فئويا يتوج  

 بانتهائها .

                                                 
1

عن موعب بن سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنهما قال : رأى سعد أن له فضال عاى من دونه   فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :"  -
هكذا مرسال   ف ن موعب بن سعد تابعي   ورواه احلاف  أبو بكر الربقاين  62 – 6هل تنورون وترزقون إا بضعفائكم " رواه البخاري 

  حقل نووصه   وخرج أحاديثه   وعلل   رياض الصالحينوال عن موعب عن بيه رضي اهلل عنه   ينظر اإلمام النووي   يف صحيحه مت
 . 262عليه شعيب األرنؤو    ص 
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اليت يتطلبها  صال نواجمل اإلأمام العادل يريب الفرد املسلم على ممارسة إصال  الفساد الذي يقوم به اإل

انتشار الفساد داخل  ر) الرتبوي   ااجتماعي   السياسي   ااقتوادي ...( واحلؤولة دونالتحض  

جنازات ض كل اإلويقو   ىل العقيدة اليت حيملها الفرد واجملتمع معاران   ويسيء إب العمنه خير  اجملتمع   أل

نم يستمرئوا على األفراد واجلماعات   حبيث أة سلبياحلضارية السابقة   مع ما يرتكه من آثار تربوية 

ا   طاملا أن الفساد أصبح فعال مشاعا ومكررا وغري متابع الفساد الظاهر واخلفي وا  دوا يف ذلك حرج  

ىل النفوذ املستحكم من قبل املفسدين العابثني باملال العام ومواحل   باإلضافة إمن قبل السلط الرلية 

 اجملتمع العامة .

حد منهم   أإلمام العادل أب رحيم يرعى رعيته مثل رعية الوالد ألواده يساوي بينهم وا ميي ك بني او  

حيرص على تربيتهم وكفالتهم وتعليمهم   إىل جانب اإلنفاق عليهم ح  يبلغوا احللم وا يكتفي اذا 

الوطن يف حقب زمنية قورية ا يستنفد ثروة اذا ااحساس األبوي فهو يدخر وم بعد مماته   فاحلاكم 

مع أرض   -رضي اهلل عنه -  بل يفكر يف األجيال الالحقة وحياف  على املدخرات مثل ما فعل عمر

 نم مهتون بعدأخرياهتا للذين يمنافعها و  مها على املسلمني   حرصا علىن يقس  أالعراق اليت أ  

 من املسلمني وغري املسلمني .  األجيال املختلفة

ىل درجة التعامل معه كابن حساس باإلنسان إاملسلم يرتقي اإل سلوك السياسي لدى احلاكمواذا ال 

 واجبات مددة  مثلما تدلل عليه األدبيات الغربية ا و قوق  واطن حيمل مواصفات مدنية حتوي حاكم

ن نظرة مادية اليت اتكال تنظر إىل اانسا وحيثيات اابن تتجاوز كثريا معاين املواطنة يف اإلدراك الغريب

 نسان غري الغريب .  فضال عن التحي ك املقوود ضد اإلحبتة رغم بعض املعاين اانسانية املسبغة عليها 

يف عالقته برعيته   الذي يتجاوز  حاكم املسلمعمل للتووير املعىن اإلنساين األوميعن احلسن البوري في

األبوة إىل األمومة األشد رأفة بولدها من اام   واليت تنفل الوسع يف ااهتمام به   فالعدل لدى 
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م بولدها يف العالقة بالرعية والتفاعل مع مواحل املسلمني املسلم   يعر استحضار عالقة األاحلاكم

يف إسعادهم والورب على ما يودر عنهم من انفعاات والسهر على قضاء حوائجهم   وبذل املستطاجمل 

 حالمهم وآماوم .أوتوترات ميكن أن تسيء إىل اجملتمع وتقضي على 

ويف هذه احلالة ميارس احلاكم العادل تربية عميقة لرعيته من خالل هذه الرمحة العميقة املبذولة للعدل    

كن أن ينفذ ولكن بكيفية إجبارية ااختيارية   وا قرار وأمر فوقي ميبإذ القيام بالعدل ا يعر إنفاذه 

ن يضع احلاكم يف اعتباره أء على العدل   بل  ب و ينتج تربية إسالمية تنش  أميكن أن يستمر طويال 

يلتفن إليه الناس ويتأث رون  ا تربوي  يف كل موقف من مواقف العدل ينجك فعال   هنأمر الناس أوهو يسوس 

ابن الد ين ومقررات الرتبية اإلسالمية اليت  ب أن تنسحب على كل السلوكات به ويدركون أنه من ثو 

 وكل الطبقات ااجتماعية على اختالف وظائفها املادية ومكانتها ااقتوادية .

ويف منكلة أخرى من منازل احلكم العادل يرى احلسن البوري أن احلاكم  املسلم يرضي طبقة اليتامى 

ليه   بل ويعمل على إخراجهم من مواطن احلاجة واملسغبة إىل ا يركنون إأ آمن  واملساكني وميثل وم ملج

ع العادل يىل ضرورات البذل وم لتمكني الثروة من التوز إوتنبيه طبقة ااغنياء مواطن الكفاية والغىن   

ا ذلك ا ميكن أن يؤدي االيت حتو ل اجملتمع إىل طبقات متباعدة اقتوادي  ودفع شرور الفقر واملسكنة

التفاوت إىل صراجمل واقتتال بير   فضال عن فقدان األمن والطمأنينة داخل اجملتمع وانتشار اجلرائم 

 خراج الككاة املفروضة .راء الشح باألموال واامتناجمل عن إجاملختلفة 

وم ا يف الرتبية اجملتمعية   فعلى قدر صالحه تنولح الرعية وتتقا ومرجع  ميثل مركك   واحلاكم العام    

ا غري متناسل مع سلوكاهتا املختلفة   وبفساده تتقوض دعائم الرتبية وتتوجه األفعال ااجتماعية توجه  

كثر مما ترتبط اوقع اجتماعي آخر يطال اليت ترتبط باحلكم أ ا لقيمة األسوةسالمية   نظر  الرتبية اإل

وتأثرياهتا يف سلوك أفراد اجملتمع الفئات ااجتماعية األخرى غري احلاكمة   نظرا لعمل السلطة يف اجملتمع 
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  "إذ الناس على دين ملوكهم" يتمثلون القيم واألفكار ذاهتا اليت يتمثلها احلكام والقائمون على شؤون 

ه إىل ذلك اخلليفة الراشد عثمان بن عفان " السلطان ما ايكجمل بالقرآن " كما نب    و" اهلل يكجمل باجملتمع 

ال  وتوجيه صقبل السلطان وا وقع كبري يف اإلن الرتبية املتمثلة من اهلل عنه "   يف إشارة منه إىل أ رضي

 الناس إىل ذات الرتبية املسلوكة .

وتقدير حرياته وحقوقه أورا تربية حقوقية متينة نسان املسلم جنح احلاكم العادل إىل تبجيل اإل ف ذا

  سلوكات مجعية حتتفي باانسان وتنظر اليه انظار القيمة املبينة يف القرآن الكرمي " داخل اجملتمع   ورس  

ر ي  ث  ى ك  ل  ع   م  اه  ن  ل  ض  ف  و   ات  ب  ي  ط  ال ن  م   م  اه  ن  قَّ  ز  ر  و   ر  ح  الب  و   ر  ي البَّ  ف   م  اه  ن  ل  م  ح  و   م  ي آد  ن  ا ب  ن  م  ر  ك    د  ق  ل  و  

وتتعامل معه على ضوء هذا الفهم   يف متايك عميل بينه وبني األشياء (22" ) اإلسراء :يال  ض  ف  ا تَّ  ن  ق  ل  خ  ن  م  م  

ا ما تأبه ملنطل يف الذهنية السياسية   اليت كثري  اليت  ب أن تتبعه يف ااهتمام ا أن تسبقه وتتجاوزه 

السليم    التفكري يف اانسان وحاجياتة احلضارية اليت متكنه من العمرانااشياء واملاديات واملقتنيات قبل 

خر اانطالق احلضاري ديات ا العكس   وهذا بالكاد ما أن اإلنسان هو الذي ينجك تلك املاذلك أ

 لدى اجملتمعات املسلمة يف العوور احلديثة . 
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 الصة :خ

ا تتحقل إا ارحلية تربوية تراعي حيوية التنشئة ،  العدل خاصية حضارية عميقة للرتبية اإلسالمية 

التجربة الرتبوية  هكرستدأ من الفرد   فاألسرة   فاجملتمع   فالسيادة العاملية   مثلما بااجتماعية اليت ت

استمرت اليت   مع مجاعة الوحابة عليهم الرضوان   "ول " ممد صلى اهلل عليه وسلموىل مع املريب األاأل

مع التجربة السياسية خللفاء املسلمني   ح  عد اخلليفة عمر " رضي اهلل عنه " رمك العدل يف تاري  

 احلضارة اإلسالمية .

اتبع العدل يف القرآن الكرمي ببذل اإلحسان   وصلة أو  القر    يف مقابل النهي عن اقرتاف املنهيات  

السلوكية الثالثة ) الفحشاء   املنكر   البغي ( لتتأكد  رجات الرتبية اإلسالمية احلقة اليت تنورف 

عليه   بعيدا  عن حيثيات نطوي خبرييتها واستقامتها إىل خري اجملتمع وصالحه   ويربز الشمول الذي ت

رغم لات التحضر املادي  الذاتية احملضة وااجتماعية املطلقة اليت تتشبث اا مناذج تربوية شرقية وغربية

 . البادي عليها

يف اجملتمع املسلم من الفرد   حبيث ا يظلم ذاته ويسيء إليها حال تعامله مع على العدل تبدأ الرتبية    

ليتخلص بذلك من سلبية حدود اهلل تعاىل اليت ا ب أن يتجاوزها يف تفاعالته األسرية واإلجتماعية   

يف التفكري وإبداء اآلراء واألحكام على املوضوعات املختلفة  Egocentrismالتمركك الذاو 

تجابة لرعاية اآلخرين   ومن رة تنمية قيم العدل يف اجملتمع   والعمل على تأسيس ثقافته والوعي وااس

 اكسبيل لإلجناز احلضاري .

ومتتد الرتبية إىل األسرة املسلمة   فال توو   ظلم األنثى وتفضيل الذكر عليها وإنتاج ممارسات العدوان 

والعنف ضدهن   إىل جانب العدل بني األبناء وتاليف إنتاج الوراجمل بينهم   وبذلك تنتقل إىل مرحلة 

إلسالمي .  العدل اإلجتماعي   وأخريا  العدل السياسي الذي يتوج اجملهود الرتبوي ا
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 تمهيد :

أفراد اجملتمع على اختالف ألوانم وطبقاهتم وأعراقهم   ب بني ر خاصية املساواة يف الرتبية اإلسالمية تق

وتتمث ل بعدا  واحدا  يف التمييك والتفاضل بينهم هو "التقوى " ومدى إسهام الفرد ) ذكر وأنثى ( من 

املنتج للحضارة   ورفد اجملتمع اا حيتاج إليه من كفاءة واقتدار يف كل شؤون احلياة املختلفة  العمل الواحل 

وعية بعيدة عن معطيات اللون والنسب ومكانة القبيلة وسوى ذلك ضظر إىل جهود األفراد نظرة مو   والن

 من ااعتبارات اليت ايقرها اإلسالم . 

تتمثل يف صميمة تتداركها الرتبية ببدائل إبطال الفوارق اجلنسية والنسبية والقبلية بني الناس يف اإلسالم    

الككاة   احلج ..( حيث يتوجه اجلميع فيها إىل اهلل تعاىل   ا فرق بني غر الشعائر التعبدية ) الوالة   

متثل األحكام وفقري   وأبيض وأسود   وسائد ومسود   وقوي وضعيف   إا اقدار النية واإلخالص و 

لط   التشريعية .. وحال التعبد يعرب عن واقع ملموس للمساواة ا  نح بالناس إىل اخليال أو اإلدعاء املغا

 بل يثبن واقعية املساواة يف التجربة الرتبوية اإلسالمية .

سالمي وأساس التفضيل الذي حتتكم إليه يهتم الفول بتبيني مفهوم املساواة يف التوور الرتبوي اإل   

اجلهود الفردية واجلماعية حال متثلها لإلجناز بعيدا  عن أي تقييم يستحضر املعطى اجلنسي أو اإلعتبار 

  ويسقطها على تطبيقات الرتبية يف الغرب   أو حيثيات القرابة من السلطان أو املركك املا   القبلي

 لللتدليل على الفارق يف التطبيل بني التجربتني الرتبويتني .

إشكالية العبيد وتضييل اإلسالم لدائرهتا يف الودر األول من اإلسالم لتحرير اإلنسان من كما يربز 

كان ميارسها األسياد على العبيد   ويتمكن كل إنسان من امتالك نفسه بنفسه بعيدا    جحيم العبودية اليت

عن إرادة السيد   إىل جانب حتليل مشكلة مساواة الرجل باملرأة وبذل الرتبية املتكافئة لكل منهما   

 .    وا واملساواة مع غري املسلمني   وإيراد النموذج العمري يف التطبيل احلضاري
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 التفاضل في المفهوم االسالمي:  

ااسالم على تقريرها يف اكمل صورها  وجعلها من العقائد األساسية اليت  ب أن يدين كل  حرص"

وىل   وأن ليس رة تفاضل يف ية حبسب خلقهم األول وعناصرهم األمسلم   فقرر أن الناس سواس

كفاياهتم   نسانية نفسها   على أسستفاضل بينهم على أسس خارجة عن اإلإنسانيتهم وامنا  ري ال

 .1وأعماوم وما يقدمه كل منهم لربه وجمتمعه واانسانية مجعاء "

ن ل يف املفهوم ااسالمي ا يستند إىل لون أو جنس أو طبقة أو ساللة يركن إليها الفرد وحيسب أالتفاض

واامتيازات وباملقابل ذلك كفيل بتمييكه على كل الفئات اجملتمعية ومقدم عليهم يف كثري من املكتسبات 

نتج التبجيل فاعل يف احلياة ااجتماعية وي  ن نسبه مل وا يرى  ضرورة لذلك   طاملا أيؤخر اجلهد والع

 ااجتماعي املطلوب .

األفضل بني  هىل تقديس نسلهم وتوويره للناس على أناة إا ما يذهب أولئك الذين يضيقون باملساو كثري  و  

وميعن يف خرى   ولذا  ب تفرده بالتقدير ااجتماعي اخلاص من قبل أفراد اجملتمع  كل األنسال األ

اليت تبني خوارقه للناس   ألجل تكوين اوالة ااجتماعية اليت تنطوي على ساطري والقوص اختالق األ

استجابة عميقة خفية استعباد الناس والتأثري عليهم اثل هذه املقوات العارية من الوحة املغرقة يف 

 يف ميادين ااجناز احلضاري والعمراين .متجيد الذات الفاشلة 

رقى من بني شعوب العام   م ودمائهم ويرون أنم اافضل واأللوانا أولئك الذين ميجدون أومثلهم متام  

ذال اآلخرين الذين ا يف إمعان  م وخارجها إوطانرون اا داخل أيبش  وينتجون لذلك فلسفة متييكية 

التفوق اللوين على كل اجلوانب يف لون البشرة ) السمراء  والوفراء   والسوداء( ويسقطون  مميايكون

بيض يعر التفوق   اعىن أن اللون األقلية وااجتماعية وااقتوادية والسياسية وسواها خرى العاأل

                                                 
1

 .22 ( ص2962  7   ) مور  دار املعارف    المساواة في االسالمعلي عبد الواحد وايف    -
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يف يف مضمار احلضارة وااجناز العمراين   مثلما حول مع اجلنس اآلري احلضاري وغريه ميثل التخلف 

 ااخرى . ألجل اثبات التفوق وتوظيف القوة يف قهر الشعوب املانيا الذي فجر ثورتني عامليتني

حقائل اللون واجلنس والساللة ا تتدخل يف التقييمات احلضارية للفرد واجلماعة ألنه ليسن من اختيار 

هذا التباين   ويتقرر التفاضل ن تكون األلوان البشرية على أالبشر   بل من تقدير اخلالل تعاىل   قضى 

خالقية وغريها اليت تربز جهد اانسان احلقيقي على أساس إبراز اامكانات الروحية وااجتماعية واا

 ب منه كخليفة هلل تعاىل يف أرضه .وعمله وترتجم سعيه املطلو 

رادات البشرية املختلفة يف العطاء والرقي   وتتوفر وم نفس الفرص يف وحينئذ تظهر الفروق بني اإل 

من ابطأ به ه وسلم " خرب النيب صلى اهلل عليالب الرقي   اعىن ا مكان لنسب أو نسل  كما أاستج

مواطن األداء جناز و واجلماعة ينشغالن فقط بكيفيات اإلويوبح الفرد  1"  عمله لم يسرع به نسبه

خروية   وحال تأخر سلوك املباهاة بالنسب أو الدم يتقدم بال شك املباهاة لكسب املنكلة الدنيوية واأل

 ا .واجلماعة مع  بالعمل   ويف ذلك انطالق للتنمية احلقيقية للفرد 

ففارق اجلنس واللون والدم والطبقة الذي يبتكره البشر إلعالء مكانتهم اللونية واجلنسية والعرقية دون 

املكانة العملية ذات الوفة الواحلة   وبدوافع مادية وغرائكية غريبة عن الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها 

واللغة    يك بني الناس   من اجلنس واللون اليت مت   اينسجم مع ااسالم " الذي أبطل كل الفوارق

كد سبوعية والسنوية ليؤ ره اليومية واألوالنسب واألرض   والطبقة واملال واجلاه   وربط هذه املساواة بشعائ

ا بالتقوى   على أسود   وا ألسود على أبيض إ للناس أنم سواسية كأسنان املشط   افضل ألبيض

خرى شرقية جمتمعات أو الطبقي الذي عرف يف تمع ااسالمي التمييك العنوري أووذا م يعرف اجمل

 .2عتل سيدنا يعر بالا رضي اهلل عنه "ربية   قال عمر عن بالل احلبشي :أبو بكر سيدنا   وأوغ

                                                 
 وقد صححه االباين .  2222رواه البخاري عن أيب هريرة رضي اهلل عنه   رقم  -1
2

 .22:  رالشهاب للطباعة والنش دار ) اجلكائر شريعة االسالم خلودها وصالحها للتطبيق في كل زمان ومكانيوسف القرضاوي    -
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 : التعبديةالمساواة والشعائر   

اإلسالم ببدائل صميمة يف الرتبية بقات اجملتمع املختلفة يغذيها إبطال الفوارق البينية بني  تلف ط 

ا يف صعيد اليت جتمع الناس مجيع  سالمية   تتمثل يف الشعائر التعبدية ) الوالة   الككاة   احلج ...(اإل

و فقري وا بني ملك اخلطوات واملراحل افرق بني غر أواحد ويف زمن واحد يؤدون نفس املشاعر بنفس 

ندام أو مظهر خارجي ىل هيبتغون رضوانه وثوابه   دون نظر إ  اىل ومملوك   الكل سواء أمام املعبود تع

 أو منكلة مادية .

ذ املتعبد املسلم حال ممارسته لعبادته يرتك احلقائل الدنيوية خارج وعيه واهتمامه ويستحضر حقائل إ    

رجاء القبول منه  تتعلل بالعبادة وشرو  ممارستها وقبووا عند اهلل تعاىل   وحال اانتهاء منها يقف بني

لكامية يف احلرمان ويكرجمل يف ا من املساواة اإل  ففي الووم مثال " يوجد نوع   وبني اخلوف من ردها عليه

قال ابن القيم : يذكرها حبال  و كماأحساس بتام الفقراء واحملرومني أنفس املوسرين والواجدين اإل

وقات ذكر من هذا حاله ذاق أم اجلوجمل يف بعض األ عة   وقال العالمة ابن اومام : إنه ملاكباد اجلائاأل

 .1ليه الرقة عليه "تسارجمل إ عموم األوقات فيف

عسرهم حاكمهم ومكوميهم   اجلميع مقبل فالووم يسو ي بني مجيع الوائمني ا فرق بني موسرهم وم   

س بأم اجلوجمل   الذي   واجلميع حيطيلة النهار على اهلل تعاىل بسلوك اامتناجمل الشامل عن مجيع املفطرات

بالكاد عمل املساواة وهي يذكر بالفئات احملرومة واجلائعة اليت  ب أن يلتفن اليها يف شهر املواساة   

جلوجمل ومعاينة نفس ن تتحقل من خالل التكافل والبذل للمحرومني بعد مشاركتهم يف أم االيت  ب أ

   ونفس األثر  الرتبوي ذو الولة بقيممر اهلل تعاىل كل والشرب استجابة ألمتناجمل عن األاملشاعر حال اإل

 .خرى ) احلج   الوالة ...(املساواة مع العبادات األ

                                                 
1

: 2992 -2222  2   ة مؤسسة الرسال بريوت  )   تيسير الفقه في ضوء القرآن والسنة ، فقه الصياميوسف القرضاوي    -
22. 
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من العبادات متمثال يف الووم  واضح من خالل البديل الذي تقدمه الرتبية ااسالمية يف نوجمل واحد فقط

ثالية بعيدة عن التجسد الواقعي   م وأسالم ويبشر اا ليسن دعوة خيالية   أن املساواة اليت يريدها اإل

سالمية   ولذا يف احلياة اإلخرى  عن السلوكات األبل دعوة واقعية جتسدها العبادات املختلفة فضال

 لفتن العديد من املفكرين الغربيني غري املسلمني الذين استقر وا املساواة يف حياة املسلمني بدقة وسجلوا

 شهاداهتم املوثقة حول حيثياهتا .

يتوف العرب برو  املساواة املطلقة وفقا لنظمهم السياسية   وأن مبدأ املساواة " غوستاف لوبونيقول 

لك ا   وأنه اعهد للمسلمني بتا تام  راس  يف طبائع الشرق رسوخ  –فعال  اقوا –الذي أعلن يف أوربة 

نه ليس من وأ يؤدي  عنف الثورات يف الغرب  وايكالوجودها إىل أ الطبقات ااجتماعية اليت أدى

 .1" ة سيده وأن ترى أجراء منهم قد أصبحوا من األعيان ا ابنا زوج  أن ترى يف الشرق خادم   الوعب

ثورة الفرنسية ...( ولكنه خوة والعدالة يف كربى ثوراته ) الأن الغرب محل شعار املساواة واأل صحيح

  بل وحاراا وتعدى عليها   خاصة فيما خيص عالقاته بالشعوب الضعيفة دار ظهره لكل قيمها ا أعملي  

معن يف سلب الشخوية اإلسالمية   وفرق بني قبائلها وأحكااا مثلما ثرواهتا ونب خرياهتا وأاليت استغل 

من  دل اقتبسوهاخوة والعان احتالوا من قبل فرنسا   رغم أن فكرة املساواة واألبحدا مع اجلكائر إ

التمييك العنوري إزاء  شون مدلوات املساواة احلضارية وينتجونىل اليوم يهم  قرآن الكرمي   وا يكالون إال

  وايسمحون ملخالفيهم بالعيش معهم و تهدون يف لريج نظريات جناس املتعايشة معهم األلوان واأل

 .تهم ومتنعهم حقوقهم يوقوانني حتد منحر 

 

 

                                                 
1

 .22:  شريعة االسالم خلودها وصالحها للتطبيق في كل زمان ومكانيوسف القرضاوي    -
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 : الفرنسيةالمساواة في الغرب : الحالة 

  وتكايد التمييك العنوري نسان يف فرنسا قد فيه تردي أوضاجمل حقوق اإلتا تنمم املتحدة تقرير  صدرت األأ

ضد اجلاليات املسلمة وارتفاجمل عدد املواطنني الذين سحبن منهم جنسياهتم الفرنسية بطريقة غري قانونية 

قائمة الدول اليت  التمييك العنوري باريس ضمنمم املتحدة ملكافحة " وقد وضعن جلنة األوغري مربرة 

ول نسان ومتارس سياسة التمييك العنوري على مواطنيها املنحدرين من دول أخرى   يقتنتهك حقوق اإل

نا ما زالن تعاين من غم من التشريعات املتعددة فيها ف سا وعلى الر ن فرنايومسكان كوكو من توغو :إ

تشارد بروبر تنامي يما أرجع اخلبري األمريكي بيارريجانب   فعداء لألواضح للتمييك العنوري والتفاقم 

 .1العداء لألجانب إىل غياب اإلرادة السياسية "

ر اا يف زمن سابل ة خلروقات فرنسا ضد ثوابتها اليت كانن تبش  ر دانات املتكر صدور مثل هذه اإل    

خر ثقافة التعايش مع اآلخر   رغم أن اآليكشف مدى التالعب الغريب بقيم املساواة   وااعتداء على 

ن  الدستور الفرنسي   ويكشف أيضا أيربهن يف كل مرة ارتباطه انظومة القوانني املنووص عليها يف

 ا عالقة وا بالواقع ااجتماعي .ستاذ لوبون الغربية   دعوى لفظية كما قال األالدعوى 

 جتربته احلضارية السابقة عن جتربة احلضارة الغربية   وهي يف اآلن نفسه بعيدة عن تطبيقات املسلمني يف 

بعيدة عن موضوجمل  لكن ورغم صدور اإلدانة   إا أن فرنسا ا تقر بذلك ومتعن يف اهتام اجلكائر اهتامات

مم املتحدة   وهي ضمن اطية التعاطي السليم مع قررات األوىل اا كجمهورية دميقر   واألول اإلهتام األ

 .الدول املشاركة وذات الفعالية السياسيه يف اويئة الدولية 

تعيش هذه األيام حتديات كبرية جدا هذه بالتا  " شعارات احلرية واملساواة والعدالة اليت تتغىن اا فرنسا 

 وواقع ما زال األيام يف أرض الواقع   حيث تعيش هذه الشعارات تناقضات صارخة وتعاين من وهم كبري

                                                 
1

جمل   7222أوت 22  2222رمضان 2  جريدة الشروق   االمم المتحدة تقول إن فرنسا تمارس التمييز العنصريممد مسلم    -
2272  . 
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طروحة خاصة مع مقوات منظر أ قلياترتف بأن فرنسا هي جمتمع متعدد األعراف والديانات واألم يع

مربيالية الفرنسي "جول فريي"   وقناعات السياسي الفرنسي املتطرف "جون ماري لوبان " الذي يرى اإل

ة والبطالة وانتشار املخدرات ا على فرنسا وهي سبب األمراض ااجتماعيبأن "اجلاليات تشكل خطر  

وهي بال شك تعبري عن نواقض املساواة اليت تنادى اا املفكرون الفرنسيون ويتخذ منها السياسيون 1"

 .سس الدولة وثابن من ثوابن العلمانية الفرنسية أ شعارات محلتهم اانتخابية ويعتربونا

 سالمية وبني واقعها يف احلياة الغربية الذي يعرب يفبني واقع املساواة يف احلياة اإل الفرق هائل إذن   

يولويله ليها التطبيقات الغربية لفكرة املساواة   يقول العام املتدين دي لاحلقيقة عن خطيئة كبرية انتهن إ

" صان املسلمون أنفسهم ح  اآلن من مثل خطايا الغرب اوائلة   فيما ميس رفاهية طبقات العمال   

سالم بني الغر والفقري  والسيد واألجري النظم الباهرة اليت يسو ي اا اإلن ب خالص على وتراهم حيافظو 

على العموم   وليس من املبالغة أن يقال إذن : إن الشعب الذي يكعم األوربيون أنم يرغبون يف 

 .2إصالحه هو خري مثال يف ذلك األمر اجلوهري "

ااقتداء من قبل الغرب الذي أساء استخدام ااملساواة وغريها فتطبيقات املسلمني ملبدأ املساواة يستحل  

فرنسا ولكنه يف احلقيقة ىل مكونات اووية اليت تتميك اا يت يد عي احلفاظ عليها  ويضيفها إمن القيم ال

يستجيب لنوازجمل  حييل العالقات البشرية اىل جحيم ضداد وينتج ما يفسد العمران البشري و ميارس األ

 القوة والسيطرة . 

ا على كل ونفس السلوك ااجتماعي الذي متارسه فرنسا على اجلاليات غري الفرنسية ينسحب تقريب   

سالمي داخل أراضيها وجتتهد يف  باتن تضيل بالوجود اإلاليت-على تفاوت بينها - الدول الغربية

لتضييل احلريات العامة وااعتداء على مقومات كومية استودار القرارات الرلية من الربملان واجملالس احل
                                                 

 . 2277جمل 2222رمضان 2  7222-28-22  جريدة الشروق    ساركوزي وهاجس المغتربينممد قريا     -1

2
 .22: شريعة االسالم خلودها وصالحها للتطيق في كل زمان ومكانيوسف القرضاوي    -
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خرى اليت اتوافل على ااجتاهات الرلية التمييكية دون امتثال لوجهات النظر األاحلياة الكرمية ملواطنيها 

محلة التشنيع على املهاجرين من أصول  ولالف قناعات املتطرفني من السياسيني واملفكرين الذين يقودون

 لمة .إفريقية مس

وي والتمييك   ينسجم وحقائل الواقع الدير وااجتماعي واللغبعاد ا ملشروجمل اإلا موازي  وحتمل مشروع   

والديانات والثقافات ا يقبل عراق األ عددتن اجملتمع الفرنسي جمتمع مالذي تتميك به فرنسا   اعىن أ

 .للعيش املشرتك  املناوئ للمساواة واملعاديلك التيار حادية العرقية والثقافية واللغوية مثلما يرى ذباأل

بان " رئيس وزراء فرنسا السابل املرشح يلدومينيكدوف مجاعةمن هذه اجلماعات الرلية الفرنسية "  

باخلط  األخالقي ووصمة عار مر املطبل من قبل ساركوزي ل األ  حيث يوف احل 7227لرئاسيات 

و يف الريف سنه أو ظرفه أو مكانه يف باريس أ ينما كانالتحرك بضمري أ ىلإفرنسي  "ودعاكل مواطر

 ة عن رفضه ااحنراف غري املقبول .للتعبري بطريقته اخلاص

منية اليت يطبقها ساركوزي واليت متثلن بطرد أكثر يك عما لاه واجب رفض السياسة األوحتدا دومين 

ر جويلية وكان قد أعلن ساركوزي أواخر شه  ىل رومانيا وبلغاريا حالة ألفراد من أقلية الروم إ 722من 

سقا  روم غري الشرعية ستفكك كما سيتم إجراءات   وقال إن  يمات الاملاضي عن جمموعة من اإل

 .1اجلنسية الفرنسية عن بعض أصناف اجملرمني الفرنسيني من أصول فرنسية "

نه مهاجر من فرنسيني رغم أواة ضد املهاجرين العدوانية حادة تودر من رئيس مجهورية فرنسا املسا

ولوياته ااجتماعية وااقتوادية والسياسية املتعلقة بتنمية اجملتمع دا استوطن يف فرنسا   م  د من أبولن

لويص وزارة بأكملها يف احلكومة الفرنسية " تدعى   و  الفرنسي   سوى مالحقة ومطاردة املهاجرين

 .وزارة اووية واملهاجرين 

                                                 
الشروق اليومي   جريدة قال إنها خطأ أخالقي ووصمة عار ، دومينيك دوفليبان بهاجم السياسة االمنيةلساركوزي ل.ل وكاات    -1

 .2222العدد  2222رمضان  22  املوافل ل 7222أوت  7الثالثاء 
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وعقله ن ساركوزي مهوس باملهاجرين ومواب استرييا املواطنني من غري األصول الفرنسية يعر أ    

ولذا حيس ينقيوة األجنيب غري األصيل  هجنيب على أرض فرنسا   اعىن أنالباطن ا يتحمل وجود األ

ا من األتعاب احلقيقة ينتقم من ماضي نفسي مح له كثري  س عنها ب جراءاته العنورية التمييكية   فهو يف ينف  

ن يكون السلوك السياسي الساركوزي واميكن أ  يريد اخلروج منه باانتقام من األجنيب ااجتماعية ولذا 

 ا عن تربية عنورية عميقة هيأت شخويته ملثل هذه املخرجات التفاعلية مع مجاعات املهاجرين .بعيد  

 جنا  اقتوادي أو اجتماعي نوعي طاملا وطبيعي أن السياسة األمنية ا ميكن أن تؤدي بساركوزي إىل  

ن ضغائن اجتماعية م يكن حباجة ي ملف آخر   وكو  أوىل قبل أن ملف اوجرة الذ منه اسرتاتيجية أ

 .7227يف انتخابات  ها   فضال عن استطالعات الرأي اليت تتنبأ بفشلبد  ليها أإ

اقدار  ةرغبتهم يف حتقيل اليسار الفوز يف اانتخابات املقبلة لرتتفع شعبية املعارض %22"فقد أبدى  

فالس السياسية .وهودليل شعيب دامغ على إ1"ثالا نقا  مئوية مقارنة باستطالجمل آخر يف مارس املاضي

القانوين الساركوزية املنتهجة من قبل اليمني املتطرف الناقم على طبقة املهاجرين واملعادي لوجودهم 

 وااجتماعي .

 : المساواة والتربية

بناء اجلالية بغريهم عالقات أخيل ف بال شك آثار تربوية شديدة على وهذا ااجتاه السياسي الساركوزي 

يذ غري الفرنسي   ن تكون للتلميذ الفرنسي ايكة عنورية اميكن أذ يشعر التلممن أبناء الفرنسيني   إ

ملدارس العمومية واخلاصة   ومن رة حيدا العنف املتبادل بني التالميذ ستعالء يف اوبذلك ينتج اإل

 .ويشكل مشكلة تربوية عميقة متنع من مكاولة التعلم املدرسي 

                                                 
 . 2222: جريدة الشروق اليومي : دومينيك دوفيليبان يهاجم السياسة االمنية لساركوزيل.ل وكاات    -1
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وا خيفى ما حدا " عندما دخلن الفتيات لرية وليلى وفاطمة اىل مدرستهن كوليغ غوستاف هافيك  

وهذا ما وهن مرتديات احلجاب  Collége Gustave Havez de Creil ( Oise)دوكراي 

رفض البن  Lionel Jospainأدى إىل طردهن من املدرسة   إا أن وزير الرتبية " ليونيل جوسبان 

جملس الدولة الفرنسي   فاجتمعن اجلمعية العامة جمللس الدولة وأصدرت قضية وطلب رأي ليف هذه ا

 .فتواها الشهرية 

ن محل التالمذة للشعارات اليت تظهر انتماءهم لديانة ما   ايشكل وقد بني جملس الدولة يف فتواه أ 

ا مع مبدإ العلمانية   ومنذ هذه الفتوى استقر اجتهاد جملس الدولة على أن للتالمذة احلل بذاته تعارض  

 .1يف إظهار انتمائهم الدير سواء بلبس احلجاب أو محل الوليب أو رفع القلنسوة "

لواحل وقودت تكريس التمييك بني تالميذ اجلمهورية الواحدة سياسة الالمساواة امتدت مليدان الرتبية 

اجلنسية الفرنسية البيضاء   رغم  الفتها الورحية للدستور الفرنسي   وعدم اعرتافها حبقيقة التنوجمل 

 املؤسسات التعليمية "   ولو اقرت فرنسا قانون منع احلجاب يفالعقائدي والثقايف للمجتمع الفرنسي 

ذ احلجاب جكء من اتفاقية حقوق اإلنسان األوربية   إ 222ف نا بذلك تكون قد ارتكبن املخالفة رقم 

 .2و إلظهار اانتماء لطائفة ما "ااسالمي وليس جمرد أداة للتكين أاملعتقد 

ي جمال اجتماعي بعيد انطل التمييك العنوري ا يرتك أ فراد اجملتمع والتفكريممارسة الالمساواة بني أ   

اجملاات وينتج املخرجات غري األخالقية   ويكفي أنه أصاب  ىل كافة  بل ميتد إتلك املمارسة عن آثار 

يف املستقبل ااجتماعي ي تغيريات جديدة س ألجتماعي ) الرتبية   املدرسة ( الذي يكر  عمل البناء اإل

 .ثقافة تطال اافكار وال

                                                 
  جملة املستقبل الغريب  الدينيةحول حجاب المسلمات في فرنسا : يبقى القضاء مالذا نهائيا لحماية الحريةعوام نعمة الاعيل    -1

 .27:  7222 -2  222  العدد 76  السنة 
 . 72عوام نعمة الاعيل   املرجع ذاته :  -2
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ىل اضية تتميك بااستقرار والتعايش إالذي يتحول من صفات وخوائص مومن رة السلوك ااجتماعي 

ن رأالالتعايش بني  تلف الثقافات والديانات   باعتبالة راب وحاطعنف وااضلحالة حاضرة تتسم با

بعاد ( بذور الفرقة واإلرسة املدخالت الرتبوية والتعليمية بذرت منذ زمن غري قوري ) عمر التخرج من املد

 على غري املواطنني ) حسب منظورات الثقافة الفرنسية (ن احلقد واطنني األصليني   اعىن ألغري امل

 ا   ظهرا واقعا يف اجملتمع ينذر استقبل اجتماعي غامض .ا ومنا تربوي  سياسي  بدأ

صليني تثري الضغائن ااجتماعية بني األصليني وغري األ استمرار مثل هذه املمارسات السياسية الرلية   

بني اجلمهوريات األخرى   إىل  -ال يف فرنسامثلما هو احل -  وتشوه لعة اجلمهورية اليت متارس ذلك 

نسان وتنتور احلكومية اليت تدافع عن حقوق اإل نا توبح مالحقة من قبل املنظمات غريجانب أ

 لقضايا احلرية واملساواة . 

 : العبيد 

نسان ا عن مكايا املساواة وأدوارها اإلجتماعية اليت حتاف  على اإلالعبيد يف اجملتمع املسلم م يكن بعيد  

ىل طر  نظرية "م يلجأ  بواقعيته إ  رغم تدين مرتبته ااجتماعية إا أن اإلسالم سيده العبد الذي خيدم 

ماولة إزالتها الواقع اىل تضييل اخلناق على الظاهرة  و معلقة يف الفرا    ولكنه سعى من خالل مقوات 

ن تواصل الطريل لكان احلال غري احلال على وجه اليقني أذ أن من الوجود   ولو أتيح للقيادة الراشدة أ

ا ا وتعقيد  ن تكداد تشابك  تفحل وأن تستسيب الذي شهدته بعض القيادات اإلسالمية أتا  للظاهرة أال

ىل العديد من احلركات ا قاد إطبقي  ا ن تشكل بالفعل استقطاب  خاسة وجتارة الرقيل   وأمأساة النن تول وأ

 .1ااجتماعية "

                                                 
 . 772( ص 2998   2) عمان   دار الفرقان     في التأصيل االسالمي للتاريخعماد الدين خليل    -1
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انوا يعتربون اثابة أعضاء يف يف  أضيل نطاق   ك –اعتبارات معروفة  –سالم عليهم و"قد أبقى اإل     

ورانن ويتحدا "ول دي1" إخوانكم خولكم" النبوي الشريف سرة اليت يعيشون فيها   ويف احلديثاأل

قاق وحتسني حال األرقاء  سالم على تضييل دائرة ااسرت اإل عمل يةكيفيف كتابه " قوة احلضارة " عن  

 .2رقاء انفسهمب من غري املسلمني وعلى أبناء األسرتقاق املشروجمل على من يؤسرون يف احلرو فقور اإل

سياد على العبيد يف العبودية اليت كان ميارسها األيم نسان من جحل ااسالم دائرة الرق لتحرير اإلضي   

نسان من امتالك نفسه بنفسه بعيد عن إرادة السيد اليت تكاد لنل أنفاس العبد ويتمكن كل إ  اجلاهلية 

قوق ن ترتكه يتمتع بقواه وصحته   ذلك أنه ا يساويها يف احل عن أ  وتستكثر عليه الوجود املادي فضال  

نسانية د نوعية وازمة له  وإ أي أن إنسانية السي  اة ا ميكن أن يرقى إىل إنسانيته  ومن ر والواجبات

 ا للسيد املتحكم يف الرقبة ا مملوك  ا تابع  إ العبد مفضولة وهي غري جديرة ام   يعر ا تولح 

 لهنسان قوي إلنسان ضعيف بدا من قتإ" وقد نشأ الرق كظاهرة اجتماعية تقوم على استغالل    

 3ا   فالعيش يف أدىن مراتب احلياة أهون من القتل "ا عظيم  خالق تقدم  واعترب جناة ااسري من حيث األ

و ا  ارون مثل قوته وسطوته   أىل استضعاف غريه من الذين ا ميلكون قوة اإلنسان وجتربه تدفعانه إ

ذاوم واستغالوم فيما يعود خويف لدى املستضعفني والتمكن من إثروته وجاهه ادف كسب هالة الت

 ىع  ج  الر   ك  ب  ى ر  ل  إ   ن  ى إ  ن  غ  تَّ  اس   اه  ء  ن ر  ى إ  غ  ط  ي  ل   ان  نس  اال   ن   إ  ال  ك    يقول تعاىل " باملنفعة على ذوي القوة 

 . ان بكثرة املال والنجا  يف مجعه ( ينتج الطغي7") العلل : 

التنكيل من قبل سري حال أسره   كان يتعرض للقتل و اليها األض هانة اليت يتعر وقبل عملية اإلذال واإل 

ا يف تاري  احلروب بني األمم والشعوب اليت رأت ا كبري  ا قيمي  بقاء على حياته تعد تقدم  آسريه   وحالة اإل

                                                 
1

 . أيب ذررواه أمحد والشيخان وأبو داوود والرتمذي وابن ماجه عن  -
2

 .33 : شريعة االسالم خلودها وصالحها للتطبيق في كل زمان ومكانيوسف القرضاوي    -
3

  نوفمرب 72عام املعرفة    اجمللس الوطر للثقافة والفنون واآلداب   الكوين   العدد  ماضيه وحاضره ، الرق عبد السالم الرتيانير    -
2929. 
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  فهي دون املوت وأشبه اوت معنوي إلنسانية سري وإن كانن مرتدية وحقريةأن تبقي على حياة األ

 ر  ي البَّ  ف   م  اه  ن  ل  م  ح  و  م  ي آد  ن  ا ب  ن  م  ر  ك    قد  ل  و  مته اآلدمية اليت منحها له اخلالل الكرمي تعاىل " اإلنسان وكرا

 . (22: ااسراء) يال " ض  ف  ا تَّ  ن  ق  ل  خ   ن  م  م   ير  ث  ى ك  ل  ع   م  اه  ن  ل  ض  ف  و   ات  ب  ي  الط   ن  م   م  اه  ن  قَّ  ز  ر  و   ر  ح  الب  و  

لوق موجود ذي أعطاه اهلل تعاىل لكل إنسان  اعتداء على التكرمي الرباين الوي للضعيف استغالل الق

رف اأ التعدملبا و بالده اليت يسكن اا حتقيق  أو عرقه أو جنسه لى البسيطة   بغض النظر عن لونه أع

 ل  ائ  ب  قَّ  و   وبا  ع  ش   م  اك  ن  ل  ع  ج  ى و  ث  نَّ  أ  و   ر  ك  ن ذ  م م  اك  ن  ق  ل  ا خ  ن  إ  اس  ا الن  ه  يَّ  اأ  ي  الكرمي "  الذي نص عليه القرآن

ن اخللل من القبائل كو  تج (  22: احلجرات ان اهلل عليم خبير ) م  اك  ق  تَّ  أ  ه  الل   د  ن  ع   م  ك  م  ر  ك  أ  ن  إ  وا ف  ار  ع  تَّ  ل  

قوياء وحيدثونه يف الذي يهم به األ ستعباد وااستغاللادف التعارف والتفاعل اادف اإلوالشعوب 

 الناس .الضعفاء من 

رقاء  فقور ل دائرة ااسرتقاق وحتسني حال األعلى تضيي -يقول ول ديورانن  –سالم من   " عمل اإل

ااسرتقاق املشروجمل على من يؤسرون يف احلرب من غري املسلمني وعلى أبناء األرقاء أنفسهم  أما املسلم 

نسانية واعالء لقيمته اإل لإلنسان   وذلك تكرميا1فال  وز أن يسرتق كما كان ذلك يف الدين املسيحي "

 ا من قبل إنسان مثله ورا مااو مستعبد  أا ا ا أن يكون مهان  صل يف اانسان أن يكون مكرم    إذ األ

وخيلوهم من سالم جاء ليكرمالناسواإل، و ظفر بسلطة ما مكنته يف التحكم يف رقاب الناس أا أو جاه  

هواء أن أن تستوعبها اهلل تعاىل ورمحته بعباده اليت ا ميك نسان وظلمه وبطشه ويربطهم بعدلجربوت اإل

 .البشر

ه وتنسجم مع وظائف التعمري اليت نوعىل تبور مكانته ااستخالفية اليت تليل بإنسان من رة حيتاج اإل 

تنورف قدراته ومواهبه وإمكاناته رادها اهلل تعاىل لإلنسان   وهي بالكاد حقيقة بنوعه   ولذا ا ب أن أ

                                                 
11

 . 27جع نفسه : عبد السالم الرتيانير   املر  -
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ن أاا   وهو اهلل تعاىل  وهو يدرك ىل هدر معىن احلياة يف ممارسة العبودية لغريه من الناس   بدل املعر إ

نسانية العارفة باهلل فضال عن أن يقدم ن يشرف اإلأميكن ستعباد البشري احنراف بشري اوضعية اإل

وفقدان ملعىن نسانية نسان واعتداء على حقوقه اإلتهان لكرامة اإل  إذ هو مض ام لفرد واجلماعةالنفع  

 . الطمو  اانساين الذي ينشأ بداية من التحرر من عبودية البشر واارتقاء إىل عبودية اهلل تعاىل

ا والذود عنها وا يسمح ألي نسان اكانته حيثه باستمرار على احلفاظ عليهتبور اإل   

من قدمي لالستعباد  نسانيدفعه للتنازل عنها   ومقاومة اإلو أن يساومه عليها أبشر 

ألي مس نسان واستهجانه استبعاد اإل والعنورية وكذا ااستعمار اخلارجي دليل على

دمرة او املراد تدمريها جل اانتوار لذاته املأواستعداد دائم للتضحية بنفسه من بكرامته   

 .خرى أمن ذوات 

 المرأة :الرجل و 

يقول تعاىل " لية واجلكاء يف الدنيا واآلخرة أمام القانون ويف شؤون املسؤو سالم بني الرجل واملرأة ساوى اإل

ا  م   ن  س  ح  أ  ب  م ه  ر  ج  أ   م  ه  نَّ  يَّ  ز  ج  ن  ل  و   ة  ب  ي  ط   اة  ي  ح   ه  ن  ي  ي  ح  ن  ل  فَّ   ن  ؤم  م   و  ه  ى و  ث  انَّ   و  أ   ر  ك  ذ   ن  ا م  ح  ال  ص   ل  م  ع   ن  م  

ا م  م   يب  ص  ن   اء  س  للن  وا و  ب  س  ت  مما اك   يب  ص  ن   ال  ج  لر  ل  (   ويقول أيضا " 92) النحل : " ون  ل  م  ع  وا يَّ  ان  ك  

 ن   م  اال  ك  ا ن  ب  س  ك  م ا    اء  ز  ا ج  م  ه  يَّ  د  ي  وا أ  ع  ط  اق  ف   ة  ق  ار  الس  و   ق  ار  الس  و  ( ويقول : "  272 ) النساء : " ن  ب  س  ت  اك  

  ِ  .1( 28" ) املائدة : " يم  ك  ح   يز  ز  ع   ه  الل  ه و  الل 

كال ا بنوجمل العمل الذي يقوم به  فالوال  ا ميكن أن يتحدد باجلنس ) ذكر وأنثى ( وإمنا يتحدد أساس  

ن يفاخر جبنسه أو نوعه إذا تأخر به عمله   وا يبقى أسريلذة التفاضل منهما   لذا ا ميكن للمسلم أ

ا من بيان اهلل سبحانه انطالق  و نظرته بل يغري تعامله أسبب نوجمل جنسها   باجلنسي على شقيقته املرأة 

                                                 

 .22: المساواة في االسالمعلي عبدالواحد وايف :  -1
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أفضلية ألحدمها دون اآلخر   بل  و إعطاءا دون تفرقة   أالذي وج ه وما خطاب العمل والكسب مع  

 خرة . يثيات األجر والثواب يف الدنيا واآلمام حيثيات العمل املنتظر منهما   وحالذكر واألنثى سواء أ

اليت تتحقل كفاء  نثى يكسب الباذل طيبة احلياة وحسن املعيشةمن الذكر واأل إنفاق العمل الواحل

و فالباذل أحسن العمل    نم اىل حسن اجلكاء على ما قدمو الواحلات من األقوال واألفعال اضافة إ

الباذلة للواحل من العمل يعيش حياته يف كنف الطيبات واملرضيات يف عالقته مع ربه وعالقته مع نفسه 

الذي دراك قيمة احلياة اليت أرادها اهلل تعاىل لإلنسان وهدف الوجود   وهذا يعر إقته مع اآلخرين وعال

 جله سخر اهلل الكون خدمة لبر اانسان .  من أ

وال  ا يعر الكهادة يف الدنيا ن امللتكم أو امللتكمة بالبة احلياة الدنيا تدلل من ناحية أخرى على أطي   

و يعر إمهال التمتع بطيبات احلياة الدنيا   بل خريي الدنيا واآلخرة   أو عدم القدرة على اجلمع بني أ

وهي بعيدة عن منطل الطيبات الذي ذلك منطل الرهبانية اليت ابتدعها النورانيون اليائسون من احلياة   

سانية نإلان منطل الفطرة وحقائل نسان على حتمله ألنه بعيد ع  وا يقوى اإل اهلل تعاىل لإلنسان هرادأ

 ا خالقها تعاىل .اليت ا يعلم خوائص خلقها إ

نه يرى يف غريه من الواحلني   ألنسان بعيد عن بذل العمل الواحل بة احلياة الدنيا تكون مبتغى كل إوطي

ا ا عميق  فارق   اارتبا  بالواحلات   وهو ميثل مالمح ااطمئنان والسكينة اليت تطبع قلوام وأفعاوم جراء

 ألفها ىل البحث يف سبب ذلك   رغبة يف تغيري حال التعاسة والضنك اليتإ همر الذي يدعو بينهم   األ

وبذلك  -قبل اودايه  –وىل الطيبة اليت فقدها يف احلياة األ ىل حال  إ فعاليف عمل غري الواحل من األ

ري والواحل املطلوب من ينشر  قلبه لالميان الذي سينشئ ذلك الشعور بداية وينتج بداهة السلوك اخل

 .نثى الذكر واأل
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نوثة إذن تتساويان أمام ميكان العمل الذي أراده اهلل سبحانه وتعاىل من عباده يف الدنيا فالذكورة واأل    

الذي وضعه اهلل تعاىل للعمل والبذل  فقط دون شيء آخر ) جنس   لون  وتبعا ملنطل العدل يف اجلكاء

له تعاىل   ايرتك جمال التسا ل أو ااحتجاج أو عدم التقبل جسم ..( يلتفن اليه   وهو عدل مطلل 

نسانية اليت تسيء تقدير العمل وتفقد العدل وهتمل من قبل اإلنسان   ألنه بعيد عن ااعتبارات اإل

 نسان وتعسفه .ا من ظلم اإلليه هروب  تعجل إو ومن   تقبله كل نفس   بل  املساواة  

 التربية المتكافئة :

للجنسني ببذل العمل الواحل والنافع لنيل طيبة احلياة وجكاء اآلخرة دون تفرقة  نداء اهلل تعاىل نطاملا أ   

سالمية تستجيب لذلك النداء الرباين وحترص نسية ) ذكر وأنثى (   فذلك يعر أن املمارسة الرتبوية اإلج

دون اعتبار ألفضلية اجلنس يف ميادين احلياة املختلفة على تربية أبنائها وبناهتا على سلوك البذل والعطاء 

دون اعتبار للتمييكات اليت ميكن أن تنتجها و ) العلمية وااجتماعية والسياسية والثقافية وااقتوادية ...( 

القرآين  نوثة   وهي مقررات بعيدة عن مراد البياناحنيازملقتضيات الرجولة ونبذ األذات ا فكار البشريةاأل

نثى يف باألملتها غريكة التسلط والتحكم يف النفس البشرية اليت كانن حت  بل هي تطبيقات بشرية أ

 عها احلقيقي .ىل وضمية يوحح وضع الالمساواة ويردها إسال  وفعل الرتبية اإلوتسلبها كرامتها وعكهتا 

التفضيل وأولوية الذكر  ومنع  ىل مقواتبذل العمل الواحل دون االتفات إفالفرد املسلم يرت  على 

  مثلما حدا مع " الدكتور طه حسني حني أذن لعدد من الطالبات بدخول كلية نثى من التعليم األ

أن ذلك ا  وز  –منني موقف املؤ  –وبتعبري أدق دما كان عميدا وا   كان موقف اإلميان   أاآلداب عن

 .1على املستويات "فهو الذي ناصر تعليم املرأة إىل أ  أما الطرف اآلخر والذي لي املالحدة 

                                                 

 .29  دار الشروق :  قضايا المرآة بين التقاليد الراكدة وااوافدةممد الغكا     -6
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لالمساواة املقبولة بني اجلنسني  وينتج اواذه الكيفية يولد يف ميط الرتبية ااسالمية  مثل هذا املوقف

ن سالمية املتكافئة   ويثري عدائية عميقة بني املانعني واجمليكيات الغريبة عن  رجات الرتبية اإلدراكاإل

الفهم سالمية داخل اجملتمع بسبب لتعلم املرأة فضال عن محاية األمية وإنتاج معيقات انتشار الرتبية اإل

 ضج لوضع املرأة املسلمة .غري النا

الرشد (  –ىل نشوب معارك هامشية بني الرجل واملرأة متتد مع مراحل تربية الفرد ) الطفولة فة إضاإ     

وبين الكوجية الذي ا ب ألكامها بين األبوة   إبضرورة حبس امرأة وقهرها و ويتشكل خالل ذلك وعي 

 ن تفكر يف شيء سوى ذلك .رهن إشارة الرجل ا  ب أ أن تفارقه  وتبقى

ينمو التعوب ضدها  سالمية ري املنسجم مع مقررات الرتبية اإلوغ مع املرأة غري املساواوتعامل واذ ا ال

"ذكر الها عيب " "ور ية كأثر لتلك الرتبية اخلاطئة   وينشأ التطرف حياوا وتنتج مقوات غريبة 

جحاف اإلها من املقوات اليت ا تربر وجهها حرام "  و" صوهتا عورة "و" منعها من املساجد " وغري 

مد صلى اهلل عليه سالم ميت وعن اإلسالم من نيب اإلوىل الد صورة املرأة املسلمة األ  واجتس  ضد املرأة 

 .وسلم 

وتلك املقوات تنقص بال شك من الفاعلية احلضارية للمرأة املسلمة   وتقضي على طاقاهتا احليوية يف 

ل البناء ااسالمي جل بناء احلضارة واكتماأ وتنافح منوىل تعمل ء احلضاري مثلما كانن سلفيتها األالبنا

 ع  ا م  ن  :ك   ت  ال  ق   اذ  ع  م   ت  ن  ب   يع  ب  الر   ن  ع   ري  ا  خ  ى الب  و  ." ر  ه النيب صلى اهلل عليه وسلمول الذي بدأاأل

ِ  ل  ي ص  ب  الن   ى ل  ى إ  ح  ر  الج  و   لى  ت  الق   د  ر  نَّ  و   م  ه  م  د  نخ  و   م  و  ي الق  ق  س  ن  و فَّ  ز  غ  نَّ   م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   ه  ى الل 

ِ  ى الل  ص   ي  ب  الن   ع  م   ت  و  ز  : غ   ت  ال  ق   ة  ي  ار  ص  ن  األ   ة  ي  ط  ع   م  ن أ  ع   م  ل  س  ى م  و  ر  و  ة  ين  د  الم    م  سل  و   ع ل ي ه  ه  ل 
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ِ  ه  ف  ل  اخ  ات  و  ز  غ  ع  بَّ  س    اب  ح  ص  أ   –ىن  م  ى الز  ل  ع   وم  ق  أ  ى و  ح  ر  وي الج  ا  د  أ  و   م  اع  الط   م  له   ع  نص  أ  و   هم  ل  ا  ح  في ر  م 

 .1" ة  يل  و  الط   اض  ر  م  األ  

ىل ا إم تكن بعيدة عن ميدان الكفا  العام لنورة الرسالة وترسي  العقيدة   بل كانن جنب   يةاملرأة السلف 

آبئة وتستسبل معه يف الغكو غري جنب مع شقيقها الرجل تساويه يف احلقوق والواجبات وتشاركه احملن 

سالم   وهي البطولة والدفاجمل عن محى اإلتتفوق على الرجال يف بعض مواقف  احياننوثتها وضعفها   وأبأ

م يف غكواته ومعاركه وماكان منه إا اإلشادة بالبذل تعمل ذلك بوحبة النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسل

 والعطاء منهن .

 ايب يف وارتقن بفعل احلراك اإل يف ميدان العمل  عطاء املرأة املسلمة عندئذ نتاج تربية نبوية ظهرت 

ن لرج املرأة إا ويريدها أولئك الذين ايريدون أ البناء   ابالسلبية اليت يريدها عور التأخر احلضاري

ىل قربها دون مشاركات بين الكوجية   وحال وفاهتا تذهب إىل من مواطن ثالا   من بطن أمها   وإ

وإمكانياهتا  وسياسية ومدنية وجهادية وغريها من املشاركات اليت تعرب عن قدراهتادعوية وثقافية وفكرية 

 الكثرية يف العطاء احلضاريب. 

  مثال قوله تعاىل " وتستند الرتبية اجملافية حلقوق املرأة لنووص القرآن الكرمي يف تربير سلوك الالمساواة 

:   لبقرة" ) ا ة  ج  ر  د   ن  ه  ي  ل  ع   ال  ج  لر  ل  و  ( وقوله تعاىل أيضا "  26" ) آل عمران :    ىث  نَّ  اال  ك    ر  ك  الذ   س  ي  ل  و  

( وتفهم هذه النووص على غري وجهها وتوبح مرجعا لتلك الرتبية اليت متعن يف إبعاد املرأة من 778

أسرة   نثى وتتوارا من أسرة اىل عن النعوت السلبية اليت تلحل باألاملشاركة ااجتماعية العامة   فضال 

 . ومن مجاعة إىل مجاعة أخرى

                                                 
1

 .222ممد الغكا  املرجع نفسه :  -
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تني بعيدين عن فهم ن معاين اآليتني الكرمياحلقوق والواجبات حيتج اا  رغم أيف فهم  وحال ااختالف 

نا نذرت لقرطيب يف تفسريها" هذه الواحلة إمنا قودت بكالمها أ   يقول اوىلالتفضيل   فاآلية األ

ىل راا من وجودها وا على خالف ما ا تولح اعتذرت إخدمة املسجد يف ولدها فلما رأته أنثى 

 .1قودته فيها "

فكل  ا أعم وأمشل ويف اآلية الثانية تعر الدرجة " درجة الواية والقوامة   ودرجة الواية تعطينا مفهوم   

تحكم ا   والذي يأخذ القوامة فرصة للتسلط والاجتماجمل ا بد له من قي م والقوامة مسئولية وليسن تسلط  

فهو خيرج اا عن غرضها   فاألصل يف القوامة أنا مسؤولية لتنظيم احلركة يف احلياة   وا غضاضة على 

 .2الرجل أن يأمتر بأمر املرأة فيما يتعلل برسالتها كامرأة ويف جماات خدمتها   أي يف الشئون النسائية "

مة حاجات كر املنتظر شؤون املسجد وخدن يتوىل الذ منية الواحلة يف أأىل املعىن األول ينورف إ    

ا آخر   ورزقها أنثى وبذلك راد شيئ  ل مرضاته   لكنه تعاىل أيىل اهلل تعاىل   ونمرتديه   والتقرب بذلك إ

نثى ألنا خاصة ئف املخولة للذكر ا تقوم اا األن تلك الوظاأا عن نثى " تعبري  قالن " وليس الذكر كاأل

دعاة القهر وااستغالل  كتسويغ تربوي ديب الذي يريده التفضيل األبالرجال   وليس املقوود اا 

يستخدم النص القرآين لتربير سلوكاته ااجتماعية املخالفة له   ويتمك ن بالتا  من إسدال إهاب 

 وحتتمي به .التقديس عليها كونا تستقي من القرآن الكرمي 

األب يف التكفل بكل احلاجيات  اليت جاءت يف اآلية الثانية لص  املسؤولية امللقاة على عاتل والدرجة

 م ( ومحاية وتربية ...( وغريها من األعباء اليت تتجاوز أعباء املرأة ) األسرية ) من نفقة األ

رار التفددوق و اسددتدوليسددن درجددة للتمتددع بالتفضدديل أجنددا  الرتبيددة الوالديددة إلفهددي إذن درجددة تتعلددل بالبددذل 

 ى التحضر.جناز الواحل الباعث علالطبيعي البعيد عن اإل

                                                 
 .722:  حكام القرآنالجامع ألالقرطيب    -1
 .7455 خواطرالشعراويممد متو  الشعراوي    -2
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ا مددن احلددرص والعنايددة وإنفدداق العدددل يفدداء اتطلباهتدددرجددة لالرتقدداء بالواجبددات األسددرية وااجتهدداء يف اإل    

حاجيدات األواد املاديدة  نفداق علدىعروف وإكرام الكوجة   فضال عدن اإلالعشرة بامل بني األواد إىل جانب

دوار واملهددام ا يبلغدده إا إذا ل مثقددل بدداألعبدداء علددى الوالددد يعددرف أن نيددل الدرجددة طريدد  وحددني تتضدداعف األ

 .ن ذلك عبادة هلل تعاىل ق وأخلص هلل يف طلبه   وهو يعلم أمتح ض له بالود

بعدئدذ العطداء للتحضدر مدن خدالل  رو اسدتعالء   ليظهدا دون تفرقدة أالرتبية املتكافئة تبدذل للجنسدني مع د   

ىل جانددب الددوعي لددك يف املقددررات الدراسددية   إبددداعات الكامنددة يف قدددرات كددل منهمددا   ويعددي الفددرد ذاإل

ه سدددلوك التكمدددن ندددفهم الدددواعي للنودددوص القرآنيدددة والنبويدددة   وينحدددي عالره بدددالعدددام الدددذي يندددو  ي ااجتمددداع

بيدددة ااسدددالمية الودددحيحة   وينقلدددب الفدددرد املسدددلم يدددورا العندددف ويبعدددد عدددن مقدددررات الرت والتطدددرف الدددذي 

وتقددمي  يب لال ابيدة املطلوبدة يف ااجندازبعدئذ اىل معول للهدم والتدمري بدل أن يكون عنور بناء ويستج

 النافع والواحل من ااعمال واافعال .

 المساواة مع غير المسلمين :

سددددلمني مددددن الددددديانات ىل غددددري املاملسددددلم يتوجدددده إاعيددددة داخددددل اجملتمددددع رددددة نددددوجمل آخددددر مددددن املسدددداواة ااجتم

لمني ويتفدداعلون معهددم يف  تلددف خددرى الدديت يعتنقهددا جممددوجمل الندداس الددذين يعيشددون بددني املسددواملعتقدددات األ

ا ا يتجدددكأ مدددن النسددديج لوا جدددكء    ويشدددك  والتعدددامالت الددديت لدددص  تلدددف جمددداات احليددداة املختلفدددة نشدددطة األ

 اإلجتماعي العام .

ن توددان والديت ينبغددي ألددك مجلدة مددن احلقددوق والواجبدات الدديت تتعلددل ادذه اجلماعددات والفئددات يرتتدب عددن ذ

  ذلدددك أن تعددداليم  جتماعيدددة املختلفدددةمددع املسدددلم وكدددذا مدددن قبدددل طبقاتدده اإلمددن قبدددل السدددلط الرليدددة يف اجملت

 ل والنحدددل   وخطابددده يسدددتهدف كدددل  األجنددداس وحيدددل مشدددكالتسدددالم للنددداس كافدددة تسدددتوعب كدددل امللددداإل

 صحاب الديانات املختلفة   سيما تلك اليت تعيش مع اجملتمع املسلم .التعايش بني أ
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" سداوى الرسدول صدلى اهلل عليده سدلم بدني املسدلمني ومدن عاهددهم مدن اليهدوديف احلقدوق والواجبدات  فقد 

قولدده " وأن مددن تبعنددا مددن يهددود فلدده النوددر واألسددوة "   بددل إن الرسددول صددلى اهلل عليدده وسددلم سدداوى بددني 

ََّّم بَّ  ك  اح  ف ََّّالدديت قدال اهلل فيهددا "  فسددهم بعضدهم بددبعض   ذلددك ألن اايدات مددن سدورة املائدددةناليهدود أ  م  ه  نَّ  يَّ 

َّك  ح   ن  إ  ا و  ئ  ي  ش َّ وك  ر  ض َّي   ن  ل َّفَّ   م  ه  نَّ  ع َّ ض  ر  ع َّتَّ   ن  إ  و   م  ه  نَّ  ع   ض  ر  اع   و  ا   َّم بَّ  ك  اح  ف َّ ت  م  َّالق  ب   م  ه  نَّ  يَّ   ه  الل َّ ن  إ   ط  س 

ََّّي   ََّّق  الم   ب  ح  فلددم  ددد املسددلم وقتئددذ غضاضددة يف أن يتعامددل مددع اليهددود ويتسدداوى ( 27) املائدددة :1"  ين  ط  س 

ا علدى اعتناقده حدد  الم ا يضيل بأي دين   وا يكره أسنظومة احلقوق والواجبات   طاملا أن اإلمعهم يف م

ن يهيددئ منتميدده علددى تقبددل اآلخددر املختلددف   ويعددد املنددال ااجتمدداعي الددذي يسددتجيب لددذلك     ويريددد أ

بدل قن بداآلخر املختلدف   ويكون بعدئذ بديال عن الديانات السدابقة ) احملرفدة ( علدى ااسدالم   الديت ضدا

 .وسعن اىل القضاء عليه 

وهددم الشددعوب   Goyemفددي الديانددة اليهوديددة " يقسددم اليهددود الندداس إىل قسددمني : اليهددود واجلددوييم ف 

بنقاء جنسدهم عدن بداقي الشدعوب  –ي اليهود أ –خرى اليت اختلط اا اليهود عرب التاري  ادعاء منهم األ

ويف العربيدددة  (ي غدددري اليهدددود أ Gentiles  وكاندددن هدددذه الشدددعوب تطلدددل علدددى نفسدددها ) مقابدددل اليهدددود 

عراضددددهم وإفشدددداء ليهددددود أن وددددم سددددرقة اجلددددوييم وهتددددك أميددددني   ويددددرى اعربددددن الكلمددددة إىل اامميددددني أو األ

 .2أسرارهم "

ودمد ن تالديت ا ميكدن أ" شدرية   بددعوى " شدعب اهلل املختدار نداس البجفاليهود يريدوا ااستعالء علدى األ

وهي ضد منطل التعارف الذي حتددا عنده القدرآن الكدرمي  فضدال عدن منطل التقارب البشري والثقايف  أمام

  هدددذا اادعددداء التفضددديلي عددددم حتققهدددا يف الواقدددع اانسددداين ايف املاضدددي وا يف احلاضدددر وا يف املسدددتقبل 

                                                 
1

االسالم والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في عصور التاريخ االسالمي وفي العصر الحديث عبد املنعم امحد بركة    -
 .145  مؤسسة شباب اجلامعة   ااسكندرية   مور :1990،
2

 ."131عبد املنعم امحد بركة   املرجع نفسه :  -
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مربياليددة والعدوانيددة   وتددارخيهم املسدديء لالنسددانية   املي رغددم سددجل اليهددود املشددحون باإلالعددق للددرأي سددو  ي  

 ىل اليوم دليل على ذلك .وإ1948وواقع ااحتالل الغاشم لفلسطني منذ 

" أمددا اعدددائي  19:27  ففدي اجنيددل لوقددا  املسدديحية نددةالسددلوك العدددواين علددى اآلخدر جنددده يف الديا نفدس    

  الدذي ا يسدتجيب 1" ين احكم علديهم فدأتوا ادم إىل هندا واذحبدوهم حتدن أقددامم يريدوا أأولئك الذين 

ا علدى حياتده ن يعديش آمن دكية يذبح ويولب مدع زوجده وذراريده أمدام األشدهاد   وا ميكدن أللدعوة الكاثولي

ن املنطوقددات املسدديحية احملرفددة ا تسددمح بددتفهم ة مددن معايشددتهم ومعاشددرهتم   ذلددك ألفضددال عددن ااسددتفاد

وحتفدك   اآلخروماورته والتعاون معه   بل هي مشحونة بالعداوة البغيظة لآلخدر املختلدف معهدا يف العقيددة 

 إلثارة النعراا والثورات .

عدن ا معهدا   هدذا ا وثقافي دوهي بال شك تريب ناشدئتها علدى بدذل الكراهيدة والتعودب للدذي اينددمج ديني د 

مدريعظم ويشدتد بدني أتبداجمل الدديانات ة لددى اليهدود والنودارى   ولكدن األالديانات السماوية الرلية املعتمدد

والديانددددددددة اجلينيددددددددة   البوذيددددددددة (والددددددددديانات اونديددددددددة ) الربمهيددددددددة   السددددددددماوية  كالديانددددددددة الكرادشددددددددتية غددددددددري 

ىل مسداواة ااسدالم ورمحتدده رقددى إاء حجددب كثيفدة وسدوداوية   اتخدر مدن ور تددرى اآلالكونفوشيوسدية   الديت 

 .وإنسانيته 

 : التجسيد الحضاري للمساواة

" ... وندددح مندددازوم ) جندددود املسدددلمني ( عدددن قدددرى أصدددل  –رضدددي اهلل عنددده  –يقدددول عمدددر بدددن اخلطددداب  

حدددد مدددن أهلهدددا ثدددل بدينددده   وا يدددرزأ ) يتقاضدددى ( أا مدددن توالذمدددة   فدددال يددددخلها مدددن أصدددحابك إ الودددلح

وفدوا ودم ( ورب عليها فما صربوا لكم ففدوا ) أابتلوا بال احرمة وذمة  ابتليتم بالوفاء اا   كم  ف ن وم اشيئ  

. 

                                                 
1

 .134املرجع نفسه :عبد املنعم امحد بركة :  -
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 من مشاعر غاية يف التسامي والشفافية   ولدو عسدكر جندود املسدلمني وسدط قدرى غدريأمري املؤمنني ينطلل 

ملدى  ولكنده جتداوز تلدك احلددود   وأمدة   ذ ودم الغلبدة والكلا إا وما وجدوا اعرتاض داملسلمني لراا مارسوا حق  

دد ا علددى قاعدددة مددن ااحددرتام واملبالغددة يف مراعدداة الشددعور والددذوق الرفيددع   فنهددى عددن كتابدده الددذي يقددوم أساس 

تواجدددد جندددد املسدددلمني وسدددط جتمعدددات غدددري املسدددلمني حددد  ايكدددون يف ذلدددك ايدددذاء مشددداعرهم ومساسدددا 

 .1حبرمتهم "

متكني غري املسدلمني مدن العديش داخدل اجملتمدع املسدلم عيشدة كرميدة اخلليفة املسلم حيرص غاية احلرص على 

بعيددددة عدددن املنغ ودددات املاديدددة واملعنويدددة   فهدددو يقدددول لواليددده ندددح مندددازل جندددودك عدددن قدددراهم حددد  ا يشدددعروا 

فعال الديت ا تقبدل باحلرج من ممارسة عاداهتم وطقوسهم   أو راا يرتبكوا حال سلوك بعض التورفات واا

 مني .عند املسل

كددن و ميالثقدة حدد  ا يقدع ضددرر   أهددل الودلح والذمددة   مدع أويشدرت  عمددر رضدي اهلل عندده حدال املخالطددة 

ي مدنغص حيداو يطدال ه مدن وقدوجمل أتوادم معهدم   فحيطدة الفداروق رضدي اهلل عنده كبدرية وحدذر   ن حيداأ

تثددري قالقددل يف أوسدداطهم    ناملقاضدداة الدديت ميكددن أ ألةىل مسدد  ويشددري كددذلك إ حيدداة غددري املسددلمني شددديد

 سالمية بالنسبة للمسلمني .الذي تتواه الرتبية اإل ملتبادلىل سلوك الورب اوينبه إ

مقالدددة اخلليفدددة رضدددي اهلل عنددده تنظددديم حضددداري جلماعدددات اجتماعيدددة تسدددهم يف بنددداء اجملتمدددع وتتشدددارك مدددع 

ضددداري للمجتمدددع   ويعدددرب عدددن اجتددداه ندددا تسددداهم يف البنددداء احل شدددؤون احليددداة املختلفدددة   اعدددىن أاملسدددلمني يف

ن تسداهم يف ة اجتماعيدة ميكدن أميع وينفتح على كل الفئات اجملتمعية وا يستبعد أي فئحضاري يسع اجل

  بدددل سدددالم وا يقضدددي عليهددداقددددات وامللدددل الددديت حيددداف  عليهدددا اإلالعمدددران الندددافع   بودددرف النظدددر عدددن املعت

 يستوعبها ويوون حريتها .

                                                 
 . 148:   الطبعة الثالثة    دار الشروق مواطنون الذميونفهمي هويدي    -11
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يبش ددراا السياسددديون أو املودددلحون  وليسدددن أمنيددات سياسدددية  -لمني حقيقددة املسدداواة إذن مدددع غددري املسددد  

ا علدى إمكانيدة جتسدت يف احلضارة ااسدالمية   وبرهندن عملي د -و من غريهم ب أهل الكتاالغربيون من أ

سددالم وتربيتدده اإلفلسددفة  العدديش املشددرتك  دون اعتبددار للفددوارق العنوددرية واجلنسددية والدمويددة   وهددي بالكدداد

ََّّأ   ن  وا إ  ف  ار  ع ََّّتَّ  ل   ل  ائ ََّّب  قَّ  ا و  وب  ع  ش ََّّ م  اك  ن ََّّل  ع  ج  و  علدى التعددارف والتددتلف "   يم  ل ََّّع   اهلل   ن  إ  م   اك  ق ََّّتَّ  أ  ه  الل   نََّّد  ع   م  ك  م  ر  ك 

بدددني بتحقيدددل املسددداواة  مدددم والشدددعوب حيودددلني األسدددلوك التعدددارف والتبدددادل بددد (22" ) احلجدددرات :. يَََّّّر  ب  خ  

مكاندات والقددرات والطاقدات املتنوعدة الديت تسدهم يف التحضدر وغدري املسدلمني   وفسدح اجملدال لإل املسلمني

نفددددراد تدددداري  ااجتمددداعي الدددذي م يسدددجل اإلااجتمددداعي ورقدددي الدولدددة   وهددددو سدددلوك ينسدددجم ومنطدددل ال

 .و فئة دنية والرقي املادي من قبل عرق أو جنس أبالتحضر واكتساب امل

القدميدددددة داءات مدددددذ بددددددء احلضدددددارات املختلفدددددة شدددددرتك   والتبدددددادل يف اخلدددددربات واألاعدددددل املبدددددل سدددددجل التف 

سددددالمية نفسددددها نشددددأت جبهددددود عامليددددة   اشددددرتك فيهددددا املسددددلمون والعددددرب وغددددري واملعاصددددرة   واحلضددددارة اإل

عم أحدد ضدارة الغربيدة املعاصدرة ا يدك   ح  احلاملسلمني والعرب من اليهود والنوارى واتباجمل ديانات أخرى 

جندددداس والددددديانات علددددى اخددددتالف بيددددة فقددددط   بددددل شددددارك فيهددددا مددددن كددددل األنددددا تشددددكلن  بالسددددواعد الغر أ

 هم .مشارام وحنل

جنداس وعرقيدات  تلفدة ة الغربية   جمتمدع جديدد تشدكل مدن أمريكا مثال اليت متثل اليوم رأس احلضار فأ     

"  خددرى  وهددو مددن جهددة أتيددة بددال اسددتثناء مددن وقددن قريددب   ونددض اجهددود اجلميددع يف كددل اجملدداات احليا

دون اعتبدار 1نسدان علدى هدذا الكوكدب "اعرتاف صريح بوحدة احلضارة اإلنسانية   ومجاجمل ما أنتجته يد اإل

 أو املعاصرة   اوتلك املستقبلية.لفرادة جنس ما يف البناء وتشكيل املدنية القدمية 

                                                 
ترمجة : هدى عبد السميع حجازي    تاريخ الحضارة من خالل موضوعات،  الغرب والعالمكاقني رايلي  عبد الوهاب املسريي     -11

  الكوين  1985يونيو حكيران  -14O5رمضان  -9Oمراجعة فؤاد زكرياء   عام املعرفة   اجمللس ااعلى للثقافة والفنون واآلداب 
:22. 
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 المضامين التربوية:

 ىل الفئدات غدري املسدلمة الديتإىل تعامدل آخدر ميتدد إسدالمية لواليه توج ه مضامني الرتبية اإل املقالة العمرية    

علددى ضددرورة الوفدداء اددا كتعبددري عددن تتعددايش مددع املسددلمني وتشدداركهم  تلددف التفدداعالت احلياتيددة   وتؤكددد 

دعوى وا حييددف علددى غددريه بدد عمدل الرتبيددة الددذي  عددل املسددلم يعددرب عددن ديندده يف التعامدل مددع غددري املسددلمني

غددريهم مددن  وعقيدددة الوددحيحة عنددد املخددالفني مددن أهددل الكتدداب أو فقدددان العدددم اانتمدداء وددذا الدددين   أ

 خرى .  الذين يدينون بديانات أ

وإبقداء علدى املخدالفني يف ديدار الوفاء لغري املسلمني تربية على املساواة وتنشئة على معايشة غري املسلمني  

هم مددن ممارسددة شددعائرهم واانتسدداب و مددنعطددردهم أو اضددطهادهم أون تددربم ومددن غددري تفكددري يف سددالم داإل

لددديانات  وم يسددجل سددالم منفددتح بطبيعتدده علددى مجيددع الثقافددات واإىل معتقددداهتم واحملافظددة عليهددا   إذ اإل

وإن اسدتجابوا لده  قدوام   حد ومل الثقافات الديت وجددها عندد األنه قود حتطيم عقائد الغري عليه التاري  أ

 ميان وقواعد التعبد .من أصول اإل هتم وثقافتهم ويغري ما ب تغيريهايبقهم على لغ

الدذي  ) املسدلم   وامللدون (سدتوى التعودب ضدد اآلخدرذكر اسدالم   يد اإلوالقول بالرتبية على املساواة يف 

لتحدذيرات العديددة مدن   رغدم ا وأمريكاوربا ماعات الرلية وغري الرلية يف أاجل بعض ليه الفرد وكذاوصل إ

 ى سالمة املسلمني يف ديار الغرب .ىل جانب التطمينات علمقارفة ذلك إ

خدرى   ويتلقدى الفدرد جنداس األ تقدس اجلنس األبيض وا هتتم لألة اليتك بسبب عمل الرتبية الغربيذل    

مدددن وحينئدددذ يوددعب تغيدددري سدددلوكه واحلدددد    ىل الروضدددة وانتهددداء باجلامعدددةنتسددابه إاا مندددذ املددتعلم ذلدددك مبكدددر  

ضدد املسدلم    ويودبح ميدارس العندف  عالمدي أو قدانوين أو سياسديعدوانه بوسداطة وثيقدة رليدة   أو ندداء إ

البقدداء فيدده   وميتددد هددذا العددداء إىل اإلسددالم ذاتدده  خراجدده مددن البلددد وتيئيسدده مددنكقناعددة أساسددية   ادددف إ



 الفصل السابع                                                    ممارسة الحرية في التربية اإلسالمية           

343 

 

رهددداب الددددو  رغدددم ا علدددى السدددلم العددداملي و سدددد اإلشدددكل خطدددر  القتدددل والتددددمري   وكونددده ي صدددافونعتددده بأ

 مناقضة التقاريرالغربية العاملية لتلك القناعة .

حدول اإلرهداب يف ااحتداد األورويب  أن اإلسدالم » دراسة سنوية ملكتب الشرطة األوروبية "أوروبول ففي   

٪ 8.2منهدا تسدببن فيهدا اجملموعدات اإلنفودالية  و ٪82.8واملسلمني ا عالقة وم باألعمدال اإلرهابيدة وأن 

 ٪2.2جمموعات يسارية  أما اجملموعات اإلسالمية فكانن مسؤولة عدن  ٪6.2جمموعات وحركات أخرى و

 من العمليات اإلرهابية يف أوروبا ا عالقة للمسلمني اا. ٪ 99.6فقط من األعمال اإلرهابية. اعىن أن 

ح  اليوم أن نسبة كبرية من شعوب العام والرأي العام الغريب يتهم وعلى عكس هذه اإلحوائيات  نال

 املسلمني واإلسالم باألعمال اإلرهابية

  1. املسلمني ضد العنورية واألعمال الدعائية احلمالت من عنيفة موجة إىل أدى ما ذاااإلرها نبدي اإلسالم ويوف 

الرتبيدددة الغربيدددة الددديت يتلقاهدددا الفدددرد يف املدرسدددة واملسدددر   شددديئا مدددع رواسدددب عمدددل املؤسسدددة الشدددرطية ا يغدددري   

تنشئ الفرد على حقيقدة الرتبيدة األوىل الديت وغريها من مؤسسات التنشئة ااجتماعية اليت والتلفكيون   والبيت

و ااخددتالف البيددر وحددال وقددوجمل الودددام أا مددع بددروز مشددكالت التعددايش مددع اآلخددر ا ميكددن أن تظهددر إ

و التفدات لنتدائج مراكدك وحبدوا العاملي أ  دون اعتبار ملنطل الرأي وىل ينتج فعالية واعتمال الرتبية األ الذي

 من العلماء واخلرباء املوضوعيني .  النخبة 

ن تدددكول بسدددبب لمني يف أوطدددان الغدددرب   وا ميكدددن أد املسدددولدددذا تتكدددرر كثدددريا صدددور العدددداء والعنودددرية ضددد 

و غدري املنظدور   واملتوقعدة يف املسدتقبل املنظدور أ  تعتمدل يف سدلوكات الفدرد الواقعدةنواتج العملية الرتبويدة الديت

 وهي بالكاد عامل من عوامل السقو  احلضاري للمدنية الغربية .

                                                 
 .3969 .72.22  2722  جريدة الشروق   جمل عصر االسالموفوبيا بامتيازممد قريا     -1
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بعادهددا احلضددارية العميقددة ا تسددتجيب ملنطددل ااسددتعالء احلاصددل يف الرتبيددة الغربيددة  الرتبيددة ااسددالمية يف أ  

تعدداىل وهددو نسددان الددذي كرمدده اهلل تددريب الفددرد علددى إكددرام اإل...  األجندداس غددري البيضدداءوفكددرة التسددي د علددى 

فتكددددرمي  ول مددددا خلقددددهالدددددين واللغددددة والثقافددددة   ولكددددن ألن اهلل تعدددداىل كرمدددده أ ندددده شددددبيهخالقدددده   ابسددددبب أ

سددالمية يف   بغددض النظددر عددن ازمددة أخددرى   أي أن الرتبيددة اإللدده تعدداىل نسددان تددابع لتكددرمي اهللاإلنسددان لإل

ميانيدة دون ) األخدوة اإلنسدانية (   ترتقدي إىل األخدوة اإل بدايات فاعليتها تعد الفرد للمساواة مع املختلدف

 مهال العمل الواحل .ازجمل األثرة واعتداد بلون البشرة أو قوة اجلسم   وإبذر لنو 

املسددلمني   يف شددكل فددردي وراددا سددالمية بدد قرار مبدددأ املسدداواة بددني املسددلمني وغددري وا تكتفددي الرتبيددة اإل   

ا وترفدددده بدددأنواجمل املبدددادرات املختلفدددة   حددد  يغددددو السدددلوك حجدددة يف الوسدددط مسدددترت  بدددل تعمقددده اجتماعي ددد

م وندديب سددالل مكددة وهددم قددائمون علددى عددداوهتم لإلهددالقريددب والبعيددد   " فقددد أصدداب القحددط أااجتمدداعي 

 .1ليوزجمل على فقرائهم " ى اهلل عليه وسل اليهم مااسالم   فبعث النيب صلاإل

ضدددائقة ااقتودددادية الددديت آل ال لم يسددتغلدددداجمل اانتقدددامو صدددلى اهلل عليدده وسدددلم  سدددالمم يسددتجب نددديب اإل   

ىل جنددددهتم ورمحدددتهم والتكفدددل تهم علدددى كفدددرهم وعدددداوهتم بدددل سدددارجمل إمددداكمىل إوم يلتجدددأ   عددددا ه اليهدددا أ

لتوجيدده اجلماعددة املؤمنددة املعاصددرة لدده   وهددي تربيددة اجتماعيددة سددلكها الندديب صددلى اهلل عليدده وسددلم  بفقددرائهم

ذلددك   حددال احتيدداجهم  والالحقددة بدده علددى اخددتالف الكمددان واملكددان   لبددذل اخلرييددة واانسددانية للمعددادين

 وطلبهم العون من املسلمني .

مع املعادين احملاربني ملنهج اإلميان " فقد خرج أحد املسلمني إىل  خرىويف صورة تربوية اجتماعية أ   

ا وشدة وعجكوا عن التأثري يف ا   فلقين قريش من ذلك عنت  ىل مكة طعام  اليمامة فمنعهم من أن حيملوا إ

                                                 
 ر المسلمين  في عصور التاريخاالسالمي وفي العصر الحديثيمساواة بين المسلمين وغاالسالم والعبد املنعم امحد بركة :  -1
:266. 
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ن ه أيلوم وطلب إ ىل النيب صلى اهلل عليه وسلم يستشفعونه فرق  فكتبوا إ –بر حنيفة  –قوم هذا املسلم 

 .1خيلي بينهم وبني ما يطلبونه فعادت القوافل اىل مكة "

رقة النيب صلى اهلل عليه وسلم  تنسجم والرتبية النبوية املتسمة ببذل العفو والرمحة جلميع الناس على  

واملساواة معهم  نسان املختلف أو املعادي اإلا نساناملكرم لهم وحنلهم والنظر إليهم نظرة اإلاختالف مل

راا يف اانتقام والتشفي وغريها من حظوظ تفاجمل فوق مشتهيات النفس يف بلو  إيف احلياة الكرمية واار 

 النفس .

والتخفف من غلوائها وهتذيب طباجمل  تعلي من صفاء النفس -اذا النموذج - ساواةملفالرتبية على ا   

بعاد ا عن تطلعات النفس إىل إيف مدارج التككية النفسية بعيد  الغلبة ورد املكر واملعاملة باملثل   واارتقاء 

من رجمل بقوانني اجلمهورية وضرورات األشهار سيف القانون ضده   والتذوإف معه اآلخر وطرده والتطر 

ن تنطلي على عاقل   وهي ريها من التربيرات اليت ا ميكن أالداخلي ومتطلبات التنمية الداخلية وغ

 لفي سوءات الرتبية الغربية . بالتا  ا ميكن أن

وليس بغريب وا مستعوي على الرتبية ااسالمية اكتساب عاملية التوجه بفكرة املساواة يف العام جراء  

وىل   نذ بدايات التنشئة ااجتماعية األالسلوكية حقيقة من قبل الفرد واجلماعات املختلفة ممتثل قيمها 

ا ملغالطة الناس والتمويه عليهم واستبطان قناعات عميقة باستبعاد اآلخر والرتبص به يف نظري   وليس ادعاء  

 .مواقف ااختالف والوراجمل 

ويف كل  لغريب ا تنفك عنهنسان اازمة لشخوية اإلسلوك اإلبعاد والضجر من معايشة اآلخر  يبقىو  

رة من وىل الوادحييي اا التلقينات األالرتبوية و يستدعي اا مكتسباته  تعبريات  تلفة امرة يعرب عنه

                                                 
1

 . 262عبد املنعم امحد بركة   املرجع نفسه :  -
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  وا فكاك من انتاجها يف مراحل النمو املختلفه   سيما يف ول ) البين ( والديه يف منبع التنشئة األ

 مرحلة النضج ووضو  الشخوية خبوائوها األساسية   القابلة للتفاعل املستمر .

غوطات دولية   ادف ااقتناجمل وااعتناق ولكن سالمية اذن ا ترتبط بقرارات وضعاملية الرتبية اإل    

باملبادئ اانسانية اليت حتملها وتشبعها انطل التفتح على مجيع الناس بال عقدة   والبذل إلسعادهم 

وتطمني اآلخر على نيل حقوقه  وتطمينهم على التفاعل احلضاري اا ايب من خالل حسن التعامل 

ص ميكن ان يودر من أفراد غ ميكن ان تتعرض حياته ألي منكاملة غري منقوصة داخل اجملتمع   وا

 .اجملتمع 
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 :الصةخ

غريه مثلما تربره الرتبية على املساواة جتعل املسلم ا يفكر يف التفاضل اللوين أو اجلنسي أو العرقي على 

خر بعيد عن معطيات وترسخه الرتبية الغربية يف ذهن اإلنسان الغريب   بل تعكو التفاضل إىل منتج آ

  هذا التفاضل يتعلل بالواحل من األعمال واألفعال اليت تعرب عن بيولوجية خارجة عن حتكم الذات 

اإلرادة اإلنسانية ويف مقدور كل إنسان إجنازها   يرفل اا العمران احلضاري   ويكشف عن قدراته 

 املبثوثة يف عملية اإلستخالف احلضاري . ومواهبه وطاقاته

الفوارق العنورية واجلنسية بني  تلف طبقات اجملتمع يغذيها اإلسالم ببدائل صميمة يف الرتبية ل إبطا

تعرب عن واقعيتها يف  (الوالة   الككاة   الووم   احلج .. )اإلسالمية   تتمثل يف الشعائر التعبدية 

يت ا تتجاوز التعبريات اللفظية التمثل وارتباطها حباجات اإلنسان املسلم   ومتايكها عن الدعوى الغربية ال

وباعرتاف  وا عالقة وا بالواقع ااجتماعي يقول " لوبون " (النموذج الفرنسي  )يف اجملتمعات الغربية 

الذي ينتقد تردي أوضاجمل حقوق اإلنسان يف فرنسا   مما خلف آثارا تربوية سلبية تقرير األمم املتحدة 

 على أبناء اجلالية املسلمة.

سني حال األرقاء  تكرميا حتقيم املساواة تربويا عمل اإلسالم على تضييل دائرة اإلسرتقاقو ولرتسي  

أن يستحوذ عليها اإلنسان    وربطه حبقيقة العبودية اليت ا  ب لإلنسان وإعالء لقيمته اإلنسانية

م ساوى بينهما باعتبار أن ااسال (الذكر واانثى  )بنوعيه املخلوق ويوظفها يف إذال أخيه اإلنسان 

 .أمام القانون ويف شؤون املسؤولية واجلكاء يف الدنيا واآلخرة 

اإلجتماعية إىل غري وبتحقيل املساواة الداخلية بني أفراد اجملتمع املسلم   متتد الرتبية إىل حتقيل املساواة   

 املسلمني من الديانات واملعتقدات اليت يعتنقها جمموجمل الناس الذين يعيشون بني املسلمني ويتفاعلون معه 

 يف  تلف األنشطة والتعامالت اليت لص  تلف جماات احلياة املختلفة .
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 تمهيد :

رتبية اإلسالمية ازمة احلرية اليت تعد هي األخرى ازمة أساسية من لوازم التحضر اإلسالمي اليت تنتج ال

يعتد اا يف عملية النهوض اإلجتماعي ومغالبة التخلف   فالفرد املسلم ا يستطيع أن ينتج أي متعلل 

تخالفية   تطال إبداعه من متعلقات احلضارة مام يتحرر من القيود غري املنسجمة مع تلك الوظيفة اإلس

 .اإلنساين أو متنعه من التمتع حبقوقه األدبية والفكرية والتعبري عن ذاته 

وحال تعطل احلل يف التفكري وعكل الفكر املخالف ينشأ اإلستبداد ويتأخر اإلجناز  وخيرج اجملتمع من    

  وتعمل على قهره ساسية اليت تلتف حول حقوقه األ إرهاصات التحضر ويستجيب حلالة اإلسبداد

ن يتقبل مع طول الوقن والتفاعل معه   وميكن أالنفسي لغاية ترويض إدراكاته الذهنية على تقبل الواقع 

على اانوياجمل واجلهر بالرضا عنه   ويوبح ويتحول معارضوه إىل مدافعني عنه بسبب قوة الضغط 

 والقبول .اخلضوجمل حينئذ مشروعا ا ميلك الفرد املسلم أمامه إا اإلذعان 

سخالف ولوازم رية الفرد للتجاوب مع مقررات اإلناول الفول تلك املساحة اليت منحها اإلسالم حلتي  

وحتتاج عمري الكوين ومتطلبات التحضر   ويربز الرتبية اليت تربر ااستبداد وتلك اليت تعارضه وتدافعه تال

بدليل أن  مستوى الرتبية وطبيعتها يكون التحررإىل زمن غري يسري من الرتبية واإلعداد له   وعلى حسب 

احلرية والكرامة اإلنسانية ليسا شيئان ينموان بنمو اإلنسان ولكنهما شيئان ولدا معه وأحس اما وكافح 

 من أجلهما وأراق دمه يف سبيلهما.

اآلخرين  نسان ومفهومه عن نفسه كائنا مستقال ومنفوال عن احلرية يتغري وفقا لدرجة وعي اإلمعىن    

كتطور يبدأ من الطفولة وميتد إىل مرحلة املراهقة   ويعرج الفول لبعض املشكالت اليت يعيشها املراهقون 

نتيجة ضعف الرتبية دخل اجملتمع املوعة على مؤسسات التنشئة  (حالة اانتحار  )يف اجملتمع اجلكائري 

 وينتهي برتبية الطمو  والثقة. (ر  ..املسجد   املدرسة   التلفكيون   املس )ااجتماعية املختلفة 
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 : أساس الحقوق الحرية

تاج التحضر يف اجملتمع ااسالمي املعاصر اىل ازمة أخرى تنتجها الرتبية ااسالمية تنضاف اىل  حي

اليت _ مغالبة التخلف ازمةاملساواة وغريها من احملددات ااساسية يف عملية النهوض ااجتماعي و 

" دعامة جلميع ما سنه اهلل تعاىل للناس من عقائد ونظم وتشريع وتوسع يف .. هي احلرية  -كرت آنفا ذ  

اقرارها   فلم يقيد حرية الفرد اايف احلدود اليت يقتضيها الواحل العام ويدعو اليها احرتام حرية  الفرد 

ن كان ا يرتتب على إلغائه مرة واحدة وعمد اىل كل نظام يتعارض مع هذه املبادئ فألغاه مرة واحدة ا

ااجتماعية او ألغاه على مراحل وقيده بقيود تكفل القضاء عليه بالتدريج ان  زلكلة اواضطراب يف احلياة 

 .1كان يف الغائه مرة واحدة ما يؤدي إىل هذه النتائج 

ااستخالف ولوازم التعمري للتجاوب مع مقررات رية الفرد مساحة واسعة تلك اليت منحها ااسالم حل   

ومتطلبات التحضر   إذ ا ميكن للفرد ان ينطلل يف انتاج اي متعلل من متعلقات احلضارة مام  الكوين

القيود غري املنسجمة مع تلك الوظيفة ااستخالفية   مثل قيود تطال اابداجمل اانساين او يتحرر من 

 . ري عن ذاتهمتنعه من التمتع حبقوقه اادبية والفكرية والتعب

إذاحلرية بذلك " أصل مجيع احلقوق   اذ ا ميكن وا يتا  ألي إنسان ان ميارس حقا من حقوقه بعيدا  

احلرية  فاحلرية أساس احلقوق بكل ااجتاهات   ان كان ذلك من قبل الفرد حنو الفرد   او من قبل عن 

احلل يف التفكري مثال حيول بتوفري منال احلرية فمباشرة 2الفرد حنو اجملموجمل   او من قبل اجملموجمل حنو الفرد"

لذلك   وي كو ن بالتا  اجتاها ا ابيا داخل اجملتمع يعلي من شأن التفكري اا ايب ويتجاوب مع  رجاته 

مثلما حدا مع "اجلعد بن درهم   وعمرو بن عبيد    وا يشكل خطرا على قائله   وا على أنواره  

فما كان من السلطة ااموية ) املعتكلة ااوائل ( حني عارضا اغتواب السلطة من معاوية ويكيد وبر أمية

                                                 
1

 .2 ( ص2968  ابريل اقرأ دار املعارف ) مور الحرية في االسالمعبد الواحد وايف    -
2

 .63( ص 2992   للطباعة والنشر دار امللتقى)قربص   ليماسول   االسالم  ومفهوم الحريةحورية يونس اخلطيب    -
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عدم صورة دموية تدفع اىل ااجلام عن التحدا و 1"د بن درهم اسفل املنرب ضحية العيد ااان ذحبن اجلع

ومسايرة الر ية اليت تتخذها السلطة مذهبا وا   وسحل اي تفكري يشذ عن معارضة التفكري الرلي 

على توليد الفكر احلر ك ف  وبالتا  ا حت طاعة ( يف عالقة املفكر بالسلطة ة املعتمدة ) الواء والدالقاع

اافكار احلل يف التفكري واحلرية يف انتاج   وحني ينعدم ط حلراك التحضر النافر من حالة التخلف املنش  

 .لتغيري عن ا اانفس أ احلقوق ااخرى مظورة داخل اجملتمع املسلم   وتثقلتبد

ضيل دائرة السما  بقول الفكر املخالف ينشأ ااستبداد ويتأخر وحال تعطل احلل يف التفكري و    

احلقوق ااخرى   وخيرج بذلك اجملتمع من ارهاصات التحضر ويستجيب التحضر   وتبعا له تتعطل 

حلالة ااستبداد اليت تلتف حول حقوقه ااساسية وتعمل على قهره النفسي املستمر لغاية ترويض 

والتفاعل معه   والتكيف معه   وميكن أن يتقبل مع طول الوقن  قعكاته الذهنية على تقبل الواا ادر 

 .نوياجمل واجلهر بالرضا عنه مدافعني عنه   بسبب قوة الضغط على اا ويتحول معارضوه اىل

 :بين تربيتين االستبداد

ينتج ااستبداد تربية ترفده وتدافع عنه   وتسو  سلوكه ومقواته املختلفة داخل املسجد ودور العلم 

املختلفة   اضافة اىل جمالس الشعر والسياسة   تليب حاجات املستبد من ضرورة اانسجام الفكري 

ية يف احلكم وإدارة وسوى ذلك من احلاجات املركك واحلفاظ على وحدة اامارة   ونبذ الفرقة واخلالف 

" ف عداد متوى املنهج التعليمي ومناقشة طرق وعمليات التعليم ولطيط السياسات الرتبوية الشأن العام 

ظمة السياسية نن بعض ااإوالتعليمية يعد انغماسا يف إعمال سياسة تنطوي على اختيار ايديولوجي   و 

بية كوسيلة تستطيع من خالوا تطويع شعواا وتعويدها على اخلنوجمل وااستسالم تنظر اىل الرت يف العام 

النظر اليها كأداة للتنمية والتطوير وخدمة اجملتمع   وبذلك يتحول النظام الرتبوي من مشروجمل  نبدا م

                                                 
 22 (صمركك دراسات الوحدة العربية )بريوت      املستقبل العريب فلسفة الحرية، حسن حنفي -1
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امني  يتلقى املتعلمون واملعلمون مض1نضوي يبعث احلياة اىل معول يهدم ينشر التخلف ويلغي املستقبل "

عنها   او التفكري بعيدا عن  ياسية ا ميكن اخرتاقها او اخلروجالوارمة كعقيدة س السياسات الرتبوية

سياقاهتا   او يقع ما ليس منه بد ) السجن   التعذيب   والقتل  التشريد ( كأسلوب ترهييب لويفي من 

الفردية واجلماعية يف سبيل محاية قوق ممارسة النقد أو مناقضة املألوف من غمط احلقوق وانتهاك احل

 امللك وصون السلطان .

ففي سوريا مثال يتحدا بوعلي ياسني عن النظام التعليمي يف سوريا قائال " طرائل الرتبية ) العوملية    

  لفظة ترمك اىل عهد الدولة العثمانية ( التسلطية ما زالن قائمة ح  اان   ولكن هذه املشكلة لتفي 

ت أخرى   فطريقة القمع والكبن متوارثة يف النظام التعليمي يف سوريا  وهي حتظى بتأييد وراء مشكال

وترحيب ااها  واملعلمني   وبالتا  ف ن هذ الطريقة امتداد للرتبية التسلطية يف البين وللعالقات 

 2ااضطهادية يف اجملتمع وااقتواد " 

التحيل واخلداجمل والنفاق والتذلل ومراغمة احلس وإهانة ااستبداد يضطر الناس اىل إباحة الكذب و ف"    

النفس ... وينتج من ذلك انه يريب الناس على هذه اخلوال بناء   يرى اآلباء أن تعبهم يف تربية األبناء 

حتن أرجل تربية ااستبداد   كما ذهبن تربية آبائهم وم سدى     الرتبية ااوىل ا بد ان يذهب عبثا 

السلطة اليت احدود وا   غري مالكني انفسهم وا هم آمنون على أنم يربون اوادهم وم   بل ن عبيد إ

احلقيقة ان ااواد يف عهد ااستبداد سالسل من  هم يربون امتاما للمستبدين وأعوانا وم عليهم ويف

حيث زمن ااستبداد  ن واخلوف والتضييل   فالتوالد منواحديد يرتبط اا اآلباء على أوتاد الظلم واو

 3عتناء بالرتبية محل مضاعف "محل واا

                                                 
  2) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية     العربيبنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي في الوطن علي اسعد وطفة    -1

 .22( ص 2999
 .27علي أسعد وطفة   املرجع نفسه   ص  -2
3

 .68( ص  2999) القاهرة   اويئة املورية للكتاب    طبائع االستبدادالرمحن الكواكيب   عبد-
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وباستمرار زمن ااستبداد تتعمل الرتبية اليت توون سلوك ااستبداد   ومتتد اىل البين حيث حقائل    

ن بديهيات ااستجابة لواقع ااستبداد والتشبث بتقديس احلاكم لق  ي   إذالرتبية ااوىل اليت يتلقاها الطفل   

والتحذير من مغبة اخلروج بني اوسا  الناس وحينئذ لتة ااستبدادية  والتبشري بسياسته املتبعة على ع

تتضخم هالة احلاكم يف نفوس الناس عن طريل الرتبية على ااستبداد   ويطمئن بعدئذ اىل مدد 

وتدع م اجتماعي متكاثر خيرج من صلب الرتبية املعتمدة   اليت تضر بالتحضر وتأخر مناءه وتطوره 

الوجود الكمر لالستبداد   وتعتر بتوليد اافكار املربرة اختياراته واجتهاداته السياسية اىل جانب هتميش 

 يم احلرية اليت جاء اا ااسالم .ق

"وقد اظهرت بعض الدراسات العربية املسحية اليت طبقن على بعض البلدان العربية ان النموذج املرغوب 

 1ااسرة ح  يف ادق شؤونه"للطفل هوالطفل املنقاد واخلاضع اوامر الكبارونواهيهم والذي ايعارض 

يما يقال له   او فيما يلتكم بنفس املقوات والسلوكات اليت تقال له دون ان يسمح لنفسه بالتفكري ف

 ."يؤمر من اتيان املرغوب السلوكي 

ميعن احلاكم اذه الوفة يف ارهاق اانسان بضرروة ااعرتاف له اذه املكانة املكورة ذات العالقة باهلل    

ليوبح اخلضوجمل مشروعا ) رعاة الرتبية (  تعاىل   وخيضع للتدليل عليها نفر من العلماء املوالني املقهورين

مامه إا ااذعان والقبول   ومن   ااستسالم لكل سلوك سلطوي أنظر الفقه   وا ميلك الفرد املسلم ب

مع وجود تربية اخرى تنكجمل اىل رفض ااستبداد  هذا  حد من وزرائه وحاشيته أو أو به السلطان أي

اعارضة فعله املخالف واستبعاد ااستجابة له   ينتجها علماء ا خيضعون امالءات السلطان ويقوموا 

لتقاليد احلكم العادل   ويتعرضوا بسبب ذلك اىل العنن املسلط عليهم   ولذا تقل ااستجابة 

 ااجتماعية للرتبية املعارضة   إشفاقا على النفس وخوفا من ورود املهالك .

                                                 
1

–  ايلول 2)بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية    العربيبنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي في الوطن علي أسعد وطفة    -
 .29( ص2999سبتمرب   
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املعارضة يهمها واقع اجملتمع املسنود بسلطة غري عادلة لرب العمران وتسيئ لقيم التحضر  الرتبية

املطلوبة يف اجملتمع املسلم   وا يعرب عن احلرية املمنوحة لإلنسان املسلم   لذا تنخر  يف مواجهة ذلك 

 وول البديل عن ااستبداد بالوسائل الرتبوية السلمية ) ااختيار الغالب (وتفعيل حركة الفرد واجلماعة حل

املوالية اليت ترى من الضروري اكان الدفاجمل عن خيارات السلطة والتعرض اصحاب عكس الرتبية  

الرتبية ااخرى بالتشهري وااستخفاف والتشويش عليهم وتقدميهم للرأي العام على انم نفر يثري كوامن 

 ميكن السما  وم بفعل ذلك وعرقلة اي نشا  ة   واالفتنة ويعرض اامن ااجتماعي اىل  اطر جسيم

ائم عيقوض دن أن تربوي من شأنه أن يؤثرعلى قابلية السلطان اوان يتحول إىل بديل سياسي ميك

الرتبيتني السلطة القائمة   وبال شك يؤدي هذا ااختالف إىل ظهور عداوات واحتكاكات بني أنوار 

 جتماعية .حبثا عن اانتوار السياسي وكسب القيادة اا

فكر الرتبية احلضارية املعارضة يستهدف إناض الفرد واجملتمع وإحياء احلس احلضاري الذي قربه   

وضع مشكلة التخلف احلضاري مركك ااستبداد واستبعدته الرتبية املتساوقة معه من الوجود الفاعل   و 

من التحول اىل التحضر  محايته اهتمام من قبل اجملتمع ا ميكن ان تسمح لالستبداد ب طالة عمره   او

ذهان ووجدان زمن التخلف   ومنعن من النمو يف أمطن وتنشيط قيم احلرية الفردية واجلماعية اليت غ  

 .الناس 

 التربية على البذل:

اانعتاق من ااستبداد ا ميكن ان حيدا طفرة او ينتج اجرد ااماين الفردية او اجلماعية او يقع لكونه  

) بذل متواصل وجهاد واسع وصمود قوي يبذل من قبل ااحرار يكونب استبطن يف وجدانات اافراد   بل

ى الرتبية وطبيعتها ب مستو وحيتاج لكمن غري يسري من الرتبية وااعداد له   وعلى حس رجاا ونساء (

 يكون التحرر .
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كانن تربية متعجلة غري متينة التكوين وواضحة اودف تكون احلرية ظرفية وميكن أن اتقع أصال      ذاف 

)  خيتلف عن ااستبداد ااول يف العناوين فقط   ولكنه يضاهيه يف املضامني اد استبدادا جديدتول  إذام 

عميقة تستهدف فعال التمكني للحرية والفكاك  أما إذا كانن الرتبيةادة ..(اانقالبات   الثورات املض

لد احلرية املأمولة   وتنبعث حياة جديدة تعلي من قيمة الفرد واجلماعة وتلتفن و   تمن أسر ااستبداد 

ذلك   ويدفع مريدوه رن ذلك من أنفسهم    ميكن أن يطوللشأن الواقع البعيد عن تقاليد التحضر 

نه حتول حقيقي يعرب عن إرادة اجتماعية يف جتاوز الوهن وماولة تغيري الركود اىل حركة وأمواوم   إا أ

  واستئناف مقومات حياة جديدة تقودها احلرية وتتحكم فيها قوى البذل ا قوى البغي واهانة حضارية 

رية   وهكذا ككل عمل حضاري من اجل احلجكة يف ميدان العمل احلضاري اانسان ومن   املبادرة النا

 يدفع فيه اانسان رنا باهضا .

يني ح  ا يفكروا يف احلرية واانعتاق وسيلة لردجمل اجلكائر 2922مايو  8فعندما الذ املستعمرون من "  

التحرير وخرج العمالق من نة الثورية للوحدة والعمل   جبهة وجيش ظهرت املنظمة اخلاصة   اللج

بني أقوى دولة مفرتسة وهي فرنسا احملمية  نالقمقم ليشهد العام انه قادر على افتكاك حقه ولو م

  املستعمر الفرنسي ظن ان اجلكائر للن عن طلب حريتها ويئس الشعب من  1باحللف ااطلسي "

واقع ااستعماري   سيما مع الضربة مقارعة القوة العسكرية الفرنسية وركن اىل الراحة والقبول بال

يف كل العسكرية العنيفة اليت كالتها لقوى الرفض   لكن الظن ااستعماري غفل عن ان احلرية عمل 

انسان حر فضال عن اانسان املسلم الذي يرى احلرية مطلب من مطالب العبودية وليس فقط انتوارا 

 .ملستعمرنسانية وانتكاعها من احملارب ااا هحلقوق

                                                 
1

 28:   2ج (2999  2طدار الغرب ااسالمي بريوت )ابحاث وآراء في تاريخ الجزائر  ابو القاسم سعد اهلل  -
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م العياء والتعب من حروب العدو وأنم ركنوا إىل الراحة خذ منه" لذلك عندما شاعوا أن اجلكائريني أ   

تقرير املوري سلوب النضال وتطالب ح  بوتغيري أىل اليقظة والوحدة واودوء   ظهرت أصوات تدعو إ

من جديد لتثبن انا م وااستقالل   فكان اامري خالد وابن باديس وموا  وعادت اجلكائر توارجمل 

 .1تستسلم "  للد اىل الراحة وم

وعربت عن ذلك بكفا  طويل شارك فيه مجيع ااحرار من الرجال والنساء والشباب   وبذل فيه مجيع  

  واستطاجمل اجناز بنائه ااجتماعي املستقل عن البناء طاقاته النفسية واملادية ح  نال حريته املسلوبة 

ويسقط  سي الذي ارادت فرنسا ان جتعله بناء اجتماعيا واحدا ينتمي للهوية الفرنسيةااجتماعي االفرن

 .اووية ااسالمية اليت هي يف احلقيقة باعث اول على التحرر وحافك على التميك بالشخوية 

  ة ملتطلباهتا طلب التحرر والفعل وا وااستجاب انطالق التعبئة للكفا  ينتج بفعل الرتبية املرككة على    

اانتفاضة ىل ضرورة يتلقى تربية عقدية يف املقام األول تنبهه إن الفرد املقهور يف اجملتمع املستعمر أي أ

حلاق ااستعمارية اليت تريد ممارسة اإلمنها وأخرى سياسية تفضح املخططات النيل  على من يريد

قتواد الفرنسي والرتويض على تقبل اجملاعة ىل اإل نسية وحتويل املمتلكات والثروات إبالشخوية الفر 

حكاب   نقابات مجعيات التنظيمات السياسية املختلفة ) أ وذلك عن طريل  وفقدان احلقوق ااساسية 

ح  يدرك أن ىل جانب الرتبية اجلهادية والعسكرية اليت تعد الفرد ملنازلة العدو يف املعارك   ومغالبته إ ..(

ندماج مشتمال ا ما يكون اإلغالب   " إذفرجنية   إخفاق فكرة اإلندماج يف اووية اإلاجلكائر ا تريده   ومن 

ا فيه كما وقع يف تكوين اجملتمع ) السليت ثر كليهما واضح  خوائص الطرفني اشتماا يكون معه أعلى 

على  على حد سواء اندماجا موفقاالروماين ( الذي اندجمن فيه خوائص العبقرية السلتية والرومانية 

                                                 
1

 .22ابو القاسم سعد اهلل   املرجع نفسة :  -
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الرغم من الفوارق اجلوهرية بني ما يتوف به كال الطرفني من مكاج الشمال ومن مكاج البحر اابيض 

 .1املتوسط"

اجملتمع السليت واجملتمع الروماين وخيتلف   ايب الذي وقع بنيعن التفاعل اإل اصنيع فرنسا خيتلف متام  

يف جنحن الوني و را باحلضارة الوينية اللذين تأث  ريه من املغول واملندشو ح  عن اجملتمع الوير ومستعم  

او باانتماء ااجتماعي وضع طابعها احلضاري عليهما   دون ان يثري اي طمس للهوية اواستخفاف 

كل مكون من مكونات ااستقالل ااجتماعي الذي سعن من اجله إرادة  ططة يف القضاء على  

 .فرنسا كثريا

احتالل مؤقن وا جملرد الضم " إذ بعد قرن من يوم ااحتالل تبني ان اجليش الفرنسي م ينكل بأرضنا  

دون اعتبار 2باملعىن التقليدي ان ااستعمارادخل يف التاري  وجهة ثالثة هي ااستعمار ذاته "

رياثه الروحي والعقدي الذي للخوائص احلضارية والثقافية اليت يتميك اا اجملتمع اجلكائري ودون اهتمام ا

تشجك ل عرب أزمان طويلة   وقلة اكرتاا بطبيعة الرتبية اليت نشأ عليها اانسان اجلكائري   اليت ا ميكن ان 

 .تديرها اادارة الفرنسية تتحول اىل تربية غربية 

معا التعرف اىل أمهية  ) اجملتمع اجلكائري املستعمجر (تاحن الرتبية العقدية ااميانية للفرد واجلماعةأ    

البذل املنتظر ومنكلته يف القربة اىل اهلل تعاىل   وضرورة اارتقاء اىل سنام اامر " اجلهاد "يف موادة عبث 

تقع يف العبادات ااستعمار ومقاومته بقوة السال  والساعد ح  ينخذل ويندحر   وهو بالكاد عبادة 

على بذل النفس وكل ما ميلك من أجل ان يظفر ية عميقة العظيمة   وا يقوى عليها إا من تلقى ترب

 من قبل فرنسا. حبريته ويكيح العبودية املنظمة

                                                 
( 2992 -ه2222   2دار الفكر املعاصر    دمشل دارالفكر     بريوت ) الثورة في مهب المعركة ، ارهاصاتبن نيب  مالك  -1
 .22ص
 
2

 . 22مالك بن نيب   املرجع نفسة   ص : -
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والبذل اجل احلرية ليسن حكرا على اجملتمع املسلم بل هوسلوك ينسحب على كل املستعمرات    

) العهد Manga Carta قانون املاجناكارتا واجلماعات املقهورة   ففي التجربة الغربية جند أن "

والكنيسة على امللك " جون " اول وثيقة مدونة يف اجنلرتا بعد ثورة ااشراف  2722ااعظم ( صدر عام 

فتحررت الكنيسة وحتددت حقوق امللك ااقطاعية  وحدا أكرب صدام بني الربملان ااجنليكي وامللك 

فضال عن  2688أدىل إىل احلرب األهلية   بعد ذلك مع امللك " جيمس الثاين  2678شارل ااول عام 

كيد حرياته والعمل على للمطالبة حبقوق الشعب وتأ 2289الثورة الكربى اليت قامن يف فرنسا عام 

 .1احرتامها 

املهضومة من  جتربة الغرب مع احلرية أليمة   دفع فيها كثريا من اجل اسرتداد كرامته املسلوبه وحقوقه   

قبل املستبدين   ونشوب حرب أهليه بني أبناء اجملتمع الواحد دليل على ان ااستبداد قضى على كل 

نسداد   مما جعله ينفس وأوصل القوى ااجتماعية اىل حال من ااطمو  للرقي النفسي وااجتماعي   

قيادة اجملتمع   الرتبية املاضية عن هذا ااختناق يف صورة صدام دموي يفول بني إرادتني وتربيتني يف 

تدعم بقاء ااستبداد وحتتمي به   والثانية تدعو للتحرر من اويمنة ودخول حياة جديدة بقيم جديدة 

 .تبدأ من احلرية 

بداية الثورة فكرة تعارض الواقع القائم على أساس التضييل على احلريات الفردية واجلماعية وعكل    

اافراد عن كل تطلع حضاري     نشرها بني الناس وإقناعهم لكسب اانواروا واعتمادها ثقافة بديلة 

من طبقات اجملتمع  ونشر الفكرة عن الثقافة املروجة واملسوقة من طرف اجلماعة املستبدة وكذا املوالني وا 

ضة لقيم ااستبداد املتحفكة لقيم احلرية   الرتبية املعار وسائل د جتس  وتبليغها وتوسيع قاعدة القبول وا   

كن ان تتحقل بدون اليت تستهدف تكوين اانسان احلر قبل الدعوة اىل احلرية ااجتماعية اليت ا مي

                                                 
 .28ص، الطاغية دراسة فلسفية لصور من االستبداد السياسي  إمام عبد الفتا  -1
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عميقا   يعي اسباب الثورة   ويستجيب لقيمها املخلوة من رواسب ذلك إعدادا تربويا لاانسان املعد 

ومضاره النفسية وااجتماعية واحلضارية   على اختالف اهداف الثورات ومبادئها اليت شنها ااستبداد 

 اانسان الغريب على ااستبداد.

من بذل النفس واملال خر املعتدي   على ما يكلفه ذلك حريته من اآلفتكاك يسعى الفرد باستمرار ا   

للدالة على ان الفرد ا  ب ان يستعبد اا من املعبود تعاىل سبحانه   الذي فطره على لف  اخلنوجمل 

مره حبماية حريته واستقالله بكل الوسائل املادية واملعنوية اليت حيسمها أمن البشر  و  عبادهوااستسالم ل

 .اجلهاد يف سبيله تعاىل 

ىل حال الذلة يرتد إ رض وا يشارك يف عمليات التحريرد عن البذل وخيلد إىل األخلى الفر ولذا حني يت 

جل افتكاك يذل ألنه ترك العمل أل1"ما ترك قوم الجهاد االذلوا  قال النيب صلى اهلل عليه وسلم " 

ه العنن من  فهو بذلك يتقبل  غاصبحريته   وأ  البذل والعمل   ورضي باخلنوجمل وااستجابة ملطالب ال

جل كسب رضا سيده   فضال و أي هوية متفردة   بل وميتهن ذاته أل  وا ميلك معه أي وجود معنوي أ

ِ  س  ي   ال  ﴿ا آخر ينقلب اليه يف اآلخرة   يقول تعاىل " عن معوية اهلل تعاىل اليت تورثه انكسار  وي ت 

ِ  و   ر  ر  لي الض  و  أ   ر  يَّ  غ   ين  ن  م  و  الم ن  م   ون  د  اع  الق    ه  الل   ل  ض  ف   م  ه  س  نف  أ  و   م  ه  ال  و  م  أ  ب   ه  الل   يل  ب  ي س  ف   ون  د  اه  المج 

ِ   ل  ض  ف  ى و  ن  س  الح   ه  ل  ال   د  ع  و   الً ك  و   ة  ج  ر  د   ين  د  اع  ى الق  ل  ع   م  ه  س  ف  نَّ  أ  و   م  ه  ال  و  م  أ  ب   ن  يد  اه  ج  الم    ه  الل 

ِ   ان  ك  و  ة  م  ح  ر  و   ة  ر  ف  غ  م  و   ه  ن  م   ات  ج  ر  ا د  يم  ظ  ا ع  ر  ج  أ   ين  د  اع  ى الق  ل  ع  ينَّ  د  ه  ا  المج   " ﴾ايم  ح  ا ر  ور  ف  غ   ه  الل 

حريته ورضي  تنازل عننه ذليل أمام السيد املغتوب أل عذار () من غري أو  األ( القاعد96النساء: 

بالسلوك العدواين املسلط عليه   وذليل امام مجاعته املؤمنة   كونه ا يهتم بشأنا وا ميلك القوة النفسية 

اليت لوله محايتها والدفاجمل عنها   ومن   يضعف عن  املشاركة يف دفع املظام احمليقة به مع املؤمنني 

                                                 
1

-  
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عداء الباذلني املتودين ألل واجلكاء مع املنتفضني   لذلك ايستوي يف الفضاجملاهدين غري القاعدين 

 احلرية وحترير اانسان .

خياراته العدوانية التسلطية ىل ممالئة وموااة الغاصب والدفاجمل عن الذلة املرتبطة بالقعود ميكن أن تتحول إ 

ىل اشراك تطور إعلى اجملتمع املسلم   بل وميكن أن ت  وتسويغ ااعتداء على احلريات الفردية واجلماعية 

  وا ويرهن إنسانيتهم فراد عمر ااستعباد الذي ميارس على األالعدو يف تطويل وتكبيل احلريات وتطويل 

يرتك وم جماا يف بناء الذات وتنمية الوطن   وجتاوز رواسب العبودية والقهر اليت انتجها املستعبد يف 

 .قهورين واملظلومني نفوس امل

يف صف إدارة ااحتالل  باعتبارهم  2922غداة إعالن ثورة فاتح نوفمرب  اجلكائريف وقف القياد "مثلما

احنسار دورها إداريا وسياسيا  وتدين لعتها شعبيا  بعد توظيف لقة فيها وإن كانن أضعف حلقاهتاح

 .1"د  2928الوا  العام وا د بدءا  من 

انسان اجملتمع املقهور   يبقى ميارس استعباده من للى عن فعل اامتهان ن إن اجملتمع القاهر ح  و أل

" فقد قررت احلكومة الفرنسية إنشاء بعيد   وينتج اافكار واملواقف اليت جتدد الذاكرة ااستعبادية

ومعارك تونس واملغرب   املبادرة الفرنسية كشف عنها كاتب  2مؤسسة خاصة بذاكرة ) حرب اجلكائر (

ح له :ااحداا ااخرية ياء احملاربني " هوبري فالكو " الذي قال يف تور الدولة الفرنسي للدفاجمل وقدم

املتمثلة يف يف مشروجمل قانون جترمي ااستعمار باجلكائر   وردود وزراء وبرملانيني فرنسيني بينن بان الوقن 

                                                 
 -2   2222  جريدة الشروق   جمل : باشاغاوات في الشعب الجزائريلهذا مافعله القياد واممد عباس    -1

27- 7222. 
2

فيفري  72تعود فكرة انشاء هذه املؤسسة اىل الرئيس الفرنسي السايل جاك شرياك   وهي املبادرة اليت تضمنها قانون  -
الذي جاء اعرتافا من الدولة الفرنسية ملن ضحى من اجلها من غري الفرنسيني على غرار احلركى ااوربيني الذين  7222

مليون أورو سامهن  2.7أقاموا باجلكائر ) ااقدام السوداء( إبان احلقبة ااستعمارية وقد خوص وا غالفا ماليا بقيمة 
 انظر) ممد مسلم   املرجع نفسه( .اربني الفرنسيني .احمل قدماءلفيه احلكومة وثالا مجعيات ممثلة ا
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منا جمرد فضاء وهي ليسن موجهة لكتابة التاري  وإقد حان إلنشاء مؤسسة حول ذاكرة حرب اجلكائر   

  يضيف املسؤول الفرنسي ااستعماري يسمح لكل طرف بتقدمي اسهاماته بكل حيادية حول املاضي 

 .1الذي دعا اجلكائر اىل التعاون من اجل إجنا  املبادرة "

ن يستلهم كء من التاري  الفرنسي الذي  ب أىل إحيائه كجفرنسا متجد الفعل اإلستعماري وتدعو إ   

تطور ويف كل طور من اطوار التفاعل بني اجملتمعات املستعمرة عن طريل الذين اولئك  يف كل مرحلة

انسحبوا من جبهة الومود وانقلبوا اىل فئات مرتكقة ترافع ملولحة العدو   بل وتقاتل معه يف الذين 

ا   جناحهإل اجلكائر تفهم املبادرة والسعي علىفوق هذا التناصرالشاذ ساحة املعركة ضد الوطن وأبنائه   و 

ضد البلد املستعمر جنا  احلراك القانوين الربملانية والسياسية املتاحة إل لياتوا تتوقف فرنسا يف جتنيد اآل

 عند هذا احلد .

الربامج التعليمية اليت تريب ابناء فرنسا على فهم الدور اا ايب لالستعمار " فقد بل وميتد ذلك اىل  

لرتسي  الوعي  2" نون املادة الرابعة من القانون ذاته على تدريس التالميذ الدور اا ايب لالستعمار 

دمية وتعكيك وصون املسلكية العدوانية على املستعمرات الق ااستعماري يف ااجيال الفرنسية الناشئة

انه مستعمر وفقط   و ب أن تكون العالقة وفل منظور  ىالذاكرة ااستعمارية اليت تنظر لآلخر عل

ر    الفرنسيل والغاها مباشرة لدى اجمللس الدستوري أن شرياك تدخ   إىل  جتدر ااشارةمستعمجر  -مستعم 

 ناهج الدراسية والتعليمية .ورغم االغاء تبقى فرنسا ترتبص وتتحني الفرص اعتماد ذلك يف امل

 

 

                                                 
    الممجد لالستعمار 0222فيفري  02ردا على مقترح مشروع قانون تجريم االستعمار ، فرنسا تحيي قانون ممد مسلم    -1

 . 7222 – 2 -27   2727جريدة الشروق   جمل 
 . ممد مسلم   املرجع نفسه -2
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 :نمو الشعور بالحرية 

" احلرية خاطر غريكي يف  النظام ااجتماعي يف ااسالمممد طاهر بن عاشور يف كتابه  اعترب    

النفوس البشرية   فيها ) اي احلرية ( مناء القوى اانسانية من تفكري وقول وعمل   واا تنطلل املواهب 

أن تسام بقيد يدفع به عن صاحبها ضر ثابن العقلية متسابقة يف ميادين اابتكار والتدقيل   فال حيل 

ية والكرامة اانسانية ليسا شيئان ينموان بنمو اانسان   او  لب به نفع ...ويف هذا دليل على أن احلر 

يف سبيلهما   قد يتطور  دمه واحس اما وكافح من اجلهما وأراقولكنهما شيئان ولدا معه 

 .1أشكاا متعددة   ولكنهما من حيث اجلوهر باقيان خالدان "ويتقدم ويتسع   وقد يتخذ مدلووما

رغم مقولة " ابن عاشور " فاحلرية حتتاج باستمرار اىل منو وتعهد من قبل القائمني على الرتبية بدء     

فتنة واحلوار اليت ميكن ان   سيما حاات ااستعمار والبالوالدين وانتهاء اؤسسسات الرتبية املختلفة 

لدى اافراد واجلماعات املختلفة   لحرية تطال اجملتمع   واليت لترب مستويات الشعور باحلرية او القابلية ل

لتظهر الشخوية احلرة من الشخوية الذليلة   او املنهارة أمام كل مستجد اجتماعي او اقتوادي او 

  لذا ا ميكن ان نغفل عن ضرورة إمناء احلرية باستمرار وض  العناية اا   منذ  سياسي او عسكري

 .2"خوية ولوج واقتحام   ادخال شيء جديد يف هذا العام لش" ألن اسنوات النماء ااوىل ) الطفولة (

"  د الطفل خالل عام الثاين حتديا ومطلبا جديدا للنمو يتمثل من وجهة نظر  في مرحلة الطفولة

يف ازمة ااستقالل الذاو مقابل الشعور باخلجل والشك ويرتتب ظهور هذه  Erikcsonإريكسون 

واليت تشتمل على حتقل املتطلبات البيولوجية املرتبطة بالنضج   اازمة اجلديدة على جمموعة من املتغريات 

                                                 
1

 . 6ص  ( 27 -22إسالمية املعرفة   جمل )   االسالم الحرية فيامحد الريسوين    -

2
 . 6) القاهرة   دار املعارف   ج م جمل ( ص  222  كتابك  الشخصية بين الحرية والعبوديةفؤاد كامل    -
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ااجتماعية من وحل ازمة النمو السابقة املتمثلة يف ازمة الثقة   والعوامل ااجتماعية املتمثلة يف التوقعات 

 .1ااطفال يف هده املرحلة تبعا ملستويات نضجهم"

ئية املبكرة تعبري عن حرية كامنة لديه   جتعله حياول ااستقالل الذاو لدى الطفل يف هذه املرحلة النما 

الفكاك من قيود  تلفة ويلتفن إىل ذاته املغمورة يف حاات التفاعل ااسرية   ويظهر اظهرالذاتاليت 

كن ان تنفول عن حاات ااندماج الكثرية وتدفع الشك واخلجل من ممارساته ااجتماعية   اليت مي

لذا  ب تلقي الدعم و علة يتكيف مع أطراف التفاعل تكيفا سويا   تدعم النمو ااجتماعي لديه 

 والتشجيع من امه يف تطوير استقالله الذاو .

"وإذا متن تنشئة الطفل يف هذه املرحلة على املوازنة الورحية بني احلكم والتسامح واحلرية املقيدة حبدود     

حلياتية اليت يعيشها عض املواقف ابذا اخطأ يف إ وقدرات الطفل وغض الطرف عن سقطاته وهفواته

كيف مع البيئة دون فقد تن يشعور الطفل بااستقالل الذاو وأ ن ينمواانسان   ف ن من املتوقع أ

احساسه بااستقاللية الذاتية... لذا كلما حول الطفل على حريته يف عمل ما يستطيعه وتركه ينجك 

. 2ذلك بنفسه بأسلوبه اخلاص دون تدخل من اآلخرين ف ن منوه الوجداين واانفعا  بااستقاللية يكرب "

ى الطفل   والتحفيك على احلرية  فبمجرد حتفيك سري مرككي يف مناء ااستقالل الذاو لدالتدعيم األ

حال إخفاقه كما يضطرد السلوك ااستقال  ينشط حراك الطفل حنو إنتاج املكيد منه ويقاوم الفشل 

على  تلف اانشطة والتبادات اليت   ويتيح له اانفتا   تفاعله ااجتماعي مع اطراف وسطه ااسري

 تعكز احلرية .

                                                 
1

لدى عينة اجتماعي وفق نظرية اريكسون وعالقته بالتوافق والتحصيل الدراسي  –النمو النفس اهلل ممد الكهراين    بنن عبدجنمة  -
 .28( ص  7222 -2276) ام القرى   رسالة ماجستري منشورة    من طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف

 .29جنمة بنن عبد اهلل   املرحع نفسه   ص  -2
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لثانية ويول اىل اتتمظهر احلرية يف شكل منائي آخر يتيحه العناد " الذي يبدأ يف منتوف السنة  كما    

نظام العائلي   ذروته فيما بني الثالثة والرابعة     يضعف بعد الرابعة   تتلخص مظاهره يف الثورة على ال

ئة ااجتماعية السوية إىل وامر   وهتدف التنشلبالغني الراشدين   ويف عويان األسلطة اويف مقاومة 

ح   الفرد ذاتهمساعدة الطفل على التخفف من مظاهر هذا العناد   وإىل نقل السلطة من ااب إىل 

ميسي وهو ينهى نفسه عما كان ينهي هو عنه   ويكتسب بذلك ضمريه ااجتماعي  وهكذا ميتص 

 .1ماعة وتفكر"الفرد معايري الثقافة فيتعلم كيف يعمل وكيف يفكر   كما تعمل اجل

يف هذه املرحلة العمرية حياول التمرد على قيود النظام العائلي   والتحرر من كوابله ااجتماعية    لالطف

وجتاوز الوضع القائم املوروا   وماولة اكتساب السلطة من مودرها اابوي   طلب احلرية كتعبري عن 

ذلك   باعتبارها مرجعية سلوكية له وجب  إضافة اىل مقاومة سلطة البالغني اليت تنافسه على حتقيل

بلو  حاجته من احلرية   من خالل عويان  اامتثال وا   وهو ) الطفل ( يظل يعمل باستمرار على

 رة من ابويه أو الراشدين الكبار .ااوامر الواد

ية منوها وميكن أن يشكل هذا السلوك مودرا لالحنراف   اعىن أن الطفل يغاىل يف توور حريته يف بدا 

  مما  عل الرتبية ااسالمية تواجه هذا الغلو بتوجيه الفرد حلاات ااعتدال الرتبوية  اليت جتمع بن احلرية 

 وبني قيود الرتبية ااسرية اليت تكون لفائدة النمو السوي له . 

 التشكل النفسي :

نظريته يف التشكل النفسي عند الطفل افهوم ان احلرية تشخ ص Erich Fromيبدأ إريك فروم 

Characterises  الوجود اانساين باملعىن العام   وأبعد من ذلك   ف ن معىن احلرية يتغري وفقا لدرجة

  واحلرية هنا مستعملة ليس اعناها وعي اانسان ومفهومه عن نفسه كائنا مستقال ومنفوال عن اآلخرين

                                                 
 .282( ص  2926   2القاهرة   دار الفكر العريب     )   االسس النفسية للنموفؤاد البهي السيد    -1



 الفصل السابع                                                    ممارسة الحرية في التربية اإلسالمية           

264 

 

( وعلى وجه  Freedom( ولكن اعناها السليب ) احلرية من to Freedomرية لاا ايب )احل

 1التحديد .. احلرية من حتمية الغريكة أي من التقريرية الغريكية للفعل اانساين (

ل جديد وويته ا متاثل فالطفل يتحرر من حاات الضغط والتضييل املمارسة عليه   للبحث عن تشك  

معينة تنتج افعاا ذات  يكات مددة يف نظره   وتتبلور يف مكانيكماتمعه بل تتفرد اويات املتفاعلة او

دواخل منفتحة على امناء الذات وتستمر يف ااداء داعمة للوجود اانساين   معربة عن داات إنسانية

 .  وباضطراد تفاعلها يتبدى النضج العقلي لدى الطفل "والذوات ااخرى 

العقلية اكثر قدرة على إدراك وفهم مانتوقعه منه   انه يستطيع ان يفهم أسباب ويكون من الناحية  

بعض القيود واملعايري   كما انه يستطيع ان يعمم بعض املبادئ وان يطبقها على العديد من املواقف    

تماعية كذلك ف نه يستطيع اكثر من زميله الوغري أن يدرك املفاهيم اجملردة اليت تكمن وراء املسائل ااج

 .2والشفقة "أواخلري او الودقة أ العدل او احللاو مثل اايثار واملساواة 

هذه املفاهيم ا ميكن ان يتمث لها ذهنيا إا بوساطة شعوره حبريته اليت جتعله يتفاعل معها نظريا وعمليا  

بها يف هذه املرحلة   وحال كمونا او تغييويلكم اا نفسه لقاء معاينته وا من قبل اطراف ااسرة بداية 

 قابلية ااستعباد سيما إذا سام الطفل فعال العبودية وابتعد عن تفعيل غريكة التدينينبن الشعور بالقهر و 

A relijionts instinct   الذي ا ميتثل حقائل الرتبية ااسالمية يف لديه جراء السلوك الوالدي  

 تربيته لولده .

                                                 
( ص 2982  2) الكوين   منشورات ذات السالسل     أزمات الحقيقة والحرية في التربية العربية المعاصرةممد جواد رضا    -1

222. 
 
2

) الكوين   عام الفكر   اجمللد ، النمو الروحي والخلقي والتنشئة االجتماعية في مرحلتي الطفولة والمراهقة عبد الرمحن عيسوي  -
 .222( ص  2926ديسمرب  –نوفمرب  –الثالث   اكتوبر السابع   العدد 
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ا نيان "الطفل يعترب طبيعيا متد F.Merry and R.Morryيرى كل من ف .مري ور.مري    

د ان الطفل ن املفاهيم الدينية املالئمة ذات املعىن والدالة   ويعتقوإذا اعطي الفرص املناسبة ف نه يكو  

قة غريكية وجود قوة يلجأ اليها للحماية   ولديه جتاههما اجتاه غريكي فطري حنو منذ سن مبكرة يعي بطري

 .1العبادة " ااحرتام و 

وحال فهمه لذلك من خالل الرتبية ااسالمية يدرك أن حريته سبيل اىل العبودية   وبذلك ترتفع احلرية 

لتعبد اهلل تعاىل ا  ب البتة ان لضع ارادات البشر يف تعبيد الناس اليهم   ومن ايف إدراكاته اىل صورة 

إىل للعودة  ( Empulsesتولد النوازجمل ) "ح  العندما  ي  تكول  اوف فروم على حرية الطفل 

خرى طلبا لالمن واجتناب حالة ااحساس بالضعف والقلل   وهكذا يعود الفرد االتحام بالعام مرة أ

نه يهرب من احلرية اليت  فيدخل يف روابط جديدة مع العام الذي انفول عنه وظن انه حترر منه .. نعم إ

.. ويف الالشعور يظل الشوق اىل احلرية اخرسا مكبوتا يف ظل بالعامجلها ليعود اىل اارتبا  كافح من أ

السلطة اجلديدة اليت رجع اليها الفرد  وهكذا تنخلع حالة صراجمل بني احلرية املتنازل عنها كرها وبني التعلل 

كذا وهاا من جهة وبني الفرد واجلهوية السلطوية اليت استسلم وا حبثا عن اامن وليس زهدا يف احلرية 

 .2فنتيجة ااستسالم هي عكس ما كان يفرتض ان تقود اليه " نقائضها  إىلتنتهي اامور 

اىل العام اآلخر    د الطفل نفسه رهينة  ت اام وتأثرياهتا العميقة وخروجهبعد فكاك الطفل من ارتباطا

سلطة أخرى حسب فروم  ويبدأ الكبن عمله يف اشعور الطفل   مما  عل حريته تتقيد وتظهر 

صراعات ونواقض جديدة   ألن فروم ابتعد كثريا عن غائية احلرية املطلوبة   اليت ترتبط ببشر يف بدايتها ) 

م اآلخر   أي ان احلرية تتحرك دائريا يف نطاق بشري ا تتجاوزه   اام (   وتنتهي اىل بشر آخرين العا

                                                 
 222 صعبد الرمحن عيسوي   املرجع نفسه  -1
 .226ممد جواد رضا   مرجع سابل   ص  -2
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اه احلرية يف الرتبية ااسالمية اليت تربط" مفهوم احلريه الشخوية افهوم املروءة   ا تكتمل ما ا تتغي  وهو 

 .1"اوية إا إذا شرف بالتكليف   أي أصبح قادرا على اانضبا  لقواعد وأوامر لد اانسانية يف الفر 

احلرية اذ النظر الفقهي اتبقى رهينة تورفات البشر وإرادهتم   وإمنا تتجاوز ذلك اىل ااستجابه    

لتكاليف العبودية هلل تعاىل   وفعل املأمورات وترك املنهيات   والسمو باانسانية اىل " املروءة " اليت 

ان متنع سريورة منو احلرية حسب تدحض لوفات فروم وتستوعب كل التناقضات والنكاعات اليت ميكن 

اسعة و لذا " الطفل واملعتوه وما شااهما يستطيعوا ان يفعلوا ما يشاءون انم غري مكلفني  حريتهم نظره 

 .2"  ولكن إنسانيتهم ناقوة ..

ن إنسانيته يعتورها النقص   تبلغ نضجها أيعر  ة يف هذه املرحلة كونه غري مكلف حرية الطفل واسع 

يف مرحلة مبكرة من منوه ) الوالة مثال ( وكذا بقية التكاليف  القيام بالتكليف اليت يتدرب عليهحال 

تعاىل   ويف ذلك بلو  لغايات احلرية  وحده فوخيضع للمكل   ره انه حر من كل القيود البشرية اليت تشع

وااحبا  اليت أشار  قودها الرتبية ااسالمية يف بدايات النمو   و ل ص من كل مظاهر الكبنتاليت 

باملاديات احملتاجة  املشبعةاليها فروم يف سياقات الرتبية الغربية اليت تستجيب فقط للمطالب الغربية  

 للروحانيات .

وسبب ذلك ان اانسان حسب فروم يرتبط باجملتمع من خالله نشاطه ااقتوادي والعمل أساس هذه  

يري ذاته وحتديد عالقاته باآلخرين   ولذا م يهتم بالعمليات يدفع اانسان اىل تغ  هذا ااخري الرابطة 

النفسية الالشعورية والدوافع اجلنسية   ويرى أن املشكالت اليت يعاين منها اانسان هي اقتوادية 

                                                 
 .22( ص  2992   2) بريوت   املركك الثقايف العريب     ، مفهوم الحريةعبد اهلل العروي  -1
 .22 العروي   املرجع نفسه   ص عبد اهلل -2



 الفصل السابع                                                    ممارسة الحرية في التربية اإلسالمية           

233 

 

بعيدا عن أي معطى آخر ميكن ان ينتشل الذات من هوس الرغبات املوغلة يف 1واجتماعية وسياسية "

 .والطلب ااشباجمل

وحني ينشأ الفرد على ااستجابة فقط ملطالبه املادية حتقيقا ودف احلرية اليت تريدها الرتبية الغربية     

لطفلها منذ بدايات التنشئة ااوىل خروجا من دوائر الكبن والتضييل املمارسة عليه   حني ذاك تنقلب 

 زمة أخالقية ا ميكن التحكم اا .احلرية غري املضبوطة اىل ا

ذ تبيح لالنسان ان يتعاطى ما ينفرعنه الطبع وتأباه الغريكة اإلنسانية من التظاهر بالفحش والكنا   " إ 

وغري ذلك انه مالك امر نفسه  فال يلكم ان يتقيد بقيد وا فرق بينه وبني البهيمة املرسلة   إا يف شيء 

سالمية مذ مراحل النماء لرتبية اإل  فا 2واحد   هوإعطاء احلل إلنسان آخر مثله   فال  وز أن يظلمه "

الطفلية ااوىل تضبط حرية الطفل بضوابط موضوعية ينشأ عليها   مقابل ان ا يتجاوز احلدود املتاحة له 

 على قاعدة ا "ضرر وا ضرار " ويرت  على ذلك بشكل سلس بعيدا عن عقدة " أوديب " ) الذكر ( 

الفكر الفرويدي   " وتعطي كل جانب من جوانب حياته وعقدة " إلكرتا " ) البنن ( اليت انتجها 

مام الوويف احملاسيب يدعو اىل التوازن توازنة دون إفرا  أو تفريط   فاإلالعناية الكاملة والفائقة بوسطية م

 .3بني القلب واجلوار    دون تطرف اىل روحانية مفرطة وتغافل عن الدنيا او استغراق يف الشهوات "

الوسطية ان يلجأ الفرد إىل مترد او إىل كبن الغرائك يف منطقة الالشعور أو يتعلل بأمه  فال ميكن اذه  

كونا موضوعا جنسيا او حياول التملص من موقعه ومكانته النفسية وتبوء مكانة ااب باعتباره موضوعا 

تنشئة الرتبية  منافسا يف حب اام   هذه املوضوعات وغريها غريبة عن طفولة الفرد املسلم الذي تستوعبه

ااسالمية   وتستمر معه يف مرحلة املراهقة احلرجة وبعدها ح  آخر مرحلة من منوه" فحرية الفرد تنتهي 

                                                 
1

 .22( ص  2992   2) بريوت   دار الفكر العريب     وفي الفكر الغربيم الشخصية في االسال فؤاد حيدر    -
 .22ص    عبد اهلل العروي   مرجع سابل -2
) عمان   املعهد العاملي للفكر ااسالمي ودار الفرقان للنشر والتوزيع   ذو  الشخصية االنسانية في التراث االسالمينكار العاين    -3

 .22م ( ص 2998ه   آذار 2228القعدة 
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عندما تبدأحريات اآلخرين   كما انا جمموعة من السلوكيات املتمثلة يف قدرة األفراد على ااختيار 

 1م لتحقيل اهدافهمغ واهداف جمتمعهم "الوحيح لعناصر جتربتهم احلياتية من خالل تفاعلهم وسعيه

يبدو مناء احلرية اكثر وتتجلى مظاهرها يف سلوكات املراهقني بشكل مستمر داخل في مرحلة المراهقة 

ااسرة وخارجها   وحال مكاولة التمدرس   وأثناء تفاعالهتم ااجتماعية املضطردة مع أقرانم وغري 

ر والتشك ل لتأخذ شكلها النهائي يف مرحلة النضج وهي بال شك أقرانم من الراشدين   وتأخذ يف التبلو 

 ومكوناهتا املختلفة من جهة اخرى .تعتمد على خربات الطفولة األوىل من جهة   وعلى متغريات البيئة 

ن يتوىل بعض املسؤوليات وأن يقوم بالوظائف واملهام اليت يضطلع اا من  " يتطلع املراهل إىل أ    

بار .. يسعى اىل التخلص من ربط التعلل الطفلي بوالديه ويرغب يف التحرر منهما عاطفيا الراشدون الك

  ويف تكوين شخويته املستقلة والبن فيما يهمه من امور وا بد ان يتم هذا الفطام النفسي من اابوين 

 . 2ح  ميكن للمراهل ان يوط د صداقته يف اخلارج ويعكز مكانته بني  الرفاق والنظراء "

ة يف ميطه األسري   أويف جماله املدرسي منو املراهل وشعوره بالنضج   ومتثله لبعض الوظائف اجلديد  

دوار ااجتماعية الته ااجتماعية املكثفة   يدرك أن حريته تتنامي يف ضوء هذه األومن خالل تفاعأ

التعامل مع املواقف اجلديدة اجلديدة   ومن   حيرص على إبراز شخويته املستقلة عن والديه وإخوته يف 

ع سرية وااجتماعية   سيما مالتكيف مع املستجدات الفردية واألومتكنه من حل املشكالت املعرتضة و 

قران واجلماعة املرجعية اليت منها تلقي الدعم اا ايب من قبل األسرة والتحفيك املتواصل من قبل األ

 مد التوجيه ااجتماعي واألخالقي .يست

                                                 
(  2992 –ه 2222  2) يربوت   املكتبة العورية     الطفل في الشريعة االسالمية ومنهج التربية النبويةسهام مهدي جبار    -1
 ( . 222ص

 -2297) ليبيا   منشورات اجلامعة الليبية     النمو النفسي للطفل والمراهق وأسس الصحة النفسية ممد موطفى زيدان    -2
 .267( ص 2927
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اهل القيود اليت حتول دون و غريهم من القائمني على الرتبية يفرضون على املر األب أو املدرس أ" ف    

ىل ااستقالل واحلرية وهي مطالب جديدة تتطلبها هذه املرحلة غري مفرقني بني معاملته بعد تطلعه إ

ه وحتطم نكعته حنو البلو  وبني معاملته وهوطفل صغري ومن هنا يشعر املراهل ان هذه املعاملة متس كيان

 .1التحرر وااستقالل "

 لذا حياول التملص من بعض العادات واملمارسات اليت يراها ا تناسب جيله من الشباب أو يراها ا 

ماولة اانتقال من  و يراهاة التغيري اليت آل إليه اجملتمع أو اترتجم نقلحتقل طموحه الثقايف وااجتماعي أ

ىل غريها وبالتا   د نفسه يكافح ضد ضغو  ثقافتني  وية اجتماعية معينة إسلسلة من األدوار ومن ه

 .2ثقافة الوالدين ووا تاري  مضى   والثقافة احلالية اليت يعيشون فيها 

سيما مع حالة اانفتا  ااعالمي الذي يتيح له التعرف على عوائد اجملتمعات املختلفة املسلمة وغري 

 مية ن خيتار مرجعيات بديلة عن مرجعية الرتبية ااسالعاة للتأثر   وميكن أذا بال شك مداملسلمة   وه

 ن حتول سلوكه إىل سلوك ااحنراف بدل ااستقامة .حلرية إدراكات غري صحيحة   ميكن أفيدرك ا

خيرجه من ممارسة احلرية دراك يقع الالتوافل النفسي وااجتماعي للمراهل الذي وحال حوول ذلك اإل   

جتماعي املثرية للقالقل داخل ميطه األسري حلرية املدمرة لبنائه النفسي واإلىل تعاطي اة إاملنتج

وااجتماعي املنتجة لسلوك ااغرتاب الذي  ده بني قرنائه ومجاعاته التفاعلية القريبة والبعيدة   ومن   

نيف مع حقائل اانتماء يكداد التباعد العاطفي واانفوال الوجداين   و د املراهل نفسه يف تضاد ع

العقدي وااجتماعي الذي حتوطه اجلماعة ااجتماعية بااهتمام والعناية كمكون رئيسي لرتبية الفرد ا 

و إنتاج منط سلوكي ضدي . وا وادمتها بالسلوكات غري املقبولة أ ب التخلي عليها   وا ميكن م

                                                 
لقاهرة   دار ا)   – السلطة والطموح –دراسة مقارنة في مشكالت المراهقين في المدن والريف خليل ميخائيل معوض    -1

 .27( ص  7222املعارف   
 . 788( ص  7) مور   دار الفكر العريب     والمراهقة ، الطفولةسعد جالل  -2
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ث الرتبية ااسالمية اليت تضبط حريته وتضع يكتفي بذلك   بل ميكن أن يتحول اىل متحامل على مواري

وا قيودا معينة   وحيبذ الرتبية الغربية املتحررة ذات الفعالية احلضارية   ويأمل اانتماء اليها واوجرة اىل 

ديد ومناخا مناسبا لتوكيد ذاته يف احمليط اجل 1ديارها عله"  د فيها منفذا للتعبري عن حريته املكبوتة "

 لرتبية ااسالمية .بدل ميط ا

" مع ان التوكيد شاجمل يف الغرب يف ظل فلسفة خارج نطاق الدين   فقد أشار الربو وإميون  

ALBERTYand TMONجتماعية كالدين   واألسرة يعملون على كف إىل أن النظم واملؤسسات اإل

عايري املطلقة وراء أسباب ن رفض القيم األخالقية الثابتة واملن املشاعر ) أي كف التوكيد (   وأالتعبري ع

لكل فرد احلل يف التقييم SMITHشيوجمل التدريب التوكيدي يف الثقافة الغربية  وأنه على حد ليث 

واحلكم على سلوكه بعيدا عنها .. من   أصبح التدريب التوكيدي وسيلة لنقل القيم العلمانية اجلديدة 

وموج ها لسلوك الناس "
2. 

حث عن حرية ا ترتبط بالدين وعن سلوك توكيدي يستجيب للمنازجمل املادية املراهل يف هذه احلالة يب

ن الرتبية ااسالمية تنش ط حركة التوكيد بالتوجيه الروحي واخللقي   رغم أ والذاتية يف حدود أناه الضي قة

و ااتباجمل غري املستنري ادى اهلل تعاىل ومنهاج الفرد املسلم بذاته بعيدا عن اإلمعية أ وحتف ر على اعتداد

نبيه صلى اهلل عليه وسلم   فهو حياجج غريه ويدفع قناعاهتم   وا ميتثل اا للحل الذي وصل إليه دون 

و نسب إليها عن طريل الرواية التارخيية   أو قامات علمية قالن ذلك احلل   أاعتبار لتقديس رجال 

ل يؤخذ من كالمه ويرد إا صاحب هذا القرب " مشريا إىل النيب صلى اهلل عليه يقول إمام دار اوجرة " ك

وسلم   فاجلميع ملكم يف الرتبية ااسالمية بأحقية التفكري وقول الرأي  وهوبذاته توكيد حلل الكلمة اليت 

 ا حلل مسكوت عنه . ب أن يودجمل اا الفرد   تفنيدا لدعوى أو إظهار  

                                                 
 .27خليل ميخائيل معوض   مرجع سابل   ص  -1
 222) القاهرة   دار غريب للنشر والتوزيع   ؟ ( ص  توكيد الذات ، مدخل لتنمية الكفاءة الشخصيةطريف شوقي فرج    -2
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ىل انتهاك حقوق مية اليت تتيحها للمراهل ا  ب أن تنورف إيف الرتبية ااسالن توكيد الذات بيد أ  

وهي حرمة  ته   بل متجرئا على اهلل تعاىل  اهلل تعاىل " فمن يعتدي عليها وينتهكها ايوبح مؤكدا لذا

 كالتأسي بالرسول صلى  إسالمية ويتهكم على سلوك إسالمي أكرب من حرمة اآلخر   فمن ينتقد شعرية 

 .1اهلل عليه وسلم يف ملبس أو مشرب أو مأكل أو هيئة   ف نه يوبح متعديا على حقوق اهلل تعاىل "

مام رغائب ضيقة هتي حبقيقته اإلنسانية فضال عن ؤكد ذاته يف شيء   بل يهني ذاته أبالتا  املراهل ا ي 

ناهيك عن يقيمها على الناس  اليت  ب ان حقيقة العبودية اليت  ب أن يرتقي إليها ومتعلقات الشهادة

 الوعي بالتحضر املنشود للمجتمع املسلم .

ىل تأكيد الذات اجلماعية اليت تعاين من التخلف كد ذاته   ليتحول إسالمية يؤ فاملراهل يف الرتبية اإل  

اجتماعية واقتوادية  جناز   أي أنه يقيم عالقاتط ذات العالقة بالتحضر وحتقيل اإلويسهم يف املناش

ن الشخوية ودف احلضاري   وتطور شخويته   ألطراف اجملتمع املتعددة لدم اسياسية مع أو 

ا لذاهتا فضال عن مجاعتها   وبالكاد ا ميكن ن حتقل شيئ  دون سند مجعي ا ميكن أاإلسالمية إذا بقين 

ا سالمية يأخذ طابع  إغنائها باملكونات النفسية وااجتماعية املطلوبة   من   تأكيد الذات يف الرتبية اا

ن تنتج أنا الضيقة إىل حقائل اجلماعة اليت ميكن ا يتعدى األثر الفردي   ويتجاوز حقائل األمجعي  

 التحضر وتغالب التخلف الواقع . 

م ااستجابة الثنائية لفعل التحضروااهتما نذات مجاعية ( حول –من هذا التحول ) ذات فردية     

سالمية وينمي الكفاءة الشخوية لدى الفرد   أي ان اانتماء ية اإلبه كشأن تربوي يطور الشخو

ااسالمي منو  بتأكيد الذات داخل اجلماعة املسلمة ببذل العمل والتعبري عن ااستعداد للعمل   

ومتابعة الشأن ااسالمي من إجبابيات وسلبيات ومدارسة أوضاعه املختلفة   حال التقدم والتأخر   

                                                 
 .  228طريف شوقي فرج   املرجع نفسه   ص  -1
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احلرب زمن السعة وزمن الضيل   وقن ااستقرار ووقن الفتنة   ويف كل الظروف وقن السلم ووقن 

 . ب اانشغال حبال اجملتمع

نه عتذر بالقضاء والقدر   بل يؤمن بأمر اهلل تعاىل وا يللواقع بل يعمل على تغيريه كما أ " وايستسلم 

لذا تستهلك   1مة وإحياء حضارة "اء أيرد   يعمل إلقامة رسالة وبنهو قضاء اهلل الغالب وقدره الذي ا

الطاقة الشبابية يف ااجنازالفكري والثقايف وااجتماعي والوناعي والفالحي واملؤسساو ومنذ وقن مبكر 

ميادين تافهة ا تنمي  و يوظف طاقاته يفاينشغل املراهل بتأكيد ذاته يف أنشطة احنرافية أح  

ىل ينقلب إمن أي نشا  اجتماعي وينكفئ على ذاته و و ينسحب شخويته اإلسالمية الفاعلة   أ

 ثرة .ذاتية الضيقة اليت تضخم مطالب اإلنية واألااستجابة حلاجاته ال

قبال على مشتهياهتا وااستكادة من زينتها ملراهل املسلم يف طلب الدنيا واإلنسحاب يغرق اهذا اإل   

القلب ن حب الدنيا يثقل على كتئاب عنده   ألنفسي   ويضطرد اا واقدار انشغاله اا يكداد قلقه ال

ن تؤدي إىل حواد املراهقني يف أمريكا " ففي حتقيل صحفي وخيفض من حساسيته اإلميانية   وميكن أ

ن الوايات املتحدة تشهد زيادة مستمرة يف حوادا انتحار  بعنوان " انتحار املراهقني " بأيف جملة التامي

أضعاف عما   2سنة   وقد ارتفعن هذه احلوادا اىل  72و – 22ما بني  صبيان وفتيان ترتاو  أعمارهم

أقدم على اانتحار ستون مراهقا ) ومثلهم من الكهول ( من  2982  ففي عام 2922كانن ح  عام 

 .2ألف "  222بني كل 

تماعي سلوك اانتحار لدى املراهل يعرب  عن غياب كفاءة م يستطع حتويلها على املستوى الذاو وااج 

  إىل جانب الظروف ااقتوادية وااجتماعية الضاغطة على جماله النفسي   باإلضافة إىل ضعف 

                                                 
 . 6( ص  2997   -2227   7) القاهرة   مكتبة وهبة     التربية االسالمية ومدرسة حسن البنايوسف القرضاوي    -1
2

 .26( ص 2992 -2226  2 ) القاهرة   مكتبة  وهبة    االسالم حضارة الغديوسف القرضاوي    -2، 
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مريكي يشعر باانفراد والوحشة ومكيد من الفوضى ية الغربية اليت جتعل املراهل األاملضامني الروحية يف الرتب

 . 1يف العالقات اانسانية 

ل وظيفة القلب من القيام باملعاجلات العميقة   وإحداا توازن وامتالئه باآلمال الدنيوية العراض يعط 

وزمالئها بتطبيل  Rostutمناسب بني مطالب الرو  واجلسد   ويف دراسة حديثة أجرهتا روستين 

عاما شاركوا يف املسح ااجتماعي 26و22مراهقا قسموا إىل جمموعتني عمريتني  7226استبيانات على 

والوحي لألطفال واملراهقني يف مونرتيال ب قليم كيبك   وإضافة إىل ذلك مشلن هذه الدراسات 

أبا وجدت أن اإلفرا  يف استخدام املخدرات واملشروبات الكحولية أعلى اعدل املثلني تقريبا لدى 2982

ات اانتحار أعلى بواقع ثالثة إىل أربعة أمثال بني هؤاء املراهقني   وعلى وجه خاص كانن  اطر ماو 

  كما أشارت روستين   لكن هذه السلوكات خفف منها دعم  26مقارنة مع 22اجملموعة البالغ عمرها 

 .2اآلباء" 

ا عن هذه اآلفات اخلطرية ) اانتحار ( اليت تدمر شخوية املراهل واجملتمع املسلم املعاصر ليس بعيد   

وله إىل كيان ضار لنفسه وجمتمعه بعيدا عن التعاطي اا ايب مع قضايا جمتمعه والتفاعل املسلم   وحت

معها   سيما مع بروز ظاهرة اوجرة غري الشرعية ) احلراقة ( إىل مدن أوربا وتطلع املراهقني املهاجرين اىل 

رب وتبتعد عن الشرق  الغىلة نوعية بعيدة عن حياة املنشأ األول   وابتداء تربية جديدة تنتمي إحيا

 املسلم .

ا حرقا اانتحار مجاعي   7222 -22- 22مهاجرا غري شرعي بتاري  77ففي اجلكائر مثال " حاول حنو  

ن حاصرهم حراس السواحل   فيما قام آخرون يف عرض سواحل عنابة   وذلك بعد أ بالبنكين فوق قارب

                                                 

 
 
 7222 – 22 -72  جريدة الشروق اجلكائرية   مساندة خالل االنفصال األسري إلىيحتاجون  المراهقون ليسيلطفي ف -2
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خرية باعرتاض مسار قاربني آخرين .. مت من األا من قوات البحرية   وقد قابرمي أنفسهم يف البحر هرب  

 –الذين كانوا على م  القارب آخر  –شخوا فيما أضرم البقية 72توقيف القارب األول املتكون من 

 .1شخوا" 72النار يف أجسادهم   وقاموا برمي انفسهم يف البحر   وانقذت البحرية واحلماية املدنية 

والقضاء عليها يف عرض البحر   وقبل هذا اختيار اانتماء إىل جمتمع  اختيار املراهل املسلم تدمري نفسه

آخر غري جمتمعه املسلم ثغرة خطرية يف جهود املربني يف املدارس واملؤسسات الرتبوية وااجتماعية األخرى 

) املسجد   الكشافة   اجلمعيات الشبابية   ااعالم ...( اليت م تستجب حلاجات الشباب البطال 

ريه وفل منظومة الرتبية اإلسالمية   فضال عن تقوري السلط الرلية اليت اتكال عاجكة عن جمااة وتأط

 املشكلة وعالجها اا يناسبها من اخلطط السياسية وااقتوادية وااجتماعية .

التخلي عن إعمال منظومة الرتبية ااسالمية يف تكوين الشباب املسلم واضح يف سياسات الدول العربية 

ن لوكية لدى الشباب متأتية من كون أخالقية والسبية الغربية يف ماصرة اآلفات األاملعاصرة   وبؤس الرت 

بعد الدين كلية عن الرتبية واجته اا حنو العلمانية " فال حيبون أن يربطوا األخالق بالدين   وإمنا غرب أال

وترغيبه وترهيبه  فاألخالق الدينية ا عن الدين و عملي بعيد  يدون أن يقيموها على أساس فلسفي أير 

ا ألي ارتبا  أو عالقة نفي    2عندهم يف موضع ااهتام   أما األخالق املدنية فهي املطلوبة واملعتمدة " 

خالقية عليه  جراء الرواسب بالدين ميكن أن توجه الرتبية أو تراجع سلوك املراهل أو تبسط سلطة أ

العميقة  القتها بالفرد واجلماعة يف اجملتمع الغريب وكذا اانتهاكاتالتارخيية اليت تركتها الكنيسة يف ع

 ضفاء املشروعية الدينية على السلوكات الفردية واجلماعية.للحريات واحلقوق بدعوى إ

رة ما يسو  احنرافات الشباب يف اجملتمع الغريب   لكن ما ايسو  حدوثه يف اجملتمع املسلم  تكايد    

خرية جراء البطالة وتقلص فرص الشغل واتساجمل نفس ( بشكل افن يف السنوات األالاانتحار ) قتل 

                                                 
 7222 -22 – 22  جريدة الشروق اجلكائرية    حراقة يحاولون االنتحار جماعيا حرقا بالبنزينأمحد زقاري    -1
2

 .222( ص  2992 – 2222 2) القاهرة   مكتبة وهبة      االسالم والعلمانية وجها لوجهيوسف القرضاوي    -
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دائرة الفقر وضغط الظروف ااجتماعية السيئة اليت تدفع بالشباب املسلم إىل اخلالص من وجوده املادي 

له فوق حتمواوروب من عبء التكاليف املادية القاهرة اليت تتجاوز قدراته وإمكاناته ااقتوادية   وت

ميان باهلل والثقه يف لطفه ورمحته   فيندفع يف حلظة انفعال حاد إىل التخلص من النفسي غري املشبع باإل

 يه   واليت هي هبة من اهلل إليه .نفسه اليت بني جنب

ِ   ن  إ   م  ك  س  نف  وا أ  ل  تَّ  ق   تَّ  ال  و  قال تعاىل "   ا م  ل  ظ  ا و  ان  و  د  ع   ك  ل  ذ   ل  ع  ف  يَّ   ن  م  ا ، و  يم  ح  ر   م  ك  ب   ان  ك    ه  الل 

ِ  ل  ع  ك  ل  ذ   ان  ك  ا و  ار  ن   يه  ل  ص  ن   ف  و  س  ف   ") النساء :    ( حتذير رباين قوي من مقارفة الفعلة  اير  س  ي   ه  ى الل 

من قبل القاتل القانط ) الضال ( املنكرة   والتعدي اآل  على النفس وظلم الذات اليت كرمها اهلل تعاىل 

إىل اجتثاا وجوده   و اليائس ) الكافر ( من رمحة اهلل تعاىل الذي م يدرك لطفه وسعة رمحته وسارجمل أ

مدافعة عسر واقع .. وغريها من و عجك عن ا عن رفض   أو تعبري  ا من سلطة   أو هرب  ضيقا بفقر   أ

ا ميكن أن تكون بأي  الفرد وطمأنييته   لكن ا على استقرارسباب والظروف اليت ميكن أن ثؤثر سلب  األ

 حوال مسوغا للتخلص من الذات املسلمة .حال من األ

ا تسو  الرتبية ااسالمية السلوك العدواين على النفس حتن أي مربر   ومهما كانن ظروف الشاب    

املسلم ااقتوادية وااجتماعية   ألن احلياة برمتها ابتالء للفرد واختبار لوربه وثباته وارتباطه باهلل تعاىل   

كن في  عليه وسلم انكيب فقال " عن عبد اهلل بن عمررضي اهلل عنهما قال: اخذ رسول اهلل صلى اهلل

الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وخذ من صحتكلمرضك ومن حياتك لموتك ومن غناك لفقرك ، 

 .1"  ومن قوتك لضعفك

عيشة املؤمن إذن متقلبة متحولة ا تكاد تعرف ااستقرار والثبات   فيتوقع العسر واليسر والضيل م    

والسعة   والفقر والغر  ويدرك ان ذلك مض اابتالء   لذا ا  ب ان يغفل عن اهلل تعاىل يف كل ما 
                                                 

رضي اهلل  –(   وكان  ابن عمر  2626( احلديث )  2( كتاب الرقاق   باب )  722 -22صحيح البخاري بشر  فتح الباري )   -1
 حياتك ملوتك . يقول إذا أمسين فال تنتظر الويا    وإذا أصبحن فال تنتظر املساء   وخذ من صحتك ملرضك   ومن -عنه 
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  إن افتقر وإن استغىن يؤول إليه أمره   ويقبل عليه سبحانه بالطاعات والقربات   ويذكره يف كل حال 

 م أو استكبار   ودون ضجر او صلف .ذكره   دون ترب 

وحكمة يقتضيها  مر كله بيد اهلل تعاىل يقلبه كيف يشاء   ويف كل حال يوري إليه الفرد فيه خريفاأل 

ن ع كل ما سيكون عليه حال املسلم فال  ب أوية   وبالتا  فلطف اهلل تعاىل حاضر متدبري العناية اإل

و حاجة   ليواجهها باوروب إىل التخلص من النفس   ألن ذلك تعبري عن ينسى اهلل يف حلظة عدم أ

 وربكم ذو رحمة واسعةضعف إميان وفقر تربوي صار إليه الفرد إضافة إىل التخلي عن رمحة اهلل تعاىل " 

 " ) هود :   (   .

املتوزعة  تجها ضعف تربية الفرد داخل اجملتمعن لدى املراهل احملاول لالنتحار أحالة الضعف اامياين   

جتماعية املختلفة ) املسجد   املسر    التلفكيون   املدرسة   ااعالم ..( إىل على مؤسسات التنشئة اإل

جانب مؤسسات اجملتمع املدين اليت انكفأت على ذاهتا ومالن إىل جتميع املعونات املالية   فحسب 

وقد  1ألف مجعية متسولة أغلبها يأخذ وا يعطي " 28اجلكائرية " يوجد ااحواءات الرلية للداخلية 

كشفن جتربة عبد العكيك غرمول " يف العمل اجلمعوي ) احتاد الكتاب ( عن وجود صراعات غري ثقافية 

  وتضخم املواحل الذاتية والطموحات غري املشروعة   فأصبحن اجلمعيات منتشرة كالفطريات مضمونا 

 . 2انتهازية وقلة الثقافة واألدب"الطبيعي يف ا

ية اليت تنخر هياكلها وتأو على بالتا  كيف تتجه إلسناد املراهل املسلم وهي مثقلة اذه األعراض املرض 

  وا عالقة وا بالذوات اليت تستجري  ا ونفوذا  خالقها   فهي منشغلة بالذات العضوية ) املنتمية ( كسب  أ

                                                 
  ) اجلكائر   جريدة  جمعية دينية ، بينها جمعيات االرثوكسيين والكاثوليكييين 80122جمعية أجنبية ، و 81مجيلة بلقاسم    -1

 . 7222 -22 -22الشروق   
) اجلكائر   جريدة بعد انحرافها عن ادوارها الحقيقية ، دعوات إلى إعادة النظر في قانون اعتماد الجمعياتالثقافية زهية منور    -2

 . 7222 -22 – 72الشروق ( 
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حنرافات اليت هتدد الشخوية املراهقة   " قال النيب صلى اهلل عليه وسلم : " اا من الفرا  و تلف اا

 1". اغ  ر  الف  و   ة  ح  الص   اس  الن   ن  ر م  ي  ث  اك  م  يه  ف   ون  ب  غ  م   ان  ت  م  ع  ن  

داء الواجبات صحته وشبابه يف أاحلديث يثري يف املؤمن رو  العناية بالوحة والوقن   فيستثمر  ً     

والتكاليف من عبادة وجهاد واندفاجمل حلل قضايا املسلمني ولتحمل مشكالهتم وواجباهتم ح  ا يندم 

ن  إ  و   ه  الل   نب  ي ج  ف   طت  ر  ا فَّ  ى م  ل  اع  ت  ر  س  ا ح  ي   س  ف  نَّ   ول  ق  ن تَّ  أ  وا يفر  يف جنب اهلل تعاىل " 

ِ  نت  ك    ن  أ  و  ل   اب  ذ  ى الع  ر  تَّ   ين  ح   ول  ق  تَّ   و  أ   ين  ق  ت  الم   ن  م   نت  ك  ي ل  ان  د  ه   ه  الل   أن   و  ل   ول  ق  تَّ   و  أ   ين  ر  اخ  الس  ن  لم 

 2(28 -26") الكمر : ين  ن  س  ح  الم   ن  م   ن  كو  أ  ف   ة  ر  ي ك  ل  

هلل عليه حال انغالق الفضاءات الشبابية اليت يرت  فيها املراهل املسلم على حب اهلل تعاىل ونبيه صلى ا 

مل يف احلياة املوهوبة   وا د السند النفسي وااجتماعي على جمااة الوعوبات وحب األوسلم   

واملشكالت املختلفة من قبل املنتسبني وذه الفضاءات   وقتئذ ينمو التشا م عنده ويتضاءل التفا ل 

 ائية .ويربز التفكري يف اانتقام من ذاته واخلروج من تكاليف احلياة بوورة ن

جل إسعاد الناس   ويف اانسان للخدمة العامة والتطوجمل ألكاد فضاءات تعاونية ابتكرها وهي بال 

ى ل  وا ع  ن  او  ع   تَّ  ال  ى و  و  ق  التَّ  و   ر  ى الب  ل  وا ع  ن  او  ع  تَّ  و  اإلسالم ترتقي إىل الودقات والقربات   قال تعاىل " 

                                                 
باب ماء جاء يف الرقاق   وأن ا عيش إا عيش اآلخرة   حديث رقم  –كتاب الرقاق 22فتح الباري بشر  صحيح البخاري   ج -1

  2) الرياض   مكتبة العبيكة   دراسات تربوية في األحاديث النبوية  نقال عن ممد لقمان ااعظمي الندوي    722ص  6227
 .222( ص  2992 – 2222

2
( ص  2992 – 2222  2) الرياض   مكتبة العبيكة   دراسات تربوية في األحاديث النبويةممد لقمان ااعظمي الندوي   -

228. 
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ِ   ن  إ   ه  وا الل  ق  اتَّ  و   ان  و  د  الع  و   م  ث  اال   " ) املائدة :    ( ويقول النيب صلى هلل عليه  اب  ق  الع   يد  د  ش   ه  الل 

 .1"" واهلل في عونالعبد ما دام العبد في عون اخيه وسلم 

مترام ومواحلهم   اضطرد منو  ف ذا للى اجلمعويون عن ميادين الرب والتقوى وانقلبوا إىل خدمة 

ة يف فعال املنكر نفس وسوى ذلك من األكرات وقتل الحنراف لدى الطبقة الشبابية من  درات ومساإل

اجلماعية اليت أوصى اا اإلسالم والنفع ن الفردانية أصبحن املرجعية بدل الرتبية ااسالمية   طاملا أ

 اخلاص بدل اخلري العام .

 ها سالمية الذي ا يقوى على مقاومة  املمارسات املنكرة ودفعينتج بذلك تلغيم منال الرتبية اإلو  

بسبب احلساسية ااميانية لدى اجملتمع املؤسسات التغيريية عن أداء دورها اىل جانب ضعف  بسبب للي

ا يف نفسيته وتفاعالته   ا عميق  ا اجتماعي  العشرية السوداء اليت مرت باجملتمع اجلكائري   واحدثن تغيري  

ر بني  تلف الفئات فبعد حراك اجتماعي نابع من تطلع الشخوية اجلكائرية اىل التعاون والتناصر البي

ااجتماعية   خاصة الفئة احملرومة واحملتاجة   حدا كف اجتماعي عن منتجات املرحلة السابقة   

وحتولن الشخوية اجلكائرية إىل سكون وكمون ا تكاد تفارق الدائرة الفردية إا يف احلاات النادرة   مما 

 اليت تعمل اغرتااا بشكل افن   جراء التباعد جعل ااغرتاب لة طارئة عليها فضال عن فئة املراهقني

 .ااجتماعي وتضخم محاية الذات مقابل تردي وتناقص الوعي باجلماعة 

املتأخرة ( يف اجملتمع اجلكائري  يتعلل املراهقة ويف نوجمل آخر من ااحنراف انساقن اليه الطبقة املراهقة ) 

  فقد " اكد خرباء جكائريون اناسبة عرض  اجلامعيةباملمارسات اجلنسية غري املشروعة يف األوسا  

من الشباب اجلامعيني لديهم  % 22من الشباب ان  2298دراسة حول فريوس املناعة ) السيدا ( على 

                                                 
1

-  
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من الطلبة  %22ممارسات جنسية خطرية   وأشارت الدراسة ) املعهد الوطر للوحة العمومية ( أن 

ر من النوف يورحون بانم ا حيمون انفسهم خالل واكث 22لديهم عالقات جنسية قبل سن 

مم ا حسب منظمة األالعالقات اجلنسية   وأبدى اخلرباء تأسفهم لكون هذا الداء يف اجلكائر يبدو ضعيف  

ا أكرب يف وسط الفتيات والشبان على وجه اخلووص   مضيفني أن الداء يعرف املتحدة   يشهد انتشار  

 .1يات "انتشارا متكايدا يف وسط الفت

وسا  املثقفة اليت ينتظر منها مواصلة البناء احلضاري   واإلسهام يف حتضر اجملتمع رقم  يف يف األ     

الذي يعاين التخلف والتبعية بيد أن الواقع الرتبوي ا يرتجم األمل يف النهوض   ويكشف عن نقائص 

سيما ما تعلل منها باحملرمات والرذائل عميقة يف متث ل سلوكات الرتبية ااسالمية وبعد عن مضامينها   

اليت هتدد البناء النفسي والبيولوجي للشخوية فضال عن املضار ااجتماعية اخلطرية اليت تؤدي اليها 

 .املمارسات اجلنسية غري الشرعية 

ا نغفل أمام تكايد نسبة ااحنراف إمهال تدريس الرتبية ااسالمية يف مراحل التعليم املختلفة   إذ هي    

مادة ثانوية منذ التحاق املتعلم باملدرسة وح  ناية املرحلة الثانوية ) املنظومة الرتبوية اجلكائرية (   تنقطع 

ني اىل لوص الدراسات ما بعد التدرج   عدا املتوجهاجرد اانتقال اىل املرحلة اجلامعية وح  مراحل 

 ااسالمية .

ا من مقرراهتا ح  ينتهي تكوينه اجلامعي   خالل ذلك يفتقد فال يتلقى اجلامعي) ذكرانا وإناثا ( شيئ   

السند الشرعي الذي يذك ره باهلل تعاىل   ويربطه بالطاعة   و دد له احليوية ااميانية اليت تضعف بكثرة 

ملخالطة   وحدة ااختال  بني اجلنسني إىل جانب نوعية املنال اجلامعي املتسم باحلرية الشخوية   ا
                                                 

صفر  72 – 7222 – 22 – 72   جنس من الجامعيين بالجزائر في خطرالنصف ممارسي جريدة الشروق   دراسة "  -1
 . ئراجرين من قبل املعهد الوطر للوحة العموميةباجلكا.2227
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حكام الشرعية وكيفية التعامل مع املواقف اجلديدة اليت تعرتض طريقه ثل له مرجعية يف التعرف على األومي

كثرية  ) ومنها املشكالت اا يوافل مكمات الشرجمل   سيما تلك املتولة بالنمو العاطفي ومشكالته ال

ا وتستوعبها استيعابا متكنا اجلنسية (   وكذا ضوابط احلرية اليت تتكفل الرتبية ااسالمية برتشيدها إسالمي  

  يتساوق مع حقائل الفطرة السليمة ويتالءم مع طبيعة التكاليف الشرعية املنوطة باملراهل املسلم يف هذ 

 املرحلة احلرجة من منوه. 

كالت املراهل املسلم ومعاجلتها ألمراض الوحة تثبن " أن بية ااسالمية اذا ااستيعاب ملشوالرت     

مراض يف الغالب  الفة أوامر اهلل تعاىل  .. والتوحيد الوحيح يقوي القلب إىل اخلري ويشر  سبب األ

حلب والتعظيم واخلوف ا إليه باا به يف مجيع أموره منورف  الودر و عل اإلنسان متوجها إىل اهلل ومتعلق  

جالل والطاعة واانقياد والتوكل واإلنابة ودوام الذكر مبة وخضوعا فيمتلئ القلب من مبته والرجاء واإل

وتعظيمه ح  ا يكون فيه فرا  لغري حب اهلل وما نكل من احلل بل يكون اهلل أحب إليه مما سواه واجل 

 .1لك "مماسواه وا يرى اللذة والنعيم والسرور إا بذ

وتكشف التحوات ااجتماعية العميقة اليت مير اا اجملتمع ااسالمي املعاصر   حجم الضعف     

ىل اقتباس املناهج الغربية فه غياب الرتبية ااسالمية بعد أن اجتهن املناهج الدراسة إالرتبوي الذي خل  

اجلماعة وتغييب اووية احلقيقية يف سالم يف تربية الفرد وهتذيب نة التعليم   والتنكر ملرجعية اإلوعلم

   جتماعية   السياسيةكيل الشخوية املسلمة املعاصرة   إىل جانب امليادين احلضارية األخرى ) اإلتش

 .وصال اجملتمع ااقتوادية   الثقافية ..( األمر الذي أدى إىل تفشي الفساد يف كل أ

                                                 
 . 262( ص  2986 – 2226 2) الرياض   ؟   تربية االسالم وادعاءات التحررعبد الرمحن الدوسري    -1
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خالق واألعمال   د يف الضمائر اضطربن به األم وفسا" فساد يف العقول اضطربن اا العقائد واملفاهي

زواج ة اضطربن به العالقات بني األوفساد يف التشريع اضطربن به النظم والقوانني وفساد يف األسر 

والوالدين واألواد   وفساد يف احلياة ااجتماعية وااقتوادية والسياسية كلها جعلن بالد املسلمني يف 

 .1الطليعة من قافلة البشر ومأخذ الكمام منها   مؤخرة العام بعد أن كانن يف

والرتبوية الكفيلة والسياسية القانونية تفراد واجلماعات واملؤسساوبدهي أن الفساد يتسع نطاقه بني األ   

اعاجلته   سيما تلك املتعلقة بتكوين النشئ وتنمية الشعور باحلرية ومدافعة ااستبداد اجلا  على النفوس 

وعكيكي وانتفاضة الشعب التونسي العربية وااسالمية   مثلما حدا بتونس   إثر مقتل ممد بيف البالد 

   7222  وقد حول ما أراده التونسيون بعد ثورة اليالني جانفي زين العابدين بن علي  إلسقا  نظام

تذة التعليم عن العمل وتبعهم يف ذلك أسابشن إضراب "النقابة العامة للتعليم األساسي" بعدها  قامن

ليم الثانوي   وقال مودر يف النقابة التونسية أن مطالب أسرة التعليم يف تونس تتلخص يف ربط التع

أخفل يف مسار تطوير التعليم على الرغم من قد يكون يعر أن العهد السابلباوويةوالعورنةما

  ."الكيتونة "و  "القريوان " بلد يف القطاجمل اا حظي اليت الضخمة ااستثمارات 

وتعد مطالب من هذا النوجمل نقلة نوعية يف تفكري املعلم التونسي الذي يعد بذلك استثناء يف جمتمع 

سني األجور وترقية ظروف العمل م ترب  مطالبهم ساحة حت -وحلد الساعة  -املعلمني العرب الذين 
صالحية ااهتمامات احلضارية واإل دائرة حراك تربوي عريب خيرج من شرنقة  املاديات وااجتماعيات إىل2

ية واإلسالمية اليت تركك على ترقية اإلنسان املتعلم   إذ اووية مطلب عميل يراجع غايات الرتبية العرب

سالمي العلمانية يف اجملتمع العريب واإلا عن التبعية اليت خلفتها الرتبية صوله العقدية والثقافية بعيد  وربطه بأ

                                                 
 .82  ص  التربية االسالمية ومدرسة حسن البنايوسف القرضاوي    -1
 . 7222 -22 -78  جريدة الشروق    من ثورة الخبز الى ثورة التعليمبشري مويطفى    -2
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  ومتلي قناعاهتا ااستعمارية عى اليت بقين حتاف  على تواجدها الثقايف ستعمارية املوروثة من احلقبة اا

 أبناء املسلمني املوالني للفكرة ااستعمارية .

 Aspiration: تربية الطموح  

و احلاصلة ) املنجكة يف الفرتة املعاصرة  ( أ ) املتوقعة غري حريةاجته للحساس الفرد املسلم حبل إحا      

يف دوارها احلضارية ومتثل أو ) اجلكئية ( يف بعض البالد ااسالمية التجربة التارخيية ااسالمية ( أ يف

تفاعالته ااجتماعية والسياسية وااقتوادية لقاء الرتبية اليت تلقفها خالل منوه ااجتماعي ينتج طمو  

 التنميةباملهمات واملتطلباتاملتعلقة حنو تطوير الفعل احلضاري وتتكون إرادة يف خدمة اجملتمع تلتفن إىل 

عن عن   وهو يعرب فضل يف ميادين التفكري العلمي والعمل ااجتماعي وتتحفك إلنتاج األ اجملتمعية

  فالفرد املسلم 1ينتظر من الفرد القيام اا حال قيامه بأداء مهمات معينة  هداف والغايات اليت األ

ا أملته العادة والظروف و التفاعل معها تفاعال جامد  أالطمو  ا يعيش يومياته ادف التخلص منها 

املكررة   بل يعيش ودف كبري ا تستوعبه األيام والسنون   وتبدو احلياة أمامه صغرية ا تكفي إلجنازه 

يائه وحب عباده   وأثبن صالحيته الكمانية ...يعيش لدين عظيم ر  معتنقيه على حب اهلل تعاىل وأنب

وشيد احلضارة اليت نسانوأجنك احلرية لبر اإلواملكانية لقيادة البشرية حنو السعادتني ) الدنيوية وااخروية ( 

ينه احلضارية والعمل ىل جتديد مكانة دن   يطمح الفرد املسلم املعاصر إتعرب عن عقيدته وفلسفته   م

 .سالم يف قرون جمده وقوته اإل حققهاستاذية العاملية اليت استعادة األ

لذاو هدفه على النجا  ا ن ايقتورأخالل مضامني الرتبية ااسالمية  منالشاب املسلم  يطمح     

ضافات جتماعية والثقافية وغريها من اإلميانية واملعرفية واالشخوية اا يلكم من احملتويات اإلغناء اوإ

                                                 
 . 3( ص 2992) القاهرة   نضة مور   دراسات سيكولوجية في مستوى الطموح والشخصية كاميليا عبد الفتا      -1
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الكبري الذي يعك  ىل النجا  احلضاريا مميكا للذات   بل ميتد إا ذاتي  ضج   ويعتربها كسب  الضرورية للن

 ون  يك  و   اس  ى الن  ل  ع   اء  د  ه  وا ش  ون  ك  ت  ل  اط  س  و   ة  م  م أ  اك  ن  ل  ع  ج   ك  ل  ذ  ك  و  ىل موقع الشهادة "الدين ويرقي األمة إ

 (222) البقرة : ايد  ه  ش   م  ك  ي  ل  ع   ول  س  الر  

سالم   وهذا ايتأتى ملسلم قور طموحه على متاجمل ا من اإلا وقرب  ا وعمال بعد  يشهد على اامة فكر   

شباعات املادية تتجه إىل اإلالدنيا وأمعن يف حتقيل رغائبها   مثلما متليه مضامني الرتبية الغربية اليت 

( معربا عن الطمو  "  2922)  FRANKيقول فرنك جة اجلودة يف حتقيل اودف املرغوب واستيعاب در 

جادة املقبل يف واجب مألوف يأخذالفرد على عاتقه الوصول إليه بعد معرفة مستوى إجادته مستوى اإل

يف جادة للهدف اليت حيققها الفرديتوقف عند مستوى اإل فرانك يرى الطمو  1من قبل يف ذلك الواجب"

خالقية نية ذات العالقة باهلل تعاىل واألوانب اإلميالص اجلىل غايات أخرى الرتبية الغربية دون التفات إ

kahl  (2922 )وقد " أوضحن دراسة كل من كاهل ذات الولة باجلماعة اليت ينتمي اليها الفرد  

Labovitz(2922  )( وا بوفيتك2962)  Ruching( وروشينج  2962) Borduaوبوردويا 

سرية ( أن العالقات األ 2929)  Ovondo( وافوندو 2929)  Bocotobaوبوكوتويا 

 .2على مستوى الطمو  ااكادميي "وطموحات الوالدين واجلو ااسري وما تأثري كبري 

سرية   لات وأي متغري آخر ) الرتبية األكادميي   األ أكادميية تتمركك حول الفرد وجناحهاهتمامات 

ة اليت جتعل ذروة سالميخبالف الرتبية اإلوغريها ( يرتبط بذات النجا  الفردي   الشخوية  الذكاء 

سلم يعد ضمن خرة   وأي فعل ينتجه الفرد املتعاىل ونيل املثوبة يف الدار اآل إرضاء اهللطمو  املسلم 

 امني مادية دنيوية .وإن محل مض عبادة اهلل تعاىل ح 
                                                 

11
 . 8عبد الفتا    املرجع نفسه   ص كاميليا  -

) جامعة  حولية كلية التربية   "العالقة بني الطمو  ااكادميي وأساليب املعاملة الوالدية والتحويل الدراسي"إبراهيم علي إبراهيم    -2
 . 227( ص  2992 – 2222قطر   
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ِ  يقول تعاىل    ض  ر  ي اال  ف   اد  س  الف   غ  ب   تَّ  ال  و   ك  ي  ل  إ   ه  الل  ن  س  ح  ا أ  م  ك    ن  س  ح  أ  ا و  ني  الد   ن  م   ك  يب  ص  ن   نس  ال ت  " و 

خرة   ا حيتفي الفرد بالدنيا توازن بني مطالب الدنيا واآل(22" ) القوص :  ين  د  س  ف  الم   ب  ح   ي  ال   اهلل   ن  إ  

خرة ح  ينسى الدنيا بل يتمسك اما ويعمل وما ح  ايناقض ة وا ينغمس يف اآلخر ح  يغفل اآل

طمو  اجلمعي   وبالتا  يرتدى   ومن   يضيع طموحه الذاو مع فقد الالفطرة وينتهي إىل موري جمهول 

 .نسان اىل مرحلة البدائية والفوضىاإل

 واملشاركة يف إنتاج اخلري بني يتعكز طمو  املسلم باستمرار الرتبية على التعبد والقرب من اهلل تعاىل    

ا العمل للذات الذي حييل الفرد إىل متجاوز  هداف القريبة والبعيدة برضوان اهلل تعاىل وربط األ أفراد اجملتمع

ية م مشاعر اجلماعية   وبذلك يتطور الطمو  بتطور الغاويقك   اسلوك األنانية واألثرة الذي يضخم اان

 احملددة لبلوغه .

تتجاوز األفراد  سالمي ( ) التمكني للدين اإل وحني يشعر الفرد الطامح بأنه يعمل لغاية كبرية 

ن بناءه النفسي وااجتماعي ينمو ا أوينطلل يف ااجناز احلضاري مدرك  واجلماعات يعظم طموحه ويكرب 

ا يتجاوب مع ا اجتماعي  ومتثله دور     بذلك يكتسب حب اانتماء للوطن فضال عن انتمائه للجماعة

الذي يتعاون فيه مجيع أفراد اجملتمع معربين عن استعدادهم للتضحية والورب من  الدور احلضاري الكبري

   وعمل ما  ب عمله لبلوغه .أجله 

املنهجية يف دراسة الطمو    أعادت نفس  توقد ساوقن الدراسات الرتبوية العربية نفس ااجتاها     

سالمية ها على البيئة العربية دون تنبه إىل خووصية الرتبية اإلتقاملرتبطة بالطمو  وطباملستقلة التغريات 

( عن مستوى الطمو  2926) نجد "دراسات ثروت ممد عبد املنعم فها للفرد املسلم   يحاليت تت

(  2987عبد الفتا  )  ا ببعض لات الشخوية   وكذا دراساتومستوى التحويل الدراسي وعالقتهم
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إضافة اىل دراسة جابر عبد احلميد  1( 2986( وألاء ممد اامني )  2982) فاء ممد كمال   وو 

 .(  2982) 2جابر

وفحص ذات املتغريات دون استيعاب لطموحات الفرد املسلم يف البيئة  اجتهن اىل نفس العالقات

املسلمة ذات اخلوائص احلضارية املتمايكة عن البيئة الغربية اليت جتاوزت مرحلة التخلف   وهي تعيش 

الوعي الدميقراطي  راهتمامات حداثية وما بعد حداثية ا ميكن مقارنتها باهتمامات ااستبداد ونش

يف املنطقة العربية  سالمية اليت يدافعها الوعي الرتبوي اإلياة العربية وغريها من الرهانات احلاليوأسلمة احل

نهجي   إذ ا ميكن حبث الطمو  األكادميي دون لبحث الرتبوي املسالمية   وتعد من أولويات اواإل

وا ى الفرد املسلم مرتبط أالوطن العريب   فتكون الطمو  األكادميي لد كادميية املتاحة يفحبث احلرية األ

 ية اليت حتتضن العلم واابداجمل .بتحقيل احلر 

ا يف قبول الشخويات الفاعلة الأهلية والالكفاءة معيار  كادميي يف جمتمع يقرر الطمو  األما حبث الأ    

 الطمو  معناه تدمريتتطلب اهلية عالية وكفاءة نوعية   والقائدة للمجتمع وكذا املواقع ااسرتاتيجية اليت 

 .  ااكادميي منذ بدايات تشكل خرباته ااوىل يف مرحلة النضج  

" وقد عادل سبحانه وتعاىل بني العبادة اخلالوة كالوالة وبني عمل احلياة وكسب العيش من حيث     

ا بالعبادة اخلالوة أم كان عبادة نسان سواء أكان خاص  ب   فكل عمل طيب متقن يقوم به اإلتقرير الثوا

                                                 
 . 333 ابراهيم علي ابراهيم   نفس املرجع السايل : ص -1
قطر   جامعة قطر      "الرتتيب الوادي وعالقته باحلاجات النفسية ومستوى الطمو   "ميد جابر   ممود امحد عمر  جابر عبد احل -2

 . 222(   ص 2997    2  جمل  2س حولية كلية التربة
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عن طريل كسب العيش وإثراء احلياة باانتاج يضع اهلل تعاىل النتائج الطبيعية له يف الدنيا ويضع أمامنا 

 .1اجلكاء عليه يف اآلخرة حافكا حيمل اانسان على إجادة عمله وأتقانه مهما يكن نوجمل هذا العمل " 

خرى   ولذا ا د الفرد املسلم األجناز وتطوير جمتمعه عبادة تقع ضمن العبادات إذ طمو  الفرد لإل   

نشطة الوناعية التحضر يف مراب احلياة وصميم األفرقا بني الوقوف يف مراب الوالة والتشبث ادفية 

  تتجاوز حالة التخلف الذي يعيشها اجملتمع املسلم والفالحية والتعليمية والعمرانية اليت متكن للنهوض و 

تا  قوة العلمية والعسكرية والفنية وأمة السابقة من اللذي مكن األوضرورة اارتقاء إىل مستوى اإلسالم ا

 مم املعاصرة وا   بسبب االتكام به واارتبا  انهجه يف إدارة شؤون احلياة املختلفة ا بني األا قائد  وا موقع  

ري الكبري ىل دائرة الوراجمل احلضالدى الشاب املسلم الطامح ينقله إ هدفية التحضر يف املرحلة املعاصرة

يف مرككةادف النيل منه وربطه بأعمال العنف املختلفة واجملاهرة بذلك ا  سالم حرب  ي يواجه فيه اإلالذ

" أسهم يف تكوينها املستشرقون واملتعوبون من رجال صدارات الدورية وغري الدوريةواإل  تلف املنشورات

املقروءة منها واملسموعة واملرئية   واليت قامن وا الكنيسة والساسة وغريهم وكذا وسائل ااعالم الغربية 

تكال تقوم بدور خطري يف تشويه صورة ااسالم وتكييف حقائقه لدى العام الغريب والعاملي   سيما وان 

 .2ها من اليهود احلركيني "ليالقائمني ع

اإلسالم   وهتاجم نيب فلسفية املغلوطة واملتعوبة عن تبث أحكامها وتقريراهتا الوصفية والتحليلية وال

ا غري قائم على علم وا بينة خيفي وراءه نفسية بغيظة مريضة تسيء ملرياا النبوة ا صلف  سالم هجوم  اإل

ء باحلقد ى" فقد كتب املسيحيون تارخيا غريبا عن ممد صلى اهلل عليه وسلم ..تاري  ميتلإساءة بالغة
                                                 

 االسالمية ، دراسة ميدانية في مدارس المنطقة التعليمية بالشارقة ، مفهوم العمل في االسالم وأثره في التربيةمحيد ناصر املكري  -1
 . 76ص  2998 رسالة دكتوراه منشورة    ) الشارقة   منشورات دائرة الثقافة وااعالم (

  احلواجك  ، العالقة الفكرية الثقافية بين العالمين االسالمي والغربي في العصر الحاضرمفر  بن سليمان بن عبد اهلل القوسي  -2
 28  ص  7228 –ه  2279( العام  776  العدد  72واجلسور   دعوة احلل   رابطة العام ااسالمي ) مكة املكرمة   السنة 



 الفصل السابع                                                    ممارسة الحرية في التربية اإلسالمية           

233 

 

ه دانيت ملتمثال من الذهب لبئه الشياطني له   ووصا كان يسجد ان ممد   فيه والكراهية له   ادعوا

يف رواية اجلحيم   ويف نظر كتاب العوور الوسطى يوصف تارة بالسحر وأخرى بالفجور   اد حلباإل

عدائه   سالم لينتقم به من أا جديدا ألاه اإلن يوبح بابا فاخرتجمل دين   يفلح يف أويعتربكارديناا م

 .1ا لكل احلكايات الفظيعة "قات وموضوع  وصارت سريته رمكا لكل املوب

سالم ويظلوا على جاهلية الغرب من الباحثني عن احلقيقة إىل رسالة اإل ونالغربي وذلك لئال يلتفن

نسانية من مجاليتها احلقيقة اا من والقلوب واألخالق  وسلبن اإلروا  املفلسة اليت دمرت األ الفاسدة

 سالمية داخل اجملتمعات الغربيةوخارجها .التخوف من عودة السيادة اإل ناحية   ومن ناحية أخرى

سالم عقيدة عنف   وأن أهله ا " اإل Boll Jonsonيقول املؤرل الربيطاين الشهري بول جونسون    

  برياء ميد املسلمني بالرغبة يف قتل األ يتقبلون أي نوجمل من احلوار اا ايب البناء   وأن القرآن هو الذي

ن ااسالم يشن حربا ضروسا يف كتابه " اإلسالم والعلم " أويكعم كثري من املستشرقني وا سيما رينان 

 .2على حرية الفكر ويكبن مجيع احلركات العلمية وحيضر على معتنقيه التأمل والنظر والتفكري "

ولئك أ -ساءة للمسلمني خاصة أصروا على تشويه اإلسالم واإل وكذا فولتري وفولر وغريهم من الذين

نشطته ااقتوادية وااجتماعية والثقافية كوا جمتمعاته املختلفة يف  تلف أالذين يعيشون يف الغرب ويشار 

اللوبيات اليهودية  وباملقابل حيمو -حواءات الدخل القومي  يف إغربيني  بل ويتفوقوا على املواطنني ال

وتقوي انتشار ااستيطان ااسرائيلي وتشجع اوجرة سطني حتالل الوهيوين ألرض فلاليت تعكز اإل

نتاج موطلح نفسي جديد يعرب لدرجة إ سرائيليةة السكانية لواحل الدميغرافيا اإلاخلارجية لتحوير الرتكيب

                                                 
1

  ترمجة كمال جاد اهلل ) مور   الدار العاملية للكتب والنشر   قديهتدفاع عن محمد صلى اهلل عليه وسلم ضد منعبد الرمحن بدوي    -
 . 6ص   بال تاري  (

 . 72مفر  بن سليمان   املرجع نفسه   ص  -2
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 Islamدبيات الغربية ب" اخلواف ااسالمي ضطرب إىل ااسالم   يعرب عنه يف األعن النظر امل

Fobia. 

جتماعي سالم حدا ايتم تقليوه يف ماهية الشر .. فاإلسالم ورفض لنوجمل معني من اإل " كراهية ويعر

رهاب اإلسالم واإلرايف وثقايف وأن هذه الكراهية تتغذى بتوورات سلبية وجامدة للط بني مفاهيم وجغ

وحني يتلقف الشباب املسلم هذه املقوات الغربية التخويفية 1والتطرف كما للط بني الدين والثقافة " 

سالم من دينه ويودق ما زعمه الرافضون لإل ىل التخوف منميكن أن تنطلي عليه فينجرف هو اآلخرإ

دبية والفنية والسياسية واأل الفكرية هنتاج ذلك يف دراساتيهود والقساوسة واملبشرين وميكن أن يعيد إال

ناعات واخلطابات   ومن ضمنها املقوات والقالسوكات ااجتماعية املختلفة  ىل جانبإوح  الدرامية  

 اليت يقتنع اا .

اإلسالمي  اانتماء لالسالم   ويذوي طموحه زحوال ينكفئ على ذاته ويستحي من إبراويف أحسن األ

يف تشويش فكر الشباب  ر الغريب املتطرفكىل املطامح الدنيوية احملضة   وهو بالكاد مقود الفويتحول إ

ه وتعاليمه ومنع الدعوة إليه التشبث بتوجيهاتاملسلم وض  املقوات واادعاءات التضليلية لورفه عن

 ا يف قيادة التحضر وأستاذية العام.ذ طموح  س من أن يتخئيىل التيخاصة يف ديار الغرب  إضافة إ

ديان م بسبب مكانته ومتيكه عن مجيع األالتضليل الغريب ميارس العداء املنهجي واملنظم على ااسال 

ساوسة ورجال ن القعومشوليته لكل جوانب احلياة   عدا عن ارتفاجمل نسبة معتنقيه بني أبناء الغرب فضال 

هم عن وللي سياسيةنظمتهم الهشاشة أكل وحدهتم و تليه   رغم ضعف املسلمني وتالدين الذين حتولوا إ

 وانب املتعلقة باألسرة واألحوال الشخوية.بعض اجل خال  مقررات النظام ااسالمي
                                                 

  72اسالمي ( السنة ) مكة املكرمة   دعوة احلل   رابطة العام ا ، الخواف االسالمي بين الحقيقة والتضليلعطية فتحي الويشي  -11
   نقال عن معجم ااحرتام املتبادل . 22م ص  7222 –ه 2278   729العدد 
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سالم خباصية املنعة الذاتية اليت تقوى باستمرار رغم الضعف احلضاري الذي حلل مما يعر تفرد اإل     

وينافس  عله يكتسب القبول العاملي من مجيع أصناف الثقافات والديانات وااعراقاألمر الذي  بأهله 

الديانة املسيحية واليهودية احملرفتني فضال عن الديانات ااخرى املوغلة يف الغموض والتضليل لفكر  بقوة

 اانسان وسلوكه .

دفع هذه التكييفات الفكرية والفلسفية يكون برتبية فكرية عميقة تنتجها مضامني الرتبية ااسالمية    

الواقع املتخلف الذي ا يعكس قوة ااسالم  ئ عليها طمو  الشاب املسلم الذي يعمل لتغيريش  نج وتد  

حياهتم ىل تنشيط ه بنجا  التغيري وعودة املسلمني إ  ويربط جنا  طموح وحيويته يف اانتشار والتوسع

وإستئناف حياة إسالمية جديدة بعيدة عن تقليد احلياة الغربية وفلسفة  سالمودفع تنميتهم بتوجيهات اإل

ملرياا النبوات وأسقطن منظومة الدين من أجندهتا السياسية وااقتوادية احلضارة احلديثة اليت تنكرت 

 .فضال عن الرتبوية 

رادة عميقة يف التودي وا ة الغربية لدينه ويضمر يف داخله إالشاب املسلم الطامح يتابع هذه العدائي   

إليه ااستشراق  ي الذي صار مدى الدجل الفكر ا يكشف من خالوا للغريب ا عملي  والرد عليها رد  

سالمي ومدى على الدين اإل ليه العقلية الغربيةوفضاعة التجر الذي آلن إ ) غري املوضوعي ( وريباأل

 . الكيف الذي حيرك ح  الساسة الغربيني يف النيل منه ووصمه بأشنع النعوت وااوصاف

أن مهمتكم  7226ي عام مريكية يف خطابه السنو لضبا  كلية احلربية األ ) اابن ( "يور  جورج بوش

يلة ضد ايديولوجية قهرية معادية وكونا ا ستكون طو الكربى ستكون ماربة هذا ااسالم الراديكا  حرب  
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سلحة دمار شامل مشولية وكونا تسعى يف سبيل ذلك إىل احلوول على أهداف ذات مطامع توسعية وأ

 .1شيوعية "ا م تلحقه اا ال  لو وقعن يف يدها ألحلقن بأمريكا ضرر  

املوضوعية يف  تلف  الدراسات املنهجية العلمية املفندة للدراسات الغربية غرييرد عليها من خالل 

   عالمية والنشرات املتخووةىل جانب احملاورات والربامج اإلالتخووات اإلنسانية واإلجتماعية إ

 اليت تقدم الوورة املوضوعية غري املكذوبة بألسنة الغرب املختلفة إضافة اىل ترسانة السينما والتلفكيون 

تبا  الوجداين بالدين  ولكن ر عن قوة اإل عربا يا عاطفي  فعال املتشنجة اليت تنتج كالم  بعيدا عن ردود األ

 غالب احلملة الفكرية املنظمة التشويهية لكل ماسالم وتاملد العلمي املكيف عن اإلوقف ن تا تستطيع أ

 .جاء به ااسالم ودعا اليه النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم

طمو  الشاب املسلم إذن يرتقي اىل مستوى الوراجمل احلضاري  ابه احلمالت التبشريية اليت تريد ان    

تلحل ااسالم بالكنيسة وتؤسس وما خطابا مشرتكا  مع بني النفور واحلقد   وتلجأ اىل تغطية ااسالم  

 ضارية يف قيادة العام من جديد .لئال تتكشف قوته احلرد سعيد الك ادو كما ذكر ذ

فسه يف حوض ول واألخري ضمن صراجمل شامل يتعلل بالوجود املسيحي ن" ألن املسألة تدخل يف األ

سالم موضوعا صية   والقدحية اليت الذت من اإلوربا   فالوور النمطية اانتقاالبحر املتوسط وجنوب أ

 من ااسالم. الرغبة العارمة يف إ اد رأي عام مسيحي ينفروا حر كتها 

وللرفع من  حول القيم اليت تظهر وم مشرتكة مجع املسيحني  صور دعائية سلبية استخفافية تتغييوهي 

جلها رككت هذه الوور على القيم املضادة املوازية اليت مثلها ااسالم شأن هذه القيم وتربير الكفا  من أ

                                                 
 . 27بن عبد اهلل القويسي   مرجع سابل   ص مفر  بن سليمان  -1
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وعالقتهم سالم من الوراجمل ومدى قوة املسلمني يف إدارة الوراجمل طمو  يتقرر اوقع اإلذلك أن ال1"

فالذي يهم الشاب مستوى التدافع احلضاري الذي وصل اليه الوراجمل   لواحل احلركية خر ) الغرب( باآل

وهو ية ( ) الفكرية وااسرتاتيجية والسياس الغربية راككطرف املمن ااسالمية ام ا يكال مسيطرا عليه 

  ذلك انه طمو  ارتبط عيدا عنها بيعمل باستمرار على املشاركة يف عملية التدافع وا يرضى بالتواجد 

ه  ال  لو  و   ﴿به   وا ميكنه التنازل عنه "  ِ د ف اع  الل ه  الن اس  بَّ ع ض ه م ب بَّ ع ض  ل ف س د ت  اال ر ض  و ل ك ن  الل 

ماعية ( على كشف اجليتمكن ومن معه ) املشاركة  ح ( 722) البقرة : ﴾ذ و ف ض ل  ع ل ى الع ال م ين  

 عاملي ا. الفساد الفكري الذي يريد اساطني الغرب ترو ه

خالل التنشئة  اب املسلمبو من فرا  بل من تربية طويلة تلقفها الشلوك التدافع املرتبط بالطمو  ايأس  

متاهات ااستشراق احلاقد  واجلمعوية اليت حتميه من ااجنرار يفعالمية سجدية واإلسرية واملدرسية واملاأل

سالم   فضال عن إعداده ادارة الوراجمل إدارة حضارية بعيدة عن التشنج وردود اافعال احلماسية على اإل

 .اليت ا تلد املشروعات اجلادة يف مدافعة احلملة املنظمة من قبل الغرب

ملسيئة ذلك من خالل احلراك النشط املناهض للرسوم الكاريكاتورية اوقد عرب الشباب املسلم املعاصر عن 

الدمناركية " فقد جتمع حوا   Iyllandsللنيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم   اليت نشرهتا صحيفة 

آاف شخص من  تلف اجلنسيات العربيةواألسيوية أمام مبىن الربملان اليوناين حاملني عشرات 2

 نلتعريض بالنيب صلى اهلل عليه وسلم   وقد طالبوا مجيع املسلمني بالتعبري عمليا عالالفتات املنددة با

 .2رفضهم لتلك ااساءات من خالل مقاطعة املنتجات الدمناركية "

                                                 
) السنة ااوىل   العدد  فكر ونقدممد نورالدين أفاية   ااسالم يف متخيل الغرب    يف مكونات الوور النمطية الغبية عن ااسالم    -1
 . 67( ص  2998يناير  -2-
 املعرفة   موقع اجلكيرة ااخبارية، للرسول صلى اهلل عليه وسلم مسلمو اليونان يتظاهرون للتنديد بالرسوم المسيئة  شادي اايويب  -2
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عالمي املخل باألخالق املطلوبة يف ويندد بالفعل اإل سالمرككية الغربية املناوئة لنيب اإلسلوك حياجج امل

التعامل مع النبوات والديانات املختلفة   وا يقتور هذا ااحتجاج على منطقة دون منطقة بل يشمل 

احملتجون متابعة ااحتجاج باامتناجمل عن استهالك مجيع مناطل العام اليت يتواجد اا مسلمون   ويقرر 

 .يرتجم الرباء العقدي والسلوكي من صنيع ااعالم احلاقد  املنتجات الدمناركية كفعل تربوي تطبيقي

اج ح  إذ ا ينفع التنديد وحده   بل ا بد من خطوات عملية تؤسس للممانعة ورفع سقف ااحتج 

ن نيب ااسالم ممد صلى ية الغربية   ومن   يدرك الغرب أخالق ااعالميقوى  ويتمكن من تعرية األ

ا ا ديني  حيا يف قلوب تابعيه   ودينه خيتلف عن دين الكنيسة اليت قدمن منوذج  اهلل عليه وسلم ايكال 

 .ساءة يقوي اارتبا  باملنهج النبوي ااستمرار يف اإليدرك أيضا أن ا يف قيادة الفرد واجلماعة   و متخلف  

الغرب والعام ارجمل احلاصل بني ) من غري احلاقدين ( يدفعهم التون الغربيني املنفتحني إىل جانب أ   

  وينتهي ام سالمي اىل مكيد البحث يف تاري  الرسول صلى اهلل عليه وسلم والتنقيب يف سريته وآثاره اإل

سالم لدى الكثريين منهم   فضال عن إنتاج دراسات غربية مناقضة ذلك ا مالة إىل اعتناق اإل

م وتستبعد لرصات اافاكني من  عليه وسلللحمالت ااعالمية املغرضة تنتور لدين ممد صلى اهلل

 .على مرياا النبوة ومنهج الرسالة محلة ااقالم احلاقدة 

سالم يتحدى   األزمة الطويلة " اا Montavezمثل دراسة املستعرب ااسباين الشهري مونتابيث

اولوا قراءة وغريه من الدارسني الذين جتاوزوا عقدة املرككية الغربية وح1"مد يف العام العريب املعاصراأل

 سرية النيب اخلامت صلى اهلل عليه وسلم قراءة واعية بعيدة عن املنهجية الغربية املتحيكة . ااسالم و 

                                                 
فكر زمة الطويلة اامد يف العام العريب املعاصر (   عرض عبد الواحد اكمري   راءة يف كتاب ااسالم يتحدى ) األبيدرو مونتابيث   ق -1

 . 22( ص  2998  يناير  2)  الربا    املغرب  السنة ااوىل   العدد  ونقد
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 :  تربية الثقة 

يتأكد الطمو  ويستمر بتعكيك الثقة لدى الشباب املسلم يف ذاته ويف مجاعته ااجتماعية اليت ينتمي اليها 

العقل العريب ااسالمي احلديث قد دخل نتيجة لظروف عديدة حلقة " ان ويشاركها ااجناز احلضاري  

انطالقا من املنال احلر الذي 1مفرغة ستكيد من تفككه وتتكله وتقويض ثقته بنفسه وضمور ابداعه"

 ت النشطة يف جمال الفعل احلضاري .مع  تلف الفعاليايتفاعل فيه 

ودف احلضاري يتمكن من مقاومة ظروف التخلف فالشباب الواثل يف فكرة التقدم والواثل يف بلو  ا 

املوروثة من ااستعمار الغريب   او تلك املفروضة من قبل النظام السياسي او من بعض العوب اليت 

صميم الرتبية اليت تلقاها ويتلقاها باضطراد   واليت تؤهله للعمل وا   ويرى ذلك تراهن على التخلف 

سة من التنافس مع الغرب فضال عن اللحاق به  ئ  ن احلراك احلضاري وامليج تقيم احلواجك النفسية احلائلة دو 

املفضلة اوروب وتكتفي باملسايرة واملساوقة لقناعات اجملتمع القابلة للتخلف غري املستعدة للتغيري والعمل 

 اامر شيئا .عة بأنا ا متلك من اىل اجملتمعات املتقدمة أو القابعة يف دوائر اليأس وجلد الذات مقتن

ربر ذلك بانغالق النظام السياسي أو ضغو  احلياة ا جملتمعها وتن تقدم نفع  ومن رة اتستطيع أ    

ىل أن القدر مك ن التخلف وا ميكن جال ه اابقدر مماثل خارج عن اارادة املعاصرة   أو تذهب إ

وأي حراك ف حياة حضارية جديدة   أو ترى ان الطبيعة  املسلمة احلالية غري مؤهلة استئناالبشرية   

 بدل املبادرة وانتاج اا ابية .متوقع تومه بالفاشل بداية   ولذا تفضل ااستسالم 

ملفهوم ن هذا اعمفهوم الثقة بالنفسجكء من تقدير الذات   وأحيانا أخرى يفهم بوصفه متغريا مستقال " 

على  هوالنفسية وااجتماعية   وبقدرتحساس الشخص بكفاءته اجلسمية   فتظهر الثقة بالنفس يف إ

                                                 
 .272( ص ) عمان   السنة الثانية  2جمل  إسالمية المعرفةلغريب : مشروجمل ر ية نقدية   اعبد الوهاب املسريي   الفكر  -1



 الفصل السابع                                                    ممارسة الحرية في التربية اإلسالمية           

234 

 

  وإدراكه لتقبل اآلخرين له وثقتهم ام   ويتسم الشخص الواثل بنفسه بااتكان اانفعا  عمل ما يريد 

 .وتفكري"والنضج ااجتماعي وقبول الواقع   و د يف نفسه القدرة على مواجهة اازمات بتعقل 

الثقة بالنفس بقوله أنا اجتاه الفرد حنو كفايته النفسية وااجتماعية   " (  2928ويعرف عادل ابو عالم )  

الثقة وبلو  أهدافه   فالبيئة وحل مشكالته واجتاه الفرد حنوقدرته على حتقيل حاجاته ومواجهة متطلبات 

 طريلبشر بتقدم الشخص باستمرار احلياة   فريى الطريل الذي سبل له ان قطعه   كما يعرف البالنفس ت

ت ن م يأن النجا  الذي حول ح  اآلنفسه يعرف وحيس ا الذي سوف يستمر فيه   وهو يف الوقن

 .1بالوهم   وامنا جاء باملثابرة " 

ااجتماعي " الذي هو  فثقة الشباب يف ذاته من حيث الكفاية النفسية وااجتماعية وإمكاناته يف التغيري

ومهما يكن دور الفرد فيه ف نه يبقى مرتبطا اجموجمل اامة   يقول تعاىل شأن مجاعي بالدرجة ااوىل 

ِ   ن  إ  ﴿  ن  أ  ب   ك  ل  ذ  ﴿( ويقول أيضا 22) الرعد :  ﴾م  ه  س  نف  أ  ا ب  وا م  ر  يَّ  غ  ى يَّ  ت  ح   م  و  ق  ا ب  م   ر  يَّ  غ   يَّ  ال   ه  الل 

  ِ م   ار  يَّ  غ  م   ك  ي   م  ل   ه  الل   .( 22) اانفال :  ﴾م  ه  س  نف  أ  ب   م ا وار  يَّ  غ  ى يَّ  ت  ح   نَّ ع م ة  ا نع م ه ا ع ل ى قَّ و 

وهي من شأنا أن وتغيري ما بالنفس يربز ما أول ما يربز بالتككية اليت هي عملية تربوية بالدرجة ااوىل 

تقوم بتحوني اانسان من داخله ضد سائر استعدادات الشر وااحنراف فيه وسائر املؤثرات اخلارجية 

وااخالقية ذوتوجيه طاقاته باجتاه العمران يف إطار الضوابط العقلية والتككية زعه الداخلية عليه وحتجيم نوا

"2. 

                                                 
1

عويد سلطان املشعان   دافع ااجناز وعالقته بالقلل وااكتئاب والثقة بالنفس لدى املوظفني الكويتيني وغري الكويتيني يف القطاجمل -
 . 77  ص  7222 –ه  2272  احلولية العشرون (  229) الكوين   الرسالة   والعلوم االجتماعية دابحوليات اآلاحلكومي  

 222( ص  7222 – 2276  2) مور   دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع    ، أصول التربية االسالميةسعيد الاعيل علي  -2
. 
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" واملراد ما باألنفس األفكار واملفاهيم والظنون يف جما  الشعور والالشعور ومالحظة اارتبا  بني      

التغيريين ومتكن اانسان من استخدام سنن التغيري يعطي لالنسان سيطرة على سنة التاري  وسيطرة على 

ه قادرا على لف   ويرى نفسفالشباب املسلم الواثل يقدر على جمااة مشكالت التخ1صنعه وتوجيهه "

من خالل التفاعل املستمر والتفكري املتواصل يف بذل اجلهد احلضاري غري آبه حلها والتعامل معها 

عترب" اانتوارعليها واقعة اليت يللوعوبات املعرتضة واملعوقة املقوودة وغري املقوودة الداخلية واخلارجية 

 .2الطريل عالقة احنالل وسقو "طالق ويف نمنو والرزو  حتن وطأهتا عند اا

 ية وااستجابة حلاجات اجملتمع اامنائوهو بذلك يعرب عن قوة الذات اا ابية يف حتمل املسؤولية احلضارية 

ثقافة اوربا اليت  ناملتباينة ع وفكرة اخلري ؤلف بني فكرة احلقيقةتثقافة الشرق ااسالمي اليت   نويرتجم ع

 .3  وينطبل ذلك على مراحل التاري  كلها  التقر واجلما  الرتكيبو كال هتتم برتكيب ااشياء وااش

او التعثر التنموي على أي أحد   أو يتوجه اىل  ) احلاصل واملوروا ( من   ا يعلل الفشل احلضاري

" او  عل الرفاهية املادية   وزيادة الدخل  ملسلمداخل اجملتمع ااجرتار مشاعر اليأس من اجلدوى احلركية 

)  4" ﴾اني  الد   يد  ر  ي  نَّ  م   م  نك  م  ﴿  وثقافة ااستهالك الى درجات املثل ااعلى الذي تتحرك حنوه ارادته 

وااستجابة"لدعاوى التغريب  احلياة الغربيةأو ينتهي به التفكري اىل استجداء  ( 227آل عمران : 

westernization  واانوهار الثقايف الذي نادى وبشر اا فالسفة القومية العلمانيون من الفرس

أمثال ) أخوند زاده   ومري آغا الكرماين ..( واألتراك أمثال ضياء كوك ألب والعرب أمثال ) طه حسني 
                                                 

    22( ص  2989   8  ) سوريا   دار الفكر     حتى ما يغيروا ما بأنفسهمجودت سعيد    -1
 .28( ص  2992 -2227 2) لبنان   سوريا    دار الفكر املعاصر   دار الفكر     القضايا الكبرىمالك بن نيب     -2
ودور قادة تبسيط مشكلة االفكار في العالم االسالمي ، دور االفكار في رقي الفرد وفي تحضر المجتمع ، مالك بن نيب    -3

ة   ترمجة وتلخيص وإعاد على الصعاب الصراع الفكري واالستعمار في تخلف العالم االسالمي وإعاقة تحضره ، وكيفية التغلب
 . 27(    2992 – 2228  2ااسكندرية    صياغة   ممد عبد العظيم علي 

ه ( ص 2222  شوال  79طر   كتاب اامة   جمل) ق مقومات الشخصية المسلمة أو االنسان الصالحماجد عرسان الكيالين    -4
222 
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 The  وسالمة موسى ..( واليت استهدفن إلغاء اووية العقائدية والثقافية واألخالقية لألمة 

Totalobliteration of Religious ,cultural and Ethical Identity "1. 

ازمة التخلف املرتبطة من  اهروب جديدة بدل اووية ااسالمية ) املتخلفة حضاريا ( ةوتشكيل هوية غربي

إذ اووية الغربية نوجمل من  ومجاعات املنتحرين ( اوجرة غري الشرعية  ) بالبالد ااسالمية مثل مجاعات 

ل ذاته تبعة حيم    بل  2اووية الكونية اليت ترغب يف بناء غرب من اافراد بدل بناء غرب من املؤسسات

يجة حضارية عن نتإاان تسفر ثابرة ا ميكن ويوقن بأن ااجناز ا ميكن ان يهدر واملأي ضعف أو قوور 

وطلب  يرى ااجنازافضل من الكالم وا يتساوى مع التمرولو طال حتقيل ذلك زمنيا   ويف كل ااحوال 

حتقيل يف مضمار البناء و  ) املسلمني ( ااحالم أو انتظار معجكة تغيريية يهبها اهلل تعاىل للعاجكين

 اانتقال احلضاري املفقود .

النفس وانب الثقة بومن جم شرطا اساسيا هو الثقة بالنفس " الوحة النفسية تستلك فضال عن هذا    

الشخويات الواثقة من خرين يف اداء العمل   ان التعاون مع ااخرين قدرة تتمتع اا التعاون مع اآل

 ,Eysenck 197من ايكنك وجيلفورد دلن دراسات كل  نفسها   وقد

Guilford,1959,Cattel,1967 هي احدى لات الشخوية ااساسية  على ان الثقة بالنفس 

 3" .جماات التكيف وامنا ترتبط بالتكيف العام  على جمال مدود منلسمة ا تقتور وان هذه ا

                                                 
( 2) السنة  الثانية   العدد  اسالمية المعرفةعرفان عبد احلميد فتا    إسالمية املعرفة ومنهجية التثاقف احلضاري مع الغرب    -1
 .22ص

( ص  7222صيف  -22) العدد  إضافاتباكينام الشرقاوي   املتغري الدير وااندماج   حالة املهاجرين املسلمني يف الغرب    -2
227. 

 . 77  مرجع سابل   ص ن اعويد سلطان املشع -3
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وهي مفول مهم يف العمل احلضاري املشرتك الذي يتيح العمل التعاوين بني الفئات الشبابية املسلمة 

الطامة لللتغيري والتكيف مع مقتضيات العور ضمن مرجعية ااسالم   والثورات التغيريية احلاصلة يف 

واليمن تدلل على واجب "  (7222فيفري -فرباير 22) وليبيا ( 7222جانفي -يناير 72 )تونس مور

وتعبري عن 1القيام يف وجه أئمة اجلور وهو ما يفعله املتظاهرون الثوار يف شوارجمل الدول العربية اليوم "

بتربعات املاحنني " يف قدرة اجملتمع على ان يونع موريه بسواعد أبنائه وإبداعهم   وليس اسرتجاجمل الثقة

غيري الواقع ااجتماعي وإسقا  نظم اجلور اليت عبثن باآلمال احلضارية القدرة على تإبراز و  2وهباهتم "

 .للمجتمع ورسخن واقع التخلف واحتفظن بالفعل ااستعماري املوروا 

احلرية الذي عرب وقد متكن الشباب املسلم الثائر الواثل يف ذاته من لفن نظر الساسة الغربيني اىل صنيع 

عن اارادة يف التغيريلدرجة ان " باراك اوباما ) الرئيس اامريكي ( دعا اىل تعليم ااطفال اامريكيني 

ليوبحوا كنظرائهم املوريني   ودعا ديفيد كامريون ) رئيس وزراء بريطانيا ( اىل إدخال تاري  الثورة 

 حني قال برلسكوين) رئيس وزراء إيطاليا ( بأن ما يقوم   يفالشبابية املورية يف مناهج التعليم الربيطانية 

واذا ااعرتاف الرلي الغريب يكون الشباب 3به املوريون ليس جبديد فهم يونعون التاري  كاملعتاد " 

املسلم الواثل يف التغيري قد أزا  عن نفسه مركب النقص وعقدة اخلوف من الواقع السياسي املستبد   

الثورة عليها " كطريل  وتنتج ل الظلم املنظم عليهااسالمية ا تقبل اعايشة اجلور وتقب  تربية بوساطة 

ولو كلف ذلك عنتا وبذل 4إنساين لتغيري اجملتمعات واانتقال اا اىل درجات جديدة يف سلم التطور

                                                 
 7222 - 2 – 22املوافل  2227 – 2 -8   املعرفة   قناة اجلكيرة  فضائل الثورة والفقه السياسي المرهقممد الشنقيطي    -1
2

 7222 - 22 – 22  املوافل  2287 – 22 – 22  املعرفة   قناة اجلكيرة    ، أساطير نظام هوىفهمي هويدي  -
3

 7222 -22 -28  املوافل  2227 – 22 – 27  املعرفة   قناة اجلكيرة    ، استشراف لمآالت الثورة العربيةنوري عاروري  -

 .8( ص 2988 - 2228   2) القاهرة   دار الشروق     االسالم والثورةممد عمارة    -4
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بريتون "ويذهب املؤرل اامريكي كرين م.نفس للحؤولة دون استمرار سلب الكرامة وامتهان عكة املسل

Krin Bruton 1" اىل أن الثورات تولد من األمل ا من اليأس على عكس ما يتووره كثريون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
 – 22 – 22املوافل  2227 – 22 -8  املعرفة   قناة اجلكيرة    فضائل الثورة والفقه السياسي المرهقممد الشنقيطي    -

7222. 
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 : خالصة 

  ويكون بالتا   يف التفكري مثال حيول بتوفري منال احلرية لذلك أصل مجيع احلقوق  فمباشرة احللاحلرية 

اجتاها إ ابيا داخل اجملتمع يعلي من شأن التفكري اإل ايب ويتجاوب مع  رجاته   وا يشكل خطرا 

من حالة التخلف النافر التحضر على قائله وا على أنواره   وحيفك على توليد الفكر احلر املنشط حلراك 

ر   تبدأ احلقوق ااخرى مظورة داخل اجملتمع   وحني يغيب احلل يف التفكري واحلرية يف إنتاج األفكا

 املسلم   وتثقل األنفس عن التغيري .

ينتج اإلستبداد تربيتني   تربية ترفده وتدافع عنه وتسو  سلوكاته ومقواته املختلفة   وأخرى تدافعه    

وتنافح عن احلرية وتفضح أساليبه وأضاليله   وتتغّي إناض الفرد واجملتمع وإحياء احلس احلضاري الذي 

  الذي ا ميكن أن ينعتل منه أفراد  اإلستبداد واستبعدته الرتبية املتساوقة معه من الوجود الفاعلقربه 

اجملتمع إا ببذل تربية عميقة   تبدأ بالطفولة وتتطور مع املراهقة   إذ اشخوية ولوج واقتحام غدخال 

 شيء جديد يف هذا العام .

على النفس حتن أي مربر ومهما كانن ظروف  (اانتحار  )ا تسو  الرتبية اإلسالمية السلوك العدواين

  إىل جانب ااحنرافات اجلنسية اخلطرية اليت بلغن أرقاما مهولة سلم ااقتوادية وااجتماعيةالشباب امل

املعاصر   تعرب عن غياب الرتبية تدريسا ومنهاجا يف املنظومة الرتبوية املعاصرة   وحال يف اجملتمع املسلم 

  وتتكون غرادة يف خدمة إحساس الفرد املسلم حباجته للحرية ينتج طمو  حتو تطوير الفعل احلضاري 

 اجملتمع تلتفن إىل املهمات املتعلقة بالتنمية اجملتمعية .

  ويف مجاعته الغجتماعيةة اليت يتأكد الطمو  ويستمر بتعكيك الثقة لدى الشباب املسلم يف ذاته    

ف الفعاليات ينتمي إليها ويشاركها الغنجاز احلضاري   إنطالقا من املنال احلر الذي يتفاعل فيه مع  تل

 النشطة يف جمال الفعل احلضاري .
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إىل التأكيد على خوائص الرتبية احلضارية اليت تسهم يف إجناز التحضر ومدافعة للص الدراسة      

  والتدليل على الواقعية اليت تتسم اا الرتبية اإلسالمية يف إنتاج اإلنسان املتفاعل مع واقعه التخلف 

الذي بدأ  ااجتماعي انطالقا من مرجعيته احلضارية ) القرآن الكرمي والسنة املطهرة ( وماضيه احلضاري

وجتاوز مع بكو  فجر اإلسالم انتهاء إىل مرحلته احلاضرة اليت يريد من خالوا استئناف احلراك احلضاري 

   من خالل اخلوائص التالية :مرحلة ما بعد احلضارة إىل مرحلة احلضارة 

: خاصية املؤسسية اليت جسدهتا التجربة احلضارية اإلسالمية وعربت عن  رجات الرتبية  والأ   

   نبها اوامشية اإلجتماعية اإلسالمية   إذ تقوم ببذل اخلري واملعروف للفئات احملرومة واملعوزة واملريضة 

ة   تدفعها إىل املبادرة من و علها تتجاوز مشاعر احلاجة املسيئة للذات املسلمة واستبداوا اشاعر جديد

يتا  وا ااعتداد بنفسها   بعد تلقي النكفل    مما يعر توليد إرادة جديدة يف النفوس املسعفةجديد 

 املطلوب .

بذل اخلري يف التجربة احلضارية ا يتجه إىل زاوية اجتماعية فقط   بل يتجه إىل زوايا عديدة تلخص     

ينربي وا فئات جمتمعية  تلفة ) الفئة الفقهية   التجارية   الووفية   مجاعة جوانب احلياة اإلسالمية 

الوقف ..( تعبريا عن ااستعداد للتغيري   وتقدمي صورة عن احليوية ااجتماعية اليت  ب أن يكون عليها 

للخري احملض    اادفية تطوير الثروة واإلغناء الشخوي الفردي بلاملسلم احلضاري املهتم ببناء جمتمعه 

 .وكسب رضوان اهلل تعاىل 

خاصية املؤسسية عربت عن الوورة العملية للرتبية اإلسالمية للفرد واجملتمع معا بعد أن تلقفها نظريا   

وفقهيا يف املؤسسة التعليمية   ونظرا لطبيعتها احليوية يف التحضر   متثل شرطا ضروريا استئناف احلراك 

يف صورة تنظيمات اجتماعية معاصرة ) اجملتمع املدين (  الفرضية األوىل ( الضرورة ) مثلما عربت عنه
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تستجيب حلاجات اجملتمع احلضارية   وتعمل لتجاوز التخلف اليت اميكن ان تستسيغه مضامني الرتبية 

فالتربية إذن تمثل شرطا  في تحضر المجتمع اإلسالمي من جهة الغعداد النظري اإلسالمية   " 

رد والمجتمع ) سلوك الخير ( معا ، المتمثلة في تجربة المؤسسسات االجتماعية في والعملي للف

 ماضيا   وجتربتها حاضرا  ) اجملتمع املدين ( يف اجملتمعات املسلمة املعاصرة ." الحضارة اإلسالمية

الفرد  ءاوقد دعمن الدراسة احلالية دراسة " مقداد ياجلن دور الرتبية ااخالقية اإلسالمية يف بن   

واجملتمع واحلضارة اإلنسانية " حيث بينن مدى ضرورة الرتبية ودورها يف بناء خري الفرد وخري اجملتمع 

أن لرج للناس   وكشفن عن خوائص املفهوم اإلسالمي حلقيقة الرتبية ة اليت ميكن وخري احلضار 

تتسم اا   وان بناء الفرد اخالقيا األخالقية اليت تتسم بالعمل والشمول إىل جانب النظرة املتكاملة اليت 

ليس ضروريا  للنجا  يف حياته اخلاصة فحسب   بل إنه ضروري أيضا  لبناء اجملتمع واحلضارة   وتربية 

 الفرد يف اإلسالم موطة بتكوين رو  اخلري ورو  ااخوة الغنسانية وتكوين الوعي بالوحدة اإلجتماعية .

الدميقراطية والشورى اليت تنتج نظريا  يف املؤسسات السياسية الرلية وغري الرلية ويف  خاصية : ثانيا     

املنابر احلكبية وح  املؤسسات الرتبوية   ولكنها تغيب عمليا  يف املمارسة الرتبوية والسياسية   بسبب فقر 

ري ااجتماعي املتعلل اشاكل   وبدهي أن سلوك املشاورة ينمي التفكالتنشئة الرتبوية عليها منذ الطفولة 

اجلماعة اليت يعيش فيها الفرد فال يبقى لويل اهتماماته ومطامه الذاتية الضيقة بل خيرج من دائرة الذات 

 ) األنا ( إىل دائرة اجملتمع .

تنجك الشورى إىل جانب التفكري ااجتماعي التماسك العضوي بني أفراد اجلماعة إذ توبح العالقات    

ااجتماعية منظمة   وخيتل بااجتهادات اخلاطئة يف التغيري اليت اتو  للشورى املنظمة اعتبارا  ومتتثل 

" العلم مقابل احلرية " أراد ان   والنيب صلى اهلل عليه وسلم من خالل تنفيذ شورى لقراراهتا  الشاذة 

يعلم أمته أن الشورى طريل التحضر وبدايته العلم   وا يتحقل إا من خالل تربية عميقة عليها ينشأ 
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سرة أوا  واحمليط املدرسي ثانيا  عليها األبناء   ولن ترتس  يف حياة اجملتمع والدولة م م ترتس  يف حياة األ

ى والدميقراطية يكمن يف الشل ااجتماعي وااقتوادي ويشرتك يف الشل ف اجلوهري بني الشور الوااخت

ن تكون لك كلمة يف كل ما  ري يف البلد ومواحله   أما أالسياسي   ويف ظل الشورى ينبغي 

لواحل مرشح معني كل أربع أو فس سنوات   ينوب ذلك املرشح الدميقراطية فأنن تد  بووتك 

 ة اانتخابية .عنك وعن بقية أبناء الدائر 

درجة للفرد لذا الرتبية اإلسالمية حتقل ) الفرضية الثانية ( سلوك الشورى والدميقراطية وفل مرحلية مت  

تتناغم مع دراسة سيف و جناز التداول السلمي ومدافعة اإلستبداد السياسي   واجلماعة معا  كشر  إل

" حيث خلون إىل انه من الوعب أن تنمو  جتماعي من منظور الرتبية اإلسالميةم " التغري اإلاإلسال

وتتغري النظم اإلقتوادية وااجتماعية والسياسية يف جمتمع غري متعلم تسيطر هلى أبنائه الفوضى العقلية 

 ويعم فيه اجلهل وينبذ التخطيط .

خاصية األمر باملعروف والنهي عن املنكر ) الفرضية الثالثة ( وصلتها بالعبودية هلل  : ثالثا     

تعالىومضامني اخلريية اليت أشار إليها القرآن الكرمي اليت ا تغفل عن جمااة املنكر ودفعه بالوسائل الرتبوية 

ة يف مرحلة تالية   مذرا من احلضارية اليت نبه إليها الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم قبل حسمها بالقو 

إبطال وظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر   إذ الفعل التغيريي يف نظر الرتبية اإلسالمية منضبط 

بظوابط الشرجمل ومنسجم مع مقاصد الشريعة اليت ا  وز أن يتحول إىل منكر أكرب منه يرهن حياة 

  ل التغيري املطلوب   بل يولد فتنة جديدة . اإلنسان ويعرض ااستقرار إىل عنف مهجي   وا حيق

أشار القرآن الكرمي إىل لة اخلريية اليت تتسم اا األمة املسلمة يف طريقها إلجناز التاري  احلضاري    

قيم املعروف والتودي ملفاسد اجلديد وااستمرار يف تطوير العمران اا ينسجم وهذا التفكري يف ترسيم 
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سيادة ااجتماعية   لغلبة القيم املادية على اجملتمع وارتبا  األفراد واجلماعات يف املنكر اليت حتضى بال

 املرحلة املعاصرة بتلبية احلاجات األساسية للعيش أكثر من حاجات حضارية أخرى .

تفاعل املسلمني مع تغيري املنكر يذكر استوى حضاري يرتفع وينخفض حسب درجة تقدم اجملتمع     

تداول دائم على القيادة ااجتماعية   أحيانا  يسود املنكر وأحيانا  يسود املعروف   وحني    يفاحلضارية 

يستمر الوعي ااجتماعي بأمهيته ميهد ذلك لرتبية إسالمية صحيحة تنشئ األفراد على مضامني التغيري 

مر باملعروف احلضاري واإلرتبا  بدور اإلجناز والفاعلّي داخل اجملتمع   فهي إذن لتص خباصية اا

 والنهي عن املنكر كسلوك يسهم يف التغيري ااجتماعي اوادئ من خالل املشاركة اإل ابية واملستمرة .

مر باملعروف والنهي وقد تناغمن الدراسة مع دراسة " عبد احلليم السكري " " األبعاد الرتبوية ملبدإ األ   

باملعروف ألبعاد   وتوصلن إىل ضرورة توفر القائم عن املنكر عند الفقهاء واملتكلمني "   حيث أبرزت ا

والنهي عن املنكر على شرو  العلم واخللل   وعلى أحوال املدعوين   فضال  عن األقسام الثالثة اليت 

ينقسم اآلمرون والناهون إليها   وانتهن إىل أن اإلصال  الشامل للمجتمع لن يكون ب صال  نظام 

 رى .التعليم بعيدا  عن النظم األخ

: خاصية الرتبية على العدل اقتضاها ينشأ الفرد العادل واألسرة العادلة   فاجملتمع العادل ف جناز رابعا    

العدل السياسي الذي يدير شؤون اجملتمع وحيقل التنمية احلضارية املطلوبة ) الفرضية الرابعة ( وفل مرحلية 

يات التنشئة للفرد املسلم   وا ميكن أن لضع البتة تربوية متدرجة لضع ملنطل اإلعداد والتنشئة منذ بدا

إلمالءات سياسية تقضي باانوياجمل للعدل عنوة   وبدون سابقة تربوية ثقافية تستجيب لقيم العدل 

استجابة نفسية عميقة   إميانا  جبدواه ااجتماعية   وبناء على التكليف الرباين ب قامته يف األرض بني 

 الناس .
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يف القرآن الكرمي ببذل اإلحسان   وصلة أو  القر    يف مقابل النهي عن اقرتاف املنهيات اتبع العدل   

لتتأكد  رجات الرتبية اإلسالمية احلقة اليت تنورف شاء   املنكر   البغي ( حالسلوكية الثالثة ) الف

يثيات الذاتية احملضة خبرييتها إىل خري اجملتمع وصالحه   ويربز الشمول الذي تنطوي عليه   بعيدا  عن ح

 وااجتماعية املطلقة اليت تتشبث اا مناذج شرقية وغربية رغم لات التحضر البادي عليها .

تبدأ الرتبية على العدل يف اجملتمع املسلم من الفرد   حبيث ا يظلم ذاته ويسيء إليها حال تعامله مع    

اإلسرية وااجتماعية ليتخلص بذلك من سلبية  حدود اهلل تعاىل اليت ا  ب أن يتجاوزها يف تفاعالته

التمركك الذاو يف التفكري وإبداء اآلراء واألحكام على املوضوعات املختلفة وااستحابة لرعاية اآلخرين 

 ومن   تنمية قيم العدل يف اجملتمع   والعمل على تأسيس ثقافته والوعي ااكسبيل لإلجناز احلضاري.

انتهن إليه دراسة فوقية ممد ياقوت إلاعيل " القيم الرتبوية للتنمية يف جاءت الدراسة تؤكد ما   

احلديث الشريف " حيث أبرزت القيم الرتبوية للتنمية كما وردت يف احلديث الشريف   تتسم بالشمول 

رفة وم وأخالقه املنحوالتوازن والواقعية واألصالة واجلدة   والولع الشديد بتقليد الغرب املتقدم يف سلوكاته 

 ينتج لنا إا املكيد من تبديد الطاقات واحنراف اجلهود عن الوصول إىل الغايات املنشودة .

ضية اخلامسة ( اليت امتيك الذكر عن األنثى يف : لتص الرتبية اإلسالمية خباصة املساواة ) الفر  خامسا     

عملية اإلجناز احلضاري   فهي تقرب بني أفراد اجملتمع على اختالف ألوانم وطبقاهتم وأعراقهم وتتمثل 

بعدا  واحدا  يف التمييك والتفاضل بينهم هو " التقوى "   ومدى إسهام الفرد ) ذكر وأنثى ( يف العمل 

واقتداء يف كل شؤون احلياة املختلفة والنظر   ورفد اجملتمع اا حيتاج إليه من كفاءة  الواحل املنتج للحضارة

إىل جهود األفراد نظرة موضوعية بعيدة عن معطيات اللون والنسب ومكانة القبيلة وسوى ذلك من 

 ااعتبارات اليت ا يقرها اإلسالم .
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تمع يغذيها اإلسالم ببدائل صميمة يف الرتبية إبطال الفوارق العنورية واجلنسية بني  تلف طبقات اجمل  

اإلسالمية   تتمثل يف الشعائر التعبدية   تعرب عن واقعيتها يف التمثل وارتباطها حباجات اإلنسان املسلم 

ومتايكها عن الدعوى العربية اليت اتتجاوز التعبريات اللفظية يف اجملتمعات الغربية وا عالقة وا بالواقع 

 مثلما عرب عنها " لوبون ". ااجتماعي  

وبتحقيل املساواة بني أفراد اجملتمع املسلم   متتد الرتبية إىل حتقيل املساواة ااجتماعية إىل غري املسلمني   

من الديانات واملعتقدات اليت يعتنقها جمموجمل الناس الذين يعيشون بني املسلمني ويتفاعلون معهم يف 

 ص  تلف جماات احلياة املختلفة . تلف األنشطة والتعامالت اليت ل

إلسالمية احلرية املضبوطة بضوابط الشرجمل املؤهلة لتطوير الشخوية املسلمة وإجناز ا ةيتنجك الرتب سادسأ:  

الفعل احلضاري   والتجاوب مع مقررات ااستخالف ولوازم التعمري الكوين ومتطلبات التحضر   وعلى 

التحرر   بدليل أن احلرية والكرامة اإلنسانية ليسا شيئان ينموان حسب مستوى الرتبية وطبيعتها يكون 

 بنمو اإلنسان   ولكنهما شيئان ولدا معه وأحس اما وكافح من أجلهما وأراق دمه يف سبيلهما.

احلرية أصل مجيع احلقوق   فمباشرة احلل يف التفكري مثال حيول بتوفري منال احلرية لذلك   ويكون    

إ ابيا  داخل اجملتمع يعلي من شأن التفكري اإل ايب ويتجاوب مع  رجاته   وا يشكل  بالتا  اجتاها  

خطرا  على قائله وا على أنواره   وحيفك على توليد الفكر املنشط جلراك التحضر النافر من حالة 

ورة داخل   تبدأ احلقوق األخرى مضالتخلف   وحني يغيب احلل يف التفكري واحلرية يف إنتاج األفكار

 اجملتمع املسلم   وتثقل األنفس عن التغيري.

تتفل الدراسة مع دراسة كمال امحد عبد به " مفهوم احلرية يف الفكر اإلسالمي وأثره يف الرتبية     

اإلسالمية   اليت أبرزت توور اإلسالم ملفهوم احلرية وأثره على الرتبية   وأشارت إىل أن الدول اإلسالمية 

افظة على توفر ضمانات احلرية اليت أقرها اإلسالم   واليت تتمثل يف حتقيل املساواة بني يدي تفر  يف احمل
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شرجمل اهلل تعاىل   وحتقيل ممارسة احلرية الفردية يف إطار اخالق اإلسالم وتعاليمه   وحتقيل مبدإ اختيار 

  عدل .   احلاكم على أساس من الشورى ومنع ااحنراف وتوطيد كل مقومات احلل والرب وال
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 .7222ييناير  –كانون ااول   282) بريوت   العدد المستقبل العربي   -
  .45إبراهيم البيومي غامن : املرجع نفسه :  -1
 -4  جملة املستقبل العريب    دور الوقف في التنمية المستقلةنحو إحياء ابراهيم البيومي غامن    -1

 .45: 323  العدد  6445

 2) بريوت   دار الفكر     لسان العربابو الفضل مجال الدين ممد بن مكرم ) ابن منظور (    -

  هتذيب اللغة  26   22 – 7ابن فارس   معجم مقاييس اللغة   مادة ) حضر (  -21( ج 2988 

 2اازهري   مادة ) حضر (   
   مختار القاموس ، مرتب على طريقة مختار الصحاح والمصباح المنيرالطاهر امحد الكاوي    -1

 الدار العربية للكتاب   ليبيا   تونس   بون تاري   
1

) بريوت    المستقبل العربيباسم خفاجي   اثر املراكك الفكرية يف السياسة اخلارجية اامريكية    -

 .22( ص  7229نوفمرب  –  تشرين الثاين  269لعدد ا

 في الفكر السياسي االمريكي الجديد " عودة التاريخ  " و" رابطة الديمقراطياتخالد احلروب    -

 1( 7228نوفمرب    –  تشرين الثاين  222"   املستقبل العريب ) بريوت   العدد 

 2922   ، قواعد البحث االجتماعيزيدان عبد الباقي  -
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)  المسلم المعاصرسعيد ألاعيل علي   الرتبية ااسالمية وحتديات القرن الواحد والعشرين    -1

اغسطس   سبتمرب   اكتوبر    –  ربيع الثاين   مجادى ااوىل   مجادى الثانية  72  السنة  82العدد 

2992 ) 

 . 2929   البحث في التربيةعبد الغر عبود    -1

)  شؤون عربيةطفة   الرتبية العربية بني حداثتني : حبث يف إشكالية احلداثة الرتبوية   علي أسعد و  -1

مجاد ثاين  –م  7222ايلول  –القاهرة   املعادي   اامانة العامة جلامعة الدول العربية ( سبتمرب 

 . 222ه ص  2277
حتليل وتقومي  بن نبي ،، االسس التربوية للتغير االجتماعي عند مالك علي حسن علي القريشي  -1

 . 2982 –ه  2222  رسالة ماجستري   جامعة عني مشس   مور   
1

مارينا اوتاوا    -وراء الواجهة : االصالح السياسي في العالم العربيفيول دراج   قراءة يف كتاب  -

  7229  ايلول   سبتمرب  262املستقبل العريب ) العدد   -فيكوسو  –جوليا شقري 
  جريدة  العولمة تهدد المدرسة الجزائرية وتعقد التعليموسي   املختوون يكشفون : لطفي فل -1

 7222 – 22 – 76الشروق   

 .33مالك بن نيب   املرحع نفسه :  -1
، سعيد الاعيل علي  -1(6449: ) دمشل   دار الفكر   شروط النهضة، مالك بن نيب  -1

 . 22  ) قطر   كتاب اامة  ( ص  الخطاب التربوي االسالمي

 2992  دار الثقافة   بريوت    مناهج البحث اإلجتماعيممد التومي الشيباين    -

) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية  االصالح التربوي العربي ، خارطة طريقممد جواد رضا    -

 . 27( ص  7226  فرباير  2   



 قائمة المراجع           

233 

 

اجملتمع السعودي منوذجا  –ممد سيف ااسالم بوفالقة   قراءة يف كتاب العوملة ووأبعادها وتأثرياهتا  -1

 . 222( ص  7222ييناير  –كانون ااول   282) بريوت   العدد المستقبل العربي   -

والغربي في العالقة الفكرية  الثقافية بين العالمين االسالمي مفر  بن سليمان بن عبد اهلل قوسي    -

 العصر الحاضر ، الحواجز والجسور ،

اجتماعي وفق نظرية اريكسون وعالقته بالتوافق  –النمو النفس جنمة بنن عبد اهلل ممد الكهراين    -

) ام القرى    والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالب وطالبات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف

 (. 7222 -2276رسالة ماجستري منشورة   

   أصول العمل الخيري في االسالم في ضوء النصوص والمقاصد الشرعيةيوسف القرضاوي   -

 .632: 3995  دار الشروق  3 

مسلمو اليونان يتظاهرون للتنديد بالرسوم المسيئة للرسول صلى اهلل عليه شادي اايويب    -2

 . ة   موقع اجلكيرة ااخباريةاملعرف وسلم ،

)  إضافاتباكينام الشرقاوي   املتغري الدير وااندماج   حالة املهاجرين املسلمني يف الغرب    - -22
 .227( ص  7222صيف  -22العدد 
: 2قور الكتاب   البليدة   شركة الشهاب ن اجلكائر ج ، صفوة التفاسير  ممد علي الوابوين  -22

222. 

إسالمية عبد العكيك برغوا   " مالحظات حول السنن اإلوية يف ضوء املقاربة احلضارية    -22
 م  7222 –ه 2278  صيف  29  جمل  22بريوت   املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  س   المعرفة

  دراسة ميدانية  بعض القيم الديمقراطية المتضمنة في أساليب التنشئة االجتماعيةفاطمة نذر    -66

 – 222  ص ص : 7222 -2272   26على األسر الكويتية   حولية كلية الرتبية   جامعة قطر   العدد 

722.2 
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أساليب التنشئة االجتماعية للطفل السعودي ، دراسة سلوى عبد احلميد امحد اخلطيب   12-

ك عبد العكيك   اآلداب والعلوم   جملة جامعة املل مقارنة بينجيل االمهات والجدات في مدينة الرياض

 (.2992 –ه 2222) 22 -22ص ص   6اانسانية   م

مية  مور   دار التوزيع والنشرااسال الوظيفة العقيدية للدولة االسالميةحامد عبد املاجد قويسي    -13

 .228–ه 2222: 2القاهرة   

  الدار الدولية لالستثمارات  النظرية االجتماعية ودراسة األسرةسامية موطفى   اخلشاب  -22

 . 7228 : 2الثقافية ش م م   القاهرة   مور     

 .288  دار املعرفة : المرأة والعمل السياسي ، رؤية إسالميةهبة ر وف  عكت  -22

   جامعة الكوين   الكوين  انماط التنشئة االسرية السائدة في المجتمع العربيكافية   رمضان   -63

  املؤسسة  السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية بين النظرية والتطبيقحسني حسن  سليمان   -22

 .م 7222 -ه2272  2اجلامعية للدراسات والنشروالتوزيع  

حقل نووصه   وخرج   رياض الصالحين اامام ايب زكرياء حيي بن شرف النووي الدمشقي  -65

 . م6454 – 6394  63أحاديثه   وعلل عليه شعيب اارنؤو    مؤسسة الرسالة    

 .3ج دار الرسالة   القاهرة     المنتقى من الترغيب والترهيب للمنذرييوسف القرضاوي   -29

 .222( ص  2926

  مركك دراسات الوحدة العربية   بريوت  72س   272املستقبل العريب جمل   ، فلسفة الحريةحنفي -2

بيدرو مونتابيث   قراءة يف كتاب ااسالم يتحدى ) اازمة الطويلة اامد يف العام العريب  -.  لبنان

  يناير  2)  الربا    املغرب  السنة ااوىل   العدد  فكر ونقداملعاصر (   عرض عبد الواحد اكمري   

 . 22( ص  2998
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 72.22.7222  جريدة الشروق :جمل    بامتياز اإلسالموفوبيا عصر قريا   ممد-8

  ضمن حبوا املؤمتر نقد المعرفة التربوية المعاصرة : األهداف واالطر موطفى أبو العينني   -2

 ) عمان   مجعية الدراسات والبحوا اإلسالمية نحو بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة الرتبوي 

االسالم والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في عصور امحدعبد املنعم بركة   --7

 .  مور 1990  مؤسسة شباب اجلامعة   ااسكندرية1990، التاريخاالسالمي وفي العصر الحديث

، مفهوم العمل في االسالم وأثره في التربية االسالمية ، دراسة ميدانية في محيد ناصر املكري  -7

) الشارقة   منشورات دائرة الثقافة وااعالم ( رسالة دكتوراه منشورة  بالشارقةمدارس المنطقة التعليمية 

 76ص  2998   

، النمو الروحي والخلقي والتنشئة االجتماعية في مرحلتي الطفولة عبد الرمحن عيسوي  -7

 رب ديسم –نوفمرب  –) الكوين   عام الفكر   اجمللد السابع   العدد الثالث   اكتوبر والمراهقة 

  عام املعرفة   اجمللس الوطر  االسالم وحقوق االنسان ، ضرورات ال حقوقممد  عمارة   -72

 .2982مايو ) أيار (  -2222شعبان 79للثقافة والفنون واآلداب   الكوين   

التنشئة االجتماعية ، دراسات انتربولوجية في الثقافة وآخرون     ممد عبده مجوب  -36

 . 7222دار املعرفة اجلامعية  مور     والشخصية

 3ج ، خواطر الشعراويممد متو   الشعراوي  -77

  دار  شريعة االسالم خلودها وصالحها للتطبيق في كل زمان ومكان  يوسفالقرضاوي   - 32

 الشهاب للطباعة والنشر   باتنة   اجلكائر  .    

 222: 2قور الكتاب   البليدة   شركة الشهاب اجلكائر ج صفوة التفاسيرممد علي الوابوين  -33

 .2  دار الفكر  ج تفسير القرآن العظيميعماد الدين ايب الفداء الاعيل ابن كثري  الدمشق -72
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 . 7292ص2( ج   2998 22دار الشروق    ) القاهرة   ، في ظالل القرآنسيد قطب  -76

 262: القاهرة   مور : 2992دار الشروق    ، القرآن والسلطان  فهمي هويدي  -72

  عام املعرفة   اجمللس الوطر  هوس الثراء وأمراض الثروة   سيكولوجية المال  أكرم زيدان  -35

 739 3995مايو، 236للثقافة والفنون واآلداب   الكوين   

مركك  2999  2  722   املستقبل العريب   الفقراء بين التنظير والسياسة والصراع  إلاعيل قرية  -34

 .22لبنان : –دراسات الوحدة العربية   بريوت 

) القاهرة    التربية العربية بين حداثتين : بحث في إشكالية الحداثة التربويةعلي أسعد وطفة    – 2

 ه2277مجاد ثاين  –م  7222اادارة العامة جلامعة الدول العربية   سبتمرب أيلول 
 الجامع الحكام القرآنالقرطيب    -2

  عام املعرفة   اجمللس  أمراض الفقر ، المشكالت الصحية في العالم الثالث  فيليب عطية  -22

 .22: 262الوطر للثقافةوالفنون واآلداب   الكوين   

  املستقبل  الحكم الصالح : رفعة العرب في صالح الحكم في البلدان العربية  نادر فرجاين  -26

 .26لبنان :  –  مركك دراسات الوحدة العربية   بريوت  7222 -6  726 العريب  

  2996 2  دار الغرب ااسالمي     2جابحاث وآراء في تاريخ الجزائرابو القاسم سعد اهلل   - 22
 .لبنان –بريوت 
املعاصر    دمشل دار الفكر  بريوت )في مهب المعركة ، ارهاصات الثورة بن نيب مالك  -22

 .(2992 -ه2222   2دارالفكر    

)بريوت   مركك  بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي في الوطن العربيعلي أسعد وطفة    -22

 (.2999سبتمرب   –  ايلول 2دراسات الوحدة العربية   

 .( 2926   2   دار الفكر العريب القاهرة    )   االسس النفسية للنموفؤاد البهي السيد   36- 
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) الكوين   منشورات  أزمات الحقيقة والحرية في التربية العربية المعاصرةممد جواد رضا    -22

 .( 2982  2ذات السالسل    

) عمان   املعهد العاملي للفكر  الشخصية االنسانية في التراث االسالمينكار العاين    -28

 .م ( 2998ه   آذار 2228لقعدة ااسالمي ودار الفرقان للنشر والتوزيع   ذو ا

ة ) يربوت   املكتب الطفل في الشريعة االسالمية ومنهج التربية النبويةسهام مهدي جبار    -29

 .( 2992 –ه 2222  2العورية    
 خواطرالشعراويممد متو  الشعراوي    -2

بية عن ااسالم ر يف مكونات الوور النمطية الغ  فاية   ااسالم يف متخيل الغرب ممد نورالدين أ -2

 67( ص  2998يناير  -2-) السنة ااوىل   العدد  فكر ونقد

) ليبيا   النمو النفسي للطفل والمراهق وأسس الصحة النفسية ممد موطفى زيدان    -22

 .( 2927 -2297جلامعة الليبية     منشورات ا

 –دراسة مقارنة في مشكالت المراهقين في المدن والريف خليل ميخائيل معوض     -22

 .(  7222لقاهرة   دار املعارف   ا)   – السلطة والطموح

 .( 7) مور   دار الفكر العريب    ، الطفولة والمراهقةسعد جالل  -27

) القاهرة   دار غريب  الذات ، مدخل لتنمية الكفاءة الشخصيةتوكيد طريف شوقي فرج    -32
 .للنشر والتوزيع 

   7) القاهرة   مكتبة وهبة     التربية االسالمية ومدرسة حسن البنايوسف القرضاوي    -22
2227-   2997 .) 
) الرياض   مكتبة  دراسات تربوية في األحاديث النبويةممد لقمان ااعظمي الندوي    -22

 .(  2992 – 2222  2العبيكة  

 .(  2989   8  ) سوريا   دار الفكر     حتى ما يغيروا ما بأنفسهمجودت سعيد    - 26
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 2) لبنان   سوريا    دار الفكر املعاصر   دار الفكر     القضايا الكبرىمالك بن نيب     -28

 .28( ص  2992 -2227

تبسيط مشكلة االفكار في العالم االسالمي ، دور االفكار في رقي الفرد مالك بن نيب    -24 

وفي تحضر المجتمع ، ودور قادة الصراع الفكري واالستعمار في تخلف العالم االسالمي وإعاقة 

وتلخيص وإعادة صياغة   ممد عبد العظيم علي ترمجة  على الصعابتحضره ، وكيفية التغلب 

  2992 – 2228  2ااسكندرية    

بيدرو مونتابيث   قراءة يف كتاب ااسالم يتحدى ) اازمة الطويلة اامد يف العام العريب املعاصر  - -2

 2998  يناير  2)  الربا    املغرب  السنة ااوىل   العدد  فكر ونقد(   عرض عبد الواحد اكمري   

 . 22( ص 
3
 قطر   كتاب اامة )  االنسان الصالح مقومات الشخصية المسلمة أوماجد عرسان الكيالين    -9

 222ه ( ص 2222  شوال  79جمل

  شوال  79مقومات الشخوية املسلمة أو اانسان الواحل ) قطر   كتاب اامة   جمل -22

 ه(    .2222

 2) لبنان   سوريا    دار الفكر املعاصر   دار الفكر     القضايا الكبرىمالك بن نيب     -22

 .28( ص  2992 -2227

) مور   دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع    ، أصول التربية االسالميةسعيد الاعيل علي  -27

 2  2276 – 7222 .) 

) مكة املكرمة   دعوة احلل    ، الخواف االسالمي بين الحقيقة والتضليلعطية فتحي الويشي  -22

 .م  7222 –ه 2278   729العدد   72رابطة العام ااسالمي ( السنة )
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  ترمجة كمال جاد اهلل   دفاع عن محمد صلى اهلل عليه وسلم ضد منتقديهعبد الرمحن بدوي    -22

 .6للكتب والنشر  بال تاري  ( ص  ) مور   الدار العاملية

 خواطر الشعراويممد متو  الشعراوي    -22

 م ( 2982 –ه  2222  2) بريوت      اإليمان والحياةيوسف القرضاوي    -26

 ) اجلكائر   املعرفة   دت ( جدد حياتكممد الغكا     -22

) مور    الجانب العاطفي من اإلسالم ، بحث في الخلق والسلوك والتصوفممد الغكا     -28

 82(  ص  7222  يوليو  2(  نضة مور     7222  يوليو  2نضة مور    

 م 2982 –ه  2228 2) القاهرة   دار الريان للرتاا     خلق المسلممحمد الغزالي  -28

 ترمجة تاريخ الحضارة من خالل موضوعات،  الغرب والعالمكاقني رايلي  عبد الوهاب املسريي   -3

هدى عبد السميع حجازي   مراجعة فؤاد زكرياء   عام املعرفة   اجمللس ااعلى للثقافة والفنون واآلداب 

9O-  14رمضانO5-  الكوين 1985يونيو حكيران  . 

 .2968   اقرأ دار املعارف   مور  ابريل  الحرية في االسالمعبد الواحد وايف    -6

عويد سلطان املشعان   دافع ااجناز وعالقته بالقلل وااكتئاب والثقة بالنفس لدى املوظفني  -6

) الكوين     حوليات اآلداب والعلوم االجتماعيةالكويتيني وغري الكويتيني يف القطاجمل احلكومي   

 .  7222 –ه  2272ة العشرون (   احلولي 229الرسالة 

  حتقيل عبد اهلل األنواري ) قطر   مطبوعات إدارة  من خلق القرآنممد عبد اهلل دراز    - 62

 م (م 2929 –ه 2299الشؤون الدينية   

 مجتمع الفضيلة  ،محد منري مرسي    -62

 م (2998 -ه   2229   2) مور   عام الكتب      األخالق في اإلسالم -20
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  الرتبية والطبيعة البشرية   )  مقدمة في فلسفة التربية اإلسالميةحسن إبراهيم عبد العال    -62

 م ( 2982  –ه  2222الرياض   دار عام الكتب للنشر والتوزيع 

) السعودية   دار ابن خكمية    األنام بشأن صلة األرحامتذكير عبد اهلل بن صاحل القوري    - 62
 .22ه ( ص  2229 7 
   ترمجة سلوى املال ينظر علم النفس اإلجتماعيوليم و .امربت وواس إ . امربت    -62
)  اإلسالم مالذ كل المجتمعات اإلنسانية ، لماذا ؟ وكيف ؟ممد سعيد رمضان البوطي    -66

 م (  2982 –ه  2222 2عاصر    بريوت   دارالفكر امل
 –ه  2228 2) اجلكائر   مكتبة رحاب     يمان بين العقل والقلبال، ركائز اممد الغكا   -62

 م (2988

  عام املعرفة   اجمللس الوطر  االسالم وحقوق االنسان ، ضرورات ال حقوقممد عمارة    -68

 :2982مايو ) أيار (  -2222شعبان 79للثقافة والفنون واآلداب   الكوين   

 –ه  2272 2) اجلكائر   دار رحيانة     اإلسالم واالستبداد السياسيممد الغكا     -69

 .م2999

) عمان   السنة  2جمل  المعرفةإسالمية عبد الوهاب املسريي   الفكرالغريب : مشروجمل ر ية نقدية    -2

 الثانية (.

  2) اجلكائر   دار الشهاب     ، أسس في التصور اإلسالميممد عبد القادر أبو فارس  -22

 .م 2987 – 2222

قربص  –ليماسول  –  دار امللتقى للطباعة والنشر  االسالم  ومفهوم الحريةحورية يونس اخلطيب   -2

  2992. 

اسالمية عرفان عبد احلميد فتا    إسالمية املعرفة ومنهجية التثاقف احلضاري مع الغرب    - -8

 .22( ص2) السنة  الثانية   العدد  المعرفة
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  عام املعرفة   ) الكوين الطاغية دراسة فلسفية لصور من االستبداد السياسيعبد الفتا    إمام -8
   2992  مارس 282اجمللس ااعلى للثقاقة والفنون واآلداب ( جمل 

 2999 -2  722  املستقبل العريب    الفساد وتداعياته في الوطن العربيممود عبد الفضيل    - -9

 .ك دراسات الوحدة العربية  بريوت   لبنانكمر 

  دار  وصالحها للتطبيق في كل زمان ومكانشريعة االسالم خلودها يوسف القرضاوي      -9

 .     22الشهاب للطباعة والنشر   باتنة   اجلكائر :

مجلة ابراهيم زكي قشقوش   وجهة نظر حول سيكولوجية اانتاج التنموية يف جمتمعات اخلليج العربية    

 . 272) قطر   جامعة قطر   العدد       السنة       ( ص  التربية

 التجديدامحد ابراهيم ابو شوك   الدولة الدينية ااسالمية يف النظرية والتطبيل   ضمن مراجعات كتب   

. مفر  بن  722( ص  7222 –ه 2222  العدد  22) ماليكيا  اجلامعة ااسالمية العاملية   اجمللد 

مي والغربي في العضر العالقة الفكرية الثقافية بين العالمين االسالسليمان بن عبد اهلل القوسي   

  العدد  72  دعوة احلل   رابطة العام ااسالمي ) مكة مكرمة   السنة  الحاضر الحواجز والسدود

  ) اجلكائر   النظام التربوي االستعماري في الجزائرصحيب حسان    -72281 – 2279(  776

 . 72( ص  7222دار اامة   

  دعوة احلل ) مكة املكرمة    رابطة  يتها وموقفها من اآلخرالحضارة االسالمية وسطامحد املخكجني   

 72221 -2278العام ااسالمي   

م (حسن إبراهيم عبد 2998 -ه   2229   2) مور   عام الكتب      األخالق في اإلسالم 

  الرتبية والطبيعة البشرية   ) الرياض   دار عام الكتب  مقدمة في فلسفة التربية اإلسالميةالعال   

 م ( 2982  –ه  2222للنشر والتوزيع 
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   رسالة ماجستري  التقويم الذاتي للشخصية في التربية االسالميةاكرم عبد القادرابو الاعيل   

 ( . 3993   6333   6منشورة )ااردن   دار النفائس    

) بريوت    المستقبل العربيك الفكرية يف السياسة اخلارجية اامريكية   باسم خفاجي   اثر املراك-

 .22( ص  7229نوفمرب  –  تشرين الثاين  269العدد 

 الجرائد :

 (  2998 2) بريوت   دار املعرفة     المعجم الفلسفيمجيل صليبا   

المستقبل حسنني توفيل ابراهيم   العوامل اخلارجية وتأثرياهتا يف التطور الدميقراطي يف الوطن العريب   -

 .  76( ص  7228مارس  –آذار  229) العدد  العربي

  دراسة ميدانية يف مدارس  مفهوم العمل في االسالم وأثره في التربية االسالميةمحيد ناصر الكري   

 ( 2998   2الشارقة ) اامارات العربية املتحدة    املنطقة التعليمية ب

) مور   نضة  ، رحماء بينهم ، قصة  التكافل واإلغاثة في الحضارة اإلسالميةراغب السرجاين 

  حترير ممود  نظام الوقف في التطبيق المعاصر م ( 7222   2مور للطباعة والنشر والتوزيع    

املؤسسات إسهاما  كبريا  يف بناء احلضارة اإلسالمية   حيث كان والوقف من . " 22أمحد مهدي   ص 

هو املودر الرئيس لتمويل العديد من املرافل ااجتماعية احليوية كاملرافل الدينية والتعليمية والثقافية 

 .22والوحية واألمنية " ص 

 ( 2988 – 2229 7رسالة دكتوراه منشورة ) مور   دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع     

 : الماجستير و الدكتوراه رسائل

 –نوفمرب  –  جملة املستقبل العريب   تشرين الثاين  االوقاف والتنشئة السياسيةسليم هاين منوور   

 .59: 36 السنة 233  العدد 3995
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  – دراسةتحليلية  –التغير االجتماعي من منظور التربية االسالمية سيف ااسالم علي مطر    

اهداف التربية في المجتمع االسالمي منذ نشأة الدولة االسالمية حتى شريف بكر عبد اخلالل    

 . 2982 – 2222  رسالة ماجستري   جامعة عني مشس   مور   نهاية الدولة االموية

   رسالة  االبعاد التربوية لمبدإ االمر بالمعروف والنهي عن المنكرعادل ممد عبد احلليم السكري   

ديوان المبتدإ والخبر في تاريخ العربوالبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن عبد الرمحن ابن خلدون   

  ضيط امل  ووضع احلواشي والفهارس خليل شحادة   مراجعة سهيل زكار   ) بريوت   دار االكبر

 (  7222   2272الفكر للطباعة والنشر والتوزيع   

 7) السعودية   دار ابن خكمية     ألنام بشأن صلة األرحامتذكير اعبد اهلل بن صاحل القوري   
 .22ه ( ص  2229

 - م (2992 –ه  22222   7) السعودية   رامتان     علم االجتماع الدينيعبداهلل اخلر ي   

، مجلة جامعة املرسي السيد احلجازي   دور الوقف يف حتقيل التكافل ااجتماعي يف البيئة ااسالمية 

 –م  7226) السعودية   جامعة امللك عبد العكيك    االقتصاد االسالمي  د العزيز الملك عب

 الوحدة ولتنوع في تاريخ المسلمين ، بحوث في التاريخ والحضارةه ( عمادالدين خليل    2272

مفاهيم الجماعات في رضوان السيد   2222ربيع ااول  2اإلسالمية   ) دمشل   دار الفكر   

  ) لبنان  دار املنتخب  اسات في السوسيولوجيا التاريخية لالجتماع العربي االسالمياإلسالم ، در 

األمر عك الدين البيانوين   محمد   2992 –ه  2222 2العريب للدراسات والنشر والتوزيع (  

م ( " ينظر 2999 –ه  2272   2) القاهرة   دار السالم     بالمعروف والنهي عن المنكر

   7) القاهرة   مكتية وهبة     ، دور القيم واالخالق في االقتصاد اإلسالمي يوسف القرضاوي

 .27( ص  7222 –ه 2277
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  رسالة ماجستري منشورة    فلسفة التربية اإلسالمية في القرآن الكريمعلي خليل أبو العينني  

2298 – 2928 

 2222  رسالة دكتوراه    الشريف، القيم التربوية للتنمية في الحديث فوقية ممد ياقوت إلاعيل-

– 2992 

كايب اخلوري   قراءة يف كتاب أمريكا يف عام يتغري لعاطف الغمري   صمن كتب وقراءات    -

 7229سبتمرب    –  أيلول  262) بريوت   مركك دراسات الوحدة العربية   العدد  المستقبل العربي

 ) 

  رسالة  فكر اإلسالمي وأثره في التربية اإلسالميةمفهوم الحرية في الكمال امحد عبد ربه ربا    

 2986 – 2226دكتوراه 

 ( . 2988 – 2228ماجستري غري منشورة ) القاهرة   جامعة عني مشس   

  ترمجة عبد الوبور شاهني ) سوريا   دار الفكر   دار الفكر  ، وجهة العالم االسالميمالك بن نيب 

   7222 -ه2272املعاصر   بريوت ( إعادة 

 :المجالت والدوريات

 م2999 –ه  2272 2) اجلكائر   دار رحيانة     اإلسالم واالستبداد السياسيممد الغكا    

) مور   نضة  والسلوك والتصوفالجانب العاطفي من اإلسالم ، بحث في الخلق ممد الغكا    

 82(  ص  7222  يوليو  2(  نضة مور     7222  يوليو  2مور    

 ) اجلكائر   املعرفة   دت ( جدد حياتكممد الغكا    

 –ه  2228 2) اجلكائر   مكتبة رحاب     يمان بين العقل والقلبال، ركائز اممد الغكا  

 م (2988
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 م 2982 –ه  2228 2) القاهرة   دار الريان للرتاا     خلق المسلممحمد الغزالي 

 6  خارطة طريل   مركك دراسات الوحدة العربية     ، االصالح التربوي العربيممد جواد رضا 

3993بريوت   
1 

) بريوت    اإلسالم مالذ كل المجتمعات اإلنسانية ، لماذا ؟ وكيف ؟ممد سعيد رمضان البوطي    

 م (  2982 –ه  2222 2ر    دارالفكر املعاص

  حتقيل عبد اهلل األنواري ) قطر   مطبوعات إدارة الشؤون  من خلق القرآنممد عبد اهلل دراز   

 مجتمع الفضيلة  ،م (ممد منري مرسي    2929 –ه 2299الدينية   

 –ه 2292) بغداد   مكتبة اإلرشاد    أحكام الوقف في الشريعة اإلسالميةممد عبيد الكبيسي   

) املدينة املنورة   جامعة  التربية اإلسالمية والتنميةعلي خليل موطفى أبو العينني    -2م ( ج2922

سليم هاين منوور   الوقف اإلسالمي تطوره وإدارته وتنميته ،امللك عبد العكيك   دت ( منذر قحف   

ه  2272 2) بريوت   مؤسسة الرسالة ناشرون     اصرالوقف ودوره في المجتمع االسالمي المع

 .22م ( ص  7222 –

  عام املعرفة   اجمللس الوطر للثقافة  االسالم وحقوق االنسان ، ضرورات ال حقوقممد عمارة   

 :2982مايو ) أيار (  -2222شعبان 79والفنون واآلداب   الكوين   

 خواطر الشعراويممد متو  الشعراوي   

 (  7) الرياض   دار اخلر ني للنشر والتوزيع     المدرسة والمجتمعموطفى ممد متو  وآخرون   

 . 22ص  2992 –ه  2222

)  دور التربية االخالقية االسالمية في بناء الفرد والمجتمع والحضارة االنسانيةياجلن   مقداد 

 ( 2982 –ه  2222   2القاهرة   دار الشروق    
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 : ونيةمواقع الكتر 

 : المؤتمرات

التحديات المعاصرة التي تجابه المجتمع اإلسالمي كما يراها مفك رو اإلسالم ناصرامحد بشية    

  -1  رسالة ماجستري غرب منشورة   بدون تاري ودور التربية اإلسالمية في مواجهتها

   دار الشروق   الطبعة الثالثة : اطنون الذميونموهويدي  فهمي   .6

  ترمجة : زكي جنيب ممود   تقدمي : مي  نشأة الحضارة -قصة الحضارةويل وايرئل ديورانن   

   2( ج  2988 -2228الدين صابر ) بريوت   دار اجليل   

   ترمجة سلوى املال ينظر علم النفس اإلجتماعيينظر وليم و .امربت وواس إ . امربت   

 م ( 2982 –ه  2222  2) بريوت      اإليمان والحياةيوسف القرضاوي   

 : ، الحلول المستوردة وكيف جنت على امتنايوسف القرضاوي 

 3    أصول العمل الخيري في االسالم في ضوء النصوص والمقاصد الشرعيةيوسف القرضاوي  

 .632: 3995  دار الشروق 
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